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िनवेदन 
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संपादन. 
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प्रस्तावना 
 

 भारताच्या धार्ममक आितहासात ‘शवै धमम’, ‘शवै-संप्रदाय’, ‘िशवाराधना’ ही आितहासपूवमकालापासून 
ऄनेक स्तरावरून स्स्थत्यंतरे पावत वृद्धिंगत होत अली अहे. लकुलीश, पाशुपत, काळामुख, िसिं, नाथ 
आ. पंथाचं्या रूपाने ती प्रकट होत अली अहे. या िनरिनराळ्या पंथािें िसिंातं, दशमन आ. एकसूत्ातं न 
सामावता िविभन्नतेत पिरवर्मतत होत अली अहेत. “वैिदक वाङ मयाच्या ऄभ्यासकानंा एक गोष्ट प्रकर्षाने 
अढळून येते, की िशव व िवष्ट्णू या देवतापेंक्षा ऄन्य वैिदक देवतािंा प्रभाव ऄिधक होता.’’ ऄसे प्रो. एम्. 
अर्. साखरे या िवद्यान सशंोधकािें मत अहे. कालातंराने िशव व िवष्ट्णू यांिे स्थान व माहात््य वाढत 
िाउन, द्धहदूधमािे ऄनेक पंथ, संप्रदाय, िाती, ईपिाती व पोटिाती आ. शवै व वैष्ट्णव या दोन प्रमुख 
शाखामंध्येि िवभागल्या गेल्यािे अढळून येते. वैष्ट्णवानंा ‘िवष्ट्णू’ हे ‘परब्रह्मन्’ तर शवैानंा ‘िशव’ हे 
‘परब्रह्मन्’ होते. 

  
 भारताच्या द्रिवड-अयम ससं्कृतीच्या संगमातूंन ईगम पावलेले शवै व वैष्ट्णव संप्रदाय हे परस्पर 
प्रितष्ठेसाठी अपसातं संघर्षम करीत अले व भारताला ििमर करून टाकले. िवद्यान-बुििंिीवी वगाने अपली 
पौरोिहत्यािी परंपरा ऄखंड िटकवनू धरण्याच्या स्वाथाने ऄनेक काल्पिनक ऄशा पौरािणक कथा-काव्यािंी 
िनर्ममती केली. िगिन्नयामक ऄशा एकि इश् वराला ऄनेकिवध नामरूपे देउन व त्याभोवती एक एक कथा-
काव्ये गुफून दैवी कल्पनेिी समग्रता दुभगंली. 

 
 शवै धमात ऄनेक पंथ व ईपपंथ अिण िविवध िविारप्रणाली अढळून येतात. ईदा., ऄदै्यत, 
िशवादै्यत, काश्मीर-शवै, तािमळ-शवै, वीरशवै आ.- याप्रमाणे शवै तत्त्वज्ञान, काळाकाळाने प्रगितपर अिार-
िविार रूपाने वृद्धिंगत होत अले. 

  
 अिद शकंरािायांनी ऄदै्यत िसिंातंािा सगळ्या देशभर संिार करून प्रिार केला व भारताच्या 
िारही िदशाचं्या टोकानंा पीठािंी स्थापना केली हे सवम िविदति अहे. ‘ब्रह्मंसत्य-िगस्न्मथ्य:’, ‘सििदानंद 
रूप िशवो ऽहं िशवो ऽहं ॥’ ही ब्रीदवाक्ये भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या ऄतंिरक्षातं िननादत अली अहेत. 
शवैधमािा दुसरा प्रबेध ्हणिे काश्मीर शवै-िसिंातं द्धकवा िशवादै्यत-िसिंातं हा िग िमथ्या ऄसे मानीत 
नाही. अपला ‘प्रत्यिभज्ञाहृदय िसिंातं’ माडंीत. िशव सत्य अहे, तेव्हा त्याने िनमाण केलेले िग कसे िमथ्य 
ऄसू शकेल ? ऄसा प्रश्न ते करतात. 

  
 भारताच्या आितहासात बाराव्या शतकात धार्ममक क्ातंी घडून अली त्यािा ईगम कलिुरी राज्यािी 
रािधानी कल्याण ( सध्याच्या कनाटकातील िबदर ििल्यातील बसवकल्याण ) येथे झाला. त्यािे ऄध्वयूम 
म. बसवशे् वर हे होते. ते िबज्जळसाम्राज्यािे महा प्रधान व महान् िविार-प्रवतमक होते. त्याचं्या िविारसरणीिा 
प्रभाव धार्ममक, अर्मथक, शकै्षिणक, सामाििक व रािकीय के्षत्ावर पडल्यािा िदसून येतो. 
िनसामान्यानंासुिंा अकलन होइल ऄसे सृिनशील सािहत्यािी त्यानंी िनर्ममती केली. म. बसवेश् वर स्वतः 
ऄनुभवनू व अिरून ऄनेक शरणािंा मेळावा िमवनू नव्या मन्वतंरािा ते ऄग्रणी बनले. त्यानंी बोधलेला 
धमम ्हणिे ‘बसव धमम’, ‘द्धलगायत-धमम’ होय. तसेि त्याला ‘वीरशवै धमम’ ्हणूनही पयायी नाव अहे. 
वीरशवै िसिंातं. िग िमथ्या मानीत नाही, तो िग सत्यि अहे ऄसे मानतो. “स्वगम व नरक हे वगेळे कोठे 
नाहीत. सदािार हाि स्वगम, ऄनािार हाि नरक. देव एकि अहे. त्याला िदलेली ब्रह्म, िवष्ट्ण,ू महेश ही 
ऄनेक नाव ेहोत. तो िनगुुंण, िनरावरण, िनराकार व साकारही अहे. तो िनत्य िनरंिन, िनरालंब अहे.’’ 
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ऄशी वीरशवैािंी धारणा अहे. शरणािंा िशव हा शब्द ित्मूतीतील ऄिभपे्रत ऄसलेल्या िशवया ऄथाने 
अलेला नाही. बसवधमीय िशव हा शब्द-कल्याणकर, मंगलमय, सत्य या ऄथाने ईपयोगात अणतात. 
आंद्रलोक, स्वगमलोक, नरक, पाताळ अिद िौदा भवुनािंी कल्पना त्यानंा मान्य नाही. ते लाक्षिणक ऄथािे 
पद-प्रयोग ऄसावते ऄसे ते समितात. ते एक िैतन्य-िवश् व-िैतन्य- अिण-सवमशक् त सवमतंत्-स्वतंत्-
द्धलगस्वरूप ्हणनू मानतात. 

  
 बाराव्या शतकाच्या मध्यकालातं क्ातंीच्या लाटेने समग्र भारतीय िीवनािे सवम स्तर व ऄंग व्यापून 
टाकलेले होते. ईि-नीि, स्री-पुरुर्ष, स्वगम-नरक या कल्पनानंा ऄव्हेरून, भारतात रूढ झालेल्या ऄनेक 
ऄंधरॅिंानंा तडा िदला गेला. कायक तत्त्वािा त्यानंी प्रसार केला. गृहस्थ-धमम हाि रॅषे्ठ प्रतीिा मागम ्हणनू 
भस्क् तपंथाने द्धलग धरून अपणि द्धलग-स्वरूप होण्यािे योगिवज्ञान त्यानंी शोधून काढले. 
  
 भारताच्या दश-िदशातूंन अलेले ऄसंख्य िशवशरण िात-पात, अिद भेद मोडून, 
बसवकल्याणातील ऄनुभव-मंटपातं सामील झाले. अपल्या स्वानुभावाने शोधून काढलेल्या तत्त्व-सत्त्व 
आत्यादींिे िनरुपण हृद मय ऄशा गद्रातं ‘विन’ या नामािभधानाने लाखोंच्या सखं्येने िनमाण केले. हे विन 
वाङ मय ऄनुभावग्य होय. शरणानंी िनर्ममलेल्या या विनािंी संख्या २८० कोटी अहे ऄशी त्यािंी रॅिंा 
अहे, पण ही ऄितशयोक् ती ऄसावी. नंतर घडलेल्या ईत्पाताने या विन सािहत्याच्या बहुभागािा िवध्वसं 
झाला. केवळ ऄंशरूपाने ईरलेले विन सािहत्य काय ते हाती पडले.  
  
 म. बसवशे् वराचं्या काळानंतर ्हणिे बाराव्या शतकाच्या ऄखेरीस कल्याणातंील क्ातंीमुळे 
िशवशरण आतस्ततः िवखुरले गेले. त्यानंतर दोन शतकानंी संगमवशंयींिे िवियनगर साम्राज्य ईदयास 
अले. िवियनगरच्या ‘प्रौढदेवराय’ ( १४१९ ते १४४७ ) या सम्राटाच्या कारकीदीत वीरशवै धमाच्या 
पुनरुत्थानास प्रारंभ झाला. त्यािें प्रधान ‘िक् कण दंडेश’ हे महाप्रतापशाली व महाबुििंमान िनपिले. तसेि 
दुसरे प्रधान ‘िक् कणािायम’ हे कलापे्रमी व िशल्पशास्रतज्ञ होते. वीरशवै सािहत्यािे ( विनसािहत्यािे ) 
संकलकायम क्ोडीकरण, परामर्षम आ. करण्याच्या कायास यािकाळात प्रारंभ झाला. याि सुमारास िनमाण 
झालेली सािहत्यकृती ्हणिे ‘शून्य-संपादन’ होय. पाि िनरिनराळ्या गं्रथकत्यांकडून िनरिनराळ्या 
काळातं िनरिनराळ्या रीतीने यािी रिना झाली. ्हणिे १४१९ ते १५१९ पयुंतच्या शभंर वर्षांच्या ऄवधीत या 
पाि सािहत्यकृतींच्या रिना झाल्यािे िदसून येते. यािे अद्र संकलनकार ्हणिे िशवगण-प्रसादी महादेव 
हे होत.  
  
 िशवगण-प्रसादी महादेव हे कल्याण नगरींत प्रसाद कायक करीत कल्याण क्ातंीनंतरही 
कल्याणाति वास्तव्य करून त्यानंी हा गं्रथ रििला, ऄसा काहींिा ऄिभप्राय अहे, परंतु या िवधानाच्या 
पुष्ट्यथम िवशरे्ष अधार व परुाव े ईपलब्ध होत नाहीत. या गं्रथािा संकलनकार िशवगण-प्रसादी महादेव 
यािेंबद्दल काहींि मािहती िमळत नाही. िशवगण-प्रसाद हा एक प्रकारिा कायक ( व्रत-अिार ) अहे. 
दासोहातूंन प्रितफलािी ऄपेक्षा न करता भक् तगणानंा िनरपेक्ष बिुंीने ऄन्नसतंपमण करणे व त्याचं्या 
संतोर्षाति अपला संतोर्ष मानणे हा िशवगण-प्रसाद कायक होय. 
  
 गं्रथाच्या शवेटी संकलनाच्या संदभात प्रस्तुत गं्रथकता फक् त अपल्या नावािा तेवढाि ईल् लेख 
करतो. “शून्य-संपादनेच्या महानुभाव गोष्टी-िशवशरण-महागण बसवदेव, िन्नबसवदेव, प्रभदेुव अिद 
करून प्रामुख्याने विनानुसगें कथािनरूपण करून िशवगण-प्रसादी महादेव याने िशवगणािें िशवानुभव 
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स्तोत् द्यारमुखाने िनममल दपमण समर्मपले अहे’’ ऄशा शब्दातं गं्रथािा ईपसंहार करतो. स्वतःिे गाव, माता, 
िपता द्धकवा अपण रिलेली आतर सािहत्यकृती याबद्दलिा कसलाही िनदेश तो करीत नाही. याि 
गं्रथकत्यािा ‘शून्य-संपादन’ हा प्रथम गं्रथ होय. या गं्रथात अणखी एका गोष्टीिे िनवदेन तो करतो ( पहा 
पृष्ठ ३९१ ). हे ‘शून्य-संपादन’ िशवशरणानंी रॅवणकराव,े लालन कराव,े पालन कराव े व िलहून पठण 
कराव.े या िनरूपणक्मातं ईणीव भासल्यास तुमच्या परमज्ञानाने सुधारणा करून या विनानुभवािी ििा 
करून सुख संपादन कराव े( पहा पृष्ठ ३९१ ). गं्रथकत्यािी प्रस्तुत िवनंती मान्य करण्यासाठीि िणू काय 
पुढील संकलनकारानंी अणखी काही विनािंी व प्रसंगािंी भर घालून हा गं्रथ िवस्तृत करीत गेले ऄसावते. 
ऄशा रीतीने ९५९ विनािंा हा गं्रथ िवस्तृत होउन १,६०० विनािंा झाल्यािे दृष्टोत्पत्तीस येते. 
  
 िशवगण-प्रसादी महादेवानंतर ‘कें ि वीरण्ण वडेय’-काळ सुमारे आ. स. १४९५, गु्मळपूरिे 
िसिंद्धलग देवरु-सुमारे आ. स. १५००, गुळूर-िसिंवीरणायम-आ. स. १५१०, हिलगेय देव आ. स.-१५२० 
याप्रमाणे पाि गं्रथकते होउन गेले. 
  
 मराठी सािहत्य व संस्कृती मंडळाने मला िशवगण-प्रसादी महादेव या गं्रथकत्याच्या ‘शून्य-
संपादने’ िे मराठीकरण करण्यास सुििवले. कारण तोि मूळ गं्रथ होय. कन्नडमध्ये यािे संशोधन करून तो 
प्रिसिं करणारे ्हैसूर िवद्रापीठािे डॉ. एल्. बसवराि हे अधुिनक लेखक होत ( १९६९ ). नंतर कनाटक 
िवश् विवद्रालयािे िवद्यान डॉ. अर्. सी. िहरेमठ यानंी हा गं्रथ संपादून प्रिसिं केला ( १९७१ ). या दोन्ही 
प्रकाशनातं िवशरे्ष ऄसा फरक नाही. अ्ही मराठीकरणासाठी िनवडलेले अधारभतू ऄसे हेि दोन गं्रथ 
होत. 
  
 यामध्ये सुिंा कोठे कोठे प्रिक्षप् त ऄशा विनािंा समावशे झाल्यािे अढळून येते. या सगळ्यािें मी 
सूक्ष्म रीतीने पिरशीलन ( परीक्षण ) केले अहे. िशवशरणाचं्या तत्त्वज्ञानाला व मूळ गं्रथकत्याच्या हेतूला 
ऄनुसरूनि मी हा गं्रथ मराठी वािकासंाठी सादर करीत अहे. शब्दशः ऄनुवादाला ऄनुसरून, विन 
वाङ मयािा हृद मय गद्र विनसािहत्याच्या छंद शलैीतून मराठीत अणण्यािा मी प्रयत्न केला अहे. विने 
िलिहण्यािी शलैी, त्यातंील लािलत्य व गेयता हा मराठी भारे्षतील एक नावीन्यपूणम सािहत्यप्रकार व्हावा, 
याि हेतूने ऄसा मराठीत ऄनुवाद करण्यात अला अहे. 
  
 सािहत्यप्रकारातं ‘संकलन-सािहत्या’ ला िविशष्ट स्थान अहे. िागितक मान्यता पावलेले गं्रथ 
यिुवेद, सामदेव, ऄथवमवदे व प्लेटोिी प्रविने ( Plato’s Discourses ) हे सवम संकलन-सािहत्यािे प्रकार 
्हणता येतील. िनरिनराळ्या संप्रदायातं त्यातील ज्ञानी, द्रष्टे पुरुर्ष व तपस्व्यािंा ऄनुभव, बोध आत्यादी 
संकलन होउन ते त्या त्या संप्रदायािे पिवत् गं्रथ बनले अहेत. त्यातील काही संकलन-गं्रथ ‘ऄपौरुरे्षय’ 
ऄसल्यािे गणले गेले अहेत. परंतु िशवकरण अपल्या गं्रथानंा  ‘ऄपौरुरे्षय’ मानीत नाहीत. एवढेि नव्हे तर 
काही संकलनकार संदभम िुळण्यासाठी स्वतःिी रिना त्यात िोडतात व तसा स्पष्ट ईल् लेख करून त्यानंा 
‘संदभम-विने’ ऄसे नाव देतात. मानव िन्म घेउन िवश् वमानवािे िीवन िगनू ऄितमानवाच्या िदव्यत्वाच्या 
स्वानुभावातूंन स्फुरलेला हा वािनािंा संग्रह होय. हाि ‘शून्य-संपादन’ गं्रथ. ्हणूनि प्रिसिं तत्त्वज्ञानी प्रो. 
अर्. डी. रानडे यानंी या गं्रथािी तुलना प्लेटोच्या प्रविनाशंी ( Plato’s Discourses ) केली अहे. 
िागितक गूढ तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्ात त्याला खास स्थान अहे, ऄसे मत त्यानंी प्रकट केले अहे ( पहा 
‘Mysticism in Karnataka’ by Prof. R. D. Ranade ). िन्नबसवशे्  वर, मुक् तायक् का, ऄक् कमहादेवी, 
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ऄक् क-नाग्मा, धोबी-मािय्या, डोहार -ककय्या, न्हावी-ऄप्पण्णा आत्यादींच्या ऄनुभाव दृष्टीिी ििा या 
‘शून्य-संपादन’ गं्रथात अढळून येते.  
  
 प्रस्तुत गं्रथात एकूण ९५९ विनािंा समावशे झालेला अहे. या ििेत १३ िशवशरण व ३ िशवशरणी 
यािंा सहभाग अहे. ९५९ विनातं केवळ प्रभदेुवािंीि ३५० वर विने अहेत. त्याखालोखाल बसवशे् वर, 
िन्नबसवशे् वर आत्यादींिी विने अहेत. ्हणनू या गं्रथाला ‘प्रभदेुवािें शून्य-संपादन’ ऄसेही ्हणतात. 
 
 म. बसवशे् वरानंी कल्याणातं ऄनुभव-मंटपािी स्थापना केली. ती एक िविार-विेदका एक ऄनुभाव-
मंि होय. तेथे ऄनुभाव, तत्त्वज्ञान, धार्ममक, अर्मथक, सामाििक व तत्कालीन प्रििलत िवर्षयावर ििा 
िाले. भारताच्या िविवध भागातूंन िविवध स्तरातंील, िनरिनराळ्या िातीिमातीिे लोक येउन ऄनुभव-
मंटपातं सामील झाले. पाडं्य, िोल, िेरा, गुिमर, ओिरसा, काश्मीर आत्यादी भागातूंन मुमुक्षु िन तेथे येउन 
बसवशे् वरानंी अरंभलेल्या महान धार्ममक कायात सहभागी झाले. काश्मीरमधून भपूाल (मोळगी मारय्या) व 
त्यािंी राणी महादेव्मा, काश्मीरिी रािकुमारी बोंतादेवी, गुिरातेंतून अदय्या, 
गाधंारहून(ऄफगािणस्थानातून) मरूळ शकंरदेव, अंध्रदेशातून रामय्या, कंुतलदेशातून एकातं रामय्या, 
िवदभातून डौहार ककय्या िोळदेशातून मादार िन्नय्या, सोलापूरातून िसिंरामेश् वर, िशवमोग्गेतून 
ऄक् कमहादेवी, प्रभदेुव, कनाटकातून नूली िंदय्या, बुरुड केतय्या, कोटणद रेमेव्व ेआ. ऄसे ऄसंख्य शरण-
शरणी कल्याणात एकत् िमले होते. या ऄनुभव-मंटपािे ऄध्यक्षपद म. बसवशे् वरानंी प्रभदेुवानंा िदले होते. 
कारण प्रभदेुव त्या काळिे प्रकाण्ड पिंडत व िसिंपरुुर्ष होते. ऄनुभव-मंटपातंील या शरणिनानंी 
िविारप्रणाली वाढिवली. पारंपिरक ऄंधरॅिंा झुगारून देउन कुठल्याही नवीन िविारावर तेथे मुक  त ििा 
िाले. 
  
 ‘बदल’(Change) हा िनसगािा क्म अहे. व्यक् ती ऄसो, समाि ऄसो, देश ऄसो हे सवम 
ईत्क्ातंीच्या अिधन अहेत. धमम, समाि िनसगाला व काळाला ऄनुरूप व पोर्षक बनून मानवी िीवनािा 
ईत्कर्षम साधला पािहिे. कोणताही बोध व अिरण ऄसो तो रूिढबिं होता कामा नये. त्यांिा िवशरे्ष भर 
एका प्रमुख गोष्टीवर होता, ते ्हणिे अिरण होय. ‘िाले तैसा बोले’ हे त्यािें घोर्षवाक्य होते. िशवशरणानंी 
भारतातंील िविवध तत्त्वज्ञानािी सागंोपागं ििा केली. भारतीय िीवनातं कल्लोळ माििवणाऱ्या ऄधंरॅिंा, 
बहुदेवता ईपासना, वगमकलह, ऄस्पृश्यता, स्रीदास्यत्व, रॅमिीवींिी िपळवणूक व पौरोिहत्यािी-मताधंता, 
रािे-महारािािंी िनरंकुश सत्ता, काल्पिनक लोक-िवलोकािंी सृष्टी, होम-हवन, लग्नकायम यातील 
ईधळपट्टी आ. प्रििलत रूढी-पिंतींनी भारतीय समािाला ग्रस्त व पीिडत करून टाकले होते. िभक्षकाचं्या 
टोळ्या, िनरुद्रोगी बनून राहणारे कृिर्षकार्ममक, देवानंा बेडीस धरणारे पुरोिहत, अिायम या सवांिी 
िदवसेंिदवस होणारी वाढ यामुळे संपन्न ऄसा भारत देश दिरद्री बनणे हे एक प्रकारे ऄिनवायमि होते. या सवम 
ऄिनष्ट गोष्टींिे िनमूमलन होण्यासाठी शरणिनानंी दीघम िविार केला. दािरद्रय िनवारणाथम कायक-तत्त्वािा 
पुरस्कार केला (कायक- पहा पृष्ठ ४४२). िकतीही लहान ऄसो वा ईिपदस्थ ऄसो प्रत्येकाने िदवसातूंन 
काहंीतरी शारीिरक कष्टािे काम केलेि पािहिे ऄसा ऄनुभव-मंटपािा दण्डकि होता. 
  
 बाराव्या शतकाच्या ऄखेरीस भारताच्या ईत्तर िदशलेा परकीय अक्मण होण्यािी िाहुल शरणानंा 
लागल्यािे व त्याच्या संभाव्य पिरणामानंा तोंड देण्याच्या पूवमतयारीला ते लागल्यािे त्याचं्या विनावंरून 
अढळून येते. दिक्षणेकडे िरी अक्मणाच्या तीव्रतेिी झळ नसली तरी त्याच्या संभाव्य पिरणामािंा प्रितरोध 
करण्यािी तयारी अिण िबाबदारी त्याचं्यावर होतीि. ‘ऄद्धहसो परमोधमम:’ ऄसे ्हणत, ऄद्धहसेच्या 
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ऄितरेकाने दुष्ट शक् तीिा सुिंा समथमपणे प्रितकार करण्यािी ऄस्स्मता समािपुरुर्षातूंन लोप पावत 
ऄसल्यािे त्याचं्या िाणाक्ष निरेत अले. देशातं व ससं्कृतीला क्षते पडून ती दुभगंण्यािा धोका त्यानंी 
हेरला. देश व धमम रक्षणाथम समाि सक्षम व सिग होण्यासाठी गणािार तत्त्वािे सूत् त्यानंी अपल्या 
धममिनष्ठेत गोवले (गणािार-पहा पृष्ठ ४४३). 
  
 त्याचं्यासमोर ईभी ठाकलेली दुसरी समस्या ्हणिे बहुदेवता-ईपासनेिे दुष्ट्पिरणाम. ‘बहुदेवता-
ईपासने’ िे िनमूमलन करून त्यानंी ‘एकदेवोपासना’ अिरणातं अणली अिण ऄस्तेय व ऄपिरग्रह व्रतािंा 
पुरस्कार केला. िशक्षण सावमित्क केले. संस्कृत ज्ञानभाडंारातील सारसूते् व रहस्ये िनसामान्याचं्या भारे्षत 
अणली. ऄसंबिं कथागोष्टींिे स्पष्ट शब्दातूंन खंडन केले. 
 
 “स्री ही शदू्र अहे ितला मोक्ष नाही, मोक्षप्राप्तीकरता पुरुर्ष देहि धारण केला पािहिे’’ ऄशा 
िनराधार, स्वाथी घोर्षणेिे त्यानंी िवड्बन केले. स्री ही राक्षसी नसून ती ‘किपलिसिंमस्ल् लकािूमन’ अहे 
(्हणिे अपल्या आष्ट देवतेसमान अहे ), ‘मातृदेवोभव’ ऄसे वदेातं सािंगतले अहे. फक् त माताि नव्हे तर 
समस्त नारीकुलि देव अहे, ऄसा शरणानंी ईद घोर्ष केला, िस्रयानंा समान सधंी प्राप् त करून िदली. या 
कारणाने ऄनुभव-मंटपातं िशवशरणींनी भाग घेउन, ऄत्यंत ऄनुभावप्रिरु विने िलिहली. या ‘शून्य- 
संपादन’ गं्रथात येणाऱ्या मुक् ताइ, ऄक् कमहादेवी, ऄक् कनाग्मा यािंी विने पिरशीलन करण्यािोगी 
अहेत. ऄनुभव-मंटपातंील ६० शरणींनी विने िलिहल्यािा ईल् लेख अहे. परंतु अतापयुंत फक् त २७ 
शरणींिीि फारि थोडी विने ईपलब्ध झाली अहेत. या शरणींिवर्षयी ऄिधक मािहती ‘संितणी 
बसवयुगातंील’ (लेिखका लल् लेश् वरी मूगी) या मराठी गं्रथात पहावी. ऄनुभव-मंटपाने समािाला व 
राष्ट्राला ऄपार ऄसं देणं िदलं अहे. 
  
 ईि-नीि या िाितभेदाच्या रूढी व कल्पना दूर करण्याकिरता िाभंार िातीच्या हरळय्यािा मुलगा 
‘शीलवतं’ व ब्राह्मण िातीिा मंत्ी मधुवरस यािी कन्या ‘कलावती’ यािंा िववाह ऄनुभव-मंटपातं सािरा 
केला गेला. या कारणाने तत्कालीन रािा िबज्जळ व त्यािंा परुोिहतवगम यानंी वणमसकंर होत अहे ्हणनू 
गदारोळ ईठिवला. या कारणाने प्रधानमंत्ी ऄसलेल्या म. बसवशे् वरानंी मंत्ीपदािा रािीनामा िदला. 
हरळय्या व मधुवरस यानंा मृत्यूदंडािी िशक्षा होउन त्यानंा हत्तीच्या पायी देउन ठार करण्यात अले. म. 
बसवशे् वर यानंतर एकही क्षण न थाबंता कल्याण सोडून िनघनू गेले. कल्याणातं हलकल्लोळ मािला. 
ऄनुभव-मंटपातंील शरणिन देशातं आतस्ततः िवखुरले गेले. सध्याच्या ‘बसवकल्याणा’ंत नष्ट झालेल्या 
ऄनुभव-मंटपािे ऄवशरे्ष ऄद्रापही पहावयास िमळतात. 
  
 प्रभदेुवानंी अपला ऄंतकाळ समीप अल्यािे ओळखून, अंध्र प्रदेशातील ‘रॅीशलै’ के्षत्ाकडे प्रयाण 
केले व तेथे कदमळी-बनातं ऐक्य पावले. 

  
 या ‘शून्य-संपादन’ गं्रथात प्रभदेुव व बसवशे् वर यािें व्यस्क् तमत्त्व समसमान (एकरूप) ऄसल्यािे 
िित्ीत झाले अहे. वीरशवै धमातील गुरु-द्धलग-िंगमािे स्थान अिण ऄष्टावणम, पंिािार, र्षट स्थल, 
आष्टद्धलग, भावद्धलग, प्राणद्धलग व ‘कायक’ तत्त्वािे प्रितपादन ‘शून्य-संपादन’ गं्रथात अढळते. िशवयोग 
साधनेिा क्म व त्यािे ऄंितम ध्येय ्हणिे शून्य-िनःशून्य प्राप्ती कन्नड भारे्षत याला ‘बयलु’ , ‘िनबमयलु’ ऄशा 
पािरभािर्षक संज्ञा अहेत. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 ऄंगि द्धलग होउन त्या परवस्तुच्या घनातं समरस होउन अपणि अपण होउन शून्य-िनशून्यातं 
(बयलु) पावणे िशवयोगािी िरम अिण परम िसिंी अहे. त्या साधनेच्या िविवध स्तरािंा िनष्ट्कर्षम या ‘शून्य-
संपादन’ गं्रथात झाला अहे. या दृष्टीने हा गं्रथ र्षट स्थल-ज्ञान-सारामृतािा मागमदशमक ऄसा अहे. कन्नड 
सािहत्यात हा एक महान गं्रथ ्हणून गौरिवला गेला अहे. एवढेि काय, अधुिनक पािरृमात्य तत्त्वज्ञान्यानंी 
सुिंा ‘शून्य-संपादन’ हा गं्रथ िागितक स्तरावरील महान कृती ऄसल्यािे कबलू केले अहे (कनाटक 
िवश् विवद्रालयाकडून प्रकािशत झालेले सहा खंड पहावते). 
  
 शरणाचं्या पिरभारे्षत ‘बयलु’, ‘िनबयैलु’ या संज्ञािें तत्सम शब्द ्हणिे ‘शून्यं’, ‘िनःशून्य’ अिण 
‘िनवाण’ आ. अहेत. िनःशून्य हा शब्द एकप्रकारे नकारात्मक ऄथम दशमिवतो. अिद शकंरािायांच्या ‘ऄदै्यत 
िसिंातंा’ त व बौिंाचं्या तत्त्वज्ञानातं या शून्य शब्दािा प्रयोग िदसून येतो. शनू्यत्वािी प्राप्तीही ऄिंतम स्स्थती 
अहे. ‘शून्य’ याच्या समानाथी बौिंािंा ‘िनवाण’ हा शब्द ‘भगवद गीते’ त वापरलेला अढळतो. ‘लभन्ते 
ब्रह्मिनवाणः। ऄिभतो ब्रह्मिनवाणः । वतमते िविधतात्मनाम् ॥’ आत्यादी. तथािप शरणानंी ‘शून्य’ शब्दाला िवशरे्ष 
ऄथम प्राप् त करवनू िदला अहे. बौिं धमात ही शवेटिी स्स्थती ऄसूनही, ती ऄशाश् वत मानली िाते. ऄदै्यत 
वदेान्तानुसार व शरणाचं्या धमात ही स्स्थती शाश् वत, िनत्य, सत्य मानली िाते. परंतु ऄदै्यत िसिंातं 
बौिंाचं्या मायावादािा स्वीकार करतो, पण वीरशवै या मायावादािा स्वीकार करीत नाहीत. 
  
 दुसऱ्या शतकातील तत्त्ववते्ता नागािुमन हा ‘माध्यिमक कािरका शनू्यता’  हे एक तत्त्वि अहे ऄसे 
्हणतो. शनू्यत्व हे अपले अपणि िाणावयािे अहे. त्यािे वणमन तो याप्रमाणे करतो. ‘ऄिनरोधं, ऄनुत्पादं, 
ऄनुच्छेदं, अशाश् वतं, ऄनागमं, ऄिनगमम’ं तसेि ‘प्रितत्यासमुत्पाद’ आत्यादी. यालाि दुसरे नाव ्हणिे 
बुिंािें िनवाण. ईपिनर्षदातं बोिधलेल्या ब्रहन् प्रमाणे, पण बौिंाचं्या दृिष्टकोनातूंन िवश् व हे काल्पिनक अहे. 
संसार हा मायामय अहे. ‘मायोपमा’ ऄथवा ‘प्रितिब्बोपमा’ ्हणिे अरशातं िदसणाऱ्या प्रितद्धबबाप्रमाणे-
कायमकारणाच्या अधीन-गंधवम नगरीप्रमाणे-वा ‘वाझंपुत्ासम’ त्याला ऄस्स्तत्व नाही. या कारणाने ते शून्य 
अहे. िवरॄािी िनर्ममती व ऄस्स्तत्वि ते मानत नाहीत. कारण िवश् व हे सत्य व शाश् वत नाही, ऄशी त्यािंी 
धारणा अहे. तथािप बसवधमानुसार संसार हे सत्य व सुसंबिं अहे. प्रारंभात िशव, कल्याण, मंगळ ऄशा 
सवम शून्य स्स्थतीत-सवमशून्य िनराल्ब, िनरंिन, ब्रह्मस्स्थतीत ऄसून ही स्स्थती िनरंिन ॎकार शक् तीतून 
ईत्पन्न झाल्यािे मानतात. ्हणून याला ‘िनष्ट्कल-ब्रह्म’, ‘शून्य ब्रह्म’ ऄसेही मानतात. िशव शब्द ित्मूतीच्या 
देवतेपैकी एक ऄसे नाही, हे पुन्हा वािकानंा स्मरण करून देण्यात येत अहे. 
  
 वीरशवै धमाच्या शून्य तत्त्वािे शून्यता ऄसे सागंता येइल :‘एकं, िनत्य,ं शाश् वतं । दं्यदातीतं 
ित्गुणरिहतं । सवमदासाक्षीभतंू ॥ आत्यादी. ईपिनर्षदामध्ये येणारा ‘पूणम’ हा शब्द सम-सम होणे शक्य अहे. 
तसेि परब्रह्म, परमात्मन् ऄसे सम-सम होतात. अत्मा परमात््यात समरस होणे-ऄंग-द्धलग होण्यािी ही 
रीत. 

  
 बौिंाचं्या ‘शून्या’ ला व शरणाचं्या ‘शून्या’ ला महदंतर अहे. शरणािंी ‘िनबमयलु’ कल्पना हे शाश् वत 
तत्त्व अहे. हा केवळ िनरे्षधात्मक शब्द नाही. अत्मा परमात््यात ऐक्य पावणे हेि ‘िनबमयलु’. हेि शाश् वत 
सत्य, हाि मूलब्रह्म. ऄशा या िविारािें शास्रीय िवविेन या ‘शून्य-संपादन’ गं्रथात करण्यात अले अहे. हा 
िवर्षय या गं्रथाच्या प्रथमोपदेशात सिवस्तर रीतीने वर्मणलेला अहे. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

 हा गं्रथ कनाटक िवश् विवद्रालयाकडून ६ खंडातं प्रकािशत झाला अहे (आंग्रिी भारे्षत). संपादक 
सिमतीवर तीन िवद्यान मंडळींिा समावशे होता व त्याचं्या हाताखाली आतर कममिारी मदतीस-टंक-लेखक 
आ. ऄनकूल साधने त्यानंा ईपलब्ध होती. पण मी हा गं्रथ एकाि खंडात मराठी वािकानंा समर्मपत करीत 
अहे. ्हणून माझ्या आितिमतीिी (क्षमतेिी) कल्पना अहे. सवम गोष्टी सिवस्तररीत्या सागंण्यास मला ऄवसर 
नाही अिण वाधमक्यामुळे शारीिरक क्षमताही नाही. या गं्रथाच्या संदभात शरणाचं्याबद्दल िविवध रीतीने व 
सिवस्तररूपाने िलिहण्यािा ऄग्य ईत्साह अहे. िास्त वळे अता लेखणी हाती धरवत नाही, ते बळ अता 
संपले. 
  
 हा सवम मी िशवप्रसाद मानते. त्यािी आच्छा माझी आच्छा मानते. माझ्या मते मूळ कन्नड विने 
देवनागरी िलपीत (मराठीत) देउन त्याचं्या खाली ऄनुवाद िदला ऄसता तर बरे झाले ऄसते. पढुील 
अवृत्तीत ही आच्छापूती होइल ऄशी अशा बाळगते. 
  
 महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळाने हाती घेतलेली ही योिना ऄत्यतं स्मरणीय अिण 
ऄनुकरणीय अहे. माझ्यावर हे कायम सोपिवणारे बंधूमािी ऄध्यक्ष तकक तीथक रॅी. िक्ष्मणशास्री जोशी व 
सापं्रतिे ऄध्यक्ष रॅी. सुरेंद्र बारकिगे यािंी मी ऊणी अहे. या गं्रथािे मराठीकरण मीि कराव ेऄसा अविूमन 
अग्रह किववयम प्रो. द. रा. बेंदे्र यानंी मला केला. तसेि महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळालाही 
त्यानंीि माझे नाव सुििवल्यािे मला नंतर कळाले. या संदभात िदवगंत रॅी. बेंदे्र यािें स्मरण होत अहे. 
िवशरे्ष अस्थेने व सहनतेने मुद्रण कायम िालू ठेवलेल्या वाइच्या शासकीय मुद्रणालयािे व्यवस्थापक रॅी. िव. 
का. िवसपुते व रॅी. अ. कृ. राव अिण त्यांिा कमकिारी वगक-यानंा मी शुभ द्धिितते. तसेि या पुस्तकाच्या 
मुखपृष्ठ सिावटीबद्दल रॅी. जी. के. अनंतराम, व्यवस्थापक, आंिडया बुक हाउस, बंगलोर यािें मला 
अभार मानलेि पािहिेत. 
  
 या गं्रथाच्या छपाइिे काम िालू ऄसताना मुद्रणालयाकडून येत ऄसलेल्या पु्रफािंी तपासणी करून 
मी पाठवीत ऄसते. मधे मधे माझे प्रकृती स्वास्थ्य िबघडत ऄसते. हे काम पूणम करणे कठीण बनत अहे. पण 
कामािी पूती होण्याच्या दृष्टीने, ऄनेक िटप्पणी मी तयार करून ठेवल्या अहेत. 
  
 माझ्या सािहत्यकायात माझी सावली बनून माझी मुलगी रॅीमती िल् िेश् वरी मूगी ही सदैव सहकायम 
करते. बसवकल्याणात मी स्थािपलेल्या भक् तीभवनािी ध्येयादशािी ती वारस अहे. ितिेकडून ही कायमपूती 
होइल ऄशी अशा बाळगते. तसेि माझ्या सवम कायात सहकायम करीत अलेल्या डॉ. शंकरराव मूगी ( माझे 
िावइ ) ॲडव्होकेट, सुप्रीम कोटम व माझा मुलगा डॉ. बसवराज ििगाडे व हस्तप्रती तयार केलेल्या सौ. 
प्रिमिा अडंगे व रॅी. आर्. एस्.सेटे या सवांना शुभ द्धिितते. 

 
‘भक् ती भवन’, जयदेवीताई 
ऄनुभव-मंटप िहल्स,  
बसवकल्याण ५८५  ३२७.  

  



 
 अनुक्रमिणका 

शून्य संपादन 
कथासारांश 

 
 या गं्रथात २२ प्रकरणे अहेत. त्यािंा ठळकपणे साराशं खाली देण्यात येत अहे. 
 

( १ ) 
 

 गं्रथकता रॅी. िशवगण-प्रसादी महादेव हे या संकलनािा ईदे्दश िववरण करतात. ऄल्लमप्रभ ूयानंी 
बोिधलेल्या वीरशवैधमािे गूढतत्त्वज्ञान व िशवयोगािा क्म शब्दाकंन करण्यात अला अहे. महायोगी 
ऄिनिमर्षदेवाचं्या दशमनलाभाने प्राप् त झालेल्या द्धलगदीक्षासंस्कारािा ऄनुभव िववरण गं्रथकते करतात. 
 

( २ ) 
 

 मुक् ताइ नावािी महािशवशरणी ऄिगण्णा नावािा अपला भाउ द्धलगैक्य पावल्याने झालेल्या 
िवयोगाने पिरतप् त होउन ऄरॅू ढाळत ऄसते. प्रभदेुव ितला िन्म व मरण यािे ममम समिाउन देउन, ितला 
ज्ञानबोध करतात. 
 

( ३ ) 
 

 योगीकुल िक्वती सोन्नलगीिे (सोलापूरिे) रॅी. िसिंरामेश् वर हे देवळे, िविहरी, तलाव ंबाधूंन, 
६८ द्धलगािंी स्थापना करीत, कममयोगात रत ऄसतात. प्रभदेुव त्यानंा संदशमन ( बोध ) करून, 
कमममागापासून परावृत्त करून ज्ञानमागाकडे वळिवतात. “अपणास अपण िाणले पािहिे व ते 
आष्टद्धलगाकडून साध्य अहे’’, ऄसा बोध करून त्यानंा म. बसवशे् वराचं्या दशमनाथम कल्याणास घेउन येतात. 
(पुढील िारही संकलनकाराचं्या रिनेत त्यानंा िन्नबसवेश् वराकंडून द्धलगदीक्षा झाल्यािा प्रसंग िवविरला 
अहे.) 

 
( ४ ) 

 
 रॅी. बसवशे् वरानंी अपले प्राणद्धलग ऄिनिमर्षयोगीना देउन गेलेला व ते परत प्राप् त करून 
घेण्याकिरता-७७० ऄमरगणासिहत . . . मत्यमलोकाला अलेला . . . अिण आंगळेश् वर बागेवाडी (सध्या 
बसवन-बागेवाडी िि. िविापूर) येथे मादरस अिण मादलािंबके याचं्या पोटी बसवेश् वरािंा िन्म-अिण 
अपली बहीण ऄक् कनाग्माबरोबर-कल्याणला त्यािें अगमन अिण बसवशे् वरानंी कोणालाही ईपदेश व 
दीक्षा न देण्यािा व्यक् तिवलेला िनधार-तथािप ऄक् क-नाग्मािंा मुलगा िन्नबसवशे् वर यानंा केवल 
बसवशे् वराचं्या हस्तस्पशाने प्राप् त झालेला द्धलगसंस्कार-आत्यादी घटनािंा समावशे अहे. 
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 तात्पयम, ऄिनिमर्षदेवानंा द्धलग देणारे बसवेश् वर व ऄिनिमर्षदेवािें िशष्ट्य प्रभदेुव-्हणून बसवशे् वर हे 
प्रभदेुवािें गुरंुिे गुरू ठरतात-अिण िन्नबसवण्णानंाही बसवशे् वरि गुरू ठरतात-हे दाखवनू देण्यािा 
संकलनकारािा हेतू िदसतो. 

( ५ ) 
 

 प्रभदेुव िसिंरामेश् वराबंरोबर कल्याणास येतात. कल्याणनगरीच्या प्रवशेद्यारात ठेवलेले िशला- 
शासन(िशलालेख) वािून दाखवनू कल्याणिा मिहमा वर्मणतात. 

 
( ६ ) 

 
 प्रभदेुव व िसिंरामेश् वर बसवण्णाचं्या महागृहासमोर येउन ईभे ठाकतात. तेथे िमलेल्या 
शरणसमूहानंा पाहून बसवण्णाचं्या दासोहािी घनता ( माहात््य ) वाखाणतात अिण ही नगरी ‘ऄिवमुक् त 
के्षत्’ अहे व 
 

‘अिदद्धलगाला मेिदनीला अिणला बसवऄण्णा । 
मत्यमलोकातं बाधंिवला महामने ( महागृह ) िाण ।’ 

 
ऄसे ्हणत भिि-िववश होतात. 
 

( ७ ) 
 

 ऄल्लमप्रभ ू व िसिंरामेश् वर बसवण्णाचं्या घरासमोर येउन ईभारल्यावळेी-बसवशे् वर अत 
द्धलगािमनेत मग्न होते-ते दोघे महापुरुर्ष अल्यािा िनरोप िमळाल्यावर-त्यानंा अत बोलावनू बसवा ऄसे ते 
अपले अप् त कायमदशी न्हावी ऄप्पण्णा यानंा सूिना देतात, पण ते दोघे अत िाण्यास नकार देतात. कारण 
अलेला कोण, ईभारलेला कोण, हे त्याचं्या डोळ्यांना न िदसले तरी ऄंतममनाला त्यािी िाण नाही काय ? 
हा बसवशे् वरािा सदािार नसून ऄहंकारािे प्रितक ऄसल्यािे मत ते दोघे प्रकट करतात. त्यानंी स्वतः 
येउन स्वागत कराव ेऄशी ऄपेक्षा करतात. 
  
 पण बसवशे् वर दुसरा िनरोप पाठवनू देतात की, भक् तािें घर हेि अपले घर ऄसताना ‘अपल्या 
घरात अपणि येण्यासाठी स्वागतािे ऄवड्बर कशाला ?’ फारि स्वारस्यपूणम ििा येथे िालते. 

 
( ८ ) 

 
 प्रभदेुव बसवशे् वरािें महाद्यारातून प्रवशे करीत ऄसतानंा एक महदाश् ियम पािहल्यािे ईद गार 
काढतात. त्याला बसवेश् वर ‘अपल्यापेक्षा महाितशय दुसरे काय अहे ?’ ऄसा प्रितप्रश्न करतात. तेथे 
महागृहाच्या दासोहातं १२ वर्षपेयुंत अपले स्वरूप लपवनू वास करीत ऄसलेला िशवगण-प्रसादी मरुळ-
शकंरदेव नावाच्या महामिहमान साधकास प्रभदेुव ओळखून काढतात. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

 अपले महागृहातंील दासोहातं बारा वर्ष ेसेवा करीत अलेल्या महािशवशरणाला अपण ओळखले 
नाही-यािा म. बसवशे् वरानंा परृात्ताप होतो. 
 
 अपली गुप् त भक् ती प्रकट झाली ्हणनू मरुळ-शकंरदेव िनबलै पावतात. मरुळ-शकंरदेव हे गाधंार 
( अििे ऄफगािणस्तान ) देशातूंन अलेले महािशवशरण होय. 
 

( ९ ) 
 

 मरुळ-शकंरदेव हे तात्काळ िनबलै समािध पावल्यािे पाहून तेथील सकल शरणगण स्तुती करून 
प्रभदेुवािंी पूि करतात. 

 
( १० ) 

 
 त्या प्रसंगी प्रभदेूव ्हणतात की, बसवशे् वर हे िुतुयुमगातं क्माने स्कंध, नीललोिहत, वृर्षभ अिण 
ऄिनिमर्ष यािें ऄवतारपुरुर्ष होय. गुरु-द्धलग-िंगम-प्रसाद त्यानंा बसण्णाकडूनि स्वायत्त ( िमळाला ) 
झाला, ऄसे प्रभदेुव ्हणतात. पण बसवशे् वर हे मानीत नाहीत. ‘शक् तीला िशव ऄसल्यापरी । भक् त ऄसलेला 
मला । िंगम, तूि अधार ॥’, ऄसे बसवशे् वरािें मत ऄसते. 
  
 बसवशे् वर पुढे प्रितपादन करतात की, िबज्जळ सम्राटाचं्या वतीने पतकरलेल्या शवै-धमाच्या 
प्रितपादनात व प्रसारात प्रभदेुव हेि प्रमुख सूत्धार अहेत. 

 
( ११ ) 

 
 प्रभदेुवािें गुरू ऄिनिमर्ष-ऄिनिमर्षाला द्धलग देणारे बसवण्णा- ऄथात प्रभदेुव बसवसंप्रदायािे 
िशष्ट्य- बसवण्णाचं्या ऄनुग्रहानेि िन्नसंगमनाथ नावािे द्धलग िन्नबसवेश् वरानंी पिरग्रह केले-िन्नबसवशे् वर 
बसव संप्रदायािे िशष्ट्य-हे दोघे एकाि गुरुपरंपरेतले अहेत. परंतु गुरू-िशष्ट्यामध्ये भेद ईरला नाही. ‘गुरुही 
िशष्ट्य होतात व िशष्ट्यही गुरू होतात. तेव्हा गुरू-िशष्ट्यातं भेद नाही’ ऄसे रॅी. बसवण्णा ्हणतात. हे परंपरेिे 
बंधन अिण संप्रदायबिं अिार-िविार-सरणी नको, ऄशी त्यािंी धारणा ऄसते. अलेल्या केवळ- 
द्धलगामुळेि ज्ञान िमळते-कैवल्य लाभते, हे कस्ल्पत अहे. अपणि अपणास िाणावयािे अहे. द्धलग हे 
नैिमित्तक अहे-ऄसा प्रभदेुवािंा बोध अहे. 

 
( १२ ) 

 
 िन्नबसवण्णा हे िनत्यप्रसादी अहेत व त्या प्रसादािा मागम सवांना प्रकट केला, ऄसे प्रभदेुव स्तुती 
करतात. पण िन्नबसवशे् वर हे मानीत नाहीत. ते ज्ञान अिण प्रसािदत्व क्माने मिडवाळ माििदेव व 
बसवशे् वराकंडून प्राप् त झाले, ऄसे िवनिवतात. पण मिडवाळ माििदेव हे कबलू करीत नाहीत. यािा िनष्ट्कर्षम 
या बाराव्या ईपदेशातं अहे. 

 
 



 
 अनुक्रमिणका 

( १३ ) 
 

 प्रभदेुव, िन्नबसवदेव अिण धोबी मािय्या याचं्यातील महानुभाव गोष्टी िालूि राहतात. ‘ऄंगावंर 
द्धलग नसल्यावर, । प्राणातं द्धलग पिरणाम होणार कसा ?’ऄसा प्रश्न करतात. मिडवाळािंी ऄवस्था 
िसिंरामेश् वरानंा कशी ऄवगत झाली ? त्यावर िसिंरामेश् वर ्हणतात, ‘माझी कायाि बसवण्णा । माझा 
प्राणि प्रभदेुव । माझ्यातं अतंबाहेर ऄसे काहंीं नसे ।’ ‘अकाशातं िढून बसणाऱ्याला िशडीिी काय गरि 
अहे ?’ ऄसे प्रभदेुव ्हणतात. 

 
ऄंगास द्धलग पािहिे । 

द्धलगास द्धलगािी काय गरि ?॥ 
 

याप्रकारे ििा िालते. 
 

( १४ ) 
 

 महावैराग्यिनधी ऄक् कमहादेवी या कल्याणच्या ऄनुभव-मंटपात येतात. त्याचं्यात व प्रभदेुवातं 
प्रदीघम व मार्ममक ऄशी ििा िालते. त्यािें वैराग्य, ज्ञान आ. पाहून त्याचं्या रॅीपादाला ‘नमो-नमो’ ्हणनू 
नमस्कार करतात. त्या पुढे रॅीशलैातं कदमळी-वनातंि द्धलगैक्य पावतात. 

 
( १५ ) 

 
 लोककल्याणाथम रॅी.प्रभदेुव हे कल्याण सोडून देशपयमटनाला िनघतात. ‘काया-समािधपेक्षा ज्ञान-
समािध ही रॅेष्ठ अहे’ ऄसा िसिंरामानंा ईपदेश करून त्यानंा सोलापूरास पनु्हा परत पाठिवतात. 

 
( १६ ) 

 
 प्रभदेुव कल्याणातून िनघून नाना देश, कोर्ष व िगरी-गव्हरातूंन पयमटन करीत, सद भस्क् त, सदािार 
बोध व सद गोष्टींिे सत् िालिवतात. पूवेकडे रामेश् वर, पिरृमेकडे महाबळेश् वर, ईत्तरािभमुख सौराष्ट्र 
सोमनाथ-िहमालयाच्या केदार-आत्यादी सपादलक्ष पवमतातं द्धहडून, शवेटी, 
 

आहलोक-परलोक अपलेु ठायीं । 
गगन-मेरु-मंिदर अपलेु ठायीं । 

ऄंतर-महदंतर हे सारे अपलेु ठायीं॥ 
  
्हणून िशवयोग समाधीत काही काळ मग्न होतात. 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमिणका 

( १७ ) 
 

 परमिशवयोगातं िनरवयव झाल्यासमयी प्रभदेुव अपल्या आहलोकीच्या लीलेिा ऄवसानकाल समीप 
अल्यािे िाणून अपल्या विनाप्रमाणे कल्याणकडे धाव घेतात. कल्याणात रॅी. बसवेश् वर शून्य-द्धसहासन-
पीठ स्थापून, प्रभदेुवाचं्या अगमनािी वाट पाहत ऄसतात. प्रभदेुवानंा रॅी. बसवेश् वर शून्य-द्धसहासनािे 
पट्टािधकारी नेमतात. प्रभदेुव हे वीरशवैिसिंातंािे महादाशमिनक पुरुर्ष ऄसल्यािेि ही घटना दशमिवते. या 
गं्रथािी कथावस्तु ्हणिे ऄनुभव-मंटपातंील िाललेल्या ििेिा ठळक गोर्षवाराि होय. 
 

( १८ ) 
 

 बसवशे् वरानंी प्रभदेुवानंा िदलेल्या या बहुमानामुळे ऄनुभव-मंटपातील १ लक्ष ९६ हिार िंगम 
नाराि होतात. स्थािनक व्यक् तीला डावलून परदेशस्थ एका व्यक् तीला अणून त्याला पट्टािधकार िदल्यािी 
त्यानंा खंत ( व्यथा) होती. ‘ऄिधकाराकिरता ििगुप्सा बाळगणारे िंगम तु्ही कसले ? अपल्या 
तपोबलाने, ज्ञानबलाने तु्ही महामहीम होउ शकता. गुणाला व योग्यतेला मत्सर कशाला ?’ ऄशी 
बसवशे् वर पृच्छा किरतात. 

( १९ ) 
 

 प्रभदेुव अपले िवराट स्वरूप दाखिवण्याकिरता १ लक्ष ९६ हिार िंगमासंाठी तयार केलेला 
स्वयंपाक मला वाढून दाखवा, ऄसे अव्हान करतात व सगळ्या स्वयपंाकािे ( ऄन्नािे ) सेवन करून 
दाखिवतात. ‘िगिवस्तार , नभोिवस्तार, िवस्तारातीत-िवस्तार ऄशा घनशक् तीला लौिकक पदाथांनी तृप्ती 
होइल काय ?’ ऄसे िविारतात. 

 
( २० ) 

 
 पण बसवण्णा १ लक्ष ९६ हिार िंगम िवमुख होउन गेल्याच्या िवविंनेत पडतात. ऄयोग्य वतमन 
करणाऱ्या िंगमानंा अपण िभण्यािे कारण नाही. सत्यािी कास धरणाऱ्यानंा कोण रागाउन, काय करणार 
? तरीही बसवण्णािें समाधान झाले नाही. तेव्हा प्रभदेूव वगेवगेळ्या शरणानंा बोलावनू त्याचं्या संशयािे 
िनराकरण करून, बसवशे् वरानंा साहाय्य करण्यािे अवाहन तेथील िनतेला करतात. 

 
( २१ ) 

 
 सकल शरणसमूहाला ईदे्दशनू प्रभदेुव सागंतात की, माझे िीवनकायम संपत अले ऄसून माझा 
ऄंतकाळ ऄगदी समीप अला अहे. यावर सकलिनसमूह त्यािंा ियियकार करून त्याचं्यावर 
स्तुितसुमनािंा वर्षाव करतो. त्यावळेी प्रभदेुव ्हणतात, 

 
 ‘िनर्मवकल्प ऄशा िनिाठायी । िनरहंकार भावातं करीत ऄसे मी वास ॥ 
 पािहले ्हणाव ेतर, पाहण्यािे नसे काहंी । ऐकले ्हणाव ेतर, ऐकण्यािे नसे काहंी ॥ 
 घन- िनरंिन-प्रकाश सामावल्यािे । कसे काय सागंता येइल हो । - मि गुहेश् वरा ॥ 

 



 
 अनुक्रमिणका 

( २२ ) 
 

 प्रभदेुव ऄसंख्य िशष्ट्यानंा अपापल्या स्थानी परत िाउन, तेथे अपली िशवयोग साधना िालू 
ठेवनू-ही महान् क्ातंीिी ज्योत तेवत ठेवण्यािा अदेश देतात. अिण रॅीशलैके्षत्ाच्या कदमळी-वनाकडे 
िाण्यािी आच्छा प्रकट करतात व त्याप्रमाणे िनघनू िातात. वाटेत त्यािंी गोरखनाथ या िसिं-पुरुर्षािी 
गाठ पडते. त्यानंा िसिं-पंथापासून िवमुख करून द्धलगदीक्षा देतात. प्रभदेुवानंी परवशतेने िनराळातं िनराळ 
झाला, हे एका विनातं सागंतात ( पहा विन क्. ९२५ ) 
  
 बहुतेक सगळे शरणगण द्धलगैक्य पावतात व म. बसवेश् वरही िनबमयलू पावलेली रीत, - मिडवाळ 
माििदेवानंी अपल्या एका विनात फार सुंदर रीतीने सािंगतले अहे. 

 
 नेसलेले वस्र काढून टाकून गेलात हो तु्ही, बसवण्णा । 
   पादुका फेकून गेलात की हो, बसवण्णा । 
 मोकळे केस सोडून गेलात की हो, बसवण्णा । 
   सीमेिे नाते सोडून गेलात की हो, बसवण्णा । 
 द्धलगात केलेल्या त्या िक्येस, न स्पशमता गेलात की हो, बसवण्णा । 
   िंगमास केलेली िक्या गेली तुमच्यासंगे, बसवण्णा । 
 प्रकाश नेसून, िनःशून्य होउन गेलात की, बसवण्णा । 
   त्या बसवण्णाच्या पाठोपाठ िाण्यािा मागम मि दावा हो किलदेवाच्या देवा ॥ 
 

मंगिं अस्तु । 
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१ 
 

 रॅीमत् परमतत्व, परमानंद, परंज्योित, परमेश् वर, ऄग्य, ऄगोिर, ऄप्रमेय, ऄनामय, ऄनुपम, 
ऄप्रतक्यम, महाज्ञान, प्रभामय, यम-िनयमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-धारण-समाध्यष्टागं योग-
योगीश् वर, देहेंिद्रयमनः प्राणाहंकारािद गुणधमम कमम िवलेपन, सकल भवुन भवुनातंरंग, िनत्य िनममल स्वरूप, 
िशवशरणगण, हृत्कमल कर्मणकावास मत्तमधुकरायमान, आष्टद्धलग, प्राणद्धलगतृिप्त, द्धलगाद्धलगीतागंलेप, गुरु, 
द्धलग, िंगम, प्रसाद, पादोदकािद, पंिािार प्रितष्ठापनािायम, भक् तमाहेश् वर-प्रसादी प्राणद्धलगी, शरणैक्यािद 
-र्षड स्थल िक्वती, बसव, िन्नबसवराि, प्राणनायक, रॅीवीर-िशवािार िशरोरत्न, 
रॅीवीरिशवािारप्रमथनायक, रॅी वीरिशवािार-िशक्षािायम मत्यमलोक-पावनकारणावतार, ऄिनिमर्ष 
रॅीिरणा-ंभोिातकिणुंकावास, गुहेश् वर, नामामतृ, स्वीकार सतुंष्ट, रॅीमत् सकलिगतािायम ऄल्लमप्रभदेुव, 
बसवशे् वर,िन्नबसवशे् वर हे प्रामुख्याने ऄसखं्यात महागणासंगे महान्-ऄनुभावप्रसंगी भाग घेत ऄसत. शनू्य-
संपादनाच्या सद गोिष्ट कथा िनरूपणाच्यावळेी मुक् तक ऄशा िशवादै्यत विनािंें ईत्तर-प्रत्युत्तर संबिंधत 
संकलन करून िशवगणप्रसािद महादेव यानंी मत्यमलोकीच्या महागणानंा हा महाप्रसगं समपमण केल्यािे ममम 
ऄसे अहे. 

 
प्रथमतः प्रभदेुवािें पूवम-कथन 
  
 िनत्य िनरंिन परंज्योितस्वरूपी परमेश् ववराच्या रॅीकैलास मंिदराच्या सभामंडपामध्ये शोभत 
ऄसलेल्या ऄनंत रुद्रगणातं ऄत्यंत रॅेष्ठ ऄसा िनमाय नावािा एक महागणेश् वर होता. तो िशवाच्यापेक्षा 
ऄिधक होउन िवरािमान झाला होता. त्या गणेश् वरािी प्रतापशस्क् त  परमेश् वराच्या तोंडून रॅी पावमतीदेवीने 
ऐकले. ती परमेश् वरास ्हणते, “हे देवा!  या गणेश् वरािी िनमाय हे िबरुद नष्ट करून त्यास 
मायासक् तकरून दाखिवते.’’ ऄसे िगन्माता हैमवती िशवास सागंून पतीिी अज्ञा सपंािदते. 
  
 एके िदवशी पावमतीदेवीने अपल्या सभामंडपातील रुद्रकस्न्यकेतल्या एका ऄितशय लावण्यवती 
स्रीस बोलिवले. ितिे नाव ‘कामलता’ ठेिवले. त्या स्रीस अपल्याहून िास्त रूप लावण्यािी करुणा केली. 
ितला सािंगतले, “तू िनमाय गणेश् वर येतो त्या वाटेत ईभी रहा. तुझे िवलास तू ऄनेक रीतीने प्रदर्मशत 
करून, त्याच्या डोळ्यास-मनास कामिाल टाकून, तुझ्या माधुयाने त्याच्या मनािे द्धितन तुझ्या मीलनास 
संमत होइल ऄसे कर.’’ प्रभदेुवास मायासक् त करण्यािी अज्ञा पावमतीदेवीने केली. त्या कस्न्यकेने 
ऄनुजे्ञनुसार, परमेश् वराच्या सभामंडपास गणेश् वर ज्या वाटेने येत होता, त्या वाटेत कामलता ईभी रािहली. 
मुस्क् तदानी राणीने िनरुिपल्याप्रमाणे ती अपल्या स्वरूपलावण्याने डोळे िदपवीत होती. ितिे सौंदयम पाहून 
िनमाय गणेश् वरािे डोळे पराभतू होउन िनरखंू लागले. मनापासून ऄपेिक्षले. िित्त ििंल झाले. करणेंिद्रये 
िलिबिल झाली. कामातुरतेने िवव्हल होउन मीलनाकिरता ऄत्यातुर झाला. तत्क्षणी स्वतःस अवरून 
सावध झाला- 
  
 हाय ! हाय ! माझ्यात ही मायाधीनता कशी िनमाण झाली ? मला कुठल्या कुठे नेले ? या 
ऄनुतापास्ग्नने िवरून कळवळून स्वतःिें समाधान स्वतःि करून घेतले. िववकेानें पडताळून पािहले. या 
स्रीच्यायोगे मला भव-प्रारंभ झाला. यािी िाणीव होउन द्धिताक्ातं झाला. त्या मनःस्स्थतीति 
रोिच्याप्रमाणें िशव-सभेस गेल्यावर - 
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 तेव्हा सदािशवाने गणेश् वरािी स्स्थितगती ओळखली. “गणेश् वरा, मायेने तुझे मन द्धिकले अहे. 
त्याकिरता तू मतृ्युलोकी िन्म घेउन, त्या रुद्रकन्येबरोबर सुरतसुख ऄनुभवण्यास िा’’ ही अज्ञा ऐकून 
िनमाय गणेश् वर वदतो, “हे देवा, या रुद्रलोकी वास करून, तु्हाहूंन ऄिधक सामथ्यम संपािदले. ऄसे ऄसून 
अता मिला मृत्युलोकी िन्मण्यािे भव प्राप् त झाले. मृत्युलोकी ऄज्ञानािशवाय काय ऄसणार ? तु्हासं 
िाणण्यास तेथे ऄवकाश नसतो.’’ 
 

 “िभउ नकोस गणेश् वरा, तुला अवरलेल्या मायेस िनवृत्त किरतो. मीि तुझा प्राणद्धलग होउन येतो. 
तुझ्या सवांगाठायी स्स्थर होउन तुिला िनिद्धलगैक्य किरतो. िनवाण समाधीत िनश् िल करतो. तुझ्यामुळे 
रॅीवीरिशवािारािा पूणोिंार होणार अहे. तसेि मृत्युलोकीिे महागण कृताथम होणार अहेत. िा अता.’’ 
ऄसे ्हणून िशवाने ऄभयहस्त ठेवले. तेव्हा गणेश् वराने महाप्रसाद ्हणून ऄनुज्ञा स्वीकारून मानवाकार 
िैतन्यकलेिे धारण केले अिण तो मृत्युलोकी ईतरला. मेरुच्या दिक्षणभागातील प्रातंात शोभणाऱ्या 
बनवासी या गावंात वास करणाऱ्या नागवासािधपित िशवभक् त अिण त्यािी सित सुज्ञानीदेवी िहच्या पोटी 
िन्मला. साऱ्या पुण्यपापाधीन न होण्यािे िगास दाखिवण्याकिरता ‘ऄल्लम’ हे नामािभधान धारण केले. 
िदवसेंिदवस वाढंू लागला. िदव्य रूपलावण्याने संपूणम होउन वाद्र-िवद्राभ्यासातं पारंगत झाला. 
  
 त्याि गावात एका िशवभक् ताच्या पोटी रुद्रकन्येने िन्म घेतला. ितिे नाव कामलता ठेवण्यात 
अले. पाहता, पाहता सुस्वरूिपणी ऄशी ती वाढू लागली. ितिला नव-यवन प्राप् त झाले. ती नृत्यिवदे्रत 
िनपणु झाली. पुढे ती ऄल्लमािी सित झाली. ते दोघे सुरतोन्नत सुखात परवश झाले होते. काही संवत्सरे 
लोटल्यानंतर त्या गावातील मूलस्थान ऄशा गुहेश् वरािी सेवा करीत होते. पुढे ईःशापानें रुद्रकन्या मुक् त 
झाली. ती ऄंतरल्यानें ऄल्लम द्धितामग्न होउन एका पुष्ट्पवािटकेत परवश झाला. 
  
 परमेश् वराच्या कृपा प्रसन्नतेच्या काळी ‘कामतत्व िवरले. िशवतत्व ईरले.’ यािी सत्यता पटली. 
कममक्षय होउन सुज्ञानाकुंरािा ईदय झाला.ऄल्लमप्रभदेुवाचं्या सत् द्धपण्डातं सामावलेल्या िशवतत्वािे 
िनदशमन हेंि प्रथम द्धपडस्थल होय. 

 
      १ 

 
द्धपडस्थल 
 
  पाषाणांतीि पावकागत 
  उदकांतीि प्रितकबबागत 
  बीजांतीि वृक्षागत 
  शबदांतीि िनिःशबदागत 
  गुहेश् वरा, असे आहेत तुमच्या शरणािे संबंध 

 
२ 
 

  पाषाणांतीि अग्नन नाही जाळत 
  बीजांतीि वृक्ष आवाज नाही करीत 
  हे प्रकटपणे कोणास नाही िदसत, 
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  पण, गुहेश् वरािी िनजग्स्थती अनुभाव सुखीयास अवगत. 
 

३ 
 

 द्धपडात सामावलेले िशवतत्व, प्रभदेुवाचं्या ऄंतरंगात ज्ञानाकुंर स्वरूप स्फुरले ते सुज्ञान दृष्टीने 
िाणनू मी मासंिपण्ड ििनत िन्मलेला नव्हे. वाढण्यात वाढलेला नव्हे. नाश पावण्यात नाश होणारा नव्हे. ( 
नश् वर नव्हे ). ब्रह्माडंािद समस्त िग िनमाण होण्यापूवी अिद िित् शक् तीनें ईदयास अलो. हे मी स्वतःि 
िववकेाने पहात अहे. 

 
द्धपडज्ञान स्थलः 
 
  नव्हता तेव्हां आिद-आधार, नव्हता गवक अहंकार 
  नव्हते तेव्हां सगुण-िनगुकण, शून्यही नव्हते-नव्हते िनिःशून्य 
  नव्हती सिरािरािी रिना 
  तेव्हां उदयास आिा, गुहेश् वरािा शरण. 
 

४ 
  

  नव्हता तेव्हां नाद कबदू, होता तेव्हां िनभकय गणेश् वरिः 
  उत्पित्त ग्स्थित िय नव्हता, तेव्हां होता अक्षय गणेश् वरिः 
  नव्हते तेव्हां वेद-पठण, होता तेव्हां ॎकार गणेश् वरिः 
  गुहेश् वर किग नव्हता, तेव्हां होता िनमाय गणेश् वर. 

  
 िनराकार ऄसलेली अपली पूवमस्स्थती िववकेाने िाणून प्रभदेुव कैलासात अपला िनमाय ऄसलेला 
ऄवतार िववकेाने पाहतात. 

 
माया िवलास िवडंबन स्थल : 

५ 
 

  जेव्हां ब्रह्म िवष्ट्णू आदींिी माया पायाखािी तयाना तुडवीत होती, 
  रुद्रगण-प्रथमगणांिी माया भुिवुनी तयांना छळीत होती, 
  भािनेत्र पंिवदन दशभुजांिी झािी माया अधांगी, 
  अष्टकवशित ऋिषगणांना तपोमदानें िपडीत होती माया, 
  तेव्हां होतो मी िनमाय गणेश् वर, हे गुहेश् वरा. 
  
 अपल्या रुद्रावतारािे गणेश् वरत्व िाणून, िार युगािंा प्रारंभ करून अपण मृत्युलोकी संिार 
करण्यास अल्यािा वृत्तातं िनविेदतात. 
 
प्रभदेुवािें गणेश् वरत्व 
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६ 
 

  कृतयुगांत भग् तकारणें, 
  मी होतो स्थूि काय गणेश् वर, 
  ते्रतायुगी मी होतो, शून्यकाय गणेश् वर, 
  द्यापारयुगांत भग् तकारणे 
  मी होतो अिनिमष गणेश् वर. 
  किियुगांत भग् तकारणास्तव 
  होऊनी अल्लमप्रभू गणेश् वर 
  गुहेश् वरांनी पाठिविेल्या महत्कायाच्या पूतकतेंस 
  झािो मी तद गत. 

 
 मूलज्ञानाने अपले पूवापार नाते िववकेाने िाणून अपणाहून िभन्न ऄसलेला ससंार भ्ािंतभाव 
प्रभदेुव िनवृत्त करतात. 
 
संसार हेयस्थल 
 

७ 
 

  सकि जगास नसे अवगत कायेच्या मूळास बीज असे कोणते ? 
  इिंद्रयायोगे न होई उदय, 
  स्वप्न िवषयायोगे न होई, 
  ज्ञानकळाने न होई उदय. 
  हे कोणासही नसे उमजत 
  शुद्ध सावधान नसे जाण गुहेश् वरा. 

 
८ 
 

  ओढ्ांत काष्ट वाहतांना िाटा आदळल्यािवना राहतीि का ? 
  संसारसागरांत बुडणाऱ्या प्राणयांना 
  सुखदुिःखांिें संपकक  झाल्यािवना राहीि काय ? 
  याकारणें मूर्तत झाल्याने, प्रिय न िुके गुहेश् वरा. 

 
 

९ 
 

  आिेिा उदयमान, गेिेिा अस्तमान 
  पाविे कीं हो िवनाश पाणयानें झािेिे सकळ िनमाण, 
  ितन्ही िोकीं पडिा गाढ अधंिःकार 
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  यािें रहस्य काय असे सांग ना गुहेश् वर ? 
 

१० 
  
  संसाररूिप पडिे होते पे्रत 
  तें खाणयास आिेिीं कुत्रीं होती भांडत 
  ती भांडणयािी रीत पाहून हंसे तें पे्रत 
  गुहेश् वररूपी किग नसे त्या ठायीं देख 
 

११ 
 

  पाणयाच्या बाहुिीनें केिे वेषधारण, 
  अगंार रंगािें घातिे प्रावरण. 
  किरती संिार सकि भूत प्रािण वाऱ्यानुसार 
  ते कैसे जाणती देवास हे गुहेश् वरा. 
 

१२ 
 

  कमकसमूहािे झािें  आज िनरसन 
  पापािे पाश झािे हरण. 
  नको नको या संसारािें बसिे िटकें  झािो मी दुिःिखत. 
  गेिो मी त्या मायेिें मस्तक तुडवून. 
  आतां नाही करीत मी भ्रमण, हे गुहेश् वरा, वाहतो तुमिी आण. 
 
िीव भ्ािंत िनरसन स्थल: 
 

१३ 
 
  भूमीिी केिी बाहुिी, ितज नेसवुनी पाणयािा रंग 
  नानािवध आरॅमांत िननादणारे बांधुिन घंुगरु 
  वायु अननीच्या कबदीनें करुनी शंृगार 
  कोण असे तो यतं्रवाहक खेळिवणारा ? 
  शून्यातीत ( बयिु ) खांबास आणून, 
  होऊनी स्वय परास केल्यास 
  ग्स्थर, स्वयिंि झािे अद्यय, हे गुहेश् वरा. 
 

१४ 
 

  आहे गाय अच्छेरािी, कास आहे पंिेर, 
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  दोन्ही कशगे ताडवृक्षा इतके िांब 
  ितच्या शोधात गेिे सहा िदवस ती नष्ट होऊनी झािे तीन िदवस. 
  अघिटत अघिटत, हे गुहेश् वरा आपण शोधू या तीस. 
 

१५ 
 

  मृग िमकधारी स्वामीस शोधीत, रानांत सगळे िोर 
  िमळून तपासास जाय 
  मािविा िदवा िदसेना काहीं. 
  अन्नपान करणारे विडिधारे किरती अधरपान. 
  मागती सुरापान. 
  एका जाणकारानें जाणते शीर धरुन अध्यात्म िवकरींिे र त 
  प्यािा बा गुहेश् वरा. 

 
१६ 

 
  जंबुद्यीपाच्या व्यापाऱ्यानें भरिे सामान 
  कंुिभनीच्या उदरावर पसिरिे दुकान. 
  उष्ट्ण तृष्ट्णा झािे घन सात समुद्र िपऊनही िागिी तहान. 
  तहानेने झािा िवग्स्मत. 
  िशशुने उििििे आईिे शव सांगतसे नांव. 
  गुहेश् वरािी िनजग्स्थती िगिळयिी व सुधेिी आकृती. 

 
१७ 

 
  गगनावरती जन्मिें  एक अिभनव पोपट 
  त्यानें केिे संभ्रमात एक घर. 
  एकािे झािे पंिवीस पोपट; 
  ब्रह्म झािा त्या पोपटांिा कपजरािः 
  िवष्ट्णू झािा त्यांिा कडधान्य िारा; 
  रुद्र झािा त्या पोपटांिा दांडा. 
  ितघांच्या पुढिे िगळुनी अभकक 
  हे गुहेश् वरा, दृष्ट नाम नष्ट देख. 

 
 िीव भाव भ्ािंत िनवृत्त झाल्याने प्रभदेुव, मी िशव अहे; मि नाही ती, िीवभाव भ्ािंत कोठुन िनमाण 
झाली ? ऄसा सुिववकेानें िविार करतात. 
  
 िमथ्याभावाच्या माया संबंधाने हे ऄसे घडले हे िाणून, स्वतःस समोरहोउन िदसणाऱ्या मायेहून 
अपण वगेळे अहोत. ऄशा माया िवलासास िनवृत्त करतात. 
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माया िवडंबन स्थलः 
 

१८ 
 

  एका राक्षसीणीस दोन िेकरे : पाळणयावरती पांि. 
  राक्षसीण झाल्यास बाळंतीण िेकरांिी काय गत ? 
  मीि हाििवतो पाळणा, गातो अगंाई गीत. 
  राक्षसीण िगळािी बाळंितणीिा पाळणा 
  गुहेश् वरा, हे काय सांग ना ? 

 
१९ 

 
  खेळांत हा खेळ िाििा आहे तरी काय ? 
  उडुनी गेिा ब्रह्म दरबार ! 
  झािा साफ सपाट, म्हणत येतो बाजुिा सरा ! 
  िवष्ट्णुनें िगळुनी ब्रह्मास, िपिा रुद्र गभात हे कसे काय ? 
  मुळीिवना झाड पाणयािवना साविीत िदसणारे 
  प्रितकबब काय वाणंू गुहेश् वरा ? 

 
२० 

 
  रेड्याच्या कशगाच्या अरांांत सातशें सत्तर रहाट िविहरी. 
  िविहरीत आहेत मोठािे झरे. 
  त्यात वसती एकेक वेश्या. 
  त्या वेश्येंच्या गळयांत सातशे सत्तर हत्ती िढल्यािे 
  देिखिे गुहेश् वरा. 

 
२१ 

 
  पंिशतकोटी िवस्तीणक भूमंडळास 
  एक रंुड नसिेिे मंुड येऊन िगळीिे ते पािहिे. 
  रंुडािवना पाहुन झािो मी ििकत. 
  नव खंड मंडि िभन्न झाल्यानें 
  त्या रंुडास पािहिे कां कोणी हे गुहेश् वरा ? 

 
२२ 

 
  दाट वनातल्या गावाच्या मध्यभागी पडिी पांि पे्रते. 
  येऊ येऊनी रडत होता गोतावळा मोठा असल्याकारणानें 
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  जळेना पे्रत िवझेना वनिः 
  गुहेश् वरा, जळिा हो पे्रत पुरणयािा कोनाडा. 

 
२३ 

 
  अगंाराच्या िगरीवर पािहिा मी िाखािा खांब. 
  त्या िाखाच्या खांबावर होता एक हंस, 
  जळिा खांब, उडािा हंस, 
  िपिा कुठे अगंारा, हे गुहेश् वरा. 

 
२४ 

 
  भूत भूत िमळुन झािे अद् भुत 
  िनखारे झािे थंड, तहानिे जि. 
  अग्नन पवनांत िशरुन वायु झािे दुप्पट, हे गुहेश् वरा. 

  
२५ 

 
  अगंरुिप झाडाच्या अरांभागी वसतो माकड, 
  उडी घेई फांदीवर. 
  पहा हो, हे िोद्रिः 
  हात पुढे केल्यास िगळतो सवांग. 
  बोिािवता क्षणी उभा टाकी समोर. 
  केल्यास आव्हान होई अदृश्य, गुहेश् वरा. 

 
२६ 

 
  सागराच्या खोि पाणयात 
  एका काळया कोळयाने फेिकिे देख जाळें. 
  जाणकार पांि िशर, अजाण पांि िशर 
  काळे िशर पांि 
  तो काळा कोळी आपिे जाळे उििून घेऊन गेल्यावर 
  नेत्रांत खेळे िाि रंग, पािहिे मी गुहेश् वरा. 

 
२७ 

 
  भूमीिे कािठणय आकाशािे मु्रदुपण 
  जाणणयािी बुिद्ध झािी स्थिगत 
  उदकांतुन उभ्दविेिी तृषा शोधते कीं हो उदकास ! 
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  मरुनी आंत खेळते बाहेर गुहेश् वराठायीि झािे ग्स्थर. 
 

२८ 
 

  वाघािें िशर हिरणीस, हिरणींिे िशर वाघास; 
  दोन्हींिें कंबर झािे एक. 
  नसे वाघ नसे हिरण ! 
  दुसरे एक येऊन किरतसे िवकण 
  रंुडािवना धडाने खाल्ल्यास पानें 
  िपिी पानें गुहेश् वरा 

 
२९ 

 
  जळल्यानें िाखेिी बाहुिी कोरड पडे उदकाच्या तोंडास , हे काय ! 
  खोदा हो ही िवहीर, िवहीर खोदा. 
  मेिा खोदणारा, आटिी िवहीर. 
  यास्तव ितन्ही िोक पडिे ओसाड, गुहेश् वरा. 

 
३० 

  
  नाहींच्या ठायी असे नकारात्मक. त्या नकारात्मकात आहे होकारात्मक. 
  होकारात्मकात आहे नकारात्मक. 
  होकार म्हणावे तर तेि झािे नाहींसे. 
  त्या नाहींच्या ठायी एक डोके आिे उदयास. 
  त्या डोकींत देिखिे तीन ििपी. 
  त्या ििपीत एक ध्वनी असल्यािे िदसिे. 
  ध्वनीिा रंग डोके वर करणयापूवीं 
  पांि तोंडाच्या राक्षसीने िावनू िगळिे त्यास. 
  त्या राक्षसीस माकड जन्मून रेड्यािा गळा बांधल्यािे पािहिे. 
  रेड्यािे कशग मोडून फेकल्याने सापडिे माकड. 
  जाळुनी रान आकाशांत िशरून गुहेश् वरकिगाठायी केिे 
  गुरूकारुणय संपादन. 
 
 माया िवलासास िनवृत्त करून, प्रभदेुव िनमाय झाले. सगळी प्रापिंिक व्याप्ती  िवसरून गेले. 
िशवज्ञान प्रकाशातं ऄंतरंग शुिंात्मा होउन िशवद्धितन समारूढात करणािद सारे गुण समाधान पावले. 
एकाग्र िित्ताने िशवभाव सामावनू सद्यासना िववकेात मन बुडाले. नवमास भरलेल्या गभमवतीप्रमाणे िशवतत्व 
िवदे्रने अतल्या अत संपूणम व्यापून टािकले.गुरू हस्त स्पशमनाअधीि िशखी कपूमराप्रमाणे झाल्यािा भाव 
समोर सूिित झाला. ‘गुरूच्या अधीि िशष्ट्य हा गुरू’ या िशवादै्यत वाक्यानुसार सत्य पटले. ऄंतरंगात गुरू 
हा भाव डोकावीत ऄसतानंा एके िदवशी ऄल्लमप्रभ ुएका एकातं स्थळी िशवद्धितनातुर समाधीत बसले होते. 
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ऄंिन घातलेल्यास िसा द्रव्यािा साठा िदसतो, तसा िशवज्ञानारंिन दृष्टीपुढे ऄनािद सिंसिं ऄशा 
ऄिनिमर्षदेवािी समािध िदसू लागली. तेव्हा परमहर्मर्षत होउन त्या समाधीवर ऄच्छादलेल्या भमूीस खणून 
पाहता, तेथे एक िशवालयािा अकार िदसला. तो पाहून परमानंदानें अपला ऄनुभव किथतात. 

 
३१ 

 
  ितच्या नजरेने मज आिणिे मृत्युिोकी. 
  ितच्या िमिन गोडीच्या िवपत्तीनें पीिडिे मज. 
  ितच्या िमिनाच्या अपेके्षिी मुळी तुटिी त्यायोगें 
  पािहिे मी ित्रपुर नष्ट झाल्यािे. 
  आगीवर आग घेरल्याने झािा थंडावा िनमाण. 
  काळया पारध्यास िगळिा कस्तुरीमृग 
  पािहिे मी थोरल्या बायकोनें काढल्यािे कणाभरण 
  काळरात्री िकल्ल्यावर िढाई करून. 
  कजिकिे युद्ध, पुरिेल्या िनधानास पािहिे मी, गुहेश् वरा. 

 
 ऄिनिमर्षदेवािंी समाधी प्रभदेुव पाहताि अत िातात. तेथे एक िदवा प्रकाशात ऄसल्यािे पाहून 
स्वस्थ पद्मासन घालून बसतात. करस्थलात ऄमृतद्धलग धारण करून त्या द्धलगाठायी समरसहोतात. सकळ 
करणेंिद्रये िनष्ट्करण झाली. भाव िनभाव झाले. निर रोखून, दृिष्ट िनश् िल झाली पापण्या न लवता ज्ञान दृढ 
झाले. मीपणािे िनराकरण झाले. तू पणािीही झाली िनष्ट्पित्त. ईभयातील ऄंतर स्वय झाले. मनोलय 
स्थानातं सवम ितैन्य परम ितैन्यमय होउन तनु परमकष्टात परवश झाली. 

  
  उध्वक शून्य ंमध्यिः शून्य ंमध्यशून्य ंिनरामय ं
  सवक शून्य मनाभासं समािधस्थस्य िक्षणं ॥ 

  
 या िसिंातं वाक्याथाप्रमाणे स्वतःठायी पूणम होउन िनत्यिनि समाधीत मूर्मत पावलेल्या त्या 
सद गुरंुना ऄवलोकून प्रभदेुव ्हणतात- 

 
३२ 

 
  पुणयाईच्या काळीं माती होई सोनें; 
  पुणयाईच्या काळी पाषाण होई पिरस; 
  पूवापूवीिें कबबिेिे भानय 
  माझ्या या डोळयांदेखत िदसतसे जाण. 
  मातीच्या आड होते देऊळ, त्यांत होतें एक मािणक 
  तें पािहल्यावर हें गुहेश् वरा, पूवीसारखे असंू शकेि काय ? 
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३३ 
 

  शोिधत असिेिी वेि पायांत गंुडाळल्यागत, 
  इग्च्छत अिभिाषा हातीं आल्यागत, 
  गरीब धनांस ठेंिाळल्यागत, 
  मी आिो शोिधत शोिधत, पािहिें  या भाव-अगम्यास. 
  मी माझ्या मनािा ओघ पािहिा. 
  माझ्या आंत-बाहेर सवांगांत परम-प्रकािशत 
  उजळणारी ज्योत पािहिी. 
  ििन्हिवरिहत करस्थळीिा, अत्याश् वयककरदृष्टीिा. 
  माझा परमगुरु, मी पािहिा. त्यांस पहात, कंिठतो मी 
  जीिवत, गुहेश् वरा. 

 
 ऄिनिमर्षदेवासं पाहून हाि माझा गुरु, मीि यािा िशष्ट्य हे प्रभदेुवानंी ताडले. रॅीगुरंूिे िरणकमल 
धरून ऄतीत ऄशा परवस्तंूस ते िाणतात. अनंदाितशयाने िनिरृतपणे िनरूपतात. 

 
३४ 

 
  जें पािहिें  तें न धरतां, न िदसणारें त्यांस धरिें , म्हणती, 
  सांपडेना म्हणून तळमळती. 
  पािहिेिे पाहून गुरुिरण धरल्यास, 
  न िदसणारें िदसेि, बा गुहेश् वरा. 

 
 रॅीगुरुमूतीस पाहून रॅीप्रभदेुव स्तवतात. 

 
३५ 

 
  कायायोगें झािी नि ही मूर्तत, जीवयोगेंही नि बनिी, 
  प्राणयोगे नि घडिी ही मूर्तत, पुणयाईनेंिह नि घडिी, 
  योगायोगे झािी नि ही मूर्तत िशवाच्या योगे नि बनिी 
  शग् तयोगे नि झािी ही मूर्तत- 
  या मूर्ततस कोणती देऊ उपमा ? 

 
 कधी न पािहलेली काया, न िदसणारे तेि, ईपमातीत िनिस्स्थती. या कारणें डोळ्यास गोिर 
झाल्यािे सुख कसा मी सागं,ू गुहेश् वरा ? 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमिणका 
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  ना आंत ना बाहेर असे ते स्फिटक ते घटागतिः 
  या अदु्धत ििरत्रानें झािी िवग्स्मत, 
  िदसतसे पहाता, स्पशकणा न िागे हाता. 
  पोहोिणयास असे निजक, जवळ जाता िदसतसे दूर दूर. 
  आकारानें िगळिे िनराकार 
  बयिु समाधीठायी झािे कंुठीत. 
  दशकनमात्रें िाभिो अमृत आहार, 
  समरसानें िकती तरी होईि तो अपार, हे गुहेश् वरा. 

 
 प्रभदेुव ऄिनिमर्षदेवािंी िनिमूर्मत पाहून वाखाणणी करतात. या रॅी गुरूकडून मी ईपदेश घ्यावा 
्हणतो पण हा महात्मा अपण कोण हे िाणत नाही, समोरिे कोण हेही ओळखत नाही. िनःशब्दाने विेधले 
अहे. हा मुग्ध झाला अहे. समोरच्यानंा ईपदेश करीत नाही, माझ्या मीि गुरू ईपदेश घ्यावा ्हणून िनश् िय 
करतात, िनरूिपतात. 

 
३७ 

 
  न िािे न बोिे असा हा गुरु 
  उपदेश घेणयास गेिो पण नाहीं बोित, 
  मी बोििो तरी नाही ऐकू येते. 
  हे देवा, अतं आरंभािे कायक कोणते ? 
  मुया मुयाच्या संभाषणागत आहे माझ्यातीि ज्ञान पिरमि 
  पहाता बाहेर असे मुनध. 
  यास देऊ मी कसिी उपमा या अिनयमाच्या रहस्यास ? 
  हे आहे स्वय ंिनमाण िभन्नत्वास आहे का ठाव, गुहेश् वरा ? 

  
 गुरूस व अपणास िवभागून पाहून िनश् ियाने प्रभदेुव सागंतात : 

 
३८ 

 
  म्हणावे एक तर आहेत दोन, दोन म्हणावे तर एकि आहे ; 
  एक दोनींिा हा कसिा संदेह ? 
  न अतंरणाऱ्या िमिनािा हा अिभन्न उपदेश 
  हे गुहेश् वरा,गुरू िशष्ट्य या भावांत आहे का भेद ? 
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  अिभ्य गुरू झाल्यास गोिर डोळयास 
  उच् िारिवना िवज्ञापनािः न िशवता हस्त मस्तक संयोगिः 
  न िािवतां िवभुित धारणिः न ऐकतां कणक मंत्रिः 
  भरुिन न ओसांडे किशािभषेकिः 
  आगमािवना िदक्षा ; पूजा न किरता येई ऐसा किग. 
  संगािवण संबंध स्वय ंहोणारे अनुरांह 
  होणयापिर, करी मज गुहेश् वरा. 

 
४० 

 
  तु माझा गुरु असल्यास, मी तुझा िशष्ट्य असल्यास 
  माझ्या कायेिा कमक करावे िनवारण, 
  माझ्या करणािद गुणांिे करावे िनमुकिन. 
  तंु माझ्या कायेंत पाव बा अतंधान, 
  तसेि माझ्या प्राणांत, भावांत पाव गुरु देवा अंतधान 
  हे गुहेश् वरा, माझ्या करस्थिी येऊन करी करुणा. 

 
४१ 

 
  आिदच्यािह पििकडे तंुि होतांस माझा गुरु. 
  अनािदच्यािह पििकडे तंूि होतास माझा गुरु. 
  ही दोन्हीं नामे िनमाणापूवी मी होतो तुमिा िशष्ट्य. 
  माझ्या भावकायेंतीि भ्रम िनरसून. 
  माझ्या ज्ञानकायेतीि िवस्मरण िवनाशुन. 
  माझ्या अतंरंगी जाणीविेी दावीशी रीत, बिहरंगी, 
  निवदशी, मी नाहीं सोिडत तव रॅी िरण. 
  केल्यास तोि महाप्रसाद म्हणुन किरतो ग्स्वकार; 
  नि केल्यास तुम्हीि मी होऊन किरतो महाप्रसाद स्वीकार. 
  कोणत्या ना कोणत्या िरतीने कां होईना 
  माझा देह तुम्हाठायीं िझजवनू, संपािदतो तुमिी करुणा 
  पहा बा गुहेश् वरा, माझ्या जीवनािी अशी आहे रीत. 

 
 पुन्हः प्रभदेुव अपल्या गुरुच्याठायीं ऄिभन्नािक्या ऄसलेल्या िनश् ियाने कथन करतात. 
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  ज्योिततीि कापूर, जिातीि मीठ, 
  रॅीगुरुठायीं समरस पाविेल्या िशष्ट्यास, 
  िनरिनराळे िक्रया वतकन असू शकतीि कां गुहेश् वरा?  

 
 गुरु-िशष्ट्य या भावातं भेद न मानता ंअपल्या ऄंतरंगािी बोधामरू्मति हा रॅी गुरू अहे. या िनश् ियानें 
प्रभदेुवानंी, ऄिनिमर्षदेवाचं्या रॅीिरणास विंदले,करस्थलातील द्धलग स्वयेि ऄनुग्रह करून घेतले. त्यायोगे 
गुरू िनरवय पावले. ऄस्ती-धमािी िोडणी िनखळून ििमनीवर गळून पडले. ते पहाताि प्रभदेुव गुरुद्रोह 
माझ्या हातून घडला ्हणून ऄनुतापाने ईद गारतात. 

  
४३ 

 
  आणवमि मायामि कार्तमकमि हे मित्रय नुरुिन उरुिन 
  िनमकि झािेिा िशष्ट्य : 
  काया िजवािी भ्रांित सूतक सांडून झािा गुरु िनिःशंक : 
  या उभय भावांत कोणते आधी, कोणते मागावून हे न येई जाणतां 
  करस्थिास केल्यास कृपा, मनस्थि असे िनधास्त. 
  मनस्थिात पदर पसरुन मािगतल्यास करस्थि किग येई हाता. 
  गुरुस्थिािी िनजग्स्थती परस्थिी पावल्यास अतंधान 
  भाव कां बरे तळमळाव,े गुहेश् वरा ? 
  पुनश् ि अनुताप : 

 
४४ 

 
  हे मना िनणकयाच्या अजाणतेनें दुिःखाच्या आहारी गेिास कीं ? 
  हे कसिे रे मायासूत्र ? 
  न कळे रे डोळयातीि अधंार ! 
  प्रकाशातीि शंृगार का कळवळावे बा, गुहेश् वर ! 

 
 ऄिनिमर्षदेव िनित्व पावल्यावर प्रभदेुवास ऄनुताप होतो. तेव्हा त्यानंी स्वतःि िविार करून 
सातं्वन करून घेतले. त्या गुरुिे िैतन्य त्या द्धलगाठायी ऄंतधान पावले अहे, तो द्धलग माझ्या करस्थली 
अला अहे. त्यायोगे हा रॅीगुरु माझ्या करस्थली, मनस्थली, तनुस्थली संपूणम होउन वास केला अहे. 
ऄन्यभाव िवर्षयानें न ईरून ईरला अहे. यािी िनिरृती मनास पटली तेव्हा कथन किरतात. 
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  अहा हे मना, तुझ्या पूवापारिे पडिे की रे तुज िवस्मरण ! 
  घन दडुनी मनी, ते मज दडुनी किगाठायी, 
  तोि किग आिा मम करस्थिी, तो नष्ट झािा दुखिा 
  ही भावभ्रांित कसिी ? 
  नसे जनन ऐसा घन, तयास कुठिे मरण ? 
  अिवरळ िनज आपल्या ठायी आपण झाल्यानें वेद्र 
  समोर ठेवून िदसेना म्हणणें हा कसिा अज्ञान ? 
  मी तू पण सांडून साह्य झािे ते आपण होऊन 
  यास काय म्हणू बा गुहेश् वरा ? 

 
४६ 

 
  धंुडती न िदसे तयास पिर िदसिेिे धंुडती का ? 
  धनािा धन असा वस्तु झािा आपणिि गुरु 
  झािा आपणिि किग, झािा जंगम, 
  झािा आपणिि प्रसाद, झािा मंत्र, 
  झािा आपणिि सकि िवद्रारूप, या सकिास करुिन अंतगकत 
  आिा माझ्या करस्यिात 
  आता िनर्तवकार जाण गुहेश् वरा. 

 
 प्रभदेुवास ऄनुताप-संताप या दोन्हीिा िवसर पडला. रॅीगुरु िनत्य ऄसल्यािे िाणवले. प्रभदेुवानी 
त्या गुरुमुर्मतस अपल्या हृदयकमलाच्या मध्यस्थानी ऄसल्यािे पाहून मनःपुष्ट्पाने पुिून परम हर्षाने वदतात. 

 
४७ 

 
  वावरतसे कस्तुरी मृग येऊन 
  सकि िवस्तारािे रूप येऊन उभे टािकिे समोर 
  कोणत्या रांहाने केिा स्पशक हे मज नसे अवगत 
  गुरुस ओळखून केिी मी पूजा हृदयकमि मध्यांत, 
  तािडिे देख,गुरू माझा असे प्रख्यात 
  पािहिे मी गुहेश् वर किगाठायी, पूवकजनन गेिे सुकून. 

   
 रॅीगुरुस ऄशाप्रकारे पूिून त्या गुरुच्या ठायी परवश झाल्यािे किथतात. 
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  माझ्या मनाच्या अरांांवर अगंरिहत रूप 
  देखोिन झािो मी िवग्स्मत 
  अतंरंगाच्या आत्म्याठायी अिनिमष िनजैय गुहेश् वरल्लमास 
  पाहुन झािो मी ििकत 

 
 प्रभदेुव, गुरुच्या ठायी एकोभाव पावतात. 

 
४९ 

 
  गुरु िशष्ट्यािा संबंध गेिो मी शोिधत 
  आपणिि झािा गुरु, आपणिि झािा िशष्ट्य, 
  आपणिि झािा किग 
  गुहेश् वर, तुमच्या शरणांच्या हाती िदल्यास किग 
  भाव होई िदगंबर. 

 
 प्रभदेुव रॅीगुरु ठायी अपण समरस होतात. अपल्या करस्थलातील द्धलगास पहाता पहाता तो 
द्धलगभाव ऄद्धलग होतो. दृिष्ट रोखल्याने मनापासून अनंिदत झाले. अपल्या अपण अश् ियमििकत होउन 
िनरुपतात. 

५० 
 

  पूवीिी रीत अशी नाही 
  तसे असल्यास हे कसे होईि ? तसे नव्हते म्हणून बरे झािे 
  नाना िदशांिी कामना प्रत्यक्ष िनदशकन होत असता 
  गुहेश् वर किगाने तनुस नेिे आपणाकडे 

 
५१ 

 
  आंबयािे झाड कुठिे, कोिकळा कुठिी 
  कुठल्या कोठे तो संबंध देवा ? 
  पवकतावरिा आवळा समुद्रातीि मीठ, 
  कोठल्या कोठे तो संबंध 
  गुहेश् वर किगािा व माझा कोठल्या कोठिा संबंध ? 
  प्रभुदेव त्या किगािे महात्म्य पाहुन शबद मुनध होतात. 
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  अदृश्य किग माझ्या करस्थिीं आल्यानें न येई सांगता, न पुसता 
  मज हे वाटतसे आश् ियक, वाटतसे अद भुत 
  गुहेश् वर किग हा िनराकार बयिु 
  साकार होऊन करस्थिी आल्याने येईना सांगता, येईना पुसता 

 
 प्रभदेुव त्या द्धलगामध्ये परवश होतात. 

 
५३ 

 
  तनु होऊनी कंपायमान मन झािे तव ठायी तल्लीन 
  नजर होऊनी प्राण, भूक, तहान तव ठायीं पावे िविीन 
  एक झािे शून्याठायी, गुहेश् वर िनराि िनरंजन 

 
५४ 

 
  तुम्हांस पाहणयाति सुख आहे तोंवर मी कसा कुठे होऊं समरस ; 
  तुमच्यांत होणयािी आतुरता असेतोंवर नजर न तुटे, 
  समरसानें झािेल्या आश् ियककर सुखास कोणती उपमा देऊं गुहेश् वरा. 
 
भक् तीस्थल : 

  
 आष्टद्धलगाठायी िवरॄास प्रबळ झाल्यास तोि अयत द्धलग. त्या दृष्ट द्धलगािा भाव मनास वधे झाल्यास 
तोि स्वायत्तद्धलग. त्या आष्टद्धलगािा भाव मनोवधे सुख िभन्नत्वें न िदसता ं ऄनुपम पिरणामपूिरत झाल्यास 
तोि सिन्निहतद्धलग. याप्रकारे आष्टद्धलग, प्राणद्धलग, तृिप्तद्धलग. हे द्धलगत्य शरणाचं्या तनुमयावर अयत्त, 
स्वायत्त, सिन्निहत झाल्याने पंिभौितकनाश होउन द्धलगतत्व होतात. अत््यािा िीव-भाव नासून परमात्मा 
्हणिवतो. र्षडंगयोग झाल्याने र्षड स्थलािें क्म संभवतात. ते ऄशा प्रकारें, 

 
५५ 

 
  पणतीही आहे, वातही आहे 
  तेिािवना उजळेि कशी ज्योित ?  
  गुरुही आहे, किगही आहे ? 
  िशष्ट्यास ज्ञानोदय झाल्यािवना कशी बाणावेि भग् त? 
  िेकुिन सोऽहं, न केल्यास दासोऽहं 
  मज नसे मान्य हें, गुहेश् वरा 
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  न िमसळतां अन्य िवकार, जयािें न बाधे मनोिवकार 
  न उपयोिगता रिवयोगे आिेिे पीक, 
  जो जाणुनी किगािें पीक िझजिवतो जंगमाठायीं 
  अशा भ ताठायी वसतसे, गुहेश् वर. 

 
५७ 

 
  भल्या पहाटे उठून स्पशावे किगािें िरण, 
  सुप्रभातीं उठून, पहावे िशवभ तािें मुख 
  जन्मास आल्यािे होई साफल्य देख 
  यािवण मज न रुिे बा, गुहेश् वर. 

 
माहेश् वर स्थल : 

  
 िवरॄासि प्राण झालेल्या भक् ताच्या िवरॄासातंील एकिनष्ठाि माहेश् वर स्थल. 

 
५८ 

 
  येईना िढतां िदिेल्या घोड्यावर 
  दुसरा घोडा इग्च्छणारा कसिा तो वीर ? नसे तो धीर, 
  या कारणें िादुन घेती जीन, हे गुहेश् वरा, 
  थकती ितन्ही िोकींिे जन. 

 
५९ 

 
्हणती मी भक् त: 

  
  पृथ्वी पूवारॅयािें केल्यािवण हनन, 
  आपिा पूवारॅय केल्यािवण िनवारण, 
  तेजािा पूवारॅय केल्यािवण पिरहरण, 
  वायिूा पूवारॅय नािशल्यािवण, 
  आकाशािा पूवारॅय झाल्यािवण िनरसन 
  सोमसूयािा पूवारॅय झाल्यािवण िनवारण, 
  आत्म्यािा पूवारॅय केल्यािवण िनरसन, 
  भ त म्हणूनी किरती किगािकन, हे पाहून झािो मी िवग्स्मत, 
  गुहेश् वरा. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

६० 
 

  िािुनी पुढे िढुनी वरती म्हणती मी धिरिे 
  पिर घसरुिन पडिे गडगडता अनंतजन 
  धिरिे म्हणणारे सारे पिरणाम गेिे भोगून 
  आहे मी धिरिेिा बंिदवान झािा सोबती बंिदवान, गुहेश् वरा. 

 
६१ 

 
  अष्टिवधािन षोडशोपिार किरतो मी तुमिे अव्याहत 
  मी करीत असिेिी सारी िक्रया तुम्हीि झािांत 
  गुहेश् वरा, तुम्हां ठायीं झािो मी तद गत. 

 
प्रसािद स्थल : 

  
 िवरॄास ठेवनू झाला भक् त त्या िवरॄासातंील िनष्ठेनें झाला माहेश् वर. ती िनष्ठा िलिबिल न होता ं
सावधानी झाल्यािी रीति प्रसादस्थल होय. 

 
६२ 

 
  ित्रिवधािी िनत्यता, ित्रिवधािी अिनत्यता, कोण जाणता ? 
  अपुकिन ित्रिवधास ित्रिवध जो घेई ित्रिवध प्रसाद 
  त्यास म्हणतो मी ित्रिवध नाथ. 
  त्यास म्हणतो वीर, म्हणतो  धीर 
  म्हणतो त्यास गुहेश् वर किगाठायीिा प्रसािद. 

 
६३ 

 
  अर्तपत अनर्तपत जाणती कां कोण, 
  अपूकन घेणें ते अनर्तपत, अर्तपल्यािवण सेवणें तेही अनर्तपत, 
  अपूकन अपकणािवण प्रसाद सेवणारा तोि तुमिा प्रसािद, गुहेश् वरा. 
 

६४ 
 

  तनु स्पशक होणयाआधी, मन स्पशक होणयाआधी 
  भूक िागणयाआिध करावे अर्तपत 
  गुरुच्या हाती देऊन आधी करावे अर्तपत. 
  डाव्या हातांत जाळ उजव्या हाती गवत; 
  हे गुहेश् वरा, िागिी आग तुमच्या प्रसादीस. 



 
 अनुक्रमिणका 

प्राणाद्धलग स्थल: 
  

 िवरॄास ठेवनू झाला भक् त, िवरॄासाच्या िनष्ठेने झाला माहेश् वर, त्या िनष्ठेच्या सावधानाने झाला 
प्रसािद, सावधानतेच्या स्वानुभाव िववकेाने प्राणद्धलगी झालेल्या द्धलगप्राणाच्या वतमनािी ही रीत. 

 
६५ 

 
  उदक मूर्तत होऊन झािा उदय पीठािा, 
  स्वदेह िशवपुरात मूि स्थानािी झािी स्थापना 
  वायु पुजारी होऊन पिरमळािा गुच्छ बांधून किरतसे पूजन. 
  नवद्यार िशवाियाच्या आिद मध्यस्थानात. 
  गुहेंश् वरकिग तेथेि झािा स्तंिभत. 

 
६६ 

 
  डोळयाच्या प्रकाशास न येई कग्ल्पता, कणाच्या झेंकारास न येई 
  वर्तणत ! 
  िजव्हेच्या रुििस नसे प्रित. 
  सुषुन्मनाळािे सुिवधान न येई प्रमािणता. 
  अणु, रेणु तृण काष्टात सूक्ष्म अक्षय ग्स्थर िनराळ गुहेश् वर. 

 
६७ 

 
  डोळयाच्या बुबुळाच्या काळया नाळात झािी िौदा भुवनें अतंगकत. 
  खेळात िाििा कठपुतळीिा खेळ. 
  खेळिवत असिेल्या सूत्रािी पहातो रीत 
  गुहेश् वर होय िनराळ िैतन्य. 

 
शरणस्थल : 

 
 िवरॄास ठेवनू भक् त झाला, िवरॄासाच्या िनष्ठेने झाला माहेश् वर, त्या िनष्ठेच्या सावधानाने झाला 
प्रसािद, सावधानतेच्या स्वानुभाव िववकेाने झाला प्राणद्धलगी, त्या स्वानुभाव िववकेाच्या िाणीवनेे शरण 
झाल्यािी ही रीत. 

 
६८ 

 
  आठवण सारे िवरिे, होरपळे भ्रांित. 
  जािणवेिा पडिा िवसर खूण िनरसन. 
  तेथे शोधती का गित ? शोध ती कां मित ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  सकि अगं होऊनी नष्ट झािे किग िीन 
  डोळांग कळेच्या प्रकाशािे भंग सामाविे हे गुहेश् वरा. 

 
६९ 

 
  उपािधक मन िनरूपािधक मन िनश् ििा ठायी झािे िनवांत. 
  आनंद भाव कबदु नाळाठायीं िनश् ििानें झािे िनवांत 
  किग प्रकाश प्रज्वििणयािे देिखिे मी गुहेश् वरा. 

 
७० 

 
  डोकीवर डोके असे एक 
  वरच्या डोयानें खाििे डोके िगळीिे देख. 
  मरून दूध िपता आल्यास, रथािा ममक जाणल्यास सांगा हो ! 
  अभककाच्या स्वप्निोकीिे आनंद िाभिे गुहेश् वरा तवठायी. 

 
ऐक्य स्थल : 

  
 िवरॄास ठेवनू झाला भक् त, त्या िवरॄासाच्या िनष्ठनेे झाला माहेश् वर, त्या िनष्ठेच्या सावधानाने झाला 
प्रसािद, सावधानाच्या स्वानुभव िववकेाने झाला प्राणद्धलगी, स्वानुभव िववकेाचं्या िािणवनेे झाला शरण, ती 
िाणीव िनिाठायी समरस झाल्याने िनभावपदी िनश् िल झाल्यािी ही रीत. 

 
७१ 

 
  वाणीस नसे आवाज, अतंराळास नसे सीमा 
  वाणीस ना ठाव, ठावास ना शेवट 
  गुहेश् वर या शबदास वेिदल्याक्षणा. 

 
७२ 

 
  िनर्तवकल्प हे असे िनजा ठायी, मी आहे िनरहंभावाठायी 
  पािहिे म्हणावे तर पािहिे नाही, ऐिकिे म्हणावे तर ऐिकिे नाही. 
  घन िनरंजनािा प्रकाश स्थि झाल्यािे वाणु कसा गुहेश् वरा 

 
७३ 

 
  तू िनज जाणकार िनकरृत, मरणास थोपटिेिा महंत 
  तू धनाठायी सामाविेिा मिहमावंत, पराठायीं बाणाविेिा 
  पिरणामी, तू बयिुठायी दडिेिा भिरत. 



 
 अनुक्रमिणका 

  गुहेश् वर किग िनराळ सामाविेिा असशी तू सहज 
 

िंगम स्थल : 
  

 र्षडागंाठायी र्षडस्थल समरस झाल्यानें सवािार सपंित्त झाली िनष्ट्पत्ती. महाज्ञानि अपोअप 
िनश् िलतेनें िनिपदस्थल, स्थल झाले. ऄग्य गमन होउन, पर हे नाम प्राप् त  झाले. िनराशारूपी िंगम 
स्थल सामावनू िनशद्ब या विनानुभवाने अपणास अरॅियलेला महानुभावीस िनरूपण करण्याकिरता 
कायारूपी कोयेिी धारणा केली. छायेंिवना स्स्थरावल्याने पाउलािवना संिार करीत ऄसलेल्या 
ऄल्लमप्रभरुायाचं्या ऄंतःस्स्थतीगतीिी स्स्थती ऄशी अहे. 

 
७४ 

 
  परमतत्त्व, परमाथक, परापर, वाङ मानस अगोिर 
  शबदगंिभर, उपमातीत, उन्नत परिशवज्ञान, 
  ज्ञानज्योित सुज्ञान प्रभेच्या प्रकाशांत वावरणाऱ्या महामिहमाशािीस- 
  िशवज्ञान हेिि शंृगार, महा प्रकाशिि िवभुती 
  पंिब्रह्मिि दशकन, गगनस्थानिि कंथा, 
  आकाशिि कानटोपी, अजांड ब्रह्मांडिि कणककुणडि, 
  आिद आधारिि कक्षपाळ, आनाहतिि कंबरपट्टा, 
  अदै्यतिि योगदणड, अगम्यिि योगपादुका, 
  अििितिि िभक्षापात्र, अप्रमाणिि योगदणड, 
  ते िविारािे संिार, अकग्ल्पतिि िभक्षा, 
  िनघणेि गमन, थांबणेि िनवास, 
  िनकरृततेच्या आरॅमांत, घातिे तृप् तरूपी कसहासन, 
  गगनगंभीर या िविहरींतीि अगोिरांिे उदक आणून 
  महाघन प्राणकिगास मंगि प्रकाशािें केिे मञ जन, 
  िबद्याकाशिि गंध, महदाकाशिि अक्षता, 
  परापरिि िबल्वपत्र पुष्ट्प, िनमकििि किगािकन 
  महाप्रकाशिि पूजा, िनत्य िनरंजनिि धूप दीपारित, 
  सकि भुवनािद भुवनेिि स्वयपंाक, 
  आिारिि अर्तपत, महास्थळिि थंडपाणी, 
  अखग्णडतिि सुपारी, एकोभाविि पान, शुद्धिशवािारिि िुना 
  िववेकिविाराने तांबुिािा करावा स्वीकार. 
  महाकिगािी तृप्तीि प्रसाद, सम्यक ज्ञानिि संतोष. 
  सहज िनराभारी यांच्या मेळाव्यांत, िनस्सीम िनभ्रांित 
  यांच्या सुसंगात; िनराशापथिि अनुकूि, िनिःशबदिि अनुभाव 
  अनुपम िनशून्यिि िवरॅाम, िनराकारिि गमन, 
  पाताळोध्वकपवन ित्रभुवनिगरीच्या पवकतावर िढून, 
  कायारूिप केळीच्या वनांत प्रवेशून संिार किरती 
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  अशा मिहमावंताना इहिोक काय ? परिोक काय ? 
  त्याच्यािह पििकडे असे अगम्य िनराळ परमज्ञान िसद्धी 
  महाकिगािा प्रकाश. हे गुहेश् वरा, तुमच्या िनजतत्त्वािे जाणकार 
  महामिहमाना म्हणतो मी नमो नमिः । 

  
 िंगम स्थळात सामावनू सकल पुरातनगणानंा कृताथम करण्याकिरता ंप्रभदेुव संिार करतात. 

 
७५ 

 
  पायािवण गमन, हातािवण स्पशकन, तोंडािवण िव 
  भाविि व्हावे िभक्षापात्र, ‘परम देही’ म्हणत मागणारा 
  थोर अशास मज दावा, गुहेश् वरा. 

 
७६ 

 
  नयन होऊिन काठी, हातिि िभक्षापात्र 
  तोंडाने वदावे सकि पुरातनांिी करुणा 
  मनािी िभक्षा जेवून, व्हावी तनु तृप् त 
  दावी मज गुहेश् वरा, असा मिहमावंत. 

 
७७ 

 
  जे पािहिे ते सवक पावन, ऐिकिे तो परमबोध, 
  जे स्पर्तशिे ते सारे परीस स्पशक, 
  जे बोिती सत्वर ते सकि सद्रोन्मु त, 
  संिािरत सारे संिार जगत्  पावन, 
  तुडिविेिी धरणी सारी अिवमुक्त के्षत्र, 
  स्पर्तशत पाणी सारे पुणयतीथक, 
  ज्यांनी केिी शरणांगतेने भग् त, तेि होय सायुज्य 
  गुहेश् वरा, तुमच्या संसारािा भाट असे उपमातीत. 

 
 

**** 
  



 
 अनुक्रमिणका 

२ 
 

 प्रभदेुव मृत्युलोक पावन करण्याकिरता ं संिारास िनघाले. सत्यसदािारी िशवद्धलगैक्यानंा 
अपणासारखे करीत, रॅी वीरिशवािारािी घनता करतळामळक करून समस्तातं प्रकाशमान करून 
दाखवीत, िशवादै्यत तत्वभेद िशवसुिख यानंा कृपेनें िनरूपण करीत ऄसत. स्वानुभव ऄग्यािंें सं्मेलन 
भरवीत ऄसत. स्यक शरणामध्यें समरस होत होते. परस्थळ द्धलगास करस्थळी स्थापून बाहेरिी दृिष्टप्राण 
होउन भावि अश् ियमकर होउन ज्ञानि सवांगाद्धलग झाले. मन करस्थळीं लीन झाले. ऄकाया हीि काया 
झाली. ईिव्या हातातं वीणादंड धरून, परमानंद ओसरणारे गाण्यािे स्वर नादब्रह्मातं एकरूप पावले होते. 
िदव्य विनामृत गात, आहलोकीिा लज्जािभमान ऄलक्षून, िनलेप झाल्यानें आतर साऱ्या भावािंें िवस्मरण झाले 
होते. स्वतःमध्ये अपली सत्यािी खोली पडताळीत, ऄनंत देशामधून संिार करीत, देशातंरातं 
याित्कासारखे िालले होते. पुढे िात ऄसतानंा शरण ‘ऄिगण्णाबाबा’ िनरवयपदी िनिैक्य पावल्यानें 
त्यािंी बिहण‘मुक् तायक् का’ ऄिगण्णास ऄंतरल्यानें िवयोगावस्थेत प्रलाप करीत होती. प्रभदेुवांनी तो प्रलाप 
ऐकला. मुक् तायक् का महाज्ञानी ऄसल्यािें त्यानंी ओळखले. तेथे ईभे राहून पाहतात अिण प्रस्ताव करतात. 
तेव्हामुंक् तायक् काकथन करतात. 

 
७८ 

 
  साऱ्या मृत्युिोकानें धिरिे आहे ज्ञानास आपल्या दाढेंत 
  िवनाश न जाणतां नाश पावे सकि िोक, 
  कशी मी जगंू अणणा ? 
  अधंार प्रकाशांत सांपडिेिी संदेही मी एक 
  बांधुिन डोळे माझे, दािवतसे आरसा, अजगणणा तुझा योग. 
  ( हा तुझा िवयोग )  

 
७९ 

 
  स्फिटक प्रज्विज्योित िदसते घरांत 
  ितरस्करुिन सत्यास, असत्य आणावे कां आिरणांत ? 
  अतंरंग शुद्धीस आणुनी बिहरंगी. 
  संतोिषत न किरता खुिा झािा की हो अणणा 
  जंत्रा सूत्राच्या जोडणीिे क्रम िुकून 
  होऊनी मंत्र िभन्न वदावे का अजगणणा ? 

 
८० 

 
  असाव,े आंधळयािा हात आधंळा धरल्यागत, 
  मुयाच्या तोंडून काव्य ऐकल्यागत, 
  असावे दपकणांतल्या प्रितकबबागत, धिरतां न आल्यागत; 
  अणणा कासवाच्या िशशु स्नेहागत न राहता 



 
 अनुक्रमिणका 

  ही रूढी टाळून गेिांत अजगणणा? 
 

८१ 
 

  रिवच्याठायीं िपिेल्या प्रितकबबागत, 
  तुझ्यांत दडिेल्या भेदास िभन्न करावे कां आणणा ? 
  तुमिी वाणी सारी प्रितकबब झािी कां अणणा ? 
  घागरींतीि ज्योित दडिवतां न आल्यानें 
  जाणकार झािा नाहीस, तू, अजगणणा ! 

 
 अपल्या िािणवचे्या पुढें सामोरे होउन िदसणाऱ्या परवस्तु ठायीं िवकलावस्थेंत भरून येणाऱ्या 
भरातं मुक् ताइ होत्या. त्यानंा प्रभदेुव िविारतात. 

 
८२ 

 
  तळहातीं गोंधळिेिे धरुनी तव िशर 
  डोळयांतून ओघळशी मोत्यांच्या धारा 
  असशी कोण तंू सांग मज जरा. 
  िवकिसत िांफ्याच्या फुिास, येऊनी मधमाशी सेवी तयास 
  हा िववेक नसे अवगत. सांग मज, शोकानें कां किरशी पिरताप 
  म्हणावे एक तर झािेत दोन, दोन म्हणावे तर एकि आहे. 
  ज्ञानाठायीिें अज्ञान, हें कसिे सांग 
  दुिःखािवण रोदन, रोदनािवण अनुताप 
  हे िदसता आमच्या गुहेश् वर किगाठायीं 
  असशी कोण, तंू, सांग गे माई. 

  
 प्रभदेुव िविारतात, तेव्हा ंमुक् ताइ अपली खूण प्रभदेुवासं सागंतात. 

 
८३ 

 
  पुसता तुम्ही माझी खूण, काय सांगू मी आहे कोण ? 
  कायाठायीं नुरे माया, भावाठायीं नो हे भ्रम. 
  बोिावून पुसल्यास नसे खूण. 
  एकाच्याही पोटी न जन्मता, आिे अयोिनतून 
  िनबुकद्ध झािे मी मज काय पुसशी अणणा ? 
  डोके िनरसून सीमातीत उजळी ज्योत 
  माझा िपता अजगणणा, त्याच्या पाठिी आहे मी बहीण. 
  मु ताई अ का  आपिी खूण सांगतात, ते ऐकून प्रभुदेव हर्तषत होतात. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

८४ 
 

  न िदसणारे ते देिखिे, न ऐकू येई ते ऐकिे, 
  स्पशकणया न येई ते स्पर्तशिे, असाध्य ते सािधिे, 
  जे रांहण करता येत नाही त्यास मी केिे रांहण. 
  ज्यािि खोिी नाही येत िनधािरता त्यास मी िनधािरिे, 
  हे गुहेश् वरा तुमच्या अजगणणास करुनी नमन मी वाििो. 
  प्रभुदेव मु ताईस आपिी खूण िनरुिपतात. 

 
८५ 

 
  शरणु शरणार्तथ माते, तेव्हां धरणी आकाश नव्हते अग्स्तत्व, 
  वायु वाहणयापूवी, अग्नन जाळणयाच्यापूवी जि वाहणयापूवी 
  तेव्हा जन्मिी माझी माता त्यापूवीि न जन्मता. 
  वाढिा मम िपता या दोघांच्या पोटी आिो मी. 
  मज बिहणी पाि जणी; िनरािरॅत होऊनी झाल्या माझ्या पग्त्न 
  न स्पर्तशता कामबाण, केिा मी त्यांिा संग. 
  मी तुझा दीर आहे अल्लय्या, माझी तू आहेस जाऊ, 
  आमच्या गुहेश् वरािा हात धरुनी व्हावे परमसुखी 
  कळवळयािा डोळा उघडशीि कां ? मज सांग. 

  
 प्रभदेुवानी अपला पूवापार सबंंध मुक् ताइस िनरुिपला ते ऐकून हर्मर्षत झाली. तेव्हा किथते. 

 
८६ 

 
  देव देवा शरणु शरणार्तथ, ऐक बा िक्ष देऊन 
  पूवापार संबंध ऐकून झािा अपार आनंद, 
  कानािा आनंद, मूर्ततमंत झािी डोळयापुढे, 
  डोळयास झाकिेिा आनंद मनास झािे वेद्र 
  िशवशरण दशकनािा आनंद मी कसे काय वदंु ? 

  
 हे प्रभो, मरण िवदूर महाठायी झाला समरस, ऄशा माझ्या ऄि गण्णािा िवयोग दुःख, स्वय झाले, 
तुमच्या संगाने, तुमच्या दशमनानें मी कृताथम झाले, ऄसे मुक्यक् का िनवदेीतात तेव्हा प्रभदेुव, मुक् तायक्ािंी 
िवव्हलता दूर करुन समाधानािे िनरुपण करतात. 

 
८७ 

 
  जो होता जाणकार, खूण िवदूर आपल्या ठायीं आपण झािा एक 
  सांग तंूि, तयाकिरतां करावा का शोक ? 
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  िनदेही यास वेगळे ठाव असे कां िवनाशास 
  अशी भाषा वदणे भ्रांित जाण 
  दं्यद्यातीत असे ऐय ना आंत ना बाहेर 
  गुहेश् वरािा शरण अजगणणास. 

  
 प्रभदेुवािें िनरुपन ऐकून ( ऄिगण्णा हा परमयोगीश् वर, सुज्ञान पिरपूणम ऄसून ऄंतरंगात ऄिवरळ 
द्धलगैक्य होता ; बिहरंगाच्या व्यवहारापासून दूर होता. सवम कारण िनमुमक् त, सवांगरिहत, िनत्य िनिवत्वातं 
मनो वदे्र होता. सििदानंद रसाणमिव, सद्रोन्मुक् त, सवीिक्यातीत िनशब्द गंभीर, िनरुपम ििरत्, 
िनस्संसारी, सकल तत्व िशरोरत्न, शरीरधारक ऄसून संगरिहत होता. आिंद्रये ऄसूनही िनःकामी होता. 
गमनी ऄसून ऄग्य, िववकेी ऄसून िनर्मविारी, िाणकारी ऄसून ित्पुटरिहत, घनाठायी गभंीर, 
िनस्संिलन, वाणीत परवशता होती ; गतीतं आहपर दोन्हींच्याही ऄतीत होउन िनराशाभिरत होता. स्स्थतीत 
िनःस्स्थती होती. िीवन िगण्यात परवशता होती. ऄशा या मिहमाशालीस ऄंतरुन कशी मी िगू ऄसे 
मुलायक् का िवनम्रपणें िनरुपतात. 

 
८८ 

 
  अबंरी खेळणाऱ्या भ्रमर कबबाच्या 
  आंसवांतीि रत्न इग्च्छल्यागत होई यास म्हणंू तरी काय ? 
  वेद शास्र रॅृित स्मृतीस किरतां न येई स्तुती 
  नसे नाद नसे सुनाद, असे ते भेदणया अगम्य 
  स्वर रिहत, संपित्त िवरिहत अशा घनािे काय मी वाणंू ? 
  कशी िवसरु मी, मम िपता सम अजगणणा यांस ? 

 
 मुक् ताइस प्रभदेुवास प्रत्युत्तर- 

 
८९ 

 
  पािहिे म्हणणे हेि डोळयािें िवस्मरण, 
  नाहीं पािहिे म्हणणें मनािें िवस्मरण. 
  समरस झािो म्हणणें ज्ञानािें िवस्मरण. 
  अतंरिो म्हणणे अज्ञानािें िवस्मरण. 
  यामुळें  पािहिे, नाहीं पािहिे, समरण झािो, अतंरिो 
  अशा भ्रांित सूतकांस िनवारण करुनी पाहावे. 
  हे माते, गुहेश् वर रुिप किग अतंरणयास नसे वाव. 
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मुलायक् का िवनयाने  सागंतात. 
 

९० 

 
  पाणयाच्या बाहुिीस बांधुनी िनराळािे घंुगरु 
  देऊनी बयिु बाहुिीच्या हाती, होता तो गोंजारीत. 
  कपूकराच्या पुतळयास घािूनी अग्नन कसहासन, 
  िवरुनी अननी, उरिे कपूकर पाहुनी झािे मी िवग्स्मत. 
  मम िपता अजगणणािा योग असे ऐसा. 
  आपिे स्वरुप िशवतत्व स्वरूपाठायी सोपवून अजगणणा मिा. 
  िुकवून गेिा. 

 
 ऄसे मुक् ताइ प्रभदेुवासं सागंतात. त्यानंा प्रभदेुव ईत्तरतात. 

 
९१ 

 
  नसे तो नश् वर, नसे तो शाश् वतिः 
  धनास नसे गमन, मनास तो असाध्यिः 
  स्वतिःस िुकवून समोर अपकण करणारा तो नव्हता िभन्नभावी. 
  गुहेश् वराच्या शरणांना म्हणता न येई हे असे ते तसे 

 
 प्रभदेुवाचं्या सागंण्यास मुक् ताइ प्रत्युत्तर देतात. 

 
९२ 

 
  तनुवर िवरॄास ठेवल्याने अतंरिे मी सत्यतेस. 
  मनावर िवरॄास ठेवल्यानें दूराविें  मी ज्ञानास 
  भावाच्या पाठी िागल्याने िवयोगी होऊनी झािी हानी. 
  बोिुनी ज्ञानाच्या गोष्टी झािे मी अज्ञानाधीन. 
  स्वय ंन देखतां झािे िभन्नज्ञानी. 
  अजगणणा हा मिहमाग्न्वत धन वेध झािा, 
  पाडुनी गेिा मम मतीस िवस्मरण 

 
 मुक् ताइस, प्रभदेुव किथतात. 

 
९३ 

 
  तनु आहे म्हटल्यास होतसे पाशबद्धिः मन आहे म्हटल्यास होई ते  
  भवबीज. 
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  बोिुनी ज्ञानाच्या गोष्टी झािी हानी म्हणणेंि अज्ञान. 
  भावनेत गुरफटिो म्हणणेंि िरकामा भ्रम  
  एकदां पािहिे म्हणणे, एकदां पािहिे नाही म्हणणे, 
  एकदा समरस, एकदा अतंरिे म्हटल्यास कमक न सुटता िागे पाठीस 
  तुझ्याठायी तूि जािणवेनें पािहल्यास आहे का िभन्न ? 
  गुहेश् वरकिग जाणल्यास, असशी तंुि स्वय,ं हे वेडी, पहा जाणून. 

 
 परतत्व हे वगेळे नाहीं तुि ऄसल्यािे ओळख. ऄसे प्रभदेुव ्हणतात मुक् ताइ त्यानंा प्रत्युत्तर देते. 

 
९४ 

 
  धरिेिा आिार न सुटे तोंवर, माझ्या ज्ञानािे िवस्मरण न होई 
  तोंवर 
  मन माझें जाणणयापयंत, माझ्या आडंबरािा भार दूर होईपयंत 
  कसें सुिभ होईि सांग मज ? 
  िािीिी वाट उमजणयापयंत होता न येई, माझ्या अजगणणाअप्पासम. 

 
 देहेंिद्रये, मन व प्राण आत्यादी सूतके िनवारण होइपयुंत, ईत्पित्त, स्स्थित व लय यािें भेद 
िाणण्यापयुंत द्धलगास समोर ठेवनू करीत ऄसलेली सवम िक्या सूतक सुटेपयुंत स्वयं िशव होउं नये, ऄसें 
मुक् ताइ सागंतात. त्यासं प्रभदेुव प्रत्युत्तर देतात. 

 
९५ 

 
  नसत्या शंका आहेत, अशी केल्यास भावना 
  त्या छळतात डोळयांपुढे रूप होऊन, 
  नसिेिी तनु आहे म्हणेतोंवर 
  सतिवते तीि माया होऊन. 
  िक्रयारतािवण िनिःिक्रयाकिग न पावे असे म्हणणाऱ्यांना 
  संशयाने पुढच्या मागांत होई आतंक. 
  तुझे मनि किगािे िनजधाम असल्यािे रहस्य जाणल्यास 
  हे वेडे, गुहेश् वररूिप किग नसे दूर. 
 
 प्रभदेुवाचं्या या िनरूपणासं मुक् तायक् का  ईत्तर देतात. 

 
९६ 

 
  तनुमध्ये होऊनी तनु, मनामध्ये होऊनी मन 
  प्राणामध्ये होऊनी प्राण राहतो म्हणती हे अनेकांना येईि कां 
  जाणता ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  परवस्तु मनातीत आहे त्यास तंू म्हणशी अतंरंगी 
  आहें वास ते कसे काय कळेना सांग मज 
  बिहरंगांत आहे म्हटल्यास नाही तो पूजा केल्यािवण. 
  तो आहे साकाररिहत िनराकारकिग. 
  न होई साध्य ती भग् त व्याकुळ झाल्यािवना. 
  माझ्या मनी धनािी प्रितष्ठापना करुन व्य त करून 
  दाखिवणारे नसल्यायोगें, 
  माझ्या अजगणणांनी घातिेिी रेशीम गांठ 
  पाहून पडिे मज कोडे. 

 
 मुक् तायक्ाचं्या ईत्तरास प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 

 
९७ 

 
  सवकव्यापी घन हं ििन्हांस येणयाआधी 
  या महाघनकिगैयांस तुज पटवून दाखिवणारा 
  कोण आहे सांग. 
  आरूढ मीिनांत नाहीं तेथे कुणािी साक्ष. 
  प्राणकिग हा अन्य आहे असं वदतां येईि कां ? 
  ज्ञान होऊनी स्वय ंनष्ट व्हावे अज्ञान 
  तेव्हां गुहेश् वरकिगकि आपण. 

 
 ईपदेशाअधीि संसारावस्थेिा त्याग करावा. स्वतःि द्धलगाठायी लीन व्हाव.े या बिुिंच्या ईदयाने 
गुरूध्यान केलेला शरण अपल्या अपण िाणनू स्वयेि िशव ऄसल्यािें िाणाव.े िवना िभन्न होउन शोधंू नये. 
ऄसें प्रभदेुव िनिरपण करतात. त्यानंा मुक् तायक् का प्रत्युत्तर देतात. 

 
९८ 

 
  गुरु विनािवण न येई किगास जाणतां, न येई जंगमास जाणता, 
  गुरु विनािवण न येई प्रसादास जाणता, 
  गुरु विनािवण न येई जाणतां आपणास आपण, 
  पूवकजन्मीं गुरु पूिजल्यानें आतां ज्ञानोदय झाल्यास, 
  गुरु नव्हता त्या आधीि झािे म्हणता येईि कां ? 
  आपल्या ठायी आपण संयोग होईि कां ? न होता येई गुरुिवण. 
  माझा अजगणणा या गुरुिवण न होई प्राप् त आरूढ मीिन. 

 
  
 
 



 
 अनुक्रमिणका 

गुरुकृपेिशवाय अपोअप होत नाही या मुक् ताइंच्या ्हणण्यास प्रभदेुव ईत्तरतात. 
 

९९ 
 

  गुरु-िशष्ट्यांत कोणते अतंर, 
  कोणते ते साम्य, कोणांस हे ठाऊक ? 
  गुरुि झािा िशष्ट्य आपल्या िवनोदास्तव. 
  कमकरूिप कौिटल्य मध्यतंरी िशरल्या कारणें 
  िभन्न होऊनी रािहिे म्हणणें िनरृायािे कां ? 
  आिदरिहत अनािद िवरिहत या तत्वांस जाणून पाहतां, 
  तंूि असशी स्वयजं्योितप्रकाश, या जािणवेनें 
  तुझ्या तंूि असशी गुरु, तुझ्याहून थोर असें कां गुरु? 
  यास्तव गुहेश् वरकिग आपणि असल्यािे 
  जाणावे देख आपल्या आपण. 

 
 अिदतत्व तंूि परिशव ऄसल्याने तुझा गुरू कोण नाही. मध्यन्तरी कममरूपी डोळ्याअड िौकट 
बाधंल्याने तुझ्यातं ज्ञानोदय झाला. त्यायोगे तुझ्या तंुि िाणलीस. हें दुसऱ्याच्या हातून घडत नाही. 
याकिरता ं तंूि परात्परवस्तु अहेस. हे तंू िाणनू पहा. ऄसें प्रभदेुव मुक् ताइस सागंतात. त्यानंा मुक् ताइ 
प्रत्युत्तर देते. 

 
१०० 

 
  जो जाणतो आपल्या आपणांस त्यािी ती जाणीवि त्यािा गुरु होय. 
  जाणुिन ज्ञान नष्ट झाल्यास िवस्मरण दृष्ट नष्टिि गुरु होय. 
  दृष्ट, नष्ट गुरु आपणि झाल्यास िशवून दाखिवणारा नसल्यानें 
  सहजयोग िनिरृत झाल्यावर त्या िनिरृतपणािा िनणकयि 
  िनष्ट्पित्त गुरु होय. 
  आपण गुरु होऊनही माझ्या अजगणणासारखा गुरु असावा. 

 
 कोणत्या क्माने का ंहोइना गुरुिशवाय होता येत नाही. या मुक् ताइच्या ईत्तरासं प्रभदेुवािंें प्रत्युत्तर. 
 

१०१ 
 

  मज झािें  ज्ञान म्हणणे हेि अज्ञान. 
  िवस्मरणािा पडिा िवसर म्हणणेही अज्ञान, 
  साकार नष्ट, िनराकार दृष्ट म्हणणें भावनेिें अशांितपण. 
  िशष्ट्यत्व पत्करतांि गुरुपणािा होई िोम. 
  हा िशष्ट्य हा गुरु म्हणतांि गुरुत्व िवरिे 
  िनणकयाठायीं िनजैय झािो म्हटल्यास िुकतसे सावधानाठायीं 



 
 अनुक्रमिणका 

  सहज संबंधास असतो गुरु, िवना असहजास असतो का गुरु? 
  गुहेश् वर किगाठायीं अन्य म्हटल्यास गुरु म्हणता येईि, 
  स्वय ंम्हटल्यास होई शबदातीत. 

 
 अपण द्धलग झालो ऄसे ्हणेंपयुंत गुरु अहे. अपण अपणि झाल्यावर गुरु अपणि कसा होतो 
हेप्रभदेुव िनरूपण करतात. मुक् ताइ त्यानंा प्रत्युत्तर देते. 

 
१०२ 

 
  जो अदै्यतास खोि रुजवून म्हणतो मी झािो दं्यद्यातीत 
  तो असावा िशशु देिखल्या स्वप्नागत 
  ते बोिून दाखवीपयंत तो नव्हे कां दै्यतभाव ? 
  होऊनी जाणकार िवस्मरणास करूनी नाश म्हणती गुरुस टाळता येते 
  ते वात्सल्यपण समोर सांगणयािी रीत ती कोणती ? 
  मनाच्या टोकाच्या अरांावर ज्ञानाच्या डोळयांसमोर 
  स्वयपं्रकाश जो िदसतो तो आपणि होऊ शकतो कां प्रकाश ? 
  समरस होणयािे जाणूनही नेणता झाल्यास 
  माझ्या अजगणणासारखे व्हावे शबदमुनध आपण 
  शबद संियािी वाणी स्वय ंनोहे जाण. 

 
 तुझ्या तंू िाणनू परब्रह्म झाले ऄसे ्हणणे िनशब्द वदे्र झाल्यािशवाय शब्दसंिय होउ नये ऄसे 
मुक् ताइ ्हणते. त्यास प्रभदेुव ईत्तरतात. 

 
१०३ 

 
  बोिणेंि ज्योितििंग, स्वरिि परतत्व. 
  टाळ-ओढांिी सपुटीि नाद-कबदु-कळातीत. 
  ऐक मूढमित, गुहेश् वरािें शरण बोिुनी सुतकी होत नाहीत. 

 
 िशविरण शब्द सुतकी नाहीत. या प्रभदेुवाचं्या सागंण्यास, मुक् ताइिें ईत्तर- 

 
१०४ 

 
  जे िािून िािून शेवट गांठती, ते बोिून बोिून दाखिवती कां ? 
  जोवर बोिीनें बोिून दाखिवती तोंवर ते िटकें  असें मी म्हणते 
  वाणीच्या मंथनानें झािेिे ज्ञान ते करण मंथनानें होते. 
  अनुपम स्वरभेद झाल्यािी रीत ती कोणती ? 
  मज सांगा, समोरच्यांना कजकणयास्तव असें बोितां काय ? 
  मनांस मन साक्ष असल्यानें ती नि होई िनष्ट्पित्त 



 
 अनुक्रमिणका 

  माझ्या अजगणणा आप्पांस शबदांिा आल्यानें िकळस तो झािा मुनध. 
 

 समोरच्यानंा द्धिकण्याच्या हेतूनें तु्ही ऄसे बोलता. िाणण्यािशवाय सहिज्ञान तु्हास नाही ऄसे 
मुक् ताइ सागंतात. त्यात प्रभदेुव ईत्तरतात. 

 
१०५ 

 
  जो जाणतो आपल्या आपण त्यािी सारी वाणी परतत्वजाण; 
  ज्यास होई आपिे आपणास िवस्मरण ती सारी वाणी माया जाण; 
  जाणून िवसरून िशवयोगी बोितो ते शबद सारे 
  उपदेशािवना असती कां िभन्न ? 
  तुझ्या मनीिी तळमळ तुज द्रावी समजावुन यास्तव बोििो तुजशी 
  माझ्या मनीं नसे ककिित् दोष 
  आमच्या गुहेश् वकिगािी तंू आहेस कारुणयािी िशशु 
  तुझे तोंड उघडणया िािविे िवना आहे कां िभन्न ? सांग बये ? 

 
 प्रभदेुवाचं्या या िनरुपणास मुक् ताइ प्रत्युत्तर देतात. 

 
१०६ 

 
  बोिणयािी आशा अजुन तुमिी जाईना. 
  िािणयास काय सांगता दुसऱ्यांना ? 
  शरीर आशेिे ििन विन सुटेना 
  माझ्याशीं आतां कराव्या अनुभाव गोष्टी आपण ? 
  आपण झाल्यािवना सांगतां येईि कां समोरच्यांना ? 
  जाणकार असूनही आपण न सांगता, सांगत असे जाण, 
  मम अजगणणा आप्पा. 
 
 “तुझ्या शरीरािी अशा ऄिून सुटेना, बोलीिे मंथन िमटेना, मला कसल्या ज्ञानाच्या गोष्टी सागंता 
? िा हो िा.’’ ऄसे मुक् ताइ ्हणल्ये. प्रभदेुव प्रत्युत्तर देतात. 

 
१०७ 

 
  अगंािी कळा किगाठायीं उमजल्यास 
  अगं ही शंका नसे जाण शरणास ! 
  प्राणािी कळा ज्ञानानें जाणल्यास, 
  शबदावडंबराच्या आधीन न होई जाण, 
  िाितो पिर िनगकमनी असे शरण 
  बोितो पिर िनिःशबद असे जाण ! 



 
 अनुक्रमिणका 

  हे माते, गुहेश् वर शरणांस नसे खूण 
 

 प्रभदेुवाचं्या िनरुपणासं मुक् ताइ ईत्तर देते. 
 

१०८ 
 

  हातानें खूण, तोंडानें ओरडणें 
  माझ्या िदरा, आवाज करा बंद ! नका बोिंू मोठ्ांदा ! 
  गाराच्या घागरींत भरुनी मोती मािणक 
  उििून देणयास नाहीत कोण हुडकीत आहात सखीना. 
  मनाच्या तनंूत, त्या तनुच्या मनीं 
  आपणि उििून घेतल्यास, 
  मन सीमा ओिांिडतां पघळून येई ऊतंू 
  माझ्या अजगणणािा योग आहे असा. 

 
 िलद्धबदु स्वरूपासारखा तुझा तनुरुपी घट अहे. त्यातं ज्ञानरूिप रत्न भरून. तुझ्या तंू धारण 
करण्यािे िाणता येत नाही. ऄिून सरवींना हुडकत अहेस. तुझे हेि का ंज्ञान ? ्हणते मुक् ताइ. त्यासं 
प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 

 
१०९ 

 
  ज्ञान िनरसून, खूण िवनाशून जयािी झािी भाव भ्रांित िनभ्रांित 
  तया ठायीं हुडकती कां खूण ? 
  आपणि नुरुन, आपणि उरून आपणि होतो िनजशरण 
  तयांच्या अतंरंगी उरे कां ज्ञान ? 
  गुहेश् वर शरणांिी अतंिःग्स्थती देह धारींच्या डोळयांस वाटे संदेह 
  िनिःसंदेहीना िनजिि असे जाण. 

 
 प्रभदेुवाचं्या ईत्तरासं मुक् ताइिे प्रत्युत्तर 

 
११० 

 
  बोित नाहीं या म्हणणयांति आहे बोिणी, 
  िाित नाहीं म्हणणयांत आहे िािणें 
  अगंाठायी किग िीय झािे म्हटिे तरी तेथेि आहे अगं. 
  अनंगरंगी झािो म्हणणयांत आहे िवषयसूतक. 
  मीि मी झािो म्हणणयांत आहे मी-तंूपण 
  जाणून िवसरल्यािी रीत तो कोणती मज सांग 
  जाण नष्ट होऊन अजाण िय पाविेिा माझा अजगणणा 



 
 अनुक्रमिणका 

१११ 
 

  अगं आिण अनंग हे दोन्ही करुनी िनमूकिन 
  िनजाठायीं िनरेृि जो किगैय तयाच्या अगंावरीि साऱ्या िक्रया 
  किग िक्रया जाण : 
  जो पावे मनोिय त्या किगैयांिें सारे अनुभव ज्ञान नष्ट शबद जाण. 
  जो आपल्या ठायीं आपण होई तद्यत त्या िशवयोगीस िभन्न नसे जाण 
  सांगतो गुहेश् वर साक्ष ठेवून. 

 
११२ 

 
 प्रभदेुवासं मुक् ताइिे प्रत्युत्तर. 

 
  वीज पडल्यानें होई तयार िवहीर ितिा पायऱ्या कशािा ? 
  जो जाणतो समरस त्यांत पुनिः मती उद भवेि का ? 
  िदवा असिेल्या घरांत अधंार आहे म्हणणें योनय होईि का ? 
  आपल्या ठायी आपण तद्यत झाल्यावर, 
  ब्रह्म-परब्रह्म मीि आहे म्हणत नव्हता, माझा अजगणणा िपता ? 

 
 मुक् तायक् कािे सागंणे ऐकूण प्रभदेुव िनरुपण करतात. 
 

११३ 
 

  बोिणयाति िािणयािे होईनाश, िािणयाति बोिणयािा होई, 
  भावनेिा मििनपणा िाजून आपोआप सोडून जाई, 
  गुहेश् वररूिप ज्ञान पूणक वांझ होई. 

 
११४ 

 
 प्रभदेुवानी अपल्या िनिपदािी स्स्थती िनरुपल्यावर मुक् तायक् का ्हणतात 

 
  होय, होय िशविरणांिी महित कोणास नाही कळत ! 
  िोखंड खाल् िेल्या पाणयागत, हळिदने खाल् िेल्या साविीगत. 
  अग्ननत दडिेल्या कपुकरागत, पोकळींत सामावल्या वायुगत, 
  राहणीिी अतंिःग्स्थती बोिून दाखवतो., 
  अशा बोिीस गवसेि कां ? 
  जाणणयास नाहीं मित, कितनास नसे मन. 
  माझ्या अजगणणा अप्पा ठायीं सामाविेल्या तुमच्या महतीस मी 
  नमो नमो म्हणते. 
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 मुक् ताइिे कथन ऐकून प्रभदेुव िनरवयल समािधिे भेद िनरूपतात. 
 

११५ 
 

  मु तीस होऊनी मुख, यु तीच्या बाहेर, 
  ज्ञानास ज्ञान होऊन असल्यािे रहस्य मज आिे िदसून ! 
  ज्ञान जाणून अज्ञान नष्ट झाल्यािी ग्स्थती, 
  तुमच्या ठायी सामाविी. 
  गुहेश् वर शरण अजगणणािी अतंिःग्स्थती 
  बयिुठायी िकरण एक झाल्यापिर अिभन्न होऊनी एक व्हावे जाण. 
  प्रभुदेवानी महाकिगैयािा रहस्य िनरूपण केल्यावर 
  मु ताय कानं तो उपदेश 
  मनोियस्थानांत धारण करून िनत्य िनरविय समाधींत मु ताय का 
  िनजिपावणया 

 
११६ 

 
  घन मिहम शरण संगाने घनास घन झािे वेद्र. 
  आतां जाणणे नाहीं, िवसरणे नाही; न िमिन न िवयोग 
  मनािी सीमा होऊनी पार िनरविय झाल्याच् िा सुखास 
  शून्य वा िनशून्य वदता येईि कां शबद मुनध झाल्यावर ? 
  अजगणणा अप्पा ठायीं एक झाल्यावर 
  झािे बा, मी अग्ननत जळिेल्या कपूकरागत 

 
 मुक् तायक् काच्या प्रलापािे सातं्वन करुन प्रभदेुवानंी महानुभवािा बोध केला. ऄिगण्णािीं 
ऄंतःस्स्थती मुक् तायक् काच्या सवांगात प्रितिष्ठत करून दाखिवले िनरवयल समाधींत िनश् िल केले. तेथून 
प्रभदेुव िसिंरामेश् वराचं्या दशमनाकिरता सोन्नलगीपूरास अगमन करतात. 

 
**** 
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 मुक् तायक् काच्या प्रलापािे सातं्वन करून प्रभदेुवानंी मुक् तायक् कास महानुभावािा बोध केला. 
ऄिगण्णािंी ऄंतःस्स्थती त्याचं्या सवांगात प्रितिष्ठत करून दाखिवली. िनरवयल समाधीत िनश् िल करून 
प्रभदेुव तेथून िसिंरामदेवाचं्या दशमनाकिरता सोन्नलगीपरुास अगमन करतात. त्या गावातील िनसमूहास 
पाहून िवडंबन करतात. 

 
११७ 

 
  त्या बाजारांत जमिेल्यास म्हणंू तरी काय ? 
  व्यापार हर एक नमुन्यािा, माि असे वैिवध्यमय, 
  तेथें घेणारे नाहींत, देणारेही नाहीत, 
  हा वृथा िविास कशापायी ? 
  वेडपट देवानें िनर्तमिे आहे 
  तरी काय ? या बुिद्धभ्रम जगास ? 
  गुहेश् वरा, झािो मी हें ििकत पाहून. 

 
११८ 

 
  सागरांतीि प्राणी राहू शकतीि कां अन्य िठकाणी ? 
  भवसागरांत असणाऱ्या जीवांिी तीि गत, 
  त्यांना असू शकेि कां अन्य ठाव िठकाणा ? 
  गुहेश् वरािी िीिा झाल्यास जगन्मय 
  वाटे मज हा िवस्मय. 

 
 गावातील लोकानंा पाहून िवड्बना करीत पुढे िात ऄसताना, एक लाख शहाण्णव हिार 
िशवालये बाधंणाऱ्यानंा पाहून प्रभदेुव हास्य करतात. 

 
११९ 

 
  बांधुनीं दगडािें घर, दगडािा देव करून 
  तो दगड आणून ठेवती, दुसऱ्या दगडावर 
  देव गेिे तरी कोठें हो ? 
  हे गुहेश् वरा, किग प्रितष्ठा केल्यास होई 
  नायक नरक. 
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  देहि आहे हो देऊळ आिणक दुसरे हव े
  कशािा देऊळ ? प्राणिि आहे किग आिणक 
  अन्य किग कशािा ? नाही सांगता येत, 
  नाहीं ऐकता येत. गुहेश् वरा, तू झाल्यास दगड, 
  मी सोऊ तरी काय देवा ? 

 
 िशवालयािी प्रितष्ठा करीत ऄसल्यािे पाहून ईपहास करीत ते पुढ येतात. तेथे तलाव बाधंीत 
ऄसल्यािे पाहून प्रभदेुव िवड्बन करतात. 

 
१२१ 

 
  वाढुनी अन्न, बोिी सत्य, ठेिवल्यास पाणपोई, 
  बांिधल्यास तळें , 
  मरणानंतर वरती स्वगक िमळे, 
  पिर अशानें िशवािे िनजत्व न होई साध्य. 
  गुहेश् वर, जाणकार शरणास नको कोणतेही प्रितफळ. 

 
 िसिंरामदेव तलाव बािंधत ऄसल्यािे पाहून प्रभदेुव िवड्बन करतात. ‘मी एक तलाव बाधंला 
अहे’. त्यािे परमाथमसूिक िनरूपण करतात. 

 
१२२ 

 
  तनुरूिप िढण, मनरूिप बांधारा, आिारिि सोपान, 
  परमानंद हेिि जि भरून, 
  तळे बांधणारा जाणकार नाहीं मी पिहिा जाण. 
  मी बांधिेिे तळें  झािें  ग्स्थर. तुमिी आण गुहेश् वर. 

 
१२३ 

 
  तळें  बांधणयािें वडारकाम काय सांगू हो त्यािी मिहमा ? 
  खोदून जमीन पाणी भरणयािें असे रॅम. 
  दगडावर दगड बसिवणें हे कसिें  अज्ञान ? 
  अशा या िजणयािी पाहुनी रीत, 
  हे गुहेश् वरा, झािो मी िवग्स्मत. 

 
 तळे बािंधत ऄसल्यािे पाहून हसे करून प्रभदेुव, तळे बाधंणाऱ्या वडारानंा िविारतात की, 
िसिंरामय्या कोठे अहेत ? 
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  धुवुिन आत जिभरणािे नि उमगत, 
  सांगारे, झािा कसा हा भ्रिमत ! 
  जिसंग सांडणयािें न जाणता, 
  अपेिक्षती जि, तो कोठे आहे सांगा मज. 
  शोधुनी जमीन न जाणतां त्यािे अतंस्थ. 
  मज सांगारे, तळे बांिधतो, त्यािी कसिी ही पद्धत ? 
  आमच्या गुहेश् वरािें उन्नत स्थान तो न जाणी 
  असा अजाण िसद्धराम कोठे आहे, सांगारे मज. 

 
 बाधंकामात िनरत ऄसलेला कोठे अहे ्हणनू प्रभदेुव त्या वडारानंा िविारतात. गुरुद्धनदा ऐकून 
मुकायाने न बसता ते कामकरी दगड-धोंडे-काठ्ानंी मारहाण करून प्रभदेुवानंा दुखापत करतात. तेव्हा ं
प्रभदेुवानंा झालेल्या दुखापती परतून त्या वडारानंाि होतात. हा प्रकार पाहून प्रभदेुव ईद गार काढतात. 

 
१२५ 

 
  गुरूस नाही जाणत, थोरांना नाही ओळखत; 
  देवांस नाही जाणत, भ तांस नाही ओळखत; 
  किगास नाही जाणत, जंगमांस नाही ओळखत; 
  येणयािे कारण नाही उमजत, अिि अतंिःग्स्थती 
  नाही जाणत िशवशरणांना दुखिवती अशा 
  पातकीना म्हणावे तरी काय ? 
  गुहेश् वरा, तुम्हांस दुखिवल्याच्या यातना न जाई वाया, 

 
१२६ 

 
  ‘‘ऐका हो बंधूनो, सहज बोिणी न होती सहन. 
  िोकी न भजती असहजािवण. 
  तळें  बांधणाऱ्यांस पाहून वडुरामय्या म्हटल्यास 
  रागाच्या भरात किगदेवाच्या तनंूस दुखिवतात काय ? 
  आमिा गुहेश् वर किग या जगा पिरपूणक झाल्यायोगे 
  शरणांिी व्यथा, पातकीना परत भोगावे िागत असल्यािे 
  पाहून हसतसे अल्लय्या’’. 
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  मातेिे सुखदुिःख भोगावे िागते गभातीि िशशंूस 
  िशवशरणाना िदल्यािे सुखदुिःख होती िशवास, 
  करणेंिद्रयेधारक मरणरिहतावर रागावल्यास 
  देहधारींिाि भोगावे िागते िवना, 
  िनदेहीना कसा हो स्पशूक शकेि ? 
  हे गुहेश् वरा, िवस्तवास वाळवी स्पशुक शकेि कां ? 
 
 िसिंरामदेवानंी ऄज्ञ िनानंा ईपदेश केल्यामुळे त्या िशष्ट्यानंी केलेले पाप त्याचं्यावरि ईलटते, 
ऄसे प्रभदेुव सागंतात. 

 
१२८ 

 
 िगातंील िीवानंा धरून अणून, ईपदेश देणारा गुरु, त्यािा देणे घेणेिा िालतो व्यवहार. 

  
  तेथे बाणावेि कां िनजत्व ? 
  क्रम न जाणतां, संसारजीवीनी केिेिा अपराध 
  त्यांना िगळून, त्या गुरुसही देतसे तो उपद्रव. 
  गुहेश् वरा, आपण बाळगिेिा वेताळ, आपणास 
  खातो म्हटल्यास, ‘‘खा’’ वा ‘‘नको’’म्हणणयास 
  अवकाश देईि कां तो ? 

 
 प्रभदेुवानंा झालेल्या दुखापती परतून त्या िशष्ट्यानंाि झाल्याने, िखमेनें घायाळ होउन, अकं्दन 
करीत पळत येउन, ते िसिंरामदेवापुढे व्यथेने सागंतात, ‘देवा, तो एक आंद्रिाल अला अहे. तो तोंडाला 
येइल, तशी तुमिी द्धनदा करीत होता. ते ऐकून गप्प न बसता, गुरूद्धनदा करणाऱ्या त्यास अ्ही सवांनी 
दगडधोंड्यानंी मारले. त्याला मारलेले दगडधोंडे परतून अ्हासि मार बसला. त्यामुळे अ्ही घायाळ 
झालो अहोत. हे त्यािें िनवदेन ऐकून, िसिंरामदेव, तेथे अलेले प्रभदेुव ऄसावते हा िविार न किरता 
क्ोधास बळी पडले. िशष्ट्यािे दुःख ते अपलेि ऄसे ते ्हणतात. 

 
१२९ 

 
  अरेरे देवा, ते आहेत तुमिे, त्यांना झािेिे दुिःख माझेि दुिःख 
  जाणून बूजून जे किरती, ते मज नाही सहन होत ! 
  तुम्हास किरती जे िवरोध, तयांना पाहून 
  मज येतो त्यांिा राग, किपििसद्धमग्ल् िनाथ, 
  तुमिा वास असे िशष्ट्यांत. 
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 तेव्हा क्ोधाने िसिंरामदेव भालनेत् ईघडतात. 
 

१३० 
 

  हा सारा िशष्ट्यगण, हे ित्रनेत्रधारी ! असे तुमिाि गण. 
  कोरड पडिेिें  तळें  तोंड वासल्यागत, आिे आहेत ते दैनावस्थेंत 
  पेटिेिी तळपायािी आग पोंहोिे माझ्या मस्तकास 
  त्याक्षणीं उघडे रे भाळनेत्र किपिािसद्धमल् िेश. 

 
 िसिंरामदेवानंी लगेि भाळनेत् ईघडून त्यास अज्ञािपले.  

 
१३१ 

 
  ब्रह्म असो वा िवष्ट्णु असो, असेना कां इदं्र ? 
  असेना कां तो िंद्र ? 
  आमच्या िशवशरणांिे दुिःख ते माझेि देख. 
  त्याना जाळून नाश करणयाकरता आज्ञािपतो आमुिा 
  किपििसद्धमल् िेश आपल्या भाळनेत्रास 
  त्यासमोर उभारणारा मस्तीखोर नाही मी पािहिा कोणास. 

 
 क्ोधाने पेटुन त्या भाळनेत्ास अज्ञािपलेले िसिंरामदेव अपल्या भाळनेत्ाचं्या महाज्वाळानंा पाहून, 
अश् ियमििकत होउन ईदगारतात. 

 
१३२ 

 
देवा, तुमिी मूर्तत पाहणयास दृिष्ट नाही हो माझी पोहित, 
तुमिे तेज पाहणयािी ताकद आहे कां कोणांत ? 
देवा रे, तुमच्या तेजािी उपमा कोण देऊं शकणार ? 
तुम्ही क्रोधानें भाळनेत्र उघडल्यास कोण उभारतो त्यासमोर 
किपििसद्धमल् िेश् वर, तुमिें तेज ितन्ही िोक िगळे, 
तें पाहून िमटतो रे मी माझे डोळें . 

 
 िसिंरामदेवानंी सोडलेल्या भाळनेत्ािा महाज्वालेच्या लोंढा ब्रह्माडंमंडल व्यापून येत ऄसल्यािे 
पाहून प्रभदेुव ्हणतात. 
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  वणवा पेटल्यास बळी पडे कानन. 
 ` वडवाग्नन पेटल्यास बळी पडे सागर. 
  देहांत आग पेटल्यास पडे आहुित देहािी. 
  कािाननीनें पेट घेतल्यास सकि िोक पडे बळी, 
  िशवशरणांच्या मनांत कोपाग्नन पेटल्यास, 
  कनदकांिी होई होळी, गुहेश् वरा, तुमच्या मायेच्या 
  या प्रबि अननीस मी नाही होतहो बळी. 

 
 भ-ूअकाश व्यापून येत ऄसलेली ही महाज्वाला कोठून येत अहे, हे प्रभदेुवानंी तात्काळ ओळखले. 
िसिंरामाचं्या भाळनेत्ािीि ही ज्वाला अहे ऄसे ते ओळखतात. 

 
१३४ 

 
  सांडुिन कायागुण, मदुकनी मायामद, 
  कामक्रोधादींनी घेतिी माघार. 
  सकि अगं किगिीय होऊन डोळयाच्या कळेिे 
  तेज न उरे रे िविेश. 
  गुहेश् वराच्या िवरहाननीत जो होरपळिा आहे, त्यास 
  पुन्हा जाळतो म्हणतो हा िसद्धरामेश. 

 
१३५ 

 
  तापत्रयांत जे होरपळिे, अशा देहधारकास आणून, 
  ज्ञानरूिप अननीस ज्यांनी िदिी आहुित, 
  ज्ञानरूिप कायेस, जो जाळी िनशून्य तेजांत. 
  िनशून्य शबद जाळून जो करी भस्मधारण, 
  अशा किगैयास जगाच्या ग्स्थतीगतीिे पडे िवस्मरण 
  ग्स्थरावे िनवाणी 
  गुहेश् वर किगाठायी, अल्लमाच्या मीपणािे झािे आहे िवस्मरण. 
  अशा मज, जाळतो म्हणतो िसद्धरामेश, म्हणावे तरी 
  काय अशास ? 

 
 प्रभदेूव अपले माहात््य दशमवनू िसिंरामदेवािंा गवमहरण करण्यास्तव त्या भाळनेत्ाच्या ज्वाळा 
अपल्या रॅीपदी दडवनू ्हणतात. 

 
 
 



 
 अनुक्रमिणका 

१३६ 
 

  तुमिी शग् त वसे जगांत; जगािी शक्ती वसे तुमच्यात 
  जगांतल्यांत, तुमच्यांत भेद झाल्यािें पाहून झािो हो मी ििकत. 
  तेव्हां एकदां ित्रपुर दहन केल्यांिे पाहून, िाजिे होते माझें मन. 
  कामास जाळून, म्हणवून घेतिे होते तुम्ही कामहर, 
  पाहून तव अहंकार मज आिा होता वीट फार. 
  काळास जाळून दाखिविे बोट, तुझ्या घनतेिे 
  हास्यास्पद मज वाटे. 
  हे गुहेश् वरा, क्रोधानें तंू उघडल्यास भाळनेत्र, 
  माझ्या तळपायांत दडे रे तुझा क्रोध. 

 
 िसिंरामदेवाचं्या भाळनेत् महाज्वालेस प्रभदेुव अपल्या तळपायात दडवनू, िसिंरामदेवािंी 
शस्क् तऄिमावण्याकिरता अपल्या तळपायातील ऄस्ग्ननेत् ईघिडत ऄसल्यािे सागंतात. 

 
१३७ 

 
  हर करुणेनें संपािदिे सामथ्यकबळ, 
  त्या जोरांवर िशवशरणांशी स्पर्तधल्यास होईि कां हो ते भिे ? 
  अघिटत घिटताना असती अघिटत घिटत जाण ! 
  एकानें उघडल्यास भाळनेत्र, दुसरा उघडतो आपल्या 
  तळपायातीि नयन. 
  उपमातीत असती हो गुहेश् वरांिे शरण. 

  
 प्रभदेुव अपल्या तळपायातील ऄस्ग्ननेत् ईघडतात. 

 
१३८ 

 
  ज्यांना आहेत दोन डोळें  त्यांना म्हणतो मी ितुभूकज. 
  ज्यांना तीन डोळें  आहेत, त्यांना म्हणतो माहेश् वर. 
  ज्यांना अगंभर डोळें  आहेत, त्यांना म्हणतो सदािशव. 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरणाच्या तिपायांत 
  डोळा उद भवल्यास, म्हणतो मी त्यास िनरुपम मिहमाशाळी अल्लम. 

 
 अपल्या तळपायात ईद भवलेल्या डोळ्यािें तेि बघत बघत प्रभदेुव वाखाणतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१३९ 
 

  तुमिें तेज पाहणयास्तव मागें सरून पाहत असता, 
  झािे मज शतकोटी सूयक प्रकट झाल्यागत. 
  झळकणाऱ्या वेिीिा देिखिा मी संिय, 
  मज होई हो यािे िवस्मय. 
  गुहेश् वरा, तुम्ही झाल्यास ज्योितििंग त्यास उपमा देऊन 
  पाहणारा जाणकार नाहीहो कोण. 

 
 प्रभदेुव अपल्या तळपायातल्या डोळ्याच्या महाज्वालेस िसिंरामदेवाकंडे िाण्यािी अज्ञा 
करतात. 

 
१४० 

 
  कािाग्ननसम पेटवुनी भयकंर ज्वािा, 
  जगास जाळतो म्हटल्यानें, िशवशरण न होती भयभीत. 
  शिशधर रागानें उघडल्यास अग्नननेत्र, 
  िशवभ त ते मनावर नाही घेत. 
  असमाक्ष किगास वश करून घेतिेिे शरण, 
  कोपाग्ननिे उघडल्यास नेत्र, 
  सामना करणारा आहे कां हो या ितुदकश भुवनांत ? 
  गुहेश् वरा, तुमिा ज्ञानप्रकाश झािा प्रज्विित, 
  िसद्धराम या िशवयोगीिे हृदयि तळमळणार 
  असें आज्ञािपिे अल्लय्यांनी. 

 
 तेिोमय होउन अठी िदशानंा अद्धलगीत, धरणी अकाश अवरून िगळीत, सिरािरानंा ‘ईःफ्’ 
्हणून फंुकर मारीत, समस्त सागरासं पीत, ‘भिुगभुमिगल’ ऄशी गिमना करीत, महावगेाने ब्रह्माडंािी सीमा 
दुभिंगत येत ऄसताना पाहून ितुदमश भवुनािंा प्रलयकाल न भरता त्यापूवीि हा महाप्रलयकाल अला हे 
पाहून हरीब्रह्मािद सकलदेव ििमिरत होउन ‘िशवधो-िशवधो’ ्हणत कैलासास धावले. ऄनंतमुखािे 
एकमुख होउन, एकमुख ऄनंतमुख होउन येत ऄसलेल्या महातेिाच्या राशीस पाहून, ही कुठली ऄसावी 
बरे महाज्वाला ? हे िववकेाने िसिंरामदेवानंी ताडले. हा ‘िशव’ अहे यािी िाणीव होउन ऄनुतापाने 
वदतात. 

 
१४१ 

 
  देवा, युग जुग हे एकदा होती नाश धिगि भुिगि ही 
  रोषािी ज्वािा असल्यािे आज माझ्या 
  डोळयास झािे हो गोिर ! 
  हे देवा, तुम्ही आहांत यािी ओळख मज नाही पटिी. 



 
 अनुक्रमिणका 

  मी माझ्या कायेच्या कळवळात होतो, पिर 
  तुम्ही आहात यािा नाही केिा िविार ! 
  यायोंगे झािी माझी हार. 
  धनी रागावल्यास िाकरांवर, 
  कोणािें नुकसान, सांग बा तूि किपििसद्धमल् िेश् वर ? 

 
१४२ 

 
  न येई जाणतां ऐसे धन, तयास जाणून साधनें 
  कजिकिे शरणगण. 
  अशा घन मिहमाशािी शरणांच्यापुढें िािेि कां 
  हो माझा प्रताप ? 
  शरण आहेत सारे किगप्रभेंत, 
  मी आहे अहंकार कपजऱ्यांत, 
  माझ्या भाळनेत्रािी अग्नन होऊनी शमन, 
  िाजेनें मज िबिगिी परतून, 
  सदैव रिक्षतो म्हणणारे गुरुविन, 
  आज झािे कीं हो हनन ? किपििसद्धमग्ल् िनाथा ठायीं 
  मी होतो नाहींसा न उरता, 

 
 ऄनुतापाने िसिंरामदेव अणखी वदतात. 

 
१४३ 

 
  हें देवा, आजच्या या अवस्थेमुळे मज काळ कां रे येईना ? 
  आजच्या या अवस्थेनें मम िििखत पुसुन कां जाईना ? 
  आज क्षणभर तरी तंू कां बरे येत नाहीस ? 
  माझ्या देवा, किपििसद्धमल् िेशा, 
  तुम्हांसाठीं या अवस्थेंत असतांना िििखतही 
  पुसेना, प्राणही जाईना, 
  असे ठेविांत हो मज, माझ्या देवा. 

 
१४४ 

 
  हायरे देवा, मज दुिःखाच्या खाईत िोटिात, 
  माझ्या िवकारांत माझी आहुित िदिांत. 
  हे किपििसद्धमाग्ल् िनाथ, 
  तुझ्या कोपाग्ननच्या महाज्वािेनें पेटिविे माझे घोरारणय. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

 िसिंरामदेव ऄनुतापािे शमन करून समाधानान प्रभदेुवास शोधण्यास सुरुवात करतात. 
 

१४५ 
 

  मध्यरानांत न म्हणतां िदनरात, 
  पूवी मी तुज ‘अप्पा, देवा !’ म्हणत होतो हुडकत, 
  ‘मी येथें आहे, ये माझ्या मुिा’, असें वदत 
  जवळ घेऊन आसवें पुसून, आपिें  िनजस्वरूप 
  दािविेल्या देवािें िरण आज माझ्याकडे िाित आल्यास 
  मज नकळत मी जाईन तुज भुिून, यास्तव माझ्या मनांस 
  जागे केिांत. त्या तुज शोधून ठाव देतो माझ्या हृदयांत 
  हें किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
१४६ 

 
  देवास जो धंुिडत जातो, त्यास देवि हुडकत येतो, 
  देव कोठें आहे तेथें जाऊन, ‘धावरे देवा धाव’, 
  म्हटल्यास, आपल्यात कबबवनू घेतो 
  माझा किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 प्रभदेुवानंा शोधण्याकिरता िात ऄसलेल्या िसिंरामदेवास त्यािें िशष्ट्य त्यानंा ्हणतात, ‘देवा, तो 
िेथे ईभा ठाकतो, तेथे त्यािी सावली नसते. तो सिंार करतो पण त्यास पावले नाहीत. काया ऄसून काथा 
नाही. अता तु्ही कोणत्या प्रकारे त्याच्या रागािे सातं्वन करणार ?’’ ते ऐकून िसिंरामदेव िशष्ट्यानंा 
्हणतात. 

 
१४७ 

 
  तो ज्या मागािा अविंब किरतो, तोि मी किरतो 
  तो ज्या ग्स्थतींत राहतो, त्यांति मी राहतो. 
  तो जें सोडतो तेंि मी सोडतो, त्याच्या पाठीस मी िागतो, 
  माझा प्राण त्याच्या हवािी करतो, 
  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकनाठायीं मी होतो एकरूप. 

 
१४८ 

 
  मदगजास मदगजि धरतो िवना न धरीरे अन्य. 
  अरुपीस अरुपीि धरतो िवना, न धरी अन्यरूपी, 
  रूप नसिेल्या त्यास, आणुनी रूपास धरतो मी 
  किपििसद्धमल् िेशास. 



 
 अनुक्रमिणका 

१४९ 
 

  धावत धावत जाऊन धिरतो मी तयास, 
  िागुनी पाठीस मनाच्या अरांभागी धिरतो मी, 
  महाप्रिंडमनानें धिरतो मी किपििसद्धमग्ल् िकाजुकनास. 

 
 ऄसे सागंत ऄसताना, िसिंरामदेवास त्यािें िशष्ट्यगण िविारतात, ‘देवा, त्याचं्या कोपावशेाने 
अलेल्या तलपायाच्या डोळ्याचं्या त्या महाज्वालेस कसे तु्ही थोपिवणार ?’ त्यास िसिंरामदेव सागंतात. 

 
१५० 

 
  तयाने आिणिा तळपायािा कोप मनास, 
  त्या मनाच्या कोपास ठेिविे तयांनी हृदयांत, 
  तयाच्या पदास माझ्या भाळोिे शीति िेिपतो. 
  माझ्या भाळीच्या अमृतानें त्याच्या मनािी 
  काढतो मी समजूत ! हे किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 िसिंरामदेव िशष्ट्यानंा सागंत ऄसतानाि प्रभदेुवािें दशमन त्याना घडते. त्यािंी ती मूर्मत िनरखून 
पहात हर्षानेंऄरॅू गाळतात. अनंदाने ्हणतात. 

 
१५१ 

 
  आटिेल्या तिावास, ओढा वाहत आल्यापिर, 
  हे देवा, तुमच्या दशकनानें माझ्या पापणयांच्या कडा भरून वाहताहेत. 
  माझ्या मनीिे अतंस्थ जाणल्यास कळेि 
  माझ्या अगंावर नुरे भान. 
  अहा देवा, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना, 
  तुज देिखल्यािे सुख न िाभे रे कोणास. 

 
१५२ 

 
  हे देवा, तुम्हास पहात असता या डोळयानीं, न पाहू शकता, 
  झािे रे ते बावरे होऊनी िवग्स्मत 
  तू असशी रे शतकोटी सूयकप्रकाशातीत, 
  तुज पािहल्यावर कमक असंू शकेि कां हे किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 प्रभदेुवािंी मरू्मत पाहून िसध्दरामदेव प्रभदेूवासं वदंन करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१५३ 
 

  हे देवा, माझें िशर तुमिें िरण स्पर्तशल्यावर, 
  कां बरें हुडकावे माझ्यांतीि गुणदोष ? 
  ‘भृत्यापराध : स्वामीनो दंडिः, 
  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना तारावे रे मज. 

 
१५४ 

 
  पुणयपाप जाणणयाआधीं येऊनी भवांत 
  झािी माझी हानी, तुमच्या उन्नत ग्स्थतीच्या अजाणतेनें. 
  आता आिो मी देवा तुम्हास शरण.  
  तुम्हांस न अतंरणयागत मज िािवा हो देवा, हाि 
  तुमिा धमक. तुम्हांस माझी एकि एक मागणी, 
  माझें कमकबंधन तोडणयापिर करा बा, किपििसद्धमल् िेश् वरा. 

 
 नमस्कार करताना िसिंरामदेवािें देहभान हरपून ते स्तोत् करतात. 

 
१५५ 

 
  देवा, तुमच्या िनजत्वािा अतं जाणती कोण ? 
  सारी ितुदकशभुवनें दडिी तुमच्या करस्थिी. 
  तुमच्यासमान आहे कां अन्य कोण ? 
  हे देवा, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना. 

 
१५६ 

 
  अनंत देव सारे समुदायानें येऊन करीत असतां प्रणाम, 
  त्यांच्या मुकुटांिें होत असता घषकण । गळल्यानें कणकण 
  तेथें होई रजतिगरी । देवािधदेवा किपििसद्धमल् िेश् वरा, 
  तुमच्यासमोर. 

१५७ 
 

  हरी न जाणी तुमिें िरण, ब्रह्मनि जाणी तुमिें मुकुट 
  यित-व्रती ॠिष हें सारें न ि जाणती तुमिें आंतिरक 
  समस्त देव न जाणती तुमच्या रोमािें प्रमाण. 
  शतकोटी सूयांस न िमळे पाहणयास तुमिा प्रकाश, 
  हे देवा, मी तुम्हांस जाणंू शकेन कां किपििसद्धमिेशा ? 

 



 
 अनुक्रमिणका 
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  स्मरण िवस्मरण, हा गुणदोष असे हो तुमिाि. 
  ऐकावी देवा, माझी िवज्ञापना. 
  देवा, मी नव्हे तुम्हांस कितणारा, 
  तुमच्यानेंि किरतो तुमिें कितन 
  करावी करुणा, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना. 

 
१५९ 

 
  हात सोडवून घेऊन दूर िोटल्यास, 
  तोडुनी अगंांग वेगवेगळािे केिांत तरी, आता नाही मी सोडत 
  तुमिे िरण. 
  नष्ट झाल्यास माझी तनु, ज्ञानतनुनें तुम्हांठायीं होतो समरस, 
  हे किपििसद्ध मल् िेशा. 

 
 िसिंरामदेव स्तोत् करीत ऄसतानंा प्रभदेुव त्या स्तोत्ािा ितरस्कार करतात अिण अपली 
िनिस्स्थती िनरूपतात. 

 
१६० 

 
  कायाधारी मानवपिर, हाती सांपडूनही नाही सापडत 
  प्राणधारी जीवागत, संिि करूनही असे ते न केल्यागत, 
  पाहणयािी नाही ताकद या डोळयात. 
  ऐकणयािीं ताकद नसे कानास. 
  बा िसध्दरामा, गुहेश् वर स्वरूप कोरड्या स्तोत्रानें नि िागे हाती. 

 
१६१ 

 
  डोळयानें पाहतो पिर नि रूप, तयास स्पर्तशतो पिर नि देहधारी, 
  िाितो पिर नि संिारी, बोितो पिर नि वािा. 
  कनदकांिा ना शतु्रस्तुितकारांिा ना िमत्र. 
  गुहेश् वरािी भव्यता, गवसेि कां बोिीच्या मािेस ? 
  िसद्धरामा नाहीं का हे तुज उमजत ? 

 
 िसिंरामदेव त्याना ईत्तर देतात 
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१६२ 
 

  स्तोत्रहीं तुम्ही केल्यानेंि झािे आहे. 
  हे देवा, मूती ही तुमच्या स्मरणानें झािी आहे. 
  ती मूतीि तुमिा स्वभाव होय. 
  माझ्या हृदयकमिांत स्फुरिेिें  स्मरण असे तुझी गित. 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथ, तंू स्तोत्रिप्रय नव्हतास तर कसा 
  झािा रे प्रसन्न बाण, मयुर, हिायुधास ? 

 
 प्रभदेुव िनरूिपतात. 

 
१६३ 

 
  विनांिी रिना ही नव्हे अिंकािरक भाषा, 
  िकतीगान गाणारे सारे बनिे मूर्ततिे आराधक, 
  वेदशास्राकदिा उद्घोष करून गेिे ते न जाणता 
  िसद्धरामा, गुहेश् वर साक्षीनें ही गोष्ट जाणती ितन्ही िोक. 

 
१६४ 

 
  हें देवा, तंू वेदिप्रय नाहीस, तंू नसशी बा शास्रिप्रय, 
  स्तोत्रिप्रय नाहींस, युग् तिप्रयही नाहीस, 
  तंू नाहीस रे मुग् तिप्रय । देवा, या साऱ्यांना असशी तंू असाध्य. 
  तंू आहेस भग् तिप्रय हें जाणून आिो मी तुज शरण, 
  तारी तंू, मज किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन. 

 
 ‘तंू भस्क् तिप्रय अहेस यावर माझी रॅिंा अहे’, ऄसे िसिंरामदेव सागंतात. त्यावर प्रभदेुव 
िनरूपतात. 

 
१६५ 

 
  भग् त, युग् त हें सारें कोणास हो अवगत ? 
  असा जाणकार नाही मी पिहिा. 
  मीपणािा पडुनी िवसर, समोरिें िवसरून, ज्याना येते 
  जीणयास, तोि होय भ त । त्या भ तास होतो िशव प्रसन्न. 
  वािेंत असुनी भग् त, नसल्यास आिरण, 
  शेवटीही िशव प्रसन्न होणयािे असे िटके जाण. 
  िवस्मरणानें फंुकिो मी कोपाग्नन, आता जाणून आिो मी 
  तुज शरणागत, । हे म्हणणे अथकहीन शबद जाण, आमिा 
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  गुहेश् वरकिग अशानें होईि कां हो प्रसन्न ? 
 

 िसिंरामदेव ्हणतात. 
 

१६६ 
 

  माझा राग हाि तुमिा डोळा, 
  हें देवा, मी कशांत काय आहे, सांगा हो, तुमच्या तेजापुढें ? 
  माझी खरी भग् त आहे तुमिें रूप । 
  माझी खोटी भग् त देवा, तुमिेंि रूप जाणा. 
  मज वेगळे स्वातंत्र्य, आहे कां हो हे किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना. 

 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
 

१६७ 
 

  कोप, ताप हें सारें असते जाणणयांत, 
  भग् त युग् त ही असते िनत्यांत, 
  भावाच्या िवषयीं जर रंगिवल्यास 
  िनभािवकांस ते सहज वाटंू शकेि कां ? 
  आिेल्या शरणांिी जाणून िनजग्स्थती, 
  संदेह संशय िनरसून न ठेवल्यास रॅद्धा 
  मागे पुढें न पाहता, परत जातो आमच्या गुहेश् वरकिग. 

 
 प्रभदेुव रागाने परत िफरून िाण्यास िनघतात. तेव्हा िसिंरामदेव अडव ेयेउन िवनिवतात. 
 

१६८ 
 

  अितशय िजद्दीने, तू दोष माझ्यावर िादून, 
  जात आहेस, मज दूर िोटून, 
  हे देवा, तुज धरल्यास तंू कसा घेशीि रे सोडवून ? 
  माझ्या हृदयात तुज कवटाळून धरल्यास कसा घेशीि देवा सोडवून ? 
  तंू जाणयािा मागक मी त्वरेने धिरतो मी आडवून. 
  ऐक देवा, सूक्ष्मतनुनें धरल्यास कसा घेशीि रे तंू सोडवून ? 
  सांग बा, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना. 

 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
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१६९ 
 

  अगंाने कवटािळतो म्हटल्यास नाही सापडत. 
  प्राणानें कवटािळतो म्हटल्यास नाही गवसत. 
  भावानें िबिगतो म्हटल्यास नाही सांपडत. 
  सूक्ष्म अशा मनाच्या शेवटच्या अरांांवर कवटािळतो 
  म्हटल्यास नाही सापडत. 
  भावातींत अशा िनराकारािे घन, सुज्ञान मुखास 
  असाध्य जाण ! । गुहेश् वराच्या शरणांना आता तू कोणत्या प्रकारें 
  अडिवणार ? सांग बा तूि िसद्धरामा. 

 
 िसिंरामदेव ्हणतात. 

  
१७० 

 
  मिा तंू इतया िवकर केिास ना बंिदवान् ? 
  तुम्हास धरणारेि धरतात. 
  तनु असूनही त्यापासून असतात जे अििप् त. 
  तुम्हांस तेि धरतात. 
  मन असून, मनापासून असताता जें अििप् त, तेि तुम्हास धरतात. 
  हात असून, हातापासून अििप् त असतात, तुम्हास तेि धरतात. 
  डोळे असुनही त्यापासून असतात ते दूर, 
  या तनुमनाच्या आधीन असणारे तुम्हांस नाही धरू शकणार. 
  हें किपििसद्धमल् िेश् वर, मी कसा हो. तुम्हास अडिवणार ? 
  माझ्या देवािधदेवा, येई बा दाऊनी करुणा मजवर, 

 
 िसिंरामदेव, प्रभदेुवाना अपल्या मठास येण्यािी िवनवणी करतात.‘तुझा मठ अहे तरी कुठे ? 
याि िठकाणी तुझी भस्क् त  ऄपमण कर ! मी ितकडे नाही येत’ प्रभदेुव, िसिंरामदेवास ईत्तरतात. 

 
१७१ 

 
  गित िनरसन, धृित हरण माझें मितनाशन. 
  िािणयास ना शग् त, बोिणयास ना जीभ. 
  दुसऱ्यांिा िशष्टािार मज नाहीं रे रुित. 
  आल्यािें कारण उमजून अिि स्वरूपांत जो 
  होतो एकाकार ! अशा शरणांस एकांत आगळा आहे, 
  असा संदेह असंू शकेि कां ? 
  िनरंतर घन सामावल्यावर, 
  येणयािी जागा वेगळी असू शकेि कां आमच्या गुहेश् वरकिगास ? 
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 प्रभदेुवािें ्हणणे ऐकून घेतल्यावर. िसिंरामदेव पृच्छा करतात,’अपण भक् तवत्सल ्हणवनू घेता 
तर येथवर येउन अपण मठास न येण्यािे कारण काय सागंाव े? 

 
१७२ 

 
  सांग मज देवा ? 
  अिवरत घन खुणास आल्यािें कारण काय ? 
  भग् तकारणें इच्छेनुसार येणें झाल्यावर, 
  िशष्टािारास आहे कां प्राधान्य ? किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन, 
  करुणेच्या राजा, करा हो आगमन. 

 
१७३ 

 
 प्रभदेुव िनरूपण करतात. 

 
  जेथें भ त असतो, तेथें कता आल्यावर, 
  मनास इकडे ितकडे न िळंू देता, ठेवावा बा िवरॄास. 
  कत्यास पाहून भृत्यानें आग पाखडल्यास, 
  कुठें उरिा संबंध हा कता हा भ त या भावािा ? 
  िूक घडून, दोषी होऊन, मी सुधारिो म्हटल्यास 
  ते खरें पटेि कां मनास ? 
  गुहेश् वरांिें शरण कोण, यािी तुज नसे जाणीव 
  जा िसद्धरामेशा. 

 
 प्रभदेुवािें ईद गार ऐकून, िसिंरामदेव ऄत्यंत िखन्न होतात. मोठ्ा अग्रहानें ते िवनवणी करतात. 
 

१७४ 
 

  माझें अतंरंग उघडून पाहतां माझ्यांत आहे तरी काय ? सांग देवा. 
  बोिणयाच्या अतीत आहेस तंू अभव ! बोिणयास मज 
  येते म्हणून, तुमिी संमित िमळिवणयािें सामथ्यक 
  देवा, माझ्यांत आहे कां ? 
  अनंत वेद तुमच्यापुढें बोिणयास होऊनी असमथक झािे हो ते मूक. 
  तुम्हांस उत्तर िदल्यानें माझी फार मोठी झािी हानी 
  आतां काय सांगू रे देवा, किपििसद्धमग्ल् िनाथा, 
  मीं भयरांस्त झाल्यािें तुम्हीि जाणतां. 
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  देवा रे, तुमच्या संदशकनावर िनष्ठा न ठेवता, 
  पे्रमानें शरणागत होणयािें न जाणतां, 
  िनष्ट्कारण अहंकारािा भार वाहुिन, झािी माझी हािन थोर, 
  सवकनाश करून घेऊन तळमळत धंुिडतसे मी तुज मंदमित, 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथा तंू मज बुडवी बा, 
  दुधांत वा पाणयात; तंूि गित,तंूि मज मित. 

 
१७६ 

 
  देवा, माझा भार असे तुमिाि, 
  माझी हािन, माझी वृिद्ध ही तुमिीि. 
  कठोर होऊन, मज नकोस रे छळंू बापा ! 
  तुझ्या छळवणुकीनें मज होतसे प्राणसंकट, 
  हें किपििसद्धमल् िेमश् वरा, मज तारा वा मारा, 
  आहे मी तुमच्या धमािा. 

  
 व्यिथत मनाने िसिंरामदेव नतमस्तक होतात, तेव्हा प्रभदेुव कारुण्याने त्यािें सातं्वन करतात. 

 
१७७ 

 
  बिहरंगात तंू िवहरीत असल्यानें तुजशी न बोिता मी गप्पि होतो. 
  होऊनी माझ्या मनास व्यथा. 
  पिर तुझ्या िोिनातून ओघळणाऱ्या अरॅुधारानें झािे बा ते  
  अिभषेक केल्यापिर, 
  आिो मी त्याक्षणीं तुझ्याकडे धावत, आमिा गुहेश् वरकिग 
  हे िनरखून धिरिा बा उििून, 

 
 िसिंरामदेवािंी असव ेप्रभदेुव पुसतात. तेव्हा िसिंरामदेव प्रभदेुवानंा ्हणतात. 

 
१७८ 

 
  तनु जािी माजी क्षीण, मन तळमळल्यािें दुिःख 
  तें कोणािें, रे देवा ? 
  देवा, देवा रे हा आतकस्वर कोणािा ? 
  मज िवस्मरण झाल्यानें, या तळपणाऱ्या खड गास माझी कुणी 
  िदिी रे आहुती ? 
  हाय हाय देवा, करुणाणकवा आतां करू काय ? 
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  ही माझ्या अतंिःकरणािी हाक ऐकून, 
  पािहिांत कृपेनें, उिििात माझे धरुिन शीर, 
  पुसिांत नयननीर, बा, किपििसद्धमल् िेश् वर. 

 
 िसिंरामदेवािंी ती दैन्यावस्था पाहून, डोळ्यातंील असव े पुसून प्रसन्नतेने खालीलप्रमाणें 
वाखाणणी करतात. “परमयोगी, शुिं सास्त्वक योगी, सििदानंद योगी, िनत्यपिरपूणमयोगी, 
िशवयोगामृतसेव्य सतुंष्ट योगी, परमानंदयोगी, सकलकरणगुणरिहतयोगी, सवेंिद्रयसुखिनमूमलयोगी, 
संसारवनदावानलयोगी, मायाहरयोगी, मायामददूरयोगी, मायामदमंथनयोगी, सगुणयोगी, सिमधानयोगी, 
िनगुमणयोगी, िनरंिनयोगी, सकलिनष्ट्कलतत्विशरोरत्नयोगी, ऄखस्ण्डतपिरपूणमयोगी, 
ऄप्रमाणगुणभिरतयोगी, ऄप्रतक्यमििरत्योगी, ऄसाध्यसाधकयोगी, ऄभेद्रभेदकयोगी, सुज्ञानप्रभामययोगी, 
महाज्ञानैक्यिैतन्ययोगी, कायागुणधममकममसंहारयोगी, ब्रह्माडंसंदोहसंभतूकारणयोगी, िनखयिनलेप-
िनष्ट्पापयोगी, आहलोकपरलोकगितरिहतयोगी’’ याप्रकारें स्तवनू िसिंरामदेवानंा प्रभदेुव हृदयास घट्ट 
धरतात. 

१७९ 
 

  देवा, तुमच्यांत समरस होऊन, जाणुिन िनजत्व एकाकार 
  झािेल्या िशवयोगीस पाहून मन माझें अतंरेना. 
  माझी तनु तुज कवटाळल्यािवना राहीना. 
  माझ्या शबदांस तुज वाखाणणयािवना समाधान होईना. 
  गुहेश् वरा, तुमिा शरण िसद्धराम िशवयोगीस कवटाळून 
  झािे माझें िनष्ठुरपण िनवारण, म्हणतो मी तयास 
  ‘नमो नमो’ िसद्धरामा. 

 
१८० 

 
  कायेंत नि करणेंिद्रये, प्राणांत ना भाव 
  भावांत नि भ्रम, नवनाळांत ना ककिितही ििन. 
  ब्रह्मरंध्राठायीं जाणकार िशवयोगी 
  गुहेश् वरािा शरण िसद्धरामय्यास पाहून, 
  माझी भवंनाग्स्त झािी जाण. 

 
१८१ 

 
  म्हणती सारे योग-िशवयोग. 
  योगािी रीत जाणकार आहे कां कोण ? 
  हृदयकमिपत्रांत भ्रमण करणे त्यािजल्यािवण 
  कसिा हो तो योग ? 
  बावन्न अक्षरािी ििपी उमजून, ओिांडुन त्यास 
  साही स्थानाच्या वरती असणाऱ्या वरच्या माळया 
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  वर वसता आल्यास तोि रे योग. 
  सोहं हा संिार िोपून, मनास करुनी नष्ट, 
  बसिा आमिा गुहेश् वरािा शरण िसद्धरामय्या, 
  तुज नमो नमो म्हणून मी जगतो. 

 
 प्रभदेुवािंें ्हणणे ऐकून िसिंरामदेव वदतात. 

 
१८२ 

 
  देवा, योगािी रीत मी कसा जाणंू शकेन ? 
  योग हा िशव-शग् त संपुट झाल्यािवण. 
  िशवशग् त िवयोग झाल्यास, तो योग नव्हे देवा ! 
  हृदयकमिांत भ्रमण न किरता वसणारा तंूि असशी, 
  मज अन्य स्वातंत्र्य आहे कां रे किपििसद्धमल् िेशा ? 

 
१८३ 

 
  हे देवा, उत्पित्त-ग्स्थती-ियाच्या आधीन नसिेिा 
  तंू आहेस रे अभव. ऐक बा मज नसे दुजे स्वातंत्र्य. 
  आहे रे मी तुझ्या इच्छामात्रांत. 
  थोर तंूि, तंूि थोर आहेस हे किपििसद्धमग्ल् िनाथा, 
  सांग तंूि माझी कशांत आहे रे योनयता ? 

 
 िसिंरामदेवािें ्हणणें ऐकून प्रभदेुव िनरुिपतात. 

 
१८४ 

 
  मनांस मन िमळून एक झाल्यावर, ते आहे असे, 
  ते आहे तसे, असे म्हणणयािी रीत नसे रे समंजस । ऐक बा, 
  मज नसे हे उमजत। समोरच्यांिी इच्छा जाणता नसे येत, 
  पािहल्यास अतंरी ते असतात बट्ट बयिु, 
  गुहेश् वरांिे शरण िवस्तार-िवस्तारातीत असती मिहमावंत 
  हें मी तािडिें  तुझ्यायोगें बा िसद्धरामेशा. 

 
 िसिंरामदेव ्हणतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१८५ 
 

  मान्य अमान्यास तुम्हीि करतां हो पावन. 
  देवा रे तुझी करुणा असे सुखसपंन्न. 
  तुम्ही करता तेि होतसे, त्यांस नाकािरती कां कोण ? 
  हे किपििसद्ध मग्ल् िकाजुकन, 

 
 िसिंरामदेवािें िनवदेन ऐकून प्रभदेुव हर्षाने ईद गार काढतात. 

 
१८६ 

 
  स्वतंत्र परतंत्रािी कोणती ती खूण ? 
  मीपणािें करुिन िनरसन, समोरिें व्हावे िवस्मरण. 
  भाव करूनी दहन, राहता आल्यास तेि असे स्वतंत्र जाण. 
  तंूपणास अिधकारून, मीपणास िनराकरून 
  उभयभावास करुिन जवळीक रािहल्यानें होई परतंत्र. 
  स्वतंत्र वा परतंत्र या दोन्हींिें न किरतां िववरण, 
  मीपणािा ज्यास पडे िवस्मरण, तोि उपमातीत जाण. 
  गुहेश् वरािें शरणगण देहिवरिहत िनदेही असल्यािे, 
  आज आिे माझ्या पाहणयांत हे िसद्धरामय्या. 

 
 िसिंरामदेव ्हणतात. 

 
१८७ 

 
  वाणी असेतोंवर न सुटे देह. 
  स्मरण असेतोंवर न सोडी प्राणसूतक. 
  काया-िजवाच्या भ्रांतीिें िशवण न येई उसिवतां. 
  मी िनदेही म्हटल्यास हसल्यािवना राहतीि का तुमिें प्रमथ ? 
  माझ्या अतंरंगांतीि अवगुण नाशून जर तंू 
  केिास तुझ्यासम तर मी बिावतो देवा ! 
  अन्य गित मज नसें जाण, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन. 
  पूवी जे नव्हते ते पुढें तरी कसे होणार ? 

 
 िसिंरामदेवाचं्या िवनंतीस मान देउन प्रभदेुव, िसिंरामदेवािंा हात धरून एकातं-समाधी स्थानास 
िात ऄसता ्हणतात. 
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  होय, तें खरें आहे; 
  भग् तभावािें भजन । तीि आहे, अतंरंगािी जाण. 
  अतंरंगाच्या जाणीवेस आिारिि काया. 
  आिारकायािवना जाणास ना आरॅय. 
  त्या जािणवचे्या आिारांत, समवेिद होई जो किगैय 
  त्यांस िक्रयाबद्ध म्हटल्यास होई पंिमहापातक. 
  तुझी जाण होऊनी दृढ, होऊनी आिारािा सेवक, 
  आमिा गुहेश् वर, तुज वश होऊन झािा रे आधीन. 
  िसद्धरामदेवा येई बा तुझी सुख-समाधी दाव मज. 

  
 िसिंरामदेवािंा हात धरून प्रभदेुव एकातं समाधीस अगमन करतात तेव्हा ंिसिंरामदेव ्हणतात. 

 
१८९ 

 
  माझा स्वामी आिा मज आकर्तषत होऊनी, मजशी झािा हो 
  मान्य, माझी पारख करुिन वदिा,”येई बा ये,’’ 
  माझी करणेंिद्रयें हरण करुिन दािवल्यानें, 
  आपण होऊन आिा घरीं, अतंिःकरणाने धिरिा उििून, 
  िदिें  आकिगन, या किपििसद्धमग्ल् िनाथाच्या 
  पे्रमािी घनता, वाणंू कसा मी, 
  यास कशािी उपमा देऊं आता ? 

 
 प्रभदेुवािें अगमन मठासं झाल्यावर, िसिंरामदेव अपल्या हृदयकमलद्धसहासनावर प्रभदेुवानंा 
अरूढ करून त्यािंी पादपूिा करतात. त्यािंें पादोदक घेतात. व परमानन्दाने ्हणतात. 

 
१९० 

 
  देव देवा, तुमच्या न येणयानें मज िागिा होता तुमिा िनिदध्यास, 
  जाणुिन माझी आतुरता, तुम्ही करुणेनें आिा त्विरत, 
  तनुमनधनािी आशा झािी बा िनिःपात, मी अवगुणरूिप काढिा केर, 
  कांबळपीठ न अथंिरतां घातिा मी हृदयपीठ; 
  सहस्रदळ झऱ्यािे आणुनी अमृत 
  किरतो मी पादािकन. 
  पुजेस वाहतो मी, दोन पाकळयांिे कमळ, 
  दोन्ही िरणांवर । डोळयांतीि तेजािी आरित ओवािळतो. 
  रॄास िगळिेल्या पिरमळािें घाितो मी धूप. 
  मस्तकाच्या ताटात वाढुनी अन्न वाढतो तुपापिर, 
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  उच्छीष्ट न करता स्वयपंाक, सेवुनी प्रसाद, 
  तोंड धुतल्यास संदेह वाटेि म्हणून वरच्या पदरानें पुसिा तोंड, 
  ित्रकरणरूिप तांबुि सामावुन, भावना नेत्रािा पडदा 
  ज्यानें केिा नाश, त्याच्या िरणास वंदुन सेिविे पादोदक 
  प्रसादास्तव पदर पसरून, प्रसाद सेवन करून झािो मी सुखी, 
  देवा किपिमग्ल् िनाथा, तुमिा शरण प्रभुदेवािी 
  करुणा साध्य झाल्यािी ही रीत, असे हो उपमातीत. 

 
 प्रभदेुवािंी, पादपूिा िसिंरामदेवानीं ऄष्टिवद्रािमन र्षोडशोपिाराने केली. कृपा करून मि बोध 
करावा ्हणून प्रभदेुवासं िवनिवतात. 

 
१९१ 

 
  तुमच्यायोगें झािो मी आिदपासून, 
  देवा, झािो मी तुमिाि अनािदपासून, 
  तुम्ही केल्यानें हस्त-स्पशक, मी तुम्हांस ठेवून घेतिे मनांत. 
  कायारूिप आडपडदा पसरून तुम्ही जरी मज िवसर 
  पडणया जोगें केिांत तरी मी तुमच्या पाठीं िागून 
  पािहिे देवा मी तुम्हास किपििसद्धमल् िेशा, 
  करूनी माझे अतंरंग शुद्ध सांगा मज समजावून तुमिा धमक 

 
 प्रभदेुव ्हणतात. 

 
१९२ 

 
  आिदपासून गुरुबीज झािेल्या कपडास, 
  अनािद असल्यािे सांगावे का दुसऱ्यानें समजावून ? 
  आिद काया, अनािद प्राण असल्यािे भेटून, 
  आपल्या ठायीं आपण घेतल्यास उमजून 
  सोहं हेंि सत्य. 
  गुहेश् वरकिगािे स्वरूप वाणीनें न, येई सांगता, न येई 
  ऐकतां, असे ते असाध्य जाण िसद्धरामय्या. 

 
 िसिंरामदेव ्हणतात. 

 
१९३ 

 
  हे देवा, मी सांगतो ऐका. तुमच्या प्रकाशािी रीत, 
  मी कोण आहे ? हें उमजून एकारांतेनें 
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  प्रकाश पाहणयािी रीत ती कोणती सांगा हो, 
  जे पाहणयािें होतें तें पािहल्यावर कायेंत 
  सामावणयािी रीत ती कोणती ? 
  तुम्ही माझें मन ओळखणें आहे कां असाध्य ? हे देवािधदेवा. 

 
 प्रभदेुव िनरुपतात. 

 
१९४ 

 
  आपण कोण यािी नसे जाण म्हणणेंि अज्ञान 
  अजाण अज्ञानांस ितरस्कारून ज्ञानांस पािहिें  
  म्हणणें िवपरीत भाव जाण ? 
  सारे-समरां दशकिवणारें घन कोठेंही नसें ते िदसत. 
  न िदसणारें िनजत्व, न येई दशकिवता, 
  न दाखिवता येणारें परब्रह्म येईि कां समजावून सांगता ? 
  गुहेश् वरकिगाठायी अपेक्षा असेतोंवर आतुरतेस 
  असे ठाव ? या कारणें, मज समजावून िदिे नाही म्हणणें 
  तुझ्या तुि समजून पहा बा, िसद्धरामय्या 

 
 िसिंरामदेव िविारतात. 

 
१९५ 

 
  पािहिेिे स्वप्न खरे वाटे, ते पािहल्यािे नसे खोटे, 
  ते पुरिवतसे पाठ. 
  पािहिे अथवा नाहीं पािहिे, हे दोन्हीही न जाणता, 
  आतुरतेने कळवळच्या आहारी गेिो देवा ! 
  आतुरतेच्या संगाने झािो मी तद गत तुमच्यात. 
  तुमिी कृपा मज झािी हो साध्य, बा किपििसद्धमग्ल् िनाथा 

 
 संगािी अतुरता तुमच्यातं समरस झाली अहे ऄसे िसिंरामदेवानंी ्हटल्याने, प्रभदेुव िनरुपतात. 

 
१९६ 

 
  कििततो म्हटल्यास अतंरें संग. 
  नि कितन म्हणणें, मीिन सांधािा भेद, 
  हे दोन्ही डोळयाआड येणारें पडदेिवना नि स्वभाव िसद्ध. 
  मीिनानें पािहल्यािी रीत ती कोणती किगैयािें सांगा हो 
  िप्रयकराठायी झािो परवश म्हटल्यास, 
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  ही गोष्ट संमत होईि कां आमच्या गुहेश् वरकिगास ? 
 

 द्धलगाठायी पे्रम ठेवणे ्हणिे दै्यत भाव, तेथे समरसभाव नाही. ऄसे प्रभदेुव ्हणतात; त्यावंर 
िसिंरामदेव ईत्तरतात. 

 
१९७ 

 
  तंु पे्रमळपण दािवल्यास मी ही दािवतो. 
  देवा, तंू नाकारल्यास माझाही नकार. 
  माझे जाण, अजाणपण मज तुज दोघांसही असे समान ! 
  मी इग्च्छिेल्या इच्छेिे िनधान, 
  तंूि असल्यािें िदसून आल्यावर इच्छा 
  करणारा तंूि जाण किपििसद्धमग्ल् िकाजंुना. 

 
 प्रभदेुव िनरुपण करतात. 

 
१९८ 

 
  वांिछत इच्छा तंूि झाल्यािी रीत ती कोणती सांग बा ? 
  शोधक शोध तंूि झाल्यािी रीत कोणती ? 
  ज्यािी कायािकिग, प्राणिि शरण झािेल्या शरणांस 
  अन्य देवािय करणयािें काय कारण ? 
  गुहेश् वरकिग, मज झािें  साध्य म्हणणें वाणीत 
  िदसतेिवना करणींत नाहीं पािहिे, मी िसद्धरामय्या. 

 
 प्रभदेुवाचं्या ्हणण्यास िसिंरामदेव ईत्तरतात. 

 
१९९ 

 
  हे देवा, तंू अणंूमध्यें अणु होऊनी वसशी, 
  देवा, मनांत घन होऊनी राहशी. 
  जगांत तंू नसल्यािें असू शकेि कां रे ठाव ? 
  िौऱ्याऐंशी िक्ष िशवािय करूनी, तुम्ही आंत 
  असल्यािें पाहुन, मी बांिधिें  िवना; मज प्रत्येक 
  स्वतंत्र नाही रे हें मी जाणतो, किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 िसिंरामदेवाचं्या ्हणण्यास प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
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  िनस्सीम किगास, सीमेस आिणिे म्हणणयािा 
  अहंकारि झािा थोर. 
  िौऱ्याऐंशी िक्ष िशवाियें असल्यािा हा 
  व्यथक भ्रम कसिा तो सांग मज ? 
  महाघन किगास जगांतीि जीवराशीं कसें होऊ शकतीि 
  िशवािय ? तुझ्या या िक्षांवर शहाणऊ हजार किगास 
  ठेवुन घे तुझ्या हृदयांत 
  गुहेश् वरकिग, तुज टाळुन गेल्यािां िवसर पडिा कां तुज िसद्धरामय्या ? 

 
 प्रभदेुवाचं्या ्हणण्यास िसिंरामदेव ईत्तर देतात. 

 
२०१ 

 
  सकि किगांस धरुन न अतंिरतां वागणयास 
  तुम्हीि सांिगतिे मज तसाि मी वागत आहे, देवा. 
  तुम्हीि मज िनरुिपिें , किग-प्रितष्ठा करणयास, त्यायोगें 
  करीत आहे, मज आहे कां अन्य स्वातंत्र्य ? 
  पूवी तुम्ही केिेिी आज्ञा, तुम्हास िटके वाटल्यास, 
  आता यापुढें तुम्हांस जसें वाटतें तसें वागवा मज देवा, 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथा. 

 
२०२ 

 
  मी जें जें करीत आहे ते सारे तुम्हीि करिवतां देवा ; 
  मी करीत असिेिें  सारें तुज न पटल्यास, तुझी आज्ञा 
  मानून, देतो रे मी ते सारे सोडून. 
  न िदसणाऱ्या घनास कायेंत ठेवून, 
  सांगतां न येणारें िनजत्व मनांत सामावून, 
  दाखिवतां न येणारे ििन्ह माझ्या ज्ञानांत ठेवून, 
  आता तुम्हांस उमजणयाजोगें करा हो मन किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना 

 
 िसिंरामदेवािें िनवदेन ऐकुन प्रभदेुव सागंतात. 

 
२०३ 

 
  न िदसणारें घन न येई सांगतां, 
  सांगतां न येणारें घन येई कां ते दाखिवतां ? 
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  जाण बा, स्वर संधानािी नसे ही रीत, 
  गुहेश् वरकिग, हा नसें कग्ल्पत. 

 
 परब्रह्मास कल्पून सागंू नये, दाखवू ंनये ऄसे प्रभदेुव िनरुिपतात. त्यास िसिंरामदेव ईत्तर देतात. 

 
२०४ 

  समरसानें पािहिे मी, 
  त्यािा मागक मज नि उमगत, 
  शरीरधारक शतकोटी जीवांिा भेद मज नाहीं माहीत 
  तुमिें मज कसें उमजणार ? 
  तुम्ही जें केिें  तेंि मी अनुसरणयास पािहिें  बाहेर. 
  मी वेगळेपणानें पाहणें असें व्यथक, 
  तुम्हीि मज दावा, देवा, किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 िसिंरामदेवािें ्हणणे ऐकून प्रभदेूव सागंतात. 

 
२०५ 

 
  नव्हेत या अभ्यासाच्या गोष्टी, नव्हें हे रॅोत्र सुख. 
  नव्हेत या शास्र अनुभवाच्या गोष्टी 
  अतंिरिी ना गोष्ट, ना बाहेरिी. 
  यािे अतंरंग न जाणतां अनुभव करणे िनष्ट्फळ जाण 
  हा गुहेश् वरकिग असे उपमातीत, बा िसद्धरामय्या. 

 
 परब्रह्म कोणासही िदसत नाही. ते ईपमातीत अहे ऄसें प्रभदेुव िनरुिपतात. तेव्हा िसिंरामदेव 
िनविेदतात. 

 
२०६ 

 
  हें पहा देवा, उपमा अनुपमा हे आहेत तुमच्या आधीन 
  सांगणारा, ऐकणारा आहेस रे तंूि जाण. 
  माझ्या अतंरंग बिहरंगािा तंूि आहेस कता, 
  तुमिें िनजत्व सांिगतल्या िवना मी कसा जगेन ? 
  रे देवा, किपििसद्धमग्ल् िनाथा. 

 
 िसिंरामदेवानंा, प्रभदेुव काया-ििवािे तारत्य भेद िववरण करून बोध करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

२०७ 
 

  देहभावािा झाल्यािवना िनिःपात, जीवभाव नाहीं जात. 
  जीवभाव गेल्यािवना, भग् तभाव नाहीं कबबत. 
  भग् तभाव कबबल्यािवना, ज्ञानोदय नाहीं होत. 
  ज्ञानोदय झाल्यािवना खूण नाहीं नासत. 
  खूण नासल्यािवना माया नामशेष नाहीं होत. 
  याकारणें काया-िजवािें िशवण िनरसुन, िसद्धरामय्या, 
  भेद जाणता आल्यास गुहेश् वरकिग होई साध्य. 

 
 काया-ििवािा व्यत्यास, तारत्य िाणून पािहल्यास, िनित्व साध्य होत अहे, ऄसे प्रभदेुव 
सागंतात. त्यानंा िसिंरामदेव िविारतात. 

 
२०८ 

 
  हे देवा, नीर-क्षीर वेगळे असल्यािा भेद जाणतो हंस 
  देह जीवािा भेद तुम्हीि जाणतािवना मज नाहीं कळत. 
  देवारे, तुम्ही घातिेिी गंुतागंुत मज नाहीं सोडिवतां येत. 
  तुम्ही सोडिविेिी गंुतागंुत मज नाही घािता येत, 
  हें किपििसद्धमग्ल् िनाथ, माझ्या काया िजवािें िशवण 
  तंूि उसव देवा, तुमिा धमक. 

 
 प्रभदेुव सागंतात. 

 
२०९ 

 
  कायेच्या कळवळास दुिकक्ष केल्यानें जातसे ते सोडून, 
  िजवािे दुष्ट्कृत्य त्यिजल्यानें होई ते दूर. 
  मन झाल्यानें िनमकि, काया-िजवािे सूतक होई पिरहार 
  गुहेश् वरकिग जाणणें असल्यास, 
  तंु अतंरी धुवून पहा, िसद्धरामय्या ! 

 
 ऄंतरंग तू धुतल्याने िनममळ होउन सारे संशय नाश होउन िशवतत्त्व साध्य होते, ऄसे प्रभदेुव 
िनरुपण करतात. िसिंरामदेव िविारतात. 

 
२१० 

 
  देवा, मनाच्या दोषािी माती काढुनी, 
  शांित उदकांत काढतो बुडवनू, 
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  आंघोळ करून, योग सुगंध घािून, त्यािें किरतो मी पांघरूण 
  तें एका जागी आणून िपळतो रे िपळणार यतं्रांत 
  घािून. त्या िपळल्या रसाच्या सुगंध िेपनास तंूि 
  अिधपित असशी रे किपििसद्धमल् िेशा. 
  
 प्रभदेुव िनरुपतात. 

 
२११ 

 
  धुवून मन केिें  िनमकि म्हणशी, तो कोणता योग ? 
  जो म्हणतो मी मनांस रोिखिें , त्यास 
  सतिवतसे रे त्यािे मन. 
  मनािें िवकल्परूप ज्ञानानें जाणून, केिें  मी शुद्ध 
  म्हणणें, तेि मन जाण ! गुहेश् वरकिग 
  स्वरूपािा, जो आहे जाणकार ! बा िसद्धरामय्या, त्यानें 
  मनािा करावा पिरहार. 

 
 िसिंरामदेवािें प्रत्युत्तर. 

 
२१२ 

 
  मनािा संकल्प मज नाहीं उमजत, झाल्यानें 
  संकल्प िसिद्ध ! संकल्पािा संबंध नि मज उमजत. 
  मज आक्रिमल्यानें तुमिे िविार. 
  देवा, तुमच्या िविारािी झािी पूतकता माझ्या अतंरंगात, 
  माझ्या मनासमोर सवकत्र तुम्हीि व्यािपिात 
  हे देवा, किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 प्रभदेुव िनरुपण करतात. 

 
२१५ 

 
  योग-िवयोग या क्रमािा जाणकार नाहीं मी पािहिा, 
  नवनाळािें संििन जाणतो म्हणणें तो योग नव्हें. 
  बावन्न अक्षरािें शासन जाणून, 
  मज गवसिें  हृदयकर्तणकांत, म्हणणें तो नव्हें रे योग. 
  बिहरंग म्हटल्यास िक्रयारिहत, अतंरंग म्हटल्यास 
  असे तो वाङ मनांतीत. 
  गुहेश् वरकिग हा नसे पड िक्रांवर जाण, बा, िसद्धरामेश् वरा. 
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 िसिंरामदेव ्हणतात. 
 

२१६ 
 

  देवा ऐक बा, अतंरंगाठायी तुम्हास पाहणारा मी नव्हे रे. 
  हें देवा, बिहरंगात आिरणाराही मी नव्हे. 
  हें देवा ऐक, सुषुम्ना मागाच्या अरांावर िढून 
  सहस्त्रदळ मंडपांत तुजठायीं केिा वास, 
  पहा हे किपििसद्धमल् िेशा. 

 
 प्रभदेुव िनरुिपतात. 

 
२१७ 

 
  स्वस्थ पद्मासन घािुन बसती, किरती पाठीिा 
  कणा ताठ, िनष्ठेनें मागिा मागक 
  शोधुन, केिे म्हणती अमृत सेवन. 
  तयांच्या िवनाशास नि अतं, 
  अत्यितष्ठ दशांगुि या रॅुितस पाहतां, 
  तेथे पोहोिून वास करणयास असें कां रे ठाव ? 
  जो स्थानमान या गोष्टीपासून असें दूर, 
  अशा धनास ब्रह्मरंध्रात देिखिें  म्हटल्यास तो िदसेि कां ? 
  ऐक बा, िसद्धरामय्या, आमिा गुहेश् वरकिग अशा कग्ल्पतां 
  पासून असे दूर. 

 
 त्या परब्रह्मास ब्रह्मारंध्रातं वास करण्यास लािवले ऄसे ्हणणे कस्ल्पत अहे. िवना, िनर्मवकस्ल्पत 
नव्हे, ऄसे प्रभदेुव िनरुिपतात. तेव्हा िसिंरामदेव अपले िविार माडंतात. 

 
२१८ 

 
  देवा ऐक बा, मी तुझे रूप नाहीं िविािरत ! 
  मी नाही रे तुझ्या ध्यानांत ! 
  अत्यितष्ठ दशांगुिांत तुज ठेवून, मी एका ठायीं 
  करीतो वास ! 
  ॎकाररूिप पीठ मी होऊन, िनशबदरूिप किगास 
  करुिन ग्स्थर, एका कार होऊन दुजे न होतां 
  किरतो वास, हे किपििसद्धमल् िेशा, तंु प्रणवरूिप 
  असल्याने. 
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 प्रभदेुव िनरुपण करतात. 
 

२१९ 
 

  कबदु हािि होऊनी पीठ, नादिि झाल्यास किग, 
  तो होई िभन्न किग ! 
  कळारूिप पूजा िनमाल्य झाल्याने नाद 
  कबदु कळातीत असे देख! 
  महाधन किगैय नि गवसे येथे तेथ. 
  अिि अशा िनराळास प्रणवरूप म्हणून, येईि 
  का संबोिधता ? आमच्या गुहेश् वरांिे स्वरूप 
  ‘िनशबदं ब्रह्ममुच्यते’ िसद्धरामा हें तुज 
  नाहीं का अवगत ? 

 
 िसिंरामदेव ईत्तरतात. 

 
२२० 

 
  नाद कबदु यास म्हणतो मी अगं-किग संबंध. 
  नाद प्राण कबदु काया झाल्या योगें, 
  नाद नि स्वर, कबदु नि काया, हा द्यय 
  सूतक रिहत रिहत देख ! 
  नाद कबदुिा व्युह दाखवून मनमनन झाल्यािी, 
  अतंग्स्थती, किपििसद्धमग्ल् िनाथा 
  तुम्हीि जाणतां. 

 
 नाद-द्धबदु-कळातीत ऄशा महाघनद्धलगाठायी मन मग्न झाल्यािे िसिंरामदेव सागंतात. त्यानंा 
प्रभदेुव िविारतात. 
 

२२१ 
 

  जाणणयािे जाणून, िवसरुिन िवस्मरण, संकल्प 
  संशय िवनाशून, अतंग्स्थती जाणणयािी रीत 
  ती कोणती सांग मज ? 
  जाणिे म्हटल्यास ते ज्ञानांस दूर; 
  िवसरिो म्हटल्यास मनांस दूर; 
  जाणुन िवसरिो म्हटल्यास उपमेस दूर; 
  िनभावाच्या जोडणीने न सुटे भाव संकल्प, 
  आमच्या गुहेश् वरकिगाठायीं, मनमननयोग तुज 
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  कसें झािें  रे साध्य, सांग, मज िसद्धरामदेवा ? 
 

 या िशवानुभवाच्या ईत्तरास िसिंरामदेव सागंतात. 
 

२२२ 
 

  हे पहा देवा, मम मनी नसें अन्यास ठाव, 
  तुम्हांस मी आठवतो, तुम्ही मज आठवतां, 
  तुज मज असे एकिं मन देख. 
  तू असशी मनमु त, तुजसंगे माझे मनही 
  मु त असें जाण, किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन. 

 
 िसिंरामदेवािें मनमग्नतेिे महानुभाव ऐकून प्रभदेुव ्हणतात. 

 
२२३ 

 
  िसद्धरामा, मन असें कां िशवयोगीस ? 
  आणखी मनमनन असती का िशवशरण ? 
  नसणारे मन आहे, असे सांगून त्यास 
  करुनी अतंभूकत, ही तुझी बोिी मनासि स्थान केल्यािे िदसतें. 
  गुहेश् वर जाणकार शरणास िदसिे नाही 
  अतंभूकत पाविे ही नाही. ऐक बा िसद्धरामय्या ? 

 
 प्रभदेुवािें महानुभाव-िनष्ट्पित्तिे िनरुपण ऐकून िसिंरामदेव िविारतात. 

 
२२४ 

 
  सांगा देवा ! मनमनन म्हटल्यानें त्यात आहे का हो न्यनूता ? 
  मन हे नाही का काहीि ?ब्रह्म म्हटल्यास त्यात 
  िवशेष आहे तरी काय सांगा मज ? 
  बोि बोिणयात तें कसिें  देवा, िदसल्यास िववर, 
  त्यात तात्पयक तें कसिें  देवा, 
  किपििसद्धमल् िेश् वरा ? 

 
 िसिंरामदेवािें िनिानुभव ऐकून, प्रभदेुव िविारतात. 
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२२५ 
 

  मनमनन कसे आहे तसेि रहावेिवना 
  दुसरे मन असू शकेि का सांग मज ? 
  जाणून िवसरून, जाणून वदुन िवसरिो म्हणणयात 
  असू शकेि का ज्ञान ? 
  गुहेश् वरकिग िविीन होऊन, िवसरिो म्हटल्यािवना 
  िवस्मरण नसे छळीत ? 

 
 िसिंरामदेव िविारतात. 

 
२२६ 

 
  अगंासम किग, किगासम अगं झाल्यावर 
  होई अगंाकि किगैय किगापिर अगैंय. 
  मनिि किग, किगिि मन झाल्यावर 
  बोि बोिी सारें एक भान झाल्यानें 
  बोिीि किगैय. किगैयिि स्वर. 
  शबद संियास असें का क्रम ? 
  हे देवा, किपिािसद्धमग्ल् िकाजुकन, आता तुम्हास 
  देव म्हणून तुज शोधावे का ! शोधू नयेहें द्रा मज समजावनू. 

 
 परतत्विािणविेी समाधानकारक रीत सागंून, तुमिे िनि स्वरूपािा शोध घ्यावा द्धकवा घेव ूनये हे 
तु्हीि िनरुपण कराव,े ऄसे िसिंरामदेव िविारतात. त्यानंा प्रभदेुव सागंतात. 

 
२२७ 

 
  कपूकराच्या िगरीस घेरल्यास अग्नन तेथें त्यािा असू 
  शकेि कां कोळसा? 
  धुकाच्या िशवाियास असंू शकेि कां उन्हािा कळस 
  आगीच्या पवकतास िाखाच्या बाणानें मारून 
  पुन्हां हुडकावें का बाणास ? 
  गुहेश् वरकिग, जाणल्यावर, देव म्हणून शोधतां 
  येईि कां िसद्धरामेश् वरा ? 

 
 प्रभदेुवािें महानुभाव ऐकून िसिंरामदेव िविारतात. 
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२२८ 
 

  देवा, ऐका बा, तुम्हांस देव म्हणून करतां 
  न येई हो मज भावना ! 
  माझ्या मनास िगिळल्यािे, तुम्हांस मी यापूवीि 
  केिी होती िवज्ञापना. 
  माझ्या आंत-बाहेर असशी रे तंूि, 
  तुमच्यांत दडिेिी वाणी अतंगकताच्या 
  जािणवेस जाणून बुजून िवसरल्यािी रीत 
  ती कोणती बरे ? सांग बा, मज किपिािसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 िसिंरामदेवािे िशवादै्यत िवविेन ऐकून प्रभदेुव सवमशून्य समाधीिी स्स्थितगित सागंतात. 

 
२२९ 

 
  जािणिें  म्हणणें तें बयिु, अजाण म्हणणेही बयिु. 
  िवस्मरण म्हणणें तें बयिु, अिवस्मरण म्हणणेही बयिु 
  ज्ञानाच्या ििन्हाच्या िवस्मरणांत, गुहेश् वर हा 
  आपणिि बयिु देख ! 

 
 प्रभदेुवानंी िनरुपलेले स्वानुभाव ईपदेश ऐकन, िसिंरामदेव प्रसन्न िित्ताने परब्रह्माठायी िनवाण 
कसे ऄसते ते सागंाव े्हणून िविारतात. 

 
२३० 

 
  हे देवा, िोखंड पाणयांस सामावून घेतल्यापिर, 
  शबद िनराकारांत एक झाल्यापिर, 
  मृगजि अवकाशांत अगोिर झाल्यागत, 
  मज केव्हां तुझ्यांत एकरूप करूनी घेशी, हे किपििसद्धमल् िेशा? 

 
 प्रभदेुव महानुभाव िनरूपतात. 

२३१ 
 

  अिवरळ धनांस मन सामावून, 
  शीररिहत मनांस घन सामावनू, 
  आपल्या ठायीं, आपण समरस झाल्यावर, 
  आणखी अन्य ठाव असू शकेि का ? 
  गुहेश् वरािी िीिा सुटेपयंत ! 
  असावे, बा, िसद्धरामय्या, ज्वािेंतीि कपूकरागत. 
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 प्रभदेुवानंी िनवाणािें ऄिलत्व िनरुपल्यावर, िसिंरामदेव प्रभदेुवाच्या करस्थल द्धलगािें अद्रतं 
परामर्षम करून मि सागंाव े्हणून िविारतात. 

 
२३२ 

 
  तव स्वर रांािसत शबद मम मनीं झािे वेद्र. 
  तव िनजत्व िनणकय मम मतीस झािी वेद्र 
  तव करुणा प्रसाद झािा मम सवांगी वेद्र 
  तव कायाधारी करस्थिािें मज न होई बोध 
  कथावे, मज किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 प्रभदेुव अपल्या मनाच्या करस्थलािी संिसिंता कथन करतात. 

 
२३३ 

 
  अनािदगणनाथािा िशष्ट्य आिदगणनाथ. 
  आिदगणनाथािा िशष्ट्य अध्यात्मगणनाथ. 
  अध्यात्मगणनाथािा िशष्ट्य आत्मगणनाथ 
  आत्मगणनाथािा िशष्ट्य व्योमिसद्धगणनाथ 
  व्योमिसद्धगणनाथािा िशष्ट्य बसवणणागणनाथ. 
  बसवणणागणनाथािा िशष्ट्य अिनिमषगणनाथ. 
  अिनिमषगणनाथािा िशष्ट्य अल्लमप्रभुगणनाथ 
  याप्रकारे अनािदपासून अनुपमकिग व गुहेश् वर 
  हे नाम समरस होऊन मम करस्थिी 
  झािे पहा साध्य, िसद्धरामय्या. 

 
 प्रभदेुव अपल्या करस्थल द्धलगािा पूवापार समिावनू सागंतात. ते ऐकून िसिंरामदेव, आष्टद्धलग 
धरून िनिद्धलगैक्य पाहण्यािी रीत कशी अहे हें सागंावें ्हणून िवनिवतात. 

 
२३४ 

 
  काया हीि पीिठका, प्राण हाि झािा किग, 
  अन्य ििन्हािी आहे कां आवश्यकता ? 
  ििन्ह धरून, एकरूप होणारें, िनरवय आहे कां या जगात ? 
  नष्ट धरून हातांत, दृष्ट पािहिो म्हणणयािी, 
  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकनास साध्य करणयािी रीत 
  मज सांगावे, हे प्रभो. 

 
 िसिंरामदेवाचं्या संदेहास प्रभदेुव ईत्तरतात. 
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२३५ 
 

  इष्टकिग प्राणकिगा हा भेद कोणास आहे अवगत ! 
  सांग मज ? अतंरंग हा शबद येतांि बिहरंग हा  
  शबद येणार हे िनिरृत. 
  मनस्थान संपादून, किगज्ञान िविाराच्या व्याकुळाधीन 
  होऊ नये. यास्तव मन-भाव-ज्ञान दृिष्टस आणून 
  करस्थिी िनके्षपून, अतंरंग-बिहरंग-यांिे नुरुनी 
  भान, जो होतो अिनिमष तोि होय शरण- 
  प्राणकिगािे प्रसन्नमुख पाहून, आनंद परवश 
  होणयास्तव, तेज या दपकणास धरावे जाण 
  गुहेश् वरकिगाठायीं, िनजत्व पावणयास 
  ििन्ह धरून व्हावें बा ! ििन्हरिहत, िसद्धरामय्या. 

 
 प्रभदेुवानंी अपल्या करस्थलातील आष्टद्धलग संबधंािी घनता िववकेमुखाने समिावनू िदली. तें 
ऐकून िसिंरामदेव परमहर्मर्षत होतात. त्या करस्थलाच्या द्धलगाठायीं दडलेलें  स्थलिनदेशािें िकती भाग 
अहेत, तें सागंाव े्हणनू िविारतात. 

 
२३६ 

 
  देवा तुमच्या करस्थि धनास उपमा देणारे 
  जाणकार कोणी नाहींत. 
  देवा तुमिी मिहमा जाणणयास आहे मी असमथक. 
  इष्टकिगास पोंहोििे या शरणाठायी उद भिवत 
  स्थळ िकती आहेत हे समजावून मज वािवा, 
  हे किपििसद्धमग्ल् िकाजुकनदेवा, 

 
 िसिंरामदेवानी आष्टद्धलगठायीिें सूक्ष्मभेदािी िविारणा केल्यावर प्रभदेुव ्हणतात; त्या सूक्ष्मािी 
स्स्थितगित संगनबसवण्णा िाणतो. याच्याकडून तुला समिावनू देतो. िल िाउ या. 

 
२३७ 

 
  िसद्धरामदेवा, धरुनी आयतकिग पहावे स्वायतकिग, 
  स्वायतकिग धरुनी पहावे बा जंगमकिग, 
  जंगमकिगास धरुन पहावे गुरुकिग, 
  गुरुकिगास धरुन पहावे िशवकिग. 
  िशवकिगास धरुन पहावे प्रसादकिग. 
  िसद्धरामय्या, या प्रकारे षड स्थिािे 
  प्रकारभेद समरस पाविेिें  करस्थिािी 
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  अतंिःग्स्थती जाणकार, गुहेश् वरािा 
  शरण आबे बा संगन बसवणणा 
  िि, बा िसद्धरामय्या िवनम्रतेनें 
  िविारू या आपण. 

 
 “बसवरािदेवाचं्या दशमनास अपण िाउं िल’’ ऄसे प्रभदेुव सागंतात, तें ऐकून परमहर्षाने 
िसिंरामदेव वदतात. 

 
२३८ 

 
  देवा, तुमच्या करस्थिािी घनता असंू द्रा हो तुमच्या ठायीं 
  तुमच्या परस्थिािी घनता असंू द्रा तुमच्या ठायी. 
  मज नि गमें हो करस्थि नि गमें मज परस्थि कोणतेंही 
  मज नि गमें जाणा किपििसद्धमल्लीनाथा 
  तुम्ही प्रसन्न होऊन संगनबसवणणाच्या रॅी िरणािी घनता, 
  मज दािवतो म्हणता, या तुमच्या गोष्टीस झािो देवा मी आकर्तषत 
  आता मज दावुन वािवा हो देवा, देवािधदेवा. 

 
 िसिंरामदेवािें ऐकून, प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव कल्याणाकडे ऄिभमुख होउन िालले. प्रभुदेव 
बसवदेवािंी िनिस्स्थती भक् तीनें वर्मणतात. 
 

२३९ 
 

  अगंांठायी केिा आिार स्वायत. 
  आिारांठायी केिा प्राणस्वायत. 
  प्राणांठायी केिा किगस्वायत. 
  किगाठायी केिा जंगम स्वायत. 
  जंगमांठायी केिा प्रसादस्वायत. 
  प्रसादांठायी केिा िनत्यास स्वायत. 
  िनत्यांसाठी केिा दासोह स्वायत. 
  दासोहांठायी आपणास िवसरून िनकरृत िनवासी 
  होऊन करी वास आमच्या गुहेश् वर किगांठायी 
  संगनबसवणणाच्या रॅी िरणांस करुनी नमस्कार 
  व्हावें बा धन्य, िि जाऊ या िसद्धरामेश् वर. 
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 बसवशे् वरानंी, िन्नबसवशे् वरानंा ऄनुग्रह केल्यािें सपंादन : 
 

 प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव कल्याणास िनघाले. बसवदेवािंें माहात््य वाखाणीत परमानंदाच्या 
भरातं दोघेही ऄसतानंा, आकडे बसवदेव, ऄनािदत ऄिनिमर्षानंा अपले प्राणद्धलग िदल्यामुळें, बसवदेवानंा, 
परमेश् वरानंी अज्ञा केली, ‘तुझा प्राणद्धलग तंू शोधून ये, िा’ या देवाच्या अजे्ञनुसार बसवदेव, सातश ेसत्तर 
ऄमर गणाचं्या सिहत मृत्युलोकीं ईतरले. आंगळेश् वर बागेवाडीच्या मंिडगे मािदरािािंी सित मादलािंबकेच्या 
गभानें, धरणी दुभगंून िसा स्वयंभदु्धलग ईद भवतो, त्या प्रमाणें बसवेश् वर ईद भवतात. मृत्युलोकातं 
िशवभस्क् तच्या कल्पतरुिे रोपटे वाढल्याप्रमाणें िदवसेंिदवस ते वाढंू लागले. अपणि िंगमानंा सवमज्ञ 
ऄसल्यािी सत्यता पटवनू देण्याकिरता,-वदे शास्र पुराण अिद सकल िवद्राभ्यास त्यानंी सपंािदले. 
मृत्युलोकीिा ऄंधार नाश करण्याकिरता,ं सुज्ञानोदय होउन, माया-पाश तोडण्याकिरता ं माता-िपता 
आत्यादींिा पूवारॅय सबंंध सूतक िनवारुन, अपली थोरली बहीण नागािंबकाबरोबर बसवदेव, तेथून 
कप्पिडच्या संगमदेवाकडे येतात. त्याचं्या स्वहस्तानें िशवोपदेश संपािदतात. कैलासाहूंन मृत्युलोकासं 
बसवदेव येतानंा िमळालेल्या िनरोपाप्रमाणें सदावकाश येतािं कल्याणनगरीस अले. िशवानंीं धाडलेलें  
अज्ञापत् त्यानंीवािून दाखिवले. साठ कोटी वस्तुसंग्रह काढण्यातं अला. तेव्हा ं िबज्जलरािानें िविारणा 
केली, रािास प्रत्यक्ष दाखिवल्यानंें त्या महारािानें, बसवशे् वरानंा मुख्यमंत्ीपद बहाल केले. ते 
िशवकायकातं िनरत झाले. त्यानंी ऄनेकानेक ऄपवादािें िनरसन केले. ऄनेक मरण पावलेल्यानंा प्राणदान 
िदले. ऄनेक दैवी िमत्कार दाखिवले. मृत्युलोकीच्यानंा पावन करीत, त्यानंा िशवभस्क् तच्या घनतेिा प्रकाश 
दाखिवला. बसवदेव, गुरुद्धलग िंगम दासोह अनंदाने करीत ऄसतानंा अपला प्राणद्धलग ऄल्लमप्रभसू साध्य 
झाला अहे. तो द्धलग अता मला कोणत्या मुखानें साध्य होणार ? या द्धितेंत ऄसतात. बसवदेव; िशव 
स्वतःि प्राणद्धलग संबधंािा िनणमय बसवण्णास, सागंण्याकिरता,ं प्रसादमुखानें नागािंबकेच्या पोटी येउन 
‘िन्नबसवण्णा’ हे नाव धारण करतात. ते िशव-ज्ञान प्रबल करण्याकिरता प्रबिुं झाले. िशवज्ञान संपन्न 
होउन, बसवदेवाकंडून िववकेभावानें िन्नबसवदेवानंी ईपदेश घेतला. ऄल्लमप्रभदेुवाचं्या अगमनास 
िन्नबसवण्णाि कारणीभतू होउन, िन्नसंगमनाथ हा द्धलगि प्राणद्धलग होउन मिला ऄनुग्रह कराव े; ऄसें 
िन्नबसवदेव, बसवदेवानंा िवनिवतात. 

२४० 
 

  मीनज रोमज ऋिषगण इत्यािद अनंत कोटी, 
  हरी ब्रह्मािद नव्हते तेव्हां 
  त्यांच्याही पििकडे तंू होतास, एकोकिग एकटाि शरण. 
  हे गुरो, परमगुरो, तंूि असशी रे मजगित. 
  देवा, आिद कुळािा होऊनी मूळ, दावुिन संििित पावन 
  करणयास आिात. 
  बहुमुख जीवींना बहुमुख प्रसाद तुम्हीि दाखिविात. 
  भुवनास पोसणयास अवतरून आिदकिगास, अनािद 
  शरणांच्या हाती िदिांत 
  अशा किगास दावून तुम्ही, िनर्तमिेल्या या घटांस 
  कृपा करून जतन करा, हे कूडििेन्नसंगमेश् वरा. 



 
 अनुक्रमिणका 

 िन्नबसवण्णा िविारल्यावर बसवण्णा भस्क् तभाव संपन्नतेनें ्हणतात, “सवमही संगमनाथ अहे. ही 
भावना माझ्यातं ऄसल्यानें मी ईपदेश करू शकत नाहीं.’’ 

 
२४१ 

 
  अहं ! मी कोणासही उपदेश करू शकत नाही. 
  पूवी जे घडिे तें आपोआप झािें , 
  तें सारें िनजकिगैय होत, मी काहींि नाही केिें . 
  िशवभ तां िा कककर होऊन शोध घेणयास कािाग्ननरुद्रानें मज 
  आज्ञािपिें . 
  भृत्य होऊन आिेिा मी, कता झािो म्हटल्यास तो कता 
  मज हंसणार नाही का ? जो तत्वानें वागतो, त्यािा मी होतो 
  िाकर, अमरगणांिी साक्ष ठेऊन कूडिसंगमदेवांच्या 
  शरणांसमोर बोिीिा प्रसाद नाहीं मी वाढत बा, िन्नबसवणणा. 

 
 बसवदेवािें िनरुपण ऐकून, िन्नबसवदेव िवनम्रतेनें ्हणतात, “तुमच्या कृपेनें मी तुमच्याकडून 
ऄनुग्रह संपािदल्यािशवाय सोडत नाहीं. अनािदपासून मी तुमिा िशष्ट्य ऄसल्याने “तुमिी मान्यता संपादून 
द्धितनात ऄसल्यािे सागंतात. 

 
२४२ 

 
  िभऊं नका, नका िभऊं, मी नाही अिनिमषासारखा मागत. 
  देवा, मी आहे तुमिा अनािदिा िशशुिः 
  अजंनास जिोदर वाढिे असे वाटिे, असिा ती िभऊन प्यािी 
  हेमरस ( रसवादींिे रस ) गभातीि किपिेष्टा 
  केल्यािवण राहीि का ? 
  नष्ट होईि कां गुरू उपदेशािा कपड ? 
  िवसर पडेि का देवा ? िशवज्ञानािा ? 
  पूवी सातशें वषें राहुन मंदोदरीच्या गभांत, 
  शेवटी उदयास नाहीं का आिा इदं्रजीत ? 
  मी पोटांत असतांनाि तुम्ही िवभूती संस्कार केिांत, 
  तेव्हांि मज अनुरांह झािा होता. 
  हें कूडििन्नसंगमनाथ, तुमच्या दासािा दास आहे, 
  हा िन्नबसवणणा. 

 
 िन्नबसवण्णािें सागंणें ऐकून बसवदेव सागंतात मी सगळ्या िशवभक् तािंा िशशु अहे ; परंतु मी 
एकािाही गुरू नाही िन्नबसवण्णा. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

२४३ 
 

  आिद अनािदच्या पििकडे, 
  त्यापूवी, किग जंगम हे काय आहे, हे कोणीही नव्हते जाणत. 
  त्यािे िवधिवधान संबंध समजावून देणयास्तव 
  शिशधरानें मज धािडिें  या मृत्युिोकीं 
  अगंावर किगधारक असणारे सकिगण संगम नाथािवण 
  मज नि गमती अन्य जाण. 
  िशष्ट्यास किरतो गुरू उपदेश िवना, 
  गुरूस िशष्ट्य उपदेश करंू शकेि का ? 
  माझ्या जाणणयाच्या आिदस असशी रे तंूि कता 
  असे असतां तुज मी अनुरांह करणयािी रीत ती कोणती मज दाव; 
  कूडि संगमदेवांिे स्वरूपि तंू असशी, या भावनेनें 
  मी तुजकडें पाहतो बा, िन्नबसवदेव 

 
 बसवदेवािें ऐकून िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
२४४ 

 
  आिदकिग, आनािद शरण, ऐसे कथन, 
  आिद गुरू अनािद िशष्ट्य हे कथन न टळे जाण. 
  देवा, गुरू िशष्ट्यांत आहे का अतंर? 
  अिवरळ पिरपूणक घन केवळ एकट्ांति एक 
  भाव असू शकेि कां ? 
  माझ्याठायीं प्रकाशणारे ज्ञानकिग, 
  तुमच्या हृदयकमिाच्या अमृतकिगात, 
  तारतम्यभाव असू शकेि का ? 
  तुमच्या ठायी झगमग उजळणारा ज्योितििंग, 
  माझ्या अतंरंगािा ज्ञानकिगास 
  एकमेकांपासून एकास वेगळे करंू नये, यास्तव 
  प्राणकिग हा आहे एकि, उपदेशही एकि, िक्रयाकमकही 
  एकि, होय. 
  आता तुम्ही कोणते वेगळे करून वदतां ? 
  कायास होऊनी गुरू, अतंरंगास सुज्ञान उपदेश 
  यापूवीि केिात. आता िक्रयेने करता येत 
  नाहीं म्हटल्यास, ते कसे टाळता येईि ? 
  कूडििन्नसंगमनाथ साक्षीनें तुम्ही मजिा 
  केल्यास उपदेश, मृत्युिोकींच्या महागणांच्या 
  तोंडुन वाहवा म्हणवून घेतो, पहा, संगनबसवणणा 



 
 अनुक्रमिणका 

 िन्नबसवदेवाचं्या ्हणण्यास बसवदेव ईत्तरतात. 
 

२४५ 
 

  गुरंूस असशी तंूि कता, किगास तंूि कता, 
  जंगमास तंूि कता, प्रसादास तूि कता, 
  उपदेशािा कता तंूि, कूडिसंगमदेव साक्षीने 
  मम कता, तंूि होय. तंू मज अनुरांह केल्यास 
  तेव्हां म्हणतो महाप्रसाद जाण िन्नबसवणणा. 

 
 तंूि माझा कता ऄसल्याने तंू मिला ऄनुग्रह केल्यास, मात् मी तोि महाप्रसाद मानतो. मिला 
वगेळे स्वातंत्र्य नाहीं, ऄसे बसवदेव ्हणतात. या याचं्या ईत्तरास महाप्रसाद मानून, िन्नबसवदेव मिला 
तुमिा ऄनुग्रह झाला ऄसे सागंतात. 

 
२४६ 

 
  देव देवा महाप्रसाद; ( तुमिी कृपा कटाक्ष ) 
  आपिें  रुप जाणून पाहणयाकिरता आरशासमोर 
  गेल्यास, तो आरसा पहा अथवा नको 
  पाहूस, म्हणेि का ? 
  पितिी आज्ञा सतीस उलं्लिघता येते का ? 
  देवा, जे काय केिांत ते तुम्हीि केिांत ; 
  मजिा महाप्रसाद स्वीकारणयास योनय तुम्हीि 
  केिांत. करस्थिातीि इष्टकिगािें िक्षण 
  पाहणयास्तव तुम्हीि हाती िदल्यास, 
  किगाठायी िक्षणािा शोध घेता नाही येत, 
  यास्तव िन्नसंगमनाथांनी घे म्हणून 
  िदल्यानें या महाप्रसादािा केिा हो मी स्वीकार. 
  गुरु बावरुन झाल्यास भयरांस्त, त्याच्या 
  मनास तोषवून एकि वस्तु असल्यािी रीत 
  दाखवून आरांहपूवकक केिे िनवेदन. 
  कूडििन्नसंगमदेवाच्या ‘महामने’ च्या गणवृंदास ते 
  पडिे पसंत. संगन बसवणणाच्या करुणेिा िशशु मी 
  असल्यािें जाणून, ितन्ही िोकीं झािा माझा जयजयकार. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 
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  कृतयुग, ते्रतायुग, द्यापारयुग, किियुग हे काही नव्हते तेव्हा, 
  त्याच्याही पििकडिे धरणी आिण ब्रह्मांड 
  हे बीजरूप धारण करणयापििकडिा जाण. 
  साधुनी प्रसाद आणुनी िनके्षप ( िवश् वस्त ) 
  सोंपिविा माझ्या हातीं, कूडि िन्न 
  संगमदेवाठायीं बसवरुिप गुरु किगाने 

 
 बसवदेवाकंडून ईपदेश होउन, द्धलगानुग्रह सपंािदलेलें  िन्नबसवदेव, अपणास द्धलगस्वायत 
संबंधस्वय झाल्यािी रीत िववकेमुखाने प्रितिष्ठत करून घेतल्यािें सागंतात. 

 
२४८ 

 
  भावांत गमन, प्राणांत िोभ, िजभेंत रुिि, 
  रॅवणांत कुशबद, नाकांत दुगंध दृष्टीत काम, 
  शबदांत िनरोध-अशा भकविा करुनी नाश 
  मज भ त  केल्यािी रीत आहे अशी : 
  कामांस जाळिेिी नव्हे हो िवभूित, कािांस 
  जाळिेिी नव्हे ती िवभूती, त्या ित्रपुरास जाळिेिीही नव्हे ती 
  िवभूती. आिद आधार नव्हते तेव्हांिी, आणुन ििद िवभूती 
  धारण केल्यानें, झािी तीि भावास 
  गुरु, प्राणास किग, िजभेस प्रसाद, 
  रॅोत्रांस िशवमंत्र, नािसकांस,  
  स्वानुभाव गंध, दृिष्टस झािी जंगम, शबदांस 
  झािे संभाषण, 
  अशानें पूवीिें सारें गुण झािे िनवारण; 
  झाल्याने पुनजात कूडि िन्नसंगमय्या 
  ठायीं बसवणणांच्या योगे झािो मी सवांगकिगी. 

 
२४९ 

 
  हस्त मस्तक संयोग होणया आिधि झािें  हो यौवन मंथन 
  कशास म्हणू मी अतंरंग, कशास म्हणू मी बिहरंग, 
  कशास म्हणू आत्मसंग ? 
  हस्त मस्तक-संयोग हािि बिहरंग,मन संयोगिि 
  अतंरंग, कूडििेन्नसंगय्याठायीं झािे हो आत्मसगं. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

 बसवण्णानंी अपणासं ईपदेश केल्यािें माहात््य िन्नबसवण्णानंी िववकेमुखाने िाणनू, पडताळून 
अनंद परवश होउन कृतिनश् ियानें वदतात. 

 
२५० 

 
  प्रथम गुरुदशकनमाते्र, भयानें पळािें  सारें कमक 
  िबाडी, िोभ, तामस, कुिटिादींना उरणयास नुरें हो ठाव 
  सद गुरुकृपेनें, हस्तमस्तकसंयोगानें 
  झािें  पूवकगुणिनमूकिन पुनजात होऊन, 
  करणािद गुण नासून, िशवकिगाठायी उरून, 
  म्हणिवतो बा अनुपम सुखसाराय शरण 
  झाल्यानें मज हे अवगत, किगाठायी झािो मी तद गत. 
  जंगमािी कृपा संपादून, भिवपणापासून झािो परावृत्त. 
  कूडििन्नसंगमानाथ याकारणें हेिि तव शरण होत 
  बसवणणांनी नष्ट केिे हो मम भवकग्ल्पत. 

 
२५१ 

 
  िरण धरणाऱ्यांिस दावुिन करुणा, 
  डोळे उघडून, स्पष्ट पाहणयास्तव िवस्मरणाने 
  आिेल्या कायेिे कमक करुिन िनमूकिन, 
  कृपाळू देवा. तंू मज िािविें  उघडणयास नयन, 
  प्राणकिग संबंध हा आहे कसा म्हणजे ! 
  डोळयातीि बाहुिी िगळिेल्या नजरेगत, 
  बयिु िगळिेल्या ब्रह्मांडागत, मोित िगळिेल्या उदकागत, 
  पुष्ट्प िगळिेल्या पिरमळागत, अशा महानुभावीस 
  अर्तपत केिांत माझें शरीर, झािे नष्ट मम शरीरािें पयाय 
  िवकार, हें, कूडििन्नसंगमेश् वर. 

 
२५२ 

 
  हरआपिें  रूप दाखिवणयास्तव आिा मृत्युिोकीं 
  गुरुरूप करूिन धारण. 
  झािा मनस्थिास मंत्र, तनुस्थिांस प्रसाद, 
  करस्थिांस झािा इष्टकिग, झािा प्राणस्थिास जंगम, 
  झािा ितुर्तवध स्वायतकूडििन्नसंगाठायीं, 
  माझा संगनबसवनाथ. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 
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  बसवणणांनी मांसकपडास पिरवतूकन केिे मंत्रकपड. 
  वायुप्रािण न उरतां झािा हो किगप्रािण बसवणणा 
  जगभिरत या शबदांस न अिंगकािरतां झािा तो शरणभिरत, 
  किग, कूडििन्नसंगाठायी मम परमगुरु बसवणणा. 

 
२५४ 

 
  आिदबसवणणा, अनािदकिग म्हणती हे खोटें खोटे नाटें- 
  हे मज नाहीं ऐकवत ! आिदकिग अनािद बसवणणा. 
  किग उद भवें बसवणणांच्या उदरीं, जंगम उद भवे बसवणणाच्या 
  उदरी, प्रसादिह अनुसरिे बसवणणांिे या ित्रिवधांस 
  बसवणणाि असे कारणीभूत, 
  हें कूडििन्नसंगमनाथ. 
 

२५५ 
 

  किगािा पूवारॅय करूनी िनरसन हा आहे प्राणकिग, 
  हे दाखिवणयास्तव आिा आमिा बसवणणा 
  काषायवस्रािें ( वषेभूषा ) पूवारॅय िनवारून हा जंगम 
  किग असल्यािें दाखिवणयास आिा बसवणणा. 
  प्रसादािें पूवारॅय िनवारून हा महाप्रसाद 
  म्हणून दाखिवणयास्तव आिा बसवणणा. 
  किग जंगमाच्या प्रसादािे पूवारॅय करणयास्तव िनमूकिन. 
  मृत्युिोकी घेतिे जनन, आमच्या कूडििन्नसंगय्याठायी 
  संगनबसवणणा. 

 
२५६ 

 
  एकदां आठिवता रॅीगुरुिरण, तुटे हो भावबंधन 
  गुरुनाथा, तुज वदंन, गुरुकिगा तुज वदंन; 
  हिरब्रह्मादींना अगोिर असा कूडििन्नसंगमदेव 
  हािि किग असल्यािें, दािविा मज बसवगुरु तुज नमन. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 
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  नमिःिशवाय किग ; ॎ नमिः िशवायिि बसवणणा; 
  नमिः िशवाय किग; ॎनमिः िशवायिि बसवणणा; 
  मम मनस्थिी िदसे उजळून, 
  यायोगें कूडििन्नसंगय्या, आिद आधार नव्हते त्यापूवी मी 
  म्हणत होतो, ‘‘ॎ नमिःिशवाय’’ 

 
२५८ 

 
  बसवणणा हा ॎकाराच्या पििकडिा, नाद कबदुकिेच्यािह 
  पििकडिा, तंूि प्रथमािारी, 
  बसवणणा, तंूि होय किगािारी, तंूि जंगमािारी, 
  तंूि प्रसादािारी, मज तंूि असशी सवािारी 
  तंूि मज गितमित होऊन मज वाििविास, 
  कूडििन्नसंगमदेवय्या, कोणतेही झािे नव्हते 
  िनणकय, तेव्हा म्हणत होतो मी, ‘‘ॎ नमिःिशवाय’’ 

 
 िन्नबसवदेवानंीं, बसवदेवाकंडून ऄनुग्रह घेतला. प्राणद्धलगसंबधं सामावनू ऄंतरंगािें ज्ञान, 
बिहरंगाच्या िक्येंत समरस झाले, ऄसें ्हणून परमहर्मर्षत होतात. बसवदेवाचं्या माहात््यासं वदंन करून, 
त्यािें स्तोत् करीत ऄसतानंा, बसवदेवानंी िन्नबसवदेवािंें माहात््य मन भरून पािहले. ते परमानंदाने 
वदतात. 

२५९ 
 

  न केिी पेरणी ना राखण, झािी वृिद्ध या अिधक िपकांिी 
  रास, सुगंध गडयांगत उगवतांि असे पिरमळ ! 
  आिद अनािद नव्हते त्यापूवी आपल्या आपणि 
  झाल्यायोगे, हात न िािवता, स्पशक न किरतां, 
  करूनी गुरूकृपा संपादन, किगाठायीं स्वय होऊन, 
  मज गित पथ दाखवणया केिा रूप धारण, 
  कूडिसंगमदेवाठायी हा िन्नबसवणणा. 

 
२६० 

 
  नानािवध स्थानीं येऊन, िफरून यातना भोिगत 
  नुरूनी उरिेिें  ना स्थान. 
  मृत्यिूोकीं साठेि सदािारािी घनता, 
  या कारणें कता हाि प्रसािद होऊन आिा उदयास. 
  हस्त मस्तक संयोग होणयाआधीं आिद गुरू अनािद िशष्ट्य 
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  असल्यािें करूनी दािविा िनश् िि. 
  संगमनाथरूिप इष्टकिग देऊन मम करीं, 
  घेऊनी मान्यता संपािदिा अनुरांह. 
  मम पूवक पूवापार दावुन घेतिा आतल्याकडे ओढून 
  कूडिसंगमदेवाठायीं िन्नबसवणणा. 

 
 िन्नबसवदेवािें स्तोत्वसदेव करीत ऄसताना िन्नबसवदेवि, बसवदेवािें पूवापर कथन समिावीत 
वाखणतात. 

 
२६१ 

 
  प्रथमावस्थेंत होता तुम्ही िनरािंबी 
  िद्यतीय काळी होता तेजोमूर्तत, तृितयकाळीं नादमूर्तत, 
  ितुथककाळी होता िैतन्यरूपधारक, 
  पंिमकाळीं धमकमूर्तत षष्टमकाळीं परम पुरूषाथक 
  साधन होऊन, किग दाखिविांत, तेव्हा तें घेऊन 
  िपिा एक गणाधीश् वर 
  त्या िशष्ट्याच्या हातांतीि इष्टकिगािा शोध घेणयास आिांत 
  तुम्ही अमरगणासमवेत. 
  स्पशूकन प्राणकिगािा िवस्तार दाखिवणयास्तव 
  तुमच्या आजे्ञनुसार तुमिा कारूणयािा िशशु मी 
  जन्मिो, तुमच्या करकपिी कूडििन्नसंगमदेवा, तुमच्या मिहमेस 
  म्हणतो मी नमो नमो. 

 
 बसवरािदेवानंी अपले पूवापर िाणनू मला कधी होणार प्राणद्धलग साध्य ऄसे िन्नबसवदेवास 
िविारतात. 

 
२६२ 

 
  खाज सुटल्यावेळी नरवानें खाजिवल्या, पिर, 
  माझ्या पूवीिी करून तुम्ही िदिी जाण. पुढिी ग्स्थतीगित 
  समजावून, सोडिविा मनीिी संदेह. 
  माझा काळा डाग िपटुन काढणारा तंू असशी मम िपता, 
  मजनुरेबा आता कसिीही व्यथा आल्या कायािा उदे्दश केव्हां 
                                                                          सफि होणार; 
  कूडिसंगमदेव, मज इकडे ये म्हणून कधीं बोिावणार ? 
  तो काळ कधी येणार ? हे मज उमजुन सांग बा िन्नबसवशे् वरा ! 
  मिा कधी होणार प्राणकिग संबंध, कधी मी िनजैय पावणार, 
  मज सांग िन्नबसवणणा म्हणून बसवदेव िविारतात. 
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२६३ 
 

  कैरी तोडुन रगडून येईि कां िपकिवता ? 
  देवा, झािे कां कांहीं कायक केल्यागत ? 
  शिशधरांनी आज्ञािपिे ते िवमात्रही कतकव्य झािें  
  नाही पूणक, किगप्राण, प्राणकिगािा भेद, 
  त्विरत न जाणल्यािवना 
  संगमनाथ हा ‘ये इकडे’ म्हणून न घेई उििून. 
  कूडििन्नसंगय्या स्तव िझजणयाआधीं 
  येते कां स्वय होता ? सांगा मज संगनबसवणणा. 

 
 बसवरािदेव िनरूिपतात. 

 
२६४ 

 
  किग आिण प्राणािा सिकि संबंध कसा आहे, 
  हे मज नाहीं अवगत; 
  प्राणािा आिण किगािा आहांत िविार संबंध कसा 
  आहे, हे िह मज नाहीं मािहत; 
  िावुनी िवभूती बाह्या डंबराने पुिजत अर्तित 
  गेिे माझे िदवस व्यथक. 
  कूडिसंगमदेवाठायीं माझा प्राण िनके्षप झाल्यािी रीत दावा, 
  मज िन्नबसवदेवा. 

 
 बसवदेवािें िविारणें ऐकून िन्नबसवदेव प्राणद्धलग संबधंािी रीत समिावनू देतात. 

 
२६५ 

 
  ओहो, हे गुरो, तुझ्या करकमिों पावुनी उदय, 
  अगंावर किग धारण करुन झािो मी स्वय, 
  प्राणकिग किगप्राण असल्यािें मी पािहिें . 
  तुम्हास दावणयास कसा होईन हो मी समथक ? 
  आिार अंगावर होऊनी दृढ, िनश् िि इष्ट किगाठायी 
  दृिष्ट होऊनी अिि, भावपूणक अशी तुमिी घनता, मज कसे 
  होईि हो अवगत ? 
  अनुभाव अतरंगांत करुनी वास, प्राण किगात होऊनी  
  िनके्षप, िनज िैतन्य झािेिी तुमिी घनता मज कसें 
  होईि हो अवगत ? 
  ज्ञानसमाधींत दडुनी वासना, पिरणाम किगांत 
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  होऊनी मनोिय, िनजकिग स्थळीं तुम्ही झािांत 
  तृप् त, तुमिी घनता मज कसे होईि अवगत ? 
  अगंावर किगधारक केिेल्याना म्हटल्यानें संगमनाथ, 
  तुम्ही झािात जंगम किगप्राणी, तुमिी घनता मज कसे होईि 
  हो अवगत ? किगार्तपत पदाथािवना नाही तुम्ही सेिवत, 
  मन करूनी अनसूट तनु करुनी अनसूट, सवांगसुख सारे 
  प्राणकिगास केिा हो तुम्ही अर्तपत, तुम्ही पिरत्यजुन िनराभारी 
  होऊनी, तुम्ही प्रसादकिगप्रणी 
  झािांत, तुमिी घनता जाणणयांस आहे मी असमथक. 
  अनािद िशवास नसे आधार अखंिडतास, तुमच्या 
  रोमाच्या अरांावर करूनी धारण, झािात तुम्ही 
  महाकिगप्रणी तुमिी घनता मज नसे अवगत. 
  कूडि िन्नसंगय्यास ठेवून साक्ष, मी तुमच्या प्राणकिग 
  संबंधाच्या अतंस्पशािा शेषप्रसािद मी आहे बा संगनबसवणणा ! 

 
 प्राणद्धलग संबधं कसा अहे ्हणून बसवदेव, िन्नबसवदेवास िविारतात, तेव्हा ं ईपायाने 
िन्नबसवदेव स्तोत्मुखाने प्राणद्धलग संबधंािा िनणमय न सािंगतल्यासारखे करून दशमिवतात. बसवदेव 
प्राणद्धलग संबधंािा भेद अपल्यातं अपोअप स्वय झालेले िाणनू, अनंदाने हर्षमभिरत होउन 
िन्नबसवदेवािंी वाखाणणी करतात. 

 
२६६ 

 
  देवा, असतो अग्नन तरंूत पिर मंथन करुन दाखिवणयािवना 
  तो िदसतो काय हो ? 
  जगभिरत पिरपूणक िशव असूनही अतंरंगी तो िदसतो काय ? 
  आिदकिग अनािद शरणािे रहस्य समजावून, 
  िनजप्राणांत वसे जो सुज्ञानकिग, त्यास करस्थिी आणून, 
  त्या करस्थिकिगास सवांगांत करुनी प्रितष्ठा दािविात. 
  तो करस्थिकिग मम सवांगांत करूिन प्रितष्ठा दािविात. 
  िनत्य िनजैयाच्या पथािे इत्यथक दावीिात 
  साऱ्या मृत्युिोकी-आजतागायत-प्राणकिगाच्या घनतेिा 
  करुिन प्रिार, िशवभ तीिा केिा उद्धार 
  कूडिसंगमदेवांठायी िन्नबसवणणा मज नुरुिन उरल्यागत केिांत तुम्ही. 
  आता मृत्युिोकीं मी नाही येत, िन्नबसवणणाच्या 
  रॅीपदािी वाहतो मी शपथ 

 
 मला प्राणद्धलग सबंंध समिािवल्याने, मी वािलों, झालो कृताथम, ऄसे बसवदेव ्हणतात. 
िन्नबसवदेव िवनम्रपणाने ्हणतात. 
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२६७ 
 

  मृत्युिोक िशविोकास एक िशडी तुम्हास आहे का देवा ? 
  हे देवा, तुम्ही अवतरुन कल्याणात, 
  सकि सत्य शरणगणाना पावन करणयाकिरता आिात. 
  “जन्मास आिो’’ असे तुम्हास म्हणता येते कां हो ? 
  कत्यािी आज्ञा झाल्याने भृत्यांस, 
  तो भृत्य कत्यास आिा की, हो शोधणयास 
  सत्यसदािारािा करुिन पसार, मृत्यु िोक करुिन पावन 
  िनजकिग समाधींत िनगकमन होणारे कोण आहेत हो 
  तुम्हािवण ? सांगा ही मज सांगा ? 
  कूडििन्नसंगमनाथ साक्षीने तुम्हांस भव आहे असे आल्यास मनांत, 
  संगनबसवणणा, तुमच्या रॅीपदािी शपथ. 

 
 मृत्युलोकी तु्ही अलातं तरी काय ? िशवलोकातं रािहलातं तरी काय ? तु्हासं भव नाहीं ऄसें 
िन्नबसवदेव िवनम्रपणे सागंतात. तें ऐकून बसवदेव ऄत्यानंदानें अपले पूवापार सागंत्य समिावनू 
सागंतात. 

 
२६८ 

 
  भव नसिे तरी काय, बंधन नसिें  तरी काय ? 
  िशवगणांच्या मनांस जें नाही पटत तेि भवबंधन होय ! 
  परिहतास्तव िदल्यानें किग, तुमच्या प्रथमादेखत 
  मज धािडिे िशवानें मृत्युिोकास, 
  अगंावर किगधारक सारे संगमनाथ हा माझा िवरॄास 
  तुमिे प्रथम मजिा ठेवून घेतिे आपल्यात. 
  जंगममुखाठायी घेई तंू किगािा शोध म्हटल्यानें, 
  दासोहरूपी उघडिा मी दुकान. 
  कूडिसंगमदेवांसमोर, जंगममुख किगाठायी 
  कधी मी सुखी राहीन सांग बा मज िन्नबसवणणा ? 

 
 िंगमठायींिें द्धलग कधी मी पाहून समरस होतो ऄसें िन्नबसवदेवासं बसवदेव िविारतात. तेव्हा ं
त्यानंा सागंतात, ऄल्लमप्रभदेूवाचं्या मुखानें तुमिी आष्टाथमिसििं होणार अहे, त्यानंा अतािं तु्हासं 
दाखिवतो. 
 

२६९ 
 

  किगजंगम-जंगमकिगािे मुख तुम्हांवांिून कोणास हो उमजणार ? 
  अगंावर किगधारण जे किरती ते सगळे संगमनाथ 
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  असें तुम्ही म्हटल्यानें, 
  परवादी िबज्जळानें पारखून पाहणयास पाठिविे, 
  तेव्हां, नटास जंगममुख किग कोणी केिे सांगाहो तुम्हांवीण ? 
  िाकडानी केिेल्या माणसास हांक मारून िािविे तुम्ही 
  “ओ’’ म्हणणयास, त्यािा तुम्ही खाणयांस, जेवणयांस िािविे, 
  संगन बसवणणा हेंिि जंगमकिगप्रणी असल्यािें पटवून 
  ध्वज, उंि उडवून या कल्याणनगरीत िमरिविें  
  कोण हो तुम्हांवीण ? करावें मज कथन 
  जंगममुखकिग असल्यािें मज नाही अवगत 
  असें सांगून, 
  माझ्या मनांत संशयांस आस्पद देऊन, िनसटल्यास 
  मज ते कसें होईि बरे सहन ? 
  तंू जंगममुख किग संबंधी आहेस हें ऐकून, आिदगणनाथ 
  अल्लमप्रभु हे नांव करुिन धारण किरत आहे आगमन, 
  कूडििन्नसंगमदेव साक्ष ठेवनू, संगनबसवणणा 
  तंूि आहेस जंगमप्राणी यांवर आहे हो माझा िवरॄास. 

 
 ऄल्लमप्रभदेुव तु्हासं शोधीत येत अहेत, ऄसें िन्नबसवण्णानंी सािंगतले, तेव्हा ंपरमहर्मर्षत होउन 
वदतात. 

 
२७० 

 
  जंगम हािि किग ही प्रितज्ञा झाल्यास सफि 
  आजच्या पुणयाईसमान असें कां अन्य ? 
  किगािें शरीर करुिन घर, जो करी वास असा तो जंगम 
  माझ्या डोळयांसमोर करीत आल्यास संिार, 
  आज मम भानयांस नसे पार. 
  तो जंगम प्रत्यक्ष आल्यास मम घरा 
  कूडिसंगमदेवाठायी जवळीक योनयतेिा 
  वरप्रदान संपािदिे मी िन्नबसवणणा, 
  तुझ्यासमोर. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५ 
 

 िन्नबसवदेव अिण बसवदेव अपल्या ज्ञानानुभावाच्या िववकेमुखानें पाहून, ताडून ्हणतात. 
प्रभदेुवािें कल्याणास अगमन होणार हें नक्ीि अहे. ऄशाप्रकारें महानुभावाच्या गोष्टी करीत ऄसताना; 
आकडे प्रभदेुव व िसिंरामदेव सोन्नलापरुाहून ऄनेक प्रदेश संिार करीत कल्याण नगरीस येउन 
पोहोितात. कल्याणपरु िनदशूमन प्रभदेुव प्रशसंा करतात. या मृत्यलूोकीच्या सकलैश् वयािे भाडंार ऄसून 
िनििनवास ्हणवनू घेत अहे. या भतूलास हृत्कमल कर्मणका वास होउन शोभायमान झाले अहे. वाणीस 
मुखदपमण होउन सगळ्या धमास अपल्या ठायीं सामावनू समानतेिें स्थानमान बहाल केली अहे या नगरीिे 
सत्यािे सागर होउन, मुस्क् तस मुख झाले अहे. पुण्याइिे पुंि होउन, ऄिभनव कैलास या भमूीवर 
िवरािमान झालेल्या, कल्याणनगरीस पाहून, येथे बसवशे् वरदेवािी मरू्मत वास करीत ऄसल्याने वदंन 
करून, प्रभदेुविसिंरामदेवास कल्याण नगरी दाखवनू वाखाणतात. 
 

२७१ 
 

  कल्याणिि प्रणीत, भग् तरस तेि ओितिे त्यात. 
  आिार हीि वात, बसवणणा हािि ज्योत 
  िेतिवल्यानें ती ज्योत, िशवप्रकाश झगमग उजळीत, 
  िवरािजती त्या प्रकाशात असंख्यात 
  हे खोटे आहे का हो ? 
  भ त किरती वास, तोि होय के्षत्र, तोि अिवमुग् त के्षत्र ! 
  हे खोटे आहे का हो ? 
  िशवभ तांिा जेथें वास, तोि होय पावन देश ! 
  गुहेश् वरकिगाठायी, माझा परमाराध्य आहे हो हा संगनबसवणणा 
  त्यािी मिहमा पहा आता िसद्धरामणणा ! 

 
 प्रभदेुवानंी कल्याण नगरीिे महात््य िसिंरामदेवानंा िवदीत करून, प्रशसंा करतात. त्या 
काळोिितात, त्या नगरीच्या महाद्यारापुढे शासनातील कल्याणािे महात््य िन्नबसवदेवानंी, विन रूपात 
िववर करून िलिहलेले प्रभदेुवानंी पािहले, अिण ते वािू लागले. 

 
२७२ 

 
  स्वस्ती समस्त प्रशस्ती सहीत रॅीमत् कल्याणनगरीिे 
  महात्म्य काय आहे हे मी िवस्ताराने सांगतो 
  समस्त िशवगणांनी ऐकून कृताथक व्हावे. 
  मृत्यिूोकीच्या महागणांनी ऐकून कृताथक व्हावे : 
  रूद्रिोकीच्या रूद्रगणांनी ऐकून कृताथक व्हावे. 
  नागिोकीच्या नागगणांनी ऐकून कृताथक व्हावे : 
  िौदा भुवनास कळसप्राय म्हणिवणारे रुद्रिोकि 
  मृत्युिोकास उतरिवल्याने कल्याण नगरी 



 
 अनुक्रमिणका 

  िनमाण झािी आहे ते पहाव े
  तेथें सत्यजन, साग्त्वकजन, िनत्यजन, िनजैय, 
  महाज्ञानीगण परमिशवयोगी, िशवानुभाव संपन्न 
  िशवकिगप्राणी, िशवप्रसाद पादोदक संबंिधत 
  िशवािार वदे्र, िशवागमसाध्य, िशवसमयपक्ष 
  यांच्या िशवाय तेथें दुसरे कोणी नाहींत हो 
  पापी,कोपी, असत्य, अनािारीस प्रवशे नाही कल्याणात 
  हे उलं्लघून आल्यास खङ्गधारी आहे 
  कल्याण हे अगम्य, अगोिर आहे पहा हो 
  त्या महाकल्याणािे िवस्तीणक असे आहे : 
  बारा योजन प्रमाणाच्या रंुदीिे िवस्तीणक 
  असिेल्या त्या नगरास तीनशे पासष्ट 
  महाद्यार आहेत. 
  त्या महाद्यारास तीनशे पंिावन्न वज्रधारेिी 
  दारे आहेत. दोनशे पंिवीस िशल्पकिेच्या 
  महाद्यारास,िारशे पंिवीस सोन्याने 
  मढिविेिे किाकुसिरिें दरवाजे आहेत. तेथीि एकशें पंधरा 
  िोरकखडास वीस दरवाजे ज्यािे आवार सतत उघडे असते, त्यास 
  दारे नाहीत. एकशे पंधरा िखळयांिे दरवाजे आहेत- 
  त्या नगराच्या भोवतािच्या िकल्ल्यािी 
  मोजणी अठे्ठिाळीस योजन आहे 
  बाहत्तर िनयोगी यांिी घरे एकिक्ष 
  मांडििकांिी घरे एकिक्ष, सावंतांिी घरे, एकिक्ष 
  रायराऊतांच्या घरी समावेश झािेल्या घरांिी 
  गणतीि नाही. द्यादश योजनेिे िवस्तीणक सूयकमागक 
  एकशे सत्तर, द्यादश योजनेिे िवस्तीणािे 
  सोममागक एकशेसाठ त्याच्यापेक्षा अिधकािधक अश्या आतल्या 
  गल्लीिी व बाहेरच्या गल्लीिी गणनाि 
  करता येत नाही. त्या नगरीत एकिक्ष शहाणणवु 
  हजार िशवािये आहेत.- 
  त्या िशवाियांना मुख्यत्वे करून ित्रपुरांतक देवािे 
  िशवािय आहे. तीनशे साठ पद्मपत्रांनी भरिेिी 
  सरोवरे आहेत 
  दोनिक्ष पंच्याऐशंीहजार सातशेसत्तर दासोहािे 
  मठ आहेत. त्या दासोह मठांत प्रामुख्याने बसवदेवांिे 
  मठ आहे. त्यािे िवस्तीणक असे आहे : 
  योजनेपयंत कौशल्याने कोरिेिे दगडाच्या पोवळया असून, 
  अित नाजुकिरतीने कोरिेल्या त्यांच्या पाि महाद्यारांना 
  पंिाक्षरीिे शासन आहे. 
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  सोन्याच्या खांबास बांधिेल्या तोरणामध्ये 
  रुद्राक्षािे गोंडे िोंबत असल्याने ती महाद्यारे शोिभवंत िदसताहेत. 
  नंदीस्तंभध्वज, उंिपताके, िनशाणे, व्यासध्वज 
  शोभायमान िदसतात. त्याच्या मध्यभागी बसवेश् वरांच्या 
  कसहासनािे िवस्तीणक प्रमाण असे आहे : 
  सहस्र सोन्याच्या खांबािे उंिमंडप, राजधानीस 
  कोरिेिे सुवणक कळस सहस्र; 
  गुरूकिग जंगम पादािकना करीता पुष्ट्करणे िार पुरुष 
  प्रमाणाइतके खोि आहेत तेथें भरिेल्या 
  पादोदकाच्या उदकाने िपकणारे राजशािा साळी बाराखांडी 
  त्या योजनापयंत निक्षकाम केिेल्या 
  राजवाड्याच्या िवस्तीणात, किगािकन करणाऱ्यांच्या मठािी 
  संख्या िक्षावर शहाणणव हजार आहे. 
  अशा प्रकारे बसवदेव मुख्यत्वे करून असंख्यातांिी 
  मठे त्या कल्याणात िकती आहेत म्हणजे : 
  बारा हजार क्रमनेमाच्या भ तांिे मठ, बहात्तर हजार 
  ‘महामने’ दहा हजार िनत्यिनयम 
  करणारांिे मठ. 
  पंधरा हजार झऱ्यािे उदक वापरणाऱ्या व्रतस्थांिे मठ, पांि हजार. 
  क्रमबद्ध वीरव्रत नेम करणाऱ्यांिे मठ, बारा हजार 
  अच्चप्रसाकदिे मठ एकहजार, 
  शीिसंपन्नािे मठ एक हजार. 
  रोज एक हजार जंगमांना भोजन घािणारे 
  दासोहमठ बत्तीस हजार. 
  रोजपािशें जंगमांना बोिावनू दासोह करणारे 
  सत्यसदािारींिे मठ अठ्ठावन्न हजार. 
  दररोज एकहजार एकशें जंगमांना दासोह करणारे 
  मठ अकराहजार. 
  दररोज िनयिमतपणे िक्रयाज्ञान आिरणारे 
  सद्भ तांिे मठ एकिक्ष. 
  जंगमसहीत समयािारांने किगािकन करणाऱ्या 
  भ तांिे मठ दोन हजार सातशें सत्तरिः 
  अशा प्रकारे दोन िक्ष पंच्याऐशंी हजार 
  सातशे सत्तर मठ. असंख्यातांमध्ये प्रमुख्य असिेिे रूद्रिोकाहून 
  आिेल्या प्रमथगणांिे मठ सातशे सत्तर. 
  अशा महाप्रमथांिा, पुरातनांिा, असंख्यात महागणांिा 
  प्रथम नायक होवून; 
  एकमुख, दशमुख, शतमुख, सहस्रमुख, िक्षमुख, कोटीमुख 
  अनंतकोटीमुख होवून भ तांिा स्नेही 



 
 अनुक्रमिणका 

  झािा संगनबसवणणा ! जगदाराध्य बसवणणा, 
  प्रथमगुरू बसवणणा, शरण संन्निहत बसवणणा, 
  सत्यसाग्त्वक बसवणणा, िनत्यिनज्यैय बसवणणा, 
  षट स्थि संपन्न बसवणणा, सवािार संपन्न 
  बसवणणा, सवांकिगी बसवणणा, सुज्ञानभिरत बसवणणा, 
  िनत्यप्रसािद बसवणणा, सिच्चदानंदमूर्तत 
  बसवणणा, सद्रोन्मुग् तरूप बसवणणा अखंड पिरपूणक 
  बसवणणा, अकायििरत्र बसवणणा, असाध्यसाधक 
  बसवणणा, अभेद्र भेदक बसवणणा, अनामयमूर्तत बसवणणा, 
  घनास घर केिा बसवणणा, रुद्रिोक, मृत्युिोकी 
  आणीिा बसवणणा, िशवािारीिी थोरवी िमरिविा 
  बसवणणा, अशा बसवणणाच्या भ तीस कसास 
  िावणयास्तव धसास िावून घासून पहाणारा, प्रज्विीत करणारा, 
  अश् वपती, गजपती, नरपतीराया, अिधपती 
  राजािधराज िबज्जळराजा आिण बसवणणा कल्याण नगरीत 
  सुखसकंथा िवनोदाने भग् तसाम्राज्य िाििवतांना, त्या 
  कल्याणाच्या नावास अनुसरून कल्याण हे नाव िववाहास 
  प्राप् त झािे आहे. या िोकीिे कल्याणि कैिास म्हणून घेत आहे. 
  या कल्याणाच्या दशकनांने भवनाश होतसे अशा या 
  कल्याणाच्या स्मरणाने पापक्षय होतेस कल्याणमहात्म्य 
  ऐकल्यांने कमकक्षय होऊन मोक्षसाध्य होतो. 
  या कारणें कुडििन्नसंगमदेवा, तुमिा भ त, बसवणणा 
  वास किरत असिेिा ठावि महाकल्याण झािेिे 
  मी जाणून िदव्यशासन ििहून, केल्याने पठण, 
  झािे हो माझ्या भवािे नाशन. 

 
 प्रभदेुव कल्याण नगरीच्या महाद्यारापढुील कल्याणािे शासन वािनू परम हर्मर्षत होतात. 
बसवदेवािंी स्तुित करीत प्रभदेुव िसिंरामदेवानंा िनरूपण किरतात. 

 
२७३ 

 
  नाहीं हो तयास आिद आधार, असे तो आगम नास्ती 
  संसारसागर िवरिहतािा जाणकार नसे हो कोण ! 
  भिे मोठे वृक्षाने केिे अितशयरूप धारण, करून, 
  ते आविरिे पृथ्वीस, ते नि जाणती कोण ! 
  अतंरंग भुवन पायतळी तुडवनू पहात, 
  सुरेख कमिाच्या मध्यांतीि तारकीस 
  नि कोण जाणत ! 
  रिव शिश उभय नयन दृिष्टिे पुष्ट्प पिरमळ 
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  झाल्यािे नाही कोणास अवगत ! 
  वासस्थळ झािेल्या नयनांत संभ्रमािवनारूप िवशाि 
  असल्यािे नाही हो ते कोणास अवगत ! 
  सागरातल्या ज्योितपिर गुहेश् वरकिगाठायी, 
  माझा परमाराध्य संगनबसवणणािे 
  अग्स्तत्व असे उपमातीत जाण बा िसद्धरामणणा. 

 
 िसिंरामदेव, प्रभदेुवाना, बसवदेवािें महात््य प्रशसंा करीत िनरूिपतात. 

 
२७४ 

 
  हे देवा, जेथे जेथे माहेश् वरािे वासस्थान, 
  तेथे तेथे वसे िशविोक जाण. 
  हे देवा, होईि का हे खोटे असे हो सत्यविन 
  हे किपििसद्धमग्ल् िकाजंुन 
  तुमिे शरण तुडिवती जी धरणी, 
  ती असे हो पावन, हे मज आज आिे आढळून. 

 
२७५ 

 
  उद्भवुनी जिात पुन्हा ते न होई जि 
  पिरजि वदती या िोकीिे जन. 
  परमगुरू बसवणणा, आिा जगास करणया पािन, 
  मम पिरभवभवािे कष्ट झािे िनरसन 
  हे न जाणता मन मानेि तैसे बोिती हो जडजीिव 
  जे पावती मरण, तयाना प्राण देणयािी शग् त आहे कां 
  मृत्युिोकीच्या ना िशवािवण ? 
  िशवगुरू बसवणणा, बसवगुरू िशव होऊन, 
  गितिवहीन देवतापशुस झािा हो पशुपित 
  अशा बसवणणािे कितन, सुखसमुद्र जाण. 
  हे किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन दािवल्याने बसवणणास वाििो मी 

 
 
 

**** 
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 िसिंरामदेव बसवदेवािें महात््य स्तवन किरत ऄसताना बसवदेवाचं्या महाद्यारापुढें ईभारून 
प्रभदेुव, बसवदेवाचं्या ‘महामने’ िे वणमन करतात. 

 
२७६ 

 
  बसवणणािी कमकरिहत काया, करणरिहत प्राण, 
  मथनरिहत शबद, गमनरिहत गमन, 
  गुहेश् वरािे झािे आगमन, संगनबसवणणािे पहाता आंगण, 
  झािे मज समाधान, बा िसद्धरामणणा. 

 
२७७ 

 
  उपपातक-महापातक, कोट्ानुकोटी केल्यािे कमक, होई हरण 
  एका िशवशरणािे देखता आगंण, 
  त्या िशवशरणाच्या अतंरंगी िशव करी हो वास; 
  िशवाच्या वासस्थानी असे कैिास; 
  कैिासाठायी असती समस्त रुद्रगण; 
  तेथे अडुसष्ट ितथांिा असे वास 
  या संगनबसवणणािे देखता आंगण, 
  आमच्या गुहेश् वरकिगािे झािे नयन तृप् त बा िसद्धरामणणा. 

 
 िसिंरामदेवाना प्रभदेुव, बसवरािदेवािें ‘महामने’ दाखवनू वणमन करतात, त्यािप्रमाणे 
िसिंरामदेवही, बसवदेवािें गृह पाहून स्तवन करतात. 

 
२७८ 

 
  िनश् िि शरणांच्या घरच्या आंगणात, वसती अडुस्ष्ट तीथक. 
  हे सारे एकमेकात िमळून प्रसन्न झाल्याने, तेथे असे तुझा वास, 
  हे देवा किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 

 
 िसिंरामदेव, बसवदेवािें अंगणि ऄिवमुस्क् त  के्षत् ऄसल्यािे वर्मणतात.बसवदेवाचं्या त्या मठात 
िशवगणािंा समूह पाहून प्रभदेुव िसिंरामदेवाना दाखवनू प्रशसंा करतात. 
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२७९ 
 

  मृत्यिूोकातीि ‘महामने’ होऊ नये नाश म्हणून 
  कत्याने पाठिविे एका िशवशरणास. 
  तो शरण येऊन कल्याण या िशवपुरास केिा कैिास. 
  रूद्रगण प्रथमगण या सकिाना आणून, असंख्यात 
  या नावाने संबोिधिे. 
  भग् तच्या कुळस्थिािे रॅुत-दृष्ट दैिविमत्कारानें 
  थोरवी दावून, जगास पटवून देणयास्तव उिीििा 
  िशवािारािा ध्वज 
  मत्यकिोक-िशविोक या दोन्हीस झािा आपण िशडी. 
  त्या िशवशरणाच्या घरी वसणारे िशवगण. 
  समूह पाहून आनंदाने फुगून डोितसे हे मम मन. 
  आमिा गुहेश् वर, शरण संगनबसवणणाच्या 
  दासोहािे घन, कसा मी वाणू िसद्धरामणणा ! 

 
 प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव, बसवदेवाचं्या द्यारापुढें ईभारून त्या महाद्याराच्या अत िाणाऱ्याना, 
बाहेर येणाऱ्याना पहात होते. महाद्धलगवतंाना; तेथेविनशास्र कथन करणाऱ्याना; रॅवण करणाऱ्याना, 
िशवतत्व िवद्राभ्यास करणाऱ्याना, िशवयोगरूढीत राहणारे परमराियोगी याना; अिण िशवानुभाव गोष्टीत 
करणमथन रिहत, आतरेतर भाव िवसरुन, संभार्षण करणारे महानुभावी याना अिारद्धलगाठायी 
सदािारिप्राण होउन, िौसष्ट शीलातील दृढ व्रतस्थ शीलवतंाना; अपल्या करस्थलाच्या आष्टद्धलगास 
ऄष्टिवधािमन, र्षोडर्षोपिार करण्याकिरता अतुरतेने िनरालस्य भावभिरत होउन ित्काल द्धलगािमन करणारे 
द्धलगािमन पारायण; अिण त्या द्धलगाठायी वीरव्रत िनयम पाळीत डोळे काढून धारण करून डोळे संपादणारे, 
ििव्हा समपूमन पुन्हः ििव्हा संपादणारे, िशर तोडून अरती ओवाळून, िशर परत िमळिवणारे वीरगण; 
आष्टद्धलगाठायी दृिष्ट रोखून भाव द्धबबून िनश् िलतेने अनंद परवश होउन, डोळे िनश् िल होउन ऄिनिमर्ष 
दृिष्टने त्या आष्टद्धलगास पहाता पहाता परवश होणारे महाद्धलग िनष्ठात्मक; अिण रॅी गुरू सेवते तनु िझिवनू, 
पिरिारक होउन, त्या रॅीगुरूपदी मनमग्न झालेले गुरू भस्क् तयुक् त; अिण िंगमि अपला प्राणद्धलग 
समिून, त्या रॅिेंने ऄथम-प्राण अिण ऄिभमान समपूमन िनवुंिकत्विि प्राण झाल्यानें ित्करणशुििं संपादून, 
दासोह करणारे सद भस्क् तयुक् तगण; िशवगणास भोिन करवनू ईरलेले शरे्ष प्रसाद सेवीत ऄत्यानंदात गंुगनू 
नाित त्या प्रसादातील ऄणमुात् प्रसाद ििमनीवर न साडूं देता, विेून घेउन त्या महाप्रसादाच्या राशीस 
ऄष्टिवधािमनानें पुिून परमानंदानें सेवन करून परम अनंदात रत होणारे िशवगण प्रसािद; गुरू द्धलग 
िंगमािे रॅीिरणाबंु परमानंदिल िनश् िलतेच्या रॅिेंने करस्थळी घेउन स्वतःस िवसरून, पादोदक 
स्स्वकारून, सवांगास लावल्यानें मलत्य धुवनू, शुिंात्मक झालेले पादोदक प्राणसबंधंी; अिण काया हीि 
िशवज्ञान प्रभेिा द्धपिरा होउन, िनत्य िनितत्वािे संभार्षणि प्राण होउन, अत बाहेर न ्हणता 
महाप्रकाशातं परवश होउन, सद्रोन्मुस्क् तच्या स्थळात िनवास केलेले. महाज्ञानैक्य शरणगण; अिण कक्ष-
करस्थळ-कंठ-ईत्तुमागं-हृदयिि आष्टद्धलगास ठेिवत ऄसलेले द्धलगाकार, ऄमलोक्यरूिप र्षड स्थलिि प्राण 
ऄसलेले, लक्षावर शहाणउ हिार िंगम हंुकार करीत मोठा समूह समुद्राच्या लाटाप्रमाणें आकडे 
ितकडेवावरत होते िशवभस्क् त पिरिारक. अिण मृत्युलोकीच्या या महामनेस रुद्रलोकीच्या या महामनेस 
रुद्रलोकीिे सकल िशवगण द्धलगािमनेस यावे, ऄसे ्हणत हात करून बोलावीत ऄसल्याप्रमाणें 
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िशवमहाद्यारासमोर शोभत होती. ईंिध्विा-ियशाली पताके; अिण बसवण्णािी भस्क् त, दशिदशेंत 
दैिदप्यमान ऄसल्यािे िगास दाखिवण्याकिरता ईिस्थानी ईभे राहून िोहोकडे शोभत होती. वृर्षभ खाबंे, 
बसवण्णािी भस्क् त, ज्ञान प्रभा ऄंकुरून वाढत ऄसलेले शोिभवतं िशवगृहािे सुवणम कळस; अिण गुरू द्धलग 
िंगमाचं्या अगमनाकिरता, नवरत्नखिित तोरणे बाधूंन िवस्तारून वस्रािा छत घालून, पायघड्या 
ऄंथरलेले प्रत्यक्ष भक् तागंनेच्या हृदय कमलाप्रमाणें ऄलंकािरत भस्क् तगृह; या प्रकारे ऄनंत मुखाने शोभिनक 
संगनबसवण्णािें वास स्थान ऄसलेले िशवालयास, प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव, डोळे भरून िकती तरी वळे 
पहात ईभे रािहले होते, तरी त्याचं्या दृिष्टस समाधान िमळाले नाहीं. अनंदाच्या भरातं रंगूनही ऄंगमुखास 
व्यिप्त लाभली नाहीं ्हणनू साष्टागं दंडवत घालतात. त्यानेही संतृिप्त न िमळाल्याने अपणातं अपण िवरून 
कळविळच्या ऄपेके्षने पूणमपणें हृदयकमल ईमलले. परमानंदात बुडून, तरंगनू रोमािंित होउन परवश 
झाले. त्यातंि गंुगनू पराकाष्ठेंत ऄसताना प्रभदेुव, िसिंरामदेवाना बसवदेवाचं्या महामनेिी प्रशसंा करीत 
सागंतात. 

 
२८० 

 
  आिदच्या किगास मेिदनीस आणुन, 
  बांधिा मृत्युिोकी महामनें संगनबसवणणा. 
  ते घर पहाणयास गेिे असता, गृहप्रवेशा आधीि ते िगळीिे मज 
  त्यास एक खांब, तुळया सहा, वासे छत्तीस 
  पायेच्या दगडास नसे धरणी, नसे आकाशािा आधार. 
  ठोकळी आहेत कुिुपे नऊ द्यारास. 
  दुसरे एक द्यार ओकत आहे अगंार 
  मोत्यािे खांब असून, त्या छतावर मािणकािे िशखर. 
  त्या िशखराच्या अरांावर शुभ्र सुवणक कळस वसे. 
  न िदसे तो पाहणाऱ्यास, जो न पाही, िदसे तो त्यास 
  तेथे आहेत दहाजण पिरिारक. 
  सतत इकडून ितकडे ितकडून इकडे िफरतात. 
  दोघे छडीदार, दार राखणदार. 
  एक स्त्री िफरते इकडे ितकडे, एकीने ठेविे किगािकनास, 
  एक स्रीनें सकि िशदा शोधून िदिे आणून; 
  एकीने जाळिवण अग्ननत केिा स्वयपंाक 
  एकीने किग जंगमाना भोजन करवून केिे तृप् त, 
  एका आडणीवर पुढ्ातिे पाि ताट भरिेिे अन्न 
  जेविा एकटाि, सकि प्रमथगण आिे तेथे शेषप्रसाद 
  घेणयास. अशा घरी करून प्रवेश, झािे ते िनकरृत िनवासी. 
  िसद्धरामणणा, गुहेश् वराच्या शरण संगनबसवणणािे 
  घर पाहून झािो हो मी धन्य. 

 
 प्रभदेुव, बसवदेवािें गृह पाहून परवशतेने वाखाणीत िसिंरामदेवाना सागंत होते ते ऐकून 
िसिंरामदेव ्हणतात. 
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२८१ 
 

  देवा, तुमच्या शरण वासािवण जे घर वसे ते व्यथक जाण । 
  तुमच्या शरणांिे घर, मज झािे ते ग्स्थर स्थान. 
  रॅीयाळ करूनी घर, गेिा तो परगांवी बसणयास. 
  दािसमय्याने केिे घर, पिर गेिा करूनी व्यवहार. 
  कसधुबल्लाळानें केिे घर, गेिा तो होऊनी मजूर 
  गंगेवाळुकाने केिे घर, न जाणता गेिा हो किग पथ. 
  या साऱ्यानी करूनी घर न जाणता महाघनास, 
  सािोय, सािमप्य, सारूप्य, सायुज्य या ितुर्तवध 
  पदवीच्या झािे हो आधीन. 
  तुमिा संगनबसवणणा, येऊन कल्याणात बसिवल्यानें घर 
  सारे मृत्युिोक झािे हो भग् त साम्राज्य. 
  त्या घरात जे मस्तक नमवून, किरती प्रवशे ते सारे 
  संपािदती िनजकिग पद जाण. 
  ते गृह पाहणयास्तव मी अनेक काि केिा तपािरण 
  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना, तुमिा शरण संगनबसवणणाच्या 
  महामनेस नमो नमो म्हणून जगत आहे.  



 
 अनुक्रमिणका 

७ 
 

 प्रभदेुव, िसिंरामदेव-बसवदेवािें महात््य वाखाणीत महाद्यारापढेु ईभे ऄसतात त्यावळेी 
हडपदऄप्पण्णा ईभयताना पाहून परम हर्मर्षत झाले, तेथून िाउन बसवदेव द्धलगपूिेस बसल्यावळेी, त्यानंा 
प्रभदेुव, िसिंरामदेव अल्यािे सागंतात. 

 
२८२ 

 
  देव देविः महाप्रसाद 
  डोळयात ना िकग्ल्मष, कायेत ना उपािध, 
  वाणीत ना अतं, करणीत ना गित, 
  हा कसिा हो संिार, न कळे ते मज, हे कसिे अग्स्तत्व 
  तेही न उमजे, वेडािवण वेडेपण, जाणािवण जाण. 
  बसविप्रय कूडिसंगाच्या शरणांिे आगमन, 
  झाल्यािे मज वाटे कौतुक, संगनबसवणणा करा हो रॅवण. 

 
 हडपदऄप्पण्णा येउन बसवदेवाना िनविेदतात, त्यावळेी बसवदेव िशवद्धलगािमन करीत परमसुखाने 
डोलत, परवश होउन सुज्ञानमुखाच्या िववकेाने पहात ऄसतात. द्धलगपूिा सोडून न ईठता, माझी काया 
भक् त ऄसून प्राणि िंगमझाल्यावर येथे तेथे हा भेदाभेद माझ्यात ईरला नाही. एकोभावाने कृतिनश् िय 
करून त्या िंगमाना तुमच्या बरोबर घेउन या, ऄसे सागंून हडपदऄपण्णाना बसवदेव बोलावण्यास 
पाठिवतात. 

 
२८३ 

 
  कायेच्या हाती करस्थि, प्राणाच्या हाती जंगमस्थि, 
  या उभयभावािे किगािकनि परमानंद सुखस्थि. 
  काया भ त, प्राण जंगम, कोणते म्हणू मी घन कोणते म्हणू सान ? 
  कूडिसंगमदेवाच्या शरणांिे झाल्यास आगमन, 

 
 िशष्टािारा ना वाव, ऄप्पण्णा कृपा करून ईभयताना या ्हणाव े ऄसा बसवदेव अपला िनरोप 
सागंून, हडपदऄप्पण्णास बोलावण्यास पाठिवतात. ऄप्पण्णा येवनू प्रभदेुवाना िसिंरामदेवाना अगमन 
करण्याबद्दल बसवदेवािंा िनरोप कळिवतात. 

 
२८४ 

 
  मनास मन झािे एकाथक, कायेस कायेिा असे संबंध, 
  अशाना स्मरण िवस्मरण नसे देख. 
  होई संग िनस्संग, त्याच्या िशष्टािारास नसे वाव, 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगािा शरण बसवणणाने मज धािडिे जाण, 
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  हे गुरो करी करुणा. 
 

 हडपदऄप्पण्णा िवनयाने बोलावतात, तेव्हा प्रभदेुव, एकसारखे पाठ पुरवनू बसवण्णा अ्हास 
बोलावणे धाडीत अहे ऄसे रागाने ्हणतात. 

 
२८५ 

 
  मन मन होऊनी एक, तनु तनु एक होऊनी समरस 
  झाल्यावर, ना बोिावणे, ना पाय ठेवणे, 
  असे असल्यावर उपिाराने का बरे धाडावे बोिावण ? 
  त्यास तेि असे न्यनू ! 
  अगंाच्या हाती असुनी िक्रया, वाणीत कसिे ते अदै्यत पण ? 
  जे पिरपूणक होणयापूवीि झािे म्हणती त्यांच्यात, 
  आमिा गृहेश् वरकिग पाय नाहीं ठेवीत. 

 
 ऄंगाच्या हातात िक्या धरून, वरती बोलणी ऄदै्यतािे अहेत, अिण भतृ्यािार ज्याचं्या घरी नाहीं, 
तेथे अ्ही येत नाहीं. हा प्रभदेुवािंा िनरोप, हडपदऄप्पण्णा परत िाउन बसवदेवास सागंतात. 

 
२८६ 

 
  अगंकळा किगाठायी न होता िीन. 
  किगकळा अगंाठायी न होई िविीन 
  बोिीिी मािा कैसे होईि ब्रह्म ? 
  ज्यािी काया झाल्यास भ त, त्यास असावा भृत्यािार : 
  प्राण जंगम झाल्यास व्हावा तो जाणकार. 
  भग् तज्ञानािवण ना होई भ त ना होई शरण. 
  आल्यास विडिधारे, सामोरे जाऊन न किर जो स्वागत, 
  त्यांच्या घरी पाय नाही ठेवीत, ऐका हो संगनबसवणणा 

 
 ऄसे ्हणून बसविप्रय कूडलिन्नसंगािे शरण छळतात. 
  बसवदेव पुन्हः बोलावण्यास पाठिवतात. 

 
२८७ 

 
  भ तािी कायाि जंगम किरतो धारण, 
  जंगमािा प्राणि भ त किरतो धारण, 
  भ ताठायी, भ त-जंगम हे दोन्ही असती एकि, 
  जंगमाठायीही भ त आिण जंगम हे दोन्ही असती एकि, 
  जंगमासही भग् तअगत्य; भ तासही हवे भग् तस्थि. 
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  भ ताच्या अथक-प्राणािभमानािा आपणि कता मानून, 
  आिेिा जंगम, त्या भ ताच्या घरिा आपण कता 
  असे समजून येऊन, तनु मन धन सारे आपल्यात सामावून, 
  भ तास किर जो पावन, त्यासि म्हणतो मी जंगम जाण. 
  त्या जंगमािे ितरस्कार बोिणीस करूनी सहन, 
  जो तीनशें पीठ बांिधतो, अशाि म्हणतो मी भ त. 
  आपल्या मठास आपण येणयास धरावा का बरे रुसवा ? 
  कूडिसंगमदेवाच्या शरणांिा आहे हो मी द्यारपािक. 
  घर कता आल्यास घरा, या म्हणत नाही वा नकोही 
  म्हणत नाहीं. 

 
 बसवदेवािंा िनरोप प्रभदेुवाना िनवदेन करून ऄप्पण्णा बोलावतात. 

 
२८८ 

 
  तनु तुमिी, मन तुमिे, धन असे तुमिेि; 
  तुम्हािवण अन्य एकही अणुमात्र नसे देख 
  भ तािे मठ आपिेि मठ, हे आधीि जाणून येथे आिात बुजून 
  आता पुन्ह : पुन्ह : कसिे िविार करता ? 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगािा शरण संगनबसवणणा 
  यास नसे स्वतंत्र भाव, वाहतो मी तुमच्या िरणांिी आण 

 
 ऄप्पण्णािे ऐकून प्रभदेुव ईत्तरतात. 

 
२८९ 

 
  भ त जंगमािा सकीि संबंध जाणकार कोण आहे बा सांग ? 
  जो करी अथक अपकण तो नव्हे भ त. 
  अिभयान अर्तपतो तो नव्हे भ त, प्राण अर्तपतो तो 
  नव्हे भ त. त्यािे कारण, तो सत्यसदािारास न होई पात्र. 
  त्या भ ताच्या घरी जाऊन करूनी घेती पादािकन. 
  पोटाच्या काकुळतेनें जेऊनी अन्न, व्यसन पूतकतेकरीता पैसे मागून, 
  िदल्यास स्तुती, न िदल्यास कनदा 
  करीत जाणारा तो नव्हे हो जंगम 
  आिद अनािदच्या पििकडे त्याही पूवीिा महाघनास भेटून 
  पािहिेिा जाणकार, काया िजवािी जोडणी तोडुन फेकणारा, 
  आपणास अपकण करून जो राहतो तोि भ त होय. 
  संििन सूतकास अगंवळणी न िावून घेता 
  पोराच्या कळवळाच्या आधीन न होता, िवीस न इग्च्छता, 
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  ज्ञान होऊनी अगं, तृिप्त झाल्यास भग् त, 
  िवनय होऊनी िशवमंत्र, त्यास जो म्हणे नमो नमो तोि जंगम जाण. 
  अशा भ तांिा सग्म्मिनिि होय मेळावा. 
  इतर अधकवट भ तांिा, अधकवट जंगमांिा स्नेह, 
  संग न रुिे हो आमच्या गुहेश् वरकिगास. 

 
 प्रभदेुवास ऄप्पण्णािें ईत्तर. 

 
२९० 

 
  किग जंगम, जंगमिि किग, हे मृत्युिोकी-िशविोकी कोणास 
  नि अवगत बसवणणािवण ? 
  किगास मृत्युिोकी नि आधार, यास्तव अवतरिा हो बसवणणा. 
  जंगममुख किग असल्यािे जाणून, 
  आपणास अपूकन, अन्यभाव िनवारून राहतसे हो बसवणणा. 
  अगंमुख सारे करूनी िनमूकि, भृत्यािारास करूनी स्थि, 
  राहतसे बसवणणा, जाणूनी प्राणकळा, 
  जंगमिि प्राण होऊन आशािवण असे िजणे बसवणणािे. 
  उपािधच्या िकती वातेिा करूनी िधिःकार, 
  िनरूपािधका िववेकातीत होऊनी सहज दासोही 
  होऊनी राहतसे हो बसवणणा. 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगािा शरण बसवणणाि असे 
  तुमिा भ त, तयािवण नाहीं पािहिा मी कोण. 

 
 प्रभदेुव िनरूपतात. 

 
२९१ 

 
  भग् त आहे तुमच्यात, आहे भग् त आमच्यात, 
  आमच्याति आहे म्हटल्यास भग् त, 
  िमळेि कां हो त्यास शरण संमित ? 
  िटयाि वणकरंिजताने तोंडाने गोड गोड बोिणारे 
  होतीि कां हो ते सारे भ त? 
  िशकुनी अदै्यताच्या गोष्टी प्रत्युत्तर देणारे होतीि का ते भ त? 
  जातीवंत गाईिी कािवड िरवी भरून 
  देते का दूध ? हे वेड्या ? 
  संगनबसवणणा बोितो त्या साऱ्या गोष्टी 
  भग् तच्याि का असतात ? 
  आिेल्या जंगमािे ममक जाणून 
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  स्वागतास्तव पुढे येऊन, जोडुनी हात होऊनी कंपायमान, 
  करूनी वंदन, सेवकास भयभीत भृत्यािारी 
  होऊनी राहाता आल्यास तीि होय बा भ ती, तोि असे वमक ! 
  आिेिे कोण न जाणता, उन्नतस्थान मान 
  न ओळखता, वृथा अहंकार जे वाहती गुहेश् वरकिगास 
  ते न रुिती. 

 
 प्रभदेुव येत नाहीत ्हणनू पुन्हा परत येउन ऄप्पण्णा बसवदेवास सागंतात. 

 
२९२ 

 
  देव देवा महाप्रसाद 
  तुमच्या शरणांच्या घरिा स्नेहािारािा नसे हो मी 
  सैिनक तनु मन धन मागे ठेविेिा असे मी वंिक. 
  तुमिे शरण माझ्या इच्छेनुसार येतीि कां ? 
  ‘ििकत मिभदत्त ेरॅुितरिप’ माझे बोिणें तुमच्या 
  शरणापयंत पोहोितीि कां ! हो ? 
  पोट भरिवणारा मी आहे 
  न्हावी, तुमच्या मागे िपिेिा सेवक 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगािे शरण, मी बोिािविे 
  तरी नि किरती आगमन, 
  आपणि जाऊन करावे हो स्वागत संगनबसवणणा. 

 
२९३ 

 
  तुज नसे साध्य, मजही नसे साध्य, ऐसे घन सकिास ही असाध्य. 
  ते पहावयास डोळयास न होई हो साध्य, 
  िशवावे म्हटल्यास स्पशास असाध्य, 
  बोिावे म्हटल्यास असे वाङ्ग:मनातीत, 
  उभारल्यास निसाऊिी, संिारास ना पाऊि. 
  तो प्रभुदेव असल्यािा िदसतो हो भाव, 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगय्याच्या शरणािे 
  िरण धरणयास तुम्हीि उठा हो संगनबसवदेवा. 

 
 मी भक् त नसल्यानें मी बोलािवले तरी ते येत नाहींत, अपणि िाउन स्वागत कराव,े ऄसे 
हडपदऄप्पण्णा िवनिवत ऄसताना, िन्नबसवदेव येउन ्हणतात. प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव तुमच्या 
महाद्यारापढुें येउन ईभे अहेत, बसवदेवा, तु्हीि िाउन त्यानंा बोलावनू अणा. 

 
२९४ 



 
 अनुक्रमिणका 

  किगिि-जंगम, जंगमिि किग, या रॅदे्धत पडे हो अतंर, 
  झािे पहा हो दुधाच्या डेऱ्यात आंबट पडल्यापिर, 
  अगंावर किग धारक सारे संगमनाथिि होय, 
  हा तुमिा िवरॄास. हे गुरो त्या िवरॄासाने 
  आिेल्या शरणांिी उन्नत ग्स्थती न जाणता घडिा 
  हो अपराध, संगमनाथ घरास आिा आहे िािुन देहधारी होऊन. 
  त्वरीत जाऊनी समोर, करावे तयास वंदन. 
  कूडििन्नसंगय्यािे शरण-प्रभुदेव-िसद्धरामदेव 
  उभे आहेत की हो दाराशी येऊन. 
  ते िदसिे नाहीं जरी डोळयास, तरी वात्सल्याच्या नात्यानें 
  आिे नाहीं का हो ओळखता, बा संगनबसवणणा ? 

 
 ऄल्लमप्रभदेुव अिण िसिंरामदेव येउन तुमच्या दारात ईभे ऄसताना, सेवकास बोलावनू अण 
्हणून सािंगतलात. तुमिे हे िवस्मरण तु्हास योग्य नाही. हे िन्नबसवदेवािें सागंणे ऐकताक्षणीं बसवदेव 
भयभीत झालें , बाष्ट्पािंलानें त्यानंा पुढिे काहंी िदसेना, िन्नबसवण्णाना बसवदेव िवनयानें प्रभदेुव 
रागावण्यािे कारण काय मि सागंा ्हणून िविारतात. 

 
२९५ 

 
  आता मी कसे करू हो काय करू? वृथा झािे मम हनन. 
  काय करू झािे की हो मम अधिःपतन. 
  उभे असता दारी तुमिे शरण, नि मज उमगिे की हो, 
  त्वरे जाऊन समोर न केल्यानें नमन, 
  झािी की हो माझी हानी झािे हो नाश 
  यास आता काय देऊ मी उपमा कूडिसंगमेश ? 
  मी उभय भ्रष्ट असल्यािे आज मज आिी जाण. 

 
२९६ 

 
  झािी मम मित हीन, गेिा हो ममधीर खिून, 
  देवा, झािो मी िदनमूढ, गित झािी माझी नष्ट. 
  मूिवस्तुिा पडिा की हो िवसर, झािो आता मी बाहेर. 
  कडु भोपळयाने वेि भरल्यापिर झािी मम भग् त िनमकळ. 
  िािणारा किग आिा असता घरास, वास्तव्य देणयािे मज न कळे. 
  या हानीस, या नाशास काय देऊ उपमा ? 
  घेऊनी हाती नवरत्न फेकीतो तळयात, 
  देवारे, झािी मम भग् त अशा माकडागत. 
  कूडिसंगमदेवाच्या आणून िदल्यास पादुका, 
  तुमच्या पादुका घेऊन नाितो पहा िन्नबसवणण. 
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 ऄत्यंत भयाने बसवदेव िविारतात, िन्नबसवदेव नमन करून सागंतात. 
 

२९७ 
 

  ओ हो गुरूराया, तुमच्या पादुकेिा आहे हो मी दास, 
  मी असताना आपणास कशािी भीित ? 
  कशािे भय ? तुमिे मन पाहणयास आिा संगमनाथ. 
  तुमिे मन पारखणयास्तव करीत आहे तो ही एकिीिा, 
  ती तुम्हास सहज वाटू नये काही बोिा ? 
  दवकबदु रिव िकरणाने होत नाही का हनन. 
  केल्यास तुमिे स्मरण, होती संसार िवहीन, 
  अशी किरते रॅृित स्तवन, तुमच्या ज्ञानास 
  असे का न्यनू ? 
  कूडििन्नसंगमदेवािे आगमन होणयास्तव, माझे मनिि आहेत 
  पादुका त्या घािुनी ििावे तुम्ही संगनबसवदेवा. 
 
 िन्नबसवदेवािें कथन ऐकून बसवदेव ्हणतात, िन्नबसवदेवाच्या कृपेने माझे रक्षण झाल्यािे मी 
कृतिनश्  ियानें सागंतो. 

 
२९८ 

 
  िवरॄासिो बा मी, मज झािे हो मान्य, 
  तािरिे मज तुम्ही दावुनी करूणा 
  पशुिे वासरू पडिे असता ओसाडखड्यांत. 
  त्यास काढुनी वरती आईिे तोंड दाखिवल्यागत, 
  अज्ञानात पडिेल्यास जागे करून 
  कूडिसंगाच्या शरणांिे दाऊनी िरण, 
  केिात ममरक्षण. गेिा होता की हो मम प्राण, आपल्या करुणेिे  
  िपळुनी संजीवन घेतिात मज उििून, 
  िन्नबसवणणायोगेि मज िाभिे हो जीवन. 

 
 बसवदेव अपल्या ठायी अपण संतोिर्षले ऄसताना सोडुळबािरस येउन ्हणतात. 

 
२९९ 

 
  जाण-िवस्मरण हे नि असती तव गुण 
  अमृताच्या सागरात असू शकेि का हो कडुकिबािा थेंब ? 
  मन पारखणयास्तव नटानें केल्यास नाटक 
  त्यास सहज समजावें, िवना का भ्यावे हो तुम्ही मज सांगा ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  महाज्ञानी सोड्डळािे मनास होतीि अशाने व्यथा म्हणून 
  िभऊ नका बा संगनबसवणणा. 

 
 सोड्डळ बािरसािें ऐकून बसवदेव ्हणतात. 

 
३०० 

 
  वैऱ्यानें भोसकिेल्या जखमेस उपिार करणारा 
  तोि आप् तिमत्र होय. 
  हातातीि आयुध गळून पडल्यावर उििून देणाराि िहतकता, 
  कूडिसंगािा शरण सोड्डळबािरसांिी 
  करुणा, मजवर असेपयंत नाहीं हो मी आता भीत. 

 
 िन्नबसवदेव, सोड्डळबािरस अिण हडपदऄप्पण्णा अिदकरून प्रभदेुव अिण िसिंरामदेवाना 
बोलावनू अणण्याकिरता िलाव े अता ऄसे बसवदेव ्हणतात. त्यावळेी द्धलगािुंन करीत करीति,त्या 
आष्टद्धलगास करस्थली धरूनि बसवदेव िाण्यास िनघतात. 

 
३०१ 

 
  किरतो मी किगािकन, माझ्या मठास व्हावे जंगमिे आगमन 
  जंगम आल्यास मठास, किगािकन सोडून किरतो मी 
  जंगमािकन. कारण त्या किगाठायी आहे पद, आहे फि, आहे भव, 
  जंगमाठायी नाहीं पद, नाही फि, नसे हो भव, 
  मी आता भवभवांतरी किरतो, 
  तुमिे जंगमािकन कूडिसंगमदेवा. 

 
३०२ 

 
  मम करणेंिद्रयाना किरतो मी एकरूप त्यांच्यात, 
  मम मनास किरतो मी एकरूप त्यांच्यात 
  मम मस्तकाने किरतो मी त्यांिे पादािकन, 
  कूडिसंगाच्या शरणसंगे येऊन, तोडतो मी मम भवबंधन 

 
 बसवदेव द्धलगपूिा सोडून ईठले. िन्नबसवदेव अिदकरून ऄसंख्यात महागणाना बोलावनू घेतले. 
(िवभतूी िवळळे) िवभतूी िवडािा निराणा घेउन पंिमहावाद्रासमवते स्वागत करण्यास िनघाले. तेथे 
नवरत्नखिितािा तोरण बािंधला होता, देवागंवस्रािे छत घातले होते. पायघडा ऄंथिरले होते. आकडे 
प्रभदेुव, बसवदेवािंा स्मरणािे िवस्मरण झाल्यािे पाहून िवस्मयाने िसिंरामदेवाना सागंतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

३०३ 
 

  पहा पहा हो िसद्धरामेश् वरा, 
  इतया िवकर आिा पहा या भ ता ना अहंकार. 
  भूत्य असल्यािठकाणी कता आपण होऊन आिा 
  असताना, त्यास सेवकास बोिावणयास पाठवावे काय ? 
  संगनबसवणणासि असा िवसर आवरल्यास, 
  इतर भ तांिी कथा काय ? सांगा हो. 
  गुहेश् वरकिगास भग् तने मनिःपूवकक बोिािवल्यास जातो, 
  अन्यथा नाहीं मी जाणार 

 
 प्रभदेुवािें ईद गार ऐंकूण िसिंरामदेव ईत्तरतात. 

 
३०४ 

 
  तुमिी शग् त आहे हो त्याच्या ठायी, 
  त्यािे प्राण तुमच्या ठायीं, 
  तुमिे त्यांिे भेद कोणास होई अवगत ? 
  सांगा हो तुम्हीि किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 
  तुमच्या शरणबसवणणांिे स्वरूप तुम्हासि अवगत आहे. 
 
 प्रभदेुव अिण िसिंरामदेव अपापसात बसवदेवाचं्या ऄतंःस्स्थतीगितिवर्षयी बोलत ऄसताना, आकडे 
बसवदेव ऄसंख्यात महागणासमवते येउन दशमन घेतात. 

 
३०५ 

 
  तुम्ही भवरोग वैद्र म्हणून देवा, मी ठेिविी रॅद्धा तुम्हावर 
  एक वेळा करा हो करुणा मजवर 
  देवा, तू असशी भग् त फिदायक, एक वळेा तरी करुणा मजवर, 
  जय जय रॅी महादेवा, म्हणतो मी हे कूडिसंगमदेवा 
  तुमच्या पदी नमो नमिः 

 
३०६ 

 
  देवा रे, तुज पहाताि मज होतसे अपार सुख, तू न िदसल्यास 
  होतसे रे दैन्यावस्था आतुरतेच्या स्नेहास होई दशकनानें, तृिप्त, 
  कूडिसंगमदेवा, देखता तुमिे रॅीिरण झािो हो मी धन्य 

 
 



 
 अनुक्रमिणका 

३०७ 
 

  हे देवा, तुमच्या शरणाना पािहल्यािे सुख मी कसा हो वाणू ? 
  ते नसे सािोयासम, नसे ते सिमज्यासम 
  ते नसे सारूप्यासम, नसे ते सायुज्यासम, 
  कूडिसंगाच्या शरणांिे पद पिरस पाहून 
  झािो हो मी धन्य 
 

३०८ 
 
  हे देवा, मन स्पर्तशता भग् तनें, तनु होई रे अपकण 
  देवा, तनु अर्तपत भग् तने मन होई अपकण 
  मम तन मन दोन्ही तुमच्या िरणास असती वदे्र 
  त्राही त्राही देवा, तुम्हासि अवगत कूडिसंगमनाथ 

 
३०९ 

 
  माझे िशर तुमच्या िरणास घासून पुसून झािे हो अभेद्र जाण 
  देवारे, मम कायेिे कपट, मम मनािा िवकार, 
  तुमिे अगुंष्ट अरां स्पर्तशता, झािे हो पिरहार. 
  कूडिसंगमेशा, पाहता तुमिे िरण प्रकाश, 
  मम अतंरंगािा काळोख पावे हो नाश. 
 
 बसवदेवाचं्या नमस्कारािद िक्येस प्रभदेुवािंी िनिमूती ऄसाध्य होउन ती िनराकारस्थलातं ऄिल 
झाली. 

३१० 
 
  रूप िनरूपाठायी पावे िनश् िि, अवरांिहिे अरूप िनरूपास, 
  िनजरूप िनणकयाठायीं पावे िनष्ट्पित्त. 
  िनष्ट्पित्त पावल्या िनजशरणािे स्वरूप, 
  कायाधारी पहातो म्हटल्यास, ते कसे िदसू शकेि ? 
  कूडिसंगमदेवािे शरण प्रभुदेवांिी, अतंिःग्स्थती 
  मज कैसे होईि हो साध्य ? 

 
३११ 

 
  िशव िदसतो हो, िशव िपतो, अतंरतो तो िशव. 
  डोळयापुढें होऊनी कायाधारी, मनापुढें होऊनी स्वप्न 
  सतिवतसे िशव. 



 
 अनुक्रमिणका 

  िशवािा वास असुनी एकेठायीं, पिर तो िदसतो अनेक ठायी 
  अनेक ठायी असुनीवास, एके ठायीि रूप वसे. 
  कूडिसंगमेश होऊनी ििन्मय, झािा हो मज तो असाध्य 

 
३१२ 

 
  हा मज पाहतो म्हणून झािा हो तो डोळयाआड. 
  ऐकतो म्हणून झािा तो कानाआड, िशवतो म्हणून 
  झािा माझ्या हाताआड. स्पर्तशतो म्हणून झािा 
  माझ्या तनुआड, आठिवतो म्हणून झािा हो 
  मनाआड. जाणतो म्हणून झािा तो अतंरंगाआड, 
  पूजा करतो म्हणून आिा की हो िक्रयेआड, 
  कूडिसंगमदेवाशी केिा मी अहंकार. 
  उपमा नि तयास, झािी हो माझी दैन्यावस्था अपार 

 
 बसवदेव नानािवध िक्येने िशवाव े ्हणतात. परंतु प्रभदेुवािें स्वरूप स्पशास ऄसाध्य झाल्याने 
ऄनुतापास्ग्नने िवरून, कळवळून व्यिथत मनानें बसवदेव ्हणतात, माझ्या ऄहंकाराने झाली हो माझीि 
हानी. 
 

३१३ 
 

  शरणू म्हणत गेिो मी धरणयास तव िरण, 
  पिर िरणािी उपग्स्थती मज नाही िदसत, 
  खूणास धरावे म्हटल्यास नि द्रावे ते माझ्या हाता 
  संयोगाने िशरावे म्हटल्यास त्या पूवीि झािा की हो असाध्य 
  हाय, हाय देवा, अहंकाराने झािा की हो अनाहुत 
  हे गुरो. माझ्या परम गुरो ,येई बा आता, 
  या अजाण बािकािे अवगुण न पाहतां. कूडिसंगमनाथा. 

 
३१४ 

 
  ित्रिवध, ित्रिवधाठायी घडिा माझ्या हातून अपराध, आहे हो अपराधी 
  देवा, एकदा तरी करी मज करुणा, 
  जाणूनही पुन्हा केल्यास मी अपराध, 
  तुम्ही केिेल्यास होईन मी पात्र 
  बा, कूडिसंगमनाथ 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

३१५ 
 

  देवा, अहंकारी, वरपांगी असे हो हे मन, देवा, माझ्यात तुम्ही 
  आता काय हुडकता ? 
  तुम्हावर िवरॄास ठेवुनही घडिे माझ्या हातून रॅद्धा न ठेवणयापिर. 
  साप दावुनी, दूध तूप मािगतल्यापिर, 
  झािी मम भग् त, हे कूडिसंगमेश् वरा. 

 
३१६ 

 
  शाईस िकतीक काळ उजळिे तरी होईि कां ती धवि ? 
  कमकग्स्थती पुरवीतसे हो माझी पाठ 
  अनंतकोटी वेळा करूनी सन्मान, काय प्रयोजन ? 
  हनन होई ते एक क्षण केल्यानें उदासीन. 
  कूडिसंगमनाथ, तव ठायीं रॅद्धा ठेवुनही न ठेवीिे 
  ऐसा मी आहे िनगरगट्ट. 
 

३१७ 
 

  स्थावर, जंगम हे एकि, असा मी घाितो वाद, 
  पिर बोिणयात अडखळतो, ममठायी नि हो सहजता, 
  मी उभयकिग संबंधी ही गोष्ट होऊनी गेिी कूडिसंगमनाथा. 

 
३१८ 

 
  मज तुम्हीि िपता, तुम्हीि माता, तुम्हीि माझे बंधु, 
  देवा, तुम्हीि हो सगे सोयरे जाणा, तुम्हािवण मज ना अन्य कोण. 
  हे कूडिसंगमनाथ, मज बुडवा तुम्ही दुधात वा पाणयांत. 
 

३१९ 
 

  आमच्यानी ( शरणांनी ) करूनी माझी स्तुती, 
  मज िळिविे सोन्याच्या सुळावर 
  अहंकाराच्या जखमेनें मी कसा हो िजवंत राहीन ? 
  कसा हो मी जगेन ? 
  जंगम होऊनी यावें तुम्ही, मज उतरवा देवा सुळावरून. 
  औषधरूपी प्रसाद देऊन, तारावे मज 
  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 बसवदेव ऄनुतापाने व्यिथत होउन नम्रतेने सागंतात, ते ऐकून प्रभदेुव अके्षिपतात. 
 

३२० 
 

  किगाठायी जंगम, जंगमाठायी किग असल्यािे 
  जाणुनही जाहिे हो व्यथक. आता जंगमास करून 
  अन्य का बरे शोधावा ? त्या किगाति जंगम शोधावा. 
  किगािकन किरत असता, जंगम आल्यास घरा, 
  सोडुनी किगािकन, जंगमास करूनी स्वागत, करावे वंदन 
  जो या भग् तिी जाणतो रीत तोि भ त जाण. 
  जंगम बाहेर उभा असताना, आंत किगािकन 
  जो किरतो तो कसिा भ त? 
  जंगमाच्या समोर किगास हातात धरून, 
  सहपंग् तत बसून, जो किरतो पूजा तो भृत्यािार द्रोही. 
  अशा भ ताच्या घरी जो जाई जंगम तो अज्ञानी होय. 
  आमच्या गुहेश् वर शरणांच्या संगे जो अहंकाराने 
  वतकतो, त्यास पाहून मज नाही रूित संगनबसवणणा. 

 
३२१ 

 
  जंगम बाहेर असताना ते कसिे बरे किगािकन ? 
  प्राण बाहेर ठेवून देहािे होईि कां ििन विन ? 
  येऊनी शरण उभे दारात, आपणास िवसरल्यािे 
  पाहून, आमिा धनी गुहेश् वरकिग 
  शास्ती िदल्यािवण राहीि कां ? 

 
 बसवदेव, द्धलगािमन करीत ऄसताना, त्यानंा िवसर पडल्यािे प्रभदेुव अठवण करून देउन टोिनू 
बोलतात. ते ऐकून बसवदेवाचं्या मनास ती गोष्ट लागली. अपल्या कृत्यािा ितरस्कार करतात. 

 
३२२ 

 
  तीनशे साठ िदवस करूनी तािीम, 
  आखाड्यात उतरणया आधी डावपेि 
  िवसरल्यागत झािी हो माझी भग् त ! 
  अनेक काळ करूनी किगािकन, काय प्रयोजन ? 
  मन माझे दृढ असल्यािवण 
  भरल्या दुधािी घागर जिमनीवर िवंडून, 
  त्या दूधास झाडूने गोळा होईि का साध्य बा कूडिसंगमदेवा ? 

 



 
 अनुक्रमिणका 

३२३ 
 

  देवा, बहुत काळ दगड पाणयांत िभजत 
  ठेवल्यास ते होईि कां हो नरम ? 
  िकत्येक काळ तव पुजून काय झािे प्रयोग जन ? 
  मम मीन दृढता बळावल्यािवण ? 
  भूमीगत धन सांभाळिेल्या िपशािा पिर 
  झािी हो माझी गत, हे कूडिसंगमनाथ. 

 
३२४ 

 
  अष्टिवद्रािकन षोडशोपिार ही सारी िक्रया, 
  िबगारीच्या कामाकडें धन्यािे िक्ष न वेधणयापिर होई, 
  मज झािेिे सुख न येई अर्तपता जंगमास, ऐसा अजाण मी आहे 
  िशष्टािारी, स्थावर-जंगम हा भेद न जाणणारा मी एक पूजक. 
  आिणक न िाजता म्हणतो मी, कूडिसंगमदेव हा मम प्राणकिग. 

 
३२५ 

 
  आहेत बघणारे म्हणून किरतो मी भग् त, 
  माझ्यात एकही नाही खरे, नाही हो माझ्यात िनष्ट्पित्त, 
  किग दाखवून उदर भरण करणारा आहे मी वंिक कूडिसंगमदेवा. 

 
३२६ 

 
  किगपूजा करूनी काय प्रयोजन ? 
  समरित, समकळा असल्यािवण ? 
  किगपूजा करूनी काय प्रयोजन ? 
  कूडिसंगमनाथ पुजून, नदीत नदी िमसळुन एक झाल्यापिर 
  न होता काय प्रयोजन ? 

 
३२७ 

 
  किग हे कसे असतें हे मज नसे अवगत, 
  किगािे स्वरूप कोणते, हे मागीि क्रमात मज 
  नि झािे अवगत. किगािकनािी गोष्ट मज हवे कशािा ? 
  जंगमकिग होऊन तुम्ही येथें आिात, तुम्ही येथें आिा असताना 
  स्थावरास झािो मी मोिहत 
  हे कूडिसंगमनाथ, माझ्या अपराधास ना गणित ना अतं. 



 
 अनुक्रमिणका 

३२८ 
 

  माझे अपराध अनंत कोटी, तुमच्या सहनेस ना गणती रे देवा 
  घडल्यास पुन्हा अपराध, तुमिे पायीि िदव्य 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या प्रथमांच्या देखत सांगतो मी, 
  िकन्नर बोमय्यांिे पाद समक्ष ठेवुन. 

 
 पूवी घडलेला ऄपराध पनु्हा मी िाण, वा ऄिाणतेने करीत नाही हे मी िकन्नरी बो्मण्णाचं्या साक्षीने 
तुमच्या पायािी शपथ घेउन सागंतो ऄसे बसवदेव अळिवतात, तेव्हा िकन्नरी बोमय्या, प्रभदेुवानंा िलाव े
्हणून िवनिवतात. 

 
३२९ 

 
  तनु बेि ( इष्टकिग ठेवणयािे ) 
  मन किग झाल्यावर िविहत आिरण वेगळे 
  शोधतात कां हो ? 
  तनुि असे बसवणणा, मनिि प्रभुदेवरूिप घन सामावल्यावर 
  गुणावगुण करती का संशोधन हे महाकिग ित्रपुरांतक देवा ? 
  संगनबसवणणाठायी, तुमच्या िरणाठायीं असावा का हो िभन्न भाव 
  का बरे संशय असावा ? 
  शरणु शरणार्तथ हे प्रभो करावे हो आगमन 

 
३३० 

 
  जंगमािा अंतस्थ उदे्दश जाणून 
  जंगमिि किग हे जाणणाराि सद भ त  होय. 
  मन मन एक झािेल्या कासवाच्या िशशु स्नेहापिर, 
  प्रत्यक्ष बघणयाआधीि व्हावे अिवरळ 
  आगमनािे कारण उमगता, जो अितशय अहंकारी होतो 
  अशाना न मानी आमिा गुहेश् वरकिग, ऐक वा िकन्नरी बोमय्या 

 
 िकन्नरी बो्मण्णास प्रभदेुवानी ्हटलेले ऐकून, केिवलवाणे होउन प्रभदेुवास, बसवदेव 
िवनिवतात. 

 
३३१ 

 
  सत्य संबंिधत भृत्यािार नसे हो माझ्यात 
  देवा, अनुिदन कितन करणयािी भग् त नसे माझ्यात 
  हे कूडिसंगमनाथ करुणाकरा, करावी मजवर कृपा आता 



 
 अनुक्रमिणका 

 माझा ऄहंकार पिरहार करून मि कृताथम कराव े्हणून बसवदेव िवनिवतात. 
 

३३२ 
 

  मम मनीिे किंक िवतळून, काढा हो िनपटून. 
  हे देवा, घािा मुशींत, पहा घासून कसास िावून, 
  तावून, सुिाकून, ठोकून करा मज सोन्यािा िगड. 
  तुमच्या शरणांच्या िरणास करूनी आभरण, 
  कूडिसंगमदेवा, करा हो रक्षण 

 
 बसवदेवािें ऐकून प्रभदेुव ्हणतात. 

 
३३३ 

 
  तनुत तनु सेवा करून नाहीं झािे कृश, 
  मनात मन सेवा करून नाही झािे जजकिरत, 
  धनात धन नाहीं झािे कमी. 
  भग् त युग् तच्या गोष्टी तुज कशािा हवेत सांग बा बसवणणा ? 
  िक्रया-समरस या िकती-वातेत गंुतून, बसवणणा, 
  जंगम किग यािे पडे तुज िवस्मरण. 
  गुहेश् वरकिगास ित्रकरण अर्तपल्यािवण, 
  भ त होता न येई बा संगनबसवणणा ! 

 
 प्रभदेुवास बसवदेव ्हणतात, तनु मन, धन हे सारे तु्हास विंना न किरता मी ऄपमण केले अहे. 

 
३३४ 

 
  कसभर कनक, वस्रातीि एकि धागा, 
  आज वा उद्रा येई ते उपयोगा, 
  असे न येई मम मनी, वाहतो देवो आण तुमिी, 
  तुमच्या शरणगणांिी, तव सेवेिवण अन्यठायी न करी हो 
  धन व्यय, कूडिसंगमदेवा, स्मरूनी सांगतो मी तव पाय. 

 
३३५ 

 
  तुम्ही मािगतल्यास देतो मी तन, मािगतल्यास देतो माझे मन, 
  देवा, मािगतल्यास देतो मी धन तुमच्या शरणाना, 
  ‘मज पािहजे’ हा भाव आल्यास मम मनी न कळत, 
  घन मिहमावंत तुमच्या पायािी शपथ. 



 
 अनुक्रमिणका 

  मन-विन-कायात अन्य किितल्यास कूडिसंगमनाथ. 
  मज िोटाव ेबा भवघोरांत 

 
 तनु, मन, धन तु्हास ऄर्मपले अहे ऄसे बसवदेवानंी सािंगतल्यावर त्यािे खंडन करीत प्रभदेुव 
्हणतात.  

 
३३६ 

 
  सकि मेरूिगरी या प्रमथांच्या वस्तु होत. 
  रजतिगरी या पुरातनांच्या वस्तु, 
  ितुदकश भुवने किगदेवाच्या ( कत्याच्या ) वस्तु. 
  पृिथ्व ही कत्यािी टंकशाळा, छापणयािे िखळे, 
  स्वयपंाकघर, तनु मन धन ही सारी आमच्या 
  गुहेश् वरकिगािी संपित्त, यात तुझे आहे तरी काय ?ते 
  देऊन झािास तंू भग् त, सांग बा संगनबसवणणा. 

 
३३७ 

 
  तनु अर्तपत म्हटल्यास होई गुरू द्रोह, 
  मन अर्तपत म्हटल्यास किग द्रोह, 
  धन अर्तपत म्हटल्यास जंगम द्रोह, 
  तनु, मन धन हे अिनत्य जाण, िनत्या 
  ते िनत्यास अपूकन मी भ त झािो म्हणणेंि अज्ञान. 
  धन्याना िाडू फोडून वाढून मी झािो भ त म्हटल्यास, 
  कसे रुिेि बा ही गोष्ट सम्यक शरणांना ! 
  आमच्या गुहेश् वरकिगास तू काय अपूकन झािास भ त 
  सांग बसवणणा ? 

 
 प्रभदेुवानंा, बसवदेव ऄनुकंपाने ईत्तरतात. 

 
३३८ 

 
  तीळािवण घाणास, िफरिेल्या बैिागत झािी हो माझी भग् त ! 
  मीठ पाणयांत बुडवून खाल्यांगत, झािी देवा माझी भग् त  ! 
  हे कूडिसंगमनाथ, मी केिे या बोिीच्या ज्वािेनें 
  केिे माझे दहन, अजून नाहीं झािी कां पूतकता, सांगा मज प्रभो ! 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

३३९ 
 

  ही तनु िदिी असे वदून गुरू विनास झािो दूर, 
  देवा रे, मन िदिे असे म्हणून किग विनास झािो हो दूर. 
  धन िदिे असे म्हणून, जंगमविनास झािो मी दूर. 
  हे कूडिसंगमेश् वर, तुम्हास िदिे असे 
  म्हटिेल्या या माझ्या भ्रमेस ना अतं ना पार. 

 
३४० 

 
  नाहीं भी भ त, नाही हो यु त, नाही मी मु त, 
  देवा, मी नि सवकश ता, 
  कूडिसंगमनाथ, माझी भग् त झािी रसरिहत फळागत, 
  असल्यािे तुम्ही मज दाखिवल्यानें झािे हो मज अवगत 
 
 बसवदेव िवनम्रतेने अपला भाव सादर करतात, ते ऐकून प्रभदेुव िवडंबन करून ्हणतात. 

 
३४१ 

 
  सजन सांिनध्य भग् त, जशी येई वेळ तसे वागणयािी 
  ही कसिी बा रीत, सांग तूि मज आता ? 
  एकदा अहंकार, एकदा कककर येते का होता ? 
  मनाठायी मन ठेवुन साक्ष, जो करी भ तीत्याठायी असे 
  गुहेश् वर िनवास, नसे बा प्रापंििकात संगनबसवणणा. 
 

३४२ 
 
  जंगमिि किग म्हणून रॅद्धा ठेिवल्यावर नसावा बा संशय ! 
  िभन्न संशय िनपटून स्वय ंपावे जी भग् त, 
  ितने मागे घेतल्यास पाऊि, होई ती िनमूकि ! 
  एकदा होऊनी कककर, पुन्हां: आल्यास अहंकार, 
  येथून जा म्हणून परतिवतो आमिा गुहेश् वर. 
 
 बसवदेव िवनिवतात. 
 

३४३ 
 
  नका हुडकु, हुडकू नका हो नका, नसे हो सत्व, 
  सत्व नसिेल्या फळात आणखी काय हुडकता ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  तुमिा िांगुिपणा िमरवा बा कूडिसंगमनाथ ! 
 

३४४ 
 
  देवा मम िित्त असे उंबरािे फळ ! 
  िविार केल्यास त्यात ना सत्व. 
  प्रापंििक मोठेपणात करूनी साकार, तुम्ही मज ठेविात 
  बा, कूडिसंगमनाथ. 

 
३४५ 

 
 प्रभदेुव ्हणतात 

  
  हाती जनावरास दाणे िारणारे, मनी क्रोध, विनी िवनय. 
  तुज कशास हवे बा बसवा किगािी वाता ? 
  जंगमिि किग होय, हा शबद सूतक िवना 
  सजन सद्भग् तिे कथन, तुज कशास हवे बसवा ? 
  िोखंड पिरसाच्या स्पशानें आपिे रूप पािटून होतसे सोने, 
  पिर ते पिरस होऊ शकेि कां बसवा ? 
  गुहेश् वररूिप पिरस पुतळयािा असल्यास तंू जाणकार, 
  तंूि समजून पहा संगमबसवेश् वर. 

 
३४६ 

 
 बसवदेव िवनयाने सागंतात 
  
  मज नाही समजत तुमच्या भग् तिी घनता. 
  मज कसे समजावे तुमच्या रॅी पदािे उन्नतोन्नत ? 
  कायेच्या कळवळाधीन झािेल्यास 
  बाणावेि का तुम्हाठायी िनष्ठा ? 
  कूडिसंगमनाथ, माझ्यातिे अवगुण न बघता, 
  माझ्या बापा, करूनी करुणा, मज दावा भग् तिी िनजग्स्थती. 

 
३४७ 

 
 प्रभदेुव कथन करतात 
  
  कासवाच्या िशशु स्नेहागत तुज राहता येऊं नये का बसवा ? 
  फांद्रावरून फांद्रावर उडी मारणाऱ्या माकडापिर सावध 



 
 अनुक्रमिणका 

  असू नये कां ?  
  पाणी व दूध वेगळे करणाऱ्या हंसापिर तुज राहता येऊं 
  नये कां बसवणणा ? 
  गुहेश् वरकिगाठायी िुकूनी अवधान, 
  पुन्हिः धंुडावे का सांग तंू संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ईत्तर देतात. 

 
३४८ 

 
  मम तनुिा धनी असशी तंूि देवा, 
  मम मनािा धनी तूि असशी देवा, 
  मम धनािा धनी तूि असल्यावर 
  तुझाि होई रे मम स्मरण, तुझाि रे मम िवस्मरण 
  कूडिसंगमेश् वर ‘भृत्यापराधिः स्वामीनो दंडिः’ ॥ 
  हे प्रभो तुम्हीि करा हो यािा िविार. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 

 
३४९ 

 
  बसवणणा, आपणास न येई जीवन जगता, देती बा िशव्या िवधीस 
  घडिे हे या म्हणीपिर. 
  िुकुनी अवधान, आिारािवण वतकन, म्हटल्यास िशवाधीन, 
  जे आता घडिे ते अशानें होईि का मान्य 
  गुहेश् वरकिगाठायी, मुखस्तुतीिी वाणी, 
  मज न रुिे बा ऐक संगनबसवणणा. 

 
३५० 

 
  किग-जंगम पुजुन भ त होणारास 
  मूळ हवे भृत्यािार सदािार ! 
  रॅदे्धच्या भग् तस नसे बा भार, 
  अहंकाररूिप तिवारीच्या धारेस धरूनी करी, 
  करीत असिेिी भग् त, किरते ती आपणासि वार, 
  गुहेश् वररूिप वैरी कजकणयास, धरावे बा, 
  ज्ञानरूिप तिवार न िुकता अवधान संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवाच्या िनरूपणास बसवदेव सागंतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

३५१ 
 

  ध्यान मौनरूिप शस्र धरणयास मज नि उमगता, 
  अहंकार रूिप तीक्ष्ण टोकािे शस्र धरूनी हाती, 
  झािी हो माझी हानी, यािी मज वाटें भय, वाटे हो िभती. 
  जंगम किग ही भाषा बदििी. 
  आता जंगम किग या िशक्षा शस्राने मज मारून, 
  रागे भरून करा हो रक्षण कूडिसंगमदेवा. 
 
 बसवशे् वरािें ऐकून प्रभदेुव रागाने ्हणतात. 
 

३५२ 
 
  मनास मन एकाथक होऊन, कायेस काया समदशकन, 
  प्राणात प्राण समरस होऊन जे असती, 
  अशांच्या मन विन कायेंत शबद सूतकािी झाल्यास उत्पित्त, 
  सहन न होई जाण. 
  आमच्या गुहेश् वरकिगािा भ त तूि असल्या कारण, 
  स्फुरिा बा कोप, पहा संगनबसवणणा. 

 
३५३ 

 
  वेश्या अनेकाठायीं होई रत, पिर ितज न किरती कोणी कनदा. 
  पितव्रता आपल्या पुरुषािवण, अन्यमुख देखता, 
  ितज म्हणती या जगी िांडाळीण. 
  िकती वातेस करीत असिेिी भग् त, 
  िुकल्यास ते मनास नाहीं पटत. 
  ठेिाळल्यास सज्जन सद्भ त, ते नि होई बसवा सहन 
  आमच्या गुहेश् वरकिगास, आिदच्यािह पििकडे 
  बसवणणा, तूि भ त असल्या कारणें 
  होई मनास व्यथा बा संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुव रागाने बोलतात, त्यानंा बसवदेव ऄनुतापाने सागंतात. 

 
३५४ 

 
  माझ्या वाणीने माझ्या हृदयािे केिे िवतरण 
  माझ्या खङ्गानें माझेि केिे हनन. 
  मी असे पापी, असे हो कोपी. 



 
 अनुक्रमिणका 

  पोरकटपणांने केिी माझी हानी 
  िाकर रागावल्यास त्यािीि होई हानी. 
  जरी धनी रागाविा तरी िाकरािीि होई हानी. 
  तुम्ही रागावल्यास मीि पावतो नाश, हे कुडिसंगमेश. 

 
३५५ 

 
  पेटती िुि येते िवझिवता, 
  कोण िवझवी धरती माता ? 
  बांधारा प्याल्यास नीर, 
  कंुपणि िरल्यास शेत, 
  नारी आपल्या घरी केल्यास िोरी. 
  आईिे दूध झाल्यास वीष, कुणासमोर करावी तक्रार ? 
  हे कुडिसंगमेश् वरा, तुम्ही मजवर रागावल्यास मज ते 
  सोसवेि कां हो ? 

 
३५६ 

 
  मम गुणावगुण ममठायी किरतो मी संपादन, 
  तवसम कसा बरे मी होईन ? 
  अप्रितम मिहम देवा तवसम कसा मी होईन ? 
  कूडिसंगदेवा, तव करणीनेंि झािो मी ! 
  तुम्हीि सांगा, मजवर करावा का तुम्ही कोप सांगाबापा ? 
 
 बसवशे् वरानंी िवनिवल्यावर प्रभदेुवानी बसवेश् वबरािें महात््य दाखवनू देउन अके्षप करतात. 

 
३५७ 

 
  आराधून किरती का िवरोध ? पूजुनी पूजेिी 
  व्हावी का िवस्मृित ? 
  जंगम किगािे जाणकार, िुकतीि का हे ममक ? 
  वारा गंध एकिि झाल्यागत, आहे बा या जगात, 
  हीि िकती वाता िमळिविास कीं बसवणणा ? 
  तव िशशु स्नेह, आठवण, िवस्मरण, हे वसुधेच्या 
  प्रमथाना होईि का बरे मान्य ? 
  जाणून पािहल्यास, गुहेश् वरािा शरण 
  अल् ियास तंूि असशी बा परमाराध्य हे संगनबसवणणा. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

 माझा तू परमाराध्य अहेस, यािा तुला िवसर पडला अहे. ऄसे प्रभदेुव कथन करतात. ते ऐकून 
बसवदेव िवनयाने सागंतात. 
 

३५८ 
 

  ममगित मित तूि असशी देख देवा. 
  मम गुरू परमगुरू असशी तूि. 
  मम अतंरंग ज्योित असशी तंूि. 
  कूडिसंगमेश, तूि मम गुरू, मीि तुझा िशष्ट्य. 
  हे तव शरण िसद्धरामदेवाना असे हे अवगत, 
  करावी कृपा मजवर हे प्रभो ! 

  
 माझा परमगुरू तु्हीि ऄसल्यािे िसिंरामदेवाना माहीत अहे ऄसे सागंून बसवदेव मठास याव े
्हणून प्रभदेुवास िवनिवतात. तेव्हा िसिंरामदेव,बसवदेवाचं्या रॅेष्ठतेिी स्तुती करून प्रभदेुवानंा मठास 
अगमन करण्याबद्दल नम्रतेने सागंतात. 

 
३५९ 

 
  ऐका हे देवा ऐका ! 
  आिद अनािद नव्हते तेंव्हा, होता बसवणणाि भ त. 
  नाद कबदु कळा नव्हते तेंव्हा, तंूि होतास जंगम. 
  िशव-शग् त उदयापूवी बसवणणाि भ त. 
  आकार िनराकार हे शबद उद्भवणयापूवी तंूि जंगम. 
  उभय भावाठायीं असू शकेि का हो भेद ? 
  हे किपििसद्धमग्ल् िनाथ, बसवणणा कोण ? 
  हे तुझ्या तूि ओळखून करावी बा करूणा प्रभो. 

 
 िसिंरामदेव, बसवदेवाच्या घनतेिे िनवदेन नम्रपणे करीत ऄसताना िन्नबसवदेव येउन नमस्कार 
करतात. 

 
३६० 

 
  शरणु शरणार्तथ. 
  महादेवाच्या देवा, तुज शरणु, शरणार्तथ. 
  परब्रह्म स्वरूप शरणु शरणार्तथ 
  िनराकार तत्वा, तूि गित-मित, तव िरणी शरणु शरणार्तथ. 
  सित पितच्या पे्रमािा रूसवा ते अित पे्रम असल्यािे आहे प्रितक ! 
  तुमच्या शरण बसवणणािा स्नेह, राग पाहून हे गुरो 
  मम मिन न येई शंका. बाजारातल्या जमावांत अिभमानाच्या 



 
 अनुक्रमिणका 

  गोष्टी िवकतात का हो ? 
  रस्त्यात उभारून अनुभावाच्या, प्रीतीच्या गोष्टी करणें 
  होतसे हो हास्यास्पद. 
  संगनबसवणणात, तुमच्यात नसे हो भेद, 
  हे जाणुन बुजून पुन्हा जाणयािे नाकारता, हे तुम्हास वाटते कां उिित 
  कूडििन्नसंगमनाथािा शरण संगनबसवणणाि 
  तुमिा प्राण आहे, असे असून तुम्ही कोणावर किरता हो रूसवा ? 
  करा कृपा हे प्रभुदेवा. 
 

३६१ 
  
  भ तािी उन्नती त्यािी अवनती, जंगमािी उन्नती 
  त्यािी अवनती, यािी तुम्हास नाहीं का जाण 
  प्रभो, तुझा प्राण तो बसवणणािा प्राण, 
  बसवणणािा प्राणि तुझा प्राण, 
  तुझी छाया तीि बसवणणािी काया, 
  बसवणणािी कायाि तुझी काया; 
  तुजिवण बसवणणा नाहीं, बसवणणािवना तू नाहींस, 
  दुजे करून पाहता न येई, 
  हे तुम्हास अवगत असुनही िवनाकारण रुसतो कां हो 
  जाणता ? 
  िािताना घोडा ठेिाळतो म्हणून त्यास निशकवता िाि, 
  िगाम तोडून मारतात कां हो या जगी कोण ? 
  िवस्मरणानें आिेिे अवगुण पारखुन न पाहता तव गृहास 
  करावे हो आगमन 
  कूडििन्नसंगमदेवा, तुमच्या शरण संगनबसवणणा कोण 
  यािा तुम्हीि करा हो फेर िविार 

 
 िन्नबसवदेव िवनवीत ऄसताना मिडवाळ माििदेव, प्रभदेुवास िवनम्रपणे ्हणतात. 

 
३६२ 

 
  शरणु शरणार्तथ, िक्ष देऊन ऐंकावी माझी िवज्ञापना, 
  आिा बसवणणा मृत्युिोकी गुरूरूप करूनी धारणा 
  आिा िन्नबसवणणा मृत्युिोकी किगरूप करूनी धारण 
  प्रभुदेव आिात तुम्ही मृत्युिोकी जंगमरूप करूनी 
  धारण भग् तच्या अिभवृिद्धस बसवणणा झािा कारिणक 
  ज्ञानाच्या अिभवृिद्धस िन्नबसवणणा झािा कारिणक 
  या उभयताठायी सामाविेल्या महाघनास तुम्हीि झािात 



 
 अनुक्रमिणका 

  कारिणकि गुरू किग जंगम हे ितन्ही असती एकोभाव, 
  यात असंू शकेि का िभन्नभाव, बसवणणा-िन्नबसवणणांिी 
  िवनंती न किरता अमान्य, 
  कििदेवर देवा करावे आगमन 

 
 िन्नबसवण्णा, मिडवाळ माििदेव यानंी िवनवणी केल्यावर प्रभदेुव संतुष्ट होउन, बसवदेवािें 
महात््य ऄनेक िरतीनें स्तोत् करतात. 

  
 िनत्य बसवण्णा, िनरंिन बसवण्णा, सििदानंद बसवण्णा, ऄखंड पिरपूणमबसवण्णा, ऄनंतकोटी 
ब्रह्माडंास अधाररूप बसवण्णा, िरािर सकलास रक्षण करणारा सिंममरूपी बसवण्णा, िशवािार िक्वती 
बसवण्णा, सवािार संपन्न बसवण्णा, र्षड स्थल ब्रह्मरूप बसवण्णा, सवांग द्धलगमूर्मत, स्वानुभाव सारोिंार 
बसवण्णा, िंगमप्राणी द्धलगैक्य बसवण्णा, अरूढ दासोही बसवण्णा, िनस्सगं िनिरूप बसवण्णा, 
िशवसमयप्रितष्ठा स्थापनािायम बसवण्णा, ऄशा प्रकारे स्तोत् करून प्रभदेुव बसवदेवास नमस्कार करतात. 

 
३६३ 

 
  आयताठायी पािहिा पूवािारी, 
  स्वायताठायी पािहिा पूवािारी 
  सािनध्याठायी पािहिा पूवािारी 
  गुहेश् वरकिगाठायी पूवािारी संगमबसवणणाच्या 
  रॅीपदी म्हणतो मी नमो नमो 

 
३६४ 

 
  गुरुस्थि किगस्थि जंगमस्थि प्रसादस्थि, 
  हे करस्थिाच्या इष्टकिगाठायी सामावल्यािे कोणास होते  
  हो अवगत ? 
  िनवंिकत्व, िनत्यिनज िक्रयेिे भग् तस्थि, 
  बसवणणािवण कोणास होते अवगत ? 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरणास होऊनी शरणागत 
  मी जगतसे 
 

३६५ 
 
  जन्मिेल्या कुळीत न िमसळता, आपिे अग्स्तत्व कुणी प्रबि केिे 
  सांग बा तूि ? 
  िवस्तारिेल्या तीन पवकतास, आपिे मनास िवस्तारू न देता, 
  किग जंगमािी सेवा करीन होऊनी जजकिरत, 
  कोण झािे हो स्वयकिग तुम्हीि सांगा ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  स्वतिःि किग, स्वतिःि शरण स्वतिःि झािा भोग, 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरण संगनबसवणणास म्हणतो नमो नमो 
 

३६६ 
 

  दासोहाच्या सेवेत तनु होऊनी क्षीण, किगध्यानी मन िझजुनी, 
  धन जंगमास्तव करूनी व्यय, जयशािी झािेल्या संगनबसवणणािवण 
  नाहीं मी पािहिा कोण. 
  हे गुहेश् वरा, तुमच्या शरण संगनबसवणणास म्हणतो मी नमो नमो, 

 
३६७ 

 
  एका शरणाने िनराकारास आिणिे साकारास, 
  त्या साकारात भग् तस स्वायत्त केिे एका शरणानें, 
  त्या भग् तस सुज्ञानमुख केिे एका शरणानें 
  ते सुज्ञानि किग झाल्याने त्यास धारण केिे एका शरणानें 
  त्या किगास आपल्या सवांगात वेधुन घेतिे एका शरणाने, 
  त्या सवांगास िनवाणसमाधींत िनश् िि केिे एका शरणाने, 
  मी िनवकणांत िनश् िि होऊन अगम्य झािो म्हटल्यास, 
  भग् तकंिपत म्हणवून, मज येणयास िािविे आपल्या 
  िठकाणीं एका शरणानें 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरण संगनबसणणािें देखुनी रॅीिरण, 
  मी वाििो करीत वंदन. 

 
 प्रभदेुव प्रसन्न होउन बसवदेवािें स्तोत् करीत ऄसताना बसवदेव, प्रभदेुवािें स्तोत् करतात. 

 
३६८ 

 
  िािे पायािवण, धरी तसे हातािवण, 
  सहज पाही डोळयािवण. 
  कायािवण रंग, मथनािवण संग ! 
  त्याठायीं होऊनी स्वयेिीन, िशिेवरिा-देह 
  न ओळखे स्वतिःस, देह स्वतिःनि ओळखत. 
  पहा, हो अिवरत माझ्या पाठीस िागून आिेिी ही रीत 
  धरिी जडत्व मम काया, ितिी कळवळ समजणयास्तव. 
  पाविो पाविी दावीतसे अनुभाव. 
  बसल्या जागी िंगडा, उभारल्या जागी पांगळा, 
  िजकडे पहावे ितकडे पिरपूणक, 
  हळुहळु आंतिरक पाही कसास िावून 



 
 अनुक्रमिणका 

  दाखिवतसे जाणकारानो तुम्ही जगा म्हणून. 
  झािरीच्या वरती धवि छत्र धरून, 
  बिवान थांबिवतो हत्तीस धरून, 
  कूडिसंगमदेवाच्या महामनेत प्रभुदेवांिे मागुनी रक्षण 
  वाििो मी. 

 
३६९ 

 
  समजािविा आिद; दावीिा अनािद, 
  केिा इहास पिरहार केिा परासग्स्थरिः, 
  दािविा घन, तोषिविा मन. 
  दावुनी अतंिःग्स्थती गित केिा आयत, 
  पाडुनी तनुिे िवस्मरण, महािे, महत्त्व करी कथन; 
  पूवारॅय मागे सारून, 
  केिा पुढच्या गितिी शंका िनरसन. 
  कूडिसंगमदेवाठायीं, प्रभुदेवांच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो 

 
 या पद्रातं बसवदेव, प्रभदेुवािें स्तोत् गातात. 
 

राग : गुज्जरी 
 

  गुरू िरण हीि गित गुरू िरण हीि मित 
  गुरू शबद मज पिरस पावन । 
  नगुरोरिधकं न गुरोरिधकं 
  न गुरोरिधकं वदतसे रॅृित ॥पल्लव ॥ 
  नि जात अजात जीनत नि 
  नि खेिर नि भूिर 
  नि अन्य सुख आिरीत 
  भ्रांतरिहत िनभ्रांत होय किगैय ॥१॥ 
  यत्र तत्र िशव तत्व नि साधक 
  नि अष्टतनु मूर्तत ! 
  अष्टमद बांधुनी केिा िनश् िि. 
  अष्टदि कमि तूिी पूजकगुरो ॥ २ ॥ 
  आकार-िनराकार-साकार सन् मत 
  नि अवकाश मन कामनेश 
  आकार िनराकार साकार सन् मत 
  एकांतातकरी वास िनज किगैय गुरो ॥ ३ ॥ 
  जीव-देह, देह जीवातीि 
  अन्य िभन्न नि भावुक । 



 
 अनुक्रमिणका 

  समस्थानाच्या सुखािा सुख भोगी 
  अणु-रेणु स्थूि-सुक्ष्म भिरत तूि गुरो ॥ ४ ॥ 
  भंृग पुष्ट्प पिरमिात बसल्यापिर 
  किग संग सुख िनिेप 
  अगं किग संगी झािेिा िशवयोगी 
  संग कूडिसंगमदेवाठायीं प्रभुदेव ॥ ५ ॥  
  



 
 अनुक्रमिणका 

८ 
 

 बसवशे् वर प्रभदेुवािंी स्तुती नानािवध मुखानें करीत ऄसताना प्रभदेुव, अता स्तोत् करू नकोस 
्हणून बसवदेवास सागंतात. 
 

३७० 
 

  मन मन होऊनी एक, झािे बा ज्ञान स्वय, 
  आता स्तुित करणयास असे का वाव सांग तूि ? 
  शबदास ना अवकाश, गुहेश् वरकिगाठायी झािे एकाकार 
  अन्य ना देख संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुव, बसवदेवाना िनरूपण करीत ऄसताना अणखी एक िवशरे्ष अिधक्य पािहल्यािे सागंतात. 
 

३७१ 
 
  नीर क्षीर एकरूप झाल्यािे पाहून ते प्रत्येक करून 
  कोणी पािहिे नाही, 
  कोणी नाहीं केिी प्रशंसा, 
  टंकानें सोने झाळल्यावर मध्यें अतंर िदसेि कां तूि सांग बा ? 
  अिरां रांािसिे त्या कपूकरापिर झाल्यािी ती रीत पाहून त्याच्यापुढें 
  त्याच्यासमोर प्रशंसा करून सांगतात का ? 
  ते असो संगनबसवणणा, गुहेश् वराच्या डोळया देखत 
  तुझ्या कृपेने मी देिखिे एक असामान्य; 

 
 प्रभदेुवािें िनरुपण ऐकून बसवेश् वर ऄत्यंत अतमतेने प्रभदेुवास पुसतात, तु्ही अणखी कोणते 
ऄसामान्य पािहलात ? 
 

३७२ 
 
  देव देवा महाप्रसाद; 
  तव कथनागत तव िरणी वास किरतो 
  हो मी अिवरत 
  दुज्या भेदाने मी रािहल्यास तुमिीि साक्ष, 
  देिखल्यानें तव रॅीपद, झािे मम भव नाश. 
  हे कूडिसंगमेशा, तुम्हाहून नसे असामान्य कांही, 
  अशी किरते रॅृित स्तुती. 
  हे प्रभो तुम्ही जे देिखिे ते असामान्य कोणते सांगावे मज. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुवानंी ऄसामान्य ऄसल्यािे िनरूपण करून मि कृताथम कराव,े ऄशी बसवरािदेव िवनवणी 
करतात. मरूळ शकंरदेव हे बसवदेवाचं्या प्रसाद कंुडात शरे्ष प्रसाद सेवन करीत बारा वर्षापासून तसेि 
अहेत. अपले िनिस्वरूप प्रकटन न करता वास करीत अहेत ऄसे प्रभदेुव बसवदेवाना कथन करतात. 

 
३७३ 

 
  वाटेवर पडिेिे मािणक 
  पुरिेिे िनधान, कोणाच्याही नजरेस नाही बा पडत. 
  मरणाऱ्यास गवसेि कां संिजवन ? 
  अज्ञ-मंद दृिष्टस पिरस िदसे हो पाषाण, 
  तद्यत् राहतात िशवशरण. 
 
 गुहेश् वरािे शरण मरूळ-शकंरदेवािे स्वरूप ऄसे अहे. िाण संगनबसवण्णा. 
 

३७४ 
 
  आिदस केिा तो अनंगमुखी अपकण, 
  अनािदस केिा प्राणमुखी अपकण, 
  मनास केिा ज्ञानमुखी अपकण; 
  आपणास िनराकाराठायीं करूनी िनकरृत; 
  अत्यानंद प्रसादाठायी झािा तो तद्यत; 
  प्रसादिि प्राण; प्रसाद हीि काय, प्रसादिि ज्ञान, 
  प्रसादिि ध्यान, झािे बा प्रसादिि भोग 
  असा आहे आमच्या गुहेश् वरकिगाठायी आमुिा 
  िनजप्रसािद मरूळशंकरदेव, बा संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवाने ऄशाप्रकारे मरूळशकंरदेवािे महात््य वणमन करून सागंतात, ते ऐकून बसवदेव 
द्धिताक्ातं होतात. आतके िदवस माझ्या दारापुढें महाद्धलगैक्य पावलेले शरणािा वास ऄसताना त्यािंी 
ऄंतःस्स्थती मि िाणता अले नाहीं, हे फार वाइट झाले ऄसे बसवदेव ऄनुतापाने ्हणतात. 
 

३७५ 
 
  देवा, तुमिे शरण येऊन माझ्या दारी करीत असता वास 
  स्मरण-िवस्मरणाने झािा माझा नाश. 
  माझ्या नाशास ना अतं, ना पार. 
  कूडिसंगमनाथ, माझी भग् त  झािी 
  हजारो व्रत नष्ट झाल्यापिर. 

 
 



 
 अनुक्रमिणका 

३७६ 
 

  कायेच्या कपटापासून कें व्हा होईि हो माझी सुटका ? 
  सापडिो मी या माया प्रपंि पाशांत; 
  व्यथक संभ्रमािे वाटे थोरपण. 
  हे कोणत्या भावनेिे आहे मुख हे न जाणता 
  झािो देवा ज्ञान शून्य 
  तुम्ही माझ्यात िनर्तमिेल्या अितभयकंर अष्टमदायोगें 
  ते तुम्हास नाहीं हो पाहू शकिे. 
  मम तनुिे अवगुण, मम मनीिे मकक टपण 
  न सोडी हो मज, काय होणार माजी गत 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या शरणांिी िनजग्स्थती 
  न जाणता, देवा, झािो हो मी भवदुिःिखत. 
 
 मरूळशकंरदेवािंी कृपा मिवर कधी होणार हो ? ्हणून बसवदेव प्रभदेुवास िविारतात. 

 
३७७ 

 
  नदीच्या मध्यात नावेतून उतरल्यागत, झािी हो मम भग् त ! 
  िढुनी झाडांवर हात सोडल्यापिर, झािी मम भग् त ! 
  िशव िशवा, झािा मम िवनाश हे गुरो ! 
  कूडिसंगमेश् वर, मरूळशंकरदेवािी कृपा कधी 
  होणार मजवर, सांगावे हे प्रभो ! 

 
 बसवदेवािंी िवनवणी ऐकून प्रभदेूव सागंतात. 

 
३७८ 

 
  तोडुनी कच्चफेळ त्यास रगडून िपकिवतो म्हटल्याने िपकेि का ते ? 
  पिरमळािवण कळी उमिवुन वेणीत  
  माळल्यास सौरभ दरवळेि का ? त्यािे ? 
  िशवशरणांिी अतंिःग्स्थती सगळयाि काळी 
  ती िदसू शकेि का ? 
  सुसमय येता क्षणी आपणि होई ती प्रकट. 
  गुहेश् वराच्या शरणांिी उन्नतग्स्थती पाहतािि िवस्मृित- 
  प्रकाश पािहिेल्या अधंारागत- 
  पाहता पाहतािि होई िनिःपात, बा संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवािें िनरूपण ऐकूनी बसवदेव, मरूळशकंरदेवाच्या िरणास वदंन करतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

३७९ 
 

  आभाळा आड असिेल्या िवजा पिर, 
  देहाआड असिेल्या आत्म्यापिर, 
  भूमीआड असिेल्या िनधानागत, असणारी 
  तुमिी अंतिःग्स्थती कोण हो जाणकार ? 
   देवा, तुमिी िनजग्स्थती अनेक कािापासून 
  पाहूनही झािे माझ्याकडुन अिक्ष्य. िवस्मृितने झािो देवा मितहीन 
  माझ्या अपराधास नाही अतं नसे पार. 
  त्राही त्राही, तारावे मज कूडिसंगमेश् वर. 
 
 बसवरािदेव, मरूळशकंरदेवािी घनता िन्नबसवदेवास िनरूपण करतात. 
 

३८० 
 
  डोळयात ना कल्मष, कायेत ना माया, 
  मनात ना िवस्मरण देहािी ए जाण िनदेहािीिह नसे जाण. 
  सूत्राच्या बाहुिीसारखी 
  असिेिी ही अत्याश् ियककारक पहा हो ही मूर्तत ! 
  सेवुनी किग जंगमािा शेष प्रसाद आहे हा अत्योन्नत िनश् िि, 
  या महाप्रसािदस पहा हो ! 
  आपणास ओळखतीि म्हणून, या जगाच्या डोळयास 
  मायेिा अधेंर पसरवून, आपण िनत्य िनजपदी 
  झािा तो तद ग ! कूडिसंगमदेवाठायीं, 
  या मरूळशंकरदेवािे अग्स्तत्व पहा बा िन्नबसवणणा. 

 
 बसवदेवािें िनरूपण ऐकुन िन्नबसवदेव, मरूळशकंरदेवाच्या स्स्थतीिी वाखाणणी करतात. 

 
३८१ 

 
  अर्तपिा हो अगं आिारास, आिार अपुकनी अगंास, 
  झािा तो आिारकिग प्रसािद 
  अर्तपिा प्राण, किगास, किगास अर्तपिा प्राण 
  झािा प्राणकिगी प्रसािद 
  देहभावािा अहंकार, दासोहभावाविण न होई पिरहार, 
  यास्तव किग जंगमािा होऊनी सेवक 
  झािा हो जंगमकिग प्रसािद, 
  सत्य शरणांच्या आंगणात पडिेिा अन्नािा िशत 
  उििुनी सेवन करीत, बारा वष ेराहुनी प्रसाद कंुडात 



 
 अनुक्रमिणका 

  झािा हो तो िनरंतर प्रसािद 
  कूडििन्नसंगमदेवाठायी, मरुळशंकरदेवाच्या 
  रॅीपदािी घनता तुमच्याने जाणून झािे हो मम रक्षण 
  बा संगनबसवणणा 

 
 िन्नबसवशे् वर अिण बसवशे् वर हे ईभयता मरुळशकंरदेवािी रॅेष्ठता अनंदाने वाखािणत ऄसताना, 
मरुळशकंरदेवाच्या स्स्थर स्स्थतीिी गुप्त भावना शवेटी प्रकट झाल्याने, मरुळशकंरदेवािा ऄतंसमय िवळ 
येउन ठेपला अहे. िनत्य िनरव यात मरूळशकंरदेव िनरवय पावणार अहेत ऄसें प्रभदेुव, बसवरािदेवाना 
िनरूपण करतात. 

 
३८२ 

 
  कामाच्या डोळयािा काटा िनपटून, 
  भूिमच्या कायािी सीमा नाशून, 
  होम जािळल्या दक्षािे िशर केिे हनन, 
  ऐशा िनस्सीम शरणांिी िनजग्स्थती येईि का जाणता ? 
  जाणणयास होईि असाध्य उपमेच्या असती अतीत 
  गुहेश् वरािे शरण कसे असतात हे पािहिास 
  कां संगनबसवणणा ? 

 
 िनराकार ऄसलेला प्राण िनरवय होण्यािे साध्य अहे परंतु काया ही िड अहे ती कशी काय 
िनरवयव होणार ? त्यािे वमम सागंाव े्हणनू बसवदेव, प्रभदेुवाना िविारतात. 

 
३८३ 

 
  किगाठायी अर्तपत झािेिे काया सुख, किगाठायी झािे ते िीय 
  अगंकिगाठायी पुन्हा िनके्षिपिे असे म्हणणयािे 
  शरणाना कारण तरी काय ? 
  शरणांिी प्राण किगाठायी िक्षणल्याने होई तो िनरवय 
  पिर कमानीं आिेिी काया, िझजिवल्याने, 
  होते का ती स्वरा, सांगावे त्यािी कोणती असे ती रीत ? 
  हे कूडिसंगमनाथा तुमिे, शरण असुनी कायाधारी 
  ते कसे होतीि हो िनमाय 
  ते मज एकदा सांगा देवा, तुमिा धमक 

 
 तुमिे शरण देहधारी ऄसून िनिाठायी िनश् िल कसे होतात हे मि सागंाव े ्हणून बसवरािदेव 
िविारतात तेव्हा प्रभदेुव शरणािें महात््य िनरूपण करतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

( राग : गौळ ) 
 

  निकमक काया नि कमक मूर्तत ।  
  परब्रह्म वदत आपण, नि िनमोही ॥ पल् िव ॥ 
  माता िपता उदरी नि जात जिनत 
  रेॄत-पीत कपोत षड वणक रिहत 
  नि मूर्ततती असे स्वय, नसे नवमास भिरत 
  अिवरळ किगकळा प्रकाश असे तो शरण ॥ १ ॥ 
  आिरण अनुसरताना पाहुनी जगािी रीत न घेई आधार 
  बोिीस नसे कबदुिा अिंकार 
  नि तो पद्मपिरमळास धावणारा भ्रमर 
  भवकुळास कजकीिा िवभ्रांत शरण ॥ २ ॥ 
  जारां स्वप्नी सुषुिप्तिा नि तो िोभी 
  आगमाच्या कुळातिा नि तो भोगी 
  तेजस रंजनेिा नि तो गिणत गुिणत 
  सहज िनत्य स्वय अभेद्र शरण ॥ ३ ॥ 
  कबदु किेच्या सुख शयनािा नि संपकक  
  एका आनंदाच्या िहरीत कजकीिा तो कंदमूि 
  भेदभाव िनरसुनी स्वये सुखास करुनी एक 
  बंध भेदास कजकीिा तो िनष्ट्कामी शरण ॥ ४ ॥ 
  नि तो िंद्रधर नि तो िंद्ररूप 
  इदं्र िापा पिर नसे त्यािा प्रभाव 
  भंृग रांािसत रुििस करूनी एक 
  गुहेश् वर किगाठायी झािा ऋणमु त  शरण ॥ ५ ॥ 

 
 याप्रकारे प्रभदेुव, मरुळशकंरदेवाचं्या शरणत्वािी रॅेष्ठता िनरूपण करतात. ते ऐकून बसवदेव 
्हणतात. 

 
३८४ 

 
  देवा, तव शरण आहेत हो परमसुखी 
  देवा, रे, तुमिे शरण कायेच्या कमाधीन न होता िनिःकमी आहेत 
  देवा, तव शरण मनीं िनिेप ज्ञानी होत. 
  कूडिसंगमनाथ, तव शरणांिी घनता मज सांिगतिात, 
  मी ऐकणयास असे हो असमथक, हे प्रभो मी म्हणतो तयाना नमो नमो 

 
३८५ 

 
  देवा, तव शरणांच्या उपग्स्थतीिे जाणकार नाहींत हो 
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  कोण स्वगक, मृत्यु, पाताळांत. 
  ते आहेत अघिटत घिटत, अखंिडत मिहमावंत, 
  िनजाणिी िनिेप भावुक होत, 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या शरणांिे अग्स्तत्व 
  जाणणयास असे हो मी असमथक. 

 
 मरूळशकंरदेवाचं्या रॅेष्ठतेिी प्रभदेुव अिण बसवदेव वाखाणणी करीत ऄसताना िन्नबसवदेव 
िनरूिपतात. 

 
३८६ 

 
  काया िवनािशल्यास काय ? 
  काया अिवनाशी असल्यास काय ? 
  काया बयिु झाल्यास काय ? मन मन पावे िय ? 
  घनास घन पाविेल्या शरणाना देखता, 
  कूडििन्नसंगमनाथिि हे होत असे मानून व्हावे शबद 
  मुनधिवना आश् ियास काय कारण, सांगा हो 
  संगनबसवणणा 

 
३८७ 

 
  आिदठायी ना जनन, अनािदठायी ना पोषण 
  मूर्ततठायी ना अविंबन; अमूर्ततठायी ना भावना. 
  जािणवेत ना जाण; िवस्मरणात ना िवस्मरण. 
  असे असिेिेि ब्रह्म देख ! 
  मम मन पावुनी िय, घन घन झाल्याने एक. 
  आिणक मनास व्हावे का िवस्मय ? 
  कूडििन्नसंगमदेवािे शरण कायारूिप कंथा न िवनािशता. 
  पावल्यास बयिु, हे िनज अनुभव घ्यावे हो समजून 
  असे हे झािे तरी कसे ? येईि का असे म्हणता संगनबसवणणा ! 
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९ 
 

 मरुलशकंरदेव िनरवयल समािध पावल्यािे महात््य प्रभदेुव बसवरािदेव, िन्नबसवदेव, 
िसिंरायदेव अिद सकल िशवगण वाखाणणी करतात. परमानंदाने प्रभदेुव, वसवदेवाचं्या पिरिमत गृहातं 
प्रवशे करतात. 

 
  मन धनी आल्यास माझ्या घरा 
  बांधुनी कनकािें तोरण, करुनी षड सम्माजकन 
  घािुनी रांगोळी, वदतो मी उघे िांगू भिा 
  कुडिसंगमनाथ, तुमिें शरण प्रभुदेव आल्यास 
  नाितो मी फुगुनी रंगूनी होऊनी हषकभिरत. 

 
 प्रभदेुव, बसवदेवाचं्या मठास िनघाले ऄसताना, मोत्यािा तोरण बािंधला होता, पायघड्याकिरता ं
देवागंवस्रािें सोवळे अंथरण्यात अले होते, नवरत्नखिित झालरी सोडण्यातं अल्या होत्या. र्षड स्यािमन 
करून रागंोळी घातली होती. पंिमहावाद्रासमवते कळस, अरसा घेउन स्वागतास िनघाले होते. सुवािसनी 
मोती मािणकािे अरती धरून मंगलस्वरानें गात होत्या. बसवदेवाबरोबर मिडवाळमाििदेव सावधान ऄसा 
ईद घोर्ष करीत सोड ळबािरसाचं्या खादं्रावर हात घालून िन्नबसवदेवाबरोबर हसत मंदस्स्थताने संभार्षण 
करीतएकातं मठास अगमन करतात. असनारूढ झालेल्या प्रभदेुवािंी पादपूिा बसवदेव करतात. 

 
३८९ 

 
  पिरिमतास आिणिे िािवत 
  हषाच्या कसहासनावर झािा परमगुरू साकार. 
  परमानंद जिानें करूनी पादािकन, 
  िदव्यगंधिि सुगंध िेपुनी, अक्षय अक्षता वाहुनी 
  हृदयकमि पुष्ट्पानें किरतो पूजन 
  ज्ञानवासनाििधूप घािून, 
  सुज्ञान दीपारती ओवाळून, 
  भग् तरसायन नैवेध समपूकन, 
  परमहषोदकाकन हस्तमज्जन करून 
  ित्रकरण शुद्धिि तांबूि देवनू, 
  समरसासंगे कुडिसंगमदेवािा शरण 
  प्रभुदेवांिी झािी मजवर करुणािः 
  पूजेच्या वळेी बसवदेव िनवाळी ओवाळीत गातात. 
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राग ििित 
 

  जय जय रॅी महादेव जय जय रॅी महादेव 
  जय जय रॅी महादेव तुज नमन गातसे मम मन ॥ पल्लव ॥ 
  ॎ भूिःॎ भूविः वदतसे मम मन । 
  भगोदेवस्य धीमिह तुज नमन वदे मम मन ॥ १ ॥ 
  यतो वािो िनवतंते अप्राप्य मनसा सह । 
  तस्मै रॅी गुरू किग तुज नमन वदे मम मन ॥ २ ॥ 
  हररूपं काया संबंध गुरू रूपं प्राण संयुतं । 
  अशिररात्म संबंध गुरू िशष्ट्य मनुरांहं ॥ ३ ॥ 
  दीघक दंड नमस्कारं िनिकजं गुरू सिन्नधे । 
  शरीरप्राणमथंि सनदुरूभ्यो िनवेदयेत ॥ ४ ॥ 
  भवरोग वैद्र आहे सतंू या रॅद्धें ने आिो शरण 
  कूडिसंगमदेवा तुज नमन वदतसे मम मन ॥ ५ ॥ 

 
 ऄष्टिवधािमन पूिेच्या वळेी िन्नबसवदेव मंगळारती गातात. 

 
राग : ििित 

 
  िन्नसंगमनाथ गातो तव मंगळगीत । 
  शरणमुखाकिगा तव सुखें पहात ॥ पल्लव ॥ 
  आपिे अहंकारािद गुण िवस्मरणे िनरसून 
  गाठायी होऊनी संगी संग झािो तो किग । 
  आपिे सवांग तत्त्व महत्तािद सकि गुण 
  िवस्मरून त्या शरणाठायींि झािा संग ॥ १ ॥ 
  आपणास्तव तो कांही नसे इग्च्छत 
  किग पे्ररणेने आल्यास येवो 
  ते कांही आिे तरी सकिसंबंधसिहत 
  किगाठायी अनूरांिहत झािा संग॥ २ ॥ 
  असेना का िवध िवध पदाथक आपिे वांिछत 
  आिेिे किगदेवास्तव, अपकणा आधीि झािे ते अर्तपत 
  आधीि स्वयिंि त्या किगाठायी पावे संयोग 
  जे येई सकि ते तेथेि करी अर्तपत ॥ ३ ॥ 
  तयािे मन किग संग, नयनािद िा 
  तेथेि होई संग, प्राणास किग िनके्षप संग । 
  तो कोठे करी संग तेथेि होतो अभंग 
  संग, किगाठायी िनरंतर झािा तो संगी ॥ ४ ॥ 
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  िनरूपािधक किगाठायी आपण उपािध अवधी म्हणून 
  सोपािधक संगासनि करूनी घेई तो प्राप् त 
  देविोक मृत्युिोक या सीमा ओिांडून 
  िनस्सीम शरण झािा कूडििन्नसंग ॥ ५ ॥ 

 
 बसवदेवानी, प्रभदेुवािें ऄष्ट िवधािमन र्षोड्र्षशोपिारानें ऄिभवदंन केले, तेव्हा िन्नबसवदेव पादािमन 
करून पादोदक घेतात.                                        

 
३९० 

 
  िनत्यिि भ त, तयाच्या घरास 
  घन िैतन्यरूिपजंगम आल्यास, 
  जििवण जिानें केल्यास पादािकन 
  ते पादोदकिि होई महापदोदक 
  त्या पादोदकिा करूनी स्वीकार 
  झािो मी आनंदपरवश, 
  हे देवा कूडििन्नसंगमेशा. 
 
 ऄष्ट िवधािमन करतो ्हणून िन्नबसवदेव सागंतात. 
 

३९१ 
 
  अगंावर जे किरती किग धारण 
  ते सकि संगमनाथ, ही भावना संगनबसवणणािीपिर 
  मज नि तो भाव जाण. 
  पाहताि किगैय शरणास 
  रॅदे्धनें तयांच्या िरणास करी वंदन मन्मन. 
  पाहता तयाना करूणामृतािा वषाव होई मजवर. 
  तयांच्या पदास अष्टिवधािकन षोड शोपिार 
  किरतसे मम मन. 
  कूडििन्नसंगमदेवा, तुमच्या प्रभुरूिपजंगमास 
  पाहून, पूजा करकरून नि थके मम मन. 

 
 िन्नबसवदेव, प्रभदेुवािंी ऄष्टिवधािमनर्षोड्शोपिारे पूिा करतात. त्यानंतर मिडवाळ माििदेव 
पादपूिा करतात. 
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३९२ 
 

  सत-िित्त-आनंद िनत्य-पिरपूणक असे वदती. 
  पिर मी तसे मनापासून नाही वदत. 
  सत हेिि गुरू, िित्त हेिि किग आनंद हािि जंगम; 
  िनत्य हेिि प्रसाद पिरपूणक हेिि पादोदक असल्यािे 
  करून अनुरांहण, तुमच्या जंगमािा झािो मी भ त, 
  होऊन िनत्य तुमच्या जंगमास किरतो मी वंदन, 
  आनंदानें तुमच्या जंगमािे घेतो मी पादोदक होऊनी पिरपूणक. 
  तुम्हास पूजुन, करूनी अिकन होतो मी 
  परवश-भग् त  प्रसाद, मुग् तप्रसाद, िनत्यप्रसादािा 
  तुमच्या जंगमाकडून संपािदिा वर प्रदान. 
  कििदेवाच्या देवा, तुमिा शरण प्रभुदेवांच्या 
  रॅीपदी झािो मी मनमनन 
 
 मिडवाळ माििदेवानी प्रभदेुवास ऄशा प्रकारें ऄर्मिल्यानंतर सोड्डळबािरस पूितात. 

 
३९३ 

 
  ‘एकमेव न िद्यतीय ब्रह्म’ या 
  घन मिहमास देखता दृिष्ट मन मन सामावून, 
  तनु तनु िवरून, सकि करणेंिद्रये पाविे समाधान, 
  मम िशर तव िरणाठायीं न दूरावणास संग. 
  महादानी सोड्डळािा शरण प्रभुदेवास देखता, 
  तुटिी मम भवविेीिी मुळी. 

 
३९४ 

 
  िनत्य िनजतत्व होऊनी भग् तकंिपत ते वळिे मजकडे. 
  ‘‘वत्सं गौरीव गौरीशिः’’ ही रॅुित दावणयास्तव, 
  मजवर करूनी कृपा, दािवयिा आपुिे रॅीपद, 
  जय जय रॅी महादेव, जय जय रॅी महादेव, 
  हे गुरुदेवा तुज नमो नमो ! 
  मम परमगुरू नमो नमो ! 
  सोडिविेस तू मम भवबंधन गुरू तुज नमो नमो. 
  मम महादानी सोड्डळ, तव शरण प्रभुदेवांच्या रॅीपदास 
  नमो नमो म्हणत जगतसे 
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 सोड्डळबािरस, प्रभदेुवािंी पादपूिा करतात. मनसोक् तभस्क् तने गातात. नंतर हडपदऄप्पण्णा 
येउन प्रभदेुवािंी पूिा करतात. 

 
३९५ 

 
  मन मन एक, झािे भाव भाव एक 
  मनास मनोहर झािे एक, भावास भाव झािे एक, 
  रॅदे्धनें मनमान्य झािेल्या शरणांिे घडल्यावर दशकन. 
  कळेना मज कुठिे ते िौिकक बसविप्रय कूडििन्नसंगा, 
  तुमिे शरण प्रभुदेवास 
  शरणु शरणु म्हणणयािवण अन्य कोणतेही मज ना ठाऊक  
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१० 
 
 ऄसंख्यात शरणगण येउन प्रभदेुवािें दशमन घेतात, पादाक्ातं होउन पूिा ऄिा करून, अिशवाद 
घेतात. सुख संकथा िवनोदानें प्रभदेुवािी सेवा किरत ऄसताना, त्या महागण समूहास बसवदेव मनभरून 
पहात ऄसताना त्यािें हृदयकमल फुलुन अले. ऄपेक्षा पूणम झाल्याने परमानंदात रंगनू नाितात. 

 
३९६ 

 
  रोपावर सागर वाहत आल्यापिर झािी मम भग् त, 
  आनंदाने रंगून नाितो मी, 
  कूडिसंगािे शरण आल्याने 
  अिभमानानें फुगून हषकभरे गंूगून मी नाितो 

 
३९७ 

 
  तव शरणांिे संगसुख कसा काय वाणंू मी ! 
  तव शरणसंगे सुख समगोष्टी करणयािे सुख असे हो अनुपम 
  ते सांगणयास झािो मी असमथक 
  कूडिसंगमनाथ, जमिेल्या तुमच्या या प्रमथगणांच्या 
  समूहातून, कधी कधीही, दूर न होणया पिर 
  करा मज देवा मी तुमच्या करूणेिी किपिा 
  

३९८ 
 

  देवा, तव महानुभावींच्या संगाने झािी  हो मम तनु शुद्धी 
  झािे मन शुद्ध, झािे देवा सवांग शुद्ध 
  झािे गारांच्या पुतळयास आकिगल्यापिर कूडिसंगमनाथ. 
  तव शरण प्रभुदेवांच्या कृपेनें 
  मज घन िाभल्यािे मी कसे काय सांगु ? देवा ? 

 
३९९ 

 
 प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर 

  
  जे काया धारक जिनत ते देव असेनात, का ? 
  देणारे का असेनात ? 
  माया साधन जाण असावीबा कजकणयािी, 
  मनािा काळोख कजकुनी, सुखी झािो 
  असे जे म्हणती, तयांच्या पाठी िागून छिळतो कमक. 
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  गुहेश् वरकिगािे 
  ककिित् स्मरण केल्यास, िवस्मरण अतीव होऊन छिळतसे 
  बा संगनबसवणणा, तू करीत असिेिे कितन ते 
  कशांत कांहीि नव्हे जाण. 

 
४०० 

 
 बसवदेव ्हणतात 
  
  देवा, हत्ती असे घन अकुंशास कसे म्हणता येई सान ? 
  पवकत असे घन कसे म्हणावे वज्र सान ? 
  अधार घन, कसे म्हणावे ज्योितस सान ? 
  िवसर असे घन तव कितन कसे म्हणावे सान ? 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या कृपेिी घनता तुम्हीि जाणता. 

 
 तुमच्या स्मृितच्या रॅेष्ठतेपुढे माया कशी िटकेल ? तुमच्या द्धितनापेक्षा रॅेष्ठ ऄसे काहंीि नाहीं ऄसे 
बसवदेव सागंतात, तेव्हा प्रभदेुव िविारतात. 

 
४०१ 

 
  कििततो म्हटिे तरी मनास नसे गवसतात, 
  जाणतो म्हटिे तरी ििन्हास नाही येत. 
  पािहिे म्हटल्यास ती नि मूर्तत 
  नि तनुत, नि मनात घन, ते तुमच्या मनी कसे झािे बरे वेद्र 
  गुहेश् वररूिप किगानें जगाच्या डोळयात अधेंर पसरवुन, 
  आपणास िुकवून घेतल्यािा भेद- 
  तुझ्यात दडिेिी रीत ती कोणती सांग बा मज संगनबसवणणा. 

 
 वाङ मनातीत ऄसलेली वस्तु, तुझ्या मनात ती लपलेली रीत मि सागं ्हणनू प्रभदेुव बसवदेवास 
िविारतात. 

४०२ 
 

  देवा, जगास आवरिी तव माया 
  तुज आविरिे मम मन जाण. 
  तू जाणतोस देवा जगास, मी जाणतो रे तुज. 
  हत्ती आरशात दडल्यागत, 
  तू ममठायीं झािास अतंगकत हे कूडिसंगमनाथ 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 तू महाघन परतत्व अहेस ्हणून काय झाले ? सुक्ष्म ऄशा माझ्या ऄंतरंगात तू लपला अहेस. ऄसे 
बसवदेव ्हणतात. यास प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 

 
४०३ 

 
  अतंरंगी िपिे म्हटल्यास ते भावनेस नि पूज्य. 
  बिहरंगी िपिे म्हटल्यास नि िक्रयाबद्ध 
  जाणात िपिे म्हटल्यास मितस नि प्रमाण. 
  भाव-िनभाव-िनशुन्य पाहणयािी रीत ती 
  कोणती सांग मज ? 
  गुहेश् वर या किगास जाणुन, होऊनी समरस 
  सुखी होणयािी रीत ती कोणती सांग बा संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवाचं्या सागंण्यास बसवदेव ईत्तर देतात. 

 
४०४ 

 
  मम तनु-मम मन या दोन्हीस करूनी िनवारण, 
  गुरूनी केल्यानें एक, मम अतंरंग-बिहरंग हे 
  दोन्ही असती तुमिेि देख 
  तुमच्याि अतंरंगी तुम्हासि दडवुन घेतल्याने 
  तुमच्या बिहरंगी तुम्हीि होऊन किरतो मी तुमिे पूजन. 
  तुमच्या जािणवेनेि जाणतो तुम्हास हो कूडिसंगमदेवा. 

 
 बसवदेवाना प्रभदेुव िविारतात. 

 
४०५ 

 
  संगायोगे झािी तनु त्या तनुयोगे पडिा िवसर. 
  िवसर पडल्याने, झािे तू-मी म्हणणें. 
  तू म्हणणे राहो ते बिहरंगी मी म्हणणे अतंरंगीते असो 
  या उभयभावािवण तुझ्या योगें 
  तुज जािणिे म्हणणे हा 
  िवपिरत भाव जाण. 
  या ज्ञान-अज्ञानाच्या खेळािा न टळे भ्रांत 
  गुहेश् वरकिग, तवठायीं िनश् िि झाल्यािी रीत 
  मज सांग बा संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ्हणतात 



 
 अनुक्रमिणका 

४०६ 
 

  मूढत्व आिण गाढत्व तूि असशी देवा, 
  तान्हुिी, तान्हुिा तंूि रे देवा 
  माझ्या थोरल्या बिहणीिा नवरा तंूि देवा. 
  कूडिसंगमदेवा, भ्रांत िनपटुन झािे हो सुग्स्थर. 
 
 माझी स्मृित-िवस्मृित, माझी शस्क् त, िशवात्मक तत्व े सारे तुझ्यािशवाय ऄन्य नाहींत. माझ्या 
सुज्ञानशस्क् तत भोगोपभोगी तुझ्यािशवाय दुसरे नाही भ्ातं िवरिहत भाव तूि अहेस. ऄसे बसवदेव सागंतात. 
प्रभदेूव, बसवदेवास िविारतात. 

 
४०७ 

 
  अज्ञान सुज्ञान या दोन्हीस िशव वदल्यास 
  या तुझ्या सांगणयास िशवज्ञानी करतीि का मान्य 
  िशव- शग् त हे दोन्ही तुि म्हटल्यास 
  महानुभावीना होईि का संतोष ? 
  आपण कोण हे न जाणतां अन्यिि सकि ब्रह्म 
  अशा या कमाच्या बोिीस आमिा गुहेश् वरकिग 
  देईि का बा मान्यता ? 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
४०८ 

 
  जािणवेने, जण जाणून, 
  जाणिि तू असशी, ही भ्रांित नसे हो मज. 
  जािणवेनें िवस्मरण िवसरून, 
  िवस्मरणिि तू असशी, असे म्हणणारा मी नव्हे हो. 
  देह-प्राण िनपटुन त्या देहास धरून, 
  देह तुमिा आहे, ह्या भ्रांितिा सूतकी नव्हे मी देवा. 
  तुम्हास जाणल्यािी जाण टेवूिन िभन्न, 
  जर मी पािहल्यास, वाहतो तुमिी आण कूडिसंगमदेवा. 

 
 या विनािा तात्पयाथम ऐकून प्रभदेुव, देव-भक् त  ही दोन्ही नाव ेतुमच्यात िदसतात. ही लपलेली 
रीत कोणती ्हणून िविारतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

४०९ 
 

  कायेस धरून असे किग, किगास धरून असे काया, 
  ज्ञानास धरून असे विन, विनानें दावणारे असे ज्ञान 
  किगांग हे दोन्ही तुझ्यात ऐय पावल्यािी रीत तो कोणतीं सांग ? मज 
  स्वरास धरून शबद समरस झाल्यािी रीत कोणती सांग बा ? 
  देव-भ त, या नाम सीमा दडुन गुहेश् वरकिगाठायी, 
  तद्यत झाल्यािी रीत ती कोणती 
  सांग बा संगनबसवणणा 

 
 बसवदेव सागंतात. 

 
४१० 

 
  घन गंिभर महाघनाठायी देवा झािो मी घनािा घन. 
  कूडिसंगम या प्रकाशाठायीं प्रकाश होऊन रािहल्यानें 
  शबदमुनध झाल्यािे मी कसा काय सांगू देवा ? 

 
 बसवदेवािें सागंणे ऐकून प्रभदेुव प्रसन्न होउन बसवदेवािें स्तवन करतात. 

 
४११ 

 
  आिदच्या किगास दािविेिा अिनिमष आज मी पािहिा. 
  कृतयुगािा स्कंद नामक गणेश् वर आज मी पािहिा. 
  ते्रतायुगािा िनििोिहत नामािा गणेश् वर पािहिा हो मी आज. 
  द्यापारयुगािा वृषभ नामािा गणेश् वर पािहिा मी आज. 
  किियुगातल्या जंगमाठायी अिनिमष बसव नावािा गणेश् वर 
  पािहिा मी आज. 
  मिा ज्यानी पािहिे, तुिा ज्यानी पािहिे अशाना 
  आज मी पािहिे देख गुहेश् वरा 
 
 प्रभदेुव, बसवदेवािें स्तोत् करतात. तेंव्हा बसवदेव, प्रभदेुवािें स्तोत् करतात. 

 
४१२ 

 
  मरवाच्या झाडापिर जात्याि िनमाण होतो पिरमळ 
  रंग बेरंग िमळून रूप केिे िवदु्रप. 
  हर या पे्ररणेंने, एक मोठ्ा वािरिधतिे कमळ सुकून. 
  करी भ्रमर त्या कमळात भ्रमण, त्यािे पंख तुटून 



 
 अनुक्रमिणका 

  गळल्यानें, झािे हो ते िनरंजन. 
  कापिेिे िवजेिे गुच्छ िढुन 
  कवटाळे िंद्र-कोरी प्रभेिी शांित होऊन अतंभूकत 
  कूडिसंगमदेवाठायी िप्रतीने करी िमिन 
  ऐशा प्रभुदेवांच्या पादपद्माठायी मी जगतो भंृग होऊनी 
 
 प्रभदेुव, बसवदेवािंी प्रशसंा करतात. 

 
४१३ 

 
  झािे हो मज बसवा तुजयोगे गुरू स्वायत, 
  झािे मज बसवा तुजयोगे किगस्वायत, 
  झािे मज बसवा तुजयोगे जंगम स्वायत, 
  झािे मज बसवा तुज योगे प्रसाद स्वायत 
  हे ितुर्तवध स्वायत केिास तूि 
  यायोगें आमच्या गुहेश् वरकिगास झािास 
  तूि आनंदस्वरूप संगनबसवणणा ? 
 
 प्रभदेुवास बसवदेवास तुझ्याने मी सवम स्वायत सपंादन करून कृताथम झालो ्हणनू सागंतात. तेव्हा 
बसवदेव -मी तुमच्यामुळे सवम काहंी िाणलो ऄसे सागंतात. 
 

४१४ 
 

  हे देवा, तप स्पर्तशत गुणायोगें झािो मी पूवािारी, 
  देवा, तव स्पर्तशत गुणायोगें झािो मी वृषभ 
  देवा, तुमच्या स्पर्तशत गुणायोगें होऊनी संगनबसवणणा. 
  गुहेश् वर शरणांच्या महागभांत 
  होऊनी िशशु किरते वास बा कूडिसंगमेशिः 

 
 हे ऐकून प्रभदेुव, बसवरािदेवास ्हणतात, 

 
  गुरु-किग-जंगम-प्रसाद 
  या महाघनास करतिामिक करून तूि मज दाखिविास. 
 

४१५ 
 
  गुरुस एकि गभक ( उगमस्थान ) किगास एकि गभक 
  जंगमास एकि गभक, प्रसादास एकि गभक 
  यास कोणी दािविे अमिोय करून? 



 
 अनुक्रमिणका 

  यास प्रज्विित करून, 
  िवभागून करतिामक करून कुणी हो मज दािविे ? 
  पूवािायक भग् त भंडारी बसवनाथ, 
  तू मज गुहेश् वरकिग दािवल्याने मज िदसती िोकािद 
  िोक सारे ककिित 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

४१६ 
 
  देवा, मम अतंरंगी तुम्ही होऊनी ज्ञान, 
  मम बिहरंगी होऊनी आिार मज आविरिे तुम्ही 
  मम मनी होऊनी घन कितनेनें झािात हो साकार, 
  गुरुस्थि, किगस्थि, जंगमस्थि, प्रसादस्थि, 
  या ितुर्तवधास मज दािविे इष्टकिगरूपाने 
  प्राणकिगाच्या मागािा अरां दावुन, 
  सकि असंख्याताना केिात हो पावन 
  हे कूडिसंगमदेवा, तुमच्यायोगे साऱ्या सम्मितिी झािे मज ज्ञान 
  याकारणें, देवा माझ्यानेि तुम्ही झािात, 
  ही गोष्ट मान्य करतीि कां हो तुमिे प्रथम ? 
 
 प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
 

४१७ 
 

  बसवणणा िाभिे बा मज तुजयोगे आिदिे किग 
  तव कितल्यानें िाभिे मज अनािदिे ज्ञान 
  तव कृपेनेंि प्राणकिगािे ज्ञान मज झाल्यािे 
  तुमिे प्रमथ किरती बा मान्य, 
  हे मी सांगतो गुहेश् वराच्या साक्षीने संगनबसवणणा. 
  तव प्रसादािा आहे मी िशशु. 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
४१८ 

 
  आिदभ त अनािद जंगम, आिद शग् त अनािद िशव असे देख 
  माझ्या आिदकपडास तंूि होऊनी आधार. 
  दािविे मज प्रकाश, त्यायोगे माझ्या हृदयकमिी देिखिे तुज. 



 
 अनुक्रमिणका 

  ते पहाणयािे ज्ञान हेिि जंगम 
  त्या जंगमािवण न िदसे किग. न िदसे गुरु जंगमािवण. 
  त्या जंगमािवण न िदसे प्रसाद. 
  काया भ त, प्राण जंगम असल्यािे विन समजावयास 
  माझा प्राण तुजिवण असेि का अन्य हे तूि सांग देवा, 
  या कारणें तुमिी घनता करूनी सान, 
  मज देऊनी घनता, वदता देवा कूडिसंगमनाथा. 
 
 बसवदेवािें ऐकून प्रभदेुव िविारतात. 

 
४१९ 

 
  आिद जंगम, अनािद भ त असल्यािे, 
  कोणास आहे मािहत हे तूि सांग बसवणणा 
  िनत्य िनराकार शग् तिवनां ते असल्यास 
  िनरवय बयिु आहे, म्हणून तू घनिैतन्यरूिप 
  काया जर केिास धारण-त्या बयिु यास 
  करावे िागते परब्रह्म हे नाव धारण. 
  त्या महाघनानें आपल्या िवनोदास्तव साकार होऊन, 
  धमकरूिप काया करूनी धारण, त्या मूर्ततस झाल्याने 
  आधार जगािा कता िशव म्हणून त्यास नाम प्राप् त 
  झािे ना बसवणणा तुजयोगें ?  
  जंगम हािि किग ही तुझी भावना असल्याने, 
  तुझ्या सािन्नध्यानें प्रितिनधीत्व िाभिे पहा बसवणणा 
  किगास धरून तू पूिजल्यानें किग हे नाव प्राप् त  जाहिे, बसवणणा 
  तंू प्रसाद सेवन कर करून पथ दािवल्यानें, 
  प्रसादास तुझ्यायोगें प्रसाद हे नांव प्राप् त जाहिे जाण. 
  बसवणणा, त्याकारणें तूि असशी अनािद भ त. 
  मी आहे अनािदच्या अििकडिा 
  तुझ्या करणीनें झािो मी, हे आमच्या गुहेश् वरास 
  असे अवगत पहा संगनबसवणणा 
 
 प्रभदेुवाचं्या ्हणण्यास बसवदेव ईत्तरतात. 

 
४२० 

 
  जंगम हाि ज्ञानरूप, भ त हाि आिाररूप असल्यािे 
  अटळ असे जाण. 
  ज्ञानािवण व्रतािार आिरणानें काय होणार ? 
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  डोयािवण धडापिर ज्ञानोदयाच्या आधीि 
  व्य त होईि कां आिार या जगी ? 
  ज्ञानानेि आिार, ज्ञानामुळेंि अनुभाव, ज्ञानामुळेंि प्रसाद, 
  िवना, िदसणाऱ्या घनास नाहीं हो मी पािहिे ! 
  मम आिारास तू झाल्याने ज्ञानरूप, 
  संपािदिे मी संगनबसवणणा हे नाम 
  अनािद परिशव तूि होऊन घन िैतन्यात्मक रूपी महाज्ञान 
  तंूि झािास, तुजिवण मी कसा होईन िशवतत्ववेत्ता ? 
  देवा, कूडिसंगमदेवाच्या साक्षीनें, मी प्रभुदेवाच्या सेवकािा 
  िेक असल्यािे जाणती हो ितन्ही िोक हे प्रभो. 
 
 प्रभदेुव प्रसन्नतेने वदतात. 

 
४२१ 

 
  तनु दासोह, सकि अवयव आिार, 
  मन व प्राणािद सारे जािणविेी मूर्तत असे देख 
  आत बाहेर, बाहेर आत यािी तुज नसे रे जाणीव 
  तू आहेस बा बसवणणा सत्य सदािारी. 
  आहे मी असमथक जाणयास तव योनयता 
  अतंरंगी जाण असेि तरी काय ? 
  माझ्या कायेंत नि भग् त स्वायत. आिार नसे पििकडे तुजिवण 
  तू असशी बा सवािार संपन्न, तव योनयता 
  मज कसे येईि ओळखता ? 
  गुहेश् वर साक्षीनें हे मी सांगतो संगनबसवणणा 
  तुझ्या महामनेिा मी रखवािदार सेवक असल्यािे 
  तुमच्या सगळया प्रमथाना आहे हो हे िविदत 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
४२२ 

 
  तुम्हास पाहता क्षणी जोडूनी हात तुमिा झािो मी भ त. 
  तुम्हास नि पाहता जोडता येते का हात, 
  हे देवा, होता येते का भ त? 
  तुम्हास स्पशूकन पूजा करून झािो मी आिारवंत, 
  न स्पर्तशता तुम्हास माझ्यात कोठुन येईि आिार ? 
  तव घन मनी केल्यानें धारण झािे हो मज ज्ञानोदय, 
  तुम्हािवण मज कशी होणार ज्ञान प्रािप्त? 



 
 अनुक्रमिणका 

  या कारणें त्या त्या मुखांत मी-पणािा करणयास्तव नाश 
  तंू पुढे सरसावल्यानें, तुझ्या सािनध्यानें झािो मी 
  सदािारी, करता येईि का मज तुमिी बरोबरी ? 
  कुडिसंगमदेवा जंगम मुखानें संगनबसवािे 
  होतसे रक्षण, हे प्रभो यािी ितन्ही िोकास असे जाण 

 
 प्रभदेुव ईत्तरतात 

 
४२३ 

 
  बसवणणा, तुज पाहून पाहून माझी तनु झािी िनराकार, 
  बसवणणा, तुज स्पशूकन स्पशूकन माझी िक्रया झािी िनशून्य 
  बसवणणा, तव कितन कर करून मम मन काया झािे हो 
  बसवणणा, तव महानुभाव रॅवणानें 
  मम भव जािे हो पिरहार. 
  आमच्या गुहेश् वरकिगाठायी तू अजात 
  असल्यािे होऊनी िनजज्ञान, तुटिे मम भवबंधन. 
  वाििो मी तव संगाने. 
 
 बसवदेव िविारतात 
 

४२४ 
 
  जननािवण जन्म असे तुझा देवा ! 
  जन्मुिनही संसार न जाणणारा िनर्तवकारी तू असशी देख. 
  नि तुज भवबंधन, िनत्य िनजतत्व तू असशी. 
  तव िरणािी करूनी सेवा, तुटो मम भव असे म्हणतो. 
  तुमिें घन मज कसे येईि देवा जाणता ? 
  कूडिसंगमदेवा, तू स्तवन करणयाजोगे माझ्यात 
  आहे का रे पात्रता, तूि सांग प्रभो ? 
 
 प्रभदेुव िविारतात. 
 

४२५ 
 

  आिार अंग होऊनी िनिेप, काया मु त असशी तू देख. 
  जाण अतंरंगी भरल्याने, तू असशी मनोमुक्त  
  अर्तपत आनंदात अिवरळ रािहल्यानें तू सवांगकिगी आहेस. 
  नसे मु त ही रूढीतिी गोष्ट असेना का. 



 
 अनुक्रमिणका 

  व्यथक भ्रम होऊनी िनरसरन, भवािी फेरी नािशल्यािे 
  जाणतो आमिा गुहेश् वर. ही गोष्ट िपवुन बोिावे कां संगनबसवणणा. 

 
 तू भवबंधन तोडून िनभमय झाल्यािी गोष्ट सत्य अहे ऄसे प्रभदेुव िनरुपण करतात, तेव्हा बसवदेव 
ईत्तर देतात. 

 
४२६ 

 
  हे देवा, ज्ञानाच्या बळायोगें पावे नाश अज्ञान. 
  ज्योितच्या बळायोगे अधंार होई िनवारण. 
  सत्याच्या बळायोगे असत्य होई िनरसन. 
  पिरसाच्या बळायोंगें िोह पावे रूपांतर. 
  हे कूडिसंगमेश् वरा, तुमच्या अनुभवायोगे 
  माझे भव िवनािशल्यािे तुम्हास नाहीं म्हणता येईि कां प्रभो ? 
 
 बसवदेवािें सागंणे ऐकून, प्रभदेुव ्हणतात,  बसवशेा तुमिा मिहमा मि िारयुगापासून मािहत 
ऄसूनही अिार स्वायत ऄसलेल्या या तुमच्या ऄवतारातील मिहमा मि ओळखता अली नाही. 
 

४२७ 
 

  कृतयुगात होतास तंू स्कंद गणेश् वर, हेमज होते मािहत. 
  ते्रतायुगात होतास तंू नीििोिहत गणेश् वर हे मज होते मािहत. 
  द्यापार युगात होतास तंू वृषभ गणेश् वर 
  किियुगात बसवगणेश् वर होऊन, झािास सवािार संपन्न 
  केिेस तंू भग् तज्ञान वैरानयद्यारी उघडणयापिर. 
  केिेस, िशवािाराच्या घनतेस वृकद्धगत करून, 
  िशवभग् तिी ध्वजा उििून, या मृत्यिूोकी 
  दाटिेिी िभन्नता भेदुन मी पािहिे, तुझी योनयता न जाणता. 
  गुहेश् वरासमक्ष ठेवून, तुझ्या महात्म्यास म्हणतो 
  मी नमो नमो बा संगनबसवणणा. 
  
 बसवदेव िविारतात. 

 
४२८ 

 
  कक्ष-करस्थि-उत्तमुांग-हृदय हे किगकरंडक-अगंस्पशक-अमळोयािी 
  जाणीव माझ्या मनांत झािी तेव्हां, झािी मज भाव-िनभावािी 
  जाणीव, 
  इष्टकिगास-प्राणकिग केल्यानें आिेिे पदाथक किगास अर्तपत न होई 



 
 अनुक्रमिणका 

  म्हणून, जंगममुखानें आिेिे पदाथकिह न होई म्हणून, त्या जंगमास 
  मम मनी स्मरून, जंगमदासोहास झािे मम मन वेद्र. 
  अगंावर किगधारक सारे संगमनाथिि असती, या माझ्या जाणीवेने- 
  किग खोटें, जंगमिह िटके असे परवादी िबज्जळाशी संवाद करीताना 
  तो आिदगणेश् वर असल्यािे न जाणता, तकक  करीत, 
  िबज्जळ माझ्या भ तीस िािविा कसास, 
  त्याने नाकािरिे भग् तपथास, मी करीत होतो समथकन 
  या दोन्हीिा सूत्रधारी होऊन तंूि खेळिवत होतास. 
  िशवभ तीिा आड पडदा काढून, 
  छत्तीस िवद्रोहींिे करूनी नायनाट, प्रदर्तशत केिात अठ्ाऐंशी 
  दैवी िमत्कार तीनशें साठ मरण पाविेल्याना प्राण देताना, 
  तुिा झािे होते तरी काय ? सांगबा मज कूडिसंगमनाथ. 

   
 बसवदेव अपले पूवापार वृत्तातं कथन केल्यावर प्रभदेुव अपली पूवी घडलेली हकीकत 
बसवदेवास िनरुपण करतात 
 

४२९ 
 

  आिद गुरूस्थि, किगस्थि, जंगमस्थि, 
  प्रसादस्थि, पादोदक स्थि हे कोणास होते बा अवगत ? 
  दािविा आिदस, अनािदिे करून िदिे ज्ञान. 
  नाद कबदु किेिा भेद दािविा भेदुन 
  मज उत्पित्तिे यथाथक ज्ञान करूनी िदिे, िनदशकनास न येणारे, 
  अशास मज दािविे िनदशंुन. 
  मम अतंरंग आध्याग्त्मक पिरप व. करून िनजकिगास केिा हो 
  सुग्स्थर. 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरण संगनबसवणणायोगें परमसन्मतािा झािे रे 
  मी जाणकार. 
 
 प्रभदेुव पुन्ह : स्तोत् करतात. 

 
४३० 

 
  भावुकांनी मूर्तत आराधना होतसे संसारास बीज. 
  होई किगाराधना भावास बीज, 
  किगिि इष्ट किग जंगम हेिि प्राणकिग; 
  याकारणें गुहेश् वरा, संगनबसवणणास होऊनी 
  शरणात वाििो देवा. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुव, बसवदेवािें स्तोत् करतात ते ऐकून तुमच्यानेि मी सकल सन्मत िाणले ऄसे बसवदेव 
्हणतात. 

 
४३१ 

 
  ििग जंगम, जंगमकिग हे मज कोणी दािविे रे देवा ? 
  किग पूजल्याने न तुटे भव म्हणून, 
  येऊन जंगममुख किग होऊन, करूनी िशक्षा, केिे रक्षण. 
  दािविे मज आिद अनािदस. 
  प्राणकिग हािि जंगम, हे मज प्रितष्ठा करून दािविात. 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्यायोगे मी वाििो हे प्रभो ? 
  



 
 अनुक्रमिणका 

११ 
 

 बसवदेव अिण प्रभदेुव अपापसात महानुभावाच्या गोष्टी करीत ऄसताना िन्नबसवदेव-त्या 
दोघानाही पारखुन पाहतात. 

 
४३२ 

 
  एकमेकािे नाते तुम्हा दोघाना झािे नाहीं अवगत, 
  िेकरास पडिेिे स्वप्न इतराना सांगता येते का हो ? 
  िंद्रकांत िशिेतीि रत्न मी देिखिे म्हणणयािा अहंकार 
  तुज कशािा बा शरणा ? 
  हातातीि ििन्ह नि होऊनी िनरसन, 
  िाििे आहे तुमिे वाग डंबर 
  कूडििन्नसंगय्याठायीं, बसव आिण प्रभु तुम्ही 
  उभयता झािा आहात भ्रिमत. 

 
 िन्नबसवदेव पारखून पािहल्यावर प्रभदेुव, िन्नबसवण्णास सागंतात. 

 
४३३ 

 
  अगं संसार किगाठायी उमजून 
  कायेिा तारतम्यभाव िनवारून, 
  िनस्संदेही झािा पहा हो बसवणणा. 
  प्राण भाव ही शंका डोकीत न घोळता 
  िनिःशंक िनजैय आहे हो बसवणणा. 
  अशा बसवणणाच्या अतंरंगी, आहे मी िनकरृत िनवासी. 
  या बसवणणाच्या बिहरंगी आहे मी िनरािंबज्ञानी होऊन 
  नुरुनी बसवणणाठायीं मी उरिो. 
  बसवणणा माझ्या अतंरंगी, झािा आहे हो िनज िनवासी. 
  अशानें एकमेकास अिग करून वेगळे करता नसे येत. 
  ऐक बा िन्नबसवणणा, गुहेश् वरािे शरण हा संगनबसवणणा हा प्रभुदेव 
  अशा िद्यधा भाव भ्रांतीस करुनी िनरसन, िनभ्रांत झािे बा सुग्स्थर. 

 
 प्रभदेुवािें ऐकून िन्नबसवदेव ईत्तरतात. 

 
४३४ 

 
  भ त-जंगम हे परस्पर संबंधािे रहस्य काय आहे, कसे आहे 
  हे कोणास होते हो उमगत ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  ते आहे हो उपमातीत भ तामठायीं जंगम झाल्यानें अतंभूकत, 
  होऊनी भ त िक्रयािनष्ट्पत्तीस समरस सुखी होतो देख. 
  जंगमाठायी भ त झाल्यानें अंतभूकत 
  कता-भृत्य हा भाव होऊनी िोप, संबंध संशय 
  न डोकाविा, जाणुनी जाण, िनरसुनी िवस्मरण, 
  व्हावे बा स्वतंत्र िशवािारी, 
  या उभयभाव संगािा पिरणाम पाहून 
  कूडििन्नसंगय्याठायी बसवदेव-प्रभुदेवांच्या 
  रॅीपदास नमो नमो म्हणून मी जगत आहे. 
 

४३५ 
 
  माझ्या जािणवचे्या डोळयातिा काळोख नाश करणारा 
  संगनबसवणणािवण मज न िदसे कोणा 
  मनाच्या शेवट अरांावरिे अनुभाव होऊनी िनगकमन, 
  भाव िनभावयािी नुरे हो भान ! 
  कूडिसंगमदेवाठायी, प्रभुदेवायोगे मी जगत आहे बा िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव, बसवरािदेवािें अिण प्रभुदेवािें स्तोत् करतात. तेंव्हा प्रभदेुव, बसवदेवािें अिण 
िन्नबसवदेवािें स्तोत् करतात. 
 

४३६ 
 
  बसवणणािे नाम घेताि मम काया झािी िनराकार. 
  िन्नबसवणणािे नाम घेताि मम प्राण झािे सवकशून्य. 
  या उभयस्थानािी िनणकय िनष्ट्पित्त गुहेश् वरकिगाच्या साक्षीनें 
  सांगतो, हे मी तुज िन्नबसवणणायोगे झािे मज साध्य बा 
  संगनबसवणणा. 
  संगनबसवणणा, हे मी गुहेश् वरकिग साक्षीने सांगतो तुज. 
 
 बसवरािदेव, प्रभदेुवािंी अिण िन्नबसवदेवािंी स्तुित करतात. 

 
४३७ 

 
  अगंावर किग स्वायत करून, केल्यास किगािकन, 
  तयांिे न होई भव िनरसन, 
  त्यायोगे-प्राणावर किगस्वायत करून, 
  केिे मम अतंरंग शुद्ध, दािविे हो मज 
  िन्नबसवणणाने, किगैयािे मागक. 



 
 अनुक्रमिणका 

  कायेिे कळकळ, दासोह मुखािवण न होई िनवारण, 
  यास्तव-जंगममुख किग होऊन येऊन, करुनी मज 
  िशक्षा, केिे हो रक्षण. 
  प्रभुदेवानी माझ्या संसार प्रकृतीस िदिे तोडुन. 
  कूडिसंगमदेवाठायी, प्रभुदेव, िन्नबसवणणाच्या कृपेनें मी जगताहे. 
 
 बसवदेव, िन्नबसवदेवािें स्तोत् करतात. 
 

४३८ 
 
  भूमीच्या सत्वाने वाढिा एक तरु. 
  िदिे मज त्या तरुनी नवरस फळ देख ! 
  ते काय आहे हे न जाणता, कसे आहे हे मज न उमजता 
  मी त्यास मोहून, 
  सापडिो हो मारारीच्या पाशात. 
  हे कूडिसंगमनाथ, वाििो मी िन्नबसवणणाच्या सािनध्यात. 
  
 प्रभदेुव, िन्नबसवण्णािे स्तोत् करतात. 
 

४३९ 
 
  प्रकािशत ज्योित प्रभागत तळपणारी डोळयािी कांती. 
  आत बाहेर कांती तळपणाऱ्या नयनाच्या योगीस मी पािहिे हो ! 
  िनज रांािसत, िनमकि घन पाहुनी झािो मी िवग्स्मत. 
  गुहेश् वरकिगाठायी िन्नबसवणणायोगे मी जगतो. 
  
 िन्नबसवदेवासमोर बसवदेव, प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 

४४० 
 

  िोिनी करस्थिी िदिट दाटिी. 
  अगंिवकारािे मज नुरे हो भान ! 
  मनाच्या अिंतम अरांावरिे अनुभाव झािे हो िनगकमन. 
  भाव िनभावािे मज नुरे ज्ञान. 
  कूडिसंगमदेवाठायी, प्रभुदेवांच्यायोगे- 
  मी जगतसे पहा िन्नबसवणणा. 
 
 प्रभदेुव, िन्नबसवण्णासमोर बसवशे् वरािी स्तुती करतात. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

४४१ 
 

  अगं अतंगकत किगैयािा संगन िदसे ते कोणासिह ! 
  प्राणाच्या शेवटच्या अरांावरीि भाव सूतकािे आवरण 
  करुनी िनरसन, िनभाव िनस्सूतकी झाल्यानें, 
  िनजकिग समािधिी घनता न िदसे हो कोणासही ! 
  गुहेश् वरकिगाठायीं या संगनबसवणणािी पाहुन िनजग्स्थती, 
  मी जगत आहे पहा बा िन्नबवणणा. 
 
 िन्नबसवण्णा प्रभदेुवासमोर बसवदेवािें महात््य वाखाणतात. 
 

४४२ 
 
  परात्पर वस्तूनें पाठिविेल्या आरांहपूवकक आजे्ञस 
  मानुनी, गुरु िनरोप समजून केिे मान्य. 
  करुणाकर बसवणणाने,गुरु किग जंगमांिी भग् त करणयास्तव, 
  कैिासाहून सातशे सत्तर अमर गणासमवेत केिे 
  मृत्यिूोकी आगमन 
  झािा बसवणणा िशवसमयािारास आधार. 
  झािा हो सकि िोकािदकांिा परमगुरु. 
  जडजीकवच्या मनातीि काळोख नासणयास्तव 
  बांिधिे कल्याणात महाकें द्र. 
  परमानें धाडिेिे पत्र खािी येऊन पडिे ते महाराजांच्या 
  कसहासनावर. 
  ते न वािता येई महा महापंिडताना, ती नसे हो छप्पन देशािी ििपी. 
  पत्र वािणाऱ्यास हत्ती-सैन्य, घोडे भंडार देऊन 
  सहासष्ट रांामािा किरतो मी मुख्यािधकारी असे केिे 
  िबज्जळ महाराजानें शपथेपूवकक. 
  सवेशािा िनरोप िशरसामान्य मानून, िशवशरणू ( नमो नमो ) 
  म्हणत बसवणणाने ते पत्र दाखिविे वािून, खणून काढणयास 
  िािविे सहासष्ट कोटी वस्तु, 
  राजवाड्यास, राज्यास होऊन मुख्यमंत्री, झािा सकि 
  हरगणास गित मित िैतन्य संगनबसवणणा, 
  कूडििन्नसंगय्याठायी, राहून मृत्युिोकी झािा हो िशवािा 
  भंडारी, मम िपता पूवािायक संगनबसवणणा. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

४४३ 
 

  भग् तिे कुळस्थळ मृत्युिोकी िवस्तारणयास्तव 
  आिा आहे हो बसवणणा. 
  आिार िशवािारा पुढीि पडदा काढून 
  करतळामळक केिा आहे बसवणणा. 
  परवादी िबज्जळ हा कसोटीस िावीत असता, 
  िशवभग् त संपादणयास्तव छत्तीस िवद्रोकहिा केिा 
  पराभव. बसवणणाने उििििा िशवािारािा ध्वज. 
  कूडििन्नसंगय्याठायी. बसवणणािी उन्नतग्स्थती 
  करणयास स्तुती, झािो मी असमथक ऐकावे हे प्रभो. 
 
 त्या प्रस्तावात िन्नबसवदेव स्तोत् गातात. 
  
  राग-धन्यासी 
  आिार दुदंुभीस मी कोणती देऊ उपमा 
  झळकतसे प्रकाशांत झगमग झगमग ॥ 
  ज्ञानािरणे िे क्रम किरतसे कथन 
  भेदाच्या भेदातिे महाघन आिार ॥१॥ 
  स्फिटकाच्या िगरी तीिर झाल्यास सुग्स्थर 
  घट झळाळे तैं न म्हणता भीतिर बाहेर ॥२॥ 
  पिरस िगरी कोरणयास जाता 
  हातातीि िाण, हातोडा झािे हे पिरस ॥३॥ 
  असे हे तैसेिि िागेि का झळ, मािणक धरिेल्या हातास 
  ििग जंगमाच्या कारुणय प्रसािद ज्ञािनस ॥४॥ 
  िाफ्याच्या फुिातीि मकरंद करी भ्रमर सेवन 
  तैसेिि वसे कूडििन्नसंगमदेवाठायीं शरण बसवणणा ॥५॥ 

 
४४४ 

 
  न सुटे िवरॄास, असे ते मनी ठसल्यापिर. 
  न म्हणे किग, न म्हणे जंगम, न म्हणे प्रसाद. 
  ते आपणात होऊनी आपण झािेहो आपणिि पिरपूणक. 
  कूडििन्नसंगमनाथ, तुमिा शरण संगनबसवणणाच्या 
  उपग्स्थतीस उपमा देता नाही येत. 
 
 िन्नबसवदेव-प्रभदेुवास बसवदेवािंी महती वणमन करून सागंत ऄसताना प्रभदेुव-
िन्नबसवदेवाचं्यापुढे बसवदेवाचं्या महात््यािी प्रशसंा करतात. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

४४५ 
 
  आिद अनािद या दोन्हीिें मूळ बसवणणानें 
  दािवयिे उििून, आिदकिग, जंगम हा भेद 
  दािवयिे िववरण करून, 
  काया-िजवािा संबंध असंबंध करून दािविे बसवणणानें, 
  मम आिद अनािद बसवणणायोगे जाणून, 
  गुहेश् वरकिगाठायीं झािो मी सुखी, ऐका बा िन्नबसवणणा. 
  
 अिदद्धलग ऄनादी िंगम ऄसल्यािी रीत मिला बसवण्णाने सागंनू कृताथम केले ऄसे प्रभदेुव, 
िन्नबसवण्णास सागंतात. तेव्हा ं िन्नबसवण्णा प्रभदेुवास िविारतात. तुला अिद-ऄनािदच्या ऄतीत 
ऄसलेला द्धलग कसा साध्य झाला ? 
 

४४६ 
 
  आिदत नाहीं आिा, अनािद कबदुत नाहीं झािा, 
  नादास िगळिी कळा, कळास नाद िगळुनी 
  प्रकािशत किग, तुज कसा झािा बा साध्य सांग मज ? 
  आज्ञािवण आज्ञा जगी होईि का मान्य ? 
  याकारणे कूडििन्नसंगमदेवाठायी, आिद स्पशक 
  तुज कसे साध्य झािे सांग प्रभो ? 
  
 िन्नबसवदेवाच्या प्रश्नास प्रभदेुव ईत्तरतात. 

 
४४७ 

 
  आिद अनािद हा भेद आहे का ? 
  आिद किग अनािद शरण हे झािे आपल्या आपण ऐक बा ! 
  धरणी आकाश भुवन भवनें िनमाणा पूवी, 
  अनािद परिशव आपण, आपल्या िििेने केिा साकार धारण. 
  तो साकारि असे हा साकार. 
  मम साकाराच्या आिदस, मम िनराकाराच्या अनािदिा 
  बसवणणाि असे जाणकार 
  गुहेश् वरकिगािी घनता मज बसवणणायोगे झािे साध्य 
  पहा िनबसवणणा. 
  
 ऄनािद िशवतत्त्वािी घनता साध्य झाल्यािी रीत प्रभदेुव िनरूपण करतात, तेव्हा िन्नबसवदेव 
पडताळून पाहून प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

४४८ 
 

  आयत्तािवना अनुभाव, स्वायतािवना समाधान, 
  सािनध्यािवना संबंध असल्यािे कसे काय असावे ते ? 
  भेटुनी घन मन, आिद-अनािदिे अतंगकत, 
  आधारािवनास्वरूप झािे साध्य देख ! 
  कूडििन्नसंगमदेवा, शरण प्रभुदेव अजात असल्यािे, रहस्य आज 
  मज झािे िविदत. 
  
 प्रभदेुव हे ऄिात ऄसल्यािे िाणून िन्नबसवण्णा, या प्रभदेुवाचं्या मुळेि समस्त तत्वािंी ईत्पित्त 
झाली हे रहस्य ईमिून स्तुती करतात. 

 
४४९ 

 
  िनराकारिि होऊनी साकार, उभा ठािकिा एक शरण. 
  तयाच्या िवद्रा बुिद्धने जन्मिा ब्रह्म. 
  तयाच्या शांित सहनेने जन्मिा िवष्ट्णु. 
  तयाच्या क्रोधाने जन्मिा रुद्र. 
  हे ितन्ही पीठ राहोत. 
  या तत्वत्रयास कारिणक शरणािे अग्स्तत्व जाणून, 
  किरतो मी वंदन कूडििन्नसंगमनाथ. 

 
 िन्नबसवदेवाना, प्रभदेुवािें मूल संभिुत तत्वािी अिण त्याचं्या महाघनतेिी िववकेाने िाणीव झाली, 
िन्नबसवण्णा स्तुती करीत ऄसताना प्रभदेुव, िन्नबसवण्णािा पूवापारसबंंध िाणनू स्तुती करतात. 

 
४५० 

 
  देवा, तत्व-िवतत्व नव्हते तेव्हां, 
  प्रकृित पुरुष नव्हते तेव्हां, 
  जीव-परम हा भाव अिभव्य त, होणयापूवी, 
  कांही कांहीि नव्हते तेव्हां, 
  पूणकग्स्थती पावल्यानें वृिद्ध, झािी तीि कबदु पहा. 
  तो कबदु अक्षरत्रयाच्या पीठात बसल्याने 
  तैं झािी ॎकारािी उत्पित्त. 
  त्या नाद उत्पित्तने रूप धारण केिे एका शरणानें, 
  त्या शरणायोगें झािी प्रकृित, 
  त्या प्रकृितयोगे झािी िोकािी उत्पत्ती. 
  त्या िोक-िौिककाच्या अतीत होऊन, 
  िनजाठायी झािा िनवासी, असा गुहेश् वरािा शरण 



 
 अनुक्रमिणका 

  िन्नबसवणयािी घनता बसवणणाच्या कृपेने जाणून 
  म्हणतो मी तयास नमो नमो. 
  
 तेव्हा ंिन्नबसवदेव प्रभदेुवाना ्हणतात, बसवदेवािंी रॅेष्ठता मिला सागंा. बसवदेवाचं्या कृपेने मी 
िन्नबसवदेवािंी िनिस्स्थती िाणलो ऄसे प्रभदेुव सागंतात. 
 

४५१ 
 
  िनरािंबाठायी िनजकिग मीि आहे, या महदहंकाराने 
  संसारी बनून येतो. ही कष्टप्रद भ्रांित कोणास कशी उमजणार ? 
  बसवणणािवण कोण करतो हो यािे पिरहार ? 
  कूडििन्नसंगमेश् वर, बसवणणाच्या रॅीिरणािी 
  घनता मज एकदां सांगावे हे प्रभो. 
 

४५२ 
 
  माझ्यात नसिेल्या घनतेस िढवुन बोिता ती तुमिी िीिा. 
  मज ते पािहजे वा नको असे नाही म्हणत, 
  पिर ते असो. तुमच्या रॅीपद कृपेनें तुमच्या उपग्स्थतीिी 
  मज झािी हो जाण. 
  कूडििन्नसंगमनाथ, मज पुन्हा एकदा बसवणणाच्या आिधयािे 
  सांगावे हे प्रभो ! 
 
 बसवण्णािी थोरवी मि सागंाव े ्हणून िन्नबसवण्णा िविारतात तेव्हा प्रभदेुव तु्हीि सागंा 
्हणतात. 

 
४५३ 

 
  अदै्यत िशशु येऊनी मम करस्थिी, स्पर्तशता क्षणी 
  मज केिे ते आपल्या सम, 
  ऐकवा, माझ्यातिे मीपणािे िविार गेिे िवरघळून ! 
  आिणक अन्य िविार कसिे ते मज नसे ठाऊक. 
  माझ्या पूवापरािी जाण तुमच्याकडून करून घेणयास्तव 
  मी तुम्हास झािो हो शरणागत. 
  संगनबसवणणािी अतंग्स्थती मज कसे कळणार ? 
  सांगतो गुहेश्  वर साक्षीने संगनबसवणणा प्रकािशत आहे 
  तुमच्या अतंरंगात. 
  मज एकदां बसवणणािी घनता सांगा समजावून 
  बा िन्नबसवणणा. 



 
 अनुक्रमिणका 

४५४ 
 

  आिदस दािविा, अनािदिे समजावून िदिा; 
  इहािा केिा पिरहार, परास केिा हो ग्स्थर; 
  काया-प्रसाद, भाव-प्रसाद, ज्ञान- प्रसादास एक 
  करूनी दािविात. 
  परास सामावुन अत्यानंदात ठेिविात 
  गुहेश् वरािा शरण संगनबसवणणांिा पूवापार 
  करूनी कथन, करा मम रक्षण बा िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव प्रभदेुवास बसवदेवािें पूवापार संबधं सुज्ञान दष्टीनें िनरखून सागंतात ते या विनातं; 
 

४५५ 
 
  कांही कांहीि नव्हते तेव्हां, नंदीवाहन नव्हते तेंव्हा, 
  पूवी िौदा भुवने नव्हती तेंव्हा 
  तेव्हां किगास कोणीही नव्हते पािहिे, 
  तेव्हां किगास पाहून सांगणारा तोि अदै्यती होय. 
  तेव्हां कुडििन्नसंगय्याठायी, बसवणणा हा 
  एकटाि पाविा हो उदय, ऐका प्रभो. 
 
 अणखी बसवदेवाचं्या ऄवतारािे ऄवगत ऄसलेले िन्नबसवदेव प्रभदेुवास सागंतात. 
 

४५६ 
 

  कृतयुगात देवासुरािा संहार करताना, होते बसवणणािे नाव 
  प्रथमगणेश् वर. 
  गजासुरािे िमक सोिुन पांघरल्यावेळी, झािा तो उरांगणेश् वर. 
  जगास भयकंर पीिडत असिेल्या असुरांिी िशरोमािा गळयात, 
  छातीवर हार करून धारण केल्यावेळीं, शंकारिहत िनिःशंक 
  गणेश् वर झािा होता. 
  समस्त देवांना करुणामृत रसािा वषाव करून सुखांत ठेवुन 
  करीत असता रक्षण, होता शंकर गणेश् वर. 
  ते्रतायुगापूवी काळांधरात िशव हा िनजमंिदर झाल्यावेळी, 
  होता हो कािाग्ननरुद्र गणेश् वर. 
  जािांध्र या असुरािा संहार करताना, सुज्ञांिा सुज्ञ झािा होता 
  िविित्र गणेश् वर. 
  िपतासुर या दैत्यािा करुिन संहार, जगाच्या रक्षणाथक, 
  मातािपता गणेश् वर झािा होता. 



 
 अनुक्रमिणका 

  ताळासूर या दैत्यािा करूनी वध, जगािे करूनी रक्षण रििेल्या 
  सृिष्ट ब्रह्मांडािा भार वाहणयास्तव झािा होता ताळमेळ गणेश् वर. 
  जिप्रळयांत जगन्नाथ अिवनाशी झाल्यानें, झािा तो जनन-मरण 
  वर्तजत गणेश् वर. 
  जग सारे शून्य म्हटल्यास मीि केिे िनमाण म्हणून झािा तो 
  आिदगणनाथ गणेश् वर 
  सकि सुरासुर अहंकाराितयानें सीमा ओिांडल्यावेळीं, झािा खोंड 
  भांडखोर. 
  त्या पोळानें-खोंडाने साऱ्याना पायाखािी तुडवून, िेंदामेंदा करून 
  नाश केल्यावेळी रॅेष्ठोत्तम नंदीमहाकाळ गणेश् वर झािा होता. 
  उघडतािि अग्नननेत्र जळतीि सकि िोक म्हणून, 
  जगाच्या रक्षणाथक झािा होता वंद्र गणेश् वर. 
  उमाच्या िववाह समयी, झािा होता काििोिन गणेश् वर. 
  अधंकासुर संहाराच्यावेळीं, झािा होता नीििोिन गणेश् वर. 
  ित्रपुर दहनाच्यावेळीं, झािा होता स्कंदगणेश् वर. 
  ब्रह्मकपाि, िवष्ट्णुकंकाळ धरल्यावेळीं, झािा होता नीिकंठ गणेश् वर. 
  द्यापारयुगात किग प्राण होऊनी संयोग झािा वृषभगणेश् वर. 
  अशा प्रकारें िारी युगें, अठरा युगें मरण जनन होताना, 
  झािा होता नंिदकेश् वर गणेश् वर. 
  किियुगात गुरू-किग-जंगम-पादोदक-प्रसादािा पूवारॅय 
  िनरसुन, होऊनी किग कुळस्थळािा महंत कुडििन्नसंगमनाथाच्या 
  ‘महामने’ तीि सवािार संपन्न संगनबसवणणा गणेश् वर झािा 
  ऐकावे हे प्रभो ! 

 
 बसवण्णा या मतृ्युलोकास अल्यािे कारण िन्नबसवण्णा प्रभदेुवास िववरण करून सागंतात. 

 
४५७ 

 
  किगािा पूवारॅय करूिन िनरसन, हाि प्राणकिग असल्यािे 
  दशकिवणयास्तव आिा आहे हो बसवणणा. 
  काषाय वस्रािा पूवारॅय करूिन िनरसन, 
  हा किग जंगम असल्यािे दाखिवणयास्तव आिा आहे बसवणणा, 
  प्रसादािा पूवारॅय करूिन िनरसन, 
  हा महाप्रसाद असल्यािे स्वय करून दाखिवणयास्तव 
  आिा आहे बसवणणा. 
  पादोदकािा पूवारॅय करूिन िनरसन, 
  महापादोदकािी जाण करून देणयास्तव 
  आिा आहे बसवणणा. 
  या ितुर्तवधाच्या पूवारॅयािे करूिन िनरसन, 
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  स्वायत्त करिवणयास्तव कूडििन्नसंगय्याठायीं, 
  मुत्युिोकी आिा हो जन्मून संगणबसवणणा. 
 
 िन्नबसवण्णाने बसवदेवािे सागंत्य कथन केल्यावर प्रभदेुवानी िन्नबसवदेवाच्या िािणविेी स्तुती 
केली. 
 

४५८ 
 
  तेव्हाच्या गोष्टी तेव्हाच्या तेव्हाि असे मानता नाहीं येत 
  पूवी होऊन गेिेल्या युग प्रळयािा जाणता कोण आहे ? 
  या पुढे येणारे युगप्रियें कोणास कसे हो कळणार ? 
  बसवणणा आिदिा किग शरण असल्यािें 
  भेदून पाहणारा, असा कोण आहे बरे जाणकार ? 
  किग जंगम प्रसादाच्या महात्म्यास बसवणणाि 
  आिद होय, या गोष्टीिा जो जाणकार तोि स्वयभुंज्ञानी होय. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, िन्नबसवणणा तूि एकिा आहेस. 
 
 बसवण्णा हाि अिद शरण ऄसल्याने त्याच्या मिहमेिा िाणकार तंूि अहेस. तुझ्या ज्ञानास प्रती 
नाहीं, ऄसे प्रभदेुव िनरूपण करतात. त्यानंा िन्नबसवदेव सागंतात बसवण्णास अिद शरण ्हणता येत 
नाही. 
 

४५९ 

 
  आिद बसवणणा, अनािद किग, ही गोष्ट असे हो खोटी, आहे 
  खोटी. ही गोष्ट माझ्यानें नाहीं ऐकवत, आिद किग अनािद 
  असे हो बसवणणा. 
  किगािी उत्पित्त झािी बसवणणाच्या उदरात. 
  जंगमािी झािी हो उत्पित्त बसवणणाच्या उदरात. 
  बसवणणा स्वीकारल्यानेि झािे ते प्रसाद. 
  या ित्रिवधास कारण असे हो बसवणणा. 
  यािी मिा झािी जािणव कूडििन्नसगमदेवा 
 
 यासं प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
 

४६० 
 
  कायाधारी होऊन जो घेई जनन तो असेना का कािाग्ननरूद्र, 
  कायाधारी होऊन जो घेई जनन तो असेना का 
  कामहर, कायाधारी होऊन जन्मिेिा असेना का तो अनािद 
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  परमेश् वर, हे ज्ञान या कोणासही न होई साध्य. 
  गुहेश् वरकिगाठायीं तू कायाधारी होऊन आिास तरी मायेिे 
  आवरण तुज नसल्यािे, आिे माझ्या पाहाणयांत बा िन्नबसवणणा. 
 
 शरीर धारण करूनही िदव्यज्ञानी तू एकटाि ऄसल्यािे मिला िदसले ऄसे प्रभदेुव ्हणतात. 
त्याना िन्नबसवण्णा ्हणतात. कायाधारण केल्यानेि मी तु्हास पािहले. 
 

४६१ 
 
  कायेनेि किग दशकन, कायेनेि होई जंगम दशकन, 
  कायेनेि िाभे प्रसाद संपित्त. 
  कूडििन्नसंगमनाथ, या कायेनेि पािहिे मी तुम्हास. 
 
 शरीर धारण केल्यानेि तु्हास पािहले ्हणून िन्नबसवण्णा सागंतात. त्यानंा प्रभदेुव ्हणतात, 
अिारासि द्धलग करून घेतल्यािे तुझ्यािशवाय मी दुसऱ्या कोणासही पािहलें  नाही. 

 
४६२ 

 
  अगंधारी जरी असशी तंू तरी अगं-अनंगाच्या पििकडिा 
  असशी तंू मिहमावंत. 
  राहशी तंू अगंास आिार करून, आिारासिि अगं करून, 
  अगंरिहत असशी बा तंूि अप्रितम. 
  तुज आिार हाि असे स्वायत्त, आिार हािि होय प्राण. 
  गुहेश् वरकिगाठायीं, तुझी आिार िभक्षा 
  मज वाढ बा िन्नबसवणणा. 
 
 तुिला सदािारि सवांग झाल्यानें, तुझ्या सवािार संपत्तीिा कारुण्य प्रसाद मिला वाढ बा ्हणनू 
िन्नबसवण्णास-प्रभदेुव मागतात. अिार मिला लाभला नाहीं, तो बसवण्णासि लाभला अहे ऄसे 
िन्नबसवण्णा सागंतात. 
 

४६३ 
 
  आयत किगठायी उद भवुनी, झािा तो आिार किगप्राणी, 
  आिार किगाठायी होऊन अवधानी झािा सवािार संपन्न. 
  सवािार संपित्तठायीं झािा आहे तो किगैय. 
  कूडििन्नसंगाठायी, संगनबसवणणाि असे आिारािा जाणकार 
  हे प्रभो, मज ते कसे कळणार ? 
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४६४ 
 
  आिार हे असे अगोिर केल्यािवना नसे कळत देख. 
  शरीर धारण केल्यानेही नसे ते हाती सापडत. 
  िक्रया-ज्ञान यां साऱ्यािे करूनी िनवारण 
  कूडििन्नसंगाठायी, आिाराच्या अतंग्स्थतीगतीिा 
  जाणकार असे बसवणणा बघा प्रभो. 
 
 बसवण्णाच्या अिारािी ऄतंःस्स्थती कशी अहे ? ्हणून, प्रभदेुव िन्नवसवण्णास िविारतात. 

 
४६५ 

 
  आयत-स्वायत-सिन्निहत होऊन आराध्यकिगाठायीं 
  झािा आहे तो अनुभावी. 
  बसवणणा जंगमकिगप्राणी झािा आहे, त्यायोगें त्यािे 
  प्राण िनिःप्राण झािे आहे. 
  गुहेश् वरकिगाठायी , संगनबसवणणाच्या आिारािी 
  रीत तुजिवण कोणासही जाणता नाहीं येत; 
  िन्नबसवणणा तूि मज एकदा सांग बा समजावून. 

 
 प्रभदेुवाना, बसवदेवाचं्या सवािारािे अिारण िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
४६६ 

 
  आिारीि किग संबंध झाल्यायोगें िाभे हो रॅीगुरू सािनध्य. 
  ज्ञान मन संबंध झाल्यानें िाभे िशवकिग सािनध्य. 
  या उभय सािन्नध्याने िाभे जंगम सािनध्य. 
  याकारणें कूडििन्नसंगमदेवा, तवठायीं आहे हो ित्रिवध 
  संपन्न शरण संगणबसवणणा. 
 

४६७ 
 
  गुरूठायी सदािारी, किगाठायी िशवािारी, जंगमाठायी समयािारी, 
  प्रसादाठायी ब्रह्मिारी, आिरणी असे सुिविारी, 
  कूडििन्नसंगा, तव शरण बसवणणा. 
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४६८ 
 
  झाडानें बीजािी उत्पित्त झाल्यास काय ? 
  अथवा बीजाने झाडािी उत्पित्त झािी तरी काय हो ? 
  झाडािे फळ वाढल्यािी रीत नि कोण पुसत. 
  रोप पल्लवून झािे ते ित्रिवध- 
  कूडििन्नसंगा, तव शरण बसवणणािे. 
 
 बसवण्णाच्या सवािार संपन्नतेिी प्रशसंा करून िन्नबसवण्णानी प्रभदेुवास िनवदेल्यावर प्रभदेुव-
बसवदेव करीत ऄसलेल्या दासोहास पारखून पाहतात.  

 
४६९ 

 
  किगाठायी उद्भवुनी, अगंिवरिहत होऊनीही; होई ते िनष्ट्फि. 
  जंगमाठायी झाल्यास सिन्निहत; दासोह करणें िनष्ट्फि होय. 
  तू-मीपणािा भाव असेतोपयंत, जंगमाठायी समयिारी 
  झािो असे, म्हणेंपयंत, 
  करीत असिेिी भग् त िभन्न होय. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, संगनबसवणणािे आिरण 
  मज कळेना, बघ बा िन्नबसवणणा. 
 
 बसवदेवािें अिरण मिला समित नाही ्हणून प्रभदेुव िविारतात, त्यानंा िन्नबसवदेव 
समिावनू सागंतात. 

 
४७० 

 
  शरण हा अनुरागी आहे असे वाटल्यास, नको पाहू तसे तू देवा ! 
  नसे हो तो संगसूतकी. 
  किग पिरिितास नको रे देवा, म्हणू तू संगसूतकी ! 
  शरण हा सद सद िववेकानें वागतसे. 
  तो शोधूनी झािा सकिागमािा आिायक. 
  असे करू शकतो वा करू शकत नाही हे दोन्ही नाहींत, 
  कूडििन्नसंगय्या, तुमिा शरण संगनबसवणणा हा संगीही नव्हे, 
  िनस्संगीही नव्हे. 
 

४७१ 
  
  नसे हो मी-पणा किगरूिप महंतास. 
  िवनाशी-अिवनािश नसे तो देख ! 
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  िवजेच्या गुच्छापिर िदसतसे मागे रूप बनून, 
  शरण शरीर धारण केल्यानें झािा का हो सामान्य ? 
  प्रकृितगुण िभन्नभावी नसे तो, कूडििन्नसंगय्या, 
  तुमिा शरण संगनबसवणणािी थोरवी असे हो आगळी. 
 

४७२ 
 
  अनायासे करूनी घर, िनरायासे परमसुखी. 
  रूप धारण करूिन ही असती रूपािधक, पहाताना दृिष्टघन. 
  अशा या सहज संगीयांच्या िनज ग्स्थतीिी रीत, 
  उदकातीि कबदु उदय रत्नापिर, 
  कूडििन्नसंगमनाथ, अशी आहे तुमच्या शरणांिी थोरवी. 

 
४७३ 

 
  शरण हा अदशकनीय अथवा दशकनीय या दोन्हीस नाहीं जाणत. 
  शरण स्वतंत्र असुनही असे हो भावरिहत. 
  िवकृत वेष करूनी धारण, सुकृताच्या गोष्टी नसे हो तो बोिधत. 
  प्रकृित गुण अनुसरून नव्हे तो साकारास आिेिा उपजीिवक. 
  हे कूडिसंगमनाथा, तुमिा शरण आहे हो सार सम्मत. 

 
४७४ 

 
  नि देही, नि तो िनदेही, नि बोधक, नि हो िनबोधक. 
  नि कायी, नि तो िनिःकामी. 
  आशा धरून आिेिा आिमषी नसे तो. 
  असे तो अवगुणरिहत िनगुकणी, 
  हे कूडििन्नसंगय्या, तुमिा शरण. 
 

४७५ 
 
  घडणयात असे तो घडण, भेदािा भेद जाण. 
  जािणवेिा असे जाण, ज्ञानािा असे ज्ञान, 
  किगाठायीं असे अिभन्न सांधा, 
  कूडििन्नसंगा, तवठायीिा संगनबसवणणा. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

४७६ 
 
  शरण हा नसे हो साकार नसे िनराकार 
  किगाठायीं प्राण झािे एकित्रत- प्राणाठायीं प्रसाद 
  प्राणाठायीं प्रसाद होई िसद्ध 
  प्रसादाठायी कायािरॅत. 
  िोक िौिकक प्रकारें नि तािे उदय. 
  कूडििन्नसंगा, ऐसा हो तव शरण. 
 

४७७ 
 
  सकि-िनिःकि असे हो बसवणणा, िनिःकि असुनी असे सकि देवा. 
  सकि असुनीही नसे तो संसारी, िनिःकि असुनी नसे हो िवरागी. 
  संसाररिहत संग, वैरानयािवरिहत िनस्संगी. 
  उभय संगायोगे झािा तो परब्रह्म. 
  कूडििन्नसंगमनाथ जसा आहे, तसाि तो आहे. तुमिा शरण 
  नसे हो बिहीन. 
 
 िन्नबसवदेव, - बसवदेवाचं्या ईन्नतस्स्थतीिी महती नाना प्रकारे स्तवन करून प्रभदेुवास िविदत 
करतात. ते ऐकून प्रभदेुव प्रसन्न होतात, अिण िन्नबसवदेवािंी स्तुती करतात. 

 
४७८ 

 
  अगंरूिप संसारात जे िझजिवती आपिे जीवन, 
  त्याना परवस्तुिे असते का हो ज्ञान ? 
  मनरूिप संकल्पाच्या खड्डयात पडिेिे जन, 
  मायेिी उदराग्नन कजकू शकतीि कां हो ? 
  गुहेश् वरकिगाठायी, सवक संशय काढिा िनपटुन 
  अशा िन्नबसवणणास म्हणतो हो मी नमो नमो. 
 

४७९ 
 
  मीपणािे करूनी िनरसन, गुरूस अनुसरून, 
  गुरूस तूि म्हणुन आिरणारा, गुरूि गित म्हटल्यानें 
  आद्रतं िविार संबंध ग्स्थराविेिा, 
  किग-जंगमाठायीं स्वतिःस िवसरून जळून घेतिेिा किगगैय, 
  गुहेश् वरकिगाठायी अशा िन्नबसवणणाच्या रॅीपदास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुवानी केलेले स्तोत् ऐकून िन्नबसवदेव, प्रभदेुवानी माझ्या िगािी भ्ािंत िनवारण केल्याने मी 
कृताथम झालो ्हणनू त्यािें स्तवन करतात. 
 

४८० 
 

  नसता संसार डोळयापुढें येऊन छिळत असता, 
  सुज्ञानरूिप िावुन अजंन, साऱ्या भ्रमरूिप अधंारािें केिे िनवारण 
  िनजकिगािे संबंध करूनी सुग्स्थर, कूडििन्नसंगमदेवाठायीं 
  िनत्यात कबबिेल्या प्रभुदेवाच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 िन्नबसवण्णािें स्तोत् ऐकून प्रभदेुव त्यािंी प्रशसंा करतात. 

 
४८१ 

 
  नरिोकीिे सारे नर झािे हो संसाराधीन. 
  सुरिोकीिे सुर सारे झािे संसाराधीन. 
  मुनीिोकीिे सारे ऋिष झािे तपो संसाराधीन. 
  रुद्रिोकीिे रुद्रगण सारे झािे रुद्रपद या संसाराधीन. 
  किगधारक सारे झािे किग संसाराधीन. 
  जंगमपूजक सारे झािे सायुज्य संसाराधीन. 
  प्रसाद-पादोदक संबंिधत सारे झािे प्रसाद संसाराधीन. 
  गुहेश् वरकिगाठायी सवक संसारिवरिहत अशा 
  िन्नबसवणणास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 प्रभदेुवािें स्तोत् ऐकून िन्नबसवदेव, - प्रभदेुवाचं्यामुळे अपण कृताथम झाल्यािी भावना दशमिवत 
स्तवन करतात. 

 
४८२ 

 
  मम संसार सूतक घासून पुसून काढून, 
  िनजकिगात िनरहंकार या रॅेष्ठतेस दािविे मज एका शरणाने. 
  मज कोण नाहीं म्हणून प्रभुदेव नावाच्या एका शरणास 
  आणून केिे मज कृताथक. 
  माझ्या डोळयासमोर वावरणयास िािविे एका शरणाने. 
  त्या शरण कृपेनें प्रभुरूिप घन पाहून, मन मन होऊनी िीन. 
  झािे घन घन एक, 
  त्यामुळे कूडििन्नसंगाठायी, अल्लमप्रभू या मिहमावंतास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

 िन्नबसवदेव, अपणास अिण प्रभदेुवास एकाि सापं्रदायात िनिपद साध्य झाल्यािे िनवदेन 
करतात. िनबसवदेवास, - प्रभदेुव अपणा दोघास एकाि स्थानीं िनित्वािी िडण घडण झाल्यािी रीत 
ती कशी अहे सागंा बघू ्हणतात. 
 

४८३ 
 

  खाजत असता त्या फोडीवर झािे नखानें खाजवल्यागत. 
  शोधीत असता वेि, तीि पायास गंुडाळल्यापिर. 
  मम अपेिक्षत कामना झािी सूिित. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, मिा-तुिा एकि सांपद्राय असल्यािी रीत 
  ती कोणती सांग मज िन्नबसवणणा. 

 
 प्रभदेुवास िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
४८४ 

 
  काया असे एक, प्राण ही एक, भाव एक, िनभाविह एक ! 
  एकािवण आहेत का ते दोन ? 
  गुरू एकि, किग एकि, उपदेशहीं एकि ! 
  कूडििन्नसंगय्यािा शरण बसवणणाच्या ताििमेत. 
  दोघानािह अभ्यास असे एकि, देख हे प्रभो. 
 
 िन्नबसवण्णािें ऐकून प्रभदेुव िविारतात, अपण दोघेिण बसवदेवािें िशष्ट्य झाल्यािी रीत सागंा 
िन्नबसवण्णा. 
 

४८५ 
 
  करणया जाता एक, ते झािे आगळे, 
  ही म्हण खरी ठरल्यापिर, 
  तुझ्या यजमानत्वाच्या अनुभवानें झािे हो मज गुरूमूख साध्य. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, मिा-तुिा एकि उपदेश केल्यािी रीत ती 
  कोणती सांग बा िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव दोघािंा सापं्रदाय एकि ऄसल्यािे िववरण करून सागंतात. 
 

४८६ 
 
  अगं-संसार िवरहात होऊनी क्षीण, किगास अवरांहून, 
  मातीच्या सापळयातिा भुजंग पािहल्यानें डोके उििून 



 
 अनुक्रमिणका 

  झगमग प्रकाशे तें मािणय, 
  तयािी दीप्ती  फाकल्याने, सद्रोजाताच्या मुकुटास वेटाळ घातिेिा 
  असे तो फकणद्र 
  नसे हो अन्य कोण. िशखर आिदकरून खणल्यानें, गंुडाळिेिा 
  फिणसूत्र पाहून, 
  झटकन उघडल्याने दार, दृिष्टस पडिेल्या अिनिमषािे 
  करस्थळ देखता दृिष्टनें खेििे इष्टकिग, 
  शरीरातीि सारे सांधे बंध िखळिखळीत होऊन सारे हाडे घळघळ 
  गळािे. त्यािी समािधग्स्थती वाढिविी  तुमिी ख्याती पहा हो 
  त्या योगे अल्लमप्रभु 
  हे नाव आिे तुम्हास. 
  भग् त  अत्यािधकारानें होऊनी बिदकार, येऊन केल्यानें प्रवेश, 
  वांगी बाणकिग झाल्यािवण रािहि कां हो ? पडता दृिष्ट त्यावर. 
  कूडििन्नसंगमदेवाठायीं, अिनिमष-प्रभूस 
  झाल्यानें गुरू बसवणणा, मी तुमिा धाकटा भाऊ आहे, 
  पिरसावे हे प्रभो. 

 
४८७ 

 
  अिनिमषास किग िदिे होते बसवणणाने ! 
  तोि किग िाभिा तुज, त्यायोगे बसवणणािा 
  सांप्रदाियक िशशु तू झािास ! 
  भग् त अत्यािधयाने िन्नसंगमनाथ या किगास रांहण केल्यानें 
  बसवणणािा सांप्रदाियक िशशु मीिह झािो ! 
  आम्हा दोघासही एकि आहे हो कुळस्थळ, 
  या कारणें कूडििन्नसंगाठायी बसवणणाच्या, 
  महामनेिा प्रसाद दोघासही असे एकि हो प्रभो. 
 
 यास प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
 

४८८ 
 
  िहान असिा म्हणून झािे काय, थोर असिा तरी काय ? 
  ज्ञान हे असू शकते का सान थोर ? 
  तेंव्हा नव्हते हो आिद अनािद, तेंव्हा नव्हते 
  अजांडब्रह्मांडािद कोटी उदय. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, तूि एक महाज्ञानी असल्यािे 
  मज आिे हो आढळून, हे िन्नबसवणणा. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 िन्नबसवदेव ईत्तरतात.  
 

४८९ 
 
  दुधािी िव स्वािदष्ट असल्यािे सांगू शकतात रॅीमंत. 
  सुखद स्पशािे स्वानुभाव न येई सांगता न येई, पुसता. 
  स्पशक-संबंध िनवारल्यानंतर उपिारास असे का वाव ? 
  कूडििन्नसंगमदेवाने मज िदल्याने ही जाण, 
  झािो हो मी जाणकार, मज नसे अन्य स्वतंत्रज्ञान. 

 
 मी तुमच्याकडूनि समिावनू घेतले, त्यािशवाय मिला स्वतंत्ज्ञान अहे का हो ? ऄसे 
िन्नबसवदेव िविारतात तेव्हा प्रभदेुव त्यानंा सागंतात. 

 
४९० 

 
  किग अनुसरून किगायोगे झािेिे ज्ञान, नसे हो ते ज्ञान 
  गुरूयोगें जाणिेिें  ज्ञान ते नसे ज्ञान. 
  गुरूयोगेि किग आहे हे म्हणणे आहे कग्ल्पत. 
  ते असे आपल्या आपण िवना 
  गुहेश् वरकिगाठायी, संबंध िवच्छेदन होईपयंत 
  आपण होता नाहीं येत, पहा िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेवािे प्रत्युत्तर 
 

४९१ 
 
  गुरू नसता तर तुजिा किग कसा िाभिा असता ? 
  केिात तुमच्या गुरूिी हत्या घेतिेत तयािे किग ! 
  तेव्हा तुमिा गुरू अिनिमष असल्यािे नव्हते का मािहत ? 
  कूडििन्नसंगाठायी, अल्लमप्रभु व्रतहीन असल्यािे 
  ितन्ही िोक जाणती. 
 
 ऄिनिमर्षािी हत्या करून त्यािे द्धलग तू घेतलेस ्हणनू तू गुरूद्रोही अहेस, ऄसे िन्नबनवदेव, 
प्रभदेुवास ्हणतात. त्यानंा प्रभदेुव िनवदेन करतात. 
 

४९२ 
 
  गुरूिा प्राण, किगाठायी झाल्यावर िीन, 
  तो किग मम करस्थळी आिा देख. 



 
 अनुक्रमिणका 

  आहे पहा, मम गुरू अिनिमष मम करस्थळी, 
  हा बघा, मम अिनिमष गुरू आहे मम ज्ञानाठायीं, 
  हा पहा, माझ्या गुरूिा गुरू परमगुरू बसवणणा 
  िदसताहे माझ्या डोळयापुढें. 
  गुहेश् वरकिग साक्षीनें सांगतो, मजवर कसा येईि आरोप 
  गुरू द्रोहािा बा िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव िविारतात. 

 
४९३ 

 
  पहाणयािे एक, ते पाहून घेणयािे एक; 
  अजून तुझ्यात आहे कीं दै्यत ! 
  करस्थिी एक, मनस्थिी एक; 
  अजूनही तुझ्यात आहे दै्यत ! 
  कूडििन्नसंगठायीं, गुहेश् वररूिप किग तुज साध्य कसा 
  झािा मज सांग प्रभो ? 
 
 िन्नबवण्णानंा प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर 
 

४९४ 
 
  करस्थळीिा किग झाल्याने मनस्थळी वेध, 
  मनस्थळीिा किग होऊनी महास्थळी वेध, 
  ते महास्थिि मम सवांगी झाल्यावर वेध, 
  आता िभन्नभावात असू शकेि का अवकाश ? 
  गुहेश् वररूिप प्राणकिग, परतत्वांत होऊनी एक 
  समधातु झाल्यावर नुरे बा दै्यत िन्नबसवणणा. 
 

४९५ 
 
  किग हािि प्राण, झािा प्राणकिग. 
  अगंिी झािे हो किगांग. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, झािे हो सवांगिि प्राणकिग स्वायत 
  ऐक बा िन्नबसवणणा. 
 
 प्रभदेुव प्राणद्धलग संबधं भेद पद्ररूपातं सागंतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

राग : मधुमाधवी 
 

  वाणी संिय प्रभा मरूत पिरमळापरी 
  भाविवरिहत परब्रह्म पर हािि आपण । 
  ज्ञान ििन्हािे िवस्मरण अिवरत घन 
  िनश् िि िनजपदायोगें झािी प्रथा ॥पल्लव ॥ 
  कोमि मािणकापिर उजळे हो ज्ञानज्योत 
  नवनळामाजी प्राणकिग भिरत । 
  कपड ब्रह्मांडातीत िदसणारे विन 
  गगन उदयावरी घनािे गमन॥१॥ 
  आकाशा पििकडे ना कोणास ज्ञात, 
  पाताळािी घनता जाणतो कोण 
  आत्म्यास धरून परमात्म्यािा पिरभाव 
  पहा पहा हो अविोकुन घनािे गमन ॥२॥ 
  रात िगिळयिे मन, िदवसासिगिळिे घन 
  बोिीिे मथन जो िगळे तोि भिरत । 
  नीित-िनज िनश् िि िनजािे िनमकि तेज 
  प्राणकिग घनतेस असे का प्रमाण ? ॥३॥ 
  साठी दशकनािा धनी करी तो अतंरंगी वास- 
  कोणासही साध्य असे गगन-पवन एक 
  हृदमकमि प्रकाश परब्रह्मी भरून 
  दािवयिे अत्यानंद परप पदवी ॥४॥ 
  धरणीस ना िनद्रा उदकास ना स्वप्न 
  अग्नन कळवळाच्या न होई कारे आधीन । 
  ििन पवन स्वयेिि न होई तामसाधीन । 
  सवकशून्यास कुठिेहो भ्रम हे गुहेश् वरा ॥५॥ 

 
 प्रभदेुव अपल्या प्राणद्धलगािा िनणमय िनरूपण करतात. ते ऐकून िन्नबसवदेव ्हणतात. 

 
४९६ 

 
  पोहोंिणया आधी, गुरू असतो, किग असतो, जंगम असतो, 
  प्रसाद असतो,  
  पोहोंिल्या नंतर, गुरू नाही, किग नाहीं, जंगम नाहीं, 
  प्रसाद नाहीं.                                    
  कूडििन्नसंगय्याठायी, स्वयिवना नसे हो पर, 
  हे तुझ्यात आढळून आिे मज पहा प्रभो. 
 
 बसवदेवािें ऐकून प्रभदेुव सागंतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

४९७ 
 
  मन-मन एक झािेल्या अनुभावानें, 
  घन घन एक झािे देख. 
  तेव्हा आपल्यात आपण तृप् त  झाल्यािे 
  सत्य िनणकयानुसार झािे हो िनधार देख. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, िन्नबसवणणायोगे झािो हो मी सुखी. 
 
 िन्नबसवदेव, प्रभदेुवािें स्तवन करून अपणास झालेला पिरणाम िववर करतात. 

 
४९८ 

 
  जािणवेच्या तृिप्तस अनुभाव हाि आरॅय. 
  किगाच्या अनुभावें देिखिे मी तुम्हास. 
  तुम्हास देिखल्यानें झािे मी पणािे िवस्मरण. 
  पहा हो प्रभो, कूडििन्नसंगमनाथ. 
 
 तुमच्या संगाने मी द्धलगैक्य झालो ्हणून िन्नबसवण्णा सागंतात. तेव्हा प्रभदेूव ्हणतात, 
तुमच्यािसंगाने मी द्धलगैक्य झालो. 
 

४९९ 
 
  रॅद्धा आिण संतोषानें ग्स्वकारिेल्या किगाच्या सभोवार 
  आविरिे पे्रम, झािे ते कपूकर करंडा नष्ट केल्यागत. 
  किगानुभावी यांच्या संगाने उघडिे हो मम नयन 
  गुहेश् वरकिगाठायी, गेिो मी िवरून, िन्नबसवणणा. 
 
 ऄनुभावी  शरणाचं्या संगाने कृताथम झालो, ऄसे प्रभदेुव िनविेदतात. तेव्हा िन्नबसवदेव, प्रभदेुवाचं्या 
अिण बसवदेवाचं्या संगसुखािे वणमन करतात. 

५०० 
 
  समसुख समसंधानरिहत असे हो तो संग. 
  तयास ना स्पशक ना िवरोध असा तो संग. 
  कोणासही कोणताही नि अनुभव असा तो संग. 
  कूडििन्नसंगाठायीं, किग िीय होई तो संग 
 
 िन्नबसवदेव, - प्रभदेुवािें अिण बसवदेवािें स्तोत् समरस भावाने करतात. ते ऐकून बसवदेव 
्हणतात. मी शरणाचं्या संगास समदेवी होत नाही. 
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५०१ 
 
  देवा, तव शरणांनींि केिे मज पावन, 
  आपल्यासम केिे मज समजावून, 
  शरणांनी, मज जसे केिे तसा मी झािो. 
  मी एक असे तुमच्या शरण अनुयायीना अनुसरिेिा. 
  कूडिसंगाच्या शरणांच्या मनास होऊनी मान्य. 
  ते मजवर झािे प्रसन्न, त्यायोगे मी वाििोिवना, 
  समसंगाच्या बरोबरीिा मी कसा होईन ? 
  सांग मज िन्नबसवणणा ? 
 
 यास िन्नबसवदेव िविारतात. 

 
५०२ 

 
  खंडरिहत घन मनांत िनश् िि वास केल्यावर. 
  त्या घनास पडद्राआड िपिवतो म्हटल्यानें िपेि का तो ? 
  िोरून हेमिगरी जिमनीत िपिवतो म्हटल्यास , 
  ती िोरी सापडल्यािवना राहीि कां ? 
  कूडििन्नसंगािा शरण प्रभुच्याठायीं एक झाल्यािे सुख,  
  मज झािे िवस्मरण म्हणणें, तुम्हास ते योनय होईि का ? 
  सांगा संगनबसवणणा ? 
 
 बसवदेवािें प्रत्युत्तर. 
 

५०३ 
 
  समरित समसंधािे संगसुख तुझ्यायोगे 
  झािे मज साध्य. 
  सांग बा, मज दािविे कोण किगैयािा मागक ? 
  कूडिसंगमनाथािा शरण प्रभुदेवाठायीं तू मज 
  ठेवीपयंत, मज कसे होईन अवगत सांग तूि िन्नबसवणणा ? 
 
 िन्नबसवदेव सागंतात, 
 

५०४ 
 
  नि तेंव्हा धरणी आकाश, अनि-पवन-जि-कूमक 
  नव्हते तेंव्हा, िंद्र सूयक यांिी कळा नव्हती तेव्हां, 
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  आत्मस्थळ अनुभवास येणया पूवी, 
  िनत्य िनजकिगािा जाणकार कोण होता हो तुम्हािवण ? 
  त्या महा घनास होऊनी घन वाहन, अगम्यस्थळी ग्स्थर होऊनी, 
  पिरपूणकतेिे जाणकार तुम्हािवण होते कां कोण ? 
  शेष प्रसादाच्या कारुणयािा होऊनी िशशु 
  पोटात असल्यावेळीं, िवभुित पट्ट बांधून, 
  करूनी हस्त मस्तक संयोग, मज कोण वाििविे हो तुम्हािवण ? 
  कूडििन्नसंगमदेवािी साक्ष ठेवून, मी तुमिा 
  करुणेिा िशशु आहे, हे ितन्ही िोक जाणती बा संगनबसवणणा. 

 
 बसवदेवािें प्रत्युत्तर. 

 
५०५ 

 
  कृतयुग ते्रतायुगे द्यापारयुग किियुग हे सारे 
  भवरूिप राहाटीत िफर िफरून येत असता, 
  अनंत कोट्ानुकोटी युगे पडिी मृत्यमुूखी. 
  अनंत जिप्रिये गेिी हो वृिष्ट कर करून गेिी. 
  िौदािोकरूिप अनंतकोिट ब्रह्मांड सारे िय पाविे. 
  या काििक्रात कोणत्या िोकी कोणत्या युगात 
  प्राणकिग-किगप्राण या भेदािा जाणकार कोण होता. सांग बा ? 
  गंगा-गौरीवल्लभ आिद अनंत कोिट रुद्रािद सारे, 
  प्राणकिग संबंधािा मागक न जाणता, अिणमािद-ितुर्तवध फि 
  प्रािप्तच्या झािे आधीन. 
  िशवािारािा िविार न जाणता, या जगािा ऱ्हास होतो आहे. 
  यास्तव परपुरुषाथक कारिणक होऊन मृत्युिोकी अवतरिात 
  गुरू-किग-जंगम-पादोदक-प्रसाद या पंिािार स्थळािा 
  िनणकय करून, षड स्थि या महानुभावास करूनी 
  करतिामिक, स्थळ करूनी िनमाण, 
  प्राणकिग-किगप्राण हा भेद मज समजावून 
  सोडिविात माझे भ्रांती सूतक. 
  किगैयािी रीत दािविे मज, तुझ्यायोगे मज िाभिे 
  संगनबसवणणा हे नांव कूडिसंगमदेवाच्या साक्षीनें सांगतो, 
  तू आहेस बा माझा परमाराध्य िन्नबसवणणा 
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१२ 
 
 बसवदेव हे िन्नबसवदेवाबरोबर स्वानुभावाच्या गोष्टी करीत ऄसताना िन्नबसवदेवािंी स्तुती प्रभदेुव 
करतात. 

 
५०६ 

 
  तनु गुरुस करुनी अर्तपत, मन किगास करुनी अर्तपत, भाव जंगमास 
  करुनी अर्तपत, िनजत्व तृिप्तस करुनी अर्तपत, 
  घन ज्ञानास करुनी अर्तपत अर्तपतिि झािे अनर्तपत; 
  अनर्तपत झािे अर्तपत; अर्तपत अनर्तपत िनरसून 
  झािे िनत्य प्रसािद-प्रसाद मागक सकिाना दावून. 
  महाप्रसादािी केिी अिभवृिद्ध, 
  गुहेश् वरािा शरण िन्नबसवणणानी. 

 
 प्रभदेुवानंी ऄशाप्रकारे िन्नबसवदेवािंी स्तुती करीत ऄसताना िन्नबसवदेव ्हणतात. माझे 
िशवज्ञानािे डोळे ईघडिवण्यास माझ्या प्रसािदत्वास मिडवाळमाििदेव अिण संगनबसवण्णा कारणीभतू 
अहेत. 

 
५०७ 

 
  िनरवयािी भग् त तनुवर झािी स्वायत. 
  महाप्रसादही संगनबसवाच्या करस्थिी झािी साकार- 
  अशा महाप्रसादािे मज कसे बरं कळणार ? 
  मिडवाळानीं मज दािविे तेंव्हा ज्ञान स्पष्टपणें िदसिे. 
  बसवणणायोगें भग् तिे आच्छादन स्पष्ट िदसिे. 
  कूडिसंगमदेवा, मिडवाळ आिण बसवणणानीं शेष प्रसाद 
  ग्स्वकारणयास िदल्याने कृपेस झािो मी पात्र 
  पहा प्रभो, असा आहे प्रसािद. 
 
 िन्नबसवण्णािें िनरूपण ऐकून मिडवाळ माििदेव िन्नबसवण्णािें स्तवन करतात. 

 
५०८ 

 
  अगं हेिि किग, किग हािि झािा प्राण; 
  जंगम हािि संग, संग हािि सुसंग, 
  प्राण हािि प्रसाद, प्रसाद हािि प्राण होऊन- 
  या ित्रिवधात असे तो संपन्न 
  समता प्रसािद, सन्निहत प्रसािद, समाधान प्रसािद 
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  कििदेवा, या िन्नबसवणणािा प्रसाद सेवुन मी 
  जगतसे पहा प्रभो. 
 
 मिडवाळमाििदेव, -प्रभदेुवाना िनवदेन केल्यावर प्रभदेुव-मिडवाळ माििदेवाना पारखून पाहतात. 
 

५०९ 
 
  कसा असतो तो भाळी डोळा, मनीं िवरस, बोिणी सारी भग् तरस ! 
  कुठे आहे ज्ञान, कुठे आहे िनरहंकार सांग मज ? 
  ज्ञानाच्या खुणािे िवस्मरणिि आहे वाणींत. 
  तुझ्यानें िनजपद कसे साध्य होणार ! सांग बा ? 
  खूण रिहत खूणास आल्यास जाणता,- 
  गुहेश् वरकिगाठायी उभय झाल्यािवण पिरहार 
  नि तो प्रसाद जाण बा मिडवाळमाििदेवा. 
 
 प्रभदेुव-मिडवाळमाििदेवािी स्स्थती गित पारखून पहात ऄसताना मिडवाळमाििदेव अपल्या 
पूवापार सबंंधािा वृत्तातं कथन करतात. 
 

५१० 
 
  माझ्या आिदिे करावे म्हणतो कथन. 
  पण ते तुज आहे मािहत-घन गंिभराठायी झािे माझे जनन. 
  माझ्या अनािदिे करावे म्हणतो कथन, 
  ते तुज आहे मािहत, - मी आहे कायारिहत 
  बसवणणायोगें आिो मी मृत्युिोकी पिर मज 
  देहािी नसे उपाधी देख. 
  माझा देहिि बसवणणा, प्राण हािि िन्नबसवणणा, मम 
  महाज्ञानीि तुम्ही आहात जाणा ! 
  अशा प्रकारें नि दै्यत त्याठायीं वाणी िपल्यािी रीत 
  जाणतो तुमिा शरण बसवणणा, हे कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेव अपला पूवापर संबंध सागंतात, तेव्हा प्रभदेुव िविारतात. 

 
५११ 

 
  हा गुरु, हा किग, हा जंगम ह्या भेदास एक करून 
  तुज कोण दािविे सांग मज ? 
  आिद-अनािदस एक करणयािा 
  भाव- िनभाव कोणी सांिगतिे तुज समजावून ? 
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  िदक्षा-िशक्षा-स्वानुभावािी रीत दावून 
  िनजपदाठायीं कोणी केिे तुज ग्स्थर ? 
  गुहेश् वरकिगाठायीं तुज कोणी केिे बरे आयत 
  मज सांग बा मिडवाळमाििदेवा. 

 
 प्रभदेुवाचं्या िनरूपणास मिडवाळमाििदेवािें प्रत्युत्तर. 

 
५१२ 

 
  झािे गुरु स्वायत, आठही भाव झािे स्वायत. 
  सोळा प्रकारिी भग् त झािी स्वायत 
  अष्टिवधािकना झािी स्वायत. या ित्रिवद्रािे ज्ञान झािे स्वायत, 
  महाकिगािी अतंिःग्स्थती, महाजंगमािे िनजत्व 
  झािे स्वायत; शुद्ध प्रसाद तनु स्वायत झािी. 
  िसद्ध प्रसाद िैतन्य स्वायत झािे. 
  प्रिसद्ध प्रसाद मन स्वायत झािे. 
  वामभागात महत् यािे झािे उदय. 
  िशवािारांत िनरवयािे झािे उदय. 
  िनजस्थानांत झािे िनश् िि. क्षीर स्थानकांत झािे साराय; 
  अनुभवात वेिधिे घनागमन. 
  स्वानुभवात तुमच्या शरण बसवणणास म्हणुनी नमन; 
  आदराने बसवणणािा प्रसाद केिे सेवन; 
  तुमच्या बसवणणाच्या प्रसादायोगें असा घन मज झािा स्वायत. 
  तुम्ही बसवणणायोगे झाल्याने अशा बसवणणास म्हणतो मी नमो नमो 
  हे कििदेवरदेवा. 

 
५१३ 

 
  आिद युगात होती एक मायांगना 
  अनेकिवध रंगािे वस्र नेसून, टोपिीभर देवास डोकीवर घेऊन 
  म्हणत होती”अहो देव घ्या हो देव, घ्या देव’’ 
  म्हटिे-तरी देव घेणारे नव्हते कोण. 
  मी एक कापड देऊन, घेतिे ते हो त्या देवाना 
  मम िपता बसवणणाच्या प्रसादायोगें जगतो जाण हे कििदेवरदेवा. 
 

५१४ 
 

  साऱ्या भग् तिा भेद, साऱ्या समरसािा भेद, 
  साऱ्या शीिािा भेद, ऐका हो मी सांगतो तुम्हास. 



 
 अनुक्रमिणका 

  ऐक बा िक्ष देऊन, तुज केिा कता मज केिा भृत्य 
  हे सारे भेद केिे बसवणणानी. 
  आिद अनािद सिह केिे बसवणणानी. 
  साध्य-असाध्य केिे बसवणणानी. 
  किग, जंगम केिे बसवणणानी. 
  माझे सवकस्वायतबसवणणानी केल्याने 
  मी बसवणणास आठवीत जगतोसे जाण कििदेवरदेवा. 

 
 मिडवाळमािीदेव बसवण्णा काय अहेत हे दशमवीत सागंतात.  
 

५१५ 
 
  जो मृत्युिोक किरतो पावन तोि होय िशव. 
  जो भवरोग िनवारतो तोि गुरु होय. 
  मज पूणक आवरल्याने तोि होय भ त. 
  अनािद संिसद्ध घन मिहमा असल्यानें तोि माझा जंगम. 
  माझा तो प्राणकिग झाल्यानें तोि मज किगस्वरूप. 
  तोि माझा पिरिध, तोि माझा कें द्र कबदु. 
  हे कििदेवरदेवा, मज सवक स्वायत केिेिा तुमिा शरण 
  असे हो बसवणणा. 

 
५१६ 

 
  ज्ञानास झािे हो मारक िवस्मरण, 
  िवस्मरणास झािी मारक माया, 
  मायेस झािे मारक कमक, कमास मारक झािी तनु 
  तनुस मारक झािे संसार, यािे िवस्मरण होणयािी होऊनी जाणीव, 
  ज्ञानास िदिे तोिुन आिण घेतिे मी गुरुच्या हस्ते इष्ट किग. 
  माझ्या ज्ञानास करूनी इष्टकिगाठायी सुग्स्थर 
  िनज प्राणकिगी केिे मज तुमच्या शरण बसवणणानीं 
  हे कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािे ऐकून प्रभदेुव िविारतात. 
 

५१७ 
 
  ज्ञानोदय झाल्यािवण नष्ट न होई िवस्मरण. 
  िवस्मरण नष्ट झाल्यािवण ज्ञानी न होई आपण. 
  ज्ञान प्राप् त झाल्यावर कोण गुरू? किग कोण ? 
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  सांग बा मज, कोणते घन कोणते सान ? 
  गुहेश् वरकिगाठायीं, ज्ञान िवस्मरण होऊन, उपदेश घेतल्यास पुढे 
  तरी िनजत्व साध्य होणार कां ? सांग मज मिडवाळमाििदेवा. 
  
 प्रभदेुवास मिडवाळमाििदेव ईत्तरतात. 
 

५१८ 
 
  ज्ञानािवण नि िदसे गुरू.  
  ज्ञानािवण नि िदसे किग, नि िदसे जंगम, 
  हे ित्रिवधही बसवणणाच्या कृपेनें मज झािे स्वायत. 
  नसे िभन्न जाण कििदेवरदेवा. 
 

 प्रभदेुव सागंतात. 
 

५१९ 
 

  गुरू झािे स्वायत, किग झािे स्वायत, 
  जंगम झािे स्वायत बसवणणायोगें म्हटल्यास, 
  तनुरिहत असावे, मनरिहत असावे, 
  ज्ञानी असल्यािी जाण, िवस्मणही दोन्ही व्हावे नष्ट. 
  गुहेश् वरकिगाठायी िनिेप झाल्यािवण कांही नसे जाण, 
  हे मिडवाळमाििदेव. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें प्रत्त्युत्तर. 
 

५२० 
 
  झािी तनु िनराभार, मनास ना िवव्हि, 
  भावात ना वासना, जाणात ना िविार 
  िनजाठायीं ना अवधान, िनिेप संगात 
  नि होई िविभन्न. 
  कििदेवरदेवा, तुमच्यात झािो अिभन्न नुरे िविभन्न. 
 
 प्रभदेुव मिडवाळमाििदेवानंा ्हणतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५२१ 
 
  तनुत असिेिा िोभ मनास िोरून बोिल्यानें, 
  ती तनूि मनरूप होऊन िदसत आहे. 
  त्या मनातल्या आकांक्षा समरित न झाल्यानें, 
  कामाितशय िोभांत दडिेिे असते. 
  जाणिे म्हणणें या पोकळ बोिीस न करी मान्य 
  आमिा गुहेश् वरकिग, पहा मिडवाळमाििदेवा. 
  
 मिडवाळमाििदेवािें ईत्तर. 

५२२ 
 
  कामाच्या करस्थळी मी केिा गुरू स्वायत. 
  क्रोधाच्या नयनी केिा मी जंगम स्वायत. 
  िोभरिहत प्रसाद किरतो मी रांहण. 
  या ित्रिवधांत झािो मी शुद्ध जाण. 
  हे कििदेवरदेवा, वाहतो तव आण. 

 
५२३ 

 
  देवा, माझे अष्टिवधािकन झािे शुद्ध. 
  तुम्ही मूर्ततकिग झाल्याकारणें 
  माझी तनु-माझे मन झािे हो शुद्ध तुम्ही जंगम झाल्यानें. 
  देवा, माझीं भूक झािी शुद्ध, तुमच्या प्रसाद सेवनानें. 
  माझे काम-क्रोध-िोभ-मोह-मद-मत्सर सारे झािे िनवारण, 
  तुम्ही ज्ञानकिग झाल्याकारणें 
  या सवाठायी मी सन्निहत झािो, पहा हो कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें ऐकून प्रभदेुव त्यािंा समरसभाव कसास लावनू पाहतात. 
 

५२४ 
 
  तनु गुण नास्ती, मन गुण नास्ती, धन गुण नास्ती 
  झािे म्हणुन काय झािे ? व्हावा भाव नास्ती. 
  भाव नास्ती झाल्यािवण जाणीव नि ग्स्थरावत. 
  ज्ञान ग्स्थर झाल्यानें ओिांडे खूण. 
  खूण िनरसन िमिनािे परम सुख 
  गुहेश् वरकिगाठायीं तुज साध्य झाल्यािी रीत 
  मज सांग तंू मिडवाळमाििदेवा. 
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 प्रभदेुव मिडवाळमाििदेवािंी ऄंतःस्स्थती कसास लावनू पहात ऄसता मिडवाळमाििदेव ईत्तर 
देतात. 
 

५२५ 
 
  िीय होऊन आिेिी रीत, 
  अकार-उकार, मकार यांिा स्पशक न झाल्यािी रीत, 
  िनिेपस्थि आधार असल्यािी रीत, 
  तुमच्या शरण बसवणणास असे अवगत. 
  करा िविारणा कििदेवरदेवा. 
 
 माझी ऄंतःस्स्थती बसवण्णास माहीत अहे, त्याचं्याकडूनि माझी रीत कशी अहे िविारून बघा 
तु्हीि ्हणनू मिडवाळमाििदेव सागंतात, तेंव्हा प्रभदेुव, बसवदेवाना िविारतात. 

 
५२६ 

  मन मन होऊन एक, समिरत संगाठायीं जो होई सुखी 
  ते शरणसंगसुख शरणानाि कळते िवना, 
  शेजाऱ्याना कसे ते कळणार ? 
  िनजगुणभिरत अशा िशवशरणांिी िनजग्स्थती 
  िनरिखिे म्हटल्यानें येईि का िनरिखता ? 
  गुहेश् वरकिगाठायी, मिडवाळमाििदेवांिी रीत 
  तुज आहे अवगत, मज एकदा सांग बा संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवाना, बसवदेव सागंतात. 
 

५२७ 
 
  मम कायेिा अधंार िनरसन कर यास मज होईना, 
  मम जीवािी ग्स्थती गित मज कजकता येईना. 
  मम भावसूतक धुता येईना. 
  मज न कळे हो तुमच्या घनमिहमावंतािी अतंिःग्स्थती. 
  कूडिसंगमनाथा, तुमिा शरण मिडवाळमाििदेवािी 
  घनता तुम्हीि जाणता. 
 
 बसवदेवािें सागंणे ऐकून प्रभदेुव, बसवदेवािंी रीत कशी अहे ्हणून मिडवाळमाििदेवाना 
िविारतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५२८ 
 
  युग् तनें िविारल्यास दािवतो भग् त, 
  भग् त िवषयीं िविारल्यास दािवतो मुग् त. 
  गुहेश् वरािा शरणबसवणणा िवस्मरणािा पडदा आड. 
  करून िनसटिा, बसवणणािी रीत मज सांग मिडवाळमाििदेव 
  िनत्यािी केल्यास िविारण, सरकिा तो दूरदूर. 
 
 प्रभदेुव बसवदेवािंी रीत कशी अहे मि सागं ्हणनू मिडवाळमाििदेवास िविारतात. त्याना 
बसवदेवािें महात््य मिडवाळमाििदेव िनविेदतात.  
 

५२९ 

  प्रथमकाळी देवगण-महागण-िकन्नरगण-आळापगण. 
  यांच्यासह संगनबसवणणा झािा गणप्रसािद, 
  मृत्युिोकास िदव्यप्रभा आणुन िदिा, केिा सकिाना 
  िशवगण बसवणणा 
  स्वरूपािे सवकस्व अपकण करावे म्हटिेिाि बसवणणा. 
  कििदेवा, तुमिा शरण बसवणणा असा आहे हो मिहमावंत. 
 

५३० 
 
  सारी िववर वणकनें असती स्थाप्य वस्तूत. 
  सारी उग् तउद भवती तापात, क्रोधशमनाथक िनर्तमिी सारे स्तोत्र. 
  मथनात होतसे प्रकट ज्ञान, सारे साकार असती प्रळयाधीन. 
  सारे गीत असती संवाद रूपात. हे कसिेही स्मरणात नसे 
  किगानुभावीच्या मनी. असे तो याच्या अतीत. 
  स्वतंत्र िनत्य असल्यानें, तुमिा बसवणणा असे हो रत भग् त दासोहात. 
  कििदेवरदेवा, असा आहे हो तुमिा बसवणणा काि कमक मायातीत. 
 

५३१ 
 
  आिद-अनािदत नव्हते हो तेव्हा साध्य असाध्य,  
  स्थूि-सूक्ष्म या मूर्तत नव्हत्या तेंव्हा, 
  साकार-िनराकार या शबदांिी उत्पित्त नव्हती हो तेंव्हा, 
  शंकर-शिशधर-ईश् वर गे गणािधश् वर नव्हते तेंव्हा, 
  उमािे िनन झािे नव्हते तेंव्हा, 
  िशवरित-महारित हे झािे बसवणणायोगें 
  सवक िवग्स्तणास िनिःकरून दािविा हो किगािकन; 
  िनत्य किगािकनी असे प्रसादध्यान, 



 
 अनुक्रमिणका 

  जंगमािकनी असे प्रसाद भोग, 
  यािे िववर जाणतो कोण बसवणणािवण ? 
  भग् तिे कुळस्थळ, भग् तसारायास, 
  यापूवी अितरथ-समरथ या साऱ्याना नि अवगत, 
  कििदेवरदेवा, तुमिा शरण बसवणणा असा आहे देवा स्वतंत्र. 

 
५३२ 

 
  आकार-िनराकार वदती हो सारेजण; 
  आकार न म्हणे, िनराकार न म्हणे 
  किग-जंगम-प्रसादांत असे तो तद्यतिः 
  कििदेवरदेवा, असा आहे हो तुमिा बसवणणा स्वतंत्र 

 
५३३ 

 
  दासोह, भृत्यािार ; अित पे्रम, िनरहंकार नसे हो कोणात, 
  संगनबसवणणािवण. 
  या भग् तिे कुळस्थळ न जाणता, 
  सगळे जे बोिती तेि बोित, आिे आिेल्यात. 
  हे सारे िनिःकरून जंगमिि किग जाणून 
  संग सािहत्य झािा बसवणणा, 
  कििदेवरदेवा, असा िनत्य आहे हो तुमिा बसवणणा. 
 

५३४ 
 
  बसवणणांिी करणी पिरस, बसवणणांिी वाणी पिरस. 
  बसवणणांिी दृिष्ट पिरस, बसवणणांिा हस्त पिरस. 
  बसवणणांिा भाव पिरस, बसवणणांिे मन पिरस. 
  तनु मन धन िनवेिदिा बसवणणा. 
  बसवणणांिे कितन हेि किगािकन, 
  बसवणणास आळिवणेि परमतत्व. 
  बसवणणांिे स्मरणिि मज कल्याण. 
  कििदेवरदेवा, असा आहे मिहमावंत तुमिा शरण बसवणणा. 

 
 मिडवाळमाििदेव, प्रभदेुवाना बसवदेवािें महात््य वणमन करून सागंतात. ते रॅवण करून प्रभदेुव 
प्रसन्न होतात. प्रभदेुव मिडवाळमाििदेवािंी अिण बसवदेवािंी स्तुती करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५३५ 
 

  गारािा पुतळा िबिगल्यागत, वािरधीस, 
  कपूकर पुतळयास अग्नन स्पशक केल्यापिर, 
  काळोखात प्रकाश प्रवेिशल्यापिर, 
  गुहेश् वरािा शरण मिडवाळमाििदेवाच्या 
  कृपेनें पािहिे मी तुज बसवणणा; तुजशी,मिडवाळाशीं पाहतो मी 
  तूि असशी म्हणून. 
  
प्रभदेुव, बसवदेवास मिडवाळमाििदेवािें वणमन करून िनरूिपतात. 
 

५३६ 
 

  अष्टतनुिी घनवस्तु िवतळवनू 
  अितशय भयकंर अशा काम-क्रोध-िोभ-मोह-मद-मत्सर 
  इत्यािद जाळून खाक करून, 
  तनु मिीन िनवारून, मन संििास करूनी िनश् िि, 
  साऱ्या करणांिी ज्ञानास देऊनी आहुती 
  नेसुनी सुज्ञान प्रभा, सुज्ञान प्रभा आंथरून, पांघरून 
  सुज्ञान प्रभा गंुडाळून, सुज्ञान प्रभा आंथरून, 
  झािा महाज्ञानाठायीं िनभाव संपन्न. 
  अशा मिडवाळािे सोवळयािा प्रसाद पांघरल्यानें झािो मी िनमकळ, 
  झािो िनजैय, झािो िनकरृत; 
  यायोगें गुहेश् वरकिगाठायी अखंड अशा मिडवाळाच्या प्रसादानें 
  घनास जाणून, 
  जगतसे मी संगनबसवणणा. 
 
 प्रभदेुवानी, बसवदेवापुढें मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती करीत ऄसताना मिडवाळमाििदेव प्रभदेुवािें 
स्तवन करतात. 
 

५३७ 
 
  किगैयाच्या तळहातातीि इष्टकिग झािे िविीन त्याच्या दृकष्टत, 
  ििगैयाच्या मनािी जाण िनभावात झािी िीन. 
  किगैयाच्या सवांगिनष्ठा झािी िनणायात्मक. 
  करूनी िनजरांहण तृप् त झािा हो किगैय. 
  परब्रह्मास अतंगकत करून घन वेद्र झािा किगैय. 
  अशा किगैय झािेल्या प्रभुदेवाच्या रॅीपदी झािो मी मनन 
  कििदेवरदेवा. 



 
 अनुक्रमिणका 

 मिडवाळमाििदेवानंी प्रभदेुवािें स्तवन बसवदेवापुढे केले तेव्हा बसवदेवानंी प्रभदेुवापंढेु 
मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती केली. 
 

५३८ 
 

  हा मज गुरू होऊन करूिन उपदेश दािविा हो मज, 
  किग होऊन हा व्यािपिा मन माझे, 
  हा प्रसाद होऊनी अवरांिहिा मम सवांग, 
  हा पादोपक होऊनी धुतिा मम िभतरी बाहेर. 
  कििदेवरदेवा, दािविे हो मज या मािहमाग्न्वत प्रभुदेवास 
  तयाच्या संगाने मी जगत आहे. 
 

५३९ 
 
  मिडवाळानी माझी काया केिी हो शुद्ध. 
  केिे माझे मन िनमकि 
  उजिळिे मिडवाळानीं माझे अतंरंग. 
  सोडिविे मिडवाळानी माझे बिहरंग 
  कूडिसंगमदेवा, तुम्हास मज योनय होणयाजोगें केिे हो मिडवाळांनी. 
 

५४० 
 
  सूत्रधारी मनािे माििन्य धुणयास्तव आिा हो मिडवाळ. 
  माझ्या कायेिे माििन्य आणून ठेिविे मी त्याच्यापुढें, 
  समतारूिप नदीकाठच्या बुडकीत बुडवून घट्ट पीळ घािून िपळिा. 
  हे देवा, अवगुणरूिप पंिेिद्रयें ज्ञानरूिप िनमकि जिांत 
  घुसळून धुतिा कापडागत. वाळिवणया घातिा. 
  त्यास रिव-शिश-अननीच्या तेजात वाळिविा. 
  ितुदकश-षोडशरूिप घातिा घिड; 
  समाधानरूिप पायेच्या दगडावर ठेिविा. 
  समगुणरूिप कपडा बडवण िाकडानें बडिवल्यानें 
  फाटिे हो त्यािे पदर, झािे त्यािे तीन तुकडें, 
  ते ितन्ही फाटके तुकडें िदिा माझ्या हातांत. 
  त्यातीि एक कापडािा तुकडा िदिा मी गुरूस, 
  एक किगास, एक जंगमास, 
  ते ितन्ही तुकडे िदिे हो मज एक करून, 
  ते पांघरून झािो मी िनकरृत. 
  अशा मिडवाळाच्या कृपेनें वाििो हो मी कूडिसंगमनाथ. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

५४१ 
 

  तयास म्हणती हा धोबी हा धोबी; 
  या धोबीस न जाणती कोण.                                         
  मित्रयांत सापडून कष्टप्रद झािेल्या मनािे माििन्य 
  धुणयास्तव घेऊन गेिा हो आपल्या घरी. 
  हातानें धुवूनही स्वच्छ होत नाहीं म्हणून तुडिविा तो आपल्या 
  पायानें, 
  घुसळून धुतिा कापडापिर. आपिे िनमकित्व िदिे हो मज तयानें 
  िदिेिे ते सोवळे वस्र पांघरिे मी. 
  अशा मिडवाळमाििबापाच्या कृपेनें वाििो हो मी कूडिसंगमदेवा. 

 
 बसवदेव, मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती करीत ऄसताना मिडवाळमाििदेवानीि त्यािंी स्तुती केली. 

 
५४२ 

 
  कबदुस िनवारून, नाद तीत होऊन, कळेिी प्रभा साधुन, 
  अशाध्य साधक झािास की तंू बसवणणा, 
  करणािदरूिप वस्र न धारण किरता, मायेस न िशवता, 
  होऊनी िनरंजन, िनकश् ित झािास बा बसवणणा 
  मी तुज अवरांिहल्यानें, तू मज अवरांिहल्यानें 
  परस्पर सांदा-भेदास नुरल्यानें ठाव, 
  बसवणणा स्तुती करणयास असे कां हो वाव ? 
  कििदेवरदेवही, कायाधारक असल्यािे देिखिे हो बसवणणा 
  तुमच्यामुळे. 

 
 मिडवाळमाििदेव, बसवदेवािंी स्तुती करीत ऄसताना, प्रभदेुव बसवदेवाच्या कृपेने तुझी घनता मी 
िाणलो ऄसे ्हणून मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती करतात. 

 
५४३ 

 
  आिदस पािहिे, अनािदस पािहिे; 
  घनास पािहिे, मनास पािहिे, पािहिी मी िनजग्स्थती. 
  पािहिे आयत-स्वायत्त-सिन्निहत. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, बसवणणाच्या कृपेने पािहिे तुज 
  बा मिडवाळमाििदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें स्तवन प्रभदेुव करतात. तेव्हा मिडवाळमाििदेव. बसवण्णाच्या कृपेने तु्हास 
पाहून मी वािलो ऄसे प्रभदेुवास सागंतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

५४४ 
 

  हे कििदेवा, आिदकूळ, अनािदस्थळ, जंगममूतीठायीं असे िनश् िि. 
  मूि शुद्धािा शेवट तुमच्या जंगम मूर्ततठायींि िनश् िि. 
  उभयकुळिकरणशग् ततव जंगम मूर्ततठायीं असे हो िनश् िि. 
  भाव- िनभाव तव जंगम मूर्ततठायीि िनश् िि 
  आिद अनािद हे तव जंगम मूर्ततठायीि िनश् िि. 
  साध्य असाध्य हे तव जंगममूर्ततठायीं असती िनश् िि. 
  अथक प्राण अिभमान हे तव जंगममूर्ततठायीं िनश् िि. 
  अगं-किग-संग तव जंगममूर्ततठायीं िनश् िि. 
  अष्टदळ कमळािी सप् तकर्तणका तव जंगममूर्ततठायींि िनश् िि. 
  मम करणी िनमािी तव जंगम मूर्ततयोगें, 
  मम वाणी िनरसन झािी तव जंगममूर्ततयोगें. 
  मम दृिष्ट झािी िनवारण, तव जंगममूर्ततयोगें; 
  मम कमािा िागिा शेवट तुमच्या जंगमायोगें, 
  तुमच्या प्रसादानें झािी ही तनु. 
  बसवणणानें मज दािवल्यानें, तुझी जंगममूती देखून 
  मी जगतसे पहा हो कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेव, बसवदेवाचं्या तोंडुन तुमिे महात््य ऐकून कृताथम झालो ्हणनू प्रभदेुवास 
सागंतात. तेव्हा बसवदेव सागंतात हे बघा प्रभदेुवा मी मिडवाळमाििदेवाच्या समरस भावाति ऄसतो. 
 

५४५ 
 
  कग्ल्पत िनरसून, अकग्ल्पत कथून केिे समाधान. 
  मनास त्यजुन, धनािे केिे स्थापन, 
  तनुस िनवािरल्यानें झािे अध्याग्त्मक पिरप व 
  अतंरंगी भरूनी महाज्ञान, बिहरंगी सदािारास िदिे स्थान. 
  मज कसोटीस िाविावुन दािविात तुमिे स्वरूप करुनी कथन. 
  मज तुमच्या रॅीपदास योनय 
  होणयाजोगें केिात कूडिसंगमनाथ, 
  तुमच्या ‘महामनें’ मिडवाळ आिण मी िमळुन 
  राहत असतो हो सुखात ! 
 
 ऄशा प्रकारें बसवरािदेव, अपले अिण मिडवाळमाििदेवािें समरस स्वानुभाव प्रभदेुवास 
सागंताना, मिडवाळमाििदेव अपले व बसवदेवािें समरसभाव िनविेदतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५४६ 
 

  कल्याणांत प्रवशे करणयािी रीत न जाणती कोण, 
  प्रवेशूनही कल्याणािे स्थानमान न येई हो अजमावता. 
  न िागे हो कोणासही कल्याणािा अतं. 
  देव-दानव-मानव हे सारे कल्याण िनवासी होऊन, 
  कल्याणाच्या ििरत्र्यांत सामावणयािी अपेक्षा करतात. 
  कल्याणांत अनंत मूर्तत, अनंत स्थूि मूर्तत, 
  अनंत सूक्ष्म मूर्तत 
  अनंत मंत्रध्यानरूपी, पुणयाईिी अिभिाषा करणारे, 
  पूजक, योगी, भोगी, समस्त, 
  दै्यती, अदै्यती, कामी, िनिःकामी, आिरॅत- 
  हे कसे प्रवेश करू शकतीि हो, कल्याणात ? 
  पिर हे कसे पाहु शकतीि कल्याण ? किगदृष्टारािवण ?  
  किग वेद्रािवण, किग गंिभरािवण, प्रसाद कुळान्वयािवण ? 
  तेथें आशेस नि थारा तोि कल्याण ! 
  सवांग वणक िनवारण, कुिमद न अकुंरता, 
  भग् त िनत्य झाल्यास तोि कल्याण ! 
  या कल्याणरूपी महाघनाठायीं, बसवणणा आिण 
  मी िमळून आहोत के्षम पहा हो कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें ऐकून, प्रभदेुव बसवदेवापुढे मिडवाळमाििदेवािंी प्रशसंा करतात. 
 

५४७ 
 
  करावयास गेिो एक पण घडिे दुसरेि म्हणतात 
  तशी झािी माझी गत ! 
  मिडवाळािी रीत उकिून पाहता, 
  तुझे पूवापार आिे जाणता, 
  तव पूवापरािे केल्यानें संग, मम पूवापर आिे हो मज जाणता. 
  महाज्ञािनयांच्या संगे उभयसंगिसद्धी होते ही 
  गोष्ट झािी सत्य, पहा बसवणणा. 
  गुहेश् वरािा शरण मिडवाळाच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 प्रभदेुव,-बसवदेवाना, मिडवाळमाििदेवािें महात््य मी तुझ्यामुळें  िाणलो ऄसे सागंत ऄसताना, 
बसवदेव ्हणतात मिडवाळमाििदेवाचं्या रॅी िरणािी रॅषे्ठता मिला िन्नबसवण्णाने दाखिवल्याने मी धन्य 
झालो. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५४८ 
 

  देवा रे, मम कायेंत दािविा मिडवाळास. 
  मम मनी दािविे आपिे िनजत्व. 
  मम ज्ञानात दािविे तुम्हास. 
  या ित्रिवधस्वायतास मम सवांगी प्रितष्ठापन करून दािविा. 
  कूडिसंगमनाथ, िन्नबसवणणाच्या करुणेने मज 
  झािे साध्य मिडवाळरूिप पिरस. 
 
 बसवदेवािें ऐकून िन्नबसवदेव प्रत्युत्तर देतात. 
 

५४९ 
 
  मज एकही न दािवता येई, मज एकही न वदता येई, 
  मज तयाच्या स्वरूपािी पातळी उंिी न येई अजमािवता. 
  कूडििेन्नसंगमनाथाठायी, मिडवाळािी िनजग्स्थती मज 
  कशी होईि बा अवगत, सांग मज संगनबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव, मिडवाळमाििदेवािें महात््य वणमन करून सागंताना मिडवाळमाििदेव, 
िन्नबसवदेवािंी स्तुती करतात. 
 

५५० 
 
  होय होय ते खरे आहे, असेि असावे िनरहंकार ! 
  महाज्ञानास िनरहंकारि असे शंृगार. 
  िनरंहकारास भ तीि शंृगार, भक्तीस बसवणणाि शंृगार. 
  बसवणणास-िन्नबसवणणाि शंृगार. 
  कििदेवरदेवा, मजिा तुजिा िन्नबसवणणाि असे हो शंृगार. 
 
 मिडवाळमाििदेव, िन्नबसवण्णािें महात््य सागंत ऄसताना, तेव्हा िन्नबसवदेव, 
मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती करतात. 
 

५५१ 
 
  अघिटत घिटत महाघन साधणयास, 
  मिडवाळांिी कृपा झाल्यािवण िनज किगैय कसे 
  येईि जाणता ? माझ्या आरूढ ज्ञानास तंूि असशी बा शंृगार, 
  कूडििन्नसंगमदेवाठायी, मिडवाळांच्या हातून झािो मी 
  स्वायत पहा हे प्रभो. 



 
 अनुक्रमिणका 

 िन्नबसवण्णािें िनरूपण ऐकून, मिडवाळमाििदेव, प्रभदेुवास ्हणतात िन्नबसवण्णािंी कृपा 
मिवर व्हावी ऄसे साध्य करून द्राव.े 

 
५५२ 

 
  एक हातभर म बयिु मज िदधिा, 
  एक हातभर बयिु िन्नबसवणणास िदिा, 
  तुम्ही येता म्हणून आठ हजार वषापासून धुवून धुवून 
  करीत होतो धवि. 
  सोवळयािे कापड तुझ्या किगास दे म्हणून िदिे बसवणणास, 
  तो न देता किगास, गंुडाळिा आपल्या डोकीस. 
  त्या सोवळयाच्या कापडाच्या धुणीिी मजुरी, गेिो मी मागणयास, 
  तेव्हां ते कापड फाडून िदिे हो मजवर फेकून 
  तू नेसिेिे सोवळे, िन्नबसवणणाच्या हातून िनराकारत्व मज देणयास 
  िावा हे प्रभो कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें िनरूपण ऐकून िन्नबसवदेव त्यानंा प्रत्त्युतर देतात. 
 

५५३ 
 
  नर सुरािदक समस्त होते हो तुमच्या नदीत. 
  मन-मुनी-यित, व्रती समस्त होते तुम्ही धुणयास्तव 
  केिेल्या नदीकाठच्या बुडकीत. 
  गंगावाळुक, हे सारे िपके तुमच्या सोवळयात. 
  गंगागौरीवल् िभ सारे, ितुमुकख, पंिमुख, षड मुख, दशमुख 
  हे समस्त तुमच्या सोवळयाच्या घडींत िपिे, 
  समस्त िोकािद िोक तुमच्या उदरात आहेत. 
  कूडििन्नसंगमदेव साक्षीनें, तुमच्या िनगुकण ब्रह्म प्रसादानें 
  देिखिा मी, ऐयािा मागक, 
  मिडवाळमाििदेवा, मी तुम्हाहून कसा होईन हो रॅेष्ठ ? 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१३ 
 

 मिडवाळमाििदेव अिण िन्नबसवदेव महानुभावाच्या गोष्टी करीत ऄसताना िसिंरामदेव-परमहर्मर्षत 
होउन ्हणतात. 

 
५५४ 

 
  देवा, प्रकाश प्रकाशािा होत असता घषकण, 
  अधंार तेथे ठरेि का हो ? 
  शरण शरण िमळून महानुभाव गोष्टी करीत असताना, 
  जे असती तयांच्या संगात तयांिे अज्ञान होऊन 
  िनवारण पावती ते िनजत्व. 
  तुमच्या महानुभावांच्या स्पशक पदरात मी राहून मी झािो परमसुखी. 
  मिडवाळांच्या िरणी झािो हो मन मनन 
  हे प्रभो किपििसद्धमग्ल् िकाजुकन. 
 
 िसिंरामदेवािें िनरूपण ऐकून िन्नबसवदेव, िसिंरामदेवािंी ऄंतःस्स्थती पाहण्याकिरता कसास 
लावनू िविारतात. 
 

५५५ 
 
  अगंाठायी किग नसेपयंत, प्राणाठायीं 
  किगपरवश कसा होता येईि ? 
  अगंत्रय जे असती ते किगत्रय संपन्न असावेत. 
  एकेक अगंिवरिहत होऊन असू शकतीि का कोण ? 
  डोळयाच्या दृष्टीस आधार कोणता हे मज सांग ना ?  
  एका अगंास सोडून एक न िदसल्याने, तारतम्य-भेद िवरिहत 
  मिडवाळांिी िनजग्स्थती जाणल्यािे 
  कूडििन्नसंगाठायीं, तुज कसे झािे साध्य सांग बा िसद्धरामदेवा ?  
 
 िन्नबसवण्णाचं्या िनरूपणास िसिंरामदेवािें प्रत्युत्तर. 

 
५५६ 

 
  तनु असल्यािा भाव नसे हो मनीं, मन भाव ही नसे ज्ञानात 
  ज्ञान आहे पिर भाव नसे वाणीत. 
  तनु मन ज्ञान हे ित्रिवध एकाथक झाल्यावर, 
  आता कोणत्या तनुवर करू  स्वायत ? 
  मम कायािि बसवणणा, मम प्राणकिगिि प्रभुदेव, 



 
 अनुक्रमिणका 

  किपििसद्धमग्ल् िकाजुकनाठायी ना आंतना बाहेर 
  बा िन्नबसवणणा. 
 
 िसिंरामदेवािें सागंणे ऐकून िन्नबसवदेव िविारतात. 
 

५५७ 
 

  अगं नाहीं म्हटल्यानें न सोडी अगं शंका. 
  किग आहे म्हटल्याने न सोडी किग शंका 
  जे नसल्यािे आहे, असे समजणेंि िवस्मरण होय. 
  जे आहे ते नाहीं, असे म्हणणेंि िवस्मरण. 
  आहे-नाहीं हे उभय नुरुनी उरल्यािवण, 
  प्राणकिग संबंध न होई हो स्वय, 
  कूडििन्नसंगय्याठायी, प्राणकिग संबंध तुज कसे झािे साध्य, 
  सांग बा िसद्धरामदेवा. 
 
 िन्नबसवण्णाचं्या प्रश्नास िसिंरामदेव ईत्तर देतात. 
 

५५८ 
 
  तनु असुनीही नसल्यापिर तनु, 
  मन असुनीही नसल्यापिर मन, 
  भाव असुनीही नसल्यापिर भाव, 
  तू-पणा उमटल्यास न होई ते भृत्यािार, 
  मी-पणा असुनीही नसे हो अहंभाव. 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथाठायीं, किगसंग िनिेप झाल्यािे 
  शबदाने न येई सांगता, पहा हो िन्नबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव, िसिंरामदेवानंा कसास लावनू पाहत ऄसताना प्रभदेुव िन्नबसवण्णाना िविारतात. 

 
५५९ 

 
  व्योमिवहारीना कशािा हवी िशडीिी पवा ? 
  समुद्र ओिांडणाऱ्यािा कशास हवे हो नाव ? 
  सीमातीत िनग्स्ममास सीमेिी पवा कशािा हवी ? 
  गुहेश् वरकिगाठायीं िनस्सीम िसद्धरामदेवास, किगािे काय ते 
  सांग बा िन्नबसवणणा. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुव, िसिंरामदेवािें महात््य िनणमय िन्नबसवण्णास सागंतात ते ऐकून िन्नबसववदेव अनंदाने 
िसिंरामदेवािंी िनिद्धलगैक्यािी रीत वणमन करून सागंतात. 
 

५६० 
 
  होय, होय ते खरे आहे ! 
  अगंकिगास हुडकतो िवना, किग-किगास हुडकतो कां सांग ? 
  प्राण हा ज्ञानास हुडकतो िवना, ज्ञान-ज्ञानास हुडकतो का ? 
  दै्यतभावास, एकोभाव करता येते िवना, समरस झाल्यावर काय करावे 
  िागते ? 
  कूडििन्नसंगमदेवाठायीं, िनस्सीम अशा िसद्धरामांच्या िरणी 
  करूनी वंदन झािो मी शुद्ध हे प्रभो ! 
 
 िन्नबसवदेव, िसिंरामदेवाचं्या प्राणद्धलगाच्या ऐक्यािी रीत िनरूपण करीत ऄसताना, 
िसिंरामदेव, प्रभदेुवाचं्या प्राणद्धलग संबधंािी स्स्थितगित कसास लावनू बघतात. 
 

५६१ 
 
  काया हीि कां किग; कां कायेंत प्रकिटतो जो किग तोि किग ? 
  प्राणि किग ? कां प्राणात प्रकिटत किग तोि किग ? 
  ज्ञान हाि किग कां ? कां ज्ञानाच्या टोकावर िदसणारे 
  प्रकाशिि किग 
  किगप्राण, प्राणकिग हे मज नि अवगत, 
  तुमच्या कायेच्या करस्थळी प्रकिटत किग, 
  प्राणाठायीं वदे्र झाल्यािी कोणती ती रीत ? 
  सांगावे मज प्रभो किपििसद्धमग्ल् िनाथ. 
 
 िसिंरामदेव, प्रभदेुवाना द्धलग-प्राणािा समरसभाव िविारतात, तेव्हा ंप्रभदेुव अपल्या प्राणद्धलगािा 
संबंध सागंतात. 
 

५६२ 
 

  अगंकिग, प्राणकिग, मनकिग झािे-पहा हो ! 
  झाल्यानें अगं किग, िािी-बोिीिी गित मज नि उमजत. 
  प्राणकिग झाल्यानें नवनाळािे संििन मज नाहीं उमजिे. 
  मनकिग झाल्याने स्मृित पिरहार, 
  अनुभाव किग झाल्याने िवरिे हो िविार, 
  भावकिग झाल्याने भावना पावे िनरसन, 
  सवकिक्रया किग झाल्याने मागक िक्रयेिी रीत मज नि अवगत. 



 
 अनुक्रमिणका 

  ज्ञान किग झाल्यानें नष्ट झािे हो िवस्मरण. 
  अतंरंग किग झाल्यानें बिहरंग कसिे हे नि उमजत. 
  बिहरंग किग झाल्यानें अतंरंग नसे मी जाणत. 
  सवांगकिग झाल्यानें सवेंिद्रयािे गमन झािे िनरसन. 
  महाघन व्यािपल्याने िनष्ट्पित्त पावे िनश् िि. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, प्राणकिग स्वय झािे-पहा िसद्धरामदेवा ! 
 
 प्राणद्धलगािा संबधं प्रभदेुवानी िनरुिपल्यावर िसिंरामदेव परमहर्मर्षत होउन प्रभदेुवािंी स्तुती 
करतात. 
 

५६३ 
 
  करस्थळ किग दृिष्टत ग्स्थराविे नयन, 
  त्या नयनािे तेज किगाठायीं भरून 
  किग प्रभेंत सारे अगं होऊनी िीन, 
  संग-िनस्संगािे िेश िनवारुन, भूत भिवष्ट्य हा भाव िनरसून, 
  अिि िनज िनराकारात प्राण समरित पावून, 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथाठायीं, प्रभुदेवांच्या िरणास 
  नमो नमो म्हणून, मी जगत आहे हो िन्नबसवणणा. 
 
 िसिंरामदेव, िन्नबसवण्णाना प्रभदेुवािें महात््य वाखाणणी करून सागंतात, ते ऐकून 
िन्नबसवदेव-प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 

५६४ 
 
  कायारूिप आड पडदा नसे हो झाल्यानें प्राणिवरिहत. 
  अनुभावरिहत झाल्यानें, मनािे नुरे स्मरण. 
  अन्य भाव नुरुनी, िवरिे हो ज्ञान खूण. 
  कूडििेन्नसंगमदेवाठायी, प्रभुदेव पदी नमो नमो म्हणून मी 
  जगत आहे बा िसद्धरामदेवा. 

 
 िेन्नबसवदेव, प्रभदेुवािें ििरत्स्तोत् करीत ऄसताना, िन्नबसवण्णािें स्तोत् प्रभदेुव करतात. 

 
५६५ 

 
  उदयमुखािे अनुभाव, गगन पवनावरच्या, 
  मदोन्मत्त हत्तीस थांबिवणारा आिा हो माहुत, 
  अष्टदळ कमळामधीि सृिष्ट तो अकुंराच्या बहुिवधास पायतळी 
  तुडवून, 



 
 अनुक्रमिणका 

  उभा टाकल्यानें िनश् िि, परमयोगी झाल्यािवण राहीि का ? 
  शून्यास आणुनी आकारास, छायेस किरतसे शंृगार, 
  अशा गुहेश् वरािा शरण िन्नबसवणणास किरतो मी नमन. 
 

५६६ 
 
  ऐरावत दडिा हो मदोन्मत हत्तीत, सुप्रभा नव कमळ, 
  नि येई साधता भाव पिरमळ 
  मस्ताविेल्या भंृगािे ििनविन सूक्ष्म झाल्यािवना, 
  भंृग रत्न िगळल्यािी रीत ती कोणती ? कशी बरे झािी साध्य ? 
  सुख संभाषण गुहेश् वर शरण िन्नबसवणणास. 
 
 प्रभदेुव िन्नबसवण्णास स्तिवत ऄसताना, बसवदेव, अपणही स्तवन करतात. 

 
५६७ 

 
  इदं्र-व्यास-उपेंद्रािे दरबार, न जािणिे िंद्रमोळीस, 
  बंधन मोक्ष झाल्यानें, भवबंधन सोडीपयंत, दुसरेि मुख झािे 
  की हो जनन ? 
  कूडिसंगमनाथ, िनबसवणणाच्या सािनध्यांत आहे हो मी जगत. 
 

५६८ 
 
  प्रसादीिे प्रसाद िाभिेल्या प्रसादीस मी कोणती देऊ उपमा ? 
  त्यािी स्तुती कशी बरे करू मी ? 
  प्रसादास महाप्रसादी झािेल्या त्या प्रसादीस ? 
  अगम्य प्रसादाठायीं झािा तो स्वायत 
  कूडिसंगमदेवाठायीं, म्हणतो मी िन्नबसवणणास नमो नमो. 
  
 बसवदेव, िन्नबसवदेवािें स्तोत् करीत ऄसताना बसवदेवािें स्तोत् िन्नबसवण्णा करतात. 
 

५६९ 
 

  देवा, घनगंिभर अशा समुद्राच्या आत एक रत्न झाल्यास उत्पन्न. 
  ते त्या समुद्राति िपून राहतेिवनात्यास समुद्राहून मोठे 
  होऊन दाखिवता येते का ? 
  तुमच्या करुण कटाक्षानें होऊनी उदय, 
  अनंत किगपुराण, समस्त तव कृपेनें मज झािे हो साध्य. 
  आिद-अनािद नव्हते तेव्हां तू एकटाि होतास प्रसािद. 



 
 अनुक्रमिणका 

  उमािा िववाह झािा नव्हता तेव्हां तंू एकटाि प्रसािद होतास. 
  कूडििन्नसंगाच्या साक्षीनें, बसवणणा मी आहे तुमिा 
  दासानुदासािा िेक. 

 
५७० 

 
  तनु गुरूठायीं िझजिविी, मन किगाठायी िझजिविे. 
  धन जंगमाठायी िझजवून; 
  तनु झािी गुरू, मन झािे किग, धन झािे जंगम- 
  हे ित्रिवध झाल्याने सुग्स्थर तो झािा िनजभिरत. 
  कायक धरूनी झािा कमकिवरिहत; 
  कूडििन्नसंगमनाथाठायीं, संगनबसवणणास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 िन्नबसवदेव, बसवदेवािंी स्तुती करीत ऄसताना मिडवाळमाििदेवही स्तुती करतात. 
 

५७१ 
 
  तळपायीं डोळयािा होता येते पिर- 
  शरीरभर डोळयािा होता न येई. 
  शरीरभर डोळयािा होता येते पिर, भाळनेत्र ितुभुकज होता न येई 
  भाळनेत्र ितुभुकज होता येते पिर, 
  पंिमुख दशभुज होता न येई. 
  पंिमुख दशभुज होता येते पिर, सवांगकिगी होता न येई. 
  सवांगकिगी होता येते पिर हे कििदेवा, 
  तुमिा शरण बसवणणा होता न येई, 
  हे जाणून त्या बसवणणाच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् ऐकून बसवदेव मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् करतात. 

 
५७२ 

 
  भग् त-युग् त  मज नाहीं कळत, षोडशोपिार मज नाहीं कळत. 
  भाव-िनभाव नाहीं समजत, ज्ञान महाज्ञान नाहीं कळत. 
  कूडिसंगमनाथ, म्हणतो मी मिडवाळ अप्पाच्या िरणी नमो नमो. 
 
 बसवदेवानी मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् केल्यावर मिडवाळमाििदेव,बसवदेव, िन्नबसवदेव अिण 
प्रभदेुव या ितघािें स्तोत् करतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

५७३ 
 
  मम मन बसवणणा, मम वाणी िन्नबसवणणा, 
  मम काया प्रभुदेव. 
  या ितघांच्या िरणी ित्रकरण शुिद्धनें ठेवुनी रॅद्धा 
  नमो नमो म्हणतो मी कििदेवरदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेव, बसवण्णा, िन्नबसवण्णा प्रभदेुव या ितघािें स्तोत् करतात, तेव्हा ंिन्नबसवण्णा 
हे बसवण्णा, प्रभदेुव अिण मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् करतात. 
 

५७४ 
 
  मम अतंरंग बसवणणा, मम बिहरंग मिडवाळ, 
  या उभयतांिे संग हेि प्रभुदेव. 
  या ितघांच्या कृपेिा िशशु होऊन मी जगतसे पहा. 
  कूडििन्नसंगमदेवा. 
 
 िन्नबसवण्णानंी बसवण्णा, मिडवाळमाििदेव अिण प्रभदेुवािें स्तोत् केल्यावर, बसवदेव प्रभदेुव 
अिण मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती करतात. 
 

५७५ 
 
  पािहिा मी मम करस्थिी अल् िमप्रभुदेव. 
  पािहिा मी मम मनीच्या करस्थिी िन्नबसवदेव. 
  पािहिा मम ज्ञानकरस्थिी मिडवाळमािणणा. 
  आत बाहेर बाहेर आत हा भेद नसे माझ्यात, 
  तुमच्या सांगणयाप्रमाणे आहे मी राहत, 
  तुमच्या शरणानीं केल्यानें पावन, हे कूडिसंगमनाथ, 
  त्या अत्यानंदाच्या भरांत मुनध होऊन म्हणतो मी नमो नमो. 

 
 बसवदेवानीं िन्नबसवदेव, प्रभदेुव, मिडवाळमाििदेव यािंी स्तुती केली, तेव्हा प्रभदेुवानंी बसवण्णा, 
िन्नबसवण्णा, मिडवाळमाििदेवािंी स्तुती केली. 

 
५७६ 

 
  मम कायेस बसवणणानी घेतिे सामावून ; 
  मम मनास िन्नबसवणणानीं घेतिे सामावून; 
  मम भाव मिडवाळानी घेतिे सामावून; 
  या ितघानी एकेक सामावून घेतल्यानें गुहेश् वरा, 



 
 अनुक्रमिणका 

  तुमिे शरणरूिप ित्रमूतीना म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 प्रभदेुवानंी या ितघािें स्तोत् केल्यावर िसिंरामदेव परम हर्मर्षत होउन प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 

५७७ 
 
  हे देवा, तुमच्या िनष्ठा िप्रतीच्या शरण संगात मज ठेवून 
  मी-पण नाहींसा केिात 
  अहा ! तुमच्या करुणेस देऊ कोणती उपमा ? 
  दोन्ही नगरास तुडवून पहात आहे वरिी नगरी 
  वरिी नगरी भेिदताि तूि मी झािो. 
  देवा किपििसद्धमग्ल् िनाथा, तुमिा शरण प्रभुदेवांच्या 
  करूणेनें मी धन्य झािो. 
 
 िसिंरामदेव िन्नबसवण्णािंी स्तुती करतात. 

 
५७८ 

 
  हे देवा, तीन नगरीच्या वरच्या माळयाच्या कामािी कशी 
  करू वाखाणणी ? 
  मोत्याच्या कळसावर एक फुििेिा पुष्ट्पाकारािा अग्नन 
  मी पािहिा, किपििसद्धमग्ल् िनाथा, 
  तुमच्या शरण बसवणणानी दाखिविेिी वाट मज िाभिे हो सुपथ 
  मी म्हणतो िन्नबसवणणा तुज नमो नमो. 

 
५७९ 

 
  हे देवा, तुमिा शरण बसवणणायोगें पाहुिन किग 
  झाकळून ठेवून घेतिे अतंरंगात, 
  तुमच्या शरण बसवणणायोगे किगासि घेतिे आंथरून पांघरून. 
  तुमिा शरण बसवणणायोगे झािो मी िनरवय. 
  हे देवा किपििसद्धमग्ल् िनाथा, तुमिा शरण बसवणणास नमो नमो. 
 
 िसिंरामदेव मिडवाळमाििदेवािें स्तवन करतात. 
 

५८० 
 
  हे देवा, तयास ठाऊक गारुड, पिर तो नि हो गारुडी, 
  मम मनी असिेिे शंकारूिप िवष, 



 
 अनुक्रमिणका 

  गारुडी िवष वैद्र होऊन उतरवून मज केिे िनिःशंक 
  किपििसद्धमग्ल् िनाथा, मिडवाळमािणणांच्या 
  पदी म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 मिडवाळ माििदेव िसिंरामदेवािंी स्तुती करतात. 

 
५८१ 

 
  बिहणी बिहणी पांिीजणी, झाल्या त्या एका धन्याच्या राणी. 
  धाकटी संगे करीत असता संभोग, थोरिी होई कंुटीणी. 
  थोरिी संगे करीत असता संभोग, धाकटी होई कंुटीणी. 
  या दोघीसंगे संभोग वेगवेगळे करता येईना म्हणून, 
  दोघीसंगे एकाि वेळी केिे संभोग. 
  एकीनें डोळे केिे िाि, दुसरीनें सांिगतिे बुिद्धवाद 
  ितसरीनें िदिे हो अंथरून. 
  या पांिीजणीना कवटाळून, संभोिगिे एकाि वेळी. 
  त्यायोगें झािे पाणयात पाणी िमसळल्यागत. 
  हे कििदेवा, तुमिा शरण िसद्धरामदेवानी, मज हा 
  मागक िशकवून, ठेविे िनजिनवासात, मी म्हणतो तयाना नमो नमो 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१४ 
 

 प्रभदेुव, बसवदेव, िन्नबसवदेव, मिडवाळमाििदेव, िसिंरामदेव हे सगळे महानुभाव गोष्टी करीत 
ऄसताना, त्याचं्या शिेारी बसलेले सोड्डळवािरस, हडपदऄप्पण्णा, पिडहारी ईत्तण्णा, ऄक् कनागलािंबका, 
मोिळगे मारय्या, डोहर कक् कय्या, िकन्नरी बो्मय्या, कन्नदमारण्णा, द्धमडमस्ल् ल नाथ, कोल शातंय्या, 
ओलगद केिशरािदेव, खंडनेय केिशरािदेव, मुख्यत्व े करून ऄसंख्यात गणवृदं महानुभाव िनत्य 
िनितत्त्वातं समरस होउन परमानंदात िवरमत ऄसतात. 

  
 आकडे परमेश् वराच्या अजे्ञनुसार एका रुद्रकन्येनें मृत्युलोकी ऄवतार घेतला. ईड्डतडीिी 
महादेवीऄक् का ऄसे ितने नाव धारण करून, भिविेअिमर्ष त्यिुन, दुराग्रह तुडवनू द्धलगसंगात ऄिवरल संगी 
झाली. ती िदव्यरूप लावण्यसंपन्न ऄसलेली सोळा वर्षािी नवयुवती, अपल्या नवयौवनाच्या सुखािी सुगी 
िशवाठायी करण्याकिरता परवश होउन सवमसंग पिरत्याग करते. िदगंबरी होउन अपल्या केसरूिप वस्राने 
ऄंग झाकते. अपल्या करस्थळाच्या आष्टद्धलगाठायी दृिष्टरोखून, मनिोडुन, भावकरूनी िनश् िल, लौिकक 
लज्जािभमान सोडून िदला हा भवसागर ओलांडून िन्नमस्ल् लकािुमन देवाच्या िवकळावस्थेने स्वतःिे भान 
हरपते. आतर नाते तोडले िातात. ऄक् कमहादेवी ऄशा ऄवस्थेत संिार करीत ऄसताना वाटेत िकन्नरी 
बो्मीबाया िवरती पारखून पाहतात.त्यानंा ऄतीव अनंद होतो, ऄंतरंगाच्या ज्ञानस्ग्नने कायेस िाळून 
केलेले भस्म ऄक् कमहादेवीने सवांगी लािवले होते. सगळ्यािंा िनरोप घेउन कल्याणाकडे ऄिभमुख करून 
येतात. कल्याणास पाहून महादेवी ऄक् का्हणतात. 

 
५८२ 

 
  या कल्याणात प्रिविशणयास येते कां हो कोणासही ? 
  न येई हो प्रवेशणयास, न येई असे ते असाध्य. 
  आशा आिमष त्यािजल्यािवना, न येई हो पाय ठेवणया. 
  आत बाहेर शुद्ध झािेल्यािवना, न येई कल्याण प्रवेिशणया. 
  तू-मी पणा िनरसल्यािवना, कल्याणाच्या आतीि न कळे कोणा. 
  िन्नमल् िेशास करूनी प्रसन्न, उभय िज्जात िनवारून, 
  नमो नमो म्हणते हो मी पाहुनी कल्याण. 
 
 कल्याणनगर पाहून प्रवशे करताना ऄक् कमहादेवी बसवदेवािंी मिहमा वाखाणतात. 
 

५८३ 
 
  देवा, तुमिे शरण तुडिविेिी ही धरणी असे हो पावन. 
  देवा रे, तुमच्या शरणांिे वासस्थान कैिासपुरी जाण. 
  देवा, तुमच्या शरणांिे ठाव हेिि िनजिनवास. 
  िन्नमग्ल् िकाजुकना, तुमिा शरण बसवणणा जेथें किरतो वास, 
  ते के्षत्रिि अिवमुग् त के्षत्र झाल्यानें 
  मी बसवणणांच्या रॅीपदी म्हणतो नमो नमो. 
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 बसवदेवािें माहात््य वाखाणणी करीत ऄक् कमहादेवी बसवदेवाचं्या िनििनवासात येतात. तेथे 
प्रभदेुव मुख्यत्वकेरून ऄसंख्य प्रमथगणािंा समूह होता. त्यात परमानंद संगात संगनबसवण्णािंी रॅीमरू्मत 
पाहून ऄक् कमहादेवी ्हणतात. 

 
५८४ 

 
  धंुडीत िफरिे तरी नि साध्य, कष्टानें हुडकत तळमळल्यासही 
  नि होई साध्य. 
  आशेनें प्रवेिशिे तरी नि साध्य, तप आिरणानें नि साध्य. 
  ते आपसुख प्राप् त  होणयािा काळ न येता नि होई हो साध्य. 
  िशव प्रसन्न झाल्यािवण न येई हाता. 
  माझा िन्नमग्ल् िकाजुकन मज झािा हो वश, त्यायोगे, 
  मी संगनबसवणणांिे रॅीिरण पाहून जगिे. 

 
५८५ 

 
  हे देवा, मी सज्जन शरणांिे सद्भभाव पािहल्यानें, 
  आज माझ्या डोळयािे फाटिे पटि. 
  देवा रे, तुमच्या सज्जन सद्भभावांच्या रॅी िरणास करूनी वंदन 
  माझ्या कपाळािे िििखत गेिे हो पुसुन. 
  िेन्नमग्ल् िकाजंुना, तुमिा शरण संगनबसवणणािे रॅी िरण पाहून 
  म्हणते मी नमो नमो. 
 
 महादेवीऄक् का, बसवदेवाचं्या रॅीपदास वदंन करून हात िोडून ईभे राहतात. तेव्हा बसवदेव, 
महादेवीऄक् काना पाहून प्रभदेुवाना दाखिवत सागंतात. 
 

५८६ 
 
  काया िजे्जच्या कग्ल्पतास िनपटुन, जीव िजे्जिा मोह िनरसून, 
  मन िजे्जिे भान करूिन दहन. 
  भाव संयोग ननन असल्यािे जाणून, 
  तग्ल् िनतेिा स्नेह व्यवहारात न येई गोवता. 
  बा कूडिसंगमनाथा, 
  माझी जन्मदात्री आई महादेवीअक्ांिी िनजग्स्थती 
  करावे अविोकन हे प्रभो. 
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५८७ 
 

  रूपरिहतास जे किरती प्रसन्न तयाना तनुिा आधार कशास हवा ? 
  मनिवरिहतास जे झािे वश, तयाना हवी कशािा िज्जा , 
  अिभमान ? जे िदगंबरास किरती प्रसन्न, कशािा हवे तयाना कौिपन ? 
  बा कूडिसंगमनाथ, महादेवीअ काया भग् तणीस 
  कसिाही नसे हो व्याप पहा प्रभो. 
 
 बसवदेव, प्रभदेुवाना महादेवीऄक्ािंी ऄतंःस्स्थती िववर करून सागंतात. तेव्हा प्रभदेुव, 
महादेवीऄक् काना ऄनुभाव मुखाद्यारे िविारतात. 
 

५८८ 
 
  तू आहेस नवयुवती इथे का आिीस हे सित. 
  सित म्हटल्यास आमिे शरण रागावती. 
  सांिगतल्यास तुझ्या पितिी खूण, बैस इथे येऊन, 
  हे माते, ना तरी जा परतुन. 
  आमच्या गुहेश् वर शरणांिे संगसुख सािनध्य अपेिक्षल्यास 
  हे माते, तुझा पित कोण आहे सांग आम्हास. 
 
 प्रभदेुवाचं्या प्रश्नास महादेवीअक् का अपल्या पितिे ििन्ह सागंतात. 
 

५८९ 
 
  गुरू झािा वधुकडिा, किगदेव हाि वर, 
  मीि झािे त्यािी वधु. 
  या भुिोकीिे समस्त शरणगण माझे आई बाप. 
  त्यानी मज िदिे प्रभुच्या घरी सादृश्य वर पाहून. 
  या कारणें मम पित िन्नमग्ल् िकाजूकन. 
  इतर या िोकीच्याशी माझे नसे हो नाते हे प्रभो ! 
 

५९० 
 
  तयास ना मरण, ना हानी, ना रूप असा तो संुदर, 
  ना भव, ना भय, अशा िनभकय मनोहरास झािे हो मी वश. 
  िन्नमि्  ििकाजुकन असे माझा पित, 
  देवा, इतर िौिककाशी नाही माझे नाते. 
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 महादेवीऄक्ािें ऐकून प्रभदेुव त्यािें ्हणणे खोडून काढतात. 
 

५९१ 
 

  रूप असे नािशवंत, िनरूप असे शाश् वत. 
  रूप िनरूपाच्या िननािी रीत ती कोणती ? 
  सांग मज, संबंध असंबंध होऊन 
  या देहेंिद्रयांिे जाित सूतक असल्यानें 
  गुहेश् वर किगाशी कसा घडे संपकक  आई ग ऐक. 
 
 प्रभदेुवाचं्या िनरूपणास महादेवीअक् का ईत्तर देतात. 

 
५९२ 

 
  काढुनी सापािे दात, आल्यास तया खेळिवता, 
  सापाच्या संगि असे हो बरवा. 
  कायागुण करता आल्यास िववरण. 
  कायेिा संगिि असे बरवा ! 
  आई राक्षसी झाल्यापिर असे कायािवकारी, 
  िन्नमग्ल् िकाजुकना तू वश झािेल्याना नका म्हणू हो कायाधारी. 
 
 प्रभदेुव या ्हणण्यास ईत्तरतात. 

 
५९३ 

 
  तनुगुण िवविरिे म्हटल्यास असावे हो मन शुद्ध. 
  मनगुण िवविरिे म्हटल्यास, असावेत इिंद्रये शुद्ध. 
  तनु-मन-समस्त इिंद्रयेशुद्ध पाक िसद्ध होऊन 
  किगमुखास वेध झाल्यािवण, गुहेश् वरकिगाठायी, 
  एक न होता येई, ऐक ग आई ! 

 
 महादेवीअक् कािे प्रत्युत्तर. 

 
५९४ 

 
  झािी माझी शुद्ध तनु, भ तांिे शेष प्रसाद सेवुन. 
  झािे हो शुद्धमन, असंख्यांतािे करूिन कितन. 
  झािे माझे नयन शुद्ध, घडल्यानें सकि िशवगणांिे दशकन. 
  झािे हो कणक शुद्ध, केल्यानें त्यांिी िकती रॅवण. 



 
 अनुक्रमिणका 

  भावनािी मम जीवन, ऐक बा किगबापा ! 
  अनन्यभावे तुम्हास पूजुन, झािे हो मम भवहरण. 
  देवािन्नमग्ल् िकाजुकना. 
 
 मदेवीऄक् कास प्रभदेूव सागंतात. 

 
५९५ 

 
  केवळ काया शुद्ध झािी म्हटल्यानें नि होई तेथे किग वास. 
  झािे मम जीव शुद्ध म्हटल्यास नि तेथे किग वास. 
  झािे मम भाव शुद्ध म्हटल्यास नि किगवास. 
  गुहेश् वरकिगाठायीं शुद्ध पक्वान्न िसद्ध झािे म्हटल्यास 
  िनज न होई साध्य, ऐक ग आई. 
  
 महादेवीअक् कािें प्रत्युत्तर 
 

५९६ 
 
  कायेत झािी अकायग्स्थती. 
  जीवाठायी झािी िनजीव ग्स्थती. 
  भावाठायीं झािे िनभाव, मम मनी महाघन कितन. 
  मम नारीरूप देखूनिह केल्यानें पावन. 
  मी आहे हो तुमच्या धमािी बा िन्नमग्ल् िकाजूकना 
 
 प्रभदेुव पुसतात. 
 

५९७ 
 

  ना संयोग ना अतंरे ऐशा घनास कसे म्हणता येई संयोग. 
  हे माते ! तयािी रीत कोणती सांग ? मज ? 
  सांिगतल्यास त्यास तेि न्यनू्य. 
  गुहेश् वरकिगास करुनी िभन्न, संयोगािी रीत ती कोणती ? 

 
 महादेवीअक् का-सागंतात. 

 
५९८ 

 
  अगंसंगाठायी झािे मी किगसंगी. 
  किगसंगाठायी झािे हो अगंसंगी. 



 
 अनुक्रमिणका 

  उभयसंग न जाणतां संपािदिे मी अनुभाव. 
  शबदाडंबर झाल्यानें िवस्मरण, आहे मी अिवरळ पूणक. 
  मम देव िन्नमग्ल् िनाथाठायीं समरस झाल्यावर, 
  प्रभो, मीपणा मुळींि न उरे. 
 
 प्रभदेुवाबरोबर, ऄक् कामहादेवी ििा करीत ऄसताना बसवदेव अक् कास िविारतात. 
 

५९९ 
 
  अगंाठायी किग संग, किगाठायी अगं संग केिे म्हटल्यास 
  त्या उभयभेदािे तारतम्य िनवारल्यािी रीत ती कोणती सांग.  
  माते ? अगंाठायी किग संग केिे म्हटल्यास पुढिे कांहीि न 
  िदसणयाजोगे करुनी छिळतो िशव 
  कामरुिप वासनें ते दुिःखी कष्टी करतो िशव. 
  आणुनी किगाठायीं अगंास िनके्षिपिे म्हटल्यास, 
  होऊनी अगंापासुन अिग, दूरदूर सरकून पाहतो गे माते िशव. 
  स्री ( प्रकृित ) पुरुष झाल्यास होतो वश िशव ! 
  कूडिसंगय्यात एकरुप होणयास अिभन्न भावें 
  वीर व्हावे िागते, करी रॅवण हे माते. 
 
 ऄक् का िवनयानें सागंतात. 

 
६०० 

 
  कामारीस कजिकिे मी बसवणणा तुमच्या दयेने. 
  सोमधरास िबििगिे बसवणणा तुमच्या बिानें 
  नामात असे हो स्रीरुप पिर भािवल्यास असे मी पुरुषरुप, 
  पहा हो बसवणणा ! तुमच्या सामथ्यानें 
  अितकामी िन्नमग्ल् िकाजुकनास घािुनी पे्रमपाशात झािे हो समरस 
  दै्यतभावािे झािे हो िवस्मरण, हे बसवणणा तव दयेने ! 
 
 ऄक् कमहादेवी सागंतात.-ऄंगिवकारास मी द्धिकले, द्धलगास माझ्यात दृढ करून, सवांगात ऐक्य 
करून िनिवीर होउन मी द्धिकले. 

 
६०१ 

 
  भावनेनें पािहल्यास ते असे हो अगं. 
  अगंगुण नुरुनी उरल्यावर मी झािे तव अंग. 
  िभन्नािी रुिि िनरसुन, झाल्यावर किगरुिि 



 
 अनुक्रमिणका 

  िन्नमग्ल् िकाजुकनास करुनी िननिम, मी झािे नाहींसे हेिि हो प्रमाण 
 
 बसवदेव अक् कास  िविारतात. 

 
६०२ 

 
  नि नाशवंत, नि तो अिवनािश, प्रळयािी मुळीि ना जाण तयास. 
  कळाकुळरिहत, उभयकुळिवरिहत. 
  ज्ञान झाकळून, िमरिवणारा ! नि गमनी तो. 
  कूडिसंगमदेव हा असे शबदमुनध, तयास भाव 
  प्रयासानें येईि कां कजकता सांग माते ! 
 
 महादेवीअक् का सागंतात. 

 
६०३ 

 
  अगंात होऊनी अगं, केिे मी अगंकिगैय. 
  मनात होऊन मन, केिे मी मन किगैय. 
  भावात होऊनी भाव, केिे मी भावकिगैय. 
  जाणांत होऊनी जाणकार, झािे मी ज्ञानकिगैय. 
  समस्त िक्रया करूिन ग्स्थर, िनिःिक्रयातीत होऊन पाविे मी िनष्ट्पित्त 
  किगैय, मीपण करुनी िनश् िि,तू पण िनवारून, 
  केिे हो उभय किगैय. 
  िन्नमग्ल् िकाजुकनाच्या अतंरी मी नि उरिे. 
  याकारणें किगरूिप घन ममठायी नि उरे पहा हो संगनबसवणणा. 
 
 महादेवीअक् कािें ऄनुभाव बसवदेवास पटले, ते वाखाणतात. 

 
६०४ 

 
  बाळीिे अगं पहा हो पुरातनानो. 
  बािभावािे अगं पहा हो पुरातनानो. 
  ब्रह्मािरणानें, स्वयािे ना स्मरण िति पहा हो सकि किगवंत 
  आपल्याठायीं आपणास करुनी िनश् िि, 
  आपल्या प्रितज्ञानुसार वागणूक असे हो, 
  आमच्या महादेवीअ कांिी कूडिसंगमदेवाठायी. 
 
 महादेवीऄक् का िवनयाने सागंतात. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

६०५ 
 

  ममभ ती तव धमक ( कारूणय ), मम ज्ञान प्रभूदेवांिा धमक 
  मम आनंदाितशय िन्नबसवणणािा धमक. 
  या ितघानी मज िदिे एकेक, झािे त्यायोगे तीन भाव. 
  त्या ितन्हीसही तवठायीं केल्याने समपकण 
  मज कसिाही नि प्रयास, माझ्या िन्नमग्ल् िकाजुकन देवाच्या 
  स्मरणात रमल्यानें तुझ्या कारुणयािी 
  िशशु झािे जाण, बा संगनबसवणणा 
  
 महादेवीअक्ािंें ऄनुभाव ऐकून प्रभदेुव नमस्कार करतात. 

 
६०६ 

 
  म्हणती आिदशग् त-अनािदशग् त, 
  आिद म्हटल्यास आिी ती ििन्हास 
  अनािद म्हटल्याने आिी नामास नि आिद, नि ती अनािद 
  नामरिहत, सीमारिहत िनजशग् ति िित्त् शग् त झािी ती पहा 
  अतंरंग प्रभा सकि बिहरंगी आवणिि झािी 
  गुहेश् वरकिगाठायी झािी हो भेदभाव िवरिहत 
  अशा महादेवी आक्ांच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो. 

 
 महादेवीअक् का िनरहंकाराने वदतात. 

 
६०७ 

 
  तू आहेस नीरक्षीरागत 
  कोणते मूळ, कोणते मागावून हे मज न कळे 
  कोण कता, कोण भृत्य हे हीन कळे- 
  कोणते धन, कोणते सान हे ही न कळे 
  देवा िन्नमग्ल् िकाजूकना तू होऊनी प्रसन्न वाखाणल्यास, 
  जीवनरुद्र झाल्यािवण राहीि का ? तंूि सांग बा मज ! 

 
 महादेवीअक्ािंी नम्रता पाहून िन्नबसवदेव प्रसन्न होउन स्तिवतात. 
 

६०८ 
 
  अजकल्पकोटी वषक जगणारे सारे होतीि कां हो वडीिधारे ?  
  त्यांच्यावरती वारूळ िढून, त्यावर वाढिा जरी वळूे तरी ते 



 
 अनुक्रमिणका 

  सारे होतीि का तपस्वी, विडिधारे ? 
  वाकिी कंबर, पोकरिी छाती, कापतसे िशर थरथर, 
  केस होऊनी पांढरे होती ते मितहीन, 
  वािाळ-अजाण सारे होतीि कां हो विडिधारे ? 
  अतंिःग्स्थतीिी जाण, घन सामावून, थोर-िहान हा भेद िवसरून, 
  कूडििन्नसंगाठायी, एक होऊन नुरे दुजेपण, िाभिे हो थोरपण, 
  आमच्या महादेवी आ कास. 

 
 िसिंरामदेवही महादेवीअक्ांिे स्तवन करतात. 

 
६०९ 

 
  हां हां दुसरे काय ? 
  अज्ञानास असे थोर िहान, ज्ञानास असे का थोर पण िहान ? 
  मरणाऱ्यास असे भयिवण, अजातास असे कां हो भय सांगा मज ? 
  किपििसद्धमििकाजूकना, महादेवीआक्ांच्या िनजग्स्थतीस 
  करूनी वंदन, झािो मी धन्य पहा हो िन्नबसवणणा. 
 
 िसिंरामदेव, ऄक् कामहादेवींिी स्तुती करीत ऄसताना, त्या अपले ऐक्यस्थान कोणते अहे सागंा 
्हणून प्रभदेुवास िविारतात. 

 
६१० 

 
  किगसुख संगी झािे मम मन वेद्र. 
  आता मजकुठिे हो तुमच्यात िनरवय ? 
  आता कुठे उरिे तुमच्यात समरस होणे ? 
  परमसुख परमानंदास मनािी सीमा ओिांडिी हो ! 
  मज िनजत्व पावणयािे ठाव कोठे आहे सांगा हो िन्नमग्ल् िकाजुकना ? 
 
 महादेवी अक् का, माझ्या द्धलगैक्यािे स्थान-काल-स्स्थती कोणती अहे ते मि सागंाव े ्हणून 
प्रभदेुवास िविारतात. तेव्हा प्रभदेुव तो काळ, स्थान समरसािे िनरूपण करतात. 
 

६११ 
 

  तू मी हा उभयसंग िनवारून आपण आपणिहोऊन, 
  ित्रकूटरूिप महािगरीवरीि अरां तुडवून पाहतां, 
  िदसे पहा िनशून्य सवकशून्य 
  त्या िनशून्यांत समरस झाल्यास, ित्रकूट िगरींत 
  असे एक अदृश्य केळीिे बन बघ माते. 



 
 अनुक्रमिणका 

  कदळीवन ओिांडून आत प्रवेशून पाहता, 
  तेथें िदसे तेजोमय उजळती ज्योत, ऐक माते िि तू तेथे. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, परमपदवी तुज िाभे पहा स्वय. 
 
 प्रभदेुवानी िनरुपण केल्यावर, महदेवीअक् का  हर्षमभिरत होउन प्रभदेुव मुख्यत्वकेरून समस्त 
पुरातनािंा िनरोप घेतात. 
 

६१२ 
 
  तनु रिहत, वाणी िवरिहत, तयास ना अतं अशा पितसंगे 
  होऊनी एक, झािे हो मी सुखी ऐका हो सारे शरणगण. 
  प्रितजे्ञस नाहीं हो मी िुकत,काढुनी टाकिे अन्य. 
  नाहीं हो आशा मज कसल्याही िभन्नसुखािी 
  साहीिे झािे तीन, तीनीिे झािे दोन,  
  दोनीिे होऊनी एक झािे, झािे हो मी िनश् िि ! 
  बसवणणा आिद सकि शरणाना शरणार्तथ, 
  प्रभुयोगें झािे हो मी कृतकृत्य. 
  मज नका हो िवसरू मी आहे तुमिे िेकरू िन्नमग्ल् िकाजुकनाठायीं 
  एक होणयास्तव मज आिशवाद द्रावा. 
 
 मिडवाळमाििदेव तेव्हा ंमहादेवीअक्ांिी स्तुती करतात. 
 

६१३ 
 

  एकारां दृिष्ट झािी करस्थिी प्राण; 
  अगंिवकार झािे िनर्तवकार संगसुख झािे िनिःसंग. 
  बाििकेिा भाव िवरिाशून्यात. 
  कििदेवरदेवा, तुम्हास करूनी प्रसन्न झािी हो तवसमान 
  अशा महादेवीआ कांिे पद स्मरून वाििो मी. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

१५ 
 

 महादेवीअक्ाचं्या ऐक्यस्थानािे मिडवाळमाििदेव वणमन करीत होते तेंव्हा प्रभदेुवानंी सगळ्याचं्या 
स्स्थतीगितिे समाधान करून पुन्हः मी येइन मिला िनरोप द्रा ्हणून सगळ्याना सागंतात. 

 
६१४ 

 
  िनतांत पे्रमानें सुखशांित, संतोष िाभल्यावर 
  आता अनुभाव गोष्टीस ना ठाव, शबदाडंबरास नावाव. 
  शिशधरािी आज्ञा धारण करून आल्यावर, 
  सोपिविेिे महान् कायक करीत असावे. 
  ते आपल्यात आपण कें व्हा एक होणार ते होवो, 
  त्या िदवशी येऊन सांगतो मी िनणकय. 
  गुहेश् वरकिगािी आज्ञा होईपयंत 
  समस्त िशवशरण बसवणणा बरोबर सदैव रहाव.े 

 
 त्यावळेी िसिंरामदेव, प्रभदेुवािंी ऄनुज्ञा िविारतात. 

 
६१५ 

 
  हे देवा, तुम्ही सांगा हो मज 
  माझी काय होईि गित मित ? 
  सांगा हो, तुमच्याठायीं समरस होणयािी रीत ती कोणती ? 
  तीन मजल्याच्या उंि कोनाड्याच्या उध्वक 
  द्यार वास्तूत करू का वास ? 
  िौकामधल्या अष्टदळ अरां समूहाच्या मधल्या कोठडीत 
  करू का वास ? 
  कामनािद गुणािा हा कपजरा त्यजून राहू का ? 
  अथवा राहणी माझी तेथेि असावी का ? 
  कामास बंिधत करणारा सोडून कपजरा, राहतो मी सुग्स्थर, 
  िनरंतर राहतो हो सुग्स्थर. 
  सांग सांग बा तव िनणकय, 
  अरे ओ किपििसद्धमग्ल् िकाजुकना ? 
 
 प्रभदेुवािें िसिंरामदेवानंा प्रत्युत्तर 
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६१६ 
 

  गुरुतत्त्वांत होतसे जनन, िशवतत्वात होई पािन, 
  परतत्त्वांत मनन झािेिा तो शरण. 
  कायात्यजुन िनवकयि झाल्यास काय ?  
  अथवा काया कंथारिहत िनरवय झािा तरी काय ? 
  काया समािध, करणसमािध, भावसमािध झाल्यावर 
  गुहेश् वरकिगाठायीं पोकळ भ्रम िनवारुन 
  ज्ञानसमाधींत वसणाऱ्या जाणकारास तीि होय िनजसमािध, 
  ऐक बा िसद्धरामणणा. 
 
 िसिंरामदेवाना िनियोगािे रहस्य िनरुपण करून प्रभदेुव कल्याणाहून िाण्यास िनघतात. तेव्हा 
बसवदेव, प्रभदेुवाचं्या िवरहाने प्रलाप करतात. 
 

६१७ 
 
  तुमच्याकडें दृिष्टके्षप टाकीत असताना, तेथेि माझे प्राण 
  असल्यािे िदसून आिे हो 
  तुम्हास अतंरल्याक्षणीं माझे प्राण जाई, 
  एकेक रात्र एकेक युग िोटल्यापिर होई, 
  देवा मी कसा रे िोटू ? कसे होईि मज साध्य ? 
  िदवसभर िवरहावस्थेंत, होतो मी व्यिथत, 
  कूडिसंगमदेवाच्या शरणाना अतंरून कष्टप्रद जगणयापिरस 
  मरणि मज वाटे बरे 
 

६१८ 
 
  देवा, तुमच्या महानुभावाना अतंरून नाही हो मी वाित िशवधो ! 
  अगं आरॅयात मज िदसेना पुढिे कांहीं. 
  किगसंगीना दुरावुन मी जगू कसा हो कूडिसंगमेशा ? 
 

६१९ 
 
  होऊनी जजकरीत, झािो मी दुबळा, 
  देवा रे, झािो मी हताश होऊनी जजकरीत. 
  गेिे दुभंगून, मी धैयकहीन, गेिे देवा माझे धैयक खिून, 
  रािहिो रे मी एकटाि, रािहिो मी एकटा दुकटा. 
  हे कूडिसंगमदेवा, तुमच्या शरणाना अतंरून 
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६२० 
 

  िदसल्यास वाटे हो मनोहर, 
  डोळयाआड झाल्यास अशी होतसे देवा दुदकशा. 
  गमे मज िदवसिि रात्र, रात्रिि िदवस. 
  एकेक रात्र, एकेक िदवस िोटणे, 
  वाटतसे रे देवा, एकेक युग िोटल्यापिर, 
  कूडिसंगमदेवाच्या शरणाना दूरावून काळक्रमणयापिरस 
  कष्टप्रद जगणयापेक्षा मरणिि परवडे मज. 
 
 िन्नबसवण्णािंी ही िवरहावस्था. 
 

६२१ 
 
  मनास मन झािे एकाथक, प्राणास प्राण झािे हो एकाथक 
  भावास भाव झािे एकाथक, संगास संग 
  समरतीनें घडिेिा संयोग न होई िवयोग 
  िवरहावस्थेत राहणे एक पळही न करता येई सहन. 
  बा कूडििन्नसंगा, िनष्ठेिा मनाजोगा होता हो तुमिा शरण 
  तयास अतंरल्यािा िवयोग, केिी माझ्या या प्राणािी हानी. 
 
 बसवदेव, िन्नबसवदेव िवयोगावस्थेंत ऄसताना मिडवाळमाििदेव त्या ईभयताना समाधान 
करतात. 
 

६२२ 
 
  म्हणावे तो बाहेर आहे, तर पहा, आहे तोि आत 
  आत आहे म्हणावे तर पहा, तोि आहे बाहेर. 
  आत बाहेर सवांगी सािनध्य समरसाच्या त्या 
  मिहमावंतास पहा हो तुम्ही उमजून. 
  न दूरावणारे घन दूराविे म्हणणें ही गोष्ट िशवशरणांच्या 
  मनास पटेि कां हो 
  मरणरिहत मिहमावंतािी िनजग्स्थती आपल्यात पाहून 
  किरतो वंदन यािे व्हावे का िवस्मरण ? 
  अिवरत अग्स्तत्व, कििदेवरदेव आहे बा करस्थळीं पहा िन्नबसवणणा 
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१६ 
 

 प्रभदेुवानंी-बसवण्णा, िन्नाबसवण्णा, मिडवाळमाििदेव शरणाना महाज्ञानािा बोध करून, समस्त 
पुरातनाना कृताथम केले. महादेवीअक् काना िनििशवतत्त्वािे िववर करून कथन केले, त्याना रॅीशलै 
पवमतास पाठवनू िदले. िसिंरामदेवाना िनिसमाधीिा िनणमय समिावनू िदला, त्याना सोन्नलापरुास 
पाठिवले. अपण िनगममनाच्या िालीनें नानादेश, वगेवगेळे पवमत, गुहेच्या ऄतंरंगात संिार करीत 
कल्याणास्तव िनघाले. 
 

६२३ 
 

  गमनी असून िनगकमनी गितिवना संिार, काय वाणू कसे सांगू ? 
  अघिटत घिटत अखंिडत मिहमावंतािे कसे मी वाणू ? 
  आिदच्या पििकडिा गुहेश् वरािा अल्लमकरी संिार, 
  जगत् पावनाकार 

 
६२४ 

 
  िाितो पिर िािरिहत असे तयािी िाि. 
  बोितो पिर बोिीरिहत असे तयािे बोि. 
  देहधारी असून नसे तो देहधारक. 
  समरस होऊनीही तो अिवनाशी संयोगी, 
  होऊनी समरस, गुहेश् वरा, तवठायीं झािा हो िनश् िि. 
 

६२५ 
 
  हे देवा, अनेक िगरी गुहा कंदरात जमीन शेतात, 
  न स्पर्तशता असे तव वास त्यात ! 
  िजकडे पहावे ितकडे वसशी तंू देवा ! 
  मनास अगम्य अगोिर होऊनी, िजथे ितथे सगळीकडे तूि वसशी देवा ! 
  गुहेश् वरा, तुमच्या व्यापकत्वािे िवस्तार जाणून पािहिे मी देवा. 
 
 प्रभदेुव संिार करीत ऄसताना पोन्नाबंलनाथािे सुक्ष्मरीितने ऄवलोकन करतात. तेथे वास करीत 
ऄसलेले, सद भस्क् तयुक् त, सदािार सन्मागी, िशवद्धलगािमन परायण, िशवध्यानैकिनष्ठ, िशवप्रसाद 
िशवपादोदक सेवणारे, िशवद्धलगागं सबंंिधत, िशवानुभाव संपन्न िशवादै्यत वदे्र-िशवज्ञानोदय प्रसन्नतेने 
सद  गोष्टी संबिंधत समवधूेन-या सवांना प्रभदेुव िीवन्मुक् त करतात. 
  
 तेथून प्रभदेुव पूवम समुद्राच्या तीरावर ऄसलेल्या रामेश् वरास येतात. रामनाथाबरोबर सुखसकंथा 
संभार्षण करून त्या रामनाथाकडून पूिा करून घेतात. 
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 तेथून दिक्षण समुद्रािे िनरीक्षण करून, पिरृम समुद्राकडे येउन राहतात, महाबळेश् वर स्थानास 
िाउन, स्वलीलेनें िफरतात; तेथून ईत्तरािभमुख होउन सौराष्ट्रास येतात. तेथील सोमनाथास पाहतात. 
प्रभदेुवास पािहलेले-ऐकलेले, नामस्मरलेले-बोललेले विंदलेल्या सवमिनािें भवपाश बधंन तोडून तेथून 
िनघतात. ऄनेक पुण्यके्षत्ािें ऄवलोकन करतात. त्या के्षत्ाना ऄगिणत पुण्यवरदान करतात. ऄडुसष्ट 
ितथांिे समस्त समूह िालत िाउन पाहतात. त्या महातीथांच्याकडून पूिा करवनू घेतात. अपले 
परमानंदरूिप िनममल गंगाबकुण त्या सवम तीथाना करुणेने देतात. िनममलपद बहाल करतात. ऄनेक देश 
पयमटन करीत येत ऄसताना त्या त्या देशाना पावन करतात. 

  
 रॅी केदारात प्रवशे करतात. ऄत्युत्कट िहमास द्धिकून ‘सव्वालक्ष’ पवमत संिारून, त्या िगिरगुहातं 
िठकिठकाणी िवरॅातंी घेत एक मोठी गुहा पाहूनत्या िनवासस्थानी स्वलीलेने पद्मासन घालून बसतात. 
एकाग्रिित्ताने मन पवन ज्ञान ध्यान स्मतसमरस भावाने िनभावपदी स्स्थर होउन, िनःशून्य िनरिखत 
िनिसमाधीत मूर्मतमंत होउन राहतात. त्या समािधिी स्स्थतीगित कथन करतात. 

 
६२६ 

 
  अिि कसहासनास िनश् िि हेिि होय मंडप ! 
  संिि ओवरीत साऱ्या आवडी िनवडीना करूनी ग्स्थर, 
  पंिरत्नािा िशखर त्यास झळकणारे कोिटकळस ! 
  विन वैिित्र्यािी पुष्ट्परिना ! 
  नवरंगात खेिरािदिे गमन िविारपूिरत िगळून, 
  गुहेश् वर ग्स्थर स्वरूप सिरािराच्या अतीत होय. 
 

६२७ 
 
  स्वस्थान सुग्स्थर सुमन मंडपात. िनत्य िनरंजन प्रभेिा प्रकाश 
  िशवयोगािा अनुभाव होऊनी एकाथक, 
  गुहेश् वरा, तव शरण असे हो उपमातीत. 
 

६२८ 
 
  स्थूि सुक्ष्मात प्रकािशत महाप्रकाश होऊन, 
  तेजोमय ज्ञानज्योितदळ सारे होऊनी अतीत, 
  साविी िगळिेल्या उन्हांत झािा िंद्रमािा उदय ! 
  जििध गोिाकारािा िवस्तार सांगणे नि होई साध्य, 
  िाकर धन्यास िगळून, िौदा भुवने ओिांडून, 
  गुहेश् वरािे िनश् िि स्वरूप िगळिे बाहेर आतं. 
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६२९ 
 

  जिात जि उद्भविा िवधिवध रंगािा वृक्ष, 
  त्यास शाखेिवना आिे पुष्ट्प, 
  अवकाशांत िदसेहो फळ, 
  जंबुिद्यपकन्येच्या तळहातीं िवकिसत पाविेल्या 
  मस्तकानें िगिळयिे इदं्रािे वाहन. 
  अशन पवन संििन अतं्य न होणारे असे हो िशवयोग ! 
  सािक्षभूतात्म्यािी गोष्ट िगिळिे मथन, 
  ज्योिततीि कपूकर उजळणयागत असे हो गुहेश् वरकिगािा योग ! 
 

६३० 
 
  सहस्रआठव्या दळात खेिर झािे ििनातीत, 
  पािहिे मी, सपाच्या राजानें फणा केल्यािे प्रज्विित. 
  समस्त सुरगण आपापसात िभऊन बाजूस सरून पुढें जात असता, 
  मन आविरल्यािे पािहिे मधुरवासनेंनें, 
  झािो हो मी सुखी त्या प्रवशेांने 
  सहस्र गाई िंगडू िागल्या, गुहेश् वरा  तुमच्यात समरित झाल्याने. 
 

६३१ 
 
  जग िवस्तार मंडपाच्या नभो िवस्तार छतात 
  वैिित्र्य पाहता पाहता, ध्यान िवरॅांतीत, 
  सत्यािेसत्य असल्यािे घडिे एक दशकन, 
  िनरिखता िनरिखता, गुहेश् वर स्वय झाल्यािे दृिष्टगगन गंिभरात 
  पािहिे मी उदय झाल्यािे. 
 

६३२ 
 
  सात तािावर ऐकू येणारे सुनाद, 
  स्थूि-सुक्ष्म-कैिासािे वैभव. 
  तेथें गंगेवाळुक समरूद्रांिा समुह. 
  गगनगंिभर िशवस्तुित देखदेखता तत् क्षणी, 
  झािे हो कपड ब्रह्मांड, अखंिडत िनराकार गुहेश् वर ! 
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६३३ 
 

  पंिब्रह्मावरिे प्रणवमंत्र असिेिे, पंिमुख दशभुज 
  फणाच्या मणीवरती तो आहे पहात, 
  समस्त िौदाभुवनें स्वयेिि समता समािधरुिप समरसात, 
  िंद्रकांताच्या घागरीत भरून कबदुिे अमृत 
  न फोडता घागर गुहेश् वरा उजिळतसे. 
 

६३४ 
 
  येऊनही न आल्यागत, अतंभूकत होऊनही न होई अतंभूकत, 
  अिि असुनी संिि झाल्यािी पहा ही रीत ! 
  या अखंड ििरत्रास उपमा देऊ कोणती ? 
  नवखंड पृिथ्वस सामाविेिी पोकळी ! 
  असे हो अगम्य समािध संयोगात; अशा गुहेश् वरकिगास उपमा 
  देऊ मी कोणती ? 
 

६३५ 
 
  खेिर पवनागत िनज योगींिी उपग्स्थती ! 
  ही बोिी असे खिनज पदाथक िगळल्यागत, 
  ते बाहेर ओकल्यािवण कसे िािेि ? 
  भूिक्र गोिाकार आिायक रिित समस्त रांामास करुनी दहन. 
  िनयम झािे जमीनदोस्त. नामिनयमास िगिळिे, 
  रांाम प्रभुस िगळुन, गुहेश् वर गुहेश् वर वदत झािे हो िनशून्य 
 

६३६ 
 
  इहिोक परिोक वसती आपण रािहल्या िठकाणी; 
  गगन मेरू मंिदर असती आपण असल्याठायीं, 
  सकि भुवन सत्यिोक आपण रािहल्याठायीं; 
  िनत्य िनरंजन तत्व असती आपण वसल्याठायी; 
  उत्तरोत्तर पद असती आपण असल्याठायी; 
  िंद्र सूयक तारामंडळ हे सारे आपण रािहल्याठायी, 
  अतंर महदंतर असती ते आपण असल्याठायी, 
  स्वतंत्र गुहेश् वर वसे आपण असल्याठायीं 
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१७ 
 

 परम िशवयोगात िनश् िलतेने िनराकार होउन ऄनंतकोटी समस्त ब्रह्मांडास अपल्या महाज्ञान 
प्रकाशाने िबलगून, त्या प्रभेने ईिळीत प्रभदेुव अपल्या लीलेिे ऄवसानकाल अपल्या िववकेानें ईमिून, 
तेथून कल्याणािभमुख होउन िनघतात. 

  
 आकडे बसवदेव, प्रभदेुवािें अगमन होणार ऄसल्यािे िाणनू शून्य द्धसहासनािी रिना करून 
अतुरतेने त्यािंी वाट पाहतात. हडपदऄप्पण्णा शून्य द्धसहासनािे वणमन िववर करून सागंतात. 

 
६३७ 

 
  अष्टदळ कमळािा िशिा घािून उभा केिा शून्य कसहासनास्तव 
  धविािय-िंद्रकांत िशिेिा पिरृमद्यार उघडून पाहता िदसे 
  हो िविित्र ! 
  एकोभाव हा एक खांब; त्यांत अनेक ििते्र िपिेिी प्रभा, 
  त्या प्रभेत ब्रह्मरंध्राच्या मस्तकावरती िोंबती ठेिविी 
  पंिमोत्यांिी मािा,  
  कोनाकोपऱ्याच्या मध्यभागी बांिधिे नवरत्नािे गोंडे. 
  त्यास असे काळया कापडािे आच्छादन, 
  घळघळ आवाज करणाऱ्या आभरणािे तोरण बांिधिे सभोवार, 
  दशवायुना करूिन एक, किगसुखवायुस करुनी उपशमन, 
  त्यािा केिा पंखा, ग्स्थराविेल्या मंदािनिास उशी करून, 
  हषक वसतंाच्या झऱ्यास िौकोनी आसन घािुनी, 
  नवनाळांत गुणगुणणारे शबद शुकिपक भ्रमराना आमोद करुनी, 
  परमशांतीच्या शैल्याकारािे मृदुमधुर आबंयािी पाने, आंथरून, 
  उत्तर द्याररुिप गवाक्ष रिून, 
  पूवकयोगास पायऱ्या करून, 
  पिरृमद्यारास िनजमहाद्यार करून, 
  सप् तव्यसन पिेंिद्रयािी करूनी पौळी, आशा आिमशांिा 
  करुनी ध्वंश, उध्वकिक्रास करूनी वरिा मजिा. 
  सूयक िंद्रािे उजळुनी िदव,े 
  सोहं या िशखरावर महाज्ञान-प्रकाशािा करूनी सोन्यािा कळस, 
  िनशून्य िनराळरूिप िनर्तमिा शून्यकसहासन. 
  बसविप्रयकूडििन्नसंगय्याठायीं मम परमगुरू बसवणणानें. 
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६३८ 
 

  अगं प्रकृितस किगाठायी केिे िनरसन, 
  मन प्रकृतीस ज्ञानाठायी केिे िनवारण. 
  जीवभ्रांितस िनिरृतपदी िनपटुन, 
  िनशून्य िनरामय या िनवासास 
  घातिा सदािारािा पाया. 
  झाकळिा सवािार संपित्तिा फूििशिा. 
  अतंिःकरण ितुष्ट्ट्ािे उभािरिे िार खांब. 
  ज्ञातृच्या कभतीवर ज्ञानािा केिा िशखर तयार, 
  जे्ञयाच्या सोन्याच्या कळसाने केिा शंृगार. 
  ब्रह्मरंध्राच्या उध्वकद्यारािे करूनी िनजद्यार, 
  िनशून्याठायीं केिा सुग्स्थर. 
  बसविप्रयकूडििन्नसंगािा शरण प्रभुदेवांिे आगमन 
  होणार असल्यानें, रिुनी शून्यकसहासन त्यांच्या येणयािे 
  करीत आहे िनिरक्षण मम परमगुरु बसवणणा. 
 
 प्रभदेुवाचं्या अगमनाकिरता ंगुढी तोरण बाधूंन ईत्कंठतेने वाट पाहतात. 
 

६३९ 
 
  बांिधिे उंिध्वज तोरणें कल्याणांत. 
  अष्टद्यार दुकानें राजमागांत सारे, बांिधिे व्यासािे बाहु. 
  आठही दारात अथंिरल्या पायघड्या, 
  केिा संकल्प संतोषानें वृषभेश् वर. 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगमदेवाच्या आगमनास्तव. 
 
 शून्य द्धसहासन रिून बसवदेव, प्रभदेुवाचं्या अगमनािे िनरीक्षण करतात. 
 

६४० 
 
  कायारंभ करून िोटिी बारा संवत्सरे. 
  काय करून काय होणार, माझ्यांत सत्य नाहीं तोवर ? 
  कायारंभ करून काय प्रयोजन ? माझ्यात नसे खरेपण. 
  मम पुणयाईिे फि, कूडससंगमनाथ, 
  वाणािे िाडू येणार म्हणून तोंडास पाणी सुटल्यागत झािे मज. 
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६४१ 
 

  समुद्रास िंद्र आगमन हाि होय िजव्हाळा. 
  आटिेल्या तिावातीि कमळाना उदकिि िजव्हाळा. 
  िकोरास िंद्रमाि िजव्हाळा कूडिसंगमदेवा 
  मजिा तुमच्या शरणांिे आगमनि असे िजव्हाळा. 
 

६४२ 
 

  िदसते काहो अधंकास पिरसािी िगरी ? 
  दुभानयास सुधारसािी िमळेि का िवहीर ? 
  दािरद्रयास खणता येईि का सोन्यािी खाण ? 
  अपिवत्रास दूध देईि का कामधेनू ? 
  कूडिसंगािे शरण पुणयाई िवण मज देतीि कां हो दशकन ? 
 

६४३ 
 
  सूयोदयिि कमळास जीवकळा. 
  िंद्रोदयिि राजकमळास जीवकळा. 
  पे्रिमकाना परस्पर नजरिि जीवकळा. 
  कूडिसंगाच्या शरणांिे आगमनिि मज जीवकळा. 
 

६४४ 
 
  हरविेिे िेकरू आपल्या आईकिरता टाहो फोडणयापिर, 
  वाट िुकारू वासरू आपल्या कळपास्तव हंबरणयापिर 
  अहर्तनश कितन असे मज देवा, तुमच्या शरण आगमनािी ! 
  िदनकर उदयानें कमि िवकिसत होणयागत, 
  आपल्या आगमनाने मज होई बा कूडिसंगमनाथ. 
 

६४५ 
 
  डाव्या हाती दुधािी वाटी, उजव्या हाती िशक्षकािी छडी, 
  कधी येतो हो मम देव, मज मारून दूध पाजणयास ? 
  “दंडक्षीरद्यय ंहस्ते जंगमो भ तमंिदरं । 
  तद भत्या किगतुष्टीरपहासाच् िदंडनं ॥” 
  हे कूडिसंगमनाथ, भग् तपथ दावणयास कें व्हा येणार हो मम जन्मदाता 
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 िन्नबसवदेव ईत्तरतात. 
 

६४६ 
 

  मनाजोगे मंगळ म्हणणयािे न टळे पहा हो बसवणणा. 
  धंुडणाऱ्यास धंुडल्यानेंि होतसे साध्य- 
  हे िनिरृत असे हो बसवणणा ! 
  तुमच्या मनािी आकांक्षा पुरिवणयास्तव. 
  कूडििन्नसंगमदेवािा शरण प्रभुदेवािे आगमन 
  होणयािवण राहीि का हो संगनबसवणणा ? 
 
 मिडवाळमाििदेव कथन करतात. 
 

६४७ 
 
  देवा, भग् त करणाऱ्या भ तात, प्रसन्न होणाऱ्या 
  देवात आहे का हो भेद ? 
  भ ताच्या कायेतिी काया, प्राणातिि प्राण. 
  हुडकल्यास स्वरोिि तो होता ! 
  धंुडत अपेिक्षल्यास येतो तो इिंद्रयद्यारे.  
  कििदेवरदेवािे आगमन होणार असल्यािे 
  आताि मज दशकिविे बा संगनबसवणणा. 
 
 बसवण्णािें प्रत्त्युत्तर. 

 
६४८ 

 
  भुकेजून रडणाऱ्या िेकरास, आईनें स्तनपान केल्यास, 
  ते िेकरू तृप् त झाल्यािवण राहीि कां सांग मज ? 
  प्राणवल्लभाच्या िवयोगानें प्राणिवयोग होणाऱ्या ििनेस, 
  तो प्राणवल्ल भ आल्यानें िवरह संतोिषल्यािवना राहीि का ? 
  कूडिसंगमदेवाच्या साक्षीनें, माझ्या घरास प्रभुदेव आल्यास, 
  माझी अपेक्षा होऊनी पूणक, मी िन्नबसवणणाच्या कारुणयािे 
  िेकरू होऊन वाितो पहा, मिडवाळमाििदेवा. 
 
 ऄसे बोलत ऄसताना प्रभदेुवाचं्या अगमनािी सुिना बसवदेवास िदसते. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

६४९ 
 
  देवा, खाजिवत आहे हो माझा तळवा, स्फुरतसे मम नयन. 
  येणार असे वाटते मज प्रथम मम सदना ! 
  येणार असे वाटते पुरातन ! 
  पािहिेिे स्वप्न खरे होऊन जंगम आल्यास मम सदना, 
  किरतो मी िशवािकन, कूडिसंगमेश् वरा तुमच्या समोर ! 
 
 मोिळगे मािरदेव सागंतात. 
 

६५० 
 
  अितथीिे मस्तक स्पशानें, 
  देवा, शून्य कसहासनास बांिधिेिा फळांिा हार 
  ििन पावल्यािे देिखिे ! 
  मोत्यािी आरती मु तीविनता िनत्यिनरंजनास 
  िनवाळी ओवािळत होत्या ! 
  मु तीविनता त्यायोगे होई बा संतोषभिरत. 
  िनष्ट्कळंक मग्ल् िकाजूकनदेव न आल्यास, 
  होई माझी गती तुझ्यासम. संगनबसवणणा बांिध बा गुढी 
 
 सोड्डळबािरस ्हणतात. 
 

६५१ 
 
  मनािा धनी आल्यास माझ्या घरा, 
  होतसे हो मन मन जडण घडण झाल्यापिर, 
  देवा, मनास होई मनोहर, होई िित्तास मनोहर ! 
  महादानी सोड्डळाच्या आगमनािी शुभ सुिना 
  प्रकट होत  आहे-प्रभुदेवांिे आगमन आताि दािवतो 
  मी संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव कृतिनश् ियाने वदतात. 
 

६५२ 
 

  वंिदतो मी अितशय संतोषानें, 
  काढुन शेिा बांिधतो. कंबरेस ! 
  हाताच्या मुठीनें जिमन ठोकल्यास एखादेवेळी िुकेि िवना, 
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  िुकेि का ! हो आिद शरण वाणी ? 
  कूडिसंगमदेवाच्या साक्षीने बांधतो मी तोरण, 
  फडकतो पहा हो ध्वज. 
 

६५३ 
 
  रानात तहान िागता, झािे मज त्याििठकाणी पाणी िदसल्यापिर ! 
  देवारे, झािे मज आंधळयास डोळा आल्या पिर. 
  आमच्या कूडिसंगमदेवाच्या शरणांिे आगमन 
  झािे हो मज गेिेिा प्राण परतुनी आल्यापिर ! 
 
 हडपदऄप्पण्णा ्हणतात. 

 
६५४ 

 
  आकांिक्षत आकांक्षा, झाल्यापिर हस्तगत, 
  िनिधिनधान घरास आल्यागत, 
  पिरमळ शोिधत येणाऱ्या भ्रमरागत, 
  कितमिण पुतळा िािणयास िशकल्यागत, 
  बसविप्रयकूडििन्नसंगय्याठायी, प्रभुदेवांिे आगमन 
  िदसताहे पहा हो मज संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
६५५ 

 
  माझे आवडते िप्रय शरण येऊन माझ्या डोळयासमोर उभे टाकल्यास, 
  माझी तनु फाडून त्या  तनुत घेतो मी ठेवुन ! 
  माझे मन भेदून मनांत घेतो मी ठेवुन ! 
  माझे नयन छेदून नयनात घेतो ठेवून ! 
  कूडिसंगािे शरण माझे धनी होऊन 
  माझ्या घरी आल्यास, माझ्या मनाजोगे किरतो 
  पहा मी भग् त आप्पणणा. 
  
 िन्नबसवदेव कथन करतात. 
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६५६ 
 

  डोळयािी दृिष्ट करस्थळािा प्राण. 
  माझ्या मनांत िदसतो पहा हो  
  गमनास ना गित, उभारणयास ना पाऊि, 
  संििनात एकप्रकारें आश् ियककारक संििन असे देख 
  अदृश्य परािशव िािणयास िशकून येत आहे 
  पहा हो तयािी करुणा ! 
  कूडििन्नसंगमदेवाच्या साक्षीने, प्रभुदेव येणार 
  हे न िुके पहा संगनबसवणणा. 

 
 बसवदेव सागंतात. 

 
६५७ 

 
  संग सािनध्य शरण आल्यास मम सदना, 
  रॅद्धा ठेिवतसे मम मन ! करी पे्रम मम मन ! 
  साप-दोरखंड ही भ्रांित असे तोपयंत, 
  देवा, मी कसा होईन बरे भ त? 
  अगंकिगसिहत येणाऱ्या प्रभुदेवास पाहून, 
  मनात पुन्हिः आल्यास संदेह, मज पोळेििकहो कूडिसंगमदेवा ! 
 
 बसवदेव तेथे प्रभदेुवािें अगमन झाल्यािे पाहून त्यािें िवराट स्वरूप िन्नबसवण्णास दाखिवतात. 

 
६५८ 

 
  डोकीिे केस कपजरिेिे मोकळे सोडिे आहेत, 
  िाित आहे तो हेिकावे खात, 
  तयाच्या कपाळास टेंगुळ, करस्थळाच्या अिनिमष दृिष्टयोगे 
  नुरे हो बिहरंगी िक्ष, 
  ताटरिेिे डोळे, कान फाटुन होते िोंबकळत. 
  जखम होऊन भुवया फुटून डोळे ताटरून फाटके 
  कान िोंबकळत होते. 
  र तािी धार वाऱ्याच्या धुळीनें माखून पावसानें िनसरत होती, 
  पाठीवरिे वळ, डाव्या उजव्या काखेत ििरिेिे, 
  काट्ानें खरिटिेिे पाहून, पाहणारे िोक होत होते ििकत, 
  ढंुगणाच्या काळया िदगंबरात होते घाण िझरपत. 
  भूकेनें क्षीण होऊन, पडून फुटिे होते गुडघे, 
  नव्या जखमेतून र तािी धार िागिी होती, 
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  जुन्या जखमेनें पाय वळून 
  सांदा िुकून, सहनातीत वेदना होत होता, 
  ठेिाळून बोट फुटल्यानें झािे होते जखम. 
  िेपिेल्या कंबरेिा पंगु, यािे बाह्यरूप पहा हो िन्नबसवणणा, 
  कूडिसंगमदेवािा हा िविित्र संिार ! 
  पहाणाऱ्यास िदसतसे भयकंर, 

 
 िन्नबसवदेव ्हणतात. 

 
६५९ 

 
  देवा, तू आहेस रे आिदच्या पििकडिा ! अनािदच्याही पििकडिा ! 
  या दोन्हीच्याही अतीत अत्यितष्ठ दशांगुि आहे तो, 
  ‘ितुयुकग सहस्राणी’ या संख्येिी युगें मोजणयापूवी,  
  काििक्र रिणयापूवी, 
  घािुनी पाया धरणी, मेरूस िदिे होत स्थान, पिर 
  अडंजािी नव्हती तेव्हां उत्पित्त, 
  तुजशीि मािहत तयािे अतं; तुझा अंत तोि जाणी. 
  तुम्हा उभयतांिी मिहमा मज कसे कळिे हो बसवणणा, 
  देवा कूडिसंगमदेवा. 
 

६६० 
 
  जन्मतिःि द्रव्य म्हणजे काय यािी नसे जाण, 
  अशा एका गिरबास िक्षांतर धन संपदा िाभल्यावर, 
  ती रॅीमंती पाहून तो आनंदाने परवश झाल्यापिर; 
  युद्धािें तोंड कधीही न पािहिेल्या एका राजास, 
  जन्मुनी एक वीर कुमार, र ता कािव्याच्या प्रवाहात पोहणाऱ्या, 
  किहास पाहून अत्यानंद होणयापिर- 
  मजिा अतीव आनंद होतो िन्नबसवणणा, 
  तू कूडिसंगािा शरण प्रभुदेवांिे िनजत्व िनवेिदल्यास. 
 
 बसवदेव-प्रभदेुवािें स्वरूप ऄत्यंत िनरामय ऄसल्यािे वाखाणतात. तेंव्हा िन्नबसवदेव, त्याचं्या 
स्वरूपािे मोिमापन कोणासही करता येत नाहीं ऄसे सागंतात. 
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६६१ 
 

  पाय नाहीं म्हणतात प्रभुदेवाना, तयानें पायतळी तुडिवल्यानें 
  संसार सूतक, 
  त्यास हात नाही म्हणतात प्रभुदेवाना, तयानें िशविे नसल्यानें परधन,  
  कान नाहीं म्हणतात प्रभुदेवाना, तयानें नि केिे अन्य रॅवण. 
  नाक नाही म्हणतात प्रभुदेवाना, तो नि वळिा दुवासनाकडे, 
  वक्षस्थि नाही म्हणतात प्रभुदेवाना, तयानें नि आकििगिे परस्रीस. 
  या कारणें, कूडििन्नसंगय्याठायीं प्रभुदेवांिे शेष प्रसाद सेवुन, 
  संगनबसवणणा झािो हो आम्ही धन्य. 
 
 िन्नबसवदेव, प्रभदेुवािें अिण बसवदेवािें पूवापार सबंंध िनविेदतात. 

 
६६२ 

 
  कृतयुगांत देवांग या नावािा गणेश् वर होऊन 
  तुम्ही आिात करीत असता आराधना- 
  स्थूिकाया या नावानें जंगम होऊन येऊन करुनी गेिात किगािकन. 
  त्या िक्रयांगािे झािे िक हो िवस्मरण तुम्हास बसवणणा ? 
  ते्रतायुगांत तू घंटा कणक गणेश् वर होऊनी आिात, करीत 
  असता आराधना- 
  शून्यकाया जंगम होऊनी, येऊनी करूनी गेिा किगािकन, 
  त्या िक्रयांगािा तुज पडिा िक हो िवस्मरण बसवणणा ? 
  द्यापारयुगांत तू वृषभगणेश् वर होऊनी येऊनी करीत 
  असता आराधना- 
  अिनिमष जंगम होऊनी आिा, करूनी गेिा किगािकन, 
  बसवणणा, त्या िक्रयांगािा पडिा तुज िवस्मरण. 
  किियुगात तू बसवगणेश् वर होऊनी आिा करीत 
  असता आराधना 
  प्रभुदेव जंगम होऊनी, किगािकन करणयास्तव आिा पहा बसवणणा 
  या कारणें देव-भ तया नावािे नाटक आहे हो िमत्कािरक, 
  िभन्न भावे पािहल्यास कूडििन्नसंगमदेवा, न टळे हो नरक. 
 
 बसवदेवािें प्रत्युत्तर. 

 
६६३ 

 
  अशी आहे हो तयािे क्रम. 
  उभा ठाकल्याठायी ना साऊिी, तो िािे पिर ना पाऊि. 
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  भूतळी तो पािहल्यािे एकही स्थळ न उरे. 
  असा आहे या अिनयमािा संिार, 
  होय होय, जाणून बुजून जंगमस्थि ते असे असल्यािवण 
  दुसरे काय असू शकते ते तूि सांग पाहू ! 
  भूक कशी िनवारेि हे न येई सांगता. 
  भोजनास वाढिे तरी तो जेवतो कक नाही कोण जाणे ? 
  जेवत असल्यास वाढतो मी कुडिसंगमदेवास 
  िन्नबसवणणा, तुज पटल्यास तंू सम्मित िदल्यास. 
 
 िन्नबसवदेव सागंतात. 
 

६६४ 
 
  देवा, जो शोधत शोधत जातो. शोधत असिेिी वस्तु तोि हो तो. 
  जो इग्च्छत इग्च्छत जातो. इग्च्छत वस्तु तोि हो तो. 
  तुमच्या भावनेपिर ते घडत असते, अन्य कसे काय होणार ? 
  िौदा भुवने स्थापणयािी पे्ररणा हे सारे तुमच्यामुळें  घडल्यानें, 
  होत आहे ककवा नाहीं हा संदेह 
  तुम्हास का असावा बसवणणा ? 
  तुमिे पाय म्हणेि तसे, आठवेि तसे, पािहिे तसे 
  होणार हे िनिरृत. 
  कूडििन्नसंगमदेव साक्षीनें मी सांगतो, 
  प्रभूिीि ही आज्ञा होय उडवी बा ध्वज. 
 
 बसवदेवािें ईत्तर. 

 
६६५ 

 
  उत्तरेकडीि द्यार पौळीत. आतुरतेने प्रवशूेन, 
  पिरृम द्याराच्या धवि मंडपात पिरृम िदशेनें केल्यास प्रवेश. 
  ित्रिवधगितनें शून्यकसहासनावर तृिप्त िाभल्यास 
  मम मन ठेिव हो िवरॄास ! 
  कूडिसंगमदेव साक्षीनें सांगतो तू आमच्यावर रागावणार असल्यास, 
  रागाव बा िन्नबसवणणा. 

 
 िन्नबसवदेव ्हणतात. 
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६६६ 
 

  देव देवा, महाप्रसाद ! 
  तुमच्या पायास प्रत्त्युत्तर नाहीं देता येत देवा, 
  जाणास मी जािणिे म्हणणारा जाणकार देही तू नाहींस, 
  मी भ ती आहे ही युग् तशून्य तू नाहींस, 
  मी जािणिे ही भाषा मजिा टोिून बोिून जाळीत आहे, 
  िूक माझी, क्षमा तुमिी ! 
  कुडििन्नसंगमदेव साक्षीनें, मज मारा, वा तारा हो हा तुमिा धमक, 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
६६७ 

 
पुणयाईच्या काळी शतु्र िमत्र होई, 
पुणयाईच्या वळेीं माती होई सोने, पुणयाईच्या काळी साप होई माळ, 
पुणयाईच्या काळीं इतरजन होती आपुिे. 
ही सारी पुणयाई भग् तने िाभे हो ! 
भग् त झाल्यास िोप पुणयाई होई नाश. 
अशी भग् त असिे पुणय तुज िाभल्यानें 
िन्नबसवणणा मी जगिो हो कूडिसंगमदेवा. 

  
 बसवदेव, िन्नबसवदेव वातालाप करीत प्रभदेुवास पािहल्यािे सागंत ऄसताना त्यावळेी 
सोड्डळबािरस येउन सागंतात. 
 

६६८ 
 
  एकदा धावत जाऊनी मािरतो ध का, 
  एकदा स्तबध होऊनी उभा टाकतो. 
  एकदा खूप हसतो, खुळयागत, वेडगळयागत िदशिदशा पाहतो. 
  सजिविेिे राजमागक व दुकाने आनंदाितशयाने पहात, 
  दुतफा मंगिकर असे नाट् करणारेस पाहून हसत, 
  पहाणाऱ्या जनसमुदायास बाजूस सारीत, मारल्यापिर करीत, 
  पळत, पाय बांधल्यागत उभारल्याठायीं पडतो, 
  नाट् करणाऱ्यांच्या समोर जाऊन प्रत्त्युत्तर देत, गातो, 
  िशवी देतो, संतापानें बोितो, वाद्र मेळाव्यास 
  पाहून तुच्छतेनें हसतो हात िफरवीत, गित उच् िािरत, 
  खुळयापिर हातवारे करीत, 
  हळु हळु िाितो, थांबून पाहातो, 



 
 अनुक्रमिणका 

  ही असामान्य असे हो नाट् िीिा. 
  बसवणणा, वाहतो हो तुमिी आण हा सोडुळािवण 
  अन्य नसे हो कोण ? 

 
 मिडवाळमाििदेव ्हणतात. 
 

६६९ 
 
  एकदा होतो बािक, एकदां इकडे ितकडे िफरतो. 
  एकदा होतो म्हातारा, एकदा होतो मस्तीखोर ! 
  एकदा होतो प्रभामय, एकदा िदसतो पुन्हिःिपतो ! 
  िवश् व पाहुनी होतसे िवस्मय, 
  ठायीि असून पुढें िदसत असता, 
  संप्रदाियक जन िगबग धावत घेऊन सांगत असता, 
  येऊनी धावत जवळ असिेल्या, 
  बसवािे महामने पािहिा मान उंिावुन; 
  एकही न सोडिा बाजुच्या कोपऱ्यातिे सारे नक्षीकाम, 
  नंिदमंडपाच्या वरच्या मजल्यािी संुदरता पाहुन 
  तुकिविा मान, कििदेवरदेवा, बसवाच्या महामनेस घािुिन 
  प्रदिक्षणा, उभा आहे द्यारापुढें येऊन. 
 

६७० 
 
  गवानें ठेिवत पाय िािे डोित डोित, 
  तुकवीत मान, पहातसे रंगूनी मन; 
  ईश् वरिनर्तमत या भुवन मंिदरात भूत भिवष्ट्य पाहत मंदग्स्मतानें 
  मोत्याच्या तोरणास होऊनी आकर्तषत, 
  कििदेवरदेवांनीं केिा प्रवशे बसवाच्या महाघरात; 
 
 प्रभदेुव शून्यद्धसहासनावर झाले अरूढ. 
 

६७१ 
 
  वळुनी उजवीकडे, पौळीच्या उत्तर द्यारी प्रवेिशिा मान वाकवून, 
  गांिभयाने पाविे ठेवीत, शुभ्र पिरृमद्यारानें, 
  ित्रिवध गितच्या शून्यकसहासनावर, 
  मुग् तकेसािा परमगुरुराज िढिा कििदेवरदेव. 
 
 शून्यद्धसहासनावर प्रभदेुव असनस्थ झाल्यावर बसवदेव ्हणतात. 
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६७२ 
 
  िनशून्याठायीं िशरिवरिहत एक होता हत्ती. 
  येऊनी हत्ती िगळुनी एका हत्तीस झािा तो नाहींसा 
  अतंरिवना आत, आधारािवना बाहेर ! 
  दळरिहत कुसुमाच्या, पीठावर, 
  कायािवरिहत घन येऊनी मूर्तत झाल्यािे पाहून साऱ्या जगास 
  वाटे िविित्र ! 
  कूडिसंगमदेवािा शरण प्रभुदेवांच्या रॅीपदास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 हडपदऄप्पण्णा ्हणतात. 
 

६७३ 
 
  नि भूमी आधािरत, ना पोहोिे आकाशास; 
  नि तयास िवशेष रूप ! भाविि खांब, ज्ञानािि िनवास, 
  त्यास िनिेपिि कभत, िनरहंकारािि िशखर, 
  महदंकारिि शोिभवंत कळस, 
  सहस्रपत्राच्या नवकमि कसहासनास िनत्यत्वािी उशी; 
  िनजाच्या िवस्तारात िनत्य िनराळरूिप महाघन येऊन. 
  मूर्तत झाल्यािे, कायेच्या नयनास न िदसे हो, 
  मनाच्या पुढें नि साध्य, भावाच्या िविारास नि 
  अिंगकारी, बसविप्रय कूडििेन्नसंगय्याठायी, 
  प्रभुदेवांच्या रॅीपदी म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 सोड्डळबािरस ्हणतात. 
 

६७४ 
 
  आकारिहत िनराकार मंडपात 
  िनराळरूिप नवरा येऊन बसल्यावर, 
  ितघी ििना करती सेवा, 
  दोघीनी केिा संग, एकीने िगिळिे हो पुरुषास 
  या षड िरपुबरोबर किह करणाऱ्यास पाहून 
  हाि प्रभुदेव हे मी ताडिे. तयाच्या िनजपदास वदून- 
  मी मम भवपाश तोडिे. 
  माझ्या महादानी सोड्डळास पािहल्यािे अितव सुखास, 
  मज देता येईना, हो कोणतीही उपमा. 
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 बसवदेव कथन करतात. 
 

६७५ 
 

  माझ्या प्रभुच्या आगमनास्तव 
  मम अतंरंगरूिप घर ठेिविे हो मी उघडे, 
  अष्टदळ कमळरूिप अतंिःपुरात िनजवासरूिप आंथरुनी िबछाना, 
  ध्यानरूिप वरती छत बांधून, ज्ञानरूिप दीप उजळून, 
  िनिःिक्रयारूिप समस्त उपिारािा केिा िवस्तार, 
  पिरृमद्याररूिप उघडुनी द्यार, डोळेि झािे हो मम प्राण, 
  आतुरतेनें पाहत होतो मी वाट केव्हा होईि आगमन ? 
  माझ्या न येणयाने झािी असेि कितातुर या जािणवेनें 
  येऊन मूती झािा मम हृदयकसहासनावर. 
  मम आकांक्षा होऊनी अतंभूकत 
  पूवी बारा वषािी किता आज होई हो िनिरृत, 
  देव कूडिसंगमनाथ, झाल्याने कृपामूर्तत मी वाििो हो. 

 
 बसवदेव, प्रभदेुवािें पादािमन करतात. 

 
६७६ 

 
  मम मन देखता तव िरण, िविीन झाल्यावीण मज न होई सहन, 
  देवा, त्राही त्राही घनमिहमावंता ! 
  तव पदािकनास मम परमानंद जि ठेिवतो मी भरून. 
  देवा तव पूसेज मम हृदयकमिानें किरतो हो अिकन. 
  त्या-रितने उििितो मी आरती, मम महाप्रकाशािे 
  करुनी धूप समपकण, मम स्वानुभाव हेिि गंध िेपन. 
  देवारे, या िवधानािवण अष्टिवधािकन षोडशोपिारािी वेगळी 
  रीत मज ना मािहत. 
  प्रभु माझा प्राणकिग असल्याने हे कूडिसंगमनाथ 
  आज मज झािे िविदत. 

 
 बसवदेव, दशमनािा सुखानंद वर्मणतात. 

 
६७७ 

  तुम्हास पाहणयात िाभे हो मज अनंतसुख ! तव संयोग परमसुख ! 
  कोटी कोटी रोम सारे नयन होऊन मी तुज पाहतो. 
  कूडिसंगमनाथ तुम्हास पाहून पाहून मम मनी उद्भवे रित 
  झािे हो प्रीत प्रज्विीत. 



 
 अनुक्रमिणका 

६७८ 
 

  मम विनी साठिे हो तव नामामृत. 
  मम नयनी दाटिी देवा तव मूर्तत. 
  मन भरूनी तव कितन. 
  कणक भरूनी तव िकतीगान. 
  हे कूडिसंगमदेवा, तव िरणकमिी मी भरून. 

 
६७९ 

 
  देवा, स्वप्नी िदसिेिे िनधान मज आज िाभिे हो ! 
  ऐसे मी पािहिे िनधान, नसे हो ते पिरत्याग करणयाजोगे ! 
  कूडिसंगमदेवरूिप िनधान पािहिे मी, नाहीं आता सोडत. 

 
६८० 

 
  न िदसे ऐशीं वस्तु झािी हो मज हस्तगत. 
  आनंदे नाितो गातो. मी, डोळाभरून पाहतो; 
  मन परवश होऊन किरतो मी भग् त, 
  कूडिसंगमनाथ तुमिी. 

 
६८१ 

 
  नािून नि दमती पाय ! पाहून ना थकती िोिन ! 
  देवा, गाऊन ना होई मनास रॅम ! यािे काय सांगू कसे मी सांगू ? 
  तुम्हास हातानें पूिजतसे, मन अिवरॅांत, 
  काय वाणू, यािे आता मी काय सांगू ? कूडिसंगमदेवा, 
  तव उदर िवदारून िशरणयािी आतुरता आहे हो मज. 



 
 अनुक्रमिणका 

१८ 
 

 प्रभदेुव शून्यद्धसहासनावर साकार होउन असनस्थ झाल्यािे पाहून, बसवदेव परमानंद-भिरत 
होतात, भस्क् तने प्रभदेुवािंी पूिा करून, हर्षाितशयानें नाितात, गातात, आकडें भोिनाकिरता ं येउन 
बसलेले एक लक्ष शहाणउ हिार िंगमािंा समूह बसवेश् वरावंर अिण प्रभदेुवावंर नाराि होउन रागारागानें 
तेथून िनघनू िातात. 

 
६८२ 

 
  डोळयात फूि पडिेल्याना, कमिापिर डोळे असिेल्यांिे नसे बघवत, 
  जटा ( बुिडा ) बांधिेल्याना पाहणयािे, ट कि पडिेल्याना नसे 
  सोसवत. 
  राजास पाहून पतीस िवसरल्यागत केिा की हो बसवणणा, 
  महेंद्रजािािा तो एक प्रभु. 
  तयास माझा प्राणकिग म्हणत, आमच्याकडे वळुनिह पाही ना. 
  त्याच्यात काय पािहिा हो िांगुिपणा ? 
  आमच्यात काय पािहिा हिकेपणा ? 
  कांसास फेकून धिरिा की हो खापर, त्यािे आिार कोणते ? 
  बसवािा व्रत कोणता ! हे दोघेही देविोक मृत्युिोकीच्या बाहेर 
  असती 
  आम्ही यांिे तोंड नाही पाहत, ऐसे म्हणून गेिे हो कििदेवािे 
  समस्त शरण. 
 
 प्रभदेुव ईत्तरतात. 
 

६८३ 
  
  देवा, साग्त्वक शरण वाणी असू शकेि का हो असत्य ? 
  ती असे सत्य सत्य ! 
  आत वसे ते देविोक, बाहेर वसे ते मृत्युिोक ! 
  आम्ही राहतो या दोन्ही िोकींच्या, दूर दूर या दोन्ही िोकीं 
  तेि असू देत गुहेश् वरा, 
 
 प्रभदेुव अपली द्धनदा करीत गेलेल्यािंी िवटंबना करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

६८४ 
 

  भोजनिप्रय सारे जमिे हो भोजनास, 
  किग रहस्य याना कसे होईि अवगत ? 
  कायाजीिव सारे आहेत हो कळवळधारी, 
  देवािी वाता याना कसे कळणार ? 
  मद्रपान करून मदांध जोगीगत यांिे बोि, 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शरणांिे हे कसे जाणतीि ? 
 
 ईपसेनापित िन्नबसवदेव िवडंबन करून वदतात. 
 

६८५ 
 
  अितमथनरूिप शून्य कसहासनावर िढून, 
  वदती आम्हीि थोर, आम्हीि देव; 
  नि जाणती हो आपिे आपण. 
  अद भुत मन भंुजकांिे न रुिे आमच्या कूडििन्नसंगास. 
 

६८६ 
 
  धरणीवर संिारणारे सारे भगवे वस्रधारी 
  अठरा पगड जातीच्या घरी जेवून, पाविे िवनाश, 
  िगरीवासी जटाधारी सारे फळ वृक्ष सेवनाने झािे हो क्षीण, 
  वाळिेिी पाने खाऊन तप करणारे वायुिभक्षा सेवुन झािे ते हीन. 
  अतृप् त इिंद्रयाना करूनी बंधन संजे्ञच्या राज्यास येऊन, 
  नरकास जे जाती तयाना थोर न मानी देवा मम मन. 
  कूडििन्नसंगमदेवास झाल्यास अमान्य, 
  ते जाऊ देत त्याच्याि पाठी िागून, मी मात्र नाही हो सोडीत 
  प्रभुदेवांिे िरण. 
 
 सोड्डळबािरस ्हणतात.  

 
६८७ 

 
  अरणयात माजिेिा हत्तीिा कळप आनंदानें मौजेत खेळत असता, 
  कसह येताक्षणीं मजगज सारे सैरावैरा पळ काढल्यापिर 
  साकार होऊन सोड्डळ तुमिा शरण, प्रभुदेव येताक्षणीं 
  पांगापांग झािे हो जमिेिे सारे िशवगण. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

 िंगमािंा समूह रागावनू गेल्यावर बसवदेव, प्रभदेुवास ्हणतात. 
 

६८८ 
 

  देवारे, तव शरण संगिि मज परमसुख होय, 
  देवा, तुमिे शरण अतंरल्यास होतो मज प्राणिवयोग. 
  िशव िशवा, आता मज कुठिे हो समाधान ? 
  आता माझी काय गत ? कूडिसंगमनाथ, 
  तुमच्या शरणांिा रुसवा मज पडे, न सोडिवता येणारे कोडे. 
 

६८९ 
 
  गुरू रुसल्यास किरतो मी एक िदवस सहन, 
  किग रुसल्यास अधा िदवस करतो मी सहन, 
  जंगमािा रूसवा क्षणमात्र सहन न होता, जातो हो माझा प्राण, 
  हे कूडिसंगमेशा. 
 

६९० 
 
  राजा रागावल्यास राहू नये त्या देशांत; 
  पित कोपल्यास राहू नये सित, हे कूडिसंगमेश, 
  कसा हो मी जगू मजवर जंगम कोपल्यास ? 
 
 प्रभदेुव, बसवदेवाना समाधान करीत ईपदेश करतात. 
 

६९१ 
 
  नको भीित नको धास्ती, 
  कोण गेिे ? कोण आहेत ? येथें बसवेशा ! 
  एकमुखी बसणारा देव असतो एकि; 
  अनेकमुखी बसणारा देव तोि. 
  नाम अनेक, पिर कायक असे एकि. 
  मनांतीि घन अतंरेि का तनु ? 
  गुहेश् वरकिग िवयोगास असे कां अवकाश ? 
  असल्यास मज दाव बा संगनबसवेश ? 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

६९२ 
 

  मतीत झािी दुमकतीिी उत्पित्त. 
  किि घषकणाच्या आधीन झाल्याच्या या बघ रीित. 
  ज्ञानास अज्ञान रांािसल्यावर-झािे ते सूयक रांहणाधीन झाल्यागत. 
  दुभत्या पशुिे वासरू आईस अतंरून अजाण होऊन 
  मोहात पडल्यापिर. सांगणयास यु त; 
  ऐकणयास मु त हा असे पहा अज्ञानभाव. 
  पाणयावरिी ििपी पढणारे असतात का कोण ? 
  तत्त्व वेद्र सार असल्यािवण ? 
  देवा, आरशात पाहताना असू शकते का िभन्न ? 
  आरशात िदसणारे प्रकाश कबब असे ते आपल्या नयनी- 
  गुहेश् वर ठाव जाणून पहा बा संगनबसवणणा. 
 

६९३ 
 
  देवा, अदै्यत अतंरंगात जाणून, बाहेर दासोह िवसरल्यास 
  कसे िािेि ? उभय संदेहात आहे का सत्य ? 
  तुमच्या शरणांिे दुखल्यास मन, मज कसे हो होईि सहन ? 
  हे कूडिसंगमनाथ, साप न मरता काठी न मोडणयापिर 
  करा देवा तुमिा धमक ! 
 
 प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
 

६९४ 
 
  एक झाल्यािे दोन होईि का ? दोन झाल्यािे होईि का एक ? 
  आनंद परवशतेच्या वळेी उद भवावी काही शंका ? 
  आिेल्या जंगमांिी असिेिी उपग्स्थती न जाणता, 
  पूवीिे आठवून अनेक अपेक्षा असाव्या का ? 
  तू एका आत्म्यास केल्यास तृप् त, तुझ्या एक िाख 
  शहाणऊ हजार जंगमाना तृप् त केल्यापिर होई देख, 
  गुहेश् वरकिगािी िनजग्स्थती न जाणता, झािास बा अजाण 
  संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव किथतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

६९५ 
 

  हे देव देवा, महाप्रसाद ! 
  तव िरणािवण मज आहे कां हो अन्य स्वातंत्र्य ? 
  असू शकेि का हो तारतम्य भाव ? 
  आरशांतीि प्रितकबब-पहाणाऱ्या मुखास असू शकते का िभन्नभाव ? 
  िाित येणाऱ्या अनंत संिारात असशी तू एकटाि देव. 
  तवठायीं िपिे आहेत हो अनंत संिार. 
  तुमच्याकिरता केिेिा स्वयपंाक वाढतो मी तुम्हास 
  देवा, ऐकावे िक्ष देऊन कूडिसंगमेश. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात 
 

६९६ 
 
  स्वतिः किरता ठेिविेिे द्रव्य, आपणास न िाभता, 
  िगिळिे ते समस्त बंधु बांधव, जळिा सागर; 
  मेिे अभ्दुत, िवरिे रणरंग, 
  रात्र मािणकास िगळून, मरण पावल्यावर, 
  अमृत पुतळयास दूध िपणयास बोिािवल्यास 
  गुहेश् वरकिगास नाहीं जेवण बा संगनबसवणणा. 
 

६९७ 
 
  कायात काया िझजून, प्राणात प्राण िझजून 
  िनकरृत झाल्यानें- 
  भूक तहान गेिे िनवून ! 
  आता जेवणािी ना अपेक्षा, नको म्हणणयािे नि वैरानय. 
  हे स्वभावतृिप्तति आहे गुप् त. 
  याकारणें आमच्या गुहेश् वरकिगास नाहीं आरोगण 
  बा संगनबसवणणा. 
 
 िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
६९८ 

 
  नको म्हणणेि न्यनूता, प्रसन्न होतो म्हणणेि कमतरता ! 
  ितरस्कार-पे्रम या दोन्हीस िनपटून 
  झािो तृप् त म्हणणेि त्यास न्यनूता. 



 
 अनुक्रमिणका 

  कूडििेन्नसंगमदेव-होऊनी भ ताधीन 
  येथवर िािून आल्यावर, देवा आणखी कसिा तो िशष्टािार ? 
 
 प्रभदेुव ईत्तरतात. 
 

६९९ 
 
  भ ताधीन होऊनी आिो नाहीं मी भग् त  मागणयास, 
  मुग् त आधीन होऊनी आिो नाही मी मुग् तअपेकू्षन, 
  अशनातुर होऊन आिो नाहीं मी िवषय अपेकू्षन, 
  गुहेश् वरािा शरण संगनबसवणणा हा नसे भ त, 
  मी मागणारा जंगम नव्हे, ऐक बा िन्नबसवणणा. 
 
 बसवदेव िवनिवतात. 
 

७०० 
 
  तुमच्याशी कसिा तो िशष्टािार मज नाहीं समजत, 
  मी तव पदी आहे तद्यत. 
  भग् त-युग् त-िवरग् तिा उपिार नाहीं मज समजत, 
  कूडिसंगमेश् वरा, िभन्न िवरिहत 
  भृत्यािारानें आिेिे पदाथक, तुमिेि असल्यानें करावे हो ग्स्वकार. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
 

७०१ 
 
  कायारूिप कग्ल्पत सांडून, प्राणरूिप सूतक सोडून, 
  िनजभग् तस करावे साध्य, त्यािवना न होई किगानंद वेद्र. 
  मीकेिे, तुम्ही घ्यावे म्हणजेि अज्ञान. 
  आमच्या गुहेश् वरकिगािे ििन्ह िनरसून, 
  िनज उरल्यािवण, पदाथक वाढू नये पहा संगनबसवणणा. 

 
 प्रभदेुवास बसवदेव सागंतात. 
 

७०२ 
 
  िवस्मृतींने बनिेिी ही खुणािी काया, करूनी आिो धारण. 
  पिर, देवा मज नाही वाटत तो कमीपणा. 



 
 अनुक्रमिणका 

  पूवी तुमच्या िीिेनें घेतिे होते सहावेळा जनन- 
  तुमच्या जंगमभग् तनें त्यािे मी केिे हो िनवारण. 
  कायारिहत जंगमास प्राणरिहत िक्रया-, 
  नको म्हणणयािे कारण काय सांगा हो कूडिसंगमनाथ ? 
 
 प्रभदेुव ईत्तरतात. 
 

७०३ 
 
  आपण पाळिेिा वतेाळ आपणासि खाल् िे म्हटल्यागत, 
  तुझी भवावळी सांगे तोपयंत माझी िवस्मृित मज होई स्मृित; 
  माझे पूवक मज झािे साधन. तुझे वमक नि मज उमजत, 
  ते कोणते म्हणजे; 
  पूवी तू काय होतास हे नि जाणल्यानें- 
  आज तुमच्या घरिे जेवण 
  गुहेश् वरकिगास नाही घेता येत बा संगनबसवेशा. 
 
 बसवदेव सागंतात. 

 
७०४ 

 
  देवा, साती भवांतरात िशवभ त होऊन न आल्यास, 
  तुमिी आण, तुमच्या प्रमथांिी आण ! 
  देवा, तुमच्या प्रसादा वािून नाहीं मी तोंड उघडत ! कारणिः 
  प्रथम भवांतरात-िशिाद गणेश् वर या नावाने बोिावीत 
  मज करूनी घेतिा होता सेवक. 
  देवा, दुसऱ्या भवांतरात- स्कंदगणेश् वर या नावानें बोिावून 
  मजवर केिीत, तुमिी कृपा. 
  ितसऱ्या भवांतरात-नीििोिहत गणेश् वर या नांवानें बोिावून 
  ठेिविात तुमच्या िीिािवनोदात. 
  िौथ्या भवांतरात-मनोहरगणेश् वर या नावाने बोिावून 
  तुम्हास मन पे्ररक व्हावे म्हणून ठेवून घेतिात. 
  पािव्या भवांतरात-काििोिनगणेश् वर या नांवाने बोिावून 
  सवककाि संहार करणयास िािविा. 
  सहाव्या भवांतरात,-वृषभगणेश् वर या नावाने बोिावून 
  तुम्हास िढणयास वाहन करून घेतिात. 
  सातव्या भवांतरात-बसव दंडनायक या नावाने बोिावून 
  तुमच्या शेष प्रसादास योनय व्हावा म्हणुन ठेवुन घेतिात. 
  याकारणें हे कूडिसंगमनाथ, 
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  देवा येतो मी, तुम्ही आणिेल्या भवांतरात. 
 

 प्रभदेुवािें प्रत्युत्तर. 
 

७०५ 
 
  पाताळांतीि सात भुवने नसणयापूवी, वरिी सात भुवने नसणयापूवी, 
  सहस्र ब्रह्मांड नसणयापूवी-त्याहूनही पििकडें, 
  बसवणणा, तू होतास किगभ त  जंगमप्राणी ! 
  शिशधराच्या शरणाना वृषधर स्वायत होऊनी, 
  आमच्या गुहेश् वरकिगास बसवणणाि भ त 
  असल्यािे समजिे बा मज आज. 
 
 बसवदेव िवनिवतात. 
 

७०६ 
 
  देवा, तुम्ही मज ओळखिात, परंतु कसा मी ओळखू तुम्हास ? 
  तुमिी महती जाणून करावे म्हणतो पिर, 
  तुमिे घन माझ्या मनास न होई हो साध्य, 
  कोणतीही उपमा न देता येई हो, झािो मी िनवाच्य, 
  िनत्यतृप् त मिहमावंत, तुमच्या किरता िसद्ध केिेिा प्रसाद. 
  सुिित्ताने ग्स्वकारून मज तारा, प्रभो कूडिसंगमेश् वरा. 
 
 प्रभदेुव ्हणतातं. 
 

७०७ 
 
  समतािि माझे काषांबर, 
  सुबुिद्ध हीि कानटोपी, िवषयरूिप घािुनी खडाव, 
  मदरूिप खड्डयात न पडता, मत्सररूिप कविु न डसता, 
  क्रोधरूिप िोंडयास न ठेिाळता, 
  आिा आहे हा गुहेश् वरािा शरण, भग् त  िभक्षा वाढ बा 
  संगनबसवणणा. 

 
७०८ 

 
  नि अतंऐशा. देशांतरी केिे मी भ्रमण. 
  इितिमती नसिेिे काषांबर करुनी पिरधान, 



 
 अनुक्रमिणका 

  भुकेवािुन धरुनी कपाि आिो आहे भग् त िभक्षा मागणयास, 
  भुकेजिेल्या गुहेश् वरास, सांग बा संगनसबवणणा प्रसाद सेवणयास. 
 

७०९ 
 
  आहे मी, पौर्तणमेपयंत तोंड बंिधत केिेल्या िकोरागत. 
  नाहीं जेवण घेत, हा शास्राधार नाहीं मी मानीत. 
  उपवास व्रतािा शास्र नाहीं मानीत किगवंत ! 
  िनिशिदनी सकि अष्टभोग घ्यावे किगदेवास करुनी अर्तपत. 
  करणारे, वाढणारे िनजभ त नसल्यानें नसे मी तोंड उघिडत, 
  करून वाढतो म्हटल्यानें परमानंदािी भूक, 
  झािी मज अिधक गुहेश् वरास वाढ बा सगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ्हणतात. 
 

७१० 
 
  वाढतो मी आकाररिहत पक्वापन्न. 
  वाढतो रुििरिहत पदाथक न किरता मथन- 
  वाढतो तुम्हास किगास्तव, किगपदाथक अनंगमुख िवसरून. 
  कामरिहत, कल्पनारिहत, भावरिहत, भ्रमरिहत 
  वाढतो तुमच्या ताटात. 
  सुिित्त समाधानाने करा देवा ग्स्वकार, कूडिसंगमेश् वभर. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
 

७११ 
 
  तुमिी िीिा, तुमिा िवनोद; तुमिे िवशेष वाद्र, तुमिी मुरिी, 
  मज हे हवे वा नको असे मी नाहीं म्हणत ! 
  वीज धरणीवर पडताना िविारते कां या िोकीच्या जना ? 
  उदराग्नन या धरणीवर पडताना िविारते का भूतळास ? 
  गुहेश् वर अल्लमप्रभुिी िनरूपम मिहमा आहे बा अशी 
  तुिा जसे वाटते तसे कराव,े मी पािहजे वा नको नाहीं म्हणत. 

 
 बसवदेव िविारतात. 
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७१२ 
 

  करणें, करवून घेणें या दोन्हीमध्यें आहे का तारतम्य भेद ? 
  देवा, देह हा प्राणाच्यासंगे आहे िवना ? 
  तुिा वाटते तसे कर, तुिा वाटते तसे वाढ. 
  मिा काहीं समजत नाहीं, असे म्हणणें तुम्हास 
  योनय वाटते का ? 
  करणयास, वाढणयास सांगून करवून घ्यावयािे सोडिात- 
  हाताने कािवल्यानें तोंडास भीड वाटते कां कूडिसंगमनाथ ? 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
 

७१३ 
  
  धनवानािा पेव उघडेपयंत गिरबांिा जातो प्राण, 
  या म्हणीिी मज झािी आठवण ! 
  वािाडंबरात िाििी वळे ! तुझ्या अघळपघळ बोिीस ना अतं, 
  एकास पाहताना, होत आहे साठजणास पािहल्यागत. 
  शुन्यकसहासन गरगर िफरत आहे भोवऱ्यापिर; 
  जात आहे प्राण मस्तकाच्या मागीि भागांत ! 
  गुहेश् वरास िागिी रे भूक संगनबसवणणा वाढ बा पदाथक. 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

७१४ 
 
  शुद्ध आहे म्हणावे ? तर मी नाहीं सुियधानी 
  िसद्ध झािे म्हणावे ? तर मी नाहीं अवधानी 
  सुियधान-अवधानािे अर्तपत, हे मज मुळाति नाहीं समजत, 
  आहे तसे ते मी वाढत आहे, आिे तसे घ्यावे बा कूडिसंगमनाथ 

 
 प्रभदेुव ्हणतात. 

 
७१५ 

 
  होय होय ! िवनय असावे बा असेि ! भिेरे बसवा ! भिे ! 
  जाणकार म्हणवून घेतो कां कधी आपणास जाणकार ? 
  किगवंतांिी थोरवी अशीि असावी ! 
  गुहेश् वरािी भूक शमिवणयािी रीत, 
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  तुजिवण या मिहतळात ओळखणारा आहे का अन्य कोण ? 
  सांग तूि बा संगनबसवणणा ! 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

७१६ 
 
  अिभषेकाच्या समयी सदािार सग्त्क्रया या भूमीवर, 
  सवकशुद्धहेिि गोमय आणुन, िवनयाथक रूिप 
  उदकाने करूिन संम्माजकन. 
  तनु अवगुणास बारीक कांडुन त्यािी रांगोळी घािुन, 
  अकाया या कळशीत परमानंदिि भरुनी उदक, 
  समरसानें करुनी अिभषेक, 
  हृदयकमि पुष्ट्प वाहून, सौख्यतर शांित गंध िेपन, 
  अक्षय िि अक्षता झािे अतंगकत, सद्भाव धूप समर्तपत, 
  सुज्ञानिि िनवाळी ओवािळत, िनत्यिनरंजनीि ओवाळुनी िनरांजन, 
  ब्रह्मनादिि वाजवुनी घंटा, िनत्य किगािकनास 
  करुिन नैवेद्र; यािे वमक, कमक, ग्स्थती गित जाणून, 
  िशवकिगािकन करणारा मी या मृत्युिोकीं नाहीं पािहिा कोण !  
  कूडिसंगमेशा, प्रभु येऊन िशवकिगािकन केल्यास मीि 
  होतो हो पिरिारक. 
 
 प्रभदेुव अपल्या करस्थलाच्या िशवद्धलगास ऄशा प्रकारे ऄष्टिवधािमन र्षोडशोपिार पूिा करीत 
ऄसताना िनवाळी ओवाळीत गातात. 

 
राग : ििित 

 
  मंगि मंगि गुहेश् वरािा शरण किगैया तुज ॥ धृ ॥ 
  जगास करुनी रांाम रांामास करुनी घर 
  तेथेि वावरणारा पहा हा संिार 
  संिारािी रीत न जाणता 
  देविोक-मृत्युिोक समस्त पडिे भ्रमांत ! ॥ १ ॥ 

 
  िौऱ्याऐंशी िक्ष योिन मुख जीिवना 
  िौऱ्याऐंशी िक्ष आराधना !  
  एकेक आराधना एकही न उमजता 
  झािे िक हो िय पडुनी गोंधळात ॥ २ ॥ 
  न जाणीहो भग् त युग् त।, न जाणी षोडशोपिार 
  न जाणी भावसंकल्प िवकल्प 
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  नाम-सीमा सारे नेमके िनवारून 
  होती भुवनें कंिपत तयास ॥ ३ ॥ 
  कुि िनरसुन अहंगवक िनपटुन झाल्यास सुग्स्थर 
  सूत्र जंत्र झािे पिरहार 
  फििसद्धी संपदा, िनष्ट्फि िसद्धी सांडून 
  आिणिा तो मृत्युिोकी भ तांगना ॥ ४ ॥ 
  गेल्यानें मध्यस्थान िोकी 
  पहा हो नसे तयास पुनरिप जनन 
  तनुरुिि िवसरून घनरुिि अवरांहण 
  आपल्यासम केिे ह्या गुहेश् वरकिगास ॥ ५ ॥ 
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१९ 
 

 प्रभदेुवाचं्या भोिनािे पात् : 
 

७१७ 
 

  अगं सामाविेल्या किगास अंगिि असे ताट ! 
  प्राणावरच्या किगास मनिि असे ताट ! 
  जाणाच्याही वरच्या किगास िनभाविि ताट ! 
  कूडिसंगमदेवा, प्रभुदेव भोजन करणयाकिरता 
  भग् त पात्रािवण अन्य ताट मज नाही हो मािहत. 
 
ताटात सवम पदाथम वाढल्यावर प्रभदेुव ्हणतात. 
 

७१८ 
 
  घन अशा ताटात, केिेिा एक िवध अन्न सामावुन, 
  नानािवध पदाथक िवधिवध रीितने आल्यानें 
  पाहणयाआधीि ते झािे रूप अर्तपत. 
  िशवणयाआधीि झािे स्पशक अर्तपत. 
  िव घेणयाआधीि झािे सुख अर्तपत. 
  घेरे घे आता किगदेवा ! 
  तुझ्या आवडीिे पदाथक, तूि अर्तपल्यास तुझ्या घनास, 
  माझ्या आवडीिें पदाथक मी तुज अर्तपतो 
  गुहेश् वरा, तुजिा भरपूर आहार वाढणयास आहे मी समथक 
  मजिा तुजिा आहे हा संगनबसवणणािा प्रसाद, 
  घे जेव आता देवा. 
 

७१९ 
 
  देहास केिेिे अर्तपत ते नव्हे अर्तपत; 
  प्राणात केिेिे अर्तपत ते नव्हे अर्तपत; 
  भावात केिेिे अर्तपत ते नव्हे अर्तपत; 
  जािणवेने केिेिे अर्तपत ते नव्हे अर्तपत; 
  स्मरणािवण अवधान, िवस्मरणािवण भोजन. 
  व्हावे, न िशवता न स्पर्तशता अर्तपत. 
  गुहेश् वर किगािे भोजन आज मी देिखिे बसवणणाच्या योगे 
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 बसवदेव सागंतात. 
७२० 

 
  हात भरभरून आहार वाढल्यास किरत आहे ग्स्वकार मनभरून 
  होय ते खरे आहे स्वामीिी भूक या िोकी आहे नािवन्यपूणक 
  कूडिसंगमदेवास िागिी भूक अपार वाढतो मी सूप भरभरून. 
 

७२१ 
 
  सुपाने वाढल्यानें तोंडभरून घेत आहे आहार. 
  होय होय दुसरे काय ? देवािी भूक आम्हास नािवन्यपूणक नाहीं, 
  िदश िदशा समस्त िवश् वतोमुख असा हा होय 
  कूडिसंगमनाथ यास वाढा हो िदशिदशात. 
 
 िन्नबसवण्णा कथन करतात. 
 

७२२ 
 
  अनाहत स्थिात िशव हा-आपल्या िीिा िवनोदानें- 
  तुम्हासिहत झािा साकार. बाहेर धारण करुनी आकार. 
  आतल्या िनरवयास भोजन करिवणयास्तव, 
  कूडििन्नसंगमदेव, प्रभुदेवांच्या अपिरिमत भोजनास, 
  बसवणणा-मिडवाळ या दोघास बाहूरूपाने केिा धारण 
  यास मी देऊ कोणती उपमा ? 
 

७२३ 
 
  तनुमुखास्तव वाढणारे अन्न पिरपक्व  होऊन सामावणयाआधी 
  पुरिे ते मनमुखास. 
  मनमुखास वाढिेिे अन्न पिरपक्वप होऊन िसद्ध होणयाआधी देखताक्षणीं 
  झािे हो ते िदसेनासे. 
  आकाश तोंड वासल्यापिर करीत होता भोजन. 
  स्वयपंाक करिवणारा मिहमा पुरुष आहे का अन्य ? 
  कििदेवरदेवािे रहस्य जाणून वाढणारा 
  संगनबसवणणािवण अन्याना न होई हो साध्य. 
 
 हडपद ऄप्पण्णा सागंतात. 
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७२४ 
 

  मोठे टोपिे भरून, सूप भरून, 
  कडधान्य िनवडून भरिेल्या टोपिीनें, 
  मोठे भांडे भरभरून, िोहीकडून आणून वाढत असता 
  आश् ियककर िरतीनें करीत होता ग्स्वकार. 
  दश िदशेनें वाढत असता त्या समस्त िदशा 
  तोंड होऊन ग्स्वकािरत होता, 
  वाढताना िजकडे पहावे ितकडे तोंड असून सारखे 
  िावून खात आहे एक पळभर िविंब केल्यास- 
  तांदळाच्या कणया, तांबा, भुस्सा इत्यािद वाढत असता 
  क्षणभरांत उरत नव्हते. भग् तनें सारे बांधव आपापल्या मठांतिे 
  स्वयपंाक आणून ओळी ओळीनें वाढत होते. 
  ऐसे अद भुत भोजन पाहाि, स्वयपंाक िवकर करा 
  िवकर करा म्हणतात 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगय्याठायीं, संतोषाने इकडे ितकडे 
  िफरत होता माझा परमगुरू संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव अनंदाने सागंतात. 

 
७२५ 

 
  हे काय अद भूत ! आज माझ्या नयनास िाभिे हो मंगि. 
  एकदा असे एकदा तसे हा भ्रम नाहीं त्याच्यात. 
  हे पािहजे हे नको म्हणणयािी किता त्याच्यात नाही. 
  िंिि दृिष्ट, भाषा अिंकार िनवारून, 
  संिार करणयािे कष्ट पिरहारास्तव आिा आहे. 
  पाहणाऱ्यांच्या मनािे सुखसागरिनधीस देऊ हो मी कोणती उपमा ? 
  मम उभयकमक करूनी िनवारण, आपल्याठायीं देणयास ठाव. 
  आिा आहे, हो माझा कृपामूर्तत कूडिसंगमदेव. 
 

७२६ 
 
  दरडावतो हो संगमेश, भय दािवतो, िझडकािरतो हा संगमनाथ, 
  रॅदे्धनें प्रीितनें सहकरल्यास िमळुन खेळतो माझा संगमनाथ, 
  किरतो समाधान संगमेश, तळमळणयािावी संगमनाथ, 
  दुसऱ्यांच्या करवी छिळतसे संगमनाथ, देतसे तो व्यथा, 
  पारखून पाहतो संगमनाथ आत बाहेर न म्हणता ! 
  कूडिसंगमनाथ, मज नसे हो भय मिडवाळमाििदेवांिी 
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मजवर कृपा असें पयंत. 
 

 मािडवाळमािीदेवािें ईत्तर. 
 

७२७ 
 

  न होई माििदेवांच्या हातून, न होई इतरांच्या हातून. 
  मन मानेि तसे न येई वागता, 
  असावे कबबिवणयागत, असावे अित अद भुत. 
  जागृकतेनें अतंरी न िवस्मिरता असावे हो िनभीत. 
  पल्लट न होता प्रीत व्हावी आश् ियककर भग् तभिरत. 
  वीर हा िफरिवत तिवार पुढें सरसावतो िवना 
  छडीच्या आधारािी आशा असते कां तयास सांग बा ! 
  कििदेवरदेवाच्या गुरकावणयास-धमकीस घाबरू 
  नकोस, बांधा बा वीरकंकण संगनबसवेशा. 
 
 बसवशे् वरािें प्रत्युत्तर. 
 

७२८ 
 
  स्वयपंाकािे पदाथक संपिे म्हणून मी घाबरल्यास 
  वाहतो तुमिी आण, तुमच्या प्रमथांिी आण, 
  सीदा पदाथक वेळेवर न देता आल्याने, 
  मन व्याकुळतेने झाल्यास भयभीत, तुमच्या भ ताना 
  मी नाहीं हो आवडणार, 
  पदाथक संपल्यास झटकन अर्तपतो मी मम काया. 
  शेवट पयंत नि पुरिवल्यास, मिडवाळमाििदेवाच्या 
  पादसाक्षीनें कूडिसंगमदेवास होतो मी दूर. 
 

७२९ 
 
  िसद्ध झािेिे पदाथक अपकणास झािे हो योनय. 
  िसद्ध होणयाआधीि ग्स्वकारीत आहे माझा िशव. 
  आधीं केिेिे पदाथक होऊ द्रा अर्तपत. 
  कूडिसंगमनाथाच्या भोजनाच्या आतुरतेस 
  कडधान्यािी सामरांी काढा पाहंू सोड्डळबािरसा. 
 
 सोड्डळबािरस सागंतात. 
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७३० 
 

  याहो, िहशोबनीसानों, सांगा तुम्ही िहशोब, 
  धान्य कडधान्य संरांहािा. 
  नवी ज्वारी साठ िाख खंडी, साळी धान्य तीस िाख खंडी, 
  गहू बारा िाख खंडी, हरबरा बत्तीस िाख खंडी, 
  मूग तीस िाख खंडी, राळे, उन्हाळी भात पीक, बरगें, भगर, 
  मोहऱ्या इत्यािद धान्य पांि िाख. 
  नवीन सुगीच्यावेळी आिेिे धान्य होते अगिणत. 
  महादानी सोड्डळाच्या भोजनाच्या आतुरतेस 
  िविनयोग झािेल्या स्वयपंाकाच्या पदाथािा िहशेब हा 
  असा आहे पिरसावे हो संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

७३१ 
 
  िहशोब न झािेिे कडधान्यािा स्वयपंाक क्षणाधांत 
  संपल्यािे, गणना करता नाही येत. 
  वाढत असता बघणयाआधीि झािे ते अर्तपत. 
  याप्रकारें मोजून मापून वाढावे म्हटल्यास 
  मनास नसे साध्य, आकाश तोंड वासल्यागत, 
  कूडिसंगमनाथ आहे ग्स्वकािरत. 
 

७३२ 
 
  िाडू, कानविे, मांडे, पोहे, गूळ, मनुके, साखर-समभाग. 
  नव्या मुगािे खाद्र बारा खंडी. 
  सोिाणयाच्या पोळया अठरा खंडी, अकािी आंबे िोवीस िाख. 
  अपार केळी तेहत्तीस िाख खंडी, 
  िारोळी िौऱ्याऐशंी खंडी. 
  ( तवराज ) अत्यतं गोड साखर घट्ट तूप, फणस, 
  मनमु त साय अठरा खंडी, खारीकाच्या पोतीस 
  दुधाच्या घागरीस नसे गणती, 
  मनास हवे ते गोड पदाथक जेवा हे देवा, 
  कूडिसंगमदेवा. 
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७३३ 
 

  हातानें स्पर्तशता पदाथक होतसे ऐय हातात. 
  दृिष्ट िनरिखता पदाथक, होतसे ऐय दृष्टीत. 
  जीभ स्पर्तशता पदाथक, ऐय होतसे जीभेंत. 
  वाढणारे सेवक कंटाळिे, 
  जेवण करीत असिेिा देव आहे हे त्यांना नाहीं माहीत. 
  ब्रह्मांड आपल्या पोटात सामावून घेऊन आिेल्या या देवास, 
  भोजन करिवतो, या अहंकारात मी असल्यानें काय सांगू ? 
  झािी माझी ही दुग्स्थती ! 
  कूडिसंगमनाथाच्या तृिप्तिी रीत तुम्हास अवगत असल्यास 
  मज सांगा हो मािडवाळमाििदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेव ्हणतात. 
 

७३४ 
 
  भ्रिमत झािास का बसवणणा ? तुज कसे कळेना ? 
  शेजारच्याना जे नि ओळखती ती असती गूढमती. 
  ही म्हण झािी खरी. 
  जगाच्या िवस्तारास िवस्तारातीत देवास 
  संजे्ञस आिेिे पदाथक हाती कां िागतात ? 
  वाढणयास एकटाि नाहीं पुरत, करणयास ना अतं; 
  येथेंि तुझ्या भग् तिी झािी कमतरता. 
  कििदेवरदेवाच्या तृिप्तिी रीत, असे िन्नबसवणणास 
  अवगत, करा िविारणा संगनबसवणणा. 
 
 बसवशे् वर सागंतात. 
 

७३५ 
 
  धन मद, स्वयपंाक मद आवरल्यानें शेवटास नाही पोहोंििे. 
  हस्त पिरसानें स्पशूकन केिेिे पदाथक संपिे. 
  दृिष्ट पिरसानें पाहून केिेिे सारे पदाथक झािे नाहींसे. 
  वाक पिरसानें बोिून केिेिे सारे अतंरिे पदाथक. 
  मन पिरसाने स्मरून केिेिे सारे झािे स्थिगत. 
  भावपिरसाने भावनेिे पदाथक सारे िनभावाकडें नि वेधिें  
  अशा पंि पिरसानें स्पशूकन वाढिेिे पदाथक सारे 
  िदसणयाआधीि पाविे अमळोय. 
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  कूडिसंगेमदेवािी तृिप्त मी जाणिी म्हटल्याने 
  झािी माझी हानी देख. 

 
७३६ 

 
  अदृश्य कसहासनावर सांगता न येई, ऐसे घन खािी आल्यानें, 
  िदसून शोभणारा संगमनाथ गेिा हो उठून. 
  वाढल्यािे, वाढत असल्यािे स्वयपंाक सारे झािे िनरवय. 
  केिेिे, करीत असिेिे स्वयपंाक पुन्हिः पाहणयास नि िमळेि 
  काय सांगू मी या अिनयमाच्या ििरत्रािे ? 
  देऊ कोणती मी उपमा या िवस्मयास ? 
  कूडिसंगमेशाच्या तृिप्तिी रीत अवगत असल्यास 
  सांग बा मज िन्नबसवणणा. 

 
 िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
७३७ 

 
  पंिशतकोटी भूमंडि आिदकरून. 
  नवखंड पृिथ्व सारी दडिी एका भुवनात, 
  ऐशी िौदा भुवनें अतंभूकत झािेल्या महाघनास, 
  स्वयपंाक करून वाढतो म्हणणें, या धनीच्या 
  िवसरभोळेपणास म्हणावे तरी काय ? 
  कूडििन्नसंगमदेवाच्या तृिप्तिी रीत जाणून प्रसन्न 
  करणयािे असल्यास, तू अन्न हो, मी होतो िजन्नस ! 
  याहून अिधक नसे कोणतेही घन पहा संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ्हणतात. 
 

७३८ 
 
  मम कायेिा काळोख िवरिा, िन्नबसवणणा आजपासून. 
  मम तनु मन धनािा िोभ िनरसून झािी किता दूर, 
  िेन्नबसवणणा आजपासून. 
  माझ्यातिा अहंकार झािा िोप, िन्नबसवणणा आजपासून. 
  कूडिसंगमदेवाच्या तृिप्तिी रीत, तू मज दािवल्यानें 
  बिाविो मी िन्नबसवणणा. 
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 िन्नबसवदेव ्हणतात. 
 

७३९ 
 

  तुम्ही माझी प्रशंसा करता अव्याहत. 
  मी तुम्हास वाखाणतो सतत. 
  एकमेकास वाखाणयाति जातसे वेळ, 
  पिर, भुकेजिा आहे संगमनाथ, अजूनी त्यास वाढिे नाहीं पदाथक, 
  कूडिसंगमनाथास, स्वयपंाक िसद्ध करून घेऊन 
  ििा हो संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

७४० 
 
  धन संपल्यास अर्तपतो मी तन, 
  तनु क्षीण झाल्यास अर्तपतो माझे मन, 
  मन िझजल्यास अर्तपतो भाव, भाव जीणक झाल्यास अर्तपतो हो िनभाव, 
  कूडिसंगमनाथ, िन्नबसवणणा असल्याने रक्षक 
  मी तुमच्यात झाल्यानें एक, होऊनी अर्तपत देवारे, झािो मी पुिनत. 
 

७४१ 
 
  आिदच्या किगास आिणिा हो अल्लमप्रभु. 
  अनािद किगास आिणिा अल्लमप्रभु. 
  भिे रे जंगम ! िनरवयिास अवरांिहिात. 
  तुमच्याकिरता करीत असिेिा स्वयपंाक किरतो मी 
  करणीरिहत, वाणीिवरिहत. 
  सकि कुळास तूि आहेस म्हणून अल्लमप्रभुच्या प्रसादास 
  पसिरतो मी हात. नवब्रह्माच्या आळीत िवराजे अल्लमािी प्रभा ! 
  रूद्रभूमीतही अल्लमािीि प्रभा ! 
  भूतळी येऊन ग्स्थराविेल्या िनजग्स्थतीस अल्लम्माप्रभुिीि प्रभा; 
  स्वयपंाक शेवटास न गेल्यास स्वतिःिाि अर्तपतो मी तुज 
  कूडिसंगमनाथ. 
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७४२ 
 

  देव देवा महाप्रसाद, पिरसावी देवा मम िवनवणीिः 
  अतळ-िवतळ-सुतळ-तळातळ-रसातळ, मिहतळ 
  पाताळािदच्या पििकडे तुमिे रॅी िरण ! 
  भूिोक- भुविोक-स्विोक-महिोक-जनोिोक-तपोिोक- 
  सत्यिोकािदच्या पििकडे तुमिे उत्तमांग ! 
  तरुमध्यें अग्नन असून घषकणाने प्रकट होऊन आहुती झाल्यापिर 
  सवककता िनत्यानंदमय तू आहेस, भग् तिीिा िवनोद कूडिसंगमेश् वरा 
  सुिित्तानें मन अनसूट आहार करा देवा ग्स्वकार, 
 

७४३ 
 
  काळ नि स्पर्तशत स्वयपंाक ! कग्ल्पत िवरिहत स्वयपंाक ! 
  कग्ल्पत रिहत स्वयपंाक ! 
  अनंतरित या विनतेने न स्पर्तशिेिा हा स्वयपंाक !  
  भाळिोिन या जंगमाने न स्पर्तशिेिा स्वयपंाक ! 
  कोणीही न स्पर्तशिेिा स्वयपंाक किरतो मी तुम्हास अर्तपत, 
  ग्स्वकार करा बा प्रभो, कूडिसंगमनाथ. 
 
 िन्नबसवदेव कथन करतात. 
 

७४४ 
 
  म्हणती अगं हे किगािे ताट; 
  पिर अंग नसे किगािे ताट, 
  कायागुण िनरसून, माया तमंधास िनपटून, 
  मनरूिप घनताट उजळून, षडाधार िक्ररूिप आडणी 
  ठेवून सकि इिंद्रयरूिप ताटाजवळ िहानशी 
  िंबु ठेवुन, सुज्ञान प्रकाशरूिप दीपस्तंभ उजळुन 
  सकि करणेंिद्रयेंरूिप वरच्या साधनेस धरून, 
  सद भ तानंदरूिप आहार वाढून, 
  िवनय िववेकरूिप वाढुनी तूप. प्रसन्न संतोषिि महारूििरूिप 
  संुदर दूध पेढा आणून ठेवून, 
  सुिित्त जागृकतेनें तुमच्या हस्ताने िक्ष देऊन िसद्ध झािेिे करा 
  ग्स्वकार; 
  बसवणणाि असे भात, मी होऊनी कडी ( सार ) 
  तुमच्या ताटांत आम्हीं झािो समर्तपत, 
  करावे देवा भोजन हे कूडििन्नसंगमनाथ. 



 
 अनुक्रमिणका 

७४५ 
 

  कायारूिप मडकें , करणेंिद्रये कडधान्य, 
  तयास िैतन्य हेिि जि, समतािि झाकण, 
  धृितरूिप जळण, मितरूिप अग्नन पेटवून 
  बिहज्ञानरूिप पळींने गरगटून, पक्वकरून 
  भावनेंत बसवून संतोष हाि आहार, वाढतो तुज 
  हे कूडििन्नसंगमेश् वर. 

 
७४६ 

 
  नयनारॅयाच्या स्पशािे सुखसंबंध महान् आरॅयास आणून 
  एक थेंबही न सांडता किरतो तुम्हास अर्तपत. 
  नािसक घ्राणािे आरॅय माििन्य न किरता न िशवता 
  किरतो देवा तुम्हास अपकण. 
  भुकेजून प्रयत्न करणारे िरािर िैतन्यात्म्याच्या घनकिगास 
  आणुनी मध्यांत करतो तुम्हास अपकण 
  गुरुकिग प्रसाद-िशवकिग प्रसाद-शरणप्रसािद 
  महान् अनुभाव प्रसािद, झािेिा जंगमि किग असल्यािे उमजून, 
  कूडििन्नसंगा बसवणणाच्या प्रसादाने 
  झािो मी प्रसािद, त्यायोगें मी तुम्हास प्रसाद झािो हो, 
  करावे आतां भोजन हे प्रभो. 

 
७४७ 

 
  हे देवा, तुम्ही िसद्ध करून िदिेिे पदाथक करतो मी तुम्हास अर्तपत, 
  तुमिे भोजन म्हणजे महाभोजन. सकि गुणाना असे िहताथक. 
  हे कूडििन्नसंगमनाथ, तुज नसे भूक, त्यायोगें केिे नव्हते तुज अर्तपत. 

 
७४८ 

 
  गुरूि भात, िशष्ट्यि कडी; किगास हे पदाथक झािे अपकण, 
  घनास मन अपकण, मनास महान् अपकण ! 
  घनात मन झािे हो तल्लीन, आता अपकण करणारा भ त  उरे कोण ? 
  जेवणारा देव आहे कोण ? 
  िनत्य तृप् ति जेवणयास िशकल्यावर, देवा अपकण करणे 
  साध्य आहे कां अन्य ? 
  कूडििन्नसंगमदेवा, बसवणणाि अन्न, मीि पदाथक ! 
  हे प्रभो, सुिित्ताने कराहो भोजन. 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुव तृप् त होउन सागंतात. 
 

७४९ 
 

  मनमुग् त  िववेकिि तांदुळ, रहस्य रूिप उखळात घािून, 
  अिभन्न मथन या मुसळानें कांडून, 
  िकग्ल्मष भुसा पाखडून, समतेिा िाळणीनें िाळून, 
  त्याज्य असिेिे खडे काढून, दयामृतिि दूध भात करून, 
  समरसानें रूिकर करूनी शाक पाक; 
  स्मरणािे उत्साद झािे तूप, िनमकितेिे ताक घुसळुन 
  राखून ठेविात. 
  पंिेंिद्रयेरूिप कुत्री न िशवणयाजोगें राखून ठेविात ! 
  षड वगकरूिप मोिकरीण न िशवणयाजोगें राखून ठेविात ! 
  अष्टमदरूिप मुिे न िशवणयाजोगें ! असिे मुख्य हीन सारे. 
  न िशवणयाजोगें राखून ठेवल्यानें, हा आहार 
  गुहेश् वरकिगास अपकण झािा पहा िन्नबसवणणा ! 
 

७५० 
 
  पिरपूणक आहार, पिरपूणक आहार म्हणत, सारे जग झािे हो भ्रिमत ! 
  पिरपूणक आहारिि सत्य असल्यास 
  मृत्युिोकी करता येईि का संििन ? 
  ितुर्तवध अपकणात कोणते आहे पिरपूणक हे न जाणती 
  गुहेश् वरकिगाठायी, पिरपूणक आहार झािे हो साध्य िन्नबसवणणास. 
 
 प्रभदेुव, बसवदेवास सागंतात. 
 

७५१ 
 
  बसवेशा, आज झािी मम तनु शुद्ध ! 
  मम मन शुद्ध झािे आज बसवेशा ! 
  आज माझी भग् त-युग् त-मुग् त  झािी शुद्ध बसवशेा. 
  हे सारे शुद्ध झािे बसवशेा आज. 
  आमच्या गुहेश् वर किगास तंू आिद आधार झािास की संगनबसवणणा ! 

 
 प्रभदेुव, िन्नबसवदेवािें स्तवन करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

७५२ 
 

  बसवेशा, तुजिा सात जन्म, मजिा िार जन्म, 
  िन्नबसवणणास एकि जन्म 
  तु गुरू म्हणवून घेऊ नकोस. मी जंगम म्हणवून नाहीं घेत. 
  आम्ही दोघेही िन्नबसवणणािा शेष प्रसाद घेतल्यास. 
  संगनबसवणणा, गुहेश् वर साक्षीनें आमिे झािे भव नास्ती. 
 
 बसवदेव सागंतात. 

७५३ 
 
  न िदसणारे घन दािवयिे करस्थिी, 
  न सांगता येणारे घन, दािवयिे मनस्थिी. 
  उपमातीत घनास, दािवयिा तव तृिप्तमुखी, 
  हे ित्रिवध एकाथक, असल्यािी रीत, िन्नबसवणणानें 
  मज दािवल्यायोगें मी वाििो हो हे कूडिसंगमदेवा ! 
 
 प्रभदेुव, िन्नबसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

७५४ 
 
  गुरू िशष्ट्यामध्यें जन्मिे पहा एक मूि ! 
  गुरूस गुरू झाल्यािी रीत ती कोणती ? 
  िशष्ट्यास िशष्ट्य झाल्यािी रीत ती कोणती ? 
  आिदच्या किगास साध्य करून दािविेिा 
  गुहेश् वरकिगािा शरण िन्नबसवणणास करूनी वंदन, 
  जगतो मी पहा संगनबसवणणा. 
 

७५५ 
 
  गुरू हस्त स्पशक झाल्यानें अदृष्ट करणांच्या वरिे पूवारॅय 
  होतसे िनवारण म्हणणे हे नसे उिित 
  पंिेंिद्रयांिे िििखत खोडून ििहावे हो किग िििखत- 
  िशष्ट्याच्या हातीि आहे िवना न होई गुरूच्या हातून. 
  भवीनें केिेिा आहार भ त न बघणयापिर, 
  अपकणािी रीत जाणून, प्रसादािा पूवारॅय िनरसून 
  आकारास आणतो म्हटल्यास ते न होई साध्य िन्नबसवणणा वािून. 
  गुरू वािून िशष्ट्य, िशष्ट्या वािून गुरू, असती ते या दोन्हीच्या अतीत. 
  गुहेश् वरकिगाठायी सहज पाविा हो उदय. 



 
 अनुक्रमिणका 

  अशा आमच्या या शरण िन्नबसवणणास म्हणतो मी नमो नमो. 
 

 बसवदेव, िन्नबसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

७५६ 
 

  िौिककांच्या इच्छेनुसार नाहीं वागत, िौिककांच्या इच्छेनुसार 
  नाही बोित, िोक िवरिहत शरण, 
  शरणिवरिहत िोक असल्यािे आिे हो आढळून ! 
  किग झािे वासस्थान, जंगमिि स्वायत होऊन, 
  प्रसाद झािे प्राण, परमानंदात राहती शरण. 
  देवा कूडिसंगमनाथ, तुमिा शरण िन्नबसवणणास म्हणतो मी 
  नमो नमो. 
 
 िन्नबसवण्णा बसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

७५७ 
 
  अगंावर आिारकिगिि झािे प्राणकिग. 
  प्राणावर जंगमकिगिि झािे प्राणकिग. 
  आत्म्यावर स्म्यकज्ञान किग झािे प्राणकिग. 
  अशा ित्रिवधास ित्रिवध प्राणकिगीं झािेल्या, 
  आमच्या कूडििन्नसंगमदेवािा शरण संगनबसवणणास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
 

७५८ 
 
  िझजिी तनु गुरूठायी, उगािळिे मन किगाठायी, 
  िझजिे धन जंगमाठायी, 
  झािी हो तनु गुरू, झािे मन किग, झािे हो धन जंगम, 
  हे ित्रिवधही झािे ऐय, त्याठायी झािा िनजभिरत, 
  कायाधारक असून झािा कमकरिहत, 
  कूडििन्नसंगय्याठायी आहे हो संगनबसवणणा उपमातीत. 
 
 िन्नबसवण्णा प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

७५९ 
 

  घरातीि आगीने जािळिे कानन, 
  कानन जळल्याने, िागिी घरास आग ! 
  जळुनी घर जळिे खांब, त्या खांबावर एक रत्न असल्यािे पािहिे. 
  त्यािी प्रभा व्यािपिी कीहो ितन्ही िोकी ! 
  या कारणे कूडििन्नसंगाठायी 
  प्रभुदेवांच्या िनजग्स्थतीस करतो मी वंदन. 
 

७६० 
 
  अगंाठायीं किग िवरून, किगाठायीं अगं िवरून, 
  यायागों तनु उपािध तयास नसे जाण ! 
  उभारल्याजागी नि साऊिी, संिारास नि पाऊिे. 
  अपिरिमत मिहमावंतािे काय सांगू गूढ ? 
  शबद जाणकार असूनही, नसे तो जवळिा, 
  गित धरूनही नसे आरूढ. 
  या दोन्हीस नुरूनी उरिेिा आहे तो िनकरृत, आपणात आपणिि 
  िनज असणाऱ्या कूडििन्नसंगमदेवाठायीं, प्रभुदेवांच्या िरणी 
  म्हणतो मी नमो नमो. 



 
 अनुक्रमिणका 

२० 
 

 ऄशा प्रकारे प्रभदेुव, बसवदेव, िन्नबसवदेव एकमेकािंी स्तुती करीत ऄसताना बसवदेव, 
प्रभदेुवानंा िविारतात, एक लाख शहाणउ हिार िंगमािंा रुसवा का झाला हे मिला समिावनू सागंाव.े 

 
७६१ 

 
  िंद्रमा अमृतकर असुनही, नाही सुटिे हो तयािे आतीि किंक ! 
  सूयक हा महाप्रकाशमान असूनही अस्तमान अस्तंगत 
  या उिणवेतून नाहीं झािी त्यािी सोडवणूक ! 
  मी तव कृपेस पात्र होऊनही, झािे िनरथकक, 
  तुमिे शरण मजवर रागावून गेल्यानें ! 
  हे कूडिसंगमेश् वरा, तुमच्या शरणांच्या मनात 
  मजवर कृपा करणयािी पे्ररणा करून परत येणयाजोगे करावे देवा. 
 
 तेव्हा प्रभदेुव िंगमािंी िवडंबना करतात. 
 

७६२ 
 
  जंगमाना म्हणावे घन ? तर ते हात पसरून झािे सान. 
  किगास म्हणावे घन ? तर तो घडिवणाऱ्याच्या हातून घडवून 
  घेऊन झािा सान. 
  भ तास म्हणावे घन ? तर ते तनु मन धन वंिक होऊन 
  झािे सान. या ित्रिवधात ना परमानंद ना परमाथक, 
  गुहेश् वरकिगाच्या घनािा जाणकार आहे कां कोण ? 
  सांग मज संगनबसवणणा. 
 

७६३ 
 
  तनुस नागडें केल्यानें काय प्रयोजन-मन िनमकळ झाल्यािवण ? 
  मंुडन करूनी काय प्रयोजन-िनभाव झाल्यािवण ? 
  भस्म धारण करूनी काय प्रयोजन-सकि करणािद गुण 
  पायतळी तुडवून जाळल्यािवण ? 
  अशा या आशाभिरत वेषधारी भाषेस संगनबसवणणा, 
  गुहेश् वरसाक्षीने म्हणतो मी छी. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

७६४ 
 

  आशारूिप सुळांवर बसवुनी वेषधारी पे्रत, 
  पहा हो ! धरणीवरिे सारे पुढारी इहिोकी गेिे िझजून ! 
  आशेस देऊनी थारा वावरणाऱ्या नेत्याना पाहून, 
  गुहेश् वरकिगास आिा िकळस, बा संगनबसवणणा. 
 

७६५ 
 
  आिार न जाणता, िक्रयािार न अवगत, 
  द्रव्यव्यामोह न त्यिजता, कोप न िोपता, ताप न तोडता, 
  नुसत्या िभजिेल्या बाजेगत फुगून, 
  मस्तीत मनन झािेल्यांच्या दुदकशेस पाहून, 
  झािो मी िवग्स्मत पहा हो गुहेश् वरा. 

 
७६६ 

 
  स्वय न जाणती, न ऐकती दुजांिे 
  साहीिे रहस्य कोणते हे न जाणती, 
  आठािे कंटकमुळीि नि अवगत. 
  िढिेिी िगरी उतरणयािे नसे जाणत, 
  यास म्हणावे तरी काय हे गुहेश् वरा. 
 

७६७ 
 
  जाणकार शरणाना नसे हो क्रमबद्ध व्रतािार बंधन, 
  सहजा िरणाना नसे हो किगािी गरज, 
  किगिवरिहत शरण संिार, जंगमािे िवपिरत ििरत्र असे. 
  पहा होते नसे प्रकट होत ! 
  संसारीच्या व्यवहारीक कक्षेंत नाहीं तो सापडत. 
  खोटे अविंबून, सत्यास िवसरून, 
  िनराकार किगास आकारास आणून, 
  पुजणाऱ्यास-आहे आिार, असल्यानें आिार असावा गुरू, 
  गुरू असल्यानें किग पािहजे, किग पूजकाना असे भोग ! 
  फोि बडबडून रंगिवणारे झािे सारे पूजक. 
  गुहेश् वरकिग तेथें नसल्यािे कसे हो कळणार या वेषधारी दांिभकाना 
  सांग बा तूि संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ईत्तर देतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

७६८ 
 

  घन गंिभर वािरधीत िदसणारे सारे िविार तरंग 
  त्या वािरधीस सोडून िदसू शकतीि कां हो ? 
  जरी िदसल्यास ती वािरधी करून घेईि कां स्वतिःिा ितरस्कार ? 
  तुमच्यात िपिेल्या साऱ्या प्रमथांिे सकि गुणािदगुण 
  तुम्हीि उििून दाखवू शकता कां हो ? 
  जगात एकरूप होऊन पिरपूणक झाल्यावर, 
  सांग बा, दुजेपणानें पाहून अनादराने बोिणयास आहे कां हो वाव ? 
  कूडिसंगमेश् वरा, तुमच्या तुम्हीि घेऊनी िनणकय करावे हो ग्स्वकार 
  उभयतांत आहे कां िभन्नभाव ? 
 

७६९ 
 
  न पाहता कुळी, न बघता िजद्द, बघता अग्स्तत्व 
  एक झाल्यावर तेथें उच्च नीि हुडकता येते कां हो ? 
  पुढे होऊन जंगमाना तुमच्या कृपेनें उपदेश केल्यावर, 
  आिेिे आल्यापिर करावे हो ग्स्वकार, असे तसे न येई म्हणता, 
  ऐक देवा, तू िनराकार-साकार या दोन्ही मूती केल्यानें धारण, 
  एकास दावुनी अनादर एकास आदरानें पािहल्यास 
  तीि असे हो न्यनूता हे प्रभो कूडिसंगम नाथा, 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

७७० 
 
  आकार-िनराकार हे दोन्ही मीि आहे ! 
  हे सत्य सत्य होय, हे अटळ असें देख. 
  आकारास असे भाविि प्राण, िनराकारास महाज्ञानिि प्राण. 
  ऐक बा, या दोन्ही कुळास असे हेि िक्षण ! 
  या दोन्हींपैकी कोणत्या मुखात जो रहावे म्हणतो- 
  तो त्या मुखात शुद्ध होईतोंवर, गुहेश् वरकिगास असे दूर 
  संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव िविारतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

७७१ 
 

  प्रज्ञािवण असू शकेि कां तन ?  
  प्रज्ञािवण असू शकेि का प्राण ? 
  प्रज्ञािवण असू शकेि कां अग्स्तत्व ? 
  भावािवण असू शकेि कां हो भग् त? 
  कूडिसंगमेश, तू असल्यानें पिरपूणक; अवगुणास ना अवकाश. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 
 

७७२ 
 
  होय होय, बसवणणा ! तुझे म्हणणे खरे आहे येईि का ना खोडता ? 
  मम मनीिे िनपटुनी काळे, करूनी िनिेप, 
  मज िनवकयिात करूनी िनश् िि प्रितष्ठा करणारा 
  तूि असल्यािे सत्यविन जाण ! 
  गुहेश् वरािे महागण असतीि तेथे जाऊन, 
  क्रोधािे कारण घे समजावून हे संगनबसणणा. 
 
 बसवदेव िविारतात. 
 

७७३ 
 
  बहुत कािापासून केिेिी भग् त- 
  एका िदवसाच्या उदासीनतेनें ठरते फोि ऐक बा. 
  मी िकती जरी केिी भग् त तरी तुमच्या शरणांिे ितळमात्र 
  दुखिवल्यास मन-माझ्या भग् तिा नष्ट झािा अिभमान ! 
  हे कूडिसंगमनाथ, मी कसा हो ओळखू शकेन ? 
  तुमिे शरण रागावल्यािे कारण ? तुम्हीि सांगा हो प्रभो ! 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

७७४ 
 
  डाव्या पायांने मारल्यास िाथ, धरावा उजवा पाय 
  उजव्या पायानें मारल्यास िाथ, धरावा डांवा पाय. 
  त्राही त्राही घडिी िूक माझ्याकडून असे सांगून 
  गुहेश् वराच्या शरणाना यावे घेऊन बा संगनबसवणणा. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

 बसवदेव, महािशवगणाचं्याकडे िाउन राग धरू नका ्हणून बोलावतात. 
 

७७५ 
 

  दासानुदासावर रागावणे तुम्हास योनय वाटते कां हो ? 
  देवा, आहे मी तुमच्या धमािा ! एकदा करावी कृपा दावी करूणा. 
  हे कूडिसंगमेश् वरा, उंदीरास िभवुन जाळती का हो घर ? 
 

७७६ 
 
  मी नाहीं हो भ त, मी नाहीं यु त; 
  तुम्ही बनविेिी आहे हो मी सूत्रािी बाहुिी. 
  मज आहे कां आगळे स्वातंत्र्य ? 
  तुम्ही माझ्या मानापमानािे धनी असल्याकारणें 
  माझे अपराध न मानता, करावे हो आगमन हे कूडिसंगमनाथा. 
 

७७७ 
 
  झािी माझी भग् त शाल्मििवृक्षाच्या फळागत, 
  बाहेर मऊ, आत पोकळ ! बाहेर रेिशमासम मऊ 
  आत धागे दोरे. 
  तुम्हास देव म्हणून पूजुन, मानव समजून व्हावे कां मज िवस्मरण. 
  सगुण िनगुकण हे उभय नि िभनिे माझ्यांत असा मी आहे संदेही 
  माझा अपराध सहन करणारा तुझ्यािवण आहे कां कोण ? 
  देवा कूडिसंगमदेवा, शरणु शरणार्तथ ! करून कृपा करा करूणा. 
 
 शरण सोड्डळ बािरस ्हणतात. 
 

७७८ 
 

  धरिेिे सोडून, सोडिेिे धरणयास आल्यावर, ते तसेि होणार ! 
  धरतानाि घडिी िूक, आता ती वस्तू हुडकून येईि 
  कां धरता ? घािुनी हार, पे्रमानें िढिवतो हत्तीवर म्हटल्यास, 
  िशवशरणांच्या मनास नसे ते पटत. 
  फुटकी मोती मोि मोजुनी घेतीि कां कोण ? 
  फुटके दूध पंिामृतास घेतीि काहो कोण ? 
  आमिी नसे तुम्हास गरज म्हणून, सोड्डळाच्या शरणाना देणयास 
  िनरोप, सांगत होता माझा परमाराध्य संगनबसवणणा. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

 बसवदेव िवनयाने ्हणतात. 
 

७७९ 
 

  डाव्या पायानें मारल्यास िाथ धरतो मी उजवा पाय. 
  उजव्या पायानें मारल्यास िाथ धरतो मी डावा पाय. 
  त्रािह त्रािह ! िूक माझी, क्षमा तुमिी ! 
  कूडिसंगमदेवा, मी तुमच्या कारूणयािे िेकरू. 
 

७८० 
 
  तुम्हीि मम अतंरंग. तुम्हीि मम बिहरंग. 
  तुम्हीि मम जाण. तुम्हीि मम िवस्मरण. 
  तुम्हीि मम भग् त, तुम्हीि मम युग् त. 
  तुम्हीि मम आळस, तुम्हीि मम परवश. 
  सागरात िविीन झािेल्या कािव्यािी खोिी हुडकतो कां हो सागर ? 
  माझे योनय-वा िनरथकक असल्यािे तुम्हासि ठाऊक, 
  यास तुमिे पायि साक्ष, माझे मनिि साक्ष हे कूडिसंगमेश् वर. 
 
 िन्नबसवदेव सागंतात. 
 

७८१ 
 
  कोणास करावी ही सद्भग् त? कोणास कळे हो, या िशवज्ञानािा 
  अतं ? 
  िनराळाच्या कसहासनावर बसिा िनरवय येऊन, 
  त्याने िनराकार पदाथक अपूकन केिा हो प्रसन्न संपादन, 
  साकार कसहासनावर आकार होऊन संगमनाथ गेल्यास 
  रागावून. िशरून तनुत तनु होऊन 
  मनात होऊनी मन, भावात भाव वेधून, 
  िशवशरणांच्या मनातीि काळ डाग िनपटुन, 
  आपल्याकडे िफरवुन, केिा हो प्रसन्नतेिे संपादन. 
  या द्यय िनणकयात िनस्सीम झािेिा कूडििन्नसंगमदेवािा शरण 
  बसवणणाच्या तोडीिा या ित्रजगीं कोण नाहीं त्याच्या समान 
  नाहीं कोण ? 
 
 बसवदेवािंी िवनवणी ऐकून शरणािंा राग मावळला. महागण प्रसन्न झाल्यािे पाहून िन्नबसवदेव 
्हणतात. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

७८२ 
 

  भग् त युग् तिी रीत जाणकार, नाही पािहिा मी या ितन्ही िोकी. 
  किग भग् तनें न तुटे भव म्हणून, जंगम मुख किग होय, हे जाणून, 
  करूनी अपकण पूजन दासोह करून बसवणणानें संपािदिी हो प्रसन्नता. 
  त्या प्रसन्नतेिी गोडी असे उपमातीत. 
  वाििो हो मी बसवणणाच्या भग् त प्रसादािे करूनी सेवन. 
  बसवणणाच्या त्या प्रसाद सेवनानें अग्ल् िमप्रभु झािा तृप् त 
  अल्लमप्रभुनी सेिविे प्रसाद त्या तृिप्तनें िक्षावर शहाणऊ हजार 
  जंगम झािे तृप् त. 
  एक िक्ष शहाणऊ हजार जंगम तृिप्तनें, 
  सकि सिारािर तृप् त झाल्यािे— 
  िबज्जळानें तकक  करून नाकािरिे, तेव्हां बसवणणानें 
  बेडुकाच्या पोटात अल्लामप्रभुिा प्रसाद नाहीं का दािविा ? 
  या कारणें कूडििन्नसंगमदेवाठायीं, बसवणणाच्या आिण 
  प्रभुदेवांच्या प्रसादािी महती वाढिी हो तै्रिोकी. 
 
 प्रभदेुव ्हणतात. 

७८३ 
 
  किग जंगमािे िवधिवधान जाणून, 
  केल्यास किगािकन-जंगमािकन तो किग जंगमाठायी िपून, 
  िदसतसे जंगमि परापर असल्यािे. 
  जंगमरूिप घन तुमच्यात िपल्या कारणें 
  गुहेश् वरा, तुमिी रुिि अिभरुिी जाणून, 
  संगनबसवणणानें आपिे प्रसाद वाढल्यानें, 
  तुमच्या सकि प्रमथांनी केिा हो जयजयकार अशा बसवणणास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
  
 बसवदेव ईत्तरतात. 

७८४ 
  
  तिावानें ओढ्ािे पाणी िपऊन तृप् त झाल्यावर. 
  त्या तिावािे पाणी स्थावर-जंगम िपऊन तृप् त झाल्यापिर. 
  प्रभुदेवांच्या तृिप्तनें असंख्य महागण झािे हो तृप् ति !  
  गरोदर स्री जेवल्यास पोटातीि िशशु तृप् त झाल्यापिर 
  झािे हो सकि सिरािर तृप् त !  
  हे कूडिसंगमनाथ, तुमिे शरण प्रभुदेवांच्या महात्म्यास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 



 
 अनुक्रमिणका 

 प्रभदेुव, बसवदेवािें स्तवन करतात. 
 

७८५ 
 

  प्राणकिगािा पूवारॅय नष्ट करणयास्तव बसवणणा झािा किगप्रािण. 
  काषाय वेषािा पूवारॅय नष्ट करणयास्तव झािा हो जंगमप्रािण. 
  प्रसादािे पूवारॅय नष्ट करणयास्तव झािा महाप्रसािद. 
  या ित्रिवधांिे पूवारॅय नष्ट करणयास्तव आिा पहा हो बसवणणा ! 
  या मत्यास गुहेश् वरा. 
 

७८६ 
 
  रिुनी आिद आधार, िनमाण केिा हो अजकोटी ब्रह्मांड, 
  रिुनी िौदा भुवनें, हर हा-िीिेने; नृत्य करीत असता; 
  हरी-ब्रह्म-सुरासुरांिी िशरोमािा धारण करून नृत्य करीत 
  असता- िरण खािी उतरिे रसातळास, तेंव्हा झािे हो 
  भुवन जिमय; 
  हस्त-मुकुट घषकनानें, झािे सकि िोक िनरवय; 
  प्रकाशाच्या प्रभेंत सोहं म्हटल्याने, िविाराने झािें  तेव्हांपासून 
  धन-मन; गुहेश् वरा, तूि किग, मीि जंगम; 
  बसवणणाि भ त होय. 
 

७८७ 
 
  भूवियाच्या मध्यांतीि अष्टदळावर िवहरणाऱ्यास न करी जागृत. 
  तो असे हो कंटकिवरिहत, नात्यागोत्यास िवरोिधत, इहगुणिवरिहत. 
  गगन कमि कुसुम पिरमळांत असे तो संतोषभिरत ! 
  मी-पणा मानुनी व्यथक, किग-जंगमिि मानुनी सत्य, 
  अर्तपिा हो बसवणणा आपिे सारे सुखोपभोग. 
  हे गुहेश् वर तुमिा शरण बसवणणािवण, न साधे हो ऐसे कोणास 
  जडण घडण. 
 

७८८ 
 
  राहुनी ओसाड घरात उभा ठािकिा उंबरठ्ात, 
  कोणीही आिे नाहीं अशांिी वाट पहात- 
  कोणासही नि िाभिे ऐसे िजणे आम्हास िाभिे म्हणत, 
  जो किरतो आिोिना तयास ना शंका. 
  पाय नसता येणारे, हात नसता घेणारे, िनरुपािे सांगत असता 



 
 अनुक्रमिणका 

  मारारीिी थोरवी बाळगून िनरंतर-स्तुित पाठ करणाऱ्यािवण 
  अन्य किरती कां कोण सांगा हो ? 
  बाजारी झोपडीतल्या वेश्येवर नजर ठेवल्यािी गोष्ट िपवून ठेवतां 
  येईि का ? 
  हा मूढपणा नाहीं का होत ? यायोगें झािे होते हो माझे मन शंिकत- 
  मागे पुढें मज सहाय्यक नाहींत कोण ही मनीिी व्यथा. 
  हे गुहेश् वरा, तुमिा शरण संगनबसवणणाच्या प्रसाद सेवनानें 
  झािो हो मी िनरुपमसुखी. 

 
७८९ 

  वणणािी त्या योगे- 
  िाभिा नागिोकीच्या नागगणास बसवणणािा प्रसाद. 
  मत्यकिोकीच्या महागणास बसवणणािा प्रसाद, 
  देविोकीच्या देवगणास बसवणणािा प्रसाद. 
  गुहेश् वरा, तुमच्या शपथेनें सांगतो, मजिा तुजिा बसवणणािा प्रसाद. 

 
आदीत झािी उत्पत्ती बस ७९० 

 
  उंि अशा मिणमुकुटांवर वेटाळा घातिेिा नागभूषणािा समूह 
  असे हो एक कोटी-िशववास्तव्यािी ग्स्थरता कोणीही ना जाणती. 
  धारण केिेल्या रंुडमािेतीि रुद्र एक कोटी असून,- 
  िशववास्तव्यािी ग्स्थरता नसे हो कोण जाणता. 
  धारण केिेल्या रंुडमािेतीि मंुडधारी एक कोटी असून- 
  िशववास्तव्याच्या िनश् िितेिा जाणकार नसे हो कोण. 
  खंडकपाि धारक मंुडधारी असूनी एक कोटी- 
  िशववास्तव्यािी ग्स्थरता नसे हो कोण जाणता. 
  हे गुहेश् वरा, तुमिा आिदगुरू संगनबसवणणा हा एकटाि हो 
  जाणकार. 
 

७९१ 
 
  खवळिेल्या कु्षबधजिाच्या सामोरे पोहत येणाऱ्या स्वामीच्या पाठीमागें 
  जि अिवरत वहात असिेिी पहा हो ही अजबरीत. 
  करणी-वाणी-िैतन्य-शरीर करूनी एक, अिवरत वेिधत 
  पािहिी मी मनोहरता. अिंतम अिि दृिष्ट, 
  धरुनी न सोडणारे हस्त, मज नका सोडू म्हणणारी सज्जन वधु, 
  आपल्या नयाशीं िपून िमिन होणयािी रीत; 
  मध्यरात्र असूनही मध्यानापिर उजेड होता. 
  करून वाढणाऱ्यास पाहून देशदेशांतिा जमिा जनस्तोम. 



 
 अनुक्रमिणका 

  मु तहस्तानें िदल्याने होऊनी तृप् त, बसवेशािे घेऊनी दशकन, 
  करीत होते शुभ कितन, कोिट कोटी जन, 
  नाहीं तेथे दै्यत, देणारा एकटाि. 
  ऐशी ती एक सहज ग्स्थती, तयाच्या देहास ना रॅम ना 
  थकवा अथवा िदल्यािे मनीं छटा ही ना उमटें. 
  अशा महांतािी मागतो मी करुणा 
  मम मस्तकी तयािे िरण करुनी धारण. गुहेश् वरािा शरण 
  बसवणणास म्हणतो नमो नमो. 
 

७९२ 
 
  पहा हो, या युगािा हा उत्साह !  
  पंिशग् तना आहेत पंिप्रधान, तयांिे होणे जाणे शरणिि 
  जाणतो तो शरण आपण आपणिि झाल्यानें, सहादशकनािा नि 
  यािक, तीन दशकनावर नसे अविंबक. 
  वेद-शास्रागम- पुराण-छंद-शबदकोशािा नसे तो भेदक. 
  यािे कारण ! त्यांच्या अगंावर नसे गुरु-नसे किग-नसे जंगम- 
  ना पादोहक-ना प्रसाद हाि असे प्रमाण. 
  गुरु-किग-जंगम- प्रसाद, पादोदक हे सारे झाल्यानें एकाथक. 
  प्राणीमात्र गात होती प्रणम. 
  सकि जीिव म्हणत होती जय बसवा, बसवेशा. 
  सकि आत्मा मागत होती अतंग्स्थतीगती. 
  हे गुहेश् वरा, िौदाभुवनें करीत होती संगनबसवणणांच्या िरणांिा 
  जयजयकार. 
 
 बसवदेव, प्रभदेुवािें स्तोत् करतात. 
 

७९३ 
 
  हेमािा हव्यास नसल्यानें मज नसे हो समाधान त्यात, 
  मातीच्या प्राप्तींने मज नाही संतोष होत. 
  कािमनीच्या छंदात नाहीं मी रमत. 
  कूडिसंगमदेवाठायी, तयािवण मज नसे कोण हे जाणून, झािा संतुष्ट 
  माझा प्रभुदेव. 

 
७९४ 

 
  शरण हा रॅोत्रांते असवा ब्रह्मिारी, शरण असावा स्पशांत ब्रह्मिारी 
  शरण असावा नेत्राने ब्रह्मिारी. शरण असावा िजव्हेनें ब्रह्मिारी. 



 
 अनुक्रमिणका 

  शरण हा नािसकात ब्रह्मिारी होऊन करू नये संििन. 
  या पंिेंिद्रयात होऊनी ब्रह्मिारी कूडिसंगमदेवाठायी, 
  मम अग्स्तत्व नष्ट करणयास्तव झािे हो प्रभुदेव ब्रह्मिारी. 
 

७९५ 
 
  पोटिि तोंड, तोंडिि पोट असल्यािे काढिा िटपून, 
  नयनिि होऊनी मस्तक, मस्तकिि केिा नयन. 
  पायिि हात होऊन, िाििविा हातास पाय करून, 
  साविीस जाळून, मज िदधिा मन पसंत वस्र करणयास पिरधान. 
  मज दािवयिा मथनरिहत संगसुख. 
  कूडिसंगमनाथ, अशा प्रभुच्या रॅीपदी किरतो मी नमन. 
 

७९६ 
 
  या भूतिावरीि भयकंर राक्षसी वृित्तच्याना, 
  िशवस्वरूपािे नसे िक हो जाण. 
  द्यारावती नगरी परवस्तु येतािि शरीरािे नाते जुळिवणयािे 
  नसे हो कोणास अवगत. 
  करवत करूनी नष्ट, कजकून परशुरामास, देवतामध्यें वावरणयािें 
  नाहीं कोणास मािहत. 
  वािरधीच्या वर िढून, मरणास करूनी ग्स्थर, 
  ित्रपुर साकार करणयािे नि कोणास अवगत. 
  मेरूत करूनी िशरकाव, मोजुनी एकशे आठ, सांगा पाहू हो, 
  िनराकाराठायीं कोण झािा अतंगकत ! 
  एक हजार एकशें अठ्ठ्ठ्ाऐशंी रासीिे पिरस वेधणयािे, 
  नाही हो कोणास मािहत. कूडिसंगमनाथाच्या 
  शरणांिे नाते प्रभुिवण अन्यांना ना होई हो साध्य. 

 
७९७ 

 
  एका नीळमणीनें िगिळयिे मािणकास, 
  वज्रानें त्यास िािविे बाहेर फेकणयास ! 
  िपिेिे मािणक िनळयारत्नािे तुडवुनी मस्तक, 
  करीत होते ते आनंद नाट्. 
  अबंरातल्या मुनधेनें नयन मोत्याच्या मणीस 
  मथनावािून िगळून मुखरस बाहेर टाकीत होती. 
  किग-जंगम असल्यािी जाण आज झािी मज, झािो मी सुखी. 
  कूडिसंगमदेवाठायी, जगिो हो मी प्रभु कृपेने. 



 
 अनुक्रमिणका 

७९८ 
 
  पाणयािे करूनी उखळ, साविीिा करूनी मुसळ, 
  कांडीत असता आकाररिहत तांदुळ; 
  मेरूिगरीच्या गाियिे काढुनी धार, त्या दुधात केिा स्वयपंाक. 
  नारीच्या गभात येऊनी बसिा नवरा, केिेिा स्वयपंाक 
  मनसो त जेवणयास्तव, हात करुनी वर, धरुनी िशर, 
  प्राणसखी आपल्या नवऱ्यास वाढीत असता, 
  फुिाच्या वस्रात समरस होणयािी असे ही रीत. 
  भावोन्मादात गर्तजल्यानें गर्तजल्यानें 
  कंिपत होऊन भीतीने िपिा तो आत. 
  शरण सित-किगपित हा िनयम, किगांग सामरस्य होय, 
  हर यािी पहात वाट नको सोडू रॄास. 
  जनन मरणरिहत कूडिसंगमनाथाच्या अनुभावानें झािो मी सुखी. 
  प्रभुपदी करूनी वास. 
 
 प्रभदेुव िन्नबसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

७९९ 
 
  बसवणणा आता पुरे कर बा करीत असिेिी माझी प्रशंसा, 
  मीही आता तुझी करीत नाहीं. 
  होता येते हो गुरू, होता येते किग, होता येते जंगम- 
  हे ितन्हीही होता येते. तुझ्या आिारास होऊनी प्राण, 
  माझ्या ज्ञानास होऊनी आिार, या उभयसंगसुखाच्या प्रसन्नतेस 
  अत्यानंदी प्रसािद होऊन आिा हो हा मिहमाशािी- 
  गुहेश् वरकिगाठायी-िन्नबसवणणा होता न येई बा संगनबसवणणा. 

 
८०० 

 
  प्रकृित गुण असेपयंत नव्हे तो भ त. 
  काम-क्रोध, िोभ, मोह, मद, मत्सर असे तोंवर नव्हे तो माहेश् वर. 
  भूक तहानािद िवषय असे पयंत नव्हे तो प्रसािद. 
  आिारात अनुभावी, प्रसादात परमानंदी. 
  गुहेश् वरकिगाठायी, िन्नबसवणणा या प्रसादीस म्हणतो मी नमो नमो. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

८०१ 
 
  आदीस अनुसरून येणारा तो नव्हे भ त . 
  अनादीस अनुसरून येणारा नव्हे तो माहेश् वर. 
  स्थिास अनुसरणारा नव्हे तो प्रसािद. 
  किगास अनुसरणारा नव्हे तो प्राणकिगी 
  शून्य काया देऊनी िनशून्यास, प्राणकिग प्रसाद. 
  तो घेतसे जाणकार, गुहेश् वरकिगाठायीं ऐशा िन्नबसवणणास म्हणतो 
  मी नमो नमो. 
 

८०२ 
 
  सद्रोजात हा बद्धज्ञानी, वामदेव हा आतुरज्ञानी, 
  अघोर हा कोपज्ञानी, तत् पुरुष हा क्षिणक ज्ञानी, 
  ईशान हा अतीत ज्ञानी. हा नव्हे हो प्रकार ! गुहेश् वरकिगाठायी, 
  अिवरळज्ञानी िन्नबसवणणाच्या रॅीपदास म्हणतो मी नमो नमो. 
 

८०३ 
 
  या वीर धरणींत नारीस रूप शंृगार िदिे हो कोण ? 
  िौदा भुवनें करूनी अमळोय, कबदु शग् तस करूनी एक, 
  समरस योग सुखास बनवुनी साकार मूर्तत कुणी हो िदिी हाती ? 
  एक-दोन ही वािा रांािहल्यािे मी पािहिे. 
  कबदु रसाच्या पिरके्षिा हा भेद पहा, 
  िंद्रकांत िगरीस येऊन अरुण आिण िंद्र हे उभयता झािे हो  
  समरस त्याठायींि. 
  तळहाताच्या स्थळावर ( इष्टकिग ) नयनांत हृदय िमिनािे 
  असे हो सुख, 
  त्या अनािदिे प्रितकबब आज मज िदसिे देख. 
  माझ्या गुहेश् वरिा शरण िन्नबसवणणास म्हणतो हो मी नमो नमो. 

 
८०४ 

 
  नि स्पर्तशता वसुधेस, ओसंड न देता रसास, 
  रसात स्तंभन करणेि योग होय. 
  बाह्य रसास आम्ही स्तंभन केिे म्हणणारे सारे अजंन िसद्ध 
  होऊन गेिे. 
  सुषुन्मा सुमन सुमुदे्रच्या मधल्या आधार स्तंभावर 
  पंिेिद्रयांिे गुह्य स्वाधीन ठेवुन, रस स्तंभन करणारा, 



 
 अनुक्रमिणका 

  गुहेश् वरािा शरण िन्नबसवणणास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 िन्नबसवदेव प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 

८०५ 
  
  रूपरिहत रस, िनणकयािवण िनष्ट्पित्त, सीमातीत िनग्स्सम, 
  अगमरिहत अगम्य, वािारिहत िनशबद, 
  अन्य न जाणणारा आनंिदत परवश कूडििन्नसंगािा शरण 
  प्रभुदेवास म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 िन्नबसवदेव, बसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

८०६ 
 
  अतंरंगी प्रभुदेवास घेतिा सामावून, बसवणणा, 
  बिहरंगी घेतिा मज सामावनू, या उभयसंग मध्यात 
  पाविा हो िनजैय, प्रसादाठायी परमानंद सुखी होय. 
  ज्ञानाठायीं खूणनाशन घनािी ही िनजग्स्थती 
  कूडििन्नसंगमदेवा, अशा बसवणणाच्या िरणी नमो नमो. 
 

८०७ 
 
  कसे म्हणता येईि िशशु नंिबयणणास ? 
  िवश् व प्रकािशत करणाऱ्या रिवस म्हणता येईि कां सुक्ष्म ? 
  सृिष्ट पाहणाऱ्या दृिष्टस म्हणता येईि कां सान ? 
  शेरा ( मापा ) स केिा किग या भावनेस म्हणता येईि का सान ? 
  कूडिसंगमदेवा, युग युगाच्या अतीत असिेल्या या िन्नबसवेश 
  शरणास म्हणता येईि का हो सान ? 
 
 बसवण्णा िन्नबसवण्णािी स्तुती करतात. 

 
८०८ 

 
  िकमकीने मीि पेटिविेिे िवस्तव आहे म्हणून, 
  हात िावल्यास पोळल्यािवण राहीि का ? 
  हे मना, माझ्यानेि झािे असे म्हणू नकोस !  
  हे मना, मीि केिे असे म्हणू नकोस. 
  ऐक बा कूडिसंगमेशा, अशा िन्नबसवणणाच्या पदी म्हणतो नमो नमो. 



 
 अनुक्रमिणका 

८०९ 
 
  किग गंिभराठायी जग िनमाण झािे तरी काय ? 
  त्या किगाहून जग होईि का घन ? 
  िशवकिगाठायी वसे जग, जगाठायी िशवकिग ! 
  िोकािद िोकास तू दािविा भग् तस डोळा उघडणया िावून 
  कूडिसंगमदेवाठायी, अशा िन्नबसवणणाच्या रॅीपदी नमो नमो. 
 

८१० 
 
  प्राणकिगात करूनी प्रवशे प्रसादाठायीं झािा समोप. 
  किगार्तपतािवण अनर्तपत नाही तो िशवत. 
  साऱ्या अगंगुणास िझडकारून झािा हो प्रसादाठायी ब्रह्मिारी. 
  कूडिसंगमदेवाठायी िन्नबसवणणा. 
 

८११ 
 
  देवा, आहे पहा तो सवावधानी समयप्रसािद ! 
  किगार्तपतात तो आहे सवावधानी. 
  न मागता आिेिे ग्स्वकािरत असिेल्या 
  कूडिसंगमदेवाठायी या िन्नबसवणणास म्हणतो नमो नमो. 
 

८१२ 
 
  पहा हो, हा आहे ! अगंिवकार त्यागी, सितसंग नि भोगी. 
  देह गुणािद िवरिहत िनदेही प्रसािद देख. 
  अशन-व्यसनािद सारे जळुनी झािे राख. 
  सकि गुण नुरूनी उरल्यानें कूडिसंगमदेवाठायी. 
  आहे िन्नबसवणणा सावधान प्रसािद. 

 
८१३ 

 
  घनािा जाणकार वेधुनी घनास, घनगुरूस आपल्याठायीं 
  झाकळून ठेवल्यािी पहा हो ही रीत ! 
  गुरू-किग-जंगमाठायी, तन-मन-धनास वेिधल्यािी पहा हो ही रीत. 
  कायाप्रसादाठायी स्वायत करून घेतल्यािी पहा ही रीत. 
  षड स्थिांत झािा प्राणाकिगी िन्नबसवणणा कूडिसंगमनाथा. 
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८१४ 
 
  देवा रे, झािा हा िनिेप, झािा हो िनजगुणी. 
  ना वांिछत ना कग्ल्पत असे हा प्रसािद जाण. 
  वासनारिहत प्रसािद ! गुरूमुखेण आिेल्या प्रसादािवण 
  न स्पर्तश अन्य-कूडििन्नसंगमदेवाठायी हा िन्नबसवणणा. 
 

८१५ 
 
  अर्तपत करणारे अवधान, अन्य न स्पर्तशत अवधान, 
  अिरषड वगक न िशवणाऱ्या अवधानािी पहा हो ही रीत ! 
  देवा, पंिभूत या भिवसत्यजुन प्रसािद झाल्यािी पहा हो ही रीत. 
  पंिेंिद्रयांिे गुण नाशून पंिकवशित तत्त्वाठायीं असे तो 
  आनंदपरवश कूडिसंगमदेवाठायी िन्नबसवणणा. 
 
 बसवण्णािंी स्तुती िन्नबसवण्णा करतात. 
 

८१६ 
 
  भ त-माहेश् वर-प्रसािद-प्राणकिगी-शरण-ऐय 
  करूनी पृथिःकरण, वागणयात बोिणयात नसे िभन्न. 
  अतंरंगी असे ज्ञान पिरपूणक. बिहरंगी दासोह संपन्न. 
  मनो वाक काया कमात सद भग् त संपन्न. 
  िनरंतर किग संपन्न. सवांगाठायी सवािार संपन्न. 
  म्हणतो मी कूडििन्नसंगय्याठायी बसवणणाच्या रॅीपदी नमो नमो. 

 
८१७ 

 
  िगळिी वािा ( मंत्र ) मािणक, िगळिी काळोखास ज्योित, 
  धन्यास िगळिा िाकर, िािारसािवना िवकण, मथना िवना संग. 
  मरणरिहत ( जनन ) उदय, शोकािवना िवरह. 
  समरसािवण मदगजानें प्रभात प्रकाशास िगळुन, 
  माहुतासही िगळुन नाहीं फेकिे बाहेर ! 
  आपल्या सदमधांद सोंडेत धरूनी िौदा भुवनें, कककाळत 
  िवजयी होऊनी टाकिा उभा-कूडििन्नसंगय्याठायीं. 
  सदमि ज्ञानसंपन्न अशा बसवेशास झािे हो साध्य. 
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८१८ 
 
  अग्ननिि नेसुनी साडी, पदरािा टोक फडफडत जोराने हािवीत, 
  बायको आपल्या सोबितणीसगें खेळत असता- 
  येऊन नवरा धरिा ितिे केस, नेसिेिी साडी िदिे फेकून, 
  करीत असता संभोग, समरतांत सित नुरुनी होऊनी पित, 
  पित नुरुनी, िनष्ट्पित्त झाल्यानें, 
  सित-पित-िनष्ट्पित्त झािे हो एकाथक, 
  अशा कूडििन्नसंगाठायीं, बसवणणाच्या रॅी िरणीं माझे नमन. 
 
 िन्नबसवण्णा बसवण्णािे स्तोत् गातात. 
 

राग : भूपाळी 
 
  परममूर्तत परमज्ञानी िोक िौिकक प्रपंि 
  िनिःप्रपंि िननाम नाम होई िनष्ट्कामी ॥ धृ ॥ 
 
  कायागुणा आणुनी जीवाठायी ठेवून 
  प्राणकिगास करी समाधान 
  आरॅम न ग्स्वकारता आरॅमात िधिःकारून 
  दै्यतादै्यती नोहे तो किगसंगी ॥ १ ॥ 
 
  कायाशून्य किग, प्राणशून्य शरण 
  भावभेद सारे नाश पावून 
  आत बाहेर सवांग किगाठायी 
  न आणीता अनुभवास ऐसा हा अनुपम ॥ २ ॥ 
 
  कारण अकारण-कग्ल्पत अकग्ल्पत 
  नोहे संकल्प-िवकल्प ऐसा सुज्ञानी 
  सावयव-िनरवयव संगी-िनस्संगी 
  परमात्मिि झािा आपण िनबोध बोिध ॥ ३ ॥ 
 
  िनभाव-िननाम िनदेह-देही 
  िनगुकणास अवयव आकाररूप 
  सोडुनी परतत्व उभय नुरूनी उरिा 
  ित्रिवध संपन्न तोि उभय किगी ॥ ४ ॥ 
 
  किगभु ता शेष भु ताि प्रािण 
  िनगकमन गमिनयास नोहे गमन 
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  स्वतंत्र कूडििन्नसंगय्याठायी 
  असाध्य साधक होई किगसंगी ॥ ५ ॥ 

 
 त्याप्रसंगी मिडवाळमाििदेव प्रभदेुवािंी स्तुती करतात. 
 

८१९ 
 
  झािा किगसंगी तनुगुण िनवारून. 
  झािा ज्ञानसंबंधी मनगुण िनरसून. 
  झािा प्रसाद संबंधी प्राणगुण नाशून. 
  झािा िनजकिगसंबंधी भावभ्रम िनपटून. 
  असा हा ितुर्तवधसंबंधी झाल्यानें शून्य कसहासनास. 
  केिा वासस्थान, कििदेवा, ऐसा तुमिा शरण 
  प्रभुदेवांच्या रॅीपदी म्हणतो नमो नमो. 
 

८२० 
 
  किग समािधग्स्थती परमसुखीयांिे काय वाणू ? कसा वाणू ? 
  डोळयाच्या कांतीिा संग करूनी दूर, अगंिवरिहतास 
  देऊ कोणती हो उपमा ? 
  दृिष्टत अिनिमष, संयोगात िनस्संगी ! 
  गमनात िनगकमन, उभा ठाकणयात िनराळ ! संििनात पिरपूणक ! 
  घनािा घन मिहमावंत, 
  कििदेवा, तुमिा शरण प्रभुदेवाच्या रॅीपदी म्हणतो मी नमो नमो. 

 
८२१ 

 
  संसार साराच्या मधुरसास रगडून िपळिा. 
  त्याच्या पाठी िागून त्याति रमणारा नव्हे. त्याच्याकडे वळून. 
  बघणारा नव्हे. 
  असे आहेत का कोण वीर ? असे आहेत का हो धीर ? 
  आहेत हे असे पौरूष ििरत्रवान, 
  करूनी मायेस िननाम, कंबर कसून, पुढच्या जीवनािी 
  करीतसे पूणक िसद्धता. िनजैय िनवकयि होऊनी िनष्ट्पित्त, 
  िनज िनराळाठायीं स्वयेिि तो संिािरतो. 
  कििदेवा, या तुमच्या किगैय प्रभुदेवाच्या रॅीपदी राहतो मी 
  भंृग होऊन. 
 
 प्रभदेुव मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् करतात. 
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८२२ 
 
  किग गंभीर सुनाद जंगम गंिभरिि असे तनुगुण ििरत्र, 
  जंगम गंिभर अनाहत हेिि मनगुण स्वभाव; 
  या दोन्हीिा संबंधिि सहजज्ञान. 
  ते महाज्ञानि शरीर, ( आिारिि वस्र ) 
  परमानंद जिात त्यास घुसळून, झटकून, 
  वाळिविे महाज्ञान प्रकाशांत, अनाहत मथनांत घािुनी घडी. 
  ते वस्र मज िदधल्यास ते पिरधान करणया आधीि त्यास 
  िागिी आग. 
  ती आग न िदसे डोळयास, न येई मनास आठिवता. 
  आग रांासून उष्ट्णरिहत त्या स्वय ंज्योितच्या िनजिनवासात. 
  होऊनी िनकरृत मिडवाळाच्या कृपेने मी बिाविो पहा हे गुहेश् वरा. 
 

८२३ 
 
  जननी नसिेल्या िशशूस, िशशु नसिेल्या जननीनें करिविें  स्तनपान. 
  करूनी स्तनपान िबिगल्याने िशशु झािी की हो जननी 
  त्या िशशुिी सित ! 
  पित नसता सितसंगमुख जािणवल्यानें, सित पित दोघेही 
  पाविे हो िविय ! मज दािविे या िनजािे िनणकय. 
  गुहेश् वरािा शरण मिडवाळमाििदेवाच्या िरणी म्हणतो 
  नमो मी नमो. 

 
 िन्नबसवण्णा मिडवाळमाििदेवािे स्तवन करतात. 

 
८२४ 

 
  मज काढिा हो आपल्या पोटातून. बसवदेवास काढिा पाठीतून, 
  अल्लमास काढिा ब्रह्मरंध्रातून. 
  संगमनाथि का हा मिडवाळमाििदेव ? कां मिडवाळि होय 
  संगमनाथ ? 
  कूडििन्नसंगाठायी, असे मिडवाळ प्राणकिग, आमच्या बसवणणांस. 
 

८२५ 
 
  अगंावर किगभाव असावा सदैव. 
  अगंािा किगािा काय संबंध, मन स्पर्तशल्यािवना ? 
  काया करीत असता कायक, मन किगाठायी असे अव्याहत 
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  समरस करणाऱ्या मिडवाळािी पहा हो ही रीत ? 
  अगं-किग-संग हा तारतम्यािा भाव िनवारून असे सवांगकिग संबंधी. 
  कूडििन्नसंगाठायी मिडवाळमाििदेव. 
  
 मिडवाळमाििदेव िन्नबसवण्णािंी स्तुती करतात. 
 

८२६ 
 
  िनरथकक अशा मायेच्या संभ्रमात गंुतिे आहे पहा हो सकि भुवन. 
  पािहिा मी मायेच्या अतीत असिेिा हा िनमाय. 
  मी पणा या बोिीस िाजून, तू पणाच्या बोिीिा आिा 
  तयास िकळस. 
  आपण आपणि झािा तो घन मिहमावंत. 
  कायेत ना खूण, भावनेंत ना भ्रम, मी ज्ञानी हा नसे भेद. 
  ना सावय ना िनरवय, कििदेवरदेवा असा आहे तुमिा शरण 
  िन्नबसवणणा. 
   

८२७ 
   
  िझडकारून आिधयास, िनरितशय सुखात परमसुखी आहे 
  का कोण सांग बा ? 
  िनजिनणकयािा जाणकार, आगळया भावनेस करूनी पिरहार, 
  ित्रजगपित झािा आहे का कोण ? 
  माकडाच्या मनात होऊनी गमन िवरिहत िनगकमनी आहे का कोण 
  सांगा हो मज ? 
  शतंू्रच्या मध्यें िशरून, शतु्रत्वािा करूनी नायनाट, िमत्र बनून सौख्य 
  साधणार आहे को कोण ? 
  अतंरंग बिहरंग सवांग किग होऊनी राहणारा परमाथी आहे का 
  कोण सांग ? 
  कििदेवरदेवा, तुमिा शरण िन्नबसवणणािी िनजग्स्थती 
  जाणून झािो मी सुखी किरतो त्यास वंदन. 

 
 मिडवाळमाििदेव बसवशे् वरािंी स्तुती करतात. 

 
८२८ 

 
  मारारीच्या आजे्ञनें धरणीवर घेऊनी अवतार, 
  सामीप्य सद भग् त दािवयिा सकि िशवशरणास. 
  भग् तिे िववेिन, मुग् तच्या गुढािा उपदेश केिा सत्यशरणास 
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  िनत्य किगािकनी मज ठेवून, कििदेवरदेवा, 
  केिा मम रक्षण बसवणणा. 
 

८२९ 
 
  बसवणणास सहा जन्म म्हणतात. 
  अथकहीन ही गोष्ट नाहीं हो मज ऐकवत, 
  सहास्थि, सहा पथ दाखिवणयास, झािा हा परिशवमूर्तत. 
  कििदेवा, या साही साही तत्त्वाच्या वरिा आहे हो बसवशे. 
 

८३० 
 
  कल्याणरूपी नगरात वसतात छत्तीस गाविे महागण. 
  एका गाविे गण आणतात उदक, 
  दोन गाविे करतात सडासंमाजकन घाितात रांगोळी, 
  तीन गाविे किगािकनास ठेवतात, 
  िार गाविे िमळून किगास आहार तयार करतात, 
  पाि गाविे गण अर्तपत करणयास वाढतात, 
  सहा गाविे गण प्रसादाठायीं झािे हो तद गत. 
  सात गाविे गण झािे ध्यानारूढ, पुढच्या गाविे झािे िनकरृत 
  िनवासी. 
  या सकि गणांिा आहे हो मी सेवक, 
  बसवेशाच्या महामनेिा आहे मी धोबी हे कििदेवरदेवा. 

 
८३१ 

  िशव शग् त संपुट झािेल्या महामिहमांिी िनजग्स्थती नाहीं िशवत, 
  नादाच्या उत्पत्तीस, कबदुच्या आरॅयात नाहीं ते वाढत, 
  शुि शोिणतं या पंिवणारॅमािा नसे त्यास आधार, 
  अष्टदळ कमळास न िशवता, प्राण-अपान-व्यानोदान. 
  समान-नाग-कूमक-कृकर-देवदत्त-धनंजय 
  या दशवायुच्या इच्छेनें नसे ते संििन ! 
  वाढे ज्ञानात, खेळे िनरािंबात, हृदयकमि पद्मपत्रािे 
  रॄास नािसक िशर संपुट-जंगम खेळ खेळतसे- 
  किग दृिष्टनें पाहतसे, महाज्ञानात उजिळतसे, 
  िनजिनराळात होई िनवासी, 
  कििदेवरदेवा, अशी आहे तुमच्या शरण बसवणणािी िनजग्स्थती. 
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८३२ 
 
  अष्टतनु जन्मिेिा िनष्ठापरात पोहोिणयाच्या भरात- 
  िवदे्रतीि महाद्यार मंडपातिे सहजत्व जाणकारािवण 
  अजाणास किग म्हणता येत नाही, जंगम म्हणता येत नाहीं, 
  प्रसाद म्हणता येत नाहीं, द्यार मंडपातीि सहजत्वास न जाणत 
  करणेंिद्रयास झािे हो आहुती करण किगािकक. 
  करणािे मरण िुकिवता येते कां ? 
  हे सारे उलं्लघुन दावुिन किगािकन. 
  मज वसिविा हो िनजैयात हा बसवणणा, पहा हो कििदेवा. 
 
 ते ऐकून बसवदेव मिडवाळमाििदेवािें स्तोत् करतात. 
 

८३३ 
 
  मम कायेच्या करस्थिी देिखिे मी प्रभुदेवास, 
  मम प्राणाच्या करस्थिी देिखिे मी िन्नबसवणणास, 
  मम सवांगाच्या करस्थिी देिखिे मी मिडवाळास, 
  संगमनाथि मिडवाळ आहे कां ? कां हा मिडवाळि संगमनाथ आहे ? 
  हे मज न येई हो सांगता; 
  माझे देहगुण करूनी हरण मज नेिा पैिितरी 
  मज वाििविा हा परमयोगी; कूडिसंगमनाथ, 
  ऐशा मिडवाळमाििदेवाच्या पदी म्हणतो मी नमो नमो. 

 
८३४ 

 
  आिारािी अतंग्स्थती अगंाठायी करूनी दािविा िनश् िि. 
  अनुभावािी अतंग्स्थती प्राणाठायी करूनी दािविा अिि. 
  महाज्ञानािी अतंग्स्थती सवांगाठायी करूनी दािविा सुग्स्थर. 
  या ित्रिवधस्थिािा िनणकय मज िनरूिपिा. 
  यास्तव कूडिसंगमदेव, मिडवाळमाििदेवाच्या रॅीपदी म्हणतो 
  नमो नमो ! 
 
 हडपदऄप्पण्णा प्रभदेुवािें स्तवन करतात. 
 

८३५ 
 
  अिनिमष ऐसे अत्याश् ियककर किगैयभाव िभनिा. 
  ज्ञानि परमारॅय पाविेिा हा किगैय. 



 
 अनुक्रमिणका 

  महास सामविेिा हा मिहम किगैय. 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगमदेवा, तुमच्या शरण प्रभुदेवास 
  म्हणतो नमो, नमो. 
 

८३६ 
 
  िनराकाराच्या शग् तठायी िनराळ हा, िनशून्य अशा 
  कसहासनावर होऊनी घन, होते झळझळ झळकत, 
  झाल्यासाऱ्या िदशा मुख सारे मुख झािे जग देख, 
  अखंड पिरपूणक, झािा परब्रह्मिि आपण. 
  ऐशा मिहमावंतािे केल्यास कितन िाभे मनोमुग् त, 
  पाहता रूपमुग् त  बोिता शबदमुग् त, 
  किरता संग होई सवांग किगैय. बसविप्रय कूडििन्नसंगमदेवा, 
  अशा तुमच्या प्रभु िरणी करूनी वंदन मी वाििो देवा. 
 
 ऄक् कानाग्मा स्तोत् करतात. 

 
८३७ 

 
  देवा, तुटिी हो आज माझ्या भवाच्या वेिीिी मुळी 
  सेिवल्याने बसवणणािा शेषप्रसाद, 
  िवरिे हो माझ्या मनीिे माया गुण. 
  संपािदल्यानें मी िन्नबसवणणािी करुणा, 
  आज माझ्या अतंरंगािे तारतम्य भाव झािे हो देवा िनवारण. 
  बसवणणािप्रय िन्नसंगमदेवा, देिखल्याने परमगुरू प्रभुिे रॅीिरण. 

 
८३८ 

 
  अजाणपणें िवस्मरणानें आिे हो मी या भवात ! 
  आता जाणल्यावर होतीि का मज व्यथा ? 
  हृदयकमि मध्यांत िनजत्व बसल्यावर, 
  ओिांिडिे मी पाय पुणयाच्या तीरापार. 
  िौदाभुवनीं होऊनी पिरपूणक िनरंजन ज्योित 
  प्रकाशणाऱ्या प्रभुदेवास पाहून मी जगत आहे बा बसवणणािप्रय 
  िन्नसंगमनाथा. 
 
 सोड्डळबािरस स्तवन करतात. 
 
  



 
 अनुक्रमिणका 

८३९ 
 
  पाणी न िमळता तोंडास कोरड पडिेल्यास अमृत िमळाल्यापिर, 
  जरा मरण दुिःिखतास संजीवनी िमळाल्यापिर, 
  वाििो हो मी न जाता भवाच्या दारी. 
  पाहुनी िनत्यास, आतीि प्रज्विीत प्रकाश बाहेर मूती 
  झाल्यापिर, नेत्रास झािे हो मंगळ. 
  महाघनाठायीं साकार सोड्डळाच्या शरण प्रभुस्वरूपास 
  म्हणतो मी नमो नमो. 
 

८४० 
 
  मनाच्या संिय ओवरीतिी सुकिी हो िकाकणारी गुच्छािी वेि. 
  माझ्या कायेच्या नयनात झािे हो मज साध्य िनरूपम सुख. 
  वांिछत कामना झािी मज हस्तगत. 
  हुडकणारी अपूणकता झािी आता सुग्स्थर, 
  अहा हा, झािी की हो करतिामिक ! 
  देवारे, सत्य शरणांच्या दशकनानें काय नाहीं होणार ? 
  महादानी सोड्डळािा शरण प्रभुदेवािे िरण पाहुनी वाििो मी देवा. 
 
 डोहार कक् कय्या स्तोत् करतात. 

  
८४१ 

 
  कष्ट कुळीच्या जननािे करूनी कमक िनवारण, 
  िशवुन करूनी पावन, िदिे देवा मम करस्थिी किग. 
  त्या किगाने करूनी आगमन मज स्पर्तशल्याक्षणी, 
  माझ्या सवांगातीि अिनष्ट झािे हो नष्ट, 
  माझ्या तनुत गुरूने केिा वास, माझ्या मनात जंगमाने केिा वास. 
  माझ्या ज्ञानात प्रसादािा केिा वास. 
  हे ित्रिवधस्थान केिे बसवणणानें शुद्ध, तयाच्या करूणेने. 
  प्रभुच्या रॅीपदािे केिे अविोकन वाििो बा मी 
  अिभनव मग्ल् िकाजुकना. 
 

८४२ 
 
  आशा आिमष झािे िवनाश, िटके-िवषयाकदिा झािा ऱ्हास. 
  संशय संबंध झािे हो िवसंबंध 
  मम मनी घन शांित आनंद िाभल्यानें मन पाविे देवा मनन. 



 
 अनुक्रमिणका 

  अिभनव मग्ल् िकाजुकना, तुमिा शरण प्रभुदेवाच्या 
  कारुणयाने मी जगत आहे. 
 
 मोिळगेय मािरदेव स्तोत् करतात. 

 
८४३ 

 
  गिरबानें अपेिक्षिेिी संपित्त िाभल्यापिर, 
  अद्दश्य िनशून्याने केिे रूपधारण, 
  िनराळ िनणकयावर िनिरृतवर उभे रािहिे ! 
  माझ्या भावनेच्या अरां टोकावर रािहिा आहे करूनी घर 
  ऐशा प्रभुदेवास पाहून जगिो बा िनष्ट्किंक मग्ल् िकाजुकन. 
 

८४४ 
 
  िनधी आहे माझ्या कितनािा ! माझ्या िनजग्स्थतीिा घन तोि हो !  
  अहाहा माझी पुणयाई; आहाहा माझ्या नयनास करूनी घर 
  किरशी वास हे िनत्य प्रकाशा !  
  माझ्या ध्यानातीि दृढ तूि असशी, माझ्या सुखािा तू सुगी; 
  िनिःकळंक मग्ल् िकाजुकन, तुमिा शरण प्रभुदेवाच्या िरणी 
  म्हणतो मी नमो नमो. 

 
 एकातंरामीदेव स्तुती करतात. 

 
८४५ 

 
  िोकांती नुरूनी उरल्याने एकांती; एकैक मूर्तत संग झािा हो 
  मज प्राप् त. 
  माझी बोिणी त्याच्या कानास वाटे मधुर, 
  त्यािी वाणी माझ्या कानास वाटे हो मधुर; 
  आम्हा दोघांिी बोिणी झाल्याने एक, वेिधिे तैं िनिःशबद. 
  त्या सुखद स्पशाच्या पुणयाइच्या फिानें 
  अनुपम ििरत्र अल्लमप्रभुिे स्वरूप पाहून झािो देवा मी धन्य 
  एकांतवीर सोड्डळ. 
 

८४६ 
 
  कासवाच्या िशशु स्नेहापिर देव आज माझ्या डोळयासमोर 
  प्रत्यक्ष झािा हो गोिर ! 



 
 अनुक्रमिणका 

  माझ्या अतंरंगात िशरून, िवनयानें सद गोष्टी करणारा, 
  िनष्ट्कळ िैतन्य हािि झािा सकिरूप सिन्निहत. 
  िनशून्यिि बििष्ठ झाल्यापिर, एकांित वीर सोड्डळ हािि 
  तुमच्या शरण प्रभुदेवांिे स्वरूप होय. 
 
 शकंर दासीमय्या स्तवन करतात. 
 

८४७ 
 
  िशव-हराच्या आजे्ञनुसार. अवतरिा हो बसवणणा धरणीवर. 
  त्यायोगे, िशवािार-सदािार हे झािे िवख्यात धरणीतिावर. 
  िशवगण-प्रमथगण या मिहमाशािींिा संिार, 
  आढिळिे धरणीवर, तुमच्या शरण संगाने झािे हो पिरस 
  साधल्यापिर, 
  मी नंिदिा मुखवटा, भािनेत्र धारण केल्यानें अहंकाराने घेतिा 
  होता पुढाकार, 
  माझ्यातिे मद झाडून झटकून, संगनबसवणणाच्या कारुणयानें 
  प्रभुरूिप िनराळास अविोकून बिाविो मी िनजगुरू शंकरदेवा. 

 
८४८ 

 
  िनवारल्यािवण कायेिा अहंकार, नि होई पिरहार मायािवकार, 
  मायािवकार पिरहारािवण, नि होई भविनवारण. 
  भव नािशल्यािवण, न होई किग संबंधािे जडण घडण. 
  किगािे नाते साधल्यािवण साध्य न होई सुख. 
  अनुपम सुखं परमशांतीस न िाभे िवरॅाम महानुभावींच्या संगािवण. 
  अशी आहे महानुभावािी मूती संगनबसवणणाच्या 
  कृपेंनें देिखिे हो मी िनजत्व. 
  या कारणे, िनजगुरूशंकरदेवािा शरण प्रभुदेवािे रॅीिरण 
  पाहून झािो बा मी िनकरृत. 
 
 मेदर केतय्या स्तोत् करतात. 
 

८४९ 
 
  माझ्या कायेच्या कळवळास करूनी िनश् िि, गुरूकिगास दािविा. 
  माझ्या मनीिे व्याकुळास करूनी िनश् िि जंगमकिगास मज दािविा. 
  अतंरंग-बिहरंगात झािा हो स्वय, केिा मज पावन. 
  सकि अमरगण मजवर रागावून नेिे होते मज कैिासास ; 
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  सद्रोन्मुग् त मज दावणयास्तव परतुनी आिणल्यानें मज मत्यकिोकास, 
  संगनबसवणणाि माझा गुरू, संगनबसवणणाि माझा परात्पर. 
  या संगनबसवणणाच्या कारूणयानें घनािा घन मिहम अल्लमप्रभुिे 
  रॅीपद देखून मी जगतसे बा गवरेश् वरकिगा. 
 

८५० 
 
  प्राणस्थिी झािी तृप्ती. किग-जंगम-तनुस्थिात झािी तृिप्त. 
  आिारकिग स्थि-गुरूकिगस्थि-हे उभयस्थि होऊन एक 
  िदसताहेत. हे िदसणारे दृश्यिि असे माझा बसवणणा. 
  या बसवणणाच्या कृपेंने प्रभुदेवांिे रॅीिरण अविोकून 
  वाििो बा गवरेश् वरकिग. 
 
 घिट्टवाळ मुद्दण्णा अपला ऄनुभाव िनविेदतात. 

 
८५१ 

 
  पाणयात अग्ननिी होऊनी उत्पित्त, साविीस जािळते. 
  साविी जाळल्यानें झािी हो िवभूती, ती केल्याने धारण, 
  भूमी पाविी मरण. 
  पेटिा आकाश, देवािे देवत्व झािे िवनाश. 
  देवीिा संसार झािा हो िवध्वंस. 
  सांगता न येई ऐशा ठायीं, अगोिर किग होई साकार, 
  झािी तयािी पूजा अगोिर. 
  िि कय्या िप्रय िसद्धकिग प्रभुदेवांिी िनजग्स्थती पाहून 
  म्हणतो मी नाही नाही. 
 

८५२ 
 
  योगािे क्रम न येई साधता; अष्टयोगािी नसे पद्धत, 
  नऊ योगािी नाही रीत, सहायोगािी नाही ग्स्थत 
  धरणीवरिी अग्नन न िशवतां आकाशास 
  किरता आल्यास वास तोि होय योग. 
  ज्ञान नयनािि प्रभा िशवल्यास शिशस घनमन अतंभूकत होणेिी योग. 
  साहीविनतांशी पितने एकदा करूनी संयोग 
  हट्ट िनवारून राहता आल्यास तोि होय योग. 
  घनमिहमावंत अशा प्रभुिा समरसयोग अविोकुन. 
  िि कय्यािप्रय िसद्धकिग नाही नाही म्हणतो मी. 
  



 
 अनुक्रमिणका 

२१ 
 

 सकल ऄसखं्यात महागण प्रभदेुवािें स्तोत् करीत ऄसताना, प्रभदेुव-बसवरािदेव, 
मिडवाळमाििदेव, अिदकरून समस्त ऄसंख्याताना प्रभदेुव अपल्या ऄवतारािे ऄवसान िनरूपण करतात. 

 
८५३ 

 
  अध्याग्त्मक हे काय आहे, ते न जाणता, आिदिा िविार न किरता, 
  अनािदत आपण कोण हे न पाहता, करूनी काय प्रयोजन ? 
  ‘िनशबदं ब्रह्ममुच्यते’ ऐसे घन तुम्ही स्तोत्र केल्यानें िाभिे कां हो ? 
  बसवणणा हा आिदत, सातशें सत्तर अमरगणा समवेत 
  िशवाच्या आजे्ञनुसार आिा हो मत्यकिोकी एका कारणास्तव. 
  आिेल्या महान् कायािी झािी पूतकता- 
  मेळाव्यातीि सकि पुरातन हे ऐकून-तुम्ही सारेजण तुमच्या तुम्ही 
  पहा जाणून िनजत्वािे. 
  आता आमच्या गुहेश् वरकिगािा साकारात नसे संिार. 
 

८५४ 
 
  मरेपयंत कवाियत करीत बसल्यास िढाईिा िदवस कें व्हा येणार ? 
  आयुभर भिजत गेल्यास स्वय होणयािा िदवस कधी हो उगवणार ? 
  शबद-अथक कपजत बसल्यास िनज संपादन कें व्हा होणार ? 
  कायास येऊन, ते कायक हातून घडल्यावर, आता कशास हवे हो 
  मृत्युिोकीिा हव्यास ? 
  मधुररसाने ओथंबिेल्या अमृतफिािा देठ िगोिग गळून पडतो- 
  हाि असे हो यास दृष्टांत ! 
  बसवणणा िन्नबसवणणा आिद प्रथम समस्त 
  गुहेश् वरकिगाठायी, िनजत्व पावून व्हावे हो आता िनकरृत. 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

८५५ 
 
  देव देवा, महाप्रसाद ! 
  देवा माझ्या िवज्ञापनाकडे द्रावे हो िक्ष ! 
  कायेच्या माया  संभ्रमात िदिात मज हा जन्म. 
  तो तुमिा असे िीिा िवनोद. 
  परवादी कसास िावीत असताना. 
  तीनशे साठ मृतांना िदिात प्राणदान, 
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  छत्तीस अपवादांिा केिात िनवारण, 
  अठ्ठयाऐशंी दैवी िमत्कार िमरिविात, तो तुमिा िीिा िवनोद. 
  आिात माझ्या मनीिे माििन्य धुणयास्तव, 
  शून्य कसहासनावर मूती होऊन, तुमिी िनज मिहमा सकि. 
  प्रमथांच्यासमोर दाखवून, मज केिात हो पावन. 
  षड स्थिास मम सवांगी करूनी प्रितष्ठापन- 
  मज केिात तुम्हासमान, तोही तुमिा िीिा िवनोद. 
  हे कूडिसंगमनाथ, माझ्या वमािे सकीि तुज आहे रे देवा अवगत 
  हे प्रभो, मज एकदा द्रावे समजावून करावे हो मम रक्षण. 

 
 प्रभदेुवािें प्रत्त्युत्तर. 

 
८५६ 

 
  कायात होऊनी काया, भावात होऊनी भाव, 
  ज्ञानात होऊनी ज्ञानािा सार, 
  अज्ञानाच्या आधीन न होता िनजपद साध्य झाल्यावर, 
  कसिा तो वमक, कसिा तो कमक; कसिा बोध, कसिा संबंध ! 
  मी तुम्हास सांगणयाजोगे आहे तरी काय ? 
  तुम्ही िविारणयािी अवश्यकता उरिी नाहीं. 
  गुहेश् वरकिगाठायीं गौप्य आहे तरी काय ? तूि सांग बा 
  संगनबसवणणा ? 
 
 बसवदेवािें प्रत्त्युत्तर. 
 

८५७ 
 
  शांित स्थापणयास गेिो पिर ते झािे वेताळ ! 
  ज्ञानतृषा िागल्यांने-परिहत साधणयास्तव 
  दािविे तयास ममकिग. 
  नेम पाळणयास्तव िदिे होते, 
  जातात का तेथून पळून. 
  अिनिमष देहभान हरपून बसल्यांनें मी अभवाच्या ‘महामने’त 
  ( महामंिदरात ) केल्यास प्रवेश िजगुप्सा पुढें करून, 
  धंुडणयास मज धािडिे. त्या स्वतंत्राने. 
  आकं्रदून-थकून, नाि-गात 
  अनंत अवस्थेत, विने रििी एक िक्ष शहाणऊ हजार, 
  आिार-िविारािे वैिित्र्य अभय देऊन पाठिविा तो मज. 
  गुहेश् वरािा शरण दाखिवल्यास जाणतो मी कूडिसंगमरूिपकिगास. 
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८५८ 
 

  जाणातीि िवस्मरण, िवस्मरणातीि जाण. 
  यास जाणून िवसरून आठवल्यास न करी वास, 
  जाणकार कोण आहे हो अगम्य किगास, 
  देऊन प्रशंसा करणाऱ्या व्यवहारास िाभेि कैसे ते ? 
  पाणयावर काढिेिी िोणी, आकाशातीि अग्नन, 
  पवन संियाच्या शबदास आहे का बरे रंग ? 
  गुहेश् वररूिप किग िनराळािे स्वरूप न येई दाखिवता 
  ऐक बा संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ईत्तरतात. 
 

८५९ 
 
  जािणिे म्हटल्यास जाणणयास असे असाध्य. 
  कििततो म्हटल्यास कितनास असाध्य. 
  भावतो म्हटल्यास भावनेस असाध्य, 
  वाङ्गमनास अगोिर किगास जाणणयािी रीत 
  कशी उमजेि गुरू दािवल्यािवण ? 
  गुरू िशष्ट्याच्या मथनानें स्वयंज्योित किगपावतो 
  उदय ही रॅृित आहे का हो खोटे ? 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या महानुभाव मथनानें माझ्यात 
  करावे िनजत्व िनश् िि-हे प्रभो. 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८६० 
 

  मथनाच्या िीिेत होतो का ब्रह्म िनमाण ? 
  पहा बा रॅृित-स्मृतीस न होई साध्य ! 
  पृथ्वीत नसिेिा अिि अशा किगास तो सिरािरात आहे 
  भिरत, असे कसे म्हणता ? येईि संगनबसवणणा ? 
  नसणारा किग जेथे पहावे तेथे आहे म्हणणें ही होय 
  नीळवाता ( अवाई ) 
  अशानें गुहेश् वरकिग न होई साध्य बा संगनबसवणणा. 
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 बसवदेव ईत्तरतात. 
 

८६१ 
 

  अनुभावािवण भग् त  नाहीं पिरपक्व होत. 
  अनुभावािवण किग समरस सुख न होई प्राप् त. 
  अनुभावािवण प्रसाद न देई परमानंद, 
  अनुभावािवण कांहीही न येई हो जाणता. 
  आपल्यात सिन्निहत असल्यावर कशास हवे िशवशरण 
  संग असे येईि कां हो म्हणता ? 
  कूडिसंगमनाथ, तुमच्या अनुभाव गोिष्टस शबद मथन म्हणता 
  येईि कां ? 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८६२ 
 
  भूमीच्या समोर असुनी दार, तीन टोकाच्या खांबाच्या सुळकात आहे 
  एक देऊळ. तेथें आतीि िित्र पाषाणात- 
  नादमूर्ततकिगास रोविे आहे 
  जो एकि बोितो त्याच्याशी तो बोितो. 
  गुहेश् वराच्या िप्रतीस पात्र होणयास्तव बहुबोिीच्या अनुभावािी 
  मज गमे िाज बा संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेव ईत्तरतात. 
 

८६३ 
 
  जािणवेंने जाणतो म्हटल्यास ते असे जािणवेस असाध्य. 
  अजाणतेनें जाणणयािी रीत ती कोणती ? 
  भावाने समरस होतो म्हटल्यास भाव िनभाव म्हटल्यानें 
  न िदसे पुन्हिः भावल्यािवण. 
  वाङ्गमनास अगोिर म्हटल्यास न बोिता िािणे 
  साध्य असल्यािी रीत ती कोणती सांगा मज ? 
  अनेक अक्षरे िमळून होतसे एक शबद पिर. 
  एकेका अक्षरािा अथक रांिहत धरतो कां कोण सांग बा ? 
  तुमच्या बोिीिे तत्त्व एकि आहे िवना आहेत का दोन ? 
  खोि िविार किरता न येई वदता, कृपा करून दावी बा मज करुणा. 
  हे कूडिसंगमनाथा. 
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 प्रभदेुव िनरूपण करतात. 
 

८६४ 
 

  पहा बसवणणा, प्रसाद किग असेंतोंवर, प्राणकिग 
  ही वाता होई भंग. 
  सडकेवर फोडुनी मडके, हुडकल्यास तेथें िमळेि कां ? 
  गुहेश् वरकिगास अन्यठायी हुडकतात कां बसवणणा ? 
 
 बसवदेव िविारतात. 
 

८६५ 
 
  आिदठायी होई साध्य म्हटल्यास ? ते असे त्याच्याही 
  पारपििकडे ! 
  अनािदठायीं साध्य म्हटल्यास ? असे ते त्याच्याही पििकडे ! 
  साध्य असाध्य या मिीन शबदाच्या अतीत असे ? 
  तो किगिि आकिगनानें अिवरळ संपन्न झाल्यानें 
  करता येतो कां हो भेद भाव ? तोि होई हो भव बीज ! 
  माझा प्राणकिग तुमिा प्राणकिग झाल्यानें, 
  तुमिा प्राण तो माझा प्राण, मागतो मी तुम्हास, हे कूडिसंगमदेवा, 
  प्रभो माझा आिदकिग मज दावा ! 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८६६ 
 
  भावून िदठी िनश् िि होऊन अत्याश् ियक झाल्यािे पािहिे. 
  कल्पून मन गंुतून झािे अत्याश् ियक ! 
  गुहेश् वरा, तवठायीं झािा सवक िनवाण संगनबसवणणा. 
  तोि मम प्राणकिग असल्यािे उमजून पािहिे तुम्हास. 
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 िन्नबसवण्णा ्हणतात. 
 

८६७ 
 

  घेऊनी िपिा तो एक, देऊनी शोिधतो हा एक ! 
  यायोगें िौदाभुवनात पाविा िवस्मय वृषभदेव. 
  खोदुनी जमीन, दगड ििखि धुवून सोने शोधणयागत, 
  शोिधत होता तो जंगमाठायी किग, 
  एकिनष्ठेनें पाहता, िशव हा एकरूप होतो. 
  जप समािधठायीं दडल्यानें प्रभुदेव आिात तंुम्ही किग होऊन. 
  असंख्याकिरता केिेिा स्वयपाक तुम्ही एकटेि सेवून झािात तृप् त. 
  तेव्हाि, कूडििन्नसंगय्याठायी किग तुम्हीि असल्यािे. 
  आमच्या संगनबसवणणास झािे हो अवगत. 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८६८ 
 
  िजकडे पहावे ितकडे िदसतसे बसवरूिप वेि. 
  ती वेि उििून पाहता तेथें असे किगरूिप झुबका. 
  किगरूिप झुबका िपळून पाहता असे तो भग् त रसमय. 
  असा अमळोय साधक आहे का हो कोण ? 
  बाहेर प्रज्विित करून दाखिवणारे आहेत का कोण ? 
  बसवगुरूनी माझ्या करस्थि इष्ट किगािी आिद िदिी 
  समजावून, गुहेश् वरकिग स्वरूपािी जाण झािी तुझ्या योगे. 
  हे बाकीिे िोकािदिोक माझ्या मुखी ककिित. 
 
 बसवदेव सागंतात. 
 

८६९ 
 

  शोिधत असिेिी वेि पायास गंुडाळल्यापिर. 
  अपेिक्षत आकांक्षा हाती िाभल्यापिर 
  झािे हे फार िदवसानी पाहुणयांिी भेट झाल्यापिर. 
  पूवी एकदां अिनिमषास देऊ केिेल्या या किगास 
  उल्हास उत्साहानें ओवािळिी मंगळारती 
  नवरत्नािा बांधूनी हार-तोरण, संतोषाने माझे मनानें 
  त्वरेने, िक्राकार िफरून देिखिे दृष्ट. 
  तुटिी-िमटिी मम भवमािा, गुहेश् वरािा शरण 
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  प्रभुदेवाच्या करस्थिी पािहल्यांनें कूडिसंगम या किगास ! 
 

 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८७० 
 

  मम करस्थिी मी अविोिकिा एक महाप्रकाश ! 
  िदसतसे ते महामंगळिि होऊनी िनिय. 
  गुहेश् वररूिप किगािी कांती, - संगनबसवणणास िनवाळी. 
  होऊनी ओवािळती. 
 
 बसवदेव, प्रभदेुवािें आष्टद्धलग अपणास द्राव े्हणून िवनिवतात. 
 

८७१ 
 
  घेतिे अिनिमषानीं मम करस्थिािा इष्टकिग. 
  तुम्ही घेतिात अिनिमषाच्या करस्थिािा इष्टकिग. 
  तुमिे करस्थिि झािे मम परस्थि. 
  ििन्ह नष्ट झािे तरी ििन्ह घेणयािी रीत ती कोणती ? 
  देणारे घेणाऱ्यात गंुतल्यावर, 
  हे कूडिसंगमेश् वर, तुमच्या करस्थिािे किग मज साध्य झाल्यािी 
  रीत ती कोणती ? 
 
 प्रभदेुव सागंतात. 
 

८७२ 
 

  िवस्मरण झाल्यािे देखुन रॅीगुरूनी िदिे मम करस्थिी ििन्ह. 
  ते ििन्ह िदठीत पाविे हो िनरसन, 
  ती िदठी मनी झािी िनमूकिन, ते मन पावे भावात िवमोिन, 
  भाव झािे ज्ञानात िनरसन, ज्ञान झािे समरसाठायी िनरसन 
  आता सांग बा जाणणयािे कोणते उरिे ििन्ह ? 
  तू शोिधत असिेिे ििन्ह तेि होय माझे करस्थि. 
  माझ्या करस्थिासिहत पाविो मी तुमच्यात िनवकयि. 
  माझा िनवकयि किग तुज झाल्यानें साध्य 
  असशी बा तूि पिरपूणक. 
  तुमच्यात महाघनकिग झािे साध्य, गुहेश् वराकिगािी साक्ष, 
  तुमिी अपेिक्षत कामना झािी बा पूणक संगनबसवणणा. 
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 बसवदेव सागंतात. 
 

८७३ 
 

  देवा, िदिेिे किग पुन्हिः घेऊन येणयास 
  धािडिे मज शिशधराने या मत्यकिोकास. 
  तुमच्या मुखानें माझे भव तुटेि म्हणून मी िवस्तिरिा होता 
  हा दासोह, 
  तुमच्या आगमनािी वाट पहात िोटिे होते अनंतिदन, 
  आज माझ्या पुणयाईच्या फळाने मज झािे हो गोिर. 
  पूवीिा संदेह-मािीन्य झािे पिरहार. 
  माझा प्राणकिग तुम्हीि झािात. माझ्या सवांगी झािात 
  हो सिन्निहत. 
  माझी किता करा हो िनकरृत, बा कूडिसंगमनाथ. 
 
 प्रभदेुव कथन करतात. 
 

८७४ 
 
  माझ्या गुरू अिनिमषास पूवी किग िदल्यािे मानू नको माििन्य. 
  तेंव्हा अिनिमषाने तुझ्या हातून किग घेतिा 
  म्हणून नको धरू संकल्प. 
  मागे-पुढे हा सांधा िनवारून िनजाठायी झाल्यावर पिरपूणक 
  देता येते का ? घेता येते सांग बा तूि  ? 
  धरावे म्हटल्यास न गवसे ! द्रावे म्हटल्यास जात नाहीं ! 
  ििन विनाच्या व्यवहारास न होई ते साध्य ! 
  रूपसंियास करूनी िविय, तुज झािे िनजस्वय, 
  गुहेश् वररूपी किग तुज नव्याने द्रावे का सांग तूि संगनबसवणणा ! 
 
 बसवदेव िविारतात. 
 

८७५ 
 
  सकिात नसे तो सिन्निहत पिर िनष्ट्किाठायी िनज 
  असल्यािी रीत ती कोणती ? 
  किगगमाविेिा म्हणून प्रथमगण कुटाळतेनें वदतात.  
  असे असता सांगा मज किगैय मी कसा होणार ? 
  तुमच्या प्रमथाना पटवून होकारार्तथ सम्मित िमळवून 
  मज साधारे ग्स्वकारणया िावून, तुमच्यात करावे देवा 



 
 अनुक्रमिणका 

  ऐय हे कूडिसंगमदेवा. 
 
 प्रभदेुव िनरूपण करतात. 

 
८७६ 

 
  कनदा ही िवरिी आिेल्या भवात. 
  पुढें गुरूकारुणय होताि नुरिे पूवारॅय 
  मृत्युिोकीच्या महगणाना मन पसंत होणयापिर दासोह केल्याने. 
  सकि प्रथमगणानी आपल्याठायी तुम्हास सामावून घेतिे. 
  अगंावर किगधारककाना मी संगमनाथिि जाणतो. 
  तुझ्या सवांगात किगसिन्निहत झाल्यानें,तुझ्यात माझ्या प्राणकिगािे 
  नाते जुळिे हो. 
  िाखावर शहाणऊ हजार प्रमथास्तव केिेिा स्वयपाक 
  माझ्या िशवकिगास वाढून केल्याने संतृप् त, 
  तुझे तनु-मन-धन-प्राण झाल्याने अर्तपत, तुज महाप्रसाद झािे साध्य. 
  आिद किगासिहत मी तुझ्यात पावल्याने अतंधान 
  पूवीिे संकल्प पाविे िनवारण. 
  सवािार संपदा झाल्याने स्वय,ं सवक सूतक झािे िविय. 
  झािे तुझे हृदयकमििि गुहेश् वरकिगािे वासस्थान. 
  तुझ्या करस्थिी झािा आहे तो दैिदप्यमान. 
  पिरशीिन करूनी पहा बा संगनबसवणणा. 
 
 बसवदेवािें प्रत्त्युत्तर. 
 

८७७ 
 
  अगंाच्या हाती किग, मनाच्या हाती िनिःसंसार ! 
  कसे येईि हो बोिता, िभन्न ठेवून प्राणकिग किगप्राण म्हणून ? 
  िदसताहे बाहेर होऊनी ििन्ह. 
  हे कृतयुगात मूर्तत झाल्यािे नोहे करस्थि. 
  हे ते्रतायुगात मूर्तत झाल्यािे नोहे करस्थि. 
  हे द्यापारयुगात मूर्तत झाल्यािे नोहे करस्थि. 
  हे किियुगात मूर्तत झाल्यािे नोहे करस्थि. 
  खािीि सात िोक वरीि सात िोक उत्पित्तच्या पार पििकडेि 
  त्याच्या पूवीिे हे होय करस्थि. 
  संगनबसवणणाच्या करस्थिात गुहेश् वररूिप किग. 
  झळकत प्रकािशत असल्यािे पाहून म्हणतो नमो नमो. 

 



 
 अनुक्रमिणका 

८७८ 
 

  जगत्   स्वयभुं रूिप गणेश् वराने करस्थिी धरून खेळिवताना 
  आिदकिग असल्यािा िविार नाहीं का करीत या िोकीिे जन ? 
  गुहेश् वरा, तुमिा शरण बसवणणा अपेिक्षत किगास धरल्यायोगें. 
  ित्रिोकीं िदसे तो फ त  पुसकट. 
 

८७९ 
 
  प्रळयातीत िवजेता, नि वावरे िवनाशाच्या जवळ ! 
  कळाकुळ आत्म्यािा नोहे तो अगंसंगी. 
  संििनाच्या सुक्ष्मात जाणून पािहल्यास- 
  अिणमािद गुणरिहतािे कग्ल्पत महात्म्यािे मी काय सांगू ? 
  छायेच्या वा कळवळाच्या जवळ न येई हो भावरूप. 
  प्रकाशातीि प्रकाश गुहेश् वररूिप स्वरूप, 
  संगनबसवणणाच्या करस्थिी दैिदप्य होऊन आहे प्रकािशत. 
 

८८० 
 
  गुरूस्थि- किगस्थि-जंगमस्थि-प्रसादस्थि 
  अतंभूकत झािे आहे की हो बसवणणाच्या करस्थिात ? 
  आता कोणासही नसे प्रकटत होत ऐसे किगस्थि ! 
  गुहेश् वरा, अशा या संगनबसवणणास शरणागत 
  होऊन जगतसे हो 
 

८८१ 
 
  जिांत िवरिेल्या गारापिर, 
  किगाठायी समरस पाविेल्यास म्हणता येते कां हो देही ? 
  ज्योितत एक झािेल्या कपूकरापिर ? 
  कूडििन्नसंगय्या, तुमिा शरण बसवणणािी 
  असे हो अतंग्स्थती. 
 
 िन्नबसवदेव, बसवदेवािंी स्तुती करतात. 

 
८८२ 

 
  जगि आपण, आपणि जग, ही जाण िवरून, 
  घन वेद्र रूप होऊन, अन्यरिहत अनन्य जाणणयास आहे का हो वाव ? 



 
 अनुक्रमिणका 

  िनरंजन िनज ििदू्रप झाल्यानें आपण. 
  ज्ञान हेिि आपण म्हणणयाच्या ममकारास नि अवकाश. 
  मी-तू पणा नाहींसे होऊन उरिेिी ग्स्थती सांगता येईि कां हो ? 
  अनुपम सार सवकस्व आहे हो कूडििन्नसंगमेश् वर, तुमिा शरण 
  बसवणणा ! 
  
 बसवदेव अदराने वदतात. 
 

८८३ 
 
  हरपिी माझी तहान, झािी माझी इच्छा पूणक. 
  संकल्प झािे क्षीण, िाभिे हो मज स्वय. 
  तुम्हास पाहून माझे नयन मंगळमय होऊन पाविे िवकसन. 
  आतिे-बाहेर. जे बाहेरिे तेि आतिे यािी झािी मज जाण. 
  प्रभु कृपेनें कूडिसंगमनाथाठायीं, रािहिो हो मी अिभन्न. 
 

८८४ 
 

काय सांगू कसे वाणू हो एकािे दोन न होणयािे ? 
कोणत्या प्रकारे सांगू कसा मी सांगू दोन्हीिे एक न होणयािे ? 
अिवरळ घन किगैयािे महादानी कूडिसंगमदेवि जाणे. 

 
८८५ 

 
  घन गंिभर महाघनाठायीं मी घनािा घन झािो आहे. 
  कूडिसंगमदेव, या महा प्रकाशाठायीं प्रकाश होऊनी रािहिो हो मी 
  शबद मुनध झाल्यािे ते कसे काय सांगता येईि मज ? 
 

८८६ 
 
  दश-िदशा भूमी-आकाश यािे कांही मज नाहीं देवा समजत. 
  ‘किगमध्यें जगत् सवं’ हे कांहीं मज नाही हो कळत. 
  सागरात पडिेल्या गारागत, होऊनी िभन्नभाव िवरिहत 
  िशव िशवा म्हणतो हो मी हे कूडिसंगमनाथ. 

 
८८७ 

 
  जाण होईपयंत केिी मी पूजा, करीत होतो अिकना, 
  जाणीव होईपयंत गाऊनी केिे स्तवन, 



 
 अनुक्रमिणका 

  जाण िनवारण, नष्ट िवस्मरण, भाव िनभाव होऊन, 
  िनज झािे अतंमुकख, कूडिसंगमदेवाठायीं, 
  मी झािो सवक िनवासी देख. 
 

८८८ 
 
  ज्ञानातीत ज्ञान अवरांिहल्यानें, 
  ज्ञानातीत िवस्मरणातीत िनज होऊनी िनश् िि. 
  झािे हो िननाम ! पावे ते िनष्ट्पित्त ! 
  अगम्याठायीं गमन िनरसन. िनश् ििात पावे हो िनराळ. 
  कूडिसंगमदेवाठायीं झािे शबदमुनध. 
 

८८९ 
 
  देवा, अतंरंग बिहरंग आत्मसगं हे आहेत हो एकि. 
  नाद-कबदु-कळातीत आिद आधार हेही असती एकि. 
  आरूढ संयोगािे सुख कूडिसंगमदेवासि ठाऊक. 
 

८९० 
 
  समस्त गाढ काळोखािे िनमूकिन झाल्यािे ठाव देख ! 
  प्रकाशािी प्रभा होऊनी कसहासन, 
  प्रकाशाच्या प्रभेिे समरस संयोग कूडिसंगमनाथासि असे िविदत. 
 
 िन्नबसवण्णा समरसानुभाव सागंतात. 

 
८९१ 

 
  ज्ञानारॅयािा जाणूनी संग होता तो अभंग, 
  भावाठायीं सपक दंश होऊन, तो िवरॅिमिा 
  आकार प्राणात, भावात पूणकता, िनभावात िनरत. 
  कूडििन्नसंगमनाथ, िनणकय सकिारॅयात. 
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८९२ 
 

  स्नेहाच्या सुखास िगळिे हो नजर, नजर सुख िगळिे िमिन. 
  िमिनािे सुख िगळिे आकिगन. 
  अकिगन सुख िगळिे संग, संग सुख िगळिे समरस. 
  समरस सुख िगळिे परवश, परवशािे सुख 
  कूडििन्नसंगमनाथासि िवहीत. 
 

८९३ 
 

  जाणावािून जाण, िवस्मरणावािून िवस्मरण. 
  पाहणयावािून दृिष्ट, समरसावािून संग. 
  एकहोणयावािून समाधीग्स्थती सुग्स्थर पाविेिेि किगैय होय. 
  हे कूडििन्नसंगमदेवा. 
 

८९४ 
 
  ज्ञानातीत परवशतेिे शबद न येई जाणता. 
  जाणल्यास त्यास तेि होई भंग 
  ज्ञान िवरून िवस्मरण नष्ट झाल्यािा भास होंणे अशा ज्ञानास नसे 
  हो िनणकय. 
  ज्ञानातीि बुिद्धस करूनी भस्म केल्यास धारण. 
  कूडििन्नसंगमदेव होई सवक िनवासी. 
 

८९५ 
 
  काय सांगू हो कसे मी वाणू आरॅयिवरिहतािे ? 
  काय सांगू कसे सांगू या नाम िननामािे ? 
  काय सांगू मी कसे सांगू हो सार स्वरूपातीतािे ? 
  काय सांगू कसे सांगू हो देवा, िक्रयातीत जुळिेिे ते नाते. 
  कूडििन्नसंगमनाथ, मी पणा झािा हो नष्ट 
  कोणती द्रावी उपमा त्यास ? 

 
८९६ 

 
  दृष्ट नष्ट झािे त्यास कोणता देऊ दृष्टांत ? 
  भाव नष्ट झाल्यािेि दृष्टांत ! 
  भाव नष्ट झािे त्यास कोणता दृष्टांत ? 
  स्वय-पर न जाणणेंि होय दृष्टांत ! 
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  स्वय- पर न जाणल्यािी साक्ष ती कोणती ? 
  कूडििन्नसंगमनाथ म्हणणेंि दृष्टांत ! 
 

८९७ 
 
  न म्हणता येई त्यास सहज, न म्हणता येई िनज; 
  न म्हणता येई हो खंिडत, 
  न म्हणता येई पिरपूणक, कांहीि न म्हणता येई हो 
  कूडििन्नसंगमनाथाच्या किगैयास. 
 

८९८ 
 
  नोहे हो मी पण, नोहे तू पण, नोहे स्वय, नोहे पर, 
  नोहे जाण, नोहे हो िवस्मरण, नोहे आत, ना बाहेर. 
  नोहे कूडििन्नसंगमदेव हा शबद मुळातिि. 
 

८९९ 
 
  तनु िनराकार दडिे िनरवयिांत, 
  मन िनराकार दडिे ते िनरवयांत, भाव िनराकार दडिे िनरवयिात 
  िनशून्य हे बयिुठायी होऊनी एक झािे परवस्तु 
  कूडििन्नसंगमदेव ही वाणी त्याति िपिी. 
 
 मिडवाळमाििदेव ऄनुभाव कथन करतात. 
 

९०० 
 
  दडिे िनत्य हे सत्यात, सत्य हे दडिे हो आिारात, 
  दडिे आिार अनुभावात, अनुभाव दडिे ज्ञानात, 
  ज्ञान दडिे मनोियात, मनोिय झािे हो महाघन, 
  कििदेवरदेवा, हेि होय तुमिे िनजैय. 

 
९०१ 

 
  तनु नष्ट, मन नष्ट, नष्ट स्मरण, नष्ट भाव, ज्ञान नष्ट; 
  या पािही नष्टांत झािो हो मी नष्ट. 
  त्या नष्टांत तूही झािास रे नष्ट. कििदेवरदेव हे शबद, वदे 
  ‘िनिःशबदं ब्रह्म’ ! 
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९०२ 
 

  जाणातीत खूण तेि िवस्मरणािे बीज. 
  खूणािे िवस्मरण िगळुनी ज्ञान 
  वेद्र झाल्यावर घनािे घन, आपणि होय हो पिरपूणक. 
  कििदेवरदेव हा वाङ्गमनास असे अगोिर. 
 

९०३ 
 
  माझे आयत अवधान झािे िनवारण ! 
  माझे स्वायत भेद झािे िनरसन ! 
  माझे समाधान होऊनी पिरपूणक. 
  देवारे, माझी जाण िनजाठायी पाविी िनष्ट्पित्त. 
  कििदेवरदेवा, तुजठायीं झािो मी शबद मुनध. 
 

९०४ 
 
  नुरे तन, नुरे मन, नुरे भाव, नुरे वासना, 
  िनज हेिह नुरे, नाम सीमा शून्याठायी झाल्यानें एक, 
  कििदेवरदेवाठायीं, अन्य न उरता झािो एक. 

 
 हडपदअपण्णा ऄनुभाव सागंतात. 

 
९०५ 

 
  िझजिी माझी तनु तुमच्या सेवेत, 
  झुरिे माझे मन तुमच्या स्मरणात, 
  माझी जाण तुमच्या घनात झािी जीणक, 
  िनश् िि िनजैय पावून बसविप्रय कुडििन्नसंगमनाथ, 
  तू-मी पणािे काय झािे हे मज नि अवगत. 

 
९०६ 

 
  माझे आिार-िविार झािे बसवणणास अपकण. 
  माझे अवधान-अनुभाव झािे बसवणणास अपकण. 
  माझे सवािार संपन्नत्व झािे वेद्र बसवणणाठायी, 
  झािो मी िनज िनवासी बसविप्रय कूडििन्नसंगमदेवाठायी. 
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९०७ 
 

  वेगाने िढून पोहोििो नाहीं. पोहोिून पुन्हिः उतरिो नाहीं. 
  एक झािो म्हणून नाही केिे कितन. 
  बसविप्रय कूडििन्नसंगमदेवाठायीं शबदास नुरे स्थान. 
 
 सोड्डळबािरसा स्वानुभाव िनरुिपतात. 
 

९०८ 
 
  मन कायारूिप कसहासनावर प्राणरूिप किगमूर्तत साकारून 
  ध्यानरूिप हस्तानें िशवून करीत असता पूजा, 
  हळु हळु आवती भोवतीिा संसार िनिःशून्याठायी झािे एक 
  तू-िम हा भेद िनवारून महादानी सोड्डळाठायीं 
  पावे हो िनज किगैय. 
 

९०९ 
 

  अगं हे किगािे घरटे झािे. किग हे अगंािे झािे घरटे. 
  अगं-किग-संग हा सांधा होऊनी नष्ट पावे िनजकिगैय. 
  भाव-िनभाव िनष्ट्पित्तठायीं 
  महादानी सोड्डळास झािे हो सवकिनवाण. 
 

९१० 
 

मम अष्टिवधािकन षोडषशोपिारािे संबंध तोडुन 
वदतसे सोहं सोहं. सोहंच्या सुखािी गोडी. 
महादानी सोड्डळाच्या भोजनास वाढून 
झािो मी िनज िनवासी, त्यायोगे, झािो मी नाम-सीमातीत. 

 
 ऄक् कनागलािंबका स्वानुभाव िनवदेन करतात. 

 
९११ 

 
  माझी तनु िन्नबसवणणाच्या बयिु यात पावे समरस. 
  माझे मन संगनबसवणणाच्या िनजपदात पाविे समरस, 
  माझा प्राण प्रभुदेवाच्या बयिु यात पाविे समरस. 
  बसविप्रय िन्नसंगमदेदाच्या शरणानी प्रत्येकानी िवभागून 
  घेतिे, मज कांहीि नाहीं उरिे. 



 
 अनुक्रमिणका 

  महाघनाठायी झािे हो मी िनजिनवासी. 
 

९१२ 
 
  मम कुळीिे सूतक केिे बसवणणानें िनमूकिन, 
  माझ्या िजद्दीिे सूतक केिे बसवणणाने िनवारण. 
  मम तनु सूतक केिे बसवणणाने िनरसन, 
  मम मन सूतक, मम प्राण सूतक, मम भाव सूतक 
  केिे बसवणणाने िनवारण. 
  बसवणणानें जाण-अजाणतेच्या भेदापासून केिे हो मज मु त. 
  बसवणणानें आपल्याठायीं मज िदिे स्थान. 
  आपण मजठायी व्यािपिा हो बसवणणा. 
  िनज िनवकयि समािधच्या िनजिनवासािे कवाड 
  दािवयिा हो मज बसवणणा. 
  बसवणणा िप्रय िन्नसंगमदेवाच्या हृद कमिी स्वय 
  करूनी ठेिविा मम िपता मज संगनबसवणणा 
 
 मोिळगे मारय्या अपला ऄनुभाव िनरूपण करतात. 
 

९१३ 
 
  माझी जाण-अजाणपण झािे हो बसवणणास अपकण. 
  भाव-िनभाव झािे बसवणणास अपंण. 
  माझे अतंरंग-बिहरंग झािे बसवणणास अपकण. 
  तू-मी हे झािे हो बसवणणास अपकण. 
  अशा प्रकारे मजिाि मी बसवणणास िनवेदन करून 
  कोणत्याही अविंबावािून िनरािंबात झािो हो मी 
  िनवासी िनिःष्ट्किंक मग्ल् िकाजुकनािः 

 
९१४ 

 
  ‘ब’ म्हटल्यानें आिो बसािनध्यांत ‘स’ म्हटल्याने झािो हो स्वय. 
  ‘व’ म्हटल्यानें झािो िनरवय. 
  बसवणणाच्या िनजपदी अिभन्नतेनें झाल्यानें समरस, 
  नमो नमो म्हणणयािी नुरे हो मज अवश्यकता. 
 
 डोहार कक् कय्या अपला स्वानुभव सागंतात. 

 
 



 
 अनुक्रमिणका 

९१५ 
 

  माझ्या कष्टकुळीिे सूतक, तव हस्त स्पशानें झािे हो पिरहार. 
  शुि शोिणतािे सूतक, किग स्पशानें झािे िनराकार. 
  मम स्पर्तशत सुख सारे किग मुखास अर्तपल्यानें 
  मम पंिेंिद्रयें पाविे हो िनरसन, अिभनव मग्ल् िकाजुकना, 
  तू स्पर्तशल्यानें मी झािो देवा िनिःशून्य. 
 

९१६ 
 
  स्मरणयास नि जाणता येत, िनधारास न येता येत, 
  असा आहे मी मनिवरिहत, 
  भावणयास न येई, वागणयास न येई, भाव झाल्यानें िनभाव 
  मज न कळे ध्यान मौन, झाल्यानें तेि ध्यानातीत. 
  ज्ञातृ-ज्ञान-जे्ञय याच्या होऊनी अतीत, 
  अिभनव मग्ल् िकाजुकनाठायीं झािो हो मी परमसुखी. 
 
 ऄशा प्रकारे सकल प्रमथगण अपापल्या िनिपदािे रहस्य िनरूिपल्यानंतर शवेटी, प्रभदेुव अपला 
स्वानुभाव िनरूिपतात. 
 

९१७ 
 
  मनाच्या अरांानें स्मरल्यािे कितन केिे िनश् िि जनन मरण. 
  ज्ञान ज्योितिा उदय पावे हो भानुकोटीच्या अतीत. 
  स्वानुभावािा उदय ज्ञानशून्यांत पावे अंतभूकत. 
  त्या घनािे कसे काय सांगू देवा गुहेश् वरा. 

 
९१८ 

 
  िनर्तवकल्प अशा िनजाठायी, िनरहंकाराभावात किरतसे मी वास. 
  पािहिें  म्हणावे तर पाहणयािे नसे कांही. 
  ऐकिे म्हणावे तर ऐकणयािे नसे कांही. 
  घन िनरंजन प्रकाश सामावल्यािे कसे काय सांगता येईि हो 
  मज गुहेश् वरा ! 
 

९१९ 
 
  पाहतािि घन अवरांिहिे मन. 
  पाहता पाहतािि झािे महाघन 



 
 अनुक्रमिणका 

  त्याठायींि पावे हो िविीन, तद्यत शबद मुनध झाल्यािे कसे काय 
  सांगता येईि गुहेश् वरा. 

 
९२० 

 
  अमूतक परवशतेच्या सुखािी गोडी न कळे परवशतेिवना, 
  या वाणीस ना ठाव. 
  खुणािवना, ज्ञान संपािदल्यानें झािी समरस या अथकहीन बोिीिी 
  मज वाटे हो िाज गुहेश् वरा. 
 

९२१ 
 
  उपमेस उपमा देणयास न आल्यानें घोिषिे उपमातीत म्हणून उपमा 
  किरते रुदन 
  जाण हे जाणाच्या मागे दडल्यािें न जाणल्यानें 
  जाण हे खेळतसे खुणास धरून. 
  ध्यान हे ध्यान करणयास न जाणता त्याति 
  ध्यानास त होऊन झािे तेथेिि िनश् िि. 
  ज्ञातृ-ज्ञान, जे्ञयास होऊनी असाध्य, 
  ज्ञानासहे वेद वेद िवज्ञान असे संबोिधल्यानें, तत्वमिस या  
  वायािा अथक ठरिा हो खोटा. 
  सिच्चदानंद असे संबोिधल्यानें, दै्यतादै्यत ब्रह्मवादी सगळे झािे हो संहार. 
  येऊनही न येता, समीप होऊनही न होता, आहे तो िनश् िि 
  िनराळ गुहेश् वर. 

 
९२२ 

 
  मी-म्हणणेंि प्रमाण, तूि म्हणणें प्रमाण, स्वय म्हणणे प्रमाण, 
  पर म्हणणे प्रमाण, प्रमाण म्हणणे हेि प्रमाण, 
  अप्रमाण म्हणणेही प्रमाण, गुहेश् वर म्हणणेही होई प्रमाण. 



 
 अनुक्रमिणका 

२२ 
 

 बसवदेव, िन्नबसवदेव, प्रभदेुव अिद करून ऄसंख्यात महागण अपापल्या िनिपद िनिैक्यािी 
रीत सागंतात, ते ऐकून प्रभदेुव अपल्या िनिपदािे िववर िनविेदतात, सकल ऄसंख्यात महागणाना 
िनवाहस्स्थतीगितिे िनरूपण करतात. 

 
९२३ 

 
  सरिी अवधी, उरिा हो व्यवधान, 
  िनज हे िनजात सामाविे, ऐक बा बसवणणा ! 
  किियुगात पुढें राहू नये िनजशरणाने; 
  बसवणणा िि तू, आता कप्पडी संगमदेवाठायीं पावणयास ऐय, 
  िन्नबसवणणा तंू जा, उळवीत िनजपदी पावणयास ऐय. 
  मिडवाळमािीदेवा, तू हो महाठायी ऐय. 
  सोड्डळबािरस आिदकरून सकि प्रमथगण िनवकयि 
  समाधीत व्हावे हो िनजैय. 
  अनुभवाने किगाठायी करतात प्रवेश. 
  जाणारे जातात काया सामावून कैिासास. 
  कायासिहत तुम्ही सारे यावे हाि उपदेशमंत्र असे अटळ. 
  आम्हास कदळीत प्रवेशून िनजाठायीं ऐय पावणयािे 
  िाभे परमानंद हीि असे हो तुम्हा सकिाना आमच्या 
  गुहेश् वरािी आज्ञा. 
 
 बसवदेवािद प्रमुख ऄसंख्यात गणांना िनिसमाधीच्या िवस्तारािे िनरूपण करून प्रभदेुव िनरोप 
घेतात. कल्याण सोडून रॅीिगरीस िात ऄसताना गोरक्ष नावाच्या िसिंपुरुर्षास पाहून त्याच्याशी ििा 
करतात, त्याच्या वज्रदेहास ऄिसताळपत्ाने तोडून, पारखून पाहतात. गोरक्षास ईपदेश करून कदळीस 
िातात. कदळीच्या द्यारात ईभारून िनरुिपतात. 
 

९२४ 
 
  कायारूिप कंथा धारण केिेिा असो तो ब्रह्म, 
  असो िवष्ट्णु, असो रुद्र, असो ईश् वर, 
  सदािशव, पंिमुख- दशभुज-ित्रनेत्र असो तयास, 
  तळपायी डोळा, सवांग डोळा, नंदी वाहन, 
  रुद्र, गंगाधर, गौरीपती कोणीही असो तो- 
  तयास माया ही छळल्यावािून न सोडी देख. 
  कायारूिप आड पडदा देऊन, कैिासात वास करीत असता 
  कदर नसिेल्या रुद्रानें मज करूनी िेंदामेंदा 
  जिमनीत घातल्यानें, येऊनी तोडिी मी भवािी वेि ! 



 
 अनुक्रमिणका 

  भूतकािीन भयास िभवुन, भिवष्ट्याच्या परिोकीिी गित अव्हेरून. 
  वीट येऊन केल्यास िनवारण, पुणय पाप या दोनीिा झािा हो  
  नायनाट. 
  गुहेश् वरानें िवस्तारिेल्या संसार सागरास ओिांडुन, मी 
  िनत्य िनवासािे दार पाहून, केिा हो मी त्यात प्रवेश नतमस्तक 
  होऊन. 

 
 कदमळीच्या पुढील द्यारी ईभारून अपले िनित्व िाणलेले प्रभदेुव त्या कदमळीत प्रवशे करून 
िनरवयलाठायी िनवासी होतात. 

 
९२५ 

 
  कायारूिप महा कदळीिा िवजेता नाहीं हो मी पािहिा. 
  संसारसागररूिप सप् तसमुद्रांनीं घातिा आहे गराडा. 
  भवरूिप महा अरणयात पंिेंिद्रयरूिप िवषािा पाऊस पडत आहे 
  जोरांत कोपरूिप व्याघ्र आहे तेथें वावरत, 
  अष्टमदरूप माजिेिे हत्ती वाटेंत आडवे येताहेत. 
  कामरूिप मुसळधार पाऊस आहे पडत. 
  मत्सररूिप महासपक अगंारा ओकतो आहे.आशारूिप पापीिे िेकरू. 
  फाडफाडून खात आहे. तापत्रयरूिप अग्ननवषाव- 
  पाय ठेवू देत नाही. अहंकाररूिप पवकत आडवे पडिे आहेत. 
  पंिभूतरूिप भूत पे्रतािे भय पाहवत नाहीं. 
  मायारूिप राक्षसी कच्च ेखात आहे. िवषयरूिप िवहीर वापरू नये. 
  मोहरूिप वेि गंुडाळीते पाया. 
  मोहरूिप तीक्ष्ण धारेिा हत्यार म्यानेच्या बाहेर काढू नये. 
  अशा या कदकळीिा प्रवशे करणें न जाणता, देव-दानव- 
  मानव समस्त मितहीन होऊन, मोहून बाहेर गेिे पळून. 
  तळपायीं डोळा. अंगांग डोळा असिेल्यांिे मस्तक सवांग 
  नाहींसे झािे. 
  अशा या कदकळींत काढुनी वाट, काटेंकुट्ाना न िशवतां केिा हो 
  प्रवेश. 
  मागिे सोडून पुढे सरसावून कजकूनी झािो मी पार. 
  गुहेश् वररूिप किग िनजसमाधीत होऊन सुग्स्थर 
  परवशतेंने िनराळात झािो हो िनराळ. 
 
 प्रभदेुव िनिपदी ऐक्य झाल्यावर त्यािंी बसवदेव स्तुती करतात. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

९२६ 
 

  किग गंिभर मन झािे की हो िनरसन ! 
  जंगम गंिभर संिार झािे की हो िनगकमन ! 
  प्रसाद गंिभर रूप झािे हो िविीन ! 
  आिार गंिभर अवयव झािे की हो िक्रयािवरिहत ! 
  ज्ञान गंिभर िािी बोिी झािी कीहो ग्स्तिमत ! 
  कूडिसंगमदेवाठायी, प्रभुदेव पावल्याने िनजत्व 
  बसवणणा त्या संगेि पाविा हो देवा सािनध्य. 
 
 िन्नबसवदेव कथन करतात. 
 

९२७ 
 
  मम अनुभावािा तंू असशी अगम्य, मम ज्ञानािा तंू िवरॅाम, 
  मम भावािा तू क्रम, 
  मम िनजािा तू उत्तुगं, मम मनिःशांितिा तंू मेरू, 
  मम मनीिा तंू मिहमावंत, कुठे िपिे रे तुझे संििन, 
  हे किगदेवा, तुझे नाम कुठे िोप पाविे रे ? 
  हे परमगुरो, कूडििन्नसंगमदेवाठायीं, शेष न उरता 
  उजिळल्या कपूकरापिर झािास कीं हे प्रभो. 
 
 मिडवाळमाििदेव या संदभात स्तुती करतात. 
 

९२८ 
 
  अष्टतनुिे िनष्ठापरत्व सांडून परवस्तुठायीं िनश् िि िनजत्व 
  झाल्यािे पहा हो ! 
  दश प्राणास करूनी िनश् िि, तयास िपळून जाळल्यानें 
  स्फुरिेिा हा घनिैतन्य पहा हो ! अिवरत िनष्ठा. 
  पिरपक्व होऊन देठ गळुन पडिेल्या सिच्चदानंदािी पहा हो ही रीत 
  कििदेवरदेवा, प्रभुदेवांच्या या महतीस म्हणतो मी नमो नमो. 
 
 सोड्डळबािरसा स्तवन करतात. 
 

९२९ 
 

  िनजतत्त्वािे िनरवय पावे िेतन, 
  कितनकारािा परीस घनात झािा िविीन. 



 
 अनुक्रमिणका 

  भ तांिे भानय पावे हो मुग् त. 
  बसवणणा-िन्नबसवणणाच्या ‘महामनें’त महादानी. 
  सोड्डळािा शरण प्रभुदेव िनरवयिात पावल्यानें िविीन, 
  सत्यिोकीिे उघडे हो कवाड. 
 
 सोड्डळबािरसा द्धलगैक्य झालेले पाहून बसवदेव ्हणतात. 
 

९३० 
 
  आमच्या शरणाना ना मरण, 
  आमच्या शरणाना ना मरणािी जाण, 
  खऱ्या अथानें नसे हो मरण, किगाठायी उदय पाविेल्या 
  िनजैयना, त्या किगाठायीि असे तयाना स्थान, नसे अन्य ठाव. 
  कूडिसंगमदेवािा शरण सोड्डळ बािरस िनजकिगािी 
  काया दुभंगून िशरल्यािी उपमा देणयास नसे हो वाव. 
 

९३१ 
 
  ऐका हो ! राजािा िविार, संपित्त आिण शंृगार हो मत्यक िोकी 
  नसे हो ग्स्थर !  
  कल्याणािी झािी नासधूस, पडिे हो कल्याण ओस, 
  हे ताडिे िोकीच्या जनाने. िशवािाराच्या अिभमानानें, 
  जगदेव-मोल् िेयबोमणणा पुढें सरसावून, िबज्जळािा केिा वध. 
  कूडिसंगमदेव आपल्या हातानें आज्ञा टािकिा खोडून. 
 

९३२ 
 
  धािडिे कत्यानें मृत्युिोकी येथें बांिधिे महामने. 
  उगिळत जीवन जगतसे मी सत्य शरणांिा सेवक दास होऊन. 
  परतुनी ये अशी आज्ञा कत्यािी झाल्यास, 
  कूडिसंगमदेवािी आज्ञा मानतो मी महाप्रसाद मानून. 
 
 या प्रसंगी बसवदेव सकल ऄसंख्यात महागणानंा अपापल्या िनििनवासास पाठवीत, अपणही 
द्धलगैक्य होणार ऄसल्यािे कथन करून िनरोप घेतात. 

 
९३३ 

 
  मी आहे हो तुमच्या वीरांिा वीर, मी आहे हो तुमच्या 
  दासांिा दास 



 
 अनुक्रमिणका 

  कूडिसंगमदेवाच्या समस्त शरणाना संगनबसवािी िवज्ञापना ; 
  आजे्ञिी झािी आता पूतकता; िनजपदी होणयास एकरूप करावी बा 
  मजवरी कृपा. 
 

९३४ 
 
  माझ्या िुका न येई हो मोजता असती ते अगिणत; 
  िुकतो मी वागणया, िुकतो मी बोिणयात, 
  करूनी िुकतो वाढुनी िुकतो, 
  िुकतो िमळुन िमसळुन, िुकतो जाणुन, 
  माझ्या िुका न धिरता मनी, नका आणू िित्ती, 
  कूडिसंगमेश् वर हा माझा भ्रतार. आपल्यात होणयास्तव 
  एकाकार, मज धािडिा हो बोिावण. 
  सकि िशवशरणाना म्हणत शरणु िनरोप घेणयािी असे मज त्वरा. 
 

राग : आिहर 
 

  शरणू शरणू जमिेल्याना वदती मी शरणू. 
  अिि किगास केिे प्रसन्न अशा शरणाना शरणू ॥धृ ॥ 
  हस्तिि माता, दृिष्टि िपता 
  घेतिे मी जनन अयोनीत. 
  गुरू साक्षीनें बांिधिे कंकण. 
  िशविि माझा पित जाण ॥ १ ॥ 
 
  माय बाप तू  बंधु बांधव 
  िशवभ तीि होय माझे माहेर 
  सगळे िमळुनी तुम्ही पाठवा  
  ममनाथाच्या घरा ॥ २ ॥ 
 
  िगनात शरणांनी नेसिविी साडी 
  फाटिी साडी झािी किधी 
  शरण स्वतंत्रशीि परमज्ञानी 
  सावध केिे मज, नये परतुनी ॥ ३ ॥ 
 
  तुटिी माझी तो भवमािा 
  तुमच्या कारुणय प्रसादायोगें 
  ना भव आिणक, ते तुम्हा कळे 
  आहे हो मी तुमिा बाळ ॥ ४ ॥ 
 



 
 अनुक्रमिणका 

  िमटतो तोंड, जोिडतो हात 
  प्रितशबद नाहीं मी बोित 
  मम मस्तक शरण िरणावरिे 
  न झाल्याने ते दूर ॥ ५ ॥ 
 
  नानािरती करूनी पितस प्रसन्न 
  एक झाल्याने स्नेह िमिन 
  सांगता न येई ऐकणयास नसे वाव 
  अन्य शबदास ना ठाव ॥ ६ ॥ 
 
  शबद िनशबद झािे माझे आता 
  कूडिसंगमदेवाठायी पावे िय 
  मन अल्लम प्रभु िरणी 
  पावल्याने स्वय ॥ ७ ॥ 

 
 बसवदेव महागणािंा िनरोप घेउन, अपल्या घरातील ईपकरण द्धलगिंगमाना देउन सातश ेसत्तर 
महागणाना िनिपद प्रािप्तिे िनरूपण करून पाठिवतात. अपल्या समयािारािे तीनश े छत्तीस हिार 
िंगमाना िन्नबसवण्णाचं्या स्वाधीन करून कप्पडी संगमनाथाच्या रॅीपद सािनध्यात येउन सगमनाथास 
िवनवणी करतात. 

 
९३५ 

 
  हे बापा भवदुिःखात जन्मिेिा नसे हो मी प्राणी ! 
  आता मज ना जनन, ना मरण. 
  आहे मी, जनन मरण या दोन्हीच्या बाहीर 
  तुम्ही सोपिविेिे महान् कायािी केिी हो पूतकता, 
  आता तुमच्यात ऐय करून घ्या देवा कूडिसंगमनाथा ! 
 

९३६ 
 
  देवारे, पूवी झािे होते रे िवस्मरण, त्यायागें हे भवबंधन, 
  देवा, तव िीिा िवनोद सूत्रानें, एक िक्ष शहाणऊ हजार 
  गाियिो मी गीत, दासोहरूिप महाघन समूहात, मज ठेविात. 
  तुम्हीि िमरिविी हो तुमच्या भग् तिी घनता. 
  परवादी िबज्जळ महाराजाशी उभे केिे संघषक, 
  तीनशे साठ मरण पाविेल्या प्राणयास देणयास िािविे जीवदान, 
  छत्तीस अपवाद कजिकिात, प्रशंसनीय अठ्ाऐशंी दैवी 
  िमत्कार घडिवतात. 
  मत्यकिोकीच्या महागणांिा शेष प्रसाद मज वाढून केिात माझे पािन. 



 
 अनुक्रमिणका 

  तुमिे महागण होऊनी प्रसन्न माझ्या सूतकािे केिे िनरसन. 
  प्रभुदेवांच्या कृपेंने प्राणकिगािे नाते झािे मज स्वय. 
  तुम्ही आज्ञािपिेल्या कायािी झािी हो पूतकता 
  आता मज तुमच्यांत करा एकरूप देवा कूडिसंगमनाथा. 
 

९३७ 
 
  देवा, ज्वािेतीि कपूकरािे उरते का हो राख ? 
  अवकाशातीि मृगजिास असतो कां ििखि ? 
  वायुस िमसळिेल्या पिरमळास असते कां हो िनमाल्य ? 
  तुम्ही मनापासून प्रसन्न झाल्यावर असू शकेि कां हो मज भव ? 
  कूडिसंगमदेवा, तुमच्या िरण कमिी द्रावा बा  मज ठाव. 
 
 अता ऐक्य : 
 

९३८ 
 
  शरण नात्यातिा ऐय पावताना, 
  हरी ब्रह्मािद तेहतीस कोटी देवता, उघे िांगुभिा ही 
  घोषणा करीत असताना, 
  ऐय होणयािे बसवािे स्थान कोणते म्हणजे ; 
  अगंकळेच्या उजवीकडे ब्रह्मस्थान, डावीकडे नारायण स्थान, 
  मज नको हो ऐसे स्थान ! 
  कंठ िवषस्थान, तोंड पाणयािे स्थान, नाक वायुिे स्थान, 
  डोळे अग्ननिे स्थान, जटा गंगािे स्थान, भाळ हे िंद्रािे स्थान 
  डोयािा मागीि भाग सूयािे स्थान, िरण अष्ट िदक पािकांिे स्थान 
  गुह्य कामािे स्थान, हस्त ित्रशूि-कपाि-खड वांग, डमरूिे स्थान 
  नको हो मज हे सारे स्थान, कूडिसंगमदेवा, 
  मज द्रा उघडून तुमिे हृदयकमि अतंराळातीि एकपीठािे 
  कसहासन. 
 
 ऐक्य- 

 
राग : गुज्जरी 

 
  एक तंू होशी अनेकही होशी 
  का बरे देवा मज तंू पीिडशी 
 
  हे परमात्मा तंू मजवर रागावुन 



 
 अनुक्रमिणका 

  धरणीवर धाडल्यािे काय रे कारण ? ॥ १ ॥ 
 
  तहानिेल्या अिनिमषास 
  साग्ल्वक उमजुन दािविे मी किगास ? ॥ २ ॥ 
 
  उपकार केल्यानें आिो मजवर अपिकतीिी वेळ 
  शांित करणयास मी गेिो रे पिर झािे ते बेताळ ॥ ३ ॥ 
 
  गाय िगळुन मािणक झािे ते न थंुकणयागत 
  मी होय पशु तू असशी पित का बरे तंू मज छिळशी ॥ ४ ॥ 
 
  येऊनी मृत्यिूोकी भ त  होऊनी करीत असता 
  कष्ट प्रभु होऊनी िदसशी रे तू मज आता ॥ ५ ॥ 
 
  मृत्यिूोकीं मी परतुनी आल्यास 
  कष्ट तुमच्या राणीवासािी वाहतो मी शपथ ॥ ६ ॥ 
 
  यद्र पश्यित्रकािज्ञ स्वैिोयाकषकणं भवेत् 
  तथािप िौिककािारं मनसािप न िंघयेत् ॥ ७ ॥ 
 
  यारॄृितवायािे पडिे रे मज िवसर 
  मज तुझ्यांत कर एकाकार देवा कूडिसंगमेश् वर ॥ ८ ॥ 
 

९३९ 
 
  भूमी आकाशामध्यें उगविे एक आंबयािे झाड, 
  त्या वृक्षास दोन शाखा, सहा पानें, छत्तीस पुष्ट्प, एक फळ. 
  फळ रसानें भरल्यािे न िदसे कांहींि. 
  गळिी पानें फळािे देठ तुटुनं पडिे. 
  ते फळ प्रभुदेवास वाढल्यानें िनजाठायीं िनरवयि पाविे. 
  त्या प्रभुिा कृपा प्रसाद मी केल्यानें सेवन, 
  कूडिसंगमदेवानें येई बा इकडे म्हणून, मज िदिे हो आपल्या 
  हृदयकमिी स्थान. 

 
 बसवदेव हे ऄशाप्रकारे कप्पडी संगमनाथािे हृदयकमल िवदारून प्रवशे करून द्धलगैक्य पावले. 
तेव्हा त्यािंी वडील बहीण अक् कनागाइ प्रलाप करते. 

 
  



 
 अनुक्रमिणका 

९४० 
 

  हे देवा, मी आहे रे अनाथ ! 
  हाय हाय, घ्यावी का देवा माझ्या हातातीि आधारािी काठी 
  िहसकावून ? 
  कोवळया वासरािे कवळेपण न्यावे का रे ओढुन ? 
  भ तजन हाय हाय म्हणत असता न्यावे कां ? 
  बसवणणा िप्रय िन्नसंगमदेवा, 

 
९४१ 

 
  भग् तिा भांडारी बसवा मुग् तिी मूर्तत बसवा, 
  किग जंगमािा िैतन्य बसवा, तुम्हास अतंरून, 
  कशी करू मी सहन ? 
  हाय हाय हाय रे देवा, हे परमगुरू बसवा ? 
  तू माझ्या अतंरंगािी होतास ज्योत, बसवा 
  मज शेष प्रसाद वाढुन, मज वाििविा की हो करूनी पावन ! 
  हे बसवकिगा, मज आता कोण हो गित मित सांगा बा तुम्हा 
  वािुन ? 
  बसवणणा िप्रय िन्नसंगमदेवा, तुम्ही अतंरिात 
  पिर, माझा प्राणअतंरेि कां हो तुम्हापासून ? 
 

९४२ 
 
  बसवेशा, तुम्ही मृत्युिोकी येऊन केल्याने वास 
  भग् त अिभवृिद्ध होऊन पसरिी हो दशिदशा ! 
  स्वगक-मृत्यु-पातळिोकी तुझ्या भग् तच्या िपकािी घनता 
  जाणणारे आहेत कारे इथे कोण अणणा ? 
  शिशधरानें सोपिविेल्या महत् कायािी पूतकता झािी म्हणून 
  तुम्ही झािात किगैय, तुमच्यासंगे गेिी की हो भग् त, 
  तुमच्या बरोबर गेिा इथिा सदािार, अणणा, गेिे हो तुमच्या संगे 
  असंख्यात ! 
  बसवणणा, मृत्युिोकीतिे महामने झािे हो शून्य. 
  मज का नाहीं नेिे बसवा तुमच्या बरोबर ? गेिात की हो 
  पंिपिरसमूर्तत बसवणणा ? 
  बसवणणा िप्रय िन्नसंगमदेवास प्राणकिगिि झािात की हो 
  बसवणणा ! 

 
 ऄशा प्रकारे अक् कनागाइ कथन करून ऐक्य पावतात. 



 
 अनुक्रमिणका 

९४३ 
 

  पहा हो, आिार आहे ते अगोिर ! 
  या मृत्युिोकी ते कोणासही नसे हो असाध्य. 
  अशा या सदािारािी अिभवृिद्ध करणयास्तव 
  आिात बसवणणा, केिात भग् तस्थिािा िवस्तार. 
  गुरू किग जंगम दासोह प्रसाद पादोदकािा मागक सकिाना दािविा. 
  िशवािारािी अिभवृिद्ध होत आहे वा नाहीं, 
  असा िबज्जळ महाराजानें तकक  केिा. 
  तयास अनंत मुखानें पटवून मान्य करणयास तुम्ही िािविे. 
  आिेल्या महत् कायािी पूतकता म्हणून किगाठायीं करूनी प्रवेश, 
  माझ्या मागे या िोकीिे जन होऊनी जाणकार 
 
  जगावे म्हणून िदिा हो िनजभग् तिी परंपरा 
  मी मागे उरिे म्हणून मज पुढिी गित दािविा हो, 
  बसवणणािप्रय िन्नसंगय्याठायीं आपल्या प्रसादांत िदिा मज स्थान, 
  माझा जन्मदाता संगनबसवणणा. 
 
 त्या प्रसंगी िन्नबसवदेव कथन करतात. 
 

९४४ 
 
  किगिि जंगम, जंगमिि किग असल्यािे दावून झािात िक हो 
  िनजैय, िनजगुरू बसवणणा ! 
  प्रसादिि काया, कायािि प्रसाद असल्याने माझ्या सवांगात 
  प्रितष्ठा करून, मज िसिद्ध साधणया िावून, मज येथे सोडून 
  माझ्या आधीि गेिात िक हो संगनबसवणणा ! 
  किगप्राणिि प्राणकिग असल्यािें माझ्या अतंरंगात करूनी 
  स्थापना, मज केिात हो तुम्हासम, िनजकिगाठायी िनरवय झािात 
  िक हो परमगुरू बसवणणा ! 
  माझ्या मनास महातत्त्वात करूनी िय, गेिात की हो होऊन िनरवय, 
  िनजकिगैय बसवणणा ! 
  तुमिे शेष प्रसाद वाढुन मज िनणकयास आणून 
  तुमच्या अतंरंगात आई नागाईस िदल्याने स्थान, 
  मम मन तव पदी िवरून झािे ही क्षीण हे संगनबसवणणा ! 
  कूडििन्नसंगमदेवास होणयास्तव सुज्ञान वाहन, 
  िनरवय झािात की हो संगनबसवणणा ! 
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राग : शोक बहुळ 
 
  शरणु शरणु माझ्या गुरूस शरणु 
  उपमातीत अशा या गुरूस शरणु 
  किग जंगमिि घन म्हणून प्रसाद 
  मज दािविा हो गुरू अखंड िनजपद ॥ धृ ॥ 
 
  साकाररूप करूनी धारण िबज्जळास 
  हवे तैसे दृष्ट दािवयिा मम गुरू 
  जग भरून तूि होऊन 
  गेिास मज िुकवून गुरू॥ १ ॥ 
 
  भ त माहेश प्रसािद प्राणकिगी 
  शरण ऐय असशी तूिि गुरू 
  मोिह दासोही झािास भ तगणा तंूि 
  इहपरािे सुख मज दािविास गुरू॥ २ ॥ 
 
  नाद कबदु काळातीत महाघनािा 
  आिदकिग अनािद शरण आहेस तंू गुरू. 
  िवज िवजात एक झाल्यागत 
  समुहािे मी काय वाणंू बा गुरू॥ ३ ॥ 
 
  ज्ञान खुणास शोिधत येऊन 
  ती खूण ज्ञानात िविीन, त्यािे नुरे भान 
  हे गुरो ज्ञातृ ज्ञान जे्ञय या ित्रिवध 
  गोष्टीस उलं्लिघिास ॥ ४ ॥ 
 
  भाव भाविि भावून अनुभाव 
  िनभाव एकाथक झािात मम गुरू 
  वदतो मी बसवकिगिि किग 
  कूडििन्नसंगाठायी. 
 
 िन्नबसवदेव सागंतात. 

 
९४५ 

 
  हे देवा माजिा रे कोिाहि, उडािा भग् तिा गोंधळ ! 
  िशष्टािारास ठरिे आदशक पिर ते उरिे आता नाममात्र ! 
  गेिे बसवणणासंगे भृत्यािार आिणक समयभग् त 
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  कूडििन्नसंगमदेवा, घेऊन गेल्यानें बसवणणा. 
 

९४६ 
 
  गेिे हो माझे स्थि, गेिे माझे िनिःस्थि. 
  करूनी गेिात मज समािधिे पाषाण 
  गेिे माझे फुिािे िवमान. 
  गेिा माझा बसवेश. गेिे बसवाच्या घरिे जंगम. 
  आता मी बसवा म्हणून नाहीं आिािपत 
  कूडििन्नसंगमनाथ वाहतो तुमिी शपथ. 
 
 मािडवाळमाििदेव किलदेवास िवनिवतात. 

 
९४७ 

 
  नेसिेिे वस्र काढून टाकून गेिात हो तुम्ही बसवणणा ! 
  पादुका फेकून गेिात की हो बसवणणा ! 
  मोकळे केस सोडून गेिात की बसवणणा ! 
  सीमेिे नाते तोडून गेिात की बसवणणा ! 
  किगास केिेल्या त्या िक्रयेस न स्पर्तशता गेिात हो बसवणणा ! 
  जंगमास केिेिी िक्रया  गेिी तुमच्या संगे बसवणणा ! 
  प्रकाश नेसुन िनशून्य होऊन गेिात की बसवणणा ! 
  त्या बसवणणाच्या पाठोपाठ जाणयािा मागक मज दावाहो 
  कििदेवाच्या देवा. 
 

९४८ 
 
  आकार िनराकार झािे की हो बसवणणा. 
  प्राण िनिःप्राण झािे की हो बसवणणा ! 
  किग-जंगमाच्या एकरूपािी झािी की हो समािप्त बसवणणा. 
  िनशबद वेद्र झािात की देवा बसवणणा ! 
  कििदेवरदेवाच्या हृदयकमिी प्रवेशून देवािा देव होऊन 
  गेिातहो संगनबसवणणा ! 

 
९४९ 

 
  कबदूस छेिदिे की हो तुम्ही बसवणणा ! 
  नादास कसहासन केिात हो बसवणणा ! 
  अष्टगुणास नष्ट केिात की िनजकिग बसवणणा ! 
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  शुि शोिणत मेधाने झािेिी ती काया कोणीकडें गेिी देवा 
  घनकिग बसवणणा ! 
  मूतकरिहत अमूतक िवरिहत किगास मज दािविा की हो. 
  बसवणणा ! िनरवय होऊन गेिा हो आमिा बसवदेव 
  िनराकार होऊन गेिा हो आमिा बसवराज ! 
  नेसुनी प्रकाश पाविा िनराकार आमिा बसवकिग ! 
  बसवणणा, बसवणणा, बसवणणा असे म्हणू तरी मी 
  िकती वेळा ? वाङ्गमनास अगोिर झािेल्या बसवणणास 
  आदरानें म्हणतो मी शरणु शरणु कििदेवा. 
  पदवी दावा मज कििदेवा. 
 
 मिडवाळमाििदेवािें ऐक्य : 
 

९५० 
 
  िनवाह झािे देवा बसवणणािे कप्पडी संगमनाथाठायीं. 
  आ कनागाई, कमड मग्ल् िनाथ, हडपदअप्पणणा, 
  मोगवाडद केिशराज, कोि शांतय्या आिद करून सकि 
  िशवगण बसवणणाच्या सवकशून्याठायीं. झािे एक. 
  त्या सवकशून्य प्रसादानें िनरुपम प्रभुदेव कदकळीच्या बनी पाविे 
  शून्य िनशून्य ( बयिु ) त्या बयिु प्रसादानें मोिळगे मारय्या, क कय्या, 
  पिडहारी उत्तणणा, कन्नद मारणणा, कििकेत बोमणणा 
  नुििय िंदय्या, हेंडद मारय्या, शंकरदािसमय्या 
  एकांत रामय्या, मेदर केतय्या, आिदकरून अमरगणांिा 
  समूह पाविा हो िनजैय. आिे महत् कायािी 
  झािी आता पूतकता प्रख्यात असिेिे सकि पुरातन िनपिटिे 
  माझ्या मनीिे माििन्य. या योगें 
  कििदेवा, या सकिांिे शेष प्रसादािे िनशून्य ( बयिु ) झािे हो मज 
  प्राप् त. 
 
 मिडवाळमाििदेव ऐक्य पावल्यानंतर िन्नबसवदेव ऐक्य पावतात. 

 
९५१ 

 
  िार कोस िवस्तीणक नगरी, तीि झािी कल्याण रूिप प्रणित. 
  त्या प्रणतीत ओितिे महत् रूिप तेि, 
  ज्ञानरूिप ज्योित केल्याने प्रज्विित होते तेथें िवरािजत, अशा 
  कल्याणांत 
  काळय्या-िौडय्या-कोि शांतय्या 
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  मुखवाडद केिशराज, खंडनेय-बोमणणा-कमड मग्ल् िनाथ, 
  हडपदअप्पणणा, 
  मिडवाळमाििदेव-आई नागाई समवेत हे समस्त 
  संगनबसवणणाच्या ( बयिुठायीं ) झािे एक. 
  कूडििन्नसंगमदेवाठायीं या सकिांिे शून्य िनशून्य 
  प्रसाद ( बयिु ) मज िाभिे. 
 
 प्रभदेुवािें शून्य संपादन संपूणम. 
  
 शून्य संपादन हे परमगुरू परमवीरशवैिसिंातं तत्त्वज्ञान अहे, हे वीरशवैािार प्रितष्ठापनािायम िदव्य 
वदेान्त िशरोमणी अहे, हे समस्त शास्रास मुख्य मुखदपमण अहे, महाज्ञानवधमन परमानुभावबोध अहे, हे 
सवािार संपन्न समारूद संग्रह, परमराियोग साध्य सिन्नधान, सत् िित्तानंद िनत्यपिरपूणमरसामृत प्रसन्न 
प्रसाद अहे, हे ऄज्ञान ितिमरािंन तंत् ऄसून प्रभुदेवांिे शून्य संपादनेच्या महानुभाव गोष्टी िशवशरण 
महागण बसवदेव, िन्नबसवदेव प्रभदेुव अिदकरून प्रामुख्याने विनानुसंगे कथा िनरूपण करून-िशवगण 
प्रसािद महादेव यानंी िशवगणािें िशवानुभव स्तोत्द्यारमुखाने िनममल दपमण समर्मपले अहे, ही महाििा 
सहृदयाने िाणलेल्याना िनत्य िनरवय लाभते. भवभारास िभउन रॅवण केल्यास सद्रोन्मुस्क् त लाभते. 
सत् संगाने रॅवण करून मनन करणारे िनममलात्मक बनतात. अदराने अनंदाने रॅवण केल्यास रुद्र 
लोकािधपित होतात. मनोरितनें िलिहल्यास, पठण केल्यास, कथन केल्यास, रॅवण केल्यास-सालोक्य, 
सािमप्य, सारुप्य सायुज्य ही ितुर्मवध पदवी लाभते. हे शून्य सपंादन िशवशरणानी रॅवण कराव,े लालन 
कराव,े पालन कराव,े िलहून पठण कराव.े या िनरूपण क्रमांत उणीव भासल्यास तुमच्या परमज्ञानाने 
सुधारणा करून या विनानुभवािी ििा करून सुख संपादन करावे. 
 

॥ मंगिमहा रॅी रॅी रॅी ॥ 
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पािरभािषक शबद 
 

 ( विनवाङ मयाच्या ऄभ्यासाला सहाय्यक होण्यासाठी व शरणािी िीवनसृष्टी समिून घेण्याच्या 
दृष्टीने त्या वाङ मयातील काहीं पािरभािर्षक शब्द येथे देण्यात येत अहे.) 

  
 अनुभावी : अपणास अपल्यातं िाणलेला ऄनुभावी शरण. ऄंग-द्धलगानुभावी. ऄिमन, ऄपमण, 
स्वानुभावी. द्धलगागं सामरस्य िाणण्यास हे ित्िवध साधन होत. 

 
 अष्टदळ कमळ : आदं्रदळ, ऄस्ग्नदळ, यमदळ, नैऊम त्यदळ, वरुणदळ, वायुदळ, कुबेरदळ, 
इशानदळ. 

 
 अष्टमद ( बिहरंग ) : कुलमद, छलमद, धनमद, रूपमद, यौवनमद, िवद्रामद, राज्यमद, तपमद. 

 
 अष्टिवधािकन : िल, गंध, ऄक्षता, पत्, पुष्ट्प, धूप, दीप, नैवदे्र, ताबंलू. 

 
 अष्टावरण : गुरू, द्धलग, िंगम, िवभिुत, रुद्राक्ष, मंत्, पादोदक, प्रसाद. 

 
 अहंभ्रम : नाहंभ्म, कोहंभ्म, सोहंभ्म, ििद हंभ्म. 

 
 अगं :  कायिवकार, मनिवकार सोडुन, द्धलगमय झालेला अत्मा. िशरस, ईरद्यय, भिुद्यय. 

 
 अनािद : अत्मदेही, ऄनािद अत्मा. 

 
 अष्टतनु : स्थूल, सूक्ष्म, कारण, िनममल, अनंद, ििन्मय, ििदू्रप, शुिं. 

 
 अष्टमद ( अतंरंग ) : ससं्स्थत, तृणीकृत, वित्तनी, क्ोिधनी, मोिहनी, ऄितिािरणी, गंधिािरणी 
वािसनी. 

 
 अष्टांगयोग : यम, िनयम, असन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समािध. 

 
 अपकणत्रय : कासापमण, भावापमण, कारणापमण. 

 
 आिारभंग : अपण संपािदलेली सपंित्त, सत्कायी न लावता स्वतःच्या स्वाथासाठी राखून ठेवणे. 

 
 आत्मा : मृत्यु न पावणारे ऄमर िित्त. 

 
 आत्मत्रय : िीवात्मा, परमात्मा, ऄंतरात्मा. 

 
 आकाशत्रय : दटाकाश, घटाकाश, महदाकाश. ऄथवा अकाश, िित्ताकाश, ििदाकाश. 
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 आिद : ऄनात्मा, नाद, द्धलग. 
 

 आिदप्रसािद : ऄर्मपत करण्याअधीि ऄनर्मपत ऄसा शरण. 
 

 उभय : अहे द्धकवा नाही, द्धलग-प्राण यातील सबंंध, प्राण-द्धलग यातील संबधं ज्ञान-ऄज्ञान. 
 

 एकादश प्रसाद : गुरूप्रसाद, द्धलगप्रसाद, िंगमप्रसाद, प्रसािद यािंा प्रसाद, ऄध्यापन प्रसाद, 
समय प्रसाद, पंिेंिद्रय िवरिहत प्रसाद, ऄंतःकरण ितुष्टय िवरिहत प्रसाद, सद भाव प्रसाद, समताभाव 
प्रसाद, ज्ञानप्रसाद. 

 
 एकादश रुद्र : ऄिैकपाद, ऄिहबुुंज्ञ, हरु, िनरुत, इश् वर, भवुन, ऄंगारक, ऄधमकेतु, मृत्यु, सपम, 
कापािलक. 

 
 ओ :ॎ नमः िशवाय र्षडाक्षर मंत्. 

 
 कमकत्रय- िक्रया : संिित, प्रारब्ध, अगामी. मागमिक्या, ऄतीत िक्या. 

 
 गुणत्रय : सत्व, रि, तम. 

 
 ितुयुकग : कृतायुग, ते्यायुग, द्यापारयुग, किलयुग. 

 
 ितुर्तवध मोक्षपद : सालोक्य, सािमप्य, सारूप्य, सायुज्य. 

 
 ितुर्तवध पुरुषाथक : धमम, ऄथम, काम, मोक्ष. 

 
 ितुर्तवध प्राणी : ऄंडि, स्वदेि, ईब्दीि, िरायुि. 

 
 ितुर्तवध साराय संपन्न : गुरू, द्धलग, िंगम, प्रसाद. 

 
 िौदाभुवने : भलूोक, भवुलोक, महलोक, िनलोक, तपलोक, सत्यलोक ( हे सात ईध्वमलोक ), 
ऄतल, िवतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताळ ( हे सात ऄधोलोक ). 

 
 ितुर्तवध के्षत्र : केदार, रामेश् वर, सौराष्ट्र, रॅीशलै. 

 
 गुरुत्रय : िदक्षागुरु, िशक्षागुरु ( ज्ञानगुरु ), मोक्षगुरु. 

 
 जंगम : कायािवकार, मनिवकार, करणिवकार नसणारा, भवपार. 

 
 तापत्रय ; िित्रकरण : अध्यास्त्मक, अिधभौितक, अिधदैिवक. मन, वाक, काया. 
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 ित्रकाि; ित्रकांड : ईदय, मध्यान्ह, ऄस्तमान. भतू, वतममान, भिवष्ट्य. कममकाडं, भस्क् तकाडं, 
ज्ञानकाडं. 

 
 ित्रपुट, ित्रपुर : वाक, दृश्य, दशमन.ज्ञाष्ट, ज्ञान, जे्ञय. अकाशातं ितघा राक्षसानंी िादंी, सोने, 
लोखंडािे तीन नगर रििले. 

 
 ित्रिवध : गुरू, द्धलग, िंगम. आष्टद्धलग, प्राणद्धलग, भावद्धलग. ज्ञान, सुज्ञान, महाज्ञान, योगागं, 
भोगागं, त्यागागं. काया, मन, ज्ञान. तनु, मन, धन. 

 
 ित्रिवध दासोह :गुरू दासोह, द्धलग दासोह, िंगम दासोह. 

 
 ित्रिवधार्तपत : कायार्मपत, करणार्मपत, भावार्मपत. 

 
 ित्रिवधोदक: द्धलगोदक, पादोदक, प्रसादोदक. िलोदक, करुणोदक, समतोदक. 

 
 ित्रिवधजंगमकिग : स्वयिंगम, िरिंगम, परिंगम. 

 
 ित्रिवध प्रसािद ( ित्रिवध प्रसाद ) : ऄिप्रसािद, िनिप्रसािद, समयप्रसािद. शुिं, िसिं, प्रिसिं 
प्रसाद. 

 
 ित्रिवधगित : ईध्वमगित, मध्यगित, ऄधोगित. 

 
 ित्रिवधभिव : तनुभिव, मनभिव, धनभिव. 

 
 दशिदशा : पूवम, पिरृम, ईत्तर, दिक्षण, अग्नेय, नैर्मत्य, वायव्य, इशान्य, ईध्वम, ऄधः 

 
 दशवायु : प्राण, ऄपान, व्यान, समान, ईदान ( मुख्य प्राणवायु ), नाग, कूमम, कृकर, देवदत्त, 
धनंिय ( ईप प्राणवायु ). 

 
 नवखंड : ऄिनाभ ( भरत ), द्धकपुरुर्ष, हिरवर्षम, आळावतम, र्यक, िहरण्मय, कुरुखंड, भद्राश् व, 
केतुमूल. 

 
 नवकिग : अिारद्धलग, गुरुद्धलग, िशवद्धलग, िंगमद्धलग, प्रसादद्धलग, महाद्धलग, िनष्ट्कद्धलग, 
िनरंिनद्धलग, िनशनू्यद्धलग. 

 
 नािडत्रय : आडा, द्धपगळा, सुरु्ष्ना. 

 
 पंिअवस्था : िागृत, स्वप्न, सुरु्षिप्त, तुया, तुयातीत. 
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 पंििवष्ट्य :रूप, रस, गंध, स्पशम, रॅवण. 
 

 पंिसूतक : िातीसूतक, िननसूतक, पे्रतसूतक, रिस्सूतक, ईििष्टसूतक. 
 

 पंिभूत : पृथ्वी, अप, तेि, वायु, अकाश. 
 

 पंिपिरस : मनपिरस, दृिष्टपिरस, भावपिरस, हस्तपिरस, वाक पिरस. 
 

 पंिमहापातक : ( १ ) गुरुद्रोह, द्धलगद्रोह, िंगमद्रोह, अिारद्रोह, प्रसादद्रोह. ( २ ) ब्रह्महत्या, 
सुरापान, स्तेय, गुवुंगनागमन, या दुरािारींिा स्नेह टाळावा. ( ३ ) िोरी, द्धहसा, व्यिभिार, 
ऄन्यदेवताभिन, भवसंग ( दुरािारी संग ) 

 
 पंिमुख, पंिब्रह्म : सद्रोिात, वामदेव, ऄघोर, तत्पुरुर्ष, इशान. 

 
 पंिवाद्र : भेरी, दंुदुभी, द्धशग, शखं, तूयम. 

 
पंिाक्षर : नमःिशवाय 
 

 पंिामृत : गाइिे दूध, दिह, तूप, साखर, मध. 
 

 पंिमठ : ब्रह्म, िवष्ट्ण,ु रूद्र, ििन, बुिं, यािेंशी संबिंधत पाि पीठ. 
 

 पंिज्ञानेंिद्रये : डोळे, कान, नाक, िीभ, त्विा. 
 

 पंिकमेंिद्रये : गुद, गुय, पद, पाणी, वाक. 
 

 प्रमाणत्रय पंिािार : रॅतृ, दृष्ट, ऄनुमान. द्धलगािार, िशवािार, सदािार, गणािार, भतृ्यािार. 
 

 प्रणवत्रय : ऄ, ई, भ. ( नाद, द्धबदु, कला ) ब, स, व. ( िित्त् नाद, द्धबदु, कलात्मक ). 
 

 प्रसादत्रय : वक् कप्रसाद, िमक् कप्रसाद, शरे्षप्रसाद. 
 

 मित्रय : अणवमल, मायामल, कार्ममकमल. 
 

 षट कत्रशत् प्रभा आगभो त षट कत्रशत् तत्व : िशव, शस्क् त, सदािशव, इश् वर, िवद्रा, काल, िनराित, 
कला. ऄिवद्रा, राग, पुरुर्ष, प्रकृित, मन, बुििं, िित्त, ऄहंकार. श्टोत्, नेत्, ििव्हा, प्राण, त्विा, वाक, 
पाद, पाणी, गुद, गुय, शब्द, स्पशम, रूप, रस, गंध, अकाश, वायु, तेि, िल, भमूी. 
 
 षट स्थि : भक् त, महेश, प्रसािद, प्राणद्धलगी, शरण, ऐक्य. 
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 षड क्षर :ॎ नमः िशवाय. 
 

 षड  दशकन : साखं्य, योग, न्याय, वैरे्षिशक, पूवमिममासें, ईत्तरिममासें. 
 

 षड वणक : पीत, हिरत, रक् त, रॄेत, कृष्ट्ण, नील. 
 

 षड िरपु : काम, क्ोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर. 
 

 षड िक्र : अधार, स्वािधष्ठान, मिणपूरक, ऄनाहत, िवशुििं, अज्ञा. 
 

 षड किग : अिारद्धलग, गुरुद्धलग, िशवद्धलग, िंगमद्धलग, प्रसादद्धलग, महाद्धलग. 
 

 षड शग् त: िित् शस्क् त, पराशस्क् त, अिदशस्क् त, आच्छाशस्क् त, ज्ञानशस्क् त, िक्याशस्क् त . 
 

 द्यादशशग् त  मंते्र : ब, स, व, ऄ, उ, म, न, मः, िश, वा, य. 
 

 सप् तधातु : रस, रुिधर, मासं, मेधस्, अस्स्थ, मज्ज, शुक्ल. 
 

 सप् तद्यीप : िंबदू्यीप, पक्ष, शास्ल्मली, कुश, क्ौंि, शाक, पुष्ट्कर. 
 

 सप् तव्यसन : ( १ ) तनुव्यसन, मनव्यसन, धनव्यसन, राज्यव्यसन, ईत्साहव्यसन, सेवकव्यसन, 
स्रीव्यसन. ( २ ) िशकार ( मटका ), पैि, िदवसािनद्रा, परद्धनदा, परस्रीलालसा, मद्रपान, 
नृत्यगानवादनािभरुिि. 

 
 सप् तिवधान्न: शूद्रान्न, सूतकान्न, नैवदे्रान्न, रॅािंान्न, पिततान्न, समूहान्न, रािान्न. 

 
 सप् तसागर : लवण, आक्षु, सुरा, धृत, दुध, दिह, िल. 

 
 हस्तमस्तक संयोग : सद गुरु दीक्षात्यानें िशष्ट्यास िशवयोगािे ज्ञान ऄनुग्रह करतो. िक्यादीके्षनें 
तनुिवकार नाहींसे करतो, मंत्िदके्षनें मनिवकार नाशनू मंत्मय करतो, ज्ञानदीके्षनें वायुप्राणास द्धलगप्राण 
करतो. तेथें गुरु, िशष्ट्य हा ईभय भेद नष्ट होउन ज्योितस ज्योत लािवल्यानें िसे ऄभेद्र होते. तसे गुरु रॅेष्ठ, 
िशष्ट्य किनष्ठ हा भेद ईरत नाहीं. गुरु गुरुि होउन राहतो, िशष्ट्य िशष्ट्यि राहतो, हा भेदभाव बसवशे् वरानीं 
ऄमान्य करून समभाव िगास दाखिवले. त्यायोगें रॅी बसवेश् वर िग ज्योित झाले. 

 
 किगवंत : ( १ ) ऄंगकरण सारे द्धलगकरण झालेला. ( २ ) ऄंगभोग सारे द्धलगभोग केलेला. ( ३ ) 
द्धलगास द्धलग हा प्राण झालेला. ( ४ ) सदािारी.( ५ ) सवांद्धलगी, सवमकरणिनयुमक् त, सवमिनवाणी. ( ६ ) 
ऄंगसूतक नसणारा. ( ७ ) परधन, परस्रीिा संग त्यिून राहणारा. 

 
 किगैय : देह सोडला तरी दृष्टीच्या िित्कलेिा प्रकाश िनरंतर ठेवणारा. 
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 शरण : ( १ ) भावभ्म िवरिहत, ( २ ) िीवदयापार, ( ३ ) द्धितासंतोर्षाच्या अधीन न होणारा, ( ४ 
) स्रीमोहाला बळी न पडणारा ( ५ ) सकलात समिित् त राहणारा, ( ६ ) िनगवी, ( ७ ) िनितत्त्वािंा िनलय 
बनून, ( ८ ) स्वानुभवात ऄिवरत द्धलगवतं बनलेला. 
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अकारादी कोश 
 

श्लोक  श्लोक क्रमांक 
अ 

ऄस्ग्निि नेसुनी साडी ८१५ 
ऄघिटत घिटत महाधन साधण्यास ५५१ 
ऄिलद्धसहासनास िनश् िल हेिि होय मंडप ६२६ 
ऄिकल्पकोटी वर्षम िगणारे सारे होतील का हो वडीलधारे ६०८ 
ऄिाणपणें िवस्मरणानें अले हो मी भवात ! ८३८ 
ऄदै्यत िशशु येउनी मम करस्थली, ४५३ 
ऄदृश्य द्धसहासनावर सागंता न येइ ७३६ 
ऄितमथनरुपी शून्य द्धसहासनावर िढून ६८५ 
ऄितशय ििद्दीनें तू दोर्ष माझ्यावर लादून १६८ 
ऄितथीिे मस्तक स्पशानें ६५० 
ऄनंत देव सारे समुदायानें येउन १५६ 
ऄनाहत स्थलात िशव हा अपल्या लीला िवनोदाने  ७२२ 
ऄनायासे करुनी घर ४७२ 
ऄनािद गणनाथािा िशष्ट्य अिद गणनाथ २३३ 
ऄिनिमर्षएसेै ऄत्याश् ियमकर द्धलगैक्यभाव िभनला ८३५ 
ऄिनिमष्ट्यास द्धलग िदले होते बसवण्णाने ४८७ 
ऄनुभावािवण भस्क् त  नाहीं पिरपक्व  होत ८६१ 
ऄर्मपत ऄनर्मपत िाणती का कोण  ६६३ 
ऄर्मपला हो ऄंग अिारासं  ३८१ 
ऄर्मपत करणारे ऄवधान ८१५ 
ऄिभरे्षकाच्या समयी सदािार सस्त्क्या या भमूीवर ७१६ 
ऄमूतम परवशतेच्या सुखािी गोडी न कळे ९२० 
ऄरण्यात मािलेला हत्तीिा कळप अनंदाने ६८७ 
ऄरे ऄरे देवा ते अहेत तुमिे त्यानंा झालेले दुःख माझेि दुःख १२९ 
ऄलभ्य गुरु झाल्यास गोिर डोळ्यास ३९ 
ऄिवरळ घनासं मन सामावनू २३१ 
ऄशी अहे हो तयािे क्म ६६३ 
ऄष्ट तनु िन्मलेला िनष्टापरात ८३२ 
ऄष्ट तनुिे िनष्टापरत्व साडूंन ९२८ 
ऄष्टदळ कमळािा िशला घालून ईभा केला शुन्य  ६३७ 
ऄष्ट तनुिी घन वस्तु िवतळवनू ५३६ 
ऄष्ट िवधािमन र्षोडशोपिार किरतो  ६१ 
ऄष्ट िवधािमन र्षोडशोपिार ही सारी िक्या  ३२४ 
ऄसाव ेऄधंकाच्या हाथ ऄधंका धरल्यातग ८० 
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ऄहं मी कोणासही ईपदेश करु शकत नाही  २४१ 
ऄहा हे मना तुझ्या पूवापारिे पडले की रे तुि िवस्मरण ! ४५ 
ऄज्ञन सुज्ञान या दोिनसिशव वदल्यास ४०७ 
 

आ 
अकार- िनराकार वदती हो सारे िण ५३२ 
अकार िनराकार झाले की हो बसवण्णा ९४८ 
अकार रिहत िनराकार मंडपात ६७४ 
अकार-िनराकार हे दोन्ही मीि अहे ! ७७० 
अकािंक्षत अकाकं्षा ६५४ 
अिार ऄंग होउनी िनलेप ४२५ 
अिार हे ऄसे ऄगोिर केल्यािवना नसे ४६४ 
अिार न िाणता, िक्यािार न ऄवगत, ७६५ 
अिारािी ऄंतस्स्थती ऄंगाठायी करुनी दािवला ८३४ 
अिारीि द्धलग सबंंध झाल्या योगें ४६६ 
अठवण सारे िवरले होरपळे भ्ातंी ६८ 
अठलेल्या तलावास ओढा वाहत अल्यापिर १५१ 
अिदच्या द्धलगास अिणला हो ऄल्लमप्रभ ु  ७४१ 
अिदऄनािद या दोन्हीिें मूळ बसवण्णानें ४४५ 
अिदऄनािदच्या पिलकडे  २४३ 
अणवमल मायामल कार्ममकमल हे ४३ 
अता मी कसे करु हो काय करू? २९५ 
अिद ऄनािद हा भेद अहे का ४४७ 
अिदत नाहीं अला, ऄनािद द्धबदुत नाहीं झाला ४४६ 
अिद िंगम ऄनािद भक् त ऄसल्यािें ४१९ 
अिदच्या द्धलगास दािवलेला ऄिनिमर्ष ४११ 
अिदच्या द्धलगास मेिदनीस अणुन  २८० 
अिद ठायी ना िनन ३८७ 
अिदभक् त ऄनािद िंगम ४१८ 
अिदस केला तो ऄनंगमुखी ऄपमण ३७४ 
अिदस दािवला, ऄनािदिे समिावनू िदला ४५४ 
अिदस पािहले, ऄनािदस पािहले ५४३ 
अिद बसवण्णा, ऄनािद द्धलग ४५९ 
अिदच्यािह पिलकडे तूि होतासं माझा गुरु ४१ 
अिद पासून गुरुबीि झालेल्या द्धपडास १९२ 
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िलातं िवरलेल्या गारापिर ८८१ 
िळल्यानें लाखेिी बाहुली २९ 
िाणकार शरणाना नसे हो क्मबिं व्रतािार ७६७ 
िाणण्यािे िाणनू २२१ 
िाण-िवस्मरण हे नि ऄसती २९९ 
िाण होइ पयुंत केली मी पूिा ८८७ 
िाणातील िवस्मरण, िवस्मरणातील िाण ८५८ 
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िाणातीत खूण तेि िवस्मरणािे बीि ९०२ 
िाणावािून िाण ८९३ 
िािणवनेे िण िाणून ४०८ 
िािणवचे्या तृप्तीस ऄनुभाव भाव ४९८ 
िािणलें  ्हणणें तें बयलु २२९ 
िािणले ्हटल्यास िाणण्यास ऄसे ऄसाध्य ८५९ 
िािणवेंने िाणतो ्हटल्यास ८६३ 
ज्याना अहेत दोन डोळे १३८ 
ििकडे पाहाव ेितकडे िदसतसे ८६८ 
िे काया धारक ििनत ते देव ३९९ 
िे िालून िालून शवेट गाठंती १०४ 
िेथें भक् त ऄसतो तेथें कता १७३ 
िे पािहले तेंने धरता ३४ 
िे पािहले ते सवम पावन ७७ 
िेव्हा ब्रह्म िवष्ट्णू अद्धदिी ५ 
िो ऄदै्यतास खोल रुिवनू ्हणतो १०२ 
िो िाणतों अपल्या ऄपणास १०० 
िो िाणतो अपल्या अपण १०५ 
िो मृत्युलोक किरतो पावन ५१५ 
ज्योिततील कापूर िलातील मीठ ४२ 
िो होता िाणकार ८७ 
िंगमािा ऄंतस्थ ईदे्दश िाणनू  ३३० 
िंगम बाहेर ऄसताना ते कसले बरे द्धलगािमन ३२१ 
िंगम हािि द्धलग २७० 
िंगमिि द्धलग ्हणनू ३४२ 
िंगम हाि ज्ञानरूप ४२० 
िंगमाना ्हणव ेघन ७६२ 
िंबु द्यीपाच्या व्यापाऱ्याने १६ 
 

झ 
झाडानें बीिािी ईत्पित ४६८ 
झाला द्धलगसंगी तनुगुण िनवारुन ८१९ 
झाली तनु िनराधार ५२० 
झाली मम मित हीन २९६ 
झाली माझी भस्क् त शाल्मिल वृक्षाच्या फळागत ७७७ 
झाली माझी शुिं तनु ५९४ 
झाले गुरू स्वायत ५१२ 
झाले हो मि बसवा ४१३ 
िझडकारून अिधक्यास ८२७ 
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िझिली तनु गुरू ठायी ७५८ 
झीिली माझी तनु तुमच्या सेवते, ९०५ 
 

ड 
डाव्या पायानें मारल्यास लाथ, धरावा ईिवा पाय ७७४ 
डाव्या पायानें मारल्यास लाथ धरतो मी ७७९ 
डाव्या हाती दुधािी वाटी, ईिव्या हाती िशक्षकािी छडी ६४५ 
डोकीिे केस द्धपिरलेले मोकळे सोडले अहेत ६५८ 
डोकीवर डोके ऄसे एक ७० 
डोळ्यािी दृिष्ट करस्थळािा प्राण ६५६ 
डोळ्यात फूल पडलेल्याना ६८२ 
डोळ्याने पाहातो पिर नि रूप १६१ 
डोळ्याच्या बुबुळाच्या काळ्या नाळात ६७ 
डोळ्याच्या प्रकाशास न येइ कस्ल्पता ६६ 
डोळ्यात ना कल्मर्ष कायेत ना माया ३८० 
 

त 
तनु ऄसल्यािा भाव नसे हो मनीं,  ५५६ 
तनु ऄर्मपत ्हटल्यास होइ गुरु द्रोह ३३७ 
तनु ऄसुनी ही नसल्यापिर तनु, ५५८ 
तनु अहे ्हटल्यास होतसे ९३ 
तनु गुरुठायी िझििवली ५७० 
तनु गुरुस करुनी ऄर्मपत ५०६ 
तनु गुण िवविरले ्हटल्यास ऄसाव ेहो मन शुिं ५९३ 
तनु गुण नास्ती मन गुण नास्ती ५२४ 
तनु मुखास्तव वाढणारे ऄन्न पिरपक्व होउन ७२३ 
तनुत ऄसलेला लोभ मनास िोरुन ५२१ 
तनुस नागडें केल्यानें काय प्रयोिन-मन ७६३ 
तनु रिहत वाणी िवरिहत, तयास ना ऄतं, ६१२ 
तनु रुिप िढण मन रुिप बाधंारा १२२ 
तंु पे्रमळ पण दािवल्यास मी ही दािवतो १९७ 
तनु िाली मािी क्षीण १७८ 
तनु नष्ट, मन नष्ट, नष्ट स्मरण ९०१ 
तनु िनराकार दडले िनरवयलातं ८९९ 
तनुत तनु सेवा करून नाहीं झाले कृश ३३३ 
तनु तुमिी, मन तुमिे, धन ऄसें तुमिेि; २८८ 
तनु दासोह, सकल ऄवयव अिार ४२१ 
तनु बेल ( आष्ट द्धलग ठेवण्यािे ) ३२९ 
तनु मध्ये होउनी तनु, मना मध्ये होउनी मन ९६ 
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तनुवर िवरॄास ठेवल्याने ऄतंरले मी सत्यतेस ९२ 
तनु स्पशम होण्याअधी मन स्पशम होण्या अधी ६४ 
तनु होउनी कंपायमान मन झाले तव ठायी तल्लीन ५३ 
तयास ना मरण, ना हानी ना रूप ५९० 
तयाने अिणला तळ पाण्यािा कोप मनास १५० 
तळपायीं डोळ्यािा होता येते पिर ५७१ 
तळ हाती गोंधळलेले धरुनी तव िशर ८२ 
तव स्वर ग्रािसत शब्द मम मनीं झाले वदे्र २३२ 
तळे बाधंण्यािें वडारकाम काय सागं ू १२३ 
तलावानें ओढ्ािे पाणी िपउन तृप् त झाल्यावर ७८४ 
तव शरणािें संग सुख कसा काय वाणंू मी ३९७ 
ताप त्यातं िे होरपळले, ऄशा देह धारकाश अणून १३५ 
त्या बािारातं िमलेल्यास ्हणूं तरी काय ? ११७ 
ितच्या निरेने मि अिणले मृत्युलोकी ३१ 
तीनसेसाठ िदवस करुनी तालीम ३२२ 
ित्िवधािी िनत्यता ित्िवधािी ऄिनत्यता कोण िाणता ६२ 
ित्िवध, ित्धाठायी घडला माझ्या हातून ऄपराध ३१४ 
तीळा िवण घाणास, िफरलेल्या बलैागत ३३८ 
तु माझा गुरु ऄसल्यास, मी तुझा िशष्ट्य ऄसल्यास ४० 
तुि नसे साध्य, मिही नसे साध्य २९३ 
तुमिी शस्क् त नसे िगातं, िगािी शस्क् त नसे तुमच्यात १३६ 
तुमच्या योगें झालो मी अिदपासून १९१ 
तुमिी शस्क् त अहे हो त्याच्या ठायी ३०४ 
तुमिे तेि पाहण्यास्तव मागे सरून पाहत ऄसता १३९ 
तु्ही भवरोग वैध ्हणनू देवा ३०५ 
तु्ही मािगतल्यास देतो मी तन ३३५ 
तु्हास पाहता क्षणी िोडुनी हात ४२२ 
तुमच्याकडे दृिष्टके्षप टाकीत ऄसताना ६१७ 
तु्हास पाहण्यात लाभें हो मि ऄनंत सुख ६७७ 
तुमच्याशी कसला तो िशष्टािार मि नाहीं समित ७०० 
तुमिी लीला तुमिा िवनोद; ७११ 
तु्हीि मम ऄंतरंग तु्हीि मम बिहरंग ७८० 
तु्ही माझी प्रशसंा करता ऄव्याहत. ७३९ 
तु्हासं पाहण्याति सुख अहे, ५४ 
तू अहेस नवयुवती आथे का अलीस हे सती ५८८ 
तू अहेस नीर क्षीरागत ६०७ 
तू िनि िाणकार िनद्धरृत, मरण्यास थोपटलेला ७३ 
तू मी हा ईभयसंग िनवारून अपण अपणि होउन,  ६११ 
तेथे बाणावले का ंिनित्व ? १२८ 
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तेव्हाच्या गोष्टी तेव्हाच्या ४५८ 
तो ज्या मागािा ऄवलंब किरतो, तोि मी किरतो १४७ 
तोडुनी किेफळ त्यास रगडून िपकिवतो, ३७८ 
 

द 
दश-िदशा भमूी-अकाश यािे काहंी मि नाहीं देवा  ८८६ 
दडले िनत्य हे सत्यात, सत्य हे दडले हो अिारात  ९०० 
दरडावतो हो संगमेश भय दािवतो, ७२६ 
दाट वनातल्या गावंाच्या मध्यभागी पडली पािं पे्रते  २२ 
दासानुदासावर रागावणे तु्हास योग्य वाटते का ंहो ? ७७५ 
दासोह भतृ्यािार, ऄित पे्रम, ५३३ 
दासोहाच्या सेवते तनु होउनी क्षीण ३६६ 
िदसल्यास वाटे हो मनोहर, ६२० 
िदसते काही ऄंधकास पिरसािी िगरी ? ६४२ 
दुधािी िव स्वािदष्ट ऄसल्यािे सांगू ४८९ 
दृष्ट नष्ट झाले त्यास कोणता देउ दृष्टातं ? ८९६ 
देवा, ऄदै्यत ऄंतरंगात िाणून, ६९३ 
देवा, अहे पहा तो सवावधानी समयप्रसािद ! ८११ 
देव देवा, महाप्रसाद ! ८५५ 
देवा, ऄंतरंग बिहरंग अत्मसगं हे अहेत हो एकि ८८९ 
देवा, ऄसतो ऄस्ग्न तरंुत पिर मंथन २६६ 
देवा, ऐका बा, तु्हासं देव ्हणून करता २२८ 
देवा, ऄहंकारीवर पागंी ऄसे हो हे मन, ३१५ 
देवा ऐक बा, मी तुझे रूप नाहीं िविािरत २१८ 
देवा ऐक बा, ऄंतरंगाठायी तु्हास पाहणारा मी नव्हेरे २१६ 
देव देवा महाप्रसाद, पिरसायी देवा मम िवनवणी ७४२ 
देव देवा महाप्रसाद तुमच्या पायास ६६६ 
देव देवा महाप्रसाद; तव ३७२ 
देव देवा महाप्रसाद डोळ्यात ना िकस्ल्मर्ष, २८२ 
देव देवा महाप्रसाद ( तुमिी कृपा कटाक्ष ) २४६ 
देव देवा महाप्रसाद तुमच्या शरणाचं्या २९२ 
देव देवा, तुमच्या न येण्यानें मि लागला होता तुमिा १९० 
देव देवाः शरणु शरणाथी ऐक बा लक्ष देउन ८६ 
देवा तुमिी मूर्मत पाहण्यास दृष्टी नाही हो १३२ 
देवा, तुमच्या िनित्वािा ऄंत िाणती कोण ? १५५ 
देवा, तमच्यातं समरस होउन, १७९ 
देवा, तु्ही मि ओळखलात; परंतु ७०६ 
देवा, तु्ही मि ओळखलात ७०६ 
देवा, तुमिे शरण तुडिवलेली ही धरणी ऄसे हो पावन ५८३ 
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देवा, तुमच्या महानुभावाना ऄंतरून नाही हो मी वाित ६१८ 
देवा, तुमच्या करस्थल धनास ईपमा देणारे २३६ 
देवा, तुमच्या करस्थलािी घनता ऄसूं द्रा हो २३८ 
देवा, तुमच्या शरण वासािवण िे घर वसे ते व्यथम २८१ 
देवा, तुमिे शरण येउन माझ्या दारी करीत ३७५ 
देवा रे तुि पहाताि मि होतसे ऄपार सुख ३०६ 
देवा, तुटली हो अि माझ्या भवाच्या वलेीिी मुळी ८३७ 
देवा, तू अहेस रे अिदच्या पिलकडिा ६५९ 
देवारे, तव शरण संगिि मि परमसुख होय ६८८ 
देवा, तत्त्व-िवतत्त्व नव्हते तेव्हा,ं ४५० 
देवा, तव शरणानंींि केले मि पावन, ५०१ 
देवा, तव शरण अहेत हो परमसुखी ३८४ 
देवा, तव शरणाचं्या ईपस्स्थतीिे िाणकार नाहींत हो ३८५ 
देवा, तव महानुभावींच्या संगाने झाली हो मम तनु शुिंी ३९८ 
देवा, स्वप्नी िदसलेले ित्धान मि अि लाभ हो  ६७९ 
देवा, सास्त्वक शरण वाणी ऄसू शकेल का हो ऄसत्य ६८३ 
देवा, साती भवातंरात िशवभक् त होउन ७०४ 
देवा, िालेतील कपूमरािे ईरते का हो राख ? ५३७ 
देवा, हत्ती ऄसे धन ऄंकुशास कसे ्हणता येइ सान ४०० 
देवा, भस्क् त  करणाऱ्या भक् तात ६४७ 
देवा, खाििवत अहे हो माझा तळवा, ६४९ 
देवा, बहुत काळ दगड पाण्यातं िभित ३२३ 
देवा रे, तुमच्या संदशमनावर िनष्ठा न ठेवता, १७५ 
देवा रे, मम कायेंत दािवला मिडवाळास ५४८ 
देवा रे, झाला ंहा िनलेप ८१४ 
देवा रे, पुवी झाले होते रे िवस्मरण, ९३६ 
देहि अहे हो देउळ अिणक दुसरे हव े १२० 
देह भावािा झाल्यािवना िनःपात २०७ 
देहास केलेले ऄर्मपत ते नव्हे ऄर्मपत ७१९ 
देवा, मनाच्या दोर्षािी माती काढुनी २१० 
देवा, मम ऄंतरंगी तु्ही होउनी ज्ञान ४१६ 
देवा, मम िित्त ऄसे ईंबरािे मुळ ३४४ 
देवा, माझे ऄष्टिवधािमन झाले शुिं ५२३ 
देवा, माझा भार ऄसे तुमिाि १७६ 
देवा, युग युग हे एकदा होती नाश १४१ 
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विन-मुिद्रका 
  

 बसवयुगात एकंदर एक कोटी शहाण्णव लक्ष विने िलिहली गेल्यािा ईल् लेख अढळतो. या 
िवर्षयावर अिवर झालेल्या संशोधनात, सुमारे िारश े िशवशरण व िाळीस ते साठ िशवशरणींिी नाव े
विनकार ्हणून िनष्ट्पन्न झाली अहेत. अपापली विने सुलभतेने ओळखता यावीत ्हणून त्याच्या 
विनकत्याने मुिद्रकेिी योिना, साधारणपणे विनािे शवेटी केलेली अढळून येते. अपल्या गुरूिी द्धकवा 
आष्टद्धलगािी मुिद्रका त्यानंी स्वीकारलेली अहे. तर काही शरणाचं्या मुिद्रकेत िशवानुभवाच्या साकेंितक 
लक्षणािा ऄंतभाव ऄसलेली शब्दयोिना ऄसल्यािे िदसून येते. िशवशरणींपैकी काहंींनी अपल्या गुरूच्या 
ऄथवा पतीच्या नावंाच्या विन मुिद्रकेशी “िप्रय’’ व “ऄरस’’ ( स्वामी ) ऄसा पदप्रयोग िोडला ऄसल्यािे 
पहावयास िमळते. काही शरणींच्या मुिद्रका याखेरीि वगेळ्या स्वरूपाच्या ऄशा पण अहेत. शरणािंी व 
त्यािें विन मुिद्रका ऄकार अिदने याखाली देण्यातं अला अहे. 

 
नाव मुिद्रका 

ऄक् का नाग्मा बसवण्णा िप्रय िन्नसंगमनाथ ( संगय्या ) 
ऄक् का महादेवी िन्नमस्ल् लकािूमन देवा 
ऄल्लम प्रभदेुव गुहेश् वर 
एकातं रामीदेव एकातंवीर सोडळ 
िकन्नर बोमीदेव ( सोनार ) महाद्धलग ित्पुरातं देवा 
गिट्टवाळ मुदण्णा ििकय्यािप्रय िसिंद्धलगं नाहीं नाहीं 
िन्नबसवण्णा कूडल िन्नसंगमनाथा 
ढोहर कक् कय्या  ( ढोहर ) ऄिभनव  मस्ल् लकािुमन 
बसवशे् वर कूडल संगमनाथा 
मिडवाळमाििदेव ( धोबी ) किलदेवर देवा 
मुक् ताइऄक् का बाप ऄिगण्णा 
मेदार केतय्या ( बुरूड) गौरेश् वरद्धलग  
मोिळनी मािरदेवा 
( काश्मीरिा रािा ) 

िनःकलंक मस्ल् लकािुमन 

शकंरदासीमय्या ( दिी ) िनिगुरू शकंरदेवा 
सोडळ बािरस  सोडळा 
हडपद ऄप्पण्णा बसविप्रय कूडल िन्नसंग 
( न्हावी ऄप्पण्णा ) ( संगमदेवा ) 
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अनुभाव-कायक-गणािार 
  

 सामान्यतः िशवशरण हे अपापले िीवनक्म व िीवनदृिष्ट व दशमनाने ‘ऄनुभावी शरण’, ‘कायक 
शरण’ व ‘गणािार शरण’ ऄसे ओळखले िातात. ऄनुभाव ( बयलु िसिंी ), कायक व गणािार या शब्दािें 
िवश्लेर्षण खाली देण्यात येत अहे. 

 
अनुभाव 

  
 ऄनु भव, र्षट स्थल, िशवयोग, ‘करण-हिसगे’, ‘द्धलगागंसामरस्य’, ‘बयलु’, ‘शरणसितद्धलगपित’ आ. 
शब्द बसवधमातील ऄत्यंत सूक्ष्म व गूढ ऄथाने वापरले गेलेले पािरभािर्षक पदप्रयोग अहेत. ‘र्षट स्थल-
िसिंातं’ ही भारतीय तत्त्वज्ञानाला वीरशवै धमाने िदलेली वैिशष्ट्यपूणम ऄशी देणगी अहे. यात ताित्त्वक 
िसिंातं व अिरणमागम या दोहोंिे िववरण केलेले ऄसून या दोन्हींिा समन्वय साधून केलेले प्रत्यक्ष अिरण 
्हणिेि ‘िशवयोग’ होय. िशवयोगािे दशमन ्हणिेि ऄनुभाव ! 

  
 भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत योग, योगागं अिण िविवध योगप्रकार यािें सूक्ष्म िववरण केलेले 
िदसून येते. हठयोग, लययोग, मंत्योग, दृिष्टयोग, ऄष्टागंयोग, राियोग, त्ाटकयोग, प्राथमनायोग आ. 
योगाचं्या या सवम प्रकारातील ईत्तमाशं िशवयोगात ऄंतभूमत अहे. अधुिनक योगद्रष्टे महायोगी ऄरद्धवद यानंी 
प्रितपािदलेल्या पूणमयोगािी सवम लक्षणे िशवयोगात सामावलेली अहेत ! मात् िशवयोगात अढळणारी सवम 
लक्षणे पूणमयोगात िदसून येत नाहीत, ऄसे पौवात्य व पािरृमात्य योगवते्त्यािें मत अहे. 

  
 िशवयोगािे मूळ सूत् व प्रमुख कसोटी ्हणिे या योगािरणाने व्यस्क् तिवकासाबरोबर समिष्टिवकास 
झाला पािहिे. रानावनात व मठामंिदरात बसूनि हा योग साधला पािहिे, ऄसे नाही; कारण 
शरणधमानुसार “कायकािवना िशवयोगािी पूर्मत कष्टसाध्य अहे !’’ खाणे सोडणे, परंतु भकेुने 
मात्तळमळणे, ्हणिे खरे वैराग्य नाही ! ऄंग झाकण्यापरुते वस्र िवणण्यािी वा िवकत घेण्यािी क्षमता 
नसणाऱ्याने लंगोटी लावनू िफरणे ही िवरक् ती नव्हे !  

  
 या योगमागांत केवळ इश् वरािे ज्ञान करून घ्यावयािे नसून िदव्यत्व प्रत्यक्ष ऄनुभवाला अणनू 
घ्यावयािे ऄसते. िशवयोग साधनेत स्वतंत्पणे साकार करून घेतलेल्या िशवानुभवािी ििा करण्यासाठी 
वैयस्क् तक अिरण स्वातंत्र्याच्या िोपासनेसाठी ऄनुभव-मंटपािी िनर्ममती झाली. 
 

कायक 
  

 ‘कायक’ हा शब्द बसवधमांतील पािरभािर्षक पदप्रयोग अहे. कमम, िक्या, कायम, रॅम, ईद्रोग, 
व्यवसाय व मोलमिुरी आत्यािद शब्दािंा ‘ऄथम’ यातून ध्विनत होतो. परंतु िशवशरणानंी तो एका महान् 
िसिंातंाच्या स्वरूपातं वापरला अहे. अििा ‘समािवाद’, ‘समतावाद’ वा ‘शोर्षणरिहत िीवनपिंती’ 
आत्यािद िविारप्रणालींत द्धकवा शब्दप्रयोगात ऄंतभूमत ऄसलेला ऄथमभार वाहण्यािे सामथ्यम ‘कायक’  
या एकाि पदात सामावलेले अहे. आतकेि नव्हे, तर या साऱ्या िविारप्रणालीवर ईदात्ततेिा व िदव्यत्वािा 
ते ठसा ईमटिवते. 
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 शरणाचं्या अिारसंिहतेत िीवनक्मातं ‘कायक’ ऄथात ‘दैिहक-रॅम’ हे ऄटळ अहेत. देहधाऱ्यानंी 
शारीिरक रॅम करूनि ईत्पादनात भर टाकली पािहिे व अपल्या दैनंिदन गरिा भागिवल्या पािहिेत. 
त्याचं्या दृिष्टकोनातूंन कोणत्याही कायकातं ईि - नीिता नाही. यातून त्यानी ‘रॅमगौरव’ ( Dignity of 
Labour ) साधला. ‘सत्यशुिंतेने’ कायक अिरणे हीि त्यािंी योगसाधना होती. कायक हाि कैलास. 
गुरू ऄसो, संन्याशी ऄसो वा धममसंस्थापक ऄसो, त्यालाही कायकानेि मुक् ती साध्य अहे. एवढेि काय, त्या 
िगिन्नयामक परमात््यालाही या कायक िनयमातून सूट ( Exemption ) नाही, ऄसे ते मानीत ! शरण 
तत्त्वातंील हा ‘कायक’ िसिंातं ऄथमशास्रातंील‘रॅम’, ‘रॅमिवभाग’ व ‘रॅम-गौरव’ या कल्पनािें 
िदव्यत्वीकरण करतो. ्हणून त्यास ‘रॅम-िदव्यत्व’ ( Divinity of Labour ) प्राप् त झाले. 

  
 कायक तत्त्व अिण ‘दासोह’ तत्त्व यािंा ‘ऄिवनाभाव’ संबंध अहे. दासोह ्हणिे अपल्या 
संपादनातंील प्राप्तीिा समािकायासाठी व लोकासाठी िविनयोग करणे, हे होय. ‘िंगमदासोह’- गरिेपेक्षा 
ऄिधक संग्रही बाळगणे, हे कायक िसिंातंाशी िवसंगत अहे. बसवयुगातंील या िशवशरणानंी प्रामुख्याने 
कायक तत्त्वािे पालन काटेकोरपणे केलेले अहे. 

 
गणािार 

  
 बसवधमाच्या अिारसिंहतेत पंि-अिार हा एक भाग अहे. त्याचं्या मते अिार ्हणिे केवळ 
काही व्रतनेमािें पालन नव्हे, ऄथवा धार्ममक िवधीिे सापं्रदाियक ऄनुकरणही नव्हे. परंतु त्यातं नैितक िनष्ठा 
व धार्ममक साधना या दोन्हीं गोष्टी ऄंतभूमत अहेत. अिार हा िविाराबरोबर समस्न्वत ऄसला पािहिे. िक्या 
हेि ज्ञान, ज्ञान हीि िक्या. ज्ञान ्हणिे िाणीव. िक्या ्हणिे त्या िाणीवनुेसार अिरण. पंिािारामध्ये 
द्धलगािार, सदािार, िशवािार, गणािार व भतृ्यािार ऄसे पाि अिार सािंगतलेले अहेत. शरणानंी 
मरणास ‘महानवमी’ ऄसे संबोधलेले अहे. भय, भीित व भ्याडपणा यास िीवनाच्या कोणत्याही के्षत्ातं 
कोणत्याही स्तरावर िन कोठल्याही प्रसंगी शरण मुळीि थारा देत नाहीत. ते िनभमय अमहेत. ते न्यायिनष्ठरु व 
‘लोकिवरोधी’ ऄसून कोणापुढेही मान तुकिवणार नाहीत. सत्य अिण न्यायाच्या प्रितपालनासाठी व 
समािािे समिष्ट-िहत साधण्यासाठी िनभमय मनोवृत्तीिी िी िशकवण शरणानंी िदली अहे, तोि गणािार 
होय. िो अिारयुक् त अहे तो भक् त, िो ऄनािारी अहे तो ‘भिव’ ऄशी शरणािंी धारणा अहे. 

  
 समस्त मानविातीच्या िहतासाठी व मानवी मूल्याच्या िोपासनेसाठी ऄिधकार, दौिमन्य अिण क्ौयम 
या राक्षसी प्रवृत्तीबरोबर मुकाबला करणे हागणािारािा भाग अहे. काही प्रसंगी ऄद्धहसापालन िनष्ट्क्ीयतेिे 
व भ्याडपणािे द्रोतक ठरण्यािा संभव ऄसतो. द्धहसा द्धकवा भ्याडपणा यापैकी एखादा पयाय िनवडण्यािा 
प्रसंग अल्यास गणािारी, खड ग घेउन दुष्ट शक् तीच्या संहारासाठी प्राणापमण करतात, अत्म-बिलदानही 
देतात. 

  
 ऄन्याय, ऄसत्य व ऄनािार यािेंशी कधीही तडिोड नाही. हे अक्मणाकिरता नसून 
तत्त्वप्रितपालनाकिरता अहे. 

  
 या तत्त्वािी मूळ प्रितपािदका ऄक् कनाग्मा या होत. 
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व्यग् त नाम व स्थळ नाम 
  

 ‘शून्य संपादन’ या गं्रथात येणारे िशवशरण व िशवशरणी यांिी नाव ेतसेि या गं्रथातं ईल् लेखलेल्या 
गाव, प्रदेश व स्थळ आत्यादींिी नाव,े विन क्माकंात खाली देण्यात अले अहे. 

 

नाम भाग विनसंख्या 

परमेश् वर १ प्रारंिभक गद्र 
बसव िन्नबसवराि ’’ ’’ 
ऄिनिमर्ष गुहेश् वर ’’ ’’ 
ऄल्लमप्रभदेुव ’’ ’’ 
बसवशे् वर ’’ ’’ 
िन्नबसवशे् वर ’’ ’’ 
िशवगणप्रसािद महादेव ’’ ’’ 
कैलास िनमाय ’’ ’’ 
पावमतीदेवी हैमवती ’’ ’’ 
‘कामलता’ ’’ ’’ 
रुद्रकन्या ’’ ’’ 
िनमाय गणेश् वर ’’ ’’ 
बनवासी ’’ ’’ 
नागवासािधपित ’’ ’’ 
सुज्ञानीदेवी ’’ ’’ 
पुष्ट्पवािटका ’’ ’’ 
ऄल्लमप्रभ ु ’’ ’’ 
िनभमय गणेश् वर ’’ ४ 
ऄक्षय गणेश् वर ’’ ’’ 
ॎकार गणेश् वर १ ४ 
िनमाय गणेश् वर ’’ ’’ 
ब्रह्म ’’ ५ 
िवष्ट्णू ’’ ’’ 
रुद्रगण-िबिळ रािा ’’ ’’ 
प्रथमगण ’’ ’’ 
पंिवदन ’’ ’’ 
दशभिु ’’ ५, १७, १९ 
ऄल्लमप्रभ ु ’’ ६ 
गणेश् वर ’’ ’’ 
िंबुद्यीप ’’ १६ 
रुद्र ’’ १७ 
राक्षसी ’’ १८ 
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ऄंगाराच्या िगरी ’’ २३ 
ित्परु ’’ ३१ 
ऄिगण्णा २ गद्र 
मुक् तायक् का ’’ ’’ 
िसिंरामदेव ’’ ’’ 
सोन्नलगीपुर ( सोलापरु ) ३ ’’ 
मयूरबाण ’’ १६२ 
हलायुध ’’ ’’ 
ऄल्लय्या ’’ १२६ 
आंद्र ’’ १३१ 
िंद्र ’’ ’’ 
माहेश् वर ’’ १३८ 
सदािशव ३ १३८ 
कल्याण  
( अििे बसवकल्याण ) 

४ २७१,  २७२ 

नागािंबका ’’ गद्र 
कप्पिड संगमदेव ’’ ’’ 
आंगळेश् वर ’’ ’’ 
बागेवाडी ’’ ’’ 
मािदराि ’’ ’’ 
मादलंिबका ’’ ’’ 
कल्याण ५ २७१, २७२ 
रुद्रलोक ’’ ’’ 
नागलोक ’’ ’’ 
ित्परुातं ’’ गद्र 
िबज्जळरािा ’’ ’’ 
िसिंरामदेव ६ ’’ 
महामने ( महाभवन ) ’’ ’’ 
कल्याण ’’ २८१ 
रॅीयाळ ’’ ’’ 
दासीमय्या ’’ ’’ 
द्धसधुबल्लाळ ’’ ’’ 
गंगेवाळुक ’’ ’’ 
सालोक्य ’’ ’’ 
सािमप्य ’’ ’’ 
सारूप्य ’’ ’’ 
सायुज्य ’’ ’’ 
कल्याण ७ ’’ 
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हडपद ऄपण्णा 
( न्हावी ऄपण्णा ) 

७ २८२ 

प्रभदेुव ’’ गद्र 
िसिंरामदेव ’’ ’’ 
बसवदेव ’’ ’’ 
सोडळ बािरस ’’ २९९, ३०० 
िकन्नरब्मय्या ’’ ३२८, ३२९ 
मिडवाळमाििदेव 
( धोबी मािय्या ) ( 
किलदेवरदेव ) 

’’ ३६२ 

मरुळशकंरदेव ८ ३७२ 
प्रभदेुव ९ गद्र 
बसवरािदेव ’’ ’’ 
िन्नबसवदेव ’’ ’’ 
िसिंरामदेव ’’ ’’ 
सकल िशवगण ’’ ’’ 
मिडवाळ माििदेव ’’ ’’ 
सोडळ बािरस ’’ ’’ 
मरुळशकंरदेव ’’ ’’ 
प्रभदेुव बसवदेव १० ’’ 
बसवदेव अिण प्रभदेुव ’’ ’’ 
िन्नबसवदेव ’’ ’’ 
ऄिनिमर्ष ’’ ४८७ 
िन्नबसवदेव १२ ५५३ 
प्रभदेुव ’’ ’’ 
गंगागौरी १२ ५५३ 
गंगेवाळुक ’’ ’’ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ’’ 
िसिंरामदेव १३ ५५४, ५५६ 
िन्नबसवदेव ’’ ५५७ 
प्रभदेुव ’’ ५५९ 
बसवशे् वर ’’ ५६७, ५७२ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ५७३ 
प्रभदेुव १४ गद्र 
बसवदेव ’’ ’’ 
िन्नबसवदेव ’’ ’’ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ’’ 
िसिंरामदेव ’’ ’’ 
सोडळ बािरस ’’ ’’ 
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पिडहारी ईत्तण्णा ’’ ’’ 
ऄक् का नागलािंबका ’’ ’’ 
मेिळगे मारय्या ’’ ’’ 
ढोहर कक् कय्या ’’ ’’ 
िकन्नरी ब्मय्या ’’ ’’ 
कन्नद मारण्णा ’’ ’’ 
द्धमड मिलनाथ ’’ ’’ 
कोल शातंय्या ’’ ’’ 
वोलगद केिशरािदेव ’’ ’’ 
खंडनेय केिशराि ’’ ’’ 
महादेवी ऄक् का ’’ ’’ 
िकन्नरी बोिमदेवा १४ गद्र 
प्रभदेुव १५ ६१४, ६१६ 
िसिंरामदेव ’’ ६१५ 
बसवदेव ’’ ६१७ ते ६२० 
िन्नबसवण्णा ’’ ६२१ 
बसवण्णा ’’ ’’ 
धोबी मािय्या ’’ ६२२ 
ऄल्लमप्रभ ु १६ ६२३ ते ६३६ 
पोन्नाबंलनाथ ’’ गद्र 
रामेश् वर ’’ ’’ 
रामनाथ ’’ ’’ 
महाबळेश् वर ’’ ’’ 
सौराष्ट्र ’’ ’’ 
गंगाबुकण ’’ ’’ 
केदार ’’ ’’ 
सव्वालक्ष पवमत ’’ ’’ 
िंबुद्यीप कन्या ’’ ६२९ 
प्रभदेुव १७ गद्र 
हडपद ऄप्पण्णा ’’ ६३७ ते ६३९, ६७३ 
कल्याण १७ गद्र 
बसवशे् वर ’’ ६४०, ६४५ 
िन्नबसवदेव ’’ ६४६ 
मािडवाळमाििदेव ’’ ६४७, ६६९ 
मोिळगी मारीदेव ’’ ६५० 
सोडळ बािरस ’’ ६५१, ६७४ 
प्रभदेुव १८ ६८३,६८४ 
मिडवाळमाििदेव १८ ६८२ 
सोडळ बािरस ’’ ६८७ 
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बसवदेव ’’ ६८८ 
प्रभदेुवाच्या भोिनािे पात् 
िववरण 

१९ ७१७,७६० 

ढोहार कक् कय्या २० ८४१,८४२ 
मोिळगी मारीदेव ’’ ८४३, ८४४ 
एकातं रामीदेवा ’’ ८४५, ८४६ 
शकंर दासीमय्या ’’ ८४७,८४८ 
मेदार केतय्या ’’ ८४९, ८५० 
गिट्टवाळ मुद्दण्णा ’’ ८५१, ८५२ 
सद्रोिात ( वामदेव ) तत्यपरुुर्ष ’’ ८०२, ८०७ 
नंस्ब्यण्णा ’’ ’’ 
प्रभदेुव २१ गद्र 
बसवरािदेव ’’ ’’ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ’’ 
समस्त ऄसंख्याताना 
( शरणाना ) 

’’ ’’ 

ऄिनिमर्ष ’’ ८६९ 
ऄिनिमर्ष २१ ८७१, ८७४ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ९००, ९०४ 
हडपद ऄप्पण्णा ’’ ९०५, ९०७ 
सोडळ बािरस ’’ ९०८, ९१० 
ऄक् का नागलंिबका ’’ ९११, ९१२ 
मोळगी मारय्या ’’ ९१३, ९१४ 
ढोहार कक् कय्या ’’ ९१५, ९१६ 
प्रभदेुव ’’ ९१७, ९२२ 
ब्रह्म, िवष्ट्णु, रुद्र, इश् वर २२ ९३४ 
सदािशव पंिमुख दशभिु ’’ ’’ 
ित्नेत् नंदीवाहन ’’ ’’ 
गंगाधर गौरीपती कैलास ’’ ’’ 
रॅीिगरी ईळवी ’’ ९२३, ९२८ 
महामने ’’ ९२९ 
गोरक्ष ’’ -- 
कदळीवन ’’ -- 
मिडवाळमाििदेव सोडळ 
बािरस 

’’ -- 

कैलासिगदेव मल् लेबोम 
( पैलवान बमण्णा ) 

’’ 
९३१ 

 
िबज्जळ कल्याण ’’ ९३१, ९३६ 
कल्याण िबज्जळ महाराि ’’ ’’ 
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ऄक् का नागाइ ’’ ९४२ 
कप्पडी संगमनाथदेव ’’ ९५० 
द्धमड मस्ल् लनाथ ’’ ९५० 
मोगवाडद केशीराि ’’ -- 
कल्याण काळय्या िौडय्या २२ ९५०, ९५१ 
कोल शातंय्या ’’ ’’ 
पिडहारी ईत्तण्णा ’’ ’’ 
कन्नद मारण्णा ’’ ’’ 
किलकेत बमण्णा ’’ ’’ 
नुिलय िंदय्या ’’ ’’ 
हेंडद मारय्या ’’ ’’ 
शकंर दासीमय्या ’’ ’’ 
एकातं रामय्या २२ ९५०, ९५१ 
मेदार केतय्या ’’ ९५१ 
काळय्या-िौडय्या ’’ ’’ 
कोल शातंय्या ’’ ’’ 
मिडवाळमाििदेव ’’ ’’ 
नागाइ ’’ ’’ 
संगनबसव ’’ ’’ 
िशवगण प्रसादी महादेव ’’ गद्र 
हडपद ऄप्पण्णा अिण ऄक् का ’’ ’’ 
नाग्मा आत्यादी शरण गण ’’ ’’ 
मृत्युलोक िशवलोक ’’ ’’ 
िशवगण प्रसादी महादेव ’’ ’’ 
मृत्युलोक िशवलोक ’’ ९५१ 
काळय्या-िौडय्या ’’ गद्र 
कोल शातंय्या ’’ ’’ 
िशवगण प्रसादी महादेव ’’ ३९१ 
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विनामध्ये संख्यात येणारे शबद 
 

शबद पृष्ठ क्र. 
भाग १-पद १ ते ७७ 

विनसंख्या 

एक घर ८ १७ 
पंिवीस पोपट  ’’ ’’ 
एका राक्षसीणी ९ १८ 
पाळण्यावरती पािं ’’ ’’ 
सातशें सत्तर रहाट िविहरी ’’ २० 
गळ्यातं सातशें सत्तर हत्ती १० ’’ 
पंिशतकोटी िवस्तीणम ’’ २१ 
पािं पे्रते  ’’ २२ 
लाखािा खाबं ’’ २३ 
एक हंस  ’’ ’’ 
पािं िशर ११ २६ 
ितन्ही लोक १२ २९ 
्हणाव ेएक तर अहेत दोन १६ ३८ 
मलत्य  १८ ४३ 
ऄष्टिवधािमन २३ ६१ गद्र 
र्षोडशोपिार ’’ ६१ 
ित्िवध  २४ ६२ 
िौदा भवुनें २५ ६७ 
डोकीवर डोके ऄसे एक २६ ७० 
र्षडागंाठायी र्षडस्थल २७ ७३ गद्र 

भाग २-पद ७८ ते ११६ 
एकदा ं ३६ ९३ 
ऄदै्यत ४० १०२ 

भाग ३-पद ११७ ते २३९ 
दं्यद्यातीत ४० १०२ 
दोन डोळे ितुभुमि ४६ ११७ 
तीन डोळे ५४, ६०, ७६ १३८ 
शतकोटी सूयम ५४, ६०, ७६ १३९ 
  १५७, २२४ 
अठी िदशानंा ५५ १४० गद्र 
ितुदमशभवुनाचं्या ५५, ५९ १५५ 
एकमुख ऄनंतमुख ५५ १४० गद्र 
ित्करणरूिप ७२ १९० 
िौऱ्याऐंशी लक्ष िशवालय ७५ १९९ 
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’शून्य संपादन’ या संवादरूपी िववेिनांत येणाऱ्या शरण-शरणीवर काही िटप्पणी 
  

 ‘शून्य संपादन’ या गं्रथात अध्यास्त्मक िवर्षयावरील संवादरूपी ताित्त्वक िवविेन घडून अले अहे. 
या िवविेनातं ऄल्लमप्रभ-ूबसवशे् वरािद प्रमुख िौदा िशवशरण व तीन िशवशरणी यािंा समावशे अहे. यात 
समािवष्ट झालेल्या एकूण ९५१ विनापंैकी केवळ रॅी. ऄल्लमप्रभदेूवािंीि ३५० च्या वर विने अहेत. 
त्याखालोखाल रॅी. बसवशे् वर, रॅी. िन्नबसवशे् वर व रॅी. िसिंरामेश् वर याचं्या विनािंा समावशे या गं्रथात 
झालेला अहे. केवळ या िार प्रमुख शरणािंीि विनसंख्या सुमारे ७४० च्या असपास अहे. तेव्हा संबिंधत 
शरण-शरणींिी मािहती थोडक्यात खाली देण्यात येत अहे. 

 
१. महात्मा बसवशे् वर 

  
 आ. सनाच्या बाराव्या शतकात तत्कालीन समािािी ( िवशरे्षतः द्धहदंूिीि ) िविारधारा व िीवनक्म 
तेिोहीन व िशिथल बनला होता. ईत्तरेकडे सतत होणाऱ्या परकीय अक्मणािे भय व वणारॅमधमांतील 
मूलभतू दोर्षामुळे सवमत् वाढलेली फुटीरता, ऄशा पारॄमभमूीवर द्धहदू समाि एकसंघ व एकििनसी 
बनिवण्यािी िनतातं अवश्यकता होती. याकिरता नव्या िविारप्रणालीिी व अिारसिंहतेिी गरि होती. हे 
महान् कायम म. बसवशे् वरानंी ‘वीरशवै’ या द्धलगायतधमािी ( बसवधमािी ) स्थापना करून साधले. त्यानंा 
बसवधमािे द्धकवा द्धलगायतधमािे प्रवादी ऄसेही ्हणतात. त्यानंी कायक, दासोह, सदािार, सत्य, 
ऄद्धहसा, ऄस्पृश्यता-िनवारण, िाित-िनमूमलन, साक्षरता, स्री-िशक्षण, स्री-स्वातंत्र्य, गणािार व समता या 
मूलभतू सामाििक मूल्यावंर भर िदला. गाधंीयुगापूवीही सुमारे ८५० वर्ष,े म. बसवशे् वरानंी अरंिभलेल्या या 
सामाििक क्ातंीने त्यािंा द्रष्टेपणा िदसून येतो व मित कंुिठत होते. आष्टद्धलगािी कल्पना व िशवयोग ऄथवा 
सहियोग या संकल्पनािंी महान् देणगी त्यानंी भारतीय ऄध्यात्मशास्राला िदली अहे. ‘िाले , तैसा बोले’, 
हे बसवधमािे ब्रीदवाक्य बनले. 

  
 ईत्तर भारतातील नममदेपासून दिक्षणेकडील द्रवीड देशाच्या समुद्रिकनाऱ्यापयुंत पसरलेल्या 
िालुक्य साम्राज्यािा कलिरू- िबज्जल हा वारस बनला. त्यािी रािधानी कल्याण ्हणिे अििे ‘बसव-
कल्याण’ हे होते. ऄशा या महान् साम्राज्यािे बसवशे् वर पतंप्रधान झाले व सर-सेनापती ( महादण्डनायक ) 
ही पदवीही त्यानंा िमळाली. पंतप्रधानासारख्या ऄिधकारपदावर ऄसूनही त्यािंी िवनयशीलता या गं्रथातील 
विन-संदभावरून सहि लक्षात येण्यािोगी अहे. त्याचं्यातील, शौयम धैयम, िवनय व औदायम या 
गुणसंपन्नतेमुळे भारतातील सवम िठकाणिा व सवम स्तरावरील िन-समुदाय अकर्मर्षत झाला. िविापूर 
ििल्यातील ‘बागेवाडी’ या गावी एका शवै कुटंुबात त्यािंा िन्म झाला. िातवदेमुनींच्या कूडलसंगम 
येथील अरॅमात त्यािें ऄध्ययन झाले. वदे-ईपिनर्षद, शास्र, पुराण व भारतीय तत्त्वज्ञानातं ते पारंगत 
झाले. गाढे िवद्यान व संस्कृतज्ञ ऄसूनही िनसामान्यानंा समिण्यासाठी तत्कालीन मायबोली ‘कन्नड’ या 
भारे्षतून हिारो विने िलहून अपल्या िविारािें प्रितपादन केले. 

  
 भारतातील िविवध िठकाणाहूंन सवम स्तरातंील व सवम िाती-िमातींिे साधु-संत, तत्त्ववतेे्त व 
सामाििक ऄग्रणी कल्याण ( अतािे बसवकल्याण- िि. िबदर-कनाटक राज्य ) येथे एकत् िमले. 
त्याचं्यात तत्त्वज्ञानावर मुक् त ििा व परस्पर िविारािें अदान-प्रदान िाले. तथािप ऄनुभव-मंटपातील 
कायमसत्ातं भाग घेणाऱ्या प्रत्येकावर एक िनयम कटाक्षाने पाळण्यािे बधंन ऄसे. तो िनयम ्हणिे प्रत्येकाने 
अपल्या ऄनुकूलतेप्रमाणे काहीतरी ईद्रोगव्यवसाय करावा व स्वतःिा ईदरिनवाह िालवावा. दुसऱ्यावर 
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बोिा बनून राहू नये. यालाि सत्य-शुिं-कायक ऄसे ्हणतात. काश्मीरिा रािा महादेव भपूाळ 
यासारख्या मोठ्ा व्यक् तीलासुिंा हा िनयम पाळावा लागे. तो िंगलातंील लाकडे तोडून ती िवकून अपला 
ििरताथम िालवी व ऄनुभव-मंटपातील कायांत भाग घेइ. याप्रमाणे अपल्या कायकातं िनमग्न राहून कायम 
करणारे तत्कालीन आतर प्रमुख िशवशरण ्हणिे धोबी मािय्या, न्हावी ऄप्पण्णा, ढोर कक् कय्या, िाभंार 
हरळय्या व वैद्र संगण्णा आ. होत. कायकािेदुसरे महत्त्वािे ऄंग ्हणिे गरिेपेक्षा ऄिधक संग्रह न करणे. या 
िनयमािें काटेकोर पालन करणाऱ्यासि ऄनुभव-मंटपातं प्रवशे िमळे व ऄनुभव-मंटपातंील कायमसत्ातं 
सहभागी होण्यास परवानगी िदली िाइ. येथे िालणाऱ्या ििा-सत्ातं ज्ञान व िक्या यािंा समन्वय ऄसे 
ऄथात् हे ऄनुभावग्य होय. ्हणून या स्थानास ‘ऄनुभव-मंटप’ ( Academy of Mystics ) हे नामािभधान 
प्राप् त झाले. 

  
 ‘कनाटकातंील परमाथम-मागम ( Pathway to God in Karnataka ) या अपल्या गं्रथात अधुिनक 
संत व महान् तत्त्ववतेे्त द्धनबाळिे डॉ. रा. द. रानडे ( गुरुदेव रानडे ) िलिहतात, “कनाटकातंील पारमार्मथक 
तत्त्वज्ञान हे िगातील पारमार्मथक तत्त्वज्ञानातं ऄत्यंत ईिरॅेणीिे ऄसे अहे’’. 

  
 येथे िालणाऱ्या ििा-सत्ातं व कायम-सत्ातं मिहलािंाही सहभाग ऄसे. प्रस्तुत गं्रथात ज्या 
िशवशरणींिा ईल् लेख अहे त्यातं प्रमुख ्हणिे ऄक् कनाग्मा या होत. या म. बसवशे् वराचं्या वडील भिगनी 
व िन्नबसवशे् वराचं्या मातोरॅी होत. 

  
 बसव-कल्याण येथे िेव्हा अंतरिातीय िववाहावरून रणकंदन मािले, तेव्हा म. बसवशे् वरानंी 
अपल्या पदािा त्याग केला व अपल्या तत्त्वपालनाथम हे स्थान सोडून तेथून िनगममन केले. यानंतरच्या 
ऄवघ्या तीन एक मिहन्यातंि ते द्धलगैक्य पावले. 

 
२. प्रभुदेव 

 
 प्रो. रा. द. रानडे यानंी प्रभदेुवाचं्या तत्त्वज्ञानािा व ‘शून्य संपादन’ या गं्रथािा सखोल ऄसा ऄभ्यास 
केला अहे. त्यानंी या संवादरूपी ििेिी तुलना ‘PLATO’S DISCOURSE’ बरोबर केली अहे व प्रभदेुवानंा 
“ SOCRATES-सॉके्टीस’’ ऄसे संबोिधले अहे. प्रभदेुवािंा िन्म िशमोगा ििल्यातील ‘बळ ळेगावी’ या 
खेड्यात झाला. या िठकाणी ‘व्हय्य-सळ’ वकदंब आ. साम्राज्यकालीन ऄनेक व िविवध ऄशा सुंदर 
िशल्पाकृती अिही दृष्टीस पडतात. प्रभदेुवाचं्या वाद्र-संगीतातंील नैपुण्याबद्दलिा ईल् लेख कन्नड 
सािहत्यातं िठकिठकाणी अढळतो. समकालीन िवद्यानामंध्ये त्यािें नाव ऄगे्रसर होते. भारतातील ऄनेक 
िठकाणी त्यािंा सिंार झाला होता. ते िसे ज्ञानसंपन्न होते; तसेि वैराग्यिनधीही होते. ऄगदी तरुण 
वयाति त्यानंा वैराग्य प्राप् त झाल्यािा ईल् लेख अढळतो. त्यानंी िहमालयापासून कन्याकुमारीपयुंत 
भारतातील ऄनेक ऊर्षी-मुनी, योगी, द्रष्ट,े दाशमिनक व तत्त्ववतेे्त यािें दशमन व गाठीभेटी घेतल्या. त्याकाळी 
प्रििलत ऄसलेल्या योग, योगागं, योगदृष्टी आत्यादींिी ऄनुभतूी त्यानंा झाली होती. ते ‘व्योमकाय’ बनले 
होते. तथािप त्यािें खरे समाधान कल्याणच्या ऄनुभव-मंटपातील तत्त्वज्ञानातं व ऄनुभावातंि झाले व ते 
पिरपूणमतया धन्य पावले. म. बसवेश् वरानंी प्रभदेुवािंी योग्यता व थोरवी ऄिकूपणे हेरली व त्यानंा ऄनुभव-
मंटपािे ऄध्यक्षस्थान बहाल केले. प्रभदेुवाचं्या विनािें पिरशीलन केल्यास त्याचं्या ज्ञानािी घनता व 
िवद्यते्तिी िणुूक िदसून येते. 
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 परमाथम-मागावर ऄसणाऱ्या साधकानंा येणाऱ्या शकंा व ऄडिणींिे िनवारण त्यानंी ऄत्यंत सोप्या 
भारे्षत व शलैीत करून दाखिवले अहे. ‘शून्य संपादन’ या गं्रथातील प्रमुख पात् प्रभदेुवािेंि अहे. या 
कारणामुळे या गं्रथाच्या काही अवृत्त्यांच्या संपादकानंी यास ‘प्रभदेुवािें शून्य सपंादन’ ऄसे नाव िदले 
ऄसाव.े कल्याणमध्ये प्रभदेुवानंी काही काळ वास्तव्य केले; व बसवशे् वर अिण िन्नबसवशे् वर अिद 
शरणप्रमुखाचं्या सहकाराने वीरशवै िसिंातंािे संकलन करून र्षट स्थल-िसिंातंास िवशरे्ष ऄसे रूप िदले. 
प्रभदेुवानंा ऄल्लमप्रभदेुव ऄसेही ्हणतात. 

 
३. िन्नबसवेश् वर 

  
 हे बसवशे् वरािें भािे होत. त्याचं्या िपत्यािे नाव िशवदेव ऄसे होते. ऄगदी बालवयाति त्यानंा 
महाज्ञान प्राप् त झाले होते. र्षट  -स्थल िसिंातंािे िक्वतीऄसेही त्यानंा सबंोिधले िाते. विन-सािहत्याला 
र्षट स्थल-िसिंातंाच्या िौकटीत बसिवण्यािे महान् कायम त्यानंी केले अहे. ऄल्लमप्रभनंूतर ऄनुभव-मंटपािे 
ऄध्यक्षपद रॅी. िन्नबसवशे् वरानंी भरू्षिवले अहे. ‘शून्य सपंादन’ या गं्रथाच्या काही अवृत्त्यातं/प्रतींत रॅी. 
िसिंरामेश् वरानंा रॅी. िन्नबसवशे् वराकंडून द्धलगदीक्षा िमळाल्यािा ईल् लेख अहे. हा कथा-संदभम फारि 
मनोज्ञ, वैिशष्ट्यपूणम व गूढ तत्त्वज्ञानात्मक िवश्लेर्षणाने भरलेला अहे. 

  
 अंतरिातीय िववाहािे कारणावरून कल्याणातं घडलेल्या हलकल्लोळाच्या समयी त्यानंी 
गणािारािी घोर्षणा देउन अपल्या मातुरॅी ऄक् कनाग्माबरोबर ईळवीकडे प्रयाण केले व विनसािहत्यािे 
ऄत्यंत काळिीपूवमक ितन केले. कन्नड भारे्षत त्यानंी हिारोंच्या संख्येने विनिनर्ममती केली. नंतर िनबमयलु 
पावले. 

 
४. िशवयोगी रॅी. िसद्धरामेश् वर 

  
 बाराव्या शतकात अिच्या सोलापूर या शहरास ‘सोन्नलगी’ ऄसे नाव होते. त्याकाळी ते एक 
छोटेसे गाव होते. सुग्गलदेवी व मुद दुगौडा या दापंत्यािे ते एकुलते एक पुत् होते. िसिंरामेश् वराचं्या 
िन्मापूवीि गुरुरेवणिसिेंश् वर यानंी या दापंत्याच्या पोटी ऄवतारी पुरुर्षािा िन्म होणार ऄसल्यािे भािकत 
केल्यािा ईल् लेख परुाणकथामधून अढळतो. या परुाणानुंसार वयाच्या अठव्या वर्षीि देवािा शोध करीत 
रॅी. िसिंरामेश् वर रॅीशलै-रॅेत्ास ( अंध्रप्रदेश ) गेले. तेथील काननातं त्यानंा रॅीशलै-मस्ल् लकािुमनािें 
दशमन घडले. त्याचं्या अजे्ञनुसार ते सोलापूरला परत अले व गावाबाहेर अरॅय वसवनू तेथे अपल्या 
योगसाधनेत व्यग्र झाले. त्यांना ऄनेक ऄिणमािद िसिंी प्राप् त झाल्या होत्या. अपल्या ऄष्टागं योगबलाने 
त्यानंा ित्नेत् दृष्टीही प्राप् त झाली होती. योिग-कुल-िक्वती ऄसेही त्यानंा सबंोधतात. 

  
 रॅी. िसिंरामेश् वरानंी सोलापुरात ६८ द्धलगािंी स्थापना केली. मठ-मंिदरे बाधंली व अपल्या 
िशष्ट्यगणाचं्या साहाय्याने मोठा तलाव खोदण्यािे कामास सुरुवात केली. ऄशी ऄनेक लोकोपयोगी कामे 
करीत ऄसता, त्या बािूलारॅी. ऄल्लम-प्रभदेूवािें अगमन झाले. त्यानंा रॅी. िसिंरामेश् वराबंद्दल िनतातं 
अदर व अपुलकी होती. ऄसा थोर योगी कममकाडंातं ऄडकून पडल्यािे पाहून त्यािें ठायी 
िसिंरामेश् वराबद्दल ऄनुकंपा िनमाण झाली. 
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  रॅी. प्रभदेूवानंी रॅी. िसिेंश् वराचं्या िशष्ट्यानंा बोलावनू घेउन, “तो कममयोगी िसिेंश् वर कोठे 
अहे ?’’ ऄशी पृच्छा केली. काहीशा ऄनुदार ऄशा या ईद गारामुळे संतप् त झालेला िसिंरामेश् वरािंा 
िशष्ट्यगण प्रभदेूवाचं्या ऄंगावर दगड-धोंड्यािंा वर्षाव करू लागला. त्यािंा तो प्रयत्न व्योमकायी प्रभदेूवानंी 
िनष्ट्फळ ठरिवला. यावर तेथे रॅी. िसिंरामेश् वर प्रगट होउन त्यानंी प्रभदेूवानंा िाळून भस्म करण्याकिरता 
अपला ितसरा डोळा ईघडला. त्यातूंन ऄस्ग्नज्वालािंा वर्षाव ते प्रभदेूवावर करू लागले. तथािप त्या 
ज्वाला प्रभदेूवानंी अपल्या तळपायातंील नेत्ामंध्ये अकर्षूमन व साठवून घेतल्या व रॅी. िसिंरामेश् वरानंा 
िनष्ट्प्रभ करून टाकले. हा प्रकार पाहून सवांना अश् ियम वाटले व सबब रॅी. िसिंरामेश् वरानंी प्रभदेूवाचं्या 
िरणी धाव घेतली व शरणागती पत्कारली. 

  
 प्रभदेुवानंी त्यानंा िशवयोगािी महित िवशद केली. सवम-शून्य-समाधीिे माहात््य व 
करस्थलद्धलगािे ्हणिेि आष्टद्धलगािे महत्त्व त्यानंा पटवनू िदले. रॅी. िसिंरामेश् वरानंी त्याचं्याकडे, 
“आष्टद्धलग धरून िनिद्धलगैक्य पावण्यािा मागम दाखवा’’ ऄसे ्हणून, हट्ट धरला. तेव्हा ं “या आष्टद्धलगाच्या 
‘सूक्ष्म-दशमनािा बोध ऄनुभव-मंटपातं िन्नबसवशे् वराकडून करवनू देतो’’ ऄसें सागंून ते रॅी. 
िसिंरामेश् वरानंा कल्याणकडे घेउन िातात. हा कथासंदभम या गं्रथातील तृतीयोपदेशातं ( ्हणिे भाग ३ 
मध्ये ) येतो. 

  
 कल्याण मुक् कामी रॅी. िसिंरामेश् वरानंा द्धलगदीक्षा िमळाली व त्यानंी कन्नड भारे्षत ऄमोिलक ऄशी 
विने हिारोंच्या संख्येनी िलिहली. अपल्या एका विनात त्यानंी ईल् लेख केला अहे की, “ऄडुसष्ट हिार 
विने गाउन मी थकलो । आ.’’-यावरून त्यानंी िलिहलेल्या विन संख्यािंी कल्पना येते.त्यानंी अपल्या 
विन-काव्यातून ‘किपलिसिं मस्ल् लकािुमन’ व ‘योिगनाथ’ ऄशा विन मुद्रािंावापर केला अहे. त्यानंी 
ऄनेक ित्िवधी ( काव्यप्रकार ) िलिहल्या अहेत. त्यािंी नाव े ऄष्टावणम-ित्िवधी, बसव-स्तोत्-ित्िवधी, 
िमत्स्तोत्-ित्िवधी, आ. आ.- कन्नड सािहत्यातं बसवशे् वराचं्या विनानंतर रॅी. िसिंरामेश् वरािंी विन-रिना 
खास वैिशष्ट्यपूणम मानली िाते. 

 
 कल्याणहून परतल्यानंतर सोलापरुात त्यानंी खोदावयास घेतलेल्या तलावाच्या मध्यभागी योग-
समािध घेतली. ऄिूनही ते स्थान िागृत ऄसल्यािा भािवकानंा प्रत्यय येतो. दरवर्षी मकरसंक्ातंीला येथे 
मोठी यात्ा भरते व हिारो भािवक दशमनासाठी येथे लोटतात. 

 
 

५. धोबी मािय्या 
  

 धोबी मािय्या उफम  मिडवाळ मािय्या हे एक ऄसामान्य ऄशा व्यक् तीमत्त्वािे शरण होउन गेले. 
बुिंीने ते ऄत्यतं प्रगल्भ होते; तद्यति त्यानंा ऄलौिकक ऄशा शारीिरक सामथ्यािी देणगी लाभली होती. 
त्याचं्या शरीरसामथ्याबाबत ऄशी अख्याियका सागंतात की, िबज्जळ रािािा एक मदोन्मत्त हत्ती त्यानंी 
त्याच्या शपेटीस पकडून ऄडिवला होता. ्हणूनि शरणानंी स्थािपलेल्या व संघिटत केलेल्या गणािार 
दलािे त्याना सेनापित नेमण्यात अले. िाित-व्यवसायानें ते धोबी होते. ऄनुभव-मंटपातील ििेत ते 
प्रामुख्याने भाग घेत. मूळिे ते िविापूर ििल्यातील देवर-िहप्परगी येथील ग्रामवासी होते. कल्याणात 
येउन त्यानंी वास्तव्य केले व ऄनेक विने िलिहली. त्यांच्या सहधममिािरणीिे नाव मल्ल्मा ऄसे होते. या 
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गं्रथातं त्यािंी सुमारे ६० विने येतात. बेळगाव ििल्यातील मुरगोड येथील डोंगरात प्राण पणास लावनू 
विन-सािहत्यािे रक्षण करता-करता अपला देह ठेवला. ( द्धलगैक्य झाले.) 

 
६. न्हावी अप्पणणा 

  
 न्हावी ऄप्पण्णा हे म. बसवेश् वरािें अप् तकायमदशी होते. म. बसवशे् वराचं्या घरगुती बाबीकडे संपूणम 
लक्ष ठेवण्यािी िबाबदारी त्याचं्यावर सोपिवण्यातअली होती. तथािप त्यानंी अपला कायक धमम ( 
न्हाव्यािा ) काटेकोरपणे पाळला. त्यात कसलीही ईणीव पडू िदली नाही. त्यानंी  ऄनेक विने िलिहली 
अहेत. ऄनुभव-मंटपाच्या िक्याशील सभासदामध्ये त्यािंा समावशे होतो. या गं्रथात त्यािंी सुमारे २० एक 
विने येतात. त्याचं्या विनािी मुिद्रका ‘बसविप्रय कूडल िन्नसंगदेवा’ ऄशी अहे. 

  
 त्याचं्या पत्नीिे नाव द्धलग्मा ऄसे होते. त्या कल्याणच्याि रिहवासी ऄसाव्यात, ऄसा ऄंदाि अहे. 
िशवशरणींमध्ये त्या ऄग्रगण्य होउन गेल्या. त्यािें योगावर िवशरे्ष ऄसे प्रभतु्व होते. त्यानंी ‘योगागं-ित्िवधी’ 
हा मौिलक गं्रथ िलिहला. या गं्रथात त्यानंी िशवयोगािे िवश्लेर्षण करून या योगािे गढूममम सोप्या व सुग्य 
शब्दातं प्रकट केले अहे. विन-सािहत्यातं द्धलग्माचं्या विनानंा बोधपर विने ्हटले अहे. 

  
 बौििंक ििेत व योग-सामथ्यात त्यानंी ऄनुभव-मंटपातील पुरुर्ष िशवशरणाचं्या बरोबरीिे स्थान 
िमळिवले अहे. तेथील शरणानंी त्याचं्या योगनैपणु्याकडे द्धलग्मानंा ‘योग-अिाया’ ऄशी पदवी बहाल 
केली अहे. त्याकाली त्यानंी एक फारि मार्ममक प्रश्न ईपस्स्थत केला अहे. तो ऄसा-’संस्कृत भार्षा एवढी 
समृिं अहे- पण त्यातं ‘गुरु’ या संजे्ञिे स्रीद्धलगी रूप काय ?त्याला यथाथम पयायी शब्द नेमका कोणता ?’- 
 

७. सोड्डळ बािरस 
 

 सोड्डळ बािरस हे मूळिे सौराष्ट्रातील रिहवासी. ते सौराष्ट्र-सोमनाथािें िनतातं भक् त होते. 
बािरस यामधील ‘ऄरस’ या पदािा कन्नड भारे्षत रािा ऄसा ऄथम होतो. यावरून ते सौराष्ट्रातील एखाद्रा 
रािघराण्यािे ऄसावते, ऄसे वाटते. कारण िबज्जळ रािानंी अपल्या घोडदळािा त्यानंा प्रमुख नेमले. 

  
 कल्याणमध्ये दीघमकाल वास्तव्य घडल्याने त्यानंी कन्नड भार्षा ऄवगत करून घेतली व कन्नडमध्ये 
विने िलिहली. म. बसवशे् वराचं्या िशकवणकुीिा वतत्त्वज्ञानािा त्याचं्यावर प्रभाव पडून ते ऄनुभव-मंटपािे 
सिक्य सभासद झाले. या गं्रथात त्यािंी पधंरा विने येतात. ‘सोड्डळ’ ऄशी त्यािंी विनमुद्रा अहे. 

 
८. मोिळगी मारय्या 

 
 यािें मूळ नाव महादेव भपूाळ. ते काश्मीराच्या एका रािकुलातील होते. त्यािें िीवन िित्तवधेक 
ऄसे अहे. त्याचं्या िीवनकायावरून भगवान् बिुंदेवािंी अठवण होते. काश्मीरच्या शवै सापं्रदाियक ऄशा 
या रािपुरुर्षास ऄिानक वैराग्यप्रािप्त  झाली. अपली िप्रय राणी महादेवी व एकुलता एक पुत् यािंा त्याग 
करून, बसवशे् वरािेंकडे अकर्मर्षत होउन ते बसवकल्याणास अले. 
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 तेथे द्धलगायत धमािी दीक्षा घेउन ऄनुभव-मंटपािे सभासदत्व पत्करले. शरणधमाच्या 
िनयमानुसार कायक पाळण्याकिरता ते िंगलातील लाकडे तोडून, त्याचं्या मोळ्या करून, त्या िवकून 
अपला ििरताथम िालवीत. 

  
 कालातंराने अपली राणी महादेवी यानंाही वैराग्यानुभतूी झाल्यािी खात्ी पटवनू घेउन महादेव-
भपूाळानंी कल्याणास बोलावनू घेतले. ‘मोिळगी’ ्हणिे मोळी ( लाकडािी ), मारय्या ्हणिे िवकणारा. 
याचं्या कायकावरून त्यानंा ‘मोिळगी मारय्या’ हे नाव पडले. दोघेही अपल्या कायकातं सदैव कायमरत 
राहत. दोघानीही कन्नडमध्ये काहंी विने िलिहली अहेत. रािकुलातील या दांपत्यािा वीरशवै-धमम-
प्रसारावर बराि प्रभाव पडल्यािे िदसून येते. या गं्रथात त्यािंी पाि विने अली अहेत. 

 
९. ढोर क कय्या 

 
 या नावात सूिित झाल्याप्रमाणे ते ढोर िमातीिे होते. िबज्जळ रािा ऄिधकारावर येण्यापूवीपासूनि 
ते िालुक्याचं्या सैन्यात होते. ऄनेक युिंाचं्या ऄनुभवािी िशदोरी त्याचं्या पदरी होती. ते वयोवृिं व ऄनुभवी 
होते. िबज्जळाच्या सैन्यातील एका तुकडीिे ते प्रमुख होते. त्याचं्या दीघम सेवेिा व ऄनुभवािा िविार करून 
िबज्जळ रािानंी त्यानंा सेवािनवृत्त केले नाही.मूळिे ते ‘माळवा’ प्रातंाकडील. िाित-िनमूमलन, समानता, 
िस्रयोिंार आ. बसवशे् वराचं्या तत्त्वािंा त्यािेंवर प्रभाव पडून त्यानंी बसवधमािा स्वीकार केला व ऄनुभव-
मंटपातील सदस्यत्व पत्करले.  

 
 त्याचं्याप्रमाणेि मातंग-िन्नय्या व िाभंार-हरळय्या यानंीही द्धलगदीक्षा घेउन बसवधमाच्या प्रसार-
कायास वाहून घेतले हे या संदभात लक्षात घेण्यासारखे अहे. म. बसवेश् वरानंा या वयोवृिं व 
ज्ञानविृंवडील िशवशरणाबद्दल ऄत्यतं अस्त्मयता होती. या संदभात त्यािें एक सुप्रिसिं विन 
वािण्यािोगे अहे.- 

  
बाप अमुिा मातंग िन्नय्या । 

िुलता अमुिा ढोर कक् कया ॥ 
मला का ंओळखत नाही ? । 

कूडलसंगमदेवा ॥ 
 

 म. बसवशे् वर या सवांच्या घरी प्रसाद-ग्रहण करून भािवकतेने त्यािे सेवन करीत. गणािार 
संघटनेबाबत या दलािे प्रमुख मिडवाळ-माििदेव कक् कयािंा सल्ला व मागमदशमन घेत. कल्याण क्ातंीच्या 
धुमश् िक्ीसमयी कक् कय्यानंी कारवार ििल्यातील ईळवी या िठकाणी अपल्या तुकडीसमवते प्रयाण केले. 
ििल्हा बेळगावातील खानापूर तालुक्याच्या डोंगराळ प्रदेशातं वसलेल्या कके्री गावी त्यािंी समाधी अहे. 
द्धलगायत धमानुयायी हिारो भािवक त्याचं्या समािधदशमनास अिही िात ऄसतात. त्यािंी िार विने या 
गं्रथात येतात. त्यािंी विन-मुिद्रका ‘ऄिभनव-मस्ल् लकािुमन’ ऄशी अहे. 
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१०. बुरुड केतय्या 
 

 बुरुड केतय्या व त्यािंी पत्नी सातव्वा हे मूळिे बेळगाव ििल्यातील िकत्तरूिवळील बेलूर गाविे. 
व्यवसायाने ते बुरुड होते. िंगलांतील वळूे अणून त्यापासून टोपली, सुपे, करंड्या आ. वस्तू बनवनू ती 
िवकणे व तसेि त्याकाळी लेखनासाठी लागणारी ताडपत्ी िंगलातूंन अणून तीही िवकणे-हा त्यािंा 
कायक होता. बाराव्या शतकात वीरशवै धमािा प्रसार करण्याकिरतािठकिठकाणी सिंार करणाऱ्या 
िंगमाकडून त्या दोघानंी वीरशवै-धमािी दीक्षा घेतली होती. हे दापंत्य ऄत्यंत सुशील व अिार-संपन्न ऄसे 
होते. ते दोघे म. बसवेश् वराचं्या दशमनाथम कल्याणला अले व तेथेि स्थाियक बनून रािहले. अपल्या 
कायक-धमािे पालन करीत ऄनुभव-मंटपातील कायात सहभागी होत. केतय्यािंी दोन विने या ग्रथांत 
येतात. त्यािंी विन-मुिद्रका ‘गौरेश् वर-द्धलगा’ ऄशी अहे. 

 
११. िकन्नारी बोम्मय्या 

 
 हे मूळिे अंध्र प्रदेशातील पुत्तरु या गाविे रिहवासी. िपढीिात व्यवसायाने ते सोनार ( Gold smith 
) होते. तथािप वाद्र-संगीतात त्यानंा िवशरे्ष रस होता व संगीताकडेि त्यािंा ऄिधक ओढा होता. खास 
करून ते ‘िकन्नरी’ (वीणा) वादनात िवशरे्ष िनपणु होते. एकदा काही घटनावंरून ईपरित होउन त्यानंी 
कल्याणातं म. बसवशे् वराकंडे धाव घेतली. तेथे त्यानंी वीरशवै-धमािी दीक्षा घेतली. वीणा-वादनातंील 
त्यािें कौशल्य व नैपुण्य पाहून म. बसवेश् वरानंी त्यानंा वीणा-वादनािे िशक्षण देण्यािा कायक नेमून िदला. 
कल्याणातंील ित्पुरातंक ( एक तलाव ) या िवभागात ते राहत ऄसत.  
 
 कायक-धमम अिरून, स्वावलंबी झाल्यावर म. बसवशे् वरानंी त्यानंा ऄनुभवमटंपातील कायात 
सामील करून घेतले. त्यािंी विन-मुद्रा ‘महाद्धलग ित्पुरातं देवा’ ऄशी ऄसून, त्यािेंही विन या ग्रथातं 
अहे. 

 
१२. एकांत रामय्या 

 
 िशवशरण रामय्यािें मातािपता अळंदिे रिहवासी होते. त्याचं्या िपत्यािे नाव पुरुर्षोत्तमभट व 
अइिे नाव सीतादेवी ऄसे होते. सोमेश् वर देवतेच्या कृपा-प्रसादाने या दंपतीस एकुलता एक पुत् झाला. 
त्यानंी त्यािे नाव ‘राम’ ऄसे ठेवले. ऄय्या हे ईपपद गौरवसूिक ऄसे अहे,-िसे-रामराव, रामभाउ, 
नरहरपंत आ.- िन्मतःि ते िसिं-पुरुर्ष ऄसल्यािे मानले िाते. बालवयापासूनि हे बालक एकातं-िप्रय 
होते. यावरूनि त्यानंा ‘एकातं रामय्या’ हेनामािभधान प्राप् त झाले. त्याचं्या िीवनातं ऄनेक िमत्कािरक 
घटना घडल्यािा ईल् लेख सािहत्यातं सापडतो. त्यानंीसुिंा बसव-कल्याणला येउन म. बसवेश् वरािें 
िशष्ट्यत्व पत्करले होते. शवेटी बसवधमािी महती पटिवण्यासाठी, त्याकाळी त्यानंा अपले स्वतःिे बिलदान 
देणे भाग पडले. ही घटना वीरशवै-पुराण व िनरिनराळ्या ििरत्गं्रथातं वर्मणलेली अढळते. एवढेि नव्हे 
तर, त्याचं्या वीर बिलदानाच्या घटनेिे सिवस्तर वणमन ‘ऄवलूर’ येथील िशलालेखातं कोरून ठेवलेले 
अढळते. याखेरीि असपासच्या ऄनेक गावातूंन ‘एकातं रामय्याबद्दल’ िलिहलेले िशलालेख अढळून 
येतात. त्यािंी दोन विने  गं्रथात येतात. त्यािंी विन-मुिद्रका ‘एकातंवीर सोड्डळ’ ऄशी अहे. 
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१३. शंकर दासमय्या 
 

 या िशवशरणािें मूळ नाव गोद्धवद-भट्ट होय. िविापूर ििल्यातील आलकल निीकच्या कंदगल्ल या 
गाविे ते मूळ रिहवासी होत. कालातंराने त्यानंी रायिरू ििल्यातील द्धलगसुगुर तालुक्याच्या निवले या 
ग्रामी प्रयाण केले व तेथेि स्थाियक झाले. पुढे काही काळाने त्यानंी कल्याणला िाउन बसवेश् वरािें दशमन 
घेतले व द्धलगदीक्षा घेउन ऄनुभव-मंटपािे सदस्य बनले. कायक ्हणून त्यानंी अपला िपढीिात दिीिा 
व्यवसाय कायम ठेवला. वीरशवैाचं्या विन-सािहत्यातं ते गौरवास्न्वत िशवशरण होउन गेले. त्यािंी दोन 
विने या गं्रथात येतात. त्यािंी विन-मुद्रा ‘िनिगुरू-शकंरदेवा’ ऄशी अहे. 

 
१४. अ क- नागम्मा 

 
 ऄक् क-नाग्मा या बसवशे् वराचं्या वडील भिगनी व िन्नबसवेश् वराचं्या मातुःरॅी होत. त्याचं्या पतीिे 
नाव िशवदेव ऄसे होते. त्या कल्याणातं बसवेश् वरासमवते रहात ऄसत. बाराव्या शतकात होउन गेलेल्या 
सामाििक क्ातंीिे रॅेय िेवढे बसवेश् वरानंा अहे; तेवढेि ऄक् क नाग्मा यानंाही अहे. बसवेश् वराचं्या 
िीवनाच्या यशाला व साथमकतेला त्या कारणीभतू ठरल्या. त्या ऄत्यंत बिुिंमान् व धैयमशाली होत्या. स्री-
दास्यिवमोिनाच्या िळवळींतत्या ऄगे्रसर होत्या. ऄज्ञान, ऄंधरॅिंा, पारंपिरक रूढी आत्यादींच्या त्या कट्टर 
िवरोधक होत्या. िस्रयावंर िाललेल्या दौिमन्यािा िवरोध करण्यािे सत् त्यानंी अरंभीले. 
ऄनािदकालापासून मनूने लादलेल्या िस्रयावंरील बधंनातूंन मुक् त होण्याच्या सवुंकर्ष प्रयत्नासं त्यानंी प्रारंभ 
केला.  
 
 स्री-पुरुर्षातं ईि-नीि ऄसा तारत्य भाव न ठेवणाऱ्या बसवधमाच्या त्या ऄग्रणी होत्या. िवदुर्षी, 
तत्त्ववते्त्या, योगसाधनेत पारंगत ऄसणाऱ्या, ऄध्यात्माच्या ऄत्युच्च्य कोटीस पोहोिलेल्या कवियत्ी, वाग्मी, 
िशवयोिगनी ऄशी ऄनेक स्री-रत्ने कल्याणातं एकत् अली होती. स्री-िशक्षणािा ईपक्म ऄक् क-नाग्मानंीि 
िालू केला. त्या िाहीरपणे ठणकावनू सागंत, ‘िो अपल्या मुलींना िशक्षणािी सधंी देत नाही; तोि खऱ्या 
ऄथाने भवी, ्लें च्छ, धममलंड व काफर होय’ त्या गणािाराच्या ऄध्वयूम होत्या. 

  
 ऄशा या िशवशरणी िीवनाच्या सवमि के्षत्ातं अपल्या भक् ती, ज्ञान, वैराग्य व बिलदान आत्यादींच्या 
सामथ्याने पुरुर्षाचं्या बरोबरीने सहभाग घेत, याप्रकारे त्यानंी बसवधमाच्या प्रसारािा झेंडा हाती घेतला. 
िवशरे्ष अश् ियािी गोष्ट ्हणिे ८५० वर्षांपूवी या बंडखोर िशवशरणींनी स्री-मुक् तीच्या िदलेल्या घोर्षणा 
अिही िनत्य-नूतन भासतात. त्यािें प्रमुख प्रितपादन व घोर्षवाक्य ्हणिे, ‘िोपयुंत स्रीला अर्मथक 
स्वातंत्र्य नाही; तोपयुंत त्याचं्या मुक् तीला िवशरे्ष ऄथम नाही.’ ्हणूनि त्यानंी तत्कालीन िशवशरणींना 
कायक-पालनािी सक् तीि िवळिवळ केली. त्याकाळी एकंदरीत साठ एक िशवशरणींनी विन-
सािहत्यािी िनर्ममती केल्यािे अतापयुंतच्या संशोधनावरून अढळून अले अहे. या गं्रथात त्यािंी ८ विने 
येतात. त्यािंी विन-मुद्रा ‘बसवण्ण-िप्रय िन्नसंगमनाथ’ ऄशी अहे. 
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१५. महायोिगनी अ कमहादेवी 
 

 महायोिगनी ऄक् कमहादेवींिी गणना िगातील महान् गूढ-तत्त्ववते्यामंध्ये केली िाते. अपल्या 
भक् ती, ज्ञान व वैराग्याच्या प्रभावाने त्यानंी बाराव्या शतकातील िशवशरणींमध्ये ऄिद्यतीय ऄसे स्थान प्राप् त 
करवनू घेतले अहे.त्यानंी अपल्या ऄसामान्य काव्यप्रितभेने िागितक स्तरावरील कवियत्ींमध्ये ऄढळ 
स्थान िमळिवले अहे, ऄसे अधुिनक िवद्यान् िाणकारािें मत अहे. वयाच्या ऄवघ्या सोळाव्या वर्षीि 
देववडे्या होउन, अपला िप्रयकर िन्नमस्ल् लकािुमन-देवािा शोध घेत त्या िठकिठकाणी भ्मंती करीत. 
त्याचं्या खालील विनावंरून यािी प्रिीित येते. 

  
अिलसमूहानंो, अम्रवृक्षानंो, हे िादंण्यानंो, 
हे कोिकळानंो, तु्हास माझी एकिि मागणी, 
 तु्ही पािहला का माझा िन्न-मस्ल् लकािुमन धनी ? 
पािहल्यास मि दावा, मम सौभाग्यािा ठेवा ॥ 
गुलुगुलु गोड बोलणाऱ्या पोपटानंो, 
 तु्ही देिखला का, देिखला ? 
कुहु कुहु सुस्वर गाणाऱ्या कोिकळानंो, 
 तु्ही पािहला का, पािहला ? 
गंुिारव करीत धावणाऱ्या भ्मरानंो, 
 तु्ही देिखला का, देिखला ? 
सरोवरतीरी खेळणाऱ्या हंसानंो 
 तु्ही पािहला का, पािहला ? 
िगरीवर नािणाऱ्या मयरूानंो, 
 तु्ही देिखला का, देिखला ? 
मम देव िन्नमस्ल् लकािुमन, कोठे अहे, 
 मला सागंा हो, सागंाल का ? 

 
 याप्रकारे अलाप करीत व संिार करीत त्या कल्याणनगरीपयुंत येउन पोहोिल्या. काव्यमय 
ऄथात् रसाळ ऄशी हिारो विने त्यानंी कन्नड भारे्षत िलिहली अहेत अिण िशवयोगावर ‘योगागं-ित्िवधी’ 
हा गं्रथ िलिहला अहे. त्यािें सकल िीवनि एका महाकाव्यािे रूप धारण करून घडत गेले अहे. 
पािरृमात्य िवद्यानानंीही त्याचं्या काव्यािा ऄभ्यास करून, त्यािंी गणनािगातील प्रथम रॅेणीच्या 
कवियत्ींमध्ये केली अहे. प्रस्तुत लेिखकेने त्याचं्या विनािंा मराठी ऄनुवाद केला ऄसून ‘महायोिगनी 
ऄक् क महादेवी’ या नावाने गं्रथरूपाने तो प्रकािशत झाला अहे. ििज्ञासूंनी तो पहावा. िशमोगा ििल्यातील 
ईडुतडी या िनसगमर्य व रमणीय पिरसराच्या कुशीत िन्म घेउन, सिरतेप्रमाणे संिार करीत करीत 
कल्याणला काही काळ त्या िवसावल्या व तेथे सत्य-िशव-सुंदर या मूल्यािंी ऄनुभतूी घेउन शवेटी 
रॅीशलैपवमताच्या भव्य, गंभीर ऄशा नैसर्मगक वातावरणातील कदली बनात िवलीन झाल्या. ( िनबमयलू 
पावल्या ). 

  
 त्यािंी १७ विने या गं्रथात येतात. त्यािंी विन-मुिद्रका ‘िन्न-मस्ल् लिुमकान-देवा’ ऄशी अहे. 
त्यािंा कथा-संदभम या गं्रथातील १४ व्या भागात येतो. 
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१६. मु ताय का 
  

 ऄिगण्णा या थोर िशवशरणाचं्या या धाकया भिगनी होत. त्यानंी सुंदर व गूढ ऄशी विने िलिहली 
अहेत. प्रभदेुवासारख्या महाज्ञान्याबरोबर त्या समथमपणे ििा करतात.त्या ऄनुभवी शरणी ्हणनू 
ओळखल्या िातात. याबाबतिा कथा-संदभम या गं्रथाच्या िद्यतीयोपदेशात ( दुसऱ्या भागात ) येतो. त्यािंी 
सुमारे २१ विने या गं्रथात येतात. त्यािंी विन-मुद्रा ( ऄिगण्णा-तंदे ) ‘बाप-ऄिगण्णा’ ऄशी अहे. 

 
१७. मरुळ शंकरदेव 

  
 हे बसवशे् वराचं्या ऄनुभव-मंटपातील दासोह कायकात सदैव मग्न ऄसत. कायकावर त्यािंी ऄसीम 
िनष्ठा होती. दासोहातंील कायकात सतत १२ वर्ष ेरत राहूनही ते कोणाच्या निरेस व लक्षात अले नाहीत. 
खुद्द बसवशे् वरानंाही ही गोष्ट ऄज्ञात होती. अपल्या िशवयोगातं व नेमून िदलेल्या कायकात ते सदैव 
गढलेले ऄसत. त्यानंा मुग्ध-शरण ्हणत. मरुळ ्हणिे मुग्ध. यावरून त्यािें नाव मरुळ शकंरदेव ऄसे 
पडले अहे. ते गाधंार देशातून( ्हणिे अििे ऄफगािणस्तान ) अले होते. या गं्रथातील भाग ८ व ९ मध्ये 
त्यािंा ईल् लेख येतो. 
  
 त्यानंी काही विने िलिहली ऄसून, त्यावर सूफी सापं्रदायाच्या तत्त्वज्ञानािा ठसा ईमटलेला 
अढळून येतो. या गं्रथात त्यािें विन नाही. 

  
 या गं्रथातील ििेत ज्यािंा प्रत्यक्ष भाग अहे, त्यािें व्यस्क् तिित्ण िदलेि अहे. परंतु ज्यािंा प्रत्यक्ष 
भाग नाही; तथािप काही ऄनुरं्षगाने गं्रथात ज्याचं्या नावािंा ईल् लेख अलेला अहे ऄशा व्यक् ती व काही 
स्थळे, तीथम, के्षते् याबद्दलिी संिक्षप् त मािहती खाली देण्यात येत अहे. 

 
अिनिमष 

  
 पाण्यातील मासा अपल्या डोळ्याचं्या पापण्या िमटवीत नाही. तद्यति िशवयोग साधनेत 
तळहातावरील आष्टद्धलगाकडे पापणी न िमटिवता एकाग्र दृष्टीने पहात ध्यान करणे याला ऄिनिमर्षदृष्टी 
्हणतात. या साधनेत पूणमत्वास पोहोिलेल्या गुरंूिे नाव ऄिनिमर्ष-देव ऄसे होते. म. बसवेश् वरानंी या 
ऄिनिमर्षदेवाना आष्टद्धलग िदले होते. ज्या गुहेत गुरू ऄिनिमर्षदेव ही साधना करीत ती गुहा, ऄिूनही 
प्रभदेुवािें गाव बळ ळेगावी ( िि. िशमोगा ) या िठकाणी पहावयास िमळते. ऄशाि एका प्रसंगी गुरू 
ऄिनिमर्षदेव साधनेत रत ऄसताना प्रभदेुव गुहेत िशरले व त्यानंी ते दृष्ट्य पािहले. कुतुहलाने त्यानंी 
ऄिनिमर्षदेवाचं्या हातातील आष्टद्धलग अपल्या हाती घेउन त्याकडे एकाग्र दृष्टीने पाहू लागले. परंतु 
ऄिनिमर्षदेव या साधनेत एवढे समरस झाले होते की, ज्या क्षणी त्याचं्या हातावरील आष्टद्धलग दूर झाले 
त्याक्षणीि त्यािें प्राणोत्क्मण झाले. ्हणिेि त्याचं्या पंिप्राणािें व आष्टद्धलगािे ऐक्य घडून द्धलगागं-
सामरस्य साधले होते. प्रभदेुवानंी हाती घेतलेल्या आष्टद्धलगामध्ये ऄिनिमर्ष देवाचं्या सवम योग-शक् ती 
एकवटल्या होत्या, त्या प्रभदेुवानंा लाभल्या. यावरून ऄिनिमर्षदेवानंा प्रभदेुवािें गुरू मानतात ; अिण रॅी. 
बसवशे् वरानंी हे द्धलगऄिनिमर्षदेवानंा िदल्यामुळे पयायाने ते प्रभदेुवाचं्या गुरंूिे गुरू ठरतात. ्हणनूि प्रभदेुव 
अपल्या एका विनात ्हणतात, ‘गुरूिा गुरू परमाराध्य गुरू, बसवण्णा.’ 

  



 
 अनुक्रमिणका 

 ‘ॎकार गणेश् वर, िनमाय गणेश् वर, ऄक्षय गणेश् वर, गणेश् वर, गणनाथ’ आ. आ. पदािंा ‘िशवयोग 
साधनेत िसिंी पावलेले’ ऄसा ऄथमबोध होतो. 

 
िबज्जळ राजा 

  
 बाराव्या शतकातील कलिरू साम्राज्यािा हा सम्राट होता. कल्याण ( बसवकल्याण-िि. िबदर-
कनाटक ) ही त्या साम्राज्यािी रािधानी होती. म. बसवेश् वर हे या साम्राज्यािे पंतप्रधान होते. सम्राट 
िबज्जळाला, समस्त पथृ्वीवल्लभ, ित्भवुनमल्ल , समस्तभवुनारॅय, परमेश् वर, परमभट्टारक-आ. िबरुदावली 
होत्या. त्याचं्या साम्राज्याच्या ध्विावर नंदीिे ििन्ह होते. 
 

जम्बूद्यीप 
  

 बाराव्या शतकात भारताला ि्बूद्यीप ऄसे ्हणत. परंतु तत्कालीन भारतात अििे पािकस्तान, 
बागंला देश, रॅीलंका, ब्रह्मदेश, ऄफगािणस्तान या सवांिा समावशे होता. 

 
बाण, मयुरा, हिायुध 

 
 हे परम िशवभक् त  होते. त्यानंी ससं्कृतात िशवस्तोत्पर गद्र व पद्र वाङ्गमय िलिहले अहे. 
 

िनरंहकार, सुज्ञानीदेवी व कामिता ( भाग १ ) 
 
 सुज्ञानी व िनरहंकार. हे प्रभदेुवािें अइवडील मानले िातात. त्यािें वडील नागवासािधपती होते, 
ऄसे ्हटले िाते. 

 
 कामलता ही प्रभदेुवावर ऄनुरक् त झालेली रािकन्या. त्यािेंशी िववाह करण्यािी ितिी कामना 
होती. 
 

अजगणणा 
 
 हे महान् िशवशरण होते व मुक् तायक्ािें वडील भाउ होते. 
 

ित्रपुरांत 
 
 बसवकल्याणातील एका तळ्यािे नाव. िशवािा वास ऄसणारे स्थान ऄसा यािा ऄथम होतो. 
 

िशरीयाळ, कसधुबल्लाळ ( भाग ६ ) 
 
 हे तिमळनाडूिे परम िशवभक् त. ६३ पुरातनामंध्ये त्यािंी गणना होते. 
 



 
 अनुक्रमिणका 

महामने 
  

 मने ्हणिे घर. महामने ्हणिे महा-गृह. बसवशे् वरानंी िालिवलेल्या दासोह व अरॅयस्थानाला 
महामने ऄसे नाव अहे. तीथम, प्रसाद, मठ आत्यािद संन्यासत्वसूिक शब्द कटाक्षाने टाळण्याकिरता म. 
बसवशे् वरानंी ‘मने’ हा गृहस्थधममसूिक शब्द वापरला अहे. त्यानंी बोिधलेला धमम संन्यासधमम नसून 
गृहस्थधमम होता. 
 

गंगेवाळुक 
  

 गंगेच्या काठावरील वाळूकणाच्या संख्येएवढे ऄसा ऄथम-तात्पयम ‘ऄसंख्य’.  
  

 ‘कन्नद मारण्णा, द्धमड मल्लीनाथ, कोल शातंय्या, ओलगद केिसराि, खंडने केिसराि’- ही सवम 
िशवशरणािंी नाव ेअहेत. 
 

घिट्टवाळ मुद्दणणा ( भाग २० ) 
  

  हे समकालीन िशवशरण होते. त्यानंीही विने िलिहली अहेत. त्यािंी विन-मुिद्रका, 
‘ििक् कय्यािप्रय िसिंद्धलग नाही नाही, ऄशी अहे. 

 
नंबीयणणा 

  
 याचं्याही नावािा समावशे ६३ पुरातनामंध्ये होतो. 

 
असंख्यात 

  
 ऄसंख्यात ्हणिे शरण. ( गगेंवाळुक प्रमाणे ) 

 
उळवी 

  
 ईळवी हा कारवार ििल्यातील घनदाट िंगलातील मध्यवती ऄसणारा ऄत्यतं िनिमन प्रदेश. 
कल्याणक्ातंीच्या रक् तपातानंतर िशवशरणानंी अत्मरक्षणाथम ईळवीला अरॅय घेतला. िन्नबसवण्णा व आतर 
ऄनेक शरण-शरणींनी या िठकाणी समािध घेतली. वीरशवैाचं्या ऄत्यतं पिवत् के्षत्ापंैकी एक. 

 
कदिी-वन 

  
 कदली-वन ऄथात् - - कदमळी-वन केळीिे वन. 
 
 बारा ज्योितिलुं गापंैकी एक ऄसलेल्या रॅीशलै के्षत्ातंील ऄत्यंत घनदाट िंगलातील दुगम् य व 
िनिमन ऄसे स्थान. प्रभदेुव व ऄक् कमहादेवी हे अपल्या िीवनािा शवेटिा काल येथे िशवयोग साधनेत 



 
 अनुक्रमिणका 

घालवनू िनबमयलू पावले. ऄनेक सतं-महंत-िसिं पुरुर्षाचं्या िीवन-संदभात या कदली-वनािा अविूमन 
ईल् लेख ऄसतो. तेव्हा या स्थानास काहीतरी ऄलौिकक पारमार्मथक महत्त्व द्धकवा रहस्य ऄसाव,े ऄसे 
िदसते. 

गोरक्ष 
  

 गोरक्ष- ( गोरखनाख ). हे नाथपंथीय ‘वज्रदेही िसिंपुरुर्ष’ ्हणून ख्याित पावले होते. 
 

जगदेव-बम्म-मि 
 

 हे बंधु-द्यय कलिुरी-साम्राज्यािे सुप्रिसिं ऄसे मल्ल होते. 
  
 िाित-िनमुमलनासाठी िाभंार-हरळय्याच्या मुलाशी ब्राह्मण-िशवशरण मधुवय्या याचं्या मुलीिा 
शरण-शरणींनीं िववाह घडवनू अणला. ही घटना ्हणिे कल्याणक्ातंीच्या ज्वाला भडकावणारी िठणगी 
ठरली. सनातनी व कममठ लोकानंा हा िववाह संमत नव्हता. त्यानंी िबज्जळास भडकावले. वणमसकंराच्या 
भीतीने त्यानंी व िबज्जळानंी यास िवरोध केला. तथािप तो शरणानंी पार पाडला. िबज्जळ रािा क्ोधाने सतंप् त  
झाला व वधू-वराचं्या िपत्यानंा हत्तीच्या पायाशी फरफटत नेण्यािी िशक्षा त्याने ठोठावली. शरणामंधील 
गणािार गटाच्या लोकानंी धममसंकट-िनवारणाथम धममयुिं पुकारले. यातं िगदेव-ब्म हेही सामील झाले. 
मध्यरात्ी त्यानंी रािप्रासादात प्रवशे करून-िनिद्रस्त िबज्जळ रािाला िागे करून-त्याच्याही हातात खड ग 
देउन दं्यद-युिंािे अव्हान िदले व त्यािा वध केला. हरळय्या-मधुवय्या याचं्या िशके्षपूवीि म. बसवशे् वरानंी 
अपल्या मंत्ीपदािा त्याग केला होता. 
 

नुििय िंदय्या, काळय्या व िौडय्या ( भाग २२ ) 
 

 हे तत्कालीन िशवशरण होते. 
 

िशवगणप्रसादी महादेव 
  

 िशवगणप्रसादी महादेवय्या हे ‘शून्य सपंादन’ या गं्रथािे संकलनकार अहेत. त्यािंी पूवापार 
मािहती ईपलब्ध नाही. फक् त अपल्या नावंाखेरीि त्यानंी स्वतःबद्दलिी कसलीि मािहती िदली नाही. 
गं्रथाच्या शवेटी, ‘िशव. गणप्रसादी महादेव यानंी िशवगणािे िशवानुभव स्तोत् द्यारमुखाने िनममळ दपमण 
समर्मपत अहे’ ऄसे ्हणून, पुढे िवनिवतात, ‘या िनरूण क्मात ईणीव भासल्यास तुमच्या परमज्ञानाने 
सुधारणा करून, या विनानुभावािी ििा करून सुख-संपादन कराव.े’ 

 
मंगि महा रॅी रॅी रॅी 


