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हिवेदि 
 

महाराष्ट्राच्या सतं महामंडळामध्ये श्री समथग रामिासस्वामींिे स्थान अचतशय महत्त्वािे आहे. 
अध्यात्माबरोबरि त्यानंा सामान्य मािसाचं्या जीवनािा, प्रपंिािा आचि जगण्यातील प्रयोजनािा 
साकल्याने चविार केला. त्या चविारािंा पचरपोष त्यानंी आपल्या वािीच्या व लेखिीच्या द्वारे केला. त्यािंा 
सवगत्र संिार असे. त्याम ळे सवगसामान्य जनाचं्या स खि ःखािी त्यानंा जािीव होती. म्हिनू 
बृहन्महाराष्ट्रामध्ये श्री समथांिी भक्ती करिारे अचभजन आचि बह जन सारख्याि प्रमािात आढळतात. श्री 
समथांिे साचहत्य चवप ल आहे. त्या साचहत्यामध्ये राजकारि, समाजकारि, संगीत, गायन वािन, नृत्य 
सारख्या लचलतकला, चशवाय राज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वास्त शास्त्र, आरोग्य आचि अनेक चवषयािंा समावशे 
आपिासं आढळून येतो. श्री समथांिी प्रज्ञा आचि प्रचतभा अलौचकक होती. त्याचं्या िचरत्रातील वैचशष्ट्ट्यािंा 
चविार आजवर चवचवध लेखकानंी आपआपल्या परीने केलेला आहे. परंत  श्री समथांिी साचहत्य सृष्टी हे एक 
मराठी वाङ् मयातील अन पम सौंियािे स्थळ आहे. त्यािा स्वतंत्रपिे चविार व्हावा व त्याचं्या साचहत्त्यक 
प्रचतभेिे िशगन वािकानंा घडाव े या हेतूने महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने श्री रामिास 
स्वामींच्या ित थग जन्मशताब्िीच्या चनचमत्ताने एक चवशषे गं्रथ प्रकाचशत करावयािे योचजले व तो गं्रथ चसद्ध 
करण्यािे कायग समथग भक्त व श्री रामिासाचं्या िचरत्रािे व तत्त्वज्ञानािे व्यासंगी अभ्यासक श्री. स चनल 
प्रििोलकर याचं्याकडे सोपचवले. त्यानंी अचतशय पचरश्रमाने समथग रामिासािंी साचहत्य सृष्टी हा प्रस्त त गं्रथ 
मंडळाला अल्पावधीत चलहून चिला. 

 
आजवर श्री समथग रामिासाचं्या झाला त्यामध्ये श्री. स चनल प्रििोलकराचं्या या प स्तकाने 

वैचशष्ट्ट्यपूिग भर पडेल यात शकंा नाही. श्री समथग रामिासाचं्या ित थग जन्मशताब्िी चनचमत्ताने त्याचं्या 
साचहत्त्यक प्रचतभेवरील हा गं्रथ वािकानंा आवडेल अशी आशा आहे.  
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समर्थ चहरत्राची रूपरेषा 
 

आपल्या महाराष्ट्राच्या भमूीला संत परंपरेिे फार मोठे वरिान लाभले आहे. चवशषे म्हिजे मराठी 
संतानंी केवळ िमत्कार केले नाहीत तर त्यानंी चिरंतन असे आध्यात्त्मक चविारधन पाठीमागे ठेवले. 
हजारो वष े मराठी मािूस या चविाराचं्या प्रकाशात जीवनािी यशस्वी वाटिाल करीत राहील. आद्यतम 
कवी म क ं िराजािंा चववकेप्रसधू, संत चशरोमिी ज्ञानेश्वरािंी ज्ञानेश्वरी, संत नामिेव आचि संत त काराम यािें 
हजारो अभगं, समथग रामिासािंा िासबोध, संत एकनाथ महाराजािें भागवत हे सारे गं्रथ म्हिजे 
महाराष्ट्रािी खरी संपिा आहे. संत िोखामेळा, संत गोरा क ं भार, संत नरहरी सोनार, संत कान्होपात्रा, संत 
म क्ताबाई आिी संतानंी िेखील या चविारधनात मौचलक भर घातली. महाराष्ट्रातील संतािें वैचशष्ट्ट्य म्हिजे 
त्यानंी केवळ भाबडेपिा प्रकवा अंधश्रद्धा यानंा कधीही खत-पािी घातले नाही. त्यानंी मराठी मािसािे 
ज्ञानिक्षू उघडले. त्यािी चविारशक्ती जागी केली. या सवग संतानंी शास्त्रश द्ध पचरभाषेत आध्यात्त्मक चविार 
चिले. प्रस्त त गं्रथात आपि समथग रामिासाचं्या समग्र साचहत्यािा परामशग घेिार आहोत. त्याचं्या 
वाङ् मयाकडे वळण्यापूवी प्रथम त्याचं्या िचरत्रािी रुपरेषा बघू.  

 
पहवत्र कुळात जन्म 

 
‘श द्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ असे त काराम महाराज म्हितात. त्यान सार समथग 

रामिासािंा जन्म ज्या ठोसर घराण्यात झाला ते अत्यतं पचवत्र कूळ होते. या ठोसर घराण्यात बावीस 
चपढ्या अखंडपिे रामािी उपासना िालत आलेली होती. ज्या जाबं गावात समथांिा जन्म झाला चतथे 
आजही ठोसर घराण्यािे राम मंिीर पाहायला चमळते. समथांिे वडील सूयाजीपंत हे फार मोठे सूयोपासक 
होते. त्यानंा प्रत्यक्ष सूयगनारायिािे िशगन झाले होते. समथांिी आई रािूबाई चहला िेखील सूयगिेवानंी िशगन 
चिले होते. समथांिे थोरले भाऊ गंगाधरपंत यानंा िेखील प्रभ ू रामिंद्रािें िशगन झाले होते. सूयाजीपंत, 
गंगाधरपतं आचि समथग या चतघानंा रामिंद्रािा अन ग्रह प्राप्त झाला होता. यावरून या क ळािा आध्यात्त्मक 
अचधकार काय होता हे ध्यानात येते. समथांिे मामा भानजी गोसावी बोधलापूरकर हे उत्तम कीतगनकार 
होते. सतं एकनाथ महाराज त्यािें ग रू जनािगन स्वामी याचं्या प ण्यचतथी महोत्सवात भानजी गोसावी यािंी 
कीतगनं ठेवीत असत सतं एकनाथ महाराज आचि समथग रामिास याचं्यात नातेसबंंध होता. समथांिी आई 
रािूबाई आचि नाथािंी पत्नी चगरीजाबाई या िोघी मावसबचहिी होत्या. यािा अथग या ठोसर घराण्यािी 
परंपरा अत्यतं थोर होती. 

 
समर्ांचे मुलखावेगळे ध्येय 

 
समथांना ही पचवत्र परंपरा लाभली असली तरी ती अध्यात्माप रती सीचमत होती. त्याला िेशभक्तीिी 

अथवा राष्ट्रकायािी जोड नव्हती. लहानपिापासूनि चवश्वािी प्रिता लागलेल्या समथांना आपले जीवन 
केवळ भगवद भक्तीसाठी समर्पपत करायिे नव्हते. त्यानंा वैयचक्तक जीवनात प्रपंि आचि परमाथग यािंा 
समन्वय साधायिा नव्हता. त्यानंा िेशसेवा आचि िेवसेवा यािा एक मानिंड प्रस्थाचपत करायिा होता. 
मळलेल्या वाटेने जाण्यासाठी समथांिा जन्म नव्हता. आपल्या जीवनात समाजािे ि ःख िूर करण्यािी 
क्षमता त्यानंा संपािन करायिी होती. हे बळ त्यानंा उपासनेत प्राप्त होिार होते. त्यासाठी कठोर तपस्या 
करावी लागिार होती. त्याचं्या या सवग योजनानंा घरातून कोिताही पाप्रठबा चमळाला नसता. आपल्या 
म लािे लौचकक जीवन िार-िौघासंारखेि असाव ेअसे कोित्याही आई-वचडलानंा वाटिार. 



 
           

समथांनी तर चववाह करावयािा नाही हे बालपिीि ठरचवले होते. कठोर साधना करून भगवतंािी 
प्राप्ती करून घ्यावयािी आचि त्याच्या आशीवािाने लोकािंी ि ःख िूर करण्यािा प्रामाचिक प्रयत्न करायिा 
हा त्यािंा संकल्प होता. तो यावनी आक्रमिािा काळ होता. समथांिा मागग काट्याक ट्यानंी भरलेला होता. 
कोित्याह आई-वचडलानंी आपल्या म लाला या मागाने जाऊ चिले नसते. समथांिे ध्येय साध्य होण्याच्या 
दृष्टीने अवघड तर होतेि पि त्याचं्या जीचवतालाही धोका होता. पि ते ध्येयवािाने झपाटलेले होते. हे कोडे 
कायमिे सोडचवण्यासाठी त्यानंी गृहत्याग केला. बोहोल्यावरून म लगा पळून जािे ही घटना जगाच्या 
इचतहासात प्रथमि घडत होती. म्हिून कवीवयग मोरोपंत म्हितात-  

 
चद्वज सावधान ऐसे चववाह मंगली सवगत्र म्हिती। 
ते येक रामिासे ऐचकले त्या सिा असो प्रिती ॥ 
समथांिे थोरले बधूं गंगाधर यानंी तो प्रसंग मोठ्या क शलतेने  
 
हाताळला. जाबं जवळील अंबड गावच्या िेशम खाचं्या बीजवर म लाशी समथांच्या चनयोचजत वधूिे 

लग्न त्यानंी लावनू चिले. मोठ्या संकटातून त्या वधूिी स टका झाली.  
 

टाकळीतील तपश्चया 
 

संसारातील स ख-ि ःखािंी सरासरी काढता हा सारा संसार असार आहे हेि साऱ्या संसारािे सार 
आहे असा सारासार चविार करून समथांनी घरिार सोडले. ‘िेवाच्या सख्यत्वासाठी। पडाव्या चजवलगासंी 
त टी। सवग अपाव ेसेवटी। प्राि तोही विेावा।’ हा चविार समथग जगत होते. नाचसकला बारा वष ेराहून त्यानंी 
एकातंात कठोर साधना केली. समथांिे अचद्वतीयत्व आचि असामान्यत्व त्याचं्या प्रत्येक कृतीतून चिसून 
येते. त्यानंी साधना स रू करताना कोित्याही व्यक्त ग रूकडून अन ग्रह घेतला नाही. प्रभ ूरामिदं्रानंा ग रू 
मानून त्यानंी गायत्री प रश्चरि आचि रामनामािा त्रयोिशाक्षरी मतं्र यािंी उपासना स रू केली. रोज पहाटे ३ 
वाजता समथग उठत असत. िार वाजेपयंत स्नान-संध्या वगैरे आत्न्हक उरकत असत. त्यानंतर िोन तास 
सूयगनमस्कार घालीत असत. सकाळी ६ ते ८ गोिावरी आचि नंचिनी या नद्याचं्या संगमात उभे राहून ते िोन 
तास गायत्री मंत्रािा जप करीत. लोकािंी विगळ स रू झाली म्हिजे ते टाकळी येथील ग हेत जाऊन बसत. 
त्यावळेी एखािा शतेकरी त्यानंा ताबं्याभर िूध आिनू िेई. िूध घेतल्यावर माध्यान्हीपयंत समथग 
रामनामाच्या त्रयोिशाक्षरी मतं्रािा जप करीत असत. मग पंिवटीत पाि घरी मध करी मागत असत. ि पारी 
काळाराम मंचिरात काही थोर आिायांिी प्रविनं होत असत. समथांनी मोठ्या श्रदे्धने आचि पे्रमाने 
हृियाच्या संप टात ते सारे साठवाव.े त्याकाळी नाचसकमध्ये मोठे-मोठे चवद्वान आिायग राहात असत. त्याचं्या 
सहवासात समथांनी उपचनषिे, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, रामायि, महाभारत, योगवाचसष्ठ, पंििशी अशा 
मौचलक गं्रथािंा अभ्यास केला. समथांच्या हस्ताक्षरात वयाच्या पंधराव्या वषी चलहून काढलेल्या वात्ल्मकी 
रामायिाच्या मूळ सचंहतेिी पाने आजही ध ळे येथील ‘समथग वाग्िेवता मंिीर’ या ससं्थेत पाहायला 
चमळतात. 

 
समर्ांच्या हदिचयेतील सांतुलि 

 
समथांच्या नाचसकमधील चिनियेत एक स ंिर संत लन पाहायला चमळते. त्यात न सते जप आचि 

ध्यान यानंा स्थान नव्हते तर व्यायाम आचि गं्रथािें अध्ययन यािास द्धा समावशे होता. समथग एकागंी आचि 



 
           

एककल्ली कधीि नव्हते. प ढे त्याचं्या संपूिग चशकवि कीत मानवी जीवनाच्या सवग अंगानंा कसा स्पशग झाला 
होता ते आपि यथाक्रम पाहािार आहोति. पि ही चिनिया पहाताना स्वामी चववकेानंिािें चशक्षिाबद्दलिे 
एक मत आठवते. स्वामीजी म्हित- ‘मन, मनगट आचि मेंिू याचं्या संत चलत चवकासाला मी चशक्षि असे 
म्हितो.’ व्यायामाद्वारे समथग आपले मनगट मजबूत करत होते. जप आचि ध्यान याचं्याद्वारे ते आपल्या 
मनािी मशागत करीत होते तर श्रवि साधना आचि चवचवध गं्रथाचं्या अध्ययनाद्वारे आपली ब द्धी बलशाली 
करीत होते. मनाला आचि ब द्धीला त्स्थरता येण्यासाठी ध्यान, प्रािायाम, योगासने यािंा अभ्यास आवश्यक 
आहे. समथांच्या चिनियेत य वाशक्तीच्या चवकासािी आधारभतू जीवनमूल्ये आपल्याला आढळतात. 
आश्चयािी गोष्ट म्हिजे अशा प्रकारिी चिनिया सतत बारा वष ेस रू होती. त्याम ळे समथांिे शारीचरक, 
मानचसक आचि बौचद्धक आरोग्य चकती चनकोप आचि चनरामय झाले असेल यािी आपि कल्पना करू 
शकतो. 

 
पहिला हशष्ट्य, पहिला मठ, पहिला मठपती, पहिला मारुती 

 
समथांच्या जीवनात नाचसकिे स्थान मोठे महत्त्वािे ठरते. रामिंद्राचं्या िरिस्पशाने प नीत झालेली 

ही भमूी त्यानंी चनवासासाठी चनवडली. भगवान शकंराच्या जटेतून बाहेर पडलेली गोिावरी त्यानंी 
तपश्चयेसाठी चनवडली. करूिाष्टके, एकवीस समासी, आत्माराम या मौचलक गं्रथािंा जन्म नाचसकमध्ये 
झाला. तंजावरला सरस्वती महालात व्यंकोजीराजे भोसलें िे जे िप्तर उपलब्ध आहे त्यान सार समथांच्या 
नाचसकच्या म क्कामात शहाजी महाराज त्यानंा भेटले होते असे चिसते. भावी आय ष्ट्यात समथांनी स मारे 
िौिाश ेचशष्ट्यानंा अन ग्रह चिला. अकराश ेमठ स्थापन केले. हजाराहून जास्त मारुती मंचिरं उभी केली. पि 
या नाचसक नगरीिे भाग्य असे की समथांिा टाकळीिा पचहला मठ नाशकातील. उद्धव हे नाचशकच्या 
मठािे पचहले मठपती ठरले. योगायोगाने ते समथांिे पचहले चशष्ट्य िेखील होते. तर टाकळीिा मारुती हा 
समथांनी स्थापन केलेला पचहला मारुती होय. समथांच्या या सगळ्या स्मतृी इचतहासाने आजही जतन 
करून ठेवल्या आहेत. 

 
समथग म्हितात- 

 
‘सामर्थयग आहे िळवळीिे। जो जो करील तयािे। 
परंत  तेथे भगवतंािे। अचधष्ठान पाचहजे ॥’ 
 
समथांनी नाचसकमधील वास्तव्यात आधी उपासनेद्वारे भगवतंािे अचधष्ठान प्राप्त करून घेतले. 

त्यानंा प्रत्यक्ष रामिदं्रािंा कायासाठी आिेश चमळाला. आचि मग प्रत्यक्ष कायाला प्रारंभ केला. मनाने 
काहीतरी कायग करीत राहिे अथवा गप्प बसवत नाही, म्हिून एखािी िळवळ उभी करिे समथांना 
अपेचक्षत नाही. आज िारश े वषानंतर त्यािें चविार सवांना तारक ठरतात. यािे कारि ‘राघवािा वर 
पावलो सत्वर। जनािा उद्धार करावया।’ ही रामप्रभूिंी पे्ररिाि होय. प ढे त्याचं्या हातून जे महान राष्ट्रकायग 
झाले त्यािे श्रेय त्यानंी रामरायालाि चिले. प्रभ  रामिंद्र हा समथांिा श्वास होता. त्यािंी करुिाष्टके 
रामभक्तीने ओतप्रोत भरलेली आहेत. भक्तीच्या या अचधष्ठानाम ळे ते अत्यतं चनभगयपिे भारतभर संिार करू 
शकले. ज्या काळात मूती फोडल्या जात होत्या प्रकवा मंचिरे पाडली जात होती, त्या काळात त्यानंी हजारो 
मंचिरे उभी केली, ती रामकृपेम ळेि. भक्तीिी ही बैठक पक्की केली म्हिजे मनात क ठेही दे्वष भावना असत 
नाही. 



 
           

समर्ांचे भारतभ्रमि 
 

टाकळी येथे आपला चशष्ट्य उद्धव याच्यावर मठािी जबाबिारी सोपवनू समथांनी भारतभ्रमिाला 
प्रारंभ केला. त्यािंी ही पियात्रा सन १६३२ ते सन १६४४ अशी बारा वष ेिालली होती. भारतातील चवचवध 
तीथगके्षत्रािें िशगन घ्याव,े तेथील अचधष्ठात्री िेवतेला उपासना करून आवाहन कराव ेआचि धमगसंस्थापनेच्या 
कायासाठी त्या त्या िेवतेिे आचशवाि घ्यावते या हेतूने समथग िेशाटन करीत होते. पचरत्स्थती इतकी चबकट 
होती की भगवतंाच्या कृपेखेरीज आपल्याला यश चमळिार नाही अशी त्यािंी धारिा होती. तीथाटनाच्या 
चनचमत्ताने भारतभ्रमि करताना िेशत्स्थतीिे अन शीलन कराव ेअसाही त्यािंा मानस होता. ज्या समाजािी 
आपल्याला सेवा करायिी आहे त्या समाजािी नेमकी मानचसकता जािून घ्यावी, त्या समाजाला झालेला 
नेमका रोग समजावनू घ्यावा आचि मग भगवतंाच्या कृपेने त्यावर उपाय शोधावा असेही त्याचं्या मनात होते. 

 
भारतभ्रमिात एक गोष्ट समथांच्या लक्षात आली की, राष्ट्राला रजोग िािी गरज आहे. 

अध्यात्माच्या नावाखाली लोक अत्यंत तमोग िी झालेले आहेत. आपली चनत्ष्ट्क्रयता लपचवण्यासाठी 
अनेकानंी परमाथािा म खवटा धारि केला आहे. ते काही खरे वैराग्य नव्हते. ससंारािे चमर्थयत्व लक्षात 
आल्यावर संसार गळून पडतो. पि ससंार नीट करता येत नाही म्हिून संसार सोडून पळून जािे यात 
िाचंभकता आहे. समथांनी या सीमारेषा अिूकपिे ओळखल्या. काही मंडळी विेातंामागे लपून आपल्या 
आळशीपिाला खत-पािी घालत होते. तेव्हा भाकरीिी भ्रातं असताना विेातं सागंिे धािातं खोटे आहे हे 
समथांनी भ्रातंचित्त समाजाला चनभ्रांत अंतःकरिाने साचंगतले. अनेकािें ससंार उद्धवस्त झाले होते. 
काहीजिाचं्या तरण्या-ताठ्या म ली यवनानंी पळवनू नेल्या होत्या. या सवग लढा िेण्याऐवजी भगवी वसे्त्र 
पचरधान करून गोसावी होिे लोक पसतं करत होते. अशा पलायनवाद्यानंा समथांनी नेटका प्रपिं करायला 
साचंगतला. एका स्फूट कचवतेत ते परखडपिे चविारतात- 

 
‘अन्न पाचहजे आपिाला। अन्न पाचहजे चस्त्रयेला। 
अन्न पाचहजे लेक राला। 
मग कष्ट करूनी मेळवाव ेकी जोगी होऊन जाव?े 
द्रव्य पाचहजे लग्नाला। द्रव्य पाचहजे घराला। द्रव्य पाचहजे प्रपंिाला 
मग कष्ट करूनी मेळवाव ेकी जोगी होऊन जावे?’ 
 
प्रहिू धमामध्ये धमग, अथग, काम आचि मोक्ष हे िार प रूषाथग साचंगतले आहेत. अथग आचि काम हे िोन 

प रूषाथग ज्याने व्यवत्स्थत संपाचिले आहेत तोि मोक्षािा अचधकारी होतो. संन्यास आश्रमाच्या आधी 
गृहस्थाश्रम साचंगतला आहे तो एवढ्यासाठीि. ब्रह्मियग, गृहस्थ आचि वानप्रस्थ हे तीन आश्रम डावलून 
एकिम ित थग आश्रमात प्रवशे करिे समथांना मान्य नव्हते. ज्ञानेश्वर, म क्ताबाई, चववकेानंि, शकंरािायग हे 
महाप रूष अपवािभतू आहेत. सामान्य मािसाने क्रमशः आश्रम धमािे पालन करून धमग मागाने वासना तृप्ती 
करून घ्यावी. प्रपिं जर नेटका केला तर त्यािे आकषगि आपोआप कमी होते हे मौचलक सूत्र समथग 
सागंतात. म्हिून समथांच्या परंपरेत गोसावी, ित्तात्रय गोसावी, चिनकर गोसावी, चगरीधरस्वामी, सतीबाई 
शहापूरकर हे सारे चशष्ट्य गृहस्थाश्रमी होते. िेह ठेवताना आपल्या गािीवर समथांनी चिवाकर गोसावी या 
गृहस्थ भक्तािी चनय क्ती केली.  

 
 



 
           

हशखाांच्या धमथगुरूां ची भेट 
 

चहमालयापासून कन्याक मारीपयंत भारतभर समथग पायी प्रहडले. ‘गाव चतथे मारुती’ हे त्यािें सूत्र 
होते. मारुती मंचिराबद्दल समथग एवढे लोकचप्रय आहेत की एखाद्या गावात स्थापन केलेले मारुती मंिीर 
केव्हापासूनिे आहे हे ठाऊक नसल्यास गावातील मंडळी ‘हा मारुती रामिास स्वामींनी स्थापन केलेला 
आहे’ असे चबनधास्त सागंतात. त्या काळात ही हन मान मंचिरे म्हिजे जिू व्यायामशाळाि होत्या. अनेक 
तरूि म ले हन मंताच्या साक्षीने व्यायाम करीत असत. याखेरीज वगेवगेळ्या गं्रथािंा अभ्यास चतथे होत असे. 
उत्तरेत काशी, मथ रा, वृिंावन, अयोध्या तर िचक्षिेत तंजावर, रामेश्वर, चतरूपती या चवचवध चठकािी 
समथांनी स्थापन केलेले मारुती आढळतात. याबाबतीत प्रचसद्ध इचतहास संशोधक सेतू माधवराव पगडी 
यानंी साचंगतलेली आठवि मोठी मौचलक आहे. ते श्रीलंकेला गेले असताना चतथे त्यानंा समथांनी स्थापन 
केलेला मारुती पाहायला चमळाला. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे तेथील प जाऱ्याला मराठी भाषा समजत नसली 
तरी ‘सत्रािे उड्डािे ह ंकार विनी’ ही समथांनी रिलेली मारुतीिी आरती येत होती.  

 
समथग श्रीनगरला गेले असताना त्यािंी भेट चशखािें सहाव े धमगग रू हरगोप्रवि याचं्याशी झाली. 

त्यावळेी हरगोप्रवि यानंी एक हजार सैन्यािी खडी फोज बरोबर ठेवली होती. ते स्वतः कमरेला िोन-िोन 
तलवारी बाळगत असत. डॉक्टर अशोक कामत यानंी चत्रखंडात्मक इचतहास चलचहला असून त्यातील 
ि सऱ्या खंडात समथांच्या या भेटीिा उल्लखे आहे. समथांनी हरगोप्रवि यािेंकडून सशस्त्र क्रातंीिी पे्ररिा 
घेतली असा उल्लखे हरगोप्रवि याचं्या िचरत्रात आहे. एवढेि नव्हे तर ग रू हरगोप्रविाबंरोबर समथग 
अमृतसरला आले होते, आचि स विगमचंिरात िोन मचहने राचहले होते, अशी ऐचतहाचसक नोंि चशखाचं्या 
इचतहासात आहे. यानंतर समथग तलवार बाळगू लागले. मात्र त्यािंी तलवार क बडीमध्ये लपवनू ठेवलेली 
असे. त्याला सापं्रिाचयक भाषेत ग प्ती असा शब्ि आहे. अशा प्रकारिी ग प्ती सज्जनगडावर आजही पाहायला 
चमळते. या संिभात आिायग गोपालिास यािंी कथा मोठी मौचलक आहे. 

 
समथग जयपूरला गेले असताना चतथे त्यानंी मठ स्थापन करून आिायग गोपालिास यािंी मठपती 

म्हिून चनय क्ती केली. या आिायग गोपालिासानंी चजचझया कर भरला नाही म्हिून औरंगजेबने त्यानंा अटक 
केली होती. त्यावळेी आपल्या क बडीतील तलवार स्वतःच्या छातीत खूपसून घेऊन आिायग गोपालिासानंी 
आत्मसमपगि केल्यािी नोंि आहे. आजही हा मठ पिंखंडपीठ म्हिनू ओळखला जातो. आिायग धमेंद्र 
महाराज या मठािे चवद्यमान मठपती आहेत.  
 
सांत तुकाराम मिाराजाांची भेट 

 
समथांच्या भारत भ्रमिािे वैचशष्ट्ट्य म्हिजे समथांनी त्या काळातील चवचवध संप्रिायातील अनेक 

सत्प रुषाचं्या गाठीभेटी घेतल्या. हैद्राबािला केशवस्वामी, वडगावला जयराम स्वामी, पाटगाविे मौनीबाबा, 
ब्रह्मनाळिे आनंिमूती, चनगडीिे रंगनाथ स्वामी, प्रििवडिे मोरया िेव या चवचवध सत्प रूषानंा ते भेटले. या 
सवांशी िागंले सबंंध प्रस्थाचपत करून समथांनी सापं्रिाचयक सद भाव चनमाि केला. सतं मोरया िेव 
याचं्याकडून त्यानंा त काराम महाराजाचंवषयी समजले म्हिून ते िेहू गावात आले. चतथे त्यानंी त काराम 
महाराजािंी भेट घेतली. िोघा संतानंी आळंिी आचि पंढरपूर येथे िेखील गेले. आजही पढंरपूरला 
समथांनी स्थापन केलेला मारुती चवठ्ठल मचंिराच्या ओवरीत पाहायला चमळतो. छत्रपती चशवाजी 
महाराजानंा त काराम महाराजानंीि समथांकडे पाठचवले अशी सज्जनगडावरील सापं्रिाचयक मंडळींिी श्रद्धा 



 
           

आहे. त्यासाठी ‘राया छत्रपती ऐकाव ेविन’ या त काराम महाराज चवरचित अभगंािा संिभग चिला जातो. 
डॉक्टर अशोक कामत यानंी संपाचित केलेल्या सतं त काराम महाराजाचं्या गाथेत हा अभगं चिला आहे. 
चशवाजी महाराज त काराम महाराजानंा िेखील ग रू मानीत होते. त काराम महाराजाचं्या कीतगनािा 
खोलवर ठसा चशवछत्रपतींच्या अतंःकरिावर होता अशी वारकरी मंडळींिी श्रद्धा आहे. बाबा महाराज 
सातारकर यानंी एका प्रविनात साचंगतले- ‘समथग रामिास आचि संत त काराम हे चशवाजी महाराजािें िोन 
डोळे होते ही गोष्ट आपल्याला चवसरून िालिार नाही.’ एवढे मात्र खरे की छत्रपती चशवाजी महाराज, 
समथग रामिास आचि सतं त काराम हे तीनही महाप रुष एकाि काळात अवतीिग झाले. प्रािायग चशवाजीराव 
भोसले म्हितात- ‘ हे तीनही महाप रुष सातारा आचि प िे या जोडलेल्या चजल््ामंध्ये वावरत असल्याम ळे 
ते परस्परानंा नक्कीि भेटले असिार. त्याचं्यातील चजव्हाळ्याच्या सबंंधाच्या पाऊलख िा त्याचं्या गं्रथात 
पाहायला चमळतात.’ एकंिरीत समथांिे हे भारत भ्रमि राष्ट्रप्रितनाच्या दृष्टीने फार महत्त्वािे ठरले. या 
भ्रमिािे पडसाि त्याचं्या साचहत्यात जागोजागी आढळतात.  

 
समर्ांची मातृभक्ती  

 
समथांनी चववाह मंडपातून पलायन केल्यावर नाचसकला बारा वषग टाकळी येथे तपःश्चया केली. 

त्यानंतर बारा वषग भारतभ्रमि केले. भारत भ्रमिाच्या शवेटी ते जाबंेमध्ये आले आचि िोवीस वषानंतर 
त्यानंी आपल्या मातेिी भेट घेतली. समथग वैराग्यशाली होते पि त सडे नव्हते. त्यानंी िोन मचहने जाबंते 
राहून आपल्या मातेला ‘कचपलगीता’ हा गं्रथ समजावनू साचंगतला. या गं्रथावरील त्यािंी प्रविने 
ऐकण्यासाठी ग्रामस्थ मंडळी मोठ्या श्रदे्धने येऊन बसत. समथग मातेिा पे्रमळ आशीवाि आचि ग्रामस्थािंा 
सद भावपूिग चनरोप घेऊन राष्ट्रकायासाठी बाहेर पडले. १६५५ साली चशवथर घळीत ते िासबोध चलहीत 
असताना आई खूप आजारी असल्यािी सूिना िेवीने स्वप्नात त्यानंा चिली. त्याम ळे मातेच्या अतंकाळी 
समथग जाबंेत उपत्स्थत राहू शकले. त्या माऊलीने रामनाम घेत आपल्या नारायिाच्या माडंीवर डोके ठेवनू 
शातंपिे िेह ठेवला. चववाह मंडपातून पलायन करताना समथांनी मातेिी प्रतारिा केली असेल पि त्या 
पाठीमागे चवश्वािी प्रिता होती. मात्र चवश्वािी काळजी करत असताना त्यानंी मातेकडे ि लगक्ष केले नाही. त्या 
माऊलीने मोठ्या समाधानाने जगािा चनरोप घेतला. पंढरपूरहून आपल्या मातेला चलचहलेल्या पत्रात 
समथांनी चतिा चकती गौरव केला ते प ढे आपि पाहािार आहोति. 

 
११ मारुतींची स्र्ापिा  

 
समथांनी हन मंतािी नेमकी चकती मंचिरे स्थापन केली हे सागंिे कठीि आहे. पि या चवचवध 

मारुती मचंिरापेक्षा त्यानंी स्थापन केलेले अकरा मारुती खूपि लोकचप्रय ठरले. आजही अष्टचवनायकाच्या 
याते्रप्रमािे समथग स्थाचपत अकरा मारुतींिी यात्रा लोक करतात. त्या अकरा मारुतींिा असा वगेळा उल्लेख 
का केला जातो यािे ठोस कारि सापं्रिाचयक कागिपत्रात क ठेही सापडत नाही. या अकरा मारुतींिे नेमके 
वगेळेपि काय आहे तेही सागंता येत नाही. चशवराज्याचभषेक समयी समथांनी रिलेल्या ‘आनंिवनभ वनी’ 
या काव्यात एक गूढ ओवी आहे-  

 
‘अक्रा अक्रा बह  अक्रा। काय अक्रा कळेचिना। 
ग प्त ते ग प्त जािाव।े आनंिवनभ वनी ॥’ 
 



 
           

या ओवीिा सबंंध या अकरा मारुतींशी तर नाही नाॽ सतं विेाबाईंनी या अकरा मारुतींवर स्वतंत्र 
अभगं चलचहला असून त्यात त्यानंी त्या गावािंी नाव े प ढीलप्रमािे चिली आहेत. मसूर, उंब्रज, शहापूर, 
माजगाव, प्रशगिवाडी, मनपाडळे, बहे-बोरगाव, बत्तीस चशराळा, िाफळ, पारगाव. विेाबाईनंी िेखील 
नेमक्या याि अकरा मारुतींवरती का चलचहले यािा बोध अभगं वािल्यानंतर होत नाही. या अकरा मारुतींिे 
महत्त्व समथांनीि ग प्त ठेवले हे खरे. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे १६७८ सालच्या चवजयािशमीला चशवाजी 
महाराजानंी िाफळ मठाला जे िान चिले त्यात या अकरा मारुतींना जचमनी इनाम चिल्या आहेत. राजकीय 
दृष्ट्ट्या अकरा मारुतींिे महत्त्व असल्यास त्यािे संशोधन होिे गरजेिे आहे.  

 
चाफळात राममांदीर  

 
समथांनी भारतभर भ्रमि केले. अनेक मठ स्थापन केले. पि समथग संप्रिायाच्या िळवळीिे 

म ख्यालय म्हिनू िाफळिी चनवड केली. या म ख्यालयात म ख्य िेवािी प्रचतष्ठापना व्हावी म्हिनू राममंिीर 
उभे केले. समथांनी हन मंतािी अनेक मंचिरे चनमाि केली होती. पि ही सारी मंचिरे खूप छोटी होती. 
रामािे भव्य मंिीर बाधंाव ेअसे त्याचं्या मनात होते. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे श्रमिानातून हे मंिीर समथांनी 
उभे केले. ‘जय जय श्रीराम जय हरी श्रीराम’ असे म्हित मजूरवगग एकमेकानंा पाट्या िेत होते. ‘जय 
श्रीराम’ असे म्हित बलेिार िगड फोडत हाते. उत्साहािे नव ेवारे िाफळ खोऱ्यात वाहू लागले. यािवळेी 
समथांनी मनाच्या श्लोकािंी रिना केली. मंचिरासाठी लागिारे द्रव्य आचि धान्य चभके्षतून जमा करावयािे 
होते. चभक्षा मागताना चशष्ट्यानंी प्रत्येक घराच्या िाराप ढे उभे राहून मोठ्यािंा मनािे श्लोक म्हिावते असे 
ठरले होते. अत्यतं प्रचतकूल पचरत्स्थतीत समथांनी िाफळला रामािे भव्य मंिीर उभे केले. आश्चयग म्हिजे 
आचिलशहाकडे िाकरीला असेलेले काही प्रहिू सरिार धमाचभमानी होते. त्यानंी िाफळच्या मंचिराला 
जचमनी इनाम चिल्याने आचिलशहािा या कामी चवरोध होऊ शकला नाही. चशवाय समथांनी क रािािा 
तसेि स फी संप्रिायािा अभ्यास केलेला होता. त्याचं्याकडे कोितीही धमांधता नाही या गोष्टीिी नोंि यवन 
अचधकाऱ्यानंी घेतली असिार याबद्दल शकंा नाही. एकंिरीत मोठ्या क शलतेने समथग आपल्या कायािे 
जाळे चवित होते. िाफळ हे समथांिे प्रधान कें द्र ठरले. त्यािें महत्त्वािे चशष्ट्य िाफळात येऊन राहू लागले. 
अकरा मारुतींपैकी िार मारुती िाफळ पचरसरात आहेत. अवघ्या तीन-साडेतीन मलैाच्या पचरसरात 
समथांनी हन मंतािी िार मंचिरे का उभी करावीत हे अनाकलनीय आहे. समथग संप्रिायाच्या कागिपत्रात 
अशी नोंि आहे की िाफळच्या राममंचिरािी कीर्पत ऐकून चशवाजी महाराज त्यानंा भेटायला िाफळला 
आले.  

 
हशवसमर्थ भेटीचा वाद  

 
छत्रपती चशवाजी आचि समथग रामिास यािंी भेट नेमकी केव्हा झाली याबद्दल चवचवध चविारप्रवाह 

अत्स्तत्वात आहेत. सापं्रिाचयक कागिपत्रान सार ही भेट १६४९ साली झाली असे साचंगतले जाते. त्यासाठी 
हन मंतस्वामींच्या बखरीिा सिंभग चिला जातो. प्रचसद्ध इचतहास संशोधक कै. ग. ह. खरे याचं्या मते ही भेट 
चशवथर घळीत १६५२ साली झाली. यासाठी त्यानंी समथांच्या सहवासातील चगरीधरस्वामींनी चलचहलेल्या 
‘समथग प्रताप’ या गं्रथािा आधार चिला आहे. नागपूरिे प्रचसद्ध चशव-कथाकार श्री. चवजयराव िेशम ख यानंी 
‘शककते चशवराय’ या आपल्या गं्रथात ही भेट १६५८ साली झाली असे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यानंी 
‘भास्कर गोसावी’ यानंी िाफळ मठाला पाठवलेल्या पत्रािा संिभग चिला आहे. ‘श्रीमंत बाबासाहेब प रंिरे’ 
आचि प्रचसद्ध इचतहास संशोधक ‘सेत माधव पगडी’ याचं्या मते ही भेट बऱ्याि उशीरा म्हिजे १६७२ साली 



 
           

झाली. त्यासाठी त्यानंी ‘चवठ्ठल गोसावी’ यानंी ‘चिवाकर गोसावी’ यानंा चलचहलेल्या पत्रािा संिभग चिला 
आहे. 

 
अचलकडे छत्रपती चशवाजी आचि समथग रामिास यािंी भेटि झाली नव्हती असे म्हििारा एक 

चविारप्रवाह चनमाि झाला आहे. परंत  ग. ह. खरे, ित्तो वामन पोतिार, सेतूमाधवराव पगडी या 
अभ्यासकािंा अचधकार लक्षात घेता हा नवीन चविार त्याचं्याप ढे चटकत नाही. सेतूमाधवराव पगडी यानंी 
तर ‘समथग प्रताप’ या गं्रथाच्या आधारे १६७२ ते १६७६ या िार वषात चशव-समथांच्या झालेल्या सात-आठ 
भेटींिे ठोस पराव ेचिले आहेत. त्याम ळे भेट झालीि नाही हा चविार वस्त त्स्थतीला सोडून वाटतो. केव्हा 
भेट झाली यावरून मतभेि असल्याने काही चबघडत नाही. इचतहासाच्या अध्ययनात मतभेि हे चजवतंपिािे 
लक्षि समजले जाते. याबाबतीत प्रािायग चशवाजीराव भोसले यािें चनरोगी आचि चनकोप चविार मला 
महत्त्वािे वाटतात. प्रािायग भोसले म्हितात- ‘समथग हे सागरासारखे व्यापक होते. चशवछत्रपतींना 
चहमालयािी उंिी लाभली होती. हे िोघेही महाप रूष आपापल्या के्षत्रात एवढे मोठे होते की त्यािें मोठेपि 
चसद्ध करण्यासाठी भेटीिा आधार घेण्यािी गरज नाही. त्या िोघािें कायग एकमेकानंा पूरक होते ही 
वस्त त्स्थती नाकारण्यािेही कारि नाही.’ 

 
हशवर्र घळीत दासबोधाचे लेखि  

 
श्रीमद िासबोध हा समथग संप्रिायािा प्रधान गं्रथ आहे. या गं्रथािे लेखन १६५२ ते १६५४ आचि 

१६५६ ते १६६० या काळात समथांनी चशवथर घळीत राहून केले. रामिास स्वामी सागंत असत आचि 
कल्यािस्वामी चलहीत असत असा स्पष्ट उल्लखे चिवाकर गोसावी याचं्या पत्रात आहे. समथांिी जी 
महत्त्वािी तीथगके्षते्र आहेत त्यामध्ये चशवथर घळीिे एक वगेळे महत्त्व आहे. सज्जनगड, िाफळ, िंद्रचगरी, 
हेळवाक येथील घळींमध्ये िेखील समथांिा चनवास झाला, पि गं्रथराज िासबोधाच्या लेखनाम ळे चशवथर 
घळीला वगेळे महत्त्व प्राप्त झाले. समथग चशवथर घळीला ‘स ंिरमठ’ असे संबोचधतात. भोवतालच्या प्रसन्न 
आचि मनोहारी चनसगाम ळे ‘स ंिरमठ’ ही पिवीि जिू या मठाला चमळाली.  

 
आश्चयािी गोष्ट म्हिजे चशवथर घळीत समथग चजथे राहात चतथून अवघ्या िोन फलांग अंतरावर 

िंद्रराव मोरे यािंा वाडा आहे. १६५६ साली समथग प न्हा घळीत आले. त्यािवळेी रायगडावर चशवाजी 
महाराजानंी िदं्रराव मोरेंना ठार मारले. तसेि १० नोव्हेंबर १६५९ ला महाराजानंी प्रतापगडावर 
अफझलखानास मारले. १६६० च्या जानेवारी अखेर समथांनी चशवथर घळ सोडली. प्रतापगड आचि 
रायगड हे िोन्ही चकल्ले चशवथर घळीपासून जवळ आहेत. १६७४ साली महाराजानंा रायगडावर 
राज्याचभषेक झाला त्यावळेी िेखील समथग चशवथर घळीति होते. यावरून चशवथर घळ हे समथांच्या 
राजकीय हालिालींिे ग प्त कें द्र होते असे चिसते. एरवी एवढ्या चनजगन आचि घनिाट अरण्यात समथांनी 
एवढी वषग का राहाव े ते कळत नाही. रायगड, प्रतापगड आचि प्रसहगड या चशवछत्रपतींच्या तीनही 
चकल्ल्यावंर समथांनी स्थापन केलेली मारुती मंचिरे आहेत.  

 
शेकडो मठ-िजारो मिांत  

 
समथांनी जी महान संघटना उभी केली त्यािे श्रये त्याचं्या भटकंतीला द्याव े लागेल. चभके्षच्या 

चनचमत्ताने समथग सतत प्रहडत होते. प्रवासात मािसे हेरत होते. जागोजागी मठ स्थापन करून चतथे 



 
           

मठपतीला कायािी िीक्षा िेत होते. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे समथांिे बह संख्य मठपती १० ते २० या 
वयोगटातले होते. १०व्या वषी उद्धवस्वामींना टाकळीिे मठपती बनवले. त्याि वयाच्या ित्तात्रय गोसावींना 
चशरगाव मठािे प्रम ख केले. १२व्या वषी आक्काबाईनंा िाफळ मठािे कारभारी नेमले. १३व्या वषी 
भीमस्वामींवर तंजावर मठािी जबाबिारी सोपचवली. चिवाकर गोसावी १०व्या वषी महाबळेश्वरिे मठपती 
झाले. चगरीधरस्वामी १५व्या वषापासून समथांच्या सहवासात होते. समथग संप्रिायातील चभक्षा हे पैसे गोळा 
करण्यािे साधन नव्हते तर मािसे चमळचवण्यािा मागग होता. समथांच्या शब्िात सागंावयािे झाल्यास- 

 
‘क ग्रामे अथवा नगरे। पाहावी घरािंी घरे। 
चभक्षाचमसे लहान थोरे। पचरक्षनू सोडावी ॥ 
जयास चभके्षिा अभ्यास। तयास वाटेना परिेश। 
चजकडे चतकडे स्विेश। भ वनत्रयी ॥ 
काही चभक्षा आहे म्हिाव।े अल्पसंतोषी असाव।े 
बह त आचिता घ्याव।े म ष्टी येक ॥’ 
 
स्वामी चववकेानंि म्हितात- ‘चभके्षच्या द्वारे समथांनी लोकानंा प्रवासािी सवय लावली. त्यातून 

त्याकाळी राष्ट्रीय एकात्मता चनमाि झाली.’ समथग संप्रिायातील महत्त्वािे जे मोहरे आहेत ते सारे चभके्षतून 
चमळालेले आहेत. कल्यािस्वामी, ित्तात्रयस्वामी, विेास्वामी, आक्काबाई, भीमस्वामी, सतीबाई ही सवग 
मंडळी चभके्षतून चमळालेली आहेत. या सवांनी प ढे आपले सवग आय ष्ट्य समथग संप्रिायासाठी समर्पपत केले 
आहे.  

 
प्रसांगी अखांडीत वाचीत जाव े 

 
समथांना न सती मािसािंी गिी जमवायिी नव्हती. त्यानंा त्याचं्यावर ससं्कार करायिे होते. ‘बह त 

लोक मेळवाव।े येक चविारे भराव।े’ हे त्याचं्या कायािे सूत्र होते. म्हिून त्यानंी आपल्या चशष्ट्यानंा अभ्यास 
करायला लावला. त्या काळात चशक्षिािा एवढा प्रिार झालेला नव्हता. साक्षरतेिे प्रमाि अत्यल्प होते. 
म्हिून समथांनी आपल्या चशष्ट्यानंा साक्षर बनवले. त्याचं्याकडून नाना गं्रथ चलहून घेतले. स मारे शभंराहून 
अचधक कीतगनकार आचि प्रविनकार समथांनी तयार केले. या लोकानंा जागोजागी संिार करून प्रिार 
करायला साचंगतला. धमाला आलेली अवकळा िूर करण्यासाठी समथांनी यतं्रिेिा अत्यंत प्रभावी वापर 
केला. त्यािंा प्रत्येक मठ म्हिजे छोटेखानी गं्रथालय असलेले स सज्ज चवद्यालय होते तर त्यािंा प्रत्येक 
मठपती हे िालते-बोलते चवद्यापीठ होते.  

 
समथग संप्रिायातील अध्ययनाच्या ख िा आजही ध ळे येथील समथग वाग्िेवता मंचिरात पाहायला 

चमळतात. समथांच्या चशष्ट्याने चलहून काढलेली स मारे साडेिार हजार हस्तचलचखत बाडं आजही ध ळ्याला 
पाहायला चमळतात. समथग चशष्ट्यािंी हजारो हस्तचलचखते तंजावर येथील सरस्वती महालात आढळतात. 
या हस्तचलचखत बाडामध्ये ज्योचतषशास्त्र, खगोलशास्त्र, गचित, वनस्पतीशास्त्र, आरोग्यशास्त्र तसेि चवचवध 
संप्रिायातील गं्रथािंा समावशे आहे. समथांच्या चशष्ट्यानंी त काराम महाराजाचं्या समग्र गाथेच्या ३५० नकला 
केलेल्या आज उपलब्ध आहेत. एकट्या विेाबाईनंी आपल्या हयातीत २०० गं्रथाचं्या नकला केलेल्या 
होत्या. चगचरधरस्वामींनी ४०० गं्रथ चलहून काढले होते. उंब्रज मठाचधपती केशवस्वामी यानंी िासबोध हा 
गं्रथ १८ वळेा चलहून काढला होता. समथांच्या मठात शकंरािायग, श्रीधरािायग, मध्वािायग, मध सूिन 



 
           

सरस्वती, म के्तश्वर, म क ं िराज, सावता माळी, गोरा क ं भार इ. संतािें गं्रथ अभ्याचसले जात होते. एवढेि 
नव्हे तर शखे महंमि, ह सेन लचतफ, बाप्रजि पठाि, शमनामरी या म त्स्लम सतंािंाही अभ्यास समथग चशष्ट्य 
करीत असत. ज्ञान ग्रहि करताना विग, जाती आचि धमग याचं्या प्रभती समथांनी उभ्या केल्या नाहीत.  

 
बिुजि समाजाचा अांतभाव  

 
चहमालयापासून कन्याक मारीपयंत समथांनी जे मठािे जाळे चविले होते त्यामध्ये सवग जातीिे 

आचि धमािे चशष्ट्य होते. म्हशा महार, धोंडीबा धनगर, ित्त  न्हावी हे त्यािें लाडके चशष्ट्य होते. 
मराठवाड्यातील चवचवध मठावंर िेखरेख करिारा वली महंमि म त्स्लम होता. समथांच्या िोन म त्स्लम 
चशष्ट्याचं्या कबरी आजही सज्जनगडावर पाहायला चमळतात. चशरवळ मठाचधपती बाजी गोसावी आचि 
पालीिे मठपती श्रीरंग गोसावी हे मराठा समाजातले होते. समथांिी भजनािी व्याख्या अत्यंत व्यापक आहे. 
ते म्हितात- 

 
‘भेटो क िी येक नर। धेड महार िाभंार। 
त्यािे राखाव ेअंतर। या नाव भजन ॥’ 
 
१६७४ साली रामनवमी उत्सवात ब्राह्मि भोजनाऐवजी समथांनी एक हजार हचरजन िाम्पत्यानंा 

जेऊ घातल्यािी नोंि कागिोपत्री उपलब्ध आहे. श्रीमद िासबोधात ते म्हितात- 
 
‘ब्राह्मिािे ब्रह्म ते सोवळे। आचि शूद्रािे ब्रह्म ते ओवळे। 
ऐसे आगळे वगेळे। तेथे असेचिना॥  
उंि ब्रह्म रायाचस। आचि नीि ब्रह्म पचरवारासी। 
ऐसा भेि तयापासी। म ळीि नाही॥ 
नारायि असे चवश्वी। त्यािी पूजा करीत जावी। 
या कारिे तोषवावी। कोिीतरी काया॥’ 
 
संत ज्ञानेश्वराचं्यापासून समथग आचि त कोबारायापयंत महाराष्ट्रातील सवगि संतानंी सामाचजक 

एकात्मता चनमाि करण्यासाठी सवग थरातील लोकानंा जवळ केले. भक्तानंा जात-पात नसते. भक्त हीि 
त्यािंी जात होय. या चवशालतेम ळे आचि व्यापकतेम ळे समथांिा संप्रिाय फार गतीने सवगत्र आचि सवगिूर 
पसरला.  

 
हशवाजी मिाराजाांचा मृत्य ू 

 
सन १६७२ ते १६७६ ही िार वष ेसमथग चशवथर घळीत होते. सन १६७६ साली ते कफाच्या व्यथेने 

आजारी होते. हेळवाकच्या प्रवासात त्यानंा थंडीिी बाधा झाली होती. त्यावळेी त्यािें वयही ६८ वषांिे झाले 
होते. समथांनी उवगचरत काळ फार िगिग न करता शातंपिे व्यतीत करावा म्हिनू चशवाजी महाराजानंी 
त्याचं्या चनवासािी व्यवस्था सज्जनगडावर केली. सन १६७६ साली समथग कायमच्या चनवासासाठी 
सज्जनगडावर आले. सन १६७७ साली त्यािें थोरले बधूं गंगाधरस्वामी चनधन पावले. सन १६७८ साली 
त्यािंी लाडकी चशष्ट्या विेाबाई यानंी िेह ठेवला. समथांना सवात मोठा मानचसक धक्का बसला तो चशवाजी 



 
           

महाराजाचं्या मृत्यूिा. चि. ३ एचप्रल १६८० रोजी हन मान जयतंीच्या चिवशी अचतसाराच्या ि खण्याने 
चशवाजी महाराज चनधन पावले. त्यावळेी समथांच्या सचन्नध असलेले चगरीधरस्वामी ‘समथग प्रताप’ या गं्रथात 
चलचहतात की, चशवछत्रपतींच्या मतृ्यूनंतर समथांनी ३ मचहने स्वतःला एका अधंाऱ्या खोलीत कोंडून घेतले. 
नंतर चभके्षला बाहेर पडताना ते फ टकी भाडंी वापरू लागले. त्यानंी जेवि सोडले. चशवाजी महाराजाचं्या 
पश्चात समथग पाविे िोन वषग होते. या काळात ते फक्त िूध आचि फळे घेत.  

 
समर्थ रामदासाांचा देित्याग  

 
चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यनंूतर रायगडावर महाराजािंा उत्तराचधकारी कोि यावरून तंटा स रू 

झाला. त्यावळेी सोयराबाई साहेबानंी १० वषाच्या राजारामाला गािीवर बसचवण्यािा घाट घातला. 
महाराजािें काही मंत्रीही त्यात सामील झाले. हे प्रकरि प ढे इतके चिघळले की स्वराज्यािे िोन तट 
होिार असे चिसू लागले. या ि फळीिा फायिा घेऊन स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी औरंगजेब सात लाख 
फोज घेऊन महाराष्ट्रात उतरला. त्यावळेी समथांनी सभंाजी महाराजानंा फार मौचलक पत्र पाठचवले. या 
पत्रात समथग चलचहतात-  

 
‘श्रेष्ठी जे जे मेळचवले। त्यासाठी भाडंत बैसले। 
मग जािाव ेफावले। गचनमासी॥ 
ऐसे सहसा करू नये। िोघे भाडंता चतसऱ्यासी जये। 
धीर धरूनी महत्काये। राजकारि साभंाळाव॥े 
चशवरायािे आठवाव ेरूप। चशवरायािा आठवावा प्रताप॥  
चशवरायािा आठवावा साके्षप। भमूंडळी॥’ 
 
हे पत्र पाठवनू झाल्यावर अवघ्या िहा चिवसानंी समथांनी सज्जनगडावर िेह ठेवला. आजही माघ 

वद्य नवमीला समथांिा प ण्यचतथी उत्सव फार मोठ्या प्रमािात साजरा केला जातो. सज्जनगडावरील 
समथांिे समाधी मंिीर संभाजी महाराजानंी बाधंले असून आजही साताऱ्यातील भोसले घराण्यातील मंडळी 
सज्जनगडावर समथांच्या िशगनासाठी येतात.  

 
समर्ांच्या पशच्ात  

 
समथांनी िेह ठेवताना चिवाकर गोसावी यानंा आपला उत्तराचधकारी नेमले. सन १६८३ ते १७०० 

पयंत िासनवमी उत्सव आचि मंचिरातील सवग कायगक्रम व्यवत्स्थत िालू होते. सन १७०० साली 
औरंगजेबाने सज्जनगड प्रजकून घेतला. सन १७०७ साली औरंगजेब मरि पावला. ही सात वष े गड 
मोगलाचं्या ताब्यात होता. सन १७१० साली संभाजी महाराजािें प त्र शाहू महाराज यानंी सज्जनगडावर 
समथांच्या बधंूंच्या वशंजानंा बोलावनू आिले. रामिास स्वामी संस्थानािी स्थापना केली. समथांच्या 
वशंजानंी स्वामी आडनाव धारि करून सन १९०० सालापयंत िेवस्थान उत्तम साभंाळले. सन १९०१ ते सन 
१९५० या काळात स्वामी घराण्यातील गृहकलहाम ळे िेवस्थानिी अनास्था होऊ लागली. त्यावळेी श्रीधर 
स्वामींनी ‘समथग सेवा मंडळ’ ही संस्था स्थापन केली. सन १९५० ते २००० पयंत समथग सेवा मंडळाने स्वामी 
घराण्याच्या सहकायाने सज्जनगड िेवस्थानिा खूप चवकास केला. कै. चिनकरब वा चबवलकर आचि कै. 
अण्िाब वा कालगावकर हे िोघे हयात असेपयंत सारे काही स रळीत िालले होते. या िोघाचं्या मृत्यूनंतर 



 
           

समथग सेवा मंडळ आचि स्वामी घरािे या िोघानंी आपल्या स्वतंत्र ि ली माडंल्या. रामिास स्वामी संस्थान 
आचि समथग सेवा मंडळ या िोन्ही संस्था सध्या आपापल्या परीने समथांिी मनोभाव ेसेवा करतात. जाबं, 
िाफळ, टाकळी आचि चशवथर घळ येथेही समथांिे भक्त तेथील कारभार िागंला िालचवत आहेत. समथग 
स्थाचपत ११ मारूती, चमरज, डोमगाव, भालगाव, हैद्राबाि, तंजावर, चतसगाव, ग्वाल्हेर, इंिौर, उजै्जन, 
रामेश्वर, ज क्कल येथील समथांिे मठ आजही स त्स्थतीत आढळतात. थोड्या फार प्रमािात समथांिे कायग 
चतथे िालते. आज ४०० वषानंतर संप्रिायािी एवढी कें दे्र िालू असिे हे समथग संप्रिायाच्या चजवतंपिािे 
लक्षि आहे. समथांच्या चशष्ट्य परंपरेत अनेक चशष्ट्यानंी चलचहलेले गं्रथ आजही उपलब्ध आहेत. या कामी 
ध ळ्यािे कै. शकंर श्रीकृष्ट्ि िेव यानंी आपले सारे जीवन अपगि केले. श्री. द्वा. वा. केळकर यानंी स रू 
केलेल्या ‘पत्रद्वारा िासबोध अभ्यास’ या उपक्रमानेही संप्रिायािी संघटना मजबूत झाली. अचलकडे रेविंडा 
येथील धमाचधकारी पचरवाराने बह जन समाजात िासबोध पोहोिचवण्यािे अत लनीय आचि अचद्वतीय कायग 
केले आहे.  



 
           

करूिाष्टके : समर्ांचे आत्मचहरत्र 
 

समथग रामिासािंी वाङ् मय संपिा अफाट आहे. स मारे ३५ ते ४० हजार ओवी संख्या भरेल एवढे 
काव्य समथांनी चलचहले. त्यामध्ये श्रीमद िासबोध, आत्माराम आचि मनािे श्लोक हे तीन गं्रथ समथग 
सपं्रिायािी प्रस्थानत्रयी म्हिून ओळखले जातात. तरी िेखील करुिाष्टकािें स्थान अचतशय महत्त्वािे 
आहे. सज्जनगडावरील समथग संप्रिायाच्या चनत्य उपासनेत करुिाष्टकािंा अंतभाव केला जातो. करुिापर 
स्तोते्र असे या रिनेिे स्वरूप आहे. त्याला करुिाष्टक हे नाव समथांनी चिलेले नाही. कारि नावाप्रमािे या 
रिनेिा अष्टकाशी काहीही संबंध नाही. करुिाष्टकािंी संख्या काही आठ नाही, तसेि प्रत्येक रिनेतील 
ओवीसंख्या आठ आहे असेही नाही. पाि ते वीस अशी चवचवध ओवीसंख्या असलेली स मारे नव्वि 
करुिाष्टके आहेत.  

 
या रिनािें वैचशष्ट्ट्य म्हिजे करुिाष्टकातं समथांच्या अंतःकरिातील भगवतंाचवषयीिी करुिा 

ओसंडून वाहताना आढळते. महषी नारिानंी भक्तीसूत्रात ईश्वरचवषयक परमपे्रमाला भक्ती असे म्हटले आहे. 
भक्ताला भगवतंािी चवरह अचजबात सहन होत नाही. सवगि संतानंी भगवतंाच्या चवरहािी विेना आपल्या 
काव्यात प्रकट केली आहे. समथग त्याला अपवाि नाहीत. समथांिे अतंःकरि भगवतंाच्या चवरहाने अत्यंत 
व्याक ळ होत असे. जीवन जगण्यासाठी समथांनी एकमात्र रामरायािे आलंबन स्वीकारले असल्याम ळे प्रभ ू
रामिंद्र जर िशगन िेिार नसतील तर समथग जगू शकिार नाहीत ही त्यािंी आतगता करुिाष्टकातूंन प्रकट 
होते. म्हिजे एका अथाने करुिाष्टके हे समथांिे आत्मिचरत्र आहे. आपल्या ‘चिव्य जीवन’ या गं्रथाबद्दल 
योगी अरप्रवि म्हितात- ‘Divine life is not a treatise, it is a fact.’ संत कबीर िेखील आपल्या 
काव्याबद्दल म्हितात- ‘मैं कहता ऑंखन िेखी। यह बात न पढी चलखी।’ सवगि सतंािंी कचवता 
आत्मान भवावर अचधचष्ठत आहे. श्रीमद िासबोधामध्ये समथांनी काव्यािे तीन प्रकार साचंगतले आहेत.  

 
१) धीट २) पाठ ३) प्रासाचिक. धीट आचि पाठ या काव्य प्रकारात स्वतःिी अन भतूी नसते. धीट 

काव्यात कवीला अचजबात प्रचतभा नसते. धीट काव्याला अन प्रास वा गेयता नसते. त्यात शब्िािंी फार 
ओढाताि असते. पाठ काव्यामध्ये थोडी बह त प्रचतभा असते पि ही प्रचतभा उसनवार असते. ती कवीिी 
स्वतःिी प्रचतभा नसते. अन्य कवींनी रिलेल्या पािपन्नास कचवता वािून त्यािी नक्कल करावयािी आचि 
स्वतःच्या नावाने एखािे काव्य रिायिे हे पाठ काव्य होय. ‘कचवत्व नसाव ेधीट पाठ।’ असे समथांिे स्पष्ट 
मत होते. प्रासाचिक काव्य हेि खरे काव्य होय, कारि त्याला स्वान भवािी बठैक आहे. भक्त जेव्हा 
भगवतंाच्या भक्तीत रंगून जातो तेव्हा त्यािी ऋतंभरा प्रज्ञा जागतृ होते. िेवी सरस्वती त्याच्या जीभेवर 
चवराजमान होते. जिू प्रत्यक्ष भगवतंि त्याच्याकडून हे काव्य चलहवनू घेतो. समथग म्हितात- 

 
‘जया अतंरी भगवतं। अिळ राचहला चनवातं। 
तो स्वभाव ेजे बोलत। ते ब्रह्म चनरुपि॥ 
आवडी लागली अतंरी। तेसीि विे वैखरी। 
भाव ेकरुिाकीतगन करी। पे्रमभरे नाित ॥ 
ऐसा भगवतंी रंगला। आिीक काही नलगे त्याला। 
स्वइच्छा विूग लागला। ध्यान कीती प्रताप॥’ 
 



 
           

सवगि सतंाचं्या रिना प्रासाचिक असल्याम ळे त्यानंी आपल्या काव्यािे श्रये एक तर भगवतंाला तरी 
चिले आहे प्रकवा सद ग रंूना तरी चिले आहे. संत ज्ञानिेवानंी ‘ज्ञानेश्वरी’ या अचद्वतीय गं्रथाच्या लेखनािे श्रये 
त्यािें सद ग रु चनवृत्तीनाथ यानंा चिले आहे. संत त काराम महाराजानंी आपल्या हजारो अभगंािी चनर्पमती 
चवठ्ठलाच्या कृपेने झाली असे प्राजंळपिे नमूि केले आहे. समथग रामिास तर म्हितात- 

 
‘सकळ करिे जगिीशािे। आिी कचवत्विी काय मान षािे। 
ऐशा अप्रमाि बोलण्यािे। काय घ्याव॥े’ 
 
आपि विे अथवा उपचनषि यानंा अशरीरी वािी म्हितो प्रकवा अपौरुषेय म्हितो कारि त्यािी 

चनर्पमती एखाद्या िेहाच्या माध्यमातून झाली असली तरी त्यामागिी खरी पे्ररिा भगवतंािीि असते. 
त्यादृष्टीने संत वाङ् मयही अपौरुषेयि म्हिाव े लागेल. रामिास स्वामींनी आपल्या िासबोध या प्रधान 
गं्रथाच्या लेखनािे सारे श्रेय प्रभ ूरामिंद्रानंा चिले आहे. प्रासाचिक काव्यािे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हिजे 
सामाचजक बाचंधलकीिा चविार, समाजामध्ये सिािार आचि सद भावना प्रस्थाचपत करिे हाि अशा 
काव्यामागिा प्रधान हेतू असतो. समथग म्हितात- 

 
‘जेिे सद ब द्धी लागे। जेिे पाषाडं भगें। 
जेिे चववके जागे। या नाव कचवत्व। 
कचवत्व असाव ेचनमगळ। कचवत्व असाव ेरसाळ। 
कचवत्व असाव ेप्राजंळ। अन्वयािे॥’ 
 
काव्यािे जे चनकष समथांनी साचंगतले त्या चनकषाला त्यािंी समग्र कचवता उतरते. लोककल्याि 

प्रकवा जगिोद्धार हीि समथांच्या काव्यापाठीमगिी पे्ररिा होती. त्यानंा सामाचजक बाचंधलकीिी जािीव 
तीव्र होती. करुिाष्टके म्हिजे समथांच्या प्रचतभाशक्तीिा पचहला ह ंकार होय.  

 
करुिाष्टकातील समर्ांचा आत्मसांवाद-  

 
सत्प रुष स्वतःसंबधंी फारसे बोलत नाहीत वा आत्मिचरत्र चलहीत नाहीत. थोडा प्रयत्न केल्यास 

त्याचं्या काव्यातून त्याचं्या िचरत्राच्या पाऊलख िा प सटशा आढळतात. करुिाष्टकामंध्ये समथांिे 
टाकळीतील वास्तव्य आपल्याशी बोलून जाते व त्यािंी साधकिशा सागंून जाते. यावरून कशा प्रकारच्या 
जनप्रनिेच्या म शीतून समथांिे सोने तावनू स लाखून बाहेर पडले ते लक्षात येते. त्यािें प ढील उद गार केवळ 
काव्य वाटत नाही तर त्याचं्या जीवनािा चहस्सा वाटतो 

 
‘अन्न नाही वस्त्र नाही। सौख्य नाही जनामधे। 
आश्रयो पाहता नाही। ब चद्ध िे रघ नायका॥ 
संसारी श्लाघ्यता नाही। सवगही लोक हासती। प्रकवा- 
संसार नेटका नाही। उदे्वग वाटतो जीवी। प्रकवा- 
िेईना पूवींना कोिी। उगेचि जन हासती। लौचकक राखता ये ना। प्रकवा- 
चपश िे वाटती सव।ै क िीही मजला नसे। 
समथा तू ियाप्रसधू। ब चद्ध िे रघ नायका॥’ 



 
           

 
येथे टाकळीच्या वास्तव्यात साधना करीत असताना प्रारंभी समथांना कोित्या त्रासाला सामोरे 

जाव े लागले असेल यािी कल्पना येते. टाकळीत त्यानंा कोितीही सामाचजक प्रचतष्ठा नाही. रस्त्याने 
जाता-येताना लोक त्यानंा टाकून आचि टोिून बोलत असावते. त्यािंी चनवाऱ्यािी व्यवस्था झाली होती; 
पि अन्न आचि वस्त्र यािंी सन्मानपूवगक सोय झालेली नसावी. अशा वळेी त्यािंा होत असलेला मानचसक 
कोंडमारा ते रामाखेरीज कोिाजवळ व्यक्त करिारॽ प रेशी मध करी त्यानंा चमळत नसिार. हा त्याचं्या 
भाव-भावनािंा कल्लोळ करुिाष्टकातूंन प्रचतध्वनीत होत आहे. 

 
समथग मळलेल्या वाटेने जािाऱ्यापंैकी नव्हते. सवगसामान्य प्रापचंिक मािसापेक्षा वगेळ्या पद्धतीने 

आपल्या जीवनािा मागग त्यानंी चनवडला होता. प्राथचमक अवस्थेत त्यािें मोठेपि समाजाच्या लक्षात आले 
नसिार. मािूस जीवनात जोपयंत यशस्वी होत नाही तोपयंत लोकाचं्या दृष्टीने तो सामान्यि असतो. 
समथांना या सगळ्या प्रचतकूल वातावरिात आपि कसे चटकून राहू अशी शकंा चनमाि झाली असावी. बारा 
वष ेनाशकात राहून तपःश्चया करण्यािा संकल्प तर सोडला गेला होता, पि या सामाचजक त्रासाम ळे त्यानंा 
प न्हा घरिी आठवि होऊ लागली आचि आपली तपश्चया अधगवट सोडून परत घरी चनघून जाव ेकी काय 
असे त्यानंा वाटू लागले हे करुिाष्टकातील प ढील काव्यपकं्तीवरून स्पष्टपिे लक्षात येते- 

 
‘उठे मानसी सवग साडूंनी जाव।े रघ नायका काय कैसे कराव॥े  
घरे स ंिर सौख्य नाना परीिे। परी कोि जािेल ते अतंरीिे। 
मनी आठवीतािी तो कंठ िाटे। उिासीन हा काळ कोठे न कंठे॥ 
िपळपि मनािे मोडीता मोडवनेा। सकळ स्वजन माया तोडीता तोडवनेा॥ 
घडी घडी चवघडे हा चनश्चयो अंतरीिा। म्हिऊचन करुिा हे बोलतो िीनवािा॥’ 
 
घरिार सोडल्यानंतर प्राथचमक गरजासंाठी समथग समाजावर अवलंबून होते. त्याचं्या चकमान 

गरजा पूिग करताना समाज त्यािंी हेळसाडं करीत होता. समथांिा जन्म एका िागंल्या क ळात झाला होता. 
त्यािंी घरिी सापंचत्तक त्स्थती िागंली होती त्याम ळे असे ‘येळीलवािे’ जीवन ते जगू शकले नसते. सगळे 
आधार त टल्यावर रामरायािा आधार घेिे त्यानंा महत्त्वािे वाटले म्हिून आपल्या मनातील कारुण्यभाव ते 
या ओव्यातून व्यक्त करतात. समथग मानचसक पातळीवर साधना करीत होते. अशा वळेी फार मोठ्या 
वैिाचरक संघषाला सामोरे जाव ेलागते. कमगकाडंी अथवा परंपरावािी साधकाला या चिव्यातून जाव ेलागत 
नाही. साहचजकि ‘घडीने घडी चित्त चकती धराव।े’ हा प्रश्न समथांच्या मनात चनमाि झाला. म्हिून 
करुिाष्टके म्हिजे समथांिे संचक्षप्त आत्मिचरत्र होय. 

 
श्री समर्ांची आांतहरक स्स्र्ती- 

 
रामरायाच्या पे्रमाने त्यािें अतंःकरि ओतप्रोत भरले होते. रामिंद्रािें चवस्मरि अथवा चवयोग त्यानंा 

सहन होिे शक्य नव्हते. वासनेिे व्यथगत्व आचि दृश्य जगतािे नश्वरत्व त्याचं्या चित्तात खोलवर रूजले 
होते. साधकिशमेधे असताना लोकसंग्रहािी उपाधी नसावी अशी त्यािंी धारिा होती. वारंवार रामिदं्रािें 
िशगन घडाव,े रामरायाशी संभाषि कराव,े राम हेि आपल्या जीवनािे एकमेव भावचवश्व व्हाव े ही त्यािंी 
प्रामाचिक चित्तिशा प ढील करुिाष्टकातून प्रकट होते- 

 



 
           

‘सिा सवगिा योग त झा घडावा। त झे कारिी िेह माझा पडावा। 
न पेक्षी किा ग िवतंा अनंता। रघ नायेका मागिे हे चि आता॥ 
नको द्रव्य िारा नको येरझारा। नको मानसी ज्ञानगवे फ गारा।  
सग िा मज लाचवरे भचक्तपंथा। रघ नायेका मागिे हे चि आता॥ 
मनी नावडे द्रव्य िारा पसारा। मनी नावडे माइकािंा उबारा।  
मनी नावडे भोग हा राजयोगे। उिासीन हे वृचत्त कोठे न लागे॥ 
बह साल हे बोलिे आवडेना। जनी वासना शब्िज्ञाने पडेना। 
चक्रयेवीि ते बोलता िीत भगें। उिासीन हे वृचत्त कोठे न लागे॥ 
उपाधीग िे सत्य ते मीर्थय होते। उपाधीग िे मीर्थय ते सत्य होते। 
उपाधीग िे येक रंगे चवरंगे। उिासीन हे वृचत्त कोठे न लागे॥ 
उपाधीग िे लागतो पक्ष घेिे। उपाधीग िे सत्य सोडून िेिे। 
उपाधीग िे वीषई जीव रंगे। उिासीन हे वृचत्त कोठे न लागे॥ 
उपाधीग िे सवग सोसीत जाव।े उपाधीग िे मानवाधेन व्हाव।े 
उपाधीग िे वथेग हा स्वाथग लागे। उिासीन हे वृचत्त कोठे न लागे॥ 
स ष प्ती अवस्थेचस भमूी चनजाव।े उसें रामपािे स्मरोनी धराव।े 
चिशािंा माहापट तो पाघंरावा। चसताकारिे सा् वन्ही करावा॥ 
यथाधवी िेहो वनामाचज जावा। तथागारिाराचिकींही चपडावा। 
श्रीरामोत्स्म बोधे स्मरावा स्मरावा। रामी रामिास्ये स्वशातंी चनवावा॥ 
जन वमनपरी तू टाचक थ ंकून चित्ता। वन चवजन धरी तू ज्ञान वैराग्यवतंा। 
चवसर सकळ ि खे पावती शाचंतरामी। पह डचस स खसेजे सवग कल्यािधामी। 
गजबज मज आता सवगथा आवडेना। बह त बडबडीतो त्यास आम्हा पडेना। 
चविरत नरमाने सवगिा आन रागे। आन चिन चवतरागे भोगत्यागे चवरागे॥ 
स्वजनजन तजाव ेिेश लंघूचन जाव।े कचठि मन कराव ेझाडखंडी भरावे। 
अन चिन चववराव ेिूचर िेशी भराव।े चनरुपि चववराव ेतकग पथें चि जावे॥ ’ 
 
या ओव्या वािल्या म्हिजे समथांच्या मनःत्स्थतीिी कल्पना येते. अशी चित्तिशा ज्याला प्राप्त होते 

तो भगवद्प्प्राप्तीिा अचधकारी आहे. आपलीिेखील मानचसकता अशी तयार व्हावी म्हिून करुिाष्टकं रोज 
म्हिावयािी असतात. किाचित समथग वाङ् मयाच्या सत्संगाने आपिासही ती अवस्था प्राप्त होईल. वैराग्य 
हा भक्तीिा प्राि आहे. आपल्या पे्रमास्पिासाठी आपि काय सोडायला तयार आहोत यावरून आपल्याला 
काय प्राप्त होिार ते ठरते. ईश्वरािे िशगन व्हाव ेअसे प्रत्येक साधकास वाटते; पि त्यासाठी चवषयािंा त्याग 
करण्यािी त्यािी तयारी नसते. व्याक ळता नाही; पि िशगन हव ेअशीि अनेकािंी त्स्थती असते. आिायग 
रामस खिास महाराज म्हितात- ‘मािसाला भगवतंािा चवरह सहन होतो म्हिून त्याला भगवतंािे िशगन 
होत नाही.’ ‘तद चवस्मरिे परम व्याक लता’ असे नारिानंी या अवस्थेिे विगन केले आहे.  

 
साधनकालात लोकसगं्रहािी उपाधी नको. म्हिनू समथांनी स्वतःला बारा वष ेजनसंपकापासून 

िूर ठेवले. प्रत्यक्ष भगवतंािा आिेश चमळाल्यावर त्यानंी कायाला प्रारंभ केला. साधनकालात मन 
चिम कल्या रोपासारखे असते. ते रोप जेव्हा चवराट वृक्ष बनून स्वसंरक्षिास क्षम होते तेव्हा क ं पि काढून 
टाकले तरी िालते. साधकिशा ही क ं पिासारखी आहे. आज अनेक कायगकते लोकसंग्रहापेक्षा लोकेष्ट्िा 
आचि लोकचप्रयता याचं्या आहारी जातात. धड साधना नाही आचि धड समाजसेवा नाही, उलट कायात 



 
           

कटकटी वाढवनू कायगकता आपली मनःशातंी गमावनू बसतो. मनःशांतीच्या मोबिल्यात ईश्वरसेवा प्रकवा 
समाजसेवा ही गोष्ट खोटी आहे. म्हिून समथांनी साधकानंा मागगिशगक ठरण्यासाठी आपली अवस्था बोलून 
िाखचवली.  

 
करुिाष्टके : साधकाची अांतयात्रा- 

 
जगािा रस्ता आचि भगवतंािा रस्ता परस्परचवरोधी आहे. पारमार्पथक होिे म्हिजे प्रवाहाच्या 

चवरुद्ध पोहण्यासारखे आहे. व्यावहाचरक जगत् ही एक बचहयात्रा आहे तर भगवतंािे चवश्व ही एक अंतयात्रा 
आहे. समथांनी या अंतयाते्रच्या काही ख िा (माईल स्टोन) करुिाष्टकात चिल्या आहेत. असा साधक 
अनेकिा व्यावहाचरक जगतात वडेा ठरू शकतो. ज्याला स्वतःिा स्वाथग कळतो अशा मािसाला संतिेखील 
शहािा म्हित नाहीत. म्हिनू समथग काही करुिाष्टकामंध्ये मािसातील िोष आचि ि ग गिािंी ििा करतात; 
तर काही चठकािी जीवनािी नश्वरता आचि स खािी क्षिभगं रता लक्षात आिनू िेतात. समथांच्या मते 
साधकाने वळेीि सावध होऊन चनत्याचनत्य चववके करावा व अचनत्य अशा संसाराचवषयीिे प्रकवा 
आप्तस्वकीयाबंद्दलिे ममत्व सोडून द्याव.े परप्रनिा आचि परस्त्री याबद्दल ते सावधानतेिा इशारा िेतात. 
तरुिपिीि साधनपथ स्वीकारावा म्हिनू ते म्हितात- 

 
‘िेहे िालता सवगही स ख आहे। िेहे खंगता कोि संनीध राहे। 
चमळाली सखी िोरटी वैभवािी। भले जािती िायके ही भवािी॥ 
न पाहे किा िेव तारुण्यकाळी। िेहे खंगता सवग जाली उमाळी। 
बराडी चिसे बाप डे िैन्यवािे। तयालाचग साभंाचळजे काय कोिे॥ 
उठे गवग हा सवग तारुण्यकाळी। मिे मातले चित्त हे काममेळी। 
चवकारे मनी िेव तो आठवनेा। प ढे अंतकाळी स्मरेना स्मरेना॥ ’ 
 
यातून साधकाला साधनेसंबधंीच्या मौचलक सूिना चमळतात. अनेक प्रविनकार अथवा कीतगनकार 

आपल्या चनरुपिात चस्त्रयािंी प्रनिा करतात. त्यािें कान चपळताना समथग म्हितात- 
 
‘बह ता चिसाचं्या वयोवृद्ध मूला। जनी बायकोच्या ग िें जन्म तूला। 
तये जननीच्या क ळा प्रनचितोसी। वृथाप ष्ट तू मानवामंाचज होसी॥ 
चकती िीस ते वाइले पोटवोझे। प ढे जन्मता खंचडले नाळ तूझे। 
चजवी िीस मागील ते आठवाव।े जनी कष्ट क श्चीळ कैसे करावे॥ 
मळी लोळता घोळता कष्टलासी। चकती हागसी मूतसी वोचकलासी। 
खते खाडंके ि ख उिंड जाले। बह ता प्रकारे त ला वाढवीले॥ 
बह  जननीने त झे कष्ट केले। बरे वोखटे सवग साहोचन नेले। 
मनामाचज मागील का आठवनेा। िेहे प ष्ट हा वथेग त झा चझजेना॥ 
म ढा वोंगळा वोंगळी जन्मलासी। त झी जननी ते त झे कष्ट सोसी। 
जनी पाचळती सवग नारी नराला। तया प्रनचिती श चध नाही खराला॥ 
स्वयें प्रनद्य तू प्रनचिसी कोिकोिा। जनी सवग ससंार हा िैन्यवािा। 
िेहेमोघळा कोथळा वाचंत चवष्टा। चकती येक ि गंचध वती प्रचतष्ठा॥’  
 



 
           

काही मािसे सत्ता आचि संपत्ती यािंा लोभ धरून आय ष्ट्यभर धडपड आचि धावपळ करत राहतात. 
पि जीवनाच्या सायंकाळी सारे काही इथेि सोडून जातात. मग एवढा हव्यास कशासाठीॽ समथांनी एका 
करुिाष्टकात तर ‘मरताना करिोटास द्धा तोडून काढून टाकतात;’ असे परखडपिे साचंगतले आहे. एका 
अथाने हा इशाराि आहे. समथग सागंतात- 

 
‘अनेक चिव्याबंर रत्नमाळा। प्रस्ासनी फाकती रम्य कीळा। 
शरीर ते ही लागे तजाव।े सेखी चजव ेसोड चन सवग जावे॥ 
सवगत्र हे वैभव ईश्वरािे। अन मात्र ते ही नाही चजवािे। 
जन्माचस येता उघडे चि यावे। सेखी चजव ेसाडं चन सवग जाव॥े 
मधे चि हे सवग चनमाि जाले। ऋिान बधें सकळै चमळाले। 
अज्ञानयोगे ममता भ्रमाव।े सेखी चजव ेसाडं चन सवग जावे॥ 
चजता चजवाते बह साल चित्ती। करिे घडे हो धन हाव कीर्पत। 
कटीसूत्र ते ही तोडून द्याव।े सेखी चजव ेसाडं चन सवग जाव॥े ’ 
जीवन एवढे अचनत्य असूनही मािसाला चकती गवग आचि ताठा असतो ! 
 
आपल्या साध्या साध्या गोष्टीिा त्याला चकती अचभमान असतो यािे समथांनी अत्यतं उपहासगभग 

शब्िात केलेले प ढील विगन मािसािा गवािा पारा एकिम खाली उतरेल असेि आहे- 
 
‘बह  थोर मी शूर मी शाहािा मी। बह  िक्ष मी धूतग मी जािता मी। 
बह  नाटक  नेटक  िाळक  मी। बह तामंधे मान्यसौजन्य तो मी॥ 
बह  बोलिे नीट नेमस्त माझे। बह  िालिे सत्य नेमस्त माझे। 
बह साल संगीत कतृगत्व माझे। बह तामधे गोड हे सवग माझे॥ 
बह  िागंली वागंली नेटकी मी। बह  जािती जाि च्यात यग ते मी। 
बह  बोलकी, िालकी स चग्रिी मी। बह  भाग्य सौभाग्य लावण्य ते मी॥ 
बह साल हो गोचजरे मूल माझे। बह  सास रे थोर माहेर माझे।  
बह तामंध्ये उंि ते कूळ माझे। बह  गीत माझे बरे सवग माझे॥ ’ 
 
‘अचभमान’ या काव्यात तर गर्पवष्ठ मािसांिी एवढी प्रटगल उडचवली आहे की अशा अचभमानी 

मािसाला डोळ्यातील प्रिपाडािंा आचि नाकातील शेंबडािा िेखील अचभमान असतो. ‘प्रपंिािे वडे’ प्रकवा 
‘आशा प्रपंिी’ या िोन्ही करुिाष्टकात मािूस संसारात कसा अडकतो यािे अत्यतं कठोर विगन आहे. 
‘वृद्धापकाळ’ या करुिाष्टकात बीभत्स रसािा वापर करून शरीरािी नश्वरता साचंगतली आहे. यावर उपाय 
सागंताना समथग म्हितात-  

 
‘संसार माया ममता नसावी। नैराशता ि ल्लभ ते असावी। 
आनंिरुपी भजनी भराव।े चनरूपिे मानस आवराव॥े 
कल्यािकारी भवशोक हारी। सत्संगती मानव मूढ नारी। 
गं्रथातंरी अतंर वीवराव।े चनरूपिे मानस आवराव॥े 
बह त सार चविार करी मना। दृढ धरी रघ नाथ उपासना। 
रघ चवरा भजता चि स खावसी। परम स ंिर ते पि पावसी। 



 
           

म्हिून मािसाने शाश्वतािा चनश्चय करावा असे समथग सागंतात.  
 

करुिाष्टकातील सगुिोपासिा-  
 
‘नारिानंी भक्तीसूत्रात अकरा प्रकारच्या आसक्ती साचंगतल्या आहेत. त्यातील रूपासक्ती आचि 

ग िासक्ती या म ख्य आसक्ती आहेत. मािसाला रूपािे आचि ग िािे आकषगि असिे ही स्वाभाचवक पे्ररिा 
आहे. सवगि संतानंी ही स्वाभाचवक पे्ररिा भगवतंािे रूप आचि भगवतंािे ग ि यासाठी वापरून या 
आसक्तीिा म क्तीसाठी वापर करून घेतला. त्यासाठी सवगि संतांनी चवचवध िैवतािें स्तवन केले. समथांनी 
त्यािें आराध्य िैवत श्रीराम याचं्या सग ि रूपािे विगन करिारी अथवा ग िािें विगन सागंिारी अनेक 
करुिाष्टके चलचहली आहेत. रामाप्रमािेि भगवान श्रीकृष्ट्िािें ग िविगन िेखील समथग करतात. िेव-
िैवताचं्या ग िािें प्रितन करीत असताना आपल्यामध्ये ते ग ि आत्मसात व्हावते हा या स्तवनामागे हेतू 
असतो. तसेि आय ष्ट्यात कायम बंधनात टाकिाऱ्या एखाद्या रूपाकडे आकृष्ट होण्यापेक्षा भगवतंाच्या गोड 
रूपािी आवड लावनू घेऊन जीवन साथगकी लावाव े असे समथांना वाटते. रामािें विगन करताना ते 
म्हितात- 

 
‘परमस ंिर रुपशामळ। इंद्रनीलकीळ काचंतकोमळ। 
भयचनवारि भक्तवच्छळ। वरपराक्रम कीर्पतवीमळ॥ 
भ वनकंटक िैत्यमारक। अमरमोिन िैन्यहारक। 
ि चरतनाशन प ण्यकारक। हचरतसंकट िासतारक॥’ 
 
समथग रामभक्त असले तरी भगवान श्रीकृष्ट्िाचं्या रूपािे चकती गोड विगन ते करतात हे 

पाहण्यासारखे आहे- 
 
‘नटे नेटके रुपलावण्य साजे। यम नेचतरी रम्य राजे चवराजे। 
अती मृि विे स्वरे रंग माजे। आळापे जळा रोध आकाश गाजे॥ 
उभा िेऊढा पाऊली वौशपािी। ध्वनी गौल्य रागावलीिी चसरािी। 
तया खेिरे भिूरे ल ब्ध जाली। िेहेभावना हेत स खे चवराली॥ 
पिी वक्र वामागं ठािी चवराजे। चग्रवा वक्र बोटे ध्वनी वक्र वाजे। 
कटी वक्रता भलृ्लता वक्र पाहे। तया िेखता जीव थकीत राहे॥ 
उभा वक्र हा िेऊडा िक्रपािी। जया शक्र भाबंावला नक्र तािी। 
सिा सेचवती तक्र त्या चवक्रयो ही। जगी धन्य गौळी म्हिे िास तो ही॥’ 
 
‘राघव नीरचवला’ या करुिाष्टकात समथांच्या कल्पनाशक्तीिे चवलोभनीय िशगन घडते. रामिदं्र 

जेव्हा वनवासाला चनघतात तेव्हा वात्सल्यमूती कौसल्यामाता पंिमहाभतूानंा रामिंद्राचं्या रक्षिासाठी 
प्राथगना करतात. रामाचं्या पायानंा अनवािी िालताना खडे रुतू नयेत यािी परृ्थवीने काळजी घ्यावी. नद्या, 
सरोवरे श द्ध जलाशयानंी सपंृक्तय असली म्हिजे रामानंा चपण्यासाठी लगेि ते उपलब्ध होईल अशी आशा 
आपाकडून व्यक्त केली आहे. रामिंद्र सूयगवशंी असल्याम ळे सूयगिेवानंी रामिंद्राचं्या वरती कोमल चकरिािंा 
वषाव करावा आचि त्यानंा ताप होिार नाही यािी काळजी घ्यावी. रामाचं्या अंगावर धूळ उडिार नाही 
अशा पद्धतीने वाऱ्याने वहाव.े वायूला प्राथगना करताना साचहत्यदृष्ट्ट्या कालचवपयगय हा िोष आढळतो. 



 
           

कारि वायलूा प्राथगना करताना ‘राम त झ्या म लािे ग रू आहेत’ असे कौसल्या म्हिते. प्रत्यक्षात रामािी 
आचि हन मंतािंी भेट वनात १२ वषांनंतर चकत्ष्ट्कंधेजवळ ऋष्ट्यम ख पवगतावर झाली आहे. अथात कौसल्येिी 
ही प्राथगना समथांिा कल्पनाचवलास असल्याम ळे आचि समथग अचलकडच्या काळातील असल्याम ळे हा 
कालचवपयास समजायिे कारि नाही. कौसल्या वनस्पतींना आपल्या स गधंाने रामािंा श्रमपचरहार 
करायला सागंते तर कोकीळेसह सवग पक्षयानंी आपल्या मंज ळ स्वरानंी सीतेिे मानसरंजन कराव े म्हिजे 
चतला वनािा कंटाळा येिार नाही अशी पक्षीक ळाला प्राथगना करते. प्राथगना करताना माता कौसल्येिा कंठ 
िाटून येतो आचि डोळे पािवतात.  
  



 
           

मिाचे श् लोक 
 

समथांच्या अफाट वाङ् मयसंपिेमध्ये मनािे श् लोक हे छोटेखानी प्रकरि एखाद्या कोचहनूर 
चहऱ्याप्रमािे झळकत रहाते. ‘नाचतसकें्षप नाचतचवस्तार’ असे या गं्रथािे स्वरूप आहे. अवघ्या िोनश े पाि 
श्लोकामंध्ये समथांनी मानवी जीवनािे रहस्य उलगडून िाखचवले आहे. मनाच्या श्लोकानंा आिायग चवनोबा 
भाव े ‘मनोपचनषि’ म्हितात. ही रिना भ जंगप्रयात वृत्तामध्ये आहे. त्याम ळे त्या श्लोकानंा स्वतःिी अशी 
िाल आहे. त्याला गेयता आहे. इतरानंा उपिेश करण्यापेक्षा मािसाने स्वतःलाि उपिेश करावा. ‘मन करा 
रे प्रसन्न। सवग चसद्धींिे कारि।’ असे त काराम महाराज म्हितात. परमाथग साधना करताना आपले मन जर 
आपल्याला अन कूल नसेल तर आपल्याला साधनेत यश चमळिार नाही म्हिून त काराम महाराज ‘मन हेि 
ग रू आहे’ असे म्हितात.  

 
आपले मन आपल्याला जािवते; पि त्यािे चनयमन करिे आपल्याला शक्य होत नाही. ख द्द 

अज गनाने भगवतंाला प्रामाचिकपिे साचंगतले की, माझे मन मला आवरता येत नाही. समथांनी िेखील 
करुिाष्टकातं ‘अिपळ मन माझे नावरे आवचरता’ अशी खंत व्यक्त केली आहे. सवग संतानंी मनोजयावर भर 
चिला आहे. जर मन शातं नसेल तर जीवनात सवग स ख उपलब्ध असूनही मािसाला त्यािा आनंि घेता 
येिार नाही. मन अत्यंत सूक्षम असल्याम ळे त्यािे चनयमन करिे खूप कठीि आहे. म्हिून प्रारंचभक अवस्थेत 
इंचद्रयािें चनयमन करायला साचंगतले. अथात शरीराला आचि इचंद्रयानंा वळि लावायिे असल्यास मन 
अन कूल असाव ेलागते. मनािी संकल्पशक्ती तीव्र असल्यास इंचद्रये मनािे अन सरि करतील. त्यासाठी 
िागंले काय आचि वाईट काय हे ब द्धीला पटले पाचहजे. मन आचि ब द्धी यांच्यात एकवाक्यता पाचहजे. 
भगवद गीतेच्या सहाव्या अध्यायात भगवतंाने मन, ब द्धी आचि इंचद्रय याचं्यात स संवाि चनमाि करण्यासाठी 
ध्यानमागग साचंगतला.  

 
समथग संप्रिायामध्ये मठािा खिग चभके्षतून िालवायिा अशी चशस्त समथांनी लावली. एवढेि नव्हे 

तर नवीन मंचिरािी चनर्पमती चभके्षच्या पैशातून करायिी असे ठरचवले. चभक्षा मागत असताना चशष्ट्यानंी 
धान्याच्या मोबिल्यात लोकानंा एखािा मौचलक संिेश द्यावयािा प्रकवा जीवनािे मौचलक सूत्र प्रिान 
करावयािे ही समथांिी धारिा होती. तेव्हा मनािे श्लोक म्हिजे लोकसंग्रहाथग आचि लोककल्यािाथग 
िेशभक्त असलेल्या िेवभक्तािंी सजंीवन आचि सक्रीय अशी प्रभातफेरी होय.  

 
श्रेयपे्रयहवचार  

 
मनाच्या श्लोकातील पचहला श्लोक स्तवनािा आहे तर शवेटिा फलश्रृतीिा आहे. मधले िोनश े

तीन श्लोक उपिेशािे आहेत. यािा अथग प्रास्ताचवक आचि आभार प्रिशगन थोडक्यात उरकून समथांनी 
म ख्य चवषयाला पूिग वळे चिला आहे. सिािारावर समथांिा चवलक्षि भर होता. म्हिून कसे वागाव ेआचि 
कसे वागू नये (चवधी आचि चनषेध) यािे चवविेन प्रारंभीच्या सव्वीस श्लोकात समथांनी केले आहे. मानवी 
जीवनािे परस्पर चवरोधी िोन स्तर आहेत. १) पचहला स्तर-पे्रम, माि सकी, श्रद्धा, त्याग, चतचतक्षा, 
ईश्वरभाव, िया, क्षमा, शातंी, ब्रह्मियग, भगवद भाव, परोपकार, ि सऱ्यािे िागंले पाहविे, ि सऱ्यानंा मित 
करिे तसेि २) ि सरा स्तर- सते्तसाठी स्पधा, दे्वष, प्रनिा, प्रहसा, स्वाथग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि, 
मत्सर, अशातंी, असूया, संघषग, ि सऱ्यािे िागंले न पाहविे. मािसाने जर पे्रमािा स्तर स्वीकारला तर 



 
           

जीवनात शातंी आचि समाधान प्राप्त होईल. याउलट त्याने दे्वषािा स्तर स्वीकारल्यास तो सतत अशातं 
आचि अस्वस्थ राहील. म्हिनू समथग म्हितात-  

 
‘मना पापसंकल्प सोडूचन द्यावा। मना सत्य संकल्प जीवी धरावा। 
मना कल्पना ते नको चवषयािंी। चवकारे घडे हो जनी सवग िी िी॥ 
नको रे मना क्रोध हा खेिकारी। नको रे मना काम नाना चवकारी। 
नको रे मिा सवगिा अंगीकारु। नको रे मना मत्सरु िंभ भारु॥ 
मना सागं पा राविा काय जाले। अकस्मात ते राज्य सव ैब डाले। 
म्हिोनी क डी वासना सांडी वगेी। बळे लागला काळ हा पाठीलागी॥  
मना सवगथा सत्य साडूं नको रे। मना सवगथा चमर्थय माडूं नको रे। 
मना सत्य ते सत्य वािे विाव।े मना चमर्थय ते चमर्थय सोडूचन द्याव॥े 
 
पे्रय यािा अथग तात्प रते स खािे पि पचरिामी ि ःखािे. श्रेय यािा अथग आिरि करताना 

कष्टिायक; पि पचरिामी स खािे. भज्याच्या वासाने आकृष्ट होऊन उंिीर प्रपजऱ्यात पकडला जावा 
त्याप्रमािे मािसे तात्प रत्या स खाच्या लोभाने चवषयात अडकतात. चनर्पवषय होण्यासाठी समथग धाचरष्ट्ट्य 
धरायला सागंतात. अनेकिा पारमार्पथक जीवन स्वीकारल्यावर मािूस एकाकी पडतो. एका अथाने हे 
प्रवाहाचवरुद्ध पोहिेि असते. अशा वळेी धाचरष्ट्ट्यािी अत्यंत आवश्यकता असते. अशा मािसाला खडतर 
जीवन जगाव ेलागेल; पि मृत्यूनंतर त्यािी कीर्पत होईल. म्हिून समथग म्हितात- 

 
‘िेहे त्याचगता कीर्पत मागे उरावी। मना सज्जना हेचि क्रीया धरावी। 
मना िंिनािे पचर त्वा चझजावे। पचर अंतरी सज्जना नीववाव॥े’ 
 
हयातीतील कीर्पत सते्तच्या अथवा संपत्तीच्या बळावर चवकत घेतलेली असू शकते. ती काही खरी 

कीर्पत नव्हे.  
 

शाशव्त सुखाचा मागथ-  
 
मनाच्या श्लोकात समथांनी स खि ःखािा जो चविार साचंगतला आहे त्यातील एक श्लोक अत्यतं 

लोकचप्रय ठरला- 
 
‘जगी सवग स खी असा कोि आहे। चविारी मना तूचि शोधूचन पाहे। 
मना त्वा ंचि रे पूवग संिीत केले। तया साचरखे भोगिे प्राप्त जाले॥’  
 
मानवी जीवनािे स्वरूपि असे आहे की येथे चनभळे स ख शक्य नाही. कै. चव. स. खाडेंकर म्हित 

असत- ‘जीवन म्हिजे स खि ःखाचं्या उभ्या आडव्या धाग्यांनी चविलेले वस्त्र आहे.’ येथे पौर्पिमेबरोबर 
अमावस्या आहे. चिवसाबरोबर रात्र आहे. फ लाबंरोबर काटे आहेत तेव्हा प्रत्येक स ख इथे ि ःख पयगवसानीि 
ठरिार. मािसाला सवग काळ अन कूल ठरेल अशी एकही व्यक्ती नाही, चवषय नाही, अवयव नाही. 
तरुिपिी जे िात उपय क्त असतात ते म्हातारपिी साथ सोडून िेतात. ग डघे ि खू लागतात. दृष्टी क्षीि 
होते. ज्या शरीरावर आय ष्ट्यभर पे्रम केले तेि शरीर अखेर नकोसे वाटू लागते.  



 
           

 
समथांनी आिखी एक महत्त्वािी गोष्ट साचंगतली की आपल्या ि ःखाला आपिि जबाबिार आहोत. 

या जगात कधीही कोिावर अन्याय होत नाही. आपली पूवीिी कमग जशी असतील त्यान सार आपल्या 
वाट्याला स ख-ि ःख येते. या क्षिापासून जर आपि नीट वागायला लागलो तर भावी काळात आपि 
आपल्या जीवनाला हवा तसा आकार िेऊ शकतो. समथांच्या मते अहंकार हे आपल्या ि ःखािे खरे कारि 
आहे. व्यावहाचरक जीवनात साध्या साध्या गोष्टी मािसे प्रचतष्ठेिा प्रश्न बनवतात आचि त्यातून अनेक 
ि ःखानंा आमंत्रि िेतात. मािसाने जर मनावर घेतले तर ि ःखाच्या प्रसंगात िेखील स ख विेण्यािी कला 
त्याला आत्मसात करता येईल. त्यासाठी ‘िेहेि ःख ते स ख मानीत जाव’े असा सल्ला समथग िेतात. मािसाने 
कष्टप्रि जीवनािी सवय केली पाचहजे. ‘आधी कष्ट मग फळ’ हेि जीवनािे सूत्र आहे. मािसे ि ःख िघळत 
बसतात आचि त्यातून ि ःखािा ग िाकार करतात. 

 
जीवनात मािसाला जी नानाचवध ि ःखे भोगावी लागतात त्यातील सवात मोठे ि ःख म्हिजे मतृ्यिेू. 

वस्त तः जन्म आचि मतृ्यू या एकाि नाण्याच्या िोन बाजू आहेत. पि क िी जन्मले तर मािसे त्यािा स्वानंिे 
स्वीकार करतात आचि मरि पावले तर प्रिंड शोक करतात. मृत्यू हे जीवनािे वास्तव आहे यािी जािीव 
करून िेताना समथग म्हितात- 

 
‘मना पाहता सत्य हे मृत्यभमूी। चजता बोलती सवग ही जीव मी मी। 
चिरंजीव हे सवग ही माचनताती। अकस्मात साडूंचनया सवग जाती॥ 
मरे येक त्यािा ि जा शोक वाहे। अकस्मात तो ही प ढे जात आहे। 
प रेना जनी लोभ रे क्षोभ त्या ते। म्हिोनी जनी माग ता जन्म घेते॥’ 
 
समथांच्या मते मािसाला जर मरि टाळायिे असेल तर त्याने प नजगन्म टाळला पाचहजे आचि 

प नजगन्म टाळण्यासाठी मन चनवासन झाले पाचहजे. मािसाला प न्हा जन्म घेण्यािी लाज वाटली पाचहजे. 
‘चकती वळेा जन्मा यावे। चकती व्हाव ेफचजत॥’ असे त काराम महाराज चविारतात. तर चनवासन होण्यासाठी 
समथग गभावस्थेतील ि ःखाबद्दल सागंतात- 

 
‘बह  प्रहप टी होईजे मायपोटी। नको रे मना यातना तेचि मोठी। 
चनरोधे पिे कोंडीले गभगवासी। अधोम ख रे ि ःख त्या बाळकासी॥ 
मना वासना ि कवी येरझारा। मना कामना साडंी रे द्रव्यिारा। 
मना यातना थोर हे गभगवासी। मना सज्जना भेटवी राघवासी॥’  
  

भगवांत भक्ताचे रक्षि करतो 
 
जीवनामध्ये अनेक अडििी आचि संकटे येतात. अशा वळेी सवगसामान्य मािूस नातलगावंर, 

पैशावर, पचरचित मंडळींवर अवलंबून असतो. त्याला भगवतंािा भरवसा वाटत नाही तर मािसािंा आचि 
पैशािा भरवसा वाटतो. सकंट संतावंरस द्धा येतात. पि भगवतं आपल्याला यातून बाहेर काढेल यािी 
त्यानंा खात्री असते. त्याम ळे संत संकटसमयी धीर सोडत नाहीत. समथांनी मनाच्या श्लोकातील श्लोक 
क्रमाकं २८ ते ३७ मध्ये ‘न पेक्षी किा राम िासाचभमानी’ असे १० श्लोक चलहून रामिदं्रानंी आपल्या चवचवध 
भक्तािें कसे रक्षि केले याच्या कथा चिल्या आहेत. प ढे श्लोक क्रमाकं ११६ ते १२४ ‘न पेक्षी किा िेव 



 
           

भक्ताचभमानी’ असे १० श्लोक चलहून चवचवध अवतारामंध्ये भगवतंाने आपल्या भक्ताला कसे वािवले याच्या 
चवचवध कथा चिल्या आहेत.  

 
मािूस स्वभावाने मलूतःि ि बगल असतो. आपल्या सामर्थयांच्या मयािा त्याला ठाऊक असतात. 

अशी अगचतकता त्याच्या जीवनात येते की या पचरत्स्थतीतून भगवतंि आपल्याला वािव ूशकेल असे त्याला 
वाटू लागते. जेव्हा तो १०० टके्क भगवतंावरि अवलंबनू असतो तेव्हा भगवतं धावनू गेल्याचशवाय रहात 
नाही. वस्त्रहरिप्रसंगी द्रौपिीला प्रथम पाडंवािंा भरवसा वाटला. तो आधार त टल्यावर चतने धृतराष्ट्राकडे 
मितीिी यािना केली. चतथेिेखील चनराशा पिरी पडल्यावर चतने भीष्ट्म, द्रोिािंा आश्रय घेतला. त्या 
िोघानंी उपरिे झटकल्यावर द्रौपिीच्या लक्षात आले की आता भगवान श्रीकृष्ट्िाखेरीज आपल्याला 
कोिीही वािव ूशकिार नाही. भक्त जेव्हा अशा अनन्यभावाने भगवतंावर चवसंबतो तेव्हा भगवतं त्याला त्या 
प्रचतक ल पचरत्स्थतीतून बाहेर काढतो. मनोबोधातील हे वीस श्लोंक भक्तानंा खूप चिलासा िेिारे आहेत- 

 
‘चिनानाथ हा राम कोिंडधारी। प ढे िेखता काळ पोटी थरारी। 
जना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी। न पेक्षी किा राम िासाचभमानी॥ 
पिी राघवािे सिा ब्रीि गाजे। बळे भक्तचरपूचशरी काबंी वाजे। 
प री वाईली सवग जेिे चवमानी। न पेक्षी किा राम िासाचभमानी॥ 
अचहल्या चशळा राघव ेम क्त केली। पिी लागता चिव्य होऊचन गेली। 
जया वर्पिता सीिली विेवािी। न पेक्षी किा राम िासाचभमानी॥ 
ध रू लेकरू बाप डे िैन्यवािे। कृपा भाचकता िीधली भेचट जेिे। 
चिरंजीव तारागंिी पे्रमखािी। न पेक्षी किा िेव भक्ताचभमानी॥ 
महा भक्त प्रल्हाि हा कष्टवीला। म्हिोनी तया कारिे प्रस् जाला। 
न ये ज्वाळ वीषाळ सन्नीध कोण्ही। न पेक्षी किा िेव भक्ताचभमानी॥’ 
 

मिा सज्जिा राघवी वस्ती कीजे। 
  
मनाच्या श्लोकात काही पंिकं आहेत तर काही िशकं आहेत. मघाशी आपि ‘न पेक्षी किा’ या िोन 

िशकािंा चविार केला. याखेरीज ‘जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा’ प्रकवा ‘प्रभाते मनी राम प्रितीत जावा’ 
अशा १०-१० श्लोकािंी िोन िशके आहेत. ‘मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे, मना सवग जािीव साडंोचन राहे, 
त टे वाि संवाि तो हीतकारी, ज ने ठेविे मी पिे आकळेना’ असे शवेटिे िरि असलेली ५-५ श्लोकािंी 
चवचवध पंिके आहेत. जर मन चनवासन करावयािे असेल तर मनाला भगवद प्रितनािा पयाय द्यावा लागेल. 
आज ससंार हे आपले भावचवश्व आहे. ते स टून भगवतं हे आपले भावचवश्व झाले पाचहजे. त्यासाठी समथग 
मनाला रामिरिी वस्ती करण्यािा सल्ला िेतात. भक्ताने शरीराने आपल्या वाट्याला आलेली चवचवध 
प्रापंचिक कतगव्ये पार पाडावीत पि कमग करीत असताना मन भगवतंाच्या अन संधानात ठेवाव.े सकग शीच्या 
तंबूतील झोक्यािे खेळ िालू असताना त्या खेळाडंूिे लक्ष संगीताकडे असते. संगीताच्या ठेक्यात ते चवचवध 
कवायती करतात. त्याप्रमािे भगवतं हा आपल्या जीवनािा ठेका आचि हृियािा ठोका असावा. भगवतं 
हाि एकमेव स खािा स्त्रोत आहे अशी धारिा असावी. िारही विे, सहाही शास्त्र, अठरा प रािे ज्यािे विगन 
करतात त्या एकमेव भगवतंािी कास भक्ताने धरली पाचहजे.  

 



 
           

आपल्याकडे अध्यात्मात तेहतीस कोटी िेव आहेत, नाना संप्रिाय आहेत, न सत्या ध्यानाच्या 
शभंराहून अचधक प्रचक्रया आहेत. ग रंुिे नानाचवध प्रकार आहेत. अशा वळेी सामान्य मािूस गोंधळात पडतो. 
अनेकिा परस्पर चवरोधी साधना तो करीत राहतो. सगळे साधनमागग एकाि परमात्म्याकडे जािारे असले 
तरी साधकाला एकि कोितातरी मागग चनवडावा लागतो. बसस्थानकावर पंढरपूरला जािाऱ्या तीन-िार 
गाड्या असल्या तरी आपल्याला एकाि गाडीत बसाव ेलागेल. म्हिून समथग सूिना िेतात- 

 
‘बह  प्रहडता सौख्य होिार नाही। सीिाव ेपचर नात डे हीत काही।  
चविारे मना अंतरा बोधवीजे। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे॥’ 
 

आदशथ भक्ताची लक्षिे- 
 
मनाच्या श्लोकातील ४७ ते ५६ हे १० श्लोक ‘जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा’ असे असून त्यामध्ये 

समथांनी आिशग भक्तािी लक्षिे साचंगतली आहेत. ही लक्षिे बचहरंग पोषाखािी अथवा केवळ बा्चिन्हािंी 
नसून सद ग ि संवधगनािी अथवा अंतरत्स्थतीिी आहेत. येथे साचंगतलेली भक्तािी लक्षिे भगवद गीतेतील 
ज्ञानीभक्ताचं्या लक्षिाशंी चमळतीज ळती आहेत. सामान्य भक्ताला फक्त मचंिराति भगवतं चिसतो; पि ज्ञानी 
भक्त सवगत्र भगवतं पाहतो. मात्र सवगत्र भगवतं आहे म्हिून तो मतूीपूजेिी उपेक्षा करीत नाही. उिाहरिाथग, 
पूज्यपाि शकंरािायग अदै्वत चसद्धातंािे प रस्कते होते, पि त्यानंी चवचवध िेवतािंी उत्तम स्तोते्र चलचहली. 
खरा भक्त आधी कमगयोग, मग भक्तीयोग आचि शवेटी ज्ञानयोग हा साधनेिा क्रम साभंाळतो.  

 
अनेकिा िेवाच्या नावाखाली काही मंडळी आपल्या चवचहत कमािी उपेक्षा करतात. समथांना हे 

मान्य नाही. खरा भक्त भगवतंाने सोपचवलेले काम प्रामाचिकपिे पार पाडतो. तो िेहाने आपले चवचहतकमग 
करत असतो तर मनाने भगवतंािे नाम घेत असतो. त्यािे बोलिे आचि वागिे यात क ठेही चवसंवाि नसतो. 
आपल्या धमात प्रत्येकाच्या आवडीन सार चवचवध िैवते चनमाि केली आहेत. खरा भक्त आपल्या आराध्य 
िेवतेवर चनष्ठा ठेवनू बाकी सवग िेवािंा योग्य तो मान राखतो. कारि आपले पे्रमास्पिि सवग िेवाचं्या रूपाने 
नटलेले आहे अशी त्यािी धारिा असते. असा भक्त भौचतक स खाचं्या बाबतीत उिाचसन असतो. कारि 
त्याच्या सवग इच्छा तृप्त झाल्याम ळे त्यािे मन एकिम शातं झालेले असते. मि, मत्सर, स्वाथगब द्धी, प्रापचंिक 
उपाधी यािंा त्याच्या चित्ताला थोडा िेखील स्पशग होत नाही. तो सवगकाळ अध्यात्त्मक गं्रथाचं्या प्रितनात 
असतो. अशा गं्रथात िेखील अनेक परस्पर चवरोधी चविार प्रवाह असतात, पि भक्त या वािात पडत नाही. 
तो आपल्या मूळ स्वरूपाच्या प्रितनात िंग असतो. भक्तांच्या लक्षिािे शवेटिे ४ श्लोक तर फारि गोड 
आहेत. समथग म्हितात- 

 
‘सिा आजगवी चप्रय जो सवग लोकी। सिा सवगिा सत्यवािी चववकेी। 
न बोले किा चमर्थय वािा चत्रवािा। जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा॥ 
सिा सेचव आरण्य तारुण्यकाळी। चमळेना किा कल्पनेिेन मेळी। 
िळेना मनी चनश्चयो दृढ ज्यािा। जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा॥ 
नसे मानसी नष्ट आशा ि राशा। वसे अंतरी पे्रमपाशा चपपाशा। 
ऋिी िेव हा भचक्तभाव ेजयािा। जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा॥ 
चिनािा ियाळ  मनािा मवाळ । स्नेहाळ  कृपाळ  जनी िासपाळ । 
तया अतंरी क्रोध संताप कैिा। जगी धन्य तो िास सवोत्तमािा॥’ 



 
           

भक्ता-भक्तामंध्ये संघषग असिे, स्पधा असिे, मतभेि असिे हे ज्ञान न पिल्यािे प्रकवा भगवतं न 
समजल्यािे लक्षि आहे. म्हिून समथांनी भक्ताच्या ग िात्मक चवकासावर भर चिला.  

 
आस्स्तक वाचाळ; िास्स्तक वाचाळ- 

 
अचलकडे प्रपंि असो अथवा परमाथग, भौचतक जीवन असो वा आध्यात्त्मक, िोन्हीकडे व्यथग ििा, 

फाजील बडबड, वाि-चववाि, एकमेकािंी प्रनिा, अन्य सापं्रिायातील उखाळ्या पाखाळ्या या गोष्टींना 
अगिी ऊत येत असतो. ध ंडा महाराज िेगल रकर आध्यात्त्मक के्षत्रातील बडबड करिाऱ्यानंा आत्स्तक 
वािाळ म्हितात तर भौचतक के्षत्रातील बडबड करिाऱ्यानंा नात्स्तक वािाळ म्हितात. एकिा आध्यात्त्मक 
जीवन स्वीकारल्यावर वािंग वाढचविाऱ्यािें समथांनी चकती अिूक विगन केले आहे ते पाहा- 

 
‘उभा कल्पवृक्षातळी ि ःख वाहे। तया अंतरी सवगिा तेचि आहे। 
जनी सज्जनी वाि हा वाढवावा। प ढे माग ता शोक जीवी धरावा॥ 
घरी कामधेनू प ढे ताक मागे। हचरबोध साडूंनी ववेाि लागे। 
करी सार प्रितामिी कािखंडे। तया मागता िेत आहे उिंडे॥’ 
 
अनेकिा काही कडव ेसापं्रिाचयक अथवा लबाड ग रू सपं्रिाय-संप्रिायामध्ये तेढ चनमाि करतात. 

अशा भोंिू ग रंूिा समथांनी कडक शब्िात परामशग घेतला आहे. खऱ्या साधकाने सवग वाि-चववािापासून िूर 
रहाव ेआचि स ख संवािािी कास धरावी असे आवजूगन समथग सागंतात. शवेटी वािातून कधीही िागंले 
चनष्ट्पन्न होत नाही. अध्या हळक ं डाने चपवळी झालेली अहंकारी मािसे समाजात वाि वाढवनू ब द्धीभेि 
चनमाि करतात. वस्त तः ज्ञानानंतर लीनता यावी. आपि सामान्य असून खरे ज्ञान परमात्म्यािे आहे अशी 
धारिा व्हायला हवी. म्हिून समथग एक उपाय सागंतात.  

 
मौिम् सवार्थ साधिम्.... 

 
काही मािसे जशी वािपटू असतात तसे काही रजोग िी मािसे गप्पाष्टक चप्रय असतात. 

राजकारि, चक्रकेट, चित्रपट, िूरिशगनच्या माचलका, ज न्या आठविी, वृत्तपत्रातील चवचवध बातम्यावंर 
भाष्ट्य, जीवनाशी संबचंधत नसलेली अनावश्यक माचहती या सगळ्यात वळेेिे भान न ठेवता तासन् तास 
बोलून वळे घालविे यािी त्यानंा आवड असते. चनिान साधकाने अशा प्रवाहापासून सावध राहाव.े क िाच्या 
संगतीत आपले मानचसक सतं लन ढळते आचि क िाच्या सहवासात आपली वृत्ती शातं आचि त्स्थर असते ते 
अन भवाने आचि आत्मपचरक्षिाने आपि जािू शकतो. म्हिून समथग म्हितात- 

 
‘जयािेचन संगे समाधान भगें। अहंता अकस्मात येऊचन लागे। 
तये संगतीिी जनी कोि गोडी। जये संगतीने मती राम सोडी॥ 
न बोले मना राघवचेवि काही। जनी वाऊगे बोलता सूख नाही। 
घडीने घडी काळ आय ष्ट्य नेतो। िे्ातंी त ला कोि सोडू पहातो॥’ 
 
आपि जेव्हा सतत बोलत राहतो तेव्हा मनामध्ये ते चवषय सतत घोळत राहतात. चनर्पविार 

झाल्याखेरीज वृत्ती शातं होिार नाही. आचि मौन धारि केल्याखेरीज चनर्पविारता प्राप्त होिार नाही. मन 



 
           

आधी चवषयािे प्रितन करते, त्याम ळे इंचद्रये िाळवतात. पचरिामतः इचंद्रये चवषयािंी मागिी करतात. 
इंचद्रयािंी मागिी वाढली की मन व्याक ळ होते. इचंद्रये मनावरती िबावतंत्रािा वापर करून आपल्या 
मागण्या पूिग करतात. या साऱ्यािा प्रारंभ वैिाचरक स्तरावरती होतो.  

 
आपि जर आपल्या चविारािंा संि बिलला, ि र्पविारािंी जागा सद चविारानंी घेतली तर वृत्ती 

शातं व्हायला मित होईल. एकिा सद चविार त्स्थरावले म्हिजे हळूहळू चनर्पविार होण्यािा अभ्यास करता 
येईल. अशा वळेी इंचद्रयािें िमन कराविे लागिार नाही. वृत्तीच्या स्तरावरती प्रकवा वैिाचरक स्तरावरती 
वासनािें चनयमन केले जाईल. त्या दृष्टीने मनािे श्लोक हा मन आवरण्यािा अत्यतं शास्त्रश द्ध मागग आहे. 
समथग म्हितात- 

 
‘मना अल्पसकंल्प तो ही नसावा। मना सत्यसंकल्प चित्ती वसावा। 
जनी जल्प चवकल्प तो ही तजावा। रमाकातं येकातं काळी भजावा॥’ 
 
त्यासाठी सत्यसंकल्प जीवी धरिे आचि पापसकंल्प सोडून िेिे हा शास्त्रश द्ध मागग आहे. 
 

सत्सांगात अदै्वत बोधाची प्राप्ती- 
 
मनातील वाईट चविार नाहीसे व्हावते आचि मनात िागंले चविार येत राहावते यासाठी िागंल्या 

मािसाच्या सहवासात राहिे खूप फलिायी ठरते. यालाि अध्यात्मात संत्संग असे म्हितात. व्यावहाचरक 
जीवनातस द्धा चवद्याथी िशते आपल्या म लाला िागंली संगत असावी यािी काळजी प्रत्येकजि घेतो. 
िागंल्या मािसाच्या सहवासात राहून आपि फार काळ वाईट वागू शकिार नाही. हळ हळ  आपल्या वृत्तीत 
पालट होत जाईल. वासना क्षीि होिे, दृश्य जगताबद्दलिे नश्वरत्त्व मनावर प्रबबिे, सतत आनंिात राहिे, 
चवनम्र भाव प्रबळ होिे, िेहब द्धी कमी होिे, जीवनात साधेपिा येिे या सवग गोष्टी सत्संगात घडू शकतात. 
केवळ शास्त्रािा अभ्यास केल्याने अथवा तत्त्वज्ञानािी कोष्टके पाठ केल्याने मािसािी वृत्ती बिलिार नाही. 
वैिाचरक पचरवतगनासाठी ज्याच्या जीवनामध्ये ते तत्त्वज्ञान उतरले आहे अशा चजवतं उिाहरिािी चनतातं 
गरज असते. संत आपल्या आिरिाद्वारे अशा पचवत्र जीवनािा मानिंड प्रस्थाचपत करतात. साधकाच्या 
मनावर त्यािा खोल पचरिाम होतो. हळ हळ  तो ि ब गद्धी आचि असन्मागग सोडून सन्मागी होतो. समथग 
म्हितात- 

 
‘धरी रे मना संगती सज्जनािी। जेिे वृचत्त हे पालटे ि जगनािी। 
बळे भाव सद ब द्धी सन्मागग लागे। महाकू्रर तो काळ चवक्राळ भगें॥’ 
 

मिोबोधातील िामसाधिा  
 
मनाच्या श्लोकात अदै्वत बोधासाठी समथग नामसाधना सागंतात. समथांच्या दृष्टीने नाम आचि ध्यान 

यात चवशषे फरक नाही. हे िोनही साधन प्रकार परस्पर पूरक आहेत. म्हिून ६६ व्या श्लोकात ‘करी रे मना 
ध्यान या राघवािे’ अशी सूिना चिल्यानंतर समथांनी जे १० श्लोक चलचहले आहेत त्यामध्ये नामािा िेखील 
अंतभाव आहे आचि ध्यानािे श्लोक झाल्यानंतर सलग ३०-३५ श्लोक नामसाधनेिे आहेत. सामान्य 
मािसाला एकिम चनर्पविार होिे शक्य नसते. अशा वळेी त्याच्या भटकिाऱ्या आचि भरकटिाऱ्या मनाला 



 
           

त्स्थर होण्यासाठी कशािे तरी आलंबन आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सवगि संतानंा सवगसामान्य मािसू 
डोळ्यासमोर ठेवनू नामस्मरिािे आलंबन साचंगतले. वाल्या कोळीसारखा िरोडेखोर असो, 
अजामेळासारखा पापी मन ष्ट्य असो अथवा प्रपगलासारखी वारागंना असो; नामाच्या सहाय्याने सारेजि 
चनिोष होऊ शकतात. यािा अथग पापी मािसाला प ण्यवान करण्यासाठी नाम घ्याव ेअसा नाही. ध्र व आचि 
प्रल्हािासारख्या थोर भक्तािें उिाहरि िेखील समथग िेतात. भगवान शकंरासारखी थोर चवभतूी सतत 
रामिंद्राचं्या नामात मग्न असते, यािा समथांना एवढा अचभमान वाटतो की मनाच्या श्लोकात शकंरािे 
िाखले वारंवार चिले गेले आहेत. हन मंतासारखा ‘ब द्धीमता ंवचरष्ठम्’ असलेला िेवही सतत रामप्रितनात 
मग्न असतो. भगवतंाच्या प्रितनात भोजन केल्यास वृत्ती भगवतंमय होण्यास मित होईल. समथग म्हितात- 

 
‘बहू िागंले नाम या राघवािे। अती साचजरे स्वल्प सोपे फ कािे। 
करी मूळ चनमूगळ घेता भवािे। चजवा मानवा हे चि कैवल्य सािे॥ 
जनी भोजनी नाम वािे विाव।े अती आिरे गद्य घोषे म्हिाव।े 
हचरप्रितने अन्न जेवीत जाव।े तरी श्रीहरी पाचवजेतो स्वभाव॥े 
जगी पाहता िेव हा अन्निाता। तया लागली तत्वता सार प्रिता।  
तयािे म खी नाम घेता फ कािे। मना सागं पा ंरे त झे काय विेे॥ 
म खी नाम नाही तया म चक्त कैिी। अहंताग िे यातना ते फ कािी। 
प ढे अंत येईल तो िैन्यवािा। म्हिोचन म्हिा रे म्हिा िेवरािा॥ ’  
 
नाम हे अत्यंत सूक्षम असल्याम ळ् ते सग ि आचि चनग गि यािंा सेतू बनू शकते. समथग मनोबोधात 

नामाद्वारे सग ि-चनग गि समन्वय साधतात. ‘नभासाचरखे रूप या राघवािे’ प्रकवा ‘चरता ठाव या राघवचेवि 
नाही’ या िोन्ही श्लोकात सग िरूप असलेला राम सवगव्यापी सागंून त्यािे चनग गित्व समथग िाखचवतात. 
नामाने उन्मनी अवस्था प्राप्त होऊन प न्हा िेहबोधावर येताि सवगत्र ‘प्रभ ूराम भरलेले’ असल्यािी प्रचिती 
येते.  
  



 
           

आत्माराम 
 

‘आत्माराम’ हा समथांिा एक महत्त्वािा गं्रथ आहे. श्रीमद िासबोध, मनािे श्लोक आचि आत्माराम 
हे तीन गं्रथ संप्रिायािी प्रस्थानत्रयी मानली जाते. आत्माराम हा गं्रथ उद्धवस्वामींच्या मठात चमळाला 
त्यावरून नाचसकच्या साधनकाळात समथांनी तो चलचहला असावा असे सागंतात. आत्मारामात पाि समास 
असल्याने त्याला ‘पंिसमासी’िेखील म्हितात. १) त्याग चनरुपि २) माया चनरुपि ३) ब्रह्म चनरुपि ४) 
साधन चनरुपि ५) स्वान भव कथन चनरुपि असे ते पाि समास आहेत.  

 
त्याग हिरुपि 

 
आत्माराम हा गं्रथ ग रुचशष्ट्य संवािात्मक असला तरी यािा प्रारंभ श्रीमद िासबोधाप्रमािे चशष्ट्याच्या 

प्रश्नाने होत नाही. अजूनही चशष्ट्यािा अहंकार नाहीसा झाला नाही यािी समथांना काळजी वाटू लागली 
म्हिून चशष्ट्याला स्वतःहून उपिेशास ते प्रारंभ करतात- 

 
‘त वा आशकंा नाही घेतली। परंत  मज त झी प्रिता लागली। 
का जे त झी भ्रातंी चफटली। नाहीि अद्यापी॥ 
िासबोधािे समासी। चनमगळ केले मी पिासी। 
तया चनरुपिे ही वृत्तीसी। पालट चिसेना॥’ 
 
येथे िासबोधीिे समासी म्हटले आहे तो ज ना िासबोध प्रकवा एकवीस समासी होय. या गं्रथात 

‘मीपि चनरसन’ नावािा समास आहे. ते सागंूनही ‘मीपिा’ गेला नाही हे पाहून समथग उत्स्फूतगपिे चशष्ट्याला 
मातेच्या ममतेने उपिेश करू लागतात. यािा अथग एकवीस समासी प्रकवा ज ना िासबोध आत्मारामापूवी 
म्हिजे नाचसक येथील साधन काळाति चलचहला असावा. भारतभ्रमिापूवीच्या समथग वाङ् मयात म ख्य भर 
वैयचक्तक उपासना आचि मोक्ष यावर चिसतो. भारत प्रवासानंतर समथांिा दृचष्टकोन खूपि पचरवतीत 
झालेला चिसतो. कारि त्यानंतर चलचहलेल्या स्तोत्रात अथवा गं्रथात समाजजीवन, राष्ट्रप्रितन, संघटन, 
ि ष्टचनिालन या सवांिा अंतभाव चिसून येतो. 

 
आत्मारामािी स रुवात त्याग चनरुपिाने आहे मािूस स्वतःिे मूळ स्वरूप समजावनू न घेता 

अकारि मायेमध्ये अडकतो आचि ि ःखी होतो. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला भौचतक जीवनािा 
मनापासून त्याग करावा लागेल. दृश्य जगतािे चमर्थयत्व लक्षात घ्याव े लागेल. समथांच्या मते त्यागाने 
मािूस काही गमावनू बसत नाही तर त्याला मोठे घबाड प्राप्त होते. निी सागराला चमळताना स्वतःच्या 
नामरूपािा त्याग करते. पि त्याम ळे ती व्यापक होते. चवराटािी प्राप्ती व्हावी असे वाटत असेल तर क्ष द्रािा 
त्याग करावा लागेल. येथे समथग चशष्ट्याला त्याग केल्यास मूळ स्वरूपािी प्राप्ती करून िेईन असे आश्वासन 
िेतात.  

 
माया ब्रह्म हिरुपि- 

 
समथांिे हे खास वैचशष्ट्ट्य आहे की ते विेातंी असूनही मायेिे प रस्कते आहेत.साधकाच्या जीवनात 

मायेिे स्थान फार महत्त्वािे आहे. मायेिी िोन रूपे आहेत. माया म्हिजे मन. मन जसे बंधन आचि मोक्ष या 



 
           

िोन्हींना कारि ठरू शकते, तद वत पंिचवषयािें प्रितन ही माया बधंनास कारि ठरते; तर आत्मस्वरूपािे 
प्रकवा भगवद्प्स्वरूपािे प्रितन ही माया साधकाला साक्षात्कार घडचविाऱ्या मायेिे स्तवन करताना समथग 
म्हितात- 

 
‘माया भवप्रसधूिे तारू। माया पाववी पलैपारू। 
मायेवीि उद्धारू। प्रािीयास नाही॥ 
मायेकरीता िेव आचि भक्त। मायेकचरता ज्ञाते चवरक्त। 
मायेकचरता जीवनम क्त। होती स्वान भव॥े 
माया परमाथािे अंजन। मायेकचरता जोडे चनधान।  
मायेकचरता सावधान। साधक स्वरूपी॥ 
मायेकचरता स्वचहत घडे। मायेकचरता भ्रातंी उडे। 
मायेकचरता चवघडे। प्रपंि भान॥’ 
 
समथग त्याग करायला सागंतात ते बधंनात टाकिाऱ्या मायेिा म्हिजे चवषयािंा त्याग करायला 

सागंतात.  
 
ब्रह्मािे विगन करताना समथग एक गोष्ट सागंतात की ब्रह्मािे विगन करिे शक्य नाही. सवगि संतानंी 

ब्रह्म अन वाच्य आहे, चनःशब्ि आहे, मनातीत आहे हे साचंगतले. पि तरीही सवांनी चवचवध प्रकारे ब्रह्मािे 
विगन करण्यािा प्रयत्न केला. यािे रहस्य आत्मारामात समथग सागंतात की, अशा प्रकारे जेव्हा सतत 
शब्िाने ब्रह्मािे विगन करण्यािा प्रयत्न केला जातो तेव्हा साधक मनाने ब्रह्मप्रितन करू शकतो. हळ हळ  
ब द्धीने त्याला ब्रह्मािी धारिा करता येते. मग शब्िािे काम संपते. साधकाला प्रत्यक्ष ब्रह्म अन भवाच्या कवते 
घेता येते व मग तो चनःशब्ि होतो. पि त्यापूवी ब्रह्मप्रितनासाठी शब्िािंा आधार घेत समथग ब्रह्मािे विगन 
करतात. ब्रह्मालाि आत्माराम प्रकवा स्वरूप शब्ि वापरून समथग म्हितात- 

 
‘स्वरुप चनमगळ आचि नोघोट। स्वरुप सेवटािा सेवट। 
चजकडे पहाव ेचतकडे नीट। सन्म खचि आहे॥ 
जे सकळाहूचन मृिू कोवळे। जे सकळाह चन अत्यतं जवळे। 
जे सकळामध्ये परी चनराळे। अचलप्तपिे॥ 
जे हाले ना िाले। जे बोले ना डोले। 
आवघे आपिचि संिले। येकले येकटचि ते॥’ 
िवर्थया समासात समथग स्वरूप साक्षात्कारािी साधना सागंतात.  
 

साधि हिरुपि-  
 
ब्रह्मप्राप्तीसाठीिा मागग िवर्थया समासात समथग सागंतात. त्यालाि ते साधन चनरुपि म्हितात. 

अन्य सवग संतापं्रमािे समथग श्रवि साधनेवर भर िेतात. ईश्वराच्या स्वरूपािे विगन ज्ञानी, अन भवी 
मािसाच्या म खातून सतत ऐकत रहाव.े मात्र श्रवि फक्त ज्ञानी प रुषाच्या म्हिजे ऋषीम खातून प्रकवा 
ग रुम खातून कराव.े व्यावसाचयक कीतगनकार आचि प्रविनकार याचं्या म खातून श्रवि केल्याने ब्रह्मप्राप्ती 
नाही होिार. श्रविाला मनन, प्रितन आचि आिरि यािंी जोड असावी. हे सागंताना समथग म्हितात- 



 
           

 
‘जैसे गं्रथी बोलीले। तैसेचि स्वये पाचहजे जाले। 
येथे क्रीयेच्या माथा आले। चनचश्चताथे॥ 
जे गं्रथी जो चविार। वृत्ती होये तिाकार। 
म्हिोनी चनरुपि सार। भचक्त ज्ञान वैराग्य॥’  
 
न सते ग रुम ख श्रवि करून भागत नाही. मनन, प्रितन करून ब्रह्मािे स्वरूप समजावनू घ्याव े

आचि त्याच्याशी एकरूप होण्यािा प्रयत्न करावा, हे सारे िास्यभक्तीने साधते. ज्या सतंाचं्या वा सद ग रंूच्या 
म खातून आपि ज्ञान संपािन करू त्यािें िरिी बसून सेवा करावी लागेल. भगवतंाने िेखील 
भगवद गीतेमध्ये पचरप्रश्न आचि प्रचिपात यानंतर ‘सेवया’ हे पर्थय साचंगतलं. 

 
न सत्या शब्िज्ञानाने साधक शून्यवािात अडकू शकतो. दृश्य जगतािे चमर्थयत्व कळले पि ब्रह्मािी 

अन भतूी आली नाही या मधल्या काळात साधक शनू्यवािात अडकू शकतो. त्यासाठी भक्ती हवी. 
िास्यभक्तीने सद ग रुिी कृपा होऊन साधकाला प्रत्यक्ष ब्रह्मािी अन भतूी येते. अदै्वतबोधात ब्रह्माशी 
एकरुपता साधली जाते म्हिनू सवग संतानंी भक्तीमागािा स्वीकार आचि प्रसार केला. 

 
आत्मारामािा शवेटिा समास म्हिजे तृप्तीिी ढेकर आहे. साधक आपली कृताथगता अन भव 

कथनाद्वारे व्यक्त करतो. त्यािंा संसारपाश त टून त्याला स्वतःच्या मूळ स्वरूपािा साक्षात्कार होतो. परेहून 
पता करून अकता या शब्िािंा नेमका अथग त्याच्या प्रत्ययाला येतो. चशष्ट्य सद ग रू स्वरूप होतो. अनेक 
जन्माचं्या भटकंतीनंतर जीव आपल्या परब्रह्म स्वरूपाशी ऐक्य पावतो. आता ग रू आचि चशष्ट्य हे दै्वत चशल्लक 
राचहले नाही. आत्मारामातील शवेटच्या ओवीत समथग महत्त्वािी सूिना िेतात- 

 
‘गं्रथ संपता स्त चत उत्तरे। बोलताती अपारे।  
परी अथासी कारि येरे। येरा िाड नाही॥’ 
 
समथांना भोवती स्त चतपाठक नको होते. म्हिून ते म्हितात की साधना करा, म क्त व्हा व इतरानंा 

म क्त करण्यास सहाय्यभतू व्हा. न सती माझी अन् माझ्या गं्रथािी स्त ती करू नका. 
  



 
           

तुळजाभवािीची स्तोते्र 
 

स्तोत्र ही संकल्पना अत्यंत प्रािीन असून विेकालापासून उपासना काडंात स्तोत्रािंा अंतभाव 
केल्यािे आढळते. ‘स्तूयते अनेन इचत स्तोत्रः’ अशी स्तोत्र या शब्िािी व्याख्या केली जाते. नारिानंी 
भचक्तसूत्रात रूपासक्ती आचि ग िासक्ती साचंगतली आहे. आपल्या पे्रमास्पिाच्या रूपािी आचि ग िािी स्त ती 
करिे हा मानवी स्वभाव आहे. सद ग रू आचि स्तोत्र या िोन्ही सकंल्पनािंा जन्म यातूनि झाला. स्तोत्रामध्ये 
आपल्या िैवतािे सचंक्षप्त िचरत्र प्रकवा त्याच्या पराक्रमािे, सद ग िािे विगन प्रकवा आपल्या िैवताच्या 
जीवनातील एखािा महत्त्वािा प्रसंग यािे विगन असते. त्यात स्तोत्रािा रिचयता एखािी तपःपूत चवभतूी 
असेल तर संकटचवमोिनािी शक्ती त्या स्तोत्रात उतरते. अनेक साधकानंा त्यािे चिव्य अन भव येतात. 
रामरक्षा आचि भीमरूपी स्तोत्र हे त्यािे बोलके उिाहरि आहे. अनेकानंा या स्तोत्रानंी मोठा आधार, मोठा 
चिलासा चिला आहे. अनन्य शरिागतीने, मनापासून भावपूिगतेने, आतग होऊन जर भगवतंािी करुिा 
भाकली तर ‘ये यथा मा ंप्रपद्यन्ते ता ंतथैव भजाम्यहम्’ या गीतेतील विनािा साधकाला अन भव येतो. स्तोत्र 
प्रकाराने वािी श द्ध आचि पचवत्र होते. चनत्योपासनेत स्तोत्रपठिािा अंतभाव असिे हा प्रकार अत्यतं 
लोकचप्रय ठरला. समथांनी अशी अनेक स्तोत्र रिली आहेत. 

 
समथांिी क लिेवता त ळजाभवानी होती. िेवीिे महात्म्य गािारी स मारे ३० स्तोत्र त्यानंी चलचहली 

आहेत. समथांिी प्रबोधनािी भचूमका त्याचं्या स्तोत्रामधूनही वारंवार डोकावते. केवळ मोक्षप्राप्ती प्रकवा 
ईशस्त ती हे त्याचं्या स्तोत्रािे प्रयोजन चिसत नाही. बालपिापासून त्यानंा चवश्वािी प्रिता लागली होती 
त्याम ळे राष्ट्रप्रिता आचि सामाचजक पे्ररिा हा त्यािंा स्तोत्रचवशषे प्रकषाने जािवतो. एका स्तोत्रत त्यानंी 
िेवीला केलेली ही चवनविी पाहा- 

 
‘ि ष्ट संव्हाचरले मागे। ऐसे उिंड ऐकतो॥ 
परंत  रोकडे काही। मूळ सामर्थयग िाखवी॥ 
त झा तू वाढवी राजा। सीघ्र आम्हाचि िेखता।  
मागिे येकचि आता। द्याव ेते मज कारिे॥  
रामिास म्हिे माझे। सवग आत र बोलिे। 
क्षमाव ेत ळजामाते। इच्छा पूिगचि तू करी॥’ 
 
समथांना केवळ िैवताचं्या भतूकाळातील पराक्रमात वा कथानकात रस नाही. भगवतं भक्तािे रक्षि 

करतो. यािी त्यानंा रोकडी प्रचिती हवी आहे. त्यािंी त ळजाभवानी केवळ ‘रामवरिाचयनी’ नाही तर ती 
चशवरायानंा भवानी तलवारीिे वरिान िेिारी व समथांच्या मनीिे सवग कोड प रचविारी आचिशक्ती आहे. ही 
त ळजाभवानी एकिा ‘पारघाटी जगन्माता। सद्य येऊचन राचहली।’ असे समथग म्हितात तर ि सरीकडे 
‘त ळजाप रीिी माता। प्रतापचगरी प्रगटली।’ असेही म्हितात. समथांनी प्रतापगडाच्या पायर्थयाला पारगाव 
येथे त ळजाभवानीमातेिे मंिीर स्थापन केले आहे तर चशवछत्रपतींनी ख द्द प्रतापगडावर त ळजाभवानीिी 
स्थापना केली आहे. िोघािंी क लिेवता त ळजाभवानीि आहे. अफझलखानाने त ळजापूरिी भवानी माता 
आपल्या खड गाने फोडली ही गोष्ट िोघाचं्या मनाला लागली असिार व म्हिून िोघानंी आई जगिंबेिी 
स्थापना प्रतापगडी केली. अफझलखान नेमका प्रतापगडाच्या पायर्थयाला मारला गेला ही त्या िेवीिीि 
कृपा यािी प्रचिती समथांना आली म्हिनू स्तोत्रात त्यानंी त ळजाप रिी िेवी सध्या पारघाटी प्रकवा 
प्रतापगडी येऊन आपले कायग करीत असल्यािे म्हटले आहे.  



 
           

आिखी एका स्तोत्रात समथांनी या िेवीिे चकती स ंिर विगन केले आहे ते पाहा-  
 
‘प्रसन्नम ख स ंिरा। त झेन हे वस ंधरा। 
धराधरे फिीवरे। त लाचि भाचवते खरे। 
त झेचन सवग बोलिे। त झेचन सवग िालिे। 
त झेचन योग धारिे। त झेचन राजकारिे॥ 
त झीि िालते सत्ता। ब झेल तोिी प रता। 
त झी करुनी आस तो। चफरे उिास िास तो॥’ 
 
समथग स्वतःला चनचमत्तमात्र समजतात. जीवनात त्यािें हातून जे काही अद भ त कायग घडते आहे 

त्यािे सारे श्रेय ते त ळजाभवानीला िेतात. उत्पचत्त, त्स्थती आचि लय ही भगवतंािी तीन रूपे आहेत. ब्रह्मा, 
चवष्ट्िू आचि महेश याचं्याद्वारे हे कायग घडते. िेवी सरस्वती ही ब्रह्मिेवािी शक्ती आहे तर लक्षमी ही भगवान 
चवष्ट्िूिी शक्ती आहे. संव्हार करिारी महाकाली प्रकवा ि गा ही भगवान शकंरािी शक्ती आहे. हे चतन्ही िेव 
या िेवींच्या रूपाद्वारे उत्पत्ती, त्स्थती, लयािे कायग करतात असे समथग एका स्तोत्रात म्हितात. 

 
शक्तीची उपासिा 
 

िेवीिी स्त ती करताना समथांमधील प्रबोधनकार प न्हा जागा होतो व आपला ि बगल प्रहिू समाि 
बलशाली व्हावा म्हिून ते स्तोत्रात म्हितात- 

 
‘शक्तीने पावती स खे। शक्ती नसता चवटंबना। 
शक्तीने नेटका प्रािी। वैभव ेभोचगता चिसे॥ 
कोि प से अशक्ताला। रोगीसे बराडी चिसे। 
कळा नाही कातंी नाही। य क्ती ब द्धी ि रावली॥ 
सार संसार शक्तीने। शक्तीने शक्ती भोगीजे। 
शक्त तो सवगही भोगी। शक्तीवीि िचरद्रता॥ 
शक्तीने चमळती राज्ये। य क्तीने यत्न होतसे। 
शक्ती य क्ती जये ठायी। तेथे श्रीमंत धावती॥ 
धकाधकीिा मामला। कैसा कळे अशक्ताला। 
नाना ब द्धी शक्ताला। म्हिोचन चसकवाव्या॥’ 
 
समाजामध्ये िैतन्य चनमाि व्हावे, लोकानंा अभय वाटाव ेम्हिून समथांनी ही रामवरिाचयनी माता 

शोधून काढली. समथांना त ळजाभवानीिा फार मोठा आधार वाटतो. ती त्यािंी मनोकामना पूिग करिारी 
माऊली आहे तर समथग त ळजाभवानीिे लेकरू आहे. चतच्याि पे्ररिेने त्यानंी समाज संघटीत करण्यासाठी 
रामनवमीिा आचि हन मान जयंतीिा उत्सव स रू केला. समथग चलचहतात- 

 
‘अंतरी कल्पना केली। येकातंी बोलीलो बह । 
रचक्षता िेव िेवािंा। त्यािा उच्छाव इचछला॥ 
इछा पूिग करी माता। वाढवी बह तापंरी। 



 
           

ियाळ  मायाळ  माता। स्वभाव ेजािती कळा॥ 
जीवािा प रला हेत । कामना मन कामना। 
घमंड जाहले मोठे। घबाड साधले बळे॥ 
म लािी लाज मातेला। सीकवी सरसे करी। 
लोभे लोभेि शृघंारी। आप ली भषूिे तया॥ 
जीव त्या बालकापासी। अखंड लाचवला असे। 
स्वहीत कळेना त्याला। सीकवीते बह  बह ॥ 
मातेसी काय िोराव।े सवगही ठाऊके असे। 
उत्तीिग व्हावया नाही। ते िी ते सिरािरी॥’ 
  
सारे संत कायग करताना स्वतःला कमीपिा घेतात व भगवतंाच्या कृपेनेि मी सारे केले हा 

चवनम्रभाव स्वीकारतात. त्याम ळे क ठेही कायािा अहंकार चनमाि होत नाही. सामान्य मािूस श्रेय घेण्याच्या 
नािात अहंकारी बनतो व त्याम ळे शवेटी कायािा नाश होतो. म्हिून समथग आपल्या प रुषाथािा पूिग वापर 
करतात. पि यश चमळाल्यावर त्यािे सवग श्रेय कधी रामाला तर कधी रामवरिाचयनी मातेला िेतात.  

 
आिांदविभुविी 

 
संपूिग चवश्वाला व्यापून राहिारी एक स प्तशक्ती म्हिून प्रकवा आचिशक्ती, आचिमाया म्हिून समथग 

त ळजाभवानीिी आराधना करतात. ती चवश्वजननी आहे. ती स्त्री आहे; पि अबला नाही. मूळात शक्ती हा 
शब्िि स्त्रीप्रलगी आहे. चतनेि चशवछत्रपतींना तलवार िेऊन त्यािंा कैपक्ष घेतला. ही तलवार 
म्लें च्छसंव्हारासाठी चिली होती. ती वीिाप स्तकधाचरिी म्हिजे िेवी सरस्वती िेखील आहे. समथांच्या 
काव्यस्फ तीमागे चतिीि पे्ररिा आहे. चतच्या कृपेने रंक राजा होतो तर राजा रंक होऊन जातो. तीि आरोग्य 
िेते आचि रोगािी चनर्पमती तीि करते. चजव्हा कापिे, तोंडाला क लूप लाविे, शीरकमल अपगि करिे ही 
अघोरी उपासना तीि भक्ताकडून करवनू घेते. समथांनी िेवीिे चवश्वव्याचपनी म्हिनू केलेले विगन वािताना 
ज्ञानिेवाचं्या चिद चवलासवािािे स्मरि होते. समथग म्हितात- 

 
‘जगिातंरी तू मिातंरी तू। जगत्रयी तू तू तू चि मी तू। 
येह लोक तू तू परलोक तू तू। अगचित तू तू सायोज्यता तू॥ 
उिंड ऐचकले होते। रामासी वरू चिधला। 
मी िास रघ नाथािा। मजही वरिाचयनी॥’ 
 
समथांनी िेवीला चवनचवले होते- ‘त झा तू वाढवी राजा। सीघ्र आम्हाचि िेखता।’ समथांना िेवीने 

चशवराज्याचभषेकािा स विगक्षि िाखवला. त्यावळेी समथांनी चलचहलेले ‘आनंिवनभ वनी’ हे काव्य िेवीिे 
त्यानंी रिलेले शवेटिे स्तोत्र होय. ‘चशवराज्याचभषेक’ हा समथांच्या जीवनातला सवात आनंिािा क्षि 
होता. वनभ वनी हे काशीिे पौराचिक नाव आहे. १६३४ साली समथांना काशी येथे स्वप्न पडले होते. त्या 
स्वप्नात महाराष्ट्रात प्रहिंूिे प्रसहासन चनमाि झाले असून त्यावर राजाचशवछत्रपती प्रचतचष्ठत झालेले त्यानंी 
पाचहले होते. म्हिनू ते म्हितात- 

 
‘स्वप्नी जे िेचखले रात्री। ते ते तैसेचि होतसे। 



 
           

प्रहडता चफरता गेलो। आनंिवनभ वनी॥’ 
 
वनभ वनातील स्वप्न खरे झाल्यािा आनंि म्हिजे आनंिवनभ वनी. हे गीत म्हिजे 

चशवराज्याचभषेकािा मंत्र, स्वराज्यािे तंत्र होय. हजारो वषांच्या अमावस्येनंतर महाराष्ट्रात 
चशवराज्याचभषेकाच्या रूपाने स्वातंत्र्यािी पौर्पिमा उचित झाली होती. यवनाचं्या ज लमी राजवटीवर 
महाराजानंी मात करून मराठ्यािंी सत्ता प्रस्थाचपत केली होती. या प्रचक्रयेलाि समथग महाराष्ट्रधमग 
म्हितात.  

 
चशवपराक्रमािा इचतहास सागंताना समथग म्हितात- 
 
‘स्वधमाआड जे चवघ्न। ते ते सवगत्र उठीली। 
लाचटली कूटीली िैव।े िाचपली काचपली बह ॥ 
चवघ्नाचं्या उठील्या फौजा। भीम त्यावरी लोटला। 
घर्पडली चिडीली रागे। रडचवली बडचवली बळे। 
खौळले लोक िेवािे। म ख्य िेविी उठीला॥ 
कळेना काय रे होते। आनंिवनभ वनी॥ 
ब डाले सवगही पापी। प्रहि स्थान बळावले। 
अभक्तािंा क्षयो जाला। आनंिवनभ वनी॥ 
ब डाला औरंग्या पापी। म्लें च्छ संव्हार जाला। 
मोचडली माचंडली के्षते्र। आनंिवनभ वनी॥ 
रामवरिाचयनी माता। गिग घेऊचन उठली। 
मर्पिले पूवीिे पापी। आनंिवनभ वनी॥ 
भक्तासी रचक्षले मागे। आताही रचक्षते पहा। 
भक्तासी िीधले सव।ै आनंिवनभ वनी॥’ 
 
हे काव्य चलचहता चलचहता समथांिी भावसमाधी लागली असावी. त्याम ळे शवेटी ‘िास म्हिे’ हे 

सागंायला ते चशल्लक उरले नाही. आय ष्ट्यभर केलेल्या श्रमािे साथगक झाले या कल्पनेने समथग भावचवभोर 
झाले. हे सारे िेवीने केले यािी ते कब ली िेतात.  
  



 
           

ििुमांताची स्तोते्र 
 
समथग हन मंतािे अवतार आहेत अशी समथग सापं्रिाचयक मंडळींिी धारिा आहे. समथग रामभक्त 

असल्याने हन मतंािी स्त ती हा त्याचं्या रामभक्तीिाि एक भाग म्हिावा लागेल. समथांना रामिदं्रानंी 
अन ग्रह चिला तेव्हा समथांिी सवग जबाबिारी त्यानंी हन मतंावर सोपवली. समथांनी हन मंतािी अनेक स्तोते्र 
चलचहली असून त्यात ते या घटनेिा स्पष्ट उल्लेख करतात.  

 
‘त जचवि मज पाहे पाहता कोि आहे। म्हिऊचन मन माझे रे त झी वास पाहे॥ 
मज त ज चनरचवले पाचहजे आठवीले। सकळीक चनजिासा लागी साभंाळचवले॥ 
स्वधामासी जाता प्रभ ूरामराजा। हन मंत तो ठेचवला याि काजा॥ 
सिा सवगिा रामिासासी पावे। खळे गाजंीता ध्यान साडंोचन धावे॥ 
हन मंत आम िी क ळवल्ली। राममंडपा वलेा गेली॥ 
सा् आम्हासी हन मतं। आराध्य िैवत श्री रघ नाथ॥ 
ग रू श्रीराम समथग। काय ऊिे िासासी॥’ 
 
हन मंतािी स्त ती करताना समथांिे अंतःकरि अगिी भरून येते. चकती चवशषेिे समथांनी 

वापरावीतॽ ‘भीमरुपी महारूद्रा’ या त्याचं्या लोकचप्रय स्तोत्रात भीमरूपी, महारूद्रा, वज्रहन मान, मारुती, 
वनारी, अंजनीसूत, रामिूत, प्रभजंन, महाबळी, प्राििाता, सौख्यकारी, ि ःखहारी, धूतग, वैष्ट्िव, गायक, 
िीनानाथ, हचररूप, स ंिर, जगिातंर, लोकनाथ, जगन्नाथ, प्रािनाथ, प रातन, प ण्यवतं, प ण्यशील, पावन, 
पचरतोषक, अशी न सती चवशषेिािंी खैरात आहे. यातील प्रत्येक चवशषेि हन मंताच्या िचरत्रातील एकेका 
प्रसंगािे स्मरि घडवते. उिाहरिाथग, हन मंताने अशोकवनािा लंकेत चवध्वसं केला म्हिून वनारी; वज्राने 
हन वटीला आघात झाला म्हिून वज्रहन मान; अन्य स्तोत्रातूनही वातनंिन , वज्रप च्छ, काळिंड, 
चवतंडशक्ती, धगधगीतसीकळा, कराळकाळम ख अशी चवशषेिे वापरलीत. अशा प्रकारे हन मंतािी स्त ती 
केल्यास समथग त्यािी फळश्र ती पि सागंतात.  

 
‘भतूपे्रत समंधािी रोगव्याधी समस्तही। 
नासती त टती प्रिता आनंिे भीमिशगने॥’ 
 

पहरत्रािाय साधूिाां हविाशायच दुष्ट्कृताम्  
 

सज्जनाचं्या रक्षिासाठी ि जगनािें चनिालन हे भगवतंािे खास अवतार प्रयोजन आहे. त्यात हन मान 
ि ष्टचनिालनासाठी चवशषे प्रचसद्ध आहेत. हन मंताच्या पराक्रमािे विगन करताना समथग वीररस, बीभत्सरस 
आचि रौद्ररस यािंी अप्रचतम पेरिी करतात. या पेरिीतून चनभगय तरूिािें पीकि हाती लागिार. ि ष्टाचं्या 
दृष्टीने समथांिा मारुती प्रलयंकारी असला तरी सज्जनाकंचरता तो श भकंारी प्रकवा भक्तकामकल्पतरू आहे. 
वीरनायक म्हिून हन मंतािी प्रचतमा पोरापासून थोरापयंत सवांच्या चित्तात िागंलीि प्रबबली आहे. त्यािा 
फायिा घेत समथग वीर हन मानािे चित्र प्रभावी शब्िात रेखाटतात. समथांिा राम आचि हन मान हे 
बंधचवमोिन करिारे आहेत. म्हिून मानवजातीबद्दलिी अपार करुिा या विगनात प्रचतप्रबबीत होते. एका 
अथाने हन मंतािा पराक्रम म्हिजे चवश्वव्यापी नारायिािी वीर रसाने बाधंलेली पूजा म्हिावी लागेल. 
राविाने जे सामान्य प्रजेवर अत्यािार िालवले आहेत त्यािी िीड नको का यायलाॽ हन मंतािा क्रोध, 



 
           

वीररस यािें विगन समथग करतात ते त्यासाठी. म्हिून समथांिा हन मान संतप्त, प्रचतकारशील, य द्ध प्रवृत्त 
असा आहे. समथांच्या शब्िात सागंायिे झाल्यास- 

 
‘भ वनिहन काळी काळ चवक्राळ जैसा। सकळ चगळीत उभा भासला भीम तैसा॥’ 
 
प्रकवा आिखी एका स्तोत्रात ‘कोपला रुद्र जे काळी। ते काळी पाहावचेिना॥’ असे ते म्हितात. 

‘नेत्राग्नी िालील्या ज्वाळा। भकृ टी त्राहचटल्या बळे।’ हे पि विगन आहेि. 
 
यािा अथग समथांिा मारुती सवगकाळ सतंापलेलाि असतो असे नाही. त्यािे सौम्य, सोज्वळ, 

स ंिर, स क मार रूपही समथग विगन करतात.  
 
‘अद भतू प च्छ ते कैसे। भोवडंी नभ पोकळी। 
फाकले तेज ते भारी। झाचकले सूयगमंडळ॥ 
िेवता रूप पै ज्यािे। ठाि अद भतू शोभले। 
ध्वजागं ऊध्वग तो बाहो। वामहस्त कटावरी॥  
काचसले हेम कासोटी। घंटा प्रकचकिी भोवत्या। 
मेखळे जचडले म क्त। चिव्य रत्न परोपरी॥  
माथा म ग ट तो कैसा। कोचट िंद्राकग  लोपले। 
क ं डले चिव्य ते कानी। म क्तमाळा चवराजती॥ 
केशरे चिचखले भाळी। म ख स हास्य िागंले।  
म चद्रका शोभती बोटी। कंकि कर मंडीत॥ 
िरिीिे वाजती अंि । पिी तोडर गजगती। 
कैवारी नाथ िीनािंा। स्वामी कल्याििायक ॥’ 
 
घिाघाती, नािमय शब्िािंा अन प्रासात्मक वापर करून स्तोत्रात गेयता आचि संगीत चनमाि करिे 

हे समथांिे भाषासौष्ठव केवळ अपूवग म्हिाव ेलागेल. शब्िक्रीडा, भावक्रीडा, लयक्रीडा यातून समथग ते कसे 
साधतात ते खरोखर पाहण्यासारखे आहे. त्यािंी ही अपूवग शलैी बघा- 

 
‘गडगडीत धडधडीत कडकडीत कोपला।  
लाचट कूटी पाचड फोडी झोडी झोडी झोडला॥ प्रकवा 
चझडचकता चझडकी चझडकेना। तडचकता तडकी तडकेना।  
फडचकता फडकी फडकेना। कडचकता कडकी कडकेना॥ 
टिचकता टिकी टिकेना। ठिचकता ठिकी ठिकेना। 
ििचगता ििगी ििगेना। फ िगीता फ िगी फ िगेना॥’ 
 
ट्, ठ्, ढ्, ि, ड, ळ या व्यंजनािा समथग अशा क शलतेने वापर करतात की शब्ि एकमेकावंर 

आिळून एक नाि तयार होतो. ही स्तोते्र संगीतमय आहेत.  
 



 
           

‘जनी ते अजंनीमाता’ या स्तोत्रामध्ये समथांनी हन मंताच्या बाललीलािें विगन केले आहे. अगिी 
बालवयात फळ समजून सूयग चगळण्यािा हन मंताने केलेला प्रयत्न समथांिे मन वधूेन घेतो. हन मंतािे 
उड्डाि आचि त्याच्या शपेटीिा पराक्रम यािे समथांना फार कौत क वाटते. हन मंताच्या बालरूपाबद्दल ते 
चलचहतात- 

 
‘तै्रलोकी पाहता बाळे। ऐसे तो पाहाता ंनसे। 
आत ळ त ळिा नाचह। मारुती वातनंिन ॥ 
िळे ते िंिल नेटे। बाळ मोवाळ साचजरे।  
िळवळी िळवळीताहे। बाळ लोंबाळ गोचजरे॥ 
बाळाने चगचळला बाळ । स्वभाव ेखेळता ंपाहा।  
आरक्त पीत वाटोळे। िेचखले धरिीवरी॥  
पवनासाचरसा धाव।े वावरे चववरे बह । 
आपूवग बाळलीला हे। रामिास्य करी प ढे॥’ 
 
समथांनी ‘हन मंता रामिूता। वाय प त्रा महाबळी’ या स्तोत्रात हन मंतालाि चवश्वािी उत्पत्ती करिारा 

ब्रह्मिेव, चवश्वािे पालन करिारा भगवान चवष्ट्िू अथवा संहार करिारा शकंर म्हटले आहे. त्याचं्या दृष्टीने 
हन मान हे परब्रह्मािेि रूप असून विे, शास्त्र आचि शषे यानंा हन मंतािे स्वरूप विगन करता येत नाही. 
एकिा समथांना कफािी व्यथा झाली होती त्यावळेी रामाच्या सेवकेरीता आरोग्य िागंले रहाव े म्हिून ते 
हन मंताला प्राथगना करतात- 

 
‘उचित चहत कराव ेउधराव ेधरावे। अनचहत न कराव ेता जनी येश द्याव।े 
अघचटत घडवाव ेसेवका सोडवाव।े हचरभजन घडाव ेि ःख ते वीघडावे॥ 
बह त सबळ साठंा मागतो अल्प वाटा। न कचर चहत काटा थोर होईल ताठा। 
कृपिपि नसाव ेभव्य लोकी चिसाव।े अन चित करूिेिे चिन्ह पोटी वसावे॥’ 
 
समथांनी हन मतंािी शकेडो मंचिरे स्थाचपली असली तरी सातारा, सागंली आचि कोल्हापूर या 

चजल््ातील अकरा मारुती चवशषे लोकचप्रय आहेत. अष्टचवनायक, बारा ज्योचतचलंगे याचं्याप्रमािे अकरा 
मारुतीिी यात्रा अनेक लोक करत असतात. काही मारुतीस्तोते्र या अकरा मारुतीतील काही मूतींना 
उदे्दशून आहेत. उिाहरिाथग- ‘भीमरूपी महारूद्रा’ हे प्रचसद्ध स्तोत्र म्हिजे िाफळच्या वीर मारूतीिे विगन 
आहे. ‘बळे सवग संहाचरले राविाला’ या मारुतीस्तोत्रात बहे बोरगाविी कथा असून रामकथेतील एका 
प्रसंगािे विगन केले आहे. समथग वाल्मीचक रामायिाएवढेि महत्त्व लोकमानसातील प्रिचलत रामकथेला 
िेतात. कृष्ट्िाबाईच्या प रापासून रामािें रक्षि करण्यासाठी हन मंताने आपल्या बाह बलाने बहे बटे चनमाि 
केले. त्या त्या गावातील लोक अचभमानाने या कथा सागंतात. समथग त्यािें भावचवश्व जोपासतात.  
  



 
           

गुरुगीता 
 

आध्यात्त्मक के्षत्रात सद ग रू ही संकल्पना सवगि संप्रिायानंी स्वीकारली आहे. भौचतक चशक्षि 
घेतानास द्धा ग रूचशवाय ज्ञान नाही, हे सवांना ठाऊक आहे. अध्यात्मचवद्या तर अत्यंत सूक्षम आहे. चतथे 
आपल्या मनाने प्रकवा केवळ स्वप्रयत्नाने ज्ञान चमळवायिे ठरचवल्यास फसगत होण्यािी खूप शक्यता आहे. 
अशा वळेी ज्याने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करून घेतलेले आहे अशा मािसाच्या सहवासात साधना करून ज्ञानप्राप्ती 
करून घेिे ही सहज आचि स्वाभाचवक प्रचक्रया आहे. सद ग रू जीवन जगण्यािी कला प्रिान करतात म्हिून 
सवगि संतानंी सद ग रूिे महात्म्य साचंगतले आहे. सद ग रूिे स्तवन करताना तर ज्ञानिेवाचं्या प्रचतभेला 
बहरि येतो. समथांना िेहधारी ग रूिा अन ग्रह लाभला नव्हता. त्यानंी त्यािें आराध्य िैवत प्रभ ू रामिदं्र 
यानंाि ग रू मानले. हे ग रू मानिे एकतफी नव्हते. रामिंद्रानंी त्यािंा चशष्ट्य म्हिून स्वीकार केल्यािी नोंि 
समथग िचरत्रात आचि वाङ् मयात सापडते. रामिंद्रािें त्यानंा वारंवार िशगन आचि मागगिशगन चमळत 
असल्याम ळे त्याचं्या दृष्टीने रामिंद्र हे िेहधारी ग रू असल्यासारखेि होते. समथांनी आपल्या ग रंूिे स्तवन 
करण्यासाठी ग रूगीता हे १४९ ओव्यािें छोटेखानी प्रकरि चलचहले आहे. 

 
म ळातील ग रूगीता उमा महेश्वर संवािात्मक असून त्यािे २७४ श्लोक स्कंिप रािाच्या उत्तरखंडात 

आढळतात. या २७४ श्लोकािें १४९ ओव्यात भावातंरि समथांनी केले आहे. िेवी पावगती भगवान शकंरानंा 
ब्रह्मप्राप्तीिा उपाय चविारते. चतिा प्रश्न ऐकून भगवान शकंर अत्यतं प्रसन्न होतात आचि सद ग रूिी भक्ती 
हाि ब्रह्मप्राप्तीिा एकमेव उपाय आहे असे पावगतीला समजावनू सागंतात. मूळ उमा महेश्वर संवािािा पूिग 
आशय समथांच्या ग रूगीतेत अत्यंत प्रभावी शब्िात आलेला आहे. भगवान शकंराचं्या मते चवचवध िेवताचं्या 
आराधनािें सवगश्रेष्ठ फळ म्हिजे सद ग रंूिी प्राप्ती होिे होय. संत नामिेव चवठ्ठलािे अनन्य भक्त होते. त्यािंा 
नैवदे्य प्रत्यक्ष चवठ्ठलाने ग्रहि करावा एवढा नामिेवािंा अचधकार होता. पि ब्रह्मप्राप्तीसाठी ख द्द चवठ्ठलाने 
त्यानंा सद ग रूिी कास धरायला साचंगतली. सिग रू हा िेवापेंक्षा थोर आहे हा चविार सवगि संतानी 
माडंला. समथांनी िेखील ग रूगीता, श्रीमद िासबोध या त्याचं्या वाङ् मयात तो माडंला. 

 
ग रूगीतेतील िोन ओव्या ग रू या शब्िािा अथग प्रकवा व्य त्त्पत्ती सागंिाऱ्या आहेत. 
 
‘ग कार तो तम अक्षर जाि। रूकार तो तेजप्रकाशन। 
नाशक अज्ञानािा होय ज्ञान। ऐसी िोनी अक्षरे॥ 
ग कार ते प्रथम अक्षर। तेचि माया चत्रग िाकार। 
रूकार ते ब्रह्माक्षर। माया नाशक॥’ 
 
यािा अथग मायेतून स टका करिे हे महत्त्वािे कायग सद ग रू करतात. मात्र त्यासाठी ग रूिी सेवा 

कशी करावी यािे भावपूिग मागगिशगन समथग करतात- 
 
‘आचध ग रूिेव भोजन। मग घेईजे अन्नपान। 
तेचि ग रूत्च्छष्ट भोजन। यथाक्रमे॥ 
ग रू मूर्पतिे ध्यान। कराव ेस्तोत्र पठि। 
ग रूिे चनवासस्थान। तेचि चनवास काशी॥ 
ग रू मूर्पतिे स्मरि। चनरंतर केचि ध्यान। 



 
           

ग रू आजे्ञिे पालन। अनन्यभाव॥े 
चत्रलोकी थोर थोर। िेव पन्नग अस र। 
ऋषी मानव चवद्याधर। ग रूप्रसाििी पावले॥’ 
 
समथांनी सद ग रूलािं परब्रह्म म्हटले असल्याम ळे सद ग रू हे तत्त्व सवगव्यापी हे असे ते म्हितात. 

ब्रह्मा, चवष्ट्मू आचि महेश सषृ्टीिी उत्पत्ती, त्स्थती आचि लय करतात ते सद ग रूच्याि अचधष्ठानावरती 
सद ग रू हे चनराकार आहेत. ‘अनंत कोटी ब्रह्माडंनायक’ असे आपल्या सद ग रूिे विगन चशष्ट्य करतात ते 
यथाथगि होय. जप, तप, ध्यान, उपासना हे सवग सद ग रूिेि साव ेहे सागंताना समथग म्हितात- 

 
‘ध्यानमूळ ग रूमरू्पत। पूजामूळ ग रूिरि असती। 
मंत्रमूळ वाक्यत्स्थती। मोक्षमळू ग रूकृपा॥ 
ग रू आचि अनाचि। ग रूि सवग िेत ब चद्ध। 
ग रूि चवधान चवधी। जपजाप्य॥’ 
 
चशष्ट्याला उपासनेिा प्रकवा ज्ञानािा अंहकार होऊ नये म्हिून त्याने आपल्या सवग कमािे श्रये 

सद ग रंूना अपगि कराव.े सद ग रंूनी चिलेल्या मंत्रािे त्याने सतत स्मरि कराव.े चशष्ट्याच्या दृष्टीने सद ग रू जे 
सागंतील तेि विेवाक्य होय. त्याने वगेळे विेाध्ययन करम्यािी गरज नाही. जो अशाप्रकारे अजीवन 
ग रूिास्य करतो तोि खरा संन्यासी होय. मग तो भगवी वसे्त्र पचरधान करो अथवा न करो. 

 
काही साधक ग रूमधले िोष पाहातात आचि ग रूिी प्रनिा करतात. समथांच्या मते हे सवात मोठे 

पाप आहे. एखाद्या म नीने शाप चिला प्रकवा िेवाने संकट आिले तर ग रूकृपेने त्यातून बाहेर पडता येईल. 
मात्र जर ग रूिा कोप झाला तर त्या चशष्ट्याला वािचवण्यािे सामर्थयग प्रत्यक्ष परमेश्वरातही नाही. या 
प्रकरिािे शवेटी समथग म्हिूनि म्हितात की अश्रद्ध अथवा अभाचवक असल्यास त्याला ही ग रूगीता 
अचजबात सागंू नये. साधकाने प्रसंगपरत्व ेपठि करावे असे हे मौचलक प्रकरि आहे. 
  



 
           

समर्ांचा पत्रव्यविार 
 

पत्रव्यवहार हा एक चजवतं वाङ् मय प्रकार आहे. अचलकडे िूरभाष आचि भ्रमिध्वनी यानंी 
पत्रव्यवहारािी जागा घेतली असली तरी पूवी पत्राद्वारेि मािसे एकमेकाशंी संबधं ठेवीत असत. पत्राच्या 
माध्यमातून पत्र चलचहिारा नकळत आपले अंतःकरि व्यक्त करतो. मािसािे भावचवश्व त्याच्या पत्रातून 
प्रकट होते. अगिी अचलकडिे उिाहरि द्यावयािे झाल्यास स्वामी चववकेानंिािें िेता येईल. स्वामींजींिी 
अनेक िचरते्र उपलब्ध आहेत; पि त्याचं्या अंतःकरिािा ठाव लागतो तो त्याचं्या पत्राद्वारे. समथग रामिास 
ही तर क राष्ट्रीय िळवळ होती. त्याचं्या मनातील वािळ त्याचं्या पत्रातून अनेकिा व्यक्त झाले आहे. 
समथांच्या काळात त्यानंी शकेडो पत्र चलचहली असतील. पि आज ि िैवाने फार थोडी पते्र उपलब्ध हेत. 
समथांनी जी पते्र चलचहली ती बह तेक ओवीबद्ध असून त्यािंी िोनि पत्र गद्य प्रकारातील आहेत. 

 
समथांच्या पत्रािें चवषयान सार तीन भाग पाडता येतील. १) कौट ंचबक पत्रव्यवहार २) साप्रिाचयक 

पत्रव्यवहार ३) राजकीय पत्रव्यवहार समथांनी आपली आई रािूबाई, आपले बंध  गगंाधर तर आपले प तिे 
रामजी आचि शामजी यानंा चलचहलेली पत्र उपलब्ध आहेत. समथग वैराग्यशाली होते पि त सडे नव्हते. एका 
अथाने ते पे्रमळ आचि क ट ंबवत्सल होते. त्यानंी घरािा त्याग केला त्यामागे एक चवचशष्ट ध्येय होते. आपल्या 
मातेबद्दल त्याचं्या मनात चकती िरभाव होता ते पत्रातील प ढील व्यावंरून लक्षात येईल. 

 
‘तू भवप्रसधंूिे तारू। तू भक्तािा आधार 
तू अनाथािे अवसरू। वैष्ट्िवी माया॥२॥ 
तू भावाथांिी जननी। तू चवरक्ता संजीवनी 
तू परमाथांिी खािी। भजनशीळ॥३॥ 
तू सवग स खािंी मूस। तू आनंिरत्नािंी मािूंस।  
त झेचन ि कती सायास। संसारीिे॥४॥’ 
 
म्हिून ते जरी लग्न मंडपातून पळून गेले असले तरी तपश्चया आचि भारतभ्रमि झाल्यावर ते 

जाबंलेा परत आले आचि िे आचशवाि घेऊनि त्यानंी पल्या कायाला प्रारंभ केला. एवढेि नव्हे तर आईच्या 
शवेटच्या जारपिात ते प न्हा काही चिवस जाबंेत जाऊन राचहले होते. त्या थोर माऊलीने भगवान प्रितन 
करीति समथांच्या माडंीवर िेह ठेवला. 

 
समथांनी पढंरपूरहून श्रेष्ठानंा पाठवलेली िोन पत्र उपलब्ध आहेत .त्यावरून िेखील आपल्या 

थोरल्या भावाकडे समथग कोित्या दृष्टीने पाहत होते त्यािी कल्पना करता येते. त्यािें थोरले भाऊ 
अध्यात्मामध्ये मोठे अचधकारी होते. त्यानंा लोक आिराने श्रेष्ठ म्हित असत. त्यानंी चलचहलेले पारमार्पथक 
वाङ् मयिेखील उपलब्ध आहे. ‘रामी रामिास’ या नावाने ते कचवता चलचहत. आपल्या बंधूबद्दल समथग 
चलचहतात, 

 
‘तू धीरपिे मेरू। तू उिारपिे जळतरू 
तू गंभीरपिे सागरू। पीय षािा॥२॥ 
तू पचवत्रपिे वैश्वानरू। तू समथगपिे ईश्वरू। 
तू प्रतापािा चिनकरू। धगधगायमान॥३॥ 



 
           

तू सकळ तीथांिे यश। तू उंि आकाश। 
तू मायेिा मूळप रूष। सकळकता॥४॥’ 
 
या ओव्यावंरून जगाकडे पाहम्यािा समथांिा दृचष्टकोन चिसून येतो. संतानंा ईशावास्य दृचष्ट प्राप्त 

झालेली असते. हे सारे जगत् म्हिजे भगवतंािा अचवष्ट्कार आहे यािे त्यानंा भान असते. 
 
समथांनी आपले प तिे रामजी आचि शामजी (गंगाधरपतंािंी म ले) यानंा पते्र चलचहली त्यावळेी ते 

िोघेजि आठ-िहा वषांिे सावते. म्हिजेि िोघे चवद्याथीिशते होते. पि यापूवीि पाचहले की 
प्रबोधनचप्रयता हा समथांच्या वाङ् मयािा खास ग िचवशषे होता. त्याम ळे आपल्या प तण्यानंा पत्र चलचहताना 
त्यानंी जो उपिेश केला हे तो चवद्याथांिी भगवत् गीता ठरावा. गोड बोलिे, नानाचवध ग िानंी अतंःकरि 
सजविे, अभ्यास आचि खेळ यािें संत लन साधिे, शरीर आचि कपडे स्वच्छ ठेविे, अजातशत्र  प्रकवा 
जगचमत्र असिे, हे त्यािें म दे्द आजही चवद्यार्थयांना उपय क्त आहेत. समथग पत्रात चलचहतात. 

 
‘बरे सत्य बोला यथातर्थय िाला। बह  माचनती लोक तेिे त म्हाला। 
चिसामाजी काही तरी ते चलहाव।े प्रसंगी अखंडीत वािीत जाव॥े 
वरी िागंला तरी गोड नाही। तया मानवािे चजिे वथेग पाही। 
वरी िागंला अंतरी गोड आहे। तयालागी कोिीतरी शोचधताहे॥ 
भला रे भला बोलती ते कराव।े बह ता जनािें म खे येश घ्यावे। 
परी सेवटी सवग सोडोनी द्याव।े मराव ेपरी कीतीरूपे उराव॥े’ 
 
अब्राहम प्रलकन यानंी मख्यध्यापकानंा चलचहलेले पत्र अनेक शाळामंधून लावले जाते. समथांिे हे 

पत्र िेखील मोठ्या अक्षरात छापून शाळेतील वगावगांमध्ये लावण्यासारखे आहे. अत्यंत सोप्या भाषेत 
चवद्यार्पथिशिेे सार समथांनी साचंगतले आहे. 

 
सापं्रिाचयक पत्रव्यवहारामध्ये समथांनी आपल्या चशष्ट्यानंा चलचहलेली पते्र उपलब्ध आहेत. त्यातील 

पचहलेि पत्र भावपूिग आहे. समथग जेव्हा कृष्ट्िातीरी रहायला आले, तेव्हा त्यानंा नाचसकमधील बारा वषांच्या 
वास्तव्यािे स्मरि झाले. पिंवटीतील राम आठवला आचि आपि पिंवटीतील रामापासून फार िूर गेलो 
होत यािी खंत त्याचं्या मनाला लागून राचहली. म्हिून त्यानंी तेथील रामभक्तानंा पत्र पाठवले. पत्राच्या 
शवेटी समथग चलचहतात- 

 
‘प्रत्यही माझा नमस्कार। िेवासी करावा चनरंतर  
मजकारिे शरीर। इत के कष्टवाव॥े 
बाळ वृध नर नारी। सकळ भक्त क मार क मारी। 
समस्तासी नमस्कारी। कृष्ट्िातीरवासी॥’ 
 
टाकळी मठािे मठपती उद्धवस्वामी यानंा समथांनी चलहलेले आज्ञापत्र वािले म्हिजे समथांनी 

चभके्षच्या माध्यामातून चकशोरवयीन म ले कशी गोळा केली असावीत यािी कल्पना येते. समथांिे हे पत्र गो. 
नी. िाडेंकरानंा खूप आवडत होते. समथग चलचहतात- 

 



 
           

‘सोईऱ्या धाईऱ्यािी म ले। तीक्षि ब चधिी सखोले। 
तयासी बोलिे मृि बोले। कचरत जाव॥े७॥ 
त्यािा संसार समािार। प सत जीवा चवस्तार। 
उिंड सागंता तत्पर। होऊन ऐकाव॥े८॥ 
ि ःख ऐकता ि ःख जाते। त्यािे ि ःख हळ  होते। 
मग ते सवचेि धचरते। चमत्रभाव॥े९॥ 
चनकट चमत्री बरी होता। मग त्यासी न्याव ेयेकातंा। 
म्हिाव ेरे भगवतंा। काही तऱ्ही भजाव॥े१०॥ 
पूवी िेव पूचजला नव्हता। म्हिोचन आली िचरद्रता 
या कारिे अनंता। काही तऱ्ही भजाव॥े११॥ 
मान्य होता जप सागंावा। मग तो इकडे पाठवावा। 
मग तयािा सकळ गोवा। उगऊ आम्ही॥१२॥’ 
 
समथांनी तंजावर मठाचधपती भीमस्वामी यानंा चलचहलेल्या पत्रात राजकारि आचि अध्यात्म यािंा 

समन्वय साचंगतला. भौचतक जीवनात राजकीय स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. तरि राष्ट्र समदृ्ध होते. 
आध्यात्त्मक जीवनात ब्रह्मप्रितन आवश्यक आहे. तरि मनाला शातंी समाधान प्राप्त होते. 

 
समथांच्या राजकीय पत्रव्यवहारात तत्कालीन िेशत्स्थतीिे प्रचतप्रबब पाहायला चमळते. समथग 

संप्रिायािी ित ःसूत्री प ढीलप्रमािे होती- 
 
१) म ख्य हचरकथा चनरुपि २) ि सरे ते राजकारि ३) चतसरे ते सावधपि ४) िौथा अत्यंत साके्षप. 

मन ष्ट्याला व्यावहाचरक जीवनात यशस्वी होण्यासाठी त्याने राज्यकते िागंले चनवडले पाचहजेत अशी 
समथांिी ठाम धारिा होती. राजा जर जािता नसेल तर यािा अथग लोक पापी आहेत असे समथग स्पष्टपिे 
म्हितात. चशवाजी महाराजासारखा चवलक्षि पराक्रमी, चनखळ िचरत्र्यसपंन्न, त्याचंतक चनस्पृह असा थोर 
राजा उियाला आला होता- त्यािी स्त ती करताना समथांच्या प्रचतभेला बहर आला आचि त्यानंी चलचहले- 

 
‘यशवतं कीतीवतं। सामर्थयगवतं वरिवतं 
प ण्यवतं नीचतवतं। जािता राजा॥४॥ 
आिारसीळ चविारसीळ िानसीळ धमगसीळ। 
सवगज्ञपिे स सीळ। सकळा ंठाई॥५॥ 
धीर उिार आचि स ंिर। शूर चक्रयेसी तत्पर। 
सावधपिे नृपवर। त च्छ केले॥६॥ 
या भमूंडळािे ठायी। धमगरक्षी ऐसा नाही। 
मऱ्हाष्ट्र धमग राचहला काही। त म्हाकारिे॥१०॥ 
चकतेक ि ष्ट संव्हाचरला। चकतेकासी धाक स टला   
चकतेकासंी आश्रयो जाला। चशवकल्याि राजा॥१२॥’ 
 
या पत्रासबंंधी महाराष्ट्रािे म ख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि म्हित असत की, चशवछत्रपतींिे एवढे 

स ंिर विगन कोित्याही समकालीन लेखकाने अथवा कवीने केलेले नाही. िेशत्स्थतीिे भान हे समथांच्या 



 
           

वाङ् मयािे खास वैचशष्ट्ट्य आहे. अफझलखान वधापूवी त्यानंी पाठवलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. या 
पत्रातील प्रत्येक िरिािे पचहले अक्षर घेतल्यास ‘चवजापूरिा सरिार चनघाला आहे’ हा सूिना चमळते. हा 
चवजापूरिा सरिार म्हिजे अफझलखान हे सागंायला नकोि. या पत्रािे शवेटिे िोन िरि ‘येकातंी चववके 
करोनी। इष्ट योजना करावी॥’ असे आहेत. आिखी एका पत्रात चशवछत्रपतींना सावध राहण्यािा सल्ला 
िेताना अफझलखानािे स्वभावविगन समथांनी चकती प्रभावी शब्िात केले आहे ते पाहा- 

 
‘त ंड हेकाडं कठोरविनी। अखंड तोले साचभमानी। 
न्याय नीचत अंतःकिी। घेिार नाही॥ 
तऱ्हे सीघ्रकोपी सिा। किाचप न धरी मयािा। 
राजकारि संवािा। चमळोचि नेिे॥ 
ऐसा लौंि बेईमानी। किाचप नाही सत्यविनी। 
पापी अपस्मार जनी। राके्षस जािावा॥’ 
 
समथांनी चशवरायाचं्या सद ग िािें जसे अिूक विगन केले आहे तसेि अफझलखानाच्या िोषािंा 

पाढािेखील बरोबर वािला आहे. या विगनावरून लक्षात येते की समथांनी या सवग घटना चकती जवळून 
न्याहाळल्या आहेत. चशवछत्रपतींच्या मतृ्यूनंतर संभाजीला पाठचवलेले पत्र वािले म्हिजे तत्कालीन 
राजकीय घडामोडीत समथांिी चकती मानचसक ग तंविूक होती ते लक्षात येते. 

 
चशवछत्रपतींच्या मृत्यूनंतर संभाजीने गािीवर बसाव ेकी राजारामाने बसाव े हा तंटा रायगडावर 

स रू झाला. ही सधंी साधून औरंगजेब सात लाख फौज घेऊन स्वराज्य चगळकंृत करण्यासाठी आला. अशा 
वळेी उग्र प्रकृतीच्या संभाजीने चशवछत्रपतींिे तीन ज ने चवश्वासू सेवक हत्तीच्या पायी िेऊन ठार मारले. अशा 
वळेी समथांनी संभाजीस केलेला उपिेश सवांना थक्क करून सोडिारा आहे. या पत्रातील प्रत्येक शब्िातून 
समथांिी राष्ट्रप्रिता आचि स्वराज्यप्रीती चिसून येते. 

समथग म्हितात- 
 
‘काही उग्रत्स्थती साडंावी। काही सौम्यता धरावी। 
प्रिता लागावी परावी। अंतयामी॥ 
मागील अपराध क्षमाव।े कारभारी हाती धराव।े 
स खी करूचन सोडाव।े कामाकडे॥ 
श्रेष्ठा जे जे मेळचवले। त्यासाठी भाडंत बसैले। 
मग जािाव ेफावले। गचनमासंी॥ 
ऐसे सहसा करू नये। िोघे भाडंता चतसऱ्याचस जये। 
धीर धरून महत्कायग। समजून कराव॥े 
बह त लोक मेळवाव।े येक चविारे भराव।े 
कष्टे करोचन घसराव।े म्लें च्छावरी॥ 
आहे चतत के जतन कराव।े प ढे आचिक मेळवाव।े 
महाराष्ट्र राज्य कराव।े चजतके चतकडे॥ 
लोक प्रहमत धरावी। शतीिी तरवार करावी। 
िढती वाढती पिवी। पवाल येिे॥ 



 
           

चशवरायास आठवाव।े जीचवत्व तृिवत् मानाव।े 
इहलोकी परलोकी राहाव।े कीर्पतरूपे॥ 
चशवरायािे आठवाव ेस्वरूप। चशवरायािा आठवावा साके्षप। 
चशवरायािा आठवावा प्रताप। भमूंडळी॥ 
चशवरायािे कैसे िालिे। चशवरायािे कैसे बोलिे। 
चशवरायािे सलगी िेिे। कैसे असे॥’ 
 
चशवाजी महाराजानंी चनमाि केलेल्या स्वराज्याबद्दल समथांना चकती अचभमान होता आचि हे 

स्वराज्य चटकाव,े वाढाव ेया चवषयीिी त्याचं्या मनातील तळमळ या पत्रात चिसून येते. तत्कालीन राजकीय 
घडामोडींिे हे पडसाि जसे समथांच्या वाङ् मयात आढळतात तसे अन्य कोिाही समकालीन लेखकाच्या 
अथवा कवीच्या साचहत्यात आढळत नाहीत. 

 
समथांनी जी िोन गद्य पत्र चलचहली त्यातील पचहले पत्र चिवाकर गोसाव्यािे व्याही अनंतभट यानंा 

चलचहले आहे. तर ि सरे गद्य पत्र चशवछत्रपतींच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराजानंा पाठचवलेले आहे. या 
पत्राच्या प्रारंभीि समथग सभंाजी महाराजानंा ‘सध्या काळ अत्यतं कठीि हे तेव्हा सावधानतेने राचहले 
पाचहजे’ अशी सूिना करतात. या पत्रानंतर वषगभरात औरंगजेबिे आक्रमि झाले आचि मराठी साम्राज्याला 
फार मोठ्या कठीि प्रसंगातून जाव ेलागले. समथग आचि चशवछत्रपती यािें सबंंध चकती चजव्हाळ्यािे होते 
त्यावर हे पत्र िागंलाि प्रकाश टाकते. 

 
नळ नाम संवत्सरी म्हिजे १६७६ साली चशवथर घळीत समथांनी छत्रपतींना १८ शस्त्र चिल्यािी 

नोंि आहे. तसेि िाफळ येथील रामनवमी उत्सावािा अंगीकार चशवछत्रपतींनी केल्यािा उल्लखे आहे. या 
पत्रातील प ढील पचरच्छेि फार महत्त्वािा आहे- ‘उत्तरेकडील राजप त्रािे आगमन जाले म्हिोचन ऐकले. ते 
समयी आता काय आला म्हिोचन बोचलले. परंत  या उपचरही ते प्रातंीिे लोक अन कूळ करून घेतील तरी 
उभयता योगे कायगचसद्धीि आहे. परंत  त्वरा पाचहजे।’ हा उत्तरेकडील राजप त्र म्हिजे औरंगजेबिा म लगा 
अकबर होय. हा अकबर बापाशी भाडूंन स्वराज्यात आश्रय चमळावा म्हिून संभाजी महाराजाकंडे आला 
होता. त्याच्या मितीने औरंगजेबिा काटा काढायला हरकत नाही ही मौचलक सूिनासमथग िेतात. यावरून 
िेहत्यागापयंत ते राजकारिाच्या बाबतीत सक्रीय होते असे चिसून येते. 
  



 
           

राजधमथ, क्षात्रधमथ अखांड सावधािता 
 

समथग रामिासानंी संभाजी महाराजानंा जे गद्य पत्र चलचहले त्यात आिखी एक धागा चमळतो की 
पूवी समथांनी चशवछत्रपतींना तीन पते्र पाठचवली होती. १) राजधमग २) क्षात्रधमग ३) अखंड सावधानता. 
स िैवाने ही चतन्ही पत्र उपलब्ध हेत. या पत्रािंा अतंभाव राजकीय पत्रव्यवहाराति करावा लागेल. वयाच्या 
सहाव्या वषांपासून समथग चवश्वािी प्रिता करीत होते. राजकीय स्वातंत्र्य हा तत्कालीन िेश त्स्थतीवरील 
तातडीिा उपाय होता. सवगसामान्य मन ष्ट्य राजकीयदृष्ट्ट्या अत्यंत िासीन होता. अशा वळेी लोकानंा 
त्याचं्या कतगव्यािी जािीव करून िेिे, त्यािंी अत्स्मता जागृत करिे, नैराश्य टाकून िेऊन सावधपिे 
कौट ंचबक, सामाचजक आचि राजकीय कामे करण्यासाठी त्यानंा प्रवृत्त करिे हे अत्यतं अवघड काम 
समथांनी अचंगकारले होते. स िैवाने छत्रपती चशवाजी महाराजासंारखा धमािा कैपक्षी राजा त्यावळेी 
अत्स्तत्वात होता. त्यानंा राजधमग सागंताना समथग रामिास चलचहतात- 

 
‘आधी मन ष्ट्य वोळखाव।े योग्य पाह चन काम सागंाव।े 
चनकामी तरी ठेवाव।े येकीकडे॥४॥ 
कायगकता प्रयत्नी जाडा। काही येक असला हेकाड। 
तरी समथगपिे पाठवाड। केली पाचहजे॥६॥ 
अमयाि चफतवखेोर। त्यािंा करावा संव्हार। 
शोचधला पाचहजे चविार। यथातर्थय॥७॥ 
ध रेने य द्धासी जािे। ऐशी नव्हेत की राजकारिे। 
ध राि करोचन सोडिे। चकत्येक लोक॥१४॥ 
उिंड म ंडे असावी। सवग ही एक न करावी। 
वगेळाली कामे घ्यावी। सावधपिे ॥१५॥ 
मोहरा पेटला अचभमान। मग तो जीवास पाहेना। 
मोहरे मेळवचून नाना। वरी िपेटे करी ॥१६॥’ 
 
समथांनी राजकारिात नेमका कशाप्रकारे सहभाग घेतला हे सागंिे कठीि आहे. कारि, 

‘राजकारि बह त कराव।े परंत  कळोचि नेिाव।े’ हे त्यािें सूत्र सल्याम ळे त्यानंी ते ग प्तपिेि केले असिार, 
परंत  राजधमासंबधंी ज्या मौचलक सूिना त्यानंी चिल्या आहेत त्यावरून त्याच्या बौचद्धक उंिीिी कल्पना 
करता येते. 

 
क्षात्रधमग प्रकरिातील ओव्या तर आश्चयगकारक आहेत. प्रहसा आचि अप्रहसा या संकल्पनाचं्या 

बाबतीत समथांिा काहीही वैिाचरक गोंधळ नव्हता. ि ष्टाचं्या प्रहसेला ते प्रहसाि समजत होते. मािसा-
मािसािें संबधं पे्रमािे आचि चजव्हाळ्यािे असावते. चतथे बोलतानास द्धा चवनम्रता असावी. पि लष्ट्कराला 
जर आपि शातंता, अप्रहसा आचि पे्रम चशकवायला लागलो तर ि जगनािें फावले आचि राष्ट्रीय स रक्षा 
धोक्यात येईल. चशवछत्रपतींनी जि  ि ष्टाचं्या चनिालनासाठीि अवतार घेतला होता. संभाजी महाराजानंी 
चशव छत्रपतींच्या तलवारीिे विगन ‘म्लें च्छ क्षय िीचक्षत’ से केले हे. समथग क्षात्र-धमग सागंताना चलचहतात- 

 
‘जयास वाटे जीवािे भये। तेिे क्षात्रधमग करू नये। 
काहीतरी करोचन पाये। पोट भराव॥े२॥ 



 
           

मचरता मचरता मराव।े तेिे गतीस पावाव।े 
चफरोचन येता भोगावे। महद भाग्य॥४॥ 
िेवमात्र ऊच्छेचिला। आप ला स्वधमग ब डचवला। 
चजत्यापरीस मृत्यू भला। ऐसे समजाव॥े१२॥ 
मराठी चतत का मेळवावा। प ला महाराष्ट्रधमग वाढवावा। 
ये चवषयी न कचरता तकवा। पूवगज हासती॥१३॥ 
मरि हाक तो ि केना। िेहे वािचवता वािेना। 
चववकेी होऊन समजाना। काय कराव॥े१४॥ 
भले क ळवतं म्हिाव।े ते ही वगेी हजीर व्हाव।े 
हजीर न होता कष्टाव।े लागेल प ढे॥१५॥ 
िेवद्रोही चतत के क ते्त। मारूचन घालाव ेपरते। 
िेविास पावती फते्त। यिथी संशयो नाही॥१७॥ 
िेव मस्तकी धरावा। वघा हलकल्लोळ करावा। 
म ल ख बडवा की ब डवावा। धमग संस्थापनेसाठी॥१८॥’ 
 
या ओव्यावंरून य द्ध व ि ष्ट चनिालन याबद्दलच्या समथांच्या स्पष्ट कल्पना लक्षात येतात. प्रहसा ही 

अनेकिा ि बळ्या लोकािंी लपायिी जागा असते. भ्याड आचि चभत्र्या मािसाला अप्रहसेिे तत्त्वज्ञान लगेि 
पटू शकते. याबाबतीत समथग अत्यंत परखड आचि व्यवहारी होते. जर सज्जनानंा स खाने जगू द्यायिे असेल 
तर ि ष्ट शक्तींिा बीमोड करावाि लागेल. ि जगनानंा िेखील धाक वाटावा वढे सामर्थयग सज्जनानंी संपािन 
कराव.े ि बगल सज्जन हा राष्ट्राला कलंक आहे. 

 
राष्ट्रीय जीवनामध्ये सावधानता हा मोठा ग ि आहे म्हिून समथग चलचहतात- 
 
‘इशारतीिे बोले नये। बोलायािे चलहो नये॥ 
चलहायािे सागंो नये। जबाबीने॥१२। 
खबरिारी आचि वगेी। तेिे सामर्थयग िढे आंगी। 
नाना प्रकारे कायगभागी। अंतर चि न पडे॥७॥’ 
 
अखंड सावधानता हा चशवाजी महाराजािंा स्वभाव-चवशषे होता. शायस्तेखान प्रकरि, आग्र्याहून 

स टका ही त्याचं्या सावधानतेिी बोलकी उिाहरिं आहेत. 
 

सेवकधमथ 
 
समथांिा राजधमग आचि क्षात्रधमग पत्ररूप आहे. याखेरीज त्यािें सेवकधमग नावािे स्वतंत्र प्रकरि 

असून त्यािे तीन समास आहेत. म द्दाम सोईिे जाव ेम्हिून येथे आपि त्यािा चविार करीत आहोत. ज्या 
मािसाकडे स्वतःिे असे कतृगत्व नसते; पि संसार तर िालवायिा असतो अशा मािसाला क ठेतरी नोकरी 
करिे भाग पडते. समथांच्या मते अशा सेवकाने मालकािा चवश्वास संपािन करावा. मालकाने त्याच्या 
कामािी स्त ती करावी. मात्र त्याने स्वतःिा बडेजाव चमरव ू नये. मालकावर टीका करिे, मालकाच्या 
चवरोधात कारस्थाने करत राहिे या सवग गोष्टींना समथग कृतघ्नपिा म्हितात. अशी कृतघ्न मािसे ससं्थेत 



 
           

प्रकवा उद्योग सम हात भ्रष्टािार वाढवतात. मालकाने अशा सेवकानंा तत्काळ कामावरून काढून टाकाव.े 
नोकरािे फाजील महत्त्व वाढविाऱ्या मालकाला ते म्हितात- 

 
‘काम नासले तरी नासावे। परी सेवकाधीन न व्हाव।े 
िास म्हिे स्वभाव।े बोचलला न्याय॥’ 
 
सेवकामध्ये एखािा ग ि प्रकवा कौशल्य असते म्हिनू मालक त्याला महत्त्व िेतात. यािा अथग त्याने 

स्वतःला मालकापेक्षा शहािे समजू नये. त्यापेक्षा स्वतंत्र व्यवसाय स रू करून स्वतःिे शहािपि चसद्ध 
कराव.े 
 
समथग म्हितात- 

 
‘कामाकारिे ठेचवले। काम पाहूचन वाढचवले। 
तेही उगेि गवे फ गले। कोण्या चहशोबे॥ 
श्रेष्ठािें केले मोडाव।े आप लेचि प ढे प्रचतष्ठाव।े 
तरी मग लागे भ्रष्टाव।े वैभवापासूचन॥ 
श्रेष्ठापं ढे शहािपि। हेचि केवळ मूखगपि। 
मूखगपिे नागवि। आली घरा॥ 
कळेल तरी सागंू नये। वचडलासंी ब द्धी चशकव ूनये। 
नेिेपिेचि उपाय। चववकेी करावा॥ 
प ढे प ढे चनघू नये। आजे्ञवगेळे वतूग नये। 
न माचनता अपाय। नेमस्त आहे॥’ 

  



 
           

मुसलमािी अष्टक 
 

ध ळे येथील समथग वाग्िेवता मंचिरात जी शकेडो हस्तचलचखत बाडं आहेत त्यातील बाडाकं ६६८ 
मध्ये समथांनी रिलेली म सलमानी अष्टकं आहेत. ज्याप्रमािे करुिाष्टकानंा अष्टक का म्हटले ते कळत 
नाही त्यािप्रमािे या ६६ श्लोकानंा अष्टक का म्हटले ते कळत नाही. वस्त तः हे ६६ श्लोक मनाच्या 
श्लोकाप्रमािेि असून काही श्लोक अपवाि वगळता बह संख्य श्लोकातं भ जंगप्रयात वृत्त साभंाळण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. या श्लोकादं्वारे प्रबोधन करताना समथांनी श्रोत्यानंा ‘भाई’ म्हिून संबोचधले आहे. तर 
स्वतःिा उल्लखे करताना ‘कहे रामिासो’ अशी म द्रा वापरली आहे. समथांच्या अन्य रिनामंध्ये भगवतंािा 
उल्लेख करताना श्रीराम, िेव, परमेश्वर, आत्माराम, अंतरात्मा असे शब्ि वापरले आहेत. मात्र या म सलमानी 
श्लोकामंध्ये ख िा, इलाही, पैगंबर, पीर यासारखे शब्ि सरास वापरले आहेत. यावरून समथांच्या मनात 
ईश्वर आचि अल्ला यात काही भेि नाही हे स्पष्ट चिसते. मनाच्या श्लोकात आध्यात्त्मक वाटिालीला ते 
राघवािा पंथ म्हितात तर म सलमानी श्लोकातं त्याला ते पैगंबरािा मागग म्हितात. मानवी जीवनािे 
साथगक क्षिभगं र अशा जगाच्या खेळात रमण्यात नाही तर पैगंबराच्या रस्त्याने िालण्यात आहे. समथग 
म्हितात- 

 
ि न्या काचह धंिा सबों छोड िेना। ि न्या िो चिनोंचक ि न्याचह न होना। 
अचछ है राह चपर पैगोंबरोंचक। कहे रामिासो पकबे ईनोचक॥’ 
 
समथांच्या अन्य वाङ् मयातही त्यािंी ही चवशालता आचि व्यापकता चिसून येते. क्ष द्र मतभेि, 

वािचववाि, हेविेाव ेयामध्ये समथांना म ळीि रस नाही. म सलमानी श्लोकातं रामाने लंका घेतली असे न 
म्हिता रहीमने लंका घेतली असे ते म्हितात प्रकवा माझ्या गळ्यात रामािी माळ आहे असे न म्हिता 
रहीमिी माळ आहे असे म्हितात. यािा अथग समथग राम आचि रहीम याचं्यात म ळीि भेि करीत नाहीत हे 
स्पष्ट होते. 

 
खरा परमेश्वर म सलमान असत नाही अथवा प्रहिू असत नाही. जो सगळीकडे व्यापून आहे त्याला 

चवचशष्ट जातीिे वा धमािे लेबल कशासाठी लावायिे? त्यामध्ये संघषग कशासाठी? समथांनी आपल्या 
ताचत्त्वक चवविेनात या संघषाच्या म ळावरि आघात केला आहे. ते म्हितात- 

 
‘नचह वो म सलमान प्रहि  कछ चह। सयर्थबी नचह क्या कह ं मे ईसेचह। 
सवोज्यातसे वोह चहरे चनयारा। कहे रामिासो िला वचेह सारा॥’ 
सवोज्यात मोंचह हचह बस्त यचह। ईनो चक कह ं ज्यात सें कोि भाई। 
नचह त्यात ना गोतसे सो चनराला। कहे रामिासो ये आला ये आला॥’ 
 
ज्याप्रमािे मनाच्या श्लोकातं भक्तीिी लक्षिं साचंगतली त्याप्रमािे म सलमानी श्लोकातही भक्तािी 

लक्षिं साचंगतली आहेत. भगवतंािा खरा भक्त कधीही ि सऱ्याला ि ःख िेत नाही. तो जसे बोलतो तसे 
वागतो. केवळ कफनी आचि माळ धारिा करतो तो काही िेवािा खरा भक्त नव्हे. िोन चभन्न सपं्रिायािी 
मािसे एकमेकाला भेटली म्हिजे चभन्न वषेावरून ते आपापसात भाडंत राहतात. जर सारे जग भगवतंि 
िालवतो हे तर वािचववाि आचि संघषग यािें कारिि क ठे राहते? समथग म्हितात-  

 



 
           

‘सबोंमे कहे सो च्यलाव ेईलाचह। ज्य िाचह नचह रे न कवे लडाई। 
नचह बाि बेबाि भाई तमण्ना। रचहम्काचह बाना सबोंने च्यलाना॥’ 
 
िेवािा खरा बंिा ‘कहे बात वैसा राह से िले सो’ असा असतो. ससंारािा व्याप सोडून तो भगवतंािे 

प्रितन करीत राहतो. मािसाने फकीर व्हायिे असते ते अल्लाला समजावनू घेण्यासाठी फकीर होऊन जो 
वािामध्ये पडतो त्याला खरा िेव कळलेलाि नसतो. 

समथग म्हितात- 
 
‘ख िकेचह वास्ते फचकचरही लेना। सबो से भलाई लडाई न कना॥ 
भला साध  सो वो हराचम न लेव।े ख चस हालसेंचह चमला तोचह खावे।’ 
 
त्या काळात म त्स्लम राज्यकते मूतीभजंन करण्यास प्रोत्साहन िेत होते. खरा िेव िगडाच्या मूतीत 

नाही हे सागंनू समथग मूर्पतभजंनाने व्यचथत होिाऱ्या प्रहिंूना मानचसक चिलासा िेत होते तर मूती फोडली 
म्हिजे धमग नष्ट केला असे समजिाऱ्यानंा समथग वाक ल्या िाखचवत होते. खरा परमेश्वर सवगत्र वायापून 
असून तोि हे सारे जग िालचवत आहे असे समथग म्हितात. आपल्या मराठी रिनेत सद ग रु कृपेने 
आपल्याला ज्ञान झाले असे समथग सागंतात. मात्र म सलमानी श्लोकातं पीराने आपल्याला हे ज्ञान चिले असे 
ते म्हितात. समथांच्या शब्िात सागंायिे झाल्यास- 

 
‘चपरोंके पगोंसे हमें ने तलाई। अचछ भात सेचह बताया ईलाई। 
स न्हों साथ भाई कह ं येचह माना। कहे रामिासो अकल्से पछाना।’ 
 
मािसे स्वतःला फार मोठं समजतात पि भगवतं सवात मोठा आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. 

कोिता धमग िागंला आचि कोिता धमग वाईट यािी ििा करीत बसण्यापेक्षा भक्ताने स्वतः िागंले व्हाव.े 
सगळेि संत व्यापक चविारािें असतात पि या म सलमानी अष्टकात समथांनी व्यापकतेिी पचरसीमा गाठली 
आहे. त्यािें हे प्रितन वािल्यावर भगवतंाच्या मागे लपून वािंग माजविाऱ्यािंा खोटा ब रखा ध्यानात येतो. 
  



 
           

ग्रांर्राज दासबोध 
 

समथांिी वाङ् मयसंपिा अफाट आहे. पि त्यामध्ये श्रीमद िासबोधािे स्थान सवांत महत्त्वािे आहे. 
समथग संप्रिायािा तो प्रधान गं्रथ आहे. ख द्द समथांनी िेह ठेवताना शोक करिाऱ्या आपल्या चशष्ट्यानंा 
साचंगतले- 

 
‘माझी काया आचि वािी। गेली म्हिाल अंतःकरिी। 
परी मी आहे जगजीवनी। चनरंतर॥ 
आत्माराम िासबोध। माझे स्वरूप स्वतः चसद्ध। 
असता न करावा खेि। भक्तजनी॥ 
नका करू खटपट। पहा माझा गं्रथ नीट। 
जेिे साय ज्यतेिी वाट। गवसले की॥’ 
 
समथग रामिासानंा जर जािून घ्यायिे असेल तर त्यािंा िासबोध समजावनू घ्यावा लागेल. 

संताचं्या जीवनातील िमत्कार गौि असतात. त्यािंा उपिेश प्रधान असतो. त्यािी खरी चशकवि त्याचं्या 
गं्रथात पाहायला चमळते. समथग संप्रिायािी सारी चशकवि श्रीमद िासबोधात पाहायला चमळते. 

 
समथांनी िासबोध लेखन चशवथर घळीत केले याबद्दल ि मत नाही. कारि त्यासंबधंीिे चिवाकर 

गोसावींनी १६५४ साली चलचहलेले पत्र उपलब्ध हे. सन १६५२ ते सन १६६० ही आठ वष ेसमथग चशवथर 
घळीत राचहले होते. त्याकाळात त्यानंी िासबोध या गं्रथािे लेखन केले. संपूिग िासबोधािी प्रत १६६० 
साली तयार झाली की समथांच्या िेहत्यागापयंत त्यािे लेखन िालूि होते याबद्दल चवचवध चविारप्रवाह 
िालूि हेत. समथांनी साचंगतलेली आचि कल्यामस्वामींनी चलचहलेली श्रीमद िासबोधािी मूळ प्रत आजही 
डोमगाव येथे उपलब्ध आहे. पि या प्रतीवर शक चलचहलेला नसल्याम ळे ही प्रत नेमकी केव्हा तयार झाली 
ते सागंिे कठीि आहे. एवढे नक्की की िासबोध लेखन घडले तेव्हा समथग संप्रिायािा फार मोठा चवस्तार 
झालेला होता. समथांिी चशष्ट्यसंख्या बऱ्यापैकी वाढली होती. वगेवगेळे चशष्ट्य समथांना व्यावहाचरक, 
कौट ंचबक, सामाचजक, आध्यात्त्मक, राजकीय जीवनातील नाना शकंा चविारीत होते. ह सारे प्रश्न 
संकचलत करावते आचि त्यािंी उत्तरे िेऊन त्यािाि एक गं्रथ तयार करावा, म्हिजे चशष्ट्यािंी कायमिी 
सोय होईल असे समथांच्या मनात आले. त्यातून हा गं्रथ आकाराला आला. िासबोधाच्या कल्यािस्वामींच्या 
मूळ प्रतीच्या नकला केलेल्या अनेक प्रती आजही उपलब्ध आहेत. कल्याि स्वामींिे धाकटे बधूं ित्तात्रय 
गोसावी यािंा साताऱ्याजवळ चशरगावला मठ होता. चशरगाव मठात ित्ताते्रयस्वामींच्या हस्ताक्षरात 
चलचहलेला िासबोध उपलब्ध आहे. याखेरीज साताऱ्याजवळीलि उंब्रज मठातील केशवस्वामींनी चलहून 
काढलेली िासबोधािी प्रत ध ळ्याच्या समथग वाग्िेवता मंचिरात उपलब्ध आहे. या केशव स्वामींनी 
िासबोधाच्या अठरा नकला तयार केल्या असे साचंगतले जाते. 

 
िासबोधािे २० िशक आहेत की २१ िशक असा वाि मधे काही मंडळींनी चनमाि केला होता. पि 

तो फार काळ चटकू शकला नाही. कारि २१ िशकी िासबोधािी एकही प्रत उपलब्ध नाही. न सता २१वा 
िशक जो िाखवला जातो त्यातील सवग प्रकरिे समथांच्या अन्य साचहत्यात पाहायला चमळतात. म ख्य म द्दा 
म्हिजे िासबोधािे लेखचनक कल्यािस्वामी यानंी श्रीमद िासबोधाच्या आरतीत-“वीसही िशकींिा अन भव 
जो पाहे। चनत्य नेम चववरीता स्वये ब्रह्मिी होये॥’’ असे स्पष्ट म्हटले आहे. मूळ िासबोध वीस िशकी आहे 



 
           

यासाठी कल्यािस्वामींिी आरती हे प रेसे प्रमाि आहे. ख द्द समथांनी िासबोधाच्या शवेटी स्पष्टपिे म्हटले 
आहे की- 

 
‘वीस िशक िोनसे समास। साधके पाहाव ेसावकाश। 
चववरता चवशषेा चवशषे। कळो लागे॥’ 
 
समथांना या गं्रथािे घाईगिीने केलेले वािन अपेचक्षत नाही. त्यािे सावकाश अध्ययनि कराव ेअशी 

त्यािंी अपेक्षा आहे. न सती गं्रथािी स्त तीपि करू नका असे ते बजावतात. गं्रथ वािा, नीट समजावनू घ्या, 
त्यान सार वागा आचि जीवनािे साथगक करा, असे ते सागंतात यावरून समथांिी भचूमका चकती श द्ध, स्पष्ट 
आचि तकग श द्ध होती ते ध्यानात येते. म्हिून िासबोधािी फलश्र ती सागंताना ‘चक्रया पालटे तत्काळ।’ असे ते 
म्हितात वागण्यात स धारिा होिे ही खरी फलश्र ती. 

 
श्री समथांनी िोसबोधाच्या प्रारंभीि ‘गं्रथारंभ लक्षि’ या नावािा समास चलचहलेला हे. हा समास 

म्हिजे जिू काही गं्रथािी प्रस्तावनाि आहे. समथांना नेमके काय सागंायिे आहे आचि श्रोत्याकंडून त्यांिी 
नेमकी काय अपेक्षा आहे हे सारे त्यानंी प्रारंभीि स्पष्ट केले आहे. िासबोध हा ग रूचशष्ट्यािंा संवाि आहे. 
चशष्ट्याने प्रश्न चविारावते आचि सद ग रंूनी त्यािे उत्तर िेऊन समाधान कराव ेही प्रािीन भारतीय परंपरा 
आहे. आपले बह संख्य गं्रथ ग रूचशष्ट्य संवािात्मकि आहेत. कठोपचनषिे हा यमराज आचि नचिकेता यािंा 
संवाि हे तर भगवत् गीता हा कृष्ट्िाज गन संवाि आहे. चजज्ञासा चनमाि होिे हा मानवी स्वभाव आहे. समथांनी 
चशष्ट्यािंी तळमळ जािनू त्यानंा मागगिशगन केले आहे. 

 
िासबोध या गं्रथािे खास वैचशष्ट्ट्य म्हिजे इथे प्रश्न चविारिारा चशष्ट्य एकि नाही. अनेक चशष्ट्यानंी 

चवचवध प्रश्न चविारले आहेत. मात्र उत्तर िेिारा ग रू एकि आहे. चशवाय सगळे चशष्ट्य एकाि िजािे 
नाहीत. काही चशष्ट्य ब्रह्मिारी आहेत तर काही प्रापचंिक आहेत. कोिी गरीब आहे तर क िी श्रीमतं आहे. 
एखािा धोंचडबा धनगर तर एखािा वास िेव शास्त्र्यांसारखा पंडीत. सवग जातीच्या, सवग धमाच्या तसेि सवग 
स्तरावरील लोकासंाठी समथांनी हा गं्रथ चलचहला. त्याम ळे िासबोध हा एक सवगसगं्राहक, सवगसमावशके 
असा मौचलक गं्रथ झाला आहे. प्रत्येक प्रकृती धमाच्या मािसाला त्यातून काही न काही चमळतेि. समथांनी 
सवगसामान्य मािसािे भौचतक आचि आध्यात्त्मक जीवन यशस्वी कसे होईल यािा बारकाईने केलेला 
चविार या गं्रथात आढळतो. िशक म्हिजे प्रकरि आचि समास म्हिजे उपप्रकरि. वीस िशक म्हिजे 
वीस म ख्य प्रकरिे आचि िोनश ेसमास म्हिजे िोनश ेउपप्रकरिे असे या गं्रथािे स्वरूप आहे. प्रपंिाच्या 
पचहल्या इयते्तपासून अदै्वत विेातंाच्या अचंतम इयते्तपयंत मानवी जीवनािा सारा अभ्यासक्रम या एका गं्रथात 
पाहायला चमळतो. 

 
आधी मािूस व्िा, मग आध्यास्त्मक व्िा 

 
श्रीमद िासबोधामधे जे िोनश ेसमास आहेत त्यापैकी ४० समास केवळ लक्षिािें आहेत. भगवत् 

गीतेत ज्याप्रमािे १६ व्या अध्यायात िैवी संपत्ती आचि आस री संपत्ती यािंी लक्षिे साचंगतली आहेत. 
त्याप्रमािे िासबोधातील लक्षिाचं्या ४० समासापैकी ३० समास िैवी सपंत्तीिे आहेत. तर १० समास आस री 
संपत्तीिे आहेत. उत्तम लक्षि, भक्त चनरूपि, सत्त्वग ि लक्षि, चवरक्त लक्षि, िात यग लक्षि, महंत लक्षि, 
चनस्पृह लक्षि, उत्तम प रूष चनरूपि, सिेव लक्षि या चवचवध समासात िैवी संपत्तीिी लक्षि ंआढळतात तर 



 
           

मूखग लक्षि, पढतमखूग लक्षि, करंट लक्षि, क चवद्या लक्षि, रजोग ि आचि तमोग ि लक्षम या समासात 
अस री संपत्तीिे चवविेन आहे. ७७५१ ओव्या असलेल्या श्रीमद  िासबोधातील १/५ भाग केवळ लक्षिानंी 
य क्त असावा हे आश्चयग नव्हे काय? या पाठीमागे प्रयोजन काय? सद ग िािंी आचि ि ग गिािंी एवढी ििा 
कशासाठी ? हे सारे समजावनू घेतले पाचहजे. 

 
मािूस बिलू शकतो हा समथांिा ठाम चसद्धातं होता. श्रीमद िासबोधात ते म्हितात- 
 
‘अवग ि सोचडता जाती। उत्तम ग ि अभ्याचसता येती। 
क चवद्या साडूंन चसकती। शहािे चवद्या॥ 
म खगपि सोडता जाते। शहामपि चसकता येते। 
कारभार कचरता उमगते। सकळ काही॥’ 
 
यािा अथग मािसाने मनावर घेतले तर त्याला स्वतःच्या स्वभावात हवा तसा बिल घडवनू आिता 

येतो. वषान वष ेपरमाथात राहून पले िोष न टाकिाऱ्या मंडळींनी परमाथाला कमीपिा आिला आहे. डॉ. 
राधाकृष्ट्िन म्हित- “चवमानाच्या साहाय्याने मािूस पक्षयाप्रमािे आकाशात सिंार करायला चशकला. 
जहाजाच्या साहाय्याने पाण्यात जलिराप्रमािे चफरू लागला. पि अजून जचमनीवर त्याला मािसासारखे 
वागता येत नाही.” म्हिून बचहिाबाईंनी प्रश्न चविारला- “अरे मािसा मािसा! कधी होिार मािूस.” ही 
सारी लक्षिे आपले अंतरंग सजवण्यासाठी आहे. अध्यात्माच्या लंब्यािौड्या गप्पा मारण्यापूवी मािसाने 
आधी स्वतःला घडवाव;े मन ष्ट्यि आपल्या जीवनािा चशल्पकार आहे हे त्याने लक्षात ठेवावे. आत्मपचरक्षि 
करून आपि आपले िोष ओळखावते आचि प्रयत्नपूवगक त्यािा त्याग करावा. तसेि आत्मपचरक्षिाने आपले 
ग ि ओळखून िेश, िेव आचि धमग याचं्या रक्षिासाठी त्यािा वापर करावा यासाठी ही लक्षिे आहेत. 

 
ईश्वर प्राप्तीसाठी मािसे नाना प्रकरिी व्रतवैकल्ये करतात. कािंा खािार नाही, जेवताना बोलिार 

नाही अशा प्रकारिे नाना चनयम पाळतात. पास-तापास, चतथाटि वगैरे करतात. पि आपला स्वभाव 
बिलायला तयार होत नाहीत. समथांच्या मते आत्मपचरक्षिाद्वारे स्वतःला बिलिे हीि खरी साधना होय. 
साईबाबिी उपासना करायिी आचि नोकरीत भ्रष्टािार करायिा, सज्जनगड आचि पंढरपूरिी वारी 
करायिी आचि धंद्यातील लबाडी िालू ठेवायिी याम ळे परमाथग कानकोंडा होतो. िाचंभक अत्स्तक 
मािसापेक्षा प्रामाचिक नात्स्तक मन ष्ट्य भगंवतंाच्या जास्त जवळ असतो. वस्त तः स्वतःमध्ये असा बिल 
घडवनू आििे हेि सवगश्रेष्ठ साधन आहे. म्हिनू समथांनी मूखग लक्षिे साचंगतली. आपल्या वाट्याला ि ःख 
येते. पि मन ष्ट्य आपल्या ि ःखास प्रकवा अपयशास ि सऱ्या कोिाला तरी जबाबिार धरतो. समथग म्हितात- 

 
‘येथे बोल नाही जनासी। हे अवघे आपिािपासी। 
चसकवाव ेआपल्या मनासी। क्षिक्षिा॥ 
उत्तम ग ि स्वये घ्याव।े घेऊन जनास चसकवाव।े 
वतगल्याचवि बोलाव।े ते शब्ि चमर्थया॥ 
हे सकळ ग िासी गती। सग ि भाग्यश्री भोगती। 
अवग िास िचरद्र प्राप्ती। यिथी संशयो नाही॥ 
शरीर परोपकारी लावाव।े बह ताचं्या कायास याव।े 
उिे पडो नेिाव।े कोिी येकासी॥ 



 
           

उत्तम पिाथग ि सऱ्यास द्यावा। शब्ि चनवडून बोलावा। 
सावधपिे करीत जावा। संसार आप ला॥’ 
 
समथांिा चवलक्षि भर सद ग ि संवधगनावरती आहे. ज्या मािसामध्ये ग ि अथवा कला असतो 

त्याला लोकसंग्रह करता येतो. समथांना वैयचक्तक मोक्षासाठी केवळ माळा ओढिारे, ध्यान लाविारे साधक 
नको होते. काळािे भान असिारे संग्राम शूर साधक त्यानंा हव ेहोते. त्यासाठी त्यानंा सद ग िािंी राधना 
अपेचक्षत होती. समथग प्रयत्नवािािी कास धरतात ते यासाठी ते म्हितात- 

 
‘आपल्या प रूषाथग वैभव।े बह तास स खी कराव।े 
परंत  कष्टी कराव।े हे राक्षसी चक्रया॥ 
घालून अकलेिा पवाड। व्हाव ेब्रह्माडंाहून जाड। 
तेथे कैिे आिले द्वाड। करंटपि॥ 
रेखा चतत की प सून जाते। हे तो प्रत्ययास येते। 
डोळे झाकिी करावी ते। काय चनचमते्त॥’ 
 
मािसाने जो भचवष्ट्य सागंतो त्याच्याकडे जाण्यापेक्षा जो भचवष्ट्य घडवतो त्याच्याकडे जाव.े 

प्रयत्नाच्या साहाय्याने प्रारब्धावर मात कशी करावी ते िासबोध आपल्याला चशकवतो. 
 

समर्ांचा हत्रगुि हवचार 
 
श्रीमद िासबोधात ि सऱ्या िशकात सत्त्वग ि, रजोग ि आचि तमोग ि यािे चवविेन केलेले आहे. 

भगवतंाने चनमाि केलेली सषृ्टी चत्रग िात्मक आहे. थोडे मानवी जीवनाकडे पाचहले तर लक्षात येईल की इथे 
बालपि हे, तारुण्य आहे आचि वाधगक्य आहे. बालपि हे सत्त्वग िात्मक आहे, तारुण्य रजोग िात्मक हे तर 
वाधगक्य तमोग िात्मक आहे. वषािे तीन ऋत  आहेत. चहवाळा सत्त्वग िािे, पावसाळा रजोग िािे तर 
उन्हाळा तमोग िािे लक्षि आहे. आध चनक वैज्ञाचनकानंास द्धा अि िे चवच्छेिन केले तेव्हा इलेक्रॉन, न्यूरॉन 
आचि प्रोटॉन हे तीन घटक आढळले. रजोग िी मन ष्ट्य चक्रयाशील असतो तर तमोग िी मन ष्ट्य त्स्थतीशील 
असतो. गप्प बसवत नाही हा रजोग ि तर जगािा हालत नाही हा तमोग ि. सत्त्वग िी मािसाला 
त्स्थतीचशलता आचि चक्रयाचशलता यािें सतं लन साधलेले सते. केव्हा गप्प बसायिे आचि केव्हा कायग 
करायिे यािे भान त्याला असते. केव्हा गप्प बसायिे आचि केव्हा कायग करायिे यािे भान त्याला असते. 
मी पारमार्पथक व्हायिे यािा अथग मी सत्त्वग िी व्हायिे माझ्यातील राजचसक आचि तामचसक प्रवृत्ती हळूहळू 
नाहीशा व्हाव्यात आचि सत्त्वग ि हा माझा स्वभाव व्हावा. समथांनी चत्रग िाखेंरीज श द्ध रजोग ि हा एक 
प्रकार साचंगतला वढेि नव्हे तर श द्ध रजोग िािा प रस्कार केला. अनेकिा राष्ट्रचहतासाठी अथवा 
लोककल्यािासाठी मािसाने चक्रयाशील असिे आवश्यक असते. स्वा. सावरकर, लो. चटळक, वास िेव 
बळवतं फडके वगैरे िेशभक्त कमालीिे चक्रयाशील होते. पि ते पूिगपिे चनःस्वाथग होते म्हिून त्याचं्या 
रजोग िाला श द्ध रजोग ि म्हिता येईल. समथांनी आपल्या महंताला श द्ध रजोग िािा प रस्कार करून 
प्रिार कायास लावले. त्याम ळे समथग संप्रिाय भारतभर पसरला. ११०० मठ, १४०० महंत आचि शभंराहून 
अचधक कीतगनकार समथांनी तयार केले. आपल्या महंतानंा उपिेश करताना समथग म्हितात- 

 
‘चजत के काही आपिासी ठाव।े चतत के हळूहळू चसकवाव।े 



 
           

शहािे करून सोडाव।े बह त जन॥ 
शहािे कराव ेजन। पतीत कराव ेपावन। 
सृचष्टमध्ये भगवद भजन। वाढवाव॥े 
महंते महंत कराव।े य क्ती ब द्धीने भराव।े 
जािते करूनी चवखराव।े नाना िेसी॥’ 
 
ज्ञानी मािसाने फक्त स्वतःिा चविार न करता अवघ्या मानवजातीिा चविार करावा. त्याकाळी 

अध्यात्मािी नावासाठी लोक अत्यंत आळशी बनले होते. समथग त्यानंा अभ्यासाला लावले. ‘‘चिसामाजी 
काहीतरी ते चलहाव।े प्रसंगी अखंडीत वािीत जाव।े’’अशी त्यािंी महंतानंा आज्ञा होती. ज्याला धमािा प्रिार 
करायिा आहे त्याने कोिकोिते ग ि आत्मसात कराव ेहे सागंताना समथग रामाला प्राथगना करतात- 

 
‘कोमळ वािा िे रे राम।प्रसंग ओळखी िे रे राम॥ 
चवद्या वैभव िे रे राम। बह जन मतै्री िे रे राम॥ 
संगीत गायन िे रे राम। आलाप गोडी िे रे राम॥ 
जाड कथा मज िे रे राम। नृत्यकला मज िे रे राम॥ 
प्रबंध सरळी िे रे राम। शब्िमनोहर िे रे राम॥ 
बह त पाठातंर िे रे राम। अथारोहि िे रे राम॥’ 
 
हे सारे मागिे कीतगनकार प्रविनकार याचं्यासाठी आहे. सद चविारािंा प्रसार ही आजस द्धा 

काळािी गरज नाही का? पली प्रसार माध्यमे प्रकवा वृत्तपते्र ि ग गिािें प्रिारक झाले आहेत. अशावळेी सज्जन 
मािसानंी श द्ध रजोग िािी कास धरून समाजामध्ये सात्त्वक जीवनमूल्ये रूजवायिी असतात. 

 
व्यवस्र्ापि आहि व्यहक्तमत्त्व हवकास  

 
हल्ली जगभर व्यचक्तमत्त्व चवकासािी अथवा व्यवस्थापनािे प्रचशक्षि िेिारी चशचबरे होतात. या 

चशचबरात जे काही साचंगतले जाते ते सारे समथांनी या लक्षिाचं्या समासात साचंगतले आहे. सभ्यता आचि 
चशष्टािार (Manners & eticates) यािें महत्त्व सामाचजक जीवनात वाढत िालले आहे. अशावळेी 
समथांनी मोठमोठ्यानें हसिे, चखिळिे, अधाशाप्रमािे भोजन करिे, अनेक लोक बसले असताना आपि 
झोपून राहिे, मोठ्या मािसाचं्या ओळखी सागंून बडेजाव चमरवमे, रस्त्याने खात खात जािे, फाजील 
अंगचवके्षप करिे, म खि बगल असिे, नको चतथे बडबड करिे, आमंत्रि नसताना समारंभात जािे ही सारी 
मूखािी लक्षि साचंगतली आहेत. आजच्या व्यावहाचरक जगतात याला फार महत्त्व आहे. 

 
कसे बोलाव ेआचि कसे बोलू नये याच्या स मारे ५०० ओव्या िासबोधात आढळतील अंतरात्म्याशी 

संवाि साधायिा असल्यास मौनािे माध्यम लागते. पि समाजाशी संवाि साधायिा असल्यास शब्िािंा 
आधार घ्यावा लागतो. पंडीत िीनियाल उपाध्याय म्हित असत- ‘ज्याला लोकसंग्रह करायिा आहे 
त्याच्या डोक्यावर बफािी लािी, जीभेवर खडीसाखर आचि पायाला प्रभगरी असली पाचहजे’ म्हिून 
समथांनी आपल्या चशष्ट्यानंा सतत प्रवास करायला साचंगतले. बोलण्याबद्दल समथग म्हितात- 

 
‘नेमकचि बोलाव।े तत्काळचि प्रचतविन द्याव।े 



 
           

किाचप रागास न याव।े क्षमारूप॥ 
जीव जीवात घालावा। आत्मा आत्म्यात चमसळावा। 
राह राहो शोध घ्यावा। परातंरािा॥ 
जे ि सऱ्यास ि ःख करी। ते अपचवत्र वैखरी। 
आप लाि घात करी। कोिी एके प्रसंगी॥ 
बरे बोलता स ख वाटते। हे तो प्रत्ययास येते। 
तरी मग ककग श बोलाव ेते। काय चनचमत्त्य। 
 
व्यचक्तमत्त्व चवकासात बोलिे हा फार महत्त्वािा घटक आहे. शब्िािे शस्त्र फार जपून वापराव े

लागते. 
 
समथांच्या व्यवस्थापन शास्त्रािी ििा तर सध्या जगभर िालू हे. फेडरीक टेलर, चपटर डकर, 

ब्राऊन इमरसन या चविेशी मंडळींनी व्यवस्थापन शास्त्रािे जे चसद्धातं साचंगतले ते सारे चसद्धातं सूत्ररूपाने 
िासबोधात येऊन गेले आहेत. मध्यंतरी रचशयात कॅचलग्रॉफीिी जागचतक पचरषि झाली होती. ती पचरषि 
महाराष्ट्रातील श्री. अच्य त पालव नावाच्या तरुि म लाने गाजवली. त्याने उत्तम हस्ताक्षरासंंबधंीिा 
समथांिा समास वािून िाखवला आचि समथग स लेखन शास्त्रािे जनक होते असे साचंगतले. आजिे 
व्यवस्थापन पचरिामािा चविार करिारे (Result Oriented) आहे. कायािे प नमूगल्याकंन कायगपद्धतीत 
स धारिा याला फार महत्त्व आहे. समथांनी यासंबधंी खूप मागगिशगन केले आहे. मंिीर कसे असाव ेयाबद्दलिे 
त्यािें चवविेन वािले म्हिजे एखािा कारखाना िालवण्यासाठी जी काळजी घ्यावी लागते त्यािा परामशगि 
जिू समथग घेतात. अचलकडे वळेेिे व्यवस्थापन (time Management) फार महत्त्वािे समजले जाते. 
समथांनी िासबोधात िोन चठकािी आिशग चिनियेिे मागगिशगन केले आहे. “ऐक सिेव पिािे लक्षि। 
चरकामा जावो नेिी येक क्षि॥” हे समथांिे सूत्र वळेेच्या व्यवस्थापनािा आत्मा आहे. 

 
संघटन आचि अन शासन हे आजच्या य गािे परवलीिे शब्ि आहेत. समथांनी स्वतः चशस्तबद्ध 

संघटना उभी करून एक मानिंडि प्रस्थाचपत केला आहे. आजच्या लोकशाही पद्धतीत आंिोलन, संप, 
जाळपोळ या शास्त्रामं ळे ग ंड लोकानंा उपद्रव मूल्य (nuisance value) प्राप्त झाले आहे. ि जगनािंी ही ताकि 
लक्षात घेऊन समथग म्हितात- 

 
‘ि जगन प्रािी ओळखाव।ेपचर ते प्रगट न कराव।े 
सज्जनापरीस आळवाव।े महत्त्व िेऊनी॥ 
जनामध्ये ि जगन प्रगट। तरी मग अखंड कटकट। 
या कारिे ती वाट। ब झवनू टाकावी॥’ 
 
चनयोजन (Planning), मालक-नोकर सबंंध, अचधकार परत्व ेकामािे वाटप, नेतृत्व, कायगक्षमता, 

जाचहरात, अखंड सावधानता, ग प्तता ्ा व्यवस्थापकीय मूल्यािें स ंिर चवविेन िासबोधात जागोजागी 
आढळते. 

 
 
 



 
           

प्रपांच परमार्थ समन्वय 
 
समथांनी रजोग िािे श द्ध आचि शबळ असे िोन प्रकार साचंगतले. आपि यापूवी पाचहले की 

िेशभक्तािंा रजोग ि शद्ध स्वरूपािा असून परमाथाला पूरक आहे. म्हिनू समथांनी त्यािे समथगन केले. 
शबळ रजोग ि हा प्रापंचिक स्वरूपािा असून परमाथाला चवशषे पूरक नाही. तरी िेखील समथांनी शबळ 
रजोग िािी िेखील चशफारस केली. समथांच्या समोर सवगसामान्य प्रापंचिक मन ष्ट्य आहे त्याच्या भौचतक 
गरजा पूिग झाल्याचशवाय तो परमाथांकडे वळिारि नाही. उपाशी पोटी परमाथग होऊ शकत नाही. 
जगातली सगळी मािसे नैचष्ठक ब्रह्मियािे पालन करू शकिार नाहीत ही वास्तवता समथांनी लक्षात 
घेतली. आपल्या धमात १) धमग २) अथग ३) काम ४) मोक्ष असे िार प रुषाथग साचंगतले आहेत. परमाथािा 
संबंध मोक्ष या प रुषाथाशी असला तरी अथग आचि काम तृप्त झाल्याखेरीज मन ष्ट्य मोक्षािा अचधकारी होऊ 
शकत नाही. प्रापचंिक गरजा पूिग झाल्या म्हिजे मग तो भगवतंािे प्रितन करू शकतो. समथांच्या काळात 
यावनी सते्तम ळे समाज चभकेला लागला होता. सवगत्र िाचरद्र्यािे सामर्थयग पसरले होते अशा पचरत्स्थतीत 
भाकरीिी भ्रातं असताना विेातं सागंिे धािातं खोटे ठरेल हे समथांच्या ध्यानात आले. भारतभ्रमि करीत 
असताना त्यानंी जनसामान्यािें उद्धवस्त संसार पाचहले. आचि त्यानंी प्रपंि परमाथग समन्वयािा मागग 
साचंगतला. श्रीमद िासबोधात समथग म्हितात- 

 
‘आधी प्रपंि करावा नेटका। मग घ्याव ेपरमाथग चववकेा। 
येथे आळस करू नका। चववकेी हो॥ 
प्रपंि साडूंन परमाथग केला। तरी अन्न चमळेना खायला। 
मग तया करंट्याला। परमाथग कैिा॥ 
प्रपंि करावा नेमक। पाहावा परमाथग चववके। 
जेिे करता उभय लोक। संत ष्ट होती॥ 
प्रपंि स खेनैव करावा। पचर काही परमाथग वाढवावा  
परमाथग अवघािी ब डवावा। हे बरे नव्हे॥ 
प्रपंिी जो सावधान। तोि परमाथग करील जाि। 
प्रपंिी जो अप्रमाि। तो परमाथी खोटा॥’ 
 
मूळात समथग अजातवािी होते. दृष्ट्य जगत् झालेि नाही अशी त्यािंी धारिा होती. पि सामान्य 

मािसाला जर दृष्ट्य जगत् खरं वाटत असेल आचि त्यािी सारी स खे-ि ःखे दृष्ट्य जगताशी चनगडीत 
असतील तर त्यािा ब द्धीभेि करून िालिार नाही हा चववके समथांना होता. एवढेि नव्हे तर प्रपिं 
कटकटीिा आहे म्हिून जे लोक पळून जाऊन साधू होत होते त्यािंीस द्धा समथांनी खरडपी ी काढली. 
पलायनवािािी लाट थोपवनू त्यानंी मािसािें संसार उभे केले. 

 
आिशग क ट ंबसंस्था हा समथांच्या प्रितनािा चवषय होता. आिशग म ले चनमाि व्हायिी असतील तर 

आधी आिशग गृहस्थाश्रम असला पाचहजे. आज शहरात हळूहळू क ट ंबसंस्थेिा ऱ्हास होत िालला आहे. 
वृद्धाश्रमािंी वाढती संख्या, पाळिाघरािंी गरज, घटस्फोटािें वाढते प्रमाि या सवग गोष्टी आज प्रिताजनक 
ठरत आहेत. त्या पाश्वगभमूीवरती समथांिी आिशग गृहस्थाश्रमािी कल्पना खूपि महत्त्वािी मानावी लागेल. 
आिशग क ट ंबािे विगन करताना समथग म्हितात-  

 



 
           

‘मनासाचरखी स ंिरा ते अनन्या। मनासाचरखे प त्र जामात कन्या। 
सिा सवगिा बोलती रम्य वािा। जनी जाचिजे योग हा स कृतािा॥ 
भली मायबापे भले चमत्र बधूं। सखे सोयरे राखती स्नेहवाि । 
स ना लेक रे येक मेळा स खािा। जनी जाचिजे योग हा स कृतािा॥’ 
 
समथांना िचरद्री मािसािा रडका प्रपंि मान्य नव्हता. िाचरद्र्य आले तर मािसाने त्याला तोंड 

द्याव.े पि आय ष्ट्यभर िचरद्री राहण्यात कृताथगता मानू नये. नेटक्या प्रपंिासाठी “प्रपिंी पाचहजे स विग” असे 
ते म्हितात. “ उत्कट भव्य चतत के घ्यावे। चमळचमळीत अवघेिी टाकावे। चनस्पहृपिे चवख्यात व्हाव।े 
भमूंडळी॥” हाि त्यािंा संिेश होता. चनस्पृह मािसाने िचरद्रीि असले पाचहजे असे नाही. त्यासाठी समथग 
जनकािे िाहरि िेतात. जनक चनस्पृह असले तरी चवरक्त होते. प्रभ  रामिंद्र वनवासात वल्कले पचरधान 
करीत. पि अयोध्येत महालात राहताना ते उंिी वसे्त्र पचरधान करीत. समथग प्रयत्नवािािे प रस्कते 
असल्याम ळे ‘चजतका व्याप चततके वैभव’ असे सूत्र ते सागंतात. प रुषाथी मािसाने राष्ट्रीय सपंत्तीत भर 
घालावी अशी त्यािंी धारिा होती. समथांनी न सता गृहस्थाश्रमािा प रस्कर केला नाही तर गृहस्थाश्रमी 
मािसासमोर त्यानंी आिशग चिनक्रम ठेवला श्रीमद िासबोधात आिशग चिनियेिे िोन समास येऊन जातात. 
गृहस्थाश्रम म्हिजे उपभोगािा परवाना नव्हे. तो आश्रम हे, क्लब नव्हे. समथांच्या मते- १) गृहस्थाश्रमी 
मािसाने सकाळी लवकर उठाव.े २) त्याने सकाळच्या नीरव शातंतेत भगवतंािे प्रितन कराव.े स्नान, 
संध्या, पूजा, ध्यान याद्वारे त्याने प्रथम मन स संस्कृत कराव.े ३) गृहस्थाने कामावर जाताना न्याहरी करून 
जाव ेहे सागंायला समथग चवसरत नाहीत. ४) आपले चवहीत कमग ईश्वरािी पासना समजून मनापासून कराव.े 
५) गृहस्थाने ि चश्चत्त किाचप नसाव.े काम करताना अिकू होिे, हातातून वस्तू पडिे, मन एकाग्र नसिे, 
एखाद्या कामािे चवस्मरि होिे. वस्तंूिी आिळ-आपट घडिे, ही सवग लक्षिे गृहस्थाश्रमी मन ष्ट्य परमाथग 
नीट करत नसल्यािी आहेत. ६) व्यवसायात केवळ स्वाथग ब द्धी न ठेवता सेवाभाव असावा. ७) सवांशी गोड 
बोलून इतरानंा त्यािें संसार उभे करण्यात मित करावी. ८) चिवसातून थोडा वळे रामायि, महाभारत 
याचं्यासारख्या गं्रथािें शातंपिे अध्ययन कराव.े 

 
प्रपंि नीट करता येत नाही म्हिून परमाथाच्या मागे िडू नये. जे लोक फ कटिे खायला चमळेल 

म्हिून ब वा प्रकवा महाराज होत होते, त्यानंा समथग खडसावनू चविारतात 
 
‘अन्न पाचहजे चस्त्रयेला। अन्न पाचहजे लेक राला। 
अन्न पाचहजे क ट ंबाला। मग कष्ट करूनी चमळवाव॥े 
का जोगी होऊन जाव?े 
द्रव्य पाचहजे वस्त्राला। द्रव्य पाचहजे घराला। 
द्रव्य पाचहजे प्रपंिाला। मग कष्ट करूनी चमळवाव॥े 
का जोगी होऊन जाव?े’ 
 
अनेकिा नाईलाजास्तव परमाथात पडलेली मािसे अनािारी बनतात. भाचवक आचि भावनाप्रधान 

चस्त्रयाकंडे ते पापब द्धीने पाहात राहतात. यातूनि ब वाबाजी, िाचंभकता, शोषि या सवांना प्रोत्साहन चमळते. 
समथांना ते अचजबात मान्य नव्हते. 

 
 



 
           

दासबोधातील िवहवधा भक्ती 
 
समथांनी िासबोधाच्या प्रस्तावनेत साचंगतले- 
‘भचक्तिेन योगे िेव। चनश्चये पावती मानव। 
ऐसी आहे अचभप्राव। इये गं्रथी॥’ 
 
समथग संत असल्याम ळे ज्ञानेश्वर महाराजापंासून िालत आलेल्या भक्ती मागािे ते प रस्कते होते. 

श्रीमद भागवतातील नवचवधा भक्तीिा श्लोक आधाराला घेऊन समथांनी िौर्थया िशकात नवचवधा भजन 
साचंगतले. याखेरीज श्रीमत् िासबोधात अधूनमधून भक्तीिी ििा आलेली आहे. महर्पष नारिानंी भक्तीसूत्रात 
भगवतंाबद्दलच्या प्रमपे्रमाला भक्ती असे म्हिले आहे. भगवतंाबद्दल अशा प्रकारिे पे्रम कसे चनमाि व्हाव?े 
मन ष्ट्य हा स्वभावतः पे्रमळ आहे. त्यािा जन्म पे्रमातूनि झालेला आहे. क ट ंबसंस्था हा पे्रमािाि पाचरपाक 
आहे. क ट ंबात आई आचि म लगा, पती आचि पत्नी, बहीि-भाऊ असे चवचवध पे्रमािे पिर आपल्याला 
पाहायला चमळतात. वाल्मीचक रामायिात राम-भरतािे बंधू पे्रम, िशरथािंा रामाबद्दलिा वात्सल्य भाव, 
सीतेिा रामाचवषयीिा मध रा भाव, शबरी आचि हन मान यािंा िास्यभाव ही सारी उत्कट पे्रमािी भावोिात्त 
उिाहरिं आहेत. गृहस्थाश्रमी मन ष्ट्य अशा प्रकारे पे्रमाद्वारे भगवतंाकडे पोहोिू शकतो. जे पे्रम दृष्ट्य 
जगतातील व्यक्ती अथवा वस्तूवर असते तेि पे्रम भगवतंाकडे रूपातंरीत झाले म्हिजे त्याला भक्ती 
म्हितात. नातलगािें आपसातील पे्रम वासनामय असल्याम ळे आचि त्यात अपेक्षा असल्याम ळे त्याला भक्ती 
म्हिता येत नाही. समथांच्या मते असे पे्रम फक्त सद ग रूवर प्रकवा भगवतंावर करता येते. नवचवधा भक्ती हा 
पे्रमवृद्धीिा राजमागग आहे. 

 
सतत भगवतंाबद्दल ऐकत राहिे (श्रवि भक्ती), सतत भगवतंाबद्दल बोलत राहिे (कीतगनभक्ती), 

सतत त्यािेि प्रितन करत राहिे (नामस्मरि), जो त्या भगवत्भक्तीत रंगून गेलेला आहे त्याच्या 
िरिाजवळ बसून त्यािी सेवा करिे (पािसेवन), भगवतंािी मनोभाव े पूजा करिे (अिगन), भगवतंाला 
श्रद्धापूवगक नमस्कार करिे (विंन), सद ग रंूच्या मठात प्रकवा मंचिरात सेवाभावाने िेह चझजविे (िास्य), 
भगवतं आपले भावचवश्व होिे (सख्य), आचि अखेर आपिि भगवत् स्वरूप होिे (आत्मचनविेन) हे ते नऊ 
टप्पे होत. 

 
श्रवि आहि कीतथि 

 
श्रविसाधना ही नवचवधा भक्तीिी स रुवात आहे. त मच्या कानावर सवगप्रथम काय पडते याला फार 

महत्त्व आहे. लहान म ले ज्या वातवरिात वाढतात तसे संस्कार त्याचं्यावर होतात. प्रारंभीि जर साधकाने 
सत्प रुषािें प्रविन प्रकवा कीतगन ऐकले तर त्यािी पारमार्पथक धारिा पारिशी राहते. त्याच्या मनात 
आध्यातचमक संकल्पनाबंद्दल थोडाही वैिाचरक गोंधळ राहत नाही. समथग तर श्रविाला खूप महत्त्व िेतात. 
सागंिारा म्हिजे सद ग रू आचि ऐकिारा म्हिजे सत् चशष्ट्य. ऐकिाऱ्यािा कान तयार असावा लागतो तर 
बोलिाऱ्यािी वािी तयार असावी लागते. संपूिग िासबोध हा ग रूचशष्ट्य संवाि आहे. समथांनी श्रोता आचि 
वक्ता यािंी फार मोठी आिारसंचहता या िोन भक्तीप्रकारात साचंगतली आहे. 

 
श्रवि मनापासून केले पाचहजे. केवळ एकिा ऐकून भागत नाही. समथग म्हितात- 
 



 
           

‘जेथे नाही चनत्य श्रवि। ते जािाव ेचवलक्षि। 
तेथे साधके येक क्षि। क्रमू नये सवगथा॥ 
जेथे नाही श्रविस्वाथग। तेथे कैं िा हो परमाथग। 
मागे केले चतत के वथेग। श्रविेचवि होये॥ 
सेचवलेि सेवाव ेअन्न। घेतलेचि घ्याव ेजीवन। 
तैसे श्रवि मनन। केलेचि कराव॥े’ 
 
ज्याप्रमािे शरीराला अन्नािी गरज आहे त्याप्रमािे मनािे वैिाचरक पोषि होण्यासाठी सद चविारािें 

सेवन घडायला हव.े केवळ ऐकत राहिे प रेसे नाही. जो वषान वष ेऐकत राहतो; पि त्यान सार आिरि 
करीत नाही त्याला समथग पढतमूखग म्हितात. श्रवि करताना साधकाने ‘आपि कशासाठी श्रवि करतो’ 
हा प्रश्न स्वतःच्या मनाला चविारावा आज चवज्ञानाने िूरिशगन, सीडी, कॅसेट याद्वारे श्रविािी भरपूर साधने 
आपल्या हाती चिलेली आहेत. श्रविािी एवढी उत्तम सोय पृर्थवीच्या पाठीवर पूवी कधीि नव्हती. पि आज 
करमिूक म्हिून प्रकवा सवय म्हिून मािसे न सत ऐकत राहतात.काचहजि माचहती गोळा करिे आचि 
लोकानंा सागंत राहिे या मयाचित हेतूने श्रवि करतात. ज्या हेतूने त म्ही श्रवि कराल तेवढे फळ पिरात 
पडेल. प्रविनकार होिे ही काही िासबोधािी खरी फलश्र ती नव्हे. समथांना मोक्षापेक्षा प्रकवा भगवत् 
प्राप्तीपेक्षा खालच्या िजािी फलश्र ती मान्यि नाही. ‘मोक्षचवि फलश्र ती। ती ि राशिेी पोथी।’ असे ते 
परखडपिे म्हितात. त्याचं्या मते कोित्या प स्तकाला गं्रथ म्हिायिे ते पहा- 

 
‘जेिे परमाथग वाढे। आंगी अन ताप िढे। 
भक्तसाधन आवडे। त्या नाव गं्रथ॥ 
जेिे ि के अधोगती। त्या नाव गं्रथ॥ 
जेिे धाचरष्ट िढे। जेिे परोपकार घडे। 
जेिे चवषय वासना मोडे। त्या नाव गं्रथ॥ 
जेिे होईजे पावन। त्या नाव गं्रथ॥’ 
 
ज्याच्या मनात काही वासना आहेत असा मािूस श्रवि करून ईश्वरप्राप्तीऐवजी मधेि क ठल्यातरी 

प्रलोभनाला बळी पडतो आचि भगवतंाला म कतो. म्हिनू प्रविन मनापासून ऐकाव े(effective listening) 
समथांच्या मते- १) कीतगनाला अथवा प्रविनाला वळेेवर पोहोिाव.े २) श्रवि करताना आपले मन इतस्ततः 
भटकू न िेता वक्त्याच्या चवषयावर कें चद्रत कराव.े ३) ऐकताना झोप प्रकवा कंटाळा येऊ नये. वक्त्यािे म दे्द 
नीट समजावनू घ्यावते. ४) श्रविापूवी खूप भोजन करू नये अथवा खूप पािी चपऊ नये. म्हिजे िेहधमािी 
आठवि होिार नाही. आचि मन एकाग्र व्हायला मित होईल. ५) मंचिरात अथवा सभागृहात श्रोत्यानंा 
डास, ढेकूि, चपसवा यािंा उपद्रव होिार नाही यािी काळजी आयोजकानंी घ्यावी. ६) काही म दे्द न पटले 
तर प न्हा श्रविाला जाऊ नये पि चतथेि बसून वक्त्याशी वािंग घालू नये. ७) ज्याच्या म खातून ऐकिार 
आहोत त्याच्याबद्दल मनात पूवगग्रह नसावा. ८) श्रवि करताना डोळ्यानंा सापं्रिाचयक की रतेिी झापडे 
नसावीत. आपल्या साधनेला पूरक असे चविार चजथून क ठून चमळतील ते उिार मनाने स्वीकारवते. 
सापं्रिाचयक की रतेम ळे भगवतंाचवषयी पे्रम वाढण्याऐवजी इतर संप्रिायाबद्दल दे्वष चनमाि होत राहतो. 

 
साधकाने श्रवि करताना आपल्या िेहापासून चविचलत होऊ नये यासाठी ग रूम ख श्रवि करावे. 

ज्या मािसाच्या जीवनात क ठेही आध्यात्म चिसत नाही, फक्त ब द्धीिा चवकास आचि भाषेिा फ लोरा चिसतो 



 
           

अशी प्रविने प्रकवा कीतगने ऐकून जीवनात कधीही पचरवतगन घडिार नाही. अनेकिा व्यावसाचयक वक्ता 
आपल्या प्रचतभेच्या बळावर श्रोत्यािंा ब द्धीभेि करू शकतो. त्याम ळे साधनेत खंड पडू शकतो प्रकवा आपि 
स्वीकारलेले साधन बरोबर आहे की नाही असा संिेह चनमाि होऊ शकतो. समथग म्हितात- 

 
‘येक वकृ्तत्व श्रविी पडे। तेिे जाले समाधान मोडे। 
केला चनश्चय चवघडे। अकस्मात॥ 
ते वकृ्तत्व त्यागाव।े जे माईक स्वभाव।े 
जेथे चनश्चयाच्या नाव।े स न्याकार॥ 
येक्या गं्रथे चनश्चय केला। तो ि जयाने उडचवला। 
तेिे संशयोचि वाढला। जन्मवरी॥ 
जेथे संशय त टती। होये आशकंाचनवृत्ती। 
अदै्वतगं्रथ परमाथी। श्रवि कराव॥े 
 
अनेकिा अज्ञान परवडते पि चवपचरत ज्ञान परवडत नाही. जसे आजारी मािसाला औषध न चिले 

तरी िालेले पि ि कीिे औषध चिले जाऊ नये. आज आध्यात्त्मक के्षत्रात अध्यात्म हा एक शकै्षचिक चवषय 
झाला आहे. पारमार्पथक प्रविने हा काही लोकािंा धंिा झाला आहे. सामान्य मािसाच्या मनात 
अध्यात्माचवषयी इतके अज्ञान असते की तो कोिाच्याही नािी लागू शकतो. म्हिून कीतगनभचक्तिा चविार 
करताना समथग ‘वक्ता असावा सािार। अन भवािा॥’ अशी ताकीि िेतात. 

 
अचलकडे पारमार्पथक के्षत्रात ब द्धीभेि करिारे प्रकवा साध संतािंी प्रनिानालस्ती करिारी अनेक 

प स्तके चनमाि होत आहेत. साधकाने अशा गं्रथाला ि कूनही हात लाव ूनये. यािा अथग समथग फक्त प्रविन 
प्रकवा कीतगन ऐकण्याला श्रवि म्हित नाहीत तर गं्रथवािनालािेखील श्रवि म्हितात. साधकाने फक्त 
संतािें वाङ् मय वािाव े प्रकवा अचधकारी साधकािे वाङ् मय वािाव.े मोक्ष प्रकवा ईश्वर प्राप्ती हे ज्याच्या 
जीवनािे ध्येय नाही अशा मािसाच्या म खातून आत्मज्ञान चमळवण्याच्या प्रयत्न करण्याला पूज्यपाि 
शकंरािायग म्हितात- 

 
‘वीिा या रूप सौंियग तंत्री वािन सौष्ठवम्। 
प्रजारंजन मातं्र तं न साम्राज्याय कल्पते॥ 
वाक् वैखरी शब्िझरी शास्त्र ंव्याख्यान कौशलम्। 
वैि ष्ट्यम् चवि षाम् तद्वत् भ क्तये न त  म क्त ये॥’ 
 
ज्यावळेी मन ष्ट्य करमिूक म्हिून ऐकत असतो प्रकवा साचहत्त्यक दृचष्टकोनातून ऐकत असतो तेव्हा 

ती श्रविसाधना ठरत नाही. ते शब्ि चवषयािे सेवन स रू असते. सागंिाऱ्या मािसािा रजोग ि त्याच्या 
वकृ्तत्वाद्वारे बाहेर पडत असतो. सागंिारा मन ष्ट्य जेव्हा जगत असतो तेव्हा ऐकिाऱ्यावर शक्तीपातासारखा 
प्रयोग होतो. म्हिनू सागंिारा चवरक्त असावा, त्यािे अंतःकरि भगवत् पे्रमाने ओसंडून भरून वाहाव.े 
सागंिे हा व्यवसाय (Profession) नसावा तर जीवनव्रत असाव.े (mission) प्रविन करिे हे त्यािे 
ज्ञानोत्तर कमग असाव ेप्रकवा ज्ञानप्राप्ती व्हावी म्हिून व्यावसाचयक असतो प्रकवा केवळ कलावतं असतो तेव्हा 
त्यािा सारा भर लोकानंा खूष करण्याकडे असतो. चवश्वस्त जर धार्पमक प्रवृत्तीिे नसतील तर केवळ गिी 
खेितो म्हिनू त्याि कीतगनकाराला बोलवत राहतील. संगीतािा अचतरेक चस्त्रयासंबंधीिे चवनोि या सवग 



 
           

गोष्टी साधकाला त्याच्या ध्येयापासून िूर नेतात म्हिनू कीतगनकारािे हे सवग टाळाव.े आपल्याला लोकानंा 
क संिेश द्यायिा आहे प्रकवा जीवनािे एखािे सूत्र सागंायिे आहे यािे भान कीतगनकाराला असले पाचहजे. 
आपल्या बोलण्यािे समाजावर चवपचरत पचरिाम होऊ शकतात हे त्याने ध्यानात घ्याव ेसमथग म्हितात- 

 
‘साडूंन िेव सवगज्ञ। नािामध्ये व्हाव ेमग्न। 
ते प्रत्यक्ष चवघ्न। आडव ेआले॥ 
येक मन ग ंतले स्वरी। कोिे प्रितावा श्रीहचर। 
बळेचि धरूचनया िोरी। चशश्र षा घेतली॥ 
श्र ंघचरक नवरचसक। यामधे साडंाव ेयेक। 
चस्त्रयचिकािें कौत क। विूग नये की॥ 
लावण्य चस्त्रयािें वर्पिता। चवकार बाचधजे तत्त्वता। 
धाचरष्टापासून श्रोता। िळे तत्काळ॥ 
म्हिऊन ते तजाव।े जे बाधक साधका स्वभाव।े 
घेता अंतरी ठसाव।े ध्यान चस्त्रयािें॥’ 
 
कीतगनािा अथवा प्रविनािा मूळ हेतू समाजात भचक्तभाव वाढविे, लोकाचं्या मनात भगवतंाबद्दल 

पे्रम चनमाि करिे हा आहे. समथांच्या शब्िात सागंायिे झाल्यास- 
 
‘आपि अवचित मरोन जाव।े मग हचरभजन कोिे कराव।े 
याकारिे हचरभजनास लावाव।े बह त लोक॥ 
आम चि प्रचतज्ञा ऐसी। काही न मागाव ेचशष्ट्यासी। 
आपिामागे जगचिशासी। भजत जाव’े 
 
समथांनी कीतगनकारानंा आिखी काही महत्त्वाच्या सूिना चिल्या आहेत. १) चनरूपिात चनरूपिािे 

प्रचतपािन करताना सग ि मतूीिा उच्छेि होईल असे म दे्द माडूं नयेत. २) समोर ज्या प्रकारिा श्रोता बसला 
असेल त्या पद्धतीने चनरूपि कराव.े समोर सासंाचरक लोक असतील तर सग ि कथा सागंावी. ३) 
भगवतंाच्या नाम आचि रूपात तल्लीन होऊन जोषपूिग कथा करावी. ४) सागंिारा मी नसून भगवतंि बोलतो 
आहे आचि मी चनचमत्तमात्र आहे असा नम्रभाव हवा. 

 
एवढ्या चवस्तारपूवगक आचि बारकाईने समथांनी श्रवि आचि कीतगन भचक्तिे चवविेन केले आहे. 
 

िामसाधिा आहि पादसेवि 
 
महाराष्ट्रात संत नामिेवापासून अगिी अचलकडच्या गोंिवलेकर महाराजापंयंत सवगि संतानंी 

नामसाधनेिा प रस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील बऱ्याि संतानंी हचरपाठािे अभगं चलहून नाममहात्म्य 
गायले हे. खरे तर श्रवि आचि कीतगन यातून नामसाधक जन्माला यावा. सगळे संत सवगकाळ नामात 
असत. 

 



 
           

नामसाधना अत्यंत वैज्ञाचनक आचि शास्त्रश द्ध साधन मागग आहे. आपले मन सतत चविार करीत 
असते. प्रत्येक चविारापाठीमागे काहीतरी इच्छा असते. जेवढे चविार जास्त तेवढा मानचसक ताि वाढतो. 
चविार जेवढे चिशाहीन जास्त तेवढे मनािे संत लन ढळत जाते. एका अथाने चविार हा चवद्य तप्रवाह आहे 
तर मन त्यािी बॅटरी आहे. नामस्मरि भक्ती ही व्होल्टेज स्टॅचबलायझरसारखी आहे. चविारािंा प्रवाह 
चनयचंत्रत आचि चनयचमत करण्यािे काम नामस्मरि करते. नामाम ळे चित्त त्स्थर होते. प्रपंिातील चवचवध 
चवषयािें प्रितन करण्यात मनािी खूप शक्ती खिग होते. गरज म्हिून मन चविार करत नाही तर सवय म्हिनू 
चविार करीत राहते. सगळेि चविार हे महत्त्वािे नसतात. नामसाधनेम ळे चविारािंी जागा नाम घेते. 
त्याम ळे आपोआप चविारािंी संख्या कमी होते. 

 
अन ग्रहीत साधकाने सद ग रंूनी चिलेल्या मंत्रािा जप करिे याला नामसाधना म्हितात. असा जप 

रोज चकती माळा करावा असा प्रश्न साधकाच्या मनात चनमाि होतो. त्यावर समथग म्हितात- 
 
‘स्मरि िेवािे कराव।े अखंड नाम जपत जाव।े 
नामस्मरिे पावाव।े समाधान। 
चनत्य नेम प्रातःकाळी। माध्यानकाळी सायंकाळी। 
नामस्मरि सवगकाळी। करीत जाव॥े 
िालता बोलता धंिा कचरता। खाता जेचवता स खी होता। 
नाना उपभोग भोचगता। नाम चवसरो नये॥’ 
 
आता सवगकाळ नामात राहिे शक्य आहे का? समथांच्या मते आपि आपले प्रत्येक कमग भगवतंाच्या 

अन सधंानात कराव.े तसेि आपले प्रत्येक कमग भगवतंाला अपगि कराव.े ही गोष्ट भगवत् गीतेतही भगवतंाने 
वारंवार साचंगतली आहे. म्हिजे कमगही बंि पडत नाही आचि उपासनातही घडत राहते. मात्र भगवतं कता 
आहे हा भाव प्रामाचिक असावा. तसेि कमग भगवतंाला अपगि केल्यावर फळािी अपेक्षा बाळगू नये. अशा 
भक्तािा सवग ससंार भगवतं िालवतो असे भगवत् गीता म्हिते. 

 
नामस्मरि भक्तीच्या शवेटी समथांनी नामािी फलश्र ती साचंगतली आहे. ते म्हितात- 
 
‘नामे संकटे नासती। नामे चवघ्ने चनवारती। 
नामस्मरिे पाचवजेती। उत्तम पिे॥ 
भतू चपशाच्च नाना छंि। ब्रह्मचगऱ्हो ब्राह्मिसमंध। 
मंत्रिळ नाना खेि। नामाचनष्ठ ेनासती॥ 
नामे होये उत्तम गती। अंतकाळी॥’ 
 
नामास्मरिाम ळे संकटे नाहीशी होतात यािे िोन अथग आहेत. पचहल्या अथान सार साधक जेव्हा 

नामात सतो तेव्हा त्याला सकंट हे संकट वाटत नाही. त्याला साधनेतून जे बळ प्राप्त होते त्याम ळे तो त्या 
संकटावरती मात करतो. यािा अथग संकट असून नसल्यासारखे होते. आचि ि सरा अथग भगवतं संकट 
खरोखरि िूर करतो. संत मीराबाई प्रकवा लंत विेाबाई याचं्यावर चवषप्रयोग होऊन िेखील त्या वािल्या. 
चवचवध संताचं्या िचरत्रात ते सतत नामात असताना भगवतंािे त्यािें संकट िूर कसे केले याच्या चवचवध 
कथा आपल्याला ऐकायला चमळतात. 



 
           

नामसाधनेिा आिखी एक चवशषे म्हिजे सवग समाजातील सवग लोकानंा नामािा अचधकार आहे. 
काही साधन मागािा सवांना अचधकार नसतो पि नामािे तसे नाही. उलट त म्ही जर नाम घेत असाल तर 
त म्हाला अन्य कोित्याही साधन मागािा अवलंब करण्यािी गरज नाही. न सत्या नामाने मन ष्ट्य तरून जातो 
असे समथग ठासून सागंतात. िेह ठेवताना म खात भगवतंािे नाव याव ेअसे प्र्तेयकाला वाटते. याबाबतीत 
समथांिे स्पष्ट मत असे होते की जो सतत भगवतंाच्या नामात राहतो त्यालाि अतंकाळी भगवंताच्या नामािे 
स्मरि होईल. अंतकाळी अिानक भगवतंािे नाव म खात येिार नाही. त्यासाठी नामसाधनेिा संस्कार हवा 
प्रकवा अभ्यास हवा. 

 
पािसेवन भक्तीमध्ये समथग अखंड नामात राहण्यािी सोपी य क्ती सागंतात. सद ग रू प्रकवा सत्प रूष 

सतत नामात सतात. त्यािंी सेवा करण्याच्या चनचमत्ताने सतत त्याचं्या सहवासात राहता येईल. पचरिामतः 
त्यािंी स्पंिन साधकाला जीवनपचरवतगनास मित करतील. अशा जीवन जगिाऱ्या मािसाच्या सहवासात 
जीवन जगण्यािी कला आत्मसात करता येईल. पािसेवन म्हिजे केवळ सद ग रंूिे पाय िाबिे नव्हे तर 
सद ग रंूच्या सहवासात राहून त्यािंी अवस्था प्राप्त करून घेिे होय. समथग म्हितात- 

 
‘पािसेवन तेचि जािाव।े कायावािामनोभाव।े 
सद ग रूिे पाय सेवाव।े सद गतीकारिे॥ 
सद ग रूकृपेचवि काही। भवतरिोपाव तो नाही। 
याकरिे लवलाही। सद ग रू। सकळ सारासारचविारू। 
परब्रह्मािा चनधारू। अंतरी बािे॥’ 
 
येथे िेहाने सेवा करिे प्रकवा िेहब द्धी सोडिे म्हिजे सद ग रंूिे काचयक पािसेवन झाले. सद ग रंूनी 

चिलेल्या मतं्रािा वािीने जप करीत राहिे हे वाचिक पािसेवन होय. तर मनाने अखंड सद ग रंूिे अथवा 
भगवतंािे प्रितन करिे हे मानचसक पािसेवन होय. वािीने क िािीही प्रनिा न करिे प्रकवा क िािेही 
अंतकरि न ि खविे हे िेखील वाचिक पािसेवन म्हिता येईल. राजा भरताने प्रभ  रामिंद्राचं्या पाि कानंा 
राज्यचभषेक करून १४ वष ेराज्यकारभार साभंाळला हे पािसेवन भक्तीिे उत्कट उिाहरि सागंता येईल. 
संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात आिायोपासना समजावनू सागंताना सिग रंूिी जी 
उपासना साचंगतली ते पािसेवन भक्तीिे चवविेन होय. मग मात्र चशष्ट्याला केवळ त्या पािसेवन भचक्तने 
अदै्वत बोध प्राप्त होऊ शकतो. असे समथग रामिास म्हितात. 

 
पूजा कशी करावी? 

 
साधारितः प्रहिू क ट ंबात जन्माला आलेल्या प्रत्येकाच्या घरात परंपरेने िालत आलेले िेव 

असतात. या िेवािी पूजा करिे याला समथग अिगन भक्ती म्हितात. 
 
भगवान रामकृष्ट्ि परमहंस कालीमातेिी पूजा करीत तेव्हा ते कालीमातेशी आचि कालीमात 

त्याचं्याशी संभाषि करीत असत. सतं नामिेव िेखील पंढरपूरच्या पाडं रंगाशी आत्मसंवाि करीत. संत 
ज्ञानिेवानंा चवठ्ठलाच्या िशगनाने चकती आनंि होत असे. चवठ्ठलासमोर उभे राहून भारावलेल्या त्स्थतीत 
त कोबाराय म्हितात-  

 



 
           

‘स ंिर ते ध्यान उभे चवटेवरी। कर कटेवरी ठेवोचनया॥ 
मकर क ं डले तळपती श्रविी। कंठी कौस्त भ मिी चवराचजतसे॥ 
त ळसी हार गळा कासें चपताबंर। आवडे चनरंतर हेिी ध्यान॥ 
त का म्हिे माझे हेिी सवग स ख। पाहीन श्रीम ख आवडीने॥’ 
 
आपि तीथगके्षत्री िेवािे िशगन घेताना आपले अंतःकरि भरून येते. परंत  घरातील िेवािंी पूजा 

करताना तसा भाव चनमाि होत नाही. वस्त तः आपल्या भावपूिग पूजेने आपि घरातील िेवामंध्येही ते चिव्य 
तेज चनमाि करू शकू. मात्र त्यासाठी यथासागं पूजा केली पाचहजे. अनेकिा पूजा करिे हा एक याचंत्रक 
उपिार होऊन जातो. आपि धातूच्या मूतीिी पूजा करीत नसून प्रत्यक्ष भगवतंािी सेवा करत आहोत, असा 
भाव असायला हवा. आपल्या वैयचक्तक जीवनात जसे स्वतःच्या िेहाला सगळे उपिार करावसेे वाटतात 
त्याप्रमािे भगवतंाच्या मूतीला प्रत्यक्ष भगवतंािे शरीर समजून चवचवध उपिार अपिग करिे ही अिगन भक्ती 
होय. आपल्याला उत्तम वसे्त्र आचि अलंकार वापरावसेे वाटतात मग भगवतंाला िेखील िागंल्या पिाथांिा 
नैवदे्य िाखवावा. आपि गरम पाण्याने स्नान करतो मग भगवतंाला िेखील िागंल्या पिाथांिा नैवदे्य 
िाखवावा. आपि गरम पाण्याने स्नान करतो मग भगवतंाला िेखील गरम पाण्याने स्नान घालाव.े अशा 
पद्धतीने यथासागं पूजा घडावी. 

 
अनेकिा भगवतंासाठी खूप करावसेे वाटते पि आर्पथक ि बगलतेम ळे आपि ते करू शकत नाही. 

काही िेवस्थानात प जाऱ्याखेंरीज कोिालाही आत प्रवशे नसतो. पि आपल्या मनात तर त्या िेवािी पूजा 
करावीशी वाटते पि प्रत्यक्षात तसे करता येत नाही. अशावळेी समथग मानसपूजा करण्यािा सल्ला िेतात. 
आपल्या पे्रमास्पिािी अथवा आपल्या सद ग रंूिी अशा प्रकारिी मानसपूजा प्रत्येकाला करता येते. समथग 
िासबोधात म्हितात- 

 
‘मने भगवतंास पूजाव।े क्लपून सवग ही समपाव।े 
मानसपूजेिे जािाव।े लक्षि ऐसे॥ 
जेजे आपिास पाचहजे। ते ते क्लपून वाचहजे। 
येिे प्रकारे कीजे। मानसपूजा॥’ 
 
मानसपूजा म्हिजे भागवा-भागवी नव्हे प्रकवा तडजोड नव्हे. चजथे आपल्याला मनाप्रमािे यथासागं 

पूजा करता येत असेल चतथे प्रत्यक्ष पूजाि करायिी. पि चजथे प्रत्यक्ष पूजा शक्य नसेल चतथे मानसपूजा 
साचंगतली हे. मानसपूजेत जर तीव्र भाव असले तर प्रत्यक्ष पूजेिे श्रये त्यातून प्राप्त होऊ शकते. 

 
वांदि भक्ती 

 
अध्यात्मात अंहकाराच्या चवसजगनाला अपचरचमत महत्त्व आहे. भगवतं आचि सद ग रू या िोन जागा 

आत्मचवसजगनाच्या आहेत. निी ज्याप्रमािे सागरात चवलीन होते प्रकवा वृक्षािी बी जशी भमूीत चवलीन होते 
तसे भक्ताने भगवतंात आचि चशष्ट्याने सद ग रूमध्ये चवलीन व्हाव.े विंन भक्ती हा त्यािाि एक प्रकार आहे. 
प्रत्येक जि स्वतःला मोठा समजत असतो. विंन भक्तीमध्ये ि सऱ्यािे मोठेपि स्वीकारण्यािी प्रचक्रया 
असते. नमस्काराने आपोआप नम्रता अंगी येते. त्यासाठी पैसे खिग कराव ेलागत नाहीत. पूजेसाठी तरी 
चनिान सामग्री लागेल. पि नमस्कारासाठी काय लागते? समथग म्हितात- 



 
           

‘नमस्कारा ऐसे नाही सोपे। नमस्कार करावा अनन्यरूपे। 
नाना साधनी साके्षपे। कासया चसिाव॥े’ 
 
वारकरी संप्रिायात एकमेकानंा नमस्कार करण्यािी पद्धत आहे. हा अंहकार चवसजगनािाि एक 

मागग आहे. न सते नमस्कार स्वीकारीत राहून काही महाराज कसे अहंकारी होतात ते आपि पाहतो. चशष्ट्य 
जेव्हा भावपूिगतेने प्रकवा अनन्यतेने सद ग रंूना नमस्कार करतो तेव्हा सद ग रंूिा वात्सल्यभाव जागा होतो. 
समथग म्हितात- 

 
‘साधक भाव ेनमस्कार घाली। त्यािी प्रिता साधूस लागली। 
स गम पंथे नेऊन घाली। जेथील तेथे॥’ 
 
समथांनी विंन भक्ती सागंताना एक महत्त्वािे सूत्र साचंगतले िेवाला नमस्कार करताना सवग 

िेवताबंद्दल आपल्या मनात सारखाि पूज्य भाव सावा. म ळात आपला नमस्कार एखाद्या व्यक्तीला प्रकवा 
मूतीला नसून त्या व्यक्तीमधील प्रकवा मूतीमधील चवशषे ग िाला नमस्कार असतो. एखािा वारकरी 
चजतक्या श्रदे्धने िेहू आळंिीला जातो तेवढ्याि श्रदे्धने त्याने गािगापूर आचि सज्जनगडाला जाव.े आपल्या 
सद ग रंूना चजतक्या श्रदे्धने प्रिाम करतो त्याि श्रदे्धने अन्य संप्रिायातील सत्प रुषानंा प्रिाम केला पाचहजे. 
विंन करताना मनात िूजाभाव नसावा. आपला नमस्कार त्या आकाराला नसून अचधष्ठान िैतन्याला आहे 
यािे भान हव.े म्हिजे सापं्रिाचयक की रता वा भक्तामंध्ये िैवत बिलले म्हिून परस्परामंध्ये तेढ नसेल. 
समथग म्हितात- 

 
‘या कारिे सवग िेवासंी। नमस्काराव ेअत्यािरेसी। 
अचधष्ठान माचनता िेवासंी। परम सौख्य वाटे॥’ 
 

दास्य आहि सख्य 
 
भक्त भगवतंावर जेव्हा पे्रम करतो तेव्हा तो भगवतंाशी नाते जोडतो. या नातेसंबंधानंा भाव असे 

म्हितात. मी भगवतंािी पत्नी आहे आचि भगवतं माझा पती आहे या नातेसबंधंाला मध राभाव असे 
म्हितात. मीराबाईने मध राभाव ेश्रीकृष्ट्िािी प्राप्ती करून घेतली. ग लाबराव महाराजािंा िेखील मध राभाव 
होता. पि ते स्वतःला ज्ञानेश्वर कन्या म्हिवनू घेत. रामकृष्ट्ि परमहंसानंी िेखील मध राभावाने साधना 
केली. भक्त जेव्हा स्वतःला आई मानतो आचि भगवतंाला आपला प त्र मानतो तेव्हा त्याला वात्सल्यभाव 
म्हितात. रामकृष्ट्ि परमहंसानंी वात्सल्यभावाने रामािी आराधना केली तेव्हा त्यानंा रामािे बालरूपात 
िशगन झाले. समथांनी मात्र िास्य आचि सख्य हे िोन भाव जोपासले. िास्यभावात भक्त स्वतःला भगवतंािा 
िास समजत असतो. तर सख्यभावामध्ये तो स्वतःला भगवतंािा चमत्र मानत असतो. पौराचिक वाङ् मयात 
हन मंत हे िास्य भक्तीिे तर अज गन हे सख्य भक्तीिे उिाहरि समजले जाते. 

 
िास्यभाव हा अहंकाराच्या चवसजगनास त्यंत पूरक ठरतो म्हिून सवगि संतानंी स्वतःला भगवतंािे 

िास म्हिवनू घेतले. समथग स्वतःला रामािा िास मानीत. आजीवन त्यानंी रामिास्य केले. मीराबाई 
स्वतःला श्रीकृष्ट्िाचं्या िरिािंी िासी म्हिनू घेते. त काराम महाराज तर म्हितात- ‘तरीि जन्मा याव।े िास 
चवठ्ठलािे व्हाव।े’ भगवतंािे िास्य करायला चमळिार असेल तर त काराम महाराज वारंवार जन्म घ्यायला 



 
           

तयार आहेत. िास्य भक्तीमध्ये मी भगवतंािा िास आहे असा अखंड भाव असतो. त्याम ळे िेवाच्या िारात 
प्रकवा सद ग रंूच्या मठात हलकी सलकी कामे करताना कमीपिा वाटत नाही. िास्यभावात केवळ 
भगवतंािीि नव्हे तर भगवतंाच्या सवग भक्तािंी स्यरूपात सेवा करावयािी असते. म्हिजे सेवनेे अंहकार 
वाढिार नाही. समथग म्हितात- 

 
‘सकळािें कराव ेपारपत्य। आल्यािे कराव ेआचतर्थय। 
ऐसी ही जािावी सत्य। सातवी भक्ती॥ 
विने बोलावी करूिेिी। नाना प्रकारे स्त तीिी। 
अंतरे चनवती सकळािंी। ऐसे विाव॥े’ 
 
असा भाव ठेवल्यास अंहकाराला थाराि चमळिार नाही. भक्त २४ तास चवनम्र भावात राहील. 

समथांनी िास्यभाव वाढवम्यासाठी जागोजागी मारुती मचंिरे स्थापन केली. लोकािंी अशी धारिा असते 
की ि बळ्या लोकानंी अथवा चनब गद्ध लोकानंी िास्य भक्ती करावी. पि िास्य भक्तीसाठी प्रचसद्ध असलेले 
हन मान ‘ब चद्धमता ं वचरष्ठम्’ होते आचि पराक्रमाच्या बाबतीत अत लनीय होते. समथांनी स्थापन केलेल्या 
हन मंतािे एक वैचशष्ट्ट्य होते. िाफळला एक हन मान रामासमोर आहे तर एक रामापाठीमागे आहे. जो 
हन मान रामासमोर आहे तो िास्यभावात हात जोडून उभा आहे तर रामापाठीमागील हन मान वीर मारुती 
प्रकवा प्रताप मारुती म्हिून ओळखला जातो. त्याच्या पायाखाली राक्षस आहे. यािा अथग क ठे िास्य 
करायिे आचि क ठे पराक्रम करायिा याला मयािा आहेत. िास्यभाव खरा चवकचसत झाला म्हिजे 
अहंकारािा वारा लागिार नाही. 

  
सख्य भक्तीिे विगन करताना समथांच्या प्रचतभेला एक वगेळा बहर आला. सख्य भक्तीमध्ये भक्त 

भगवतंाशी आत्यंचतक एकरूप होतो. समथग विगन करतात- 
 
‘िेवासी परम सख्य कराव।े पे्रम प्रीतीने बाधंाव।े 
आठव ेभक्तीिे जािाव।े लक्षि ऐसे॥ 
िेवास जयािी अत्यंत प्रीती। आपि वताव ेतेिे रीती। 
येिे कचरता भगवतंी। सख्य घडे नेमस्त॥ 
आपि तैसेचि वताव।े आपिाचस तेि आवडाव।े 
मनासाचरखे होता स्वभाव।े सख्य घडे नेमस्त॥’ 
 
पे्रमाम ळे भगवतं भक्ताच्या आधीन होतो. िशग भक्तािे विगन करताना ‘ऋिी िेव हा भक्ती भाव े

जयािा’ असे समथग विगन करतात. भक्त िास्य करत राहतो; पि भगवतंाकडून काही मागत नाही. 
भगवतंाने काही चिले तरी त्स्वकारत नाही. या सगळ्यािा भगवतंावर चवलक्षि पचरिाम होतो. तो भक्तािा 
प्रमधा होतो. मग नाथाघरी पािी भरायला अथवा जनाबाईिी ल गडी ध वायला त्याला संकोि वाटत नाही. 
किाला सारर्थयािा प त्र म्हटले तरी राग येत असे; पि भगवान कृष्ट्ि अज गनाच्या रथािे सारथी होतात. 
सख्य भक्तीमध्ये भगवतं भक्तीसाठी काय करत नाही? समथग म्हितात- 

 
‘भके्तव जे जे मनी धराव।े िेव ेते ते आपिचि कराव।े 
तेथे वगेळेपि भावाव ेन विे किा॥  



 
           

मनी धराव ेते होते। चवघ्न अवघेचि नासोन जाते। 
कृपा केचलया रघ नाथे। प्रचित येते॥’ 
 
सख्य भक्तीतील पे्रमािे एक वैचशष्ट्ट्य आहे. नारि ज्याला प्ररमपे्रम म्हितात ते हेि होय. अशा 

पे्रमात भक्त प्रत्येक गोष्ट भगवतंाला वडेल अशीि करत राहतो. भक्ताला स्वतःिी आवडचनवड चशल्लक राहत 
नही. व्यवहारात जो आपल्या मनासारखे वागतो त्याच्या आपि पे्रम करतो. स्वतःिे मन प्रकवा स्वतःच्या 
आवडी-चनवडी चशल्लक नसिे हे खरे पे्रमािे लक्षि आहे. येथे भक्त भगवतंाला चप्रय होण्यासाठी सतत 
धडपडत असतो आचि त्यािी ही धडपड पाहून भगवतं त्याच्याशी कायमिा बाधंला जातो. ‘माझे सवग जावो 
त झे नाम राहो। हाचि माझा भावो अंतरीिा।’ हा भक्तीिी अवस्था असते. पे्रमाच्या यज्ञात तो स्वतःच्या 
इच्छािंी आह ती िेतो. केवळ अशाि भक्तासाठी भगवतं सगळी कामे सोडून धावत जातो. समथग म्हितात- 

 
‘िेवाच्या सख्यात्त्वासाठी। पडाव्या चजवलगासंी त टी। 
सवग अपाव ेसेवटी। प्राि तोचह विेावा॥ 
आप ले आवघेचि जाव।े परी िेवासी सख्य राहाव।े 
ऐसी प्रती जाव ेभाव।े भगवतंी लावावी॥ 
िेव म्हचिजे आप ला प्राि। प्रािासी न कराव ेचनवाि। 
परम प्रीतीिे लक्षि। ते हे असे॥ 
ऐसे परम सख्य धचरता। िेवास लागे भक्तािी प्रिता। 
पाडंव लाखाजोहरी जळता।चववरद्वारे काचढले॥’ 
 
एखािी गोष्ट मनाचवरुद्ध घडली तरी भक्ताच्या मनात भगवतंाचवषयी चवकल्प चनमाि होत नाही. खरे 

तर मनाचवरुद्ध घडले असे म्हिायला त्यािे स्वतःिे मन क ठे चशल्लक आहे? िेवािी इच्छा हीि इच्छा असते. 
जे घडते ते भगवतंाच्या इच्छेने घडते आचि आपल्या कल्यािािे घडते अशी भक्तािी श्रद्धा असते. त्याम ळे 
तो कधी चवपचरत तकग  करत नाही. ज्ञानेश्वर महाराज म्हितात- 

 
‘माचळये जेवतूी नेले। तेवतेू चनवातंिी गेले। 
त्या पाचिया ऐसे केले। होवावजेी॥’ 
 
पाण्याला स्वतःिी आवड-चनवड काही नसते. पािी उसाच्या वाफ्यात सोडा नाहीतर चमरिीच्या 

वाफ्यात सोडा. आचि भक्तीिी मजा अशी की एवढा जो भगवतंाशी अनन्य होतो त्यािे कधीही अकल्याि 
होत नाही. उलट असा भक्त िीघगकाळ कीर्पतरूपाने उरतो. 

 
आत्महिवेदि भक्ती 

 
आत्मचनविेन भक्ती ही ज्ञानप्रधान आहे. येथे भक्त भगवतंाशी एवढा एकरूप होतो की भक्त आचि 

भगवतं याचं्यातील दै्वत संप ष्टात येते. भक्तीतून ज्ञान जन्माला येते ते असे. म्हिून समथांनी िासबोध 
लेखनासाठी अनेक गं्रथ वािले. पि ज्ञानप्राप्तीसाठी त्यानंी भक्ती केली. त्यानंा अभ्यासाने ज्ञान प्राप्त झाले 
नाही. अभ्यासाने माचहती चमळते. ज्ञानासाठी भगवतंािी कृपा हवी प्रकवा सद ग रंूिी कृपा हवी. समथग 
म्हितात- 



 
           

 
‘रघ नाथभजने ज्ञान जाले। रघ नाथभजने महत्त्व वाढले। 
म्हिौचनया त वा केले। पाचहजे आधी॥  
जे नेिव ेप रािी। जेथे चसिल्या विेवािी। 
तेचि ता येचि क्षिी। बोधीन ग रूकृपे॥ 
पाचहले नसता संस्कृती। रीग नाही मऱ्हाष्ट गं्रथी। 
हृिई वसल्या कृपामतूी। सद ग रूस्वामी॥ 
आता नलगे संस्कृत। अथवा गं्रथ प्राकृत। 
माझा स्वामी कृपेसचहत। हृियी वसे॥’ 
 
िोखामेळा, गोरा क ं भार, रोचहिास िाभंार या संतानंी केव्हा अभ्यास केला? कशािा अभ्यास 

केला? केवळ भक्तीतून त्यानंा ज्ञान प्राप्त झाले. भगवतं ज्ञानस्वरूप आहे. भक्ती करताना भगवतंाशी एकरूप 
झालेला भक्त आपोआप भगवतंाप्रमािे ज्ञानस्वरूप होतो. आत्मचनविेन भक्तीमध्ये भक्तािे अत्स्तत्त्वि चशल्लक 
राहत नाही. समथग प्रश्न चविारतात- 

 
‘येक म ख्य परमेश्वरु। ि सरी प्रकृती जगिाकारू। 
चतसरा आपि कैिा िोरू। आचिता मधे॥’ 
 
वस्त तः फक्त भगवतंालाि अत्स्तत्त्व आहे आचि आपि भगवतंाच्या अत्स्तत्त्वािा एक चहस्सा 

आहोत. अहंकाराम ळे प्रकवा िेहब द्धीम ळे आपि आपले स्वतःिे स्वतंत्र अत्स्तत्त्व प्रस्थाचपत करतो. वस्त तः 
या स्वतंत्र अत्स्तत्वाच्या संकल्पनेम ळेि आपल्या वाट्याला नाना ि ःख येतात. समथग म्हितात- 

 
‘आपि चमर्थया साि िेव। िेव भक्त अनन्यभाव। 
या विनािा अचभप्राय। अन भवी जािती॥ 
या नाव आत्मचनविेन। ज्ञाचनयािें समाधान। 
नवमे भक्तीिे लक्षि। ते हे चनरोचपले॥’ 
 
अशाप्रकारे श्रवि भक्तीच्या डोंगरावर उगम पावलेली नवचवधा भक्तीिी गंगा आत्मचनविेनाच्या 

सागरात चवलीन होते. समथांिा भक्तीयोग ज्ञानपयावसानी आहे. 
 
दासबोधातील ज्ञाियोग  

 
गं्रथराज िासबोधामध्ये ज्ञानमागांिी ििा करताना समथांनी जीव, जगत् आत्मा आचि ब्रह्म यािंा 

चविार केला आहे. समथांच्या मते आत्मा आचि ब्र्हम हे िोन वगेवगेळे नाहीति. आत्मा म्हिजे सोपाचधक 
ब्रह्म होय. ब्रह्माला शरीरािी उपाधी प्राप्त झाली म्हिून त्याच्या त्या अंशाला आत्मा असे म्हटले जगतािा 
चविार करताना समथग प्रारंभी पूवगपक्ष म्हिून जगतािे अत्स्तत्त्व स्वीकारतात. मात्र अखेर चसद्धातं सागंताना 
अजातवाि सागंनू जग झालेि नाही असे म्हितात. जीवाला अत्स्तत्वि नाही. फक्त ब्रह्म अत्स्तत्वात आहे. 
जीव जर ब्रह्मामध्ये चवलीन झाला तर आत्माही उरत नाही आचि जगही राहत नाही. एकिा जीव जगत 



 
           

आचि आत्मा या चतन्हींिा चनरास झाल्यावर ब्रह्म हा शब्ि वापरण्यािे प्रयोजनि उरत नाही. जीवाने ब्रह्मात 
चवलीन होण्याच्या प्रचक्रयेला समथग आत्मचनविेन असे म्हितात. 

 
समथांिे बह संख्या चशष्ट्य ब्रह्मिारी होते. ते ज्ञानमागािी कास धरून होते. त्याम ळे अशा चशष्ट्यानंी 

चविारलेसे बरेिसे प्रश्न ज्ञानमागासंबधंीिे होते. समथांनी िासबोधात आत्मा चनरुपि, अंतरात्मा चनरूपि, 
अंतरिेव, अंतःकरि येक, मायोद भव, त्स्थती, पंिप्रलय, तत्त्व चनरूपि, स्थूल पंिमहाभतू, सूक्षम 
पंिमहाभतू, सूक्षम पिंमहाभतू माया ब्रह्मचनरूपि, चवमलब्रह्म, श द्धज्ञान, ब्रह्मपावन, शून्यत्त्व चनरसन, 
दै्वतकल्पना चनरसन या नावािे जे चवचवध समास चलचहले आहेत, त्यात ज्ञानमागािी ििा आहे. श्रीमद 
िासबोधात आत्मा हा शब्ि काही चठकािी ब्रह्म या अथाने आला आहे तर काही चठकािी मन या अथाने 
आला आहे. शरीराच्या सहवासात आत्म्याला स खि ःख भोगाव ेलागते, असे जेव्हा समथग म्हितात तेव्हा 
आत्मा हा शब्ि मन या अथाने ते वापरतात. ब्रह्माला स खही नाही आचि ि ःखही नाही कारि ते 
आनंिस्वरूप असून स ख-ि ःखािे साक्षी आहे. 

 
ज्ञानमागात समथग पंिीकरि प्रचक्रया आचि महावाक्य चववरि याला फार महत्त्व िेतात. शास्त्रामध्ये 

असा संकेत आहे की संसाचरक मािसाने कमग आचि भक्ती या मागाने जाव ेतर संन्याशाने ज्ञान प्रकवा ध्यान 
मागाने जाव.े महावाक्यािे चवचवरि संन्याशानेि कराव ेहे सागंताना समथग म्हितात- 

 
‘महावाक्यािा चविारू। तेथे संन्यासीि अचधकारू॥’ 
िैवी कृपेिा जो नरू। तो ही चववरोन पाहे॥’ 
 
िासबोधामध्ये तत्त्वझाडा, तत्त्वचनरास प्रकवा तत्त्वािंा चनवाडा असे शब्िप्रयोग वारंवार येतात. हे 

सारे शब्िप्रयोग वारंवार येतात. हे सारे शब्िप्रयोग पंिीकरि प्रचक्रयेिे आहेत. आपले हे शरीर वगेवगेळ्या 
स्थूल आचि सूक्षम तत्त्वािें चमश्रि आहे. समथांनी िेहािे परृ्थयक्करि करून एकूि ८२ तत्त्व ेसाचंगतली आहेत. 
ही ८२ तत्त्व ेनाचशवतं असून जड आहेत. हे सगळे स्पेअर पाटगस् एकत्र ज ळून आपल्याला जीविशा प्राप्त 
झाली. तत्त्वझाडा म्हिजे केर समजून ही सवग ८२ तत्त्व ेझाडून टाकिे होय. तत्त्वचनरास म्हिजे िेखील ही 
सारी तत्त्व े बाजूला सारून अंतस्थ िेतन्यािा शोध घेिे होय. तत्त्वािंा चनवाडा म्हिजे िेखील धान्य 
चनवडताना खडे बाजूला टाकतो तद्वत परमात्मा चनवडताना ही तत्त्व े खड्याप्रमािे फेकून िेिे म्हिजे 
तत्त्वािंा चनवाडा पंिीकरिामध्ये चवचवध कोष्टकाद्वारे १७ व्या िशकात समथांनी या ८२ तत्त्वािें चवविेन केले 
असून ज्या ब्रह्माच्या अचधष्ठानावर ते काम करतात ते ब्रह्म हेि माझे खरे स्वरूप आहे ही पिंीकरि प्रचक्रया 
होय. ‘अहं ब्रह्मात्स्म’ हे महावाक्य असून त्यािे चववरि करावयािे म्हिजे आत्मचनविेनाद्वारे मी िेह, मन 
अथवा इंचद्रय नसून आनंिस्वरूप ब्रह्म आहे. हे जािून घ्यावयािे आहे. समथग म्हितात- 

 
‘पाहाता िेहािा चविार। अवघा तत्त्वािंा चवस्तार। 
तत्त्व ेतत्त्व झाचडता ंसार। आत्माि उरे॥ 
आपिासी ठावचि नाही। येथे पाहािे नलगे काही। 
तत्त्व ेठाईिा ठाई। चवभागून गेली॥ 
बाधंली आहे तो गाठंोडी। जो कोिी चविारे सोडी। 
चविार पाहाता ही गाठंोडी। आडळेना॥ 
तत्त्वािें गाठंोडे शरीर। यािा पाहता चविार। 



 
           

येक आत्मा चनरंतर। आपि नाही॥’ 
 
आपि या तत्त्वानंाि स्वतःिे खरे अत्स्तत्त्व समजतो. चित्ताच्या या िशलेा िेहब द्धी असे म्हितात. 

ही सारी तत्त्व ेनश्वर असून ज्या ब्रह्माच्या अचधष्ठानावर गोळा होऊन ती जीविशा चनमाि करतात ते ब्रह्म हे 
माझे खरे स्वरूप आहे. या बोधाला आत्मब द्धी असे म्हितात. िेहब द्धी असते तेव्हा ब द्धी इंचद्रयाचं्या आधीन 
असते आचि इचंद्रय चवषयाचं्या आधीन असतात. आत्मब द्धीमध्ये ब द्धी आत्मस्वरूपाशी लीन असते आचि 
इंचद्रय ब द्धीच्या आजे्ञत असतात. िेहब द्धीिा पगडा असलेल्या मािसाला इंचद्रये चवषयाचं्या चिशनेे फरफटत 
ओढत नेतात. त्याम ळे जेवढी वासना जास्त तेवढी फरपट जास्त याउलट आत्मब द्धीच्या पातळीवर जीवन 
जगिारा मािसू इंचद्रये ताब्यात ठेवतो आचि शास्त्राला अन सरून वासनािंा चनयचंत्रत भोग घेतो. त्यािे 
मानचसक सतं लन िागंले राहते. 

 
ज्ञानमागात आपले पंिभौचतक शरीर, पाि ज्ञानेंचद्रये, पाि कमेंचद्रये, पाि चवषय आचि अंतःकरि 

पंिक यािंी चिचकत्सा केली जाते. केनोत्प्नषिामध्ये हीि ििा आहे. ऋषी प्रश्न चविारतात- 
 
‘केनेचषतं पतचत पे्रचषतम् मनः। 
केन प्रािः प्रथमः प्रचैत य क्तय। 
केनोचषता ंवािचमना ंविंचत। 
िक्ष ः श्रोतं्र कउ िेवो य नचक्त॥’ 
 
कोिाच्या सते्तने पे्रचरत होऊन आपले मन, आपले प्राि, आपली वािी, आपले डोळे काम करतात? 

कारि आध चनक वैद्यकशास्त्राने हे चसद्ध केले आहे की स्क टरिे जसे वगेवगेळे भाग असतात तशी आपली 
सवग इंचद्रये प्रकवा अवयव आपल्या शरीरािे चनरचनराळे भाग असून त्यानंा स्वतंत्र अत्स्तत्व नाही. स्वतंत्रचरत्या 
हात काही काम करू शकिार नाहीत प्रकवा पाय िालू शकिार नाहीत. मन आचि आत्मा यांच्याशी जोडले 
गेल्याम ळे त्यानंा िेतना प्राप्त होते. समथग म्हितात- 

 
‘तस्मात् चविार करावा। िेव कोि तो वोळखावा। 
आपला आपि शोध घ्यावा। अंतयामी॥ 
आपि आपि शोध घेता। आपली तो माईक वाता।  
तत्त्वातंी उरले तत्त्वता। चनग गि ब्रह्म॥ 
चववकेे िेहाकडे पाचहले। तो तत्त्व ेतत्त्व वोसरले। 
आपि काही नाही आले। प्रत्ययासी॥’ 
 
ही सारी तत्त्व ेजड आहेत. ती एकचत्रत आल्यावर ब्रह्मािे प्रचतप्रबब त्यातील ब द्धी तत्त्वात पडते. 

त्याम ळे िेहाला ‘मी जीव आहे’ असा बोध प्राप्त होतो. याला समथग सग ि चनग गि कालवले असे म्हितात. 
जड आचि िेतन याचं्या चमश्रिातून िेतनािा स्वीकार करिे आचि जडािा चनरास करिे यालाि 
आत्मचनविेन म्हितात. अत्यतं तकग श द्ध पद्धतीने समथग तत्त्वािंा चनरास कसा करतात ते पाहा- 

 
‘माझे शरीर ऐसे म्हितो। तरी तो जाि िेहावगेळािंी तो। 
मन माझे ऐसे जाितो। तरी तो मनचह नव्हे॥ 



 
           

पाहता िेहािा चविार। अवघा तत्त्वािंा चवस्तार। 
तत्त्व ेतत्त्व झाप्रडता ंसार। आत्माि उरे॥ 
आपिासी ठावाचि नाही। येथे पाहािे नलगे काही। 
तत्त्व ेठाईिा ठाई। चवभागून गेली॥’ 
 
आपि बोलताना माझे मन म्हितो यािा अथगि मी म्हिजे मन नव्हे. मन माझ्याहून चनराळे आहे. 

मग हा मी कोि? याि पद्धतीने माझे शरीर, माझा हात, माझा पाय असे आपि म्हित असताना माझा 
म्हिजे नेमका क िािा प्रकवा मी म्हिजे चनचश्चत कोि यािा शोध घेतला पाचहजे. या प्रचक्रयेलाि समथग 
आत्मचनविेन म्हितात. 

 
पांचभूताांचा हिरास 

 
आपले शरीर पृर्थवी, आप, तेज, वाय  आचि आकाश या पािािें चमश्रि आहे. माझ्या शरीराला वजन 

आहे. माझ्यातील हे जडत्व म्हिजे माझ्यातील पृर्थवीतत्त्व होय. व्यवहारात आपि राहतो त्या भमूीला पृर्थवी 
असे म्हितात. पि पंिीकरिात प्रत्येक वस्तूच्या जडत्वासा पृर्थवी असे म्हितात. माझे शरीर जसे जड आहे 
तसे त्यामध्ये रक्त, लाळ, रेत, मूत्र, घाम हे िेखील आहेत. याला आपतत्त्व असे म्हितात. शरीरात 
ओलसरपिा आहे म्हिून हाडे लवचिक आहेत. ता पृर्थवी जड आहे, आप मृिू आहे म्हिजे िोघामंध्ये िेतना 
नाही. तरी शरीर हालिाल करते. शरीरातील या जडत्वािंा चनरास करून िेतना तत्त्वाशी मला एकरूप 
व्हावयािे आहे. 

 
माझ्यामध्ये उष्ट्िता िेखील आहे. तापमापक लावल्यास ९७ ते ११० चडग्री या तापमानात मी जगत 

असतो. चनरोगी अवस्थेत माझे तापमान ९७ चडग्री सें. प्रकवा ९८ चडग्री से. असते. यािा अथग माझ्या शरीरात 
तेज िेखील आहे. शरीरातील उष्ट्ितेला तेज म्हितात. मी २४ तास श्वसोच्छछ वास करीत असतो. 
भोजनानंतर मी ढेकर िेतो. पि वाय िा त्याग करतो. यािा अथग माझ्या शरीरात वाय तत्त्व िेखील आहे. ता 
तेज आचि वाय  ही िोन्ही तत्त्व े जड आहेत. त्यानंा जाचिव नाही. स्वतःिी ब द्धी नाही. मग क िाच्या 
अचधष्ठानावरती त्यािें कायग िालते. माझ्या शरीरात २४ तास रक्ताचभसरि स रू असते. आता पोकळी आहे 
म्हिून रक्त धाव ू शकते. वारा येऊ जाव ू शकतो. यािा अथग त्याला धावायला आत आकाश आहे. पि 
आकाश चकतीही सूक्षम असले तरी त्याला स्वतःिी िेतना नाही. ज्या पंिमहाभतूानंी माझे शरीर बनले आहे, 
त्या सवांिे जडत्व प्रकवा नश्वरत्व लक्षात घेऊन ज्या ितैन्यापासून त्यांना पे्ररिा चमळते ते िैतन्य ब्रह्मािे 
असून तेि माझे खरे स्वरूप आहे. हे जािनू घ्यावयािे आहे. यालाि शकंरािायग आत्मषट् कात 
‘प्रििानंिरूप चशवोऽहम्’ म्हितात. 

 
ज्या पद्धतीने पंिमहाभतूािंा चनरास केला त्याि पद्धतीने पाि ज्ञानेंचद्रये आचि पाि कमेंचद्रये यािंा 

चनरास करता येईल. १) हात २) पाय ३) ग ि ४) चशस्न ५) जीभ ही पाि कमेंचद्रय होत तर १) नाक २) 
रसना ३) डोळे ४) त्विा ५) कान हे पाि ज्ञानेंचद्रय होत. ही िाही इचंद्रये पंिभौचतक असल्याम ळे जड 
आहेत. चशवाय माझ्या िेहािे ते स्पेअर पाटगस् आहेत ते आपि यापूवीि पाचहले. एखाद्यािा हात प्रकवा पाय 
कापला गेला तरी तो चजवतं राहतो. यािा अथग हात आचि पाय हे काही माझे खरे अत्स्तत्व नाही. 

 
 



 
           

हवषयाचा अन् अांतःकरि पांचकाचा हिरास 
 
१) शब्ि २) स्पशग ३) रूप ४) रस आचि ५) गधं हे पाि चवषय असून ज्ञानेप्रद्रयाचं्या आचि 

कमेंचद्रयाचं्याद्वारे आपि या चवषयािें सेवन करत राहतो. पि हे चवषयिेखील माझे खरे स्वरूप नाही. 
कारि बालपिी ज्या शब्िािंा आश्रय घेतो ते चवद्याथीिशते चवसर्पजत होतात. तारुण्यातील शब्ि चवषय 
चनराळा तर म्हातारपिािा शब्ि चनराळा. तारुण्यातील शब्िात आशावाि आचि उत्साह भरलेला असतो तर 
वृद्धापकाळच्या शब्िात चनराशा आचि चनत्ष्ट्क्रयता भरलेली असते. बालपिी मातेच्या रूपािे आकषगि असते. 
तरुिपिी वगेळीि रूपे आकषूगन घेतात. म्हतारपिी कशाति स्वारस्य वाटत नाही. यातील कोिते चविार 
म्हिजे माझे खरे स्वरूप आहे? हे सारे सतत बिलत आहे पि कोिते तरी तत्त्व त्स्थर आहे. म्हिून हा 
बिल चतथे नोंिवला जातो. माझ्यातील आत्मतत्त्व प्रकवा ब्रह्मिैतन्य त्स्थर आचि शाश्वत असल्याम ळे त्याच्या 
अचधष्ठानावर मला या पचरवतगनािा बोध होतो. 

 
१) अंतःकरि २) मन ३) ब द्धी ४) चित्त ५) अहंकार यानंा अंतःकरि पंिक म्हितात. याला माझे 

सूक्षम शरीर असे िेखील म्हितात हे सूक्षम शरीर वैिाचरक अथवा वासनात्मक असून वाय रूप आहे. हे 
चविारतरंग तरी कायम असतात का? बालपिी मन चनरागस असते तरूिपिी मनाच्या आकाशात 
चवकारािें ढग जमा होतात. वृद्धपकाळी मन संशय भीती यानंी ग्रस्त असते. िायग राजनीश म्हितात-
“बेईमान बालक चमलना म श्कील है। ईमानिार ब ढा चमलना म चश्कल है। प्रजिगी इतनी बेईमानी चसखा िेती 
है चजसकी कोई हि नही। ” मन हळूहळू चवकारग्रस्त होत जाते पि संतािे मन चकतीही वय वाढले तरी 
चनरागस आचि चनष्ट्पाप असते. यािे कारि संत सगळे व्यवहार आत्म्याच्या प्रकवा भगवतंाच्या अन सधंानात 
करतात सामान्य मन ष्ट्य िेह, मन, आचि इचंद्रय यानंाि आपले खरे अत्स्तत्व मानून त्याच्या आधीन होतो. 
त्याम ळे मनासारखे घडले की स ख आचि मनाचवरुद्ध घडले की ि ःख अशा दं्वद्वात आय ष्ट्यभर राहतो. आपले 
आत्मस्वरूप प्रकवा ब्रह्म दं्वद्वातीत आहे. 

 
एखाद्या मृत िेहािी चिरफाड करावी त्याप्रमािे समथग पंिमहाभतूािंी अचधक चिरफाड करतात 

उिाहरिाथग पृर्थवी तत्त्वामध्ये हाडे, मासं त्विा, नाडी, रोम या पाि घटकािंा अतंभाव करतात प्रकवा 
आपामध्ये रेत, रक्त, लाळ, मूत्र आचि घाम यािंा अंतभाव करतात. अशा पद्धतीने अचधकाचधक चवश्लेषि 
करीत समथग ८२ तत्त्व ेशोधून काढतात. िेहािे स द्धा स्थूल, सूक्षम, कारि आचि महाकारि असे िार प्रकार 
ते पाडतात. तत्त्वाचं्या संख्येला फार महत्त्व नाही कारि ज्ञानिेवानंी ३६ तत्त्व ेसाचंगतली तर समथांनी ८२ 
तत्त्व े साचंगतली तत्त्व े म ळाति सापेक्ष असल्याम ळे त्यािंी संख्या बिलत राहिार. मात्र ब्रह्म हे 
एकमेवाचद्वतीय सत्य असल्याम ळे शकंरािायांपासून चववकेानंिापयंत सवगि संतानंी ब्रह्मािे सारखेि विगन 
केले आहे भगवत् गीतेपासून तो िासबोधापयंत आत्म्यािी प्रकवा ब्रह्मािी जी चवचवध लक्षिे साचंगतली आहेत 
त्यामध्ये संतामंध्ये क ठेही मतभेि नाही. साधकाने इंचद्रयािें चनयमन करून मन सतत आत्मस्वरूपाच्या 
अन सधंानात ठेवनू आपल्या मूळ स्वरूपािा शोध घ्यावा ही अंतयात्रा हेि ज्ञानमागािे रहस्य आहे. ही यात्रा 
फार सोपी नाही, खडतर आहे. पि सततच्या प्रयत्नाने आचि वैराग्याने साधक यशस्वी होऊ शकतो.  

 
सोऽिां बोध आहि अखांड ध्याि 

 
याचठकािी एक महत्त्वािी गोष्ट लक्षात ठेवली पाचहजे की केवळ ८२ तत्त्व नश्वर आहेत आचि ब्रह्म 

फक्त शाश्वत आहे हे बौचद्धक स्तरावर समजावनू घेण्याने भागिार नाही. त्यािी प्रत्यक्ष अन भतूी घ्यावी 



 
           

लागेल. त्यासाठी उपासनेच्या चिव्यातून जाव ेलागेल. पंचिकरिाच्या या प्रचक्रयेसाठी समथांनी िासबोधात 
िोन प्रकारच्या साधना साचंगतल्या, १) सोऽहं साधना २) अखंड ध्यानािी साधना कोष्टक तयार करिे, ती 
समजावनू घेिे हा भाग अत्यंत स्थूल आहे. त्याने मेंिूला जरा व्यायाम होईल आचि आपल्याला ज्ञान 
झाल्यािा खोटा आभास चनमाि होईल. साधना मािसाला सूक्षमात नेते. ब्रह्म अत्यंत सूक्षम असल्याम ळे 
त्याच्या प्राप्तीसाठी सूक्षमातूनि जाव ेलागेल. 

 
समथांनी श्रीमद िासबोधात सतराव्या िशकातील पािव्या समासात सोऽहं साधना साचंगतली 

आहे. त्याला अजपाजप प्रकवा अजपा गायत्री स द्धा म्हितात. सोऽहं साधना ही मनाला सूक्षमात नेिारी 
प्रचक्रया आहे. या प्रचक्रयेन सार साधकाला एके चठकािी शातं बसाव ेलागते. त्यािे मन चविाराबंरोबर भरकटू 
न िेता लक्ष आपल्या श्वासाकडे ठेवायिे आहे. आपि जर मोठ्याने सूक्षम श्वास घेतला तर सः असा ध्वनी 
होतो. आचि श्वास बाहेर सोडला तर हं असा ध्वनी होतो. आपल्याला श्वासात अनेक चवकार भरले 
असल्याम ळे आपल्याला हा सोऽहं नाि ऐकू येत नाही. आपल्या मनाने एवढी ध्वनी प्रिूषिे लावनू घेतली 
आहेत की दृष्ट्य जगातील या चवचवध स्पंिनात सोऽहं ध्वनी ग िमरून गेला आहे. म्हिून समथग 

 
‘येकातंी उगेचि बैसाव।े तेथे हे समजोन पाहाव।े 
अखंड घ्याव ेसाडंाव।े प्रभजंनासी। 
धचरता सो साडंीता हं। अखंड िाले सोऽहं सोऽहं।’ 
 
असे म्हितात. आपल्या वृत्ती जेव्हा शातं झाल्या असतील प्रकवा मन जेव्हा पूिग चनर्पविार झाले 

असेल तेव्हा सोऽहं ध्वनी ऐकू येईल. अशा पद्धतीने चिवसातून काही काळ म द्दाम वळे काढून सोऽहं साधना 
करावी लागेल. सततच्या प्रयत्नाने या साधनेला एक खोली प्राप्त होईल. त्याबरोबर मनात सोऽहं बोध ठसत 
जाईल. एकिा सोऽहं बोध ठसला म्हिजे जपािी याचंत्रकता संपून जाईल. सोऽहं हे महावाक्य आहे. आचि 
महावाक्याबद्दल समथग म्हितात- 

 
‘महावाक्य उपिेश भला। परी त्यािा जप नाही बोलीला। 
तेथींिा तो चविारिी केला। पाचहजे साधके॥’ 
 
आपि िेह नसून ब्रह्म आहोत यािे जर सतत भान ठेवले तर आपले सगळे व्यवहार बिलून 

जातील. स्वामी चववकेानंि म्हिायिे ‘जर शतेकऱ्याला कळले की तो ब्रह्म आहे तर तो आिशग शतेकरी 
होईल. जर एखाद्या कामगाराला कळले की आपि ब्रह्म होत तर तो पाट्या टाकल्यासारखे काम करिार 
नाही. म्हिून विेातंािा हा चविार िेशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोिला पाचहजे’ समथांच्या मते ही सोऽहं 
साधना िालू आहेि. आपि फक्त प्रयत्नपूवगक ते ऐकायिे आहे. म्हिून सोऽहं जपाला अजपाजप म्हितात. 
समथग सागंतात- 

 
‘ऐसी ही जपा सकळासी। परंत  कळे जाित्यासी। 
सहज साडंोनी सायासी। पडोिी नये॥ 
सहज िेव असतिी असे। सायासे िेव फ टे नासे। 
नाचसवतं िेवासी चवश्वासे। ऐसा कवि ॥’ 
 



 
           

समथांनी िशक १४ समास ८ मधे अखंड ध्यानािी साधना साचंगतली आहे. मी िेह नसून आत्मा 
आहे हा चनयम जसा मला लागू आहे तसा सवग जगाला लागू नाही का? माझ्याप्रमािेि यच्चीयावत जीवसृचष्ट 
परमात्मस्वरूप आहे. जीवनात मला अनेक लोकाशंी व्यवहार कराव े लागतात. जर मी परमात्म्याशी 
व्यवहार करतो आहे अशी धारिा असेल तर ि सऱ्याला फसवता येईल का? माझ्या एका डॉक्टर चमत्राने 
त्याच्या हॉत्स्पटलमध्ये गोंिवलेकर महाराजािें मंचिर बाधंले आहे. पेशटंच्या प्रत्येक कॉटजवळ जपािी 
माळ आचि महाराजाचं्या प्रविनािे प स्तक ठेवले आहे. पेशटं तपासण्याच्या खोलीत त्यानंी पाटी लावली 
आहे. ‘माझ्यासमोर बसलेला प्रत्येक पेशटं प्रत्यक्ष महाराज आहेत असे समजून मी त्याला तपासत असतो.’ 
अशी भावना असल्यास रुग्िाकडून खोटे पसेै घेतले जातील का? म्हिून समथग म्हितात की सवांच्या 
अंतयामी परमात्मा पाहण्यािी ही साधना अखंड करता येईल हेि अखंड ध्याने होय आचि या ध्यानासाठी 
डोळे चमटण्यािी गरज नाही. सद ग रू चिगंबरिास महाराज म्हित असत- ‘मला उघड्या डोळ्यानंी ध्यान 
करिारा मन ष्ट्य हवा आहे अखंड सावधनता हेि अखंड ध्यान होय.’ श्रीमद िासबोधात समथग म्हितात- 

  
‘प्राचिमात्री जगिातंरे। म्हिोचन राखावी अंतरे। 
िाता भोक्ता परस्परे। सकळ काही॥ 
िेव वतगतो जगिातंरी। तोचि प ले अंतरी। 
तै्रलोकीिे प्राचिमात्री। बरे पाहा॥ 
अंतरचनष्ठ जो प रूष। तो अंतरचनष्ठेने चवशषे। 
जगामध्ये जो जगिीश। तो तयास वोळखे॥  
नयनेचि पाहावा नयन। मने शोधाव ेमन। 
तैसाचि हा भगवान। सकळा घटी॥ 
अखंड ध्यानािे लक्षि। अखंड िेवािे स्मरि। 
यािे कळता चववरि। सहजचि घडे॥’ 
 
साधक जेव्हा एकीकडे सोऽहं बोध ठेवले आचि ि सरीकडे सवगत्र परमात्मा बघेल तेव्हा हळूहळू 

त्याच्या लक्षात येईल की या जगात फक्त ते ब्रह्मि अत्स्तत्वात आहे. िेह मन आचि इंचद्रय याचं्या 
पातळीवरील आपले अत्स्तत्व केवळ भासमान आहे. जर प्रत्येकाच्या अंतयामी असलेल्या ब्रह्मतत्त्वािे 
अन सधंान असेल तर अचभव्यक्तीतील भेि व्यवहाराप रते पाळले जातील, त्या भेिाच्या प्रभती उभ्या राहिार 
नाहीत. अचभव्यक्ती कशीही असली तरी त्याम ळे आत्मस्वरूप ि चषत होत नाही. समथग म्हितात- 

 
‘ब्रह्मिािे ब्रह्म ते सोवळे। शूद्रािे ब्रह्म ते वोवळे। 
ऐसे वगेळे आगळे। तेथे असेचिना॥ 
उंि ब्रह्म ते रायासी। नीि ब्रह्म ते पचरवारासी। 
ऐसा भेि तयापासी। म ळीि नाही॥’ 
समथांनी तर भजनािी व्याख्या केली आहे- 
‘भेटो कोिी येत नर। धेड महार िाभंार। 
त्यािे राखआव ेअंतर। या नाव भजन॥’ 
 
सगळ्याि संतानंी भक्तीमागात अशा प्रकारिा अदै्वत बोध चनमाि केला. ज्ञानिेवानंी िेखील प्रत्येक 

जीवात भगवतं पाहिे यालाि भक्ती म्हटले आहे. संकीिगता, जातीभेि, सापं्रिाचयक की रता, चवदे्वष या सवग 



 
           

गोष्टींना कोित्याही संतानंी पाप्रठबा चिला नाही. सामाचजक एकात्मतेिी ही परंपरा ज्ञानिेवापंासून 
समथांपयंत सगळ्या संतानंी जतन केली. सवांिी अंतरे राखून भजन साधले. 

  
जोपयंत जािीव, तोपयंत अज्ञािच 

 
समथांनी भक्तीमागांमध्ये ज्याप्रमािे अखंड नामस्मरि साचंगतले. त्याप्रमािे ज्ञान मागात अखंड 

ध्यान साचंगतले. अंतयामी अखंड सोऽहंिा बोध आचि बाहेर अखंड परमात्मस्वरूपािा बोध ठेवायला समथग 
सागंतात. परमात्मस्वरूप अव्यक्त, अर्पित्य, चनःशब्ि, चनःसंग असे आहे. साधक जेव्हा परमात्मस्वरूपािे 
प्रितन करतो तेव्हा तो व्िैतात असतो. पि परमात्मस्वरूप तर अव्िैत आहे. त्यािे प्रितन करता येत नाही. 
पि म्हिून स्वतःला चवसरून परमात्म्यािे स्मरि कराव े लागेल. परब्र्ाला जािताना ‘मी परब्र्ाला 
जाितो आहे.’ ही वृत्ती चशल्लक ठेवनू िालत नाही. लौचकक व्यवहारातील सगळे अन भव िेहब द्धीच्या 
पातळीवरील असतात. असे अन भव घेताना मन पूिगपिे मावळाव ेलागते. वृत्तीशनू्य झाल्याचशवाय त्यािी 
अन भतूी येिार नाही. मन मूळात येकिेशी आहे आचि परमात्मस्वरूप जािण्यासाठी मनाच्या साहाय्याने 
केलेला प्रत्येक उपाय हा अपाय ठरिार आहे तर परमात्मस्वरूप कल्पनातीत आहे. मग परमात्म्यािे प्रितन 
कराव ेतरी कसे? 

 
िशक ७ समास ७ मधे समथग म्हितात की परमात्मस्वरूप चनर्पवकल्प स्वरूपािे प्रितन करतो’ असे 

कतेपि प्रकवा अशी वृत्ती चशल्लक ठेवू नये. ध्यानािी साधना करावी पि ‘मी ध्यान करतो आहे ही वृत्ती टाकून 
द्यावी’ साधन िेह करतो आहे आचि मी काही िेह नाही असे समजून आपली भचूमका अकतेपिािी ठेवावी. 
जोपयंत जािीविेा प्रातं आहे तोपयंत अज्ञानि आहे. मला ज्ञान झाले ही जािीवस द्धा चशल्लक राहू नये. 
आत्मस्वरूपािे विगन करता येत नाही ते अन वाच्य आहे. कारि आत्मिशगनात ब्र्ािा अन भव घेिारा 
ब्र्ामध्ये चवलीन होऊन जातो. केवळ आत्मस्वरूप चशल्लक राहते. ब्र्ान भवाच्या वळेी साधक सपूंिग 
वृत्तीशून्य प्रकवा चनःष्ट्कंप, चनःस्पंि, चनःशब्ि होतो. या त्स्थतीत तो अन भवत असलेल्या अवस्थेिे विगन करू 
शकत नाही. ज्यावळेी तो विगन करू लागतो त्यावळेी अन भवािी अवस्था संपलेली असते. त्यािी स्मृती 
चशल्लक असते. एखािा मन ष्ट्य गाढ झोपला असताना आपि जर त्याला चविारले की काय गाढ झोपला 
वाटते तर त्या मािसाने या प्रश्नािे काय उत्तर द्यावे? तो जर हो म्हिाला तर यािा अथग तो गाढ झोपलेला 
नाही. सकाळी उठल्यानंतर रात्रभर चमळालेली चवश्रातंी त्याला जािवले व गाढ झोपेिी त्याला आठवि 
होईल. तथाचप जागेपिी गाढ झोपेिे केलेले विगन कधीही पचरपूिग असिार नाही. ब्र्ान भवाच्या अन भवािे 
िेखील असेि आहे. समथग म्हितात- 

  
‘शब्िाकचरता कळे अथग। अथग पाहता शब्ि वथेग। 
शब्ि सागें ते यथाथग। परी आपि चमर्थया॥ 
शब्िाकचरता वस्त  भासे। वस्त  पाहाता शब्ि नासे।  
शब्ि फोल अथग असे। घनवटपिे॥ 
शब्ि बोलोचन राहे। अथग शब्िापूवीि आहे। 
या कारिे न साहे। उपमा तया अथासी॥ 
भसू साडूंन कि घ्यावा। तैसा वाच्याशं त्यजावा। 
कि लक्षयाशं लक्षावा। श द्ध स्वान भाव॥े’ 
 



 
           

भावनाचं्या अचभव्यक्तीिे शब्ि हे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. पि परमात्मस्वरूपािे विगन करताना 
शब्ि फार तोकडे पडतात. आत्मज्ञानािे विगन शब्िाद्वारे पूिगपिे करता आले नाही तरी त्यािी थोडी झलक 
प्राप्त होऊ शकते. बोलून कळत नाही आचि बोलल्याचशवाय कळत नाही असे त्यािे यथाथग विगन समथग 
करतात. यासाठी वाच्याशं आचि लक्षयाशं या िोन शब्िािंा प्रयोग समथग करतात. वाच्याशंामध्ये केवळ 
शब्िाथग असतो तर लक्षयाशंामध्ये त्यािे ममग असते. पारमार्पथक गं्रथािे न सते श्रवि केल्याने वाच्याशं कळेल 
पि त्यािे मनन चितंन केल्याने लक्षयाशंािे ज्ञान होईल. म्हिून श्रविाबरोबर मनन, प्रितन आचि चनिीध्यास 
या पायऱ्या समथग सागंतात. 

 
ज्ञािोत्तर भक्ती 

 
महाराष्ट्रातील सवगि संतानंी अदै्वतबोधािा स्वीकार केला. परंत  हा अदै्वत बोध भक्तीतून जन्माला 

आला. म्हिून सवग संतानंी ज्ञानोत्तर भक्तीही साचंगतली. ज्ञानी मािसानंी सामान्य मािसानंा मागगिशगन 
करावयािे असते. असे मागगिशगन करताना स्वतः प्रत्यक्ष साधना करून आिशग ठेवावा लागतो. मला ज्ञान 
झाले तेव्हा भक्तीिी गरज नाही अशी भचूमका जर मागगिशगन करिाऱ्याने ठेवली तर सामान्य मन ष्ट्य ही भक्ती 
करिार नाही म्हिनू समथग सागंतात. 

 
 ‘प्रकृतीसारखे िालाव।े परी अंतरी शाश्वत वोळखाव।े 
सत्य होऊन वताव।े लोकाऐंसे॥ 
चशष्ट्यास न लावती साधन। न करचवती इदं्रीय िमन। 
ऐसे ग रू अडक्यािे तीन। चमळाले तरी त्यजावे॥’ 
 
समथांनी या चठकीिी तकािा वापर करून एक स ंिर म द्दा माडंला. मािसाला जरी ज्ञान झाले 

असले तरी तहान, भकू लागते. आपले कोि आहे, परके कोि आहे लक्षात येते. मग भजन केले तरी 
चबघडले क ठे? ज्ञान झाले म्हिून संसार काही सोडला नाही, मग भक्तीि का सोडायिी? उलट समथांच्या 
मते एखािा ज्ञानी मन ष्ट्य ज्ञानानंतर भक्ती सोडून िेईल तर त्याला लोकसंग्रहाच्या कायात यश चमळिार 
नाही. जर ज्ञान आचि भक्ती या िोन शक्ती एकत्र आल्या तर लोकसंग्रह आचि समाज संघटन यामध्ये त्याला 
यश येईल समथग म्हितात- 

 
‘चनग गिी ज्ञान जाले। म्हिोन सग ि अलक्ष केले।  
तरी ते ज्ञाते नागवले। िोप्रहकडे॥ 
नाही भक्ती नाही ज्ञान। मधेि पैसावला अचभमान। 
म्हिौचनया जपध्यान। साडूंि नये॥ 
साडंील सग ि भजनासी। तरी तो ज्ञाता परी अपेसी। 
म्हिौचनया सग िभजनासी। साडूंचि नये॥’ 
 
अनेकिा केवळ ज्ञानमागाने अहंकार वृद्धी होऊ शकते. भक्तीमध्ये सारे काही भगवतंाच्या कृपेने 

घडत असल्यािा भाव असतो. त्याम ळे अहंकारािा धोका टळतो. समथग म्हितात- 
 
‘रघ नाथ स्मरोचन कायग कराव।े ते तात्काळचि चसद्धी पावे। 



 
           

कता राम हे असाव।े अभ्यातंरी। 
मी कता ऐसे म्हिसी। तेिे तू कष्टी होसे। 
राम कता म्हिता पावसी। येश कीती प्रताप॥’ 
 
अहंकाराम ळे सत्कमांवर प्रकवा उपासनेवर बोळा चफरवला जातो. जे पिरात पडायला पाचहजे ते 

पडत नाही. ज्याला धमगसंस्थापनेिे कायग करावयािे आहे, लोकानंा सन्मागाला लावायिे आहे त्याने 
भक्तीमागािी कास धरावी. म्हिजे सामान्य मािसािी सोय होते. शकंरािायग अदै्वतवािी होते, तरी िेखील 
त्यानंी चवचवध िेविेवतािंी स्तोत्र रिली ती यासाठीि. समथांनी िेखील करूिपोटी ज्ञानात्तर भक्ती 
स्वीकारली. 

 
श्रीमद् दासबोधातील राजकारि 

 
समथग रामिास केवळ संत नव्हते तर आिायग िेखील होते. आिायंवर धमगससं्थापनेिी फार मोठी 

जबाबिारी असते. सामान्य मािसाला चक्रयाशील करण्यािे उत्तरिाचयत्व त्याचं्यावर असते. मानवी 
जीवनाला सवागीि चविार त्यानंा करावा लागतो. म्हिून समथांनी आपल्या संप्रिायात ज्ञानोत्तर 
भक्तीबरोबर राजकारिािा िेखील अंतभाव केला, समथग संप्रिायािी ित ःसूत्री प ढीलप्रमािे होती- 

 
 ‘म ख्य हचरकथा चनरूपि। ि सरे ते राजकारि। 
चतसरे ते सावधपि। सवग चवषयी॥ 
िवथा अत्यंत साके्षप। फेडाव ेनाना आके्षप। 
अन्याये थोर अथपा अल्प। क्षमा करीत जाव॥े’ 
 
वस्त तः आपली सगळी िैवते राजकरिी होती. समथांिे सिग रू रामिंद्र हे तर राजघराण्यातलेि 

होते. त्याम ळे राज्यकारभार िालवण्यासाठी राजनीचतिा अवलंब करून ि ष्टािें चनिालन करिे हे त्यािें 
चवहीत कमगि होते. समथांच्या काळात यावनी सते्तने प्रहि स्थानात अत्यािारािंा कळस गाठला होता. 
अशावळेी प्रहिंूिे स्वतंत्र प्रसहासन चनमाि होिे आवश्यक होते. त्यासाठी छत्रपती चशवाजी महाराजानंी 
आपल्या मातेच्या पे्ररिेने आचि चपत्याच्या छ पा पाप्रठब्याने स्वराज्याच्या कायाला प्रारंभ केला होता. 
चशवछत्रपतींिे अनेक नातलग यावनी िाकरीत ग तंले होते. त्यानंा स्वराज्याच्या कायात ओढण्यात 
महाराजानंा यश आले नाही. अशा वळेी जनसामान्याचं्या मनात चशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्य 
संस्थापनेच्या कायाचवषयी चवश्वासािी भावना चनमाि करिे आवश्यक होते. समथांनी नेमके ते काम केले 
आचि त्यासाठी राजकारिािा संप्रिायात अंतभाव केला. श्रीमद िासबोधात राजकारिासबंंधीिे तीन 
समास येऊन जातात. १) िशक ११ समास ५ २) िशक १८ समास ६ ३) िशक १९ समास ९ श्रीमद 
िासबोधात राजकारि हा शब्ि २७ वळेा येऊन गेला आहे. याखेरीज राजकारि शब्िािा प्रयोग नाही पि 
राजकारिािा आशय प्रकवा सूिना आहे अशा अनेक ओव्या आढळतात. उिाहरिाथग- 

 
‘करिे असेल अपाये। तरी बोलोन िाखव ूनये। 
परस्परेिी प्रत्यये। प्रचितीस आिावा॥  
नष्टास नष्ट योजाव।े वािाळास वािाळ आिवे। 
आपिावरी चवकल्पािे गोव।े पडोचि नेिी॥ 



 
           

धटासी आिवा धट। उद्धाटासी पाचहजे उद्धट। 
खटनटासी खटनट। अगत्य करी॥’ 
 
याखेरीज िासबोधात िात यािी लक्षि नावािे तीन समास आहेत. त्या समासातील व्यवहार 

िात यािी चशकवि राजकारिी प ढाऱ्याला उपयोगी पडिारी आहे. समथांच्या िासबोधेतर वाङमयात तर 
राजकारिािे संिभग खूपि येतात. 

 
उिाहरिाथग-  
 
‘ब डाला औरंग्या पापी। ग्लें च्छ संहार जाला। 
मोचडली माचंडली के्षते्र। आनंिवनभ वनी॥ 
ब डाले सवगही पापी। प्रहि स्थान बळावले। 
अभक्तािा क्षयो जाला। आनंिवनभ वनी॥’ 
 
या ओव्यामंध्ये राजकरि हा शब्ि क ठेही नसला तरी तत्कालीन राजकारिािा उघड उघड संिभग 

येथे आढळतो. 
 
 ‘िेवद्रोही चतत के क ते्त। मारोनी घालाव ेपरते। 
िेविास पावती फते्त। यिथी संशयो नाही॥ 
धमाकरता मराव।े मरोनी अवघ्यासी माराव।े 
मारता मारता घ्याव।े राज्य आप ले॥ 
मराठा चतत का मेळवावा। आपला महाराष्ट्र धमग वाढवावा। 
येचवषयी न करता तकवा। पूवगज हासंती॥’ 
 
या ओव्या तत्कालीन राजकीय उलाढालींिा स्पष्ट आलेख सािर करतात. ‘महाराष्ट्र धमग‘ हा शब्ि 

समथांिे राजकारिावर प्रकाश टाकतो. 
 
 ‘महाराष्ट्र धमग’ हा शब्ि समथांनी चशवछत्रपतींनी महाराष्ट्रात जी स्वराज्यािी िळिळ उभारली 

त्याला उदे्दशून वापरला आहे. म्हिून छत्रपतींना चलहलेल्या पत्रात- ‘महाराष्ट्र धमग राचहला काही। त म्हा 
कारिे॥’ असे समथग चलहतात. यावनी सते्तिे ि ष्ट्पचरिाम संपूिग प्रहिू समाज भोगत होता. इंग्रजाचं्या 
राजवटीतही सावकार, चटळक,वास िेव बळवतं, मिनलाल प्रधग्रा या िेशभक्तािें कसे हाल झाले ते आपि 
पाहतो. तेव्हा चनिान महाराष्ट्रात तरी राजकीय सत्ता प्रहिंूच्या हातात असली पाचहजे हा समथांिा आग्रह 
होता. स िैवाने भोसले घराण्यातील प ण्यश्लोक चजजाबाई, चशवछत्रपती आचि शहाजी राजे त्याि 
उद्योगाला पाप्रठबा िेिे समथांना आवश्यक वाटले. म्हिून िासबोधात राजकारिाच्या तीन समासािंा 
अंतभाव त्यानंी केला. 
  



 
           

समर्ांच्या आरत्या 
 

आरती हा वाङ् मय प्रकार मराठी भाषेत फार पूवीपासून िालत आलेला आहे. सतं नामिेवानंी 
चवठ्ठलािी केलेली ‘य गे अठ्ठावीस चवटेवरी उभा’ ही आरती प्रचसद्ध आहे. परंत  अचलकडे िेवाचं्या ज्या 
महत्त्वाच्या आरत्या म्हटल्या जातात, त्यातील बऱ्याि आरत्या समथांनी रिलेल्या असल्याम ळे आरती 
म्हटलं की समथांिीि आठवि होते. भगवतंािे पूजन केल्यावर प्रकवा प्रितन केल्यावर भक्तािे अंतःकरि 
आतगभावाने िाटून येते. त्यावळेी त्याने भगवतंाच्या रूपाने आचि ग िािें केलेले गायन म्हिजे आरती होय. 
अध्यात्म म्हिजे काही रूक्ष गोष्ट नव्हे. आपले सारे संत रचसक आचि पे्रममय होते. आपली संस्कृती भावमयी 
आचि रसप्रधान आहे. काकड आरती म्हिून िेवाला उठविे, शजेारतीिे गायन करून िेवाला झोपचविे 
तसेि ि पारिा नैवदे्य िाखवनू झाला म्हिजे भगवतंािी आरती म्हििे हा सवग प्रकार काव्यमय, आनंिमय 
आचि भावमय आहे. आपल्याकडे िेव आचि भक्त यािें नाते संगीतमय आहे. अनेक मंचिरात सकाळी 
भ पाळ्या लावल्या जातात. होनाजी बाळा यािंी ‘घनःशाम स ंिरा’ ही भपूाळी आजही ताज्या फ लाप्रमािे मन 
मोहीत करते. 

 
समथांनी काकड आरती, शजेारती आचि नैवदे्याच्या वळेेिी आरती अशा सवग प्रकारच्या आरत्या 

रिल्या आहेत. सग ि पे्रम समथांच्या वाङमयात आपल्याला जागोजागी चिसून येते. काकड आरतीत त्यानंी 
केलेले रामािे हे विगन चकती गोड आहे पाहा- 

 
 ‘उठोचनया प्रातःकाळी। मूती प्रितावी सावळी। 
शोभे योचगयािें मेळी। हृियकमळी साचजरी॥ध्र .॥ 
राम सवांगे स ंिर। कासे चमरव ेचपताबंर। 
िरिी ब्रीिािा तोडर। करूिाकर भक्तािंा॥१॥ 
राम आनंिािी राशी। राम कैवारी िेवासंी।  
राम भक्तािें मानसी। अचहर्पनशी शोभत॥२॥ 
राम तापसा आधार। राम प ण्यािे माहेर। 
राम ध्यातो गौरीहर। चनरंतर मानसी॥३॥ 
राम चवश्रातंीिे स्थळ। राम आनंि केवळ। 
रामिास सवगकाळ। कंठी वळे ऐसाचि॥४॥’ 
 
समथांच्या बह तेक काकड आरत्या रामिदं्राचं्या असून त्यामध्ये रामिदं्रािें प्रासाचिक विगन 

आढळते. एकि काकड आरती हन मंतािी आहे तर एका काकड आरतीत अनेक िेवािंी आचि ऋषींिी नाव े
आहेत. भगवतंाच्या प्रितनात स्नान हा प्रभात समयीिा एक उपिारि असतो. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे 
अशाि एका काकड आरतीत प्रातःकाळच्या स्नानािा उल्लेख करून समथांिी िक्क पन्नास नद्यािंी नाव े
चिली आहेत. यावरून समथांिी स्मृती चकती तल्लख असेल यािी कल्पना करता येते. संगीतावरील अशाि 
एका काव्यात समथांनी बेिाळीस वाद्यािंी नाव े चिली आहेत तर पाकशास्त्रावरील मानसपूजा प्रकरिात 
खाद्यपिाथांिे सत्तर-ऐंशी प्रकार चिले आहेत. समथांिी अद भतू प्रचतभा आचि स्मृती पाहून मन थक्क होते. 
एक काकड आरती साधकासंाठी चलचहली आहे तर सासंाचरक लोकासंाठी केलेल्या काकड आरतीत 
िोषािंा त्याग करून नरिेहािे साथगक करायला साचंगतले आहे. 

 



 
           

समथांनी शजेारत्यािेखील चलचहल्या आहेत एका शजेारतीत चस्त्रया भगवतंाला झोपचवत आहेत 
अशी कल्पना करताना ित्वार म क्ती आचि नवचवधा भक्ती अशा त्या चस्त्रया असून मानस मंिकावर त्या 
रामिंद्रानंा चनजचवत आहेत. एका शजेारीतीत रात्री चनजिे म्हिजे भगवतंाशी ऐक्य साधिे अशी कल्पना 
करून अदै्वत बोध माडंला आहे. समथग म्हितात- 

 
‘परमात्मा श्रीराम महामाया जानकी। 
चवश्रातंी पावली िजर न कीजे सेवकी॥१॥ 
आरती आरत ऐक्यभाव ेओवाळू।  
प्रकाश स्वयजं्योती चनजतेजे बंबाळू॥२॥ 
स्नेह ना भाजन नाही वाती पावक। 
सबा् अभ्यंतरी अवघा चनघोर िीपक॥३॥ 
ऐक्यािे स मन शजेे आत्मा रघ पती। 
वािा वरूिली शब्ि न बोलव ेप ढती॥४॥ 
राम आचि िास िोघे पह डले रामी। 
हे ही बोलावयासी ि जा न उरे धामी॥५॥’ 
 
या शजेारतीत समथांिे मन आचि इंचद्रये आत्मस्वरूपात चवलीन झाली आचि त्यानंा अदै्वत बोध प्राप्त 

झाला ते चिसून येते. यािा अथग रामाच्या सग ि रूपािा आश्रय घेऊन समथग चनग गिािी प्राप्ती करून घेतात. 
आिखी एका शजेारतीत अशाि प्रकारे समथांनी भगवतंािी चनद्रा म्हिजे भक्तािी मौनवािा आचि समाधी 
त्स्थती असे म्हटले आहे. झोपेतील शातंता, एकातं, मौन या सवग गोष्टींिा समथग अदै्वत बोधासाठी प्रकवा िेव 
भक्ताचं्या ऐक्यासाठी उपयोग करतात. काकड आरती आचि शजेारती यामध्ये आपल्याला राम, लक्षमि, 
सीता आचि हन मान याचं्याभोवती समथांिे भावचवश्व कसे ग ंफले होते ते चिसून येते. आपि ज्याला मतूी 
म्हितो ते साक्षात भगवतं असून मािसाप्रमािेि भगवतं झोपतात, भगवतं उठतात प्रकवा भगवतं जेवतात ही 
कल्पना चकती काव्यमय आहे. अनेक मचंिरामंध्ये शजेारतीच्या वळेेला शजेघरात भगवतंाला झोपण्यािा 
भावपूिग उपिार सािर केला जातो. समथांनी काकडआरती आचि शजेारती त्याप्रमािे ि पारच्या नैवदे्याच्या 
वळेी म्हिावयाच्या आरत्याही खूप रिल्या आहेत. अशा आरत्यािंी संख्या स मारे ७० ते ७५ भरेल. चवशषे 
म्हिजे समथांनी श्रीराम आचि हन मान या त्याचं्या आराध्य िैवताखेंरीज चवठ्ठल, शकंर, खंडोबा, व्यंकटेश, 
गिपती, ब द्धिेव, त ळजाभवानी, शातंाि गा, नरप्रसह, सूयगनारायि या सवग िेवाचं्या आरत्या केल्या आहेत. 
यािा अथग समथांच्या मनात िैवताचं्या संिभात कोिताही ि जाभाव नव्हता. एका अरतीत त्यानंी चनवृत्ती, 
ज्ञानिेव, सोपान, म क्ताबाई, िागंिेव, स रिास, मीराबाई, जसवतं, कान्होपात्रा, क मगिास, िोखामेळा, 
रोचहिास, बंका या सवग सतंानंा विंन केले आहे. याखेरीज समथांनी आळंिीला गेले असताना ज्ञानेश्वर 
महाराजािंी स्वतंत्र आरती केली आहे. गोरठे येथील िासगिू महाराजाचं्या समाधी मंचिरात ही आरती िर 
ग रूवारी म्हटली जाते. वारकरी मंडळीसाठी हा आरती म द्दाम या चठकािी िेत आहोत- 

 
‘कलीय गी त्रास नी गेले सज्जन भव उष्ट्िे। 
ते समयी अवतारा घेऊचन श्रीकृष्ट्िे॥ 
तोषचवले सज्जन त्या नाना प्रश्ने। 
तेिे चनरस चन गेले अज्ञान तृष्ट्िे॥ 
जय िेव जय िेव जय ज्ञानिेवा। 



 
           

मंगल आरती करतो िे स्वपि ठेवा॥ध्र .॥ 
गीतािेवी केली सोपी सकळाला। 
चनजगरग रू पचरस चनया घोचटती म खलाळा॥ 
टीकारूपी घाल नी िासाला माळा। 
तेिे छेडूचन नेली अज्ञान ज्वाळा॥१॥ 
कचरता वाि चद्वजाशंी रेडा बोलचवला। 
चवप्रािंा गवगचनधी तेिे कालचवला॥ 
अज्ञानाधंःकार ज्ञाने घालचवला। 
ब्रह्मज्ञाने मत्सरिीप मालचवला॥२॥ 
िासािंा सारथी म्हिव नी मी त जला। 
बहता िीनियाळा न पवचस का मजला। 
न ल्लचंघसी या मा ंते अज्ञचवचपन मजला। 
िास म्हिे मम जीव हा तद्योगे ब जला॥३॥’ 
 
सवग संताचं्याबद्दल समथांच्या मनात कसा पूज्यभाव होता ते यावरून चिसून येते. हन मतं आचि राम 

हे तर समथांिे सद ग रू आचि आराध्य िैवत होते. त्याम ळे ्ा िोघाचं्या १७-१८ आरत्या समथांनी रिल्या. 
एका आरतीत समथांनी हन मंतािी जन्मकथा चिली आहे. पि ती वाल्मीकी रामायिातील हन मंताच्या 
जन्मकथेशी स संगत नाही. िशरथाच्या यज्ञातील खीर घारीने पळचवली असा उल्लखे वाल्मीकी रामायिात 
नाही. समथांनी ही कथा त लसीिासाचं्या रामिचरतमानस वरून घेतली असावी. हन मंताच्या आरत्यामंध्ये 
हन मंतािे पराक्रम, त्याने केलेला राक्षसािंा संहार, त्याच्या शपेटीिी करामत, हन मंतािे उड्डाि या साऱ्यािें 
प नःप न्हा विगन समथग करतात. 

 
रामाचं्या आरतीत समथग रामाच्या सग ि रूपािे अत्यंत गोड विगन करतात. एका आरतीत रामाच्या 

चनग गि स्वरूपािे विगन करताना सवगत्र रामि नटलेला आहे असा चिद चवलासवाि समथग माडंतात. उलट हे 
संबंध चवश्व प्रभ ूरामि असून चवश्वातील चवचवधतेने रामािे एकत्व खंचडत होत नाही असे समथग म्हितात. 
‘सत्रािे उड्डािे ह ंकार विनी’ ही त्यािंी मारुतीिी आरती वीररसािे उत्कट उिाहरि आहे. रामकथा सागंनू 
झाल्यावर म्हिावयािी स्वतंत्र आरती समथग रितात. ‘स खकता ि ःखहता’ ही गिपती आरती ‘लवथवती 
चवक्राळा ब्रह्माडंा माळा’ ही शकंरािी आरती, ‘ि गे ि घगट भारी त जचवि संसारी’ ही त ळजाभवानीिी आरती 
समथांनीि रिली असून ्ा चतन्ही आरत्या अत्यंत लोकचप्रय ठरल्या आहेत. समथांनी िशावताराचं्या 
आरत्या केल्या आहेत. त्यातील कलंकी अवतार हा यवनािंा नाश करिारा अलतार आहे से समखग 
म्हितात. व्यंकटेश बालाजीिी आरती करताना चतरूपती येथील सोन्यािा लखलखाट समथांच्या नजरेतून 
स टला नाही. समथांनी गिपतीिी आिखी एक आरती रिलेली आहे. त्यामध्ये गिपतीने िदं्राला चिलेल्या 
शापािी कथा तर आहेि पि त्यािबरोबर भगवान श्रीकृष्ट्िानंा हा शाप कसा भोवला तेिेखील समथग 
सागंतात. श्रीकृष्ट्िाने भाद्रपि श द्ध ित थीला िदं्राकडे पाचहल्याम ळे त्याचं्यावर स्यमंतक मिी िोरल्यािा 
आळ आला होता. समथांनी मत्स्य,कूमग, वराह, नरप्रसह, वामन, परश राम याचं्यािेखील आरत्या केल्या 
आहेत. आपल्या भक्ताला क िी त्रास चिलेले भगंवतंाला आवडत नाही म्हिून भक्ताच्या रक्षिासाठी भगवतं 
वारंवार अवतार घेतो असे ते म्हितात. समथांच्या घराण्यात सूयोपासना परंपरेने िालत आलेली 
असल्याम ळे समथांनी सूयािी िेखील आरती केलेली आहे. आपल्या वशंात सूयोपासना िालत आलेली 
आहे यािा समथांना अचभमान वाटतो. 



 
           

भारतभ्रमि करीत असताना समथांनी वगेवगेळ्या तीथगके्षत्री अन ष्ठान केले. तेथील जागृत िैवतािी 
त्यानंी आरती केली. त ळजापूरला आले असताना ‘ि गे ि घगट भारी’ ही त ळजाभवानीिी आरती केली. 
कोल्हापूरला अंबाबाईिे िशगन घेतले असताना ‘मर्पिला कोल्हासूर ख्याती केली की थोर ही महालक्षमीिी 
आरती केली. गोव्यात गेले असताना शातंाि गेिी तर लाडकारंजा येथे आले असताना नृप्रसह सरस्वतीिी 
आरती केली. नृप्रसह सरस्वतींच्या आरतीमध्ये समथांनी ग रूिचरत्रातील काही प्रसंगािे संिभग चिले आहेत. 
समथांनी सद ग रूच्या िोन आरत्या केल्या आहेत. त्यातील एका आरतीत आपले सद ग रू राम असल्यािा 
स्पष्ट उल्लखे आहे. श्रीरामािें कतृगत्व विगन करताना समथग म्हितात- 

 
‘होऊचन सकृप मूढा ंतू हाती धचरसी। 
अघनग भस्म करोचन त्यािे उद्धचरसी॥ 
स्पश गचन मस्तकी पािी त्या ब्रह्म कचरसी। 
आत्मस्वरूपा िाचवसी होऊचनया अरसी॥’ 
 
कोल्हापूर-रत्नाचगरी रसत्यावर केिारिे मंचिर आहे. समथांनी तेथील शकंरािे िशगन घेतल्यावर 

केिारिी िेखील आरती केली. मूळातील केिार चहमालय पवगतात आहे म्हिून रत्नाचगरीजवळील 
केिारािा उल्लेख करताना ‘उत्तरेिा िेव िचक्षिे आला’ असे समथग म्हितात. या केिाराने रत्नासूर 
राक्षसािा वध केला म्हिून त्या गावाला रत्नाचगरी हे नाव पडले. ित्तात्रयाचं्या आरतीत समथांनी अन सूयेने 
चतन्ही िेवानंा बालक केल्यािी कथा चिली आहे. समथांनी भगवत् गीतेिी िेखील अचतशय स ंिर आरती 
केलेली आहे. या आरतीत भगविेगीतेिी फलश्र ती सागंताना समथग म्हितात- 

 
‘एकचनष्ठे प्रािी भगवद गीतेस। 
पारायि कचरता तो पाव ेभाग्यास॥ 
अंचत साय ज्जता पाव ेम क्तीस। 
तायला िेख चन कंप स टे यमास॥ 
श्लोक श्लोकाधास चनत्य उच्चारी। 
प्रािी तो किाचप न पडे अधंारी॥ 
त्यािे सचंन्नध चनत्य राहे म रारी। 
िास म्हिवोचन ध्यातो अंतरी॥’ 
 
समथग भगवद गीतेला कृष्ट्िाच्या म खातून बाहेर पडलेली कन्या म्हितात. समथांिा कायारंभ 

कृष्ट्िाकाठी झाला. कृष्ट्िानिी ही त्यािंी अत्यतं आवडती निी. म्हिनू त्यानंी कृष्ट्िानिीिी िेखील स्वतंत्र 
आरती केली आहे. 

 
समथांनी भगवान शकंराच्या आरतीत प्रारंभीि लवथवती’ असे चक्रयापि वापरले आहे. 

जेज रीजवळ लवथवशे्वर नावािे भगवान शकंरािें चठकाि आहे. चतथे समथग रात्री थाबंले होते. 
लवथवशे्वराच्या मंचिरात रात्री क िी म क्काम करीत नसे कारि जो कोिी त्या मंचिरात रात्री थाबंले तो 
रात्रीि मचंिरात मरि पावले अशी त्या मंचिरािी ख्याती होती. सकाळी ग्रामस्थ मंडळी भीतभीति 
मंचिराकडे आली तेव्हा समथग भगवान शकंरािी पूजा करीत होते. पूजा झाल्यावर समथांनी ‘लवथवती 



 
           

चवक्राळा’ ही आरती केली. याखेरीज समथांच्या शकंराच्या ३-४ आरत्या आहेत. एका शकंराच्या आरतीत ते 
म्हितात- 

 
‘जे नर भचक्त-प रस्सर जप तप स्तव कचरती। 
त्याते अष्टही चसद्धी स्वबलाने वचरती॥ 
चशवचशव या उच्चारे जे प्रािी मरती। 
िारी म क्ती येऊचन त्यािंा कर धरती॥’ 
 
भगवान शषेाने पृर्थवी मस्तकावर धारि केली म्हिून समथग शषेािी िेखील आरती करतात. 

अशाप्रकारे आरती माध्यमातून समथांनी अनेक िेवतानंा आवाहन केले आहे. आरत्यामध्ये समथग स्वतःिी 
चबरूिावली कधी िास म्हिनू करतात तर कधी रघ क लचटळक रामिास म्हिनू करतात. याखेरीज रामी 
रामिास प्रकवा चनजिास म्हिूनही ते आरतीमध्ये स्वतःिा उल्लेख करतात. ‘ि गे ि घगट भारी’ या िेवीच्या 
आरतीत ‘प्रसन्न विने प्रसन्न होसी चनजिासा’ असा स्वतःिा उल्लेख ते करतात तर आरतीच्या शवेटी आपला 
त ळजापूरिा चशष्ट्य नरहरी यािा उल्लेख करतात. 
  



 
           

भौगोहलक स्र्ािाांची विथि 
 

समथांच्या काव्याला बहर यायला साधेस धे चनचमत्त प रते. भारतभ्रमिात चजथे त्यािें मन रमले अशा 
अनेक भौगोचलक स्थानािें विगन त्यानंी करून ठेवले आहे. समथग केवळ चनसगग कवी नव्हते तर चनसगगपे्रमी 
िेखील होते. नद्याचं्या उगम आचि नद्यािंा संगम हा त्याचं्या चजव्हाळ्यािा चवषय होता. डोंगर, िऱ्या, कडे, 
कपारे, घळी याचठकािी ते मनसोक्त प्रहडले अंगावरील एक वस्त्राने त्यानंी चहमालयािी बफाच्छाचित चशखरे 
त डचवली. त्यानंी विगन केलेली काही भौगोचलक स्थाने ध्यानात येतात तर काही स्थाने लक्षात येत नाहीत. 
चशवथर घळीिी धबधबा समथांनी पाचहला आचि त्यािें मन मोहरले. त्या धबधब्यािे त्यानंी केलेले हे स ंिर 
विगन पहा- 

 
‘चगरीिे मस्तकी गंगा। तेथ चन िाचलली बळे। 
धबाबा लोटती धारा। धबाबा ंतोय आिळे॥ 
गजगतो मेघ तो प्रसध । ध्वचन क्ल्लोळ उठीला। 
कड्यासी आिळे धारा। वात आवतग तसे॥ 
त षार उठती रेि । ि सरे रज मातले। 
वातचमचश्रत ते रेि । सीताचमचश्रत ध कटे॥ 
िराि त टला मोठा। झाडखंडे परोपरी। 
चनबीड िाटली छाया। त्यामध्ये वोघ वाहाती॥ 
गजगती स्वापिे पक्षी। नाना स्वरे भयंकरे। 
गडि होतसे रात्री। ध्वचन कल्लोळ उठती॥’ 
 
ज्यानंी प्रत्यक्ष घळ आचि धबधबा पाचहला आहे, त्यानंा समथांच्या चवलक्षि प्रचतभाश्कतीिे चनचश्चति 

कौत क वाटेल. िदं्रचगरीच्या डोंगरात समथग अधूनमधून जाऊन राहत. या डोंगरािे िेखील त्यानंी केलेले हे 
गोड विगन पहा- 

 
‘कृष्ट्िा कोयना िोन्हीकडे। मध्ये पवगतािे कडे। 
मंज ळ पाहता ंिहंूकडे। समाधान॥ 
तळी असती शतेे भाते। त्यात चफरती आऊते। 
नाना परीिी मागगस्थे। येती जाती॥ 
वरती सेरडे मेंढरे। ग रे प्रसगरे वासरे। 
ठायी ठायी ग राखी पोरे क्रीडा कचरती॥ 
भोवती डोंगरािी थाटे। चिसती कडे आचि कपारे। 
सवेंचि येती जाती ध कटे। झाकंोळती॥ 
तळी पाहता आकाशा। चिसे ि सरे कैलास। 
तेथे जावया सतंोष। वाटतसे॥’ 
 
समथांिे चनरीक्षम चकती सूक्षम होते ते या विगनावरून लक्षात येते. 
 



 
           

आपि अनेक भौगोचलक स्थाने पाहतो. त्यािे गद्य भाषेतिेखील एवढे स ंिर विगन आपल्याला 
करता येिार नाही. िाफळच्या मंचिरािे विगन करताना मंडपािी लाबंी, खाबंािंी संख्या, नक्षीकाम 
असलेल्या कमानींिी संख्या समथग सागंतात. िाफळच्या रामनवमी उत्सवािे विगन करताना १८ वाद्यािंी 
नाव ेत्यानंी चिली आहेत. समथग रामनवमी उत्सावाला िाफळात थाबंत नसत. िाफळ जवळील रामघळीत 
ते त्या काळात राहत असत. समथग उत्सवािे विगन करताना चलचहतात-  

 
‘उिंड याते्रकरू आले। रंगी हचरिास चमळाले। 
श्रोते वके्त कथा िाले। भगवतंािी॥ 
नाना प ष्ट्पे माळा त रे। पाहो जाता भडस प रे। 
रंग स्वगीिा उतरे। ठाई ठाई॥ 
गंधे स गधें केशरे। उिंड उधळती ध सरे। 
जगिातंरे हचरहरे। वत्स्त केली॥ 
चिवट्या चहलाल िदं्रज्योती। नळे आडाती उठती। 
बाि हवाव्या झरकती। गगनामध्ये। 
उिंड मन ष्ट्यािंी थाटे। चिसताती लखलखाटे। 
येकमेकासी बोभाटे। बोलचवती॥ 
रथ िेवािा वोचढला। याते्रकरा ंचनरोप जाला। 
प ढे जायािा गलबला। ठाई ठाई॥ 
िास डोंगरी राहातो। यात्रा िेवािी पाहतो। 
िेव भक्तासव ेजाते। ध्यानरूपे॥’ 
 
समथांनी उत्तरेतील रथािी परंपरा महाराष्ट्रात आिली. िाफळिा रामनवमीिा उत्सव चकती भव्य 

प्रमािात होत असेल यािी कल्पना या विगनावरून येते. 
 
महाबळेश्वरला एका झाडाखाली पावसात उभे असताना भोवतालच्या चनसगािे समथांनी चटपलेले 

हे शब्िचित्र पाहा – 
 
‘पसरले सरले चगचर साजरे। सरवटे ध कटे भरीते भरे। 
बह त वात झडातं झडाचडतो। वर तरू वरता चि कडाचडतो॥ 
चझरपती झरती झरती झरे। न धचरता धरता चनर वावरे। 
बह त पाभळ वोघ महीतळी। नभकटे ध कटे कटपाभळी॥ 
सरस रम्य रसाळ वनातंरा। हचरत रंग स रंग चिसे बरा। 
चिसतसे रमिीय वस धंरा। नूतन पल्लव हा तरू साचजरा॥’ 
 
जवळच्या िोन शब्िातं अन प्रास साधल्याम ळे एक प्रकारिी लयबद्धता या कवनात साधली आहे. 

  



 
           

एकवीस समासी : जुिा दासबोध 
 

एकवीस समासी ऊफग  ज ना िासबोध हा गं्रथ समथांनी साधक िशते असताना नाचसक येथे चलचहला 
आहे. समथांिे भारतभ्रमिापूवीिे गं्रथ भक्तीप्रधान आचि चनवृत्तीप्रधान आहेत तर भारतभ्रमिानंतरिे गं्रथ 
कमगप्रधान अथवा प्रवृत्ती प्रधान आहेत. समथांना लहानपिापासूनि चवश्वािी प्रिता लागली होती. त्यावळेी 
ती प्रिता ऐकीव माचहतीवरती आधाचरत होती. भारतभ्रमिानंतर त्यानंी आपल्या डोळ्यानंी िेशत्स्थती 
पाचहली पचरत्स्थतीिे गाभंीयग त्याचं्या ध्यानात आले. उपासनेिी शक्ती चमळाली. भगवतंािा आिेश प्राप्त 
झाला. त्याम ळे भारतभ्रमिानंतरच्या वाङ् मयात ‘राघवािा वर। पावलो सत्वर। जनािा उद्धार। करावया॥’ 
हा आत्मचवश्वास होता. करूिाष्टके, आत्माराम आचि एकवीस समासी हे तीन गं्रथ समथांनी नाचशकच्या 
वास्तव्यात चलचहले. 

 
एकवीस समासी या गं्रथाला एकवीस समासी प्रकवा ज ना िासबोध हे नाव क िी चिले ते कळिे 

कठीि आहे. समथांनी या गं्रथाला स्वतःिेि म्हिजे रामिास हे नाव चिले होते असे याि गं्रथाच्या नवव्या 
समासातील पचहल्या तीन ओव्यावंरून अथवा िहाव्या समासाच्या पचहल्या ओवीवरून चिसून येत. 
समथांच्या िासबोध या गं्रथाला खूप लोकचप्रयता चमळाल्याम ळे अन्य गं्रथानंाही िासबोध म्हिावयािी पद्धत 
रूढ झाली असावी. ‘सप्तसमासी’ हे अकरा लघ काव्यातील स्वतंत्र प्रकरि आहे. त्यातील प्रत्येक समासािा 
शवेट श्रीमद िासबोधाप्रमािे ‘इचत श्री िासबोधे। ग रूचशष्ट्य संवािे।’ अशा िरिानंी केला आहे. समथांनीि 
सप्तसमासीला िासबोध का म्हिाव े ते कळत नाही. पिंसमासी या प्रकरिाला मात्र ‘इचत श्री पिंसमासी’ 
असे म्हटले आहे. एकवीस समासीच्या प्रत्येक समासािा शवेट ‘इचत श्री रामिास म्हिे’ या िरिानी केला 
आहे. समथांच्या अकरा लघ काव्यात एकवीस समासी हे प्रकरि सवात मोठे असून त्याच्या १३४० ओव्या 
आहेत. श्रीमद  िासबोधातील सद ग रू लक्षि (ि.५ स.२), सत् चशष्ट्य लक्षि (ि५ स.३), आत्मचनविेन 
(५१५ स.५) आचि वैराग्य चनरूपि (ि.३ स.१०) हे ४ समास एकवीस समासीमध्ये प न्हा येऊन गेले आहेत. 
यािा अथग वीस िशकी िासबोध चलचहताना हे समास चलचहले गेले होते आचि ते एकवीस समासीतून तसेि 
अंतभूगत केले गेले. हे हेत तः घडले की योगायोगाने घटले ते सागंिे कठीि आहे. श्रीमद िासबोधामध्ये 
िेखील िोन ओव्या िोन चठकािी येऊन गेल्या आहेत. एकवीस समासीमध्ये िेखील एक ओवी िोन वेळा 
येऊन गेली आहे. अथात ओवीच्या प नरावृत्तीपेक्षा समासािी प नरावृत्ती ही गोष्ट जरा आश्चयगकारकि 
म्हिावी लागेल. 

 
एकवीस समासी या गं्रथातील काही म दे्द अगिी वगेळे वैचशष्ट्ट्यपूिग आहेत. सोळाव्या समासात 

समथांनी स्वतःिी त लना रामाशंी केली असून आपि रामापेक्षा क ठेि कमी नाही असा िावा केला आहे. या 
ओव्या मोठ्या गोड आहेत. येथे भक्त िेवाशी स्पधा करीत नसून पिही िेवासारखेि थोर झालेले आहोत 
असा भाव व्यक्त करीत आहेत. आपि िास्य केल्याम ळे हा अचधकार आपल्याला प्राप्त झाला असे समथग 
प्रारंभीि म्हितात. िासाने शवेटपयंति िासि राहिे ही गोष्ट मालकाला कमीपिा आििारी नाही काय? 
अनेक वषग राजाच्या सहवासात राहून एखािा मन ष्ट्य जर गरीब राचहला तर तो राजाला कमीपिा नव्हे 
काय? सोळाव्या समासात समथगरामिास म्हितात- 

 
‘त वा ंपाषाि ताचरले। तरी आम्ही जड जीव उध्धाचरले। 
त वा िेव म क्त केले। बधंनापास नी॥ 
त वा जरी मरि केले ि री। ते म ळीि नाही आम िा घरी। 



 
           

तू राजा अक्रा सहस्त्रवरी। तरी आम्हासंी संख्या चि नाही॥ 
त वा प री नेली वैक ं ठा। तरी आम्ही वैक ं ठीच्या बारा वाटा। 
करूचन माचंडला िोहटा। तया वैक ं ठािा॥ 
ऐसे बोलती रामिास।चनघडे सवगस्व ेउिास। 
वैभव वाटे जयास। कसपट जैसे॥ 
ऐसे बोलिे ऐचकले। रामे मंिहास्य केले। 
धावोचनया हिई धचरले। आपल्या चनजिासा॥ 
राम िासामंध्ये उभा। तेिे िासासी आली शोभा। 
राम स्वरूपािी प्रभा। कोंिाटली सबा्॥ 
रामे आपिासाचरखे केले। िास िासपिा म कले। 
रामाचस चगळ नी येक चि जाले। येकपिा चह वगेळे॥ 
स्वामी सेवक आनंिले। हष ेकरूनी उिंबळले। 
परस्परे चगळूनी ठेले। लोभ आला म्हिेचन॥’ 
 
स्वामी आचि सेवक अथवा सद ग रू आचि सद चशष्ट्य याचं्या अभेि भक्तीिे याहून स ंिर विगन क ठे 

आढळेल? नवचवधा भक्तीच्या द्वारे समथांनी ही उच्चतम अवस्था प्राप्त करून घेतली. केवळ मी पािाम ळे भक्त 
भगवतंापासून चवभक्त होतो; म्हिून समथांनी १३ व्या समासात मी पिािे चनरसन केले आहे. मी पि 
काल्पचनक असून साधाकाने भासमान मी टाकून द्यावा आचि खऱ्या मी िा शोध घ्यावा हे मी पि चनरसन 
प्रयत्नपूवगक केले पाचहजे म्हिजे मन, चत्रग ि, पंिमहाभतंू आचि ित्वार िेह या पचलकडील आपले खरे 
अत्स्तत्व आपल्या ध्यानात येईल. ज्याप्रमािे निीला स्वतःिे अत्स्तत्व नष्ट केल्याखेरीज सागरत्व प्राप्त होत 
नाही. त्याप्रमािे ‘मी’ िे चवसजगन केल्याखेरीज आत्मस्वरूपािा आनंि प्राप्त होत नाही. चवराटाच्या 
प्राप्तीसाठी क्ष द्र ‘मी’िी आह ती द्यावी लागते. समथग म्हितात- 

 
‘जेही चववकेे आप ली। वस्त सी आह ती चिधली। 
तयासीि वस्त  लाधली। येरा अप्राप्त॥ 
जेिे जीवावरी उठाव।े तेिे चि आनंिासी ल टाव।े 
आनंिी भोग नी असावे। कल्पकोटी॥ 
जो का आप ली क वडंी। वोवाळूनी परती साडंी। 
तयासी ि वस्तूिी जोडी। इतरा ंन घडे॥ 
जो सद ग रूसी शरि गेला। अदै्वतचनरूपिे बोधला। 
मग जरी तो वगेळा केला। तरी तो होिार नाही॥’ 
 
समथांनी नाचशकच्या वातव्यात रामािी जी उपासना केली त्यातून ही उच्च अवस्था त्यानंा प्राप्त 

झाली. पधंराव्या समासात समथांनी चशष्ट्याला आपल्यासारखाि रामनामािा जप करायला साचंगतला. जो 
कोिी ‘श्रीराम जय राम जय जय राम’ या त्रयोिशीक्षरी मंत्रािा जप करेल त्याला रामाशी असे एकरूप 
होता येईल असे आश्वासन समथग िेतात. 

 
साधना करीत असताना साधकाला काही अन भव येतात. छोटाश्या अन भवाम ळे तो स्वतःला 

साक्षात्कार झाला असे समजू लागतो प्रकवा आपि फार मोठे साधक आहोत असा अचभमान बळावतो. 



 
           

अनेकिा लोकामंध्ये मान आचि प्रचतष्ठा चमळावी म्हिनू असे अन भव ि सऱ्याला साचंगतले जातात. अशा 
घटकामं ळे नकळत मी पिािीि जोपसना होते म्हिनू समथग सागंतात- 

 
‘ऐसे अखंड नाम स्मराव।े परी ि सऱ्या कळो नेिाव।े 
ऐसा चनजध्यास जाचलया राघव।े पाचवजे तात्काळ॥ 
काही साक्षात्कार जाला। तो सागंो नये ि सऱ्याला। 
जरी आळकेपिे साचंगतला। तरी प न्हा होिार नाही॥ 
प न्हा साक्षात्कार कैिा। जाला तरी वरपंगािा। 
हा मी आप ले जीवीिा। अन भव सागंतो॥’ 
 
यािा अथग मी पिािा धोका फक्त ज्ञानमागात आहे असे नाही तर भक्तीमागात िेखील आहे. मी पिा 

सोडिे इतके सोपे नाही. म्हिून तर समथांना आत्माराम हे पंिसमासी प्रकरि चलहाव े लागले. प्रखर 
वैराग्य असले म्हिजे साधक कसल्याही प्रलोभनाला बळी पडिार नाही. 

 
११ व्या समासात समथांनी एक महत्त्वािा म द्दा साचंगतला कचलय गात मािसे श्रवि करतील पि 

त्यान सार आिरि करिार नाहीत. आज आपि पाहतो की िूरिशगनवर सतत अध्यात्त्मक प्रविने स रू 
असतात. काही प्रविनािें मोठ्या मंडपात आयोजन केले जाते चतथे हजारो श्रोते असतात. पि लोकाचं्या 
वागण्यात काही बिल होत नाही. श्रवि केल्यानंतर आिरि जर केले नाही तर समथग म्हितात की औषध 
घेऊनही मािसाने पर्थय पाळले नाही तर औषध वाया जाते तसे श्रविही वाया जाते. समथांच्या मते 
कचलय गात सत्वग ि, श्रद्धा, चवश्वास, चववके, वैराग्य यािंा ि ष्ट्काळ पडेल. मािसािा अहंकार आचि 
चवषयािंा ओढा एवढा वाढेल की सत्य साचंगतल्यावर त्यािा चवश्वास बसिार नाही. मात्र असत्य त्याला 
लगेि खरे वाटेल. कचलय गात मािसे राजहंसापेक्षा कावळ्यावर जास्त चवश्वास ठेवतील. चस्त्रया नवऱ्याशी 
भाडंत राहतील आचि म ले आई वचडलानंा साभंाळिार नाहीत. अध्यात्मािेस द्धा कसे पतन होईल ते 
सागंताना समथग म्हितात- 

 
‘शब्िज्ञान उिंड जाले। कचवत्व घरोघरी केले। 
समाधान चनःशषे गेले। हारपोचनया॥ 
हचरिास साचहत्ये वोढचवले। हचरिास्य साड नी कळावतं जाले। 
िेव साडं नी चफरो लागले। मन ष्ट्याभोवते॥ 
करूचन नाना उपाव। केला ससं्कृती चरघाव। 
तेथे जडला अहंभाव। जाचिविेा॥’ 
 
आज आपि पाहतो की सवगत्र शब्िज्ञान खूप झाले आहे. याि समासात समथांनी प्रपंि आचि 

परमाथग एकत्र कधी जमिार नाही असे स्पष्टपिे साचंगतले हे. ज्याला परमाथग करावयािा आहे त्याला प्रपिं 
सोडूनि द्यावा लागेल. प्रपिं शाश्वत नाही हे लक्षात घेऊनि आपि प्रपंिािा त्याग केला, असे समथग 
म्हितात. हा चविार कठोर असला तरी चहतािा असल्याम ळे मािसाने न चिडचिड करता ऐकून घ्यावा. 
प्रविनकारानंा समथग स्पष्टपिे बजावतात- 

 
‘आपि करूचन िाखवाव।े तरीि ि सऱ्यासी सागंाव।े 



 
           

ठाकेना तरी राहाव।े मेलेसे आप ले ठाई॥ 
झाकाव ेआपिासी। आचि चसकवाव ेप चढलासी। 
ऐसा हा सकळ सृष्टीसी। िंडक चि आहे॥’ 
 
ज्यावळेी सागंिारा मन ष्ट्य जगत असतो तेव्हा त्याच्या सागंण्यािा समाजावर प्रभाव पडतो. 

लोकिेखील त्याच्या आिरिाने प्रभाचवत होतात. 
 
चतसऱ्या समासात समथांनी म द्दाम श्रोता आचि वक्ता यािंी लक्षिे साचंगतली आहेत. आध्यात्त्मक 

चनरूपि करिारा वक्ता भगवतंािा पे्रमळ भक्त, श द्ध ज्ञानी आचि करुिामय असावा, त्यािे हृिय गंगेसारखे 
श द्ध असाव.े तापट वक्ता कामािा नाही. तसेि वक्त्याला जर पैशािा लोभ असेल तर तो सत्य 
सागंण्याऐवजी लोकानंा आवडेल असेि बोलत राहील. एक वक्त्याने ि सऱ्या वक्त्यािा दे्वष करू नये. 
श्रोत्यानंी जर शकंा चविारल्या तर त्यािें समाधान केले पाचहजे. वक्ता केवळ प स्तकी पोपट नसावा. 
श्रोत्यावंर चिडचिड करिे, त्यानंा आिरिात आिता येिार नाहीत असे कठोर चनयम सागंिे प्रकवा आपि 
फार ज्ञानी आहोत असा तोरा चमरचविे योग्य नाही. वक्त्याइतकीि श्रोत्यावंर जबाबिारी असते. श्रोता जर 
िागंला नसेल तर सारे वकृ्तत्व वाया जाईल. आिशग श्रोत्यािे फार स ंिर विगन समथग चतसऱ्या समासात 
करतात- 

 
‘श्रोता आिरे श्रवि करी। तेिे उिंबळे आनंिलहरी। 
श्रोता वके्त अथांतरी। चमळोचन जाती॥ 
आतगभतू श्रोता चमळे। आचि आिरे श्रविी चनवळे। 
तेिे सकचळकािंा गळे। िेहाचभमान॥ 
म खाकडे लक्षी आिरे। बाहेरी चनघता चि उत्तरे। 
प्राशन करी किगद्वारे। चववरे स्वये॥’ 
 
समथांनी वाईट श्रोत्यािी लक्षिेस द्धा साचंगतली आहेत. काही श्रोते वक्त्यािे िोष पाहण्यासाठी 

टपलेले असतात. भाडंक िळ श्रोते एकिम उठून वक्त्याच्या भोवती गोळा होतात आचि कोल्हेक ई करतात. 
काही श्रोत्यानंा ससंारात खूप रस असतो. ते श्रवि करताना वक्त्याच्या बोलण्यािा सोईस्कर अथग लावतात 
प्रकवा मतलबािे तेवढे ऐकतात. प्रविन करताना झोपिाऱ्या श्रोत्यािें विगन करण्यासाठी समथांनी स मारे 
२० ओव्या विेल्या आहेत. 

 
काही लोक संतामंध्ये िोष पाहतात आचि त्यानंा नाव ेठेवतात. १२ व्या समासात समथग म्हितात 

की सत्प रूष स्त ती आचि प्रनिा याचं्या पचलकडे असतात. क िी प्रनिा केली तर ती या िेहािी प्रनिा केली. 
आपि िेह नसल्याम ळे या प्रनिेिा आपल्याशी काहीही संबधं नाही अशी सतंािंी भचूमका असते. संत 
आपल्या प्रनिकावरही पे्रम करतात. समथग म्हितात- 

 
‘सतं चवश्वािे मायेबाप। संतासी नाही पाचरखे आप। 
रूप आचि अरूप। याहीवगेळे जे॥ 
संत िोष आच्छाचिती। आपि स्वये न कचरती। 
मयािा उलंचघता न येती। िेहब द्धीसा सवगथा॥ 



 
           

संत शातंीिे सागर। सतं सवगस्व ेउिार। 
ज्ञानवरूषते जळधर। सवगस्वावरी॥’ 
 
७व्या समासात ईश्वरप्राप्तीिा राजमागग समथग म्हितात. मािसाने सवगप्रकारच्या इच्छा प्रकवा आशा 

सोडून चिल्या पाचहजेत. मािूस आशवेर जगतो हे खरे आहे. मािसाला महत्त्वाकाकं्षा असावी. पि त्याने 
आशते ग ंतंून पडू नये. मािसाच्या जशा इच्छा असतील तशी त्यािी प्राप्ती असेल. सतत प्रपंिािे प्रितन 
करून मन ष्ट्य प्रपंिात अडकून पडतो. या समासातील स मारे १५ ओव्यामंध्ये समथांनी िेहािी प्रनिा केली 
आहे. श्रीमत् िासबोधामध्ये िेखील चतसऱ्या िशकात समथांनी िेहाला नरकािे कोठार म्हटले आहे. 
सगळ्याि संतानंी नरिेहािी स्त तीपि केली आहे आचि प्रनिािेखील केली आहे. मन ष्ट्यािे शरीर ही एक 
संधी आहे. भगवत् प्राप्तीसाठी अथवा परोपकारासाठी त्यािा वापर शक्य आहे. म्हिून सतं िेहािी स्त ती 
करतात पि मािसे िेहाशी तािात्मय पावनू िेहािा वापर केवळ स्वतःच्या इंचद्रयािे िोिले प रवण्यासाठी 
करतात म्हिनू संत िेहाला नरकािे कोठार म्हितात. 

 
१५व्या समासात रामिदं्रािें फार स ंिर ध्यान समथांनी विगन केले हे. आिशग सग ि ध्यानािा तो 

एक मानिंड म्हिावा लागेल त्या ओव्या वािल्या म्हिजे समथांना रामिदं्रािें कोित्या रूपात िशगन झाले 
असेल यािी कल्पना करता येते. प्रारंभी रामािंी िेहयष्टी, त्यािें चवचवध अवयव, त्यािें स ंिर अंलकार, 
त्यानंी पचरधान केलेली वसे्त्र यािें मोहक विगन समथग करतात. राम कसे करूिासागर होते यािे विगन 
समथग चकती मध र शब्िात करतात ते पाहा- 

  
‘राम सवांगे स ंिरु। राम करूिेिा सागरू। 
िीन अनाथािा उद्धारू। येक श्रीराम कता॥ 
राम जीवीिा चजव्हाळा। राम मनीिा कोवळा। 
राम जािे अतंकग ळा। चनजिासािंी॥ 
राम प ण्यपरायेि। राम लोकत्रयािा प्राि। 
रामे िास चबभीषि। अक्षयी केला॥’ 
 
अशाप्रकारे २१ समासी प्रकवा ज ना िासबोध या नावाने प्रचसद्ध असलेल्या या गं्रथातंील नव्या 

िासबोधापेक्षा वगेळ्या आचि वैचशष्ट्ट्यपूिग म द्यािंा आपि परामशग घेतला. 
  



 
           

कािी स्फुट प्रकरिे 
 

समथांच्या स्फ ट रिनािंी संख्यास द्धा अफाट आहे. एकाि गं्रथात सवांिा परामशग घेिे कठीि 
आहे. त्यातील काही रिनािंा परामशग प्रस्त त प्रकरिात घेऊ. 

 
१) बिुधा गोसावी- 

 
या प्रकरिात बह धा ग रू असे िेखील नाव आहे. समथांनी श्रीमद िासबोधात सिग रंूिी लक्षिे 

सागंताना िाचंभक ग रंूवर िागंलेि आसूड ओढले आहेत. तेवढे त्यानंा प रेसे वाटले नसावते म्हिून बह धा 
गोसावी या प्रकरिात त्यानंी िाचंभक ग रंूिी िागंलीि हजेरी घेतली आहे. आपल्याला ज्ञान झाले नसताना 
ि सऱ्याला अन ग्रह िेऊन ग रूबाजी करिे म्हिजे आपि स्वतःशी शत्र त्व करिे आहे. ज्या मािसाला पोहता 
येत नाही तो पाण्यात ब डिाऱ्या इतरािें प्राि कसे वािविार? या प्रकरिात समथांनी ओरडिारे गाढव, 
माजलेला बोका, उन्मत्त रेडा, भ कंिारा क त्रा अशा परखड शब्िात या ग रंूिी हजेरी घेतलेली आहे. काही 
बावळट आचि मूखग चशष्ट्य एकत्र येतात आचि आपले ग रू काय काय िमत्कार करू शकतात ते परस्परानंा 
सागंतात. िमत्कार करिे म्हिजे ग रूपिी आरूढ होिे नव्हे. काही मािसानंा चसद्धी प्राप्त होतात. त्या 
चसद्धीच्या बळावर ते काही अिभतू िमत्कार करू शकतात. चसद्धी प्राप्त होिे चनराळे आचि आत्मचसद्ध होिे 
चनराळे. समथांनी चशष्ट्याचं्या तोंडी जी वाक्य घातली आहेत त्याद्वारे उपहासात्मक पद्धतीने ग रंूिी िागंलीि 
प्रटगल टवाळी केली आहे. कोिी म्हिते आमिे ग रू चवष्ठेिा अचंगकार करतात तर क िी म्हिते आमिा ग रू 
मािसाने केलेली उलटी प्राशन करतो. हे सगळे प्रकार सागंताना समथांच्या खालील ओव्यावंरून वारकरी 
मंडळी नाराज झाली- 

 
‘आमिे ग रू भचवष्ट्य सागंती। रेड्याकरवी विे म्हिवती। 
गधड्या करवी प राि सागंचवती। सामर्थयगबळे॥ 
क तऱ्याकरवी रागोद्धार। कोंबड्या करवी तत्त्वचविार। 
खेिर आचि भिूर। सकळ वाधें॥ 
व्याघ्रावरी बसेै चनशकं। हाती सपािा िाब क। 
वािंले होते सहस्त्र येक। सामर्थयग बळे॥’ 
 
वारकरी मंडळींना असे वाटते की या ओव्यामंध्ये समथांनी ज्ञानेश्वर महाराज आचि िागंिेव यािंी 

प्रटगल केली आहे. संताचं्या आरत्या पाहताना आपि बचघतले की समथांनी ज्ञानेश्वर महाराजािंी आरती 
केली आहे. संताचं्या आरतीत िागंिेवासह सवग जातीतील अनेक वारकरी संतानंा विंन केले आहे. जर 
समथांना ज्ञानिेवािंी प्रटगलि करावयािी आसती तर त्यानंी त्यािंी आरती केली नसती. त काराम महाराज 
आचि समथग यािें सबंंध चकती चजव्हाळ्यािे होते हे त्या िोघानंी एकमेकावंर रिलेल्या अभगंांवरून लक्षत 
येते. अनेकिा स्वतःला ज्ञानिेव प्रकवा िागंिेव यािंा अवतार समजिारे लबाड ग रू आपि असा िमत्कार 
करू शकतो असे आपल्या चशष्ट्यानंा सागंत असावते आचि चशष्ट्य वडे्यासारखे आपल्या ग रंूिी जाचहरात 
करत असावते म्हिून समथांनी ते बावळट चशष्ट्य आचि पाखंडी ग रू या िोघांिा सडेतोड समािार घेतला. 
वरील ओव्या ज्ञानिेवानंा आचि िागंिेवानंा उदे्दशून आहेत, असे गृहीत धरल्यास या प्रकरिातील अनेक 
ओव्या समथांना िेखील लागू पडतात. काही ओव्या गोंिवलेकर महाराज यानंा लागू पडतात. समथग स्वतः 
वाघावर बसत असत. साप हातामध्ये धरत असत. समथांनी मेलेले पे्रत प्रकवा मेलेली घार उठवली त्यािाही 



 
           

उल्लेख या प्रकरिात आहे. मग समथांनी स्वतःिीि प्रटगल करून घेतली असे म्हिायिे का? असा प्रिार 
त्या काळी िालू होता त्यािा समथांनी कडक शब्िात परामगश घेतला. ज्ञानिेवाचं्या आरतीत समथांनी 
ज्ञानिेवािंा रेड्याकरवी वेि बोलवण्याच्या िमत्कारािा मोठ्या गौरवाने उल्लेख केला आहे. कोित्याही 
संताचं्या वाङ् मयात अन्य साधंूबद्दल प्रनिाव्यंजक ओव्या सापडिार नाहीत. श्रीमद िासबोधात समथग 
म्हितात- 

 
‘साधू चिसती वगेळाले। परी ते स्वरूपी चमळाले। 
अवघे चमळोन येकिी जाले। िेहातीत वस्त ॥’ 
 
अशा िमत्कारानंी चशष्ट्याचं्या जीवनािे साथगक होिार नाही. तसेि हे िमत्कार म्हिजे काही खरी 

अध्यात चवद्या नव्हे, असे स्पष्ट मत प्रकरिाच्या शवेटी समथग नोंिवतात. या समासािा शवेट ‘इचत श्री 
िासबोधे ग रू-चशष्ट्य संवािे’ अशा िरिाने केला आहे. ज्या गं्रथाला अथवा प्रकरिाला चवशषे काही नाव 
नसेल त्यािा अतंभाव िासबोध या मथळ्यात करावयािा असे समथांिे धोरि चिसते. ज न्या अथवा नव्या 
िासबोधात मात्र हे प्रकरि अंतभूगत नाही. 

 
२) िरे राम िा मांत्र सोपा जपा रे- 

 
समथांनी राममंत्रािे एकोिपन्नास श्लोक चलहले आहेत. मािसे ईश्वरप्राप्तीसाठी नाना प्रकारिे 

साधन मागग स्वीकारतात. अनेकिा साधन पद्धतीिाि अचभमान अंतयामी बळावतो. चवशषेतः कमगकाडंी 
मािसािा आपि आिार धमग पाळतो यािाि फार अचभमान बळावतो. वैचिक मंडळींना आपल्या वैचिक 
कमािा प्रकवा मंत्राचं्या श द्ध उच्चारािंा अचभमान चनमाि होतो. काही मािसे अष्टागं योग, यज्ञ-याग व्रते 
आचि िान प्रकवा नाना तीथगयात्रा यामध्ये अडकतात. आहार-चवहारािे नाना कडक चनयम पाळतात. 
वस्त तः या सवग गोष्टी भावपूिगतेने केल्या तर भगवतंाला पोहिू शकतात पि मानवी मनािी ठेविि अशी 
चवचित्र आहे की त्याला अशा कमांिा अहंकार चनमाि होतो. प रािामध्ये अहंकार चनम गलनाच्या प्रकवा 
गवगहरिाच्या अनेक कथा आपि वाितो. अचभमानाम ळे केलेले सत्कमगही वाया जाते म्हिून साधकाने खूप 
काळजी घ्यावयािी असते. 

 
या खेरीज सासंाचरक मािसे आय ष्ट्य काचमनी आचि कािंन याचं्या सेवते घालवतात. इचंद्रयािें 

िोिले प रवीत राहतात. काही मािसे कीती, सन्मान, प्रचतष्ठा यासाठी धडपडत राहतात. समथांच्या मते हे 
सारे करत बसण्यापेक्षा मािसाने भगवतंाच्या नामामध्ये आपले आय ष्ट्य साथगकी लावाव.ेसमथग म्हितात- 

 
‘कसी जन्म नी माय त्वा वाझं केली। 
कसी लाज वशंा क ळा लाचवयेली। 
भमूीभार धोंडा पशू हा खरा रे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे। 
कसा कोिता काळ येईल केव्हा। 
चिनासारखा काळ नेईल तेव्हा। 
त झे चवत्त तारूण्य लोपल सारे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे। 



 
           

जरी क्षीििेहो परी वृद्धकाळी। 
कचरती चस्त्रया सूत नातू टवाळी। 
धना उिकी लागता गूिकी रे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे॥ 
नको सोंग छंिे करू ढोंग काही। 
नको चशष्ट्यशाखा मठी स ख नाही। 
महंतीम ळे नाश होतो तपा रे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे॥ 
नको िाउटी वाउगी या जनासंी। 
हरीप्रितनी ध्यास लावी मनासी। 
अमोचलक हा काळ जातो वृथा रे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे॥ 
कली साधने याचविे सवग प्रनिी। 
हरे राम हा मंत्र जो त्याचस विंी। 
हरे राम हे माचळका साधका रे। 
हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे॥’ 
 
कचलय गात कमगकाडंाने काही होिार नाही. कारि कमगकाडं करताना प रोचहत वगाने प्रकवा 

कमगकाडं करिाऱ्या यजमानान जे व्रतस्थ जीवन जगावयािे असते ते आजच्या य गात शक्य होत नाही. 
म्हिून सामान्य मािसाने नामािी कास धरावी. अन्य साधन मागांपेक्षा नामसाधन सवगश्रेष्ठ आचि सवात 
स लभ आहे असे सवगि संतानंी साचंगतले. येथे शवेटच्या िरिात समथांनी ‘हरे राम हा मंत्र’ असे म्हटले 
असले तरी त्यानंा अचभपे्रत मंत्र ‘हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।’ हरे कृष्ट्ि हरे कृष्ट्ि कृष्ट्ि कृष्ट्ि हरे हरे।’ 
असाि असावा. 

 
३) मािसपूजा (पाक हिष्ट्पत्ती)- 

 
समथांनी या प्रकरिात भगवतंािी मानसपूजा कशी करावी ते साचंगतले आहे. त्यािंी रचसकता 

आचि व्यापकता येथे चिसून येते. मानसपूजेिे छोटे छोटे तेरा समास आहेत. प्रत्येक समासात साधारितः 
अकरा ओव्या आहेत. मंिीर भव्य असावे, तेथे सवग प्रकारिी समदृ्धी असावी, आल्यागेल्यािें आिरचतर्थय 
व्हाव.े नैवदे्याला चवचवध प्रकारच्या भाज्या, कोप्रशचबरी, ि ध-ि भते असाव ेआचि साग्रसंगीत भगवतंािी पूजा 
व्हावी असे प्रत्येकाला वाटते. पि सांपचत्तक त्स्थतीम ळे म्हिा प्रकवा मयाचित शाचररीक क्षमतेम ळे म्हिा, 
मािसाला भगवतंािे पूजन एवढ्या व्यापक प्रमािात जमू शकत नाही. अशा वळेी मािसाने डोळे चमटून शातं 
बसाव ेआचि हे सारे उपिार मनाने भगवतंाला अपगि करावते. मग मनाने सगळी सामग्री, सगळे पिाथग, 
स्वयंपाक करिाऱ्या चस्त्रया, नैवदे्य िाखवण्यािी प्रचक्रया तसेि नाना पचरमल द्रव्ये हे सारे मानसपूजेत 
भगवतंाला अपगि करावते. पचहल्या समासात भगवतंाच्या मंचिरािी समथांनी केलेली कल्पना त्याचं्या 
प्रगल्भ ब चद्धमते्तिे िशगन घडवते. मंचिराच्या अवतीभोवती प ष्ट्पवाचटका, नाना वृकं्ष, स िंर बागा, आकषगक 
पश पक्षी, सभामंडप, चित्रशाळा, अद्ययावत स्वयंपाकगृह, कोठ्या, याते्रकरंूसाठी धमगशाळा, भोजनशाळा, 
ध्यानग फंा, नाट्यशाळा, होमहवन, िीपमाळा, बाधंलेली तळी आचि सरोवरे, सरोवरात कमळे, मासे, 
कारंजे असे सवग प्रसन्न वातावरि आहे अशी मनाने कल्पना करवी.  



 
           

िेवस्थानात राहिारे सेवकेरी आचि कायगकते यािें अनेकिा चवचित्र अन भव आपल्याला येतात. पि 
समथांनी अशा कायगकत्यांच्या नानाचवध ग िािें स िंर विगन केले आहे. हे सारे मानसपूजेति करावयािे 
असल्याम ळे सेवकेरी मंडळी िूरदृष्टीिी, अखंड सावधान आचि व्यवहार ित र आहेत अशी कल्पना करायला 
काय हरकत आहे? चतसऱ्या समासात पाकशाळेतील स्वयंपाचकिी कशा स गरि आहेत यािे विगन करताना 
समथग चलहतात- 

 
‘आता ऐका स्वयंपाचकिी। बह त नेटक्या स गरिी। 
अि क जयािंी करिी। नेमस्त िीक्षा॥ 
रोगी अत्यंत खंगले। तेिे ते अन्न पाचहजे भचक्षले। 
भोजनरूिीने गेले। ि खिे तयािे॥ 
जेथे उत्तमचि आघाव।े तेथे काये घ्याव ेकाये साडंावे। 
जेचवता जेचवता जेवावे। ऐसे वाटे॥ 
स वासेचि चनवती प्राि। तृप्त िक्ष  आचि घ्राि। 
कोठून आचिले गोडपि। काही कळेना॥’ 
 
चतसऱ्या समासात स्वयंपाकासाठी कोिकोिते धान्य आचि भाज्या लागतील यािी यािी िेताना 

समथांनी ७० ते ८० भाज्यािंी आचि धान्यािंी नाव ेचिली आहेत. तसेि ५व्या समासात ४० ते ४५ भाडं्यािी 
नाव े चिली आहेत. भाडंी कशी स्वच्छ असावीत, भाज्या कशा चनवडाव्यात, स्वयंपाक कसा करावा यािे 
चवस्तारपूवगक विगन प ढील िोन समासात केले आहे. एका स्वतंत्र समासात िेवाला िाखवलेल्या नैवद्यािे 
विगन आहे. वस्त तः भगवतं प्रत्यक्ष जेवि करीत नाही पि समथग म्हितात- 

 
‘िेव वासािा भोक्ता। स वासेचि होये तृप्तता। 
येरवी त्या समथा। काय द्याव॥े’ 
 
नवव्या आचि िहाव्या समासात भोजनासाठी बसलेल्या मािसाचं्या पकं्ती आचि भोजनािे विगन 

केले आहे. मंडळी जेवायला बसले असता त्यािे चमत्ष्ट्कल विगन समथग कसे करतात ते पहा- 
 
‘मग तो संकल्प सोचडला। तेिे मोठा आनंि जाला। 
नामस्मरि घोष केला। भोजन आरंचभले॥ 
भके्ष मोचडता ग िग ल्या होती। त पामध्ये ब िकचळती। 
वरपोवरपो जेवती। चकती येक॥ 
आंबट चतखट खारट त रट। शाखाबंरी नेलेिेट। 
तोंडी लाचवती येथेष्ट। यथान्वये॥ 
पात्रामंध्ये वाढी रीती। होता सवचेि वाचढती। 
कीतेक आग्रही कचरती। परस्परे॥ 
चशखरिी वरपती सरारा। कढी वरपती फरारा। 
ढेकर िेती डरारा। सावकास॥ 
येक ते ग िक्या िेती। उिके माग ती सेचवती। 
हात टेकून जेचवती। चकतीयेक॥ 



 
           

भोजने कंठमयाि जाली। मग िध्योिने आिचवली। 
तके्र वाघारून घेतली। द्रोिामध्ये॥ 
सकळ लोक तृप्त जाले। समस्तासंी चवडे चिधले। 
अस्तमन जाल्या लागले। मंडपी िीप॥’ 
 
या सवग विगनावरून समथांिी सूक्षमचनरीक्षि शक्ती, चवनोिब द्धी आचि प्रचतभाशक्ती या सवांिी 

कल्पना येते. सायंकाळी चिव े लागण्याच्या वळेेला प न्हा िेवािे पूजन केले जाते. ही मानसपूजा 
उत्सवकाळातील असल्याम ळे रात्री िेवािी चमरविूक चनघते. समथांनी महाराष्ट्रात उत्तरेकडील रथयाते्रिी 
परंपरा आिली. चमरवि कीतील छत्र्या, मेघडंबऱ्या, चनशािे, पताका, झेंडे, ढाला, ग ढ्या, तोरिे, िौघडे, 
िमामे, नगारे, चिवट्या, शखं, किे, त ताऱ्या, ढोल, भेरी, झेंगट अशी चवचवि वादे्य आचि िारूकाम यािे 
प्रभावी विगन वािून समथग डोळ्यासमोर चमरविूकीिे चित्रि उभे करतात. अनेकिा आपि तीथगके्षत्री 
उत्सवात जातो. समथग मानसपूजेत या सवग उत्सवािे विगन करतात. उत्सव काळातील भव्यता आचि 
चिव्यता रोजच्या पूजेत आढळिार नाही. म्हिून हे सवग साग्रसंगीत विगन ते करतात. हे वािल्यानंतर मंिीर 
कसे असाव,े मंचिरािे चवश्वस्त कसे असावते, मंचिरात कोिकोित्या वस्तू असाव्यात, पूजापरंपरा कशी 
व्यवत्स्थत साभंाळली जावी यािे आिशग चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते. मात्र प्रकरिाच्या शवेटी ही 
सवग भव्यता सोडून हृियात भगवतंािी मूती दृढ धरावी असे समथग सागंतात. 

 
४) ऐका इटाांचा प्रसांग- 

 
समथग बह श्रूत होते. जन्मतःि त्यानंा अभ्यासदृष्टी प्रात झाली होती. केवळ चनचरक्षिाने अनेक 

गोष्टींिे ज्ञान त्यानंी आत्मसात केले होते. त्यािंा शब्िसगं्रह अफाट होता. व्यवहारातील बाचरक-साचरक 
गोष्टींिे ज्ञान त्यानंा होते. ते केवळ संत नव्हते; तर क शल संघटक आचि कडक प्रशासक होते. नेतृत्वािे 
ग ि त्याचं्यामध्ये होते. समथांनी शकेडो मंचिर बाधंली. हे बाधंकाम करताना भरपूर चवटा लागत. क शल 
कामगाराशंी सबंंध येई. अशावळेी चवटा कशा भाजाव्यात आचि कामगाराकंडून कामे कशी करून घ्यावीत 
यािे समथांनी केले चिग्िशगन वािून आपली मती ग गं होते- 

 
ऐका ईटािा प्रसंग। लाबंरूिी येथा सागं . 
िौक नेमस्त वगं। आसौचि नये॥ 
ईट लाबंी नवतस । आचि रंूिी सात तस । 
उंिी जािीजे िीड तस । पाटी पोट नेमस्त॥ 
खाली वरट वरी खळगा। तो ईट कामा नये। 
धारे कोने पासी िगा। कामा नये॥ 
खिखिीत वाळवाव्या। झिझिीत भाजाव्या। 
भट्या नेमस्त करव्या। आिा िारी॥ 
वोले सपगि कामा नये। कावळ काट्या कामा नये। 
मोठे ढोंि कामा नये। नेमस्त असाव॥े 
कामकऱ्यास गम  िेऊ नये। काम घेता त्रासो नये। 
कठीि शब्ि बोलो नये। क्षिक्षिा॥ 
चिवस उगवल्या वरीये येऊ िेऊ नये। 



 
           

गचमत मािसू कामा नये। 
अशक्त पोर कामा नये। आचि म्हतारे॥ 
बळकट लोक चनवडाव।े काम पाहोन लावाव।े 
सगट म शारे करव।े हे ही म खगपि॥ 
जेविा प रतेचि बसो द्याव।े सवचेि कामास लावाव।े 
िीसधारे साभंाळावे। क्षिक्षिा॥ 
चहशबे बरा राखत जावा। चलचहण्यािा आळस न करावा। 
म का बिला करीत जावा। उपसाम्रगी आसावी॥’ 
 
एखाद्या धबधब्यािे प्रकवा स िंर चिसिाऱ्या चनसगािे विगन करिे आपि समजू शकतो. परंत  िौफेर 

संिार करिारी समथांिी प्रचतभा बांधकामासारख्या रूक्ष चवषयातस द्धा िैतन्य आचि आनंि चनमाि करत 
होती. कल्यािस्वामींना साचंगतलेले बाग प्रकरि अशाि प्रकारिे आहे. 

 
५) बाग प्रकरि 

 
    सन १६५० मध्ये समथग परळीच्या चकल्ल्यावर राहायला आले. त्यावळेी हा चकल्ला आचिलशहाच्या 

ताब्यात होता. चशवछत्रपतींनी १६७३ साली हा चकल्ला प्रजकून त्यािे नाव सज्जनगड ठेवले. समथांनी स मारे 
३२ नाव ेधारि केली होती. ‘िासचवश्रामधाम’ या गं्रथात आत्माराम महाराजानंी ही सवग नाव ेचिली आहेत. 
या नावाति सज्जन हे एक नाव आहे. हा चकल्ला चशवाजी महाराजानंी समथांना चिला तेव्हा त्यािे सज्जनगड 
असे नाव ठेवले. गडावर पाण्यािी टंिाई असल्याम ळे बागकाम करण्यास वाव नव्हता. म्हिून समथांनी 
सज्जनगडाच्या पायर्थयाला परळी गावात मारूतीिे मंिीर स्थापन करून कल्यािस्वामींना चतथे बाग 
करायला साचंगतली. कल्यािने समथांना चविारले की, बागेत मी काय लाव?ू प्रश्न ऐकताि समथांिे 
मानस उद्यान फ लले आचि एका िमात त्यानंी स मारे िोनश ेतीस झाडािंी नाव ेसाचंगतली. आज ती बाग 
अत्स्तत्वात नसल्याम ळे नेमकी चकती झाडं लावली गेली हे ठाऊक नाही. पि या चनचमत्ताने समथांिा 
वनस्पतीशास्त्रािा व्यासंग चकती गहन होता ते ध्यानात येते. चवशषे म्हिजे ही यािी िेताना समथांनी 
फळभाज्या, पालेभाज्या, फळं, फ लं, जंगली वनस्पती अशी वगगवारी करून चिली आहे. एखाद्या 
वनस्पतीशास्त्रािा प्राध्यापकाला िेखील एवढ्या वनस्पतींिी यािी िेता येिार नाही. समथांना अभ्यास दृष्टी 
असल्याम ळे डोंगरात चफरताना त्यानंी वगेळी वगेळी झाडी पाचहली आचि त्यािंी माचहती करून घेतली. 
अखंड सावधानता, अखंड भ्रमि आचि अखंड अभ्यास ही समथांच्या व्यचक्तमत्त्वािी खास वैचशष्ट्टे्य होती. 
यािा अथग त्यािंी भटकंती ही क िा भ्रचमष्टािी भ्रमंती नव्हती. तर समाज पचरवतगनािा चवडा उिललेल्या 
ध्येयचनष्ट राष्ट्रभक्तािा गंगौघ होता. 

 
६) अस्मािी-सुलतािी- 

 
िेशत्स्थतीिे भान हे समथांच्या वाङ् मयािे व्यवच्छेिक लक्षि सागंता येईल. सतत पचरभ्रमि करीत 

असताना समथांनी तत्कालीन िेशत्स्थतीिे चनचरक्षि केले. राष्ट्रािी अवनत अवस्था पाहून त्याचं्या चित्तािा 
चकती क्षोम झाला यािी कल्पना ‘असमानी स लतानी’ हे त्यािें स्फूट प्रकरि वािल्यावर येते. ि ष्ट्काळ प्रकवा 
अचतवृष्टी या संकटाला ते अस्मानी म्हितात तर त्या काळी गािीवर बसलेल्या स लतानानंी प्रजेिी जी 



 
           

ससेहोलपट िालचवलेली होती, त्याला समथग स लतानी सकंट असे म्हितात. महागाई, िोऱ्या, 
शतेकऱ्याचं्या आत्महत्या, यवनािंा ज लूम या सगळ्यािें हृियद्रावक विगन समथग या प्रकरिात करतात. 

 
‘चकतीयेक ग्रामेचि ते वोस जाली। चपके कमग धान्येि नाना ब डाली॥ 
चकतीयेक धाडीवरी धाडी येती। तया सैन्यकािेचन संहार होती॥ 
चकतीयेक ते मेघही मंि जाले। अनावृष्टी स्थळोस्थळी लोक मेले॥ 
चकतीयेक अन्नाचवसी भ्रष्ट जाले। चकतीयेक लोक जळी प्राि चिल्हे॥ 
चकतीयेक ते धान्य ल टूचन नेती। चकतीयेक ते पेव खािोचन नेती॥ 
चकतीयेक ते पूचरले अथग नेती। चकतीयेक पूचरली अथगपाते्रचि नेती॥ 
चकतीयेक ते घ्रािकिेचि घेती। चकती उत्तमा त्या चस्त्रया भ्रष्टवीती॥ 
चकती मोट बाधूंचन ते बूडचवती। चपछोडेचि बाधंोचन चहरोचन नेती॥ 
चकती ग चज्रिी ब्राह्मािी भ्रष्टवील्या। चकती शामं खी जाहजी फाकवील्या॥ 
चकतीयेक िेशातंरी त्या चवकील्या। चकती स ंिरा हाल होऊचन मेल्या॥ 
जन ब डाले, ब डाले पोटेचवि गेले। बह  कष्टले, कष्टले चकतीयेक मेले॥ 
वीसा लोकातं लोकातं येकचि राचहले। तेिे उिंड, उिंड ि खचि साचहले॥ 
काही चमळेना, चमळेना चमळेना खायला। ठाव नाही रे, नाही रे नाही रे जायला॥ 
होस कैिी रे, कैिी रे, कैिी रे गायला। कोठे जाव ेरे, जाव ेरे जाव ेमागायला॥ 
िेश नासला, नासला उठे तोचि कूटी। चपके होताचंि होताचंि, होते ल टाल टी॥ 
काळाकचरता जीवलागा झाली त टात टी। अवघ्या क ट ंबा क ट ंबा होते फ टाफ टी॥ 
धान्य माहाग, माहाग, तैसे ही चमळेना। कैसे होईल, होईल, होईल कळेना॥’ 
 
लोकािंी उडालेली िैना पाहून समथांच्या चित्तािी काय िशा झाली असेल त्यािी आपि कल्पना 

करू शकतो. समथांच्या काळात मनूिी, टॅव्हर्पनअर, थॉमस रो हे चविेशी प्रवासी भारतात आलेले होते. 
त्यानंी तत्कालीन भारतािे केलेल विगन समथांच्या वरील विगनाशी िागंलेि चमळते-जळते आहे. ‘परिक्र 
चनरूपि’ या प्रकरिात समथग चलहतात- 

  
‘पिाथग मात्र चतत का गेला। न स्ता िेशचि उरला। 
येिे कचरता बह तला। सकंट जाले॥ 
लोके स्थानभ्रष्ट जाली। चकतेक तेथेचि मेली। 
उरली ती मराया आली। गावावरी॥ 
मािसा खावया धान्य नाही। आंथरूि पाघंरूि तेचह नाही। 
घर कराया सामग्री नाही। चविार स िेना काही। 
अखंड प्रितेिा प्रवाही। पचडले लोक॥’ 
 
समथग रामािे भक्त होते. रामािे राज्य आिशग होते. समथांना रामराज्यािे वधे लागले होते. प्रजेिी 

ि ःखातून स टका करण्यासाठी त्यानंा रामराज्य हव ेहोते. 
 

 
 



 
           

७) रामराज्य- 
 
 अचलकडे महात्मा गाधंींनी रामराज्य ही संकल्पना लोकचप्रय केली. मूळात रामराज्य हा शब्िप्रयोग 

भरताने रूढ केला. रावि वधानंतर रामिदं्र आयोध्येत परत आले. त्यािंा राज्यचभषेक झाला. त्यावळेी 
भरताने आपल्या भावािे राज्य कसे लोककल्यािकारी आहे यािे विगन करताना रामराज्य हा शब्ि 
वापरला. रामाच्या राज्यात अचतवृष्टी नाही, अनावृष्टी नाही, चनरक्षरता नाही, िाचरद्रय नाही, िहशतवाि 
नाही हे विगन वािून मन थक्क होते. अचलकडच्या काळात चशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्यािी त लना 
रामराज्याशी केली जाते. समथग या रामराज्यािे चकती गोड विगन करतात ते पहा- 

 
‘राज्य या रघ नाथािे। कचळकाळाचस नात डे। 
बह वृचष्ट अनावृचष्ट। हे किा न घडे जनी॥ 
उदे्वग पाहता नाही। प्रितामात्र नसे जनी। 
व्याचध नाही, रोग नाही। लोक आरोग्य नािंती॥ 
य द्ध नाहीि अयोध्या। राग ना मत्सरू नसे। 
बंिचनबंिही नाही। िंडिोष किा नसे॥ 
िचरद्री ध ंचडता नाही। मूखग हातो असेचिना।  
परोपकार तो मोठा। सवगत्र लोकसंग्रहो॥ 
अद भतू चपकती भमूी। वृक्ष िेती सिा फळे। 
अखंड ि भती धेन । आरोग्ये वाहती जळे॥ 
नद्या सरोवरे वापी। डोलती नूतने बने। 
फळती फ लती झाडे। स गधं वनवाचटका॥’ 
 
वाल्मीकी रामायिातील ही रामराज्यािी संकल्पना केवळ कवी कल्पना नाही. राज्यकते जर 

सिािारी असतील आचि परक्रमी असतील तर अशा प्रकारिा समाज चनमाि करिे कठीि आचजबात 
नाही. 

 
८) सुदांर आहि युद्धकाांड- 

 
समथग रामिास केवळ आशावािी प्रकवा आिशगवािी नव्हते. ते प्रयत्नवािी होते. धमगगं्रथात 

साचंगतलेली जीवनमूल्ये समाजात रूजवण्यासाठी जो अखंड साके्षप लागतो त्यािे समथग हे मूतीमतं 
उिाहरि होते. शभंराहून अचधक कीतगनकार समथांनी तयार केले आचि त्यानंा “रामकथा ब्रह्माडं भेिून 
पैल्याड न्यावी।” असा आिेश चिला. समथांच्या मते त्या काळी समाजाला रामकथेिी जास्त गरज ती. 
रामायि काळी राविाने सामान्य प्रजेवर जसे अनत्न्वत अत्यािार केले तसे अत्यािार म घल राज्यकते 
भारतीयावंर करत होते. अशा वळेी रामािा पराक्रम, त्यािें संघटन कौशल्य, त्यािंा सयंम आचि सिािार 
जनमानसात रूजविे आवश्यक होते. समथग म्हितात- 

 
‘कथा शकंरािी कथा कार्पतकािी। 
कथा िंचडकेिी कथा मोरयािी।  
कथा वेंकटीिी कथा चवठलािी। 



 
           

कथा मल्लयािी कथा भरैवािी। 
कथा नृसी्ा वामना भागगवािी।  
कथा कौरवा पाडंवा माधवािी। 
कथा िेव इंद्राचि ब्रह्मचिकािंी। 
समस्ता मधे श्रेष्ठ या राघवािी॥’ 
 
त्या काळात अनेक प्रहिू चस्त्रयािें अपहरि होत होते. रामाच्या पत्नीिे स द्धा अपहरि झाले. पि 

रामानंी धीर सोडला नाही. त्यानंी वनवासी, चभल्ल, गोंडाळ, वानर, अस्वल अशा जमातींिी संघटना स्थापन 
करून पराक्रमाने आपल्या पत्नीिी स टका केली. समथग रामिास हे योद्धा सनं्यासी होते. लोकामंधील 
क्षात्रतेज जागे करण्यासाठी त्यानंी स िंरकाडं आचि य द्धकाडं अशी िोन स्वतंत्र प्रकरिे चलहली. समथांनी 
संपूिग रामकथा न चलहता केवळ स िंरकाडं आचि य द्धकाडं ही िोन प्रकरिे चनवडली. यािे कारि 
समाजात त्यानंा वीररस चनमाि करायिा होता. स ंिरकाडंात त्यानंी हन मंताच्या पराक्रमािे फार स ंिर 
विगन केले आहे. समथांना हन मंताच्या शपेटीिे मोठे आकषगि आहे. हन मंत आपल्या शपेटीने राक्षसािंी 
कशी फचजती करतो ्ािे विगन करताना समथांनी हास्यरस चनमाि केला आहे. काही विगनात 
रामायिातील ऐचतहाचसकता बाजूला ठेवनू समथांनी हन मंताच्या पराक्रमािे काल्पचनक विगन केले आहे. 
उिाहरिाथग, हन मंताने राविाला थप्पड मारली, राविाच्या िाढी चमशा जाळल्या, राविाच्या सभेतील 
सगळ्या लोकानंा नागव ेकेले. या गोष्टींिा उल्लेख वाल्मीकी रामायिात कोठेही नाही. राविाने रामािे शीर 
आचि म ख तयार करून सीतेप ढे ते ठेवल्यािे आचि आपि रामाला ठार केल्यािे खोटे वृत्त चतला साचंगतले 
यािा वाल्मीकी रामायिात उल्लेख आहे. समथांनी ही कथा तर घेतली आहेि पि राविाने सीतेिेिेखील 
म ख ह बेहूब तयार करून आपि सीतेला ठार केल्यािा िावा रामाजवळ केला. त्यावळेी रामानंी केलेला 
शोक या सवग घटना वाल्मीकी रामायिात क ठेि नाहीत. हन मंताने सीतेिा लावलेला शोध, अशोकवनािा 
केलेला चवध्वसं, लंका-िहन, चबचभषिािे रामाच्या सैन्यात िाखल होिे, सेतूबधंन, श क आचि सारि या 
िूतािंा राविाला सल्ला, प्रत्यक्ष य द्धािे विगन, राम-लक्षमि, हन मान यािंा पराक्रम, राम-रावि य द्ध या सवग 
प्रसंगािे सचवस्तर विगन समथांच्या य द्ध-काडंात येऊन जाते. अशा प्रकारे रामायिातल्या शवेटच्या िोन 
काडंािें चवस्तारपूवगक विगन समथांनी केले आहे. य द्धकाडंाच्या शवेटी समथांनी संपूिग य द्धकाडंािा साराश ं
समासवार चिला आहे. 

 
९) समर्ांिे पसायदाि- 

 
समथांनी आिशग रामराज्यािी कल्पना माडंली. रामाप्रमािे पराक्रम करून कसे रामराज्य स्थापना 

कराव ेहे स िंरकाडं आचि य द्धकाडंात साचंगतले. समथांनी प्रयत्नाला प्राथगनेिी जोड चिली. रामराय त्यािंी 
प्राथगना ऐकतात हा त्यािंा अन भव होता. म्हिनू ज्ञानिेवानंी ज्याप्रमािे चनवृत्तीनाथाजंवळ पसायिान 
माचगतले, त्याप्रमािे समथग िेखील त्यािें सिग रू प्रभ ूरामिंद्र याचं्याजवळ प ढील पसायिान मागतात- 

 
‘रघ नाथ कल्याि व्हाव।े 
अचतसौख्य व्हाव ेआनंिवाव।े 
उदे्वग नासो वर शत्रू नासो। 
नानाचवलासे मग तो चवलासो॥ 
कोडे नसो रे कळहो नसो रे। 



 
           

कापट्य कमी सहसा नसा रे। 
चनवािप्रिता चनरसी अनंता। 
शरिागता िे बह  धातमाता॥ 
अजयो नहोरे जयवतं हो रे। 
आपिा नको रे बह भाग्य हो रे। 
श्रीमंतकारी जनचहतकारी। 
परउपकारी हचरिास तारी॥’ 
 
सगळ्या सतंािें हृिय कसे कनवाळू असते आचि समाजचहतासाठी ते कसे तळमळत असते यािी 

कल्पना वरील प्राथगनेवरून येते. 
 

१०) समर्थ सांप्रदायाची लक्षिे- 
 
एका स्फ ट काव्यात समथग रामिासानंी समथग संप्रिायािी प ढील २० लक्षिे साचंगतली आहेत- 
 
१) चलहता येिे २) वािता येिे ३) चनरूपता करता येिे ४) श्रोत्याचं्या शकंािें चनरसन करिे ५) 

साधना करून स्वतः अन भव घेिे ६) गाता येिे ७) नािता येिे ८) टाळ्या वाजवता येिे ९) शब्िािें 
वगेवगेळे अथग कळिे १०) प्रबंध चलहता येिे ११) सामाचजक प्रबोधन करिे १२) वैराग्य १३) चववके १४) 
सगळ्या लोकानंा राजी राखिे १५) राजकारिात जागरूक असिे १६) सतत उद्योगात असिे १७) 
प्रसंगावधान असिे १८) चनस्पृहता असिे १९) सगळ्यािें सारखे समाधान करिे २०) रामािी उपासना 
करिे. 

 
समथग संप्रिाय हा प्रिारकािंा संप्रिाय होता. महंतामध्ये धमािा प्रिार करण्यासाठी जे ग ि 

आवश्यक आहेत त्या सवांिी यािी समथांनी इथे चिली आहे. मािसाने वैयचक्तक साधना करून स्वतःच्या 
जीवनािे साथगक कराव.े त्यािबरोबर समाजातही लोकसंग्रहाद्वारे सद चविार आचि सिािार रूजवावते. 
दृश्य जगत् माया आहे, ते केवळ भासमान आहे यािी समथांना िेखील जाि होती. परंत  व्यवहारामध्ये 
प्रत्येकाने आपापली कमे व्यवत्स्थत करावीत अन्यथा समाजािी घडी चवस्कळीत होईल. म्हिून समथांनी ही 
लक्षिे साचंगतली. धमगप्रिार आचि धमग ससं्थापनेसाठी समथग भगवतंाजवळ काय काय मागतात ते प ढील 
काव्यात आपि पाहू. 

 
११) चौपदी- कोमळ वाचा दे रे राम- 

 
ज्याला सामाचजक प नरूत्थानािे कायग करायिे आहे अशा महंताने भगवतंाजवळ काय मागाव े

त्यािी स िंर यािी िौपिी या प्रकरिात समथग रामिास िेतात- 
 

(१) 
 
कोमळ वािा िे रे राम। चवमळ करिी िे रे राम॥धृ॥ 
प्रसंग ओळखी िे रे राम। धूतगकळा मज िे रे राम॥१॥ 



 
           

चहतकारक िे रे राम। जनस खकारक िे रे राम॥२॥ 
अंतरपारखी िे रे राम। बह जनमतै्री िे रे राम॥३॥ 
चवद्यावैभव िे रे राम। उिाचसनता िे रे राम॥४॥ 
मागो नेिे िे रे राम। मज न कळे ते िे रे राम॥५॥ 
त झी आवडी िे रे राम। िास म्हिे मज िे रे राम॥६॥ 
 

(२) 
 
संगीत गायन िे रे राम। आलाप गोडी िे रे राम॥धृ। 
धातमाता िे रे राम। अनेक धाटी िे रे राम॥१॥ 
रसाळ म द्रा िे रे राम। जाड कथा मज िे रे राम॥२॥ 
िस्तक टाळी िे रे राम। नृत्यकला मज िे रे राम॥३॥ 
प्रबंध सरळी िे रे राम। शब्ि मनोहर िे रे राम॥४॥ 
सावधपि मज िे रे राम। बह त पाठातंर िे रे राम॥५॥ 
िास म्हिे रे सिग ि धाम। उत्तम ग ि मज िे रे राम॥६॥ 
 

(३) 
 
पावन चभक्षा िे रे राम। िीनियाळा िे रे राम॥धृ॥ 
अभेिभक्ती िे रे राम। आत्मचनविेन िे रे राम॥१॥ 
तद्र पता मज िे रे राम। अथारोहि िे रे राम॥२॥ 
सज्जनसंगती िे रे राम। अचलप्तपि मज िे रे राम॥३॥ 
ब्रह्मअन भव िे रे राम। अनन्यसेवा िे रे राम॥४॥ 
मजचवि तू मज िे रे राम। िास म्हिे मज िे रे राम॥५॥ 
 
सवगि संतानंी सकाम भक्तीिा चनषेध केला, पि सगळ्या संतानंी िेवाजवळ काहीतरी माचगतले. 

त्यानंी भगवतंाजवळ भौचतक समृद्धी माचगतली नाही तर सिग िािंी मागिी केली. समथांना 
धमगसंस्थापनेच्या कायासाठी जे महंत तयार करायिे होते ते वर सागंतलेल्या ग िानंी य क्त असिे आवश्यक 
होते. साधकाने एकिेशी प्रकवा एककल्ली नसाव.े त्याने ित रस्त्र असाव.े तो न सता प स्तकी पचंडत नको. तो 
अजातशत्रू हवा. लोकसंग्रहािी कला त्याला अवगत असावी. त्यािा अफाट व्यासंग असावा. म्हिून समथग 
या चवचवध गोष्टी भगवतंाजवळ मागतात. 

 
१२) मिांती सुखाची िािी-    

 
समथांनी आरंचभलेल्या धमगससं्थापनेच्या कायात त्यानंा सहकायग करिाऱ्या कायगकत्याला ते महंत 

अशी पिवी िेतात. महंत होिे म्हिजे स ळावरील पोळीसारखे जीवन होते. म ळाति मािसे बिलायला 
तयार नसतात. त्याचं्या स्वभावातील िोष हेि त्याचं्या ि ःखािे कारि असते. परंत  लक्षात येऊनस द्धा 
मािसे त्याि ि का प न्हा प न्हा करीत राहतात. अशावळेी त्यािें ि ःख बघवत नाही आचि त्यािें िोष सहन 
होत नाही अशा कात्रीत महंत सापडतो. समथग म्हितात- 



 
           

 
‘महंती स खािी नाही। येथे ि ःखे उिंडही। 
उिंड ि ःख लोकािें। ऐकता ऊर फाटतो॥१॥ 
लोक हे चवकारी नाना। फार अन्याय वतगती। 
पाहाव ेते चकती डोळा। ऐकाव ेश्रविे चकती॥२॥ 
वचळता ि ःख माचनती। अन्याये घात नेिती। 
सागंता चहत वाटेना। ऐकता त्रास माचनती॥३॥’ 
 
स्वामी चववकेानंि एका पत्रात आपल्या ग रूबंधूना चलचहतात-‘एखािा रूग्ि आजारी असूनही औषध 

घ्यायला तयार नसतो. अशा वळेी क शल वैद्य त्याच्या छातीवर बसून आचि त्यािे नाक िाबून त्याला बळेि 
औषध पाजतो. हे सगळे करताना त्याला वाईटपिा िेखील येतो. पि तो ते सारे चनमूटपिे सहन करतो. 
कायगकत्याने आपल्या मनािी अशी तयारी ठेवावी.’ स्वामीजींनी साचंगतलेली गोष्टि येथे समथग सागंत 
आहेत. समाजािे अनेक अपराध पोटात घालून सामाचजक पचरवतगन घडवनू आिाव ेलागते. त्यासाठी खूप 
धीर धरावा लागतो. समाजात िागंल्या मािसािंा नेहमीि ि ष्ट्काळ असतो. महंताने भगवतंाच्या भरवशावर 
सारे सहन कराव.े 

 
१३) यत्िाचा लोक भाग्याचा- 

 
समथग प्रयत्नवािासाठी प्रचसद्धि आहेत. सामान्य मािसू िैवाधीन असतो. आत्मपचरक्षि करून 

आपल्या ि का न शोधता तो आपल्या नचशबाला िोष िेतो. स चशचक्षत मािसे ब चद्धचवलासात रमतात. 
पचरत्स्थतीत कसा बिल व्हायला हवा यािी सारेजि आपापसात ििा करीत राहतात. परंत  प्रत्यक्ष प्रयत्न 
कोिीि करत नाही. लोकानंी जर मनावर घेतले तर एखािे राज्यशासनही ते बिलू शकतात, पि त्यासाठी 
संकल्पशक्ती हवी. प्रयत्नाच्या सहाय्याने मािसू काय काय करू शकतो यािे विगन करताना समथग 
म्हितात- 

 
‘भाग्यासी काय उिे रे। येत्नावािंूनही राचहले। 
येत्न तो करावा कैसा। हेचि आधी कळेचिना॥ 
म ख्य येत्न चविारािा। त्यावरी बोलिे बरे। 
िालिे सत्य नेमािे। नीचतन्याय ि को नये॥ 
करंटे चमळाले सवे। जो तो ब धीि सागंतो। 
सागंाव ेते आपिाला। आपि  कचरता बरे॥ 
मोठे ते पाप लोकािें। प्रभ  तो जािता नव्हे। 
वतगतो चसकचवल्या बोले। तो काय म्हैसमंगळ ॥ 
खबरिार बरा राजा। चववकेी सवग साके्षपी। 
आजे्ञने सवग चह िाले। तेिे सौख्य बह  जना॥ 
येत्नािा लेक भाग्यािा। येत्नेवीि िाचरद्रता। 
उमजला लोक तो धाला। उमजेना तो हपाचपला॥ 
प्रहडता शाहािे होते। बोलता बोल सीकते। 
वाचिता चलचहता येते। तेिे ते मान्य होतसे॥ 



 
           

घरीि बैसता ंखोटे। ब्राह्मि  प्रहडता बरा। 
आळसी घातघेिा तो। कष्टला म्हचिजे बरा॥ 
प्रसंगे वतगता ंले। येथातर्थय चि स च्ले। 
मन ष्ट्य राचखले राजी। तो प्रािी शाहािा बरा॥ 
समयी धीर सोडीना। येत्नी येत्न बरा करी। 
प्रहडता पारखी लोका।ं कायगकता चजवी धरी॥ 
उिंड ओळखी होता। उिंड भाग्य होतसे। 
उिंड कलह होता। उिंड लाथ खातसे॥ 
चविारे गोड बोलाव।े बह ता मान्यसे बरे। 
भाडंता प रवनेा की। मचैत्रकी कचरता बरे॥ 
कराव ेतेचि पावाव।े हे आले आपिाकडे। 
आपले तेचि पावाव।े हे आले आपिाकडे। 
 
प्रसंगावधान, लोकसंग्रह, सामाचजक प्रबोधन, आिशग राज्यशासन, संकटकाळी धैयग या सवग 

संकल्पना समथग येथे माडतात. समष्टीच्या पातळीवर जर प्रयत्न केला गेला तर िेशािे आचि समाजािे चित्र 
बिलू शकते त्यासाठी प्रामाचिकपिे सतत प्रयत्न हवते. 
  



 
           

समर्ांची लोकसाहित्य रचिा 
 

समाज प्रबोधन करताना महाराष्ट्रतील सवगि संताचं्या समोर सामान्य मािूस होता. चिवसभर 
शतेात राबिारा, पोटािी खळगी भरण्यासाठी हलकी-सलकी कामे करिारा, चशक्षिािी फार पाश्वगभमूी 
नसलेला असा समाज समथांच्या काळी फार मोठ्या प्रमािात होता. या लोकानंा जीवनािे स्वरूप प्रकवा 
तत्त्वज्ञान पाचंडत्यपूिग भाषेत सागंून उपयोग नव्हता. मायाब्रह्मािा गंभीर चविार िेखील त्यानंा त्याचं्या 
लोकभाषेत सागंिे गरजेि होते. यातूनि लोकसाचहत्य रिना चनमाि झाली. भारूड, वास िेव, डफगािे, 
गोंधळ, बह रूपी, पागंूळ, िंडीगािे, खेळीया, वाघ्या हे चवचवध काव्यप्रकार लोकसाचहत्य रिनेत मोडतात. 
नृत्य, एखािे वाद्य, जरा चवचित्र वषेभषूा करून चवनोिीशलैीत लोकानंा सिािारािा बोध करून जीवनािे 
साथगक करण्यािा संिेश समथग या काव्यप्रकाराद्वारे िेतात. लोकसाचहत्य रिनेतील सवग काव्यप्रकारानंा 
समथांनी स्पशग केला. ग्रामीि भागात समथांिा जास्त सिंार होता. त्यािंी बह जन समाजातील चशष्ट्यसंख्या 
कमी नव्हती. अशावळेी समथांनी हा सवगं काव्यप्रकार वापरून रंजनात्मक पद्धतीने प्रबोधन केले. या 
प्रकरिात समथांच्या अशा रिनािंा चविार आपि करिार आहोत. 

 
१) डफगािे 

 
डफ हे एक िमगवाद्य आहे. छातीशी धरून ते वाजवतात. गाण्यासाठी डफािा उपयोग भारतभर 

केला जातो. राजस्थानातील डफगािी फार पूवीपासून प्रिचलत आहेत. महाराष्ट्रात होळीच्या चिवशी प्रकवा 
चमरवि कीत डफ वापरला जाई. चशवाजी महाराजाचं्या काळात शाचहराचं्या हातात डफ आला. शाचहरािें 
िोन गट हातात डफ घेऊन एकमेकानंा कोडी टाकीत प्रकवा कूट प्रश्न चविारीत. प्रश्नािे उत्तर िेता आले 
नाही म्हिजे त्या शाचहराने डफ खाली ठेऊन शरिागती पत्करायिी. िाफळजवळ समथांनी यवनाचं्या 
उत्सवात जमलेल्या शाचहरानंा प्रश्नािंी सरबत्ती करून कसे जेरीला आिले ते पाहा- 

 
‘चकती पृर्थवीिे वजन। चकती आंगोळ्या गगन। 
साग प्रसध िे जीवन। चकती टाक॥१॥ 
चकती आकाशाच्या तारा। चकती पजगन्याच्या धारा। 
तृि भचूमवरी ित रा। सखं्या सागंा॥२॥ 
वाय सरसे उडती। सागं अि रेि  चकती। 
लक्ष िौऱ्याशंीिी उत्पत्ती। संख्या सागंा॥३॥ 
अठराभार वनस्पती। भमूंडळी पािी चकती। 
प ष्ट्पे फळ जाती चकती। संख्या सागंा॥४॥ 
बीज वडी आचि प्रपपळी। चकती आहे भमूंडळी। 
सवग धान्यािी मोकळी। संख्या सागंा॥५॥ 
सवग सचरतािंी वाळू चकती। प्रसध सागरी वाळू चकती। 
हरखू आहे चकती। संख्या सागंा॥६॥ 
सागं माझे डफगािे। की डफ ठेवी शहािपिे। 
िेहब चद्धिी लक्षिे। सोडवीन॥७॥ 
ऐक जे जे प चशले त ज। ते ते आता सागंा मज। 
अनंत ब्रह्माडें बेरीज। चकती जाहली॥८॥ 



 
           

रामिासािा चवनोि। साडंी अहंतेिे बीज। 
मग स्वरूपी आनंि। स खी राहा॥९॥’ 
 
मन ष्ट्याला आपल्या ज्ञानािा खूप अहंकार असतो. परंत  या जगात अशा चकतीतरी गोष्टी असतात 

की ज्या त्याला ठाऊक नसतात. त्यात अचलकडिे य ग तर चवचशष्ट चवषयातल्या प्राचवण्यािे 
(Specialization) य ग आहे. मािसाला आपल्या अज्ञानािीि कल्पना याम ळे येते. समथांनी शाहीरानंा 
‘अनंत’ या शब्िाति या प्रश्नािे उत्तर चिले. काही चठकािी ‘रामिासािें गचित’। सारे काही अगचित।’ असे 
म्हिून या डफ गाण्यािा समारोप केला आहे. या डफगाण्यात पचहले ३ िरि अष्टाक्षरी असून शवेटिा िरि 
िार अक्षरी आहे. त्याम ळे डफगािे म्हित असतानाि एक प्रकारिा ठेका प्रकवा ताल तयार होतो. समथांनी 
सृष्टीिी उत्पत्ती, त्स्थती आचि लय यािे रहस्य साचंगतले आहे. ि सऱ्या एका डफगाम्यात अन्नािे महत्त्व 
सागंताना समथांनी आपल्या खास शलैीन सार चवचवध प्रकारच्या खाद्यपिाथांिी यािी चिली आहे. 
डफगाण्याच्या शवेटी समथग म्हितात- 

 
अन्न ब्रह्म हे जािाव।े अन्न खाता तरी वािाव।े 
अन्न न चमळता मराव।े कोण्ही तरी॥ 
अन्न सकळामध्ये थोर। त्यास कता परमेश्वर। 
तेथे असाव ेतत्पर। अहर्पनशी॥ 
रामिास म्हिे कता। त्यािे भजनी प्रवता। 
जेिे घडे साथगकता। चनश्चयेसी॥’ 
 
समथग जेव्हा परमेश्वरास अन्नािा कता म्हितात त्यावळेेस त्यानंा ‘जगी पाहता िेव अन्निाता’ हा 

चविार सागंायिा असतो. भगवतंाच्या कृपेने आपल्या अन्न चमळत असल्याम ळे आपि त्यािे भजन करायला 
हव.े समथांच्या समोर गोरगरीब, अचशचक्षत जनता आहे. भगवतंाच्या कृपेने जेवायला चमळते असे सागंनू 
समथग त्याचं्यातील भक्तीभाव जागा करीत आहेत. एका डफगाण्यात समथांनी शकंराच्या लग्नािे मोठे गोड 
विगन केले आहे. डफगाण्यात डफािा वापर करून लोक गोळा करता येतात आचि त्यानंा चवनोिी शलैीने 
मानवी जीवनातील व्यंगािे िशगन घडवनू उपिेश करता येतो. 

 
२) भारूड- 

 
भारूड म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर संत एकनाथ उभे राहतात. कारि नाथािंी भारूडे खूप 

लोकचप्रय ठरली. तथाचप अन्य संतानंी िेखील या काव्यप्रकारािा वापर केला आहे. बह रूढगीत यातून 
भारूड शब्ि तयार झाला असे साचंगतले जाते प्रकवा भारलेले गढू व्यक्त झाले ते भारूड असेही म्हटले जािे. 
काहीजिाचं्या मते भारूड या िोन तोंडाच्या पक्षावरून भारूड शब्ि रूढ झाला. भारूडातील ओव्यामंध्ये 
वाच्याथग आचि लक्षयाथग प्रकवा व्यावहाचरक अथग आचि परमार्पथक अथग प्रकवा शब्िाथग आचि गूढ अथग असे िोन 
अथग असतात. हीि ती िोन तोंडे होत. जनतेिा उद्धार व्हावा आचि सामान्यजनात ज्ञानािा प्रसार व्हावा हा 
भारूडािंा प्रम ख उदे्दश आहे. सास रवास, भाऊबंिकी, निंि-भावजय नाते यावर उपहासात्मक पि चवनोिी 
रिना करून समथग चवचवध नाते संबंधावर प्रकाश टाकतात आचि शवेटी फक्त भगवतंि आपली आहे असा 
चनष्ट्कषग काढतात. लोकािें मनोरंजन करीत करीत त्याचं्यातील िोषािें भजन करिे भारूडाच्याद्वारे सहज 
शक्य होते. भारूडात म ख्य गािाऱ्याला अन्य लोक साथ िेतात त्याम ळे त्यािी रंजकता वाढते. खेळ, 



 
           

खेळीया, कानफाट्या, िेंडू, गोंधळ, जागल्या हे भारूडािे चवचवध प्रकार आहेत. सतं कधीकधी आपले थोर 
आध्यात्त्मक भारूडाद्वारे सागंून जातात. अजंन या भारूडात समथांनी आप ली उच्चतम आध्यात्त्मक अन भतूी 
कशी साचंगतली आहे ते पहा – 

 
‘डोळा हा गाळोनी साचधले अजंन। चनजी चनजधन प्राप्त जाले॥ 
पायाळािे चिले बळीिान अंग। अंगी अंगसंग सागंवीि॥ 
लाभ ना अलाभ वृत्ती ना चनवतृ्ती। श द्ध ज्ञचप्त मावळली॥ 
आकाश हरपले चिदू्रप संिले। सूयावीि पाचहले सिोचित॥ 
नाि प्रबिू कळा ज्योचत चवश्रमली। रामिासा जाली वस्ती तेथे॥’ 
 
आध्यात्मात दृष्टी प्राप्त होण्यासाठी डोळ्यात अंजन घातले जाते. मन ष्ट्य म ळात आनंिरूप आचि 

ज्ञानरूप आहे. अज्ञानाम ळे मािूस स्वतःला जीव समजून ि ःखी होतो. एकिा मािसाला दृष्टी प्राप्त झाली की 
त्याला चनजधन प्राप्त होतो. समथांना आत्मप्रकाश प्राप्त झाल्याने सूयगप्रकाशाचशवाय ते सारे काही पाहू 
शकतात. साधकाला साधना करताना नाि, प्रबि , ज्योती, कळा असे बारीक-सारीक अन भव येतात 
त्यालाि तो फार मोठा पारमार्पथक लाभ समजतो. साधक जर चतथेि थाबंला तर त्याला आत्मान भतूी येिार 
नाही. म्हिून समथग या सवग अन भवाचं्या पचलकडे जातात आचि उच्चतम अवस्था प्राप्त करून घेतात. 

 
‘जागल्या’ हा भारूड प्रकारही समथांनी वापरला. त्यावळेी समाजात रात्री जागे राहून गावािे 

संरक्षि करिारा वगग होता. त्यानंा जागल्या असे म्हित. महार, मागं, चभल्ल, कोळी, रामोशी, म सलमान या 
समाजातील लोक जागल्यािा व्यवसाय करीत. हे जागले गाव स्वच्छ ठेवण्यािेही काम करतात. समथांनी 
प्रहिी भाषेत केलेली ही जागल्या काव्यरिना पाहा- 

 
‘जाग जागो रे भाई। जमसे करो लडाई॥धृ॥ 
जागो जागो मनमे ब झो मायाधंिा झटूा। 
अलख पलख परयंकर िेखो आया काल िपेटा॥१॥ 
दृढ भचक्त के चसले पेनो एक भावका घोडा। 
रामनामजपमाला लेवो भगाव कालका पीडा॥२॥ 
रामिास प्रभ जीके सेवक कहा स नो त म भयैा। 
मन षिेहसो व्यथग गवाया अंतकाल पस्ताया॥३॥ 
 
मािूस दृश्य जगत आचि ससंार यानंा सवगस्व मानून मायेत अडकतो. ही एक प्रकारिी झोपि होय. 

या झोपेतून त्याला जागे करण्यािे काम संत जागल्याद्वारे करतात. मन ष्ट्याच्या मनात िैवी संपत्ती आचि 
अस री संपत्ती यािें य द्ध सतत स रू आहे. त्याच्या मनावर अस री संपत्तीिा प्रभाव असल्यास ि षकमे घडतात 
तर िैवी संपत्तीिा प्रभाव असल्यास सत्कमे घडतात. जर त्याने श्रदे्धने रामनाम घेतले तर आपले मानवी 
शरीर चवषयाधीन होऊन व्यथग गमावले असा त्याला पश्चाताप होिार नाही हा संिेश समथग येथे िेतात. 

 
आिखी एका मराठी जागल्यामध्ये समथांनी शरीराला नगरीिी उपमा चिली आहे. जीवाला गाविा 

पाटील म्हटले आहे. पंिमहाभतेू म्हिजे या पाटलािी पाि पोर, ब द्धी ही या पटलािी पत्नी आहे; तर 
वारसा ही लबाड कारभारीि आहे. समथग चजवाजी पाटलाला जागे करतात आचि मनोरूपी क लकण्यािे 



 
           

ऐकू नको असे सागंतात. मनात येईल तसे वागत गेल्यास िेहनगरीिा नाश होईल असा धोक्यािा इशाराही 
ते िेतात. वृद्धापकाळी डोळे, कान, नाक, िात या इंचद्रयािंी शक्ती कशी क्षीि होईल हे समथग चवनोिी 
पद्धतीने सागंतात आचि चजवाजी पाटलाला जागे करतात. 

 
‘बह रूपी’ हा िेखील भारूडािाि प्रकार आहे. हा महाराष्ट्रातील चभके्षकऱ्यांिी एक जात आहे. हे 

चभके्षकरी वगेवगेळ्या िेवािंी रूपे घेतात आचि लोकािंी करमिूक करतात. त्या बिल्यात लोक त्यानंा धन 
आचि धान्य िेतात. चवशषेतः स गीच्या चिवसात हे चभके्षकरी गावोगाव प्रहडतात. चवचक्षप्त आचि चवनोिी गािी 
म्हिून प्रकवा चवचवध पश पक्षयािें आवाज काढून ते लोकािंी करमिूक करतात. स गीच्या चिवसात त्यानंा 
भरपूर धान्य चमळते. समथांनी िोन मराठी आचि एक प्रहिी बह रूपी रिना चलचहली आहे. आपल्या रिनेत 
समथांनी छान रूपक तयार केले आहे. समथग म्हितात की भगवतं हाि मोठा बह रूपी आहे. आपल्याला 
चिसतात त्या साऱ्या जीवाचं्या रूपाने भगवतंि नटलेला आहे. हा दृष्ट्य जगतािा खेळ भगवतं अखंड खेळतो 
आहे. चवशषे म्हिजे एवढा खेळ खेळून भगवतं िमत नाही. ही रिना वािताना ज्ञानिेवािंा चिचद्वलास 
अठवतो. एका चवनोिी बह रूपीमध्ये समथांनी ग िामंधील भेिाम ळे वस्तबच्या रूपािें मूल्य कसे बिलते ते 
मोठ्या ख बीने िाखवले आहे. 

 
‘िूधगा’ ही कडू वनस्पती म्हिते, की मला केळीच्या भावाने चवका. वृिावन नावािे कडू फळ म्हिते 

की मला आंब्यासारखा मान द्या. अग्या नावािी चवषारी वल्ली म्हिते की त म्ही गळ्याला ब क्का लावता 
त्याऐवजी आम्हाला लावत जा. ढेकिं म्हितात आम्हाला फ लािंी शेज पाचहजे. शवेटी समथग म्हितात की 
रूपावर काही अवलंबनू नाही. मािसािे ग ि जसे असतील तसे त्याला महत्त्व चमळेल. ‘मी जातीिा सोनार’ 
या भारूडात समथांनी स ंिर रूपक तयार केले आहे. आत्मस्वरूप हेि सोने असून मी ते सोने िोरिारा 
सोनार आहे असे समथग म्हमतात. िेह हे ि कान, अतःकरिपंिक म्हिजे पाि रंगाच्या चवटा, चत्रग िािी 
मूस, सोऽहंिी आह ती असा सोनारी व्यवसायािा अथग त्यानंी लावला. ही रिना वािताना अशाि आशयािा 
नरहरी सोनारािंा अभगं आठवतो. 

 
३) गोंधळ- 

 
समथांनी एका गोंधळािी रिना िेखील केली आहे. घरातली मंगल कायग चनर्पवघ्नपिे पार 

पडल्यावर क लिेवतेच्या उपकारािे स्मरि म्हिनू गोंधळ घालण्यािा धार्पमक चवधी प्रिचलत हे हे काम 
करिाऱ्या मंडळींना ‘गोंधळी’ असे म्हितात. या गोधंळींच्या भोवताली िार साथीिार असतात. ते म ख्य 
गोंधळ्याला प्रश्न चविारून चवनोिी प्रसंग चनमाि करतात. गोंधळींिे म ख्य स्थान माहूर आचि त ळजापूर 
आहे. समथांनी आपल्या गोंधळात सृष्टी उत्पत्तीिा क्रम चिला आहे. ब्रह्मापासून मूळमायेिा उगम झाला. ही 
मूळमाया म्हिजेि रामवरिाचयनी त ळजाभवनी होय. तीि माहूरिी अथवा कोल्हापूरिी िेवी. या 
मूळमायेपासून चत्रग ि चनमाि झाले. मग नाना प्रकारिी शरीरे, नाना प्रकारिे जीव, नाना धमगगं्रथ, नाना 
साधनप्रकार, चवचवध िेविेवता, नाना योगी हे सगळे मळूमायेपासून चनमाि झाले. िेवीिे स्तवन करताना 
समथग म्हितात- 

 
‘अंबे नाम त झे िागंले। मन माझे रंगले॥ 
मी तरी त झे वो बाळक। न करी जनपाचंगले॥धृ॥ 
पचवत्र ठािक माहोर। ि सरे त ळजापूर। 



 
           

तेथे नािंती स ंिर। सतंािें माहेर॥१॥ 
चतसऱ्याने गाइन मी आऊंि। लागला त झा छंि। 
मूळ पीठ चशखरी भवानी। तू माझी स्वाचमनी॥२॥ 
िौर्थयाने गाइन मी रेि का। सप्तश्री िंचडका। 
गोंधळ घाचलन मी भवानी। ध्यान चतही लोका॥३॥ 
त ज मी ध्यातसे अंतःकरिी। तू माझी स्वाचमनी। 
िास करीतसे चवनविी। िोन्ही कर जोड नी॥४॥ 
 

४) वासुदेव- 
 
वास िेव ही िेखील चभके्षकऱ्यािंी एक जात आहे. डोक्यावर मोरचपसािी म कूटाकार टोपी, घोळिार 

अंगरखा, गळ्यातून प ढे सोडलेला शलेा, हातात टाळ अथवा चिपळ्या अशा आकषगक रूपात वास िेव 
गावोगाव प्रहडत असतो. लोक त्यानंा त्यािें गािे ऐकून भरपूर धन आचि धान्य िेतात. समथांिा वास िेव 
अन भवातून शहािा झालेला आहे. तो म्हितो की मी पृर्थवीवर प ष्ट्कळ चफरलो. त्याम ळे मला खूप शीि 
आला, मात्र रामाच्या िारात मला चवश्रातंी चमळाली. माझ्या लक्षात आले की रामि खरा िाता आहे. बाकीिे 
लोक आपल्याला काय िेिार? रामाजवळ मी मागायला गेलो तर त्याने मला रामरूपि करून टाकले. 
समथांना आता काही मागायिी इच्छाि राचहली नाही. जो मागण्यािी इच्छाि संपवनू टाकतो तोि खरा 
िाता होय. 

 
याखेरीज समथांच्या वाघ्या, भ त्या, जोहार, पागं ळ, िेटूक, डेका, डवरी अशा चवचवध रिना आहेत. 

त्यातील पागं ळािा चविार करून आपि लोकसाचहत्य रिनेिे प्रकरि पूिग करू. जोहारामध्ये जचमनीला 
हात लावनू विंन करण्यािी पद्धत आहे. नाथापं्रमािेि समथांनी पल्या जोहरात स्वतःला महार म्हिनू 
घेतले आहे. पागंूळ ही िेखील चभके्षकऱ्यािंीि जात आहे. पहाटे चभक्षा मागताना धमग जगचवण्यािे मोठे काम 
ते करतात. समथांच्या पागं ळात िेशभक्ती आचि िेवभक्ती यािंा स ंिर चमलाप पाहायला चमळतो. 

 
भरत खंडामाजी। शरयूतीर गावो। धमािे नगर तेथे। राज्य करी रामरावो। पागं ळा पाय िेतो। िेवी 

जानकीिा नाहो। जाईन मी तया ठाया। िेवा ि लभग ठावो॥१॥ राघवािा धमग जागो। अधमग रे भागो। अज्ञान 
चनरस चनया। चवज्ञानी लक्ष लागो॥२॥ मीपिािे मोडले पाय। म्हिोचन पागं ळ जालो। तूपिािी कीर्पत िेई। 
ऐक चनया शरि आलो। मीतूपिे चनरसी माझे। भचक्तप्रभतीवर बैसलो। पे्रमफडके पसरूचनया। कृपािान मागो 
लो॥३॥ जगी एक तूचि िाता। म्हिोचन आलो मागावया। मागिे चनरसे जेिे। ऐसे िे गा रामराया। नवचवधा 
ि भते िेई। भाव हलगा बैसावया। ज्ञानकाठी िेई करी। वैराग्यवोली पाघंराया॥४॥ त झे कृपेिा काबंळा। िे मज 
पागं ळाकारिे। मायामोह हीव वाजे। हे चनवारेल जेिे। चनष्ट्कामभाकरी िेई। कामनाक्ष धा हरे जेिे। बोधािे ताक 
पाजी। शब्ि ख ंटे धालेपिे॥५॥ िासीहाती िेववीसी। ते मी नेघे सवगथा। दै्वतिान नेघे जाि। िोही वळे आचिता। 
आपिाऐसे िान िेई। तू तव इच्छेिा िाता। अपूिग िान नेघे। पूिग करी चनष्ट्कामता॥६॥ रामिास पागं ळासी। 
रामे चिधल्या िान। िेिेिी चनरसे जेथे। केिी घेण्यािी खूि। िेिे घेिे चनरस चनया। अपूिग करी पचरपूिग। िाता 
ना यािक । तेथे सहजी सहज संपूिग॥७॥ 

 
अत्यंत गोड असे हे मागिे आहे. पागं ळ हा चभके्षकरी असला तरी त्यािे मागिे अपूिग आहे. मानवी 

जीवनािे पूिग साथगक या मागण्यात आहे. ज्ञानिेवाचं्या पसायिानािी उंिी या रिनेने गाठली आहे. 



 
           

ज्ञानिेवानंी ‘चनवृत्तीिा धमग गाजो’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली तर समथांनी ‘राघवािा धमग जागो’ हे मागिे 
माचगतले. िोघेजि आपापल्या ग रंूिी धमगप्रिडी चनस्पहृतेने चमरचवत आहोत. समथांनी मी पिािे पाय 
मोडण्याला पागं ळ म्हटले आहे. खरा भक्त अगचतक होता. आपल्या हातात काहीि नाही हे त्याच्या ध्यानी 
येते. सारे काही भगवतंाच्या सते्तने घडते आहे हे ज्ञान झाल्यावर मीपिािे त ित िे आपोआप बंि पडते. 
भावय क्त नवचवधा भक्ती, वैराग्यय क्त ज्ञान, मायामोहािे चनराकारि, बोधय क्त चनष्ट्कामता हे मागिे समथग 
मागतात. रामाकडून या गोष्टी चमळाल्या म्हिजेि समथगि राम होिार आहेत. मग िाता आचि यािक हे दै्वत 
संपेल पूिग झाल्यावर अपूिाला क िाजवळ काही मागण्यािे प्रयोजनि राहिार नाही. हे पूिगत्वािे िान फक्त 
रामरायि िेऊ शकतो. 
  



 
           

धन्य ते गायिी कळा 
 

समथग रामिासाचं्या अभ्यासपूिग प्रितनािा स्पशग ज्याप्रमािे राजकारि, समाजकारि, व्यवस्थापि, 
वास्त शास्त्र, साचहत्य, कला, मानसशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, प्रपंिकारि या चवचवध चवषयानंा झाला त्यािप्रमािे 
संगीत. गायन, वािन, नृत्य यानंा िेखील झाला आहे. सपं्रिायाच्या वीस लक्षिामंध्ये ‘सहाव ेते गािे सातव े
नाििे। ताळी वाजचविे आठव े ते।’ यािंा समावशे आहे. िौपिीमध्ये भगवतंाजवळ चवचवध ग ि मागताना 
संगीत गायन, नृत्यकळा, िस्तक टाळी, आलापगोडी हे सारे ते मागतात. डॉ. कमलाकर परळीकर या थोर 
संगीत शास्त्रज्ञाने समथांच्या संगीतकले वर अभ्यासपूिग गं्रथ चलचहला असून त्याचं्या मते समथग रामिास हे 
संगीतािे फार मोठे जािकार होते. समथांनी चवचवध रागात अनेक चिजा बाधंल्या आहेत. समथग रामिास, 
संत नामिेव, संत त काराम हे सारे संत उत्तम कीतगनकार होते आचि कीतगन म्हटले की संगीत आलेि. 
त्याम ळे या सवग संतािंा संगीतािा िागंला अभ्यास होता. समथांिे मामा तसेि वडील उत्तम कीतगनकार 
होते. त्याम ळे संगीतािे हे ज्ञान त्यानंा घराति प्राप्त झाले असिार. सतंानंी संगीतािा चविार केवळ कला 
म्हिून कधीि केला नाही. भगवद्प्प्राप्तीिा मागग आचि लोकानंा भगवद भक्तीसला लावण्यािे साधन म्हिून ते 
संगीताकडे पाहातात. गायनािे मानवी जीवनात आमूलाग्र बिल घडू शकतो. 

 
एकिा समथग मनाने खूप चवषण्ि झाले. िाफळजवळील एका रानात ते मौन धारि करून बसले. ते 

लोकाशंी संपकग  साधेनात. लोकानंा तर त्याचं्या िशगनािी आचि भाषिािी ओढ लागली होती. अशावळेी 
एकतारी वाद्य घेऊन एक जोगी त्याचं्या जवळ आला त्याने आपल्या मध र कंठाने एक स ंिर राग समथांना 
गाऊन िाखचवला. त्याम ळे समथांिी चवषण्िता िूर झाली. प्रसन्न होऊन समथांनी त्या भरैव जोग्याला शभंर 
होनािंी सोन्यािे नक्षीकाम असलेली शाल भेट चिली. यावरून समथांच्या जीवनात संगीतािे काय स्थान 
होते ते ध्यानात येते. भक्तािें मनोरथ पूिग करिारी आचि भगवतंाच्या ग िािें विगन करिारी गायनी कळा 
समथांना धन्य वाटते. गीत, वाद्य, आचि नृत्य याचं्या चत्रविेी संगमाला संगीत म्हितात. हरीि, मोर, नाग 
या प्राण्यावंरही संगीतािी मोचहनी चिसून येते. लहान मूल रडू लागले म्हिजे त्याला शातं करण्यासाठी 
आई गाऊ लागते. अंगाईगीताने म लाला झोपचविे तर जगभर प्रिचलत आहे. अशा गायनी कलेिे स्तवन 
करताना समथग म्हितात- 

 
‘संगीत गायनी चवद्या। सवग सद्या मनोरथा। 
चविेश पाहता नाही। धन्य ते गायनी कळा॥१॥ 
आवडी सकळै लोका। प्रतीने भजती जनी। 
इत्च्छले पूर्पवती सवे। धन्य ते गायनी कळा॥२॥ 
वचेधली सवग ही चिते्त। बोचधली लोक भाचवके। 
अद भतू ग ि िेवािें। धन्य ते गायनी कळा॥३॥ 
येकाकी महंती येते। उिंड कीर्पत वाढते। 
चवख्यात सकलै लोकी। धन्य ते गायनी कळा॥४॥ 
राहाती लोक ते राजी। आवडी उपजे मनी। 
वर्पिता कीर्पत िेवािी। धन्य ते गायनी कळा॥५॥ 
बारीक उठती कीळा। नाना तंत परोपरी। 
ऐकता ग िग िल्या होती। धन्य ते गायनी कळा॥६॥ 
बालके स्वापिे पक्षी। लोथती वधेनी मनी। 



 
           

चित्त चनचश्चत होता हे। धन्य ते गायनी कळा॥७॥ 
भक्तीिी आवडी मोठी। करूिा कीतगने बरी। 
भक्तािंी आवडी भक्ता। धन्य ते गायनी कळा’॥१२॥ 
 
तालबद्ध असलेले संगीत मन ष्ट्याच्या मनाला आनंि िेते. ख द्द भगवतंाने स्वतःिा पत्ता सागंताना- 

‘मद भक्ताः यत्र गायत्त्न तत्र चतष्ठाचम नारि’ असे समथगही म्हितात. भक्तािी लक्षिे सागंताना समथग 
म्हितात- 

 
‘कायगकता चनराचभमानी। गायक आचि वैष्ट्िवजनी। 
वैभव आचि भगवद्प्जनी। अत्यािरे॥’ 
 
श्रविभक्ती करत असताना काय काय ऐकाव ेयािी मोठी यािी समथग िेतात. त्यामध्ये भक्ताने- 
 
 ‘रागज्ञान ताळज्ञान। नृत्य ज्ञान वाद्य ज्ञान। 
अमृत वळे प्रसंग ज्ञान। कैसे ते ऐकाव॥े’ 
 
अशा अपेक्षा ते व्यक्त करतात. अमृत वळे आचि प्रसंग ज्ञान यामध्ये कोिता राग केव्हा गावा यािे 

भक्ताला भान असले पाचहजे असे समथांना वाटते. किा कल्यािस्वामींनी स मधूर, मनमोहक स्वरालाप 
काढले तेव्हा ते ऐकताना श्रोता मूर्पछत होऊन पडला. त्यावळेी समथांनी विेाबाईंना उतारािे गािे 
म्हिायला साचंगतले. त्यावळेी तो मन ष्ट्य प न्हा श द्धीवर आला. कीतगनकाराने कीतगन करताना- 

 
‘ताळ मृिंग हरीकीतगन। संगीत नृत्य तान मान। 
नाना कथान सधंान। त टोचि नेिाव॥े 
संगीत रसाळ हरीकीतगन। तालबद्ध तान मान। 
प्रमेळ आवडीिे भजन। अंतरा पास नी’॥ 
 
गािाऱ्यािा गळा आचि ऐकिाऱ्याने कान तयार असले म्हिजे कीतगनात भक्तीिा रंग िढतो. 

कीतगनकाराने कीतगनात कसे गाव े आचि कसे गाऊ नये यािे स ंिर चिग्िशगन समथग करतात. गाताना 
खाकरत प्रकवा घसा साफ करत गाऊ नये. समथग म्हितात- 

 
‘गवग गािे गाऊ नये। गाता गाता गळो नये। 
गौप्य ग ज गजो नये। ग ि गाव॥े 
घष्टिी चघसिी घस्मरिे। घसर घसरू घसा खािे। 
घ म घमोचि घ मिे। योग्य नव्हे॥’ 
 
कोमल क शल गाता याव ेम्हिून समथग भगवतंाजवळ कोमळ वािा मागतात. कठीि आचि ककग श 

आवाज नसावा. गळा तयार होण्यासाठी गायकाला सतत चरयाज करावा लागतो. हा चरयाज म्हिजे 
संगीतािी उपासना आहे. ही उपासना जाित्या मािसाच्या जवळ बसूनि करावी लागते. समथग म्हितात- 

 



 
           

‘ज्यािी जैसी उपासना। तेचि गाव ेि कावनेा। 
रागज्ञाना तालज्ञाना। अभ्यासाव॥े 
जाित्या पासी गाव ेगािे। जाित्या पासी वाजचविे। 
नाना आलाप चसकिे। जाित्या पासी॥’ 
 
ग रूचशवाय संगीतातील नाना प्रकारिे आलाप गायकाला आत्मसात करता येिार नाहीत. 

गातानािे हावभाव, हातवारे, िेहऱ्यावरील भावना, नृत्यकलेतील हस्तन्यास आचि पिन्यास हे सारे 
पाहाताना श्रोत्यानंा आनंि वाटावा. कीतगनकारासंाठी समथांनी अनेक रागिारी पिािंी रिना केली. 
आपल्या स्त्रीचशष्ट्यानंाही त्यानंी कीतगनािा अचधकार चिला. चरयाजािे महत्त्व सागंताना- 

 
‘गाईले चि गाव ेजीव ेसवग भाव।े तेचि ते म्हिाव ेरातं्र चिवस॥१॥ 
रातं्रचिवस नाम तेचि ते माग ते। आवडी स्वचहत गात जाव॥े२॥ 
गात जाव ेपचर वीट मानू नये। िास म्हिे सोय राघवािी’॥३॥’ 
 
असे समथग म्हितात. भीमसेन जोशी रोज अठरा अठरा तास चरयाज करीत म्हिून ते भारतरत्न 

ठरले. समथग ज्याप्रमािे कीतगनकाराला ‘मोले कीतगन करू नये’ अशी सूिना िेतात त्यािप्रमािे गायकाला 
‘पोटासाठी गाऊ नये’ म्हिून बजावतात. गाताना श्र ंगाचरक िाळे त्यानंा मान्य नाहीत. ते बजावतात- 

 
‘विी चस्त्रयािें आववे। नाना नाटके हावभाव। 
िेवा चवसरे जो मानव। तो येक पढत मूखग॥ 
लावण्य चस्त्रयािें ध्यान। कामाकार जाले मन। 
कैिे आठवील ध्यान। ईश्वरािे॥’ 
 
अलीकडे काही कीतगनकार सवगं लोकचप्रयतेसाठी कीतगनामध्ये श्र ंगाररसािा जास्त वापर करतात. 

काही कीतगनकार चवनोिाच्या नावाखाली स्त्री प्रनिा करतात. समथांनी हे सवग प्रकार चनचषद्ध मानले आहेत. 
एवढेि नव्हे तर कीतगनात सगंीतािा अचतरेकही समथांना मान्य नाही गायन हे साधन आहे आचि भगवतं हे 
साध्य आहे. जेव्हा भगवतंापेक्षा संगीताला कीतगनात जास्त महत्त्व चिले जाते तेव्हा समथग बजावतात- 

 
‘साडंोचन िेव सवज्ञग। नािामध्ये व्हाव ेमग्न। 
हे तो प्रत्यक्ष चवघ्न। आडव ेआले’॥ 
 
जे मन भगवतंाला अपगि करायिे ते स्वरामंध्ये कसे अडकवनू ठेवता येईल? 
 
समथांिा शास्त्रीय संगीतािा गाढा व्यासंग होता. त्याबाबतीत समथग स धारिावािी प्रकवा 

उिारमतवािी होते. स घराई, ह सेनी, कानडा हे राग मोघली असूनस द्धा समथांनी त्यािंा स्वीकार केला. 
समथांनी कीतगनकारासंाठी पावक, गौडी, कल्याि, केिार, अहेरी, धनाश्री, सारंग, िेसी, जयजयवतंी, 
शकंराभरि, वैराळी, आसावरी, मारू, काफी, ह सेनी, वसंत या चवचवध रागात पिािंी रिना केली. 
मठताल, एकताल, चत्रताल, ि ताल यािंा वापरिेखील समथग मोठ्या कौशल्याने करतात. मृि ंगवािनािा 
समथांिा अभ्यास गाढा होता. नृत्य करिाऱ्या गिपतीिे त्यानंी जे विगन केले आहे त्यािे हे बोल पहा- 



 
           

 
‘द्राम द्राम चधचकट द्राम द्राम चधचकट द्राम द्राम चधचकट थोंगा तग थोंगा थेया। 
  
आरंभी नाित  से। गिाधीश आरंभी नाित से॥१॥ 
थोंगी थोंगी चथरकट थोंगी थोंगी चथरकट। 
थोंगी थोंगी चथरकट तक थोंगी थोंगी॥२॥ 
ताग्ड ताग्ड चधचधकट ताग्ड ताग्ड चधचधकट। 
ताग्ड ताग्ड चधचधकट थेया तग थेया जास॥३॥’ 
 
अशा समथांच्या अनेक तालबद्ध रिना आहेत. आश्चयग म्हिजे एका काव्यात समथांनी सवग 

प्रकारच्या वाद्यािंी नाव ेचिली आहेत- 
 
‘मृिागं त ंबरे टाळा। वीिे झल्लरी घघरी। 
िमाने नगारे घंटा। शखं शृगें परोपरी॥१॥ 
चकन्नरी िंग सारंगी। िंडी पाव ेनागसरे। 
त तारे काहाळा वाके। प्रिीत पाहिे बरी॥२॥ 
समेळ िौंडके डाकंा। डौर डफरीये बाजू। 
कमािे रबाब हाते। कालू किेिे िौपडे॥३॥ 
सनया ढालई रािी। स ंिरे सार मंडळे। 
िीपोळ्या जेंगटे ताने। डफ घ म स टीपरी॥४॥ 
त ड म ि ंिभी भेरी। पागं नडगी चसळा। 
आवृत्त्या म खचविे ते। िटक्या घोळ घागरी॥५॥ 
घन तंत स्वाचिक ते। नाना वादे्य परोपरी। 
िळी ते गजगती वाटे। कानडा हाक माचरती॥६॥’ 
 
वाद्यािंी एवढी नाव े संगीतािे वगग घेिाऱ्या चशक्षकानंाही झटकन सागंता येिार नाहीत. या सवग 

गोष्टी समथांच्या व्यासागंािे द्योतक म्हिाव ेलागेल. 
 
समथांनी संगीतकलेिा उपयोग केवळ वैयचक्तक साधनेसाठी केला नाही तर साम िाचयक 

उपासनेसाठी केला. प्रभ  रामिंद्र हाि त्याचं्या गायनािा कें द्रप्रबिू होता. समाजात भचक्तभाव वाढविे हेि 
त्याचं्या भजनािे प्रयोजन होते. ते म्हितात- 

 
‘आपि अवचित मरोन जाव।े मग भजन कोिे कराव।े 
या कारमे हचरभजनासी लावाव।े बह त लोक॥’ 
 
लोकसंग्रह, समाज संघटन, सामाचजक प्रबोधन यासाठी समथांनी संगीतकला वापरली. लोकािंी 

राष्ट्रीय अत्स्मता जागी करून संगीताच्या माध्यमातून स्विेश आचि स्वधमग यािंी स्थापना त्यानंी केली. 
व्यवसाय प्रकवा कला म्हिनू त्यानंा संगीताकडे कधीि पाचहले नाही. त्याम ळे संगीताला फार मोठी 



 
           

सामाचजक प्रचतष्ठा समथांनी प्राप्त करून चिली. त्याचं्या चवचवध प्रकरिातून संगीतातील अनेक पचरभाचषक 
शब्ि आपल्याला पाहायला चमळतात. 

 
ि िेवाने रामिासी संप्रिायात आज समथांिी ही स्वर साधना पाहायला चमळत नाही. ईश्वरप्राप्ती हेि 

मानवी जीवनािे एकमात्र प्रयोजन असून संगीताद्वारे ते साधता येते. ही समथांिी प्रामाचिक धारिा त्याचं्या 
संगीत प्रितनात आढळते. गािारा आधी चनष्ठावान भक्त असावा आचि मग कलावतं असावा यािी त्यानंी 
काळजी घेतली. कल्यािस्वामी, उद्धवस्वामी, चगचरधरस्वामी, आक्काबाई, विेाबाई असे अनेक भक्त त्यानंी 
तयार केले. संगीत के्षत्रातील समथांिे योगिान कोिालाही नाकरता येिार नाही. 
  



 
           

समर्ांचे अभांग 
 

अभगं हा शब्िि चकती गोड आहे! जो कधी भगं वापत नाही तो अभगं अभंगािंा गाथा हे संत 
वाङ् मयािे अचवभाज्य अंग आहे. सगळ्याि संताचं्या अभगं रिना उपलब्ध असून भक्तीमागात अभगंाच्या 
गायनाला असाधारि महत्त्व आहे. गाथा हा शब्ि तर ऋग्विे कालापासून प्रिचलत आहे. अभगंाचं्या प्रकवा 
पिाचं्या संग्रहाला गाथा म्हितात. या अभगंाला अन भवािे अचधष्ठान असते. भगवतंािी स्त ती करिे, 
भगवतंािंी करूिा भाकिे, साधकाला मागगिशगन करिे, भक्तीला पूरक असा पिेश करिे हा अभगं 
लेखनाच्या पाठीमागील प्रधान हेतू सागंता येईल. इचतहासािायग राजवाडे यानंी चभन्न चभन्न छंि आचि रिना 
प्रकारावरून प्रचतष्ठा अभगं स प्रचतष्ठा, अभगं अन ष्ट भ अभगं, बृहती भगं, पंक्ती अभगं, जगती अभगं से अभगंािें 
नाना प्रकार साचंगतले आहेत. अभगंामध्ये छंि भगं नसतो प्रकवा स्वरभगं नसतो, म्हिून ते ऐकायला गोड 
वाटतात. त काराम महाराजाचं्या अभगंाबंद्दल संत िासगिू महाराज म्हितात- 

 
‘जयाभगं नाही अशा त्या अभगंा। रिेचन सिा गीले पाडं रंगा’॥ संत ज्ञानेश्वर, संत नामिेव, समथग 

रामिास, संत त काराम या सगळ्यािें अभगं गाथा उपलब्ध हेत. तथाचप अभगंािा गाथा म्हटले म्हिजे 
त काराम महाराजािंाि गाथा डोळ्यासमोर येतो. 

 
अनेकिा अभगं रिनेत भगवतंाच्या स्त ती बरोबरि समािातील िाचंभकतेिा परखडपिे समािार 

घेतलेला असतो. संतानंी अभगंाद्वारे समाचजक समरसता चनमाि केली. समाजात श्रद्धा, पे्रम, सद भाव, 
सिािार यािंा प्रसार करिे तसेि लोकामंध्ये चववके आचि वैराग्य चनमाि करिे हे कायग संतानंी अभगंाद्वारे 
केले. सतं नामिेवानंी काही अभगंाद्वारे संत ज्ञानिेवािें िचरत्र कथन केले आहे. संत चनळोबारायाचं्या काही 
अभगंात संत त काराम महाराजािंी स्त ती आढळले तर त काराम महाराजाचं्या काही अभगंात ज्ञानिेवािंी 
स्त ती आढळते. अशा प्रकारे अभगं वाङ् मयाद्वारे तत्कालीन सामाचजक पचरत्स्थतीलाही स्पशग केला जातो. 

 
समथांिे अभगं वारकरी संताचं्या अभगंाएवढे लोकचप्रय नसले तरी समथग संप्रिायात सवग मठ ते 

रोज म्हटले जातात. समथांच्या अभगंािंी संख्या स मारे िोन हजार भरेल. अभगंातून समथांिे संगीत पे्रम 
चिसून येते. िास, रामिास, रामी रामिास, राघविास, िेविास अशा चवचवध मानम द्रा वापरून समथांनी 
आपले अभगं रिले हेत. अभगं रिना करताना समथांनी त्याचं्या खास वैचशष्ट्ट्यान सार समाजातील चवचवध 
अंगानंा स्पशग केला आहे. त्याचं्या ज्या चवचवध प्रकारच्या लोकसाचहत्य रिना आपि पाचहल्या तो अभगं 
वाङ् मयािाि क प्रकार आहे. समथग रामभक्त असले तरी अत्यंत उिारमतवािी होते. त्याम ळे रामाबरोबरि 
भगवान श्रीकृष्ट्ि, चवठ्ठल, शकंर, खंडोबा, व्यंकटेश, नृप्रसह, सूयग, ित्तात्रय, गिपती, िशावतार , 
अंबामाता, अष्टभजूा, महालक्षमी, महाकाली, सरस्वती अशा चवचवध िेवतािें अभगं त्यानंी रिले. जेव्हा 
एखाद्या चवचशष्ट िेवतेिे समथग विगन करू लागतात तेव्हा त्या िेवतेशी ते तके एकरूप होतात की अभगं 
वािताना आपल्याला वाटू लागते की समथग या िेवतेिे की र उपासक आहेत. 

 
गिेशाच्या अभगंात गिपतीिे फार स ंिर विगन समथग करतात. गिेशाच्या नृत्यातील िपलता 

समथग वारंवार करतात. एक पंिवीस कडव्याच्या अभगंातील त्यांनी केलेले गिेशािे विगन वािताना श्रीमद 
िासबोधातील गिेश स्तवनािे स्मरि होते. रामािे ध्यान विगन करताना समथांना सवग ि ःखािंा पचरहार 
झाला असे वाटते. रामाच्या रूपािे विगन करण्यािी आपली असमथगता ते प्रारंभी व्यक्त करतात- 

 



 
           

‘श्रीराम वािे नविे वर्पिला। श्रीराम मने नविे कत्ल्पला। 
श्रीराम नविे चित्ती प्रितला। आत्मरूप पाचहला नविे नेत्री’॥ 
 
राम आठवावा आचि हृियात साठवावा असे समथांना वाटते. ज्याप्रमािे हन मंताच्या िचरत्रािे 

आचि ग िािें विगन करण्यािा त्यानंा छंि आहे त्याप्रमािे रामािेिेखील ते सतत वमगन करीत राहतात. एका 
पासष्ट कडव्याचं्या अभगंात तसेि एका एकश े पाि कडव्याचं्या अभगंात ते संपूिग रामिचरत्रािे गायन 
करतात. जेव्हा त्यािंा रामािा चवरह सहन होत नाही तेव्हा ते हन मंताला संभाषि करून ते हन मंताजवळ 
रामािे क शल चविारतात. एका अभगंात ते रामािे स्त्री रूपात विगन करतात. आई ज्याप्रमािे आपल्या 
लहान म लाला कधीतरी परकर-पोलकं घालते तसे समथग वात्सल्यभावाने रामाकडे पाहातात. समथांनी 
काही अभगंात हन मंतािेही स्तवन केले आहे. हन मंतािी स्त ती ही त्यानंा रामभेटीिी ग रूचकल्ली वाटते. 
हन मंतािी स्तोते्र चलहून समथांिे समाधान झाले नसाव.े म्हिून त्यानंी अभगंात त्यािे िचरत्रगायन केले. 

 
अभांगातील कृष्ट्िभक्ती आहि हवठ्ठलभक्ती 

 
समथग अनेकिा कृष्ट्िािे बालरूपातील िचरत्र गातात. सूरिासाप्रमािे प्रौढ वयातील श्रीकृष्ट्ि त्यानंा 

वज्यग असावा. गोक ळातील कृष्ट्िािी म रली हा समथांिा आकषगि चवषय चिसतो. कृष्ट्िाच्या न सत्या 
म रलीवर त्यािें अकरा अभगं आहेत. गवळिी, काला यािेंही विगन ते करतात. चवशषेतः बालकृष्ट्िाच्या 
खोड्या विगन करताना समथग रंगून जातात. किाचित त्यानंा त्यािें बालपि आठवत असाव.े काल्याच्या 
अभगंात कृष्ट्िाच्या चवचवध सवगंड्यािंी नाव ेतसेि त्यानंी आिलेल्या खाद्यपिाथांिी यािी समथग िेतात. 

 
चवठ्ठलािी स्त ती करताना समथांना राम, चवठ्ठल आचि कृष्ट्ि हे चतघे एकरूप वाटतात. ते म्हितात 

– 
 
‘राम आयोध्येिा वासी। तोचि नािें द्वारकेसी॥१॥ 
कृष्ट्ि नामाते धचरले। बह  िैत्य संहाचरले॥२॥ 
सखया मारूती लाग नी। रूप िावी िापपािी॥३॥ 
प ढे भभूार उतचरला। पाडंवासी सहाय्य जाला॥४॥ 
आता भक्ताचंियासाठी। उभा िंद्रभागेतटी॥५॥ 
राम तोचि चवठ्ठल जाला। रामिासासी भेटला’॥६॥ 
 
समथग अनेकिा पंढरपूरला गेलेले हेत. त्यानंी पंढरपूरजवळील मेथवड्यािे मठपती मेथवडेकर 

ब वा यानंा पंढरीिी वारी करण्यािा आिेश चिला हे सवगश्र ति आहे. आजही ही वारी स रू आहे. पंढरपूरिे 
विगन करताना एका अभगंात ते म्हितात- 

 
‘पंढरीऐसे चतन्ही ताळी। के्षत्र नाही बूमंडळी॥१॥ 
ि रूचन िेखता कळस। होय अहंकारािा नाश॥२॥ 
होता संताचंिया भेटी। जन्ममरिा पडे त टी॥३॥ 
िंिभागेमाजी न्हता। म चक्त लाभे साय ज्यता॥४॥ 
दृष्टी न पडे ब्रह्मचिका। प्राप्त जाले ते भाचवका॥५॥ 



 
           

रामिासा जाली भेटी। चवठ्ठलपायी चिधली चमठी’॥६॥ 
 
हे अभगं वािताना समथग वारकरी झाल्यािे जािवते. ‘येथे उभा का श्रीरामा। या अभगंात त्यानंा 

चवठ्ठलाने रामरूपात िशगन चिल्यािी स्पष्ट नोंि आहे. प ढील अभगंात त्यांिा चवठ्ठलाबद्दलिा आतगभाव पहा- 
 
‘चवठोबा तू आमिे क लिैवत। आम्ही अनन्य शरिागत। 
त झे पायी असे चित्त। जीवी आतग भेटीिे॥१॥ 
धाव ेपाव ेचवठो माये। उडी घाली लवलाहे। 
भेटावया जीव फ टो पाहे। खंती िेही न समाये॥२॥ 
 
भगवान शकंरािे एका अभगंात विगन करताना समथांनी बीभत्स रसािा वापर कसा केला आहे ते 

पहा- 
 
‘कराळे चवक्राळे भ तेनानापरी। तेथे क्रीडा करी महािेव॥ 
भ ते मासं खाती रक्त तोंडी हाती। वडाती झोंबती येकमेका॥ 
कैिे भारेभार िाचलले अपार। फ ं पाती चवखार आंगावरी॥ 
लवथचवती ओली हत्तीिी कातडी। गळती आतडी लवथवीत॥ 
घामावरी रक्त रक्तावचर राख। राखेवरी चवख वाहतसे॥ 
भतूफौजा ऐशा भमभिती माशा। नंिीच्या गोमाशा भारेभार’॥ 
 
िेवताचं्या विगनािे अभगं चलचहताना िेखील समथांना तत्काचलन घटनािें भान होते. सोरटी 

सोमनाथला शकंरािे उध्वस्त िेवालय पाहून त्यानंा ि ःख झाले असावे, मात्र चशवरायािें क लिैवत 
असलेल्या चशखर प्रशगिापूरला आल्यावर ‘सोरटीिा िेव माििेशा आला ’ असे उत्स्फूतग उद गार त्याचं्या 
म खातून बाहेर पडले.  

 
िेवीिे विगन करताना समथग चतला शक्ती म्हितात. िेवीिी उपासना म्हिजे शक्तीिी उपासना 

प्रकवा बलािी उपासना होय. हन मंताप्रमािेि ि ष्टािंा सहंार करिारी म्हिून त्यानंा िेवी पूजनीय वाटते. 
यािा अथग समथांिी उपासना ही वैयचक्तक मोक्षासाठी नसून समाज आचि राष्ट्र याचं्या प नरूत्थानासाठी 
होती. एका अभगंात त्यानंी शकंर आचि खंडोबा हे िोघे एकि होत असे म्हटले आहे. िोघाचं्या अचभव्यक्तीत 
फरक असला तरी भगवान शकंराने खंडोबािे रूप धारि केले असे समथांना वाटते. शकंरािे वाहन पाढंरा 
निी आहे तर खंडोबा चनळ्या घोड्यावर बसला आहे. शकंराच्या अंगाला भस्म आहे तर खंडोबाच्या अंगाला 
चपवळा भडंारा आहे. हा वरवरिा फरक समथांच्या दृष्टीने अत्यंत गौि आहे. 

 
समथांनी वगेवगेळ्या िेवताचं्या सवायािेखील चलचहल्या आहेत. सवाया वीर भावाने खड्या 

आवाजात म्हिावयाच्या असतात. भगवतं हा राजा असून त्यािे भाट अथवा िास िरबारात त्यािे ग िगान 
गात आहेत अशा कल्पनेने समथग चवचवध िेवतािें स्तवन करतात. श्रीमद िासबोधाप्रमािेि समथग काही 
अभगंात नरिेहािे स्तवन करतात तर काही अभगंात नरिेहािी प्रनिा करतात. शवेटी शरीर िागंलेही नाही 
आचि वाईटही नाही तर शरीरािा वापर आपि कसा करतो यावर अवलंबनू आहे. सवग संतानंी िेह भगवद 



 
           

उपासनेत लावनू त्यािे साथगक केले आहे. एका अभगंात समथांनी वाधगक्यािे चकती प्रभावी विगन केले आहे 
ते पहा- 

 
‘डोळे चिरीव िागंले। वृद्धपिी सरक्या जाले॥ 
ओले मातीिा भरवसा। काय धचरसी मािसा॥ 
म ख रसाळ िागंले प ढे वघे स रक तले॥ 
रम्य नाचसक सरळे। सवगकाळ पािी गळे॥ 
किग भषूिी स ंिर। प ढे जाहले बचधर॥ 
बरवी िंतािंी पंगती। परी ते उन्मळोनी जाचत॥ 
बरव ेकर आचि िरि। पचर ते जाले चनष्ट्कारि॥ 
अंगकाचंत होती बरी। जाली चिरग टािे परी॥ 
केस होताती पाढंरे। लाळ गळता न धरे॥ 
बह साल होते बळ। प ढे जाहले चनबगळ॥ 
िेह होते जे चनमगळ। तेचि जाहले ओंगळ॥ 
गवग तारूण्यािा गेला। प्रािी िीनरूप जाला॥ 
रामीरामिास म्हिे। आता सावधान होिे’॥ 
 
म्हिून ‘िेही रोग्य िालते। भाग्य नाही यापरते।’ असा शरेाही समथग मारतात. समथांनी एका 

अभगंात कचलय गािे केलेले विगन सद्यत्स्थतीला अगिी लागू आहे- 
 
‘कामधेनू मोकचलले। घरी गाढव पाचळले॥ 
उपटूचन कल्पतरू। केला शरेािा िरू॥ 
साडूंचनया प्रितामिी। वचेि िचहवरािे पािी॥ 
गेले हातीिे चनधान। केले कवडीिे साधन॥ 
परीस रागे ह ंडाचरला। हाती पाषाि घेतला॥ 
सार अमृत साडंले। िैन्यवािे काजंी प्याले॥ 
सोने साडंोचन िरे। विेो लागला खापरे॥ 
रत्ने टाक चनया खडे। गेले म्हिोचन ि ःखे रडे॥ 
केली साखर परती। स खे तोंडी घाली माती’॥  
 
याखेरीज सत्संग, सद ग रू, िाचंभक ग रू, पंिीकरि, चववके-वैराग्य, नवचवधा भक्ती, आध्यात्त्मक 

उपिेश, सावधानता, प्रचिती, िाचंभकता या चवचवध चवषयानंा समथग अभगंाद्वारे स्पशग करतात. ज्या अभगंात 
समथांच्या जीवनात घडलेल्या खाद्या घटनेिा संिभग आहे ते अभगं पाहून आपि हे प्रकरि पूिग करू. 

 
संत कधी आत्मिचरत्र चलहीत नाहीत. पि त्याच्या जीवनातील आध्यात्त्मक अन भतूीिे मध र प्रसंग 

ते अभगंात विगन करतात. अभगंातील या नोंिी ऐचतहाचसक कागिपत्राप्रमािे मौचलक मानल्या पाचहजेत. 
पंिवटीतील राममंचिरात समथग रामायिावर प्रविन करीत असताना ख द्द मारुतीराय श्रविाला येऊन 
बसत. हन मान सीतेच्या शोधासाठी लंकेत पोहोिले हा प्रसंग िालू होता. राविाच्या उद्यानात पाढंरा 
जास्विं होता असे समथांनी सागंताि मारुतीराय उठले आचि लंकेत राविाच्या उद्यानात ताबंडा जास्विं 



 
           

होता असे सागूं लागले. अखेर प्रत्यक्ष लंकेत जाऊन या गोष्टीिी चिरंजीव असलेल्या चबचभषिाकडून 
शहाचनशा करायिे ठरले. िोघे लंकेत गेले. चबचभषिाला भेटाव,े तेव्हा चबचभषि हन मंताला म्हिाले-
‘हन मंता, राविाच्या उद्यानात पाढंरा जास्विंि होता पि तू अचतशय सतंापला होतास म्हिून त ला ती फ लं 
लाल चिसली.’ एका अभगंात समथांनी चबचभषिािे स्तवन केले आहे. त्यात या प्रसंगािी नोंि आढळते. 
समथग म्हितात- 

 
‘धन्य हे नगर धन्य चबभीषि। धन्य वरिान समथांिे॥ 
भेटीिा हा लाभ मारूतीच्या संगे। प ष्ट्पचिया योगे लाभ जाला॥ 
म्हिौचनया चवनंती ऐका लंकापचत। लोभ फार चित्ती असो द्यावा॥’ 
 
हा प्रसंग जरी िमत्कारय क्त असला तरी या अभगंाम ळे स्वीकारावा लागतो. सवगि संताचं्या 

िचरत्रात अशा प्रकारिे प्रसंग आढळतात. ज्ञानिेवानंी प्रभत िालचवल्यािा प्रकवा रेड्याम खी विे 
बोलचवल्यािा उल्लखे त्यानंा समकालीन असलेल्या नामिेवाचं्या अभगंात आढळतो. 

 
समथग वयाच्या १२ व्या वषी लग्नमंडपातून पळाले. प ढे २४ वषानंतर ते जाबंलेा परत येऊन आईला 

भेटले. त्यावळेी त्याचं्या मातेिी दृष्टी गेलेली होती. पि समथांनी आपल्या हातानंी स्पशग करताि त्याचं्या 
मातेला परत दृष्टी चमळाली. त्यावळेी ‘अरे नारायिा, कोिते भतू वश केलेस बाबा?’ असा प्रश्न आईने 
चविारला. समथांनी आपल्या मातेला अभगंात मोठे गूढ उत्तर चिले. िहा कडव्याचं्या या अभगंात संपूिग 
रामिचरत्र येऊन गेले. समथग म्हितात- 

 
‘होते वैक ं ठीिे कोनी। चशरले अयोध्याभ वनी। 
लागे कौसल्येिे स्तनी। तेचि भतू गे माये॥१॥ 
जाता कौचशकराऊळी। अवलोचकली भयंकाळी। 
ताचटका ते छळूचन गेली। तेचि भतू गे माये॥२॥ 
मागी जाता वनातंरी पाय पडला िगडावरी। 
पाषािािी जाली नारी। तेचि भतू गे माये॥३॥ 
जनकािे अंगिी गेले चशवािे धन  भचंगले। 
वैिेहीअंगी सिंरले। तेचि भतू ग माये॥४॥ 
जेिे सहस्त्राजगन वचधला। तोही तात्काळचि भ्याला। 
धन  िेऊचन िेह रचक्षला। तेचि भतू गे माये॥५॥ 
चपतयािे भाकेसी। कैकयीिे विनासी। 
माननी गेले अरण्यासी। तेचि भतू गे माये॥६॥ 
िौिा संवत्सर तापसी, अखंड प्रहडे वनवासी। 
सागंती भ जंग पोसी। तेचि भतू गे माये॥७॥ 
स ग्रीवािे पालन। वालीिे चनिालन। 
तारी पाण्यावरी पाषाि। तेचि भतू गे माये॥८॥ 
रक्षी भक्त चबभीषि। मारी रावम क ं भकिग। 
तोडी अमरािें बधंन। तेचि भतू गे माये॥९॥ 
वामागंी चस्त्रयेसी धचरले। धावचून शरयूतीरा आले। 



 
           

तेथे भरतासी भेटले। तेचि भतू गे माये॥१०॥ 
सवग भतूािें हृिय। नाव त्यािे रामराय। 
रामिास चनत्या गाय। तेचि भतू गे माये’॥११॥ 
 
अत्यंत उत्स्फ तगपमे घडलेली ही रिना आहे. समथांनी त काराम महाराजानंा एका अभगंात आपली 

ग रूपरंपरा साचंगतली आहे. त्यामध्ये आपल्या वचडलानंा तसेि आपल्याला प्रत्यक्ष रामिंद्राचं्याकडून कसा 
अन ग्रह झाला ते चिले आहे. 

 
एकिा समथांनी चशष्ट्यािंी परीक्षा पाहाण्यासाठी सज्जनगडावर वडे्यािे सोंग घेतले. सवांगाला क ं कू 

फासून आचि हातात तलवार घेऊन उग्र रूप धारि केले. ते कोिालाही जवळ येऊ िेत नव्हते. कोिी 
जवळ येऊ लागला तर ‘जवळ आल्यास या तलवारीने डोके उडवीन असे ओरडून बजावत. मात्र 
कल्यािस्वामींनी हे आव्हान स्वीकारले. ग रूच्या हस्ते मरि आले तर तो मोक्षि होय, या धारिेने 
कल्यािस्वामींनी प ढे येऊन समथांिे िरि धरले. तेव्हा समथांनी धारि केलेले वडे टाकून चिले आचि 
अत्यंत पे्रमाने कल्यािास जवळ घेतले. ‘पळा पळा ब्रह्मचपसा येतो जवळी। रामनामे हाक िेऊन डोई 
काडंोळी॥’ हा अभगं त्या प्रसगंािा आहे. 

 
चशवछत्रपती सामानगडावर ि ष्ट्काळी कामाचनचमत्त बाधंकामास करीत होते. त्याम ळे शकेडो 

मज रानंा रोजगार चमळाला. ‘आपल्याम ळे हे लोक अन्नपाण्याला लागले असा प्रकचितसा अचभमान 
महाराजाचं्या मनात चनमाि झाला. असे सागंतात की नेमके त्यावळेी समथग चतथे गेले आचि त्यानंी एका 
बेलिाराकडून रस्त्यातील एक खडक फोडचवला त्यावळेी त्या खडकात पाण्यासकट चजवतं बेडकी 
आढळली. त्यावळेी समथांनी चलचहलेला प ढील अभगं केवळ चशवछत्रपतींनाि नव्हे तर पिा सवांना बरेि 
काही चशकवनू जातो- 

 
‘आम्ही काय क मािे खातो। श्रीराम आम्हाला िेतो॥धृ॥ 
बाचंधले घ मट चकल्यािे तट। तयाला फ टती प्रपपळवाट। 
नाही चवहीर आचि मोट। ब डाला पािी कोि पाजीतो॥श्रीराम.... 
पहा पहा मातेिीये स्तनी। प्रिचतता मासं-रक्त-मल-घािी। 
तयामध्ये चवमल ि ग्ध आिोचन। कोि चनर्पमती॥ श्रीराम.... 
खडक फोचडता सचजव रोडकी। पाचहली सवांनी बेडकी। 
प्रसध  नसता चतये म खी पािी। कोि पाचजते॥ श्रीराम.... 
नसता पाण्यािे ब डब डे। सिासवगिा गगन कोरडे। 
िास म्हिे जीवन िह कडे। घाल नी सडे पीक उगवीतो॥ श्रीराम.... 
 
समथांनी भीमास्वामींसाठी चलचहलेला अभगं मोठा गोड आहे. समथांना त्यानंा तंजावरला मठपती 

म्हिून पाठचवले. त्यानंा समथांिा चवरह सहन होईना. तेव्हा या अभगंात समथग समजावनू सागंतात की 
त मिा आमिा केव्हा चवयोग झाला म्हिनू त म्ही भेटीिी इच्छा बाळगती ? आम्ही त मच्या हृियात कायमिे 
चनवास करून आहोत. एका अभगंात समथग रामाला प्राथगना करतात की माझ्या भक्तानंा त म्ही अधूनमधून 
िशगन िेत जा. तेव्हा रामरायाने आश्वासन चिले की जो कोिी रामनामाच्या त्रयोिशाक्षरी मंत्रािा तेरा कोटी 
जप करेल त्याला रामराय हमखास िशगन िेतील. 



 
           

‘आजे्ञप्रमािे परमाथग। केला जाि म्या ंयथाथग॥१॥ 
आता िेहािा कंटाळा। ला असे जी ियाळा॥२॥ 
आहे येकचि मागिे। कृपा करोचनया िेिे॥३॥ 
ज्यासी िशगनािी इच्छा। त्यािी प रवावी आस्था॥४॥ 
ऐक सखया विन। त्यासी िेईन िशगन॥५॥ 
तेरा अक्षचरया मंत्रािा। जप करील जो सािा॥६॥ 
त्यािी संख्या तेरा कोटी। होता भेटेन मी जगजेठी॥७॥’ 
 
समथांनी आपल्या िेहत्यागािी पूवगसूिना चशष्ट्यमंडळींना पंधरा चिवस आधीि चिली होती. त्याम ळे 

त्याचं्या अखेरच्या िशगनासाठी सज्जनगडावर हजारो चशष्ट्यगि जमले होते. समथांिी ता कोितीही इच्छा 
चशल्लक राचहलेली नव्हती. त्यानंी िेह ठेवला त्या आधी काही चिवसि मराठ्यािें साम्राज्य नष्ट करण्यासाठी 
औरंगजेब सात लाख फौज घेऊन महाराष्ट्रात आला होता. भावी काळ अत्यतं कठीि आहे यािी समथांना 
कल्पना होती. िेह ठेवण्यापूवी रामाच्या िशगनासाठी ते एकिा िाफळला आले. त्यावळेी त्यानंी रामरायाला 
प्राथगना केली - 

 
‘कल्याि करी िेवराया। जनहीत चवचवरी॥धृ॥ 
तळमळ तळमळ होताचि आहे। हे जन हाती धरी॥१॥ 
अपराधी जन ि कतचि गेले। त झा त चि सावरी॥२॥ 
कठीि त्यावरी कठीिचि जाले। आता न चिसे री॥३॥ 
कोठे जाव ेकाय कराव।े आरंचभली बोहरी॥४॥ 
िास म्हिे आम्ही केले पावलो। ियेसी नाही सरी॥५॥ 
 
समथांनी जीवनािी कृतथगता अन भवली. िेह ठेवताना मनातील चवश्वािी प्रिता मनात कायम होती. 

म्हिून त्यानंी रामरायाला साकडे घातले. औरंगजेबच्या आक्रमिाम ळे बोहरी म्हिजे सवगनाश स रू 
झाल्यािी जिू त्यानंा सूिना चमळाली होती हे ि किारे अपराधी जन म्हिजे रायगडावर प्रसहासनासाठी 
आपापसात संघषग करिारे स्वकीय तर नव्हेत ना ? पि आता समथांिी जनसेविेी मी संपली होती. आता 
त्यानंा मूळ स्वरूपािी आठवि झाली होती. िाफळच्या रामाला ते म्हितात- 

 
‘माझी चनस्पृहता गेली त झे पाई। ती मज परत िेई रामराया। 
न लगे संप्रिाय न लगे वैभव। माझा अतंभाव उच्चाचटला॥ 
समथग सज्जनगडावर परतले. 
 
िेह ठेवताना चशष्ट्य मंडळी आता समथांिा कायमिा चवयोग होिार म्हिून शोक करू लागली तेव्हा 

समथांनी त्यानंा उपिेश केला- 
 
‘माझी काया आचि वािी। गेली म्हिाल अंतःकरिी। 
परी मी आहे जगज्जीवनी। चनरंतर॥१॥ 
आत्माराम िासबोध। माझे स्वरूप स्वतःचसद्ध। 
असता न करावा खेि। भक्तजनी॥२॥ 



 
           

नका करू खटपट। पहा माझा गं्रथ नीट। 
जेिे सयोज्यतेिी वाट। गवसेल की॥३॥’ 
 
संत वाङ् मय रूपाने चशल्लक राहतात. मराठी साचहत्य संस्कृती मंडळाने समथांच्या वाङ् मय मूतीिी 

पूजा माझ्याकडून करवनू घेतली, ती सेवा श्रीराम िरिी अपगि. 
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४. साथग िासबोध  -ल. रा. पागंारकर 

६. रामिासािंी काव्यसृष्टी -डॉ. रा. वा. चिटिीस 

७. समथग रामिासािें स्तोत्र वाङ् मय -डॉ. र. रा. गोसावी 

८. समथग रामिासािें संगीत प्रितन  -डॉ. कमलाकर परळीकर 

९. समथांिी करूिाष्टके -ले. स नील प्रििोलकर 

१०. िासबोघ चववरि भाग १ ते ६  -ले. स नील प्रििोलकर 

११. मनोबोध चववरि -स्वामी वरिानंि भारती 

१२. संत त काराम महाराजािंा अभगंगाथा -स. डॉ. अशोक कामत 

१३. समथग रामिासािंा अभगंगाथा -सं. िंद्रशखेर आठवले 

१४. सामर्थयगयोगी रामिास -प्रा. प्रभाकर प जारी 

१५. श्री. समथांिा ज ना िासबोध -श्री. ित्ताब वा रामिासी 

१६. श्री समथग हृिय -कै. शकंर श्रीकृष्ट्ि िेव 

१७. समथांिे व्यवस्थापन  -स नील प्रििोलकर 

१८. म सलमानी अष्टके -डॉ. इि ंबाई चलमये 

१९. पत्र समथांिे  -स नील प्रििोलकर 

२०. साथग आत्माराम -के. चव. बेलसरे 

२१. प्रिता कचरतो चवश्वािी -ले. स नील प्रििोलकर 

  



 
           

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि सांस्कृती मांडळ 

मिाराष्ट्राचे हशल्पकार योजिेअांतगथत चहरत्रग्रांर् माहलकेतील चहरत्रग्रांर् 

१) एस. एम. जोशी श्री. ग्. प्र. प्रधान रु. ४०/- 

२) साने ग रुजी श्री. राजा मंगळवढेेकर रु. ४०/- 

३) िािा धमाचधकारी श्रीमती तारा धमाचधकारी रु. ४०/- 

४) क्राचंतप्रसह नाना पाटील श्री. भारत पाटिकर रु. ३५/- 

५) डॉ. चवठ्ठलराव चवखेपाटील श्री. चशवाजी सावतं रु. ४०/- 

६) शकंरराव चकलोस्कर श्रीमती शातंा चकलोस्कर रु. ४०/- 

७) मामासाहेब जगिाळे श्री. व. न. इंगळे रु. ४५/- 

८) तंट्या चभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 

९) यशवतंराव िव्हाि श्री. चवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 

१०) िािासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव रु. ३५/- 

११) ताराबाई प्रशिे श्री. इदं्रचजत भालेराव रु. २५/- 

१२) तेजत्स्वनी अचहल्याबाई होळकर सौ. चवजया जहागीरिार रु. ४५/- 

१३) तकग तीथग लक्षमिशास्त्री जोशी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 

१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. स धाकर िेशपाडें रु. ४०/- 

१५) बॅ. राजाभाऊ खेब्रागडे श्री. व्ही डी मेश्राम रु. ३५/- 

१६) स्वामी रामानंि तीथग श्री. प्रकाश मेिककर रु. ४५/- 

१७) पठे्ठ बापूराव श्री. िदं्रक मार नलगे रु. ४५/- 

१८) भाई उद्धवराव पाटील श्री. व. न. इंगळे रु. ५५/- 

१९) धोंडो केशव कवे डॉ. न. म. जोशी रु. ४०/- 

२०) लोकचहतवािी डॉ. चनमगलक मार फडक ले रु. ४०/-  

२१) यि नाथ थते्त डॉ. म . ब. शहा रु. ४०/-  



 
           

२२) गोप्रविभाई श्रॉफ डॉ. चवजय चिवान रु. ४५/- 

२३) लोककवी शाहीर रामजोशी श्री. चशरीष गंधे रु. ३५/- 

२४) वसंतराव नाईक डॉ. उत्तम रुद्रवार रु. ३५/- 

२५) महात्मा फ ले श्री. श्रीराम ग ंिेकर रु. ४०/- 

२६) स्वातंत्र्यसेनाना त ळशीरिास जाधव श्री. व्यकंटेश कामतकर रु. ४६/- 

२७) ना. ग. गोरे श्री. ग. प्र. प्रधान रु. ३५/- 

२८) शकंरराव िव्हाि डॉ. स रेश सावतं रु. ४५/- 

२९) पंचडता रमाबाई डॉ. चसचसचलया काव्हालो रु.४५/- 

३०) बॅ. नाथ प ै जयानंि मठकर रु. ३५/- 

३१) चवनोबा भाव े प्रा. चकसन िोपडे रु. ४६/- 

 
 
 

मांडळाची प्रकाशिे हमळण्याची हठकािे 
सवग शासकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नागपूर/औरंगाबाि व 
महाराष्ट्रतील प्रम ख गं्रथचवके्रते  
 
 
अहधक माहिती/चौकशीसाठी 
सचिव 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, 
प . ल. िेशपाडें कला अकािमी, 
ि सरा मजला, रवींद्र नाट्य मंचिर इमारत, 
सायनी मागग, प्रभािेवी, म ंबई- ४०० ०१४ 
िूरध्वनी – २४२२६१५६/२४३२५९२९  



 
           

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि सांस्कृती मांडळाची प्रकाशिे 
१) महाराष्ट्रािा इचतहास प्रागैचतहाचसक 

महाराष्ट्र (खंड पचहला भाग - १) 
शा.ं भा िेव रु. १२७/- 

२) महाराष्ट्रािा इचतहास (मध्यय गीन 
कालखंड भाग - १) 

संपािक गो. त्र्यं. क लकिी रु. १४५/- 

३) मध्यय गीन महाराष्ट्र (सामाचजक आचि 
सासं्कृचतक जीवन) 

प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 

४) समाजशास्त्रीय चविारातील प्रम ख प्रवाह 
(भाग पचहला) 

अन वािक हेमकातं बळक ं िी रु. २९५/- 

५) पं. जवाहरलाल नेहरू व्यक्ती आचि कायग संपािक बा. ह. कल्यािकर रु. १४०/- 

६) भारतािा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा. ना. क बेरे रु. १०९/- 

७) मराठी वाङ् मयकोश खंड-४ समन्वय संपािक डॉ. चवजया 
राजाध्यक्ष 

रु. ३२०/- 

८) िािासाहेब गायकवाड काल आचि कतृगत्व संपािक मंडळ रु. ६०/- 

९) भारतातील आचिवाशी वशं प्रा. चव. श्री. क लकिी रु. १२५/- 

१०) खानिेशातील कृषक जीवन डॉ. रमेश सूयगवशंी रु. ६०/- 

११) लौंचगक नीती आचि समाज श्रीमती शकं तला क्षीरसागर रु. १४५/- 

१२) मराठी वाङ् मयकोश खंड २, भाग – १ डॉ. गो. म. क लकिी रु. १३०/- 

१३) महाराष्ट्रािा इचतहास मराठा कालखंड, 
भाग – १ (चशवकाल) 

डॉ. चव. गो. खोबरेकर रु. २७५/- 

 
मांडळाची प्रकाशिे हमळण्याची हठकािे 
सवग शासकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नागपूर/औरंगाबाि व 
महाराष्ट्रतील प्रम ख गं्रथचवके्रते 

 
अहधक माहिती/चौकशीसाठी 
सचिव 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, 
प . ल. िेशपाडें कला अकािमी, 
ि सरा मजला, रवींद्र नाट्य मंचिर इमारत, 
सायनी मागग, प्रभािेवी, म ंबई- ४०० ०१४ 
िूरध्वनी – २४२२६१५६/२४३२५९२९ 


