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प्रस्तावना 
 

डॉ. सरोदजिी शेंडे यािंी संपादित केलेला “तंजािरी मराठी संगीत िाटक” हा गं्रथ महाराष्ट्र राज्य 
सादहत्य सं्कृती मंडळाकडूि प्रकादशत होण्यािा आज योग आहे. श्रीमती शेंडे आपफया गं्रथास “मराठी 
िाटकािी गंगोत्री” म्हिूि संबोदधतात. “तंजािर येथील एक िाटक सागंलीच्या श्रीमंत पटिधधि राजािंी 
पादहले आदि त्या धतीिर दिष्ट्िुिास भाि ेयािंा िाटक दलहूि त्यािा प्रयोग करण्यािा आिेश पटिधधिािंी 
दिला. अिािीि मराठी िाटकािी सुरुिात ही मराठी िाट्यसृष्टीिे पिुरुत्थाि आदि तंजािूर हे या 
पुिरुत्थािािे उगम्थाि” असा पक्ष श्रीमती शेंडे यािंी माडंला आहे. अथात हे दिधाि िािातीत िसले तरी 
श्री. दिष्ट्िुिास भाि े हे अिािीि मराठी िाट्यसृष्टीिे जिक आहेत हे मात्र सिांिा मान्सय व्हाि.े त्याचं्यािर 
तंजािरूी िाटकािा दकती पदरिाम झाला ही गोष्ट सादहत्य िाट्यािी दिदकत्सा करिारे इदतहास-
िाटककार ठरदितील. पि श्रीमती शेंडे याचं्या या गं्रथामुळे यासंबधंी साधकबाधक ििा करिे सुलभ व्हाि.े 
अथात दिष्ट्िुिास भािेंिी मराठी िाट्यसृष्टीत पिापधि करण्यापूिी आदि िंतरही, तमाशा, िंढार, लदळत, 
िशाितार इत्यािी दिरदिराळ्या, ्िपापातं मराठी िाटक अल््तत्िात िव्हते असे िाही. आदि सं् कृत 
िाटकािंा आ्िाि तर मराठीतील पंदडत घेति होते. पि ज्यािंा आपि सुदिदहत जग म्हितो त्या 
जगातील दिद्वािािें िाट्यसषृ्टीकडे लक्ष िधेले िव्हते हे मात्र दिदित. पुढे सं्कृत िाटकाबंरोबरि इंग्रजी 
िाटकािंीही ओळख मराठी मािसाला झाली आदि सं्कृत, इंग्रजी आदि इतर युरोदपयि भाषातंील िाटके 
आदि आपफया प्रातंातील लोकिाट्य याचं्या सरदमसळीमुळे आपली िाट्यसृष्टी िुलली. िाट्य आदि िृत्य 
याचं्या मूळ अथात िरक िाही. आपफया लोकिाट्यातूिही असेि दिसूि येते. पि भरताच्या िाट्य 
शास्रािर आधादरत अशा एका िाट्य-िृत्य-संगीत परंपरेिी थोडीिार जोड आपफया िाटकािंा, राजे 
पटिधधिािंा सरिोजी भोसले याचं्या िाटकािी थोडीशी ओळख झाफयामुळे दमळाली असेल तर तंत्र आदि 
इदतहास या िोन्सही दृष्टीिे ही घटिा महत्त्िािी मािािी लागेल. (थोडीिार म्हिण्यािे कारि, आपफया 
त्यािळेच्या िाटकात िृत्य िाहीि. अदभिय आदि संगीत यािंरि आपला भर). तंजािरू मध्ये दमळालेफया 
िाटकासं, संगीत आदि ज्याला आज श्रीमती रुल्ममिी अरंुडेल याचं्या संशोधि कायामुळे भरतिाट्य असे 
िाि दमळाले आहे, त्या तंजािरूच्या मोदहिीअट टम्, िासीअट टम् (आदि किादित कुदिपुडी) इत्यािी 
िृत्यप्रकारािंी आदि संगीतािीही जोड आहे. १९व्या शतकापासूि मराठी िाटक आदि रंगमंि यािंा जो 
उत्कषध झाला त्याला ह्या सिध घटिा कारिीभतू असिारि. प्रािीि मराठीतील दलदखत सादहत्य बहुधा 
काव्य आदि बखरीच्या ्िपापात होते आदि ज्याला िाट्य म्हिता येईल अशा लोकसादहत्यािा आदिष्ट्कार 
लाििी, लदळत, िासुिेि, िशाितार, पोिाडे इत्यािींच्या बाहेर झाला िव्हता. त्यामुळे आपफया जुन्सया 
िाङ मय परंपरेत भास, कादलिास, भिभतूी, शूद्रक आिींच्याप्रमािे काही िाटककार दिमाि झाले िाहीत 
आदि त्यािंी िाटकािंी दिर्ममती केली िाही, असा समज होता. हा गैरसमज तंजािरूच्या िाटकािंा शोध 
लागफयामुळे िूर व्हािा. इतकेि िव्हे तर श्रीमती शेंडे यािंी भदूमका बरोबर असेल तर आपफया िाटकाचं्या 
दिकासािा पूिापार सबंंध व्यिल््थत लागािा. 

 
पि डॉ. सरोदजिी शेंडे यािें प्रदतपादित सिध्िी खरे असो िा िसो, तंजािरूच्या िोल, िायक 

आदि भोसले घराण्यािंी कला, संगीत आदि सादहत्य यािंा जे उते्तजि दिले, इतकेि िव्हे तर आपली ्ाि 
आदि कला संपिा यािंी जी जोपासिा केली, याबद्दल मराठी मािसािे त्यािंा कृत् असले पादहजे. 
तंजािरू म्हिजे तामीळ सं्कृतीिे आगर. पि या तामीळ सं्कृतीच्या केन्सद्रात तेलगु, तामीळ, मराठी, 
कािडी आदि सं्कृत या सिध भाषािंी आदि िृत्य संगीतािी जोपासिा शकेडो िष ेया राजािंी केली, ही 
गोष्ट दिदिति महत्त्िािी आहे. सरिोजी भोसले यािंी तर ्ितः अिेक िाटकेही दलदहली. शहाजी 
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राजािंीही तेि केले. यापकैी एक िाटक तर मराठी, तेलगु, तामीळ, कािडी आदि सं् कृत या पाि भाषातं 
आहे. ते ह्तदलदखत मा्या डोळ्यािंी पाहण्यािा योग मला आलेला आहे. डॉ. सरोदजिी शेंडे याचं्या या 
संपादित पु्तकात या िाटकािाही अंतभाि आहे. या बहुभाषी िाटकामुळे बहुभाषी लोकातं संपे्रषि कसे 
होते यािापि प्रत्यय येतो. 

 
तेथील िोल, िायक आदि भोसले राजािंा हा िारसा आजही सर्िती महाल गं्रथालयाच्या पापािे 

अल््तत्िात आहे. या गं्रथालयाकडे महाराष्ट्र शासिािे लक्ष पुरदिले पादहजे. सर्िती महाल गं्रथालयािे 
मालक राजे तुळजेंद्रराजे भोसले हेपि मला हेि सागंत होते. तामीळ दिद्यापीठािे कुलगुपा डॉ. सुव्रमण्यन् 
यािंीही हीि चिता दिसते. एका हजारािर अदधक मोडी िप्तरे, मोडी िाििारे ि दमळाफयामुळे, आज या 
गं्रथालयात धूळ खात पडली आहेत. अिेक मराठी िाटके तर तेलगु दलपीत आहेत. सुिैिािा भाग एिढाि 
की, या सिध हलाखीच्या ल््थतीतही गेली ३० िष ेतंजािुरी मराठी पदंडत भीमराि ि तेलगु पदंडत दिश्विाथ 
शमय होईल दततके, या पोथयािंर काम कपाि त्यािंा मराठीत आिीत आहेत. गं्रथािंी सूिी करीत आहेत. 
इदतहासािायध राजिाडे तंजािरूला जाऊि आले होते. तेथील गं्रथालयातील ह्तदलदखते त्यािंी हाताळली 
होती आदि मराठी मािसाच्या प्रबोधिािे काम सुपा केले होते. त्यािंी ही परंपरा डॉ. श्रीधर कुलकिी, 
श्रीमती माया सरिेसाई, डॉ. भीमराि कुलकिी याचं्या सारख्या अिेक पंदडतािंी िाही म्हिाियास पढेु 
िालदिली आहे. डॉ. सरोदजिी शेंडे ह्यापि याि परंपरेतील आहेत. तंजािरूमधील ३७ मराठी िाटकािंा हा 
सभंार डॉ. सरोदजिी शेंडे याचं्या प्रयत्िामुळेि सादहत्य सं् कृती मंडळाला आदि मराठी मािसाला उपलब्ध 
होऊ शकला. या िाटकाचं्या अध्ययिातूि मराठी मािसाला आपफया परंपरेतील अिेक अ्ात गोष्टींिी 
जािीि होईल यात शकंा िाही. 

 
या गं्रथाच्या पदहफया भागात ११ प्रकरिे आदि काही पदरदशषे्ट आहेत. प्रथम प्रकरिात लेदखकेिे 

तंजािरूच्या िायक आदि भोसले राजािंा संदक्षप्त इदतहास, त्यािंी िाट्यदिर्ममती तसेि त्याचं्यासंबधंी 
सं्कृत गं्रथ याचं्यािर प्रकाश टाकला आहे. िुसऱ्या प्रकरिात भरतमुिींच्या िाट्यशास्रािा सं्कार, तर 
दतसऱ्या प्रकरिात या िाटकािंी सं् कृत िाटकातंील रििेशी तुलिा आहे. प्रकरि ४, ५, ६ यामंध्ये 
तंजािरूिी संगीत िृत्यिाटके, पूिधपीदठका ि ्िपाप, त्या िाटकािंी िाङ मयीि दिदकत्सा आदि त्या 
िाटकातंील काव्यािा दििार झालेला आहे. प्रकरि ७, ८, ९, १० आदि ११ यामंध्ये राजे शहाजी, एकोजी, 
प्रतापचसह, सरिोजी आदि दशिाजी याचं्या िाटकािंा दििार केलेला आहे. भाग िोिमध्ये तंजािरूच्या 
सर्िती महाल गं्रथालयात दमळालेफया ३७ मराठी िाटकािंी श्रीमती सरोदजिी शेंडे यािंा उपलब्ध 
झालेली सदंहता दिलेली आहे. 

 
श्रीमती सरोदजिी शेंडे याचं्या या कायाबद्दल सादहत्य सं्कृती मंडळ तर कृत् राहीलि पि 

सामान्सय मराठी मािसूही इदतहासात आपली कृत्ता िोंििील यादिषयी मला शकंा िाही. 
 

 सुरेंद्र बारलिंगे 
४२, यशोधि, अध्यक्ष, 
मंुबई २०, महाराष्ट्र राज्य सादहत्य 
दििाकं ७ एदप्रल १९८६. आदि सं्कृती मंडळ. 
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ॠिणनरे्दश 
 
सुप्रदसद्ध संशोधक दि. का. राजिाडे यािंा तंजािर येथील रामिासी मठात ‘लक्ष्मी-िारायि 

कफयाि’ हे िाटक आढळले. ते त्यािंी इ. स. १९०६ च्या सुमारास प्रकादशत केले. राजिाड्ािें संकीिध 
लेखसंग्रह िािीत असतािा मी ते िािले तेव्हापासूि तंजािरला जाि े ि सर्िती महाल गं्रथालयातील 
मराठी िाटकािंी ह्तदलदखते िािािी असे िाटत होते; योगायोगािे मद्रास सरकारिे प्रकादशत केलेले 
कोिजंी पद्धतीिे सरिोजी राजािें िाटक ‘िेिने्सद्रकोिजंी’ प्रा. चि. िा. करंिीकरािंी भेट म्हिूि दिले. तेव्हा 
पुन्सहा त्या दििाराला िालिा दमळाली ि मी अभ्यासाला सुरुिात केली. त्यािंतर मी िऊ-िहा िळेा 
तंजािरला जाऊि तेथील मराठी िाटकािंी ह्तदलदखते िकलूि आिली ि मराठी भाषेतील तेलग ू
दलपीत दलदहलेली काही िाटके िकला करििू घेतली. तेथील िा्तव्यात तंजािरच्या आसपासिा पदरसर 
अभ्यासला कारि बऱ्याि िाटकात त्यासबंंधीिे संिभध होते. 

 
मंुबई महापादलकेिे उप आयुमत श्री. एस. एम. िाय. शास्री हे तेलगूतील एक िामितं लेखक ि 

मराठी जाििारे म्हिूि ओळखले जातात. त्याचं्या सहाय्यािे तेलगू दलपीत दलदहलेफया मराठी िाटकाचं्या 
ह्तदलदखतािें दलप्यंतर केले आदि अभ्यासाला सुरुिात केली. 

 
हा सकंफप पुरा करतािा अिेक सज्जिािें दिदिध प्रकारिे सहाय्य लाभलेले आहे. सर्िती महाल 

गं्रथसंग्रहालय, तंजािर येथील मािि सदिि श्री. दपल्ले (इ. स. १९६८), तेथील गं्रथपाल, मराठीिे पदंडत 
भीम्िामी ि तेलगू पंदडत श्री. दिश्विाथ यािें बहुमोल सहाय्य लाभले. िंतरच्या तंजािरच्या िळेोिळेीच्या 
भेटीत प्रत्येक िळेी बिललेले प्रशासक, सदिि, गं्रथपाल ि तेथील कमधिारीिगध यािंी आपुलकीिे 
सिधतोपरी सहाय्य केले म्हििूि तेथे जािे ि तेथील िा्तव्य हे सुखािह िाटले. 

 
हा गं्रथ संपन्न होतािा अिेक गं्रथालयातंील गं्रथािंा आधार घेतला आहे. दिल्ली येथील ‘िॅशिल 

्कूल ऑि ड्रामा’ येथील चहिी, मराठी, इंग्रजी गं्रथ आदि मादसके यािंा उपयोग िाटकाचं्या संिभात बराि 
उपयुमत ठरला. तेथील गं्रथपाल सौ. दशिराम ्िामी यािंी खूप मित केली. सादहत्य ॲकॅडमीिे गं्रथपाल 
श्री. ित्ता ि संगीत िाटक ॲकॅडमीिे गं्रथपाल श्री. िकध  यािंी आिश्यक ते गं्रथ सहाय्य केले. या सिांिी मी 
ऋिी आहे. 

 
मंुबई येथील मराठी गं्रथ संग्रहालय, िािर येथे सिध प्रकारिे आिश्यक ते मराठी गं्रथ गं्रथपाल सौ. 

दप्रया आठिले, श्रीमती लदतका जोशी ि श्रीयुत पारायिे यािंी उपलब्ध कपाि िेण्यात क्षिािाही दिलंब 
लािला िाही. त्यािंीही ऋिी आहे. 

 
सिांत महत्त्िािी गोष्ट म्हिजे दिश्वदिद्यालय अिुिाि आयोगािी योजिा योयवयिळेी मा्या िाििात 

आली आदि ते दमळाफयामुळे या योजिेिे मला िागंले सहाय्य झाले. 
 
महाराष्ट्र सादहत्य सं्कृती मंडळािे हा गं्रथ प्रकादशत करण्यािे उत्तरिादयत्ि ्िीकारफयामुळे 

आिंि िाटला. मंडळािे अध्यक्ष डॉ. बारचलगे आदि सिध सि्य यािंी मी ऋिी आहे. 
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शासि मुद्रि ि लेखि सामग्री सिंालिालयािे संिालक श्री. आर. बी. अफिा, उप संिालक श्री. 
जी. डी. धोंड, शासकीय मध्यिती मुद्रिालयािे व्यि्थापक श्री. व्ही. आर. जोशी, उप व्यि्थापक श्री. ए. 
सी. सय्यि आदि मुद्रिालयािे सारे कमधिारी यािंी घेतलेफया अिंत पदरश्रमािंी मला जािीि आहे. त्यािें 
आभार मािाि ेतेिढे थोडेि. 

 
 सरोणजनी शेंडे, 

 मराठी दिभाग प्रमुख (सेिादििृत्त), 
 एलदिन्स्टि कॉलेज, मंुबई ४०० ०३२. 
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प्राक्कर्थन 
 
तंजािरच्या भोसले राजिशंातील व्यंकोजी राजे यािें पुत्र शाहराज उिध  शहाजी राजे हे 

दिद्याव्यासंगी, दिदिध भाषा जाििारे ि रदसक पुरुष होते. त्यािंी मराठी, तेलग,ू तादमळ, सं्कृत ि 
चहिु्तािी (चहिी) भाषातं गं्रथलेखि केले. त्यािंी मराठीत दकत्येक िाटके ि पिे दलदहली. त्याचं्या 
िाटकापंैकी ‘लक्ष्मीिारायि कफयाि’ ह्यािे ह्तदलदखत सुप्रदसद्ध संशोधक दि. का. राजिाडे यािंा तंजािर 
येथील रामिास्िामींच्या मठात आढळले. राजिाड्ािंी ते इ. स. १९०६ मध्ये प्रकादशत केले. ही तंजािरी 
मराठी िाटकेि मराठी िाटकािी गंगोत्री होय. अप्पासाहेब पटिधधि या सागंली सं्थािाच्या अदधपतीिे, 
िदक्षिेतूि आलेफया भागित मंडळीिे केलेला प्रयोग पादहला. तो त्यािंा िार आिडला. म्हिूि त्यािंी 
तशाि प्रकारिे ्ियंिर िाटक करण्यासाठी त्याचं्या पिरच्या हरहुन्नरी गृह्थास-दिष्ट्िुिास भाि े यासं 
सादंगतले. त्या ्ियंिरिाटकाप्रमािे, ‘दिष्ट्िुिास भाि ेयािंी इ. स. १८४३ मध्ये सीता्ियंिर’ या िाटकािा 
प्रयोग केला. िदक्षिेत अशा प्रकारच्या िृत्यसंगीतात्मक िाटकािंी परंपरा पाढ होती. त्यात कफयाि म्हिजे 
दििाह-िाटके दिपलु होती. िदक्षिेत बहुतेक प्रदसद्ध मदंिरािंा जोडूि एक कफयाि-मंडप असतो. तेथे 
मंदिरातंील िेि-िेितािें दििाह सोहळे उत्सि प्रसंगी साजरे केले जातात; चकिा ्थादिक प्रथेप्रमािे त्या 
िैिताच्या दिदमत्तािे भरिाऱ्या याते्रजते्रच्या िळेी तो दििाह िाट्यपापािे (यक्षगाि पद्धतीिे) दसद्ध केला 
जातो. ईश्वरोपासिेिाि हा एक भाग आहे. भागितात सादंगतलेफया ििदिधा भमतीतील असे हे 
िृत्यसंगीतिाट्यािी प्रयोग ही साधिे आहेत. कुदिपुडी, मोदहिी आट्टम, भरत िाट्यम्, कथाकली िा इतर 
िृत्यकलाचं्या दिर्ममतीमागे ईश्वरभमतीिीि पे्ररिा होती. ह्यािा प्रत्यय किाटक, तादमळिाडू िा उत्तर-
भारत या प्रातंातील तत्कालीि ि तत्सम िाङमयािपाि येतो. 

 
तंजािर येथे रामिास्िामींिा एक मठ आहे. त्या मठािे पदहले मठादधकारी भीम्िामी यािंा 

समथांिी दलदहलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. त्यात रामिासािंी िदक्षिेत पाढ असलेफया िाटकािंा ि दिदिध 
कलािंा उल्लखे पुढीलप्रमािे केला आहे— 

 
दित्रकला िािा िाटक । म्हिोिी िामें किाटक । 
तेथें जे राम उपासक । पत्र त्यासंी ॥ 
 

या ओिीत रामिासािंी मोठ्या कफपकतेिे ‘किाटक’ या प्रातंिामािी व्युत्पदत्ति तेथील दिदिध 
कला ि िाटके याचं्याशी जोडूि दिली. हा उल्लखे तेथील भागितमेळा ि यक्षगाि बायलाटा याचं्या संिभात 
असािंा, असे म्हिायला प्रत्यिाय िसािा. रामिासािंी िासबोधात महाराष्ट्रातील(दिशषेतः कोकिातील) 
िशाितारी खेळािा उल्लखे पढुीलप्रमािे केला आहे. 

 
खेळता िशाितारी िेटके । तेथें येती सुंिर िारी । 
िेत्र मोदडती कळाकुसरी । परंतु अिघे धचटगि ॥ 

 
िशाितारी खेळातं पपुाषि स्रीपात्रािंी सोंगे घेत असत. हा प्रकार पुढे िाटके प्रगफभ ्िपापात 

रंगमंिािर आली तरी. दस्रयािंी भदूमका पुरुषि दसद्ध करीत, असा होता. 
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यक्षगाि ि िशाितारी खेळ या प्रकारातं काही साम्य दिसते. लोकपरंपरेतूि आलेफया या िोन्सही 
खेळािंा प्रयोग उघड्ािर िेिालयाच्या चकिा घराच्या ओसरीिर चकिा मोकळ्या पटागंिात होत असे. पूिी 
मशालींच्या उजेडात प्रयोग होत असत. त्यामुळे रंगमंि मयादित मापािा असे. त्यािी लाबंी, रंुिी 
इत्यािींिा उल्लेख पुढील श्लोकात आढळतो. 

 
पंिह्तेि दि्तीिं िशह्तेि उन्नतम्  । 
अधधिदं्रप्रमािेि दतष्ठते रंगमंडपम् ॥ 
 

तंजािरी िाटकात मशाली धरिारे यािंा ‘दििदट’ धरिारे असा उल्लेख आढळतो. शहाजीराजाचं्या 
‘लक्ष्मीिारायि िाटकातं’ पुढील संिाि आहे— 

 
पांतूळ : हे िोघे जि कोदलते घेऊि का रे उभे आहेत? 
 
सूत्रधार : ्िामी, ते दििटी उदजयडासाठी ठेिले आहेत. 
 
यक्षगाि ि िशाितारी खेळ यामंध्ये ईश्तिि िा िािंी झाफयािर गिपतीला आिाहि केले जाते. 

भागित चकिा सूत्रधार, हे आिाहि करतो. िशाितारी खेळात ऋदद्धदसद्धींसह गिपती िाित येतो. िंतर 
सर्ितीला आिाहि करतात. ती मोराच्या पाठींिर बसूि येते. हा मोरािा लाकडी मुखिटा असतो. 
यक्षगािात िमत गिपतीिा लाल सोंडेिा मुखिटा असतो. अशाि प्रकारे तंजािरी, िाटकात गिपतीिे 
िृत्य करीत आगमि होते. त्यािे ििधि सूत्रधार पिातूि ि श्लोकामधूि करतो. या िाटकात लेखकाच्या इष्ट 
िेितािें ्तिि पुढे केलेले असते. यक्षगाि ि िशाितारी खेळ यामध्ये दििूषकसदृश पात्र येते. यक्षगाि 
प्रकारात ते हिुमन्नायक ि त्यािें कोडंगी (िािर) सहिर असतात, तर िशाितारी खेळात सखंासूर ि 
म्हाबळू भट असे असतात. तंजािरी िाटकात सूत्रधार हाि यक्षगाि ि िशाितारी खेळामंधील 
भागिताप्रमािे तोि दियविशधक. सुरुिातीपासूि शिेटपयंत रंगमंिािर तो उपल््थत राहूि िाटकातील 
पात्रािें आगमि, दिगधमि, पात्रािें पापििधि ि प्रसंगाचं्यामधील गोष्टींिरील भाष्ट्य करीत असतो. सूत्रधार हा 
पुजारी, कंिुकीराय, दभकाजी िाईक, बाष्ट्कळपंत िगंुडोिर, कट्टीकरि इत्यािी इत्यािी दभन्न िाटकातंील 
दििूषकसदृश पात्राबंरोबर शाल्ब्िक कसरती ि दिदिध पातळ्यािंरिा दििोि करीत असतो. 
शहाजीराजाचं्या बहुतेक िाटकातं सूत्रधार आपफयाला भागित ि िशाितारी म्हिितो. त्याच्याबरोबर 
दिदिध िाद्यािंा मेळ असतो. एकतारी (तदर), तंबोरा (बरुु), मृिंग, झाजंा ि िृत्यािे बोल म्हििारा िटुिा 
असतो. यक्षगाि ि िशाितारी खेळाहूि अदधक प्रगत शास्रीय पद्धतीिे संगीत ि िृत्य अतंभूधत असते. प्रत्येक 
पिािा या िाटकातं (िरु) राग ि ताल दिलेला असतो. दशिाय काही दठकािी पुढीलप्रमािे सुरािंलीही 
आढळते. ‘लक्ष्मीिारायि कफयाि’ या िाटकातील हे पि आहे. 

 
(राग : सळािंरु) 

 
(पि) जय जलिदिभ शरीर । जय जलदिधी गंभीर । जय असुरकुल संहार । जय अदि 

मत््याितार । िी स दर दर दर सा म गा ग दर दर सा । ग म प ध ध पा । प म गा मा पा िी सदर 
दर दस स दि । दर सा दि ध ध पा । सादिध पा म प धा । पमगा म गा गदरसा । सल्लामु सल्लामु रे 
॥ 
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तंजािरी िाटकािें लेखक हे संगीत ि िृत्य या कलािें दिशषे जािकार होते. त्यामुळे त्यािंी 

योदजलेफया रागरादगण्या ि िृत्यािें बोल िा पिन्सयास यािंा समुदित आदिष्ट्कार आढळतो. ‘गोिधधिोद्धारि’ 
या िाटकात कृष्ट्िािा प्रिशे हा त्याच्या खेळकर, प्रसन्न, उच््ंृखल व्यल्मतमत्त्िाला साजेशा पिन्सयासािे 
(सोल्लकुुट्ट) ि हािभािािंी (अडुिूिंी) व्यमत केला आहे. 

 
कातं जिमिि सतंोषें िृत्य करी. झंतदर दकटतक धदर दकट दध दम झु िु झिुतका । झिऊऊ लत 

दधदमदकट झंतदरतहत्त इझिु घिघि तदद्ध ताहत तकदभदम ताथेदकत तक धळागुं । 
 
अशा पद्धतीिे प्रिशे करतो, असे िर्मिले आहे. ितधक या बोलािर प्रथम संथ लयीत ि क्रमाक्रमािे 

लय िाढिीत, तीििार िळेा आितधिे घेत असा पे्रक्षकासंमोर येतो, असे समजायिे. 
 
तंजािरी िाटकातंील पिे ही सामान्सय श्रोत्याला शब्िाशब्िातूंि कळािी, अशी काहीशी सामान्सय 

िजािी आढळली तरी इतर काही पिे ही काव्यात्म ि दितातं सुन्सिर आशयािे पदरपूिध अशी आढळतात. या 
िाटकािें प्रयोग हे यक्षगािाच्या अंगािे करण्यासारखे असले, तरी त्यािंी बाधंिी ही सं्कृत िाटकािुिती 
अशी आहे. हे प्रतापचसह, सरिोजी ि दशिने्सद्र (िुसरा दशिाजी) याचं्या िाटकातं जाििते. शहाजीराजाचं्या 
िाटकात तादमळ ि तेलगू भाषातंील संिाि आढळतात ि ‘पञ्च भाषादिलास’ या िाटकातं पािं भाषािंा 
संगम साधला आहे. परंतु इतर िाटकातं असे क्वदिति दिसते. ्थादिक िटिगाला हे िाट्यप्रयोग करता 
यािते, म्हििू दकत्येक िाटकाचं्या प्रती तेलग ू भाषेत दलप्यंतर कपाि दलदहफया आहेत. त्यािंा तपशील 
पुढील पृष्ठातं आढळेल. एका दृष्टीिे पादहले तर, तंजािरच्या भोसले राजािंी आपली मातृभाषा संपन्न कपाि 
इतर भाषाभदगिींिी िाङ मयसंपिा, आिरपूिधक ्ितः दिर्ममती कपाि ्थादिक सादहल्त्यकाकंडूि संिर्मधत 
करदिली हे इदतहासात िुर्ममळ दृश्य आहे, असे म्हिािसेे िाटते. राष्ट्रीय एकात्मतेिा हा िारसा अिुकरिीय 
आहे. यामुळेि तंजािरला, सरिोजीराजािंी जयतंी आजही मोठ्या थाटािे साजरी केली जाते. 
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तांजावरी नाटकाांच्या हस्तणिंणित सांणहताांची तपशीिंवार यार्दी 
 

बाड क्रमाकं गं्रथिाम  शाहराज उिध  शहाजीकृत 
िाटके 

 आकार ि पृष्ठ क्रमाकं 

१ २  ३  ४ 
१७३७ लक्ष्मीिारायि 

कफयाि 
.. जीिध  ओळी ८ ते ९ 

   हातािे बिदिलेला कागि  अक्षरे २७ ते २९ 
   पािे १८  सुन्सिर अक्षर. 
     ९″ × ४″, गं्रथ २१३. 
१७३८ लक्ष्मीिारायि 

कफयाि 
.. हातािे बिदिलेला  ओळी ७ 

   पािे २०  अक्षरे २७ ते २८ 
     ९″ × ४″, गं्रथ २१३. 
१७३९ लक्ष्मीिारायि 

कफयाि 
.. हातािे बिदिलेला  ओळी ६ ते ८ 

   पािे ३३  अक्षरे १५ ते १७ 
     ८″ × ४″, गं्रथ २१३. 
१७४० लक्ष्मीिारायि 

िाटक 
.. हातािे बिदिलेला .. ओळी ८ 

   पािे ४६  अक्षरे १७ ते १९ 
     ८″ × ५″, गं्रथ ४०५. 
१७१२ गंगाकािरेी संिाि .. हातािे बिदिलेला कागि  ओळी ८ ते ९ 
 (िाटकी प्रत)  पािे ३३  अक्षरे १८ ते २० 
     ८·५″ × ५″, 
     गं्रथ २८० (पूिध). 
१७१३ गंगाकािरेी संिाि .. हातािे बिदिलेला .. ओळी ७  
   पािे १५  अक्षरे २८ ते ३० 
     ९″ × ४″, गं्रथ १८२. 
१७१४ गंगाकािरेी संिाि  .. हातािे बिदिलेला कागि  ओळ ९ ते १० 
 (पािे कसरीिे 

खाल्ललेी) 
 जीिध  अक्षरे ३७ ते ४०  

   पािे १२  ९″ × ४″, गं्रथ १८२. 
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१७४१ लक्ष्मी भिेूिी संिाि  .. पािे २०  ओळी ९ 
 (कसर लागलेली 

पोथी) 
   अक्षरे ३१ ते ३५ 

     ९·५″ × ४″, गं्रथ ३८०. 
१७२५ पंिभाषा दिलास .. ३ ऱ्या पािापासूि  ओळी ९ 
   पािे १५  अक्षरे ३४ ते ३५ 
     ९·७″ × ४″, गं्रथ ३२५. 
२५८१ मृत्युंजय दिरंजीि .. ताडपत्रािर तेलगू दलदपत 

दलदहलेले. 
 गं्रथ ३५०. 

   पािे ४४.   
२५७३ प्रभािती पदरिय .. ताडपत्रािर तेलगू दलदपत 

दलदहलेले 
 गं्रथ ८१६. 

   पािे ५२.   
२५६७ शुभद्रा 

पदरिय } 
.. ताडपत्रािर तेलगू दलदपत 

दलदहलेले 
 गं्रथ ५०८. 

२५७२ सुभद्रा 
पदरिय 

..  गं्रथ ५०८. 

   पािे ३८   
२५७४ सुभद्रा पदरिय .. पािे ५०  गं्रथ ८०० 

राजे प्रतापलसहकृत नाटके 
१७०७ उषा कफयाि .. कागि दगरिीत 

बिदिलेला. 
 ओळी १० ते १२. 

अक्षरे ४० ते ४२. 
   पािे २१  १२·५″ × ६·५″, 

गं्रथ ६७०. 
२५७६ उषा कफयाि .. ताडपत्र, तेलगू दलपी .. गं्रथ ४०० 
   पािे ७३ ..  
१७२८ प्रबोधिदं्रोिय .. हातािे बिदिलेला .. ओळी ६ ते ७. 
     अक्षरे २२ ते २४ 
     ९·८″ × ४·३२″, 

गं्रथ २८०. 
२५६७ प्रबोधिदं्रोिय .. तेलगू ताडपत्रािर  तीि िाटके एकत्र. 
   पािे १०१  गं्रथ १५००. 
१७२९ मायािती पदरिय  हातािे बिदिलेला  ओळी १० ते १२. 
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   पािे १०.  अक्षरे ३३, ३४, 
     १२·५″ × ६·२″. 
१७३६ लक्ष्मिा पदरिय .. ३ दगरिी कागि .. ओळी १२. 
   २ हातािे बििलेला   अक्षरे २८ ते ३०. 
   पािे ४.  १२″ × ६″. 
१७३० दमत्रचििा पदरिय .. हातािे बिदिलेला .. ओळी १२. 
   पािे १२.  अक्षरे ४०, ४१ 
     १४″ × ६″ 
     गं्रथ ३००. 
२५७० ्यमंतकोपाख्याि 

} 
.. ताडपत्रािर, तेंलगू दलपी  गं्रथ ८२६ 

 अिसूया 
उपाख्याि. 

 पािे ५३.   

१७०८ कृष्ट्िजिि .. हातािे बििलेला, पािे ९  ओळी ११, १२ 
     अक्षरे ३५ ते ४० 
     १४·३ × ६·५ 
     गं्रथ २२०. 
१७२३ धु्रििदरत्र .. हातािे बििलेला  ओळी १० 
   पािे १९.  अक्षरे ३३ ते ३५. 
     १२·५ × ६ 
     गं्रथ ३६० 
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प्रकरि १ िें 
 

तांजावरचे नायक व भोसिें राजे : भोसिें राजे याांची नाट्यणनर्वमती 
 
प्रािीि काळी चिध्याद्रीपासूि कन्सयाकुमारीपयंत असलेफया भारताच्या प्रिेशास ‘िदक्षिोपथ’ असे 

म्हित. या प्रिेशािे तीि प्रमुख भाग िोल, पाडं् आदि िेर (केरळ) असे होते. तेथे तीि िैभिसंपन्न चहिू 
राज्ये अिेक शतके िािंत होती. मत््यपुरािात त्यािंा उल्लेख पढुील श्लोकात आढळतो :— 

 
तेषा ंपरे जिपिा िदक्षिापथिादसिः । 
पाडं्ाि केरलािैयि िोलाः कुफया्तथैिि ॥ 
 

िदक्षि भारतात तादमळिाडू प्रातंाच्या पूिध दकिाऱ्यािरील जो भाग आहे, त्याला प्रािीि काळी 
‘िौल’ िेश म्हिूि ओळखले जाई. तंजािर प्रातंास अद्यादप तदे्दशीय गं्रथामध्ये ‘िोलमडंलम्’ असे म्हितात. 
तंजािरिे प्रािीि िाि काय होते, त्यािी दिदित िोंि आढळत िसली तरी जुन्सया कागिपत्रातं ‘जंजाऊर’ 
असा उल्लखे आढळतो. त्यािा अपभं्रश होऊि ‘िंिाऊर िंजािर िंिािर तंजािर’ असा िामदििेश झाला 
असािा. असे इदतहासकारािें मत आहे. मराठिाड्ाच्या कागिपत्रामध्ये तंजािरिा उल्लेख ‘िंिी िंिािर’ 
असा आढळतो. ‘िंिी’ हे दशिाजीराजािंी घेतलेफया सुप्रदसद्ध ‘दजजी’ दकफफयािे िाि असूि त्याच्या 
लगतिा जो, आंता त्याला ‘िंिीिंिािर’ असे िाि पडले असाि.े िदक्षिेतील सुप्रदसद्ध कािरेी ििी ह्या 
भागातूि िहाते. या पदित्र ििीिे माहात्म्य ‘कािरेी पुरािात’ िार िर्मिले आहे. तसेि ते संत त्यागराज 
यािंी पुढे उधृत केलेफया पिात केलेले आढळते उत्तर भारतात गंगा ििीला ‘क गंगामाता’ िा ‘गंगामयै्या’ 
म्हिूि संबोधतात. तसेि िदक्षिेत दिशषेतः तादमळ भाषेमध्ये कािरेी ििीला ‘अ कािरेी अम्मा’ ‘कािरेीमाता’ 
असे म्हितात. 

 
प्रािीि काळापासूि तंजािर प्रांत िोलिामक राज्याचं्या अदधपत्याखाली होता. त्याच्या संबधंीिा 

उल्लेख अशोककालीि दशलालेखामध्ये आढळतात परंतु ि्तुल््थतो अशी आहे की िोळ राजा राजराज 
(९८५) याचं्यापासूि पुढील इदतहास उपलब्ध आहे. िहाव्या ि अकराव्या शतकात तंजािर हीि त्यािंी 
राजधािी होती. तंजािरिे सुप्रदसद्ध ‘बेहिीश्वरािें उत्कृष्ट मंदिर राजराजािे बाधंले. राजराजािे (इसिी 
सि ९८५ ते १०१२) या दशिमंदिराच्या पूजा ि दिगरािीसाठी पुष्ट्कळ द्रव्य ठेिले. त्यािा पुत्र राजेंद्र हाही 
पराक्रमी ि दिद्वाि होता. या राजािे कािरेी ििीिे अिेक कालि े बाधंले. कंुभकोिम शहराजिळील 
‘िीरकोलिापा’ हा त्यातील मोठा कालिा होता. दपत्याप्रमािेि तो रदसक ि गुिग्राही होता. या राजािे ि 
अशाि या िोळराजािंी िौिाव्या शतकापयंत तंजािर प्रातंात राज्य केले. त्याचं्यािंतर िायक राजे 
सतराव्या शतकातील उत्तराधापयंत या राज्यािे सत्तादधश होते. इ. स. १६७४–७५ मध्ये व्यंकोजी 
राजेभोसले याचं्याकडे ही राजसत्ता आली. तो इदतहास पढेु पाहू :— 

 
(१) सा रम्या नगरी तांजावूर 

 
तंजािरिा पदरसर हा सुपीक आदि समृद्ध आहे. तो रम्य ििश्रीिे िटलेला आहे. कािरेी ििीच्या 

सादन्नध्यामुळे हा भाग म्हिजे तादमळिाडूिे ‘धान्सयािे कोठार’ म्हिूि ओळखला जातो. ह्या ििीच्या तीरािर 
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अिेक प्रदसद्ध मंदिरे असफयामुळे त्यािंा तीथधके्षत्रािे माहात्म्य प्राप्त झाले आहे. तंजािरू दजफह्यात अशी 
म्हिि आहे की, कािरेीिे तीर ि सािरेीिे सूर हे ब्रह्मािंिोत्पािक आहेत. ‘कािरेीतटल््थतं सािरेी रागिु 
तम् ।’ [कदरकलभमुखम् : Dikshitar.] ही उमती आपफयाकडील संगीत माहात्म्याशी सुसंगति आहे. 

 
िीिािािितत्त्ि्ः श्रुदतजादतदिशारिः । 
ताल्िाप्रयासेि मोक्षमागं प्रयच््दत ॥ [या्िफमय्मृदत : १११ ६, पृ. १४९.] 
 

सुप्रदसद्ध सतंकिी त्यागराज यािंी तंजािरिे ि आसपासच्या सदृष्टसौंियािे तसेि तीथधके्षत्रािें ििधि 
[The spiritual heritage of Tyagaraja—Shri Ramanuja Chari with introductory thesis by Dr. Raghavan, Mylapere, Madras.] 
पुढील काव्यात केले आहे :— 

 
 (असािरेी. ‘सादर िडेदलि’ आदि°). 

१. सादर िदेडदलि ई कािदेरदि जूडरे (पल्लिी) 
 िादर िीरिुिु जूडकता ि (अिुपल्लिी) 
 व्िादरगाश्रीष्टमुल िोसंगुि ु
 टुरमुि िोक तािुि, गजधतमी– (िरि) 
 करमोक तािुि दिष्ठु करुि तो 
 दिरतमुग िोक तािुि िडुििु 
 िर कािदेर कन्सयकामदि 
  

२. िडुेकगा कोदकललु ग्रोयगिु 
 िडुेकगा रंगेशदि जूदज, मदर ई 
 रेडु जगमुलकु जीििमिै 
 मूडु रेंडुिदि िाथुदि जूड. 
  

३. राजराजेश्वरी यदि पोगडुि ु
 जूदि सुममुल धरामरगिमुलु 
 पूजदलरुगडल सेयग, त्यागराज– 
 सन्नतुराल मुद्दग. 

 
अर्थफ : 
 
१. पहा, ही कािरेी ििी, भेिभाि ि करता सिांच्या इच््ाआकाशंा पूिध करीत मोठ्या िैभिािे 

पलीकडे जात आहे. कुठे मोठ्या िगेािे, तर िुसरीकडे भयप्रि गजधिा करीत, तर (दतसऱ्या) कुठे शातंपिे 
मोठ्या मोहक गतीिे िालली आहे. 
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२. कोदकळाचं्या मधुर पंिमात श्रीरंगिाथािी पूजा कपाि िौिा भिुिािंा ईश जो पंिििीश्वर, ती 

त्याच्याकडे येत आहे. 
 
३. िोन्सही तीरािंर ब्राह्मि दतिी पुष्ट्पािंी पूजा कपाि दतला ‘हे राजराजेश्वरी’ अशी आळििी करीत 

आहेत. 
 
अशा या संपन्न आदि समृद्ध पदरसरात िायक आदि भोसले राजािंी िाङ मय, संगीत, िृत्य, िाटक, 

दित्रकला इत्यािी लदलत कलािंा उते्तजि दिले. त्यािें संगोपि, संिधधि केले ि करदिले. ्ितः या साऱ्या 
कलािंा अदभ्तेिे आ्िाि घेतला ि दक्रयाशील राहूि त्यात मौदलक भर घातली. हा सारा इदतहास ि 
त्यािा शोध अत्यंत आिंििायक ठरािा. 

 
(२) नायक राजाांची किंाणभज्ञता 

 
तादलकोटच्या लढाईत (इ. स. १५६५) दिजयिगरिा पाडाि झाला. तेव्हा त्या साम्राज्यातील 

लहाि लहाि प्रातं ्ितंत्र झाले. तेथील सां् कृदतक ि कला कें द्र दिजयिगरहूि तंजािरला िळले ि 
ल््थरािले. सतराव्या शतकाच्या मध्याला प्रथम िायक राजे आदि िंतर मराठे राजे याचं्या कारकीिीत 
िाट्य, िृत्य ि िादक्षिात्य सगंीतािी भरभराट झाली. 

 
“श्री िोलिेशाभरिं िकाल््त तन्सजापुरीदत प्रदथतादभधािा, 

रामाििीितधिरङ शाला पुरीिरी भपूदरिीहरीिाम्” 
 
िायक राजिशंातील रघुिाथ िायक हा अष्टपैलू राजा होता [सगंीत सुधा : King Raghunath Nayak. Ed. P. 

S. Sundaram and Pt. Subranya Shastri.]. तो िादक्षिात्य संगीतािा तज्् जािकार, उत्तम िीिािािक, ििीि 
रागािंा प्रिेता असूि ‘संगीतसुधा’ िामक संगीतदिषयक गं्रथ त्यािे दलदहला. काव्य, िाटक, सादहत्य ि 
अलंकार यात त्याला दिशषे रस होता. राजिूडामिी िीदक्षतािंी आपफया ‘आिंिराघि’ िाटकात त्याला 
‘प्रबंध परमेश्वर’ या दबरुिािे गौरदिले आहे. (प्र्ताििा) या राजािे तेलगू भाषेत अिेक गं्रथ दलदहले. 
याच्या राजसभेत सुप्रदसद्ध दिद्वाि य्िारायि िीदक्षत, राजा िूडामिी िीदक्षत ि िेंकट मरिी या 
दिद्वािाबंरोबरि रामभद्राम्बा ि मधुरािािी या दििुषी किदयत्री होत्या. मधुरािािीिे िरबारातील स्री-
गादयकािें गायििातुयध िर्मिले आहे. रघुिाथ िायक राजािे दलदहलेले ‘िाफमीदक-िदरत्र’ या दृष्टीिे 
महत्त्िािे आहे. त्यात रेखाटलेफया उिधशीिृत्यात रागतालािे बारकाि ेलेखकािे संगीत्ाि िशधदितात, तर 
रंभािृत्यातील अष्ट्थादयभाि, अष्टरसभाि, िीस मजरेिे संिारी भाि यातील सूक्ष्मता ि िृत्यशास्रातील 
गती प्रतीतीला आितात. रंभािृत्याला स्री-िािकािंी तंबुरा, ्िरमंडल, मुखिीिा, दकन्नरी, ताल ि मािंळ 
(मृिंग) इत्यािी िाद्यिृिंािंी साथ िर्मिली आहे. उिधशीच्या िुतुरंगी िीिािाििात राग, ठाय, गीत ि प्रबंध 
यािंा उल्लखे आहे. 

 
तंजािर हे तादमळ सं्कृतीिे प्रािीि ्थाि िायक राजाचं्या कारकीिीत तेलगू िाङ मयािे कें द्र 

बिले. दिजयराघि िायकािे दलदहलेले ‘रघुिाथिायकाभ्युिय’ हे दद्वपिा काव्य सरस ि रमिीय आहे. 
त्यात त्यािे रघुिाथ िायक राजािा दििक्रम सदि्तर िर्मिला आहे. तसेि राजिाडा, अंतगृधहे, संगीत, 
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िाट्य ि िृत्यशाला यािें दित्रि केले आहे. रघुिाथ िायक राजाला ‘भरतदिद्याधुरंधर’ ि ‘अदभििभोज’ या 
अथधपूिध दबरुिािंी गौरदिले आहे. ‘रघुिाथदिलास’ िािािे िृत्य राजाच्या समक्ष केले जाई. 

 
दिजयराघि िायक (इ. स. १६३३ ते १६७३) राजाच्या कारकीिीत त्यािे ्ितः तेिीस िाटके 

दलदहली ि पाि दद्वपि काव्ये दलदहली. त्याचं्या ‘प्रफहाि िदरतमु’ ‘पूतिाहरिमु’ ‘कादलयामिधि’ 
‘दिघ्ििारायििदरतम्’ ‘कृष्ट्िदिलासमु’ इत्यािी िाटकािें प्रयोग होत, असे म्हितात. या िाटकातं 
केिारगौळा, शकंराभरि, िीलाबंरी, सािरेी, काभंोजी, घंटारिमू, जयतंसेि, मध्यमािती, सौराष्ट्रम्, 
भपूाल इत्यािी रागािंी योजिा केली आहे. 

 
दिजयराघि िायक राजािे मन्नरगुडीिे श्री राजगोपाल्िामी हे िैित होते. तो ्ितःला 

‘मन्नरुिास’ म्हििीत असे. त्यािी उपपत्िी रंगाजाम्मा दहिे ‘मन्नरुिास दिलासम्’ ि ‘उषापदरियम्’ ही 
यक्षगािे दलदहली. 

 
िायक राजाचं्या राज्यात सतत िाललेफया राजकीय कलहामुंळे मिुरेच्या िायकाबंरोबर झालेफया 

लढाईत दिजयराघि मृत्यू पािला. मिुरेच्या िायकािे िेमलेला अदधकारी अलदगरी ्ितंत्र िागू लागला. 
दिजयराघिािा पुत्र िेंगमलिास याला प्र्थादपत करण्यासाठी आलेफया व्यकंोजी राजे यािंी तेथील 
अंतगधत सुंिोपसुंिीला कंटाळूिा दिजापूर सुलतािाच्या मितीिे ्ितः कारभार पाहण्यास सुरुिात केली. 
अशा रीतीिे तंजािरला भोंसले घराण्यािी राजिट सुपा झाली. महाराष्ट्रात दशिाजी महाराजािंी दिधीपूिधक 
इ. स. १६७४ मध्ये राज्यादभषेक कपाि राजिसे्र ्िीकारली. त्याच्या मागोमाग इ. स. १६७५ मध्ये व्यंकोजी 
महाराजािंी तंजािर येथे मराठी राजसत्ता दृढमलू केली. 

 
(३) मराठी नाटकाची गांगोत्री 

 
मराठी िाट्यािी िािंी ही दिष्ट्िुिास भाि ेयािंी इ. स. १८४३ मध्ये गादयली आदि त्यामागील पे्ररिा 

सागंलीिे अदधपती अप्पासाहेब सागंलीकर यािंी होती; परंतु सुप्रदसद्ध संशोधक दि. का. राजिाडे यािंा 
तंजािर येथील रामिासी मठात ‘लक्ष्मीिारायिकफयाििाटक’ ह्या िािाच्या िाटकािे ह्तदलदखत 
सापडले. तेव्हा राजिाड्ािंी ते प्रकादशत केले ि संशोधिाला एक ििा अक्षुण्ि मागध िाखदिला. [सकंीिध 
लेखसगं्रह (गं्रथमाला) : दि. का. राजिाडे, १९०६.] या िाटकािे लेखक शाहूराजे हे ्त्रपती दशिाजी महाराजािें 
सापत्ि बधूं व्यकंोजी राजे यािें दिरंजीि होत. 

 
राजिाड्ािंी ही मौदलक रििा प्रकादशत केफयािर दिद्वािािें लक्ष ‘सर्िती महाल’ या तंजािर 

येथील गं्रथालयातील दपतृधिाकडे िधेले. त्या पे्ररिेतूिि िाट्यशताब्िीच्या दिदमत्तािे ‘मराठी रंगभमूीिा 
इदतहास’, खंड १ ला, भाग-१ [Tanjore as a seat of Music : Dr. S. Seetha, Madras University, Madras- 5 (1981).] हा 
गं्रथ अदभिि ‘शारिोपासक मंडळ, पुिे’ या सं्थेिे पुर्कृत केला. ह्या गं्रथामध्ये डॉ. य. गं. लेले यािंी 
सर्िती महाल गं्रथालयातील मराठी िाटकािंी मादहती दिली आहे; दिशषेतः शाहूराजाचं्या िाट्यरििेिा 
दि्तृत परामशध घेतला आहे. त्यामुळे संशोधकािें लक्ष ह्या िाट्यसंपिेकडे िळले. 

 
ह्या िाटकािंा शोध घेत असता अिेकािंी दिदिध प्रकारच्या शकंा प्रिर्मशत केफया ि त्यादिषयीिे 

कुतूहल व्यमत केले. ही िाटके ह्या राजािंीि दलदहली आहेत की त्याचं्या आदश्रत किींिी? [मराठी रंगभमूीिा 
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इदतहास : खंड १, भाग १ :—डॉ. य. गं. लेले, मॉडिध बुक डेपो पिेु-२ १९४३.] ह्या रििेला िाटक असे यथाथधपिे संबोदधता 
येईल का? हे िाट्यिाङ मय म्हिजे यक्षगाि–भागितमेळा यािंा मराठी अितार आहे का? ह्या प्रश्िािंा 
ऊहापोह यथािकाश होईल. तत्पूिी ह्या संिभात तंजािर येथील भोसले राजघराण्यािा आिश्यक तो 
इदतहास, त्यािंी सां् कृदतक पाश्वधभमूी ि त्यासंबधंीिे संिभध ह्यािंा पदरिय अदििायध ठरतो. 

 
(४) तांजावरचे भोसिें राजे 

 
दिजयिगर येथे कृष्ट्ििेिराजा (इ. स. १५०९–१५३०) राज्य करीत असता, त्यािा माडंदलक 

दिश्विाथ िायक हा िोल आदि पाडंय या प्रातंािंा राजा होता. कृष्ट्ििेिराजाचं्या मृत्यूिंतर त्यािा भाऊ 
अच्युत ह्यािे आपला साडू िेिप्पा िायक ह्याला तंजािर प्रातंािे अदधपत्य दिले. त्यािंतर त्यािा पुत्र 
रघुिाथ ि त्याच्यािंतर रघुिाथािा पुत्र दिजयराघि ह्या िायक राजािंी इ. स. १६६० पयंत राज्य केले. ह्या 
राजाचं्या कारकीिीत तेलगू ि सं्कृत िाङ मयािी दिपुल दिर्ममती झाली. ह्या िायक राजािंी ्ितः 
गं्रथरििा केली. दिद्वािािंा आश्रय दिला ि मोठा िािधमध केला. शिेटिा िायक राजा दिजयराघि ह्याच्या 
मुलीला मिुरेिा राजा िोक्किाथ यािे मागिी घातली. ती दिजयराघिािे िाकारली. म्हिूि िोक्किाथािे 
त्याच्यािर ्िारी केली. या युद्धात दिजयराघि ि त्यािा पुत्र हे मारले गेले. तेव्हा िोक्किाथािे अलदगरी 
िामक आपफया ह्तकाला तंजािरच्या गािीिर बसदिले. त्यािळेी दिजयराघिािा कार्थािी दिटिीस 
िेंकण्िा ह्यािे बाह्यतः अलदगरीशी सलोख्यािे संबधं ठेििू त्यािी दिटदिशी ्िीकारली. थोड्ाि दििसातं 
त्यािे दिजयराघिािा िुसरा पुत्र िेंगमल ह्याला गािीिर बसदिण्यािे प्रयत्ि सुपा केले. िेंकण्िािे 
दिजापूरच्या अदिलशहाकडे ह्या राजपुत्राला गािीिर बसदिण्यािी खटपट सुपा केली ि मित मादगतली. 
त्यािळेी शहाजी भोसफयािे पुत्र व्यंकोजी राजे (दशिाजी महाराजािें सापत्ि बधूं) बगंळूरिे जहादगरिार 
होते. त्यािंाि अदिलशािे ही कामदगरी सादंगतली. व्यकंोजी राजे यािंी तंजािरास िढेा घालूि ते ह्तगत 
केले. त्यामुळे अलदगरी पळूि गेला. पढेु िेंगमलिा राज्यादभषेक झाला. परंतु िेंकण्िाच्या अंत्थ 
कटकटीमुळे तो आयालुरल पळूि गेला; आदि तंजािर प्रातं व्यंकोजीच्या हाती आला. िेंकण्िािे या िळेी 
व्यंकोजी राजािंा मित कपाि ल््थरपि केले. या कालािधीत िेंकण्िािे ्िपाप व्यकंोजी राजाचं्या ध्यािात 
आले ि त्यािी िेंकण्िाला दशक्षा द्याियािे ठरदिले. या गोष्टीिा सुगािा लागताि िेंकण्िा पळूि गेला. अशा 
रीतीिे िायकािंी राजिट सपंली. दिजयिगरिा राजा िुबधल असफयामुळे कोिाकडूिही प्रदतकार ि होता 
दिजयी व्यकंोजी राजे तंजािरिे राजे झाले. िदक्षिेत मराठे राजािंी राजिट महाराष्ट्रातील दशिाजी 
महाराजाचं्या राज्यादभषेकाच्या सुमारासि सुपा झाली. िायक राजािंी कलादभरुिी मराठे राजामंध्येही 
होती. त्यािंी दिद्या ि कला यािें संिधधि केले, दिद्वािािंा उिार आश्रय दिला, अिेक भाषािंर प्रभतु्ि 
दमळििू भाषादिषयक उिार धोरि ठेिले. त्यािंी िक्षतेिे राज्यकारभार कपाि प्रजेला सुखी केले. 

 
(५) तांजावरचे मराठे राजे आणि वाङ मय णनर्वमती 

 
बंगळूर येथे शहाजी भोसले ह्याचं्या पदरिारात दिद्वािािंा भरिा असे ि ते त्यािंा उत्तम रीतीिे 

परामशध घेत. व्यंकोजी राजे ्ितः िाङ मयात रस घेत असत आदि त्यािंा सं् कृत ि तेलगू उत्तम येत असे. 
त्यािी तेलगू भाषेत दद्वपि रामायि दलदहले आदि त्यािंी पत्िी िीपाबाई दहिे परमाथधपर ्िुट रििा केली 
होती. व्यंकोजी राजाचं्या कारकीिीत जयराम दपण्डे यािे “पिदलपिधतग्रहमाख्याि” हे सं्कृत काव्य 
दशिाजी राजािंी पन्सहाळगड घेतला, त्यासंबधंी दलदहले ि “राधामाधिदिलास िम्पू” ऊिध  ‘शहाजी महाराज 
िदरत्र’ हाही गं्रथ सं्कृतमध्ये गद्यपद्यात्मक दलदहला. 
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व्यंकोजी राजािंा मंत्री गंगाधर मखी ि त्यािे तीिही पुत्र हे सिध दिद्वाि होते. त्यािंी दिदिध प्रकारिी 

गं्रथरििा केली. चकबहुिा तंजािरच्या मराठे राजाचं्या कारकीिीत (इ. स. १६७६–१८५५) सं्कृत, 
मराठी, तेलगू आदि तामीळ भाषामंध्ये अिेक मौदलक गं्रथ दलदहले ि दलहदिले गेले. हा काल म्हिजे दिद्या 
ि कला याचं्या िैभिशाली उत्कषािा होता. [मराठी रंगभमूीिा इदतहास : खंड १, भाग १ :—डॉ. य. गं. लेले, मॉडिध बुक डेपो 
पुिे-२ १९४३.] 

 
व्यंकोजी राजे ि िीपाम्बा यािें पुत्र शाहराज इ. स. १६८४ मध्ये राज्यािर आले. शाहराज ऊिध  

शहाजी अत्यंत शूर, राजकायधधुरंधर, रदसक, कलादभ्, अिेक भाषादिि, किी ि िाटककार होत. दशिाय 
तें दिदिध दिषयािंर सं्कृत, मराठी, तेलगू, तामीळ ि चहिी या भाषातं गं्रथ रििारे संगीत् ि िृत्यकलेिे 
जािकार होते. म्हििू त्यािंा ‘िदक्षिेतील भोज’ म्हिूि गौरदिले जाते. ते लदलतकलापं्रमािे युद्धकला ि 
राजकारि ह्यामंध्ये अत्यंत दिष्ट्िात होते. त्याच्या जीििािर तत्कालीि ि उत्तरकालीि अिेक दिद्वाि 
किींिी अिेक काव्यगं्रथ ि िाटके दलदहली आहेत. त्यािपाि त्याचं्या अष्टपलूै व्यल्मतत्िािी ओळख पटते. 

 
(६) शाहराजासांबांधी णिंणहिेंिें सांस्कृत ग्रांर्थ : 

 
[‘ही िाटके पौरादिक असूि ज्या राजाचं्या िािािर ती मोडतात, त्यािंीि ही रदिली असतील, असे दिियपूिधक म्हिता येत िाही. 

कोण्या आदश्रत किीिे काव्य रिाि ेि ते यजमािाच्या िािे घालूि आपि ्ितः ‘िाम’ शषेही उपंा िये, हा प्रकार सिाति आहे ि तसे येथे झाले 
असिे असभंििीय िाही. उलटपक्षी त्या त्या िृपिरािंी ही िाट्यरििा केलीि िसेल असेही म्हिित िाही.’ 

— डॉ. श.ं गो. तुळपुळे, प्रािीि मराठी गद्य (प्र्ताििा) जािेिारी १९४९] 
 
(१) शाहेन्द्द्र णविंास : श्री. श्रीधर िेंकटेश यािंी िदरत्रपर दलदहलेले महाकाव्य. 
(२) शृांगार मांणजरी शाहजीयम् : पेदरअप्पा किीिे दलदहलेले शाहराजाच्या पे्रमप्रकरिािरील 

िाटक. 
(३) शहाराजीय : लक्ष्मि किी (काशी) यािे आपफया या अलंकारशास्रािरील गं्रथात 

उिाहरिे दिलेली कििे शहाजीराजािंी ्तुदत्तोते्र आहेत. 
(४) शहाराज सभासरोवर्विनी : लक्ष्मि कदि (दिश्वेश्वर शास्रीिे दिरंजीि) यािें ्तुदतपर 

काव्य. 
(५) शहाराजनक्षत्रमािंा : िारायि यािे दलदहलेले ्तुदतपर काव्य. 
(६) सुमतींद्रजयघोषिा : सुमतींद्र यािे दलदहलेली दबरुिािली, गाथा, अिंतर, प्रसगं ि 

ितुःश्लोक या िािािी पाि ्तुतीपर काव्ये. 
(७) शहाणविंासगीत : धुल्ण्डराज व्यासािंी दलदहलेली संगीदतका. 
(८) शहाराजाष्टपर्दी : श्रीदििास यािंी दलदहलेली संगीदतका. 
(९) शहाराजाष्टपर्दी : किी ‘अिाम’. हे काव्य शहाजी राजािंा िायक कफपूि गीतगोचििाच्या 

धतीिर दलदहले आहे. 
(१०) कोसिंभोसिंीय : शषेािलपती यािंी राम आदि शहाजी राजािें दश्लष्ट शब्िािंी िदरत्र 

रंगदिले आहे. याि किीिे शहाजी राजािें िदरत्र ‘शहाराजदिलासम्’ हे तेलगूत दलदहले 
आहे. 
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(११) धमफणवजय : िल्लिीदक्षत ऊिध  भदूमिाथ यािंी शहाजी राजािें हे िदरत्र दलदहले असूि 
शहाजी राजे ह्यािा ं‘अदभिि भोज’ असे गौरदिले आहे. हा किी रामभद्र िीदक्षतािंा गोत्रज 
ि दप्रय दशष्ट्य होता. 

(१२) भोसिेंवांशाविंी : गंगाधर कदिकृत. 
 
ही सारी सं्कृत काव्ये ख्यातिाम दिद्वािािंी दलदहली आहेत. ह्या गं्रथातंील शहाजींच्या िाङ मयीि 

कतृधत्िाच्या दिपलु उल्लखेािंपाि शहाजी राजे ि भोसलेिशंीय इतर राजाबंद्दल तत्सम दिधािािंपाि त्याचं्या 
िाङ मय दिर्ममतीिी कफपिा येते; आदि काही संशोधकाचं्या मिातील तंजािरच्या राजािंी दलदहलेफया 
िाटकाबंद्दलच्या शकेंला पर्पर ्ेि जातो. ‘सिे गुिाः कान्सििमाश्रयन्सते’ असा प्रकार िा कोिा किींिी 
धिलोभा्ति चकिा राजकृपे्ति आपली कलाकृती ह्या राजाचं्या िाममुदे्रिे दलदहली असािी, असा समज 
दिरथधक आहे. 

 
यादशिाय मराठीमध्ये असलेले ‘राजकन्द्या पणरिय’, तेलगूमध्ये बालकिी मुषन्ना यािंी दलदहलेले 

‘िंीिंावती शहाजीयमु’ आदि इतर िाटके शहाजींच्या जीििािर दलदहली आहेत. 
 

(७) शहाजी राजे व समकािंीन ग्रांर्थकार : 
 
शहाजी राजाचं्या कारकीिीत अिेक गं्रथकार उियाला आले. त्यापंकैी काही गं्रथकार ्ियंप्र्ेिे 

लेखि करीत होते. गं्रथ लेखि ि गं्रथकार यािंा शहाजी राजाकंडूि पे्ररिा दमळाली. हा काळ िाङ मय 
दिर्ममतीच्या दृष्टीिे अत्यंत संपन्न दिसतो. शहाजी राजाचं्या िरबारात त्याचं्या िदडलापंासूि मंत्रीपि 
िालदििारे बाबजीसुत गंगाधरािधारी मरिी हे ि त्यािें पुत्र िृचसहराय, त्र्यंबकराय ि भगितंराय हे ्ितः 
ििेदिदे्यत पारंगत होते. त्यािंी अिेक य् केले ि करदिले. त्यांिी पंदडतािंा उिार आश्रय दिला. शहाजी 
राजािंी अिेक पंदडतािंा सन्समाि कपाि अग्रहार दिले. दिशषेतः इ. स. १६९३ मध्ये त्यािी पिेंिाळीस पंदडत 
ि किी यािंी ‘सािधमान्सय’ ता गौरििू दतरुदिशिल्लूर हे गाि त्यािंा इिाम दिले. त्या गािािे त्यामुळे 
‘शहाजीराजपुरम्’ असे िामकरि झाले. 

 
(८) भोसिें घराण्याचा सांणक्षप्त इणतहास : 

 
शहाजी राजािंी श्रीिंक्ष्मी–भूरे्दवी सांवार्द, हणरहर णविंास, पांचभाषाणविंास, श्रीिंक्ष्मी-नारायि 

कल्याि, श्री गांगा-कावेरी सांवार्द, मृत्युांजय णचरांजीव, सुभद्रा कल्याि, प्रभावती पणरिय, गोवधफनोद्धारि 
ही मराठी ि शांकर पल्लवी सेवा प्रबांधम् ि णवष्ट्िु पल्लवी सेवा प्रबांधम् ही उत्कृष्ट िृत्यिाटके तेलगतू दलदहली. 
शहाजी राजािंा पुत्र िसफयामुळे त्याचं्यािंतर त्यािंा धाकटा भाऊ सरिोजी ि त्याच्या पिात तुकोजी 
(ह्यािंा उल्लखे ‘तुळाजी’ असा आढळतो) ह्यािंी राज्य केले. तुकोजी राजािा सं्कृत, िारशी, तेलगू ि 
तामीळ या भाषा उत्तमप्रकारे अिगत होत्या. त्यािंी ‘सांगीतसारामृत’ आदि ‘णशवकामसुांर्दरी पणरिय’, हे 
िाटक तेलगूत दलदहले. तुकोजी राजाचं्यािंतर तंजािरच्या गािीिर आलेले एकोजी राजे िमत एकि िषध 
गािीिर होिे. त्यािी ‘कमिंाांबात्यागेश पणरिय’ व ‘शाकुां तिं’ अशी मराठी िाटके दलदहली. दशिाय 
‘णवघ्नेश्वरकल्याि’ हे तेलगू िाटक दलदहले. 
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इ. स. १७४९ मध्ये यथाथधिामा प्रतापचसह हे तंजािरिे राजे झाले. ते शूर, बुदद्धमाि आदि अत्यतं 
कतृधत्ििाि होते. तरीही िुिैिािे त्याचं्या कारकीिीति ह्या राज्यािर इंग्रजािें सािट पडले. प्रतापचसहािंा 
सादहत्य आदि संगीत यािें िार पे्रम होते. त्यािंीं कृष्ट्िजनन, धु्रवचणरत्र, पाणरजातापहरि, पावफतीकल्याि, 
प्रबोधचांद्रोर्दय मायावती पणरिय, णमत्रलवर्दा पणरिय, िंक्ष्मिापणरियरूपक, उषाकल्याि, सीताकल्याि, 
(तेलगु दलपी), सुभद्राकल्याि (तेलगु दलपी), रुक्ममिीकल्याि (तेलगु दलपी), शाकुां तिं (तेलगु दलपी), 
स्यमांतकोपाख्यान (तेलगु दलपी), ययाणतचणरत्र, रुममाांगर्दचणरत्र, श्री. कोवजंो ऊिध  जानकी सुिोल्लास, 
अनसूया उपाख्यान ही िृत्यिाटके मराठीत दलदहली आहेत. 

 
प्रतापचसहािें पुत्र तुळजाजी हे दिपुदत्रक होते. म्हिूि त्यािंी आपफया कुळातील मालोजीिें भाऊ 

दिठोजी ह्याचं्या िशंातील आठिा पुरुष सरिोजी ऊिध  शरभेंद्र ह्यासं ित्तक घेतले. तुळजाजी मरि पािले 
त्यािळेी सरिोजी अफपियीि होते. म्हििू तुळजाजीिी आपला िूधभाऊ अमरचसह ह्याला राज्यकारभार 
पाहण्यािी दििंती केली होती; परंतु अमरचसहािे सरिोजीिे ित्तकदिधाि रद्द कपाि घेण्यािा प्रयत्ि केला 
ि इंग्रजाशंी सख्य करण्यािी खटपट केली. त्यािें हे सारे प्रयत्ि सरिोजी राजािी मोडूि काढले ि 
अदधकारग्रहि केले. शिेटी इ. स. १७९८ मध्ये इंग्रजािंी तंजािरिे राज्य ताब्यात घेतले आदि सरिोजी 
राजािा राज्यािे एक-पंिमाशं उत्पन्न ि काही तिखा ह्यािरि संतुष्ट रहाि ेलागले. 

 
सरिोजी राजािा पौिात्य पद्धतीिे पांदडत्य ि रे. श्वात्झधच्या हाताखाली पािात्य दिद्यािें दशक्षि 

उत्तम प्रकारे दमळाले होते. त्यािा इंग्रजीिे उत्तम ्ाि होते; दिद्याव्यासंगात रती होती, संगीतिृत्यकलातं 
गती होती; असे ते रदसकाग्रिी होते. त्यािी ि त्याचं्यािंतर ह्या पिािर आलेफया राजािंी उत्तमोत्तम गं्रथ ि 
मौदलक ह्तदलदखते खिािी तमा ि करता संग्रदहत केली ि एक उत्कृष्ट गं्रथालय संिर्मधत केले. तेि 
‘सर्िती महाल’ हे गं्रथालय होय. 

 
सरिोजी राजािंी ्ितः अिेक मराठी िृत्यिाटके दलदहली. गिेशिंीिंािफव, गिेशणवजय, 

गांगाणवश्वेश्वरपणरिय, रे्दवेन्द्द्रकोवंजी, मोणहनीमहेशपणरिय, णशवरात्र्युपाख्यान, मीनाक्षीपणरिय (तेलगु 
दलपी), सुभद्राकल्याि (तेलगु दलपी) व राधाकृष्ट्ि णविंास ही होत. शरभेन्सद्र राजािें पुत्र दशिने्सद्र ऊिध  
दशिाजी यािंी नटेशणविंास हे िाटक दलदहले. 

 
तंजािरच्या ह्या राजाचं्या आदश्रतािंीही काही िाट्यरििा केलेली आढळते. त्र्यंबक जोदतर्मिि ह्यािे 

शहाजी राजाचं्या एका पे्रमप्रकरिािे िशधि ‘राजकन्द्यापणरिय’ िाटकात किीिे घडदिले. कोिी ‘अिाम’ िे 
‘श्रीकोरवांजी ऊर्फ  जानकीसुिोल्लास’ दलदहले, असे म्हटले असले, तरी ि्तुतः ते प्रतापचसह यािंी दलदहले 
आहे. 

 
अशा रीतीिे सर्िती महालात मराठी िृत्यिाटकािंी सुमारे अडतीस ह्तदलदखते आढळतात. 

त्यातं िंक्ष्मीनारायि कल्याि, पाणरजातापहरि व सुभद्रा कल्याि यािंी प्रत्येकी िार ि िोि-िोि 
ह्तदलदखते आढळतात. त्यािंा साकफयािे दििार पुढील प्रकरिातूंि केला आहे. 
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प्रकरि २ रे 
 

तांजावरी नाटकाांवरीिं भरतमुनींच्या नाट्यशास्राचा सांस्कार 
 

तांजावरी नाटकातीिं पूवफरांग 
 
भरतमुिींच्या िाट्यशास्रािुसार िाट्यप्रयोगािा आरंभ पूिधरंगािे व्हािा, असे सूत्र आहे. पूिधरंगािे 

दि्तृत ििधि पािव्या अध्यायात केले आहे. त्यािे एकंिर िीस घटक सदि्तर सादंगतले आहेत. त्यातंील 
िािंी, दत्रगत, शुष्ट्कािकृष्टा (एक प्रकारिी धु्रिा) ि प्ररोििा ह्यािंा आढाळ या िाटकाचं्या आरंभी 
दृष्टोत्पत्तीस येतो. 

 
नाांर्दी 
 
भरतमुिींिी िािंी ही आठ चकिा बारा पिािंी दसद्ध व्हािी, असे सादंगतले आहे. त्यातं सिध िेितािंा 

ििंि असते, दद्वज ि राजा यािें शुभचिति ि िाटककाराला सुयश दमळाि ेअशी दििंती असते. उिा.— 
 

आशीिधििसयुंमता ्तुदतयध् मात्प्रयुज्यते । 
िेिदद्वजिृपािीिा ंत्यान्नान्सिीदत संद्ता ॥ 

 
ह्या मंगलािरिािा हेतू कायध/प्रयोग दिर्मिघ्िपिे पार पडािा, हाि असतो. इष्टिेितेिे, काव्य्िूती 

िेिाऱ्या शारिेिे ि दिघ्िहत्या गिेशािे ्तिि या िाटकातं प्रायः आढळते. त्यािा हेतू योयवय 
िातािरिदिर्ममती व्हािी असाही असतो. 

 
शाहराज ऊिध  शहाजीराजाचं्या तीि-िार िाटकाचं्या सुरुिातीला पुढील श्लोक ि पिे आढळतात. 

उिा.—िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द िाटकात पढुील ्तिि आढळते. त्याला ‘तोड्म्’ चकिा ‘तोडेम्’ असे 
उल्लेदखले आहे. ‘तोड्म्’ म्हिजे ििंि श्लोक म्हिजे एका अथी िािंीि! 

 
(१) जयजलदध गंभीर । जय सुरुदिराकार॥ 

जय सकल आधार । जय रघुिीर ॥ 
जय शामल शरीर । जय पापदजतभार ॥ 
जय असुर संहार । जय जय िीरा ॥ 

 
(२) शरिु शरिु जगद दिधायका । शरिु श्रीहदरसायका ॥ 

शरिु शरिु शुभप्रिायका । शरिु दगदरजािायका ॥ 
 
(३) महािेिाय शकंराय मंगलं । जय महिीय िदरताय मंगलं । 

कपूधरगौरपापाय मंगलं । कफयाि िलिापाय मंगलं ॥ 
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शहाजीराजाचं्या ‘िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द’, ‘हणरहर णविंास’, ‘िंक्ष्मीनारायि कल्याि’ या िाटकातं 
राम िा दिष्ट्िूच्या ्तुतीपर ि ‘गोवधफनोद्धारि’ मध्ये दशिाच्या ्तुतीपर रििा, तर काही िाटकातं दिष्ट्िूच्या 
अितारातंील एखािा अितार ि दशि या उभय िैितािंा िमि केलेले असते. त्यािंतर गिेश ि सर्िती 
यािंा ििंि केलेले आढळते. 

 
श्लोक 

 
िल्न्सितो मी एकिंतािे पाय । अिेक िंत तो मज सहाय । 
हदरतसे सिध दिघ्ि उपाय । िया कदरतो मजिरी गिराय ॥ 

 
यािंतर सर्िती मातेिे ्मरि पुढील श्लोकात आहे— 

 
दिश्वििंा जििी सर्िती । िीिा पु् तक धरी िोिी हाती । 
िदंितो िरि दतिे ध्यािातें । िया कदर ते मजिरी या जिाते ॥ 

 
या कििात गिेश कृपेिे सिध दिघ्िे टळािी ि शारिेच्या कृपेिे काव्य्िूती होऊि लदलतमधुर 

सादहत्यकृतीिी दिर्ममती व्हािी, ही इच््ा व्यमत केली आहे. 
 
राजे प्रतापचसह ि सरिोजी याचं्या िाट्यकृतींतही अशाि आशयािे श्लोक आहेत. प्रतापचसहाच्या 

‘ययाणत चणरत्र’ या िाटकात गिेश्तिि असे केले असूि— 
 

दिजयिैभि मंगलिायका । दिजिाम्िाद भतु सौख्यदिधायका ॥ 
गजमुखा िरिा कदििायका । तुज िमो अदज दसदद्धदििायका ॥ 

 
सर्िती ्तिि पुढीलप्रमािे आहे— 

 
आता ंप्राथूध िाल्यवधष्ठाि िािी । 
ध्याता ंजीतें धी प्रकाशाििािी ॥ 
िीिा ह्तें िाजिी रम्य िािी । 
िािा दिद्या मूळ जे कीरिािी ॥ 
 

त्यािंतर गुरु ि महादिष्ट्िूिी प्राथधिा किी कदरतो. 
 
राजे सरिोजी याचं्या ‘मोणहनी महेशपणरिय’ िाटकात िीघध सं्कृत रििेत शकंर्तिि िोि 

पिातं केले आहे— 
 
(१) जय शलैजारमि जय कदु्रजाभरि । 

जय दिदु्रतािरि जय जगत्कारि ॥ 
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(२) शरिु शरिु दगरींद्रजायुत शरिु दिजधरसन्नतु । 
शरिु तंू शदशशखेरामृत शरि ुिल्न्सिदिषेदित ॥ 

 
िर उद धृत केलेली ईश्तििपर िािंी झाफयािर भरतमुिींच्या ििधिाप्रमािे पूिधरंग समाप्त 

झाफयािर सूत्रधारािे पादरपाश्वधकासंह रंगमंिािपाि जाि े ि ्थापकािे प्रिशे कपाि रंगप्रसािि कराि.े 
त्यािे िाटककारािे िाि ि मादहती सागंूि प्र्ताििा करािी. अशी व्यि्था आरंभी असािी; परंतु 
कालातंरािे त्यािा संके्षप होऊि सूत्रधारि ्थापकािे कायध कपा लागला. िान्सिीिे मधुर श्लोक म्हििू तेि 
रंगप्रासाििपर समजूि िाटककारािे िाि ि महती सूत्रधार सागंू लागला. 

 
(२) ‘शुष्ट्कावकृष्टा’. 

[िाट्यशास्र : भरत] शुष्ट्कािकृष्टा म्हिजे ज्या िेितेच्या दिदमत्तािे याते्रिा िा उत्सिािा प्रसंग असतो, 
त्या िेितेिी अथिा राजािी ्तुती या गीतात असते (धु्रिा). 

 
(३) णत्रगत 

 
िाट्यशास्रातील पूिधरंगाच्या या घटकात सूत्रधार, दििूषक ि पादरपाश्वधक या दतघातं संभाषि 

िालते. त्यात दििूषक पुष्ट्कळसे असंबद्ध ि अथधहीि बोलतो. या प्रकारिी योजिा दकत्येक िाटकांत 
आढळते. प्रामुख्यािे शहाजीराजाचं्या ‘िंक्ष्मी-नारायि कल्याि’, ‘मृत्युांजय णचरांजीव’, ‘सुभद्रा कल्याि’ ि 
‘गोवधफनोद्धारि’ या िाटकातं सूत्रधार, कंिुकीराय दििोिी ि पुजारी चकिा अिधक याचं्या संभाषिात 
असंबद्धता, ग्राम्यता ि अश्लीलता याचं्या दमश्रिातूि दििोि साधलेला आढळतो. दकत्येक दठकािी अश्लील 
व्यंजिा, तर काही दठकािी उघडउघड अश्लील ि बीभत्स संिभध यािंी योजिा आढळते. त्यािी तुलिा 
तमाशातील सपंाििी करिारा ि सोंगाड्ा याचं्या प्रश्िोत्तराशंी िा सिाल-जबाबाशंी होऊ शकते. त्या 
प्रश्िोत्तरातं जािििारा उत््िूतधपिा, दतरकस ि समयसूिक उत्तर िेण्यािा हजरजबाबीपिा, 
िटकळपिा, दिलाजरेपिा ि प्रासंदगक दििोि पुढील सकें्षपात्मक उिाहरिात जाििािा. 

 
िर उल्लेदखलेफया िारही िाटकातं थोड्ािार िरकािे सूत्रधार, कंिुकीराय दििोिी ि पुजारी िा 

अिधक याचं्यातील संभाषिे िाितािा कंिुकीराय दििोिी हा सं्कृत िाटकातील िृद्ध, अंतःपुरािी व्यि्था 
पाहिारा अदधकारी िसूि, तो दििूषकि आहे, हे ध्यािात येते. उिा.— 

 
“सूत्रधार : सभादसद्धी कशी करािी रे? 

 
कां चुकीराय : पािी बाधूंि, तोरिे चशपूि, केळीिा खाबं तोडूि, माडंि मु्तैतकर करािा. 
 
सूत्रधार : अरे तसा िव्हे रे िडे्ा! पािी चशपूि, तोरि बाधूंि, केळीिे खाबं रोिाि ेम्हििू सागं रे.” 

 
अश्लील ि बीभत्स संभाषिािी उिाहरिे ‘लक्ष्मीिारायि कफयाि’ या िाटकाच्या एका प्रतीत 

बरीि आढळतात. राजिाड्ािंी मुदद्रत करिलेफया प्रतीत ती प्रकादशत झालेली िाहीत. त्यातील उतारे या 
िाटकाच्या संिभात पुढे येतील. िािगीिाखल संभाषिातील एक-िोि प्रश्िोत्तरे :— 
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सूत्रधार : अरे काय रे थंुदकतोस? 
 
कां चुकीराय : पाण्यािे िाम लादिलें  तदर पघळोि जातें. थंुमयािे िाम लादिलें , तदर दिकटे असतें, 

याकदरता ंथंुकतो. अरे, तू कोि रे? 
 
सूत्रधार : अरे मी भागित रे! 
 
कां चुकीराय : धगडीच्या, दभकारिोटा, भायवयितं जालास तरी असे काय रे? िािर कोठें मंदिल कोठें? 

पोरखट झगा कोठें? तंू भायवयितं म्हिजे काय रे? 
 
अशाप्रकारे ग्राम्य दशव्या, अश्लील उल्लेख, शाल्ब्िक सामान्सय कोट्या ि असबंद्ध शब्िप्रयोग कपाि 

कंिुकीराय दििोिी. (दििूषक) पे्रक्षकािंी करमिूक करी. 
 

(४) प्ररोचना 
 
भरतमुिींच्या िगीकरिािुसार पूिधरंगािे हे शिेटिे अंग होय. यामध्ये िाटकािा ि िाटककारािा 

पदरिय असािा असे सादंगतले आहे. परंतु मान्सयिर सं्कृत िाटककारािंी येथेि दिदशष्ट िेितेच्या 
उत्सिाच्या िा याते्रच्या दिदमत्तािे िाटक केले जात आहे, यािा उल्लखे आिजूधि केलेला आढळतो. 
िाटककारािे िाट्यगुि, िटसंिािे प्रादिण्य ि पे्रक्षकािंी िोखंिळ रदसकता यािंा गौरिही या ्थळीि 
कपाि पे्रक्षकािंी मिे िाट्यप्रयोगाला अिुकूल केली जातात. 

 
कादलिास, भिभतूी ि श्रीहषध या सुप्रदसद्ध सं्कृत िाटककाराचं्या िाटकातं आढळिाऱ्या आमुख, 

्थापिा, प्र्ताििा ि प्ररोििातील उल्लखेासंारखे िाट्यदिषयक, प्रसंगदिशषे ि िाटककारदिषयक 
गौरिोद गार आढळतात. उिा. भिभतूीच्या ‘मािंती माधव’ िाटकात पुढील मजकूर आढळतो :— 

 
‘अतो यि्माकमर्मपतं दप्रयसुहृिात्रभिता भवभूणतनाम्ना प्रकरिं स्वकृणतमािंतीमाधवां िाम 
तिेि तत्रभितः कालदप्रयिाथ्य पुरतः प्रयोगेि प्र्थापदयतुमुद्यताः [मालती माधि : भिभदूत Ed. 
Prof. N. G. Suru, अंक पदहला]’ 

 
चकिा— 
 

‘अ्मत ् िादमिा श्रीहषधिेििेापूिधि्तुरििालंकृतं....’ 
 

असे उल्लखे आढळतात, त्याि प्रकारिे उल्लखे या िाटकात आढळतात. प्रतापचसहाचं्या 
‘उषाकल्याि’ या िाट्यकृतीत िाटककार, त्यािी थोरिी आदि िटिगािे कौशफय यािें पढुील उल्लखे 
आहेत :— 
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“सूत्रधार : येथे श्री प्रताप्िामीिा शारिोत्सि पाहािया कारिे सकलदिद्यादिशारि शारिािुग्रहीत 
थोर थोर पंदडतमान्सय दमळाले आहेत. तरी या सभेस उदित उषा पणरियाख्य मुख्य िाटक 
िािििू यािें अंतःकरि सतुंष्ट कराि.े 

 
कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता? 

 
श्लोक 

 
प्रतापराम सद भमती दिभिोद्दाम जो महा । 
प्रतापचसह राजर्मष प्रदिता यादस तो पहा ॥ 
आदिकही यािा प्रभाि ऐक. 
धमािी तदर साळ आदश्रत जिा माहेर मायेपरी । 
सौजन्सयाप्रदत जन्समभदूम करुिा साकार हे िरीं । 
भमतािी तदर आदि मुल्मत जिक ्ािदु्रमा बीज ही । 
िेिब्राह्मि पालिैकपर जो िेिेंद्र साक्षान्समहीं ॥ १ ॥ 

 
अलंकृत यशोधिी दिपिु तत्त्िसंशोधिी । 
पटू खलदिषेधिी पुरादिता ंभफयािंी धिी । 
रघुत्तमदशरोमिी सतत हेदि चितामिी । 
िरादधप दशरोमिी सकल लोकचितामिी ॥ २ ॥ 

 
पाणरपाश्वफक, सूत्रधरा, मलाही आता ंसुितें; परंतु हा अलभ्य योग दमळाला आहे. तेंि ऐक. 

 
श्लोक 

 
प्रगफभािे मधूामिी सकल हे सभ्य बरिे । 
प्रमेयप्रादु्यन्समीं पदरिय मिोरम्य दमरिे ॥ 
प्रबंधािा कता गुिदिधी प्रतापेंिु पटुही । 
अम्ही िाट्यीं ऐसा अघदटत िव्हे योगदि कही ॥ 

 
या श्लोकत्रयातूंि िाटककार राजे प्रतापचसह यािंा राजा ि िाटककार असाि गुिगौरि, पे्रक्षकािंी 

प्रगफभ ि रदसकिृत्ती यािंी िाखाििी ि ्ितःच्या अदभियादिषयीिा रा्त अदभमाि व्यमत केला आहे. 
यातील शिेटिा श्लोक िाितािा पुढील काव्यपंमतींिे ्मरि होते :— 

 
श्रीहषों दिपुिः कदिः पदरषिप्येषा गुिग्रादहिी । 
लोके हादर ि ित्सराजिदरतं िाटे्य ि िक्षा ियम् । 
ि्त्िकैेकमपीह िादं्तिलप्राप्तेः पिं चक पिु- 
मद भायवयोपियाियं समुदितः सिो गुिािा ंगिः ॥ ५ ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

प्रतापचसहाचं्याप्रमािे राजे सरिोजी यािंी आपफया ‘श्री गिेशणवजय’ िाटकात पुढील उताऱ्यात 
गायिकुशल िट, िाटककार ि िोखंिळ पे्रक्षक यािंा गौरिपूिध उल्लेख केला आहे :— 

 
गायिकुशल िटादंिषयी असा श्लोक योदजला आहे— 
 

िािा िेशदििास भसुूर महादिद्वासं हे राजती । 
िीिा ििेू मृिंग टाळ बरि ेमोिंगही िाजती । 
जेथें गािकलाप्रिीि हदरखें गातां भले माजती । 
त्या गािें सकलाप्सरा कुशल ते गंधिधही लाजती ॥ 
 

सूत्रधार : (िेपथयास पाहूि) अरे पादरपाश्वधका येथे ये. 
 

पाणरपाश्वफक : जी, मी दसद्ध आहे, आ्ा करािी. 
 

सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका, सकलजि मि श्रिि, ियिािंि करण्यादिषयी मी आ्ादपजेलों. 
 
पाणरपाश्वफक : कोिाकडूि? 
 
सूत्रधार : सभ्याकंडूि. 
 
पाणरपाश्वफक : कोि ते सभासि? 

 
सूत्रधार : येथें श्रीमद भोसलेकुलदतलक राजादधराज श्रीशरभेंद्र महाराजे प्रदतिषी दक्रयमाि 

गिेशमहोत्सि दिलोकि सतंोष भरभरीत ितुरिर दमळाले आहेत ते कैसे म्हदिजे. 
 

श्लोक 
 

काव्यालंकृती िीतीिाटक महा ििेातंितेे्त भले । 
तकध  व्याकरि श्रदुत्मदृत गिीं दिष्ट्िात जे िागंले ॥ 
सत्सादहत्य कलादिधी परगुिा ंजे श्लादघती की महा । 
मात्सयादिक िोषहीि कुतुके येथें दमळाले पहा ॥ 
 

आदि कैसे म्हदिजे. 
 

श्लोक 
 
िाि्पतीहूदि दिशषे िमते । 
जे कीं ितुःषदष्ठ कलेदस धते । 
किी सुिेत्रीं लसताती पाहीं । 



अनुक्रमणिका 
 

अत्यंत जे आिडती िृपाही ॥ 
 

ऐशािंा अलभ्य योग घडला आहे. या्ति या सभेस उदित गिेशदिजयादभधाि अदभिि िाटक 
िािििू सभ्यासं रंजि कपाि आपिातें कृताथध कपंा इल्च््तो. 

 
पाणरपाश्वफक : कोि या रसाळ गं्रथािा दिमाता? 
 
सूत्रधार : अगा रे पादरपाश्वधका, त्िा ंऐदकला िाहीं काय? या कदलयुगीं अदत प्रख्यात भोंसलेिशं. ते 

परंपरा सागंतो ऐक. 
 

आया 
 

श्री शभं ूएकोजी शरभोजी राज तो महासेि । 
एक दशिाजीराजा िृपदत भला रामिदं्र गुिसिि । 
भीम महीपती एक दक्षदतपदत सुगुिी िराह एकोजी । 
दिख्यात ब्रह्मादभधिृप शाहूजी तसादि अंबाजी । 
परशु िृपिीर बाबा मालोजी शाहजी महा्ाता । 
संभाजी तत्भ्राता भपू दशिाजी प्रिंड दरपुहता । 
तुक्कोजीिा तिय प्रतापचसहेंद्रततज्जदित तिया । 
तत्सुत तो तुळजेंद्र प्रदथत महीपाल भव्य गुिसादं्र ॥ 
 

सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका, बाबाजी राजािे ज्येष्ठ पुत्र मालोजीराजे त्यापासूि साहि े पुरुष 
तुळजा महाराजािंीं त्या बाबाजी राजािे कदिष्ठ पुत्र दिठोजी राजापासूि आठि ेपुरुष श्री 
शरभेंद्र महाराजासं ्िीकार कपाि घेतले, ते परंपराही सागंतो. 

 
अशा पद्धतीिे सरिोजीराजे यािंी आपला कुलिृत्तातं प्रत्येक िाटकात उलगडूि सादंगतला आहे. 

शहाजीराजाचं्या िाटकात प्र्ताििा ि प्ररोििा आढळत िाहीत; िमत िािंी ि दत्रगत आढळतात. 
 

(५) भरतवामय 
 
या सिध िाटकातं िाट्यि्तूिा शिेट भरतिामयािे होतो. त्यामध्ये, िाटककारािे िाि, पद दिशषे 

कुलिैितािा िामदििेश ि िाटकातील अंकसंख्या सादंगतलेली दिसते. भरतिामय म्हिजे सिांिे 
के्षमकफयाि इल्च््लेले असते. उिा.प्रतापचसह राजे याचं्या ‘उषा कल्याि’ या िाटकात पुढील भरतिामय 
आढळते ि सामान्सयतः तोि श्लोक त्याचं्या बहुतेक िाटकातं भरतिामय म्हिूि आढळतो. 

 
श्लोक 

 
धर्ममष्ठादस किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही येकिा । 
लाभो दित्य सिादशि प्रभिुये सद बोध लोका ंतया ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

श्रीमद्रामपिारचिियुगुलीं कफयाि भायवयप्रिा । 
जोडो भल्मत उिार ते अिुदििीं ्िािंि राज्या्पिा ॥ 

 
शहाजीराजाचं्या िाटकािे भरतिामय पुढीलप्रमािे आढळते ते भरतिाट्य या िृत्यप्रकाराच्या 

समाप्तीला असिाऱ्या ‘मंगळं’ सारखे असते, इष्ट िेितेकडे मादगतलेफया सिांिे कफयाि आशीिांिासारखे 
असते. 

 
मांगळां  

 
मंिरधरास माधिास िंिकुमरास िरहरीस । 
कंिपधजिकास कमिीय पापास संुिर मूर्मतस सुगुिास । 
शोभािे शोभिमे भोंसले शाहदज भपूतीस । 
भासुर सुख साम्राज्य िेिारास श्रीपदत िल्लभास । 
श्रूत जि पोषकास िासि पूदजतास िासुिेिास 
शोभािे शोभिमे ॥ 

 
इदत श्रीमत भोंसल कुळ । शाह महाराज दिरदितं । गोिधधिोद्धारि दिलास महािाटकं 
सकल रदसक दिद्वज्जि प्रीतये । सकल श्रेयसे । श्री त्यागेश साबंदशि पूिािंिापधिम्तु ॥ 

 
‘मीनाक्षी पणरिय’—या सरिोजी राजाचं्या िाट्यकृतीिा शिेट पुढील भरतिामयािे होतो :— 
 

श्लोक 
 

िषोत काळी बहु मेघराशी । होऊ सिा स्थिती धरा ही । 
असो तुला लोक सम्त राजी । होऊि कफयाि परंपरा जी ॥ 
॥ श्रीम्तु ॥ 

 
श्री भोसलकुलकलशोिदधजदित कलादिधी श्री िंद्रमौळीश्वर प्रसािलब्ध िोळचसहासि 

संित्संतदत सुदिराजमाि सािधभौममहाराज ्त्रपती भलूोकिेिेंद्र शरभेंद्र भूपाळ दिरदित मीिाक्षी- 
पदरियादभधािं िाटकं संपूिधम् । 
 

श्रीरामापधिम्तु । श्रीरामजयम् । 
 
िरील दिदिध िाटककाराचं्या िाटकातंील भरतिामये ि िाममुद्रा यािें सदि्तर उतारे 

िेण्यामागील हेतू ्पष्ट आहे. तंजािरी िाटकातंील िािंी ि प्र्ताििा तसेि भरतिामय ि गं्रथकारािी 
िाममुद्रा िेण्यािी प्रथा ही अदभजात सं् कृत िाटकाचं्या परंपरेशी अतूट िाते सागंिारी आहे, हे सप्रमाि 
दसद्ध व्हाि.े 

 



अनुक्रमणिका 
 

महाराष्ट्रातील िशाितारी खेळामंध्येही मंगलािरि, ईश्तिि, गिेश्तुती िंतर गिेशागमि, 
शारिेिी ्तुती ि दतिे आगमि हा िािंीसदृश भाग ि शिेटी भरतिामयसदृश सिांिे अभीष्टचिति हे प्रकार 
पाढ आहेत. 

 
(६) सांस्कृत नाटकाांतीिं रचनाणवशेष आणि तांजावरी नाटके : 

 
सं्कृत िाट्यकृतीतील िािंी, प्र्ताििा, प्ररोििा ि भरतिामय एिढ्याि गोष्टींिा अिुकार 

तंजािरी िाटकातं िाही, तर िाटकािा प्रारंभ करतािा सूत्रधार एखाद्या ऋतूिे चकिा दिदशष्ट कालािे 
ििधिात्मक द्वयथी श्लोक म्हितो. त्यातील सूिक अथध लक्षात घेऊि िाटकातील पात्र त्या अिुरोधािे 
भाषि करीत प्रिशे करते. उिा. ‘मुद्राराक्षस’ [मुद्राराक्षस : अंक १-६.] िाटकातील पदहफया अकंात सूत्रधार ि 
िटी यािंा संिाि िालू असता सूत्रधार म्हितो— 

 
कू्ररग्रहः : स केतुिदं्र संपूिधमण्डलदमिािीम् । 

अदभभदितुदमच््दत बलात 
 

(नेपथ्ये) 
 

आः क एष : मदय ल््थते िन्सद्रमदभितुदमच््दत? 
रक्षत्येिं तु बुधयोगः ॥ 

 
सूत्रधार िदं्रग्रहिादिषयी बोलत असता त्यािा अथध िदं्रगुप्तािा पाडाि असा घेऊि कौदटफय 

(िािमय) रागािे पडद्यातूिि संतापािे गजधिा करतो, ‘मी दजितं असता िंद्रगुप्ताच्या पराभिािी भाषा 
कोि बोलतोय? [िाट्यशास्र : भरत] 

 
अशाि मलृप्तीिा उपयोग काही तंजािरी िाटकातं आढळतो. सरिोजी राजाचं्या ‘गिेश दिजय 

िाटक’ या िाटकात सूत्रधार िषाऋतूिे ििधि एका श्लोकात करतो– 
 

िाट्यदक्रया दिलसते बहु िीलकंठी । हषोत्करे सरसिातक िलेकंठी, 
संतोषुिी सुरमिी कलकंठकंठी । आचलदगता सुदृढ त्या दिजिाथ कंठी ॥ 
िषदेिया ंशरगिादस पर प्रतापा । िारोदिया ंदिलसतो घिराज हा पा ं
दिदु्यत्सु भषूि दिभदूषत भव्यिेहीं । उंिािला जिसुखपत यादस पाहीं ॥ 
 

(िेपथयामध्ये) अहो िार सतंोष, िार संतोष, इंद्र कोठें कोठें? 
 
इंद्रािा सारथी मातली सूत्रधारािे केलेले िषाऋतूिे ििधि ऐकूि त्याला ते इंद्रािेि ििधि िाटते ि 

तो त्यािा शोध घेण्यासाठी येत रंगमंिािर प्रिशे करतो. िाट्यि्तूिा संबधं प्र्ताििेशी असा अलगि 
जोडूि दिलेला दकत्येक िाटकातं आढळतो. 

 



अनुक्रमणिका 
 

तंजािरी िाटकािंा रििेच्या दृष्टीिे दििार करता, त्यातंील बहुसंख्य िाटके एकाकंी आहेत. 
प्रतापचसहािे ‘प्रबोधचांद्रोर्दय’ ि सरिोजी राजािंी ‘मोणहनी महेश पणरिय’, ‘गिेशिंीिंािफव’, ‘मीनाक्षी 
पणरिय’ ि ‘रे्दवेन्द्द्र कोवजी’ ही िाटके अिेक अकंी आहेत. त्यातं सं् कृत िाटकातं आढळिारे िोि 
अंकाचं्या मध्ये प्रिशेक, दिष्ट्कंभक ि दमश्रदिष्ट्कंभक यािंा अंतभाि िाही; परंतु ती तीि, िार, पाि िा सहा 
अंकातं दिभागलेली आहेत. 

 
(७) तांजावरी नाटकाांचे सांणवधानक 

 
रामायि, महाभारत, भागित, पुरािे ि कथाकफपतपा या गं्रथातंील दशि, राम ि कृष्ट्ि या 

िेिताचं्या ि धु्रि, रुममागंि, राधा इत्यािी ईश्वरभमताचं्या जीििािर आधादरत कथािें आयोजि ह्या 
िाटकातं प्रामुख्यािे आढळते. सं्कृत िादटकापंैकी मािंणवकाक्ननणमत्र, रत्नाविंी, णप्रयर्दर्वशका इत्यािींमध्ये 
आढळिारी अतंःपुरातील लहािमोठी िािळे ि त्या प्रकारिे संघषध, सितीमत्सर इत्यािी दिषय इथे 
आढळतात. ही बहुसंख्य िाटके दििाहिाटके (पदरिय चकिा कफयाि िाटके) असफयामुळे त्यातं िायक-
िादयकािें पर्परािंर असलेले उत्कट पे्रम, त्यात आलेली लहािमोठी दिघ्िे, त्यामुळे िारुि दिरहाि्था, 
िूतीिे आिलेले दिरोप, दिघ्िािंा पदरहार, िा कुठे लहािसे कपटिाट्य ि मीलिात होिारा गोड शिेट 
असे ्िपाप त्यािंा प्राप्त झाले आहे. या िाटकातं कुठेही भाििािंा ताि िाही िा कोित्याही ्िपापािा तीव्र 
संघषध िाही. िोि घटका दिमधल ि दिभळे करमिूक हेि या िाट्यप्रयोगािें उदद्दष्ट दिसते. 
‘जिमिश्रििियि आिंि’ द्यािा असे जे आपफया िाट्यारंभी म्हटले आहे, तोि हेतू या िाट्य-सृष्टीमागे 
आहे, असे ्पष्ट होते. यासाठीि िाट्यसंिािात सहज िािता येण्याजोगे श्लोक, आया, िसंतदतलका, 
शािूधलदिक्रीदडत इत्यािी िृत्तबद्ध रििा यािंी योजिा आढळते. त्याबरोबरि शास्रीय संगीत, िृत्त ि िृत्य 
आदि दिदिध रसपूि अशी कथािके यािंा सुरेख संगम साधला आहे. 
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प्रकरि ३ रे 
 

सांस्कृत नाटकातीिं रचनाणवशेष आणि तांजावरी नाटके 
 

(१) तत्कािंीन व पूवफकािंीन सांस्कृत नाटके 
 
तंजािरी िाटकािंी कथाि्तू, व्यल्मतदित्रि, दिदशष्ट प्रसंगििधिे इत्यािींिा मागोिा घेतािा 

तत्कालीि िा पूिधकालीि सं्कृत िाटकािंा परामशध आिश्यक ठरतो. दिशषेतः पावफतीकल्याि, 
सीताकल्याि, ययाती चणरत्र, शाकुां तिं, प्रबोधचांद्रोर्दय, इत्यािी िाटकािंर साक्षात ि इतर िाटकािंर 
अप्रत्यक्ष रीत्या पूिधसुरींिे सं्कार जागोजागी आढळतात. काही दठकािी आशयातील सादृश्य आढळते, तर 
काही दठकािी कफपिादिलासातील सारखेपिा जािितो; उिा. रामभद्र िीदक्षतािंी दलदहलेफया ‘जानकी 
पणरियम्’ िाटकात दिश्वादमत्र ऋषींिा दशष्ट्य िेिव्रत हा दिश्वादमत्राचं्या आश्रमािे ििधि पुढील शब्िातं 
करतो :— 

 
शुडंागे्रि सलीलमेष कलभो िक्रान्समृिालोज्ज्िलं 
जंृभारंभदिक्िरान्समृगपतेिेष्ट्राकुरं कषधदत । 
एषा ित्सतरीि मातदर तृिान्सयतंु गताया ंक्वदित 
द्वीदपन्सयाििकंिरल््थदतजुषः ्तन्सयं पयिुषदत ॥ 

 
या श्लोकािा सं्कार राजे शरभेन्सद्र ऊिध  सरिोजी याचं्या मोणहनीमहेशपणरिय या िाटकातील 

तपोििाच्या ििधिािर प्रदतचबदबत झालेला आढळतो. उिा.— 
 

हदरिशृगं तळीं हदर खाजिी । 
ििि तो दह मुख ल््थर िाखिी ॥ 
उरग मंुगुसयुयवम पर्परें । 
समुख खेळदत उल्न्सिर माजंरें ॥ 

 
या िोहोंतील आशयसादृश्य उघडउघड जाििते. त्या दृष्टीिे दििार करण्यासाठी मध्ययुगीि 

िाटककार ि िाटके यािंा पदरिय ्थूलतः कपाि घेिे आिश्यक आहे. तेव्हा ज्या िाट्यकृतीिा सं्कार 
संभाव्य िाटतो त्यािंा पदरिय उदिति ठरतो. 

 
(२) सांस्कृत नाट्यसृष्टी 

 
िीलकंठ िीदक्षतािें दशष्ट्य रामभद्र िीदक्षत यािंी सं्कृत भाषेत जानकी पणरिय हे िाटक दलदहले. 

ते शगंाररसप्रधाि असूि त्यात करुि ि िीर हे रस अंगभतू आहेत. 
 
(१) केरळिे राजे कुलशखेरिमधि यािंी (िहाव्या शतकािा उत्तराधध ते बाराव्या शतकाच्या 

पूिाधातील असािते) तापती सांवरि हे सहा अकंी िाटक कुरुराजा ‘संिरि’ ि सूयधकन्सया 
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‘तापती’ याचं्या पे्रमसंबधंािर रिले आहे. तापती ही िदशष्ठ ऋषींच्या सहाय्यािे बारा िष े
आश्रमात होती. प्रथम दप्रयकरािे ्िप्िात िशधि, दशकारीला राजा दिघाला असता 
झालेली भेट, दिरहताप ि भाििोत्कट अि्था, मीलि, त्याग ि शिेटी पिुभेट असा हा 
कथाभाग आहे. त्यात बरािसा िैिी ि िमत्कारपूिध घटिािंा समािशे आहे. 

 
(२) सुभद्राधनांजय हे त्याि राजािे पाि अंकी िाटक आहे. कृष्ट्िभदगिी सुभद्रा ि अजुधि यािंी 

पे्रमकथा हा या िाटकािा दिषय आहे. 
 
किी रुद्रिेि यािे ययाणतचणरत् हे िाटक दलदहले. या सात अंकी िाटकात ययाती ि शर्ममष्ठा यािें 

पे्रम ि शिेटी िेियािीिे सातं्िि असा महाभारतातील कथाभाग आला आहे. 
 
सादहत्यशास्रकार दिश्विाथ (इ. स. १३१६) यािे सौगक्न्द्धकाहरि हे िाटक व्यायोग ्िपापािे 

असूि हिुमाि ि भीम यािंा संिाि १४५ श्लोकात ि गद्यात असा आहे. द्रौपिीला हि ेअसलेले सुििधकमळ 
आिण्यासाठी भीम गेला आहे तेथे त्यािी ि हिुमािािी भेट होते ि संिाि होतो. 

 
ित्सराज हा, राजा परमार्मििेि (इ. स. ११६३ ते १२०३) यािा प्रधाि. यािे अिेक प्रकारिी िाटके 

दलदहली. त्यात रुक्ममिीहरि हे व्यायोग पद्धतीिे पापक आहे. 
 
महाकिी बािभट्ट िव्हे िामिभट्ट बाि (सुमारे इ. स. १४०० [िशपापक :] च्या सुमारास) यािे 

पावफतीपणरियम् हे िाटक दलदहले. 
 
अजुधििेिािी प्रश्ती करण्यासाठी दलदहलेले िाटक पाणरजातमांजरी मिि किीिे दजितं राजाच्या 

्तुतीपर दलदहले. गुजरातच्या िालुमय राजािी कन्सया ‘पादरजातसुंिरी’ ही या िाटकािी िादयका गुजरात 
चजकफयािर अजुधििेिािी रािी झाली. 

 
पाणरजातमांजरी या िाटकाच्या धतीिर त्र्यबंक ज्योदतर्मिि या किीिे राजकन्द्गा पणरिय हे िाटक 

शाहराजािंा िायक ि कादश्मरच्या राजकन्सयेला िादयका कफपूि रिले आहे. 
 

(३) पूवफकािंीन व समकािंीन सांस्कृत नाटकाांचे तांजावरी नाटकाांवरीिं सांस्कार 
 
प्रथमि उद्धतृ केलेफया जानकीपणरियम् मधील श्लोकािें प्रदतचबब सरिोजी राजाचं्या मोणहनीमहेश 

िाटकातील श्लोकामंध्ये आढळते. तसेि त्या िाटकातील (जानकी पणरिय) कपटिषेािी कफपिा 
प्रतापचसहाच्या सीताकल्याि िाटकात मूळ आशयासह आढळते सीतेच्या प्राप्तीसाठी रािि आतुर असतो. 
तेव्हा त्यािा एक सदिि दिदु्यदज्जव्ह त्याला. रामिषेात जाऊि सीतेला िश कराि,े असे सुिितो. तेव्हा रािि 
म्हितो, ‘साऱ्या दत्रभिुिािर माझी सत्ता! तो मी धरीि लघुिराथधक सोंग खोटें’ हे मला मृत्युपेक्षाही भयकंर 
िाटते. शिेटी, तो रामिषेािे दिश्वादमत्र ऋषींच्या आश्रमाभोितीच्या बागेत दिरत असतो. त्यािळेी 
रामिंद्राला मोदहत करण्यासाठी त्यािी भदगिी शूपधिखा सीतािषेािे दतथेि दिरत होती. दतच्याकडे मोहािे 
पहात असता, त्यािंी मायािी पापे गळूि पडतात. तेव्हा ती िोघे लदज्जत होतात ि िुःखी होऊि परत 
जातात. हा सारा िाट्यात्मक भाग सं्कृत िाटक जानकी पणरियमध्ये पािव्या अंकात आहे. तो सारा 
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तसाि प्रतापचसहािे आपफया िाटकात (सीता कल्याि) घेतला आहे. िमत मूळ िाटकात रािि िसूि 
त्यािा एक दिराध िामक मतं्री सीतेला पळदिण्यासाठी दिरत होता. प्रतापचसहािे तेथे राििािी योजिा 
कपाि तो िाट्याशं अदधक िाट्यपूिध केला आहे. 

 
प्रतापचसह राजाचं्या पावफतीकल्याि या िाटकािे सदंिधािक महाकिी कादलिासाच्या कुमार सांभव 

या महाकाव्याच्या ि सोळाव्या शतकातील िामि बािभट्टाच्या पावफती पणरियम् या िाटकाच्या आधारे 
दलदहले असाि,े असे जाििते. काही प्रसंग ि व्यल्मतदित्रिे यात ्िाभादिकि िरक आहे. उिा. पावफती 
पणरिय या सं्कृत िाटकात इंद्रािे मििाला दशिाला पे्रममोदहत करण्यासाठी पािारि केले; तेव्हा 
आपफयाला कोित्या कायासाठी दिमंदत्रत केले आहे, हेही ि दििारता, मिि गिािे बढाई मारतो— 

 
‘ििुजो िा मिुजो िा मुदिरदप िा मुयवधिन्सद्रिूडो िा ।’ [पािधतीपदरिम : िामि बािभट्ट] 

पािधती पदरिय–अं. २ 
 

परंतु तत्काल त्याच्या लक्षात येते की, आपली िफगिा उदित िाही. तो म्हितो— ‘अहमात्म प्रशसंा 
परिशः परमेश्वरमदप सामान्सयिृत्त्या पयधजीगििम्’ । (मी मा्या आत्म्तुतीत गढूि जाऊि प्रत्यक्ष 
दशिशकंराला सामान्सयाप्रमािे मािले?) 

 
प्रतापचसहाच्या पावफतीकल्याि िाटकात दितारलेला मिि िम्रपिे इदं्राला म्हितो, दशिासारखा 

महायोगी! त्याला मी मा्या पुष्ट्पधिुच्या िाजूक बािािंी काय चजकिार?— 
 
‘तो मा्या बालिंडाहुदि मृिु दिदशखें चजकि ेकेदि चिडा’ । 
 
हे ऐकूि इदं्र त्याला पे्रमािे थोपटतो ि त्यािा आत्मदिश्वास जागा करतो आदि त्या िुष्ट्कर 

कायासाठी त्याला तयार कदरतो. 
 
याि सं्कृत िाटकाच्या िौथया अंकात (आदि कुमार सांभवाच्या पािव्या सगात) अत्यंत िुघधट 

तपिया करिाऱ्या पािधतीिी परीक्षा घेण्यासाठी िृद्ध ब्राह्मि िषेात महािेि येतो. मुद्दामि तो पािधतीसमोर 
यथेच्् दशिचििा कदरतो. पािधतीला ती चििा ऐकिे असह्य होते म्हिूि ती रागािते ि ती िुसरीकडे जायला 
दिघते. तेव्हा महािेि प्रकट होऊि दतला िशधि िेतो. प्रतापचसहाचं्या िाटकात हा प्रसंग अदधक िाट्यपूिध 
उतरला आहे. िृद्ध ब्राह्मिपापी दशि जेव्हा दशिचििा कदरतो, तेव्हा पािधती कु्रद्ध होते. तेव्हा तो म्हितो, ‘तू 
मा्याशी दििाह कर. मी त्या पुरािपुरुषापेक्षा अदधक िागंला आहे. िृद्ध च्यिि ऋषीबरोबर सुंिर 
राजकन्सया सुकन्सया दहिे िाही का दििाह केला? तसा तू कर’. तेव्हा क्रोधादिष्ट पािधतीला पाहूि दशि 
आपफया खऱ्या ्िपापात िशधि िेतो. 

 
अशा रीतीिे सं्कृत िाटकािंा प्रभाि भोसले राजािंी दलदहलेफया मराठी िाटकािंर ्पष्टपिे 

जािितो. िाटकातील सदंिधािक, व्यल्मतदित्रि, संघषध ि िातािरि इत्यािी बाबतीत त्यािंी घेतलेले 
ऋि प्रकट होते. या गं्रथातील िुसऱ्या प्रकरिात म्हटफयाप्रमािे तंजािरच्या राजसभेत अिेक सं्कृत् 
दिद्वान् असत. बहुतेक राजािंा सं्कृत ि इतर िेशी भाषा िागंफया अिगत होत्या. िाङ मयािी िागंली जाि 
ि सादहत्यदिर्ममतीिी आिड होती. अिेक लदलतकलातं त्यािंा रती आदि गती होती. भोितालच्या 
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लोकजीििािे त्यािंा भाि होते. म्हिूिि भागित मेळा, यक्षगाि, कुदिपुडी थेरुकुथू (street play) मोदहिी 
अट्टम् इत्यािी इत्यािी भोितालच्या िाट्यकलेिे पापदिर्ममतीच्या दृष्टीिे ्िीकारले. शहाजी राजाचं्या 
िाट्यसृष्टीत हे प्रामुख्यािे जाििते, तर प्रतापचसह, सरिोजी ि दशिाजी (िुसरा) यािंी िाट्यदिर्ममती 
भरतप्रिीत िाट्यशास्राच्या अंगािे जािारी ठरािी. 

 
सांर्दभफ णटपा 
 

१. The Sanskrit Drama : A. B. Keith. 
सं् कृत पंदडत कीथ याचं्या मते िामिभट्ट बाि इ. स. १५०० च्या सुमारास होऊि गेला. 
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प्रकरि ४ रे्थ 
 

तांजावरची सांगीत नृत्यनाटके पूवफपीणठका व स्वरूप 
 

(१) भोसिेंराजाांची नाट्यकिंा 
 
मराठी रंगभमूीिी बीजे महाराष्ट्रात मध्ययुगापासूि पाढ असलेफया िशाितारी खेळ, लदळते, गोंधळ 

इत्यािी प्रकारातं आढळतात. रामिासाचं्या िासबोधातील िशाितारी खेळ (िास. ६–८–११) करिाऱ्या 
िटािे ििधि ह्या दृष्टीिे लक्षात येते. ह्या प्रकारिे प्रयोग िा खेळ हे धार्ममक भाििेतूि ि बहुशः धार्ममक सि िा 
उत्सिप्रसंगी केले जात. त्यामुळे जिसामान्सयािंी करमिकू करता करता त्यािंी भल्मतभाििा जागतृ होई, 
जोपासली जाई. त्यामुळे भल्मतपंथािा उिय झाफयािर भारताच्या दिरदिराळ्या प्रातंातं अशा प्रकारिे 
उपक्रम सुपा झाले. त्या दृष्टीिे त्या त्या प्रातंातील लोकजीििातूि गीत, िृत्य, लोकिाट्य, संगीत हे दसद्ध 
झाले. शहाजी राजािें दिरंजीि व्यंकोजी आदि त्यािें िशंज या भोसले राजािंी तंजािर येथे इ. स. १६७५–
१८५५ पयधन्सत राज्य केले. ह्या राजािंी िायक राजािंी परंपरा अिेक के्षत्रातं िालदिली. हे भोसलेराजे 
दिद्वाि, बहुश्रृत, व्यासंगी ि कलादिि होते. त्यािंा मराठी इतमयाि इतर िादक्षिात्य भाषा— दिशषेतः 
तेलगू आदि तामीळ— िागंफया अिगत होत्या. त्यामुळे त्या भाषातंील िाङ मयािा सं्कार त्याचं्या 
कलाकृतींतूि ्पष्ट दिसूि येतो. त्या दृष्टीिे त्यािंी दलदहलेफया िृत्यिाटकािंा दििार करण्यापूिी 
िादक्षिात्य िृत्यिाटकाचं्या ि त्यापूिी उपलब्ध असलेफया परंपरेिा दििार प्र्तुत ठरतो. 

 
(२) नृत्यनाट्याची परांपरा 

 
राजशखेर (िहाि ेशतक) : ह्या िाटककारािे आपफया कपूफर मांजरी [कपुफरमांजरी : (प्रथमा जिदिका पृ. ३) 

Raj Shekhar Ed. Prof. N. G. Suru, Principal, Ruparel Colege, Bombay 16. (1960).] ह्या िाटकाच्या प्र्ताििेत असे िमूि 
केले आहे की, हे ‘सट टक’ आहे; ह्यािा िृत्यातूि प्रयोग कराियािा आहे. ‘सट टकां  नाटणयतव्यम्’ 

 
सट टक ह्या िृत्यिादटकेत अंक िा प्रिशेक; दिष्ट्कंभक इत्यािी िाट्याला खंड पाडिारे काहीही 

िसते. त्यािी भाषा प्राकृति असते. ह्या मादहतीत दिश्विाथािे आिखी िोंि केली आहे, आपफया 
‘साणहत्यर्दपफि’ या गं्रथात तो म्हितो, सट टकात अद भतू रसात्मकता ि भाििात्मकता ह्यािें दमश्रि 
आढळते. िादटकेप्रमािेि सट्टकात राजाच्या अंतःपुरातील पे्रमप्रकरिािे कथािक असते. राजा अंतःपुरात, 
संकटकाळात आश्रय घेतलेफया गुप्तिषेधारी राजकन्सयेच्या पे्रमपाशात पडतो. पे्रमसािफयासाठी त्यािे 
अिेक डािपेि लढिलेले असतात. तशाि एखाद्या प्रसगंी ज्येष्ठ रािी त्याला अिदित पकडते. मग दतिा 
रुसिा, िोन्सही पे्रदमकािंी ियिीय ल््थती हा सट टकाचा िाट्यपूिध भाग असतो. शिेटी ज्येष्ठ रािी राजाला 
क्षमा करते ि दििाहाला संमती िेते. 

 
उपपापकापंकैी सट टक हा िाट्यप्रकार िदक्षि भारतीय िृत्यिादटकािंा पूिधगामी असािा. ‘सट टकं 

प्राकृताशषेपाठं्य ्याद प्रिशेकम्’ । 
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(३) र्दणक्षि भारतीय नृत्यनाट्य 
 
िदक्षिेतील दशलालेखामंधूि असे उल्लखे आढळतात की, तंजािरिा िोळिशंीय िृप राजराजा [The 

Dance in India : Enakshi Bhavnani pp. 29, 79 80, Tarapore walas’ Treasure House of books, Bombay 1, First edition 1965.] 
ह्यािे बृहिीश्वराच्या मंदिराशी सलंयवि असलेफया िारश े िेििासी ठेिफया होत्या. िेिालयाच्या िारही 
बाजंूच्या र्त्यािंर त्यािंा राहण्यासाठी दििामूफय घरे दिली होती आदि िेिालयाच्या उत्पन्नातील काही 
जमीि त्यािंा िदरताथासाठी म्हिूि दिली होती. त्या जदमिीिर सारा आकारला जात िसे. 

 
िदक्षि भारतात परंपरेिे िालत असलेली सुरुिातीिी िृत्यिाटे्य म्हिजे णशविंीिंा नाट्यम् ही 

होत. ही िाटके दशिासंबधंीच्या पौरादिक कथािंर आधारलेली असत. िहाव्या शतकातील दशलालेखातील 
उल्लेखािंपाि इतरही धमधपथंाचं्या िृत्यिाट्यािंा ‘ब्रह्ममेळा’ असा दििेश आढळतो. पुढे िैष्ट्ििािंी शिै 
संप्रिायािर मात केली. त्यामुळे ह्या िाट्यप्रकारात ििििीि कथा आफया आदि िृत्यािंी ि िृत्य प्रकारािंी 
िाढ झाली. दिष्ट्िूच्या िहा अितारातंील कृष्ट्ि ि त्यािी भगिद गीता िारि लोकदप्रय झाली. त्यामुळे 
कृष्ट्िजीििािर अिेक िृत्यिाटे्य किींिी रिली. ह्या भमतीसंप्रिायातील भमतािंा आंध्र प्रातंात भागितुलू 
आदि किांटकामध्ये भागित म्हितात. भल्मतपंथािा प्रसार ि प्रिार करण्यासाठी ह्या भमतािंी कदिता, 
पिे, संगीत, िृत्य ि िाटक ह्या माध्यमािंा उपयोग केला. त्यातूिि आंध्रमध्ये कुदिपुडी, तर किांटकात 
भागित मेळा िाटक उियाला आले. त्यािंी कथाि्तू ही िैष्ट्ििपंथी असे ि भाषा प्रामुख्यािे तेलगू असे. 

 
परंपरेिे दसद्धेंद्र योगी यािंा िाट्यािे प्रितधक म्हििू ओळखतात. ते भगिाि कृष्ट्िािे परमभमत 

होते. भगिन्सतािंी त्यािंा एकिा दृष्टातं दिला आदि ‘पाणरजातापहरि’ ह्या कथाि्तूिर िाटक दलदहण्यािा 
आिेश दिला. िाटक दलहूि झाफयािर त्यािंा प्रश्ि पडला की ह्यािा प्रयोग कसा काय करािा? ह्या 
दिििंिेत असतािा ते कुिेलपुरम् ह्या गािी आपफया श्वशुरगृही आले. कृष्ट्िातीरीच्या ह्या गािी अिेक 
कृष्ट्िभमत होते. त्यािंी मोठ्या उत्साहािे ते िाटक बसदिले आदि िर िषी कृष्ट्िाष्टमीला ते त्यािा प्रयोग 
कपा लागले. हे िाटक धार्ममक समारंभािे एक आिश्यक अंगि बिले. इ. स. १६७५ त गोिळकोंड्ािा 
िबाब अब्िुल हि ताहमीश ह्यािे पाणरजातापहरि हे कुिेलपुरम् च्या ब्राह्मिािंी बसदिलेले िृत्यिाट्य 
पादहले आदि तो इतका खूष झाला की, कुिेलपुरम् हे गाि ि त्याभोितालिी जमीि िृत्यिाटकातील 
कलाितंािंा इिाम दिली ि ही परंपरा जति करा ि दटकिा म्हिूि सादंगतले. तेथील हे कलाितं भरतािे 
िाट्यशास्र, िंदिकेश्वरािे अणभनयर्दपफि आदि जयाप्पा सेिािीिे नृत्तरत्नाविंी इत्यािी गं्रथािंा 
पदरश्रमपूिधक अभ्यास करीत ि त्यात प्रादिण्य दमळिीत. आंध्र प्रातंात तीि िृत्यप्रकार पाढ होते [ततै्रि.] 
अदभजात शास्रीय पद्धतीिे ि प्रिृत्तीिे असूिही हे सिध पर्परापंासूि दभन्न आदि पथृगात्म होते. ते तीि 
प्रकार म्हिजे— 

 
(१) भल्मतप्रिि िेििासी िृत्य. 
(२) ब्राह्मिप्रिीत धार्ममक िृत्यिाटे्य – हीि अदभजात यक्षगािे. 
(३) राजितधकींिी िृत्ये. 
 
िेििासींिी िृत्ये िेिालयातंील मूतीसमोर होत. त्यात भल्मतभाििेिी ि समपधिािी िृत्ती असे. 

जयाप्पा सेिािी ह्या तेराव्या शतकातील िरंगळच्या काकतीयाचं्या िशंातील गं्रथकारािे आपफया 
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भजूधपत्रािर दलदहलेफया गं्रथात ििधि केलेली आराधिा िृत्ये, ही िेििासींच्या िृत्यासारखीि आहेत. ह्या 
गं्रथकारािे िर्मिलेले िृत्यातील सिध बारकाि ेरामप्पा मदंिरातील दशफपातं आढळतात. 

 
िेिालयाच्या मंडपात ब्राह्मि यक्षगािािा प्रयोग करीत. यक्षगािािे हे ्िपाप दशिलीलािाट्यम् च्या 

िहा प्रकारातूंि दिमाि झालेफया िाटकातूंि दसद्ध झाले. 
 
अशा प्रकारिे िृत्यिाट्य करिारे ब्रह्मिृिं कुदिपुडीहूि दिघूि दिरदिराळ्या प्रातंातं प्रिास करीत 

दिरत ि जिसमुिायािे मिोरंजि करीत. त्याचं्या िृत्यिाटकािे सदंिधािक प्रामुख्यािे णशवपुराि, 
रामायि आदि महाभारतातीिं असे. िैष्ट्ििपंथािा उिय झाफयािर तेथील राजािे आदश्रत भागितुलु 
(भागित) तंजािरच्या िायक राजाचं्या आश्रयाला गेले. त्यािें संगीत, िृत्य ि िाटक या कलातंील प्राचिण्य 
पाहूि अच्युतप्पा िायक (इ. स. १५६१–१६१४) ह्या राजािे त्यािंी ्ितंत्र िसाहत िसदिली. दतला 
अच्युतंपुरम् असे िाि प्राप्त झाले. िायक राजािें कलापे्रम सिधख्यात झाफयामुळे दकत्येक राजितधकीही 
तंजािरकडे आकृष्ट झाफया. अशा रीतीिे ह्या कालखंडात तंजािर हे लदलतकलािें माहेरघरि बिले. 

 
व्यकोजी राजे भोसले हे तंजािरच्या गािीिर आफयािर त्यािंी िायकािंीि ही परंपरा िालू 

ठेदिली. त्यािंी दिद्वता ि कलादभिृद्धीला प्रोत्साहि दिले. व्यकंोजी राजािें दिरंजीि शहाजी ह्यािंा 
‘िदक्षिेिा भोज’ असे संबोदधले जाई. त्यािंी आदि त्याचं्या िशंजािंी ि आदश्रतािंी जिळजिळ िाळीस 
िृत्यिाटके दलदहली. त्यापंकैी १०–१२ िृत्यिाटके प्रकादशत झाली आहेत. उिधदरत िाटके आता प्रकादशत 
होत आहेत. प्रकादशत िाटकांपैकी िेिने्सद्रकोिजंी, मोदहिी महेश पदरअय, पंि भाषादमलास क राधाकृष्ट्ि 
दिलास ही िाटके ‘सर्िती महाल’, या गं्रथालयामािंत ि प्रा. माया सरिेसाई यािंी मराठी रंगभमूीिा 
उषःकाल या गं्रथात शहाजीराजािंी पाि ि उ्मादिया दिद्यापीठाच्या संशोधि पदत्रकेत प्रतापचसहराजांिे 
पादरजातापहरि पंिभाषा दिलास (शाहाजी राजािें ही िाटके प्रकादशत झाली. 
 
(४) तांजावरच्या नृत्य-नाटकाांचे स्वरूप 

 
ह्या िाटकािंी सुरुिात सं् कृत िाटकातील िािंीसारख्याि ईश्वर्तुतीपर गीतािंी होते. कुदिपुडी 

िृत्यातील ‘जय जय’ ह्या शब्िािंी सुपा होिाऱ्या ईश्वरपूजेच्या िृत्यासारखाि हा भाग आहे. त्यािंतर 
पात्रािंा प्रिशे होतो, तो त्या िृत्यातील ‘जदत’ म्हिजे ‘िृत्त’ ह्या प्रकारािे होतो. म्हिजे कृष्ट्ि प्रिशे कदरतो 
ते सूत्रधार सुिदितो, ते कृष्ट्िाच्या पिन्सयासािे सोल्लुकुट टू म्हि – िृत्यािे लयबद्ध बोल बोलूि— 

 
‘तं दधदम दधदमत झिु धितक तक धळागुं’ 
‘दकटतक दधरदकट दधदम झिु झिु तक धळागुं’ 
‘तदधदमतदद्वताहत दकटतक धीमुतहतक धळागुं तक झिु’ 
‘तदधदमतदद्वताहत तक दधदम तथोंथोंगुतक धळागुं’ 

—गोवधफनोध्र्दारि नाटक.— 
 
हा िुसता िृत्यािा भाग कुदिपुडीतील ि भरत िाट्यातील ‘जदत’ ह्या प्रकारािी आठिि कपाि 

िेतो. ह्यातं िमत लयबद्ध पिन्सयास तालाच्या बोलािर केला जातो. िरुिु चकिा िरु म्हिजे गीते. ही 
िाट्यपाप असतात. भरतमुिींच्या आिेशािुसार ह्यात आदिक िादिक ि आहायध अदभिय साल्त्िकात 
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आदिष्ट्कृत होतो. ह्याला िादक्षिात्य पद्धतीच्या रागतालातंील िृत्यािुकूल संगीतािी साथ असते. त्यामुळे ही 
िाटके म्हिजे अदभजात गीतिृत्यमादलकाि िाटतात. 

 
ह्या िाटकािंा काल. इ. स. १६८४ ते १८५५ हा आहे. ह्या काळात महाराष्ट्रात बरीिशी ्ियंिर 

काव्ये दलदहली गेली. योगायोग असा की, तंजािरिी ही िाटके बहुताशंी ्ियंिर-िाटके आहेत. िंक्ष्मी-
नारायि कल्याि (कफयाि म्हिजे तादमळभाषेत दििाह) प्रभावती पणरिय, पावफती कल्याि, सीता 
कल्याि, उषा कल्याि, मायावती पणरिय, णमत्रलवर्दा पणरिय, सुभद्रा कल्याि, रुक्ममिी कल्याि, 
मोणहनी-महेश पणरिय, मीनाक्षी पणरिय इत्यािी. शषे िाटकािंी संदिधािके दिरदिराळ्या िेििेितािें 
महात्म्य सागंिारी िा भमतजिािंी िदरते्र सागंिारी अशी आहेत. 

 
ह्या िाटकािंा दििार करतािा एक गोष्ट ्पष्टपिे जाििते की, ही िाटके िादक्षिात्य िृत्य-िाट्य-

संगीतािा सं्कार घेऊि मराठी पापािे अितरली. महाराष्ट्रातील तत्कालीि िशाितारी खेळािें हे 
िादक्षिात्य पाप िव्हे. 

 
(५) कोवंजी नाटके 

 
तामीळ भाषेत ‘कोिजंी’ िा ‘कुिनं्सजी’ प्रकारच्या िृत्यासाठी दलदहलेली कदिता ि पिे आढळतात. 

असे दिसते की, सुमारे साडेतीिश े(इ. स. १६५७) िषांपूिी दथरुकुथु राजप्पा कदियार (कदि) यािंी अशा 
प्रकारच्या रििा प्रथम दलदहफया. जिळजिळ तीसएक कुरिजंी अजूिही प्रिारात आहेत. कुत्रल िीरली 
मलाई, अलागर, दित्रािंाला आदि सरभोजी कुरिजंी असे कुरिजंीिे प्रकार प्रदसद्ध आहेत. 

 
भरतिाट्यम् च्या पद्धतीिे कुरिजंी िृत्य केले जाते. त्यात दििडक िृत्य ि अदभिय योजिा उत्कृष्ट 

अडिु-जतींबरोबर केलेली असते. संगीत िािऱ्या गतीिे, आकषधक, गदतशील ि श्रििसुभग असते. ह्या 
प्रकारच्या िृत्यिाटकािंा दिषय सामान्सयतः एकि असतो. कुरि, कुरिी चकिा कुरिजंी म्हिजे बुरडीि 
चकिा कैकाडीि. ही भटकी जमात सुपे, टोपफया दििूि दिकतात ि मािसािें हात ि िेहरा पाहूि भदिष्ट्य 
ितधदितात. शकुि सागंण्यात ि भदिष्ट्य ितधदिण्यात ह्या दस्रया प्रिीि असतात. ह्तसामुदद्रकाबरोबरि त्यािें 
िामपाटिही दिशषे प्रभािी असाि ेअसे दिसते. 

 
सामान्सयतः कुिजंी िाटकािे कथािक असे असते : िादयका ही िेिता, राजकन्सया चकिा कुलीि 

श्रीमंत घराण्यातील कन्सया असते. िायक हा िेि्िपाप चकिा िेखिा ि शूर राजपुत्र असतो. उत्सि प्रसंगी 
दमरित जातािा िादयका त्याला पाहते ि प्रथमिशधिीि ती पे्रमातुर होते. ती दिरहाि्थेत दप्रयकराला दिरोप 
पाठदिण्यासाठी िेति-अिेतिािंा िूत होण्यासाठी दिििीत असते. दतला िदं्र, िादक्षिात्य मलयदिलािी 
मंि झुळूक, ढग, िुले, िृक्ष, पक्षी ि प्रािी इत्यािींिा िूत होण्यािी दििंती करतािा पाहूि कदिकुलगुरु 
कादलिासाच्या उमतीिे ्मरि व्हाि े: 

 
कामातो दह प्रकृदतकृपिः िेतिािेतिेषु (मेघिूतम्). 
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परंतु या साऱ्यािंी दतच्या िुःखाबद्दल (दतच्या मते) दिर्मिकार िृत्ती पाहूि त्यािंा ती िूषिे िेते. 
एिढ्यात दतच्या मदैत्रिी येऊि दतच्या भोिती िेर धपाि िृत्य करतात, त्या दतच्या दिरहाि्थेिे कारि 
दििारतात : 

 
‘चिता लागली तु्या दित्तास कां । चितारत्िसा बाप असता’ं ॥ असे म्हितात. (जानकी 

सुिोल्लास). 
 
त्यािंतर िादयका आपली पे्रमभाििा व्यमत कदरते. त्यािंा ‘माझे मिोगत दप्रयकराला कळिा,’ 

म्हिूि िादयका त्यािंी मिधरिी करते. एिढ्यात राजिाड्ाच्या िाराशी कुरि-स्री (बुरडीि) येते. ती 
आपि दत्रकाल्ािी असूि िेििेितािें, माििािें अिकू भदिष्ट्य कसे ितधिले हे प्रौढीिे सागंते. त्या 
दिदमत्तािे िाटककार दतच्या तोंडूि िेशातील दिरदिराळ्या तीथधके्षत्रािें ि िगरािें ििधि करतो. शिेटी 
िादयका आपले भदिष्ट्य दििारते. ती िायक-िादयकेच्या मीलिािे भदिष्ट्य ितधिते. िादयका दतिा आिंिािे 
अलंकार ि उंिी िसे्र िेऊि सन्समाि करते. एिढ्यात बपुाड येतो. तो दशकारी-िासेपारध्याच्या िषेात येतो. 
उच्च िस्रालंकारािंी मढलेफया आपफया बुरुडीिीला तो ओळखत िाही, थोडीशी दििोिी प्रश्िोत्तरे होतात ि 
िंतर आिंिािे सिांिे अदभष्ट चितूि ती जातात. 

 
भरतिाट्यम् च्या पद्धतीिे कुिजंी िाटकातील िृत्य केले जाते. कुिजंी स्रीच्या िृत्यातं दििडक 

िृत्य ि अदभिय योजिा उत्कृष्ट अडिुजतींबरोबर केलेली असते. त्यातील संगीत ि िृत्य हे शास्रीय ि उच्च 
प्रकारिे असते. 

 
‘सरभो (िो) जी कुरुिजंी’ हा कुिजंी िृत्यिाट्यातील एक लोकदप्रय प्रकार आहे. सरिोजी ऊर्फ  

शरभेंद्र या राजाच्या लोकदप्रयतेिी साक्ष िेिारेि प्र्तुत कुिजंी िा कोिधजी पद्धतीिे दलदहलेफया तीि 
िृत्यिाटकािंा परामशध घ्यायिा आहे. यथाथधिामा राजे प्रतापचसह यािें श्री. कोरिजंी ऊर्फ  ‘जािकी 
सुखोल्लास’ ि राजे शरभेंद्र (िुसरे) ऊर्फ  सरिोजी यािंी रे्दवेन्द्द्र कोवफन्द्जी ि श्री राधाकृष्ट्ि णविंास ही ती 
िाटके होत. 

 
ि्तुतः राधाकृष्ट्िणविंास या िाटकािा अंतभाि ‘कोिजंी’ या िाट्यप्रकारात राजा सरिोजी िा 

कोिी अभ्यासक यािंी केलेला िाही; पंरतु िाटकािी रििा बारकाव्यािे तपासफयािर ‘कोिधन्सजी’ पद्धतीिा 
आदिष्ट्कार त्यात आढळतो. 

 
(६) कोवफन्द्जी नाटकाची वैणशष्ट्ट्ये 

 
अत्यंत लोकदप्रय कुरुिजंी म्हिजे सरिोजी कुरुिजंी असे म्हटले जाते. या िृत्यिाट्यािा दिषय 

असतो सरिोजी राजे. एक अत्यंत लािण्यिती मिििल्ली िामक युिती सरिोजी राजाचं्या पे्रमात पडते. 
ती अदभजात कुलोत्पन्न, कुलीि ि कलािती असते. सिगुिी सरिोजी राजािें कलापे्रम, संगीतातील रती, 
काव्यातील अदभ्ता, िृत्यातील जािकारी ि गती इत्यािी सारे दिशषे िादयका िृत्यातूंि िाखदिते. िंतर 
एक भदिष्ट्यिादििी कुरिजंी स्री येते. ती िादयकेिे पे्रम सिल होईल अशी यविाही िेते. पे्रमपूतीला अिुकूल 
असे िातािरि दिमाि करते. भरतिाट्यम् ला उपकारक अशी ही कथाि्तू िृत्यातील ‘अदभियम्’ला खूप 
िाि िेिारी असफयामुळे िार लोकदप्रय ठरली आहे. श्रेष्ठ िट आदि िटुिािंी (िटुिािरािंी) ही प्रथा 
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जोपासली आहे. पाडंिल्लूर मीिाक्षीसुंिरम् दपल्ले, रुल्ममिीिेिी, बालसर्िती ि मृिादलिी साराभाई 
इत्यािी श्रेष्ठ कलाकारािंी कुरुिजंी िृत्यिाटके सािर केली आहेत. 

 
िदक्षिेतील िृत्यिाटकािंी पे्ररिा जयिेिाच्या गीतगोचििातूि दमळाली असािी. िारायितीथीिी 

कृष्ट्ितरांणगिी या गं्रथािा प्रभाि तत्कालीि किींिर पडला. मेलाटटूरिे िेंकटराम भागितार ह्यातंी 
प्रल्हार्दचणरत्रासारखी िृत्यिाटके दलहूि भागित मेळािाटक संप्रिाय सपंन्न केला. त्यागराजािंी 
प्रल्हार्दभक्मतणवजय आदि नौकाचणरत्र ही संगीतमय िाटके भागितमेळा पद्धतीिेि दलदहली. ििधिात्मक 
गीते, संिािगीते, पदरियात्मक गीते ि थोडेसे गद्य संिाि अशा तऱ्हेिे दलदहली गेली. ती गादयली गेली पि 
त्यािें प्रयोग झाले िाहीत. 

 
या उलट भोसले राजािंी दलदहलेफया िाटकािें ि कोिधन्सजी प्रकारच्या िाटकािें प्रयोग 

दिरदिराळ्या िेिताचं्या उत्सि प्रसंगी होत. त्यातंील कोिधन्सजी िाटकािंा परामशध घ्याियािा आहे. या 
कुरिजंी िा कोिजंी पद्धतीिे दलदहलेली तीि िृत्यिाटके येथे दििाराधीि आहेत. एक यथाथधिामाराजा 
प्रतापचसह यािें कोरवांजी ऊर्फ  जानकी सुिोल्लास ि िुसरे राजे शरभेंद्र ऊर्फ  सरिोजी यािंी रे्दवेन्द्द्र कोवंजी 
आदि श्रीराधाकृष्ट्िणविंास ही नाटके होत. 

 
तंजािरच्या भोसले घराण्यात प्रतापचसह हे िार पराक्रमी, राजिीदतकुशल, दिद्याव्यासंगी ि 

कलापे्रमी होते. त्यािंी इ. स. १७३९ ते इ. स. १७६३ पयधन्सत राज्य केले. िदक्षि भारताच्या इदतहासातील हा 
िार धामधुमीिा कालखंड होता. इंग्रज ि फ्रें ि िसाहतींिी सत्ता्पधा अत्यतं तीव्र झाली होती. इच््ा असो 
िा िसो, येथील राजािंा त्याचं्यापैकी कोिािी तरी बाजू घेिे भाग पडत होते. दशिाय किाटकािा िबाब 
सािुल्लाखािािा पुत्र िो्तअली ह्यािेही इ. स. १७४० मध्ये ्िारी केली. प्रतापचसहाच्या उज्ज्िल ि यश्िी 
संग्रामािे ििधि तत्कालीि किी रामकृष्ट्ि पदंडत याचं्या प्रातलसहहेंद्र णवजय प्रबांध, [रामकृष्ट्ि कदि पल्ण्डत, 
प्रतापचसह दिजय प्रबंध. 

The Saraswatit Mahal Series No 5, Tanjore] या गं्रथात आढळते. ह्या राजािे आपले ्िातंत्र्य ि महत्ता 
प्रािपिािे जपली. एिढ्या धामधुमीच्या राजिटीत राजा प्रतापचसहािंी श्रेष्ठ िजािी िृत्यिाटके दलहूि 
कृष्ट्िजनन, धु्रवचणरत्र, प्रबोधचांद्रोर्दय, सीताकल्याि, ययाणतचणरत्र, जानकी सुिोल्लास, पाणरजातापहरि, 
मायावती पणरिय, णमत्रलवर्दापणरिय, िंक्ष्मिापणरिय, पावफतीकल्याि, स्यमांतकोपाख्यान ही यािीि 
त्यातंील दिषयािंी दिदिधता ि दिपुलता िाखदिण्यास पुरेशी आहे. 

 
(७) जानकी सुिोल्लास 

 
राजे प्रतापचसह यािंी सीता ्ियंिर या दिषयािर सीताकल्याि हे िाटक इतर दििाहिाटकापं्रमािे 

दलदहले असूिही, पनु्सहा त्या दिषयािर कोरंिजी पद्धतीिे ‘जानकी सुिोल्लास’ ऊिध  ‘श्रीकोरवांजी नाटक’ 
दलदहले आहे. तंजािरी मराठी िाटकातंील हे पदहलेि कोरिजंी िाटक होय. एकाि दिषयािर ही िोि 
िाटके दलदहण्यामागे िोि हेतू संभितात. प्रतापचसह हे परम रामभमत होते. ते आपफया िाटकांिा प्रयोग 
प्रताप-रामिंद्र महोत्सिाच्या िळेी करीत, असे त्यातंील प्र्ताििेतील उल्लेखािंपाि जाििते. उिा.— 

 
‘प्रतापराम सद भमती दिभिोद्दाम जो महा । 
प्रतापचसह राजर्मष प्रिीता यादस तो पहा ॥ 
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या रामभमतीमुळे रामजीििािर िोि िाटके दलहूि त्यािंा प्रयोग िगेिगेळ्या पद्धतीिे सािर 

करण्यािी सोय कपाि आपली कफपकता िाखदिली. दशिाय प्र्ताििेत ‘पादरपाश्वधका, तुझे दित्त पदरित 
होऊि श्रीराम भल्मतमागी लागलेसारखे दिसते ते जेचि िशरथ रायािे िशदिशा चजकूि अखंड 
साम्राज्यासाठी बैसूदि रामलक्ष्मिादि िौघा ं पुत्राकंडूि सुख अिुभदिले त्याप्रमािे त्िादंह िशेंदद्रयें चजकूि 
श्रीरामिंद्र सेिसे लाििू अिन्सयसाधारि सद भाि भद्रासिापाढ होऊि ितुर्मिध परुषाथधयुमत दित्यािंिि 
भोदगजेता ऐसें िाटते. [कपुफरमांजरी : (प्रथमा जिदिका पृ. ३) Raj Shekhar Ed. Prof. N. G. Suru, Principal, Ruparel Colege, 
Bombay 16. (1960).] 

 
भारतीय सादहत्यशास्रकारािंी काव्यािी प्रयोजिदिदकत्सा करतािा काव्यामुळे रस्तेबरोबरि 

धमध, अथध, काम ि मोक्ष हे िारी पुरुषाथध साधले जािे, असे म्हटले आहे— 
 

धमाथधकाममोके्षषु िैिक्षण्यं कलासु ि । 
प्रीचत करोदत कीदतं ि सामुकाव्यदिबन्सधिम् ॥ 
 

भामह, काव्यालंकार; पदर. १–२. 
 

त्या दििारािे महत्त्ि प्रतापचसहािंा िाटत असाि.े दशिाय कोरिजंी िाटकात िाटककाराला आपला 
व्यासंग, बहुश्रुतता ि दिदिध दिषयािंरील दिदिध प्रकारिी मादहती िाखदिण्यािी सोय आहे. प्रतापचसहािी 
असे म्हटले आहे.– 

 
“जािकी आदि कैकाडीि याचं्या प्रश्िोत्तर-व्याजें. सकल इदतहास पुराि धमध 
शास्रदि्मीत (दि्तरीत) कदलदिडंबिपूिधक. ििाश्रमधमध अदि करुदि । गुरुदशष्ट्यधमध 
स्रीधमध पुत्रधमध यािें िमध सम्तादंह सिधभास कळाियाकारिें िाटकपाप या गं्रथातं 
दिरोदपलें  आहे.”– 
 

अशा तऱ्हेिे िाटककाराला सामान्सय पे्रक्षकािंा िाटकपापािे ्िधमािे महत्त्ि पटिायिे होते; तसेि 
आपफया िेशातील तीथधके्षते्र, िेििेिता, िगेिगेळे प्रिेश ह्यािंा पदरिय कपाि द्याियािा होता. हाि हेतू 
शरभेंद्र राजाचं्या रे्दवेन्द्द्र कोवंजी या िाटकात आढळतो. त्यािें दशक्षि रे. श्वात्झध या पािात्य दिद्या 
पंदडताकडे झाफयामुळे त्यािंा जगातील पािही खंडािंा, सुप्रदसद्ध शहरे, िद्या, पिधत, इत्यािींिा भगूोल 
िागंला अिगत होता. म्हििू तो सारा भगूोल आपफया प्रजेला सागंण्यासाठी रे्दवेन्द्द्र-कोवंजी िाटक दलदहले 
असाि.े पाि अंकातं दिभागलेले ते िाटक म्हिजे बुरडीिीिे आपि कोिते िेश, िगरे, पिधत इत्यािी 
दठकािी भ्रमि केले यािी जंत्रीि आहे. सरिोजी राजािंा भगूोलािे समग्र अद्याित (तत्कालीि) ्ाि 
असफयामुळे त्यातील ्थळािंी िाि ेि ििधि यथोदित आहे. या उलट प्रतापचसहािें ्ाि पौरादिक गं्रथाचं्या 
आधारे घेतलेले असफयामुळे ‘जानकी सुिोल्लास’ या िाटकात िेशािंी िाि ेपढुीलप्रमािे आढळतात :— 

 
मागध मालि मदैथल माधुर मारिाड । 
कुरुजंदगल अंग कचलग दत्रचलग िगंिाड ॥ 
बहु िागर कोंकि तंकि मंकि िेश गोड । 
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सिो िागंट या िीि केरळ काश्मीर िोळ जेथें दिप्र प्रौढ ॥ 
 

एकतर ही सारी िेशिामे महाभारत ि पौरादिक गं्रथांत आढळिारी असूि प्रतापचसहाच्या काळी 
अिािीि िाि ेबव्हंशी पाढ झालेली होती. दशिाय ‘कोकि िकंि मंकि’ या िािात अिुप्रास जुळिण्यासाठी 
‘कोकि’ या प्रातंाबरोबर ‘िकंि मंकि’ हा िामदििेश केला असािा. अशा उल्लेखाबंरोबरि काही 
्थािमाहात्म्य सागंिारे औदित्यपूिध उल्लखेही आढळतात. उिा. पंढरपूरिे के्षत्रमहत्त्ि दििेदशतािा— 

 
साधी भमतािी दशरािी तेथें िेदखली ििेपुरािीं । 
इटेिरी िदं्रभागातटीं दिटेिासा उभा दिठ्ठल तो सौख्यगाभा ॥ 
िीट पादहला आत्मलाभा ॥ 

 
“भमतािी आिड पुरी करण्यासाठी दिटेिरी उभा असलेला दिठ्ठल” या उद गारात पढंरपूरिा सारा 

इदतहास जागा झाला आहे. 
 
जािकीिे कैकादडिीला प्रश्ि केला की, ‘तंू दत्रभिुिात भ्रमि करतेस. तंू दिशषे ििलाईिे काय 

काय पादहलें स? [कपुफरमांजरी : (प्रथमा जिदिका पृ. ३) Raj Shekhar Ed. Prof. N. G. Suru, Principal, Ruparel Colege, Bombay 16. 
(1960).] 

 
ती म्हिते,— 

 
पाषािािी पाखंरें उडता आई । 
िीट आदंखयािें िेदखयेलें  मा्या याचह ॥ 
सकलकलापूिध इंिु सता तोचह । 
दिज सदखये शुद्ध तोय तो चसधु हाही ॥ 
हालाहल दपण्यापूिी िागंला गे 
म्या ंहरािा पादहला गळा पाढंरा गा ॥ 
बाळ मुकंुिािी भेटी जाली मागें । 
आदि माकध न्सडेयादि मंुजी ठािो लागे ॥ 

 
याप्रमािे अद भतुरम्य, कफपक आदि सत्य, द्वापार ि ते्रत युगातंील घटिािें ‘िक्षःु िै सत्यम्’ पाप प्रत्यक्ष 
पादहले असे सागंूि शतािंदििी कैकाडीि आपफया भतूभदिष्ट्य ि ह्तसामुदद्रक ्ािाबद्दल जािकी ि दतच्या 
सख्या याचं्या मिात दिश्वास दिमाि कदरते. या कोरिजंी िाटकातील कैकाडीि ही सरिोजी राजाचं्या 
रे्दवेन्द्द्र कोवफन्द्जी ि राधाकृष्ट्ि णविंास िाटकातील कैकाडिीपेक्षा िृत्तीिे िार प्रगफभ ि ितुर दितारली 
आहे. ती दिदरच्् दि दिः्पृह आहे. जािकीिे, सखी अिन्सयभाििा दहच्याकरिी दतला दििारले, ‘तू 
कोिाकोिाला शकुि सादंगतलास? कोिािे भदिष्ट्य कथि केलेस?’ तेव्हा शतािल्न्सििी म्हिते, तप 
करिाऱ्या तरुि गौरीला, इंद्रािी शिीला, िमयंतीला, हात पाहूि दतिे भदिष्ट्य सादंगतले. आिखी 
दकतीतरी दस्रयािंी सामुदद्रक दिन्सहे पाहूि मी भदिष्ट्य ितधदिले. तेव्हा कोिाकडूि काय काय सन्समाि ि 
पादरतोदषक दमळाले? असे दििारफयािर कैकाडीि सागंते की, अबंेकडूि ऐमय अिुरागािा अलंकार ि 
मििािा बळकट कडिोरा बाधंला, त्याला रत्िे ि रुिझुििाऱ्या घागऱ्या लािफयामुळे त्यातूि ‘सो ऽ हं’, 
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‘सो ऽ हं’ िा िाि दििाित असतो. इदं्रािीिे तर झगझगिारी सत्त्िगुिािी िोळी दिली, तर लक्ष्मी 
माउलीिे शुद्ध प्रामादिक भािािे मंगलसूत्र आदि ईशिरिी अिीट आिडीिे मादिक दिले. िेिीिे ियापापी 
शरीर अपधि केले. या अलंकारािंी िटलेली बुरडीि जेव्हा दत्रभिुिाच्या गोष्टी बोलते, तेव्हा ते साजरे िाटते; 
परंतु सरिोजींच्या कोिजंीमधील बुरडीि सूपभर मोत्ये ि दशरमिी बक्षीस म्हिूि घेते. 

 
(१) कैकादडिीं दशरमिी िे मोते सूप भपादि दिज पािी । 

राधाकृष्ट्ि णविंास, पृ. ११–१. 
 
(२) शकुि कदथता ंहार दहऱ्यािा, अरे बुरुडा । 

समज शिीिें दिधला सािा ॥ 
रे्दवेन्द्द्र कोवजंी, अां. ४, पृ. ६३. 

 
इंद्रािीकडूि दहऱ्यािंा हार घेते, तेव्हा िाटक अगिी व्यािहादरक पातळीिर पोिते. 

 
यादशिाय रििेच्या दृष्टीिे जानकी सुिोल्लास ि राधाकृष्ट्िणविंास िाटकातं दिदिध पात्राचं्या तोंडी 

गद्य संिाि ि पिे आढळतात, तर िेिने्सद्र कोिजंी हे सिध पद्यमय आहे. सारा भगूोल पद्यात सादंगतला आहे. 
 

(८) नृत्यनाटकाांतीिं सांगीत 
 
िदक्षि भारतात पाढ असलेफया यक्षगान, भागवतमेंळा, कृष्ट्िआट टम, कुणचपुडी इत्यािी 

िृत्यिाटके ि िृत्ये यातं योदजलेले संगीत बव्हंशी िादक्षिात्य पद्धतीिे शास्रीय चकिा रागिारीिर आधारलेले 
सुगम संगीत दिसते. त्यात प्रामुख्यािे शांकराभरि, णबिंाविं, पाडी केर्दारगौंळा, आनांभैरवी, सौराष्ट्र, 
मीहन, हांसध्वनी, सूरटी, वृन्द्र्दावन सारांग, पूणरया, परजू, पुन्नागवराळी, पांतवराळी, नटकुरांजी इत्यािी 
अिेक रागािंी योजिा भोसले राजािंी दलदहलेफया िृत्यिाटकातं आढळते. बी. सुब्बाराि यािंी दलदहलेफया 
रागणनधी या गं्रथाधारे पुढील राग िैदशष्ट्टे्य ि साम्ये िाखदिली आहेत. पदरदित चहिु्थािी रागाशंी किाटक 
पद्धतीच्या रागािंा ताळमेळ िशधदिफयािे त्यातील िोि धु्रिाइंतके िाटिारे अंतर कमी व्हाि,े एिढ्याि 
मयांदित हेतूिे िारंिार िाटकात येिाऱ्या काही रागािें ्िपाप मूळ गं्रथाबरहुकूम उद धृत केले आहे. 

 
रागणविंास (कनाटकी) 

 
(१) धीर शांकराभरि .. ्िर स दर₂ ग₃ म₁ प ध₂ दि₃ 

 णबिंाविं .. स रे ग म प ध दि 
(२) मायामािंव गौळा : स दर₁ ग₃ म₁ प ध₁ दि₃ 
 भैरव : स रे ग म प ध् दि 

(३) केर्दारगौळा .. रे्दस रागाशी बहुताशंी दमळताजुळता. त्यामध्ये आरोह 
अिरोहात िोन्सही दठकािी ‘िी’ कोमल लागतो. 
रे्दसमल्हारला जिळिा असलेला हा राग आहे. 
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(४) मोहन .. लहरु्दस्र्थानी रे्दशकार आदि भपू यािंा जिळिा. त्यात 
भपूला अदधक जिळिा होय. 
स दर ग प ध सं – सं ध प ग दर स. 

(५) हांसध्वनी .. राम्िामी दिदक्षतार यािंी रिलेला हा अत्यंत लोकदप्रय 
राग होता. २९ या मेलकतां धीर शकंराभरिािा जन्सय 
राग. णबिंाविं थाटाला जिळिा आहे. 

(६) सुरटी .. जन्सय राग हदरकाभंोजी – २८ व्या मेलकत्याच्या 
लहरू्दस्र्थानी िमाज थाटािा होय. ओडि संपूिध 
स दर म प दि स—ं सं दि धप मग पम दर स. 

(७) नवरोजु .. चकिा ििरोज हा पंिमात्य राग म्हिजे सिंार प ते प. २९ 
व्या मेलकत्यािा धीर शांकराभरिाचा जन्सय राग आहे. 

(८) आनांर्द भैरवी .. लोकदप्रय राग. २० व्या मेलकत्यांपासूि जन्सय. जिक िट 
भरैिी. िोि गाांधार, िोि धैंवत ि िोि णनषार्द िापरतात. 

(९) सावेरी .. िार प्रिारात. १५ व्या मेलकता मिंयमािंव गौळापासूि 
बिलेला ि लहरु्दस्तानी भैरव थाटािा आहे. आरोहात ग ि 
िी िज्यध. 

(१०) कापी .. २२ व्या मेलकत्यािा – करहारदप्रयािा जन्सय राग आहे. 
आरोह : स दर२ ग२ म१ प ध२ दि२ स ं
अवरोह : सं दि२ ध२ प म१ ग२ म दर२ स.  

(११) पूणरया .. हांसानांर्दी या किाटकी रागाशी साम्य जाििते. 
(१२) परज लकवा परजु .. १५ व्या मेलकत्यािा मयमािंव गौळिा. 

माडव संपूिध चहिु्तािी भरैि थाटािा. दर िज्यध. 
स ग३ म१ प ध१दि३स ं
सं दि३ ध१ प म१ ग३ दर स. 

(१३) पाडी .. १५ व्या मेलकत्यािा मयमालि गौळािा. 
ओडव –— षाडव राग. ग, ध िज्यध. 
अरोहात ग, ध िज्यध, आवरोहात ग िज्यध. 
स दरि् म प दि स ं
सं दि प ध् प म दर स. 

(१४) पांतुवराळी .. आता कामवर्वधनी ह्या िािािे ओळखला जातो. हा िार 
लोकदप्रय राग आहे. शुभ पांतुवराळी हे िाि अदधक 
प्रिदलत आहे. लहरु्दस्तानी तोडी थाटािा. जुिे िाि 
रामक्रीया हे होय.  

(१५) पुन्नागवराळी .. ८व्या हनूमातोडी मेलकत्यािा जन्सय. णनषार्दान्द्त्य राग. 
चहिु्तािी भरैिी थाटािा. 
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दि२ स दर१ ग२ म१ प१ ध१ दि२ 
दि२ ध१ प म१ ग२ दर१ स दि२ 

(१६) वृांर्दावनी सारांग .. किांटक पद्धतीत िोि प्रकारिे आरोह अवरोह पाढ 
आहेत. 
(१) स ग२ रे२ म१ प दि२ स ं

स दि२ प म१ दर२ ग२ स. 
हा २२व्या मेलकत्यापासूि करहरणप्रयापासूि (कापी 
थाटािा). 

(२) चहिु्तािी पद्धतीिा. 
स ग रे म प दि स 
सं दि प म रे ग स. 
हा िदक्षिेत िारसा प्रिारात िाही. 

(१७) माांजी .. हा राग चहिु्तािी पद्धतीत िाही. हा दिसाव्या 
मेलकत्यािा-नट भैरवीचा जन्सय राग थोडासा असावरी 
थाटािा. िोि प्रकारिे आरोह अवरोह संभितात. 
(१) स दर२ ग२म१ प ध२ दि२ स ं

सं दि२ ध१ प म१ ग२ दर२ स. 
(२) स दर ग् म प ध दि स ं

सं दि ध प म प ग दर स. 
 

(१८) नायकी .. रवरहरणप्रया या २२व्या मेलकत्यािा जन्सय राग. 
चहिु्तािी कािी थाटािा. आरोहात ग िज्यध. 
स दर२ म१ प ध२ दि३ ध प स ं
सं दि२ ध२ प म१ दर२ ग२ दर२ स 

चकिा 
सं दि२ सं ध२ प म१ दर१ ग२ दर स. 

(१९) नटकुरांजी .. िार लोकदप्रय ि प्रमुख राग. हा २८व्या मेलकमतध 
हदरकाभंोजीिा जन्सय (चहिु्तािी खमाज थाटािा) 
स दर२ ग३ म१ दि२ ध२ दि२ प ध३ दि२ 

प ध२दि२ स ं
सं दि२ ध२ म२ ग३ दर२ स. 

(२०) गेणळपांतूट .. १५व्या मयमािंवग्रौळा ह्या मेलकत्यािा जन्सय. लहरु्दस्तानी 
भरैि थाटािा. िोि प्रकारिे आरोह अवरोह. 
(१) स दर१ ग३ दर१ म प ध१ प दि३ स ं

सं दि२ ध१ पम१ ग३ दर१ स. 
(२) स दर१ म१ प दि३दर१ स ं
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सं दि३ ध१पम१ ग३ दर१ स. 
 

(२१) पूवी कल्यािी .. पुवफ कल्यािी चकिा पूणरसा कल्यणि चहिु्तािी पूिध चकिा 
पूणरसा कल्यािी सारखाि. 
५३ व्या मेलकाता गमिाश्रमािा जन्सय. चहिु्तािी मारवा 
थाटािा. 
स दर१ ग३ म२ प ध२दि३ ध२ प सं 
स ंदि३ ध२ पम२ ग३ दर१ स. 

(२२) रे्दवगाांधारी  .. किाटकातील एक लोकदप्रय राग. २९ व्या 
धीरशांकराभरि मेलकत्यािा जन्सय. चहिु्तािी णबिंाबिं 
थाटािा. चहिु्तािी संगीतात िाही. 
स दर२ म१ प ध२ सं चकिा स दर२ म१ 

प ध२ दि३ सं. 
सं दि३ ध२ प म१ ग३ दर२ स. 

 
या रागाचं्या योजिेमागे त्या त्या िळेच्या अदभियाला पोषक असा भाि, िातािरिदिर्ममती, 

प्रसंगाला ि मिोिृत्तीला उठाि आििे हा हेतू असतो. तसेि काही रागाचं्या योजिेमागे पाढी िा संकेत 
असतो. उिा. शकंर-महािेिाला पांतुवराळी, रामाया इत्यािी राग दप्रय आहेत अशी भाचिकािंी धारिा आहे. 
म्हिूि त्याच्यासंबंधीच्या कथािकात या रागातंील पिािंी योजिा होते. 

 
तंजािरच्या भोसले राजािंा संगीतािे दिशषे ्ाि ि भाि होते, हे त्याचं्या िाटकातंील दिदिध 

रागातंील पिरििेमुळे जाििते. शाहराजकृत पिे ि त्यािंी ्िररििा दिलेली ह्तदलदखते सर्िती 
महालात आहेत. तशीि सगंीतािुकूल पिन्सयास िेऊि तालबद्ध तोडे (िृत्य) दिलेले आहेत. त्यामुळे 
ियिसुख, श्रििसुभगता ि मिाला सुखि संििेिा होतात. िाटक हे सिध कलािंा सुिंर समन्सिय करिारी 
कलाकृती होय, हे या िाटकातूंि जाििते. 

 
टीप– 
 
१. कपुधरमंजरी : (प्रथमा जिदिका पृ. ३) Raj Shekhar Ed. Prof. N. G. Suru, Principal, Ruparel Colege, Bombay 16. 

(1960). 
२. The Dance in India: Enakshi Bhavnani pp. 29, 79 80, Tarapore walas’ Treasure House of books, Bombay 1, 

First edition 1965. 
३. ततै्रि pp.56,57. 
४. The Dance in India: Enakshi Bhaxnani, p. D W Tsrapurwala Sons & Co, D N Road, Bombay— 1 
५. रामकृष्ट्ि कदि पल्ण्डत, प्रतापचसह दिजय प्रबधं: 

The SaraswatiMahal Series No 5, Tanjore 
६. काव्यालंकार : भामह पदर १–२. 
७. Ragnidhi: A comparative study of Hindustani and Karnatic Ragas Vol. I to IV— B. Subba Rao, Published by 

Music Academy, Madras. 
८. यक्षगाि : दशिराम कारंत— चहिी अिुिाि – िी. व्ही. कारंत, १९७३ 
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प्रकरि ५ वे 
 

तांजावरी नृत्यनाटकाांचे वाङ मयीन स्वरूप व णचणकत्सा 
 

(१) सुिाक्त्मका : व्याख्या व कसोट्या 
 
तंजािरिी ही मराठी िाटके ्िपापािे (form) हलमया िुलमया सुखाल्त्मका आहेत. 

सुखाल्त्मकेच्या व्याख्या दिदिध प्रकारच्या आढळतात; परंतु त्यातंील ममध मात्र साऱ्यािंीि बव्हंशी 
सादंगतलेले आढळते. उिा. 

 
A comedy is a play, written in a kindly or humourous vein, in which the problems or 

difficulties of the characters are solved happily (of the chief characters) [Milton Mark : The enjoyment 
of Drama, F. S. Crofts and Co., New York-1940, pp. 131] 

 
सुखाल्त्मकेिे िुसरे िैदशष्ट्ट्य अिध्ट कॉसररिे दिलेफया लक्षिात आढळते. 
 
‘Great comedy is often filled with great bitterness; comic art possesses in the highest 

degree that faculty shared by all art sympathetic vision. 
 
सुखाल्त्मकेिी अगिी अलीकडेि अशी एक व्याख्या मा्या िाििात आली. [William G. Macollom : The 

Divine Average, A view of Comedy The Press of Case Western Reserve University, Cleaveland, London 1971.] 
 
‘Comedy is an amusing, relatively discountinuous action concerning success and 

failure in social relations and culminating in a judgement whereby the divine average’ triumphs 
over the exceptional or peculiar. The movements toward success and failure are arranged in a 
pattern of inevitability and chance; the freedom of the will is not stressed. The total work, 
therefore presents life as a product of natural law and erratic fortune.’ 

 
ह्या साऱ्या व्याख्यातूंि सुखाल्त्मकेिे महत्त्िािे घटक ध्यािात येतात ते असे :— 
 
(१) सुखाल्त्मकेतील जीिििशधि हे खेळकरपिे घडदिलेले असते. 
(२) प्रमुख पात्राचं्या जीििातील सम्या िा अडििी लीलया िूर केलेफया असतात. 
(३) सत प्रिृत्तींिा असत्यप्रिृत्तींिर दिजय होतािा दिसतो. 
(४) िैयल्मतक, सामादजक िा िैदतक दििारआिारातंील कृती-उमतींतील दिसगंती 

हा्योत्पािि करते. 
(५) िाट्यकृतीतील घटिािें िशधि अपदरहायधतेच्या घट्ट िुव्यािंी सुडौल रीत्या घडते. 
(६) जीिि म्हिजे सदंमत्र मिोभाििा ि लहरी दियती यातूंि बििारे दबितोड रसायि. 
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काही समीक्षकाचं्या मते पदरिामकारक ठरिाऱ्या सुखाल्त्मका ह्या िार ढोबळ असतात; परंतु हे 

दततकेसे खरे िाही. Oscar Wilde (ऑमसर िाईफड) आपफया The Importance of Being Earnest या 
िाटकाला A trivial comedy for serious people असे म्हटले आहे. त्या दिधािािा व्यत्यास कपाि िुसऱ्या 
काही समीक्षकािंी त्याि िाटकाला A serious play for trivial people असा दििोि केला आहे. 

 
सुखाल्त्मकेत शोकिाट्याप्रमािे जीिििशधि घडते, घडिले जाते. माििी जीििातील क्षिोक्षिी 

जािििारे ितधि, िृत्तीतील बिल, दिदशष्ट िगाच्या सियी, लकबी, िैदशष्टयपूिध प्रदतदक्रया, अंतमधिािे सूक्ष्म 
्पंिि जािििू िेिाऱ्या हालिाली यािंा आलेखि िाटककार काढतो. िरक एिढाि की, या साऱ्यािंा 
उपयोग तो अदधक गडि रंगात करतो. त्यातंील घटिा, व्यमती, प्रसंग आदि भाषा ह्या साऱ्या घटकािें 
्िपाप ्थूलापासूि सूक्ष्मापयंत अिेक पातळ्यातूंि लहरत असते. त्यामुळे शाल्ब्िक कोटीपासूि अिेकागंी 
व्यंजिेपयंत सिध प्रकारिा दििोि त्यातं आढळतो. शोकिाट्यापेक्षा सुखाल्त्मका ही अदधक कालसापेक्ष 
असते. 

 
सुखाल्त्मकेच्या अंतगधत रििेिुसार ि आशयािुसार त्यािें िगीकरि केले जाते. 
 

(२) णवनोर्दाचे स्वरूप 
 
कदिकुलगुरु कादलिासािे म्हटले आहे : “िाटं्य दभन्नरुिेजधि्य बहुधाप्येकं समाराधिम्” िाटक 

हे दिदिध प्रिृत्तींच्या लोकािें रंजि करीत असते; त्यामुळे बहुसंख्य लोकािंा दप्रय असिारा हा्यरस हा 
त्यातील अत्यािश्यक घटक ठरतो. हा्यरस हा िगेिगेळ्या पातळ्यािंर िाटकातं आदिष्ट्कृत होतो. 
सामान्सय बुद्धीच्या पे्रक्षकापंासूि दिियवध सभ्यापंयंत सिांिा साध्या ल््मतापासूि पोट धरधपाि हसायला 
लाििारे दििोिािे दिदिध दिषय असतात. तंजािरी िाटकातं या बहुतेक प्रकारािंा आढळ दिसतो. 

 
सं्कृत िाटकातं आढळिारा दििूषक हा दििोिदिर्ममतीसाठी ि िायकाला दमत्रत्िािे मित 

करण्यासाठी योदजला आहे. त्यासंबधंी अिेक संकेत आढळतात. तो ब्राह्मि असूि त्यािे ििेपठि ि 
केफयामुळे तो ‘बह्मबन्सधु’ (दिरक्षर); त्यािे य्ोपिीत मद्यप्यािंी (िाटक : िागािन्सि) तोडफयामुळे त्याच्या 
ब्राह्मित्िाबद्दलिी शकंा; बदु्धीिे मंि असफयामुळे “‘सेिा’ ‘िसंत’ या शब्िािंा पिक्रम बिल” म्हटफयािर 
्ितःभोिती दिरतो, या साऱ्यातूि त्यािे मिोिैगुण्य िाखदिले जाते, तर त्यािंी कुरुपता ि माकडाशी 
केलेली तुलिा, त्यािा खािाडपिा ि गोड पक्वान्नािंी आिड इत्यािी गोष्टींिर दििोिािी मिार असे. 

 
तंजािरी िाटकातं ‘दििूषक’ या अदभधािािे पात्र रंगमंिािर येत िाही, परंतु िौिादरक, पजुारी, 

कंिुकी, गंुडोिर, भागित, बाष्ट्कळपंत, कुपाप म्हातारा ब्राह्मि काशीभट्ट, त्यािी कुपाप बायको ब्राह्मिी, 
त्यािंा कुलक्षिी मुलगा अशा दिरदिराळ्या भदूमकातंील पाते्र साध्या कोटीपासूि मार्ममक दििोिापयंत दिदिध 
प्रकारिा दििोि करतात. त्याचं्या संभाषिातूि धार्ममक, ि सामादजक जीििातील दिसंगती िाखदितात. 
मार्ममक दििोिाबरोबर काही ्थळी बीभत्स, ग्राम्य, अश्लील शब्िािंा ि अदभियािा उपयोग कपाि 
जिसामान्सयािंा हसदिले असाि.े ्थूल ्िपापाच्या कोट्या ि अंगदिके्षप कपाि, उड्ा मापाि उथळ 
्िपापािा हा्यदििोि दिमाि केला असािा. उिा. िंक्ष्मीभूरे्दवी सांवार्द या िाटकाच्या सुरुिातीिा सूत्रधार 
ि कंिुकी यािंा प्रिशे ि संिाि :— 
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कां चुकी : पट्ट िामधारी । अट्टहास करी । 

काठी घेऊदि करी । कंिुमयाला सभातंरी ॥ 
दिकटा बहु करी । दिष्ट्िुध्याि करी । 
सकलासं िूर करी । संतोषािे उड्ा मारी ॥ 

(हा्य) 
 

सूत्रधार : आहो बाजी तुम्ही कोठूि आलेत? 
 

कां चुकी : अरे पाजी कोिास म्हितोस? धगडीच्या, पाजी तंूि बापू. 
‘गोवधफनोद्धारि’ या िाटकात— 

 
सूत्रधार : अरे काय रे थंुकतोस? 
 
कां चुकी : पाण्यािे िाम (गंध) लादिले तरी पघळोि जातें. थंुमयािे िाम लादिले तरी दिकट 

असते.... 
 
कां चुकी : (आरशात पहात) अरे, आदरसा पादहला की त्यामध्ये माकडासादरखे आहे. 
 
सूत्रधार : अरे माकड िव्हे रे. तुझे तोंड तसेि आहे. 
 
सूत्रधार : सभा दसद्ध काय करािी रे? 
 
कां चुकी : पािी बाधंोि, तोरिे चसपडूि, केळीिे खाबं घालूि, माडंि मु्तैि कराि.े 
 
सूत्रधार : अरे तसे िव्हे रे िडेा, पािी चसपडूि, तोरिे बाधंोि, केळीिे खाबं रोिाि ेम्हििू सागं रे. 

अशा संिािात शाल्ब्िक दििोि साधला आहे. 
 
सूत्रधार : अरे आम्ही भागित. 
 
कां चुकी : अरे दभकारिोटा. भायवयितं तरी मंिील कोठे, िोखट झगा कोठें ? 
 
कां चुकी : धगडीच्या हा कोि रे? अंधकारासारखा दिसतो. 
 
सूत्रधार : अरे हा मुटुगार (मृिंुग िाजदििारा). 
 
कां चुकी : अरे हा मुटु. शाबास. त्याच्या गळ्यात काय आहे? 
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सूत्रधार : अरे तो मािंळ (मृिंुग). 
 
कां चुकी : अरे हा आधंळा धगडीच्या येथे का आला आहे? 
 

ह्या दििोि दिषयात भ्रष्टािारी ि अिीदतमाि परंतु धार्ममक कृत्ये करिाऱ्या भ्रष्ट ब्राह्मिािें दित्रि 
दिदिध कृदतउमतीतूि दितारले आहे. 
 
सूत्रधार : अरे ब्राह्मी मुहूती उठोि िहाि ेतासी ्िाि करािें. 
 
पुजारी : िहाि ेतासीं करािें म्हटले की त्याहूि अगोधर साति ेतासीं रात्रींि ्िाि कपाि आलो. 

रात्री दिन्नमुतुच्या घरास गेलो होतो. तीसी उपदर सुरत करता दतच्या अंगास घाम आला. 
त्या घामािे माझे आंग असकें  दभजलें  तेव्हा ं ्िाि जालें . आता या चहिामध्ये कोि ्िाि 
करतो? हे ििीच्या ्िािापरीस हे ्िाि दिशषे म्हिूि तेथेंि ्िाि कपाि आलो. 

 
सं्कृत िाटकातंील दििूषकाचं्या कुरुपतेसंबधंी असलेले दििोिी उल्लखे या िाटकातंही आहेत. 

उिा.— 
 

कां चुकी : आरसा पादहला की त्यामध्ये माकडासादरखें आहे. 
 
सूत्रधार : अरे माकड िव्हे रे. तुझें तोंड तसेंि आहे. 

 
अशा प्रकारिा सं् कृत िाटकातील ि ्थादिक दििोिािा िारसा ह्या िाटकािंी घेतला आहे. 
 
दििुषकािा खािाडपिा हा सं्कृत िाटकातील दििोिािा पदरदित दिषय आहे. पावफती कल्याि 

या प्रतापचसहाच्या िाटकात त्यािा मार्ममक उल्लखे पुढील संिािात आढळतो :— 
 

परमेश्वर : तुला िेहमी पोटािेंि ध्याि आहे. िुसरी चिता िाही. 
 
गुांडोर्दर : ्िामी, आपिास स्रीिे व्यसि. मला पोटािे व्यसि. िोघातंही िोन्सही व्यसिे समाि. परंतु 

मी दिज अिगुि झाकूि परमयाला ्िामीसादरखा लटका उपिेश करीत िाही. 
 
शाहराजाचं्या हणरहर णविंास िाटकातील दििोि उच्च प्रतीिा प्रसंगदिष्ठ दििोि आहे. हरीिे 

मोदहिीरुपातील अदद्वतीय, अिुपम सौंियध पाहूि तपोििातील ऋषी मोदहत होऊि दतिी पे्रमयाििा कपा 
लागतात, 

 
ऋषी : कमंडलु माझे घे । जगन्समोदहिी 

तुझें अधरपाि कपंा िे गे । जगन्समोदहिी 
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तर हराच्या तरुि जोयवयािे िषेपापािे सिध ऋदष पत्िी मोहूि त्याच्या मागे लागफया. या 
पे्रमिडे्ापंासूि सुटका कपाि घेण्यासाठी हर ि हरी िारिाला युमती दििारतात. ह्या प्रसंगात मिुष्ट्य 
्िभािातील दिकारिशतेिे ि ्खिशीलतेिे सुंिर िशधि घडते. तसेि अदभजात दििोिािे प्रत्ययकारी 
्िपाप जाििते. 

 
आिखी एका तऱ्हेिा दििोि गांगा-कावेरी सांवार्द ि िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द या िाटकातं आढळतो. 
 
सपत्िीमधील उच्चिीितेबद्दल ि दिशषेतः पतीला कोिाबद्दल अदधक पे्रम ि आिरभाि िाटतो ह्या 

पदरदित दिषयातूंि दिमाि झालेला दििोि या िोन्सही िाटकातं आढळतो. त्यामध्ये एकमेकींिर केलेले 
आरोप तत्कालीि जीििातील संकेत िशधदितात. उिा. :— 

 
रागािे गंगा कािरेीस म्हिते— 

 
काय भय िाही काय गे । 
पदरहास कदरतसे िार मातलीस । 
मयािा टाकूि मजसी िाळे कदरतेस ॥ 
 

तेव्हा कािरेी उत्तर िेते— 
 
िटिट कदरतेस काय । बाजादरिी िटिट कदरतेस काय? 
परपुरुष इच््ूि परचििा करतेस । पर रत्िाकरािी िदिता म्हिदितेस ॥ 
 

अशा प्रकारच्या त्यािंी एकमेकींच्या काढलेफया उखाळ्यापाखाळ्या मोठ्या दििोिपूिध आहेत. 
 
लक्ष्मी-भिेूिी संिािातं िंक्ष्मीनारायि कल्याि मधफया दििोिािा िमुिा आहेि. गंगा-कािरेी 

संिािाप्रमािे सितींिे भाडंि ि त्यातंील एकमेकींिा अदधके्षप आहे. 
 
ह्याि िाटकात िारि ि त्यािा दशष्ट्य ह्याचं्या संिािात— 
 

णशष्ट्य : ्िामी, अदिश्वासी लक्ष्मीस म्हिू िये. तुम्हासं म्हिाि.े 
 
नारर्द : आम्हासं का ंरे? 
 
णशष्ट्य : सागंतो ऐका. िाहाडास िोरास अदिश्वासी म्हिाि.े तुम्ही िाहाडिोर याकदरता तुम्हासं 

अदिश्वासी म्हिाि.े 
 
नारर्द : अरे मूखा, ऐसे बोलों िये. उगलाि ऐस. 
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दििोिािे ्िपाप व्यमतीच्या मािदसक ि बौदद्धक पातळीिर अिलंबिू असते. जीििात दिदिध 
प्रकारिी दिसंगती आढळते. ती िेमकी हेपाि ती हा्यकारक रीतीिे उदित समयी प्रकट करिे, 
कृदतउमतींतील दिसंगतीिा ्िोट करिे, हे भोितालच्या जिसमुिायालाि िव्हे, तर प्रत्यक्ष दििोिदिषय 
ठरिाऱ्या व्यमतींिाही गमतीिे िाटते. तशा रीतीिे ते उघड करिे हे श्रेष्ठ दििोिकारािे उदद्दष्ट असते. दििके 
ि भाििा या िोन्सहींिा आिाहि कपाि दिमधळ हा्य िुलदििारे प्रसंग प्रतापचसह राजाचं्या िाटकातं 
आढळतात. उषाकल्याि या िाटकािा िायक अदिरुद्ध दििुषकाला – आपफया – दमत्राला आपली दप्रया 
उषा दहच्या आठििींिी आपली दिरहाि्था कशी िु्सह झाली आहे, हे पुन्सहापनु्सहा सागंतो. तेव्हा दििूषक 
त्याला दििारतो, ‘तुला ती कुठे भेटली?’ 

 
अणनरुद्ध : दतला मला ्िप्िामध्ये योग घडला; परंतु गािं सींि िािं हे काहीदि मला ठािुकें  िाही. 
 
णवरू्दषक : सख्या, तंू मोठा िैिािा. जागराि्थेंत उत्तम दस्रया भोदगतोस. ्िप्िातंही उत्तम स्री 

भोदगली. िैि माझें जोरािर. जागतृ िशेंत िार िागंफया दस्रयेिा सहिास दमळाला. 
्िप्िात तरी दिव्य स्रीिा योग घडेल कीं म्हििू चिदतता प्रत्यही कुरुपीि ्िप्िात भेटते. 
त्या दस्रयेिे पाप लक्षि सागंतो. ऐक— 
 
िखंेडासम िंतपंल्मत दिलसे िासादस सामान्सयता । 
धल्म्मलाकृदत दिव्िपल्लि तश ेतैसी धरी मान्सयता ॥ 
डोळे पक्वपटोल िो कुि दजिे ते लंबलंुबधूोपमा । 
ऐसी बाईल ज्यादस होईल तदर रामाय त्म ैिमः ॥ 

 
आपफया दमत्रािा – अदिरुद्धािा – मि्ताप जरा कमी व्हािा ि त्यािे मिोदििोिि व्हाि,े म्हिूि 

दििुषकािे सादंगतलेली व्यथा ही साऱ्या जिसामान्सयािीि व्यथा असते. पौरादिक कथातूंि 
िारिमुिीसारख्या भगिद भमताच्या अिेक कथा आहेत. दत्रभिुिात सहज सिंार असफयामुळे दिरदिराळ्या 
्थलकालव्यमतींसंबधंी िाता िेिे, कलह िा कलागत लाििे, मत्सर जागृत करिे ि त्रय्थाप्रमािे गंमत 
पाहािे हा त्यािा ्थादयभाि आहे. तंजािरी िाटकातं बहुतेक दठकािी त्यािा उल्लेख किंहणप्रय या 
दिशषेिासह केला जातो. पावफती-कल्याि या िाटकात िारि हा दशि ि दिष्ट्िू यांमध्ये भाडंि लाििू गंमत 
पहािी म्हििू दहमालयाला म्हितो— 

 
नारर्द : दहमालया, तुझे कन्सयारत्ि सुििध जो श्रीहरी त्यासी दमळाि.े 
 
णहमािंय : ्िामी, आपि बोलता ते यथाथधि. परंतु म्या परमेश्वरास कन्सयारत्ि समपाि ेऐसें दिधादरले 

आहे. कुमारीिा तैसा दृढदििय आहे. या्ति आपि िया करािी. 
 
नारर्द : सिा िमधकारी कुिेशादधकारी । दिराजेदिधारी तिू जे दिकारी ॥ 

दििहाप्रकारी जगदद्वप्रकारी । रतिातंकारी ि तंू अदंगकारी ॥ 
 

दशिािी न्सयूिे सागंिाऱ्या िारिािा कंुभोिर या दशिगिाला राग येतो ि तो दशिमदहमा सागंतो— 
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कुां भोर्दर : ईशे् ाि महेश ज्यास म्हिती ििेातं शास्त्ातंरी । 
जो भतेूश उमापदत पशुपती सिध् संता ंघरी ॥ 
कामारी आदि कालकाल दत्रपुदे्वष्टाधंकारी महा । 
अष्टाला दशिमूर्मत भषूि िव्हे कैसा परंज्योदत हा ॥ 

 
दशिािा हा गौरि ऐकूि िारि दिष्ट्िूिे महात्म्य सागंतो— 

 
नारर्द : जो दिश्वंभर दिश्वरुपदह हृषीकेशः ्िभ ूश्रीहरी । 

श्रीिारायि िासुिेि म्हिुिी अन्सिथध िामें धरी ॥ 
साक्षी जो पुरुषोत्तमाध्य परता दित्तिेत्य िगाहुिी । 
तोदि ब्रह्म जगी िसेदि िुसरा उत्कृष्ट की त्याहुिी ॥ 

 
दशिगि ि िारि याचं्या या िािातूि िदक्षिेत शिै ि िैष्ट्िि याचं्या तीव्र भाििािें दित्रि 

दििोिपापािे दितंडिाि करििू िाखदिले आहे. त्यािा शिेट दहमालयाच्या तोंडूि करदिला आहे. ‘हदरहर 
िोघेदह येक’. ‘जो कदरत भेि यहीं ते केिळ पापात्मक’ असे ्पष्ट सागंूि सामान्सयािें अ्ाि िूर करण्यािा 
प्रयत्ि केला आहे. 

 
तंजािर मराठी भाषेिे व्याकरि ि भाषादिशषे व्याकरि : तंजािरी िाटकातंील भाषेिे ्िपाप 

व्याकरिदृष्ट्ट्या सोळाव्या— सतराव्या शतकातील मराठीच्या (महाराष्ट्रातील) िळिािे सामान्सयतः 
आढळते. काही प्रत्यय काही िादक्षिात्या भाषाचं्या लकबीिी िाके्क चकिा काही िादक्षिात्या भाषातंील शद्ब 
यािंा उपयोग केलेला दिसतो. 

 
प्रथम पुरुषी एकिििी सिधिाम ‘मी’ िे दद्वदतयान्सत ि ितुथधन्सत पाप मज, मला आम्हासं आम्हातें असे 

ि ‘तू’ ि े‘तुज’ तुम्हासं, तुम्हातें असे दिसते. 
 
‘मी’ िे तृतीयान्सत दिभमतीपाप ‘म्या’ं ि ‘तू’ िे ‘त्िा’ ‘ता’ं असे आढळते. पंिमन्सत प्रत्यय ऊि हा 

बहुशः ‘कि’ शद्बयोगी अव्ययासारखा उपयोग आळढतो. ‘आिंिेकि’ ‘सतंोषेंऊि’ यािा अथध आिंिे कपाि, 
संतोषे कपाि (सतंोषािे) असा होतो. ‘पासाि’ हा पिंमीिा प्रत्यय ‘पासूि’ ह्या अथी आढळतो. 

 
मराठी बखरीत आढळिारा भदिष्ट्यिशधक प्रत्यय ‘ऊि’ तशाि अथािे दक्रयापक्षािंा जोडलेला 

आढळतो. ‘जाऊिजाऊ’ या अथी ‘कपाि’— ‘कपा’ इ. इ. 
 
महाप्राि ‘ह’ िा उच्चार व्यजंिातूि गाळण्यािी प्रिृत्ती आढळते. म्हिाली— मिाली. झाला— 

जाला. 
 
‘य’ ‘ि’ िा उपयोग : िळे— येळ; एक— येक; ओठ— िोठ. ‘्’— िा ‘स’. ्ळ— ‘सळ’. 
 
‘ळ’ िा उपयोग ‘ल’ ि ‘ळ’ या िोन्सही ििासाठी अथधभेि दििारात ि घेता केलेला आढळतो. ही िक 

लेखदिकािी असण्यािी शमयता डािलता येत िाही. 
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तांजावरी मराठीचे भाषाणवशेष 
 

(३) र्दाणक्षिात्याांच्या मराठी भाषेतीिं वाक प्रयोग 
 
प्रत्येक भादषक िुसरी भाषा आपफया भाषेप्रमािे बोलतो. िादक्षिात्यािंी मराठी भाषा बोलतािा 

पुढील िाक प्रयोग केलेले आहेत :— 
 
‘जे िाटक िाििाि ेम्हिूि योदजलें  की तेंि िाटक िाििाि ेम्हिििू सभ्यािंा दियोग झाला.’ 
 
कोि की आमच्या धण्यास दिग्रह कपाि िेिेंद्रास दिजपि िेिार? 
िेिही कायकी यत्िप्रयत्िास लागले आहेत. 
अद्यादप श्रीगुरु आले नाहीत की म्हिउणन चिता करीत असता.ं 
पूिी गिपदत व्रत केल्याकणरता त्यािे पुत्र व्हाियादिदमत्त. 
अरे, तो काय साांणगतिंें  रे? 
लक्ष्मी िेिीस तरी कोप आणििंा की. 
‘भालंिंद्र’ ऐिजी िालिंद्र. 
‘्’ ि ‘श’ ऐिजी ‘स’. ्ळ > सळ. शदश > शसी— ‘सशषा ंसः’. हेमिंद्र. 
‘त्िा’ं ऐिजी ‘ता’ं. 
कोि की या तपोििीं बोदलफयासारखें दिसतो. (मोणहनी-महेश पणरिय). 
शकंराला = शकंर + आला(हणरहर णविंास). 
गंुडोिराला = गंुडोिर + आला (ततै्रि). 
कंिुमयाला = कंिुकी + आला (ततै्रि). 

 
स्वाणमनी दिभधयेंकपाि बोलतो. (ततै्रि) ्िामीसी; ्िामीसंगे. 
शिीमुखीिी िामय ऐकूि (प्रभावती पणरिय). 
प्रभािती िामय आकिूधि आपफयाला तगाि लागली (प्रभािती पदरिय). 
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प्रकरि ६ वे 
 

तांजावरी नाटकाांतीिं काव्य 
 

(१) काव्य णवचार 
 
ही िाटके प्रामुख्यािे पद्यात्मक असफयामुळे त्यातंील काव्य्िपापािा दििार आिश्यक ठरतो. ह्या 

पद्यात्मक ्िपापाति िाट्यि्तू ही आकारत असफयामुळे ही पद्यरििा बहुताशंी कथिात्मक आहे. त्यामुंळे 
त्यातील काही पिे तर गद्यात्मकि िाटतात; परंतु सामान्सयतः ही रििा सुगम ि ओघिती भाषेत आहे. 
कथिािा ओघ खंदडत होिार िाही, अशी सुबोध पिे ि श्लोक दिदिध रसािंी पदरपूिध असे आढळतात. ही 
काव्ये अथालंकार ि शद्बालंकारािंी सुशोदभत झालेली दिसतात. उिा. ‘मोणहनी महेश पणरिय’ ह्या 
िाटकातील मोदहिीिे ििधि— 

 
(१) कंिदलत आिंिें कपाि मंिमोदहिी िदंिताती सकलमुदििृिं 
 
(२) राजहंस गमिा ते । राजीिोपमा िेंत्री ते । 

राजमुखी शोभता ते । रमारमिी ते ॥ 
कलकंठी मृिुिििी । क्तूरीदतलक धरुिी । 
अदलकुल िीलििेी । अंबजुपािी ते ॥ 

 
‘सीता कल्याि’ ह्या िाटकातील दिमुकफया रामािे िशधि दृमयत्ययकारक आहे :— 

 
दिमिें िापबाि सुंिर हाती पाठी दिमिा भाता । 
िाि मंदिर दिमिा िाले चसिुर तैसा । 
िचक्ष दु्यमल्ण्हदतसम सुमदिमदंडत । 
दिमिी माळि दिमल झळकत । 
काकपक्षधर कोिळा िषे पामशासि मदि सािळा । 
धाकटा भाऊ गुिागळा सिें ज्या किकप्रभ लाभला ॥ 

 
असे लोभसिािें रामिशधि येथें घडते. 
 
‘उषाकल्याि’ िाटकात सादतकािे िीरोदित भाषि वीररसाचा प्रत्यय आिूि िेिारे आहे :— 

 
उडिुिी ििुजािंी उत्तमागंें शरािंी । 
भदरि िगर त्याचं्या शोदिताच्या पुरािंी ॥ 
त्िदरत कदरि आता सत्यिाम पुरी हे । 
दिरखुि जि माझी संगरीं िातुरी हे ॥ 
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या तंजािरी िाटकातं शृगंार, िीर, हा्य आदि काही दठकािी अद भतु रसात्मक रििा पे्रमदिव्हल 
आहे. स्री, दतजसाठी केलेले अिेक दिरहोपिार, दिरहयातिािें ि भािल््थतीिे ििधि आदि मीलि ह्यािंी 
दित्रिे िागंली केली आहेत; त्यािंा गाभा सं्कृत काव्य िाटकातंील आहे तरीही हृिय आहे. 

 
उिा. ‘सीताकल्याि’ ह्या िाटकात असा प्रसंग दितारला आहे. सीतेला ्िप्िात रामािे येऊि 

सादंगतले, ‘मीि तो अज, अिंत, ब्रह्म आदि तंूि माझी युगायुंगींिी कातंा’. हे ऐकफयािर सीतेला धन्सय 
िाटले, पि ती म्हिते रामाशी एकपाप व्हािसेे िाटताि ‘पादपिी असभंाििा’ मिात डोकािली अन् दतिे 
माझी बुद्धी िोरली की, हा राम तर िशरथकौसफयेिा पुत्र! हा कुठला अज आदि अिंत? तरीही राम 
डोळ्यापंढूुि हलेिा. दजकडे दतकडे दतला रामािाि भास होऊ लागला. 

 
तमालतरुतामसीरजिी त्या िभा तो यिा । 
दहमाशुं मुखी गोत्रािन्समदिही िेखतें तोयिा ॥ 
समागम गमे तिा रमि रामिामा युिा । 
अभालदह पडेल तो दिसर राम रामादजिा ॥ 

 
अशा ध्यासािे ‘िडे लागले दित्ता । िधे िुसरा िाही.’ 

सीतेिे पापििि कदरतािा किीिी शब्िशमती दिशषे प्रभािी होते. 
 

सुंिरी जिकिंदििी येते इंिीिराक्षी हे । 
इंदिरादि गुिमंदिर जे चसधुरगदत सुखचसधूि पाहे । 
चसिूरसीमंतीं सुंिर भदरलासे चििुप्राधरदतिृिं जी पुढा ं
इंिुलािण्यचििक िििारचिि दजिें ्िच््ािं ििोंढा ॥ 

 
प्रतापचसह राजाचं्या ‘ययाणतचणरत्र’ िाटकात ययातीिे िेियािीला पादहले आदि त्याला 

दतच्यादििा जीिि असह्य झाले. िदं्राला पाहूि तो दििूषकाला (दमत्राला) म्हितो— 
 

दिषदिधी गमी होता दिषकंठािे दशरी िसे पाहे । 
िासुदकिा सहिास रात्रीं िीसही तयामुळे आहे ॥ 
दगळुदि उगदिला जो राहूिे पिधकाळीं । 
दिखतदर यततूसी माखले सिध काळीं ॥ 
दिसत जलजचबबी यासाठीं श्यामरेखा । 
इहामृग म्हििें तें भ्रादंत अत्यतं िेखा ॥ 

 
अशी दिरहमलान्सत ल््थती िर्मिली आहे. 
 
ह्याि िाटकात रागािलेफया शुक्रािायांिे दित्र तर दित्रिशी ि प्रत्ययकारी आहे. त्यातील शब्िािंा 

िाि, उच्चार ‘िंड’ ‘अकाडं ताडंि’ ‘कफपातं’ अशा अन्सिथधक शब्िातं क्रोध भाििेिा आदिष्ट्कार होतो. 
 

झाला िंड अकाडंताडंि दशरीं दिदु्यल्लतापात कीं । 
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आला कफपत अफपकाल गदतिें कफपातं उत्पात कीं ॥ 
मोठा काम मिोरथािधि यथा तत्थय्ियें आटला । 
येता ंिेखुदि शुक्र िाहुषमिीं हा भाि पैं िाटला ॥ 

 
ययातीिे शर्ममषे्ठशी गाधंिधदििाह गुप्तपिे केफयािी िाता कळफयाबरोबर शुक्रािायाला रागािे येतािा 

पाहूि ययातीला तसे िाटले. 
 
सं्कृत िाटकातं तपोििािे दित्रि करतािा तपिया करिाऱ्या ऋषींच्या तप :— सामथयामुळे 

रािातील पशुपक्षी आपापले िैर दिसपाि पे्रमभािािे िािंतािा आढळफयािे ििधि अिेक दठकािी आले 
आहे. उिा. शाकंुतलातील कण्िाश्रम, त्या ििधिाप्रमािेि— 

 
शरभेंद्र उिध  सरिोजी राजाचं्या ‘महेश-मोदहिी पदरिय’ यामधील हे तपोिि :— 

 
हदरि शृगंतळें हदर खाजिी । 
ििि तोदह ल््थर मुख ल््थर िाखिी । 
उरगमंुगुसयुयवम पर्परें 
ससुख खेळती उंदिर माजंरें ॥ 

 
अशा सुगम भाषेतील अथधपूिध काव्ये मिोहर िाटतात; तर काही दठकािी भिभतूीच्या [मालतीमाधि : 

भिभदूत] मालतीमाधिातील ध्िन्सयिुकारी शब्ियोजिेिी आठिि पढुील िूर्मिकेत होते. ििधि जलक्रीडेिे 
आहे. 

 
अदतदिकटतर युगलघदटत पिव्रततती दमदळत 
बहु दिरदपिर दशखर पत िदत्त सुरदभ दिकि कुसुम 
दिियगलिदमत्तमधु मधुरतर मलयदगदरकुहर िलि दिजिल 
दिजहृिय गजकुमुि कमलिय पदरदश्रदलत दशदशर तर िादरगोिािरी 
माघारीं उतरुिी गौरीहर पर्परें पे्रमपुर्सरें पदरगृहीत 
सुरासुरादिकीं स्रीपुरुषदिकर पदरिाराबरोबरी दिरकाडंीप्रभदृत 
िादरक्रीडासाधिभरें िििियि हृियोिरीं सुकुमारीं ि कलेिरीं 
सुभार धरुदि िादरभार करीत असता ....... 

 
अशी सं्कृतप्रिुर भाषा सरिोजीच्या ‘मोदहिी महेश पदरियात’ आढळते. 

 
(२) छांर्द णवचार 

 
तंजािरी िाटकातं सगंीत, िृत्य ि िाट्य यािंा दत्रििेी संगम आहे. त्यातंील संगीत हे िादक्षिात्य 

रागतालात गंुिलेले आहे. या िाटकातंील पद्याशं (धु्रिा) हा ‘िपा’ ऊिध  पिे ि दिदिध िृते्त यािंी संपन्न 
झाला आहे. 
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पद्यािा दििार करता ‘दअदत िृत्तं तु काव्य्य शरीरं पदरकीर्मततम्’ िृत्त हे काव्यशरीर असते. त्यामुळे 
आशयाला रेखीिपिा येतो. प्रदतभाितं किींिी आशयािुसार िृत्तािंी योजिा केलेली आढळते. कदिकुलगुरु 
कादलिास यािे ‘मेघिूत’ या आपफया श्रेष्ठ खंडकाव्यात ‘मंिाक्रातंा’ या िृत्तािी योजिा केली आहे. 
दिरहभाििा व्यमत करण्यासाठी मंिाक्रातंा हे िृत्त अन्सिथधक ठरते, म्हिूिि कादलिासािे ह्या िृत्तात मेघिूत 
हे काव्य रिले. आशयािुिती काव्यलेखिाला उदित रििासौष्ठि लाभले, तर काव्य हृियंगम होते. 
यासाठीि किीला ्ंिःशास्रात गती असिे आिश्यक ठरते. दििोष काव्यरििा त्यामुळे शमय होते. 

 
तंजािरच्या भोसले राजािंी दलदहलेफया मराठी िाटकातंील पद्यरििेिा दििार येथे प्र्तुत आहे. 

शाहराज ऊिध  शहाजीराजािंी आपफया िाट्यकृतींमध्ये पद्यािा बहुताशं ‘िपा’ ऊिध  पिे दिदिध रागातं 
गंुिलेली आहेत. िाटकाचं्या आरंभी गिेशििंि, सर्ितीप्राथधिा इत्यािी इष्ट िेितािें आिाहि करतािा 
भजंुगप्रयात, उपेंद्रिज्रा, अिुष्टुभ् यािंी योजिा केलेली आढळते. 

 
िदंितो महद भतु िेिता । अधधतिुश्री पुरुषाथधसंयुता । 
एक पाश्वध व्याघ्र िमांन्सयकिकाबंरा । िाम पाश्वध िीलकेश सव्य जटाधरा । 
 

अशी अधधसमिृत्तरििा [्ंिोरििा : मा. त्र्य.ं पटिधधि, किाटक पल्ब्लचशग हाऊस, मुंबई-२ (१९३७).] कुठे कुठे 
आढळते. 

 
पंदडत किींिी मराठीत सं् कृताप्रमािे महाकाव्य रििेिा उद्योग केला. त्यापंैकी रघुिाथ पदंडत, 

अिंत तिय, माधि्िामी मेरुकिी, दिरंजि माधि इत्यािी किी तंजािर ि आसपासच्या भागात काही 
काल िा्तव्य कपाि होते. त्यािंी आपफया काव्यातं दिदिध िृत्तािंा, शब्िालंकार ि अथालंकार यािंा 
उपयोग केला होता. त्याचं्या काव्यािा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष सं्कार राजे प्रतापचसह ि शरभेंद्र याचं्यािर 
झाला. त्यािा प्रत्यय त्याचं्या िाट्यकृतीतील पद्यातं जािितो. त्याचं्या िाट्यकृतीत रागिारीतील पिे 
(िपा) आहेत. परंतु त्याचं्या बरोबरीिे शािूधलदिक्रीदडत, दशखदरिी, चिडी. बसंतदतलका, कामिा, 
इंद्रिज्रा, मादलिी, दु्रतदिलंदबत इत्यािी िृत्तािंा उपयोग समथधपिे केलेला आढळतो. 

 
प्रतापचसह राजाचं्या ‘पाणरजात नाटक’ या गं्रथात िाटककारािा पदरिय पे्रक्षकािंा कपाि 

िेण्यासाठी प्र्ताििेत पढुील श्लोक शादृध लदिक्रीदडत िृत्तात आला आहे :— 
 
धैये मेरुसमाि िीयध जलदध शौये महेन्सद्रापरी । 
औिाये जिुं राजराज िुसरा सत्योल्मत धमापरी ॥ 
सौंिये सुमसायकासदृश हा शभं ूियेिें पहा । 
तो जािा िृपचसह भोंसलमदि भषूाकृती राम हा ॥ 
 

हे ििधि िाितािा रघुिाथ पदंडताच्या ‘र्दमयांती स्वयांवरा’तील िळराजािे ििधि ्मरते :— 
 

जो धैये धरसा सहस्रकरसा तेजें तमा िूरसा । 
जो रत्िाकरसा गभीर दशरसा भपूा ंयशें हारसा ॥ 
्ाता जो सरसािलाि सरसामंाझारी श्रृंगारसा । 
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शोभे तामरसाक्ष िळ रसािाथ ्तिू ंिारसा ॥ 
 

रघुनार्थ पांणडत–र्दमयांती–स्वयांवरः [िमयतंी-्ियंिर : रघुिाथ पंदडत – सपंा. अ. का. दप्रयोळकर, पृ.] १७ 
 

‘उषाकल्याि’ या िाटकात िाटकािी िादयका बािासुरािी कन्सया उषा, दप्रयसखी दित्रलेखा, हीस 
आपफयाला पडलेले ्िप्ि सागंते, त्या िृत्तातंािा पढुील श्लोक— 

 
पलंगी कुरंगी सुिेत्री ्िधामी । सुदिद्रासमुद्रातं मयविा तिा मी । 
्ियें राहता ंसाहसी कातं पाही । सये पातला तातंडी त्यािे ठाई ॥ 
 

या पद्यातील यमके ि अिुप्रास यािंी रंगत ही ‘असा पक्षी लक्षी बहु दिहगलक्षीं ि दमळतां’ चकिा ‘ि 
रंजे कारंजें, दिरखुदि, ििीिें ििििीं’ या रघुिाथ पंदडताचं्या [पी पी] काव्यपंमतीिे ्मरि कपाि िेते. 

 
शरभेन्सद्र ऊिध  सरिोजी राजे यािंीही आपफया िाट्यकृतीत पिे (िपा) ि दिदिध िृत्तात्मक रििा 

केली आहे. या िोघािंीही ‘िूर्मिका’ हा गद्यसदृश पद्यप्रकार यमकयुमत योदजला आहे. भरतमुिी गद्याला 
िूिध (भ १५/३५) म्हितात. पुढे गद्य टीकेला िूिी म्हिू लागले. िंतर दिदशष्ट प्रकारच्या गद्यरििेला 
‘िूर्मिका’ म्हटले जाऊ लागले. हा पद्यप्रकार गद्यपद्यात्मक असतो. पेशिकेालीि किी दिरंजि माधि यािंी 
हा पद्यप्रकार ‘सुभद्रािम्पू’ [सुभद्रािम्पू : दिरंजि माधि.] या काव्यात िापरला आहे. 
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प्रकरि ७ वे 
 

नाटककार शहाजीराजे 
(इ.स. १६८४–१७१॰) 

 
(१) शहाजीराजे–अणभनव भोज 

 
्त्रपती दशिाजी महाराजािें साित्र बंधू व्यंकोजीराजे ह्यािंी िायक राजािा पराभि कपाि इ.स. 

१६७४ त तंजािरिे राज्य घेतले; आदि इ.स. १६७६ त राज्यादभषेक केला. राज्यािी व्यि्था उत्तम प्रकारे 
लाििू व्यंकोजीराजािंी िहा िषें राज्य केफयािर आपले पुत्र शहाजी ह्याचं्या हाती राज्यकारभार (१६८४ 
साली) दिला. 

 
शहाजीराजािें राजकीय ि िाङ मयीि कतृधत्ि ह्यासंबधंी मादहती िेिारी बहुदिध साधिे उपलब्ध 

आहेत. त्यामुळे त्याचं्या संपन्न व्यल्मतत्िािे यथाथध िशधि घडते. समकालीि ि उत्तरकालीि पंदडतािंी ि 
किींिी शहाजी ि त्यािें िशंज राजािंी िदरते्र िा दिदशष्ट प्रसंगािर रिलेफया सं्कृत ि मराठी गं्रथातूंि ह्या 
राजािंी प्रदतमा आकारते. हे राजे रदसक आदि गुिग्राहक असफयामुळे त्यािंी िाङ मयीि ि कलात्मक 
प्रिृदत्त जोपासफया. कदि आदि दिद्वान् ह्यािंा आश्रय दिला. त्यािें सं्कृत, तादमळ, तेलगू, मराठी ि चहिी 
ह्या भाषािंर प्रभतु्ि होते. संगीत, िृत्य ि िाटक ह्या कलािें दिशषे ्ाि होते. त्यामुळे त्यािें िाङ मयीि 
कतृत्ि दिशषे महत्त्िािे आहे. िोळ ि िायक ह्या राजािंी आपफया राजिटीत दशफप, संगीत ि िृत्य ह्या 
कलािंा दिशषे पुर्कार केला. त्यािा प्रत्यय दििम्बरम् येथील िटराजािे िेिालय ि तंजािरिे 
बृहिीश्वरािे मंदिर येथे येतो. िटराज मंदिराच्या गोपुराच्या खाबंािर भरताच्या िाट्यशास्रात सादंगतलेफया 
िृत्याच्या १॰८ मुद्रा कोरलेफया आहेत, तर बृहिीश्वराच्या मंदिरात पदहफया मजफयािर ८१ मुद्रा 
आढळतात. कलेिे अदभजात ्िपाप असे जपले जोपासलेले आढळते. अशी ही तंजािरच्या आसमतंात 
रुजलेली परंपरा मराठे राजािंी समृद्ध केली. त्यात शहाजीराजािें िाि क्रमािे ि कतृधत्िािे प्रथम घ्याि े
लागते. िल्लिीदक्षतािे आपफया ‘धमध दिजयिम्पू’ ह्या गं्रथात शहाजीराजािंा ‘अदभिि भोज’ म्हटले आहे, ते 
समपधक िाटते. 

 
(२) शहाजीराजाांचे ग्रांर्थकतृफत्व 

 
शहाजीराजािंी सं्कृतमध्ये ‘चांद्रशेिर णविंास’ हे िृत्यिाट्य, ‘शब्र्दरत्नसमन्द्वयकोश’ हा 

शब्िकोश ि ‘शब्र्दार्थफसांग्रह’ कोश दलदहले. तेलगुमध्ये जिळजिळ एकिीस िृत्यिाटके ि मराठीत आठ 
िृत्यिाटके रदिली आहेत. मराठी िाटकािंी िाि े:— 

 
(१) गांगा-कावेरी सांवार्द नाटक 
(२) िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द नाटक 

(३) िंक्ष्मी-नारायि कल्याि 

(४) गोवधफनोद्वारि नाटक 



अनुक्रमणिका 
 

(५) पांचभाषाणविंास नाटक 

(६) हणरहरणविंास नाटक 

(७) सुभद्रापणरिय–र्दोन प्रती; तेिंगू णिंपीमध्ये; भाषा मराठी 

(८) मृत्युांजय णचरांजीव 

(९) णवश्वातीत णविंास (लहर्दी भाषेत णिंणहिेंिें) 

(१०) राध बनसीधर णविंास नाटक (लहर्दी भाषेत णिंणहिेंिंी) 
 

या िाटकापंकैी ‘िंक्ष्मीनारायि कल्याि’, ‘पांचभाषाणविंास’ ि ‘सुभद्रापणरिय’ ही तीि दििाह िाटके 
आहेत; ‘गांगा-कावेरी सांवार्द’ ि ‘िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द’ ही अिुक्रमे दशि ि दिष्ट्िु याचं्या सपत्िीिे 
श्रेष्ठत्िाबद्दल झालेले संघषध; ‘गोवधफनोद्वारि’ हा कृष्ट्ििदरत्रातील कृष्ट्िमाहात्म्यिशधक प्रसंग; तर 
‘हणरहरणविंास’ ह्या िाटकात दशि आदि दिष्ट्िु यािें तुफयबलत्ि, ‘मृत्युांजयणचरांजीव’ मध्ये दशिकृपेिे 
दिरंजीि झालेला माकंडेय िाखदिला आहे. आशयाच्या दृष्टीिे ही ्थूल िगधिारी करता येईल. ह्या 
िाटकापंैकी ‘सुभद्रापणरिय’ ह्या िाटकाच्या क्रमाकं ५५३ [िोन्सही प्रती क्र. ५५३ ि क्र. २२७४ तेलग ू दलपी िापपाि मराठी 

दलदहलेफया आहेत. त्यािें दलप्यंतर मी कपाि घेतले.] मध्ये कोिाही लेखकािा िामदििेश िाही; परंतु क्रमाकं २५७४ 
[िोन्सही प्रती क्र. ५५३ ि क्र. २२७४ तेलगू दलपी िापपाि मराठी दलदहलेफया आहेत. त्यािें दलप्यंतर मी कपाि घेतले.] मध्ये प्रथम ‘भोसले 
शाहराज भपूतीस मंगळ’ असा उल्लखे आढळतो; िंतर ‘इदतश्रीमत भोंसलकुल । शरिराज दिरदित’ असा 
शरभेंद्र राजािा उल्लखे िाटककता िा लेखक म्हिूि येतो. सुरुिातीच्या मंगलािरिातही ‘सुभद्राकफयाि 
िाटक सरिोजीराजकृतं महाराष्ट्र भाषा दलख्यते’ असा उल्लखे आढळतो. तरीही हे िाटक शहाजी 
राजािेंि असाि,े असे अंतगधत रििेिपाि दिदित करता येते. ह्याच्या उलट ‘सुभद्रापणरिया’ प्रमािेि 
तेलगू दलपीत असलेले ‘प्रभावतीपणरिय’ हे िाटक शरभेंद्र राजािें असूि सर्िती महाल, गं्रथालयाच्या 
मुदद्रत गं्रथसूिीमध्ये ते शहाजीराजाचं्या िािािर घातफयािे आढळते. 

 
(३) पल्लकी सेवा प्रबांधम् [Pallaki Seva Prabhandham : Telugu opera of Shahaji Maharajah. Ed. P. Samamoorthy, The 

Indian Music Publishing House, Madras.] व इतर तेिंगू नाटके 
 
शहाजीराजािंी अिेक मराठी ि तेलगू िृत्यिाटके दलदहली. ‘शकंर पल्लकी सेिा प्रबधंम्’ ि ‘दिष्ट्ि ु

पल्लकी सेिा प्रबधंम्’ ही िोि तेलगू भाषेत शहाजीिे दलदहलेली उत्कृष्ट िृत्यिाटके आहेत. त्यातंील ‘शांकर 
पल्लकी’ िे प्रयोग उत्सिप्रसंगी, गेली िोिश े िष े दतरुिरुर, दज. तंजािर येथे होत आहेत. प्रयोगाच्या 
खिासाठी १० ‘िळेी’ (Velis) जमीि लाििू दिली आहे. 

 
ह्या िाटकािी भाषा प्रौढ तेलगू असूि लेखकािी शब्िसंपिा संपन्न आहे. गािी साधी ि रसािुकूल 

आहेत. काही लोकगीतािंाही समािशे त्यात केला आहे. काही काहीतील अंत्य यमकािंा श्रििसुभग 
उपयोग – ‘लादल ललय्य लाली’ (गीत १९) लक्षिीय आहे. शकंराला िेण्यासाठी आिलेफया रत्िजदडत. 
शृगंारलेफया पालखीिे भरघोस आदि दित्रिशी ििधि, पािधतीच्या अंलकारांिे ि रत्िािें ििधि राजिैभिािी 
साक्ष िेिारे आहे. िाजुक भािभाििा आदि उच्च दििारािें िशधि िाटकात घडते. ह्या िाटकात २२ िपा 
चकिा कथिगीते पिे, २१ श्लोक, १ िरू्मिका, ८ काडंपद्य, १ शीसपद्य, २ उत्पलमाला, ३ िंपकमाला, ४ 
दद्वपिा, २ पदे्य आढळतात. 
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‘दतरुिरुर’ येथील मदंिरात कमलाम्बा ही ईशान्सय दिशलेा अदभमुखी होऊि ईश्वरािी प्राप्ती व्हािी 
म्हिूि प्राथधिा करीत असलेली दिसते. 

 
िाटकािी सुरिात गिेशस्तुतीने होते. ईश्वराच्या दिरहािे व्याकुल झालेली पािधती आपफया 

सख्यािंा परमेश्वराला (िरबारात बसलेफया) बोलाििू आिण्यािी दििंती करते. त्या पर्पराशंी ििा 
करतात. मग गंगा, शकंराच्या हातातील मृग, साप, िदं्र यापंकैी कुिाच्यामािध त दिरोप पाठिािा ह्यादिषयी 
दििार कपाि यापंैकी कोिीि योयवय िाही म्हिूि त्या ्ितःि िोि गीतामंध्ये शकंरािी ्तुती कपाि 
आपफया मदैत्रिीिी – पािधतीिी दििंती सागंतात. परमेश्वर पालखी सज्ज कराियास सागंतो ि दिघतो. 
पालखीच्या भोयािें गीत हे साधे पि प्रसन्न गीत आहे. शकंर पोितात. पािधती अदधरतेिे िाट पहाते. सिध िेि 
येतात. शकंराला ििंि करतात. ‘पंतुिराळी’ रागात मंगलगाि म्हितात. (Ed, P. Samamoorthy) 

 
संप्रिायाप्रमािे शकंराला पतुंिराळी, सिरी पाि – तेिाराम आदि रामदक्रया (मध्ययुगीि) हे दप्रय 

राग आहेत. त्यात ४ पिे आहेत. 
 
शहाजीराजािंी उपरोमत तेलगू िाटकादंशिाय आिखी दलदहलेली िाटके याप्रमािे आहेत : 

भमतित्सलदिलास िाटकम्, पािधतीपदरियम्, रदतकफयािम्, शदिपुरंिरिाटकम्, 
श्रीकृष्ट्िदिलासिाटकम्, रामपट्टादभषेक, रुल्ममिी-सत्यभामासंिािम्, दिघ्िेश्वर कफयािम्, 
त्यागराजदििोिदित्रप्रबधंम्, सीताकफयािम्, इत्यािी इत्यािी बािीस िाटके (लेखक त्यािंा यक्षगािे 
म्हितो) आहेत. असे साममूती यािंी म्हटले आहे. दशिाय भल्मतपर पन्नास पिे, िोिीस, शृगंारपर 
एकशतेीि, िैरायवयपर िऊ, हा्यकारक िौिा अशी जिळजिळ िीदतपर िोिशतेीि पिे दलदहली आहेत. 

 
तामीळमध्ये ज्या प्रकारिी प्रबंधरििा केली जाते, त्याहूि िगेळ्या प्रकारिी रििा शहाजीराजािंी 

आहे, असे त्ािें मत आहे. त्यािें शकंरपल्लकी सेिा प्रबंधम्, दिष्ट्िुपल्लकी सेिा प्रबंधम्, पंिरात्र ि 
शकंरकाली िटि िाि महािाटक चकिा त्यागराज दििोिदित्र हे िारही प्रबंध त्यातंील िाट्य संगीत, िृत्य 
ि सादहत्य यािंा मिो् संगम असफयामुळे लक्षिीय आहेत. दित्रदिबधं ही िादिन्सयपूिध रििा आहे. त्यात 
अदभजात िृत्यसंगीतातील ििििीि पापािंा आदिष्ट्कार आढळतो. त्यागेशदििोि दित्र प्रबंध या िाटकािी 
कथाि्तू अशी आहे. भद्रकाली ही िादयका आपफया श्रेष्ठ िृत्यिैपणु्याबद्दल अत्यंत गिादभमािी असते. 
त्यागेशाला ती िृत्यािे आव्हाि िेते. तेव्हा श्वेतारण्यिासी त्यागेश िटराजाच्या पापािे येऊि उत्कृष्ट िृत्य 
कपाि दतिा गिधपदरहार करतो. या िाटकात भद्रकाली ि त्यागेश यािंा िेििाट्य (िृत्य) राजिाट्य ि 
िेशिाट्य यासंबधंी िािदििाि ि त्या दिदमत्तािे संगीत ि सादहत्यािे दिदिध प्रकार योदजले आहेत. त्यात 
दिद्वत प्रश्रलीलािपा, भािलीलािपा, प्रबधंलीलािपा इत्यािी अिेक िपंािी संगीतमालाि गंुिली आहे. 
शहाजीराजे हे त्यागेशभमत होते. त्यामुळे हा प्रबधं रितािा संगीत, िृत्य ि िाट्यातील दिदिध प्रकारािंा 
कौशफयपूिध उपयोग त्यािंी व्युत्पन्नता दिशि करतो. 

 
शहाजीराजािंी सं्कृतमध्ये दलदहलेले सं्कृत िाटक ‘िंद्रशखेर दिलास िाटकम्’ [‘िंद्रशखेर दिलास 

िाटकम्’] यािेही संदिधािक, गद्य ि संगीत ि एकंिर ्िपाप त्याचं्या मराठी ि तेलग ूिाटकासंारखे आहे. 
त्यािंी ते ‘यक्षगािात्मकम्’ म्हटले आहे. त्यातील प्र्ताििा, मंगलािरि, इष्ट िेितािंी ्तुती, कंिकुी, 
त्यािे दििोिी भाषि, िपा, त्यािें रागताल, ितधिासाठी आलेफया िेिागंिािें पापििधि इत्यािी इत्यािी 
मराठी िाटकापं्रमािेि आहे. भरतिामयप्राय ‘मंगलम्’ झाफयािर ्ििाममुद्रा पुढीलप्रमािे आहे : “इदत 
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श्रीमद भोसलकुलाम्बदुधसुधाकर श्रीशाहराजदिरदित िन्सद्रशखेरदिलासमहािाटक सकलरदसक 
दिद्वज्जिप्रीतये सकलश्रयेसे श्रीत्यागेशसाम्ब दशिापधिम्तु” 

 
त्याचं्या मराठी िाटकापं्रमािे हेही एकाकंी आहे. त्यातील सं्कृत भाषा सुगम ि ओघिती आहे. 

त्यािे कथािक समुद्रमंथिातूि आलेले हलाहल दिष, सिांच्या कफयािासाठी शकंरािे प्राशि कपाि कंठात 
ठेिले, म्हिूि त्याला ‘िीलकंठ’ िाि पडले. दिषािी िाहकता कमी व्हािी म्हिूि शकंरािे िदं्रकोर 
माथयािर घेतली, म्हििू ‘िदं्रशखेर’ हे अथधपूिध िाि प्रिारात आले. 

 
(४) नाटककार शहाजीराजे 

 
शहाजीराजाचं्या िाटकातंील मंगलािरि ि िाट्यपदरिय : 
 
शहाजीराजाचं्या सं् कृत, मराठी ि चहिी िाटकातंील मंगलािरि सामान्सयतः पुढीलप्रमािे 

शकंर्तुदत चकिा शकंर दिष्ट्िु्तुदत करिाऱ्या पि्िपापात आढळते. 
 

(राग िाट. ताल झंपा) 
 

जय पािधतीरमि । जय पन्नगाभरि ॥ 
जय सुरिुतिरि । जय िीितरि ॥ 
.................. ................. 
.................. ................. 
 

जय भिादि सहाय । जय िमः दशिाय ॥ जय जय ॥ 
 

पाि िाटकातं ह्या बारा िरिी पिािे चकिा काही ििीि िरिाचं्या अंतभािािे केलेले आढळते; ि तीि 
िाटकातं पुढील मंगलािरि आढळते : 

 
(राग िाट. ॥ तोडेम् ॥ ताल झंपा) 

 
जयजयदध गंभीर । जय सुरुदिराकार । 
जय सिल आधार । जय रघुिीर ॥ 
जय शामल शरीर । जय पाप दजतमार । 
........................................ 
जय जािकी कलत्र । जय तादरत गोत्र । 
......................................... 
......................................... 
जय करुिा दिशाल । जय भमतािुकूला ॥ जय जय ॥ 
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मंगलािरिािंतर दिघ्िहता गिेश, कदिप्रदतभापे्ररक िेिता सर्िती, परमेश्वर आदि दिष्ट्िू यािंी 
प्राथधिा सं्कृत ि मराठी श्लोकबद्ध रििेत आढऴते. शहाजीराजाचं्या आठही मराठी आदि सं्कृत ि चहिी 
िाटकातं ह्याि पद्धतीिे प्राथधिा केलेली आढळते. प्राथधिेिंतर श्रीगिेश िृत्य करीत रंगमंिािर येतो. ही प्रथा 
तादमळिाडमध्ये पाढ असलेफया ‘रे्थरुकुरू्थ’ (िीथीिाटक) ह्या िृत्यिाटकातूंि तंजािरच्या रंगभमूीिर आली 
असािी. कारि, िादक्षिात्य िृत्य-िाटकापंैकी यक्षगाि, कुदिपुडी िा इतर प्रकारातं गिेशपूजा िा ्तुदत 
पडद्याआडि करतात; परंतु ‘रे्थरुकुरू्थ’ िृत्यिाटकात िट हत्तीिी सोंड मुखािर िढििू िृत्य करीत येतो, 
सूत्रधार िा संगीतकार गीत म्हितात. गिेश ्थािापन्न होतो ि अिधक पूजा कदरतो. ‘थेरुकुथू’ मध्ये 
सूत्रधाराला ‘कट् टीकरि’ म्हितात. शहाजीराजाचं्या िाटकात ‘िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द’ मध्ये ‘कटी’ ि 
‘सूत्रधार’ िोन्सही शब्ि योदजले आहेत. 

 
(५) सूत्रधार 

 
शहाजीराजाचं्या िाटकातंील सूत्रधार हा सं्कृत िाटकातंील सूत्रधाराप्रमािे िाट्यि्तूिा आदि 

िाटककारािा पदरिय कपाि िेतो. पे्रक्षकािंी ्तुदत कदरतो. ‘रे्थरुकुरू्थ’ तील कट् टीकरि ि ‘यक्षगानाां’ 
तील भागित ह्यािेंि अिुकरि सूत्रधार कदरतो. त्याचं्याप्रमािेि तो पात्राशंी संिाि कदरतो, दिरदिराळ्या 
मिोभाििािें सदि्तर ििधि कदरतो. प्रत्येक पात्रािें आगमि ि दिगधमि श्लोक िा पिद्वारा गाऊि सागंतो. 
पात्राचं्या िृत्यादभियाच्या िळेी ‘सोल्लुकुट टु’ म्हिजे िृत्तािे बोल म्हितो. दिरदिराळे प्रिशे िा प्रसंग ह्यातंील 
िुि ेजोडतो. िाटकाचं्या िािंीपासूि भरतिामयापयधन्सत सूत्रधार रंगमंिािर उभा राहूि िाटकािे दियविशधि, 
संगीत, गद्यसंिाि ि दिरदिराळ्या प्रसंगी योयवय ती रसदिष्ट्पदत्त कुशलतेिे करीत असतो. 

 
(६) णवरू्दषक आणि णवनोर्द 

 
सूत्रधाराच्या प्रा्तादिकािंतर, सं्कृत िाटकातं दििोिदिर्ममतीसाठी योदजलेला ि िायकािा दमत्र 

म्हिूि उपल््थत असिारा दििूषक, तंजािरच्या िृत्यिाटकातं बहुपापी संिार करतािा आढळतो. तो 
दिििेक, दिरोप्या ि िोकर ह्या भदूमका करीत असतो. दशिाय िेिालयातंील अिकं, ज्योदतष पाहिारा, 
जन्समदटपि करिारा जोशी, खािाड, आगंतुक ब्राह्मि, बाष्ट्कळपंत, दिन्नािायध ि िोड्डािायध (दिन्न = लहाि; 
िोड् ड=मोठा) िडे्ािाकड्ा उड्ा मारीत िाित येिारा कंिुकीराय दििोिी, गुरुजिादंिषयी अिािरािे 
बोलिारे दशष्ट्य इत्यािी अिेक पाते्र दििोिदिर्ममतीसाठी योदजली आहेत. ह्या दििोिािे ्िपाप दिदिध 
प्रकारिे आहे. 

 
(७) अनेकभाषाणवर्द शहाजीराजे 

 
शहाजीराजािंा अिेक भाषा अिगत होत्या. मराठी ही मातृभाषा; सं्कृत ही अिेक कला ि 

शास्रभाडंारािी दकल्लीि म्हिूि त्या काळात दतच्या व्यासंगािी आिड; तेलगू ही त्या काळिी सां् कृदतक 
महत्त्ि पािलेली भाषा; तादमळ ही भोितालच्या लोकािंी भाषा ि व्रज चहिी ही उत्तरेशी िुिा जुळििारी 
अशी भाषा; ह्या सिध भाषातं गं्रथरििा करण्याएिढी पारंगतता ह्या राजाजिळ होती. ‘पांचभाषाणविंास’ हे 
िाटक त्या पाि भाषातं दलदहले आहे. ह्या िाटकािी कथाि्तू अशी— श्रीकृष्ट्िािर अिुरमत असलेफया 
िार राजकन्सया (१) काल्न्सतमती, द्रािीड राजकुमारी तामीळ भाषेत, (२) कलादिधी, आन्सध्र राजकुमारी 
तेलगु भाषेत, (३) कोदकलिािी, महाराष्ट्र राजकुमारी मराठी भाषेत आदि (४) सरसदशखामदि, उत्तरिेश 
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राजकुमारी चहिी भाषेत ह्या आपली पे्रमभाििा व्यमत करतात. कृष्ट्ि आदि सूत्रधार सं्कृतमध्ये बोलतात. 
सूत्रधार ि िेदल हे सिधभाषादिि असफयामुळे ते त्या तरुिींच्या भाििा कृष्ट्िाला सं्कृत भाषेत दिििेि 
करतात. सिध जिी ‘सं् कृतभादश्रत्य’ कृष्ट्ििेिािी प्राथधिा कदरतात ि त्यािंा कृष्ट्िाशी दििाह होतो. ह्या 
िाटकाच्या शिेटी शहाजीराजे आपला उल्लखे ‘श्रीमत्सकलभाषा कदितादििाहक भोंसलकुल शाहिायक 
दिरदितं पञ्चाक्षरीपापप्रिकारिं पञ्चििि त्यागेशकृपया पञ्चभाषादिलासमहािाटकं’ असा कदरतो. त्याचं्या 
‘श्रीिंक्ष्मीनारायि कल्याि’ ह्या िाटकात दिन्नािायध ि िोड डािायध ह्यािंा सिध संिाि तादमळ भाषेत आहे. 
‘मृत्यांजय णचरांजीव’ ह्या िाटकात मध्येि एखािे िामय तेलगूमध्ये आढळते. बहुतेक िाटकात दशि ि 
गिेश्तुतीपर श्लोक सं्कृतमध्ये आढळतात. ‘चांद्रशेिरणविंास’ हे िाटक संपूिधपिे सं्कृत भाषेत आहे; 
तर ‘णवश्वातीत णविंास’ आदि ‘राधा बनसीधर णविंास नाटक’ हीं िाटके चहिीत आहेत. शहाजीराजे हेि 
चहिी िाट्यसृष्टीिे जिक होत. 

 
(८) नाटकातीिं प्रमुि पाते्र 

 
शहाजीराजािंी ही सिध िाटके आिंिपयधिसायी आहेत. त्यातंील िादयकािंा प्रथम प्रिशे म्हिजे 

िशधिीय शरीरसौंियािे पुष्ट्कळसे सािेबंि ििधिि आढळते. उिा— 
 

राजहंसगमिा ते । राजीिपत्र िेत्री ते । 
राजमुखी शोभते ते । सभामिी ते । 
कलकंठी मृिु ििि । क्तुदर दतलक धरुदि । 
अदलकुल िीलििेी । अंबजुपािी ॥ 
जदर िोळी साडी िेसोिी । जि ेबाजुबंि लेअदुि । 
िर कन्सयकामिी ििंिीय जिी ॥ 
सािर शृगंार खािी । सकल सौंियध िािी । 
मोिें आली कदरराजगमिी मोरािािी ॥ 
 

िुसऱ्या गीतात— 
 
इंिुमुखीिे ्तिइभकंुभ जािु । 
मंिगतीिे चजदकते मिहंसगादमिी । 
कलकंठी कंजिा चजकी कन्सया िेते्रअूि । 
अदल िीलििेी चजकी अमृत आपले अधरािे ॥ 

 
ह्याि शब्िािंी लक्ष्मीिे दित्रि केलेले आढळते ि ह्याि रीतीिे दिष्ट्िसुमोर िृत्य करण्यासाठी 

बोलादिलेफया िृत्यागंिािें िशधि घडते. िरक एिढाि त्यािें कायध ‘ियि कटाक्ष चिधूदि मोहिी िियुिा 
जिा’ं हें लेखकाच्या लक्षात असते. म्हििू— 

 
मििास्रिेिता त्या सगंीत दिपुिा । मंिरादद्र कुिोपमा त्या । 
भषूिाच्या भषूि त्या भृगंारुदि भमंूडळीं शोभतीं त्या । 
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अशी त्यािंी भलािि केलेली असते. 
 
दशि, दिष्ट्ि,ु अजुधि हे िायक आदि पािधती, गंगा, कािरेी, लक्ष्मी, राधा, सुभद्रा या िादयका. 

ह्याचं्यासारख्या जिमािसातं ििंिीय असलेफया पात्रामुंळे लेखक त्यािंा पदरिय िा व्यल्मतदित्रि करण्यात 
शब्िव्यय करीत िाही. त्यातंील मुख्य रसपदरपोष करण्याति तो रस घेतो. उिा. ‘िंक्ष्मीनारायि कयाि’, 
‘पांचभाषाणविंास’, ‘सुभद्रापणरिय’ ह्या ्ियंिर िाटकातं िायकिादयकािंी दिरहाि्था ि पर्परािुराग 
यािेंि दित्रि आढळते. ‘िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द’ि ‘गांगा-कावेरी सांवार्द’ ह्या िाटकातं सितीमत्सर ि 
एकमेकींच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढिाऱ्या ि पतीला मोठ्या शृगापंत्तींत आििाऱ्या दस्रयािें िातुयािे 
दित्रि केले आहे. ‘गोवधफनोद्धारि’ ि ‘मृत्युांजय णचरांजीव’ ह्या िाटकातं कृष्ट्ि, ि शकंरािे भमतपे्रम ि 
संकटमुमत करण्यािी आिड िाखदिली आहे; तर ‘हणरहरणविंास’ ह्या िाटकातं दशिदिष्ट्िूंच्या ईषचे्या 
भाििेतूि पदरहास उत्पन्न झालेला िाखदिला आहे. अशी सिध िाटके म्हिजे सगंीत, िृत्य ि मिोरंजक 
कथा ह्यािंा संगम आहे. ह्या बहुतेक िाटकातं िारिािे पात्र त्या त्या प्रसंगािी महत्ता िाढदििारे ि 
हा्यदििोिाला रोिकता आििारे ठरले आहे. ही सिध िाटके म्हिजे िपंािी अथात गीतािंी ि िृत्यािंी 
मादलकाि होत. प्रमुख पात्र किाटकी रागिारीच्या पाश्वधभमूीिर िृत्यातूंि अदभिय ि भाििशधि घडदितात. 
इतर पात्राचं्या तोंडी श्लोक, िृत्तबद्ध रििा, िूर्मिका ह्या योदजफया आहेत. त्यामुळे सबंध िाटक म्हिजे 
घटिािंी माडंिी ि दििोि हे गद्यात आदि भाििात्मक प्रदतदक्रया लयबद्ध संगीत िृत्यात अशा ्िपापािे 
जाििते. 

 
(९) तांजावरी नाटकाांतीिं जनसामान्द्य 

 
तंजािरी िाटकातंील प्रमुख पाते्र सामान्सयतः िेि, िेित्ि पािलेले अितारी पुरुष चकिा पौरादिक 

व्यमती याि असतात. ‘राजकन्द्या पणरिय’ सारखे शहाजीराजािंरि दलदहलेले िाटक िगळफयास 
ऐदतहादसक व्यमतीही िाटकािा दिषय झालेली िाही. या िेितुफय व्यमतींिे आिारदििार, मिोभाििा, 
दिकार, िासिा या माििीि दितारफया आहेत. त्याचं्या आितीभोिती सामान्सय मािसे या िा त्या पापािे 
िाट्यदिषयाशी एकपाप झालेली आढळतात. 

 
‘गांगा-कावेरी सांवार्द नाटक’ या िाटकात कािरेी ििीिे आगमि होताि दतच्या िशधिासाठी 

िोळमंडळातील ‘कुिबीजि दिजोद्योगाकारिे येतात’. 
 
‘खोरी हाती घेउदि कुिली खािूि .....’ असे रंगमंिािर शतेीिी अिजारे घेऊि कुिबी – शतेकरी 

कािरेीला िमि करण्यासाठी प्रथम येतात. हे िार सयुल्मतक आहे. िंतर मंगलारती करण्यासाठी 
सुिादसिी, दिद्वाि ि तडीतापसी भगिी िसे्र घालूि ि सिांगाला भ्म ििूधि येतात. ििीच्या पाण्यािर शतेी 
अिलंबूि असिाऱ्या शतेकऱ्यापंासूि ते सिधसंगपदरत्याग केलेफया संन्सयाशापंयधन्सत लोकमाता ििी सिांिा 
कशी पूज्य ि आधारभतू िाटते. यािे हे मार्ममक िशधि आहे. दशिाय रंगमंिािर आपले प्रदतदिधी आहेत, 
यािा जिसामान्सयािंा िाटिारा दिलासा आहे. 

 
दििोिासाठी योदजलेले दििूषक, कंिुकीराय, म्हातारा ब्राह्मि, बाष्ट्कळपतं, दभकाजी िाईक, 

गििास, गंुडोिर इत्यािी अिेक पापािंी परंतु एकाि हेतूिे येिारे हे पात्र समाजातील सिध पदरदित असेि 
आहे; परंतु त्यात काही िळेा समाजातील पौरोदहत्य करिाऱ्या अिािारी, आिारभ्रष्ट, िशे्यागमिी ि दिलधज्ज 
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अशा ब्राह्मिािे दित्र लोकासंमोर ठेििू दििोिाबरोबरि त्या िगाच्या अधःपातािर टीकाही प्रच््न्नपिे केली 
आहे. 

 
बरीिशी िाटके कफयाि-िाटके (दििाह) असफयामुळे मुहूतध दिदित करण्यासाठी जोशी पंिागं 

घेऊि येतािा िाखदिला आहे. भदिष्ट्य ितधदिण्यासाठीही जोशी येतो ि िायक चकिा िादयकेकडूि इष्ट 
भदिष्ट्यकथिासाठी मोठी दबिागी घेऊि जातो. भदिष्ट्य सागंण्यासाठी चपगळा – भदिष्ट्य ि शकुि सागंिारा 
– यािीही योजिा केलेली आढळते; परंतु भदिष्ट्य ि शकूि सागंिू िादयकेला दतच्या दिरहाि्थेत दिलासा 
िेिारी खरी दहतचितक म्हिजे कुरिजंी चकिा बुरुडीि, कैकाडीि ही होय. ‘कै काय कै काय’ म्हित 
येिाऱ्या कैकाडीिीला मध्यिती पात्र कफपूि कोिधजी िाटके दलदहली गेली. पाठीिर मूल बाधूंि, हातात 
सुपे, टोपफया घेऊि ही दत्रकाल्ािी बुरडीि रंगमंिािर येते. व्याकुळ िादयकेला – मग ती इंद्रािी, 
लक्ष्मी, सीता, दशिकामसुंिरी यापंैकी कोिीही असो – ती िायक भेटीिे आिंििायी भदिष्ट्य सागंते ि 
सूपभर मोत्ये, उंिी िस्रालंकार घेऊि जाते. जोशी, चपगळा, कैकाडीि यािंर एकिाथािंी उत्कृष्ट भारुडे 
आहेत ि त्यातं त्यािें लोकजीििातील कायध बारकाव्यािे िर्मिले आहे. त्याचं्या पापकात्मक रििेिा हेतू 
आध्याल्त्मक असला, तरी त्यातंील समाजिशधि अिकू आहे. 

 
(१०) ‘राजकन्द्या पणरिय’ [‘राजकन्सया पदरिय’ – (ह्तदलदखत) दत्रयंबक जोदतर्मिि.] नाटक 

 
‘शाहमहाराजादश्रत दत्रयंबक जोदतर्मििें शाहमहाराजास सतंोषाकारिें अदंकत कपादि रदिलें , असे 

सुरिातीलाि िाटककारािे प्र्ताििेत म्हटले आहे. या िाटकािे सदंिधािक – िंद्रिशंाच्या काश्मीर 
िेशच्या राजाच्या कन्सयेिे त्यागराज रथोत्सिाच्या िळेी शाहराजािंा पादहले आदि दतिे त्याचं्यािर पे्रम 
बसले. ती अदत सुंिर, काव्यकला दिपिु, संगीत्, सुलक्षिी तर राजे रदसक, कलादभ् ि शूर, 
दिरंयवयािंी िािािाि करिारे अिरंगशाहसुद्धा त्यािंा भीतो, मोगल सैन्सयाला धाक लाििारे, सारे राजे 
अिित होऊि ्ितः करभार आिूि िेिारे अशा राजािर राजकन्सयेिे मि जडले. हे कळताि दतिे 
मातादपता शाहराजाचं्या अिु्ेिे त्यािंा दििाहसोहळा मोठ्या थाटामाटािे साजरा करतात. 

 
शहाजीराजाचं्या आदश्रत त्र्यबंक जोदतर्मिि या किीिे त्याचं्यासमोर “िषेभाषाश्रृंगारभदूषतें िटि 

भािादभियें” कपाि िाखदिले. शहाजीराजािंी लोकदप्रयता, त्यािें िौिेर कतृधत्ि यािंा गौरिपूिधक उल्लखे 
हे या िाटकातील महत्त्िािे अंग ि तििुषंगािे एका सुिंरीिे पे्रमाकषधि ि पादिग्रहि यािें दित्रि आहे. 
शहाजीराजािें पाप, रिगाजी व्यल्मतत्ि ि िाङ मय, संगीत, िृत्य या कलािें दक्रयाशील पे्रम यािें 
राजकन्सयेच्या तोंडूि केलेले ििधि, राजकन्सयेिे लािण्य ि कलादभ्ता, दतिी दिरहाि्था हे िाटकािे 
कें द्रचबिू आहेत. “िृपाल शाहजी करीं, धिुष्ट्य बािदह धरी, अरी िसुंधरीिरी, बहुत धाक िाहदत” – अशी 
प्रासयुमत, िाििती रििा िाटकात सिधत्र आढळते. 
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प्रकरि ८ वे 
 

राजे एकोजी याांचे ‘शाकुां तिं’ व राजे तुळजाजी याांचे ‘कमिंाम्बात्यागेश’ 
 

(१) राजे एकेन्द्द्र ऊर्फ  एकोजी 
 
शाहराज ऊिध  शहाजी राजे याचं्या िंतर त्यािे धाकटे बंधू सरिोजी गािीिर आले त्याचं्यािंतर 

तुकोजी ऊिध  तुळजेन्सद्र राजे तंजािरिे राजे झाले. त्यािें पुत्र एकेन्सद्र ऊिध  एकोजी हे इ. स. १७३६ मध्ये 
गािीिर आले ि एकि िषध राज्य केले. त्यािंी ‘कमलाम्बात्यागेश पदरिय’ ि ‘शाकंुतल’ ही िोि िाटके 
दलदहली. 

 
भोसले घराण्यािे िैित दशि आहे. तंजािरच्या राजाचं्या कुलिैितािे उल्लखे िदं्रमौलीश्वर, 

पंिििीश्वर, त्यागराज, त्यागेश असे येतात. तंजािरपासूि तीस-िाळीस मलैािंर कािरेीतीरी महािेिपट्टि 
ऊिध  दतरुिापार गािी त्यागराजािे मंदिर आहे. याि िैिताला अिुलक्षूि कमलाम्बात्यागेश पदरिय हे 
िाटक दलदहले आहे. हे िाटक िान्सिी, मंगलािरि इत्यािी इतर िाटकारंभी येिाऱ्या प्रा्तादिकािे सुपा ि 
होता एकिम इंद्र म्हितो,— ‘त्यागेश्वरास घेऊि त्या ्थळी प्रदतष्ठा करा हो’. त्याप्रमािे शुभ मुहुतध पाहूि 
मुिकंुि ऋषी त्यागेश्वरािी प्रािप्रदतष्ठा करतात. िशधिासाठी कमलाम्बा येते ि भल्मतभािािे ्तोत्र म्हिते. 
दतच्या मिात त्यागेशाबद्दल पे्रमभाििा दिमाि होऊि ती व्याकुळ होते. दतच्या सखी धिल िराह्िामींिा 
सागंूि दतिा दििाह कफयाि मंडपात िेि, ऋषी, गधंिांच्या समोर त्यागराजाबरोबर लाितात. 

 
हे िाटक इतर िाटकापं्रमािे भाििशधि ि पात्रपदरपोष याबाबतीत िारि उिे पडते. ते एकसधं ि 

िाटता त्रदुटत िाटते. िारंिार राजाला आशीिाि मागिू कृदत्रम रीत्या कथाप्रिाह खंदडत केलेला आढळतो. 
 

(२) शाकुां तिं नाटक 
 
इतर तंजािरी िाटकापं्रमािे या िाटकािी सुरुिात कुलिेिता, दिघ्िेश्वर याचं्या प्राथधिेिे होते. 

भोसले िशंािी उज्ज्िल परंपरा सागंूि िसतंऋतूिे िोि सं् कृत श्लोकातं ििधि केले आहे ि िुष्ट्यंतराजाच्या 
आगमिािी सूििा आहे. तो दशकारीसाठी हदरिाच्यामागे लागिू आला असता, आश्रमातील शकंुतला 
त्याच्या दृष्टीस पडते. या िाटकािे संदिधािक कदिकुलगुरु कादलिास याचं्या उत्कृष्ट िाट्यकृती अदभ्ाि 
शाकंुतलम् िपाि घेतले आहे. परंतु िर दिलेफया सुरुिातीिपािि लक्षात येईल की, मुळात आश्रमातील 
िातािरि, शकंुतला ि दतच्या मदैत्रिी यािें ्िभािरेखि, त्यातील काव्यात्म भाषा यािा इथे मागमूस िाही. 
एकमेकासं पाहताि पे्रमािे दिद्ध झालेला िुष्ट्यतं ि शकंुतला, यािंी दिरहाि्था ि िंतर राजािे मुदद्रका 
िेऊि केलेला गाधंिधदििाह, पुत्रजन्सम ि शकंुतलेला िुष्ट्यंताकडे दशष्ट्यािंी पोिदििे ि िुष्ट्यंतािे दतला ि 
ओळखिे असा क्रमािे िाट्यि्तूिा दिकास िाखदिला आहे. िुष्ट्यतं शकंुतलेला ि ओळखूि प्रश्ि दििारीत 
असता िारि येतो ि राजािे समाधाि करतो. िंतर राजा पुत्रािे िाि भरत ठेििू त्यािा गंधिधकन्सया सुकन्सया 
दहच्याशी दििाह लाितो. 
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या िाटकात िपा दिदिध रागतालातं रदिले आहेत. श्लोक, अिुष्टुभ् ्ंिात ि प्रासबद्ध िरू्मिका 
आहे. 
 

सांर्दभफ णटपा 
 
१. प्रतापचसहेन्सद्र दिजय प्रबंध— रामकृष्ट्ि कदि पंल्ण्डत, 

Madras Government Oriental Series, Vol. VIII, 
Poornachandrodaya Press, Tanjore. 
 

२. यक्षगाि भागित िाटक. 
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प्रकरि ९ वे 
 

नाटककार राजे प्रतापलसह 
(इ. स. १७३९–१७६३) 

 
(१) यर्थार्थफनामा राजे प्रतापलसह 

 
हे तंजािरच्या भोसले कुळातील सिाथािे थोर कतधबगार पुरुष होते. इ. स. १७३६ मध्ये व्यंकोजी 

(एकोजी) राजािें िातू िुसरे एकोजी मृत्यू पािले ि साऱ्या राज्यात अंिाधंुिी माजली. इ. स. १७३९ पयंत 
हे अराजक िालले. िंतर तत्कालीि मुत्सद्यािंी दृढ दिियािे शहाजी राजािें कदिष्ठ बंधू तुळजाजी यािें 
सुपुत्र प्रतापचसह यािंा गािीिर बसदिले. आपफया दपत्याप्रमािेि प्रतापचसह हे शूर, रदसक ि गुिी होते. 

 
प्रतापचसह गािीिर आले त्यािळेी िदक्षिेत महत्त्िाकाकं्षी इगं्रज ि फ्रें ि हे सत्ता काबीज करण्यासाठी 

धडपडत होते. किाटकािा ििाब िो्त अली हा प्रजेिर जुलूम करीत होता. समकालीि किी रामकृष्ट्ि 
यािे ‘प्रतापचसहेन्सद्र दिजय प्रबंध’ [प्रतापचसहेन्सद्र दिजय प्रबंध : रामकृष्ट्ि किी पंदडत कृत—Madras Government Oriental Series, 
VIII Poorna Chandrodaya Press, Tanjore.] या काव्यात िो्त अदलखािािा उद्दामपिा ि प्रतापचसहािंी त्यािा 
केलेला संपूिध िाश दि्तारािे दितारला आहे. इगं्रज ि फ्रें ि याचं्याही हालिालींिा त्यािंी पायबंि घातला. 
प्रतापचसहाच्या पराक्रमािी गाथाि ‘प्रतापचसहेन्सद्र दिजय प्रबंध’ मध्ये गादयली आहे. त्यािें व्यल्मतत्ि पुढील 
शब्िातं दिदत्रत केले आहे.— 

 
पापािे मििाितार िुसरा भपूािळीिा तुरा । 
बापाहुदि गुिाढ्य िार ि दशि ेपापादिया िागुरा । 
कोपातीत सिैि शातंदह बुधा जो पादळता सद गुिी । 
सोपािी दशिभल्मतच्या ल््थत सिा सोपा भफया लागुिी ॥ 
 

्िभािािे शातं, पराक्रमी, सद गुिी, दिद्वज्जिािें िाहते ि गुिग्राहक प्रतापचसह प्रजाजिामंध्ये िार 
दप्रय होते. त्याचं्या पूिधजापं्रमािेि ते सं्कृत, तेलगू, तामीळ ि मराठी भाषा ि संगीत, सादहत्य, िाट्यशास्र, 
िृत्य इ. कला यामंध्ये पारंगत होते. त्यािंी आपफया िाटकामंध्ये आपफया गुपािा उल्लखे पुढीलप्रमािे केला 
आहे :— 

 
जो ब्रह्मदित्तम दशरोमदि पुण्यरादश । 
ऐशें िशीकृत सिाभदह जो िराशी । 
अदै्वत बोध सुखसागर पूिध सोमा । 
ििंूं तया गुरुस जो धदर सेतु िामा ॥ 
 

सेतु्िामी हे रामिासी पंथािे होते. त्याचं्यामुळेि राजे रामभमत झाले असाि;े त्यािंी प्रत्येक 
िाटकात श्रीरामािे महात्म्य दिशषे गादयले आहे. ‘सीता कफयाि’ िाटक दलदहले असताही ‘श्री कोिधजी 
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ऊिध  जािकी सुखोल्लास’ हे त्याि आशयािर ि सद गुिी, न्सयायी, कतधव्यकठोर राजा या िात्यािे रामप्रभिेू 
्तिि प्रतापचसहाचं्या िाटकातं आढळते. 

 
सेतु्िामींप्रमािेि श्री िदक्षिामूतीिे उल्लखे त्याचं्या पुष्ट्कळ िाटकातं आढळतात. 

 
जीिशे द्वय येक दिध्िि अदज तै्रलोमयाते िगेळे । 
ऐसें ििेरह्य सुििुदि जो दि्ाि मुद्राबळें । 
मौिािी हदर दशष्ट्य संशय तथा दै्वतात्मक ्िूर्मतला । 
ििंूं त्या गुरुमूर्मतला समरसें श्री िदक्षिामूतीला ॥ 
 

अदै्वती, िदक्षिामूतीिामक, दिद्वाि, दशष्ट्याचं्या साऱ्या शकंािें दिरसि कपाि ििेरह्य उलगडूि 
िाखदििाऱ्या गुपाला प्रतापचसहािंी मोठ्या आिरािे ििंि केले आहे. प्रतापचसह हे दिद्या, कला ि 
सां् कृदतक जीिि यातं दिशषे अदभ्तेिे रस घेत. सं्कृत, मराठी, तेलगू इ. भाषातं गं्रथदिर्ममती करीत ि 
करिीत. त्यािंी मुद्दलपिी िामक तेलग ू पत्िी मोठी दििुषी होती. दतिे ‘रादधकासातं्ििम्’ ि ‘सप्तपिलु’ 
अशी काव्ये दलदहली. त्यािंी ्ितः सं्कृत पदंडती िळिािी काव्ये दलदहली आहेत. धार्ममक िृत्तीिे 
दलदहलेले गं्रथ उमासंदहता, रामदिििया, इंदद्रयजय, इ. त्याचं्या धार्ममक श्रद्धािंी साक्ष िेतात. व्रतमाहात्म्य 
सागंिारे हदरतादलका, ऋदषपंिमी, अिंतितुिधशी यासंबंधीच्या रििा त्यािंी केफया; परंतु त्यािें खरे 
लेखिकतृधत्य त्याचं्या दिपुल ि दिदिध मराठी िाट्यरििातं आढळते. या िाटकािंी संदिधािके प्रामुख्यािे 
भागित, रामायि ि महाभारत यातंील उपाख्यािािंर आधारलेली आहेत. कृष्ट्ि दमश्र याचं्या ‘प्रबोध 
िंद्रोिय’ या सं्कृत िाटकािा अिुिाि ही प्रतापचसहािंी िैदशष्ट्ट्यपूिध दििड आहे. 

 
(२) मराठी नाट्यरचना 

 
‘प्रबोधिदं्रोिय’ हे अिुिादित िाटक पापकात्मक ्िपापािे आहे. त्यातील िायक दििके आहे. 

मिातील सद भाििा ही सत्पक्षाला पूरक ि दिकार, िासिा या असत्पक्षाला पोषक यामंधील संघषध हा 
िाट्यदिषय आहे. या िाटकािी भाषातंरे ि पापातंरे भारतीय ि पािात्य भाषातं झालेली आहेत (पहा—
पदरदशष्ट) यािपाि त्यािी लोकदप्रयता दिसते. 

 
बाकीची नाटके.— सीताकफयाि, उषाकफयाि, पािधतीकफयाि, रुल्ममिीकफयाि, 

दमत्रचििापदरिय, मायािती पदरिया, लक्ष्मिा पदरिय, प्रभािती कफयाि, श्री कोिजंी ऊिध  जािकी 
सुखोल्लास, ्यमंतकोपाख्याि, अिुसूया उपाख्याि, धु्रििदरत्र, ययाती िदरत्र, रुममागंििदरत्र, पादरजातक 
िाटक ि कृष्ट्िजिि अशी आहेत. यातील दिम्म्याहूि अदधक दििाहिाटके आहेत; बाकीच्यातं धु्रि ि 
रुममागंि या भमताचं्या ईश्वरदिष्ठेिे माहात्म्य आहे. अिसूया उपाख्याि हे पदतव्रतेिी थोरिी सागंूि सिध 
दस्रयािंी पतीिी सेिा करािी हा उपिेश करिारे िाटक आहे. पादरजातक िाटक ि ययाती िदरत्र यामंध्ये 
सिती मत्सरािे िोि िगेळे िमुिे हृद्य रीतीिे रेखाटले आहे. 

 
या साऱ्या िाटकािंा साकफयािे दििार करता प्रतापचसहािंी सदंिधािकािंी िाट्यािुकूल दििड, 

माडंिीिे कौशफय, उत्तम काव्यरििा, प्रगफभ दििोि, आदि िेमके ्िभाि िशधि, घडदिले आहे. 
काव्यशास्र ि तत्त्ि्ाि यािंी जाि आदि प्रौढ ि पात्रािुकूल भाषा या गुिािंा प्रत्यय या िाटकात येतो. 
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िाट्यि्तू दििडतािा ज्यातं संघषध आहे—मग तो ्िभािजन्सय, पदरल््थतीजन्सय िा दिदशष्ट संकेतातूंि 
दिमाि झालेला असो—त्यामुळे िाटकािी रंगत िाढते. आबालिृद्धािंा िाट्यप्रयोग पाहतािा उत्कंठा 
िाटािी, िृत्यसंगीतािे मि उफहदसत व्हाि,े िाट्यदिषयातंील भािदिक आंिोलिे जािूि दिदिध रसोत्कषध 
व्हािा अशीि िाट्यरििा प्रतापचसहािंी केली. 

 
(३) नायक व नाणयका 

 
्ितः प्रतापचसह हे उत्तम योदे्ध, कुशल सेिापती ि दििार धुरंधर राजे होते. त्याचं्या िाटकातंील 

सूत्रधारािे केलेफया त्याचं्या व्यल्मतिशधिात पुढील ििधि सतत आढळते :— 
 
धैयें मेरुसमाि िीयधजलदध शौयें महेंद्रापरी । 
औिायें जिुं किधराज िुसरा सत्योल्मत धमापरी । 
सौंियें समुसायकासदृश्य हा शभं ूियेिें पहा । 
तो जािा िृपचसह भोसलमिी भपूाकृती राम हा ॥ 
 

या ििधिािा प्रत्यय त्याचं्या साऱ्या राजकीय कारकीिीत येतो. या त्याचं्या व्यल्मतमत्िािी ि त्याचं्या रदसक, 
सहृियत्िािी साक्ष त्यािंी दििडलेफया िायकामंध्ये पटते. ‘उषाकफयाि’ िा अदिरुद्ध, ‘पािधती-कफयाि’ िा 
दशि इ. िायकािें शौयध, जीििमूफयािंा िधे, पे्रयसीबद्दलिे उत्कट पे्रम ि कतधव्यिक्षता या गुिसमुच्चयािंा 
आढळ त्याचं्यात होतो. तपोदिधी दशिािे मोजमया शब्िातं केलेले दित्रि— 

 
‘प्रभ ूजो ्िािंिसाम्राज्यािा दिभदूतदिभदुषत ईश्वर 
म्तक जटाजूटामध्ये दमरि े। दि्तुल जान्सहिी दिमधल बरिी । 
ह्तकीं साजत शलू दपिाक प्रश्त।’ 
 

अशा योगीश्वरािे पािधतीिी दिष्ठा पारखण्यासाठी िृद्ध ब्राह्मििषेात येिे ि ्ितःिीि चििा कपाि दतिा 
मिोिय युमतीिे जाििू घेिे यात दिलक्षि िाट्य आहे. िृद्ध ब्राह्मि म्हितो— 

 
अशि कदर दिषािे, िस्र त्यासी दिशािें । िहि तदर िृषािे भतृ्य भतूें दपशाच्चें ॥ 
किक मदि कशािे लागले का ंअशािे । तुजमचि दगदरशािे ध्याि मोठ्या दपशािें ॥ 

 
‘असा दपसाट दशि तुला योयवय िर िव्हे.’ 

 
हा सारा िाट्यात्म कथाभाग कदिकुलगुरु कादलिासाच्या ‘कुमार-संभि’ या महाकाव्यातील आहे. 

सिधसामान्सय लोकािंा अपदरदित असिारे असे सं् कृत िाङ मयातील उत्कृष्ट कथाशं प्रतापचसहािंी आपफया 
िाट्यि्तंूसाठी दििडले आहेत. त्या कथाशंात बिलही केले आहेत. कुमारसभंिातील मिििहि ि 
रदतदिलाप हे अजोड प्रसंग करुिरसािे उत्कृष्ट िमुिे आहेत; परंतु ‘पािधती कफयाि’ िाटकात शकंरािे 
मििािे िहि केफयािर रती येऊि पािधतीिी प्राथधिा करते ि िुडेिाि मागते. तेव्हा पािधती दशिाला शरि 
जाते, मििाला जीििाि कराि े अशी प्राथधिा करते. त्याप्रमािे मन्समथ दजितं होतो. (‘द्वापरी रुल्ममिीिे 
पोटी जन्समूि मन्समथ सागं होईल’ असे म्हिूि.) असे मूळ कथेिे पाप बिललेले आढळते. बहुसंख्य िाटकािें 
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िायक हे िेि िा िेित्ि पािलेले रामकृष्ट्िािी मािि असफयामुळे त्यािें पापसौंियध िा गुिसौंियध हे एक 
गृहीत तत्त्िि आहे. तरीही या िायकािें राग, लोभ, प्रीती, असूया या दिकारािें मिो् िशधि िाटककारािे 
घडदिले आहे. 

 
उषा, अिसूया, िेियािी, शर्ममष्ठा, सीता, रुल्ममिी, पािधती, प्रभािती या िादयकािें व्यल्मत दिशषे 

िाटककारािे कौशफयािे दितारले आहेत. ‘उषाकफयाि’ या िाटकात ्िप्िात दप्रयकरािे उपभोग घेतला, 
त्यामुळे आपफया हातूि व्यदभिारािे पातक घडले या कफपिेिे व्याकुळ झालेली उषा सखीला म्हिते,— 

 
माय आदि दिज बापा । काय सागंू या हो आता । 
बायािंो मी मोठ्या सतंापा, पात्र जाहले ॥ 
 

तीि उषा, दतच्या मदैत्रिीिे समजूत घालताि, मोठ्या तत्त्ििते्त्यािी भाषा बोलू लागते. अ्ािािे 
जीिदशिाच्या अदै्वतािी दि्मतृी जशी ििेान्सत श्रििािे जािी, तसे तुझे झाले आहे. 

 
ऐमयेंिी दशि जीि दित्य असता ंत्या िेदििचे्याभरें । 
िेहाद्यात्मक मी म्हिदूि भरुलें  (ळें) जें पादडयेलें  बरें । 
ििेातं श्रििें क्षिेक हरता ंतें लब्धलासें जसें । 
आत्मकैत्ि सये त्ििीय िििें ्िार्य केलें  तसें ॥ 

 
उषेच्या दिष्ट्पाप मिािी ल््थती अशा प्रौढ उपमेिे ्पष्ट केली आहे. 

 
(४) काव्यरचना 

 
प्रतापचसहाचं्या िाटकातं िरु (िाट्यगीते) दिदिध रागतालातं रिलेले आहेत. त्याबरोबरि 

शािूधलदिक्रीदडत, दशखदरिी, चिडी, दद्वपिा, आया, िसंतदतलका इत्यािींिी योजिा श्लोक या िािािे 
केली आहे. दशिाय यमक प्रासबद्ध सं्कृतप्रिुर अशा िूर्मिकाही िापरफया आहेत. प्रतापचसहाचं्या िृत्तबद्ध 
रििेिर रघुिाथ पदंडत ि अिंततिय, या किींच्या रििेला िार मोठा सं्कार आढळतो. ‘उषाकफयाि’ 
िाटकात अदिरुद्ध दििुषकाला उषेच्या ्मरिािे दिद्ध होऊि दतिे सौंियधिशधि घडदितो— 

 
द्राक्षाक्षीर सुधामुधामधुरता यािंीि जेथें सजे । 
ते कोठें रििािली दिरििा िातुयधमािुंस जे । 
ते कोठें अदतपीक रोिक सख्या जे रोख िेते सुखा । 
ते कोठें तिु दित्यिूति दह जें श्रृंगार रंगादसका ॥ 
 

या श्लोकातील कफपिा सौंियध ि िािमाधुयध श्रुदतगोिर आहे. 
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प्रकरि १० वे 
 

नाटककार राजे शरभेन्द्द्र ऊर्फ  सरर्ोजी 
 

(१) राजे सरर्ोजी याांची वांशावळ 
 
राजे सरिोजी आपफया साऱ्या िाटकातं आपली िशंािळ पुढील श्लोकातं िेतात :— 

 
शाहजी गाजी । तज्जादतघे संभाजी िुजा दशिाजी कदिष्ठ एकोजी । 
तत्सुत तुक्कोजी िृप तत्तिय श्री. प्रतापचसह गुिी ॥ 
तत्सुत सद गुिराशी श्री. तुलजेंद्र िीर भपूमिी ॥ 
 

प्रतापचसह राजािंा पतु्र तुळजेंद्र ऊिध  तुळजाजी गािीिर आला. तो दिपुदत्रक असफयामुळे त्यािे 
आपफया कुळातील म्हिजे बाबाजी राजािे ज्येष्ठ पुत्र दिठोजी त्याचं्या िशंातील आठिा पुरुष शरभेंद्र ऊर्फ  
शरिोजी िा सरिोजी ह्याला ित्तक घेतले. तुळजाजी मृत्यू पािले, त्यािळेी सरिोजी अफपियीि होते, 
म्हिूि तुळजाजीिे आपफया अमरचसह ह्या भािाला तो ियातं येईपयधन्सत राज्यकारभार पाहण्यािी दििंती 
केली; परंतु अमरचसहािे सरिोजीिे ित्तकदिधाि रद्द कपाि घेण्यािी खटपट केली. त्यािें हे प्रयत्ि 
सरिोजीिे इंग्रजाचं्या मितीिे मोडूि काढले. आपले दशक्षक रे. श्वात्झधच्या मृत्यिंूतर अदधकारग्रहि केले; 
परंतु प्रतापचसहािंंतर इंग्रजािें हाती तंजािरिा बहुताशं कारभार गेलेला असफयामुळे मयादित रक्कम ि 
अदधकार यािंर त्यािंा समाधाि मािाि ेलागले. 

 
(२) णशक्षि 

 
सरिोजींिा दिद्वते्तिा ि कलापे्रमािा िदडलोपार्मजत िारसा मोठ्या प्रमािात लाभला होता. त्यािें 

पौिात्य पद्धतीिे दशक्षि उत्तम झाले होते. दशिाय त्यािें दशक्षक दमशिरी रे. श्वात्झध याचं्याकडूि पािात्य 
दिद्या ि िाङ मय यािें ्ाि झाले होते. त्यािंा इंग्रजी भाषा िागंली अिगत होती. त्यामुळे त्याचं्या व्यासंगािे 
के्षत्र दि्तारले. त्यािंा िृत्य, संगीत ि िाटक यािंी आिड, अदभ्ता ि दिर्ममतीक्षमता होती. त्यामुळे त्यािंी 
िृत्यािुकूल ि संगीतािुकूल दलदहलेली पिे, िृत्यािे बोल ि ्िरसंदहता यािंा मोठा संग्रह सर्िती महाल 
गं्रथालयात आढळतो. त्यािंी ्ितः गं्रथदिर्ममती केली ि िुर्ममळ गं्रथािंा ि ह्तदलदखतािंा िार मोठा संग्रह 
कपाि ‘सरस्वती महािं’ हे उत्तम प्रकारिे गं्रथालय ्थादपले. िुर्ममळ गं्रथ घेण्यासाठी त्यािंी खूप पैसा खिध 
केला. त्यासबंंधी अिेक आख्यादयका दलदहफया गेफया आहेत ि अजूिही सादंगतफया जातात. ्ािसंिधधि ि 
्ािप्रसार हे त्याचं्या अिेक कृतीमागील हेतू होते. 

 
(३) नाट्यिेंिन 

 
सरिोजींिी दलदहलेफया िाटकािंी ह्तदलदखते सर्िती महालमध्ये आहेत. [मरठी रंगभमूीिा इदतहास : 

खॅड-१, भाग-१, डॉ. य. गं. लेले मॉडिध बुक डेपो, पुिे – २, (१९८०).] त्यातंील िमत ‘रे्दवेन्द्द्र-कोवंजी’ हे िाटक मद्रास 
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शासिािे मुदद्रत केले आहे. त्या ह्तदलदखतातं काही िाटके िेििागरी दलपीत तर काही तेलगू दलपीत 
आहेत.— 

 
(१) गिेशिंीिंािफव 

(२) श्रीगिेशणवजय 
(३) श्रीणशवराणत्र उपाख्यान 

(४) श्रीगांगा-णवश्वेश्वर पणरिय 

(५) मीनाक्षी (पणरिय) कल्याि (तेिंगू णिंपीत णिंणहिेंिें मराठी नाटक) 

(६) मीनाक्षी (पणरिय) कल्याि (तेिंगू) 
(७) मोणहनी-महेश पणरिय 

(८) राधाकृष्ट्ि णविंास 

(९) रे्दवेन्द्द्र कोवजंी 
 
या साऱ्या िाटकािंा सकंदलत दििार करता असे आढळूि येते की, ‘सुभद्रा कल्याि’ हे िाटक 

सरिोजी राजािंी दलदहलेले िसूि ते शाहराज यािें आहे. त्याला तसा अतंगधत पुरािा उपलब्ध आहे. 
बाकीच्या िाटकातंील ‘श्रीगांगा-णवश्वेश्वर पणरिय’, ‘मीनाक्षी कल्याि’ ि ‘मोणहनी-महेश पणरिय’ ही तीि 
िाटके इतर राजािंी दलदहलेफया ‘कल्याि (णववाह) नाटके’ या परंपरेतील आहेत. ‘रे्दवेन्द्द्र कोवंजी’ हे 
कोिजंी पद्धतीिे साऱ्या पृथिीिी भौगोदलक मादहती िेिारे िाटक आहे. कोिजंी िाट्यप्रकारािा अदभिि 
पद्धतीिे केलेला हा उपयोग आहे. ‘राधाकृष्ट्ि णविंास’ या िाटकात सं् कृत, मराठी, तादमळ, गुजराथी ि 
चहिी या भाषािंा िापर संिािासाठी केला आहे. 

 
‘गिेशिंीिंािफव’ व ‘श्रीगिेशणवजय’ ही गिपती या िेितेिरील िाटके आहेत. त्यात पदहले 

म्हिजे ‘गिेश िंीिंािफव’ हे िाटक गिेशपुराि, क्रीडा खंड, उत्तराथध यातील कथेिर आधादरत आहे, तर 
‘श्रीगिेशणवजय’ हे ‘गिेश णवजय’ या गिेशयोगीन्सद्रािायांच्या इ. स. १७९८ च्या सुमारास दलदहलेफया 
गं्रथाचं्या आधारे (त्यातील सोळाव्या अध्यायातील एका कथेच्या आधारे) दलदहले आहे. भाद्रपिातील 
गिेशितुथीला प्रयोग करण्यासाठी ही िाटके दलदहली, असा उल्लेख सूत्रधार सुरिातीलाि करतो. 

 
(४) नाटकाांची पृर्थगात्मता 

 
तंजािरच्या इतर राजािंी दलदहलेफया िाटकाहूंि सरिोजी राजािंी िाटके रििा, भाषा ि काव्य 

या दृष्टीिे पृथगात्म जािितात. त्याचं्या िाट्यलेखिािर सं्कृत िाटकािंा अदधक खोलिर सं्कार 
जािितो. तंजािरी मराठी िाटके बव्हंशी एकाकंी ्िपापािी होती. प्रतापचसहराजािंी अिुिादित केलेले 
‘प्रबोध-चांद्रोर्दय’ हे िाटक अिेक अंकातं दिभागलेले आहे. सरिोजीराजािंी सारीि िाटके अिेक-
बरीिशी पाि अकंात रिलेली आढळतात. प्रत्येक अकंाच्या शिेटी आपली िाममुद्रा गंुिलेली असते. 
‘गिेशिंीिंािफव’ िाटकाच्या शिेटी ‘इदतश्री भोंसलकुलिुयवधसागर सुधाकर श्रीिदं्रमौलीश्वर प्रसािलब्ध 
िोळचसहासि सतंत्संतती राजादधराज महाराज ्त्रपती िेिेंद्र श्रीशरभेन्सद्र भपूाल दिरदित 
श्रीगिेशलीलािधि िाटके पिंमोंकः ॥’ म्हटले आहे. 
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सुरुिातीला िािंी ि शिेटी भरतिामय या सं् कृत िाटकाच्या िैदशष्ट्ट्यािंीि िव्हे, तर िािंीिंतर 

पूिधरंगािी जरी सारी बारा अंगे उपयोदजली िसली, तरी त्यातंील बऱ्याि अंगािंा उपयोग तंजािरी 
िाटकातं आढळतो. िािंी म्हिूि सूत्रधार बाजूला झाफयािर ्थापक रंगमंिािर येई ि दत्रगत, प्ररोििा 
आदि ्थापिा तो सािर करी. त्यात िाटकािा प्र्ताि, पे्रक्षकािें रदसकतेला ि गुिग्राहकतेला आिाहि, 
िाटककारािा पदरिय ि िाट्यि्तूिी सूििा या गोष्टींिा अंतभाि आढळतो. उिा. ‘गांगाणवश्वेश्वर पणरिय’ 
या िाटकात िािंी, इष्टिेिता िदं्रमौलीश्वरािे ्तिि झाफयािर िाट्यप्र्ताि करिारा पढुील श्लोक 
आढळतो— 

 
जो कैलास महीधरी दगदरसुतेसंगे सुखे रादहला । 
भोळा केिळ भमतिश्य अमरव्यूही सिा पूदजला ॥ 
टाकी कोपुिी पािधतीसही िसे ज्यासारखा की भला । 
श्रीगंगा दगदरजेसमेत दशि तो म्या मािसी पूदजला ॥ 

 
यातील पािधतीपती दिश्वेश्वर गंगेशी दििाह करिार आहे ही िाट्यि्तू सूदित केली आहे. 

 
सं्कृत िाटकातं राजे आदि अंतःपुरे याचं्या पदरसरात िािरिारे िेट, िेटी, िास, राजदमत्र 

दििूषक, रािी, राजकन्सया ि दतच्या सखी याचं्या पर्पर संभाषिातूि होिारे िाट्यिशधि ि त्यातंील 
शृगंार, िीर, करुि या रसािंा दमळालेली हा्यरसािी आिंिोत्पािक जोड यातूि रंगलेली िाट्यरििा 
आढळते. तशीि बरीिशी तंजािरी िाटके प्रािीि िाटकाशंी बरेि ि आधुदिक सुखाल्त्मकाशंी थोडेसे िाते 
सागंिारी आढळतात. त्या अथािे ‘A comedy is a play, written in a kindly or humorous vein, in 
which the problems or difficulties of the chief characters are solved happily.’ हे तत्त्ि त्यािंा लाग ू
पडते. सरिोजीराजािंी ‘णववाह नाटके’ या िगात पडतात. कृतककलह, थोडा रुसिािुगिा, थोडी 
िसििूक ि शिेट सिांिा आिंिकारक असा प्रकार आहे. 

 
‘गिेशिंीिंािफव’ ि ‘गिेशणवजय’ या िाटकातं िेितेिे माहात्म्य सागंिाऱ्या पुरािकथािंा उपयोग 

केला आहे. अिेक िुष्ट असुरािंी गिेशाला िष्ट करण्यािे केलेले प्रयत्ि गिेश आपफया युल्मतबुदद्धसामथयािे 
कसे उलटदितो ते िाखदिले आहे. तंजािरी िाटके ही यक्षगाि िाट्यपद्धतीिे सािर केली जात. त्यामुळे 
त्यातील िृत्यपद्धतीिे पनु्सहा पुन्सहा राक्षसािें हल्ले परतदििारा गजािि ि त्यातंील दं्वदे्व मिोरंजक िाटािी 
यात कोिते ििल? ‘गिेशिंीिंािफव’ िाटकात िारि प्रिशे करतो तो िृत्य करीत ि तोंडािे 
‘सारीगमपधिीसा । सादिधपमगरेसा’ ही सुरािली गात. इतरत्र िायक ि िादयका यािंा प्रिशे हे िृत्यािे 
तोडे म्हिति शास्त्ोमत िृत्य करीत होतो. संगीत ि िृत्य हे या िाटकािें प्रधाि अंग ि अदभिय हा 
िृत्यातील मुद्रािंीि अदभव्यमत होई. त्यामािािे गद्य भाषि हे िार अफप आढळते. 

 
५) भरतमुनींचे नाट्यशास्र व सरर्ोजींची नाटके 

 
सं्कृत िाट्यशास्रातील दकत्येक सकंफपिा या िाटकातं आढळतात. रंगमंि, साल्त्िक, िादिक ि 

आहायध अदभिय, िायक ि िादयका यासंबधंीिे संकेत या संिभात सादृश्य आढळते. िाट्याच्या दृष्टीिे 
आिश्यक अशा ्िगत, अपिायध, आकाशभादषतम्, इत्यािी गोष्टींिी योजिा केलेली आढळते. तशाि 
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सं्कृत िाटकातं िापरलेफया मलुप्त्या ि संकेत यािंाही िापर केलेला आहे. िाट्यारंभी एकाद्या ऋतूिे 
कौशफयपूिध िशधि, दिरही िादयकेला मदैत्रिींिी केलेले दिरहोपिार, पे्रमिदिव्हल व्यमतीिे साकफयािे 
केलेले ििधि, िीररसािा आदिष्ट्कार, शृगंाररसािे िाजूक संसूिि, हा्यरसोत्पािक दििूषकािा 
खािाडपिा, मकध टिेष्टा ि शाल्ब्िक कोट्या इत्यािी अिेक गोष्टींिे अिुकरि जाििते. उिा. 
‘गिेशिंीिंािफव’ या िाटकात तपोदिधी बृह्पतींच्या आश्रमािे ििधि हे दिश्वादमत्र ऋषींच्या 
आश्रमासारखेि केले आहे. रामभद्र िीदक्षताचं्या ‘जानकी पणरिय’ या लोकदप्रय िाटकातील पढुील 
श्लोकाशी सरिोजींिा श्लोक दमळताजुळता िाटतो— 

 
शुडंागे्रि सलीलमेष कलभो िक्रान्समृिालोज्जलम् । 
जंृभारंभदिक्िरान्समृगपतेिंष्ट्राकुरं कषधदत ॥ 
एषा ित्सतरी ि मातदर तृिान्सयत्तुं गलाया ंक्वदित । 
द्वीदपन्सयाििकंिरल््थदतजुषः ्तन्सयंपयिुषात ॥ 

 
या श्लोकािा आशयि सरिोजींिी व्यमत केला आहे. 

 
व्याघ्रीच्या ्तन्सयपािा कदरदत कदश पहा िासंरें या ििातंी । 
अन्सयोन्सये क्रीडती रे िकुल भजुग ही लाधुिी िैरशातंी । 
शुडंािंडप्रमोिे किळुदि बरिी कंधरा केसरीिी । 
लोळे दिःशकं येथे कलभ ििल हे राहटी कीं मृगािंी ॥ 

 
ऋषींच्या आश्रमातील दिमधलता ि पादित्र्य यांमुळे पशुिंीही मिे सं् कादरत झाली हे िाितािा 

त्यािा पूिधगामी सं्कृत श्लोक ्मरिात येतो. 
 

(६) भाषा 
 
सरिोजीराजाचं्या िाटकािंी भाषा ही शाहराज ि प्रतापचसह याचं्या भाषेसारखी साधी, सहज ि 

प्रसन्न िाही. ती सं्कृतप्रिुर, भारि्त, िाििती ि अलंकृत आहे. त्यािंी शब्िालंकार ि अथालंकारािंी 
मार्ममक योजिा केली आहे. त्यािें श्लोक ि पिे ही अदधक रेखीि ि सुरदित िाटतात. सं्कृत शब्िािंी 
योजिा अथधमधुर ि िािमधुर आहे, पि ल्मलष्टतेिा लिलेश िाही, िृत्तािंी ि िरंुिी दििोष दिदिधता 
आिंिकारक आहे. 

 
(७) व्यक्मतणचत्रि 

 
सरिोजीराजाचं्या िाटकातंील व्यमतींिे बोलिे, िागिे इतराचं्या बाबतींतील प्रदतदक्रया या त्या 

व्यमतीिे समाजातील ्थाि, व्यल्मतगत ्िभाि ि इतराशंी असलेले िाते यामंध्ये एक सुसंिाि ि तोल 
आढळतो. गर्मिष्ठ चसिुरासुर, िाजूक दिरदहिी इंद्रािी, मदिरासमत िक्रिंत, क्रोधाकुल दिश्वेश्वर इत्यािी 
अिेक व्यमती आपापफया ियल्मतक गुििोषािंी िेटमया रेखाटलेफया दिसतात. 
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राजे सरिोजी हे दिद्वाि व्यासंगी होते. त्यािें दशक्षि रे. श्वात्झध ह्या दमशिरीच्या िेखरेखीखाली 
झाले. त्यामुळे ते बहुभाषादिि, रदसक, सुसं्कृत होते. िुर्ममळ ह्तदलदखते जमदिण्यासाठी त्यािंी आपफया 
अंगािरिे बहुमोल अलंकार दिले. तंजािरिे ‘सर्िती महाल’ हे गं्रथालय असे दसद्ध झाले. त्यामुळे त्यािंा 
दिगंत कीती दमळाली. या गुिाबंरोबर ‘राजा’ या पििीला साजेसे अिेक गुि त्याचं्या अंगी होते. त्यािंा 
अश्वपरीक्षा उत्तम होती. दशकारीत त्यािंा िेम अिूक असे. त्यािंा खगोलशास्र, शारीरशास्र, ििििीि 
यंत्रसामग्री, आयुिेि अशा दिदिध दिषयातं रस होता ि त्यािंा व्यासंगही होता. िािा प्रकारिी िािी, 
उत्तमोत्तम श्रेष्ठ कलाितंाचं्या कलाकृती, दिदिध िुर्ममळ ि्तू यािंा सगं्रह त्यािंी केला. 

 
दहिु्तािात राजे सरिोजी यािंी पदहले मुद्रिालय [भारतीय गं्रथमुद्रि : बापूराि िाईक, कॅ. गो. गं. दलमये र्ट 

प्रकाशि, पुिे-४११०३० (१९८०).] ्थापि केले. इ. स. १८०९–१० च्या सुमारास या ्ापखान्सयात ‘बािंबोध 
मुमताविंी’ हे पु् तक ्ापण्यात आले. त्यािी प्रत दब्रदटश म्युदझयमच्या गं्रथालयात आहे. ही प्रत सर 
अलेमझाडंर जॉन्स्टि यािंा राजािे इ. स. १८१७ मध्ये भेट दिली होती. ती ३० जुलै १८२१ रोजी त्यािंी 
दब्रदटश म्युदझयमला िजर केली. पु्तकात एक पत्र आहे. त्यात पुढील मजकूर आढळतो : ‘The work 
was printed in the Raja’s palace by his own printers who are all Brahmins. The woodcuts 
were made, the paper was manufactured and the book itself was bound in the palace (30-7-
1821). 

 
दबशप हेबर [The last days of Bishop Heber : Thomas Robinson, (Archdeacon of Madras) Madras; (1829)] िदक्षि 

भारतात प्रिास करीत असतािा सरिोजी राजािंा अिेकिा भेटले. त्याचं्या शब्िातं सरिोजींिे िौरस 
व्यल्मतमत्ि जाििते : ‘Upon his Lordship’s admiring the Hall in which we were sitting, he 
showed considerable information on the subject of Architecture and the comparative 
excellencies and peculiarities of the Hindoo and Muslim styles. At parting he requested the 
Bishop to come again privately to see his library, museum and printing press. The Bishop, as 
we returned from the palace said, ‘I have seen many crowned heads but not one whose 
deportment was more princely’ …… I should tell you that he is a strong built and very 
handsome middle aged man with eyes and nose like a fine hawk and very bushy gray 
mustachios; generally splendidly dressed but with no effeminacy of ornaments and looking 
and talking more like a favourite speciman of a French General than any other object of 
comparison that occurs to me.” अन्सयत्र दबशप, राजािंी रे. श्वात्झधबद्दलिी कृत्ता ि दिष्ठा गौरििू 
त्याचं्या ्िधमधपे्रमािी प्रशसंा करतो : ‘The openness of his gratitude and reverance for his Christian 
Missionary (R. Schwartz) in the midst of his Brahmans and himself still constant in his own 
religion, is admirable.’ 

 
राज सरिोजी ८ मािध १८३२ या दििशी मृत्यू पािले. त्याचं्या मृत्युसमयी दशिाजी िािािा एकि 

पुत्र दजितं होता. हा िेहमी आजारी असायिा, असे दबशप हेबरिे म्हटले आहे. याच्या कारकीिीत काही 
िाटके ि काव्ये दलदहली गेली. त्यािे एकि िाटक दलदहले— ‘नटेश णविंास’. राजा ही िामधारी पििी 
सरिोजींच्या मृत्युिंतर लोप पािली. चहिु्तािातील सं् थािे िामशषे करण्याच्या डलहौसीच्या धोरिामुळे 
राजािे मािसन्समाि ि इतर मालमत्ता सिध लुप्त झाले. दशिाजी राजा (िुसरा) इ. स. १८५५ मध्ये दिितधला. 
आजिे तंजािर राजघराण्यािे िशंज हे दशिाजीरािंी ित्तक घेतलेफया पुत्रािे िशंज होत.  



अनुक्रमणिका 
 

प्रकरि ११ वे 
 

णशवेन्द्द्र ऊर्फ  राजे णशवाजी (रु्दसरे) 
(कारकीिध इ. स. १८३३–१८५५) 

 
शरभेंद्र ऊिध  सरिोजी यािें पुत्र दशिाजी आपफया दपत्यािंतर १८३३ मध्ये राज्यापाढ झाले. 

तंजािरच्या राजघराण्यातील हे शिेटिे राजे होत. ते दिद्याव्यासंगी, अिेक भाषादिि ि संगीत् होते. 
सर्िती महाल गं्रथालयासाठी त्यािंी बरेि द्रव्य खिध केले. त्यािें एक मराठी िाटक “नटेश णविंास” 
उपलब्ध आहे. 

 
या िाटकािा सारा घाट इतर तंजािरी िाटकापं्रमािे असूि ते िोि अंकांत दिभागले आहे. गुपाला 

ििंि कपाि— 
 

तारु भिाबंदुधता ंप्रदत मुख्य सेतू । 
ििंूं भित्पियोग गुरुराम सेतू ॥ 
 

हे सेतु्िामी किादित तापचसहाचं्या गुरुपरंपरेतील असािते. “राजादधराज श्रीदशिाजी महाराजे दक्रयमािे 
िि ििगिेशोत्सि” ह्या दिदमत्तािे िाट्यप्रयोग योदजला आहे. रदसक श्रोते ि कुशल िटसंि यािंा मेळ 
जमला आहे, असे किी म्हितो. िटेश हा परस्रीकडे आकर्मषत झाफयामुळे त्यािी पत्िी दशिकामसंुिरी कष्टी 
झाली आहे. दतच्या सख्या अष्टि् दसद्धी िटेशािा शोध घेत दिरताहेत, परंतु त्यािंा तो सापडत िाही. 
िारिमुिी शोध घ्यायला जातात. िटेश क्रीडाशील िृत्तीिे डमपा सु्िर िाजितो. तो ऐकूि आश्रमिासी 
ऋषींच्या साऱ्या दस्रया येतात ि िटेशाला पाहूि मोदहत होतात. त्या भ्रमामुळे िाकातले िादगिे कािात ि 
हातातले “कंकण्या फयाली िरिी” अशी त्यािंी ल््थती झाली. िटेश त्यािंा य्शाळेत घेऊि जातो. 
ऋषींिा हे ितधमाि समजताि ते रागाििू “हा कोि कापादलक?” त्याला मारण्यासाठी मंत्रसामथयािे िाघ, 
साप, राक्षस दिर्ममतात. िटेश त्यािंा परादजत कपाि आिंिताडंि करतो. 

 
िटेशाला दशिकामसंुिरीिे सारखे ्मरि होऊि तो दिरहव्याकुळ होतो. “उन्सहात गेफया सािलीिे 

सुख अदधकसे िाटते” असे म्हितो. कादलिासाच्या दिक्रमोिधशीय िाटकातील िायकाप्रमािे तो कमल, 
इंिीिर, हंस, कोदकल, गज, चसह इत्यािींिा दप्रयेिा ठािदठकािा दििारतो. गदरमा दििूषकाला सागंते— 
“्िस्री सुंिरी आदि सुमुखी असली तऱ्ही दतजहूि परिारा दबिरी असली बरीि भासते हा पुरुष ्िभाि” 
दशिकामसुंिरी चपगळा, जोशी, कैकाडीि यािंा शकूि दििारते. िटेश आफयािर रुसूि त्याला िार 
उघडीत िाही. 

 
तंू गा कोि सशलू िैद्यग्रह जे जािोिी जागा ्ियें । 
्थािू मी ि ििे तरु कही मी िीलकंठ दप्रये । 
दकत्तीकीं िर िीट मी पशुपती चशगे ि ते िीसती । 
बा मी िायक िामय मान्सय कदर िो मी िायके संप्रती ॥ 
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असे उत्तम श्लेष िक्रोमतीिे उिाहरि किीिे रिले आहे. िटेश ि दशिकामसुिंरी मिोमिी आिंिूि 
आिंिताडंि करतात. 

 
या िाटकात कथाभाग ्िफप असला तरी िाटकािा दृश्य ि श्राव्य भाग िार बहारीिा िठला आहे. 
 

उपसांहार 
 
तंजािरी िाटकािंा साकफयािे दििार करिे आिश्यक ठरते. महाराष्ट्रात सोळाि,े सतराि े ि 

अठराव्या शतकािा पूिाधध या कालखंडात पंदडत किी ि आख्यािक किी ्ियंिर काव्ये दलहीत होते. 
एकिाथ, रघुिाथ पंदडत, सामराज, दिठ्ठल, िागेश इत्यािी किींिी महाकाव्याच्या धतीिर दलदहलेली ि 
आख्याििजा िीघध कदिता रुल्ममिी, सीता, िमयंती इत्यािींच्या ्ियंिरासंबधंी दलदहलेली आढळते; तर 
सामान्सयतः इ. स. १७०० ते १८५५ या कालखंडात तंजािर येथील भोसले राजे ि त्यािें आदश्रत यािंी 
पािधती, सीता, रुल्ममिी, लक्ष्मी, मीिाक्षी, गंगा मोदहिी इत्यािी िेिता ि सुभद्रा, उषा, मायािती, लक्ष्मिा, 
प्रभािती, दमत्रचििा, पंिकन्सया (पाि प्रातंाचं्या पाि राजकन्सया) इत्यािी पुरािकालीि दस्रया याचं्या 
दििाहसोहळ्यािर िाटके दलदहली. त्यातंील काही िायक चकिा िादयका याचं्या जन्समापासूि िृत्तातं 
सूत्रपापािे दिला आहे ि ते चकिा त्या तारुण्यात पिापधि कपाि पे्रम, दिरह, भेट ि दििाह अशा क्रमािे 
िाटक रंगत जाते. तर बऱ्याि िाटकातं िायक िा िादयका तरुि असूि एकमेकाचं्या गुिसौंियािे ििधि 
ऐकूि चकिा दिशषे कतृधत्िािा बोलबोला झाफयामुळे पे्रमात पडलेले आहेत. मातादपत्याच्या संमतीिे चकिा 
त्यािंीि पुढाकार घेऊि दििाह साजरा केलेला असतो, तर बािासुराच्या उषेप्रमािे शत्रुगटातील दप्रयकर 
असफयामुळे दपत्याच्या िकळत गाधंिधदििाह केलेला असतो. या साऱ्या दििाह िाटकातं िाट्य िगेिगेळ्या 
अंगािे िुलत असले तरी त्यातंील िायक ि िादयका यािंी दित्रिे काही अंशी ढोबळ ि साकेंदतक िाटतात. 
सं्कृत िाटकातं िादयकेिे शारीदरक सौंियध बऱ्याि दठकािी त्याि त्या उपमेय उपमािािंी िर्मिलेले असते. 
तसेि तंजािरी मराठी िाटकातं एकेका िाटककारािी एक दिदशष्ट पद्धतीिी ती ििधिशलैी आढळते. 
स्रीच्या शरीरसौंियािे ििधि दतला ‘स्रीरत्ि’ (रामामिी) बििायला पुरेसे दिसते. एखािीि ‘मीिाक्षी’ 
(मीिाक्षी-पदरिय : सरिोजीकृत) आपफया शरसंधािािे साऱ्या दिमपालािंा परादजत कपाि प्रत्यक्ष 
सुंिरेश्वराला सामोरे यायला लािते. पदहफया दृदष्टके्षपाति ते एकमेकािंर अिुरमत होतात ि त्यािंा िेििृिं 
ि मुदिजि याचं्या उपल््थतीत दििाह होतो. 

 
या दििाह िाटकातं िायक ि िादयका यािंा क्वदित एकमेकािंा भेटफयािंतर परंतु बहुधा 

एकमेकादंिषयी ऐकफयापासूिि दिरहकाल सुपा होतो. त्यािंा जगिे असह्य होते. त्या प्रसंगादिषयींिे िरु 
िा पिे आदि दिदिध िृत्तातंील कदिता त्यािंी दिपलु दलदहली आहे. त्या रििांतील दििोष िृत्तयोजिा, 
सुदश्लष्ट रििा ि भािािुपाप रागतालातंील संगीत लक्षिीय आहे. 

 
िायक हा प्रामुख्यािे िीरपुरुष, रदसक, मूफयदििके असिारा, दिदशष्ट तत्त्ि ेपाळिारा ि आकषधक 

व्यल्मतमत्िािा आढळतो. पे्रमासाठी कोितेही साहस करायला तो तयार असतो. उिा. प्रतापचसहकृत 
‘प्रभािती पदरिय’ या िाटकातील िायक प्रदु्यम्ि भद्रिटाच्या िषेात िज्रिाभ राक्षस राजाच्या राजधातीत 
येतो ि त्याच्या कन्सयेशी— प्रभाितीबरोबर पे्रमालाप करतो. िज्रिाभाला हे कळफयािर तो याििाबंरोबर युद्ध 
करतो. त्यात तो मारला जातो ि या पे्रमी युगुलािा दििाह होतो. 
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दििाहिाटकादंशिाय इतर दिषयािंर िाटके आढळतात. त्यात सवतीमत्सर हा दिषय गंगा-कािरेी 
संिाि, लक्ष्मी-भिेूिी संिाि, गंगादिश्वेश्वर पदरिय, पंिभाषा दिलास इत्यािी िाटकातं आला आहे. 
त्यातील संघषध खोिकपिे ि िुरिुरीत शब्िातं रंगलेला आहे. िाटककारािंी आिडीिे दििडलेला आिखी 
एक दिषय म्हिजे भमतमदहमा ि भमतीिे सामथयध हा होय. धु्रि, माकंडेय, रुममागंि, दशिभमत इत्यािी 
भमतािंी परमेश्वरािर आत्यदंतक भमती आदि दृढ दििय असफयािे आढळते. 

 
या कथादिश्वाला उत्तम तालासुरािंी संगीतरििा ि िृत्य यािंी त्यातील आशय अदधक रम्य, सजग 

ि पे्रक्षिीय होतो. 
 

 
राजा शहाजी 

(व्यंकोजी िडील पुत्र ि तंजािरिा िुसरा राजा.) 
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भाग रु्दसरा 
 

शहाजीराजे याांची नाटके 
 

१. िंक्ष्मीनारायि कल्याि नाटक 
 
सर्िती महाल गं्रथसगं्रहालयामध्ये या िाटकाच्या िार ह्तदलदखत प्रती आहेत. दशिाय त्यातील 

एका प्रतीिी िक्कल तंजािरमधीलि रामिासी मठात आहे. ती सुप्रदसद्ध संशोधक दि. का. राजिाडे यािंी 
१९॰६ मध्ये प्रकादशत केली. ती सध्या िुर्ममळ झाफयामुळे सोबत दिली आहे. 

 
सांणवधानक : या एकाकंी िाटकािे कथासूत्र िाट्यात्मक आहे. दिष्ट्िुपुत्र ब्रह्मिेि त्यािंा भेटायला 

येतात; ि आपली खंत व्यमत करतात. ‘मायेदििा पुत्र’ असे म्हितात. तो प्रिाि टाळण्यासाठी तुम्ही दििाह 
करािा असे दिष्ट्िूला सुिदितात. दिष्ट्ि ू म्हितात, ‘मा्यायोयवय िधू िाखिा, म्हिजे मी दििाह करीि’. 
ब्रह्मिेि उद्यािात आलेली सागरकन्सया लक्ष्मी दिष्ट्िूंिा िाखदितात. त्यािंा अिुकूल भाि पाहूि लक्ष्मीला 
भेटूि दतला दिष्ट्िूिें िशधि घडदितात. तेव्हा ती आिंदित होऊि म्हिते, ‘िदं्र चजदकला यािे मुखािे। सदख 
इंद्र चजदकला यािे िैभिािे॥’ परंतु ब्रह्मिेिािे दतला दििारताि ती कुलीि कन्सयेप्रमािे म्हिते, ‘आम्ही कन्सया 
दपत्याधीि!’ तेव्हा दिष्ट्िूंच्या आ्ेिपाि समुद्रराजाला बोलाििे पाठदितात. समुद्रराजा हा िृत्तातं ऐकूि 
आिंिािे सिध िेिगिासंमक्ष दििाह समारंभ दिदधपूिधक साजरा करतात. 

 
नाट्यरचना : शहाजीराजाचं्या सिध िाटकातं िािंीमध्ये दशि्तुती, गिेश ि सर्िती यािंा ििंि ि 

दिष्ट्िू्तुतीपर श्लोक असतात. िंतर िृत्य करीत गिेश आफयािर सूत्रधार अिधकाला िा पुजाऱ्याला पूजा 
करण्यासाठी बोलाितो. पूजा आटोपफयािर कंिकुीराय दििोिी सभासिासं दिष्ट्िूंच्या आगमिािी सूििा 
करण्यासाठी येतो. कंिुकीराय सूत्रधाराशी शाल्ब्िक कोट्या, शब्िािंी उलटापालट िगैरे कपाि दििोि 
करतो. श्रीदिष्ट्िू येऊि ्थािापन्न झाफयािर ते िृत्य पाहण्यािी इच््ा व्यमत करतात; म्हिूि िेिागंिािंा 
पािारि केले जाते. त्या उदित संगीतासह अदभियपि गात िृत्य करतात. त्यािंा योयवय सन्समाि केफयािर 
दिष्ट्िू मल्लदिद्या पाहण्यासाठी मल्लािंा बोलिायला सागंतात. त्याप्रमािे मल्ल आपला ‘तमासा’ िाखदितात. 
िाटकातील हे िृत्य ि मल्लािंी कु्ती हा भाग तादमळ ‘थेरुकुथु’ (पथ िाटक –Street Play)या 
िाट्यप्रकारात पाढ होता. तो शहाजीराजािंी या िाटकात अंतभूधत केला आहे. 

 
िाटकातील पिे दिदिध रागतालातं बाधंली आहेत. शहाजीराजािंी िाटकाखेंरीज अिेक ्िुट पिे 

दलदहली आहेत. त्यातं परमेश्वरािी, दिशषेतः दशि्तुतीपर असूि काही िैयल्मतक भािभाििा रंगदििारी 
आत्मदिष्ठ पिे आहेत. िाटकातंील पिे संगीतािुकूल, दिदशष्ट व्यल्मतििधिात्मक ि कथािकाला पोषक अशी 
आहेत. कथेिा ओघ खंदडत ि होता िाट्याला पूरक अशी आहेत. सल्लािंपा ऊिध  सलामिपा ही पिे 
उपल््थत िैिताला ि पे्रक्षकािंा अदभिािि (सलाम) करिारी ि अदभियपिामध्ये िृत्यािे पिन्सयास ि 
त्याला पोषक संगीत असलेली आहेत. 
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श्रीिंक्ष्मीनारायि कल्याि 

 
श्रीमहागिादधपतये िमः ॥ श्री सर्ित्यै िमः ॥ श्री गुरुपूिािंि गुरि ेिमः ॥ श्री त्यागसाबंाय िमः ॥ 

श्री लक्ष्मीिारायि िाटक दलख्यते ॥ तिािौ ॥ िािंी मंगलं ॥ 
 

(िाट राग. तोडेम्. झपंा तालं) 
 

जयजयदध गंभीर ॥ जय सुपादिराकार ॥ 
जय सकल आधार ॥ जय रघुिीर ॥ 
जय शामल शरीर ॥ जय पाप दजतमार ॥ 
जय असुर संहार ॥ जय जय िीरा ॥ १ ॥ 
जय अंबजु िेत्र जय इंिुदिमिक्र ॥ जय पािि िदरत्र ॥ 
जय सुिादरत्र ॥ जय जि जलज दमत्र ॥ 
जय जािकी कलत्र ॥ जय तादरत गोत्र ॥ जय िाम िाम पदित्र ॥ २ ॥ 
जय िशरथ बाळ ॥ जय कीर्मत दिशाल ॥ 
जय करीिुत लोळ ॥ जय सुशील ॥ 
जय शदमत अदरजाल ॥ जय शदश दिभ भाळ ॥ 
जय कपािा दिशाल ॥ जय भमतािुकूला ॥ जय जय ॥ ३ ॥ 

 
मांगळां  : आदिताळ. 

 
महािेि शकंराते मंगलं ॥ जय महिीय िदरताय मंगलं ॥ 
कपूधरगौरपापाते मंगलं कफयािािळ िापाते ॥ 
सपधमाळ भषूिाते मंगलं ॥ १ ॥ 
इंिुशखेराते इथमुखजिकाते ॥ िदंित सुरििंाते मंगलं ॥ २ ॥ 
पािधती प्राििाथाते ॥ पादळत दिज िासाते ॥ 
सिध् महेशाते मंगलं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िाट्यारंभ कपाि लक्ष्मीिारायि कफयाि िाटक दिर्मिघ्ि दसध्यथे सिध जिासं 

संतोष होण्याकारिे सकल िेितािंी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : िदंितो मी एकिंतािे पाये ॥ अिेक िंत तो मज सहाये ॥ 

हदरतसे सिध दिघ्ि उपाये ॥ िया कदरतो मजिदर गिराये ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा कपाि तद्िंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 

श्लोक : दिश्वििें जििी सर्िती ॥ िीिा पु् तक धदर िोदह हातीं ॥ 
िदंितो दतिे िरि ध्यािातें ॥ िया कदरते मजिरी या जिातें ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर श्री परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पहा. 

 
श्लोक : िदंितों महद भतु िेिता ं॥ अधधजि श्री पुरुषाथध सयुंता ॥ एक पाश्वध व्याघ्र िमान्सय किकाबंरा 

॥ िाम पाश्वध िीळकेश सव्य जटाधरा ॥ १ ॥ 
 
श्लोक : सािंिदगदरजायुमता ॥ सल््मतदप्रय भाषिः ॥ 

दशिः करोतु कफयािं ॥ िदं्राथधशखेरः ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािी प्राथधिा कपाि तद िंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
श्लोक : िमो ििैेकिदे्याय ॥ अििी उद्धरिाय ि ॥ 

आपिामपहताय ॥ िासुिेिाय मंगलं ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिर्मिघ्ि सकल कायध दसध्यथे लक्ष्मीिारायि कफयाि िाटकातें आदिस भमतें 

प्राथधिा केली असता ंआिंिेकपाि दिघ्िराज िाट्य िृत्य कदरत येतो पहा. 
 

र्दरुऊ : [मातृका. राग पाडी. आदि ताळ.] 
संतोषें िृत्य करी ॥ शमउदि दिघ्िसारी ॥ 
िंदत मुख आला िेि ििुजसहंारी ॥ १ ॥ 
चसिुर माथयािदर ॥ शदश कला शोभे बरी ॥ 
मंिमंि धार कपोळीं ॥ मधुकर हारी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश पपाशधारी ॥ पाप संख्या सकल हारी ॥ 
मूषकिाहि मोिक करीं ॥ ३ ॥ 
सिधिा िया करी ॥ सपध शोभे िोंिािदर ॥ 
पािधती दशि सुत पाहा रंगातंरीं ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : (येिेरीती गिेश आफयािंतर सूत्रधार बोलतो पहा.) अहो भागित हो, दिघ्िेश्वर येऊि 

िार उसीर जाला. अिधकास बोलाििू पूजा कदर म्हिािें. 
 

प्रत्युत्तर : बरें तैसेि बोलादितों. 
अरे कोि आहे रे अिधक पूजा करायाला येरे. 

 
पुजारी : काहंो काहंो हाका मादरता हेंगे आलों. पूजारी िेउं ्ी मुहेदि. 
 
सूत्रधार : अरे ्िाि संध्या केली िसता ंिेिास कैसा दसितोस रे? 
 
पुजारी : अहो ्िाि कपाि आलो हो. 
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सूत्रधार : अरे ्िाि केव्हा ंकेले रे? 
 
पुजारी : शास्र प्रकारे ब्राह्मिास केव्हा ं्िाि केव्हा ंकरािें? 
 
सूत्रधार : अरे ब्राह्मी मुहूती उठोि िाहाि ेतासीं ्िाि करािें. 
 
पुजारी : िहािें तासी करािें म्हटलें  कीं त्याहूि अगोधर साति ेतासी रात्रीि ्िाि कपाि आलो. 

रात्रीं चििमुतूच्या घरास गेलों होतों. तीसीउपदर सुरत कदरता ंदतच्या आंगास घाम आला. 
त्या घामािे माझे आंग दभजळें तेव्हा ं्िाि जालें . आता ंया चहिामधें कोि ्िाि कदरतो . हें 
ििीच्या ्िािापदरस हे ्िाि दिशषे म्हिूि तेथेि ्िाि कपाि आलों. 

 
सूत्रधार : बरे पूजा होऊं िे. 
 
पुजारी : (पूजा दिधािं) दिघ्िेश्वराय िमः ॥ ध्याि आिाहिादि शोडशोपिार पूजा ं समपधयादम ॥ 

दिघ्िेश्वराय िमः ॥ िैिदे्य ंसमपधयादम (म्हिूि िैिदे्य खािे). 
 
सूत्रधार : अरे काय रे िैिदे्य खातोस? 
 
पुजारी : अरे मी िेिािा दिजभमत. िेि भात खातो काय? िेिास हात मला भात! त्यासाठी मी 

खातों. असे मजिदर पारपत्यदर केले तदर मी पूजा करीत िाही. आम्ही जाऊि दििािास 
सागंतों. 

 
सूत्रधार : अरे असें जाले तदर तुजिदर पारपत्य करीत िाही. तू जारे. 
 
पूजारी : िेि िेिोत्तमा िेिता सािधभौमा ॥ िृत्य गीत िाद्यमिधारया ॥ 

गिेशािी पूजा जाली. आम्ही घरास जातों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वर आफयािंतर कथा यसैीजे – श्रीमन्नारायि जगिाधार दिज सभेस 

आिंिेऊि येतादत म्हिूि सभासिासं सािध करायास कंिुकी येतो पहा. 
 

र्दरुआ : [मातृका. पादस पळंळ राग. आदिताळ.] 
पटे्टिामधारी ॥ अट्टहास करी॥ 
काठी घेऊदि करी ॥ कंिकुी आला सभातंरी ॥ १ ॥ 
सकळासं िूरकारी ॥ संतोषािे उड्ा मारी ॥ २ ॥ 
(हातातं थंुकिे) 

 
सूत्रधार : अरे काय रे थंुदकतोस? 
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कां चुकीराय : अरे पाण्यािे िाम लादिलें  तदर पघळोि जातें थंुमयािें िाम लादिले तदर दिकट असतें 
त्यासाठी थंुदकतों. 

 
सूत्रधार : ्ी जारे िडे्ा. 

पट्टिाम धारी. (मूतिे) 
 
सूत्रधार : अरे काय रे मूततोस? 
 
कां चुकीराय : तोंडास थंुका येत िाही, त्यासाठी मुततों. 
 
सूत्रधार : ्ी जारे मखूा! पटे्टिामधारी कंिुकी : अरे इकडे येरे. कारें कारें? 
 
कां चुकीराय : अरे बैस. अरे बसै म्हटले तदर बैसतोस. ्ी उठ. ्ी बरें बरें बैस. अरे माझे िाम बरें आहे 

काय? 
 

सूत्रधार : तुझे िाम बरें आहे रे. 
 
कां चुकीराय : अरे बरें आहे काय? शाबास गधडीच्या बरें जा. 
 
सूत्रधार : अरे िडे्ा तंू िाम लादितोस तंू दिष्ट्िूभमत. काहंी ब्राह्मिास िदक्षिा िेसील म्हिूि 

आलोकी. अरे तुझें िाम पहायास बोलादिलें  काय मूखा. 
 
कां चुकीराय : धगडीच्या िक्षिा मागतोस? मोटा ब्राह्मिािा लेक िाया ं गेला! अरे धगडीच्याला काय 

पुसािें? आरसा आदि रे. 
 

सूत्रधार : अरे हे गे आदरसा. (आरसा पाहोि िडेे िडेे िार कपाि उपोट घेऊि लोळिी घालािी) 
 
सूत्रधार : अरे हे काय रे, भ्यालास? 
 
कां चुकीराय : अरे माझे मािेिरी डोई आहे की िाही रे? मा्या तोंडात जीदभ आहे काय? 
 
सूत्रधार : अरे तुझे मािेिदर डोई हत्तीिे लें डीसारखी आहे. तोंडात जीभ खेटरासारखी आहे. का रे 

भ्यालास? 
 
कां चुकीराय : आरसा पादहला कीं त्यामध्यें माकंडासादरखें आहे. 
 
सूत्रधार : अरे माकंड िव्हे रे. तुझे तोंड तसेंि आहे. 
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कां चुकीराय : अरे शाबास! माझें तोंड माकंडासादरखें आहे. शाबास, माझा गडी शाबास. (िपाः पूिध पंतू ॥ 
काटी घेउदि करी ॥) 

 
सूत्रधार : अरे ही काठी कशाला रे? 
 
कां चुकीराय : अरे हें काठी गािंिी कुतदर हाकायास. 
 
सूत्रधार : अरे हे काठी कोण्ही तऱ्हीं दहरोि िेली तदर कसें रे? 
 
कां चुकीराय : हे काठी गेली, तदर माझी काठी हाजीर आहे. 
 
सूत्रधार : तुझी काठी कशाला रे? 
 
कां चुकीराय : अरे माझी काठी, तु्या गाडींत घालायाला. (दिष्ट्िु ध्याि करी) 

 
सूत्रधार : अरे जीभ बाहेर काढूि श्वाि मथुैिा सादरखें हे काय रे. 
 
कां चुकीराय : अरे मी िारायिािे ध्याि कदरते िळेेस मला कशाला रे बोलदितोस? 
 
सूत्रधार : िारायिी कोि रे? 
 
कां चुकीराय : अरे िारायिी ठािकी िाही काय? िसंतीच्या घरामध्यें आहें कीं िारायिी म्हिऊि काळी 

पोदर. तेगे तेि िारायिी! 
 
सूत्रधार : अरे दतिे ध्याि केफयािे काय प्राप्त होते रे? 
 
कां चुकीराय : अरे दतिे ध्याि केफयािे सद्यः सुख प्राप्त. मग संयोग तीथध प्राप्ती होते 
 
सूत्रधार : अरे तें संयोग तीथध करािें रे. 
 
कां चुकीराय : तें संयोग तीथध जखंिाला िेतों. 
 
सूत्रधार : ्ी जारे िडेझिी! 

 
कां चुकीराय : अरे िूर, शाबास! 
 
सूत्रधार : अहो भागित हो! अम्ही हदर कीतधि कदरते िळेेस हा कोि की येऊि मधें उभा रादहला हे? 

हा कोि आहे की दििारा. 
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प्रत्युत्तर : अि्य दििारतों. अरे तू कोि रे? 
 
कां चुक्रोराय : अरे मला पुसतोस कीं तंू कोि रे? 
 
सूत्रधार : अरे आम्ही भागित. 
 
कां चुकीराय : अरे धगडीच्या, दभकार िाटा, भायवयितं जालास तदर असें काय रे? िािर कोठें? मिंील 

कोठें? िोखट झगा कोठें? तंू भायवयितं म्हदिजे काय रे? 
 
सूत्रधार : अरे आम्ही भायवयितं िव्हे िशाितारी. 
 
कां चुकीराय : अरे धगडीच्या, तंू येकला आदि िशाितार म्हदिजे काय रे? 
 
सूत्रधार : अरे मी येकलाि िशाितारािें सोंग घेत असतों. 

 
कां चुकीराय : बरे िशा जाले तदर कोठें? 
 
सूत्रधार : अरे हे गे तदर! 
 
कां चुकीराय : अरे गधडीच्या हे तदर. [तदर—एकतारी] शाबास तदर झाली. बुपा [बुरु—तंबोरा] कोठे? 
 
सूत्रधार : हे गे हेि बुपा. 
 
कां चुकीराय : अरे बुपा शाबास! बपुा झाली. हा कोि रे? 
 
सूत्रधार : हा िटुिा. 
 
कां चुकीराय : अरे हा िटु. शाबास! धगडीच्या, हा कोि रे? अंधकारासारखा दिसतो. 
 
सूत्रधार : अरे हा मुटगार! 
 
कां चुकीराय : अरे हा मुटु. शाबास! त्याच्या गळ्यातं काय घातले आहे? 
 
सूत्रधार : अरे तो मािंळ. 
 
कां चुकीराय : अरे हा आधंळा धगडीच्या येथे का ंआला आहे? 
 
सूत्रधार : अरे आंधळा िव्हे रे. मृिंग. 
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कां चुकीराय : अरे एक िंग पुरेिा मीरिेंग. तपा बपुा िटु मुटु मीरिेंगा, शाबास! 
 
सूत्रधार : अरे मला पदुसलें  चक तंू कोिरे? 
 
कां चुकीराय : माझें िाि कंिकुीराय दििोदि. श्रीमन्नारायि जगिाधर. दिज सभा शोदभितं करायास 

येतादत म्हििू सभासिासं सािध करायास मज पढुें पाठदिलें . मी पुढें आलों. 
 
सूत्रधार : सभा कैसी दसध करािी रे? 
 
कां चुकीराय : पािी बाधंोि, तोरिे चसपूि, केळीिे खाबं तोडूि, माडंि मु्तैि कराि.े 
 
सूत्रधार : अरे तैसें िव्हे रे, िडे्ा. पािी चसपडूि, तोरिे बाधंोि, केळीिे खाबं रोिाि ेम्हिूि सागं रे. 
 
कां चुकीराय : अरे धगडीच्या, तसेंि. 
 
सूत्रधार : अरे ता ंसादंगतफयाप्रमािे. सभा दसद्ध केली आहे. तंू जाऊि दिष्ट्िुस सागं. 
 
सूत्रधार : येिेरीती कंिुकीराय दििोिी येऊि सभासिासं सािध केफयािंतर श्रीमन्नारायि जगिाधार 

आपले दिज सभेस येतात पहा. 
 

श्लोक : सजलिूजलश्यामा सकल लोकादभरामा ॥ 
सुपादिर गुिधामा शत्रु संघास भीमा ॥ 
्िजल जलजसोमा शादंत मूर्मत हदरिामा ॥ 
सलदळत गुि ्तोमा िदंितो सािधभौमा ॥ १ ॥ 

र्दरूऊ : [मातृका. राग असािरी. आदिताल.] 
भजारे जि हो िेिादि िेिा ॥ भजारे जि हो ॥ 
िंिि घेऊि उदट ॥ िक्रपािी रत्िे मुकुटी 
मंिल््मत मुखभदर िीदट [िीदट—दिडा] ॥ िदंितो िेि कोटािु कोटीं ॥ 
अंगि भजु युगुल ॥ आमौफय कौ्तुभ गळा ं॥ 
मंगलमय पतुळा शृगंादरला पहा डोळा ॥ २ ॥ 
कासे पीताबंर दपिळा ॥ क्तुदर कपाचळ दटळा ॥ 
िास जिास सकळा ं॥ आशा पुरिी िळेोिळेा ं॥ ३ ॥ 
मकर कंुडलें  कािीं ॥ मिि जिक सारंगपािी ॥ 
अकळंक गुि खािी ॥ आपाढे गपाड िाहिी ॥ ४ ॥ 
(पूजारी हदरिास येऊि हा्य करिे.) 

 
कां चुकीराय : िेि िेिोत्तमा िेिता सािधभौमा ॥ अदखळाडंकोदट ब्रह्माडंिायका ॥ ्िामी, सभा दसद्ध केली 

आहे, बसािें. 
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णवष्ट्िु : अरे कंिुकी, िृत्य पहायािी िासिा आहे. िेिागंिास बोलाििू घेऊि येरे. 
 
कां चुकीराय : ्िामी आ्ेप्रमािे बोलादितों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िुिे आ्ेप्रमािे कंिुकी जाऊि िेिागंिास बोलादिलें  असता सभारंजि 

कौतुकासाटीं अप्सरा िृत्य िाखिायास येतादत पाहा. 
तेरश्लोकाळु ॥ पीि ्तिी ते दपक भाषिी ते पद माििाते ॥ 
पल्लिी धराते ॥ िीळाळकादंत िीरज पत्र िेत्री ॥ 
सुशोभते पहा सुरागंिाते ॥ १ ॥ 
क्तूदर दटळे लादिले ललाटीं ॥ कापूरयुमत मुख भदर िीटी ॥ 
िािादिधे भषूि (लेत) कोटी ॥ सुशोभती पहा िेसूदि घाटी ॥ २ ॥ 

 
र्दरुऊ : [मातृका. राग आहरी. आदिताल.] 

िेिागंिा येतादत पाहा ॥ दिष्ट्िु सभेदस िेिागंिा येतादत पाहा ॥ 
लेऊदि ि्ता सकळ लाऊदि क्तूदर दटळा ॥ 
हाऊदि मुखभदर दिडे ॥ घेऊि जात आपले ॥ १ ॥ 
िंिि ििूधदि ऊदट ॥ मंिगदत कळकंठी ॥ 
मंि हास संुिर िि पलं्मत ॥ इंिुमुखी तिुकदट तदट ॥ २ ॥ 
अकलंक दिजपापें ऊि ॥ सकल जि मि मोहूि ॥ 
ि कळे यािे दिज पदरिाम ॥ व्याकुळ कदरती मुदिजि मि ॥ ३ ॥ 

 
पुनर्दफरूऊ : [मातृका राग. केिार गौळा. आदिताळ] 

मंिइंसगमिा त्या कंुिरििा इंिुमुखी शोभता त्या ॥ १ ॥ 
ियि कटाक्ष बाि दिधूदि मोहिी िियुि जि मिा ॥ २ ॥ 
मििासे्रिेिता त्या सगंीत दिपुिा ॥ मंिारादद्र कुिोपमा त्या ॥ ३ ॥ 
भषूिाच्या भषूि त्या भृगंापादि भमंूडळी शोभती त्या ॥ ४ ॥ 
हषध कदरत सकल जि सभेदस आफया आिंिें हदरि लोििा ॥ ५ ॥ 

 
रे्दवाांगना : अरे कोि रे िेिद्वारी आम्ही िेिागंिा आलो म्हििू सागं रे. 
 
कां चुकीराय : बरें सागंोि येतों, येथं बसा. ्िामीच्या आ्ेप्रमािे िेिागंिा आफया आहेत. 
 
णवष्ट्िू : बरे, बोलाऊि आदिरे. 
 
कां चुकीराय : ्िामीिे तुम्हास बोलादिलें . िला. 

िदच्चिेिागंिळु िडंपट्टी कूिुधडेदि. (तेलगू भाषेत िाट्यादभिय सूििा) 
(खागंिािंी येऊि िम्कार कपाि बसिे.) 

 
कां चुकीराय : अरे ऊठ झंदिळीस. येथेऊि बसायास आलीस? िाि गे. 
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(सळाांर्दरू) : जय जळिदिभशरीर ॥ जय जळदिदध गंभीर ॥ 
जय असुर कुळ संहार ॥ जय आदि मत््याितार ॥ 
िी सदर रदरसा मगागदर दरसा ॥ 
गमपद्दधपा पमगामापागिीसदररदस सदि ॥ 
दरसादिद्दधपा सादिधपा ॥ मधपा पमगा ॥ 
मगा गदरसा ॥ सळ ळामु सळ ळामुरे ॥ िेिादि िेि सळामु ॥ २० ॥ 

 
(आहरी राग. अदभिय पिं. आदिताळ) 

मि माझे मोहलें  त्यास पाहा सखी ये मि माझें मोहलें  त्यास ॥ 
मिि जिकास॥ अिंग ताप ि सोसे िेहास ॥ आिी तंू आता ं॥ १ ॥ 
मि कर आचळगू इद्तात ॥ कमळिेत्र अदिदमष पाहतात ॥ 
िर्ति उजंृभतात ॥ आिी तू आता ं॥ २ ॥ 
तरुिी अधरामतृ भरतात ॥ मदि िाही दिसरते त्यासं ॥ 
आदि तंू आता ं॥ ३ ॥ 
कधी येइल िया त्यास ॥ करील माझें मि उफहास ॥ 
आचध अचलगि िें म्हि तंू त्यास ॥ आदि तं आता ं॥ ४ ॥ 
माझी बाधा दिििी त्यास ॥ मा्या प्राििाथास ॥ 
आदज या म्हिे रमयास ॥ आदि तंू आता ं॥ ५ ॥ 

 
(आदिताळ). 

 
अिीकेिे ििि : आचि जागे सखी तंू आता ॥ मज राहििेा ॥ 
अिंग ताप कदरतो मजला ॥ मिी दकत्ती धैयध धरािें ॥ 
माझी बाधा सागेंल कोि मिि गोपाळास ॥ १ ॥ 
मलयािील बहु बाधा करी मज सखीये ॥ 
मधुकर झंकार दििारी ॥ सकदळतादंग लौकदर ॥ 
िंद्रदकरि भय दििारीं ॥ १ ॥ 
सरस शृगंार मज काशास पदतिािंिू ॥ 
साजेिा मज या िेहास ॥ िर प्रीतीिे ये म्हि ॥ 
िासुिेिास मजसी रमिायास ॥ २ ॥ 

 
णवष्ट्िु : अरे किुंकी, िेिागंिास िाहा साड्ा, िीस िािरा, िहा हजार िके्र िेऊि िाटे लाििू 

जेठ्यासं बोलाऊि आदि. 
 
कां चुकीराय : ्िामी बहुत बरें. अि्य ्िामीिे आ्ेप्रमािे बोलादितों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िूिे आ्ेिपाि कंिुकीिे मल्ल पािादरले असता ंआपल पराक्रम िाखिायास 

येतात पहा. 
 



अनुक्रमणिका 
 

र्दरूऊ : [मातुका. राग भरैिी. दत्रिड ताल] 
ताबंडे मातींत ताळीम कपाि ॥ ताबंडी िीदळ पामाल बाधूंि ॥ 
खाबं अंतर पगडी िीपाि ॥ काच्चा कमरेस घदट्ट बाधंोि ॥ 
मल्ल आले सभेदस मल्ल आले ॥ 

 
जेठी : ्िामीच्या िेिद्वारीं कोि रे? आम्ही जेठी आलों म्हिूि सागं रे! 
 
कां चुकीराय : बरें, सागंोि येतों, येथे बसा. ्िामी जेठी आले. 
 
णवष्ट्िु : बरें येऊं िे. 
 
कां चुकीराय : कोि रे जेठी हे? ्िामीिे बोलादिलें  िला— 
 
जेठ्ाांची बोिंिी : ्िामी दिज्यापुलीिी आगरें भागािगर. असका मुलुक दिरोि आलों. 

आम्हा बराबदर कोण्ही जेठी िाही. ्िामीिे सभेस आलो ्िामीिे च्यादर जोडी सोडूि 
तमासा पहािा. आ ् ् ्. 
जेदट्ट िािलु गद हुलाडे िोकदर कोकपातळळु पगळ गोट्टगोदि ॥ 
बहुमािं ती सुकोदि ॥ जेदट्टिािु पोय्येदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती महादिष्ट्िु सभेंत बसले असता ंतििंतर कथा ऐदसजे. दिष्ट्िु सभेस ब्रह्मा अक्मात 

येतो पहा. 
 
र्दरूऊ : [मातृका. कंटु शाय म्यार गािे. राग मध्यमािदत. आदिताळ] 

ब्रह्माआला दिष्ट्िुसभेदस दििार कदरत ब्रह्माआला ॥ 
जपमाळा हाती धरी ॥ जय हदरिें ्मरि करी ॥ 
कपाळीं गोदपिंिि धारी ॥ कमळासि कमंडळ करी ॥ १ ॥ 
च्यार मुख ्िुट म्हिे ॥ च्यादर ििे एक समयािे ॥ 
िादरजासि िगेेऊि िदंित हदरिरि ॥ २ ॥ 
िेिद्वारीं कोि रे? मी ब्रह्माः आलों म्हििू दििंती करा. 

 
कां चुकीराय : बरें, ्िामीस सागंोि येतों. ्िामी ब्रह्मा आला आहे. 
 
णवष्ट्िु : बरें, येऊं िे. 
 
कां चुकीराय : िला ्िामीिें तुम्हास बोलादिलें . 

(एकमेकािंा गुदे्द मारिे, डोमयािर डोके आपटिे इ. प्रकार कपाि सन्समाि कपाि 
झाफयािर मल्लािी जािे.) 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मा येऊि दिष्ट्िसु दििऊि िम्कार कपाि बोलतो पहा. शान्सता कारं ॥ श्लोक 
म्हिोि. 

 
सूत्रधार : येिेरीती िम्कार केला त्या ब्रह्मास पाहोि दिष्ट्िु बोलतो पहा. 
 
णवष्ट्िु : कुमार दिरंजीि दिज उद्योग टाकूि येथें यायास कारि काय? सचितसें तुझें मुख दिसतें. 

यास कारि काय? 
 
ब्रह्मा : सिध जिातं अपिाि एक दिमाि जाला. हें आयकोि ि सोसिता ं्िामीपासीं येऊि त्यािा 

पदरहार करािा म्हिूि आलों. अभय दिधफया बोलेि. 
 
णवष्ट्िु : बरें, भीऊ िको सागं. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग पंतुिराळी. अटताळ.] 
अभय मज दिधफया ं॥ अंत्तें सागेंि दिष्ट्िु िेिा ॥ 
आदज शुभ कायध दसद्ध करी शुभो ियकरी दिष्ट्िु िेिा ॥ १ ॥ 
माये दििा पतु्र म्हितात जि दिष्ट्िु िेिा ॥ 
आदज काय यास उपाय करािा म्या बापा दिष्ट्िु िेिा ॥ २ ॥ 
दििंती ऐक बरी दििाह दसदद्ध करीं दिष्ट्िु िेिा ॥ 
आदज मज माझें ्ि्थ करी ॥ माझी माय िाखदि हदर दिष्ट्िु िेिा ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मिेिािे ििि आयकोि दिष्ट्िु बोलतो पहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग-आदिताळ.] 
उत्तम गोदष्ट सादंगतली ता ंितुधमुधखा ॥ 
मज उदितसें मािलें  बहु ितुमुधखा ॥ १ ॥ 
माझे मिी असेंि होतें ितुमुधखा ॥ 
मा्या महत्िा योयवय स्री िाही म्हिुि होतों ितुमुधखा ॥ २ ॥ 
िय पाप गुि युमत असफया ंितुमुधखा ॥ 
अि्य दििाह करीि मी दतसीं ितुमुधखा ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मा : अि्य, तुम्ही संमत झालेत तेंि पुरे. तुम्ही जैसी इल्च््ता तैसीि तुम्हा योयवय स्री, अम्हा 
योयवय माता मी पाहोि आलों आहें. तुम्ही पाहोि मािळ्या ंकरा. 

 
णवष्ट्िु : ता ंपादहलें  असेल तें उदित उत्तम असेल. तथादप तंू पहा म्हितोस तदर अि्य िाखदि. 

िल पाहें. 
 
ब्रह्मा : अि्य, ्िामी िलािें. कन्सयेस मी िाखदितों. ्िामीिें पहािें. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िु ब्रह्मा कन्सयेस पहायास िादलले पहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग रेि गुप्ती. अटताळ. िापु.] 

िादरजासिे आिंिें िासुिेिा सदहत मंि ॥ सरसाक्षीस गोचिि ॥ 
सािर पाहंू आले लोक िदं्य ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िु ब्रह्मा अन्सयेस पहायासा आफयािंतर कथा उदसजे. समुद्रराज कन्सया 

लक्ष्मीिेिी सखीसह ितधमाि, संतोषेंऊि उद्याि ििास येतो पहा. 
 

श्लोक : लेऊदि जदडत सिध भषूिे िेसुदि किकमय िसिे ॥ 
इंिुचजकी आिि कातंीऊि ॥ चसधुकन्सया येते की कारिें ॥ १ ॥ 
सदखजि समुिाय घेऊि ॥ लक्ष्मीकन्सया सािर सतंोषािे ॥ 
िि शोदभितं कराया कारिे ॥ मंि येते मि गजगती कपािे ॥ २ ॥ 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग. अटताळ.] 

कंिदळत आिंि कपािे मंि मिं ॥ 
लक्ष्मी िदंितादत सकल सदखजि िारबृंिे ॥ १ ॥ 
सकल शृगंार कपादि सािर सागरकन्सया ॥ 
येतसे अकलंक सौंियध पाप अदखल मान्सया ॥ २ ॥ 
िंिि कपूधर क्तुदर ििुधदि ऊदट घेउदि ॥ 
इंिुिििा मंिहास मुख येद्धाळ िीदट ॥ ३ ॥ 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग. आदिताळा.] 

राजहंस गमिाते ॥ राजीि पत्र िेत्री ते ॥ 
राज मुखी शोभते ते ॥ समा मदि ते ॥ १ ॥ 
कळकंठी मृिु ििि ॥ क्तुदर दतलक धपादि ॥ 
अदलकुल िीळििेी अंबजु पािी ॥ २ ॥ 
जदर िोळी साडी िेसोदि ॥ जि ेबाजुबंि लेऊदि ॥ 
िर कन्सय कामदि ििंिीय जिी ॥ ३ ॥ 
सािर श्रृंगार खािी ॥ सकल सौंियध िादि ॥ 
मोिें आली कदर राज गमिी मोर िािी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिेिी सखीसह ितधमाि उदित रम्य प्रिेशीं सतंोषें येऊि बसली, ते पाहोि 

ब्रह्मा दिष्ट्िूस िाखदितो पहा. 
 
ब्रह्म : म्या सागंीतली ते कन्सया सखी मधें. मििसायकसी दिसते तेगे तेि. लक्ष्मी या  िामादंकत 

समुद्रराज कन्सया ते हेि. 
 
णवष्ट्िु : ता ंपादहली सागंीतले तेव्हािः म्या ंम्हतले कीं, ता ंपादहली असेल ते उदित उत्तम असेल. 

तथादप अता ंपाहाता,ं ता ंसागंीतफयापेक्षाही यौिि पाप गुिादधक हे स्री रत्ि आहे. 
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सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मािे दिष्ट्िूस लक्ष्मीिेिीिें पाप िाखदिलें , तें पाहोि दिष्ट्िु िर्मिता पाहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग आहरी. आदिताळ.] 
अकलंक आहे पाप कन्सया अपूिध आहे ॥ 
सकल लोक ते ईिी सदर कोि स्री आहे ॥ 
इंिु मुदखिे ्तिइभकंुभ जािु ॥ 
मंि गतीिें चजदकते मिहस गादमिी ॥ 
कळकंठी कंजिाचजकी कन्सया िेते्रऊि ॥ 
अदल िीळििेी चजकी अमृत आपले अधरािे ॥ २ ॥ 
इला पदहलें  आता ंमाझे मि एक क्षि ॥ 
आल्य कपा तंू िको अदतत्िरा करी अंबजुासि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िु लक्ष्मीिें पाप ििधि दिरहबाधा अदधक होऊि, मागती बोलतो पहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग. आदिताळ.] 

मा्यािे ि राहि ेएक क्षि ॥ हदरलें सेदििे मि ॥ 
तुझे यत्िऊि लौकदर तंू करीं हंस ्टि ॥ धृ ॥ 
काम बाि मज अिुक्षि ॥ पीदडतात बहु सोम दकरि तपि समाि ॥ 
तादिती मज हेमा पचर द्रितें मि ॥ काय मी कपंा ॥ 
रामसादि कदध भेटेल रह्यें मज येऊि ॥ १ ॥ 
मलयादिळ प्रफयादिळ पचर उपद्रि करी ॥ 
मलयज िंिि ताप करी ॥ ि राहे क्षिभदर ॥ 
अदलकुळ झंकार दििारी ॥ दकती मी सोसूं सळदळत साहेिा िीदटभदर ॥ 
धीर धपंा दकत्ती म्हिूि भेटेल केव्हा िारी मिी मजसीं येऊि ॥ 
करीि केव्हा िादरजासिा तीिें अधर पाि बहु सतंोषािें ॥ 
सार येऊि काम क्रीडा सािर कधी दतसी करीि ॥ 
मा्यािे ि राहि े॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्ििूें ििि आयकोि ब्रह्मा बोलतो पहा. 
 
ब्रह्म : कशास इतकी चिता कदरता ्िामी. तुम्हास मािली इतमया उपदर लयवि दसदद्ध लौकदर 

होयसी मी जाऊि यत्ि कदरतों. 
 
णवष्ट्िु : अि्य, याहूि काय पादहजे. दिलंब ि कदरता,ं बोलफयाप्रमािे शीघ्र जाऊि कायध दसदद्ध 

कपाि ये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्ििुी आ्ा घेऊि, ब्राह्म कन्सयेसी बोलायास येतो पहा. 
 



अनुक्रमणिका 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग. आदिताळ.] 
अदत सतंोषेऊि आला िादरजासि ॥ 
मदतमंतन्सयेिें मि घ्या या कारिे ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधाांर : येिेरीती ब्रह्मा लक्ष्मीपासीं गेफयािंतर कथा ऐदसजा. दिष्ट्िूिा दििाह होतो म्हिूि 

आयकोि. िडे पोळ्या घारगे यथेष्ट दमळेल म्हििू ब्राह्मि येतो पाहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग. आदिताळ.] 
पटे्ट िधधि लाऊि पिंागं घेऊि काठी टेंकीत बोिरा काशीभट्ट लिोि ॥ 

 
ब्राम्हि : अरे भोळ्या माघोकऱ्या, इकडे येरे दिभायवया. अरे सकाळी उठोि कोठें गेला होतास रे? 
 
मुिंगा : बाबाजी मी सकाळी उठोि िसंतीच्या घरास गेलों होतों. तेथें जाऊि पंिागं सादंगतले. तेथें 

श्राद्ध जालें . मला िक्षिा अद्रा िल्लम् दिधला. 
 
ब्राम्हि : अरे अप्पा तो अधा िल्लम् काय केला रे? 
 
मुिंगा : अरे बापाजी, तो आज गोचििीस िेऊि, एकिा ंकाम केलें . 
 
ब्राम्हि : अरें कसें काम केले रे? 
 
मुिंगा : असें असें केलें . दिन्निादन्नकी दशके्ष शशेदेि. (मुलाला दशक्षा करिे) अरे अन्नाथी इकडे ये. 

तुझी माय कोठे रे? 
 
मुिंगा : माझी माय आता ंयेईल. येथे बसा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती ब्राम्हि आफयािंतर ब्राम्हिािी बाइल सुिादसिी येते पहा. 

 
[र्दरूऊ : मातृका. राग. आदिताळ.] 
िाकंडे बोंिरे िातंिाकूि िालते ते ॥ 
खोदित काठी कोण्हे बोल बोलते ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : आउजी िम्कार कदरतों. 
 
म्हातारी : अरे तंू कोि रे? कोठूि आलास? अरे कोि रे? आपा? येथें माझा िािला आला? त्यास 

धंुडीत मीि आले. 
 
सूत्रधार : बरें तुझा िािला तेथें आहे जा. 
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अन्नार्थी : अंमा आलीस काय? आमिा बाप येथें आला आहे? 
 
म्हातारी : अरे आप्पा ये रे ये रे. 
 
मुिंगा : आई भकू लागते गे. 
 
म्हातारी : अरे आप्पा हे गे; हे पोळी घे. तंू खा. 
 
मुिंगा : अगे आई, पोळी कोठुि आदिली गे? त्यातं काय गं कें स आहे. 
 
म्हातारी : कृष्ट्िभट्टाच्या घरास गेले होते. त्यािे समाराधिा केली. तेथें जाऊि तुज कारिे इतकी 

पोळी आदिली. तुझा बाप कोठें आहे तो िाखदि रे. 
 
मुिंगा : अगे आई! आमिा बाप हं गे बसला आहे. 
 
ब्राम्हि : अगे कोि गे आलीस काय? दिष्ट्िूिा दििाह मुहूतास आिीक िोदि घडी लागेल इतमयात 

अन्न्त्रास जाऊि येउं या. 
 
सूत्रधार : येिेरीती ब्राम्हि, ब्राम्हिािी बाइल आफयािंतर कथा ऐसीजे. ब्रह्मा िूपाि येता ं पाहोि, 

सखी कन्सयेसीं बोलते पहा. 
 
सणि : समुद्रराज कन्सया तै्रलोमय दपतामहा कधीं येिार िव्हे, तो आदज इकडे येतो. काय आियध 

आहे हे ि कळे. उठा, यास सामारे िला. िम्कार कदर. 
 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मास सामोरे जाऊि, लक्ष्मीिेिी िम्कार कपाि बोलते पहा. 

 
[र्दरूऊ : मातृका. पडुिूतिशायके. राग गंुम काबंोदि. आदिताळ] 
िदंितें तुझे पाय लोक दपतामह िदंितें िुझे पाय ॥ 

 
ब्रह्म र्द. : िदंितो म्हदिजे काये तंू माझी माये ििंि म्हदिजे काय? 
 
िंक्ष्मी र्द. : आियध हें काय ि कळे आम्हा आियध हें काय? 
 
ब्रह्म र्द. : आियध िव्हे माये पदरि इळदपता. आियध िव्हे माये. 
 
िंक्ष्मी र्द. : कोि दपता कोठें आहे तंू मज सागंें कोि दपता कोठें आहे? 
 
ब्रह्म र्द. : कोि म्हिता हें कौतुक हें दिष्ट्िु तो पाहा कोि म्हिता ंहें? कौतुक हें. 
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िंक्ष्मी र्द. : येथें येया हेतु काये हें सागंा आम्हा येथें येया हेतु काये? 
 
ब्रह्म र्द. : येथें येया हेतु हा माये पादिग्रहि तुमिें येथें येया हेतु हा माये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मािें दिष्ट्िूस िाखदिलें  त्यास पाहूि लक्ष्मीिेिी लज्जािम्र मुखी होऊि सखी 

आडळ पाळीते पाहोि ब्रह्मा बोलता जाला. 
 
ब्रह्म : का ंलाजता?ं तुमिे अंतःकरिीिा हेतु काय असेल तो सागंा. तसेंि कपंा. 
 
िंक्ष्मी : हें आम्हासीं कशास बोलता? आम्ही कन्सया दपत्याधीि. जे बोलिें तें त्यासंीं बोला. त्याचं्या 

दित्त्यास येईल त्यास िेतील. 
 
ब्रह्म : अि्य, हें ितधमाि दिष्ट्िूस सागंूि त्यािें आ्ेिे समुद्रराजास बोलाऊि त्यास या कायास 

अिुकूल कपाि घेऊि येतों. 
 
िंक्ष्मी : अि्य, तसेंि करा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्म लक्ष्मीिी आ्ा घेऊि दिष्ट्िसुमीप गेफयािंतर कथा ऐसीजे. लक्ष्मीिें दिष्ट्िूस 

सािर पाहूि. तिेक अतंःकरि होऊि मिि बाधेस ि्य होऊि दिरह अदभियदयते पहा. 
 

[राग. दिरह पिं. आचि ताला.] 
सिादधक पहा सिादतशय सखी ॥ 
सिादधक पहा सिादतशया ॥ १ ॥ 
िंद्र चजदकला यािे मुखािे ॥ सदख इंद्र चजदकला यािे िैभिािे ॥ २ ॥ 
िेत्र चजदक यािे शतपत्र कोदट ॥ सदख गात्र चजदक यािे मेघ शतकोटी 
मिि िोिाळिा यािे पापािदर सदख ॥ 
कििे चजकीतसे हा सिध असुर ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीस दिरहबाधा अदधक होऊि, मागती सखीस पाहोि लक्ष्मीिेिी बोलते पहा. 

 
[राग असािदेर. दसरहपिं. आदिताल.] 

मि माझें तिदधि जालें  सय ये ॥ पाप पाहतािं तन् रोमोद गय जाला ॥ 
ताळ ्ति उजंृभतात पाहा ॥ मि. ॥ १ ॥ 
सरळ सळळाप करिें कधीं त्यािें मी िर अधरामृतपाि िामाक्षी कदरि कधी 
उत्तम पुष्ट्पसार हार कडीं तुरे सािरें मी िेईि कधी ॥ मि. ॥ २ ॥ 
त्याला िया येईल कधी येऊि येथें मला जिदळ बोलाऊि माझे 
्ति धदरल कधी ॥ बाळे िीडे िे म्हिेल कधी जडीत ऊंि माळािा 
दटळा लाििू मोिेऊि असो कधीं ॥ मि माझे. ॥ ३ ॥ 
माया उपजेल त्यास कधीं पुष्ट्पािी शय्या कपादि िास सििी 
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शमदिल दिरहबाधा कधीं ॥ ियें मिि दक्रडा कदरल कधीं ॥ 
आचलगुि काया सुख पाऊि ॥ कादंक्षत लाभ होइल कधी ॥ मि. ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिेिी दिरह अदभिीत असता ं तििंतर कथा ऐदसजे. पूिोमत रीतीिे 

लक्ष्मीपासील िृत्तातं सिधही दिष्ट्िूपासीं सागंता जाला. 
 
ब्रह्मा : तात गेफया कायािी अिुकुलता कपाि आलों. परंतु त्या लक्ष्मीिे आपफया दपत्यािी आ्ा 

पादहजे ऐसें म्हतलें  आहे. हा िृत्तातं तुम्हास सागंोि, तुमिे आ्ेिपाि समुद्रराजास येथेि 
बोलाऊि या कायास अिुकुलता कपाि लयविदसदद्ध करािी म्हिुि आलों. 

 
णवष्ट्िु : अि्य, तसेंि करा. 
 
ब्रह्मा : अरे कंिुदक, समुद्रराजापासीं जाऊि दिष्ट्ििेू ब्रह्यािे तुम्हास कायादिदमत्त बोलें  म्हिुि शीघ्र 

जाऊि बोलाऊि घेऊि ये. 
 
कां चुकी : अि्य, ्िामीिे आ्ेप्रमािे तसेंि कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती बं्रह्यािे आ्ेिपाि कंिुकी जाऊि समुद्रराजास बोलादिलें  असता ं संतोषेंऊि 

समुद्रराज दिष्ट्िु िशधिास येतो पहा. 
 

[र्दरूऊ : मातृका. राग शकंर भरिा. अटताळ.] 
सकल रत्ि अपहारा ॥ सािरें घेउदि आला ॥ 
अकलंक चसधु राजा ॥ मकरकेति दपता महा दिष्ट्िुच्या िशधिा एक मिेऊि घ्यात 
यशश् िी अपापंदत अज ॥ 

 
समुद्रराज : िेििेिोत्तमा, िेिाता सािधभौमा अदखळाडं कोदट ब्रह्माडंिायका. ्िामी मज बोलादिलें  

आ्ेप्रमािे मी आलों. जे आ्ा करिे असेल ते करा. 
 
णवष्ट्िु : सिधही ब्रह्मास सादंगतले आहे. तो सागेंल तैसे ितधन् क करा. 
ब्रह्मा : समुद्रराजा ्िामीस काय पुसता? ्िामीिे आ्ेिे सिधही मी सागंतों. तुमिी कन्सया 

लक्ष्मीिेदि तीच्या पादिग्रहिािा ्िामीिें अंगीकार केला आहे. त्यास तुम्ही संमत होऊि 
लयविदसदद्ध महोत्सिािा अंगीकार करा. 

 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्यािें ििि आयकोि समुद्रराज सतंोषेऊि बोलतो पहा. 
 

[र्दरूऊ : मातृका. राग. अटताल.] 
ऐदकलें  तुमिें ििि ॥ असे गोड अमृताहूि ॥ 
काय ििूध यािे गुि ॥ कामिा पुरली माझी जाि ॥ 
धन्सय जालों ॥ धन्सय जालों धन्सय जालो धन्सय जालो या जिात ॥ 
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कन्सया िारायिा िेिें ॥ काय मि संतोषातें ॥ धन्सय ॥ १ ॥ 
जामात जाला िारायि ॥ जन्सम माझे सिल जाि ॥ 
अमोफय रत्ि कन्सयािाि ॥ आता ंकमलासि करीि ॥ धन्सय जालो ॥ २ ॥ 

 
ब्रह्मा : समुद्रराजा, तुम्हास उदित ते तुम्ही बोदललेत. तें आयकोि अम्हास िार संतोष जाला. 

सकल िेिासं, ऋषीस, येथेि बोलाऊि लयविदसदद्ध महोत्सि आता ंसुमुहूतध करा. 
 
समुद्रराज : अि्य, तसेंि करतों. 
 
ब्रह्मा : अरे कंिुकी, दिष्ट्िुच्या दििाहा कारिे ब्रह्यािे पािादरलें  म्हिूि बृह्पतीस बोलाििू घेऊि 

ये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िुच्या दििाहादिदमत्त ब्रह्यािे पािादरलें  असता ंबृह्पती आिंिेऊि येतो पहा. 
 

[र्दरूऊ : मातृका. गोपाळ रामा. काबी. अटताल.] 
कमलासिे बोलादिलें  कमलाळे दििाहाला ॥ 
अमळात्म गुरु आला हदरच्या िशधिाला ॥ 
बृह्पदत आला िेिगुरु ॥ 

 
बृहस्पणत : िेिद्वारीं कोिा रे? आम्ही बहृ्पदत आलों म्हिूि सागंोि येरे. 
 
कां चुकी : ्िामी, बृह्पदत आला. 
 
णवष्ट्िु : बरें, येऊं िे. 
 
कां चुकी : ्िादम बोलादितादत िला. 
 
ब्रह्मा : बृह्पदत, या बसा. 
 
बृहस्पणत : िम्कार ्िामी, बसतों. 
 
ब्रह्मा : अरे कंिुकी, ्िामीिें िऱ्हाड होतें यासं िऱ्हाडी येतात त्यास सकल सामग्री दसद्ध 

करायाला, बाष्ट्कळपतंास बोलाऊि आदि. 
 
कां चुकी : बरें, बोलादितों. 
 
ब्रह्मा : ऐका बहृ्पती, मी जाऊि सकल िेिासं, ऋषीस, बोलाऊि आिीतों. तुम्ही कासी भट्ट 

दमळोि गदिताथध पहा. 
बृह्पदतदन्न काशी भट टिु पोत्तळािुिदूि. 
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सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्िूच्या दििाहादिदमत्त सकल सामग्री दसद्ध करायासा बं्रह्यािे बाष्ट्कळपतंास 

बोलादिलें  असता ंबाष्ट्कळपतं येतो पहा. 
र्दरूऊ : [मातृका. कोंिे कते्तळु मीपा. राग असािदेर. अटताल.] 

पंत येतादत पहा ॥ बाष्ट्कळपंत येतादत पहा ॥ धृ. ॥ 
पोळ्या खाऊदि सोळा ॥ पोटािदर हात दिरदिला ॥ 
काळे मदैसिा दटळा ॥ कपाळीं मुद्रा लादिला ॥ पतं ॥ १ ॥ 
कािी लेखिी खोऊि ॥ कागि हादत घेऊि ॥ 
काि भदर कंुडमया घालूि ॥ कारबार आला आपि ॥ २ ॥ 

 
पांतुळ वचन : हें काय हो काय. हे काय. धगडीच्या या कारबारास कोण्ही दिकुि िाही की.  धगडीिे 

हजार दमळोि. धगडीिे उगेि गुल्ली कदरतादत. हे गुदल्ल काय पसुोि ये िायवया. 
 
णपल्लां भट : ्िामी पसुोि येतों. ्िामी पसुोि आलों. हदरकथा कदरतादत. 
 
पांतुळ वचन : अरे धगडीच्या िाल हदरकथा काय ते. धगडीच्या बोलािी येथें. 
 
णपल्लां भट : अरे कोि रे? भागित हो. पतं बोलादितादत या. 
 
सूत्रधार : िम्कार ्िामी. 
 
पांतुळ वचन : जळाला तुमिा िम्कार. धगडीच्या गाडुंहो. इतकेजि दमळोि काय रे येथे गुल्ली कदरता? 
 
सूत्रधार : िाही ्िामी आम्ही हदरकीतधि कदरतों. 
 
पांतुळ वचन : धगडीिे हो, तुम्ही हदर कीतधि केले तदर करा. हे िोघेजि कोदळतें घेऊि का ंरे उभे रादहले 

आहेत? 
 
सूत्रधार : ्िामी ते दििटे उदजयडासाठी ठेदिले आहेत. 
 
पांतुळ वचन : धगडीच्या दििािीिें तेल असकें  खराब केले. असे धगडीिे िाही तरी काय. याला 

असमयाला िूदर कपाि यािंा मुबािळा कामासाठीं ठेदितों. दिसोदड माती तऱ्ही िाहतील. 
याला जा म्हिािें. तो पहा. धगडीच्या िगेळिार अझुि आला िाही. 

 
णपल्लां भट : हेगे ्िामी िगेळिार आला आहे. 
 
पांतुळ : बोलादि धगडीच्याला. 
 
वेगवार : इदि गो ्िामी ि्तिी. (महाराज, हा पहा मी आलो.) 
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पांतुळ : धगडीच्यास मारा. काय रे. 
वेगळ : ्िामी िी अंमा गोचििमिु दपळुिुकोरं मंदटरे. दपल्लुिुको िदच्चिािु. िोिळो ि्तंुदि. िोिळो 

दिल्लर िातिु दिशषे गािुकोकताकळु तलेिु पातंिीर टुको ि्तुदि. 
 
पांतुळ : अरे अरे. जुिे लुगडें िेसूि येते. अरे िायवया घरांत जाऊि तो पीताबंर आहे कीं तो आििू 

दतला िे. 
 
णपल्लां : ्िामी पीताबंर दतला दिफहा तदर घरामंधें बायका काय िेसतील? 
 
पांतुळ : घरामंधें झंितादत काय? त्याला काय लिडा िेसतील? 
 
णपल्लां : बरें ्िामी िेऊि िेतों. 
 
पांतुळ : अरे त्या आच्यायाला बोलादि धगडीच्याला. 
 
णपल्लां : ्िामी बरे! आिारी कोि रे? पंत बोलादितादत या. 
 
१ आचायफ : यलो तीथा पंतपा कपातारंथे. अल्ली होग बेकु. शीघ्र बारो. कािडी भाषेत 
 
आचायफ : अहो पंत बोलादितात. दतथे जायिे आहे. िला लौकर. 
 
२ णचक्काचायफ : येिैय या ्िाि यळ ळी संध्याििंि िळे ळा शौिादि कमध गळील्लेि मंुजोिे हागें होग बेकु. 
 
णचक्काचायफ : अहो, ्िाि कुठे करायिे? शौि, ्िािसंध्या ििंिासारखी दित्यकमे केफयादशिायि 

तसेि जायिे का? 
 
३ र्दोडाचायफ : ्िाि संध्या ििंि मादडकोंडु होगोिा. 
 
र्दोडाचायफ : ्िािसंध्या कपाि जाऊ या. 
 
४ णचका : हागें मादडदरः 
 
णचक्काचायफ : ठीक आहे. तसेि कपा या. 
 
५ र्दोडाचायफ : येळािािु इदळ ळ ्िाि माडथेिु. दिकिेंकी यळ ळी इत्याळी कपाकोंडु बा. 
 
र्दोडाचायफ : अहो, मी ्िाि इथेि करतो. ती दिक्किेंकी कुठे आहे? दतला इकडे बोलािा. 
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६ णचक्का : अय याह्य ेिळ ळेधु. कपाकोंडु बरथेिे. दिक्किेंदक आिायध करथोर बारे मंुडेमोिी मधळे. 
 
६ णचक्काचायफ : बरे, बोलाितो, दिक्कािेंकी! आिायध बोलािीत आहेत. ये इकडे राडें. 
 
७ णचक्कवेंकी : येिे आिायधपा बंिारे. िेन्नायलु. िािु बरथेिे. 
 
णचक्कवेंकी : काय हो, आिायध आले का? बरे झाले मी ही येतेि. 
 
८ णचक्का : अय या दिक्किेंदक बंिळु अिेिैया. अळी दिकिेंदक शौि मादड कोंदड िळु िािु. अदळ होदग 

बाल्यवगिोदडिेिु. अिदळगे केदळगे दिमबाइिाघें बोंिुबाइ इिे. िोदळगे दिम मूदग-हागें िोंििे. 
दिमगड्डाहागें कूिळु इिे. अिेिैया. 

 
णचक्काचायफ : ही दिक्किेंकी आली. दतिे दतकडे शौि केले, तेव्हा मी िोपाि पादहले. तुम्हालंा जसे 

खायला तोंड आहे, तसेि दतलाही आहे. तुमच्यासारखेि दतलाही िाक आहे. तुमच्या 
िाढीप्रमािे दतच्या गुह्य भागािर कें स आहेत, िाही का? 

 
९ र्दोडा : यळोहुि बोडी गंडा. िीिोदडदिये. अिळ्ळ ळो. 
 
र्दोडाचायफ : अरे गाढिा, भोसडीच्या, दतला तसे पाहूि आलास, होय? 
 
१० णचक्का : इिगो बंिळु. िम्कार मादड. मंुडमोदि मगळे. िम्कार माडे. 
 
णचक्काचायफ : ती पहा. ती आली. िम्कार करा. त्या राडेंिीला िम्कार करा. 
 
११ र्दोडा. : गंगा्िाििल दसदद्धर्सु. येळे दिक्किेंदक ्िाि िायते. 
 
र्दोडाचायफ : तुला गंगा्िािािे िळ दमळो. दिक्किेंकी, काय ग तुझे ्िाि झाले का? 
 
१२ णचक्कवेंकी : ्िाि इिु माडदळळा. 
 
णचक्कवेंकी : अजूि मी ्िाि केले िाही. 
 
१३ र्दोडा. : शौिा ्िाि यािागे आयलु आगे ्िाि िायतु. पुराि श्रिि मादडदर. यळो तीथा पुराि 

हेळो. 
 
र्दीडाचायफ : माझे शौि ्िाि इत्यािी केव्हाि झाले. िला पुराि श्रिि करा. अहो िोडािायध परुाि 

सागंा. 
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१४ णचकाचायफ : बबुधरिृक्ष मूळेलु जपकुयात््ततै ्तथा कृदमकंटक पीडाया ं जायते श्री हदरदप्रया 
अंिुहेदळद्दोरे ह्यांगे यंिरे बबूधर िृक्ष िदळ ळ कुळक तुकोंडु जप माडबेकु अटुहेदळद्दारे मादड 
िेर दक्रदम कंट कपी डाया ं िोंटु मुळ ळु कंुडी िदळगे होदगिरे इपत्तसादिरिरसा अिदरगे 
िैकंुठ िदळ ळ िास आगंि हेदळद्दारे मुद्रा योग दिदधः शखं िक्र गिा मुद्रा धार  येत्यापिाशिं 
पाप यौिि भायवयंिल म्यते िात्र संशयः ॥ १ ॥ अंिहेदळद्दारे मुद्रा प्रयोग ह्यागं माड बेकंिरे ॥ 
ग्रह्तदरगे यरडु भजु िदळ ळ यरडु मुदे्र प्रयोग माडबेकु ॥ दिक्किदर गे होट टे मेळे िोंटु मुद्रा 
हाकबेकु ॥ केळे दिकिेंदक दिमथा दिघिदर गे ॥ ऐि मुद्रा प्रयोग माड बेंकुया हेदळद्दारे ॥ 
अिुह्योगे प्रयोग माड बेकंधरे ॥ यदिळे यरड मुदे्र हाकबेकुे ॥ ईतोडेले िोंिु मुदे्र आतोडेले 
िोंिु मुदे्र हाकबकुे ॥ आगिा मुदे्र ऊंठेळ ळा अिुिोळगे प्रयोग माडबकुे ॥ मादडिरे िोळगे 
ऊंटािा पाप गळळेळा ंबेळगे होरट होगोिु अंि हेळीधारे ॥ 

 
णचक्काचायफ : बाभळुिृक्षाच्या खाली बसूि जप करािा. तेथे जे कृदमकंटक असतात, त्यामुळे होिाऱ्या 

पीडेिे (त्र्त) त्रास झालेफया भमताबद्दल ईश्वराला पे्रम िाटते. बाभळीिा एक काटा 
पाश्वधभागी टोिला तर भमताला िीस हजार िष े िैकंुठिास घडतो. पापिाशासाठी 
शखंिक्रगिा याचं्या मुद्रा धारि केफया तर पाप, यौिि ि भायवय लाभते यातं संशय िाही 
असा मुद्रा योग दिधी आहे. 
मुद्रादिधी या प्रमािे कराियािा असतो. गृह्थाला िोि िंडािंर िोि मुद्रा द्याियाच्या 
(उठिायच्या). लहाि मुलाला पोटािर एक लािायिी. अग दिक्किेंकी, ऐक. 
तु्यासारख्या दिधिलेा पाि मुद्राप्रयोग कराियािे असे म्हटले आहे. ते कसे तर 
माडं्ािंर िोि मुद्रा म्हिजे एका एका माडंीिर एक एक! आिखी एक मुद्रा आत 
लािायिी असे केफयािे आत घडलेले पातक ते सकाळी िाहीसे होते, असे सादंगतले आहे. 

 
१५ णचकव े : िोळेिु आिायधरे हागें मादडदर. (संयोगं शशेदेि.) (तेलगूत अदभिय सूििा आिायांच्या 

जिळ जािे) 
 
णचक्कवेंकी : बरे आहे आिायध. तसेि करा. 
 
पांतळु : कोि हो आिारी? पंत बोलादितादत या. 
 
१६ आचायफ : येिैय या यातके कपातीरी. 
 
आचायफ : काय हो, कशाला बोलदिता? 
 
पांतळु : अहो हे गोचििी आली आहे तो िेिािा िैिदे्य आहे की. तो दतला द्या. 
 
१७ आचायफ : येिैय या इंथा अन्सयाय ऊंटे. िेिदरगे िैिदे्य इल्लायेिु इल्ला. सुंमगें िैिदे्य कोंडिरे. ह्यागें 

कोडबेकु. 
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आचायफ : आिायध.—(कािडी भाषेत) हा काय हो अन्सयाय? िेिाला िैिदे्य केला िाही, काही िाही. 
िुसता िैिदे्य द्या म्हटले तर कसा द्यायिा? 

 
पांतळु : िैिदे्य िाहीतदर िोंट गेली. ते िेिपूजा पागेमधें ठेऊि. तें घर खाली कपाि दतला द्या. 
 
१८ आचायफ : आहािळेिु. िािु होदग बरथेिे. यळो तीथा मंुडे मगळु केदड्तिेळो. िैिदे्य मंिरे येिु मंुड 

मोदिगे कोिंिरे येिु. इथा पापऊंटे. 
: ठीक आहे. आम्ही जाऊि येतो. िल राडेंच्ये, िैिदे्य दहला द्यायिा म्हिजे आहे काय? 
एिढे पाप कुठेतरी असेल का? 

 
१९ लचन. : िीउहागें दिकिेंदक मेळेदबिु सािथीरे. हागें अिदिगेिु. 
 
णचन्नाचायफ : जा तुम्ही, दिक्किकेींिर पडा, मरा! दतला काय होिार आहे? 
 
पांतळु : िेिद्वारी कोि रे? आम्ही आलों म्हििू सागंरे. 
 
कां चुकी : ्िामी बाष्ट्कळपंत आले आहेत. 
 
णवष्ट्िु : बरें येऊं िे रे. 
 
कां चुकी : अहो पंतो तुम्हाला बोलादिलें  िला. 
 
णवष्ट्िु : ब्रह्मािे सादंगतलेप्रमािे सामग्री दसद्ध करा. 
 
पांतुळ : ्िामी आ्ा! जातों. अरे िायवया! या किकदपफयास बोलाऊि सकल सामग्री दसद्ध करा 

म्हिािें. 
 
णपळ. : अरे ताय िोळी किकदपले. रोयिु सोल्लु कोरारसी मेदकयदळि अंदप ्िामीदक  कफयाि 

मागिंिु सकळ सामग्रीय अळदपदि अरमिे िादसळळे. तािेका िकोंदडपा. 
 
कनक. : िळिया अपदडये शइेरेिु. 

 
सूत्रधार : येिेरीती बाष्ट्कळपंत येऊि सकळ सामग्री दसद्ध केफयािंतर. दिष्ट्िुच्या दििाहादिदमत्य 

बं्रह्मािे पािादरले असता ंउत्साहेंऊि िेिेंद्र येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग रामकळी. आदिताळ] 
ऐराितािदर बैसोि अदखल िेिगि घेऊि ॥ 
िीर आला असुर चजकुि ॥ िेिेंद्र संतोषािे ॥ 
िारायि दििाहा कारिे ॥ 
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कां चुकी : ्िामी, िेिेंद्र आला आहे. 
 
णवष्ट्िु : बरें येऊं िे. 
 
कां चुकी : िला ्िामी, िेि िाट पाहतादत. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िेिेंद्र आफयािंतर, दिष्ट्िूिे आपफया दििाहादिदमत्य पािधती परमेश्वरािें ध्याि केलें  

असता ंउत्साहेऊि दिष्ट्िूच्या दििाहादिदमत्त पािधती परमेश्वर येताती पहा. 
 

[र्दरूऊ : मातृका. राग भपूाळं. अटताळ.] 
िेि आला दिष्ट्िु दििाहा िेिता सािधभौम पाहा ॥ 
भािकेपाि इल्च््त उत्साह ॥ भमतित्सल श्री महािेि आला ॥ १ ॥ 
कपुधर गौ तिुकपािादद्र दित्तेंकि ॥ सपधमाळा भषूि ॥ 
सािर गौरीसीं शाि ॥ २ ॥ 
िृषभािदर बैसुि ॥ ििैेक गम्य आला आपि ॥ 
भोदग पदतभषूि भोंसळ शाहिेि दत्रलोिि ॥ ३ ॥ िेि आला ॥ 

 
ब्रम्ह. : ऐका ्िामी महािेि आले. समोर जाऊि बोलाऊि आिािें. 

२० (दिष्ट्िु इिंूरगापोई दपळुिकुो िदिकूिूंड पेटुऊिेदि.) 
: तेलगूत िाट्य सूििा–दिष्ट्िूिे सामोरे जाऊि महािेिाला बोलाििू आििू  बसदििे. 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल िेि ऋदष आफयािंतर ब्रह्या समुद्रराजासीं बोलतो पहा. 
 
ब्रह्मा : समुद्रराजा सकल िेि ऋषी आले की. आता ंकन्सयेस बोलाऊि सुमुहूतध करा. 
 
समुद्रराजा : अि्य, तसेंि कदरतों. अरे कंिुकी. या शृगंार ििी पदहलील रम्य प्रिेशीं, सखी सह 

ितधमाि, कन्सया मदि क्रीडा कदरत होदत. सखीस सागंोि कन्सयेस बोलाऊि आदि. 
 
कां चुकी : अि्य सागंा काय आ्ा कराल तैसेंि कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती राजसमुद्रािे आ्ेिपाि कंिकुी जाऊि सखीस सागंोि लक्ष्मीिेिीस बोलादिले 

असता ंलक्ष्मीिेिी संतोषेऊि दपत्यासमीप येते पहा. 
 

[र्दरूऊ : मातृका. राग रामकदळ. आदिताळ.] 
अदळकुल िीलििेी अंबजु पािी ॥ कलकंदठ हदररादि ॥ 
कफयािादल संतोषािे ॥ 
२१ (लक्ष्मीिेदि िदच्च समुद्रराजकु िम्कारं शशेदेि ॥) 

(तेलगूत िाट्यसूििा : लक्ष्मीिेिी येऊि समुद्रराजाला िम्कार करते.) 
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समुद्रराज : ऐका ब्रह्या कशास दिलंब कदरता? कन्सया आली कीं लयवि करा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिेदि आफयािंतर सकल िेि ऋषीश्वर लक्ष्मीिारायिास दििाह कदरतात 

पाहा. 
॥ मंगलाष्टकें  ॥ 

कािरेी यमुिा ििीि सरयू गोिािदर िमधिा ॥ 
चसधूिेगिती सुििधमकदर श्रीताम्रपिी शुभा ॥ 
गागेंद्योसदरति दबफि पिसा अश्वत्् मंिारका ॥ 
क्तूरी धिसार कंुकुम रसा कुिधतुया मंगलं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिे पादिग्रहि िारायिािे केलें  तें पाहोि सकल िेिऋषी पाहोि िारि 

चकिर चकपुरुष आिंिेकुि मंगळें गातादत पाहा. 
 

जल मंगलं ॥ शुभ मंगलं ॥ मंगलं मंगलाकार मूत्तीस ॥ 
मंगलं दिशाल कीत्तीस ॥ मंगलं दिजभमत पाळिैक प्रीतीस ॥ 
मंगलं पाडंि सारथीस ॥ जय मंगलं शुभ मंगलं ॥ १ ॥ 
मंगलं जयशील लक्ष्मीकातंास ॥ मंगलं लोकिि िदरतास ॥ 
मंगलं सुरमुिी जि िृिं िदंिरास ॥ 
मंगलं महादिष्ट्िु अदध िेितास ॥ जय. ॥ २ ॥ 
मंगलं खगपदत िर दििाहास ॥ मंगलं श्यामल िेहास ॥ 
मंगलं श्रीिैकंुठ िरगेहास ॥ मंगलं दित्योत्सिास ॥ 
जय मंगलं शुभ मंगलं ॥ ३ ॥ 
श्री लक्ष्मी िारायि कफयािं संपूिध ॥ श्री त्याग साबंदशि पदरपूिध सदच्चिािंिापधिम्तु ॥ 
इदत श्रीमद भोसळ कुल शाहमहाराज दिरचित श्री लक्ष्मी िारायि कफयाि महािाटकं ॥ 
सकल रदसक दिद्वज्जि प्रीतये ॥ सकल श्रेयसे ॥ त्यागेशापधिम्तु ॥ 

 
शुभम्तु ॥ मंगलादिभितुं ॥ 

 
२. गोवधफनोध्र्दारि नाटक 

 
या िाटकािी िोि ह्तदलदखते सर्िती महाल गं्रथसगं्रहालयात आहेत. गोिधधिोध्िारि ही कथा 

मुळात भागित पुराि (भा. पु. १०·२४–२७ अ.) दिष्ट्िुपरुाि (५·१०–१२) ि ब्रह्मिैितध पुरािात (४·२१) 
आलेली आहे ती कृष्ट्िािी भमतरक्षिािी तत्परता ि बलिंडािें गिधहरि ह्या मुख्य चबिंूिर कें दद्रत आहे. 
गोकुळात िरिषी इंद्रोत्सि साजरा होत असे. तो कृष्ट्ििेिािंी एका िषी कपा दिला िाही. म्हिूि इदं्र 
रागािला. त्यािे िगडासारख्या गारा ि सतंतधार पाऊस पाडायला सुरिात केली. अदतशय मोठ्या 
पाऊसपाण्यात गोकुळातील गोप ि गाईिी दखल्लारे हे जीििमतृ्युच्या संकटात असतािा त्यािंी गोिधधि 
पिधतािी ि कृष्ट्िािी पूजा केली. तेव्हा कृष्ट्ििेिािंी गोिधधि पिधत उिलूि सिांिे रक्षि केले. ते पाहूि इंद्र 
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कृष्ट्ििेिािंा िम्र होऊि भेटायला आले. तेव्हा कृष्ट्ि म्हिाले, तू इदं्र, मी उपेंद्र! तंू िमत्कार केलास, म्हिूि 
मी अिलाला (पिधताला) उिलूि िमत्कार िाखिला. 

 
या िाटकात कृष्ट्ििेिाचं्या गोकुळातील खोड्ा, त्यािी केलेले िमत्कार ि त्यािे िैिी व्यल्मतत्ि 

यािें िशधि घडते. यातील कृष्ट्ि प्रिशेाच्या िळेिे पद न्सयासािे बोल (िृत्त) ि िाटकातील दिदिध रागातंील 
संगीत इतर िाटकापं्रमािेि रमिीय असूि िेत्रकिांिा ि मिाला सुखदििारे आहे. 
 

गोवधफनोद्धारि 
 
श्री महागिादधपतये िमः ॥ श्री सर्ित्यै िमः ॥ श्री पूिािंि गुरि े िमः ॥ महाराष्ट्र भाषेिे ॥ 

गोिधधिोद्धारि दिलास िाटकं दलख्यते ॥ तिािौ िािंी मंगळा िरिं दलख्यते ॥ 
 

(िाटक रागं. तोडेम्. झंपा ताळं) 
 
जय पािधती रमि ॥ जय पंिगाभरि ॥ जय सुरान्नत िरि ॥ जय िीितरिा ॥ जय अदखलिुत िरि 

॥ जय अिंगा हरि ॥ जय असुर संहरि ॥ जय िुदरत शमि ॥ जय जया ॥ १ ॥ जय रदिशदशिेत्र ॥ जय 
राजराज दमत्र ॥ जय िाम पदित्र ॥ जय सुिादरत्र ॥ जय मुिीकृत ्तोत्र ॥ जय कपूधर गात्र ॥ जय सिािस 
गोत्र ॥ जय सुंिर िक्रा ॥ जय जया ॥ २ ॥ जय िारिादि गेय ॥ जय भमत दिधेय ॥ जय दगदरजाअधधकाय ॥ 
जय अमर राया ॥ जय शदमत अदरमाया ॥ जय शुभोत्कषधध्येय ॥ जय भिािी सहाय ॥ जय िमः दशिाया ॥ 
जय जया ॥ ३ ॥ 

 
मांगिंां  : महालक्ष्मी िलि् लभाय मंगळं ॥ दित्य महिीय िदरताय मंगळं ॥ 

राजीि लोििाय राकें िु िििाय ॥ आदज दजत िैतेय मंगळं ॥ 
महालक्ष्मी िलि् लभाय मंगळं ॥ १ ॥ 
शरिागत रक्षाय ॥ शदमतादर पक्षाय ॥ 
करुिादै्रक दित्ताय ॥ मंगळं ॥ २ ॥ 
सुरमुदि िदंिताय ॥ सुिदरतैक गम्याय ॥ 
पदरहृत िुदरताय मंगळं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िाट्यारंभ कपाि सुकदिरदित, गोिधधिोद्धारि दिलास िाटक दिर्मिघ्ि दसद्ध 

व्हािी म्हििू, कदि इष्ट िेितािंी ्तुदत कदरतो पहा. 
 
श्लोक : िदंितो मी एकिंतािे पाये ॥ अिेक िंत तो मज सहाय ॥ 

हदरतसे सिध दिघ्ि उपायें ॥ िया कदरतो सुप्रसन्न गिराये ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
श्लोक : दिश्वििें जििी सर्िती । िीिा पु्तक धदर िोदि हाती ॥ 

िदंितो दतिे िरि ध्यािातें । िया कदर ते मजिदर या जिातें ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर श्री परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
श्लोक : िदंितो महद भतू िैिता ॥ अधधतिुश्री पुरुषाथध सयुंता ॥ 

एक पाश्वध व्याघ्र िमान्सय किका ंबरा ॥  
िाम पाश्वध िीळ केश सव्य जटाधरा ॥ १ ॥ 

 
श्लोक : सािंि दगदरजायुमता सल््मत दप्रय भाषिा ॥ 

दशिः करोतु कफयािं िदं्राधध कृत शखेरः ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधारि : येिेरीती श्री परमेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर श्री महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पहा. 

 
श्लोक : िमो ििैेक िदे्याय ॥ अििी उद्धरिायि ॥ 

आपिाम पहत्ताय िासुिेिाय मंगळं ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ िेितािंी प्राथधिा कपाि, त्यािंतर गोिधधिोद्धारि दिलास िाटकातं, भमते 

दिजभमतीऊि िाङ माधुयध, अथधपुष्टी कारिे, प्राथधिा केली असता ं दिघ्िराज संतोषेंऊि, 
िाटरंगी िृत्य कदरत येतो पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका राग पाडी. आदि ताळ) 

संतोषें िृत्य करी ॥ शमऊदि दिघ्िसारी िंदत मुख आला ॥ 
िेि ििुज संहारी ॥ १ ॥ 
सेंिुर माथयािदर ॥ शदशकळा शोभेिरी ॥ मंिमंि धार कपोळी ॥ 
मधुकर हारी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश परुशधारी ॥ पाप सकळ हारी ॥ 
मूषक िाहि मोिक करी ॥ ३ ॥ 
सिधिा ियाकरी ॥ सपध शोभे िोंिािदर ॥ 
पािधती दशिसुत पहा रंगातंरी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : अहो भागित हो! दिघ्िेश्वर येऊि उसीर जाला. पूजा कराियास बोलािा. 

प्रत्युत्तरं : बरं बोलादितों. 
 
सूत्रधार : कोि रे अिधक? दिघ्िेश्वर येऊि उसीर जाला. पूजा करायाला. 
 
अचफक : अि्य पूजा कदरतों. पदरिारक आला िाही. पदरिारकास बोलािा, पूजा कदरतों. 
 
सूत्रधार : बरं त्यास बोलादितों तू पूजा करायाला जारे. 
 
अचफक : अरे पदरिारका! पूजासामग्री असकी आदिली काय रे? 
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पणर : (मुमयासादरखे िार करिे) 
 
अचफक : दिघ्िेश्वराय िमः ॥ घ्यायादम आिाहयादम ॥ आसिं समपधयादम ॥ पाद्य ंसमपधयादम ॥ अघ्यध 

समपधयादम ॥ ्िािं ॥ आिमिीय िस्र ंगंधं पुष्ट्पं ॥ धूपादि शोडशोपिार पूजा ंसमपधयादम ॥ 
िैिदे्य कफपयादम ॥ दिघ्िेश्वराय िमः ॥ िृत्यगीतं िाद्यमिधारया ॥ 

 
अचफक : दिघ्िेश्वरािी पूजा जाली, आम्ही घरास जाऊि येतों, बरे जा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ दिघ्ि दििारि करायास दिघ्िेश्वर आफयािंतर, गोिधधिोद्धारि दिलास 

िाटकातं प्रथम पात्र प्रिशे. ऐसा जो. िसुिेि दिज सभेस येतो म्हिूि, सभासिासं सािध 
करायास कंिकुी येतो पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका. राग. आदि ताळ) 

पट्टिाम धारी ॥ अट्टहास करी ॥ काठी घेउदि करी ॥ कंिकुी आला सभातंरी ॥ दिकट बहुत 
करी ॥ दिष्ट्िु ध्याि करी ॥ सकळासं िूदर करी ॥ संतोषािे उदडयामारी ॥ २ ॥ पट्टिाम धारी 
॥ िेतुळो उमुसुकोिेदि ॥ 

 
सूत्रधार ॥ : अरे काय रे थंुदकतोस? 
 
कां चुकी ॥ : पाण्यािे िाम लादिलें  तदर पघळोि जातें, थंुमयािे िाम लादिलें  तदर दिकट असते, 

याकदरता ंथंुदकतों. 
 
सूत्रधार ॥ : ्ी जारे िडेी. 
 
पट्टनाम : उच्चपोस कोिेदि. 
 
सूत्रधार ॥ : अरे कायरे मूततोस? 
 
कां चुकी ॥ : तोंडास थंुका येत िाही, त्यासाठी मुततों. 
 
सूत्रधार ॥ : ्ी जारे िडेी. 
 
पट्टनाम : अरे इकडे येरे. 
 
सूत्रधार ॥ : का ंरे का ंरे? 
 
कां चुकी ॥ : अरे बैस. अरे बैस म्हटले तदर बसतोस. ्ी ऊठ. बरे बैस बैस. अरे माझे िाम बरें आहे. 
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सूत्रधार ॥ : अरे तुझें िाम बरें आहे रे. 
 
कां चुकी ॥ : अरे बुरें, हा ंशाबास! धगडीच्या बरें. 
 
सूत्रधार ॥ : अरे िडेी, तंू िाम लादितोस, तंू दिष्ट्िु भमत, काहंी ब्राम्हिासं िक्षिा िेसील म्हिूि 

अलोंकी. अरे तुझे िाम पहाियास बोलादिले काय मुखा. 
 
कां चुकी ॥ : धगडीिा िदक्षिा मागतो! मोठा ब्राम्हिािा लें क िाया ं गेला. अरे या धगडीच्याळा काय 

पुसािें आरसा घेऊि येरे. 
 
सूत्रधार ॥ : अरे हे गेरे आदरसा. अद्दिूदि िळे िळेे तन्नुकोदि, िदेर िदेर िेष्टेळु सेसेदि. (आरसा हातात 

घेऊि जीभ बाहेर काढूि िडेाििे.) 
 
सूत्रधार ॥ : अरे का ंभ्यालास? 
 
कां चुकी ॥ : अरे मा्या गळ्यािदर डोई आहे. मा्या तोंडात जीभी आहे. काय रे! 
 
सूत्रधार ॥ : अरे तु्या गळ्यािदर डोई हत्तीच्या लें डासादरखी आहे. तोंडात जीभ खेटरासादरखी आहे. 

का ंरे भ्यालास? 
 
कां चुकी ॥ : अरे आदरसा पादहला कीं त्यामधें माकडासादरखे आहे. 
 
सूत्रधार ॥ : अरे तें माकड िव्हे रे. तुझें तोंड तसेंि आहे. 
 
कां चुकी ॥ : अरे शाबास, माझें तोंड माकंडासारखें आहे, शाबास! (काठी घेउदि कदर) 
 
सूत्रधार ॥ : अरे हे काठी कशाला रे? 
 
कां चुकी : अरे, काठी गादंििी कुतरी हाकायाला. 
 
सूत्रधार : अरे हे काठी कोण्हीतऱ्हीं दहरोि िेलीतदर कसें रे? 
 
कां चुकी : ते काठी गेली तदर माझी काठी हाजीर आहे. 
 
सूत्रधार : तुझी काठी कशाला रे? 
 
कां चुकी : माझी काठी तु्या गाडंीत घालायाला. (दिष्ट्िु ध्याि करी.) 
 
सूत्रधार : अरे, जीभ बाहेर काढूि श्वािमथुैिासारखे हे काय रे? 
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कां चुकी : अरे मी िारायिीिे ध्याि कदरतेिळेेस का ंरे बोलादितोस? 
 
सूत्रधार : िारायिी कोि रे? 
 
कां चुकी : िारायिी ठाउकी िाही? िसंतीच्या घरामध्ये आहे की. िारायिी म्हिूि काळी पोदर.  ते 

िारायिी ठािकी िाही? 
 
सूत्रधार : अरे दतिे ध्याि केफयािे काय प्राप्त होतें रे? 
 
कां चुकी : अरे दतिे ध्याि केफयािे सद्यः सुखप्राप्ती, मग संयोग तीथध प्राप्त होते. 
 
सूत्रधार : अरे तें संयोग तीथध कदरतोस रे? 
 
कां चुकी : हे संयोग तीथध जखंिाला िेतों. 
 
सूत्रधार : ्ी जारे िडेझंिी! 
 
कां चुकी : अरे िूर शाबास! 
 
सूत्रधार : अहो, भागित हो, अम्ही हदरकीतधि कदरते िळेे, हा कोिकी येऊि मधे उभा रादहला आहे? 

हा कोि आहे कीं दििारा! 
 
प्रत्मुत्तर : अि्थ दििारतो! अरे तंू कोि रे? 
 
कां चुकी : अरे मला पुसतोस कीं तू कोि रे? 
 
सूत्रधार : अरे मी भागित रे. 
 
कां चुकी : धगडीच्या दभकारिोंटा भायवयितं जालास तदर असें काय रे? िािर कोठें मंिील कोठें, 

िोखट झगा कोठे? तंू भायवयितं म्हदिजे काय रे? 
 
सूत्रधार : अरे मी भायवयितं िव्हे रे. िशाितारी. 
 
कां चुकी : अरे धगडीच्या तंू एकला आहेस. िशाितार म्हदिजे काय रे? 
 
सूत्रधार : अरे मी एकलाि िाहा अितारािें सोंग घेत असतों. 
 
कां चुकी : बरें िश जाळें तदर कोठे? 
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सूत्रधार : अरे हेगे तर. 
 
कां चुकी : अरे धगडीच्या तदर काय रे? बरे शाबास! तदर झाली. बपुा कोठे रे? 
 
सूत्रधार : हेगे हेि बुपा. 
 
कां चुकी : अरे हे बुपा? शाबास बपुा झाली. हा कोि रे? 
 
सूत्रधार : िटिा. 
 
कां चुकी : अरे हा िटु? शाबास! धगडीच्या हा कोि रे, अंधकारासारखा? 
 
सूत्रधार : अरे मुटगार. 
 
कां चुकी : अरे हा मुटु? शाबास! ते गळ्यात काय घातले आहे? 
 
सूत्रधार : अरे तो मािंळ! अरे हा आधंळा धगडीिा येथें का ंआला आहे? 
 
सूत्रधार : अरे हा आधंळा िव्हे, मृिंग. 
 
कां चुकी : अरे येकिंग पुरेिा मीरिेंग. तपा बपुा मृिु दमरिेंग. शाबास! 
 
सूत्रधार : अरे मला पदुसलें  कीं. तंू कोि रे? 
 
कां चुकी : माझे िाम कंिकुीराय दििोदि िसुिेि दिज सभेस येतादत म्हिूि सभासिास सािध 

करायास मी आलों. 
 
सूत्रधार : सभा दसद्ध काय करािी रे? 
 
कां चुकी : पािी बाधंोि, तोरिें चसपडूि, केळीिे खाबं घालूि, माडंि मु्तैि कराि.े 
 
सूत्रधार : अरे तसें िव्हे रे िडेी? पािी चसपडूि, तोरिे बाधंोि, केळीिे खाबं रोिाि ेम्हििू सागं रे. 
 
कां चुकी : धगडीच्या तसेंि. 
 
सूत्रधार : अरे ता ंसागंीतफयाप्रमािे सभा दसद्ध केली आहे. तू जाऊि िसुिेिास सागं, बरें मी जातों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती कंिकुी येऊि, सभासिासं सािध केफयािंतर िसुिेि दिज सभेस येतो पहा, 
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[र्दरुऊ : मातृका. राग. अटताळ.] 

सुंिर िसुिेि येतसे । दकरीट शोभे दसरािदर ॥ 
केयूर कटकभारी । सरस कंुडलें  कािेभदर ॥ 
संतोषें ढाल तरिारधारी ॥ 

 
कां चुकी : िजर िौलत सभा दसध केली आहे. बसाि.े 
 
सूत्रधार : येिेरीती िसुिेि दिज सभेस आफयािंतर, िसुिेिािे सभेस िंि येतो पाहा. 

 
[र्दारुऊ : राग. मातृका. आदि ताल,] 

मंिहास करी आंगी िंिि ऊदटधारी िंि आला सभातंरी । 
आदज आिंि गदत िाले बरी ॥ 

 
नांर्द : कोि रे कंिुकी? आम्हीं आलों म्हििू सागं रे. 
 
कां चुकी : बरें सागंोि येतों बसा. 
 
कां चुकी : ्िामी िंि आला आहे. 
 
वसुरे्दव : बरें येऊं िे. 
 
कां चुकी : िला, खासे बोलादितादत. 
 
वसुरे्दव : अरे कंिुकी, कासीभट्टास बोलाऊि आदि रे. 
 
कां चुकी : बरें ्िामी, सागंीतली आ्ा तसेंि कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िसुिेिािे आ्ेिपाि कंिुकी जाऊि कासीभट्टास बोलादिले असतां, कासीभट्ट 

येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : [राग. मातृका. आदि ताळ.] 
पट्टिधधि लाऊि । पंिागं घेऊि ॥ 
काठी टेंदकत बोंिरा काशीभट्ट आला लिोि ॥ 

 
काशीभट्ट : अरे राजद्वारी कोि रे? काशीभट्ट आला म्हिूि सागं रे. काशीभट्ट िसुिेिुदििूदि आदशिाि 

शशेदेि. तारि िाम संित्सर. कार्मतक मास ितुिधशी अगंारक िार. ितुिधशी पंिेताळीस 
घटका, श्रिि िक्षत्र िीस घटका, गंडिाम योग तीस घटका, उपरादंतक आदज कफयािी 
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िाही, उद्या ं इदं्रपूजा आहे. प्रदतिषध कदरत असता ं कीं, सकल सामग्री दसद्ध कपाि 
सकलजिास बोलाऊि, पाहाटे इदं्रपूजेस िलाि.े 

 
वसुरे्दव : अि्य तसेंि कदरतों. आइकें  िंिा! उद्या ंइदं्र महोत्सि म्हिूि काशीभट्टें  येऊि सागंीतलें . 

इंद्रपूजा करायाला, सकलजिास ताकीि कपाि, सकल सामग्री घेऊि या म्हिूि, 
बोलाऊि धाडा. 

 
नांरु्द॰ : अि्य, तसेंि कदरतों. 
 
नांर्दन : अरे कंिुकी, उद्या इदं्रपूजा करायाला यशोिा िेिीस सूिेसदहत बोलाऊि आदि रे. 
 
कां चुकी : अि्य ्िामी बोलाऊि घेऊि येतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती इदं्रपूजा करायाला सूिेसदहत यशोिा िेिी येते पहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग आहरी. आदि ताल.] 
यशोिा िेदि येतादत पहा । सूिेसदहत यशोिा िेदि येतात पहा ॥ 
अकलंक तीिे दिजपाप ॥ सकालाभरि लेऊि यशोिा िेिी ॥ १ ॥ 
िस्र अमोफय िेसुि गोत्रादर पूजाया कारिे ॥ २ ॥ 

 
पुनर्दफरू : [मातृका. राग केिार गौळा. आदि ताल.] 
मंि हंसगमिा त्या कंुिरििा । इंिुमुदख शोभती त्या ॥ १ ॥ 
ियिकटाक्ष बािे चिधूि । मोहदि िियुग जिमि ॥ २ ॥ 
मििास्र िेिता त्या । संगीत दिपुिा । मंिरादद्र कुिोपम त्या ॥ ३ ॥ 
भषूिािें भषूि त्या श्रृंगापाि । भमूंडळीं शोभता त्या ॥ ४ ॥ 
हषध कदरत सकल जिा । यशोिा िेदि आिंिे हदरि लोििा ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती यशोिा िेिी आफयािंतर गोपिृद्ध जि येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग कािडा. अटताळ.] 

कादळ काबंदळ पाघंपाि ॥ काठी हाती घेऊि ॥ 
भाचल िाम लाऊि ॥ बहु सतंोषे आले गोपिृद्ध जि ॥ 

 
गोपािं : अरे, कोि रे िेिद्वारीं? आम्ही गोपिृद्ध जि आलों म्हिूि सागं रे? 
 
कां चुकी : बरें सागंोि येतों. इदं्रपूजेस काय काय आदिले रे? 
 
गोपािं : िही, िूध, तूप आदिलें . 
 



अनुक्रमणिका 
 

कां चुकी : आइकें  िसुिेिा, गोपिृद्ध जि आला आहे. 
 
वसु॰ : बरें येऊं िे. 
 
सूत्रधार : येिेरीती गोपिृद्ध आफयािंतर, गोप िृद्ध दस्रया येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग पूिी. आदि ताल.] 

मंिगदतऊिे मदलि िस्र धपाि । इंिुधिल िचह घेऊि ॥ 
इंद्रपूजे कारिे । गोपिृद्धा येतादत पहा ॥ धृ्र ॥ सकल तुम्ही ॥ 
गोपिृद्ध स्री ििि । ऐका गोपाल हो । ताकािें पडघें िह्यािे मडकें  ॥ 
लोिी अिघें आदिले िसुिेिास सागंिू इंद्रपूजेस िलािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती गोपिृद्ध स्री आफयािंतर, इंद्रपूजे कारिे गोपकन्सया येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : [मातृका. राग आहरी. अटताल.] 

कंिदलत आिंिऊिे मंिमंि गोपकन्सया 
िदंितादत सकल सदख जि िारिृिें ॥ १ ॥ 
सकल श्रृंगार कपादि सािर सरस ियिा येत रे । 
अकलंक सौंियध पाप अदखल माऱ्या ॥ २ ॥ 
िंिि कपुधर क्तुदर ििदुि । ऊटी घेउदि ऊदट । 
इंिु िििा मंिहास येव्हाळ िीटी ॥ ३ ॥ 

 
पुनर्दफरूऊ : [मातृका. राग. आदिताल.] 

राजहंसगमिा ते राजीि पदत्र िेत्री ते । 
राजमुखी शोभताते रामामदि ते ॥ १ ॥ 
कळकंठी मृिु िििा । क्तूरीदतलक धपादि । 
अदळकुल िीलिदेि अंबजु पािी ॥ २ ॥ 
जदर िोळीसाडी िेसूि । जि ेबाजुबंि लेऊि । 
िरकन्सय कामिी ििंिीय जिी ॥ ३ ॥ 

 
गोपकन्द्यका : अरे कंिुकी, गोपकन्सयका आफया म्हििू िंिास सागंोि येरे. 
 
कां चुकी : बरें सागंोि येतों. येथें बसा. ्िामी, गोपकन्सयका येऊि बसफया आहेत. 
 
नांर्द : बरें येऊं द्या. 
 
कां चुकी : िंि तुम्हास बोलदितो. िला गोपकन्सयका हो. 
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नांर्द : अरे कंिुकी, गोपकन्सयका आफया आहेत कीं सकल सामग्री दसद्ध करायास बाष्ट्कळपंतास 
घेउि ये रे. 

 
कां चुकी : बरे ्िामी, बोलाऊि आदितों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िंिािे आ्ेिपाि कंिुकी जाऊि बाष्ट्कळपंतास बोलादिलें  असता ं बाष्ट्कळपंत 

येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. कोंि कत्यला िीपा. राग असािरेी. अटताल.] 
पंत येतादत पहा । बाष्ट्कळपतं येतादत पहा ॥ धृ ॥ 
पोळ्या खाऊि सोळा । पोटािदर हात दिरदिला ॥ 
काळे मसैीिा दटळा । कपाळी मुद्रा लादिफया ॥ पंत ॥ १ ॥ 
कादि लेखदि खोऊि । कागि हादत घेऊि ॥ 
काभरी कुडमया घालूि । कारबारास आला आपि ॥ पतं ॥ २ ॥ 

 
पांतुिं :  कोि रे कंिुकी, आम्ही आलो म्हिूि िंिास सागंोि येरे. 
 
कां चुकी : बरें बसा, सागंोि येतों. ्िामी बाष्ट्कळपतं आले आहेत. 
 
नांर्द : बरें येऊं िे. 
 
कां चुकी : िला राजश्री, खाशािंी पािादरले. (पतुंळ िच्ची सलामु सेसेदि) (िम्कार करतो). 
 
नांर्द : आयका पतंो, उिई इंद्रपूजा करायास सकल सामग्री दसद्ध करा. 
 
पांत : अि्य, ्िामीिे आ्ेप्रमािे दसद्ध कदरतों. 

(पंत बाहेर येऊि, कारबारास बसोि सामग्री आिायािा यत्ि करिे) 
 
सूत्रधार : येिेरीती बाष्ट्कळपंत येऊि सकल सामग्री दसद्ध केफयािंतर, कासीभट्टािी बाइल, आपला 

िािला अगोधर आला म्हििू म्हतारी सिादसि येते पहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग. आदि ताळ.] 
िाकंडे बोंिरे िातं िाकुंदि िालते ते खोदकत । काठी हाती खोळ बोल बोलत । मुसदळ 
माटकु ॥ 

 
म्हतारी : अरे कोि रे अपा, माझी काठी धपाि िाट िाखिी रे । अरे या िाऱ्होट्यामधें कोिरे माझा 

म्हतारा िािला आला कीं येथें आहे कीं त्यापासीं मला िेऊि सोदड रे. 
 
कां चुकी : तुझा िािला िाड्ामध्धें आहे तेथें जा. 
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म्हतारी : अहोिहो, कोठें अहा हो? 
 
कासीभट्ट : अरे कोि गे, इकडे ये बैस. 
 
सूत्रधार : आिाजी, िम्कार. 
 
म्हतारी : अरे अपा कोि रे? कृष्ट्िभट्टािा लेंक िव्हे तंू. बरा आहेस? 
 
मुस. : अगे आता ंकोिासीं बोलों िको गे. िटकाळ राडें. 
 
नांर्द : अरे कंिुकी, सकल जि आले काय रे? 
 
कां चुकी : ्िामी बलभद्र कृष्ट्ि िोघे मात्र आले िाहीत. िरकड अिघे आले. 
 
नांर्द : आयका गोपाल हो. आम्ही अगोधर जाऊि पूजा कदरत असूं. मग बलरामकृष्ट्ि येतील. 

आम्ही जाऊं िला. 
 
गोपािं : अि्य, दििस दिलंब होतो. जाऊं िला. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िंि िसुिेि सकल गोपजि दमळोि इदं्रापूजा कराियास िादलले पहा. 
 

[िरुऊ : मातृका. राग पंतुिराली. आदि ताल.] 
िंि िसुिेि आिंिेऊि सकल जि मंि मंि सकं्रि पूजेस आले ॥ 

 
कासीभट्ट : अहो िंि गोपाल हो! सकल जि येऊि, ते पूजा सामग्री आििू, पूजा करा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल जि येऊि इंद्रपूजा कदरतात पहा. 

इंद्रपूजा दिधाि । इदं्राय िमः । ध्यायादम आिाहयादम । आसिाध्यध पाद्यादि सिोपिारान् 
समपधयादम ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल जि दमळोि इंद्रपूजा करीत असता,ं कृष्ट्ि-बलराम सकल गोपालसदहत 

संतोषेंऊि येतादत पहा. 
 

[र्दरुऊ : मातृका. राग आहरी. अटताल.] 
िंि िंिि आिंिऊिे । मंि मंि गतीिे कंुिरिि शोभे ॥ 
इंिुििि शुभे तंदधदम दधदमत झिु धितक तक धळागुं म्हिुि ॥ 
गोचिि येतो पहा गोचिि ॥ १ ॥ 
संतोष मािुि माित बहु । सािर मुरली िाजूि ॥ 
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कातं जि मिि सतंोषें िृत्य करी । झंतदर दकटतक धदरदकट दधदमझुि 
झिुतक ॥ 

धळागुं म्हििु ॥ गोचिि येतो पहा ॥ २ ॥ 
 

[पुनर्दफरुऊ : मातृका. राग आहरी. आदिताल] 
किक भषूि लेऊि ॥ कदट पीताबंर धपाि ॥ 
मिदसज जिक आता ंमंि मंि ॥ जिऊऊतत्त िेदहदकट झंतदरत्तहत्त इ-थंिु 
घि घि तदद्धताहत तकदधदम ॥ ताथेदकत तक ॥ 
धळागुं म्हििू येतो पाहा कृष्ट्ि येतो ॥ १ ॥ 
सुंिर मुख अरचिि शोदभत पहा ॥ िंि िंिि गोचिि आता ॥ 
तदधदमतदसदद्धत्ताहतदकटतक ॥ धीिुतहततक ॥ धळागुं तक झिु ॥ 
तदधदमतदद्धताहत तकदधदम तथों थों गुतक धळागुं म्हिुि ॥ 
येतो पहा ॥ २ ॥ 

 
कृष्ट्ि : अरे पेंध्या िाड्ातं जाय. हे म्हतारे दमळोि काय कदरतात पाहोि ये. 
 
गोपािं : ्िामी पाहोि येतों. गोपाल ऊळु पोइ िदूि िचे्चदि. (गोपाळ पाहूि परत येतो) ्िामी 

पाहोि आलों. इदं्रपूजा कदरतात. 
 
सूत्रधार : येिेरीती गोपालािे ििि आयकोि कृष्ट्ि जाऊि सकल गोपासंीं बोलतो पहा. 
 
कृष्ट्ि : आयका िाग गोप संुिर गोप तुम्ही अिघे दमळोि काय कदरतारे? 
 
गोपािं : आइका कृष्ट्िा, आम्ही प्रदतिर्मष इदं्रपूजा कदरत असतों. येिेऊि पजधन्सय पडतो. 

स्यतृिादभिृदद्ध होते. याकदरता ंआम्ही इदं्रपूजा कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ गोपालािें ििि आयकोि कृष्ट्ि बोलतो पहा. 

 
[र्दरुऊ : मातृका. राग मुरारी. आदि ताल.] 

इंद्रािी आम्हास गरज काय ॥ इंद्रािी पूजा तुम्ही कदरता काय ॥ १ ॥ 
पजधन्सय िषूधि जीिि िेतों ॥ पयधन्सयऊि अििी स्यतृि िेते ॥ २ ॥ 
गोिधधि पूजा करातुम्ही ॥ गोिधिािदर ॥ आमच्या गाई िरताती ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे ििि आयकोि सकल गोपाल दमळोि आपिातं आपि बोलतात पहा. 
 
गोपािं : ऐका गोपाल हो! हा िडेा पोर. डोंगरािी पूजा करा म्हिुि बोलतो. यािे बोलिे काय 

आयकाल? मी सागंतो ऐका. 
 

[र्दरु : राग गौदर पंतु. आदिताल] 
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बाळ्यािे बोलें  काय ऐकता ॥ आमिे घदरिें िचहिुध िोदरता ं॥ 
आम्हा पदरस बहु शाहिा िाया ंगेला ॥ १ ॥ 
घचर पोदर धदर ॥ ज्याचस त्याचस हा झगडा करी ॥ बाळ ॥ १ ॥ 
आजन्समापासूि हा लबाड ॥ आजन्समापासूि िििीत िोर ॥ बाळ ॥ २ ॥ 
सिधिा कदरतो िुिृधत्तपि ॥ सकल िालोंद्या इदं्रपूजि ॥ बाळ ॥ ३ ॥ 

 
कृष्ट्ि : अरे गोपाल हो, तुम्ही असके दमळोि काय बोललेत रे? 
 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िास पाहोि सकल गोपाळ दमळोि बोलतादत पहा. 
 

[र्दरु : राग ॥ आदि ताल] 
ऐके कृष्ट्िा तंू राहे उगा ॥ आदज आमदि पूजा यथा प्रकार िालों िे ॥ आता ं॥ पुिः इदं्रपूजा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपिृि जि दमळोि, कृष्ट्िास दद्धकापाि, यथा प्रकार पूजा ंकदरत असता,ं 

कृष्ट्ि गोपालासंीं बोलतो पहा. 
 
कृष्ट्ि : आइका गोपाल हो! हे असके िार मातले आहेत. हे पूजा असकी लूटारे. पजुासग्री 

अंतािुकोळ ळ पेटे्टदि. 
 
गोपािं : अहो कृष्ट्ि्िामी, पूजा सामग्री असकी लुटूि खाऊि आलों. आम्हास काय आ्ा सागंिे 

ते सागंा. 
 
कृष्ट्ि : सागंतो ऐका रे गोपाल हो. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ गोपाल दमळोि, पूजा सारी लुटूि खािफयािंतर कृष्ट्ि गोपालास पाहोि 

बोलतो पहा. 
 

[राग : शकंर भरिा आदि ताळ] 
मंि गमिेस आदि तंू पेंध्या ॥ राम गोपाचं्या कन्सयेला ॥ 
मंि गमिीस आदि तंू पध्ला ॥ धृ ॥ 
सुंिरीस कुमारी सुकुमारी ॥ बृिंातंरी ते दपकिादिस धरी ॥ १ ॥ 
उिलूदि आदि तंू िडज्या ॥ िागा गोपािें कन्सयेला ॥ 
उिलूदि आदि तंू िडज्या ॥ कुिपीिकजधि ॥ 
शुदिमिधि पादि जािे ॥ २ ॥ 
सुंि कन्सयेस आदि तंू िाकडिा ॥ िोहडुि आता ं॥ 
सुंि कन्सयेस आदि तंू िाकंड्ा ॥ इंिु िििा कंुिरििा मंि गमिा ॥ 
बहु मधुरा धरींस ॥ ३ ॥ 

 
कृष्ट्ि : अरे पेंध्या, िडज्या अरे िाकंड्ा, तुम्ही जाऊि त्या गोदपकासं धपाि आिारे. 
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गोपाळु हुळु पोइ. पडुिुळ पद्धको िचे्चदि. 
 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे पूजा सारी लूटूि, कन्सयासं धपाि िेलें  तें पाहोि, सकळ िृद्ध गोपाल 

दमळोि, अपिातं आपि बोलतात पहा. 
 

[र्दरूऊ : राग आदिताल] 
पूजा सारी िादसली ॥ दशि दशिा पोरादि ॥ 
िुलें  सादर दिखादरलीं ॥ दशि दशिा ॥ 
ििदित खाऊि गेले ॥ दशि दशिा ॥ 
पोरािी िियौिि पोरी िेफया ॥ दशि दशिा ॥ 
िळें सादर लूटूदि िेलीं ॥ दशि दशिा ॥ 
पोरािी िळार िचहिुधािे केले ॥ दशि दशिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ गोप िृद्ध दमळोि, आपिातं आपि बोलत असता,ं तििंतर कथा ऐदसजे. 

कृष्ट्िािे धपाि िेफया त्या गोपकन्सया कृष्ट्िास पाहोि बोलतात पाहा. 
 

[र्दरुऊ : मातृका. िने्नदटदकपोमािंरे. राग पंतुिराळी. आदि ताल] 
धपादि का ंआम्हा आदिलें  ॥ सागंू तंू कृष्ट्िा ॥ धपादि का ं॥ धृ ॥ 
तरुि आमुिे पती ॥ तत्काळ कोि कदरती ॥ धपा का ं॥ १ ॥ 
ििेीत तुम्ही दिशाल माहरे िला म्हििु ॥ जािूि िजीती करीत ॥ 
दिषेध केला िािादिध दििोि कदरत ॥ बलात्कारें ॥ 
कंिुक म्हिुि आमुिे ॥ घि ्ति धराया का ंयेता ॥ 
मंिहास कपाि दृढ धदरता ॥ अधरासं पाहूि ॥ 
सुंिर चबबिळ म्हििु डखता ॥ मुख पाहुि अरचिि म्हिुि िुंबि िेता ॥ 
परकीया आम्ही ॥ २ ॥ 
सरस कपोळ पाहुि आरसा आमिा िे म्हिता ॥ 
धर म्हिुदि कंदठ िखक्षत कदरता ॥ िको म्हतलफया ं॥ 
तरसा बहुकोप कदरता ॥ िारािंारी दिरसपि प्रकट कदरता ॥ 
काय करािें ॥ धपादिका ं॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार ॥ : येिेरीती गोदपकािंें ििि आयकोि, कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 

आशया पूिेद्य रात्रौ ॥ 
 

[राग धन्सयाश्री. आदिताल] 
इंद्रपूजा करायालो उपेंद्र सोडूि ॥ िंद्रिििा हो तुम्ही ॥ 
िंिि कुदटलाऊि ॥ इंद्रपूजा ॥ १ ॥ 
[िासिैसा—िासि (इदं्र) ऐसा] िासिैसोकाय थोर ॥ िदि त्या एक अदहफयेिा जार ॥ 
िासुिेि मी बहुत थोर ॥ िर अदखल गोप िदिता जार ॥ 
िेत्र त्यािे कामधर ॥ दिियेंचस असता ंहजार ॥ 
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िेते्र धादहले मी कोदट कामधर ॥ 
दिमधळात्माम बहुत थोर ॥ २ ॥ 
पूजा त्यािी कपाि िल काय ॥ पुरंिर तुम्हास िेईल काय ॥ 
पूजा आमिी केफया सद्यः िल होईल ॥ 
पूदजला ंत्यास पिंबाि सहाय ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्ि गोपकन्सयासंी बोलोि, बलात्कारें पिर धपाि, िोढूि, सरस सलंाप कदरत 

असता,ं कृष्ट्िास पाहोि गोपकन्सयका बोलतात पहा. पिदरििंटराऊरा ॥ 
 

[राग. अटताळ] 
पिर आमुिे धपंा िको रे ॥ गोपाळ कृष्ट्िा ॥ पिर ॥ धृ ॥ 
पिर आमुिे धपंा िको ॥ बलात्कारे िोढु िको ॥ 
सिय दिडे िेऊं िकों ॥ सरस सरलाप कपंा िको ॥ १ ॥ 
िुलािें हार गळ्यातं घादलतो ॥ उत्िुल्ल कमळ ियि भेडसादितो । 
जाळ कपादि अदबर लादितो ॥ जाऊं िको म्हििु मिा कदरतो ॥ २ ॥ 
िंिि लादिता ं्ति धदरतो ॥ िािंण्यात आम्हा ंिोढुदि िेतो ॥ 
मंि बोल गलबला कपंा िको ॥ मििपूजा कपंा िे म्हितो ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्ि गोपकन्सयासंीं दमळोि, सरस सल्लाप कदरत असता,ं त्यास पाहूि गोपकन्सया 

दधःकापाि बोदलफया तें ििि आयकोि कृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 

[राग सोरट. आदि ताल] 
म्हतलें  माझें ऐका गे ॥ आता ंऐकागे ॥ इतका काय कोप कदरता ॥ 

म्हतलें  ॥ धृ ॥ 
मजिदर कोप आला असफया ं॥ माझें भजु पाशें बाधंा ॥ १ ॥ 
बोदललों म्हिे कोप आळा असफया ं॥ बाला हो अधदरक्षत करा ॥ २ ॥ 
कर धदरला म्हिे कोप आलासफया ं॥ करजाक्षत मज करा ॥ ३ ॥ 
कपट आिरलों म्हि कोप आलासेल ॥ उपदर झेपडूि करा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे ििि आयकोि गोपकन्सयका आपिातं आपि बोलतात पाहा. 

 
[र्दरुऊ : भपूाळ राग. आदि ताल] 

िंद्रिििे ये जि जाक्षािा गिध ॥ सादें्र तंू हदर आता ंसत्िर सदखये ॥ 
अन्द्य कन्द्यका : हदरमध्यें तंू आता ंकदर िरिािा गिध ॥ 
पदर पदर उपाय कपाि ॥ पदरहर कदर िेंगी ॥ 
अन्द्य कन्द्यका : भा्ि्रीर कादंत ॥ भासुर िील मेघािा गिध ॥ 
शाश्वत तंू िुदर करी ॥ सकळ जिातं आता ं॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे गोपकन्सयासंी दमळोि सरस सल्लाप कदरत असता ंतििंतर कथा ऐदसजे. 
सकल गोपाल दमळोि आपिासं आपि बोलतात पाहा. 

 
गोळ ळवािू : आयका गोपाळ हो! कृष्ट्िािे आमिी पूजा सारी लुटूि, पोरींस धपाि िेलें  की! तो कोठें 

आहे की धंुडूि कन्सया बोलाऊि आियूा! 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपालं दमळोि आपफया कन्सया सोडिायास येतादत पहा. 

 
[र्दरुऊ : राग पंकिराळी. आदि ताल] 

मुसळें टोिपे घेऊि मुखें कोपादिष्ट होऊि ॥ सासरे भाि ेभाि ेजै िािला ॥ 
सकल दमळूि आले ॥ कन्सयासं सोडायाला ॥ १ ॥ 
िगेेंऊि कन्सया सोडायाला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल येऊि कृष्ट्िास हाऊिें िेऊि, गोपकन्सयासं पाहोि, गोपिृद्ध स्रीया 

बोलतात पाहा. 
 

[र्दरुऊ : राग ॥ आदि ताल] 
मंिगमिे तूज धपाि तेथें ॥ िंिािंििे तुज काय केले ॥ 
हदरमध्ये तंू धपंाने्नलें  तेथें ॥ हदरिे तेजला काय केलें  ॥ १ ॥ 
िंद्रिििे तुज धपाने्नले उपद्रि तेथें तुजला काय केलें  ॥ 

 
गोपकन्द्या : तेथील िजीती काय सागंािी! 
 
गोळ ळवािू : आयका गोपाल हो! कृष्ट्िािे आमच्या कन्सयासं साऱ्यासं मािभगं केला. त्यास  काशीभट्टास 

बोलाऊि आिूि प्रायदित्त करािें. 
धृत शोि दिदध ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ गोपाल दमळोि धृत शौि प्रायदित्त करीत असता ंतििंतर कथा ऐदसजे. 

इंद्रपूजा सारी उपेंद्रािे केली ते पाहोि इदं्रास कोप येऊि दशळाधारीं पजधन्सय िषधता पाहा. 
 
गोळ ळवािू : अरे राम गोपा अरे िंि गोपा! अरे सुंिर गोपा! अरे काय करािें या पािसास! या पािसातं 

दभजतों की. यास काय दििार. 
 
सूत्रधार : येिेरीती बोदलले गोपालािें ििि आयकोि, अिघे दििापाि, आपिात आपि बोलतात 

पाहा. 
 
गोळ ळवािू : ऐका गोपाल हो! कृष्ट्िािे इदं्रपूजा दिघात केली. तें पाहोि इंद्र दशळाधारीं िषधतो. यास 

दििार कैसा म्हिाल तदर. आम्हा अिघ्यासं श्रेष्टिंि त्यास सरि जाऊं. 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल दमळोि िंिासी बोलतात पाहा. 
 

(राग ॥ आदि ताल) 
िंि आम्ही काय करािें तु्या िंिािे इदं्रपूजि हों ि दिफही ॥ 
दभजतों बहु पीडतों ॥ काबंदळ िस्त्ें सारी दभजलीं ॥ 
काय कपंा कोठे आसरा िाहीं भीजतो ॥ १ ॥ 
िीजा बहु कडकदडतात ॥ दिशषे दस्रया दभऊि पळतात ॥ २ ॥ 
गाई म्हैसी सेळ्या दभजतात ॥ गळ्यास गळा लाऊि कापंतात ॥ ३ ॥ 
एकास एक ििल खत ॥ एकाच्या दस्रया एकास कंिटादळतात ॥ ४ ॥ 
घि घोर अंधकार पडला हे जि कोिास कोि ि दिसे ॥ ६ ॥ भीजतों ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल दमळोि बोदलले ते ििि आयकोि, िंि प्रत्युत्तर बोलतो पहा. 
 
नांर्द : ऐका गोपाल हो! या पािसािें दििारि मा्यािे होय िा. तुम्ही अम्ही दमळोि  िसुिेिास 

शरि जाऊं िला. 
 
गोळ ळवािू : अहो गोपाल हो! अम्हास अिध्यासं श्रेष्ट म्हििु यास शरि आलों. हा आम्हाबराबरी आपि 

येईि म्हितो. हें यापासीं एक िुधािें मडकें  िेऊि िला म्हिािें. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल िंि दमळोि िसुिेिास शरि येतात पाहा. 
 

(राग आदि ताल) 
दभित सारें भीऊि येतादत आदज जि सारे ॥ अभय मागायास ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपालसदहत िंि येऊि िसुिेिास पाहोि बोलतादत पहा. 
 

(राग ॥ आदि ताळ) 
िसुिेि आम्ही या पािसास काय करािें आता ं॥ 
िासि कोपोम बहु पीदडताहो ॥ 
उपाय यास तंू काहंी तऱ्हीं सागं तंू आता आम्हास ॥ 
उपद्रि िगेळ कदर आम्हासं आता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती बोदलफया िंि गोपालासं पाहोि िंि बोलतो पाहा. 
 
वसुरे्दव : आयका गोपाल हो! या पािसािे दििारि मा्यािे होइिा. तुम्हा बराबरी येऊि हा उपद्रि 

अिुभदितों. तुम्ही आम्ही दमळोि, कृष्ट्िापासीं जाऊि त्याकदरता ंहा उपद्रि झाला ं त्यास 
शरि जाऊं िला. तोि दििारि कदरल. 

 



अनुक्रमणिका 
 

गोळ ळा : ऐका िसुिेिा, कृष्ट्िाकदरता हा उपद्रि आला. कृष्ट्िािे आमिे घदरिे िहीं िुध िोपाि िेलें . 
आमच्या कन्सयासं धपाि िेले. आमिी इदं्रपूजाही दिध्िसं केली. याकदरता ं हा उपद्रि 
झाला. आता ंआम्हास त्यािे हातीं िोपूि िेता काय? 

 
वसुरे्दव : ऐका गोपाल हो! त्याहूि आम्हास गदत कोि आहे? त्यासि शरि जाऊं. तोि उपद्रि 

दििारि करील. 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाळ िंि-िसुिेि दमळोि कृष्ट्िास शरि येतात पाहा. 

 
[पणरक्रम र्दरूऊ : आदि ताल] 

इंद्रास भीऊि उपेंद्रास शरि आले ॥ सादं्र सकल जि सत्िर अभय इच््ूि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल िंि-िसुिेि दमळोि, कृष्ट्िास पाहोि बोलतात पाहा. 
 

(राग रामकळी. आदि ताल) 
िुदरत अदल दििारीं ॥ ििुजारी कृष्ट्िा ॥ 
बाल िृद्धें दभजतात बहु भीऊि लपतात ॥ 
काळ भय दििारी बाळ मुरारी ॥ १ ॥ िुदर. 
दशळाधारी िषधतादशतें बहु कापंतो जलि गजधतादत ॥ 
िार जगिाधारा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल दमळोि बोदलले तें ििि आयकोि, कृष्ट्ि गोपालास पाहोि प्रत्येक 

बोलतात पाहा. 
 

(राग भपूाळ. अटताल) 
गोपाल हो तुम्ही गोकुळा ंदतलगोदक्षर िदध धृत मज द्या ॥ 
सोप्कारे खाउि मी ॥ सुख तुम्हास करीि ॥ 

 
गोळ ळा : गोप दशरोमदि गोकुळादंतला ॥ गोक्षीर िचह धृत सारें घ्या ॥ 

आपिा आमिी गाई-म्हसीिी िापाि ॥ अभय आदज द्या ॥ 
शरि आलों ॥ 

 
कृष्ट्ि : गोपिृद्ध हो, अदखल तुमच्या गोपकन्सयका मज द्या. कापं तुमिे दििादरि. कन्सयेसीं क्रीडा 

कपाि. 
 
गोळस्री : कन्सया सकळा घेिा आता.ं कन्सया आमच्या तुजधीि. मान्सयें आम्हा अभय िेऊि महा धृदष्टभय 

दििारी. शरि आलों ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

कृष्ट्ि : अगे गोप कन्सयका हो! पदहलें  म्हकसी गे! ्ति धपा िका. अधरपाि घेऊ िका. ििेी िोढंू 
िका (म्हखळें)? कीं आता ंकसे? 

 
गो. क. : ऐका ्िामी तुम्हा िगेदळ आम्हास गदत कोि आहे? तुम्हीि गदत. 
 
कृष्ट्ि : अगे मीं काय मागीतलें  तें द्याल काय? 
 
गोपक. : अि्य िेऊ ्िामी. 
 
कृष्ट्ि : ि पूिित. सुंिदर होऊि दगदर तुमिे सुख धपाि अभ्यास कपंा द्या. मंद्रादद्र उिळुदि आता ं

महत्सुख तुम्हास करीि भीऊं िका. 
 
गोणपक. : कुि धरा ्िामी अधरपाि घ्या, कि धपाि कपोळीं िुंबि द्या. अिळ उिलुदि अभय द्या 

आम्हा. अिंत रदत करा कृष्ट्िा. शरि आलों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्ि सकल गोपाल गोदपकन्सयांिें ििि आयकोि सकल जिासं रक्षि करायास 

कृपा कपाि, अिल उिलाियास सकल गोपाल सदहत कृष्ट्ि येतो पहा. 
 

(राग आदि ताल) 
संतोष सकल जिास सतंोष द्याया कारिे ॥ संतत भमतित्सल ॥ 
सािर दगदरपासीं आला ॥ 

 
कृष्ट्ि : ऐका गोपाल हो! सकल जि दमळोि गोिधधिािी पूजा करा. 
 
गोळ ळ : बरें ्िामी, तसीि गोिधधिािी पूजा कदरतों. 

(गोिधधि पूजा दिधािं) 
 
गोळ ळ : ऐका गोपाल हो! गोिधधि पूजा झाली कीं. आता कृष्ट्िािी पूजा कपंा या. 

(प्रत्युतरः) अि्य तसीि पूजा कपंा िला. 
(कृष्ट्ि पूजा दिधािं ॥ श्री कृष्ट्िाय िमः ॥ कमळा िाथाय िमः ॥) 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल दमळोि कृष्ट्िािी पूजा केफयािंतर िंिािंि आिंिेऊि गोचिि 

मंिरादद्र उिदलतो पाहा. 
कृष्ट्िडु कोंडयत्तधदिः 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्ि सकल गोपालासं पाहोि बोलतो पाहा. 
 
चष्ट्धु : ऐका गोपाल हो! तुम्ही भीऊ िका, याच्या आसरा या. 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेरीती सकल गोपाल गोिधधिाच्या आसऱ्यांत येऊि सुख पािोि आपिात आपि 
बोलतात पाहा. 

 
(राग आदि ताल) 

धन्सय आदज सुदिि ॥ आम्हा सकळा ंजिा ॥ धध्य आदज सुदिि ॥ धृ ॥ 
आमिा ्िादम अच्युत असता ं॥ 
आम्हास भय कोिािें िाही अििीिदर दिदसदििी ॥ १ ॥ 
इंद्रािा गिध सारा उपेंद्रािे िुदर केला ॥ 
साद्र िया प्रकट केली सकळािदर ॥ २ ॥ 
कोि िर्मिला यािी मदहमा ॥ कोिास ि कळे आम्हा ॥ 
िािि िैऱ्यािी मदहमा िार ऐका सार ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे अिल उिलूि सकल जिासं अभय दिफहें, तें पाहोि दकन्नर चक पुरुष, 

दशळािृदष्ट राहऊि पुष्ट्पिृदष्ट कदरतात पाहा. 
 

(राग भरैि. अटताल) 
िेि दकन्नर चक पुरुष िेि दक िंििािदर ॥ 
िेि तरु पुष्ट्प सारीं िीि ियाळािदर िषधदत सािचर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िेि चकन्नर चक पुरुष, पुष्ट्पिृदष्ट केफयािंतर सकल गोपाल कृष्ट्िािे ्तोत्र कदरतात 

पाहा. 
 

(राग िेशाक्षी. अटताल) 
क्षमा करा अपराध काय जािो तुमिी मदहमा ॥ 
काय केफया ंि कळे आम्हा ॥ 
मायापाशापासूि ॥ ममतेिे सोडिी आम्हा ॥ क्षमा ॥ १ ॥ 
सिधत्र पदरपूिध ्िादम तूज बाल म्हिुि ॥ गिेऊि बोदलहें तें ॥ 
सिेशा िया करा ॥ क्षमा ॥ २ ॥ 
क्षीराल्ब्धशयिा तुज क्षीर िंही िोर म्हिु म्हतले ॥ 
सारासार ि जािता ंसिय आ्ािे म्हतफया ं॥ क्षमा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती इंद्रािे अदतिदृष्ट केली त्यास उपेंद्रािे िगेळा उपाय केला. ते आयकोि, लज्जाक्रातं 

होऊि िेिेंद्र उपेंद्रास शरि येतो पहा. 
 

(राग आदि ताल) 
ऐराितािदर बैसोि ॥ अदखल िेिगि घेउि ॥ 
धीर आला असुर चजकुि ॥ िेिेंद्र तो सतंोषािे ॥ 
उपेंद्रादस बोलाया कारिे ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेरीती इदं्र येऊि कृष्ट्िास िम्कार कपाि बोलतो पाहा. 
 
इांद्र : ऐका ्िामी. तुमदि मदहमा ि कळता ं हा अपराध केला. हा अपराध क्षमा कपाि िया 

करािी ्िामी. 
 
कृष्ट्ि : ऐकें  इंद्रा. तुम्ही दििोिें कपाि अदतिदृष्ट कपाि सकल जिासं उपद्रि कपाि एक िमत्कार 

िाखदिला. त्यास आम्ही अिल उिलूि सकल जिांस रक्षि कपाि एक िमत्कार 
िाखदिला. तुम्ही इंद्र आम्ही उपेंद्र. तुम्ही आम्ही एकि आहों. 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल जि, िेिेंद्र, कृष्ट्िािे बोलिे आयकोि, कृष्ट्िासं पाहोि स्त्ोत्र  कदरतात 

पाहा. 
 

(राग भपूाळी. अटताल) 
शरिु अदत िृदष्ट हरिा ॥ शरिु अदखल िािि शमिा ॥ 
शरिु भिसागर तरिा ॥ शरिु श्री रमिा ॥ शरिु शरिु ॥ १ ॥ 
शरिु कादलय गिधिमिा ॥ शरिु ॥ शकट प्रभजंिा ॥ 
शरिु धेिुका सुर मथिा ॥ शरिु कंस हरि ॥ २ ॥ 
शरिु पूतिा शोषिा ॥ शरिु िािुरमल्लमिधिा ॥ 
शरिु शत्रुंजय िागमिधि ॥ शरिु दशशुपाल हरिा ॥ ३ ॥ 
शरिु पाडंि शारथे ॥ शरिु पािंादल िस्रििधि ते ॥ 
शरिु बािासुर मिधिाते ॥ शरिु मिि जिक ते ॥ ४ ॥ 
शरिु अदखल शरण्याते ॥ शरिु आपद्धारिाते ॥ 
शरिु ितजत पोषकाते ॥ शरिु सज्जि ियाते ॥ ५ ॥ 
शरिु शाहराज संिुताते ॥ शरिु त्यागेशा दमत्रा ते ॥ 
शरिु अदखल पोषकाते ॥ शरिु गोिधधिोद्धरिाते ॥ ६ ॥ 

 
र्दरूऊ : येिेरीती सकल जि ्तोत्र कदरता ंत्यासं पाहोि कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 

 
(राग िेि गंधिध. अटताल) 

सकल तूम्ही आता ंसरस ििि ऐका ॥ 
अकलंक हृियािे अहर्मिश सुख पािा ॥ १ ॥ 
सतत माझें भजि सतत तूम्ही करा ॥ 
दितत सकल संपिा दिशषे तुम्हास िेईि ॥ २ ॥ 
अदत िृदष्टभ आता ंअदखल म्या दििादरलें  ॥ 
मदत मंतहो तुमिें ममतेिे रक्षि केले ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्िािे ििि आयकोि सकल जि बोलतात पाहा. 

 
(राग रामकळी. आदि ताल) 
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साह्य आम्हास तंू असता ंकृष्ट्ि ॥ 
सकल आम्हास भय कोिािे काय कृष्ट्िा ॥ 
तु्या साह्य ेअजुधिास जय आला कृष्ट्िा ॥ 
तुझें साह्य ेद्रौपिी रादहली कृष्ट्िा ॥ २ ॥ 
तुझें साह्यिेे मजेंद्र दजिें िािंला कृष्ट्िा ॥ 
तुझे ियेिे आम्हा ंसुख पािलोकृष्ट्िा ॥ ३ ॥ 
दित्य ध्याि पूजा कदरतों तूझी कृष्ट्िा दित्य आम्हािरी िया करी 

कृष्ट्िा ॥ ४ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती कृष्ट्ि गोिधधिोध्िरि कपाि सकल जिास रदक्षले. ते पाहोि सकळ िेि. 

ऋषीश्वर चकन्नर चक पुरुष िारि तंुबर संतोषेऊि मंगळें गातातदत पहा. 
 
मांगळां  : मंिर धरास माधिास ॥ िंि कुमरास िरहरीस ॥ 

कंिपध जिकास कमिीय पापास ॥ सुंिर मूर्मतस सुगुिास ॥ १ ॥ 
शोभािे शोभिमे ॥ भोंसळ शाहदज भीपतीस ॥ 
भासुर सुख साम्राज्य िेिारास ॥ श्रीपदत िळ ळभास ॥ 
श्रूत जि पोषकास ॥ िासि पूदजतास िासुिेिास ॥ 
शोभािे शोभिमे ॥ २ ॥ 
इदत श्रीमत भोंसळ कुळ ॥ शाह महाराज दिरदितं ॥ गोिधधिोध्िारि 
दिलास महािाटकं ॥ सकळ रदसक दिव्िज्जि प्रीतये ॥ सकळ श्रेयसे ॥ 
श्री त्यागेश साबंदशि पूिािंिापधिम्तु ॥ 

 
३. सुभद्रा पणरिय 

 
सुभद्रा-अजुधि दििाहकथेतील िाट्यरदसक शहाजीराजािंी हेरले आदि त्यािंी हे रेखीि, रंगतिार 

िाटक दलदहले. त्यातील अजुधिािे मायािी यती बिूि येिे (िषेधारी सनं्सयासी), कृष्ट्िािे तरुि सनं्सयाशाबद्दल 
मुद्दामि शकंा घेिे, आग्रही बलरामािे तरुि सुभदे्रला त्या सनं्सयाशाच्या सेिलेा ठेिण्यािा बते करिे, 
कृष्ट्िािे िरकरिी दिरोध करिे ि कृष्ट्िाच्या खोडकर, दििोिी ि ितुर व्यल्मतदित्रिािे िाट्यप्रसंगािंा 
दमळिारे पदरमाि ही सारी या िाटकािी बल्थािे आहेत. अण्िासाहेब दकलो्कराचं्या ‘सौभद्र’ िाटकात 
या सिध गोष्टी आढळतात, हा केिळ योगायोग िव्हे. बेळगािात असतािा त्यािंा या िाटकाशी पदरिय झाला 
असािा. या िाटकातील िाट्यगुि ि रंजिमूफय हे कालातीत आहे. 

 
इतर िाटकापं्रमािे या िाटकात कुठेही शहाजीराजािंी िाममुद्रा िाही. तरीही यातील िािंी, 

कंिुकीराय दििोिी यािें ििधि (पट्ट िामधारी...) सुभदे्रिे ििधि (राजहंसगमिा ते राजीिपत्रिेमा ते) 
इत्यािी त्याचं्या इतर िाटकातं आढळिारीि आहेत. म्हििू हे िाटक त्यािेंि आहे. 

 
िंीिंाशुक.—सुभदे्रजिळ मिोदििोििासाठी लीलाशुक आहे. लीला + शुक असा त्यािा दिग्रह 

आहे. सं्कृत काव्यात िादयकेच्या हाती लीलाकमल असफयािे अिेक उल्लखे आढळतात. लीला म्हिजे 
क्रीडा. हातातील त्या कमलािा उपयोग दप्रयकराला सकेंत िेण्यासाठी, मिातील भाििा लपदिण्यासाठी 
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चकिा हाताला गंुतिण्यासाठी, प्रसंगी िाळा म्हििू कमल असायिे. शुक-पोपट हा िादयकेिे एकातंात 
केलेले दहतगुज, दप्रयकराला सागंिारा िा दिरोप पोिदििारा असतो. मुख्यतः त्याच्याशी बोलण्याच्या 
दमषािे िादयका आपले मिोगत बोलू शकते. 

 
अजुधि ि सुभद्रा एकमेकािंी प्रश्िोत्तरे लीलाशुकाला सबंोधूि बोलतात. सुभदे्रिे संन्सयास िषेधारी 

अजुधिाला ओळदखले. हे गुदपत रुल्ममिी-सत्यभामा यािंा सागंताि त्या कृष्ट्िाला बोलाििे पाठदितात. मग 
दििाहसोहळा साजरा करतात. 

 
सुभद्रा पणरिय 

 
गुरुभ्यो िमः । जय पािधतीरमि । जय जािकी रमि । जय अंतकिमि । जय मधुसूिि । जय दत्रपुर संहरि ॥ 
जय िदे्धोधरि । जय अदखल ितिरि । जय जिाभरि ॥ १ ॥ जय रदिशशी िेत्र । जय अदखल िुदतपात्र । 
जय पािि िदरत्र । जय जगल्न्समत्र । जय िंदििरिाह । जय अंडजािाह । जय दित्य सोत्साह । जय शदमतिाह 
॥ २ ॥ मंगलं ॥ महालक्ष्मीिल्लभाय मंगलं, दित्य महिीय िदरताय मंगलं । राजीिलोििाय । राकेन्सिु िििाय । 
अदजदजत िैत्याय मंगलं ॥ शरिागत रक्षाय । शमतादरपक्षाय । करुिादै्रक दित्ताय मंगलं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाट्यारंभ कपाि सुकदिदिरदित सुभद्रा पदरिय िाटक दिर्मिघ्ि दसद्धी व्हािी 

म्हिूि कदि इष्टिेिता पाथधिा कदरतो पाहा. 
 

श्लोक : िक्रतंुड महाकाय कोदटसूयासमप्रभ । 
अदिघ्ि कुरु मे िेि । सिधकायेषु सिधिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : या कंुिेन्सिुतुषारहारधिला या शुभ्रिस्रािृता । 

या िीिािरिण्डमल्ण्डतकरा या श्वेतपद्मासिा ॥ 
या ब्रह्माच्युतशकंरप्रभदुतदधिेिैः सिा िल्न्सिता । 
सा मा ंपातु सर्िती भगिती दिःशषेजाड्ापहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : शातंाकारं भजुगशयिं पद्मिाभ ंसुरेशम् । 

दिश्वाधारं गगिसदृश ंमेघििं ंशुभागंम् ॥ 
लक्ष्मीकान्सतं शुभगियिं योदगदभ्ािगम्यम् । 
िन्सिे दिष्ट्िुं भिभयहरं सिधलोकैकिाथम् ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : गंगातरंगकिशीकरशीतलादि । 
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दिद्याधराध्युदषतिारुदशलातलािी ॥ 
्थािादि चक दहमितः प्रलयं गतादि । 
यत्सािमािपर दपण्डरता मिुष्ट्यः ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सिध िेिता प्राथधिा केफयािंतर सुभद्रा पणरिय िाटकातं भमतािें युमत भमती 

कपाि िाङ माधुयाथध पदुष्ट कारिे प्राथधिा केली असता ंतद िंतर दिघ्िेश्वर िाट्यरंगी िृत्य 
कदरत येतो पहा. 

 
मातृका : [रागं पादड. आदिताल.] 

संतोषे िृत्य करी शमििूी दिघ्िे हरी । 
िंतीमुख आला िेि ििुजा सहंारी ॥ 
पाशाकुंश परशु धरी, पापसखें सकल हरी । 
मुषक िाहि मोिक करी ॥ २ ॥ 
सिधिा िया करी । सपध शोभे िोंिािरी । 
पािधती दशिसुत पाहे रंगातंरीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििायक येऊि सकल दिघ्ि दििारि केफयािंतर कथा ऐशीजे. बळभद्रराि 

दिजसभेदस येतो म्हििू सभासिासं सािधाि कराियास कंिुकीराय दििोदि येतो पहा. 
 

(र्दरू) पट्टिाम धारी । अट्टहास करी ॥ 
काठी घेंिुदि करी । कंिुकी आला सभातंरी ॥ १ ॥ 
दिकट बहुत करी । दिष्ट्िु ध्याि करी ॥ 
सकलाते िूर करी ॥ संतोषािे बुडे मारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कंिुकीराय दििोिी येऊि सभा्थांिा ििंि कपाि हें ितधमाि जाऊि बलरामास 

सादंगतले तें आदयकूि बलराम सभेस येतो पाहा. 
 

(र्दरू) रत्िमुकुट धपाि रमिीय । 
भषूि लेििू रत्ि सािुधैयध रेितीरमि यािि सदहता येतो ॥ 
कादसिस्र धरुदिया ंकदर हल धरुदिया ं। 
िाललोिि भमत बलराम येतो पहा ॥ 
बसले असता ंतद िंतर कथा अइदशजे 

 
सूत्रधार : येिेरीती बलराम येऊि सभेंत 

बलरामािे भेटीदस कृष्ट्ि येतो पहा. 
 

(र्दरू) कृष्ट्ि येतो । सभे श्रीकृष्ट्ि येतो । घििीळसमििो करुिारस पूिा ॥ 
ििमाला धदरतो । िदि त्या (िदिता) मोहिाकारी ॥ १ ॥ 
सुंिर िषे धपाि िंिि अंगी लाििू िंिगोपकुमार िििीत िोर ॥ २ ॥ 
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येतो पाहा । कृष्ट्ि येतो पाहा ॥ 
किक भषूि लेििू कदट पीताबंर धपाि । 
मिदसजाजिक अदत मंि हास कपाि ॥ 
कुकुतत्त िोदह दकट झंत्तादिता हत्त जेिु । 
धि धि तादद्धि तों ह दकटातकतद्धळाथुं । 
तकतळागुं म्हिुि गोपाळ येतो पाहा ॥ २ ॥ 
सुंिर मुख अरचिि शोभते पाहा मंिरधरसम मिोहर िंििंिि गोचिि 
आता–ंतदधदमतदधत किदकट तक तत्तोंदकटतक तळागुंतक तळागुं म्हिूि येतो पहा 
कृष्ट्ि येतो पहा. 

 
सूत्रधार : येिेरीती आफया कृष्ट्िास पाहूि बलराम बोलतो पाहा. 

 
(र्दरू) कृष्ट्िा काय केले दिलंब । कृष्ट्िा काइ केलें  ॥ 
याििदतलक मज येििू याम येक झाला दयतुका िळेा । 
मादयबाप भोदिलें  कीं अथिा मिोहर ि्तु पादहली कादय सागं ॥ २ ॥ 
कधीं िाहीं तो संतोष आदज । मुखािे तुजला श्रीिल्लभा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत बलभद्रािें बोलिें ऐकूि कृष्ट्ि प्रत्युत्तर बोलतो पाहा. 
 
कृष्ट्ि : ्िामीिे ऐसें पुदशलें  तर सागंतो अदयका ्िादम, 

भाणमनी जिपािंाल भासुरागं कामपाला. सकल तीथध ्िाि कपादि सकल िेि्थल शबंूिें 
सकल भपू्रिदक्षिा कपाि सनं्सयादस येक आला. अक्मात बहुत मुिी पादहले म्या बहुत 
योगी पादहफया म्या मचहत, गुि यासारखे मदहमादिक कोठें िाचह. या मुिीिे िशधि घ्याि.े 
या मुिीिी शिेा करािी, कामपाल हे ह्यापासूि कफयाि कारि होयील. 

 
बिंभद्र : बरें तसेंदि जािू.ं 

येिेरीती बलरामास कृष्ट्ि पािादरलें  असता ंबलरामही संन्सयाशािे िशधिास जायास उदु्यमत 
असता ंतििंतर कथा ऐसीजे. 
संन्सयादस ििातं येििू बसले असता ं तििंतर कृष्ट्ि-बलराम संन्सयासीिे भेटीस िादलले 
पाहा. 

 
(र्दरू) मदतमंत बलराम माधिसदहत माया यदतिशधिाकारिे येतात पहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कृष्ट्ि-बलराम येऊि संन्सयासीस िम्कार कपाि बोलतो पाहा. 

 
(र्दरू) शरिु शरिु मुदििायका ॥ शरिु सौभायवयिायका ॥ 
शरिु शरिु दिधेयका रक्ष । शरिु सकल जिगेयका ॥ 
जयजय योगीश सतत अम्ही पादह सतत अम्हा ंपादह । 
िया कपाि तुदम आले धन्सय झालों आम्ही ॥ 
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जन्सम आदज सिल झालें  सिि पदित्र झालें  । 
सन्समुदि तुमिे िशधि सकल शुभािळेे ॥ 

दि ते ॥ २ ॥ 
्िादम तुमी कोठूदि आला ंते सकल कलादिधी, मजला िृत्तातं असेल तुमी सागंा. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत बोदलफया बलराम कृष्ट्िािें पाहूि मायायदत बोलतो पाहा. 
 
यणत : बळराम कृष्ट्ि तुम्हा ंमी सागंतों हें आदयका. बरें ये प्रकार माझे सकल िृत्तातं. 

 
(र्दरू) धमधदि चिति कदरतो मी ॥ सिध अहर्मिशी धरिी ॥ िर दद्वज राजा 
िशं माझे भीमाशी पूजि कदरतों ॥ मी सिधिा ॥ 
दिमल हरीिे ठायीं सुमिोरथ माझा ॥ ३ ॥ 
सकलसंगरदहत मािस माझे । 
जि मजला योगी दकरीदट म्हिदत ॥ ४ ॥ 
सकल तीथाते िेखूि संतोषे कपादि ॥ 
तुम्हासी पाहाया आलो ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत या सनं्सयासीिे ििि आदयकूि बलराम बोलतो पहा. 

(र्दरूऊ) ्िामीिे ििि ऐकूदि संतोष पािलों मिीं ॥ 
कादमताथध िल होयीसी करुिा करािी मजिरी ॥ 
भतूल सिध दिपाि जाता ंश्रम िार पािलासी ॥ 
भतूल सिध दिपाि जाता श्रम आहे तुम्ही िातुमा्या 
येथें कपाि सकला अम्हास भलारे कीजे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत बलभद्रािी प्राथधिा केली असता ंमायासंन्सयासी बोलतो ऐका. 

(र्दरूऊ) संन्सयासी आम्ही ग (घ) री तो सिधिा राहू िये ॥ 
परंतु कंिमुळे खाऊि िििास सिा करािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मायासंंन्सयासीिें ििि आदयकूि बलभद्र बोलतो पाहा. 

(र्दरूऊ) उपिि आहे रम्य िुदित िलभदरत ॥ 
जपतप करायास ्थळ आहे िया कीजो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत बलभद्रािें ििि आयोकोि मायासनं्सयासी संमत होििू बोलतो पाहा. जैसें तुम्ही 

बोदलला आहातं तैसेंि संमत. आम्हा ंत्या िचििरदत दिशषे संतोष कपाि. 
 
सूत्रधार : येिेदरदत बलभद्रािें िुपििास संन्सयासी िेण्यासाठी अंदगकार करििू कृष्ट्िास पाहूि 

बलभद्रास िुदिताथध बोलतो पाहा. 
 

र्दरूऊ : [मातृका. राग काबंोदि. आदि ताल.] 



अनुक्रमणिका 
 

सरदसजलोिि सागंतो आदयका । सरस माझे ििि ऐक ॥ १ ॥ 
कदि िाहीं पादहले । आदयशा योगीस ॥ 
िदििती िदिता भोगी । यास मी ठेिािें शृगंार ििी ॥ 
यािी सेिा करािी दिदशदििीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत बलभद्रािे ििि अइकूि कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 

 
र्दरूऊ : काय म्हिता ंदििार काये कदरता ंमाया मिािी 
असती जोगी मि त्यािे दिषय भोगी ॥ १ ॥ 
सुंिदर आया सुभद्रा, सुरुदिर बाला ॥ 
इंिुिििा येदतजादत, यदतला योयवय िव्हे िसदत ॥ २ ॥ 
िदिता पादहफया सकलािें मि होते ििंल ॥ 
मुदि दिश्वादमत्र व्यास, मुख्य िदरत्र कळुदि अदसता ं॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत कृष्ट्िािे ििि ऐकूि बलभद्र बोलतो पाहा. 

 
(र्दरूऊ) : सकल संग पदरत्याग प्रकट कदर । यािे सिधिा िूषूं िये िंििंििा ॥ १ ॥ 

अकलंक िषे असफया सकलंक मि होते ॥ 
ऐसे मजला भासतें रेितीरमिा ॥ २ ॥ 
मेपा िंिल झाफया धीर िंिल ि होते ॥ 
मात्र असमअंगर कारि कृष्ट्ि ॥ ३ ॥ 

 
कृष्ट्ि र्दरू : थोर तुम्ही सकल दििार तुम्हासंी ठाऊक 

तुम्हासी मिा आलें  ते करा । बोल िाही मजिरी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत कृष्ट्ि-बलराम दििार केफयािंतर योगीश्वरािी सागंाते घेऊि िुपििासी येतात 

पाहा. 
 

(र्दरूऊ) : बलभद्र सदहत कृष्ट्िभल्मत कपाि उपििासी मदलिरदहत मायामौदि येतात 
पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत सनं्सयाशासी शृगंारििासी आिूि बलभद्र कृष्ट्िाला पाहूि बोलतो पाहा. 

 
(र्दरूऊ) सुभदे्रसी येथें ठेिािें आदयका कृष्ट्िा सुरुदिर मुदिसेिसेी ॥ १ ॥ 
िैितोत्सि कारिे, जािें आम्हासंी िेिता पूजि अगत्य असे ॥ २ ॥ 
सुयदतच्या शिेलेा सुभद्रा योयवय, ियगुि पाप दतिे भायवय ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत बलभद्रािे ििि ऐकूि कृष्ट्ि बोलतो पहा. 
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(र्दरूऊ) : मुिीिे काय मोहि केले, बलरामा ॥ 
तुल्म्ह मुदिमायोदस िश्य काय झाला बलरामा ॥ १ ॥ 
मुदि आिुि घरीं ठेदिफया िको म्हित, 
अमुिी सुभदे्रसी ठेि म्हिता ंबलराम ॥ २ ॥ 
जोयवयापरीं मूली ठेििें िव्हे िुदित, 
ऐसे जोगी मायािािी दिषयभोगी असतो बलराम ॥ ३ ॥ 
मजिरी बोला सिधिा तुल्म्ह ठेिू ंिका आता ं॥ 
मज कळफयासारखे सिध म्या ंसादंगतलें  ॥ ४ ॥ 

 
बिंराम : आदयक कृष्ट्िा तंू बाळ ॥ तुज काय कळेल ॥ 

ते मायामुदिसारखे ॥ यासी पाहतोस कशास ॥ 
इतुमया संशयासी गरज िाही ॥ अिश्य मुदिसी ठेिू ंये ॥ 

 
कृष्ट्ि : मज सुिलें  तें मी सादंगतलें , दयतुमयाउपर तुमिी इच््ा. 
 
सूत्रधार : येिेदरदत कृष्ट्ि बलराम सनं्सयाशास पाहूि बोलतात पाहा. 
 
वचन : आदयका ्िामी हे िि तपियेसी योयवय आहे. िातुमा्या येथेंिी करािें. आमी ्िादमिी 

सेिा करािी तर आज रैितकोत्सिाकारिें जािें आिश्यक आहे. आमुिी बदहि सुभद्रा 
कन्सयेस तुमच्या सेिकेारिे ठेििू जातो. पादहजे ते पिाथध सुभद्रा आिूि िेईल. सेिा करीत 
असेल, तुमी तपिया करीत असा. उत्सिासी जाऊि शीघ्र येतो. 
अिश्य तसेंि कपंा. 

 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्ि बलराम संन्सयाशाशीं बोलूि सकल याििसदहत येक रम्य प्रिेशी बसूैि 

संन्सयाशाच्या सेिाकारिें सुभदे्रस पािादरलें  असता ंसुभद्रा येते पाहा. 
 

र्दरु : सकळ सौियादिक ्िपाप आहे । येक । मकरकेति शुक ॥ 
मंजुभाषि कन्सयका ॥ 
पाहिार जि मोहती । पदरमल गुििती ॥ 
मोदहिी हे दत्रजगती । मोदहताहे गजगदत ॥ २ ॥ 
सकलंकार कपादि । ििि अंगा लािुदि ॥ 
अकलंक गुिखािी । अदलकुल िीलििेी ॥ ३ ॥ 

 
पदरपूिध िदं्रिििा, येते पाहा, क्षादमत कंुिरिि ॥ 
सुरुदिरजीदित मिि सुभद्राकन्सयाशोभत लक्षि सििा ॥ १ ॥ 
किकागंी शुकिािी हंसगादमिी कमिीय िीलििेीििजादक्ष । 
िदितामिी घि्तिीं ििंिीय सिधजिी ॥ २ ॥ 
सकलाभरि लेिुिी । िंपकिासा दं्वशकंन्सयकामदि 
मकरकेति मादििी चिदितासे महिीय्य पापखािी (गुिी) ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती सुभद्रा येऊि कृष्ट्ि बलभद्रास िम्कार केला. कन्सयेसी पाहूि बलभद्र बोलतो 

पाहा. 
 
बिंराम : अइक सुभद्र, अमुिा पुण्यपदरपाक असता ं मोठा यतीश्वर आला हे. ते िातुमा्या येथेंि 

करील. िार मदहिे सािधािपिे त्यािी सेिा करीतफयािंीं सादंगतफयाप्रमािे ितधमाि करीत 
सुखपाप ऐस. तुझे सकल कफयाि प्राप्तीकर होयील. आम्ही िैितोत्सि कपाि शीघ्र येतो. 
॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बलभद्रािे ििि ऐकूि कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
कृष्ट्ि : सत्यिािी सर्िती ॥ तथा्तु ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सुभदे्रसी बदुद्धिाि सागंूि कृष्ट्ि बलभद्र रेितकोत्सिासी गेफयािंतर कथा 

संदिधाि अइसीजे. सुभद्रा सनं्सयाशािे सेिकेारिें येते पाहा. 
 

(र्दरूऊ) 
सुंिर पापिती सुभद्रा येते पाहा ॥ मंिगजगतीिे 
मौिी शिेकेारिें येते पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुभद्रा येििू यदतश्वरासी िम्कार कदरते पाहा. 

 
(र्दरूऊ) 
शरि शरिु योगींद्रा । शरिु शरिु मौदििंद्रा ॥ 
शरिु िदंितो पेन्सद्रा । शरिु शरिु गुििंद्रा ॥ 

 
सूत्रधर : येिेदरती िम्कार केली ते सुभदे्रसी पाहूि माया संन्सयासी बोलतो पाहा. 
 
सांन्द्यासी : (र्दरूऊ) दिजय कफयािदभिृद्धीर्तु ॥ 

गजयाि िर बुदद्ध तुजे सतत अ्तु ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती आशीिाि केला अइश्या संन्सयाशास पाहूि सुभद्रा बोलती पाहा. 
 
सुभद्रा : (र्दरूऊ) ्िामी कोठूि आलेत । ्िामी कोठुि आले तुमी ॥ 

्थळे कोिती पादहली । भमूी सकल पादहले काय ॥ 
पूिधिदरता सागं तो ॥ १ ॥ 
बहुत मुदि म्या पादहले । िर परमसद गुिशील ते । 
महिीय गुि्िपाप । िाही पादहले तुमच्यासारखें ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती सुभदे्रिे पदुशत असता ंयतीश्वर बोलतो पाहा. 
 
यती ।  (र्दरूऊ) काशी काळह्ती जेजुरी । िादशका चत्र्यबक पादहले । 

कोसल कौदशक सौत्िीरादिक । कुरुजधर िेश पादहले । 
कंुतलमजुंळ लाट िेशकंुि मथुरा िोळ िेश संतत कािंी मध्यप्रिेश । 
सिधही पाहूि आलो असें मी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत माया संन्सयाशािे ििि ऐकूि सुभद्रा प्रत्युत्तर बोलते पहा. 
 
सुभद्रा : (र्दरूऊ) अिघा दििंदत कदरतें ॥ 

अदयक तुम्हासं मचि भय ि धदरता ंमुदििरिदं्रा ॥ 
दििस िार झाले िेिदे्रन्नन्सिि अििी दिरायासी ॥ 
जाििू आला िादह आता ं। अिधा ॥ ३ ॥ 
अमलशील कोठें आहे कीं तो सागंा कमिीय ॥ 
दकदरटीिीस करुिाबंदुध पादहलें  काय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुभदे्रिे पसुत असता ंसुभद्रासी पाहूि यतीश्वर बोलतो पाहा. 
 
यती : सुभदे्र, अजुधि कोठें आहे कीं म्हिूि पुसलीस, त्यािी दिन्सहें सादंगतफयास त्यास ओळखूि 

सागेंि. 
 
सूत्रधार : येिेदरती यतीश्वरािे पसुलेउपरी सुभद्रा सागंते पाहा. 
 
सुभद्रा : (र्दरूऊ) घिािीळ ििध त्यािा । अइका ्िामी ॥ 

कमळासारखे िेत्र त्यािे । अइका ्िामी ॥ 
ििजािैरीसम त्यािे ििि सुशोभताहे ॥ १ ॥ 
दिशाल िुर असा त्यािा अइका ्िामी ॥ 
दिदिध ििधिीय पाप तो, अइका ्िामी ॥ 
असमशर समाि तो, अििीिरी दिरादजतो ॥ २ ॥ 
मजला मेहुिा तो गािा्िामी होता ॥ 
अइका ्िामी, मििारीस पूदजतो िेिा ॥ 
गजपदत पापलािण्य ठेिा । कामुधक दिद्या प्रभाि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत सुभद्रािे ििि ऐकूि यतीश्वर बोलतो पाहा. 
 
यती : (र्दरूऊ) इतुकी पुसतीस कारि काय ॥ 

सतत त्यास तंू सािर सारसाक्षी । अजुधिा िाही ॥ 
पुलदकत िेह पाहूि पूिध िंद्रमुदख होऊि । 
सलदलत भाषिािे संतोषदित्त कपाि. ॥ 
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मंिहास कपाि । मंजुळ भाि कपाि ॥ 
कंुिदिभ् मििे । कुसुमशर जीििे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती माया संन्सयादसिे ििि ऐकूि सुभद्रा बोलते पाहा. 
 
सुभद्रा : (र्दरू) आदयका हो ्िामी । अमरराजिंिि 

अमुिे िुपू यािे तिुजा कमलात्पतेजा ंसििध 
महा दिराया जाििू बहुत दििस झाले ॥ 
ि िया त्या अजुधिा ये । कौरि काय ॥ २ ॥ 
आता कोठे आहे कीं तो । अजूि काय कदरतो ॥ 
असेल हे मज ि कळें । ्ितेिाहि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुभद्रािे ििि ऐकूि माया सनं्सयासी बोलतो पाहा. 
 
सांन्द्यासी : बरें झालें  की, हे कोि तो महाि होतो, आता ंकळलें . तो आमुिा दमत्र व्हािा. त्यािे अम्ही 

सकल भपू्रिदक्षिा केली. सकल तीथा िदमलें . आता मी येथें आलो, तो गोकिध के्षत्र यात्रा 
कपाि यायास गेला. िौ दििसामंध्ये येयील. तुझी त्यािी भेटी होयील. अता मध्यान्सह 
झाले. चलगपूजिा दिलंब होतो. सामग्री घेििू ये. 

 
सुभद्रा : पूजासामग्री काय काय आिािें सागंा ्िामी दरषी. 
 
सांन्द्यासी : सामग्री सागंतो ऐक मोहिागंी. 

 
(र्दरू) सामग्री ऐशी तंू आदि िि मोहिागंी । 
सामग्री सरस अदलपािरदहत जलजात । 
कुसुमादि परभतृ्िािरदहत । 
पक्विािी चबबाधरी ॥ सामग्री ॥ 
ििकिक कलशा िोिी ॥ 
ििधार िुत्तमादंि आदि । 
िि आरमत पोदळ आिी ॥ २ ॥ 
िि मधुर शकध रा आिी । 
िि धूप दिपा आिी ॥ 
िि ताबंलू िंिि आदि ॥ 
िि मंगळार्मत आदि ॥ 
िििीतसमाभाषिी ॥ सामग्री ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती माया संन्सयाशी ििि ऐकूि सुभद्रा बोलती पाहा. 
 
सुभद्रा : आदयका ्िामी तुम्ही सादंगतफयाप्रमािें पूजा सामग्री दसद्ध आहे. तुम्ही दशिपूजा करा. 
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सूत्रधार : येिेदरती सुभदे्रिें सकल सामग्री दिली असतां; मायासनं्सयाशी चलगपूजा करीत असता, 

सुभद्रा संन्सयासीस पाहूि, हा संन्सयाशी िव्हे, अजुधिसा दिसतो म्हििू लीलाशूकास पाहूि 
बोलते पाहा. 

 
सुभद्रा : (र्दरू) अजुधिापदर दिसतो हा लीलाशुका । आदयके ॥ 

अजुधिािी दिन्सहे यास आहेत । लीलाशुका ॥ १ ॥ 
आजािुबाहू शोभताती पाहा । लीलाशुका ॥ 
ििराजीििलिेत्र पाही । लीलाशुका ॥ २ ॥ 
घििीलसम ििध पाहा । लीलाशुका ॥ 
िापकामुधक गुिादंकत कर पाहा लीलाशुका ॥ ३ ॥ 
िर दिशाल िर पाहा लीलाशुका ॥ 
यािे शर पाठीिरी ढळती पाहा । लीलाशुका ॥ 
यासं मी अजुधि म्हिता लाजतें । लीलाशुका ॥ 
यािे मिद्रि िमधहा्यािे सागें । लीलाशुका ॥ 

 
सांन्द्यासी : ि अजुधि म्हिती । लीलाशुका । मी अजुधि व्हािें म्हिूि (?) 

दयदश सागंतो । लीलाशुका॥ 
िीलििध सोरे अजुधि होते काय । लीलाशुका ॥ 
पाहा दिपुिता या कन्सयािंी । लीलाशुका ॥ २ ॥ 
अजुधि जोगी कशास होईल । लीलाशुका ॥ 
त्यािे अगदित दस्रया (िय) राज्य असता ं। लीलाशुका ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मायासनं्सयासी शुकासी बोदलला ते आदयकोि सुभद्रा सनं्सयासीस पाहूि बोलती 

पाहा. 
 
सुभद्रा : आदयका िो ्िामी, मजसे ििंि कशादस कदरता? अजुधिािगेळे पाठीिर तीळ असी खात्री 

असो पाहतो की, जो दििय केला तो यथाथध आहे. तुल्म्ह लपिू ंिका । यथाथध सागंा. 
 
सांन्द्यासी : (िपा) िंद्रमुखी गातो आइका ॥ दयन्सद्रतिुज मी दहमकर िशंज ॥ 

सादं्रगिाकर संगर दिजय मी ॥ िगरमदि दशिलेे मयाकारिेंसे ॥ 
अदमत माया कपाि यदतिषे धरलो ॥ 
अमुिे मिोरथ आदज तंू पुरिी ॥ लोकीं तुज सकलकफयाि होयील ॥ १ ॥ 
दिजदि ह्येंिि पाहा रजिीमुख समया ॥ 
तुज यौिि संपूिध बोल तंू ॥ 
भजुगिदेि हे लाज त्यदज झडकरी तंू ॥ 
सजिी कथी अइसा समय सापंडेिा ॥ िंद्र ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीदत अजुधि जो बोदलला ते ऐकूि सूभद्रा लजे्जकपाि प्रत्युत्तर ि िेता ं असता ं अजुधि 
सुभदे्रसी पाहूि, दििोि कदरतो पाहा. 

 
अजुफन : (र्दरू) दिरहबाधा बहुत जाहली परिश शरीर आहे । 

सरस अधरपाि िे घे माझे ॥ १ ॥ 
लाजदस कशासी मजदश । लदलत बोले मजदस ॥ 
राजमूदख आचलगि िे सतंोषे कपाि ॥ 
राजमूदख आचलगि िे ॥ तुज भेि िाहीं ॥ 
तंू कशासी लाजसी हे । मज सागं तंू कुि धपंा िे गजिादमिी ॥ 
मज सागं तंू तुझा संकोि िूर होऊं िे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अजुधि बलात्कार कपाि ्ति धरायासी आला. (ते पाहूि सुभद्रा लाजूि पदलकडे 

गेली असता ंअजुधिासी दिरह अदधक होििू दिरह अदभिीतो पाहा.) 
 
अजुफन : र्दरू काये कपंा दिरह मजला सोसििेा ॥ 

हरहर कादमिीही िश्य िादह झाली मजला ॥ 
कीरत जाि दम बसुैि बादधताहे शरीर ॥ 
मारशर मजे मादरताहे कू्रर हृिया ॥ २ ॥ 
सीतकर होिुि मज हा जातििेासा भासतो ॥ 
जूत कोदकल गीत मज अदत भीदत कदरतें ॥ ३ ॥ 
मलय मारुत बादधताहे मजला िार हरहर ॥ 
लदलत शुकसल्लापकिा शफय आहे ॥ 
मज दतजेसी भेटिाया महींत कोिी िाचह रें ॥ 
भजुग ििेीदस रमेि कैसा पणु्यहीि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अजुधि दिरह अदभिीत असता ंत्या समयीं सुभद्रा अजुधिाजिळी िाहीं. त्याकारिें 

दिरह अदभिीते पहा. 
 
सुभद्रा : (र्दरू) का ंयेथें आलें  मी अजुधिापासूि ॥ 

काम अदधक झाला मजला काय ते धीर धरुदि मजला प्रयोजि ॥ 
काम अदधक बादधतो ॥ १ ॥ 
त्यािे ििि िा ऐकता ंआलें  मी । त्याला िश्य िाचह झालें  ॥ 
त्यािे अधरपाि म्या केलें  िाहीं । त्याला आचलगलें  िाहीं ॥ 
दिरहाबंदुध तरंु मी कैसी । परिश झालें  अंग मजला ॥ 
सदखजिदह जिळ िादह । मि माझे ििंल होते हे िार ॥ 
जि कोदि पादहलें  कीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सुभद्रा दिरह अदभिीत असता ंत्या समयीं रुल्ममिी, सत्यभामा सुभद्रा आली िाही 

म्हिूि दििाराया कारिें उपििास येतात पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
(र्दरू) मंिशीत आिंि कपाि मंि मंिा रुल्ममिी ॥ 
िदंितादत सकलसदखजििारिृिंें ॥ 
सकल श्रृंगार करुदि सािर सारसियिा येतसे ॥ 
अकलंका सौंियधपाप अदखल मान्सये ॥ 
िंििाकपूधर क्तूदर ििुधदि िुदट घेिदूि ॥ 
इंिुिििा मंि हासमुख येला ंलालदिही ॥ 

 
(र्दरू) राजहंसगमिा ते राजीिपत्रिेत्रा ते ॥ 
राजमुखी शोभता ते रामा रमिी ते ॥ 
कलकंठी मृिुिजिी क्तूदर दतलक धरुदि ॥ 
अदलिुल ििेी अंबजुपादि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिी सत्यभामा येििू सुभदे्रशी बोलताती पाहा. 
 
रुक्ममिी : (र्दरू) काय उशीर झाला तुदम सागंा िदहिी ॥ 

(िदकत) िेदकता होिुि तुदम िौकडें पाहता ंदिकलमािसा तुम्ही ॥ 
दिदिधदिकार बोलादिलासे बोलत िाहीस ॥ 
काल दिलंबि का ंलागला ॥ २ ॥ 
मुखकािंीं तुदझ बहु म्लाि झाली ॥ 
सखीजि कोिही समीप िादह ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रुल्ममिी सत्यभामािे ििि ऐकूि सुभदे्रिे प्रत्युत्तर बोलते पाहा. 
 
सुभद्रा : आदयका िदहिी! मायासंन्सयासादि सेिा मला करा म्हदिले की, त्या प्रकारे सेिा करीत 

असता अजुधिेिी मायासनं्सयादश पाप धपाि आहे. तो मजसी बलात्कार कपाि दििोि 
करायासी आला. मी लाजूि येथे पळूि आलें . 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुभद्रािे बोलिे ऐकूि रुल्ममिी सत्यभामािे कृष्ट्िास बोलादिले. कृष्ट्ि येतो पाहा. 

रुल्ममिी सत्यभामासदहत िंििंिि मते्तभयाि सुभद्रासदहत कफयािकारिें श्रीकृष्ट्ि येतो 
पाहा, अजुधिाजिळी. 

 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्ि, रुल्ममिी, सत्यभामा सदहत होििू सुभदे्रसिें घेििू दििाहा कारिे 

अजुधिाजिळी येत असता कथा ऐशीजे! िेिेंद्रािें दिव्य दृष्टीिे आपलें  लेकास िराढी म्हिूि 
कळूि िेिेंद्र येतो पाहा. 

 
(िरु) अराितािदर बैसुदि अदखल िेि घेििू धीर आला असुरा चजकुि िेिेंद्र तो संतोषाि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेिेंद्र आफयािंतर अजुधिासी सुभदे्रस दििाह कदरताती पाहा. 
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सूत्रधार : येिेदरती दििाहसमयीं दकन्नर चकपुरुष मंगल गातात पाहा. 

मंिर धरासे माघिासे अजुधि दििाह कारिे अदत आिरिे ॥ 
 

४. गांगा कावेरी सांवार्द नाटक 
 
सर्िती महाल गं्रथसंग्रहालयात या िाटकाच्या तीि प्रती उपलब्ध आहेत. यातील कथािक 

भारताला ललामभतू असलेली गंगा ि िदक्षि भारताला सुजल, सुिदलत करिारी मोठी ििी कािरेी 
याचं्यातील सिती मत्सरािर आधारलेले आहे. िोन्सही सागर पत्िी! त्याचं्यातील उच्चिीिभाि जागृत होऊि 
सामान्सय स्रीप्रमािे एकमेकींिा अद्वातद्वा बोलतात, एकमेकींिी िमे ि न्सयिेू उच्चापाि पािउतारा करतात. 
शिेटी सागर पंिििीश्वर (शकंर) या तंजािरात असलेफया महािेिपापािी प्राथधिा करतो. पंिििीश्वर 
प्रकट होऊि आशीिाि िेतो. तरीही गंगा ि कािरेी ‘िोघींमध्ये श्रेष्ठ कोि’ असे पंिििीश्वराला दििारतात. 
तो म्हितो— 

 
“समाि तुम्ही िोघीजिी सत्यकन्सयगंगे । 
उत्तर जि उद्धराया गंगे उत्तम तंू तेथें ॥ 
िदक्षि जि रक्षायास िादक्षण्यािे आम्हा ंद्राक्षरस कािरेी ॥ 

 
शहाजीराजािंी कफपकता ि कफपिाशमती यािंा उत्कृष्ट संगम या िाटकात आढळतो. कािरेी 

ििीच्या आगमिाबरोबर कुिबी शतेकरी आपली शतीिी अिजारे घेऊि उद्योगासाठी येतात. सुिादसिी 
मंगल आरती करायला येतात. दिद्वान् तादत्त्िक दििार ‘को हं, क्त्ि’ं इत्यािी दििारातं गढूि जातात. 
संन्सयासी, तापसी िशधिाला येतात. 

 
कािरेी सुंिरीिे पापििधि ििीच्या समपधक ििधिािे खुलले आहे. 

‘िक्र्तदितरंगदत्रिल्ली शिैल रोमािळी. 
आितध गंभीर िादभसैकत श्रोिी सरता ॥ 
 

अशा उदित शब्िातं केले आहे. तंजािरिादसयािें कािरेीमातेबद्दलिे पे्रम ि रा्त अदभमाि (Local 
patriotism) या िाटकात अन्सिथधक िाटतो जािितो. 

 
श्री गांगा कावेरी सांवार्द नाटक 

 
श्री गुरुभ्यो िमः । जय पािधती रमि । 
जय मिोभिहरि । जय भजंुगाभरि । 
जय शरिा । जय जान्सहिीधरि । 
जय दजतातंः करि । जय सरोरुहिरि । 
जय जगत्करि । जय जया । सकल जगिाधार । 
सादित धराभार । मकराकं मिहार । 
मंकलाकार दिकट दरपु संहार । दिदृतमदिगिहार । 
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सुकृदतजि मंिार । शोभि दिहारा ॥ १ ॥ 
साधुजि पदरपाल । सिध् शुभ लील । 
बादधत दहत जाल । भमतािुकुल ॥ 
माधुयधगुिलोल । क्रोध दिर्मजत काल । 
गुिगि दिशाल । जय जया ॥ २ ॥ 

 
शरिु शरिु श्री िसुिेििंिि । 
शरिु िरिािि सिंिि । 
शरिु सुरकृतिंिि ॥ 
मधुर भाषि मदहततीषि । 
मिदिरोदध दिशषेि । 

 
बुध दिभषूि । भतूपोषि । भजुबलािुत िूषि ॥ २ ॥ 
बुद्धता घट्टि । प्रभजंियोदगहृियदिरंजि । 
दसद्धिारि मुख्यरजि, ..... हदरमुरभजंि ॥ ३ ॥ 
दिव्यभमत समहू सािर िेितामरसोिरा । 
पािधती हृिय शकंर भिहर के्षमंकर ॥ ४ ॥ 

 
महािेिशेाय ते मंगलं जय मंिादकिी ि जय मंगलं ॥ 
भािु कोटीप्रभाय भमतसंरक्षकाय मीिसतीिाथाय मंगलं ॥ १ ॥ 
िंद्राितंसाय ितुराििसव्याय मंिारिासाय मंगलं ॥ २ ॥ 
दिगमंत िेव्याय दिष्ट्कलंकपापाय मकरध्िजभगंाय मंगलं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िाट्यारंभ कपाि तद िंतर गंगा-कािरेी िाटकातं आदिभमतें दिजभमतें कपाि 

इष्टिेितािंी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 

श्लोक : िदंितो मी एकिंतािे पाये । 
अिेक िंत तो मज सहाये । 
हदरतसे सिध दिघ्ि उपाय । 
िया कदरतो सुप्रसन्नगिारय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििायकािी प्राथधिा कपाि तद िंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

श्री गंगा कािरेी संिाि िाटक 
 

श्लोक : दिश्वििें जििी सर्िती 
िीिा पु् तक धरी िोदि हाती । 
िदंितो िरि दतिे ध्यािातें 
िया कदरते मजिदर या जिातें ॥ 
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सूत्रधार : येिेंरीती सर्ितीिी प्राथधिा कपाि परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 

श्लोक : िदंितो महािद भतु िैिता 
अधधतिु स्रीपुरुषाथध सयुंता । 
येक पाश्वध व्याघ्रिमान्सयकिकाबंरा 
िामपाश्वध िीलकेशसव्यजटाधरा ॥ 

 
श्लोक : सािंिदगदरजायुमत सल््मत-दप्रयभाषिः 
दशिः करोतु कफयािं िदं्राधधकृतशखेरः ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती परमेश्वरािी प्राथधिा कपाि तद िंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : िमो ििैेकिदे्याय अिन्सयुद्धरिाय ि 
आपिामपहताय िायुिेिाय मंगलं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सकल िेितािंी प्राथधिा कपाि सुकदि रदित “गंगा कािरेी संिाि” या रंगभमूीस 

िाट्य करी. हे दिर्मिघ्ि कपाि भल्मत दिजभमते कपाि िाङ माधुयाथध पदुष्टकारिें प्राथधिा 
केली असता आतंरें कपाि दिघ्िराज िाट्यरंगीं िृत्य कदरत एतो पाहा. (प्रिशे 
गिराजािा). 

 
र्दरूऊ : संतोषें िृत्य करी शमिुिी दिघ्िे सारी ॥ 
िंदतमुख आला िेि ििुज संव्हारी ॥ १ ॥ 
चसिूर माथयािरी शदशकला शोभे बरी ॥ 
मंिमंि धार कपोलीं मधुकरहारी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश परशुधारी पायस घे सकलहादर ॥ 
मोषक िाहि मोि करी ॥ ३ ॥ 
सिधिा िया करी सपध शोभे िोंिािरी ॥ 
पािधतीदशिसुत पहा रंगातंरीं ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वर आफयािंतर सुकदि रदित गंगा कािरेी संिाि िाटकातं कथा ऐसीजे. 

समुद्रराज दिजसभेस ऐतो म्हिूि सभा्थािास सािध कराया कारिें कंिुकीराय दििोिी 
येतो पाहा. 

 
र्दरूऊ : पटे्टिामधारी । अट्टाहास करी । काठी घेउदि करी कंिुमयाला सभातंरी । 
दिकटा बहुत करी दिबुध्याि करी ॥ 
सकलासं िूर करी सतंोषािें उड्ा मारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कंिकुी येऊि सभादसद्धी केफयािंतर सभा शोदभितं करायादस रत्िाकर 

सभा्थल अलंकारभदूषत होऊि दिजसभेस येतो पाहा. 
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र्दरू : सकल रत्िाकर सािर सभेदस आला ॥ 
अकलंक चसधूराजा मकर कच््पादि । 
महिीया जंतु रदक्षत यक मिें संतोषातें । 
यश्िी अपापंदत आला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती समुद्रराज दिजसभेस आफयािंतर कथा ऐसीजे. सह्यादद्रकुमारीस—सकल 

पापक्षादलिी, सकल लोकपाििी, सकल जीिि सामथये कपाि, िौंल िेशातं दिहार 
करायादस एते म्हििू दिजोद्योगे तत्पर जाग्रत असािा म्हिूि सागंिू सािध करायास 
िंडिाता िामादंकत द्वारपाल येतो पाहा. 

 
र्दरू : िंडिात येतो पाहा द्वारपाल ॥ 
िंडितं येतो िोलमंडलजिसंतोषाला ॥ 
खंदडत तरुदसखर िंदडत मेपामंडल ॥ 
कािरेी तोय पदरपूिध कादमत िेया येते म्हिुि भािकुेि भजा म्हिुि ॥ 
बहुजिादंस सागंत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती िंडिात येऊि दिजोद्योगें तत्पर केले, हे जाऊि कािरेीमातेस सादंगतले, ते 

आइकूि संतोषदिते्त कपाि करुिारसपदरपूिध िोलमंडल रथािदर ियेिें पुिीत करायास 
सह्यािल कोमारीस सकललोकपाििी कािरेी अंबा एते पाहा. 

 
र्दरू : सकलापाििी जििी एते सह्याकन्सया ॥ 
सतत सकलजि रक्षायास मीिलोििा ॥ 
जलजामुखी अदलकंुतल ॥ 
(सभादसद्धी केफयािंतर सभा शोदभितं करायादस रत्िाकर सभा्थळ अलंकार भदूषते 
होऊि दिज सभेस येतो पाहा.) 
अदलकंुतलिर कंठीतंुग ॥ 
िक्र्तदितरंगदत्रिदल्ल शिैल रोमािली ॥ 
आितध गंभीर िादभसैकत श्रोदि सरस ॥ 
अिुपम किदल्तंभोरुशतपत्र पाि ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : िोल मंडल भरिास कलाग्रहार शोदभत सुशील गुिा ॥ 
भोलासे िपंक सुमाभरिा ॥ 
अदखल जीिि भिुिैक सािंिीय गुिा ॥ १ ॥ 
दद्वजराज हंसमंदडता दििपालक दिदिषिामुि जिका ॥ 
दिजकुल भलशादि दिशालपाप दिरुपम रत्िाकर मेखला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कािरेीमाता आफयािंतर कािरेीमातेच्या िशधिास िोलमंडलातंील कुिबीजि 

आपले आपले दिजोद्योगाकारिे येतादत पहा. 
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र्दरू : खोरी हातीं घेउदि कुिली के 
खािूि येदरकरैकडु िा म्हििु येतादत कुिबी त्िरेिे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कुिबी येऊि आपला दिजोद्योग कदरत असता ं तद िंतर कथा ऐसीजे. 

कािरेीमातेिे िशधिास सुिादसिी मंगलाती घेऊि येतादत पहा. सुिादसिी येताती पहा 
मंगलाती घेऊि, गंधक्तूदर घेऊि, सुगंध पुष्ट्पाक्षता घेऊि, गंध द्वीपािर याि कािरेी. 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुिादसिी आफयािंतर िोलमंडलातील दिद्वासं पूिधकंुभ घेऊि कािरेीमातेिे 

िशधिास येतादत पाहा. 
 

र्दरू : दिद्वासं येतादत पहा. 
दिद्यादखल पदरपूिध तद्व्तु दिधाि्ाि 
तयाकुि (?) जिदििशधि 
गंधाक्षत लाििू गंभीर पु्तक घेऊि 
प्रबंधदििार कदरत बहु दिश्व कं. चक म्हित ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिद्वासं आफयािंतर संन्सयासी तपोधि कािरेीमातेिे िशधिास येतादत पहा. 

 
र्दरू : िंडकमंडलु धरुि मंुदडत मंुड येदतजि ॥ 
खडेंिुशखेर ध्याि करुि कादििस्रें धरुि ॥ 
दिभदूत या या लाििू दिमल दिष्ट्कपट मिे ॥ 
दिभतुत्त्ि् तपोधि दिश्विदं्य येताती जाि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सनं्सयासी आफयािंतर सकल जि दमळूि कािरेीमातेस िम्कार कपाि स्त्ोत्र 

कदरतादत पहा. 
 

र्दरू : जगज्जििी पादह जगज्जििी ॥ 
िगराज सह्याकुमारी ििपक्वचबबाधरी ॥ १ ॥ 
पीतपयोधरगदलत पृथुतरंगिदलयुमते ॥ 
पाियोयवय पयसा भदूरबहुप्रज तृष्ट्िहरी ॥ 
कंकि दिराजमाि कमिीय दिजाकंगत ॥ 
पंकजमुख संताि पदरपालय दित्यकफयािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ्तोत्र कपाि सुिादसिी मंगलाती कदरतादत पहा. 

 
र्दरू : जयमंगलं शुभमंगलं मंगलं मरुदद्वध मंगलं 
सह्यसुते मंगलं िोलभपूालिीते ॥ 
मंगलं जििी ते मंगलं पाििी ते 
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मंगलं तापत्रय भजंिी ते ॥ १ ॥ 
दिकिकमलिेत्री दिश्विदं्यिादरत्री ॥ 
सकल सुंिरगात्री सह्यपुत्री ॥ २ ॥ 
प्रकट ्तुदतपात्री पदरपूिें िुिदत्र । 
अकलंक िाम पदतिी अदखल ्तोदत्र ॥ 
दित्य कफयादि ते दिगमकै िदे्यते । 
सत्य्िपादपदि ते सकल जिदि ते ॥ 
भतृ्यजि पादलदि ते पृथु मुििादयदि ते 
अत्यंत शुभिेते अंब पादह मे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल जि मंगलाती करीत असता तद िंतर कथा ऐसीजे. ब्रह्मलोकींहूि िारि 

कािरेीमातेिे िशधिास येतो पहा. 
 

र्दरू : िारि येतो पहा ॥ 
िीिा िाजऊि दिश्वजि मोहूि 
ताि सु्िर तिेक मि 
गाि दिदिध गाऊि ध्याि कपाि, 
कािरेी िशधिास 
कादंत शुभ्र बरी कटीं व्याघ्रिमध धरी 
शादंत ्िपाप जटाधारी, 
संतोषािें हदर सािर ्मरि करी, 
अंतःकरिी बरी अदखल दिद्या धरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारि येऊि कािरेीमातेस िम्कार कपाि ्तोत्र कदरतो पहा. 

 
र्दरू : शरिु शरिु पापहारी शरिु सह्यकुमारी । 
शरिु िोल िेशदिहारी शरिु जिदि कािरेी ॥ 
शरिु शरिु अघिाशदि शरि ुअदखल िुःख शोषिी । 
शरिु शत्रुभयमोिदि शरिु सिध जिपािदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारि येऊि ्तोत्र केफयािंतर िारिास पाहूि कािरेीमाता बोलते पहा. 
 
कावेरी : का ंिारिा! कोठूि आलास? येथे यायास कारि काय, हें सागं. 
 
नारर्द : आईक कािरेीमाते, मी गंगेपासी गेलो होतो. गंगेिे मज पाहूि पसुों लागली, आईक 

िारिा, तंू सिधत्र संिार कदरतोस कीं, मजसमाि पदततास पािि करायास, सकलजिास 
अभीष्ट िेयास, सकल पाप िूर करायास मजसमाि कोण्ही िाहीं म्हििू सादंगतलें . तेव्हा ं
म्या ं प्रत्युत्तर दिफहे. दिभधये-कपाि बोल्लो, समुद्रराजास सहस्र ििी दस्रया आहेत. त्यातं 
तुम्हासंमाि िदक्षि िेशामध्यें िोल दिहादरिी, अदखल पापदिमोदििी, सकल पदततपाििी, 
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जिज्जििी सह्यािलकुमारी कािरेीमाता आहे, म्हिूि सादंगतलें . तें आइकूि मजसमाि 
शतसहस्र आहेत म्हिूि कैसे बोल्लास? कािरेीस सागं जा म्हटलें . हें सागंयाकारिें सतंोषें 
मी यालों. 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारिािी ििि आइकूि कािरेीमाता प्रत्युत्तर बोलते पहा. 
 
कावेरी : आईका िारिा, हें व्यथध बोफफयािें प्रयोजि काय? आम्ही समुद्रराजापासी जातो. जान्सहिी 

ते येईल कीं तेथें समई तीिे मा..... िा प्रभाि मग तुलाि कळेल. 
 
सूत्रधार : येिेरीती कािरेी िारिास बोफफयािंतर कािरेी समुद्रराज िशधिास येते पाहा. 

 
र्दरूवु : आलंकुि िीलििेी अंबुजरललोििी । 
कलकंदठ शुकिािी कमिीय कफयािी ॥ 
कािरेी येते अदतसत्िर पहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कािरेी येऊि समुद्रराजासमीप बसली अ्ता ं तद्िंतर कथा ऐसीजे. जगन्समाता 

सकल लोकपाििी, दत्रलोक रक्षकी, जन्सहुकुमारी गंगाभिािी एते पाहा. 
 

र्दरू : सुरहमलातसारखे सुमिोल्लासें । 
येतसे सरस भदरता जन्सहुकन्सया सतत िलिा ॥ 
पाििी दिजादश्रत रक्षिीपार दिरुपमिदरता । 
कादमताथधि सुरलोकिास कमिीय गुिसुंिरी ॥ 
भदूमपरी ईस अच्युतभदूर अदिले ॥ 
 
र्दरू : पदतत पाििी येते पिकैिफयिादयिी । 
अदत दतहादरिी अदखल जििी ॥ 
कदलकलुषमोििी काशीपुरिादसिी ॥ 
लदलतगुिशादलिी तरंग शोदभिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती जगज् जििी सकल लोक पाििी अदखल कलुषमोििी जन्सहुकुमारी 

शकंरजटाजूट दिहादरिी गगंाभिािी आली, तो समुद्रराजािे कािरेीिे उपिार होत्ता ंते 
पाहूि मिीं ि सहता,ं कोपदिफिुल्लत होऊि कािरेीमातेस पाहूि गंगामाता बोल्ली पाहा. 

 
र्दरू : काय भय िाही काय गे । जाये ऊठ येथूि जळदिधीपासूि ॥ 
काय गे भय िाहीं काय गे । िार थोरी लाऊि तै्रसलीस ॥ 
डंब कपाि । कंुभारिीसारखी सिधिा तंू ॥ 
सारे ्ति िाखदितेस । सिदत माझे ॥ १ ॥ 
िर उपिार घेता ंआता ं। जलधीस िुबोदध कदरता ं॥ 
पदरहास कदरतेस । िार मातलीस ॥ 
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मयािा टाकूि । मजसीं िाळे कदरतेस ॥ २ ॥ 
सारी माझी पाििे म्हितेस । सतत जलदिदधस िश्य करीतीस ॥ 
शरीर दिसरलीस । सह्याद्रीिे पोरी ॥ 
बरें बरें तुज बहु बुदद्ध दशकदितें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गंगाभिािीिे ििि आदयकता ंकािरेीमाता बोल्ली पाहा. 
 

र्दरू : [पुराग असािरेी. आदिताल] 
 

िटिट कदरतेस काय बाजादरिी िटिट कदरतेस काय ॥ 
परपुरुष इच््ूि । परचििा करतेस ॥ 
िर रत्िाकरािंी । िदिता म्हिदितेस ॥ िटिट ॥ १ ॥ 
कोिािे कमंडळीं राहतेस । कोिािे पाय धूतेस ॥ 
कोिािे जटे लपतेस । कोिास येथें दप्रय म्हितेस ॥ २ ॥ 
दतला इतकी लाज ि धदरता ं। दतन्सही लोक धंुदडत दिरतेस कलह कंटकी ॥ 
काळीिे सिती ॥ का ंगे माझी बराबरी कदरसेस ॥ िटिट ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कािरेीिे ििि ऐकूि गंगाभिािी कोपें कपाि बोल्ली पहा. 
 

र्दरू : मयािा कैिी तुज मयािा कैिी तुज ॥ मध्ये परपुरुषासं ्ि ॥ 
दतयधक बहुमुख होउि दतलमात्र ॥ लज्जाभय िाही ॥ 
िलिल बोलतीस बहुचििा कदरतेस ॥ 
बल तुझे िातं घशातं घालीि ॥ बरी दशक्षा तुज करीि ॥ 
जीिि ल््थर िाही तुझें ॥ 
जीििाि िाढूिाराफया भिूरी तुझी गििा काई ॥ 
भरूीं तू परती जाये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गंगाभिािीिे ऐकूि रत्िाकर िोघींिा कलह िारािा म्हििू गंगेसी सातं्ििििि 

बोलतो पहा. 
 

र्दरू : मंिादकिी तुज उदित िव्हे । मयािाहीिासी बोलिे ॥ 
सुंिरी तुजहूि कोि थोर । सुरधुदि तंू मज जीििास धार ॥ १ ॥ 
उिें बोदलली धाकटी म्हिदुि मिीं । उिें मािू िको तंू दत्रपथगादमिी ॥ 
जिीं सकळातं तुज गंभीर कोि । जिपािि कराियास जाि ॥ २ ॥ 
िीि पोषि दिदशदिि । सिा दिचििर तोषि तुजाधीि ॥ 
मि ध्याि जीिि माझें तंू म्हिुि । मिीं म्या ंदििय केलास जाि ॥ ३ ॥ 
सकल पापक्षादलिी, पदतत पाििी । आता ंसकलाभीष्ट िादयिी सिध् गंगे ॥ 
अकळंकपाप शादलिी गुिोतंु्तगे । आता ंऐके माझे ििि झगडंू िको गे ॥ ४ ॥ 
(िारसी) 
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सूत्रधार : येिेरीती रत्िाकर जन्सहुसुतेिें ्तोत्र केलें  तेिें कािरेीमाता कोपादिष्ट होऊि रत्िाकरास 

चििूि बोलली पहा. 
 

र्दरू : [ राग कािी ताल आदि] 
 

कळलें  तुझें ्ाि कळलें  । सकळ गरळखािी ॥ 
सतत तुझे उिरीं िल्न्सह । मकरजडसंगदत गुि ॥ 
मंि बुदद्ध कपदट मि ॥ कळलें  ॥ १ ॥ 
िर जीिि सिधत्र घेतोस िारंिारी याििा कदरतोस ॥ 
घर धि क्षार जीिि िेतोस । अितार ि जािसे ॥ कळले ॥ २ ॥ 
सतत तुज दशऊं िये । सारपािा योयवम िव्हे ॥ 
अतुदलत रत्ि अंघ कदरतोस । अफप तृि दशरसा िाहतो ॥ कळले ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती कािरेीिें कोपििि आइकूि रत्िाकर सातं्ििपर ििि बोलतो तो पहा. 
 

र्दरू : कोप काय कदरतेस । कािरेकन्सया कोप का ंकरतेस ॥ १ ॥ 
कोप का ंकरतेस । कोमलागंी मजिरी 
धिपाििी संतत घिपािती संतत जिजीिि िादयिी ॥ १ ॥ 
मज का ंचिदितेस सह्यपुत्री । माझा अन्सयाय काय असे ॥ 
तुजसमाि कोि थोर । तंू सकला ंआधार ॥ २ ॥ 
गंगेिे बोलिें उद्धट । गर्मिता िििा ऐसा माि ॥ ३ ॥ 
िदित्या पदहफया सकलािें मि होते ििंल । 
मुदि दिश्वादमत्र व्यास मुख्य िदरत्र कळंू ि ऐसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रत्िाकर किरेकन्सयेिे ्तोत्र केले ते ििि ऐकूि गंगाभिािी िोघासं चििूि 

बोलली पहा. 
 

र्दरूऊ : कपटी दमळदिली तुम्ही िोघेजि । 
दिदधिें ितुरपि घिसाििेिे हो जीिि । 
दमळदिते कदठि मि तंू इजपासूि घेतोन् । 
जिातं महत्त्ि दकती िागदितोस । 
जल्लो तुझें जीिि संतत जळतोस । जीिि संतत ल््थर िाहीं यास । 
जीिि सिधिा रुदि िाहीं । िेि अपिे बहु पारखे । 
िेि िोदि युयवम दमळदिले सरखें । 
संतत हें रंध्रान्सिषेि सिधिा तुज िुजधिसंगदत । 
सदतपदत तुम्हास ििू ंमी दकदत । 
सिती तुज सोदडि मी काय मागती । 
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सूत्रधार : येिेरीती िोघासं चििूि जन्सहुकन्सया, कािरेकन्सया पर्पर संिाि कदरतात पहा. 
(र्दरूऊ) : 

 
कावेरी : राजकन्सया मी सिांगसंुिरी । राक्षसी मज चिदितेस । 

भजूि इतके असूि । भदूर दभकारी मुिीस सुभळलीस ॥ 
 
गांगा : सकललोकपाििीं मी । सकळ िुदरत हादरिी मी । 

दिकलागंी दिित्रय तुज दशपंा िये । दिशषे तुझे प्रथमागमिीं ॥ 
 
कावेरी : पदतव्रता मी जाि पदत असे मज आधीि ॥ 

पतीस ििंूि तू परपतीसी ससंार कदरतेस ॥ 
 
गांगा : भिुित्रये कळुष मी िूदर कदरतें । भजूिा सतंोष कदरतें ॥ 

भिुि किधदमत कदरतेस. तंू । भतूळीं पुिः तोंड िाखदितेस ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती जन्सहुकिरेकन्सया पर्पर कलह कदरतादत. आपली गोष्टी िाही आइकली, म्हिूि 

रत्िाकर श्री काशीदिश्वेश्वरपाप पंििंिीश्वरास ्तोत्र कपाि तंूि गदत मज कलहसंकट 
दििारा म्हिूि िदंितो पहा. 

 
र्दरूऊ : िदंितसे तुझे पाय िे िरि िादं्त मज िे । 
कफयािािल कोिंडधार कफयािी मिोहर ॥ 
िागभषूि िंिीिाहि िररंुडमाफयधारा ॥ 
रुद्राक्षमालधर भ्मदलप्तशरीर रुद्र त्र्यबंकिेि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मागतो ्तोत्र कदरती पहा ॥ 

(मृिंुगािे बोल) 
 

र्दरूऊ : अंतकातंक पादह मा ं। 
अंतकातंक पादह माम् । 
अदखल लोकार्मतहरा ॥ १ ॥ 
िागिमाम्बरा िेिादििेिा िागेंद्रकेयूर िाग्य जिकिगजाप्राििायक । 
कपूधर गौर िीिियाला । कंजाक्षशर ॥ 
ि...... कंसव्हार । तरुिेंिुकलाधार ॥ 
िासक्षदद्रसंिुता हेमादद्रिाप । 
िासुिेि सेदिता । 
भोसले कुल शाहेंद्र पूदजता कलंकाितंसा ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती रत्िाकर अत्यंत भमतीिें ्तोत्र केलें  तें आइकूि िीिार्मतहर भमतित्सल प्रितदु्रम 
पदरपालक पिंििीश्वर दगदरजासमेत होऊि येतो पहा. 
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श्लोक : करी दत्रशलू डमरु दपिाक धरी शशी 
कलो शुशोभ जटािरी । 
उदट घेऊदि अमूफय भषूि धरी आिंि 
आदि िेि येक ......... 
 
र्दरूऊ : शकंराला सभेदस भिभयदििारी । 
भिभजंुग कंुडलधारी । आिंि करी सेिीती जि अदत सािरी ॥ १ ॥ 
शरिागतािे भय हारी शदशकलाजळािरी । 
शूलडमरुधारी । काम गिध अपर्परी ॥ 
आरुढ िृषभािरी ......... 
कारुण्यदिदध रुद्राक्षधारी कौतुक ..... पुरहरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािी आ्ा झाली ते पाहूि रत्िाकर ्तोत्र कदरतो पहा. 
 

र्दरूऊ : िंद्रशखेर भजुग केयरू सकल भयहर दत्रपुर संहार । 
सादं्र ियाकर गरल कंधर साबं दशि सतत स्मान् पादह पादह ॥ २ ॥ 
शाहजी अभीष्टिायक । शिध दगदरजा प्राििायक । 
दिहंगराज तुरंग िायक दिश्वदहत सततम्मान् पादह पादह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रत्िाकर बोलफयािंतर गंगाकािरेी परमेश्वरास आपले तारतम्य पुसताती पहा. 
 

र्दरूऊ : िोघातं लहाि थोर कोि सागंा तुम्ही । 
सतत अम्हामंध्ये सहज तारतम्य भाि । 
दितत दििापाि सागं दिश्वेशा पंिििीशा ॥ 

 
सूत्रधार : येिरीती गंगाकािरेीिे ििि ऐकूि परमेश्वर बोलतो पहा. 
 

र्दरूऊ : समाि तुम्ही िोघीजिी सह्यकन्सयगंगे । 
उतरा जि उद्धाराया गंगे उत्तम तंू तेथें । 
उत्तरोत्तर ठेदिलें  । िक्ष तंू म्हिूि 
िदक्षि जि रक्षायास िादक्षण्यािे आम्ही द्राक्षरस कािरेी ॥ 
त्याग दिश्वेश िेिपंििििागभषूिदम िाम भेट यक ॥ ३ ॥ 

 
परमेश्वर : आइका! जन्सहुकिरेकन्सया, तुम्ही िोघी समाि! न्सयूिादधमय मािंू िका. उत्तर्तादिजिा तंू 

पािि करायास जान्सहिी तुझें असे काशीदिश्वेश्वर अदभिािपापापासी ठेऊि घेतलें . 
िक्षिा्ताजंि पुिीत करायास, किरेकन्सया, तुझे अिें पंिििीश्वराख्यािायासी ठीऊि 
घेतलें . पंिििीश्वरास काशीदिश्वेश्वरास अभेि जािा. जन्सहुकिरेकन्सयास अभेि जािा. 
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सूत्रधार : येिेरीती जन्सहुकिरेकन्सयास सेि कपाि परमेश्वर रत्िाकरास संतोषी केलें  तें पाहूि 
िारिचकन्नरचकपुरुष मंगल गातादत पहा. 
महेंद्रशाहराजाय मंगलं. 
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५. िंक्ष्मी भूरे्दवी सांवार्द नाटक 
 

सर्िती महाल, तंजािर या गं्रथसंग्रहालयात या िाटकािे ह्तदलदखत आहे. या िाटकािे 
कथािक लक्ष्मी आदि भिेूिी म्हिजे पृथिी या िोि दिष्ट्िुपत्न्सयाचं्या सितीमत्सरािर आधादरत आहे. ह्या 
दिषयाति िाट्य असफयामुळे शहाजीराजािें हे िाटक िारि रंगतिार झाले आहे. त्याचं्या इतर 
िाटकापं्रमािे हेही एकाकंीि आहे. 
 

तंजािरच्या दकत्येक पौरादिक िाटकातं िारिाला ‘कलहदप्रय िारि’ असाि दिशषेि दिशषे्ट्य 
प्रयोग केला आहे. या िाटकात िारि भिेूिीला दिष्ट्िुसमिते बसलेली पाहतो. दिष्ट्ििूी आ्ा घेऊि तसाि 
लक्ष्मीच्या िशधिाला जातो. दतला मत्सर िाटािा, म्हिूि ‘भिेूिी दिष्ट्िजुिळ तु्या जागी बसली आहे’ असे 
सागंतो. लक्ष्मी क्रोधादिष्ट होते. संतापािे ती दिष्ट्िुकडे येऊि भिेूिीला आपफया ्थािी बसलेली पाहते ि 
दतला िुरुत्तरे करते. तेव्हा भिेूिीही दतला अद्वातद्वा बोलते ि उखाळ्यापाखाळ्या काढते. िारिमुिी हा 
प्रकार पाहत असतािा त्यािंा दशष्ट्य ि त्यािंी चििािाल्ती करतो. अशी िहाडखोर पिाबद्दल पे्रक्षकािंी 
िुहेरी करमिूक िाटककारािे मोठ्या कफपकतेिे केली आहे. 
 

दिष्ट्िु भिेूिीच्या समथधिाथध बोलफयामुळे लक्ष्मी रागाििू दिघूि जाते. दिष्ट्िूला दतिा दिरह सहि 
होत िाही. म्हििू लक्ष्मीप्राप्तीसाठी दिष्ट्िु शकंरािी तपिया करतो. शकंर प्रसन्न होऊि शकंर लक्ष्मीला 
आिदितो ि दतिा दिष्ट्िूसी दििाह कपाि िेतो. सिध स्रीिगाला त्या दिदमत्तािे उपिेश केला आहे. 
 
(पि)  सासू-सासऱ्यासं सहसा चििू िये । सिधथा्ा भगं कपा िये । 

भासूर िेखाव्यासी बोलों िये । सती हे धमधजाि ॥ 
अदत भाषि अदत हास कपा िये । अन्सय जि दृष्टी पाहंू िये । 
अदत कोपअिृत बोलंू िये । अिुक्षि अमंगळ राहंू िये ॥ 
पदतस परुस कपंा िये । पदतसी ििंिा कपंा िये । 
पदतिगेळें  िैित पुजंू िये । पदतभमती टाकंू िये ॥ 

 
लक्ष्मी-भिेूिीला पर्पर भाडूं िका, असे सागंिू शकंरािे दिष्ट्िलुाही पत्िींिे कौतुक कराि,े िि 

िस्राभरिे द्यािी असा उपिेश केला. 
 

िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द नाटक 
 
श्री गुरुम्यो िमः ॥ 
 

जय जळदध गंभीर ॥ जय सुरुदिराकार ॥ 
जय सकल आधार ॥ जय रघुिीर ॥ 
जय शामल शरीर ॥ जय पापदजतभार ॥ 
जय असुर संहार ॥ जय जय िीरा ॥ १ ॥ 
जय अंबजु िेत्र ॥ जय इंद्रदिभ िक्र ॥ 
जय पािि िदरत्र ॥ जय जिजळज दमत्र ॥ 
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जय जािकी कळत्र ॥ जय तादरत गोत्र ॥ 
जय िाम पदित्र ॥ २ ॥ 
जय िशरथ बाळ ॥ जय कीर्मत दिशाळ ॥ 
जय कदििुदत लोळ ॥ जय जय सुशीळ ॥ 
जय शदमत अदरजाळ ॥ जय शदशदिभिाळ ॥ (िाळ = भाल) 
जय करुिा दिशाल ॥ जय भमतािुकूल ॥ ३ ॥ 
शरिु शरिु ॥ शरिु शरिु जगद दिधायक ॥ 
शरिु श्रीहदरसायका ॥ शरिु शरिु शुभप्रिायका ॥ 
शरिु दगदरजािायका ॥ १ ॥ 
मधुर भाषि॰ ॥ मदहत तोषि॰ ॥ 
मि दिरोदध दिशोषि॰ ॥ बुध दिभषूि॰ । 
भतूपोषि॰ ॥ भजू बळाहत िूषि॰ ॥ २ ॥ 
दिजपिा्तुतपूदििासर ॥ दिदखल दिदिजागे्रसर ॥ 
रजदिरमि कलादबभासुर ॥ दिदजत मत्तिहासुर ॥ ३ ॥ 
सिधसंभतृ िरि चककर ॥ गर्मितादर भयकंर ॥ 
पािधती हृियेश शकंर ॥ भयहर के्षमंकरा ॥ ४ ॥ 

 
महािेिाय शकंराय मंगलं ॥ जय महिीयिदरताय मंगलं ॥ 
कपूधरगौर पापाय मंगलं ॥ कफयाि िल िापाय॰ ॥ सपधमाळ भषूिाय ॥ १ ॥ 
इंिुशखेराय॰ ॥ इभमुखजिकाय॰ । िदंित सुरिृिंाय॰ ॥ 
पािधती प्राििाथाय॰ । पादलत दिजिासाय॰ ॥ सिध् महेशाय मंगलं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िाट्यारंभ कपाि लक्ष्मी भिेूिी संिाि िाटकं दिर्मिघ्ि दसध्यथध, सिध जिसतंोष 

होया कारिें, सकल िेिता प्राथधिा कदरतो पहा. 
 

श्लोक : िदंितो मी एकिंतािे पाय । अिेक िंत तो मज सहाय । 
हदरतसे सिध दिघ्ि उपाय । िया कदरतो मजिदर गिराय । १ । 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 

श्लोक : दिश्वििंा जििी सर्िती । िीिा पु् तक धरी िोिी हाती । 
िदंितों िरि दतिे ध्यािातें । िया कदरते मजिदर या जिाते । १ । 

 
सूत्रधार : येिेरीती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 

श्लोक : िदंितो महिद भतु िैिता । अधध तिू स्रीपुरुषाथध सयुंता । 
एक पाश्वध व्याघ्रिमान्सय किकाबंरा । िामपाश्वध िीलकेश सव्य जटाधरा ॥ 
सािंि दगदरजायुमत सल््मत दप्रय भाषिः ॥ 
दशिः करोतु कफयािं िदं्राधंकृत शखेरः ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पहा. 

िमो ििैेक िदे्याय अिन्सयुद्धरिायि । 
आपिामपहताय िासुिेिाय मंगलं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकळु िेिता प्राथधिा कपाि. लक्ष्मी-भिेूदि संिाि िाटक, आदिभमते दिजभमते 

कपाि, प्राथधिा केली असता, आिंिे कपाि दिघ्िेश्वर िृत्य कदरत येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : [पादड राग. आदिताल] 
 

संतोषें िृत्य करी शमिुदि दिघ्ि सारी । 
िंदतमुख आला िेि ििुजसंहारी ॥ १ ॥ 
चसिुर माथयािरी । शदशकळा शोभे बरी । 
मंि मिधार कपोळीं । मधुकर हारी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश परशुधारी । पापसंि सकळ हारी । 
मूषक िाहि मोिक करी ॥ ३ ॥ 
सिधिा िया करी । सपध शोभे िोंिािरी । 
पािधती दशिसुत पाहा रंगातरीं ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वर येऊि लक्ष्मी-भिेूिी िाटकािी दिघ्िे सकल िूर केली. अन्सतर कथा 

ऐसीजे. महादिष्ट्िु दिजसभेदस येतादत, म्हिूि सभा्ता सािध कराया कारिें कंिकुीराय 
दििोिी येतो पहा. 

 
र्दरूऊ : [ सौराष्ट्र. आदि ताल] 

 
पटे्ट िामधारी । अट्टहास करी । 
काठी घेऊदि करी । [कंिुकी+झाला] कंिुमयाला सभातंरी ॥ १ ॥ 
दिकटा बहु करी । दिष्ट्िुध्याि करी । 
सकलासं िूर करी । संतोषािें उड्ा मारी ॥ २ ॥ (हा्य) ॥ ्ं ॥ 

 
सूत्रधार : अहो आइका हो भागित, आम्ही िृत्य कदरतो. या रंगभमूीमध्यें हा कोि दिकार ्िपाप 

घेऊि उभाठाकला आहे? कोिे िेशींहूि आला, कोण्या कायास आला हे यास दििारा हो. 
 
सूत्रधार : बहु बरें दििारतों. अहो बाजी तुम्ही कोठूि आलेत? 
 
कां चुकी : अरे पाजी कोिास म्हितोस रे? धगडीच्या पाजी तंूि बापू. 
 
सूत्रधार : अहो आइका हो भागित हो, बाजी म्हिटलें  तदर दशव्या िेता हे. 
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सूत्रधार : अहो तो मूखध आहे. त्यास बाजी कशास म्हिता?ं तंू कोठोदि आलास रे म्हिा 
 
कां चुकी : मा्या लेंका आधींि असें म्हिों िये. 
 
सूत्रधार : बरें िुकलों. तंू कोठूि आलास सागं रे? 
 
कां चुकी : तुम्ही कोि आहा रे? 
 
सूत्रधार : आम्ही मुदिजि आहों रे. 
 
कां चुकी : अरे, मुदिजि आहा ंतदर काचििी िस्रें पाघंपाि अरण्यातं असाि.े येथे कुत्र्यासारखें िरडत 

तंू का ंउभा ठाकलास रे? 
 
सूत्रधार : अरे िरडत िाहीं. हदरकथा कदरतों रे. 
 
कां चुकी : अरे धगडीिे हा, हरकत कराल तदर मापाि तुमिी कमर तोदडतों. 
 
सूत्रधार : हरकत िाहीं रे. िाि कदरतों रे. 
 
कां चुकी : अरे धगडीिे हो, भातािा िाश कदरता ंकाय रे? 
 
सूत्रधार : अरे भातािा िाश िव्हे रें. महाराजसाहेबािें सभेस िृत्य कदरतों रे. 
 
कां चुकी : बरें रे तंू िृत्य कदरतोस. हे अिुघे उभे ठाकले ते कोि आहेत रे? 
 
सूत्रधार : हा िटुिा हे. 
 
कां चुकी : अरे बाटुिा जाला तदर सरािाजिदळ असािा, येथें का आदिला रे? 
 
सूत्रधार : अरे बाटुिा िव्हे रे. हा िािििार रे. िटुिा आहे. 
 
कां चुकी : अरे याच्या हातातं िरोट िा का ंआहेत रे? 
 
सूत्रधार : अरे िरोट िा िव्हेत रे. टाळ आहे रे. 
 
कां चुकी : हा टाळु काय करािा रे? 
 
सूत्रधार : िाजिाि.े 
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कां चुकी : बरें िादजिारे. हा कोि रे? 
 
सूत्रधार : हा पखािाजी आहे. 
 
कां चुकी : पखाफयािा बईल की खुळळुगा रे? 
 
कां चुकी : अरे धगडीिे हो, मािसािरी पखाल का ंलािली आहे रे? 
 
सूत्रधार : अरे पखाल िव्हे रे. मािंळ आहे रे. 
 
कां चुकी : मािंळ काय करािा रे? 
 
सूत्रधार : िाजिTिT. 
 
कां चुकी : बरें िादजबुरे. हा कोिु रे? 
 
सूत्रधार : हा सारंगी िाजििार. 
 
कां चुकी : बरें िादजिरेे. हा कोिु रे? 
 
सूत्रधार : मुरदल िाजििार. 
 
कां चुकी : बरें िादजिु. तुम्हास इतकें  काम कादय रे? 
 
सूत्रधार : होइ रे! आम्हासं हेंि काम. 
 
कां चुकी : अरे धगडीिे हो, तुम्ही भात िासे खरेंि. 
 
सूत्रधार : अहो आइका ही भागित, हा धगडीिा िडेा आहे. आम्ही एक सागंतो, आपि एक 

समजतो. 
 
सूत्रधार : यास तंू कोि आहेस इतकें ि दििारा हो. 
 
सूत्रधार : अरे हें औधें (अिघे) राहंू िे, तंू कोि आहेस सागं रे. 
 
कां चुकी : अरे धगडीच्या, च्याऱ्ही कोि िहंुकडे, मजला काय पु्तोस रे? 
 
सूत्रधार : अरे कोि िव्हेत, तुझें पूिोत्तर काय सागं रे. 
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कां चुकी : अरे िडे्ा, माझे लेका, पूिधपदिम तुजला कळेिा काय रे? 
 
सूत्रधार : अरे पूिधपदिम िव्हे रे. तंू येथें कशाला आलास सागं रे. 
 
कां चुकी : अरे महादिष्ट्िु दिजसभेसी येतादत, म्हिूि सभा्तासं सािध कराया मी आलों आहें. 
 
सूत्रधार : संभादसद्धी काय करािी रे? 
 
कां चुकी : अरे ििरत्िखदित मण्डप दसद्ध करा. झाडूिझुडूि जमखािे, दतिाशा आंथरा. चसहासि 

माडंा. कािें आबंाडी यािी भाजी भाकरी तयार असो द्या. 
 
सूत्रधार : अरे कािें भाकरी भाजी कशास रे? 
 
कां चुकी : अरे महादिष्ट्िु सभेस ब्तील मी बंकातं जेदित बसेि. 
 
सूत्रधार : अरे तो सादंगतफयाप्रमािे सिधदसदद्ध कदरतो. तंू जाऊि महादिष्ट्िुस बोलाििू आदि. 
 
कणटवचन : बरे बोलाउिादितो.² 
 
सूत्रधार : येिेरीती कंिुकी येऊि सभा्तासं (सभासिासं) सािध केफयािंतर महादिष्ट्िु दिजसभेस 

येतो पहा. 
 

[र्दरूऊ : सािरी. आदि] 
 

भजा रे जि हो िेिादििेि ििंिािी घेउदि उदट िक्रपादि रत्िमुकुटी ॥ 
मंिल््मत मुखभरिीडी िदंिदत िेि कोट्यािुकोटी ॥ १ ॥ 
अंगि भजुयुगळ । अमूफय कौ्तुभ गळा । 
मंगलमय पूतळा । चश्रगारीला पहा डोळा ॥ २ ॥ 
मकर कंुडलें  कािीं । मिि जिक शारं्ड्गपािी । 
अकलंक गुि खािी । आरुढ गरुड िाहिी ॥ ३ ॥ 
कासे दपताबंर पीिळा । क्तूरी कपाळी दटळा । 
िासजिासी सकळा । आशा पूिी िळेोिळेा ॥ ४ ॥ 

 
कणटवचन : ्िादम सभा दसदद्ध केली. येथें बसा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती महादिष्ट्िु सभेस आफयािंतर भदूमिेिी दिष्ट्िूिे िशधिास येते पहा. 

 
र्दरूऊ : गुम्म काबंोदि ॥ 

भदूमिेिी येते पहा । भिूि जििी । 
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भूणम : सरस चश्रगार कपादि । सकल सौंियािी खािी । 
िरमते्र इभगादमिी ॥ १ ॥ 
किक कलश ्तिी । कमिीय पल्लि पादि । 
घिअदल िीलििेी । गाभंीयध पृथुल श्रोिी ॥ २ ॥ 
शीतकर सम ििि । चसह मध्य कंुिरिि । 
भतू धादत्र गुि सिि । भदर िर्मधत मिि ॥ ३ ॥ 

 
र्दरूऊ : (मध्यमािती. आदिताल) 

मंि हंसगमिाते । कंुि रिि । चबिु मुखी शोभतात ॥ १ ॥ 
ियि कटाक्ष बाि । चिधुदि³ मुहदि िि युि जिमिे ॥ २ ॥ 
मििास्र िेिता ते । संगीत दिपुि । मंिरादद्र कुिोपमािे ॥ ३ ॥ 
भषूिािे भषूि ते । चश्रगारुदि भमूंडली शोभते ते ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भदूम िेदि येििू महादिष्ट्िूिे सव्यपाश्वी लक्ष्मीिेिी बसाया ते ्थािी बसैली. 

अिन्सतर कथा ऐसीजे, दिष्ट्ििुशधिास िारि येतो पहा. 
 
र्दरूऊ : िािरामदक्रया । शाप्पु । 

िारि येतो पहा । दिष्ट्िुिशधिास दििा िाजििू । 
दिश्वजि मोहूि । तािसु्िरािे । 
ििेक मि गाि दिदिध गाऊि । ध्याि कपाि दिष्ट्िु िेि िशधिास ॥ १ ॥ 
कादंत शुभ्र बरी । कदट व्याघ्रिमांबरी । शातं्िपाप । जटाधारी । 
संतोष हरी सािर ्मरि करी । बहु अदखल दिधाधरी ॥ २ ॥ 

 
नारर्द : अरे बंकातं कोि रे? मी आलों म्हिूि सागं रे. 
 
कां चुकी : तंू येथें बैस. मी सागंिू येतो. 

्िामी मी आलों. 
 
णवष्ट्िू : अरे तंू कशाला आलास? तुला कोिी बोलादिलें  जा रे! 
कां चुकी : ्ी जा रे! तुला कोिें बोलादिलें ? 
नारर्द : अरे तंू काय सादंगतले रे? 
कां चुकी : ्िामी मी आलों म्हिूि सादंगतले. 
नारर्द : तसें िव्हे रें. िेिलोकीहूि िारि आले म्हििू सागं. 
कां चुकी : ्िामी, िेिलोकीहूि िारळ आलें . 
णवष्ट्िू : अरे िारळ कशाला? तंू िोडूि खा रे. 
नारर्द : अरे मादरतोस काय रे? 
कां चुकी : महादिष्ट्ििुें तुला िोडूि खा म्हिूि सादंगतलें  रे 
नारर्द : काय सादंगतलें  रे? 
कां चुकी : िेिलोकीहूि िारळ आलें  म्हिूि सादंगतले रें. 



अनुक्रमणिका 
 

नारर्द : अरे असें िव्हे रे. मुदि आले म्हिूि सागं रे. 
कां चुकी : अरे तंू राक्षस काय रे? 
नारर्द : अरे तसें िव्हे रे. तुमिा िातू ब्रह्मािा लेक, कलहदप्रय िारि आला. 
णवष्ट्िू : बरें येऊ िे. 
सूत्रधार : येिेरीती िारि येऊि महादिष्ट्िुस िम्कार कपाि बोलतो पहा. 
श्लोक ॥ : शान्सताकारं ..... (दिष्ट्िु्तुती कदरतो). 
सूत्रधार : येिेरीती िम्कार केफया िारिास पाहूि दिष्ट्िू बोलतो पहा. 
णवष्ट्िू : िारिा येथे यायास कारि काय? 
नारर्द : तुमिे िशधिास बहुत दििस झाले तेिे कपाि सकल पापक्षय याकदरता ंआलों. 
णवष्ट्िू : बरें तसेि येउि दित्य िशधि घेत जा. 
नारर्द : ्िामीिे िशधि जालें . भदूमिेिीिे िशधि जालें . तुमिी आ्ा जाफयािे लक्ष्मीिें िशधि घेऊि 

दतज समागमें तुमिे िशधिास येईि. 
णवष्ट्िू : अिश्य तसेंि करा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती महादिष्ट्िुिी आ्ा घेऊि आपफयास कळह लािायास हा समय म्हिूि लक्ष्मीिे 

्थािी भिेूिी बसली हा िृत्तातं लक्ष्मीस सागंिू तीस ईस कलह लािािा म्हििू संतोषािे 
िारि िालले पहा. 

 
[र्दरूऊ : िारि िाल्ले पहा ।] 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारि जाऊि लक्ष्मीिे ्थादि भदूमिेदि बसली म्हिूि सादंगतलें . ते ििि आइकूि 

लक्ष्मीिेिी कोपादिष्ट्कृत होऊि दिष्ट्िुिशधिास लक्ष्मी िेिी येते पहा. 
 

[र्दरूऊ : आहरी. अटताळ] 
 

किदळत आिंिेकूिे मंिमंि लक्ष्मी िदहताते सकळ सुरमुदििर िृिं ॥ १ ॥ 
िंिि कपूधर क्तूदर ििुधि । उदट घेउदि । 
इंिुििि मंिहास मुखी । येफहालदिटी ॥ २ ॥ 
सकल श्रृंगार करुदि । सािर सागरकन्सया । येतसे । 
अकलंक सौंियधरुप । अदखलमान्सया ॥ ३ ॥ 

 
[र्दरूऊ : िािरामदक्रया । आदि ।] 

राजहंसगमिा ते । राजीिपत्र िेत्र । तेज मुखी शोभताते । रमामिी ते ॥ १ ॥ 
कलकंठी मृिुिसिी । क्तूदरदटलक धरुदि । 
अळी कुळिील ििेी । अंबजुपािी ॥ २ ॥ 
जरी िोली साडी िेसुदि । जेि ेबाजुबंि लेिुदि । 
िरकन्सयका मदि िििी येत ॥ ३ ॥ 
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नारर्द : अरे दशष्ट्या लक्ष्मीिेिीस तरी बोलाििू आदिले. आता आमिा िमत्कार पहा. कैसे कौतुक 
होतें आता!ं 

 
णशष्ट्य : होय ्िामी तुमिें कुिोद्य कौतुक पाहाया कारिें तुमिा मी दशष्ट्य झालों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिेिी महादिष्ट्िू समीप आली तों आपले ्थािी सव्यपाश्वी भिेूिी बसलीसे 

पाहूि कोपादिष्ट्कृत होऊि बोलते पहा. 
 

[र्दरूऊ : सारंग. अटताल] 
कैसे भय िाहीं । सागं माझे सिती । 
ऐसे माझे ्थलीं । आता ंबैसलीस । 
मज पुढें तंू कैसी गे । बसैलीदस गे । 
मयािा चकदित ि मादित ॥ १ ॥ 
प्रीदतपात्र झालीस तरी तंू । माझे ्थािीं बसूं िको । 
दप्रयािे दशरािरी जाऊि बसै ॥ २ ॥ 

 
णशष्ट्य : हें काय ्िामी, लक्ष्मीिेिी भिेूिीस दशरािदर बैस म्हिते. 
 
नारर्द : अरे लाडकी बाईल झालीस तरी दशरािदर बैस. आपले ्थळीं बैसो िको म्हिते. 
 
णशष्ट्य : ्िामी, दिष्ट्िुिी बाईल लाडकी, मी तुमिा दशष्ट्य लाडका. मजला तुम्ही डोईिर बसिा. 

तुम्हासंंगे िालूि माझे पाय िुःखताती. 
 
नारर्द : अरे मूखा, ऐसें बोलों िये रे. उगलाि ऐस. 
 
नारर्द : होय, लक्ष्मी तू बोललीस ते सत्य. मागेपुढे ि पाहता, मिी भय ि मादिता,ं मदतहीि तंू 

बैसलीस कैसी? 
 
नारर्द : अरे दशष्ट्या, लक्ष्मी िेिीस तदर कोप आदिला की. आता भिेूिीस कोप आि िला. 
 
णशष्ट्य : अिश्य. िला ्िामी. 
 
नारर्द : आइक भदूमिेिी, लक्ष्मी म्हदिजे काय? तुम्हासं दिखंिूि बोलिें म्हदिजे कादय? तुम्हासंही 

अमाळसा कोप येऊं द्या. 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिे ििि आइकूि भदूमिेिीस कोप येऊि बोलते पहा. 
 

[र्दरूऊ : िायकी कािडा. अटताल] 
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भूणमरे्दवी : कोि थोर तंू जागे । मजसीं बोलायास । 
िीििाथें हाती धदरले तो थोर । क्षिभगुंर तंू । 
िीि मूढदप्रया तंू । क्षि तंू कोठें िाही ल््थर ॥ १ ॥ 
दिज्िभाि तुज पापदप्रय सतत । िीि जड सगंदत गुि ॥ २ ॥ 
कातंा्ा पदरपालि । मुख्य धमध पदतव्रतासं । कातंा्ेिें बैसलें  मी गे ॥ ३ ॥ 
जे पदतव्रता आहेत पदतिी आ्ा मोडीत िाहींत । 
सेिक ्िामीिी आ्ा मोडीत िाहींत । 
दशष्ट्य गुरुिी आ्ा मोडीत िाहींत । 
ऐसी िीदत आहे । तुमिें म्हटलें  पदरद्न्न आइकत िाहीं ॥ 

 
नारर्द : आइक लक्ष्मी, भिेूिीिे तुम्हास बहु चिदिले. आता ंतुमिा पराक्रम काहंी िाखिा. 
 
िंक्ष्मी : बरें पहातैस िारिा. 
 
नारर्द : बहु बरें अम्मा दिदमषास दिदमष लागेिा तसें पाहातों. 
 
णशष्ट्य : आइका ्िामी. दिदमषास दिदमष लागेिा तसें पाहाता ंकी. इलूसा चहग डोळ्यात घालूि 

घेऊि पाहातसा. तुम्ही लक्ष्मी-भिेूिीिा तमासा पाहा. मी तुमिा तमासा पाहीि. 
 
गुरु : अरे मूखा ऐसें बोलों िये रे. उगलाि ऐस. 
 
सूत्रधार : येिेंदरती भिेूिीिे ििि आइकूि लक्ष्मी बोलते पहा. 

 
र्दरू॰ : िायकी कािडा । आदि 
 

िंक्ष्मी : मयािाहीि काय बोललीस । कायाकायध दििार िाहीं । 
काय गे काय गे काय गे । करताली दकतीकासं । 
कोमला लाटी दकदतकासंी । ्ितः मधुरा धदर दकदतकासं िाहतेस ॥ १ ॥ 
सरस िोळ िेश दकदतकासं । सतत मध्यिेचश दकदतकासं । 
िर सिांगी दकदतकासं िाहतेस ॥ २ ॥ 
जादरिी तुजे ्िभाि । जि तुझें िल्लभ व्हािें । 
भदूर तारतम्यािे िासे । बोलतीस ॥ ३ ॥ 

 
नारर्द : होय. लक्ष्मीिेदि, तंू सागंतेस ते सत्य. तुम्हास मयािाहीि सिदत दमळाली. मजला 

मयािाहीि दशष्ट्य दमळाला. 
 
णशष्ट्य : आइका ्िामी कधी तुमिी मयािा िुकलो होतो? कधीं तुम्हासं तोंडािरी मादरलें  होतें की 

काय? तुम्ही मला मयािाहीि का ंम्हिता? 
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नारर्द : अरे तुजसी बोलिे जैसा गोिदर धोंडा टाकूि चसतोडे घ्याि.े तो न्सयाय आहे. 
 
णशष्ट्य : तदर का ंगू खात उगलेि असा ्िामी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती लक्ष्मीिेचििे ििि ऐकूि भदूमिेि बोलते पहा. 

 
र्दरू॰ : 

 
भूणमरे्दवी : जडदधपुत्री । तोंड काय कदरतेस । घदडघडी आत्मिोष लोपदितेस । 

गिे परचििा कदरतेस । परमाप्त ििंूस कलह कारि तंूि । 
पादपिी दपतापतु्री िैर करिार तंूि िर मािभगं करिार तंूि । 
िैर सिधत्र करिार तंूि ॥ १ ॥ 
सरस साधू्ािास तंू िूर । सर्िती ्िीकृतीस तंू िूर । 
परमहंस योयवयास तंू िूर । परलोक साधकासं तंू िूर ॥ 

 
णशष्ट्य : हे काय ्िामी भिेूदि योदगयासं लक्ष्मी बहु िूर म्हिे ते. 
 
नारर्द : अरे लक्ष्मीिे गुि भदूमिेिी सागंते ते आइकतोस कीं याकदरता ं लक्ष्मीस योगी अंदगकार 

कदरत िाहीत. 
 
णशष्ट्य : ्िामी तुमच्या गुिापरीस लक्ष्मीिे गुि बरे आहेत कीं! तुमिे सिधही िुगुधिि आहेत. 

याकदरता ं तुम्हाजिळी राहात िाही. लक्ष्मीजिळी जातो. तुम्हाजिळी रादहफयािे िल. 
आंगास राख लाऊि, कातडें पाघंपाि असािें लागतें. लक्ष्मीजिळ असफयािें सकल भायवय 
आहे. याकदरता ंतुमिे गुि मा्या मिास येत िाहींत. मी लक्ष्मीजिळी जातों. 

 
नारर्द : अरे मूखा तुला काय कळे. उगलास ऐस. परचििका पाप्यास तंू आप्त. परद्रोही मदतहीिास 

तंू आप्त. परपीडक िुजधिास तंू आप्त. पदंकल मािसास तंू आप्त. 
 
सूत्रधार : येिेदरती भिेूिीिे ििि आइकूि. लक्ष्मी बोलते पहा. 

 
र्दरू॰ : सारंग ॥ अटताल ॥ 

 
िंक्ष्मी : लाज िाहीं तंू जा गे परती । सकळ िरािर ॥ 

सिध कुल्च््त तुजिदर कदरता । िुकट बैस रम आहेस ॥ १ ॥ 
दकदतकासं माजदितेस । दकदतकासं क्षि िश्य होतेस ॥ 
दकती जिािे हातीं लत्ता खातेस ॥ २ ॥ 
जीिमात्रापासूि लात मापाि घेतेस । दजतके दततके तुजिदर थंुकतादत ॥ ३ ॥ 

 
नारर्द : आई लक्ष्मी, भिेूिीिे पूिोमत याकदरता ंदििापादि ठेदिलें  होतें कीं काय? 



अनुक्रमणिका 
 

 
िंक्ष्मी : यास इतकें  दििारिें का ंलागलें  िारिा? इिे गुि इतकेही प्रदसद्धि आहेत. 
 
नारर्द : हो सत्य बोदलला.ं 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिे ििि आइकूि भदूमिेदि बोलते पाहा. 

 
र्दरू॰ : 

 
भूणम॰ : सिधसह मी जा गे । गिध हाि िको गे तुजला ॥ 

जिक तुझा जळदध सह जन्सम तुझा कलंकी । 
ियि तुझा अंश हीिाग्र बदहि सिध चिद्ध ॥ जािे असूिे ॥ १ ॥ 
िर िार तुज मधुप ्थाि ॥ िशं भि दिद्य िार । 
गरळ तुझें सहिार । गर्मित ििि बोलंू िको िार ॥ २ ॥ 
सतत दिषम दृदष्ट तुझी ॥ सिधत्र अल््थर तंू ॥ 
अदत अदिश्वास । दििाि तंू ॥ 
अदखल चिद्य तोंड िाखिू ंिको ॥ ३ ॥ 

 
णशष्ट्य : ऐका ्िामी भिेूदि अदिश्वासी कोिास म्हिते. 
 
नारर्द : लक्ष्मीस म्हिते रे. 
 
णशष्ट्य : ्िामी अदिश्वासी लक्ष्मीस म्हिूं िये. तुम्हासं म्हिािें. 
 
नाांरर्द : आम्हासं का ंरे! 
 
णशष्ट्य : ्िामी सागंतो ऐका. िाहाडास. िोरास अदिश्वासी म्हिाि.े तुम्ही िाहाड िोर याकदरता ं

तुम्हासं अदिश्वासी म्हिािें. 
 
नारर्द : अरे मूखा ऐसें बोलों िये. उगलाि ऐस. 
 
सूत्रधार : येिेरीती भदूमिेिीिे ििि आइकूि लक्ष्मीिेदि महादिष्ट्िुस पाहूि बोलते पहा. 
 
िंक्ष्मी : िपा॰ : जिा पुढें मज इिें चिदिले । ति कशाला मि कशाला जिािधि ॥ १ ॥ 

घित िाहीं मादिलें  इिें । धि कशाला धि कशाला प्राििाथ ॥ २ ॥ 
इिें मज चिदिलें  आता ं। मि कशाला िाि कशाला प्राििाथ ॥ ३ ॥ 
मािहीि झालें  मी । गाि कशाला । िाि कशाला । जीदितेश ॥ ४ ॥ 
हे सिदत बराबरी करते । हास कशाला बास कशाला । पकंजाक्षा ॥ ५ ॥ 
िासुिेिा तुजपढुें चिदिलें  । आश कशाला ग्रास कशाला । पद्मिाभ ॥ ६ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
णशष्ट्य : ्िामी लक्ष्मी बोलते तें पहा तुम्हास. 
 
नारर्द : अरे मूखा, आम्हास पाप कशािे रे! त्यािंा ग्रह त्यासं भोदगतो. 
 
णशष्ट्य : ्िामी तुम्हापंरीस आदिक कोिी ग्रह आहे कीं काय? 
 
नारर्द : अरे मूखा, ऐसे बोलो िये रे. 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिेिी महादिष्ट्िसू बोल्ली ते पाहूि लक्ष्मीसी भिेूदि बोलते पहा. 
 
भूरे्दवी : र्दरू॰ : हदरसी अंतरंग काय लक्ष्मी । हदरसारखे तुज दकती गे ॥ लक्ष्मी ॥ 

हरीि मज अिन्सय गदत गे । तुज िाि कारि काय गे लक्ष्मी ॥ 
मजपुढें ि राहसी जाय गे । सतत गिध अंतःकरिीं ॥ लक्ष्मी ॥ 
दिदित बुदद्ध माझी ॥ आइक गे ॥ 

 
णशष्ट्य : आइका ्िामी, लक्ष्मीस बोलायास अदधकार िाहींसा केला कीं तुम्हीं. तुमिे संगदत िोष, 

मजला कोठें लागले म्हिूि माझा जीि दभतो. 
 
नारर्द : अरे मूखा, गुपािा संगदतिोष मादिताती कोठें? 
 
णशष्ट्य : ्िामी, गुरु दक्रयाभ्रष्ट अदसला तदर त्यािे संगिोष लागेल कीं िा? 
 
नारर्द : अरे, गुरु कैसा तऱ्ही असो, तुझी दक्रया शुद्ध असो िे रे. 
 
णशष्ट्य : ्िामी, माझी दक्रया शुद्ध आहे, म्हिूि तुम्हासं बदुद्ध दशकदितों रे. 
 
नारर्द : अरे िष्टा, िडेािाकंडें बोलतोस, याकदरता ं मजला िार राग येतो. आता ं उगलास ऐस, 

िाहींतरी तोंडािरी मादरतों. 
 
णशष्ट्य : ्िामी, मजलाही तुम्हािरही िार राग येतो. ्िादमिी कुिोद्य ि कदरता ंउगलें ि राहािें. 

िाहीं तरी या कृष्ट्िादंजिािें तुमच्या डोईच्या जटा झादडतों. 
 
नारर्द : अरे तंू मूखध आहेस. तुजसी काय बोलािें. 
 
सूत्रधार : येिेरीती आपि दिष्ट्िूसी बोदलले. दिष्ट्िूिे प्रत्युत्तर िाहीं दिफहें. मध्यें भिेूिींिे दिशषे चििा 

केली, याकदरता ंकोपादिष्ट्कृत होऊि िोघासं पाहूि चििूि बोलते पहा. 
 

िंक्ष्मी : र्दरू॰ : सलगीिें बोलतीस सिती तुज तोंड का ंगे । 



अनुक्रमणिका 
 

बलुत्याज¹ पुढें तुझें गे । बदुद्ध दशकिीि मी गे ॥ १ ॥ 
यास त्िा ंदमळूि करािें कादय । यास तुज बदुद्ध दशकदिते पाहे ॥ 
जाििू मौि उगीि राहा गे । मिीं समजूि पाहा गे ॥ २ ॥ 
दिज बुदद्ध िाहीं तुम्हा ं। दिरंतर दशकि ूतुम्हा ं॥ 
तुज लाज िाहीं गे ॥ भदूम उगी राहे दिकामी ॥ ३ ॥ 

 
णशष्ट्य : ्िामी, लक्ष्मी दिज बदुद्ध िाहीं म्हितें तें कोिास? 
 
नारर्द : अरे दिष्ट्िूस, भदूमिेिीस म्हिते. 
 
णशष्ट्य : ्िादम, लक्ष्मी यौढी गोष्ट सत्य बोलते. 
 
नारर्द : ते कैसे सागं रे. 
 
णशष्ट्य : ्िामी िहाडखोरसे सिधत्रासं कल्लें आहे. तुमिे गुि ऐसे असूि तुमिी गोष्ट आइकूि 

आपफयातं आपि भाडंताती. बुदद्ध िाहीं हें खरेंि. 
 
नारर्द : अरे मूखा, ते आपफयातापि भाण्डताती. तंू मजसी का ंभाडंतोस? 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिें िोघासं चििूि बोलली, ते पाहूि भदूमिेिी सकोप येऊि बोलते पहा. 
 
भूणम : र्दरू॰ : काय बोलतीस लक्ष्मी । ऐसें काय बोलतीस ॥ 

भडं ििि बोलों िको गे । तोंडािदर िेईि िातं पादडि गे ॥ 
िाडंगी तंू गे । िण्डसाध्य गे ॥ १ ॥ 
िण्ड शासि माझें जाि गे । िंदडत ि पुरे येथूि जा गे ॥ 
खंदडत म्हिे गे । िंदडि तुज गे ॥ २ ॥ 
तुज इतुकें  तोंड का ंगे । आदज दशकिीि बदुद्ध मी गे ॥ 
सहज आइक गे ॥ ३ ॥ 

 
णशष्ट्य : ्िादम, भदूमिेिी तोंडािरी िेऊि िातं पादडि म्हिते, ते तुम्हास की कोिास? 
 
नारर्द : अरे िष्टा आम्हास कशास म्हितील रे? 
 
णशष्ट्य : ्िामी, तुम्हासंि म्हिते. िाहडी सागंूि लक्ष्मीस भाडंाियास आदिलें  कीं. हे गोष्टी 

भदूमिेिीस कळली तरी तुमिे िातं पादडफयािगेळे सोडील कीं काय? 
 
नारर्द : अरे मूखा, ऐसें बोलों िये. उगलाि ऐस. 
 
सूत्रधार : येिेरीती भदूमिेिीिें ििि आइकूि लक्ष्मीिेदि बोलते पहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
िंक्ष्मी : रूर्द : सतत गर्मित ििि तुज का ंगे । सिदत उगी राहा गे ॥ 

िसुमदत अन्सय घिपासुि गभध धदरतेस । मयािाहीिे जा गे आता ं॥ १ ॥ 
जादरिी तंू म्हिूि । दिष्ट्िुिें दिदश दिदश ॥ 
जि रक्षि ठेदिलें  । सप्तिादरधी खण्ड करोि त्यामध्ये िािाले ॥ 
सरचस भधूर तुज िादहले । ऐसें असूि िारुि मि िेगळें ॥ 
तुज जािे ॥ २ ॥ 
घि दिकार जड शरीर । तुझें कादमिी पाप िव्हे गे ॥ 
दिरत ििीं तुझें शरीर । तुज भार झाला म्हिूि ॥ 
िर दगरधर दिफहे गे ॥ 
ते ि पुरत िदि गज उभे केले गे तुजसमाि िदिता ॥ 
पादहली िाही िाहीं गे । आता ॥ ३ ॥ 
इतकें  बंह कट्ट केले असूि आदि इतुमयासं ििंुि गे ॥ 
बहु दितत दिदशदििी । लाज टाकुदि पुरी दिटपासं िाहतीस गे ॥ 
याकदरता ंमदतहीिे दशला िाहतीस गे । जळो दजिें ॥ 
इतकीं का ंमातलीस गे ॥ ४ ॥ 

 
नारर्द : आई लक्ष्मी, आम्हासं बहु संतोष झाला. 
 
िंक्ष्मी : तो कैसा सागं िारिा. 
 
नारर्द : आदज तुम्हा ंिोघींिेही पूिोत्त कळलें  आम्हा. 
 
णशष्ट्य : ्िादम तुम्हापंदरस मजला बहु संतोष झाला. 
 
नारर्द : तुजला कैसा सतंोष झाला रे. 
 
णशष्ट्य : ्िादम, लक्ष्मीिेिी भिेूिीिें पूिोमत कळले. तुमिेंही पूिोमत कळलें . 
 
नारर्द : आमिें पूिोत्तर तुज कैसें कळले रे. 
 
णशष्ट्य : ्िादम सागंतो आइका. लक्ष्मी भिेूदििा िाि आला. याकदरता ंत्यािें पूिोमत कळलें . त्यासं 

तुम्ही कलह लादिला. यािपाि बहु कुिोद्य पात्र तुम्हीं म्हिूि कल्लें. 
 
नारर्द : अरे मूखा, ऐसें बोलों िये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती लक्ष्मीिे ििि आइकूि भिेूिीस कोप येऊि पर्पर प्रत्युत्तर बोलतादत पहा. 
 
भूणम : र्दरू : िंिला तंू । अिंिला मी । दिचरदि जिकास ििंि कदरतेस ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

ििंुदि दिष्ट्िुप्रपंि जिास तंू । पंिपातकी अिंिला म्हिदितेस ॥ २ ॥ 
माि िाहीं अिुमाि कशास तुज मािि चिदिते । 
िािदि दिजागें ॥ ३ ॥ 
िािदिद्या सुख । गाि मज कदरता ं। जाि तंू मजघीि 
तुज गिध काई ॥ ४ ॥ 
अक्षया जि रदक्षतें मी । दििक्षि रत्िकुदक्ष । सिा जाि ॥ 
राक्षदस दकदत िक्षदस बोलतेस । भदक्षत सिांस । 
रक्षिास मी गे ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भदूमिेिी लक्ष्मीिेदि पर्पर कलह कदरत अ्ता ं भदूमिेिीिा कैिार घेऊि 

महादिष्ट्िू लक्ष्मीिेिीसी बोलतादत पहा. 
 
र्दरू॰ : कलहकंठी का ंगे कलह कदरतेस । हळुहळु मयािाहीि ॥ आम्हा ंदिल्न्सितेस । 

िीि गदत जन्सम तुज ॥ िीि संगदत तुज । 
तंू िंिळ दिश्वासले तुज कोिदह जि ॥ सतत िािाळे सिधत्र तुज ििंक । 
मिा अदत संकोि मािूि राहे कुदटल जिा ॥ १ ॥ 
सतत ईस दिल्न्सितेस । सारे पािि म्हितीस ॥ 
दितत दिलध जे्ज परती ॥ िडेी तंू जाय बहु मदतहीिे धरदि चिदे्य ॥ 
मयािा काय आता ॥ अदत बदुद्ध तूज दशकििू । 
आम्हा ंिल काय ॥ २ ॥ 
अिुमात्रा दििार िाहीं । अन्सय जि भय िाही ॥ 
अिुदिि िाि कदरतेस । भदिदिदश सागं जि मध्ये िसुमदत थोर ॥ 
जग म्हिते जागे सिा । घितेिे आम्ही मादिली । 
घित तुज का ंगे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत महादिष्ट्िुिे ििि आइकूि लक्ष्मीस कोप येऊि बोलते पहा 
 
र्दरू॰ : पंतंुिराळी आदि ॥ 
 
िंक्ष्मी : आटी दिषािर तंू । बधुा दरते सरसा ॥ 

आिरें मज शिािरें बोधा भमूीिें केलें  । भधूर दिकारमुख ॥ 
भषूि धात्र भीषि अइका । जिचििक दिज जिय िायक मधूप ॥ 
िंिल हदर िंिला । जिािधि मातुल संहार िल्लिी ॥ 
जार िििीत िोर । आाइका ॥ १ ॥ 
तुझें मुख पाहंू िये ॥ तुजसी बोलिे काय ॥ 
तुझी रे संगदत िीि रे । मज रहिे िाहीं ॥ 
तुजपासीं इतमयािदर मज ॥ सत्य रे िाहीं तुज सत्य रे आइक ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेंदरदत लक्ष्मीस कोप येऊि महादिष्ट्िुिदर रुसूि गेली. अिन्सतर कथा ऐदसजे. दिष्ट्िु 
लक्ष्मीिा दिरह ि सहता ंद्वारपालासी बोलतो पाहा. 

 
णवष्ट्िु : आइक दिकटागं. दििोिेकूि आिीयेक गोदष्ठ बोललो. ते आइकूि लक्ष्मीिेिी रुसूदि गेली. 

तीस धंुडूि बोलाऊि आिा. 
 
णवकटाांग : बहुत बरें ्िामीिी आ्ा. सिधत्र धंुडूि बोलाऊि आदितो. 
 
र्दरू॰ : जिपि पादहले म्या जिािधिा । दिदखल घेििि पादहले म्या जिािधिा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिकटागं सकत पथृिीिरील दिष्ट्िु ्थले धंुडोि अत्यतं श्रम पािोि दिष्ट्िपुासी 

येऊि बोलतो पहा. 
 
र्दरू॰ : दिष्ट्िु ्थले पादहली म्या सारी । 

दिष्ट्िु ्थली कोठें िाही राया । 
श्रीरं्थल, कािंीपुर श्रीिाथ शषेािल ॥ १ ॥ 
आदििराह दतरुिाल्लर । अिंतशयि ॥ २ ॥ 
िडे, जगन्नाथ िशध शयि द्वारकापुर ॥ ३ ॥ 
िंपकारण्य अहोबल्ल िारचसह । सरस गजेंद्रमोक्ष ॥ ४ ॥ 
गोकुल िृिंािि मधुर । कोमल अलुघरी ॥ ५ ॥ 
दतरु क्रमि मग दतरु किपुर । िि दतरुपदत कंुभकोि ॥ ६ ॥ 
दतरुिरंगं आदिरंगं । दतरु िल्लरु ॥ ७ ॥ 
पािक िरचसह । उग्रिारचसह । पल्फत्रकोंड्िादम ॥ ८ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दिष्ट्िु ्थलें  सिध धंुदडली. लक्ष्मी िेिी तेथें िाही म्हिूि. दिरहादधमय होऊदि 

महादिष्ट्िू दिरह अदभियतो पहा. 
 
र्दरू॰ : दकदत धीर धपंा । काय कपंा । चकदित्राही ्िुरत कयाि कपाि ॥ 

क्षि युग गि होतादत जाि । क्षि क्षि दिरह ि सोसे ॥ १ ॥ 
अन्नपािी सुख ि सोसे तदि । अदत व्याकुळ होतो मदि ॥ २ ॥ 
िंद्र मिि मलयादिल्ला । िंिि क्तुदर िूर करी ॥ ३ ॥ 

नारर्द : 
 
णवष्ट्िु : 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु आदिक दिरह अदभिदयतो पहा. 
 
र्दरू॰ : रेकगुपी आदि 

मा्यािे ि राहाि ेएक क्षि । हदरलें से दतिे मि ॥ 
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तू कदर हे संघट्टि । कामबाि मज अिुक्षि पीदडतादत बहु ॥ 
सोमदकरि तपि समाि । तादिदत मज ॥ 
दहमालयापदर द्रिते मि । काय मी कपंा ॥ 
रमामदि कधी भेटेल । रह्य मजसी येऊि ॥ १ ॥ 
मलयादिल प्रलयादिलपरी । उपद्रि करीत ॥ 
मलयाज िंिि तापकरी । ि राहे क्षिभदर ॥ 
अदल कुल लप्तव्कार दििारी । दकती मी सोसू ॥ 
सलदलत ताबंूल । सहे ि दपटी भदर ॥ २ ॥ 
धीर धपािू दकती म्हििू । भेटल केव्हा ॥ 
िारीमदि मजसी येऊि । करील केव्हा ॥ 
िारीिादक्ष दतिे अधरपाि । बहु संतोषािे ॥ 
सार घेऊि काम क्रीडा सािर दतसी करीि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िु आिीक दिरह अदभियतो पहा. 
 
र्दरू॰ : सािंि कधी पाहीि गाढाचलगुिें ॥ सािंि कधी पादहि जलदिदध कन्सयेस ॥ 

बोलेिेंबालें िु ॥ िालेसें कािंि ॥ 
िेलेसे कमिीय ॥ शीलसें लक्ष्मसे ॥ १ ॥ 
श्रीसें सुंिर मंि । हाससे कमलापुरी ॥ 
िाससे पादलत । िाससे लक्ष्मीस ॥ 

 
सूत्रधार : महादिष्ट्िुिे ििि आइकूि िारि दिव्य्ािे लक्ष्मीिेिी आहेत ते ्थली जाििू दिष्ट्िुसी 

बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : ्िादमयास काय दििार लागला, ती पाहूिालो सागंतो आइका. िोल मंडळीं श्रीिाच्् 

म्हिूि महा्थळ आहे. तेथे िाच््ेश्वर संदन्नदध लक्ष्मीिेदि आहे. तेथे िला परमेश्वरािी 
प्राथधिा करा. प्रसन्न होऊि लक्ष्मीिे तुमिे कफयाि करील 

 
णवष्ट्िु : अिश्य िला. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि ििि आइकूि महादिष्ट्िु श्री िाच््ेश्वर िशधिास येतो पहा. 
 
र्दरू॰ : रे गुदक्ष ॥ अटताल ॥ 

श्री िां् ीस येतो । श्री महादिष्ट्िू ॥ 
श्री िल्लभ िारि । श्री िेिीस धंुडायास ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िाटेस येता दिष्ट्िू पक्ष्यासं भृगंासं लक्ष्मी कोठे पादहली काय म्हिूि पुसतो पहा. 
 
र्दरू॰ : अदल हो तुम्ही पादहले काय । अदलिीळििेीस तुम्हीं ॥ 
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कळहंस हो पादहलें  काय कलहंसयािास ॥ १ ॥ 
कोदकळ हो पादहलें  काय । कोदकळिािीस तुम्ही ॥ 
कोक ही तुम्ही पादहले काय । कोक्तिीस ॥ २ ॥ 
दकर हो पादहलें  काय । दकरिािीस तुम्ही ॥ 
सारस हो पादहलें  काय । सारसिेत्रीस ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िू येऊि, आपि बलात्कार केफया प्राल्प्त होईिासे कळूि, श्री साबंदशि 

श्रीिाचं््ेश्वरास उदे्दशूि तप कदरती पहा. 
 
र्दरू॰ : शकंर लोक ि शकंर पादलत । चककर तुज दप्रयंकर पािो ॥ 
 
र्दरू॰ : दशिदशिािे । दशि पािािे । हरहर । दशि दशि पाि े॥ 

माता तंू माजी । दपता तंू िेििेि । 
भ्राता तंू । गुरु तंू । िाता तंू ॥ १ ॥ हर हर दशि पाि े॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िूिें येकाग्रदित्त अत्यंत भमतीिे तप केलें . त्याचं्या भमतीस मािििू, 

िृषभारुढ होऊि, पािधती परमेश्वर येतादत पहा. 
 
भूपाळी : र्दरू॰ : भपूजळी अट । 

िेि आला दिष्ट्िु दििाहा । िेि आला तो सािधभौम पहा ॥ 
भाि ेकि कपा । इल्च््त उत्साह भमतित्सल श्रीमहा ॥ 
कपूधर गौर ताि । करुिाद्रध दिते्त कपाि ॥ 
सपध भालभषूि ॥ सािर गौरीश ईशािे ॥ 
िगेे कपाि िृषभािदर बैसूि ॥ ििैेक गम्य आला आपुि ॥ 
भोगपदत भषूि । भोसल कुळशाह दत्रलोिि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रत्यक्ष आफया परमेश्वरास पाहूि, महादिष्ट्िू िम्कार कदरतो पहा. 

चूर्विका : जय जय गंगोत्तुंगतरंग दिजंृभि ॥ दिरादजत जटाजूट ॥ 
हृत काळकूट ॥ जय जय रंगयविंगा पतंग ॥ तयािंगदद्वराजमाि ॥ 
कपूधर क्तुदर दिटंब ॥ दशतादसत िेहभागा ॥ भलू्ष्ट्तिागा ॥ 
जय जय पुरंिरारचिि भिादि िृिंारक िृिंिल्न्सित पारारचिि ॥ 
दित्ये महािंि ॥ जय जय शिैपूजा धुरंधर ॥ मृकण्डुतिय िुदरतहरि ॥ िरि शरि 
शदमतशमि ॥ जय जय सकळ िरािरभयंकर दत्रपुरिैत्य हरि ॥ िंद्ररेखाभरि ॥ 
भमतमािसिशकंर पादलतचककर ॥ शाहिृपके्षमंकर ॥ शकंरा मा ंपादह ॥ 
िम्ते िम्ते िम्ते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िम्कार कपाि, महादिष्ट्िू ्तोत्र कदरतो पहा. 

र्दरू ॥ : (भपूाल) 
िंद्रसेखर भजंुगकेथुर ॥ सकल भय हर दत्रपुर संहार ॥ 
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सादं्र ियाकर ॥ गरल कंधर ॥ साबंसिादशि ितम्माि ॥ 
पल्लली ॥ पादहपाही ॥ १ ॥ 
शहदजराजा भीष्टिायक ॥ शिधदगदरजा प्राि िायक ॥ 
दिहि राज तुरंग िायक ॥ दिश्वदहत सतत मर श्वािू ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ्तोत्र केफया दिष्ट्िसू पाहूि परमेश्वर बोलताती पहा. 
 
ईश्वर : आइक महादिष्ट्ि,ू पूिी त्िा ं भदूमिेिीसी दमळूि लक्ष्मीिेिीस अपमाि केला. याकदरता ं ते 

रुसूि येथे आम्हापंासी आली. आम्ही ठेऊि घेतली. आता तुम्ही लक्ष्मीस धुल्ण्डत येथें 
आलेत. अत्यतं भमतीिे आम्हासं उदे्दशिू तप आदि ्तोत्र केले. याकदरता ंआम्हासं अत्यंत 
संतोष झाला. लक्ष्मीस बोलाििू येथें दतिें तुमिे कफयाि कदरतों. 

 
णवष्ट्िू : ्िामीिी आ्ा तथा्तु. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर दिजचकदकरास पाहूि बोलतो पहा. 
 
ईश्वर : आईक गंुडोिर, महादिष्ट्िूच्या दििाहाकारिे लक्ष्मीिेिीस बोलाऊदि आिी. 
 
गुांडोर्दर : बहुत बरें, आता बोलाऊि आदितो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर आ्ेिपाि गंुडोिरे लक्ष्मीिेिीस बोलादिलें  असता ंलक्ष्मीिेिी येतें पाहा. 
 
र्दरू : अदलिील ििेी ॥ अंबुजपािी ॥ कलकंठी शुकिािी ॥ 

कमिीय कफयािी ॥ लक्ष्मीिेिी येते पाहा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती लक्ष्मीिेिी आली. तीस पाहूि परमेश्वर बुदद्ध दशकदितो पहा. 

[र्दरू : भपूाल— शाप]ु 
सासू सासंऱ्यासं सहसा चििू िये ॥ सिधथा्ा भगं कपंा ियें ॥ 
भासूर िेखाव्यासीं बोलों िये ॥ पापजिसंगदत कपंा िये ॥ 
सती हे धमधजाि ॥ १ ॥ 
अदत भाषि अदत हास कपंा िये ॥ अन्सय जि िुष्टी पाहंू िये ॥ 
अदत कोप अिृत बोलंू िये ॥ अिुक्षि अमंगळ राहंू िये ॥ २ ॥ 
पदतसी पपाख कपंा िये ॥ पदतसी ििंिा कपंा िये ॥ 
पदतिगेळें िैित पुजंू िये ॥ पदतभल्मत टाकंू िये ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वर लक्ष्मीिेिीस बुदद्ध दशकऊि भिेूिीिा लक्ष्मीिेिीिी कलहिाराया कारिें 

िोघीस बुदद्ध दसकदितो पहा. 
 
र्दरू : सतत बदुद्ध ऐका गे ॥ लक्ष्मीभदूम ॥ पर्पर भाडूं िका गे ॥ 
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पदतभल्मत टाकू िका ॥ िर सदत धमध ऐका ॥ ििंिा कपा िका ॥ १ ॥ 
पतीि मुख्य िैित ॥ पतीि जीिि सतत ॥ 
सिते पदत िगेली िाही जाि ॥ २ ॥ 
क्षीरोिि न्सयािें ॥ इक्षुरस्िाि न्सयायें ॥ समरादतल तैलन्सयाये ॥ 
सिा दमळूि असा ॥ ३ ॥ 

 
िंक्ष्मी : बरें, तैसेि कदरतों. 
 
भूरे्दवी : 
 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरें िोघीस बदुद्ध दसकिुिी महादिष्ट्िुस पाहुदि बोलतो पहा. 
 
र्दरू ॥ : सतत महादिष्ट्िू सािर ऐक ॥ दिित सतीजि िडेी जाि ॥ 

िक्षििायक ॥ अकक्षिा दस्रयािें भक्षभोज्य दिशषे द्यािें ॥ 
िादक्षण्यािें सद अक्षय भषूििास ॥ पक्षीयाि िेऊि रक्षि कराि े॥ १ ॥ 
बालक िोघी ॥ या बालबुध्या ॥ यािें लालि करिें उदित तुम्हा ॥ 
िील मेघश्यामपालि करुि ॥ काम केल्ली सुख अिुभिा ॥ 
दगदरधरमुि आम्हा ॥ २ ॥ 
 

णवष्ट्िु : बरें, तसेंि कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वर लक्ष्मीस, िारायिास, भिेूदिस बदुद्ध दसकििू, परमेश्वर यािंा दििाह 

करािा म्हिूि, मिीं चितूि दिजचककरास पाहूि िेिेंद्रादि िेितासं बोलािया आ्ा कदरतो 
पाहा. 

 
परमेश्वर : आइक गंुडोिरा, लक्ष्मी भिेूदि महादिष्ट्िूिें कफयाि करिें आहे. यासाठी िेिेंद्रादि िेितासं 

बोलाऊि आदि. 
 
गुांडोर्दर : बरें, ्िामीिी आ्ा. आता ंबोलाऊि आदितो. 
 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरा्ेिपाि, गंुडोिरे बोलादिलें  असता,ं िेिेंद्र सािंि येतो पहा. 

 
[र्दरू : (रामकदल)] 

 
ऐराितािदर बैसुदि ॥ अदखल िेिगि घेउदि ॥ 
िीर आला असुरादिकोि ॥ िेिेंद्राला संतोषािे ॥ 
महादिष्ट्िू दििाहा कारिें ॥ अदत सतंोषािें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिष्ट्ििेु दििाहादिदमत्त ब्रह्मिेि सािंि येतो पहा. 
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र्दरू : ब्रह्मो आला दिष्ट्िुदििाहास ॥ अदत संतोषािें ॥ 
जपमाळ हाती धरी ॥ जय हरीिे ्मरि करी ॥ 
कपाळी गोदपिंिि ॥ कमलासि कमंडल करीं ॥ १ ॥ 
िारी मुख्िुटे मुिे ॥ ििे ज्यारी येक समयािें ॥ 
िादरजास ि िगे कपा ॥ िदंित हदरिरि ॥ 
मंगळाकाष्ठकालु ॥ कािरेी यमुिा ििीि सरयू गोिािरी िमधिा ॥ 
चसधुिेगिती सुििध मुखरी श्री ताम्रपिी शुभा ॥ 
गंगा धारसदरि्य दबफि पिसा अश्वत्् मंिारका ॥ 
क्तुदर धज सार कंुकुम रसा कुिधतुिा मंगलं ॥ 
श्रीमत्यंकज लोिि्य कमला श्रीिामिेि ्ियं ॥ 
शलैाधीश कुमादरका सूरगुरुपाकायुतः पािकाः ॥ 
राजीिाप्त ति िैऋदतमदत पािोदिदध िापदत ॥ 
िायुिशै्रििो ियासु खरा ॥ कुिेतु िा मंगलं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल िेिगि आफयािंतर लक्ष्मीभदूमिेिीिे पादिग्रहि िारायिािे केले ते 

पाहूि, सकल िेिगि िारि चककर चकपुरुष मंगल गातादत पहा. 
 

मांगिंां  : जय मंगलं शुभ मंगलं । मंगल मंगलाकार मूतीस ॥ 
मंगल दिशाल िेत्रास 

मंगल दिजभमतपालिैक प्रीतीस । मंगल पाण्डि सारथीस ॥ 
जग मंगलं ॥ १ ॥ 

मंगल जय लक्ष्मीकान्सतास । मंगल लोकपाििी िदरतासं । 
मंगल सुरमुदिजििृिंिलं्न्सितासं ॥ मंगल महादिष्ट्िु आदि िेितासं ॥ २ ॥ 
मंगल खगपदत िेिास ॥ मंगल श्यामलिेहास । मंगल श्री िैकुण्ठिागेहास ॥ 
मंगल दिव्योत्सिास ॥ जय मंगलं ॥ ३ ॥ 
श्री दशिापधिम्तु ॥ लक्ष्मीभिेूिीसंिाि िाटकं संपूिध ॥ 

 
६. हणरहर णविंास 

 
‘हदरहर दिलास’ या एकाकंी िाटकाच्या तीि ह्तदलदखत प्रती उपलब्ध आहेत. िान्सिी ि 

प्र्ताििा झाफयािर दशिशकंर प्रिशे करतात त्याचं्या िशधिाला िारिमुिी येऊि िम्कार करतो. शकंर 
त्याला तै्रलोमयातील िृत्त दििारतात तेव्हा ‘मोदहिीच्या पापािे सिध जग मी मोहूि टाकले’ असे दिष्ट्िू म्हित 
होते. हे िृत्त ऐकताि शकंर ईषिेे म्हिाले, ‘अरे! तरुि जोयवयािे पाप घेऊि मीही सिांिा मोदहत करीि’. 
िारिािे परत जाऊि दिष्ट्िूिंा हे सादंगतले. त्यािंतर दिष्ट्िूिे अदतसुंिर मोदहिी पाप धारि केले. दतला 
पाहाताि ध्याि तप्या करिारे ऋदषमुिी सिध भाि दिसपाि दतच्यामागे धािले. म्हिूि ती अदृश्य झाली. 
सिध मुिी एकमेकािंाि भ्रदमष्टपिे आचलगि िेऊ लागले. आपली िूक कळताि सारे कष्टी झाले. तेिढ्यात 
शकंर तरुि जोयवयाच्या तेज्िी पापात प्रकट झाले. त्यांिा पाहूि ऋदषपत्न्सया मोहूि गेफया ि त्याचं्यामागे 
धािफया. तेव्हा शकंरािंी िारिाला मोदहिीिी भेट घडदिण्यास सादंगतले. मोदहिी त्या तरुि जोयवयाला 
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पहाताि मोदहत झाली. दतला दिरहताप होऊ लागला. तेव्हा िारिािे त्यािंा त्याचं्या प्रदत्ेिे ्मरि दिले. 
तरीही मोदहिी आदि योगी पर्परािंर अिुरमत झाले. त्याचं्या पुत्रािे हदरहर असे िामकरि करण्यासाठी 
सिध िेि ि ऋषी आले. 
 

या िाटकात सिधत्र प्रसन्न िमधदििोि आढळतो. कथािकातील िमत्कृतीमुळे िाटकािी रंजकता 
िाढली आहे. दिष्ट्िूंच्या मोदहिीपापाला तप्िी ऋषीही भलुलेले पाहूि िारिािे आपले मि दििदलत होऊ 
िये, यासाठी दिष्ट्िूंजिळ िर मादगतला. यातील िारिािे सािध िातुयध त्याच्या व्यल्मतदित्रिातला एक 
िगेळाि पैलू िाखदिते. ह्या िाटकािी लोकदप्रयता उदिति होती. 
 

हणरहर णविंास 
 

श्री गुपाभ्यो िमः श्रुभम्तु ॥ जय पािधती रमि ॥ जय िन्नगाभरि ॥ 
जय सुराित िरि ॥ जय िीितारि ॥ जय अदखलिुत िरि ॥ 
जय अिंगाहरि ॥ जय असुरही संहारिा ॥ जय िुदरत शमि ॥ १ ॥ 
जयरदिशदशिेत्र ॥ जय राज राज दमत्र ॥ जय िाम पदित्र ॥ 
जय सुिदरत्र ॥ जय मुदिकृत ्तोत्र ॥ जय कपुधरगात्र ॥ 
जय सिािास गोत्र ॥ जय संुिर िक्रा ॥ २ ॥ 
जय िारिादिगेय ॥ जय भमत दिधेय ॥ जय दगदरजाधधकाय ॥ 
जय सुकृदतदिकाय ॥ जय शदमत अदरमाय ॥ जय श्रुभोमत पापधेय ॥ 
जय भिािीसहाय ॥ जय िमः दशिाय ॥ जय जय ॥ ३ ॥ 

 
शरिु शरिु ॥ शरिु शरिु जगल्व्िधायका शरिु श्री हदरसायका ॥ 
शरिु शरिु श्रुभप्रिायक ॥ शरिु दगदरजा िायक ॥ १ ॥ 
िापािासुर मिदििापािाघदििारिा ॥ िारिा्कत भिुि कारि साधु शुभि दििारिा ॥ २ 
॥ 
शिधसंभतृ िरिा चककर गर्मितादर अभयकर ॥ 
पािधती हृियेश शकंर भिहरके्षमंकरा ॥ ३ ॥ 

 
(मांगिं)  महालक्ष्मी िल्लभाय मंगलं ॥ जय महिीय िदरताय मंगलं ॥ 

राजीि लोििाय राकें िुिििाय ॥ आजीदजत िैत्याय मंगलं ॥ १ ॥ 
सुरमुदि िदंिताय सुिदरतैकागम्याय ॥ पर हृतिुदरताय मंगलं ॥ २ ॥ 
शरिागत रक्षाय ॥ शदमतादर पक्षाय ॥ कपािादे्रकदिताय मंगलं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाट्यारंभ कपाि. हदरहर दिलास िाटक सुकदि िदरत या रंग भदूमस िाट्य 

कदरतो. यास दिर्मिघ्ि दसदद्धस इष्ट िेििी प्राथधि कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िदंितो मी येकिंतािे पाय । अिेक िंत तो मज सहाय ॥ 

हदरतसे सिध दिघ्ि उपाय । िया कदरतो सुप्रसन्न गिराय ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती दििायकािी प्राथधिा कपाि, तििंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  दिश्वििें जििी सर्िती । िीिा पु्तक धरी िोदि हाती ॥ 

िदंितो िरि तीिे ध्यािातें । िया कदरते मजिदर या जिाते ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िदंितो मद भतु िैिता । अधधतिु स्री पुरुषाथध संयता ॥ 

व्याघ्रिमध येक पाश्वधकिकाबंरा । िामपाश्वधिीलकेश सव्यजटाभरा ॥ 
 
(श्लोक)  सािंि दगदरजा युमता । सल््मत दप्रयभाषिा । 

दशिः करोतु कफयािं । िंद्राधधकृतशखेरा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर महा दिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िमो ििैेक िदे्याय । अििी उध्िरिायि ॥ 

आपिामपहताय िासुिेिाय मंगलं ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सकल िेिािंी प्राथधिा केफयािंतर कदि िामय बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  अफप मतीिें मी बहु साहस कदरतों ॥ हदर हर िदरत्र िरा रदितों ॥ 

अदत प्रदसद्ध अपार त्यािे । ििधिाय करिले काय म्हिे ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : तथादप यथामतीिें हदरहरािे ियेिें, त्यािंी पे्रदरले म्हििू गुिििधि िदरत्रा रदिलें  असे. 

यास दिर्मिघ्ि दसध्यथध िाङ्मयमाधुयाथध पदुष्टकारिें, भमतें दिज भमती कपाि प्राथधिा केली 
अ्ता आिंिे कपाि िाट्यरंगीं दिघ्िराज िृत्य कदरत येतो पाहा. 

 
(र्दरूक)  संतोषें िृत्यकरी शमिुदि दिघ्िें सारी । िंतीमुख िेि आला ििुसंहारी ॥ १ ॥ 

चसिूर माथयािरी ॥ शदशकला शोभेिरी ॥ 
मंि मि धार कपोलीं मधुकर हारी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश परशुधारी । पाप सघं सकल हारी ॥ 
मूषक िाहि मोिक करीं ॥ ३ ॥ 
सिधिा िया करी । सपध शोभे िोंिािरी ॥ 
पािधती दशिसुत पाहे रंगािरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वर आफयािंतर कथा ऐसीजे. श्री भिािी शकंर दिज सभेस येतादत, म्हिुि 

सभा्थास सािध करायास गंुडोिर येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  दिभदूत पाद्राक्षधारी । दिदिध उड्ा मारी ॥ 
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दिभ ूशभंिूें ध्याि करी । दिशषे अट्टाहास करी ॥ १ ॥ 
भदूल अलीसे भारीं भषूि रुद्राधारी । गुल्लीस िूचरकरी गंुडोिराला सभातंरीं 

 
सूत्रधार : येिेदरती गंुडोिर येऊि सभा दसदद्ध केफयािंतर भिािी शकंर दिजसभेस आििेकपाि 

येतादत पाहा. 
 
(र्दरू)  शकंराला सभेदस । शकंराला ॥ भि भय सकल दििारी ॥ 

भि भजंुग कंुडल धारी । दशि अदत आिंि कारी । सेंदिन्सती जि अदत सािरी ॥ १ ॥ 
शरिागतािें भय हारी । शदशकला जटािारी ॥ 
कदर शूल डमरुधारी । काम गिध अपहारी ॥ २ ॥ 
आपाढ िृषभािरी । अंगराग भ्म धारी ॥ 
कपािादिदध रुद्राक्षधारी । कौतुक दत्रपुरहारी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर आफयािंतर कथा ऐसीजे. इदं्रादि िेितािंी आपि चिदतले कायध दसदद्ध 

कपाि ये, म्हिूि पाठदिलें  याकरता ंिारि शभंिुशधिास येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  िारि येतो पाहा । शभं ुिशधिाला । िारि येतो पाहा ॥ 

िीिा िाजउि दिश्वजि मोहुि ताि सु्िरािें तिेक मिें गाि दिदिध गाउि । ध्याि कपाि 
महािेि िशधि ॥ कादंत श्रुम्रिरी कटीं व्याघ्र िमधधारी । शादंत ्िपाप जटी धरी । 
संतोषािें हदर ्मरि करी । अंतःकरिीं बरी । 
अदखल दिद्या धरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येऊि परमेश्वरास िम्कार केफयािंतर, िारिास बोलता ंपाहूि परमेश्वर 

बोलतो पाहा. 
 
परमेश्वर : का ंिारिा कोठूि आलास? दिशषे काय समािार तो सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािे ििि ऐकूि िारि बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू)  दिष्ट्िु सभेहूि मी आलो साबं दशिा । 

अदत दिशषे समािार सागंतो आइका साबं दशिा ॥ १ ॥ 
सिध जि समुिायातें दिष्ट्िु सभेस बैसुि असे बोदलला साबं दशिा ॥ २ ॥ 
मोहिीिें तै्रलोमय म्हििू म्हटले साबंदशिा । माझे मोदहिी पापादस िश्य । म्हितो साबं िािा 
॥ ३ ॥ 

 
परमेश्वर : ऐक िारिा, दिष्ट्िुस इतका मोदहिी पापािा गिध अदसफया, अिश्य मोदहिी पाप घेऊि या 

म्हिा. आम्हीही सुंिर तपाि जोयवयािें पाप घेऊि येतो. कोि कोिास मोहदितो तें पाहंू 
म्हिउि सागं. 
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नारर्द : अिश्य सागंतो. आ्ा तसेंि कदरतों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि परमेश्वरािी आ्ा घेऊि दिष्ट्िु िशधिास येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  िंद्रशखेरािी आ्ा िक्रधरा सागंायाला मंियािें िारि मुिींद्र आला ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि परमेश्वरािी आ्ा घेऊि दिष्ट्िु िशधिास येत असता ंतििंतर कथा ऐदसजे. 

श्रीमन्नािारायि जगिाधार सभेदस येतादत म्हििु सम्तासं सािध करायास कंिुदकराय 
दििोदि येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  पट्टिाभ धरी अट्टहास करी । काठी घेउदि करी ॥ 

कंिुमयाला सभातंरी ॥ १ ॥ 
दिकटा बहुत करी । दिष्ट्िु ध्याि करी ॥ 
सकलासं िूदरकरी । सतंोषािे उड्ामारी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कंिकुी येऊि समा्तासं सािध केफयािंतर श्री मन्नारायि जगिाधार सकल 

अलंकार भदूषत होऊि संतोषें कपाि दिज सभा शोदभितं कराया कारिे येतादत पाहा. 
 
(श्लोक)  सजलजलिशामा सिध लोकादभरामा । सुपादिर गुि धामा शत्रु सघासु भीमा ॥ 

्िजि जलजसोमा शादंत मूर्मत हदरिामा ॥ सुलदलत गुि धामा िदंिता सािधभौमा ॥ 
 
(र्दरूऊ)  भजारे जिहो िेिादि िेि ॥ िंििािी घेऊि ऊटी ॥ 

िक्रपािी रत्ि मुकुटी ॥ मंिल््त मुखभर िीडी ॥ 
िदंिती िेि कोट्यािुकोटी ॥ १ ॥ 
अंगज भजु युगला ॥ अमूफय कौ्तुभ गळा ं॥ 
मंगलमय पतुळा ॥ चश्रगदरला पाहा डोला ं॥ २ ॥ 
कासे पीताबंर दपिळा ॥ क्तूदरिा कपाली दटला ॥ 
िास जिादस सकला ॥ आशा पुरिी िळेोिळेा ॥ ३ ॥ 
मकर कंुडल कािीं ॥ मिि जिक सारंगपािी ॥ 
अकलंक गुिखािी ॥ आपाढ गपाड िाहिी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु सभेस आफयािंतर कथा ऐसीजे. िारि येऊि दिष्ट्िूस िम्कार कदरतो 

पाहा. 
 
श्लोक : शातंाकारं भजुगश॰ ॥ 
 
णवष्ट्िु : आईक िारिा, अदत त्िरेिें सतंोषें कपाि आलास. दिशषे काय तो समािार सागं. 
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नारर्द : ्िादम, शकंरािे सभेस गेलो होतो. तेथें प्रसंग म्या केला जे तुमच्या जगन्समोदहिी पापास 
सिध जि िश्य होतील. म्हिोि म्या ं सादंगतलें  तें अइकूि परमेश्वरें मज आ्ा केली, जे 
दिष्ट्िूिें मोदहिी पाप दिशषे काय मी पात्र माहेि िरकड! अ्के मोहतील काय म्हिऊि 
परमेश्वरें सागं म्हिऊि आ्ा केली. ते सागंाया कारिें सतंोषें कपाि आलो. 

 
सूत्रधार : (येिेदरती िारिािे ििि अइकूि महादिष्ट्िु बोलतो पाहा). 
 
(र्दरूऊ)  मज िश्य िाही ते कोि पाहा िारिा ॥ 

सहज माझें सुंिर मोदहिी पाप सकलासं भलुिी म्हिे ॥ १ ॥ 
पाहेल त्यािे हरी िमि मजला जो पािादरल त्यास 
दिघरिीि िेह ्पशध करील त्यास ध्याि्थ बसिीि 
िेिमुिी माझे त्या गििेस िाही जाि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : आईका िारिा, अिश्य परमेश्वरास सुंिर तपाण्या जोयवयािे पाप घेऊि या म्हिािें. आम्ही 

ही मोदहिी पाप धपाि येतो. मग कौतुक पाहंू. 
 
नारर्द : ्िामी मज यकै िर दिफहा पादहजे. तुमिे जगन्समोदहिी पापास सिध जि िश्य होतील. तेव्हा 

मज मोहौि होय एसा िर दिधला पादहजे. 
 
णवष्ट्िु : अिश्य तसेि होईल. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिास आ्ा िेऊि दिष्ट्िु मोदहिी पाप धराियास दिजिासास िादलला पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : आिंि डोले गजगज िाले आिास भिुिास. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु दिज आिासास जाऊि अदखल जिाचस मि िश्य कपाि अदत सुंिर तपाि 

पाप धपाि, मोदहिी येते सािर आिंि कपाि. 
 
(र्दरूऊ) : कंिदलत आिंिे कपाि मंि मोदहिी ॥ 

िदंितादत सकल सकल सुरमुिीिृिंा ॥ १ ॥ 
सकल श्रृंगार कपादि सािर ॥ सरस ियि ॥ 
अकलंक सौंियध पाप अदखलमान्सया ॥ २ ॥ 
िंिि कपूधर क्तूदर ििूधिी िदूट घेऊदि ॥ 
इंिु ििि मंि हास मुख यफहास िीटी ॥ ३ ॥ 

 
(र्दरूऊ) : हदरिाक्षी येते पाहा ॥ 

हंसगदत िाले जगन्समोदहिी ॥ िोली जरी साडी िेसूदि ॥ 
संतोषी ते येते जगन्समोदहिी ॥ 
ििि िंद्रिे िरकुि युगुलें  जगन्समोदहिी ॥ 
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कदर मिि बाधा सिध मििशीलासे जगन्समोदहिी ॥ २ ॥ 
धर िदरत ल््मत ते ॥ िशधिीय पापािे जगन्समोदहिी ॥ 
पाहा हरीते सकल मि अद भतू गुिािें जगन्समोदहिी ॥ ३ ॥ 

 
(र्दरूऊ) : राजहंसगमिाते ॥ राजीि पत्रा िेत्रीते ॥ 

राज मुखी शोभताते रमामिी ते ॥ १ ॥ 
कल कंठी मृिुिि मी क्तूरी दतलक धपािी ॥ 
अदलकुल िीलििेी याबंुज पािी ॥ २ ॥ 
जरी िोली साडी िेसूिी जि ेबाजूबंध लेििूी ॥ 
िर कन्सयकामदि ििंिीय जिी ॥ ३ ॥ 
सािर श्रृंगार िािी ॥ सकल सौंियध खािी ॥ 
मोि अली करी राजगमिी ॥ मोरिािी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी पाप येता तपोििातंील ऋषीश्वर तपिया टाकूि मोदहिी बरोबरी येऊि 

मोदहिीसीं बल्ले (बोलले) पहा. 
 
(र्दरूऊ) : कमंडल माझें घे जगन्समोदहिी ॥ 

आता किककुिकंुभ धपंा िे जगन्समोदहिी ॥ १ ॥ 
मधुर िलें  घे गे जगन्समोदहिी ॥ 
तुझें अधरपािे कपंा िे जगन्समोदहिी ॥ २ ॥ 
जपमाला माझी हे घे गे जगन्समोदहिी ॥ 
मज झडकरी आचलगि िे जगन्समोदहिी ॥ ३ ॥ 
कृष्ट्िादजि मज हे घे गे जगन्समोदहिी ॥ 
कृपा कपािी गुह्य िाखिी जगन्समोदहिी ॥ ४ ॥ 
अजमार्मतत तप घे माझें जगन्समोदहिी ॥ 
आता ंअंगीकाय किा कपा जगन्समोदहिी ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीस पाषीश्वर पीदडतादत म्हिऊि, त्याच्या दृष्टीस अदृश्य झाली. ते पाहोि 

ऋषीश्वर येकास येक आचलगि िेऊि पर्परें झाडास आचलगि कपाि, मोदहिीस धंुदडत 
दिरतादत पाहा. 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी ि दिसता ं तपोििातंील पाषीश्वर धंुडुि कष्टी होऊि येकीकडें बदसलें  

तद्िंतर कथा हेसीजे. मोदहिी आफयािें िृत्तातं िारिािे जाििू परमेश्वरास सादंगतले. 
परमेश्वर आइकूि सुंिर तपाि जोयवयािे पाप घेऊि येतो पाहा. 

 
श्लोक : करीं दत्रश्रूल दपिाक डमपा धरी ॥ शदशकला सुशोभे जटािरीं ॥ 

उदट घेऊि अमूफय भषूि धरी ॥ आिंिे आदि िेि येतो शुभ करी ॥ 
 
(र्दरूऊ) : िेि येतो पाहा ॥ श्री महािेि येतो पाहा ॥ 
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सुंिर पाप घेऊि दत्रश्रलू हाती धपाि ॥ 
मंि आिंि कपाि दधदमदिकट तक घलागुं म्हििू ॥ १ ॥ 
गरल िील कंधर गज िमांबर सरस गुि सागर ॥ 
झिु झिु धि तरु घलागुं म्हिूि ॥ २ ॥ 
पाप संुिर पाहूि पादषपत्िी आफया मोहुि ॥ 
आपि हासूंि आदि िेिा दधदम दधदमदकट म्हििू ॥ ३ ॥ 
अंगरागा भ्मधारी अकलंक िंद्र कला जटाधारी ॥ 
तंुग ताडंि कदरतो दगट दकट्ट धलागुं म्हििू ॥ ४ ॥ 
 

(र्दरूऊ) : दशि येतो साबं दशि येतो ॥ 
दशि येतो सकल भतूदसधगिसिें घेऊि ॥ 
िाट्य कदरत िाग भषूि ॥ १ ॥ 
िालाल्यवि लोििािें भ्म केला मिि यािें ॥ 
काल तर्मजला िाम पािािें ॥ 
कादंक्षत िल िे कफयाि मूर्मतिें ॥ २ ॥ 
मोदहिीदस आदज मोहिीि मौििैसी ॥ 
इच््ा धपाि सहज आपली लीला कपाि ॥ 
सािंि मंि गदत कपाि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर येता ंतपोििातंील पाषीपत्िी आपलाले भतार टाकूि. परमेश्वरािें सुंिर 

पाप पाहोि, तिेक मि होऊि श्रृंगारलीला बोलतादत पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : सरसें चिबे िोन्सही शकंर उपहरतें ॥ 

करयुग घेऊि करी अंगीकार तंू ॥ १ ॥ 
मधुर चबब िल माझे अदंगकापादि ॥ 
सुिेहािें अदधक सुपादियािी पाल्व्हजे ॥ २ ॥ 
िल पत्र दजदकले त्यािेि किामय िारागंिा ॥ 
सलदलत ियािे सािर घेि ेम्हिूि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पाषीपत्िीिी िििे अइकूि परमेश्वर िारिासी बोलतो पहा. 
 
ईम्वर : आइक िािरा! हे ऋषी पत्िी म्हदिजे काइ? यादह आपलाले भतार टाकूि आम्हा माघें 

येऊि अमच्या सुंिर पापासी पाहूि ह्या िश्य झाफया. तसीि तसीि मोदहिीस िाखेिी 
तीसही ऐसि िश्य कदरतो. 

 
नारर्द : ्िादम मी दिभधय कपाि बोलतों. पाषी पत्िीस मोदहिीस समाि पहातो कीं काय? मोदहिीिे 

पाप पादहफया उपदर तुमिे धैयध कोठें जाईल कीं हें ि कळे. मज आ्ा दिधफयािें मोदहिी 
आली की िाही हे पाहूि येतो. 
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परमेश्वर : अिश्य जाििू ये बेगी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािी आ्ा घेऊि िारि मोदहिीपासी येतो पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : सार गाि गाऊं लागला ॥ सतंोषें िीिा िाजदिला ॥ 

िारि िगेी िादलला ॥ िि मोदहिी पहायाला ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येऊि मोदहिीसीं बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : आइका ्िामी. महेश्वर पूिोमत दरतीिें येऊि रम्य प्रिेशी बैसुि तुम्हास पाहूि ये म्हिूि 

मज पाठदिलें . या कदरता पाहाियास आलों. 
 
मोणहनी : अइक िारिा. आम्हास येिुि बहुत उसीर झाला. परमेश्वर कोठें आहे िाखेदि. 
 
नारर्द : उठा िला, परमेश्वर तेिे पाहा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे मोदहिीस परमेश्वरास िाखदिले. मोदहिी परमेश्वरास पाहूि िर्ममते पहा. 
 
(र्दरूऊ) : मुखे िंद्रा चजदकले ॥ जटािरी सुख करी सिध जिादस ॥ 

पाहा िारिा श्रुमोियािे कपूधरादद्रिरी ॥ १ ॥ 
सुंिर यािे पाप पाहूि सुंिरपिािा गिध टाकूि 
कंिपध अंगीकादरलें  अिंगपिे पाहा िारिा 
काय ििुध यािे गुि सकल िरािर मोहुि 
सौंियध पापादधकािें ॥ दृियािें पाहा िारिा ॥ 
अदत सािर आिंिे खुिें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे ििि अइकूि िारि बोलतो पाहा 
 
नारर्द : परमेश्वरािें ििधि कोिाच्यािें ििधिले? त्यािे तत्ि तुम्हासि कलेल. आिखीस काय 

प्राप्ती आहे? तुम्ही म्हिूि इखकें  िाचिलें . हे ऐकूि मी धन्सय झालो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे ििि अइकुि, मोदहिी अपलें  दिज पाप दिस पाि परमेश्वरािें सुंिर 

पापास पाहूि तिेक मि होऊि दिरहाि्था अदभियते पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : जन्सम व्यथध यािे संगा िािूि ॥ श्री कदरकंुभािे गपािा हारी ॥ 

किक कलशापरी सरस येऊि िोदह करी । सािर ्ति ि धरी तारी ॥ १ ॥ 
अमूफय मादिमय आरमत सार ॥ 
अमृताहूि मधुर कामळ धरी िंतािरी ॥ 
गोडीिे क्षतम करी तदर ॥ २ ॥ 
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सुंिर किकालदतकाहुि शोभे िेह तटीि समाि । 
इंिु घर हें सौंियध इ्ुि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे ििि आदयकूि िारि बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : तुम्ही काय बोलता ते अइकुि मज आियध िाटतें. तुम्ही मजदस प्रदत्ा केली की क्षिभर 

मोदहिी पाप धपाि अपले मायेिें सौंियािे परमेश्वरास क्षिामध्यें मोहिीि. अइदश प्रदत्ा 
कपाि येथें आला.ं इतमयात तें दिसपाि परमेश्वरास मोह व्हािा, तें येकीकडे राहूि तुम्ही 
त्यास मोदहलें  भेडसािायास आलो ता ंआपिि भ्याला, हा न्सयाय आता येथें झाला हें मोठें 
कौतुक आहें. 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे ििि अइकुि मोदहिी िारिासी बोलते पहा. 
 
मोणहनी : आइक िारिा. अम्ही सहज सौंियध पाहोि िर्मिलें  इतकें ि. परंतु आम्ही त्यास मोदहलें  काय 

तुझे मि पहायास बोल्लें. तें सत्य मािूि भ्रमलास काय? परमेश्वर मज पाहेल तेव्हा ं तुझी 
भ्रादंत जाईल. 

 
नारर्द : हे ििििापफय परमेश्वर िूर अ्ता ं बरें दि्तें. समीप आफया उपदर जे अि्था आहे ते 

कल्लीि आहे. तथादप तुम्ही बोलता, म्हिोि मान्सय कदरतो. तुम्ही क्षिभरी येथें बसा. मी 
परमेश्वरा समीप जाऊि तुम्ही आलातं, तें िृत्तातं सागंिू तुमिी परमेश्वरािी भेदट कदरतो. 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी िारि बोलत अ्ता पाषीश्वर पूिोमत दरतीिे येऊि बोलतादत पाहा. 
 
रूषी : मोदहिी कोठे रे? 
 
मोणहनी : आइक िारिा. हे पाषीश्वर मोहुि आले आहेत. यािंा मोह िूचर होयसा कदर. 
 
नारर्द : अिश्य तुमिी आ्ा. या ऋषीश्वराच्या दस्रया परमेश्वरास मोहुि येथें आफया आहेत. त्या ं

पासी यासं िेऊि सोदडतो. याचं्या िेत्रासं याचं्या दस्रया तुम्हापेक्षाही सुंिरसा दिसेल, हे 
आपफया बाइफयासं घेऊि जादत ऐसा िर द्या. 

 
मोणहनी : अिश्य तसेंि होईल. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिी आ्ा घेऊि िारि ऋषीश्वरासंी बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : अगा पाषीश्वर हो तुम्ही ये येके मोदहिीस इतके जि मोहुि आहा, हे कोिािे िाटें येऊि 

पािते. व्यथध ईिी आशा धपाि कशास आहात? तुम्हास प्रदत मिुष्ट्यास येकेक मोदहिी 
पेक्षाही सुंिर मी िेतो, मज बरोबर या. 
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णरषु : आइका िारिा. अिश्य याहूि काय पादहजे आमिी आशा पूर्मत होयदस करा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिी आ्ा घेऊि मुिीश्वरासं सिें घेऊि िारि परमेश्वरा समीप येतो पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : िारि िालला िागभषूि िशधिादस साऱ्या पाषीश्वरादंस. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि परमेश्वरासमीप गेफयािंतर मोदहिीिें परमेश्वरास सािर पाहूि तिेक 

अंतःकरि होउि मिि बाधेस िश्य होऊि दिराहाि्था अदभियातें पाहT. 
 
(र्दरू॰) : मि माझें मोह सागरीं मयवि जालें  ये अिसरी ॥ 

िि कोिें उिारी ॥ बर िािादििा माझें ॥ 
कामिाि पीडा कदर काय कपंा मी दबिारी ॥ 
सोमदकरि तापकारी ॥ सोसूं दकती िारंिारी ॥ २ ॥ 
गराला दमदश्रत आला गर्मित होऊि मलयािील ॥ 
सरस दिल येक िळेासं मी धायविीहूि अदधक झाला ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि आफया अगोधर पाषी पत्िी परमेश्वरासमीप जाऊि श्रृंगार लीला बोलतादत 

पाहा. 
 
(र्दरू॰) : िदंिते तुझे पाय साबंदशिा रह्य िर िक्षि भादर रमया ये साबंदशिा ॥ १ ॥ 

कपूधर गौर िेहािे साबंदशिा । मज कपािा कपाि आचलगि िे साबंदशिा ॥ २ ॥ 
मधुर ििि माझें आइक साबंदशिा । तुजे अधरपाि िे आता ंसाबंदशिा ॥ ३ ॥ 
दपिाक धदरतोस त्या करािें साबंदशिा । माझे पीि्ति धदर तंू आता साबंदशिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दरदष पत्िीिी िििें आइकूि परमेश्वर बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू॰) : परकीया तुम्ही होऊि परिश्या । िरभमध िव्हेसा जि िामागंीं मि ॥ १ ॥ 

परात्पर तुज जाििू परमेश्वर तूज िश्य होऊि सरस संग इच््ूि सार आलं जि ॥ 
मुिीस कलफया ंकोप कदरतीला । मुहुमुधहु तुम्हास मादरतील जि व्यथध पूजीती कदरतील ॥ 
जि चिदिले चििोत जपशील मादरफया ंमारोत ॥ 
तन् मि इ्ूि द्यािा ॥ तत्िें कपाि असतो ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दरदष पत्िी परमेश्वर बोलत असता ंिारि येऊि परमेश्वरासी बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : आइका ्िामी मज मोदहिीसमीप पाठउि तुम्ही या ऋदष पत्िीसी सरस सल्लाप काय 

कदरता. 
 
परमेश्वर : िारिा आम्ही सरसल्लाप कदरत िाही यास तंू समजाऊि िाटे लादि. 
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नारर्द : अिश्य ्िामीिी आ्ा. अगोधरीि उपाय कपाि याचं्या भतारास बराबरी आदिलें  आहे. 
याच्या िेत्रास यािें भतार तुम्हा पेक्षाही सुंिरसे दिसेत ऐसा िर द्या. 

 
परमेश्वर : अिश्य तसेि होईल. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािी आ्ा घेऊि िारि पाषी पत्िीसी बोलतो पाहा. 
 
नारर्द : आईका पाषी पत्िी हो तुम्ही या येकाशी इतमया जिी मोहूि पल काय तुम्हास प्रत्येक 

येगलालेयाहूि सुंिर मी िेतों िला. 
 
रुषी पत्नी : अिश्य द्या. 
 
नारर्द : अहो पाषीश्वर हो तुम्हा अ्िऱ्यासं मोदहिी पािली की तुम्ही दिज आिासास िला. 
सूत्रधार : येिेदरती ऋषीस पादष पत्िीस िारिे पर्परें िशधि केलें  तेव्हा परमेश्वरािे िर प्रभािें कपाि 

दरषाच्या दृष्टीस मोदहिी पेक्षाही अपफया दस्रया सुंिर दिसों लागफया ंऋषी पत्िीच्या दृष्टीस 
आपले भतार परमेश्वराहूि सुंिर दिसों लागले. तें पाहूि पर्पर मोहुि आपले दिज 
आिासास गेफयािंतर कथा ऐसीजे िारि येऊि परमेश्वरासीं बोलतो पाहा. 

 
नारर्द : ्िामीिे आ्ेप्रमािें ऋषीस पाषी पत्िींस भेदट कपाि िाटे लादिलें . 
 
परमेश्वर : आइका िारिा त्यासं िाटे लादिलें  बरें केलें . तंू मोदहिीस पाहायास गेला होतास की 

मोदहिी कोठें आहे िाखेदि. 
 
नारर्द : उठा िला मोदहिी ते ते गे पाहा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिें मोदहिीस िाखदिलें  तीस पाहूि परमेश्वर िर्मितो पाहा. 
 
(र्दरू॰) : काय ििूध इिें पाप सुंिर । 

काय ििूध ईिे काम जिक पाप िेय सिध जिदधक मिोल्लास ॥ १ ॥ 
िंद्र उिय पाल ईिे मुख िदं्र पाहूि लाजला सादं्र । 
कलंक पाप जाििु या पाले समय केश िुर्मििी लपाले पाहा िारिा ॥ २ ॥ 
िील दिभीत केश सािर पाहूि दिरजिुतिु कोपे । 
आदल सिध लपालीसशीदखत आिी घे उरले ते दिरतादत ििातं ॥ ३ ॥ 
पाहूि ईिे िेत्र सभयें जइ पकं लपाली शत पत्रें आहो आियध पाहा । 
अद्यादप हरीि अगदित दिरताते पलाले कदर कंुभ ्थदल ्ति पाहूि कदर ॥ 
बहु तृि घाली सरदसपाह रोषें सभयें दिकास पािले साम्य ि पाहती ॥ 
हेम कलशिकोचर ॥ ५ ॥ 
तिुकदट सुंिर पाहूि िेत्र तपािीिे हदरिारें मदि भय 
मािुिी दगदर गुहातंदर मंि मंि संिार कदर केसरी ॥ ६ ॥ 
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मंि गदत ईिी पाहूि लादजले ते मिगज हंस जि 
सुंिर मधुर गाि भयािें सु्िरा कोदकलािे गले काले झाले ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरा मोदहिीस पाहूि ििुधि दिरहाि्था अधीक होऊि मग त्या िारिादस 

बोलतो पाहा ॥ 
 
(र्दरू॰) : यािे तत्ि सागं तंू मज िारिा इंिु चकिा अरचिि । 

चकिा मुखर िृिं चकिा मुख िदं्र हे ि कले आम्हा ॥ १ ॥ 
कमला चकिा अदत दिमला मीि चकिा कुसुम शर िाि चकिा अमल िेत्र ईिे ॥ २ ॥ 
किक कलश चकिा अिध कुसुम गछ्् घि कमल कोशा कीं ्ति युग 

सुशोभते ॥ ३ ॥ 
िपला चकिा अदत िपलिार चकिा तपले हेमकािंीकी अपपाप िादर रत्ि ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे पाप पाहुि परमेश्वर मागुती िारिास बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू॰) : िाहीतर जन्सम व्यथध ईिीि िारिा । 

सरस तीक्ष्ि िगिाही ईिे िगिादह असफयािंें साथधक ईिे कुि ग्रहि ॥ 
करयु हृियईिे आचलगुि कादंक्षत सुख पािािें ॥ १ ॥ 
मादिमय दिभ िंतािे साथधक मधुर धचर क्षत करि । 
आदिघे िोष्ठािें िुंबि िेऊि अमृतपाि करिे ॥ २ ॥ 
सरस सल्लाप ईशी करािसेा हृियी रमािें । 
िर िेह जन्सम सिल जि िदेिर सुख भोगाि े॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी मातया जगदत दिस्ता ंपरमेश्वर मागुती िारिासी बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू॰) : तन्समय मज दिसतें पाहा िारिा ििी सिधत्र ते दिसे िरतें पाहता ंते दिसे । 

जिी सिधत्र ते दिसे जगन्समोदहिी सत्यसे ॥ १ ॥ 
िंिला िाले ते िल िपल सुिंर ते बोल बोल संिर रदहत िरािर । 
केलें  सिध किी िायवद्वाचर चबबले ॥ २ ॥ 
या मिादस भ्रादंत असे ईिे तत्ि कसे असे । 
काम बाि पादडतसे काय कपंा ते िाखदि आम्हादस ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी लता मंठपास गेली ते पाहूि मागुती परमेश्वर िारिादस बोलतों पाहा. 
 
र्दरू : हे येकाियध पाहा हो ॥ यािें तत्ि सागं तंू मज िारिा ॥ 

सरस ्ति तीिे पाहूि सािर धरीि म्हतों तो िर घिमंडदल िीजेसादरखे । 
िर युिदत पाहत ि दिसे ॥ १ ॥ 
अधर तीिे सुंिर पाहूि मधुरपाि कदरि म्हतों तों सुख ्िप्िी । 
सामौज्य केले सादरखें सुख बोदधतसें दिसे ॥ २ ॥ 
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सुंिर िारी मी हें पाहूि सुख भोगीि म्हितों तों । 
पींिु अरसा तेक रादत्र पादहलें  इद््े दििसा दिसे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे पाप पाहुि िश्य होऊि दिरहाि्था अदधक होउि परमेश्वर पक्ष्यासं 

पुसतो पहा. 
 
(र्दरू॰ ) : कोदकल कुल हो मोदहिीस तुम्हीं पादहलें  सागंा ॥ 

श्री कर िंिि हो िारी मदि तुम्ही कोठें पाली सागंा ॥ १ ॥ 
मधुर ही सारस िेत्री तुम्ही मज कोठें सागंा 
मधुमास मालती युिती रत्ि कोठें सागंा ॥ २ ॥ 
सािर पुसतो श्रकु हो सुंिर कोठें सत्िर साग ्िाि आंगे्रहो ॥ 
तरुिी मदि कोटें ्ि बदुद्धिें सागंा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर पक्षासं िृक्षासं पुसत मोदहिीस पुसत जात असता ं दतकडूि मोदहिी 

परमेश्वरास ि िेखता ंपक्ष्यास सरकुि पुसते पाहा. 
 
(र्दरू॰) : दकती धीर धपा मी आता सागंा पक्षी हो । 

अदत यािरें िेऊि अचलगि िेईल केव्हा ं॥ 
तासा सागंरे शकुि सतंोषािें िया कपाि । 
सिे येथे येऊि सािर सरस बोलेल कें व्हा ं॥ १ ॥ 
क्षि येक युग समािजातसे मज मि मोदहलें  त्यािें सागं भारद्वाजा । 
सिय येथें येऊि सरस ्ति धरील केव्हा ॥ २ ॥ 
दिरह बाधा मज सागं त्यास जाउदि तुम्ही दिििा । 
अदत याधार िा धसे शुक सादरका हो ॥ 
कपािा कपाजा मज िरी कातें इतके केव्हा ंरमयासें । 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर दतकडूि पदक्ष िृक्षासं पुसत येत अ्ता ंइकडूि मोदहिी परमेश्वरास ि 

िेखता ंपक्ष्यासं पुसत्ता ंपरमेश्वर मोदहिीस पाहूि बोलतो पाहा. 
 
(र्दरूक) : बेगीिें ये म्हिे काय तंू बोल ि बोलसी ॥ 

आता ंये बेगी म्हिे हासूंि दििोिाि कदरसी ॥ १ ॥ 
पासलीस कायीगे मजसी पाप संुिरी । 
असी अपराध केला तो आदज सागं सुंिरी ॥ २ ॥ 
अंगीकार माझा कपाि आिर ये म्हिे । 
माझें तंुगा्ति आचलगुि तंू रम आपिें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािे ििि अदयकूि मोदहिी बोलते पाहा. 
 
(र्दरूक) : िेि िेि मी धन्सय झालों िीिािाथा । 
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मजला पािलासे याहूि संतोष पार आता ॥ १ ॥ 
दिदमष येक तुजदिि ि रहे दिगम िदे्या । 
सिधिा अमल हृयीं येकातं करिी रमि तुजसी ।३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी परमेश्वर सरस सल्लाप कदरतादत पाहा. 
 
(र्दरूक) : कंिुक ्ति धपंा िे कर युगािें । कंिुक ्ति धदर तंू आता ं॥ 

करिेंिें अधरपाि िे तंु मज । अधरपाि हे गैघे मज अदत आिरािें ॥ 
मधुर िििें ये म्हििु मज िे गाढ आचलगि । 
आचलगि आता ंतंू घे अन्सय कायधस्ािे । 
िाल िगेी रमये जाऊं िदं्रशखेर मेपािदर ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : येंिेदरती मोदहिी परमेश्वर सम्मत होऊि मेपािदर क्रीडा करासा िादलली पाहा. 
 
(र्दरूऊ) : सािर क्रीडा करिें सम्मत िोघें होऊि ॥ 

आिरें िादलले सतंोषािें मोदहिी शकंर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी शकंर क्रीडेस गेफयािंतर कथा ऐसीजे िारि आपि चिदतले कायध झालें  

म्हिोि इदं्रादि िेितासं सतंोष सागंायास येतो पहा. 
 
(र्दरूऊ) : इंद्रादि िेितासं इद्लें  कायध झालें  सागंायास िारि मंि येतो पहा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि गेफयािंतर परमेश्वर मोदहिी अिेकाल क्रीडा करता ंकथा ऐसीजे. मोदहिी 

गहार होऊि पुत्रोत्पदत्त झाफयािंतर लें कपा घेउि बालातंीि येते पाहा. 
 
(र्दरू॰) : बाल हाती घेऊि िाळीं पट्ट बाधुंि पाला चिबािे घेऊि । 

बालादंति आली सतंोषािें ॥ १ ॥ 
हलेि सिागा लाऊि हषध सिध रक्षा बाधूंि । 
दतलक काजल कालें  लाऊि िेह धिलाली िडेें घेऊि ॥ २ ॥ 
हीरिीं काकंिें लेऊि दहरिी साडी िोली लेऊि । 
दसरसा ंसटिी िेिी िेिीस बिुंि सीघ्र आली िाम करिा कारिें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पुत्रास हदरहर िामें िाम करि करायास इदं्रादि िेि पाषी गिें येतादत पाहा. 
 
(र्दरू॰) : इंद्र ब्रम्हदि िेि इंिु सूयाल्यवि सहीत सादं्र । 

अदखल िेि गि सतंोषें आले िाम करिा कारिें । 
हदरहर पुत्रोत्सि पाहाया कारिें अदत आिरािें ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती हदरहर पुत्र िामकरि केलें  तें पाहोि सकल िेि पाषीश्वर िारि चकन्नर चकपपुासें 
मंगलें  मंगलें  गाइली. 

ऐसी मंगलं । जय जय शकंर श्रूल पाि ते ॥ 
जय जय संुिर जगन्समोदहिी ते । जय जय िदं्र मौदलते 
जय जय मंगल कर मरू्मत ते ॥ १ ॥ 
जय जयिेिता सािध भौमाते । जय जय जगिािास िदरता ते ॥ 
जय जय दत्रपुरादजत धीगाते । जय जय ििेोद्धरते ॥ २ ॥ 
जय जय भोंसले कुल शाहािेिाते । जय जय धिुज जीताते ॥ 
जय जय काल संहार ते । जय जया िशमुख शमिाते ॥ ३ ॥ 
जय जय हदरहर िाम ते । जय जय अभेि पापाते ॥ 
जय जय अिादि ब्रम्हाते । जय जया शाश्वत जोदत ते ॥ ४ ॥ 
जय जया जगन्नाटक सूत्रधाराते । जय जय सिातयादमते ॥ 
जय जय आिंि कंि ते । जय जया अदखल श्रेष्ठ ते ॥ 
इदत श्री हदरहर दिलास िाटकं संपूिध म्तु ॥ 
 

७. मृत्युांजय णचरांजीव 
 

या िाटकािी प्रत तेलगू दलपीत दलदहलेली आहे. यािे कथािक भकंुृड ऋषी ि त्यािंी पत्िी 
मरुद्वती यािंा शकंराच्या कृपेिे पुत्र झाला. त्यािे िाि माकंडेय ठेिले. भकंुृडी ऋषी शकंर भमत होते. 
मुलगा अफपायुषी आहे हे जाििू ते तपिया करीत होते. माकंडेयाला सोळाि े िषध लागताि मातादपता 
व्याकुळ झाले. तेव्हा माकंडेय त्यािंी आ्ा घेऊि दशििशधिाला गेला. शहाजी महाराज ्ितः शकंरभमत 
होते. त्यािंी भारतातील साऱ्या दशिके्षत्रािें ्तोत्र माकंडेयाच्या तोंडी घातले आहे. काशी दिश्वेश्वर, 
केिारिाथ, त्र्यंबकेश्वर, अरुिािलेश, दििंबरेश, पशुपदतिाथ, मीिाक्षी सुंिरेश्वर, बृहिीश्वर, त्यागेश 
(भोंसल शाहेंद्र िेिता) इत्यािी मदंिरातं दशििशधि घेऊि माकंडेय दशि्िपाप झाला. त्यामुळे यमचककर 
त्यािी मृत्यूिी िळे आलेली असूि ्पशध ि करता दभऊि पळूि गेले. िंतर यमराज गिािे येतो. परंतु शकंर 
भमत रक्षिासाठी यमािा संहार करिार तोि भदूमिेिी चशि्तुती कपाि यमाला प्राििाि िेिदिते. 

 
दशिभमतीिा मदहमा गािारे हे भल्मतप्रधाि िाटक आहे, भकंुृड ऋषी ि मरुद्वती पुत्र मृत्यूच्या भयािे 

पीडलेली हा करुि रसात्मक प्रसंग, यमचककर काळ्या िषेात राक्षसी हािभाि करीत प्रिशे करतात तो 
भयािक, दशिचलगातूि शकंर प्रकट होतो तो अद भतू रस ि शिेटी सिध िेि, ऋदषगि, मािि ‘मंगळं’ 
गातात तो शातंरस अशी या िाटकािी दिदिध रसात्मक रििा आहे. 

 
ही कथा पद्मपुराि (३३) अल्यविपुराि (२०·१०) दिष्ट्िुपुराि (११०·३) िारि पुराि (१·४) भागित 

(४·१) मत््यपुराि (१८५·२०) आढळते. 
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श्रीगिेशाय िमः ॥ गुपापूिािंिाय िमः ॥ महाराष्ट्रं ॥ मृत्यजूय िीरंजीि िाटकं दलख्यते ॥ 
तिािौ मंगळा िरिं ॥ तोडेंम् ॥ िाटरागं ॥ झपें ताळं ॥ 
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जय पािधदत रमि ॥ जय पन्नागा भरि जय सुरािंत िरि ॥ 
जय िीि तरि ॥ जय अदखळिुत िरि ॥ जय अिंगा हरि ॥ 
जय असुर सहरि ॥ जय डदरत शमिा ॥ १ ॥ 
जय रदि शदशिेत्र ॥ जय राज राज दमत्र ॥ 
जय िाम पदित्र ॥ जय सुिादरत्र ॥ 
जय मुदिकृत ्तोत्र ॥ जय कपूधर गात्र ॥ 
जय सिािस गोत्र ॥ जय सुिंर िक्रा ॥ २ ॥ 
जय िारिादिगेय जय भमत दिधेय ॥ 
जय दगदरज अद्धध काय ॥ जय अमर राया ॥ ३ ॥ 
जय शदमत हदरमाय ॥ जय शुभोत्कषध धेय ॥ 
जय भिािी सहाय ॥ जय िमः दशिाया जय जया ॥ ४ ॥ 

 
(मांगळां) : महालक्ष्मी िळ्ळभाय मंगळं ॥ जय महिीय िदरताय मंगळं ॥ धृ ॥ 

राजीि लोििाय ॥ राकें डु िििाय आदज दजत िैत्याय मंगळं ॥ १ ॥ 
शरिागत रक्षाय ॥ शदमतादर पक्षाय ॥ 
कपािो दे्रक दित्माय मंगळं ॥ २ ॥ 
सुरमुदि िदंिताय ॥ सुिादरतैक गम्याय ॥ 
पदरहृत िुदरताय मंगळं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाट्यारंभ कपाि मृत्युंजय िीरंजीि िाटक दिर्मिघ्िाकरिे इष्ट िेिता प्राथधिा 

कदरतों पहा. 
 
(श्लोक) : िदंितो मी एक िंतािे पाये ॥ अिेक िंत तो मज सहाय ॥ 

हदरतसे सिध दिघ्िउपाय, िया कदरतो मजिदर गिराये ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफया िंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
(श्लोक) : दिश्व ििें जििी सर्िती िीिा पु्तकें  धरी िोचह हातीं ॥ 

िदंितो दतिें िरि घ्यािातें ॥ िया करीते मजिदर या जिातें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
(श्लोक) : िदंितों महद िाभतु िैिता ॥ अद्धधतिु श्री पुरुषाथध सयुंता ॥ 

एक पाश्वध व्याघ्र िमान्सय किकाबंरा िाम पाश्वध िीळकेश सव्य जटाभरा ॥ 
 
श्लोक : सािंि दगदर जायुमता सल््मत दप्रय भाषिा ॥ 

दशिः करोतु कफयािं ॥ िदं्राद्धध कृत शखेराः ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािें ्तोत्र केफयािंतर महा दिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरता पहा. 
 
(श्लोक) : िमो िैिैक िदे्याय अििी उद्धरिायि। आपिाम पहता िासुिेिाय मंगळं ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सकळ िेितािंी प्राथधिा कपाि मृत्युजंय दिरंजीि िाटकातं भमतें दिजभमतीकूिे 

िामयाधुंयाथध पुष्टी कारिे प्राथधिा केली असता ं तद्िंतर दिघ्िराज िाट्यरंगी संतोषेकूि 
िृत्य कदरतो पहा. 

 
(र्दरूऊ) : मातृका. राग पाडी । 

आदि ताळ संतोषे िृत्य करी ॥ शमोदि दिश्वसारी 
िंदतमुख आळा िेि ििुज सहंारी ॥ १ ॥ 
चसिूर माथयािरी ॥ शदशकळा शोभेिरी 
मंिामाि धारक पोळीं ॥ मधुकर हरी ॥ २ ॥ 
पाशाकुंश पपाश धारी पाप सखं्या सकळ हरी 
मूदषक िाहि मोिक करीं ॥ ३ ॥ 
सिधिा िया करी ॥ सपध शोभे िोंिािदर ॥ 
पािधदत दशिसुत पहा रंगातदर ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : अहो भागित हो. दिघ्िेश्वर आला कीं. पूजा करायाला. अच्चधकास बोलािा. 
 
प्रत्यु॰ : अिश्य बोलादितों. 
 
सूत्रधार : अरे कोि आहे रे! अिधक पूजा करायाला येरे. 
 
अचफक : काहंी बोलादिता हे गे आलों. 
 
सूत्रधार : अरे िडे्ा दिश्िेश्वर येऊि िार उदसर जाला चक लौकदर ्िाि कपाि पूजा कदररे. 
 
पूजारी : ्िाि कपाि आलों म्हिुिि िेिास दसऊि पूजा कदरतों. 
 
सूत्रधार : अरे िडे झिी. ्िाि संध्या केली िसता ं्िाि केळे म्हितोस. केव्हा ्िाि केळेरे. 
 
अचफक : रात्रीं गोचििाच्या घरास गेलों होतों दतसीं उपदर सुरत कदरता ंदतच्या आंगास घाम आला. 

त्या घामािें माझें आंग असकें  असकें  दभजले. तेव्हािं ्िाि जालें . आता ंया दहिामध्यें कोि 
आंघोदळ कदरतो. या ििीिे ्िािा पदरस तें ्िाि दिशषे हें मिुष्ट्य दिमाि हें ब्रह्मयािें 
दिमाि त्या साटीं तेथेंि ्िाि कपाि आलों. 

 
सूत्रधार : बरें पूजा कदररे. 
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पूजा : घ्यायादम आळाहयादम आसिं समपधयादम ्िािं समपधयादम िस्त् ं गंधं अक्षता पुष्ट्पादि 
समपधयादम. पुष्ट्पािंतर शष्ट्पं. 

 
सूत्रधार : अरे मूखा शष्ट्प म्हदिजे काय रे. 
 
अचफक : ठाऊकें  िाही. शष्ट्पं बाळ तृि घासं. म्हििू दिघंटा मधें आहें की शष्ट्पं म्हटळे तदर िूिांिे 

िाि. तुम्ही गिेशाळा िूिा िाहता कीं िाहीं मीं शष्ट्पें िाहतों. 
 
सूत्रधार : बरें जारे िडे्ा. दिघ्िेश्वराय िमः. िैिदे्य समपधयादम. िैिदे्य ंदतिेदि. 
 
सूत्रधार : काय रे िैिदे्य खातोस. 
 
अचफक : मी िेिािा दिज भमत. िेि केळे खातो काय िाही कीं त्यासाठीं िेिास हात मला भात. त्या 

साठीं खातों ऐसें पार पत्य केले तदर आम्ही पूजा करीत िाही. आम्ही जाऊि पंतास 
सागंतो. 

 
सूत्रधार : अरे असें झाळें  तदर तुजिदर पार पत्त्य करीत िाही तू जारे, जयजय िेि िेिोत्तमा िेिता 

सािध भौमा. िृत्त गीत िाद्य मिधारय. 
 
अचफक : पूजा जाली आम्ही घरास जातों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वर येऊि. सकळ दिघ्िे दििारि कपाि गेफयािंतर मतृ्युंजय दिरंजीि 

िाटकातं प्रथम पात्र प्रिशे ऐसा जो मृकंुड महामुिीश्वर अपिास तप करायास उत्तम रम्य 
्थळ पाहूि या म्हििू दशष्ट्यास पाठदिले असता ंया कदरता ंयेतो पाहा. 

 
(र्दरूऊ) : (मातृका. काबंी राग. अटताळ) 

दिभदूत आदंग लाऊि दिभ ूदशि ्मरि कपाि ॥ 
शुभ्र पाद्राक्ष माळ धपाि सुमदत आळा हासुंि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐका हो भागित हो आम्ही िाट्य कदरतों ये रंग भमूीत हा कोि कीं मध्यें येऊि उभा 

रादहला हे. यास पुसा. 
 
प्रत्यु॰ : अिश्य तैसेि पुसतो. 
 
सूत्रधार : अरे अरे. तंू कोि रे. 
 
सुमणत : तंू कोि रे पुसायास. 
 
सूत्रधार : अरे बाबा आम्ही िाट्य कदरतों त्या ्थळास तंू कोि यायास या कदरता ंपूसतों. 
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सूमणत : मी मृगंृड महा मुिीश्वरािा दशष्ट्य. माझे िाम सुमदत. आमच्या गुपािे आपिास तप करायास 

उत्तम ्थळ पाहूि या म्हििू पाठदिले या कदरतािं मी आलों. 
 
सूत्रधार : बरें बाबा तसेंि ्थळ पाहूि जाऊि सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड महामुिीश्वयािा दशष्ट्य सुमदत येऊि उत्तम ्थळ पाहोि मृगंुड 

महामुिीश्वरास जाऊि सागंीतले तें ितधमाि आयकोि मृकंुड महामुिीश्वर पत्िीस सह 
तपोििास पहा. 

 
(र्दरूऊ) : (मातृका. रागं. अटताळ) 

जटा मुगुट धपाि जलजादझसह मौदि अपि कचट व्याघ्र िमध धपाि कमिीय मृकंुड 
आळा सतंोषािें ॥ 
कमंडलु घेऊि करीं िंड धपाि अमळ रुद्राक्ष माळा घालूि अदखळागंी दिभदूत लाििू ॥ 

 
सुमणत : ्िामी ्थळ पाहूि आळों हें उत्तम ्थळ तप करायास. येथेि तप करा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड महामुिीश्वर पत्िी सहीत येऊि तपिया करीत असता ं तििंतर कथा 

ऐसीजे. मृकंुड महामुिीश्वरािी बाइल मपाद्धदतिे आपिास संताि िाही म्हिूि मिातं 
मलेश िाटूि मृकंुड महामुिीश्वरास पाहूि बोलते पहा. 

 
(र्दरूऊ) ॥ मातृका ॥ रागं ॥ आदि ताळ ॥ 

कातंा जन्सम कशास रोका ्िामी कातंा जन्सम कशास ॥ 
संतािादहि जन्सम व्यथध सतत दपतु ऋि ग्र्त । सतंाप पािते मािस 

कातंा॰ ॥ 
मळदळप्त शरीरािे ममतेिे येऊि माते ्तन्सय िे म्हिुि बळें पाठीिदर पडूि 
बगलेतुि डोई घालुि बळें ्तन्सय पाि दिळहा िीि ॥ १ ॥ 
क्षिभदर रागंते क्षिामध्ये अठकळते क्षिभदर रोिि कदरते क्षि । 
ते खि खि हासंते । क्षि बोबडें बोळते । क्षि साबंाळुि खेळदिता ं॥ 

कातंा ॥ २ ॥ 
पाईं घागऱ्या िाळे पिकें  सदर िाघिखें गळा ंबाहु शभेे तोळबंि ताईत । 
डोईस मोदतयािी टोपी ॥ डोळा ंकाजळा कािी कुडमया बाळ्या ॥ 
आई म्हििु अळंकार ि कदरता ं॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलोि मपाद्वतीिें अंतःकरिास परम मलेश िाटतादत म्हििु ि साहता ं। मागतीं 

बोळते पहा. 
 
(र्दरूऊ) ॥ मातृका ॥ मोसमायगिि े॥ रागं आहदर आदि ताळ ॥ 

असूि िळ काय । दस्र पुरुष असूदि िळ काय ॥ 
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असूि िळ काय अििीिदर ॥ भासुर पुत्र असळ्यािािंिु ॥ 
सुमरदहता मालदतपदर शुकर ििापरी । 
कमळरदहत सरोिरापरी कमळ िदेर रदहत रात्री परी ॥ १ ॥ 
िळरदहत ििरुहापचर प्रािरदहत िेहापरी जळरदहत । 
िर ििीपरी ज्िाळ शोदभत िीप रदहत घरापरीं ॥ २ ॥ 
घि मदिरदहत हारा पचर । घि रदहत जिापदर दििकर पादि 
रदहत दििसा पदर ॥ दिव्य सतंािरदहत जगदत िदर 
असोि िळ काय ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोदलली मपाद्वतीिें ििि आयकोि मृकंुड महामुिी पत्िीसीं बोलतो पहा. 
 
(र्दरूऊ) ॥ मातृका ॥ (ळेमातमामौिा गोपाळु) रागं अटताळ ॥ 

संताि रदहत जन्सम व्यथध म्हििु त्िा ंम्हतळें । 
सत्य तें मािळें सतंािा परीस सता ंिेऊि सतंोष ॥ 
संतास िळ जन्समास सतत असे ॥ तपोिि दिरळ्यािे िळ । 
धमािरिािे िळ, महािाि केळ्यािें िळ, ्िाि संध्या केळ्यािे िळ, 
तिय असिे ििेाध्ययि कपाि दिदित्र ्ाि संपािूि, दिदिध य् कपाि, 
मोह िेिता प्राथुधि योग साक्षात्कार पाहोि, मुख्य संताि पाििें ॥ 

िंद्र िििे ॥ २ ॥ 
 
मरू॰ : ऐका ्िामी ये गोष्टीिी तुम्हास चिता आहे. मजही परम मलेश िाटतादत. यास काय उपाय 

करािा सागंा ्िामी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मपाद्वतीिे ििि आयकोि मृकंुड महामुिीश्वर बोलतो पहा. 
 
र्दरूऊ  ॥ मातृका ॥ रागं ॥ आदि ताळ ॥ 

शरि जाऊं दशिास तो सतंाि िेइल आम्हास । 
ऐकें  दप्रये । शरि जाऊं ॥ धृ ॥ 
दििियपर कपािासागर । दिगंबर पुरहर गाि ळोळ, शकंरा िाििू 
अम्हास गदत कोि आहे ऐकें  ॥ १ ॥ 
गंगाधर दगदरजाधध शरीर गजिमांबरधर ॥ 
तंुग दत्रशळ डमपाधर धजधदट दत्रियि ऐकें  ॥ 
िीळकंठ दिमधळ पाप । दिदखळार्मत हर भिास बाळेंिु, 
शखेर भाळळोिि भि भय मोिि ऐकें  दप्रये ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती स्री पुरुष बोळोि परमेश्वरास उदे्दशूि दिमधळातंः करिें तप कदरत असता ं पहा. 

मृकंुड महामुिीश्वपाडु. आसमाळु पेटै्टदि. अंकुि दशष्ट्यळु हा्यिेंसेदि. 
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सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड महामुिीश्वर तप कदरत असता ं त्याच्या तपास मािूि श्रीपरमेश्वर 
संतोषेकुि िृषभिाहिापाढ होऊि मृकंुड महामुिीश्वरास िर द्यायास साबंदशि प्रत्यक्ष 
होऊि येतो पाहा. 

 
श्लोक  जटा मृकंुड मंदडत कदटळसदद्दपेद्रादजिं । प्रसन्न िििाबंजंु िल्ण्िित््िुर मंडळं ॥ 

दत्रशूळ डमपा दंृहं दत्रपुर िैत्य गिाहं । भजादम दगदरजा पचत भय दििारिं शकंर ॥ 
 
र्दरूऊ  ॥ मातृका ॥ राग शकंर भरि ॥ आदि ताळ ॥ 

शकंर आळा सभेस शकंर आळा । भि भय सकळ दििारी ॥ 
भि भजंुग कंुडळ धारी । दशि अदत आिंिकरी ॥ 
सेदित जि अदत सािरी ॥ १ ॥ 
शरिागंतािें भय हरी । शदशकळा जटेिदर ॥ 
कर शूळ डमपंा धारी । काम गिध अपहदर ॥ २ ॥ 
आपाढ िृषभािदर । अगराग भ्म धारी ॥ 
कापाण्य दिदध पाद्राक्षा धारी । कौतुकें  दत्रपुरहरी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर प्रत्यक्ष जाळा त्यास पाहूि मकंुृड महामुिीश्वर पत्िीसदहत साष्टागं 

िम्कार कपाि परमेश्वरािें ्तोत्र कदरता पहा. 
 
र्दरूऊ  ॥ मातृका ॥ रागं आदि ताळं ॥ 

िदंितसे तुझे पायरे िर द्या िादं्त मज िे कळ्यािी मिोहरा िदंितसे ॥ १ ॥ 
िाग भषूििंदि िाहि िरपाडमाळधर ॥ पाद्राक्ष माळधर भ्मदळप्त शरीर ॥ पाद्र दत्रयंबक 
िेि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड िम्कार केला तो पाहोि परमेश्वर संतोषेकुि बोलतो पहा. 
 
परमेश्वर : आइक मृकंुड मुिी. तु्या तपास मािलों. प्रसन्न झालों असें काय मागतोस ते माग. 
 
मृकुां ड : श्रीसाबंदशिा तुमिे ियेिे सकळ श्रेय प्राप्ती आहे. राक पुत्र संतािािी इच््ा आहे. तेव्हडी 

िया केदळयािे दपतृ ऋिासूि मुमत होईि. संताि जदित सुख अिुभिायासी इच््ा आहे. 
तुमच्या ियेिे इच््ा पूर्मत व्हािी. 

 
मरू ॥ : आइक मृकंुड मुिी. शभंर िष ेआयुष्ट्यािा मूढकुळ पासंि पादहजे कीं, सोळा िष ेआयुष्ट्येिा 

सकळ दिद्या पारंगत सकळ धमध ्थापक कुळदतळक पादहजे कीं हें सागं तोि िेऊं. 
 
मृकुां ड : अिश्य ्िामी तसेंि पत्िीसीं दििार कपाि बोळतों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड महामुदि पत्िीसी कोिता पुत्र मागों म्हिूि दििारते पहा. 
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र्दरूऊ ॥ मातृका ॥ राग ॥ आदि ताळ ॥ 
तुज कोिता मागािा म्या सागं प्रीये । 
आता ंशतायु अथिा षोडशायु सागं दप्रये ॥ 

 
मरू. : िपाऊ ॥ 

अदिरायु गुििैत असळ्या आम्हा िका ्िामी । 
अदत दिरायु अगुि असळ्या ंआम्हा माग ॥ 

 
मृकुां ड : िपाऊ ॥ 

कुळपासंि सुत सहस्र असूि काय दप्रये । 
कुळ दतळक एक असळ्या ंभषूि आहे ॥ 

 
मरू : िपाऊ ॥ 

संताि झाळें तदर पुरे संतोष आम्हास ्िामी । 
सतत तुमिा दििार तुम्ही जािा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती स्री पुरुष दििार कपाि मृकंुड महामुिी श्रीपरमेश्वरासंी बोलतो पहा. 
 
र्दरूऊ ॥ मातृका ॥ राग काबी अटताळ ॥ 

सत्पुत्र मज िेिा । गुि सपंन्न सुसीळ िेिा ॥ 
दित्पन्न सज्जि मान्सय िेि ििे शास्र पुराि िते्ता ॥ १ ॥ 
शम िमादि गुिशीळ । सिा शिै भमतैक ळोळ ॥ 
दिमल सत्य िििपाळ िेिाह्य दिश्वजि अिुकूळ ॥ २ ॥ 
्िाि संध्या जप करी । सिा जििी जिक तापहारी ॥ 
िाि धमध आिारी । रोसा तिय िे मज दत्रपुरारी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुडािे ििि आयकोि साबं सिादशि त्यािदर कृपा कपाि िर िेतो पहा. 

र्दरूऊ ॥ मातृका ॥ राग काबी ॥ आदि ताळ ॥ 
िेतों संतोषें तुज । मृकंुड िेतों संतोषे तुज ॥ 
िेतों संतोषें तुज दििकर समतेज । भतू िया समाज ॥ 

भिूिैक िदं्य तिूज ॥ १ ॥ 
कुळ पदित्र करी । गुपाजि सतंोष कदरसा ॥ 
िळ सद िमा िरीसा । कुळ दतळक पुत्र रोसा िेतों संतोषें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीसाबंसिादशि मृकंुड मुिीस िर िेऊि आपफया दिज आिाजास िादळळा पहा. 

र्दरूऊ ॥ मातृका ॥ राग ॥ आदि ताळ ॥ 
भमत ित्सल समत दित्त । भमतािदर िया कपाि ॥ 
भिुि भजाया िादळळा ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर येऊि मकंुृड महामुिीश्वरास िर िेऊि दिज आिासास िादळळ्यािंतर 
कथा ऐसी जें. परमेश्वराच्या िरािा प्रभाि. मपाद्वती गरोिर होऊि कष्टी होते पहा. हा्यं. 

 
मरू. : अरे कोिरे सुमती. काय की कष्ट होतादत. सुईिीला बोलाऊि घेऊि येरे. 
 
सुमती : बरें बाई बोलादितों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती सुमतीिे सुइिीस बोळादिळे असता.ं सुईि येते पहा. 

र्दरूऊ ॥ मातृका ॥ राग ॥ आदि ताळ ॥ 
बाकंडे बोिरे िातं िादकत िाळत येते खोदकत काठी हातीं खोळ बोळ बोळते ॥ 

 
सुईि : कोि रे आपा बरें आहे काय. तंू िोड्ािा लेक िव्हेस. 
 
सूत्रधार : आिाजी तंू कौि मळा पुसतेस. 
 
सुईि : अरे आपा. मी सुइि. मपाद्वती कोिी दिघाला कारिें कष्टी होते म्हििू बोळादिलें  कीं त्या 

कारिें आलें . 
 
सूत्रधार : बरें मपाद्वतीकडे जा. 
 
सुईि : काय गे मपाद्वती कसें िाटतें. 
 
मरू. : अगें आई पोट िुखतें. बरें िाटत िाही. 
 
सुईि : अरे सुमती. मपाद्वती िार कष्टी होते. प्रसूदत काळ आहे. राख घेऊि ये. येरंडेल घेऊि ये. 

चिबािा पाला घेऊि ये. 
 
सुमती : अिघें आदिळें. सािधाि पहा. 
 
सुईि : अगे लेकपंा दिसतें अमाळशी कंुथ. उखळािर बैस. अमासी िाल. अमासी िोििी हो 

म्हदिजे लेकपंा िीट येईल. 
 
मरू. : अगे आई मी काय कपंा गे. जीि कासादिस होतो. 
 
सुईि : अगे म्या दकती सागंीतलें  की िािळ्या पासीं दिजंू िको जदर त्या पासी िीजायास 

जातीिा्त तदर रोके का ंहोतें? बरें, आता ंकंुथ, लेकपा बाहेर आले पुत्र/जाला मृकंुडमुिी 
तुम्हास पतु्र जाला. 
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मुकुां ड : सुमती परमेश्वर ियेिे पुत्र जाळा पहा. साकर घेऊि येऊि िादटरे. येिेदरती मकंुृड 
महामुिीश्वरास पुत्रोत्सि जाला असता ंलेकरास घेऊि बाळातंीि येते पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका राग आदिताळ) 
बाळ हाती घेऊि भादळ पटा बाधुंि पाळा चिबािा घेऊि बाळंदति आली 

संतोषािे ॥ १ ॥ 
हळदि सिान्सगा लाऊि हपाषें रक्षा सिधधूि ॥ 
दतळक काजळ काळें ळेऊि ॥ िेह ध्ि धिळाळी िीडे घेऊि ॥ २ ॥ 
दहरिीं काकंिे लेऊि ॥ दहरिी सादड िोदळ ळेऊि ॥ 
दशरसासटी िेिीस ििुंि ॥ शीघ्र आळी िाम करिा कारिे ॥ ३ ॥ 

 
मृकुां ड : अरे सुमती! परमेश्वरािे िर प्रभािािे पुत्र झाळा कीं िामकरि करायास आमिे पुरोदहत 

काशीभट्टास बोळाऊि आदिरे. 
 
सुमती : बरें ्िामी, आ्ेप्रमािे बोळाऊि आदितों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मपाद्वती लेकरास घेऊि आळ्यािंतर लें करास िामकरि करायास मृकंुड ऋषीिें 

अ्ेिपाि सुमतीकुिे जोशास बोळादिले असता ंजोशी येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका रागं आदिताळ) 
पटे्ट िद्धधि लाऊि ॥ पंिागं घेऊि ॥ 
काठीं टेंदकत बोिरा काशी पट्ट आळा लऊि ॥ १ ॥ 

 
जोसी : िम्कार! उत्तरोत्तरादभ िृदद्धर्तु. काय हो मृकंुड महामुिी, तुम्हास पुत्र झाला काय? बरें 

त्यास िळे कोि मुहूतध काय हे सकळ अदसकें  पादहजे सागंा. 
 
मृकुां ड : साइकंाळीं गोधूदळ लयविी. पतु्रोत्पदत्त जाळी. 
 
काशी : परमेश्वरािे िर प्रसािें ळेकपा जाळें त्यास पहािें काही ळागत िाहीं. बरेंि आहे! िामकरि 

मात्र करािें. तुमिें िािं मृकंुड कीं. त्यािें िाम माकंडेय ठेिािें. 
 
सूत्रधार : (येिेदरती उपाध्या ऋदष संमते िामकरि केफयािंतर मकंुृड मपाद्वती पुत्र सुख अन्सडभिीत 

असता ं दिि प्रदतदिि माकंडेयास जाउळोपियिादि कमध कपाि असता ं तििंतर कथा 
ऐसीजे). माकंडेयास पधंरा िष े होऊि सोळाि ं िालते म्हिौि मृकंुड मूिी मपाद्वती 
चितायुमत होऊि तियास घेऊि तपोिसास येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका राग आदिताळ) 

तियास सिें घेऊि ॥ अिुपि चिता कदरता ंमुिी मृकंुड व्याकुळ मिे िदितेसह येतो ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड मपाद्वती माकंडेयास घेऊि तपोििात येऊि, तियास पाहूि चिताक्रातं 
होऊि असता ंमपाद्वती िेिीस उदे्दशूि बाळास रक्षी म्हिऊि बोलते पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका रागं आदिताळ) 
बाळास रक्षी तंू िेदि शिािी ॥ सोळािें िषध िालतें जििी ॥ १ ॥ 
काळ भय शीघ्र दििारी भिािी ॥ काय कपंा यास सागं िीलििेी ॥ २ ॥ 
भिजदित संताप िूदरकरी शकंरी बाळेंिु शखेरी गौरी ॥ ३ ॥ 
अि मा्या तिया लौकदर भिुिेश्वरी ॥ अखंड आयुष्ट्य िे ईश्वरी ॥ ४ ॥ 
आयुरदभिृदद्ध िे तिया आिंि िल्ली ॥ अंतक भयहर मरकत िल्ली ॥ ५ ॥ 
मायातील पाप पािदशिकाम िल्ली ॥ मािसभय दििाअदभराम िल्ली ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मरुद्धती बोळता ंआयकोि मृकंुड महामुिी बाळास रक्षी म्हिूि परमेश्वरािें ्मरि 

कपाि बोळतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका राग अटताळ) 
सुत संरक्षि कचर झडकदर िदं्रशखेरा 
क्षि सुत ि पाहता ंराहििेा मजकूि साबंदशिा ॥ १ ॥ 
सोळािें िषध सपीप उरळें िीळकंठधरा ॥ 
आता बाळा शतायु िे तंू लौकदर दत्रपुरातंका ॥ २ ॥ 
सतत दििार व्याकुळ मि माझें पािधतीशा 
सागंा सत्िर दििार यास मज भाललोििा ॥ ३ ॥ 
तुजदिि गदत अन्सयत्र िाही िागभषूिा 
िेिा मज या संकटा पासूि सोडिी िेि िेिा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड मपाद्वती पािधती परमेश्वरास उदे्दशूि बोदलफयािंतर मपाद्वती चिता ि 

साहता ंसकळ जिास पाहोि बोलते पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका राग आहरी अट ताळ) 
काय कपंा दकदत मी धीर धपंा आता ॥ 
सागंा बाई काम सुंिर सुता सोळािें िषध िालतें आता ं॥ १ ॥ 
संताि िसता ंसकळ जिास एक िुःख असता ंसंताि होऊि दिद्त झाली ते ॥ 
िुःख ि कोिास ॥ २ ॥ 
कोि सत्िदर येऊि रदक्षल मा्या बाळास ॥ 
कोि माझा संताप हादरळ सकळ जिातं ॥ ३ ॥ 
ि कळता आम्ही तुला साबंदशिा उगाि िको आता ंतें िुःख आम्हास 
अिुभिििेा कोि तऱ्हीिा दििार काहंी सागंा आम्हा लौकदर कोिता ॥ 
िो उपाि यास कपाचि आता ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मृकंुड मपाद्वती चिताक्रातं होऊि तियास पाहोि बोलतादत पहा. 
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र्दरूऊ : (मातृका राग आदिताळ) 

तुज सादरखा दिदध कधीं पाहों ॥ आम्ही हतभायवय ॥ 
तुज सादरखा दिदध कधी पाहों ॥ 
भजतोस आम्हास दिदशदिि बहु भमतीकु िे बाळ तुजसादरखा ॥ धृ ॥ 

 
मृकुां ड : (िपाऊ) 

ििे शास्र मग मी कोिास सागंू ॥ आईक बाळा ॥ 
दिदिध दिद्या कोिास मी सागंू ॥ आईक बाळा ॥ 
मोह योगाभ्यास जप मुिु मुिु मी कोिास सागंो ॥ 
कोि मज माते म्हििु पािारील ॥ आईक बाळा ॥ 
कोि आम्हा िृद्धािंी सेिा करील? आई बाळा ॥ 
कोि दिज गुिे संतोष करील? 
कोि आमुिे तापत्रय हादरल? तुज सादरखें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रिार : येिेदरती माता दपता चिताक्रातं होऊि आपिास पाहूि बोलतादत, मलेश पाितादत, हे 

पाहोि माकंडेय मातादपत्यासी बोलतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका राग ताळ) (पाळ जळदध लोपल). 
मंिघातमतृ्यु इतका दििार हेतु काय ॥ 
इतुकें  का मुख तुमिें म्लाि आहे ॥ 
इतके दिस िाही तो दििार काये ॥ 
सागं माये बापा सागं माये ॥ १ ॥ 
मजकडे पाहोि कदष्ट का ंहोता ॥ 
माझा काय अन्सयाय सागंा तो आता ं॥ 
माझे मी प्रायदित्त करीि आता ं॥ 
माझे माता दपता माझी माता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती माकंडेयािे ििि आयकोि माता दपता अतंःकरिी मलेश पािोि बोलतादत पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका रागं आदिताळ) 
बाळा तुझा अन्सयाय काय बहु आमुिा अन्सयाय ॥ 
िीललोदहतास आम्ही दिदित दिरंजीि पुत्र िाही मादगतला 
ििेातं इिाि पािोि दिद्या तुझी पाहोि ॥ सािर सद्गुि पाहोि ॥ 
सहृियेिे मोि तुज खेळत पाहूि ॥ खेि पाितें अंतःकरि ॥ 
आदि िेिित्त आऊिाय पाहोि ॥ अंतःकरि िंिळ होतें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गुपाजि बोलिे आयकोि माकंडेय बोलतो पहा. 
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र्दरूऊ : (मातृका (आशकेोडािंं उन्समेलाश॰े) रागं आदिताळ) 
चिता कशास तुम्हा ंचिता कशास ॥ चिता कशास तुम्हा ॥ 
दित्तीं संतोषें असा ॥ तुम्हास जो प्रसन्न जाला तो मज दिसरेळ काय ॥ 
ब्रह्मेंद्र िदंित दशि बाळा ॥ दिसरेल काय ॥ १ ॥ 
एकाच्या अदृष्टास एक धिी आहे काय ॥ 
पाकशासिादि िदं्य परमेश्वर मज साह्य आहे ॥ २ ॥ 
दशिपूजा करीि ॥ दशि मंत्र जपेि ॥ 
दशि ध्याि सिा करीि ॥ दशि मज कफयाि करील ॥ ३ ॥ 
काळािें मज भय काय ॥ काळ म्हितादत कोठें आहे ॥ 
काळकंठ महेश माझे कादमत कुळिैित आहे ॥ 

 
माक. : आयका माय बापा हो. तुम्ही कशास चिता कदरता! तुम्हास जो प्रसन्न जाला त्यास मी प्रसन्न 

करीि. त्यापासूि आयुरदभिृदद्ध मागोि घेईि. तुमिी आ्ा जादळफयािें दशििशधिास 
जातों. 

 
मृकुां ड : िीघायुष्ट्यम्तु! बरें दशििशधिास जाऊि ये. 
 
सूत्रधार : येिेदरती माकंडेय माता दपत्यािी आ्ा घेऊि दशििशधिास येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका रागं आदि ताळ) 
इंिुशखेळ पािारचिि पूजा करायाला ॥ 
मि यािे मुदि मृकंुड िंिि आिंि युमत िादलला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती माकंडेय दशि्थळ सेििास जाता ं आधी काशीस येऊि दिश्वेश्वरािे ्तोत्र 

कदरतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका रागं अटतळ) 
िासिादि दिजधरार्मित िेि िेि ॥ कादश दिश्वेश पादहमा ॥ १ ॥ 
ििे प्रतीपाद्य शकंरा पुरहर केिारेश पाचह पादह मा ॥ २ ॥ 
कंुभसंभिादि पूदजता ॥ भोंसळ िाथ शभं ुमहािेि पादहमा ं॥ ३ ॥ 
अंदबका िाथ राकेश ॥ िादशक दत्रयबंंककेश पादह पादहमा ं॥ ४ ॥ 
काळकूटभयदििारि पािधतीश ॥ काळ ह्तीश पादहमा ं॥ ५ ॥ 
लोकिाथ िंद्रशखेर ॥ िेि िेि येकािंाथ ॥ ६ ॥ 
कपािाकर कादमत िलिा भतेूश अरुिािळेश पादहमा ं॥ ७ ॥ 
अंबर केश दशक्कादम रमिा ॥ आर्मतहर दििंबरेश पादह पादहमा ं॥ ८ ॥ 
ब्रह्मादि िेि सेदिता बिुक िाथ ॥ ब्रह्म पूरीश पादहमा ं॥ ९ ॥ 
िेि मुिीगिदि सेदिता पशुपतीश ॥ िेि श्वेतििेश पादहमा ं॥ १० ॥ 
हृद्य जदित रोग मोििा ॥ भितरि िैद्यचलग पादह पादहमा ं॥ ११ ॥ 
काय मलेश सकळ मोििा कामहरि मयूरिाथ पादह॰ ॥ १२ ॥ 
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मध्य आद्य अतंरदहत ॥ िीळ लोदहत मध्याजुधिेशा पादह॰ ॥ १३ ॥ 
जंभादर िरिायका कृदतिास कंुभेश उमेश पादह पादहमा ं॥ १४ ॥ 
पंििक्र पापमोििा दिष्ट्िु िल्लभ पंिििीश पादहमा ं॥ १५ ॥ 
कंजळोिि पूदजता ॥ आिंििल्लीश तंजपूरी पादहमा ं॥ १६ ॥ 
गुह गिेश िदरत्र मोदहता ॥ िीि ियाळ बृहतीश पादह पादहमा ं॥ १७ ॥ 
शबरादर िपध भजैिा उमारमि जंबुदळका पादह पादहमा ं॥ १८ ॥ 
गोत्रादर संसेदिता दिश्विाथ मातृभतेूश पादहमा ं॥ १९ ॥ 
चककर आर्मतहरिा शिािी रमि शकंर िारायि पादहमा ं॥ २० ॥ 
िर्मद्धता धमध सकळ दिपापाक्ष अद्धधिारीश पादहमा ं॥ २१ ॥ 
इंिु कळे जटा शोदभता मीिादक्षिाथ सुंिरेश पादह॰ ॥ २२ ॥ 
राम पूदजत पाि पंकजा ॥ िामिेि रामदळग िाथ पादहमा ं॥ २३ ॥ 
भेिाभेि रदहता आदि िेिििेिेश पादहमा ं॥ २४ ॥ 
भोंसळ शाहेंद्र िैिता भोदग भषूईश त्यागेश पादहमा ं॥ २५ ॥ 
दिमर्मितादरसमूहा गंगाधर अमृत घटेश पादहमा ं॥ २६ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती माकंडेय सकळ िेि ्थळ सेऊि, भमतीिे येकातं करिें अमृत घटेश्वरािी पूजा 

कदरतो पहा. 
 

र्दरूऊ : (मातृका राग सकंराभरि दत्रपटु ताळ) 
पािें दशि मज तंू ॥ येक्षिी पाि दशि मज तंू ॥ 
बाळ मी मजला बाळेंिुशखेरा ॥ पादळ तंू पिधतबादलके िायका ॥ १ ॥ 
कपािा सागर कमिीय गंगाधर ॥ कादमतिळिीश्वर कंिपध िपध हरी ॥ २ ॥ 
शरि आलों तुज शदमि भय माझें शदशजटा दिराजे ॥ 
शकंर सत्िर राजे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती माकंडेय परमेश्वरािी पूजा कपाि पंिाक्षर जप कपाि दशि ्तोत्र दशि ध्याि 

दशिैक दिष्ठ होऊि असता ंअिेक दििस झाफयािंतर कथा सदंिधाि ऐसीजे. दित्रगुप्तािे 
माकंडेयास सोळा िष ेझाली म्हिूि यम धमधराजास सादंगतलें , तें आयकोि यम चककरास 
आ्ा केली कीं माकध न्सडेयास घेऊि ये. म्हिऊि यम चककर माकध न्सडेयास घेऊि जायास 
येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : (मातृका राग आदि ताळ) 

कादळ आंगसारी ॥ काळें िस्र धारीं ॥ 
काळें दिकृत ्िपाप ॥ करीं पाशधारी ॥ 
अट्टहास कदरती अदखल जि भेडसादिदत ॥ 
भट्ट यमािे धािंती ॥ बहु िगेें येतादत ॥ 

 
यमलककर : अरे अकटा, अरे दिकटा, अरे शकटा, अरे मकध टा! माकध न्सडेय कोठे रे? ह हा ंहा ं हंू अरे हे 

गेरे, माकध न्सडेय अरे इकडे येरे. 
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सूत्रधार : येिेदरती मयचककर, अरे माकध न्सटेया तुझे आयु प्रमाि जाळें. यम धमध राजें तुजला घेऊि या 

म्हिऊि आम्हा ंपाठदिलें  आहे. तंू िाल आम्हा बराबरी. 
 
माकफ न्द्डेय : आयकारे यम चककर हो! मी दशि भमत. तुम्ही मला दशिायास अदधकार िाही. तुम्हास 

तु्या यमास गाडंगुडगे िेऊि िाटे लादितील. ्ी जारे. 
 
सूत्रधार : येिेदरती माकध न्सडेयािी दशिपूजा सामथयापढुें तपोबळापढुें समीप ि जाता ंआपिातं आपि 

यम चककर बोलतादत पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग घंटाख ॥ झंपे ताळ ॥ 
जिदळयािे जाििेा ॥ ज्िळि पदर तादितो जिदळयािे कैसे जािें दिकटा ॥ 
जिदळ यािे कैसें जािें ॥ १ ॥ आदिक येकािे ििि ॥ 

 
र्दरूऊ :पाश हादतिे गळतादत ॥ प्राि थरथरा ंकापंतादत ॥ 

पाश ेकैसे आम्ही घाळाि ेअकटा ॥ पाश ेकैसे आम्ही घाळाि े॥ २ ॥ 
आदिक येकािा 

 
र्दरूऊ : कधी रोसें िाही पादहले ॥ कोििू हें दिपरीत आळें ॥ 

काळ कूटा सादरखें बाळ शकटा ॥ काळकूटा सादरखें बाळ ॥ ३ ॥ 
आदिक येक 

 
र्दरूऊ : पळाि आम्ही जाऊं ॥ प्रकट यमास सागंो ॥ 

पळता ंपुरे झाळें  म्हिुि मकध टा पळतापंुरे झाळें  ॥ ४ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती यम चककरास मकध न्सडेया समीप ि जाता ंभीऊि परतूि यमापासीं जाऊि िृत्तातं 

सागंता यम आयकोि कोंप क्रातं होऊि माकध न्सडेयास िेयास आग्रहेंकुि यम येतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग ॥ अटतTळ ॥ 
यम येतो पहा ॥ िैि्ित यम येतो पहा ॥ 
काळपापेंकुि करीं िंडा धपाि ॥ काळ मेघपचर गजंूि ॥ 
काळ पाश घेऊि काळें िस्र ळेऊि ॥ काळ मदहषापाढ होऊि यम येतो पहा. 

 
यम : अरे शकटा. अरे दिकटा. हा बाळ माकध न्सडेय कोठे रे. 
 
लककर : ्िामी हे गे बसळा आहें. तो गे तोि माकध न्सडेय. 
 
सूत्रधार : येिेदरती यम येऊि दिदित जप कदरत बसळा असता ंत्या माकध न्सडेयास पाहूि यम बोळतो 

पहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ राग ॥ अटताळ ॥ 

िये म्हितोस िये म्हितोस िये म्हितोस म्हदिजे काय भय माझे ि मादिता ंबहु धीटपि 
आहे ॥ धृ ॥ 
डोळे झाकुंि पुटपुट कदरतोस ॥ डोंगरा सादरखा अिळ बसतोस ॥ 
काळ मी मज िेिेस काळकंठ पूजीतोस ॥ िये म्हितोस ॥ १ ॥ 
दकत्ती ्िाि केफयािे दकती संध्या केळ्यािे दकती ध्याि केळ्यािे दकती लपदसळ मज पुढें ॥ 
२ ॥ 
मज पाशास अगोिर काय ॥ माझी आ्ा मोदडत कोि आहे ॥ 
मज पुढें पळदस म्हदिजे काय ॥ मज िाढेस पारिे तंू आहेस ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती यमािे ििि आयकोि माकध न्सडेय दधक्कापाि यमासीं बोळतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ रागं अटताळ ॥ 
मज कोिािे भय काये ॥ मज ्िादम दशि आहे ॥ 
तुज इतुका गिध काय ॥ तंू मळूा परता जाये ॥ १ ॥ 
तुझें मुख पाहोिये ॥ तुजसीं बोळिे काय ॥ 
तु्या ्पशी ्िाि आहे ॥ तंू िंडाळा येथूदि जायें ॥ २ ॥ 
दशि पूजा मी कदरतों दशि ध्याि मी कदरतों ॥ 
दशि ्तोत्र मी पढतों ॥ दशि दशिा तंू येथें का आळास ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती माकध न्सडेयािे ििि आयकोि यम कोप क्रातं होऊि बोकतो पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
सकळ दिश्व मज भीत आहे पोरा । 

सहसा मज ि भीता ंबोळतोस काय ॥ १ ॥ 
 

माकफ न्द्डेय : दिश्वातीतािी िया मजिदर आहे ॥ 
जाय िडेझंिी तु्यािे माझें होिे काय ॥ २ ॥ 

 
यमर्द॰ : मज पूढें गिध तंू मागती बोळतोस काय ॥ 

क्षिाते माझे िाढे तुज रगडंू काय ॥ ३ ॥ 
 
माकफ न्द्डेय : िाढा तू्या माझा ्िादम पादडल पाहे ॥ 

आता ंिपध तंू कपािको उगळा जायें ॥ ४ ॥ 
 
यमर्द॰ : का ंमुदि पोरा इतुका मातळास आता ंकाळिंड तुजळा मादरतसें ॥ ५ ॥ 
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माकफ न्द्डेय : मज मारिार ऐसा कोि आहे सिा मज रदक्षत साबंदशि पाहे ॥ ६ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती माकध न्सडेयािे ििि आयकोि यमास क्रोध उठूि हाती पाश घेऊि आता ं तुळा 

मादरतों म्हिता.ं माकध न्सडेय भीऊि दळगास किटंाळूि धदरळें तें पाहूि यम बोळतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग ॥ अटता ॥ 
कोिाच्या पादठसीं पडसीळ आता ं॥ कोठे तंू पळसीळ ॥ 
कोि तुज मज पासूि सोडिीळ ॥ कोि तुज पादठसीं घाळंू पहातो ॥ १ ॥ 
साहं्य तुज जो करीळ आता ंसहज मी त्यास धरीि ॥ 
बाहुबळ प्रकट करीि ॥ बहुधा पाशें एका िोघासं धरीि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती बोळोि यमािे माकध न्सडेयास चलगास एकसमयािच््ेिें पाश घाळूि बोदढत असता ं

परमेश्वरास पाहूि माकध न्सडेय बोळतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ जीिििूा ॥ रागं आदिताळ ॥ 
दशि दशि पाि दशिा पाि दशिा पाि ॥ 
हर हर हर हर दशि दशिा पाि ॥ धृ ॥ 
माता तंू मज दपता तंू िेि िेि भ्राता तंू गुपा तंू िाता तंू ॥ १ ॥ 
मज बाधा होइल ते माझी मी सोदसि िेिा ॥ 
तुज बाधा कशास मज कदरता ं॥ २ ॥ 
अभय मज िेऊि अतंक संव्हार आता ंिेिा शुभ िया प्रकट कदर ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती माकध न्सडेयािा प्रताप आयकोि यम अमयािा कदरतो ते पाहोि माकध न्सडेयास 

रक्षाियास यमास दसक्षायास श्रीसाबंदशि चलगातूि प्रकट होतो पहा (अिपाकेम्िु 
काफयेदि). 

 
सूत्रधार : (येिेरीती साबंदशि प्रकट होऊि काळास लाता मापाि शूळ हातीं घेऊि काळाच्या 

उरािदर पाय िेऊि शूळेऊि मारायास उदित असता)ं. 
 
माकंडेय : परमेश्वरास पाहूि ्तोत्र कदरतो पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ आशिशे मळ्ळडी ॥ राग पंतुिरादळ ॥ आदिताळ ॥ 

अंतकाळ पादहमा ंअतंकातंक पादहमा ंअदखळ लोकार्मतहरा अंतकातंक पादहमां ॥ धृ ॥ 
िाग िमाम्बरा िेिादि िेि िागेंद्र केयूर िागा्य जिका िग जा प्राि िायका ॥ १ ॥ 
कपूधर गौरा िीिियाळा । कंजाक्षशरा । िपधकसंहारा तपािेंिु काळाधरा ॥ २ ॥ 
बासिादि सन्नतुा हेमादद्रिापा । िासुिेि सेदिता भोंसळ कुळ शाहेंद्र ॥ पूदजत किकिसतं ॥ 
३ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वर काळसंहार कदरतो म्हििू आयकोि इंद्र, ब्रम्हा दिष्ट्िु आदि कपाि 
काळसंहार मूतीच्या िशधिास येतादत पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ राग राम कळी ॥ आदिताळ ॥ 
इंद्र ब्रम्हादि िेिता इंिु सूयाल्यविसदहत सादं्र अदखळिेि गि संतोषेंकुि येतादत पहा. 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ िेि ऋषी येऊि परमेश्वरास पाहूि साष्टागं िम्कार कपाि पुष्ट्पाजंदळ 

िेऊि ्तोत्र कदरतादत पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग भपूाळं ॥ अटताळ ॥ 
िंद्रशखेर भजुगकेयूर सकळभयहर दत्रपुरसंहर सादं्रियाकर िारळकंधर साबंदशि सतत 
म्मान् । पादह पादह ॥ १ ॥ 
शाहजी राजाभीष्टिायक । शिध दगदरजा प्राििायक ॥ 
दिहि राज तुरंग सायक ॥ दिश्वदहत सतत म्मान् पादह ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकळ िेि ऋषी येऊि परमेश्वरािी ्तुदत कदरत असता ंतििंतर कथा ऐसीजे 

भदूमिेदि चिता युमत होऊि परमेश्वराच्या सदन्नधािास येते पहा. 
 

र्दरूऊ :मातृका ॥ राग रामकळी ॥ आदिताळ ॥ 
भदूमिेदि येते पहा । अदत सत्िर भदूमिेदि येते पहा ॥ धृ ॥ 
अदळकुळ िीळििेी । अंबजु िळ ळोििी ॥ 
कलंकठी शुक्रिािी । कमिीय कफयािी । भदूमिेदि येते पहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भदूमिेदि येऊि परमेश्वरास िम्कार कपाि बोळतो पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ रTग ॥ रामकळी ॥ अटतTळ ॥ 

हर हर ियाकचर अदत सत्िर हर हर ॥ धृ ॥ 
बहुभार मा्यािे बळेंकुि धरििेा महािेि काळा मजकदरता ंप्राििाि द्या ॥ १ ॥ 
िीिियाळ िेिादधिेि कृपाळा मीिकेति िपधहरा मृत्युजय महेश्वरा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भदूम िेिीिें ििि आयकोि परमेश्वर बोलतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ िेक्षाक्षी राग ॥ अटताळ ॥ 
िुरात्मा पादपष्ट िुबुधदद्ध कारया श्रेष्ट ॥ 
सुरासुंरािंा कंटक सुतरा ंमाराया योयवय भदुम कैसें सोडा म्हितेसा ॥ 
दशिद्रोह हा कदरतो । दशि भमतासं उपद्रि कदरतो ॥ 
अििी तुजकारिे असुिाि यास मी िेतों ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािे ििि आयकोि सकळ िेि ऋषीश्वर बोळतादत पहा. 
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रे्दवऋषी : इकेा ्िामी! तुम्हीि प्रदतष्ठा कपाि यमास ्थादपत केळें  आता तुम्हीि यमास संव्हार केळा 

तदर भभूार अदधक होत यास भदूमिेदििदर आम्हािदर िया कपाि काळास सोडाि े्िामी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर भदूम िेिीिदर सकळ िेिािंदर अिुग्रह कपाि सोडूि दिधळा यम उठूि 

परमेश्वरास िम्कार कपाि ्तोत्र कदरतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग ॥ अटताळ ॥ 
धन्सय आदि सुदिि धन्सय जाळों तुझे िरि ्पशधिे ॥ 
धन्सय तुझे ियेिे धन्सय जीिि पािि ॥ १ ॥ 
हर हर हर हर हर हर शकंर ॥ हर हर हर हर हर हर शकंरा ॥ धृ ॥ 
करें केला अपराध गिध ििें केळा अपराध ॥ 
िरि केळा अपराध सिध क्षमा कचर शकंर ॥ २ ॥ 
िेत्रें केळा म्या अपराध श्रोत्रें केळा म्या अपराध ॥ 
गात्रें केळा म्या अपराध गंगाधर सकल क्षमा करा ॥ ३ ॥ 
अ्ािे केळा अपराध आग्रहािे केळा अपराध ॥ 
सु्ाि िेऊदि आता ंसुबदुद्ध मज दशकदिळी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती यमािे ्तोत्र केळें  तें आयकोि परमेश्वर बोळतो पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ गोचििुडे िफेयु ॥ राग िेिगाधंारी ॥ झंपाताळ ॥ 

त्यािे िाटे सिधथा जाऊ िको शमिा । भिूक्र िरािरास ॥ 
बुदद्धमंत मा्या भमतासं ॥ १ ॥ 
दशिभल्मत कदरल त्यास दशिपूजा कदरल त्यास दशिध्याि कदरल त्यास 
चितंू िको दशि ्मरि कदरळ त्यास दशिकथा इे ऐकेल त्यास 
दशि ्थळी िरेळ त्यास दशितत्ि्ाि ॥ १ ॥ 
जो पाद्राक्ष धरीळ जो भ्म धदरळ । जो पाद्र जप कदरळ सुबुदद्धिे ॥ 
जो पाद्र भमतािी जो भल्मत कदरळ जो पाद्र व्रत कदरळ जो प्रिोष ॥ 
येिरीती परमेश्वरें यमास बुदद्ध दशकििू दिजभमत माकध न्सडेयास िर िेऊि बोळतो पहा. 

 
र्दरूऊ : मातृका ॥ राग आदिताळ ॥ 

दित्य माकध न्सडेय दिरंजीि असे सत्य आमुिे भल्मत तत्पर असे ॥ धृ ॥ 
भाि तुझा पाहूि भमतीस संतोषिू । भिुिी काळा पासूि रक्षूि ॥ 
सेिा तुज पासूि सिधिा घ्यािी म्हिूि िेिा ंमुिीमधें कीर्मत तुझी प्रकट केळी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरें माकध न्सडेयास िर िेऊि सकळ िेि ऋषीश्वरासं पाहूि बोळतो पहा. 
 

र्दरूऊ : मातृका ॥ राग िसतं भरैि ॥ आदिताळ ॥ 
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काळ संहार हें िदरत्र ॥ कामिेिे जो आ् केफया ंबाळ माकध न्सडेया सादरखे बहुदिि दिरंजीि 
होइल ॥ धृ ॥ 
सरसह्य शाहेंद्र कृतिर िाटक पाहेळ जो सुपादिर भल्मतकुिे सुमदत आइकेळ जो धरिीिदर 
त्या सिास धि धान्सय पुत्र िेइि िर कळत्र दमत्रादि िर िैभि सुख िेइि. 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािे ििि आयकोि सकळ िेिऋदषगि संताष पािळे हे पाहोि िारि 

दकन्नर चक पुरुष संतोषेंकुि मंगळें गाताती पहा. 
 

(मांगळां)  जय मंगळं शुभ मंगळं । मंगळं सिा मृत्युजंयास मंगळं अदधरामिळ्ळी रमिास ॥ 
मंगळे माकध न्सडेय रक्षकास मंगळं श्री साबंदशिास ॥ १ ॥ 
मंगळं शदशिल्न्सह भािुिेत्रास मंगळं कैळास िासास ॥ 
मंगळं दिज भमत जि रक्षकास । मंगळं िुदरत हरिास ॥ २ ॥ 
मंगळं भोंसळ कुळ शाह िेिास । मंगळं िेिादि िेिास ॥ 
मंगळं िेिता सािधभौमास ॥ मंगळं श्रीत्यागेश्वरास ॥ ३ ॥ 
जय मंगळं शुभ मंगळं ॥ 

 
सूत्रधार : इदत श्रीमध्िोंसळ कुळाबंदुधसुधाकर श्री शाहमहाराज दिरदितं मृत्युजंय दिरंजीि िदरत्र 

िाटकं सकळ श्रेयसे सकळ रदसक दिद्वज्ज प्रीतये श्री त्यागेश्वर पदरपूिध सदच्चिािंि 
साबंसिादशिापधिम्तु. श्री पूिािंिापधिम्तु ॥ 

 
८. पांचभाषाणविंास नाटक 

 
शहाजीराजे अिेक भाषा जाित होते. त्यािें हे भाषाप्रभतु्ि त्याचं्या या िाटकात प्रकषािे जाििते. 

आंध्र, तदमळिाडू, महाराष्ट्र, उत्तरभारतीय याचं्या तेलगू, तदमळ मराठी, चहिी ि सं्कृत बोलिाऱ्या 
िादयका कृष्ट्िािर मोदहत झाफया आहेत. त्यािंा प्रत्येकीला एकटीलाि कृष्ट्ि पदत म्हिूि िरण्यािी इच््ा 
असते. शिेटी सिांिा ्िीकार कृष्ट्ि करतो. त्याचं्याशी दििाह करतो. 

 
इतर िाटकापं्रमािे अिेक राग, ताल यातं योदजलेली त्याचं्या भािाि्था ििधि करिारी पिे 

आहेत. दशिाय सिध िादयकािंी म्हटलेले कृष्ट्ि्तोत्र हे सं्कृत भाषेत असूि ती िूर्मिका आहे. दिष्ट्िूंच्या 
िशाितारािें ि मथुरेतील लीलािें भल्मतपूिधक दित्रि या िूर्मिकेत आहे. 

 
शहाजीराजे हे भल्मतपरायि होते. त्याचं्या िाटकातं प्रामुख्यािे दशि्तुती, पंिििीश्वर, त्यागेश 

यािें माहात्म्य गादयलेले आहे. दिष्ट्िूच्या िहा अितारापंकैी राम ि कृष्ट्ि या िैितािंर श्रद्धा आहे. 
 

‘कृष्ट्िणिंिंातरांणगिी’ ह्या गं्रथािे लेखक भमततीथध िारायि यती आधं्र प्रिेशातूि तंजािर 
दजफह्यातील िराहूर गािी रहायला गेले. त्याचं्या मते भागितातंील कृष्ट्िदललािें ममध संगीतिृत्य ि िाटक 
या माध्यमातूंि प्रकट करिे, हे ईश्वरभमतीिे मोठे साधि आहे. तेव्हा या िाट्यलेखिामागे हीही एक पे्ररिा 
असािी. 
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पञ्चभाषाणविंास नाटक 
 

(द्राणवडी नाट्याांशाचा मराठी अनुवार्द) 
 

(रागम्-गुम्मकाम्बोदि) (तालम्–?) 
जय महिीयिदरताय मिळम् 
राजीिलोििाय राकेन्सिुिििाय 
आदजदजतिैतेयाय मिळम् ॥ १ ॥ 
सुरमुदििल्न्सिताय सुिदरतैकगम्याय 
पदरहृतिुदरताय मिळम् ॥ २ ॥ 
शरिागतरक्षिाय शदमतादरपक्षाय 
करुिािधकदित्ताय मिळम् ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : एि ंिाट्यािौ मिळं कृत्िा कदिः दरष्टिेिता ंिम्करोदत । 

य्य पािाब्जयुगलं प्रिम्यादखलिेिताः । 
प्राप्य दश्रयममोिन्सते स दशिो िमः्तु दशिाय िमः । 

 
सूत्रधार : एि ं इष्टिेिता ं िम्कृत िाटकारम्भे दिर्मिघ्ितादसध्यथध िाङमाधुयाथधकफपिादसध्िये 

प्रिामपुर्सरं प्रार्मथतो दिघ्िराज्तिुपदर ियादतशयेिाल््मन् “पञ्चभाषाणविंास” 
महािाटके रिभमूौ सािन्सिं िृत्यं कतंु पदरक्रामदत आलोकयन्सतु सभासिः ॥ 
गजाििमहं िन्सिे दगदरजािन्सििधधिम् । 
अ्ािदतदमरध्िदंस ्ािसूयधप्रकाशकम् ॥ 

 
र्दरूऊ : रागं : ? आदि ताळम् 

िन्सिे दशिसुतं िरिममरिुतम् । 
सुन्सिरगुियुतं सुप्रसन्निििम् ॥ १ ॥ 
बालेन्सिुशखेरं भालदसन्सिुरधरम् । 
लदलतभमतिरम् लीलया दिघ्िहरम् ॥ २ ॥ 
पाशाङकुशधरं िदििरकेयूरम् । 
मूषकिाहिम् मािककरम् ॥ 

 
सूत्रधार : (तादमल) ओहोइ ॥ आरिभागिताळ. दिघ्िेशर िन्सिु अिेकपोळुिाचे्च पूजै पण्िुिैरद्कु्क 

अिधकिै अळयुिळं! 
 
सूत्रधार : (मराठी) अहो, भागितहो, दिघ्िेश्वराला येऊि िार िळे झाला. तेव्हा पूजा करण्यासाठी 

पुजाऱ्यािंा बोलािा. 
 
प्रत्युत्तरम् : िल्लुिु अळैदक्करोम् । अडे. आरंदपळहे पूजारी. दिघ्िेश्वररि् पूजध पण्िुििरि् िकु अजधकि 

अळैयुिोळ । 
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प्रत्युत्तरम् : (मराठी) बरे आहे. बोलाितो. अरे आरंदपल्ले पुजारी, दिघ्िेश्वराला येऊि एिढा िळे 

झाला, तरी तुझा पत्ता िाही. 
 
प्रत्युत्तरम् : िल्लिु अळेदिकरोम । अडे । आरंदपळहे पूजरी । दिघ्िेश्वररि् िन्सिु एत्तिैपोळुिाचु्च । इत्तिै 

पोद िु पूजे पण्िामलि् कोदकलि् पदडत्ति उलुप्पयकै्कोण्डु इरादत्तदर पकला (य) 
िादसिीदटट्लेयेदििडदििराय । िल्लिाचु्च इदिमेलि् इन्सिुप्पदड तरकु एत्तिै िाळ इन्सि उद्योग ं
इरुििप्पोरिुिी यािाळ इन्सिप्पदड िादसपतु्रिाय दतदरयप्पोराय । आकटटु इन्सिक्वालं 
इप्पदडिािे दक्वडक्कपोरिा । िरैयु औरुक्वालि् इन्सि िदळये िरािे पोरारा । अप्पो इल्ला ं
िदळयारिु सीग्रमाय पूजैयैप्पण्िु । 

 
प्रत्युत्तरम् : (मराठी) पूजा लिकर सकाळीि व्हािी, म्हिूि तू िेिळात झोपतोस िा? कोिा िासीच्या 

घरी झोपायला गेला होतास काय? बरे. असो. असे पढेु मात्र िागू िकोस. अरे तू ब्राह्मि 
िा? िासीच्या घरी जािे तुला शोभते का? मालकाला ही गोष्ट समजली तर काय होईल? 
पुन्सहा अशी थेरे कपा िकोस. पूजा कर लौकर. आटप. 

 
पुजाणरवचनम् : एन्ना िािुं िृथा एन् मेलि् कारिारं पण्िरे । िा िन्सिालाच्चा पदरिारकन् िरििेुं । 

िटओत्तुकारन् िरििेुं । तेिदडया, मेळक्वारन् िरििेुं । मेय कािलि् कारन् िरििेुं इिाळेल्ला 
िन्सिु पूजे आकििेुं । िा मातं्र िन्सिु एन्न सेय्यििेुं ॥ 

 
पुजारी वचन : (मराठी) अहो पि मा्यािर कशाला रागािता, उगीिि. मी एकटा इथे असूि 

काय करिार? पदरिारक, ितधक िटुिा, झाजंिाला, िािक यापंैकी कोिाही आलेले 
िाही. मी एकटाि कशी काय पूजा करिार? बोला िा. 

 
सूत्रधार : िल्लिु अिालेल्ला अळैदक्वरेन् । िी ्िाित्तैप्पण्िु । अडे । पदरिारका । सीग्रमाय पण्िदु्द्कु्क 

एत्तिं पण्िु । 
 
सूत्रधार : (मराठी) ठीक आहे. बोलाितो मी सगळ्यािंा. जा तू ्िाि कपाि ये. अरे पदरिादरका, 

लिकर येऊि पूजेिी तयारी कर. आटप. 
 
पणरचारकन् : अय्या । इिो सकलसामदग्रयु ं मु्तोिा इपाकु्किु पूजैपण्िच्चोल्लुम् । पूजकन् अिधिैपण्िदुकर 

िकं— 
 
पणरचारक : (मराठी) महाराज, पूजेिी सिध सामग्री दसद्ध आहे. काय, सुरिात करायिी का पूजेला? 

पुजाऱ्यािंा बोलिा. 
 
पुजारीवचनम् : दिघ्िेश्वराय िमः ध्यािमािाहिादिषोडशोपिारपूजा ं समपधयादम । िृत्तंगीत 

िाद्यमिाधरय. 
(पुजारी मंत्रयुमत पूजा करतो. िृत्यगीत िाद्यािंा गजर होतो). 
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पुजारीवचनम् : अय्या । पूजैयाचु्च िािळ िीट टुकु्क पोरोम् । 
 
पुजारी वचन : (मराठी) महाराज, पूजा झाली. आता घरास जातो. 
 
सूत्रधार : इन्सिप्पदड िाट्यारम्भ ं पल्ण्िि तििन्सतरदत्तले “पञ्चभाषादिलास” मेन् दकट िाटकदत्तले 

दिघ्िेश्वररि् िन्सिु सकल दिघ्ििळंु दििारिं पल्ण्िि तििन्सत कथासंदिधािं एप्पदडएन्सड्रालि् 
द्रादिडिेशाधीश्वरिुडैय कन्सयकामदि चत्रगारिित्तुकु्क िरुदकराळेन्सड बलोिधण्डिेन् दकर 
कदट यकारन् एच्चदरकै (पल्ण्िक्वोडु) िरुदकर मागध पराक । 

 
सूत्रधार : (मराठी) याप्रमािे िाट्यारंभ दिघ्िेश्वरािे येऊि सारी दिघ्िे दििारि केफयािर 

“पांचभाषाणविंास” िाटकािी पुढे कथा अशी घडली. द्रादिड िेशािी सुंिर राजकन्सया 
शृगंारििाला येत असफयािे िृत्त सागंण्यासाठी, राजिंडधारी कंिुकी प्रिशे करतो. 

 
र्दरूऊ : (रागम् रेिगुल्प्त) (अटताळ) 

बलोिधण्डन् िरुदकरान् – बराबदरसेय्यि े॥ बलौ ॥ 
कुलुदक्वक्कोण्डु दमदिदक्वक्कोण्डु 
कौलि् कैल्य्यते दपदडदच्चक िोण्डु ॥ बलौ ॥ १ ॥ 
पट टुिुप्पदटटक्वोण्डु धदट्टमीसै मुरुदक्वक्वोण्डु ॥ बराबदर ॥ २ ॥ 

 
पर्द : (मराठी) रागमः रेिगुल्प्त अटताल. 

हा बलोिंड (कंिकुी) हाती राजिंड घेऊि अंगािर डंिी रेशमी िसे्र पदरधाि कपाि ि 
खादं्यािर रेशमी उपरिें घेऊि येत आहे. कपाळािर आडि ेगंध लाििू तो आपफया भरघोस 
दमशािंा पीळ भरीत आिंिािे येत आहे. 

 
सूत्रधार : केळुमय्या भागितरि् कळे । िाम् हदरकीतधिं पिदुकरदिडदत्तलै इिन् यारौ तेदरयािु 

दिकटाकारमाय िन्सिु दिर्मकरान् । इिन् यारु? एन्सडु शोदल्ल केळु िोळ ॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) भागितहो! आपि हदरकीतधि करीत असता हा कोि बरे येत आहे? असे 

िडेेिाकडे अंगदिके्षप करीत येिारा हा कोि? त्याला जरा दििारा पाहू. 
 
प्रत्युत्तरम् : िल्लभायवयं अप्पदडिािे केळकुरोम् । ओहो । िादयकािाडी यार दपळ्ळे ए िोदयरंुिु िरदकराय 

उन् पेरेन्न ऊरेन्न शोल्ल ुदबळ्ळाय आर िािु िीर एदििु एदि रुन्सिु बन्सिीर उिळ पेरेन्न ऊरेन्न 
शोल्लूं ॥ 

 
प्रत्युत्तरम् : (मराठी) आपफया आ्ेप्रमािे आत्ताि दििारतो. अहो महाशय, आपि कोठूि आलात? 

आपले िाि, रहाण्यािे ्थाि कोिते? गाि कोिते? 
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कणट्टकैवचनम् : (कंिुकी) एन्नत्तदुक्वडकूदपडुकीरीळ । कुटं्टगदूड कोण्डु पाप्पार पोदडमगळ । एने्न । 
केक्करिुकु्क िीिळ्यार कुदत्तमगळु ॥ 

 
कणट्टकैवचनम् : (कंिुकी) (रागािे) माझे िािगाि दििारिारे तुम्ही कोि? इथे इतके सगळे 

ब्राह्मि जमलाहात कशाला? मा्याकडे असे दिरखूि का पाहात आहात? 
 
सूत्रधार : एन्न िािुं पेक्कोण्डिायका । िाडीिािळ भागिताळ िन्सिु केट्टिेिीर कोदपचु्चक्कोळ िािैन् दबळा 

उम्पुडै (य) पैर एन्न शोल्लिुािुं । 
 

सूत्रधार : (मराठी) अहो आपि थोर अदधकारी ब्राह्मि. आपि असे रागाििें बरे िाही. ही आमिी 
आहे भागित मंडळी. त्याचं्यासारख्या सामान्सयािंा राग आलेला शोभतो. बरे िािं काय 
आपले? 

 
कणट्टकैवचनम्  : आहा ं। िम्पुडे (य) पेरा । िम्मुडे (य) पेरा? मुन्निा (य) केपमप्पडािु िम्पुडे (य) 

पेरि्  िलििधण्डन्  द्रादिडिेशाधीश्वरिुडैय कन्सयका मदियाि कदन्नकै काल्न्सतमदि अम्माळु 
चश्रगारिित्तुकु्क िाराळ  । आिपदडयिाले अिरि् कू्क िान्  मुने्न िन्सिु चश्रगारििमेल्ला ं मु्तोपु 
पण्िच्चोन्नाळ  । अििाते िान्  मुने्न िन्सिेन्  । 

 
कणट्टकैवचनम्  : (मराठी) अ्से. आमिं िािं होय? हे आधीि का िाही दििादरलं? माझं िाि 

बलोिंड. द्रािीडिेशाच्या राजािी सिध कन्सयािंा ललामभतू असिारी ज्येष्ठ कन्सया 
काल्न्सतमदिअम्मा श्रृंगारििाला येत आहेत. त्याचं्यासाठी िागंली जागा शोधण्यासाठी मी 
पुढे आलो आहे. 

 
सूत्रधार : महािल्लिाचु्च अन्सिप्पदडये मु्तोपुप्पण्िोरोम्  । िी पोय  काल्न्सतमदिय ै अळैंचु्चक कोण्डु िारंु 

दबळ ळाय  ॥ 
 

सूत्रधार : (मराठी) महाराज, आपि आपले काम कराि.े काल्न्सतमदिअम्माला बोलिाि.े िलारे 
बाबािंो. 

 
सूत्रधार : (द्रादिड) िेशाधीश्वरिुडैय कदन्नके काल्न्सतमदि राजसूययागदत्तले कृष्ट्ििै पातुध मोदहचु्च दिरह 

बेििैिाले सदखयुडिे दश्रगारिित्तुकु्क िरुदकरमागधम्  ॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) यािंतर काल्न्सतमादि राजकन्सयेच्या आगमिािी ललकारी िेत भालिार िोपिार 

जातात. िंतर धमधराजाच्या राजसूय य्प्रसंगी श्रीकृष्ट्िास पाहूि मोदहत झालेली 
काल्न्सतमदि दिरहव्यथेिे पीडलेली अशी आपफया सख्यासंह श्रृंगारििास प्रिशे करते. 

 
र्दरूऊ : कदन्नकै िाराळ  चश्रगारमाक 

दकदन्नमुले कुलुि. श्रीकृष्ट्िन्  मेलू मोहं दमदत्र 
मदि दमदिि िििं िण्डै दमदत्र्जि यळकम्  
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मििध्िजं पोलि्  ियिं िदडिाक दिळद्भ ॥ १ ॥ 
मारन्  सेय्युं िािैकु्क मिदिलि्  पोरुक्कदरयामलि्  
बादरयाधिै दििैत्तु िर चश्रगारिित्तुकु्क ॥ २ ॥ 

 
र्दरूऊ : (मराठी) पि 

ज्याच्या पायातंील िुपुरािंा मंजुळ ध्ििी होत आहे ि ज्यािे ििि िंद्रचबबापेक्षा सुंिर आहे 
अशा श्रीकृष्ट्िािर ती लुब्ध झाली आहे. त्याच्या भ्रमरासारख्या काळ्याभोर दिशाल 
ियिातील मििबािासारख्या कटाक्षािंी ती दिव्हल झालेली कादंतमिी कमलिेत्र 
श्रीकृष्ट्िािे चिति करीत श्रृंगारििाला येत आहे. 

 
र्दरूऊ : दिन्सिैयाय  िन्सिाळ  काल्न्सतमदि 

कोि रेण्डंु अलुि :– इदित ममोकं कोण्डु ॥ १ ॥ 
दमदिदक्क कुदलदक्क कोण्डु–मीिादक्ष चश्रगारििदत्तलि्  ॥ २ ॥ 
मदिकंु्क तेत्रलुकंु्क मारिुकंु्क भयन्सिु ॥ ३ ॥ 

 
पर्द : (मराठी) आपफया सौंियािे सिांिा आिंदित करिारी कादंतमदि मंि मंि पिन्सयास करीत 

डौलािे येत असूि, दतिी िषेभषूा रमिीय दिसत आहे. दतच्या िालण्यामुळें  गळ्यातंील 
अलंकार िक्ष्थलािर हालत आहेत. मीिलोििा कादंतमदि शृगंार कपाि शृगंारििाला 
येत आहे. दिरहाि्थेमुळे दतला िंद्रािी शीतलता ि सुगदंधत मंि िायुलहरीिे भय िाटत 
आहे. 

 
सूत्रधार : इन्सिपदडदक्क काल्न्सतमदि िन्सिु चश्रगारििदत्तले ओरु रम्य्तलोदत्तले दयरुन्सिु दिरहं 

अदभिदयदक्कर मागंम्  ॥ 
 

सूत्रधार : (मराठी) याप्रमािे शृगंारििात येऊि कादंतमदि रम्य ्थािी बसली असता दिरहायविीिा 
ताप अदभियातूि व्यमत करते पहा. 

 
र्दरूऊ : मािे । यििै िान्  कण्डिाळ  मुिलंु मयलि्  पोरुकु्कदिल्ल ै

तेिे । इिुकु्क उपायमे िदळ तेदरयािु 
िािेन्न शये ि ेिेन्न शये ि ेिेन्न शये िन्  ॥ १ ॥ 
अन्नमे । मदि मुन्नुकु्कळुन्सििदिप्पो अदतशयमा यिलािान्  
दमने्न मुन्सतेदरया तुदळन्सि िािैये िान् मुदळदक्करेदिप्पो िान्  ॥ २ ॥ 
िेत्तये तेंत्रलि्  िेत्तु िरैकंु्कमेते्त सुकमा इरुन्सििु 
इत्तिै ियदिल्लामलेनै्न–मेत्ति ेतािुरािेनै्न 
अिि िारो अदरयेिे एन्न अििै कडंुिु येयुरान्  
दििमोरु युगमाचु्च धैयधदमल्लािे पोचु्च मिदिलि्  पकैयाचु्चिेिो ॥ ३ ॥ 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी–कादंतमदि– 
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त्याला पादहफयापासूि माझे मि त्याच्या पे्रमापशात पडले आहे. ही दिरहयातिा सोसित 
िाही. यािर इलाज काय करािा, तेही सुित िाही. हाय रे िैिा! आता मी करु तरी काय? 
कसे करु? खरे तर, त्यािा माझा िा पदरिय, िा ओळखिेख. तरीही मी त्याच्या पे्रमात 
पडाि े हे आियधि िव्हे का?ं असे पूिी कधीि झाले िव्हते. अशी ही जीिघेिी तगमग. 
काहंी सुिति िाही. कालपयंत सुखि िाटिारा हा शीतल संध्यािारा आज मा्या मिािी 
पिा ि करता मला ्ळतोय! 

 
र्दरूऊ : (पि) (मराठी) 

कुिामुळे मला ही मििबाधा झाली आहे? त्याला पाहाण्यासाठी माझे ियि उत्कदठत 
झाले आहेत. त्याला केव्हा भेटेि असे मला झालं आहे. प्रत्येक क्षि युगायुगासारखा 
िाटतो आहे. कसा कंठू हा दििस? माझे मिि मला िैऱ्यासारखं ्ळतंय. 

 
सूत्रधार : इन्सिपदडदक्क काल्न्सतमदि दिरहादतशयदत्तिाले दिरहं अदभिदयदक्कर मागधम्  । 
 
सूत्रधार : (मराठी) अशाप्रकारे कादंतमदि दिरह व्याकूळ झाफयािे दतिी ती अि्था अदभिीत करते, 

पहा. 
 
र्दरूऊ : एन्न शये ििेदड मािे एन्नदड शये िने् –एन्नशयेििेदड मािे । इन्नमुम्  िरि 

कािेिे किदिलु (म् ) मििेयुरािे कदन्नये पोरुक्कदरयेिे ॥ १ ॥ 
पादि तेन्सत्रलि्  तािुिे पककार कुदयलि्  कूिुिे 
आदि येन्नरलडिािे–अदिशयमाचु्चिे ॥ २ ॥ 
शन्सििम्  शदकक्कािु मािे–िल्न्सिरकाल्न्सतदयिालि्  मेदलन्सिेिे 
सन्सततं कूदड यािािे सरसमाय  पोरुप्पािे ॥ ३ ॥ 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी–कादंतमिी 

अरे िेिा! आता मी करु तरी काय तो येण्यािी शमयता तर दिसत िाही; आदि हा दििसा 
ि ्िप्िात होिारा मििबाधेिा ताप असह्य झाला आहे. सायंकाळिा मंि गंदधल िायू 
तापिायक िाटतो आहे; अन्  माझं मिि मला मलेशिायक झाले आहे, यािे आियध 
िाटतेय. 
मा्या मदैत्रिी म्हितात, “िंििाच्या उटीिे तुला बरे िाटेल; पि शीताशुं िदं्रि जेव्हा ं
सूयासारखा तापिायक िाटतो, तेव्हा ं िंििाच्या उटीिे काय होिार? आता ही 
दिरहल््थती मला मुळीि सोसित िाही. 

 
सूत्रधार : (तेलगु भाषेत) औरा इदिधबुि ईरीदत द्रादिडिेशाधीश्वरुदि कन्सयक कादंतमदत िदच्चि 

यातििंरंबुि आंध्रिेशाधीश्वरुदि कन्सयक कलादिदध राजसूययायंबुि कृष्ट्ि्िादमदि जूदि 
मोचहदिश्रृंिःरििबिु (कु) िचु्च समयंबिु तोलुत कदटकिाडु हेच्चदरक िेलुप िचे्च मागं्रब ु
पराकु ॥ 
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सूत्रधार : (मराठी) अशा रीतीिे द्रािीडिेशादधपतीिी कन्सया कादंतमिी आफयािंतर 
आंध्रिेशादधपतीिी कन्सया कलादिधी धमधराजाच्याराजसूयय्ात श्रीकृष्ट्िाला पाहूि 
त्याच्यािर मोदहत झाफयामुळे शृगंारििास याियास दिघाली आहे. दतच्या अगमिािी 
सूििा िेण्यासाठी दतिा सेिक पुढे येत आहे. सभासिहो, सािधाि. 

 
र्दरूऊ : पट्टिाममु बेदट्ट बादरकोल केलबदट्ट 

िदट्टपदैि िुप्पदट घदट्टगा गदट्ट ॥ 
जट्ट दिण्ड पूलुजुदट्ट । 
दमट्ट पंड लू येग बदेट्ट ॥ 
अट्टहासमुतो दिकटाइ. गुडु िचे्च ॥ १ ॥ 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी 

पायघोळ अंगरखा, खादं्यािर उपरिे, कपाळािर िुबोटी आडि ेगंध, हातात काठी घेऊि 
िडे्ािाकड्ा उड्ा मारीत तो राजसेिक िाटेिरील लोकािंा बाजूला करीत 
राजकन्सयेिा मागध मोकळा करीत आहे. 

 
सूत्रधार : औरा ईदिधिुि कदटकिाडु िदच्च हेच्चदरक िेदलदपि यातििंतरंबिु आंध्रिेशाधीश्वरुदि 

कन्सयक कलादिदधश्रृंिारििंबुिकु िचे्च मागंबु पराकु ॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) सभासिहो, येिेप्रमािे राजसेिकािे राजकन्सयेच्या आगमिािी सूििा दिफयािर 

आंध्रिेशाधीव्ररािी कन्सया कलादिधी श्रृंगारििाला येत आहे. दतच्या मागांतूि लोकािंी िूर 
व्हाि.े 

 
र्दरूऊ : ओय्यारमुि िडेलेिु तीयदिलुतु शरमि । तोय्य (लु) लंिरु गोलुि िेय्यमुि कलादिदध 

सन्नदि पय्यिलोि दिदन्न िन्नुलु िेलम पुन्नमिंिुरु सरुबोलु मोमु िलुेगग रादजल्लु रुपि 
िलराजु मोहमु जेंिग । 

 
र्दरूऊ : (मराठी) 

सखी जिाचं्या घोळमयातं दतिे सौंियध िारि िधेक दिसत आहे. दतच्या तलम िस्रातूि 
दतिे लहािसे पुष्ट उरोज दिसत आहेत. पौर्मिमेच्या पूिधिंद्राप्रमािे दतिे मुख 
आफहािकारक असूि दतिी शलेाटी शरीरयष्टी मििालाही मोदहत करील. सुंिर 
सखीजिामंध्ये ती राजहंसीसारखी डौलािे येत आहे. 

 
र्दरूऊ : गदरम मीरग िडेलेिु 

अंिेलु घल्लुघल्लादि म्रोय-पािमुलंुि 
अंिमुगिु जिुलंिरु जुडग 
इंिुििि िेलुिोिेदड िडल 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी 
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ती सुंिरी म्हिजे मििािे (कुसुमिापािे) िेकलेला पुष्ट्पबािि जिु. दतच्या पाठीिर 
रुळिारी लाबंसडक केसािंी ििेी दतिे दिदिधरंगी सुंिर िुलािंी भदूषत केली आहे. दतच्या 
गतीिे पायातंील पजैिािंा रुमझुम रुमझुम असा गोड ध्ििी होत आहे. त्या िदं्राििेच्या 
पिन्सयासािर साऱ्या जिसमुिायाच्या िजरा दखळफया आहेत. 

 
सूत्रधार : औरा ईदिधम्बिु याकलादिदध श्रृंिारििम्बिुकु िदच्च योक रम्यप्रिेशबंुि सुखासीिुरालै 

याकृष्ट्ि्िादमयोक्क रुपरेखादिलासािुलु मदिदि िेदलदस दिरहपरतंदत्रयै दिरहम्बदभिचयिे 
मागधमु । 

 
सूत्रधार : अशाप्रकारें राजकन्सया कलादिधी शृगंारििात येऊि रम्य ्थािी येउि बसली. श्रीकृष्ट्िािे 

रुप ि लीला आठिफयामुळे दतला अदधकि दिरहबाधा होऊि ती दिरहव्याकुलतेिे 
म्हिते— 

 
किंाणनधी : इल्न्सतरो िादि पोंिु एन्नडु गलंुगुिम्म–मुद िुमुम्माय । 
 
(र्दरूऊ) : चितग िादि मोदि चििुसेयुटेन्नडे–मुद िुगुम्मा । 

कलकंदठ िादि दिदगय कौदगदलिटेुन्नडें–मुद िुगुम्मा । 
ििराजुकेदळदि िादि गुडुटेप्पुडे–मुद िुगुम्मा ॥ 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी–कलादिदध 

अहो, तो श्रीकृष्ट्ि अतीि सुंिर आहे. िालतािा त्याच्या पायातंील पैजिािंा होिारा 
लयबद्ध आिाज िारि मोहक. त्याच्या ओठािरिे ते आकषधक हा्य. कोदकळेच्या 
आिाजापेक्षादह त्यािे मधुर बोल. या सिांिर साज िढििारा तो ििराजासारखा पराक्रम. 
मला तर त्यािे िडेाििू टाकलेय. 

 
सूत्रधार : औरा ईदिधम्बिु मदरयु दिरहम्बदभिदयिें मागधबु ॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) अहो, दतच्या दिरहाि्थेिा अदभिय पहा. 
 
र्दरूऊ : बालरो दििि ेबालरो 

बालरो िादिदक िेिेल मरुलैदतिे 
बादळमीरे मरुदि बादरदक ताळलेिे 
दिलुकल खदळदक िीकादयदत िाल 
अल्लल िािमुलकु कलदगदत िेिय्यो 
पोिुगा िीडु ियिु पदुिफतुकेदळिन्नु 
पोंिदियंिमु पोलदत तिमयाले (१) 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी– 
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किंाणनधी : मदैत्रिोंिों! का बरे त्या श्रीकृष्ट्िािर मी एिढे पे्रम करते? ह्या प्रमाथी दिरहायविीत मी अगिी 
बुडुि गेले आहे. एरिी सुखि िाटिारे पोपटमिेैिे आिाज मला अगिी किधककध श 
िाटताहेत. काय कपा अन्  काय िको हेि अगिी कळत िाही. 

 
सूत्रधार : आ कलादिदध मदरदन्न दिरहंबदभिचयिे मागंबु ॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) अशाप्रकारे ती कलादिदध दिरहतापदि पढेु म्हिते पहा— 
 
सूत्रधार : तालजालिे िेदलयरो–येंतदि िेिेलुपुिु िेदलयरो । 

बादळ मीरेिे िेदलयरो–मरुबादरकोिधलेिु िेंदलयरो । 
िनेे्नल काकंलिे िेदलयरो–िेदिरहमुजेंदिदत िेदलयरो । 
दमन्नगु गादलिे िेदलयरो–िे दमगुल िलदसदत िेदलयरो । 

 
र्दरूऊ : (पि) मराठी– 
 
किंाणनधी : सख्यािंो, ही दिरहििेिा मला दकती त्रासिायक होत्येय, हे तुम्हालंा सागंूं तरी कसे? हा 

शीतल िदं्रसुद्धा मला तापिायक िाटतो. कारि त्यामुळे माझी दिरहबाधा तीव्रि होते. हा 
मंि शीतल िारा! पि त्यामुळे मि आिंदित ि होता मला अदधकि शीि होतो. अग, मी 
अगिी गळूि गेलेय. 

 
सूत्रधार : ओरा ईदिघंबुि दिरहंबदमिचयिे कलादिदधदि यदूि िद ििंुडे िेदलकते्त पदलके मागंबु पराकु 

॥ 
 
सूत्रधार : (मराठी) अहो, 
 
णद्वपर्द : कलादिदधिी अशी दिरहपीदडत ल््थती पाहुि दतच्या जिळ बसलेली एक मदैत्रि दतला 

म्हिते.— 
दबििम्म िीिु िादिन्नपं बोकदट 
घिदिरहंबुिे कलग िेदमदटदक? 
श्रृंिारििमुि शीतलपबिु 
डंििामदि िन्सदु्र डब्जाकरमुि 
तािु सहायम ैििरुिु िंुड 
िािरो िीकुदििारंबुफयाले ॥ 

 
सिी : (मराठी) दद्वपिी. 

अग, माझी दििििी ऐक. हा एिढा ताप तंू कशाला कपाि घेतेस? या श्रृंगारििात हा मंि 
िाहिारा िारा, त्यािा सहाय्यक शीतल िंद्र आदि हे रम्य ्थाि. अशा दठकािी भलभलते 
दििार मिात आििू तू का त्रास कपाि घेतेस? 
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सूत्रधार : औरा ईदिधम्बिु बदलदकि मुयवध िेदल िामयंबुलु दिदि कलादिदध पदलके मागबंु पराकु । 
 
सूत्रधार : (मराठी) अहो, त्या अजाित्या सखीिे बोलिे ऐकूि कलादिदध दतला म्हिते— 
 
किंाणनधी (र्दरूऊ) : इल्न्सत (रो) । तपडुिबुुदद्ददक िेने्नदम सेतुिम्म । 

इल्न्सतरो । यािग र्मितैिा िेदलयिु 
िंडायुन्नु दिरहतापमु ताळिेिंटे 
पण्डु िनेे्नललो रम्मदि मेंडोदडडिे–ओशम्मा ॥ 
मंियाि िामेिु मसलुिुन्निंटेिु 
गंधमु बूसुकोम्मदि गादससेसे-िोशम्म! ॥ 
ओंदट िंुडलेिु दिभचुटदटदक रालेिंटेिु 
ओंटेलिीकु तोडु उन्नाििेिे-ओशम्म! 

 
किंाणनधी : (मराठी) सखे, माझे हे िुबधल मि भरकटतेय. त्याला काय कपा. माझा हा दिरहताप 

आिखी दकती ्ळिार? हे रम्य उद्याि, या पुष्ट्पिादटका, हा शीशल िदं्र हे सारे मला 
खुिाितात, पि मला तर िालितही िाही. मी अगिी गळूि गेलेयग. माझी ही अि्था 
पाहूि िंििािी उटी लािायला सागंतात. पि दजथे हृियि पेटतय दतथे त्या िंििािा 
काय उपयोग? घरी एकटी असतािा जेव्हा ंम्हिते की अजूि कसे येत िाहीत? तेव्हा मला 
म्हितात, ‘तू कुठे एकटी आहेस? तुला कसली भीती िाटतो? आम्ही सारी तु्याजिळि 
आहोत िा.? असे बोलतात. 

 
सूत्रधार : औराईदिधंबुि ॥ येिेदरती आधं्रिेशािीश्वरादि कन्सया कलादिदध आफयािंतर तििंतर कथा 

ऐदसजे । महाराष्ट्रिेशाधीश्वरादि कन्सया कोदकलिािी राजसूय यागामध्ये कृष्ट्िास पाहूि 
श्रृंगार ििास येते म्हिूि सकल जिास सािध कराियास कंिुदकराय दििोिी येतो पहा ॥ 

 
र्दरूऊ : पट्टिामधारी अट्टहासकरी । 

काठीधेिुदिकरीं कंिुमयालासभातंरीं ॥ 
दिकट बहुतकरी दिष्ट्िुध्यािकरी । 
सकलासं िूरकरी संतोषािे उड्ामारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कंिुकी येऊि सभा्तासं सािध केफयािंतर कोदकलिािी श्रृंगारििास येते पहा 

॥ 
 
र्दरूऊ : कंिदलत यािंिकूिें मंिमंि िदंितासे । 

सकल सखोजि िारिृिें ॥ १ ॥ 
सकल शृगंार कपाि सािर सारसियिे ॥ येतसे ॥ 
अकलंक सौंियधरुपें अदखलमान्सये ॥ २ ॥ 
िंिि कपूधर क्तूदर ििधिू उटी घेऊि 
इंिुििि मंिहासमुख मल्लाह िीटी ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : राजहंसगमिाते राजीि पत्रिेत्रीते 
 
(र्दरूऊ) : राजमुदख शोभिाते–रामामिीते ॥ १ ॥ 

कलकंठी मृिुिििी क्तूदरदतलक धपािी । 
अदलकुल िीलििेी–अंबुजपािी ॥ २ ॥ 
जरीिोली साडी िेसुदि जि ेिाजूबंिलेउदि । 
िर कन्सयकामदि ििंिीय ये जदि ॥ ३ ॥ 
सािर श्रृंगारििी सकल सौन्सियधखािी । 
मोि अदलकदरराजगमदि मोरिािी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत महाराष्ट्र िेशाधीश्वर कन्सया कोदकलिािी श्रृंगारििास येऊि रम्यप्रिेशी बैसूि 

दिरह अदभिदयते पहा ॥ 
 
र्दरूऊ : मि माझे मोहसागरी ॥ मयवि जालें  ये अिसरी । 

ििी कोि उच्चरी । िरिाथ दििा मज ॥ १ ॥ 
कामबाि पीडाकरी ॥ काय कपा मी दबिारी । 
सोमदकरितपकरी सोसूं दकती िारंिारीं ॥ २ ॥ 
गरल दमदश्रत झाला गर्मित होऊदि मलयादिल । 
सर सदधल येक व्यालु सर शर चिदधल येक । सदमधाल्यविहूि अदधक झाला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंरीदत कोदकलिािी मागती दिरह अदभिदयते पहा 
 
कोणकिंवािी : जन्सम व्यथध यािे संगािािूि । 
 
(र्दरूऊ) : कदरकंुभािे गिधहारी किककलशापरी ॥ 

सरसयेउि िोहीकरीं । सािर्ति धदरतरी ॥ १ ॥ 
सुंिर किकालदतकाहूि शोभें । 
[िेहतदटत] िेहतदडतसमािें चयिुधर हें 
सौंियध इच््ूि–यथेष्ठ रमेि तरी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : अइसे महाराष्ट्रिेशाधीश कन्सया कोदकलिािी आइ । बहारे उत्तरिेशादधश कन्सया 

सरसदसखामदि चश्रगारबिकंू आिदत कहकर चश्रगारबि बीि लोक िूर करिेकंू द्वारपाल 
आि ेिेखो ॥ 

 
(र्दरूऊ) : लटकत आि ेआमपाल िेखो । 

दशरबाधं दिरिीको आम पहर िेखो ॥ 
दतलक माथे धाके सबजि िूरकर ॥ १ ॥ 
लाठी हातधर द्वारपालक आि ेिेखो । 
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बाधंकर हासंत खेलत आि ेिेखो ॥ २ ॥ 
 
द्वारपािंवचन : अरे! सुिो हमारा िाम द्वारपाल शािूधल । उत्तरिेशाधीश कन्सया आिते कहकर 

चश्रगारबिबीिलोक िूरकरिेकू हं आये ॥ 
 
सूत्रधार : अइसे द्वारपाल आये बिबीि लोक िूरकर सो बात उत्तरिेशाधीश कन्सया सोक सोसूि 

चश्रगार बिकंू सरसदसखामदि आिते िेखो ॥ 
 
(र्दरूऊ) : सरसदसखामदि कन्सया आि ेिेखो । 

िंद्राकीसो मुखोिीको 
हंसकसी िलिाले सोला चश्रगारकीय्ये 
माथे मृगमि दतलका दिये 
मिभािि पापमोहे ॥ २ ॥ 
िंपकािादसका साहै 
अधरा रंग लाल बदि आयाि े
मोतीिे मंग भारे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : अइसे आये उत्तरिेशाधीश कन्सया सरसदसखामदि चश्रगार बिबीि आठेठोर बठेै । अपिे 

सखीसूं बातुकरें िेखो ॥ 
 
(र्दरूऊ) : दिरह सताि ेमोहे िैिईि माई । 

उिदबि मोहे कलि परत ह ॥ 
कैसे रहों दिसमास रहो माई ॥ १ ॥ 
ति तपता हे उिके दमल बेकंू । 
िैि पेशिेके डर सखेसखी ॥ २ ॥ 
ध्याि ि जािो मंत्र ि जािो 
जािो उिहीको ििो सखी । 
संपि सुखािंि िदेह दििो हर 
िाह दक गताि ेजािे िे सखी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : बहार दबहर अदभिये िेखो । 
 
र्दरूऊ : भािरी भाईहो सदख रे म ै। 

जपते िेखो िंििंिि ॥ 
तपते ति मि भलूगई हो ॥ १ ॥ 
उि दबि पल िि कल ि परतहे । 
दिसदिि धीर कैसे धरो हे ॥ २ ॥ 
कब मोहे दमलें गे प्रभ ुआकर । 
पलख ि सो पग जारबाल गयी हो ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : एि ंउत्तरिेशाधीश्वरकन्सयका आगतािंतर कथा कथदमत्युमते । कादलन्सिीतटिि दिहाराथध 

गोपालसदहतः श्रीकृष्ट्िः आगच््तीदत िमतंु क िुकी समायादत ॥ 
 
र्दरूऊ : कििकुी समेदत अधुिा–दत्र (अत्र) 

कििकरशोदभत कण्टहारधारी 
पंकजाक्ष गमिं िमतंु पदथकजिान्  दििारदयतुम्  ॥ 

 
सूत्रधार : एि ं कंिकुी समागत्य श्रृिंरिि्थान्  जिदन्नजोद्योगे तत्परान्  कृत्िा इमं िृत्तातंं कृष्ट्िाय 

िमतंु गतः तन्समुखात्सि ंश्रुत्िा ििं पदरष्ट्कृतं श्रीकृष्ट्िः समायादत । पश्यंतु सभासिाः ॥ 
 
र्दरूऊ : िन्सििन्सिि ्समेदत–अत्र समाजम्  । 

िन्सििन्सििः समेदत ॥ 
िन्सििन्सिि्समेदत िल्न्सितादखलजिः । 
मन्सिारधरो ििमिोहरो । 
तल्ध्धदमतल्ध्ध तकिदंकटतक । 
तध्धोंदकटतक धळागुंतल्ध्धदम ॥ 
चिदधदमदधदमदकट तदरदकट (त) झिु । 
चधगिागुंतक धळागुं (तो) दमदत ॥ 
मकरकुइिलकिे मजुळमेधििी 
दिकिजलजिेत्रो दिमलिदरत्रो- 
तकतकतचधदधदम तदरदकटतक 
धित [झिि] झिुत तक धळागुंत दधदमत ॥ 
तकिदंकट तदर धळागुंदधदमदकट । 
तकधळागुंतक धळागुं (तो) दमदत ॥ 
जगिििलोलो ्ििधमयसुिेलो । 
दिगमातंिदे्यशीलो दिपापमगोपालो ॥ 
जगजगतदधदधदम तदरदकटतकझ ं
तादरक्क (कु) तादर तकझिु । 
तकतकदधदधदमदकटतदरदकटझिु 
तधेंदकटतक धळागुं (तो) दमदत ॥ 

 
सूत्रधार : एि ंिििन्सितो ििेुिाथचप्रयः आगत्य काचलिीतटििदिकु जरम्यप्रिेश ेआप्तगोपालसदहतः 

सरससल्लापं कृत्िा ल््थतः अिंतरकथा कथदमत्युमते पूिध राजसूययागे 
अ्मन्समािसपश्यतोहरः अयदमदत बुद्ध्िा िेिािुकूफयेि इिािंी दृदष्टगोिरत्ििे संप्राप्तः । 
अिेि कृत्िा अदतसंतोष्यमजिीदत सिाः कन्सयकाः सािंन्सिं िाटं्यदत तासा ं मध्ये 
द्रादिडिेशाधीश्वरकन्सयका कादंतमती कृष्ट्िं दृष्टि् िा दिरहातुरासती दिरहमदभियदत पश्यतुं 
सभासिः ॥ 
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काांणतमणत : सिलमािेन्  जन्समसिलमािे (न् ) । 
इभराजिरििै इन्सड िान्  कण्डु ॥ 
मेकं माइलि्  पोलि्  
दमत्रिे कण्ड तामरै पोलि्  । 
मोकमािेि ििे मुन्  िन्सिदििाले ॥ १ ॥ 
धातयकंड यािकबोलि्  
[द्रव्यं कंड धिशुरं बोलि्  ।] द्रव्यकंण्ड धिशूरन्  बोलि्  
भतूले शिै कण्ड भजूिंगळू पोलु 
मदिकण्ड कुमुिं पोलि्  
मािै कण्ड कोदकलं पोलि्  
मदिमुकिै िान्  कण्डु मििु संतोष माय  ॥ 

 
काांणतमणत : (मराठी) आज मा्या जन्समािे साथधक झाले. कारि गजेन्सद्राला िर िेिारा तो श्रीकृष्ट्ि 

आज मी मा्या डोळ्यािंी पादहला. सूयधदिकासी कमलाप्रमािे आज माझे जीिि कदलका 
उमलली मला मा्या पे्रमािा ठेिाि सापडला. माझे जीिि सिल झाले. उिार िािशूर 
िात्याला पाहूि िुबळा यािक जसा आिंदित होतो, तशीि मी झाले. कारि मी 
िीियािक आहे ि तो पे्रमधि िेिारा उिार िाता आहे. िंद्रिशधिािे रातदिकासी कमल 
िुलाि े चकिा आंब्याच्या मोहोराच्या गधंािे कोदकळेला कंठ िुटािा तसेि त्याला पाहूि 
माझे मि मोहोरले. 

 
सूत्रधार : (तेलगू) औरा ई दिधंबुि द्रादिडिेशाधीश्वरुिी कन्सयका कादंतभिी दिरहंदभदियंिे िृत्तान्सस 

कदटकिािी मुखातं्रिा दिदिता मरुलु कोन्न िष्ट्िदुि पैदि मोह पडकारि एमी, अदि सिदत 
मत्सरसु ताललयाक अखरन्सयुिू जुदि तेलुगुकन्सयपादलके मागध पराकध  । 

 
सूत्रधार : (मराठी) अहो, या प्रमािे द्रादिड िेशादधपतीिी कन्सया कादंतमिी (ती) दहच्या दिरहव्यथेिा 

िृत्तातं िासीकडूि ऐकफयािर, ‘दहला श्रीकृष्ट्िािर पे्रम कराियािे कारिि काय’ असा 
दििार सिदतमत्सरामुळे तेलगराजकन्सयेच्या मिात आला. ती अत्यंत अ्ि्थ होऊि 
कादंतमिीला काय म्हिते पहा. 

 
सूत्रधार : इन्सि पदडदक्क कलादिदध शोन्न िातंयेके्कट टु कादंिमदि शौलि् दकर मागधम्  । 
 
किंाणनधी : (िुरुि)ू मरुलू कोन्न कारि मे मे अरब पडुि िरुसिे मरुलु कोन्निादिपै िरेपुलेक ॥ १ ॥ 

किुलजदिि मोिलु किलुिािा दिभडुायि अिुल जडिु मीर गािू पो िदेरिािा ॥ २ ॥ 
िाििुे कोदरिपुडे िा दिभडुुिायायिु भामा िदर िादर सोम्िु भाचिप िीकु िगगाि े ॥ ३ ॥ 
िंििंििुदि िििीत िोऊदि पोंिु गीदरि पडेिा पुरुषुडे िीकु दसयवगु लेक ॥ ४ ॥ 

 
किंाणनधी : (पि) अग तादमळकन्सये, मा्या कृष्ट्िािर तंू काय म्हििू प्रीती करतेस? मी त्याला प्रथम 

पादहले म्हििू तो माझाि िाथ झाला आहे. तू त्याच्यािर पे्रम करिे उदित िाही. तंू िुसरा 
दप्रयकर शोध हे मादिती, िुसऱ्याच्या (दप्रयकरािर) हक्क सागंिे अयोयवय आहे. िििीतिोर 
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िंिपुत्राला-श्रीकृष्ट्िाला मी प्रथम पादहले, म्हिूि तो माझाि आहे! त्याच्यािर अदधकार 
सागंण्यात तुला लाजभीड काहीि कशी िाटत िाही? 

 
सूत्रधार : (तादमळ) इद्दप्पदडक्की कलादिधी शोन्निातैकन्नड कादंतमदि शोल्लंकुर मागृ. 
 
सूत्रधार : (मराठी) असे कलादिधीिे बोलिे ऐकूि कादंतमिी दतला उत्तर िेते पहा. 
 
काांणतमर्दी : कन्सडु मोदहत्त दिरुिरुकु्कसदर कोंडििेंडुिी डैल्व्क िाराई । 
 
काांणतमर्दी : (मराठी) आपि िोघींिीही श्रीकृष्ट्िाला पादहले आदि त्याच्यािर पे्रम कपा लागलो. मग 

आता भाडंण्यात काय बरे अथध आहे? 
 
किंाणनधी : (तेलगू) शडें येदिदि? िीिु सर माटलाडेबु सचहिुि मध्ििं िंुडि े। 
 
किंाणनधी : अरे िा! भाडंि कशाकदरता? तुझे म्हििे बरोबरि आहे! पि हे बघ, जे माझे आहे, ते 

िुसऱ्यािे घेतलेले मला सहि होत िाही. 
 
काांणतमर्दी : (तादमळ) महु चमदजि दलिी दयप्पो मदर यािै ईल्लामलि्  दकद्दरा येदड । 
 
काांणतमर्दी : (मराठी) मयािा सोडूि बोलू िकोस! िाही तर मी तुला िागंली अद्दल घडिीि! िालती 

हो इथूि. 
 
किंाणनधी : (तेलगू) दकद्दरायदि अदडगेि ेते दिन्नु कोहिु पोि े। 
 
किंाणनधी : (मराठी) मला कशाला जायला सागंतेस? जा्त बोललीस तर मीि तुला िागंली दशक्षा 

करीि. िल दिि इथूि. 
 
काांणतमर्दी : (तादमळ) पोिेंडु शोल्लािे पल्लतैकै्क कु्करेन्  पुदतदयल्लाि पाििेी पोडी । 
 
काांणतमर्दी : तंू मला जा म्हिूि तर पहा. बदत्तशी पाडीि तुझी. 
 
किंाणनधी : (तेलगू) पाि ेमिकि ेिीिु िन्नु पापजादत । 
 
किंाणनधी : (मराठी) अग, तंू िार पापी आहेस. तुला पादहजे ते दमळिे सोपे िाही. 
 
काांणतमर्दी : (तादमळ) अरुितोत्ता तोतागिैाले दियन्  मुितोत्तु पोिायदडततै । 
 
काांणतमर्दी : आियधि िाटते बाई या तु्या बोलण्यािे. मी त्याच्यािर पे्रम करते, म्हिूि माझा 

त्याच्यािर हक्कि आहे. 
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किंाणनधी : (तेलगू) ततै यजकि ेमोत्तिोयेिु, तगिुगागहुि िंुडि े। 
 
किंाणनधी : हे पहा, दििाकारि तंू कशाला रेंगाळतेस इथे? िाहीशी हो कशी मा्या डोळ्यासंमोपाि. 
 
काांणतमर्दी : (तादमळ) अुंडि ेएिदक्कराय एने्न िी यन्सडी उिके्कन्न िािान्  ्ितं मुडोडी । 
 
काांणतमर्दी : मुळ ळीि जािार िाही. मी काय भीत्येय की काय तू त्याच्यािर हक्क सादंगतलास म्हिूि. 

तो सिध्िी माझाि आहे. 
 
किंाणनधी : (तेलगू) कंुडोदडयदि यदडगेिउेन्निलायदि मेंच कोि े। 
 
किंाणनधी : तो माझाि आहे असे म्हटफयािे तो तुझा होत िाही. कारि तो माझाि आहे. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत द्रादिडान्सध्रिेशाधीश्वर कन्सया पर्पर संिाि कदरत अ्ता ंहे काय म्हििू दििापाि 

िृतातं कळूि महाराष्ट्र िेशाधीश्वरकन्सया आपले सखीस पाहूि बोफते पहा. 
(िरुिु) : क्रीडारदहत सखी कैसे राहंुगे । 
िडेे दिदधिे कसास दिरहदिमाि केला गे ॥ 
िदिते मधूमास हा िि पलु्ष्ट्पत पहा ॥ १ ॥ 
ििकोदकल दकरिर बोलदतत पहा ॥ 
मधुर झंकृत घोर िंिि उजुधदितादत पहा । 
दिधुदकरि दिषधर दिरदहजि भयंकर ॥ २ ॥ 
बलयादिल बहु बादधतो । 
मलयजाले ताप कदरतो 
जलज दिकदसत सार भय कदरतो ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : अइसे महाराष्ट्र िेशादधश कन्सया कोदकलिािी दिरहििि कसे सुि उत्तर िेशाधीश्वरािी 

कन्सया सरसदसखामदि बोले िेखो ॥ 
 
सरसणशिामिी : (िरुिु) बंसीधर िाथ हमारे भिदर तंू भदूल हे काय कंू । 
 
कोणकिंवािी : असी मजसी कागें बोलतीस आशिेे इच््ूि आम्ही तुन्सही आलो. 
 
सरसणशिामिी : मेरी मि भेंय जब मेरी साइ ि ेभय तब 
 
कोणकिंवािी : िादरजादक्ष प्रदतधर िदं्रिामादस । तुज ्ितंत्र काय ॥ २ ॥ 
 
सरसणशिामणि : दित्रििये मे समदध दित्रिाकी मोपर गये ॥ 
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कोणकिंवािी : दित्र उफिास माझ पाहूि ितुर हासल तो प्रीय मज ॥ ३ ॥ 
 
सरसणशिामिी : बश ेहे ि ेदित्र मेरे हसे मोसु साइ मेरे । 
 
कोणकिंवािी : असो तुज मिाि तुजपासीं हा कृष्ट्ि माझें पदरिाइलातं ॥ 
 
सरसणशिामिी : प्रीत मोहे शाम मेरे प्रीदतसो अिरों ि दित्तिि िेिुगंी । 
 
कोणकिंवािी : प्रीदत कैं िीं तुजिदर दप्रय तों आम्हा ंसोळासहास्रािा । 
 
सूत्रधार : एि ं पर्परकलहा (य) मािाः द्रादिडाध्र महाराष्ट्रिेशाधीश कन्सयका ं दृष्ट्रिा िंििन्सििः 

सुंिरिििारदिन्सि्सि सकलभाषादभ्िामितं दिजिमध सदिि दृष्टि् िा प्राह श्रणु्िन्सतु 
सभासिः ॥ 

 
कृष्ट्िवचनम्  : अत्र खुलु दमत्र सुत्रामदिदश दित्रमभतूपूिधमेंकं दृष्टव्यं द्रष्टव्यं । िंद्ररेखा इि 

कुिलयाहािरकराः तारका इि गगिमध्यदिराजमािा दिदु्यल्लता इि पृथुपयोधरकदलताः 
कमदलन्सय इि दमत्रिशधिोत्सुकाः राजहंदस का इि सरसमािसान्सतरदिहाराः बर्महण्य इि 
िंद्रकमयकलापाः िमयध इि िीलिालालड्रकुता हारादिन्सय इि सम्भतुििसम्भ्रमः 
साम्बदशिमूतध (य) इि सङ्ककदलतान्सयोन्सयदिग्रहाः अङकुदरतलािण्यधन्सयाः कन्सयाः िरल्न्सत 
तदद्वधं ्ात्िा शीघ्रमेदह ॥ 

 
सणचवचनम्  : तथा करोदम । 
 
सूत्रधार : एि ंकृष्ट्ििििं श्रतु्िा िमधसदििः कन्सयकासमीपं गत्िा कन्सयकाः दृष्टि् िा प्राह । 
 
चेणिंकवचन : कदय कन्सयादशखामियः । १ यूथं कथं दकमथ ॅअत्रागतः िमतव्यं ॥ 
 
सूत्रधार : एि ं प्रकारेि कृष्ट्िसदिििे गीिािभाषा कृता । िििाथध २ िादभजािंत्यः कन्सयकाः तृष्ट्िीं 

ल््थताः । समिंतरं कृष्ट्िसदििः कन्सयकादमः गीिािििि ि ्ातं गीिािकन्सयका ि भिल्न्सत 
का जादत का भाषा मया िमतव्य ि्ायते तथादप पूिध द्रादिडभाषाया ंििामीदत मत्िा सदििः 
प्राह ॥ 

 
सणचव : केळुपम्मा कन्सयाकामदियळे िीयवडळ्यार एन्सििेशाधीश्वरिुडैय ३ पेण कैळ  इंगेयेिुकु्क ििंीळ  

शोल्लुमम्मा । (मराठी) दिदिध अलंकारािंी दिभदूषत कन्सयकािंो, तुन्सही कोित्या िेशाच्या 
राजकन्सया? येथे का आलात? 

 
सूत्रधार : इन्सिपदडदक्व कृष्ट्िसिी िन्सिु तदमळिात्तधिाले केळक्क अन्सििाता यकेै्कट टु ओरुत्तरुक्कोरुत्तर 

मोकं पातंुंक्कोंण्डु इरुदक्वर समयदत्तलै । द्रादिडिेशाधीश्वरिुडैय कदन्नकै काल्न्सतमदि 
भाषैयोडदरन्सिु ्ितंत्रमाय  कृष्ट्िसदिि िैप्पात्तुध शोलि् दकर मागधम्  ॥ 
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मूत्रधार : (मराठी) सदििािंा प्रश्ि ऐकूि श्रीकृष्ट्ि गालातफया गालात गमतीिे हसत आहे हे पाहूि 

दिरहव्यथा अदधकि होऊि कादंतमिी धीटपिािे काय म्हिते पहा. 
 
काांणतमणर्द : केळुमय्या ्िामी! िान्  धमधपुदत्तरेरुडेय इराजसूय यगदत्तले कृष्ट्ि्िादमये प्पात्तुध मौदकचु्च 

मौकं पोरुक्कमाट टामल कृष्ट्ििैते्तदडक्कोण्डु इन्इ िित्तकुु्क ििेंन्  । िैियोगदत्तिाले कृष्ट्ििंु 
इयवडेंिन्सिार । अिरदकट टे इरंिु िीर िम्मुडेय िृत्तातं केळ क्कोल्लमया ्िाती. 

 
काांणतमणर्द : (मराठी) महाराज, धमधराजाच्या राजसूय य्ाच्यािळेी कृष्ट्ि महाराजािंा पाहूि मी त्याचं्या 

पे्रमात पडले. त्याचं्या िशधिलाभासाठी शृगंारििात आले ि सुिैिािे तेही इथे आले आहेत. 
माझा त्याचं्याशी दििाह कपाि आपि पुण्य जोडाि ेअशी मी दििंती करते. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत आन्सध्रिेशाधीशािी कन्सया बोलत अ्ता ं दतिा बोल आइकूि ि सहता ं त्यास 

ढकलूि कोदकलिािी बोलते पहा ॥ 
 
कोणकिंवाणि : आइका धमधपतु्र राजसूययागातं कृष्ट्िास पाहूि मोहूि कृष्ट्िास इच््ूि मी येथे आलें  

। िैियागेंहूि कृष्ट्ि येथें आलाहे. कृष्ट्िास दििंती कपाि माझें पािीग्रहि करदिफयासं तूज 
सुकृत घडेल ॥ 

 
सणचव : अिश्य तसेंि कदरतों ॥ 
 
सूत्रधार : अइसे महाराष्ट्रिेशाधीशकन्सया बोले ऐसे मे उत्तरिेशाधीशकन्सया आप आपि बोले िेखो ॥ 
 
सरसणशिामणि : सुिो धमधराजूिें राजसूयातु दकया ति मिैें शामियििें िेखे । ि ेइस जमुिाजी के 

तीर इस चश्रगार बिबीि ि ेआये । उिसे तंू हमारे दबिदत कर उिकंू हमारो न्सयािु करो ॥ 
 
सणचव : भळा । िैसा दह करता हंू ॥ 
 
सूत्रधार : एि ंकन्सयािृत्तान्सतं ्ात्िा कृष्ट्िसमीपमागत्य कन्सयािृत्तान्सतं ििदत श्रृण्िन्सतु सभासिः ॥ 
 
सणचव : श्रृिु दिभी! भिििु्या तत्र गत्िा कन्सयािृत्तान्सतो ्ातः । तत्रभित्या एका 

द्रादिडिेशाधीशकन्सया अपरा आन्सध्रिेशाधीशकन्सया अन्सया महाराष्ट्रिेशाधीशकन्सया तुरीया 
औत्तरिेशाधीधकन्सया. एि ंकन्सयादभः िेि युष्ट्पािगमिं धमधपतु्रराजसूययागक्रतुिशधिाथध ्ातं. 
तिािीं युष्ट्मदू्रपलािण्यसौन्सियध तै्रलोमयमोहिं दृष्टि् िा युष्ट्मत्समतदित्तकामबाधामसहमािाः 
युष्ट्मत्पादिग्रहिमपेक्ष्य अत्र आगत्य दतष्ठल्न्सत । एि ं कन्सया दि्ाप्यमङगीकृत्य 
कफयािपारम्पयधमङगीकुरु । 

 
कृष्ट्िवचनम्  : श्रृिु सखे! ति िििं मधुमाध्िीकधारामधुरं किधरसायिं श्रुत्िा अत्यािन्सि्समजदि. 

कफयािपरम्परा ं्िीकरोदम । ताः कन्सयाः अत्र आगत्या ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सणचव : तथैि आियादम ॥ 
 
सूत्रधार : एि ं िन्सििन्सििा्ा ं दशरदस दिधाय कृष्ट्िसदििः कृष्ट्ििििं कन्सयादभ्सह ििदत तच्छ्त्िा 

कन्सयाः सन्सतोषेि कृष्ट्िसदिििे सह दििाहाथध पदरक्रामल्न्सत । पश्यन्सतु सभासिाः ॥ 
 
र्दरुवु : कदन्नकैकळू िालुपेरं कूदड । (तामीळ) दिरदिराळी दहरेजदडत आभषूिे 

किकभषूािालु धदरदि ॥ (तेलगू) घालूि मोठ्या 
मान्सयभाि ेभल्मतिें । (मराठी) भल्मत भाििेिे त्या िार 
माधिसे दमलिे िले ॥ (चहिी) कन्सया श्रीकृष्ट्िाशी दििाह 
पश्यंत्िदखलजिाः (सं् कृत) करण्याकदरता पुढे आफया ते दृश्य सिध जि पाहोत. 

 
सूत्रधार : एि ं कन्सया समूहमागत्य कालीयमिधिं यिुिशंिधधिं कादलन्सिीतट्यि-दिहारशीलं 

ििेुिािलीलं का िििेलं मििगोपालं प्रिम्य प्राहुः । 
श्रृण्िन्सतु सभासिः । 
कन्सयकलिरू्मिका ॥ 
जयजय िेितासािधभौम । 
जयजय िीलमेघश्याम । 
जयजय कदरिरप्रिायक । 
जयजय अिन्सतकोदटब्रम्हाण्डिायक । 
जयजय ििेोद्धारि-धृतमीिपाप । 
जयजय िण्डप्रताप । 
जयजय धराभारहरि-धृतकूमधशरीर । 
जयजय कारुण्यामृतसार । 
जयजय िसुमतीसमुद्धरि 
कोडीकृतक्रोडाितार । दिगमान्सतदिहार । 
जयजय िसुमती दहरण्याक्षदशक्षिाय 
प्रहािरक्षिायाङगीकृतिरकेसदरिषे । िादशतादखलिोष । 
जयजय महाबदलगिांन्समाि दििारिाय 
िामििटुकिेह । जयजय खगिाह । 
जयजय धराभारसमुद्धारगाय-धृतधोरिपरशुह्त । 
दिजिासािुपालि प्रश्त 
जयजय िशमुखदशरः श्रेदि 
कन्सिुकक्रीडासमतोदु्यमत दिजभिुिण्ड । 
धृतकोिण्ड । पादलतादजलब्रम्हाण्ड । 
जयजय रोदहिी िििाम्बजुासि 
मधुधारापाि ्ातरमतान्सतलोिि । भिभयमोिि । 
जयजय दिदखलिरािरसादक्षभदूतदिगम्बर । 
िुदरतहर । बौद्धादमधाि । अक्षयलक्ष्मीदिधाि । 
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जयजय अदखलिुरालापपापपदरहरिाय 
कदलतकत्मयितार । 
जयजय दत्रजग सीमोहिाकार । 
िन्सिकुमार । िििीतिोर । 
गोपि्तबीजार । गोिधधिोध्िार । 
िृन्सिाििदिहार । गौरीसोिर । 
श्रीराजगोपाल । सकलार्मतहर । 
भमतपाल । मा ंपादह । मा ंपादह । 

 
सूत्रधार : (तेलगू) औराई दिधंिुि यी रीती पदलदकि कन्सयकलु िामयबलुु दिदि आ कृष्ट्ि्िामी 

दििाहं अुंडु समयबंुि पुरोदहिुतुडु िचे्च मागध. 
 
सूत्रधार : याप्रमािे कन्सयकािंी केलेली ्तुती ऐकूि श्रीकृष्ट्िाच्या दििाहसमयी उपल््थत 

रहाण्यासाठी पुरोदहत येत आहे. पहा 
 
(र्दस्वु) : पंिागं िातपेदट्ट पटे्टिधधिमु िदेट्ट मंदिगा पुरोदहततंुडू िदञ्चयेिु दयप्पुडू 
 
(पर्द) : हातात पंिागं घेतलेला ि िाकापासूि कपाळापयंत िंिि (गोरीिि) लािलेला पुरोदहत 

त्याच्या पद्धतीिे येत आहे. 
 
सूत्रधार : याप्रमािे पापािधािी आफयािर कृष्ट्िदििाहा दिदमत्त काशीभट्ट येतो पहा. 
 
(रुर्दवु) : पट्टिधधि लाििू पिंागं घेििू काठी टेदकत बोिरा काशीभट्टाला लििू ॥ 
 
सूत्रधार : (तादमळ) इंिप्पदडदक्क कन्सयका यलेल्लापा । प्रार्मथचु्च कोडु िुरुकु्करु समदयदत्तले कादंतमिीचय 

कृष्ट्ि्िामीदय सरस सल्लापं पण्िुकुर मागध. 
 
सूत्रधार : याप्रमािे सिध कुमादरकािंी श्रीकृष्ट्िािी ्तुती केफयािर कादंतमिी ि श्रीकृष्ट्ि पे्रमािे बोलत 

आहेत. 
 
काांणतमणर्द : (िरुऊ) इदित्तामिमेिु मितु कूलीरि,े दयतल कुदरयं तापंा । 
 
काांणतमर्दी : (मराठी) मला आिंदित करायला आपि एिढा दिलंब का लािला? आपले मा्यािर पे्रम 

आहे, हे ऐकूि मला धन्सय होऊ द्या. 
 
कृष्ट्िवचन : (तादमळ) िदिते यंिमादयििू िशोल्लपदडदिक िपाशयेायी त्तारे दिप्पो । 
 
श्रीकृष्ट्ि : िदिते तुझे ििि मला मान्सय आहे. मी तु्यािर दिरदतशय पे्रम करतो. मी तु्याशी 

दििाहबद्ध होऊि आिंिािे क्रीडा करतो. 
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सूत्रधार : (तेलगू) औरा ई दिधंबुि कादंतमिीिी कुड्ादडत तििंतरबुि कलादिधी कृष्ट्ि्िादमिी 

कुड्ाडे मागध । 
 
सूत्रधार : याप्रमािे कादंतमिीिा श्रीकृष्ट्िाशी दििाह झाफयािंतर कलादिधीिा दििाह होतो, तो पहा. 
 
कृष्ट्ि : (िरुिु) कुदडयुंिामु कोमलु यीपुडु ििुे कलुग मीर ॥ १ ॥ 

कुलुकु गुळिल मदि गोरुलू िेििे तदलरु मोदि गदिट िेसेििे ॥ २ ॥ 
मोदि मोदिि जेदि मुद िू बटेे्टििे दमगुला िगुला िेसेििे । 
दिन्नलदन्न तेदलिेििे ॥ ३ ॥ 

 
कृष्ट्ि : (पि) हे कोमलगात्री, मी तु्याशी आत्ताि दििाह कपाि आपि आिंिािे उपभोग घेऊ 

या. मी तुला दृढ आचलगि िेतो. तंू मा्या पे्रमािा ्िीकार कर. तु्या भेटीिा मला िार 
आिंि होत आहे. 

 
सूत्रधार : औरा ई दिधंबुि पदलदकि कृष्ट्ि्िामीिामयं बलुु दिदि या कलादिधी आिंिमंुदि पदलक 

मागध । 
 
सूत्रधार : श्रीकृष्ट्िािे हे मधुर भाषि ऐकूि आिंदित झालेली कलादिधी कृष्ट्िाला म्हिते. 
 
किंाणनधी : (िरुिु) हृियेश िीिु रागा िडुसुदिि मायेिु । सिया िा दिभडुु अुंडगािे । सतंोष मायेिु ॥ १ 

॥ 
कुलुकुगु-ब्बलु जीरगािे कुशलमायिु । 
पलुिदि मोदि यािगािे-भव्यभायिु ्िामी ॥ २ ॥ 
माटलु िीिाडगािे मंगलमायिु 
िीटुगा िीिु कौदगचलि िेदरय शमेमायिु ॥ ३ ॥ 
सरसमुलाडगािे जन्सम सिलमायिु 
करमुलु िीिटं दित्यकफयािमायिु ॥ ४ ॥ 
सुंिरत्यागेशाप्त । दििु गूडगािे शोभिमायिु । 
अंिदरलो िा कोकेलु अदतशयमायिु ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत महाराष्ट्र कन्सयेसी कृष्ट्िक्रीडा कदरतो पहा । 
 
कोणकिंवाणि र्दरु : कंिुक्ति धरंिे करयुगािे कंिुक्ति- 

धर तंू आता ंकरुिािें अधर पाि जुजें ॥ 
अधरपाि आता ंघे माझें अदत आिरािें । 
मधुरिििें ये म्हििू मज िे गाढ आचलगि ॥ 
आचलगि अता तंू घे अन्सय कायधसा्ा िे । 
िालिगेी रमया जा बालमिि गोपाल ॥ 
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सूत्रधार : अइसे शाम ओत्तरिेशाधीश कन्सया संक्रीडा करे िेखो । 
 

सरसदसखामदि िरुिु— 
आिो कन्सया अधर िेखो । 
साई हाजीर हिाले लो ॥ 
सुकपोल िुबंि िेिो । 
साई ियाकरो लेिो ॥ 
कुिकिककंुभ लेिो । 
साई िखक्षत करा लेिो ॥ 

 
सूत्रधार : औरा ईदिधंबिु कृष्ट्ि्िादम याकन्सयकलिु दििाहंबु सेसुकोदि कूदडयाडे समयबंुि । 

िारिदकन्नरचकपुरुषुलु मंगलंबु पाडे मािधमु ॥ 
 
सूत्रधार : लोक हो, श्रीकृष्ट्िािा त्या कन्सयाशंी दििाह होत असतािा िारि, गंधिध, दकन्नर इत्यािी 

मंगल गीते म्हितात. 
 

मंिरघरदिदक माधिुदिदक । 
िंिकुमारुदिदक िरहदरदक ॥ 
पोंिुग कन्सयकलििदरदि पेंड्लादड ि गोचििुदिदक । 
यशोिािंििुदिदक शोभािे शोभिमे ॥ 

 
(मांगिं) : िरश्रेष्ठ श्रीकृष्ट्िािा मंिर पिधत धरिाऱ्या िेिािा या कन्सयाशंी दििाह होऊि मीलि होत 

आहे, ते सिांिे मंगल करो. 
 

इदत श्रीमत्सकलभाषाकदितादििाहक भोंसलकुल शाहिायकदिरदितं 
पंिाक्षरीरुपप्रपिंकारिं पंिििि त्यागेशकृपया पंिभाषादिलासिाटकं ॥ 
सकलरदसकदिद्वज्जिप्रीतये सकलश्रेयसे । 

 
श्रीत्यागेशसाम्बदशिापधिम्तु ॥ 
 
॥ पञ्च भाषादिलासिाटकं सम्पूिधम्  ॥ 
 
॥ श्रीर्तु ॥ 
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एकेन्द्द्र उर्फ  एकोजी (रु्दसरे) राजेकृत 
 

शाकुां तिं नाटक 
 
दिश्वादमत्र ि मेिका यािंी कन्सया शकंुतला. दतिी सारी हदककत महाभारतात आहे. त्या कथेिर 

महाकिी कादलिास ह्यािंी अदतरम्य ‘अदभ्ािशाकुन्सतलम् ’ असे िाटक दलदहले. त्या िाटकािा अत्यंत 
क्षीि पडसाि म्हिजे एकेन्सद्रािे हे िाटक. शाकंुतलाप्रमािे दशकाऱ्याच्या पोशाखात राजा प्रिशे करतो. 
शकंुतला ि िुष्ट्यंत पर्परािंर अिुरमत होतात; िंतर गाधंिधदििाह करतात. िुष्ट्यतंराजा काही दििसािंी 
खुिेिी मुदद्रका िेऊि राजधािीला परत जातो. शकंुतलेला पुत्र होतो. तो पाि िषांिा होताि कण्िमुिी 
िोघािंा राजाकडे पाठितात. राजा त्यािंा ओळख िेत िाही. तेिढ्यात िारिमुिी येतो ि राजाला सागंतो. 
‘ही तुझीि पत्िी ि हा तुझाि पुत्र!’ तेव्हा राजा म्हितो, लोकापिाि येऊ िये म्हििू मी तसा िागलो. राजा 
ि प्रजाजि आिंदित होतात. भरतािे उपियि इ. दिधी कपाि सुखी होतात. 

 
ह्या िाटकात शकंुतला ‘कण्ि’ मुिींच्या आश्रमात असते, त्याऐिजी काश्यप असे अििधािािे झाले 

असाि.े मूळ िाटकात शकंुतलेच्या सौंियािे ििधि िुष्ट्यंत राजा, दतच्या मदैत्रिी करत असत, परंतु या 
िाटकात ती ्ितःि म्हिते— 

 
र्दरु : 
सुंिर मुख पाहुदि सखी माझे, भलुुिी भ्रमर मिी 
दिकिकमल म्हिूिी झुरुिी िाश कदरतो सजिी ॥ 

 
दित्रि दतच्या ्िभािाशी जुळिारे िाही. 
 

शाकुां तिं नाटक 
 

शुभम्तु ॥ अदिश्विम्तु ॥ श्री गौरी रमिादत मंगळं ॥ श्री दिप्राद्याकाश्रे मंगळं ॥ प ॥ येकेन्सद्र 
पालकादस सतंाि िायकदस गंगाजटाधरादस मंगळं ॥ १ ॥ िंद्रमौळीश्वरादस तुळजेन्सद्र 
दििुतादस लक्ष्मी प्रिायकादस मंगळं ॥ २ ॥ शरिु शरिु शुभप्रिायक शरिु दिघ्िदििारक-
शरिु भोंसलिशं पालक शरिु शरिु दििायका ॥ १ ॥ 
सकल भय हपा, शकल शुभ कर, सकल िैित सन्नतु सकल गुि दिधी सा बति या? 
सकल शास्रव्र दिशारिा 

 
णद्वपर्द : श्रीगििायकादश्रत परीजात िागेन्सद्र भषूि िाग केयूर. बालें िु शखेर भिभय हरि, 

िीललोहीत दहतदिमधल गात्र–जय भिािी पुत्र. जयसच्चदरत्र, जय पद्मिळिेत्र, जय 
जगाल्न्समत्र, भिुिेश पादलत भोंसलिशं, भििीय य पािि पािार चििी ििंि कपादि, भिूरी 
तुळजेन्सद्र भपूिंिि, येक भिूायक मिीिे, सदििय भमतीिे शाकंुतलाख्य, िि अलंकार 
िाटक रदिले. सरस काव्य समश्रीस कदिलोदट तर संतोषे होबयासादट. येिेरीती शाकंुतल 
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िाटकार भी. िन्सद्रमौळीश प्रसि. भिािी खंडेश. यादिसक. कुलिेिाला ििूंदि, दयष्ट िेिता 
्तोत्र कपादि, शाहेन्सद्रादस प्राथुधदि कोमलिशं समाि, भोसलिशं िर्मितो पाहा— 

 
श्रीमद भोसलकलशाबंुधी पूिधिंद्र मौळीश्वरा धरा पुरंि तिुज, शाहमहाराज तिूजेक 
महाराज पुत्र शाह महाराज, शरभ महाराजािुजा. तुळज महामंडलाधी पति यैक महाराज 
दिरदित शाकंुतल िाटक िािूदि सामादजकादस मिसतंोष कपा. िटी. ऐका. 

 
सूत्रधार : परम पािि भोसलिशं महाराजा िदरत्र ऐकूि संतोष झाले. यािुपदर भ ूप्राथधिा. दिघ्िेश्वर 

्तुदतपूिधक िाटकारंभ करा. 
 

सूत्रधार : तसेदि कदरतों. 
 

श्रयेः संपफप्रिातार पािधती दप्रय िंिि । तुळजेन्सद्र ्तुत दित्य ऐकेन्सद्र सुतमाश्रये । 
गिपदत आला संतोष झाला, गजमूखाला पाहुदि मजला ॥ १ ॥ 
आिंिपापाला सकल िेििाथकाला पािधतीत िाथाला पाहुदि मजला ॥ २ ॥ 
येिेरीतीिे दिश्िेश्वर येिदूि सकल दिर्मिघ्ि केफयािंतर सूत्रधार िहीसी पाहूि दिपडमती 
दिपूले सिधस ्याढ्ये. ितुरंभोदधमेखले कादमताथी प्रिेश्या मे भदूमिेिी ॥ १ ॥ 
शास्र ंप्रसंग घोषाढ्यदिद्वद्रत्िा दिरादजतं ॥ सम्य संकुल कल्लोलं समाभोधीमहंभजे ॥ शभंो 
शिधिया ंभोघेसिध िेिात्मक प्रभों ॥ तुळजेंद्रादि सं्तुफय कुसुमाजंलीर्तुते. 
 
येिेदरती ्तोत्र कदरता ं िाटकारंभी दिर्मिघ्ि होिया कारिे सुमूख होििू दिघ्िेश्वर येतो 
पहा. 

 
ऐशी नटी : िसंत ऋतुििधि करा. सं्कृतमदश्रत्य िटी बोलती पाहा. 

 
श्लोक : कीर कोकील संिाि िापासूिदिमादजतः । 
पंिबाि बलोल्लासी मधुिसोिीराजतो ॥ 

 
सूत्रधार : (श्लोक) तिाल््म गीत रागेि हादरिी प्रसभाद्दतः 

येषराज िूष्ट्यतं िारंगेिा दतरंहसा ॥ 
(येिेरीती सूत्रधार सूििा कदरता िुष्ट्यंत महाराज येतो पाहा.) 

 
र्दरू : (सौराष्ट्र. आदिताल) 

सरस्  रथािरी िरी बसूदि ॥ ितुरंग िळ घेिुदि ॥ 
िुष्ट्यंत िृपाशीरोमिी ॥ आला हदरिपाटी लागूदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यतं राजा येिुदि रम्य येक ्थली असला. राजिशधिासाटी द्वारपाल 

गोदजिायक येतो पाहा. 
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र्दरू : काठी हाती घेिुदि काबंळ कटी िेसूदि 
िाळी गधं लािुदि गोदजिायक आला हसूदि ॥ 
केिादर गौळ आिी ॥ ितुरंग िळ घेिुदि 
ितुरोपाय योजूदि सकला भषूि लेिुदि 
आला प्रधाि सन्समिी ॥ पाशुपफयु ॥ 
आदि ॥ दििूषक ॥ 
दिकट ितुर बोलत दििोि बहु कदरत 
अदखल जि हासदित आला दििूषक आता ॥ 
येिेदरदत दििूषक आफयािंतर दशकारीजि येतात पाहा. 
(चब्रिाबदि.आदिताल) 
आले संतोषािे दशकारीजि हाती दशकार घेिुदि 
संग कुत्रीया घेिुदि िुष्ट मृग ििोििी धंुदडतत्घंदडत मागुदि ॥ 
यिेरीदत दशकारीजि आफयािंतर िुष्ट्यंत महाराजा सकळ पदरिार उभा कपाि दशकारीदस 
दमळूदमळूदि दशकारी खेळतो पाहा. 

 
नार्द : िामदक्रय आदिताल 

 
दशकारी खेळहो–दशकादर जि हो ॥ 
हदरि ससे बहुत पळताती ॥ लादंडगे डुकरे धािंताती ॥ 
येिेरीदत िुष्ट्यतं महाराजा दशकारी खेळत हदरिािी पाठी लागिू, काश्यप महामुिीश्वरािा 
आश्रम जिदळ येता राजागमि कळूि सकल ऋषीश्वर येतात्पाहा. 
 

(भरि ंशापु) 
 

िाळीं दिभतूी लािदूि पाद्राक्ष माळा धपादि । 
सकळ दशष्ट्यादस मीळूि सकळ ऋषीश्वर आले सतंोषुदि ॥ 
येिेरीदत ऋषीश्वर आफयािंतर िुष्ट्यंत महाराजा ििंि कदरता ऋषीश्वर आशीिाि कदरता 
पाहा. 
आशान्सय मन्सयफपु ि पामत भतंू श्रेयासी सिाण्यदधजयवमुष्ते पुत्र लभ ्िात्मगुिािापाप 
भितंी मी घं भितः दपतेि । 
येिेरीदत आदशिाि केफयािंतर िुष्ट्यंत महाराजा ऋषीश्वरास पूजूि पाठििू हदरिास लंघूि 
आश्रम प्रिशे कदरते समयी दििूषक बोलतो पहा. 
ऐका महाराजा हा मृग आश्रम मृगासारखे आहे. पाठी लागूि जा तू म्हटफया? कान्सता गमत 
िाटते पाहूि जािु.ं 
येिेरीदत दििूषक बोलत असता ं शकंुतला कन्सया सखी परीिृत्त होिुदि ििदिहाराथध येते 
पाहा. 

 
(आहादर. आदिताल) 
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येते पाहा शकंुतला सरस मधुर िािी ॥ 
िंद्रचबबििदि अरुिपल्लि पािी हंसिर गादमिी ॥ १ ॥ 
सकल सखी दमळूिी ििदिहार इ्ूदि 
अरदसजिळ ियिी सलत मधुपििेी ॥ आदि ॥ येते ॥ 
शकंुतला कन्सया ॥ जलधीकन्सया लािण्य सकलमान्सया 
मेिकातिया धन्सया चबबाधरी पापिती जगण्या ॥ १ ॥ 
येिेरीदत येिुदि िि दििोिपाहुदि सखीशी बोलते पाहा. 

 
[र्दरू : िसंत बैरिी. आिी] 

 
पदरमेल मुलु ॥ दिकि सुम कदलतिृक्ष शोभती पाहा ॥ 
िि पल्लि समेत िल्ली पाहा ॥ मधुकर झंकार कदरता पाहा 
कोदकळ ध्ििी कदरतात पाहा ॥ का थैििुध मी िि 
शृगंार काय ििुध मी सदख सागं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती शकंुतला ििलीला करीत असता हदरिािे पाठी लागूि येििू िुष्ट्यंत महाराजा 

त्या ििी शकंुतला पाहूि लतातंरी लपूि दििूषकाप्रदत बोलतो पहा. 
 

(कादप. आदि) 
 

मि माझे हदरते पाहा ॥ िमध सखा हे ॥ 
मि माझे भलूादिती हे िमध सखे ॥ १ ॥ 
मिि मोहि मंत्र की िमध सखा हे ॥ 
मािीिी मदि की सागं िमधसखा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िुष्ट्यंत महाराजा शकंुतलेसी पाहूि मोहूि लतातंरी लपूि असता ं शकंुतला 

सखीप्रदत बोलते पाहा. 
 

(अटताळ) 
 

काये सागंू सखी हे दििोि काये सागुं सखी ॥ 
सुंिर मुख पाहुदि सखी माझे ॥ 
भलुुिी भ्रमर मिी दिकिकमल म्हिूिी झुपािी 
िाश कदरतो सजिी ॥ १ ॥ मधुर अघर पाहुदि ॥ 
शुकिाम िेतो पल्लि म्हििूी गाि माझे ऐकूदि 
कोकीळ कलाहंदस येता ििी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतलेिे भयाििि ऐकूि सखी बोलते पाहा. ते पाहा सापंडगा ॥ 
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(काबंोदि. आदि) 
 

भय कैिे सखी भय कैिे ॥ राजा िुष्ट्यंत महाराजा कदरता ंि्ती ॥ 
िोरािें भय िादह ॥ िाडीिे भय िादह ॥ १ ॥ 
जारािे भय िाही ॥ त्याच्या िेशी मधुप ॥ 
अदिलािे भय िाही ॥ अयविीिे भय िाही ॥ २ ॥ 
शत्रूिे भय िाही ॥ त्यािया िेशी परमृत ॥ 
सुगुि िुष्ट्यंत भपेू ॥ तप ि समप्रतापे ॥ ३ ॥ 
असता मन्समथ पापे ॥ अयवजा धी शुकलापे ॥ 
मििािे ब हे मधुपािी ॥ शुकािीिे ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सखी बोलत असता ंशकंुतला लतातंरी िुष्ट्यतं महाराजासी पाहूि मन्समथ म्हिूि 

सखीदश बोलते पाहा. 
 

(आहदर. अटताळ) 
 

दिरह माझा सोसििेा मधुप ििेी आता ं॥ 
सरस िंिि साहि ेिा मंजुळिािी ॥ १ ॥ 
िंद्र पाहुदि सोसििेा ॥ िंद्रिििा आता ॥ 
सरस कपूधर दिडे घेिििेा ॥ कमलियिा ॥ 
सरस गािा सोसििेा ॥ की खािी आता ॥ 
मिि माझे बािे चिदिदधतो–िीलििेी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतला िुष्ट्यंत महाराजािे सौंियध पाहूदि सखीशी मग ती बोलते पाहा. 

 
र्दरवु— 
येकताल िीडू येव्िाडे ॥ मिि हे हा की मज कळेिा ॥ 
िृपदत हा ह्योकीं मज कळेिा ॥ १ ॥ 
िंद्र हो हा कीं मज कळेिा ॥ चयद्र हो हा की मज कळेिा ॥ 
सूयध हो हा कीं मज कळेिा ॥ गंधिध हा हो की मज कळेिा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतला दिरह अदभियता असता िुष्ट्यतं महाराजा शकंुतलेसी पाहूि 

दििुषकाप्रदत बोलतो पाहा. 
 

(आदि) 
 

लालीत पंि मी ॥ मुमतामदि कीं सुंिर रदत कीं 
िििित की कातंामदि कीं ॥ िकळे सख सागंा ॥ १ ॥ 
है कौतुक िंद्र चबबली ॥ सरस मुकुर की दिकिपद्म 
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की कातंा मुख कीं पंकजको शकीं ॥ २ ॥ 
मि गज कंुभ कीं मिी कंिुक की किक कलशकी 
कातंा कुिकी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत महाराजा बोलूि दिजसखा प्रदत बोलतो पाहा. 
 
रु्दष्ट्यांत : आदयक सख आश्रमी जाऊि कौतूक पाहूि याहो. 
 
णवरू्दषक : ऐक महाराज, आश्रमी जािू ं म्हटफया कुत्र्यािे भये कडूि तुम्हाजिळी बसलो हे दित्त 

मादयक 
 

(घंटा रि. िापु) 
 

मी दतकडे जाईिा मज कुत्र्यािे भय सोसििेा ॥ 
हासयमी कधी करीिा ॥ तुमिे अंगी मी शीकारीदश 
कधी येईिा ॥ व्याघ्र ॥ सय सोसििेा ॥ 
चसह मिपि भतू दखिदडफयािे मज धािििेा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििुषकािे ििि ऐकूि राजा दििुषकापाशी बोलतो पाहा. 
 
रु्दष्ट्यांत : ऐक दििूषक, दभि ूिको. तेथे जाििू िििेितासी तपसी कोमादरसी पूिोत्तर दििापंा ये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत बोलता दििूषक दििारायासी येतो पाहा. सखी जिळी येऊि बिलतािे 

पाहा. 
 

(कापी ॥ शाप) 
 

कन्सयामदि हे कोि मजला सागं ॥ 
गंधिध कन्सया की ऋषीतिूजा की सागं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििूषक बोलता शकंुतलािी आ्ेिंतर मंजूिािी बोलते पाहा 

 
(तोडी ॥ आदि) 

 
मांजूवािी : ऐका तंुम्ही सख्या कौशीकािी कन्सया हे ॥ 

मेिका तिुजा हे, शकंुतला कन्सया हे 
सरळ गुििती हे ॥ सरस रुपिती हे ॥ 
सिांग संुिरी हे ॥ शकंुतला कन्सया हे ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती बोलूि सखी दििूषकािी पूिोत्तर दििारींता दििूषक बोलतो पाहा. 
 

(भरैिी ॥ आदि) 
 

णवरु्दषक : िंद्रिशं िुपश्रीमतं जिपदत िुष्ट्यंत ॥ 
त्यािा सखा धीमंत मज हा ह्यो िृत्तातं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििूषक दिजिृत्तातं सागंूि, िुष्ट्यंत महाराजािे जिळा जाििू शकंुतलािे िृत्तातं 

सौियध िर्मितो पाहा. 
 

णवरू्दषक : ऐका िुष्ट्यतं महाराजा रदिकोठी तेज ॥ 
अिन्सय साधारि लािण्य कौदशक मेिका कन्सया ॥ 
सुंिरी जिाग्रगण्या ॥ शकंुतला िामकन्सया ॥ 
काश्यपाश्रमिासीिी ॥ गजरािगादमिी ॥ 
संिुल्ल शतपत्रजात्रा िेत्रा ॥ संपूिध िदं्रमंडल 
समाििमता ििपद्म कोश कंिुक कदर कंुभदगरीिर ॥ 
समाि ॥ लसमाििक्षोज गुगळा शबंर पुकर घृतकंबु 
सुंिर गळा अपाि पल्लिा धरा ॥ काटीदजति 
सुंधरा िीलाभ्रािीभिदेि कोकीलिािी 
सकल सद्गुि सौंियध भायवया ॥ तुज योयवया ॥ 
दतिे सौंियादतशय काय ििूध मी काय ििूध ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती ििमधसखािे ििि ऐकूि िुष्ट्यंत राजा पंिबाििश्य होििू शकंुतला जिळी येतो 

पाहा. 
 

(सौराष्ट्र. आदि) 
 

िीर हा भारकडूदि दििश दित्त होिदूि 
िुष्ट्यंत िृप दशरोमिी ॥ 
येतो शकंुतला दयच््ूि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत महाराजा येतो पाहूदि, लाजूदि शकंुतला कन्सया िृक्ष आसरा घेििू असता 

तीिे मि कळूि िुष्ट्यंत महाराजासी राजोपिार कपाि सखीजि बोलतो पहा. 
 

(पंतुिराळी. आदि) 
 
सिीजन : सुदिि झाले आजी कफयाि झाले ॥ 

िृपदशखामिी तुज पाहता (आफपाला)? ॥ १ ॥ 
भािुचबब पाहुदि पद दमिीस पदर ॥ 
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िंद्रचबब पाहूिी कुमुदििीस पदर ॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती सखी ििि ऐकूि दििुषक बोलतो पाहा. 
 
णवरू्दषक : चूर्विका : ऐका सखीजिा हो महाराज िुष्ट्यंत शकंुतला काया दमळाफयािे हे िधूिर संतोषिूें 

कोंििरत्िापदर, िंद्र िंदद्रके पदर, डिुि महेश्वरापदर, लक्ष्मीिारायि पदर, िािी 
दहरण्यगभापदर, शशी पुरंिरापदर, सीता रामिंद्रापदर, रुल्ममिी कृष्ट्ििेिापदर, रती 
मन्समथापदर, सतत सतंाि सौभायवय साम्राज्यािी सौख्य अिुभदित असतील. 

 
स. व. : तुझे कफयाि ििि हे िाङ दििया दििये. 
 
सूत्रधार : येिेरीती बोलूि सखीजि शकंुतले प्रदत बोलता पाहा. 
 

(शापु दिलुका) 
 
सिीजन : ऐके बादय शकंुतले, झाले तुझे मिोरथ सिले ॥ 

आजी िैि अिूकूलें , झाले अम्हा संतोष झालें  ॥ १ ॥ 
िुष्ट्यंत तुला योयवय ॥ तंू िुष्ट्यतं राजादस योयवय ॥ 
िदरफया या िृपतीसें ॥ तंु आिंि होयील आम्हासी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सदखजि ििूि पुष्ट्पापिय व्याजे सखीजि दिघाले. दििूषकही भोजि व्याजी 

दिघाला. त्या समयीं िुभयता ंयेकातंा ंअसता ंिुष्ट्यतंमहाराज शकुंतलेप्रदत बोलतो पहा. 
 

[आहारी कडंुक. आदि] 
 
रु्दष्ट्यांत : लाजतेससी मज पाहूदि कमलाियिी ॥ 

मुख माझे िंद्रचबबा हे । तुज िेत्र िकोर हे ॥ 
मधुराधरा सुधा मज िे । ममतेिे आचलगिा िे ॥ 
तुजला िश्य होदयिे । तुज ििि मी ऐकीि ॥ ३॥ 
मजशी दमळूिी राहे । उदित गाधंिा दििाहे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंतािे ििि ऐकि शकंुतला लज्जािती होवून बोिंते पाहा. 
 

[मोहि शापु सिती कोलिुड] 
 
शकुां तिंा : जिपाल तंू मज ििि ऐदकफयािें अिुमाि िादह ॥ 

तुज िश्य होयीि । िुष्ट्यतं ऐकतो मािीिी तुज 
शुभ िििे, अिुमाि ि करी मज पािीग्रहिें ॥ १ ॥ 
मज तियासी तू राज्य दिफयािें 
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संतोषािे मी तुजसी पािेि ॥ 
िुष्ट्यंत सरस मुदद्रका गेता करी ॥ 
तंू शकंुतले मज िया करी ॥ 
सरस गंधिध कफयाि कपािी 
मजसी दमला तुम्ही िृप शीरोमिी ॥ २ ॥ 

 
रु्दष्ट्यांत : मिि लीला कपािी मििदत लौकरी ॥ 

आजी सुदिि झाला ऐका तंू िारी ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यतं महाराजा शकंुतले मुदद्रका िेििू गधंिधदििाह कपाि घेऊि सपदरिार 

पटट िासी गेफयािंतरे. तििंतर कथा संदिधाि ऐसीजे. शकंुतला गरिार होििू येते पाहा. 
 

(आदि) 
 

हंस गमि िालती ॥ पूिध िदं्र सादरखे मुखे शोभती ॥ 
कुिकंुभ येगादि सती मधुप युमत ॥ िि पद्म कोश रीती ॥ 
तिु शोभे घामे कडूदि ॥ कोदकलिािी िाजूक िस्र लेिदूि ॥ १ ॥ 
येिेरीती शकंुतला आफयािंतर प्रसि समया सूदयदिदस बलाि ूम्हितो. सूदयि येते पाहा. 

लेकरे कडे घेऊदि । चिबािे ढाळा घेिदूि 
काठी हाती घेिुदि । आली सुयीदि धाििूी ॥ १ ॥ 

येिेरीती शकंुतलेसी पूत्त झाफयािंतर लयवि पहायासी जोशास बोलाि ू म्हिता रंग जोशी 
येतो पाहा. 

पट टे काठी हाती घेऊदि । कपाली गधं लाििूी ॥ 
पंिाग हाती घेिुिी ॥ आला सुिब जोशी सतंोषुदि ॥ 

येिेरीती जोशी येिुदि जातक पादहफयािंतर पुत्त घेऊि बाळंतीिी काश्यपमुदिजिदळ येतो 
पाहा. 

बाळ हाती घेिुदि क्षीर भदरत्तिी दहरिी िोळी 
साडी िेसुिी येते पाहा ॥ बाळंतीिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतलािंतर काश्यपमुदि ्ािदृष्टीिे सकल िृत्तातं समजििू शकंुतलेसी पाहूि 

बोलतो पाहा. 
 
काश्यापमुणन : श्लोक : शूर्य सफय संघ्य िुष्ट्यंत्य यशल््ििः ॥ १ ॥ 

भाया िेि कृपया धन्सयात्ि दह शकंुतले ॥ २ ॥ 
ऐक शकंुतले िैिे् ेिे िुष्ट्यंत महाराज तुझा पुरुष झाला. पुत्रही तंू पुजला. अम्हासंी आिंि 
झाला. पुत्र घेऊि पतीकडे जाऊि सौभायवयिती होििू सकल साम्राज्यसुख अिुभिदिता 
पतीिे सेिा कदरत सुखरुपी ऐस, म्हिुि आदशिाि कपाि जातक कपाि, सिधिमि म्हिूि 
िामकरि कपाि पाि िष े झाफयािंतर पुत्रासदहत शकंुतला िुष्ट्यंत महाराजाजिदळ येते 
पाहा. 
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र्दरू : [गीट टी. आदि] 

सत्पुत्र संग घेिदूि सतंोषािीत्ती होिुदि 
आपले पतीस यीच््ूिी आली भामीिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतलासदहत सिधिमि शकंुतलेसी पाठदिता ं तीस आिूि दशष्ट्यािे िुष्ट्यंत 

महाराजासी पाहूि बोलतात पाहा. 
 
णशष्ट्य : श्लोक : बालोये पुत्र भायेयतंो शकंुतला राजि 

रक्षसूभायी मागता काश्यपा्ा या ॥ 
येिेरीती शकंुतलेसी पोिूि दशष्ट्य दिज आश्रमादस िादलले. तद्िंतर िुष्ट्यंत महाराज 
अद भतू पाहूि शकंुतलेसी पाहूि बोलतो पाहा. 

(पंतु िरादळ) 
 
रु्दष्ट्यांत : कोि तंू सागं ॥ मधु करकेदश कोदकलिािी ॥ 

तुज का दिदमत्त कोठूिी आलेसी कमललोििी 
कधी ि पाहीले ॥ पदत कोि सागं बालेिुपले ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत राजािे ििि ऐकूि लजे्जकडूि िम मुखी होििूी शकंुतला भादमिी बोलते 

पाहा. 
 
शकूां तिंा : मी लागेत िीलाबंरी ॥ अढएक हो महाराज काय 

सागंू मी तंु हे सिध् होिदूि पसुता तंू कोि म्हिूिी ॥ 
काया बाधंािराज । म्हिताते गोष्टीसहज दिसरला 
तुम्हीं काजें ॥ साक्षीयासंी रीती राज ॥ 
हदरि पाठी लागूिी । तु मी आश्रमा येिुदि ॥ 
भरिसा मज िेिुदि । रमला कीं िृपमदि ॥ २ ॥ 
तंूि माझा पदत मीि तुझी युिती 
तुजदिि िा मज जगती िाही रे िगेळी ती ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शकंुतलेिे ििि ऐकूि िुष्ट्यंत राजा बोलतो पाहा. 
 
रु्दष्ट्यांत : ऐके सुंिरी धिेिा असफयािे धदिकापाशी जा. कामेच््ा असफयािे कामुकापाशीि जा. 

िंद्र-सूयध, िशंराजे परस्री परधि आशा कदरिा. िुगा जागे. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत राजािे ििि ऐकूि शकंुतला बोलते पाहा. 
 

(घंटा रि) 
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शकुां तिंा : आिीसफय सोडूदि िये ॥ िुष्ट्यंत राजा 
सत्याकडूिी की सकल कफयाि दिजय 
आता तंु मी मज सोडीफया िे ॥ 
मी तुम्हा ंसोदडिा ॥ मी तुमिी मुद्रा 
पाहुदि करी िया िीती कळूदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िुष्ट्यंत महाराज शकंुतला पर्पर दििाि करीत असता अक्मात िारि येतो 

पहा. 
(मोहिं शाप)ु 

िारायि हरी िारायि हदर म्हिता 
महती िीि िाजिीत आला ॥ िारि मुदि गाता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारि येििू िुष्ट्यंतसी आदशबाि कपाि बोलतो पाहा. ऐक िुष्ट्यंत महाराजा, महा 

पदतव्रता परम पाििी आली िील कंुतला, शकंुतला हे तुज भाया, हा बालक तुझा पुत्र. या 
अथी संशय िाही. अंगीकार करा हो. 
येिे दरती िारि ििता ंमहामुदि िशधि प्रभािकेडूि पूिध् मरि येििू िुष्ट्यंत बोलतो पहा. 

 
रु्दष्ट्यांत : ऐका िारिमुदि िंद्रा अप्रत्यक्ष झाली गोष्टी अंदगकादरफया या बालकासी जिासी तथय 

िाढेि या करीता पदरहार केला. इतमयािदर तंुिे ििि प्रमािे ितूध्िामी. 
 
नारर्द : अिुपम पापिदत गंधिध कन्सया अिुकूल कपाि आदिली सुकन्सये सी बाळासी दििाह कपािी 

सुखी असा हो. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िारि िुष्ट्यंत महाराजा अंगीकार कपाि शकंुतलास अंतःपुरासी पाठििू सिधिमि 

कुमारासी िामकरि िुपियिादिक करायासाठी पुरोदहतासी बलािा म्हिता पुरोदहत येतो 
पाहा. 

 
(िपािु । आदि) 

 
ििेशास्र पुराि िते्ता पुरोदहत आला 
अदतत्िदरत आदखला दशष्ट्यसहीत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती पुरोदहत आफयािंतर िुष्ट्यंत महाराज पतु्रास भरत म्हिूि िाम ठेििू 

िुपियिािीक कपाि पुत्रास दििाह कराया कारिें गंधिधकन्सया सुकन्सयासी बलादिता 
सुकन्सया येते पाहा. 

 
आिीबाला ॥ येते सुकन्सया पाहा ॥ सौियधगेह । 
हेमसमाि िेहा । राजहंस गादमिी ॥ 
कोकील िािी राजीििल ियि ॥ 
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येिेरींती सुकन्सया आफयािंतर किक िळी ्थंभा िारी केळ ििपल्लि तोरिाकंदित्तदिता ि 
सकलजि बाधंि सभेत कफयाि मंटपी, ििरत्ि पीठीं िधूिरासी बसिदूि दििाह कदरते 
त्या समयीं. शोभे ि गाि कराया साठी सुिादसिी जिास बलादिता ं सुिादसिीजि येतात 
पाहा. 

 
(सौराष्ट्र आदि) 

 
िोळी लुगडे िेसूदि कपाळी कंुकू लाििूी 
बगफया लेकपंा घेिुदि । आफया सुिादसन्सया दमळूदि ॥ 

 
येिेरीती सुिादसिी जि आफयािंतर भरत सुकन्सयादि महोत्सि समयीं गंधिध मंगल गातात 
पाहा. 

 
(आदि ितुरासी) 

 
भरत सुकन्सयेसी सतत सद्गुरुप सििासी सरसीज लोििासी ॥ 
शोभिे दित्य िीपाबा तिया सी मंगळं । 
सज्जि धरादस सुंिर पापितादस येकें न्सि दििुतादस मंगळं ॥ 
िुष्ट जि दिग्रहादस दशष्ठजि 
पालकादस महिीय िदरतादस मंगळं ॥ २ ॥ 
भोसल कुलजादस ॥ भोग िेिेंद्रादस िोळ भपूालादस ॥ 

 
इदतश्री महभोसल कुल कुलशा बोधी सुधाकर तुळज महाराजि दप्रय िंििंिि श्रीमिधकम 
महाराज पुरंिरेि दप्रयसेिकेि श्रीदगरीजा शारिाबा कटाक्ष लब्ध ितुर्मिद्य कदिता 
दििाहकेि दिरदितं शाकंुतलं िाम िाटकचमिं सतत संताि सौभायवयरोयवयायुष्ट्यादभिृद्धी 
दिजय सकल साम्राजं्य लाभपुत्रपौत्रादभ िृदद्ध शौयध धैयधगाभंीयध सत्कीर्मत भायवयसमुियमेकेन्सद्र 
तुळजेन्सद्रयोिधिातु पश्यताः श्रणु्ितािं । 
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राजा तुळाजी 

 
२. तुळजैन्द्द्र राजेकृत कमिंा बात्यागेश नाटक 

 
श्री त्यागराज कमलाबंा पदरिय िाटक ॥ 
त्यागेश्वरास घेििू त्या्थळीं प्रदतष्ठा कराहो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती इंद्रािे ििि ऐकूि मुिुकंुि पुरंिरािे आ्ािपाि सोम्कंिास घेिदूि 

कमलापुरास येतो पहा. 
 

र्दरु॰ : [केिार गौळ आदि] 
 

इन्सद्रास मुिकंुुि येतो पहा सिुल्ल हल्लीक पदरमळ कपूधर दमळीत तपािींिुिूडामिी 
त्यागराजास घेऊदि. ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मुकंूि येऊदि शुभ लयवि पाहूदि त्यागेश्वर प्रदतष्ठा केफयािंतरे त्यागेश्वर 

िशधिासाठी कमलाबंा येते पाहा. 
 

र्दरु॰ : [आहरी ॥ आदि] 
 

कमलाबंा आली जििी कमल ियिी 
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कमलिळ ियिी त्यागेश िशधि दय्ूदि 
संतोषे हंसे गादमिी ॥ १ ॥ 
मधूर कोदकलिािी ॥ मधुपसदन्नभिदेि ॥ 
भोसल कुल पोदषिी ॥ श्याम दित्य कफयािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कमलाबंा येऊि सोम्कंिपािारचििी ििंि कपादि्तोत्र कदरते पाहा. 
 
णद्व॰ : जय भमत मंिार जयशुभाकार ॥ जयजगिाधार 

ििीहार शकंरपरमेश ॥ िंद्राितं सपंकज 
भिितु पाही त्यागेश ॥ शरिगतत्ताि 
शलैजा रमिा करीिया मजिरी धित्यागराज ॥ 
कमलाबंेिी भमती पाहूि त्यागेश्वर िर्मितो पाहा. 

 
सूत्रधार : येिे दरती ्तोत्र कदरता दकती ितुरितंी हे पहा अुभी. 

हृियकमलामध्ये माझा भिती इल्च््दत ॥ 
सरसधि्ति गजकंुभ सादरखे ्िरस अधर 
चबब अमृत सादरखे ॥ सरस बोलि तीिे 
सकळमत्त सादरखे सरस ्िरुप दतिे पािधतीसादरखे ॥ १ ॥ 

 
र्दरु॰ : (काबंोदि. आदि) 

 
कमलाबंा त्यागेशा से मंगळ दित्य कपूधरगौरासे मंगळं ॥ अ ॥ 
येकेन्सद्र पूदजता सतुळजेन्सद्र पालकास कफयाििायकास मंगळं ॥ १ ॥ 
कारुण्य सागरास सद्गुिितंास महिीय य त्यागेशास मंगळे ॥ ३ ॥ 
कफयािी 

 
णद्व॰ : अके्ष कर गुिितंदज तिु िेिेंद्र संसेण्य 

तुळजेन्सद्र सन्नतु िुदरत भयहर करी िया मजिरी धि त्यागराज ॥ 
िाद्यतें सूत्रधारािे ििि एका हो भागित हो 

 
महागिाधीपतये िमः 

 
र्दरु॰ : (िाठराग–ंपापकं) 
 

जय जय श्रीत्यागेश जय जय गौरीशा जय भोसल 
कुलपाला जय कीती दिशाला जय सिगुिा शूरा 
जय मंगळ शीळा ॥ १ ॥ 
येकेन्सद्रार्मितपािि तुळजा दिदििुत श्रतृजि सुर भजू श्रीत्यागराज ॥ ३ ॥ 
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र्दरु॰ : (सौराष्ठा दत्तपटु) 
 

शरिु शरिु शुभिायक शरिगौरी 
शरिु भोसल िशंपाला शरिु श्रीपदत िायक ॥ 
शरिु शरिु ॥ बाल शशीधरिी िील कंिर 
दिगम गोिर शकंर िाल लोिि भय दिमोिि 
िेिय पूदजत श्री इ. 
गिपदत आला दश्रत जिपाला पाहुदि मजला सतंोष झाला 
िीि ियाला सद्गुि लीला घि शुभ लीला गजमुख 
सकल दिघ्ि हरिाय दििारि केफयािंतर कथा ऐशीजे 
िेिने्सद्र सभेप्रदत एतील म्हििू शरभ ुमहाराज तिु ज राजहंस दबका दिरदित 
कमलाबंा त्यागेश्वर परीिय िाठकीर्मिर्मिघ्ि हो कारिें सम्यासी सािध 
करािया कारिे दिजयितं 
दिजयितं सभेदप्रदत येतो ॥ 
दिजयितं कपाळी गधं लािदूि काठी धपादि सोन्सयािी 
टोपी घालूदि जयितं येऊि सभाश्रृगंार केफयािंतर िेिने्सद्र दिज 
सभेदशये तो पाहा. 

(शकंरभरिं आदिताल) 
येतो पाहा. ्ििध भषूिे लेऊदि सकल िेिािी दमळूिी 
हातीिज्रायुध घेऊदि आदयराित बोलतो पाहा ॥ 
सकल शुभ प्रि ब्रम्हादिक पिासी ही सोडूदि । त्यागेश्वरास द्या 
म्हिूि कशासाठी मागीतलास सागं 
येिेरीदत इन्सद्र बोलती–मुिुकंि बोलतो पाहा. 

 
चूर्वनका : ऐका हो िेिता सािधभौम–सुत्रामा िा सर िल्लभ कुलप्रिीप ििीि पंिसायकपाप सद्गुि 

कलाप–समर िीलीप भोसले कुलकलशाभंोधी पूिध शशाकं येकेन्सद्र ति मकम हा राज 
जिक शाह राज शरमराजन्सय सोिर िीपादिका गभधशुमती मुमता िळतलज मही पाल 
पालीत िोल मंडली–सकळ पुण्य्थळ दशरोमिी कमला पुर्थली, पराशल्मत कमलाम्बा ं
िेदि दृढ भमतीिे त्यागेश्वरास प्रदतष्ठा केदलया त्यागेश्वर प्रत्यक्ष होऊदि त्याष राज शमतीस 
लयवि कपािी तुळजेन्सद्र, येकेन्सद्रास, संताि सौभायवय सकल साबं्राज्य िीप त्या रोयवय दृढगात्र 
िीघायुष्ट्य िेऊदि इष्ट िेित होऊदि सिधिा प्रदत पालि कराि.े म्हिूि सोमा्कंिास िर 
मादगतली. 

 
इांद्र : अदयक मुिुकंुि तसेि होयील. राजहंसादंबका राम कुमारादंबका श्रीमफतु जािबा घ्यदबकाि 

अदज सुदिि किक िसतं त्या. 
येिे रीदत त्यागेश्वर कमलाबंािी चश्रगार िर्मिफया िंतर कमलाबंा त्यागेश्वरािे सरस 
सौंियादतशय पाहूदि–सर जीिि पदरिृत होऊदि श्रृंगार ििास येऊदि आप्त सखीस 
पाहूदि बोलतो पाहा. 
(आदहरी.–अटतालं) 
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दिरह आता ंसोसि ेिकी–खािी–मिि चिदधतो मज कुसुमबािी ॥ 
मधूप िेंिी ॥ १ ॥ सरस िदं्रतादितो िदं्रििि–मज मधुप रि दिरह 
कदरतो कंुिरिि ॥ २ ॥ मलय मापात ताप कदरतो मजुंळ िािी 
अता मत्त कोकील िादितो भय, पद्मपािी ॥ 
येिे रीदत सखीशी बोलूदि दिरह ि साहता मग ती बोलते पाहा. 

(सािरेी.–आदिल) 
सागं गे सजिी–सरस शुभ िािी श्री त्यागेशा येऊदि मजिरी िया कपादि 
कधी मजला लगीि–करील िंद्रिििे ॥ 

येिेरीदत कमला िेदि दिरह ि सहतअ्ता िेिीिी प्राि सखी पाहूदि िरी महािेि येऊदि 
प्रसन्न धिळ िराह ्िामीशी कमलािेदि िृत्तातं ऐकूदि धिल िराह. श्रीभिािी पती 
श्रीलक्ष्मी पदत श्रीमहागिपती, श्रीरेिुका श्री. िंद्रमौदळश्वर पािधती िेिी श्रीखंडेरादि 
इष्टिेित कुल िेित प्रसाि शाश्वत आहे ते भोसल िशंिर्मि तो पाहा. 

 
चूर्वनका : श्रीमद भो सकलकुल मदि येकेन्सद्र सुतशाह महाराज शरम महाराज सहोिर िीपादिका 

गभाल्ब्ध सुधार तुळजा महाराज कुलपत्िी कुमारांदबकािंिि श्रीएक महाराज दिरदित 
कमलाबंीका त्यागराज पदरिये–सकल श्रेयसे संताि सौभायवय सकल साम्राज्य 
दिजयारोयवय िीघायुष दभ िृदद्धकर सकल कफयाि प्रि आिदं्र तारक असे. या िाटकी इष्ट 
िेितािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
आत्मातं्ि ंगीदरजापदतः पदरकरा प्रािाश्शरीरं गृहंपूजा ते दिषयोप भोग रििा. दिद्रासमाधी 
ल््थतीः संिारः पियो प्रदिदक्षिदिधीः ्तोत्तादि सिादगरीः यधत्कमधक रोदम तत्तिदखलं 
शभंो तिाराधिा (श्री शकंरािायधकृतं मािसपूजा) 
येिे दरती इष्टिेितािी प्राथधिा केफयािंतर दिघ्िेश्वर प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
सिध दिघ्िं हरं िेि ंशकंरा िंि िधधिं ॥ 
शुभश्तेयो प्रिातारं ििेंहं गििायकं ॥ 

 
येिे दरती दिघ्िेश्वरािी ्तुदत कदरता ंप्रत्यक्ष येता समोर धिल िराह ्िादम येतो पाहा. 

 
र्दरु : (कुरुमे मोिं. आदि) 

धिल िराह येतो प्रसन्न धिल िराह येतो ॥ 
मदि मय कंुडल कािी शोभता ंमुदिजि 
दिजधर सं्तुदत कदरता ं॥ 

येिे दरती प्रसन्न धिल िराह ्िामी सामोर येऊि राजादधराज त्यागराजास पाहूि ्तोत्र 
कदरतो पाहा. 

 
र्दरु॰ : (दबलहारी.–िापु) 

हर हर शभंोिंद्रकलाधर पालय िेि दित्यं ॥ गौरीमिो ्िामीस 
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धिती कदरता ंत्यागेश्वर सतंोषदूि तुलजेन्सद्र ऐकेन्सद्रा स सतंाि 
सौभायवय िीघायुष्ट्य िे ये कारिे ॥ 
धिल िराह ्िामी न्  प्रत्यक्ष येतो पाहा ॥ 

 
र्दरु॰ : (सारंग.–आदि) 

त्यागेश आला संतोषािे त्यागेशा आला ॥ 
सकळ िेिगि सेदिता ंिंदििाहिािरी भसूैदि ॥ १ ॥ 
भोसल कुल पालका दित्य सरेल श्रेयोिायक 
एकेन्सद्र सन्नुत तुलजेन्सद्र पूदजत इन्सद्रािुज िायक त्यागिायक ॥ २ ॥ 

येिे दरती त्यागेश्वर प्रहि गंगा जटाधर एकेन्सद्र पदरिालक तुळजेन्सद्र सन्नुत इंन्सद्रादि पूदजत 
त्यागेशपालयेिमा.ं श्रीशकंर ॥ १ ॥ 

िागेंन्सद्र भषूि िंदििाहि सकल सन्समुदि पालकशाहेन्सद्र 
सन्नुत कुरमलज पूदजत भोसल कुलपालक िरिा ॥ सोम्कंि ॥ ३ ॥ 

येिे दरती प्रसन्न िराह्िामी ्तोत्र कपाि रत्िचसव्हासिासी बसले असता ं त्यागेश्वर 
िशधिासाठी िारिमहामुदि येतो पाहा. 
 

र्दरु॰ : (मोहिं.–िाप)ु 
हर हर िंद्रकलाधर म्हििुी मिी घ्याि कदरत ॥ 
सुरमुदि िारि आला संतोषें सुपादिर िीिा िािि करीत ॥ १ ॥ 

येिे दरती िारि येऊि त्यागेश्वरास िंिि कपाि ्तोत्र कपाि. त्यागराजास पाहूि बोलतो 
पाहा. 
(काबंोदि.–आदि) 

िया कर गंगाधर गौरीमिोहर सुंिर त्यागेश्वर ॥ 
तुजिरी मोहुदि कालंब जििी आहे कफयाि कराकपािासागर ॥ १ ॥ 

येिे दरती िारि बोलत्सा प्रसन्नाधिल िराह मूर्मत त्यागेश्वराशी बोलतो पाहा. 
(अिुष्ठुप) 

िर तंू होिया गौरी कदरते तप श्रीपुरा त्या कन्सयकास 
कफयाि कपंा घे दशिा तंू लौकरी ॥ 

येिे रीदत प्रसन्न धिल िराह ्िामीिे ििि ऐकूि त्यागेश्वर, बोलतो पाहा. 
 
त्यागे॰ : ऐका हो धिळ िराह मूर्मत तसे च कफयाि कपाि–घेयीि–िारिासी घाडूि सकळ. 

िेिास सकळ ऋषीश्वरास बलाििू पादठिा. 
येिे रीदत त्यागेश्वरािे ििि ऐकूि धिळ िराह मूर्मत िारिास पाठदितो. िारि मुखे 
त्यागेश्वर कमल दबका पदरिय ऐकूदि सतंोष कपादि लक्ष्मी सदहत महादिष्ट्िु येतो पाहा. 

 
र्दरु॰ : (सुरट.–आदि) 
 

आदि दिष्ट्िु संतोषािे आला लक्ष्मीसदहत येकेन्सद्र सन्नतु गपाडिाहिािरी बसूैदि 
िुरी कौ्तुभमदि शोभता ंकरी शखं िक्र दिरादजता ॥ १ ॥ 
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येिे रीदत आदि दिष्ट्िु आला िंतर ब्रह्मण्य गिपदत दमळूदि येतात पहा. 
येिे रीदत महादिष्ट्िु आफयािंतर कमलाबंा त्यागेश्वर पदरिय महोत्सि पाहाया कारिे 
सर्िती सदहत ब्रम्हिेि येतो पाहा. 

 
(कापी आदि) 

 
ब्रम्हिेि आला िािी सदहत ब्रम्हिेि आला ॥ सरस हंस ॥ 
िाहिी संतोषे बंसूदि आज सुदिि म्हिदुि त्यागेश भेदठ दयच््ूदि ॥ 

येिे रीदत सर्िती सदहत ब्रम्हिेि आफयािंतर शिीसदहत इंन्सद्र येतो पाहा. 
 

(शकंर भरिं) 
 

आला िेिने्सद्र पहा ॥ सकळ िेिाशी मीळिदूि ऐराित िरी 
बैसूदि त्यागेश लयविी यीच््ूदि संतोष दृश्ये येिदूि ॥ 

येिे रीदत शिीसमिते इन्सद्र आफयािंतर ब्रह्पती येतो पाहा. 
(भरैि.ं िापू) 

आला ब्रह्पती संतोषदूि सकल दशष्ट्याशी दमळूदि 
सरस शकुि पाहूदि त्यागेश िशधदि दयच््ूदि ॥ 

येिे रीदत ब्रह्पती आफयािंतर सकल ऋषीश्वरास बलािा म्हिता सकळ ऋषीश्वर दशष्ट्य 
समेत येतात पाहा. 
(शापु. शकंरा भरिं) 

ऋषीश्वर येतात संतोष ॥ दिभदूत ऋदष लािदूि ॥ 
िलकल िेसूदि दशष्ट्याशी दमळूदि दशभजि कपादि ॥ 

येिे रीदत सकळ ऋदषश्वर येििू त्यागेश्वरास ििूंदि ्तोत्र कदरतात पाहा. 
 

(येपाकलका बोंदि. आदि) 
त्यागेशा आम्हािरी कपािा करा लौकरी ॥ 
शरिा गत पालका भिभय हार भमत पालक िेि ॥ 

येिे रीदत सकल ऋदष ्तोत्र कपाि असता ंसकल ऋषी पत्िीस बालािा म्हिता सकल 
ऋदषपत्िी येतात पाहा. 
(सौराष्ट्र. शापु) 

ऋषीपत्िी दमळूदि आज सुदिि म्हिुिी 
त्यागेशास लयवि म्हिूदि आफयासतंोदष कपादि ॥ 

येिे रीदत ऋदषपत्िी आफयािंतर प्रसन्न धिल िराह मूर्मत कफयाि मुहुतध पाहूदि बदहिी 
कमलादंबकेस बलाि म्हिदूि सखीस पाठदिता ं कमलाबंा िेिी सकलश्रृंगार िती होिुदि 
सखी समेत महािेि पट्टिास येते पाहा. 

 
(आहादर. आदि) 
कमलाबंी आली जििी पूिध सादरखे 
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येिे रीदत कमलाबंा आफयािंतर प्रसन्न धिल िराह मरू्मत संतुष्टादित्त होिदूि सकल िेिासी 
दमळूदि ब्रम्हा ब्रह्पती स बलािदूि हदरद्रा कंुकुम गधं िळ पुष्ट्प इत्यादिक शोभि द्रव्य 
आििू त्यागेश्वरास प्राथधिा कपाि कफयािं मंडपी ििरत्ि खदित कािंि पीठी कमलाबंा 
सदहत त्यागेश्वरास सुल््थर कपादि लयवि कदरता पाहा. 
 
लयविसमयी तंुबरु तंुबुरु िारि सकल गधंिध दमळूदि शोभि गातात पाहा. 
शोभा िे शोभािे श्री त्यागादधराजािे कमलाबंा मिोहरासी 
श्री ऐकन्सद्र दििुतासे तुळजेन्सद्र पूदजतासे ॥ 

 
येिेदरदत कमलाबंेिे त्यागेश्वरासी लयवि झाफयाितरे िेि सभा बसले अ्ता ंसकल गधंिध 
रंभाििूधशीिृत्य कदरतात पहा. 

 
(बेगड. अट) 

श्रीदिश्वेशास भजतो श्रीिदं्रमौळीश्वर शकंरास मिी भजतो ॥ 
गौरी मिोहर गंगाजठा धर ॥ भोसल कुलिेि शभं ुमहािेि िासे ॥ १ ॥ 
श्री तुळजमहाराजेन्सद्र पालक श्रीयेकेन्सद्रिर िायक शकंरासे भज ॥ २ ॥ 
दगदरजा िायक संताि िायक शरभेन्सद्र पालक ॥ 
चजकुदि सत्कीर्मत पािदूि आलासी परम शौयािे भिूर 
परमागं पधर्मतकरीिे ॥ 

 
येिेरीदत इन्सद्रािे ििि सागर कपूधर गौर सारिेि दिहार सज्जीिाधार हल्लाक मालीशालं कृत 
दिष्ट्िु िल्लभ दिजभमत ित्सल िेि गोभीन्सद्र भदूधश. 

 
येिेदरदत मुिुकंुि राजा त्यागेश्वरास मागता ंिेिने्सद्र बोलतो पाहा. 

 
आदयक मुिुकंुि, जिभेशी येििू रमत दसम्हासिी बैसोिी अ्ता 
सकल राक्षसास चजकूिी जय पाििू मुिकंुुत िक्रिती 

 
(सौराष्ट्र. आदि) 

 
सकल िैत्या चजकूदि संतोष दित्त होिदूि मुिुकंुिराज 
मदि येतो पाहा जय पािदूि ॥ 

 
िेिने्सद्रास ििंि कदरता ंिेिने्सद्र संतोषुदि मुिकंुुि राजास पाहूि बोलतो पाहा. 

 
दद्व पालक दिशे्वशास । भजतो श्री पद्मोसल कुलैक महाराज 
तिूज राजहंसा दबका िंिि ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

दिरदित कमलाबंा त्यागराज पदरिय िाटकी सकल िेि ब्राह्यिािे िििे िळश्रदुत ऐसीजे. 
ऐकेन्सद्र तुळजेंन्सद्र राजहंसादबका राम कुमारंादबका 

 
दबका हे सकल संताि सौभायवय सकल साब्राजं्य दधपत्या रोयवय दृढ 
गात्र िीघायुष्ट्यितं होििूी सकळ बंधु जि सदहत जि आदश्रत जि 
दिधाजि तो पाळ कपादि त्यागेश्वर 
कमलादंबका प्रसािािे कुलिेिता प्रसन्नता शाश्वतेिेि सकल लक्ष्मी 

कटाके्षि भिुिीिरी आिदं्रतारकसा राज्य करीतील शुभम्तु ॥ 
 

श्री दििायकायिमः ॥ 
 

॥ संपूिध ॥ 
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तांजावरचा राजा प्रतापलसह 

कारकीिध इ. स. १७४०–१७६३. 
 

प्रतापलसहकृत पणरिय नाटके 
 

१. सीताकल्याि 
 
सतराव्या शतकाच्या उत्तराधात रामभद्र िीदक्षत या किीिे दलदहलेले ‘जािकी पदरियम् ’ हे िार 

लोकदप्रय िाटक होते. प्रतापचसह राजे यािंी हे िाटक त्याचं्या आधारे ‘सीताकफयाि’ हे िाटक दलदहले. 
यात राम ि लक्ष्मि हे दिश्वादमत्राच्या य्रक्षिाथध जातात आदि राक्षसािंा संहार करतात. ्िप्िामध्ये राम 
सीतेला ‘तू माझी पत्िी होशील’ असे सागंतो. जिकराजािे सीतेिे ्ियंिर योदजले. त्याला दिश्वादमत्र ऋषी 
रामाला घेऊि जातात. राम दशिधिुष्ट्य मोडूि ्ियंिरातील पि चजकतो. िंतर रामिंद्र सीतेबरोबर आदि 
लक्ष्मि, भरत ि शत्रुघ्ि यािंा उर्ममला, माडंिी ि श्रुतकीती या कन्सयाबंरोबर दििाह संपन्न होतो. 

 
या िाटकात श्रृंगार रसाबरोबरि िीर आदि अदु्भत रसािंा पदरपोष केला आहे. दिश्वादमत्र 

िशरथाकडे रामाला य्रक्षिाथध पाठिा म्हिाफयािर ित्सल दपता िशरथ राम अजूि लहाि आहे, असे 
म्हितो— 

 
हा माझा बाळ भोळा अदज अझुदि दतला मागतो आज्य गोळा । 
युद्धाच्या ज्या ि मोला दिदित ि भरली आदि िषदेह सोळा । 
तो रक्षोिृिं होटो िदधल रदि कसा जे कपा दिश्व गोळा । 
शमत ्िामी ि बोला मम जीि उगला की ियेिे बोला ॥ 

 
अिेक अथधपूिध पिे ि श्लोक यािंी प्रसंग रंजक झाले आहेत. सीतेच्या सौंियािे मोदहत झालेला रािि 
रामाच्या िषेात येतो ि शूपधिखा रामािर भाळफयामुळे सीतेिा िषे घेऊि येते. ते समोरासमोर येताि मायािी 
पापे ओळखूि लदज्जत होतात. हे कपटिाटक िाट्यपूिध आहे. 
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िाटकािी भाषा सं्कृतप्रिुर आहे, परंतु िुबोध िाही, काही अपिाि सोडता िाट्यि्तूला पोषकि 
झाली आहे. 

 
यथाथधिामा प्रतापचसह हे तंजािरच्या भोसले राजघराण्यात सिाथािे कतृधत्ििाि होते. इ. स. 

१७३६ मध्ये व्यंकोजी राजािें िातू एकेन्सद्र उिध  एकोजी (िुसरा) दिपदुत्रक मतृ्यू पािले ि तंजािर राज्यात 
अंिाधंुिी माजली होती. तत्कालीि मुत्सद्यािंी एकोजींिी पत्िी सुजािबाई ही राज्यकारभार िालदिण्यास 
योयवय आहे असे पाहूि त्यािंा गािीिर बसदिले. त्या उिार, सद्गुिी ि ितुर होत्या त्यािंी तीि िष ेराज्य 
केले. तोि कोिी सिाई शहाजी, िािािा तोतया मतलबी दकल्लेिाराच्या सहाय्यािे ‘काट राजा’ या िािािे 
गािीिर बसला. पि त्याच्या तोतयेदगरीिी खात्री पटूि त्याला सते्तिपाि िूर केले. अराजकािी ि 
तंजािरमधील संकटग्र्त पदरल््थतीिी जािीि होऊि तेथील मफहारजी गाडेराि, िािाजी जगताप ि 
अिप्पा शडेगे या मातबर सरिारािंी तुकोजींच्या पुत्रापंकैी प्रतापचसह यािंी राजेपिी दििड केली. (इ. स. 
१७३९). त्यािंी कारकीिध इ. स., ७४० मध्ये सुपा झाली. त्यािंी तेिीस िष ेजबाबिारीिे उत्तम राज्य केले. 
त्याच्या कारकीिीच्या सुरिातीला तंजािरच्या भोिताली इंग्रज, फ्रें ि ि किाटकिा िबाब िो्त अलीखाि 
यािंी सत्तादभलाषेिे प्रतापचसहाच्या राज्यातील प्रजेला िािा प्रकारे उपद्रि द्यायला लागले. दिशषेतः 
मुसलमािािंी िेिधमािी केलेली दिटंबिा ‘प्रतापचसहेंद्र दिजय प्रबधं’ या समकालीि गं्रथात रामकृष्ट्ि किी 
पंदडत यािंी केली आहे. 

 
ित्तर म्हिती िेिा कािर ब्राह्मिासी । 
इतर गदिदत चहिू तुफयतेिें तृिासंी ॥ 
दितदरदत धिधान्सये पिंमाकंी िदकरा । 
सतत कदरदत ऐसा पातकािंा जाकीरा ॥ १५ ॥ 

 
धमध ि न्सयाय या िोन्सही बाबतीत त्र्त झालेफया प्रजेला प्रतापचसहािे सातारिे ्त्रपती ि पेशि े

याचं्या मितीिे शत्रूंिा पराभि कपाि दिभधय केले. ‘केले दिभधय िोळमंडळ अदर िंडुदि जेिे ्ितः’ त्यािंा 
अिेक िळेा युद्धािर जाि े लागले. शजेारच्या शत्रुराजाचं्या कटकटी सतत िालू असत. तरीही त्यािंी 
िाङ्मय ि कला याचं्या दिर्ममतीकडे ि जोपासिेकडे दिशषे लक्ष पुरदिले. त्यािंी अिेक सं्कृत भाषेत गं्रथ 
दलदहले. धार्ममक िृत्तीिे उमासदंहता, हदरतादलका, ऋषीपंिमी, अिंत ितुिधशी यासंारखे व्रतमाहात्य 
सागंिारे गं्रथ आहेत. 

 
प्रतापचसहािी दलदहलेली मराठी िाटके लक्षिीय आहेत. संख्येिे दिपलु असूि त्यातंील बरीिशी 

गुििते्तिेही उल्लखेिीय आहेत. त्याचं्या िाट्यसदंहता प्रामुख्यािे रामायि, महाभारत, भागित ि पुरािे या 
गं्रथातील कथाभागािंर आहेत. कथािकाचं्या दििडीत त्यािंा अदभपे्रत असलेफया दिदिध रसािंा आदिष्ट्कार 
करिारी आख्यािे त्याचं्या िाट्यकृतीत आढळतात. 

 
नाटकाांचे वगीकरि : 

 
(१) कफयाि (दििाह) चकिा पदरिय िाटके ही संख्येिे अदधक आहेत. प्रतापचसहाच्या दििाह 

िाटकािी अिुक्रमे गं्रथिामे अशी आहेत—सीताकफयाि, रुल्ममिी कफयाि, पािधतीकफयाि, श्री कोिजंी 
उिध  जािकी सुखोल्लास, दमत्रचििा पदरिय, मायािती पदरिय, प्रभािती पदरिय, उषाकफयाि ि लक्ष्मिा 
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पदरिय ही होत. या सिध िाटकातं तरुि िादयकेला िायकािे िाटिारे आकषधि, त्याच्या ऐकलेफया 
शौयाच्या ि सिगुिाचं्या कथामुंळे िादयकेच्या मिात पे्रमभाििा उमलते; त्यािंी भेट होऊि मागातील 
अडििीिर मात केली जाते ि शिेटी दििाहसोहळा साजरा होतो. 

 
राजे प्रतापचसह रामभमत होते. किादित त्यामुळेि त्यािंी सीता्ियंिरािर िोि िाटके दलदहली. 

एक सीताकफयाि ि िुसरे श्री. कोिजंी उिध  जािकी सुखोल्लास हे होय. िुसरे िाटक सूदित केफयाप्रमािे 
कोिजंी पद्धतीिे आहे. त्या प्रकारािा ऊहापोह मागेि ह्या गं्रथात केला आहे. (पृष्ठ २७–२९). 

 
रुक्ममिी कल्याि नाटक 

 
भागित पुरािातील सुप्रदसद्ध रुल्ममिी ्ियंिर आख्यािािर महािुभाि किी िरेंद्रापासूि एकिाथ, 

सामाराज ३, अिेक किींिी ्ियंिर काव्ये दलदहली. त्या कथींतील िाट्य जािििू प्रतापचसहािी तरुिाचं्या 
भािभाििािें दित्रि दिदिध राग ि दिदिध िृते्त ि तेलगू कफयािातील चद्वपिा हे िृत्त यािंी कफपकतेिे 
योजिा केली आहे. रुल्ममिीिी सखी िारुमती ि रुल्ममिीसारख्या कपट कपा इल्च््िाऱ्या बंधूिी 
सहाय्यका दिपरीत भाििा अशी अथधपूिध िाि ेया ि इतर िाटकातं सिधत्र आढळतात. रुल्ममिीच्या तोंडी 
घातलेले सयंत शब्ि ‘सखे, स्रीजन्सम मोठा िटकळ! (कठीि) मिाजोगा िल्लभ दमळाला तरीि खरे? असे 
अन्सिथधक शब्ि व्यमतींिी पृथकात्मकता ्पष्ट करतात. श्रििमधुर प्रास ि यमकािंी पदरपूिध असूि अथधपूिध 
असूि अथधपूिध श्लोक रदसकाला आिंदित करतात. 

 
मी धारधर तू अििंल दिजू मी िंद्र तंू िंदद्रका । 
मी िारा तंू अभगं लहरी मी शभं ूतू अंदबका ॥ 

 
कृष्ट्िािे आपले ि रुल्ममिीिे अदभन्न ि एकपाप ्िपाप या शब्िािंी िर्मिले, या राज्याच्या बहुतेक 

िाटकातंील काव्य ‘िमयंती ्ियंिरकत्या रघुिाथ पदंडतािंा सं्कार घेऊि आलेला जािितो. 
 

पावफती कल्याि नाटक 
 
या िाटकाच्या सदंिधािक कदि कादलिासकृत ‘कुमार संभि’ या काव्याच्या दतसरा ि िौथा सगध 

आदि िामि बािभट्टािे (सोळाि ेशतक) ‘पािधती पदरिय’ हे िाटक यािें हात धपाि आहे. त्या गं्रथािें ऋि 
घेऊिही त्याला आपफया कफपकतेिा िमकिारपिा बहाल करण्यािी ितुराई प्रतापचसहात आहे, हे मान्सय 
कराि ेलागते. (cf पृ. २२) दहमालय पत्िी मेिा दहिी अपत्यमुख पहायिी अतुरता, ‘िेिीला लहाि मुल 
होऊ िये हे सागंण्यामागील रह्य, पािधतीच्या दशिपे्रमािी अथागंता, मिि िहिािंतरिा रतीिा शोक. इ. 
अिेक पदरदित परंतु दित्य िि ेिाटपिारे स्रीमिािे दिदिध मिो व्यापार यािें िशधि मिो् आहे. 
 

दशि हे भोसफयािें िैित. तंजािरच्या पदरसरातंील अिेक दशिमंरािंा—बृहदििीश्वर, पंिििीश्वर, 
िटेश चकिा िटेश्वर, त्यागेश, िंद्रमौलीश्वर अशा अिेक मंदिरािें उल्लेख या राजाचं्या गं्रथात आढळतात. 

 
णमत्रलवर्दा पणरिय नाटक 

 



अनुक्रमणिका 
 

प्रतापचसहािी सं्कृत भाषेतूि अिुिादित केलेले ‘प्रबोध िंद्रोिय’ या िाटकात मुळाप्रमािे सहा 
अंकी आहे. ५०१ बाकीिी आहेत. या ंसाऱ्या िाटकातं भाषा सं्कृतप्रिर ि भारि्त आहे. दिशषेतः त्यातंील 
िूर्मिका िीघध सामादसक शब्ि कठोर व्यजंियुमत ‘ष्ट कार’ ‘ण्यकार’ ‘उकारयुमत’ ि जोडाक्षरािंी अशा 
आहेत, त्या िािीत असतािा गौडी रीतीिा काव्यात साक्षात्कार होतो. उिा. श्रीमच्चतुभूधज मत्तमुख प्रमुख 
बदहःमुख हारक मुकुट तटिघदटत दि रत्ि रत्ि दिता प्रभापुंज मजंरी रंदजत, इ. िाियुमत अिुप्रास साधत 
शब्िािंा धबधबा आढळतो. कृष्ट्ि दमत्रचििेिे ्मरि करतािा पाहूि दििुषक म्हितो, ‘तुजला कामािे 
व्यसि जडले मोठे’ । कृष्ट्ि ि अिल्न्सतराज राजािी कन्सया दमत्रचििा हे पर्परािंर अिुरमत असता दतिे 
मातादपता दतला सुयोधिाला द्यािी, असा दििार करतात, परंतु कृष्ट्िािे शौयध, समयसूिकता ि तारतम्य हे 
्ियंिराकरता आलेफया राज्यात दििार केला. आदि दमत्रििेंच्या इच््ेप्रमािे दतिे कृष्ट्ििेिाशंी दििाह 
होतो. 
 

मायावती पणरिय 
 

एकिा रुल्ममिी कृष्ट्िाला म्हिते मला एक पुत्ररत्ि हि ेतेव्हा तो दतला दशिािी आराधिा करायला 
सागंतो. त्याप्रमािे शकंराच्या प्रसािामुळे पुत्र होतो तो प्रदु्यम्ि होय त्याच्यािर शबंरासुरािी कन्सया मायािती 
ही आसमत होते परंतु दतिी सखी दित्रागंी दहच्या साह्यािे प्रदु्यम्ि भेटफयािर त्याला आपफया दपत्यािी 
अिुकुलता दििाहाला िसेल कारि तू कृष्ट्िपुत्र आहेस. हे कळफयािर प्रदु्यम्ि शबंरासुराला युद्धात मारतो. 
तेव्हा ंरुल्ममिीसह कृष्ट्ि येतो; आदि प्रदु्यम्ि-मायाितीिा दििाह होतो. 

 
या िाटकातील ‘दित्रागंी’ ही मायाितीिी सखी उपहरि या आख्यािातील दित्रागंिा या उषेच्या 

मतै्रिीसारखीि दितारली आहे. उषेिा िैत्यदपता बािासुर तसाि, शबंरासुर यािें व्यल्मतिशधि घडदिले 
आहे. 

 
िंक्ष्मिा पणरिय नाटक 

 
हे अपूिध िाटक कोिधजी पद्धतीिे आहे, असे सुरिातीला म्हटले आहे पि संदहता हाती िसफयामुळे 

त्यािे ्िरुप तपासता येत िाही. िादयका लक्ष्मिा दहच्या सौंियािे ििधि व्यदतरेक अलंकारािा सुरेख 
िापर केला आहे. 

 
२. भल्मतपर ि िदरत्रदिषयक िाटके. 
 
प्रतापचसहािी जीििदिष्ठा जपिाऱ्या श्रेष्ठ भमताचं्या जीििकथा आपफया िाट्यकतींत गंुिफया 

आहेत. भमतदशरोमिी धु्रि, रुममागंि, अिुसूया याचं्या िदरत्रािंर िाटके दलदहली. या कथा सिध पदरदित 
अशाि आहेत. तरीही त्यातंील िाट्य दजितं आहे. 

 
धु्रवचणरत्र नाटक 

 
(१) धु्रि िदरत्र िाटक : भागितातंील धु्रि कथा ही हदरिासािंी कीतधिातूि िार लोकदप्रय केली 

होती; परंतु अिंततिय या किींिे धु्रिाख्याि त्यातील औझिती ि सुगम शलैीमुळे आबालिृद्धाचं्या तोंडी 
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बसले होते तीि कथा इथे िाट्यपाप घेते. उत्तािपाि राजाच्या खुरुिी ि सुिीती या िोि पत्िी होत्या. 
त्यािंा िोघीिाही मुलगे होते. पि लाडमया रािीला सुिीतीिा ि दतच्या मुलािा धु्रिािा राग असे दतिे 
धु्रिाला अपमाि करायला राजाला भाग पाडले. त्यामुळे धु्रिािे अढळ पि दमळदिण्यासाठी कठीि तपिया 
केली ि तो ध्रितारा म्हिि अढळ झाला. दिष्ट्िू त्याच्या तपियािे सतुंष्ट झाले. त्याला अढळपि दिले. या 
िाटकात भमत कथेप्रमािे सितीमत्सरािी ही कथा आहे या िुहेरी कथेला रोिकता येते ती एका बालकािे 
अपमािािर एिढी तीव्र प्रदतदक्रया व्यमत करािी ि आपफया इच््ेप्रमािे िुधधर प्रयत्िािें ईश्वराला अंदकत 
कराि ेयामुळे साऱ्या सूत्रात दिदिध पातळ्यािंरील संघषध मिोिधेक ठरतो. 
 

रुममानांर्द चणरत्र नाटक 
 

(२) महाराष्ट्रातील मध्ययुगीि किींिी ‘एकािशीमहात्म्य’ या ि अशाि शीषधकािे एकािशीव्रतािा 
मदहमा गादयला आहे. व्रतािे ्िरुप, आिार त्यािे यमदियम सागंिू त्यापासूि प्राप्त होिारे पुण्य यािे 
दित्रि रुममािंि याच्या कथेद्वारे केलेले आढळते. हे व्रत दिष्ट्िू ि त्यामुळे दिठ्ठल ह्या िेिताचं्या 
आराधिेसाठी केले जाते. म्हिूि िारकरी संप्रिायात याला िार महत्त्ि आहे. भागित पुरािातील कथेतील 
रुममागंि राजािे आपि एकािशी व्रत कपाि प्रजेलाही ते करायला लािले आदि त्या व्रतािा भगं 
करण्यािा िेिािंा प्रयत्ि सिल होऊ दिला िाही. हा आशय या िाटकामध्ये अंतभूधत आहे. 

 
रुममागंिािे ि त्याच्या प्रजेिे पुण्यबळ एकािशीव्रत्तामुळे एिढे िाढले की त्याच्या राज्यातील सिध 

मािि मृत्यूिंतर दिष्ट्िुलोकी जात. म्हििू राजािा व्रतभगं करण्यासाठी िेिािंी एक कपटी सुंिरी 
पाठदिली. राजा दतच्या मोहपाशात पूिधतया सापडला. तेव्हा दतिे त्यािा व्रतभगं करण्यािा अतीयत्ि केला; 
परंतु राजा जेव्हा दतच्या इच््ेप्रमािे िागेिा तेव्हा दतिे राजाच्या पुत्रािा दशरच््ेि व्हािा अशी मागिी केली. 
राजा कष्टािे त्याप्रमािे करिार, तोि भगिान्  दिष्ट्िूंिी आपफया भमतािें सत्त्ि राखले. या कथेतील िाट्य, 
भमत मदहमा ि दिदिध रसात्मकता यािंा कौशफयपूिध अदिष्ट्कार िाटककारािे केला आहे. 

 
अनसूया उपाख्यान नाटक 

 
ित्त या िैितािा अितार, अिसूयेच्या पादतव्रत्यािा श्रषे्ठ आिशध ि दतिे अलौदकक िदरत्र यािंा 

िाट्यमय आलेख या िाटकात आढळतो. ब्रह्मा, दिष्ट्िु ि महेश या िेित्रयािंा अिसूयेिे ियवि होऊि ्िाि 
घालाि,े अशी त्यािंी इच््ा ऐकूि अदत्रमुिी चितामयवि होतात. 

 
‘काय कपा सकंटा या कटकटा । काय कपंा आता जायेिी ॥ 
लाज हे जाियािी आली ।’ 

 
असे त्यािंा संकट जािित असता, अिसूया दृढदिियािे शातंपिे ते मान्सय करते ि आपफया 

सामथयािा प्रत्यक्ष प्रत्यय येतो अिसूयेिा आत्मदिश्वास–‘सागरासी मही कुलभिुी मागुती ्थापीि मी ।’ या 
साऱ्या िाट्यप्रसंगातील उदित दित्रि मिो् िाटते. या भमतिदरत्रातील दिदिध रसािंा सहाय्यभतू होिारा 
अद भतूरस संिािातूंि ि काव्यातूंि पदरिामकारक िाटतो. 
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कृष्ट्िजन नाटक 
 
भल्मत सपं्रिायात ििदिधा भमतीिे प्रकार सादंगतले आहेत. परमेश्वराच्या अितारासबंंधी, त्याच्या 

बाललीला, त्यािे केलेले दिक्रम ि भमतजिािें संरक्षि या संबधंी पुिपिुः ्मरि, संकीतधि करिे ि 
करदििे हा भमतीिाि अदिभाज्य घटक आहे. कृष्ट्िजिि िाटकात कृष्ट्िजन्सम ि त्यािें गोकुळातील 
बाळगोपाळाबंरोबर क्रीडा करिे हा भाग आला आहे. शहाजीराजाचं्या ‘मृत्युजंय दिरंजीि’ ि प्रतापचसहाच्या 
या िाटकात िाई (सुईि) येऊि बाळंतपि करिे ि जोशी येऊि त्यािे मुलािी जन्समकंुडली माडंिे इ. भाग 
येतो. जिसामन्सयािंा असा रंगमंिािर सहभाग आढळतो. 

 
ययाणत चणरत्र नाटक 

 
ही महाभारतातील सुप्रदसद्ध कथा ह्या िाटकािी कथाि्तू आहे. अिेक सगंल्त्मक खंड काव्यािा 

दिषय होण्यासारखी िीघधकथा सुरिातीपासूि माडंली आहे. संजीििी दिद्या ही संपािण्यासाठी किािे 
शुक्रािायांकडे येिे, िेियािीिे पे्रम सिश्र होिे, मृत्युसकंटातूि किािी मुमतता, पर्परािंी एकमेकािंा 
दिलेले शाप, िेियािी–शर्ममष्ठा कलह, िेियािी-ययाती दििाह, शर्ममषे्ठिे िासीपि, ययादत-शर्ममष्ठा 
गंधिधदििाह, िेियािीिा सितीमत्सर, शुक्रािायांिी ययातीला दिलेला शाप ि उःशाप, पुपािा ्िाथधत्याग ि 
या साऱ्यािंी जीििपदरिती एिढा मोठा भाग या िाटकात आला आहे. त्यामुळे हे दििाह चकिा पदरिय 
िाटक ि सितीमत्सर अशा िोन्सही प्रकारात येिारे िाटक आहे. यातंील कि, शुक्रािायध ि िेियािी यािें 
व्यल्मतदित्रि उत्तम दितारले आहे. 

 
पापाणरजातक लकवा पाणरजापाहरि नाटक 

 
रुल्ममिी ि सत्यभामा या कृष्ट्िपत्िीमध्ये कलहदप्रय (िाटकातील दिशषेि) िारि कळलाि.े 

्िगीय पादरजातकािे िूल कृष्ट्िाला िेऊि, त्यािे ते रुल्ममिीला दिले हे िृत्त सत्यभामेला िारि तात्काळ 
सागंूि दतला मत्सरग्र्त करतो. ही सिधपदरदित कथा िारि कुशलतेिे प्रतापचसहािे िाट्यपाप िेऊि एक 
रंगतिार िाटक रंगमंिािर सािर केले. यातील कृष्ट्ि ि सत्यभामा याचं्यातील संिाि िारि रोिक िठले 
आहेत. 
 

स्यमांतकोपाख्यान नाटक 
 

भागित पुरािातील कृष्ट्िािर ्ियंतक रत्िािी िोरी केफयािा आळ येतो ि त्यािा जाबंुितीशी 
दििाह ि िोरीच्या खोटा आरोपािे दिराकरि ही कथा या िाटकािे सदंिधािक आहे. 

 
प्रबोधचांद्रोर्दय 

 
प्रबोधिदं्रोिय हे कृष्ट्ि दमश्र यािंी दलदहलेले सं् कृत िाटक आहे. हे एक रुपक िाटक आहे. 
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‘An allegory is distungueshed from a metaphor by being longer sustained and more 
fully carried out in its details and from an analogy by the fact that the one appeals to the 
imagination and the other to the reason’—Encyclopaedia Brittanica Vol Ⅰ pp 645 
 
हे िाटक आध्याल्त्मक आहे. यात तीि प्रकारिी पाते्र आढळतात.— 
 
(१) रुपक पाते्र : (१) दििके, ि्तुदििार, क्षमा, संतोष, श्रद्धा, शाल्न्सत, मदत, करुिा, मतै्री, 

पुरुष. 
(२) महामोह, काम, क्रोध, लोभ, चहसा, तृष्ट्िा, िम्भ, अहंकार, रदत 
दमथयादृदष्ट. दिश्रामािती, मि, दिष्ट्िुभमती, सर्िती, उपदिषद  संकफप, 
िैरायवय, दिदिध्यासि आदि प्रबोध. 

 
(२) प्रपाप पाते्र : िािाक, दभक्ष,ु क्षपिक, कापादलक, िट ि दशष्ट्य 
 
(३) सामान्सय पाते्र :– सूत्रधार, पदरपाश्वधक, सारथी, प्रदतहारी ि िौिादरक त्यात सत्पक्ष पाते्र पदहली 

िहा आहेत. बाकीच्यातील िंतरिी िहा असत्पक्षािी आहेत. शिेटिेसात 
सत्पाक्षाला पूरक आहेत तर िािधक,दभक्षू क्षपिक ि कापदलक ही 
असत्पक्षाला सहाय्यक आहेत. 

 
भारतीय भाषाभदगिींच्या िाङ्मयािा तपास घेता, ह्या िाटकािा अिुिाि 
अिेक भाषातं झाफयािा पुरािा आढळतो. 

 
(१) तामीळ : िेंकटराम िेंकटेश भट्टी पुटकोटे्ट यािंी अिुिाि केला. प्रकाशि १९११ 
 
(२) तेलग ू : िदिमल्लमा आदि घन्सटचसगभा ह्या िोघािंी प्रबोधिंद्रोिय िाटकािा अिुिाि 

प्रबंधकाव्यात केला. 
 
(३) मफयाळी : सादहत्य मफयाळीमध्ये ह्या िाटकािे तीि अिुिाि झाले असे केरळ 

सादहत्यिदरतात म्हटले आहे. 
 

(१) कुकु्कमपल्ली रामिदपल्ले ह्यािी केला (१८४६–१९१२) 
(२) शकुंद्ष्ट्िमेिि (१८९३) मध्ये केला. 
(३) सी. ए. िािुिैया शास्रीिी दतसरा अिुिाि केला. (१८५०–१९१३). 

 
२. (२) तेलग—ू िदिमल्लमा आदि घन्सटचसगमा ह्या िोघािंी अबोधिदं्रोिय िाटकािा अिुिाि प्रबधंकाव्यात 

केला. 
 

(३) मफयाळी– मफयाळीमध्ये ह्या िाटकािे तीि अिुिाि झाले असे केरळ सादहत्यिदरतात म्हटले 
आहे. 
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(१) कुम्मम् पल्ली रामिदपल्ले ह्यािंी केला. (१८४६–१९१२) 
(२) शकुंल्ष्ट्िमेिि (१८९३) मध्ये केला. 
(३) सी. एि. एिािुिैया शास्रीिी दतसरा अिुिाि केला. (१८५०–१९१३) 
(४) बंगाली–श्री. दिश्विाथ न्सयाय रत्ि ह्यािंी १८३९ मध्ये केला हे 
बंगालीतील पदहले अिुिादित िाटक होय. (प्रकाशि १८७१). 

 
(५) िारशी—डॉ. सोमिाभ गुप्त ह्याचं्या ‘चहिी िाटक सादहत्य का इदतहास’ ह्या 

गं्रथािपाि असे दिसते की, मुन्सशी कन्सिासीिास ह्यािंी ह्या िाटकािा अिुिाि 
‘गुलजारे हाल’ ह्या िािािे शहाजहािच्या कारकीिीत केला. (३) बलीराम साधूिे 
केला. तो चहिी िाटकािंा पे्ररक ठरला आहे. 

 
(६) गुरुमुखी :– ्ाििास साधू ह्यािंी १७८९ मध्ये ह्या दलदपत रििा केली. 

 
(७) इंग्रजी :– जे. टेलर ह्यािंा अिुिाि प्रदसद्ध आहे. १८११. फ्रें ि. 

 
French :— G. Deveze कृत Le Lever de La Lune de Counaissance. 
Russian :— Kovalevsky यािंी प्रबोधिंिौिय या िािािेि केला. 
Danish :— (Dutch) T. W. Boissevain िे केला.— 

Maansopgang der out Waking. 
 
German :— (1) The Goldstucker िे Die Gubert des Begriffs. 

(2) Dr. Bernhard Hirzel, Zurich—Erkenntrisnon. danfgang. 
 

श्री सीताकल्याि नाटक 
 

॥ श्री गिेशाय िमः ॥ 
 

िाट्यारंभ कपाि सीताकफयाि िाटक सुकदिरदित या रंग भचूमत िाट्य कदरतों या कदरता ं
सकल सभेस आिंि व्हािया साचट कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : दिजय िैभि मंगल िायका ॥ दिजजिादु्भत सौख्यदिधायका ॥ 

गज मुखािरिािक दििायका ॥ तुज िमो अदज दसदद्ध दििायका ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीदि ्तुदत कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : आता ंप्राथुध िागदधष्टाि िािी ॥ ध्याता ंजीतेंधी प्रकाशाि िािी ॥ 

िीिाह्तें िाजिी रम्यिािी ॥ िािा दिद्यामलू जे दकर िािी ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : ऐसे भारतीिें ्तिि केफयािंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : सत्य ्ाि सुखैक सारजलधी गंभीर जो शोभला ॥ 

प्रत्यग्रूप अपापमाि दिदखलादधष्ठाि कताभला ॥ मोहातें हपािी ्िधामीि तरी जो 
भेिखेिातुरा ॥ तो हा सद्गुि धाम राम िदमला श्री िेदशकािंा तुरा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर महादिष्ट्ििेु ्तोत्र केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : जीिशेद्वययेकदिद्धि अदित्र यी लोमयतें िगेलें  ॥ 

ऐसे ििेरह्य सुििुदि जो दि्ाि मुद्राबले ॥ मौिेंदि हदर दशष्ट्य संशय तया 
दै्वतात्मक ्पूःर्मतला ॥ ििुं त्या गुरुमूर्मतला समरसें श्री िदक्षिा मूर्मतला ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे सकल िेिता प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो पाहा. 
 
श्लोक : जिकसुतेिा िाहो जिक अजािादह का ंम्हिो िाहो ॥ 

सासुिा पदतिेिो तो सुखसामं्राज्य आमुतें िेिो ॥ ५ ॥ 
 
वचन : येथें श्री प्रतापरामिंद्र महोत्सि दिलोकिाथध सकल दिद्वज्जि मीिले आहेत ते कैश े

म्हिशील तर. 
 
श्लोक : गुरु कलाधर आदि कदि अरे । िसदत येक दिते दत्रदिचि बरे ॥ 

सकल येथील सभ्य भले महा । गुरु कलाधर आदि कदि पहा ॥ १ ॥ 
तदर या सभ्यास अिुपाप अपपाप िाटक िाििु रंजिािें. परंतु ते सुित िाही. दिसरलास 
काय महाराष्ट्र भाषा, गं्रदथत जािकी पदरियाख्य िाटकरत्िाला तू म्हिुदस इतर 
िाटकाहूि यातं अदतशय काय तदर तेदि ऐक. 

 
श्लोक : जीिन्समुल्मत इिाम िामीितरी उच्चादरता ंपामरा । 

ज्यािें श्रीपि पद्म पूज्यपरम ब्रम्हादिका ंसामंरा ॥ 
जो का ंपूिधरस ्िपाप म्हिदुि आम्िाय बोलेदगरा । 
तो जेथें प्रदतपाद्य गं्रथ ि कसा हा दिव्य काव्यीं दहरा ॥ १ ॥ 
 

श्लोक : क्षिभगुंर श्रृंगार ॥ प्राकृतािंा असंशये ॥ 
अजरामर श्रृंगारधाम चक राम हा ्िये ॥ कपािेिा तदर पूिध िपािालय सादजरा । 
िीराग्रिी असे कोि श्री रामादिि िूसरा ॥ १ ॥ 

 
श्लोक : दिदित्र सृष्टी रििा िातुया्ति राधिीं । 

अत्यद भतु रसव्यमती आहे दिदित आघदि ॥ १ ॥ 
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वचन : या्ति तदिय मदहमा प्रकाशक िाटक उत्तम म्हिूि सागंािें कायें. कोि या दिव्य गं्रथािा 
दिमाता? 

 
श्लोक : प्रतापराम सद भमती दिभिोद्दाम जो महा ॥ 

प्रतापचसह राजर्मष प्रिीता यादस तो पहा ॥ १ ॥ 
 
श्लोक : पुण्यादि तदर साल सद्गुितती गण्या ि ज्यािी कथा । 

अन्सया जेथिधससमृध्त दिियें अन्सयाद्दशी सपंिा ॥ 
जन्सया जेथुिी पूिध पै सुजिता संन्सयायदिष्टाग्रिी । 
धन्सयात्माधदर जो हृिबुदज धरा कन्सया असूिा धिी ॥ १ ॥ 
गं्रथ कता प्रतापेंद्र िातुयध दिधी भादिक । प्रमेयि्तु उद्दाम जािकी राम भािुक ॥ 
भरताग्रज कापाण्यें अम्ही भरत िशधिी ॥ पद्िाटक सामग्री समग्र दमिली झिी ॥ १ ॥ 

 
वचन : पादरपाश्वधका तुझें दित्त पदरित होऊि श्रीरामभमती मार्मग लागलें  सादरखे दिसतें तें जेचि 

िशरथ रायािें िशदिशा चजकूि अखंड सामं्राज्यासचि बैसूदि राम लक्ष्मिादि िौघा 
पुत्राकंडूि सुख अिुभदिजेलें  त्या प्रमािें त्िाचंह िशेंदद्रयें चजकूि श्रीरामिदं्र सेिसे लाऊि 
अिन्सय साधारि सद भाि भद्रासिापाढ होऊि ितुर्मिध पुरुषाथध प्रयुमत दित्यािंि भोदगजेता 
ऐसे िाटतें. 

 
सूत्रधार : ऐसे संििता ंसुमत्रा समिते िशरथ महाराज येतो पाहा. 
 
र्दरु : (रा॰ सु॰) 

िशशत भािुकुलोत्तम येतो ॥ िशरथ भदुम पदत िशदिकू 
प्रातंदह लंघुदि ज्यािी ॥ पसरली कीर्मतलता अदत जगचत ॥ 
तामर साक्षि तामर तपा जो तामस प्रकृदत सिूर अहो महा ॥ 
ज्या महादिप गुिाल्व्ध पासुदि रामिंद्र तो संभािला पाहा ॥ 
श्री मियोध्यापुर पाल करि भीम सुकृत शाली बहु पदरसा 
धीमिग्रिीसदिि गुिी दिदशमसुमंत्र िसे ज्यासदरसा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रधािादस िशरथ महाराज आफयािंतर त्यातें दिलोकूि सुमतं बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगाये राजेद्र तुजसमाि भायवयािा कोिदह िादह. ज्यािे पोटीं श्रीरामिंद्रासादरखे अपूिध रत्ि 

प्रगट जाले तेंदि ऐक. 
 
श्लोक : पापािे ्मरतात सद्गुिगिा कूपारसामाचिकी ॥ 

सुपाई पटु सिध पूर्मिल भफया भपूाहुदि आदिचख ॥ 
जो िार दद्वज िेिभमत अथिा सोिा ियेिादिया ॥ 
रोपातें खुदड िशधिादंि असुखा रोपाख्य मोहादिया ॥ 
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छांर्द : सुदिर काल म्या सादधलें  तपा । सदििता तुदझ लाभलों िृपा ॥ 
प्रिूर दिद्धिािंिसाजचट । अिुक राम हा िेखतों दिदल ठी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सुमंत्रािें राम ्िामीिा मदहमा िर्मिता तों यदृ्ेिें तात िशधिाथध लक्ष्मिासदहत 

रामिंद्र येतोहत पाहा. 
 
र्दरु : रामिंद्र पहा ॥ येतो प्रतापरामिंद्र पाहा ॥ रामिंद्रदिरामयाद भतु धाम सद्गुि धाम सुखधि 

पुंजीकृत पणु्य अगलें  रघु पुंगिािे जो िागंले मंुजी िषे्ठिज्येिें शोभले ज्याशी मंजुल 
कदटतटी ते भलें  ्िरि कंज युगचल झलंझदलत शुभ मंदजरामररंजि प्रभ ु॥ १ ॥ दिमिें-
िाप बाि सुंिर हातीं पाठीं दिमिा भाता बाि मंदिर दिमिा िाले जैसा चसधुर तैसे गमि 
करीं कंबु कंधर ॥ िचक्ष दु्यमदि शतसम सुमदि मदंडत दिमदि मालदि दिमल झलकत ॥ ३ ॥ 
काकपक्षधर कोिला िषे पाकशासि मदि सािला ॥ धाकटा भािु गुिागलासिें ज्या किक 
प्रभला गला सद्या जो कटाक्ष दिलोकिें भिशोक सकलचह मोकला कचर ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती लक्ष्मि सदहत श्रीरामिंदे्र येऊि ्िजिकािे िरिाचिि िदंिता ं सुमतं बोलतो 

पाहा 
 
श्लोक : रिमादिदरदि दिमपदत दहमाशं्रुइंद्रगीष्ट्यदत जयादिया पिाप्रदत जयाथध दित्य िदंिदत ॥ अजात 

पापचह सिा अजात्मजादि या पिा ॥ प्रमाि सादरतो पाहा जिातं धन्सय भपू हा ॥ १ ॥ 
 
वचन : तैसीि कौसफया जििींचह मोटी धन्सय जगज्जिकािेंचह जीिें ्तन्सयपाि केले. 
 
सूत्रधार : ऐसे सुमतंािें कौसफया िेिीस ्तदिता ंउन्समिी सखीशीं ते येते पाहा. 
 
र्दरु : तंुग मंगला बुदध येते पुण्य सदंगिी गुि गििदत ॥ 

अंगजतात जििी िशरथ िृपपुंगि िर दिज अंगिा सुिदत ॥ 
इंदिरेश द्वधदिदं्वद्व योचगद्र ॥ ििंिीय िरि कमल तो दिज ॥ 
िंिि सुर रमि म्हिुदि सुखमय ॥ चसधु तपोहत अदिदत सदृशसदत ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती कौसफया िेिी येऊि दिव्य ्ािािें समजुि उन्समिीचस बोलते पाहा. 
 
र्दरु : (सुरदट) 

िेिता सािधभौम हाि कीं येक ॥ दजिलग दिज साजिी ॥ हे िरकड सारे िेि ििंािदेि 
अितार चह होती भिुि पदत हदरिेि रमिी सागं ऐसा ठसा सारसादक्ष कोठेंचह िागं 
दिरदखला काय ॥ पाहता ंपागं दृष्टीिा दिटे घागं तिूदि तुटे आंग हें आिंिमय ॥ िागं 
भागं कपादि संतोषें आदि ॥ आंगदि िटतील चक मुमतीदह ॥ म्हिऊदि अगयी हें घि 
पघलुदि मि िगदि आदिका सुगुि सागर दिगम सन्नतु जगिगादस प्रगट किकदि 
रघुकुलाग्रदि ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती आत्माराम सुख समुद्रातं कौसफया िेिी पोहत असता ंतो येकायेकीि िीिारि 
दमदश्रत भगव तगुि कीतधि कािीं पडता ं हे काय म्हिूि िौहंुकडे दिलोदकता ं िारि येतो 
पाहा. 

 
र्दरु : (शाहिा) 

िारि मुदि येतो पाहा ॥ गुििादरदधश्रेष्ठ महा ॥ 
सरस जटाजूट दशरीं धदरत ्िदटक हार उचर ॥ 
्िदरत िल्लकी करीं ्मरत मुखे रामहरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारि मुिी येतािं त्यास अदभमुख जाऊि िशरथ महारायािें यथोमत पूजा 

केफयािंतर तो राम्िामीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : अंतबाह्य चह मादखलें  सम्सें मुल्मत सिा िादखलें  ॥ 

पे्रमािें दिज आदंखलें  कपादि जे भल्मत मिीं रादखलें  ॥ 
ध्यािीं संतत रेदखले मुदिजिें संिदे्य ििेेंदखलें  ॥ 
जीिाहुिी लेदखलें  मधुर म्या ते ब्रह्म हें िेदखलें  ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : (राग सािदेर) 

िशपाप धरिार िेििेिादि ॥ िैिें हे िेदखली मुर्मत ॥ मीि पापें दिगम जीिें उद्धरीयेले ॥ 
दिगत िुत ते श्रीमरू्मतहेदि ॥ क्षोदिकूमा कृदत जे दित्य धदर पाचठस दगदरिि ते श्री मूर्मतहदि ॥ 
िािि किकाक्षिापािी महीिाटे दजघृत जीिें ते श्रीमरू्मतहेदि ॥ श्री िरहदर ििेें जीिें 
दहरण्यािी घेतली बली ते श्रीमरू्मतहेदि ॥ पाताचल बदल तो घातला जीिें ते िामिाकृचत 
श्रीमरू्मतहेदि ॥ पातदक क्षदत्रय घादतत जीिें भगुृ जातपापें श्रीमूर्मत हेदि ॥ यातु धाि बृंियािदर 
दििदटल मुदि दिदमत्त श्री मूर्मतहेदि ॥ गौतम सती करील पूत श्री पिाबंजु रजकिें 
श्रीमरू्मतहेदि ॥ २ ॥ 
गोपदिग्र हे जीिें तो पदर हदर जेल जगदत भर ते श्रीमूर्मतहेदि ॥ जे दपयुष चक गोदपकाियािे 
सुखकर ते श्री मूर्मतहेदि ॥ पापी िैत्य भलुऊं ्थादपल कुमत ते बुद्ध पापे श्रीमरू्मत हेदि ॥ 
कापूदि कादढल कदल्लक िषेें तपाकाकदल अदत श्रीमरू्मतहेदि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती राम्िामीिे ्तिि कपाि कौसफया िेिीस दिलोकूि पुन्सहा बोलतो पाहा. 
 
र्दरु : (राग घंटा) 

उिरते िदम तुझें सुिदत अमये ॥ उदित जामादज गुि उिदध आिंिमय ॥ 
उन्नय िरिेंदि हे दत्रभिुिें मोदज कीं प्रभिुरें ज्या जगत्प्रभिमुलें  दिभदुस 
जेिें तयादिदस भरचह असुदिया दिधृत ििमास घिदिभितु लादगभलें  ॥ १ ॥ 
रोमरंघ्रचह दभजंड हे महोिदधसात ॥ ज्या मखक्रोड जल्न्समि पुरलें  तो महा 
पुरुष सामािला ॥ जेथें (दिव्धोमदतदलिापूिध)? सोम अद भतु असें ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती कौसफया िेिीस िेिऋषीिें ्तिि कपाि िदसष्ठ महामुदििें भायवय काय म्हिुि 
ििुध त्याला राम ्िामीिे पौरोदहत्यचह लाभलें  ऐसें संििता िदसष्ठ येतो पाहा. 

 
र्दरू : पुण्यशील हीरजलजजन्सय सुत भला ॥ ग ण्य थोर मुदि मादज ििधिीय प्रभाि आला ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िदसष्ठ येऊि िारिािे आगमि कायध दििादरता ंतो बोलतो पाहा. 
 

्ंि : कलहपाप भक्षिादििा तलतलुदि म्या पाक शासिा ॥ हलुचि याकदरता ं बोदलला 
कसें िदलतगा तुझें भायवयचक असे ॥ 

 
वचन : याप्रमािे िेिने्सद्रािे सागंता ंमद भायवयोिय हेतु म्या दििादरता ंत्यािे प्रत्युत्तर दिलें  चक िशरथ 

महाराज मंदिरी कलह मूल येक मूल जन्समलें  आहे. तेथें जाऊदि ऐस दिश्वादमत्र मुदिसिें तें 
दिधाि बाहेरी दिघाता ं तात्कादलक तुला सुंठी साखर दमळेल पुढे िादर दििस 
लोटफयािंतर जैशी घेंडाळी लागल तैसें सािकाश खाजें दमलेल. ऐंसें िेिराजें सागंतािं 
मिोिगेासदहत मागें घालूि येथें पािलों. 

 
सूत्रधार : येिे रीदत िारिािें ्िितधमाि सागंता ंतो दिश्वादमत्र मुदि येतो पाहा. 
 

र्दरु : (राग सािरेी) 
 
कौदशकाख्य तो मुदिकुल केसरी येतो पाहा कोशलबहु अपर भिुि कायध करिी जासतो 
हा तपूदि तप अपार ज्यादिपिु िरें पदहलें  िपर प्राि ब्रम्हि पि अपि पूिध सादधयलें  ॥ 
१ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दिश्वादमत्र मुदििें येऊि बकं िायकास सादंगतलें  चक अरे मी आलों तें ितधमाि 

शीघ्र िशरथ रायास दििदेि. तें मुदििामय ऐकूि दै्विादरक राज सदन्नधादि येऊि िृत्तातं 
दिरोदपतो पाहा. 

 
र्दरु : (राग काबंोिी ॥) 

 
महिीदकर्मत आला मुदिराज ऐसा ॥ माथा ज्यािे जटाभार तेथें कपादि 
या भार िाथा बोलें  गोड िार खगसंभार तो कैसा ॥ १ ॥ 
गमतो िदरतें दिश्वदमत्र ॥ िामतदर धदर दिश्वादमत्र ॥ 
राम आदि ते सौदमत्र ॥ ज्या दप्रयदमत्र िुसरा तैसा ॥२ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें िैिादरकािें िामय ऐकतािं िशरथ रायािें कौदशका समोर जाऊि ययोमत पुजूि 

दिियपूिधक बोदलजलें  पाहा. 
शीस पद्य ॥ िालता ंशते िैिेंदि तेथें जसा ॥ 
बोलुदि मेघ तो िषधतो हे ॥ माल मता बहुमाि दरमत चक ॥ 
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िादलता ंमेदििी िागंला हे ॥ कौलकातंा ्थचल मूल िृत्धा जसें ॥ 
श्रूलपािी ियेसाि होये ॥ मालमूढा गळा ंिादलचक िा्िता भालुदि मुल्मत 
पैं भाग येथें आपुलें  तेंदिचक आदज येिें हें पाहा जाहलें  हषधकेिें ॥ तापगले 
पलुदि तीव्र भेिें ॥ व्यापलें  सौख्य सिधत्र तेिें ॥ 

 
र्दरु : (राग यपाकुल काबंोदि) 

 
धन्सय दिि आदजिा पुण्य रादश जगन्समान्सय तंु आलादस मंदिरादश ॥ 
सिल झालें  जििसपदर करकुल भलें  ॥ ्िपचि दिदित अदज सत्य ठेलें  ॥ 
अपर सूयापदर अपदुल या िशधिें ॥ सपदि हृत्तम गाळ सकलचह गेलें  ॥ १ ॥ 
कोश पंिक सगट कोश धि धान्सय िल ॥ कोसलादमध मुदित कौदशक हा 
िेश तुजदि असुंिेदशकाधेचयगा िेदशकादधप असंिेह सौख्यािहा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िशरथ रायािें दिियपूिधक सिध्िचह आपुलें  आहे अदभष्ठाथध सागंूि माझें जन्सम 

सिल करािें म्हिुि अिुििता ंदिश्वादमत्र उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरु : राग (व्याडगी) 
 

सोडुदि येका आत्मारामा ंिुसरी तें जोडी । झोडीि िको राम रामा 
बात्द्य दिषयीं गोडी । िाहींि मिीं थोडीदह सािध भौमा ॥ धृ ॥ 
मंदिरें माड्ा आदि सोिे’ पिधकुटीिे िृिेदि असती आम्हा सोपे ॥ माथां भजधरी । मिंील 
जटाजूट सुंिर दित्य थोपे ॥ १ ॥ मुमताध्ि दिरता अम्हाला रे ॥ ्िदटक रुद्राक्ष 
मुमतारत्िािे हार सारे ॥ बैसलों योग युमतोिरेायवयादिये तमतािरीि बारे ॥ २ ॥ ितुरंग 
सैन्सय ्थाचि ्ियें, संिघ्र असे ितुरासाधिि तेष्ट्ठ्य अष्टशै्वयािे अतुल झुलती हती अदत 
मात्र िािान्सियें ॥ ३ ॥ अष्टागं यमदियहमादिक योगादि तेदि अष्ट प्रधाि गुिादधक संतत 
ब्रम्हदिष्ठा रादिदशिर श्रेष्ठारमतों ऐका ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दिश्वादमत्रािें िामय ऐकूि िशरथ बोलतो पाहा. 
 
वचन : ्िामी कोित्या कायासाटीं आपि राम्िामीिी अपेक्षा धदरता ंते मज प्रदत सागंिू कृताथध 

करािें. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत िशरथ रायािें िामय ऐकूि कौदशक उत्तर िेतो पाहा. 

श्लोक : दज्ासा अदसली तदर पदरसगा प्रा्ासमािार हा । 
य्ारंभि मादंडतादंत अदज म्या अ्ाि साटें महा । 
दिध्िातें रिंयेदत राक्षस सुशीलध्िात याते रिीं । 
भयविागंा कपंा राजयारघुिरा आ्ादपजे येक्षदि ॥ 

 
र्दरु : (राग कफयािी) 
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गैकदरिाशी गुिधामा माझें ऐक िृत्त जगिदभरामा ॥ 
अिु. ॥ ऐकुदियातें िोखिचह शीघ्रै तंु करीं िेउदि श्रीरामा ॥ 
प. ॥ श्रिि मिि ध्याि जे पाहें तीदिते िल्न्सह प्टउदि पाहें ॥ 
अदििके पश्रु तेथें अरपुं जाता ंयेती अिशधंुे राक्षस लिलाहें ॥ १ ॥ 
चहसक तो ताटकािीि तम मासंल अदिद्यामािीि ॥ 
ध्िसुं य् धािं े॥ चधगतीिा सुत संशय लक्षि मादरि ॥ २ ॥ 
दिपरीत दिियसुबाहु ॥ तोचह आपि येिोिी दृढ बाहु ॥ 
उपजतो जातो या उपलादिकदरिरी अपदरदमत िृदष्टकशी साहु ॥ ३ ॥ 
अंगलग हे तो जीिािे असत्सगं लक्षि िशग्रीिािे ॥ भगंतील रिरंगी 
पदर िृप पुंगिाकदर राघिािे ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येि दरती दिश्वादमत्रािे ितधमाि सागंता िशरथ उत्तर िेतो पाहा. 
 
वचन : ्िामी पूिी आपि कोिकीं मोघम राक्षस य्ाि दिघ्ि कदरताहेत म्हिुि सागंतािं 

सैन्सयासदहत येऊि मीि त्यास संहरीि म्हित होतों. राििाकडील ते मारीि सुबाहु राक्षस 
ऐसे बोलतािं माझें हातपाय गलालें . तेथें राम ्िामीस त्यािदर भाडंायास धाडिे कैिें । हें 
पर िें लेकुपंा तेंदि ऐका । 

 
श्लोक : हा माझा बाल भोळा अदज अझुदि दतला मागतो आज्य गोळा । 

युद्धाच्या ज्या ि मोल । दिदित ि भरली आदि िषदेह सोळा ॥ 
तो रक्षो िृिं हो टोलािदधल । रदि कसा जे कपंा दिघ्ि गोळा । 
शमत ्िामी जि िोला मम जीि उगला चक ियेंिे िोला ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती िशरथ रायािें राम्िामी धाकुटा याला थोर थोर राक्षसरिीं अचजक ऐसें म्हिता ं
कौदशक उत्तर िेतो पाहा. 

 
श्लोक : तमाच्या त्या रादशशम दिजदश सािीि दििटी । 

अघाच्या चक कोटीलघु चह हदर हें िाम दििटी ॥ 
िधी चक चसहािें दपलु दशपादिमते्त भजिटंी । 
तत्मारक्षो बृंिा दगदलल दशश्र ुतुझा रििटीं ॥ १ ॥ 

 
वचन : यािा महत्प्रभाि भले त्यास कलेिा तेंदि ऐक ॥ 

 
र्दरु : (राग आहदर) 

 
िेहदम असंिेह चितािारा राम कसा समजे । गेहिाराध िमोचह गंुतिारा राम कसा समजे ॥ 
१ ॥ िासरदिदश भेििास िैक परा राम कसा समजे ज्यास िसत्सहिास अ्ाि रारंाम कसा 
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समजे ॥ २ ॥ सौम्य पिासहसाम्य योग िुरा राम कसा समजे ग्राम्य भोग अदत रम्य भाििारा 
राम कसा समजे ॥ ३ ॥ साल्त्िक जीिधमध साधि दिमुखा ंराम कसा समजे ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वादमत्रािंें िामय ऐकुि आपुफया गरजे सादट हा िुस लािुि राम ्िामीस 

राक्षसािे हाती िोपीि म्हितो त्यासादठ चििादक्षण्यें दिषेध करािा. हे दिधापाि िशरथ राज 
प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 

 
र्दरु : (मोहि) 

 
राम ििे मीहा मुदििाथा आत्माराम िे मी हा ॥ 
प. ॥ ्िादमया िदमतसें पाय हे महािुभाि आदज आता ं॥ 
अिु प. ॥ साठी हजार िष े लोटफयािरी ज्या साठीं कपादि साहस कोटी सुम 
होजापोटीं मदझया सौख्य पेटी जन्समला िोजा ॥ गोठींि लािण्यािी जो दठक मूर्मत माझा 
॥ १ ॥ मीि ि िािें पथसादहि सिधथा जैसा ॥ चकिरा हेदि रदहत प्रािे तिुिाठसा िीि 
राघिा तैसे जीिें आमुिें पदरसा कोल्ण्ह सागंोपदर कोंििपािी साहसा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िशरथ रायािे राक्षसािें भय धपाि राम ्िामीस िेत िाही म्हिूि खंदडत उत्तर 

िेता पुन्सहा कौदशक बोलतो पाहा. 
 

वचन : राया या तु्या िंििािा प्रभाि तुला ठाऊक िाही. कोिास अिगत आहे म्हिशील तरी 
सागंतो ऐक. 
 

श्लोक : अहं ि ेदझमहात्मािं राम ंसत्य पराक्रमं 
िदसष्टोदप महा ते जायेिे मेतपदसल््थताः ॥ १ ॥ 
यापदर िदसष्ठादंिका सही अफप ्िफप कळते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वादमत्र संििता ंिदसष्ठ येतो पाहा. 

 
र्दरु : (पुण्यशील) 

यापदर िदसष्ठ आफयािंतर त्यासही दिलोकूि िशरथा प्रदत कौदशक बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : (शहािा) 
 

कोि राघिािा मपहमा जािेसा आहे ॥ ब्रम्हेशािादिक सुरिर सारे ॥ 
िादिती ज्या िरोत्तमा ॥ 
अ. ॥ जगतीश्वरा तपोिचि ॥ अगदित दित्य तप तें तपोदि ॥ 
प्रगटदिलेशािुभाि तो मदि ॥ योगींद्र जािे मी िुगधम म्हिुदि ॥ १ ॥ 
ज्िदलत ब्रम्ह तेजें महा ॥ सदललज जन्सम पुत्र चक हा ॥ 
कदलत प्रबोधें तापस पोहा ॥ जािता काहीं या दिव्य िेहा ॥ २ ॥ 
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दिगम जेथें माघारले दिगदलत गिधतकध  चह दिरलें  ॥ 
अगदि चहसिकादिक तेथकले दिगदिदत जें पाप ि कले ि कलें  ॥ ३ ॥ 

 
वचन : तु म्हिशील चक सिधिा मला राम ्िामीिा सहिास आहे ऐसे असता ंयािा मदहमा ठाऊक 

िाहीं. 
 

श्लोक : धीिेत्र ज्यािे अदत िापाशीला ॥ चक पात्र ते िेदिि िादलशीला 
सूक्ष्माक्षरािे पदर सािधभौमा ॥ िेखेि तो िीट हृदि्थ रामा ॥ 
दिरंतर दिधीिरी िृपदत िािंतादंह जिें ॥ परंतु तियादिठी 
दिरदखजे दििा अंजिे ॥ प्रबोध दिमला ंजिादिि दिरंजिा राघिा 
तसािर ि जाि तो असुदि संदिदध आघिा ॥ २ ॥ 
दिकट िसुदि पदमािे तटाचक दिखोला अिुभदि पदर तो चक भेक 
मादत दिखोला ॥ अदलगि असुिी चह िूरशिेी परागा कलत प्रभतु 
साहा आत्म दिष्ठापरागा ॥ ३ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती दिश्वादमत्रािें बहुता ंप्रकारें राम्िामीिें ्िपाप कोिास कलेिा अजरामर म्हिूि 
सागंता ंही पुत्रिात्सफपबद्ध िशरथ रायािें य्रक्षा आदि राक्षस दशक्षा या िोन्सही कायासाटी 
कोिंडिीक्षा गुरुस पदरद्न्न िेत िाहीं ऐसे ििता ंकोपायमाि कौदशक बोलतो पाहा. 

 
श्लोक : ्पप्िा भीतरी ित्तिािदह हदरिदं्रें मला कौदशका ॥ 

केले सत्यदि धमध सूक्ष्म पुसुदि आपुफया िेदशका ॥ 
खंडूदि दिज मासंतें दशदब िृपें श्पेिादश दिफहें बरें ॥ 
रक्षू सत्य दिफया ्िअल््थदह िदधदििें महेद्रा त्िरें ॥ १ ॥ 

 
वचन : या प्रकारे थोर थोरािंी सत्य िामय पदरपालिाथध ्िध्ि प्रािपयधतदह दिफहें त्िादह त्याहुदि 

अदधक मला गौरदिलें  तेदि ऐक ॥ 
 
श्लोक : िा्तीत्युत्तर लक्षिा मज भफयािु्तादस िेऊदिता ं । अ्तादद्र उियािलािदध 

यशादि्तादरलें  तत्िता ॥ १ ॥ ्िल््त के्षम असो तुतें िशरथा प्र्तूत सन्समािसा । ्ि्थािा 
प्रदत जातसें दिपादिया ंदि्तोष आलों तसा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती रागािें गरगरा डोले दिरििू मुखािे मृिु गोष्टी बोलुि दिश्वादमत्र मुिीिें िादर 

पािले िूर जातािं भकंूपादिक उत्पात दिमाि झाले तें दिलोकूि िदसष्ट बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ज्याच्या तेजा परंपरादि ि जदग जि ूलोपदत कोदटशपंा । 

दिश्वाच्या शीघ्र संपा कदरल दशदख जसा जादल तो शुष्ट्ककंुपा ॥ 
पाहे भहेूसकंपा घडदल धपादिया ंसिध धूतािु कंपा । 
यािीि प्रीदत संपािदि कदरतिुजा िेऊदिया आचलपा ॥ १ ॥ 
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वचन : तंू म्हिशील दिश्वािा संहार कारायास दिश्वादमत्रास सामथयध असलें  तर राक्षस माराया्ति 
राम ्िामीस का ंमागते तदर यािें उत्तर ऐक. 

 
(छांर्द)  दिपटंु राक्षसािंक्ष हातया ॥ तिसुता यशश्रीचह द्यािया ॥ 

सिि रक्षिािा दमसें यया ॥ अिदि िल्लभा इद् न्सयािया ॥ १ ॥ 
 

(श्लोक)  संकफपेंदि दिदित्र दिश्व दिरिुं दिश्वंभपा शमताचक ॥ 
अ्ताचह पदर अष्टधा प्रकृदतदि अ्थाजदस त्यािंीं चक ॥ 
तैसा राक्षस दशक्षचि क्षमदि हा अक्षम्य शोईन्सियें ॥ 
कीर्मत श्रीति िंििादि दितपंा गात त्सात्ध इच््ी ्ियें ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती दहतािह पुरोदहतािे िामय ऐकूि िशरथ रायािें श्रीराम लक्ष्मिास कौदशकािे 
हातीं समपूधि प्रिाम कपाि त्यािा आशीिाि मकुटािर ठेऊि दित्यािंि मंदिरी आफयािंतर 
उभयता राजकुमार िारि मुदि या समिते कौदशकािें दसद्धाश्रमादि िाट धदरता ं मार्मग 
बत्धाजंदल रघुराज त्या प्रदत बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  कोिादि दगिध झाडी दिसत मुदििरा पैल हे िार गाढी ॥ 

आळ्यािें िस्र धाडी दगदर दशखदर तसा घोषही तो गडाडी 
िारा िृक्षासं पाडी पलदत पशु मृगें का ंभीऊिी उराडंी ॥ 
मासंिेहादस काढी ि दठउदि पुदसफया ंमादज तो अथधकाडी ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती राम्िामीिें िृत्तातं दििादरता ंदिश्वादमत्र प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 
 

(श्लोक)  सुकें तु कन्सया या अदत दिषमठा या ंधपादिगा ॥ 
असे दजदि काया दिकृत रघुराया असुमगा ॥ 
दजयेिा तो िायािदकदत्र जगिा यास करिीं ॥ 
पटु मोटा मायादि चह प्रदथत मारीि म्हिुचि ॥ १ ॥ 
 

वचन : बहुतेक तेि ताटका आम्हािरी िालुदि येते जि ु त्या्तिि हे श्वापि पलताहेत िाराचह 
सुटला हे तीच्याि अट्टाहासािा हा घोष यास संशय िाचह. 

 
सूत्रधार : ऐसें उभयता ंबोलत असता ंताटका येते पाहा. 

 
(श्लोक)  ह्तीदििृकपालकं कितती अन्सयोन्सय संघिृता ं

दि्तारे ध्ििी दिमतचह जि ुमहा भाडें बलें  िुटता ं॥ 
ब्तादंि दहरदि दशरेंदि घादलजता ंजीच्या मुखी िेटकाम 
्तािक्षतज प्रिाह सुटला ते हे अली ताटका ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : (आठािा) 



अनुक्रमणिका 
 

ताटका येते पाहा ॥ तामशीि अदत पादपिी खाटकाहुदिचह मि जीिें खोटें लोक संतादपती 
॥ िाढा थाराबफयापादधरें िातं दतखट शूला परी गाढाधकाराउदिदह गौर ििध बरी 
काढािासुरदह समरीं कादढती ि टीकुिी पुढारीं ताडताड उडतादि उंितादडिे झाडापरी ॥ 
१ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ताटका येतािं कौदशक राम्िामीस पाहूि बोलतो 
 
(श्लोक)  पैठुदिया दजिें खाटकािंें पदर आदटकेली जगव्धादट केिी बरी ताटका हे अशी ्ाटुंदि 

बालाका िाट का ंपाहशी िादंटका कादिका ं॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वादमत्रािे अ्ादपता ं स्रीिध शकेंिे उगेंि राहता ं तो भाि समजूि पुन्सहा 

कौदशक मुदि बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  िक्रमागािुगा शमतदिदे्वषीिी शुक्रमातापुरािक्र ह्तें जिीं । 
दिक्रमें मादरली त्याक्रमें तंु िरी प्रदक्रया हे सुहच्चक्ररक्षुं धरीं ॥ 

 
सूत्र : येिे दरतीं दिश्वादमत्रािें घे घे म्हिताि राम्िामी लादितािं ते दिलोकूि िारि बोलतो 

पाहा. 
 

(श्लोक)  घ्यािया ताटका जीििापीशरा लादितादि जगज्जीििें िुधधरा । 
लािं हें शून्सयता पािली जागरें मािलें  ्िल्त्पदि माि जैशीत्िरें ॥ 
 

सूत्रधार : येिें दरती ताटकेिा संहार राम्िामीिें कदरता ंत्याप्रदत कौदशक मुदि संतोषिें बोलतो. 
 

र्दरु : (िूर्मिका) 
अगाये पदरपूिािंि चसधु आत्माराम आकिा कृष्ट कोिंड िंड दिसतृकाडं पाप कुठार 
खंदडत प्रिंड ताटका रामा ॥ दिज सौंियध संिोह चसधु दबिुबंिी कृतः कंिपध 
बृंििृिंारकादभरमा ॥ दृष्टजि दपष्टी करि प्रयुमत अदभव्यमत संतोषे भिशोकादि रामा ॥ 
तुज दिव्यास्रमंत्र प्रिाि पात्र करािया इल्च््तो ॥ 

 
सूत्रधार : (रामा । श्लोक) 

आ्ािामय प्रमाि आपलुें  प्रा्ाििे समाि सागें गुि्ा मंत्र दिधाि माझें दि्ापिें हें जाि 
ऐकुदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीरामािे दििऊि अस्रमंत्र ग्रहिाथध दसद्ध होता पुन्सहा िारि बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  दिश्वाचस श्रुदत ज्यादिया ंदिपजफया दिश्वंभपंा तो असा । 

दिश्वासे अदत अस्रमंत्र ग्रहिािीरािी पासंका ॥ 
दिश्वादमत्र मुिीस िोडिी जगदद्वश्रामकिध ्ियें । 
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दिश्वाभीतदर धन्सय हादि गमतो दिद्यादिधी दिियें ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती िारि मुिी संििंता राम्िादमिें अस्रमंत्र ग्रहि कदरता ंतें सकलदह प्रत्यक्ष होऊि 
िेिादि िेिा आपि ्मरतािं शिेदेस दसद्ध असतो म्हिूि िशरथीिा दिरोप घेउि जाता 
येथूि दसद्धाश्रम दकती िूर आहे या प्रमािें रघूत्तमािे पुसता ं कौदशक मुदि प्रत्योतर िेतो 
पाहा. 

 
(श्लोक)  ज्या आश्रचम घडत शाश्वत मोक्ष दसद्धी । तो दसद्ध आश्रम म्हिुदि जगप्रदसद्धी ॥ तो हा 

िृिेहदि अगा शरिापपािी येथेदि राहुदि िरी दिज मोक्ष प्रादि ॥ १ ॥ 
जो तंु हृदि्थ हदरता सकळ श्रमासी ॥ आलादसया म्हििुदि शुभ अश्रमासी हा जाहला 
दिमल आश्रमसत्य िामा । िाही तरी दिरय भौमदि जाि रामा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती कौदशकािें बोलता ं तों िे पथयातं जयत्यदत बलोरामो लक्ष्मि श्वमहाबलः ऐसा 

शब्ि होतािं ते काय म्हिूि आत्मारामािें पुसता ं हे दसद्धाश्रमिासी मुदिजि आपफया 
िशधिाथध आले या प्रकारें मुिीश्वरािें प्रत्योत्तर िेता ंमुदिगि आले पाहा. 

 
र्दरु : (व्यागडा) 

भािशुद्ध सिैिलसििु भाि मंदडत आगले पािले 
दसद्धाश्रमदििादस ते पािि रुदषराज पैं भले ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दसद्धाश्रमिासी मुदििी जगिदं्य राम्िामी कृत ििंिाप्रदत पात्र होउि आिंिािें 

्िािुभि बोदलजोता पाहा. 
 
र्दरु : रामपापी मि पैठलें  अहो ॥ आपिेचश मूल मी पिािें दपसें आपि होऊि सूटलें  ॥ १ ॥ ध्याि 

पचथ तथा ्ाि पदथ चह शीि मािुदिया ंिीटलें  ॥ गि ठकारािे ठायीं ठायीं दिसें ॥ भाि िुजे 
सत्य खंुटलें  ॥ ३ ॥ ठेििें आपलें  केिल पूिीिें ॥ िैि योगें अम्हा भेटलें  ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दसद्ध श्रमिादस मुदिजिािें िा्ति्तिि श्रिि कपाि संतुष्ट हृियािें 

राम्िामीिें दिःशकं आपि िीक्षाधरादि राक्षसािा उपद्रि िापाि य् दसद्धी कदरतों ऐसें 
दििदिता ंकौदशकािें य् आरंदभता ंमादरिादिरक्षोगि आले पाहा. 

 
र्दरु : (िृिंािि सारंगा) 

रक्षोगि येतादत हे पाहा ॥ िक्ष सुबाहु मारीिादि ॥ 
पादधरािा पाऊस रौद्र पादडतादिपाधुदि बादि िाटदिशािहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती य् दिघ्िकारक मारीि सुबाहु प्रमुख राक्षसास दिलोकूि राम्िामी लक्ष्मिासी 

बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  दिरखीं लक्ष्मिाया तुधाि हे । त्िदरत पातले अंबरी ्िये ॥ 
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कपंा मुदिदिया य् िाशिाशचर दििादरतों यापलाशिा ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती माििोत्तमें श्रीरामािें बोलूि माििास्रिापीं योदजतािं िारि मुदि िाित इतर 
रुदषश्वरास पाहूि बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  काम मारीि जो श्रमकंुदिियें ॥ रामबािे अघग्राम दिद्ध ्ियें ॥ 

या महागाढ िु्ताम साल्व्धमला । भीम तो मगि िुग्रामिी जाहला ॥ 
 

र्दरु : बाहु खंडूदिसुबाहुलोलदिला ॥ बाहंुिरेंिीररायें महा ॥ १ ॥ 
िािािाि सारेराि भरी जाहले कोि पहत शषेखेिे आहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारि मुिीिें ितधमाि दििदेिता दिसिधघ्ि य् समाप्त होताि दिश्वादमत्र संतोषािे 

राम्िामीस आशीिाि िेतो पाहा. 
 
(छांर्द)  दत्रजगगपीदडते राक्षसाग्रिी । दिजदिलेदजचह हेरिागंदि ॥ 

दिजय धामते के्षम सिधिा । भजु तुझे असोत दप्रयििंा ॥ 
 

सूत्रधार : दिश्वादमत्रािे िामय ऐकूि उत्तर िेतो पाहा. 
 

(श्लोक)  पदरग्रहें दि सूयािे अपािें भदंगजे तमा अिुग्रहें तसें या म्या ंचजदकलें  राक्षसोत्तमा ॥ 
 

वचन : आदिदख एक ्िामीस पुसतों तें काय म्हिाल तरी जिक राजधािीस आपले िरिराज 
पदित्र करिार म्हिूि गुिगुि ऐकली, तरी दशष्ट्य िगासचह बरोबरी न्सयािें. 

 
सूत्रधार : राम्िामीिे िमतव्य ऐकूि दिश्वादमत्र बोलतो. 

 
वचन : राम्िामी तैसेिी घडो, परंतु तंु आता ंश्रदमल जाला आहेस या दसद्धाश्रमीं दिश्रादंत घेऊि 

उियीक जाऊं. (ऐसे बोलूि उभयता कुमारादस िादर पाऊलें  मागध क्रदमता ंतो येकायेकीं 
राम्िामी िरि दिकटीं दिदु्यल्लता झलकफया प्रमािे कादंत िाकंता ंिारिादि मुिीश्वरािीं 
भयें मागें सरता ंतों ‘हे राम तुभ्य ंिमः’ म्हिूि कादमिी मधुर ्िर कािी पडता ंिारिमुिी 
बोलतो पाहा.) 

 
(श्लोक)  जाबंिूिास मदििी अदत दिव्य िािी । िेखूदिया ंमुख कला शदश खेि मािी ॥ ऐशी िधू ति 

पिाबंजुरजें दशला हे । झाली मुिींद्र रमिी रमते तुला हे ॥ 
 

सूत्रधार : अहफया. 
 

(छांर्द)  कमल लोििा कंबुधरा िदमतसें तुला श्रीमिोहरा ॥ 
अदमत मादझ या शाप िु्तमा ंशमदिलें  तुिा ंिेिसत्तमा ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती अहफयािें ्तिि कपाि पदत दिकट पािफयािंतर ्िािंि मंदिरी राम्िामी 

प्रिशेफयािदर शृगंारोद्यािी दिहाराथध जािकी येते पाहा. 
 

र्दरु : (अहेरी) 
सुंिरी जिक िंदििीं येते इंदिि राक्षी हे ॥ 
इंदिरादि गुिमंदिर जे चसधुर गती सुख चसधूऱ्ि पाहें ॥ 
चसिूर दसमतंी सुंिर भदरलासे चबिु प्रायमरी बृंि जी पुढा ं
इंिु लािण्यदि चििक िििार चििदजिें ्ि्ंिििोढा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िैिेदह येऊि शुद्ध भाििासखीशी बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  श्रीमद्दाशरथीदिया सुिदरता ्ाते महा तापसी ॥ 

आिंिे कपादि सम्त भपादि गाता ं्ितातापशी ॥ 
कािीं ऐकुदिया मिीं ि पें म्या मादििी मादडला ं॥ 
ध्यािीं चबबली मूर्मत तेदि िुसरी चिता सखी सादंडता ं॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  िामाक्षी ििलाि ऐक सपिी रामाख्य तोिी सये ॥ 

कामासमत घडूदि िूति घि इयामादभराम ्ियें ॥ 
तो माझे कुिमंडली ्िकर जें सोमार िुंपातला ॥ 
या मागें सरताचंह याि ि पचथ त्या मागुती रातला ॥ 

 
वचन : तो प्राथधिा प्रकारदह सागंते ऐक. 

 
र्दरु : (पुंिागिराली) 

सरसी का िो मागें सरसीपा हायत सरस िेत्री िापाहादसिी अिुसर शीघ्र मज सिधथा 
धपादिया ंसरदि कृपेिी दिलादसिी ॥ 
सामान्सय मी िव्हें सामजेंद्र गमिे सामरासुर जगत््िादम चक पदर 
पे्रमभािें तु्या हे मादंग पघलुदि कामा दतऱ्य आता ंहें मागतों सदख ॥ १ ॥ माझी तंू अिन्सय 
भाज होसी । मिामादज चकतु ि धरीं मादििी साजिी परी रंभा माज ि करीं तिुमाज 
दिरदतरस हे जगन्समोदहदि । 
 

सूत्रधार : या प्रमािें िल्लभािें मोघमें ्िमदहमा िर्मिता तंू िंद्र चक उपेंद्र चक म्हिूि म्या िीट दििादरता ं
त्यािें प्रत्युत्तर दिले तें ऐक. 

 
(श्लोक)  पदरस सजदि माझा सासर क्षीरचसधु ॥ िरि कमली यािो जन्समली दिव्य चसधु सरदसजशर 

धाता िोघचह पुत्र सािे । दिरदित िदरतािे म्या जगत्ख्यात सािें । 
 

र्दरू : दित्यािंि दिधी मी तोदि पूिािंिदिधी मी तोदि ॥ 
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िाभीसरोपाहिाली दिरला शभंर िषे सागं दिधी मी तोदि ॥ १ ॥ 
यिरािर जग रििा कदर जो ि िुकत पूर्मिल िीट दिदध ॥ २ ॥ 
परता प्रकृतीस परमात्माचक तपादि जो कपािाबंुदिदध ॥ ३ ॥ 
येिेरीदत तव्िामय ऐकूि मी बोदललें  जरी आपिें दित्यािंि दिदध तरीं क्षदिक सुख प्राथधिा 
अिुदित तेंदि ऐक. 

 
(श्लोक)  मागेल भीक धििप्रभ ुकाय येरा ं । लागेल उत्कट तृषा अदज काय िीरा । लोक प्रकाशि 

कपंा रदि िीपकासी । तो कें दि इद्ल सिा जग जो प्रकाशी ॥ १ ॥ 
 
वचन : या प्रकारें म्या पेंिूि दििादरता ं िल्लभािें उत्तर दिलें  कीं मज दिषय – संसगधय युमत 

अिुमात्र सुख िाचह परंतु ज्यािीं अिन्सय साधारि पे्रम भमती केली, त्यास दिदकला गेलों 
असो जन्समातंरीं ता ंमाझें आराधि कें लें  ते रीि िेडािया तु्या लगामीं लागलों तो प्रकार 
ऐक. 

 
श्लोक : ििेितीच्या पापें जन्समातंचर ता ंतपादस दक जेले ॥ 

 
(आया)  हे िैत्य िपंा तूतें त्या्ति येिें यथाथध म्या केलें  ॥ १ ॥ 

 
वचन : चकबहुिा अिादि दसत्ध तंु मादझ अंतुरी मी तुझा कातं तेदि पूिोत्तर ऐक. 

 
(श्लोक)  मी श्रीय् िराहमूर्मत सदखये तंू भजुग ध्रादरिी ॥ 

मी साक्षान्नर कें सरी समज तंू लक्ष्मी मिोहादरिी ॥ 
मी तों भागधिराम तंुदि हदरिी िारीसमूहत्तोमा ॥ 
दिष्ट्िुिा अितार पूिध तर मी तंू लोक मातारमा ॥ 

 
वचन : या प्रमािे दजिलगािें िामय ऐकूि म्या समरसें आत्मारामाचस रमािें म्हिुि दिधादरता ं

पादपिी असंभाििेिें येऊि मादझ बुद्धी िोदरली चक हा िशरथापंासूि कौसल्लेिे पोटीं 
जन्समला । यास परब्रह्मत्ि कैिें? हें तद्वामय ऐकतािं मी तट्थ रादहलें  इतमयातं तो प्रािश 
िूऱ्हािला. सिदेि जागी झालें  तिारभ्य दित्तिृत्तीिा प्रकार ऐका. 

 
(श्लोक)  तमालतपातामसीरजदि त्यािभाततोयिा ॥ 

दहमाशुंमुखीगोत्रदभन्समदिचह िेखतेंतोयता ॥ समागतगमेतिारमि 
रामिामायुिा ॥ अमालदह पडेल तो दिसर राम रामादजिा ॥ 

 
(र्दरु)  तेव्हा ंपासूि त्यािा जीिा लागला ध्यास ॥ केव्हा ंिेखिदिठी हे िाढतसे आस ॥ िडेें लागले 

दित्ता ॥ िधे िुसरा िाचह ॥ भेडसादिता ंकोण्ही भेचहििटे काचह ॥ गोड भोजि पाि थोरदि 
ि गमे पाचह ॥ िोढी दियोगादि थोडी साहििेाचह ॥ १ ॥ 
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वचन : आदिक एक िोज ऐक! हा िल्लभ ऐक िेश म्हिािा तदर सिध व्यापक िगेळा म्हिािा तदर 
आत्म ्िपापी! ऐसें असता ंम्या काय करािें तोंदि ऐक ॥ 

 
(र्दरू)  कपंा काय मी सागं कमलाक्षी आता ं ॥ पल्लिी ॥ ्िपाप पाप असूदि िरि लगेि हाता ं

दिपादि सिधत्र ठाके िूदरचह तोसपंा जाता ं॥ १ ॥ 
हुडदकता ंबाहेरी हृियीं उभाराहे ॥ दृढव्िैतिाचह धदरता ंिडके तो शीघ्र पाहें ॥ २ ॥ काम 
संसगध ज्या कामा िये सिधथा ॥ आत्मकाम िे दिि पदर ्िादम िे भेठे ्िता ं॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत जािकीिे ििि ऐकूि सखी प्रत्युत्तर िेते पाहा. 

 
वचन : या ्िप्िािा भाि पहता ं परुुषोत्तमदि तुझें पादिग्रहि करील, यास संशय िाही मोटी 

अदृष्टदि तंू तेंदि ऐक. 
 

र्दरु : िैिादि तंूदि ऐक जािकी ऐक ॥ कुिलय िीलतो ििरा जोडतो भिुि पदत अिायासें ॥ १ ॥ 
सुपादिर ज्यासम सुपादि िसे तो ॥ िीर तुला िादं्त आहे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सखीिे ििि ऐकूि जािकी बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  दशदखिदर पडतादंि धार मोटी धृतादि । धदर मगज िाढायादश तो तो शीघ्रैतादि ॥ 

त्ििुदितिििा ज्ये दसमत पापें धृतादि ॥ समसदख िदर कामायविी तसा उग्रतादि ॥ 
 

वचन : आधींि मन्समथ बाधा िुःसह होती दिशषेा कारें दप्रयगुि िर्मितािं पुन्सहा तन्समय दित्त होउि 
योग ज्िरािा उपद्रि िार झाला ॥ इतःपर मा्यािें पलमात्रचह राहििेा, (अद्यादप कातं का ं
येईिा म्हिुि जािकी सखीप्रदत बोलते पाहा.) 

 
र्दरु : येिादक्ष प्रािािा धिी येिाका ंअझुिी ॥ 

मी ि साहंु सकेिी मींिाकंादि जाििी ॥ 
सृंगार रसासचह सृंगार जो कापाचह ॥ 
रंगले जेथें अंतरंग तो िीरौगधिी ॥ १ ॥ 
पाप ज्यािें अपपाप िेखूदि सािें स्रीपि िादं्दत ते तापसीचह साजदि ॥ २ ॥ 
कोदट कामादि िुिी कोदट ज्यापढेु गुिी कोटीर रदसकािा जो ठी किाप पािी ॥ ३ ॥ 

 
(श्लोक)  िसंत कुसुमाकर ज्िर दििाशकादर ्ियें ॥ 

तथैि जगती मध्यें प्रदथत पूिध िंद्रोिये ॥ 
अहो अदज िुऱ्हािता ंसिय रामिंदे्र दपयें ॥ 
्मर ज्िर दििधधक प्रगट जाहले हे सये ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सखीसी सीता िेदि संििता ं तों दतसऱ्या मिुष्ट्यािा संिार झालासा िाटला तें 

कोि म्हिूि दिलोदकता ंशूपधिखी येते पाहा. 
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र्दरु : पतिरादळ ॥ 

श्रूपधिखी येत महािपादि गुहा ॥ िपधक िारी पाप समपधक िषेें पाहा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत येिार शूपधिखीस दिलोकूि जािकी दिजसखीस पुसते पाहा. 
 
र्दरु : राग मोहि ॥ 

सुिती कोिकी हे येते तुज दिदित असे काय-॥ हे गजगदत जैश्यापदर ॥ मउ िागंले मेितें 
िरीचक गुप्त तरिार खडतर भीतदर ॥ सागं जीिें बाहेदर । तो गमे त्या पदर िोंगल अंतदर 
मागंा सम भारी सागंिो लौक्री ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत जािकी संििता शूपधिखी ्ि्थली बोलती झाली चक अग्रजािें मज जािकी 

पासी पाठदिलें  िैिादधि तेदह उद्याचि आली आहे म्हिूि जािकीपाशी येऊि बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  याििोद्याििेशा ििद्या सये । कोि श्रूगारसी िेिितेें ्ियें ॥ 

माििी सिधथा तंु िव्हेसी परी । मािदस दिियो बािलायापदर ॥ १ ॥ 
पिध िंद्राििें पिधतािी सुता शिध कातंा दक तंू सिधथा ते ्िता ऊिधशी हे गमे खिध पापेंदि जें 
्ििधधू अंगुली पिधशा अन्सयतें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत शूपधिखीिे दििादरता ंजािकीिें सखीिें मुख दिलोदकता ंते उत्तर िेते पाहा. 
 
(छांर्द)  जिक िंदििी जे सुजाि चक । म्हिदत सिधचह जीस जािकी ॥ 

अिुपमाि ते हे आयोदिजा । अचि अपेदक्षतें रामशूभजूा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती शुद्ध भाििेंिें उत्तर ऐकूि रािि पक्ष धपाि शूपधिखीं सीता िेिीसीि बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  लंका िाम पदर समुद्र पदरधालंकार युमतजचि ॥ सकंाळादत्र दििा कर प्रभा हंकार 

दिध्िदंसिी ॥ टंकारे धिुिाि जी कदर धिातंकाहध लोकत्रया ॥ रंका सोडुदि राघिा िलघ तंु 
अंकािरी त्यादिया ॥ १ ॥ सीहतीि बुध िृिंी घातला शक्रबंिी ॥ ्तदिक दिजि बंिी भाट 
तैसा प्रबंदि ॥ प्रित सतत िंिीिाह पािारचििी ि पडुदि िर्ंिी तो पतीत्िेंदि ििंी ॥ 

 
र्दरु : ॥ शकंराभरि ॥ 

सजिीिरी त्या रजिीि रेशाला ॥ रजिीश मुखीदहत सागंते तुज ॥ रजचह ि धपादि 
संशयाला ॥ अिु प. ॥ सुरिंतािळ िंत प्रहारीं अिी ॥ हदरिके्र हदर हय िज्रें भारी ॥ तपादि 
पदडली जेथें िाटििादि हदरत्िदरत िलघ त्या िशमुख उरािरी ॥ १ ॥ 
पट्ट भ्रष्ट केला जेिे भजुबलें  ॥ दत्रिश रमिचह संयुत दिजिलें  ॥ 
सुिदत ितुधिश भजुिैश्वयध भलें  ॥ सिदि जयािे उततें आगलें  ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती शूपधिखी बोलता जािकीिें क्रोध दतजकडे पाहूि यीस समपधक उत्तर िे म्हिूि 
शुद्धभाििेस खुिादिता ंते उत्तर िेते पाहा. 

 
(र्दरु)  िामिेिदह िेिकाय रामिामदह िाम काय । कामधेिुचह धेिु काय । कादमदि पदरसचह गोटा 

काय ॥ 
 
(पल्लच)  मािि काय तैसा मादिदि रामचह ॥ १ ॥ मंिादकिीचह सदरता काय मंिारदह तो पािप काय 

िंिात्मजचह गोिल काय िंिि ििचह अरण्य काय ॥ २ ॥ किकािलदह पिधत काय जिक 
राजचह राजाकाय जिकदह केिल मािुस काय सिक योगीचह योगी काय ॥ ३ ॥ 

 
वचन : तैसा श्रीराम मिुष्ट्य िव्हेि बाह्यदृष्टीिें िरपाप भासफया दह िरिािर योदि प्रभिदह दकदतयेक 

दिरदतशय सामथयधितं आहेत त्या प्रमािेि हा िाशरथीं िीरकुलाग्रिी म्हिूि समजते 
सामथयधितं िर िािर कोि म्हिसील तरी सागंते ऐक ॥ 

 
(श्लोक)  िराितारें जदि कातधिीये । चक िादलिेदह फपिगें ्ििीये केलें  ॥ महत्कमध तुलाचह ठािें । या 

लादग झाकूंदि मुखा उठािें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती शुद्ध भाििेिें समपधक उत्तर िेतािं शूपधिखी दिरामूि राम ्िामीिे कफयाि गुि 

ऐकता ंतन्समय दित्त होऊि गूढादभलाषें जिक उद्यादि रामचह दित्य दिहार कराया कारिें 
येतों कीं काय असे िैिेदहस पुसता ं दतिें मौिेदि दशरःकंप कदरता ंतेथूिा पैदलकडे जाऊि 
योििा केली जे सिधथा ‘्िदहतमािरिीय’ं म्हिउि थोर थोर बोदलले आहेत तचर या 
उद्यािीि जािकीिा िषे धपाि संिारफया राम येथें येतािं सीतासापाप्या्त मला भलूुि 
िशिर्मत होईल. तत्प्रयुमत मा्या जन्समािे सािफय घडेल. यास अंतःपुरिर िूतीिें सोंग 
घेऊि जािकीस काहंी प्रबल भय िाििू येथूि काढाि.े म्हिूि त्या िूतीच्या िषेािें येऊि 
तुजसाटीं राििािें जिकराज राजधािीस िढेा घातला. हे िेदि या्ति त्िा ं शीघ्र 
अंतःपुरास िलािें या प्रकारें िुबोध कदरता ंसखीशीं जािकी िातोत्धूत किली पदर थरथरा ं
कापत िारी पािलें  जाता ंपुढें ते येक दिदित्र स्री दिलोकूि कोिकीं हे दिव्य िारीमिी येते 
म्हिूि मिातं आलोििा कदरता ंतों योगमाया येते पाहा. 

 
(श्लोक) : िीलोत्पल प्रदतम सुंिर िेहिािी ॥ आरमत िीघध ियिद्वय कोि िािी ॥ कौमोिकी जलज 

िंिक िक्र ऐशी ॥ शसे्र दजच्या झलकती कदर िाचरकैशीं ॥ 
 
र्दरु : येते योगमाया पाहा ॥ येथेंदि सुंिरी महासीते पाशीं आिंिािहपर माया पाहा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती योगमाया येऊि आप आपिातं बोलती झाली, कीं पुरुषोत्तमािें मज येथें 

पाठदिलें  जें योग मायेत्िा ंमथैीली समीप असूि असूयालू िुष्ट राक्षसािीं इष्ट जिािें सोंग 
धपाि तीिे प्रलोभि केफयािेचह ते ममध िीट सागंूि दित्त िािंफप दििारािें. रक्षो गिािें 
माया ्तंभ िाचह करािें. तदर हे जािकी िेिी सखीसी भयोत्कंदपतरी भासते, मी समीप 
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जाऊि भय दिरसाि ेऐसे संििता ंतीिें िैिेही दिकट येता ंतीशी दिलोकूि ‘तंू कोि’ म्हिूि 
जािकीिें पुसता ंते उत्तर िेते पाहा. 

 
(श्लोक) : व्यापूि िेि असता ंसदख या दत्रलोक ॥ जीिेदि आिृति हृिय घडेिी लोका ॥ ते मी प्रदसद्ध 

हदरदि दिजयोग माया ॥ आलें  हपंा दिदशिरेद्र सम्त माया ॥ 
 
वचन : सखे, प्र्तुत भय हेतू िसता ंतंु कोठें जातेदस सागं? 
 
सूत्रधार : येिे दरती तद्वामय ऐकूि जािकीिे कृदत्रम शुपधिखेिें कृत्य सागंता हासंत योगमाया बोलते 

पाहा. 
 
वचन : ते सिधदह शूपधिखीिीि माि आदिक दह येथें कौतुक होिार आहें. क्षिमात्र येथे राहूि 

दिलोकािें. 
 
सूत्रधार : येिे दरती योगमायेिें िामय ऐकूि िैिेही बोलते पाहा. 
 
वचन : सखे हे उद्याि भदूमका माझें संिार ्थल म्हिुि राक्षसास अिगत झालें  किादित पापात्मा 

राििदह िषे पालटूि मजसादट येथें आफयािे येईल या्ति येथें दिदमष मात्र राहिे युमत 
िव्हे. 

 
सूत्रधार : येिे दरती जािकी बोलता ंयोगमाया बोलते पाहा. 
 
(श्लोक) : असूदिदह ििी इथे िशमुखादिका ंमदहफये । अद्दश्य घडशी ्ियें अपुदलया प्रभािान्सियें । तुतें 

पदर असंशयें दिसदतल त्िरें पादपयें ॥ अदिष्ट कर ते सये म्हिुदि या ्थली बैसयें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती योगमायािे आश्वादसता ं दिश्वास मािूि मदैथलीिें तेथें ल््थरता ं तों िेपथयातूंि 

िूपुरािंा झित्कार उठता ंकोिचक अपूिध स्री रत्ि असेल म्हिूि िैिेहीिें तीकध ता ंतो मादयक 
जािकीिा िषे धपाि शूपधिखी येते पाहा. 

 
(श्लोक) : जाििा िषेकी धपादि आली राक्षसेंद्रािी भदगिी ॥ 

साि सीतदू्रप साहस कादरिी माििती पाप मागािुसादरिी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती शूपधिखी येऊि ्ि्थली बोलती झाली कीं, जिक उद्यािीं राम दिहाराथध येतो, 

म्हिूि सादंगतले होते तदर येथें िहुकडें पाहािें ऐसें दिधादरता योगमाया प्रभाि े तीिी 
कृदत्रमता जाििू जािकी बोलते पाहा. 

 
(श्लोक) : िोंडबरी परम मोहक राक्षसािी । हे िषे मामक धपादि यथाथध सादि ॥ 

प्रत्यक्ष शूपधकरजा कदस शीघ्र आली ॥ 
माझी दहद्ददत अदत संशय पात्र झाली ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती सखीशी संिािूि बहुतेक रािि चह कृदत्रम रामिषेे मजसाटी येथे येईल काय 

म्हिूि जािकींिें तर्मकता ं दतच्या सत्य संकफप मदहमेिें मादयक रामपाप धपाि 
दिदु्यदज्जत्कटासी दमलूदि रािि येतो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ दबलहरी ॥ 

परमकाम संगपरतो िशािि ्मरत िैिेदहला हो ॥ 
असुदि राघिाच्या सरस सोंगादस तैं कदर राजगदत आला िेिािधि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राििािें येऊि चिताक्रातं होऊि िीघधश्वास टादकतािं त्याप्रदत दिद्यचूज्जत्िि 

बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : मंिोिरी सदृश पाप जाया–॥ बृिा िारकें द्र मि मद्दधि पुत्र जाया ॥ त्या तुज का ं जडदल 

केिल थोर चिता ॥ हेतू दििा मज कथीं अदत शौयधितंा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दिदु्यचज्जत्ििािे िामय ऐकूि रािि बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : सीताशुंपदत माि िासरस जे दसतादमधाि धरी ॥ सीतािूप्पदजयेस युमत भिुिातातंा असी 

सुंिरी ॥ मी ता ता ति लाभदि ज्िर गुिें चक तापलों दिभधरीं ॥ शीता ं गें तदर होदत हे 
घडदलया ंपीता धरा म्या जरी ॥ 

 
वचन : आिीक मला येक िुख आहे तेदि ऐक ॥ 
 
(श्लोक) : जो मी सुरासुर दिमिधि मिधगाजी । पौलत््यदयिंिि पराक्रम चसधु आदज ॥ 

तो मी धरी लधुिराथधक सोंग खोटें । िाटे तिु पति याहुदि युमत मोटें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती राििािें िामय ऐकूि जािकी गुप्त बोलते पाहा. 
 
(श्लोक) : तिुपति तुला ते िाटफया गोड िुष्टा । ि कपादि उदशरादस राििा पाप् पुष्टा ॥ त्यचज दिज 

तिु आता उध्िाटा मोहजुष्टा । घडेल तदर दत्रलोकीं सत्य अत्यंत तुष्ठा ॥ 
 
सूत्रधार : या पदर जािकी बोलत असता ंरािि दिदु्यचज्जम्हादस बोलतो पाहा. 
 
वचन : या मध्येही मन्समथ मला लोकातीत बाधा कदरतो तेंदि ऐक ॥ 
 
(छांर्द) : ्िदरप ुभमत मी यासटीं जि ु। शचर दिचज बदर चिधुदि तिु । 

कदरत मारंतो आरपार चक । त्िदरत पािचि िुःख पारदक ॥ 
 
सूत्रधार : राििािे िामय ऐकूि जािकी बोलते पाहा. 
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(छांर्द) : मिदसजादि या मागधिीं तुझी । तिुदििारफया पादपया अदज ॥ घि तरोत्सिें िादटतें दसता । 

धिचह अर्मपतें ब्राम्हि्िता ॥ 
 
वचन : तरी िेिािे तुझा सेिट करािा चक. 
 
सूत्रधार : येिे दरती जािकी संििता दिदु्यदज्जम्ह राििादस बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगा ये ्िामी या राम िषेािे त्िा ंउद्याचि संिार कदरत असता यद्द्ेिें जािकी येईल तेव्हा 

तुला पाहूि राक्षात रामदि भाऊि िश्य होईल. 
 
सूत्रधार : येिे दरती तद्वामय ऐकूि रािि बोलतो पाहा. 
 
वचन : बरें प्रधािा, तुझें िामय प्रमाि. मी येथचि राहतें. त्िा ंदिश्वादमत्राश्रचम जाऊि येथील ितधलें  

ितधमाि मला शीघ्र सागंािें. 
 
सूत्रधार : येिे दरती िशग्रीि बोलतािं जी आ्ा म्हिूि त्यािें दिघतािं राम िषेधर राििािें 

दिलोकूि जािकी योगमायेशी बोलते पाहा. 
 
वचन : सखे, तु्या प्रसािे थोर प्रमाि िुकला. िाहीं तरी हे रामसापाप िेखूि चिता डामाडोल 

होतें. 
 
सूत्रधार : ऐसे तदिामय ऐकूि येरी म्हिाली जे अिो जििी तुज ि कलेसा भाि काय आहे आकार 

साम्य असफयाचह पदरपूिािंि प्रयुमत राम्िामीिे िििार चिदि जो दिकास त्यािा लेशचह 
येथें िाचह तें सागंतें ऐक म्हिूि योगमाया बोलते पाहा. 

 
सीसपद्या : कीरबोले िरासादरखे शब्िपदर ॥ कीर अथध्ाता जेचि िाचह ॥ िापा मध्ये शशी कोदरफया ंतेथें 

तच्चापाकादत िसें जेंदि काचंह ॥ भारदक दिदत्रिे भासफया ं तदू्रप शूरतेलाितेथार पाचह ॥ 
सापाप्प िुजधचि साधूिें धदरफयाचह ॥ िदरत्र ते िये िोखिायी रामिषेा प्रदत राििािें ॥ तामसें 
धदरफयाचह तेदियािें ॥ ते मिोरम्य चक थोर ताले ॥ यामध्ये िसतीि हे सुशीले ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती योगमायेिें ििि ऐकूि जािकी बोलते पाहा. 
 
वचन : त्या्तिेंि मा्या अंतःकारिास चह उल्लास िाटत िाचह तेंदि ऐक ॥ 
 
(छांर्द) : अगादय दृष्ट जो ऐद्रजादलकें  ॥ उगिफया शशी तो अलोदलकें  ॥ कुमुि काििें चक दिक्िरे ॥ 

समुदि काय हो होदतल त्िरे ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती सीता सदखशी संििता ं तो रािि हलु हलु उद्याचि दिरता ं येकायेकीं िुपूरा 
िापािझुिाट कािीं पडतातं त्प्रयुमतिहंुकडें दिलोदकता ं तो ििेही िषेधर ्िभदगिीस 
िुपाि िेखूि आिंिािे बोलतो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ राग काचब ॥ 

 
सुंिर हे ललिा कोिीकं इंिुमुखी कलेिा ॥ गौरतिु अदत गोरटी ते कशी भास हेमदि बािन्न 
कशी जि ु॥ १ ॥ 
िशधि लाभें दृष्टी दििाली आजीि िसरा आदि दििाली ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राििािे संििता दिकट जाता ंशूपधिखी मायामय रामिषेधर अग्रजास दिलोकूि 

अधोमुखी लजे्जिें पिरसािपाि तेथेि तट्थ राहता ंसमीप येऊि रािि बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ राग पुन्नागिराली ॥ 
 

राजसें आिंि शाले आझुदि कंपघलदसि िंद्रमुदख बाले ॥ 
लाजते चज भजुयुगचल सज्जपदररंभि ॥ माजदि दित्य सुख िलेोिलेे ॥ १ ॥ 
तपिकुल दतलक गुिरादश राम मी दिपुलासं िुजधय परादस सपदिपदर कामशीर जजधरीत 
जाहलो । अपि का ंतपादि िियेशी येशी ॥ २ ॥ 
ितुरपि आपलें  सारें ििेुदि ॥ ितुराििें बुदद्धसारें ॥ 
सुतिु तुदझ िीर्ममली अतुल हे िीदिती ॥ कीदत ििुं सौंियध िारंिार ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राििािे िामय ऐकूि शूपधिखी बोलते पाहा. 
 

र्दरु : ॥ जंुजािती ॥ 
लोकेशा दिज लोििें पाहें ॥ सुकृत कृत्य जाहलें  लिलाहें ॥ 
(प.) ॥ जे कामकोटी संकाश मिोहर ॥ अपली तिु पुिध िेखती पाहें ॥ 
(अ.) ॥ जकोटी युगशी िीघध आहाचक लोटचक लोटदल तुझदिि घदटकामोटी ॥ भेटी अपार 
पूिध पुण्या्ति िाटे घडली मादि पोटी ॥ १ ॥ 
जों जों रदसका जीिलगा रे राजस ति मुख सजण्या लदक्षता ंझदि चिदध पुष्ट्पबादि ्मर िा 
जािदि सोसेगा रदक्ष ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक) : प्रािेशा मज भािुंदि िशकपंा िंडाल रंडासुते ॥ पौलत्ये भदगिीस घाडुदि दिफहें होतें आता ं

िीपंातें ॥ अव्हेपादि दतयेस दिित्कट महाकाम ज्िरें होऊदि ॥ तुझी िाट पहात िीट दिरलें  
मी िल्लभा या िचि ॥ िकोर तृष्ट्िािसरीि जैसा ॥ पूिेिंुकातंा उगि ेअपैसा ॥ झाला तुझा 
योग तसादि सािा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : शूपधिखीिें िामय ऐकूि जािकी ्ि्थली बोलते पाहा. 
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(श्लोक) : उजेड आतादंि पडेल यािा ॥ 
 
सूत्रधार : जािकी बोलत असता ंरािि शूपधिखीसी िितो पाहा. 
 
(श्लोक) : गाळी प्रिाि दजतुकें  कदरशील कोडें ॥ पापात्मका िशमुखादततुकें  चह थोडें ॥ िेऊ सकेत 

हदरिा दिज भाग कोफहा ॥ 
 
सूत्रधार : राििािें िामय ऐकूि शुद्ध भाििा ्ि्थलीं बोलते पाहा. 
 
(श्लोक) : शाबाश धन्सय ििलादस यथाथध बोला ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती शुद्ध भाि बोलत असता ंरािि शूपधिखींशी बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : दक्रडंु मंिर कंिचर अिुदििीं आिंिुचि िंिदि कंुदज कंुजर गादमिी तपातलीं मंिादकिी 

जीिचि ॥ लंकेश्वयध तुझेचि िदंिलपिा मंिोिरी आिरें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती कृदत्रम राम जािकी िषेधर बदहि भािडें अन्सयोन्सय रंगात दमळूि संििता जािकी 

बोलते पाहा. 
 
(श्लोक) : मूढ िािेिदश यािदर घडत ते पैजार पट्टीत्िरे ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे जािकीिें संििता तो राििािा डािा डोला लिति काय चक येथूि उच्चाटिास कारि 

दिमाि जालेंसें दिसतें ऐचश योजिा कपाि िहंुकडे पाहता ं तों मायामय दिदु्यदज्जम्ह येतो 
पाहा. 

 
र्दरु : ॥ राग कफयािी ॥ 

िगेें येतो हा दिदु्यदज्जम्ह -॥ धापा िापुदि धािंत केिल ॥ कापंत थर थर कृदत्रम पाहा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : मादयक दिदु्यदज्जम्ह येऊि ्ि्थलीं बोदलला चक योग मायेिें मज आ्ादपलें  जें आगाये 

दप्रयििंा कृदत्रम रामिषेातें धपाि जािकीस ििंाि े म्हिूि येथील त्यास त्िा ं मादयक 
दिदु्यत्कटािे सोंग धपाि काहंी भे िाखऊि पळिाि े असे संिित समीप येता ं िशग्रीिािें 
यथाथध दिदु्यदज्जत्कटाि आला हें दिधापाि शीघ्र का धािंत येतोस म्हिूि पुसता ंतो उत्तर 
िेतो पाहा. 

 
(श्लोक)  केले ठार कुठार सैप्रहरिें ते कोदटशा दििधयें ॥ जेिें क्षदत्रय दमत्र पुत्र सदहत दत्रसप्तिार 

्ियें ॥ चक जेिे हत आदि िीयध सििा त्या कातधिीयाजुधिा येतो कौदशक शासिें तुज धपंा तो 
राम िीरा जुिा ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिे दरती कृदत्रम दिदु्यदज्जतकट यादि गोष्टी ऐकतािं िशग्रीिािें ्िभदगिी उिलूि कडेिदर 
घेऊि पळता ंशुद्धभाििा जािकी प्रदत बोलते पाहा. 

 
(छांर्द)  दिरचख राक्षसाध्यक्ष हा हा कसा ॥ त्िदरत घेउदि आपुदल ्िसा कदरतसें सखे तो पलायिा 

भदरत भी भरें मादज या मिा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती शुद्धभाििा बोलता ं तों राििािें परशुराम भयें िहंुकडे भयें िहंुकडे दिलोदकत 

खुरी घेता ंिुपाि कोि चक येतो म्हिुि शूपधिखीस िाखदिता ंदिदु्यदज्जत्कट येऊि राििाप्रदत 
बोलतो पाहा. 

 
वचन : अगाये राक्षसेंद्रा जािकी सारखें स्री रत्ि ह्तगत जाफयािरी ्ि्थ असाि े चक ते सोडूि 

कोिािा भयािें पळतोस ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे त्यािें पुसता ंरािि उत्तर िेतो पाहा. 
 
वचन : अरे हें दििोि करिें पुरें आता ंतािं येऊि चक उव्िासि केले तेंदि ऐक ॥ 
 
(श्लोक)  येतो भागधि रामचक तुज धपंा तो कौदशका्ोतरें येथें राहू िको इतःपर िृपा लंकेस जायीं 

त्िरें ॥ ऐसे अद्य दिरोपुदि पुिरचप का ंिेिसा पूससी ॥ 
 
सूत्रधार : राििािे िामय ऐकूि दिदु्यदजम्ह बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  आलों िाचहि मी ि त्कटेदकमदप गाठािें मला मािचस ॥ 
 
वचन : माझें आगमि कारि पुससील तरी त्िा ंजािकी पासीं संदिधािाथध शूपधिखी पाठदिलें  होतें 

चक ते दिपाि लंकेस आली िाही येथें तरी असेल कीं काय म्हिूि पाहािें आदि दिश्वादमत्र 
मुदि रामलक्ष्मिासदहत दमदथलेस जािार आहे. त्यािें िैिेही मिुजाभधकास द्यािी, हे सारी 
िोरी जिकासी लादिलीसें आडळलें  तें चह ितधमाि या पायास श्रुत करािें या्ति 
मिोिगेासदह मागें घालूि िशकंधरा, आलो. सत्िर येथें मी समािार असा बरा. 

 
सूत्रधार : ऐसे दिदु्यल्ज्म्हत्कटािे िामय ऐकूि माझे कडेिदर बसली हे शूपधिखा होयील चक म्हिूि 

आलोििा कदरता ंतो योगमायेिें बदहि भािडंास अन्सयोन्सय ििंिा ि कळाियास पे्ररािया 
कारिें जे तामसीदिद्या ते आकर्मषता ं यथाल््थत अग्रजास दिलोकूि शूपधिखा लजे्जिें मागें 
सरता ंरािि दधदग दधदग म्हिुि दु्यदज्जत्कटाचस बोलतो पाहा. 

 
(छांर्द)  धपादि राघिा कारचह भला । परम सुंिरी जािकी मला ॥ पदर ि लाभदल प्राण्यािदर । 

त्िदरत सोदडतों जाि अंतरी ॥ बदहि हे िव्हे थोर पादपदि दिदहत मारिें यीदस येक्षिीं ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

वचन : तंु म्हिशील यीला मारायास दिदमत्त काय तदर इिें जािकी िषे धदरफया्ति म्हििें मी 
असंमंध गोष्टी बोदललो. 

 
सूत्रधार : ऐसे राििािे िामय ऐकूि दिदु्यदज्जत्कटा बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  बहुत िधुेदि राघदि मिे ॥ ्िदहत सादधलें  राजया दजिें ॥ 
 
वचन : इतःपर जिक मंदिरास िलािें. तेथें शिै धिुष्ट्य भगंूि जािकीस धपा ये. 
 
सूत्रधार : ऐसे दिदु्यदज्जत्कटािें िामय ऐकूि रािि तेथूि दिघाफयािंतर हे ितधमाि ्िजिकास सागंाि े

म्हिूि िैिेदहिें ्िमंदिरास येता ंजिक राज येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ राग भरैिी ॥ 
जिकराज येतो पाहा ॥ (पल्लिी) ॥ जिक जो सीतेिा योगी सिकस िंिि तुफय पाप हा ॥ 
(अिु.) ॥ साजत म्तचक मकुट सरस तो सहज दसद्ध समभािािा ॥ 
राजस तामस प्रकृदत रदहत जो रदित राजस िषे जयािा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सदििा समिते जिक राज येऊि प्रधािा, ‘िैिेदह उपिर जाली आहे इतःपर 

दठदिता िये तदर सकल राजासचह बलाऊि घालािें’ जी आ्ा प्रमाि म्हिूि तेिें िेशोिेशीं 
िार पाठदिता ंतों. 

 
(श्लोक)  िाद्य ध्िदि पसरला सकलादि गचत ॥ कोंिाटलें  रज अिंत अिंत पंथी ॥ िा िा परी 

िडकती शतशा दिशािें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती सिधचह दिलोकूि जिक रायािें हें कौतुक म्हिूि दििादरता ं प्रधाि उत्तर िेतो 

पाहा. 
 
(श्लोक)  आले िरेंद्र अिघे जि ूदिियािें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : या पदर प्रधािािें िामय ऐकूि जिकराज बोदलला ंजें प्रधािा, अदभमुख जाऊि अलंकृत या 

या दिव्य सभेस सम्तचह राजे आिािें । 
हें प्रभ ुिामंय ऐकूि तेिें उपिार पूिधक बलादिता ंते सम्तचह येताहेत पाहा. 

 
र्दरु : ॥ दबलाऊ ॥ 

 
श्रृंगार कपादि ्मर रंगात दमलुदि ॥ (पल्लिी) ॥ तंुग बलािे जिूसंघ अमरोपमाि ॥ चधग 
चधग िृप चधग चधग िृप अंगिगं कचलग भदृत आलेजिक बाले िपंा सुशीले येकिलेे ॥ १ ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिे दरती सकल राजमदंडत आफयािंतर िेपथयासं येकदि कोलाहल जाला तो काय म्हिूि 
शोध घेता ंबंक िायकािे रािि आला म्हिूि सागंता ंरािि येतो पाहा. 

 
र्दरु : िश कंधर िुधधर तो आला अदसतजलिकाला ॥ (पल्लि) ॥ िशिदििय आदि िाढा ज्याच्या 

॥ दिसदत बहुत रदिकराला ॥ 
अिु. ॥ तपादस असदत जैसा सरल शाखा आपैशा ॥ परम लंदबत तैशा ॥ शरधुखेटक अदस 
आदितो मर घोर कंुतमुख मृत आयुधगदि दिरखुदि िृप मंडदल तेिीं क्षचि सरसादित श्मश्रि् 
मदससम काला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िशािि येतािं सकल राज मंडदल सगट सामोरी जाऊि बलाऊि आदिता ंय् 

दिलोकिाथध गाधेय मुदिस पािादरलें  होतें तो अद्यादप का ं आला ऐसे अपफया ठाचक 
दििादरता ंउभयता िाशरथी िारिा सगट कौदशक येतो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ कफयािी ॥ 

गाधेय मुदि आला गंभीर भला ॥ (पल्लि) ॥ साधु मूधामदि जो साधंु दिज कायाला ॥ 
(अिु.) ॥ श्री रघुपदत आदि सौदमत्र गुि खादि धीरकामुध पादि धाकुटा िीराग्रिी ॥ 
सारग्रादह जो गुदि िारि िामा मुदि ॥ तोष ेयासी दमळूदि थोर जो ऋदषिे गुदि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती कौदशक मुदि येतािं दििेहरायािें त्यास अदभमुख जाऊि सम्त उपिाचर पूजूि 

उन्नतासचि बैसिुदि रामलक्ष्मिास पाहूि अत्यतं आिंि पाऊि त्यािंें ितधमाि दििादरतो 
पाहा. 

 
र्दरु : ॥ सौराष्ट ॥ 

कििािे हे कुमार पहा ॥ (पल्लिी) ॥ अितीिधदि जि ुअदश्वदि िेिचक । 
अिदििदर मि मोहि महा ॥ 
(अिु.) ॥ पुंडरीक भी लोिि जािे ॥ पुंगि समजे दिक्रम रादश ॥ 
कंुडली शसशव्िय भजुचह ॥ कंुठक केिल शत्र ुबलादश ॥ १ ॥ 
तपि शशी पदर या िेशादस ॥ अपि शोभदिदत जे का ंमोटे ॥ 
दद्वप राजोप मगमि जयािे, अपदरमेय सयविुि गि साटें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती जिक राजािें िामय ऐकूि कौदशक मुदि प्रत्युतर िेतो पाहा. 
 
(छांर्द)  सश्बाप जे दिव्य शोभदत िशरथात्मज श्रेष्ठ अदत ॥ 

दिदशिरायंायथमिधचि ॥ दिदशत दबद्य जें ख्यात या जचि ॥ 
िदधदल ताटका ते सुबाहुचस ॥ अधमजे सिासदक्रया पुदश ॥ 
पिरजें दशला गौतमागंिा िधुदि जाहदल यादि या पुन्सहा ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिे दरती मुदि िामय ऐकूि राम्िामीिा सौियादतशयचह दिलोकि धिुभधग प्रदत ्ाि 
ल््ततदर तात्कादलक यास कन्सया रत्ि समर्मपतों ऐसे चितुि कामुधक आिाया कारिें 
सदििास आ्ादपता ंते घेऊि येताहेत पाहा. 

 
र्दरु : येतें शिैधुिु हें कसें श्यासुर येथेंदि घडघड िक्र िािें घेती सारे िृपलाता हािदूिया ंजे तंि 

िेखुचि खेिें ॥ १ ॥ आखंडलादिक जें खंडू ि सदकदत श्रीखंड परशूिें शस्र भलें  लोखंड 
पेदटत अखंड ्थापूदि श्रीखंड िंिदि पूदजयेलें  ॥ २ ॥ मंजुषादि जेिें मंदडत ते बल पुंज 
असंख्यात िीर महा कंुजरसें अदत कंुथत िोिुदि रंजीस जाहले िीट पहा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरदत सभा मध्यभाचग धिुष्ट्य िोढूि आदितािं सकल कौतुक दिलोकिाथध जिक 

रायािें जािकीस प्र्ा िामक िूतो कडूि बलाऊि पाठदिता ंते येते पाहा. 
 

र्दरु : (राग असािरेी) 
सीता िंपक सरीसी तामरसे क्षि सीता ंसुििि पुिीत येते पाहा ॥ 
कंठीरि मध्यम कंठी ॥ ठेउदि प्रािकंठी जे िलेे कंबु कंठी ॥ राम दिरहा िीर हा ॥ २ ॥ रामा 
भषूा जि ुअपरामा सुगुि गिादभरामा चिदतत मिीं रघुरामा येतसे पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत जािकी आफयािंतर प्र्ाितीचश बोलते पाहा. 
 
वचन : अिो सखे, अंतःपुर िर िूतीिें मला िृत्तातं सादंगतला जो शिै कामुधक भगंील त्यािें माझें 

पादिग्रहि कराि े । ऐशी तातािें प्रदत्ा केली आहे. त्यासाचट सिध राजे तथा राक्षसेन्सद्र 
आला आहे तरी माझा दिधार तुज सागंते ऐक. 

 
(श्लोक)  माथा ं व्योम पडो तिु व्यय घडो पृथिी समुचद्र बुडो ॥ हा सारा दबगडोदि लोक झगडों चक 

तात कोपें मातादह ििडो ॥ मचि िर अिडे मी तीस लज्जा झडो ॥ श्रीरामा िीि डोल िें ि 
िुसऱ्या तु्या मचि हें जडों ॥ 

 
र्दरू : (घंटारि) 

गोदडलागली दित्ता सोदडिा ध्यास ॥ बहु िोदढता बादर दिषचय–िोरमदि सिधथा ॥ (अिु.) 
॥ 
चििोिा तदर जििृिं सम्त चह ॥ ििंों मातें पे्रमें सुंिरी पाहा ॥ 
इंिुदिभािि कंिपाहदि या सुिंर पदरसुख संिोहि सुटे हा ॥ १ ॥ 

 
(छांर्द)  जिक राज हा सिधथा िव्हे ॥ जिक आपलुा दिियें सये ॥ 

घिकले बरा त्या सुकोमला । किक भेि अर्मपि जै मला ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत जािकीिें ििि ऐकूि प्र्ािती उत्तर िेते पाहा. 
 
वचन : सीता िेदि, राम्िादमचह कौदशका बरोबरी आले आहेत. त्यािेंदह िशधि आतािं होईल. 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिे दरती संििता ंसभा मंडपी येता ंतों शुद्ध भाििा जािकी प्रदत सम्त राजास िाखिीत 

बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  धुलीतसे महीपदत बदलष्ट हे सखे । अदत गलूचि अंतरी दकदत ॥ तलीं पाहा दिलोदकदत िये 

म्हिुदि । मागुदत ियें दिरोप मागती ॥ भयें िरेंद्र ते दकदत सये ्ििेत्र झादंकदत । जलादि 
मोििादमसें दिलादजरे अधःदशसें ॥ जलाल भपू हे दकती बलादिता ंचह दिष्टदत ॥ मिुष्ट्य राज 
हे दकती धिुष्ट्य िाि लौदकती ॥ तिुसकंप जाहली सुिेदत्र िीट न्सयाहचल । दकतेक पार्मथिा ं
भला यधेष्ट घाम सूटला ॥ ्िजीदभिें पाहा सखी अजस्र होंट िादटती ॥ ५ ॥ दमशास ताि 
िेतचक दिशािरेंद्र घातकी । दपशािसा उभा असे खुशाल िेख राजसे ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत शुद्ध भाििा बोलूि पुन्सहा राम लक्ष्मिास िाखिीत सीता िेिीसी बोलते पाहा. 
 
श्लोक : समीप कौदशकादि ये अदमत्र मिुधि ्ियें ॥ 

प्रकृप्त जो दिराजतो ककु्थ िशं राजतो ॥ 
पाहािया तया पहा ्मरासचह अदत ्पृहा ॥ 
न्सयाहदलतािं जो पुरे ताहाि भकुचह झुरे सुिापा डादिया कचर प्रिंड िाप जो धरी ॥ 
ल्व्ितीय ह्तचक शरा ंअजती ि शोभदि बरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती प्र्ा सखीिें संमतीिे दिश्रघु्र भाििेिें राम्िामीस िाखदितािं जािकी बोलते 

पाहा ॥ 
 

र्दरु : हुशिी ॥ 
 

जोड िाहीं श्रीरामादस दत्रभिुदि हुडकुदि पाहता ं॥ 
होड लालुदि बोलतें मी पूढती तुज िीट पाहा ॥ 
हुप धपादिया आले शिै िाप भगंाथध िगेालाले कैश े॥ 
भपू थोर थोर बाले मुखीं यािें ते पहा िसती िरघुपदत श्री पिाबंजु लेश ताले ॥ १ ॥ कंब ु
िक्रपादि िुसरा भासतसे अंबुजेक्षि हा बरा िाटे चिबलोि सापंाितुर िेहािें ही चबबले मदि 
हेंि पापसुदि तं दबदि दिसपादि दिसरा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत जािकी सखीसी सिंिता ंतो दिशािरेन्सद्र जिक राया प्रदत बोलतो पाहा. 
 
र्दरु : कोि आहे जोड जाि मला जचग (पल्ल.) 

कोि आहे मत्तुल घोर प्रतापी भला (अिु.) 
कैलासादद्र झेदलला चक कंिुकसा अिलीला ॥ कैलारििेिमेलाकरादि यामर्मद्दला ॥ 

 
वचन : ऐसा मी जो पराक्रमी तो हें कामुधक भदगिाचक या्ति उगेंि जादकस द्यािें ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती राििािें ्िदिक्रम िाखादिता ंजिकराज उत्तर िेतो पाहा. 
 
वचन : राक्षसेद्रा,ं अपुले दिरदतशय सामथयध तैसेि परंतु मादझ प्रदत्ा दसदद्धस िेिें उदित. 
 
सूत्राधार : येिे दरती हे तव्िामय ऐकूि रािि धिुष्ट्याजिली येतािं जािकी प्रदत बोलते पाहा. 
 
वचन : सखे राििािे हे िाप मोदडफयािे चह मी त्यास िरीत िाही माझा प्रािेश िगेलाि आहे तेंदि 

ऐक. 
 
(र्दरु)  तोदि माझा प्रािपती ग रघुपदत िरपदत मंडदल दिरचख शोभतो दिपापम धदर अदत िो 

रघुपदत ॥ १ ॥ तपामध्ये मंिार तें दिसाजे चक तारागदि िंद्रसदत अिो रघुपदत ॥ २ ॥ 
मृडंकोिंदड गुि िढिो िा िढिो अढळ हे दृढमदत अिो रघुपदत ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सीतेिें िामय ऐकूि सखी बोलते पाहा. 
 
वचन : जािकी िेदि तंु बोदललीस तें सच्यि राम ्िामीस राििास महिंतर आहे तेंदि ऐक. 
 
(र्दरु)  राम आदि घोर पाप राििादस तैसे भादमदि अंतर आहे िार यादस ॥ 

पायस आदि ते कादंज तुफय काचय हंसिायास िोघेदह समकें दि बादय ॥ १ ॥ 
कायसें कौ्तुम गोटे तुफय लौचक हेम अयस समाि कैदश अिलोचक ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सखी सीतािेिी सिंिता रािि धिुष्ट्य अिलीलेिे उिलंू जाता ंतें ि हालता ंआप 

आपिातं बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  कैलाख दत्रिशा ं दजचह रमिदह पैं लादिली चक िदल ॥ शलैाधीशाचह झेदलला दिज भजुें 

कैलास शुमंडली । िीसाचह कदर या धिु उिदलता ं ती साहसें या क्षचि ॥ ्ासा पात्रादि 
जाहलों गमतसें िु्साध्य हें तों मचि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलूि होट िाऊि दिशदत बाहुदिचह शिेिाप उभें कदरतािं इतः पार धिुष्ट्य 

मोदडल हें दिधापाि िैिेदहिें िेहाशा सोदडता ं िारिमुदि दिकट येऊि समाधाि कदरतो 
पाहा. 

 
र्दरु : ॥ राग परजु ॥ 

 
चिता ि कदर आहा हा आई िातं घादशि आता ंपडतो पातकी रािि चक हा ॥ १ ॥ मृडिाचप 
गुिा िढअु ंजाता ंजडमदतिें मुख पाहा अदय ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  डोलती तपा जसे पिमािे ॥ तोल जाऊि तशाि प्रमािे । खातसें दिरदख रािि झोले ॥ 

मात मात्रपदर उद्धट बोले ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती िारि मुदि संििता राििािें शिै कामुधक प्रयत्िािे उघे कदरतािं तत्भार ि राहता ं

मागे तोल जाऊदि उरािदर िाप पडूदि धापा िाटता ंजािकी प्रदत सखी बोलते पाहा. 
 
(र्दरु)  िैि चितुदि अदय जािकी ऐक ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती सखीिें जािकीस ्तदिता ंआपलुी प्रदत्ा दमथया झाली म्हिूि जिक कष्टी होतो 

पाहा. 
 
(श्लोक)  आले रािि मुख्य राक्षस तथा भपूाल सारे पहा ॥ कोण्ही हें धिु िोदढलें  लिदिलें  िाहींि हें 

चक अहा ॥ केलें  व्यथधदि या पिा अपि म्या िेिूदि मोहान्सिये ॥ जाली सिधदह दिियात्मक 
अता ंदििीयध उिी्ियें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती जिक रायािें बोलता ंदिश्वादमत्र त्यास उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िीरादि िीर रघु पुंगि िापपािी । अ्ता कशी ि ििली तुज हे कुरािी ॥ 
 
सूत्राधर : दिश्वादमत्रािे िामय ऐकूि जिक राज बोलतो पाहा. 

तोलेिजे सुरतथा असुरा मिुष्ट्या हा बाल कें दि उिलील तथा धिुष्ट्या 
 
सूत्रधार : येिे दरती राजिामय ऐकूि कौदशक राम ्िामी प्रदत बोलतो पाहा. 
 
(चूर्विका) : अगाये दिदखल जि मिोहरा रघुराया अंतकातंकशरासि भारभरें िक्ष्तट ्िोटि प्रयुमत 

कृतातं आदतक गंतु कामा िशकंधराया ॥ धिुष्ट्य काहडि पाििाि िेऊि लाजिाया ॥ 
प्रिंड ितंेड शुडंाहत इक्षुकाडंापदर दिजिोिंडखंड परइड कोिंड खंडूि सिधदिशा मंडदल 
अखंदडत दकर्मत गाजिाया । इंदिरा पाप जिकिंदििी मिोरथ पदर पूिधकरायाित्सा उठािें 
उठािें ॥ 

 
(श्लोक)  जैसा खंड कदरकरें झडकरीं त्या इक्षुं काडंाकदर ॥ तैसा या ्िकदरिता ंसुख करीं भगंी धिु 

लौकरी ॥ सीताख्यासु िदरष्ठ दिव्य ििरी जे तीस गािािरी ॥ ित्सा शीघ्र िरीं यशें अदज बरी 
सरी दत्रलोकीं भरीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वादमत्रािें बोलता ंराम्िामीिे धिुष्ट्यासमीप येऊि लीलेिें उिलूि राििास 

जीििाि िेता ंतो िारि मुदि संभ्यास पाहूदि बोलतो पाहा. 
 
(र्दरु)  येकदि लोचक या झाली गडबड ते पाहा ॥ त्र्यंबक धिुचष अंबजुियिें चक बदलयें गुि 

िढदिता ं ॥ कादंिटसें मध्ये मोडलें  कडकड हें पहा ॥ १ ॥ घोषदिगंदत घोर पसरता ं तों 
शतशादगरी दशखरें ॥ कोसलती तदज कैशी धडधड हे पहा ॥ २ ॥ अिलोका िचभ अिघे सुर 
िर आिडीिें िषुधदि सुमचि ॥ ्तदिदत आत्मारामा भािें धडधड हे पाहा ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती राम्िामीिें धिुष्ट्य भदंगता जािकीिें त्यािें कंबुकंधदर ्ििािुज माळ घादलता ं

दिश्वादमत्र बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  दललारंगे िशरथ सुतें भदंगता ंशिैिापा । 

लज्जा दकर्मतजिकतिया कन्सयका दतदि जापा ं॥ 
तेथें िाथा हुडकदत िुजी ते दिगंती दरघाली । 
आद्या भपूािंदर दतसरी ते राघिा माळ घाली ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती लजे्जिें पादिग्रहि कपाि रािि तथा सिध राजेही दिघाफयािंतर दिधुमत 

दिदियुमत कन्सयािाि करािें म्हिूि जिकािें प्रार्मथता तेिें ताता्ेिी अडताला घादलता ं
िशरथ महारायास पािारायास िार पाष्ठदिता ंभरत शत्रुघ्ि िदसष्ठाचंश येतो पहा. 

 
(र्दरु॰)  िशशत भािुकुलीत्तम येतो िशरथ भदूमपदत । 

दशष्ट धुरीि िदसष्ठ प्रताप दिदसष्ठ भरत शत्रुघ्ि बरोबरी । 
इष्ट दमत्र जदि िदेष्टत केिळ तुष्ट हृिय तो माििकेसरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िशरथ महाराज येतािं जिक रायािें सामोर जािुि बलािुि आदिफयािंतर 

रामलक्ष्मिादि साष्टागं प्रमाि घादलतािं िशरथ राया दिकचट राम लक्ष्मि भरत शत्रुघ्िास 
पाहूि दिश्वादमत्र बोलतो पाहा. 

 
(र्दरु॰)  भाग धेय थोर राघिशािुधला । 

कोि तुझें िादि महा भाग कुमार हे आघििे पाचह गुि खािी । 
प्रििा पासुदि या प्रकट झाले जश े जाि ििे िादर तसे तिुजचह अपले अिुपम केिल 
पुण्यिादर ॥ १ ॥ 
आसुर रदि शदशभागधि गुपंा चक िीप्तपाप भारीचक िाहे िासुिेिादिक सुरसत्त महेव्यूहिादर 
॥ २॥ 
पुरुष रत्ि हे पुरुषाथध चक राया । मूर्मतमतं िौल आलेिर िषेतिपोटी दिपापम िेिो मोक्ष 
अिघे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : दिश्वादमत्र संमतीिें शतािंि बोलतो पहा. 
 
वचन : जिक राया उर्ममला कन्सया कुशध्िजाच्या माडंदि श्रुत कीर्मत या तीदघ जिी लक्ष्मि भरत 

शत्रुघ्िास दिफयािे, उत्तम कौदशक मुदििें अंतःकरिी आहें. 
 
सूत्रधार : येिे रीती शतंािंिािे िामय ऐकूि आ्ा प्रमाि म्हिूि जिक रायािें दतघीस बलािु ं

पाठदिता ंते येताहेत पहा. 
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(र्दरु॰)  उर्ममला माडंदि श्रुतकीर्मत तीदघ उत्तम अदत श्रुतकीर्मत धमधपरा आफयाअिलोका ज्या 
िशधिीया मादज्ज या लोका. 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दतघीचह आफयािंतर जिक रायािें जोशीस बलादिता ंजोशी येतो पहा. 
 
(र्दरु॰)  येिेरीती जोशी आफयािंतर श्रीराम लक्ष्मि भरत शत्रुघ्ि िौघासचह दििाह मोहोत्सि ििधला 

पहा. यापदर दििाह महोत्सि झाफयािंतर श्री रामिदं्रास दिलोकि भमतिृिं करारचिि 
जोडूि दििदितो पहा. 

 
श्लोक : धर्ममष्ठास किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातं चह येकिा । 

लाभो दित्य सिादशि प्रभिुये सदबोध लोका ंसिा ॥ 
श्रीमद्रामपिारचिि युगलीं कफयाि भायवय प्रिा ॥ 
जोडो भल्मत उिार ते अिुदििी ्िािंि राज्या्पिा ॥ 
पा पदर प्रार्मथता ं त्यािें मिोरथ पुरिुि दिजपदरिारा सभेत श्री प्रताप रामिदं्र दित्यािंि 
मंदिरास आले पहा. 
श्री मालोदज िरेंद्र िंिि भला शाहेंद्र िामादथला । 
पुण्यश्लोक म्हिूचि लोक दिगदि ज्याला प्रपंिादंतला ॥ 
त्यािा पुत्रकास िदरत्र जगतीं येकें द्रभायवयागला । 
त्या पासुदि दशि ्िपाप तुजला राजेन्सद्र जो जन्समला ॥ २ ॥ 
प्रताप चसहेन्सद्र कुमार त्यािा । 
जो अंश श्री दिष्ट्िु जगल्त्पत्यािा ॥ 
उमासतीदि सुकृतैकराशी कफपटुजाच्या ितुलें  कराशी । 
जो का ंदत्रििध गुपादि अपंपापकाशी ॥ 
आधार थोर आदज आत्मदिपाप काशी । 
केलें  पहा दिपापमादभतु पापकाशी । 
तेिेदि जािकी रघुत्तम भािुकादश ॥ 

 
॥ श्री रामापफिमस्तु ॥ 
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२. श्रीरुक्ममिी कल्याि 

 
श्रीर्तु । अदिघ्िम्तु । शुभमं्तु । 

 
श्रीगिेशाय िमः ॥ िक्षीं जो धरी िल्लभेस दिजशामलासही आदिखीं ॥ 
अक्षीि दु्यदत सासराच्या दमरि ेिक्ष्थळीं जािकी ॥ 
दशक्षिुी िृपराक्षसैक दिदधिें जेिें समुद्ररादहली ॥ 
लक्ष्मीपादपिी रुल्ममिी मदत बरी हे तत्पिीं िादहली ॥ 

 
सूत्रधार : अरे पादरपाश्वधका, येथें सिध लोकादभराम श्री प्रतापरामाितार महोत्सि पाहाियाकारिे, 

ििेशास्रदिपुिी, दिदितिदे्यपुण्यलोक ितुरलोक मीिले आहेत. तर्मह 
सरसभल्मत्ािरसप्रिाि, ििरसालंकार िाटकादभियेिें यािें हृियियिसदहत 
आिंिभदरत करािें. 

 
पाणर॰ : अरे सूत्रधारा, या प्रगफभ सभ्यास रंजिािुपापें अपपाप िायक दिसला िाहीं. 
 
सूत्रधार : अरे पदरपाश्वधका, दिसरलास काय हें रुल्ममिी पदरियाख्य मुख्य िाटकाला? 
 
पाणर॰ : अरे सूत्रधारा या दिव्य गं्रथािा कोि कता, 
 
सूत्रधार : (श्लोक) प्रतापराम आदि यािा प्रभाि ऐका ॥ 

्ाता जो जिकासमाि सरा. िाता ज्याहुिी । 
त्राता आदश्रत मंडळीस अपुफया तातापदर सदगुिी । 
पाताळी कदलकफमषास ढकली पातादद्वजोिो जेिी । 
माता तातही िैि सदगुरुजी या िातात्मजाच्या धिी ॥ 

 
(श्लोक)  अळंकृत यशोधिी दिपिु तत्त्िसंशोधिी । 

पटू दखल दिषेधिीं पुरदिता ंभफयािी धिी ॥ 
रघू त्तमदशरोमिी सतत हेंदि चितामिी । 
िरादधप दशरोमिी सकळलोक चितामिी ॥ 

 
पाणर॰ : सूत्रधारा मलाही हें आता सुिलें . परंतु हा अलभ्य योग दमळाला तेंदि ऐक. 

 
(श्लोक)  प्रगफभािे मूधामदि सकल हे सखे जेतव्ये । 

प्रमेय श्रीिेिी पदरिय मिोरंज म्या दमरि े॥ 
प्रबंधािा कता गुिदिधी प्रतापेंदू्र पटु ही । 
आम्ही िाटे यैसा अघदटत िव्हे योगदि कहीं ॥ 
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सूत्रधार : (श्लोक) ििूदश्रत माधिायोग जैसा । 
िसन्सतोिये सादधला आपसा ॥ 
तसा रुल्ममिीयाििा दित्यमुमता । 
सुिेि दद्वजें योदजला योगयुमता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सूिदिता सुिेि ब्राम्हिाला दिमळदित्त िामक मतै्रासदहत येतो पाहा. 

 
र्दरु॰ : सािरेी ॥ 

 
आला दिप्र गुिी सुिेि हा । आिंिे भरुदि । जपत मुखें साम्िािें हदरहर जप माळही करें 
दिरिीत िदरिर ॥ दमरदित कादशमिीमय कंुडले बर्मह पुडं्रदह भाळीं िंड ते । भ्रादंतरुती मध्यें 
िाही रुतला शातंीिा तरी शाश्वत पुतळाि ॥ २ ॥ श्रम तें करी जो सिध बरोबरी । दिमळदित्त 
तो मतै्र बरोबरी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सुिेि ब्राम्हि येऊि दिमळदित्त मतै्रास अिलोकूि बोलतो पाहा. 

 
सुरे्दव : अगा ये मतै्रा, मजिरी रुल्ममिी िेिी अिुगैह केला तो काय म्हिूि िर्मिला जे दसद्धकायधही 

साध्यसें िाखििू येथें योदजतें तेंदि ऐका. 
 

(श्लोक) : अिन्सय जे दशरिीसी प्रभाते । 
ज्योत््िा शशीसी अथिा कुभात्ये ॥ 
अदभन्न जे तेिीच कृष्ट्िजीसी । 
दियोग िाहीं अतएि जीसी ॥ 

 
(गद्य) : असें असता ंदिश्वरेषिन्सयाये. दििाह कायध करिें म्या ंपूिधराशी पदरमळ समर्मपफयापरी. की, 

कफपतपाशी कल्फपताथध प्रधाि शमती कल्फपफयापरी कीं. सुधासमुद्राशीं मधुरता 
िीधफयापरी. कीं िरािर दिधायक ितुराििाते. सृदष्टरििािातुयध दितरफयापरी 
िैिभीििि संिभध दिििेि द्वारा. द्वारकारमि जगिाधारा. श्री रुल्ममिीशीं योग करिें 
दद्वरुमतसें भासतें. 

 
र्दरु॰ (छां) : पदरमल जगीं कीती यािया । धपादि अंतरी िार ते तया ॥ 

सुरुदिरागं िे दसदद्धकायध हें । करिुदि इल्च््ते मत्करें आहें ॥ 
 
वचन : तरी आ्ेप्रमािे. िेिीिा दिरोप, िासुिेिास दिरोपािया आलो. 
 
सूत्रधार : येिे दरतीं मतै्रासी बोलूि हृियसरोजी, सुिेि िेिािें ध्याि क्षिभरी कदरता ं थोर िोज 

ितधलें सी. 
ध्याि क्षिभरी कदरता ंथोर िोि ितधलें सी ॥ 
जो लागला सतत भल्मतदि या लगामीं ॥ 
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ध्याता दितील््थत पुढें दिहगेंद्र गामी ॥ 
हे आठिादि सदरसा प्रभ ुआठिा जी ॥ 
येऊ समे िदित सदगुि साठंिा जी ॥ 
 

वचन : येिेरीदत भगितं दिजसखेस येिया उदु्यमत होतादि. सभ्यासं सािध कराया कारिे कंिुकी 
येतो पाहा. 

 
(र्दरु) : परजू शापू ॥ 

पिंगी भाऊदि बरी ॥ पगडी गंुडाळुिी दशरीं ॥ 
पंच्च ूधपादि िेत्र करीं ॥ कंिकुी ते लौकरी ॥ येत पाहा. 

 
व.र्द. : िीलािंरी ॥ 

्ेडूदि दिरमतीिे भेटी ॥ दित्त िपळ हेलािुदि घ्यािािे िेठीं ॥ 
दृढ भमती दिधफया भेटी ॥ दृष्टीसी िुलधभ कीं ज्यािी भेटी ॥ १ ॥ 
तो हरी डोळे भपादि । दिश्वमोहि पाहतो हषध करोदि ॥ 
सोहळे काय याहुदि हाते । हो हिीं मोहाल्ब्ध ठेलो पोहुदि ॥ २ ॥ 
इतर राज्यापाशीं असिार कंिुकी त्यास केिळ िुहीिा सुकाळ ॥ 
धन्सय मी कंिुकी एका तुफया ॥ 
धर्ममष्ट िो हेती एकूि एका ॥ 
पुण्याशी िाहींदि लेखा । िामया अन्सयथा िोहेदि हेति िेखा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कंिुकी येऊि आपली प्रदतष्ठा ििूधि सम्यासं सािधाि केफयािंतर श्रीकृष्ट्ि्िामी 

येतात पाहा. 
 

र्दरू : (हुशािी. आदिताल) 
येतो पुरुष पहा सल्व्िसािा । िेतोधामिासी दश्रयेिा दिसािा ॥ 
म्तकीं दकरीट झळाली । सरा क्तुरी रेखली कभाळीं ॥ 
दिलसे कौ्तुभ मदि िक्ष्थळीं । परि्तु ि्तुता जो परमात्मा ििमाळी ॥ १ ॥ 
सुंिरपिदि या रीती त्या कंिपासदह दधक्कारदत ॥ 
पूिािंि संिोहदि श्रीमूती । घडे संिशधिें भमतािी सिाभीष्ट पूसी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रीकृष्ट्ि्िामी येऊि सुिेिास िम्कार कपाि दिियािे बोलतो पाहा. 
 
र्दरू : (घंटारि)ं 

धन्सय झालो मी सुिेिा धरिीिेिा ॥ 
धन्सय झालो भिुसी मान्सयता साम्री सिेिा ॥ 
िेिो मी िोिदि आि दद्वजागे्रसरीसमाि । श्रीित्स येथे प्रमाि ॥ 
िशधला जाि । हे ििेरासी पािि जीिािे जीिि ॥ १ ॥ 
संिुशधिेंिी दद्वजािें संदितािंत पातकिृिं ध्िसंदत मिुजािे ॥ 
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ििंिािधिें मंदिचर कफयाि आिी ॥ सुंिर मोक्षिािे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत िासुिेिािे िामय ऐकूि सुिेि दिियपूिधक बोलतो पाहा. 
 
र्दरू : (कािी. आदिताल) 

आदजिा धन्सय दििस िासुिेिा ॥ दकती ॥ 
रादजिाक्षा िासुमुखे िेिा । कान्सतात्िन्समुखेंिु पाहता ॥ 
पुण्यराशी झाली । तान्सहेफया तृप्ती या िेत्रिकोह्यराशी ॥ १ ॥ 
दित्य श्री िां् ेल तुझा दित्ययामा । मी सत्य आलों ्िामी साधु यादि कामा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सुिेिािें िामय ऐकूि कृष्ट्ि बोलतात. 
 
र्दरू : (सुरटी. शा॰) 

जान्सहिीिें शीत तोयें । जाि जैसें प्राप्त हो या । 
तान्सहेफयासी िैिसहायें तसा झाला न्सयाय ॥ १ ॥ 
िदरद्रासी दिदध लाहे । पदर तप्ता कीं ्ाया हे । 
तारु जसें बुडिारा पाहे । तसा झाला न्सयाय ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कृष्ट्ि्िामीिे ििि ऐकूि सुिेि बोलतो पहा. 
 

र्दरू : (घंटाखं. शाप)ु 
संकफप तुझा प्रमाि । सत्य संघाििें अिुमाि ॥ 
रंकापदर रुदक जाि । िैद्यरंगीं मीिफया हे िोशािे रािा ॥ १ ॥ 
िेिीिे तुजिदर दित्त । आहे जी दिलुब्ध प्रयदित्त ॥ 
िेिािुकीिें िुरुदिमत स तोही पािला शिेटी जी प्रायदित ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रीकृष्ट्ि्िामी पर्पर संिाि कपा ्ि्थािाप्रती येता ंझाले. तििंतर कोपयुमत 

सपापदर श्वास टाकीत रुममी येतो पाहा. 
शकंरा भरि आदिताल 
आला तो चििा करीत कृष्ट्िाशी ॥ गुदि ॥ 
शीलाप्रिािासदहता रुल्ममदगरी परी धीरकामुधक दिभदूषत हरिीर 
रुल्ममिीिा सहोिर । रुममी िाम धरिारा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुममी येऊि प्रधािास पाहूि श्रीकृष्ट्िास चिदितो पाहा. 

(भरैिी. अटताळ) 
लोकातीत यािे ऐकािें िदरत्र तें काि भपाि कुड । 
एका बापािा तो हेकाड न्सहव्हे । हे काय िूषि थोडे ॥ 
शखंासुरें अदिशकंा िा ताििे शखंपािी हा मुरारी । 
शकंरात्प झाला । संकचट त्या मीि अतीि श्रीित्स भारी ॥ २ ॥ 
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भ्यासुर िािचि त्या सुरिृिें ही । ज्या समया चसधुमध्ये त्या । 
कासाब होिुदि िास िािूजते । हा सिध भगूोल धदरयेला पाठी ॥ ३ ॥ 
सकळा ंकरु क्षाम् सकळ धरा दजव्हा । 
प्रकट तळीं िेउि पादहली डुकरपापें त्यािे तुकडे कपाि 
तें सुकर भिंूष्ट्रागे्र िादहले ॥ ४ ॥ 
िदर िदर कदरता ंप्रफहािें कदरता उपद्रि परम रोषेदि दहरण्या ॥ 
िरहरी िषेा या हदरिें तयािें ॥ 
दिरले पोट दिष्ट्कारुण्यें । िाता बदल येिे पाताळीं घातला ॥ 
िाताशि जेथें घोरं माताही मादरली हातािें आपफया ॥ 
हातामदस ऐसा घोरा ॥ ६ ॥ 
मािि अदत िेिािी चििा केली ते ि साहता ॥ 
(दििभधरायाच्या दित्तािुसार प्रधाि बोलतो पाहा ॥) 

 
र्दरू : येरुकुल काबंोदि ॥ 

 
चििू िको अरचििलाक्षा । इंिीिर दिळा ॥ 
सुंिर जगिािंिि या श्री िंि सुताच्या लीला ॥ 
सुशीला िेिकी आदि िसुिेि पशुपसुते ॥ 
िेिक मि आि हें ॥ 
केिळ पूिधदि िेि घिािंिसे िधी समजो ही । िमो हे ॥ २ ॥ 
तारक समजगील अितार सम्त उतार िडि काहंीं ॥ 
तारतम्या मिीं धार दिलो सिध धार जे िीिर पाहे ॥ 
आत्मक्रोदह जी । धमध दगळोदि अधमध िाढदिता ॥ 
उत्कट सळदजव्हा । शमधि तै दिव्य जन्सम हा आिरी ॥ 
ममध हें समज िेिा सुिेिा ॥ ४ ॥ 
मच््सुकर आदि कच््पदह होता । ्िच््ंिे मुरारी ॥ 
्िच््पिापरी दिल्च््दत िाहीि हा दििय भारी अिधारी ॥ ५ ॥ 
ििरी रुल्ममिीिेिी िरी िूसरीया । आिरी व्यथध दितािा ॥ 
ििरा दतिा दिव्य ििघििीळािी । ि िितसे मी िाि ं। हा भाि ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रधािािे िामय ऐकूि पुन्सहा रुममी श्रीकृष्ट्िािी चििा कदरतो पहा. 
 

र्दरु : (अठािा. अटताल) 
 
िेिकी तिय दििा अरे कैसा िेिकी हा सदििा ॥ 
पायीं िालतेदि । गायास िादरतें ॥ 
कायील सोडुदि धोरी ॥ 
ऐक आिखी साई िचह िूध खाईल का ंकरुदि िोरी ॥ १ ॥ 
िाईट बोलि ं। आईिे सोसूिी सादहल का ंपाद्य भारी ॥ 
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ठायीं ठायीं लंपंडायीं खेळल का ंहै (इतके) दहत्के दििारीं ॥ 
बदटकं भोजेंद्रािी िकाळ (िलौल) कुब्जाही ॥ 
शतबिी भोदगली पाहें । कटकट तै्रलोमय िट िषे यासम ॥ 
बटिाल कोि तो आहे ॥ ३ ॥ 
आटदिलो िधू ती घाट प्रजादंतल िाटुदि येदिआ ॥ हा हें ॥ 
िादटि ेऐशादि खाट सामादडदर । िाट तसें िोज पाहे ॥ ४ ॥ 
घरुट घािी आगा धरुदि आफया ज्याच्या ॥ 
झरदत जिा रागाि े॥ परम अिािार परदह िेितीिें ॥ 
हरहराशाच्यािें िा ॥ प्र ॥ 
असदशलु पािाियास ्िामपेक्षा घोर म्हिूि तु्या मते भ्रम िार ॥ 
आहे परंतु त्या उभयतामध्ये महािंत घर आहे ॥ 
 

व. : बरे प्रधािा तुजसी बोलूि काय प्रयोजि? दिश्वमोदहली दिपरीत भाििा माझी. आिडती 
आहे की. दतला रुल्ममिीजिळ पाठििू काळ्या गोिळािे ठायीं उरुदि उपजदितो पाहा. 

 
सूत्रधार : येिें रीदत बोलूि रुल्मम प्रधािासदहत दिघता झाला. तििंतर कथा दिषयी िारुमती 

अिन्सयभाििा या िोघी जिी सख्याशंी रुल्ममिीिेिी येते पाहा. 
 

र्दरु : (गोदळपतुं ॥) 
 
रुल्ममिीिेिी अशी येते पाहा ॥ रुममििन् सज्जशी 
रुल्ममिीिेिी दिव्य रुपिती सखीशी ॥ मूिराखडीशी ॥ 
पाठीं कुळेििेी ॥ मुदित मुचखिरी ॥ िािादिध तेिी ॥ 
उिदधकन्सयािे काय गुिश्रेिी ॥ उतरली भलूोकीं सुखािी केिीं ॥ १ ॥ 
सुंिरपि िृद्धी व्हािया मोठी ॥ 
कंिपध जन्सम इल्च्् जीच्या पोटी ॥ 
इंिुमुखी सिधलािण्यािी पेटी ॥ 
अशी मंिमंि गजघाटी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिी िेिी आफयािंतर दतशीं िारुमती सखी बोलते पाहा. 

 
र्दरु : (आिंि भरैिी. आदिताल) 

 
सोमाहुदिही िार िागंलें  कादमिी तुझें । 
कोमाइते का ंमुली आंग तें ॥ 
व्योम चितेिे कोमलागंी ॥ िरी । 
कोसळतेसें हे मज गमतापे की सकलें  ॥ १ ॥ 
आगाइ िििाल्ब्जहूि । लागो पाटपे दिदघत का ंदिश्वास ऊि ॥ 
सागें सिधहीं झगटली दिज मिीं ॥ झचि बहु चिता तगबग 
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ियिीं ॥ तूझी पाहूि ॥ २ ॥ 
िगेदळमदश्श सिा दिमािस िुःखे िगेित्तरता ंििािीं ॥ 
आिंिसौधीं िदे्यिीि दिििे पूते करी ॥ 
हे घडी चितारेघ पुसािी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िारुमती सखीिें दििादरतािं रुल्ममिी प्रत्यत्तर िेते पाहा. 

 
वा. : सखे, स्रीजन्सम मोठा िटकळ. मिाजोगा िल्लभ दमळाला तरींि खरें. िाहीतरी काहंी 

समाधाि िाटत िाहीं. 
 

सूत्रधार : येिेरीदत िेिीिे ििि ऐकूि िारुमती बोलते पाहा. 
 

श्लोक : स्रीरत्ि तंू रुल्ममिी दिियेंसी ॥ सुििध तो कृष्ट्िदिधी ियेसी ॥ 
िोघा ंसदह योग घडा (डो) ्िभासा ॥ सखे ्ितः दसद्ध अिन्सय भाि े॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िारुमतीिें ििि ऐकूि रुल्ममिी बोलते पाहा. 
 
श्लोक : जो ्िाज्या्िािंि समुिदश करलिासें पूिीता ॥ ब्रम्ही द्रौिः ॥ 
 
र्दरु : सौख्यदिभिा िाली ििे हे त्रयीं ॥ आदि श्रीगुि मंुदिराजं पतसे ॥ 

शिेो जयादत चधरोदि शाकौ? ॥ सखे खरकंधरा रुिा ॥ ज्यातेंदि जगसुंिरा ॥ 
 

र्दरु : (राग सािरेी. अटताल) 
 
अप्राप्य कृष्ट्ि खला असा मला ॥ साक्षीभतू हीि मोक्ष पिापरी ॥ 
दभक्षुकासी कोदटलक्ष धिापरी । राक्षसािी िया िादक्षव्याि ेपरी ॥ 
अदक्षशनू्सया ि्तू िीक्षिािे परी ॥ १ ॥ 
तिु मी भाििा तत्त्ि्ािापादरदग ॥ 
अिुपम िीत िरा अश्वमेघािरी ॥ 
अियपथ राि लपा अिल राज्यापरी ॥ 
दििय दिहीिासी दिमल यशापरी ॥ २ ॥ 
तमस प्रकृदतदश रामभमती परी ॥ 
कादमिी रदहतासी कामसुखापरी ॥ 
िामपंदथया्िगन् साम्राज्यािे परी ॥ 
िामलोििे घिश्याम मिोहरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिीिेिीिे ििि ऐकूि िारुमदत बोलते. 
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वचन : सखे श्रीकृष्ट्ि आत्माराम पूिध काम येथें संिेह िाहीं. ऐसाहीं अिन्सयभमतीिें लभ्य होतो. 
परंतु दिपरीत भाििेिा मात्र सहिास कामा िये. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िारुमदत रुल्ममिीिेिी संिाि कदरता,ं दिकफप रुल्ममिी पाठदिले ते दिपरीत 

भाििा येते पाहा. 
 
र्दरू : (सौराष्ट्र. आदिताल) 

कपटािी मूती सुंिरी ॥ कदििी सोिरी ॥ 
दिपरीत भाि िािु ॥ दिकटेंदि बोलत आली गजरीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दिपरीत भाििा आली ते पाहूि श्री रुल्ममिी िारुमतीशीं बोलते पाहा. 
 
र्दरू : (सुरटी. आदिताल) 

किि कुदटल रमिी येते पाहा ॥ ताकदरये अमिीं ॥ 
भ्यासूर लक्षिें या समचय मा्या ॥ 
आसुर प्रकृदतिें घासतसे दिज ॥ १ ॥ 
शमलतरु शतकािें बीजशी ॥ 
तमपादपिी हे तडकली बीजसी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिीिें िामय ऐकूि िारुमती उत्तर िेते पाहा. 
 
र्दरू : (मोहि) 

आये िेिसी दिपरीत भाििा ॥ काय ॥ 
िेिसी पुससी अिो जिा ॥ १ ॥ 
ज्येष्ट्ठ्या रुल्ममया बंधुिी ॥ हे ॥ 
इष्ट सखी गुिाचसधूिी ॥ २ ॥ 
िैद्यदहतीं रती ्िैदरिी ॥ 
भि िैद्यिासुिेि िैदरिी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिीिेिी िारुमती संिाि करीत असता,ं दिपरीतभाििा रुल्ममिीदिकट 

येििू दिकटिामय बोलते पाहा. िरिािुग लोक. 
 
र्दरू : (केिार गौळा. आदिताल) 

भीमकी धन्सया अदत ॥ हे दत तंू श्रमती पुण्यि ती ॥ 
जोडंू पाहतों िेदिपतीिर ॥ जोदड ज्याचस िसे ॥ जगतीिर ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें दिपरीतभाििेिे कठोर िामय ऐकूि रुल्ममिी काि झाकूंि, अिन्सयभाििेिे दिलोकि 

कदरता ंते दिपरीत भाििेला उत्तर िेते पाहा. 
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श्लोक : िको भ्रातंिािी ििंू कू्रर िािी ॥ 
अिो िक्रपािी दििा अन्सयपािी ॥ 
धरीिा दििभात्मजा पुण्यगभा । 
पुरे व्यथध अभाटं हा योयवय अभा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अिन्सयभाििेिे ििि ऐकूि दिपरीतभाििा रुल्ममिीशीि पाहूि बोलते पाहा. 

 
र्दरू : (असािरेी. आदिताल) 

 
कादमिी का ंरुिला पशुपाळा ॥ िरपदत मंडळीं ॥ 
परम िदरष्ठ तो िजुधदिया ंदशशुपळा ॥ १ ॥ 
िागंदरयािा भाऊ ॥ सागं जीिा पती ॥ 
सागं त्या तुझे कपाळें ॥ २ ॥ 
मातुदिया ंजेिें मातुळ तो मादरला 
घातक तो अकृपाळे ॥ ३ ॥ 
कुल्त्सत दभदल्लिीिें उल्च््ष्ट खािारा ॥ 
तुच्् कलीिा द्वारपाळ ॥ ४ ॥ 
जदर गमे अंतचर तो िेदिपती ॥ िरी ॥ 
भलताि िृपाळ ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दिपरीत भाििेिे ििि ऐकूि अिन्सय भाििा दतला दधक्कापाि श्रीकृष्ट्िािा मदहमा 

सागंते पाहा. 
 

र्दरु : (व्यागडा. आदिताल) 
 
अिो िोल शब्ि बोलतेदि व्यथध काहंीं ॥ 
कैसा िासुिेि िेि िेि िोहे बाई ॥ १ ॥ 
जेि । बाळंदतया दतला बाळें िरिािें ॥ केला ॥ 
िूरिूरे गाडा गाडरिधािे ॥ २ ॥ 
कपंा ॥ यातिा पूतिा येता ंरक्षसीिे ्ति िोखूिी 
शोदकली िेखीिा सुिी शीि ॥ ३ ॥ 
जोग लीला लोि िा कपािी िोििा कपािी कादलया हे ॥ 
केलं । ताडंिपाडंि दप्रये माथा ंपाही ॥ ४ ॥ 
कदरता ंगोकुळें व्याकुळें शक्रधारा लोटीं ॥ 
धदरफया गोिधधिें िीट बोटीं ॥ ५ ॥ 
गुरु ॥ िंिििंिािंिि मृत ते ही ॥ 
केफयें ॥ जीितं श्रीमतें पुन्सहा लिलाहीं ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अिन्सय भाििामुखें भगिन्समदहमा ऐकूि रुल्ममिी बोलते पहा. 
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र्दरू : (कािडा. अटताल) 

 
िेिकी िंिि िरील तरीि तो ॥ मदहले दिली असती ॥ 
मदहिर अदभिि ॥ मदहमतीथध ॥ अिगादहली जदर पुरती ॥ १ ॥ 
्िदहत साथधक मये ॥ िटोिा असेल जरी ॥ 
महेश्वर पूदजला ॥ 
िा हस िुष्टभािें सकळ जगत्रयीं िाहींि जदर योजला मजला ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक) : जली या या जरी िदर ि मुरारी मातें ॥ 

मी िातळे तदरदह िुजा पुरुषाधमातें ॥ 
जे दित्य मूढ दिरती भि शोकोिी ॥ 
माझी कशी पुरबू सकती दसिािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत बोलूि पुन्सहा िारुमतीशी बोलते पाहा. 

 
श्लोक : करीि अदतसाहसें पुिरदप हें साजिी ॥ 

धरीि कदठि व्रतें अकृतपूिध कोण्ही जिी ॥ 
िरीि शतजन्समहीं डक दत्रलोकें  सखा श्रीहरी ॥ 
तरीि दिजिाम हें समज रुल्ममिी सुंिरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत िेिीिा दिधार ऐकूि हें ितधमाि दशशुपालास सागंाि े (म्हिूि दिपरीतभाििा 

दिघतािं पडद्यात एकि कोलाहल झाला तें पदरसूि िेिी िारुमतीसीं बोलते पाहा). 
 

(र्दरू) : अिो िारुमती दिपरीतभाििे ॥ आम्ही अव्हेदरफया कदरता ं॥ 
बहुतेदस िमघोषिंिि माझें प्रलोभि करायािा येतो ॥ तरी ॥ 
हंम्बास (आम्हास) यथें राहािें युमत िव्हे ॥ 
कासा ॥ बागातं गुतध (गुप्त) बसूि सिध समािार ऐकािा ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत सखीशी बोलूि रुल्ममिीिेिी शृगंारोद्यािात दिघाफयािंतर सकळु भपूालासंदहत 
दशशुपाल येतो पाहा. 

 
र्दरू : केिार गौदरला आदिताल 

 
आला तो दशशुपाळा ॥ दििा रुल्ममिीिरी ॥ 
जाल मोहपूति ॥ पाळा सभोित ॥ 
तमीं रत ितसे भदूम हा लािा भषूि िागंला ॥ 
मालि मागध मत््य कुरु पािंाल काश्मीर िेशादधपती ॥ 
ताल झंग अलंग िगं कचलग िैशींल दिशाल अमती ॥ २ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

साफय ि कोसल कंुतल आदि ते पाळ बळािे चसधु अदत िोळ 
पाडं् तंुडर प्रिंड जे घोषत यो दिदिळू करािंीं कुिती ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत दशशुपाळ येऊि जरासंघाती िरादधपाला अिलोकूि बोलतो. 
 

र्दरू : (िंडसू) 
 
आपदुलया बळें  रुल्ममिी िपाि िृपती हे आलों येथें मी िपा ॥ 
कपदट गोप हा दिट्टघिीं उपतसे पाहा ग्रिी 

 
सूत्रधार : येिे रीदत (िैर) िैद्यािे ििि ऐकूि असत्य संघ जरासंघ प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 

दिरदत ज्या तों ििातंरी ॥ 
दशरकला ि जों तेथ केसरी ॥ 
िासंत्या पदर यािि ्ियें ॥ 
झरती आमुच्या िशधिान्सियें ॥ 

 
वचन : म्या ं हीं िारमुखें हा समािार ऐदकला कीं सिध राजमंडळीच्या िपध खंडूि राक्षसदिधीिें 

कफयाि रुल्ममिीस न्सयाि ेमुगी पाठीलाग कपाि आफयािे त्या सकळ िेिादिकािंी ठोकूि 
िाटे लािािें. 

 
सूत्रधार : येिे रीदत मागधािे िामय ऐकूि, िक्रिंत प्रमुख मुखंड राजे िक्रोत्तरें बोलतात पाहा. 

 
(श्लोक) : दगळील दतदमरािली जदर सरोजबधूंसही ॥ 

िळील दिजधीबळें  आदि गुपास मूढ ्ियें ॥ 
पडील धरिी जरी मशक पक्षघाते दगरी ॥ 
घडेल तदर तो आम्हा ंअजय याििािें करी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलूि िक्रिंत दमशास ताि िेऊि अभाटकदरता ंदशशुपाळ बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक) : जसा पि िशाििें कृत रघुत्तमािे जयीं ॥ 

पराभि उपरा ंतुम्ही तशीि घातली पैजही ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती दशशुपाल बोलतािं सिध राजे दिरामूि टकमका ं येकमेकािें सा अन्सयोन्सय सिंाि 
ऐकूि रुल्ममिीिेिी संतोषाच्यािे एकातंी िारुमतीस पाहूि बोलते पाहा. 

 
(श्लोक) : पुढील सखी होदयक प्रकटतें असेंदि असें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिी िारुमती पर्परासं बोलत असता ं दशशुपाळादिक भपूाळ अग्र कायािे 

ठायीं सािधाि असािें म्हिििू दिघाफयािंतर कौतुक अिलोकूि सकळ राजािंा िीट 
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मािूि, कालके्षपाथंध शृगंारििदिहार कदरता ं िेतें. अदभतुदरती िेखूि सख्यापं्रदत सागंते 
पाहा. 

 
र्दरु : (काबंोदि. अटताल) 

ििलािे िि बाई ॥ अिलोचक दिठीं ॥ काहंी ॥ भदुि यादश सरी िाही ॥ भिुिादश्लष तारु 
भिुिातीत हे पाही ॥ दििसती यया ठायीं ॥ दिगिंू मी दकती कायीं । िाघ आदि त्या गायीं ॥ 
िागती दमळूि गायीं ॥ िागादिया िोचह ॥ सादंिजे बेडूकाहंीं ॥ िागदशशु लिलाहीं ॥ मागती 
्ति चसह लाही ॥ लागतें माजंरापायी ॥ दिगुती अुंिीर पाहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती रुल्ममिीिेिीिे ििािा अदतशय िर्मिता ं ऐकूि िारुमतीही िििमत्कार सागंते 

पाहा. 
 

(श्लोक) : दजलाकातंा कातंा किदळती भजुीं गाढ शतशा ॥ 
लतािृक्षालक्षािक्षी दलघरफया केिळ तशा । 
मिोहारी हारी िरतरतापा दि दमरिते ॥ 
असंख्यात हा ह्यातकी ल्व्िज कदरदतही गंुजरिते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारुमती बोलताि लतािृक्षादिकािें अन्सयोन्सय मेळत पाहूि श्रीकृष्ट्ििेिािे ठायीं 

रत दिरह परिश होउि सखीिी प्राथधिा कदरते पाहा. 
 

(श्लोक) : कठोर किधशी पाहा महा की ॥ 
हो कूदजतो कोदकलिृिं हाकीं ॥ 
दि्सीम कामज्िर ताप द्याया ॥ 
सागें सखे शीतल भेषाजा या ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती रुल्ममिीिे िामय ऐकूि शीतलोपिार करायाकारिें िारुमती उदु्यमत होताि 

रुल्ममिीिेिी बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (पुन्नागिराळी अटताल) 
सजिा िि िको दिजिािार हरीं दिज सखी आदिती ॥ १ ॥ 

 
(र्दरु) : करिें कदर मजला मीिलीस कपंा काय या पापाला ॥ १ ॥ 

हदरिीि सुमिसा सरही अव्हेदरता ंसरीतेिी पदरिरी ॥ 
िरीं म्हिुदि बोलसी ॥ २ ॥ सशीर ि लाचि िािीं ॥ 
दशदशरा शुमुखे िढता ंउशीराच्या प्रसंगे िसता ंहा माडंसी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारुमतीिे केला उपिार सिधही अपिार मािूि दिरहििेिा ि साहता ं

पाििल्लभास पािारायाकारिें रुल्ममिीिेिी तातंड करीते पाहा. 
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र्दरु : (आदिताल) 
उदशर कदरशी कायी तंू आता दशदशराशुमुखी बाई ॥ 
अशरीर मिदसजा आ िीहा आ ॥ पि ्िदशरी ती चिदितो आद्रध दहमग्रहीं । दिर हा 
िारुि कैसा दििरलास हा ले ि लहरी दिि घदडभरी ॥ मज रहाििेा ॥ कदरता ं
दििििी कलभगादमिी तूझें हदर हरी मािसे अझुचि द्रििेा ॥ १ ॥ हा िु्सह मा्ये हा 
हा हे ॥ पाहंू िीिा तदिशी दकती तदर सजा मिी ॥ िाळक हृियािा िारुलोिि तया 
िालता तदर आदि साजिी बधुदि दििदि तंू ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती रुल्ममिीिे िामय ऐकूि िारुमती समाधाि कदरते पाहा. 

 
र्दरु : (कफयािी. अटताल) 

िेदखदस ियिेिकीसुत िेदिरुल्ममिी ॥ िेदखसी ियि हृिे उदे्दश दििादसतो िेखिी 
बुदद्धच्या िेदखलें  रमिी ॥ 
भाि तुझादि सािळ्या िेिा िािी पुढें ती । यािरी 
दिरहािे िाि पुसूदि टाकी पािले संपिा ते िळ्डती ॥ १ ॥ 
भोदगशी पूकोि भोग दतयाशी योि शादलिी ॥ 
योग हेया कपादि सा तशी तुजलागूदि दिदित हें गुि साजिी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारुमतीिे िामय ऐकूि िेिी संतोषािे ििदिहार करीत असता.ं पूिधकाम हीं 

कृष्ट्िकामुधकािे लक्षिसूििीत येतो पाहा. 
 

र्दरु : (आिंि भरैिी. अअटताल) 
येतसे पाहा श्रीकृष्ट्ििेि । िाता दिज सुख िाता ॥ 
भमतजिपूत केिळ िीतरागही जे तरी जिरीत िादिता ॥ १ ॥ 
धरःदि रुल्ममिीध्यािे ॥ मािस्मरीं ्मरिािंि दििाि । 
दिरह दखन्न सजि ॥ दिपलुधैयध दठकाि । कदरत िाम्मरि दतिें ॥ 
सरदसजायत सरसलोिि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीकृष्ट्ििेि येऊि िीघधश्वास ठादकता ंआपफया ठायीं बोलतो पाहा. 

 
वचन : आहे सुिेि ल्व्िजािे रुल्ममिीच्या पापगुिादतशय अिन्सय भाििा ही माझे ठायीं. आहे म्हिूि 

सादंगतफया दििसापासूि दित्त केिळ तिाकार होऊि गेलें . पूिी जें जें दिषय अिुकूल होते 
तेि त्या कादमिी दिरहिशमेध्ये प्रदतकूल िाटताहेत. हे ििीि पाहा. 

 
र्दरु : (इन्सिुघंटारि.ं आदिताल) 

 
लोकीं कौतुक अिलोकी ॥ एक ि्तुिे शखेी समयभेिें हे तें चक दप्रया दप्रया ॥ १ ॥ शीत 
हे ता ंभलयिात िाटतो सदृश जातििे िल्लभातीत दप्रया दप्रया ॥ २ ॥ 
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हा दिश्वतापहदर तादितो िंद्र आता ंती िीिे तरुिादित्य ते दप्रया दप्रया ॥ ३ ॥ या समयीं 
केिळ दिजसखा दििूषकही कोठे गंुतला ते कळत िाहीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती श्रीकृष्ट्ि बोलत असता दििूषक येतो. 

 
र्दरु : (व्यागडा, आदिताल) 

 
कौशल ज्या दशर दशकोदित मादज दित्त तोषक येतो दििूषक तो पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती दििूषक येऊि रुल्ममिी दिरहातुर श्रीकृष्ट्िास पाहूि संतोष व्हाया करिें दििोि 

कदरतो पाहा. 
 

श्लोक : दशकादरच्या व्याजें सकळिळसन्नाह करुिी ॥ 
बदहःभागी सेिा दठिुदि ििमध्यान्सत दरहुदि ॥ 
रह्यीं िैिभी सह करुदि सल्लापदह कसा ॥ 
आहेशी आ्ािें पदर ठक िसे तूजसरीसा ॥ 

ऐसे अंतरंग ितधमाि भासत असता ंका ंदिव्हळासारखा दिसतोस काय दिदमत्त सागंा. 
 

सूत्रधार : येिे दरतीं दििूषकािें ििि ऐकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो. 
 
वचन : मला पदहफयापासूि कामव्यसि िाहींि अंगज तापािा उपद्रि सध्या आहे ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीकृष्ट्ि संदियवध उत्तर िेता ंदििूषक पदरहास कदरतो पाहा. 

 
र्दरु : (यमुिा कफयािी. आदिताल) 

 
कान्सहा तोदि तंू िव्हेसी काय सागं सािळा ॥ 
रािीस हुडकीत िडे िा िादििा हुडक जो कीं ॥ 
रािी तपालागी भेटंू ॥ रामपापें धािंला ॥ १ ॥ 
रासरोक गोटकादश रासक्रीडा खेळला जो ॥ 
िासभािही त्या ज्यास गोड भािला ॥ २ ॥ 
िंद्राििा करुदि भाया पंधरा दिसें रात्रीं जेि 
िंद्रािळी भागली गुि सादं्रिमे केिळ ॥ ३ ॥ 
क्षीराल्ब्ध कन्सयका पे्रमे उरािरी िाहुिी । 
जो दिरामय म्हिूि दिषया दिराळा मी सािंळा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषकािें ममोंध्िाटि कदरता ंश्रीकृष्ट्ि हा्यमुखे येऊि बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (सुरटी मफहारी. शापुताल) 
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रमिी िेदखली रमिीय ते कमलायताक्षी ॥ 
दकमदप बोलििेा ्िमुखे लािण्य हें मज लेशही दित्त 
भ्रामते अदश जे ते । िदलत भायवय जिू ंजिािें कीं लदलत 
शृगंारािी पेटी ॥ ललिमंडळीं मादलके ते जें ॥ 
मेरु मजिाधारीं झळकली तारकधाटी ॥ 
त्या जिु ंिंद्ररेखािी मोठी ॥ कलिौत िीप्तीिी पाटी ॥ 
िेिों ॥ आलकीं मज िेऊं भेटी ॥ सुख कोटी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीकृष्ट्िािे िामय ऐकूि दििूषक बोलतो पाहा. 

 
श्लोक : ्िप्िातं िेिू ििमेघिीळा ॥ त्िा ं िेदखली रुल्ममदि िारुशीला । कीं ध्यास तीिादि मदि 

म्हिूिी ॥ बाहेरही भासली िसोिी ॥ अंबाल योिा तदर दिव्य दित्रा ॥ कातंाकृती पाहुदिया ं
दिदित्रा ॥ िेिूिी तत्यत्ि दिजातरंगी ॥ भ्रमा ंबुध्यािेक बुडसी तरंगी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषक ते गोष्टीही उडििू िेतािं कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
(वचन)  अरे दििूषका माझे ्िपापी असत्यािा डाग िाही म्हिूि कळला असता ंपुन्सहा अिृतिाि. 

का ्थादपतोस. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत कृष्ट्िािे ििि ऐकूि दििूषक बोलतो पाहा. 
 
वचन : ्िामी अिृप्रशसेंस आपिि मूळ. हें मला या अिुग्रहेंदि पूिध कळलें . त्यासाठीि सदि्तर 

ितधमाि दििादरतो. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत दििूषकािे ििि ऐकूि श्रीकृष्ट्ि प्रत्युत्तर बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  असत्य मा्या िलगे ि भाषीं । दसिोदि हे प्राि चकमथध खाशी ॥ 
 
णव. : सिाकृता आश्रय तंूिी िेिा ॥ जािचूि (मी) बोलतसे सििेा ॥ 
 
वचन : पूिोत्तर सागंती सागंशील तरी । त्िा रुल्ममिी िेदखली ते सत्य िाटेल. 
 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषक िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  दठऊिी सोिािि ििबाह्यिेशीं ॥ 

मी पािलों अव्ियपा प्रिेशीं ॥ 
ि िेखूदि ते प्रकृदत्िभािें ॥ 
तैं मोहिू ंतदगुि सुप्रभािें ॥ 
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याप्रमािे मी रुल्ममिीिशधिाथध उत्कंदठत असता.ं 
 

श्लोक : मिोरथ धिोिया सुिििार कीं काहळी ॥ 
मिोज जय िंुिुभी अिदिि की दखली जाहली ॥ 
संिेश सम अिादरता श्रुदतयुगींत सा िागंला ॥ 
झुळंझादळतिू पुर्िि सख्या पडू लागला ॥ 

 
वचन : याप्रकारे िूपूरािंा मंजुळ ्िर ऐकूि त्याच्या सुमाथपाि म्या ं दिलोदकता ं तो पूिोमत 

लािण्यशादलिी दिव्यस्री पाहूि मिात उत्पे्रक्षा केली ती सागंतो ऐका. 
 

र्दरू : (सुरटी) 
अमरराजिधूि बोलूिी हे दिदमषमात्र आहे ती िा ॥ 
दत्रिेत्री दिमल कादलका भादिजे तरी हे मला ॥ 
सडािी ििािि ेिागािी पुत्री ज्या ॥ 
अदमतश्वाि ि पदड कीं गमील्मतधकीं ही युल्मतिे सूत्रीं आली ॥ 
कमळािी कफयािधात्री ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  ब्रह्मािंि अलभ्य केिळ जरी ब्रह्मादिका ंदिजधरा ॥ 

मी तेथें पदर दित्य पोहत असे हें जािसी तंू बरा ॥ 
िेिी िशधि जन्सय उत्कट सुखा जें जें शताशंोपदर ॥ 
तो काहंी िा तुकेदि दिदित मिीं हे सूिली गा ंपरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत कृष्ट्िािे िामय ऐकूि दििूषकािे तु्यासादरखा तत्ि् कोिी िाही म्हिूि पुन्सहा 

बोलतो. 
 
छांर्द : सुितीते तुझें सागं गोडशी ॥ 

बिदल काय गा गोष्टी थोदडशी ॥ 
ि धदरते मजचश दभन्न भाििा ॥ 
अधर मी कोठें हालिीि िा ॥ 
येिे रीदत दििूषकािे ििि ऐकूि कृष्ट्ि बोलतो. 

 
वचन : सख्या ठेिीिा आफयािंतर दिजमिोभाि सूिक प्रकार रदिला तोदि ऐका. 

 
(श्लोक)  न्सयाहादळलें  मातें कपंा चक दप्रयेिें ॥ 

न्सयाहाळ काहंी भदरता ंदतयेिें ॥ 
ि हालािलूा मििज्िरािा ॥ 
िहाळ झाला सुख दिभधरािा ॥ 
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वचन : या तीन्सही प्रकारें अलक्ष्या संलोमला कटाक्षिीक्षि सलक्ष पाप्या मधूरिामय प्रििें मा्या 
श्रििासही कृताथधथा आ ि ेम्हिूि िेिीिे उदु्यमत होताि एक अंतःपुरािार िूदतकेिें कािी 
काही रह्य सागंतािं सख्यासी तेथूि दिघाली. 

 
(श्लोक)  तिा प्रभदृत जाहलें  िपळदित्त माझें दपसें ॥ 

तिात्मकदि दिश्व हे िकळलों दिलोकीं तसे ॥ 
सिादशि पे जलती िादि हे जीभली ॥ 
सिादशि किा ती शकरी िीरसंगदत जे भली ॥ 

 
शाहन : ध्याि तीिे मािसीं या जाि लागते ॥ 

आदिक दिषयािरील भाि सकळ हरपते ॥ 
ल्व्िजराज चिित मुखी जगती अदिखी ॥ 
दिज भतूी दिलंघि मिदसजासायकसम ियि कीं ॥ १ ॥ 

 
वचन : दििूषका त्या िेिी सदन्नधी जाऊि माझे ठायीं दतिें मि लयवि होऊि ज्या लयविकायाशी 

दबरास िढेल तेंदि कराि ेिहींि दप्रयभषूिा. येिे रीदत कृष्ट्िििि ऐकूि दििूषक बोलतो. 
 

(श्लोक)  मायािा गुिलेशही तुज िसे मायादप या सिधथा ॥ 
तुजपासी काहंी दक्रयेिी कथा ॥ 
आंगे सिध करुदिहीं म्हि ऐशी सागें अकता असें ॥ 
पुण्यपूज्योहीिेि िीि ि असा अन्सयाय कोठें असे ॥ 

 
वचन : ऐशा तु्या मध्यािृत्ती करििेा. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत दििूषक दििोि करतािं श्रीकृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
वचन : याप्रकारे, तििुसार योयवया मी संदिधािाथध पाठदितो. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत दििूषकासी बोलूि श्रीकृष्ट्ि दिजदििासाय आफया प्रसन्नता येते पाहा. 
 

र्दरू : (शकंर. आदिताल) 
 
साधि कदरदत दज साजी महाथोर साधुजि सिधिा सत्य पाहा ॥ 
माधि प्रसन्नता ते मािि ॥ आली ॥ 
सादथ िेिी िेहयोग साधंूि हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत प्रसन्नता येऊि बोलते पाहा :— 

श्रीकृष्ट्ि आ्ा ि केली जे, अिो प्रसन्नता, ते तुझी जििी जे अिन्सयभाििा तीिें रुल्ममिीिा 
माझे ठायीं दृढ दप्रयभाि आहे म्हिूि सादंगतले. तरी, त्िा ं तीपासी जाऊि, मा्या हे 
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्िेहादतशया िेिीिर आहे म्हिूि या प्रकारें सागंििू अन्सयोन्सया एकात्मता हेतु तेथेंि राहूि 
्ियंिर कायधदसद्धीकरािी. तरी त्याप्रमािेि िेिीदिकटीं जाऊि उभयतािें सामथयध 
सादधत्ये. हे रुल्ममिी िेिीही िारुमतीशी एकातंीं. बसली आहे कीं, मीही तेथेंि जाऊि 
रह्य ितधमाि दिििेीि. 

 
सूत्रधार : येिे रीदत प्रसन्नता बोलत असता रल्ममिीिेिी येते. 

(भजुािंती) 
आली राजकन्सया रुल्ममिी ििमालींसी ते अिन्सया ॥ 
आली राजकन्सया हदरकें  िैिभी मान्सया ॥ 
मििमिोहर मधुकुळधीप हृियीं आठसी तिुदिर ्िपापा ॥ 
मदिराक्षी ि सहता ं॥ 
मिदसजतापा दिधुमुखी दिरही तीं िळते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत रुल्ममिीिेिी आफयािंतर तशी िारुमती बोलते. 
 
वचन : िेदि, या सुखािे समयीं िृथा चिता का ंिाहतेस ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत रुल्ममिी— 

 
र्दरू : (यरुकुल काबंोदि. अटताल) 

 
लाहीि मी सुख सदखये तेव्हा लादहि सुख तेंव्हा ॥ 
सहकारी हो िु्सह कामािा ॥ सहकार ि पुले ॥ 
जेव्हा ंतुदहिाकरासही बहुत केतुिी कुहुदृढ किदळलदह ते जेव्हा ॥ १ ॥ 
कंजिळाक्षी खंज कडेल प्रभजंि मलय जें पादहल जेव्हा ं॥ 
कंुजरगमिे कंुजििािा पुंजदह लोपला अिघा जेव्हा ॥ २ ॥ 
पंिमसे दपक पंिमरागा ि सोदडती केव्हा ॥ 
िंिरीकही िंिलियिें िा चकदित गंुजती साजि जेव्हा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत रुल्ममिीिे िामय ऐकूि िारुमती बोलते. 
 
चारुमती : िेिी हे तु्या अिन्सयभाििेिी कन्सया प्रसन्नता आली आहे येिा अिलंब ि झादलया घदडिा 

दिलंब ि लगता भगितंािी प्राप्ती होयील तरी िशधिािा लाभ िेऊि सकृताथध कराि े
 
सूत्रधार : येिे रीदत िारुमतीिे िामय ऐकूि प्रसन्नतेसी गाढाचलगि िेऊि रुल्ममिी बोलते पाहा. 
 
श्लोक : हे तादंत योि तु्या िीयोतपािा तो ताल पैं तूटला ॥ 

हा ताप ्मर जात िु्सह महा अता सये सूटला ॥ 
ली िडु धिा दतरघडली िाताहत मा सखीता अदब ॥ 
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आला मुकंुिदिधी तो िाता सुखािा सखी ॥ 
 

सूत्रधार : रुल्ममिीिे िामय ऐकूि प्रसन्नता ्िप्रशसंा कदरते. 
 

श्लोक : आहे व्यापक तो हदर प्रदतघटीं बाहेदर अभ्यतंदर ॥ 
पाहे त्या्ति िुःख िािें सुखदह पाहेि कोिातरी ॥ 
राहे मोक्षिमात्र जज्जि तो लाहेत घोरापरा ॥ 
पोहें बुधींतही मृषा ि हेंदि राहे कडा ॥ 

 
वचन : िेिी, मी इतके बोलत असताहंी तंू केिळ परििा आहेंस, यासी दिदमत्त काय.? 
 
सूत्रधार : रुल्ममिी ॥ 

 
र्दरु : (अदहरी) 

पादहलीया पासोिी प्राि िाहे िेहीं बुदद्धिी गेली कफपिा हे । 
िािडी बैसली अिदघया दिषया ं। सुिे िुसरा भाि े॥ 
केिळ तन्समय होऊदि ठेफयें ि िििे तो ििलािो अिो ॥ 
दिश्वपाप ऐसे िा िाम साि यािें ॥ संशया काहंी ठािो ॥ 
दिश्व सिध भासे तिुप ज्या्ति ॥ दि्मय ग मजला हे आहे ॥ २ ॥ 
कौसल यािे काय मी सागं ूअ्करदिदह येकात्मक भािो ॥ 
दिसर मचि त्या दिरहें सळी जीिा घे ्िसुखािादह लाहे आहे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत या्ति स झाले रुल्ममिी प्रसन्नता िोघी संिािता अंदबकापूजिाथध िेिीस 

बोलािा कारिे िूदतका येते. 
 
(र्दरु) : ते समयीं आपडदत जे्ज ॥ िेिीस मोठी । केिळ सत्िमयो ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िूदतका येऊि िेिीस िम्कार कपाि बोलते पाहा. 
 
वचन : अिो िेिी मुहुतध समय समीप ठरला आहे. तेरी अंदबका पूजिाथध शीघ्र िलाि.े 
 
सूत्रधार : येिे रीदत सखीिे ििि ऐकूि प्रसन्नतेस पुढें कपाि िारुमतीिा ह्त धपाि िेितासगौस 

येते पाहा. 
 

र्दरु : (राग अदहरी. आदि) 
 
अंबुजाक्षी येते पाहा ॥ अंदबका िशधिा ॥ अंबरमध्या सौििा । 
अंबराकंुिदिििशा ॥ दशसिुलिदं्रमदशरसीं दमरिमध्येरजलाक भागं दटळा जदडत 
भला ॥ लजदिजाक्षी कजळ सूदियेलें  ॥ दतलकें  कंुकुमािा ललाटी शोभला ॥ 
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कलहंससादरखी ॥ हळुहळू ॥ पुरदसज कलशभरे करुिी ॥ अदलििेी । लदलत पाप 
झलंझादलत मदजरातें ॥ कदलतसखी ह्ता कमिीय करुदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिें रीदत रुल्ममिी षोडशोपिारी िेिीस पूजूि सुिादसदिसही हळिेकंुकू ताँबलू िलादि 

समपूधि िेिीिी प्राथधिा कदरते पाहा. 
 
(श्लोक) : म्यादरघदटकेदिया दिजसखा मा्या भरों पादि कीं ॥ 

हा जािो दिगतादस िैद्यअय जाउदि आदिती ॥ 
काजा साधुदि िेदश याि दििु ये राजाििे मादिकीं ॥ 
पूजा भािुंदि अर्मपतेही बहुशा मी कोळ की ॥ 

 
र्दरु : (सुरटी) 

 
िेिी िेई िर तो िेिकी तियदि िर तो ॥ 
तंू केिळ होशील सत्यािे जरी आिो ॥ िुकी आस आजी िा बरी संततही पूजीि मी 
तुझे जििी करीत आफये ॥ ते अंतरी चितूि चिदतता ं िादयिी अंदबके पािा ॥ अिल 
बाळये ॥ आदिक ही दि्ापिा हे आईक का मा्या आई ॥ हा िािि भेद्यती भग 
मिोरत िीि ही हे कीरिािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत िेिीस प्रार्मथता श्रीकृष्ट्िागमि सूिक अंदबकेिें अंबुजािे मादलका रुल्ममिी त्यास 

समर्मपता तत्समयीं आिंिकंि मुकंुि पािला पाहा. 
 

र्दरु : (तोडी. आदिताल) 
आला आिंिचसधु आत्माराम ॥ ज्याला साजे पंिज्योती ऐसेिा आपाढ लासे ॥ मिोरथीं 
॥ भाििारक सेि े सारथी ॥ धुरे िापा श्रििादिक असती ॥ मिी मरुता ज्यािी मोठी 
शीघ्रगती ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : श्रीकृष्ट्ि आफयािंतर त्यास दिलोकूि रुल्ममिी लज्जािती होऊि आपआपिाते रुल्ममिी 

बोलते पाहा. 
 

(श्लोक) : दित्यादभव्यमत दित्तीं असुदि गे दिभ ुहा लोििीं पहातािं ॥ 
ध्याते कैशी मुमुक्षा ्िसुखी अदज असे लब्धतें लाहतािंी ॥ 
आफये सािफय मोठे िरशत घडता ंिीघध या सारसाक्षी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत रुल्ममिीिे िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि त्िरेंिे िमत्कारे सिध पूिािुबधंसूिक िामय 

बोलतो. 
 

(श्लोक) : मी धाराधर तंू अिंिल दिभू ंमी िंद्र तंू िंदद्रका ॥ 
मी िारादिधी तंू अभगं लहरी मी शभं ुतंू अंदबका ॥ 
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मी राघि तंू दििेहतिया मी िृक्ष तू िो लता ॥ 
मी िारायि तंू रमा इतरता येथें िये बोलता ं॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती अरचििसाभाि े बोलूि करारचििव्िये इंदिरा्िरुपी रुल्ममिी उिलूि अिंिल 

मिोरथ रथािरी बैसििू दशशुपालादिकाते मुखे ्ििगांदकत कपाि व्िारकेस येिे केलें  
पाहा. 

 
सूत्रधार : येिे दरती पुंडदरकाच्या दिक्रम िैिभीस िेफयािंतर दििाहिीक्षा दिदक्षता ंदशशुपाल िाढिलेा 

रुल्ममिीिा पुिरागमि समािार कळता मुहूतधसमय चहडकळता बहुतेक पूिध सुिाििे संदि 
अंदबका पूजिाथध आफयाठायीं काळ्या गोिळािे भीमकीस उिलूि िेले असेल जि.ू बरे हा 
िृत्तातं घेऊ म्हिूि सदििासी चिताक्रातं दशशुपाल येतो पाहा. 

 
र्दरु : (कािी. आदिताल) 

 
आला िेदिपती िापी ॥ अदत ज्याला असे 
दित्तमिी ज्िाला हदरव्िेषा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दशशुपाल आफयािंतर त्या दिलोकूि सदिि बोलतो पाहा. 

 
(र्दरु) : प्रार्मथतसे मी जोडदि पािी ॥ लागली का ंतुजलागुिी चिता । 

सागं मला रे ते मज कािीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत सदििािे िामय ऐकूि दशशुपाल बोलतो पाहा. 
 
वचन : रुल्ममिीिा समािार कळायाकारिें जासूि, आला िाही या्ति चिता िाटते. 
 
सूत्रधार : येिे रीदत दशशुपाल सदिि संिाित असता, जासूि येतो पाहा. 
 

र्दरु : (िेिगाधंारी) 
 
का सका सूदि (?) यािरी ॥ शास गास गतिे घ्याि ेभला ॥ 
जासूि तो पाहा आला ॥ १ ॥ लिली मुरकंुडी ॥ 
भोिती लोकािंी झुंडी ॥ अििळा दशरीली तंुडी ॥ धंुडी ॥ २ ॥ 

जासूिास अदिलोकूि बहुतेक आमिा मोडा झाला असेल म्हिूि सदििािे सूदिता ंते गोष्टी 
कािािरी घेता िुरदभमािािें िमघोषिंिि बुदद्ध मंिमंि हा पूिध खुिेिे दििादरता पाहा. 

 
वचन : राया अमुच्या शत्रुपक्षास जैशी परम अिुकूल ते जाहले. 
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सूत्रधार : येिे रीदत जासूि िामय, हातपायी गाळूि बदहरंगालादटकीि दधटाई धपाि िेंद्यािे पूिोत्तर 
समािार दििादरता जासूि सागंतो— 

 
(श्लोक) : ित्तायत्ता सम्त सैन्सय असता म्तव्ियािे महा । 

गेली ते दगरीजागहृा िृपसुता पूजादिदमते्त पहा ॥ 
मोटा जी सागे हे िा असा । 
काळा गोिळ पैठला शठ भला कोठूदि की तो कसा ॥ 

 
(श्लोक) : अगोिरीि अंदबकागृही लपोदि ते म्हिूि गोष्टी 

अशी युमतशी गमता अंतरंगी गिूि ॥ १ ॥ 
ि गोपमतिा दिज्थळीं तेही होतात त्यासी त्यादि परी ॥ 
जाता कृष्ट्िसािेदखला अम्ही धरािाथा अपिागृही ॥ २ ॥ 
येता ंहे रमिी सुगुिोपत त्यािे िरी धािता ंरथधि 
जातादंिया दिः्िते ॥ हाताटी हदर कादंपतो 
कहुदि ते हातापलों जी मिें ॥ ३ ॥ 

 
वचन : याप्रमािे भीमकीस िेफयािंतर ितधले ितधमाि ऐकाि.े 

 
(श्लोक) : परादजत िरादधपा प्रबळ मुख्य होतािं हे ॥ 

परायि पलायि प्रकट सिध झाले ्ियें ॥ 
धरा त्या िद्या शोदितें ॥ 
िरािरीं पुरा असे िर ि जाहले जािते ॥ 

 
(श्लोक) : दटका दटकारे ि अभगं ठािीं 

ि कािे मुखे समुच्चादरत दित््िभािें ॥ 
गेफया पळोदि अदतभीतभाि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती जासूिािे ितधमाि सागंतािं रुल्ममिीिा म्हिूि िैद्यािे पुसता तो िृत्तातं सागंतो 

पाहा. 
 
वचन : राया कृष्ट्िास पराभतूूि रुल्ममिी आदिफयािीि ि करास ये आपुफया बापापुढे पि कपाि 

रुल्ममिी जाऊि िासुिेिासी अडदिता, 
 

(श्लोक) : क्षिामध्येचि कमलेक्षिािे दशक्षिािें ॥ 
रुममी तरी उद्भटपुंजी केला पराभतूादि पापशखंी ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रमािे रुल्ममस पराभि ू िे मदि त्या अिंते ध्िजी. बाधूंदि राजया िीयधितंें दशरी काढूि 

पािं ते पाट पाठीं अकीतीदिया 
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सूत्रधार : िििःयाप्रकारे कृष्ट्िािे दिटंबिा कदरता बळिेिािें ियेिें सोडदिता ं तो अधोमुखी तेथूि 
दिघाला हा अग्रकायी आपि समथध आहे. 

 
सूत्रधार : येिे दरती जासूिािे िामय ऐकूि िैद्य चितासमुद्रा समाधाि कदरतो पाहा. 
 
(र्दरु) : िैिािुसारे जयाजय िोदि राया लोकीं ॥ 

हेदयल च्या क्षयें सिध 
िुष्ट हेदय की का धी जे हेिू ंपणु्यश्लोकी ॥ १ ॥ 
केिळ िर राम रािि बळचसधु ॥ जीि घेतले ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती प्रधािािें समाधाि कदरता ं भपाि मिोरथ गेफयािंतर िेपथयात ऐक िूत येऊि 

बोलतो पाहा. 
 
वचन : आहे श्रीकृष्ट्ि दिजय श्रीसमिते ॥ श्रीकृष्ट्ि व्िारकापट्टिास येतोही । तरी । शृगंार िीट 

आता िगर ि िुकता येकही दबिी रंगी । रागंरास दित्रदिते्र सुरंगे । बािा उद्धाम रत्िा प्रकर 
घदटत हें तोरिें ठायीं ठायीं गेंद्रा बििेंदि चशपा अदज शायीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िते्रधरािें ताकीि केफयािंतर श्रीकृष्ट्ि ितुरंग बळेंसी येतो. 

 
चारु (र्दरु) : रथािदर येतसे श्रीसहिेि मुरारी ॥ िा्तमदिसम भासुर उत्भासत दत्रभिुिीं भारीं ॥ हषूधिी 

िषधती कफपतपािी सुमितोडें ॥ दिरुपम पापे ते दिरखिी गजधती िरिारी जयघोषीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती रुल्ममिी कृष्ट्ि आफयािंतर श्रीकृष्ट्िास रुल्ममिी समेत रुममिदेिकेिरी बैसििू 
दििाहमुहूतध करायाकारिें जोश्यास बलादिता शकंर जोशी येतो पाहा. 

हातीं पंिागं घेउदि म्हातारा िार लिचूि ॥ 
टेकीत काठीस बळें  शकंर जोशी तो आला ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती जोशी आफयािंतर श्रीरुल्ममिीिेिीस श्रीकृष्ट्ि िेिास ििरत्िमदिमय दिरदित 

कफयािमंटप बसिुि िेिगंधिध मुदिजि सिधही मंगळ िीराजंि कदरताहेत पाहा. 
श्री रुल्ममिीशाय मंगळं ॥ श्रीमते सिेशाय मंगळं ॥ 
धेिुिृिं पालाय धेिुकासुरकालाय ॥ मिदसजजिकाय मंगळं ॥ १ ॥ 
श्री एकें द्र सुधासमुद्रजठसीं िंद्रापरी जन्समला ॥ 
धमात्मा तुळजेंद्र जो तिुज त्या िीपादंबकेिा भला ॥ 
त्यािा िंिि जो उभे सम उमािेिीकुमार ्ियें ॥ 
तेिें भाक्षूकाख्यर िला सदगं्रथ हे दिियें ॥ 
श्रीरामापधण्म् ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीरुल्ममिी कफयाि महोत्सि झाफयािंतर श्रीकृष्ट्ि मूती भमतजिासं िर मागा 

म्हितािं भमतलोक मागतो ॥ 
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श्लोक : धर्ममष्ठासी किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही अेकिा ं॥ 

लाभो दित्य सिादशि प्रभिुये सब्िोध लोका ंमहा ॥ 
श्रीमत राम पिारचिि युगळीं कफयाि भायवयप्रिा । 
जोडो भल्मत उिार ते अिुदििी ्िािंि राध्या्पिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िर मागता ंमिोरथातें पूरििू श्री रुल्ममिीसमिते श्रीकृष्ट्ि दित्यािंि मंदिरासी 

िालला पहा. 
श्रीमालोजी ॥ पुण्य । त्यािा पुत्र जगतीं येकें द्र । त्यापासोिी । प्रतापचसहेंद्र कुमार त्यािा जो 
अंश श्रीकृष्ट्ि जगल्त्पत्यािा उमा सतीिी सुकृतैकरासी कफपिुमाच्या ि तुले कराशी ॥ 

 
श्रीर्तु ॥ श्रीर्तु ॥ श्रीर्तु ॥ 

॥ श्री रुक्ममिी कल्याि समाप्त ॥ 
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३. श्रीपावफती कल्याि प्राकृत नाटक 
 

श्री गिेशाय िमः ॥ श्री गुरुभ्योिमः ॥ 
 

(श्लोक)  श्री शल्मतिी ज्याप्रदत िागराजी ॥ योषा ्ियें लाभदल िागराजी ॥ 
भषूािदल जो धदर िागराजी ॥ असो अम्हा ंतो सुरिाग राजी ॥ 

 
सूत्रधार : पादरपाश्वधका, येथें संगीतसादहत्यादि सकलकलािल्लभ परमिुलधभ दशिशल्मत पारािार 

पदरि अिन्सयसाधारि अदृश्य िैिुष्ट्य (?) मंदडत पंदडतमंडळी श्रीिदं्रभौळीश्वरात्म्िपाप 
श्रीप्रतापरामिदं्रदित्य महोत्सि पहायास दमळाली आहे. तरी सिधजिमिोरंजि 
कफयािपरंपरािधधि पािधतीकफयाि िािंािे िाटक िािििू यािें दित्त संतुष्ठ कराि.े 

 
पा.व. : अरे सूत्रधारा, अििद्य गद्यपद्यात्मक िाटकािा दिमाता कोि? 

 
सूत्रधार (श्लोक) प्रतापरामसदभल्मत दिभिोद्दाम जो महा ॥ 

प्रतापचसहराजर्मष प्रितापादश तो पहा ॥ 
 

वचन : आिीकदह यािा गुिादतशय सागंतो ऐक. 
 

(श्लोक)  पापािे जिू ंधमध केिळ िुजा भपूािलीिा तुरा ॥ 
बापाहूदि गुिाढय सत्िर खुडी पापादिया िागुरा ॥ 
कोपातीत सिैि शातंदह बुधा जो पादलतो मेदििी ॥ 
सोपािी द्दढ भल्मतिे ल््थत सिा सोपा भफया लागुदि ॥ 

 
पणर. (श्लोक)  गं्रथकता प्रतापेंद्र िेिीकफयाि ि्तु की ॥ 

प्रदतपाद्य तथा प्रौढ सभ्य लोकासं म्तकीं ॥ 
िटिीं पटु आम्हींही असाधारि पै अहों ॥ 
भायवय अलभ्य हा योग मीिला यापदर अहो ॥ 

 
(श्लोक)  सरस ते कदिता अदत िागंली ॥ ििरसािदल त्यातचह िागली ॥ 

परमि्तुि जेथ दिकासली ॥ सरस हे घटिा अदश भासली ॥ 
 

वचन : तरी तु्या िििािपाि िाटक िािाियास दसद्ध आहे. परंतु एका गोष्टीिा अडथळा 
पदडलाहे, तोदि ऐक. संतािार्मथिी माझी कातंा दिरंतर प्राथधिा कदरते कीं दृष्टादृष्ट यत्िािे 
अगत्य अपत्य दमळाि ेत्यासाठीं मि चिताक्रातं जाले काहंी सुित िाहीं. 

 
सूत्रधार : अरे, त्या गोष्टीिी दिलंब काय. यापदरि मिोिेिीस संतािाथध प्रार्मथता तेते िरिेिता प्रसन्न 

व्हािी. म्हिूि तप तपता ं श्रीिेिीिे आपिासादरखे संताि त्यास तीज (?) िेऊि 
परमेश्वरासमाि जािायीस दमळििू दिफहा. त्याप्रमािे िेिी तुझा मिोरथ पुरिील. 
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(ऐसे उभयता ंसंिादिता दहमािल येतो पहा.) 
 

(श्लोक)  क्ष्माधरमिी महामदहम िूसरा तो दगरी ॥ 
समाि जचग ज्या िसे गगिचह ्िशृगंें दगरी ॥ 
दहमाशुं कृतशखेर श्वशुर दिव्यिषे पहा ॥ 
दहमादद्रिर येतसे भरुदिया प्रमोंिें महा ॥ 

 
(पल्लवी)  मािुषिषे धरुदि सािुिर गुिदिदध ॥ 

मािशुध्ि भािाख्य मतै्र िसे सदन्नदध ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीती दहमािल येऊि मेिेिे ्मरि करता ंते येते पहा. 
 

(र्दरुऊ)  मेिा येतसे दिलोकी येिाकंमुखी ॥ 
जे िारीमदि लोकीं मीिाकंकातेंसादरखी ॥ 

येिे रीदत मेिािेिी येऊि संताि िाही म्हिूि अत्यतं चितातूर भतारा दिकट जाऊि 
दिियपूिधक बोलते पहा. 

 
[र्दरुऊ : (राग अदहरी)] 

 
ऐक आता आत्मिाथा ॥ ऐक ्िादम महिैश्वयधसागरा ॥ 
गै कदर िदश हे येक माझी दगरा ॥ 

 
(अनुप.)  लें करादिि दजिे लेदखिें अमुिें लोकीं अश्लाघ्यदि िेख महा ॥ 

शचेख गदत परलोचकचह िादहि हें चक सागंदत पुण्यश्लोक अहा ॥ 
जीिदेििे कुदड हे िल्लभा जदस तेिीि आमुदि भािी परी ॥ 
कोिािे लागता ंऋिी राचत्रदिस िेिेदि हें मी िीट मिीं ॥ 
जाि तपासीि जािें यापदर युमत ॥ रािामध्ये िगराज दशरोमदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत मेिेिे प्राथधिा कदरतािं तें युमत मािूि अपुफया ्थचलि तपिरिी रत होता 

अिुिरासंगट मेिािेिी सेिेंि मयवि जाली पहा. 
 
(श्लोक)  दिजकरेंदि सुगंध उगाळी ॥ व्यजि घेउदि िातदह घाली ॥ 

अलस आदि दपटीत अघादल ॥ कळुदि धमध कपंा दह दिघाली ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत मेिािेिी सेिा कदरता दहमािलािें पूजिपूिधक िेिीिे ध्याि कदरता ंतो िेपथयातं 
शुद्धभाि येतो पहा. 

 
[र्दरुऊ : (राग कफयादि)] 

शुद्धभाि आला ॥ उद्धारक जो शुद्धभाि आला ॥ 
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शुद्धभाि आला ॥ उद्धारकाये जो बद्धकंकि प्रबुद्धजिा ंइष्ट ॥ 
येिे रीदत शुद्धभाि येऊि अपुला प्रभाि िर्मितो पहा. 
 

(श्लोक)  दहमािलािा शुभभाि सािा ॥ घेऊदि ठेिा अदज दिद्रसािा ॥ 
आलों पहा हो बहुता दिसािंा ॥ संिशधिे हषध अपार सािा ॥ 

 
वचन : आदिकदह येक िोंज ऐका. 

 
(श्लोक)  तपोत तप तापसी जप जपोत जे दिियें ॥ 

कपोत खग िृदत्तिे उिरदह भरोंत ्ियें ॥ 
उपोषि करोतदह पदर ि पोदशता पै मला ॥ 
अहो िि घडे िला ंम्हिुदि धन्सय. मी येकला ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अपुला प्रभाि िर्मिता शुद्धभािािें दहमािलासं दिलोकूि ‘तंू महाभायवयािा! 

साक्षातपबर िेिता प्रसन्न आली’ म्हिूि संििता ंिेिी येते पहा. 
 

[र्दरु : (कािडा)] 
िेििेिी आली िेख ियिी ॥ 

 
पल्लवी : िेिी आली महािैियोगे जिळी ॥ 

कोदट दििकर रुदिर कोटीर म्तकीं िेटका लखलदखत िीट कैसा ॥ लोट 
परािील्प्तिा लोटला चक जिुं ॥ िाटतो भाि दकती िादिजे कायसा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत हृियसरोिरातं मिोलक्षिउप्तलातं प्रत्यक्ष जाली ते दत्रपुरसुंिरी दतला दिलोकूि 

दिियपूिधक दहमािल बोलतो पहा. 
 

[र्दरु : राग भरैिी] 
अपपाप भेदट तुदह आदज जाहली । 
उपकार काय ििंू आपि मी माउली ॥ 

 
(अनुपल्लवी)  तपदत तप ज्यासाठी तापसी थोर ते ॥ 

उपदर उपदर िसुदि उपरतीिी ॥ 
ि पदर त्यािंें दिठीस जें पडत पापडे ॥ 
पूिध सुखपाप अशीिे ॥ 
मििशील ्िये मुदिदह दिख्यात जे सिक प्रभदुत भले ॥ 
आदिक सुरुदि ॥ जििी ऐशािंी या मािी ॥ 
तेदि अिो जििी तत्ि तंू ॥ प्रकृदत परजगत्प्रकृदत प्रथमा ॥ 
जे सुकृदत ििती ॥ मम सुकृतादिषाकदि ॥ 
रोख िेता ंजेथे रोखदि ॥ 
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सूत्रधार : येिे रीदत दहमािलाकृत स्त्ोत्र ऐकूि िेिीिे संतुष्ट होऊि ‘अभीष्ट िर माग’ म्हिता त्यािे 

मेिेिे सुख दिलोदकता ं(ते) िेिीपदत बोलते. 
 
(श्लोक)  िेिी प्रसन्न जाहलीस जरी ्िभाि े। हें दिश्वबीज दिरुपे ियाद्रध भाि े। लोपोदि आपि िटे 

अदत बालिषेे ॥ तेिे भरीि िभ मी जििी प्रतोषे ॥ 
 

सूत्रधार : येिे मेिािे रीदत िामय ऐकूि िेिीिे तान्सया लें करािें रुप धदरता.ं 
 

(श्लोक)  दिरखुदि दगदरजेिा िषे तै िार तान्सहा ॥ 
्तचि दगदरिदितेिा सूटला थोर पान्सहा ॥ 
उिलुदि करपदमें पदद्मिीसी उमेंते ॥ 
सुिेदत सिचि आली प्राििाथासमेते ॥ 

येिे रीती दहमािल मेिािेिीस घेऊि अपुफया घरासं आफयािंतर िेिेंद्र येतो म्हिूि सभ्यासं 
सािध कराया कारिें कंिुकी येतो पहा. 

 
र्दरु : (राग कफयादि) 

 
येतसे अमरिाथािा िूत तो पहा ॥ 
येतसे शक्रािा िूत पथें ॥ तेज्िी महा ॥ 
िते्र ज्यािे हाती दमरदितो दिदित्र किकािा ॥ 
िेत्र दिदमषािीिीहंिोल्न्सह (?) 
दित्री दलदहजें िषे जयािा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत कंिुको येऊि सभ्यास सािध केफयािंतर िेिेंद्र येतो पहा. 

 
र्दरु : (राग सािरेी) 

आला शिीपदत आरादधदत अदत ज्याला ॥ 
दिजधर सुमदत ॥ बालाकध सम दु्यदतमाला रत्िादिया गळा ंज्यादिया डोलती ॥ 

 
(अनुपल्लवी)  हेमिंडदिव्यािामरें उडदिती िामलोििा सुंिरी ॥ 

पे्रमभदरत दिते्त मंयूरगि कोमल्िचर गाती आिरी ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत िेिेंद्र येऊि आपिास तारकासुरािे कष्टी केले तें ितधमाि ब्रम्हिेिापासी दििेिािे 
म्हिूि चिदतता ंब्रह्मिेि येतो पहा. 

 
र्दरू : येतसे ब्रह्मिेि िेििेि । 

 
पल्लवी : येतसे दिदध सिध िेतदि उत्तम येथें ॥ दित्त भिुिा हेतु दिरामय ॥ 
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(अनुपल्लवी)  मंदडत मुदििर मंडलीं धपादि कमंडलु दिजकरीं ॥ 

पुंडदरकाशि शौंड जो ब्रह्माडंलक्षि भाडंरिचि अखंड िैभि ॥ 
येिे रीदत ब्रह्मिेि आफयािंतर त्याला दिलोकूि इंद्र तारकासुरािें ितधमाि सागंतो पहा. 

 
र्दरु : (राग सौराष्ट्र) 

 
िार काहंी सलतो हा तारकासुर पापी महा ॥ 
सारभतू थोडका हा ्िादम कदथतों भाि पाहा ॥ १ ॥ 
तापत्रय दिरसाया तापसी मादंडता ंतप ॥ 
बापुड्ा त्यािंादह प्राि आपि घेतो अकृप ॥ २ ॥ 
पूदजता िेितोदे्दश ेयजमाि जें तें जिीं ॥ 
मजदि द्या हदिभाग म्हितो हा िुष्ट मािी ॥ ३ ॥ 
घातकी ये दतही लोकीं घातली आपलुी ठािीं ॥ 
रािलो सेिचि त्यािें ताता आम्ही िीििािी ॥ ४ ॥ 

 
(श्लोक)  ्िामीय या ििुकलाधमतारकािें ॥ 

केफया अम्ही ्िपिभ्रष्ट प्रतारकािें ॥ 
त्यािा जसा पदर सुभायवय उतारकािें ॥ 
ते सादंगजे पदर भयािुदधतारकािें ॥ 
याप्रमािे िेिेंद्रािे िामय ऐकूि ब्रम्हिेि बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (राग हुशािी) 

 
ब्रह्मरे्दव : सागंतो पदर मी पदरसा उपाय तो िागंला येक असा ॥ 

सागंतो मागध मी िागं शत्रुदि उिलपागडी (उिलबागंडी?) 
कपािीदह टागंडी मोडेसा ॥ 
मारिैदरस कुमार ॥ दगरीशकुमारीपासुदि सुकुमार जन्समाला जदर मारील तोदि कुमार 
िामादंकत ॥ 
तारक दिसतो सुमार ऐशापरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ब्रह्मिेिािें िामय ऐकूि िेिेंद्र दि्ापिा करतो पहा ॥ 

 
वचन : ्िादम, आपि बोदललें  ते गोष्टी अशमय ऐशी िाटते तेदि ऐकाि े॥ 

 
(श्लोक)  किादित दियविंती पडदतल. दि मागोदि धरिीं ॥ 

रिीं गाढ्िातंाकचर अजय पािले तरिी ॥ 
त्िरें पंग ूिेंधू (घे?) सकलदगरीशृगंादह उपरी ॥ 
परी िोहे कामी पुरहर कलये हे ्िुट परी ॥ 
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वचन : ऐसें िेिेंद्रािे िामय ऐकूि ब्रह्मिेि बोलतो पहा 

जरी ईश्वर ऊध्िधरेता दिष्ट्काम । परंतु तो आत्माराम्िपापािंिभोगी सिा आसित आहे. 
या्ति अिन्सयपापी िेिीिे ठायीं कैसा लोलंगत होईिा तेदि ऐक. 

 
(श्लोक)  रंभेिे कुिकंुभही झगटफया काचंह ि जे मोहती ॥ 

तेही दित्यदिरमत मुल्मतललिासमतीमध्ये पोहती ॥ 
तैसािी दत्रपुराघ्ि मयवि दिषयीं होईल िेिीदद्दया ॥ 
जे त्यािीि दिजात्मपापरमिी आिंििल्ली दप्रया ॥ 

 
वचन : या कार्मय मन्समथासदह पे्रराि े॥ तो क्षिामध्ये परमेश्वरािे दित्त िेिीिे ठायी आसमत करिील 

॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती ब्रह्मिेि बोलत असता िसंतित्तह्त मन्समथ येतो पहा. 
 

र्दरु : (राग सौराष्ट्र) 
रदतपदत येतो पहा ॥ अदत सुिंर ... (अपूिध) 
येिे दरती मन्समथ आफयािंतर त्याला दिलोकूि िेिेंद्र बोलतो पहा ॥ 

 
वचन : अहो मन्समथा, परमेश्वरािे अंतःकरि ्िबािप्रहारे. जझध (जध) र कपाि दिषयसुखाकडे 

दिरिाि.े (असें) म्हिता ते कायध अशमय म्हिूि मन्समथ उत्तर िेतो पहा. 
 

(श्लोक)  घालारे कोलिंडा दशिमुदिसुता तािुिी बाहुिंडा । 
आलो मी कालिंडासदहत यम असे बोलिारा उिंडा ॥ 
जेिे तत्काल िंडा कपादिदह तिुशी घेतलें  प्राििंडा । 
तो मा्या बालिंडाहुदि मृिु दिदशखें चजकि ेकेदि चिडा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मन्समथािे उत्तर िेता िेिेंद्र मन्समथािे प्रोत्साहि कपाि बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (राग मध्यमािदत) 

धीर ि टाकी किापीदह िीरमंडिा ॥ 
शूर कोि तुजसमोर दटकूदि कदरल भडंिा ॥ 

 
(पल्लवी)  िृिंारकगिमदि जो का ंशमिमगुिठेिा ॥ 

िंितिय धदरत हृषीकेश म्हिुदि िािंा ॥ 
चिधुदि तो कुसुमशदर िीट हृियकमचळ तुिा ं॥ 
िृिेंशीं रत केला कंिपा दित्य ििा ॥ 

 
(श्लोक)  दभक्षाटिािसचर जो ऋदषियध रामा ॥ 
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लक्षदूि िश्य जहला तुजलादग कामा ॥ 
तंू हादि कीं पशुपती िुसरा दिपापी ॥ 
ब्रह्मादिका अजय तंू दिजय्िपापी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती इंद्रािे मन्समथािी पादठ थापटूि खुशाल कदरतािं मन्समथ बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  जाली जरी सुगदरिी रमिी करािें । 

माडें करील तदर काय कथी ्ििािें ॥ 
तंतूदििा ितुर तो बहुसाल कोष्टी । 
दिमी पटा घडल हे कदश सत्य गोष्टी ॥ 

 
वचन : तरी परमेश्वरािे दित्त व्यामोहि करी असे स्रीरत्ि अदशफयािे दतला पुढे कपाि कायध 

साधतो. िसंत मलय मारुतदह बरोबर असािें. 
 

सूत्रधार : येिे दरती मन्समथािे िामय ऐकूि िेिेंद्र बोलतो पहा. 
 

वचन : दत्रभिुिसुंिरी जे दत्रपुरसुंिरी ते दहमािलास प्राथूधि तपोदिष्ट जो परमेश्वर त्याच्या सेिशेी 
योदजता,ं तत्समयीं तुिा ं्िसामथयध ििेूि ईश्वरास िश कराि.े 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिेंद्रािे िामय ऐकूि मन्समथािे अंगीकार करता सम्त िेिदह ्ि्थािाप्रदत 

आफयािंतर दहमादद्रदशखरी तप करायाकारिें परमेश्वर येतो पहा. 
 

[र्दरु ॥ ॥ राग सुरटी ॥] 
दत्रभिुििायक येतसे पहा । दत्रियि शकंर हा ॥ 
प्रभ ुजो ्िािंिसाम्राज्यािा । दिभदूतदिभदूषत ईश्वर महा ॥ 

 
(अनुपल्लवी)  म्त (क?) जटाजूटामध्ये दमरि े॥ दि्तुल जान्सहिी दिमधल बरिी ह्तकीं सादजत शूल 

दपिाक प्रश्त ॥ 
कपालादिक तें अिधी ॥ जो महिीय गुिािा सागर 
सोमिदं्रप्रमथादिपदत भला ॥ 
व्योमकेश हर दिजधर सािधभौम भजंुगमभषूिीं शोभला ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती परमेश्वरािे येऊि तप आरंदभफयािंतर येके दििशी येकायेदकि कोटी दिदु्यलता 
लिफयाप्रमािे ििप्रातंी अत्यतं कादंत िाकतािं कोि की हे ्िप्रकाशिल्ली येते की म्हिूि 
परमेश्वरािे आलोििा कदरता ंिेिी येते पहा. 

 
र्दरु : (राग भरैिी) 

िेििेिी आली ॥ िेिी आली महािैियोगें जिळी ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती येिार िेिीस पाहूि परमेश्वर बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (राग अदहरी) 
येते कोि की हे येथे रमिी ॥ 

 
(पल्लवी)  येिाकंदिभाििा जे िारी दशरोमिी ॥ 

 
(अनुपल्लवी)  जि ुसकल रुदिरता । जाि जेथें घििटुदि थाबंली ॥ 

तिुकादंत कशी दिव्य अिुपम लाभली ॥ 
ििप्रातंी सजल ती धिपलं्मत भली ॥ 
इंदिरा म्हिूं मी जरी ॥ सुंिरी हे इंदििर शामला ॥ 
इंद्रािीसही कैदि सुंिर हे कळा ॥ 
संिेह िसे ्िािंिदित्कोदकळा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती परमेश्वरािे ििधि करीत असता ंदत्रपुरसुंिरी येऊि आपआपिासं बोलती जाली 

की “इंद्रादिक िेिािंी मा्या जिकािी प्राथधिा केली की, दहमािला तुझी कुमारी जे 
पािधती दतला तपोदिष्ठ जो महािेि त्याच्यासेिाकायी योजाि.े याप्रमािे िेिािी गोष्टी ऐकूि 
मा्या जिकािे ईश्वरािी शुश्रूषा करायास मज पाठदिलें . तरी तातिामयािुरुप ितधि 
करीि म्हिूि दिधापाि आपला मिोभाि िेिी अिुिादिते. 

 
(श्लोक)  सेिा करािी परमेश्वरािी । होता असा भाि मला बरादि ॥ 

तो अथध प्रार्मथत लाभला हो । घेईि मी सेिि भमतीलाहो ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत बोलूि परमेश्वरसंदिदध येऊि तन्समय भाििेिें सेिसेी तत्पर होता ं िेिीच्या 
रंगातंगंगाधर काहंीं दमळाले हें अिलोकूि िसंत-मलय मारुतासमिते मन्समथ येऊि 
पूजिदिदमत्यें पुष्ट्पबािप्रयोग कदरता दिर्मिकार िेिािें दित्तात कामदिकार उपजता,ं हें 
कोिािें कृत्य म्हिूि िहूकडे दिलोदकता ं तेथें कंिपास दिलोकूि यािेि कायध असेल 
म्हिूि तृतीय िेत्रािें त्यािा िपध िादरता ं इतमयातं िेिी िेहािर येता ं तो येक सुंिर िारी 
आपिाकडे येिार ऐशी पाहूि हे दिव्य स्री कोि चक येते म्हिूि आलोििा कदरता ंरतीिेिी 
येते पहा. 

 
र्दरु : (राग-आहरी) 

 
येते पहा रतीिेिी ॥ सकल सदगुि श्रेिी ॥ 
सरस अदलकुलििेी ॥ प्रगटे लािण्यखािी ॥ परमकफयािी ॥ १ ॥ 
मधुर कोदकळिािी ॥ मिगजगादमिी ॥ 
मृिु पल्लिपािी ॥ मििािी रािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत रदतिेिी येऊि िेिीिी प्राथधिा कदरते पहा. 
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र्दरु : (राग–पुन्नगिराली) 

 
िेिी दिििीतसें मी दिियें कपाि ॥ 

 
(पल्लवी) : हे दिश्विाथिदयते केिलािंिभदरते । ये िळेे रक्षी मज ठेऊदि अभय धामीं ॥ 

 
अनुपल्लवी : करऊं तुजदस दित्य दिरंतर मन्समथें पुष्ट्पें हर तो पूदजता ंकोपे भरुिी ॥ 

सुरुदि िेत्रािलें  सहरुदि ठेला ॥ १ ॥ 
पदत जीिऊदि आता दितरी ॥ िुडेिािदह जगतीं ॥ िुसरी मजला ि गती ॥ 
अदतशये जििी काकुळदत येउदि दिगुदत ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत रतीिें िामय ऐकूि पािधती ियेिे आद्रधहृिय होऊि, कामोपजीिि करािें म्हििू 

िेिी परमेश्वरािी प्राथधिा कदरते पहा. 
 

र्दरु : (राग-तोडी) 
 

सिया िािदि तो आता ॥ मििासी िाथा ॥ 
 

(पल्लवी) : पिर पसरुदि पहा मी प्रार्मथतें पिपंकजदह ििुंदि िाथा ॥ 
समरस आम्हा व्हाियासाटी ॥ सुमिीं पूदजलें  येिें ॥ 
तुज ि थाटी (?) शदमत केफया ंतो दिमल िेत्रायविी ॥ 
समज लागेल शब्ि मज शिेटी ॥ 

 
(श्लोक) : दृष्टीस आड म्हिुि खुडुिी ्िहातें । कीं टादकता जगदत दबफििळे पहाते 

िैिेंकडूदि पडता ंदिजचलग माथा । िेला पिा शबर त्या्ति लोकिाथा ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्ष मरू्मत तुदझ लक्षदुि या ्मरािें । जी पूदजता सुमचि आपुदलया करािें । 
तिुिधशा पुरहरा ि तया घडािी । काहंी ियाद्रध दिदठ त्या्ति हे पडािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत िेिीिें प्रार्मथता ंपरमेश्वर बोलतो पहा. 

 
(वचन) : व्िापरी रुल्ममिीिें पोटीं जन्समूि मन्समथ सागं होईल ॥ सापं्रतदह यथापूिध कपंा ि िंतर दतिे 

दृष्टीस गोिर घडे ि उपभोगादि सकला ंसोहळेदह िेईल. 
 
सूत्रधार : याप्रकारें बोलूि रतीस मन्समथािी भेट करिािी म्हिूि परमेश्वरािें चिदतता यथाथधपूिधक 

मन्समथ येतो पहा. 
 

(र्दरु) : रदतपदत येतो पहा अदत सुंिर ॥ 
येिे रीदत मन्समथ येता ंत्याला दिलोकूि परमेश्वर बोलतो पहा. 
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श्लोक : िािी पौरुष िूजधिातें । सलू िको यािरी सज्जिातें ॥ 

होऊदिया ंसागं मम प्रसािें । संतुष्ट कातेंसह दित्य िािें ॥ 
 

सूत्रधार : यापरी मन्समथास िरप्रिाि कपाि परमेश्वर गुप्त होता ं पािधतीदह रतीिें समाधाि कपाि 
जिकमंदिरीं आफयािंतर कंुभोिर िाम दशिगिासमेत दहमािल येतो पहा. 

 
(र्दरु) : आला दहमािल ..... (अपूिध) 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दहमादद्र येऊि आकाशाकडे रोख िेऊि दशिगिास पाहूि बोलतो पहा. 

 
(वचन) : अगा ये कंुभोिरा कोि कीं हे तेजःपुजं व्यल्मत व्योममंडळीहूि उतरते आहे. िारायि 

्िरदमदश्रत िीिारिदह कािीं पडतो. यािपाि बहुतेक िारि होईल सादरखा दिसतो. 
 

सूत्रधार : येिे रीदत दहमािल बोलत असता ंिारि येतो पहा. 
 

(श्लोक) : सरसकरसरोजें िाजिी ब्रह्मिीिा ॥ हदरगुिकथिीं ते जीभ ज्यािी प्रिीिा ॥ धदर दशचर हर 
तैसा जो जटाचं्या कलापा । सुरमुदि अदज येतो तो दिदध कलापा ॥ 

 
र्दरु : (राग-घंटारि) 

 
येतो िारि हा येथेदि पहा ॥ हेतु जो का ंकलहा ॥ 

 
(पल्लवी) : प्रीतीिें हदरिे गात गुिा ्ियें ॥ मातुदि हदरखे मािसी महा ॥ 

 
अनुपल्लवी : िीिा सप्तरिा । िामह्त तो िीिाशोभें बरिा ॥ 

श्रीिारायि ध्यािपाढ जो । िािादिध घेत गािरस ििा ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत िारि येऊि ्ि्थचल बोलता झाला कीं या तारकािें िेि अिघे दिर्मियध कपाि 
पिभ्रष्ट केले. या्ति िार दििस झाले युद्धािा तमासा दृष्टीस पडत िाही. तरी 
हदरहरासीि अन्सयोन्सय भाडंि लािािें. त्यास मूळ हेि जें दहमालयािें कन्सयारत्ि 
श्रीहदरसाटी मागािें. त्यािें अगंीकार केफया ंपरमेश्वर कोपूि दिष्ट्िदुस व्िंि घडेल. िादहतरी 
ईश्वरास अर्मपफया ं श्रीहरीस राग येऊि युद्धाथध दसद्ध होईल. ऐसा दििार कदरता ं
दहमािलापुढें उभा ठाकला जो िारि त्यास दिलोकूि दहमादद्र बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (राग-तोडी) 

 
पाऊलें  िेखता ंआपलुें  झालों ॥ पािि िोषदह लोपले ॥ 
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(पल्लवी) : उगिला सोन्सयािा दििस अदज ॥ ि गििदेि सुख बहुतसे ॥ 
 

अनुपल्लवी : पूिधजिशंपरंपरा शुद्ध सिधदह झाली ियापरा ॥ 
कासयादस येथें अहो दबजें केलें  ते सादंगजे कलहबीज ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दहमादद्रिे पुसता ंिारि प्रत्युत्तर िेतो पहा. 

 
वचन : दहमािला तुझे कन्सयारत्ि सुििध जो श्रीहदर त्यासी दमळािें या्ति मी आलो. 

 
सूत्रधार : ऐसे िारििामय ऐकूि दहमािल बोलतो पहा. ्िादम आपि बोलता ंते यथाथधि. परंतु म्या 

परमेश्वरास कन्सयारत्ि समपाि े ऐसे दिधादरलें  आहे. कुमारीिा तैसा दृढदिियि आहे 
या्ति आपि िया करािी. 

 
सूत्रधार : ऐसे दहमािलािे िामय ऐकूि परमेश्वरािे हेि करीत िार िबोलतो पहा. 

 
(श्लोक) : सिाि ... कादर, कुिेशादधकारी । 

दिराजे दिखारी तिू जे दबकारी । 
दििाशप्रकारी जगल्व्िप्रकारी ॥ (जगद्दीप्तकारी?) 
रतध्िातंकारी ि तंू अदंगकारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािे परमेश्वरािी चििा कदरता ं कंुभोिर रागािे डोळे ताऊि त्याला उत्तर 

िेतो पहा. 
 

(श्लोक) : ईशशेाि महेश ज्यास म्हिती ििेातं शास्त्ातंरी । 
जो भतेूश उमापती पशुपती सिध् सं्ा धरी ॥ 
कामारी अदि कालकाल दत्रपुरव्िेष्टाधंकारी महा । 
अष्टात्मा दशि मरू्मत भषूि िव्हे कैसा परंज्योदत हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती कंुभोिरािे िामय एकूि दिष्ट्िूिी प्रशसंापूिधक िारि बोलतो पहा. 

 
(श्लोक) : जो दिश्वभरं दिश्वपापदह हृषीकेशः ्िभ ूश्रीहरी । 

श्रीिारायि िासुिेि म्हिुिी अन्सिथधिामे धरी ॥ 
साक्षी जो पुरुषोत्तमाख्य परता दिद्रत्ि िगाहुदि । 
तीदि ब्रह्म जगी िसेदि िुसरा उत्कृष्ट की त्याहुिी ॥ 

 
र्दरु : (राग मरुकलकाबंोदि) 

 
काय िादिशी या कालकंठासी ॥ काय िादिसी काय िादिसी । 
भतूिायक पशुपती ॥ लायक भािेंसी अहर्मिशीं ॥ 
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अनुपल्लवी : माथा ंजटाजूटामाजी धरी लक्ष्मी ॥ 

१ .. .. .. तीथध जो िामे गंगाधर ॥ 
हे थोर थोरीि तेथें कैसी ि मृषा ॥ 
गातात ते कळुिदह गा िार सािरा ॥ १ ॥ 
किके रत्िािंी धिित्ता िाही ॥ 
म्हिुदि ि कादंह मी म्हितसे ईशासी ॥ 
िदिमय भषूिगिदि घालुदि िेही ॥ 
अिुदित ि िाटेदि ज्या अिदुह ऐशादश । २ । 
पालक म्हििी दिमपालकािंा ॥ 
शखंपाल घेऊदि कपाल जो घरोघरी ॥ 
कालके्षपादश गथाल (?) मागे भीक ॥ 
कालकाल जो सिधकाल अघोरी ॥ ३ ॥ 
राजधािी ज्यािी राजस की ॥ 
दजयेमादज गेफया ि दिरे हा जि येकदह ॥ 
सादजरा तुम्ही िल्लभ लक्ष्मीिा उल्लासिल्लीकंिप्रती । 
मल्लपापे ्मरा उल्लंघुदि त्यादश ॥ ४ ॥ 

(१ अक्षरे सुटली आहेत.) 
 

सूत्रधार : िारिािे िामय ऐकूि कंुभोिर बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (राग कदप) 
 

िामिेि भीकारी हा म्हििुदि बोल ॥ 
िामबुद्धी तंू कुमदत ॥ िामिें तु्या पूिधकामे ॥ 
बलीस दभक्षा ते मादगतली असता ं॥ का ंमिीं दिसरसी ॥ 
दिश्विाथा शकंरासी चििू िको रे ॥ 
....... 
(१ शब्ि लागत िाही). 
दिश्वसे प्रत्यंतरासंी ॥ ऐक दिःशषे िेिोद्धारासी ॥ सद गुिरासी ॥ 

 
अनुपल्लवी : भीक मागिे िीिलोकापंरी िोघा ं॥ ठीक तो िोष लागे ॥ 

प्रगटदि पहा िेखत केली िदं्रशखेरें िोरी ॥ 
परी ्िकीय पोटासाटी येक िोष हा ॥ 
रुद्रभदूमसी राहे रुद्र म्हिदुिया ॥ क्षुद्रता ्थादपयेला ॥ 
िुधधरिोष ॥ दिद्रत्ि तुझा हदर ल््थरला िृिंाधचर ॥ 
द्द्र हे िेिोदिया दिदत्त अशषे ॥ 

 
छांर्द : परम िागंला श्रीहरी असे ॥ सुरऋषी तुला लागलें  दपसे ॥ 
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धरुदि मोदहिीिषे तोदह का ं॥ दिरत जाहला शभंसुी दिका । 
हदरपिोद भिा जान्सहिी दशरी ॥ धदरलीयासटी ही ितािंरी । 
तदर दशिादि या चलगपूजिा ॥ पदरसंयुमत ते पूस तंू जिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उभयता ंभाडंता ं ‘हदरहर िोघेदह येक, तुम्ही का व्यथध कंठशोष कदरता’ं म्हिूि 

दहमािल बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (राग घंटारि) 
 

येकदि हे हदरहर लोकिायक ॥ जो कदरत भेि याशीं ते केिळ पापात्मक । 
 

अनुपल्लवी : गगि येकि जैसे घटामादज कोंिले ॥ 
जगचत जगचत दभन्नसें गमे प्रगटोपाधीिें ॥ 
अगुि येकदि तैसा दिद धि गुिभेिािे ॥ 
दिदििे (?) दिष्ट्िुदशि दिगमी हे म्हिऊदि ॥ 
पािधती ते कसी ते ऐका— 

 
श्लोक : घिाकार आिंि मोठा दि सािा ॥ 

्ियें बोदलला िषे जो दिद्रसािा ॥ 
तया येकपापे धरीं दित्य काली ॥ 
म्हिूिी गमे जाहली सत्यकाली ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दहमािलािे िामय ऐकूि यथाथधि. माझादह दिधार असाि आहे परंतु दििोिाथध 

क्षिभरी िामय संग केला म्हिूि िारि कंुभोिर बोलूि आपफया दठकािास पािफयािंतर 
दहमािलदह ्िसििास आफयािंतर िेिी येते पहा. 

 
र्दरु : (राग आहदर) 

 
सुंिरी दत्रपुर सुंिरी येते ॥ मिंमंि मिचसधुगादमिी ॥ 
िंििंदििी दित्य िंििादयिी जे ते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिी येऊि दित्तिृदत्तमंजीदरप्रती बोलते पहा. 

 
वचन : अिो दप्रयसखे िारिािे येऊि दशिचििापूिधक दिष्ट्िूिा उत्कषध सागंता मायबापािे दित्त 

गोचििाकडेि डोल दिफयासारखे दिसते म्हिूि अतंः पूरिूदतकेिे मला ितधमाि सादंगतले. 
इतःपर मला प्रािधारि करिें िाही. म्हिताि दित्तिृदत्तमंदजरी बोलते पहा. 

 
वचन : िेिी आत्महत्या करिे उमत िव्हे. तपोििी जाऊि परमेश्वरािी पूजा केफयािे तो प्रसन्न 

होऊि इष्टाथध दसदद्ध करील. 
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सूत्रधार : येिे दरती दित्तिृदत्तमदंजरीिे िामय ऐकूि िेिीिे ििातं येऊि उपिास दियमपूिधक 

संध्याकाळी परमेश्वरास पूजूि रात्री िारी प्रहरही जाऊि व्रतागं पारिे सापाि सदखसी 
बसली असता ंव्रतािुष्ठािमहात्मेकपाि परमेश्वर संतोषािे िेिीस िशधि द्यािे, दतिे मिदह 
शोधाि ेया अदभप्रायािें िृद्ध ब्राह्मिािा िषे धपाि येतो पहा. 

 
र्दरु : (राग सािदेर) 

 
आला श्रीकंठ तो हा आता पहा ॥ 
धपादि जरठदद्वज सोंगासी । ििुधि िंिि दिज अंगासी ॥ 
कदर किळुदिया िंडासी परमशादंतिें गुिराशी ॥ 

 
सूत्रधार : आपिाकडे येिार िृद्ध ब्राह्मिास दिलोकूि िेिी सखीप्रदत बोलते पहा. 

 
र्दरु : (राग सौराष्ट्र) 

 
किि येतो दक अिलोकीं । ििसरसीरुहदिभ शुभियिे ॥ 
ििलािा येथें येकायेकी ॥ 
किदळली हें जेिें उजव्या कचर । तें केिळ दृढतर काठी ॥ 
लिलीसे अत्यंतदि ज्यादि दशिदशिा िाधधमये पाठी ॥ १ ॥ 
उरफया असती िेचह दशरादि । उघड िेंिुदि घेऊ ये तशा ॥ 
झुरळ्या पडफया िििािरी बहु तरुदि कदठि बोलििेा िशा 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिीिे संिाि कदरता ंअसता िृद्ध ब्राह्मि येऊि बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (राग मोहि) 

 
कासया िििास कदरदस ॥ तंू या समयीं बाले ॥ 
िासिमदिसम भासुर तिु । उपिासे ि शोदष िृथा िफेहाळे ॥ 
राजस उपरीं तंू राहुदिया िािा राजभोग ता ं॥ 
रात्रदिसदह या जचि भोगाि े॥ यादमिीशमुखी ॥ 
कथ हे साजदि प्रत्यही ॥ १ ॥ 
किि तात तुझा किि ते माउली कुिलयलोििे ॥ 
अिघे दिपापी ॥ अििीतलीं ्िगधभिुिी येकही 
तिसम िसेदि युिदत सुपापी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िृद्ध ब्राह्मिािे दििारीता ंिेिीिे अध्यधपाद्यादिक पूजा कपाि ितधमाि सागं म्हिूि 

सखीस खुिादिता ंते बोलते पहा. 
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(श्लोक)  दहमािलसुता ल्व्िजा अिुपमाि हे सुंिरी ॥ 
कुमादरदि उमा अशी परमदिव्य शसंा धरी ॥ 
दहमाशुंकृतशखेरा पुरुहरा िपा दिियें ॥ 
श्रमाप्रदतदह सोसुदि तपतसे तपासी ्िये ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सखीिे िामय ऐकूि िृद्ध ब्राह्मि बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  अशि कदर दिषािे िस्र त्यासी दिशािें ॥ 

िहि तदर िृषािें भतृ्यो भतेू दपशाचे्च ॥ 
किक मदि कशािे लागले का ंअशािें ॥ 
तुजमचि दगदरशािें ध्याि मोठ्या दपशािे ॥ 

 
(र्दरु)  तो भतूिाथ शभं ुमािला तुज केिी ॥ 

जोगी दिगंबर जो त्यायोगी िव्हदस तंू ॥ 
भोगी मादझया दित्त ठेिी ॥ १ ॥ 
ि्तभाि रत्ि यािा अ्तमाि जयापासी ॥ 
(तो) दि्तुिेत्री, (दि्तृतिेत्री) (अल्यवििेत्री) धरी शिेी (सेिी) ॥ २ ॥ 
पाढंरा पदरस बसदिला त्या ढोरािदर ॥ 
तुज धंडोरा हादटतो (?) कळुदि ठेिी ॥ ३ ॥ 
रमदि भतूदपशाचे्च समुदि लागफया तुज ॥ 
घुमती बससील भतूिेि ॥ ४ ॥ 
मंगलसूत्र सपािे िागंले बादंधल कंठी ॥ 
व्याघ्राबंर िेसदिल िेिी ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िृद्ध ब्राह्मिािे अपलेु पादिग्रहि कदर म्हितािं सखीस पाहूि िेिी बोलते पहा. 

 
र्दरु : (राग हुशादि) 

 
ि सुटेदि हे दिषयाशा पहा ॥ 
बोंिरें दखदडली दपकली ह्यादि सम्त डोई ॥ 
लोिियुगल दिकट पिाथध जो । गोिर ि होतोदह ॥ १ ॥ 
खोंकी टदरिरी कोंडती श्वास ॥ थंुकी महीच्या पाठीं ॥ 
टेंक धपादि पि दतष्ठलाहे कसा । टेंकुदि दृढतर काठी ॥ २ ॥ 
टिकी व्रिािंी कादढली (?) या्ति खििे पदडली िेचह ॥ 
अिघी िळेदह माशा िारी अिलोकी ल््थदत तेदह ॥ ३ ॥ 
रोखुदिया दृष्टी प्रीतीिें अिलोकि कदरता हे तें 
िोखटें िाढुदि ॥ केिळ हासें िेख पुन्सहा मज येतें ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सखीस पाहूि आपला उपहास कदरता ंिृद्ध ब्राह्मि उत्तर िेतो पहा. 
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(श्लोक)  शयादत िामक महीपदतिी सुकन्सया । ते भागधिें पदरदिता ंसदखिे सुकन्सया । 

योगें दतच्याि जाहला मुदि दिव्य िेही । 
िैिें तु्या घडल ते दिभसुाि मीदह ॥ १ ॥ 
पडेि मी सत्य तु्या कपाळीं । िे ये सखे सािर अंकपाळी । 
कामातध हा केिळ रंक पाळी । कामाधं कामिि (धि?) हेदि कपर्मिका ही ॥ 
हातीं तसे िुटदक ज्यासं कपर्मिका ही । 
जेिे ्ियें दििदटला जचग धम जा जा 
त्यािेंदि लाभदस कसी दत्रपुराथध काजा ॥ 
 

वचन : तु्या मिामक्ष्ये जदर दशिासि िरािें म्हिूि आहे तरी सिात्मक चशि मन्समथ हे काय? 
 

र्दरु : (राग-केिार गौळ) 
 

जगिीश्वर येक जो तो िगरिाथ कसा िव्हे ॥ 
जगदत मंडलधारक तो िगदिटपी धता िव्हे ॥ 

दिगमदत्रतयी िदे्य तो दिभ ुआदधगम्य कसा िव्हे ॥ 
दिगदि कैसा अदखलमय दशि प्रगट मन्समथें िव्हे ॥ 

दशि कामज भािदिदस ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत िृद्ध ब्राह्मिािे िामय ऐकूि िेिी उत्तर िेते पहा. 
 

र्दरु : (राग-मोहि) 
 

दशिदशिा ऐसे अव्िैत तुजला कििें सादंगतलें  ॥ 
व्यिहारिशेंतदह अिघे येकदि म्हिदस ॥ 
श्रिदि ऐकििेा चकदित  ति िामय िागंलें  ॥ 

 
(अनुपल्लवी)  हे िाता भेिादि जेव्हा जाहली मृषा ॥ िैिादहक काया ठाि कैिा तें ॥ 

तंू हे िाउदट करोदि का ंलादिशी गा सूत्र मजशी ॥ 
 

(श्लोक)  तंू िेिशी पार सिादशिािा । यालादग हे बोलदस िार िािा ॥ 
िुष्ट्कमध तें सिध िलादस आलें  । तुझें मला िशधि आदज झालें  ॥ 
लाभािया िर महेश्वर मी तपासी । दिप्रा करी ि गदिता दहमआतपासी ॥ 
माझी महल्व्िदपदि घेत बरी तपासी । आलादस कोठुदि कथी दिजमत्त पासी (?) 

 
र्दरु : (राग-आिंिभरैिी) 

 
कििािें मुख पादहलें  आदज म्या ंिेिो ॥ 
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दशिदशिा ि ििें सदहलें  िुःख हें मोठें ॥ 
 

(पल्लवी)  भिचििािििािें श्रििा ंश्रिि जाहलें  ॥ 
 

(अनुप.)  कंटाळुदि घरिारा ॥ कंबुकंठी ्िपदरिारा ॥ 
कंठंू जादरदििमिी (?) आले कंजादक्षबाले ॥ 
कंटकपाप येथेंदह कोठुदि चक पादह कंुठाियादस ॥ 
िीलकंठ भल्मतपंथ उत्कंदठत । भेटला महाशुडंाग्रिी हा या ठायीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सदखसी बोलूि िृद्ध ब्राह्मिािें ईश्वरास अधम अचकिि म्हििू जें चिदिलें  होतें 

त्या संिभकेपाि सखी उत्तर िेते पहा. 
 

(श्लोक)  ज्याला पूजुदि िेििेि हदर तो िृत्रायुधा पािला ॥ 
गेला भदूम िराह होऊदि पिा ज्याच्या िव्हे पािला ॥ 
पाहू म्तक हंसपापगगिी ब्रह्मा उडाला परी ॥ 
त्यालाही दशर िाकळे किि त्या श्रीशकंरासी सरी ॥ 
........................ 
तो सुंिर सरस भषूि त्या कशाला ॥ 
िाही जयासम िुजें जचग साि तों चक 
आत्म्िपाप सुख भोगुदि िाितो चक ॥ 

 
(श्लोक)  किकरजकरत्िे काय रे त्यादस बािी ॥ 

ल्व्िजुकुलदतलका हें सागं माते ्ििािी ॥ 
परपुजिीं अशी शाप पाििे भायवय तेिी ॥ 
त्िदरत मजपुढारी सागंते तेदि ठेिी ॥ 

 
सूत्रधार : यापरी परमेश्वरािी प्रशसंा कपाि ‘ब्राह्मिा, तंू िैत्य आहेस या्ति दशिचििा कदरतोस. 

ब्राह्मििषेधदरफया्ति दिग्रहासदह योयवय िव्हेस. आम्ही येथूि दिघिेि उत्तम दिसतें.’ येिे 
दरती िेिीिें संिादिता ब्राह्मि उत्तर िेतो पहा. 

 
(श्लोक)  जाफया सम्त सिला तप पणु्यकोटी । 

माझी म्हिुदि घडली तुज सत्य भेटी ॥ 
........................ 
मी दित्य दिमधळ दशिात्मक पूिध मािी । 
तूतें केिळ मग हें अिघे दििादि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ब्राह्मिािे िामय ऐकूि िेिीिे मागे जायास उदु्यमत होताि दृष्टीपढेु तो ब्राह्मि 

गुप्त झाला, ते पाहूि िेिी सखीसी बोलते पहा. 
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(श्लोक)  महद भतू ते कोि येऊदि गेले । 
अहो दित्त िाकाटुदि िार ठेलें  ॥ 
दपिाकी परीक्षूं अता या मिातें । 
जिूं दिप्र होऊदि आला ििाते ॥ 

 
सूत्रधार : येिें दरती िेिीिे बोलता. 

 
(श्लोक)  िक्षािी बदल घेतली मखदक्रया िक्षा तयािी अिी । 

अक्षायविीकडुदि क्षिे अतिुिी रक्षाि केली ििीं ॥ 
रक्षाया दिजभमतिृिं धदरली िीक्षा जयािें दिकी । 
साक्षात  तोदि दम दृश्य तूज जहालो िाक्षायिीिाथ कीं ॥ 
याप्रमािेि परोक्षि असूि परमेश्वरािे उत्तर िेता पािधती पिाताप पाििू सदखसी बोलते 
पहा. 

 
[र्दरु : (राग येरुकलकाबंोदि)] 

 
मोह कैसा माते आला मोटा चक सये ॥ 
जो हर तै्रलोमयिाथ दधक्कादरला ्िये ॥ 
िासरदिचश येकाग्र ज्यासाठी तपलें  तप 
अव्हेदरला तो साक्षात दिद्रत्ििीप ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिी बोलूि सदखदस दििदिते पहा. 

 
(र्दरु)  साहंू कैसी दिरह िाथादिि राहुदिया अहह हे ॥ 

जाऊदिया िगेी जाििी प्रािेशा ॥ 
पाउले ििुंदि परमसुखािहा ॥ १ ॥ 
सरस िंपक मालती सुरुिी पुष्ट्पभदरत िाते हलती ॥ 
बदर कीर कोदकळ बलाऊदह (?) बोलती ॥ 
दिरखुदि हे गात्रें दिरिधी पोळती ॥ २ ॥ 
ििउदि पुरमिधिा िेिुदि केले मिदसज अदभिधधिाम अिुपिीिे तेिें ॥ 
अिुपमकृताघ्िे हािुदि ्िशचर केलेिदि या दित्तमिधिा ॥ ३ ॥ 
रतलें  अरीिरिीं कोपुिी तेिें सुतिु अंतःकरिीं ॥ 
सुपदत हे शरशयि आपिा गमे ॥ 
सुमदत ईश्वराहीि खुपदत िंििकि रुतदत सुमिगि ॥ 
तपदत िंद्रदकरि तपिकराहुि ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधती दिरहािे कष्टी होता असता करुिादिधी शकंर िरप्रिाि कराया ंकारिे 

दिज पापािे येताहेत पहा. 
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[िरु : (राग दत्रभिुििायक)] 
 

.... .... .... .... .... ... 
 

सूत्रधार : ईश्वर प्रत्यक्ष होता त्यास साष्टागं प्रिाम कपाि िेिी दिियािे उभी ठाकली असता दतला 
पाहूि परमेश्वर बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  तु्या मिीं िर अपेदक्षत काय सागंें । 

झालो प्रसन्न तुजलागुदि शीघ्र मागे ॥ 
 

रे्दवी : तुज ्ियंिर अपेदक्षत जाि मातें । 
संप्रार्मथ तें अदज असें सुरसत्तमाते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिीिे िामय ऐकूि परमेश्वर बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  मी कफपप्रभ ुतंू लता जलि मी तंू दिव्य सौिादमिी 

मी श्रीभा्कर तंू प्रभा जलदध मी तंू िीदिका भादमिी ॥ 
....... .... .... .... .... 
मी तो दिगुधि पुरुष प्रकृदत तंू मी िंद्र तंू िंदद्रका ॥ 
मी त्राता दत्रजगास तंूि जििी मी शभं ूतंू अदंबका ॥ 

 
वचन : याप्रमािे अिन्सयमाि असफयािेदह अन्सयोन्सय संमतीिे पादिग्रहि केफयािे लौदकक बरा 

दिसिार िाही. या्ति ऋषीस दहमािलापाशी पाठििू त्याचं्या मुखे दििय कपाि तुज 
पदरदितो. अता संतोषपाप ता ंमंदिरास िलाि.े 

 
सूत्रधार : याप्रमािे ईश्वरािे िामय ऐकूि ‘आ्ाप्रमाि’ म्हिूि िेिीिे दित्तिृदत्तमदंजरीस ईश्वरसमीप 

ठेििू दिघाफयािंतर गौरीिा दियोग ि सहता ंपरमेश्वर बोलतो पहा. 
 

[र्दरु : (राग हुशािी)] 
 

थोर जाहला िगा मज । कसा मज । 
िीरजाक्षी प्रार्मथतादह िेिदुिया त्याग केला ॥ 
िसती घातली अडी दिस येक अदज मज दिसत युगापदर तपा ॥ 
गंधिध-दििाहािी सुंिरी प्रदिली असती ॥ 
कंिबधबाधादिया गुधिाता िसती ॥ 
अंधकारीि ही माझी अधं जाहली मती ॥ 
िंधि (?) केफया ि सुटे बंध पे्रमािा अदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेप्रमािे बोलूि परमेश्वरािे दििूषकािे ्मरि करतािं तो येतो पहा. 
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(र्दरु॰)  कंुडली कंुडली कृत कंुडल जो दिरादजत ॥ 

गंुडुदि गंुडी पगडी गंुडोिर आला गडी ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत गंुडोिर येऊि ईश्वरास पाहूि बोलतो पहा. 
 

(श्लोक)  केले पिधत मेरु प्रभदूत ता ंशिध िेिा िृथा ॥ 
की िीरें भदरता ंअखंड सदरता ंया दिर्ममफयाही तथा ॥ 
माडें तेल िऱ्यापुऱ्या गुलबऱ्या ह्यािें दगरीं गोरसें ॥ 
चसधूही रदितास की दद्वकदर तैं मी भदक्षतो बोरसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत गंुिोिर बोलता परमेश्वर बोदलला जे ‘तुला िेहमी पोटािेि ध्याि आहे िुसरी 

चिता िाही.’ 
 

गुांडोर्दर : ्िामी आपिास स्रीिे व्यसि मला पोटािे व्यसि, िोघासही िोदि व्यसिे समाि, परंतु मी 
दिजअिगुि झाकूंि पराव्यास ्िामीसादरखा लटका उपिेश कदरत िाही. 

 
(श्लोक)  आशिेें किकादद्र िाहदस भला लोभािला तंू करी ॥ 

माथा घेऊदि कादमिीदह अमसी गौरीदियोगें तरी ॥ 
त्यागा स्री धि संग सागंदस परी या सिध दिश्वास रे ॥ 
मोठा तंू परिुःखशीतल तुझा िाटे ि दिश्वास रे ॥ 

 
[र्दरु॰ : (राग आिंिभरैिी)] 

 
कळुदि अचजमय काम हा ॥ यािदर तदर ॥ 
सळू िको आम्हादस महा ॥ 
तुजसम ऊध्िधरेतादह ॥ हे जगन्नाथ दजतेदद्रयापदर पाही ॥ 
आपि आता भज्जफया का प्रिाही ॥ 
गजमुखताता आमुिा अन्सयाय कायीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत गंुडोिरािे िामय ऐकूि परमेश्वर हासूि दित्तिृदत्तमंदजरीस लक्षूि बोलतो पहा. 

 
[र्दरु॰ : (राग कफयािी)] 

 
केधिा मी िेखेि ियिीं ते धिीिरी रमिी ॥ 
जे धराधरेद्रादप्रय िंदििी ॥ िधे तीिािी ॥ जडला दिजमिीं ॥ 

 
(अनुप.)  दिसर पडत िाहीि क्षिभरी ॥ ि सुिि सहसा गोष्टी िुसरी ॥ 

दिषय दिदिध हे दिषमदि गमदत ॥ दिषिल्लरीिे परी ॥ 
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दिसते मरू्मत दतिी हे राचत्रदिसदह ॥ िशदिशा ंमंडलातंरीं ॥ 
अदसततिु िीलोत्पल समिरी ॥ भासमाि भषूिगचि सादजरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रींदत परमेश्वरािे िामय ऐकूि दित्तिृदत्तमंदजरी बोलते पहा. 

 
(श्लोक)  आहे जोिदर एकदिष्ट सिया मी त्ित्पिासदंिधी ॥ 

पाहेिा िुसरीकडे दगरीसुता तो हो हरी की दिधी ॥ 
राहे दििलदित्त दित्तजहरा चिता दगळोिी बले ॥ 
पाहे तूजदि गा िरील ििरी गौरी गदि हे भलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दित्तिृदत्तमदंजरीिे िामय अेकूि परमेश्वर दिजधामा आफयािंतर 

सपदरिारकासंदहत दहमािल येतो पहा. 
 

[र्दरु॰ : (राग-केिारगौळा)] 
 

आला दहमािल रमिीसगेत तो शलैादधराज महा ॥ 
 

(पल्लवी)  कैलासादि भोिताले िगोत्तम ॥ दतष्ठती दिियािें महा ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत दहमािल आफयािंतर सभेमध्ये येकायेकीि सप्त सूयध उगिफयाप्रमािे कादंत 
िाकतािं हें काय म्हिूि कौतुकािें दिलोदकतािं सप्तऋदष येताहेत पहा. 

 
[र्दरु॰ : (राग—सौराष्ट्र)] 

 
सात या महीस सप्तर्मषगि िाथ आले पाहा ॥ 
पातकी यासदह पािि करिार जातििेासम ज्िदलत पापें महा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सप्तर्मष आफयािंतर त्यास यथोमत पुजूि दिियपूिधक दहमािल बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  येिे अपूिध अपलुें  घदड पुण्य संगा ॥ की लोटलीि अल्यािदर काय गंगा ॥ 

दि्ापिा सरस येकदि आयकीजे । आ्ा कपादि मजलादग कृताथध कीजे ॥ 
 

सूत्रधार : ऐसे दहमािलािें िामय ऐकूि िदसष्ठ बोलतो पहा. 
 

(श्लोक)  जो आ्ािदर आपुफया हदरहर ब्रह्मादिका ितधिी ॥ 
संकफपेंदि दिदित्र जीिपतुळ्या िािादिध ितधिी ॥ 
ििेान्सतप्रदतपाद्य अद्वदििािंिाबधुी दिियें ॥ 
तो तु्या दप्रय कन्सयकेप्रदत िरंु प्राथी महेश ्ियें ॥ 
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सूत्रधार : ऐसे िदसष्ठािें िामय ऐकूि दहमािल बोलतो पहा. 
 

[र्दरु॰ : (राग—कादप)] 
 

धन्सय धन्सय मी येक धात्रीधरेन्सद्र ॥ 
 

पल्लवी : धन्सय मी सुकृदतमधूधन्सय, िसे सम अन्सय, ि भायवय हें अन्सयथा िेख. ॥ 
 

(अनु.)  दिगमागोिर जो कीं दित्यािंि ॥ 
सुगुिमंदिरा अिलोकीं । सुगम जािायी तो जोडतो ॥ 
माझी ते दिगिु भायवयता दकतीतदरही या लोकीं ॥ 

 
(श्लोक)  जामाता परमेश्वर प्रभ ुतु्या पुण्योत्करें जोडतो ॥ 

जामाताकंदथता ंयिाथध अदज त्या कन्सयेसही जोडतो ॥ 
सागंा तीव्र परंतु तातजििी भािू ंसखे कोिते ॥ 
सागंाती कुलशील दित्तियही यािें तुम्ही जािते ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत पिधतेंद्र प्रश्ि कदरता ंसिध्दह सप्तऋदष मौि मुदे्रिें— राहता ंदहमािल आपफया 

आपि बोलतो पहा. 
 

(श्लोक)  िाहीं जाया जन्समजरादि काहंी ॥ कीं िेदिजे ििे सुरादि काहंी ॥ 
जें व्याप्त भमूीतचल अंतदरक्षीं ॥ तें ब्रह्म शभं ूमि हें परीक्षी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत दिधापाि हे गोष्टी मला मािली परंतु अरंुधतीस पाठििू मेिेिी मात्र समंती 

करािी, ऐसे दहमािल बोलतािं िदसष्ठािें अरंुधतीिे ्मरि कदरतािं ते येते पहा. 
 

[र्दरु॰ : (राग—कफयािी)] 
 

सकलपदतव्रता प्रकारामध्यें जें अकलंक केिळ साल्ध्ि दशरोमिी ॥ 
दिकििेत्री दिश्वदित अरंुधती दिकट येतसे ते अिुपम गुिश्रेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अरंुधती येऊि मेिेसमीप जाऊि बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  िेिों तुिा ंकिि उत्कट धमध केला । जोडे महेशसम िल्लभ कन्सयकेला ॥ 

आता ंि चकतु सदख अंतचर ता ंधरािा । िाङ दिियो ्िजिसंमदतिें करािा ॥ 
 
सूत्रधार : अरंुधतीिें िामय ऐकूि मिैा बोलते पहा. 
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वचन : िेिी तुझी गोष्ट मी मोडीत िाही. परंतु ईश्वरािी मोटी तामस प्रकृदत, तििुसार त्यािी 
ियादह लोकदिलक्षि आहे. 

 
र्दरु (राग : मुखारी) 

 
सागंतसे तुज बायी दगरीशािरिा । 
राग िको कपंा काहंीं लगतसे ति िरिा ॥ 
श्वशुरािा य् येिे शदशमुदख भदंगयला । 
दतसऱ्या लोििािलें  प्रशादमत ्मर केला ॥ 
भ्यासुर अंतक जो का ंग्रादसला तो अिलीला । 
जोदडलीसें सायासें हे मुदल करुदि तप िार ॥ 
जोडी िाही यीसम िुसरी सािार । 
गोड इिे कदरता ंआमुिा अिघा संसार ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत मेिेिे िामय ऐकूि अरुधती बोलते पहा. 

 
र्दरु : (राग : काबंादि) 

 
इंिुशखेरा करुिासागरा सिधथा चििू िको । 
सदखये सुंिदर यासम सत्य भमतजिबधुं िसे िुसरा ॥ 
मन्समथें चिधुदि सुमशचर दित्त उन्समदथलें  ध्यािािसरी ॥ 
दिन्समये या्ति िेत्रािले उन्समत्त शमदिला क्षिातंरी ॥ 
शरि येता ंमुदििंििे पदरसे माकध डेयभमत मंडि दिरंजीिी केला । 
तो आपिे हरुदि तरसदि सुतािे मीपि (हदरले?) ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती अरंुधतीिे िामय ऐकूि मेिािेिीिे अदंगकार करता ऋषीश्वरािीं दहमािलादिकट 

येऊि ितधमाि सादंगतफयािे िाङदििय कदरता कंुभोिर दििाह-मंडप दसद्ध झाला. म्हिूि 
दहमादद्रसमीप येऊि बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (राग : धन्सयादस) 

 
दििाह दिव्य मंडप तो दसद्ध जाहला । 
दतहीं लोकीं उपमा िादह ज्याला ॥ 
शातुकंुभािे ्तंभ उभे केले । 
आंत पतुळ्यािे िृिं कोदरयले ॥ 
मोदतयािें झळकती झाले । 
जोदत पाहुदि जि येक (जादग?) ठेले ॥ १ ॥ 
िंद्रमसासम िािंि ेिदर । 
भोंिते भेंिले (?) झाल्लरभरजादर ॥ 
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रत्िखदित िदेिका साजे बरी । 
शोभताती तोरिे परोपरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती कंुभोिरािे िामय ऐकूि दहमािल संतोषािे बसला असता ंपरमेश्वर येतो म्हिूि 

पडद्यातूि िैतादलक बोलतो पहा. 
 

(श्लोक) 
 

िीिारद्यदत कंठुकें  मजला िािी ि िी बरी ॥ 
िािीते झळके दततें किि तो िािील सागंा तऱ्ही ॥ 

 
.... .... .... .... 
िािीशादिक प्रार्मथता मचि जडािा िीट जो की असें । 
िािी दित्य सुखी ि जेथ करुिािािीश तो येतसे ॥ 

 
र्दरु : (राग : अठािा (अडािा)] 

 
िंद्रमौलीश येतो सद धी सादं्रियाबंदुध ॥ 
यंद्रादिक िेि अगिी िदंिदत ज्या पिोपिी ॥ 
दशदशरभािु दिप्ती धदर जो । बसुदिया िृषभािरी ॥ 
्िसुखािा दिदध मिोहारी । अदसत कंठ भमतसंहकारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िदं्रमौलीश आफयािंतर ब्रह्मादिक िेिासंदहत महादिष्ट्िु येताहेत पहा. 
 

र्दरु : (राग : शकंराभरिा) 
 

येतो तो पुरुष लक्ष्मीयेिा दिसािा । 
िेतोधामिासी हा महा येथ दित्ता सदंिसािा ॥ 
म्तकीं मुकुट झळाळीं । क्तुरी रेदखली भाळीं ॥ 
कौ्तुभमिी िेिो कोदट अंशुमाली । 
ह्तकी िर सरदसज कौ (मो?) िकी ॥ 
दिसतुल ज्याप्रदत तेजोमाली । ि्तभाि िदर सकलदह लेउिी ॥ 
ि्तुतमः पर जीिि माली ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती महादिष्ट्िु आफयािंतर लयविघदिटका समीप उरली म्हिूि जोशािे तातडी 

करताि (दशि पािधतीिे लयवि लागते). 
 

(श्लोक) 
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जो व्यापदुि सिध जगादस राहे । ज्या दिश्व साक्षीभदुत बोलताहे ॥ 
ज्यािे दिसेिा दशर धातयासी । आच््ादिता सािपटे तयासी ॥ 

 
(श्लोक) 

 
िामे पाप गुिे कपादि दशि जो त्या शकंराला िरी । 
जे िेिी अदज सिधमंगलमयी दििूदपिी सुंिरी ॥ 
ज्याच्या आठििें घडे सकदलका ंकफयाि तें िागंले । 
त्या तुम्हा ंदशिशल्मतपाप उभया ंभयूा्तिा ंमंगलें  ॥ १ ॥ 
भायवयश्री धिधान्सय संतदत दिरंदजदित्ि तें िागंलें  । 
अष्टैश्वयध दिदशष्ट धैयध सकल श्रेष्ठत्ि लोकागळें ॥ 
ऐसें सिध समपुधिी धिकृपापैसे दशिा दिियें । 
भमताच्या दिज रक्षिीि अदसजे ता ंसािधाि ्ियें ॥ २ ॥ 
धान्सयासी िसिे धिें ििदिदध अन्सयातंही मान्सयता । 
कन्सयापुत्र कलत्र दमत्र बरिें संन्सयासदिष्ठा तथा ॥ 
अन्सयाही िरसंपिा दितरुिी अन्सयादृशा येक्षिी । 
धन्सय ता ंबहुसािधाि अदसजे पुण्यात्मसंरक्षिीं ॥ ३ ॥ 

 
(मांगळ)  िंद्रमौळीशाय मंगळं । कफयािादद्र कामुधकाय मंगळं ॥ 

कफयािदिधायकाय मंगळं । िपधकंिपधहराय सपादधराज 
हराय कपुधर कंुिहराय मंगळं । प्रथत दिव्िैभिाय 
प्रितकंजभय प्रतापेंद्रकुलिेिाय मंगळं । 
िादं्रमुखििीशाय मंगळं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दहमािलािे परमेश्वरास कन्सयारत्ि समपूधि (दहमािल) बोलतो पहा. 
 

(श्लोक) 
 

धर्ममष्ठादस किा दिपदत्त िलगो ्िप्िातंही येकिा ं। 
लाभो दित्य सिादशिप्रभिुयें सद बोध लोका ंसिा ॥ 
श्रीमद्रामपिारचिियुगली कफयाि भायवयप्रिा । 
जोडे भल्मत उिार ते अिुदििी ्िािंिराज्या्पिा ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें दहमािलािें प्रार्मथता ंत्यािें मिोरथ पदरपूिध कपाि सपदरिार परमेश्वर दित्यािंि 

मंदिरास आले पहा. 
 

(श्लोक) 
 

श्रीमालोदज िरेन्सद्रिंिि भला शाहेन्सद्रिामादथला । 
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पुण्यश्लोक म्हिूि लोक दिगिी ज्याला प्रपंच्यादतला ॥ 
त्यािा पतु्रक सच्चदरत्र जगतीं येकेन्सद्र भायवयागला । 
त्यापासूदि दशि्िपाप तुलजाराजेंद्र जो जन्समला ॥ १ ॥ 
प्रतापदसहेन्सद्र कुमार त्यािा । 
जो अदंश श्रीदिष्ट्िजुगल्त्पत्यािा ॥ 
उमासतीिी सुकृतैकराशी । 
कफपिुमाच्या ि तुले कराशी ॥ २ ॥ 
जो का ंदत्रििध गुरुशी अपपापकाशी । 
आधार थोर अदज आत्मदिपापकाशी ॥ 
तेिेदि या दगदरसुतादशि पापकाशीं । 
केलें  पहा दिरुपमाद भतु पापकाशीं ॥ 

 
॥ श्री सा ंब स िा दश िा पध ि म ्तु ॥ 
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४. कोरवांजी नाटक 
 

श्रीगिेशाय िमः ॥ िाट्यारंभ कपाि जािकी सुखोल्लास िाटक सुकदि दिरदित या रंग 
भमूीत िाट्य कदरतों या कदरता ंिाटकाथध सगं्रह श्लोक सागंतो पहा. 

 
(श्लोक)  दििािाथ शरण्य जो जप तप ध्यािान्सियेंदह अदत ॥ 

मािाहा प्रदत मादिता ंदितदरता ंिािादस पात्रा प्रदत ॥ 
िा िा लक्षि शास्र िक्ष शत ्ािाध्यपकाच्या मुखें ॥ 
प्रािािा धदि जािकीसेदमिला तो िाथ रक्षो सुखें ॥ 
येिेरीदत िाटकाथध सगं्रह श्लोक म्हटफयािंतर दििायक येतो पहा. 

 
(र्दरूऊ)  कोिूदि आिंि भरें. 
 
वचन : अरे पादरपाश्वधका दिघ्िेश्वरें येऊि सकल दिघ्िें दििारिें केली कीं या प्र्तुत कायास ता ं

इकडें यािें पादर:दज मी हाजीर आहे ॥ तर सागंतो ऐका येथें प्रतापरामिदं्र महोत्सि 
दिलोकिोत्सुक सकल दिद िज्जि दमळाले आहेत या्ति जािकी सुखोल्लास िाटक 
िािऊि सम्यास अतंर संतुष्ट कराया इल्च््तों. कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता सागंतों 
ऐका. 

 
(श्लोक)  साकेत रािार रघुराज पाहे । भाकेदस ज्याच्या बहुगंुतलाहे ॥ 

तो कें दि हो प्राकृतसा म्हिािा ॥ साकार सद भाि तसा गिािा ॥ १ ॥ 
 
वचन : पादरपाश्वधका पूिी अपुिध िाटकें  दिमाि झालीं असता ंया— िाटकातं काय अदतशय जेदि 

दिरिचध कृपायिें श्रीदै्वपायिें श्रीकृष्ट्िे पिीष्ट ििेातं शास्राथध सप्तशत श्लोकीं दिबत्ध कपादि 
सिध लोक उद्धदरफया प्रमािे या ंमहाराजें सिध लोकापकार काजें जािकी आदि कैकादडि 
याच्या प्रश्िोत्तर व्याजें सकल इदतहास पुराि धमध शास्री दिदस्रत कदल दिडंबि पूिधक 
ििाश्रम धमध अदि कपादि गुरुदशष्ट्यधमधस्रीधमध पुत्रधमध शिेकधमध यािें िमध सम्ताचह 
सिधत्रास कलािया कारिें िाटक पाप या ं गं्रथातं दिरोदपलें  आहे. तदर पादरपाश्वधका तदर 
तुझे अतंःकरि आथांतदर आसमत आहे सादरखे िाटतें पादर : भलारे भला सूत्रधारा 
तुजसमाि इंदगत् प्रा् िाचह तदर प्रश्िाथध सागंतो ऐक या िगरातं शकुि शास्र दिपिु येक 
ब्राह्मि आला आहे म्हििू ऐदकलें  त्याच्या िशधिाथध अतंःकिध उत्कंदठत जालें  आहे या परीि 
जािकीिे अंतःकरि चह श्रीराम प्राप्ती साटीं शकुि सामुदद्रक लक्षिादभ् जिास प्रश्ि 
कराया कारिें उदु्यक होते ऐसे संििता ंसखी समिते जािकी येते पहा. 

 
(र्दरुऊ)  िैिेही ते दिमुखी जे ते भिेूिी कन्सयका जिक भपूिशं भषूा जेते ्मरकोटी ्िपाप ॥ ्मरत 

आत्माराम पाप ॥ श्रीसमपाप शादलिी श्रीमती हेममादलिी ॥ दजस तुफय िारी कोण्ही िुसरी 
िाही भिुिी ॥ १ ॥ अिन्सय भाििा सदख ॥ ह्त धरुदिया ंिीकी ॥ किक ििा सादरदख ॥ 
तिुजीिी शदश मुखी ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : जािकी िेिी येऊि अंतरंगी संतोषामृतें धाली असता ंदतिी रीदत दिलोकूि अिन्सय भाििा 
दििादरते पहा. 

 
(र्दरुऊ)  चिता लागली तु्या दित्तास का चित्ता रत्िसा भायवयितं बाप असता ं॥ िसिे भषूिें िा िा 

िर रत्िखदित तें ॥ िसदत सौध मंदिरे िसदत बाई ॥ अशि उत्तमोत्तम रस युमत प्राथधिा 
िसरी घेऊदि दशद्ध असता ंकीं करी पादह ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : सदखिें पसुता ंजािकी बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  मारीि दििालुदि दिघध बाहु ॥ दििापािी िापाि तो सुबाहू ॥ 

केदल त्िरे कौदशक य् दसद्धी ॥ हे ऐदकली दिप्रमुखे प्रदसद्धी ॥ 
 
वचन : असो अशा श्रीरामादिि भषूिादिक सकल जोदड आदसफया हीं ते िूषिादिक सकल जोदड 

अदसफया हीं ते िूषिादसि मूल. 
 
(र्दरुऊ)  जोडी राघिा िीि जे झोदड ते बाई ॥ कोदट लक्षहूि िे पादडल शोका पाई ॥ दमिफया ं

कालकूट मोलें  िीि प्रकट ॥ दमिाक्षी घट मोिें प्रादसजे काई ॥ १ ॥ िेघता ंकिदड िशे्या 
रोगीि पदडफया गळा ॥ भोदगजे केदि जीण्या बोलिि जें काचंह ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  भारेंदहि अदहप तेदि गमती या पुष्ट्प हारािळी ॥ 

त्राशी सागं अिंग तो बसुदि या मा्या कुडी राउळीं ॥ 
िाटे कोदट युगासमाि अयुगासिी त्रुरीहीकशी ॥ 
रामाभी असुिी समये दिरखी जे झालें  रामा अशी ॥ १ ॥ 

 
(र्दरुऊ)  पादहि तो केव्हा ंसदखया प्रािप्रीये ॥ आठदिता ंपाप ज्यािे अंतदर ठाये ॥ पादठमोरें होता ं

दित्त पलूदिया ंजाये ॥ कोंिाटला सिध घचट कोण्ही ि पाहे ॥ बोधािंि मूर्मत पूिध ब्रह्म सत्य 
्ियें ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  िाटे धीर मिा गजेंद्र गमिे भेटेल तो की मला ॥ साकेतादधप पुत्र तो मुदिदिया भाकेशी प ै

गंुतला ॥ आहे त्या प्रदत अंतराय सदखये हा येक कैसा टळे ॥ कोिालादग पूसुं दहतादहत कसें 
होिार चक आकले ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे जािकीिे िामय ऐकतािं अिन्सयभाििा िामािुरुपे अिन्सयोभाििा सोडुि आलोििा 

कदरता ंयेक उपाय सुिुि आिंिे कोंिाटता ंिैिेदह संिेदह पडूि दििादरते पहा. 
 
(छांर्द)  दिरदखलें  तुिा ंकाय गोरदट । हादरख पािलें  दित्त ज्यासटीं ॥ 

ि दरघली कधी हे मुखी कळा ॥ त्िदरत बोदलजे भाि मोकला ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे जािकीिे दििादरता ंसखी जाब िेते पहा. 
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वचन : माय बाई होईल कोि सागेंल म्हिूि तंू बोलीलीस कीं तें ऐकूि म्या तजिीज कदरता ंशकूि 

सागंायास मोटी शाहिी कैकादडि िूर िेशातुंि या िगरास आली आहे दतला शकुि 
पुदशफयािे मि कामिा पुरेल या साटीं सतंोषािें कोंिाटलें . 

 
र्दरुऊ : िामोश काय मी तीिा बोलंू कादमिी । कैकादडिीिा सागूं पुरे शकुिाते ॥ अथधलागो 

पाटिले माते लोक लागले मागें जेतें ॥ िळभाग िीिापंा भािले ते ते ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें अिन्सय भाििा जािकीचस िित असता ंिैिेहीिा मि्ताप लोपूि रघुिंिि प्राप्ती 

सुिक सकुि सागुंि तीिी आिंिादभिृल्त्ध करायाकारिे सत्रकाल ्ादि शतािंि बुरडीिा 
िषे घेउि येतो पाहा. 

 
(र्दरुऊ)  िेदखजे येते कैकादडिी ते ॥ कैकाय कैकाय घोंदकत िििी ते ॥ कुपा कृष्ट्ि दिज दशरी 

मिोहर दमरदित अदत हदरखुदि ते जरतादर बुटेिार ॥ िेसुिी साडी जदडत घालुदि हार ॥ 
सरस शखंमिीिी कपादि साज कादमिी ॥ करसरोजें गदडिी िाकर धपादि िुसदर काय 
िादमिी ॥ 

 
(र्दरुऊ)  येतसे कैकादडि हे िूर िेशीिी ॥ यथेदि सािध पाहें ॥ पाचठ बालक बाधुंदि ज्याती यपदर ॥ 

पादटिें बीही मधुंदि पाटीर आंगी लाऊदि रंगीत सादिकादठ कदर घेउदि ॥ सूप बादंधतें या 
परी ॥ ििि िािी टोपलें  दिदित करीं ॥ पाप शादलिी बरी ॥ घरोघर थोपतहाल््तिी परीं ॥ 
२ ॥ प्रत्यक्ष जिु गुलाल तैसे जीयेिे अत्यंत लोिि लाल ॥ उत्तूंग ्तिी जुलाल िेखोदि 
काममत्त घोंटीदत लाळ ॥ ३ ॥ पैजि पाई िाजती सकुि पसाया पजैि मागी माजती 
कंजाज्याकं्षी प्यालीसें अती भोंिते गडगंजे भोंिरे भोिती ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर सखी समिते कैकादडि येउि बोलते पाहा. 
 
(पदे्य)  या जगन्समंडला माजी िािा कळा ॥ साजीऱ्या यथेंदि गाजती कीं ॥ साज सामाि ते साजती 

सिासी राजयािे परी िोजलें दख ॥ साि थोरासही आिंि सादरखा न्सयुिता अदधमय या 
िुिता कीं मािी जे मोक्ष रामािुजािा बरा माििाला भला मत्यधलोकीं तारतम्या िसे थोर 
येथें गोरटीििलाि गमत मातें ॥ राजधािी महाराज यािी कोि त्या सागंपा खुि त्यादि ॥ 
या परी सदखिें दििादरता ंकैकाडीि उत्तर िेते पाहा. 

 
(र्दरुऊ)  भोंसल िशं दिभषूि जो त्यािी राजधािी ॥ 

दित्य पोषक आदश्रताबा पाहूदि त्यादि राजधादि ॥ १ ॥ 
प्रताप दसव्हेंद्र प्रदथत मदहपाल राजधादि ॥ 
जेथें प्रताप श्रीराम प्रकट सदन्नधादि राजधादि ॥ २ ॥ 
भरता सम राम भमत दशखामदि राजधादि ॥ 
त्यादि भदरत अष्ट दसल्त्ध ििदिदध यािेदि राजधादि ॥ ३ ॥ 
दिक्रमाकध सम दिक्रम त्यादि राजधादि ॥ 
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शोभे शक्रपुदरसम संभतृ योधादि राजधादि ॥ ४ ॥ 
जो धमध परायि धमा पदर त्यादि राजधादि ॥ 
दिप्रशमधि अद भतु कमध ज्यािे त्यादि राजधादि ॥ ५ ॥ 
जो िाि शूरामादज माििीय त्यादि राजधादि ॥ 
मोटा ्ादि या जिकाहूदि जो त्यािी राजधादि ॥ ६ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर राजधादििें ििधि कपाि सखी प्रती कैकादडि बोलली कीं या प्रमािें अम्ही सं् कृत 

दमश्रत व्यिहार केफयािें आम्हास कोण्ही— कैकादडिी जातीदि म्हिता तया साटी िेशीय 
भाष्ट्यें व्यिहार करािा ऐसें दिधापाि आपफया बुरडास आठउि बोलते पहा. 

 
(श्लोक)  कोठें गेला िाथ मा्या कलेिा ॥ कादंह केफया दित्त हें आिरेिा ॥ 

मारािा तो मार साहेि मातें ॥ आिुिीया िूदर कीजे श्रमातें ॥ १ ॥ 
 

(र्दरुऊ)  कोठें पाहंू रमि कोि कपंा गदत कोदट येगा पदर लोटे क्षि ॥ 
प्रळय या पािकापदरस उबारा मलयािल भि माडंी िारा ॥ 
जलदििें मासा तलमली जैसा तलकी होत आहे तेदि िेहा ॥ १ ॥ 
मदिरा पीउिी म्तपती सिें ॥ मुदित जै मंदिरा मादज होते मिि बाधा ॥ 
तैं मातें ि झालीि अधम तो बडसाल सदलतो आता ं॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : बुरडीिें िामय ऐकूि सखी बोलते पाहा. 

 
(छांर्द)  कपा िको िृथा खेि हा सये । िरि संदन्नदध तूदझया ्ियें ॥ 

बुरड येउदि पािल त्िरे ॥ पदरस सागंते मी तुला खरें ॥ 
 

वचन : कोिता मििािा पुतला िाया ंगेला पोट धंिा पािहििा काय? 
 

सूत्रधार : येिेरीदत उभयता ंसंििता ंजािकीिा आ्ेिपाि अिन्सय भाििा दतला दििादरते पाहा. 
 

वचन : अग तंू कोि ग? कैकादडि आईस खुि सागंायास आलें  या प्रकारें कैकादडिीिें जाब िेता ं
तुझें गािं कोितें म्हिूि पुसता ंते उत्तर िेते पाहा. 

 
(र्दरुऊ)  चहकिि गािं सातिा ॥ रदहिास जागा िोखट तो िीिचह ििा ॥ 

भकू ताहािेिागोिािकचह त्या ठाई बोलािा ॥ १ ॥ 
कैकादडि शतािंदििी हें िािं ेमाझें ॥ सकुि बोलािया आलें  सदखयें राजिंदििी ॥ 

 
सूत्रधार : कैकादडिीिें िामय ऐकूि आन्सयन्सय भाििा बोलते पाहा. 
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वचन : चहकंडूि सातिा गािं े म्हिालीस कीं पूिेकडूि सातिा गािं े िीपाबापूंर काय? कोठूि 
सातिा गािं े म्हििू अिन्सय भाििेिें पुसतादंह कंठूि िदरल सात गािं े म्हिूि कैकादडिीिें 
सागंता जािकींिे जािूि पनु्सहा त्या लोदकिा प्रकार पुसता ंते बोलते पहा. 

 
(र्दरुऊ)  आिडीिे गोड जेिि उिंड साला सारा आिदधचह िळेशिेिें ॥ 

लििादश पातंी पाहिें ॥ िि िि सुखी पोहिें ॥ १ ॥ 
िंद्र िाहीं सूयध िाहीं अपाय उजेड कोंिला तो ठाईिा ठाई ॥ 
साडंिें मोडिें िाही ॥ िािंिकू असली आई ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : कैकादडिीिे सागंता ंअिन्सय भाििा बोलते पहा. 
 
वचन : ता ंसाला सारा म्हटलें  चक त्यािा अथध होत िाहीं. 

शाला काय साल िृक्ष काय िव्हें गाई िव्हें िधेलें . 
कशािदर िधेलें ? जंुिें गाई जुिें. 
ऐसे कैकादडिीिें म्हिता दटकाटूकाम पेक्षते म्हिूि अिन्सय भाििेिे दििोि कपाि दलहूि 
िाखेि म्हिता ं ककादडिीिें सारा म्हिूि दलदहता अिन्सय भाििेिें कािास हात लाऊि 
चशदििा सारा चक ताडीिा सारा चक िादरलीिा चक या प्रकारे पुसता ंकैकादडि बोलते पहा. 

 
वचन : सुदतसालदशयुि आलें . 
 
सूत्रधार : ऐसे कैकादडिीिे िामय ऐकूि हे केिळ जािती आहे म्हिूि दिधापाि कोि कोि िेश त्िा ं

िेदखले म्हिूि दििादरता ंते उत्तर िेते पाहा. 
 
(र्दरु)  मागध मालि मदैथल माधुर मारिाड ॥ कुपाजागंल अगं कचलग दत्रचलग िगंिाड ॥ बहु 

िागर कोंकि तंकि मंकि िेंशगोड ॥ सखीं िागंट या िीि केरळ काश्मीर िोळ जेथें दिप्र 
प्रौढ ॥ १ ॥ 
येिेदरती कैकादडिीिे आपि िेदखले िेश सादंगतीफया िदर कोितीं तीथे कोिते कोिते िेि 
त्िा ंपादहले म्हिूि जािकीिे आ्ेिपाि अिन्सय भाििेिें दििादरता ंते बोलते पाहा ॥ 

 
(श्लोक)  मािशीक ्िािें जे मािदसक सिध पातके कदरती 

माि िस सरजारयु मादििी ते िीट पादहली पुरती ॥ 
 
(र्दरु)  जे अयोध्या िगरा जिली िाहेि यामध्यें थोदरिसा हे सध्या लागती श्रीरामपाय शदेिली ते 

सरयू माये ॥ १ ॥ 
 
(श्लोक)  िैतन्सय िात्री सगरात्मजा जे । शुद्धत्त्ि जीिे हदर तुफय साजे ॥ 

संिशधिे ध्िदंसदत िोष िािा ते । पादहली म्या दत्रजगत्पूतािा ॥ 
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(र्दरू)  काशीतळीं प्रिाहदत सुशीतळ तो या अदत ॥ ते श्रीगंगा भादगरथी िेदखलीया दृष्टीिे अदध ॥ २ 
॥ 

 
(श्लोक)  ज्याच्या अजा लादग अदृश्य माथा ं। प्रदसद्ध जािी दिगमातं गाथा ॥ 

जो मोक्ष िे मूढजिा अिाथा ं। त्या िेदखलें  सद गुपा दिश्विाथा ॥ 
 
(र्दरू)  सोमिुडािा अितार श्रीम्हालसा प्रािेंश्वर पेमरीस पादहजेला तो मल्लािा िाििेार ॥ 
 
(श्लोक)  जेथें कीडे ि पडती असुहीि िेहा । खाती ि गीध कुतरीं ि कुगंध तो हा ॥ 

ते के्षत्र अदिदख तिीश सुरोतमातें । म्या पादहलें  दिज दिदठ पुरुषोत्माते ॥ 
 
(र्दरू)  भोंसफयािें कुलिैि पोचशिें त्यादंश सिैि ॥ तो शभं ुश्री महािेि ॥ तोश ंिेदखला िेि िेि ॥ १ 

॥ 
 
(श्लोक)  गोिािरी तीर समीप भद्रा । िळादधिासी िीरसी अभद्रा ॥ 

जो सेव्य गौरी हर िीरभद्रा । दिलोदकलें  त्यासदख राम भद्रा ॥ 
 
(र्दरू)  आधीं माय मग रािी अळदिजे म्हिे मायरादि ॥ साधी भमतािी— दशरािी तेथें िेदखली 

िदे्य पुरािीं ॥ इटेिरीं िदं्रभागा तटीं दिटेिा सा उभा दबठ्ठल तो सौख्य गाभा ॥ िीट पादहला 
आत्म लाभा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती सकल तीथे के्षत्रें िेिचह म्या पादहलें  म्हिूि कैकादडिीिे सागंता ंअिन्सय भाििा 

बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  परीसुदिया ंअधहर तीथे के्षते्रचश पुरम पूत पूज्य िेिचह ॥ तेिें हदरख माजला थोर ॥ हर हर 

बोलि ेसरचल पापें शीघ्र सिधचह ॥ 
 
वचन : कोिते कोिते पिधत िेदखले म्हिूि अिन्सय भाििेिें दििादरता ंकैकादडिी बोलते पहा ॥ 
 
(र्दरू)  मंिर दगरी आदि सुंिर मिैाक गंधमािि सालग्राम गुिादधक ॥ िंिि दगरी सुरिदं्य 

अलोदलक इंिुदशलोच्चय इंिु मुखी ऐक ॥ िेदखले बाई हे िैिेही ॥ कैलास पिधत केिळ पािि 
श्रीशलै श्रीपूिधक सिाध सूिि ॥ ऐलीकडे िेंकटादद्र दिषधादद्र कैलाखया िीि मलयादि 
दगदरगि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत भलूोकास गट िौिा भिुिें म्या पादहलीं म्हििू कैकादडिीिें सागंता तेथें ििल 

अपपाप कादंह िेदखलें  काय म्हिूि जािकीिें दििादरता ंते बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  येथें आहे तेदि तेथें तेदि ॥ चिदबदि प्रदत ॥ चबबी भासें चबबोण्िी सिध जेदि ॥ १ ॥ आपि 

बोदलफया ऐसा उब्जेदिधा ॥ तो पिधत िदरता जेचि ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीदत कैकादडिीिें परमाथधसार सागंता ंतें यथाथि म्हिूि जािकीिें दश् रकापं कपाि तंु 

बहुतादिसादि व्यािहादरक दरतींिें कादंह ििलाि िेदखला असफयािें सागं म्हिता ंते बोलते 
पाहा. 

 
(र्दरू)  पाषािचि पाखंरें उडता ंआई । िीट आदंखयािें िेदखयेलें  मा्यायाचह ॥ 

सकल कला पूिध इंिु सता तोचह ॥ दिज सदखये श्रतु्ध तो येतो चसधुहाचह ॥ १ ॥ 
हालाहल प्पीफयापूिी िागंला गे म्या हरािा पादहला गळा पाढंरा ग ॥ 
बाळ मुकंुिादि भेटी जाली मागें आदि माकध न्सडेयादि मंुजी ठािी लागे ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कैकादडिीिें अपूिध गोष्टी सागंता ंदतला सराऊंि बोलते पहा. 
 
(र्दरू)  कैकमी पादहली दृष्टी कैकादडिीया ं सदृष्ट ऐशीं पृथिी पािे पाठीं िदह जािती मोटी 

कैकादडिी होशी शाहिी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दतला सराउि तंुिा धमध काय म्हिुि जािकीिें दििादरता ं कैकादडि उत्तर िेते 

पाहा. 
 
(र्दरू)  तारेिा संप्रिाय िालत येत आहे बाले कलूदि ठाये बोलू िको. 
 
(र्दरू)  माजंर मोहािें भाजुदिया ंिीट ॥ रोज गार तें गोड खाजें आम्हा ॥ 

असूयेदि थोर सुसरीदिपादि दिसोडी खाउंदि खुशाल ग ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत कैकादडिीिें अपला जातीिा धमध सागंता ं अिघें कळें तुम्हा मधें कन्सया िदक्षिा 

काय िेताहेत म्हिूि दििादरता ंते बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  िीड िातदर औल गाढि िेउदि ॥ कोडें कदरदत िऱ्हाड बुरड ॥ 
 
सूत्रधार : अपला जातीिा धमध सागंता ऐकूि जािकीिे आ्े िपाि अिन्सय भाििा प्रश्ि कदरते पाहा. 
 
(र्दरू)  कोि कोिाचश ता ं सकुि कैकादडिी कदथला ॥ जािदिजे भाि मातें अिुपमे जो पूिी 

दिमला बहुमाि कोि काइ हौसािें अर्मपला औधा तो प्रकारचह आता ंपादहजे बोदलला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत अिन्सय भाििेिें िामय ऐकूि कैकादडि पूिील समािार सागंते पाहा. 
 
(र्दरू)  तप तपता ं तपािी गौरीिें ॥ अपुला कर िादिला ॥ उपदर म्या ििता ं तों पदत जोडला ॥ 

श्रीपरमेश्वर दतला ॥ १ ॥ प्रिदलत पचिहुदि िृत्रहिि िोषें ॥ सुिरीते शतमख होता ं ॥ 
शिीदह मा्या शकुिोल्मत बळें मग अदिरें भेटली दिजिाथा ॥ २ ॥ िमयंती कर कमळ 
प्रिर्मशता ंसामुदद्रक दिन्सहादि म्या म्हटफया पदर रमिी तीशीं िळ समरसला तदििादि 
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वचन : अता ंकोिे काय बहु माि केला तो सागंते ऐक ॥ 
 
(र्दरू)  अिुपमाि दिधला ऐमय अिुरागािा झुिाग ॥ जििीये अबंेिें ॥ अिुदिि रंग माजे डिाग ॥ 

मििािा कडिोरा घिसर बादंधला िुदर जुिागे मदि चकदकिी गि जेथें सोहंिाि करी पाि 
झुिागे ॥ १ ॥ 
ताला पडता ंसकुिा भालुदि इंद्रािीिें खाशंीगे ॥ िोळी मजला दिली बाले सत्ि गुिािी 
घाशंीगे तोळबंद्यािपा त्या थोर प्रकाशािी राशींगे घोलतदिदशदिदि तेिें दिरतें बोलउदि 
दतदमरादशगें ॥ २ ॥ 
भाि मंगल सूत्र शुत्ध केिळ प्रमािीकगे ॥ अिडीिें मज दिफहें रमा— माउलीिें अदिकगें 
िेििेशीक िरदि अदिटी पे्रमािें मादिक गे ॥ येिदढयािें जालें  जीिन्समुमतीिी ठादिक गे ॥ ३ 
॥ ियाकार अरदपला िेिी काय कोिें मजगे ऐकाि ेसागंते कैकाडीि मी मागील गुज गें ॥ प 
॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत बुडडीिें पूिील कथा सागंता ं अिन्सय भाििेिें अता ं शीता िेिीस सकुि सागं 

म्हिता ंते बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  सकुि मी सागंते सखे तुज ॥ मादिक मोते पेरोज हीरे । अिीक मरकत िीळ सादजरे । अदि 

कफयादि सिध यापदर ॥ कादिक पूजि िेि दिध्िादर । कोिळया िूरिा क्तुदर कदन्नर शिेतंी 
जुई जाई हीं पदन्नरें किीठें जाबंले केळे िादरकेळें  ॥ अिधीं अििीं आिंि मेळें  ॥ 

 
वचन : आई सुपािें भपादि आदि गाई हातािें अिू िको हळिी कंूकू पाि िोडीसारें आििू ठेि 

गाई ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत कैकादडिीिे िामय ऐकूि सकल सामािदह दसध्ि कदरता ंसोन्सयािा गिेश माडूंि 

यथोमत पूजा कपाि प्रार्मथते पाहा. 
 
वचन : िाकािे ॥ माहोरिे मदहसासुरमर्मििी िाकािे ॥ तुळजा भिािी िाकािे ॥ शभं ू महािेिा 

िाकािे ॥ कोफहापुरल (माहूर) ्िामी िाकािे ॥ मळयाळ भगिती िाकािे ॥ पंढरीच्या 
दिठोबा िाकािे ॥ दगदरच्या िेंकोबा िाकािे । 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िेिास प्राथुधदि जिकीस पाहूि पुन्सहा ंकैकादडि बोलते पाहा. 
 
वचन : आई माझे ििि ऐक ऐक, मी जें कोंििादि म्हिेि तो िािािा, मी जें आंगशीि म्हिेि तें 

चशिािें, म्या ंपाण्यादतल सािजािें िािें घ्यािें म्हिता ंघ्यािें. 
 
सूत्रधार : कैकादडिीिें िामय ऐकूि जािकीिे तथा्तु म्हििू दशरःकंप कदरता ंमागुती बुरडीिें मिा 

आला तो कोि िादिजे म्हिता ंिैिेहीिें हात उिलूि आकाशाकडें पाहता ंकैकादडि संतोषे 
बोलते पहा. 
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वचन : जय मंगळ शुभ मंगळ, उमगलें  गाई उमगलें  मदििें गुदपत सागंते ऐक. 
 
(श्लोक)  भमता पाय परंपरा दिरदशदत जे पािले घाउंदि । लक्ष्मी जें पि अिरें िूदर सिा िक्ष्थली 

ठेउदि ॥ जे पािाबंुज ििेिाि दिरता ंदिदत्ति धाते अश े॥ येथें यदतल कें दि तें म्हिे मिी ता ं
दिदतले राजसे ॥ 

 
सूत्रधार : कैकादडिीिे मिादंतल गोदष्ट सागंता ंजािकी सतंोषािें रोमादंित होउदि दतला सरादिते. 
 
(र्दरू)  िेऊं तुजला काय बुरदड ॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत जािकीिे दतला सराउि रािि धिुभधन्सग कपाि जिकािा पि चजचकल कीं ि 

चजदकल म्हिूि दितूि कैकादडिीिें मुखािलोकि कदरता ं बुरडीिें आठा कोिातं येक 
कोिा िाखचि म्हिता ंिेिीिें येक कोिा— िाखदिता ंकैकादडि बोलते पाहा. 

 
वचन : कलें  गाई कळें. राक्षसाच्या दिषई ता ंचिता की खरें कीं लटकें  मिातं पाहा गाई. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत कैकादडिीिें सागंता ं त्या गोष्टीिा अंगीकार कपाि जािकींिे तो राक्षस कसला 

बोल म्हिता ं येरीिें पाण्याच्या सािजामधे येकािें िाि घेई म्हिता ंसीता िेिीिें सुसरीिें 
िािं घेता ंबुरडी बोलते पाहा. 

 
वचन : आई धा धा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत तीिें सागंता ंसीता िेिी बोदलली ऐसें जें कैकादडिी ता ंधा धा म्हटलें  कीं त्यािा 

अथध कळत िाचह, खउि धा कीं लेउि धा कीं िेसूि धा म्हितेस, ऐसें जािकीिे दििादरता ं
ते जाब िेते. 

 
वचन : आई खाउि जेउि तंु घालीस आहेस येथें म्या काय सागंिें, परंतु ता ं राक्षसािें लक्षि 

दििादरलें  की त्यास जाब दिफहा कीं धाडोमयािा म्हिूिें. 
 
सूत्रधार : तीिे िामय ऐकूि जािकीिें दि्मय पाऊि रािि िंत भयवि होईल की ि होईल म्हिूि 

चिदतता कैकादडि बोलते पहा. 
 
वचन : हे पृदथिीतल पाटा दशिच्यापेंदि तो िरिटंािे पल मत्धें बरिटंा तौ पौल्त्यकरंटा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत कैकादडिीिें भदिष्ट्याथध सागंता ंअदरष्ट पदरहार दिधापाि इष्ट प्राप्ती होईल चक ि 

होईल म्हिूि प्रश्ि कदरता ंबरुडी बोलते पहा. 
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(र्दरू)  िाखिी सहातसयेियिी िेखेि िीट ्ियें ॥ कमळ िलाहुि केिळ जो मउसमुदित लक्षि 
संभतृ कीं बहु ॥ १ ॥ श्रीकर म्हिुदि सािध म्हदिजा ॥ श्रीकर जो अदतदश्रतपि पकंजा ॥ २ ॥ 
प्रदत अिरातंीं प्रथम दििाचह ॥ 
धृत जो दत्रभिुि पदतिें बाई ॥ ३ ॥ 
हात गुिीजा हरी माधि अशी ॥ ख्यातीस पािला सुतिुिोरशी ॥ ४ ॥ 
येिेरीदत कैकादडिीिें िामय ऐकूि जािकीिें करारदिि िाखदिता ं आिंिािें शतािंिी 
बोलते पहा. 

 
(श्लोक)  िदरल मज कृपेिे काय तो िक्रपािी । कदरल (हयगय) कीं सागं पाहूदि िािी ॥ म्हि 

पुरदिरमेिें िादिलें  ज्या कराशी । जििी दिरदखते मी त्याि या श्रीकराशी ॥ 
 
वचन : बहुतेक तंु लक्ष्मी होशील कीं काय म्हििू जािकीिी भाटीि कपाि पुन्सहा कर सरोजास 

्तदिते पहा. 
 
(श्लोक)  जाबंिुि ्ििध पठुीं हजारीं । घालूदिया ंप्रत्यदह काम गाचर ॥ 

की िीधफया िो या करािा । ियेसयेिाि शुभोत्कारािा ॥ 
 
वचन : आई सामुदद्रक लक्षि येथेदि आहेत िुसरे ठाई आहेत म्हििें लटकें  कोण्या प्रकारें तेंि 

ऐक. 
 
(छांर्द)  शशाकं पाडशी चसह लक्षिें असदत । तें कशी अंबजेुक्षिे मशक बाळकीं । हंस खूि तें कदश 

िराििे । लेश बाि ते या साटीं ॥ 
 
(श्लोक)  कायी ठसा गुि कारिािा । अन्सयत्र िाहीं रदहिास त्यािा ॥ 

या लादग सामुदद्रक लक्षिासी । समुद्र कन्सये दिदध तंूिी होसी ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत ्तिि कपाि त्या दिव्य रेखे िपाि होईल सागंते. 
 
(र्दरू)  िईिािी सदखये तंू िेदि ॥ कौ्तूभ रेखे कदरता ंसुंिर ॥ कौ्तुभ कंधर धदरल तुझा कर ॥ १ 

॥ पद मरेखा हे पद दमिी तिकचर ॥ पद मिाम गुि सद मिदरल तदर ॥ २ ॥ डमपा करं खास 
मज हे पुरती अमर पुरेशासि लाभसी पदत ॥ ३ ॥ अदिका ं कचर अदशधि रेखािदह ॥ 
अिुदिि ििदिधी असतील तिगृहीं ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत कैकदडिीिें दतहें लोका मध्ये अलोदलक िरि दमलेल म्हििू सामुदद्रक 

लक्षिािंपादि सागंता ं अिन्सय साधारि आिंि समुद्रातं मयवि होऊि अिन्सय भाििा 
जािकीिें ्तिि कदरते. 
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(र्दरू)  भायवयािंी तंुदि िैिेही बाई ॥ िर िढ सिास िर तो तुजला ॥ िरील सुधा ंबदुधशाई ॥ १ ॥ 
राम रतेल अकामदह तुजशी ॥ कादमदि कादमतिाई ॥ २ ॥ जिक कुलादश धि होरा आला ॥ 
जििी आपुफया ंपाई ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अिन्सय भाििेिें ्तदिता ं पुन्सहा ं जािकीिा कर कमल पाहूि कैकादडि बोलते 

पाहा. 
 
(श्लोक)  सखे तुझा िाथ िशाश्वमेधा । करील अन्सय ऋतुही सुमेधा ॥ 

सहस्र— येकािश संख्य िष े॥ पाळील तो राज्य सम्त हष े॥ १ ॥ 
खगीं मृगीं अिी ितुष्ट्यखािीं । संयुमत हे पािि राजधािी ॥ 
िेयील सातंािंत दिव्य लोका । जेथें िसें जन्समजरादध धोका ॥ 

 
(श्लोक)  म्ताि ते ताि बहंु मदिदि । दित्ताक चिता ंहदर जे मदिदि ॥ 

उद्याम िाम ्िुरिकध  जेदि । इत्यािी िे त्या बुरडीस िेिी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसा बहुमाि घेउदि शतािंि अपरदमतािंि पूिध होउि जािकीसी बोलते पाहा. 
 
श्लोक : दिताक िेता ंजिदि तंुिा हें । चिता कशी ते जिळी ि राहे ॥ 

कंथा दििापादि मिोज्िरादि । कंथादस भेटेि अदतत्िरेंदि ॥ १ ॥ 
या प्रकारें कैकादडि तजदिज कदरता बुरड येतो पाहा ॥ 

 
(र्दरू)  बुरड येतो पाहा बुरड्ाहंा ॥ बुरड येतस बुरबदुरत काचह ॥ बुरदडिा ध्यास धपादि ॥ १ ॥ 

लंगोटील लािली िोगळ सुक्ष्म अगिी ॥ थोडें सृंगारादस तेिे ॥ २ ॥ िोखट माखंपा माकड 
माजंरा रोखुदि त्या त्यास लौकदर मादरता ॥ ३ ॥ पंखािा तुरा तो शखंदह लाउदि 
दिःशकंादि मण्यासाखंळ्या धदरत दि ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर बुरड येउि कैकाडीिीस आठउि बोलतो पाहा. 
 
(र्दरु)  धंुदडत कैकेिेशचहडलों चम रादत्रदििस कोठचह कैकादडि िाही ॥ १ ॥ 

मिािे झाले दिरिाले मन्समथािे पुष्ट्प भाले लागता ंिये सागंतािये ॥ २ ॥ 
बदगतदल हाय काय ॥ बुपादडिे ते हाय हाय ॥ िगेी जो बोला बोलादज ॥ ३ ॥ 
भ्मािदत िािा ंऐदस कसमाळ झोबदल कैदस ॥ सुटेिा मिहीं िीटेिा ॥ ४ ॥ 
िागदिलें  सोिें िािें िा िा सदंितासिाि ॥ दिसािं मात हे साि ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत बुरड बोलूि मज कैकादडिीदि सखी प्र्ाहीं िजरेस पडतिाचह ॥ 

ऐसें चितीता ते येउि बुरडास िेखूि बोलते पाहा ॥ 
अरे तंु कोि तुझें िािें काये ॥ ऐसें तीिें दििादरता ंदम यादतिा बुरड माझें िािुमरड्ा ॥ ऐसें 
त्याि सागंता ंयेरीि खि खिा हासता तो बोलतो पाहा. 

 



अनुक्रमणिका 
 

वचन : अई तु हासदलस ते उमगलो, आदिक कोण्याच्या िािा ंसारखें झुटें िव्हें गुिा जोगें आहे 
तेदि ऐक. 

 
(श्लोक)  केसें गळा अिकू कापूदिया ंजिािा । दिश्वास राि म्हिुि िाि धदर गुिािा ॥ 

अिंि राि म्हिुि िािरडे दत्रपळी । मोटी अमंगळ िधु पदर भद्रकादल ॥ १ ॥ 
पोटादस येके दिि आन्नपूिा । िामें पदर बोलदत । आन्नपूिा कुबेर तो । दभक अखंड मागे ॥ 
अमिें खरें िािें िरें पाहगे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बुरड बोलता ं तुझा िामाथध तंूि पाहूि घे मला गरज िाचह ऐसें म्हिूि तंू का ं

काळ्या खापरा सादरखा झालास. ऐसें प्र्ाितीिें पुसता ंबुरडािा भ्माितीच्या संगदतिे हे 
गदत झादल. ऐसा जाब िेता ंप्र्ािदत रागाि बोलते पहा. 

 
(र्दरू)  िालुदि बुरडीसिूमदत धदरता ंलीिीशय (?) िासिा िशे्या संगदत ॥ कादलमा जडदल अदत 

पुण्य शल्मतहीं झादल संपूिध तुटली ॥ १ ॥ अता ंकष्टुदि िाउगें काय रे आत्म घातमया रादहजे 
उगे ॥ जाता ं उिक आडिें बादधता ं िळि साथधक कायरे सागें ॥ २ ॥ ििेफया कोडीच्या 
कोदड या िेहीं िय सािार ि जोड घडी ॥ ते िादललें  दिसोडी जेल दभन्न घागरी पदर रेिडेी 
॥ ३ ॥ लागुदि कामाच्या पाठी केलीरे परलोक कामादि आटी ॥ च्यापफय सोडुदि तऱ्ही 
घ्याई रे शरच्याप पादि तो अतंदर ॥ सािफय जन्समािें कदर ऐसें घबाडें सापंडेिा या ंिदर ॥ ४ 
॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे प्र्ाितीिें िामय ऐकूि आईसिूमदत कैकादडि भेटफयािीि िेि धमध ध्यािगीि काही 

गोड रामेिा तदर पुढे मादझ गदत काय ऐसें बपुाडािें पुसता ंअधोगदतच्या म्हिूि येरीिें जाब 
िेता ंबपुाड्ा दिरडीस येउि बोलतो पाहा. 

 
(र्दरू)  आलों जेंिी तसा येथुदि जातो ॥ शोभि मदत जे त्या बपुादरदडिा लाभ ि होि कसा आता ं॥ 

१ ॥ याजेि सदन्नचध येउदि आदिक तीजादशिाय आसा ॥ २ ॥ उगले कैश े िेटुदि आभया 
आघेि जिदह बसा ॥ ३ ॥ 

 
(श्लोक)  षुभमदत बपुादड जे मादजया राजधादि आसल म्हिदुि आलों कीं महन्नधिी करगत िुर दृष्टें 

येथेंदह ते ि झादल ॥ त्िदरत धदरि आता ंदिटते िाट आली ॥ १ ॥ 
 
वचन : आई, िौध्यात सापं सापंडफयािही त्याला िािंदिताहेत मी तऱ्ही मािसू. बरें तुमदि ईच््ा 

म्हिूि बुरड्ाि कष्टता ं येथें तुझी कैकादडि आहे म्हििु कैसें जाटींले ऐसें प्र्ाितीि 
पूसता ंतो बोलतो पाहा. आई, बाईकोस आपघर कीं बापघर म्हिुि हाये तरी. 

 
(श्लोक)  प्रतापचसव्हेद्र आई भफयािा हा माय बाप प्रभिुयेसािा ॥ या लादग कैकादडिे सन्समतीसी 

यथेदि िा्तव्य गमे मदतसी ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

अिीकहीं ऐक जेथें धमध जगे अधमध ि दरघे पूजे त्ििी प्रासगे ॥ पुण्यात्म्ये आिघे प्रधाि अिघे 
कोण्हीिते िाडगे । पमदपष्ठादस िगे म्हिुिी आिघे श्री प्रत्यदह ते िुगे । त्या िेशी उमगे 
तरीि उमगे ते श्रतु्धधी भाजगे ॥ २ ॥ 

 
वचन : ्पन्न िेशा मध्यें हाखेयेक िेश तैसा हाये येथें माहाराज प्रभहूुि असेल पि मी करंटा 

त्या्तिदि प्राप्ती िाही हे बोलूि ्िारीस उदु्यमत होता ंप्र्ािदत हासूंि बोलते पाहा. आरे 
बुपाडा भ्माितीिें पूिील िाि ठाउकेिी िाही. आई ते काय बोलािें? ऐसें त्यािें सागंता ं
येरी जाब िेते पाहा. आरे तीिें पदहलील िाि दिषयिासिा भ्मासुराप्रमािें ज्याच्या 
डोईिर हात ठेदिफया ं त्यािें भ्मदि करािें त्या्ति महाराज प्रभदूि भ्मािती म्हिूि 
दकताब दिला तु्या कपाचल ते कोठें पदडदल? ऐसें प्र्ाितीिें कष्टी होता ं ‘माझा कमािें 
कपादंल’ पदडदल म्हिूि त्यािें जाब िेता ंआता ंतदर सोदडदसल काय म्हििू येरीि पुसता ं
तो बोलतो पाहा. 

 
वचन : आई कंबळ संबंध्र संमदत बपुादड भेटलािें कलेिा ऐसें बोलता ंिर प्रभसु अजध कपाि तुझा 

कदबला तुला िादिफयािें मला काय िेशील म्हिूि पसुता ंयेपंा आिंिािें बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू)  गंुजादि िागंदल माळ गाजंादह िेता रसाल ॥ पुजंा घेउि हो खुशाल माझे आई ॥ १ ॥ 

िोखट्यािें गोड मास िोखट िेतों तुम्हास ॥ िाखदिजे कैकादडिीस अलों िोदढस ॥ २ ॥ 
उष्टें खािें तुपासाटी गोठी हे िव्हें कीं उल्च््ष्टा घेई गोडें गोरदट तोदडिा माझा ॥ ३ ॥ ऐसें 
बोलता ंप्र्ाितीिें कािास हात लाउि तुझा बहुमाि तुला आसुिे मी येक मागतें तेिढे मात्र 
दिफहाि पुरे ऐसें प्र्ाितीिें प्रार्मथता ं येरािें अिश्य म्हिता ं ते बोलतो पाहा. अरे बपुाडा 
लंगोटी मात्र िोढुि बाधं्य ऐसें प्र्ाितीिें िामय ऐकूि अई लंगोटी कसूि बादंधतो 
धण्यासही सागंूि. 

 
(छांर्द)  बुपाडी भेटिी शीघ्र या िरी । धरीि मी तुझें पाउलें  दशरी । करीि बोदललें  िामय जे तंुिा 

शरि दम अलो सत्य ये धिा ॥ आई ते कोठें आहे म्हििू बुपाडािें खोि खोिूि पुसता ंते मी 
येकदि आहो परंतु िािें मात्र िगेलें  तीला खुि काय सागं म्हिता ंतो बोलतो पाहा. 

 
(र्दरू)  मोटी िव्हे धाटी िव्हे कैकादडिी मादझ ॥ खोटी िव्हे खरी िव्हे कैकादडिी ॥ १ ॥ िीि िव्हे 

अुंि िव्हे कैकादडदि माझी कदि िव्हे पकी िव्हे कैकादडिी ॥ २ ॥ गोरी िव्हे काली िव्हे 
कैकादडिी माझी बुरी िव्हे भली िव्हे कैकादडिी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे लोक दिलक्षि आपदल कैकादडिी म्हितां, ‘बुपाडा गाढि ब्रम्हच्यादर’ ऐसें कोठें 

तऱ्ही हाय काय म्हिूि प्र्ाितीिें पसुता ंयेपा जाब िेतो पाहा. 
 
श्लोक : िव्हे असतं संतही अदस । आसे जेगजई िसाि जु िव्हे िपा िृचसह हा— सुरेश्वपा ि आंत 

बाह्य तो बरा आहे. प्रतक्ष अुंबरा िव्हे ि पाि माडीही पाहा ि पुसकु आई ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत बुरडाि सािसाल जाब िेता ंप्र्ािती बोलते पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
वचन : अरे बुपाडािच्या कत्र्या सागंीतफयारे या पदर दति सरादिता ंमहासमेिा हा मदहमा म्हििू तो 

बोलतो पहा. 
 
र्दरू : संतसंग ज्याला साधी िोजा ॥ आता ंत्याच्या मदहमेस िसे जा जा ॥ िीरदखतादंि तो खेर मेर 

झाडें । त्िदरत होतील ते कफपतपादि पाडें ॥ १ ॥ कर ्यश ेत्यादिया थोर गार गोटे । पदरस 
घडदतल ते पदरस मोटे ॥ २ ॥ ऐसा सत्संगदतिा मदहमा सागंता ं थाब थाब म्हिूि बपुाड 
घादबऱ्या— सादरखा िौकडें पाहूि येक दशकारी सापंडली म्हििू हादत बलेंकट धपाि 
आिंि समुद्रात पोहता ंप्र्ािदत त्याला काय म्हिूि पसुता ंयेपा जाब िेतो पाहा. 

 
(र्दरू)  सापंडला काये िाघ िव्ह सापं थोरला काये िव्ह िव्ह ॥ १ ॥ 

लाडंगा धदरला काय िव्ह िव्ह िाडगा म्हहेसोबा काय िव्ह िव्ह ॥ २ ॥ 
हदरि शािूधल काय िव्ह िव्ह हादत सुकर काय िव्ह िव्ह ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें सिधचह िव्ह िव्ह म्हिता ंधाढि धदरला काये म्हिूि प्र्ाितीि पसुता ंधंु म्हिूि कािा 

पासीं भोितें डोफया तें सीरतें तें धदरलें  ॥ या प्रकारे बुपाडािें िामय ऐकुि येरी उत्तर िेते 
पाहा. 

 
(श्लोक)  कोपादिया ंडोंगर उंदिरासी । ता ंकादढलें  केिळ बतु्धीराशी ॥ 

हादत दम या ंयामिुधु गुपाटा । धदरलें  पाहालोल िव्हेिी झुटा ॥ १ ॥ 
बंि खभाडें गरिाल ज्यािें । तोडूसकेिादललोमसािें ॥ 
िीरंगी पटा तरिार पाचह ॥ कुरंग िेते्रि िलेिी काहीं ॥ २ ॥ 
सुन्सयािी मपाकंुडी मूरगुलु येती जपोदि िीिरादत ॥ पदर मिघुगुपाटंहे िलगे बाई कोिािीये 
हाती ॥ ३ ॥ 
ऐसी आपूदल तारीि कपादि आई लंगोटी कसूदि बादध म्हटले की त्या मूहूतािें िते्त झादल 
॥ आता ंमादझ कैकादडि द्यािी ॥ ऐसें बपुाडाि प्रार्मथता प्र्ािती बोलते पहा. 

 
वचन : अरे बुपाडा शुभमदत प्र्ािती म्हिूि अथध सारा येकि. हाय आता ंतीिी दमळिी करीतें बग. 

ऐसें म्हिता ंकैकादडि येते पाहा. 
 
(र्दरु)  येतसे कैकादडि हे ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत आली ते कैकाडीि पाहूि िीिीप्यमाि पाहूि बपुाड बोलतो पाहा 
 
(श्लोक)  आिंिला हेति िंिला कीं सिेिाहेमलता सुिेचक ॥ ताराितारादधप आि िागे ॥ काचह 

इिा लाग मला ि लागे ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें बुपाडािें अदििधििीय हे काय की म्हिू ििता ं अरे बरें बगुि पाहा. ऐसें प्र्ाितीिें 

सागंता ंयेपाचह लउि न्सयाहलुि अपूिध स्री रत्ि दिधापाि दिकफप कदरतो पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
(र्दरु)  ििल िेिता हे म्हि ुजदर ॥ लिती पक्ष्म ते सिधिा तऱ्ही ॥ च्यिि भाजतें चक सुकन्सयका । 

युिदतपाढ हे चक कन्सयका ॥ १ ॥ या पदर अिुिािुि थोर श्रीमंतािी बाईल भािुक अई 
िंडित्कदरतों म्हिुि पाय धपा जातो कैकादडिीिें दशि्मरि पूिधक िादर पाडंें मागें 
सरकता ंप्र्ािती बोलते पाहा ॥ 

 
वचन : अरे बुपाडा सुिामा जसा, आपुफया बाईलीस िेिाच्या ियेिें भायवय आलें  तें िेििू थोरिटंािी 

बाईको म्हििू िंडित्कारायास गेला, तैसाि तूदह दपसा झालास काय ऐसें प्र्ाितीिें 
बोलता ंतो बोलतो पाहा. 

 
वचन : आई उगीि येकादि अदस्रयाझंी अस्री मटफयािें िोषतदर िमयतंी प्रमािें मा्या 

कैकादडिीिे कपालीं दतलक होता तो आसफयािें खरें, म्हिूि न्सहयादलता ं त्या गोदष्टिा 
ताळा पडता ंबपुाड परमािंिे बोलतो पाहा ॥ 

 
(र्दरु)  हेदि कैकादडिी हेदि जाि हेदि सोदियािी ॥ १ ॥ या दजिाजीिि जी साटी अिुदिि मी 

शीिलों िीि ॥ २ ॥ खर िेअुंदिया तीदििदरजेदल प्रीतीिें ते ॥ ३ ॥ रंभादह जीिपाि िादलजे 
िािालूि ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर शतािंिीस पाहूि अिंि समुद्रात पोहूि ि्तभािादि िाि े दिशादम िेििू 

कैकादडिीस पुसतो पाहा. 
 
(र्दरु)  मखमल दकदडयादि माळ कोढूि हे दमळदिली ॥ िव्हे सखया मादिकािा सरस हार तो 

न्सयाहचल ॥ १ ॥ पादलिें अडं घादलतलें  कासयादस िाचक ॥ िोहे मोलागलें  मोती मोटें 
मिोहर आपलोकीं ॥ २ ॥ माचज ककध टूदि मादधला कासया दपिला िोरा । िोहें हादज 
सोदियािा अंबिेें दिधला कडिोरा ॥ ३ ॥ पाि झुि ये काय बोलतें सागं पादंथ ॥ िोहे 
मदिमयिुपुरें जािकीिें दिलीं िीट पाचह ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत बुपाड बुपाडी अन्सयोन्सय बोलूि दियोग सागरािा पार पािफया िदर शतािंिी जिक 

िंिीिीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अई तुझा हात पादहला मूहूतािें आम्ही िंपती येकठाई जैशी दमलालो तैसीि तुम्हीचह 

थोडमया दििसातं अयोध्याधीश िल्लभा पाऊि सुखी राहशील. आता ं तु्या प्राििाथािा 
िढता पािला हो म्हिाि ेतदर ्ितः दशघ्र आहेिेदि ऐक. 

 
(श्लोक)  भदुमष्ठ पायदह महोन्नत सप्तलोकीं । ज्या तुदझयाि पदतिा िढ लादिलोकीं ॥ 

त्यािा यथाथध िढताजंगी पायलाग । चक तो ियाघि जया प्रदत पािलाग ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रमािें जािकीशी बोलूि शतािंिी ्िभताराशी दमलूि अिंि मंदिरी प्रिदेशफयािंतर 

िैिेही दियोग ििेिा ि साहता ंसखीशी बोलते पाहा. 
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(र्दरु)  कैमी लादहि आत्मारामा लोकादभरामा मोहि िषें मोदहत कामा ॥ अरदििेक्षि परम 

सुलक्षि िशरथ िंिि दििशािंिि साहीि दिरह या िदर भादर ॥ हे गोष्टी लटकी ॥ िाहीि 
उरली ्िफपही ऊरी प्रािेश्वराजे साहीत्य प्राथुधदिया कदर धरी माया कादंह बादह ॥ बाई 
दजिलगा बाहीं ि बाहीं किलुदि त्यातें िोही ॥ डोचह सुखाच्या होईि मयवि आता ंपाही ॥ 
कदरशी हे जदर मकरध्िज शरीं ॥ शकली कृततदर िेखदस तिुबदर ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रमािे दिरहादभिि कदरता ंअिन्सय भाििा समाधाि कदरते पाहा. 
 
(श्लोक)  दसजे अन्न तो राहुदि ्ि्थ बाई । दिि ेतो कसा टादकशी धीर गाई ॥ 

िुकेिा किा प्रश्ि कैकादडिीिा । अदभष्टाथध लाभेल िगेें मिीिा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : या पदर अिन्सय भाििा अिुििता. 
 
(श्लोक)  झाला येकदि थोर घोषयुगपत्कालािुंि ध्ििसा ॥ 

आला काय युगातं भाि गमला हा जािकी मािसा ॥ केला िंुिुदभ िाि 
दिजधर दभिषंाि पुष्ट्पी भला ॥ 
भािी त्या्ति मदैथली दिजय कीं श्रीराघिा लाभला ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत श्रीराम दिजय श्री अलंकृत झाला हे जािकीिें दिधादरता श्री राम येताहेत म्हिूि 

िारि येतो पाहा. िारि येऊि सम्यास सािध केफयािंतर श्रीरामिदं्र अदभव्यमत होता ं
आिन्सय भाििा बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  येतो हा शीते राम पाहा ॥ कादबटसें दशि कामुधक भगुंि अंबुज लोिि िीर महा ॥ १ ॥ 

सरसीपाह सर कदरतो घेउदि परिुं तुज पर पुरुष पाहा ॥ २ ॥ इंिीिर दिभ सुंिर सािळा 
्िािंिादि थोर गुहा ॥ ३ ॥ िंद्रकािदधिािंत त्याशी िदं्रमुखी सुखपाप राहा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर अिन्सय भाििा बोलता ंश्रीरामिदं्र येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  दत्रतापहर हा येतो पाहा प्रतापरामिंद्र ॥ 
 
सूत्रधार : श्रीरामिंद्र येऊि िैिेहीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
सूत्रधार : ऐसे अिुिािुि श्रीरामकंठीरिदि जािकीिे कंठी कमलमादलका समपूधि अदभष्टाथध माग. 

म्हिता ं(लोकमाता भमतलोकादिषई श्रीरामादि प्राथधिा कदरते पाहा.) 
 
(श्लोक)  धर्ममष्टास किा दिपदत्त ि लगो ्पप्िातंही येकिा ॥ 

लाभोदित्य सिादशि प्रभिुयेसद बोधलोकासंिा ॥ 
श्रीमद्रामपिारचिि युगलीं कफयाि भायवयप्रिा ॥ 
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जोडो भल्मत उिार ते अिुदििीं ्िािंि राज्या्पिा ॥ १ ॥ 
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५. णमत्रलवर्दा पणरिय नाटक 
 

॥ श्री गिेशायनमः ॥ 
 

िाट्यारंभ कपाि दमत्रचििा कफयाि िाम िाटक सुकदि दिरदित या रंग भमूीत िाट्य 
कदरतों या कदरता ंसकळ सभ्यास सतंोष व्हाियाकारिें कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो 
पाहा ॥ १ ॥ 

 
श्लोक : ज्याला ्तिी दिजधर पंल्मत सारी । जो चिदतता पातक िूर सारी ॥ 

ज्यािी िया दिघ्ि तमा दििारी । ििंूं तया पूदजत जो उिारी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुदत कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : जे सिध िारींत महा प्रभािती । जीच्या कृपे ्ािकळा िुिािती ॥ 

िैशीि िाले कििी सर्िती । भाि ेिमूत सिया सर्िती ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती भारतीिी ्तुती केफयािंतर सद गुरुिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : जो ब्रह्यदित्तम दशरोमिी पुण्यराशी । ऐमये िशीकृत सिा मदह जीिराशी 

अदै्वत बोधसुखसागर पूिधसोमा । ििूं त्या गुरुस जो धदर सेतुिामा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती सद गुरुिी प्राथधिा केफयािंतर हदरहरािी ्तुती कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : पतगादधप पुंगिाल््थतौ । िदिशय्या रमिीय भषूिौ ॥ 

धृतकौ्तुभ बालिदं्राकौभौ (जिे) । तो मुरमार िदरिौ ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती हदरहरािी प्राथधिा केफयािंतर एकिंतािी प्राथधिा केली असता 

दिघ्िदििारिा्ति दिघ्िेश्वर येतो पाहा. 
 
र्दरू : (मध्यमािदत आदिताळ) 

गिपती येतो पाहा ॥ गुिचसधू हा ॥ मूषकिाहि ज्याशी तोषक भमता सुखराशी ॥ १ ॥ 
 
वचन : अरे पादरपाश्वधका, दिघ्िेश्वरें येऊि सकळ दिघ्िे दििारिें केली कीं । या प्र्तुत कायास ता ं

दसद्ध व्हािें ॥ 
 
वचन : पादर॰ जी मी हाजीर आहे. 
 
वचन : कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता? 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : अरे सागंतो ऐक. 
जो भोसलिशंाल्ब्ध िदं्रकपािासमुिै तेिें हा गं्रथ रदिला आिीक त्यािा दिव्य प्रभाि 
सागंतो ऐक. 

 
चूर्विका : सद्य्समुद्यतहृद्याि िद्य दिद्यािुगुण्य िादक्षण्यागण्य िैपुण्यािुष्टािुकदिदष्टत िदसष्ठादि ल्व्िज 

िदरष्ट दिष्टुर तपोदिष्टा प्रसन्ना पार कृपा पूिापिा सहाय प्रसाि सािर प्रमोि मेिुर प्रालेय 
भधूर कुमादरका ्ाया कचलिािंदििी पूर दिहरन्समराळयेमाि दिमधल शरीर ्मर हर संिशधि 
समसमयाकं्रदिता मंिािंिि संिोहािंोदलत मकुट तटदि कट जटा िूटिटत्सुरतदटिी 
कल्लोल माला सभंतृ प्राज्य लामं्रज्य दमदषिता समुन्नत दिज भजु दशरः पयधत संिदेशत रसा 
समर्मथत ल््थरा िामधेय युमत ॥ न्सयकृत कंिपध सौंियध िकध  दधःकृत कार्मतकेय शौयापसपध ॥ 
िूत्कृतमंिराहाथध धैयधिीरदध गाभंीयध शौयािायध खादि ॥ दि्तुल भाषा िातुयध ्िीकृत 
गो्तिी माधुयध िािी ॥ दिरंकुशदिला सािुकूल समाक्रातंिाि धारा सपंादित सदरत्परंपरा 
दिद्रादित िादरद्र्यािग्र होपद्रििक्र िाळातंरा दििसव्ििीपका भीष्ट मिोरथ पुरदिता ॥ 
श्रीरामिंद्र िरिारचििदमदलिायमािमािस ्िजिसमूह सगोदपता श्री मत्प्रतापसदिता 
श्रीप्रतापचसहभतू्राता ॥ १ ॥ 

 
वचन : अरे पादरपाश्वधका अिीक सागंतों ऐक ॥ 
 
श्लोक : धैये मेपा समाि दिज्यधजलधी शौये महेद्रासदर ॥ औिाये जिु राजराज िुसरा सत्योल्मतं 

धमापदर ॥ सौिये सुमसायकासद्दश हा संभ ुियेिे पहा ॥ 
जो जािा िृपचसव्ह भोसलमदि भपूाकृदत राम हा ॥ ५ ॥ 
प्रतापरामी दृढ भल्मत ज्यादस ॥ प्रतापदसव्हेंद्र गुिैक रासी ॥ 
तेिेदिया ंसुंिर िाटकाशी ॥ केलें  पहा हो श्रभुिायकासी ॥ ६ ॥ 

 
वामय : असे पादरपाश्वधका िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो ऐक. 
 
श्लोक : ििंापा व्रजपादरजात दिभ ुजो िृिंारका गौरिी । 

िृिंारण्य दििास गोकुल िधू िृिंार चििारदि । 
चििािे कदर जो दिदित्र तर गोचििाख्य आम्हाप्रदत । 
चििादर दप्रय सारथी सुख करो श्रीदमत्रचििापती ॥ १ ॥ 

 
पाणर– : अरे पादरपाश्वधका, चक दिदमत्त िंिळदित्त आहेस? 
 
पाश्वफक  सूत्रधारा या सभ्यािुपाप अपपापापक िाििायास सुित िाहीं ॥ 
 
सूत्रधार : अरे दिसरलास काय दिव्िज्जि रंजि दमत्रचििा पदरिायाख्य मुख्य िाटकास अरे 

पादरपाश्वधका श्रीकृष्ट्िाच्या हृियारचििामाजी दमत्रचििा जैशी चबबली तैशी तुझी गोष्ठी 
अंतःकरिी चबबली ऐसे संििता श्रीकृष्ट्ि येतो म्हिूि सभ्यास सािध करायास कंिुकी येतो 
पाहा ॥ 
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र्दरू : येतो पहा जी दभक्काजी िायक भव्य कपाळीं भडंार सव्य कदर टोिपा थोर ॥ 
 
सूत्रधािं : येिेदरती कंिकुी येउि सािध केफयािंतर श्रीकृष्ट्ि येतो पाहा. 
 
णद्वपर्दा : शरिागतत्राि परगुिग्राम सरदसजासि दििुत सरस दिजिाम ॥ सारसीपाह ्पर्मधिापा 

मुखसोम ॥ मुर िैदर तो आला मुदित दिः्सीम ॥ 
 
र्दरू : कमलियि यिुपुंगि येतो दिमल हृल्व्िहादर ॥ कमलासि िुतिरि सरोपाह कमला 

सुखकादर ॥ शदमत सकल िुदरतोत्कर मंदडत अदमत रत्िहारीं ॥ यमुिातट संिारी ॥ 
श्रीमहेमिसिधारी भितमिारी भौमारी िम्र जिात्तरी लौकदर यमळाजुधिभजंि मुदिरंजि 
समर दिदजत दिदि जारी शौरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि येऊि अद्यादप अकू्रर का ंआला िाही ऐसें अंतरी चिदतताि तो येतो पाहा. 
 
णद्वपर्दा : िक्रधर िेिास चितीत जो भला ॥ शक्रसमया जगीं दिक्रमी आगळा ॥ अकू्रर म्हिउदि 

अन्सिथध िाम हा ॥ अकू्रर पातला रंगभमूी पहा 
 
र्दरू : अकू्रर येतो पाहा ॥ अदत लौकरी ि कू्रर ज्यािी िया दिक्रम झाली समचर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अकू्रर येता ंकृपेिें कृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगाये अकू्ररा आदज काय कीं अत्युन्नत दिप्राग मिसूिक श्रुभ दिन्सह दिसते. 
 
सूत्रधार : असें संििता दिद्यादिधी येतो पाहा. 
 
णद्वपर्दा : पुण्य पुरुषामाजी पूत जो सन्समती । िण्यध सिासदह मान्सय लोकीं अती । गण्य योयवयात 

सौजन्सयशाली गुिी गण्य । धन्सय तो दिप्र मूधधन्सय आला मुिी ॥ 
 
र्दरू : दिद्या पारंगत दद्वज सुप्रभाि येतो दिद्यादिधी आदयसें धदर दिज िाि पािि मूधामदि जो 

पापभीरु ॥ पािला कृष्ट्ि सागंाया समािापा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर ब्राह्मिोत्तम येता ंत्यातें दिलोकूि पुरुषोत्तम बोलतो पाहा. 
 
र्दरू : उशादि । शापुताळ ॥ 

मान्सय मी झालो पािि भसुूरेंद्रा । धन्सय आजीिा सुदिि ॥ जोदडतो करपंकज कोड दजिीिें 
सादंगजे, जोदड अपदुल श्लाध्य जे जोडली दकदत िादिजे ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : येिेदरती कृष्ट्ििामय ऐकूि ब्राम्हि उत्तर िेतो पाहा. 
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श्लोक : लाहूदि रथयोिक पपुा संगा । धन्सयत्ि भािी अपिादस गंगा । 

जैसी तैसें मामक सदन्नधािें । मान्सयत्ि ता ंआिदरलें  दिधािें ॥ 
 
वचन : गोचििा, दमत्रदििेंिें पाठदिलें  चकदन्नदमत्त म्हिशील तदर तोदि प्रकार अिधाि िेििू 

अिधादरजे ॥ 
 
र्दरू : कमलािल्लभा श्रिदि प्रमिेदि ऐक िीिििी ्िामी । अपुफये श्रीिरदि रमली ते रमदि । 

कमलाक्षा यिुिरा कमिीय्या कामाकारा अदभधिंि सागरा । अमरागे्रसरा समजूदि अंतरा । 
शमयूं या दिरह ज्िरा । मम पादिग्रहि करा ॥ िदमतें मी सुिंरा ॥ १ ॥ 

 
चूर्विका : श्रीमच्चतुमुधख शत्तमुख प्रमुख बर्महमुधख हाटकमकुट तटघदटत दिरत्ि रत्ि दियधत्ि 

दियधििायध प्रभापुजंमंजरी रंदजत पिकंजातें िसेदि तुळ मजातें तेथे मा्या प्रिामात्तें दिििेी 
म्हिूदि आ्ादपता ंमातें येथें पािलों ॥ 

 
श्लोक : जैशी रात्तली िागराजी दगरीशा कंठी धरी जो गरा । 

कीं िािी सगुिा गरा दिदधस तें जैशी कृपासागरा ॥ 
तैशी मी तुज िागराजशयिा हे िृष्ट्िीिरागरा । 
जाफये िश्यदज िागराजिरिा ्िामी महासागरा ॥ 

 
सूत्रधार : (दिद्यादिधीिें िामय ऐकूि कृष्ट्िािें प्रत्युत्तर दिलें  ऐसें जें) आपलें  आगमि कायध दसध्र दसद्ध 

होयील (म्हिता ं ब्राम्हि दिज दििासास येता ं तो अकू्ररास दिलोकूि कृष्ट्ि अतंभाि 
सागंतो) पाहा. 

 
र्दरू : (राग घंटारि ंआदिताळ) 

 
चबबाधरा तारापदतचबबाििा । सुितीं चबबली तें मा्यें चिती अंबजुादक्षसदत ॥ १ ॥ कधी 
करील सदंिधाि । सुधी दिप्रदिधाि ि धीर धरि ेआपि िितों सत्य जािे ॥ २ ॥ सादंगजे 
काही उपाये सदखया ंलिलाहें लागिेगें जैशी लाहें लािण्यपेदट हे ॥ ३ ॥ 

 
कृष्ट्ि : अगाये अकरा, या समयीं दििूषक अ्तातदर काहंी उपाय सागंता. तो अद्यादप 
 
वचन : का ंि आला ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे श्रीकृष्ट्ि बोलता ंदििूषक येतो पाहा. 
 

र्दरू : (साम राग ताळशापु) 
 

पातला दििुषक हा । प्रख्यात महा घात मात कथंू ज्या । तुफय िसे पाहा ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषक येता ंत्यातें दिलोकूि श्रीकृष्ट्ि िंद्रािी चििा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : दगळुदि उगदळला जो राहुिे पिधकाळी । 

दिखतदरि तिूशीं माखले सिधकाळीं । दिसत जलज चबदबयासटीं श्याम रेखा । 
शश मृग म्हििें तें भ्रादंत अत्यतं िेखा ॥ 

 
र्दरू : (आिंि भरैिी राग आदिताळ) 

 
हा सारंग ला्िी सदळतो दकरदि सारसादक्षिीि अिुदििी साहंु कैसी कामजािदि ॥ अ ॥ 
सारसाि िमदि सारी चबबली रमिी सारंगेंद्र गमदि सादजरी गुि श्रेिी शालीिी सारंगिािी 
साजिी सारंगििेी सादरखी रती रािी शातोिरी कफयािी सार िातुयेकशािी साम्ययीसी 
िसेदि दत्रभिुिी दत्रभिुिी ॥ १ ॥ 

 
कृष्ट्ि : अरे दििूषका दिप्र िामयािपाि दमत्रचििा मिी ठसािली. दतच्या िशधिािी 
 
वचन  उत्कंठा िार आहे ॥ 
 

र्दरू : (आिंि भरैिी राग अटताळ) 
 
भेटल कें  ते रादश सुश्रोिी ॥ प ॥ िाठितेीज िीि या मदि आठिा िुसरा रमिी ॥ अ ॥ 
आसिी शयिी आदि अशिंीजलपािी ध्यास तीिादि जीचि जडलासे अिुदििी । भासुर 
गुिश्रेिी ॥ जी समाि जिी शदसमुदख िरिर्मििी दशरोमिी हे सख्या मज साहििेा दिषम 
मोटी दिरह जाििी. 

 
सूत्रधार : या प्रकारें कृष्ट्ि िामय ऐकूि दििूषक उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : (राग आिंि भरिी आदिताळ) 
 

तुजला कामािे व्यसि जडलें  मोटें । ऐसा सजिा िेदखला िाहीं कोठें अजुदिदह मदििी 
आशा ते ि सुटे ॥ दित्य ब्रम्हिारी म्हिदिशी पि कृत्य दि्ये सखया उिराटें ॥ १ ॥ सोळा 
सहस्र सुंिरी सुंिरी । असुदिही आिीक बाला । मुख्य त्या असता ंसप्त पाहंी । िाला हादि 
िाडतो शीमा काही । लीला तुदझ धििीला अद भतु । बोलादि दकती सागंूं कायी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषकािी िामयािळी ऐकूि सािंळी मतूी बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : माझा तो अितार पूिध सखया संख्यान्सिये आठिा । 

यासाचठ मग आठिा गमतसे जोडा सुखा आठिा ॥ 
सिी मी सम दृदष्टसप्त आदशफया ंपट्टागंिा ती सये । 



अनुक्रमणिका 
 

मोटें ते दिषमत्िया्ति पनु्सहा िां् ी दििाह ्ियें ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे कृष्ट्ि िामय ऐकूि दििूषक बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : जेव्हा ंतुिा ंश्रीहरी साहळीला । रामादभरामा िदरलें  सुशीला ॥ 

तेव्हादंह अशी ििलादश िािी । आता िव्हे आठदिते दशरािी ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषकािें िामय ऐकूि दिरहातुर श्रीकृष्ट्ि आपलुा अतंभाि सागंतो पाहा. 
 
श्लोक : यमुिातीर भलें  हें िारा पुष्ट्पोिार सुखकारी । कातंा संदन्नध िसता ंझालें  दिके्षप हेतु दिधारी. 
 
सूत्रधार : अरे दििूषका, िेपथयातं गडबड दिसते. बहुतेक अितं्य राजा येतो. जिू येथें रहािे उमत 

िोव्हे ॥ 
 
सूत्रधार : यापरीं संिािूि जगदंन्निास दिज दििासास येता ंदमत्रचििा जिक येतो पाहा. 
 
णद्वपर्द : दमत्र दिभतेज सोदमत्री समदिक्रमी दित्रयोधी दिजा दमत्र संघािमी दमत्रचििा जिक 

मीिाकंसप हा दमत्रदशष्टा सुिदरत्र आला पाहा । 
 

र्दरू : (राग भरिी आदिताळ) 
 

रादजत जो अदत राजीिियि हा राजस आितं्यराज येतो पहा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अिदंतराज येऊि अििद्य हृद्य उद्यािी दिहरता ं अद्यादप दप्रयरािी का ं ि आली 

असे चितीता ंराजादध िेिी येते पाहा. 
 
णद्वपर्द : सरस पीि्तिी सद गुिश्रेिी । सरदसजादक्ष मधुपसाद्दश्य ििेी । सतत जीिी मती दिज 

िाथ िरिी । सदत गदि श्रेष्ट ते येतसे रमिी ॥ 
 

र्दरू : (सािदेर राग) 
 

राजादध िेिीसती येतसे हे राज राज युमती राज चबब िििी मत्त गजराज सद्दश गमिी ॥ १ 
॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दप्रयरािी येता ंप्रीदतयुमत अितं्य राजा बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : राजीिाय तिेत्री मत्समपती राजीतुला आसता ं। का ंजीिीं तुज कादहजी जडदलसे काजीं 

िसे न्सयूिता ॥ साजीं मदंडत हे तिू असुदिदह ताजी ि धासे कळा ॥ हेजीिा पदर साजिी 
कपादिया ंहेजी सागें मला ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : या पदर कातंािे िामय ऐकूि कातंा दशरोमिी चितेिें दिदमत्त सागंते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : पुंन्नागिरादळ–आदिताळ) 
 

ऐकोजी प्राििाथा एकाग्रता येकुलती सुता भली ते कातंा योयवय जाली ॥ अ ॥ अिुरुप िर 
पाहंी मिुजेद्रा ंलोकीं तीही अिुपम धंुदडतादंह अडळत िाही मिी ि सूिेदि काहंी अिुमात्र 
या दिषयी म्हििदूि चिता जेहीं पदहलें  जी ्िादम मीहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पट्टरािीिी िािी ऐकि अितं्यराज बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : जो मायापर दित्य मुमत िुसरा जो मािसे ज्यासरी । सोमाकार मुखाबंसुुंिर पव्योमापगें तें 

धरी । कामातीत असूदिदह परुिी जो कामा प्रपनं्नादिया । भामारत्ि सुतादि जे प्रभसुत्या या 
मादिजें दििया ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पतीिामय ऐकूि पदतव्रता दशरोमिी मिीि बोदलली अशी जे हा िर 

चििािुचििाच्या मिा यािा कीं ऐसे चिदतता ते येताहेत पाहा. 
 
णद्वपर्द : दं्वद्वजा हदर पि दं्वद्व िरीजिी । मंि बुदद्ध मध्ये तंुि जे अग्रिी ॥ 

अंध पूत्राप्रती अर्मपजे सोिरीं । बंत्धु आलें  चिि अिुचिि लौकरी ॥ 
 

र्दरु : (राग : हुशािी आदिताळ) 
 

चिि येतसे िुमधती अिुचििा सहीत इदंद्ररािल्लभा प्रदत चिदित मािस गदत । 
 
सूत्रधार : येिेदरती चििािुचििाख्य उभयता िंिि येता ंत्यापं्रदत अितं्यराज बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : (राग : यतुकुळ काबंोिी अटताळ) 
 

भदगदि हे तुमदि कििा भासुरादंग द्यािी दिपुिा दिगदि जे अपुफया ंमिी दिधापािी माजी 
क्षिा ॥ 

 
अवक्न्द्त : माझा तो अदभप्राय अरचििाििास दमत्रचििा द्यािी (हें तात िामय किी राज वचन 

आकिूधि चिि बोलतो पाहा.) 
 
लवर्द: र्दरु : (राग : उशादि ताळ शापु) 

काये तुझी संिािता मिुजिाथा । कानं्सहया िव्हेिी योयवय ईदश ताता ॥ १ ॥ 
अकुलीि तो अगुिी गोपयाती । ्िकरीं त्या समपधिें येव्हें िीदत ॥ २ ॥ 
ठेिीतील शब्ि अम्हा ंलागी सिधही । ठेदि हे बरी िव्हेचि सिधथाप्कंदह ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
श्लोक : जेिें मािुदि मातुला दििचटले तद्वातं्रिा ंआदटलें  । िोरोदि घृत िादंटलें  दिजगज्या भौमासुरा 

्ादंटलें  ॥ गोपािें कुल िादटलें  िधुदिया प्रािादस उच्चादटलें  । कुब्जें लागी दह लादटलें  िदरत 
हे िाही तुम्ही जादंटले ॥ १ ॥ िंिािा दखल्लारी िृिंसाटी दपसाट जो झाला ंगापादडया पदर 
जेिें धदरलें  यमुिेत कृष्ट्ि सपाला ॥ ३ ॥ 

 
वचन : या्ति कृष्ट्िाला िेिें उमत िव्हे राजकुल सभंि कोन्सह म्हिशील तऱ्हीं सागंतो ऐक. 
 
श्लोक : कामािे पदर रम्य यािक मिःकामार्मपता जो अदत । धामादिक गुिािळी प्रदत महत्धामाप्रदत 

सन्समती ॥ िा मागें जहला ि सापं्रत असें िामादधला सद गुिी । िेमा िेऊं सुयोधिाप्रदत तया 
हे मात जी मािुिी ॥ 

 
र्दरु : (िीलाबंरी आदिताळ) 

 
िेयीजे सुयोधिा मािूदि बोधिा । भदगिी हे शोभिा पशुपाशी शोभेिा ॥ 
राजकुळसंभि राजस जो भला । राजीिें तया ंकरीं हा ंजी अर्मपजें इला ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें चिि संििता अितं्यराजा बोलतो पाहा. 
 
वचन : तो िर दमत्रचििा मिा यािा कीं कींदन्नदमत म्हिशील तरी सागंतो ऐका । 
 
श्लोक : कन्सया िरयते पापं। माता दितं्त दपता श्रुतं । बातं्धिाः कुलंदम्ंदत । दमष्टानं्न दमतरेजिाः ॥ 

येिेदरती पुत्राशी संिािूि अितं्यराजा दिज मदंिरी आफयािंतर तों दमत्रचििा आली जिाशीं 
आली पाहा ॥ 

 
णद्वपर्दा : कंुिाभरििा अरचििाक्ष श्रीहरी । िंद्राििा सतत चिदतत अंतरी। चििािुजा दमत्रचििा 

कृशोिरी । मंिारकुसुम गदि मंदडता सुंिरी ॥ 
 

र्दरु : (सौराष्ट्र राग : आदिताळ) 
 

येतसे कोकमान्सय हे दमत्रचििा येतसे लोकमान्सया । 
येथे प्रदथत लािण्या पातली ते धन्सया परम सौजन्सया ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : (राग : गुम्म काबंोदि आदिताळ) 

 
येतसे भामामदि हे दमत्रचििा येिाकंदिभ िििी शातकंुभा भििीिी घ्यात कृष्ट्िाशी 
शातोिरी ्िमिी मते्तभराजगमिा अरचििादक्ष दित्त जिमिदििधधि उत्तम गुिसििा 
कंुिरििा उत्तुंगिी पीि्तिा ॥ २ ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती दमत्रचिि येऊि तात दिकत पाठदिली सखी अझुिी का ंआली िाही ऐसें चिदतता ं
चितरंजिी येते पाहा. 

 
णद्वपर्द : श्रृंगारिल्लीका श्रृंगापािी अदत तंुग पीि्तिी अंगिामदिसती । भृगंििेी मिें धंुगलीलािती 

मंगळा ते अली रंग भमूी प्रदत ॥ 
 
र्दरु : (राग : असािरेी आदिताळ) 

येते ििपाहलोििा येिाकंिििा हे दमत्रचििा सखी येथेंिी हे सन्समुखी जे तुफया रतीस ती 
चक यौििशाली िीकीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती श्रृंगारिल्ली येििू रिागंिी उगी राहता ंतीतें दिलोकूि दमत्रचििा बोले पाहा. 
 

र्दरु : (ििरोजु राग : अटता) 
 

कट कटा मा्या भाळा काय सागंूं मी कुदटल कंुतले अबोला कासया सजिी धदरला ॥ 
यौिि हे जीिधिेहीं केिळ मोलािे पाही ॥ 
ििरा अदत सौख्यिायी िृिरें बाई कुिलयादक्ष अझुदिहीं अिलोदकला िाही ॥ दजिलगे 
सागंू काहंी जीि जाजािला हादह ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे दमत्रचििा कष्टी होिुि पुन्सहा बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (पुन्नागिराली–आदिताळ) 
 

साजिी सागं गे सौयेय साद्यतं आता सादजरी ते सारसाक्षी सार काय ििली माता ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दमत्रचििेिे िामय ऐकूि श्रृंगारिल्ली बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (राग : घंटारि आदिताळ) 
 

ऐक िो आई आिरें आद्यतं िृत्त अदमत सुखादि खािी । अिुपम अदळकुळ ििेी अमल 
गुिािी श्रदेि । अपदुल िंदििी अपूधदि िरा िोखट अपेशािें करा पीठ । अपि जे िाटे िीट 
आता ंधदरजें तेिी िाट ॥ १ ॥ 

 
वचन : ति जििीिे या पचर प्रार्मथता ंजिक संदन्नधािी चििािुचििािी बोदलला तो प्रकार दिज कािे 

ऐक. 
 
श्लोक : भाि ूतुझे उभयता ंगुि रत्ि राशी । द्यािें तुतें म्हिती जाि सुयोधिाशी आहे तु्या हृियी 

हेतु कसा श्रुभागंी । सागें मज प्रदत अता ंअदत लागिगेीं ॥ 
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वचन : येिेदरती चििािुचििाच्या समंतीिे ति जििी प्रदत अितं्य राजा बोदलला तो ििि संिभध 
ऐक ॥ 

 
र्दरु : (राग : पुन्नगिराली–ताळ : शाप)ु 

 
सुधव्िा िामादथला भला मजला सुयोधि िर मािला सुचध की सुधें सादरखी सुमखी हे । 
दिकीं मात सुदधगें प्राि सदख ॥ १ ॥ 

 
वचन : येिेदरती प्रािेश्वरािे िामय ऐकूि ति जििीिें सम्मत होता ं तो सतंोष िृत्तातं साद्यतं 

सागंायास अत्यंत तातडीिे मी आले. 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रृंगारिल्लीिे संििंता ते ििािळी किी आकिूधि दमत्रदििेिें ििि दिििध होता 

पुन्सहा सदख बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (राग : सैधंिी–आदिताळ) 
 

सजदि गमे ििलाि मोटा तूझा मज आता ंसादजरी रदत सौख्य िाता िल्लभ पादहला असता ं
राजसे का ंभीतदर दित्ता राज चबब मुदख धदरली चिता ॥ 

 
सिी : जिक आदि ति जििीिा हेतु असे ऐसादि जीिीिा अिुचिि चििासही या अषध गोष्टीिा 

किक कंुभ सदन्नभ ्ति युगी कंुभी राजगमिे सािा मा मादििी उकलूदि सत्िर सागें भाि 
दिजमिीिा ॥ १ ॥ 

 
णमत्रलवर्दा : मा्या अंतःकरिी िक्रपािीिें पादिग्रहि करािें ऐसें होती ते जाििू 
 
वचन : मुरारे दस्रतीयः पन्सथाः सादरखे जालें  ऐसे संिािूि पुन्सहा दमत्रचििा बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरु : (सौराष्ट्र आदिताळ) 
 

कंटाळले मि कलंकंदठ अिुदििी कंटाळले मि साजिी माझें स्री जन्सम कासया 
श्रृंगारिल्लीके श्रीकातं सुतें मज ि्धले सये जीिलगे सदख केिळ पराधीि व्हायियादश मज 
योदजलें  जाि ॥ १ ॥ पापािें मुख्य ्थाि कापद्यािें दठकाि कोपािे राहतें सिि कोमलें  
अपि तापत्रयािे राि तापसाशी जे ्ळिे या परतें िसे आिकादमिी जाि ॥ २ ॥ 

 
वचन : असे पादपष्ट शरीर श्रीकृष्ट्िागं संगे कपाि शुद्ध होइलशी बदुद्ध होती ते जाऊि दिपरीत 

घडले म्हिूि (दिरहातुर कष्टी होऊि दमत्रचििा बोलते पाहा). 
 
श्लोक : कपादि बहु साधिे कृपि मदैत्रकी साधिें । खडें कुिर राधंिें अदिदध िैि आराधिें ॥ 

ििीचसकतीं रोधिें दिजदििें जसें िािंिें । लबाड कदथ औतिे ्मरदपत्या तसें चितिें ॥ 
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र्दरु : (राग : िरबार–ताळ : झंप्य) 

 
हदर िधू कदर कचर केदि लाहे । हदर रमिी तेदि मी त्या ि लाहें ॥ १ ॥ 
कासया कदरशी तंू िािुटीशी ॥ बस उगळी पुरे गोष्टी ऐशी ॥ २ ॥ 
गोळकाच्या सूता केदि िदरजे । बोल हे या िरी राहिी जे ॥ ३ ॥ 
काय बदुद्ध कथंू तात जीिी । हाय हाय आली गोष्टीकािी ॥ ४ ॥ 

 
श्लोक : ज्यािी मदत दिदमष धमध पथीं िसेिा । जेिें दिलें  गरळ गुप्तदह भीमसेिा ॥ घेऊं बदल 

जतुगदृह दिज सोिरािी ॥ जो सज्जला मज अिािदड िार त्यािी ॥ १ ॥ 
सोन्सयािी सूदर लाभली म्हिदुिया ंपोटीं कसी खोदिजे । मौलािीि लाभफया ंगरळ 
तें तोंडीं कसे घादलजे ॥ शेंिा मिै करी मागुदत धिा त्या केदि दिश्वादसजे ॥ 
कृष्ट्िािािंुदि जोदड तेदि अिधी िाडीि पैं जादिजे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐशी कष्टी होऊि दमत्रचििा दिरहातुर बोलते पाहा. 
 
णससपद्य : मुरहरा दिजमिी िदरली या्ति रमा िरिर्मििी घडदल बदहि माझी दससीरकर त्या मुलें  

सहज झाला पिं ॥ दिदसखदह पुत्र तो िीर गाजी ॥ माधिासी दमलुदि मादििी राहता ंमाधिु 
सदलतसे मत्त आदज ॥ हदर िाम जपत मी हदरिाक्षी असतादंह ॥ हदर समुह दहसिध िार 
गाजंी । या िपादि गमतसे भाि यैसा साित्र सुतह्य बंधु जो अपसैा ॥ सोयरा— म्हिुिये 
सत्य बाई ॥ येिकं मिि ते येथे गादह ॥ 

 
श्लोक : दहमकर करताती िीप्त जैशा पलीत्या । िदभहुदि तचल पाडा िेिुदि तों गलीत्या ॥ कलरि 

कपािीया िार मातें सलीत्या ॥ श्रुकतदतस धुडािा लािं िेतें खलीत्या ॥ 
 

र्दरू : (राग : पुन्नागिराळी–अटताल) 
 

दिरह सोसुं मी कसी हर हर अता ं॥ िदर िरी िय जिी सरतें िाफहासदि ॥ ध्र. ॥ 
गमदत िग अगाई सुमदत भार हे पाचह ॥ भ्रमर ििेी सागुं कायी 
भमूीत झालें  बाई ॥ क्रमदत दिदध कफप तेही दिमीष ि ििि ेकादंह ॥ 
रमिी मिी दिधुहादह कमलाक्षी सली लिलादंह ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : (घंटा राग–ताल : शापु) 

 
दशि दशिा दिरह सोसुं मी ॥ कें दि सीतकर मुखी येधािा लिकरी आदि जे जीिलग माधिा 
॥ धु्र. ॥ िि रत्िे भषुिें िि ििदह बचर ॥ ि िटदत रंम्य गे सुंिरी सखी िि घि शामल 
िलीि िेत्रादििें ििरा रदतिा चिधी दििडुदि िि कुसुर शर गिीं ॥ १ ॥ 
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श्लोक : आिा जीिि ध्यासू गधं िुचट हे प्रािासी आलें  पुरे ॥ िािािाि—करासुपुष्ट्प तपािें जािा 
धपादि त्िरे । येिाकं दद्वज राज हा दिजकदर हे िा लोदि कुदड । िा िा कोदकल कीर शब्ि 
खुपदत कािाप्रदत या घदड ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें दिरहािे कष्टी होता ंतों िेपथयातं कोलाहल होता ंतो काय म्हिूि दििादरता ंदमत्रचििेतें 

हुडकीत राजादध िेिी येते पाहा. 
 
र्दरू : राजादध िेदि पहा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत राजादध िेिी येऊि कोपयुमत सख्यासंी बोलते पहा. 
 
र्दरू : (घंटा राग) ताळ झंपा— 

काय कदथजे तुम्हा बदुद्ध असी कासया दिपजदल ॥ हे अपैसी िायक प्रदथत कुल पादहला 
आसता ंबाही येतोि सागंीतला का ंईसी ॥ १ ॥ 

 
वामय : ििीर रािा भरी केली बरें झालें . 
 
सूत्रधार : यैसे संिािता ंसख्या उत्तर िेताहेत पाहा. 
 
छांर्द : सुिदरते िरोतंस बोदलला । सुिदिला अम्ही भाितो ईला ॥ 

पादि ईयेस तों येथ पै िसे । िििी पूसीजे तीदस राजसे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत सख्यािें िामय ऐकूि अपुफया कन्सयेिें दिलोकुि राजादधिदि बोलते पाहा. 
 
छांर्द : ििि का ंतुझें श्रादंत पाललें  । सिि जें सुखालादग आंगले ॥ 

िि सखे मिी काय सुिलें  । मििदत कथीं गुज आपुले ॥ 
 
श्लोक : की िुसऱ्यािे अपमाि केला । चकिा सखे प्राि असे भकेुला ॥ 

कोिे तुजा हषध दहरोिी िेला । कथी मृगाक्षी दिजभाििेला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती मातेिे िामय यैकुि दमत्रचििा बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (राग) यमुिा—आदिताल : 
 
ऐक अयी मा्या माता । आद्यतं आता ं सोय धपादिया दिज मदि केिळ सुंिरीशुभगादत्र 
अमये ॥ धृ ॥ िंिजीिा हृिया ििंि । मंिार धर यशोिा िंिि ॥ तंुि धंुि दिशािर कंिि 
िृिंारकििंि । सुंिर दमरि े आदग िंिि ॥ मंिहासिासा हदर िंिि । कंूिर िब 
दिहगेंद्र्यंिि ॥ िदंिदत जा सिकस िंिि ॥ १ ॥ 
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श्लोक : पालुदि रात्री दििसदह श्रुकासंी l िेिें जसें शिेदट माजंरासी ॥ 
तैसे मला अधं िृपात्मातजाला । समपधिें याहुदि काय याला ॥ १ ॥ 

 
वामय : चििािु चििािी सुयोधिा िेऊ केलें  म्या तो हृियारचिचि गोचिि िदरला आहे. श्रीकृष्ट्ि 

िधेलें  अन्सयास िरिें या प्रकारें. 
 
र्दरु : (राग) दिलाबंरी—आदिताल : 

झुगापादि रत्िपेदट कोि घेईल िरोटी । टाकोिी अमृतादि िादट का ंजी ्िरकदट ॥ १ ॥ 
सोडुदि श्रीिे सोहले । उठिे भीके्षिे डोहाले ॥ त्यजुदि कलाक िागंले पजुिे भोंपले ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर आपुफया दिधार सागुंि तुम्ही योजीला तो प्रकार एक प्रकार म्हिूि ्िदहता्ति 

पूरोदहतास जगदन्निासा दिकटी पाठदिलें  तो सािधाि संदिधाि. कपादि येईल ऐसा 
संिािता िेपथयातं कोलाहल होता ंबहुतेक अिदंत राज येतो जिु येसें बोलुि सदमत्रचििा 
दिज दििासास आफयािंतर अिदंतराज येतो पाहा. 

 
र्दरु : रादजतथे जो अदत॰ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अिदंतराज येउि सदििािें ्मरि कदरता ंतो येतो पाहा. 
 

र्दरू : (राग) शाप : 
 

येतो सदिि दसरोमदि ितुराग्रदि दिख्यात शतु्रिमि िीरिृिंमंडि ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सदिि येता ंअितं्य राज बोलतो पाहा. 
 
अवांणतराज वामय : अगाये प्रधािा िृप मंडलीसह हेदजर करिे ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर रायािे िामय ऐकूि सदिि उत्तर िेतो पाहा. 
 

(छांर्द :) 
 
सणचव : िरिरेश हे सिधदह िदल । त्िदरत पातले या सभा्थली ॥ 

तरी तुिा ंप्रभ ुयूमत पद्धदत । करदिजे तया आिराप्रदत ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सदिि बोलता िृप मंडली येते पाहा. 
 

(र्दरु :) 
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येतसे रायािा पाळा प्रतापागळा । िोळ पाडं् केरळ मालि म् पािंाल मागध कुरु कोसल 
अंगिगं बहुसाल ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती याज मंडल येता ्ियंिर पाहािया कारिें दमत्रचििेिें ्मरि कदरता ं ते येते 

पाहा. 
 
र्दरु : येतसे लोकमान्सया ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दमत्रचििा येऊि ्ियंिरास श्रीकृष्ट्ििेि अद्यादप का आले िाहीत यसैें अतंरी 

चिदतता ंते येताहेत पाहा. 
 

र्दरु : (राग) किडा : 
 

कमल ियि यिु पुंगि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि आफयािंतर अिदंत रायािे आ्ेिपाि दमत्रचििेस दिलोकूि 

अंगिेशादधपतीस िाखदित प्र्ा सदख बोलते पाहा. 
 
अज्ञा : र्दरु : (राग) हुशदि–आदिताळ : 

अंगजाहुदि जो िागट केिल अंगिेशादधप तंु पहा अंगिे जा तुफय िाहीि संगर शूरमहा । 
तै्रफयोमयाहीं अंगलगासह बसैलासे हा ॥ 

 
धु्र : ििधदिय गुि सागर ॥ िरिर्मििी सूयािा कुमार िाम किध हा परमोिार तूिा ंकर्मि आकर्मि 

जे कातंा मिोहर ॥ 
 
श्लोक : यािी कीर्मत मदयभली भजू युगी गंगारिािे ्थली ॥ शत्रूिी अपदकर्मत तेदि यमुिा तीसी 

त्िरें मीिली । तेथें ताहुदि िीट बाहु जगिी स्री िंििादस ििी । केले दक्रडि आिरें रतूदिया 
रंभापचर मदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अंगिेशादधपतीिे ििधि कपाि कुरु राजास दिलोकूि दमत्रचििेते सदख बोलते 

पाहा. 
 

र्दरु : (राग) सुरदट अटताल : 
 

कुरु राज गुििती दिलोकी िेचत्र दिपापम धृतराष्ट्र सुत धीर जो चक ॥ धरिीस सिधदह 
जयािी मधंरिी कदरती िाट धपादि भयािी तपादि घडदल मूर्मत यािी ॥ पूिध िुरदभमािे 
गोदष्ट गदिजे सािी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : या परी कुरुरायािे ििधि कपाि कोसल िेशादधपास दिलोकुि दमत्रचििेसी सखी बोलते 
पाहा. 

 
र्दरु : (राग) पंतुरािळी–ताळ शापु : 

 
जोसल अर्मपल शत्रुदिया मदि । भसुूर पोषक साजिी ॥ 
कोसल राज बृहद्वल िीरा गे्रसर िेदखजेली लोििी ॥ १ ॥ 
केिफयापट्टिी पदहलील जे का ंपािि साकेत िाम भादितसे जो त्िन्समय सतंत ॥ आिपािी 
पूिधकाम ॥ २ ॥ 

 
श्लोक : त्याच्या भीमबलें  िृपाल झुरता ंटाकुदिया ं्िाबला । 

त्याते िेखुदि पसुदत िििधुका ंबायकािी पळा ॥ 
येरी सागंती आमुिी िगरीिी ते िंदद्रका सीतला । 
येथें तापदिते म्हिुहुदि िदटकें  जातों सुसीत ्थळा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कोसल िेशादधपािें ििधि कपाि मगध िेशादधपतीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
र्दरु : (राग) केिार गोल—ताल : शापु : 

मादििी हा मागधेश्वर मािसमोहि कीं माििेंद्र समाि या जगीं आि िादह शुभाििें पंिािि 
दरपु दिजा सखी ॥ प्रदथत िामें हा दत्रभिुि मंडली ॥ प्रबल जरासंध ॥ घातलें  बंिी पृदथदिस 
सत्यसंघ ॥ जयािे कदथता ंकथा यािी किकागंी झुरती ते सीदथल होउिी सकल दिकदत 
िदथरता ंक्षिमात्र िुमधि ॥ १ ॥ 

 
श्लोक : हाये तसें हें ििता ंिरािी । त्रासूदि शतू्रदस परतादत रािी ॥ 

अभ्य्त तेंिी पडता ंशुकादि । येती सुरीते परसूदि कादि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सदखिे सकल राजे िाखदिता ंत्यािा िीट मािु दमत्रचििा बोलते पाहा. 
 
र्दरु : (राग) जुजािंदंत आदिताल : 

सजिी कलुिी सारें कदरसी का ंघाई हे ॥ मज िसे िुसऱ्या ठायीं रजभदर तो भाि बाई ॥ 
दिजपती श्रीशषे शाई । दिधारीला सुख िाई ॥ 

 
धु्र. : िीलिीरििील करुिाशील जो आिी । यमुिाकुल दिरदित खेल सुहृििुकुल गुि खािी । 

श्रीलोल िक्रपािी मुकुर कपोल कीर िािी । कािंििेल सीघ्र िाउदि सन्समदत ॥ शादलिी 
पुरदि सरािी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दमत्रचििेिे िामय यैकूि श्रीकृष्ट्िािे ठाई अििंल भल्मत िेखुदि सदख बोलते 

पाहा. 
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र्दरु : (राग) भरैिी–आदिताल : 
 

तो हा सखे दिरखी दिदठिें िाथ दिज जीिािा सािा मोहमागं अिंग शतसम जो हदर 
भिार्मतिाििेंद्र ॥ व्युह मिधि श्रीजिािधि मोहदतमीरभािु दित्पे्रमता ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सदखिे िामय ऐकूि दमत्रचििेिे श्रीकृष्ट्िास मिःपूिधक िदरता ं अितंीरायािे 

श्रीकृष्ट्िास कन्सयारत्ि समर्मपता भगितंािे अभीष्ट िर माग म्हिता ंअिदंत राज बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : सद भादिकादस सहसा दिपिा ि लागो । त्यािे घरीं सतत चसधु सुतादह िागो ॥ 

अदै्वत बोध सुख त्या हृिईि जागो । िेिोत्तमा तुज अम्ही इतुकें दि मागों ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती अिदंत रायािें प्रार्मथता त्यािे मिोरथ पूिध कपाि सपदरिार भगितं दित्यािंि 

मंदिरास येतो पाहा. 
 
र्दरु : मुरारी बंधु सदहत परमािंियुमत । कपािादंिदध आला कातेंसी सििाला ॥ 
 

॥ इणत णमत्रालवर्दा पणरिय नाटक सांपूिफ ॥ 
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६. मायावती पणरिय 
 

श्रीगिेशाय नमः ॥ राम प्रताप ॥ 
 
श्लोक : करुिाजल िरुिालय तपािारुि भासं ॥ शरिागत भरिा कुलतरिाद्दतिरिं कमलालय 

कमलासुत कमलासि दििुतं । भजमािस कमलेशय कमलािि रामं ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मायािती पदरिय िाटक िाट्यया कदरतों सकळ सभ्यास आिंि होियासाठी 

कदि इष्ट िेितादि प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : ज्याला ्तिी दिजधर पंल्मतसारी ॥ जो चिदतता ं पातक िूरसारी ज्यािी िया 

दिघ्ितमादििारी ॥ ििूं । तया पूदजत जो उिारी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : जें सिध िारींत महा प्रभािी ॥ जीच्या कृपे ्ाि कळा िुिािती ॥ तैसीि िाले कििी 

सर्िती ॥ भिें िमू ते सिया सर्िती ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती भारतीिी प्राथधिा केफयािंतर सद्गुरुिी प्राथधिा कदरते पाहा. 
 
श्लोक : जो बह्यदित्तम शीरोमदि पुण्यरादस ॥ यैमयें िसी कृत सिामदह जािरासी अव्िैत बोध सुख 

सागर पूिधसोमा ॥ ििुं तया गुरुस जो धदर शतुेिामा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सद्गुरुिी प्राथधिा केफयािंतर हदरहरािी ्तुदत कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : पतगादधप पुंगिाल््थतौ ॥ िदि शयं्या रमिीय भषूिौ धृत कौं्तुभािाल िदं्रकौ ॥ भजिे तो 

सुरमार िैदरिौ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती हदरहरािी प्राथधिा केफयािंतर येकिंतािी प्राथधिा केली असता ं दिघ्ि 

दििारिा्ति दिघ्िेश्वर येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ मध्यमािती राग आदिताळ ॥ 
 

गिपदत येतो पाहा ॥ गुिसींधु हा ॥ प. ॥ मुषक िाहि ज्यादस तोषक भमता सुखरादस ॥ १ ॥ 
 
वचन : अरे पादरपाश्वधका दिघ्िेश्वरें येऊि सिध दिघ्िे दििारिें केलीं कीं या प्र्तुत कायास ता ंदसद्ध 

व्हाि े॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

वचन : जी मी हजीर आहे कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता । असे सागंतो ऐक ॥ जो भोसलिशंाल्घ्ि 
िंद्र कपािा समुद्र तेिे हा गं्रथ रदिला । आदिक त्यािा दिव्य प्रभाि ऐक । 

 
श्लोक : धैयध मेरुसमाि िीयधजलदध शौये महेंद्रासारी ॥ 

औिायध जिु राज राज िुसरा सत्यत्ि धमापदर ॥ 
सोंिये समुसायकासद्दश हा शभं ुियेिे पहा ॥ 
तो जाि िृपचसव्ह भोसलमदि भपूाकृदत राम हा ॥ 

 
वचन : आदिक सागंतो ऐक ॥ 
 
श्लोक : प्रतापरामी दृढ भल्मत ज्यादस प्रताप चसहेद्र गुिैक रासी ॥ 

मायािती सैंिर िामकादस तेिेदि केलें  अदज िाटकादस ॥ 
 
वचन : अरे पादरपाश्वधका िाटकाथध सगं्रह श्लोक सागंतो ऐक ॥ 
 
श्लोक : प्रदु्यन्समिषेें कपािी पाहाजी ॥ मायािती दस्रमदि लाभला जी ॥ 

श्रीकृष्ट्िदज ब्रम्ह सुखैक मरू्मत ॥ करो कृपेिें दिज इष्ट पूर्मत ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िाटकाथध संग्रह श्लोक सादंगतफयािंतर श्रीकृष्ट्ि येतो म्हिुि सभ्यास सािध 

कराियास कंिुकी येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ खादपराग ॥ आदिताळ ॥ 
 

येतो पाहादज ॥ दभकाजी िायक ॥ प. ॥ भव्य कपाळीं भडंार ॥ सव्य करीं टोिपा थोर ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती कंिकुी येऊि सभ्यासं सािध केफयािंतर श्रीकृष्ट्ि येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ सािधरी ॥ आदिताळ ॥ 
 

कपािादिदध येतो पाहा ॥ कदर कुलपदत िरिादयस गुि 
शरिागत ित्सल म्हिउदिया ॥ दिरुि सतत दमरदि जो पाचय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि येऊि रुममीिीिें ्मरि कदरता ंतों रुममीदि िेदि येते पाहा. 
 
र्दरु : ॥ तोडी राग ॥ आदिताळ ॥ 

येते अदळकुळ ििेी शातोिरी रुममीदि ॥ शात कंुभघट्तिी पीताबंर रमिी ॥ श्रीतुफय 
समु्रदपिी ॥ मातंग राज दिभगादमिी ॥ अदत मादििी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रुममीिी येऊि श्रीकृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो पाहा. 
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श्लोक : बाळकादिि जीिें दधदगलोकीं ॥ आमुिें दिजमिी अिलोकीं ॥ 

कासया सकळ राज्य करािी याहुदि दिदपि िास बरा जी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती रुल्ममिी संििता श्रीकृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
छांर्द : कमललोििें ऐक साजिी ॥ कदथतसे तुला येतया क्षिी ॥ 

दशि िुपासिा कपादिया पाहा ॥ सुिदतला हुये सत्य बाळ हा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलुि श्रीकृष्ट्िािें सांबदशिािें घ्याि धदरता ंतो येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ पंतुिरादळ राग ॥ आदिताळ ॥ 
 

येतो शभं ूदिियि संतोषें कपाि ॥ प. ॥ भदुत युमत अपधि भतेुश गौदर रमि अिु. ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती शभं ूआफयािंतर त्याला अिलोकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : िेई मला पतु्र गुिैक राशी ॥ मी प्रार्मथतो जोडुदिया कराशी ॥ 

ईष्टाथध िाता तुजदिि कोण्ही ॥ िसेसुरा माजी दपिाक पादि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्ि बोलता शकंर उत्तर िेतो पाहा. 
 
श्लोक : कफपिुमा कल्फपत अथधिाता ॥ चितामदििी हरिार चिता ॥ 

तेिेरीदत या जगतात पाहें ॥ पुत्र प्रिाता तुज कोि आहे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती साबंदशिािे बोलुि दशघ्र सुपुत्र प्राल्प्त होईल. मायािदत ही शबंरासुरािे घचर पदत 

लाभासाटीं तपिया कदरत आहे. ऐसें सेंिािुि ्िधामास पािफयािंतर श्रीकृष्ट्िदह 
्िधामास येतो तो मायािती येते पाहा. 

 
णद्वप : िातुयध गुिशीम िागंली सौम्य ॥ श्रीतुफय मुदखधरी दशताशुं साम्य ॥ 

ज्याया अगोधदरले जे मन्समथादि मायािती दिरदखखे ॥ पातली तेिी ॥ 
 

र्दरु : ॥ आहदर राग ॥ आदिताळ ॥ 
 

मायािती येते पाहा ॥ मििकादमिी सुश्रोदि ॥ 
प. ॥ मायाजीच्या उिरीसा ॥ भािफया महा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत मायाितीिे येउि अंतरंग िलीिें ्मरि कदरता ंते अंतरंग सदख येते पहा. 
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णद्वप : ितुरता जेथुिी जन्समला श्त ॥ ि तुकती तुळिीस िारी सम्त ॥ 
रदसक रंजि अंतरंग िल्लीदह ॥ शदश मुखी ते अली सादजरी पादंह ॥ 

 
र्दरु : राि भरैदि ॥ आदिताळ ॥ 

 
येते पहा अंतरंग िल्ली ॥ प. ॥ िातुयािी खािी ॥ 
िापापीि श्रशृ्रोिी िपलाक्षी िीलििेी ॥ िदं्रमुखी कंूभ्तिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अंतरंग सखी आफयािंतर ती प्रती मायािती बोलते पाहा. 
 

र्दरु : घंटा राग ॥ आदिताळ ॥ 
 

दिरह सोसु मी कैशी ॥ दिरसिासये ॥ प. ॥ 
्िार्य मदिजें होतें ॥ व्यथध केलें  की िकातें ॥ हर हर कायतें ॥ 
हदरिाक्षी सागं तूतें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मायािती कष्टी होता ंती प्रती अतंरंगिल्ली बोलते पाहा. 
 
श्लोक : आहेंदस दखन्न हृियी सदख कासयादय ॥ काहंीि हेतु ि सुिे मजलादग याशी ॥ िाही असें 

प्रदथत शबंर िैत्य राजा ॥ सागें मिादतल मज प्रदत सीघ्रकाजा ॥ 
 
सूत्रधार : यों दरती अंतरंग िल्लीिे िामय ऐकूि मायािती प्रत्युत्तर िेते पाहा. 
 
मायावती : (र्दरु) ॥ राग मोहि ॥ आदिताळ ॥ 

सदखये कदथतें गुज मिींिे सकळ तुज बाई ॥ प. ॥ पदतत हा पदत माझा िोव्हे ॥ पद्मपत्र 
ियेि ॥ पदतत पाििािा सुत तो ॥ प्राििाथ सािंा सािंा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मायािदतिें िामय ऐकुि अंतरंगिल्ली बोलते पाहा. 
 
छांर्द : चक दिदमत्त तंु राहसी धचर ॥ िाििािीया लोकसुंिरी ॥ 

काज काय या िुष्ट संगदत ॥ कामीिी मला सिधही कचथ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सखीिें पुसता ंमायािती उत्तर िेते पाहा. 
 
वामय : मायेिें मज सारखीं दस्र दिमुधि शबंरा दिकट ठेऊि दम पदत प्राप्तीकारिें तपिया कदरतें 

अद्यादप ता भेटला िादह ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत ििुि मायािती दिरहािें कदष्ट होउि बोलते पाहा. 
 



अनुक्रमणिका 
 

(र्दरु) : राग हुशदेि ॥ ताळ आदि ॥ 
 
मायावती : कैशी सोसु िाथािीिा ॥ कमलादक्ष दिरहािा शीि दिसं दिस 

होतसे क्षीि ॥ िेह हें माझें ॥ रादहिा िाटतो प्राि ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत सखीशीं बोलुि पनु्सहा दिरह ििेिा ि साहता ंतीिी प्राथधिा कदरते पाहा. 
 

र्दरु : राग आहेदर ॥ आदिताळ ॥ 
 

ि कपादि है गै िदळििळाक्षी ॥ सुखसागर तो दशघ्र आदि ॥ दिकळ होतसे दिरह मािस हे 
कशी सोसु हदरहदर जािदि ॥ १ ॥ याम येक युग कोदट सम ॥ कामीिी िाटत पोटीं ॥ काम 
िल्लभ तो का ंआदज पासला ते मज ि कले तत्ि गोरटी ॥ २ ॥ एैक साजिी बाई ॥ तुज मी 
अदथतें गुज कादंह येकादंत प्रभ ुप्रािािा तो ॥ लौकदर भेटिी येकट गेचह ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मायाितीिें प्रार्मथता ंसखी उत्तर िेते पाहा. 
 

र्दरु : जुजाितंी राग ॥ आदि ताळ ॥ 
 
सिी : सजिी भ्रम का ंजडला ॥ तुजलागी या समई पल्ल ॥ 

दिजिाथ दिपज िसता ंअदज आिु कसी गेदह ॥ १ ॥ 
 
वचन : ििरीस ठाि िसता ंपतु्राच्या लयविास अिति सादंगतफया प्रमािें तुझें बोलिें दिसतें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत उभयता संिािुि इतःपर शबंरासुर येईल त्या्ति येथें राहिें युमत िव्हें या प्रकारें 

चितुि या िाघीदह ्िधाम पािफया िंतर शबंरासुर येतो पाहा. 
 
णद्वपर्दा : जंभादर मुख अमर संभार िमि ॥ शबंराख्य प्रबळ ॥ िंब प्रधाि ॥ घातक जगतीत ॥ घोर 

अदििीत पातक पर दमत्य पातला िैत्य ॥ 
 

र्दरु : सामराग ॥ आदिताळ ॥ 
 

शबंरासुर येतसे अंबरश्याम ॥ िंभोदळ धर िैदर ॥ िंभ िपध ग्राम ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत शबंरासुर येउि सिरेस बसता ं िेपत्थयातं कोलाहल होता ं तो काय म्हिुि 

दििादरता ंधीिर येताहेत पाहा. 
 

र्दरु : असािदेर राग ॥ ताळ आदि ॥ 
 

धीिर िृिं आला ॥ आिडी िािि भेटी ॥ प. ॥ 
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सािज घेउिी सिें दिदिध आदिकदह भेटी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत धीिर येउि िम्कार कपाि अपूिध मल्ल हा ्िादमस भेदटस आदिला आहे म्हिुि 

िजर कपाि उभा ठाकता त्यासं दिलोकूि शबंरासुर बोलतो पाहा. 
 
र्दरू : (राग काबंोदि. अटताळ) 

िेईगेचह तीच्या आयति िील्प्तिा ॥ दिव्य म् तो हा ॥ 
िेईगेचह तीच्या आयति िील्प्तिा दिव्य मल्ल तो हा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिी रीदत सागुंि शबंरासुर ्िधामास आफयािंतर सखी सदहत मायािदत येते पाहा. 
 

र्दरू : (राग आहेदर. आदिताळ) 
 

मायािती येते पाहा ्िि कादमिी ॥ माया जीच्या उिचर सामािली महा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे रीदत मायािदत येउि सखीस दिलोकुि बोलते पाहा. 
 
छांर्द : हदररि होतसे आदजपा ं सखी ॥ ्िुरतते पाहा सव्य भजुकीं लितसे अता िाम िेत्रदह 

लौकदर श्रुभ प्राल्प्त सुिदि ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरदत मायािती अंतरंग िदलसीं बोलत असता ंतों प्रकाश िाकता ंम्ा सदहत दित्रागंी 

येते पाहा. 
 
णद्वपर्दा : दित्र िाता कथिी िातुयध िार । िीचत्र दलदहजे असा िागं आकार ॥ 

दित्रीिी गुििदत पूजीं अलंकार । दित्र भािुज घदटत दित्र पादि सार ॥ 
मचैत्रिी जे मुख्य मायाितीिी । दित्रागंी ते अदल िाक िमयािी ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : राग िृिंािि सारंगी. आदिताळ) 

 
दित्रागंी येते पाहा दित्र दिव्य िसिा ॥ मदैत्रि मायाितीदि पंकज ॥ पत्र तुफय ियिा शदस 
िििा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरदत येउि दित्रागंीिें शबंरासुरािें अपूिध म् पाठदिला यैसें म्हिूि मायािती दिकट 

येउि दििातं राहता ं तीिें तो म् दिपाि पाहता तेथें दिव्य मरू्मत प्रकट होता ं मायािती 
बोलते पाहा. 

 
श्लोक : म्ोिारीं या पदर रत्ि होिें । ि िदखले या जगतींत कोिें ॥ 

श्रीिारिािीि रह्य यािें । कले ि अन्सया ममिाच्यासािें ॥ 
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वामय : िारिािे आगमि झाफयािें हे तत्ि कळेल. 
 
सूत्रधार : ऐसें मायािदतिें चिदतता तों िेि ऋषी येतो पाहा. 
 

र्दरू : (राग यमुिा. ताळ शापू) 
 

येतसे मुदििाथ िारि ॥ जगतात पतु पुत िादर ॥ 
गीत गात सिध सुहृि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येतािं मायाितीिें िम्कार कपाि बोलते पाहा. 
 
छांर्द : जलिरादिया पोटशीं पहा ॥ ज्िलीत भा्करा सादरखा माहा ॥ 

मिुज रत्ि हा जन्समला कसा ॥ मुदििरा गेमे िोज मािसा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मायाितीिें प्रश्ि कदरता ंिारि बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : दत्रिेत्राच्या िेत्रािचल पडुदिया शान्सत । घडला प्रसािें शभंचू्या हदर रमदि गभात । जडला 

तूझा िाहो लोकीं ्मर म्हिूदि जो कीं प्रदतथ हा ॥ अला जन्समालागी बलदिदध िधु शबंर 
पहा ॥ १ ॥ 

 
छांर्द : रमि तो तुझा शबंरे भला ॥ समजुदि मदि शतु्र आपुला 

झडकदर प्रसूदत ग्रहातुंिी ॥ उडदिला खलें  साहि ेदििी ॥ १ ॥ 
 
वामय : सूदतका ग्रहातुंि िेउि समुद्रातं टादकता ंतों म े्ं दगदळला कीं तो तुझा भतार यास सकळ 

माया दह दशकीिी. 
 
सूत्रधार : ऐसें सागंूि िारि दिजदििासास गेफयािंतर मायाितीदह संतोषािे दिजधामास येता.ं तो 

यििापाढ प्रदु्यम्ि येतो पाहा. 
 
णद्वपर्द : जैत्र रथ मलयाख्य गोत्रजासाि ॥ िैत्र माधि मास मंदत्र िरहेि ॥ 

मतै्र तो अदत्रमुदि िेत्र संभतू ॥ पदत्र बािासिदह पत्रािुजात ॥ 
पत्र रथ रथ महापुत्र उद्दाम ॥ तो दत्रलोका अजय िेदखजे काम ॥ 

 
र्दरू : (राग िरबापा. आदिताल) 

 
सुंिर दिव्य पुरंिर मदिसम ॥ कंुिि परमािंि रदििा हा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िसंता समिते मन्समथ येउि कामातुर कष्टी होतो पाहा. 
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र्दरू : (राग आिंि भरैिी. अटताळ) 
 

भेटदि मज ते रादि ॥ कफयादि ॥ पलदि ॥ 
अठदह याम यामदि अठि जीिा िापा हादसिी ॥ अिुप. ॥ 
न्सयहालुदि या जगी पाहाता ं िादर समुह आिघादह ॥ िाहीि जी सम मोहिागंी कोण्ही ॥ 
चकिा सख्या कादंह तदरदह उदि केफयािेंदह साहसाप्रदत साहििेा ॥ श्रीहरे दिरहा स्रीमदि ॥ 
१ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रदु्यम्ि दिरहािें कदष्ट होउि पनु्सहा बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : (ताल आदि) 
 

उिकासी ताहितें उत्कट लागिें ॥ कीं िहिा लागीदह कीर उबाग होिें ॥ 
आदित्यादि ग्रहासी ॥ अदत ग्रह पीडा येिें तेंदि ॥ 
मििासदह मातें मिि िार बाधिें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रदु्यम्िािें िामय ऐकूि िसंत उत्तर िेतो पाहा. 
 
वामय : ्िामी अमच्या मतै्रादि इतुका उपद्रि केला तेव्हा इतरािा काय पाड ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िसंत बोलता ंमायािती येइलसे दिसतें या्ति उद्यािात दिहार करायास जाि े

म्हिुि प्रदु्यम्ि िसंतािी उभयता दिघता मायािती येते पाहा. 
 

र्दरू : (राग काबोदि. आदिताल) 
 

येते पाहा मायािदत ॥ शीतकरदिभािि मातंगराजगमिा िातुयध सििा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मायािती येउि सखीस दिलोकुि बोलते पहा. 
 
श्लोक : िादंि धािदर परी धि सापडेिा ॥ चसधंुत मयवि पि िलू भपंा सकेिा ॥ 

िाही ग्रहातं असता ंतदस िोर झालें  । तद भोग कायध दिषई ििु काय बोले ॥ १ ॥ 
 

र्दरू : (राग : आहेदर—ताल झंपताल) 
 

कमलादक्ष काम ते का ं मिी पासला ॥ कादमिी उपाय कपंा काय याला दु्यमदि सादरखा 
दहमकर तादितो ॥ सुमतफय मृिुल अदत सूईपरी टोिीतों ॥ १ ॥ 

 
वामय : या्ति त्यास बोधूदि आिाि.े 
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सूत्रधार : यैसे बोलता ंसदख उत्तर िेते पाहा. 
 
छांर्द : दसकउिी तु्या प्राििायका । दिकट आदितें सौख्यिायका ॥ 

ि कचर यािरी ििेतो मिी ॥ मकरकेतु हा लाभला गदि ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत बोलुि सखी मध्याितीस जाता ंिसतंा समिते मन्समथ येतो पाहा. 
 
र्दरू : सुंिर दिव्य पुरंिर मदिसम ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती प्रदु्यम्ि येउि िसंता प्रदत बोलतो पाहा. 
 
वामय : अगाये. िसतंा आज काय की श्रुभ दिन्सह दिसतें. बहुतेंक प्राि िल्लभेिा लाभ होईल. 
 
सूत्रधार : ऐसे िसंतासी प्रदु्यम्ि बोलत असता ंदित्रागंी येते पाहा. 
 
र्दरू : दित्रागंी येते पाहा. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रागंी येउि प्रदु्यम्िास दिलोकुि बोलते पाहा. 
 
छांर्द : गुज मी सागंते ्पष्ट येक्षिी । दिज कळत्र मायािती गिी ॥ 

दसितसे बहु तूजिीि कीं ॥ मिदसजा ्ियोगें कदर सुखी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रागंीिें ितधमाि सागंता ंतें ितधमाि ऐकुि काम बाधा ि साहता ंप्रदु्यम्ि बोलतो 

पाहा. 
 

र्दरू : (राग : हुताशिी–ताळ : शापू) 
 

कें दि सोसूं मी सखे ॥ या िदर कचथ सखे या िरी कथी ॥ 
मायािती दिरह आता ं॥ पल्लदि ॥ तंू धािं सजदि त्िदरत सदंिधाि कराया सुिती ॥ अिुप. ॥ 
सदळततसें िदं्ररिी सादरखा महा ॥ कोदकल रिदह साहििेा कलकंदठ हा ॥ आदि पळदह 
युगापदर गमे िदलिाक्षी हा ॥ अदलििेी त्रासी तसें ॥ मलय पिि िार पाहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रदु्यम्िािें िामय ऐकूि दित्रागंी उत्तर िेते पाहा. 
 
छांर्द : आदितसें पाहा ते तुदझ दप्रया ॥ अिुपमाि जे कामराजया ॥ 

अिुदििीदह ते सद्गुिालया ॥ दशितसे तुदझ प्राल्प्त व्हािया ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रागंीिें बोलुि ते प्राि दप्रया येथें आली म्हिूि समज ऐसें दिरोपुि पलीकडें 

जाता ंमायािती येते पाहा. 
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र्दरू : मायािती येते पाहा. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मायािती येउि प्रदु्यन्समास दिलोकुि बोलते पाहा. 
 

र्दरू : (सामराग : आदिताल) 
 

ति िरि आजी सखया । अिलोदकदलया साटी ॥ 
जीचि जाहल हदरख तो ि ििि ेजग जेदठ ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मायाितीिें िामय ऐकूि प्रदु्यन्सम बोलतो पाहा. 
 
छांर्द : िाििादिया तु ग्रहातंरीं ॥ राहुदि कदश मिदस अंतुदर ॥ 

दम तुदझ असें सागं तत्िता ं॥ कमल लोििे ्पष्ट तें अता ं॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रदु्यन्समािें पूसता ंमायािती उत्तर िेते पाहा. 
 
श्लोक : कीं लोह खािीतुदि दिव्य सोतं । काळत्रया मादज जसें ि होिें ॥ 

चिबास चक गोडिळींस येिे । त्ि जन्सम िैत्याकुचल त्या प्रमािें ॥ 
 
वामय : येि ंिैत्यािे कुदल तुझा जन्सम िव्हे, श्रीकृष्ट्ि तुझा जिक ऐसें िारिािें तूदझ कथा सादंगतली 

त्येहा तुझें पुिोत्तर कळलें  ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें मायाितीिें बोलता ंतो कोपायमाि प्रदु्यन्सम बोलतो पाहा. 
 
वामय : बरें जेिे इतुकें  केलें  त्या िैत्यािा म्तक तोदडतों. 
 
सूत्रधार : ऐसें आग्रहािें बोलुि युद्धास जाता,ं तों मायाितीिें दित्रागंी दिजसखी पाठदिता ं तें 

ितधमािाउि येते पाहा. 
 
र्दरू : दित्रागंी येते पाहा दित्र दिव्य िसिा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रागंी येउि युद्ध िृत्तातं सागंते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : पुन्नागिरादल— आदिताल) 
 

समचर िैत्य राज तुझा ॥ रमिें हादिजेला बािी ॥ 
कमलादक्ष लक्षीता ियदि ॥ ्िमदि हपाषुधदि अमरीं िषीिली सुमिी ॥ 
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वामय : येिेरीदत िैत्यास मापाि िीरलक्ष्मीसमेत तुझा िल्लभ आला म्हिूि समज. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रागंीिें संििता ंप्रद्यन्सम येतो पाहा. 
 
र्दरू : सुंिर दिव्य पुरंिर मदिसम ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रदु्यन्सम येता ंत्याला दिलोकुि मायािती बोलते पाहा. 
 
छांर्द : जिक जिदिदह ते तुझी भली ॥ मिसीजा मिी कष्टती बळी । 

लिकरी अम्ही जाअंुजी िाला ॥ ि लदिता ंदिलंबादस शामला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मायाितीिे िामय ऐकूि प्रदु्यन्सम उत्तर िेतो पाहा. 
 
वामय : िेिी, त्िा ंबोदधलें  तें युमत. अम्ही उभयतादह दमळूि भेटीस जाउ ॥ 
 
सूत्रधार : यैसें म्हिुि उभयतादि उदु्यमत घडता ं तें िेपथयातं गलबला होता ं ते काय म्हििु पुसता ं

सपत्िी समेत पाल्ममिी िेिी येते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : सािरेी— ताळ शापू) 
 

येतसे श्री रुल्ममिी ॥ शरत्काळ येिाकंदिभिििी संितीसी ते मीळूिी सत्िर िुतज 
पद्मपािी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुल्ममिी िेिी येउि मायािती प्रदु्यन्समाकडे रोख िेउि सत्यभामेस दिलोकुि 

बोलते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : पंतुिराळी— आदिताळ) 
 

पाहतादंि पाप यािें आहे श्रीकृष्ट्िासदृश जाहले दिल््मत मािस सागुं मी काय ॥ मोहिागंी 
ऐक राजसे ॥ 

 
रुक्ममिी वामय : माझा पुत्र अ्ता तदर या बरोबदर अ्ता परंतु माझें मािस यािें ठाई इतुके िोढते 

त्येव्हा हा श्रीकृष्ट्िािाि पुत्र होईल हें श्रीकृष्ट्ियेथें आफयािें दििापा यें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मायाितीिें बोलत असता श्रीकृष्ट्ि येतो पाहा. 
 
र्दरू : अतसी पुष्ट्प संकाश. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रीकृष्ट्ि येउि िारि अद्यादप आला िाही ऐसें चिदतता तो येतो पाहा. 
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र्दरू : येतसे मुदििाथ िारि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येऊि रुल्ममिी कृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
रुक्ममिी (छांर्द) : पुत्र हा तुझा कृष्ट्िजी पाहा ॥ पूिध संचितें लाभला महा ॥ 

या िदर सुखी राहदस बरें ॥ 
 
नारर्द वामय : हें तंुिा ंमादिजे खरें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे सागंता ंरुल्ममिी िेिी प्रदु्यमास दिलोकूि बोलते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : यलकल काबंोिी— आदिताल) 
 

शीिता ंतुजदििें पाहा ॥ क्षीिता आली या िेहा ॥ 
िंििा रे हा जन्सम माझा धन्सय झाला ॥ मन्समथा िेखूि तुजला िंििा रे ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती आिंिािे रुल्ममिीिेिी संििता भमतिृिं करा रचिि जोडुि बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : सद्धादिकादस सहसा दिपिा ि लागो ॥ त्यािें घरी सतत चसधुसुतादह िागो ॥ 

अव्िैत बोध सुख त्या हृिईि जागो ॥ िेिोत्तमा तुज अम्ही इतुकेदि मागो ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती भमतािी प्रर्मथता ं त्यािे मिोरथ पूिध कपाि श्रीकृष्ट्ि िेि सपदरिार दित्यािंि 

मंदिरास आले पाहा. 
 
र्दरू : दित्यािंि मंदिरासी सत्यािंि सुख राशी ॥ सत्यभामेसी कृष्ट्ि हा ॥ सपदरिार आला पाहा ॥ 
 
श्लोक : प्रतामरामी दृढ भमती जाशी ॥ प्रतापशीव्हेंद्र गुिैक राशी 

तेिेिी मायािती िाटकाशी ॥ केलें  पाहा हो श्रूत िायकाशी ॥ १ ॥ 
 

॥ इणत मायावती नाटकां  सांपूिफ ॥ 
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७. प्रभावती पणरिय 
 

रामििमीच्या उत्सिासाठी प्रयोग. कृष्ट्िभेरीसाठी इदं्र कृष्ट्ि्तुती. कृष्ट्िपचृ््ा. िज्रिाभ राक्षसािा 
िृत्तातं. हंस्मरि इंद्राकडूि 

 
प्रासयुमत रचना.—‘तरीि म्हदिजे हरी मज सरी ि सुचर चकन्नरी । 
 
हांस—मािससरसींमादज दिहरतो, मािुषिषेें मािस हरतो । 
 
वामय.—िारा दशरत िाही, तेथे िारािा (हेरािा) प्रिशे कसा होईल? िज्रिाभाला ब्रह्मिेिािा िर 

असफयामुळे अभेद्य िगरात तो राहातो. 
 
भद्रिटाच्या िषेािे प्रिशे. प्रदु्यम्ि भद्रिट भेट. हंसकन्सया शुिीमुखीला प्रभाितीिे मि िळिण्यासाठी 

पाठदितात. ती प्रभाितीला प्रदु्यम्िादिषयी उत्सुकता दिमाि करते. िज्रिाभाला भद्रभटािे िटकौशफय 
सागंते. प्रदु्यम्ि साबं, गि इत्यािी याििासंह िटिगध बिूि येतो. रंभा-िलकुबेरािे शृगंार रसप्रधात िाटक 
करतो. 

 
रंभा संगीतातील प्रादिण्य—‘िीिा िाजदिफयािी म्या, ते पाषाि सारे पाझरदत’, राििािा 

अदतप्रसंग आकाशिािी. रोमपाि भपूाळ-िुष्ट्काळािर उपाय. ऋष्ट्यश्रृंगािे दिष्ट्पाप ितधि. स्रीिेहािे ििधि 
(िमधदििोि) दिभाडंक मुिीिे पुत्रािी दपशाच्चग्र्त ल््थती. दपत्याला ि सागंता िशे्याबंरोबर रोमपाि 
राजाकडे जातो तो आपली कन्सया शातंा दहच्याशी दििाह करतो. िाटक संपते. िज्रिाभ भद्रिटािे कौतुक 
करतो. शुिीमुखी उद्यािात प्रभाितीिी भेट करिते. ‘कुरिडंी मी सारीि तििी, िरिाबंजुािरी’ 
गाधंिधदििाह. हंसािे कृष्ट्िािा दिरोप–सैन्सयासह मितीला येतो. घोर युद्ध िज्रिाभ, सुिाभ इ. िध. कृष्ट्ि 
येऊि सिांिा सुखी केले. 

 
प्रभावती पणरिय 

 
“शुभमस्तु” 

 
जो हा आदश्रतकफपिृक्षिदमतामोहाप्रदतध्िा िैत्या ॥ िहूापोहप्रमंथध केिळ ितुव्यूधहाल्त्मका 
श्रीपती । माहा िे दि बळी प्रभािदत समुव्िाहाशी कथा सूदि । माहात्म्यं बदुधतो सम्तं । 
पुरबो ईद्रा सिा आमुिी ॥ 
पुखो ईहा सिा आमुिी 

 
सूत्रधार : (िाटकाथधसगं्रह श्लोक सादंगतफयािंतर गिेश प्रत्यक्ष येतो. सम्त पुरं िो) येथें प्रताप 

रामिंद्र महोत्सि दिलोकिोत्सुक अखंदडत पादंडत्य मंदडत पंदडत मंडळी आहे ॥ तरी 
प्रभािदत पदरियाख्य मुख्य िाटक िािििू अंतःकरि सतुंष्ट कराया इल्च््तों. 
कोि या दिव्य गं्रथािा कता. 
प्रतापराम आिकी. ह्यािा प्रभाि ऐक. 
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श्लोक : दिश्वास जो दिश्वास ज्या िेदशक दिप्र पायीं । केिळ मान्सय पाही । 

दिश्वंभराध्यात— रघूत्तमाशी ॥ 
दिश्वंभरें मादज ि जोड ज्यासी ॥ 

 
सूत्रधार : परंतु पादरपाश्वधका, तूला एक दििादरतो. व्यग्रदित्त का ंआहेस? 
 
पा. पा : अरे. सूत्रधारा, अदरष्टि् िगात लोभशत्रू सोडीत िाहीं. यास मदच्चत्त ििंळ आहे. अरे 

पादरपाश्वधका यापरीस इदं्रास िज्रिाभ म्हिूि एक बाह्य शत्रू लाभला होता. त्यािे भगितंास 
जाता ं तत्काळ तो शत्रू शम पािला. तूदह त्या कृष्ट्ि्िामीस शरि दरघसी तरी तत्क्षिीं 
अदभव्यमत होईल. संतोष व्िारा तु्या लोभ शत्रसू िूर कपाि दिचित ठेिीला. ऐसे स ं
ििता.ं 

 
श्लोक : घ्रािीं तो तुळसी सुिास दसरला हादि श्रमा जो करी ॥ 

्ािीं षट्पि गंुजता ंरिचह तो कािीं दशरे लौकरी ॥ 
आिी श्री तिुदि भली झळकता ंभा दि्तुळा सािंळी ॥ 
तो दित्योत्सि पातला हदर असे मािी सि्याबळी ॥ 

 
र्दरू : (सुरटी. सा) 

 
आिंिसागर आला ॥ कृष्ट्ि पहा ॥ श्रीिंििंिि हा ॥ जो िंि साबंजु 
शखंिक्रधर सािंिकायुध अिुज धीरमहा ॥ सामर्यें जेथे संत दिश्रामती ॥ सामगािदप्रय 
सतत महामती ॥ सामजेंद्र मोक्षिायक यिुपती ॥ सामर 
मुदि ज्या अंतरीं चिदतती ॥ १ ॥ 
िीघधकारुह सहसमकिांत िीघधकारुण्या .... िुघधल । भिश्रम भमतािा 
िारी दृदष्टिेिी िुघधट भि श्रम भमतािंा िारी ॥ 
अिघध गुिािी मरू्मति जो सािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रीकृष्ट्ि येऊि उद्धिास अिलोकूि बोलतो. 
 
श्लोक : खलाचं्या संभारा कमुदिगत भारा करंु मही । 

अधमािा, धारा बुडिु बहुधा रादत्रदिसही । ्िभल्मत प्राकारा रिुदि 
सुखकारा रदतबळें ॥ िताचं्या उद्धारा्ति ही अितारासी धदरले ॥ ्ं ॥ 
अधम िैत्य जे बादधते जगा ॥ िधुदि सादंडले हे असंख्य गा । 
दिदधिरा्ियें उग्र जो महा । दििदळजे आता िज्रिाभ हा ॥ 

 
वचन : जो महेंद्रािा मुख्य िाििेार त्याला शासि करायाकारिे पाकशासिही मा्या प्राथधिेस येथें 

येिार म्हििू कलहदप्रयािे सादंगतले. ऐसें श्रीकृष्ट्ि संिािता. 
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(श्लोक) : तो दिदु्यत्संतदत िाकंली जिू तशी दिव्यप्रभा िाकंली ॥ 
लोकािंी दिदठ झाकदल सयिशासिां मिीं ठाकली ॥ 
शादलमय ध्िदि मातली धृदतपटुें ऐकािया रातली ॥ 
जीिा सारथी घातली दििगिी ते िेिता पातली ॥ 

 
र्दरू : (आिंि भरिी. अटताल) 

 
िुरंिर िेिामाजी पुरंिर मिध गाजी ॥ अचरिम येत असे हा जी ॥ 
आजी पाहा जी भोित्या दिजधरराजी सेदित होउदि राजी ॥ 
धाि ेपढुें उच्चश्रिा जी ॥ कोत्तल िाजी जी ॥ २ ॥ 
थोर थोर िेिप्रीती मोरकंुिे ते ढादळती ॥ 
िारुिामरें ही िीदजदत िारि हातीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िेिेंद्र येऊि श्रीकृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो. 
 
(श्लोक) : गोष्ठोभीतरी गोपलें  कुरुपिें हे क्रीडलें  िापलें  ॥ १ (त) 

ि श्रीमादिचस धोपलें  िज्रिधूदिष्टें पदर रापलें  ॥ 
जेथें तेजदह लोपलें  दु्यमदििे भमतादस आटोपलें  ॥ 
तें हें िैित आपलें  दिरदखतों सिध व्रजे व्यापलें  ॥ 

 
र्दरू : आसािरेी ॥ 

 
शा : िेदखलें  तें । श्रीपि दिव्य तुझे िेिा िासुिेिा ॥ 

मुदि िेखील मािचस ज्या रेदखतें ज्या ं॥ प्रदत िेि िेिा ॥ १ ॥ 
रागंलें  िुडु िुडु रम्य िंिािे अंगदि जें ॥ 
पद्मा भाग िेदश धदर भमतीभािें ॥ बहु िागं िोजें ॥ २ ॥ 
योचग बलीिें दिगदत पदुजदत योदगराया ॥ 
जें िागलें  धेिु मागें ॥ हती भिरोग माया ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िेिेंद्रािें ्तोत्र कदरता ंपुंडरीकिेत्र ्िागत प्रश्िपूिधक आगमि कायध दििारतो ॥ 
 

र्दरू : (उखािी. आदिताळ) 
 

िासिा आलाशी येथें कासयासी । पाकशासिा बोदलजे हें तंू शीघ्र यासीं ॥ १ ॥ 
साध्य हो असाध्य काज सागं िक्षा । िेतो साधुदि यासं द्या िेिा सहस्राक्षा ॥ २ ॥ 
आदज बा धन्सय दििस िासिा ॥ आलादस येथे कासयासी ॥ 
पाकशासिा बोदलजे है ॥ तंू शीघ्र यासी ॥ 
साध्य हें असाध्य काज सागं िक्षा ॥ िेतो ॥ 
साधुदिया सध्या िेिा सहस्राक्षा ॥ 
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(श्लोक) : सरीिृप मुखातंरी अदज दसरेि दम लौकरी ॥ 

करीि लघु िाकरी पिीं दिरेि िूतापरी ॥ 
धरीि दशरसा दगरी भय हरीि कैसें तही ॥ 
तरीि म्हिजे हरी मज सरीं िरीं दकन्नरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रीकृष्ट्िािे िामय ऐकूि दिियपूिधक िेिेंद्र बोलतो. 
 
श्लोक : िेि िेि करुिापदरपूिधिीक्षा ॥ 

भे िेि िेि पदरपालि बद्ध िीक्षा ॥ 
श्री िेिकी सुकृत पुजं सरोजिाथा ॥ 
िेि िेि पूिील िधी पुरलेघिाभा ॥ 
त्यादहमध्यें येक मोठे जोरािर ित्य आहेत तेि सागंतो. 

 
श्लोक : पादपष्ठा िे िज्रिाभे पठािें ॥ 

ध्यािें माझें जें असें मुख्य ठािें ॥ 
ऐसी दित्तीं योजलें  तें हठािें ॥ 
पारी त्यािी िुर्मििारें उठािें ॥ 

 
वचन : अमोध िज्रायुध असता ंकाय चिता म्हिसी तरी 
 
(श्लोक) : मारील सिध दिष तें जय काळकूट ॥ 

जाळीलही तुषशीदि प्रलयाल्यविशूला । 
बाधंील िै दहमदगदरसदह शत्यगाभा ॥ 
मिील तै सदृढ िज्रहीं िज्रिाभा ॥ 

 
सूत्रधार : िेिेंद्र बोलता ंकृष्ट्ि प्रत्युत्तर िेतो. 
 

(र्दरू) : िपा : (ऊसािरेी. उसा) 
 

अपाप्य कृष्ट्ि िज्रिाभा िध हा िाटे तसा । लाटासुिधन्सयािा लंकापुरीिी 
या । हाटीत गेलीया ह्या लभ्या ज्या परीिाटा ॥ दिमा घाल िादलफया 
्िगािी ॥ िालबाळी जेसें िधेीजे त्यािरी ॥ १ ॥ 
्ििेश ेिेशीं जिकाच्या मी सुरबाि लीदल यात्रीशी का म्हिुजे जैसे िेिराया ॥ 
चक सुखपापदि संसार असदलया शाश्वत मोक्षदि भािू ंये जेदिया ॥ २ ॥ 

 
वचन : याप्रकारे िज्रिाभािे िगरीं प्रिशे घडफयािे त्याला मापंा येिेदि कठीि । परंतु जासूिाच्या 

मुखातंरें िज्रिाभािा समािार घदडघदड आफयािे त्याच्या िधािा दििार केला जाईल. ऐसे 
पद्मिाभािें बोलतािं िेिेंद्रािे हंसािे ्मरि कदरता ते येताहेत पाहा. 
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र्दरू : िपा : (कफयािी) 

 
आम्हा ंयुमत आले हंस कसे पाडुंर प्रालेयािळसे ॥ 
सारासार दिििेक बुध जसे ॥ िीरक्षीरा दििडक सज्जसे ॥ १ ॥ 
मािससरसींमादज दिहरतो । मािुषिषेें मािस हरतो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत राजहैसागि येऊि सुरराजयाप्रदत दि्ापिा कदरतो ॥ 
 

र्दरू : मोहिं ॥ 
 

िेिजे दिपदरत कासयादस येथे िासिा ॥ 
दिजिासिृिं आदिला तंुिा ॥ १ ॥ 
कीजे आता ंआ्ाशासिा यिुराज मते पाकशासिा ॥ २ ॥ 
िुघधट कायधदह ते ्ियें ॥ साधु िुििििा तुझीये िये ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत हंसािे िामय ऐकूि महेंद्र बोलतो. 
 

र्दरू : (उयिुकुलकाबंोदि. आशा) 
 

काय िादिशी अफप ्तबधु हंस हे खगकुलोत्तंस िशंज भले अमुिे ॥ 
िशंजही बरे ॥ कंसादरमते जो कायांश सागेंि दिःसंशय तो करारे ॥ 
तुल्म्ह सारे ॥ 

 
अ॰ : िािजसा सुदिमािस तसे अपले ॥ िािुदि काय िािे ॥ 

जाि मोठा भगिाि िािीश जो ॥ यािही तुम्ही त्यािे ॥ १ ॥ 
उपकृदत कपा सिा उपज थोरािंा ॥ दिपुिींस हे ठािें ॥ 
दरपु िज्रिाभािे खपुरिृत्त अम्हा ंअपपाप ते बोलािें िलािें ॥ २ ॥ 
दििारें जदश काम उर्मम दगळािी ॥ दििारे तदश शत्ररीदत कळािी ॥ 
दििाराििें तें िव्हे कायध िेखा ं॥ दििारागंें होयील जैं हें ि ऐका ॥ ३ ॥ 

 
वचन : तुम्ही म्हिाला की जासुिाच्या मुखें िज्रिाभािें ितधमाि आिू िये काय? तरी ब्रम्हिेिाच्या 

िरिािें कपाि त्या िैत्याच्या दिरोपािगेळें  िारा जेथे दशरत िाहीं, तेथें िारािा प्रिशे कैसा 
होईल? 

 
सूत्रधार : ऐसें िेिेंद्र िामय ऐकूि उभयता ंहरी आ्ा प्रमाि म्हिूि राजहंस दिघाफयािंतर िसुिेिािा 

याग संपताि िज्रिाभ िधािा यत्ि केला जाईल [आता ं्ि्ि्थािास जािें म्हिूि िासिास िासुिेिािें 
दिरोप िेऊि.] अग्रकायध घटिीं प्रदु्यम्िेि समथध म्हििू चिदतता ंतो येतो. 
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सूत्रधार : येिेरीदत भ्रद्रिटािें िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि िेिािे प्रदु्यम्िािें मुखािलोकि कपाि भटूिटािंा 
गौरि िेऊि हंसमुखें प्रदु्यम्िािें ितधमाि प्रभाितीस कफयािें कायधदसद्धी होईल ऐसे 
दिधापाि पदरिारासमेत दित्यािंिमदंिरी प्रिदेशफयािंतर शुदिमुखी हंसकन्सया येते पाहा. 

 
र्दरू : िपा : (घंटा रि) 

 
िासिमदिसम तो रदतिल्लभ तोयजलोिि थोर तुजुक धरुदि येतो ॥ 
तो रदसकोत्तम थोर कितोकत िोरसैदि करुदि ॥ 
दि्तुळ लेिुदि िु्तशीच ि्त भािसारी ॥ तो ॥ 
म्त दमशािरी ह्तक दिरदित सु्तमिें भारी ॥ २ ॥ 
अिगत ज्याला दिदिधा पदरच्या अिघ्या माया ही ॥ 
श्री भिुिेश्वर भिुिज शर जो भिुि दृश्य पाचह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्ि येििू आपली प्रदतष्ठा िर्मिता. 
 
श्लोक : (दशखदरिी) धिू तें पुष्ट्पािें भ्रमर मय मौिी मृिु दिकीं ॥ 

जडात्माशीताशुं सदिि असिें पंि दिदशखीं ॥ 
िधूिा अधर प्रकट मलयािािं रथही ॥ 
तर्मह चजकी सिा मजसम ि योद्धा जदि दतचह ॥ 

 
र्दरू : (काबंोदि) हा िीर िुजा िाचह िीर ॥ 

 
दतचह लोकीं ढंुढदि पाहता ंमजतुज्या जा जा ॥ १ ॥ 
बदलया शभंर झुळी दमळदिला तो धुळी ॥ 
मायािा जेथें धारा ॥ मायािती िारा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रदु्यम्िािे ्ििेदिक्रम िटूि दत्रदिक्रम जो श्रीकृष्ट्ििरिारचिि ििंोि काय आ्ा 

म्हिूि पुसता ंभगितं िुत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : तोदड ॥ 
 

पदरस ििि िंििा आता ं॥ सिध िीरागण्य ताता ॥ 
दिदतज िज्रिाथ िामा आहे ॥ 
अदतशदयत दिक्रमी कामा सत्िदर त्यादि ॥ 
या कामा ि जे ॥ सात्ितिशंललामा िातासदह जेथ पाही ॥ 
िैत्यिाथा्ेिािंदुि काही ॥ जाता ंिये ऐश्याठायीं ॥ 
शत्रुघाता लौकरी जायी ॥ १ ॥ 
शदशरदिकर लोंढे जेथें िक्रािकोरा ॥ 
िधुदिरह तृषेिा घोर थोरी कुमारा ॥ 
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सरक घडत िाहीं ज्यासाठी मारुताशीं ॥ 
उरग िगरी त्यािे सपध दित्योपिासी ॥ 

 
वचन : तंू म्हिशील िज्रिाभाच्या दिरोप िीिें सूयधिंद्रािे दकरिदह जेथे संिरत िाहींत, िाऱ्यासही 

प्रिशे िाहीं त्या िगरामध्यें कैसा रीघ करािा. तरी सागंतो ऐक. भद्रिटािा िषे धपाि तेथे 
सुखपाप जाऊि ये. 

 
सूत्रधार : कृष्ट्ििामय ऐकूि भद्रिटास दृष्टीिे िेदखफयािे सोंग घेिें कठीि ऐसा मन्समथािे जाप (ब) 

िेता ंश्रीहरीिें ्मरि कदरता ंभद्रिट येतो. 
 
र्दरू : भद्राकार जाबल भद्रािुज महाबळ ॥ 

भद्राख्य िट त्या समेटू येतों सभेस ॥ १ ॥ 
संगीत भरतकळा भगीत कुशल भला अंगी शलूैश िार सामं धरिार भला ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भद्रिट येििू सम्यास पाहूि बोलतो. 
 
श्लोक : (आया) आिक िंुिुभी यागीं आििपद्ममुिीदश म्या ं्तदिता ॥ 

आि जिा िुलधभ जे ॥ त्यािंी दिधफयें तश ेिर त्िदरता ॥ 
त्या मदहष प्रसािािा प्रकार तोडसा (थोडासा) सागंतो. 

 
र्दरू : भरैिी ॥ 

 
िेंघे ि अंबरीं िगेें पके्षिीि रीघे ि पाताळामाया घदडदभतरीं आघिीया 
तीथी आंघोळी जीं ॥ सादरि हाजी जागी जागेमादि जो जो जि त्यािी 
सागंें धदर ि दह ्मरी ॥ रोग जराशीि भाग ि येकही योगशाली ऐसा 
भारी ॥ तािमाि केफया गािे गंधिधदह माितदल करीदत कीं मािडता 
िाट्य्ािचशधू भरत ॥ म्लािमुखी होय तो कीं ॥ 

 
र्दरू : आदिक माझा प्रभाि ऐका ॥ 

म्या ज्या ज्याला आपफया दृष्टीिें पाहूि माजसारखे सिध सागें धरायािे सामथयध येतो म्हिू 
िर िेता ंतो दह मजतुफय प्रभाि होतो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भद्रिटािे िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि िेिािे प्रदु्यम्िािे मुखािलोकि कपाि भद्रिटािंा 

गौरि िेऊि हंसमुखें प्रदु्यम्िािें ितधमाि प्रभािती सकफयािें कायधदसद्धी होईल ऐसे 
दिधापाि पदरिारा समेत दित्यािंिमदंिरी प्रिदेशफया िंतर शुदिमुखी हंसकन्सया येते पाहा. 

 
र्दरू : आली हे शुदिमुखी हंसमुखी राजमराळकुमारी मा जे ॥ रजतििध सुकुमारी ॥ 

माज बाधुंदि दृढतर दिजधर ॥ काजे कराया तत्परता करी ॥ ११ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती शुिीमुखी येऊि आपआपिात बोलते. 
 
वचन : आपले िडील जे हंस त्यािंी ऐसी आ्ा केली मौजे तें खासबागातं प्रभािती आफयािे दतिे 

अंतःकरि प्रदु्यम्िासमत जेिे घडेल तैसे करािें. तरी या पद दमिीिे काठंीं पद दमिी 
दशरोमिी पद्मेिी सूि होिार िज्रिामकन्सया आफयािें िेत्रपद्में पाहूि संदिधाि कपंा. 

 
सूत्रधार : ऐसें चिदतता ंप्रभािती येते पहा. 
 

र्दरू : (जुजाितंी ॥ आदिताळ) 
 

दतिें िुसरी हे हदरिी ॥ येते पापिती ॥ है प्रभािती ॥ 
रदतहुदिया ंसुरेख ॥ अदतश तें िेख ॥ पृथिीपाताळ िाक ॥ 
प्रदथत प्रमिािें िाक ॥ िज्रकंकिगिी ॥ 
उजंृभीकरमिी िज्रमदि िीलििेी िज्रिाभिंदििी ॥ २ ॥ 

 
श्लोक : प्रभाितीिी दिरखोिी िाली । 

सलज हंसी पिेतीि घाली ॥ 
मोडी गळ्यािी पदरसोदि कािी ॥ 
तें मादिदत हादर मिींदपकािी ॥ असो ॥ 
येिेरीती अदभमुखी येिार िज्रिाभकन्सयेस िेखूि शुदिमुखी ्ि्थळीं बोलते । 

 
श्लोक : कामातींत मिुष्ट्य िेह मुदि ते कामातधता पािुदि ॥ 

रामा िेखुदि बोदलफये रतंु येथें रामा्ियें होिुदि ॥ 
िामाक्षीसह ये दिलोकुदि खगी मी मारमुयवधा जयी ॥ 
सीमा सुंिरतेस या जदग िसे हें मादिते दिियीं ॥ 

 
सूत्रधार : ऐशी योजिा कपाि िैत्यकन्सयेसमीप जाता ंते हंसीप्रती बोदलते ॥ ्ं ॥ 
 
श्लोक : किि िो खगी तंू गुिालया ॥ अिदि मंडलीं पातलींस या ॥ 

धिळतेजशी सतंकीर्मत की ॥ ति तिुतशी, भासते दिकी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत प्रभािती िामय ऐकूि शुदिमुखी जाब िेते. ॥ ्ं ॥ 

गरुड तो जसा अश्व दिष्ट्िूिा ॥ 
रथिृषेंद्रही आदि शभंिूा ॥ 
सरदसजासिा ्यधंि ्िये ॥ 
सुरुदिलें  दिमत्पूिधजात हें ॥ 

 
श्लोक : जैमािसेदि रदिलें  सरधातयािें ॥ 

त्या मादिसीं रहािें दिदधलें  तयािें ॥ 
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तत्कन्सयका समज मी सदखये दिलाशी ॥ 
आफयें ययािि तटाक ्ि्थळाशी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती ्ििृत्तातं कथिपूिधक अत्यंत िागंफया कहाण्या कथण्यासाठी प्रभाितीिे 

अंतःकरि िशित्त होतािं येकातंी ्िकायधसाधक शुदिमुखी येक गोष्टी बोळते. 
 
श्लोक : जैसे तें लििें क्षिकै दिजुिें कीपुिंली साजिी 

(कीं तािध) कतािा ज्िलिें दिमेष जळिें कं मीपिें माजंिे ॥ 
कीं संतींिदर कोपिें ॥ जळगतें चक बुयवबुिें थोंपिें ॥ 
चकिा पत्यल जीििें िल जसीं तैसी िधू यौििें ॥ 

 
र्दरू : मोहि ॥ शापु ॥ 

दशिादशिा ढकलीशी का ंिृथा िय ॥ 
दिकि पद मपत्र दि्तीिध लोििे ॥ 
ि कदर हयगयी आता ंकदित्ये बुदद्धसी ॥ अिु ॥ 
यौिि हें िारुहदसिी िल ॥ केिळ कीं मत्तकादशिी ॥ 
जीििबुद्धसें जिीं ॥ िये ॥ दजिलगे दिरुदि तें साजिी ॥ १ ॥ 
कामभोगासम लाभ हा ॥ िसे ॥ कादमिी ॥ िेहीं तंू पहा ॥ 
या महीं यजुदि मुिी महा्ििधधामीं भोदगदत अहा ॥ 
िारी रम्य गुिािहे ॥ गदडिे तंू माझी म्हिूदि ॥ 
कदरतें घदडघदड ्िेहें दििििी ॥ दृढता (त) जदिज ॥ 
येक योजुदि िारी ॥ झडकदर िर तो युमत सिध गुिीं ॥ ३ ॥ 

 
श्लोक : मािेल जो िर गुिोत्तर अंतराशी ॥ 

कन्सये िरी ि लगता ंक्षि त्या िरासी ॥ 
ऐसें ििोदि ति तात सुचित आहे ॥ 
तंू ही उगीि असशी अदत िोज पाहें ॥ 

 
वचन : तंू म्हिशील िेिासुर कुळामध्यें कोिी मिाजोगा िर िाही. त्यािे उत्तर ऐक. 
 
श्लोक : पापैश्वयध गुिेंसमाि तुदझया िशंादि ऐसे सये ॥ 

येऊदि ििरे दतर्कृत तुिा ंलाजोदि गेले ्ियें ॥ 
येथे येईल कासया तिय तो श्रीरुल्ममिीिा भला ॥ 
लोकातीत गुिी जगत्रयीं अतुफयत्िेंदि जो शोभला ॥ १ ॥ 
िेिातं िेि ििुजीं ििुज प्रतापी ॥ 
जो माििी मिुजपूिध कला कलापीं ॥ 
िेखूदि ज्या सिती त्या युिती प्रकामें ॥ 
होशील धन्सय प्रदिले तदर त्याि कामें ॥ 
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र्दरू : (सोरटी ॥ आदिताळ) 
 

तोदि तुजला तोदि तुजला िदूित ििरा ॥ 
तोदि तुजला हो ॥ जो िरािरीं एक सुंिर लोििामतृ ललिािें िो ॥ 
पूिधिदं्रही पदरपूिधदहि पिदेि सरी ॥ 
ििधदत यास िरिर्मिदि जो यापरी ॥ 
किांत िीघध दि्तीिध िेत्र सुिंरी ॥ 
अिधि ज्या पुत्र सािण्यध कृष्ट्िािे धरी ॥ १ ॥ 
सिध सौंियध सार जगतींिे काढुदिया ंसिेशें रिली ज्यािी पूिी सुरुदिर काया ॥ 
पािधतीिर लब्ध प्रार्मथती ज्यातंें दसया ॥ 
उिधशी प्रभदृत िादर गिध सुंिरादिया ॥ २ ॥ 
हेमादद्रसम दधर जो महोिदध गंभीर श्री मातधन्सडसा िीर ॥ 
धामादि भाडंार भदूमसादि क्षमासार भौमिशंकै हीर । (खै) 
तामदश जो शिंर शामेत प्रािहर ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शुदिमुखीिे िामय ऐकूि प्रभािती उत्तर िेते. 
 

र्दरू : (िीलाबंरी ॥ अटताळ) 
 
प्रभावती : ऐका हे प्राि पदरदसले शुदिमुखी मुदिमुखें की, हे । 

हपंा भदूम भारा सखी हदर आला िर लोकीं ॥ अ ॥ 
 
आ. : ज्िदलत िक्रादि घायी खलिैत्यसुरापायीं ॥ 

दतलशा खंदडफये मायी ॥ जलजलोििे बाई ॥ १ ॥ 
असुरािा बलोद्धार ॥ अत्यंत िाििेार, 
सुजि जे दिराधार ॥ सजिी त्यासंी आधार ॥ २ ॥ 

 
श्लोक : माहेराहुदि भायवय िार असिें गेहातं कातंादिया ॥ 

माये ितधत मािसीं दिदशदििीं हा हेत कन्सयेदिया ॥ 
आहे भतुधकुळीं तसेंदि जरी मी लाहे ि त्या मन्समथा ॥ 
साहेिा उपमा िुजी तदर मला कीं िव्हे अन्सयथा ॥ 

 
र्दरू : (राग—हुशािी) 

 
प्रभावती : सागंधागं सागं सागं मजलागीं उपाय तो लागािगेें सुिती ॥ शुदिमुखी ॥ 

आगमि घडेल जैसें । ह्या घडीं पतीिें की ॥ पे्रमें ॥ 
लागेिें ति पती मागती ॥ िृष्ट्िकुलोद भि केसरी ॥ जो ॥ 
कृष्ट्ि तिय मिोहारी ॥ त्यािी तृष्ट्िा या, लागे अंतरीं । 
सत्य तंू करिें शुद्धीिें ििते ही िैखरी ॥ 
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त्यासीं करशील योग कीं ॥ तदर िाशी होईि तुझी सखी ॥ 
तंू होदस गे ॥ कुशल घदटिी कीं ॥ गदत ॥ 
िुसरी िसे मज तुजदििें आिखी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रभािती िामय आकिूधि िव्हें आपफयाला लगामीं लागली, ऐसें दिधापाि तीिें 

सातं्िि कपाि हंसी बोलते. 
 
हांसी : सखे जल्ऱ्ह एथें प्रिूम्िागमि प्रसमती िीदह तर्मह जैसें कमलेिें तप तपता ंक्षीराल्ब्ध सोडूि 

भगितंािें कृष्ट्ि मंगळ के्षत्रास येऊि लक्ष्मीिें पादिग्रहि केले त्या प्रकारेंि मन्समथदह या 
िगरींि तुला िरील त्या कायध घटिीं मी िक्ष आहे तेंि सागंतें ऐक. 

 
र्दरू : (कफयािी) 

 
िेखश्मी ियिीं भेटेल तुजला िाटकीं कातंा ॥ 
हाटकागंी भेटीं हदरसुत िाळुदि तो तुज ॥ 
भेटी आत्मा तुझा भाि दिधदलया त्याला ॥ २ ॥ 

 
आ. : ्िार होईि ॥ िारुहदसिी ॥ व्िारितीशीं ॥ 

िार तुझे श्रीगुि ्िार्य सागेंि ॥ मी रदसका श्रीकुमारपदतसीं ॥ 
कादमत काया ॥ कादमिीजिीं । कोमल अदत ॥ 
कामेंदि तो ्ियें कामें पुरिल मिीिें तुझें भादमिी सुिती ॥ 

 
वचन : परंतु या गोष्टीस साधक तुजकडूि येक हि.े तें काय म्हिसील तरी शुदिमुखी हंसी कहािी 

सागंायास मोठी शहािी. म्हिूि िज्रिाभास सागंूि त्यािें संिशधि करदिफया श्रीकृष्ट्िकुमार 
येथें आला ऐसें जाि. 

 
सूत्रधार : याप्रकारें संिािता ंतो यदृच््ेिें िज्रिाभ येतो पहा. 
 

र्दरू : िाटकुरंजी ॥ आ ॥ 
 

बाि िािि कुलीशिाभ येतो पहा ॥ कलुप कंि तो हा ॥ 
लदलतहेममिीभषूि बृंिी कदलत अदतशये ज्िदलततिु महा ॥ आ ॥ 
समरधीर जो दत्रभिुिीं ॥ केिळ ॥ समिव्हेदत सुरअसुर बृहब्िळ ॥ 
अमरपचतही ज्या कापें िळिळ ॥ अदमत दिक्रमािा किकािळ ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िज्रिाभ येतािं प्रभािती हंसीप्रती बोदलली कीं सखे ज्याच्या िशधिािा 

उत्कटािुराग होता, तो िैत्यराज ्ितः एि येथे आला. हा मोठा शकुि मािािा. 
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सूत्रधार : ऐसे संिािूि िज्रिाभाच्या िरिारचििििंि हे शुदिमुखी कथोपकथा कथिी मोठी कुशल 
ऐसे दि्ापि कदरता ंिाििेंद्र बोलतो पहा. 

 
श्लोक : सकंटक बदह्थळीं ििस गोड अभ्यतंरीं ॥ 

मिो् हरी िारुदि िदरिदर कडू अंतरी ॥ 
समाि िदर भीतरी मधुर शकध रा खंडसा ॥ 
शुदिमुखी तुझा गमत गोमटा हासरा ॥ 

 
सुत्रधार : ऐसें दतला सराििू िज्रिाभ पनु्सहा बोलतो. ॥ ्ं ॥ 

भिुिमंडळीं चहडशी सती ॥ ििल तेथ जें पादहलें  आधी ॥ 
किि िेदखलें  ऐदकलें  ि कीं श्रििी सागं तें गोप्य िीटकीं ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रमािे िज्रिाभािे पसुता ंहंसी प्रत्युत्तर िेते पहा. 
 
सी : (श्लोक) हे ईश्वरी सृदष्ट दिदित्रिािी ॥ येथें ि आियधगदतस िािीं ॥ 

िसे दशखी व्िीप कीं िादरकेळीं ॥ अपायु कोठें िरपंल्मत केली ॥ 
 
श्लोक : पादहली शादंडली िामा ॥ साध्िी िाििसत्तमा ॥ 

आियध कमध करी तौ ॥ मरुपाश्वीमिोरमा ॥ 
 
वचन : आहे अिघे एक िेश, याहूदि मोठ्या गमतीिा एक पुरुष पादहला तेंदि ऐक. 
 

र्दरू : (अडािा ॥ आदिताळ) 
 

सुिदत िा िेदखला भद्रिट हा एक म्या पहा ॥ 
िोख कामपापी जो शखेर ितुरीं महा ॥ 
भद्राश्वकेतुमाला भव्य ल्व्िपीं बहु रीती ॥ 
भद्रगुिीं जो घाडंोळी पात्यािं लगता पातंी ॥ १ ॥ 
प्रगटूदि रागरंग दिकट गाता ंतो चधग ॥ 
सकळही िेिसंघ ॥ ्िहृियीं होदत िंग ॥ २ ॥ 
िेिगंधिधगाता ॥ दिदिध िाट्यदिधािेस ॥ 
ठाउकें  त्यालागिू ॥ आिघें सत्य जाि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शुदिमुखीिे िामय ऐकूि िज्रिाभ उत्तर िेतो 
 

र्दरू : (ििळाही ॥ आदिताळ) 
 

पदरदशलें  हे श्रििीं पदहलें दि पदक्षिी ॥ 
सरस भद्रिटािें िर गुि हे कफयािी ॥ 
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िारि सिधदसद्ध सिधही िारुमती आले असता॥ं 
िार िार त्या िटािी तादरि ती केली ्िता ं॥ 
लोकोत्तर प्रिीिा कीं ॥ िेखीि मी केव्हा ंत्यासी ॥ 
उत्कट िािे मािसीं ॥ उत्कंठा हे राजहंसी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िज्रिाभािे िामय ऐकूि आिंिभदरत शुदिमुखी प्रत्युत्तर िेते पहा. 
 
वचन : राया तुला जशी गुििृत्तािें ठायीं प्रीदत आहे त्याप्रमािेिी भद्रिटासही गुिग्राही लोक जे 

त्याचं्या सहिासािी अपेक्षा आहे. तेिी ऐक. 
 
श्लोक : गुिग्राही तो ही सुगुिजि गेहीं सदत जो । 
 
(णशि)  तेथें येतो जातो आपि ि होऊि होतो िदिभजुा ॥ 

खरी मािी िािी दिरदखसीदह त्या िटदिपिुा ॥ 
उद्या ंपरिा सिादधकिट सुपिर्मिरम ॥ 

 
वचन : परंतु तो केिळ मािािा भकेुला अथाकाकं्षी िव्हे. आिर केफयािें भद्रिट दिरंतर येथेदि 

राहील ॥ 
 
सूत्रधार : हे शुदिमुखीिे िामय ऐकूि िज्रिाभािें तैसें घडेल म्हििू अंतःपुरी प्रिशेीता शुदिमुखीिे 

प्रभाितीस पाहूि बोलते. 
 
शुणचमुिी : सखे प्रभािती, तुझा मिोरथ दसद्धी झाली मी व्िारकेस जाऊि मध्य्थी 
 
वचन  कपाि तु्या प्राििल्लभास आििू सोडतें चकबहुिा तो आलाि म्हििू समजा. 
 
सूत्रधार : ऐसे ती समाधाि कपाि हंसीिें श्रीकृष्ट्ि राजधािीस ्िार होता िज्रिाभकन्सयािें ्मरािें 

्मरि करीत अंतःपुरी प्रिदेशता ं्मतृधगामी तो येतो पहा. 
 

र्दरू : (तोडी आदिताल) 
 

आला पहा आिंिचसधु आला कंिपधिीर ॥ याििहीर ॥ 
तो लाघिी िटिषेाला धपािी गंभीर ॥ आ ॥ 
शलूैष गि ॥ बरोबरी िाट्यशलैी ठाउकी ज्यास बरी ॥ 
पृथु शलै्थिीसिें िारी ॥ अन्सय ॥ सामग्री हे दसद्ध सिध परोपरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रमािे िादयका प्रदु्यम्ि जाम्बितीिा लें क जो साबं तोिी दिकट किी, कृष्ट्िािा भाऊ गि 

तोदि पादरपाश्वधक इतर याििस्रीिषेादि सकळ िषे धरिार ऐशा दिश्वासकळ ससासतंाहा 
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सकट िाटकोदित िाद्यें िाजिीत शाखािगरातंगधत सभेंत येऊि आपआपिातं बोलतो 
पहा. 

 
र्दरू : यिुकुल काबंोदि ॥ (सुिती कािटेी) अगिीं येथील की िज्रिाभ ल््थती दिगदिता ं

तेरादिहंसी ॥ उपदर ॥ जगिीश्वरें मज यापदर शासलें  उघड सागंू प्रीती तैशी सुगड गि 
साबंादि सिगंडे घेउदि सुरुदिरागं स्रीगिेंसी ॥ िैत्य िगरींच्या भद्रिटिषे धपादि बरा ि 
कपाि क्षि दिलंबासी ॥ प्रािेतसें सृष्ट रामायिी कथा प्रािीि जें दिव्य बरिी तेथें ॥ तोदि 
संिभध िाटकपाप रिुदिया ंिाििीं याििाकरिीं ॥ लोििें िेखता ंभलुतील ििुजगि िेंदि 
जें सामुथध तेंिी ॥ दिषय ॥ िीि तें जादलया ंठोकुिी सुरकायध िीट साधीि िसुदि गोिी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती संिािैि शुदिमुखी हंसीिें ऐसें सादंगतलें  होते तूही भद्रिटािे सोंग धपाि 

शाखािगरीं प्रिशे कदरतािं िज्रिाभािे प्रधाि येऊि िाट्यादि दिद्या पाहूि आिर करील 
तरी तो आद्यादप का ंआला िाहीं म्हिूि प्रदु्यम्ि योिि कदरता िैत्येंद्रािा सिीि येतो. 

 
र्दरू : 

 
दिजयसम शूर महारुदिर साज करुदिया ं॥ अदिरकालें  समयीं तया ॥ 
सदिि िज्रिाभािा येतो ॥ 

 
सूत्रधार : सुिदरत्र येतसे पाहा. 
 

र्दरू : 
 

दिजयसम शूर महारुदिर साज करुदिया ं॥ 
अदिर कालें  समयीं तया ॥ सदिि िज्रिाभािा हो ॥ 
सुिदरत्र येतसे पहा ॥ 
सिें तो रसमादिक दिदिदध यादत िागरीती ॥ 
अिघे दिप्रश्रुदत पाठक ॥ अिलोकूि आले िाटक ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िज्रिाभ सदििािें येऊि कृदत्रम भिूिटादि िषेधर जे प्रदु्यम्िादिक त्यासंी 

िािमािें कपाि गौरििू बोदलजे ते पहा. 
 
सणचव : गुि तुझे पुरा ऐकला बरें । अिुमाि तें सिधही खरें ॥ 

दिियसंपिा काय बोलिें । मि सुखािलें  िार िशधिें ॥ 
इतःपर आपली िाट्यगायिदिद्या काहंीं प्रगट केफयािें िेत्रश्रिि िोन्सही कृताथध होईल. 

 
सूत्रधार : हें प्रधािािें िामय ऐकूि भद्रिट िाटकाथधसंग्रह श्लोक सागंतो पहा. 
 
श्लोक : कामाता दिषय ्पृहा अिुदिता जो मािसी िाढली । 



अनुक्रमणिका 
 

कामातीत िधूरते ही असुख ग्रामामध्यें पाढली ॥ 
व्योमािें पदर दित्य सिधगत जो सोमाधधिूड ्िता । 
तो मारादि तुम्हा ंदशिाल्च््त िल्तोमाशी िेिो अता ं॥ 

 
आगा ए पदरपाश्वधका येथें िज्रिाभ िैत्येंद्राकडे थोर थोर प्रधाि तैसेदि सकल शास्र 
दिद्याप्रधािपंदडतागे्रसर िागदरक मंडळीसकट दमळाले आहेत. तदर या सभ्यािुंपाप अपपाप 
शृगंार रसभदरत िाटक िािििू यािें अतंःकरि सतुंष्ट करािें. परंतु तंू का ं चिताक्रातं 
आहेस अरे रंभोिधशीपरी सम जी भाया मोठी पापिती, दतला आठदितािं दित्तिामाडोल 
आहे. ते कोिापदर म्हिशील तरी रंभेच्या दिरहें जैसें िळकूबेरािें अंतरंग ििंळ होते. ऐसें 
संिािता ंसखी रंभा येते. 

 
र्दरू : (आदहरी) 

 
धािं पाि मज संभादिते िधूसभंारीं गंभीर गादमिी ते ॥ 
समारंभादिये तसें रंभोरु रंभाकादमिी िे ॥ १ ॥ 
अिल्तिीदिपुरें अिल जशी सौिादमिी ते ॥ 
गुि प्रिुदरत रुदिरता राज्यािी उदित ्िादमिी ते ॥ २ ॥ 
कौबेर जो िलकूबर चिदतत त्या मिीं ते ॥ 
मृगा िाक्षीरदत रसीं लाभली बहू मध्य यादमिी ते ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रंभा येऊि सखीस दिलोकूि बोलते पहा. 
 
अशोक : (आदिराग) 

राजराजिंिि का ंि ये राजमुखी शुकिािी राजस तो करुिी दििििी ॥ 
आदज लौकरी आिी ॥ १ ॥ 
भाक तो मज िेऊदिया ं॥ सखा या प्रािािा ॥ 
ि का ंअजुचि आला ि कळे प्रकार तो सािा ॥ २ ॥ 
ििदं्य दिि क्रमिें भोगेंदिि ॥ दििय हा तंि माझा ॥ 
सािगंदप्रय संगम मिोह्यातंरी ॥ सिध िृथा जाला जा ॥ ३ ॥ 
आचलदग जरी मातें प्रियें ॥ िलकूबर तो बाहीं ॥ 
अदलकुलििेी दिझेल दिरहािळ हा त्यािरी बाई ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रंभा ्ि्थळीं दिरहातुर संिािता ंतों येतायेतिी पिपठा तळीं भकंूप होता ं िैत्य 

आला कीं िािि आला कीं राक्षस आला कीं म्हिूि ते अप्सरा ििकता ंिशग्रीि येतो पाहू. 
 
र्दरु : येतो मोहि िृपती येतो िशकंधर राक्षसपदत पातपुंजादल ॥ 

दमरिती भजु ज्या सरळा िीस ते ॥ तरुिर शाखा तैसे ॥ 
हदरिके्र आिी हदरहय िज्रें ॥ भरती िि आपैशें ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती राििें येििू कुबेरिगर प्रातं उद्यािीं कामातुर येकलाि संिदरता ं तों िळकूबर 
दिकट मधुर राग आलापीत मंिगदत जािार जे रंभा तीतें दिलोकूि ्ि्थळीं िशकंधर 
बोलतो. 

 
(श्लोक) : दिकिाबंुजिळिेत्र क्रकिें कामातध मिसा कादप ॥ 

दलकुिाकार दिराजत््तुकुिा िारी दिरादजत कादप ॥ 
कोि गळ्यािी गोडी िािंू अत्यंत आदि तो सादि ॥ 
आळापी अिुरागें रामा हे रम्य राग तो कािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती आपआपिातें संिािता ंरंभेदिकट येऊि दतिे ितधमाि दििारतो पहा ॥ 
 

र्दरू : (िृिंािि आदिताळ) 
 

रामा िि ेगती ॥ तरुिी सागं तंू कोि िारिेंद्रगमिे ॥ 
दिरदश िचि या कायेंकदट ॥ सरोज दिव्यिळोपमियिे ॥ 
िाििेंद्रकन्सया कीं सुंिर मािियातीिी ॥ तंू ॥ 
माििीय गुि शादलदि ििींिी महती िेितािी ॥ 
आििाज पहातािी तुझें आदि आदिक ि सुिेिी ॥ 
ताहािभकू सिधही हरली जाि मातसािी ॥ पदरसे ॥ 
अंगिे िख दशखीपयधन्सतही अतुळमिोरमकीं ॥ 
तिा अंगजें जें आिडीिें बहु अदक्षयुगें दिरखी ॥ 
रंगुदि दिदढ तेथेंदि राहे ॥ लंगडी घडुदि की ॥ आदि ॥ 
अंगजाल्यवि पेटो िरीच्यािरी अंतरंदग िेकीं पदरसे तरुदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती राििािें पूिोत्तर िृत्तातं दििादरता रंभा बोलते पाहे. 
 

र्दरू : (आहीरी शा.) 
 

यत्िपूिध िेिी मदथताकं्षीराबंदुध ॥ िादर 
रत्ि मी जन्समले ते मिोहर ऐक रे सुधी ॥ 
रंभा ऐसें माझें िािं ख्यात लोकें  ॥ 
दिद्यारंभ िाट्यािा मज पासुिी जाि तंि ते ॥ 
िीि िादजदिफयािी म्या ॥ 
िीयधखािी ॥ ते पाषाि सारे पाझरदत मिी सत्य मािी ॥ ३ ॥ 
राजराजिंििासी ॥ आदज रािी ॥ ज्यालें  ॥ 
याजसाठीं मी येथें आलें  ्िगीहुिी ॥ 
कििािा तंू किि सागं गोठी ॥ 
माझी आिडी धपा िको तंू आतरामाजी खोठी ॥ ५ ॥ 
याप्रमािें रंभेिे िामय ऐकूि रािि बोलतो. 
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श्लोक : रंकािे पदर िेि सेिीदत गताहंकार भेिें जया ॥ 

टंकारे धिुष्ट्यासा येकही घिातंकाहध लोकत्रयीं ॥ 
चजकाया धरिीिदर दिरत जो िंुकाि िंुरिा लंकाधीश ॥ 
प्रदसद्ध कोि पहुलालंकार तो मीि पा ं॥ 

 
वचन : ऐसा मीही प्राथधिा कदरतो 
 

र्दरू : (पनु्नागं आटताळं) 
 

कािािदर माि कािेंघुदश माझी हें िायके मतकादशिी आता ॥ 
िािा म्हिू िको, िािा रीती प्रार्मथता काचंह मजुंभादषिी ॥ आ ॥ 
अगण्य िव्हे तुझें पुण्य कोिासही ॥ अन्सयथा िव्हे हे िखेेरी ॥ जो मी ॥ 
पुण्यजिेश सौजन्सय इच््ी तुझें ॥ धन्सयता याहुि काय कधीं घरी ॥ ६ ॥ 
कायजियकीं ॥ का यल्च््दन्न हें तो काय उपेक्षीसी ॥ 
आजुिी ॥ तुझे ॥ पाय धरीि ॥ अप्राय िुकाया काकृपा ॥ 
येिु ंिेकादंह साजिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रािि गळा ंपडता ंरंभा उत्तर िेते पाहंू. 
 
र्दरू : सोय ते धदर गा ॥ सखा या ॥ ससरा ंतंू होदश संशया िादह रे ॥ 

ि दशि ेमातें सिधथा आतागंा ॥ सकळदह ठाि ेशास्र तुला रें ॥ 
मी कथंू काय बायको धमध गा ॥ ७ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रंभिें पदरहार कदरता ंरािि उत्तर िेतो पाहंू. 
 
(श्लोक)  अिुभिीदश सुरेंद्रा त्याजुिी दिजधरासी । 

अिुदिदि रतिें गे केचि शक्रािुजादि ॥ 
सुरदह धदरचत जें ज्येष्ठ पत्िीस कामी । 
प्रथमजसुत भाये आद्य सोदढ ि कामी ॥ 

 
वचन : िेिािंीि जेव्हा ं िडील भािजयीच्या ठायीं आसमती धपाि धमधमागध सोडला तो हा म्या 

साित्र जेष्ठ भािािे सुिेशीं रतिें अयुमत काय ॥ ऐसे राििािें कटूत्तरें बोलता ंबरें आदजिे 
समयीं िळकूबेरािे ठायी अिन्सयदित्त माझे असता ंतरी ब्रह्मिेििे या िुमधदतस शापपापदशक्षा 
करील ऐसें चितूि इतःपर हा ब्रह्मराक्षस सोडिार िाही म्हिूि लताघरातें दशरता ंराििािें 
बलात्कार कदरता ं तों शापपाप अशरीर िािी जाली ॥ ऐसी जे. आरे पाहे राििासंमदत 
िसता ंपािी िुमधती धदरशी जदर 

दसयेच्या तंू, शतधा म्तक तेिें तत्क्षिीं भगेंल जाि िंुजधतू 
ऐशी अशरीर िािी होता रािि भीििू ्ि्थळास जाता आहे 
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ब्रह्मिेिािें कोि सामथयध िशग्रीिासादरखाहंी मिध जािे शापभयें 
पदतव्रतेस दभऊ लागला हे ही ििल िव्हे 
रोमपाि िेशीं िेिेंद्रािें िृदष्ट प्रदतबधं कदरता ं ब्राह्मिपुत्रासम ि घडता सद्यासुिृदष्ट जाली 
यापरी सख्यािंीं चिदतता प्रधािासदहत रोमपाि भपूाळ येतो पाहू. 

 
र्दरू : भरैिी ॥ आदिता ॥ 

 
कोमळ िार मिािा जो महाधार्ममक सािा ॥ 
रोम (पाि भ)ू प तो आला ॥ सामत्य मला ॥ १ ॥ 
अिािृदष्ट िोषासाठीं ॥ जिािी संतथादप ॥ 
जािदुि िरमुखें अत्यंत जो चिताक्रातं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : रोमपाि भपू येऊि अमात्या पाहूि बोलतो पाहू. 
 
(श्लोक)  पडेिैक जो थयेंबटुा जीििािा ॥ 

पुढें मागध तैं साज िो जीििािा ॥ 
अक्मात िुष्ट्काळ आला महा हा ॥ 
म्हिोिी करी लोक सारा अहाहा ॥ 

 
सूत्रधार : रोमपाि सकंट मािूि थोर थोर ऋदषश्वरास अिलोकूि बोलतो पाहंू 

सुिदरता तुम्हा ंिषध हेतु कीं ॥ 
सुिदलया ििा पद्धती दिकीं ॥ 
खिरटें िृतें िाि हा महोर ॥ 
अिदरते ्ियें आिरेत हों ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर पार्मथिािें प्रार्मथता ंत्यातं एक महर्मष उत्तर िेतो 
 
(छांर्द)  दिषया तुझीया ऋष्ट्यशृगं हा ऋदषकुलाग्रिी आदलया ंपाहा ॥ 

धरिी मंडदलया धिािळी ॥ 
करील िृष्टी गा अद्य आगळी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती महर्मषिें उपाय कदथता ं ऋष्ट्यश्शृगं आिायास िशे्याि समथध म्हििू अमात्यािंी 

आलोंििा सागंता ंरोमपाि भपूाळािें गदिकािंें ्मरि कदरता ंत्या येताहेत पाहंू. 
 

र्दरू : जुजािदत ॥ आदि. ॥ 
 

आफया पापाजी सिरेशी ॥ भलुिु ंजा लाख सिध जीिा ॥ 
आफया पापाजी आफया ज्या भषूिघोिा ॥ 
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आया : ििि पाहुदि ज्यािें मििारीसही अदत ॥ हृियीं काम दिकृदत ॥ 
उिय पाहें पुरती ॥ सिि लािण्यािे ॥ 
सरस ज्या का ंसुिती ॥ मिगजकातें परी मंिमंि गदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारागंिा येताि पार्मथिा्ेिपाि बदुद्धसागर प्रधाि बोलतो पाहू. 
 
(छांर्द) : ऋदषकुलाग्रिी ऋष्ट्यशृगं हा ॥ 

िश कपािया ंकौबलों महा ॥ 
दिषयीं या आिी िीत राग तो ॥ 
िसि भषूिदित्त अर्मपतो तुम्हा ं॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती अमात्यािे आ्ादपत िारागंिा प्रत्युत्तर िेताहेंत पाहू. 
 
(श्लोक)  पुढाहंी बाधूं ये किकदगरीिा बाळ मशकीं ॥ 

पुडापादि युद्धीं हदरदह दजदिजे आदि शशकीं ॥ 
हुडा िैकंुठािा करगत कपंा ये अद्यपरीं ॥ 
जडा अम्हालंा तो मुदि िश िव्हे हे ल््थदत खरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती गदिकािंी हातपाय गादळता ं रोमपाि भपूाळ चिताक्रातं घडता येक िृद्ध िशे्या 

हात जोडूि बोलते. 
 

र्दरू : शरजु ॥ आदि ॥ 
 

चिता साडंा तुम्ही महाराज ॥ 
िृद्ध िटी मी बदुद्धबळें तें साधीि कदठिही काज ॥ ५ ॥ 
कुशल मीि या दिषया केिळ ॥ 
िुसऱ्यािा िहीं लाज ॥ परम तप्िीही ॥ 
धरुदि तो आिीि करुदि भलता व्याज ॥ ३ ॥ 
परंतु मला पादहजे तें सामग्री तें मात्र दसद्ध करुदि द्यािी 

 
सूत्रधार : हे िृद्ध िटीिे िामय ऐकूि रोमपाि अमात्यासगट से इतःपर ऋष्ट्यशृगंािें आगमि घडेल, 

अिािृष्टी भय िारेल, ऐसे दिधापाि अमात्यासकट रोमपाि अतःपुर प्रिदेशता ंऋष्ट्यशृगं येतो 
पाहंू. 

 
र्दरू : मोहि ॥ आदि ॥ 

काश्यप मुदि िंिि येतो ऋष्ट्यशृगं तोह ॥ 
काश्यपी लागला िाहीं जो िुष्ट्य ्मरािा हा ॥ आ ॥ 
तापस िर गि मूधध मदिजा तापत्रय हर दहशापािुग्रह दिपिु सुरेंद्रही 
काव्ये ज्या हृियीं ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती ्िादभमुख येिार दिभडंकसुता िेखूदि िृद्ध िशे्या अन्सय गदिकासंी बोलते पाहंू. 
 
वचन : अिो मुली हो. आम्ही या ििप्रिेशीं यायास ऋष्ट्यशृगं बाहेर दिघायास गाठी पडती तरी 

तुम्ही सामोरे जाऊि आचलगिादि ्िजातीय व्यापारें त्याला िश्य कराि.े 
 
वचन : येिेरीती िृद्ध िटीिे िामय ऐकूि त्यािौघी जिी मुख्य िारागंिा पुडारता ंत्यापं्रदत दिलोकूि 

ऋष्ट्यशृगं ्ि्थळीं बोलतो पाहंू. 
 

र्दरू : माजंी ॥ आणर्द ॥ 
 

ऐसे मुदि तेजोदिधी आले कुिा या ्थळीं ॥ 
दिश्वादमत्र व्यासादिक दिख्यात िेखतेपरी ॥ 
दिश्वामंाजी हेतो ठेिी दिदित्र कीं आगळी ॥ 
हा सिध प्रातंही दिव्यिासें त्याचं्या पूिध जाला ॥ 
िासा पटुीं आघ्राििू िार सुखें माजली ॥ 
कोदकल कुदजतािीही िोकारी येतसें आता ॥ 
हे कंठ माधुरी कोठें लोकातीत िागंली ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िारागंिा साक्षात मुिीश्वर मािूि जिळ जाऊि ऋष्ट्यशृगंािें िम्कार करायास 

जातािं ते बोलताहेत पाहंू. 
 
वचन : अगा मुदिराजकुमारा, अंमिा संप्रिाय ऐसा कीं कोिािा िम्कार घेिें िाही 
 
सूत्रधार : येिेरीती िैश्यािे िामय ऐकूि ऋष्ट्यशृगंािें तुमिें गोत्र कोि, सूत्र कोि. आश्रमािे िाम 

काय म्हििू दििादरता िारागंिा उत्तर िेताहेत पाहंू. 
 

र्दरू : सौराष्ट ॥ झंपताल ॥ 
 

पदरस गा मुदििरा परम पुण्यालया ॥ 
िदरत आमुिे सिध्िरस बहुसखया ॥ अ ॥ 
गोत्र अमुिें तरी गोप्याष्ट्कळ असे ॥ 
सूत्र िाच्यायि श्रुत समजती ॥ 
दित्र काम्यक दिदपि दित्तरंजि शास्र त्या ्थळीं सिधिा ि्ती ॥ 
आसि िौसष्टी आमुदिया योगाख्य शासिादभतरी ॥ 
असदत पाही ॥ ये सिेंदशकदितो सिध तंूजपा ॥ 
मलेश िसदत तिम्यासदिषि ॥ पूिी ॥ 

 
र्दरू : िमिीं ििलाि बहु ॥ हे मुदििरा ॥ 
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समुिा प्रपंि कीं सम िाहींि बरा ॥ 
ल्व्िपि ते िर अल्यवि दत्रपि पश्वादिक श्वापिौ ितुष्ट्पिें ते ॥ 
ऐक िीट ॥ षट्पि भ्रमर जेथें शरभ अष्टपि ॥ 
गोंदिदिया ि पिाशी संख्यातें ॥ १ ॥ 
कळलें  असें तपोबळ दिधी तूजही ॥ 
सकदळक माििादिकासंी िसे ्ति युगुल कंठ प्रिेशीं । 
ऐसें असता ंकळप शळेािंी गळ्ति गुि राशी ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  झोळे हे पाऱ्यािें चकिा बुंडे मिो् हळिीिे ॥ 

चिबे चकिा हृियीं दठिली सागंा सम्त अपूिध हे िािे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती ऋष्ट्यशृगंािे पसुता त्यािा जाब िेते. मुदिराजकुमारा आमिी िोन्सहीचशिें. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िारागंिेिे िामय ऐकूि ऋष्ट्यशृगं बोलतो जी मला म्तकी चशग तुम्हाला 

िक्ष्थळीं का ंकुमरे, आले पहा मारादिकािे. 
 
श्लोक : दिभािती ि प्रमिािीि तुकीं ॥ 

प्रभाितीच्या कदथजेक सामुखीं ॥ 
प्रभािती जे रतीहुिी भािली प्रभािती ॥ 
ते हृियीं ठसािती ॥ सुंिर िंिि आले पाहे सुंिर महाकंि पािधकािें आले 
िंिि पाहे ॥ सुंिरागंािे िौघे जि सद्गुिकंि कृष्ट्ििशधिोत्सुक महासदिषयी ॥ 

 
सूत्रधार : येिें ्िपूिोत्तर सागंता ंऋषी बोलतो. 
 
वाराांगना : अगा मुिीराजकुमारा आमिी िोन्सही चशगे िारागंिेि िामय ऐकूि ऋषीला सम्त चशग 

िक्ष्थळीं का.ं ऐसे दििादरता ंत्यास समपधक जाब िेताहेत. 
 
वचन : (सिुदि सदिषयीं)? 

येिेरीती सपूिोत्तरा सागंिू पनु्सहा ंिारागंिा बोलताहे पहा. 
 
र्दरू : अरे मुिीराजकुमारा तुमिे तप हेंयेक्तपोल्व्िरध्ययीं ॥ शास्रािुसार एकलें ि करािें ॥ 

अमिी तप िुसऱ्यािगेळें  िालेिाते । काय म्हिूि शील तरी ॥ िूति तप्िी दजतुके येतील 
दततमयासं आचलगािें ॥ 

 
सूत्रधार : एिेरीती िारागंिा बोलता ंऋषी उत्तर िेतो पहा. 
 
वचन : तापस हो तुम्ही सादंगतलें  ते खरेंि 

परंतु गाढचलगिीं चशगे पोटात दशपाि प्रमाि ्िुरेल 
ऐसें मुदिपुत्र संिािता ंिारागंिा जाब िेते पहा 
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छांर्द : सदृढ पीि हें भासती परी ॥ मृिुलता िसे िार भीतरी ॥ 

उिर तें ि िाठेंदि भेटता ं॥ ि धपादि भया ंतंू पहा ्िता॥ं 
 
सूत्रधार : येिेरीदत िशे्यासें समाधाि कदरता ंरत्िखदित कािंी िोळी सदहत लेििू तें बादलकास तो 

हात लाििू लखलखाट िेखूि दि्मय म्हििू का ं हे. गिसिी चशगास घातली हे. मुिी 
पुत्रािे पुसता ंयेरी उत्तर िेते पहा. 

 
(श्लोक)  आमच्या पुण्यतपािें िफकल हे गा ि गिसिीं काहंीं. 
 
सूत्रधार : येिेरीती िशे्यािामय ऐकूि कािंोळीस खीलीं मोत्येंरत्िें िेिता ं मोती पादळि, अंतीं रत्िें 

सोिदकदड. हें मािूि ऋष्ट्यशृगं पुसतो पाहे. 
 
श्लोक : सोि दकड्ासी दखदलती पडली अंडेकमथध या ठाइं ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसा मुदिकुमारािें प्रश्ि कदरता ंमादिमयादि रत्िें भमूीिळें उपदर दिसताहेत तेथें मुमतािळ 

ऐसें त्यािें प्रत्युत्तर ऐकूि मुमतािा ंिळं मुमतािळं असा अथध कपाि ते तप्िी दित्यमुमत 
यास धदरली तें िळें मुमतािळें हें दिधापाि आचध िफकलािा ्पशूधि दित्यािा सुिासही 
घेऊि अिंतर ्तिव्ियासदह कर लाििू अतंरीं सतंोष पाििू आपफुया िफकलािी शृगंािी 
चििा कदरतो पहा. 

 
श्लोक : िाहीं सुिास सहसा आदि िादरकादह िाहींि । तो लखलखाट ही ज्यातं पाही । पूिी धृतें 

आदज इतःपर त्या असा च्या ंकरें ्पशूधि चिध्या करीि अिलक्षि िफकलाच्या ॥ िसे तो 
बोलािा करी तदर शुष्ट्कें  धििफकलाच्या सेंकरे ॥ ्िकंुजा ंजाता ंदकमदप ििडे सौख्य पदरसें 
॥ त्िरें िाडी पोटास दृढ किाळूत धदरता ं॥ जळो त्या शृगंािे दधग् दधग् दजिें याि कदरता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििदेितािूंि िफकलें  िाडायास चशग मोडायास ऋष्ट्यशृगं दसद्ध होता ं िशे्यािीं 

गाढ आचलदगता हासूि दिभधर दिभण्डकपुत्र बोलतो पहा 
 
श्लोक : ि मरािें उपिाशीं ॥ श्वासोच््िासी रोडतरे िाहीं ॥ 

पंिातप जल िास प्रमुखें िुःखे िसेदि हें काहीं ॥ 
 
वचन : इतःपर हेंि तप दिरंतर करािें परंतु जि का्ा पादहजे िुःखे तोदह आताि येईल तुम्ही 

क्षिैक बसाि े्ििशधि काम िेऊि आदतथयादिक घेऊि मग आश्रमासी जािें 
 
सूत्रधार : येिेरीती ऋषीकुमार िामय ऐकूि दिभाडंक आफयािें आमिे खंडििि करील येथोि 

ताटकादपता ं के्षम ऐसें दिधापाि उिदयक प्रातःकाळी येतो, यापरी िशे्यािें प्रार्मथता ं बरें 
आचलगि पाप तपास ल्व्ितीय दिघ्ि होण्यासारखे करािें ऐसें मुदिकुमार प्रार्मथता ंतथा्तु 
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म्हिूि िशे्या ्ि्ि्थळास जाता ं ऋष्ट्यशृगंास केव्हा ं बाप येईल केव्हा ं हें सुखसमािार 
सागेंि म्हिूि िाट पहाता ंदिभडंक येतो पहा 

 
र्दरू : भडं ि दिदित भडंि ॥ मिोज दिभडंक िामा भडंिमुदिशीं ॥ 

येतसे तो पाहे ॥ येथेदि हें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिभडंक मुदि येता तशी ििूंि ऋष्ट्यशृगंािें समीप येत जोडोि दतत्रा ं त्यािी 

दपशािग्र्तासारखी अव्यिल््थत ल््थती िेखूि जिक बोलतो पाहे. 
 
(श्लोक)  ििेाभ्यास ि मादंडला रसिव्यासंगही सादंडला ॥ 

िािा एक ि कादंडला मम भयोत्कषाब्धी ओलाडंला ॥ 
िेिता राचह ि झादडला िगचरिा तो केरचह कादडला ॥ 
कोठीं तो मिू धादडला दिज तपा आिािया धादडला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिभडंकािें िटािि पुसता ंतो उत्तर िेतो पहा 

बोज सागंू काय तुम्हाला ॥ िोज पसूुं मज मुदि आला ॥ 
घमघम पदरमळ आघ्रािोदिया ं॥ अघिा प्रातंदह धाला ॥ १ ॥ 
पटल जटािंी मऊ बहु पुष्ट्पीं ॥ जदटल सुखिा हाताला ॥ २ ॥ 
िीर मुखीं मुखें झटता ंत्यािें मटमट शब्िदह झाला ॥ ३ ॥ 
भोंबादटत पि मंजुळ ऐकंू लोभ बहू श्रििाला ॥ ४ ॥ 
िफकलतेजें िि हे उजळलें  ॥ शुष्ट्क िसेदि ज्याला ॥ ५ ॥ 
िल माधुयध तें िार ििंू दकदत कळेिा जी कोिाला ॥ ६ ॥ 
हे व्यसि िेिार करािें ॥ 
येिेरीती िृत्तातं सागंिू त्यािंी दिफहीं जे भक्ष्य तें िळेंि मािूि ्ििि िळ चििापूिधक त्यािी 
्तुती कदरतो पाहा 

 
श्लोक : खारट आंबट तुरट दतखट दिकट कडुदह कुरसाठी । 

िन्सयिळें तें आमुिी तैशी िोह्यते स्थले त्यािी ॥ १ ॥ 
जैसा बोध रसािा सािंा आत्मा असंख्य दििसािा ॥ 
तैसा दिव्यरसािा सािा तत्िळ समूह तो सािा ॥ 
अिशा बोदलले ऐसें जें अभ्यासमतदित्त होऊि तपास पािी घातले ॥ 
तरी मी क्षिभरीही दरकामा िव्हतो ॥ 
अिुष्ठाि जप या िोन्सहीिे कैिफय तेदह ह्तगत कपाि हषधदिभधर होतो ॥ 
ते कैसे म्हिशील तरी सागंतो ऐक ॥ 

 
श्लोक : संिशधिमिुष्ठािं सल्लापः तपः ॥ 

अंगागंसंग कैिफयं ऐसें आहे ॥ 
याहूदि तपकाय ॥ थोरािा अगंसंग दिरंतर घडला ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती पुत्रिामय ऐकूि दिभडंक ििि 
आहारे कपाळ म्हििू कष्ट होििू कोठूि दििशी बाजादरिी या पोरास भेटफया क्षिात िडेें 
कपाि सोडलें  यािरी हें व्यसि सुटिें कठीि म्हििू बोलतो पाहा 

 
(श्लोक)  दिरेल सदरता जर्मह दशरुदि सागराभीतरीं ॥ 

्िुरेल जग सत्यसें परम तत्त्िदिष्ठा जर्मह ॥ 
दिरेल आदि ते दशला िदि जले कृतासेििा ॥ 
तर्मह युिदतिा ्पृहा भजधडूदि जायीि िा ॥ 

 
वचन : बरं याला भेडसाििूदह व्यसि िूरी करािे 
 
सूत्रधार : हें दिधापािा दिभडंक मुदिकुमारादस बोलतो पाहे 
 
छांर्दां : िेखींतो तुिा ंजें सुता सुधी ॥ तें खरं िव्हेती तपोदिधी ॥ 

िोखटें महाराक्षस ्िेयें । िेख तू जला भक्षतील हे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिभडंकािें भेडसादिता ंजिकास ि भेट सादंगता ते ऐकोि मौिािे ऋष्ट्यंशृगं अतः 

्ि्थलीं दिभडंक बोलतो पाहे 
 
(श्लोक)  िेिोदि जरी पािकीं पि पडे पोळी तया लौकरी ॥ 

घेता ंहे ि कळोदि िाम हदरिें हेदळल अघािी करी ॥ 
आरो ही जरी शदेिली संिृत तें पोदळि हे जे िेिी ॥ 
िारी आतळता ंतशी अरदसकें  भोळीही ते िाििीं ॥ 
एि ंतु िुष्ट ि्तु ्िभािदेि ऐसा 

 
सूत्रधार : ऐसे दिधापाि कपाि रोमपािरायािे कृत्य म्हििू ध्यािदृष्टीिे समजूि दिभडंक तपास 

जाता ंरोमपाि येतो पहा. 
 
सूत्रधार : येिेरीती रोमपाि येऊि अद्यादप िृद्ध िशे्या का आली िाही ऐसी चिता कदरता ते येते पाहे. 
 

र्दरू : कफयािी ॥ आदि ॥ 
 

येते िृद्ध िटी बुदद्धमती ॥ 
पुलदकत अंग दगदरतरुदकटाभलुदििार युल्मत बळे अदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती हा्यमुखी िृद्ध िटी येतादंि सदििािे िृत्तातं दििादरता ते उत्तर िेते. 
 
वचन : आहे प्रधािदज रोमपािरायािा संकफप दसद्ध झाला. मुदिराज कुमारदह आला. 
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सूत्रधार : ऐसे संिािता ऋष्ट्यशृगं येतो पाहे. 
 
र्दरू : पालखीकरत्री िारदिलादसिी ह्तकािंी ॥ रती लालसासाधू दिभला मुिी तैसे बैसकािी ॥ 

ऋष्ट्यशृगंिमिा पातळ हे ॥ ऋदषराजराजा ॥ अदतिश्य घडूिी पापिती िशे्यासी रोज सुंिर 
युमतीिे कंधरी घालोि ह्त कसा ॥ तपोमुदििपा झुलत तो अ्ाि कंिपध तैसा ॥ 
येिेरीती ऋष्ट्यशृगं येताि व्योमी िादरि िोळला घि रि ेभगूोल 

 
(श्लोक) : अंघोळला ॥ 

ग्रीष्ट्मे जि पाळला अदतशये क्षमा ्िये िोळला ॥ 
तो िपोिकी लोलला दिििुदि गात्रें सुखे घेतला ॥ 
स्यािा धर िाळला दह पुढता क्ष्मा प्रातं झाकोळला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती ्ििधिषासमोर ऋदषकुमार येताि रोमपािरायािे त्याला अदभमुखे जाऊि 

अघ्यधपाद्यादिकी अिूधि शातंा िामक आपले कन्सया रत्ि जे या उत्तमपात्रीं अपािें ऐसे 
चिदतता शातंा येते पाहा. 

 
र्दरु : अ ॥ शातंा ते पातली ॥ शादंतपुतळी ॥ व्योम समािमध्या ॥ 

सोमाििा अििद्या रोमपाि िुदहता श्रीमती सरिीसदहता ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती शातंा येताि शास्त्ोमत दिदधिे ऋष्ट्यशृगंास रोमपािरायािे संतोषपाप पदरिासगट 

अंतःपुरी प्रिशेता कृदत्रम भद्रिटास गौरििू िज्रिाभ बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : िटिच्यातुरी हे जगत्रयी ॥ दिदठ ि म्या िटा पादहली कही ॥ 

अटि सोडुिी यािरी ्िये ॥ तटुदि राहिे येथ दििये ॥ 
 
वचन : हे आपलेि घर कोण्या गोष्टीस िुिाि पडिार िाही. 
 
सूत्रधार : येिेरीती याप्रकारे िज्रिाभािे प्रदु्यम्िादिकासं ्ििगरीं रहाि े ऐसे आिरपूिधक सागंूि, 

अंतःपुरीत प्रिशेफयािंतर पदरिारास िाटे लाििू प्रदु्यम्ि बोलतो पहा. 
 
वचन : आ ॥ अरे दििुदषका शुदिमुखी हंसीिें सादंगतलें  ऐसें जें त्या भद्रिटाच्या िषेािें िैत्यराज 

िगरी प्रिशेतािं प्रभाितीिा लाभ घडला तदर तें अद्यादप दृदष्टगोिर झाली िाही मज 
दिरहाि्था दिलोकता तीि दिदित्र आहे तेिी सागंतो ऐका. 

 
र्दरू : यमुिा ॥ आटा ॥ 

 
िोज सागं मी तुज काय ॥ जें जगीं सिधथा जाहाले िाही ॥ 
पाह्यलाही आला ॥ पडसा तो िार ॥ 
आदि िायसू िात थारा ॥ १ ॥ 
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शीतोपद्रिकसा तो सोम हा तो सदळतो दिकामाया कामा ॥ २ ॥ 
बेताळसही लागते भतू जातििेास िाह उत्पात ॥ 
झाली िीप्त हुताशिा ित हा िायूसहाया करी ॥ 
होता तो कृशिीपपाप दिझिी त्याते जसा लौकरी ॥ 
सामंतोत्तम हा िसंतदहतसा जो भायवयकाळीं सखा ॥ 

 
वचन : आमिा मूळ पुरुष जो िदं्र त्यािें िुिदरत्र सागंतो, ऐका. 
 

र्दरू : कफयािी ॥ आदि ॥ 
 

िोषाकरा िाहीं काहीं आपपर तेला घोष सत्य िदं्र हा पूिापर ॥ 
भषूि मी आत्मिशंालोत्तरतालीरोषें ऐसा मातें जो दिरंतर ॥ १ ॥ 
दशिद्रोही अंधकािे भतृ्य कू्रर ॥ केफये अिघे जि तरािीि िूरिुर ॥ 
अि्थाते माते आल्त्म िुर्मि िार ॥ घेदत अता ंपंिप्राि माझे पंिच््र ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती संिािोि राजहंसी येथें आली असती तरी तत्काळ प्रभाितीसीं संदिधाि करीता 

म्हिूि प्रदु्यम्िािें चिदतता शुदिमुखी येते. 
 

र्दरू : राग दबलहरी 
 

येते जलजाक्षी ॥ ते शुदिमुखी ॥ हंसी पथें हे हौशी ॥ 
शीतकर कोटीहुिी ॥ या सप्त (शतु) शुभ्र गोक्षीरऐसी ॥ 

 
अ. : प्रभाितीिे जी गडिी सुभादषिी मोठी प्रिीि ॥ समराभरी तिीि केिळ िभरत िळ 

अदतशोभत पापेि ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती शुदिमुखी येतादंि दतला पाहूि प्रदु्यम्ि बोलतो पाहे. 
 

िायक ॥ आटशापू ॥ 
 

िािीं आता ंसुिती ॥ िदयता हा दियोगें तप्त जीि होतसे अदत ॥ 
रदतिें ठायींही िसे रदत अिमुात्रही ॥ आचध तेथे हेदि आदतथय ते दप्रती 
सुिती ॥ घटकेमध्ये जदर घटिा ि कदरशी ि दिटके िेहीं प्राि ॥ हा 
दिदिती ती सुिती ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्िािें प्रार्मथता ंशुदिमुखी जाब िेते पाहें ॥ ्ं ॥ 
 
(श्लोक)  सरदसजाििा ते प्रभािती ॥ दिरखीसी आता ंतंू महामती ॥ 

कपंा िको मिीं खंत यािरी ॥ तरुिी ते अदत सदंन्नधी बरी ॥ 
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सूत्रधार : ऐसें शुदिमतीिें िामय ऐकूि प्रदु्यम्िािें प्रभाितीिें ध्याि धरोदि उद्यािी दिहार कराियास 

जाता ंप्रभािती येते पहा. 
 

र्दरू : पूिधकफयािी ॥ 
 

िज्रिाभ िुदहता येतसे अता ॥ िज्रिैिूयाभरिीं ॥ 
दिजंृभमािमचहत लादलत्य दिव्य रत्िापाळीं ॥ 
क्तूदर दतलक िाळीं ॥ िदं्रमदि साज लाहीं ॥ 
तगदटका ंिोळी फयाली मते्तभिाली ॥ १ ॥ 
कामादियािी ध्याि कामा ॥ लागती क्षिदह दरकामा ॥ 
जाऊ िेदििीरखाया ॥ मुिीिर तोि दिकामा ॥ मािुदि प्रकामा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रभािती येऊि शुदिमुखी सती दिलोकूि बोलते पाहे. 
 
श्लोक : श्यामोद्धाम रसाि तो दिरखता ंिामोपा सिधत्रही ॥ 

कामोद्दीि होतसे घडी घडी गरामोत्तमें दिियीं ॥ 
सामोरा कदरदश िुभा जदर धिीं सामोपिारान्सियें ॥ 
या मोहाव्धीस लंघिें ्िुरल तें कोमादयते ित्रतहें ॥ 

 
र्दरू : यमुिा ॥ 

 
िादखि तो प्रािसखा ॥ िशधिीय बाई ते ॥ 
सौंियध दिषयी ज्यािी सदृश पै िेती सािें ॥ 
कंिपध िामा तोपािें ॥ मंदिर जो बाई तें ॥ 
अंत्थ ििेिा भारी ॥ अंतरीं जािोदि सारी ॥ 
अंत दकतीसी पाहसी तरी ॥ कातं दिव्य बाई ते ॥ २ ॥ 
िेहसकटा आपलें  ॥ अहंभाि ि हारपलें  ॥ 
मोहिपापें व्यादपलें  ॥ दतचह लोकीं बाई तें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रभाितीिे प्रार्मथता ंशुदिमुखी उत्तर िेते पाहे. 
 
(श्लोक) : पाताळींही िसो दत्रदिष्टपीं असो भ्राता दिधीच्या सये ॥ 

प्रीतात्मा यिुिीरिंिि तुजािुरागान्सियें ॥ 
हाता येईल पुष्ट्पहार सदरसा हा तारिाथाििे ॥ 
आता ंयेथ घडेल पूिधरदतमुयवधह्यता ही दिव्यागंिे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती शुदंिमुखीिें प्रभाितीतें आश्वासि कदरता ं दिश्वादधक पापसंपत्ती शाली 

दिश्वंभरिंिि प्रदु्यम्ि येतो पाहे. 
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र्दरू : हुशादि ॥ आदि ॥ 

 
कंिपध येतसे पाहें ॥ कंजलिलाक्ष ॥ 
कंिपधि बाधेंकरुदि साद्दश्यता प्रत्यक्ष साज कपादि सादजरा ॥ 
तो राजकुळ मंडिदहरा ज्यािा िाजुक िेह गोदजरा ॥ 
लोकामादज हुडदकता ंि ज्या जोड तो िूसरा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्ि येिोि प्रभािती दिकट जाऊि सरस सल्लापास आरंभ कदरता ं प्रभािती 

लजे्जिें माघारता ंतो बोलतो ते पाहे. 
 

र्दरू : मादज । शापु ॥ 
 

घेदस का िो माघार साजिी तंू । ल््थर राही ॥ 
िूरुदिया ंआलो येथे तुज साठीं िो । पुरिी कामिा ि कपादि घाई ॥ १ ॥ 
बळािुदि अदतथीसी मंदिरासी िो । घादलसी बाहेरी िो ॥ 
उदित ते का कायीं ॥ २ ॥ 
िाट्यलोम लोकिाथ िंिि तोही ॥ 
िटिषेे कुिे त्यजुदि बढाई तुजसाठी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : यािरी अव्हेर करिें युमत िव्हे हें ऐसाप्रकारें प्रदु्यम्िािें प्रार्मथता प्रभािती पे्रमभदरत प्रत्युत्तर 

िेते पाहे. 
 

र्दरू : िरजु । शापु ॥ 
 

ियि माझे झाले धन्सय सदख या । दिजिायक जी गुिदिलया आता ं॥ 
कुरिडंी मी सारीि तिुिी । िरिाबंजुािदर 
दिया सािी िीरोत्तममंडि यिुराजया ॥ 
पसपाि भजु आचलगचिया ्िसुखाबंुदध पोहिी ॥ 
आदज सिया । िासीजि रंजिी हा सखया ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रमिीिें करकमळ जोडोि दििदिता ं रुल्ममिीतिय जाब िेतो पाहे. अिो 

प्राििल्लभे त्मात शास्र प्रमािं ते, म्हिूि सिध् ईश्वरें आ्ादपलें  या्ति गाधंिध दििाह 
तुझें पािीग्रहि कपाि अिंतर सादंगतफया कायास दसद्ध आहे, 

 
सूत्रधार : ऐसें संिािूि शास्त्ोमत गाधंिध लयवि साधूि प्रभािती प्रदु्यम्िािें सकाम सुखी मयवि असता ं

तोिूपुरध्ििी कािीं पडता ं बहुतेक िंद्रिती येते. आपि क्षिभरी अदृश्य असािें यापदर 
िज्रिाभ कुमारीिें प्रार्मथता ंमन्समथही गुप्त होतो. तो िंद्रािती येते. पाहे. 
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र्दरू : धन्सयासी । आदि ॥ 

 
िंद्रमुखी येते िदं्रािती ते । कोि लािण्यािी पुतळी ॥ 
जे का ंसािी । ििधििेा गुि सपंिा हे दजिी ॥ 
अितदरली तारा अििीिरी काय । िियौििितीि ्तििें ॥ 
दकती ये ये ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िदं्रािती येतािं दतला दिलोकूि प्रभािती बोलते पाहे. 
 
प्रभावती वचन : अिो सुिाभकन्सये तुज जोदडिार बदहि गुििती कोठें आहे? 
 
सूत्रधार : ऐसें प्रभाितींिें पूसतािं िंद्रिती उत्तर िेते पाहे. 
 
(छांर्द) : गुििती ि कोिा गुि्िये । गुििती आझी ते गुिालयें ॥ 

क्षि ि लागता ंयेथें पािली । गिी असें सखे तंू दिज्थळीं ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती िदं्रितीिें संिािता ंगुिििती येते पाहें. 
 
(छांर्द) : गुिीिी जे का ंमंजूषा । पापिती येथें ॥ मािस मोदहिी ते ॥ 

पीि्तरभारें िी मंिगती ि तुले । आिि पकंजशदशपूिधकातंी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती गुििती येता ंदतला दिलोकूि िंद्रिती बोलते पाहे. 
 
वचन : अिो गुििती प्रभाितीिी रीती दिदित्र दिसते. 
 
(श्लोक) : होता ंघषधि तो मिी झगझगी क्षीित्ि पािुिी ही ॥ 

चकिा तीव्र तपें तिू तगमतें येते तािि ेयुमतही ॥ 
बािें ब्रह्मदिधाििे टिटिी माि, क्षयेंही जशी ॥ 
कोघे जूिीही अश्व हे घिघिी कातंागंसंगें तशी ॥ ्ं ॥ 
अंधरीं ईिीया तंू पाहा सदत । अंधभिक्षते ्पष्ट िीसती ॥ 
दिधुमुखी कुिींतही िखक्षतें । मृदित ही िधूिार भासते ॥ 

 
वचन : तरी िौघामध्ये दििारिें युमत िोहे त्या्ति एकातंीं पसुािें. 
 
सूत्रधार : ऐसें गुिितीसी संिािूि िदं्रिती प्रभाितीस बोलते पाहे. 
 

र्दरू : 
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युमत हे तुझला काय सखे ॥ दििलें  जे का ं॥ 
अपुले िृत्त तें लपदिसी मजसीही माये ॥ सखे ॥ १ ॥ 
एकदि आत्मा िेख दतघींिा हा कळुदि घे अदभप्राय ॥ सखे ॥ २ ॥ 
आदिका ंि ििे अथध ि किादप हा । आिू तुझीि आहे ॥ सखे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िदं्रिती गळा ंपडता ंइतः पर हेळ ळीगौड सुटेिा म्हिूि ितधले ितधमाि प्रभाितीिें 

सदि्तार सागंता ंइतमयातं िंद्रितीिे इदंगत जाििू गुििती बोलते पाहा. 
 

र्दरू : 
 

आपिासंादरखें करिें आमुिें आता ंदिपुिें िदंिते िरि ॥ 
आ ॥ िंिििि संभतू प्रािसखी ये िंिितरु अदित ॥ 
गंधातीत िृक्षाहंीं समाि कदरती सुंिरीक्षि ि लगता ंआमुिें आता ं॥ १ ॥ 
पदरस पाषाि ठाउका सिा पदर तो लोहासी लागता ंपदरशी ्ििेंदि कदर तेिी स्रीरत्ि तंूदह 
त्िदरतें िे सुििधता आमुिें आता ं। िज्रिाभकन्सया उत्तर िेते पहा. 

 
वचन : अिो मायबदहिी गे, पूिी मला िुिास मुिीिें दिव्य दिद्या दिली दतिा प्रभाि ऐसा कीं, िेि 

िािि माििातं ज्यािें ध्याि धरािें त्यािें तत्काळ प्रत्यक्ष व्हािें. तरी ते दिद्या िोघीसदह 
समर्मपते तदर तुम्ही श्रीकृष्ट्ििेिािा भाऊ गि त्यािा पतु्र साबं त्यािें चिति कराि.े ते 
तत्काळ येतील. 

 
सूत्रधार : यापरी संिािूि आधी िंद्रितीिें आकषधि दिद्या सागंता ंदतिें गिास ध्याता गि येतो पहा. 
 

र्दरू : सोरटी । आदि. ॥ 
 

श्रीयिुकुलािंिि मिभरें यिुिीर ये पाहा । मधुसूिि सोिर ज्यादिती भि ॥ 
गिगि कापंती गंभीर हा श्री ॥ 
गि आफयािंतर गुिितीिें प्रभाितीित्त दिद्या प्रभािें साबंयािा म्हिूि हृियाबंुजी चिदतता ं
तो येतो पहा. 

 
र्दरू : हुशादि । आदि ॥ 

 
साबं तो येतो पाहें ॥ अंबुजाक्ष हा ॥ साभं ुयेतसे जो का ं॥ 
साबंप्रसािें लब्ध । जाबंुितीस िीप्त जाबंुििासम ॥ १ ॥ 
येिेरीती गि साबंु येतादंि िदं्रिती गुििती िोघीजिीही गिासाभंयुािी प्राथधिा कदरताहेत 
पाहा ॥ २ ॥ 
दिरिुदि कृपेिें अिुगृह कपादि आमुच्या जी पदरग्रहा । त्िदरत िादरजे मन्समथ ज्िरा । 
िरिपंकजीं ठेदितो दशरा ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती िदं्रिती गुििती प्रार्मथता ं साबंा गिािी गाधंिध दिधीिें त्यािें पादिग्रहि कपाि 
आपुफयाफया दस्रयेसीं ॥ ४ ॥ 
आिंि भदरत क्रीडासमत असता ंतो गि साबंास दिलोकूि प्रदु्यम्ि बोलतो पाहे अिो आम्ही 
ही हें एकातंीं केलें  कृत्य उजागरीस आलें  प्रभािती, िंद्रिती, गुििती या दतघींिीं 
लंबोिरोपासिा केली ती तन्समुळें  त्यािें सापाप्य प्राप्ती झाली इतः पर कन्सया िूषिारास 
आम्हा ंिज्रिाभ जीिें सोडिार िाहीं. 

 
सूत्रधार : ऐसे दिधाि कपाि हे सिध ितधमाि चितामिी िामक हंसमुखें कृष्ट्ििेिास दिििेािें म्हिूि 

चिदतता ंतो हंस येतो पहा. 
 

र्दरू : कफयािी ॥ आदि ॥ 
 

आला हंस कसा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती चितामिी िामक हंस येऊि प्रदु्यम्िास दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगा ये कृष्ट्िकुमार, त्िा ंयेथील समािार अिघा मा्या मुखीं कृष्ट्ििेिास श्रुत करािा ऐसे 

त्िा ं चितीता ं ते भगित प्रसािें तात्काळ कळलें , मग कोि मािसगतीिें व्िारकेस जाऊि 
तेथें मधुसूििास येथील ितधमाि दिििूेि भगितंािें तुम्हासं दशकदिला बदु्धीिाि आदि 
त्याच्या अमोघ आशीिाि िोन्सही मिीं धपाि तु्या सदंन्नधीस पािलों. तो बदुद्धिाि प्रकार 
काय म्हिशील तरी सागंतों ऐक ॥ 

 
र्दरू : ि करा तुम्ही काहंीं चिता । िैत्य प्रखर भाडूं आफया दजथा ॥ 

गरुडापाढ शतंु्रहंता येतो त्िदरत झाडंू ििुजअहंता ॥ अ ॥ 
जिकोंतरेंदि थोर तुमिे तिये होतील शूर । धिुिेिादिक प्रकार ॥ 
गभध् थािीं येईल त्यासी सािार । मातामहा राज्य भारी पुढे ॥ 
मािा तेदि अदधकार । मात हे येिें प्रकारीं ििला मातें ॥ 
दिलोकूि तो सुखकारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती चितामिी हंसािें िामय ऐकूि दिगतंापलैीकडे चिता भिडूंि भला रे राज हंसा, 

त्िा ंिािासारी करिी केली म्हिूि त्याला समझाििू प्रदु्यम्ि बोलतो पाहे. 
 
र्दरू : अरे चितामिी हंसा (िेपथयातं िार कोलाहल) येताहेत बहुतेक िज्रिामं येईलसें भासतें. 

त्िा ंमागांतरें जाि.े आम्ही िोघे गुप्त होतो. 
 
सूत्रधार : येिेरीती संिािता िज्रिाभ येतो पहा. 
 

र्दरू : आला िज्रिाभ हा । िारुि महा ॥ 
आला िज्रिाम काळातं कोप ॥ 
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ज्याला िषे्टुिी असे पाळा ंदिराचं्या हा ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती िज्रिाभािें येऊि कन्सया अंतःपुर िृत्तातं कळाया कारिें कंिुकीिे ्मरि कदरता ं

तो येतो पहा. 
 

र्दरू : काडा । आट ॥ 
 

येतसे कंिुकी हा ॥ येथेंिीं पाहा ॥ तारा जो महा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती कंिकुी येता ंत्याला सदििकन्सयें अन्सतःपुर ितधमाि दििादरता ंतो बोलतो । पाहा. 
 
(श्लोक) : िाराहीं दशरकों सके आपुलीया या राजधािींत येरिीं ॥ 

मी रातं्रदििस ही रीती हे दिरखतों श्रीराजरत्िादिकीं ॥ 
िारा मोडदि तो सुताला येबलाधारा आला कोि कीं ॥ 
जारा गे्रसर िादशली कुमरी हे ज्या राजसे िेटकी ॥ 

 
वचन : आता ंसारादंश येकि सागंतो ॥ प्रभािती, िंद्रिती, गुििती दतघीही पुत्रिती जाळ्याईतः. 

परी अग्रकायी आपि समथध आहा ं॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती कंिकुीिें ितधमाि सागंतािं कोपायमाि िज्रिाभप्रधािाप्रती बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द) : असुर राक्षसी आदि दिजधिरी । िसदलया ंमिा्ा अरे बरी ॥ िसदकजे दशपा या पुरींतकी ॥ 

असकी हे तुला रीती ठाउकी ॥ 
 
वचन : ऐसें असता ंया िगरीं मज ि कळता ंकोि प्रिशेला? 
 
सूत्रधार : येिेरीती िज्रिाभ िामय ऐकूि प्रधाि उत्तर िेतो पहा. 
 

र्दरू : सौराष्ट्र ॥ 
 

सूदित (एक योजिा ते मज ॥ िैत्यराय तें ॥ 
सािेिी भासतें याि क्षिीं दििदेितो ॥ पाया ॥ १ ॥ 
व्िारकेिा समािारिी मी असा जािदिला ॥ 
गेफया मारादधक तीघे िीर सोडूदिया ंिगराला ॥ २ ॥ 
कामराज त्यािे तें मात्र िेिों दठकािा काहंीं ॥ 
बुदद्धग्राम तुम्ही असा ्िामी ॥ दिरोदपजे िासें कायी ॥ ३ ॥ 
काश्यप िशधिा काली आला भिूिट ऐसें म्या ॥ 
रह्य ितधमाि ऐकलें  अन्सयमुखें आपैसें ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती प्रधािोत्तर ऐकूि िज्रिाभािें परमायादं्रसिाजंि िेत्री घाळूि पाहातंा 
प्रदु्यम्िादिकेदि भद्रिटािें सोंगधपािी आले हें ्पष्ट कळता ं पुन्सहा ं दशरा तािूि अभाटं 
कदरतो पाहा ॥ (आभीठक) 

 
वचन : प्रधाि हें काय पाहाता ंप्रदु्यम्ि साबं गि या दत्रिगासदह ्िगारोहि करािें तुम्ही म्हिाल हें 

मोठा जोरािार कैसें परादजत होतील तल्व्िषयीं सागंतो ऐका. 
 
(श्लोक)  ऐराििापदरस सैराट ते सबळ िैरािुबद्ध म्हिदुि ॥ 

धीमा त्यजा ि तुम्ही मी राखतों पाठी िीरादधिीरही रिीं ॥ 
मारा करा लगट मारादि यािि कुमारासं िातरी बळें ॥ 
कारागृहीं त्िरीत कारा ंिीिा दििा मिकरादजही दिरिले ॥ 

 
वचन : आता ं दिशषे बोलूि काय? प्रदु्यम्िादिक दतघे यािि प्रभािती प्रमुख दतघा कन्सया ं यासं 

प्रािान्सत दशक्षा करािी. 
 
सूत्रधार : ऐसें िजूिाभ बरळता ंतो गि साबंास ितधमाि प्रभािती िंद्रिती गुििती यासंही ते िेपथयातं 

येऊि िैत्येंद्रािा माि ि धदरता ंप्रदु्यम्ि बोलतो पाहा. अरे िैत्याधमा, िज्रिाभा काय िृथा 
बडबडतोस तुझें माया (सामथयध) मजपढुें िालेिा तेंिी ऐक. 

 
(श्लोक)  ज्यािें मायेत घाता अडकुदि अधमा दित्य च्येंच्यें करीतो ॥ 

त्यािे िायाि आम्ही तुज ि िश घडंू बोल सािे ि होतो ॥ 
माया मूतीिी माझी दिदित तुज असे बोज मायोदि तेही ॥ 
का ंआख्या ला त अता ंपडदश पळुदि जो व्यथध जायंा िव्हे ही ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्िािें ्िदिक्रम िर्मिता ं हाय आथध िािी बोलफयापरी करिार येथें अफप 

बळासी आम्ही आहे सिध सैन्सयासी सयंोगूि यािंी प्रािाहुती घ्यािी म्हििू िज्रिाम माघार 
घेता ंआपुफयाला ललिेशीं प्रदु्यम्ि गि साबं येतों पाहे. 

 
र्दरू : (मोहि. आदि) 

 
प्रभा प्रभािती दिदध ते आली पहा ॥ शुभागं यािि िीर श्री ॥ 
श्री प्रभािती िंद्रिती सुप्रभागुिितीशी गंभीर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दतघेही भायेसदहत आफयािंतर िज्रिाभािें प्रदु्यम्िादिकािंें अदिष्ट कदरतो म्हिूि 

जो िुष्टपिे पि केला तो आठििू प्रभािती प्राििाथास दिलोकूि कष्टी होते पाहे. 
 

र्दरू : (पंन्नागिराळी आदिताळा)ं 
 

सािंदळया आली हे अिघड िळे कैसी ॥ 
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जीिघेिी हा हाय हाय दजिलगा ऐसें ॥ 
 
 : भोगासमत होतो अिुरागें आम्ही ॥ हा तो भोग िोढला मध्यें ॥ 

भो भो ्िादमया तो ॥ योगशादलिी कातंािा दियोग तुज कधीही ि घडे 
तो ॥ मोघपाप थोरािा िा िप्रयोग अद्य जिूं जाला गमतो ॥ १ ॥ 
िािि बदलये भारी असमाि रिी झुंजती बािें सादहती त्यािे केिी िार 
तिु सुकुमारी ॥ मीि जेचि तो कष्टें उिकादििें दिरंतर त्यापरी ॥ शीि 
त्यं िािामगोिरा मीिकेतिािीकेसरी 
येिें रीदतप्रभाितीिें प्रलाप कदरता ं दतच्या आशा ्िकरािें प्रसूत प्रदु्यम्ि ्िदिक्रम िर्मितो 
पाहा. 

 
(श्लोक)  क्रोधािे भरुदि भरीं रि मही गोद्यागुंली त्राि कीं ॥ 

मी धाराधरशाशरीं िरुषता ंहो धाकटा ही सखी ॥ 
रोधा या जगीं एक िीर ि दिसे तो धाडसािा महा ॥ 
गद्या ंतृप्त करीि मासं केिळें योधादंिया पाहे ॥ १ ॥ 
्ेिाया मम िेह दसद्ध सजले हे िारुिात्मे पाहे ॥ 
भेिािें शरीं केचि या म्हििुी मी खेिास मािे महा ॥ 
तें िादक्षण्य तुझें धिुष्ट्य उिलुिे िािया पे्रदरतों ॥ 
ििेा े्ंपदर िल्लभे करीि तें जे िादिशी इंदगते ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्िािे तुझे िादक्षण्या्ति िज्रिामाथध मी मागेंसा सरतो तरी तो पाहीजे का ंमी 

पादहजे ऐसें खंदडत दििादरता ंप्रभािती प्रत्युत्तर िेते पाहा. 
 
(श्लोक)  सिें घेउदि सिध िैत्य प्रजाला ॥ 

जीिें घ्यािया जो तुतें दसद्ध जाला ॥ 
पडो िीज त्या तात माथा ंआतादंि ॥ 
घडो लक्षिादंि ि काया हतािंी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रभाितीिे िामय ऐकूि प्रदु्यम्ि बोलतो. 
 
र्दरूऊ : सखी तंू भय ि मिी ॥ व्योमभमूीपाताळ दतिीं ॥ 

समुिीं भदुजता शरािी ॥ १ ॥ 
िज्रिाभ सेन्सयाच्या क्षोिी दिजिीि ॥ 
आपफया बािी ॥ २ ॥ 
ठोकीि सत्िर दिश्रामखािी ॥ 
हो का ंिंडपािी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्िािें ्िसामथयध िर्मिता हा्यमुखी प्रभाितो बोलते पाहे. 
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(श्लोक)  सेििें पदरतुष्ट होऊदि मला िुिाससें यापरी ॥ 
िाथा जो िर िीधला पदरदशजे बोलेि मी िैखरी ॥ 
सौभायवयें सुतासमेत बरिीं आकफपकं िािंसी ॥ 
िोहे हे लटकी तपोधिदगरी शत्रूसी तंू मर्मिसीं ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें प्रभाितीिें बोलूि ्िकरारचििे दशििू प्रदु्यम्िकरकमळीं समर्मपता ं त्यािें तें दशरसा 

ििूंि बोदलजे ते पाहे. 
 
वचन : अिो प्रािादप्रये, भा दिजयसूख हें त्िा ंदिव्य युधदरलें . त्यािंतर 
 
(श्लोक)  लेििू दिव्य किकोज्जल िारिािा ॥ 

घेऊि खड ग दिदशखासि आदि बािा ं॥ 
घालोदि रत्िगिरंदजत टोप माथा ं॥ 
िाळोदि िे रतीसही रदतसौख्य िाता ॥ 

त्यापरीि िदं्रिती गुिितींिे साबं, गिास दिव्यायुधें समर्मपता ं तेहीं प्रदु्यम्ि बरोबरी 
दिजययाते्रस दिघता ं सैन्सयरदहत मन्समथादिक दतघेजि ितुरंग समेत िुजधि जे 
िज्रिाभादिक त्यासं केचि चजकतील युद्धिातंा तदर कैसी कळेल बरें? शुदिमुखी अशी 
समथध आहे तें सिध समािारही आिील असें प्रभाितीिें चिदतता ंतें राजहंसी येते पाहे. 

 
र्दरूऊ : आदल हे शुदिमुखी ॥ हासमुखी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती हा्यमुखी शुदिमुखी येतािं इंदगतािपाि प्रदु्यम्िादिक दिजय पािले हें दििाि 

कपाि प्रभाितीिें आद्यतं युद्धािा िृत्तातं दििादरता ंराजहंसी साराशं सागंते पाहा. 
 
(श्लोक)  जाता ंभेिुिी मंडळा ििुज ते िातायिािे परी ॥ 

चबबी रंघ्रिरीदिया दिपजलें  चबबाधरे सुंिरी ॥ 
िाटीिे ि िुटोदि िाट तटली िादति तीिी भली ॥ 
ििी िैत्ये कुळािीया अडििी ्िगी चह ते जाहली ॥ 
तूझा जो िलुता सुिाभ जदिता तो िज्रिाम ्ियें ॥ 
िोघे िासि आसिीदि बसता ंिोहींकडोदि ्ियें ॥ 
मध्ये िेंिरुदि शदििर करी च्यें च्यें ििेहीं असे ॥ 
खंुता रोदिती कंटका कहडुदि म्या ंकृत्य केलें  तसें ॥ 

 
वचन : पुन्सहा ंिेिेंद्र कदष्ट तो तो प्रकार सागंतो ऐक. 
 
र्दरूऊ : अििीिरी िैत्य होता येथें िमािी आदिला ॥ 

्िाथां दिधाता कििाकडूि हें गाथा लोटंू दििस कसे िुष्ट संगती आता ॥ १ ॥ 
िसुमती भार खपाया धदरलें  िसुिेििंिि कृष्ट्िाच्या पायंीं ॥ 
असुराचं्या ्िर्मग ि ही पाया पदडफया कैसा घडेल कीं याचं्या अपाया ॥ २ ॥ 
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अहह मादझ मती गेली भ्रातं अत्यंत होउदि ठेली ॥ आता्पष्ट सागंतें ऐक. श्रीकृष्ट्ि 
िेिेंद्राच्या आश्रयािें प्रदु्यम्िािे िज्रिाभास मादरलें  गिािें सुिाभास, साबं जयातं या िोघािंी 
िज्रिाभाच्या प्रधािासकट सिध िैत्या ं िाट िाचिलें . आता ं श्रीकृष्ट्ि इदं्र प्रदु्यम्िा साबं गि 
जयंत यासंहितधमाि दिजयश्रीसी दिराजिमाि या पट टिा येतीलसें भासलें . 

 
सूत्रधार : येिेंरीती शुदिमुखीिें ितधमाि सागंता ं प्रभाितीिें सतंोषािे राजहंसीस बहुमाि कदरता ं तो 

श्रीकृष्ट्ि येतो पाहें ॥ 
 

र्दरूऊ : (तोडी. आदि) 
 

आला श्रीरुल्ममिी िल्लभ आला ॥ 
सदर िुसरी िाही ज्याला ॥ 
पदरपाळी प्रितप्रजाला भषूि जो व्रजाला ॥ 
परमात्मा हदर भि ज्याला सिादिक योगी 
संिुतगत अमरादहत दतदमरा कध  सुकुमारासं हत 
तमालतरु समाि घिरुदि अिुपमाितिु 
क्षमाक्षमाजे ियि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती श्रीकृष्ट्ि आफयािंतर कृष्ट्ििशधिोत्सुक महाबधुं येऊि प्रदु्यम्िािे िंिि दतघे कुठें 

म्हिूि ्मरि कदरता कुमार दतघे येताहेत पाहा. 
कंिपादिकािें आले िंिि महा सुंिरागं दतघे जि सद्गुि कंि. 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्ि साबं गि याचं्या कुमारािंी येऊि श्रीकृष्ट्ि िेिेंद्रादिकास िम्कापाि 

िम्रतेिें कर जोडूि दतष्ठता ंश्रीकृष्ट्ि बोलतो पाहा. 
ितुधाि िैत्यािें दिभि दिभजूदि ितुरा हे तुम्ही राज्ये पाळा । िसती शदशभािु जंि ंआहे 
दिरा धमधग्रामीं दत्रभिुिीं भली कीती पसरा ॥ 
करा मद भमतीिा अिुदििी दििाळी ही िसरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दप्रयिििें जयतंपुत्रासकट िौघािंें दित्त तोषििू िौघा ं जिासदह 

गजरथतुरंगधिधान्सयिसि रत्िादिक सकलही िाटूंि िेऊि जयंत प्रदु्यम्ि साबं गि याच्या 
कुमारािंा पट टादभषेक कपाि पुन्सहा ंअदभष्ट मागा म्हििू श्रीकृष्ट्िािें आ्ादपता ंबद्धाजंली 
प्रार्मथताहे पाहा. 

 
(श्लोक)  धर्ममष्ठास किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही येकिा ं। 
 
सूत्रधार : येिेरीती प्रदु्यम्िकादि िौघाकुमारािंी प्रार्मथता ंत्यािें मिोरथ पूिध कपाि श्रीकृष्ट्ि सपदरिार 

दित्यािंिमंदिरास आले. 
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र्दरूऊ : श्री मालोदज प्रतापचसह जो का तो का ं तेिें प्रभािती िदरत्र पापकासी केलें . पाहा 
दिरोपमाद भतुपापकासी ॥ 

 
श्रीरामजयम्तु ॥ 
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८. रुममाांगर्द चणरत्र 
 

॥ श्रीरामजयमस्तु ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती सकल िेिता प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो पाहा. 
 
(शारू्दफिं)  (दिश्र श्लोक) बं्रहत्िेंजाशी मािी श्रुदत दशखरादगरा पूिध सत्यादभमािी । पाि ेभमता दििािी 

हृियकसुदि जो िक्ष मोक्ष प्रिािी ॥ भतूी आिी प्रिािी असुदिदह परत्या सेव्या िेिी प्रिािी । 
मचे्चतो राजधािी धपादि हदर असो तो सिा सदन्नधािी ॥ 

 
सूत्रधार : िाटकाथध संग्रहश्लोक सादंगतफयािंतर दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केली असता ंतो प्रत्यक्ष येतो 

पाहा. 
 
र्द॰ : कोंिूदि आिंि भर ॥ 
 
वचन : अरे पादरपाश्वधका दिघ्िेश्वर येििू सकल दिघ्ि दििारि केदल या ंप्र्तुत कायास तो दयकडे 

याि.े 
अरे सागंतो ऐक येथे प्रताप रामिंद्र महोत्सि दिलोकिोत्सुक सकळ दिव्िन्समंडली दमलाली 
आहे. तरी रुममागंि िदरत्राख्य मुख्य िाटक िािििू यािें मिोरंजि कराया इल्च््तों. 
कोि ह्या दिव्य गं्रथािा दिमाता? दिव्य प्रभाि तो ऐक. 

 
श्लोक : प्रतापराम सद भल्मत दिभिोद्दाम जो महा यादसखो पहा प्रतापचसह राजषी प्रदिता ॥ 
 
वचन : आदिक त्यािा दिव्य प्रभाि ऐक ॥ 
 
श्लोक : धमािुगा बदुद्द बरी जयािी । ि्ती ्थली या्ति जो जयािी ॥ 

की हे अदभव्यमती म्हिुि यािी । श्रीजातशी लाग म्हििु यािी ॥ 
 
पा॰ : परंतु का ंचिताक्रातं आहेस? 
 
श्लोक : अगाध संसार समुद्र पाहे ॥ जेथें दत्रतापी बडिायविी आहे तपंा कसा या्ति थोर चिता जो 

दभिली िु्तर आत्मचिन्सता ॥ 
 
सूत्रधार : यािदर रुममागंि रायािें चिता कचरता त्या प्रदत गुरु मुखपापता सापंडलें . ऐसें संििता तो 

पाममागंि महाराज येतो म्हिुि सभ्यासं सािध कराियास िौपादरक येतो पाहा. 
 
र्दरू : पंिंगी बाधुंदि 

येिेरीती िौिादरक येििू सभ्यास सािधाि केफयािंतर पाममागंि भपूाल येतो पाहा. 
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र्दरू : आ॰ ॥ 
पाममागंि भपू येतो अिुरुप मन्समथ पापगुिें अपपाप सुलक्षि शूर मेपासम धीरजो सुर 
कुलोत्तम ही रजो िूरिूर कदर िैदरया ंकू्ररमार प्रमुखा तया सारासार शोधुदि संसार भ्रादंत 
जो िातळेिी श्रीरमेश फ्िसार सैकरतिीरदधदिम गंभीर ियाधि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती पाममागंि रायािें येििू भिसागरीं भयवि सम्त लोक पाहूि याचं्या आदि आपफया 

िुद्धारासाठी सिादधकारक अपूिध मागध िे दशकोसमासी पुसिामयाशी आलोििा कदरत 
असता ंदशष्ट्य सदहत िदसष्ट महामुदि येतो पाहा. 

 
र्दरू : मोहिं ॥ 

 
बं्रम्हखेि सुत येतसे हा ॥ 
बं्रम्ह दिष्ठ जो महाबं्रम्ह मूर्मत साक्षातदि केिळ ब्राम्हि गिमदि हा ॥ १ ॥ 
िीतादखल दिषयाशाकफमष दितत पुण्यराशी पीतिसिा पिचिति हा जगीं प्रदत िसेिी 
ज्यासी । २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती अरचििासिािा िंिि िदसष्ठ महामुदि आफयािंतर त्यािे पािारचििास ििंि 

कपाि पाममागंि राजा बोलतो. 
 
छ॰ : िुदरत िुष्टशीं आद्रधही महा हदर तया प्रदत सद्गुिािहा ॥ त्िदरत िेदशका साधका कथी 

गुरुिरा मिी आिदडती ॥ अथिा तंू म्हिशील कीं ध्याि कमादिक साधि असता ंका ंचिता 
कदरतोस तदर यािे उत्तर ऐक. 

 
श्लोक : तपंाजदर कपादिया ंहदरपि व्ियध्याि मी ॥ िुरंतिलादित्त हे म्हिुदि त्या पथातें ि मी ॥ 

अहो गहि हे महा दितत मागध सागं ्ियें ॥ महाशतसहस्र शाजदमल प्रत्यिायान्सियें ॥ 
 
वचन : या्ति सम्तादधकारक पाहे पाप दिरासक सुलभो पाय दिरोपूि चककरास कृताथध करािें 

॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती पाममागंिािे िामय ऐकुि िदसष्ठ महामुिीिे दिदशष्ट िािव्रते ध्यािादस आदिता ं

त्यातं येक भगित्प्रसािक साधि सकल िुदरत दिितधक िुत्तम व्रत अतंःकरिातं ्िुरता ं
िात्सफयािें ्िदशष्ट्यास उपिेशाया कारिें उदु्यमत होता तो पाममागंि रायािें धमाथध 
कामदिभादगिी धमधपत्िी जे संध्यािदल दतिें ्िार्यपूिधक ते रह्य ऐकािें म्हिुि 
आलोििा कदरता ंयदृ्ेिें ती येतेपाहा. 

 
शा॰ णव॰ : चिध्यादद्र प्रदतम्तिी सुिदरतें चिध्या अधाच्या करी । िधं्या जे म्हििीत 
 
श्लोक॰  िुष्ट्कृत दित्यािदं्या सत्यािेथरी ॥ 

धंद्यािे त्यजुदि िुज्या दिमजिी संध्यात पाममागंिा ॥ 
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संध्या रागदिभा घरा प्रगकटली संध्यािली हे तिा ॥ 
 

र्दरू : (आदहरी) आ. 
 

सध्यािली येते संम्रमें महा चिध्य पिधत्तदिजे चसधुर गारदमिी पहा ॥ अ ॥ योििा कपादि 
पुरी िेंिुिी सिध िातुरी ॥ हे ितुमुधखे सुंिरी ॥ साि दिर्ममजेली बरी ॥ १ ॥ पैटिी साडी 
भरजरी ॥ पेंटकारें मादज घरीं ॥ पेठ प्र्ेच्या सादजरी ॥ िैटली िातुयोत्तरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती संध्यािदल येििू िदसष्ट महामुिीस िमूि पाममागंि रायािें पाश्वधभागी असता ं

शुभािह एकािशी व्रतोपिेश उिधदशतिय कदरतो पाहा. 
 
(छां॰)  तुज िृपोत्तमा आदज आिरे । गुज दिसे दिपादपतो शादस्रिेबरें ॥ आदज हरादिका ंप्रीतीिे महा 

। दिज पिा प्रदत पाििी पहा ॥ 
 
(पृथ्वी) : दशिेत दगरीगव्हदर बहु दिरोत तीथािदल ॥ धरोत कदढि व्रतें जप करोत पुण्य्थलीं ॥ 

तरोत्त दिगमाबंधुी अिुसरोत योगाध्िकीं ॥ सुरोत्तम दििी िरोत्तमातेिकीं ॥ प्रयाग 
जलमज्जिी सुकृत िुमत जे सज्जिी ॥ तसेदि अधिजधिी िळ दह जो िया िजधिी ॥ ततोदधक 
सकृज्जिी कृतदह श्रेयता मज्जिी । समर्मपत रंजिी ल््थरदि आदि श्रीरंजिी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िदसष्टािें दिष्ट्िुव्रत मदहमा िर्मिता ं दिराहार पंिक युमत प्राि पंिक घेिार 

दिष्ट्िुपंिक व्रत काय म्हििू पाममागंि रायािें पुसता ंअपंाधती िल्लभ िुत्तर िेतो. 
 

र्दरू : मोहिं ॥ आ ॥ 
 

परम शुद्धहो हदरिासर व्रत पदरस िीट कािी राया ॥ िुदरत कािि िािािळ जें दिपापमाि 
श्रीहादह िािी 

 
(श्लोक)  अश्वमेघ सहस्रादि िाजपेय शतादिि ॥ 

येकािश्युपिास्थ कलािंाहीदत षोडशीं ॥ 
 
(र्दरू)  तुरग मेघ बहुसहस्र संख्या पदरदह िाजपेय क्रतुशतशः ॥ कदरती दित्यजि िुकत दिधीदश 

धरिी िदर सुयशादिखदध दिद्या दिदधसदह अर्मपदतदिदखल दित भरभपा िी गिशः पदर 
येकािशीव्रत दिरंतािंी सदरस पािदतहे लिही मदहशाि ॥ हदरदत दिप्रधि हे दिरंतर ॥ 
धदरदत भाजा गुपािी दह िुजधि ॥ गर िेदत आदि घरदह जादळदत कदरदत बं्रम्ह हििें परपदत 
मद्यसुरादह अिुदिि प्रिंड िोषदह दिरदिदत िापाि ॥ तरदत असेदह येकािशीदस दिरशि 
मात्रें अिघेंदह जि ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  येकािदश करिािी—जे का ंपापें िुपात्तदिरकादळ ॥ येकािशी िुपिासे येका त्यािी मळूदिये 

होदळ ॥ 
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(र्दरू)  अमरमंडदळ अदधकजसातो कमलिाभ कपािेिी खािी प्रमुख तशीि सकळदह तीर्मथ दिमल 

जान्सहिी आदि सुमिबृंि श्रीतुळशी उत्कट ॥ तमभि दतदमरा कीर्मत हािी ॥ समर पुंगिा 
समज त्यापदरसम्त व्रतगि आदि ध्यािीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िदसष्ट महामुदि िें हदरिासर व्रत िुपिेदशता ंसंतोषािे धमांगि जिासी बोलतो. 
 

र्दरू : पंतुरािळी ॥ 
 

लाभ आदज जाहला लक्षािंा ॥ लाभ होदि पद्मिाम व्रतािा ॥ शोधि उपिेश तो भला 
घडला ॥ १ ॥ पातक लक्षि पायोदधतारि हेतु तुिा ंथोरश े तुहा िादिला ॥ २ ॥ या िीि 
साधि भादिि अन्सय मी पािि ्िामी कृपा राशी ॥ ३ ॥ कंुदठत श्रीिैकंुठ मागधमुदि कंठीरिा 
दिष्ट्कंटक ता ंकेला ॥ ४ ॥ मोठे्य धिीसुख पेठेिे सिकादि िाटतसों त्याचं्ये िाटें कदरअंदह 
॥ ५ ॥ साखर पदडयेली ते खरी ॥ अंतक—लेखकािेंय मुखीं लेखदिही रादहली ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती संतोषादतशयािे कोंिाहि िेदशकें द्राच्या िेदशकें द्राच्या िरिार दिि िदंिता ं

बं्रम्हिंििािे—आशीिाि पूिधक गाढाचलगि िेििू आत्ममंदिरीं प्रिशेता ं तों कादंह योििे 
साचट सदििािें ्मरि कदरता ंअदिरकाळे येतो पाहा. 

 
र्दरू : सािदेर ॥ आ ॥ 

 
पादिरिषेधर पाममागंि िृप सदिि येतो पाहा ॥ िीऊ दित्या िािं—ेदिश्वदिख्यात जो—
सुिीत िीदत पारंगत तो महा ॥ आ ॥ 

 
सूत्रधान : येिेरीती सदिि येििू पाममागंिास दिलोकुि बोलतो ॥ 

(ि॰) ॥ कदधही आििीं या िदर गुिोिधी ि िेदखली ते कला म्हिों दिधीि लब्धकी 
त्याहुिी भला ॥ अदधक भासतो लाभला भला. 

 
सूत्रधार : येिेरीती उदित् सदििािें दििादरता ं िदसष्ट महामुदििे उपदिष्ट एकािशीव्रत श्रििािे 

आिंि युमत झालों ऐसें संिािता ंप्रधाि बोलतो. 
 
वचन : आपफया अम्हासिध िैभिािृपिरा दिभागी गुिािधिा—कृपिासा तदर गूढ अथध हा लपदिशी 

िव्हे युमत हैं पहा. 
 
सूत्रधार : येिे रीती प्रधाि बोलता ंयेकािशी व्रत प्रशसंा पूिधक राजा बोलतो. 
 
(श्लोक)  ि गंगा सुभगंा कुला जाडई िव्हे िमधिा शमधधा त्रीदह ऐसी ॥ िया ग प्रयाग प्रभास प्रभािें 

तुलाहें तुलाहें कळोगा ्िभािें ॥ १ ॥ पाथेय परलोकािें माया पाथोिी तरी–पातकाख्या 
घट ध्िसंी हें पाथ रथरापंशी ॥ २ ॥ 
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वचन : ऐसे महाप्रभािें युमत येकािशीव्रत िदसष्ठ मुदि पुंगिािे सादंगतले. इतःपर तंू सिाशी दह 

भायवयािा. अंही आप्त जिासह ितधमाि हे सिधही व्रत आिपा–इतरास प्रकट करायास 
गरज िाही ॥ 

 
सूत्रधार : पाममागंि रायािे िामय ऐकूि प्रधाि उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : पतुिरादळ ॥ िा ॥ 
 

िोहेयेदि हें युमत सिधथा राजेंद्र चसहरीदत बरी मोहाबंुधी मयवि लोकहे िुद्धरु सकलदह ॥ 
हदरदप्रयव्रत यािा लाभ सतत करिी यशादसज्ये जोडी सिािी ये करी ॥ अ ॥ िदर िदर 
िु्सहिरकादि यातिा–दिरापधी भोगदूि सतत मागदत–परम कुल्त्सत ्थािर 
दतयधयवयोदिदह दिपादि दिगुदत ॥ सरस पूिध पुण्ययोगेिरजन्सम तिु लाहुदिदह हरहर पािती हे 
अधोगती । िुगधता ं ताचर कपािे हदरव्रत लक्षि तरिोपाय त्यासी कपािें सागंूदि तादर 
महामदत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती उदित् सदििािे ििि ऐकूि ‘भलारे भलारे । िामा सादरखी उदित दक्रया केली’ 

म्हिििू त्यािे अंतःकरि सतंोषििू येकािशी व्रत सिध लोकािंी आिरािें यासाटीं पट्टिीं 
िाडंोरा दपटीया्ति कोत्तिालास पाममागंिािे आठदिता ंतो येतो ॥ 

 
र्दरू : (थेन्न) अडािा ॥ शा ॥ 

 
कोतिाल येतो पाहा–जरािात िगेेंस िाथ आ्ेपदर–हाते कदरतोदि मुजरा ॥ िो ॥ आ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कोतिाल येतािं पाममागंि रायािें सदििािे मुखािलोकि कदरता ंत्यािे राजा्ा 

प्रकार दिरोचपता ‘जी शिेशेी हाजीर’ म्हिता ं प्रधािासदहत रायािे ्िमंदिरी येता—ं
कोतिाल िाडंोया दपटीत सिास ताकीत कदरतो पाहा. 

 
श्लोक : कपाि अशि िागा–िेिकी िंििा गा–हदरदिदि दिदश जागा थोर पािले जागा दिषयििी 

ि िागा मिुधदि मोहिाघा ॥ 
िसपादि तुदह मागा—िा्यिेिादस मागा ॥ 

 
र्दरू : आदहरी ॥ 

 
येकािशी अंगजे काहीं कतधव्य काज आहे ॥ िीट ते काि भपादि ऐकीजे आद्यतंास पाहे ॥ 
िशमीस अदिदषद्द अशि—कराि ेयेकिळेी आदि दिसरािी स्रीव्यसिादििािु गीट कटिाळी 
॥ अंन्न सेिुिंये येकािशीस राचत्र दििस कोण्ही पदरद्न्न पापउल्च््न्न व्हाियादश अिघे जिी 
॥ हदरगुि कीतधि करीत ऐकतोदि सारे जागा ॥ रात्री परस संतोषे हदर तुम्हा िेयील. धरा 
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जागा ॥ व्िािशीस पूजूदि सारस िाभा अच्युतासी कीजे ॥ पारिें भिचसधु पार पािले 
दिियेशी–गर्मभि िृद्द हो अभधक  अदसफया ं शल्मत पाहुि बरा ॥ िुभधर हे अन्नें दिभीऊ 
सागंतो—शास्रधमध िंडकदह जदर—खंडाला िंड् व्हाल राया—आदि िंडपादिदह िंडील 
पाप समूळ जाया ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िगरातं िगारा बडिुि आबाल गोपाल सिधदह एकािशी व्रत आिरा म्हिुि तादकत 

करुि राज्यातंदह येिे प्रमािे— 
कोतिाल आपफया दठकािास पािफयािंतर यमयातिे पासूि सुटलो म्हिुि प्रादिमात्र दह 
हषध दिमधर अ ध्यात कोलाहल झाला त्यािे मूळ शोदधता चककरासमिते अतंक येतो पाहा. 

 
र्दरू : कन्नड ॥ अ ॥ 

 
िंडभािु प्रिंड येतो पाहा ॥ िंडपािी िािें उिंड िूतासंदहत हो ॥ मुख्य सरसीपाह सुकलें  
बहुिस सुख िािडे दित्ताः सोदडतादह श्वास—दत प्तादिक ्िजिा सदहत िूपादि िुत्कट 
दििेिास दतयम येििू दिरामिू दित्रगुप्तास दिलोकूि बोलतो ॥ 

 
र्दरू : उशादि ॥ 

 
कायहें दजिें लादजर िािें ॥ बायको पदर पौरुषादििे ॥ अ ॥ लत्ता खािदूिया ंलक्षिा ंममकरें 
॥ िृन्सतहीि िरकी पदडफये दिधारे ॥ उत्तम श्लोकसे आज िुद्धरलें  ते त्िरे ॥ उत्तप्त अंतथध 
ज्िरें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दित्रगुप्तादश संिािूि हे िुःख िारिमुदि पादश दििदेिफयािे तो काहंीं िुपाय 

सागेंल ऐसे दिदतता ंतो अक्मात कलहदप्रय येतो. 
 

र्दरू : शाहिा ॥ शा ॥ 
 

कलहािे बीज आला कदलत िल्लकी हा ॥ िदळििाभाकीतिदि दिलसे ज्या ॥ 
हा कलुशािल भेििीं जो कुदशल पापी पाहा लदलत िारिादभिाि–लसमाि सुकृत हा ॥ 

 
सूत्रधार : िारि मुिीिें येििू सन्समुख यमाते पाहूि त्याप्रदत समािार दििादरजेतो पहा. 
 

र्दरू : असािदर ॥ जं ॥ 
 

म्लाि मुख का ंतुझें बहु आज गमतसे मािसदह काहलें  ॥ अ ॥ दिरय खेिा प्रदति िारकीं 
भोदगता ं कदरदत आकं्रि तो ॥ कोटें आता िुदरत लेखा दलदहत िाहीत खपाज खाजिीत 
दित्रगुप्त असदत ्ितः का ंि ंपुपाष येकदह या म्य पट्टिापदरस का ंि येदत महयविुिा-त्िदरत 
यादिया प्रदत तंरदििंििा सागं संप्रदत ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीदत िारिािें पुसता ंिैि्ित िुत्तर िेतो, 
 

र्दरू : आिंि भरैिी ॥ शा ॥ 
 

िारिा ऐका िारिा उत्तकादंह भरूमि पाममागंि तो मदह सार साक्षािें व्रत आिपादि सािे 
तेिे जग तादरयले पाचह ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती यमािें िामय ऐकूि िारि प्रत्युत्तर िेतो. 
 
वचन : अरे अंतका या तु्या िृदत्तिा अतंक मलासिा दििे कोण्ही करिार िाही त्याला शरि 

जािे उदित. 
 
सूत्रधार : ऐसें िारिािें संिािता ंया प्रकारें दहतोपिेश कपाि िारिािें अतंधाि पािता ंतो यम धमािें 

बं्रम्ह िेिािे ध्याि कदरता ंतो येतो. 
 

र्दरू : तोदड ॥ आ ॥ 
 

येतसे हा पंकजासि येथ तेजो मूर्मत कैसा भा्करा पदर अतीििीप्त या जिी िेतिी जो 
प्रखर गुिैकदिकेतिात्म भभूिुिदपता महािे तसा आसन्सित जो श्रीकातं कातें कातं 
दिचितत्तािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रह्मिेिािें िेि समूह सकल आफयािंतर त्याला यमािे प्रिाम तेथें दखन्नििि 

यमास दिलोकूि आियध पाििू अमर पर्परें बोलताहेत पाहा. 
 

र्दरू : शकंरा भरि ॥ 
 

हे ति ेआदज आम्हा दिपातें योजिे माजी रदि तियदह तो झदि िदडला म्हििू ्िमतें ॥ अ ॥ 
जगत्पतीच्या आ्ेिें िारकी जि अिघे िंदडत काळ ढकळीताहे हदर हदर तोदह आदखल 
जिादस िाहीं दिपापम बैसला हे कारि ि सुिेिी यादश केदलया ंतजिीज मदि हे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती िेिसमूहा सगट ब्रम्हिेि आफयािंतर बं्रम्हिेिादिकटीं द्न्नमूळ िृक्षासादरखा 

िंडपािी िंडप्राय पृथिीिदर पडूि िंुिता ंिायु आप आपिातं बोलतो (्लोक) पुंििीत पि 
िंिि सिध लोका ं। तो दििोि भलादि लोका । हे सत्य या्ति गमे मज लोक गाढा । होतो 
प्रिष्ट अदिरें जि िुः्ििाता ॥ 

 
वचन : या्ति जाि त्यािें कोिािे अंतःकरि िुखिु िये िुखदिफयािें अंतका प्रमािे त्यािा प्रातं 

िीट होिार िादह ऐसे अंतदर दिधापाि दिदध सदंन्नधािीं सदि्तार िृत्तातं यमधमास िायु 
दििादरतो ॥ 
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(श्लोक) : कोिें गा तुज चजदकलें  दिजपि भ्रष्टत्िदह आदिलें  । 
कोिे या गििापटादश पदुशलें  सिांक्षरा ंिादशलें  । 
हा दिः्संशय हेम गभध असुख ध्िसंोदि तुझे महा ॥ 
्थापील ्िपदि कथी म्हििुदि िृत्तातं आद्यतं हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती पििािे पसुता ंब्रम्हिेिािेही खुिादिता ंत्याप्रदत यम उत्तर िेतो. 
 
सूत्रधार : येिेरीती पर्परें िेि संिािता द्न्न मूळ िृक्षासादरखा िंडपािी िंडप्राय पृथिीिरी पडुि 

्िंुित बं्रम्हिेिाशी बोलतो. 
 
(छांर्द) : असूदिया धिी तुज सादरखा ॥ दिषम िुिधशा हे सुरादिका ं । आपुदलया जिा ते घडुिये ॥ 

्िपि भ्रष्ट मी जाहलों ्िये ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती भािुिंििािे संिािता दहरण्यागमदि पूिोत्तर सिंभध सागं म्हिता धमधराज बोलतो. 
 

र्दरू : पुन्नागिरादळ ॥ 
 

सागंािी मात तुज ते सागं काय ॥ आंगािी येकेदि होते आगी ्मरतां हाय हाय ॥ िोसरे 
िािाढी राचत्र दिसदह ज्या ठाया ंमाजी-भो सारस िामपुत्र जी मी होता ंअत्यंत िोषपर प्रादि 
पहाजी ॥ रोिि ध्ििी सोसििेा अश्राव्य जी अदशचह िगरी ते माझी । िोस पदडली येकदह ि 
दमळे िोखिासदह जी आंता ॥ १ ॥ िंडादश खंड तो अमर मंडिा कोठेंदि िादह–खंदडत 
टािचेह तुजहीं ऐसे असता-ंषंड पुरुष आिी िारीचह कपािी पातकिंड अिुदििी यामंहीं । 
िंडुदि मम िूतासंदह । अंडजिरिाहि जाती अबंुजाक्ष गेचह आता ं॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िैि्ितािे ििि ऐकूि सिधलोक िुद्धराियास हेतु काय म्हििु दिधाता 

दििादरतो. 
 

र्दरू : तोदड ॥ 
 

ििल िाढे मोठें ि िििदेि मज किण्यासाधिे जि अिघें िुद्धरले सहज ॥ अ ॥ सतत 
अव्िैत दिष्ठा सिाशी बािली काय–दितथ हें मगे आशाहत जि सिध पाहे ॥ १ ॥ िदलिाक्ष 
ध्यािी रत िर जाले िातरी कीं िलादित्ता साचट गोष्टी सिधथा हे ि घडे कीं ॥ २ ॥ शरि 
दरधाले चक िाप्ररादर सजि सािें ्मर पर िइया ं त्याशंी ्मरि कैिें ईशािे ॥ ३ ॥ प्रयाग 
तीर्मथ अथिा प्राि त्यादगदत कीं साटे प्रयासपापे काजातें प्रादियां अशमय िसे बारे ॥ ४ ॥ 
िारािशी माजी काय थारा केला सम्तादिसाराथध िव्हे तो लोकही रादहला ्ि ्ि ्थािी 
॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती ब्रम्हिेिािें दििादरता ंयम उत्तर िेतो. 
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वचन : सूयध िशंोभ्िि पाममागंि म्हिुि येक राजा आहे. त्यामुळे माझा अदधकारास पादि पडलें . 
त्यािे एक दिष्ट्िुव्रत दिमाि करिुि सिधही त्या धमाि लादिले तोदि प्रकार सागंतो. 

 
श्लोक : लागता ंििमित्सर जो कीं । न्सयूि आदि अदंयशी सादहलो कीं ॥ अन्नसेदिल अहो मम िेशीं । 

पात्र तो खळ महल्व्िपकेशीं ॥ १ ॥ प्रािातं्तािदध िंड योयवय जरी ते आिािधा िुगुधि । जे 
िाशाहध िव्हेती दिप्र ििडा ते िारकी येथुिी ॥ जािा तात तिूज हे गुििती कीं िायका दह 
तर्मह । मािातीत करा सम्त आपली मािा अशी िैखरी ॥ २ ॥ िधेेदि तो ल्व्िज अघातं 
रामिादह त्यािा मुखासुर मुखाप्रदत शीघ्रलािा िुजंतुही ्ंजंकतो अदशफया ं बलािा । 
मत्सदन्नधी मीि त्यािदिलंबलािा ॥ ३ ॥ लाभलेखा ं सागंूदि काय या प्रकारें पाममागंिािें 
तादकि केफयासादट सिधदह हदरभमत झाले आता ं येकािशी व्रतािें घर बुडदिलें  तेंदि ऐक 
सागंतो. 

 
र्दरू : घंटा ॥ येदन्निलिू ॥ 

 
मर घेिे भेटलें  सारसासिा अंहा ॥ हदरिासर िृत हे पहा िरकड साधिें ता ंपुदसजेदलजें 
िरिारी कोण्ही दह ि कदरदत ते अहा ॥ पातकी पदतत दकरात दक ति अंत्यजातदह 
महािुमधती यातिेशी योयवय यातीत कुल्त्सत यातीच्येदह सहसंतती भातपािी मात्र िातळूदि 
सिधिाथ भीिुदि असतादत लात मारुदि अम्हा मात मात कपादि जाती अक्षयधामा ज्या्ति 
जगती ॥ 

 
(श्लोक) : झालें  तें गड ग पत्रालं्न्सित िि बरि ेजोड अंभोज पत्रा तप्ताय ्तंभ दित्रासिदहमदगदर साशीत 

झाला । पदित्रा कोण्ही घालीि दित्राहुदत । जगिजगतीं िैिरेखा दिदित्रा प्रािादग्र के्षत्रासदह 
रि ि दमळे जाठरा दिदतहोत्रािाशाि्थ झोंबली काळ पाशा केली िंडेलोक िंदठड 
दिराशाशासे्र सारी यारिेिी पलालीं अस्त्ें शस्त्ें सिध तेिे गलाली इंगल िैतरिीिे लंध्य िभें 
मत्युरैक सरिीिे शीतळ बहु घडले दिझुिी कालेदि कोलसे सािे ॥ 

 
(छांर्द) : िहि तप्त जे िार िालुका । जाहली जोडते शीतिालुका । प्रहदर जे व्रत ल््थसिािरक 

िार िषधलाजी आम्हािरी ॥ 
 
वचन : आदिखी एक िमत्कार ऐकािा जो जो एकािशी व्रत कदरतो ती त्यासदह हे दिव्य दतदथ 

दिष्ट्िु सापाप्य िेते. यातूि 
 
(श्लोक) : लोकातीत प्रजापती गमतसे एकािशी हे दतदथ ॥ जे का प्रत्यह ित्त कोदढ शतशा िेखाथध 

धािा प्रदत ॥ श्री कौमोिदक शखं आदि कमला लेखाि िाही किा ॥ त्याकाही ििमादलका 
गििती िा कादमताथध प्रिा । 

 
(श्लोक)  पीताबंरािी ॥ 

येिेदरती सदि्तर ितधमाि सागंूि आपिास अदधकार लागत िाही म्हििू यमधमध राजा 
्िचििापूिधक पनु्सहा दििेिािें ब्रम्हिेिाशी बोलतो. 
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र्दरू : मध्यमािती ॥ यिरय्या ॥ 

 
दधग् दधग् दजिे त्यािे िेििेिा भदक्ष िुगले जो ितेि कपादि ्िादम सेिाजगती भार तो जाि 
पापठेिा–आग आिी तपािरसकट तयाहुंदि श्लाघ िादह या गदितो भािा ॥ १ ॥ िंडमुद्रादह 
अपली आता ंधेयीं अमरमंडिा ्िकचर पदट्ट येकिेयी षढ प्रभशुिेा िपािे दित्त गेहीं ॥ तंुड 
तंुड करी मंुडही शसे्र तंुडि िािी पदर कोिासदह ॥ २ ॥ पुदशला पट पाहे को रादह शोभािाि 
लािुदि िुदशरा मोसबादिधला सिध सािा पदुशला िृत्तातं कदथला म्या ्ििािा–कुशकेति 
सुत कुशल असे तो. ि शके कपंा अदधकार दिजािा ॥ ३ ॥ िुसिे िेदडले पूर्मिल प्रादियादि 
राचत्र दिसदह चतबदुि अमुिी कदिक यािी बसला सिाशी धाक हृिया ्थािी–दिसदत 
हदरजिदि िशदिकप्रादंत दिसर िसे हे सत्यदि मािी ॥ ४ ॥ 

 
श्लोक : प्रािी जे मज ििंिार अिघे पािीव्िया जोडुिी । पािी पूिध दिसर्मजले दतदह जापािी बरें 

झोडुदि–िािीिे दिगाद्िये अदज सभा ्थािी ्िमािािी या । हादिला म्हििुदि मौि 
धदरलें  हा दििये घातया ॥ 

 
वचन : इतःपर लक्षािदध िदक्षिा दिधफयािें दह िदक्षि दिशादधकार मला करिे िाही. ऐसे बोलूि 

िंडमुद्रा कोरेदहशोबािे पामाल ्ियंभपूाशीं ठेििू िंडपािीिे साषं्टागं िंडित घादलता ं
ब्रम्हिेि बोलतो. 

 
(श्लोक)  िोहे हा ििलि भािु तिया पाहे दििापादिया ंमोहे ता ंबहुसाल गा दशिदिलें  येकीं हे भलें  ये 

पादपया ं॥ याहुदि तुज िंडिेंड घडफया लाहेल िोषा ्ियें राहें झाकुंदि आसिादश मज हे 
साहेदििा दििये ॥ 

 
वचन : अखंड पाप करिार ते कैसे भले होतील? त्यािंी अम्हा िंदडफया प्रयुमत ्िामीिी सतंोष 

मादिफयािें तंुिी िोकरी पुरे. 
 
ब्रां.व. : अरे यमधमा पाममागंि रायाच्या िेशी असिार लोकािंी येकािशी व्रत कपाि या्ति 

सिधदह येखािे दििशी तर्मह हदरिाम िुच्चादरले असेल या्ति सिधदह पदडत पािि जाले 
त्यािंा तूदह व्िेष केफयास या िरुदि दिशषे मलेश प्राप्त व्हाि ेपरंतु िैिाधींिे िुकलास. तंू 
म्हिशील भगिन्नामािा इतुका अदतशय काय तोिी सागंतो. 

 
र्दरू : असािरेी ॥ पापक ॥ 

 
िामरत्ि हे अमोदलक िामरत्ि हे कादमताथध िाि दिषयी कामधेिु पदरस. अदधक । अ. ॥ 
जपदत सिा सतं सिक िृपदत बौदध दिदधही जिक दिपुि थोर थोर आिीक अपदरमय 
गुिक दिपुल मदतदह दिश्वजिक दिपिुदह तन्समदहम गिक । िुपलतसे म्हिदत किक । ते 
िुपरत ज्यािेदि धदिक ॥ १ ॥ सकल साधिाग्र गण्य िदह भेि ििैगुण्य–अदिल िोषकदर 
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शून्सय–दपकिी िार पुण्य-ि कपादिया ंधमध अन्सय ॥ प्रकट भल्मत दिरत धन्सय—अकळ शुद्ध 
िैतन्सय ज्या कोि होती अिन्सय ॥ 

 
(श्लोक)  रज्िला जे श्वपिी दतयेशी । रमे सिा जो िर दिभधयेशी ॥ भक्षी सुरापक्विुरन्न तोदह । 

िामोल्मत माते्रिदर मुल्मत िेदह ॥ १ ॥ अिशेंशी िििीं ििे हरी ऐके जो श्रििीदह त्यापरी 
िरतो तपािी अघाबंुधी दमसले श्रीहदरचे्च पिी. सुधी ॥ 
(र्दरू) रादखला माि आमुिा बंधीखािी ि घादलता ंमोकला केलाशी–मंिमती िादक्षण्यािे 
सािा ॥ १ ॥ प्राििाश केदलया ंजाि तूझा तेचह ॥ कोि असे दशक्षक पै त्यािा ॥ २ ॥ रोष 
टाकूदिया ंिूरीं रोष पराव्याििपा तोदष कीजे दियोगता ंदिजािा ॥ 
येिेदरती दहरण्य गभांिें ॥ जिक आमिा जो जगत्पदत मिुज शसमत जे त्यािीया ंप्रदत–
अिुदििी तुिा ंत्याशीं िंडिे अिुदित ्ियें िीट पाहिें 

 
(श्लोक)  दिग्रह हदर समतादशकैसा बापा घडेल मुमताशी सेिक िंदडल केिीं–भपूदत पुत्रादश योग 

युमतादश । येकािशी व्रत परी तुज िंदडफयािे । मी तो सहाय ि करींि तिादभमािे ॥ केफया 
घडेिा अदत भाजि प्रत्यिाया कशी दयतःपर िव्हेल मात्र िायंा तथादप ति पक्षन्सया धदरदलया ं
दििेशाभधका ॥ यथाथध आदज या तिूसदह बसेल मोिका ॥ हदर दप्रय जिासंि ेक्षि दििाि 
केफया पुरें महत्तरपिीअुिी च्यिि आपुफया सत्य रें ॥ 
येिेरीती ब्रम्हिेिािे समाधाि कदरतािं यम बोलतो. 

 
श्लोक : तु्या रम्य हे ऐकता ंिामयमाळा ॥ 

र्दरू : गुम्मकाबंोिी—आदि ॥ 
आली हे मोदहिी–अदखल प्रमोदहिी । लदलत ्िपादपिी कीं रोदहिी कलशोपम ्तिी 
कोदकळ मंजुिािी । दिलादसत िीलालक दििरदित बिेी कदलत कोमल िषेें भलुिीत सिध 
प्रािी । लदलत मते्तभगदत लािण्यखािी । 

 
श्लोक : दपकही दशकती कंट माधुयध टेिी ॥ मधुदह मधु रता गोड अत्यंत भािी । सरस सरदसजासी 

भीडती िेत्र जीिे । दिधुदह दिधुर जाला कादंतिें आििािें दििाफया श्रदुत ध्िसं जा श्रमाला । 
मि ्तुदष्ठते सागंताहंी पुरेंिा । आहा जीि िेहातुिी कीं झुरेिा ॥ 

 
वचन : या पदरिे िदक्षि िेशादधपत्य केफया परीस दभक्षा मागिू पोट भरिें युमत. आता ं खंडीत 

एकि सागंतो. 
 
(श्लोक)  एकािशी ि सोदड जों पाममागंि िृपाळ हा अदधकार िको मातें तत्काळ दपतामहा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती अश्रुं गादळत गयविि ्िरािें यमािें बोलता ंपाममागंि रायािा व्रतभगं जैसा होयील 

तें सागं यत्ि कदरतों त्िा ंसुखरुप ्िलोकास जािें, ऐसे सिधलोक दपतामहािे आश्वादसता ं
‘जी आ्ा प्रमाि’ म्हिूि िैि्ितािें ्ि्थािी प्रिशेता ं दिश्वदिमोदहिी पाममागंिे 
दित्तभ्रामक एक लोकादभराम रामा दिमाि व्हािी म्हििू मािशी चितीता दित्तािुपाप ते 
मोदहिी येते पाहा. 
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(श्लोक)  दपकदह दशकदत ॥ 

(र्दरू) आली मोदहिी ॥ 
 
सूत्रधार : ्िमिो दिर्ममता दिव्य स्री समोर िुभी ठाकतािं आप आपिातं ब्रम्हिेि बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  हृियी ज्यापरी मरू्मत चिदतली । सुिदत हे तशी भासते । भलीमि दििर्मधिी मािसिासहे । 

मििही इला मोदहल ्ियें ॥ 
 
सूत्रधार : दहरण्य गभािे अिुिािूि आरंदभले कायादसद्धी व्हायासाठीं दप्रयिििी खुलदिता ं

जगन्समोदहिी बोलते पाहा. 
 
वचन : अगाये सिधलोक दपतामह तुझा मिोभाि पाहता ं कोल्ण्ह येका भपूािे अंतःकरि मोहििू 

दियम भ्रष्ठ करािें त्या साटीि माझे शदररदह दिमाि केलें . तल्व्िषयीं चिता करायास गरज 
िादह तेंि सागंतें ऐक. 

 
र्दरू : भरैिी ॥ अट ॥ 

 
ि धरीं कादंह चिता िदळिासिा ताता–उिरी आपफया आता ंििि पाहुिी माझें हृियीं धीर 
धदरसा दत्रिशोत्तमा िादह तै्रलोल्मय दिरदखता सिकादिक येकासदि तप करिार–
मििशील मोठ्ये मुमत बं्रम्हाकार–घि कटाके्ष क्षिें दिलासे मादि मी भलुदिि सत्िरा ॥ १ ॥ 
भगंोयेता ंधैयध श्रृंगालरिती रंभा संगोदपलें  बं्रम्हियादि या ्तंभा रंगुिी मम रंगतो शुक संग 
दयद्ल. जी अिंभा ॥ २ ॥ आपली कपा िये आपिेंिी ्तुदत । कीं पादिजे तेिे बापा 
अधोगती । मी पिा प्रदत जी पहा कदरतें पदर अदत ॥ ३ ॥ 

 
(श्लोक)  लंघोिी दिषय ्पृहाबदधदिया तंु गोर्मममालातती । तंगोिी बसफये सिादिज सुखी भगंोदि 

भेिाप्रदत । पाहूिी ममिेह सौरभलिा रंगोदि का मी मदत लंगोढादह गळूदि धािंतील. 
मत्संगोत्सिाते यती ॥ 

 
(र्दरू)  िृपतीस कोि पुसे तेथे महामती-शुक सिकादिक ठकदत दह जेथें-प्रकट मिी धपादि प्रीती 

महामचत ॥ १ ॥ मुख जो माझे मुदित ि पाहे ॥ सकलदह तों ििि िीती महामदत ॥ २ ॥ 
अिलोदकदलया ंम्या द्रिदतल दगरी दह अिघे पाहा-ििल रीती महामदत । 

 
(श्लोक)  सोहं दिदतदत तोिरी बसुिीया ंपाथंीस योयवयादिया । गातीदह हदरिाम पािि दििारादत भफये 

घातया । होदत तों िदर कमधदिष्ट अदत त्हन्सयोतीसदह रंगदत जो तीक्ष्ि प्रमिा कटाक्ष दिदशखा 
घातींि ते भगंती ॥ बं्रम्ही भतू घडूदि जे दमसळफये बं्रम्ही दजता मुल्मत कीं । ब्रामं्ही मी 
दिरिीि तेथूिी तया ंब्रामं्ही गिी हे दिकी ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

वचन : आपि म्हिाल कीं गंगा सागर न्सयायें जैदस ्िपाप दमसळूि तिाकार झाली ते कैश े
दिरदिशील? तदर यािें िुत्तर ऐकाि.े 

 
(श्लोक)  अ्तदक्षप्त घटोिका ंहदरहरयेकीं आपुफया मागता दिफहे तेदितया ंजसे दिदधसुते ितेि तैशी 

्िता ॥ 
हेदि कथा प्रकटूि सागंते. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मोदहिीिे आत्मप्रशसंा कदरता ं हंसासि परम सतंोषािे पाममागंि रायािे ितधमाि 

सागंतो पाहा. 
 

र्दरू : सौराष्ट्र ॥ 
 

ऐके िंदििी माझीिादि । आता ं कफयादि ॥ हदरिारस व्रतीं आसमत हदरिादक्ष आहे ॥ 
िरिाथ एक दिष्ट्िुभमत धदरती जो पाहे बरिें रुममागंि िामे युमत कदरजे लिलाहे ॥ 
तरुिीव्रत भगं त्यािा िरुिी आ्ा दशरसाहे ॥ १ ॥ तरुिी तो आपि पृथिी पदत । उगला ि 
िसूि तरुिी दिजराज्य सिाप्रदत । प्रकट शासूदि करदितो श्रेष्ठव्रत हे अदत िगचर बैसुदि 
तरिी तियािे तेिे पुर ओस पादडले जगदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जिकािे ब्रम्हिेिािे आ्ादपतािं जी मी सादंगतफया काया हादजर आहे म्हिूि 

मोदहिीिें तेथूि दिघता ंइतःपार रुममागंिािा व्रत भगं होयील हें दिधारुि दिधाता ्िघामी 
प्रिशेता ंदिजसभेस दिलासािे रुममागंि येतो पाहा. 

 
र्दरू : भपू येतो ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती रुममागंंि रायािे सभेस येििू चसहासिी बसता ंिौव्िादरक ितधमाि सागंतो. 
 
(छां.)  रदिकुलोद भिा िीरकेसरी । ििल ऐकते ऐकीजे परी । किि कायध कीं चितुदि प्रजा । 

अिघेंचह आली येथ भभूजुा ॥ 
 
सूत्रधार : योिेरीदत बंक िायकािे समािार सागंता अिघ्या पादटलास जिळ बलािा म्हिुि 

रुममागंि रायािे आ्ादपता ंते येताहेत. 
 

र्दरू : केिार गौळ ॥ 
 

भपूदत श्रीपदत पे्रमळ भमत येतसे महापदत ॥ रुप लक्षदि मिोज समजो पापभीरु संध्यािदल 
पदत ॥ अ. ॥ शातघटमय जो धदरल दिशाल मदत मुकुट दशरािरी ॥ िीदत सागर पार 
गादमिी त्य शोभि थारा ॥ िातळेदि परिारा–्िप्िादतल दतलक सुंिरा ॥ गुरुिाथ अंदध्र 
पद्मयुयवम अंतरी घ्यात सिध भिुिी ्ियेशें प्रख्यात दिव्य िाप बािघर अदतशदयत दिक्रमें 
दजतपर िीरा ॥ १ ॥ 
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र्दरू : खादप ॥ 

 
येताहेत पादटल थोर येकंिर पाहा ॥ शतेािे भारे िेिुदि कुिब्यािे माथां खेिें भरुिी ते महा 
॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती पाटील अिघे जि येििू संध्यािदळ िल्लभाशीं सागंताहेत पाहा. 
 

र्दरू : काबंोदि ॥ 
 

राज्य पालिेदि धमध राज्यादंश थोर । िुसरा पूज्य धमध िव्हे जाि पूिध सािारे ॥ अ ॥ हा काळ 
िदर तुदझया लोकिाथा िेशींया ॥ सौख्य भोगीतकीं हे तों ्िगाहूदिया ॥ िुपमा ॥ एक 
रामराज्यिी दिततया ॥ आता आकल््मक मृग धादड आलीं राजया ॥ िागदत सिधत्र ठायीं ॥ 
िाघचसह ्थूल िेदह मागेि िेदखले अम्ही जागा कधीहीं महाभागा रािडुकरे आदि लाडयवयें 
तेही ॥ शतेें आगळीं तें दिध्िदंशदत रागािे पादह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरत पादटलािें िामय ऐकूि उदित प्रधािाचश योििा कपाि दशकारीस जाबुि पापकारी 

जे िुष्ट मृग त्यािें संहारुि अदरष्ट पदरहार कदरतों तुम्ही आपफयाफया मंदिरास आिंिपाप 
जािें म्हििू सिांस दिरुप िेििू रुममागंि रायािे दशकारी जिािे ्मरि कदरता ं ते 
येताहेत. 

 
र्दरू : अठािा ॥ 

 
साज कपादि िार सरस सकळ दशखारी जिीहा ॥ राज राज सदन्नधािी िजरी येतो पाहा ॥ 
िापाि आयुघे करी तरिारा आदि कंुत िापासह बंिूखा । करिार प्रािातं दिरुपम जाळींदह 
थोर धरंु मृगें तें अिंत । सारमेंय िृिं सिेंदश करेही बळितं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सामािादंश दशखदर जि आफयािंतर रुममागंि रायािें व्यहळीस जायास दिधारुि 

आपि येतो तोंिर राज्यभार धमांगिाच्या गळा घालािा तो मजपेक्षा मोठा धर्ममष्ठ हदर 
िासरादि सिधदह कमध िालिील–ऐसे चिचतता ंधमांगि येतो ॥ 

 
र्दरू :  असािदेर ॥ 

 
धार्ममकैक िूडामदि येतो दिमधळ दित्त अदत ॥ १ ॥ 
धमांगि िामा किकागंि शमधिा तिय िुिार महामदत ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिरीदत धमागि आफयािंतर त्याला दिलोकूि पाममागंि बोलतो. 
 

र्दरू : केिार गौळ ॥ जंपे ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
पदरस माझे ििि पुण्यखािी ॥ सरस धमांगिा सिधकािी अगा ॥ अ. ॥ िसुमदत हे सकळ 
िसु पूिध िंििा । बसुदि युिराज्य पिी शादसजे कीं ॥ ि सर मागे किा कुशल तंू आहेदस । 
दिषयी या मजहूदि िैखरी हो दिकी ॥ तिय असता ं क्षमािि ितुर अत्यंत । ििज दिभ 
लोििा िरजुदि जो जिक त्या ्ियमेि अिुभिी राज्य तो ॥ धि धमध कीर्मतिा घातकी 
समजो ॥ १ ॥ करिी अिघ्या जिा करिीत अत्यािरे । िरक भय िा िादरते िर िरा हें ॥ 
हदरिासर व्रत हदर तुदष्ठकर । आदि हदरख येिे मला परम पाहे अगा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत रुममागंि रायािे िामय ऐकूि धमांगि िुत्तर िेतो. 
 

र्दरू : गोदपकािसंत ॥ शा. ॥ 
 

धन्सय मी जालों जीं ताता ॥ धन्सय मी सिध पुण्यपरी अदत गव्य िव्हें कीं अन्सयथा भारती मान्सय 
्िामीं ता ं मजलादग ज्या्ति मादियलें  आता ॥ १ ॥ आशीिाि बाळकाशी तो दिधला 
शासिी सिांच्या शल्मत असे तुला ॥ तो सत्यसाधील सत्ता माते्र काज थादश िसे ्ित्ता ॥ २ 
॥ जिकाशा संगोपाि धमासदरसा आदिक धमध िसे आत्मजा सहसा म्हििुदि तत्पर मी 
घडतो सिध जि रक्षिी िाथा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिरीदत पुत्रास युिराज्य भार दिरििू रुम्मागंि राजा दशकारी जिासह थोर ििातं दशरुि 

व्यहाली खेळायास िुदु्यमत होता ंरुममागंिास दिलोकूि दशकारी जि बोलताहेत पहा. 
 
(र्दरू) : खेळो दशकारी बरिा रुममागंिा ॥ खेळो कोण्ही ि खेळले त्यापरी मेळ मृगािें हे लक्ष 

लौकदर ॥ अ ॥ 
 
(श्लोक) : धाराळ सत्कमध शराग्र धारी माराकृते पापमृगाशी मारी । िारायििाया परपुंगिागा । िाराि 

बोधें िचध मी माहिाघा ॥ १ ॥ सैराट हा मदहष मन्सयथ पाप पाचह । िैरायवय लक्षि शरें दििटी 
िुपायीं ॥ ज्यािी सुरासंदह िुरासि ते मुसंडी । यािी िमूस िुपाि सिगे धंुडी ॥ २ ॥ 

 
र्दरू : गीिध झाडीमध्ये गजधतो मत्सर शािूधळ हा िर शािूधळ जी मिधहोशी तर्मह ममध भेिी बािे मिूधदि 

दमळदिजे गिेदश आता ं  अदतज ॥ १ ॥ रोख िेिुदिया ं िेख सुधार्ममक शखेरा येतसे येकबळें 
भीकर कोपदि सूकर दििधदळ येक क्षमा खड गें ऐकयेिी िळेे (?) ॥ २ ॥ शोभि गुिदह 
यशोदिदध अिध्य जो बरिी ििी झाड असा ॥ क्षोभक दित्तादश लोभ महागज ॥ तो भदंगजे 
पूिध तोषकरें असा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दशकादरजिािे िामय ऐकूि तििुसारेदि रायािे िुष्ट मृगें संहादरता ंतों. 
 
(श्लोक) : िपळहदरि मोटादह मिोपाप जोकीं अपदरदमत जयािा व्यापपूिध दत्रलोकी िृपदत धंू तयाचश 

लोभता ंएकलादि–दिपुल िलें  ते रादहलीं िुर सािीं ॥ 
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(वचन) : दिश्रािासी शूर जोंका अश्रातं दिरता ंबला तो श्रातं भपदत पाहेदिश्रादतस शुभ ्थळा ॥ तो 
एमया अफपिृक्षातळी रुममागंि रायािें आसि घालूि येथेंि आसि म्हिूि मिी योदजता 
मिोहर गायि ध्ििी कािीं दशरता ंआिंि पाििू आपआपिातं बोलतो. 

 
(श्लोक) : किादशया अदत सुखािह येक रीदत । ििादभराम जदश केिळ गोडिीदतिीिार मुल्मत 

शतकाहुिी थोर प्रीदख । दििारिें कदलत ऐकतोस सुगीदत ॥ बहुतेक मंिारािलाचे्च ठायी 
गंधिधराजा गाताहेत कीं काय? 

 
(श्लोक) : रािीया मंिरािे बसुदि िसिुिी िल्लकी दह ्िपािी । गािी गंधिध गाती जिूं भिुदि दतही 

ख्यात ते रम्यिािी ॥ मािीिा दित्तहें तो बहुत पदरशीलीं तें पुरा म्या ्िकािीं । कािी माधुयध 
यििे (यािें ) दतलभदरदह िसे बोलतो सत्यिािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती आपआपिातं संिािूि गायिध्ििीिा सुमार धपाि पाममागंि रायािें मंिरािल 

सुंिरििापं्रदत भिुि सुंिरी येक स्री पाहूि अतंरी मोडूि िंग होता तों सखी समिते मोदहिी 
येते पाहा. 

 
र्दरू : आदहदर राग ॥ शा ॥ 

 
अ. ॥ मोदहिी येते सुिदत मोहक अदत ॥ मोहिी मुिीच्यादह मािसा शीघ्रगती ॥ अ. ॥ 
अिलोकुदि मुखपादि काचंह अितंस शभंिूादह अिदितें घडला पायंीं अि खेंदह ॥ अितीिध 
रंभाकायी ॥ अििीत िाच्ये ठायीं अिशें हे मिोगेदह ॥ आिडी ििदत िेहीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती िारीगिोत्तमा मोदहिी येििू दतलोत्तमेस दिलोकूि मंिरािलास दिलोकूि िर्मिते 
पाहा. 

 
र्दरू : आिंि भरैिी ॥ 

 
मंिरदगरी मंडि केिळ सदख सुंिर तरदठ दिरखी जो ॥ सुंिरी भिुि मंदिरास जिु सरळ 
खाि हा गमतो मज हो ॥ अमरतपा तसे अदभिि दमरदित हदर ते सुम संभतृ सिलादह 
कोमल िगभारी हे समुदित समुिें िदरबंभर झंकारी अिुपम गंुजती अदत रमिी ते अिधारीं 
॥ अदमत िुल्ल अद भतु सहकारी कमळ बाि जीिलग सहकारी सुमधुरामृतासम सुखाकारी 
प्रमि कूजदत दपक त ती सारी–दु्यमदि शहाहूदि दु्यदतसारी–युत जो कामिेमदि सुभारी 
शमिम पर मुदिच्या साठीरें दिमल अहेदत दबरदत दिहारी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मंिारिलािा सौंिायादतशय ििूधि पर्परें क्रीडा करिार पदक्षया ं दिलोकूि 

कामपरिश मोदहिी दतलोत्तमेशी बोलते. 
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श्लोक : हंगािया मज दिहंगम या प्रिेशी । कीं अंगिे कदरती सगंम पक्षिीशी ॥ िेखूदि धीर मज 
िीरज िेदत्र िोव्हे । या मोह सागरीं सये अदज कोि पोहे ॥ कसा कसाबा पदर कामिैरी शरीं 
शरीरा प्रदत या दििारी िये िये् प्रभजुो अहाहा ।  असा असािा ि िढये ठसा हा ॥ (ओढि)े 

 
र्दरू : पुन्नागिरादळ ॥ 

 
स्रीजन्समहे कासया साचट श्रीकातंें मज िीिलें  बीज जें पातकाशंी । हे यही अदतशयेदश 
सजदि सािसागं ते गुज दिज मिीिे भलें  । अििृत्या अन्सय योिी त्या िा िा प्रकारी । काय 
युिती मंडळ मदि अिलोदक न्सयाय अिघ्या सोडुदि ्ियें ॥ अहह िूरदृष्टी पाहें केिळ हा 
िीि व्हाियादश दजिें हें िािा साधूदि माझा िेख पूिध दिियें ॥ 

 
वचन : सखे तंू म्हिशील अम्ही स्रीयोिीत जन्सम घेिदूिदह मािफया पुरुषाशी दिहार कपाि खुशाल 

आहों तदर यािें उत्तर ऐक ॥ 
 
र्दरू : दशरजा ं कामािें दित्तीं थोर अदििार िारिदरदश कोल्ण्ह तर्मह पुरलष तंू दिर्मििारें ते रीदत 

याठायीं िाचह तपादि ताता्ाधारें झुरत्यें पाममागंि िरिाथासाचठ खरें—मार िश्य होिदूि 
हरी हरी कृपाकादर ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक) : दिरंग आता ंसहसा ि लािीं । कुरंग िेते्र रमिी बलािीं । तरंग तोदड सुखाल्ब्ध माजी । तरंग 

ते भेटिी कातं आजी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती मोदहिी दिरहािे कष्ठी होता ंदतला दिलोकूि दतलोत्तमा बोलते. 
 
वचन : सखे, तुला शीघे्रिी िल्लभािा लाभ होईल कादंह प्रदतबधंक असफया तंदन्निृदत्त सादठ धूजधटी 

प्रीत्यथध िीिागाि करीं तेिे उमाकातं संतोषिू इष्टिर प्रिाि करील. 
 
सूत्रधार : हें ऐकूि मोदहिीिे िीिागाि आरंदभता ंतो सिधधमध प्रिीिागे्रसर पाममागंद  राजा ती जिळ 

येऊि मन्समथ शर पीडा पाऊि िेहभाि दिसपाि िसुमदत िदर बसतो तेव्हा. 
 
(श्लोक) : दिरखुदि दिचठ मूच््ाक्रातं राया प्रिीिा सरस दिजकरीिा ठेिुिी (ि) दक्ष िीिा ॥ प्रिीिा । 

िरपती दिकटी ते येिुदि मोहिागंी त्िरीत सदखस बाहे घाबदरत्या प्रसंगी ॥ 
 

र्दरू : हुशािी ॥ 
 

धािं धािं येथे येयी मज पाशी–जीिलगे आता ंलौकरी ॥ हा दिलोकी मूल्च् ध्त पदडला राि 
येकायेकी पहा हे िािरता ं मोह लािण्यािी राशी–िादरजलोििे शीतल चशपी िादर 
सुिादसत केिळ–आिी िापािी दिजिारादह सिधिादरजे हुत्ताशि लादिता ंबहुिळे ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती मोदहिीिें िामय ऐकूि सखीिें शीतलोपिार कदरता ं येरीिेही अंिलािें िारा 
घादलता.ं 

 
(श्लोक) : कटाक्षामतृेंदशदि ता ं मोदहिीिें तिा भपूतीला जगन्समोदहिीिें आली पूिध, सं्ा 

अदभ्ोत्तमाशी दप्रया िशधिें लाभला संभ्रमाशी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती पाममागंि राजा िेहािदर येताि दिियािे प्रिय पूिधक त्यािा िुपहास िकूदरत 

बोलते. 
 
(छां.) : पुपाष तंू मही धीरराजया । दिरदखतािंी म्या दृदष्टिें यया । परम दिभ्रमा पािलाशी हा करीि 

मी तुझा पूिधकाम हा ॥ शुभ गुि श्रया तू मजप्रदत अदभमत ्िये सत्य भपूती िुभयता ंदमळंू 
येक अंतरें अभय िेतसे आपुफया करें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मोदहिीिे आपफया मोहपाशी पाममागंि रायास गोदिता ं तो संतोषािे तीिा 

समािार दििादरतो. 
 

र्दरू : यमुिा ॥ 
 

किि ललिे सागं तू िो मातें का ंआलीस येते ॥ जिक तुझा आिी जिदिदह कोि ॥ किक 
दिभागंी ते कथी खुि ॥ १ ॥ अिुभदिफया बहु िदिता म्या कीं–अिुपमदह रसातीदह लोकीं ॥ 
२ ॥ िरशि मात्र होता ंअपलें  हरहर िुजें भाि हरपलें  । 

 
सूत्रधार : येिरीती पाममागंि रायािें ितधमाि दििादरता ंमोदहिी उत्तर िेते. 

 
(र्दरू) : ऐक िृत्त माझें आता ंएशै्यापरी डेक दिव्यमूर्मत साकफये भपू केसरी ॥ अ ॥ अंकट काज गाहे 

आघि ेलौकरी प्रतापाब्धी महाभागा–प्रीतीिी तत्कन्सया मी गा िेखुदिया ंपहा मोदहिी िाम 
या िेहा–मोिें ठेदिलें  पुण्य गेहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मोदहिी ्ििृत्तातं सागंूि पाममागंि रायािे ितधमाि दििारीते. 
 
(श्लोक) : अिदितळमहेन्सद्रा ॥ 
 

र्दरू : व्यागठ ॥ अ ॥ 
 

ऐकीजे िृत्त माझें आता ंयेिेपरी ऐक गा दिव्यमरू्मत साकफयें भपू केसरी ॥ अकळंका हें अिघें 
लौकरी ॥ अ ॥ तातया तुमिा दिधारीं–भदूम िाथ जी ितुमुधख धारी मी ति ंत्यािी कुमरी 
जीिे शीतभािुमुख अंतरा मायूरी ॥ १ ॥ मोहकतीचह लोकालंाहीं िषे माझा िेखुदिया ंपाहा–ं
मोदहिी िािें या िेहा–तेिे मोिे ठेिीलें  पुण्यगेहा िीत मोझ ॥ २ ॥ 
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कोदट कंिपध पापा युिदत कुिलयादश पूिधिदं्र ्िरुपा ॥ किि जिक तूझा सागं आद्यतं िृत्ता 
श्रिदि परम आशा जागते मादज दित्ता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती मोदहिीिे िामय एकूैि पाममागंि उत्तर िेतो. 
 

र्दरू : मोहिं ॥ 
 

सारसेक्षिे पदरस आिरें दिज िृत्त ॥ िीर पुंगि श्रीमती मी सूर कुलज िृपहीरसा जिे ॥ अ ॥ 
ख्यात जगीं माझा गुिाबंधुी तात कुशकेति राजा । जात रुममागंि िामा जिीशातकंुभप्रदत 
मठ िर्मिदस ॥ १ ॥ औसरात्मज कीं धमागि िापातर पापादन्नत जो कीं–गौरि राखीत संतत 
माझे पोरसेदि िोरदत पादपिी ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक) : तीर तु्या दृष्टीिे िीरज िेते्रस िगे सुटता ं हे धीर समग्रदह गेले–मारज–तापदह मिी 

िुभाराहे ॥ १ ॥ कपादि िेिीतदर तंु प्रसािा–हरीं मडीिें ्िमिो दिषािा–सये ियेशी जदर 
कीं ियेशी–असुदटके िातदर िेह िेशीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती प्राथधिा कपाि मोदहिी समीप पाममागंि रायािें जाता ंतीिे िार पािलें  परतें सपाि 

अंगीकार ि कदरता ंपनु्सहा राजा बोलतो. 
 

र्दरू : सािरेी ॥ अट ॥ 
 

अव्हेरं का ंकदरशी—अरचिि लोििे िोव्हे हे िुदित तुजे ॥ दििेि धरायादस हे िळे िोव्हेिी 
जीिरी अभयाशी िेिुिीया ंमि ॥ अ ॥ अियि मी जे ज्ये अिलीकीतसे तूश्ये ॥ आिडीिें 
माझे ज्ये िढले तेथुदि डोळये ि दिघतीि मा्ये ॥ िि िि पुिः पनु्सहा केिळ रदत मा्ये ॥ १ 
॥ रंभापाप समा रंभा िेखता ं भली रंभािी महीजाली–हे मदह िागंदल हे माििदूि तुजे 
श्रीमदत जडत्िादस िेम्त पािली ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती स राििू पाममागंि िरादधपािें केिल गळा पडता ंब्रम्हकुमादरिे अपफया समयात 

िीट यािा म्हििू तत्काळ दझदडकाििू. सखीदश मंिरिि प्रातंीं दिहार करायास जातंाि 
दखन्न दित्त राजा बोलतो. 

 
(श्लोक) : सौंियादतशयी रतीसदह िये जीिी किाहीदिकी हे । बं्रम्हसमुद्र संमदिजा िंद्दाबधुी िादहिी । 

जेरा हदरिी क चबब ििुिाश्रृंगार संघादहिी ॥ कैशी ते मज िश्यही यील आंता तैलोमय 
हृन्समोदहिी ॥ 

 
वचन : या िळेेस प्रािसखा दहतोपिेश करिार दििूषक असता ंतदरही भले त्या प्रकारीं मोदहिीदश 

संदिधाि कदरता.ं 
 
सूत्रधार : ऐसे चिताक्रातं रायािें चिदतता ंतो दििूषक येतो. 
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(र्दरू) : तो शहािा संतोष मूदि दििूषक येतो पहा । कौशल जाप्रदत हा्य रदस बहु भदूषत भ ूषिा 

हादर महा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरोती दििूषक येििू पाममागंिासं दिलोकूि बोलतो. 
 
(छांर्द) : श्रदमत कासया बारशी बरा । अदमत सद्गुिा िंिसागरा ॥ 

भमूीतही तु्या रीदत िाटले । ्िमदििी कधी ठेदि िीट ते ॥ 
 
सूत्रधार : (श्लोक) पाममागंि । जाबंिूि प्रदतम सुंिरव्िेहषािी । जंबीर ्यकुि जीच्ये जि कोिरािी 

। कंुभी समाि िगदत मंि जीदि दिराजे । चबबोदि ते हृियीं ती भिुिीं ही िराज्ये ॥ 
 

र्दरू : येपाकुल काबंोदि ॥ अ ॥ 
 

अहहा ते मिी चबबली मोदहिी माझे ॥ अहरह आदिक ध्याि राहत िादहिी जाि प्रहर 
आठदह थाबंली ॥ मोदहिी मा्ये ॥ अ ॥ ििल ऐक सागंू कायी लिदहर जर िुटये जा ठायंीं 
॥ युिदत तेथें दशपादि जाताचह हृिय गेचह ि िुपद्रि काहंी ॥ दििाफये िेत्रही पाचह दशि 
दशिाले सुखििायी ि ििि े कदधहीं ॥ भोग दयिा मािदसक तो झडता ं आता ं दटक योग 
गदमतो मािशीक ॥ भोग तो िेख माझा तू गड्ा कायध साधक लाघिी दह अत्यतंर िदेग 
आदि मत्प्रािादधक िदिता सुरेंख ॥ १ ॥ 

 
सुत्रधार : येिेरीती पाममागंि रायािे िामय ऐकूि दििूषक बोलतो. 
 
वचन : अगा पाममागंि राया त्िा ंिदशष्ट महामुदि पाशी परिा शादंत पाठपूिधक ििेातं आरंभ केला 

कीं त्यािें हेि िळ काय? ब्रम्ह दज्ासा जाििू ब्रामं्हीदज्ासा आरंदभली. 
 
सूत्रधार : येिेरीती दििूषकािें िामय ऐकूि पाममागंि िुत्तर िेतो. 
 

र्दरू : (व्यागड) 
 

ऐसी मोचढ लागलें  िपधकािे दिसे दिसहोतसे दित्तकािें ॥ अ ॥ शादंतपाटािी शादंत िीट 
केदल–भ्रादंत कातेंिी अंतरी उिेली ॥ हादि जाली गैराड्े दिियािी ॥ दििमुखे िारी 
िा्य बायािी ॥ 

 
(श्लोक) : बं्रदह्मष्ठाते आदि माते दह पाचह ब्रादंह्मदज्ासा ििरा भेििाही ॥ 

रामाकारे दिश्व िोघे दह पाहू–िैषम्यातें दित्त तुझे ि भाि ू॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती पाममागंि राजा बोलता ंहा केिळ मोदहिी मोह पाशी बद्ध जाला इतःपर याच्या 

मिोगतािुपाप जािें हा दििय कपाि दििूषकािे अंत्सदंिधाि हदरता ंमोदहिी येते पाहा. 
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(र्दरू) : येते मोदहिी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिी येता ंदतला दिलोकूि पाममागंि बोलतो. 
 
(छांर्द) : िुपिर दप्रये तू आहेसकी िृपदह मी तुतें प्रार्मथतो सखी िपदरहार तो सिधिा की ज्ये ॥ 

अपुदलया मुखे भरिशा दिजे ॥ 
 
सूत्रधार : पाममागंिािे िामय ऐकूि मोदहिी बोलते पाहा. 
 
वचन : िरादधपा मी िरार्मथिी ििरी खरीि परंतु माझा अदभष्ठ दसद्धी जाफयािंािंिू तुझी ििरी होत 

िाही. 
 

र्दरू : (मोहिं) 
 

ललिा मी ही यीिा तुझा सदलल संभािसम लदलत दिलोििा िलदित्त पुपाषािे कळुदिया 
मिोधामी ॥ अ ॥ गरजेदश पिंागं िागंदत ॥ कामातुर जि भागदत मागुदत दिरत जादलया ं
पादललागदत पुरे हर हर या्ति घोर तत्संगदत ॥ १ ॥ ििळदह कादप दतशढ अदत–ििदत 
अिदध दह तुझाि सपंदत्त यौिि ििेता ंभपूदत दतशी शिेटी दिश्शकं ििदडती िुमधदत ॥ २ ॥ 
होिते सिदत—ये हें कदर तीि आपि करदिती िादकदर–कादपदत माि अथातंदर रीदत या 
पदर जािुदि मी दिज अंतरी ॥ ३ ॥ िेशील भरिशा आपला–जदर िेिल्व्िज सादक्षिे मला जें 
शीघ्र मागेि मी तुला की जे तें दसद्धि मिुदि मलेश पुण्य शीळा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे िामय ऐकूि पाममागंि राजा कामातुर होत्साता तुदझ सिधकामातुर पूर्मत 

कदरतो म्हिूि बोलतो. 
 

र्दरू : (िीलाबंरी) 
 

भाक मी िेतो सुंिरी लौकदर तुझा शातोिदर घे कर िुजिा माझा श्रीकर भय िधरी ॥ १ ॥ 
िुलध ब्ध जे जे आहे िैते दत्रभिुिी पाहें कुल्लहीं िीतदरि तें तें कादंक्षत लिलाहे ॥ २ ॥ 
राजीिायत ियिे यादजदश ज्या ज्या कादंजरादज होिुदि करीि ते साजिी घदड मादज ॥ ३ ॥ 
मग यािे मज जदर रमिी मादितफया तचह िमुिी अरदपि तिकरीं समुिें दिधारी ॥ ४ ॥ ि 
करीि तुझा िैखरी अदखलदिमोदह मी खरी–सरळदह सुकृता ंबोहरी सदखये हो तरी ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : पाममागंि रायािे िामय ऐकूि मोदहिी खुशाल होििू दप्रयोल्मतिे भलुदिते पाहा. 
 
(श्लोक) : शिध मुख्यासं त्या ंसिध सत्राशिा । सिधथा सोडुिी पिध िंद्राििा । िुिीिा–िपंा भिधशािे तुला. 

। ्ििधधूदश आफयें पिधतीं या ्थला ॥ कपादि सरस गािा रंजदिता ंहरादश । कपाि हदरखता ं
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तो पूिधकफयाि राशी । ि-प्रदत तुज दिथ दिश्याला भव्य मी िराशी । त्िरीत सकळ आली 
संपिा या घराशी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : मोदहिीिे िामय ऐकूि शास्त्ोमत प्रकारे मोदहिीिे पादिग्रहि कपाि संतोषािे बोलतो. 
 
(श्लोक) : ्िये तुझा हा िदरताि पादि । ियेगमे भाकस िज्र िज्रपादि ॥ मंद्दाराच्या िसते दशरादिकीं । 

येदशगाचह ििते दशरादि ॥ 
 
सूत्रधार : पाममागंिािे िामय ऐकूि मोदहिी बोलते. 
 
(श्लोक) : याि े थेय जदरतदर सितीच्या पाझेकटाक्षा िले । माझे िेहदि आहफयेलिदरदह चित्ता 

ज्िराच्या भले । येथे रादहलीया ं िृषागंिा कथा संध्यािली िािूदि । राया कष्टदश िुष्ट 
हेतिुतई लेखी िृथा िािंिूी भोग ॥ जाििूीया ं तुझा भोग तो िोढिले कीं–रहिे येििगमे 
योयवय या्ति सत्यकी ॥ १ ॥ 
िदरद्र पदत मंद्दादर ि िसता ं्िता ता त्या धदर । कदर रमदि िासजे दिभि आस यागें खरी । 
पिूदि दिरकाल ते िरकीं घोर अंदं्दत मी । घडये िुपदरस कदर समज त्येज आद्यतं मी ॥ २ ॥ 

 
(छांर्द) : सकल संपिा तेथ िािंती । सुखितोदत गा ्िगध भपूदत । दिकट तो पदतच्या ्थली िसे । 

दिकळता जदह जे ्थली असे. ॥ 
 
रूममाांगर्द : (रुममा.ं ॥ ि. ॥ केिादर गौळ) 

िालदिसिें सदखयें आघिा माल तुझादि दप्रये ॥ शकंा ि धरी समतीिी लि अंदकत होतील 
अदखल दहत्िा ंति ॥ १ ॥ असुख तुला जाफया ंअदत सुंिरी असूि टेपिि मी आत्मक जे बरी 
॥ २ ॥ भोगीं कादंक्षत भोग मादशबरे योगिदत मिो योििा हे पुरे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अन्सयोन्सय बोलूि मोदहिी पाममागंि िोघे जिदह संघािदलदस हें सम्मत असेल कीं 

िसेल म्हिूि आलोििा कदरत िैदिशपुरास येता ं प्र्ािती सखीदश दखन्नमुख संध्यािदल 
येते. 

 
(र्दरू) : संध्यािली येते संभ्रम महा ॥ 
 
सूत्रधार : संध्यािदल येता ंदतला पाहूि प्र्ािती सदख बोलते. 
 
(छांर्द) : ििि का तुझे श्रादंत पािले । सिि जे सुखालादग भािले ॥ 

हृियी त्यासटीं दखन्न तू असे । िि मिातंलें  गौप्य जें असे ॥ 
 

सूत्रधार : सखीिे िामय ऐकूि संध्यािदल बोलते पाहा. 
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वचन : बायी ते काय अंतिूधःख सागंािे? पाममागंि रायािें मजसदहत सपत्िी समुिायास मोदहिीिे 
हाती िोपूि मला पाहूि बोदलजे हा प्रकार ऐक 

 
(छांर्द) : अिुसपादिया ं मोदहिीस ता ं अिुदििीं । असािें सती ्िताअिदुह सुकफया येथकी दप्रये । 

गदिि िुःख मी िार दििये ॥ 
 
सूत्रधार : चितेिे मूळ सागंूि संध्यािदल सखीस दिलोकूि कदष्ठ होते. 
 

र्दरू : (येरुकुल) 
 

होडिले कैसे कमधदह प्रौडिश्ये माजी ॥ घोड मोदहिीिे पाढले दिदित ॥ िडे लागदूि तीिे 
िल्लभािेिाजी ॥ अ ॥ दिरंतर रंम्यििािचल रमिाचश बहुसाल दिलाशीं उमळला या पदर ्ि 
मिोरथ तपा–भ्रम जडता तेथील रायाशी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती तात्काली रमिा मध्ये खेि मािूि डुन्सिा िेहा पदर येििू पदतव्रता स्रीयािी 

पदतचितािुपापेि ितािें तोि मुख्य धमध हे दिधापाि सखीस पाहूि संध्यािली पनु्सहा बोलते. 
 
(र्दरू)  अिुसपाि कातंा असिेदि साध्िीस ॥ अिुपमाि धमध संशय िादह ॥ अिुदित संमतीशी 

मिदसज केली हा घि तोषे कपा मािफया रायंा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दप्रयसखीदश संव्यािूि मोदहिीच्ये ठायंी पाममागंि रायािा मोहादतशय ििीत 

्िमंदिरी प्रिशेफयािंतर. 
 
(श्लोक)  द्रव्यािी दगरीकंिरीं तपातळीं हृद्याि िद्य ्थलीं । अध्याशी िरेद्र तो समरसें दिद्यात्मजेशी 

बली । अद्याचत्त दिपुि प्रदसद्ध पदर ते पद्या दिसजूधदिकीं । सद्या कामरसीि दिमयवि घडलाि 
ध्यात ते आदिखी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिरंतर मोदहिीचश दक्रडा कदरत अ्ता ं एकाएकीि एकािशी िृतािुष्ठाि करा 

म्हिूि धमागिाच्या आ्ेिरुि कोतिालािे पट्टिी हदत्त िदर िगारा दपदठता ं तों 
धादभयेपिािे मोदहिी सदहत पाममागंि राजा येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  रुक्क प्रदत भठ ििध भली जे रुक्क गभध िुदहता दतशीं रुममागंि घर येतो िृपहा रुममागंि 

त्िदरता ॥ 
येिेरीती रुममागंि राजा येििू येकािशीिा दिसर पडफया्ति खेि पाििू बोलतो ॥ 

 
र्दरू : (व्यागडा) 

 
थोर िगा िुकला आता कीं श्रीहदरहदर थोर िगा काय तो कदथजे आता ंश्रीरमेशदिि ्मृदत 
सिधदह जाता ं॥ शिादिक िेि शिेा दसदद्ध झाली । पूर्मिल पुण्य सिध िला आली । पटहिाि 
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ि्ता पदडला कािीजदर । कटकटा ्िदहतादि ्िुठ होदत बोहदर ॥ िश करिाऱ्या 
दिषयाशसेादट िशमीसेदि आदज दिसरतो शिेटी ॥ काम सुखादि कदरतो िीिादळ । तामसा 
पदर अंधत्ि मी बुडतो दिरकाळी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रुममागंि राजा िोसिूि िुद्धा मािसासादरका आप आपिात शीि मािूि बोलता ं

मोदहिी िृत्तातं दििादरते ॥ 
 
(श्लोक)  अ्तात हासंत खेळत ्िूटमशीं । आ्ता धरोदितशीं ह्ता झाडुिी । का ंआलादश कपािी 

अ्ता सुखाच्या बरे ्ि्थािीहुदि बुदद्ध का ंदििळली. ग्र्तादह चित्तादहिे ्िल््त के्षम घडो 
तुते ्िगुजें तें दि्तारुदि सागंिें 

 
सूत्रधार : मोदहिीिे दििादरतािं रुममागंि रायािे एकािशीिा मदहमा सदि्तार सागंता िुपहास 

पूिधक ते बोलते. 
 

र्दरू : (आदहदर) 
 

प्रतापशाली अदज का ं दिव्हळ पि दिशषे दिसत तुज अहा ॥ ि तापहे तु ्िुरत हृियी 
अिुशतापराधदह क्षदमजे जी महा ॥ अ ॥ अंगजात ताप सिधदह िारंु अबंुजा तायता 
क्षतािकीि ॥ अंगसंग उत्कंठा िाित अद्य िार जाि ॥ रंग भगं तों किादप ि करीं रदशक 
लोकदह रदित रंजि मंगलाकृदत आलींगि िे म्त ॥ 

 
र्दरू : (केिार) 

 
एकािशी कैं दि हे कादडली तादर हदरिासर आफया हदरतियोत्सि हदरखें िोघें करंु ये 
आता–ंउपिादस जदर उत्कंठा असे उपिास माझा िुदित पाहता ंभपूदरपालि भपूािा ंधमध 
दिपरीत करिे हा दिधिा धमधता ॥ 

 
सूत्रधार : येकािशी उपिास बुडििू मोदहिीिे बोलता रुममागंि राजा जाब िेतो. 
 

र्दरू : (यमुिा) 
 

हे िामय बोलंू िये तुिा ं॥ सदखये जोदडतो कर पल्लिा ॥ 
श्रीदिधीदि िंदििी तंू िेदि समजदश धमध अिघा ॥ अ ॥ 
जािपि आफया िािुि प्राि िैतीचक ॥ अशिे व्यसिे म्या जाि त्यदजलीं दिष्ट्िु िासरीं ॥ अन्न 
भमुती अद्य ि िीकी ॥ कार्मतक येकािशी हे कादमिी बरिी िुदिया िुिया श्रीमतूी पाििी–
सतत जे िैकतधिािी आर्मतिुरिी ॥ श्रिि केफया्ति अद्यािह श्रििी तििािी–सिया 
हृिया ंतरी दशिादश ्मरतसे मी कुिलयादक्ष भिुि मोदहिी सुिदिते या पदर समाधा िुिलुिी 
टाकीं अदिरें मिला सदहसाि िितों प्रिर िुःखे िािरें दिजिाथ आदहतकीं ॥ उमयतादंह 
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दमळूदिया ं कुपंा िुत्कट प्रदत हदरिासदरया जें शुभि अिशि शुद्ध भािें अभय िे मज अद्य 
सुिती ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती रुममागंि िामय ऐकूि मोदहिी िुत्तर िेते ॥ 
 

र्दरू : (िायकी) 
 

अंिरु हें का लौकरी सोडी येकािशीिा हे काम पात्र िये या दित्ताशी–्िामी मी सद भाि े
िदमते सौख्यराशी ॥ अ ॥ गौिी उपिासदह असदत ते कीं प्रािेश्वरा बरुरीदत त्यात मािेल 
जो तुज प्रदत–दिज मािशी आिरतोंदि महामदत ॥ दिरशि ये हे रत्यजी आता ंहदरिासरीं 
िरिाथ जीचकद्वा गरज िादह मज तूझा दिसें िर िीं दिघंु िे िामय मुखांबजुींहादि गा िर 
ित्त पदहला आता ं यादि तसें तूतें िदहला–तदर साि करी पिा आपला भोका ं िािदिक 
िृपशािूधळा िपला ॥ २ ॥ लदटका होिुदि सुखी रादहमोटा पठुहोशीं तंू िीट पादहपदर ि 
दटमये मी या ्थळीं कादंह येक घदटका मात्र तुझा आश्रयािी सायी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती मोदहिीिे उत्तर ऐकूि तीिे समाधाि कदरतो पहा. 
 
र्दरू : सजदि दिर आता ंसजदि सजदि हदर िासरीं भोजिा दिि िुसदर–तुज जे जे असे िां् ा 

अज पुरदितो त्िदर ॥ अ ॥ िाकलोकीं असदत िागदरक मदि या घडी आििूी अर्मपतो 
भादमिी पादरजाततरु पादहजे तुज िादर जादक्ष िेतो िितो सयोिरी ॥ ि करी िुराग्रह 
िदलिासि कन्सये ॥ प्रकटी अिुग्रहा मजिदर धन्सये ॥ 

 
सूत्रधार : मोदहिी येिेरीती रुममागंिािे िामय ऐकूि िादि पादह मला गरज िाही ॥ येकािशी 

दिराहार मात्र पाप हपाि पिुादह मोदहिी बोलते. 
 
(श्लोक) : त्यजुदि दिरशिादश मात्र एकािशीला । तुज आजी िमयवयै भी दिन्न एकािशीला । िुियीं 

कदरि भलु्मत ते पदर द्वािशीला । िुिईक ि घडूदि तेथ चह िािशीला ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती 
 
वरूि : तू म्हिदशल म्या एकािशीिा दिराहार दियम केला हे तो कसा सोडािा तदर? 
 
(श्लोक) : ्िबुध्या तथा िेम केला िरेन्सद्रा ॥ िव्हे शास्र दशद्धातं तो पुण्यसादं्रा ॥ असासादि जो त्या 

दद्वजािे दद्वकाळीं सुखे शदेिजे अन्नतें सिधकाळी ॥ 
 
(र्दरू) : तथादप तुला व्रत भगं करु िये म्हिूि आग्रह असफयािे त्यासही उपाय सागंते ऐक. 
 
(श्लोक) : अष्ठौतान्सयव्रत ध्यािी आपोमूलं धृतंपयः ॥ हदिबाम्हि कामायगुरोिधिि मौषधं ॥ 
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वरूि : ऐसे धमधशास्र आहे या सादट सिधििाच्ये गुरु ब्राम्हि त्याच्या िििािरुि व्रतभगं केफयािेदह 
िोषिादह तेंि ऐक. 

 
(छांर्द) : दद्वजिराशी याकीसिुत्तरे त्यदजिरादधपा हे व्रत त्िरे ॥ िजदरिीकशी दिप्र भाषिा ॥ भजदश 

िुगधती िशं भषूिा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरदत मोदहिीिे िामय ऐकूि हदर्मरि पूिधक कािास हात लाििू येकािशी कतधव्य 

दिषयीं ि शकें िदिषरुतोयंि खािे मत््यसूकरौ ॥ एकािश्याि भुजेंतपक्षयोरुमयोरदष ॥ ऐसे 
ििि िुिाहरुि रुममागंि राजा आपला दिष्ट्कर्मष सागंतो. 

 
(श्लोक) : िुटोदि सभदह पडो दशरी मही समुद्री बुडो दिजाप्तगिदह िुडो त्यजुदि रोग आंगी जुळो ॥ 

दिषेध िििे पडो दिदधदह भलु्मत ते िािडो परी हदरदििी घडोल्मतकमसफया ्िदजव्हा झडो 
॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत रुममागंिािे आपुफया मिािी करार सागंतािं मोदहिी कोपािे तप्त होििू डोफये 

लाििू भताराप्रदत बोलते पहा ॥ 
 

(र्दरू) : (अठािा) 
 

संगदत तुझा हे पुरे ॥ सागंतें अरे ॥ लंगरसत्यािी ता ंभदंगली हरे हरे ॥ अ ॥ भाक िेिुदि 
आदध दठक मंदिरी सुधी ता ंकादडफयािे मागें हा केदि धमधजयें येकािशीिा पलं्मतरथें आरामा 
पाहें धादडलें  रामा ॥ सत्यासाटीि अम्हा व्यमत हे सिधत्रारे ॥ ३ ॥ लक्षाश्वमे धापरीस लदक्ष 
अदधक सरस तें क्षात्र बधंो सत्यपक्ष हा पोराचं्यारे ॥ धमांगि जो धमध पारायि तुझा पतु्र 
त्याि तदर लाज धरुि अपदल पैज सत्यकरी ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे मोदहिीिे दहिदिताचंह राजािे डोळ ि दृध ता आपफया दठकािास जात्ये म्हिूि 

मोदहिीिे च्यारी पािलें  पढुें ठाचकता ंतों अतंःपुरी गलबला ऐकूि धमांगि येतो. 
 
(र्दरू) : धार्ममकेक िुडामदि येतो. 
 
सूत्रधार : धमागिािे येििू. 
 
(श्लोक) : प्रिमुदि पि िोन्सही मोदहिीच्ये ्िभािें ॥ दिििुदि दिियोमती कौशलाच्या प्रभाि े । धरुदि 

हि िादढला आिुदि शीध्र टाया ं॥ िरपदतसुत माडंी प्रश्ि शकंा तुटाया ं॥ 
 
(छांर्द) : जििी कोपदुि कासया सटी िि तटीप्रती िालशी हठी । मिी महीपदत कष्टिदूि हा घि 

अघाबंधुीं मज्जशी पहा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती धमांगि िामय ऐकूि मोदहिीिें पूिोत्तर ितधमाि सागंते पहा ॥ 
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वचन : अगाय धमांगिा मी काहंीं धि रत्िादिक मागत िाही. रायािी शरीरेिी दृढ असािे म्हिूि 

येकािशी िुत मात्र टाकी म्हिता ं भपूाळ हेका धरुि बसला हे या्ति मी ्थ्थािास 
जातें. 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे िामय ऐकूि येकािशी व्रत भगं करायािा क्रोधमात्र टाकी म्हिूि 

िरिार चिि ििूंि प्रार्मथतादंह तीिें धदरला हट्ट ि सोदडता ं्िमाता जे संध्यािली. 
 
सूत्रधार : या प्रकारें मोदहिीिें धदरला हट्ट ि सोदडता ं्िमाता जे संध्याकाळी ती कडूि तर्मह समाधाि 

करिािें ऐसें धमांगिािे चिदतता ंतो िूदत मुखािें हा सिध समािार ऐकूि यदृच््ेिें संध्यािली 
सखीशी येते. 

 
(र्दरू) : संध्यािली येते. 
 
सूत्रधार : संध्यािली येििू सदखस दिलोकूि बोलते ॥ 
 

र्दरू : (यमुिा) 
 

कायकीजे आता ंिेिा हे कृपाबुिा हा यशोजलदध रुममागंििृप हायहाय दशितो गुि ठेिा ॥ 
अ ॥ श्रीहरी दप्रय भमत केिळ जो दहतािह सिध जगाशी मोदहिीिे गोदिला तो मोह महापाशीं 
॥ कीं हल्ले िा तैसा केला कोदिदध िसा आिििाशी–साहदशि पदर ि कले दिजिदट काहीं 
मिी ते ककध श दििशी ॥ िोकदटया साटी मोटा ॥ ते खरी िुष्ट स्रीपुगती ॥ िोकटी कृत 
सुकृते सारीं कोरि िेता ं दिगुती ॥ पोखदत िृप बुदद्धही भलुली पोर ज्यापदर तेिें रदत ॥ 
िोखि ििफये कििदह या प्रदत ॥ िोखट ि सुिे एकदह ते गदत ॥ 

 
वचन : या सादट. 
 
(श्लोक) : मन्समथादे्रक जो िुन्समथी आग लािुििी िाद्रशी सन्समती 

लागला दिन्समय राघिा तिमयत्िें ्म् रे हृन्सकचट बोभला जन्सम त्याच्या िुरे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरींदत ्ि्थळीं संिािूि बरे मोदहिीस दिती सागंूि पाहिी म्हिूि तीजिर येता ंयेरीिेंदह 

प्रमािे पूिधक काय आ्ा म्हिूि पुसता ंसंध्यािदल साध्िीिा धमध सागंते पाहा. 
 

र्दरूऊ : आिंि भरैिी. आदि. 
 

साध्िी धमािी पधदत ऐक िो आता ॥ आधी सोडुिी िुद्धती 
सादधजे सिाथध दह साधूदि िेते सुिदत ॥ अ ॥ िारी जे केदि िादयट ॥ िा्तीियािी मुख्य 
पेंट ॥ िरकािी तो मोकळी िाट तरिी दिघोट ॥ तारक येथे अिीट धिमया शिेािीट ॥ 
िीरजादक्ष म्हिूदि प्रकट ि करीं िल्लभाशी हट ॥ दशरसा तम्िामयािी मोट बरिी िाहेि मिी 



अनुक्रमणिका 
 

िीट ॥ िायकािी तू िैखरी िाष्ठीक पिा जे जदर– िायकाशी किध दििरी िेम्तहारी—
बादयका येकारिा भीतरी बहुकाल िदर–हाय हाय पि धरी सोय दिदत्त काहंीं तर्मह होय 
चकिा िव्हे दििरी हे िािय दिजातंरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत संध्यािळीिे पदतव्रता धमध सागंता मोदहिी ते कािािदर घेइिा सादरखे रागािे 

प्रत्योत्तर िेते. 
 
वचन : मी रुममागंि रायािा व्रत भगं कराया साटीि आफये ऐसे असता ंव्रत भगं कपा िका म्हिूि 

सागंिेिी दिरथधक. ते कोण्या प्रकारे म्हिशील ते ऐक. 
 
(र्दरूऊ) : झोतशी जादरिी सत्यसार दिरोपिें–मारकाशी कृपा थोर हे सागंिे ॥ 

पंिकाशी जसें तें पंिी करिे. आत्म सदंित करिाशसंये दितरिे ॥ 
धिमेंिापाशी बोंधुिी िाजशी–मंिकिा गीदत सुंिर व्यथधशी ॥ 

 
वचन : असा रुममागंि रायािे असत्याच्ये समुदे्र बुडता ंत्याला तेथूदि काढिार मी पटका. 
 
र्दरूऊ : असािरेी. 

िािुदगतदश गमत असे तुझा िुठी हे पोठीं ॥ 
आिघादह अश्राव्य रुपािी ॥ अिगुि शादलिी अदतशय िोखटी ॥ अ ॥ जादरिी ककटीं जे 
दिसदत व्रतसार बोध करिें ॥ चक मारकाशी अदििि शास्रािी ॥ मातिीट कथिें िौयधदश ि 
करा िोदर अदश–िारुधी दशकििे ॥ ्िशरीरमीि जा भ्रम या पदर त्या रीदत ताल्त्िक ते 
अिु ॥ परंतु— 

 
(श्लोक) : असे पादतव्रत्ये तंू जििी आ्था जदर भली ॥ 

असा त्याच्ये डोहा मथुदि तादर काढी िृपभळी ॥ 
 
वचन : तू म्हिशील जे गोष्टी केफया धमध संकटापासूि मुमत होयील, तो भाि िुघधट असफयािेदह 

सागंा. मी सत्िास टलेिा सादरदख अगत्य करीि तरी ऐका. 
 
(श्लोक) : आहा माझा िेदह त तो भािही मिप ििू दजव्हा कापं्येिळ िळ ििू काय ये िििी ॥ 
 
वचन : बरे आता तीिी सागंत त्यात बोमािेल तो भतारा करी करिी. 
 
(श्लोक) : रेन्सद्र हदरिासरीं अन्नशखेीं हे होयी िातरी जा पथ सागंतेशी ॥ 

िेिो ििूज दशर कापुदिया ्ितातें ॥ िाहीं तदर गमि मी कदरतें गुहातें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत रतीिे कठोर िामय ऐकतािं रामिामोच्चारि पूिधक िेिास आठििू संध्यािदळ 

कष्टी होते पाहा. 
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र्दरूऊ : (हसािदेर) 
 

कििे ठायीं तंू आहेदश मा्या या िाये िळेे तुझा यािा कातंो दिियेशी ॥ अ ॥ बाहे िुिलुदि 
यािरी बाळका ये ये ॥ बाहंू कोिदशरी ॥ बापारे ्िये बाहुजबृंि केसरी लोभाती शय होििू 
पुटतो कैशी साहंू बाधा अंतरी ॥ १ ॥ िाजं खेठर मोदहिी खोठी िंडाळी ॥ ब घा जािग्रादहिी 
॥ कोठुिीं कीं आलीं ॥ लाज िाहीि जे मदि कोदप अगुिाळी हा जि दधक्कादरता ं हा्य 
हषमेािुदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत पुत्रास आठििू त्यािे सादहिा सादरखे. िेिापाशीं दह गाऱ्हािे िेििू शरीर भाि 

दिसपाि पुत्र ित्सफयािे अिुसपाि थोर थोर संन्सयास दिलोकूि बोलतो ॥ तुम्ही म्हिाल कीं 
त्याि राया िीदत सागंूि येकायतदर ऐक. सांगा काही न्सयाय रायाशी का ं घालूदि घोि 
कदरता ंउपेक्षा लागतसे लिलाहे पायंाशंी ॥ अ ॥ सतीच्ये सापंडला कातं ॥ ि ििि ेमा्यािे 
िीदतकी दििशी ते मोठा ्ििश िव्हेिी कििासदहतीिी अिघे ॥ ठािुक कदरदतकीं ॥ 
जीिलग बालादश िीििा अििी शाला जसीकीं िये तो की ॥ 

 
वचन : तुम्ही म्हिाला कीं रुममागंि राया तंू जे मागशील ते खेयीि मागें मंद्दर पिधती ला आता ंदतिे 

व्रत भगं कराल यािा िर मागंता भपूाळािें मागें सरफया असफयािा िागला गेला तदर ऐक. 
 
(श्लोक) : अदहतकादि ॥ 
 

र्दरूऊ : (मिि मोहरु) 
 

राबिुदिया मोदहिीिे मिम्त िल्लभे मंद्ददर िििे केला पि ििििेा तैसा ॥ ि िुसरी ते 
सादक्षि धुिीि या आर्मथकी बरी िधि मयी पि िर्मजफया साधर एि ंदिधबीपरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सन्सयास दिसदिण्या कपाि धैयध अिलंबूि ममता मोहास दिडंबूि धमांगिािी बळी 

िी परंतु रायािे सत्य प्रदत्े भगं येिुिये हे दिधादरता.ं 
 
सूत्रधार : येिेरीदत सन्सयास दििििू धीर सोडूि पुत्र ममता पाळिी बद्ध होििू िु्तर चिता समुद्री 

बुडता ंतीिे समा धमांगि सदन्नधािी येििू मािुलीिे समाधाि कदरतो. 
 
(छांर्द) : जिदि आपुफये अतंरी िृथा दशिदश कासया सागत कथा जिक पैज तेव्हा ंियाखरी ॥ तुज 

तिुदह िोदपतो साि मी बरी ॥ 
 
सूत्रधार : धमांगिािी िामयिळी ऐकूि त्याला िीट दिलोकूि पोटीं कळिळूि संध्यािळी बोलते ॥ सी 

॥ िाजं आसतें जदर िादरजाझा सुखें या जगीं िािंते आत्मधादम राजसा तुज कडये 
रोखिेता ंखेि माजे ॥ तो मािस मादज ्िादम काजें जालें  दिकें  काय बोलू िृथा मादझया 
जीिलगा मात हे मी भाजूिी ति तिुभक्षिाथधदि िृपा भाज गा भेट ली हे हरादमा ॥ भोज कीं 
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ि िुरलें  पूिध ित्राबंोज दिरखंू तुझे भोसु पुत्र तूज हे दगदलल जदर िुिदरत्रािोज ितूदर कोठ 
िापा गात्रा. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मािुलीिे िामय ऐकूि धमध अघदटत गोदष्ट घडली म्हिूि धमांगि बोलतो 
 
श्लोक : घिाधंकारी रिी तो बुडाला ॥ दििकेेशी मोह ग्रहीि डालाकी तप्तता गागं जलें  िुिेली माते 

तशीं ता ंअदज गोष्टे केली ॥ बापािी प्रदत्ा राखािया कारिे म्या माघार घेतला तर्मह त्िा ं
बुदद्ध दशकिुि कायधदसदद्ध करादि ॥ ते जाि ूिुपराहीं तूि कदष्ठ होतसे इतकी पर िुभयता ही 
दमळूि राजास सत्य प्रदत् करािें ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे दिधारुि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत धमागिािे िामय ऐकूि पाममागंिास दिलोकूि मोदहिीिे हाती धमांगिास समपूधि 

प्रदत्ाताथध यथाथध करािा म्हिूि संध्यािळींिे प्रार्मथता रुममागंि बोलतो पाहा ॥ 
 

र्दरूऊ : (दबलहरी) 
 

रमिी कैसा दििटंू सागं रमिात्मजा ्िमरि याहूि शत गुिी उत्तम समजििधी पदरदश 
शुहाझा दद्वप येकिी पादळत होता ंकीं सुपादिर गुििती मी भपूमंडि केिळ म्हििीत कीं 
मजहुदि या आदधकदि हा दप्रये ति िंिि जो सखी ॥ िीप भािु कुलाशी हे सन्समुख तो पाहा 
दद्वपसा तही संगोदप तो ि िीर िायकी ॥ 

 
सूत्रधार : संध्यािलीशी बोलूि पुत्रास दिलोकूि कष्ठी होतो पहा. 
 
(श्लोक) : ज्याकरे ति मुखा कुरिाळी तोदि योजुदि कसा करिाळीं ॥ संहपंा तुजदि हे कििाळी ॥ 

भाज की दशिललें  कुरुिाळीं ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत रुममागंि राजा कदिष्ठ होता ंधमांगि बोलतो ॥ 

राया सत्याशी ि साढंीं ॥ धैया ते करुदि ॥ हेय–अिघ्या कलुष समदूह हे अन्सय तिििे 
समजे मिीं ॥ माया त्यजुिी या ंिधाया ॥ माते सज्जगुि दिलया ॥ अ ॥ भीम तिय ्िकीये्य 
भीम दिक्रमालय िाम भभ ूधिकायि िदघला काय ॥ भदूमपाल प्रिमीतसें तुज मी पहतदर तंू 
सत्य काम करुचिया मला दिजधामा ंपाििीं िाखिी सोय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत धमांगिािे िामय ऐकूि रुममागंि प्रत्योत्तर िेतो. 
 
वचन : पुत्रा त्िा दिफहा तो दृष्टातं युमत िव्हे भीमसेिािे बभ ू आपलुालें  की हे ि जाििू 

कृष्ट्िोपिेशािे त्यािा प्राि घेतला मी कळूि कैसे तुझी अदिष्ट करंु कष्टे ते धन्सयाशी ॥ 
सािरेी ॥ जंपे ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

हदर हदर केिढे हे िुभे ठाकले िुदरत माझे पुढती तिया ंजे ्मरतािंी काज मि हुरिहुदि 
सद्याकरिुदि जातसे सिया ॥ दिव्यिर रुप जो पुरलष धारेये त्या तुझी दशरसे कादपजे 
सखया ॥ आिी करही हा उिलूदि तरिार िध तुझा ि तर्मह करील कैसा सौख्य दिलया ॥ 
१ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत रुममागंि राजा खेि पािता ंधमांगि दििकेोपिेश पूिधक त्यािें समाधाि कदरतो ॥ 
 
(श्लोक) : श्रीयालें  दश्रयालंकृता शकंराशी ॥ दिफहे कापुदि आपुफयालें  कराशी ॥ अमी मासं तन्समासं दह 

शीघ्र खाया ॥ पुन्सहा सज्जलास सज्जिा मान्सय राया ॥ परंतु त्यािे अदतदथ साठी करुि पुत्र 
संहार केला तुिा ंएकािदश दतथी साठी माझे िायीट करिे मासंखायािािा िुपद्रि एक हे 
तोि थोर लाभ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसा िुपिेश कदरता ं ही रुममागंिािें दित्त ममता ं भ्रमा िती–मयवि िेखूि पनु्सहा धमागि 

बोलतो ॥ 
का ंमोह धदरता ंकळूदिदह सिध काही ताता ॥ जायंीं जिी हे तिू जायील कदधतर्मह बरिा 
िुपयोग आता का ं॥ १ ॥ एकािशी व्रत दसदद्धसा करता हदरिी पंथे एका िोिी काये येिें 
होता ं॥ आिंदियासिें सारी ॥ अिेक िंिि केफये मादिता ंका ंलेश हे तिुजा ता ं॥ अिाशी तो 
आत्मा एक ॥ अखंड सिधत्र आहे धिािंि दशद्ध पूिध िाथा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरदत धमागिािे धमोपिेश करुि आत्म प्र्तुत कायाथ् जिाकािे पायी दकदठ घादलता ं

संध्यािळीिेही सय्यासठळू िये ॥ आत्मािं सततं रके्षद्धोरैरदप धिैरदप ऐसे शास्र आहे 
या्ति कुमारास तर्मह मोदहिीच्ये हातीं िोपूि ्िप्रदत्ा भंगरुप िोषा पासाि आत्मसरंक्षि 
करिे युमत ऐसे म्हिूि िल्लभािे िरिारचिि सधृढ धदरता ं राजा ्तंब्ि राहता ं धमागि 
बोलतो ॥ 

 
(छांर्द) : प्रशमसागरा सद्गुिाकरा ॥ दिषम भाि हा टाकुदि खरा ॥ िुदशर तो ि लािुदि ये क्षिी ॥ 

्िदशर कादपजे प्रार्मथतो झिी ॥ 
 
(श्लोक) : िेहतो सदृश्य बन्सिुिा िेिका ंघडदश सिध दिब्िुधा ॥ शीघ्र हे खििीं स िािडी ॥ 

िुसदर मज िसेदि आिडी ॥ 
येिेदरदत धमागिािे प्रार्मथता मोदहिी रुममागंि रायािे गहीिर येििू आंशी गाळीत हळूिे ि 
बरे म्हिता मोदहिी बोलते. पहा ॥ 

 
(श्लोक) : येि ूिये िेत्र युयवमाशी पािी घेऊदिया ंशीघ्र करें कृपािी ॥ धमागिाच्या दशरी शीघ्र हािी ॥ 

धमादश तेिें ि घडेल हािी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मोदहिीिे िामय ऐकूि पाममागंि रायािे खड ग. उिलता तों. 
 
(श्लोक) : लखलखत जशी कािंि साखळी ॥ दिज जिू अथिा घिी िाकंली ॥ 
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तशी अदसदु्यत िाकंली ॥ सकल लोक दिढीतई ्ाकली ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती तरिार लखलखाय माि िुिलूि गीतंपुरा िदसष्ठेि पलु्यक महात्मिा महत्या 

पदि संप्ताप्ते ्मिधव्यो भगिान्सहरीः ॥ म्हिुि रुममागंि बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : ये्कुल काबंोदि ॥ 
 

्िामी श्रीमािस हंसासुख चसधू श्री प्रतापराम हा मी तू्या पायीं आलों शरि आता ंिीिजि 
बंधू सरदसजिळ दिभ सरस ियि युग मुरहर सुरिर िरि ल्व्िरि सुखकर धृतशर उिारा ॥ 
१ ॥ पािि सुकृपा िि दिधी पाििी पारा लिकरी या पदर प्रिदमिे तािक हें पिाब्ज ॥ २ ॥ 
दिखत शोक भरीं अदत सापंडिीं ॥ सतत तूजे दििे गदत िादह सापं्रत मज हे दत्रलोक ॥ ३ ॥ 
तंू गििातही ॥ तू घि भायवय ही सागें यथाथध हे गुि धामा ॥ भदूम िंदििीश ॥ ४ ॥ 
याससुयास येशी ि प्रयास दिरास पैं कपंा ॥ उिास होििूी िासािरी जदि सरले िाहीि ते 
सकळदह ॥ िुदरत बासते जी ध्यास तुझा जीिास ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भगितंािे ्मरि कपाि माथालिििू पुढे िुभा ठाकला जो धमागि त्याच्या 

म्तकीं धाि घालाया कारिे िुदु्यमत होता िोघेहीदि पाममागंि रायास दिलोकूि बदहरंग 
धमागिािदरमाया िाखििू बोलते पहा. 

 
(श्लोक) : जीििाि िृपा िेई शीघ्र धमागिास या ॥ शिेी एकािशी माजी अन्न प्रािादधक दप्रया ॥ 

पाममागंिािंा व्रत भगं करािा म्हििु मोदहिीिें ििंिा आरंदभता ं िल्लभास दिलोकूि 
संध्यािली बोलते पाहा. 

 
(छांर्द) : सकळ जािकी भपूकेसरी ि करी भोजिा दिष्ट्िुिासरीं अकपाि ित्ये अंगी कापािी्िकरें 

ठादकजेपुत्र मापािी ॥ 
 
सूत्रधार : संध्यािदलिे संिािता ं ॥ िूर्मिका ॥ तििंतरे दिजिधोदु्यमत होता भपूाळािे प्रसन्नांतरें 

धमागिे जि दि जिकाच्ये िरिारचिद्द ििूंि अरचिि िाभा ते ्कपाि पाममागंिा िुडती 
आपली िृत्त मागं लिििू संतुष्ट दतष्ठता त्िरें हदरिरि पदरिरि हदरिासर व्रतािरि जन्सय 
अिन्सय साधारि सुकृतादतशयें दिघूताहंंत्ताममता पंक परमािंि संिोह भदरत कुशाग्र कुमरें 
॥ तदटत्कोदट प्रदत भट लखलखाय माि करोपाहे तरिार िुिलूि धमागिाम्तकीं मघाि 
घालू ज जाता ंभगिव्िमतागे्रसरें सिध लोकािंी या हा हा कर ्िरें ििकुदि प्रिुर भये ॥ 
अदिरकाले सहस्र मंडळ झझंदडता ं भजुगेश्वरे ॥ सकल जल दिधीच्ये िुल्लोल कल्लोल 
िुिळता ं िुलंडफयादग दगरी दशखरीं मंदडत धरा मंडल िलता ं खेिरा बरी खिूदि िसुंधरे 
पदर पडता–ंप्रिंड प्रभजं िोत्पाता समिते िदरच्या िरी दिजािा िषाि घडतां–िाभी िाभी 
याशजािा गंभीर घोष कदरत गपाढापाढ पद्मिाथ प्रकि जाला पाहा. घडता ंिाभी िाभी 
या शब्िािंा गंभीर घोष कदरत गपाढापाढ पद्मिाथ प्रकटता जाला पाहा. 
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(श्लोक) : ह्तीं शखं गिारथागं दमरिें क्तूरी बाळी बरी ॥ िल््त ध्याि रमदश सुंिर महािी्तीि 
िक्ष्थळी ॥ अल््तमयाल्न्सित भल्मत शास्र िर जे आल््त ्िये जो तया ॥ ह्तींद्रा भयि प्रभ ू
प्रकटला ्ि्त्य धतो राजाया जेिे मंगळसूत्र सुंिर गळा लक्ष्मीदिया बादंधले जेिे 
घेिुििाि िीर बळीिे तै्रलोमयही सादधले–जेिे िेिुदिया ंसिैि अभया भमतादश संकादलले 
॥ त्या सिोत्तम श्रीकरें िृपतीिा ह्तादश तैं िादललें  ॥ 
तेव्हा पाममागंि रायािे पुत्र शीरच््ेिाया िुदु्यमत आपला हात सदृढ धपाि कोिे परता ं
केला बहुतेक भमत ित्सल कपािा दिधाि श्रीमन्नारायिेि होयील. हे दिधादरता प्रत्यक्षपाप 
भगितं येतो ॥ 

 
र्दरू : िेिगाधंारी ॥ 

 
िुिार पि दितरिीिे पिाबजु व्ियतो ॥ धरािमदतजेधसतंदह गिाग्रज तो येतो ॥ अ ॥ अमर 
समुहाग्र गण्य अंतदतदमराशी दिद भिुसदरसा ॥ दकमदप दिव्य मपहमलेश िेिे आयदह सहसा 
ज्यािा दिमल बोधसुख दिग्रह केिळ कमलिाथ पदरसा ॥ सिी समरस जो पदरपूिधदह 
भरला शमक भमत शोका ऐसा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िु प्रत्यक्ष होता ंत्यास दिलोकि पाममागंि बोलतो. 
 
(श्लोक) : मी िेिािये दिय्यिाि अपला तू गाियेिा ं दिधी मी मोठा पदतताधम प्रकट की तंू पािि 

श्रीदिधी ॥ मी दििाथ अिाथ िाथ अदज तंू मी दशष्ट्य तू सद्गुरु–मी तान्सहे दशशु माय तंू 
मुरहरा िातीं अशी आिपा ॥ 

 
सूत्रधार : पाममागंिािे भाि पूिधक ्तिि कदरता ंसंतोषािे रमाकातं बोलतो. 
 
(श्लोक) : पाममागंिा तुज समाि ि भमत कोल्व्ह कीं रादहशी दृढ भल्मत पदथिधी दटकोिी ॥ केला ्ि 

भतृ्यजय भतृ्यही िंडपािी मी पािलों म्हिदुि संकटी िक्रपािी ॥ एकािशी व्रतपरें जड 
जीि कैश ेकेफये तुिा दिहग िाहि मीि अइश्ये आिदं्र तारक असतेि गंगा–िाहेलगा दत्त 
भिुिी अधता प भगंा ॥ 

 
(श्लोक) : संध्यािळी आिी िृषागं धमधराशी राजोत्तमा दमळूचि संतत तुष्ट्ठ्याशी सायुज्य सौख्य दह 

तेजाि अशषे भोगी–पाळी घडुदिया ंअदज राजयोगी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती पाममागंिास िर समर्मपता हदरिासर व्रत भगंाथध आपि यत्ि केला त्या िोषा्ति 

काय िुगधती होयील कीं म्हििु मोदहिीिे दिष्ट्िसू प्रार्मथता ंभगितंिर प्रिाि कदरतो 
 
(श्लोक) : येकािशी व्रत पारायि भदूम भागी जे व्िािशी दिजती दििसा शुभागंी तत्पुण्य घोड शकला 

तुज लम्य पाही होयील आिी अघही ि लगेल काहीं । कपाि पाममागंिास दिलोकि तुला 
अभीष्ट िर काय पादहजे. तो माग म्हिता ंपाममागंि बोलतो ॥ धर्ममष्ठास किा ॥ 
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(श्लोक) : धर्ममष्ठास किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही येकिा लाभोदित्य सिादशि प्रभिुये सद बोध 
लोकािंरा ॥ श्रीभद्रामपि पिारचिि युगळीं कफयाि भायवय प्रिा ॥ जो ही भमती उिाररें 
अिुदििी ्िािंि राज्या्पिा ॥ 
येिेरीदत अदभष्ट िर प्रिाि कपाि मागता ं त्या मिोरथा ते पुरििू श्रीप्रतापराम्िामीि 
दित्यािंि मंदिरास िादलला पहा. 

 
(श्लोक) : श्रमला जो िरेन्सद्रिंिि भला शाहेन्सद्र िामादधरा पुण्यश्लोक म्हिदूि लोकदिगिी ज्याला 

प्रपंिा दतला ॥ ज्यािा पुत्रकसच्चदरत्र जगती येकेन्सद्र भायवयागला–तया पासूदि दशि ्िपाप 
तुळजा रोजन्सद्र जो जन्समला ॥ १ ॥ प्रतापचसहेन्सद्र कुमार त्यािा जो अंद्राशु श्री दिष्ट्िु 
जगत्पतीिा ॥ उमाकृपेिी सुकृतैक राशी कफपिुजाििितुलेक राशी ॥ २ ॥ जो कादत्रििध 
गुपािीअपपुापराशीं आधार थोर अज आत्म दिपापिेकाशी ॥ तेिेिी पाममागंि पापराशी 
केले पहा दिपापमाद भि पापराशी (दिव्य सिकादि गि) दिपदत िलगो ्िप्िातंही एकिा 
लाभोदित्य सिादशि प्रभिुये सद्योपलोकासंिा ॥ श्रीमद्राम पिारचिि युगळीं कफयाि 
भायवयप्रिा जोडो भल्मत दििी ्िािंि राजया ्पिा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : श्रमालोजी िरेन्सद्रिंिि भला शाहेन्सद्र िामादधला पुण्य श्लोक म्हिूदि लोक दिगिी ज्याला 

प्रपंिादतला ॥ त्यािा पुत्रक िदरत्र जगती येकेन्सद्र भायवयादधपा त्यापासुदि दशि्िपाप 
तुळजाराजेन्सद्र जो जो जन्समला ॥ १ ॥ प्रतापचसहेन्सद्र कुमार त्यािा जो अंशी त्यािा ॥ 
िुमासतीिी सुकृतराशी जो कादत्रििध गुपािी आपुपोप काशी ॥ आधार थोर अदज आत्म 
दिपापकाशी ॥ तेिेिी पाममागंि पाप प्रकाशी केले पहा दिपापमाद भत पापकाशी ॥ काय हे 
कदरशी अिुदित ॥ माय मोदहकीं तुझा साि पैं कें सरि यागेि कपादि गा ॥ ििि रम्य हे 
दिकि िादरभि सद्यरा सिध सुख धामगा ॥ जे सुितीदश बहुतर प्रीदत दिदप्रयकीं ॥ हृिय 
जिीपि हे तुगा ॥ तें िुदित ज्यािया जाहलाशी ॥ ि धपादि तिू आसगा ॥ पिर पसदरत्यें 
पघपादि अंत्तरी ॥ सिय घडुदि याति दिषयेपदर पि िृपतीच्ये िमुदि कश े तर्मह ॥ अिि 
करिीं अज मधुहर िासरी ॥ प्रतापशादल अदज का ंदिव्हंर ॥ पि दिशषे दिसत तुज अहा ॥ 

 
वचन : ितापहे्िुरतु हृियी अिु ॥ शतापराधदह क्षदमजे जी महा ॥ अंगजात ताप सिध मी हपा 

अंबुजायततक्षतािकीि अगं संग उच्कंठ िाित अथपार जुिा–रंग भगं तो किादप ि करी 
॥ रादशक लोकदह रदित रंजका ॥ मंगळाकृदत आचलगि िे म्तमाजिी रदत सुख आपिा ॥ 
१ ॥ 
कन्नड धन्सयगा दत्रभिुि मंडि हीर ॥ अन्सय तुज समभमत तो राजन्सय कुलमिी िा गंभीरा ॥ अ 
॥ अिुदि जगदत माजी प्रकटाशी आदि अिुक आच्चपादि हे सकळ कुिही करिुदि त्िा 
त्याशी ॥ जिि मरि जेथे िादह त्या धि सुखाढ्य मम धािाशी गुिलिदह िदह पािदिले जि 
॥ भािुिशंज शोभि राशी ॥ २ ॥ ि ॥ 
धन्सयगा दत्रभिुि मंडदल तंु पणु्य परजि मंडिहीर ॥ ि ॥ दपठेल तिू पागं हा मिी िदर गिी 
सुटेल िुरंहकृदत क्षि तुटेल आ्ताधिी तलेल हदर अंतरी सुटेल दिज सौख्य तैजग 
िटेलदह दिद्रसे ॥ ि ॥ 
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वचन : जर्मह िोघा ंमहािुभाि अव्िैत सुखे म्त झुलता ं हे तीते रीदत मोदििुलधभ खेळ अठे मी तंू 
असे ॥ 
्िापाक असंशयं अदतशय सोडुदि हा सुतिुिुदगिर : हा व्रतकदर मधुहा—दितदरले 
सुमहािरि पिादश पहा–िततोषकर हा ॥ १ ॥ 
(कफयादि. आदि) 
चसधुर गमा रमदि मंडि ॥ संध्यािदळ येते ॥ सुिराि दृक्षायतिेत्री ॥ यीिराि काये चयिु 
मुखी जे—अिुिीरििील कैसा किाभार मधुपसदरस अदतिापा तपि शतसो—पदरधार 
दििगहुिे हरीहार बृंि दिव्य कुि युगी हे दत दिरह ती दिहरी ॥ 
(तोदड) 
येतेसे जी धमांगि तो प्रीदत हृिय की जिे ॥ 

 
वचन : तात दिकटी तातंडी गुि सीमा दहतकारी प्रजास पूिध ॥ अ ॥ मंदिल भरजीर म्तकी 

लखलख आिी श्रृदत युगीं सुिंर कंुडल गिे झळके दु्यती बृंद्द भला कदरतोदि मिी दद्वमिी 
प्रभा बहु शाजिी इंिुिदूि दिलसे िििी की शोभा–सुखकादरिी िेत्री िहता–दसद्द िमकुट 
िर िुिार ॥ ताद्दश गदत गंभीर हृिय धीर दगरी समाि जो कीं िुद्याम यीदिरेश भमते शतगुिी 
॥ 
व्येगड ॥ ऐके राया िृत्त मा्ये आता एिेपरी ॥ एक राया ॥ 

 
वचन : ऐकगा पिव्य मरू्मत अदखल भपू केसरी–अकळंका हो आपुफये लौकरी ॥ अ ॥ तातया 

तिूच्या दिधारी भदूमिाथ जी ितुमुख धारी ॥ 
मी ति त्यािी कुमारी जािे भीतमािु मुखा अंतरी मापाहरी ॥ १ ॥ मोहक तीदह 
लोकीलाहा–िषेे माझे िे िेखुदि या पाहा ॥ मोदहिी िाम या िेहा ॥ तेिे मोिे रदिलें  पुण्य 
मेहा । िीत मोहा ॥ 

 
र्दरूऊ : (सािदर) 

 
िािुगी तशी गमत असे तुझीच्या िुठी हे पोठी ॥ ि ॥ 
अिधीदह अष्ठाक्ष्य पापिी अिगुि शादलिी अदतशये िोखठी ॥ अ ॥ 
जादंरिी मोदहिी दिकटी ॥ जे दिसत व्रत सारबोध करिें की मारकाशी अदिधिे शास्रािी ॥ 
मातिी ॥ पोलतुला रमा दिपोिड डंगायुिें ने्नल िेप्श्रुडु दिध दबपािु मादठिी भीरंबु मुदष्ठ 
पंढिंबुपलिा ढी गोल्लाल पाट जादत पद्द िोम्मदर िदे्दतिं बुरा बोम्माळा ं गारं बुबक्कय 
गादरबदल दभिले मते मािंबुिरे्मर जाि तिं बुराजक दबत बिुािटुो तिुलोतुल दशि ंबिुालि 
जादत तपमो श्रीदत्रयिुतेलुग कदि तचक शुकमुतादिजडुदि ििुिुिु जे्तिे ्तंबु िलिे 
जेदसदत जाडिीक िेदम शयुेिािाडं रादत पिुुिुबेण्डुलोिोि दिचु्च गंुदढपपा गुरधपुकोम्मुकादक 
तेलुरायेच्येिलु िुचमचु्चल दिलकड िले यालिदंढल गल िेयिुिु ॥ 
िेिुडे जीिुडदि येदडते दलदिदितेलुसुकोिो मिसा ॥ 
येिळे श्रीिेंकटेंश्वपा पािमुल शिेेंदि समबदुद्द जेंदिि युंिुकु ॥ अ ॥ 
सदलल मुपालुिसयंोग मेकादिपलुमापा अन्सयथा भािमु गलिा ॥ अलक पुरमु िल्न्सहिाश्र 
चयिुगािुकल यक येिादर कलुगु िोयािारी ॥ १ ॥ 
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किक मुिातिेक दलदगि सोंमुलु ििेकिोर यिने्नि े रेदम गलिा ॥ ििि धार िेंढ िदच्चि 
िडिडंुिि मुि येिारी येिुििो आिारी ॥ २ ॥ जलदिदध लोपल सिंदरचु्च िढ ढी अललेिै 
िािरेथयेदि गििा ॥ तळुकुद्दमु िंिुििपाचबभमु प्रदत िदलत मे िायेिादर भाचििु आिादर 

 
(श्लोक) : तराल िुदरता ं बु दितराल अन्सयासदह सुराल लसमें पिे मदि धराल कीं दिियीं दिराल 

कदळशीं उभे आदंतकराळ जो तामिीदशराल हदर मंदिरी जदर कराल एकािशी ॥ 
 
(र्दरूऊ) : हे िुकफयािे सुखाय घडेल जी आिी सुकाळ िुःखासदह सुकाल िििी तयीं बहुकरा 

तेलतजे िकाल गदत लािुिी कुदटलकात दहतामशी ठराल सकळागुिे जे दरतुकाल 
एकािशी ॥ 

 
(श्लोक) : पडोतदिगमािली अिीि डोतयोगािलीं ॥ मतातयजिी भळी गढगळोत शासे्र भली बडुोत 

दिरजाजळी जग घडोत िािाजुधिे धृडोत्तम गती ि त्या ंरदधढौज िामें दििें ॥ 
 
वचन : जर्मह थोर थोर महािुभाि अव्िैत सुखे झुलता ं हेत तर्मह ते रीदत मोठी िुलधभ सागतों 

िडकतुको िोरट्यासिकरीच्योरी अशी िापाघी दशकििे श्वशरीर मीि जा भ्रमरा पदर त्या 
रीदत ताल्त्िक ते अिुिििे ॥ १ ॥ 

(हसािरेी) 
कििेफयातं ययींल हेदश कमलासि जिका ॥ प ॥ 
अिसराते अदज अशातदह दििसशी सकळ त्यासे द्दश दिर्त भितम ॥ अ ॥ 
दिततया भिुित शाि िादहिे कोण्हा–मा पुसते गदत िुदज जस सद्गुि खािी–दकदत तर्मह 
तू कपंा धािा धृत िग पािी या िरी–ितकािा प्रगत जिार्मतह तकरीं ॥ पतगराज कृत 
ध्यात तुरंग अदज ये ॥ 

 
र्दरु : (दबलहदर) 

 
रमिी कैसा दििठंु सागं ॥ रमदिय्यात्मजा ॥ ्िमरि याऊि शतगुिी उत्तम ॥ स ॥ 
पाममागंि जििदध पदर शशुे हा माझा ॥ अ ॥ ल्व्िप एकिी पादळत होतो कीं ॥ सुपादिर 
गुििदत मी ॥ भपू िढि केिळ दहिदित कीं ॥ मजहुदिया अद्कदि हा दप्रय तििंिि ज्या ं
सखी ॥ िीप भािु कुळाशी िासि सुखी ॥ तू पहा ल्व्िपेसातदह संगोदपतो िर िीर िायकी ॥ 
१ ॥ 

(शकंराभरिं) 
संध्यािळी ॥ ि॰ ॥ िाथा जी पदरसे िुिारा िदरत तूस सकळ माझे ॥ ि ॥ दतघरी ि अिंत मी 
ििंाबुजी ॥ हात जोडुदि आहे अदज ॥ अ ॥ पातकजि (केिारगौंळ) ॥ अ ॥ भपूदत श्रीपदत 
केिळ भमत एतसे महामती पापलक्षिीं मिोज समजसी पाप भीपा संध्यािदल पदत ॥ हा 
शातं घटमय जो धदरल दिशाल मदत मकुट दशरािरी–िीदत सागर पार गादमिी 
त्यशोभतारा िातळेिी परिारा ्िप्िातंदह दतलकिु ॥ अ ॥ शात गदहरा गुपा िाथ अंदघ्र 
पद्मयुयवम अंतरी ॥ ध्यात सिध भिुिी ्ियसे ॥ प्रख्यात दिव्य िाप बािधर अदतत 
दिक्रमेदजतपर िीर ॥ १ ॥ मोहिं ॥ अ ॥ िेिातुज दिरखुदि अदजदिझ मि केिळ हें घालें  
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जिका– हे िादरज भहूदर महेशिुता पि सरदशज कैिफय प्रिायका ॥ अ ॥ अगिीत पिुश्वर 
अपरात्पर प्रकट पूिधकृत पळदळतादि घडलें  अधि भरत िळ अगदित अलं अिघेदह मडलं 
ि कधी सुखं भरलें  िुघट पुन्सहा िुरलें  जगिीश्वर जी िगिे दिधीसदह सगट सुखाव्िें दिगम 
अगोिर दिपाप िदरता ॥ 
काबंिेदि ॥ अ ॥ 
काय गाहे कदरदि असदंित काय गाहे अिुदित ॥ प ॥ माये मी दह कीं तूदर । साच्चप एसे 
सखया ॥ िैि कपादिगा मोदहिी ॥ अ ॥ ििि रम्य हे दिकि िादर भिा ॥ सदृश सिध 
सुखधामा गाजे अपराकृत्या मोहिं–त्यजीि िा दियम आपला हजार ते दिपिा मज हो ॥ हे 
दिजल््थती अशी तुज ्ियेकचध ्िजीि गेफया अजीि त्या सम्तकीं समर्मयतः यश या िरी 
िास घडो गुिमंदिरा व्यत्यास पडो सुखपाप आता ंसत्यास िभीं पदर सुंिरा िासिादि सुर 
अिघे दह दिराश करोतदह दिजधरा अधीशमुर मधु दिशासि श्रीहदरिासरी मी िुिकासदह ि 
दशिें ॥ व्यास पराशर श्रीशुक या धमास िसे समसदंशदत ्िदग रा ॥ १ ॥ मिो योििा हे पुरे ॥ 
२ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अन्सयोन्सय बोलूि मोदहिी पाममागंि िोघे जिदह संध्यािदळस हे संमत असेल की 

िसेल म्हिूि आलोिि कदरता ंिैदिश पुरास येतात पहा. 
 

र्दरूऊ : (घंटा) 
 

बढउसि भली जे पाममगभध िुदहता ॥ तीदक पाममागंि पाममागंि त्िदरता ॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मोदहिीशीं राजा िैदिश पुरादिज मदंिरी प्रिशेफया िंतर प्र्ािती सखीशीं 

दखन्नमुख संध्यािळी येते. 
 
र्दरूऊ : संध्यािळी येते संभमू महा ॥ 
 
सूत्रधार : प्र्ाि ॥ 
 
(छांर्द) : ििि का तुझेंश्रादंत पािले ॥ सिि जे सुखालादग भािले ॥ हृिया त्यासदट दखन्न तू असे ॥ 

िि मिादंतल गोप्य जे िसे ॥ 
 
सूत्रधार : संध्यािदळ ॥ ि ॥ बाई ते काय अंतिुधि सागंािें पाममागंि रायािे मजसदहत सपन्सती 

समुिायास मोदहिीिे हातौ िोपूि मला पाहूि बोदलजेला तो प्रकार ऐक ॥ 
 
(छांर्द) : अिुसरुदिया ंमोदहिीस ता ंअिुदिदि असाि ेसती ्िता ॥ अिुदह िुकफया येथ की दप्रये ॥ 

गदिि िुःख मी िार दििये ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत चितेमूळ सागंूि संध्यािळी सखीस दिलोकि कदष्ठ होते. 
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(र्दरूऊ) : िोढिले कैसे िोखढे कमध हे पौढिश्ये माजे ॥ घोड मोदहिीिें रुढलें  दिदित ॥ िडे लागुदि 
तीिे िल्लभा िेिा जी ॥ अ ॥ रमि िैष म्या तें दित्त तुझे ि भािू ं ॥ ि ॥ गमे रामाकारें 
सृदष्ठसारी ॥ रमे िृदत्तिे अदिका प्रकारीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दििूषकािे िामय ऐकूि बोलतो. 
 
(छांर्द) : िृपदत मंडिा हे यशोगृहा । दिपुल हे यशी प्रतिू पहा ॥ अपि जाि तंू हेिुदि अदत । कृपि 

सािमोहाहें महामदत ॥ 
 
सूत्रधार : िादहगा मळ मूत्र पूय अिघे काहीि हेय ्ियी । पादह िीट दििापादि भ्रम तुझा जायील गा 

दिियें ॥ सादहत्य ्िुट जेथ सद्गुि गिा रादहत्य िोषासंदह । िेचह त्या पडतां दिठी किि 
तो िेही िमो हे मही ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत पाममागिािें इतर भलूोकीच्या िेहासादरखे मोदहिीिे शरीर अमंगल िव्हे म्हिूि 

पामभागंि रायािे प्रशसंा कदरतादंि तलेिोि सिधकला अिकळाि म्हििू दििूषक बोलतो. 
 
र्दरूऊ : ििरोजु ॥ ्पृहदिय या्ति महादियकीर्मत दियत्यलाहे ॥ िीट पादहले पादहज्येता ं हे 

त्हिंबुजी लिलाहे ॥ १ ॥ रदित जाबंिूिे रमिी रत्ि गिा खदित हे का ंपदरपादि तेथिुपजे 
रदतसादह ते ते प्रिुर लोका ं॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दििूषकािे िामय ऐकूि समपधक उत्तर िेतो. 
 

र्दरूऊ : (काबंो) 
 

िेहािीि िहा केिळ आत्मा भोयवय पहा ॥ भरला जगीं दिश्वंभर िसता ं॥ िरमदत तेथे िर 
दिषयीं ्िता ॥ १ ॥ दशरता ंतो तिुदि सिधदह पुरुष िधू भलुती अन्सयोन्सयदह ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक) : िमरस असतादंह ब्रम्ह सिधत्र ठायीं दितुळ तिूि साठी िेह शक्रादि पादह समज अदधक 

जाफये येक येकाहुदिया गमत म्हिदतमातें थोर अत्यंत काया । 
 
सूत्रधार : येिेरीदत रुममागंि राजा बोलता ंहा केिळ मोदहिी मोहा पाशी बद्ध जाला इतःपर याच्या 

मिोगतािुरुप जाि ेहा दििय कपाि दििूषकािे अंतदर ्सदंिधा िता ंमोदहिी येते ॥ 
 
(र्दरूऊ) : (येते मोदहिी) 

येिेरीदत मोदहिी येता ंदतला दिलोकि पाममागंि बोलतो. 
 
(छांर्द) : िुपिर दप्रये तू आहेस कीं िृपदह मी तूतें प्रार्मथता सखी ि पदरहार तो सिधिा कीज्ये अपदुलया ं

मुखेभरिसा दिजे ॥ 
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सूत्रधार : पाममागंिािे िामय ऐकूि मोदहिी बोलते. 
 
वचन : िरादधपा मी िरार्मथिी ििरी खरीि परंतु माझा अभीष्ट दसद्धी जाफया िािंूि तुझा ि िरी 

हेत िाही. 
 

र्दरूऊ : (व्यागडा) 
 

ललिा मी होयीिा तुझा ॥ सदलल संभिा समलदतत दिलोििे िलदित्त पुरुषािे कळुदिया ं
मिोधामी ॥ अ ॥ गरजेशीं पिंागं सागंती ॥ कामातुर जि मागदत मागदत ॥ दिरत जादलया ं
पादठलागती ॥ पुरें हर हर या्ति घोतत्संगती ॥ १ ॥ ििदळदह कापदत शठ अदत ॥ ििदत 
अिदध दह तुझाि संपदत्त ॥ यौिि ििेता ंभपूती ॥ तीदश शिेटी दिश्शकं ििदडदत िुमधदत ॥ 
िोदपदत सितीच्येहीं करीं दशरीं मही समुद्री बुडोदि जाप्त गिदह िुडोत्यजुदि रोग आंगी 
जडो ॥ दिषेध िििे पडोदिदध दह भलु्मत ते िािडो पदरहदर दििी धृडोल्मत िसफया ्ि जे 
पिध जडो ॥ ठेिुदि िागािदर तो िगारा जेििूका या पदर प्रत्यगा राथोंकूदि मादह जदर अन्न 
भक्ष्य लोकेस मातें तदर केचि रदक्ष ॥ २ ॥ त्रादभषेक िदरले पदह तो मला िामुदे्रदश मी ि करी 
आपदुलया दत्रिािा ॥ आफया हदरदहहदरिे व्रत हे ि सोडी ॥ ता ंबोदधफया दह बहुसाल मलादि 
सोदड । 

 
सूत्रधार : येिेरीदत पाममागंिािे आपुफया मिािी करारी सागंतािं मोदहिी कोपािे तप्त पाििू डोफये 

ताििू भतारा प्रदत बोलते. 
 

र्दरूऊ : अडािा ॥ 
 

संगदत तु्या हे पुरे ॥ सागंत्यें अरे ॥ लंगर सत्यािी ता ंभादंगली हरे हरे ॥ अ ॥ भाक िेिुदि 
आदध दटक मंदिरी सुधी ॥ ता ंकादंडफयािे मागेदह केदि धमध दजये येकािशीिा ॥ १ ॥ पंल्मत 
रथे आरामा पाहे धादडलें  रामा सत्या साटीि अम्हा व्यमत हे सिधत्रारे ॥ २ ॥ यिि हुिान्सये 
ठायी लिलेश सत्ििादह अििी शातेसातूदह हदरशी सत्याच्ये धाये ॥ ३ ॥ लक्षाश्वमेघा पदरस 
लक्षी अदधक सरस िात्र बधंो सत्य पक्ष हा थोराचं्यारे ॥ पक्का िोखंिकदधक्काराहत िेख 
डक्का डोदकत दिसामी कातंा जात्यें त्िये ॥ धमागि जो धमधपरायि तुझा पुत्र त्यािी तदर 
लाज धपाि आपली पैज सत्य करी. 

 
सूत्रधार : या प्रकारे मोदहिीिे दहिादितादंह राजािे डोळ ि िेता ंआपफया दठकािास जात्ये म्हिुि 

मोदहिी सिादर पािले पढुें टादकता ंतो अंतःपुरी गलबला ऐकूि धमागि बोलतो. 
 
(र्दरू) : धार्ममक िडामदि येतो. 
 
सूत्रधार : धमागिािे येििू प्रिमुदि िितो हा मोदहिीच्ये ्िभािें दििििू योल्मत कौशफयाच्या प्रभाि े॥ 

धपादिया ंसिटीली आिुदि शीघ्र ठाया िरपदत सुत माडंी प्रश्ि शुफका तुठाया. 
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(छांर्द) : जििी कोपुिी कासयासठीं िितठी प्रदत िालशी हठी ॥ मदिमदहपदत कष्ठिदूि हा धि 
अधाबंुधी मज्जशी पहा. 

 
सूत्रधार : येिेदरती धमागिािे िामय ऐकूि मोदहिीिे पूिोत्तर ितधमाि सागंिू मी काहंी धिरत्िादिक 

मागत िादह रायािे शरीरेिी धृड असाि े म्हििू एकािशी उपिास मात्र टाकी म्हिता 
भपूाळ हेंका धपाि बसलाहे या्ति मी ्ि्थािास जात्ये ऐसा म्हििू तीिे िेडा िेता पुन्सहा 
धमागि बोलतो. 

 
र्दरू : िीिार ॥ 

 
ल्व्िपसप्तकाशी पह हे मही िोदपतो आपें आपसहें मही ॥ भपूव्रताशी लोप ु िको आई मी 
पडतो पिीं कोपािी करी गयीं–मोहें काहींि मला िको िको ऐराितािदर भसिुदि 
अदतसैदकरास िुचै्चश्रििदह िुडदत ॥ पादरजात पुष्ट्प हारादंशदत्रजगदत सारसादक्ष तुज 
दिरदितों दिदिती ॥ १ ॥ 

 
(र्दरू) : आयी तुझे मी पिाब्ज िदमतो ॥ ऐके ममिािी कादह दह िुपकृदत दिसर मज प्रदत ॥ या हृियी 

ि पडेदि प्रदतक्षिी ॥ अ ॥ पदतसम िुसरें सदत लागुदि िैित दत्रभिुदि िादह हे श्रुदत शत 
शास्री आदध सकळदह तुज माते कळफयाही ॥ सुतादिदध िी तंू ्िताशी कििें िृथा गमतसे 
पुिपाक संशये ॥ अदतशय सोडुदि हा–सुतिु िुगीि रहा ॥ व्रतकरी मधु हा गदत दितरील ॥ 
सतत तोषकर हा ॥ 

 
(र्दरू) : िाथ जी पदरसे िुिार भदरते ॥ मात सकळ माझा ॥ िदतकरीि अिंत मी पिाबंजुी हात 

जोडुदि आहे आदज ॥ अ ॥ पातक धि पैं अिृत तृफय जगतीं तिा िाहीि ििती थोर 
अदभण्यात शास्रसरिी अशी जािशी ॥ हे भपूमदि हात घाली करकाळ आयुधीं ॥ हे तर्मह 
सुगुि खादि शीघ्र तिुजात दशर कातपादि दिजमात सािं कीजे धरिी ॥ संध्यािळी आिी 
धमागि िोघेदह पाममागंि रायास प्रार्मथता तो बोलतो पहा. 
रमिी कैसा–रमिी कैसा दििठंू सागं रमदियात्मजा ॥ ्िरमि यािुि शतगुिी िुत्तम 
समज ििचध पदर दशशु हा झाल्व्िप ये येकदि पादळत होते कीं ॥ सुपादिर गुििदत मी ॥ भपू 
मंडि केिळ म्हिदित की मजहूदि या अदधकदि हा दप्रये तििंिि जो सखी ॥ िीप भािु 
कुळाशी हा सन्समुखी ॥ तो पहा ल्व्िपसातदह सगंोदपतो िरिीर िायकीं ॥ १ ॥ 
संध्यािळी पाममागंिास दिलीकूि बोलते ॥ 
िाथजी पदरसे धमधशील राज मूधधन्सया ऐक िामय कािी ॥ 
्ेदि ॥ धमागिािे म्तक खड गािे धैयध खािी–प्राि सुतादिक ििेदुि दह सत्य जाि रक्षी ॥ 
येिेदरती लोकी कीर्मत माजला गा तुझा तत्ि लक्षी ॥ २ ॥ सोडदलया ंसत्य सिध धमध हादि 
घडल राया ॥ आिी मोदडली या व्रत लागेल जाि रौखाया ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : संध्यािळीिे िामय ऐकूि पाममागंि बोलतो. 
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(र्दरू) : रमिी कैसा दििडंु सागं रमदिय्यात्मजा ॥ ्िरमि यािुि शतगुि िुत्तम समज ििदध 
पदरदशशु हा माझा ॥ अ ॥ येक ल्व्िपािेंदि राज्य मी कदरत िेख होतो सखे दििस अपदरदमत 
लें ख तुझा जो तेिेिी खल्व्िपे सात चजकींली ऐशी यािा दम कपारें दिमात ॥ १ ॥ तियदह 
यािे िैतेहािादह तिुमध्ये कुळतंतु तुटेल सिधधादह ॥ धि दित्त व्याकुळ घडते यासदट पादह 
॥ हिि करी ताच्च प्राि गेफयािेही ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : संध्याकाळीशीं बोलूि पूलस दिलोकूदि कदष्ठ होतो. 
 
(श्लोक) : भाकरें ति मुखा करिाळीं ॥ 

तोदि योजुदि रसा करिाळीं ॥ 
संहापा तुज दि हे कि िाळी ॥ 
भाजदक दशिललें  कपा टाळी ॥ 

 
सूत्रधार : पाममागंि कष्टी होता ंधमागि बोलतो. 
 
(र्दरू) : राया सत्याशी ि सदंड धैया ते धपादि हेय. 
 

र्दरू : (भरैिी) इिेया पाििु. 
 

िोखटे हे जिें त्यािें लोकीं होयकी ्िामी या सािें ॥ प ॥ जो खातसे िािुगें अन्न िृपािें ॥ 
िोखत याहुदि जािें या िेहािे ॥ अ ॥ तपािदल्ल आदि ते दगरीिर हे सुरिाथा त्या पदरस थोर 
॥ िर जो का ंि करी सािारकीं हरयेक ्िादम काज अदििार ॥ धरदि भार भारी हदरहदर 
परम िुदरत शत संघकारी ॥ सरदसजासिाि दिियी ॥ धदरत हृियीं धी दिघे दिरंतर ॥ 
त्िदरत िंड आत्म पटदह घे मज पदर िकोि दिरस पार पत्यस कपाि या िया करीं घि 
िुरंत्तार्मत हरी कीर्मतधेयीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती संिािूि सागं मोदहिीिे मुखािलोकूि केफयािें अिंगािी अदभिृद्धी होयील 

अकृत्यास दित्त प्रिते्तल हे अिुदित म्हिूि िेि बोलतो. 
 
(छांर्द) : अहह भोदगता ं भारती भली । िुदहतृ गदमता ं ते मला अली ॥ पदहफया पदर ितधिे आता ं । 

दिदहतकी िव्हे धमध पाहता ॥ या्ति मुखािलोकिेिी कपाि कपािये म्हििू आठा हातािे 
आपफये आठिेत्र झाकुंि जाि त्यािे स्रीिशधि िजाि ेतें मह अिथधहे तू म्हिूि ब्रम्हिेि 
दिरखुि येत–यमीसुजि तपाि कादमिी दिरदखतािी पापिती तपाि पिें म्त हडुिी ॥ 
अदत ्मरि परदह शुद्द मदत ्मरदिदशखेंम 
परम धोर िरक पति िहदह सोडुिी त्िदरत त्यजदत पणु्य तपंाधर दह तोडुिी ॥ अिल ते 
ध्याि दिष्ठ ॥ सुिदरत दह सिधदद्द जुष्ठ । कुियुग पहतािी तुष्ठ ॥ िदकतरिदिि बुिी अदत 
िरतसे धदरदत रसी तुष्ठ ल््थती ििकुदि िोषाशी म्हिदूि िुदित दिदिदत ॥ 
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९. धु्रवचणरत्र नाटक 
 

श्रीगिेशाय िमः ॥ िाट्यारंभ कपाि धु्रििदरत्र िाटक सुकदि दिरदित या रंग भमूीत िाट्य 
कदरतों या कदरता ंसकल सभ्यास आिंि व्हािया साचट कदि इष्ट िेितेदि प्राथधिा कदरतों 
पाहा. 

 
(श्लोक)  दिजय िैभि मंगल िायका ॥ 

दिज जिाद भतु सौख्य दिधायका ॥ 
गजमुखा िरिायक दििायका ॥ 
तुज िमो आदज दसद्धी दििायका ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुदत कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  आता ंप्राथूध िागदधष्ठाि िािी ॥ 

ध्याता ंजीतेंधी प्रकाशा ि िािी ॥ 
िीिा ह्तें िाजिी रम्यिािी ॥ 
िािा दिद्यामलू जे कीरिािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती भारतीिे ्तिि केफयािंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
(श्लोक)  सत्य्ाि सुखैक सार जलधी गंभीर जो शोभला ॥ 

प्रत्यग्रूप अपापमाि दिदखलादधष्ठाि कता भला ॥ 
मोहातें हपािी ्िधाम दितरी जो भेि खेिालरा ॥ 
तो हा सद्गुिभाम राम िदमला श्रीिेदशकािंा तुरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती महादिष्ट्िूिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  जीिशेव्िययेकदिद्धि अदितै्रलोमय तें िगेलें  ॥ 

ऐसें ििे रह्य सुििदूि जो दि्ाि मुद्राबलें  ॥ 
मौिेंिी हदर दशष्ट्य संशय तथा व्िैतात्मक ्िूर्मतला ॥ 
ििूं त्यागुपा मूर्मतला समरसें श्रीिदक्षिा मूर्मतला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल िेिता प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो पाहा. 
 
(श्लोक)  धता जो दिदिधाितार िसुधोधृताियािीरदध ॥ 

आताती हदर जे उपासक. ि त्या ंिाता भयािी कधीं ॥ 
अता ये म्हिुिी िता ंधु्रि पिािता सिा ्थादपता ॥ 
कता हो ्िसुखादस तो अदज आहा भतारमेिा ्िता ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती िाटकाथध संग्रह श्लोक सादंगतफया िंतर येकिंतािी प्राथधिा केली असता ं तो 
प्रत्यक्ष येतो पाहा. 

 
र्दरू : (राग पादड आदिताळ.) 

 
कोंटुदि आिंि भरें ॥ िोंि हलदित बरें ॥ 
मोिक झेदलत करें ॥ गजमुख येतो पाहा ॥ १ ॥ 

 
वामय : अरे पादरपाश्वधका दिघ्िेश्वर येििू सकल दिघ्िें दििारिें केली कीं, या प्र्तुतकायासता ं

इकडे यािें. ‘जी मी हजीर आहें.’ येथें श्रीप्रतापराम ्िामीिा शारिो्ि पहािया कारिें 
सकल दिद्या दिशारि शारिादिग्रह थोर थोर पंदडत मान्सये दमळाले आहेत. तदर या सभेस 
उदित धु्रि िदरत्राख्य मुख्य िाटक िािउि यािें अंतःकरि संतुष्ट कराया इद्तों. कोि 
या दिव्य गं्रथािा दिमाता. सागंतो ऐक. 

 
(श्लोक)  प्रतापराम सद भमती । दिभिोद्दाम जो महा ॥ 

प्रतापचसह राजर्मष । प्रिीता यादस तो पहा ॥ १ ॥ 
 
वामय : आिीकहीं त्यािा दिव्य प्रभाि सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक) : ्ाता जो जिकासमाि िुसरा िाता िसे ज्याहुिी ॥ 

त्राता आदश्रत मंडलीस अपुफया ताता परी सद्गुिी ॥ 
पातालंी कदल कफमषापाढ कली पाता ल्व्िजािा जिी ॥ 
मातातातचह िैि सद्गुपा जयािातात्मजािा धिी ॥ १ ॥ 
अलंकृत यशोधिी दिपिुतत्िसंशोधिी ॥ 
पटूखलदिषेधिी पुरदिता भफयािी धिी ॥ 
रघुत्तम दशरोमिी सतत हेदि चितामिी ॥ 
िरादधप दसरोमिी सकल लोक चितामिी ॥ २ ॥ 

 
वामय : अरे पादरपाश्वधका, िाटक सामग्री समग्रीं दमळाली आहे. परंतु आम्हा मध्यें येकजि धु्रिास 

ईंद्रािें भय िाखदिफयाप्रमािें मलाचह भेडसादितो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती पादरपाश्वधकािे िामय ऐकूि पडद्यातूंि पराशर बोलतो पाहा. 
 
वामय : अरे िटाधमा धु्रिास इनं्सद्रािें भेडसादिलें  म्हििू लटका का ंदृष्टता ंिेतोस? 
 
सूत्रधार : येिेदरती पराशर मुिीिें िामये ऐकूि पादरपाश्वधक मागें सरता ंदशष्ट्यासदहत पराशर मुदि येतो 

पाहा. 
 

र्दरू : (राग िृिंािि सारंग) आदिताळ. 
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आला पराशर हा अत्मदिष्ठ ॥ म्तकीं शोभत ॥ 
म्त जटाजुट ॥ दि्तुल दशष्ट्यसम्तसिें पाहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पराशर मुदि आफयािंतर दशष्ट्यािें धु्रिािी कथा दििादरता ंपराशर बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ्िायंभिुाख्य मिुपुत्र गुिैक राशी ॥ 

जेष्ठ दप्रय व्रत दप्रयव्रत धमध जासी ॥ 
उत्तािपाि िुसरा सुत पैं तयािा ॥ 
उत्तादरता कुल कुमार धुपा ियािा ॥ १ ॥ 
सुिीदत माता अदज त्या धु्रिािी ॥ 
िुजी िधु जे िर पुंगिािी ॥ 
पापें दहतािें सुरिीितीिा ॥ 
कुमार तो उत्तम सन्समतीिा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पराशर दशष्ट्याचंश बोलत असता ंतो पडद्यातूि िैतादलक बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  सापाप्य ्मर मूर्मतिें धदर असा सारोदि तो अल्न्सहका ॥ 

िापािी अशिा कायध दिरखंु गुपारथे भादिका ॥ 
हा पाममाभ दििुषकासह भलामेपा धृदतिा महा ॥ 
िापा श्रीसुपािी मिोरचथ सिा आपाढ येतो पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िैतादलक येउि सभ्यास सािध केफयािंतर उत्तािपाि भपुाळ येतो पाहा. 
 

र्दरूऊ : भरैदि राग. (आदिताळ) 
 

िृपिर िीर केसरी ॥ येतसे ज्यासी उपमा िाहीि िुसदर ॥ पल्लिी तपिीया िल िीर 
गुिाकार ॥ 
दिपिु मिल्व्िप गमि अशापदर ॥ अिु. ॥ 
ििमदि खदित दकरीट दशरािदर रदि शतकािे परी ॥ 
कदिसमसुपादिर मौल्मतकमदंडत श्रििीं कंुडल हारी ॥ 
युिदत जि दिदठ िेखुदि जा प्रदत ॥ दििदत मिा माझारीं ॥ 
ििरस दसकदशरोमिी केिळ ॥ अिदिसर भूषि भारी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििुषकाशंी उत्तािपाि भपूाल येउि हदत्त घोडे रथादिक दिलोकंुि खास बागातं 

जाउि िि िृक्षािें ििधि कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  क्ष्ििसुदि आिंतादश्लष्ट तंु कफपकार ॥ 

म्हिदिदस दिज चिती दित्य मी व्यथध कारें ॥ 
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म्हिुदि अमर िृक्षा िीट कोपें िटाड । िितपािदभ जाती 
ऊंिी िेंकी दिटाउं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िििृक्षपदक्षमृगादिक पाहूि काम ज्िरें तापिु आपला मिोभाि मेंत्रास सागंतो 

पाहा. 
 
(श्लोक)  पळभदर िसता ंदह ही सदंिदध सारसाक्षी ॥ 

िळमाळी मि जािे िेि तें सिध साक्षी ॥ 
हदरहर उचर माथा ंथािसाटीं उपाई ॥ 
धदरदति जिु पद म आदि गंगेदस पाचह ॥ १ ॥ 

 
र्दरूऊ : राग शाहिा. (ताळशापु) 

 
ध्याि दतिे मािदसय जाि लागलें  ॥ 
आदिक दिषया िदरलभाि सकल हारपलें  ॥ 
ल्व्िज राज चििक मुखी ॥ 
गज गदतजे आदिखी दिज श्रदुत उल्लंघक मिदसज ॥ 
सायक सम ियि चक ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती कातंािे व्यसि लागुि राजा अत्यतं चिताक्रातं झाला तें पाहुि त्यािें दित्त 

दिषयातंारापाढ कराया कारिें दििुषकािें िौखंदडत दित्र दलदखत आपुफया कादमिीिे ठाई 
व्यहाल धदरतािं प्रभतु्यासी बोलतो पाहा. 

 
(छांर्द)  असदत कीं तुझी िागंली जरी ॥ 

्िसदत हे अगा बाष्ट्कलातरी ॥ 
बसउिी दतला दित्य म्तकीं ॥ 
िसुमदत सुरािा दितासचक ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रायािें िामय एकूैि िम्रतेिे दििूषक उत्तर िेतो पाहा. 
 
वामय : ्िामी अभय प्रिाि दिफयाि यास समपधक जाब िेतों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििुषकािें िामय एकूैि प्रभ ुउत्तर िेतो पाहा. 
 
वामय : अरें दििुषका, तुला बारा खूि माि आहे. म्हिुि साि अभय प्रिाि प्रभिेु िेता ं तो 

पदरहासातं परमाथध सुििीत बोलतो पाहा. 
 
वामय : रायाये ‘तत्सिध मासं दिकारं मिदस दििींत्य िारंिारं’ म्हिूि थोर थोर सागंताहेत या्ति 

िेटकी कुपापी हा दिभाग भ्रादतिा खेळसा िाटतो ॥ 
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राजवामय : अरे बाष्ट्कळा तंू मोटा ब्रम्ह्ािी झाला सारखा दिसतोस. 
 
णव. वामय : या गोष्टीस संिेह काय? 
 
राजवामय : तरी का ंकायलीच्या दित्राकडें पाहतोस? 
 
णवरु्दषक : अपुफया संगतीिा मदहमा येतिर्मथ थोर थोर बोदलले आहेत. असती संगिोषेिसत्याश्वमदत 

दिभमृः राया हा दृष्टातं केिल लोकापाढ िव्हे यातं परमाथधदह गूढ आहे. असती जे 
मायातीच्या संगेसद्यल्मत जो आत्मा तो मी िेहादिक म्हििू मदत भं्रश पाितो. 

 
र्दरूऊ : राग आसािदेर. (ताळ शापु) 

 
यऱ्हदि कैं िा बधं जीिास ॥ पल्लदि. ॥ जाई जि हा ॥ जािरे िसफया ंकायादिकी अध्यास ॥ 
१ ॥ मि मीि यैसे ॥ म्हितादंि जो घडे धि असुखाबंुदध िास ॥ २ ॥ हा येक सिधथा समूल 
कीं ॥ मायेिा या सहिास ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर्ाि गोदष्ट सागंूि पुन्सहा दित्रदलदखत भाययधस दिलोकुि सदसर : कंप प्रभसुीं बोलतो 

पाहा. राया दम पिुः पिुः कातेंकडे पाहुि माथा जो डोलदितो ते कादंह अयुमत िव्हे. ईच्या 
गुिादतशयािे भलूूि यापदर ितधतों तेंि यैक. 

 
(श्लोक)  हें िाक ठाकुि सिा उभ्यािें ॥ जाजािलें  ्तंभ समत्िश्यािें ॥ 

काकुलदत येउदि मदप्रयेिें ॥ पाहुदि बैसदिलें  ियेिें ॥ 
 
वामय : आिीक मा्या भायेिा मदहमा यैका ॥ 
 
(श्लोक)  असे जंतु जो या जगीं ्थूल दृष्टी ॥ 

तया चिदिदत जाि ते सिध िृष्टी ॥ 
महा सुक्ष्म दृष्टी िृपयाि भािें ॥ 
दप्रया अंदगकारोदि ठेली ्िभािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषकािे दििोि कदरता ं तुझा बाईलीिा पाय का ं उतािा आहे म्हििु प्रभिुें 

दििादरता ंत्यासही दििुषक उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िा मारता ंरादखयलें  ्िकीया ॥ 

समादिकीं त्या पदर जािकीं या ॥ 
या मादझया कादमदििें ्िभािें ॥ 
श्रीमान् प्रभ ुरदक्षत तें पाहािें ॥ 
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सूत्रधार : येिेंदरती दििुषकािें बोलता ं राजा हासुंि बाष्ट्कला, तंु चिता कपा िको तुला ल्व्ितीय 
लयविास पुष्ट्कल पैका िेतों म्हिुि समाधाि कदरता ंतो उत्तर िेतो पाहा. 

 
र्दरूऊ : कापी राग. (ताळ शापु) 

 
िुसदर बाइल हे िका िुबधल लोका ं॥ (पल्लदि) 
िसती बाधा िायका ॥ तुसडपा कदरदत बाईका ॥ 
(अिु) लागफया ंपाहटे भकुका ॥ 
दप्रये राधी म्हिता ंदिरदिदत मुख जागा कालिी िले ॥ 
झाली िाही िेख ॥ १ ॥ सहल कपाल िुखता ं॥ 
घालुदि लेप पोहुडता ंिुजी तत्िता पाहुिी येरी िुखिे 
बाहुदि आदि ्िता ं॥ ३ ॥ 
येदकिी पाली दिष्टंक ॥ 
िुजी ि राधंी तें कातंें ितता ंदिशकं ॥ 
येकमेदकिें सिा िेखती न्सयुिादधक ॥ ३ ॥ 
सिती प्रीदत अदतशयें ॥ िल्लभ रमता ं॥ 
अिघी रादत्रदह दिभधय ॥ 
दशि दशिा म्हितादि दििदश िसती ्ियें ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििुषकािंें िामय यैकूि हासूि अद्यादप का ं सुपािी आली िादह म्हििू ्मरि 

कदरता ंते येते पाहा. 
 
(श्लोक)  सुपादि दिषयीं जीच्या दित्य उत्तािपािा ॥ 

सुपािी रदमहुिीया ंसत्य मािा प्रिािा 
सुपादिर तिुजे का ंबर्मिली जे पुरािी 
सुपादि अदस पाहा हे येतसे राजरादि ॥ 

 
र्दरूऊ : राग आहेदर. (ताळशापु) 

 
सुपादि पाहुदि जीस सिध लोकोत्तरा मिोहारी ॥ 
धदरती अपादि िीज मिी अत्यंत सुंिर सिधहादर ॥ १ ॥ 
सुपादि िािादिते सत्य उत्तािादंध्र राजरािी 
येते सुपादिरागंी महा सौभायवय शादलिी कीरिािी ॥ २ ॥ 
पाळत पाठीं अलीकुलीि भकेिल िीलििेी ॥ 
िरी झलकती झग झग जदडत रत्िािी दिव्यलेिी ॥ ३ ॥ 
सदलगीिी हे िृप ललिा ते यकैत गुजकािें ॥ 
िाले कलमगदत हेम कलश ्तिी जेतुजुकािें ॥ ४ ॥ 
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सूत्रधार : येिेंदरती सुपािी राया संदिधी येऊि काहंी रागािा योग िाखउि उगीि उभी ठाकता ंकाम 
प्रिशेतो सािधभौम तीिें समाधाि कदरतो पाहा. 

 
र्दरूऊ : राग घंटा. (ताळशापु) 

 
सजिी का ंि बोलसी ॥ अझुिी सागिों मंसी ॥ 
कुदपत का ंजाहलीदस अपराधिीि असी ॥ १ ॥ 
धपादि कादंह न्सयाहाल ॥ कपादि सोचड न्सयहाल ॥ 
सरस िाक सुधा िष े॥ भरी िोदिका ि हष े॥ ३ ॥ 
पदररंभ समारंभा ॥ कचर रंभोपंा आरंभा ॥ 
उरीं रोदिशात कंुभा ॥ कार गौरकुि कंुभा ॥ ३ ॥ 
पाजचि ्िाध िसुधा ॥ साजिी जीि असुिा ॥ 
हा झिी होईल तेिें ॥ भाजला कामिी तें िे ॥ ४ ॥ 
सरसी पाहाक्षीरािी ॥ पुरिी िदमदस रािी ॥ 
तपािी घेईिों भाक ॥ कपा िको पृथापाक ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती राजािें काकुलती येता ं आपुफया सुमारातं आला म्हििु जाििु ्िअदभष्ट 

साधायास सुपादि पीदठका घादलते पाहा. 
 
वामय : प्रािािाथा माझा मिोरथ पूिध कदरतों म्हिूि जें िामय बोदलजेलें  त्यािा भरिासा िाटत 

िादह तेंिे सागंते यैक. 
 
(श्लोक)  ठािकील््तदत मत्रा पुरुषािी प्रीदत िादिदत िृथौमृषािी ॥ 

जादलया ंगरज िेघदत िािा ॥ बोल हा अदज मृषाि मिािा ॥ 
 
वामय : अदभष्ट काय मिाल तदर सुदिती आदि धु्रिािा प्रदतक्षिी अपमाि करािा. 
 
सूत्रधार : येिेंदरती कातेंिे िामय यैकुि अत्यंत कामातुर राजा बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  मी िव्हे िर िधुपथ गामी ॥ लागतों सखी तु्याि लगामी ॥ 

तेदिले सकळ हािुदि लातें ॥ आिरीि तुदझयिमुलातें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िििी गंुततािं उत्तािपाि काहंी पिाताप पाउि दिरामला. सादरखा पाहुि 

सुपािी त्यािी प्राथधिा कदरते पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग शकंराभरिा. अटताल) । 
 

क्षमी जे ्िादम अन्सयाय माझा आता ंक्षमादधिाथा ॥ प. ॥ 
िदमतें पाउलें  माथा ॥ ि मृषा हे गाथा ॥ अिु. ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

दतकुर ि करीं सहसा हाशंािा ॥ 
सखया ्िभाि हा हा िपळ द्दशािा ॥ 
्िकुिीं दिमुधिी मेल िख िंद्रािा ॥ 
हे रदशकोत्तम िीर दसखामिी ॥ 
िारीं ज्िर अदििार ्मरािा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती सुपादििे प्रार्मथता ं मोटा लाभ झाला म्हििू दप्रयेंसी हा्य दििोिादिक कपाि 

दििुषकासी सभेस येउि चसव्हासिी बसुैि उत्तम पुत्रािें ्मरि कदरता ंतो येतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िरपदत दप्रयकातंा पुत्र मी या परीिा ॥ 

परम गज ज्यािे अंतरी दित्यसािा ॥ 
धदरत अदज खदर जो उत्तमाख्या अहोतो ॥ 
सुपादि तिय उत्तािादंध्र भेटीस येतो ॥ 

 
र्दरू॰ : (राग पूरिी. आदिताळ) 

 
उत्तािादघ्र िृपािा दजिलग ॥ 
उत्तम सुत आला उत्तम म्हिउदि िािं धदरत जो ॥ 
उदित दिदिध भषूि गि फयाला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उत्तम पुत्र आफयािंतर त्याला मादंडिरी बैसउि िरोत्तमािें उत्तम पुत्रािें लालि 

कदरता ं सुपािीिें दित्तातं चिदत्तलें  की पािलेेस धु्रि अ्तािदर िार दखि होतात त्प्रयुमत 
सुदिदतचह दिषाि पादत यैसें भादिता ं्िभािें राजसभेस धु्रि येतो पाहा. 

 
(श्लोक)  बाफयीं प्रसन्न कृत श्रीहदर िेि रािा ॥ 

जेिें असे दिदित हें सकला परुािा ॥ 
िािा ंपरी दमळदिलें  पि दिव्य जािा ॥ 
तो येतसे धु्रि अदत दप्रय जो सुरािा ॥ 

 
र्दरू॰ : (राग कादप. आदिताळ) 

 
राजीि ियि कसा येतसे धु्रि ॥ राजस लािण्य ठसा ॥ 
राज सभेस सुदिरादजत अदतशयेे ॥ 
राज कपादि गज राज कलमतसा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रि आफयािंतर पराशर दशष्ट्यादश बोलतो पाहा. 
 
वामय : मुदिश्वर हो सुपािीिा सुमार पाहता ंया िळेेस धु्रि कुमारािें अदप्रय कदरलसें दिसतें तेंदि 

पाहा. 
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(श्लोक)  मादंडिरी भपुदतिे बसु हा ॥ मादंडतसे यत्ि ल प्रसुहा ॥ 

खुिदिते शाठ्य करी धु्रिासी ॥ म्हिूदि तेलाि पाहा धािंसी ॥ 
िशरथ िश झाला जेंदि तो कैकयीला ॥ दिसत िृपदत हादह ॥ 
तें दि कीं िश्यईला ॥ अिमदत घडफयािें कामिािेि िाटे ॥ 
धु्रि रघुपदत तैसा िीट लागेल िाटे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पराशर दशष्ट्यादश बोलत असता ंधु्रि कुमार सतंोषािें पूर्मिफयापदर तातािे अकंीं बसु ं

जाता ंत्यािें सुपािीस ििि दिफया्ति धु्रिास पायािें लोचटता िििारिींि लाहाि कपाि 
तो अधोमुख अता ंसुपादि बोलते पाहा. 

 
र्दरू॰ : (राग सौराष्ट्र. आदिताळ) 

 
तैसा बालका तुझा न्सयाय भासे पदरयाय ॥ (पल्लदि) ॥ 
पागुंळ िसुदिदह पाय ॥ बाधुंदि कास ॥ 
डोंगर उल्लंघाया जाय ॥ मूंका बदधराशी सागें हळुदि कािी ॥ 
लागदूि जैसा उपाय ॥ १ ॥ 
पिरीं पूिील पुण्य िादह ॥ ितधमादिही पििी पापािी धदरदल याहीं ॥ 
धूत तो ्िगध पििी भोगीि म्हित ॥ हृिई ज्यापदर ्ियें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या परी सुपािीिें िामय यैकुि धु्रि उत्तर िेतो पाहा. 
 
(छांर्द)  उपजला जसा उत्तमाख्य हा ॥ िृपदत पासुदि पतु्र तो पाहा ॥ 

अपिहीं तसा पार्मथिोिरीं दिपजलों िव्हें योयवय का ंतदर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािें िामय यकूैि सुपादि बोलते पाहा. 
 
(छांर्द) : असुर िेिचह काश्यपी प्रजा ॥ असुदि पैं िसे ्िगध अग्रजा ॥ 

कुचसदितीदि या जन्समफया साचट ॥ तदसि जाि हे िीट राहटी ॥ 
 
(श्लोक)  सुिीतीिे पोटीं उपजुिी मुला िेित पिें ॥ 

िृपाकंी बसैािें म्हिदूि गदिलें  कें दि अपिें ॥ 
जरी माझे पोटीं जिि तुज सािार घडतें ॥ 
अिायासें हातीं तदर सकल साम्राज्य िडतें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेपरी सुपादििें कठोर िामय बोलता ंअधोमुख धु्रि दधदग ‘दधदग हें जन्सम’ म्हिूि अिुिाित 

सुिीदत पासी हा सिधदह िृत्तातं सागंािा म्हििू तेथूि दिघता ंसुिीदत माता येते पाहा. 
 
(श्लोक)  गुिगि दमळुिीया ंसिधदह येक रीती ॥ 
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अिुदिदि अिुरागें िल््त जेथें करीती ॥ 
अिगत दजस आहे आिधी ते सुिीती ॥ 
धु्रि जििी पहा हे येतसे हो सुिीती ॥ 

 
र्दरू॰ : (राग घटा. आदिताळ) 

 
सरस िंद्र मुदख सरदसज ियिा ॥ 
परम गुिािी थोर महा ॥ 
िगपदतिे ते िरमिी सुंिरी जििी सुपादि येते पाहा ॥ १ ॥ 
दिदत पंथ जीस ठािा सुिीदत म्हिुदि धदरिािाही 
श्रीतदश लोकातीत िागंदल दह दप्रदत उिी पदर जेथोिृ िेिा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुिीदत येऊि समोर दखन्न मुखें कोपें अकपाि येिार धु्रिास पाहूि सुिीदत बोलते 

पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग काबंोदि. अटताळ) 
 

कोप असा तुला ॥ कोठुदिया आला बापारे सागं मला ॥ प॰ ॥ 
या पदर तुदझ रीदत ॥ अपि दिलोकुि ताप बहु या हृिई झाला ॥ 
(अिुप॰) ॥ किि तुतें तिया िेखु ि सकेदि ॥ 
अिलंबुिी अिया ति जिका हें अिघे कळफया ॥ 
दििटील त्या अदत दिष्ठुर हृिया ॥ १ ॥ 
भकु लागदल प्रिळ कायरे या्ति ॥ 
भकु लागदल प्रिळ कायरे या्ति ॥ 
भकु लागदल प्रिळ कायरे या्ति ॥ 
सुकलें  मुख कमळ ॥ ि करीं उशीर क्षि ॥ 
िदलि दिलोिि ॥ सखया जेचि उठ सत्िरीं केिल ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुिीतीिें िामय सभेत ितधला समािार सदि्तार धु्रि कुमार सागंतो पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग यपाकुल काबंोदि. अटताल) 
 

कोप तो िये कें दि अमये ॥ (पल्लदि) ॥ 
बाप म्हिदूि मी बैसाया अंकी आपि होउदि 
आश ेकपादि जाता ंत्या पादपिी िामयें तातािे ढकदलता ं॥ अिु॰ ॥ 
लोक सभेदि दिलोकि कदरता ं॥ 
धाकला अिुजचह ठाकला असता ंकाकुलतीिें ते कादह ि धदरता ं॥ 
दधकापादि िार ॥ टाकुदि बोलता ं॥ १ ॥ 
उिचर सुिीतीिे ॥ उपजुदिया ंकें दि ॥ 
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पििी भोगीि म्हिसी ॥ पोर म्हिुदिया ं॥ 
पिहीं ि िडंु सके ॥ पिधदत काय हे िरिे सुपादििें यैसें ॥ 
सिरेदस िीदिता ं॥ २ ॥ 
पृदथदिपतीिा मी ॥ प्रथम कुमार कीं अदथम जेदि सिध ॥ 
अदधकार असौ हे ॥ िदथर तंु िेहटीं ॥ 
िरपतीच्या यैसें ॥ कदथली या मुखािरी कटू िामय व्योमोहें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रि कुमारािें िामय यैकूि सुदिदत उत्तर िेते पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग पुिंाग िरादल. अटताळ) 
 

ि करीं अरे बाळा शोक किादपचह ॥ सकळ सद्गुि मंदिरा ॥ प॰ ॥ 
्िकृत कमध जैंसें ॥ सुकृत िुष्ट्कृत आहे ॥ 
प्रकृत भोगािें तें ॥ तें प्रकटदि सुंिरा ॥ अिु॰ ॥ 
दिरखुदिया ंिुजा ॥ दित्य सुदख महा ॥ 
पदरस िुखमिी ॥ पाउ िये पाहा ॥ 
उरल तेिें उघडखेिदि ॥ पदर िव्हेतील मात्र तोषा हा ॥ ११ ॥ 

 
(श्लोक) : िघे कोण्हीं काहंी ति दिभि जें प्रामतदि िसें ॥ 

्िित्ता िािंदुि अदधक ि लभे कोदट ििसे ॥ 
घडे लाभा लाभ ्िदिदध समतोलें दि सकली ॥ 
त्यजी ताता आता ंम्हिउदि मि्ताप उकली ॥ १ ॥ 
जन्समातंरीय सुकृतें दप्रय मुख्य रािी ॥ 
झाली िृपा सुपादि तेथ तयादस रािी ॥ 
मी पुप्ण्य योग पदर िर्मजत कायकािी ॥ 
कीं िाि मात्र ललिा िर िायकािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुदितीिें िामय यकुैि धु्रि कुमार बोलतो पाहा. 
 
वामय : जसी सुपादि पट टरािी तसीि तंुदह! जसा उत्तम कुमार तसा ्िप्िीदह असें अ्ता ं त्या 

िोघासं बहुमाि करिे अमिा अपमाि करिें या्ति जिक पक्षपात कदरतो म्हिुि त्यािदर 
शब्ि ठेदितों. 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािें िामय यकूैि सुदिदत उत्तर िेते पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग आहेरी. आदिताळ) 
 

हें तिया ंयेथिसे ॥ हेत खेिा जा ॥ प॰ ॥ 
सुपादिर गुि गि धामा आता ंसुधी यै करें गोठी ॥ 
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सुपादि िामय भिखेि स्तदह ॥ सत्िर बापा घोंदट 
कदरत असे मी दिििदि तुजला कळिळुदिया पोटीं ॥ 
धपादि हिुिटी सुखिायंा तुझी ॥ पदरस पसपादि िोंटी ॥ १ ॥ 
उत्तम आिीतजिीिें ॥ उर्मजत दिभिा साटीं ॥ 
उत्तम तप कीजेलें  शास्री ॥ उमतिशीं पदरपाटी ॥ 
उत्तािादंध्र िृपदत म्हिदूि ते ॥ उत्कट मािी कोटी ॥ 
उल्थतत अमिे ठाई अपािी ॥ उफबि िोषें खोटी ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक) : सुपादति ियते इष्ट राज्येस माते । अपादि दिषयीं 

तुझे आदि लेखी ि मातें ॥ 
अकृ्रप भपूा बोल बापा ि ठेिी ॥ 
्िकृत सुकृत योगा सादरखी सिध ठेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुदिदतिें समाधाि कदरता ंधु्रि कुमार बोलतो पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग िरजु. आदिताळ) 
 

िािंुिी साथधक काई असें ॥ प॰ ॥ 
माि गमाउिी मागुती या जिी ॥ आि िादित बाई ॥ 
असें ॥ १ ॥ अऊ ज्याला ईरें ॥ अिुदह िसे तया ॥ 
दििुदिही िधं्या आई असें ॥ २ ॥ 
सलदत तु्या दिज सिदतिे िाक शर ज्िदलत मिािे ठाई ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे िुखें कपाि बोलता सुिीदत आंसी गादळत बोलते पाहा. 
 
(छांर्द) : उिचर मादझया सागं बाळका ॥ 

मिि सुंिरा जन्समलास का ं॥ 
ििदि िािता पाठुिी तु्या ॥ 
हृिय हेिुले कीं गुि िृजा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सुदिदतिें िामय यकूैि धु्रिािे धैयध धपाि दतिें समाधाि कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक) : बाई दिषाि ि मिी ्िमिी अमासा ॥ 

काहंी दिलोकि करीं अपलुा तमासा ॥ 
हें भद्र पीठ ि लगे मजदिदिसािें ॥ 
िामािुपापि जोदडि दिव्यसािें ॥ १ ॥ 
भपुालीं ि दिटादळले िलधूिी जें सिधिा सोिलें  ॥ 
लक्ष्यातीत दिलक्षि ल््थर पिें मोक्षासही जािलें  ॥ 
ता तेंही ि दिलोदकलें  दिजदिठी सिादसरीं शोभलें  ॥ 
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यैसें सादधि धाम भव्य सृकृत प्राभव्य योगें भलें  ॥ 
 
वामय : परंतु साधि मागध काहंी सादंगतफयािें उत्तम ॥ 
 
सूत्रधार : यैसें धु्रि कुमारािे िामय यैकूि सुदिदत माता ितुर्मिध पुरुषाथािा साधि बधं सागंते पाहा. 
 

र्दरू : राग सुरटी. (आदिताळ) 
 

यैक कुमारा ॥ प. ॥ यैक बारें कुमारा ॥ 
यैदकफया हें सुकुमारा ॥ सकल संपिायेिी ॥ 
सखया िालुिी घरा ॥ (अिु.) ॥ 
सुकृतािी धरीं िाट ॥ सुसील होईगा िीट ॥ 
प्रकटीं मतै्री अिाट ॥ प्रदतिीिी लागोपाट ॥ 
ि करी कमध िाईट ॥ अदखलदह तीिे िट ॥ 
सीकफया ंहा पदरपाट सुखािी लुदटसी पेंठ ॥ १ ॥ 
असुखािें कपंा पीठ ॥ अथी शादंत भद्रपीठ ॥ 
दिसुगे पिासी दिट ॥ दिजी दिजरें अिीट ॥ 
दिसर सोडीं अयुट दिियासी िेई पुट ॥ 
असुये पासुदि सुट ॥ असेल श्री अिसुट ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मातेिें िामय यैकूि धु्रि उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक) : सुिीदतिा धन्सय जगीं कुसािा ॥ 

म्हिुदि कोिा ि लगे पुसािा ॥ 
िािी असें लोक करीि तेंदि ॥ 
िाही तरीं िािं दिपादि ठेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे िामय यैकूि मातेिें त्याला आचलगुि आिंि बाष्ट्य युमत त्याला तपास 

दिरोप िेता ं धु्रि तेथुि दिघिू ििा मध्यें येका शीतल िृक्षाखालें  बसुैि, मला कैसा भगितं 
प्रसन्न होईल, म्हिुि चिता कदरत असता ं तो आकाशिादि झादल येसीजे. अगाये धु्रिा, 
कादंह आलोििा कपंा िको आता ंसप्त ऋदष येउि िेि प्रसन्न होियािा उपाय सागंतील 
म्हिुि अशरीर िािी होता ंयैकूि धु्रि संतोषािें हें काय कौतुक म्हिुि पहाता ंसप्तऋषी 
येताहेत पाहा. 

 
(श्लोक) : सप्ताल्ब्ध दमळूदि जिु दमसळले िेिो तयािें महा ॥ 

सप्तर्मित तयास श्रौत गदतिें जपू दजतेंकी पाहा ॥ 
सप्ताश्वाहुदि िेहकादंत दिलसे ज्यादि दत्रकोकातंचर ॥ 
सप्तऋषी सुकृती कृताथध जगती आले असें लौकदर ॥ 
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र्दरू : राग संराष्ट्र. (ताळ शापु) 
 

सातजिहीं सत्िरी ते ऋषी ॥ िाथ आले पाहा ॥ 
पातदकया ंसहीं पािि करिार जात ििेासम ज्िदलत पापें महा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सप्तऋषी आफयािंतर धु्रिािें त्यास प्रिाम कदरता ं ऋषेश्वरािी पूिोत्तर ितधमाि 

दििादरता ंधु्रिािें सदि्तर ितधमाि सागंूि मला मिातं येक कादळजी लागली आहे ते िुरी 
करादि म्हििु धु्रिािें प्रार्मथता ंते सप्तऋषी बोलताहेत पाहा. 

 
र्दरू : राग कफयादि. (ताळ शापु) 

 
चिता कशािी पाहें ॥ अंतरी लागली आहे ॥ प ॥ 
बाळ पािंा िषािा ॥ तंु बापारें होशी सािा ॥ 
काळ तुझा खेळािा ॥ हा मेळ घेउदि मूलािा ॥ १ ॥ 
रोग िसे ति िेचह ॥ दियोग ्िकीयािा तोदह ॥ 
ज्यागपाक शीरीं पादह ॥ महा भाग दपता असताचंह ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ऋषीश्वरािी दििारता ंसाित्र मायेिें बापा कडूि आपिास सभेत अपमाि कपाि 

कटु उत्तरें बोलजे लों तें सागंतो पाहा. 
 
(श्लोक) : सुिीतीिे पोटीं उपजुिी मलूा िेित पिें ॥ 

िृपाकंीं बसैािें म्हिदुि गदिलें  कें दि अपिें ॥ 
जदर माझे पोटीं जिि तुज सािार घडतें ॥ 
अिायासें हातीं तदर सकळ साम्राज्य िढतें ॥ 

 
वामय : याप्रमािें मातेस दहििता ंत्या जळ पािें मी ििास उठुि आलों. 
 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे िामय यकुैि ऋषीश्वर उत्तर िेताहेत पाहा. 
 
श्लोक : हुडकुदि पहता ंजी मादजया हे दत्रलोका ॥ 

खडतर बहुतेज क्षदत्रयािें दिलोका ॥ 
सहज सुपादि िामये तीक्ष्ि बोलुिी गेली ॥ 
पि आपि मूलािें सादंड िाहीि केदल ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती बोलुि बरें आम्ही अिघ्यािी यािी मिोरथ दसल्ध्त कदरतों म्हिुि ऋषीश्वरािी 

दिधापाि धु्रिासी बोलताहेत पाहा. 
 

र्दरू : राग िरजु. (अटताळ) 
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मागें आता ईष्ट कामासी सखया ॥ 
सागंतो शीघ्र आम्हासी ॥ १ ॥ 
ईद्र पि कीं हे िरेंद्र पि कीं ॥ 
िंद्र पि कीं अदिखीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती ऋषीश्वरािें िामय ऐकूि धु्रि उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक) : दम ्िगध राज्यपि दिप्रिा ि मागें ॥ 

जे ्थाि अन्सय जि भमुत िव्हेदि मागें ॥ 
सिादधकोन्नत असें मज इष्ट जेिी ॥ 
संप्राप्त होईल कथा आदज मागध तेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािें िामय ऐकूि अधी मदरदि उपिेश कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक) : अिारादधत गोचििेः िरेः ्थािं िृपात्मजा ॥ 

िचह संप्राप्यते ्थािं त्मािाराधयाच्युतं ॥ १ ॥ 
 

र्दरू : राग जुजाितंी. (आदिताळ) 
दिदित या्ति दिदिल िाि े॥ अच्युत िेिा आराधािें ॥ 
िरपदत तिया गोचििािें ॥ ि कपादि पूजि सुख कंिािें ॥ 
परम पि किा पदरसूि पादिजे ॥ िरीं जया्ति दिलय रसािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं मरीिीिें उपिेश केफयािंतर अदत्र उपिेश कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक) : परः परािा ंपुरुष ॥ ्तुष्टोय्य जिािधिः ॥ 

सिान्सयोत्पक्षयं ्थाि ॥ मेत सत्यं मयोदितं ॥ १ ॥ 
 

र्दरू : राग आिंि भरैदि. (आदिताळ) 
 

तुज हें सािें सजण्या बरिें ॥ तुज कदथलें  म्या आदजििें ॥ 
थोरातंदह जो थोर ियाधि ॥ 
पुपाष जिािधि गुिराशी हदरखें ज्यािदर हदरतो पाि े॥ 
त्िदरत अक्षई सरस दमराशी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदत्रिें उपिेश केफयािंतर अंदगरा उपिेश कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक) : य्यातंः सिधमेििंे ॥ अच्युत्थाव्ययात्मिः 

तमाराधय गोचिि ॥ ्थािमव्ययदिच््दस ॥ 
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र्दरू : राग हुशादि. (ताल आदि) 
 

सागंतो अिरागें दम तुज आता ंिागंले दहत ताता ॥ प. ॥ 
पोटीं जयादिये कोदटबं्रम्हाडं दह जो दटके शखेीं जग ॥ 
न्नाटकी श्रीहरी िीटतो आराधी ॥ 
लुटंू कैिफयािी पेंठ ईद्दस पुण्य ॥ कोटी जदर अंतरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदंगरािें उपिेश केफयािंतर पुलह उपिेश कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  परंब्रम्ह परंधाम ॥ योसौ बम्ह सिाति तमा ॥ 

राध्य हदर यादत मुल्मतमष्ट्यदत िुलधभा ं॥ 
 

र्दरू : राग दिलाबंदर. (आदिताळ) 
 

परंधाम आदि परंज्योदत ही ॥ परब्रम्ह जो पाहें ॥ 
परात्परा त्या भजका िुलधभ िदरसी मुल्मत लिलाहें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : 
 

राग व्यागड. (शापु) 
 

प्रा् जो य् पुरुष य्ी ॥ बोदलजे सिधद् ॥ 
दि े्ं येतो परम दिष्ट्िु संतोषलीया ं॥ 
सू्ा िुलधभ काय सागंरे सखया ॥ 
या साचट हदर लागुदि भज धु्रिा ॥ 
शासि हे मािुचि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्रतुिें उपिेश केफयािंतर पलु्त्य उपिेश कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  रौद्रदमद्रः पिं ्थािं यमा राध्य जगप्रदत पाप य् पचत दिष्ट्िु ॥ 

तमाराधय सुव्रता ॥ 
 

र्दरू : राग यमुिा कफयािी. (ताळ शापू) 
त्या रमािरा ॥ आराधीं त्या रमािरा ॥ प ॥ 
तारक जो थोर येक ॥ थार िरि भजि परा ं॥ अिु ॥ 
इदं्रामदि शामल अदत ॥ इंिु ििि भिुिपदत ॥ 
इंदद्रयेशजास जपदत ॥ िदं्रमौदळ प्रभदृत ॥ 
इंद्र भजुदि जया प्रदत ॥ रौद्र पिा लादग माि 
िेंद्र सुिता लाभलादि ॥ सादं्र जेथें सुख भरदत ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिेदरसी पलु्त्यािे उपिेश केफयािंतर िदसष्ट उपिेश कदरतो. 
 
श्लोक : प्राप्िोत्या रादधते दिष्ट्िौ ॥ 

मिसायद्यिी क्षदस ॥ 
तै्रलोमयातंगधतं ्थािं ॥ 
चकमु लोकोत्तरोत्तरं ॥ 

 
र्दरू : राग जुजािर्मत. (ताळ अड) 

 
पदरसे आिरें रे बाळा ॥ प. ॥ 
सरस दिगमािें ॥ साख्येफहाळा ॥ अिु. ॥ 
दिभहुदर भजता ं॥ इष्ट जें मिाला ॥ 
दत्रभिुदि त्या त्या ॥ लाचभ जे ्थािाला ॥ १ ॥ 
ठाि उत्तम तेथें ॥ पािाियाला ॥ 
का ंित्सा धदरसी तंू ॥ जीचि संशयाला ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आराध्य िेि भगितं सागुंि व्िािशाक्षदरिा मंत्र उपिेश कपाि त्या मंत्रािा मदहमा 

सप्तऋषी सागंताहेत पाहा. 
 
(श्लोक) : पूिी पूज्य तुझा दपतामह मिु ्िायंभिु ्िातंरी ॥ 

भािें हा तंि मंत्र राज जपता ंसंतुष्ट झाला हरी ॥ 
त्यातें इष्ट समृदद्ध पूिध दिधली लोकत्रइं िुलधभा ॥ 
तंूही तेंदि जपोदि शीघ्र सुखचि हा मंत्र श्रीिल्लभा ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें मंत्रोपिेश कपाि सप्तऋषी मंतधाि पािफया िंतर धु्रिािें यमुिातीरीं येऊि 

तपास आरंभ कदरता ंपराशर मुदि दसष्ट्यासीं बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : िेिादि िेि हदर मेघ दििास जेथें ॥ 

जे सिध िोष हर तीथध तपादस येथे ॥ 
आरंदभलें  िृप सूतें ियिी दिलोका ं॥ 
चितात िेि धदरला हदर पूज्य जो का ं॥ 
पािागुंष्टें िदरष्टें िडपुदि धरदि दिष्ठता ं्पष्ट कैशें ॥ 
कापें िुिार उर्मितळ सकळ िलपिधताक्रातं ऐसें ॥ 
अक्षभ्यो क्षुभ झालें  जलदधििििी िृिं दत्मीत तेिें ॥ 
्िगी गीिाि िगध ्िमदि ििकले हे पहा थोर भेंिे ॥ २ ॥ 

 
वामय : अरे दशष्ट्या, इंद्रादि िेि आलोििा कपाि धु्रिािा तपोभगं कराया कारिें कृदत्रम मायेस 

पाठदिताहेत पाहा. 
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सूत्रधार : येिेदरतीं पराशर दशष्ट्यादस बोलत असता ंकृत्रीम सुि्सत माता येते पाहा. 
 

र्दरू : (राग : सौराष्ट ॥ ताळ : आदि) 
 

याम धु्रिािी येते ॥ मायापापीिी ॥ 
माया लोभ दह िाल्मत िदर िदर िाथंा ते क्षिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं कृदत्रम सुदिदत मात येऊि धु्रिास पाहुि बोलते पाहा. 
 
(श्लोक) : खेळािें बहु या िई दमळिुिी मेळा मुलािंा जिी । 

पाळािें मग राज्य पूिध अििी पाळा परी यौििी ॥ 
टाळािें दियमेंिी उत्तर िया बाळाििी । 
राहुिी गाळािें मम िामय हे ि उठये िाळा असा सोडदि ॥ 

 
र्दरू : (राग : मुखारी आदिताळ) 

 
उठ उठ रे बाळा उत्तम गुिशीला ॥ दिटुदि तपियेला ॥ 
(प) ॥ सुमहा साहसें कपादि ॥ सुकृतें बहु आिपादि ॥ 
कुमारालादभ जे लादस तंु ममता सोडुदि िूरी ॥ 
मज लादग िा अव्हेचर ॥ कमलाक्षा धमधरादश ॥ 
समय की तापािा हा ॥ सहसा िोहे पाहा उमजुदि िीज मािचस । 
श्रमसी या िदर जरी ॥ ममतिु झडकदर ॥ 
समर्मपते तुज समोरी सत्य िेखचस ॥ १ ॥ 
तप तसें िरीउि ॥ तिया कीं सुहापाि ॥ 
उपिास श्रमेंकुि हें अपधि तुझें दक्षि ॥ 
अहहािुले जाि अपुफया दृष्टीिे पाहुि उपलाहुि 
कदठि उलेिा हृिय पि ॥ दिपटदििया दिदहि ॥ 
जप घादि तपाहुि ॥ जििी िामय पाळुि ॥ 
दिपिुा थोर म्हिुि ॥ दिट मािुि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं कृदत्रम सुदिदत मातेिें उिंड काकुलती येता ंदह धु्रिािें ध्याि ि सोदडता ‘अरे, तुला 

भक्षायास राक्षस आले’ म्हिुि सूििा कपाि पदलकडे जातािं राक्षस येतायेत पाहा. 
 

र्दरू : (राग : अठािा ॥ ताळ : शापु) 
 

आले रक्षोगि अद भतु ते कैसे आिि पसपादि अटहासें ॥ प. ॥ 
भाले तलिार भ्यासुर उिलुि ॥ भेडसादित धु्रिा ॥ 
भीम रोषा िशेें ॥ अिु. ॥ ज्िाला माली मुखें ॥ 
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ज्यािीं घोर अदत काळातंकासम ॥ 
ककध श आकृदत माळाकार अतं्रमाळा त्या दमरिदत 
व्याल चसहासि व्यापदुि जगतीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती राक्षस येउि धु्रिािर िािाशस्त्ािंा भदडमार कदरता ंत्यासदह धु्रि दििळ राहता ंतें 

ितधमाि महादिष्ट्िसु सागंायाकारिें सम्त िेिदह येताहेत पाहा. 
 

र्दरू : (राग : तोदड ॥ ताळ : शापू) 
 

िेि िेि कपािादिदध िासुिेि िशधिादस ्ि्ंि ॥ प. ॥ 
िेिेंद्रादिक मुख्य मुख्य सम्तादह ॥ 
िेि येते झाले ॥ भदरत आिंिे ॥ अिु. ॥ 
दिगम िैद्य जो जगदिश ॥ तत्पि युगळी ठेउदिया 
दित्तादस सगुि जतपाचस अगर जो का ंधु्रि दिगटंू 
तयादिया अगदि िृत्तसी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेिादि येऊि धु्रिाच्या उग्र तपामुळे तै्रलोमय जाजिलं आहे म्हिुि सागंतोहत 

पाहा. 
 
(श्लोक) : िेिेंद्र िंद्र िपािादि महत्पिासी । 

तो काय िादं्ल समपूधदि तें तयासी ॥ 
हें शफय काढुदि मिादतल आदजपाळीं । 
औत्ताि पादि तप लक्षि दिघ्िटाळीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेिािंी प्राथधिा कदरता ंपरोके्षिी असूि तो कादंह कोििे पि मागत िाही, त्यािा 

मिोरथ िगेळाि आहे तो मी पदरपूिध कदरतों. तुम्ही दिभधय दठकािास जा म्हिुि िासिासं 
िासुिेिािें दिरोप िेउि अपि धु्रिास प्रत्यक्ष होियाकारिे उदु्यमत होता ं सभ्यास सािध 
कराया कारिे िारि येतो पाहा. 

 
र्दरू : (राग : शाहि ॥ ताळ : शापू) 

 
िारि मुदि येतो पहा सुदिधाि जो श्रेष्ट महा ॥ प. ॥ 
सरस जटाजुट दसरी ॥ धदरत ्िदटक हार उरीं ॥ 
्िदरतिल्लकीं करीं ॥ ्मरत मुखें रामहरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येउि सभ्यास सािध केफयािंतर श्रीमन्नारायि येताहेत पाहा. 
 

र्दरू : (राग : अष्टािा ॥ ताळ : आदि) 
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श्रीहदर येतो पाहा श्रीित्साकं ॥ प. ॥ 
श्रीहदर येतो पाहा श्रीकंठदप्रय माहा ॥ 
जो हदरभि बंधि ॥ भमतािी या मोहिी ििंिा ॥ 
दिजधरी थोर मोहरा श्रीमोहिागंक मोहदब जत मोहलाहला ॥ 
मोहरा िे सोहळे लोका ं॥ भिुि पदत जो का ं॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीमन्नारायि प्रत्यक्ष होता ंधु्रिािें साष्टागं प्रिाम कदरता ंभगितं बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : हो कफयाि परंपरा तुज भिच्या िृत्तीितीं धु्रिा । 

माते संतत ठेउदि धि तपा सपंादिलें  गा तंुिा ॥ 
जालों त्या्ति तुष्ट इष्ट िर तो मागें मुला या िरी । 
दित्ता शोक सम्त अ्त घडला जािें बरें अंतचर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भगितंािे िामय ऐकूि धु्रि बोलतो पाहा. 
 

(र्दरू) : (राग : सािदेर ॥ ताळ : शापु) 
 

िेदखलें  तुझें पापडें लोििी ॥ िेि दसखामदि ॥ प. ॥ 
रेदखलें  जेंचि या मिी सखया भमत चितामदि ॥ अिु. ॥ 
दिरदखता सुखसींधु दिपाप माि हा तुझा सरदसपाहेक्षि ॥ 
सरस श्रीिििेंिु परम तृल्प्त पािले पाििा भले पदरस लोिि िकोर आता ंहदरख तो अदत 
भपादि हृिय दह िीर िीर बहु त्िदरत उसळत हदर हदर दकदत तल्ऱ्ह अिुिाटंु अश्रीत बधुं ॥ १ 
॥ सिकादिक थोर मुदि ्ाि तप शूर ॥ ििज संभि हर अिघा सिधदह अमर अिन्सय चिति 
पर अिुदििी दृढातंर आदिदखचह भले इतर अझुिी दशिदत जे दिदह क्षि दिलोकंू ॥ घि 
पादिर अपघि मिोहर ॥ घि सुखा प्रदत घटक तें आता त्रलोमय िाथा ॥ २ ॥ ििदशफया 
ििसािा ििदिध दजिसािा अिधा भमतीिा सािा आता िळला सािा पििस हा 
दिजयािा दिव्य की सोियािा ि ििि े मदहमा यािा सहसा दशि दशिा ज्या्ति परम 
िा्ति श्रदुतिें ्तिि भाजि ॥ दजिलग हें जीिि जीिािंें जी मज धु्रिािें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रि बोलूि दिशषेाकारें ्तोत्र करािें आपिासदतत्कें  ्ाि िाही कीं म्हििू मिातं 

दिदतता ंिेिािें करारचिि तन्समुखािदर दिरदिता ंतो उद्दाम स्रोत्र कदरतो पाहा. 
 

र्दरू : (यलिल काबंोदि ॥ अटताळ) 
 

मी ति बाळक सखया ॥ प्रीदतिें केिळ सिया ॥ प. ॥ 
रातलों पि युचग तुदझया ॥ श्रीप्रताप राम ्िादम राजया ॥ अिु॰ ॥ 
िुसरें िैित ि मिी ॥ सहसा तुज रदहत ॥ 
राचत्र िीसचह ध्यास तुझािकीं पैसला तदर का ंदिसरसी दििादस हें सकळ पातक दिषेधकू 
कोसलेंद्र मदि ॥ िासायास अिघे हपािी ॥ बैस हृिय सििी ॥ १ ॥ 
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मी पि िैरयें कुदटलें  मज सापंडउदि अपें असकीं पाप पापी यें सतंाप पेटेचह िदर िदर 
कुदटलें  हे पदतत पािि कृपादिदध ये परम िगेें लोपी व्याप त्याचं्या ्िपापी या प्रदत मग थोदप 
॥ २ ॥ 
आिडी लागली अपलुी अदधिळेे मज अिदरतादंह धािं चितादिया िािरे पदर हे दशि दशिा 
सिधथा दह ॥ ये िदेढिे िाढ दिसि ेबहु ॥ दजिलगा बरिी ॥ भािीकासं दििचि त्िदरतें जीििीं 
गा अरते ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे स्त्ोत्र कदरता ंसंतोषािे महा दिष्ट्िु बोलताहेत पाहा. 
 
(श्लोक) : तपें सिळ जाहली मज दिलोदकलें  जें तुिा ं॥ यथा दभमत मागिें िर तथादप आता धु्रिा । 

िव्हे दििल िशधि प्रकट पाप माझें कला ॥ समग्रदह िृपात्मजािदर अदभष्ट ज्या सपंिा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती महा दिष्ट्िु बोलता ंधु्रि बोलतो पाहा. 
 
वामय : ्िादम अपुफया िशधिें सकळ लाभचह झाला परंतु कादंह भाग म्हिूि आ्ा केली कीं या्ति 

हृद्गत आपिास अिगत असफयािेंही दि्ापिा कदरतों. 
 
(श्लोक) : िृपजि मम पोटीं योग राज्यासिातें ॥ िव्हदस सुपादि रािी बोदलली तीक्ष्ि मातें ॥ म्हिुिी 

सकळ भतूाधार उत्कृष्ट धामा ॥ अढळत ियेिे प्रार्मथतों सत्यकामा ॥ 
 

र्दरू : (राग : पुन्नागिराळी ॥ ताळ : शाप)ु 
 

तरीदह सागंतों मादझया ्िादम ॥ 
जगत्तारका तुज आता ंमी ॥ प. ॥ 
सकळादिया हृियेदस ॥ 
सिा अकळंक मरू्मत अहेसी िकळेदस रादि माझीि कैसी ॥ 
दिदखलात्म पाप चिदित होसी ॥ १ ॥ 
आधार जो सिध लोका ऊंि ॥ अत्यंत उत्तम श्लोका ॥ 
माधि त्या धु्रि ंलोका प्राथी या िया प्रसािे येंका ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे िामय यकुैि महादिष्ट्िु बोलताहेत पाहा. 
 
(श्लोक) : सूयेिु कंुज सौम्य जीि उशिामािंादि कादंहिदर ॥ 

सत्पषी सुर मंडळीं पदरसही जे उंि लोकातंरी ॥ 
त्या ्थािी जििी सुिीदत सदहत ्िािंि योगें असें ॥ 
िक्षत्राकृदत कफप काळबदर ही संकफप जैसा असें ॥ 

 
र्दरू : (राग) तोदड ॥ ताळ (आदि) 
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पदरसें बाळका ॥ परम धार्ममका (प.) ॥ 
दिरदखता ंजचग भमत ॥ शीरोरत्ि तंूदि दिका ॥ 
अिु प. ॥ दिश्वंभर दम होता ंईश्वर प्रसंन्न कैसें ॥ 
दिश्वास दिदध ि लभे, शाश्वत पि अपैसे ॥ १ ॥ 
सायुज्य मोक्ष तोदह शदेिल िरिा प्रदत 
आयुष्ट्मंता तेथेंदह ॥ अत्युच्च दठकाि दकती ॥ २ ॥ 
दृढ व्रता यािज्जीि ॥ घडूदि साम्राज्यापाढ ॥ 
अढळ पिीं त्यािदर आिंि भदरत िढ ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती धु्रिािे मिोरथ पदरपूिध कपाि आदिक आदभष्ट काय पादहजे माग म्हििू महा 

दिष्ट्िुिें आ्ादपता ंधु्रि बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक) : धर्ममष्टादस किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही येकिा । लाभो दित्य सिादशि प्रभिुयेसब्िोध 

लोका ंसिा॥ 
श्री भद्रामपिारचिि युगळीं कफयाि भायवयप्रिा ॥ 
जोडो भल्मत उिार तें अिुदििी ्िािंि राज्या्पिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती धु्रिािें प्रार्मथता ं त्याला िर समपुधि महादिष्ट्ि ु दित्यािंि मंदिरास आफयािंतर 

धु्रिदह कृताथध होऊि ्िपट्टिास येउि जििी जिकासं भेटुि सामं्राज्य कदरता ं झाला 
पाहा. 

 
(श्लोक) : श्री मालोदज िरेंद्र िंिि भला शाहेंद्र िामादथला पणु्य 

श्लोक म्हिुदि लोक दिगिी ज्याला प्रपंिादलला ॥ 
त्यािा पतु्रक सच्चदरत्र जगती येकें द्र भायवयागळा ॥ 
त्या पासुदि दशि ्िपाप तुळजा राजेंद्र जो जन्समला ॥ १ ॥ 
प्रताप दसहेंद्र कुमार त्यािा जो अंदस 
श्रीदिष्ट्िु जगल्प्तत्यािा ॥ उमासतीिी सुकृतैक रासी ॥ 
कफपिु ज्याच्या ि तुळे करासी ॥ २ ॥ 
जो का ंदत्रििध गुपािी अपपुापकासी ॥ 
आधार थोर आदज आत्म दिपापकासंी ॥ 
तेिेंदिया धु्रि िदरत्र सुपापकासी ॥ केलें  पहा 
दिपापमाभ्िुत पापकासी ॥ ३ ॥ 

 
॥ इणत श्री धु्रव चणरत्र नाटक सांपूिफ ॥ 
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अनसूया उपाख्यान नाटक 
 

१०. अनसूयाउपाख्यान 
 

शुभम्तु ॥ अदिघ्िम्तु ॥ 
सत्तामात्र अखंड बाधधि जी–सत्ता–पशी िुद्धपंा । चित्तातोषिु ं स्रीसमेत मुदिच्या ित्तादि 
का ं जो गुरु ॥ दित्तादधशदिजािुजािधु मिोन्समत्ताििीं पािला । िुत्तारो दिभतुो अंहादश 
असुखा ितािुिी सािळा ॥ 

 
वचन : येिेदरती िाटकाथध संग्रह श्लोक म्हटफयािंतर दिध्िेश्वरािी प्राथधिा केदल असता ं प्रत्यक्ष 

येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ कोंडुदि आिंिभरें ॥ 
 
सूत्रधार : पादरपाश्वधक दिघ्िेश्वर येिुि सकल दिघ्ि दििारि केली कीं, या प्र्तुत कायास ता ंइकडे 

यािें. ‘जी मी हाजीर आहे.’ तदर पादरपाश्वधक, ििरस भदरत सरस भल्मत ्ाि िैरायवयप्रधाि 
ििाश्रमादि धमध प्रदतपािक िाटकदह िाििूिं सभ्यािें मिोरंजि केलें . सापं्रत सकळ धमध 
दशरोमिी जो पदिव्रता धमध तन्समदहम प्रदतपािक दिव्य िाटकादभियिें सि्यािें अतंःकरि 
संतुष्ट कराया इल्च््तों. 

 
पाणर. : अरे दिसरलास काय अिसूया प्रभाि प्रदतपािक दसद्ध दह. 

अरे कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता? 
 
(श्लोक) : प्रतापचसह सद भल्मत ॥ आदिक त्या प्रभाि ऐक ॥ 
 
(श्लोक) : जो धमध कायी सदृढादभमािी । सिैि की िैित दिप्मािी ॥ 

अदै्वत दिष्ट्िात असूदि पादह ॥ आसल्मत जो केिळ राम पाहीं ॥ 
 
सूत्रधार : अरे युमत युमत. परंतु पादरपाश्वधकाबैम्हापरोक्ष ्ािीं जे महा पुरुष त्याचं्या मुख्य प्रसािा 

प्रमाि तुझादह मुख प्रसाि लदक्षजे, तो तरीं यािें कारि काय सागं? 
 
पाणर. : ऐके गा दिपलें  दिदित्र सपिीं जें कादलिे यादमिी ॥ 

कोण्ही येक तमाल िील मदि तो म्या िेदखला यामिी ॥ 
िोह्य हें तंि ंिोज बाह्यादतदमरा तत्कादंतिे ध्िदंसले ॥ 
िंद्राका अदििायध अतंर तम्तोमासचह ग्रादशले ॥ 

 
वचन : इत्मयेि िोह्य.े 
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(श्लोक) : दिदु्यल्लता जदश घिी झळके सिाबा ॥ 
तेदिि येक ललिा लदलता सिाभा । 
पाममान्न तदन्नकठीं िीरचह पादलराखा ॥ 
म्या िेदखला रिी अिािर कोदटलाखा ॥ 

 
वचन : तन्समूर्मत िशधिापासूि अद्यादपहीं आिंिाच्ये हेलाव्ये मािशी हेलािताहेत ते काहंी सागंू 

पुरििेा. 
 
सूत्रधार : अरे तंू मोटा धन्सय पणु्य श्लोक. जें जािकीं लक्ष्मि समिते अखंड बोध ्िपाप सािंळे 

परब्रम्ह िेदखलें . 
 
सूत्रधार : ऐसे संििता ंिैिेदह सौदमदत्र सदहत श्रीरामिंद्र येताहेत पाहा. 
 

र्दरु : (सुरदठ) 
 

रामिंद्र येतो धामदिधी कोदट ॥ 
धाम ियाधि हा ॥ िाम घेतािंी 
अिामय जो िेयी ॥ िाम कैिफयािा 
पामराशी पहा ॥ अ ॥ मरकत मदि 
सकलामर राजमदिसम सरसिाि ज्यािा ॥ 
परम मिोहर दिपापम मुख सरसीपाह दृष्टीस 
दिरदखतािंी सिध दिरसे भि ज्िर ॥ १ ॥ 
बाहुजदतलक सुबाहु राक्षसाच्ये–बाहु खाडुंदि 
जेिे आहुदत घेतली–बाहुली िटिी जो बाहुलीं 
जीिी बाहुिी िे पििी ॥ भादिकाशी भलीं ॥ २ ॥ 
कुदठलाल कजाळ संघदटतमया ॥ जठा पटल पापेिी मकुट साजे 
िागंला ॥ दिदटलाक्ष भेि प्रकट कपंा िषेेंया िटला िेिो ॥ 
जगन्नाटकी अगळा ॥ ३ ॥ िफकल िसि ते िदेष्टलें  
कठीिीयध शुल्लक शीतासिें शुद्ध मतीबरी ॥ 
कफक जोंगधिपाप कफमषा कमलकीं जफक अपाि 
पिजैत्र धिुधारी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जािकी लक्ष्मिा समिते श्रीरामिंद्र येऊि सौदमत्रास दिलोकूि बोलतो पहा. 
 
(छांर्द)  दहतकरीं जगीं कैकयीपरी ॥ 

अदतशय िसे सत्य िुसरी ॥ 
व्रत तपोदिधी जी सटीं मुिी ॥ 
सतत पाहतो चहडता ंििीं ॥ 
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(श्लोक)  पतं्र पुष्ट्पिलीं समुद्धबरिीं धात्री पाहादंि कशी ॥ 
च््त्री भतू सुरेख पंल्मत दमरव्ये दित्ती दलहािी तशी ॥ 
पत्री कोदकल कीरकूजदत पडये श्रोत्ती ध्ििी साजरा ॥ 
िेत्री आश्रम लक्षिा दिरखीं हा अत्री मुिीिा बरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीराम भािाशी संििता जािकी िेिी िल्लभास दिलोकूि ििािा अदतशय िर्मिते 

पाहा. 
 

र्दरु : (आिंि भरैिी) 
 

श्रीराम िेदखजे दिदठया आरामा ॥ 
व्योमा गामीच ज्यामध्ये अदज हे कहीपाह पूिधकामा ॥ 
साहुदिया आंगे साधुदह महतप बाहुजमंडिापाडंी 
जसा तप साहस बहुहे तसा कदरती अिुसुपाप होऊदि अदतहीि योदि िराहुदि हे धन्सय 
पािप ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जािकींिे िामय ऐकूि हा सिधदह महािुभाि अत्रीिा प्रभाि म्हिुि श्रीरामािें 

संििता ंअदत्र महर्मष दशष्ट्या समिते येतो पाहा. 
 

र्दरु : (काबंोदि) 
 

सातापसाग्रिी येत हा पहा मुदि ॥ 
जो पयोजिा तिय कोपकाम मिधि जचि ॥ 
अ ॥ धदरत अदत्रया सरस िामकीं ॥ 
िुदरत पुंज िेखुदि ज्या िूदर पळतकीं ॥ 
परम पुरुष मूर्मत दिरंतर िरि घ्यातदिकीं ॥ 
हदरहर भेि भ्रमादश हपादि शीघ्र टाकी असा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदत्र मुिीश्वर येतािें त्यािें िरिारचिि ििूंि श्रीरामिंद्र करदं्वद्व जोडुि बोलतो 

पाहा. 
 

र्दरु : (भरैिी ॥ आदि) 
 

मुदििरा सिल जाहलें  ॥ जन्सम हें बळें  ॥ 
अिुपम सुख पािलें  जिदिजिक कुळक्षिीया िशधि बळें ॥ 
घिश्लाध्य पि पािलें  अदतशयें धि प्राप्तदह अदखलकीं 
मचह ॥ ्िादमत्ि दिियीं शतमख पितेहीं ि तुळये 
या लाभा कादंह दकदततर्मह िान् बडायी ॥ १ ॥ 
संसार ताप धसरा ध्िसूंदि धीरा 
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चहसाव्हया मिुपुरा संदशत व्रतपरा 
संत्संग एकबरा संशय िया िुत्तरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रामािे रसाळ िामय ऐकूि खुशाल होऊि अिसुयेिा कातंा िुत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : (कफयािी ॥ आदि) 
 

धन्सय झालों मी आता ंआत्मारामा ॥ 
पुण्यश्लोका पाहुदि तूतें पूिधकामा ॥ प ॥ 
गण्य गुिाड् गदि घडलो अिरण्या कुलेश 
दहरण्य धिुधधर ॥ लक्षकोटी जन्सम मादज 
आत्मारामा कृत जें लक्ष्मि पूिधजातप म्या दिव्य 
िामा ॥ अक्षय तें पळलें  आज घिश्यामा ॥ 
अमृत या क्षिे तूदझया सिध सािधभौमा ॥ 
लक्ष्य िव्हे मज मोक्षदह दशक्षत राक्षस ॥ 
िृिं सुलक्षि शीमा ॥ १ ॥ 
िामरसायि तूझें पूिधकामा ॥ 
दपऊदिया पामरदह हदरदत सं् कृदत रोगकामा ॥ 
सामर दिदधदह िेिे मदहमशीमा ॥ 
िुल्लतामरसाक्षासम भर भदूम भीमा ॥ 
पे्रम पिद्वयीं िे मज आदिक तें मिीं 
इष्ट िसें अदभरामा ॥ २ ॥ हा मी ति 
अंशसािा आत्मारामा ॥ अंतयामी 
तू सकळ जीिािा आत्मारामा ॥ 
दिव्यािा मी करदिल सत्कििा आत्मारामा ॥ 
कादमत िायक काम मिोहर कोमल मुखदजत 
सोम परात्पर रामा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदत्र महामुदििें िामय ऐकूि श्रीरामिदं्रािें संतोष पाऊि अिुसूयािेिी िशधिािी 

उत्कंठा धदरता ंते सदखसदहत येते पाहा. 
 

र्दरु : (सािदेर ॥ आदि) 
 

येतसे अिसूया अत्रीिी दप्रया ॥ 
संतत दिरसूया जेति ंभिुिातीत िेखुदि भली ॥ 
िुत्तम गुि म्हिदत येथेंदि असूंया ॥ अ ॥ 
धाता आदि सुखिाता महेश्वर ॥ 
पीताबंर धर ख्यात अदखल जिीया तीघादंि दह ॥ 
माता अत्यतंदि म्हातारी केिळ जे तपाशी खािी ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती अिसूया आफयािंतर जािकी लक्ष्मि समिते श्रीराम्िामीिें साषं्टागं प्रिाम 

कदरता ंमुदि पत्िी सतंोष पाऊि रघुिंििास पाहूि बोलते पाहा. 
 
(छांर्द)  प्रित ित्सला राघिा तुझा ॥ 

झिी दिलोदकता ंश्रीमुखाबंजुा ॥ 
घि सुखाल्ब्ध तो आदज िूगला ॥ 
मदि ि कफपव्ये तेंचि आगळा ॥ 

 
र्दरु : (येपाक ल काबंोदि) 

 
भिुिी मी धन्सय अदत ििधि श्यामला ॥ 
अिदिजा दिज हृिय धामा ॥ प ॥ 
भिदिचरिादश िैभि िसे हें किा ॥ 
तिपाप िशधिोद भि हृियदभरामा ॥ 
जो तंू दित्यािंिाकार परम ज्योदतमधय 
अगुि अदिकार सकल भतू हृियीं दििसिार 
पाहत्यें त्या तुज मी ियिी सुरिाथ जी सािार ॥ १ ॥ 
ििेासदह पार किा कळेिा योयवयासं जें मािसीं 
आकफयेिा अतींदद्रया व्याप्त अश्या ्िपापा ॥ 
प्रत्यक्ष पाहें सकळात्मपापा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूयेिे िामय ऐकूि संतोष पाऊि जािकीस अिलोकूि बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : (दबलहरी) 
 

जािकीस सागं तंू मािसीिें गुज मािसीिें गुज माय बायी आता ं। 
जिू मी इल्च््तें जाि पूिध सहज ॥ अ ॥ खुपदत तूश्यापिा ॥ 
सुमदतमिु ितर िृपदतलक िंदििी दित्यसािार ॥ 
त्यापिे अिुदिि दह दिपिी दिरशी कशी ॥ 
िुपलकंठ जेथें िुपमेतीत घोर ॥ अिुपम मासंाच्ये 
दजिस पक्वाने्नदश किकादंग 
आत्माराम प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 

 
(छांर्द)  जिदि बाळकाप्रदत दिभधर म्हित तू महाराज 

हे बिें तिय मी तुझासटी अशीं प्रिय युमत तंू िार िादिदश ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती राम्िामीिे िामय ऐकूि 

तुझीया मिायेिे कदठि ॥ ििपळें तैशी 
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तंू दिरस कडू दतकठ ॥ अिुदििी शिेदेश 
अमदि कैदश सगुि ॥ िुपदर पदर जेथें 
ि पदर्पंि िायुिा ॥ अपि राहुदि 
तेथेि लयेिे लोििे दिपुि जेथे िारा ॥ 
दियत धूदळदश बडव्ये दिदपिी मोकळ्या 
अइशा ििदस केचि शोभिें ॥ 

 
वचन : तू म्हिशील इतुमये ही मलोश भतार एक दिरंतर लोलंगत असदलया ं सोसूयेत कातंदर 

सिधसुखा पेक्षा कामसुख अदधक तदर यािे िुत्तर ऐक ॥ 
 
(श्लोक)  आत्माराम अिाप्त काम सतत श्रीराम माझा सये ॥ 

ते तंूशी रतला कसा गमतसे ही थोर कीं संशये ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अिुसूयेिा िामय एकूि िैिेही िुत्तर िेते पाहा. 
 
(श्लोक)  पे्रमािें पदर त्या दिरंतर सुख ग्रामाशी मोठा दपसें 

त्यामूळे मिधीि दिि कपािा पादरि झाला असे ॥ 
 
(श्लोक)  अंतबाह्य दह दित्य भा्कर प्रभा व्यापूदि जेथे असें 

तेथे हे ललिोत्तमे दतदमर कीं थोडेदह कैसे घुसें ॥ 
तसा पूिध सुखाबधुी िखदशख्ये पयधत या िोघटीं ॥ 
अ्ता ंिािंत कें दि सागं िुसळये िुःखोर्ममते िोखठीं ॥ 

 
वचन : आिीकदह तुिा िििास िार कदठि म्हिुि बोदलजे लेकीं त्यािा िेडा सागंते ऐक ॥ 
 

र्दरु : (आदहरी ॥ आ.) 
 

काय ििूं ििलाई तुज पाशीं ॥ प ॥ 
िायक सदन्नधािी येक असफयाहा 
िादह युिे भायवयाशीं काही ॥ 
रमदिय यागं परम पुरुषा या 
रमिाच्या सहिासें अमर पुराहुि 
अदमत गुिादधक अमदि िि हे भासे ॥ 
कुलदतलकािी ललिा म्हििुी मी 
जलजंबधुहीिता िीपूल तशी मिुभजूििी 
मध्ये िालत जाता ंिेिी ॥ िुपरीहुदि मज िुपजदि रदत मही 
उपदरही राहिें मातें सुपदत तृिािीचह िृपदतलका या 
सुपदतसि ेसुख िेते ॥ २ ॥ सुपादिर रमिाकचरिी बहुदिध 
तुरुिी िळेही खाता ंसुरुदिसुधे हुि सुरुदि गमदत 
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अदत अपादि ि येकचह दित्त ॥ ३ ॥ यजमादििि मी 
दिज तियािी गुज हे समजूदह िारा ॥ रजिुधिुदि रज 
िीदशत घडुदि ॥ दिजदि ्ियें दिजििारा ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जािकीिे ििि ऐकूि तीिी अिन्सय साधारि पदत भल्मत िेखूि अिसूया अंतचर 

हदरख पाििू पनु्सहा बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (पुन्नागिराळीं) 
 

जिक िृपिंदििी जदि यया तंू ऐक ॥ 
जिदिये धन्सय होसी ॥ प ॥ 
किक पादिरागंी तुज आदिक जोदड िसे ॥ 
किकिे दिियेशीं सदखये ॥ 
पदरसता ंति ििि ॥ 
मादळका हे सुधेपदरस अदत गोड िाटे्य ॥ 
िदर िदर काडें हदरिाकं चबबमुखी हदरख मोटा 
हृियीं हदर हरी तोि साटंयें ॥ तदर तुलािर अता ंअर्मपतें 
ज्यासठीं ॥ त्िदरत सौभायवय िाढये जो जीििजे सकळासीं असता ंआपिात 
तो कसे त्राशी मद्य्थेिी िभ तुझे बादंधल तें सागं केचि गुिरादश ॥ 
येिे प्रकारे पंिभतूा कडुदिदह उपद्रि िादह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जािदकला िर िेऊि पुिः पुन्सहा तुज समाज पदतव्रिा कोिी िाही म्हिूि 

अिुसूयेिें ्तदिता ंसीतािेिी उत्तर िेते पाहा 
 

र्दरु : (काबंोदि) 
 

आपलुा प्रभाि हा अद भतु पाही ॥ ि पदर काज 
हे माझें दिगदितें भाि हा यापदर दृढ भल्मत 
पतीच्ये रायीं महा्िमदिया संपिा ि मिीि मी किा 
रमिािीि आपिा भािीं सिा अमये िल्लभ पिा 
अदमत िैभिा सिा समजफये जे समुिाय मदि समुिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जािकीिे िामय ऐकूि अिसूयेिे जािकीस दप्रयिििें गौरिुि पदतव्रता धमध सागंिू 

अदत्रमहर्मष जिळी तीिें उभे असता ंतो िीिरि दमश्र िारायि िाम संकीतधिािा ध्ििी कािीं 
पडता श्रीरामादिकािंी काय हे कौतुक म्हिूि आकाशाकडे िेता ंिारिमुदि येतो पाहा. 

 
(र्दरु)  कलहािे मूळ तो येतसे अिलोका जलजासि तिय ॥ 

िदलिाक्षािें मुखें िामघेत सुखे जलििायू पदरदिलय 
गुि्िय ॥ अ ॥ िारि हें िाम ज्यादस भल्मत पारग 
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सद्गुिाराशी ॥ मिभार अहंकृती ग्राशी ॥ यष्ठ िार जो मधुसंहराशी श्रीहरासी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि महामुदि येता ं त्याला अिसूया िल्लभािें अदभमुख जाऊि कुशल प्रश्ि 

कपाि आगमि कायध दििारीता ंतो उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक)  सािा जो दिजबोध पूिध जलधीशािंा सुखािा महा ॥ 

ज्यािा िार ििूंि शमय श्रदुतिी िािा दििारें पहा ॥ 
त्यािािगध रघुत्तमादश दतर दिरखूि पािादरता या 
मिें आिारैक दिधी अलोमुदििरा लािंाउिी तद्गुिे ॥ 

 
वचन : यापदर बोलुि राम्िामीस दिलोकुि िारि बोलतो. 
 

र्दरु : (यमुिा) 
 

िुलधभ तुझी भेटी हे ठीक जाली ॥ प ॥ 
िल्लभजी शीता पूिध पुण्य या काळीं ॥ अ ॥ 
दत्रभिुचि शोदधता ंप्रभ ुजी असी िादह 
शोभितर मूर्मत लािण्यशाली ॥ १ ॥ कोि तुझें 
हे गुिे िििीं ििूं सके मािसहरा िृदत्त अंत्यत 
धाली ॥ २ ॥ अदभिि सुंिरा अघिी घरासीया ॥ 
प्रभािकीर्मतिालूदि आली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीरामिदं्रास ्तिुि अिसूया कातंास अिलोकूि िारि बोलतो पहा. 
 
(श्लोक)  दित्तीं दित्य ठसदिलें  मुदिदिया सिधत्र पसैािळें  

ध्याता ंजें दिजपािले कदरिरा त्या संकठी पािलें  ॥ 
दित्तािें बहुकोिळें प्रकृतीच्या ्पशादििा सािलें  
भायवय ब्रम्ह दिसािलें  ति ंघरी रामाख्य हें सािळें ॥ 

 
र्दरु : (सुरटी) 

 
मुिी धन्सय तंू अदत अिसूया कातंा िान् मी दकती 
तुझारे िाड प्रभाि हा आता ं॥ अ ॥ 
उपिेशी दिदधलाही आपि जो जलशायी ॥ 
तो पदरपूिध दह तिपि िदम जयीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदत्र महषीिे िारिािे ्तदिता ंत्याला दिलोकूि अिसूया कातं बोलतो पहा. 
 
(छांर्द)  रघुपतीदिया िशधिात्िये दिगमपारगा पािलादश रे ॥ 
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प्रकट हे खरें अन्सय काज हे दिगदि गुप्त जे मािसी अहे ॥ 
 
सूत्राधार : येिेदरती अदत्रमुिीिे प्रश्ि कदरतां कहलदप्रय सदि्तार ितधमाि सागंतो पाहा. 
 
(श्लोक)  गेलो मी दिधी आदि माधि तथा श्रीिुजधटीच्या पुरा ॥ 

तेथें गािर लोििा ि घडता ंब्रम्हादि योगीश्वरा ॥ 
केला प्रश्ि तिादश्रतज ज्रका म्या िाटुिी कीं असा, 
सागंा िेि दतघेदह कोठ असतीं कारें उगेिी असा ॥ 

 
वचन : येिेदरती म्या प्रश्ि कदरता ंत्यािंी उत्तरे दिफहे तो प्रकार सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  िर्मिता मदि जिी अिसूया । तीिदर धपादि थोर असूया ॥ 

शकंर प्रभदूत मध्यम लोका । ते गात प्रभ ुसम्तदह लोका ॥ 
 
वचन : भलूोदकचह कोठें हुडकािें म्हिुि म्या पुसता ंहदरहर शिेकािी उत्तर दिफहे तो प्रकार ऐक. 
 
(छांर्द)  मुदििराश्रमी अदत्रच्यातया ं। गुिगिाबुधी सुरत्रया 

घिकदळ दप्रया सत्य िेदखशी । मिी अशी सुचे्च मूर्मत ठीकशी । 
 
वचन : बं्रम्हादिकासं इत्की अिसूये िरी असूया याियास काय दिदमत्त म्हिुि म्या पनु्सहा दििारीता ं

त्यािी उत्तर दिफहें ते ऐक ॥ 
 
(श्लोक)  पाताळाख्य प्रदसद्ध लोक अदत जो िाताशिािा बरा ॥ 

तात तेथिरी िसेदि सहसा कीं तो य चबिुझरा ॥ 
जाता ंगुफमलता ंतपा करपुदि खाता ंजिािी जिा 
भतूािी जदग मात सागंकदयिी तू तापसा तेधिा ं॥ 
िािी िािी ज्यास सोडुदि पािी । िािी िािी 
ऐक दृष्टीस कोण्िी । कोिी कोिी बृंद्दशातेसुकोिी 
पािी पािी बोलती सिध प्रािी ॥ २ ॥ 
बोलता िलगेिी पै अिुदतये िलेारस्े प्रदत ॥ 
िोलािा तिुिाहही प्रगटला िलेा त्यजूदि अदत ॥ 
िोलािा िभीं मेघ येक घदटका तो लाघिें िातदर 
बोलािा आमुच्या घडेल िुदटकाला कोलाहलू या िरी ॥ 

 
वचन : येिेप्रकारे अिािृष्टीिे कष्टी होऊि सिध लोकािी तजिीज केली तो प्रकार हदरहर िूतािंीं 

सादंगतफयाप्रमािें दिगदितो ऐका. 
 

र्दरु : (िरजु) 
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करिे कायी या पदर अम्ही शरि जािा कोिा ॥ 
हरहर हे भय पदर हपंा िुगधट थोर दििये ॥ 
श्रीित्सा का जीििी म्हिु जदर कीं ििसे त्याशी 
जीि घेतला माउलीिा जेिें मातूिी मिें अहोदजतयीं ॥ 
गौरीिाथ हा घोरकीं िकुिील कीर िव्हे हे हीं ॥ 
मारारीतो मारक दत्रजगािा साय पहा दििार हृियीं ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  िाता दिश्वरिूंि शमत ि पदर त्राता जगातें यया ॥ 

जाता ंत्या दिकटी ि अफप अमुच्या हातादश येयीलसा ॥ 
सुत्रामात्री िशेंद्र िुष्ट अिघ्या ंगोत्राशीं भेता महा॥ 
शत्राशीतदर िेि कें दि कदरती संत्राि अिें पहा ॥ 

 
वचन : येिेदरती हदरहर िूतािंी ितधमाि सागंता लक्ष्मी पािधती िोघे जिीदह आदिशल्मत लोक 

संरक्षि शमत असता ंत्यासं जि शरि का ंि गेफये म्हिुदि म्या पुसता ंत्यािी उत्तर दिफहे तो 
प्रकार ऐक ॥ 

 
(श्लोक)  काळकूट भदगिी हदरकातंा । कादळका दगदरसुता घिकातंा ॥ 

येकदह ि पदरलें  कपा िाळी ॥ ते करें कसी अम्हा कुरिाळी ॥ 
अिसूया िव्हदत ज्या सासूया त्या सम्तही िारी शरि 
दरघफया ंत्याशंी रदक्षते हें तों िृथा कथा सारी ॥ २ ॥ 

 
वचन : ऐसे दिधापाि अिसूया दिकट जाऊि सिधजिािीं प्राथधिा केलीं तो प्रकार हदरहर िूतािंी 

सादंगतफया प्रमािें दिरोदपतो ऐक. 
 

र्दरु : (गोदळ पतुं) 
 

पाळी अम्हाशी अिसूये तंू दिरसूये ॥ प. ॥ 
साहस केफयािेदह माये ॥ 
भकूतहाि रादहली सिधधाि जाये ॥ 
करुिा कटाक्षा पाहें क्षिेक तु्यें 
पाये प्रिदमतो ्ियें ॥ िुःख यापदर 
जििीिे ॥ इतुमये दििस िेदखले िाही जििीये ॥ 
क्षाम िेिता हे जशी त्िरे िाये तेंक रीं पुण्यालयें ॥ २ ॥ 

 
वचन : येिेदरती जिािी प्रार्मथता ंअिसूयेिे त्यासंी अभय प्रिाि केलें  तो बाप अिधादरफया प्रमािे 

सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  काये िेमि सादगरा ्िपदतन्सये पाय ्मये मी जदर 

्ायेशी अिुितुधिी अदि असें ्िायिंुिाच्ये तरी ॥ 
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त्या एका सुकृतेंदि सिधदह जिापाय त्िरेिें सकीं 
यािद्वय पुष्ठ लोक अघिा हा येथ सौख्ये ल््थरो ॥ 
दित्य दिव्यान्न िािे ॥ 

 
वचन : येिेदरती अिसूयेिें सिध लोकासंदह अभय प्रिाि कपाि िुष्ट्कालािे भय हपाि दित्य दिव्यान्न 

िािे सुष्टी सिधदह संतुदष्ठ केली म्हििु किोपकिध ितधमाि ऐकूि पे्रपाि ब्रम्हा दिष्ट्िु महेश्वर 
भलूोकास आले म्हििु हदरहर ब्रम्हिेिाचं्या शिेकािंी िृत्तातं दिरोदपता ं येथे कौतुक 
पहािया साचट आलो दत्रमूर्मत मध्येदह दत्रलोिि अगोधर दिघाला तो का ंअद्यादप आला िाही 
ऐसे िारि संिािता महािेि येतो पाहा. 

 
र्दरु : (कफयािी) 

 
त्र्यंबक प्रथम किंब सदहत येतो अंबरकेश श्रीशभं ुपहा ॥ 
शबंरादर मि डंबर सदहत येतो ॥ हरि दिगंबर 
दिव्य दििंबरेश हा ॥ प. ॥ कादमत िल अर्मपता 
हो दशिकाम सुंिरीिा िाहो ॥ थोर ज्या म्तकीं 
जटजूट सरस िे महा सौख्येलाहो ॥ सोम शखेर सुर्तोमे 
दििुत पि श्याम कंट पापशामक हो भौतामा जलदधिा 
ज्यामिी धरी सिा ॥ हेमदगरीिाप श्रीमहािेिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर आफयािंतर त्यास दिलोकूि िारि बोलतो पहा. 

 
(छांर्द)  रजत पिधता सोडुिी भिा ॥ दिजसुखाबधेु दित्य िैभिा ॥ 

दिजदि अत्रीच्या आश्रमा प्रदत । अदज आलादस का ंसागं दिदिदत ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िारिािे दििादरता ंपरमेश्वर प्रत्युत्तर िेतो पहा. 
 
वचन : अगाये कलहदप्रया अम्ही दत्रमूर्मतिीं तीदि कायध िाटुदि घेतली आहेत त्यासं जो अन्सयथा भाि 

कदरतो त्याच्या दिग्रहाथध अम्ही अव्यमत ्िपापदह व्यमत होतों तोदि प्रकार सागंतो ऐक. 
 

र्दरु : ्िगध तथा ल््थदत कामा कदर सत्यलोक 
 
पदत आदि हदर िामा ॥ प. ॥ 
भगधदतजा गुिग्रामा भतू िगध मी पाटिीं 
भािुज धामा ॥ अ ॥ क्षममूळें जि अ्ता ंकपंा 
या मिीं अम्हीं भादिले अ्ता ंहे मुदि भाज 
सम्ता ंजीििू ंम्हिते धपािी घि आ्खा ॥ १ ॥ 
संकफपा अन्सयथा भाि केफया ंसदन्नदहतजुिी 
माडुंदि ताि चककर हो िोर साित्याशी 
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कीं दिग्रही िातो कासया राि ॥ २ ॥ 
 

(श्लोक)  होकाफंये कदह एकिा सलदगिा लोका गळा सद गुिी ॥ 
ते कातं अदत कातंपापदह सिा एकादंतदि मदैत्रिी 
एखादि जदर मोदडदत िृपदतदि िेखा ्ि आ्ातं या ॥ 
लेखामादज ि आिुिी दििी प्रभ ुलोकादंस िािू ंभया ॥ 

 
वचन : या्ति अम्हास लेखीिा सारखें अिसूया दित्य अन्नसत्र घालूि प्रािीमात्र िािंदिते. तो 

दतिा गिध भगं कराया कारिे आम्ही आलो. 
 

सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वरािें िामय ऐकूि िारि बोलतो पाहा. 
 

वचन : तुमिें थोरपि कोठें सागंािें. आपफयािे लोकासं िािंििातर्मह िुसऱ्यािें िािंदितो 
म्हटफयािे दह दिघ्ि करास दसद्ध आहो. यािपाि महामरू्मत दिसता ंबरें या पुण्यािें िळही 
लौकदरि अिुभिाल परंतु हे गोष्टी दिष्ट्िूस संमत कीं काय. 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िारिािे दििादरता ंपरमेश्वर बोलतो पहा. 

 
वचन : अम्ही उभयतादह एकात्मक असें अ्ता ंदिष्ट्िसु संमत कीं काय म्हििू पुसिेि अयुमत. 
 
सूत्रधार : ऐसे परमेश्वरािें संिािता महादिष्ट्िू येतो पाहा. 
 

(र्दरु) : (असािदेर) 
 

परमािंििा चसधू येतो पाहा ॥ 
करुिामय मूर्मत तरुि शामल तुलसी 
धाम दिभषूिं िरुिालय शायी ॥ 
दिमल सुरिर दििुत कीर्मत ॥ अ ॥ 
दतलक रेदखला भालीं ॥ ललीत 
क्तुरीिा झळकत कौ्तुभ िागं िुरीं 
जलज िके्र िोन्सही जोडकरी ॥ 
आदि खळिमिाथध जो खड गधारी ॥ 
कदरिारा भय िरसमपधक िरिदिरता 
शरि सम्यक धऱिी दिजधर दिरक पाळतक 
िरहरीं जों हृिय िाळक ॥ १ ॥ 
येिेदरती महादिष्ट्िु आफयािंतर त्यास दिलोकुि िारि बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  दििािैक िरप्रिाि ितुरा गीिाि कंठीरिा । 

दििाहे दिज भमत रक्षिपरा दििािकाळी धु्रिा ॥ 
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पूर्मिया मुदि आसकाय कपािा पूिा दिठीसें येथें 
िुिाराघहरा आलाशीं दिगहीं सिात्मयािी गुतें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे िामय ऐकूि आले कायध तुला दक्रयेिपाि कळंू येयील ऐसा महादिष्ट्िुिे 

जाब िेता ंभोळा जो शकंर त्यािे अगोधरीि तत्िाथध सादंगतला हे तुम्ही का ंलपदिता ंऐसे 
िारिािे दििादरता.ं 

 
वचन : बरें तैसेदि हो महादिष्ट्िूिे ितू्तर िेता ंतुम्ही सत्ि प्रधाि महापुरुष तुम्हास ऐसी पापबदुद्ध येिे 

युमत िव्हे या रीदत कलहदप्रयािें पेंिूि दििारीता ंमधुसुधि बोलतो पाहा. 
 

(र्दरु) : 
 

िुष्ट्कृत ि दशि ेिेख मला तसें ॥ िभ असता ंहे सभराभरजळीं ॥ 
िदभ जेत्यें दतळभरीही जसें ॥ गपाडे दगलीफयागंटगट सपधदह गरळ ि बाधी पदर त्याला जसें 
॥ १ ॥ काळकूट दिख कालातंक पीता ंआलें  जीिध अिघें ते तसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िूिें िामय ऐकूि िारि उत्तर िेतो पाहा. 

 
(श्लोक)  जयापजय हें पहा सुकृत िुष्ट्कृतािी िळे । िळूदि रिीं िािं तंू बुडदिशी सिा आपलें  । 

त्यजूदि मथुरा पुरी दशरकलादश चसधूिरीं । जरासुत भयें हरी प्रकट हें पुरािातंरीं ॥ 
 

(श्लोक)  काळतपाका भेिें दिरता ंथोडी िसुंधरा जाली 
मुिुकंुिाच्या धम िािंदुि आलाशी सत्य ििमाली ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िारिािे िामय ऐकूि अरचिि प्रत्युत्तर िेतो. 
 

छांर्द : दिरलीया ्ियें भोितेधरा । ्िुरत हा जसा भाितो िरा ॥ 
पदर भिादिकािंी मुिी तथा ॥ ्िपापी मादझया ते मृषाकथा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िुिें िामय ऐकूि िारि प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 

 
वचन : तुम्हा महापुरुषािा ्िभाििे असा जें जन्समादश येििू अजन्समा म्हिािािें लन्सताखाििू मार 

घेिार कोि मापा घेिार म्हििािें ॥ इतःपर अिसुयेिेदह प्रायदित्त केफयािें तें सिधदह 
्िप्िप्राय दमथया म्हिशील. 

 
सूत्रधार : या परी िारिािे पदरसहास कदरता ंहासंत श्रीहरीिें का ंआला िाही हें चिदतता तो यद्द्ेिे 

ब्रम्हिेि येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ कन्नड ॥ 
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हेमगभध ब्रम्हिेि येतसे पहा ॥ जो महािुभाि मुदि्तोम दििुत पुण्य गुहा ॥ हे दिदिध िरािर 
सम्त दिरदित जो दिमल िदरत्र अिगत जा ििेदिदखल असदत संतत अिघेदह 
सिकादिक यदत ज्यािे सुतप्रिीत प्रिर सकळ िेतिात एदथत दिव्य दकर्मत भदरत ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती ब्रम्हिेि आफयािंतर तुम्ही गोब्राम्हि अम्हा अिध्यासदह िडील या क्षुद्रकायास का ं
आफयेत. ऐसे िारिािें पुसता ं हदरहरािी िोदडलो या्ति आलो म्हिूि ब्रम्हिेिािे उत्तर 
िेता ंकलहबीज बोलतो. 

 
वचन : ्िामी असती संगिोषि सत्याश्वमदत दिभ्रमः ॥ हा न्सयाय यिाथध केला या िपाि ्ितः बुदद्ध 

िादह म्हिूि दििय झाला. 
 

(श्लोक)  सकल जि ललाटीं िक्र रेखोदि रेख बहुत श्रमदिलें  जे दित्य अत्यंत िेखा ॥ 
म्हििुदि दिपदरता जाहली बदुद्ध मोठी ॥ 
पदरिदत कृदतदि या शीघ्र पािाल खोटीं ॥ 

 
वचन : अिघ्यािी कपाली तुम्ही िक्र रेखा दलदहता.ं ब्रम्हिेिाच्यािेंदह पुसििासादरख्या तंुिी 

ललाटी मी दलदहतो ॥ ऐसे िारिािें िुपहास पूधिधक बोलत्ता ंतो अदत्र महामुदि हदरहर ब्रम्ह 
यास िमूि ्तिि कदरतो पाहा. 

 
(छांर्द)  कमललोििा िीलकंधरा । कमल संभिा हे गुिोत्तरा 

िदमतसे तुम्हा मीं घिाररें ॥ अदमत सौख्य पै पािुदि बरे ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती अदत्र महामुदि ्तिि कदरता ं साध्िी दशरोमिी अिसूये कोठे आहे म्हिुि 
दत्रमूर्मतिी पु्ता ंतो यद्दच््ेिेि मुदि पत्िी येते पाहा. 

 
(र्दरु)  येतसे अिसूया अत्रीदि दप्रया ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूया िेिी आफयािंतर दत्रमूर्मतिी िारिास खुिदिता ं त्यािा अदभप्राय जाििू 

िेिर्मष अदधपत्िीदश बोलतो. 
 

(श्लोक)  कदटतटीं पट मोटाकासुिी या दिशा ॥ ्िकरी कपादि अम्हा आदि अभ्यंग सािा ॥ 
उपदर परम तोषे पाहुिीराशी कीजे ॥ हदरहरदिदध ऐसे प्रार्मथदत आदयकीजे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ियवि होऊि हदरहर ब्रम्हिेिास िाहुि घालूि अिसूयेिे इच््ा भोजि समपाि ेऐसे 

दत्रमुर्मतती कोडें घातलेसें िारिाच्या मुखािें िीट ऐकूि अदत्रमहामुदि आपफया ठायीं कष्ठी 
होतो पाहा. 
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(छांर्द)  हदरहराब्ज जी या पदरच््लाजचर आरंदभलें  साम्य ित्सला तदर करील स्री काय हे गदत 
दिरदश कोि या सकंटाप्रदत ॥ 

 
र्दरु : ॥ व्यागडा ॥ 

 
काय कपा सकंटाया कटकटा ॥ काय कपंा आता ंजायेिी ॥ 
लाज हे जाियाशी आली ॥ जाि कीं िुघधटहदरहर हे म्हिुं ॥ 
जदर हदरतील दिघू तदर तेिीि िा कपंा बसफये प्रा् ॥ १ ॥ 
हा पहा अपला बापदह धाता–त्यापंदर बोलतो बापुडा माता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अपलुा िल्लभ कष्ठी होता ंत्याला अिलोकुि अिसूया बोलते पहा. 

 
र्दरु : ॥ पुन्नागिराळी ॥ शा ॥ 

 
कासयाशी पाितसा ंमलेश अतंरी ॥ हे ्िादम 
राजया समयात िसुदि हाि चितेस परी ॥ 
हे िैि अपली िया असदलयाि पुरे कुसदर ॥ 
सरदसजाक्ष अथिा तो हर पुरहर पादंहगुरु 
सम्त तर अिरा थोर दिदध तोदह 
दिपादि पडोतथा िीि सुरिर सदहत 
समूदह परी मज भय लित काहीं िरि 
सुपदर िरि बळें  िरकड बळिृथा दिियीं ॥ १ ॥ 

 
वचन : आदिकदह अघदटत कायध घडिीि तें ऐकािें. 

 
(पद्या)  सागराशी मही सिधदह िुलथुिी मागुती ्थापीि मी क्षिीते ॥ 

डोंगरािे धि ेलागफयेदि िखें योग युमत करीि हेहीं ििध 
ते गगिीं लोपफया ंतपि आदि शशीकीं घडि तिुपिा घडीिे- 
तीघेही जे मला तीव्र आफये सळू दिगधत ्ािते करीि जाि हृियीं 
संशय किा येथिाथा ि धदरजे जोंलत्यें िीट आता-पिर 
ज्यािा तु्या पै प्रभािें िितसे सत्य मी िामय भािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूयेिे िामय ऐकूि अदत्रमुिीिें संतोष पािुि ्िभायेस दत्रमूर्मतिी प्राथधिा पूिध 

करी म्हिूि आ्ादपता ंमुदिपत्िी िारिास दिलोकुि बोलते पहा. 
 

वचन : अगाये िारि मुदि दत्रमुतीिी जो िर मादगतला तो द्याियाकारिे मी मागे सरत िादह परंतु 
अजी अधधरादत्रसमय अभ्यंग ्िाि करिे दिदहत िव्हे िुियीं अंतःकरिािुपाप सहिे जेििे 
घडेल. 
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सूत्रधार : ऐसे अिसूयेिे िारिाशी संिािता हदरहर ब्रम्हिेि तीघेचह आिंिािे आपुफयाफया मदंिरास 
जायास दसद्य होता ं तों येकायेकीि कोदटसूयध िुगिफया प्रमािे प्रकाश िाकंता ं क्षिभरी 
राहुि हा ििलाि अिलोकूि जािू ं ऐसे दिधादरता ं तो अिसूया िेिीच्ये आ्ेिपाि 
दत्रमूर्मतच्या िशधिासाठीं दिव्यालंकार युमत िैिेदह येते पाहा. 

 
श्लोक : कािी ताटंक जोडी झळकत िुसपा जीस िाहीि जोदड 

्िद्योताहुदि थोंडी गमत दजजपुढें कादंतिे सूयधकोटी ॥ 
ि्तािंी िील्प्त िाडी अपदरदमत दिजािा अहंभाि झाडी । 
सयवगंधािेदह गाढी भपादि दत्रभिुिी घेतली आदि िाढी ॥ 

 
र्दरू : ॥ भरैिी ॥ आ ॥ 

 
दमदथलाधीश्वर दप्रयतिया हे मधुर भादषिी ॥ 
प्रदथत सिधभिुिी जे का ंपृथुल कमलिळ लोििा 
कशी पदृथिी गभधरत्िपाप केिळ अतुल यौिििती येथ अदजते ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती जािकी िेिी येतािं तीच्या अळंकारािी थोरकादंत दिलोकुि दहरण्यागभध हदरहर 
प्रदत बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  लादिफया िचभबहु महताबा ॥ िीदपका जदस घडये दिहता । 

भातोड तेज झळके रदिताबा ॥ सादरला अदज तसा परताबा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती ताटकािंा प्रकाशादतशय ििूधि भलूोकातंदह अदश रत्िे आहेत काय म्हिुि 

ब्रम्हिेिािे िोज मादिता ंिारि उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ िपाजू ॥ 
 

अिसूयेिा हा मदहमा कोि िािंू सके परमाथध परमा ॥ 
तगदटसाटी िेखते कशी पद मा सकट िेिेिी ्िप्िीदह 
अशी हा घमघम सुयवगधं ्िपाशीिािी मधिादह ॥ 
अिघ्या ंिेिाशी अगदि लब्ध जगदत कन्सयेशी हेजी्तपत्या ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे िामय ऐकूि पुन्सहा ब्रम्हिेि आियध मािूि बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  शीतेिे धृत मुदद्रका दहरकिीं ्िफप प्रकाशीबला ॥ 

भा्ित्कौ्तुभ ग्र्त रदिस दि्तेजता लाभला ॥ 
च्रडा िदं्रदह िेख पदतिाव्ि्ताभ िरू्मि असा ॥ 
कफपेशागं ििेत्र कफप दशदखदह अत्यफप खद्योतसा ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

(श्लोक)  आमीिंि िंििी उदट भदर हे लादिली तेथ कीं 
गंधािीदयदि या िसेदि अिुदहते गंधिातादिकीं 
बारासूयध तपोत दित्य िसुमये हे पुष्ट्पमाला पदर 
जायी भारजकादि ये दिजधरीं हे िस्र जन्समातंरीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ब्रम्हिेिािे िामय ऐकूि महादिष्ट्िु बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  पदरसुदि कलहदप्रय गोष्टी ॥ भ्रमशीं का ंहृियीं परष्टी ॥ 

करील काय अम्हा अिसुया ॥ परम दिभधळ जे दिरसूया ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्ििेु िामय ऐकूि दह पदतव्रतेिा प्रभाि आढििू पुढें आपदल गदत काय 
होयील कीं म्हििु िीतीं भीििू ्ि्थली ब्रम्हिेि बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ खादि ॥ 
 

िदंिलें  िोघीं चकिा आलें  िळा दिजसदंित िगेीं ॥ 
सत्यलोकींिे आदधपात्य कपादि असता ंमत्यध लोका ंयािें ॥ १ ॥ 
सागं म्या कश्यालागी साध्िीिा द्रोह सहसा ि सुटये कोिा ॥ 
साध्िसे येचत हे काढंयें संतत आंगीं ॥ २ ॥ 
गंुतलो पासंाबुदद्धमंत असूदि दमदह ॥ 
कंुडूदि व्यथध आता काय हृद भागी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ब्रम्हिेिािें चितासमुद्रीं मयवि होता पदरहास पूिधक त्याप्रदत िारि बोलतो पहा. 
 
(श्लोक)  िातुयधिाहीि जयाशी लोकीं । मलालफया म्हिदत दिलोकीं ॥ 

ब्रम्हाडं भाडंार िरिार तंूदि मुढत्ि या या त्िदर िोज कायी ॥ 
 
वचन : हदरहरािी मला िदंिलें  म्हििु बोदललासकीं त्यािे हा उत्तर ऐक ॥ 
 
(श्लोक)  भ्मासुरा िेखुदि यािराशी । प्रािाशी आलें  पुरसंहराशी । 

यालादग तो केिळ िेिभोळा । ि ठेदिजे त्यािदर अफप बोला ॥ 
 

वचन : परंतु दिष्ट्िु मोठा कपट िाटक सूत्रधादर त्यालादह िेिगदतिे भ्रम पादडला तेंि सागंतो एक. 
 

(श्लोक)  (सं) हदरिादप हरेिादप ब्रम्हिादप सुरैरदप । 
ललाट दलदखता रेखा पदरमाष्ठुं म शमय ते ॥ 
तूच्या कपाळी जें आहे तें होयील यास संिेह िाही ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती िारि पदरहास पूिधक बोलता–हदरहर ब्रम्हिेि तीघेदह हा्यमुख अपलाफया 
मंदिरीं येता जािकीिेिी सदहत अिसूयादह पत्िी शालेंत प्रिशेता ंतो जया िामक प्रािसखी 
समिते जगिंदबका येते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ काबंोदि ॥ आ ॥ 

 
िेिी येतसे पुरहर िेििेि दप्रयरािी ॥ प. ॥ 
केिळ लािण्य कदिके ति यौिि मंदडत कोदकलिािी 
ििजादिभाक्षी हळूहळू िाळत ्ति युग धिभारे कपािी ॥ 
अिुपम िीळ धि प्रन्नजीिी तिु दिभदूषत आभरिी 
किकिसि दमरिोकदट मंडळी कोदट दिजािी जिुभरिी ॥ 
प्रििामला पजंर िादसिी शुकी जििी दत्रजगािी शुभकादरिी ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती पािधतीिेिी आफयािंतर चिताक्रातं दतयेला दिलोकुि जयाख्यासखीिे बोदलजेतें 
पहा. 

 
(छांर्द)  दत्रपुर सुंिरी सिधमंगळा ॥ दिपुि बोलती दित्य हे तुला ॥ 

कृपि प्राकृता स्रीजिा अशी ॥ अपि कासया खेि पािशी ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती जयासखीिें पुसता ंचितेिे कारि पािधती सागंते पाहा. 
 

(श्लोक)  अ्ता ंसुप्तमी गुप्त तो दप्रय सखे प्रािाप्त होता ं्ियें 
तप्त ्ििध सििध हे तिुतिा संतप्त चिता ्िये॥ 
काळी जाहली त्या सटीं मज महाकाळी म्हिोदि बदर 
आली कीं अदभद्या गुिें कपादिया ंगौरीसदह सुंिरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिज ल््थदत सागंूि दिरहातुर जयेशीं बोलते पहा. 

 
र्दरू : ॥ िरजु ॥ 

 
उठगे साजिी हुडकुदि तो दिपदत आिीिो उत्तम गुिी ॥ 
िूप ॥ दिििुदिया ंसखे दिदिध उपायीं धि सुख िधधि भटिी तंू लिलाचह ॥ 
ितुर दशरोमदि अतुल आहेदश रतिीं अदत सागंतो रजिी दििशीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पािधतीिे िामयऐकुि जया उत्तर िेतो पहा. 
 
वचन : िो जििी िाचर दििस िल्लभ गािंास गेफयािे दस्रया कष्ठी होताहेत काय तसाि तुझा कातं 

िोदि दििस गुप्त होता ंका ंइत्कें  घादभरेपि आलें  । 
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सूत्रधार : (ऐसे जयेिें समाधाि कदरता) इतर िंपती सादरखी अम्ही िंपती िोह्य े सूयध प्रभेतत्प्रमािे 
अन्सयोन्सय अिन्सय आहो असें अ्ता ंप्रािेश्वरािें अव्यमत िषेािे राहिे म्या व्यमतपापें असिें हें 
युमत िव्हे तेंि सागंतें ऐक. म्हिूि पािधती बोलते पहा. 

 
(र्दरू) : कोठें हा न्सयाय कोिें िेदखला काय सािळी पुरुषेिीि 

सािधाये एकक्षि मािळता ंरदिदह दटमये मोटी िील्प्त हे ॥ 
अ ॥ पािक लोपता ंिभी धािंती ज्िाला िुद्धाम कीं दिधु हरपता ंज्योत््िा 
केिळ राहे ॥ १ ॥ 
प्रािससंगध िीि जेव्हा िेदह िायवये आदि जीि लपता ंल््थये िौिीि पाहे ॥ 
अदधष्ठाि ि्तुदििे अदधष्ठेय ्पूर्मत ्पुये कधीदह हे दकले तुिा ंकधीं 
िोमाये ॥ २ ॥ 
 

(श्लोक)  आहे व्यापक यीश्वर सिधदह घटीं िोह्य ेमृषातें सखी ॥ 
पाहंें िाथ परोक्षदृश्य असिे म्या हें िव्हें युमतकीं 
यातें दशित्यें दियोग बर हा साहं्य ेकसा िोरसें ॥ 
माहेर प्रितादश तो िि कोठे साहेब माझा असे ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती जयेशीं बोलुि सिधत्र पतीिें ्िपाप भाििू िेह भाि दिसपाि कातंास 
दिलोदकफयाप्रमािे पािधती बोलते पहा. 

 
र्दरू : ॥ घंटारि ॥ अट ॥ 

 
ये ये लौकदर आता ंदप्रय प्राििाथा । िाििूी मुखाबंोज (मुखाबंुज) 
आपलुें  हें मिजीिलगा । लपशीं कातंूं समजकिि म्या अन्सयाय केला 
रे सागंअिघा धदरत्यें पिपंकज धािं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिियादभिय कपाि प्राििाथािा समािार आिाया कारिे सिध कायी दिजय 

साधिार दिजयेस पाठदिलें  होतें तेचह अद्यादप आली िाही यापदर पािधतीिेिी चिदतता 
दिजया येते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ शकंरा भरिं ॥ 

 
येतसे पहा दिजया पािधतीिी हे सखी इष्टमहा ॥ 
घेत घेत शोध त्यातिें शभंिूा िातगती अदत 
तातंडी सुििी मदि घ्यात हर हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिजया येििू परमेश्वरास िेदखलें  िादह. म्हिुि सागंता या या ्थळीं माझा प्राि 

िाथ असेल ऐसे िेिी पु्ते पाहा. 
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र्दरू : ॥ पािध ॥ 
 

िटदपटदपतळीं पटुिटिेश तो तटला असेल दिलोकीं ॥ 
 

र्दरू णव॰ : कटकटा तेथेंदह कळकंदट हुडदकला जदटल तो िादह शखेी ॥ १ ॥ 
 
पा॰ : िारािशी मादज िारायि दप्रय तो रादहला आहे काय. 
 
णवजया : ताराधीश मुखी तारकास तेथें थाराििेिी माये ॥ २ ॥ 

मोदहिीिषे मोहदिला जिु तोहरीिे दिजप्राय ॥ 
 
र्दरू णवज : तोदह हरपला तोयजाक्षदिभ ुिोह्यिेी हे अप्रमाि ॥ ३ ॥ 
 
पा॰ : सामग ब्राम्हि सदन्नधीं तो सुखधाम दबगंुतला कायी. 
 
(र्दरू) णवजया : सामजेन्सद्रगदत शोदधला तेथचह व्योमकेश तो िचह. 

 
सूत्रधार : येिेदरती परमेश्वर कोठेदह अदभव्यमत िेदखला िादह म्हिुि दिजयािें सागंता पद मािेिी 

पद मिाभाशी खुशाल क्रीडा करीत असेल. माझाि भोग िोडिला (अदयसें अंतरंगी 
पािधतीिें चितीता तों पुंडदरकाक्षास हुडदकत गुििती सदख समिते महालक्ष्मी येते पाहा.) 

 
र्दरू : ॥ पुन्नागिरादळ ॥ आ ॥ 

 
इंिीिराक्षी येतसे इदंिरा हे ॥ प ॥ इंन्सिु चबब 
दिभ िििा अरचिि िाम हृत्सििा ॥ 
अंिुन् पुरीं मदंडत िरिा अंबरमध्या अमला भरिा ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लक्ष्मी आफयािंतर तीदि दखन्नता पाहुि गुिितीिें खेिािे कारि दििादरता ंइदंिरा 

उत्तर िेते पाहा. 
 

(छांर्द)  त्यजुदिया ंमला येकली सखी । दिजसुखाबंधुीं श्रीहरी सखी ॥ 
अदजत येकफये रादहला कोठें ॥ सजिी त्यासाचठ दित्तहे पठुये ॥ 

 
वचन : कातंास हुडकाया कारिें दप्रयंििंा सखी पाठदिली होती तेदह दप्रय समािार सागंायास 

आली िादह. 
 

सूत्रधार : ऐसेिे इंदिरेिे दिज सखीस आटदिता ंदप्रयििंा येते पाहा. 
 

र्दरू : ॥ अठािा । 
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येते दप्रयेसजदि हदर दप्रयशी हुडकुदि प्रभशुी 
सिध प्रिेशीं झडकदर िृत्तििूं कमलेशी 
दप्रयििंा सखी हे गुिराशी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दप्रयििंा सखी येतािं दतला प्राििाथािें ितधमाि श्रीहरी दप्रया दििादरते पहा. 

 
र्दरू : ॥ पंतुिराळी ॥ 

 
िेदखला ता ंकाय सागं िेििेिािा ॥ प ॥ 
सखिार दजव्हाळा तो सदखये दिज जीिािा ॥ अ ॥ 
ठािुके तुज आहेत अिघ्येदह गुििदत ॥ ठाि 
त्यािे जगीं सती ॥ पािि अदत जाउलिीया ं
शीघ्रगदत ॥ दिव्य त्या त्या ्थािा प्रदत ॥ 
सािध हुडदकला पदत सािळा काय सुिदत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोक मातेिे पद मिाभािा िृत्तातं दििादरता ंदप्रयििंा ििते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ सौराष्ट्र ॥ 

 
कोठेदह तो िेदखला कैटभादर िादह ॥ प ॥ 
ते ठाि िगेळाफये िीट ऐक बायी ॥ 
परिासुिेि ्थाि िर िैकंुठादभधाि 
हदरिाक्षी तुझा प्रािा ॥ 
हुडदकला तेथे जाि क्षीरसागर दठकाि । 
तपािी शोदधलें  पि कपािाबोदध आपि िरि । 
श्रीिारायि ॥ १ ॥ 
्ितेल्व्िप िािािे दिकेति 
जें िैततेय केतिािें दत्रभिुिी ख्यात सये अदतशये ॥ 
तेथदह सािधाि म्या घेतला शोध सिधत्र िूतिाधोधर गात्र िाथ 
तुझा सुिदरत्र ॥ २ ॥ 
तुळिा ज्यािसे घि तुळशीिे 
दिव्यिि ॥ िदलिीिें दह कािि अदलििेी मिोहरि 
कळकंठी ि सोडूि दतलमोहदर प्रमाि ्थळ तेथदह 
दिधाि सखी धाडंोदिला आपि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दप्रयििेंिे कोठेदह िैकंुठिाथास िेदखलें  िादह म्हिता ं लोकमाता दप्रयििेंस 

दिलोकूि बोलते. 
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र्दरू : ॥ िीलाबंरी ॥ 
 

अगायी मी कपंा कादय बायी ॥ 
कशी तगबग हे पूगट सोसूं ॥ 
सुगम सदखये सागं सागं मजयाशी ॥ अदज िुपयाशी ॥ अ ॥ 
िल्लभ घेउदि येशी तंू ॥ पल्लिा धरी दिियेशीं 
िुल्लास हा मिोिेशी होता िुत्कट गे पदरयेशी 
िुलधभ िशधि त्यािें तूदझया सुिदत िामयािें िाटते जाि ॥ 
सोहळे भोगीि िार सरमोहिासि ेदिर्मििार िोहळापदर 
अदि्तार आदि िोलाडंीिदह दिरह थोर िोहट 
पदडयेला त्याशी िो आतंा कफपिािसे जाहफये ऐशी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आपलुा मिोभाि ििूधि चसधुकन्सयेिें दप्रयििेंला जयदिजय गपाडास पुंडरीकाक्षािा 

समािार दििादरला काय म्हिुि पु्ता ंते उत्तर िेते पहा. 
 

(श्लोक)  िैकंुठीिा िाथ अकंुट दकर्मत । अद्दश्य होतादि अिंतमूर्मत 
त्याच्या तपाशी ि लागोदि कादंह ॥ कीजे तपाशी दिजयें जयेंहीं ॥ 

 
वचन : आता गरुडािें ितधमाि सागंते ऐक ॥ 

जदर दिटीस पडयेिा आपफया कृष्ट्ि मागी 
तदर दिजतिु िगेें िोदपतो कृष्ट्ि मागी ॥ 
म्हिुिीं हुडकंु गेला शीघ्र लोकत्रयाशी 
जिदि गरुड तु्या ध्यात दित्ती दप्रयाशी ॥ 

 
वचन : इत्मयातं तुझादह मि्ताप येकीकडे पे्रमळ भमत जे आहेत त्यािंा मलेश एकीकडे तेंि ऐक 

॥ 
 

(श्लोक)  िादह आईदपता तथा कुलगुरु भ्राता जया मािुली 
ज्यािी सतंत आश्रयुिी बसफये दिदित कीं सािुली ॥ 
तो िेिोत्तम दृष्टी िूर घडता ंत्या भादिकािंा ्िये 
आकातं ्मरता ंआता ंिुभडतो येतो मदि मादझये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दप्रयििेंिें िामय ऐकुि दृष्टीस िूर असिार प्राििाथासदह प्रत्यक्ष भाििू रमािेिी 

प्राथधिा कदरते पाहा. 
कारें पासलाशी कीर्मत दिधािा ॥ 
किि कशी िये किभरी हा तुज 
झिी पाहदस दकती ॥ म्हिुदि दििािा ॥ 
हे िदटमये तुजिीि घडी जीि िे िदलिाक्षा 
प्राि प्रिामा ॥ तािक भमत ते भादिक दशिदत 
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धािंयासाटीं तर्मह िेि प्रधािा ॥ २ ॥ 
भलूलिा तुझी भो घ्यािािळीं घालंूिु तटली मदत अिधािा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ्ि्थळी संिािूि सदखस दिलोकूि बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  कोठे सागं तो हदर ॥ कंबुकटीं आता ंमजप्रदत लौकरी ॥ 

दित्यािंि जीिलग सुंिरी ॥ का ंमजिरी पासलासे 
सगुिदिधी अझुिीिरी ॥ कंठकशी िळेही पलभरी ॥ 
काम कुसुम शरी दिदधतो िदर िदर िुरदल बुरी ॥ 

 
सूत्रधार : (येिे दरती दिरहादभिये कपाि महालक्ष्मीिें येििू पािधतीिेिी प्रदत) तंू का ं दखन्न 

काळीठिक झाली आहेस? (म्हिुि पुसता ंते उत्तर िेते पहा) ॥ 
 
(श्लोक)  अ्ता ंसुप्तमी ॥ 

 
सूत्रधार : पािधतीच्या उत्तरािपाि हरी सारखा हरदह हरपला हे दिधापाि बरें सर्ितीबायी तर्मह 

अपुफया िियाशी हासत खेळ सुखपाप असो ऐसे महालक्ष्मी पािधती संिािता तो सर्िती 
प्रभािती सखी सदहत येते पहा. 

 
र्दरू : ॥ सािरेी ॥ 

 
भारती येते भाज दिधीिी ॥ प. ॥ 
भारती येते शुभारदत तुफय ते सारसाक्षी 
श्रुदतसार दििक्षिी ॥ अ ॥ कर सरसीपा हैं 
किळुदिया िीिाकर जािे िाजिीत ्िर संपदत्त 
योगे सकदळक ते राग सुििीत पल्लिींत तरळ िीप्त हार 
िुरीं बहु दमरिीत िरपाप दित्तीं ध्यात दिरह िैििेच्ये 
दिल््तिध डोंगर िरी िदर िोलादंडत गुिाल्न्सित ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिेिी येििू प्रभाितीस दिलोकूि बोलते पहा. 

 
र्दरू : ॥ मादंज ॥ 

 
जारी मज चिता चसधूतुदिया ं॥ माते ॥ प. ॥ 
काहंीि िुरली िाही िुरी अता ंकदरजे सियदिरी ॥ 
काकुलती येतें िापाि मार दििादरतसे ति 
िरी िदर सुमशरीं चििुदि (चिधुदि) सुंिरी ॥ 
सारस संभि सागं असे कोठेिदर शिघेिू ंत्यािे िार आसिैते ॥ २ ॥ 
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(श्लोक)  जेलेखासं अचजक केशि करे झाफये गत प्रािकीं 
बोले ते मधु आदि कैठभ पुन्सहा आफयेंि जन्समा सखी 
िेिो काय तयादंि या घिभयें प्रािेश्वरें दिियें 
केला श्रीपदत िादभ पंकज महािालीं प्रिशे ्ियें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिें सखीशी संिािूि लक्ष्मी पािधती दिकट येििू आपले ितधमाि सागंता ं

तीघे जिीदह समाि सुख िुःख होिुि दयतःपर काय गती करािी तै्रलोमयीं दिहार करिार 
कलहदप्रय आफयािे त्याला कातं िृत्तातं पसुयािी येक िुरी आहे ॥ या प्रकारें हदरहरब्रम्हिेि 
कातंा चिताक्रातं अ्ता ंतो िारि मुदि येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  कलहािें मूळ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि आफयािंतर तीघी जिीदह सतंोष पािुि त्याजिळी जाििू आपलुाफया 

भतारािा समािार दििादरता ंआधी लक्ष्मीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  या तीिेदह िुण्य असोत भलते या तीथधपािा प्रती 
गाती जे दिज िास तन्समय दििाराती धरोिी रदत 
हा दतष्ठे हदर तेथ आदिक जगती ख्यातीदस तद्वीपकीं 
त्यातील ्थलीचह िसेदि िरका राती पहाता ंसखी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लक्ष्मीस संिािता ं दत्रपुर सुंिरीिे येिुि परमेश्वरािा समािार दििादरता ं हदरहर 

िोघे अंतधाि पािले िंदिकेश्वरादिकािंा मात्र िृत्तातं सौगतो ऐक. 
 
(छांर्द)  सपदकही त्यजूदि तृिास कीं सपदि पिधता म्तकीं सखी ॥ 

जपत शभंिुें िाम सािरे । तप आरंदभले िंदिकेश्वरें ॥ 
 
(श्लोक)  अदृश्य होता ंदगरीशें अिंते । चिता भरे िासुदकशी अिंते ॥ 

रसातळी शीघ्र प्रिशे केला । तो मािसाशी दिदध हंस गेला ॥ 
 
(श्लोक)  मारारादत अदृश्य पाप घडता ंिारािशी भीतरी ॥ 

गंगािादहिी रादहली ्मरत श्रीगंगाधरा अंतरी ॥ 
माकध न्सडेय मुिीश्वरें अदतशयें अकात्मजािा भयें 
सारंगादक्ष पनु्सहा दशिािधि िमूं आरंदभले त्या त्िरें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे येकंिर पाडा (पाढा) िादिता इतःपर अिायक झालें  सिधदह तै्रलोमय 

बुडेल ऐसें पािधती लक्ष्मी सर्िती या तीघी जिािीं म्हिता ंिारि उत्तर िेतो. 
 

(श्लोक)  िेत्यारी दिदध शभं ुते हरपता ंिैत्यादिया ंयाभी भरें ॥ 
िेिने्सद्रादिक िेि सिध घडता ंते व्यग्र कीं अंतरे ॥ आले पत्र तिादि 



अनुक्रमणिका 
 

अदत्ररमिी ह्ताक्षरािें असें । ्ि्थ ्ि्थ तुम्ही बसा दिदध हरीश्याच्ये 
्थळीं मी असें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूयेिें पदतव्रत्य मदहमेिें दत्रलोमयादधपत्य हीं आठोदपलें  । ऐसे िारिमुिीिे 

सागंता तीघी जिीिीदह हात पाय गाळूि ्ि्ि िल्लभािा िृत्तातं मात्र सागं म्हिुि 
काकुलती येता ंकलहदप्रय बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ मोहिं ॥ 

 
धन्सय ते अगूगण्य सिधदह दत्रभिुिी ॥ अन्सयथा िोह्य ेहे जििी 
अन्सयजीस जोडी पाहता ंिादह ॥ पुण्य िल्लरी िे पूिध 
सुख शादलिी ॥ अ ॥ पद मयुयवमतें ज्यािे पद मादक्ष ि िेदखलें  ॥ 
मदिरादक्ष दिधीिे दह म्तक िागंले दिधुमुखीया परी व्याप्त पापडें भलें  ॥ 
िुदित सिा आगळें ज्यािे मिि मि भर मिधका त्या ॥ 
सुिदत कपादि सूक्ष्म दिदतभरी सिदि दिजिुदि 
पाळिेतदह सतत गीतही गाप्त जे बरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महािेिािी दरदत सागंूि दिष्ट्िुदि गदत िारि सागंतो पाहा. 

 
(श्लोक)  जगत्रय पि इथें अदखल ज्या अजें मोदजलें  । 

दतजें पिबळीदिया । सबळ म्तकीं योदजलें  ॥ 
दत्रदिक्रमपदि अश्या मुरहरा । दजिे न्सहािीजे । 
दिजी दिजिुिी पिीं ििल काय ते िादजजें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महािेिािी दिष्ट्िुिी िशा ििूधि िारिम् दि ब्रम्हिेिादि ल््थती सागंतो पाहा. 

 
(श्लोक)  ब्रम्हाडंीिें सूक्ष्मशरीर जोळीं । ब्रम्हा असें धदरत िािं 

यथाथध लोकीं । ह्यातें अकपादि दशशु केिळा िेिपाहें ॥ 
िे ्तन्सय अदत्रललिा अदत धन्सय पाहें ॥ 
 

(श्लोक)  हो का ंितुमुधख िरािर िृिंकारी । तो काळकूट दगळिारचह 
अंधकारी । श्रीकामुधक प्रदथत दिष्ट्िुदह हॅ सतीच्या । िेखाि अंतदिरखुि 
समथध तीिा ॥ 

 
वचन : तुम्ही म्हिाल कीं अिसूयेस इतुके सामथयध कीं. 

 
(श्लोक)  क्षीरचसधुपदत आलय पणु्या । क्षीराबार्मधप्रि जो िुपमन्सया ॥ 

या व्ियिंदश दिदधशीं मुदिरािी ॥ धूत पाजदित गोकरिािी ॥ 
िेिुदि सापाप्य दिगंबरािें । दिष्ट्िु ्ियंभसू महेश्वरािें ॥ 
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्ियेदह तदू्रप घडुदि न्सहािी । अदत्र दप्रया सत्य कपाि ्ििािी ॥ 
 

वचन : येिेदरती अिसूया दत्रमूर्मतस तान्सही लेकरें कपाि ियवि पापेंि दि्सोड न्सहािुि ्तन्सय 
पािादिक करिुि खेळदिते. 

 
सूत्रधार : ऐसे िारिािें ्पष्ट सागंता हा प्रभाि मंत्रतंत्रादिकािंा चकिा योग याग व्रतादिकािंा ऐसे 

पािधती लक्ष्मी सर्िती दतघीिीं दििादरता ं हे कादंह अिसूयेला ठािुके िाही म्हिुि िारि 
बोलतो. 

 
(श्लोक)  प्रोक्षदुिया ं्िपदतिें पि पद मपािी । केफये दजिे दशशुहरी ॥ 

मंत्रादि अन्सय रदिला ि िुपाय कादंह । हें िर्मिलें  यशदतिें सुर गाय काहीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िारिािे दत्रमूर्मतिे ठाि दठकाि सागंतािं कातं िशधिािी िुत्कंठा धपाि तीघे 
जिीहीं लौकरी ्ि्ि कातंास भेटिीं म्हििु िारिािी प्राथिा कदरतो पाहा. 

 
(र्दरू)  ि कदर ि करीं आता ंिुशीर अगायोप ॥ 

ियि भकेुफये िाथ दिलोकंू कचह कहीं म्हििुदि पाहे ॥ 
दििस युगािे िीघधपिे धदर दशि दशि दिरह ि सहे 
दिििुदि भािें अिसूयेशी धदि आपलुाफये िािी काहें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पािधती लक्ष्मी सर्ितीिी कलहदप्रयाशी संिािता तो तपल््ििी अिसूया येते पाहा 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूया येतािं दतला पिर पसपाि दतधीदह पदतिाि मागताहेत पाहा. 

 
र्दरू : ॥ लदलतपंिम ॥ 

 
िेयी िो पदतिाि हे ॥ प. ॥ धेयीं थोर कीर्मत 
माते येिढी तंू असंिे हें हुडकुदि अपलाफया ंहृियीं 
शादंत घे जिी घडलो दित्य कफयादि धिश्रातंकी ॥ 
पदडयतें भेटिी हे हदरहर ब्रम्हिेि पडतों अम्ही 
पायािंरी ॥ पिरही पसपादिया कीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती तीघेिी प्रार्मथता ंअंतःकरिातं कळिळा येििू अिसूयेिे—आपलाफया प्रािश्वराच्ये 
आ्ेिी िाट पाहता ंअत्रीिेदह अंगीकार कदरता ंतत्काळ मुदिपत्िीिे बाळपापे असिार जे 
हदरहर ब्रम्हिेिाच्ये अितार ित्तते्रय िुिास मुदििदें्र या तीघासदह दिजिषेें यािें म्हिुि 
मिातं चिदतता ंअिसूयेच्या पादतिृत्य प्रभािािे महािुभाि दत्रमूर्मत येता त्पाहा. 

 
र्दरू : मध्यमािती ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

शकंर आदि पंकजलोिि दिभ ुपंकजासिदह चककर जि 
पदरिदेष्ठत हे अकलंक आफये अभयंकर तीघेदह ॥ 
हदरि दत्रशुलधर-िर िक्राबंोजकर 
सरस कमंडलु तो धपादिया ंपािी 
िर िृषभेन्सद्रा िरी िळघुदिया–ं 
गपाड दिहगपदत तुरगीं बसुदि खेिर हंसासि िर 
अिरादधप परमािंिे भदरत त्िदरत जकीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दत्रमूर्मतदह आफयािंतर त्याप्रदत दिलोकूि अिसूया बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  थोराहुदिदह थोर पाप अपुलें  सािाहुकीं सािकीं– 

तै्रलोमयादश अतमयध आत्म मदहमा हा सूििू ंपूिधकीं 
तुम्हा बाळक पाप सत्य धदरले–्िामी ्ियंं दयच््ा ्ियें 
चकिा िाडकं मत्प्रभा रदिली हे भाि दि्संशये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिसूयेिें िामय ऐकुि दत्रमूर्मत बोलताहे त्याहा. 
 
(श्लोक)  कळुदि सिध मिीं अिसूये । ्ळंु आलो अिघेदह असूये ॥ 

पदर तु्या पदतभल्मत पुढारीं–हरदपलें  आम्ही हे अिधारीं ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दत्रमूर्मतिें अंतःकरि संतोषिुि जििीये अपलुाफया मंदिरी जािुि सुरुपाप असतों 

अम्हािदर लोभे असुंद्यािा–ऐसे प्रार्मथता ं मुदि पत्िीिे तथा्तु म्हिता ं सकळ ऋषी समेत 
अत्रीस दिलोकूि परमेश्वर बोलतो पाहा. 

 
वचन : अगाये अदत्र महामुिी माझें अमोघ िशधि व्यथध होिार िाही. या सटीं तुला परमाथधलाभास 

पात्र कदरतों. 
 
(श्लोक)  जो हा राम ियादभराम तुदझया धामामध्ये शोभला 

तो मीसाि असाि दििय धरीं या मािशीं गाभला ॥ 
हा जी शकंर लोक सौख्य जो मी जीििगा प्रभ ु। राजीि ेक्षि राम सिध श्रुदतिा हा जीि जाि 
्िभ ू॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती हदरहरा व्िैतोपिेश कपाि श्रीराम अत्री प्रमुख ऋषीश्वरासं–दििापाि सर्िती 

लक्ष्मी पािधती सदहत ब्रम्हादिष्ट्िु महेश्वर ्िािंि युमत आपुलाफया मंदिरी प्रिदेशफया िंतर 
अिसूयेच्या पादतिृत्यािंा प्रभाि िेखूि िैिेदह हदरखुि पदतभल्मत ज्या दस्रयेस िाही तीिें 
दजिें व्यथध म्हिुि बोलते पाहा. 

 
(र्दरु : सुरणट) अदतशये गुिती असो हे ससंारी ॥ पदतभल्मत िादह ते पै व्यथध िारी 

्िािु भोजि युमत षड सीदह कैसे ॥ 
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आिर िसदलया ंअत्यतं दिकें  जैसें ॥ 
क्रोध कामािें या कोंिाटफया ंऐसे 
ऐसे बोधािें राहिें बायी िृथा जसें ॥ १ ॥ 
थोक थोक पणु्यकीं केफया ंअपैसें 
येकिाये िीि हे िािुगें जैसें ॥ 
श्रीकंट माधि शिेििोरसें िेख िृथा 
त्यादंश व्िैत भादित जैसें ॥ 
येिेदरती पदतभल्मत दिमुख स्रीयेिें मुख पाहू िये ॥ तीदश संभाषि कपा िये ॥ ऐसे िूषिू 
पदतव्रता धमािे दशरोभषूि काय म्हिूि जािकीिेिीिे प्रश्ि कदरता ंइतर साधि दिषेधपूिधक 
साध्िी धमध सिध्ि अिसूया सागंते पाहा. 

 
श्लोक : िलगे िपु िंडािें ि लगे पुण्य ्थलादशहीं डािें ॥ 

परतत्िही धंुडािें ि लगे शास्त्ीं अखंड तंडािें 
ि लगे दिष्ट्िु भजािा ि लगे गौरी पतीदह पूजािा 
य्ीही ियजौय्ेश्वर हा ि योग सज्जिा ॥ 
हे अिघे चह ि लगे तरी पादहजे काय म्हिशील तदर सागंत्यें ऐक ॥ 

 
(छांर्द)  िित्यें तुला सूक्ष्म हे दकली । सुिदत पादहजे िीट ऐदकली ॥ 

पि सरोरुहें ्िादमिी अयी-हृियीं टेिुदि शदेि दित्यही ॥ 
 

वचन : तंू आदि शल्मत तुला म्या सागंिें पुिपामत परंतु लोकरीदतिे दहतोपिेश केला. 
 

सूत्रधार : ऐसे अिसूयेिे म्हिता ंजािकी उत्तर िेते पाहा. 
 

(छांर्द)  जशी मजप्रती राम सािुली । तशीि पूज्य तंू दििये भली ॥ 
्िदशरसातिा्ेदश ििुंिी । असि राघिा दित्य शिुेिी ॥ 
येिेदरती बोलूि जािकीिें अिसूयेिें पिारचिि िदंिता ं तीिे दित्य अिपादयिी आत्मा 
रामाशीं दमळुि अिंत समय आिंिपाप िांिशील ऐशा आशीिाि िेता ं राम्िामीिेदह 
अत्रीच्या आ्ेिेहे आपली आदि जििी म्हििु जाििु प्रिाम कदरता ं अिसूयेिा कातं 
संतोषािे आपलेु अभीष्ट काम पूिधकाम श्रीरामास मागतो पाहा. 

 
(श्लोक)  करयगीं किळुदि बाि बािास िाशी । कपादि सिय दृष्टी हुत्तमः पुंजिाशी परम दिमल ऐसें 

पाप तुझें पुढारीं । िित सतत राहो मादझया या दमठारीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती अत्रीिें प्राथधिा ऐकूि सौदमत्र जािकी सदहत श्रीरामािे अिसूया कातंाच्ये 
शातंहुत्पुंडरीक िगरीं अखंदडत िा्तव्य केलें  ॥ सकळ ऋदष मंडळीं सुखपाप आपलुाफया 
आश्रमी रादहली. 

 
(श्लोक)  धर्ममष्ठास किा दिपल्मत ि लगो ्िप्िातही एकिा ॥ 
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लाभो दित्य सिादशि प्रभिुयें सव्िोध लोका ंसिा ॥ 
श्रीमद्राम पिारचिियुगळीं कफयाि भायवय प्रिा जोडो 
भल्मत िुिार ते अिुदििीं्िािंि राज्या्पिा ॥ 
श्रीमालोदज िरेन्सद्र िंिि भला शाहेन्सद्र िामादधला 
पुण्यश्लोक म्हिुदि लोक दिगिीं जाला प्रपंिादंतला ॥ 
त्यािा पतु्रक सच्चदरत्र जगती येकेन्सद्र भायवया गळा ॥ 
त्या पासूदि दशि ्िपाप तुळजा राजेंद्र जो जन्समला ॥ 
प्रतापचसम्हन्सद्र कुमार त्यािा–जो अशी श्रीदिष्ट्िु जगल्त्पत्यािा– 
िुमासतीदि सुकृतैकराशी ॥ कफपिुमाच्या ितुळेक राशी ॥ 
मालोदज दक्षदतिाथ पुत्र शजी तत्पुत्र एकोदजहा 
तज्जन्समा तुळजेन्सद्र भिूरदरपू त्यािा प्रतापे माहा– 
तत्कुक्षी तुळजा ििीं पदतमिी–िुत्पन्न झाला महा 
तत्सूिू शरभेन्सद्र भपू दिलसे चसहासिी तो पहा ॥ 
जो का ं दत्रििध गुपािी अपुपापकाशी–आथार थोर अदज आत्म दिपापकाशी । तेिेदि अदत्र 
ललिा कृदत पापकाशी । केलें  पहा दिपाप माद भतु पापकाशी । 

 
श्रीमचं्चद्राय परम गुरििेमः ॥ श्रीरामिंद्राय मंगळं ॥ 
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११. कृष्ट्िजनन नाटक 
 

श्रीरामकता ॥ िाट्यारंभ कपाि कृष्ट्िजिि िाटक सुकदि दिरदित या रंगभमूींत िाट्य 
कदरतों याकदरता सकल सम्यास व्हािया कारिें कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो पहा. 

 
(श्लोक)  ज्याला ्तिी दिजधर पंल्मत सारी ॥ 

जो चिदतत्ता पातक िूर सारी ॥ 
ज्यािी िया दिघ्ित्तमा दििारी ॥ 
ििूं तया पूदजत जो उिारीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुती कदरतो पहा. 

 
(श्लोक)  जे सिध िारीत महा प्रभािती ॥ 

जीच्या कृपे ्ािकळा िुिािती ॥ 
तैशीि िाले कििी सर्िती ॥ 
भािें िमूं सिया सर्िती ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भारतीिी ्तुती केफयािंतर सद गुरुिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  जो ब्रह्मदित्तम दशरोमदि पुण्यराशी ॥ 

ऐशें िशीकृत सिाम दहजाि राशी ॥ 
अव्िैत बोध सुखसागर पूिध सोमा । 
ििंूं तया गुरुस जो धदर सेतु िामा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सद गुरुिी प्राथधिा केफयािंतर हदरहरािी ्तुदत कदरतो पहा. 

 
(श्लोक)  पतगादधप पुंगिाल््थतौ । 

िदिशय्या रमिीय भषूिौ ॥ 
धृत कौ्तुभ बाल िदं्रकौ । 
भज िेतो मुरमार िैदरिौ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती हदरहरािी प्राथधिा केफयािंतर एकिंतािी प्राथधिा केली असता दिघ्िदििारि 

्तिी दिघ्िेश्वर येतो पाहा. 
 

र्दरु : मध्यमािदत ॥ आदिताळ ॥ 
 

गिपती येतो पहा । गुिचसधू हा मुषकिाहि ॥ 
ज्याशी तोषक भमता सुखराशी ॥ 
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वचन : अरे पादरपाश्वधका दिघ्िेश्वरें येऊि सकल दिघ्िे दििारिे केली ॥ या प्र्तुत कायास ता 
दसद्ध व्हािें ॥ 

 
वचन : पादरपाश्वधक ॥ 

जी मी हादजर आहे ॥ 
 

वचन : कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता ॥ 
 

सूत्रधार : अरे सागंतों ऐक. जो भोसल िशंादधिदं्र करुिासमुद्र तेिें हा गं्रथ रदिला आिीक यािा 
दिव्य प्रभाि सागंतों ऐक. 

 
(श्लोक)  धैयध मेरुसमाि दियधजलधी 

शौये मचहद्रा सरी ॥ 
तो जािा िृपचसव्हराज 
िुसरा सत्योल्मत धमापदर ॥ 
सौंिये समसायकासदृश हा शभं ुियेिे पहा ॥ 
तो जािा िृपचसव्ह भोंसलमिी कृदत राम हा ॥ १ ॥ 
श्री महत्प्रताप रघुगुचि भल्मतजासी । 
जो काितंसिर भोसल भभूजुासी ॥ 
तेिेदि पुण्यदतलकें  शुभिायकासी ॥ 
केले जगतजिक संभि पापकासी ॥ २ ॥ 

 
वचन : अरे पाश्वधका िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतों ऐक. 

 
(श्लोक)  जे िूसरे हदरदििा ि मिी मिीते । 

िेिोत्तमा पूसिली रमिी मृिीते ॥ 
तो िासुिेि अितार चह आठिा जी । 
िेिो सिा सकदलका दिज आठिा जी ॥ 
येिेदरती िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंीतफयािंतर यशोिा िेिी येते म्हिुि सम्यासं सािध 
करायास िौिादरक येतो पाहा. 

 
(र्दरु)  येतो पहा जी भीकाजी िादयक । 

भव्य कपाचळ भडंार ॥ 
सव्य करी टोिपा थोर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िौिादरकािे येउि सम्यास सािध केफयािंतर यशोिािेिी येते पहा. 

 
(णद्वपर्द)  साध्िी दशरोरत्ि सार साक्षीपरी ॥ 

माधिी रस ्िूर्मत माजिी िखेरी ॥ 
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अधीजगत्पूज्य शुद्धीि िालती ॥ 
बुद्धी दजिी रम्य सेतसे िीगुदत ॥ 

 
र्दरु : ॥ राग ॥ खादि ॥ अदितळ ॥ 

 
पिधिंद्र दिभाििा पूिध गर्मभिी ॥ 
येते उिधसी रंभादिकासंी गिधहदरिी ॥ 
सिध लािण्यािी खािी सरदसज्याक्षी ॥ 
आदि पिधत राजस ्तिी िंि रमिी मिी ॥ 
कोमायीले मुख िार कोमलादंगिे ्थम ॥ 
धमधसुमत कपाळ झाले ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती यशोिेिें येउि प्रसि समय समीप झाला म्हििु सुईदििें ्मरि करीता ते येते 

पाहा. 
 

र्दरु : राग सोिदर ॥ आदिताल ॥ 
 

येते पहा जी गौतमी िृद्धा येते पाहा जी ॥ 
िय झाले जीफम लागी सादट ॥ 
किलुिी ही हाती कादठ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गौतमी आफयािंतर यशोिेस पूत्रोत्सि होता बाळकाशी घेऊि गौतमी सदहत 

यशोिा येते पाहा. 
 

र्दरु : राग सौराष्ट्र ॥ आदिताळ ॥ 
 
येतसे सीधुरेंद्र गमिा ॥ यशोिा रमिीमिी ॥ 
शात कंुभ कंुभ ्तदिभ्तीत ॥ 
क्षीतरदश्मबींब सहश िििी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती यशोिेिें येउि दशसुजिि । लयविादि दिलोकायाकारिें जोशािें ्मरि कदरता ंतो 

येतो पाहा. 
 

र्दरु : राग केिार गौळ ॥ आदिताळ ॥ 
 

बालजोशी येतो हा बोलका महा िल भाग सागंायसी ॥ 
तूलिा िादहत ज्या सािे ॥ 
क्रदमता ंपाउले बहुश्वास सोदड अता ं॥ 
भदूम पोहता ि दिसे इस जोदड ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती जोसी येता त्याला गौतमीिे दशशुजन्सम िले िक्षत्रादिक दििादरता ंतो उत्तर िेतो 

पाहा. 
 

(श्लोक)  मास श्रािि कृष्ट्ि सतं बरिा तो पक्ष शुद्धाष्टमी ॥ (?) कृष्ट्िाष्टमी 
मोटा सौम्य दह सौम्यिाि कदथतों रक्षादिक ्पष्ट मी ॥ 
येता ंिंद्रिृषीदिसीध समयी ते रोदहिी तारका ॥ 
तेव्हा जन्सम अजन्सम यादस घडला भमतािदळ तारका ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सीशुजन्सम िक्षत्रादिक सागुंि पुन्सहा ्ािदृष्टीिे समजुि जोसी बोलतो पाहा. 

 
गद्य : श्रीमत्सोम िशंा संभि भपुाळ मौदलकास म्तचकिा 

मुगुटमिी िीिजि मिोरथ सतत पुरदिता चितामिी ॥ 
भमतभयापहारी शमिि दिलादसत योदग जिमािस सिि दिहारी ॥ 
दत्रभिुि जि सुमदत ियि प्रदतबंधकारि दिदबडतर िुदर दतमीर 
हरािया ॥ मिोन्समत्त रक्षोबृंि प्रताप ियि ्पशध मुकुदलत 
सुरमिः कुमुिपंमतीपरी ॥ करुिा जोत््िा दिजं्रभपा करािया । 
क्षीरािधिापासुदत पूिध दिशोिरी श्रीकृष्ट्िराका िदं्रापरी ॥ 
िादििगु समुद्रापासुि िेिकी गभी अितरला ॥ 

 
वामय : मथुरेतुि हा जग जिक दित्त िोरटा कोिे की िोपाि यशोिेिा संदिधदि आिुि ठेदिला 

सादरखा दिसतो. [यीतः परपतु्रा िंि मंिदह अिभदिला] 
 
सूत्रधार : येसें जोडूि िेसें ििता ंिंिगोप येतो पहा. 

 
(णद्वपर्द)  अष्टागं योगात दिष्ट्िात जो अदत ॥ 

दृष्टातं िादहि सृष्टीत ज्या प्रदत ॥ 
दसष्टासदह मिा श्रेष्ठ ज्यासी ल््थती ॥ 
िुष्टयैसा आला तो िंिगोपदत ॥ 

 
र्दरु : राग ध्यागड ॥ अटिाल ॥ 

 
िंिगोप येतो हा आिंिुदि दित्ती पाहा ॥ 
िामगुिािे जगी केिळ ॥ 
दहम िगापरी धीरमहाबळ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंि येउि आिंि पुिसर पुत्ररुप िटला जो अखींििाथ त्यािें िििारचिि 

दिलोकुि बोलतो पाहा. 
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(श्लोक)  ्ियेि जो िदं्र महेंद्र भािु ॥ झाला धिाध्यक्षदह दित्र भािु ॥ 
समीरपासी आदि िंडधदि ॥ तो पुत्र होता प्रभ ुिक्रपादि ॥ 
सिाई जोडुदि हात पाहात दह गोपसत भाि ििे दििये करुदि ॥ 
दिक्षीत जो दिज आदश्रतरक्षदि दसक्षक िुष्टजिा अिदि ॥ 
जो दिदधिारी गुरु करुिामय मूर्मत सहृिय रतमल ॥ 
िरि्मरििी असा उिरीं मधुसूिि संभिला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंिगोप बोलुि िामकरिादिक कपाि िूतःपरकृष्ठम महोत्सिास गोपागंिा यदैतल 

॥ आम्ही या्ति सभेस जाि े यैसे संिािुि त्यापदरि ितधता तो यशोिा दित्ता िंिि 
श्रीकृष्ट्िारव्य जो तीिा िंिि तद िशधिाथध गोपागंिा येत आहेत पाहा. 

 
(णद्वपर्द)  राममुदियोगी पे्रमयुमताशये पाहोदि िेगी ॥ 

कादंमता ंतद भोग कृष्ट्िाअितारी ॥ 
ते मही जन्समले गोदजकाकारी ॥ 
एकें  िुसम मुदख राजीि ियिा ॥ 
लौकदर पातफया लािण्य सििा ॥ 

 
र्दरु : राग आहेरी ॥ आदिताळ ॥ 

 
येती पाहा जी गोदपका राजी ॥ 
राजी ज्या लागी महा कृष्ट्ि हा ॥ 
काज धरुदि भेटीिे ॥ गजगदत गुिािह ॥ 

 
(छांर्द)  पशुपू सुंिदर पंकजाििा ॥ 

दशशुस पाहुदि त्या कृपाद्यिा ॥ 
उिलुदि कडे प्रािसोयरा ॥ 
हृि भेटदत भार सूंिरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्िागं संग संभि संतोषाउ भउि यशोिेते दिलोकुि बोलताहेत पहा. 

 
र्दरु : (रागोदळपंतु) 

 
राजस बाळ तुझा राजीिादक्ष ॥ 
राजमािीत दहलोकी ॥ राजचबबाि ्िये ॥ 

येिेदरती संिािुि गोपागंिा िंििंििास पाळण्यात दिजउि गाि पुरसर हलदिताहेत पाहा. 
जो जो घििीळ गोपाळबाळ ॥ 
जो जो करुिािाला श्रीलोला ॥ 
पुतिादि असुर दशक्षि िक्षा ॥ 
पुिमूधा मिीत कंजाक्षा ॥ 
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पुतळा ्ितुखािा दि्तीिध िृक्षा ॥ 
पुरहुि गदिदत भा्करिा कटाक्षा ॥ 
सुिरीता ब्रह्याडं कोट्यािुकोदट ॥ 
रदिता ंिािादिध अत्यतं मोदट ॥ 
प्रिुर स्रम झाला तुज कफयाि पेदट ॥ 
अदिरकाळ दिद्रा घेई जगजेदठ ॥ १ ॥ 
कळातंक िेत्री अल्यवििी ज्िाळा ॥ 
मेळभतूािंा तो जा सिें प्रबळ ॥ 
गळागळा येतो तो पाहा बागुल ॥ 
बाळा ि कदर िाळा आता ंबहुिळे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्ि योगदिद्रा करीता ंसकळ गोपागंिा ्िमंदिरास येता.ं दकते्तक काळ लोदटता ं

गोपबाळ पाळासी श्रीगोपाळ येतो पाहा. 
 

(णद्वपर्द)  लीला धृती िार ललीत आकार ॥ 
श्रीलादग श्लाध्य तर सील श्रदुतसार ॥ 
पापदिजीि मार गोदपका ंहीर ॥ 
पापिंउि धीर तापसाधार ॥ 

 
र्दरु : (राग : सुरदट ॥ आदिताळ) 

 
तो गोदपरमि श्रीहरी ॥ गोपपदरिारी ॥ 
िदेष्टत येतसे ॥ ििेु िाजिीत ॥ 
श्रेष्ठ जो परमेटीतात भारी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि िेि येउि गोपबाळकासी तो पाहा. 

 
र्दरु : (राग : आहेदर) 

 
सीरुदि गोदपका गेचह ॥ गोरसादिक पाहीं ॥ 
िोरंु िलारे लिलादंह ॥ िोरिटतेचह ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि िेि गोपाळकासी दमळुि िौयादिक कदरता ते ि साहुि यशोिे दिकटी 

गाऱ्हािे द्याया कारिें गोपागंिा येताहेत पाहा. 
 

(र्दरु)  येत पाहा जी गोदपका राजी ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती गोपागंिा येउि अन्सयोन्सय बोलताहेत पाहा. 
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र्दरु : (राग : अठािा ॥ ताळशापू) 
 

साजिी सागंतें कादंह ॥ िोजतें पदरसायें ॥ 
राज गोपे केलें  प्रत्यक्ष येिे ॥ 
आजी जे कपट िाटक सूत्रधार िासुिेि ॥ िु ॥ 
क्षीर दम दिकुदि जातंार साक्षी त्यव्हा िोर िाटे येउदि िेंगे ॥ 
गोरसािे पात्र हरुदि बरिा ॥ 
मोरचप् धरिो रसें तें पय सारे हे पीउिी िे दरमत भाड हा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें पर्पर संिािुि यशोिे दिकदट गाऱ्हादि िेताहेत पाहा. 

 
र्दरु : (राग : भरैिी ॥ ताळशापू) 

 
बाई ये यशोिे पदरस यापदर सदळतो अम्हा कृष्ट्ि ॥ 
काय ते सादंग जे लाज हे अमुिी जाइल लिलाहें ॥ 

 
सूत्रधार : ऐदस गाऱ्हादि िेता ंजगज्जिक जििी बोलते पाहा. 

 
र्दरु : (राग : काबंोदि ॥ ताळ : शापू) 

 
काय बोलता बायकािो तुम्ही ॥ या यिढ्या बाळासी ॥ 
होईल तदर िीट िंडा मी ि येदि रागादस ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती यशोिा गोदपकासंी संिािुि श्रीकृष्ट्िासी अिलोकुिी बोलते पाहा. 

 
र्दरु : (राग : सरदट ॥ आदिताळ) 

 
साहतील दकदततरीं सळिकू तुझी ॥ 
मोहरी िाजउदि अदहशयिा ॥ मोहदिसी का ंसुंिरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्िास बदुध सीकउि गोदपकास दिरोप िेऊि िासुिेिासह ितधमाि यशोिा 

िेदि दिज मंदिरी आफयािंतर गोदपकादह श्रीकृष्ट्ि ध्यािासमत आफया सििी प्रिशेता ं
अकु्ररासीं श्रीकृष्ट्ि येतो पाहा. 

 
र्दरु : (राग : भरैचि ॥ आदिताळ) 

 
अतसी पुष्ट्पसंकाश अच्युत येतो हा ॥ 
ितसी िुज प्रासी मदहमा ॥ िायक जी कमलेिा पाहा ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्ि येऊि अकू्ररास दिरखुिी दिरह ििेिा ि साहता ंकदष्ट होतो पाहा. 
 

र्दरु : (अटताळ) 
 
काय सागुं सखया आता ंदम ॥ तें कौतुक तुजला ॥ 
कायज असुदिदह माझा ॥ कायज चिदध बादि मजला ॥ धृ ॥ 
पदरसें अदिक िोज सरस िोदि कािे धपादि ॥ 
हदरिाकं बालक माझा ॥ हर हर तादपतो दकरिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अकू्रराशीं संिािूि पुढें िोदि पािुलें  उद्याि ििी मािस सरोिरापदर येक दिव्य 

सरोिर दिलोकूि मािसीं सतंोष पाऊि त्यािे ििधि कदरतो पाहा. 
 

(श्लोक)  सादृश्य ज्या दिमधल मािसािें ॥ 
जें पूिध अ्ोि की जाि सािे ॥ 
समृत्धी दह उत्पल सारसादि । 
कीं बदैसजे त्या ््दळ सारसादि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सरोिर ििधि करुि दिरहािे कदष्ट होत्साता िोदि पािलें  संिदरता ंतो िदक्षि िेत्र 

बाहु िुरता ंतो काचंह अपूिध ि्तु दृदष्टस पडेल यसेै चितीता ंयदृच््ेि राजहंस येतो पाहा. 
 

(णद्वपर्द)  ठािी मिोरंग िाह प्रिीि ॥ 
आिी महाशुभ्र आकारपूिध ॥ 
जाला कळे दिरिीय मृतािंा ॥ 
आला असा येथ तो राजहंस पहा ॥ 

 
र्दरु : (राग : आहेदर ॥ आदिताळ) 

 
राजहंस आला । राजस अती ॥ 
कामरुप धर । हेमसम दु्यदत ॥ 
सोम ििि तो मंि मंि गदत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती राजहंस येता ं यिुराज राजहंस गतीिे त्याला धराियास जािा तो का ं दहमािे 

उडुदि बसता ं॥ 
 
(णद्वपर्द)  जाि ेजरी उघड त्यादस धराियादस ॥ 

सारे कळेल म्हििुी सुगिक राशी ॥ 
बाधुंदि कींदिपटे जपुिी समीटीं ॥ 
जाता करीं अडकला असुखाधं कूचप ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती सापंडता तो हंस कृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  त्िदरत सोदड यिूत्तम केसरी ॥ 
दििदितों तुज जोडुदिया ंकचर ॥ 
कदरि या उपकार जिािधिा ॥ 
रदि ियास िया रीपुन्समिधिा ॥ १ ॥ 
अिृििुदि िािी जाईल स् ि्् ळाशी ॥ 
म्हिुदि ि धदर चिती सिधथा संशयाशी ॥ 
मिुजसम िु हों गा जाि (अम्हेंदिशा) ॥ 
कळल मग कृपेिें दरदत मादझ सुकेशा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती बोलुि मजकडूि दस्ररत्ि लाभ घडूि येईल. ियेिे मुमत कराि े यैसे प्रार्मथता ं

श्रीकृष्ट्ि त्याला मोकलुि दिजमंदिरीं येिा ंयि्ेिें रादधका येते पाहा. 
 
(णद्वपर्द)  साधुदि बहु साल जन्समी जीिा ॥ 

माधिासदह मान्सय होइले गुिें िादधका जीहुदि िदळि िाभाप्रती । 
रादधका ते अली राजमात अदत ॥ 

 
र्दरु : (राग : सौराष्ट्र ॥ आदिताळ) 

 
आली धरुदि मदि ॥ आली राधा कफयािी ॥ 
आलीिी संगपाली ॥ आली िदेि सद गुिशाली ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रादधका येउि रत्िािली सखीते दिलोकूि बोलते पाहा. 

 
वामय : सखे म्या ििी दिहार करीत असता तेथें येका राजहंसास दिलोकुि त्याला कृष्ट्िािा िृत्तातं 

दििादरला तो प्रकार यकै ॥ 
 

(श्लोक)  जे पोंबव्हदि िदटलें ि िरका िृरासंा ॥ 
ज्यािी सम्त सूरदह कदरदत प्रशसंा ॥ 
योयवयादंिया दिमल मािसराजहंसा ॥ 
त्या िेदखफया िि मजप्रदत राजहंसा ॥ १ ॥ 
या पदर म्या दििादरता यमुिा तट िि कंुजी श्रीकृष्ट्ि आहे म्हििु सागंता येथे येउि 
हुडदकता ंकातं दृदष्टगोिर झाला िाही. 

 
सूत्रधार : येिदरती बोलुि सखीस दिलोकुि आपलुी ल््थदत रादधका सागंते पाहा. 

 
र्दरु : (रा : काबंोदि ॥ अटताळ) 
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अदळ ििेी मम पूजा िळल ईतकें  असता ं॥ 
बोले ठेऊं कोिािरी ॥ 
दिलदसत कदलकाला माजी िाली जािदुि ॥ 
िालदिता प्रभ ुभटिें ्िफप काय सूिदत ॥ धृ ॥ 
दिजसख्यािी िया मजिरती आता जै ॥ 
हा ईिुदह पाहा दहतके दिि होता ॥ 
हे साजदि आठदिता ंयेिा का बोल काये ॥ 
तो जािता त्या लादगदह दृषुदि िळ काय आता ॥ १ ॥ 
कोपमजिदर पूिध ॥ आपले केला िलुि ॥ 
हा मिि मज बहु सदळ असे समजुदि ॥ 
्िामीिें दह मि िार तुष्ट झाफया पुरे ॥ 
मी प्रतीक्षिी त्यासी बोल ठेऊं केिी सुिती ॥ २ ॥ 
मििती प्रताप राम प्रभ ुदमळुदि असता ं॥ 
मंि िरुिे तिा श्रम ि हदरला केदि ॥ 
गंधबाह्य पूती दििूिी काज काया ॥ 
हृिये शासी पूदत कुळ म्हिुं कैसी अद्य त्या ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिदरती सख्यासंी संििता तो मुरलीरि कािी पडता बहुतेक श्रीकृष्ट्ि येतो जि ू यैसे 

रादधकेिें अतंरी चितीता िंििंिि येतो पाहा. 
 

(र्दरु)  अतसी पुष्ट्पसंकाहा अच्युत येतो पाहा. 
 

सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि येिुि रादधकेस दिलोकुि अकु्रराशंी बोलतो पाहा. 
 

(चूर्विका)  इयं खलू सुिििा ॥ िखमयुख दतर्कृत िदं्ररेखा ॥ 
क ि्् प दतर्कादर प्रपि सौियध युता ॥ 
कुसुम शरकाटळी दिजई जघायु गळ शोभा ॥ 
कदरकराकरोरुयुगला ॥ पदुळितळ दिशाल जघिा ॥ 
अल््तिाल््त संशया घाई मध्यभागा ॥ 
तिुत रंत रंगत ती दिलसत दत्रिाळीरादज ॥ 
शातंकंुभमय कलशािुकादर कुिकंुभा ॥ 
िंद्रमदि हार सुंिर बाहुव्िय दिरादजता ॥ 
दिष्ट्कलंकराका शशाकंादत शाई ििि शोभा ॥ 
प्रािट ्कमय सकल जलि समुिय चिडदबिुकुर दिकुरा ॥ 
सकल भिुि संमोह ि करी कुसुमास्रा पूिधदिघेपदर ॥ 
दत्रलोकी ि जई कुसुम शरपता केसरी ॥ रदत कराज्य घृत 
रमिीय श्रकेुपदर ॥ हे रमदि मदि दिराजे ॥ 
 

सूत्रधार : येिदरती अकू्रराशंी श्रीकृष्ट्ि बोलत असता ंत्यास दिलोकुि रादधका बोलते पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
(श्लोक)  हे भमत ित्सल ियादिदध पद मिेिा ॥ 

गोधुल्व्ह घुसदरत तफप सुििध िेत्रा ॥ 
तु्या पिीं अिळू िेई अम्हा समुद्रा ॥ 
आिंि मरू्मतिरि करुिासमुद्रा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रादधकेिे िामय यैकुि श्रीकृष्ट्ि उत्तर िेतो पाहा. 

 
(श्लोक)  िुऱ्हािलें  मी म्हिउदि रागा ॥ 

धरुि का जी अदत मारबाि ि साहता ॥ 
दिरहातुर श्रम तो िाथा ॥ कर ठेदि अमिा माथा ं॥ 
करुिान्सधे पाि आता ॥ २ ॥ 
काम पाव्हा तुज कृष्ट्िा ॥ भामा माि समोहता ॥ 
सोमिशंदिभषूिा ॥ हेम सादृश्य िसिा ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (आदितळा) 

 
पादह पादह गोप शौरे ॥ पादह पादह गोप शौरे ॥ 
पादह पादह गोप शोरे ॥ पादह मा ंशोरे ॥ 
शषेशयिा गोपबाला ॥ 
केशिासुर बाला दकदश टपि श्रलीला ॥ करुिालिाला ॥ १ ॥ 
म्िामिराया । क्प परशुरामा ॥ 
केसरी क्रोडबलरामा ॥ कल्फकय पुसोमा ॥ २ ॥ 
इत्यादि अितार बरिो दित्यािंिा धरुदि िि े॥ 
ित्यािे दििट थोि े॥ सत्येशा अधि े॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (आदिताळ) 

 
पादह पादह गोप शोरे ॥ 
पादह पादह गोप शोरे । पादह पादह गोप शोरे ॥ पादह मा ंशोरे ॥ 
िासिमदि शासमािा । त्रासकाघ सुििा ॥ 
कंस कदर पंिाििा । रासभासुर िमिा ॥ १ ॥ 
लीलादिग्रह कारिा । िीलालकातृत िििा ॥ 
जलजाक्षा कदल कलुषहरिा । िल्लीि मोहिा ॥ २ ॥ 
शरिागत िज्रिजंरा । कदरजा िरिा िुिारा ॥ 
कपािाब्धे श्री यिुिरा । किकादद्रधीरा ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (ताळशाप)ु 
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पादह पादह पादह पादह पादह पादह 
पादह पादह पादह पादह मा ंशोरे ॥ 
कादमत काम सुर िुम सत्सुसािुराग ॥ 
जाऊ िला यािदर क्रीडिासी ॥ 
समत्य दह त्या यमुिाििासी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि गोदपकािें समाधाि कपाि त्या सह ितधमाि खेळतो पाहा 

 
चूर्विका : जो गोदपका ्तोमाचलगि सहस्र कपंा । 

कीं सदरता ंिदेष्टत रत्िाकपा ॥ 
जैसा ऋक्ष गिी कळाधपा ॥ 
सकल भायवयप्रि अदमत शाखायुमत कफपतपा ॥ 
िा तदर भू ंधर कुचल दिजंृभमाि ्ििधधरा धपा ॥ 
तेंदि हा मंिरोधर यिुिीर । यमुिा तट ििी ि कंुदज दिराजे ॥ 

 
र्दरू॰ : (राग सैधदि. आदिताळ,) 

 
पादह पादह शौरे कृष्ट्िा पादह पादह शौरे ॥ 
पादह पादह शौरे कृष्ट्िा पादह पादह शौरे ॥ 
िीलििध िषेा श्री गोपाल िशंभषूा । 
दलला रिुदि भलुीिदश सिधदह । लदलत गोपयोबा ॥ १ ॥ 
शकट िैत्य िमिा िापाि । बक िाि िहििा ॥ 
अकलंकव्रजिादर रमिा । सकलु गुिामरिा ॥ २ ॥ 
अिसी सुभ भासा सुंिर । अज्ब तुफय हासा ॥ 
सतत कृत दिलासा कदट धृत । पीत दिव्य िासा ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : पादह पादह गोप शौरे, पादह पादह गोप शौरे ॥ 

पादह पादह गोप शौरे ॥ 
पादह मा ंगोप शौरे । दिि रादत गोप रामा ॥ 
मदि ध्यादत आत्मारामा । अिंिें पाउदि आराम ॥ 
आििा ठदिती कािा ॥ १ ॥ 
ख । धाम पदरपूिध काम पाहा ॥ 
भामा मिोहर भौम दििाशि । तामरसे क्षि ्िादममहा ॥ 
गोिधधिा लादग घेऊदि या कचर । गोिधधिा कदर गोपपदि ॥ ३ ॥ 
भाि िेई तुझा पािुदल माधिा । भिुिपाल दिभ ूतुज गदत ॥ ४ ॥ 

 
र्दरू॰ : (ताळशाप)ु 

 
पादह पादह गोप शौरे । पादह पादह गोप शौरे ॥ 
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पादह पादह गोप शौरे । पादह पादह गोप शौरे ॥ 
गोप कुलोत्तसा ंकृष्ट्िा । 
श्रीपते पुरदि तृष्ट्िा ॥ 
गोदपका मिमोहिा । 
कोप सोदड ियाघिा ॥ १ ॥ 
कालीय गिध दििारा । 
काल्व्हं िीती दिहारा ॥ 
कलय िि मिधि धीरा । 
कलातंक सख्यकरा ॥ २ ॥ 
िीलाबंुि सम गात्रा । 
की लालज पत्रिेत्रा ॥ 
लीला घृत ििेु िेत्रा । 
श्री लक्ष्मी िेदि कलत्रा ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू : (ताळशापु) 

 
पादह पादह गोप शौरे । कृष्ट्िा । 
पादह पादह गोप शौरे । 
िल्लदििसिापहरका ॥ राधा ॥ िल्लभा पाप दििारका ॥ १ ॥ 
मत्त साम जग मि मुरारे । िुष्टासपूतिा शोषि श्रीहरे ॥ २ ॥ 
आलि् ि ंतुज लादग दििधिा । 
धृतादलला मािष दिव्य अपघिा ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (ताळशाप)ु 

 
पादह पादह मा ंश्रीकृष्ट्िा । 
पादह पादह पादह मा ं। दिमल साधुरंजिा । 
गोपाल यमलािभजंिा । शादमत िुदरत बधंिा ॥ 
यिुिर कमलायतलोििा ॥ १ ॥ 
मार कोदट सुंिरा । कौ्तुभ ॥ हार शोदभत कंधरा । 
सार सद गुि मंदिरा मत्तिािरूािलकंधरा ॥ २ ॥ 
योदगमािसहंसा । श्रीकातंा । िागार्मत दिध्िसंा ॥ 
िगेखंदडत कंसा । गोचिि । श्रीगोकुलोत्सा ं॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (तालआदि) 

 
पादह पादह िल्लिीपते । श्रीकृष्ट्ि । 
पादह मा ंगोपगोपते । मुर मधूिरक भजं िा । 
सुरश्रेष्ठा । सरदसजाक्ष गरुड िाहिा ॥ १ ॥ 
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अिुपमाि भिुि सुंिरा जगंिाथा । आिंदिसी घुबधुंरा ॥ २ ॥ 
कादमतािंििायका । कामजिक । शामळारमा िायको ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू॰ : (आदिताळ) 

 
पादह श्रीहदर पादह श्रीधि पादह श्री हदर पादह मा ं। 
पादह मुदिजि गेयकामा । पादह रुल्ममदि िायका ॥ १ ॥ 
कमदियागंा काम जिका । सोम िशं दिभषुिा ॥ 
कमळ िळदिभ लोिि हदर । कदर िया कदल मोििा ॥ २ ॥ 
मििशचर ब्रहुम् दित िाहलों । 
सिय हृिया माधिा ॥ 
पि सरोिरुह िाखिुिी । 
पाल्व्हजे जी याििा ॥ ३ ॥ 
गोिलासी गौरदिलें  । 
गोदपजि मिमोहि ॥ 
गोकुचळ अितरुदि गोदपशी । 
गोकुला मधुसुििा ॥ 

 
र्दरू॰ : (आदिताळ) 

 
पादह पादह मा ंकृष्ट्ि । 
पादह पादह मा ंकृष्ट्िा । पादह मा ंकृष्ट्िा । 
शरिागत टंजरा । करुिाल्न्सध यिुिरा । 
भरि उिारा ॥ १ ॥ 
काळीयामि हर । काळीदि तरीि हार । 
ताळीिळ सुंिर । पाळीश्रीधर ॥ २ ॥ 
िािंुदि तुजदिि । िािंुदि काय िीिा । 
सािार तंु जाि । हें दि दििािा ॥ ३ ॥ 

 
श्लोक : यापरी युिचतशी हदर खेळा । 

खेळुिी दिजमिी हदरखेला ॥ 
घेिुदि मग सिें व्रजिारी । 
पािला दिज घरा िृदजिारी ॥ १ ॥ 
सिभादिकासी सहसा दिपिा ि लागो । 
त्यािे घरी सतत चसधुसुताही िागो ॥ 
अव्िैत बीज सुख त्या हृियीि जागो । 
िेिोत्तमा तुज अम्ही इतकें ि मागों ॥ २ ॥ 
श्रीमत्प्रताप रघुपुंग दिभल्मत जासी । 
जो का ंितंस िर भोसल भ-ुभजुासी ॥ 
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तेिेदि पुण्य तीलकें  श्रुभिायकासी । 
केलें  जगजिक संभि रुपकासी ॥ ३ ॥ 
इदतश्री कृष्ट्िजिि िाटकं सपूंिध 
 

श्री रा म क ता 
  



अनुक्रमणिका 
 

१२. ययाणत चणरत्र नाटक 
 

श्री रामकता ॥ िाट्यारंभ कपाि ययादत िदरत्र िाटक सुकदि दिरदित या रंग भदुमत िाट्य 
कदरतों या कदरता ंसकल सभ्यास आिंि व्हािया साठीं कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो 
पाहा. 
 

(श्लोक)  दिजय िैभि मंगल िायका ॥ 
दिजिाम्िुत सौख्यदिधायंका ॥ 
गजमुखा िरिाक दििायका ॥ 
तुज िमो अदज दसदद्धदििायका ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  आता ंप्राथूध िागदधष्टाि िािी ॥ 

घ्याता ंजीतें धी प्रकाशा ि िािी ॥ 
िीिा ह्ते िाजिी रम्य िािी ॥ 
िा िा दिमलू जे कीरिािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर महादिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  सत्य ्ाि सुखेक सार जलथी गंभीर जो शोभला ॥ 

प्रत्ययवद्रप अपापमाि दिदखलादधष्ठाि कता भला ॥ 
मोहातें हपािी ्िधाम दितरी जो भेि खेिातुरा ॥ 
तो हा सद गुि धाम राम िदमला श्री िेदशकािंा तुरा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िूिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  जीिशेव्िय येक दिद्धि अदितै्रलोमय तें िगेलें  ॥ 

ऐसें ििे रह्य सूिउदि जो दि्ाि मुद्राबलें  ॥ 
मौिेिी हदर दशष्ट्य संशय तथा व्िैतात्मक ्िूर्मतला ॥ 
ििूं त्या गुपा मूर्मतला समरसें श्री िदक्षिा मूर्मतला ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सकल िेि प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो पाहा. 

 
(श्लोक)  दिद्याजीिि कादरिी इहपरीं त्याजीि ज्याता किी ॥ 

शुध्तात्मा अदत ब्रम्ह मूर्मत कपािापदरि जो सीकिी ॥ 
सत्सपंत्तीचह िे अिंन्सय भजता ंजो ज्यादतही िासहीं ॥ 
िेिो राघि आदि िेि गुपा तो आम्हा सुखें सिधहीं ॥ ५ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंीतफयािंतर एकिंतािी प्राथधिा केदल असता ं तो 
प्रत्यक्ष येतो पाहा. 

 
र्दरु॰ : (पादडराग. आदिताळ) 

 
कोंिूदि आिंि भरें ॥ िोंि हलदित बरें ॥ 
मोिक झेदलत करें ॥ गिादधप येतो पाहा ॥ १ ॥ 
मुषक िाहि म्त ॥ भषूिी युमत सम्त ॥ 
पाशाकुंश कर ह्त ॥ दििायक येतो पाहा ॥ २ ॥ 
मंगल धाम सुंिर ॥ आंगी ििुधदि शेंिूर ॥ 
संगीत िटि पर ॥ गजमुख येतो पाहा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : अरे पदरपाश्वधका दिघ्िेश्वरा येििू सकल दिघ्िें दििारिें केलीं की या पू्तुत कायास ता ं

इकडें याि.े 
पदर पाश्वध । िामय! जी मी हजीर आहे. 

 
सूत्रधार : येथें श्री प्रतापरामिंद्र दित्यमहोत्सि पाहािया कारिें सकल दिद्दन्समंडली दमळाली आहे 

तरी ययादत िदरत्र िामक िाटक िािििू यािें मिोरंजि कराया इल्च््तों, पदर पाश्वधक. 
कोिया दिव्य गं्रथािा दिमाता. 

 
सूत्रधार (श्लोक) : प्रतापरामसद िमती िभिोद्दाम जो महा ॥ 

प्रतापचसव्ह राजर्मष प्रिीता यादस तो पाहा ॥ 
 

वामय : आिीक त्यािा दिव्य प्रभाि सागंतों ऐक. 
 

(श्लोक)  जो धमध कायीसुद्दढादभमािी ॥ सिैिकीं िैित दिमािी ॥ 
अद िैत दिष्ट्िात असूदि पाही ॥ 
आसमत जो केिल रामपायीं ॥ 

 
पणर. : परंतु तुझें अंतःकरि ििंल का ंआहे? 

 
सूत्रधार : माझी उत्तम दित्तिृदत्त परम परुुषाथािे ठाई आसमत होत िाहीं काम्य. कमािे ठाईि िोढते 

हेंि मि िािंफयास मूळ. 
 
पणर॰ : यास िैिि मूळ. पूिी पूिध िेिगुपा जो श्रुक्राच्याया होता. त्यािे मिी ्िकन्सया जे िेियािी 

भिेूिोत्तमास द्यािी म्हिूि अ्ता ंिैियोगें ययादत भपूतीसीं तीस सघं्धदृप्ि करदिलें  ईश्वर 
संकफपािें प्रमाि म्हिूि भागधिािें त्या गोष्टीिी अिदखती मादिली िाहीं. 

 
सूत्रधार : येिेदरती पादरपाश्वधक बोलता ंदशष्ट्या समतेिते िैत्यगुपा येतो पाहा. 
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र्दरू॰ : (राग शाहिा. ताल शापू) 

 
िािि गुपा येतो पाहा ॥ सुदिधाि जो प्रा् महा ॥ 
गुििादरघी श्रेष्ट महा ॥ प॰ ॥ 
भागधि कुल दतलक कसा ॥ भासमाि चयिु तसा ॥ 
भगध िरि सारसा ॥ भमती पूिध ्मरत असा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रुक्राच्याया येििू आकाशाकडें रोख िेििू दशष्ट्यासीं बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  ज्योदत मंडल हें िव्हे रदि तथा िन्सहीं अिुष्ट्िानं्सियें ॥ 

सीतोपद्रिहीं िश ेम्हििुिी शीता ंश्रुिोहे ्ियें ॥ 
ब्राह्म ज्योदतिहें असंशय गमे सोयवय प्रकाशा सटीं ॥ 
अंतधात दििादरलें  दटरदखतां हेकादंत कीं गोमटी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िैत्यगुपा बोलत अ्ता ं्ािदिदध िामक मतै्रासदहत गुपापुत्र कि येतो पाहा. 

 
र्दरू॰ : (राग कफयािी. आदिताल) 

 
िेि कायध मदि चितुदि दिजधर ॥ िेदशकें द्र सुत येतो ॥ 
प॰ ॥ ध्याियादसकदि पासुिी मृतसंजीिि दिदे्यलादग अहोतो ॥ 
अिु॰ प॰ ॥ प्राि मतै्र तो दिप्र बरोबरी ॥ ्ाि दिदध श्रुभ िामा ॥ 
माििीय्य अदज त्यासह ितधमाि दिदखल सद गुि गिसीमा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कि आफयािंतर त्याला दिलोकूि ्ािदिदध बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  ज्यािें आंगदििे खडे हीं अघि ेते िोख चितामिी ॥ 

दखल्लारें तदर काम धेिुतादतिीते कफप शाखीििी ॥ 
ऐसाहीं अमरेंद्र तूज असता ंिासािुिास ्िता ॥ 
का ंमौका िरकास या गमिता ंआरंभीलें  तत्िता ॥ 

 
सूत्रधार : यापरीं ्ािदिधीिें िामय ऐकूि कि उत्तर िेतो पाहा. 

 
(श्लोक)  सजीि असता ंसुरा ंकदरतजे अजीि ्ियें ॥ 

तसीि असुरासं िे अमरता दजिा ंदिियें ॥ 
असी कदिपसीं असे प्रभतु जीििीसत्कला ॥ 
तिीय्य ग्रहिाथध मी हदरत जातसें भतूला ॥ १ ॥ 

 
वामय : तंू म्हिसील िेिासं उपद्रि झाफयािें त्िा ंदक मथध भलूोकास जाििू ॥ 
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श्रुक्राच्यायािें दशष्ट्य पि अंदगकार करािें तदर यािें उत्तर ऐक ॥ 
 

(श्लोक)  दिद्या हे मृत जीििी भगुृसुता दिद्यादिधी पासुिी ॥ 
हृद्याता ंदसकफया ंसम्त मरिािद्यादसहतीगुिी ॥ 
युध्ता भीतदर भादंगफया ंदहत िुते कु्रघ्ता अरोिी कपंा ॥ 
सध्यातन्समदममान्सियें मृदतदि या उद्यापिा हे गुपा ॥ 

 
(छांर्द)  सरस आमुिें कायध साधुिी ॥ त्िदरत आदलया ंत्िा ंमहामुिी ॥ 

कपंा तुतें सुखी भाग अपुधिी ॥ गुपा सुतागमा हेत मिी ॥ 
 

वामय : येिेदरती िेिािी मज प्रार्मथता ं या गोष्टींत ्िाथध परमाथध िोिी हीं आहे ते म्हिूि मी येथे 
आलों, 

 
सूत्रधार : ऐसे कच्यािें िामय ऐकूि ्ाि दिधीिें सदशर्कंप युमत म्हिता ंपनु्सहा कि बोलतो पाहा. 
 
वामय : अगाये ्ािदिधी, आम्ही दिघालें  मुहूतध िार उत्तम! या समई िेियािीचह श्रुक्रसंदन्नचध येते 

तेहीं माझें दिषई ्िजिकासु सागंूि संग्रह करिील. 
 
सूत्रधार : येिेदरती ्ाि दिधीसी कि बोलत असता ंिेियािी येते पाहा. 
 

र्दरू॰ : (राग पुन्नागिराली. आदिताल) 
 

िेिी येतसे पाहे ॥ िेियािी हे ॥ िेिी येतसे पाहें ॥ 
प॰ ॥ िेि कन्सयेकेकडूि केिळ भासमािसींि सुंिर तेदि ॥ 
श्रीिें सादृश्यलाहे ॥ अिु॰ प॰ ॥ तरिीं जे युमत कोटी ॥ 
तरिी प्रिीप्तरत्िा ॥ भरिी सद गुि गिा भरिी ॥ 
झलंझलीत िरिीिपूर युगरसं िरिी मंडिें मुख्य धरिी 
मंडलासी मधंरिी कपंा जे ितुर िडीलािंा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिदरती िेियािी येििू ्िजिकाजिळ उभी ठेफयािंतर कच्यािे किीस साष्टागं िम्कार 

घालूि उभा ठाकता त्यािें ्िागतपूिधक आगमि कायािे प्रश्ि कदरता ं िाि्पदतिंिि 
उत्तर िेतो पाहा. 

 
छांर्द : कदि बरा तु्या सत्य सदन्नधी ॥ 

दििसंु इल्च््तो मी कृपादिधी ॥ 
दििदि अ्तुयामजुंलोत्तरें ॥ 
श्रािि मंडलाला तरी बरें ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती गुरु पुत्रािें पार्मथता िैत्य शत्रू जें िेि हा त्याचं्या पुरोदहतािा लें क यािे दहत आम्ही 
पादहफयािे िाििासी मािसी खेि प्राप्त होईल या्ति हराहरीिे मगता ंउगेंि असािें ऐसें 
शुक्राच्यायािे दिधापाि मौि धदरता िेियािी ्िजिकासी बोलते पहा. 

 
र्दरू : (राग िीलाबंरी. आदिताल) 

 
िकचर दिराकरिासी ॥ याचं्या ॥ 
(प॰) गुपािंिि हा ॥ सुरिर मान्सयकीं ॥ 
धदरतो िरियुगासी ॥ याच्या ॥ १ ॥ 
अप्रत्याख्येय ॥ अदज दिद्याथी ॥ 
दिप्र आफया गुपापासीं ॥ याच्या ॥ २ ॥ 
ििेादसखेिे िामय हें मािसीं ॥ 
तें धपादि सगुिरासी ॥ याच्या ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें प्रार्मथता शुक्रािायािें हें युमत म्हििू अंदगकार कदरता ं उपाच्याय 

सेिापूिधक कन्सयािे दित्यव्रत आिरत असता ंप्रत्यही ििासं जाििू सदमकुश पुष्ट्पादि घेििू 
याियािे समिध येके दििसीं कि ि येता त्िासाठी मािसीं खेि पाििू सखीस पाहूि 
िेियािी बोलते पाहा. 

 
र्दरू : (राग यमुिा. आदिताळ) 

 
काय कपंा आता बाई ॥ सागंतें मी हें 
प॰ ॥ हा येढोलिदर येथें दिजधर ॥ 
िायक गुत सुत आला िाही ॥ 
(अिु प॰) ॥ गोंधिें िदि ॥ िापंा शलेा ॥ 
जो ििुज िेदशक कदििीं ॥ 
येधिा ंते मात्र दिपादि ॥ येथें पािलीं धदरिीं ॥ 
शोधदह घेता ंिाढलला कि ॥ 
ििेपार गामीं कोठेंिी ॥ क्रोध पदर िशीं दिदत 
तियी जिु ॥ तो धपादि भदक्षला सुपािी ॥ १ ॥ 
कंजयिल दिभिेत्र सद गुि ॥ कंिमज तो राचत्र दििसचह 
मंजुल रागोत्धराजें ॥ मन्समथप्रभ पै अगई ॥ 
रंजदित कीं सािर होता ॥ रंग कपािी अिुरागें हृिई ॥ 
कंुजरेशगादमिी मदि मी सोत्कंठ त्यासीं दिरखं या समई ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सखी दिकटी िेियािीिें कष्टी होता ंशुक्रािायािें ्िकन्सयेस मलेश कारि पसुता ं

दतिें किािें ितधमाि सदि्तर सागंता ंिैत्य गुपा बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  आधीं ्ेटुिी या ंकिादस क्रकिे सालािृकाला बली ॥ 
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िेते सिेचह पूिध िेि जाहले िुिार मोटबली ॥ 
खंडूिीदतलशातिीय्य तिुजे अब्धी पुन्सहा टादकली ॥ 
तैं म्या मंत्र बलें  तया दजिदिलें  जैता ंकृपा भादकली ॥ 

 
वामय : सापं्रत हीं याला िैत्यािी हत केलें  चकिा रोगादि उपद्रिा्ति शरीर दियोग घडला हें काहंीं 

कळत िाहीं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती शुक्रािायािें िामय ऐकूि िेियािी प्रत्युत्तर िेते पाहा. 
 
(छांर्द)  ि कळता ंकिा मािुिी प्रदत । प्रकट जन्समफया बाल सनं्समदत ॥ 

गुपाज िृत्तकीं ते धिािं हें । घडल पैं अिदे्य्िुटः ्ियें ॥ 
 
वामय : इतःपर दिशषे बोलत काय जीििंििा प्रदत जीिदिफयादििें माझा जीि पदर ्ि (क्षि) 

दटकिार िाहीं. 
 

सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें बोलता हें परी्ि सोडिार िाहीं म्हििु शुक्रािायािें जािूि 
ध्यािापाढ होििू कि िृत्तातं जाििू िेियािी प्रदत बोदलजे तें पाहा. 

 
(श्लोक)  िृदिकव्याफया ंजैसा दिदित त्यािी तिू तगेिा कीं ॥ 

जीिदिफया गुपा पुत्रा ंधु्रि खैसें िुलधभ दजदित्ि माझें कीं ॥ 
 
वामय : तेंि ्पष्ट सागंतों ऐक. 

 
(श्लोक)  माझें पोट दििादरद्रफयादिि किा ते िेियािी ्ियें ॥ 

िोहे कीं गुपा पतु्र दृश्य तुजला हा मादिजे दिियें ॥ 
िािंािें जगी म्यािं िातदर यया िाि्पतीच्या सुतें ॥ 
िोदि मादज अदभष्ट जें दिजमिा हें सादंगजें िीगुतें ॥ 

 
र्दरू : राग पुन्नाग िराली. (आदिताल) 

 
जीिदिता ंिय्ये जीि िंििा तें अिधारी पदहफया परी ॥ 
(प.) ॥ िेियािी येथें केिल संकट ॥ जें िसे आता ंमी ॥ 
ते िितो िैखरी ॥ 
(अिु प.) ॥ िोष ि पाहता िैत्य यािे िेह ॥ 
तासुिी दतलशाह ॥ तामसी िुजधिी ॥ 
त्यासदहत मजकीं सुरादयचह ॥ प्राशदिली अप्रकट ििंदुि ॥ 
िाि्पती सुता ॥ िािदिफयािें म्या ॥ सािि दटके सह ॥ 
सािपु अद्य हें ॥ कि असािा कीं ॥ जिक मी ॥ 
सुिदरते िि ॥ सुगमदििय ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती शुक्रािायांिे कोडें घादलता ंिेियािी समपधक जाब िेते पाहा. 

 
र्दरु : राग तोडी. (ताल शापू) 

 
तैसा झाला न्सयाय ॥ माझा ििंू ॥ कैसासादभपाय 
(प.) ॥ ्ाि अपेदक्षत पूिध दिरागकीं ॥ 
जाििी खोिीत येक म्हटफया ं॥ कोित्या गािें कोि मागाि े
मौििी राहिे ॥ सुख जैसे ॥ १ ॥ 
सतती कीं तुज ॥ संपदत्त पादहजे ॥ 
चितूदि येकदि मागें ॥ दिट गंुतदिफया अदस युमती तंतूते ॥ 
कंुथत सरिें मागें जैसे ॥ २ ॥ 
हादि झाफया तुदह प्रािादि रादहिा ॥ 
हा िष्टफया ंकि कष्ट मिा ॥ 
िोदिचह कादंक्षत मािसीं या्ति ॥ 
्ािदिधी सत्कीती धिा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें सयुल्मतक प्रत्युत्तर िेििू पुन्सहा प्रार्मथता ं शुक्रािायािें दतिा दृढाशय 

जाििू िादक्षण्य परिश होििू बोदलजे तें पाहा. 
 

(छांर्द)  मदि तु्या किोज्जीिदि ्ियें ॥ 
घि अपेक्षकी जाहफया ंसये ॥ 
क्षि भचर तरीं िेत्र झादंकजे ॥ 
अिुपिीं किा लादग िेदखजे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शुक्रािायािें ििि ऐकूि िेियािीिे लोिि व्िय झाकूंि सिेंि उघदडता ंसमोर 

किाप्रदत पाहूि आदियध मािूि त्याला शुक्रािायािें के्षमतिीय्य प्रािाज्जीिि हे िोदि प्रकार 
दििार जेताहेत पाहा. 

 
र्दरु : राग.? 

 
तितिु केचि सख्या के्षम असे बरी ॥ प्राि सख्या ॥ 
प. ॥ तातो िर हें ॥ िारीिासें ॥ अिुल गुिा यथाकार असें बरी ॥ १ ॥ 
िोज गमें हें ॥ जीिीं थोर ॥ मजदिगिीं ॥ िृत्तसार असे बरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें िामय ऐकूि कि उत्तर िेतो पाहा. 

 
र्दरू : राग सुरटी. (आदिताळ) 
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तातािें िातुयध काहंी ॥ तत्िता पदरस ॥ 
प. ॥ आता ंजें म्या अिुभदिलें  ॥ आियधकर सरस ॥ 
अिु. प. ॥ झादंकता ंलोिि तुिा ं॥ 
मजसीं भागधि िामय ििला हें तेधिा ं॥ जें किा सहसा ॥ 
भीदत िाहींि त्िज्जीिा ॥ माझीया िये ॥ 
ते कैसें म्हिसी तरी ॥ ऐकें  सद गुिािधिा ॥ १ ॥ 
जीििंििा ये िलेा ॥ सीकिीतों मृतों ॥ 
ज्जीिि दिद्या तुजला त्यािरी कुक्षी ॥ 
भेिूदि दिघुदि तंु मला ॥ या िेहालागी ॥ 
जीििीं दिद्याबलें  ॥ हे ित्सामतं्र कुशला ॥ २ ॥ 

 
वामय : यापदर शुक्रािायािें िामय ऐकूि म्या तििुसार ितधिूक केफयािंतर—सुरापािामुळें  इतका 

अिथध झाला म्हिूि कोपापाढ होििू तु्या बापािें बोदलजेली त्येगोष्टी ऐक. 
 

(श्लोक)  जो अद्य प्रमृदत दपयील कुमती खोटी सुरा दिप्रकीं ॥ 
धमध भ्रष्ट घडेल तो झडकरी पापागला आदिकीं ॥ 
ब्रम्हत्येस िदरलदिदित यथा लोक द्वया भीतरी ॥ 
चिद्यत्िा प्रदत पात्र होईल तथा हे तथय मदै्वखरी ॥ 

 
वामय : येिेदरती सुरापाि करिारास पाहूि िैत्यासं दिकट बलाििू त्यािदर कोपूि बोदलला तो 

ििि संिभध ऐका. 
 

(श्लोक)  मूढ बुदद्ध आधापाढ हो मल्यविरा ॥ 
झाड हो आईका िाड िुःख करा ॥ 
जीि भहृामृतोज्जीििी सकृला ॥ 
पािला मत्कृपें पात्रकीं आगला ॥ 

 
वामय : इतःपर हा महािुभाि मत्तुफय प्रभाि झाला. तुम्ही िृथा िोष भाजि घडला ं या प्रकारें 

िैत्यास दधक्कापाि मला आश्वासूि हातातं दिकटीं जािें म्हिुि आ्ापूि शुक्रािायािें आपि 
अंतधाि पादिजेले. या िंतर त्िादंिरोप दिफयािें सुखपाप आपफया मंदिरी पाितो. 

 
सूत्रधार : या प्रकारे कि बोलता ंिेियािी उत्तर िेते पाहा. 
 
(छांर्द)  पदरस िामय हें दिव्य दिग्रहा ॥ कदर यथा दिधीं मत्करग्रहा ॥ 

धपािी आसिी बैसलें  तुझी ॥ तदर दिििंिा िुसरी त्यजीं ॥ 
 

र्दरु : राग पुन्नागिराली. (आदिताल) 
 

कारें अव्हेर मादंडसी सखयारे माझा ॥ 
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प. ॥ मीं रतुदि तुझी संतत असता ं॥ 
दिराकरि करिें अिुदित जा ॥ 
तारादधपदिभाििाब्जा ॥ 
तारािें लौकरी करी माझा ॥ 
अिु प. ॥ आधीपासूिी भदल ॥ अधीक अधीक आपली ॥ 
हें धमात्मयाका ंगा ॥ हे सिलेारदिली ॥ 
येधिा दतल मात्र तो अपराध 
मज कडुिी िसता ंसादधसी तंू व्यथध िैर कीं ॥ 
साधु मौदलरत्िा गुि धामा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें न्सयाय दिष्ठूर बोलता ंकि उत्तर िेतो पाहा. 

 
र्दरू : राग आिंि भरैिी. (ताल शापू) 

 
बोल ठेिू ंिको हा मजिरी ॥ बोल ठेि ूिको हा मजिरी ॥ 
(प.) ॥ बोल ठेिी ि हा ॥ डोल दिधला िाहीं म्हिुिी (अिु प.) ॥ 
तातजो काव्य दिख्यात तुझा मी त्यािे ॥ होतों पोटसीं ठािी ॥ 
माज तुज हीं ॥ आंतलंू सागं तदर सहजातकीं असूिी दह ॥ 
पातमया सादरख्या अदभजात िशंी उपजुिी ॥ १ ॥ 
कोप िृक्षािे रोप खंडुिी िीरोप मज िेई ॥ 
हे पद म िेते्र ॥ पाप मागीसहसा ॥ मी पडेिा बाई ॥ 
शाप िेि ूिको तद्र ॥ ताप योगें काहंी ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  पारािार तपादस जो गुि दिधी पारागला आिरी ॥ 

हा रादत्र दिसहीं ्ितात बरिा आरादध जे सुंिरी ॥ 
िारा होईिमामकीि म्हिुिी मोहादिये संगती ॥ 
ताराधीश मुखी िको गुिकलो साराशं हा िीगुती ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कििािें खंदडत उत्तर िेता ंिेियािी बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  माझी आसिीरासता ंल्व्िजिरा केली िया त्यागुिी ॥ 

आता कोपुदि शाप मी दितचर तें आधीं तुला सागुंिी ॥ 
जी साटी दसिलादस ते मृत जिा जीिातु दिद्या बरी ॥ 
तंू ते गा ि िलेदि यत्ि रदिफया ंया िंतरें शभंरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें शादपता ंक्रोधािें कि उत्तर िेतो पाहा. 

 
(श्लोक)  कामातें िश होिुिी धपादिया ंिामाधूता लौकरी ॥ 

िामाक्षी मज शादपलें  सकृत सद्रामादस कैशापरी ॥ 
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हा माझा प्रदतशाप ऐक सकला या माजी भमूंडला ॥ 
जामाता ि दमलेल दिप्र कदिसी सामान्सय ही आगला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें किािें िेियािीला प्रदतशाप िेििू ॥ तुला मृत संज्जीििी दिद्या िलेिा म्हििु जें 

बोदललीस त्यािें उत्तर ऐक म्हिुि गुपा पतु्र पुन्सहा बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  साक्षान्समोक्ष प्रिशधि क्षदत जदर जगीं पुण्य कमे-ही हीं ॥ 
सद बोध व्िारयोगे जादस सकल जिा अर्मपती मुमती पाहीं ॥ 
अप्राश्य प्राश्य होतें जलदध जल जसें कीं धिाच्या मुखािें ॥ 
दशष्ट्य व्िारातसी हे सिल घडल िो पूिू दिद्या सुखािें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बोलूि तुझे पादिग्रहि ब्राम्हि करीिा क्षदत्रयािी स्री होसील म्हिुि प्रदतशाप 

िेििू िाि्पदत िंििे ्िमंदिरास येता ंिेियािीदह ्िसभी प्रिेशता ंतों दिषपिध िैत्येंद्रािी 
िाई येते पाहा. 

 
र्दरु : राग सािरेी (आदिताल) 

 
येतसे पाहें ॥ येथें िाई हे ॥ येथ येत अदज ॥ 
हे तिलोक्कदर ॥ घेत तपादस ॥ िैत्य सुतेिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाई येऊि आप आपिात बोलती झाली की मज ििुज राजािें शर्ममषे्ठिा िृत्तातं 

आिाियास पाठदिल्ल ेतदर ते तटाकामादज खेलतें. चकिा िेियािीसी कलह करीत काल 
कंदठते, काही अगित होत िाहीं. ऐसे आलोििा कदरता ं ते िोघी जिी शर्ममष्ठा िेियािी 
येतायेत पाहा. 

 
र्दरू : राग आसािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
कलह कदरतादि ॥ कदि िंदििी िैत्य ॥ दतलक पुत्री येती ॥ 
कलकंठी िोघी ही ॥ गजगतीया पाहा ॥ लोलिेत्री ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िोघीही आफयािंतर यासं दकमथध कलह म्हििु मूल शोदधता ं तटक तटीं िसे्र 

ठेिि िोघीिी पाण्यातं उतपाि खेलता ं तें िस्त्ें िायूिें येकंिर दमलदिता. शर्ममषे्ठिे 
िेियािीिे िसि अपहफया्ति झगडा लगता हें दिधापाि बरें िृक्षा्ादित असूि 
पुतत्तमासा पाहंू म्हििु िाईिें तट्तु राहता ंतों िेियािी शर्ममषे्ठ प्रदत बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग धन्सयासी ॥ आदिताळ ॥ 

 
मान्सय मी तूजसये ॥ सिा ्ियें ॥ मान्सय मी तूज ्ियें ॥ 
प॰ ॥ तपादि तुझा जो ॥ तात तयािी ॥ 
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गुपािी कन्सया ॥ औरसािी ॥ १ ॥ 
िर्मििी आदिखीं ॥ ििूध दकदत दिज ॥ 
उन्नत पै दिकी ॥ २ ॥ 
िसि मिीय्यि हें ॥ िेसिें अिुदित ॥ 
शशी िििेया ॥ साटीं ता ंदिद्त ॥ ३ ॥ 

 
वामय : जे माझें िस्र धरिें तुला योयवय िव्हे. का ं तरी माझा बाप गुपा तुझा जिक दशष्ट्य. हा 

ब्राम्हिोत्तम. तो िैत्य. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िेियिीिें िामय ऐकूि शर्ममष्ठा बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  याच्िातंकीं गौरि सिध पाहें ॥ ल्व्िजा पासीं सतत तेदि आहे ॥ 

त्ितातहीं ब्राम्हियािे साठीं ॥ गुपा िव्हे तो गुपा गेचत िाटीं ॥ १ ॥ 
पूिध िेि ििुजासचह राजा ॥ या सटीं जिक थोरदि माझा ॥ 
तोकुिेि िरताततू झाकीं ॥ मान्सयता म्हिुिी सिधहीं झाकंीं ॥ २ ॥ 
लोकीं िसेदि सदखये सम दृदष्ट ज्यासी ॥ तो ब्राम्हिोत्तम कसे म्हििले त्यासी 
ढोिेि लािदल कदरत दितात गेहीं ॥ गेलें  त्ििीय्य गुपािें िय आिघे ही ॥ ३ ॥ 
या िरी दिषमतें िििािें ॥ रत्ि िादिि तुतेंि ििािें ॥ िामय हें िििुया ं
घि रागें ॥ ते सखीस दिगिी अिुरागें ॥ ४ ॥ 

 
र्दरू : राग यपाकुल काबंोिी ॥ आदिताल ॥ 

 
काय तयािा तोरा ॥ कथीं ॥ 
प॰ ॥ जातीिा जो जाि दभकारी ॥ ख्यात जगातं भटोरा ॥ १ ॥ 
सागंत जो पिंागं सम्ता ं॥ िागंट श्रुभ ग्रह होरा ॥ २ ॥ 
श्रून्सय दशर्क श्रुक्र तुझा गुपा ॥ धन्सय बरोबदर ढोरा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें ि करायािा अपमाि कपाि शर्ममषे्ठिें चिताकूपातं शुक्र कन्सयेस ढकलूि ्िसद मी 

प्रिशेफयािंतर िेियािी दखन्न दित्त ्ि्थलो बोलते पाहा. 
 

(श्लोक)  ि धपादि माझा पािी ॥ शापचह िेिदूि त्यािरी आिी ॥ 
गुपा सुत कि तो गेला ॥ परम मिी खेि त्यासटी ठेला ॥ १ ॥ 
आता ंही अपमाि िैत्य कुदलच्या िाथात्मजेिें कसा ॥ 
जातािंा रदिला तळी ढकलुिी त्या तामसीिें असा ॥ 
घाताला कदरती जदर तदर बरा होताि तो मागध हीं ॥ 
ताता कोि कथील येथ दिपफया माताि दिःसशंई ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अंतरंगी चितूि दिज सदख िातुयध मंजरीं हीं आली िाहीं म्हिता ंतों ते येते पाहा. 
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र्दरू : राग कािी ॥ आदिताल ॥ 
 

िषे जीिा मिोहर असमाि ॥ दिव्य ॥ भषूिी मदंडत अदत ॥ 
भासमािें ॥ तेशिैः शिैि येते हाश्य मुखी ॥ पहा ॥ 
तोषें भपादि भागधिीिी खासंी सखी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िातुयध मजंरी आफयािंतर ती पासीं शर्ममषे्ठिा गोष्टीिा तंू श्रमा कपाि ्ि श्रमादस 

हपाि तीिें आश्रमासी ये म्हिुि प्राथीता ंिेियािी जत्तर िेते पाहा. 
 

वामय : अगे सखे, शर्ममषे्ठिें माझी अि्था केली तें पूिोत्तर ितधमाि तुला अिगत िाही, या्ति ऐसें 
बोलतेस. तें काय म्हिसील तर सागंते ऐक. 

 
(श्लोक)  संतापें दिदतिें ्ि िैभि घिाहंता मुळें  लौकदर ॥ 

तै तापाण्य मिें मला ढकदललें  चिताख्य कूपातंरीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिे िामय ऐकूि िातुयध मंजरी सखेि बोलते पाहा. 
 

(श्लोक)  ताराधीश मुखीतिाति समुत्ताराथध जो भेटला ॥ 
िीरागे्रसरकोि गेदिगदि जे साराशं तो िागंला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िातुयध मंजरीिें िामय ऐकूि िेियािी जाब िेते पाहा. 
 
वामय : अगें सखे म्या चिताकूपातं मयवि अ्ता ंतों आकल््मक येका राजयािें दशकादर खेलत खेलत 

सदन्नधािी येििू ियाद्र दित्त होििू मला प्रश्ि केला तो प्रकार सागंतें ऐक. 
 

र्दरू : राग केिार गौला ॥ अटताल ॥ 
 

कोि तंू सुमकोमलागंी ॥ टीकोिी ॥ आहेसी ॥ 
(प॰) ॥ राि हें घोर राजीिेंक्षिें ॥ ्थाि कू्रर मृगादस िुधधर ॥ 
जाि येथें कली असी ॥ अिु. प॰ ॥ 
लदलत तामं्रि रिी यौव्िि शालीिी ॥ िदलिाििे िेिी ॥ 
अद भतु तुझी ॥ ललिा गिी ठेिी ॥ पाहाता ं॥ 
दिलदसत मुखा ंभोजदिलय पािला श्रम ॥ पळुदि गेली भकूताहि ॥ 
पलचह िलगुिी लोक सुंिरी ॥ १ ॥ 

 
वामय : या प्रकारें त्या रायािें प्रश्ि कदरता ंम्या उत्तर दिलें  त्यें ऐक. 
 
(श्लोक)  जो िेिी हतिाििादस अपुफया दिद्या बलें  जीििी ॥ 

श्रीमद भागधि िशं भषूि जगीं प्रख्यात िामें किी ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

ज्यािे दशष्ट्य असंख्य लक्ष ििुजीं अध्यक्ष िक्ष ्ियें ॥ 
त्यािी मी दिज िंदििी मज कसा तंू िेिसी दिियें ॥ १ ॥ 

 
वामय : येिेदरती माझा िृत्तातं ययादत रायास सागंूि त्यािें पूिोत्तर ितधमाि दििादरता ं त्यािें 

प्रत्युत्तर दिलें  तो प्रकार सागंतें ऐक. 
 

र्दरू : राग माजंी ॥ ताल शापू ॥ 
 

मिध येक जो जगीं तो मी पहा ॥ 
(प॰) ॥ मर्मिता िैदर यासी महा ॥ 
(अिु. प॰) ॥ मन्समथ पूतला ॥ सन्समदतिा चसधु भला अिो ॥ 
सळादतिा चसधु भला ॥ मिोहर कादमिी पाहा ॥ १ ॥ 
िाहुष दिख्यात ॥ माझें िाितरी ययादत हे ॥ 
िरपती मंडि महा ॥ २ ॥ 

 
वामय : येिेदरती त्या रायािें ्ििृत्तातं सागंूि ‘तंू का ंचिता कूपातं मयवि झालीस’ म्हिुि मला पुसता ं

हा शर्ममषे्ठिा धमध ऐसें म्या सदि्तर िृत्तातं सागंता ं त्या रायािें माझें िदक्षि पादिग्रहि 
कपाि चिता कूपातूंि काहदडता ंमिीय्य दित्त त्यािे ठाई प्रिृत्त घडूि ‘तंू पदत हो’ या प्रकारें 
म्या या चिता ‘तंू ब्राम्हि कन्सया मी राजन्सया’ या्ति उभयतास दििाह युमत िव्हे म्हिुि 
तेिें अव्हेपाि गेफया क्षिापासूि माझें अतंर अत्यतं दिव्हळ झालें . 

 
सूत्रधार : या प्रकारें सखीस सागंिू िेियािी दिरहादभिय कदरते पाहा. 

 
र्दरू : राग माजंी ॥ ताल शापू ॥ 

 
हदरहर कपंा काय आता ं॥ हे सखी ये ॥ 

 
(प॰)  हदर सर कपंा काये ॥ तपािी सागं पाहें ॥ 

िरि िल्लभ तो ॥ िादर जाक्षी िये ॥ 
 

(अनु प॰)  क्षि मज िाटतो ॥ जिु युग कोदटसा ॥ 
तिुघि आशा ते मदि िाहीं अिु भदरिाितों ि पडेकीं त्याच्या ॥ 
किि धपादिया ॥ दिपदि दिज दप्रया ॥ 
आदिक गतीिसे मज ॥ अिुपमे तुजिीि समयीं या ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  सलतदकसलयािी शजे म्हिसील कैसी ॥ 

अदस अदस िलशय्येसी असद्यया अपैसी ॥ 
शदशकर करिाला सादरखे त्रादसताती ॥ 
िदि समधि भारी हारहीं भासताती ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती िातुयध मंजरीस ्िदिरह ििेिा दिििूेि श्रमादस पात्र होििू शुक्राश्रमास येत 
िाहीं. या अििद्य उद्याििातं राहते. म्हिुि ययातीिे ध्याि धपाि येका रसाल तपा तलीं 
बैसली असता ंययाती भपूदत येतो पाहा. 

 
र्दरू : राग सुरटी ॥ आदिताल ॥ 

 
ययादत भपूदत येतश ेजो ॥ ियादि गुि चसधू ॥ 

 
(प॰)  जयादस सदरि या जदग िुसरी ते ॥ 

दश्रया ज्िदलतरा ॥ जयादस मंडि ॥ 
 

(अनु प॰)  किकसदृश शोभि ज्यािा तिु ॥ 
ििध अिुपमािादखल मोहि ॥ 
मिदस ज्यात िेखुदि पादि घि ते ॥ 
मदिि िंग बहु जाहला ॥ 
ििुतिुभि िंडाथध जो सुर गि कृत प्राथधि िहुषािा ॥ 
तिुज िीर कुल केसदर अद भतु दििादरत िापाि दरपुजि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषका सदहत िंिि आफयािंतर चिताक्रातं त्यािें अंतरंग िलखूि दििूषक 

दिियपूिधक बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग यमुिा कफयािी ॥ आदिताल ॥ 
 

राया दिव्ल आहेसी ॥ का ंया समई कथीं ॥ 
 

प॰ : सोम िशंोद भिा भासे ॥ काम दपसें लागलें  से ॥ 
कादमिी कोि ते इष्ट यादमिो चबबली अथीं ॥ १ ॥ 
िुलधभ असफयािंतर िल्लभा भेटिीि ते उल्लखे सादंगजे अपला उल्लासुिी भपूदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििुषकािें िामय ऐकूि ययादत भपूदत उत्तर िेतो पाहा. 

 
र्दरू : राग भरैिी ॥ ताल झंप्या ॥ 

 
अिुपिीता ंिरा ंअतीसु िुलधभ पाहा ॥ अिुपमा श्रुदत जाििजेी ॥ 
आदि ॥ अिुदििी िेहात्मिाि पर मुमतीसी ॥ अिदधकारी आ्जेिीं ॥ 
अिुमात्र धमध तो ि कदरता ंअप्राप्यमिुजादस सद गतीजेंिी ॥ 
प्रा्ििुज गुपा कन्सयकािुलधभा मज तसी ॥ 
अििद्य दिव्य तिुिेिी ते ऐक ॥ १ ॥ 
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वामय : परंतु माझें अंतःकरि तीिे ठाई अत्यंत आसमत झाफया्ति िैि योगें तीिा योग घडेल 
साि िाटतो. 

 
सूत्रधार : ऐसें ययादत रायािें बोलता ं िेियािीसी तुला सरस सल्लाप काहंी झाला काय म्हिुि 

दििुषकािें पुसता ंतो उत्तर िेतो पाहा. 
 
वामय : अरे दििुषका म्या यदृ्ेिें दशकारी खेलत खेलत उद्यािी िेियािी दिगट जाता ं तीिें 

प्रीतीिें मिीय्य िृत्तातं आद्यतं दििादरला तो प्रकार— सागंतो ऐक. 
 

र्दरू : राग सािरेी । ताल शापू ॥ 
 

राजसा तंू । राजया किि ॥ 
राजीििल ियिा हे । सुकुमारा राजीििल ियिा ॥ 

 
(प.)  साजसी बहु ्मरतसा बरें ॥ आदज िेखुदि तूज गमते ॥ 

सज्ज िसरा िीपािली ॥ माझी या मिा ॥ 
 

(अनु प.)  सकल लािण्य समुदितकीं ॥ सद गुिा ंबदुधया तु्या ॥ 
प्रकटतिुपापेंदि दिदित ॥ 
प्रदथत िायध महा भजुा दिदखल िेिदह थोर थोरकीं ॥ 
सौख्य दिदधिरबाहु जाि कदरती ते साम्य आपलुें  िंद्र चबबाििा ॥ १ ॥ 
किि धीर तंू दिजिी येथें ॥ 
पािलादस यशोधिा प्रिरबलसंिोह केिल भािसी 
मि मोहिा श्रिदि उत्कट आस बरिी ते उदित 
अथीया मिादििदि िृत्तालादग सागुंदि कंुिा भरििा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ितधला िृत्तातं सागंिू दिरहातुर ययादत राज दििूषकािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 

र्दरू : राग शाहिा । ताल शापू ॥ 
 

कादमिी ते िगेें आदि । िाम लोििी ॥ 
 

(प.)  कामािी साहि ेिाहीं । काहंी जाििी ्िमिी ॥ 
 

(धुनु प.)  दगलुदि जो राहुिें पुिरटी उगदलला सीताशुं म्हिुिी ॥ 
कादलमाते दिखदि जडली िीकारिािी हे ज्िालशयेा साटी 
तत्कर पोळदिदत जिु दिरदतशयकी ॥ 
बोलती हदरिाकं शदश हें िोल सिधही ििि पाहे ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती दििूषकासीं बोलूि ययादत भपूाल बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  कुिलयात्प तो काल कूटहीं । अिदल जािली मादि जे ्ियें ॥ 

ििदशखी परी सटीं पाहा । धिल भािुतोतादितो महा ॥ १ ॥ 
 
(आया)  दिषदिदध गभी होता दिषकंठािे दशरीं िसे पाहें ॥ 

िासुदकिा सहिास रात्रीं िीसदह तयामुलें  आहे ॥ १ ॥ 
 
(श्लोक)  दगलुदि उगदलला जो राहुिें पिधकाली ॥ 

दिखतदर ितन् सीमाखले सिधकालीं ॥ 
दिसत जल िचबबी यासटीं इयास रेखा ॥ 
शहा मृग म्हििें तें भ्रादत अत्यंत िेखा ॥ २ ॥ 
मुधाििदत जापरी जिलघूपला शकध रा ॥ 
सुधाकर शदश असा ि जििाि तैसा खरा ॥ 
सुधा सदृश सत्य पैं दिरहि िाखारहा ॥ 
सुधागम तयामुलें  जि प्रिाि तोंहीं पहा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रासी चििा कपाि ययादत राज कष्टी होता ंदििूषकािें बरें शुक्राच्यायास सागंिू 

दििाह कायािी घटिा कदरतों म्हििु तेथूि दिघता ं ययादत हीं ििदिलास दिलोदकत 
दिरता ंतों िैत्य गुपा येतो पाहा. 

 
(र्दरू) : िािि गुपा येतो पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भागधिािें येििू जी साटीं मी ििप्रातं हुडकीत आलों ते िैिाधीि िेियािी येथेंि 

बसली आहे. ऐसें बोलूि अतंरी संतोष पािता ंिेियािी येते पाहा. 
 

(र्दरू)  िेिी येतसे पाहें । िेियािी हे ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती दखन्नु दित्त िेियािी येता ंदतला दिलोकूि िैत्य गुपा बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग आिंि भरैिी । आदिताल ॥ 
 

पासलीस िेियािी आइ तंू । पासलीस ॥ 
 

(प.)  कासयासी सागं ॥ पुसतों आता ंकाहीं ॥ 
उिीि तुज काय ॥ ति येते आहे ििुज िैभि सारें ॥ 
गदिजें आपलुें  हें धदिहीं जदर तु्या मिी ते 
असदलया अदिक िुलधभ दिषई अिुदि तें अरदपतों आई ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती जिकािें दििारता ंिेियािीिें शर्ममषे्टिें िृत्त सागंूि दिदित मिोदभप्राय बोदलजे तो 
पहा. 

 
(छांर्द)  ििुज िंदििी ििुंिी पिा ॥ अदिकिा्यचह ्िीकरी तिा ॥ 

जिक जी घरा येइि ्ियें ॥ मिी ि िूसरी कामिा अहे ॥ १ ॥ 
 

वामय : तंू म्हिसील शर्ममष्ठा बदलष्ठ िैत्यराज िंदििी तंू दिबधल ब्राम्हि कंन्सया तुझें िा्य तें कैसें 
करील यािें उत्तर ऐक. 

 
(श्लोक)  ब्रम्ह बला पढुतीया ॥ बलत्येंििलेदि सत्य कोिािें ॥ 

िहुषय िथी साक्षी ॥ तुज हीं तें िृत्त ठािुकें  सािें ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें बोलूि हट्ट धदरता ंिैत्य गुरु उत्तर िेतो पाहा. 
 

(श्लोक)  क्रोधासमाि िुसरा जदग शत्रु िाहीं ॥ 
आदि क्षमेसम िसे सुख हेतु काहंीं ॥ 
टाकूदिया सचट मिादतलकोप आई ॥ 
येयीं घरादस ि पडूदि िृथादि िाई ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती शुक्राच्यायांिें िामय ऐकूि िेियािी बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग िरजू । आदिताल ॥ 
 

जीििी आशा िाहीं मज । जीििी आशा िाही ॥ 
प. ॥ उमधट बोिे शर्ममषे्ठिे ममी सलते पाही आता ं॥ १ ॥ 
हे कादश िुिधशा । ऐकुदि जैजय्ये काकुलती तुज काहंी अता ं॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिा िुराग्रह िेखूि ममता पासीं बद्ध होऊि िृषपिा दिषई शुक्रािी बुदद्ध 

िक्र होता तोचह गुपािें समाधाि कराया कारिें येतो पाहा. 
 

र्दरू : राग व्यागडें ॥ आदिताल ॥ 
 
येतो िृषपिध िैत्येशहा ॥ प. ॥ 
जो मजयािा तो मुखीं ििििे् तोम बलािा महा ॥ १ ॥ 
भोंिते िािि ॥ भार यमापदर केिल भीम पराक्रम पहा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िृषपिधयािें येििू आपफया गुपािे िरिाचिि ििूंि क्षमापि कदरजेते तं पाहा. 

 
(श्लोक)  जैसा पुत्र तसाि दशष्ट्यचह िश ेव्यत्यास येथे किा ॥ 
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या साठीं क्षदम जे िया धपादिया ंअन्सयाय पुण्या्पिा ॥ 
शर्ममष्ठा कृतिोषलेशदह मिी ता ंिादिजे िेदशका ॥ 
सिध्ा अन्नय प्रिािमयकीं आता मला िेदशका ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िैत्येद्रािें िामय ऐकूि शुक्रिायां प्रत्युत्तर िेतो पाहा. 

 
(छांर्द)  मगज िार हा तूजगा अला ॥ िगिसी म्हिुिी किामला 

प्रकट सागंतों ऐक तें बरें ॥ अगदि आपलेु िृत्तकी त्िरें ॥ १ ॥ 
 

(श्लोक)  िैत्यीं सत्य कभीष्ट जािुदि तुझें पापेकदिष्ठा मिी ॥ 
दिद्याथी कि तो कधीं दििटीला जो दिप्र िुडामिी ॥ 
कन्सयेिेंही तु्या िुपाकी कडुिी त्रासूदिया ंमत्सुता ॥ 
कूपा भीतदर लोदटली समजुिी माझे ्तुली तु्ता ॥ १ ॥ 

 
वामय : इतः पर िेशातंरासं जातो. 

 
सूत्रधार : येिेदरती शुक्राच्यायांिे िक्रोत्तरे बोलता ंशक्रािा शत्रुसमयिितो पाहा. 

 
र्दरू : राग सौराष्ट्र । आदिताल ॥ 

 
िेदशकें िा तुिा ंिेशातंरास जाता ं॥ (प.) ॥ 
हे सिध संपिा कासया मज आता ं॥ 
अिु.प. सागदर दरघि मी ॥ लागलीि भारें ॥ 
आगलीं की दसला ते गला बाधूंिीं ॥ 
िगेें पिधता िदर चह िधूेिी तलीं पडतों ॥ 
हे घडी दिलोकािें हे दमथया िव्हे िािी ॥ १ ॥ 
सकल साम्राज्यासीं सगट िारासुत प्रगट टाकुिी यासी परमाथध 
आलया दशचखहीं पेटििूीया दसरेित्या भीतरी 
अकलंका परी ि धरीं आस िेहादिया ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िृषपिािे लंदत कदरता भागधि दििादक्षण्यें बोलतो पाहा. 

 
(छांर्द)  जलदध मादज तंू रीघ पिधता ॥ िदरही िधुेिी की पडे ्िता ं॥ 

िसुमती तलीं कीं प्रिशेला ॥ असुर िायक की िसें उगा ॥ १ ॥ 
 

(श्लोक)  आफया दििा िेियािी मी िये तुझीया पुत्रित्सािीि 
तसी धेिू हा भाि चह तसा बरा ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती किीिें खंदडत जाब िेता ंिेियािी दिकट सपदरिार िृषपिा येििू गिातील तीिे 
िरि ििूंि ‘गुपाकन्सये तुझे अभीष्ट कृत्य सागंिू मातें कृत-कृत्य करीं’ ऐसे प्रार्मथता ते 
प्रत्युत्तर िेते पाहा. 

 
(श्लोक)  कन्सया पूिध सहस्र घेिुदि सिें अन्सयाद्दशासंपिा ॥ 

शर्ममष्ठा मम िा्य सािर करो धमादतगािुमधिा ॥ 
ह्ती अर्मपत ज्यािी या दिज दपता मातें तयाच्या घरा ॥ 
म्ती टाकुिी येईजे अिी इथे मािूदि माझी दगरा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें िामय ऐकूि िैत्य राजािें घात्रीिे मुख पाहता ते सत्िर शर्ममष्ठेसह 

ितधमाि िेते पाहा. 
 

र्दरू : राग जुजाितंी ॥ आदिताल ॥ 
 
येते िृषपिध िंदििी ॥ रदत ्पर्मधिी ॥ 
प. ॥ जे ति ंपाहता ंदित्य ॥ िूति सुख िर्मधिी ॥ 
अिु. प. ॥ िाम जीिें शर्ममष्ठा ॥ िेमेंशिेी धर्ममष्ठा ॥ 
कादमिी गदि िीदशष्टा ॥ श्रीमती जन्सम दशष्ठा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममष्ठा येििू ्िजिकािा मिोभाि जाििू इतःपर हें प्रबल बाधक सुटत िाही हें 

दिधापाि िेियािीस िम्कार कपाि दििय पूिधक दि्ापिा कदरते पाहा. 
 
(श्लोक)  हजार िासीसह िेियािी ॥ मी शचेत तुज यथाथध मािी ॥ 

जेथें तुतें अर्मिल तात पाहीं ॥ तेथें सिें येइि सत्य मी हीं ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्टिें िामय ऐकुि ममीद्धाटि पूिधक शुक्रकन्सया बोलते पाहा. 
 

(श्लोक)  भटािी भाटािी तिुज तिये मी दिजसुता ॥ 
कसें मद्धाशयाला कदरदसल सिा गिध दिरता ॥ 
प्रिाता जो्तव्य प्रबल दिदजजािंा दिजघिी ॥ 
तयािी कन्सयाही असुिी जचग िारीजिमिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिे िामय ऐकूि शर्ममष्ठा बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  जिक ििि सािें जे याि साटीं ॥ 

घितर सदखलज्जा िीट बाधूंिी पाठीं ॥ 
दिरत सतत झालें  तुदझया िा्य भािीं ॥ 
दिपापम गुिशीले युमत हा धमध भािी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिी गोदष्ट ऐकूि िेियािी संतुष्ट होता ं दतिा मिोधमध ययादत रायािर आहे 
म्हिुि धात्रीिें मदििें ममध शुक्राच्यायास सागंता त्यािें अंगीकार कदरता ं िृक्षाआड असूि 
रह्याथध सिधही ऐकूि दिद्रषकािें संतोष पूिधक िहुषात्मजा पासीं दििदेिता ंतो हषध दिभधर 
येतो पाहा. 

 
र्दरू : राग सुरटी ॥ आदिताल ॥ 

 
ययादत भपूदत येतसे जो ॥ ियादि गुिचसधू ॥ 
प॰ ॥ जयाचस सदर ि या जगी िुसदर ते ॥ 
दश्रयाज्िदल तरा जयादस मंडि ॥ अिु. प॰ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययादत भपूदत येता ंत्याला दिलोकूि िेियािी बोलते पाहा. 

 
(छांर्द)  जैंई अडातं हे िेह लोटुिी ॥ ऐक दिष्टली िैत्य िंदििी ॥ 

धपादि मत्करा कादढले तई ॥ िर िरें यया जाि दिश्वईं ॥ 
 
(श्लोक)  अन्सयािें मम ह्तहात धदरला ंकन्सयापिी तों कई ॥ 

येिेंिी मज सादन्नधीं कपादिया ंयेिें िरेदे्र तई ॥ 
पािी िदक्षि िदक्षिें किदलला रािी महासकंटी ॥ 
रादिया चित होतो म्हिुिी मी िािी िुजातें दिष्टी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें िामय ऐकुि ययादत राया प्रदत दिलोकूि िैत्य गुपा बोलतो पाहा. 

 
(छांर्द)  िर िरा तुतें जाि मत्सुता ॥ िपंा असें पहा दसद्ध तत्िता ॥ 

तदर ि लािुिी िले सिधथा ं॥ करीं करग्रहा ईदिया ंअता ं॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िैत्य गुरुिें िामय ऐकूि ययादत उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ििधसंकरज िोष अहाहा ॥ त्ित्सुता पदरिये मजला हा ॥ 

दित्य झोंबल यया्ति गोष्टी ॥ 
हे ि उच्चरीं किादपचह िोदष्ट ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययातीिें िामय ऐकूि शुक्र बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  अधमािा िारा तुज सुकृत िारा ंदिदधकही ॥ 

ि लगे हा साराशंदि समज सारा्ि हृिई ॥ 
िरी दिव्याकारा म्हिुदि अदिकारा मम सुता ॥ 
मिुिती आधारा धपादि मदिधाराल दििता ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती शुक्र बोलता महर्मष िामयदि धमाधमास प्रमाि इतःपरी मला संिेह िाहीं. म्हिूि 
ययादत रायािें िेियािीला अंदगकार कदरता ं सपदरिार िैत्य गुरुिें दिज मंदिरी प्रिशेता ं
िेियािी सदहत ययादत रायािें पुरंिरा समाि दिजपरुीं राहूि उद्यािी शर्ममष्ठेंस दठििू 
शुक्रकन्सयेसीं क्रीडा कदरत अंतःपुरी काल क्रदमता ं िाि पिधिीिा सौियोंमतषध आठििू 
तन्समय दित्त घडता ंतों यदृ्ेिें िैत्य कन्सया येते पाहा. 

 
र्दरू : राग जुजाितंी ॥ आदिताळ ॥ 

 
येते िृषपिध िंदििी ॥ रदत ्पर्मधिीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममष्ठा येििू सखीस पाहूि सखेि बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  प्रसिदल कदि कंन्सया दिव्या येका कुमारा ॥ 

दिसत दिमल तेजें तुफय जो का ंकुमारा ॥ 
रमि अझुदि माझा या शदररािसे कीं ॥ 
गमत उभय लोकीं भ्रष्ट झालेंि शखेीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सखीसीं बोलूि अशोकादि िृक्षास दिलोकूि शर्ममष्ठा दिरहादभिय कदरते पाहा. 

 
र्दरू : राग यमुिा कफयािी ॥ आदिताल ॥ 

 
अशोका दिज िामापरी करी ॥ 
अशोकात्मा माझा सुखोमि तो िािुदि ियिी ॥ 
यशोधि िर राजा ॥ १ ॥ 
रसाला िेदखला काय ॥ रसाला दप्रयसािा ॥ 
कसाला सोसूं मी सागंा ॥ कसा या कामािा ॥ २ ॥ 
सन्नाहें येथें आला प्रसन्नाि ि दिज प्रिा ॥ 
पुन्नाग तो कोठें गेला ॥ पुन्नागसुदिधाि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िृक्षादिकास पुसता ंतेहीं ॥ प्रत्युत्तर ि िेता ंपुिः सखीस दिलोकूि बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  जैसें दिष्ट्िल िािं दिजदििें कीं पादपयािें दजिें ॥ 

कीं लोभ्या सहसाजिें अदिदह् कमेदि कीं साधिें ॥ 
कीं भमतीदिि िािंिे धि असत्पात्रीं तसें ििेिें ॥ 
कातंा िीि दजिें तसें युिदतिें दधक दधक िृथा पैं िुिें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आत्मचििा कपाि सखीस पाहूि शर्ममष्ठा बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग ििरोज् ॥ आदिताल ॥ 
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साजिी का ंिये ॥ राज राज तो लौकरीं ॥ 

 
प॰ : सादजरी िले पदरसकीं बरी ॥ आदजिी सुमि मृिुलुशय्ये ॥ अिु.प. ॥ 

 
वामय : तंू म्हिसील कीं ययादत राजा कोि तंू कोि आपुफया पदतप्रमािें पर पुरुषास भाििू त्याला 

बाहूि का ंकष्टी होतेस ॥ तचर दिज मािसींिा िहुषात्म जासिदरलें  आहे या्ति तो अन्सय 
पुरुष िव्हे ॥ 
हादि— अंतभाि ऐका ॥ 

 
(र्दरू)  िुसरी या ठाईं िाहीं ॥ कुशले आसल्मत काहंी ॥ 

िशमी अपिेदि बाई ॥ जाहफयें दिशउईं ॥ 
कुसुम बािािी पाहीं ॥ िुिार िृदष्ठ ॥ 
िसरे राचत्र दिसहीं ॥ शदशचह दमलुदि त्यासीं अगाई ॥। 
दिषम पािक समाि करीं अई ॥ पसदरतो ताप बहुत िेहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिे अंतःकिात चिदतता ययादत भपूदत येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  ययादत भपूदत येतश ेजो ॥ ियादि गुिचसधु ॥ 

 
(प॰)  जयादस सादर ि या जचग िुसदर तें ॥ 

दश्रयाज्िदलत राजयादस ॥ मडंि ॥ अिु. प. ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती ययादत भपूदत आफयािंतर त्याला दिलोकूि शर्ममष्ठा – बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  िकोर तृष्ट्िा समईं उिेला ॥ जैसा शदश त्यापदरस केला ॥ 

यािातुिा ंया ्थचल िैियोंगें ॥ हें रज्जिी अंतर काम भोगें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिे िामय ऐकूि ययादत भपूाल उत्तर िेतो पाहा. 
 
(छांर्द)  सकल धमधहीं जािता सखी ॥ ि करीं मी तुझा अदंगकारलीं ॥ 

मुखरता पुर हे िृथा अता ं॥ दशकदिसी कशालादग िुष्टता ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती ययादत भपूालािें अव्हेर कदरता ंशर्ममष्ठा प्राथधिा कदरते पाहा. 
 

र्दरू : राग केिार गौल ॥ आदिताल ॥ 
 
अव्हेर केफया आपि ॥ आहे िदत िोि ॥ 
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(प॰)  सहसा उपेक्षूं िको ॥ सखया घडूदि कदठि ॥ 
 

(अनु. प॰)  सरसा करा ंबुज सोडुदि तुजला ॥ कदरत असं मी ्िामी प्रिती ॥ 
िर मृगेंद्र िहुष राज तिया ॥ िे ऋतु ्िीकापादि दििंती ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  मिी काम जो इष्ट ज्याज्यास आहे ॥ 

करीं तों परीपूिध तो सत्य पाहें ॥ 
असातंा िगारा अगारा जिागा ॥ 
दपटूदिकसा मादंडला आदज िागा ॥ १ ॥ 

 
वामय : या्ति प्रदत्ाताथध यथाथध कराया साटीं मजबरी अिुग्रह करािा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिें िामय ऐकूि ययादत भपूदत उत्तर िेतो पाहा. 
 
(श्लोक)  यिा प्रभदृत िेदखलें  सरस पापडें हें तुझें ॥ 

तिा प्रभदृत लेदखलें  ि जगीं तुफय यातें िजें ॥ 
सिा म्हिुिी रेदखलें  हृिय दभदत्तके भीतरी ॥ 
उिारदिष्टी रेदखलें  पदरि तृदष्टया अंतरी ॥ १ ॥ 

 
वामय : ऐसे असता ंका ंअव्हेर कदरतोस म्हिसील मतरी तोदि प्रकार सदि्तार ऐक ॥ 
 
(छांर्द)  अधिसे असत्याहुिी िुजे ॥ अगदि शादस्रच्चीं हें भमती गुजें ॥ 

िगल सत्कंुिे यासटी तुतें प्रकट आिपंा दित्त हें दभत्तें ॥ १ ॥ 
 

र्दरू : आहरी राग ॥ आदिताल ॥ 
 

हे रमिी हें हृिई ॥ सार िमिी ॥ प॰ ॥ 
िार मज तुिा ंप्राथीलीया ंहे ॥ 
तारकाधीश्वराििाजे ॥ मारदपडा अदििार 
मािसीं ि साहूदिया ंमादििी ॥ 

 
(अनु. प॰)  कमललोििे िापाहादसिी ॥ अदमत गुिािी रासी ॥ 

अमरराजदरपु िंदििी तंू हें ॥ अिगत कीं अम्हासी ॥ 
ि मज तुजिरी प्रीदत पखूं ॥ दतदमर पुंज समकेसी ॥ 
सुमदत मलू त्यािें ही िितों ॥ सरस आता ंपदरयेसीं ॥ १ ॥ 
हषधचिमत्कुमरीसीं तंू आहर्मिदश रदत सुख िािें ॥ 
िाषध पािधदि पालम मात्र दिित्सा करीं बहुमािें ॥ 
्पशधली यदतस िहुषा पदर तुज ॥ पति घडले दियमािें ॥ 
आषधशुक्र शासि या पदरिें आहे मजला जाि ॥ २ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिृतिािास भीििू ॥ ययादतिें दिराकरि कदरता ं॥ 

शर्ममष्ठा बोलते पाहा. 
 

वामय : रायासमय दिशषेी अिृतोल्मतं बाधक िाहीं ॥ 
 
(श्लोक)  ििमध युमतं िििं दह िाल््त ॥ िस्रीपुरान्नदििाह काले ॥ 

प्रािात्यये सिधधिा पहारे ॥ पिंािृताऱ्या हुर पातकादि ॥ १ ॥ 
 
वामय : या्ति या समई अिृत बोदलफयािें िोष लेश िाहीं ॥ उिराटें हे गोल्ष्ट्ि केदलयािें बाधक 

आहे ॥ तेंदि ऐक ॥ 
 

(श्लोक)  ऋतुकािंी प्रार्मथता हीं ॥ अव्हेरी जो स्रीयेसकीं ॥ 
भषूिहत्या तयामाथा ंबसेैदि ्संशये दिकीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिें िामय ऐकूि ययातीिें अंगीकार कपाि आिंिािें बोदलजे तें पाहा. 

 
र्दरू : राग असािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
संतोष बहु झाला ॥ सादखये दित्ताला ॥ 

 
(प॰)  अतंर मिोरथ ॥ आता ंिलला ॥ 
 
(अनु. प॰)  अमृतलाभता ंिेिी ॥ अमरी हर्मषजे जेिीं ॥ 

िाम िेत्री स्यािदर जेंिी ॥ िदर िषधता ंिादरि तेंिी ॥ १ ॥ 
िागागंिेिे िािी ॥ रादगट िेियािी ॥ 
िागंते मिा लादग ि इष्ट ॥ सागं तसें मी सुंिरे ्पष्ट ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठसी बोलूि िेियािीस हव्हेपाि ययादत राज तीसीि आसिमत असता ं िैि 

योगें िैत्य कुमारीला कुमारत्रय जन्समता ं येके दििसीं तीथेंही मूलें  िाटकोल खेलायास 
जाता ंिहुषात्मजािे त्यािें ्मरि कदरता ंतीघे हीं कुमार येताहेत पाहा. 

 
र्दरू : राग दबलहरी ॥ आदिताल ॥ 

 
घिपादिरागंक अिुपमािते ॥ तिय तीघे येदत िृपािे ॥ 
जिक सादन्नदध अिुरागें कुि किकामश्रीकरसािें ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती तीघेही ॥ कुमार आफयािंतर शर्ममषे्ठदिकटी िहुषात्मजािे त्यािें लालि करीत 
आिंि समुद्र मयवह होऊि या समयीं िेियािी मात्र येऊ ियें ऐसें चिदतता िेियािी येते 
पाहा. 

 
र्दरू : राग पुन्नागिराली ॥ आदिताल ॥ 

 
येते भागधि िुदहता ययादत िदयता ॥ प॰ ॥ 
जे तंत्र ति ंकोदकलिािी ॥ शात कंुभदिभिािी ॥ 
प्रीती पात्र बहुशाल किीिी ॥ पातली सुंिर काय रतीिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािी येता ंययादत रायास दिलोकूि शर्ममष्टा बोलते पहा. 

 
र्दरू : घंटाराग ॥ आदिताळ ॥ 

 
चिताव्याली अक्मातर ॥ कासया जडली ॥ 
अंतरंगी प्रािेशा भली ॥ 

 
(प॰)  संतत पोहि असता ं॥ संतोषाल्ब्ध माजी बाली ॥ 

 
(अनु प॰)  सुकलें  आििा ंभोज ॥ 

सारसलोििा िार सखिारा उन्सहासहीं सरला सािार ॥ 
उकली खेिािी कैसी ॥ उसलली अदििार ॥ 
ि कले सिधथा ंकाहंीं ॥ दिजमिीिा दिधार ॥ १ ॥ 
काय व्यथा उद धिली ॥ कायक साटििेासी ॥ 
िायका कोिािा पोटीं धाक िाहसी ॥ 
हाय हाय दिघ्ि कैसें हें आलें  जी सल्लापासी ॥ 
रादहिा मािस उगें ॥ राजसा सागं हे तूसी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिें पुसता ंययादत भपूाल उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : राग मध्यमािती ॥ आदिताल ॥ 
 

िादयदजिी तुझी खोटी ॥ हे येतसें पाहंी दिठी ॥ 
िादयके कोिािी गोठी ॥ साहसीि दिजिटी ॥ १ ॥ 
घाय्रािूपुरें पायीं ॥ घातली िाहींि पाहीं ॥ 
राग बोलििेा काहंीं ॥ सागें यादस कपंा काईं ॥ २ ॥ 
िाटादरलें  िेत्रव्िय ॥ िाटे दगदळल लोकत्रय ॥ 
काटें िेहीं येती भयें ॥ कोठें िडंू सागं सयें ॥ ३ ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती शर्ममष्टा ययादत रायादंस बोलत असता.ं 
येिेदरती िेियािी येििू भतारा दिकटीं शर्ममषे्ठिे तीथें िंििास पाहूि कोपािें तप्त होििू 
त्यासी बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग सुरटी ॥ अटताल ॥ 

 
िागंट कुहमार हो ॥ िापा सिंिता ं॥ 

 
(प॰)  सादंगजे तदर मला ॥ शीघ्र तें दिजदपता ॥ 

 
(अनु प॰)  सरसिाब िसाखरहीं िेतें आदि बरिी साईंही िुधािदरल ये क्षिी ॥ 

िुरमा लाडुचह मधुर परम बहुसाल ते त्िदरत अर्मपि आता ंतुमदिया ंपािी ॥ १ ॥ 
किि िामचह आदि ॥ 
कििा गोत्रान्सियें प्रिर त्यािे भले किि दिियें ॥ 
जिदल कीं िूर तोदि िसतो सत्य हे ॥ 
अिघेही मज पुढें अद्य बोला ्ियें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें पुसता ंबोलकािी मौि धदरता ंकारें आपलुा जिक ऋषी ब्राम्हि म्हिुि 

सागंािात ऐसें िाईिे संििता ंतजधिीिें ययादत रायास िाखििू तीघेही कुमार सागंताहेत 
पाहा. 

 
र्दरू : राग माजंी ॥ ताल शाप ु॥ 

 
जिकहादि अमिा जिक हादि ॥ 

 
(प॰)  जो िेहचट िसे सािा ॥ 

 
(अनु प॰)  ब्रम्ह ऋदष म्हििुिी बोदलयलों ज्यादस आम्ही अपुदलया िािा । 

मािुदल तो उभी आहे जिदलि पाहें ॥ अिघा दि्तार िोघािंा॥ २ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िुद्र्या अिु पूिोत्तर ितधमाि सागंता ं आज्य दसमत अल्यवि दशखेपरी कोपािें तप्त 
होििू श्रुक्रिंदििी शर्ममषे्ठस दिखंिूि बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : राग िृिंािि सारंग ॥ आदिताल ॥ 

 
गरतीिे लें की भदलगे ॥ िापाशील दिलदिलये ॥ 

 
(प॰)  िापाि घर घेिीि केिल ॥ िुरात्मिािि िायक तिये ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

(अनु प॰)  कोि कान्सत तूझा म्हििुदिया ं॥ कदरता ंप्रश असाता ं॥ 
तों ि िीट अिगत मातें उत्तर िेिुदि सहसा ॥ 
प्राि िाथ तो िृपदत बरा ॥ 
अिुदििचह कपादि दपसा भमुत जाि काम पर घडुदि अिो अदत ॥ 
िपल आत्मपदत सापादपिीं ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  कोिािे सुत हे म्हिुदि पुसता ंशोिाधरे म्या आचध ॥ 

मािी हे ऋदष पुत्र उत्तर असेता ंिीट दिफहें अताचध ॥ 
 

वामय : त्या ऋषीिें िाम गोत्र काय म्हिुि म्या पुिः पुसता ंबान्नलाििी केली तेहीं ऐक. 
 

(श्लोक)  त्येजािा पुतला दिलोकुदि मिी मी जाहलें  कीं दपसी ॥ 
त्यामलें  सदखये कपंा दिसरलें  िामादिकािंी पुसी ॥ 

 
वामय : ययातीिें िाम गोत्रादिक सिधही अिगत असूि ऐसी ता ंििंिा केली ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें म्हििू शर्ममष्ठेस ममी िायवबािी िेियािीिें खोंदिता ंिैत्य पुत्री समपधक जाब िेते पाहा. 

 
र्दरू : राग सािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
बाई ्िफपहीं िाहीं ॥ अन्सयाय माझा ॥ 
बाई ्पफपहीं िाहीं ॥ 
 

(प॰)  बाई हा ्िफपापराधहीं ॥ िाहीि मजकडूि घडला ॥ 
पाहंी तंूिी आग्रूह सोडुदिया ॥ मदिि अपदुलया दििपादि काहंी ॥ 

 
(अनु प॰)  ऋषीिें िीधला मजला ॥ ऋतु जे बोदलजेलें  कीं ॥ 

कृश मध्ये िोहे साहसा ॥ कृत्रमत्यकीं ॥ 
शशधर कुलजिहुष िृपसुत हा िुष्ट्कृत पर ॥ 
पुण्य पूिध िर ॥ ऋषभ राज ऋदष सिा संमत योदषन्समदि मदि 
अिलोकीं ॥ १ ॥ 

 
वामय : ययादत राजे माझे पदत तुझा भतार िव्हे त्यासीं संिार केफया्ति व्यदभिार िोष तुला 

जडला म्हिुि जें बोदललीस तें अदििार पूिधक त्यािें उत्तर ऐक 
 

र्दरू : राग पंतुिराली ॥ ताल शापू ॥ 
 

धदििीिाहीं धिी ॥ धदि तो िव्हे तेंदि ॥ 
धरिीश हा कें दि माझा ॥ 
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अिुमदिफया्ति यासीं िसे मज अिुमात्र िोषहीं जाजा ॥ १ ॥ 
िेि िेितो िेि िव्हे केचि ॥ हे िि सद गुि खािी ॥ 
शिेकसदि िािा ॥ भपू भतृ्य िव्हे कें दि कथीं कीरिािी ॥ २ ॥ 
गाड्ािें िादहलें  िोझें ि िादहलें  ।॥ गाढफयें कें दि धरेिें ॥ 
िाडं्ातील ि्ताव्योमीं िसें केदि ॥ िाखादि जे िैरिरीिें ॥ ३ ॥ 
िेशादधप िव्हे सामादधप केचि ॥ 
तें सागं सत्िर ठेदि िेदशकािा गुपा ॥ 
आत्माराम िव्हे ॥ िेदि आत्म गुपा केचि ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शर्ममषे्ठिें समपधक उत्तर िेता ं दतला सोडूि िेियािी ययादत रायास न्सयाय दिष्ठूर 

बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग भरैिी ॥ आदिताल ॥ 
 

रमिा सागंू मी काय ॥ रीतीतुझी मजला 
भ्रमििूी मदिरा व्यसिें मिा माजी प्रमेित 
अधम जे का बदटका मादझ प्रमुदित अदत दतसी ॥ 
रमतदि अिुदिि क्रदमलें  दिज िय समुिें हें जी ॥ १ ॥ 
उरलें  आयुष्ट्यचह या िचर ॥ िीर जेठी सखीं ॥ 
बंिोडीिेंि लागुदि साििेठीं ॥ त्िदरत जातें मी आता ं॥ 
तात भेटी धचर तुदझ या पल भरी ििसेदि िरपदत 
दिद्यफया ंििदिदध भेटीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीिें कटुत्तरें बोलूि शुक्राच्याया दिकटीं जािया दसघ्र होता ययादत राज 

तीिी हििटी धपाि समाधाि कदरतो पाहा. 
 

र्दरू : राग सैंधिी ॥ आदिताल ॥ 
 

सुिदत िकी पासूं तंू मजिदर ॥ सुंिरी आता ं॥ 
 

(प॰)  सिय हृिय काहंी करिें ॥ सारसाक्षी सत्िर हें ता ं॥ 
उिास केदलया ंिुसरी ॥ गदत िसे कोठेही पाहता ं॥ 

 
(अनु प॰)  हिुिटी धपादिया कदरतों ॥ 

हे तुतें दििििी बर िी ॥ किक गौरततिु मागुती ईस ॥ 
जािकर िलिी ॥ जिक ऐदकफया ंहें सम्तहीं ॥ 
हादि होईल अपली मदिि गोदष्ट ठेऊिी येिढी 
मज मिो् िदरते दजििीं ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती ययादत रायािें प्राथधिा कदरता ंत्यें सिधहीं व्यथध कपाि आंसी गादलत काव्य िंदििी 
बोलते पाहा. 

 
(छांर्द)  परम ििंकागे्रसरा असें पदरसता ंतुझें िामय िोरसें ॥ 

त्िदरत अंतरी कोप िन्सही तो िरपती पनु्सहा िार पेटतो ॥ १ ॥ 
 
(श्लोक)  घेअीं ि्ता आपफुया सिधराया ॥ 

याहीं तीिी शोभििूी ्िकाया ॥ 
िेई तीतें भोग सौख्य उिारा ॥ 
तू्या लेखें मी िव्हे आत्मिारा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि सिधहीं ि्तािल्लभाचं्यािििार चििारि झुगापाि येकिीखुरी घेता ंपादठसीं 

िहुषात्मजािें युमत िव्हे म्हिुि धािंतायेंिलेेसे शुक्राच्याया मात्र येि ूिये ऐसें चिदतता िैत्य 
गुपा येतो पाहा. 

 
र्दरू : शाहिाराग ॥ तालशापू ॥ 

 
िािि गुपा येतो पाहा ॥ सुदिधाि जो प्रा्महा ॥ प॰ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शुक्राच्याया येता ंत्याला पाहूि. 
 
(श्लोक) : झाला िंड अकाडं ताडंिदसरीं दिदु्यल्लता पातकीं ॥ 

आला कफपत कफप कार गदतिें कफपातं उत्पातकीं ॥ 
मोटा काम मिोरथािधि यथातत्थय्ियें आटला ॥ 
येता ंिेखुदि श्रुक्र िाहुषमिीं हा भाि पैं िाटला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययादत रायािें शुक्राच्यायािा धाक पाहता ं तों ककध शा िेियािीं बापापासीं येता ं

दतला दिलोकूि शुक्राच्याया बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द) : ि दिसती तु्या भषूिािली ॥ 

ििि कादंत का ंमादं्य पािली ॥ 
पििरीि का ंयेथ आदलसीं ॥ 
िि अता ंत्िरें रीदत थोदडसी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ्िजिकािें िृत्तातं पुसता ंदित्तातील भाि िेियािी सागंते पाहा. 
 

र्दरू : राग कफयािी ॥ ताल पापक ॥ 
 

आतािंी कदलयुग हें ॥ आलें  दि्संशय ॥ 
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पातकें  बुडदिले पुण्य पाहें ॥ 
 
(प∘)  िाथािें अदजकेलें  ॥ 

कौतुक हें त्येंलोका तीत काि भपादि तात ऐकािें ॥ 
 
(अनु प∘)  िािि तिया जे ॥ िारुि िेिता ॥ 

तीिें भलुिुिी पापें ॥ यािहुष सुता ॥ 
मािदसज सुखसारें ॥ जािगा अिुभदिलें  ॥ 
आदिक कुमर लादभयेदल तीघे ्िता ॥ १ ॥ 

 
वामय : मी ज्येष्ठ पत्िी मला यिुतृिधसु िोघे पुत्र शर्ममष्ठा धाकटी दतला िुद्र्य अिुषुपा या िािािे तीघे 

पुत्र ऐसा पक्ष पातहीं केला ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें िेियािीिें समािार सागंता ंिैत गुरु अत्यंत कोपाक्रातं होििू ययातीस दिलोकूि 

बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग काबंोदि ॥ ताल शापू ॥ 
 

ििंुिी िेियािीसी ॥ िंिल हों अहर्मिशी ॥ 
मंिकीं िाषध पिधिीसीं ॥ संिरलासीं ॥ १ ॥ 
तापाण्य लािण्य थाठा ॥ िार धपादि अिाट ॥ 
कारे केला धमधगलाटंा ॥ िोरसें मोटा ॥ २ ॥ 
म्हतारपि तु्या िेहीं ॥ आता ंयेईल असंिेहीं ॥ 
जाता ंतडी आपुफया गेहीं ॥ येथें ि राहीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शुक्राच्यायािें शाप प्रहारािें प्रहदरता ं अहा मोटा अन्सयाय झाल म्हिुि मिामध्ये 

ििेमािूि आधीं शुक्राच्यायािें अिधि कपाि ययादत दििदितो पाहा. 
 

र्दरू : राग मुखारी ॥ आदिताल ॥ 
 

्िामी कीजे प्रसाि ॥ सीघ्र मजिरी ॥ 
 
प. : हामिातं दिज अपराध ्िट ॥ पामरें कृत तोसुदियािदर ॥ 
 
अनु प. : ऋतु तों यादिता ंमातें ॥ दितीजेंद्र कन्सयकेिें अदतशय काम ज्िरें । 

आहलूदितीिें सतत येक रीती ॥ 
िमरकृदत सापादि प्रीदत महामदत इतर भमुत हे िोहे म्हिहुदि ॥ 
म्या दतसीं िीधला िुतगती ॥ 
रदत सुखोत्कर येथें िादहि ॥ पातका प्रदतठाि दिदिती ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती ययातीिें प्रार्मथता ं ता ं माझें आ्ोललंघि केलें  या्ति शाप सुटिा परंतु काहंी 

मिकामिा तृल्प्त िाहीं म्हििू िार यवलादंत केली त्यास उपाय सागंतों तेंदि ऐक म्हिुि 
शुक्राच्याया बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक) : घेऊदि जो तिजरा तिय ्िभािें ॥ 

िेयील यौव्ििमिीय्य तपः प्रभािें ॥ 
तें तूज लाभल िसे अिुमाि काहंी ॥ 
भोगीं दस्रया दिज घरा सुखपाप जाईं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययातीिें समाधाि कपाि िैत्यगुरुिें िल्लभा बरोबरी जा म्हिूि िेियािीस सागंता ं

ते उत्तर िेते पाहा. 
 

र्दरू : राग भरैिी ॥ ताल शापू ॥ 
 

ििजायेमी पदतगेहा ॥ म्हिुिी अिधारी जे दििय हा ॥ 
 
(प.)  आधीि अदप्रय रािी ॥ आिी दिधली हीं ज्यािी गाहािी ॥ १ ॥ 

शादपलें  ता ंमज साटीं ॥ तोही कोपकढे यािे पोटीं ॥ २ ॥ 
िादज तें मत्कृत्य हृियीं ॥ तेिें गाजंील शर्ममष्ठािरी हीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ्िकन्सयेिें िामय ऐकूि िैत्यगुरु दतला बुल्ध्ििाि सागंतो पाहा. 
 

र्दरू : घंटा राग ॥ अटताल ॥ 
 

रतफया ंपाप पथींतात आदि गुपा सुतिु सोडूयेती जाि ॥ 
पचतस िोषचह सोडू िये परी पदतव्रतेिे सािधाि ॥ १ ॥ 
हदर भमती लागदूि कदरता ंदिरोध हीं ॥ 
परम कू्ररमदत बापत्यासीं िरिर्मििी िूर िर्मजलें  प्रफहािें ॥ 
दिरखूिीया ंतोस पाप ॥ २ ॥ 
िििादस राघि जििीिें केला ॥ म्हििदूिया ंभरतािें ॥ 
घि रागें तीतें तियें त्यागी येलें  ॥ अिुपम कीर्मतरतािें ॥ ३ ॥ 
बोधायाि जो का ंबोधायि गुपा तो धदरता ंकुपथासीं ॥ 
ििेदििें या्िफकें  टादकयेलें  ॥ तेधिाि पहा त्यासंी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बापािें िामय ऐकूि जीं आ्ा म्हिता ं श्रुक्रही आश्रमास पािता ं तोंजराजजधदरत 

िेह होििू ययादत राज येतो पाहा. 
 

र्दरू : राग दिलहरी ॥ आदिताल ॥ 
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येतो िृपदत ययादत महातारा ॥ 

 
(प.)  जो तपाि कृती होता पूिी ॥ ज्योदतमधय सद गुि थारा ॥ 
 
(अनु प.)  िालेखादतदि झालें  िलिल हाले संतत ग्रीिाहो ॥ 

काले कें सही झाले पाढरे प्रालेया पदर त्यंव्हा ंहो ॥ १ ॥ 
धारापंिके पुरािें ऊससारा भरला अपसैा िारा सुटत भरारा 
िुसऱ्या व्िारािें असुराच्या हा कैसा ॥ २ ॥ 
चसकीत सट सट ॥ खोंदकत िरी िरी ॥ 
थंुदकत हीं िौबाराहो ॥ टेंदकत काढी ॥ 
चजदकत मागध हीं िोदकत िैि प्रकारा हो ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययादत येििू यिुप्रभदृत पुत्रािें ्मरि कदरता ंपािंजिहीं येताहेत पाहा. 
 

र्दरू : राग िृिंािि सारंग ॥ आदिताल ॥ 
 

आले पािंही पुत्र ययातीिे ॥ 
 
(प.)  जे लोकातीत महाजाि बलािें सािंें ॥ 
 
(अनु प.)  तुिधस् यिु ज्येष्ठ भारी तुदलता ंिाहीं सरी 

सिधथा ंज्यासीं बरीं शर्ममष्ठा पतु्र सिध धीर अिुिुत धुपुपाहीं 
पिधिंद्रमुख दमलुिी याहंी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पािजिही पुत्र आफयािंतर आधंी यिूतुिधसुद्र्या अिुया ंिौघास दिलोकूि ययादत 

राजा बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ऐकािंिहोमिीय्य िििाया किध युयवमीं अता ं॥ 

घऊिी मम िाधधका तपािता द्यािी तुम्ही तत्िता ॥ 
होता ंित्सर ते हजार तुमिें तापाण्य िेता ंपनु्सहा ॥ 
ताता्ा करिेिी धमध तिया ऐतघ बरं हें मिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययादत राजािे िामय ऐकूि यिु आप आपिातं बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ताता लादग समर्मपफया ंतपािता म्या ती मुलें  तो पहा ॥ 

मातेंसीं रदत भोग भोदगल सिा मातोि कामें महा ॥ 
पापातें अदत मात्र पात्र तदर कीं मी पाघंडे ि ्ियें ॥ 
बापािें दिज िामय या्ति किा ंतें पादलिा दिियें ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

तिकुलीं धदरतों मी जन्सम ऐसा हरीिें ॥ 
िर मजला दिधला कीं पणं्य पारंपरीिें ॥ 
िुदरत घडदलया ंहें थोर आिंिरासी ॥ 
ि कदरल अितार मादझ या चिद्यिसंीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती हे मिी दिधापाि दतघा भािास तो अंतभाि ि सागंूि जिका्ा भगं पूिधक तीघास 

घेऊि येिु बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  दिषािे परीिाट ती दिव्य योषा दिषािादसजे मलू माहेर रोषा ॥ 

दपशाच्या परी िेह ज्यािेदि होतें ॥ 
अशािाधधकालादगता कोि घेतें ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : राग सािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
तातातेि परी मादडलीता ंआता ंऐक बरी ॥ 

 
(प.)  कुतरी घऊदिया माझी ॥ कुत्सीत िुगधिी आजी ॥ 

दितरी कामधेिू तुझी ॥ उत्तम तीदह लोका मादज ॥ १ ॥ 
पुतली घेऊदि लोहािी ॥ दततुकें दि जोखािें सािी ॥ 
प्रदतदिधी िे सुििािी ॥ प्रदतमा दिव्य ििािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िौघािी दिराकिध कदरता ंज्येष्ठ क्रमािें ययादत राज यिुस आधी शाप िेतो पाहा. 
 
(छांर्द)  जठचर जन्समुिीया सुिुजधिा ॥ शठपिें ि िेशी ्ियौव्ििा ॥ 

ति कुलोद भिा आिध्या सुता ॥ अिदििें िये राज्य तत्िता ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती ययातीिें यिूस शाप िेििू तुिधसूस पाहूि बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िेयी यौििूी आपुले म्हििुिीं मी प्रार्मथता िुगधती ॥ 

दिव्हा थोर बगाथ अगाि गदिता ंतमं धमध शास्राप्रदत ॥ 
या साठी घडसील तंू अदधपती त्या िेचशिा दिदिती ॥ 
तु्ंम्ले् असख्य भ्रष्ट अिघे जेथे दि राहती. 

 
सूत्रधार : येिेदरती तुिधसूस शापूि िुत्द्यास पाहूि ययादत बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  िलधुिी गज अंश्वी जेथ जातािी येिा 

धपािीसद्दढ तािा पादिजे ज्या दठकािा ॥ 
घडदसल िृपत्िुद्या िेदशिा त्या अगारे ॥ 
िसदत सतत जेथे हूि पादपष्ट सारे ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती िुत्द्यास शापूि अिूस दिलोकूि ययादत बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  उपजली तु्या पुत्र जे कुली ॥ आपि ते अरे ऐकरे धुली ॥ 

अपुर त्याियी िेखदतल ते ॥ लपि िंििा जाि दिगृतें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िौघास शापूि ययातीिे पपुास माथारपि घेऊि तापाण्य िेई म्हिूि आ्ादपता ं

आिंि भदरत तो पूदतत्युतर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : राग शकंरा भरिे ॥ ताल शापू ॥ 
 

धन्सय अता मी झाले ॥ आिी पुण्यितं पििी प्रदत आलो ॥ 
मान्सयही होऊि ठेलो िोहे अन्सयथा िरि सेदिसे भकेुलो ॥ १ ॥ 
यौिि बाधक पाही ॥ कपंा दििश कामासी पाडी अपाई ॥ 
तािक भोग दिषई झाफया ते दिदियुमत अश ेभायवय काई ॥ २ ॥ 
याििायुष्ट्यही माझे घेई यौिि भोगदिला सख्या जें ॥ 
भािी अमीष्ट हे माझें कदरतों दििये दििंती दहतका जे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पुरुिे उत्तर ऐकूि रोमादंित शदरर होऊि त्याला गाढा चलगि िेििू त्यािें यौिि 

घेऊि िेियािीस दिलोकूि बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग शाहिा ॥ ताल झपंा ॥ 
 

िेियािी तुझे कृत्य ि ििि ेिैखरी ॥ केिल तंू साध्िीत दििडक होसी बरी ॥ १ ॥ 
शाप िेििूी दिज बापाकरिी मज ॥ 
पाप जोदडले न्सयनू्सय ि पदर पडले रज ॥ २ ॥ 
समती भोदगता भोगा ॥ ििििसोहळे दिितील तेिे िेत्र ॥ 
भिुिैका सुंिरी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािीस दिखंिूि ययादत भपूाल शर्ममषे्ठसहीत दित्यािंि अिुभिीत असता तो 

िेियािी सखीस दिलोकूि दिषिे पाििू बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  बापािें शापश्स्रें ्िपदत तपािता िल्लरी खंदडतािंी ॥ 

शर्ममष्ठा भ्रष्ट भोगा घडली म्हििुिी लाभली तुदष्ट सािी ॥ 
पूपािें यौव्ििातें दितपादि िदरता ंतातिार्मधमय मोटें ॥ 
तेथेंिी समत होता ंिृपदत शतगुिें िाढलें  िुःख खोटें ॥ १ ॥ 
मागें जरी िृपिरारदत सौख्य कोडें ॥ 
तें िाटतें बहुमिा प्रदतकािकोडें ॥ 
बैसे उगीि तदर मन्समथ िगे साहे ॥ 
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कायध व्ियीं दिमुख या्ति दित्तराहे ॥ २ ॥ 
 

र्दरू : राग हुशिेी ॥ आदखताल ॥ 
 

साहेिा मन्समथािी ॥ सारसाक्षी बाधायािी सादहत्य दकजे दिजािी ॥ 
सागंातीि तंू साहस माझा मज जािी ॥ १ ॥ 
माझीया पुत्रािी जरा ं॥ मादििीं ि घेता ंजरा ॥ 
लादजरें िाटतें अतंरा आजी हरहरा योदज जे उपायो बरा ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  दिजदरपसुह िौके मादज बसैोदि जाता ं

सजदि हृिय सद मी ॥ योजुिीतदद्वघाता ॥ 
बुडिी जलदध माजी िािदित्त भ्रमािें ॥ 
िुमजुदि सदख केलें  कृत्य म्या त्या प्रमािें ॥ १ ॥ 
सपत्िीिें जािें दिपुलतर सौभायवय म्हििुी ॥ 
जसी प्राथी िारी दिज अदहत िाता ि कलुिी ॥ 
दििािीत त्मलेशें अिुदिि जसी ते तलमली ॥ 
तसी माझीि यल््मरि कदरतादंि मजसली ॥ २ ॥ 

 
र्दरू : (रागः यपाकुल काबंोिी ॥ आदिताल) 

 
आलें  काश्यध मोटें िेहीं ॥ अपफुया दृष्टीिें पाही 
अदलििेी झालें  व्यथध जोिे बायी बोलंू मी कोिासी कायी ॥ १ ॥ 
दिज िाथासी दिफहासीि ॥ दिजिटी मी कैिासीि ॥ 
अदलििेी ॥ भजला सौख्य यथं जाि ॥ 
सजिी िामय हें प्रमाि ॥ अदलििेी ॥ २ ॥ 
लाििी पापािें सिि ॥ िादिता ंलोकासंी ििि अलीििेी ॥ 
अिघे कदरती दिमधत्सदि लादिलें  ्िकुलालां् ि अदलििेी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िेियािी सखीसीं बोलत असता ंतों ययादत राज सहस्र िषध पयधन्सत िंििादि ििािें 

ठाअीं सुंिर स्रीसीं कामािंि भोगूि दििेि पाििू ययादत राज तृष्ट्िेिी चििा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  यत्पदृथव्यावं्रीदहयि ं॥ दहरण्यं पशिदस्रयः ॥ 

िालमेक्य पयाप्तं इदत मत्िाशमंव्रजेत  ॥ १ ॥ 
यािु्त्य जा िुमादत दभः यािजीयधदत जीयधतः 
योसौप्रिादंतकोरोगः ता ंतृष्ट्िं त्यजतः सुखं ॥ २ ॥ 

 
र्दरू : (राग : यपाकुल कोबोिी ॥ आदिताल) 

 
पुरेयािरी संगदत पापी तृष्ट्िेदिया ॥ 
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प.  श्री हरे सिधथा ि लगे ॥ बारे िदंितों पायंा ॥ 
अििींत जें काहें ॥ िि िि धान्सय हें ॥ 
अिधी ्ििध रत्िें हें ॥ अत्युत्तम पाहे ॥ 
जिि अश्विार जगीं असती जे आपि ॥ 
भिुिी तेंिींिी ॥ जे भली युिदत पंल्मतसािी ॥ 
भिदि अदभििय धेष्ठ ॥ संतत असता ंहें जे दि्तारे अदतययें ॥ १ ॥ 
सकल गात्र अजधर सहज झाफया ंबहुतर दिकट िाढे जे िार ॥ 
दििसी अदििार ॥ सकलंक बुदद्ध पर ॥ 
ते कपंा जीिा अच्व्हेर ॥ प्रगि िव्हेदत ॥ 
शमत जे दिखल िुःख मूती ॥ 
प्रािहर प्रखर रोग जे िािा दिधया ॥ िोखिािी िशमे कधीही ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििेि पाहूि ययादत भपूाल अदै्वत शास्र पदसलि ॥ 

जन्सय सं्कार उधृत होता ंपिुः आपिातं बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : (राग: मोहि ॥ आदिताल) 
 

तो दम सािध घडलों प्रतापरामी तन्समय जडलों रे ॥ 
 
प.  व्यामोहा मध्यें जो अिुदिि ॥ राम रामा होतों सापंडलो ॥ 
 
अिु.प.  खाजेंश्वाि िृकािें हें िपु माझें मी म्हिुकािे रे ॥ 

िोझे िाहतयािें झालें  ॥ िोसरिेंिी ियािें रे ॥ 
साजिेंकु िधूिें केलें  ॥ सारें सुकृत िधूिरे ॥ 
काजहें ्िमिािें ्मरता ंडादजतें दजिीं सािेंरे ॥ १ ॥ 
लक्ष ्ियं प्रभ ज्यातें ििती लक्ष्यािदध श्रुदत ज्यातें रे ॥ 
साक्षी िरािरातें परतें जें क्षराक्षरचत रे ॥ 
साक्षादच्चद्ध मिी तें असता ं॥ अक्षय सत्सुख पोत ँरे ॥ 
दभक्षा दिज हे तें यादिली ॥ त्याक्षदिका दिषयातें रे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मिी दिधापाि कदिष्ट पुत्र जो पपुा त्याला दिकटीं बलाििू त्यािें यौव्िि त्याला 

िेििू श्रीरामिदं्रािे ध्यािीं तत्पर होता ं ध्यािादभ व्यमत सीता लक्ष्मि आंजिेया समते श्री 
रामिंद्र येताहेत पाहा. 

 
र्दरू : (राग : मोहि ॥ आदिलाल) 

 
दत्रतापहार हा येतो पाहा ॥ प्रतापराम िंद्र ॥ दत्रतापहर येतो ॥ 

 
प.  जो ितापिगध प्रिउध्ररी ॥ कृतापराधचह िदमता ंपिा ॥ 
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अिु.प.  दमत्रिंिि मीत्र जो सौदमत्र पूिधज मन्समथ सादन्नभ ॥ 

गात्र कपािा पात्र पकंज िेत्र सीता िल्लभ स्त्ोत्र कदरती जािे 
दिजधर मात्र तन्समय होऊदि जोदिन्समात्र दिगुधि सिध दजिािा सूत्रधार 
सूत्रामार्मित दित्रपाप सुिदरत्र ग्रहादयत दित्र जडजंगम क्षि ॥ 
दित्र दभदत्तसम क्षदत्रय िर िक्षत्र पििके्षत्र्ा व्यय ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रामिदं्र प्रत्यक्ष होता ंययादत राजा साष्टागं प्रिाम कपाि ्तात्र कदरतो पाहा. 
 

र्दरू : (राग : मोहि ॥ आदिताल) 
 

िरि तुझे ्मरता ंहरे दिज मािस मदंिचर पे्रम पुर्सर ॥ 
 
(प.)  हपादि मोह भरिी िरीच्यािदर ॥ 

थारचिसार पथींिृकेसदर ॥ 
 
(अनु प.)  अिंत गुि सीमा ॥ 

रजिीिर कृतातंकाल किि भीमा दिरंतरी िुरंतसं दिताघ करीं 
बरोबरी त्िरेकपाि ॥ १ ॥ 
आदिक गदत िाहीं मज या जगीं ॥ 
जिादस पूिध हृिअीं तंूही जिादधपा अिाथ िीििास 
गिी ियाउिी गिी म्हिूिी ॥ २ ॥ 
उिार श्रुभ लीला ॥ 
मिम्र दििाचर सीघ्र सुकृतसीला पिाबंजुींस िैि आत्भल्मतरताितादठचि ॥ 
प्रताप रघुपदत ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ययादत रायािें प्रार्मथता ंश्री रामिदं्र बोलताहेत पाहा. 
 
वामय : अगाये ययाचत राया पुपािें तूझें ििि पदरपालि केलें  या्ति याला युिराज पट टादभदषमत 

कपाि तंू जीिनं्समुमत घडूि दित्य अजरामर तुिा ं अदै्वत सामं्राज्य सुख मा्या कपािा 
कटाक्षें अिुभिीत राहिें ॥ आिीक काहंी अभीष्ट असदलयािें मागिें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीप्रतापरामिंद्र ्िामीिी आ्ादपता ंपूिधदपता ययादत राज प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  धर्ममष्ठादस किादिपदत्त ि लागो 

्पप्िातंही येकिा लाभो दित्य सिादशि प्रभिुयेसऱ्िोध लोकासंिा ॥ 
श्रीभद्राम पिारचिि युगलीं कफयाि भायवय प्रिा जोडो भमखी उिार ते अिुदििी ्िािंि 
राज्या्पिा ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती ययादत रायािें प्राथीता ं त्यािे मिोरथ पदरपूिध कपाि श्री रामिंद्रसपदरिार 
दित्यािंि मंदिरास आले पाहा. 

 
र्दरू : (राग : श्रुध्र सािरेी ॥ आदिताल) 

 
दित्यािंि मंदिरासी ॥ सत्यािंि सुखरासी ॥ 
प्रतापरामिदं्र हा पदरिारें आला पाहा ॥ १ ॥ 

 
श्लोक : श्रीमालोजीिरेंद्र िंिि भला शाहेंद्र िामादथला ॥ 

पुण्य श्लोक म्हिदूि लोक दिगिी ज्याला प्रपंिीदतला ॥ 
त्यािा पतु्रकसच्चदरत्र जगती येकें द्र भायवयगला ॥ 
त्या पासूदि दशि्िपाप तुजला राजेंद्र जो जन्समला ॥ १ ॥ 
प्रतापचसहेंद्र कुमार त्यािा ॥ 
जो अंश श्रीदिष्ट्िु जगल्त्पत्यािा उमासतीिी सुकृतैकरासी ॥ 
कफपदु्र ज्याच्या ितुलेक रासी ॥ २ ॥ 
जो का ंदत्रििध गुरुिी अपपाप कासी ॥ 
आधार थोर अदज आतदिपापकासी तों 
तेिें ययादत िदरतादभध पापकासी ॥ 
केलें  पहा दिपापमाद भतु पापकासी ॥ ३ ॥ 

 
॥ ययाणत चणरत्र सांपूिफ रामापफिां ॥ 
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१३. पाणरजातक नाटक 
 

श्रीगिेशाय िमः ॥ िाट्यारंभ कपाि पादरजातापहरि िाम िाटक सुकदिदिरदित रंगभमूीत 
िाट्य कदरतों याकदरता सकल सभ्यासं संतोष व्हािाकारिें कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा 
कदरतो पहा. 

 
(श्लोक)  जाला ्तिी दिजधर पंमती सारी ॥ जो चिदतता ंपातक िूर सारी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुती कदरतो पहा. 
 
(श्लोक)  जे सिध िारींत महा प्रभािी ॥ दजच्या कृपे ्ाकळा िुिािदत । 

तैशीि िाले कििी सर्िती भािें िमूं ते सिया सर्िती ॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती भारतीिे ्तिि केफयािंंतर सद गुपािी प्राथधिा कदरतो पहा. 
 
(श्लोक)  जो ब्रह्मदित्तम दशरोमदि पुण्यराशी । 

ऐमये िशीकृत सिा मदहज्या िराशी । 
अव्िैत बोध सुखसागर पूिध सोमा । 
ििूं तया गुरुस जो धदर सेतुिामा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सद गुरुिी प्राथधिा केफयािंतर हदरहरािे स्त्ोत्र कदरतो पहा. 

पतगादधपपुंगिाल््मतै ॥ िदिशय्या रमिीय भषूिौ । 
धु्रत कौ्तुभ बाल िंद्रकौ ॥ भजिेतो मुरमार िैदरिौ ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती हदरहरािी प्राथधिा केफयािंंतर येकिंतािी प्राथधिा केली असता ं तो प्रत्यक्ष येतो 

पहा. 
 

र्दरू : (राग : मध्यमादि ॥ आदिताल) 
 
गिपदत येतो पहा ॥ गुिचसधु हा 
मूषक िाहि ज्यासी तोषक ॥ भमता सुखरादश ॥ १ ॥ 
दिघ्िेश्वरें येऊि सकल दिघ्िें दििारिें केली कीं, या प्र्तुत कायास त्िा ंइकडे यािें । 
जी मी हादजर आहे । 

 
पाणर. : कोि या गं्रथािा दिमाता? 
 
वामय : जो कोसलिशंादधिन्सद्र करुिासमुद्र तेिें हा ग्रन्सथ रदिला अरे त्यािा दिव्य प्रभाि सागंतों 

ऐक ॥ 
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(श्लोक)  धैयें मेपा समाि िीयध जलदध शौये महेन्सद्रासरी । 
औिाये जिु राजराज िुसरा सत्योल्मत धमापरी ॥ 
सौन्सिये सुमसायकासदृश हा शभं ुियेि पहा । 
तो जािा िृपचसह भोंसलमदि भपूाकृती राम हा ॥ ५ ॥ 
प्रतापरामी दृढ भल्मत जासी ॥ प्रतापचसहेन्सद्र गुिकैरादस ॥ 
तेिेदि या सुंिर िाटकाशी ॥ केले पाहा हो शुभिायकासी ॥ ६ ॥ 

 
वामय : अरे पादरपाश्वधका िाटकाथध सगं्रह श्लोक सागंतो । 
 
(श्लोक)  ्िगीहुिी अिदुि पादरजाता । भामेदिया मािस िादर जाता ॥ 

संतोषदितो सुगुिैक मूर्मत । करो सम्तादस अदभष्ट पूर्मत ॥ ७ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िाटकाथधसंग्रह श्लोक म्हटफयािंतर पाल्ममिी िेिी येते म्हििू सभ्यास सािध 

कराया कारिे िौिादरक येतो पहा. 
 

र्दरू : (राग : कादप ॥ आदिताल) 
 

येतो पहा दज दभकाजी िादयक भव्य कपादळ भडंार सव्य कदर टोिपा थोर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िौिादरकािे येऊि सभ्यास सािध केफयािंतर रुल्ममिीिेिी येते पहा. 
 
(णद्वपर्दा)  तु दहमाशुंसम मुखी तोयजिेत्री ॥ मदहत गुि संपन्न मोहिगात्री ॥ 

घदड ि भरत कदर घड मोदड सादर ॥ लुढुदि हृियीं घरीं लोकेश शौरी ॥ 
चसधु ज्या मिमत्त चसधुरिादल ॥ इंिुदि बदहिलुी इंदिरा आली ॥ 

 
र्दरू : राग िीलाबंदर ॥ आदि ॥ 

 
कोमलादंग येते पहा कमिीये गुि श्रेदि । काम जििी सोमिििा भ्रमर िदेि ॥ ९ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती तृष्ट्ि कान्सता येउदि कृष्ट्ि दिरहािे कदष्ट होउि बोलते पहा. 
 

र्दरू : (राग : जुजािदत ॥ आदिताळ) 
 

जायी तंु िगेी मोहिादंग ॥ सकळ सद गुिखादि श्रीहरीदि ॥ 
मजला ्मर झडपदि जाहली की खादि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सखीिी प्राथधिा कपाि पनु्सहा बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  यादतिी ्ियमेि मी गुििदत दिदत् मोटी पहा ॥ 
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हातीं भषूदि अपुफया दजस मुरारी दत गुिादध महा ॥ 
दप्रतीदि रमदि म्हिदुि बहु जे याचत जगी ख्यात कीं ॥ 
हादतच्या सििात साजदि दििारादत क्रदम काळ चक ॥ १ ॥ 

 
वचन : ऐसे असता ं
 

र्दरू : (राग : झरकराश्ररि ॥ अटताळ) 
 

प्रािसखा येथे येईल का । कान्सहया तो कादमदि मोहि ॥ 
भामा जे दप्रदतदि शामळू िर्मि । दिधाम दतिें घिश्याम सोडूदिया ॥ १ ॥ 
ििि सत्यभामेसादरदख मा्यािें ित्तिुूक होइिा काय ॥ 
परंतु प्रदत दिशषेािें । तें िरदि भाउि तेथेंि श्रीकृष्ट्ि असमत अहे ॥ 
बरें प्रारब्धास यत्ि काय ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे सदखदश संिितां तो िेपथयात कोलाहल होता.ं तो काय म्हिूि शोध घता ं यदृच््ेि 

भमतित्सल श्रीकृष्ट्ि येतो पहा. 
 

र्दरू : (राग : भरैदि ॥ आदिताळ) 
 

अतदस पुष्ट्प संकाश अच्युत येतो पहा. 
िसदस िुसऱ्यादस मदहमा िायक जो कमलेिा पहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि अफयािंतर त्याला दिलोकूि रुल्ममदि िेिी बोलते पहा. 
 
(छांर्दोवत्त)  घमघमाट तो िार सुटला ॥ िगर प्रातं हा सिध िाटला ॥ 

अगरबुदद्धिा तंु िदर अदध ॥ प्रकार यादि या कारिाकदध ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसे रुल्ममिीिे िामये ऐकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 
वामय : बहुतेक िेिऋदष येतो जिू (दद्वपि) अभगंदि अदभिंिय अद भतु ्िूर्मत । 

शादमल िुदरतध्िातं शादंतदि मूर्मत ॥ करिखदर िाजदि कमिीय िीिा । 
हदरभमत दतलक मुदि येतसे मािा ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे श्रीकृष्ट्ि रुल्ममिीस सागंता ं॥ तों िारि येतो पहा. 
 

र्दरु : (राग : यमुिा ॥ ताल शापु) 
 

येतसे मुदििाथ िारि ॥ जगत्तात पूत पूतिादर ॥ 
दगत गात सिध सुहृि ॥ १ ॥ 
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दद्वपि मधुकुलाहं्य बुदध सोम मुदि रसु श्याम मधुमिधत्रोिाय मधुरा ललाभ दिधृत िुदरत 
ग्रामदिद ििदभराम मधुर पािि िाम प्रदथत दरपु भौम ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येतों त्याला िम्कार कपाि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (राग : हुशादि ॥ अटताळ) 
 

धन्सय जाहला अदजिा दििस ॥ पुण्य पुरुष तुम्ही पूिध 
सुकृतािें मान्सय अलेदत अता ंमादझया घराला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे श्रीकृष्ट्ि बोलता ंदिदधसुत उत्तर िेतो पहा. 
 
(छांर्द)  िशधिािे तु्या िार श्रीहदर । हदरख जाहला गा दिजातंरी ॥ 

तुजप्रदत अता ंउदित घ्यािरा पुष्ट्प आदिले िेिराजया ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलुिे पादरजात पुष्ट्प श्रीकृष्ट्िािे हाचत िेता ंते पुष्ट्प िेिािें रुल्ममिीस अर्मपता ंदतिें 

तें अंदगकार कपाि हे ितधमाि भादमस कळू िये म्हिूि श्रीकृष्ट्िािे दिजधामास येता तो 
सत्यभामा िेदि येते पहा. 

 
(श्लोक)  रदतहुदि अदत रम्य दिव्य कातंालकातंा ॥ 

दिरत दिरत ऐदश पातली कृष्ट्िकातंा ॥ 
तिुपरी सदखयादस खेलत पे्रमपुष्ट्पा ॥ 
हळूहळु मृिु गाते चजदकती अन्सय पुष्ट्पा ॥ 

 
र्दरु : (राग : आसािदर ॥ आदिताळ) 

 
येतसे पाहा येिाकंमुखी यौििादंग सदख सत्यभामा ॥ 
शातं कंुभ कंुभ्तदि शातोिदर दिलालकते ॥ 
जो िरािर जगज्योतीं हे सारे िाििी जि आत्मदयत्सुदि सारें ॥ 
गोिर श्रुदतस जो गोचिि दिस ॥ 
दजदिया लक्षिे चजदकला सत्य बोडस सह स्री सौियधयाश ॥ 
लाड िालदि दज िालाक्षी दिलादस ॥ 
आदल आदस ते दह आदल्ल जें िादस ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सत्यभामा येऊि सखीस दिलोकूि दिरहािे कदष्ट होते पाहा. 
 

(र्दरु) (मध्यमिदत ॥ आदिताल) 
 

ििल हें सदख तुज मी कदथते गुज काचंह ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

समय पाहूदि सदलते जा्ति दिधू हा मजलादग पादह ॥ 
िंद्रमुखी मजला िा म्हििी िंडकोपदुि त्या्ति दिचत्त ििंलादक्ष सदलतो रादत्र िंडाशु सम 
मूढमदत ॥ १ ॥ 
दिरह िल िेचह ग्रज्िलला कपंा त्यादिया साह्याला 
तरुदि मलयादिल आला ताप तेिें िार उिेला ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर दिज ल््थदत सागंिू काम ििेिा ि सहता पुन्सहा सत्यभामा सदखप्रदत बोलते पाहा. 
 

र्दरु : (पुन्नागिराली ॥ अटताल) 
 

काम जिक श्रीहरी का मज सखे रुसला ग सुंिरी ॥ 
तामस ्मर शचर त्रादसतो िदरिदर सोम मत्तादितो दिजकचर हदरहदर ॥ 
सरदस जलि लोििा आदिजे तुिा ंसरसािुदि सििासर सागंादििें ियिा 
शरादि दिज िेईिा िारुिा मज सहििेा दिरह ििेिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कदष्ट होऊि सत्यभामा पुन्सहा बोलते पाहा. 
 
(णद्वपर्द)  िाथदज दिकट जे िूदत का गेली येथ दिपादि हे का िा अदल ॥ 

कापाण्य जलदध हदर कंिपध कोदट काथंि रुसुदि बैसला कादमदि पोटीं । 
लक्ष्य ि करुदि हदरिलक्ष्य सदख बादि लैक्ष म ैकपादि शर लक्षुदि हादि ॥ १ ॥ 
ऐसे संििता तो अत्त रंगािदल येते पहा. 

 
णद्वपर्द : ितुरता जेथुदि जम्मादल श्त ितुकदत तुलसीस िारी सम्ता ॥ 

रदसक रंजि अंतरगिदल ही शदशमुखी ते अदल सादजरी पाही ॥ 
 

र्दरु : (भरैिी) 
 

अतुलादंग जेयेते पाहा अंतरगािदल ॥ िातुयादि खादि िा प्पधि सुश्रदेि ॥ 
िपलादक्षदि लिदेि ॥ िदं्रमुदख कंुभ्तदि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : अंतरंगािदल येताती ते दिलोकूि भामा बोलते पहा. 
 
(छांर्द)  रमि िृत्त साियंत्त दि्तरें ॥ कमल लोििे ्ात जें बरें ॥ 

ि मादिता ंत्रयालादग अंतचर ॥ भ्रमर कंुतले बोल सत्िदर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती भामेिें पुसता ंसदख उत्तर िेते पाहा. 
 
(श्लोक)  परम ििल केले कृत्य जे िायकािें ॥ सरदस जलि िेते्र ऐकाि े्िकािें ॥ 

सुरत कुसुमातें अर्मपतातं्र िारिािें ॥ 
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्मरजि ि दिसते िों दिधले माििािें ॥ १ ॥ 
ऐदकली अदधकता जिें दतिी । आत्मकिध युगले सिदतिी ॥ 
तम्हयुमत अदभमाििदतदि । दित्तिृदत्त शामली युिदतदि ॥ २ ॥ 

 
वचन : यापदर अज्यदसक अल्यविदसखेपदर कोपयुमत भामा बोलते पहा. 
 

र्दरु : (पुन्नगिराली) 
 

कपटी महा ििमाली हा सखे ॥ रमि हा भेटला कोठुदि या मला ॥ 
सुमि सिेंदतस िेऊदि जो रमला ॥ जगी िसे यासम शठ िुसरा ॥ 
अगई दशरोमदि धूतािा बरा ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  रतुदिया दतिचस शठगोपहा । सतत तन्समय दक हा जाहला पहा ॥ 

गियले मजला सम बा कसा । कटकटा दिदध िोढिला कसा ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर सत्यभामा बोलूि दििेि पाऊि सखीस पाहुि बोलते पहा. 
 

र्दरु : (राग : आिंि भरैिी ॥ आदिताल) 
 

खोटे अदृष्ट माझे किािा ते सागंूं को ि ेगेफयादह ि सुटे ॥ 
कोमलादंग हे सदख सिदत एकदि अदसलऱ्या दतच्या असुखापार िादह । 
सोलासहज दत दम कपंा कादय ॥ 

 
र्दरु : (राग : शकंरा भरिा ॥ आदिताल) 

 
ि िदिजे तुम्ही त्याचस िि धिदिलाचस ॥ 
कुिलयादक्ष सिधथादह ॥ उिलोकंू िका बाई ॥ 
जािे कुदटल अतंर जार िोरागे्रसर ज्यािा या मज दिष्ठूर झाला चक भतादर ॥ १ ॥ 
पंिूिे त्या िार काचह लािं तुम्हा दिधफयाचह ॥ 
ििंूदि का दित्त गेदह ििंलादक्ष हो दित्याचह ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  ्िये आदलया मादझयाँ द्वारिेशा ॥ ि सोडा तया सिधथा द्वारकेशा िार पंिागं सादंगतफयादह 

॥ धराि ेकादंह ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर भामेिें िामय ऐकूि सदख उत्तर िेते पहा. 
 
(श्लोक)  ज्याच्या द्वािा जिल दिदध चसिेििृिं सिा ॥ 

येता होतो कमलियिे पात्र ििे प्रझरा ॥ 
रोमाच्चद्र िसत हातशा थोर बं्रम्हाडं कोदट ॥ 
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ज्या िेिाच्या दिरुड घडुदि कोि पसैास लोदट ॥ 
 
सूत्रधार : यापदर सदखिें िामय ऐकुदि भामा बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  तै्रलोमयािें धदिपि असो सिधिा त्यािपाचस ॥ 

भमतादि तों सदृढ कसुदि बादंधला पे्रमपाचस ॥ 
लोदटला चक कुदटलदह सपाल््िदस मादझ पुरादय । 
अहेदत यादिषयीं मजचस प्राद्य ते थोर गादल ॥ 

 
श्लोक : सख्यािो दम त्याचस ि कदर सहसा भाषि पहा ॥ 
 
(णशिणरिी) ि लक्षी मी त्याच्या ििि कमलातें दियम हा ॥ 

िका येऊं िेऊं मम सिचि गोपीदप्रयकारा ॥ 
मला तो ्पशिेा मुरहरी असें सिध करा ॥ 

 
सूत्रधार : येिें दरती सत्यभामेिें िामय ऐकूि सदख उत्तर िेते पहा. 
 
णद्वपर्दा : (कुिलयादक्ष) कुलिल्लादक्ष आम्ही केिळ कायका ॥ 

अिदध या हडिू ंसकंू केदि श्रीिायका ॥ 
पिि सदख मोटेत केडिा बाधंिो ॥ 
अिघड ि हें काज तेंदि पै साधिो ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर सखीिे िामय ऐकूि भामा उत्तर िेते पाहा. 
 

र्दरु : (राग : आसािदर ॥ आदिताल) 
 

पुरे यािदर संग भोंिू कृष्ट्िािा ॥ धरेिदर ज्या जोड िसे धन्सय ऐशािंा 
सोळासहस्र सप्त िधंूतादह येिुपदडयादंि ॥ 
िळेोिळेी हेचि बोलत येऊदि येकादंत ॥ 
केला तो अपुला अिगुिा प्रकट कुटील तो अंदत ॥ 
हेला यादि अशीि अिधी कळली चक दििरात्री ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर बोलूि सत्यभामा श्रीकृष्ट्िािी चििा्तुती कदरते पाहा. 
 
वामय : अद्यादप त्या कृतघ्िािा भ्रम तुम्हास जात िाही 
 

र्दरु : (राग कफयािी आदिताला) 
 

काय सागुं मी कृष्ट्िदजदि थोदर सिा गोदपकािें घचर कचरिे ठकऊदि 
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त्या प्रौढव्रजिारी ॥ जेिे दरत्या गोप दकशोरी ॥ 
जलदिया यम् िें तटाप्रदत िेंडू खेळे दकशोदर संगादत ॥ 
ििेुिािें लुब्धदि पशुयोदि ॥ िधूसंि ेधाऊदि तेथे येदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सत्यभामा अतंरंगािदलसी बोलत असता ंश्रीकृष्ट्ि येतो पहा. 
 
(र्दरु)  अतदस पुष्ट्प संकाश. 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ििेि येता भामेस दिलोकूि सदख बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  तु गा कोि मदहधरेंद्र अदह चक िोहे िदिमर्मिता ॥ 

चकतु िाक्ष्यध ि दम हदरतुरग दक लोदह ि िदक ्ििा ॥ 
साक्षात  तूदि कुलाल दक ि कदहतो मी माधिरच्यात चक ॥ 
होदश काय िसतं जा बि सुिे िलेा प्रभू् तधदक ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सत्यभामेदिकदट सदखिे श्रीकृष्ट्िास दिरुत्तर केले म्हिूि ितधमाि सागंता तो 

भामेस दिलोकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 
(र्दरु)  गोकुल गोकुल गोपदत ॥ श्रीगोपाल दम सत्यभामे ॥ 

गोपाल दक बक पाल की सुकृपाल दक दम तेिें ॥ १ ॥ 
शातंिातं मुदि मािसा दिज सुखिधधि दम सत्यभामे ॥ 
सुखसंिधधि दक दरपु मिधि दक जिािधि दक दम िेिे ॥ २ ॥ 
करुिािरुिालय िासा हदर िंिि दम सत्यभामे 
हदरिंिि दक सुखिंिि दक यिुिंिि दक मी िेिें ॥ ४ ॥ 
शरिागत संरक्षदि रमापदत दम सत्यभामे ॥ 
पदत दक भामापदत दक शामाकृदत दक मी िेिे ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : श्रीकृष्ट्ििेि बोलता ंत्याते दिलोकूि सदख बोलते पहा. 
 
(छांर्दोवृत्ता)  ऐक ्िादमया हे तुदझ अदज ॥ 

पद मलोििा सत्य हे गदि ॥ 
तंु कदर अहा गा बुझािदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सदखिे िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ििेि भामादिकट येऊि बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  कातें तुतो (कोप) दकमथध आला ॥ कोिें तुझा चक अपराध केला ॥ 

िंडास तो योयवय िसौतदर दह ॥ िंडीि दम संशय येथ िादह ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि श्रीकृष्ट्ििेि भामेिा पिर धपाि िोदढता भामा बोलते पाहा. 
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(र्दरु)  पिर तंु सोदड सुंिरा रे ॥ सोदड रे सोदड माते सुंिरा रे ॥ 

ठकपिा तुझे ठाऊक सिधदह ॥ ि कदर या िदर िसदत घाई ॥ 
 
सूत्रधार : सत्यभामेिे िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 
(र्दरु)  ि कदर यािदर िारिाकें िु मुदखि करपंकज दम जोडुदि दििादितों ॥ 

सादखिा रे उिासी ि कपंा िको गे सदख ॥ १ ॥ 
 

र्दरु (शाहिा) 
 

सजिी तंु कृपेिें मज पाचह िो आता ॥ 
राजसे रुसलीस का दद्वजराजिििें तत्िता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि बोलता भामा उत्तर िेते पहा. 
 
(श्लोक)  कायार्मथ तुमिी मदत मजपुढे कदश ििंिा ॥ 

घेऊदि कुसूमास तीस दिधले हे युमत िाटे मिा ॥ 
तुझा दम म्हिुदि दिदशदििी बोलोदिया ॥ (दिदश) 
भारदत िौघा मादज कदस तुिा जिमदत केली सख्यागोपदत ॥ 

 
(र्दरु)  जादय गा दतदिया सििा अता घाई ि कदर ॥ मधुसूििा रे ॥ 

कुसुमशर जििीस कुसुम दिधलें  दजला ॥ असुरकुलमिधिा दिसरुदिया मला ॥ 
 
(श्लोक)  िेउदिया कुसूम तीस उगीि घाई ॥ अता ंदकदत कदरदस तंू भजुगेंद्रशाई ॥ 

कापटयपूिध मजपासुदि हे दशकाि े॥ ्िादम इतःपर अशग्रदह दटकािें ॥ 
 
सूत्रधार : भामेिे िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि उत्तर िेतो पहा. 
 
(श्लोक)  अर्मिता दिदध सुते सुमिादस । भासले त्िदरत हेंि मिादस । 

हा पुरीत तरुराज असािा । त्यासदह ति गृहीि िसािा ॥ 
 
(श्लोक)  सादंगतफया बहुत अद्य ि येदत िाटे । केला प्रयास अिघादह दिरथधक िाटे ॥ 

झाले अहा परम दिष्ट्िल येथे येतो ॥ शखेीं तंूते कळुदि येईल हे दक्रयेिें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्िािे समाधािाकदरता ंसत्यभामा प्रत्युत्तर िेते पहा. 
 

र्दरु : (िेि गाधंादर) 
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ि कळत म्या केला । सखया कोप ि कळत म्या केला ॥ 
तो ि कदर जे क्षमा होऊदिया सकपल लोकिायका प्रार्मथते अमूप ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर भामेिे प्रार्मथता श्रीकृष्ट्ि उत्तर िेतो पहा. 
 
वचन : प्राििल्लभे हे तो केिढो प्राि मादगतफयाचह िेईि तेथे या िृक्षािा पाडकाय 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि िौिादरकास िारिास आदि म्हििू अ्ादधता ंिेिऋषी येतो पहा. 
 
(र्दरु)  (यमुिा. येतसे मुदििाश िारि) 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येता श्रीकृष्ट्ि बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (राग गौदल्लप)ं 
 

आदि मुदिराया िृक्षराजया ॥ साहसतो बहुसाल कपादिया ॥ 
त्या हदरलादग त्िदरत बोधुदिया ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे कलहदप्रयास अ्ादपता ंतो अमराितीस जाऊि िेिेंद्रास श्रीकृष्ट्िासादट पादरजात िृक्ष 

मागता ंतो िृक्षासह ितधमाि िेिराज येतो पहा. 
 

र्दरु : (राग गंुमताबोदध. तालशापू) 
 

येतसे िेिेंद्र हा यौदिसि े॥ येतसे हदर पादरजातासदहत िेििेि िासुिेि िशधिाथध ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िेिेंद्र येऊदि श्रीकृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो पहा. 
 
(र्दरु)  घेई तू आता कृष्ट्िा िृक्षराज हा ॥ घेईतु आता ॥ 

कामपालािु भादमदि दप्रदतिी काजिका त्या सत्यभामेदस िेई सुरुदि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि िेिेंद्रादि पादरजातकिृक्ष श्रीकृष्ट्िास समर्मपता श्रीकृष्ट्िािे तो 

पादरजातकिृक्ष सत्यभामेस िेऊि तीिे समाधाि कपाि िेिेंद्रास दिलोकूि अभीष्ट िर माग 
म्हिूि अ्ादपता ंतो बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  सभ्िादषकादंस सहसा दिपिा ि लागो ॥ 

त्यािे धदर सतत चसधुसुतादह कोिी ॥ 
अव्िैत बोध सुखसाहृिईिे जागो ॥ 
िेिोत्तमा तुज अम्ही इतुकेचि मागों ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती िेिेंद्रािे िामय ऐकूि त्यािे मिोरथ पदरपूिध कपाि श्रीकृष्ट्ििेि दित्यािंि मंदिरा 
आला पहा. 

 
र्दरु : (राग शुत्ध सािदेर. आदिताल) 

 
दित्यािंि मंदिरादस सत्यािंि सुखादस सत्यभामेसदहत श्रीकृष्ट्ि पदरिार आला पहा ॥ 

 
(श्लोक)  प्रताप रामी द्दढभल्मत जादस ॥ प्रतापचसह िदे्रगुिैकरादस । 

ते पोदथ या सुंिर िाटकादस । केले पहा हा शुभिायकादस ॥ 
 

समाप्त 
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१४. स्यमन्द्तकोपाख्यानां नाटकां  
 

॥ श्रीर्तु ॥ 
 

िाट्यारंभ कपाि गिेशािदरत्र मुख्य िाटक िािििू यािे मिोरंजिियाकारिे कदि इष्ट 
िेितािी प्राथधिा कदरतो पहा. 

 
(श्लोक)  दिजयिैभि मंगल िायका ॥ दिजजिाद भतु सुख िायका ॥ 

गजमुखा िरिा कदििायका ॥ तुजिमु अदज दसदद्ध दििायका ॥ 
ये गिेश प्राथधिा केफयािंतर सर्िती प्राथधिा कदरते. 
आता प्राथूध िागदधष्ठाि िािी । ध्याता दज ते प्रकाशिािी । 
िीिाह्ते िाजिी रम्य िािी ॥ िािा दिद्या मूळी जे कीर िािी ॥ 
ये भारतीिी ्तुती केफयािंतर महादिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरतो. 

 
(श्लोक)  सत्य्ाि सुखैकसार जलदध गंभीर जिे शोभला ॥ 

प्रत्यग्रूप अिुपमाि दिदखलादधष्ठाि कता भला ॥ 
मोहाते हरुदि ्िधाम दितरी जो भेि खेिातुरा ं॥ 
तो हा सद गुिधाम राम िदमला श्री िेदशकािंा तुरा ॥ 
श्री महादिष्ट्िूिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो. 
जीिशे व्िय एक दसद्धि अदिभ ैलोमयते ॥ 
िगेळे ऐसे ििेरह्य सुिि ूदिजादि्ािमुद्राबळे ॥ 
मौिेदि हदर दशष्ट्य संशय तथा व्िैतात्मक ्िूर्मत लािूिूं ॥ 
त्या गुरुमूतीला समरसे श्रीिदक्षिामतूीला ॥ 
ही सकळ िेितािंी प्राथधिा केफयािंतर गिेशप्राथधिा केली असता तो गिेश प्रत्यक्ष येतो. 

 
(र्दरु)  कोंिंूदि आिंिभरें । येिें दरती दिघ्िेश्वर आफयािंतर िाटकाथध संग्रह श्लोक सागंतो पहा. 

श्रीशुभमं्तु ॥ िाता असुदिया त्या सदिश्व रिदूि धाता सुखें जाहला ॥ 
श्री तारकेशदह शाप दगळुिी सीतात्मता लाभला ॥ 
गीताच्यायधदह आळ येउदि मृषा द्याता जयाते तथा ॥ 
पूतात्म घडला घडो सुमुख तो िाता ्िसौख्य सिा ॥ 

 
सूत्रधार : येथे श्री प्रतापरामिंद्र ्िामीच्या महोत्सि पहाियाकारिे सकळ रदसक 

भमत मंडळी दमळाली आहेत. तरी श्रीगिेश िदरत्र प्रधाि िाटक िािििू 
यािे मिोरंजि कराि.े ह्या दिव्य प्रबंधािा कता कोि? 
प्रताप राम कदियािा महाप्रभाि ऐका. 
धमािी तदर साळ आदश्रत जिा माहेर माये पदर ॥ 
सौजन्सया प्रदत जन्समभमूी करुिा साकार हे की बरी ॥ 
शमतीिी तदर खािी मुल्मत जिक ्ाििुमा जी ॥ 
जे ही िेिब्राम्हि पालिैकपर जो िेिेंद्र साक्षात  मही ॥ प ॥ 
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पाद्यगिाध्यक्ष प्रबधंी प्रश्त की । कता प्रतापराजेन्सद्र श्रेष्ठ सभ्य तसेि का (व्य) प्रिीि 
सिधही आहे. आम्ही भरतशासिी, िेि ेसमग्रमग्री दमळत आजिे दििी. 
परंतु म्या ंएक महत्कायध आरंभीत आहे. त्यास प्रदतपिी दिघ्ि होते या्ति दित्त उल्व्ियविता 
पािले. 

 
सूत्रधार : असे कोदि प्रारंदभता गिेशािी प्राथधिा केली िसेल. पूिी हे थोरथोरािी दििायकािी 

पूदजता कायारंभ केला ते काय दशखरा ि िढतां? पुन्सहा दिघ्िहरा शरि सिध अभीष्ट दसद्दी 
प्राप्त झाली. तंू इथें प्रमािेि गजाििािे पूजा प्रकरिीं तत्पर हो. असे संिािता ं गिेश 
सभेस येतो म्हििू सभा्थासं सािध करायास द्दौिादरक येतो पहा. 

 
(र्दरु॰)  िंड मोठा टोिया. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िौिादरक येऊि सभा्थासं सािध केफयािर गिराज येतो पहा. 
 

(र्दरू) : खािी (आदिताल) 
 

गिराज मंगलदिधी येतसे मोठा । 
खा बी 
गजराज मंगलदिधी येतसे मोठा ॥ 
कििाळ भमत सदंिधी प्रित जिाथी दििारि िीदक्षत । 
प्रििात्मक जो प्रदधत गुिोिादध ॥ 
समर समिजळगंडीहुदिया ॥ दिमळ गळतसे िार ॥ 
भ्रमती सोहदिििे बधुजि भ्रमर तेथ अदिकारा ॥ 
समुदि भिुिी िसती मििुिी योिर धोरा ॥ 
समुदित पूिध प्रसािे झडकरी शमिी दिघ्ि घोरा ॥ १ ॥ 
चसिुर मुख समििि दिजादश्रत । बधुं हृिज दिहारी ॥ 
चसधु सुखाच्या दिरुपम सािंा ॥ चबिु कला ती भारी ॥ 
चसधुरिार्मित दत्रभिुि मोहि सुंिर दिव्य शरीरी ॥ 
ऊंदिर िाहि सकल कळािे ॥ मंदिर तरी भििीरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गिराज येऊि सभेत बसला असता िौिादरक येऊि दि्ापिा कदरतो पहा. 
 
(छांर्द)  जय जगत्सा ते िालदिग्रहा ॥ जय दिरामया जी सुखािहा ॥ 

ियदििाग्रिी िशधिा दिधी ॥ ऐक तंूझया येतसे सुधी ॥ 
 
सूत्रधार : एिेदरती िौिादरकािे सूििा करता दििायकािे आ्ेिपाि बह्मिेि येतो पहा. 
 

र्दरू॰ : सािरेी (आदिताल) 
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धाता येतसे येथ आता पहा ॥ पा॰ 
येतयेत शातकंुभ गभध पुिीता ॥ अ॰ ॥ 
िीदतपारग गुि सागर ॥ अ ॥ 
ििेपठत ति िििी िारी ॥ 
दिदित िदे्य जो का ंखारी ॥ 
ििे धरुदि दिज व्यापारी तो ॥ 
दिमल हृिय हृत पदरिारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ब्रह्मिेि येताि त्याव्रती सित्कुमार बोलतो पहा. 
 
(छांर्द)  मुदित मूती तंू मा जया जगी । िुदित कासया लागी हे िुभी ॥ 

हृियीं तु्या या पेिधी महा । िि दिदमत्त ते सद गुिािहा ॥ 
 
सूत्रधार : तृषादिषािभदरत िातकािरी अक्मात  िोळफयापरी ॥ कं ॥ 

िकोर तृष्ट्िारंघारुपापूिध िदं्रोिय झाफयािरी ॥ कं ॥ 
जठरािलप्रबल ज्िाला व्याकुदळत मिुजामुखी सुधाकिळ पदडफयापरी ॥ कं ॥ 
संसारतापसंतप्त जिाला सुिायासें सज्जि सहिास लाभफयापरीहा ॥ 
्ितः एि गजािि दिजादृष्ट दिभि ेदृष्टी गोिर झाला. 

 
सूत्रधार : येिेदरती संिािूि दिघ्िहरादिकट येऊि प्राथधिा कदरतो पहा. 
 

र्दरू॰ : अहेरी श. 
 

सुप्रसन्ना हे सुरेशा सुपूसन्न हे चय अप्रमेयगुिा ॥ 
क्षुप्रमजप्रदत ्िप्रभ मूते ॥ १ ॥ 
सृदष्ट रिु जाता िुष्ट दिघ्िेमजा । कष्ट करीती प्रिष्ट चिते सिध. 

 
सूत्रधार : येिेदरती सागं पूजि पूिधक ब्रह्मिेिािे ्तदिता दिघ्िेश्वरािे सकळ दिघ्िे दििारि कदरता ं

कपाि त्याला सृष्टीरििा सामथयध समाििू दिरोप िेऊि प्रमोिािे मोिक झेलीत 
दििायकािे दित्यािंिमंदिरास येता, िंद्राकडूि महिपराप घडता, त्याला शापपाप िंडास 
पात्र कदरता, पदरजिा परम पदतव्रता रोदहिी त्िरीतही दृष्टीगोिर होऊि शाप दिरिािा 
म्हिता ते अलक्ष करुि ्िधामी गिराज प्रिशेफयाितर िािी येते पाहा. 

 
र्दरु॰ : (आहीरी). 

 
मोहिपादपिी ते हदरिाक्षी ॥ ये सौख्यकेिी येते ॥ 
रोदहिी उहापोहा ॥ दिशारितील ििेी ॥ १ ॥ 
िंद्रमुखी जे िंद्राि केिळ इष्टरािी जाली ॥ 
सादं्रखेिें कृशिंद्रापरी जीिी िेहिािी ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती रोदहिी िेिी आफयािंतर दतला प्र्ािती सखीिें दखन्न का ं आहेस म्हिूि 

दििादरता,ं प्रत्युत्तर िेते पाहा. 
 
(श्लोक)  जीलागी एकदि असे सिती दतयेते ॥ 

िािक िािि िि ेअसुख दस्रयेिे ॥ 
सव्िीस सोळ असफया असफया ि हादि ॥ 
िुःखास ती सश्रुत हेतुज कीरिािी ॥ 

 
(छांर्द)  पदतगुिी जरी प्रीती यादिजे मती । मती तिथी ऐदकजे ॥ 

प्रदतदििी तया लागली कला । अदतसूये िरी राग ये भला ॥ 
 
(श्लोक)  िोषाकर सिाच्याही बुधादस दमत्रता िसे, 

कलंक कमलािरी राजयक्ष्मादह ज्या िसे ॥ 
‘आधीि तारे त्यािर गेले िारे’ या आहाण्याप्रमािे आता ििा एक अदतशय जाला. हे तोदि 
ऐका. 

 
(श्लोक)  पूजा िािुिी ब्रह्मया करी ॥ बर राजागिाच्या बळीं ॥ 

हा जाता दिजमदंिरादस पदडला राजाििी भतुळी ॥ 
डोलाते दतरखूदिया सोळा कलािंा दिदध ॥ 
लोिाक्षी बहु हासला िुमजता कोलाहले मंिधी ॥ 

 
(श्लोक)  आपाढ लािुदि ढेरापोटा ॥ लपेदटला त्यािरी सपधमोठा ॥ 

गजा्य िुिाकुंर दह तुराजा ॥ हासे असे िेखुदि दिप्रराजा 
पापाच्या मगजे सुधाशुं हासता तो पाहुिी ता करी ॥ 
कोपािे मग चिधीला गजमुखे शापा येथे अंतरी ॥ 
जो पाप्यािें रदखलें  तंू ज्या िुदरता रोपा मृषा ॥ 
तो अदत । हे पात्र दत्रजगीं यिाथध िरतो हे पातकी मुखौ भारती ॥ 

 
(छांर्द)  पदरसुदि असा शाप ती ्ियें ॥ 

परमताप कं पािुदिसये ॥ 
हदरि लाच््िे ही धपादि हा ॥ 
दशरकला कुठें िेिि ेअहा ॥ 

 
र्दरू॰ : केिार गौड. 

 
खोटें कपाळ माझें कोिा सागंूं मी ॥ 
कुठें गेफयाही ि सुटे कोमलागंी हे सखे ॥ १ ॥ 
रा्ला मजसीं प्राििाथ म्हिूि दिजािा ॥ 
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ताता दिकटीं बहीि िी िेता गाऱ्हािी ॥ 
जात राषें तयािें हाति रोगी ॥ 
जाल जात कीं जलातु जमात ठाऊक हें कं ॥ १ ॥ 
दिरदहिी िारी प्रदत िल्लभ मा्या अदत ॥ 
दकरिीं तादपता ंसजिी करुिा त्यजुिी ॥ 
परम रोषें सृदष्टसि मिुिी िदं्रा िेिाशी ते शादपले त्यािंी ॥ 
्िुरतो हा भाि मिीं ॥ 

 
सूत्रधार : रोदहिीिें िामय ऐकूि अ्ािती बोलते— 

दमत्राशंी दमळुिी प्रकाशतियो मोठा जडात्या पहा 
ज्याला ही सुरकफप तत्त्िधुदर ते लोक किळकी महा ॥ 
त्याते उच्चपिादपदधिर पीडी िेता 
प्रभिेु तर ही ॥ िंद्रािे पदर शिेटीं कदरल तो त्यािीि पेम्कता ॥ 

 
सूत्रधार : अ्ािती सखीिामय ऐकूि रोदहिी बोलते पहा. 
 
(श्लोक)  सोडूि जरी मज िसे कधीं दिराळा तो दिष्ठर कपादि की अतंराला ॥ 

माते त्यजुदि सदखये अदतिूर डेरा ॥ 
हा पापकमध पदरपाक कसा उिेला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती चिताक्रातंिे ध्याि रोदहिीिे कदरता ंअत्यंत दखन्निंद्र येतो पहा. 
 

र्दरू : आिंिभरैिी. 
 

सोम येतो पहा ॥ 
होमादयले मुखदस मािसे खेिाव्योमकेश दशरोमयाद्धा ललामअमृत कलामयागंक 
अपराध दिजमिीं आठिीत ॥ 
अपला तो प्रदतक्षिीं ॥ 
अुपहास कििािा अता ि करी सािा ॥ 
िर तया परदििि िैखरी हृियजात सुहृि सभातंरीं ॥ 

 
सूत्रधार : िंद्र येऊि तेही रोदहिीप्रदत बोलतो. 
 
(र्दरू॰)  कोिातरील सकंटी जा. 

अिुकंपे कोिें अतंरी पघळू िा ॥ 
हदरला जाऊं जरी शरिे दम सये तरी तो पसिुकृतीच्या िया िये, मा्या अपहासे 
अपुफया तियािे केला ॥ कोि त्या्ति कातंकाळा ॥ गुरुिीच्या मदहम्या धदरती 
यासाठी पदरपूिध िैराभर झाला िंद्र रोदहिीसी बोदलत ती संिादिता ं आकाशिािी 
झाली. दिदसजे्ज अगा ये सुधाकरा, जेथें हरपली ि्त तेथेंि पाहा. दियान्सयायें 
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गिेशाच्या शाप त्याच्या ियेिीि िारािा तरी प्राथधिापूिधक यथोमत पूजा केफयािें सुमुख 
सुमुख होऊि शापिोषापासाि मुमत करील, हें ििि ऐकूि िंद्र बालिदं्रािें ्तिि 
कदरतो पाहा. 

 
र्दरू॰ : हुसादि (हुसेिी) अटताल. 

 
तुजदििें िाही िुसरी गत मज, गजमुखािरिदह खंदडत हे भजुा ॥ 
अंत दकदततदर अद्यादप पहासी ॥ 
संतुष्टक ्िा्ि्थळीं आहेदस ॥ 
अंतर पदडते आता ्मूदिया ं॥ 
अंतकातंक आत्मजा पाि सिया ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रािें ्तोत्र कदरता ंगिेश येतो पहा. 
 
(र्दरू.)  गिराजा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती गिराज आफयािंतर त्यािी िदं्रािें यथोमत पूजा कदरता ंदिघ्िहरािें संतुष्ट होऊि 

अभीष्ट िर मागं म्हिता ंतो दि्ापिा कदरतो. 
 
(श्लोक)  ज्यािे िशधि इल्च््तो अिुदििी या जंगम्थािरीं ॥ 

अधला भदरते भय दिरिदध जो का िुिेफयािरी ॥ 
ईिामा िदं्र असा जयाप्रदत आला आफहारक ते ॥ 
भला त्िच्चापें पदतता पदरिहदत कोिही ऐशा मला ॥ 

 
वचन : तरी ियेिें यथापूिधक सिधजि िशधिाहध कराि.े 
 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रिामय ऐकूि गिेश बोलतो पहा. 
 
(श्लोक)  सुटला बािा हा भमूाते ि दपये जेचिसिधिा (ि) 

माझे ििि हे िोहे ती िदं्रा तैसेदि अन्सयधा ॥ 
 
वचन : तिादप ब्रम्हिेिाच्या िििगौरिान्सिये तु्या भमतीच्या अदतशये शापिंडास ्तखंड कदरतो. 
 
(श्लोक)  भाद्रपि ितुथीस अद्दश्य घडी दशखरे 

लटका आळ येईल पाहाता तै तुज त्िरे 
ह्या िदक्षण्या्तिही आपि क्षमापि केले ऐसे 
िारिािे शाप दिहीि कदरता,ं आिंसादं्र िदं्र रोदहिीसदहत दिजमंदिरासी आफयािंतर 
उद्धिादिसदहत श्रीष्ट्ि येतो पहा. कृष्ट्िपापी जो दिष्ट्िु त्यािा तंू पूिधज म्हिुदि 
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र्दरु॰ : (सुरती आदिताल) 
 

तो हदर येतो पाहा, मोहािधिहा ॥ 
घि समजािी तिु अदत सािळी ॥ 
प्रितहृियीं अिुदििीदह सािळी ॥ 
कर शमली धरी ॥ धरिक्र व्िय परमात्मज 
जो पदरपूिध अव्िये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि येऊि सभेत बैसला असता, यकायकि अभ्िुत प्रकाश िाकंतािं उद्धि 

बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  प्रित ित्सला प्रीदत उत्तरी । दििदितो तंू ते िृल्ष्ट्िकेसरी । दििमिी तु्या िशधिीपहा । 

अिुपम दु्यदत अद्य िेत हा ॥ 
 
सूत्रधार : उद्धि िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्ि बोलतो. 
 

र्दरु॰ : (राग सािरेी. आदिताल) 
 

हा राजीिा्त तेजोमय समादजते 
ह्या आराधूिी या दिरामयाते लादभजेले ॥ 
भारा्ििासध दिये ॥ १ ॥ 

 
र्॰ : िोहे सिधथा सदिताहा मोहकािहा माझी घ्या ते रत्ि गळ्यामाजी घालूि िपा जेरी येतसे 

महादिष्ट तेिे कादंतत्मादजपाक 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि संिादित असता समादजत येतो पहा. 
 

र्दरु॰ : (कन्नडा. आदिताल) 
 

समादजत तो समासजििृिं ॥ सत्रास ज्याच्या खासे । 
िरुिाकध  चबबासमाि ्यमतंक 

 
सूत्रधार : सभासजत येउदि ितधमाि सागंतो पहा. 
 
छांर्द : आपलुी ये िये आत्पित्सला तो मला 

सपदि हा मदि श्रेष्ठ िीधला ॥ 
अपदरमेय जो कातंीिे भला ॥ 

 
सूत्रधार : सत्राजीतािे सदि्तर िृत्तातं दिििूेि ्िमदंिरी प्रिशेफयािंतर, िौव्रादरक येऊि ......पहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
र्दरु॰ : (अदहरी शा) 

 
दशरुदि िदप का गेहे व्िारकेशा येक जोशी 
थारला हे व्िारिेशी ॥ थोर अरोदि अमाशी िशधिादिया ॥ 
िेदििेिा ्िभेटीच्या ॥ िेऊदि लाभ ल्व्िजािा ॥ 
दििदिजे जीि पै यािा ॥ दिमधळासािा ॥ 

 
सूत्रधार : िौिादरकािे ितधमाि दििदेिता श्रीकृष्ट्िा्ेिपाि जोशी येतो पाहा. 
 

र्दरु॰ : (िृिंािि सारंग) 
 

जो जिेशी येतो पहा ॥ जो योयवय महा ॥ 
संिार ज्यासी सिधत्र पिंागािे हाती पत्र ॥ 

 
सूत्रधार : जोशी आफयािंतर त्याप्रदत श्रीकृष्ट्ि बोलतो पद्यम्  (तेलगू पद्य) 

दिपिु गमता ंअहो दिरुपम ज्योदतषः आपि । 
शुमताहुदि अदधक माते ॥ 
सपदि सागंा मला सकळ होिार का सुिळ हे िा तरी िुष्ट जेतें ॥ 
लपि िादक्षण्य हे लिलेशही िाही लि दििाश ेकथा कदलत िािें ॥ 
अपदरदमत भायवय मी अपधतो जाहला । उपदरभििाििे उमत सािे ॥ 
दिद्यिामयि मजदिद्यामािी, सुप्रमाि त्िधी सू्मािी ॥ 
दक्षप्र कीजे िया क्ष्मासुरेशा, मी प्रभ ूप्रार्मथतो दमत्रभासा ॥ 

 
सूत्रधार : जोशी : 
 

र्दरु॰ : (शकंराभरिा. अटताल) 
 

िीजे दििकरा कोि िील्प्त मोठी, दशकिीजे कोि बदुद्ध गुरुशीं िीरजेठी ॥ 
भादिक रक्षका तंूज दजिलगा कोि ॥ भादि िळ सादंगजे हे तेंदि जागा ॥ 
शीतळता कोि द्यािी इदतकरा ॥ जातििेा रोषि जािे ॥ 

 
वचन : तिादप आ्ा प्रमाि. भादि िळ सागंतो. ऐका. 
 
श्लोक : िगोद्धरि रादक्षता प्रजसम्त िोषादगता ॥ 

अगोधदर तु्या दशरीं अमृष आळ येईल गा ॥ 
्यमतंकमदि तथा परम दिव्य िारी मिी ॥ 
अमंिमदतलब्ध हे घडती तूज मािी मिी ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती भदितव्य प्रकार जोशािे सदि्तर सागंता जाबंिती आदि सत्यभामा िोन्सही 
स्रीरत्िे आपिासं अिुपाप अपपाप लाभतील म्हिूि हषधयुमत शृगंारििीं प्रिशेूि दिषय 
लोलंगत घडि अंतरंगाल््थती श्रीरंग बोलतो. 

 
(श्लोक)  ज्योदतिशधि कोदििा ि कदळता । म्या प्रश्ि केले कसा ॥ 

तन्समूळे हृियीं सिैि जडला ॥ त्या सुंिरीिा ठसा ॥ 
जैसा बाळक िदं्रमंडलकरें आकषूध इल्च््तसे ॥ 
िाटे िुघधटि िार हे कटकटा सादहत्य तीिे तसें ॥ 
श्रीित्सलां् ि तंू महा ्िच्् कुल्त्सत िोरीिा डागा इल्च््तीला िायो मोघाच्या तुम्ही. 

 
वचन : तोि प्रकाश सागंतों एकैाि.े 

प्रभतूािा रत्िासाठीं प्रशमेािी केली आटी दत्रभिुिी लोक थाटी । 
ि भीता हे जोत गोठी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िौिादरकािे िामय ऐकूि कृष्ट्िा बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  दिच््ा येईल आळ हे ििि तो झाले ल्व्िजािे । 

जैसे मौल्मतक शुल्मतकें त दििजे तेिे पदरजे भले ॥ 
रुष्टािे (ष्ट्पा) उिर कृशोशिर रज्जिी जन्समाप्रती लाभते । 

 
सूत्रधार : येिेदरती संिाित जाबंितीिे ध्याि धपाि ्िमंतक मिी शोधताथध आिंिबोध्िपाप 

श्रीकृष्ट्ि दिघाफयािंतर जाबंिती प्र्ािती सखीशी येते पाहा. 
 

र्दरु॰ : (जुजा पंमता) 
 

येते जाबंिती हे पापिती । ििंलाक्षी सुश्रोिी ॥ 
िंिरीकाम ििेी । िंिलाशुक धादरिी ॥ 
िंद्रतहादरिी ॥ १ ॥ िंपकिाम िर्मििी ॥ 
िंद्रापिििी । संपत्र गुिगिी संतत्य दिरहें मिीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : जाबंिती येउलि प्र्ाितीस बोलते । 
 

र्दरु॰ : (आदहरी. आदिताल) 
 

दिरदखफयादििें ियिीं दिजिाहें ॥ िाडें ॥ 
दिरहािल भडका दिजिा हे ॥ १ ॥ 
कलकंठी धरुदि मा्या कििेला । 
आदि बलिेिा िुजा िलिी बहुिळेा ं॥ २ ॥ 
मििबाधा िसो हे मज पाहीं िंद्रा ॥ 
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िििीं याशीं उपाये िि काहंी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती जाबंितीिे आपफया दिरहििेिा प्रकार सागंता प्र्ािती बोलते. 
 
(श्लोक)  मिुष्ट्याच्या िाहिािि तदिदळतारादधपमुखी तरी 

श्रीिीभारालसगदत दिभारा दिजसखी ्मराच्या 
या पारािीि हृियें धाराळ जाहला कसा । 
माते सारदिगरी अदतसाथादि बळा ॥ १ ॥ 
तरुि पुरुष दृष्टी पादहलािीि बाई 
्मर उकळी आशी तो सत्य येिार िाही । 
्मरि अििुभतूा ि्तुतेतो घडेिा 
सुरुदि ि मज यािे मूळ ि पै सापंडेिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्र्ाितीिे प्रश्ि कदरता ंजाबंिती उत्तर िेते पाहा. 
 
(श्लोक)  यद्दच््ेिे दिते्र दतदहत असता ंदिव् रमिा 

मचि माझे एक ्िुदरत अदतकृष्ट दु्यदतमिी ॥ 
यथा्िूर्मत त्यािी प्रदतकृदत पटामाजी दलदहता 
तिाकारें सृष्टी सकळ िटती आत्मसदहता ॥ 

 
सूत्रधार : जाबंितीिे िामय ऐकूि आिंिािे प्र्ािती बोलते पहा. 
 

र्दरु॰ : (केिार गौड. आदिताल) 
 

योगादि सदख ये तंू एकदि । साधि कदरता ्िफपदह सुंिरी । 
माधि प्रकटला मािस मदंिरी ॥ 
यािरुदि तुज याििपदत शुभा । या कर लाभेल िल्लभा ॥ 

 
सूत्रधार : प्र्ाितीिे िामय ऐकि जाबंिती उत्तर िेते पहा. 
 
(श्लोक)  पाताळीं मजला दििास असतो श्रीकृष्ट्ि भमूंडळीं 

िोघा योग घडले केचि मादस तंू शाहिी आगळी । 
कोठे कुल्त्सतपे तिू िीपजली जे तुच्् रुक्षाकुळीं । 
कोठे पूिधसुखैक दिगैह हदर जो जसलािा कुली ॥ 

 
(छांर्द)  तो मज केचि लाभले हेमादंग हा 

जो महाप्रभाि सद गुि सुखचििसी पूिध अहा । 
सुििंदिया िादरत्र्य मंिभाग धेय केिळ चिदिताकृतीलागी पािि । 
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सूत्रधार : येिेदरती जाबंितीिे िामय ऐकूि प्र्ािती बोलते पहा. 
 
वचन : िेदि तंू बोदलता माझे राहिे गुहेत. श्रीकृष्ट्ि िेिािे राहिे भलूोक. कैसा योग घडेल म्हिूि 

बोलली सखी. तेरी िैिघटिा अघदटत तेदि ऐका. 
 
(श्लोक)  भमूंडली िसत अजुधि तो सुरादप ॥ 

पाताळिादसिी अहीशसुता उलूपी ॥ 
िैिें तयास घडला पदर योग जेिीं ॥ 
तंूही तशीि प्रभशूीं दमळशील िेिी ॥ १ ॥ 
कूब्जेस पापितीही कपादि जयािे ॥ 
केले दिजािुभि योयवय जन्सम यािे ॥ 
तो केदि तुज्या अिुपाप कपाि बाई ॥ 
िेंिील आत्मसुखसागं पिोदधशायी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्र्ाितीिें समाधाि कदरतािं उत्कट अिुरागे जाबंिती बोलते पहा. 
 
(र्दरु)  सुखचसिुर प्रािपदत का िो ि ये शखेरिेिाचं्या ॥ 

सुंिरत्िा व्रजसुंिरीशीं पनु्सहा ििा कपाि रतलाहे ॥ १ ॥ 
एक घदड मज िेख तयािीि हे करमेंिा माये ॥ २ ॥ 
दजिलगास जाउिी दिििी भाि धपाि पाहें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जाबंितीिे िामय ऐकूि प्र्ाितीिे तुला शीघ्र भगितंािी प्राप्ती होईल म्हिूि 

आश्वास कदरता ंतव्िििी दिश्वास धपाि ध्याि लक्षि गहि दबळािे ठायी प्रिशेफयािंतर 
्ममंतक मिी शोधिाथध श्रीकृष्ट्ि जाबितं गेफहातयासाच्या याच्या दबळात जाऊि बहुत 
दििस झाले म्हििू दप्रयििं मतै्रीस उम्िि येतो पहा. 

 
र्दरू : भरैिी ॥ आदि. 

 
उद्धि येतो पहा श्रीकृष्ट्ि भमत शुद्धमती तो जो महा । 
उद्धि सगुि अिुद्धत चिता । पाब्ध अतीज प्रबदु्ध सदिि जो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती चितातुर उद्धिाला दिलोकूि दप्रयििं बोलतो पाहा. 
 
श्लोक : अव्िैतदिष्ठ पदरपूिध सुखािुभदूत तंू योगीराज सहपाप सम्ता भतूीं ॥ 

आिंिचसधुदह तरी तुजलागी चिता का लागली कथुदि िारी ॥ 
अगाध चकता ॥ 

 
सूत्रधार : दप्रयििंािे िामय ऐकूि उद्धि बोलतो पहा. 
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(र्दरू) गौळीपंतु शापताल ॥ 
 

लदटका आळ ज्या ियासी गेला लक्ष्मी सरुक्ष दबळासी कटकट तो गुिरासी दिरुदि 
कमलाक्षि आला या व्िारकेसी ॥ 
या्ति लागली चिता । माझीया हृियीं मदतमत्ता । 
दि्तुळपाप अिंता । कदध दिरखी मी भगितंा ॥ २ ॥ 
बळिेिा तुजे सुखिायी–िेिे–दगदळला तो अजगरे कायी । 
दबळगत मृग समुिायी । चकिा दमळुदि कभदक्षयेलािेिे ि ेकाहंी ॥ ३ ॥ 

 
वचन : श्रीकृष्ट्िासिें योगमाया हेरायािसे योगमाया शखंिक्रगिा पंकजादि शस्री अदंकत 

श्रीित्साकंदप्रया अदत ॥ १ ॥ 
व्यापक जो सकळा ंपरमईश्वर आपि 
गिसिी जे पाहा त्यासही ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रसन्नमुखी योगमाई येतािं ती प्रदतभगंितंाच्या िृत्तातं उद्धिािे दििादरता ंते सागंते 

पहा. 
 
(श्लोक)  चसहे प्रकेश िदधला ्िबळ प्रभाि ेदरदक्ष तयादसही दििा दि यासंिभािें ॥ 

घेउदिया मदि दबळातं प्रिशे केला । 
िृत्तातं हा सकदळकौदशकबोदि गेला । 

 
सूत्रधार : येिेदरती योगामायािे िामय ऐकूि उद्धिािे भगितंािा समािार दििादरता ं ते बोदलली 

श्रीकृष्ट्िािे ्यमंतकाच्या अपहार केला म्हिूि लदटकाि सत्रादजता आळ घादलता आम्ही 
सम्तािंी ििप्रातंी शोध घेता तेथे चसहािे प्रशिेासी मादरलें  त्यासी जाबितंािे दििटा ि 
दबळातं प्रिशे केला. ते त्याच्या पािलािाटे िपाि जािू अिघेदि दबळव्िारपयंत पाितो. तेथे 
गाढाधकारा्ति सम्तासं प्रिशे िुघधट झाला. हे िृत्तातं अिघ्यास अिगति आहे, 
प्रच्यासंसार ितधला समािार सागंते म्हििू योगमाया बोलते पहा. 

 
(छांर्द)  दठिुदि सिधही व्िारभमूीसी । ििघिदु्यदत श्रीहरी मसी । 

लोकदर दबळी तो प्रिशेला । ति संख्यािमत्कार ितधला । 
उगिफया पळयाथध हबारा । दतमीर जे ि करी तदरही िारा । 
प्रभिुी या िखकादंतलिािे । सकळ ते हरलेि जखािे (भा) 

 
वचन : ्िप्रकाशाच्या प्रकाशािे शतयोजि दबळामध्ये रतरता तो जाबितंाच्या अपूिध प्रसाि िेखला 

तेथील रत्िािे कौतुक ऐका. 
 
(श्लोक)  िोपादि या दििमदि दु्यदतदलये शखेीिे िेिो. दबळातं दशरले मदि सिध ते कं, की कातें िेईल 

रदि आपलुी म्हििु ठेले. सम्तदह तमादस पढेु करोदि ॥ 
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वचन : या प्रकारे कोदटसूयासमाि जाज्िफयमाि प्रासापत्यािें अंतरे प्रिेश मज श्रीकृष्ट्ि प्रदिष्ट 
झाफयािंतर. 

 
र्दरू : ॥ सोरदट ॥ 

 
दिव्यपाप रमिी िेखली । िील्प्तपुंज ियिीजे भव्य पारामिी । 
मंदडत भषूिीं । भामसकर मधुर भादषिी उिधदशही रंभा घृतािी उत्तम िधु अन्सयाच्या सिधदह 
िा तुळती िरि जो अशी िागंली । सकळ भिुदि धन्सया ॥ १ ॥ आळदितादंिज अिुजा धपादि 
पालख गिपािी ते ताळ िल्तिी गिदह गात हालिी आदि रम्य िािी ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे स्रीरत्ि पादहफयािंतर तजी अरचिििाभािें िििारचिि दिलोकूि आिंिभदरत 

झाली तेचि ऐका. 
 
(श्लोक)  रोमािें तिु धाटली अदतशये पे्रमेदि कोंिाटली ॥ 

िीिीगं्रथी ही सूटली तिुमती तट्याळ ते तूटली । 
एकातंल््थती भेटली भिरसीं यािास िा िाटली । 
ििा अभ्िुत िाटली म्हिदुिया ंिार िाकाटली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि संिशधिे तिाकार होऊि भगितंािे अंतरंग जाििू ्यमंतकमिी समपूधि 

प्रीतीपूिधक संिाितो मिुष्ट्याच्या ्िर िळखूि जाबंितीसे अंतःपुर प्रिशेूि दिव्यरत्िासदहत 
कफयािगुि रत्िाकरास दिलोकूि पनु्सहा ंतो मिीदह रुिघ्या म्हिूि िृक्षदशतकोमिी सज्जता 
उियासं महायुद्ध जाले कैसी ते ऐका. 

 
(श्लोक)  दकराताजूधिा जाहले युद्ध जैसे । 

सुरारी दरतरासा लागले घोर तैसे ॥ 
जिूं भीडली रंगभमूीस जेठी । 
झिी पातली तैसी सत्य गोठी ॥ 
दिज्िादम या राम कोिंडपािी ॥ २ ॥ 
संहतासकळा दमलामु दिजदिजो दिच्च आरादधला । 
अदध गिध दिरादधला मग बळे अंमोदिदध बादंधला । 
जेिे रािि बादधला दितपादि प्रािव्यय व्यादपला । 
लंकेिा गड सादधला प्रभ ुतो हा तत्थयता िे शोभला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जाबंितंािे मिीं दिधापादि व्िापाराती श्रीरामािे आपलेु िशधि िेतो म्हिूि अभय 

प्रधाि केले तें अही या कृष्ट्िपाप िशधिा्तििे सिळ झालेतही श्रीराम पाप दिलोकिाथध 
उत्कट िाचं््ा िटते ऐसे जाबंितंािे चितीता ं॥ 

 
र्दरू : ॥ गुम काबंोदि ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

िेखला श्रीराम सािळा ॥ िेिादधिेिामाजी जो उत्तम केिळा ॥ 
िंि पूतळा । धर िक्रिोदि ते धिा सुंिर जाली । सरिाप िीर पुंगिा । 
िरराज िषेे िरा । िटला कैिफयठेिा ॥ १ ॥ 
मंिहासयुमत िागंले मंगलप्रि । इंिुसमाि शोभले । 
राघिािे कंिपध कोदट पदर सौियध जेथे मािले ॥ 

 
र्दरू : ॥ रामपिी ॥ 

 
याप्रकारे रामपाप कृष्ट्िाते पाहूि जाबंितं बोदलले ते सागंतो ऐका. 

 
(छांर्द)  सरस िषे तुझा सािळा ॥ दिरदजता मिु ‘तो’ दिसािला । 

पुरली आिड सिधही बरी मुरदल मोहिा िूत हे बरी । 
याप्रमािे संिािूि ऋक्षरायािे जाबंिती समेत ्यमंतक मिी श्रीकृष्ट्िासी 
अर्मपला तो सुखसमािार सागंाियास मी शीघ्र आलें . 
श्रीकृष्ट्िही क्षिात सुलक्षिा जाबंितीसमिते येईल 

 
सूत्रधार : ऐसे योगमायेिें संिािता जाबंितीसमेत कृष्ट्ि येतो. 
 

र्दरू : ॥ मोहि ॥ 
 

पद मिाम दिज सभेदस पाहतो । येते पद मपत्र सदृश ियिा ॥ 
 

र्दरू : ॥ रामपिी ॥ 
 

चिता रातले । चबिुपदर मोहचसधू िलाडुंदि ॥ 
चबिुकुलें  भेिा घातलें  । हात जोडुदिया ंहे ति कैिफय तातडीिें घरी पातले । 
िामरसायि गोमटें ठेिा ॥ 
पे्रमभरें बहुभरें घातलें  । पद दमिी िधू समेत ॥ 
अदमत पौर िेखुदि आिंिें ्तिि कदरती । 

 
सूत्रधार : जाबंितंीसमेत श्रीकृष्ट्िािें आफयािंतर सम्यासं पाहूि बोदलजेले. ऐसें जें म्या ंिोपाि िेलता ं

तो ्यमंतक मिी पहा हे ितधमा समादजता सदह श्रुतकरा म्हिूि बोलतािं समादजत येतो 
पहा. 

 
सूत्रधार : येिेदरती समादजत आफयािंतर श्रीकृष्ट्िािें ्यमंतक मदि त्याला सदमर्मपता लज्जाक्रातं 

होऊि िेखास पाहूि बोलतो. 
 
(र्दरू)  िािुगादि आळ भारी । िादरजाक्ष तुजिरी ॥ 

म्या ंउगादि घातला हरी । िेििेिा क्षमा करी ॥ 
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श्रीमत्तातंमत्कन्सया भामा सीमदंतिी सत्यभामा ्ियंतकासी सुखधामा समर्मपतों पूिध कामा ॥ 
२ ॥ 
येिेदरती बोलतातं तातिामय यत्सत्य कराियाकारिें सत्यभामा येते येते सत्यभामा 
दजत्िगंी । 
 

सूत्रधार : येिेदरती जाबंिती ि सत्यभामा या उभयतांिे पािीग्रहि कपाि िक्रपािी आिंि भदरत 
असता ंतो िारायि ्मरि दिश्रुत िीिारि कािीं पडता ंहें काय कौतुक म्हििू दिलोदकता ं
िारि येतो पहा. 

 
(र्दरू)  िारंिमुदि येतो पहा. 
 
सूत्रधार : िारि येऊि चिताक्रातंसारखें रुल्ममिीकान्सतास पाहूि चितेिें मूळ दििारता ं श्रीकृष्ट्ि 

बोलतो पहा. 
पूिी आचध ्यमंतक मदि म्या ंिोदरला म्हििू सभादजतािें लदटकाि आळ घातला या्ति. 

 
(श्लोक)  व्िधळातंरे धुदिबळें दजिदुि ऋक्षराजा प्रती ॥ 

्यमंतक मिी तथा आदिली जाबंिती ॥ 
ससादक्षक सुरत्ि तें पदर शीघ्र समादजता ॥ 
समपुधि दििादरला अमृत आळ पूिार्मजता ॥ 
सिेंदि गजाच्या आगमिं म्या ंमुदि योदजता 
तिा खळ सुधन्सियें दििदटलें दि समादजता ॥ 
हपादि मदि पादपयें पळदह येथुदि कादढला ॥ 
सम्त रमिीमुखें उपदर भाि तो जादटला ॥ 
येिेदरती सुधन्सियािें समादजतास सत्यभामा िेिीच्या मुखें समोर रत्िापहपाि िृत्त कळतािं 
॥ 

 
(श्लोक)  उग्र जें सादं्र दिग्रहा या भला । उग्र तो पुण्य सल्व्िग्रहा धािंला ॥ 

अग्रजादस तथा आग्रहें व्यापलो ॥ दिग्रह शत्रुदस सीघ्र जें पातलों ॥ १ ॥ 
रथापाढ िोघाजंिीं पादठलाग कदरता ंअदर जो भयें व्यापला गा ॥ 
त्िरें योजिाच्या शता लंदघतादंि । मही लोटली अदश्विी दिव्य त्यािी ॥ २ ॥ 
ह्याप्रमािें घोटी पदडफयािरी शतधन्सिा पिात धािंता ंम्या रथतळीं उडी टाकूि पाठीं लागता ं
तो ह्तगत जाला ॥ 

 
(छांर्द)  झडकरी तया मिुधदि करें । हुडदकता ंगुि अंशुकीं त्िरें 

पडि िा जयीं तो सदृदष्टसीं । घडुदि राहलों दखन्न मािसीं ॥ 
मग तो िृत्तातं रेितीकातंास सागंतो. कू्रर बोदलला तेंदि ऐका. 

 
र्दरू : ॥ यिुकुल काबंोदि ॥ 
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यािदर संग पुरे तुझा । सािंदळया परी साहे भाि ती 
तसा जे तुझी िे तूजा अदतशिादशिा िुशयेमिसा 
िादि मजपुढती ि सहासा । मदिसाठीं पि ेमातेदह 
घेऊिी ििजाता सदृश ियिाििीं दशरलासी या 
घििैदरयादस िाटेदह लािुिी भािु शतसम रत्ि लपििू 
ज्यािे ठेदिलें  मजसी लपिुदि 
येप्रमािें िुिे उत्तरें बोलूि 

 
(श्लोक)  दििई िेशा बळिेि गेला । म्या ं व्िारकेमादज प्रिशे केला मदि दिदमत्तें दिज अग्रजातें 

मुडादिलें  बोलती लोक मातें मा्या अदृष्ट दिपरीत सागंतो ऐक । 
 

र्दरू : ॥ पंतुिरादळ ॥ 
 

लोकािंगेळे माझें िेस कपाळ दित्य ॥ 
एका िाि सतायेत । िोखटा मोठा आळ ॥ 
्यमंतक मदि हा । ि मज ठाउक पाहा ॥ 
सुमंिमती दिज मज िोरठे केली, अहा ॥ 
भ्रम तो िारु सिाच्या व्रमुिी सिध सािा ॥ 
अदमतदु्यदतिी ते रत्ि आििूी िीधला तेधिा ं॥ 

 
वचन : पुन्सहा ंबळरामािें म्या ंमदि अपहादरला म्हिूि लदटकाि आळ घातला. 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि बोलता ंिारि उत्तर िेतो. 
 

र्दरू : ॥ आळ जुजािंतंी ॥ 
 

हे काजी तुजदि योयवय रे पाहा ॥ 
लोक हे ििती म्हििू लाज धदरदश का ंमहा ॥ 
िोरटे िोरट्यादस म्हिता ंधोर ते न्सयिता िकाय ॥ 
श्रीरमािल्लभा सागें मज हा न्सयाय ॥ 
ि जो थोर ससेदश अपहादरता ंकीं गोरसादसि ॥ 
संजाले रे जन्सम गेला कीं ठाउकें  थोरासंी जचग हें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििोि कपाि पुन्सहा िारिमुिी श्रीकृष्ट्िाप्रदत बोदलतो ऐसे जे त्िा ंभाद्रपि शुमल 

ितुथी िदं्र पादहला असेल तरीि हा दमथयादिशाप आला. तंू म्हिशील का ंििथीच्या िंद्रा 
पाहंू िये तदर तें अपूिध पूिध कथा ऐक म्हिूि ितधिफयाप्रमािें िंद्रािी कथा सागंिू इतःपर 
लदटका आळ जायासाठीं दििायकािी प्राथधिा केफयािें तो तात्काळ पदरहार करील असें 
संिािूि िारि ्ि्थािास आफयािंतर त्या िामय आकिूधि शूपधकिािे ध्याि धदरता ं तो 
येतो पहा. 
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(र्दरू)  िेि सिय गजमुख येतो पहा िासुिेिाजिळी िुदरततमोहा ॥ 

केिळ सुखधि ििंि रतजिशरिसुंिर । 
 
सूत्रधार : येिेदरती गिेश येता त्याला श्रीकृष्ट्िािें यथोमत पूदजता ंतो संतोषािें बोलतो पहा. 
 
(श्लोक)  मागें अदभष्ट िर तो मग िासुिेि ॥ 

मागे िको सपंा किादपही िेि िेिा ॥ 
मी दिियें पुरदितों भजता ंदशरािी ॥ 
प्रख्यात मात अदश शास्र तथा पुरािी ॥ (िु) 

 
सूत्रधार : गिेशािे िामय ऐकूि कृष्ट्ि बोलतो. 
 
(श्लोक)  िकदरता ंमदििौयध हें मला । अकलुषा मृषा आळ जोसें अला ॥ 

दिकट िोष तो िारिें तंुिा । प्रकट मागतों हेंि माधिा ॥ (दमधिा) 
 
सूत्रधार : कृष्ट्िािे िामय ऐकूि गिेश बोलतो. 
 
(श्लोक)  मा्या प्रसािें धर िक्रपािी । दमथयादमशापादस पडेल पादि ॥ 

सिािी या सच्च दहत्त िािी । मी सागंतों एक मिादश आदि ॥ १ ॥ 
तु्या िदरतासह दिमय कैसें । अदध ज्याला मृषा आळ किा ि खािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कृष्ट्िािे िामय ऐकि त्याप्रती अदभष्ट िर िेऊि गिेश आिंि मंदिरा आफयािंतर 

श्रीकृष्ट्िािें दििायक प्रताप िरि कदरता ं– तत्प्रभािें ्यमतंक मदि अकू्ररापाशीं सुधन्सियािें 
दिला असेल म्हिूि िासिाच्या (त्िा) च्ये मिीं उल्लखे होता, अकू्रर येतो पहा. 

 
र्दरू : ि्तु दििार. 

 
आला कअकू्रर भमत हा सिधथा दितीं धाला र भाि हा कादंिदप्रयकरा मा । 
दित्य जो धमध्ंिािुिर्मत सािारा । िंिपतु्र जो अदिकार त्यािीया पिििंमागा तत्पर ॥ 

 
सूत्रधार : अकू्रर आफयािंतर त्या कृष्ट्िाप्रती बोलतो 
 

र्दरू : जुजाितं 
 

ि कचर मजचस िाळे । यािदर सहसा ॥ 
ता कचर अकू्रराला िेई श्रीकर तो मदि ॥ 
मी करा सोडुदि तुजला ठीक समजुदि हें या िळेे ॥ 
ठाउका मज िे ठाि ि म्हिुिी भाि मिीं ि धदर या ॥ 
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भाि आदि अभाि ि्तु ते । मी िसे दििचर हें भाि सिध कुसरी ॥ 
या सामािलीि उिरीं िेिुदि ताि िार केलीया ि सुटे ॥ 
एिढी तुजलागुदि िोरी ॥ 
ताळकेति आळ मजिरी घालुदि बसला ॥ 
की माल लपदिला तो लदलतमदि दु्यदतला–हा ॥ 
माळिुि िोष िेते बाळमदि आपला ॥ 
मन्समथपाळकादस िािुिी पिुरदप माल घे तु्या तंू कुशला ॥ २ ॥ 
ि तंू म्हिसील कीं दिव्यरत्ि ह्तगत झाफयािें पुन्सहा ंिेिें िुलधभ तें दरजो 
स्री दजत िोहहम्  (हंू) । उन्समत्तदह िव्हे त्यािे ही रत्ि धरािें, अन्सयथा 
बाधक हाईल. माझी रीती तुला ठौकींि आहे की. सागंतो ऐक. 

 
र्दरू : ॥ सोराष्ट्र ॥ 

 
आिपंा कें  ्मरािें का केिळ मी बाईल मेलगा । अिदधया ..... कालंागी ॥ 
अिगत आहे हा गा । म्हिदुि रत्िािदर काहंीं ॥ 
मजला तो असे िाहीं । झचि िेईिा अग्रजा पाचह 
मचि ि धरी भाि हा ही ॥ १ ॥ 
कामपाळ ऐसें यािे । िाम दिःसंशय ये सािें ॥ 
भ्रामक िुसरेंही असे गोमटें व्यसि पािादि ॥ 
या्ति आम्हा ंउभयंतासंही तें रत्ि योयवय िव्हे एकिा ंबळरामास रत्ि िाखििू पनु्सहा ंतुला 
िेतो. 

 
सूत्रधार : श्रीकृष्ट्िािें पेंिू दििादरता ंअकू्ररािें ्यमंतकमदि समर्मपता ंश्रीकृष्ट्िािें सिध सभ्यासं िाखििू 

दमथयादमशाप दििापाि पुन्सहा ंअकू्ररापाशी िेता ंतो बोलतो. 
 
(श्लोक)  तो चबब प्रदतचबब मी तदर तंू िा तेजोदिधी हा मदि ॥ 

कंठीं आपदलया सिैि धदरफया हे िेि िूडामिी ॥ 
जालो मीही अळंकृत प्रभिुरा दि्ल्प्त हे ऐक जे ॥ 
आहे तुला कोि दजतेंदद्रय दत्रभिुिीं त्ित्तुफय हें सादंगजे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती भमतािें प्राथधिा कदरता ं श्रीकृष्ट्िािें ्यमंतकमदि धारि कपाि गिेश प्रसािें 

दमथयादमशापिोष दििापाि आिंिभदरत दिजमदंिरास येिें केलें . 
श्री मालोदज िरेन्सद्र िंिि भला शाहेंद्र िामादथला ॥ 
पुण्यश्लोक म्हिूदि लोक दिगिीं िाला प्रपंिादतला ॥ 
त्यािा पतु्रक सच्चदरत्र जगतीं येकें द्र भायवयागळा ॥ 
त्यापासूदि दशि्िपाप तुळजा राजेंद्र जो जन्समला ॥ 
प्रताप चसहद्र कुमार त्याच्या जो अंशीं श्री दिष्ट्िू जगल्त्पत्यािा ॥ 
उमासती सुकृतकरासी । कफपिुजाच्या ि तुले करासी ॥ 
जो का ंदत्रििध गुरुिी अपपापकासी । आधार थोर अदज आत्मदिहाकपािी ॥ 
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तेिें दििायक िदरत्र सुपापकासी । केलें  पहा दिरुपमाद भतु पापकासी ॥ 
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१५. प्रबोध चांद्रोर्दय 
 

॥ श्रीगिेशाय िमः ॥ 
 

जयजिकजा रमि ॥ जय जगत्रय शरि ॥ 
जय जिि भय तरि । जय िुदरत हरि ॥ 
जय दिबधुिुत िरि ॥ जय दिशुद्धता िरि ॥ 
जय दिदहत पदर िरि ॥ जय दिश्व िरि ॥ १ ॥ 
जय दिजधरा भरि ॥ जय दिजादश्रत भरि ॥ 
जय दिर्तािरि ॥ जय दिर्मििरिा ॥ 
जय ििुज संहरि ॥ जय सिंतःकरि ॥ 
जय सकल सुख करि ॥ जय भिोत्तरिा ॥ २ ॥ 
शरि शरि महेश्वरा ॥ तंू शरि िंद्रमौथळेश्वरा ॥ 
शरि िीि ियापरा ॥ तंू शरि परम परात्परा ॥ ३ ॥ 
सिध भतूगुहाशया दशि ॥ शिध रजत िगाश्रया ॥ 
पािधती दप्रय दिन्समया ॥ यम गिध हरि दिरामया ॥ ४ ॥ 
कदलत कदर िमािराहृत ॥ कदलत कलुषाडंबरा ॥ 
कुदलश करिुतशबंरािधि िळि पर दिश्वंभरा ॥ ५ ॥ 
अंधकासुर शासिा मोहाधंकार दििाशिा ॥ 
संधुता शुभ िासिात्मक बंध िृषभेंद्रासिा ॥ ६ ॥ 
मंगळ श्री सीता िल्लभाय मंगळं ॥ 
दित्य भासुर ्ि प्रभाय मंगळं ॥ ७ ॥ 
दिदिधािताराय ॥ दिमलैक ताराय ॥ 
भिसमुताराय मंगळं ॥ सकळ लोकाद्याय समुदित 
दिद्याय अकलंक िदे्याय मंगळं ॥ ८ ॥ 
प्रिता ंबदुध िदं्राय ॥ प्रततािंि सादं्राय ॥ 
प्रतापरामिदं्राय मंगळं ॥ ९ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाट्यारंभ कपाि प्रबोध िदं्रोिय िाटक सुकदि दिरदित या रंगभदूमस िाट्य 

कदरतो या कदरता ंसकल जिास संतोष व्हाया कारिें कदि इष्ट िेितािी प्राथधिा कदरतो 
पाहा. 

 
(श्लोक)  दिजय िैभि मंगळिायका ॥ दिज जिाभ्िुत सौख्य दिद्यायका ॥ 

गज मुखा िरिायक दििायका ॥ तुज िमो अदज दसदद्धदििायका ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर सर्ितीिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
श्लोक : आता प्राथूध िागदधष्ठाि िािी ॥ 

ध्यातंा जीतें धी प्रकाशा ि िािी ॥ 
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िीिा ह्ते िाजिीं रम्य िािी ॥ 
िा िा दिद्या मूळ जे कीरिािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर महादिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  सत्य ्ाि सुखैक सार जलधी गंभीर जो शोभला ॥ 

प्रत्यग्रूप अपापमाि दिदखलादधष्टाि कताभला ॥ 
मोहातें हरुदि ्िधाम दितरी जो भेि खेिातुरा ं॥ 
तो हा सद गुि धाम राम िदमला श्रीिेदशकािंा तुरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महादिष्ट्िुिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वारािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  जीिशेव्िय येकदित धि अदि ते्रलोमय तें िेंगलें  ॥ 

ऐसे ििे रह्य सुििुदि जो दि्ाि मुद्राबलें  ॥ 
मौिेंदि हदर दशष्ट्य संशय तथा व्िैतात्मक ्िूर्मतला ॥ 
ििूं त्या गुरुमूर्मतला समरसें श्रीिदक्षिामूर्मतला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सकल िेितािंी प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध सगं्रह श्लोक सागंतो पाहा. 
 
(श्लोक)  मध्यान्सहाकध  मरीदिकेिदर पयः पुरापरी सिधही ॥ 

जाच्या िेिपिे ्िुरें गजि भोंिताबंुते जो मदह ॥ 
ज्यािें तत्िकलों पुरे मग िुरे हे रजु्जसपा कृदत ॥ 
पूिािंि पादसतों दिमळ तें बम्ह्ि बोधदु्यदत ॥ 

 
(श्लोक)  कोंडूि मोक्ष िाहीतदि पिि बलें  लंघुदि ब्रह्म रंघ्रा ॥ 

येता ंते शादंतसे जे हृिय समरसें बािता ंतुदष्ट सादं्रा ॥ 
आत्म ज्योती दिराजे परम कदश जगद्यात्पयोगीश्वरािी च्या भालाक्षाच्या ॥ 
मीसािें प्रकट जितुशी िंद्रमौली श्वराच्या ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाटकाथध संग्रह श्लीक म्हटफयािंतरे दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केली असता ंदिघ्िराज 

िाटं्यरंदग िृत्य कदरत येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  कोंठूदि आिंि भरें िोंि हालदित बरें ॥ 

मोिक झेदलत करें गजमुख येतो पाहा ॥ १ ॥ 
मूदषक िाहि म्त भषूि युमत सम्त 
पाशाकुंश िर ह्त दििायक येतो पाहा ॥ २ ॥ 
मंगळ धाम सुंिर ॥ आंगी ििुधदि चशिूर ॥ 
संगीत िटिपर गिादधप येतो पाहा ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : अरे पादरपाश्वधका ॥ दिघ्िेश्वर येििू सकल दिघ्िें दििारि केली कीं या प्र्तुत कायास ता ं
दसद्ध व्हािें ॥ 

 
पाणर. : जी मी हाजीर आहें ॥ 
 
सूत्रधार : सागंतो ऐक (िरू्मिका) ॥ येथें असंख्यात दिख्यात दिदललादिक िक्रमंडि िोल मंडल 

ल््थर दिव्िन्  मंडळी. तथा हृद्याििद्य दिद्यािैदशष्ट दिद्योदित दिरदतशयदधदिकासिासि गुरु 
प्र् सिध् िागदरक श्िेदिदह भदल. श्री प्रताप रामिंद्र महोत्सि िशधिोत्सुक मीिली आहे. 
तें दिव्िासं कैसे म्हिसील तदर सागंतो ऐक. 

 
(श्लोक)  तर्मकदशदक्षत अक्षपािकदपल प्रख्यात साखंी जिू ॥ 

शब्ि व्याकरदि पतंजदल िुजे योगी ्ियंभ ूम्हिू ॥ 
मीमासंादद्दतयातं जैदमदि तथ व्िैपायिा सादरखे ॥ 
येकाहूदि दिशषे येक दमिले दिव्िासं रोशदेिके ॥ 

 
(श्लोक)  अलंकार संगीत ितेे्त दिलोचक ॥ 

कलंका दििा जे कलािें दिधीचह ॥ 
अलंकाम संगें अदश ज्या ंसुधीचह ॥ िू ॥ 
या्ति िा्ति ॥ सुख दिधाि शादंत रस प्रधाि ॥ 
अदभिि सदंिधाि ॥ दिधाि जदटल िाटकादभियिें ॥ 
सहृिय हृियािंंिकराया कारिें ॥ 
अंतःकरिातें उत्कट उत्कंठा िटते ॥ ि ॥ पदर ॥ 
तदर या सम्यािुसार सारभतू प्रबंध अिुसधंािपाढ होत िाही 

 
सूत्रधार : अरे पदरपाश्वधका महाराष्ट्र भाषाभदूषत अदभिि प्रबोध िंद्रोियाख्य मुख्य िाटक आहे. त्या 

गं्रथािे महत्त्ि सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  ज्यािे तत्ि कलों पुरे सकलदह हृद गं्रथी िगेें सुटे ॥ 

होती अ्त सम्त संशय सि ेिुष्ट्कमध िदेह तेटे ॥ 
जेथें ते प्रदतपाद्य मुख्य सखया अव्िैत जीिशे्वरा ं॥ 
गं्रथागे्रसर हा प्रबंध म्हििुी जोडोि या िूसरा ॥ 

 
वचन : पदर कोि या दिव्य प्रबधंािा दिमाता? 
 
सूत्रधार : प्रताप राम सद भमती दिभिोद्दाम जो महा प्रतापचसह राजर्मष प्रिेता यादश तो पाहा. 
 
पाणर. : अव्िैत रस दमश्र अिोधत दमश्र हर श्रीकृष्ट्ि दमश्र कृत सं्कृत प्रबोध िदं्रोियाख्य अपूिध पूिध 

िाटक असता ंमहाराष्ट्र भाषेिे पुन्सहा करिें दिष्ट्कारिें भासतें. 
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सूत्रधार : सकल धमध बोधक ििे बिें असतादंह ॥ ्िायंभिु मन्सिादिकी सिध् मधूधन्सया दिदमत्त 
प्र्लोकोपकाराथध धमध शास्रें केफयाप्रमािे माहा कापादिकें  या महाराजयािें करतला 
मलकपाय सकल जिासदह ििेातं दसत्धातंािगम सुगम मागें व्हाियाकारिे हा िुपाय 
रदिला. आदिकही यािा ्िभाि महा प्रभाि ऐक 

 
वचन : दिदिध ििाश्रम धमधदतरोधाि, दिधािैक तत्पर तु्म्ले्ादधक अधमध भदूयष्ट पादपष्ठ दपष्ट 

कपाि, यथोमत िैदिक धमध प्रदतष्ठोपिे केफयापदर दििेंके दिद्या प्रबोध िदं्रपाप दिमल यतल 
दिमूधमकामादि व्यूह सदहत महामोह दििामधेय कपाि अव्िैत सामं्राज्य चसहासिी 
प्रत्यगात्मा िरदिला. 

 
सूत्रधार : (येिेदरतीं पादरपाश्वधकािे ििि ऐकूि मन्समथ पडद्यातूि बोलतो पाहा). 
 
वचन : अरे पाप्या िटाधमा कें दि अम्ही अिंत सेिक जीितं असता ंमहामोह रायास दििकेा पासाि 

पराजय व्यथध सागंतोस. 
 
सूत्रधार : (येिेदरती बोलूि मन्समथ सभेस यायाशउदु्यमत असता ंसभा्थास सािध करायास कंिुकी 

येतो पाहा). 
 
(र्दरु)  घडु मोटा टोिपा द्दढ टेंकीत टोिपा ॥ 

उडत उडत हापा झडकरी िेतो धापा ॥ १ ॥ 
सरसािीत मीशाला ॥ धपादि दिव्य िषेाला ॥ 
कदरत िा िा ्ंिाला कंिुकी सभेदश आला ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कंिकुी येऊि सभा्थासं सािध केफयािंतर मन्समथ येतो पाहा. 
 

र्दरु : सौराष्ट्र ॥ आदिताल ॥ 
 

रदतपदत येतो पाहा अदत सुंिर ॥ 
सतत रदसक जिािा सतंोषकर ॥ 
सािा मल्लीक मुकुलािा तुरा ॥ 
म्तकी साजे ितुरा ॥ 
हल्लक मादिमय बुराहें प्रकाशिी िुल्ल ॥ 
िंपका िाजीरातल्लज आंगी साजीरा ॥ 
िुल्लस त्कंुिािादहरािुद्दाम घिघिी ॥ 
अतुदलत हाती भाला आम्रपल्लिािा भाला ॥ 
दितत केिडा ज्याला दिलसे ठाकं हा ॥ 
शतशा भृगंािा मेळ शब्ि करी िळेोिळे ॥ 
सतत संगीत मेळ सरसमािी जे पाहा ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती मन्समथ येऊि रतीिे ्मरि कदरता ंते येते पाहा. 
 
(श्लोक)  आिंिािह पाप सुंिर दजिें पाहूिी मीिध्िजा ॥ 

िाटे चक िुलबाि मार घडता ंकीं मार आला िुजा ॥ 
ऐदश िपध किपधकादश रदिदत अत्यंत पापागदल ॥ 
श्रृंगाचर पुरतीरती गुििती येते पहा या ्थदल ॥ 

 
र्दरु : ॥ आहदर ॥ 

 
येते पाहा रदत िेदि येते पाहा ॥ 
सकल सद गुि श्रदेि ॥ सरस अदलकुल िदेि ॥ 
प्रकट लािण्यखादि परम कफयािी ॥ १ ॥ 
येते पाहा मधुर कोदकल िािी ॥ मिगज गादमिी ॥ 
मृिुल पल्लि पािी मििादि रािी ॥ २ ॥ 
िर युिदत दजच्या िखीं ॥ दििदरता ंतुकती िकीं ॥ 
पदर पूिध िदं्रमुखी पद मदि सुिसखी ॥ ३ ॥ 
आदल हे रदत बरदि ्िकादंत भरें ॥ 
आिधी सभा भरदि केसदर सादड तगटी ॥ ४ ॥ 
िेसदल काम केसदर कातंा ्िकटी ॥ 
जे सार िादरजिचट ॥ शोभदि रत्ि बेसर िाकीं गोरदट ॥ ५ ॥ 
कािंि कलशापदर ितुधळ कंुदि कािंोळी झलके जदर ॥ 
अंिल िदर सािदर ॥ गजधदत अंिू संिरता ंगजचर ॥ ६ ॥ 
कर्मि भषूिें हलदत ॥ िटती िर िर्मिदि हार डोलदत 
ििूध दजयेस भरदत िशमत ्ििध ििध गौरादंग पुरदत ॥ ७ ॥ 

 
सूत्रधार : (येिेदरती रदत आफयािंतर दतला पाहूि मन्समथ बोलतो पाहा). 
 
मन्द्म. : दप्रये दििकेें  महामोहाकस चजदकलें  म्हििू िट बोदलला तें लें यदकदकलें  चक त्या गोष्टीस 

बाधक काय म्हिदशल तदर सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  दिलसत हृिचय दििके प्रा्ासदह शास्र जन्सय हा तोदि ॥ 

ि लगत कटाक्ष भादल जंिदरचयिीिराक्षीिी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािें ििि आदयकूि रदत बोलते पाहा. 
 
रणत. : प्राििाथा मोहरायािा िाििेार दििके मोटा जोरािर दिसतो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती रतींिे ििि ऐकूि मम्मथ बोलतो पाहा. 
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र्दरू : हुशािी ॥ 
 

सदखये अिो दप्रये ॥ सदख ये ि धचर भये ॥ 
समचर मजला ॥ अदखल भिुदि पाहे ॥ 
अडदिता कोि आहे ॥ १ ॥ 
ब्रम्ह दिष्ट महायोदग ॥ ब्रम्हिेि कन्सया भोदग ॥ 
सुपादि िदं्रदह बदर ॥ गुपादिि भाज धदर ॥ २ ॥ 
जडमदत सुरािाया िदडल भािादि भाया ॥ 
भरदल गभीि पाहा ॥ हरी हरी भोदग हा हा ॥ ३ ॥ 
रदत िेदि िारं िार ॥ दकदत िािू बदडिार ॥ 
समजे त्रौलोमय जयीं श्रम मा्या शरा िाचह ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािें ििि अदयकूि रदत बोलते पाहा. 
 

र्दरू : िीलाबंदर ॥ 
 

आदयका हो प्राििाथा ॥ ििि माझें सकंट थोर भासतें ॥ 
सिधथा मजला िोझें येकाहूदि या येक थोर दतदह लोचक 
दशर जोर असम बळ जंुझार असदत ते िाििेार ॥ १ ॥ 
जयािंें घेतादि िाि ॥ भयें कडुदि बारा गािं हे मोहादि घेदत िाि ॥ 
िे माये धरिी ठाि ॥ २ ॥ 
समजेते सािधाि ॥ दियमादिक प्रधाि ॥ 
समर श्रूरदह आि शमादि असदत जाि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रतीिें ििि अदयकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
र्दरू : भरैदि ॥ कोपािाि पेटसाहे अपिा चक अचहसा हे ॥ 

सिधथा मात ते िृधा ॥ १ ॥ 
ब्रम्ह दिष्ठािें उत्तम ब्रम्हियादि दियम ॥ 
झडदत मजे पुढदत होता ंलोभाचश दिग्रह ॥ 
सत्या्तेय अपदरग्रह केिू ंते सागं पाहंू ते ॥ ३ ॥ 
िसता ंदित्तदि ्िाधीि असकीं योगागेंदह िीि ॥ 
दभिार पळुदि जािार ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािें ििि अदयकूि रदत बोलते पाहा. 
 
वचन : प्राििाथा ॥ तुमिें आदि शमिमादि दििकेादिकािेंदह येकत िृत्पदत्थाि म्हििुदि ऐदकलें  

चक म्यातदर काहंािािा ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती रतींिे ििि अदयकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
वचन : अिो काय बोलदलस येकि जन्सम्थाि म्हिििू परंतु आम्हा ंसकदलकािंा जिक येक ॥ 
 

र्दरू : कफयािी ॥ 
 

सािधािे ऐक साजदि सहसा झदि कादंह पूर्मिल गुज तेिेदि मािस मंदिदर ॥ सत्य सुंिदर 
सिध समजे तूज असदति येक पिािदर दिव्यिोिदर िाम मायादहदततें यीश्वर शब्िे जो 
पाढला दतचश जोडला ॥ काज साधंू रतीिें पाहता ं तो दित्य अदक्रये परतादंयये िोज 
तत्संगदजतिें लदटकें  ि तें अधिाखरें ॥ 
सागंिें बरें हेदि सिध श्रदुतिें ॥ १ ॥ 
अदििधििीय्य त्यािदर माया िोिदर व्यादल आचध मिातें ॥ दिख्यात गुि दिदधिें तेिे यीश 
सत्येिें रिदुि भिुिातें ॥ पर्पर व्िेष संकुलें  ॥ आमुचि कुलें  केली पनु्सहा ंपुन्सहातें दि्तारे 
तुज तें संगदत कथंू मागुदत जैसे उमजेल िातें ॥ २ ॥ प्रिृदत्त दििृदत्त साजदि या िोदघ जदि 
जाि मिाच्या दस्रया येक कुचळ मोह प्रधाि ॥ शौयध दिधाि व्यादल प्रिृदत्त पायंा दििके प्रधाि 
िुसरें कोप धूसरें दलप्त ज्यािीिकाया ॥ दििृदत्तिे ठायंी तें भले ॥ जन्समालाभलें  ॥ ्िादम 
काज कराया ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािे ििि ऐकूि रदत बोलते पाहा. 
 
वचन : हे प्राििाथ ऐसें झालें  तदर तुम्हास तुमच्या भािास अन्सयोन्सय का ंिैर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती रदतिें ििि ऐकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  येकादमषा्तिदि येथ सहोिरादंश ॥ 

िािा पडे प्रकट हें असुरासुंरादश ॥ 
संग्राम जेथ ििल िृपदत जीिाचश ॥ 

 
वचन : ऐसे सिधही जग अमच्या बापािे मिािें एमलदिलें  । अम्ही सदलदगच्ये लें क म्हििू अटेदपलें  

िैदरयािंा कोठ कोठें थोडका संिार आहे ॥ 
 
(छांर्द)  म्हििुदि अधोन्समत्त हेधुदल ॥ अिुदििी अता ंआमुदि मुचल ॥ 

खिदुि कढिें जाि यासाटी । पि कपादिया ंपेटले हदट ॥ १ ॥ 
 
रणत : शातंं पापं शातंं पापं ॥ 
 

र्दरू : ॥ शा॰ ॥ 
 

अदमत िैर ज्या कारिान्सियें ॥ समजलें  मला बाह्य मूळ हें ॥ 
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असदलया ंिुजा गुप्त हेतु या ॥ अजी कथीं त्िरे मािस दप्रया ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती रतीिे ििि आदयकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
वचन : येथे एक गुप्त कारि आहे. 
 
रती : तें काय िीट सादंगतलें  िाचह. 
 
सूत्रधार : येिेदरती रदतिे ििि ऐकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू)  सजदि ऐक हे मात तत्िता ॥ 

तुज मिातं भसै्री ्िभाििा ॥ 
अधम कृत्य हें अद्य िापाि । िुिदर ठेदिलें  िोि सागुंि ॥ 

 
(रणत॰र्द.)  अतुल िल्लभा तें कसें कथी । अदतशयें मिी आिदड अदथ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती रतीिे ििि रोकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
(र्दरू)  पदरसिो दप्रयो पाप हेतुकी । हतक िासिा हे िृथा दिकी ॥ 
 
वचन : हादधदग दधगी ॥ अमच्या कुदलदह राक्षदस िुपजेल. म्हिता ंमाझें मि थर थरा ंकापंतें. 
 
मन्द्मर्थ : भीिु िको 
 
रणत : प्राििाथा मग त्या राक्षसीिें काय कृत्य करिें? 
 
सूत्रधार : येिेदरती रदतिे अदयकूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  मायाख्या गृदहिी असंग दिमुदि तत्संग ि्ता ंमिा ॥ 

आधीं ते दििुि क्रमें प्रसिली भरूादि लोका ंपनु्सहा ॥ 
त्या पासूदिि िुद भिुले आदिदख दिद्या म्हिूदि सुता ॥ 
माता तात सहोिरा ंसहकुला ॥ आिील ते बाध्यता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािें ििि रोकूि भयािें रदत भेटता ंरतीस पाहूि मन्समथ बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : काबंोदध ॥ 
 

भीिु ंिोको दप्रये भीिुिंको िािंलो अम्ही असता ंकैिा दिद्योिय ॥ १ ॥ 
दििके अम्हा पढुें केिढें बापुडे ॥ २ ॥ 
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धदिि जाहफया भ्याड ॥ आदिकािा काय पाड ॥ ३ ॥ 
येिेरीदत मन्समथािें ििि ऐकूि रदत बोलते पाहा. 

 
र्दरू : शापु ॥ मोहिं ॥ 

 
दिपज तया घोर राक्षदसण्िीिा ॥ िीपट संमत िैदरया ंकाय सािा ॥ 

 
(र्दरू)  मन्समथ ॥ 
 

त्यासदह संमत तें बहु आहे ॥ यास िसे अिुमािदिसये ॥ 
बोध िन्सद्र आदि दिद्यादह िुसदर रोधक मोहादस मािुदि कुसदर पडदिषिाख्य िेदि कडूदि ॥ 
१ ॥ अपि ते दिमाि े दििके सजदि ॥ शमिमादिक तयासचट सत्य ॥ रमदि लागले 
त्यायत्िादस दित्य ॥ २ ॥ 

 
र्दरू : यदत ॥ 

 
प्राििाथा महा िुष्टादि दित्य हादि कदर जे सिध दििादि ॥ 
केदि त्या दिदे्यिा दिज संभािादश ॥ जीदिदयदळज्ये सद गुिरादश ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती रदतिें ििि ऐकूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : सखे िक्र बुधीिा ्िभािि हा पहा. 
 
श्लोक : सहज मदलि िक्र भाि ज्यािंा ॥ सह मूळ आत्मलयाथध जन्सम त्यािंा ॥ 

जलि पचथ िढूदि धूम पादंह ॥ दिझिुदि िलं्न्सहसलोपतो ्िताही ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मन्समथािे अदत कू्रर ििि ऐकूि दििके पडद्यातूि बोलतो पाहा. 
 
णववेका : अरे पादपष्टा! िुरात्मया केदि आम्हाशीि पाप करिार म्हिििू बरळतोस. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि रोकूि मन्समथ रतीस पाहूि बोलतो पाहा. 
 
मन्द्मर्थ : अिो रदत िेदि अमिा कुल ज्येष्ठ दििके येतो ये हे. या कदरता ंयेथें राहिें युमत िव्हे. 
 
सूत्रधार : येिेदरती रदत मन्समथ बोलूि दिज दििासास गेफयािंतर दििके राजा येतो म्हििुदि सभ्यासं 

सािध कराियास शादंत सदहत सत्संग येतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ शापु ॥ 
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पापािा करिार भगं ॥ आपि शुदि अंतरंग ॥ 
मुल्मतिें व्िारी ही जो िुतंुग ॥ मुख्य पातला तो सत्संग ॥ 
संत जिािा जो माहेर ॥ संतत दिश्रादंतिी थार ॥ 
शादंत कातेंदश त्या सािार ॥ संतोष सागरी पोहत िार ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शादंत सदहत सत्संग येिोि सभ्यास सािध केफयािंतर दििके राजा येतो पाहा. 
 
(श्लोक)  अराजे दहराजे घडदत जचग ज्याच्या द्दढबलें  ॥ 

िियेव्िै मुख्यें िृपकुळ पिीहूदिदह भलें  ॥ 
आसाहा राज्यािंा मुकुटमदि मुख्य दत्रजगदत ॥ 
महोत्साहें येतो हलुहलु दििकेाख्य िृपदत ॥ 

 
(र्दरू)  येतो पाहा जी दििकेराजा येतो पाहा जी हेतु सुखास अहेतुक जो द्दढसेतुभिा ंबदुध तरिा 

लागी ॥ ििल सुििैक श्रििादि मकुट हें दििसेश्वरासमि दिसे म्तकीं ॥ अिघे जींदकि 
िैदर अिदलला या संतोषे ॥ तों तों दकटत दिकटत दरदकठतक तों था ंथलागुंतक म्हििुदि 
िटत येतो पाहाजी ॥ १ ॥ िारिा गदत अदििाि रदत तरिारिारंिार िीरिीत चक ॥ 
सार शादंत िळकादंश िीर मडंीत कर ॥ 
तादर तदकटा दिकटत दरदकट कतं त्धुलंगुतक म्हििुदि िटत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििके येिोि मतीिे ्मरि कदरता ंते येते पाहा. 
 

र्दरू : आहदर ॥ आदिताल ॥ 
 

मदत िेदि येते सुमदत ॥ मि गज गंती सतत कापाण्य िती ॥ 
सकल जिािी गती ॥ युिदत मंडलाग्रिी ॥ 
युत सिधगुि गदि कुिलय समता ियदि ॥ 
कीरिािी जीिगिो जीििी ॥ दििके राज रमिी ॥ 
अिसदर सागंातीदि अिघ्या ्िजिाहूदि ॥ १ ॥ 
शीसिल िदं्रधदर ॥ दशचश रम्यशातोिदर ॥ 
भासुर कंठसदर ॥ भासे कुसदर ॥ 
कुसुमािी भरजरी कुसुंबी सादड सादजदर 
कासे कादशदल िदर ॥ कैदस दिदु्यल्लते पदर ॥ 

 
र्दरू : राजस केिळ तृिराज िळ्तदिधि ॥ 

राजस येतसे कदरराज गमिा राजीि ियि गुि राजीि सकलहीं जीस ॥ 
राजे दििकेाख्य महाराज ललिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदत िेदि आफयािंतर मतीस पाहूि दििके बोलतो पाहा. 
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वचन : अिो प्रीये ऐचकलें  चक त्िा ंउत्धट पोरािें म्तीिें िुभाषि. जो आम्हासीि पादपष्ट म्हितो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें िामय ऐकूि मती उत्तर िेते पाहा. प्राििाथा काय म्हििु की लोक 

अपुले दिज िोष जाित िाहीत. ऐसें मतीिें िामय ऐकुि दििके बोलतो पाहा. 
 
णववेक : दप्रये िैदरयािें अत्कृत्य सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  अहा अहंकार पचर अधार्ममचक । बाधूंिीया पाशशते मिादिकीं । 

सिादििािंि दिधी आले पहा ॥ केला जगन्नाथदि िुःदखया महा ं॥ 
 
वचन : या प्रकारे यीश्वरास बधं कपाि दित्य कष्ट िेिार अपि भले त्यास सुदटका करिार अम्ही 

िुष्ट म्हिूि अप्रयोदजक बोदलला ते गोदष्ट सिधधा सत्य मािू िको ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि ऐकूि मदत बोलते पाहा. 
 

(र्दरू॰) : (काबंोदध) 
 

िोज गमे मजला बहु साल हें ॥ प्राििाथा 
मुख्य जो जगिीश तयासही कैदि बधं गाथा ॥ १ ॥ 
पादियादश कैसा लागेल सागें िोििारै ॥ 
िरें आदि बळें कचर केदि यमासदह िोििारे ॥ २ ॥ 
जेंदि दििाकर मंडदल िाफपदह ध्िातं थारे ॥ 
लदटकी तेदि प्रकाशकै पाचप अदििकेी हे एक थोर ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदत िेदििें ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
(र्दरु॰)  पदरसें साजदि गुज दिज जीदििें कादंह ॥ 

श्रिि सदरसें िूदर जायल सशंय रािपादंह 
परमाथे पहाता ं्िपाचप बंध िाचह ॥ 
पदर मृगजळ पदरपूिध िदि पदर । 
िदरिदर भासत अिृतदि हाचह ॥ १ ॥ 
चबबदल बचुध ते जे दित्कला हे ॥ 
िुपादध सबधें लदटकें  बधंि तेदि लाहे ॥ 
चबब ितैन्सय कादंह ॥ 
ते ि साहे जलगत तपिें अपि िलता 
पि गगदि जसा रदि दििळ आहे ॥ २ ॥ 
रमिी अघदटत दह घडदि ॥ 
िेि गोदठ पाहिा ॥ 
्िमुखें बडबाल्यविही सागर िीर घोंदट ॥ 
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तमदह आ्ादित पिें मरू्मत मोदट ॥ 
अदमत दशि रमा रमि भमत िर ॥ 
िदमदत यमासदह िोडुदि झोदट ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि ऐकूि मदत बोलते पाहा. 
 
वचन : दिर्मिकार जो यीश्वर त्यालादह मायिें सदिकार करायास दिदमत्त काय? 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि ऐकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
वचन : ्िभाि गुिि हा स्री दपशािीिा 
 
श्लोक : दिभधत्सीदत भलुिीदत महमाज िीदत ॥ 

िुःखातं लोदटदत दिडंदबदत रंजिीदत ॥ 
या अंतचर दशपादि सौम्य पिे िराचं्या ॥ 
िुष्टा ि काय कदरती अदहतास त्याचं्या ॥ 

 
वचन : अदिकदह येक कारि आहे. 
 
मती : तें काय कारि. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिे ििि ऐकूि दििके बोलतो पाहा. 
 

र्दरू॰ : (शुघ्र सािदेर) 
 

पादपि हे माया कादमिी दयिें या पदर दिदतलें  भादमदि ॥ 
अपि जाहली म्हतादर ॥ जुिा अिादि पुरुष तो तदर ॥ १ ॥ 
यीश्वर पचड श्म्हििुदिया ंमीं शाश्वत बसिीिे तान्सहया मि 
आशय जािूदि हादयिा झाला आ्ा धारक आदयिा ॥ २ ॥ 
जिलीि तो रादहफया सादट दृढ किळूदि जिका शिेचट ॥ 
कोंडूदिया ंिेह मंदिदर ठेला केिळ तदू्रप संुिदर ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािे ििि ऐकूि मदत बोलतो. 
 
वचन : माय जैदश गुिादि तैसाि लेंक दह िार िागंला झाला. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मतीिें ििि ऐकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
वचन : यथा बीजं तथा ंकुरः ॥ आजा प्रमािें िातूदह जाहला ॥ 
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तो कोि म्हिशील तदर दित्तािा िदडल लें क ॥ 
अहंकार त्यािेचह पि ज्याच्या गला ंघदट्ट मीदठ घादलतािं तो भ्रमूि अदसया बोलू लागला. 

 
(श्लोक)  मी झालो मम मािुदल जिक हे के्षत्रें सखें सोयरे ॥ 

दमत्रा दमत्र कलत्र पुत्र िसु ल्व्िजा दि माझीि रे ॥ 
दिद्रा मोहमयी िपादि दिसरें आत्मादिया प्रायशा ॥ 
मी माझें म्हिदुि मिो दिकृदतिें ्िप्िादश पाहे अश्या ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि ऐकूि मदत बोलते. 
 
(र्दरू॰)  आपि अदयकाि ेआिरें ॥ या पदर मोह महा भरें ॥ 

जडपि धदरफया ंयीश्वरें ॥ कें दि जन्समािें प्रबोध कुमरें ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि ऐकूि जाब ि िेता ं खालें  माि कपाि लजे्जिें िुगाि रादहफया ं

दििकेास पाहूि मदत बोलते पाहा. 
 
वचन : प्राििाथा का ंिुगाि आहा?ं 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि ऐकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
वचन : िुसरें िऱ्हाड केफयािािंूि ्िादम कायध होत िाचह. लयवि करािें तदर तुला िादयट िाटेल. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि ऐकूि मदत बोलते पाहा. 
 
(र्दरू॰)  िगेदलया त्या ढालगजा मोद्य जाि बायका ॥ 

काचंह सागंतें त्यादंि रीदत तुजला प्राि िायका ॥ १ ॥ 
कदरि मी िुसरें लयवि संतािादभिृध्री लागें तरी दिरोप मजला िेयीं अता ंदप्रयें लागिगेें ॥ २ ॥ 
िर प्रार्मथता ंया पदर ज्या ििदत बहुसाल रागें ॥ 
कुळ िरचक पडो सितीिा िारा पदर तो ि लागो ॥ ३ ॥ 
जदडत जग बहु घेऊि तुजला िेतों परोपदर 
आदि िदडले पिदह पुढदत घदरिें सिध तंूिी कदर ॥ ४ ॥ 
बहु बडबड हे पुरे िोस पडो तुमच्या ि्तािदर 
मज तोड गरसोदल गोडदह तें झोडि लगें पदर ॥ ५ ॥ 

 
(र्दरु॰)  मी तदशली िव्हे असती पातक पर जचग ज्यासती ॥ 

िसतें भाडं काढुदि तंडती सासूशीं दििराती ॥ 
िस िस का ंकदरदश म्हिता ंदप्रये ॥ 
पासुिी तयािदर जादत ॥ १ ॥ 
िािदि िुखिे आिूदि आंगीं लािुिी पचि पासोडी 
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सािकाश दिज ती िीज मंिकीं ॥ जेिुि गुप्त दिसॉदड ॥ २ ॥ 
यौिि पाप मिे गर्मित अदत िैिेंगर्मभिी होता ं
त्यािदर कदरती भरैि यातिा ज्या िल्लभा आदि गोता ॥ ३ ॥ 
पर पुरुषाशंीं दिभधयें बोलती हासंदत परम दिलासें ॥ 
घर घेती झडकरी िुसऱ्यािें ॥ हर हर बहु सायासें ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
णववेक वचन : प्रािदप्रये तंू बोललीस तें यथाथधि पदत शिे े िगेलें  दस्रयािी सिध धमध केफयािें व्यथध. तेि 

सागंतो रोक. 
 
(र्दरु)  िािुग केिळ दतिा ॥ भमध अिघा प्रािदप्रये असतीिा ॥ 

औठ कोदट तीथी िाहो ॥ 
आदि अिघी व्रतें चह का ंकदरिाहो ॥ 
जोदठक आपलुा िाहो पे्रमे िीट दिरंतर आरादधिा हो ॥ १ ॥ 
्ाि चसधु मादज पोहो चकिा ध्याि कदरत अखंदडत राहो ॥ 
िाि यथा दिदध िेिो पूजो ॥ मादिदि भमती पुर्सर िेिो ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािे ििि रोकूि मदत बोलते. 
 
मणत : (र्दरु)  पदति िैित माझें पतीि जीिि माझें. 

पदति भषूि माझे िाथा प्रदतकूल पतीसजे. 
पदततता ती दशखाजे पदतत ते िरकीं िोज िाथा ॥ १ ॥ 
ि कळे मजला धमध ॥ िकळ कैसा अधमध ॥ 
ि कळे शास्रािे गुज िाथा अकलंक पदत शिेा ॥ 
सकळ धमध्थादि येक हें कळलें  मज िाथा ॥ २ ॥ 

 
र्दरु॰ : (पुन्नागिरादल) 

 
सुगड िल्लभािें सुगम िामय मदि ॥ उमग शास्रािे ठाचय ॥ 
अगदि गंगादिक सगट तीथािादह ॥ 
उगम भाचि पदत पायीं दिगर ते पुण्यािें 
अगर जेथें िािें प्रकट िाथािें पाही ॥ 
बगली प्रािेशािे अगदित िेिहीि गािे त्यादस थोर काहंी ॥ 
सितंीचश तो दप्रय संसार कदरता ंकिळूदि िादर कदिष्टा ॥ 
ििदशदत रात्रीं दििस चह ज्याच्या दशि दशि िार अदिष्टा ॥ 
ऐशी मी प्रािपती पदतव्रता जैशी तें अपाँधदत ्ििश व्हािया पती 
किठाळ मादंडती अिलंबुदि पापदिष्टा अिधादर मी तशी अिकृयेिी िव्हे ॥ 
ति पििासी िदरष्टा ॥ 
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वचन : मी काहंी तसली िव्हे ्िादमदि सुखरुप लयवि दसद्धी करािी. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  ईष्ट्या व्याकुळ िीघध काल दिरहें ते मादिदि सज्जदश ॥ 

व्िारें शादंत सखीिीया िुपदिषदे्ददि दमफयाफया मचश ॥ 
टाकूदि दिषया मुहूतधदि तुचह ठेफया िुगी दिियें ॥ 
जाग्रत््िप्ि सुषुल्प्तच्या प्रदिलयें होयील बोधोियें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािे ििि रोकूि मदत बोलते पाहा. 
 
वचन : ऐसे झाफयािें िुपदिषदे्ददिदशि ंदमळूिी असािें. हें मला िार संमत. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदतिें ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
(र्दरु)  ऐसे झाफया िार बरें प्रािदप्रये ॥ 

िळले अिघे मिोरथ आजी माझे दिियें ॥ 
 
(श्लोक)  दिश्वािा प्रभ ुदित्य थोर पुरुष सृष्टा तथा येकही ॥ 

भेिोदि बहुधा गुहें तपाधुदि केला जडात्मदजचह ॥ 
त्या जीिशे्वर भेि का दिदहत चम प्रािातंकीं दिष्ट्कृदत 
दिधेिें रिुिी कर्थ कदरतों ब्रम्हैमय या मागुदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदतस पाहूि बोलूि दििके राजा संतोषािें दिज दििासास िादलला पाहा. 
 
(र्दरु)  अव्िैत सामं्राज्यासदि ्थादपि आपुफया धदि. 

आिंि या्ति भपादि िादलला राजा ॥ १ ॥ 
शमिमा प्र्तुतकाचज िेमसदिया ंमध गादज ॥ 
रमदि मदतशीं िाहादि िादलला राजा ॥ २ ॥ 
॥ प्रर्थमोंकस्समाप्तः ॥ 
येिेदरती दििके राज्यािें दिद्योत्पदत्त कारिें शमिमदिकासं पाठदिलें  असता ंत्यािें दिघटि 
कराया कारिें महा मोहािें आ्ेिपाि ििंिा भाये सदहत िंभ येतो पाहा. 

 
(र्दरु) : (यमुिा ॥ शा) 

 
आदयसा कीं िंभ पाहा ॥ कैसा येतसे महा ॥ 
मदय साजिु दिशा िहा तैसा दिरदखतदि हा ॥ १ ॥ 
लदटकादििंि कदर तटकाहंी िसेपदर 
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्िुट भमती ि अतंदर पटु पुट मुदखतदर ॥ २ ॥ 
अडता ंिुडतोदत पदर अटकूदि कदप पदर 
कुदटल ििंिे पदर कुटंुदबिी बरोबरी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंभ येिि दशष्ट्यास पाहूि बोलतो पाहा. 
 

र्दरु॰ : (असािदेर) 
 

तू् शत्रूदिदिरपगदड मजिदर ॥ ित्साबादंिली आहे ॥ 
िृत्सेिाथध तयािंा दिघूतं िुत्साहें लिलाहे ॥ अ ॥ 
म्हििुदि मोह िृपालें  मज सादंगतलें  ॥ १ ॥ 
परतर मुल्मत ्थळ काशीपदुर ॥ 
तदर तेथें दिज झेंडा त्िदरतें रोिुदि 
अपुला िािचि घरोघदर मग धेंडा ॥ २ ॥ 
तेचिि म्या श्रीदिििाथ पुरी हे िश्य केली िार ॥ 
अिघा तो कदथतो िृत्तातंिी अिधारा सािार ॥ ३ ॥ 

 
वचन : तो काय समािार म्हिाल तदर सागंतो. 
 
(श्लोक)  िशे्यािे घचर मद्य गंध भदरतें कातंा मुखें िुबंी ॥ 

उद्यचं्चद्रदिशा अशाि बहुशा क्रीडारसें 
कंठूिी ििेादंत सकल् िीदक्षत जुिे जी अल्यविहोत्री बरें ॥ 
आम्ही तापस यापदर ठकदिदत लोका ंदिसा ंधूतधरे ॥ 

 
वचन : आदिकदह म्या भ्रष्टदिफया लोकादि ल््थदत सागंतो ऐक. 
 
(र्दरु॰)  केफये म्या लोक अश ेकेिल िादंभकतश े॥ 

हृियीं करी मोह िृत्य िुिरासहशिे भतृ्य 
सििातंदर घडत दित्य मििािें आदतथय ॥ १ ॥ 
पि शोधाया दिदमत्य ॥ िुिमा तीव्रय अदमत्य ॥ 
िििें ब्रम्हैि सत्य ॥ िििी हेंहीं अगत्य ॥ २ ॥ 
डंभािें ििि ऐकूि ििंिी बोलते पाहा. 

 
(र्दरु॰)  केलें  जग ििंक ऐसें ॥ गुरु तें िािुदि दिश्वासें ॥ 

दिरुतें आषाढ भदूतश ेत्िदरतें ॥ हदरदत दशष्ट्यादह धि पुरतें ॥ १ ॥ 
धपािी कुल िधूच्या िषेा तरुिी ॥ अपुफया कातंाशी तपािी संिरदत ये्े कपािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ििंिेिे ििि रोकूि दतला िाटे लाििू िंभ अपली प्रदतष्ठा सागंूि िहंुकडे पाहूि 

िंभ बोलतो पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
वचन : अरे कोि कीं हा िाटसपंा आतािं भागीरथीहूि येथेंि येतो? तदर अमिा आजा जो अहंकार 

त्यािा समािार दििारिा. 
 
(र्दरु५)  येिेदरती िंभ बोलत असता ंअंहकार असुया सदहत येतो पाहा. 

अहंकार आला कैसा ॥ असूयेचश अहंकार आला कैसा ॥ 
अिघे लोक दगदळ तैसा ॥ अहं मि युमत जैसा ॥ 
अमरेंद्र गज तैसा ॥ कोठें प्रभाकर मत कौमारील पाशुपत ॥ 
कोठें भाष्ट्य शषेकृत कोठें तकध  तकािृत ॥ 
कोटीं तें कोण्ही िेित कोलाहलें  हें गजधत ॥ १ ॥ 
मीि गुिािे िगर ॥ मीि औिायािें घर ॥ 
मीि केिळ िागर ॥ मीि दिदे्यिा सागर ॥ 
मीि श्रृंगार शखेर ॥ मी मी म्हित ऐसा थोर ॥ २ ॥ 
 

(र्दरु॰)  सिा दिदित िादलयेला तो अहंकार ॥ 
सिधथा ब्रम्हादिका ंिुिार तोंडा गळा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकार येििू अध्यापकािी दिडंबि कदरतो पाहा. 
 
(र्दरु॰)  िंिि खंड भारिादहतो खर जैसा ॥ 

सुंिर िास िेिे कादंह ॥ 
त्या पदर ्िर संिभध ििे सागंतादह ॥ 
परंतु अथध गंध िेिीजे मदि ज्याचह ॥ 
आदयश्यें हे मदत मंि ििे बुडि ेसंिेह येतें िाहीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अध्यापकािी दिडंबिा कपाि अहंकार रामािुज यतीश्वरािी चििा कदरतो पाहा. 
 
(र्दरु॰)  पोटासाटीि हे सन्सयाशी ॥ 

मंुदडत मंुड लोठाश्रम दत्रिंड जाशी ॥ 
व्िैताव्िैताचं्या िाटा दिपात्ध िोदियाशी ॥ 
दतसऱ्या पदरपाटा कफपुदि सुप्रयाशीं 
सागंदत कैशी पाठाििेातंा िागला हाटा कराियाशी ॥ २ ॥ 

 
वचन : हे डादंभक हें द्रव्य भोंडू. यापाशीं राहिे युमत िव्हे. 
 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािें ििि रोकूि असुया बोलते पाहा. 
 
(र्दरु॰)  आघिें जग हें िाथा ॥ 

मजलागी िुष्ट िाटेतें आता ंिीट पहता ं॥ 
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ध्यािीरत थोर मिदि बकिािी मािी जें ्िमिी ॥ 
िादिदश जदर िाि शूर दििाळ– 
खोर तो जाि अिगुि खादि ॥ 
शूरमादिि गुिी ॥ 
प्रादि िध पर परम पातकी ॥ 
िादिजे दिदठ दिषरूाग्रिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती असूयेिे ििि रोकूि अहंकार िंभाश्रमातूंि जाििू डंभादि दिडंबि कदरतो पाहा. 
 
(श्लोक)  बाहूहोट ललाट गाल िुंबुकी कंठी िुरी पादठशीं ॥ 

गोपी िंिि रेखलें  गुडदगया ंमाडंी सहीं िोरशीं ॥ 
िूडाचग्र श्रिदि करीं कदट तटीं िंभाकुरा खोिुिी मोटा 
िादंभक कोि हा दिसतसे कीं िंभ साक्षात गुिी ॥ 

 
वचन : अहो तुम्हास कफयाि हो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािें ििि रोकूि डंभ हंुकारािें िदरतािं डंभ दशष्ट्य बोलतो पाहा. 
 

र्दरु॰ : (िीलाबंरी) 
 

परम पदित्र दद्वजा हे घर ॥ सरस कफयािािें आगर ॥ १ ॥ 
पाड धुिुदि आधीं या ंसादट मग जाये भीतदर दिज धादट ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं डंभ दशष्ट्यािें ििि रोकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 
वचन : जा जा ि कळता ं तुपाकाच्या घरास ॥ आम्हीं आलों जेथें अदतदथ ब्राह्मिास भोजिादिक 

िसफयासदह िसो बदर गोष्ठीं दह िादह काय ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि रोकूि डंभ बोलतो. 
 

र्दरु॰ : (रािदेर) 
 

आपलुें  िा ठाि दठकाि िाम पापदह तैसेदि तें जाि ॥ 
या सादट ि घडलें  अदतथय ॥ संभाषि दिजे हें तथय ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि रोकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 
वचन : दशि दशि िाम पाप अहंंिेदह काय िि ेदिििेािें. 
 



अनुक्रमणिका 
 

र्दरु॰ : (व्यागडा) 
 

बरें सागंतो िीट मी यािदर त्िरें सािध श्रिि तंू कचर ॥ 
 
श्लोक : मोटा िुत्तम गोड िेश अतुलाराढापुदर त्यातदह ॥ 

थोर श्रेदष्ठक िाम धाम िरतो अंिा दपता तेथचह ॥ 
त्यािे पुत्र महाकुलीि सकळा ठािें तया मादज गादध 
आिार दििार धैयध दिियीं दम श्रेष्ठ अत्यतं गा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि अहंकार डंभाच्या आसिािदर बसायास जातािं डंभ दशष्ट्य बोलतो पाहा. 
 
वचन : अहो अंच्या गुपा ्िामीच्या आसिािदर िुसऱ्यािे बसू िये. 
 
सूत्रधार : येिेदरती डंभ दशष्ट्यािें ििि ऐकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 
वचन : दशि दशिा अरे िदक्षि राढापूदर प्रदसघ्र शुदिभूधत ब्राम्हिािी—अमीदहया आसिािदर बसू िये 

काय? 
 

र्दरु॰ : (कफयािी : शा) 
 

अदयकरे मूढा श्रिदि दिज काहदि मोदट कौतुक िािी तैंदश िव्हे 
मादझ मायकीं कुलीि दिकी ॥ जैदश पदित्र रादि ॥ 
थोर श्रोदत्रयादि कुमादर जे सुकुमारी तीिा धदरता ंपादि 
बाघाहुिी जालों श्रेष्ट गा मादजया चजगस सदृष्ट दृदष्टसिादि ॥ १ ॥ 
मादझये कातेंिा सुंिर जो सहोिर मतै्र एक तयािा त्यािी 
जे मातुल कन्सयका आळ लदटका आला तीिदर कािंा परंपरा संबधं तया िार भीिदूिया 
ज्ये जीि जीिािा तेचह दिज भाज धाकली शखेी टादकली काया मिसा िािा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि ऐकूि डंभ बोलतो पाहा. 
 
वचन : तदर अमिा मदहमा ऐक ॥ 
 
(श्लोक)  िुदहि सिदि गेलों मी पुरा आसिा तें 

त्यजुदि मुदिजिी तें दतष्टता ंपद मजा तें 
झडकदर दिज माडंीं गोमये रारिदूिस 
शपथ मग तेथे ्थादपले गौखूदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि ऐकूि अहंकार अपलुी प्रदतष्ठा सागंतो पाहा. 
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(श्लोक)  कथीं दिदध शत ऋतू किि यादज मी कोित्या 
ििे जिि भदूसुका ऋषीदियाचह तंू जाि त्या सुरेंद्र 
परमेष्ठीिी शतशतें मुिीिी तशीं तपोबळ समग्र हें 
समज आमुिें मािसीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि ऐकूि अमिा आजा जा अहाकंारि आला म्हिििू जाििू डंभ 

िम्कार कदरतो पाहा. 
 
वचन : हे दपतामहा लोभािा लें क डंभ मी िम्कार कदरतों ॥ येिेदरती डंभ िम्कार केफयािंतर 

अहंकार आशीिाि कदरतो पहा. ित्स आयुष्ट्मंत हो ॥ 
 

र्दरू॰ : (तोदड : अटताल) 
 

लोभा तृष्ट्ि तुझीं जिदि जिकें  तें भलें  लें कपंा 
अिृत जगीदिचक कुशल तयास अंदधकायतें असकें  िृत्त कचध ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािें ििि ऐकूि डंभ बोलतो. 
 

र्दरू॰ : (तोदड) 
 

मोह िृपाल दिरोपें गुिें दिदध ॥ राहदत ते अिुदिि मज सदन्नदध ॥ 
पळ भदर त्यालदड बाळ मुलादििें ॥ कळि पडेदि मदि िाटे बहुदशि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि ऐकूि अिृत कुमारच्या भेटीदि अपेक्षा अहंकार धदरतािं िुगधदत 

सदहत अिृत कुमार येतो पाहा. 
 
र्दरू॰ : अिृत कुमार असा ॥ सत्यािा अदर आला सहसा ॥ 

परम िुदरत जापचरसदह िाचह ॥ दियरमूळ जो दिपापम पादंह ॥ १ ॥ 
जिळीि भाजदत युिती िुगधदत ॥ जीि लाग साजते केिळ जा प्रदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिृत कुमार येििू अहंकारास कदरता ंत्याला पाहूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  अपाि का तुझें अक्ष भासदत ॥ त्िदरत सागं त्या कारिा प्रदत ॥ 

किि हेतु चक िा कळे मिा श्रिदि िाढले िार कामिा ॥ 
येिेदरती अहंकारािें ििि ऐकूि अिृतकुमार बोलतो ॥ 
िुगिता ंदिदश िासरेश्वर मृग जळा मध्यें मत््य तें धपंा ॥ 
अगदिया दमदि लोटफया ंसचट ॥ 
प्रकट जाहदल दृदष्टता ंबदट ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती अिृतकुमारािे ििि ऐकूि अहंकार बोलतो. 
 
वचन : ित्सा त्िा ंअपलुें  िािं रादखलें  ॥ इतःपर सत्यािी दिघटदि सािध असाि े॥ 
 
अनृ. : जी आ्ा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे आ्ेिपाि अिृत कुमार गेफयािंतर डंभ बोलतो पाहा.आता ं िदडलें  

कोित्या कायासाचट यथें येिें केलें  ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि ऐकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 
वचन : ित्सा डंभा दििकेापासाि अमिा महामोह रायास िार अदिष्ट ऐदकलें  तो समािार 

कळाियास आलों ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि ऐकूि डंभ बोलतो पाहा. 
 
वचन : िदडलािें येिें बया समयींि झालें  ॥ इंद्र लोकींहूि महा मोह राजादह येथें येिाराहें ॥ 
 
(र्दरू)  परमजा लोक िाता ऐशी ऐदकली हे बरी लोभताता ॥ 

थोर जे कादश पुरी तेथें राहीि म्हितो भपू आता ं॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि ऐकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : सुरटी. (मफहापा) 
 

िारािशी माजी राहािया महामोह रािा ॥ 
येथें कारि काय दििचेि आता ंतंू सुजािा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि ऐकूि डंब बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : पुन्नागिरादळ 
 

राहीि म्हितो येथें राजा या्तिदि. 
दिद्या आदि प्रबोध दिख्यात ्थळकाशी ॥ 
दिघट ि त्यािें करायादश िीर व्रत धपािी दिज मािशीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती डंभािे ििि ऐकूि अहंकार बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : (काबंोदध) 
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अदयसें जालें  तदर कोिािा सिधथा यत्ि िाचह ॥ 
तेथें कसें कदरल दठकाि आचध राजा पाचंह ॥ १ ॥ 
कीट मृगादिक जंतूसदह जेथें अंतकाळी कदर िीट 
िुपिेश तारक ियाल्ब्ध िौंद्र मौदळ ॥ २ ॥ 
दित्य या संसार सागचर बुडाले जीिजािें त्या ं
िुत्तम िुपिेशें तेचह धिी होदत सायुज्यािे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अहंकारािे ििि ऐकूि डंभ बोलतो. 
 
वचन : आयध हे खरेि परंतु ज्यास काम क्रोध आहे त्यादि िुत्तम के्षत्र िास कपादिदह प्रयोजि िादह. 
 
(श्लोक)  य्यह्तौि पािौि मििैिसु संयुतं । दिद्यातपिकीर्मति स तीथध िलमश्िुते ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती डंभ अहंकार पर्पर बोलूि गेफयािंतर महामोह येतो म्हिििू सभा्थासं सािध 

करायास भ्रादंत सदहत असत्संग येतो पाहा ॥ 
 

र्दरू : (मफहापा) 
 

जािा सहज लागफया ंकादंह िारा ॥ 
मोडेसािा पणु्य कमािा थारा ॥ 
सोडी पािापािी शीघ्रै िरक द्वारा ॥ 
महा दििाडा तात्काळ बुडििारा ॥ 
येतो भ्रातं भायेदश पाहा ॥ असत्संगः ॥ 
थोर असत्यािा डोंगर दि की हा ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  चशपाहो िंििािी ्िदटक मदि दशलाििेीका आदि तेचह 

कारंचज िीट सोडा िहंूकडूिी सडा घालािा सिधगेचह ॥ 
बाधंा सिधत्र हारी धिमदि दिलस त्तारिाच्या िलांका ं॥ 
प्रासािाग्रीं िुभारा हदर धिुसदृशा दित्रििा पताका ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती असत्संग येििू सभा्थास सािध केफयािंतर महामोह राजा येतो पाहा ॥ 

 
र्दरू : (केिार गौळ) 

 
येतो मोह िृपदत घमशािें िेतूदि आिशेािें ॥ 
भ्रम मी िेह असा जो साजेतेदि दतखट तरिार 
ममतेदि ढाल सुढाल पुढापादि तामसी जोरािार ॥ १॥ 
बरिें पर पीड िखाजें पोट भरी अमयािेिें ॥ 
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िरक सकळ कर जोडुदि मागदत िर हा मयािेिें ॥ २ ॥ 
िुमिुदमती गंभीर दििीि पर चििा तेदि िगारे 
अदमत किृत िाहाडी गाळ्यादि किे बाकेंतुतारे ॥ ३॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोहराज आफयािंतर िुमधदत येते पाहा. 

 
र्दरू : (धन्सयादश) 

 
िुमधदत येते पाहा िुगधट महा मोह मही पालकादि मुख्य 
रादि दिमाकादि मोहूि आद्य रसादि मूर्मतिसादि ॥ १॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िुमधदत आफयािंतर महामोह सज्जिादि चििा कदरतो पाहा. 
 
वचन : अिो दप्रये मोटे मढू लोक हें तेंदि सागंतो. 

 
(श्लोक)  कीं अन्सय िेहाहुदि जीि आहे ॥ 

लोकातंदर तो िळ भोदगताहे ॥ 
खिृक्ष पुष्ट्पा्ति सत िलािी ॥ 
िुत्पदत्त होिे तचश आस त्यािी ॥ 

 
र्दरु : दबलहदर. (दत्रपुरी) 

 
आप आपि की िचंिले यादंि ॥ अव्हेपादि अिुमाि ॥ 
आग मादश अिुमाि मािसीं प्रमाि सिधथा ॥ 
दिश्वास भरें भािूदि या मूढ हे िृथा ॥ 
भलूोिी गेले िेिूदिया ंसुखाच्या पथा ॥ 
दकती म्हिदूि िािू त्यािी दिदित्र कथा ॥ 
ििध व्यल्मतचश अियि असता समाि दििध हे िादल ॥ 
कल्फपयेले सिध अप्रमाि ििी गैह्त िािप्र्थ यतीश्वर जाि ॥ 
िर्मिती िारी आश्रमचह थोर तथा साि ॥ 
दिज संकेत शुकिदिके पदर सकळचह 
या िदरगंुतुदि दत मूढपिें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोह रायािें ििि रोकूि िुमधदत बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  िल्लभा अहो प्राि िल्लधा ॥ 

कोठें आचलगदूि कातंा ॥ 
लोटिें यादमिी कातंा कोठे आश्रयूदि यािरी 
कंठिें सागं शिधरी ॥ १ ॥ कैसे पाप कैं िें पणु्य 
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कैं िा धमध सारें शनू्सय ॥ हेि िाथा शास्र बरें ॥ 
दििये िाटतें खरें ॥ २॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िुमधतीिें ििि ऐकूि मोह बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  िादह तेदि असे आशा बहुिृधाजफयेदिया अल््तकी ॥ 

केले िाल््तक चिद्य सत्य ििते अत्यतं हें िोज कीं ॥ 
िोडूदि तिुला इयेहूदि िुजा तो जीि कोल्ण्ह तरीं ॥ 
आहे काय दिलोदकला दििदर जे हे िीट िा िा पदर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती महा मोहािे ििि ऐकूि असत्संग बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  काजळाच्या िगा मादजदह िील्प्तता या जगा भीतदर माजफया तत्िता ॥ 

भजूलाल्यवि मपाद्रभाजिागंा प्रदत साजदत दिफहळा राजया तैं अदत ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती असत्संगािे ििि ऐकूि मोह बोलतो पाहा. 
सीस पिं िगेफयाले पिें िडे्ा जे िव्हे साधतें काजतें साि संगे ॥ पिध पूगी िलें  
िुिधदह मीितापूंिध तो ताबंडा ििध रंगे ॥ िीळ पीतािीया मेळिें िुद भि े॥ 
िािदहिाजसा िाढिगेें ॥ येत िेचह यया हे तदश दित्कला भजूलाल्यवि 
मपाद भत योगें ॥ िासता ंिान्सय िुिासिादि ॥ िेहं आत्मा असंिेह मदि ॥ 
सािहें कलुदि िाि्पतीिें दिर्ममलें  शास्र मत्संमतीिें ॥ 

 
वचन : अमच्या मिोगता सादरखें शास्र दिमाि कपाि बृह्पतीिें िािाकास उपिेदशले ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती महामोह असत्संग बोलत्ता ंदशष्ट्या सदहत िािाक येता पाहा. 
 

र्दरु : (हुशािी) 
 

सिा अिादललािादिक तोंडागला िािाक तेथिािी आला दशष्ट्यासदहत िािाक तेथ 
िािी आला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िािाक येऊि अपफुया दशष्ट्यास पाहूि बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  कता द्रव्यें कमध यािंा दििाचश ॥ 

लाभे जेव्हा ं्िगध या िीदक्षतादश ॥ 
िािायविीिे िधिृक्षादश सािे ॥ 
लागािेंतै धोंसिा िलािें ॥ 

 
र्दरु : (खादभ. दत्र) 
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यागीं मादरजेफया ंमेंढचर सयविदत लादग 
पादिजे जदर लागलादि आपलुा बाप तचर ॥ 
लागिगे सागं का ि िदध जे िचर 
दशष्ट्य अिघे हें िटकाळदि ॥ 
िािुगें इंद्र जाल दशष्ट्या ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  जगीं जेिीफया येक अंन्सयास मोटी ॥ 

घडे तृल्प्त हे मात जेंव्हा ंि खोदट ॥ 
दििोदर िद्या दितदर पादंथकादश ॥ 
करािेंि िुदे्ददशिी श्रात्ध त्याशंी ॥ 

 
र्दरु : (पंतुिरादल) 

 
पदरसरे श्रिदि पदरस दशष्ट्यगदि ॥ 
परमाथादि सरदि बरदि याक्षदि ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षदि माि प्रदसध्ि हेंदि जाि ॥ 
अत्यंत अप्रमाि आगम पुराि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िािाक ििि रोकूि दशष्ट्य बोलतो पहा. 

 
र्दरु : (शाहिा) 

 
गुपा राया जगत्रयी गौरदिसत सिधत्रयी ॥ 
आपािीया दिषयी अपिा का ंहृियीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दशष्ट्यािें ििि रोकूि िािाक बोलतो पहा. 

 
वचन : ित्सा ििंकादि लििेंि ििे शास्र दिमाि कपाि ठकदिलें  ॥ 

 
र्दरु : (व्यागड. आ) 

 
िंिि दिप्त सुंगधिलािे ॥ सुंिर हार घालूदि 
गळा ंसुंिरीदश दित्य मंदिरी भोगिें ॥ 
कंिपध सामं्राज्य पूिध सोहळा ॥ १ ॥ 
यातं काय बरें ॥ सागं दशष्ट्या िीट दििार भरें ॥ 
िासर दिदश तुपिास जलादि दििास कपादि अदिक चह मलेश गुिेंदि 
दिशषे तिूसचह शोषिूी टाकिें केिळ पाचह ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती िािाकािें ििि रोकूि दशष्ट्य बोलतो पहा. 
 
वचन : आिायध ्िामी सम्त िैदिकचह या प्रकारें बोलताहेत की दिषयुमत अन्न भक्षि सादरखे िुःख 

युमत संसार सुख िाजाि े॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती दशष्ट्यािें ििि रोकूि िािाक बोलतो पहा. 
 

(श्लोक)  िुःखाियीं दिषय संगम जन्सय तोषा ॥ 
जें टाकिें म्हिदत मूखध दििारिैषा ॥ 
कोंडा असे म्हिुदिया ंिर बदुद्धशाली ॥ 
कोित्यजी धिळ तंडुल युमत साळी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दशष्ट्याशीं बोलूि मोहराजा जिळ येििू िािाक! मुजरा कदरतािं मोह बोलतो 

पहा. 
िािाक कदल सुखपाप अहे काय? 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोह रायािे ििि रोकूि िािाक बोलतो पाहा. 

 
वचन : ्िामीिे प्रसािें कदल सुखपाप आहे ॥ कळी का ंआला िाही म्हटलें  तदर सागंतो. 

 
र्दरु : (भरैिी. दत्र) 

 
कदरता ंिृपदतलकें  आ्ा होििूी रादज चजकुदि अदरतें घिघदित िििें जो 
बरा दज ॥ हदरखे अिुमोदित िशधि जिसा माजी ॥ 
धदर दशरसा प्रभ ुिरि असा तो परम धन्सय या धरिी माजी ॥ 
या साचट सागुंदि अिघ्या कायध भागा ॥ 
आपिापाशीं येदथल मग तो कदळ महाभागा ॥ 

 
(श्लोक)  ििेोमत मागधच्युत िैदिकािळी येथेष्ट िुष्ट िरिी िालदिली ॥ 

कीं येथ हेतु कदल आदि मी मृषा ॥ 
कदर प्रभिुा मदहमादि पौपाषा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िािाकािे ििि रोकूि मोह बोलतो. 

 
र्दरु : (िरबापा. झं.) 

 
सरस केलें  तुम्ही ्िादम काजा ॥ 
परम संतोषला पाि माझा ॥ १ ॥ 
ििदडला धमध तो िूदरसरा ॥ 
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किि िादहल िुपकार भारा ॥ २ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती मोह रायािें ििि रोकूि िािाक बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (गौदर. दत्र.) 
 

येक दििंदत पदर येथ आहे ॥ ते कौदश म्हिदश तदर आदयक पाहे ॥ १ ॥ 
दिदिता जे दत्रभिुदि दिष्ट्िु भमती िुदिताति अचहचत ते िुग्र शल्मत ॥ २ ॥ 

 
वचन : जदर कळीिें दिष्ट्िु भमतीिा दिरळ प्रिार केला आहे ॥ दतला आश्रयूदि असिाराकंडे पाित 

िाचह ॥ त्या दिषयी ्िादमदि सािधाि असािं े॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िािाकािें ििि रोकूि मोह बोलतो पहा. 
 

र्दरु : (येपाकुल. काबंोदध) 
 

मोदट योदगिी प्रभािािी ते दिष्ट्िु भल्मत 
खोदट लोटील िुःख कोटीत आम्हासादि ॥ 
ठायीं ठायीं म्या जोरािर ॥ 
चजकले बहु डायीं पडूदि िारंिार ॥ 
सागंािा दकदत कायीतो दिज बदडिार ॥ 
दिमाले माझें पायीं िुिंड िाििेार ॥ 
तैसादह मी त्या िायीजीदषिी पडता ं
साथी दभतो अदििार ॥ १ ॥ 

 
वचन : बरें हें कायध अम्ही धैयाते सादधतों ताचंह ॥ या कायािे ठायी सािध असाि े। 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोहरायािें ििि रोकूि िािाक दिघाफयािंतर तो पुरुषोते्तमे के्षदधहुदि 

मिमािादिकाचंि पाठदिला जासूि येतो पाहा. 
 

र्दरु : (गोळी पतुं,) 
 

भोपतरायीं पायपोस पायीं 
धोपट मागध धपादिया ंपादंह ॥ 
लाखोटाप्ििुेदि अपुफया कदर ॥ 
िोखट कादंठ चह किळूदि बदर ॥ 
आला या पदरिा ंजासूि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जासूि येििू लाखोटा िेता ंमोह लाखोटा िोडूि िािदितो पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
वचन : ्िल््त श्रीिारािशी िगदरिे ठायीं दिद्यामाि श्रीमन् महाराजादधराज महामोह रायािी या 

दिजय दश्रयालंकृत िरिा प्रदत पुरुषोत्तम क्षेंचत्र राहिार मिमाियादि कृत साषं्टागं िम्कार 
पूिधक दि्ापिा ॥ अदयशीजें येथील के्षम जािूि ्िकुशल दलहािया कारिें आ्ा केली 
पादहजे दिशषे ितधमाि तदर शादंत श्रद्धा िोघी जिीचह दििके संबंधा कारिें िृपदिषदे्दिीस 
राचत्र दििस बोदधताहेत ॥ दिदित झालें  पादहजे या सकळ कायास आपि समथध आहेत ॥ हे 
दििंदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पत्र रोकूि मोह कोपािे बोलतो पाहा. 

 
वचन : अरे अत्यंत दिबधळ बादयको जेशादंत दतसचह भीताहेत काय ॥ हे आदध कोठें आहे ते सागंतो 

रोक ॥ 
 

(श्लोक)  ब्रम्ह दिश्वर िूंि तत्पर तथा गौरी भजुाचलगिें 
जातािंि सिा सिादशि झुले अधोल्न्समषल्लोििें ॥ 
श्रीित्साकंर मायकपोल मकरीं पत्राकं िक्ष्िता अब्धी 
मादज दिजेतचय तदितरा ंकिी शामािी कथा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि जासुिास िाटे लादिफयािंतर असत्सगंाकडूि क्रोधास बलादिता ं क्रोध 

येतो हापा. 
 

र्दरु : (सुरदट) 
 
आला क्रोध पाहा आग्रहािें तंुगदि कोप ि पुंगिसामि 
धंुगतिु ्मदृत धंुगटकाहुदि िोंगळ दिष्टीतूदि चयगळिदमत अमंगळ िितदिसंग 
अदजकसा ॥ १ ॥ 

िातं कर करा खातदि िोळूदि हात यमापदर घात कदरलसा ॥ 
आतळता ंगुपा तातचह हािदुि लात िुलादथ िुत्पात जिदुपसा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्रोध आफयािंतर चहसा येतो पाहा. 

 
(र्दरु)  ििरोजुदित्य केफया दिि चहसा िव्हे ॥ 

िीट जीच्या षाि तोचहसा सत्िर पळदि अचहसा ॥ 
अदश अत्यंत िुधधर केिळ चहसा ॥ येतसे पाह पाहा 
भयिेजि मात्रास िेतदि हा हा ॥ १ ॥ 
दगदल माय बाप सुत यी त्यादिकादंह सोदयरायािें ठायंी 
तेथें सोयधदरल हे गोष्टी ते कायी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती चहसा आफयािंतर क्रोध अपले सामथयध िर्मितो पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
वचन : अिो दप्रये तुज सादरख्या धमध पत्िीशीं दमळूि असिार मला माय बापादिकासं मारिें चह 

तृिप्राय ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरतीं चहसेशी बोलूि पनु्सहा हात िोदळत रागािें क्रोध बरळतो पहा. 
 

(श्लोक)  या बधुंच्या सकचळका ्िकुळाशीपादि 
गभािदधिद्यदलजो दिलसकृ पादि ॥ 
क्रोधाल्यवििा दठिगी यातं ििंीप्त भदर 
िे चह कं िाि दिझदत आदिक प्रकारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्रोध चहसा बोलत्ता ंलोभ येतो पाहा. 

 
र्दरु. : (मुखारी) 

 
या ससंारी जीि गेफया जािो ॥ 
आस यािी मजिाचहि तदर कासदिये पदर 
कास ि सोदड ॥ िासिाहे धपादि दिज अतंदर ॥ १ ॥ 
पातला लोभ अदयसा पाहा ॥ कसा पातला लोभ अदयसा ॥ 
मागिारा पादठलाग िगेकि लागत जिु जािदळ कुतदरदि ॥ 
िागिायाला आिघें जिु काय लागतसे ऐशीं का ंघायीकरीतचि ॥ 
डोग िसें कचट ढोगडेंदि लुकुट घोगडदलगळािे अदयश्यापदर ॥ 
सोंग दभकाऱ्यािे िोंगळ पादथकादश ता गिा िाचह सिधधा दह पदर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोभ आफयािंतर तृष्ट्िा येते पाहा. 

 
(र्दरु)  तृष्ट्िा आली तेदि तुम्ही पाहा पाहा 

थोदडदश पडता ंजीदििदर सायी ॥ 
लक्षकोदट घि िस्र असताचंह ॥ 
चहडदत हे जि थोर ठायी ठायीं ॥ 
ऐशी िंड ते िुिार ब्रम्हादिका ॥ १ ॥ 
साता समुद्रािे येकेकटिादर भीतदर भदरफया 
दमळुदि जादि सादर सत्ये ि भरे जीिी िुिरगादर ॥ 
ऐशी अत्थ पूिध दरतीिी ते लोभ िारी ॥ २ ॥ 
तृष्ट्िा जे का दिष्ट्ित दिद्या प्रबोध िाही महा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती तृष्ट्ि आफयािंतर लोभ दतशी बोलतो पहा. 

 



अनुक्रमणिका 
 

वचन : अिो प्रािदप्रये िार का रोडेली आहेस ॥ तुला हें अिघे दिफयािें तृल्प्त होदयल काय ॥ ते 
काय म्हिशील तदर आदयक ॥ 

 
र्दरु. : (पतुिरादळ) 

 
मपािीचह मूस िुतपादि मोद्या मोद्या ि्ता तुज दितपादि ॥ 
गौरदिफया बहु साजदि तृल्प्त बरदि होदयल काय िो अझुदि ॥ 

 
तृक्प्त : कादंह हे मजला पुरिा ॥ कातंा काय कपा पोट भरेिा. 
 
तृक्प्त : ऊंि ऊंि उत्ि सुरंग ॥ अदत उन्नत अिघे हे सारंग ॥ उचै्चश्रिासमतुरंग ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती तृष्ट्िेशीं बोलूि क्रोधास पाहूि लोभ बोलतो. 
 
वचन : माझा हाता खालें  जें सापंळ ळे ते मिोरथ समुद्रामध्यें बुडिुि गोत्या खात दिरदहले ॥ कोल्ण्ह 

पदयल थटीस गेला िाचह ॥ अरे सखया पहा. 
 
(श्लोक)  हे हदत्त मजला आहे ती मि जे गंड ्थली गादळती ॥ 

तै शिेीह्यिात िगे अदिखीं लाहेि अन्सयाय दत ॥ 
हें लाभेिदिलब्ध हें म्हििुदि प्रादधक प्रार्मथता ं॥ 
ज्यािें जजधर दित्त त्याचश कैदि ते शातंीिी ही कथा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोभािें ििि रोकूि क्रोध बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे लोभा माझी मदहमा तुला काय ठािुदक अहें कीं ते दि अंिूक ॥ 
 
(श्लोक)  इंदे्र िृत्रदििारीला पुर हरें िेिें ्ियंभ ूदशरा ॥ 

केले द्न्न िदशष्ट पुत्र िदधलें  त्याकादश कािे पुरा ॥ 
दिद्यादकती अलंकृतें चह दिमला िारे शुिीहीं गुिी ॥ 
मोटी दिक्रमितं चह घिकुलें  िासूकें  तक्षदि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोभ तृष्ट्िा क्रोधचहसा पर्पर बोलूि मोहराया जिळ येििू मुजरा कपाि 

बोलतादत पहा. 
 
वचन : हे महामोह राया अम्हास कशासाचट बलादिलें  ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िौघािें ििि रोकूि महामोह बोलतो पहा. 
 
वचन : अमिी तिाि ेिादरिी शादंत श्रद्धा ज्या आहेत त्यासं तुमी दिग्रहािें ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोहरायािें आ्ेिपाि िौघेचह दिघाफयािंतर साल्त्िक धमादि दिघटिा दिषयी 

अधमेि समथध म्हििू दिधार कदरतािं िुष्ट प्रिृदत्त सदहत अधमध येतो पहा ॥ 
 
(र्दरु)  आला अधमध पाहा ॥ अधमहा सृदष्टत जो पाप पदुष्टस कारि ॥ 

िुष्ट प्रिृदत्त इष्ट िधू दतचश ॥ १ ॥ 
्िाि संध्या जपध्याि योग तप्ाि भल्मतलोप पूिध कदरतदि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अधमध येििू मोहरायास मुजरा कपाि बोलतो पहा. 
 
वचन : हा शिेक जि दकमथध बलादिला तें कायध सागंिू कृताथध करािें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अधधमािे ििि रोकूि महामोह बोलतो अहो प्रधाि जी साल्त्िक धमाच्या बळें शादंत 

श्रद्धा आमुिें अदहत करायास दसद्ध अहेत त्यासं तुदमदि ग्रहािें ॥ 
 
सूत्रधार : मोहरायािे ििि रोकूि अधमध बोलतो पहा. 
 

र्दरू : ॥ तोदड ॥ 
 

अजहदर आदि हराचश जेका ंअजयतशदेि सम्त सुरादंश दिजपि 
दिके्षपें त्यादशजिीि अिुदिि शौयध दित्यादश ॥ 
मजसम कोल्ण्हंि िाचह िीर दिजय साधिार दत्रभिुदि पाचंह ॥ १ ॥ 
सत्ि सुता श्रद्धा शादंत मी सत्िर दशरता ंपािदश शादंत अत्यतं 
दतदमरदिशादंत सूयध पत्यचह पळिीजे िीदि शादंत ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अधमध बोलूि दिघतािं िुपदिषदे्दिी पासूि श्रद्धा िेिीस िोडूिी आिायास दमथया 

दृष्टीस समथध म्हिूि दतला बलािाया कारिें दिभ्रमाितीिे ्मरि कदरतािं दिभ्रमािती येते 
पाहा. 

 
(र्दरू)  कंुदटि पिी जे का ंिार शाहिी ॥ 

खंटदि िुजीिी मदत सागुंदिया काहदि ॥ 
संभ्रमाशीं मोहरािा सदन्नधािी आली ॥ 
दिभ्रमािती भमैािी मुख्य रादि ॥ 

 
सूत्रधार : दिभ्रमािती आफयािंतर दतला पाहूि मोह बोलतो पहा. 
 
वचन : अिो दिभ्रमािती दमथया दृष्टीस बलाििू आिािें ॥ जी आ्ा ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिेदरती मोहरायािे आ्ेिपाि दिभ्रमािती जािि बलादिता ंतीशीं दमळूि दमथया दृष्टी येते 
पाहा. 

 
र्दरू : ॥ काबंोदध ॥ 

 
आली हे दमथया दृष्टी आरमत दृदष्ट ॥ 
अतुल लािण्या पदुष्ट प्रतादरिी मोदट िृदष्ट ॥ 
्मर कातंा पापागळी पदरजीिे तेचह बगली 
तरुिी जगा िगेळीं परम िागंली दिपापम िेत्र युगळीं िदरिदर मोदट िुगली 
बरदि दिज िृदत्त सगली िरारोहा िेिे िुगळीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दमथया दृष्टी येताि महा मोह बोलतो. 

 
र्दरू : ॥ आहदर ॥ 

 
मादंडये येििू बैस दमथया दृष्टी मग मादंड कंिपध दिलास दमथया दृदष्ट ॥ १ ॥ 
अदिर िे गाढचलगि दमथया दृदष्ट दमखीं कुियुगीं िखाकंि दमथया दृदष्ट ॥ 
येकपाप दमळूदि राहंू दमथया दृदष्ट दित्य सुखसमुद्रातें पोहंू दमथया दृदष्ट ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोहरायािे ििि रोकूि आचलगिादिक िेििू दमथया दृदष्ट बोलते पाहा. 

 
र्दरू : दिरह संतापिािा िीरस िार िीसािा 

पदर रंभे तुझा आता ंपहूदि गेला तो िाथा ॥ १ ॥ 
मुखिदं्रताि कीि सखया हा दिलोकूि ॥ 
पारिें िेत्र िकोरा कारिें जालें  िीर ॥ २ ॥ 
्मदरजेलें  कशा मूळें  ्मर सुरंरा राकळें कथुिी 
तें आता ंकृत्य करािें जी कृत कृत्य ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दमथया दृष्टीिें ििि रोकूि मोह बोलतो. 
 
वचन : अिो दमथया दृष्टी साल्त्िक श्रदे्धला ता ंदिग्रहािें ॥ 
 
णम. वचन : जी आ्ा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दमथया दृदष्टस आ्ा िेििू महामोह दिज दििासास िादलला पाहा. 
 

॥ इणत णद्वतीयोंक ॥ 
 

येिेदरती महामोह दिज दििासास गेफयािंतर अपुफया मायेला श्रद्धा िेदिला 
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हुडदकत कपािे सदहत शादंत येते पाहा. 
 

र्दरू : ॥ घंटारि ं॥ 
 

हुडदकत दिज जििी सजदि ॥ घडुिी मिी दिव्हल रमदि ॥ 
पटपट आशी ियदिहुदि कटकट गादलत बहु भीिुिी ॥ १ ॥ 
कपािें सदहत शादंतसदत कपादि िििें साि अदत ॥ 
्मरतादि मािुंदलला सुिदत ॥ 
हर हर आली शीघ्र गदत ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कपािे सदहत शादंत येििू मायेस आठििू बोलते पहा. 

 
र्दरू : ॥ मध्यमािदत ॥ 

 
जिदियें कोठे आहेदश ॥ जीिलगे माझें ॥ 
घिखेि दम भोदगता ंघमदित िादहशी ॥ 
धडे येमया िोिोया बोला पाहाता ं
ििडदि धदरला का मजचश अबोला ॥ 
भरदल दिज िुिचर घडचक आदिमदिदह पैठरला ॥ 
संताप अिळ घडकूि िार पेटला ॥ 
काय मी सागंू घड हें चिता खड गे 
घड होदयल या िळेा ॥ १ ॥ 
असुं िे काचह किि पूदश िो माचझ आसूिें 
कर पल्लिें तेिें होयील आसूिा जीि हा तंिें 
िातदर िेचह असूि दटकदत पळलिें ॥ 
अत्यंत व्िेषे असूयेिें तुज कोिें ॥ 
असुरें िेंलें  चक धु्रि ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  िीरें पाझर ते दगरी गत भयें जेथें मृगें तें ििें 

तैशीिी तपतें सिैि तपचह िा िा ्थलें  पाििें ॥ 
येथें प्रीदत दजयेस अघ तदश तंू िंडाल सन्सिातंचर 
कैशी िािंदश जेंदि घेिु कदपला प्रात्पा तपाष्ट्काकंरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं शादंतिे ििि ऐकूि आशीं गादळत कपािा बोलले पाहा. 
 

र्दरू : ॥ पुन्नागिरादळ ॥ 
 

घदड दधर धचर का ंगादय ॥ 
घि का ंकदरदश का ंघादय ॥ 
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जड मोह यें पाचह ॥ 
झडपूदि भलत्या ठायीं ॥ 
िडली असफया ंतुदझ आदय ॥ 
िया िेिें केला बाई ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कपािािे ििि रोकूि सिधत्र मायेला हुडकूि कोठें चह श्रद्धा िेदि िाचह म्हिििू 

कपािाला सागंतें पाहा. 
 

र्दरू : ॥ आदहदर ॥ शापु ॥ 
 

िीिार मदंडत पुण्यििी तटीं ॥ 
िेिालयीं तप तपिार िीकटीं ॥ 
शिैमा ध्िरा मािसज दिज मठी ॥ 
शिेट िदर म्या पादहलें  कीं दिठी ॥ 
तेथेंचह िाचह श्रद्धा आयी ॥ १ ॥ 
िाजपेय आदि राज सूयादिक या जचग 
करिार दिदक्षत िैदिक याजकचह 
थोर थोर गुिादिक ॥ 
त्या जिदळ दह दिरदखलें  म्या ठीक ॥ २ ॥ 
मोहदिदहिदि िािुदि अतंर ॥ 
सोहमल््म असें ििदत दिरंतर ॥ 
गेहचह त्यािें बाह्य अभ्यंतर पादहलें  ॥ 
िोपडंू िेंिूदि अंतर तेथेचह ॥ 
ब्राम्हि क्षदत्रय िैश्य शुद्रसती ॥ 
ब्रम्हिादर ग्रदह िाि प्रीथयदत ॥ 
ब्रम्हीष्टसे रत अिधूत सुव्रदत ॥ 
आम्ही तेथेंचह हुडदकलें  िो कोठेचह िाचह श्रद्धा आयी की ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि शादंत िार कदष्ट होता ंकपािा बोलते पहा. 

 
र्दरू : पंतुिरादळ ॥ 

 
माय, तुझी सहसा खलह्तचक जादयि िा सत्य ॥ 
बायीये बरें ऐक तैदशया ंपुण्यिदतला कैदि िुगधती हे सदखये ॥ १ ॥ 

 
शान्द्ती : मात यथाथधि हे पदर िोखदट पातदलया ं िेि धादडते घटिा तदश गोष्टी जिातं सखे 

अक्मात केव्हा तदर घडतें? 
 

(श्लोक)  होदत श्रीजिकात्मजा दिदशिरा त्या राििािे ग्रही ॥ 
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िेली िीट रसातळादश असुचर पूिी त्रयी पूज्यचह ॥ 
िैत्येंदे्रहीं मिालसा बुडदिली गंधिध कन्सयासदत ॥ 
पाताळ ध्िज िामकें  अदश महा िक्रादि िैिी गदत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शान्सतीिे ििि ऐकूि कपािा बोलते पाहा. 

 
वचन : बरें शान्सती िेदि पाषंड मंडलीत हुडकंू िल. 
 
सूत्रधार : येिेदरती शाल्न्सत कपािा िोघी जदि साल्त्िक श्रदे्धला हुडकीत येतू अ्ता ं क्षपिक येतो 

पहा. 
र्दरू : ॥ हुसेिी ॥ 

 
क्षपिक येतो पहा पहा पहा ॥ 
अपिदरता धमध अपुफया मतामादज दिपुि जो का ंमहा ॥ 

 
सूत्रधार : क्षपिक येतािं भयािें कपािा शाल्न्सतस पाहूि बोलसे पाहा. 

 
र्दरू : अटताल ॥ कन्नड ॥ 

 
कोि चक प्राि सदख येहा ॥ कोिप येतसे महा ॥ 
लोि उत्तदर जे हा हा ॥ शोिािें या िदर पाहा ॥ १ ॥ 
मळ पंके जो दिकादर मळलासे पापकादर ॥ 
मळ मळूदि िोकादर ॥ िेखता ंयेतसे भारी ॥ २ ॥ 
िूिंाटिागिा मोर कंुिा हादत ॥ 
धदर थोर लंुद्ले कें सदह घोर सागंििेा सािार ॥ ३ ॥ 

 
वचन : हा राक्षस म्हिू तदर दिबधल आहे. या्ति राक्षस िव्हे ॥ 

दपशािे म्हिू तदर दिसा ंभतू दृदष्टस पडत िादह; 
आताि िरक कंुडातूि पादपष्ठ आला म्हिू तदर तोदह िव्हे. 
दिगंबर दसध्रातंि दिसतो. 

 
सूत्रधार : येिेदरती शाल्न्सत कपािा संिाि कदरत्ता ं दिगंबर दसध्रातं येििू अपुफये दशष्ट्यास पाहूि 

बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  मळ भाजि या िेहा कैदि शुदद्ध जलादिचक सािी ॥ 
ऋदष पदरिरिें आत्मा जािािा चक प्रिीप तैसािी ॥ 
शा व्या 
धूता ंशरीसादश िदर िदर मृदत्तका ॥ 
लािदूि घालूदि िादर जातादंि ते िळे पुन्सह िुतािल 
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मदलि होता ंकोिािदर ॥ 
म्हतार पिीं तो िुसतेंि िाचह ॥ अखंदडत िाहे मोदर ॥ 
आता ंशुध्र पि कोठें गा रादहलें  सागं ते पाहंू मज समोदर ॥ 
कैिे सोिलें  गा ॥ आरे दशष्ट्या अिघें िोिलें  गा ॥ १ ॥ 

 
वचन : अदिक अदयकरे दित्य गुपास िम्कार करािा गोड गोड जेंि ूघालािें. 

अपुफया बादयलीस धदरफयािेंदह राग भपा िये. 
 
सूत्रधार : येिेदरती अपुफया दसघ्रातं सागंूि तामसी श्रदे्धस बलादिता ंते येते पाहा. 

 
र्दरू : शापु ॥ येरक ॥ 

 
तिुमाखदल दिष्ठेिें आिदध ॥ धि मोर कंुिा करी िागदि 
्ति भारिदत कदश मागमी मदि अहधत दसध्रातं जागिी ॥ 
अदश अदल सेते श्रद्धा तामसी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती तमसी श्रद्धा येतािं शाल्न्सतिे आपदुल माय सात्िीक श्रद्धा म्हिििू मोह पाितािं 

शान्सतीस पाहूि कपािा बोलते पाहा. 
 

र्दरू : ॥ आहादर ॥ 
 

सािधे दप्रयसखे होदय अिोपुदत िािं 
येकदि म्हिूदि भलुु िको सुिदत्त ॥ २ ॥ 
तामसी श्रद्धाचह िसतसे िुसदर ॥ 
हें मदश ििदल दिज मदैत्रि कुसदर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कपािा शादंत बोलत्ता ंसन्सयास िषेधादर बदु्धागम येतो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ शा ॥ पादड ॥ 

 
बुद्धागम येतो पाहा पाहा ॥ बदु्धागम 
बुद्धागम येतो श्रदे्धसीं दमलूदि िुद्धट 
ििे दिपाद्धादि बोलत ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बदु्धागम येििू अपले श्रदे्धस पाहूि बोलतो. अिो दप्रये अमुिे मत िार िागंलें  

मुल्मत मुल्मत िोिी आहे. तेंदि सागंतों ऐक ॥ 
 

(श्लोक)  आिास ्थळ रम्य सुंिर िदिक भाया मिासारीखी 
मृष्टानं्नाशयिदयदश्लफयादि समयीं शय्या मि ूिार कीं ॥ 
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दिश्वासें भजदत अश्या युितशीं ज्योत््िोज्िाला यादमिी 
स्रगाधंादि महोत्सिें ढकलुिी जादत सुखें याजदि ॥ 

 
वचन : िरकड मत संन्सयासास सौख्य काचंह िाचह. 
 
सूत्रधार : येिेदरती बदु्धागम बोलत्ता ंकपािा शातंीस पाहूि बोलते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ आ ॥ सुरटा ॥ 

 
किि चक सागं सये श्रिदि ॥ आस असे अमये ॥ 
तपाि ताळ तपा तैसा लामंट येथेंि आता येतसे िुम्िट ॥ १ ॥ 
रंदगत सरस दपशगंत िसि कचट लंदबत ते बहु शोभत गोरदट ॥ 
मंुडुदि घेतदल शेंदड सारी ॥ ह्तकीं धदरलें  पु्तकभादर ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कपािेिा शादंतिे बुध्िागम हा म्हिुि सादंगतफयािंतर क्षपिकािें बुध्िागमाजिदळ 

येििू तुझा मत दसद्धातं काय म्हिूि पु्ता ंबुध्िागम िुत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : अ ॥ 
 

आदयसें हें मतरें अमुच्या अच्याया संमतरें ॥ 
क्षदिक जगत्रय गदिजे आपि ॥ 
घि पटाला पदर अिुमािें दिि ॥ १ ॥ 
दि्ािात्मा तोचह तसाि ॥ 
अ्ान्सया हें समजसाि ॥ २ ॥ 
िेिूि केफया ्िैर राहदट ॥ 
जािें ि लगे ि्का शिेदट ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बदु्धागमािें ििि रोकूि क्षपिक बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ असािदेर ॥ शा ॥ 

 
क्षदिक जालादस जदर अिुदिदि व्रतें तदर ॥ 
मिूष्ट्यािे लें का हें बचर ॥ 
माडंीलें  कारे सिध्ािें ॥ अमुिा बदु्धािायािें सादंगतलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बदु्धागमािे िामय ऐकूि क्षपिक बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : शाहिा ॥ 
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सिध् बुद्धा असें तुजला गुज पूिी कसें कळले ॥ 
अिादिका सागें ॥ अिदे्य चह तें मज सिधथा ि िुगुदि गिधबलें  ॥ १ ॥ 

 
बुध्रा. : अदयकरे मूढमदत िुत्तर यािे आतािंी शीघ्र गदत. 
 
बुध्र.र्दरू : सौगत आगम िामया िपादि सुगत अदभ्ा असें ॥ 

सुगम कर्थ िलापदर सिधचह ॥ समज जाितसें ्िमािसें ॥ २ ॥ 
 

क्षपि र्दरू 
 

तत्कृत शास्रि थोर म्हिूचि तंू तक्कध  बळें गदिदश ॥ 
मी कदथि जें जें सत्य मािी तें कदरता ि पदुश ॥ अमळादश ॥ ३ ॥ 
साता दपदढिा िास तंू माझा हाता खादलल अगा॥ 
पातदकया मम िामय गचि दृढ हा तंि भाििुगा आगा धह ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्षपिक बदु्धागम बोलत्ता ंसोम दसद्धातं येतो पाहा. 

 
र्दरू : शा सारंग ॥ 

 
पातला पाहा पाहा ॥ भरैि जोदग ॥ 
पातला लोक दिपात कदरलसें भतूचल अलें  महा ॥ 
भतू जिू तसा ॥ 
थोर कपाळ अधोर कचर दशर जोर धपादि कठोर मदत ॥ 
िारिसा अदििाय भली तर ॥ 
िारचह घेिुदि सार बळाकृदत ॥ १ ॥ 
पुंड महा िर मंुड माळाधर ॥ िंड धरा पदर िंडकसा ॥ 
िंड भाळ िुचर डंडळे भ्म दत्रपुंड दढळेचह िुिंड जया असा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सोम दसद्धातं येििू बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  िराल््थ माळा मय ि्त लेिुदि ॥ ्मशाि िासी िृकपाळ भोजिी ॥ 

तो मी जगद दभन्नदि जे पर्परें ॥ तें पाहतों िीट अदभन्न यीश्वरें ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती सोम दसद्धातं बोलत्ता ंक्षपिक येििू तुझा मत दसद्धातं काय म्हिूि दििादरता ं
िुत्तर िेतो पाहा. 

 
श्लोक : मेिूदि दमिफया कसे सहमहा मासंाहुतीिें दशखी ॥ 

धाता ब्रम्ह कपाळ संगत सुरापािें अम्हा ंपदुष्ट कीं ॥ 
सद्या कदपदल या गळ्यातुंदि गळे द्रितैकधारान्सिये ॥ 
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आम्हा भरैि पूज्य माि बदळ अपूधदि ऐशी ्ियें ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती सोम दसद्धातंािे ििि ऐकूि क्षपिक बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे कोिे चक याला ििंिा कपाि भ्रष्टदिलें  यास संिेह िाहीं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती क्षपिकािे ििि ऐकूि कापादलक बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे बोडमया अरे दपशािा, अमंगळा िौिा भिुिे रििार, परमेश्वरही ििंक कीं कादयरे बरें 

मा्या दिदे्यिा मदहमा िादखदितों पाहसी संहदर मुखामर तथा हदरहर ब्रम्ह्या हदरि िािें 
जश हदरि पाचंह. आगदि तारािदळ गगि िररोधीि िगर आिी िगासगट भचूह. भदरि 
अिचध जळें पदरपूिध मागुदत सदलल तें दपयीि पळ ि लगता ंहीं दिदिध या िगेळें  दिध रिाया 
िव्हे दिदधपुरी येक मज िीि िाचह ॥ भरैिाच्या िया गौर िािे दसदध्र अम्हादश या दशध्र जािें. 

 
सूत्रधार : येिेचरती कापादलकािे ििि ऐकूि क्षपिक बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे मूढा, तुला कोिे कीं इंद्रजाल दिद्या िाखििू िटदिलें  यास संिेह िाहीं. 
 
सूत्रधार : येिेदरदत क्षपिकािे ििि ऐकूि कापादलक बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : शाहि ॥ 
 

चिदिले श्री भरैिा त्िा ंमंिा िेिादि तत गौरिा भोदगशील 
पाप्या पुढदत रौरिा रागें तुदझ माि कादपतों येथिा ॥ १ ॥ 
सागं कोठें पळशी िागव्या कोिा पादठ पडशी ॥ 
लाग िगेें तुदझ आहुदत गोडदश. 
लागलीि घेतों मग कैसें तंडशी ॥ २ ॥ 

 
(श्लोक)  हा कादपता ंति गळा घिया अशीिें ॥ 

जे का ंिुडे सदहत बुिबुि िृिं िेिें ॥ 
रमतें तया कदरि तुष्ट समेत भचूत ॥ 
िुगाड मडड मपा झाकृंदतिें प्रभतूीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि कापादलक खड ग िुपसूि क्षपिकास मारायास येतािं क्षपिक भीििू 

बुद्धागमािे पादठचश पडतािं बुद्धागम कापादलकास पाहूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे दििोिािें बोलतातं या तप्िीला मारिें युमत िव्हें. 
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सूत्रधार : येिेदरती बुध्रागमािें ििि ऐकूि कापादलक शान्सत होता क्षपिक कापादलकास पाहूि 
बोलतो पाहा. 

 
वचन : अरे तुला मुल्मत कदश ते मला सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती क्षपिकािें ििि ऐकूि कापादलक बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : काबंोदि ॥ 
 

मुल्मत हे आमुदि बरदि ॥ दित्य मुमत दशिोदित धिािंि भरदि 
हे िपु पंिभतूािें जाता ंकेिळ भरैि भल्मतरतािें ॥ 
पािि परम दशिािें मग पाििें सापाप्य िेि िेिािें ॥ १ ॥ 
रमिीय पापतीदश दिव्य रमदि समाि भफया ंयुितीशीं ॥ 
रमिें सिा आिरें शीं सुमिोरम अदत दिव्य दिलास भरेंशी ॥ २ ॥ 
येिेदरती बोलूि कापादलक अपुफया मतािे ठायीं दिश्वास कपजाया कारिें 
श्रदे्धला बलादिता ंराजस श्रद्धा येते पाहा. 

 
(र्दरू)  लेिुदि िराल््थ माळा मय भषूा आदि घेिदूि हल््तं ॥ 

रम्य िषेा राजदस से कपादलदि श्रद्धा मोठी राजमुखी येते पाहा ॥ गजघाटी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा आफयािंतर कापादलक बोलतो पाहा. 
 
वचन : अिो दप्रये, िुरहंकार बुद्धास तंू िश्य कपंा घे. 
 
सूत्रधार : येिेदरती कापादलकािे ििि ऐकूि श्रदे्धिें बुद्धागमाला भेटतािं तो रोमादंित होऊि 

बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  रंडा पीि पयोधरा दकदत कीं म्या िंडािुरागें भफया ॥ 
िंडाकार भजुीं घि ्तियुगा िोलुिी माचलदगफया ॥ 
बुद्धादि शतािार आि िाहतो कोठेंदह कापादलिी ॥ 
उत्तंग ्ति सगंतोद भि सुख प्राप्ती ि जाली जिी ॥ 

 
र्दरु : आदिताल ॥ 

 
िारिाम दक्रय भों मोहे मत िार बरें बरें 
मी बोलतसें जी खरें खरें ॥ १ ॥॥ 
टाकुदि बुधू मत िेतों िेतों आदि ॥ 
कापादलक िीक्षादह घेतों घेतों ॥ २ ॥ 
गुपा तंू दशष्ट्य मी जालों जालों ॥ 
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मदि िार आिंिें घालों घालों ॥ ३ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती बदु्धागम भलूूि बोलतािं क्षपिक त्याला दिचितो पाहा. 
 
वचन : अरे तंु बा स मला दशि ूिको 

येिेरीदत क्षपिकािें ििि ऐकूि कापादलक श्रधू्रला पाहूि बोलतो पाहा. 
अिो दप्रये िुरसहंकार बदु्धासारखें ह्याला चह िश्य कपाि घे 

 
सूत्रधार : येिेदरती कापादलकािें ििि ऐकूि श्रघे्रिें क्षपिकास भेिटायास जाताि तो िकूुि 

पलीकडे गेफया त्या क्षपिकास पाहूि श्रद्धा बोलते पाहा. 
 

र्दरु : ििरोजु ॥ 
 

िुकदिफया तुला सोदडि काय ॥ 
ि कपादि िुराग्रह प्रकट भेटािया ॥ १ ॥ 
िुडतोदश िेिदूि िुपभोग माझा ॥ 
घडदशल बौद्धापदर घदड मध्यें िास जा जा ॥ २ ॥ 
िट िट कदर अदयश ेहटिादि िार ॥ 
िटिुदि केले घदरिे घटिास ते िुरहंकार ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती राजस श्रद्धा बोलूि क्षपिकास आचलगि िेताि तो भलूूि बोलतो पाहा. 

 
(र्दरू)  ििरो होदयि मी तुझा िास पादंह ॥ मज िेचय आंचलगि िोहीं बाचह ॥ 

घदड भदरदह आता ंराहििेा ॥ जीि घडतो कासादिस साहाििेा ॥ 
 

(श्लोक)  सरस पीि घि ्तिी शोभिे ॥ 
सभय दिव्हल येि दिलोजिे ॥ 
अपि तंू रमदश जदर मािसें ॥ 
क्षपिकीं तदर काये िसा िसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रदे्धशी बोलूि कापादलकास पाहूि बोलतो पाहा. 

अहो कापादलक दज मलाचह अपुफया दशष्ट्य कपाि घ्यािें. 
 

सूत्रधार : येिेदरती क्षपिकािें ििि ऐकूि िुभयतास बलाििू अमृत प्राशि करायास मंत्र सागंतो 
पाहा. 

 
(श्लोक)  इिं पदित्रममृतं पीय्यता ंभ् ि भेषाजं ॥ 

पशुपाशसमुिकारिं भरैिोदितं ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती मंत्र सागंूि अमृतपाि कपाि अिध्यास घेििू िृत्य कदरतो पाहा. 
 

र्दरु : कन्नडा ॥ 
 

िौघेचह दमळुिी ते जाहले िौबारा िटते अिघे लोक ॥ 
तमाशा पाहात आियध मािुदि मादिचश पहाते ॥ १ ॥ 
झोल जादत बहुसा लक्षिेक झुलदत बरि े॥ 
घेल घेलुदि चह गीतचह गादत ॥ 
डोलदत लोलदत खेलदत आिघे ॥ २ ॥ 
िेंगदड पायािंी िळतसे िार ॥ 
ते घदड घदड त्यािंी ॥ 
िें गडे िरि कपादि िालदत ॥ 
त्रासदह हासंंदत ते सदरसािें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाििू ब्तािं कापादलकास पाहूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अहो अम्ही अिघे जिही महामोहािे शिेक म्हिूि गदिता िपाि िीट कलो. 
 
सूत्रधार : येिेदरती क्षापिकािे ििि ऐकूि कापादलक बोलतो पाहा. 
 
वचन : राजकायध कससें साहे तें सागंा. 
 
वचन : अहो जी सादहक श्रद्धा महामोह रायास अदहत करायास दसद्ध जादल आहे दतला िंडािें 

म्हिुि महामोहािी आ्ा आहे. 
 
कापाणिंक : साल्त्िक श्रद्धा कोठे कोठे आहे तें सागंा. 
 
वचन : जली िाहीं ्थली िाचह पाताली िाचह ितधतीं. 

दिष्ट्िु भल्मतसिें आहे भफयािे हृियीं सदत. 
 
सूत्रधार : येिेदरती क्षपिकािे ििि रोकूि कापादलक बोलतो. तदर आता ंदिष्ट्काम धमध कोठें आहे तें 

सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती कापादलकािे ििि रोकूि क्षपिक बोलतो पाहा. जचल िाहीं ्थलीं िाचह 

पातालीं िाचह ितधदत दिष्ट्िु भल्मतसिें तोकी भफयािे हृियीं अदथ. येिे दरती क्षपिकािे 
ििि रोकूि कापादलक कदष्ट होतो पाहा. 

 
(श्लोक)  अपीदसद्धी दिष्ट्िु भल्मत अिन्सया तेथें श्रद्धा मीिफया ं सत्ि कन्सया दिष्ट्कामात्मा धमधदह तें 

अगत्यें झालें  िाटेलें  दििकेेक कृत्य तथादप प्राि तदर ििेूि ्िामी कायध साधाि.े 
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सूत्रधार : येिेदरती बोलूि बुद्धागमा क्षपिक कापादलक ्िकायास गेफयािंतर शातंीस पाहूि कपािा 

बोलते पाहा. 
 

र्दरु : ॥ कफयािी ॥ 
 

िैिादंि सदखयें तंू सादंत ॥ श्रीदिष्ट्िु भल्मतिी शीतल सािुली ॥ 
आश्रयुदि असे सुदख तुदझ मािुली ॥ १ ॥ 
टाकुदि चितेिा दगळुदि दढगारा ॥ ठोकीं सुिदत सुख दिजय िगरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शातंी कपािा पर्पर बोलूि हें ितधमाि अ्कें चह दिष्ट्िु भल्मतस सागंाि े म्हिुि 

अपले दिज दििासास िादलले पाहा. 
 

र्दरु : ॥ आहदर ॥ 
 

श्लाध्य गुि पापािदत िोघी जदि कपािा ॥ 
शादंत दिघफया त्या सत्िर गती जागपाक दिज ्िामी हीदत ॥ 

 
॥ इणत तृतीयोंकः ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शादंत कपािा िोदघ जदिचह दिज दििासास गेफयािंतर मुदितेच्या मुखें महा 

भरैदिपासाि महापं्रयासें कडूि श्रद्धा सुटली हें ितधमाि रोकूि मदैत्र श्रदे्धला हुडदकत येते 
पहा. 

 
र्दरु : ॥ आ ॥ आहादर ॥ 

 
आिडी जीिी सज्जिाला महा ॥ पािि मूर्मत अदत सुखािहा ॥ 
लािण्य पेदट थोर िुःखापहरि बदल ते मदैत्र बरदि पाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मतै्री येििू केव्हा ंश्रदे्धला दिलोदकि म्हिूि ्मरि कदरता ंश्रद्धा िेदि येते पाहा. 

 
र्दरु : शुद्धसा ॥ आ ॥ 

 
साधािया मुल्मत बदर ॥ साधि जे का ंसुंिरी ॥ 
शुद्ध सत्िािी कुमादर ॥ श्रद्धा आली ते गजरीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेिेती श्रद्धा येििू भयािे कापत्ता ंश्रदे्धला पाहूि मदैत्र बोलते पाहा. 
 
वचन : अिो श्रद्धा िेिी तुझी दप्रयसदख मी समोर आफयािेचह का ंमशीं बोलत िाहीस? 
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सूत्रधार : येिेदरती मदैत्रिें ििि रोकूि श्रद्धा िेहािदर येिा भेटतािं मदैत्र बोलते पाहा. 

 
र्दरु : ॥ िीलाबंरी ॥ आदिता ॥ 

 
काळ रादत्र धाढेत िडूदिया,ं दिरकाल आर्मजत पणु्ये कडुदिया ं॥ १ ॥ 
सुटली सपूंिध िैि बलें  अदिखी ॥ भायवये सुखपाप िेदखलीस दिजसखी ॥ २ ॥ 
िुलधभ पुन्सहा मज तुदझ भेटी ॥ अता ंलाभली यादि जन्समी लािण्य पेटी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदैत्रिें ििि रोकूि श्रद्धा कापंत्ता ंपनु्सहा मदैत्र बोलते पाहा. 

 
र्दरु : ॥ मोहि ॥ शा ॥ 

 
कापंत कािंो अहेशी ॥ भय सािदळयातादि सापंडली ॥ 
श्रीमदत जे दिष्ट्िु भल्मत दतिें दभतसे मिुधदि भरैिी शल्मत ॥ 
के्षमें रक्षुदत तुदझ व्यल्मत केली ॥ पे्रम रसादि सये अदमव्यल्मत ॥ 
कारि तें येथें कायी ॥ मज कारिें सागें सखेल लिलाचंह ॥ 
िार असें आस पाचंह ॥ तुज िारंिार मि प्रार्मथतो बायी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मतै्रीिें ििि रोकूि महा भरैिीिें आपिास कष्टी केलें  तें ितधमाि श्रद्धा सागंते 

पहा. 
 

(श्लोक)  इथेिा पदर झडप घालुदि से ्पुरिें ॥ 
पादय मला धपादि धमधदह तों करािें ॥ 
गेली िभीं बुडुदि शीघ्र िखाग्र िेदश ॥ 
कीं मासं चपड युग मदंडत घादर तैशी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रदे्धिे ििि रोकूि मदैत्र बोलते पाहा. 
 
वचन : तुला उिलूि िेफयािंतर काय ितधमाि झाले तें सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती मतै्रींिें ििि रोकूि श्रद्धा बोलते पहा. 
 

र्दरु : ॥ गाबंोदि ॥ 
 

ऐक ग समािार रोशा पचर सदि्तार ॥ सये बादयये सािार ॥ 
दृढ महा भरैिीिे झडप घालूदि ॥ तीिें झडकदर मजलागे ॥ 
बुडदिता ंरागें ॥ पािुदि म्या व्यथा थोर ॥ 
धाि मादंडता ंिार ॥ पािली ते ियासार ॥ 
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मािुली िीिािी थार ॥ १ ॥ 
भोिया घालूदि गादंठ ॥ 
आिशेािें िुठािुदठ ॥ तािुदिया भीम दिठी ॥ 
तेथ िाहंदट िेिीिें पाहता ंखोटी ॥ केिळ पापादि कोदट ॥ 
शिेचट भरैदि भोदट पािदल शातंी गोरदट ॥ २ ॥ 

 
वचन : अिो मदैत्र या प्रकारें दिष्ट्िु भल्मतिें महाभरैिीिा संहार केला अ्ताचंह मा्या मिादतल भय 

अद्याचप गेलें  िाचह. 
 

र्दरु : ॥ पुन्नागिरादळ ॥ 
 

िाटतसे अझुदि असे मज िारंिार सजिी ॥ 
िीट तें आठदिता ंअपुफया मदि ॥ 
काटें येताहेत िेचह झदि ॥ 
मंदडत जे िृकपालदि दिर्ममत कंुडदलता ं॥ 
बट झोंदट अदत ॥ िंडदि गादळत चयगळ लोिि ॥ 
मंडदलहूदि चह खोदट शदश ॥ खंडतशा अदत ॥ 
पाडुंर िाढेंत कंुडदलदश जीभ ॥ भेटीतुि खंदडल ॥ 
व्यापादर पढुदत तेपा ॥ खंड असे अध कोदट ॥ १ ॥ 
हालतादंि तपा जाललतादिक पहा लदलताबुजं ॥ 
पादि गमे काळ सर्मपिीि आदल ते भरैदि ॥ 
गीळािया घोर ॥ िादि बहु घालंू घालंू घेतो ॥ 
घाबपादि जीि काटीज कापतें ॥ आदि 
जगत्िालतदू्रपदि ॥ बादळकें  भासतें हाल असें मदि आदि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा िेिीिें ििि रोकूि मदैत्र बोलते पाहा. 

 
र्दरु : ॥ पुन्नागरबदळ ॥ 

 
हो महा भायवयािी तंु येक ॥ होदश महा भायवयादि ॥ 
केिळ या सकलचह जचग सादि ॥ श्रीश भल्मत दजस संकटीं पािदल ॥ 
शादसदि िुष्ट जिािंी िर बळें तुज भरैि पादपदििे॥ 
भयैदििें ग्रदशता ंचह ॥ जें रज भािचह िैपाप ि घडता ं
रादहलीस के्षम पाहीं ॥ िादघिीिे मुदख ॥ 
दरघुदि मृदग िैिें ॥ मागुदत ते सुटे जैदस ॥ 
सागंादतिी दिज त्या जोदगिी पासूि ॥ 
सागंते िकुलीस तैशी ॥ २ ॥ 
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वचन : तुला भरैिी पासाि दिष्ट्ि ु भमतीिे सोडदिफयािंतर पुन्सहा तुजिदर काय प्रसाि केला तो 
सागं. 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदैत्रिें ििि रोकूि श्रद्धा बोलते पाहा. 

सागंतेस समािार साजदिबायी ॥ 
सागंादतदि रोक िीट ्िार्थ पूिधक आयी ॥ 
आश्वासूदि मज तेंव्हा ंआिंि ते भल्मत माता ॥ 
दिश्वासें बोदलली ॥ आदयशा दिशषे 
माता िष्ट मोटा या पदरिा ॥ 
िारकी जो मोह गाढा ॥ भ्रष्टाच्या 
त्या तोंदड दशघ्र म्यासुर केिळ िाढा ॥ १ ॥ 
दििकेादश माझे िामय दिशालादक्ष दिरोपािें ॥ 
दिरासजंोगदूि शतू्रिदर ॥ जाि ेसैराट गेदलया महा ॥ 
साहदस कमादिस हा िैरायवयोिय ि होये ॥ 
दिद्या हेतू तो कसा हा ॥ ३ ॥ 

 
वचन : या्ति ितधमाि दििकेास सागंायास मी जातें तुझे ितधमाि काय? 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रदे्धिे ििि रोकूि मदैत्र बोलते पहा 
 
वचन : सखे श्रीदिष्ट्िु भल्मतच्या आ्ेिे मुदद्रत करिेंपेके्ष सगट अल्म्ह िौघी जदि बदहदिचह दििके 

कायध दसदद्ध्ति महापुरुषािे हृियीं राहतों. 
 

सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा मतै्री बोलुि ्ि्ि कायास जातािं ििेिती सदहत दििके राजा येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ सािदेर ॥ शा ॥ 
 

शिेकसह महगजरें आला ॥ दििके राजा आिंि भरें 
किक िंड दिव्य िामरें िोचह कडूदि िुडदत अदत सुंिरे ॥ १ ॥ 
ििेादभमादि दि िेिता ॥ आििेक जे बरदि दहता ॥ 
ििेिदत तेचह सुव्रतासिें िधे जीिा राया तत्िता ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििके राजा येििू महामोहारास चिदितो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ असािदेर ॥ शा ॥ 

 
जि हा मढू कैसा अबोधें धि जो आपैसा ॥ 
शातं अिंत सुखामतृ सागर ॥ दितूघि जो असमाि ॥ 
तेथें संतत मयवि परंतु ियेकाचह िूळ भदर अप्रमाि आदि ॥ 
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भ्रात असार मृगाबंु समुदद्रिें ॥ श्रातं कचर जलपाि बुडे ॥ 
आत दह खेळत पोहत मोहत ॥ तो हत भायवयािी जाि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोहािीं अकृत्ये सागंूि पुन्सहा बोलतो पहा. 
 
(श्लोक) : अबोध मूला भि पाि पाया ं॥ समूळ िुत्सेि बरा कराया ॥ 

श्रीदिश्विाथािधि पुण्य जन्सया ं॥ बोधादस सोडदि ि िाट अन्सया ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती बोलूि मिात दिधार कपाि कामास चजकायास ि्तु दििारास बलाचि म्हिि 
ििेितीस पाठदिता ंदतचश दमळूि ि्तू दििार येतो पाहा हो. 

 
(गौणळपांतु)  आला तो ि्तु दििार िेह जोधािा भाला ॥ दिरदित सािार मूत्र मलािे कोठार ॥ िारींिे 

अपदित्र शरीर तें िार ॥ सूत्र पापािें जंिर बळकट तािन्समाि हे गमे सुंिर ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती ि्तु दििार येऊि कामास दधक्कार कदरतो. 
 

र्दरु : ॥ काबंोदध ॥ 
 

दधदगरे दधदग पाप्या मारा ॥ भषृृ्टदिले भले दशष्ट 
पदथहुदि िष्टा मादझया िदभिुदि मारा ॥ 
दशकदिि मदत आदि दशकचह लादिि दटक दस 
धपादि तंु जदर दठकसुमारा ॥ अंगिाच्या बलें  िोंगळा िािंदश ॥ 
अंगदहिम िुष्टागं कुमारा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कामास चिटूिुकाम िश्य लोकास चििदत पहा. 

 
(श्लोक) : बाला हे मज इदळते शदश मुखी हषधत्करें न्सयाहली ॥ 

पद्माक्षी कुि िोळदत प्रभ ुदतशी भेटू असे पैदठली ॥ 
दयद् कोिदह कोि तूज दिरखी मासंाल््थमूर्मति हे ॥ 
जाि स्री िुसरें ि येथ िृषभा के्षत्र् पाहें ्ियें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि दििके राजा सिळ येििू ि्तु दििार िम्कार कदरतािं त्याला पाहूि 

दििके बोलतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ सा ॥ संग्राम आरंभला ॥ 
 

आहे लोक मला संगर शुरभला ॥ चधग माझा माजी िला ॥ 
धीर तंदि येकला ॥ भगंाया िैदरयाला ॥ 
भासशी मला ॥ चयिु मौदळचह जाला ॥ यीश्वर जीत जाला 
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्कंि तेधिा ंजन्समला ॥ दं्वद्वयाल्घ्त बळादथला ॥ 
िापाि तो अतुला कंिपध जोड तुला ॥ कल्फप लाभला ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : येिेदरती दििकेािें ििि रोकूि ि्तु दििार बोलतो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ आहदर ॥ 

 
प्रार्मथतों मी ्िामी पाथाहूदि मिध गादज ॥ 
व्यथध शत्रजय काजीं िातसाचिता कादंज ॥ 
अंगदहि पिंशर ॥ अत्यंत िोषािें घर ॥ 
अंगिािा मुख्या धार ॥ आहे ज्यादश दिरंतर ॥ 
अंगज ऐदसया जो मार ॥ आटोपाया अप्मार ॥ 
पुंगिा क्षाििुधार सागंतसे मी दिधार ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  शिेा जदश शचर दििापादि कौर िािंी ॥ 

केलीि शादंत दिजयें आदि सैंधिािी ॥ 
तो मी दििार दिदशखीं पर सैन्सयासरें 
चजकुदि त्यासदह दगळीि तश्याप्रकारें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ि्तु दििारािें ििि रोकूि त्याला जया्ति पाठदिफयािंतर दििके राजा 

तजिीज कपाि बोलतो पाहा. 
 

वचन : जदर ही ि्तु दििारािें तत्काळ कामास चजदकले तदरहीं मिाच्या आश्रयािे पुिः कुिेष्टा 
कदरल. या्ति मिोदिग्रह साटीं शहास पाठिािें ििेिदत शमास बलाििू आिािें. 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि रोकूि ििेिती जाििू बलादिता ंकपािेसदहत शम येतो पाहा. 

 
र्दरु : ॥ आिंि भरैदि ॥ 

 
शम तो आला कैसा ॥ दित्त मिादश ॥ 
शामक जो सहसा दिपापादधक जे का ं॥ 
पर िुःख िारिें्ा ॥ दिपापम तेदि िुया ॥ 
सरसीपाहाक्षी सरस सिगुिाम्युिया हदरखें दतिा ॥ 
धपादि कर ॥ तहूि सुत्सखाकर परम अजयमि ॥ 
कदर िस जो पि ॥ सरस मुमत पि साधक अपि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शम आफयािंतर शमास पाहूि दििके बोलतो पाहा. 

 
र्दरु : रागघंटा ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
आटोदपदश केदि आचि मिातें ॥ मोटे मोटे योदग ॥ 
कोट्यािुकोदट जे िाटोपेि काचंह ॥ सहसा त्यातें ॥ 
िािं ि घेतादंह ॥ िाििेरपंाये ॥ हाि िरादशचह केिळ पाचह ॥ 
िािरदि पदर िािके हें दित्त सािध दििपादि सजि पाचंह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदकती दििकेािें ििि रोकूि शम मिोदि ग्रहास गेफयािंतर दििकेराज बात्धेंदद्रय 

दिग्रहा कारिें ििेिती कडूि िमास बलादिता ंिम येतो पाहा. 
 

र्दरु : ॥ हुडशदेि ॥ 
 

्िदहत बुडदि जो बदहचरद्रीय गिदिहंपादि दिषया ंकुरादि ॥ 
दिदहत पदथ त्यासचह ॥ साहसा भरें ॥ सहसा जो का ंआदि ॥ १ ॥ 
िम तो अदमत सुखािा ॥ सािध दिमल जिािा बधूं ॥ 
रमिीय पाप क्षम रमिीिा रमि आला गुि चसधू ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िम पुरुष येििू इदंद्रयािंी चििा कदरतो. 

 
र्दरु : ॥ केतार ॥ 

 
काय सागंू चयदद्रयािी िुष्टता महोियािंी ॥ 
पादयक केलें  थोरचह पादपयादि यादि अहा ॥ 
िादयटािे मार्मग िेदत ॥ रोिदूि मिािें महा बुबग ॥ 
मािूदि हृियीं ॥ ििूशीि अपलुें  ठायीं ॥ 
िुगलें  दित्त रादहफयाचह िुपिेश काचह िुघड 
आ्था बाळ्य दिषयीं िुपजदिती सिधथाचह ॥ 
दिगडूदि ते पुःिह पाचह ॥ पडे संसार प्रिाहीं ॥ 

 
णववेक : शमता ंमिो दिग्रही सादट जािें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िम दिग्रहांस गेफयािंतर क्रोधास चजकाया्ति क्षमा िेिीस बलादिता ंक्षमा येते 

पाहा. 
 

र्दरू : ॥ कफयादि ॥ 
 

पातली क्षमा सुंिरी ॥ पुप्ण्य लहरी ॥ 
पातकें  जे संहादर ॥ पताका मुल्मतिी बदर ॥ १ ॥ 
बडबडुदि िुपात्तचर ॥ बडदिता ंिोदि कचर ॥ 
घदड घदड आदि िचर ॥ िळता ंिदर घडुदि 
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घागदर पचर घि मदििाजे अतंदर िढेळ ॥ 
दिह्यता ंिागंचर अढळ त्या पृथिीिे पदर ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्षमा िेिी येििू दििकेराजास िम्कार कपाि बोलते पाहा. 
 
वचन : ्िामी माला कोित्या कामासाचट बलादिले. 
 
सूत्रधार : येिेदरती क्षमा िेिीिे ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
वचन : अिो क्षमािेिी क्रोधास चजकाया कारिें तुला पाठिािें म्हिूि दििय केला आहे. 
 

र्दरू : ॥ येपाकुल ॥ काबंोदध ॥ 
 

क्रोध कैसा आटोपे तुजला ॥ कोि यासम बळ जो ि घे माघार ॥ 
कोण्हीं िालूदि आलीयाचह कोण्या पदर दशरकोदि समचर 
त्या चजकूि टादकदश त्यादश बादय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि रोकूि क्षमिेिी बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  धोपदटि अदश कोपास राया धोपदटि अशी ॥ 

िध रोष आफया िुज्या हासंत मुखें बहुतेक मादिि 
क्षदत दिि व्िेषभरें आिशेदलया अदत कुशळ ििि दििदित ॥ १ ॥ 
कुिदलदलया मज कुिरपिें ॥ असंकुदित मचि ि आदिि ॥ 
अदिरदि दिज अघखिलें  म्हिुदि पि िुदितोत्सि मादिि ॥ २ ॥ 
आसपुरें तंि ज्या दशव्या दिधफया त्या आशीिाि म्हिेि ॥ 
यास पढुदत दिरयास जािें दसध्त या साचट मादत्र दशिेि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्रोध जायािा प्रकार सागं्रि पनु्सहा दििकेास पाहूि क्षमािेदि बोलते पाहा. 

 
(श्लोक)  अ्दक्रया दपतर ििे तपादिकालंा दिष्ट्कारिें सदळ अश्या अधकारकालंा ॥ 

दिदष्टतुदि दठिदग याि मिार कोपा मारीि जेंचि दगदरजा मदहषास तेपा ं॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती क्षमा िेिीिे ििि रोकूि दतला युद्धास पाठििू लोभास चजकाया कारिें सतंोषास 
बलादिता ंसंतोष येतो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ काबंोदध ॥ शा ॥ 

 
संतोष आला पाहा पाहा संतोष ॥ 
्ि्तीदह सोसुदि म्त तपादिक ज्या्ति कदरदत 
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सम्त असा हा ॥ १ ॥ पापादश आदिलें  पापातीतदह ब्रह्मअपुफया पापें 
या पदरिा तो ॥ २ ॥ काम धम ंअरं्थ नामक पुरुचारं्थ 
ज्या मुळें  यष्टतो महा समथध ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सतंोष येििू लोभास चिदितो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ सुरट ॥ आ ॥ 

 
दधदगरे दधदग लोभा व्रधा जग पािदिलें  क्षोभा ॥ 
दिकट साउली तुझी जदर थारे ॥ सकलचस गुि 
तैं घडदत व्रथारे ॥ १ ॥ धन मृग दल सागर सललललि अनूलदन िलेिने म्हणे सुललालस ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोभास चििूि पोटासाचट धि लोभा्ति लोक कष्टताहेत तो प्रकार िर्मितो पाहा. 

 
र्दरू : मध्यमािदत ॥ 

 
पोटासाचट हे लोक आहा ॥ दय्ुदि घि मोटा 
मोटादि शीिदत मोटा अन्सयाय कीं हा ॥ 
रादि िुकट िळें िार ॥ िृक्षािी असदत आदि िद्या मादज अपार ॥ 
भरळें शीतपािीय सेज अपािर ॥ रिू ये लता पादि 
दिदित येकंिर असता ंहे अिसादि अकपादि 
बुदद्धसादिया दिदतभर ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती लोभा मुळें  लोक कष्टले ते पाहूि लोभास चजकािें म्हिूि दिधार कपाि संतोष 

दििके राजा जिळ येििू मुजरा कपाि बोलतो पाहा. 
 
वचन : ्िादम मला कोित्या काया साचट बलादिलें  ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सतंोषािें ििि रोकूि दििके बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगा ये संतोष लोभास चजकायास तुला योदजलें  आहें तदर सागंतो. शीघैं त्यािदर खादर 

करादि. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि रोकूि संतोष बोलतो पाहा. 
 
(श्लोक)  जो चजदकता बहु मुखें अदजचर जगाला 

िेि ल्व्िजा बहुत मिुधदि पुष्ट जाला ॥ 
लोभा तया दिजबळें दिजिीि कसा ॥ 
श्रीराघिें दििदटला िशकंठ जसा ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती संतोष बोलूि दिघतािं अधमास चजकायास दिष्ट्काम धमािें ्मरि कदरता ंश्रद्धा 

सदहत दिष्ट्काम धमध येतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ भरैदि ॥ 
 

सोपा सायुज्य मोक्षािि ॥ सोपाि पंथदिसािा 
जो पाहा प्रख्यात आगळा ॥ 
दिष्ट्काम धमध तो पत्िी श्रदे्धशीं पािला ॥ 
मोड जो आत्म शुद्धीिा मोडे धारा िुबुधद्धीिा ॥ 
जोड िाचह सिधकिा िार थोरादि जोडी केली जािी सिधथा ं॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्काम धमध येििू दििके रायास मुजरा कदरतािं त्याला पाहूि दििके बोलतो 

पाहा. 
 

वचन : अगा ये दिष्ट्काम धमा त्िा ंअधमास चजकायास ्िादर करादि. 
 

सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्काम धमध बोलूि दिघतािं िळपदत येतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ कन्नड ॥ 
 

कदलदगिा तुरा दशचर सदलदगिा पुत्रापल्त्ि िळपदत आला तो भादर । भला कारभादर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती िळपदत येििू दििके रायास मुजरा कपाि बोलतो पाहा. 
 
वचन : जोशादि सादंगतलें  तें मुहूतध जिळ आलें  हें ितुरंग बळदह दसद्ध आहे. दिजय यात्रास 

दिघािें. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िळपदत येििू बोलत्ता ंशकंर जोशी येतो पाहा. 
 

र्दरू : ॥ कादप ॥ 
 

हाचत पंिागं घेऊदि (म्हा) म्हातारा िार तिुिी ॥ 
टेंदकत कादठ सभेला शकंर जोसी तो आला ॥ 
येिेदरती शकंर जोसी येििू मुहूतध सादंगतफयािंतर दििके राजा महामोहास 
चजकायास ्िादरस दिघाला पाहा. 

 
र्दरू : ॥ कन्नड ॥ 
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िादलयेला िीर केसदर दििके राजा पूर्मि आर्मज लें  ॥ 
सुंिर पुण्य जें का ंयेकंिर तेिें शुदद्ध दिरंतर ॥ 
जाि जािें बाह्यतंर ॥ मिोरथ तोदि शोभला ॥ 
मूळ सम्त मिोरथ लाभ जो भरला ॥ 
राजादधराज महारदथ तेथें जंृभला ॥ 
मदत प्रकाश सारदथ त्या जोगाला भला ॥ 
दिश्वादिख्यात ्ािेंदद्रयिक्षुरादि िादर ॥ 
अश्वराज ते जंुदपले धुरेशीं युमत िादर ॥ 
शाश्वत शम लगाम िोदढला द्दढ भादर ॥ 
िश्वर िुष्ट दिषय प्रिृत्त गादर ॥ 
तेथे मिािें सारदथ रदथ आदि रथचह 
ि घालुदि दसद्ध पचथ िटदत बरिें 
गदत शुद्ध मिा पदर ते दमरि े॥ 
अदत उद्धट जे प्रदत पक्षथि े॥ 
बहु िुधधर त्या दशरदि अिघे ॥ 
मदहिदर खुर दशखर पु्रदत ठेिुदि रंदह िर 
िाहदत गगदि जािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेराजा येििू कादश पट्टिास पाहूि िर्मितो पाहा. 

 
र्दरू : ॥ काबंोदि ॥ 

 
परम दशिराज धादि िुदित जो ॥ परम पुरुषाथध िादि ॥ 
सरस हे दिसतसे ॥ िरािर पािादि ॥ 
भरदल तगदटदिशादि ॥ झलकदत सौध दशखरें जळयंत्र ॥ 
गदळत जलिाि मुखरें धिल िुिंाट जें ॥ 
कबदळदत जिु िभा जिदल जािुदिि बरें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गजराजािें येििू गंगातीदर झेंडा िेििू दिजय िगारा ंठोदकत िुतरता झाला पाहा. 

 
॥ इणत चतुर्थोकस्समाप्तः ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििकेराजा गंगातीचर िुतरफयािंतर महामोहास दििके रायास युद्ध झाले तो 

समािार दिष्ट्िु भल्मतला सागंाया कारिें सादहक श्रद्धा येते पाहा. 
 

र्दरू : ॥ मुखारी ॥ 
 

िाि यथोमत दिधाि पुर्सर िीधफयाहीं दजयेदिि ॥ 
िळासीि अर्मपकदथतें जाि कादंह येसेते पहा येथदि ॥ 
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साल्त्िक श्रद्धा िेिी ॥ जगीं जे तरिोपायदि िेति मात्रा ंदिव्य ठेदि ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा िेिी येििू आसू गादळत काम क्रोधादिकािंा पराभि झाला म्हिूि कदष्ट होते 
पाहा. 

 
(श्लोक)  िगा भपंा चसधू धु्रि सकल जािार पुठदत 

तयीं दशय्यधतूला सद्दश जिकै शिे खपदत ॥ 
तचर मोटा बधुं व्यसि भि शोकािल अहा 
दििकेा ग्रासुदि हृिय बडिादह दिषमहा ॥ 

 
र्दरू : ॥ सौराष्ट्र ॥ आ ॥ 

 
काय कपंा मी यादशखेिलयादश ॥ शोकािळ हा ्िजिलयोद्भि जो का ं
िु्सह भचर तो काचंह ि दि्ेदि अिंत दििकेा ंबुि धि धाचर ॥ १ ॥ 
तामस अमुच्ये िादयज िुष्टचह कामादिक जऱ्ही होतें ॥ 
पामर ते खपफयाचंह ममता ॥ हें मि िुखदि अहोते ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा िेिी बोलत्ता ंशादंत सदहत दिष्ट्िु भल्मत येते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ गौदर आदि ॥ 

 
दिष्ट्िु भमती जििी आली दिश्वािंि धदि ॥ 
शखं िक्र आदि िंिक भादर ॥ पंकज हें कचर आयुधे िादर ॥ 
शादंत सदखदिया ्कंधािदर भली ॥ शतं म्तक ताजीिी शोभली ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शादंत सदहत दिष्ट्िु भल्मत आफयािंतर दतला पाहूि शादंत बोलते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ यमुिा ॥ आ ॥ 

 
अमयेका ंचितातुर अतंचर असशी आदज बदर कारि येथें काचंह असफया ं॥ 
कापाण्या ंबुदधमाते ॥ सारस िळ ियिे दिगचि ते सारस हा्यचह मातें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शादंतिें ििि रोकूि दिष्ट्िु भमती बोलते पाहा. 

 
र्दरू : ॥ आहदर ॥ 

 
अहट िाचह बळा साहसा आदि जो हादट शूरचह ॥ 
मोह असा त्या हतकाचंश लहाि ित्सहा आहि कदरल दििके कसा ॥ १ ॥ 
या सादट हें मि घादबरलें  होतें कासािीसा जरचह आिरलें  ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु भमतीिे ििि रोकूि शादंत बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  मािुदलये दिलसे कुसदर अदभमाि िया तुदझ ज्यािे िदर ॥ 

दििके रायास त्या तयया यास ॥ कादंह ि आयास गोदष्ट खदर ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती शादंत दिष्ट्िु भल्मत संिाि कदरत्ता ं श्रद्धािेदि दिष्ट्िु भमतीस िम्कार कपाि 
शादंतस के्षमाचलगि िेििू िम्रतेिें िुभी टादकली अ्ता ं दतला पाहूि दिष्ट्िु भल्मत बोलते 
पाहा. 

 
र्दरू : ॥ येपाकुल काबंोदि ॥ 

 
काय सखये कचथ येथ तेथदिपलें  ॥ कथा आयकों दित्त हें िार टपलें  ॥ 
आयतादक्ष अिो बादय ये समचर जय काय ते पािलें  ॥ कूट अपलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु भल्मतिे ििि रोकूि श्रद्धा बोलते पाहा. 
 
वचन : अपफया िैदरयासं पादपष्टासं घडायािें प्रायदित्त घडलें . 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धािे ििि रोकूि दिष्ट्िु भल्मत बोलते. 

आदयसें झालें  तदर युद्धािें ितधमाि सदि्तार सागंािें. 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिष्ट्िु भमतीिें ििि रोकूि श्रद्धा बोलते. 
 

र्दरू : ॥ िूर्मिका ॥ 
 

अिो िेिी आपि िक्रतीथी पाितािं काचंह रल्मतमा प्रकटादि भगितं 
सूयध उियादभमुख असता ंदिजय िाद्य घोषें आइयमाि अिेक िीर 
िळाच्या प्रबळ चसहिािें बदधदरत दिमप्रातं घडता ं॥ सन्नघ्त रथ तुरंग 
सु्ि थयें पेटे अखंदडत भमंूडळा पासाि उधळफया थोर धूदल पडले ॥ 
आ्ाििें िशदिशमेादज आशं्र ुमादळ सापंडता ं॥ प्रबळ तर किधताळ 
आंिोळिें उसळफया समर चसधुर कंुभ ्थळें चसिूर सुंिर सधं्या राग 
िशदिशिेे ठायीं जडता ं॥ प्रलय जल धर घोर भीषिें घे घे म्हिूदि 
शब्ि अब्ि मंडळ भेिुदि िदर िदर िढता ंदसद्ध सैन्सय सागराशंी अन्सयोन्सय 
गादंठ पडता ं॥ दििके महाराजािें महामोहा दिकचट भलें  ॥ 
दयष्ट तूदट ि व्हादि दशष्ट संप्रिायही ि िुकािा म्हििू िफ्यादयक शास्र 
दसष्टादयस पाठदिलें  ॥ तेिे जाऊि या प्रकारें महामोहास प्रबोदधलें  ॥ 
सरस शभंिुी सोडुदि पदुर पदरस येथता ंपािफया िदर अमुदिया िृपा 
आदि िदर ॥ यासंम रडला भीम तो व्िया ं॥ १ ॥ 
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मदत िरें महा ॥ मोह सदन्नदध प्रदथत तकध  तो पे्रदषला सुदध ॥ 
दशकदिली अदश त्य दकडूचक ॥ अकल िैदरया ऐक ते दिकी ॥ २ ॥ 
श्लोकेदि सागंते ॥ 

 
(श्लोक)  टाकूदि हदर मंदिरें ॥ शुदि ििें तीरें िद्यादंि बचर ॥ 

पुण्यश्लोक मिें दहसािुिर जा म्लेल ्थलीं िा तदर ॥ 
खड गें भयवि तु्यातिुतुदि गळत्धाराल रमतें मुखें 
िुद्दीप्तें दििकूदि िेपा गि हा ॥ भुकंो दिरोचहसुखें ॥ 
या ंप्रमािें हे दजबािे ििि ऐकूि महामोहािें आभाट केला ते सागंते अदयकािें ॥ 

 
(र्दरू)  तािुदिया दिदठ ताि दमशासहीं िेिदूि त्यािदर मोहमहा भोंियादश गाठंी भीम तो लाघुदि 

भोंिडी तंू पहा हें ििला पहा ॥ िुमधदत दििके हा ॥ भोगो िुष्ट्कमध पदरपाक हा ॥ १ ॥ 
 

वचन : अदयसें महामोह आग्रहािें बरळुि कुतकध  शास्रासदहत पाषंडागम आचध युध्रास पाठदिता ं
अमूिें साहाय्य करायास सर्ितीस पुढें कपाि मीमासंा िेिी त्यास मयीं अदयशी प्रकटली. 

 
(श्लोक)  साखं्य न्सयाय ििाि पादि दिकृत प्रोद्याम शास्राल्न्सिता । दिव्य न्सयाय 

सहस्र बाहुदि कचर िुत भादशदत दिक पथा ॥ 
मीमासंा समयार्मथदि प्रकटली धमेिुकातंािा ॥ 
िाग् िेिी सदहताद्रत्रयी दत्रियिा गौरी जशीस तंू गुिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रध्िा िेिीिें ििि ऐकूि शादंत बोलते पाहा. 
 
(वचन)  माते अन्सयोन्सय भाडंिार शास्रास कैसें ऐकमत्य घडलें ? 
 
सूत्रधार : येिेदरती शादंतिें ििि ऐकूि श्रद्धा बोलते पाहा. 
 
(श्लोक)  एक िशंोद भिा ंिािा असफयाचह पर्परें ॥ 

शत्रूशीं पडता ंगाठी दमळदत ते अदत त्िरें ॥ 
 
वचन : िीट दििादरता ंशास्राला पर्परें दिरोधदह िादंह ॥ 

 
(श्लोक)  शातंािंत सुतेज दित्य अजचह तत्तग् िुिािा भरें 

ब्रम्हा शिध हदर मिोदि बहुशा िाखादिजेतें बरें ॥ 
त्या त्या िैदिक आगमी चह शतशा मागध प्रिृत्ती तरीं 
गम्य श्री जगिीश हादि जलधी जैसा िद्यािंा भरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रद्धा िेिीिें शादंतला प्रत्युत्तर दिफयािंतर दिष्ट्िु भमतीिें युध्रािा समािार 

दििारता ंश्रध्िा बोलते पाहा. 
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(चूर्विका)  तििंतरें धि किक िग िगरतिुतिुजलदलत ललिादि सुखकर ॥ दिदखल दिषय दिषयीं 

दिगत राग कुदपता ं तरें ॥ रथ रज तुरंग पिादतसमाकुल प्रबल तर िुभय बला क्षोिी ॥ 
अदभमुख िालूदि येता ंरि क्षोदि दिरािशे जिक किक थपट्यारि तुरासगट ॥ बाके कंब ु
बुरंग गजधत डाकें दडदडमिें गतो ध्िदि िाकें िीट दिसंग दिडमुख झाकें सिधदह िंग घडता ं॥ 
तो मराज दििके राज सेिामुख मंडली भडंिोदु्यमत अखंदडत दिक्रम मंदडत बदळ ॥ दि्तुल 
ि्तु दििार प्रमुख मुखंड मुखैड महामोह िळ खंड खंड कराया कारिें आले िालूदि 
तकध शा ं बरं ॥ ताले ि रदह ककध शा कृदत ॥ भाले कामुधक तकैशासह झालें  कंुदठत तकध  
शात्रितों ॥ मारा मिूदिि सुमारातदह ॥ अिदुि मारा दियुध्र जगचत ॥ धारा धरा पदरस 
धाराळ तेदिदशख धाराबंु िृदष्ट कदरदत ॥ िारािशींत अदििार ्मरास पदरिारा दखळूदि 
म्हिती ॥ होरा आसाि असुहो राजया जय ॥ अहो रादत दिट पुढदत ॥ 

 
वचन : या प्रमािे अम्हा कडील मादरत कुठतािं महामोहा कडील सरिारचह िालूदि आले 

पाळािया ्िजि पाळा तथा दिज िृपाळाचह िुग्र सहसा ॥ घालािया अदरस घाला 
मजोजिदि घाला पर व्रजकसा ॥ माला िते दक मदि भाला िुभारुदि िभालादग िुजली 
असा ढाला पढुापादि सुलालारचि अदत दृढाला यमा दगदळलसा 

 
र्दरू : आहारी ॥ 

 
दं्वद्व युध्िीं मग कंिपध दिजदिला सुंिरें ि्तु दििारें 
बळबृंि क्षमेिे तंुि कोपािें ििंि केलें  सारें ॥ 
मृत्युरािं चक लोभ दिखंडुदि लोदटला खंूिलूदि तोषदधरें ॥ 
अधकंि एकंिर िुरले अबंिर ॥ बंिदर गेले अयीसें ॥ 
तुदझय्ये िये राजा असा पािला दिजये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रध्िा िेदििें ििि ऐकूि दिष्ट्िु भल्मत अत्यतं सतंोष पाििू दिष्ट्िु भल्मतिें मिािा 

समािार दििादरता ंदिकफपा सदहत मिराजा येतो पाहा ॥ 
 

र्दरू : दिकफपािा धपादि कर ॥ दिकट िुःखाक्रातं िार ॥ 
िुमधिु आला तो मि ियदि गळदत आशी ॥ िये ििे सागंायादश ॥ 
कादहि अंत िाहीि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मि राजा येििू ्िजिास आठििू कदष्ट होतो पाहा. 

 
र्दरू : आिंि भरैदि ॥ 

 
कामादि पुत्र होयािें ॥ लौकदर मातें के्षमाचलगि चह द्यािें ॥ 
शोकाल्यवि तप्त हें माझें िेह ्िभािें पे्रमािध िामय अम्रतािें मदि दिििािें ॥ 
असूयादिक कन्सयका तैश्यादि सूिा आशातृष्ट्िादि आदिका कोठें ठेफयाचंक ॥ 
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कासा साचट युिादद्दका त्रासला जीि बहु या समयीं पैं दिका ॥ २ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीदत मिराजा कदष्ट होििू दिकफपास िाटे लाििू सकंफपािे ्मरि कदरतािं दसल्ध्ि 
भायचश संकफप येतो. 

 
र्दरू : ? ॥ ? ॥ 

 
दसदघ्र भायेचश पाहा येतसे शुध्ि संकफप महा ॥ 
बघ्रकह जोसु दिदषघ्र दिषय पर िुध्िदरचह अदिपाध्ि धमासचह ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत संकफप येििू दसध्िो स पाहूि बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : घंटा ॥ 

 
दिकफपािे हाचत सापंडूदि मि आता ंिेिी जालें  ॥ 
अकल्फपत मलेशें अत्यंत तें िीि अता ंिेिी ॥ १ ॥ 
जिदळक मादझ जाहादलया ंबदर अता ंिेिी ॥ 
त्यादश ििडूि घादलल ॥ 
िूदर झडकदर अता ंिेिी ॥ २ ॥ 
िपादि व्हािंें सा ंदिध्यतु तदर अता ंिेिी ॥ 
तेिे तपादि जादयल मि दिकफपािी तदर अता ंिेिी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती संकफपािे ििि ऐकूि दसध्िी बोलते पाहा. 

 
(र्दरू)  तैदश आहे पाथंा पाचश प्राििाथा ॥ 

तें कैसे म्हिा तदर बोलंू तेदि गाथा ॥ 
जेथें पुरुष तेथें िसे जेंदि ्ाया ॥ 
चक जेथें लोभ तेथें दिकट राहे माया ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दसल्ध्ि संकफप पर्पर बोलूि मिराज जिळ येतािं संकफपास पाहूि प्रिृत्तीस 

आठििू बोलतो पाहा. 
 

(र्दरू)  प्रितधदतदहतीं सिा प्रिृदत्त मादझ प्रमिा ॥ 
ऐसा कष्टता दम िार ॥ कैसा ि घे समािार ॥ १ ॥ 
संकफपा हें िीट सागं संशयािें लोचप आग 
कातंा जे का ंसािुराग कादंतलादह आला राग ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मि कदष्ट होत्ता ं त्यािें समाधाि कराया दिष्ट्िुभल्मतिें सर्ितीस पाठदिता ं

मय्यासदक सर्िदत येते पाहा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
मध्यमा : आ ॥ 

भारदत येते पाहा ॥ िैय्यासदक भारदत येते महा ॥ 
भारदतदि प्रदत भारदत िीट िुभारदत जी्ति िारकीया तारिा ॥ 
सुखादश अिारत िेत जिा रदसकासं जे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िैय्यासदक सर्िती येििू मिािें समाधाि करते पाहा. 

 
र्दरू : हुशादि ॥ 

 
दिव्हळ का ंबापा ॥ असदश आिचर हुत्तापा ॥ 
दित्य कळुदि अदित्य जि दिका अत्ययें याच्या अदतशीिदश का ं॥ 
ठािंी तुलादयदतहास पुरािें का ंदिसदरदश गा मोह भरािें ॥ 

 
(श्लोक)  ब्रम्हें शभंर कफपजीदि अमरक्ष्मा िैत्य शक्राबंुदध ॥ 

मन्सिादिक मुिीदह जन्समंुदि पहा गेले अिंतािदध ॥ 
मोटा मोहचह कोि हा िुपजतो शोक प्रिाता जगा ॥ 
जाता ंसागर िें स तुफय तिुहकीं पंिभतूोत्थगा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्ितींिे ििि ऐकूि मिराजा बोलतो पहा. 
 
वचन : माते हें यथाथधि ॥ परंतु दकदत दििके केफयािेदह शोक जात िाचह ॥ 
 
सरस्वती : ि॰ ित्सा हा ्िेहािा िोष तेंदि अदयक. 
 

र्दरू : दबलहदर ॥ 
 

्िेहिुबंधेदि महातापिी आत्म िेहादश शोकाळ हा ॥ 
्िेह युमत िातीसहाजाली तो िीप हें होय िव्हेंह कीं पहा ॥ 
या साचट ्िेह संगदत ॥ सोदडरे मिा हे सार मलेश भगंती ि पुत्रादिकाचं्या 
संगतीिे ता ंकादय सुख अिुभदिलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्ितीिें ििि ऐकूि मि राजा बोलतो पाहा. 
 
वचन : काय केफयािही चिता जात िाचह. 
 
सरस्वणत : ित्सा हा ममतेिा िोष तेदि अदयक. 
 
श्लोक : माजार भदक्षते सुखं या दृश ंगहृ कुकु्कटे ॥ 
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ितािडि ममता श्रून्सये कळदि केथ ॥ 
 

मूषके : या्ति ममता टाकूि एखाद्या परम शातं दिषचय दित्त ठेदिफयािें िुःख शातं होईल. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्ितीिें ििि ऐकूि मिािें शातं दिषय कोिता म्हििू पुसता ंसर्िती सागंते 

पाहा. 
 

र्दरू : शकंरभरिा ॥ 
 
ध्यायीं अश्या परमात्म्या रामा ॥ आत्म्या िुठरे लिलाचह ॥ 
जाईल चितेदि काजदळ जेचि काजंदळ ॥ 
लिि दिरें पादंह रादहलाहीं तुझा िुबंरा ॥ 
राखतंबरा सायुज्य मोक्ष हाचह ॥ 
पादयकािे दित्य पाचयक होदत ॥ आदयक धमाथध कामचह ॥ १ ॥ 
पूिध ब्रम्हरसें िोतदल दिव्य पूतदल ििधििेा ििेादश ॥ 
दित धिाम अदत सािदळ जेचि सािदळ 
भमत दतच्चसे जेदश योदगयादंि बुल्ध्ि सदलि दिसंबली ॥ 
सिधथा ज्या पापाचस होतािा संसादर िरें पुण्य ठािरें कोप्ही त्यादश िुपादश 
दिर्मि कफप िृदत्त कफपका तचल कल्फपका ं॥ २ ॥ 
मंडप सुमिाच्या मध्ये त्या जीिरत्िासदि दिदद्वलादसिी ॥ 
शीता जे दतचश सािा ॥ ठाकला जो िीर केसरी िदटकेसदर ॥ 
कोदट मेळ कामािा कादशयेला कचट कूसदर पर केसदर थाट िेिो दिजािंा ॥ 
प्रीतीिें ध्याई रे प्रताप राम ्िामी पायंा ॥ 
िाहूदि मी पिािें िाड िाझें सिासंािें ॥ 
का ंउगा अझुदि दशिशी िायंा ॥ ३ ॥ 
कामिा दिषयािी का ंमिा धदरतादश यादंि ॥ 
पामरा शखेीं होदशल जायंा ॥ 
ध्यादश राघिा जरीं ध्याशी ्िािंिे तदर ॥ 
येशील मूळ दम रादश ठाया ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्िदत िुपिेश कदरता ं मिराजा कृताथध झालो म्हिूि िम्कार कदरता ं

सर्िती बोलते पाहाह. 
 
वचन : ित्सा तुझें हृिय िैरायवयास पात्र झालें . 
 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्िदत अिुग्रह कदरतािं अचहसेसदहत िैरायवय पुरुष येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  िैरायवय पुरुष पाहा ॥ येतो येथे हा ॥ िै ॥ 

संगदत ज्यादि सागं धरलीया ंभगंदत िेह अमंगळ सिधचह ॥ १ ॥ 
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संदशत व्रतदह प्रशदंसदत दजस असंशय रमदि अचहसे सह त्या ॥ २ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती िैरायवय पुरुष येतािं त्यास पाहूि अचहसा बोलते पाहा. 
 

(र्दरू)  ्िादम माझा प्रभाि ऐका ॥ काम मिोहरा ॥ 
या माचज दतचह लोचक ॥ धर्मम दम मुख्य जेकदि संुिरा ॥ 
पुण्य तीर्मथचह मज्जि ॥ केदलया ंकन्सया िािादि िािें 
दिधदलया मान्सय जिािी शिेा घडलीया ंमहिीय दिव्य गुि ॥ 
अन्सयचह साधि ॥ िािा प्रकारें अन्सयूि सादधफया ंआदज ॥ 
अिदघचह धन्सया िायंा मजिीि सादरचह ॥ 
अन्सयथा िव्हेदि अंबजेु क्षिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अचहसेिे ििि ऐकूि िैरायवय पुरुष मिराजा जिळ येता ं त्याला पाहूि मिराजा 

बोलतो पाहा. 
 

वचन : ित्सा उपजतािं तुला म्या टादकलें  अता ंिैिाधीि आलास तदर भेटंू ये ॥ 
म्हिूि भेटला िंतर मिास पाहूि िैरायवय पुरुष बोलतो पाहा. 

 
वचन : बापा येथें शोकास अिकाश काचह िाहीं अदयक. 

 
र्दरू : केिार ॥ 

 
तातदपतृव्य सुता तिय स्री यातील जे दिज 
यादतिे सकळचह तैसा मेळ्यािंा जायािंा 
हाट कपंा हाचट िाटदत सिधत्र िाटसपा 
िाटे िाटदत येकत्र ॥ १ ॥ 
हे घि घिी जदशरे धदितजादंि रे घदड जूजदत ॥ मेघदह ज्या पचर ॥ २॥ 
िादहदि भीतरी आहत िायूिें िाहदत ते तपासादहदतिें जसें ॥ ३॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िैरायवय पुरुषािें ििि ऐकूि मि तात्कादळक समाधाि पाििू कामादिक पुत्रािंी 

िशधिापेक्षा धपाि सर्ितीस पाहूि बोलतो पाहा. 
 

(र्दरू)  पजध तदश िया काचह कचर अमयेहत सुत िादिले धृतराष्ट्रा जश े॥ सत्यिती तियें ॥ १ ॥ 
दिपादि गतसुता ंगुपादश दिले ॥ जसें मुरहरें अदत सियें ॥ २ ॥ 
भेटतमािील पेटूदि शुध्ि ते भेटचि तिुज अये ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मिराजािें ममता भ्रादंतिें बोलतािं त्यािी भ्रादत जायास सर्िदत बोलते पाहा. 
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वचन : अरे मिा हा प्रपंि ्िप्ि प्राय येथें जन्सम खरें असफयािें म्हिें गेफया्ति कदष्ट व्हािं े तेंि 
सागंतें अदयक. 

 
(र्दरू)  तैसें येिें िसता ंजािें जािें ॥ भाि ि्ता ं॥ 

कैिा िेि तो सागं गािं ि्ता ंकैिी दशि ॥ १ ॥ 
दिचत्त पाहा आचध दभदति िसफया ंदित्रा कैिा ठाि ॥ 

 
(र्दरू)  भ्रामदश का ंमिारें ममता भ्रमादि धपादि ठेदि ॥ 

िसिे िाटदत दकदत तसदलया िेहादि ल््थदत व्यसि परतेदि यािें ठेचि ॥ 
असदत माया पदर िसदत िािीं िाडंबदर ॥ 
असदकदतिी उठा ठेदि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रबोध ि कपाि कामक्रोधादिकासं मिादि भेदट करादि म्हिूि दिधार कदरतािं 

आचध काम येतो पाहा. 
 

र्दरू : सुरट ॥ 
 

दििृदत्त दिषयी पूरता ॥ आला दिपापपम काम अरता ॥ 
अिलोदक अता ंत्िदरता अिलंदब भेदट कदरता ं॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती काम आफयािंतर क्रोध येतो पाहा. 

 
र्दरू : कन्नड ॥ 

 
पातला कोप पाहा ॥ पाहारे पाहा ॥ 
घालाया िेह भ्रमादश घाला शान्सत ते जो रादश ॥ 
आला आहे तुजपाचश ॥ आचलगि करायादश ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती क्रोध आफयािंतर लोभ येतो पाहा. 

 
र्दरू : कफयादि ॥ 

 
आला लोभ महा ॥ आिदड पाहा ॥ 
लक्षकोदट अर्मथ ॥ लक्ष जयाप्रदत लक्षिितं सुरदक्षत तो अदत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत लोभ आफयािंतर दे्वष येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  दै्वश येतो पाहा िुर्मिषयीं हा ॥ िूदर पदरहादर मलेश ॥ 

िुदर तेदह अिचध दिश्शषे ॥ 
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दिव्य मंगळ िषे िेखतादंि िाटे संतोष ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीदत दे्वष आफयािंतर मि येतो पाहा. 
 

र्दरू : हुशािु ॥ आदिताल ॥ 
 

आिंिाच्या अदतशयें अपार िाढला ्ियें ॥ 
अिुपम जो मातला ॥ अगा मि तो पातला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत मि आफयािंतर असूया आशा सदहत तृष्ट्िा येते पाहा. 

 
(र्दरू)  ता दै्वदिषयीं असूया जी आली ते पाहा ॥ 

जे तारक लोका मादज आचल ते पाहा ॥ १ ॥ 
्िपाप ध्यािािी आशा आदल ते पाहा ॥ 
िुरंदत हर्मत भिपाशा आली ते पाहा ॥ २ ॥ 
दित्य भल्मत दिषयीं तृष्ट्िा आली ते पाहा ॥ 
सत्य जे शमदि आली ते पाहा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत अिघेदह आफयािंतर मिास पाहूि सर्िती बोलते पाहा. 

 
वचन : अरे मिा दै्वता दिषयीं पूिध असूया आली पाहा ॥ 

दिरंतर भल्मत दिषयीं तृष्ट्िा आली पाहा ॥ 
्िपाप ध्याि दिषयीं आशा आली पाहा ॥ 
दििृदत्त दिषयीं सागं काम आला ॥ 
िेह बुदधिदर क्रोध आला ॥ 
्िािंिादतशयी मि आला ॥ 
िुष्ट दिषयािे ठायीं दे्वष आला ॥ 
लक्ष्याथयािे ठायंी लोभ आला ॥ 
श्रीरामािेय िरिार चििी अदभिृल्ध्ि ्िेह आला ॥ 
तु्या दिकारािें तेचह दिकार पािले ॥ 
तंू दिर्मिकार होतािं तेदह दिर्मिकार झालें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सर्ितीिें ििि ऐकूि मि बोलते पाहा. 

गेले पिािी भ्रादंत गेली बाधक जे होते सिधचह साधक झाले ॥ 
 

(श्लोक)  त्या िारी तरण्यास भृगंरितें झाडें ििोन्समीदलतामल्ली 
पुष्ट्प सुगंध मंि बरिकेी तेदििारे ्िता ॥ 
दमऱ्या हृत्तम जाल भयवि घडता ंआता ंदििारोत्करीं ॥ 
त्या यातें मि पाहतें मृग जलदधच्या तरंगापरी ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीदत मिािें ििि ऐकूि सर्िती बोलते पाहा. 

 
वचन : ित्सा जल्ऱ्हं तंू या प्रकारें दिरमत आहेस तचर गृह्थािें मुहूतध मात्रचह आश्रमािगेळें असू िये. 

आदजपासूि दििृदत्ति दप्रय भायाहोयील दििकेादि शमिमादि पुत्रदह शिेा कदरदतल तंू 
सुखपाप ऐस. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सर्ितीिें ििि रोकूि मिराजा कामादिक पतु्रािा लाभ झाला म्हिूि बोलतो 

पाहा. 
 

(श्लोक)  आला सागं दििृदत्त काम सहसा सायुज्य कातें िदर ॥ 
झाला मोह दिकास कोप भरला िेह भ्रमी त्यािदर ॥ 
्िािंिें मि मातला कुदिषयीं व्िेष ्ियं पातला ॥ 
लक्ष्याथी धि लोभ राघि पिीं ्िेह प्रिषधदधिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मिािें ििि ऐकूि सर्िती बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  दििृत्तीिी ्ाया भली प्रिृदत्त शीघ्र ते आली पाहे गा सुखें गा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत मिािे मिोरथ पुरिुि सर्िती दिज दििासास िादलली पाहा. 
 
र्दरू : सर्िदत िेदि िार सतंोष भपादि ्ि्थलास िादलली ॥ 

 
॥ पांचमोंक ॥ 

 
श्रीगिेशाय िमः ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िैरायवयपाढ मि होििू दििृदत्त भायेदश युमत असता ं दििके रायािें उपदिषदे्दिीस 

बलािि आिािया कारिें शाल्न्सत िेिीस पाठदिता ंशादंत येते पाहा. 
 

र्दरू : मध्यमा ॥ आदिताल ॥ 
 

येतसे शाल्न्सत सदख ॥ या ठायंास दक येतसे शाल्न्सत सदख ॥ 
हेतूसुखासचक दपत हे मा सादरदख ॥ हे तंि िेटदक ॥ १ ॥ 
पुिेिु चबबाििा िुल्ल पद मलोििा ििधििेा कििा ॥ 
िरारोहासु याििा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत शाल्न्सतिेदि येतािं जीिरायािे आ्ेिपाि दििकेरायास बलािया कारिें श्रध्िा 

िेिीस पाठदिता ंश्रध्िा िेिी येते पाहा. 
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र्दरू : आहदर ॥ आदिताल ॥ 

 
मुख्य सद गुिािी श्रोदि ॥ मुल्मत सौधािी दिश्रदेि ॥ 
दिख्यात िेदि ते भली दिश्वमदि श्रध्िा आली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रध्िा आफयािंतर दतला पाहूि शाल्न्सत बोलते पाहा. 

 
वचन : माते आता ं मिािें ितधमाि काय पदहफया सादरखेंि िुन्समत्त आहे चक जीिरायास अिुकूल 

होििू त्याच्या आ्ेत आहे? तें मला सागंािें. 
 
सूत्रधार : येिेरीदत शान्सतीिें ििि ऐकूि श्रध्िा िेिी बोलते पाहा. 
 
वचन : आता ंमि केिळ शान्सत होििू जीिराराच्या हाताखालें  आलें  आहे. 
 
शाांणत : माया जे आहे दतिे ठाचय जीि रायािा अिुग्रह आहे काय? 
 
सूत्रधार : येिेरीदत शाल्न्सतिे ििि ऐकूि श्रध्िा बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  दिग्रहािी सिा िये बीजमाया ॥ 

िार आग्रह या कार्मय आहे जीिराया ॥ १ ॥ 
ठाि कैिा अिुग्रहा तेथें बाई ॥ 
िीट भाि सागंीतला तुजलादग पाचह ॥ 

 
शाांणत : तदर आता जीिरायािी ल््थदत कैशी आहे ते सागंािें. 

 
श्रद्धा : दित्यादित्य दििारिादस िदयता िैरायवय हें सोयरें ॥ 

सागंचत प्रशमादि मतै्रदह यमाद्यष्टागं तें सादजरें ॥ 
मदैत्र आदिक पाथकासह िरी िेिी मुमुक्षा ्ियें ॥ 
िाराि ेअदर दित्य मोह ममता संकफप संगादि हे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत श्रध्िा िेिीिें ििि ऐकूि शाल्न्सत बोलते पाहा. 

 
वचन : माते योग दिघ्ि करिार सगट महामोह लपला होता चक. त्यािें मोक्ष मागास काय दिघात 

केला ते सागं श्रद्धा. 
 

र्दरू : सौराष्ट्र ॥ 
 

दिधुमदत िािादि दिद्या जे पाही ॥ अधम मोह िामयें बादयदतिें ॥ 
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पादधरा जीि अडमागी िुपाचय ॥ १ ॥ 
बाजदगदर दिद्या भदर पळा मादज िाखदिली िा िा प्रकाचर सजीिादक्ष 
दिद्या धदर जीि राजया मोहिू ंआफया ंसुंिदर ॥ २ ॥ 
ििदिदध अष्टचह दसल्ध्ि ॥ ठेिया जिदलि येिदूि सिध समदृद्ध ॥ 
जीि होता ंआशा बदद्ध ॥ ३ ॥ 

 
श्रद्धा : तोचह प्रकार सागंतें ऐका ॥ 
 
(र्दरू)  व्यागड प्रपचंिया श्रमुदि अजुदि. 

ि सुटेदि भ्रम ॥ तुझा झदि ॥ 
आठदिते राम राम मिी ॥ अगा राया अमाळ जािदि ॥ १ ॥ 
दिषासह शदेिफया ंिोि ि घडे िेहा जेंचि सं्ेिि ॥ 
काम संग तेदि हा िापाि ॥ बहु िूरी ॥ ठेदि दििापाि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत पर्परें बोलूि शाल्न्सत श्रद्धा िोदघ जदिचह ्ि्थ कायास गेफयािंतर जीि राजा 

येतो म्हििु सभ्यास सािध करायास मोक्षकाम येतो पाहा. 
 

र्दरू : अठाि ॥ आदिताल ॥ 
 

पािि साधि प्रथम ॥ जीिि जीिािें परम ॥ 
पािला कदरता उद्दाम पािला तो मोक्षकाम ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती मोक्ष काम पुरुष येििू सभा्थासं सािध केफयािंतर जीि राजा येतो पाहा. 

 
(र्दरू : आिंि भरैदि) 

 
धदि जो तत्ि बृंिािा अदि 
दि्िािंिािा सिाति अंशदयशािा जो अिुपम सािा ॥ 
सिाति अंशदयशािा ॥ १ ॥ 
पहा तो के्षत्र् भला ॥ िैभिें पूिध पातला ॥ 
दिद्रसािा महा पुतळा जो िामादथला ॥ 
दिद्रसािा महा पुतळा ॥ २ ॥ 
समगमे दशरजोर ॥ 
समादध अमात्य थोर शमादिचह सद गुिाकार सिें चककर शमादि ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत जीिराजा दिष्ट्िु भल्मतिें महत्ि िर्मितो पाहा. 
 
(श्लोक)  िुत्तीिा ममता भ्रमासह महा मलेशोर्मम माळा भली ॥ 

स्री पुत्रात्मक िक्र िक्र दमदठचह मोद्या बळें सूटली ॥ 
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कोपािा बडबाल्यवि शान्सत घडला ॥ द्न्ना िुराशालता ॥ 
प्राप्त प्राय भिाल्ब्ध पलै तटहें भल्मत प्रभािें अता ं॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत दिष्ट्िु भल्मतिें ्तोत्र कपाि जीिराजा बसला अ्ता ं श्रध्िा िेिी सदहत दििके 

राजा येतो पाहा. 
 

(र्दरू)  िसंत भरैा दिजयासम शूरमहा दिजय श्रीचश दििके हा ॥ 
गज गदत श्रध्िेदश पाहा ॥ गजरें येतो महा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििके येििू जीिराजास िम्कार करायास जातािं त्यािा हात धपाि जीिराजा 

बोलतो पाहा. 
 

वचन : ित्सा जतंू लें कपा झालास तदर आम्हास ्ािोपिेश केफया्ति तंू िदडलािें ठादय तेंि 
सागंतों ऐक. 

 
(श्लोक)  ्िधमध पूर्मि दिसपादि िेिी ॥ दििादरता ंते तियादंश ठेदि ॥ 

तेदह तया ंबोधुदि िीट शखेीं ऐका मुलें  हो ििले असे चक ॥ 
 

वचन : या्ति त्िा ंिम्कार करिे युमत िव्हें. 
 

सूत्रधार : येिेदरती दििके राजा बोलत्ता ंशाल्न्सतसह ितधमाि उपदिषदे्दिी— येते पाहा. 
 

र्दरू : आहादर ॥ आदिताल ॥ 
 
िेदि हे पातदल उपदिषदे्दिी ॥ उपमेदतत जे का ं॥ 
िु पजदिदत बाधा ॥ िुपदर िुपदर सिा ॥ १ ॥ 
्िप्रकाश घि अप्रमेय पूिधदक्षप्रजे िादखिी ॥ 
अप्रयासें कपाि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िुपदिष्ट्िदे्दिी दििके राजािें सदंिधादि येते िळेे शाल्न्सतस पाहूि िुपदिषदे्दिी दििके 

रायािें गाऱ्हािें सागंते पाहा. 
 

र्दरू : गंुम काबंोदि ॥ आदिताल ॥ 
 

जलजादक्ष ऐक प्रािेशािी ॥ 
िलंदत खोदट कळकंठी लोकातीतसादि केलें  कीं जेिें ॥ 
कळुदिदह सादंडया िेहादि ॥ 
शाल्न्सत बादयये येकट दम बहुयेर िधूपदर संकचट पदडलें  सदख मािादि ॥ 
महा दिष्टूर दििधयािें प्राि सदख ये पाहािें कैसें 
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ििियािें िािडे मदि सहसा या जिदळ ॥ जाियंािे ॥ 
सोडूदि आशा राहीि िुगली ठायीि अपुफया ॥ 
िेिु ंिको मज कोठें सािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उपदिषदे्दिीिें ििि ऐकूि शाल्न्सत िेदि बोलते पाहा. 

 
र्दरू : मुखादर ॥ आदिताल ॥ 

 
अन्सयाय रायािा िादह िादह ॥ 
अिो अन्सयथा िव्हेदि हे ॥ 
गोष्टी कादंह घोर संकचट प्रभ ुहा सापंडला ॥ 
जसा तो रमिीय मृगका ंसापंडला ॥ २ ॥ 
राि अिघेचह दिपादि पदडलें  िदर 
दिज प्राि दटकिेिी झालें  कदठि सुंिदर ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती शाल्न्सतिें ििि ऐकूि उपदिषदे्दिी बोलते पाहा. 

 
वचन : सखे मादझ िुिधश ता ंिेदखली िादह? या्ति ग ऐसें बोलतेस तेिी सागंते ऐक. 

 
र्दरू : पुन्नगिरादल ॥ आदिताल ॥ 

 
कुिरीं मज िोदढता ंिर िर ॥ 
झाचल सुिदरत खुळखुळदत आंगे येकंिर ॥ 
खिली माझी ििध शोभा मिोहर ॥ 
किा ििदि सागंाििेा तें हर हर ॥ १ ॥ 
िायक िुहािता ंदििके राजा ॥ 
म्या कायेक िुिधशाि भोगीली जा जा ॥ 
बादय पादपष्टी मज िा्य काजा लािू ं॥ 
आदयक दयद्लें  कसा ॥ भोग माझा ॥ २ ॥ 
शािंबादय हे अिघें खरेंि परंतु दििके राजाचह िार कष्टी झाला. 
या्ति तुज सादरख्या पदतव्रतेिें त्यािदर शब्ि ठेिु िये आता ंतुझे िैचर 
अिघे शान्सत झाले दििके राज खुशाल आहे. तदर शीघ्र िलािें. 

 
सूत्रधार : येिेदरती शाल्न्सत उपदिषदे्दिी पर्पर बोलूि जीिरायास िम्कार करायास जातािं 

जीिराजा बोलतो पाहा. 
 

वचन : अिो उपदिषदे्दिी त्िा ंिम्कार करिें युमत िव्हे. तुम्ही आम्हासं ्ाि उपिेश केफया्ति 
आम्हासं मातेिे ठायी तंूि िम्कारास योयवय अथिा मातेहूि तंू अदधक तें सागंतो ऐक. 
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(र्दरू)  उपदिषदे्दिी ऐक माझें ििि ॥ 
अदधक माते पदरस अमिे तूदि पदरस अिुमाि 
सिधथाचह अिुमात्र येथें िाही ॥ १ ॥ 
भिपाचश माया गोदि ॥ 
ििजाये िुःख गोिी अिो तु्या िाकू्र पेटें अिुघें बंधि तुटे ॥ 
िमिा योयवय या्ति समज तूदि या्ति ॥ 
्िमिी आहे हा भाि ॥ िमदि सिधथा माि ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जीिराजािें ििि ऐकूि दििकेास िम्कार कपाि दिियािें उभी टादकली 

असता ंउपदिषदे्दिीस पाहूि जीिराजा बोलतो पाहा ॥ 
 
वचन : उपदिषदे्दिी दयत्के दििस कोठें कालके्षप केला? 
 
सूत्रधार : येिेदरती जीिराजािें ििि ऐकूि उपदिषदे्दिी बोलते पाहा. 
 
वचन : जीिराया दििके राजािे मादझ िुपेक्षा केफयािंतर िादर दििस रहाया कारिें य्दिदे्यच्या 

आश्रमास जाििू या प्रकारें बोदललें . 
 

र्दरू : घटाख ॥ शा 
 
आिाथ मी दिि आदय ॥ मज अपुफया गभी ठाि िेयी ॥ 

 
वचन : माझें ििि ऐकूि अ्दिदे्यिें उत्तर दिलें  ते ऐक. 
 
(र्दरू)  सिाथ करीि बादय ॥ सये सागं काज कादय ॥ 
 
(श्लोक)  जेथुदि जग िुद भि ेआदि रमे जेथेंल याचह भजें ज्यातें जें भिुिें ॥ 

प्रकाशदत दिजािंिोल्लस मजें का ंअदक्रय शान्सत दित्य 
सुकृदत मोक्षा सचट दिद्रदिव्िैत दगळूि जेथ दमळदत सिेश्वरा त्या्ििी ॥ 

 
(र्दरू)  सत्य जें बोध दिधाि ब्रह्म ॥ प्रत्यग दभन्न दििाि ॥ 

दित्य दमत्यादश ्तिीि िुजें कृत्य िव्हें या िीि ॥ २ ॥ 
 

वचन : येिे प्रकारें माझे िामय ऐकूि तंू अमुच्या कामािी िव्हे म्हिुि य् दिदे्यिें िाटे लादिफया 
िंतर मीमा ंसतकध  साखं्य दिद्यातीदध जिळ जाििू पदहफया प्रमािें ठाि मागतािं त्यादिचह 
दिराकरि कपाि माझी िुिधशा केली. तेव्हा ंम्या िेिािें ्मरि केलें  तें ऐक. 

 
(र्दरू)  पािें पािें प्रताप रामा पािि िामा ॥ 

धािं धािण्या शीघ्र आता ं॥ धािा मी करीतसें पूिध कामा ॥ 
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मोकलीलें  मज का ंदििादिदज कोिा दिरदखलें  ्िादमदि 
हे का ंधदरली कू्ररता या मदि ॥ पाकादरमदिधामा ॥ 
एकली दिजदि हा कष्टतें झदि ॥ हे कपंा जािदि ॥ 
येतादत िुगुधदि ॥ लौकदर घादल जे कुदडया क्षदि ॥ 
काकुलदत धपादि लोकादभरामा ॥ १ ॥ 

 
वचन : या प्रकारें म्या िेिािें ्मरि कदरता ंमज रक्षाया कारिें गिापादि पुरुष आले. तो प्रकार 

सागंतो ऐक. 
 

(र्दरू)  िागंलें  किळूदि टोिपे कोण्हीं रागािें िुिलुदि ढोिपे घे घे 
म्हितिी दिके्षपें त्यादश घेदरलें  जाहले त्या के्षप ॥ १ ॥ 
ककध श मारि साहूि ॥ मग तकध  दिद्या खेि लािुदि ॥ 
लोकदर दिष्टफया तेथूदि अदत धाकें दि अिघ्या मधूदि ॥ २ ॥ 
िेिादश घ्यात अजस्रमी ॥ 
अदत दिव्हळ गादळदत आश्रुमी धािंतदि परमश्रमी ॥ 
मग पािलें  दज गीता श्रमीं ॥ ३ ॥ 

 
वचन : गीतेिें बोदललें  तें ऐकािें ॥ 

 
र्दरू : येपाकुल काबंाधी ॥ 

 
आळिुदि आदय आदय आप्त पिें गीता तें आदळगीता ंिोचह बाचह ॥ 
आली शुल्ध्ि कादंह बाचह ॥ १ ॥ 
ऐका ्िामी या सािार हा समािार ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उपदिषदे्दिीिें ििि ऐकूि जीिराजा बोलतो पाहा ॥ 
 
वचन : िेदि तु्या प्रसािािें परब्रह्म ्िपाप जािाया कारिें दयद्तों ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती जीिरायािे ििि ऐकूि उपदिषदे्दिी बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : केिार गौळ ॥ शापु ॥ 
 

जीिलगा ्िादम मादझया ॥ बाप जी ऐक ॥ 
जीि रत्िा राज राज या या पदर त्िा ं॥ 
अदििके जगा मादज या ॥ 
अपुली शुल्ध्ि अिदध टादकफया ंदिन्समया ॥ हे दिरामया ॥ १ ॥ 
सागंािें काय म्या तुजला ॥ राग येतसे ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती उपदिषदे्दिीिे ििि ऐकूि जीिराजािें आत्म ्िपाप िीट सागंािें म्हिूि प्राथधिा 
कदरता ंआिंिािें उपदिषदे्दिी महा िामयाथध सागंते पाहा ॥ 

 
र्दरू : सुरट ॥ आदिताल ॥ 

 
तें तें ब्रह्म अरे केिळ सत्य सिाति सत्सुख सागर ॥ 
दित्य दिरंजि दिगम गोिर ॥ १ ॥ 
सहज सहोदित ज्यािा भासें ॥ 
महिादिक सकळचह जग भासे ॥ २ ॥ 
येकी बदेकयादंि ज्येथें िूचक ॥ 
शदेख दमचह ठेलें  होिुदि मंुदक ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उपदिषदे्दिीिे ििि ऐकूि जीिराजा दििकेास पाहूि बोलतो पाहा. 
 
वचन : अगाये दििकेा उपदिषदे्दिीिें सादंगतला तो भाि िीट अिुभिापाढ होत िाचह. तेदि ऐक. 
 
(श्लोक)  जो मी दभन्न पदर द्न्न जरामरि भोदगता ॥ 

त्या माते सागंते िेदि सत्यािंिदििात्मता ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती जीिरायािे ििि ऐकूि दििके बोलतो पाहा ॥ 
 
वचन : ऐसा अगम्याथध कसा सागंािा? तेंि ऐक. 

 
र्दरू : पुन्नागिरादळ ॥ 

 
संपकध  इदंद्रयािंा िाचह ॥ जेथें संपफयािादर हिािाचह ॥ 
्येंपििेा तकालादह पाप ज्येपा ्ियं िदे्यपाचंह ॥ १ ॥ 
सागंिें तें कैसें आता ंज्यथें पागुळलें  मि ताता ॥ 
लगेिा मतीच्याचह हाता श्रदुतदह माघारफया बोलंू जाता ं॥ २ ॥ 
अदयसा अगम्याथध शाखा िदं्र न्सयायें सागंतो ऐक ॥ 

 
र्दरू : शकंरभरिा ॥ 

 
खंबु मध्यें पाहा ॥ अंबर मदि तो चबबत भािु् सािा ॥ 
त्या प्रदत चबबत सा तंूदि िंबुदध दिष्ट्िुिा ॥ 
चबबो असें मदिसािें ॥ १ ॥ 
भेििसे ्ियं िदे्य दिभशुी तुज ििे रह्य हें बापा ॥ 
्ेि भेि भय खेिादिक धमध औपादधकदि अपापा ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती दििकेािें ििि ऐकूि जीिरायािें ऐदकफयाथािें श्रिि मिि कदरतािं दिदिध्यास 
पुरुष येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  मोक्ष बीज अपरोक्ष बोधोिय िक्ष अतीि्तु लक्षि 

सुंिर दिपापम आला महादिदर ध्यास ॥ १ ॥ 
साधुदजदस आरादिती ते सिें साध्िी रमदि ॥ 
समादध ल््थदत बदर ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििीध्यास पुरुष येििू उपदिषदे्दिीस पाहूि बोलतो पाहा ॥ 

 
वचन : अिा उपदिषदे्दिी तुला दिष्ट्िु भल्मतिें रह्य सादंगतलें  तें ऐक. 

दििकेाच्या सकंफपा्ति तंू गर्मभदि झाली आहेस. तु्या पोटीं दिद्या 
प्रबोध िंद्र िोिी रत्ि आहें ितधमाि ्ाि दृष्टीिें मला कळलें . 
या प्रमािें सागंीतलें  ॥ यािंतर करायािें कतधव्यचह िेिीच्ये आ्े िपाि सागंतों. 

 
(श्लोक)  जैसा तो िेिकीिे जठरीहुदि हली रादहिी 

गभधसे जे मायेिें ्थादपयेला त्ििुिचर ॥ 
सदख ये दिव्य कन्सया असे जे दिद्या 
दिद्या बळें ते तदसि तंुदह मिो गभधशालेदशठेचि ॥ 
त्या पाचठ बोध िंद्रासचह पुरुष पिीं अपधिें शीघ्र िेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिदरध्यास पुरुषािें ििि ऐकूि दििके उपदिषदे्दिी दिष्ट्िु भल्मतिें िशधिास 

गेफयािदर जीिरायािें अतंःकरदि दिदिध्यास पुरुष प्रिदेशफयािंतर ध्यािािें दित्त पचरपक्व 
होता ंदिष्ट्िु भल्मतिी मदहमा िर्मितो पाहा. 

 
वचन : दिष्ट्िु भल्मतच्या ियेिें मदलि दित्तदह िपधिासारखें दिमधळ झालें . 

तेथें श्रीप्रतापरामिदं्र ्िादम सीता लक्ष्मि सदहत अदभव्यमत होििू रादहला. 
 

सूत्रधार : येिेदरती जीिराजा बोलत्ता ंराम्िामी येताहेत म्हििु सभा्थासं सािध करायास िारि 
येतो पाहा. 

 
र्दरू : परज ॥ 

 
िारि येतो पाहा हदरदप्रय िारि येतो पाहा ॥ 
िारि सुश्रदुत पारि भल्मत दिशारि ॥ 
राकाशारि िंद्राभ ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येििू सभा दसदध्र केफयािंतर भल्मत िेिी आिी जािकी लक्ष्मि आंजिेया 

समेत श्रीप्रतापरामिदं्र ्िादम येतो पाहा. 
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र्दरू : धन्सयादश ॥ आदिताल ॥ 

 
प्रतापरामिदं्र आला हा प्रत्यक्ष पाहा लक्ष्मि सीते सगट ॥ 
लक्ष्यातीत चह प्रकट ॥ 
राक्षस िमि दििक्षि ित जि रक्षि िीदक्षत 
अक्षय दिदध हा धिुबाि मिोहर ॥ 
धपादिया परात्पर मुदिजि सुखकर 
दििकर कुलिर घिसम सुंिर किकाबंर धर ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीप्रतापराम्िादम येता ं्तुदत पूिधक जीिराजा िम्कार कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  िा िा रंग तरंग संग िुठदत िुत्तंग अल्ब्धं यथा 

दित्राकार िरािरैक रििा ज्यािा ्िपापी तथा ॥ 
सत्यािंि प्रबोध सार जलधी ज्याििे ऐसें म्हिे 
लीलेिें घि िीलपाप धदरलें  अ्म ैिमो ब्रम्हिें ॥ 

 
(र्दरू)  िुगिलादिि अदज सोियािा ॥ 

दिगदि मदहमा मुखें कोियािा सये राम पापदि जगत्रयचह जालें  ॥ 
रामा रामा सुखें पूिध घालें  ॥ १ ॥ 
ििम भल्मत दिज दिििेि िाख्या ििमीस 
िािली ििल मुख्या ्िादम ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जीिरायािें ्तुदत पूिधक िम्कार कदरता ंसंतोषािें प्रतापराम्िामी बोलतो पाहा. 
 
वचन : ित्सा अता ंअदिलंबािें दिद्या प्रबोध िंद्रािा िुिय होदयल. तंू अदै्वतािंि अिुभादिशील. 
 
सूत्रधार : येिेदरती राम ्िामीिें प्रसाि कदरतािं साक्षात्कार सदहत दिद्या येते पाहा. 
 
(र्दरू)  दिद्या हे बरिी येते पाहा ॥ 

भेिूदि हृिय गं्रथी ्ेिूदि मोहादि गंुदत ॥ 
िुजदळत िशदिशा ंिार गजरािें ॥ १ ॥ 
अखंडाकार येते दिद्या पाहा ॥ 
पािुदिया िुिय सध्या लािुदि िाटे अदिद्या ॥ 
साक्षातं जे अििद्या मोक्षपट्टिादि पद्या ॥ २ ॥ 
सिें साक्षात्कार िाहो ॥ दििदटिा हृतमालाहो ॥ 
तद्वत तमघ्ि शल्मत तदु्रप जीयादि व्यल्मत ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती दिद्या येिूि मोहादिकासं दििारि कपाि िादलफयािंतर श्रीमत प्रबोध िंद्र बाळक 
येतो पाहा. 

 
र्दरू : भरैि ं॥ आदिताल ॥ 

 
प्रबोध िंद्र आला अबोध दतदमर हराया ॥ 
दििदेिदठ केिळ शीतळ दिजोियें ज्यादिया 
दििके राजेंद्र सुकुमार आला ॥ िुपदिषिाख्य िेदि ॥ 
कमा गर्मभहुदि िुसरा िुपजला िेिी श्रीकुमार आला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रबोध िंद्र येििू जीिरायास पाहूि बोलतो पाहा ॥ 

 
(र्दरू)  सकळ दिकफप िार प्रकटता ंजोचक 

सुख भदर लोक सादं्र आलों प्रबोध िंद्र ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती बोलूि राम ्िामीस िम्कार कपाि जीिराजास िम्कार कदरता ं त्यािदर 
अिुग्रह कराया कारिें प्रतापराम ्िामीिें जीििमुल्मतिें ्मरि कदरतािं जीिन्समुमती येते 
पाहा. 

 
(र्दरु)  जीििमुमती पािंली सोि पािली िलोपता ंदिश्वम्त ि होता ंिेहािा अ्त ॥ 

कैिफयािंि सम्त ॥ कदरते जे का कार्थ ॥ १ ॥ 
जी साटी योगी हटले ॥ 
दपसाट होिदूि ठेले ॥ संसादर सुख सोहळे समर्मप जे िळेो ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जीििमुल्मत येििू राम्िामीस िम्कार कदरतािं राम्िामीिें प्रबोध िदं्र 

कुमारास जीििमुमती प्रिाि केफयािंतर जीिराज बोलतो पाहा. 
 

वचन : धन्सय झालों. 
 

(र्दरू)  धन्सय झालों आता मी धन्सय झालों ॥ 
िुगिला हृद्यगदत दिदे्य सगट प्रबोध िंद्रमा ॥ 
अगदिया जग िगचर सखया प्रकटली सुख सादं्रमा ॥ १ ॥ 
िोहटली लघु िोहळापदर मोह दतदमर िदिभली ॥ 
सोहदमदत मदत सोियादि पाहट अदज जाहली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आपिास पाहूि प्रबोधिदं्रादिचह प्रशसंा कपाि सिधथा राम ्िादमच्या ियेिे 

कृतकृत्य झालों म्हिताि राम्िादम बोलतो पाहा. 
 

(श्लोक)  मी चबब प्रदतचबब तू मी दिमल मी दिद ् ािु तंू अंशुगा 
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मी ्िािंि समुिै तंू दि लहरी दम अंदश तंू अंशगा ॥ 
माया मूलक बोल िोलचह  असा ॥ िायािं िाचह कचह ॥ 
व्िता ठाि अखंड दित्घि अहो आहे पिा दििचह ॥ 

 
र्दरु : ॥ भपूाळा ॥ 

 
तुदझये िये आत्माराम श्रीराम ॥ 
दिजपाप दिसपादि जो दम अझुदि िदर केिळ दििदि होतों ॥ 
तुदझये िये आत्माराम ॥ अदज अव्िैता साम्राल्ज्य बसलों अहोतों ॥ १ ॥ 
सम सुख चसधूस आला िाङ मािास िृदत्त अगम्य िुगारा ॥ 
समुिें जगत्रय तेथें ठेलें  समरसुदिज शाजीिदिगारा ॥ २ ॥ 
तमसािरि िाघंाचश गेलें  ॥ दिके्षप टाकूिी मुळ अगारा ॥ 
िुम िुम गंभीर िािें ॥ घि गजे अिाहत िािें िगारा ॥ ३ ॥ 
थैदयथैदय म्हितिी िािे व्िैत तालादस िदर िदर तोदडत कैशी ॥ 
लय लय ि िकुत िािे ॥ ऐमय अदभिय जीििमुल्मत अपदैश ॥ ४ ॥ 
ियि येकदि मी जालों ॥ सिध ियिािा िेखिा केिल भादर ॥ 
जय जयाकारेदि कदरदत ॥ बहुभाटींि भाटश ेििेचह च्यादर ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रतापराम्िामीिें ्तिि कपाि जीिराजा दिष्ट्िु भल्मतस पाहूि बोलते पाहा. 

 
वचन : मोहादिकासं चजकूि मला अव्िैत चसम्हासिी बसदितों म्हिुि दििकेािें जे जे प्रदत्ा केली 

तेचह तु्या ियेिें यथाथध झाली. शादंत शमिमाचिकािंा श्रमदह सिल झाला श्रीप्रतापराम 
्िादमचह प्रत्यक्ष झाला. तथादप यिडें माते्र ऐकािें. 

 
(श्लोक)  धर्ममष्ठादस किा दिपदत्त ि लगो ्िप्िातंही येकिा ॥ 

लाभो दित्य सिादशि प्रभिुये सब्िोध लोका ंसिा 
श्रीमद्रासपिारचिि युगळीं कफयाि भायवयाप्रिा ॥ 
जोडो भल्मत िुिारि अिुदिदि ्िािंि राज्या्पिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती जीिराजा प्राथधिा केफयािंतर त्यािे मिोरथ पुरिुि अंतःपचुर दिजय 

िंुिदभिाजिीत दित्यािंि मंदिरास येतो पाहा. 
 

(श्लोक)  श्रीमालोजी िरेंद्र िंिि भला शाहेंद्र िामादथला 
पुण्य श्लोक म्हिोदि लोक दिगदि ज्याला प्रपंिादंतला ॥ 
त्यािा पतु्रक सच्चदरत्र जगतीं येकें द्र भायवयागळा ॥ 
त्या पासूदि दशि्िपाप तुळजा राजेंद्र जो जन्समाला ॥ १ ॥ 
श्रीयेकें द्र सुधासमुद्र जठरीं िदं्रापदर जन्समला । 
धमात्मा तुळजेंद्र जो तिुज्य त्या िीपादंबकें िा भला ॥ 
तेिें सुंिर गं्रथहादिरदिला श्रीबोध िदं्रोियें ॥ १ ॥ 
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(श्लोक)  पुण्याितारें परम प्रभािें ॥ प्रतापचसम्हाख्य िृपें ्िभािें ॥ 

अव्िैत रत्िाढय सुििध माळा ॥ हे अर्मपली श्रीरघुसत्तमाला ॥ 
 

(र्दरू)  दित्यािंि मंदिरादस सत्यािंि सुखरादश ॥ 
प्रताप रामिंद्र हा पदरिारें आला पाहा ॥ 

 
॥ इणत षष्टोंकः ॥ 
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१६. उषा कल्याि नाटक 
 

श्रीगिेशाय िमः । श्री रामिंद्राय िमः 
िाट्यारंभ कपाि उषापदरिय िाटक सुकदि दिरदित 
िाट्य कदरतो याकदरता सकल जिास आिंि व्हाियासाठी 
कचि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो पाहा ॥ 

 
(श्लोक)  दिजयिैभि मंगळिायका 

दिजजिाम्िुत सौख्यदिधायका । 
गजमुखा िरिायका दििायका 
तुज िमो अदज दसदद्ध दििायका ॥ १ ॥ 
दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुदत कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  आता प्राथूध िागदधष्टाििािी । ध्याता जीतें धी प्रकाशा ि िािी । 

िीिह्ते िाजिी रम्यिािी । िािादिद्या मूळ जे कीरिािी ॥ २ ॥ 
सर्ितीिी प्राथधिा केफयािंतर महादिष्ट्िूिी प्राथधिा कदरतो पाहा. 
सत्य्ाि सुखैकसार जलधी गंभीर जो शोभला । 
प्रत्यगु्रप अपापमाि दिदखलादधष्टाि कता भला । 
मोहाते हरुिी ्िधाम दितरी जो भेि खेिातुरा ं। 
तो हा सिगुि धाम राम िदमला श्री िेदशकािंा तुरा ॥ ३ ॥ 
महादिष्ट्िूिी प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पाहा. 

 
(श्लोक)  जी िशे द्वय येकदिध्िि अदि तै्रलोकाते िगेळे । 

ऐसे ििेरह्य सूििुदि जो दि्ाि मुद्राबळे । 
मौिािी हदर दशष्ट्य संशय तथा व्िैतात्मक ्िूर्मतला । 
ििूं त्या गुरुमूर्मतला समरसें श्री िदक्षिामूर्मतला ॥ ४ ॥ 
यापदरस सकळ िेितािंी प्राथधिा केफयािंतर कदि िाटकाथधसंग्रह श्लोक सागंतो पाहा 

 
(श्लोक)  जो दिख्यात सुखैक धाम जगती श्री िासुिेिाशं हा 

जीिािे पदर पाशबद्ध घडला स्रीिासिेिे महा । 
िेिीच्यािर िैभिें सहज सद भािा पनु्सहा पािला ॥ 
िेिो जो अदजतो समृदद्ध अमुतें िेिो सिा सािळा ॥ ५ ॥ 
यापदर िाटकाथध संग्रह श्लोक मंटफयािंतर दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केली असता 
गिेश प्रत्यक्ष येतो पाहा. 

 
(र्दरू)  कोंिूिी आिंिभरें । येथे श्री प्रताप राम्िामीिा 

शारिोत्सि पाहाया कारिे सकलदिद्या दिशारि 
शारिादिग्रह थोर थोर पदंडतमान्सय दमळाले आहेत तदर 
या सभेस उदित उषापदरियाख्य मुख्य िाटक िािििू यािें अंतःकरि संतुष्ट कराि े: 
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कोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता? 
 

(श्लोक)  प्रतापराम सद भमती दिभिोद्वाम जो महा । प्रतापचसह राजर्मष प्रपोतायादस तो पहा ॥ 
आदिकही यािा प्रभाि ऐक. 
धमािी तदर साळ आदश्रत जिा माहेर मायेपरी । 
सौजन्सयाप्रदत जन्समभदूम करुिा साकार की हे बरी । 
भमतीिी तदर खादि मुमती जिक्ाििुमा बीज ही । 
िेि ब्राह्मि पालिकपर जो िेिेंद्र साक्षान्समहीं ॥ ८ ॥ 
अळंकृत यशोधिी दिपिुतत्त्ि संशोधिी । 
पटू खल दिषेधिीं पुरदिता ंभफयािंी धिी । 
रघूत्तम दशरोमिी सतत हे दि चितामिी । 
िरादधप दशरोमिी सकल लोक चितामिी ॥ ९ ॥ 
सुत्रधारा, मलाही आता सूितें (?) परंतु हा अलभ्य योग दमळाला आहे. 
तेंि ऐक. 

 
श्लोक : प्रगफभािे मधूामदि सकल हे सभ्य बरि े। 

प्रमेय प्रादु्यन्समीं पदरिय मिोरम्य दमरि े। 
प्रबंधािा कता गुिदिधी प्रतापेंद्र पटुही । 
अम्ही िाटयी ऐसा अघदटत िव्हे योगदि कही ॥ 

 
वामय : परंतु तु्या दित्तामध्ये आिंिचसधूिे हेलाि े उसळताहेत यास काय हेतू? शीघ्र सादंगतले 

पादहजे. अगा, ये सूत्रधारा, माझी दित्तिृत्तीि येक दिव्यकन्सया, ते उत्तम िरािे ठाई 
दिदियुमत व्हािी म्हिूि चिदतता पािधतीिेिीच्या अिुग्रहें सिोत्तम जो महापुरुष त्यािे ठायीं 
्ितयेिरातली. तन्समलूें  हषधदिभधर आहे. अरे पादरपाश्वधका, परीि िेिीिे उषेलाही उदित 
िर समर्मपला. परंतु तो सिधही परमेश्वरािा अभाि. 
ऐसें बोलता ंपरमेश्वर येतो म्हिूि सभ्यासं सािध करायास िंदिकेश्वर येतो पहा. 

 
र्दरू : राग तोडी । आदिताल । 

 
येतो िंदिकेश्वर येथें शिैागे्रसर । 
केतू शभंिूा सुंिर 
ज्योदतमधय शरीर । 
जो शुभ्र रतजाकार । 
प्रीतीिें ध्याि मिीं । 
शकंर मूती सुखकर ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरी िंदिकेश्वर येऊि सभ्यासं सािध केफयािंतर परमेश्वर येतो पहा. 

 
र्दरू : राग सुरटी । ताल शापू ॥ 
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िेिादधिेि तो येतो शकंर पाहा । 
श्री िादरभि िूड हा ॥ पल्लिी ॥ 
कैिार घेिार जो सतत ्िसुखािा 
भिुिाधीश्वर भीम िोषा पहा । 

 
(अनुपल्लवी)  भादसतािा लादिली बरिी आगंीं उटी । 

अदसत कंठीं माल अहीिी ते गोमटी । 
सुदसत िीर ्िगधसदरता जटाजूटीं । 
दिसत मौदलमाला तैसी पाहता ंदिदठ ॥ १ ॥ 
प्रथमािे संघाट प्रबळ बरोबरी । 
दिमलिािे ्तोत्रें ििती परोपरी । 
अमर िृिं िोहे अदमत जा बरोबरी । 
िमिमात्रें अंतल््तदमर जो पदरहरी ॥ २ ॥ 
िंदििाहि परमािंि मयवि सिा । 
िदंिशिेिीत िदंिती मुदिपिा । 
सुंिर िटती सुरसुंिरी येकिा ं। 
्कंि जिक महा्कंि िेता पिा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येंिेदरती साबंदशि आफयािंतर त्याप्रदत दिलोकूि िंदिकेश्वर ििििधि कपाि बोलतो पहा. 

 
(श्लोक)  श्रीिन्सद्रिुडा िरिारचििा । 

ििूं तु्या हे तरु कीर्मतकंिा । 
पारंदबयाच्या करुदि दमलासा । 
भसूृष्ट झाले जिु श्री दिशाला ॥ १ ॥ 
दशला त्ि ंदििासाथध दि्तीिध सोिा । 
तरु्तोम झाला ्ियें सत्य सोपा । 
भले थोर िाशं ेअसंख्यात खािें । 
लतािृिं गंुडाळलेले तेि बाधें ॥ २ ॥ 
श्रिदत जे बरि ेमधुचबिू । 
्िापि तें गदिजे गुिचसधू 
पडदत जे सुमिें घििातें 
घडत पूजि तूज भिातें ॥ ३ ॥ 

 
(छांर्द)  परम शोभिा पक्व कोमलें  । 

सुरादि जें गळाली ्ियें िळें । 
तरुिरी कृतादधथय भाििें । 
सरस तें तुिा ंपणु्यपाििें ॥ 
भ्रमर गंुजती मंजुलाख्यें । 
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समज गाि तें भल्मतगौरिें । 
िुम सुमारुतें डोलती दशिा । 
्िमचि मादिजे िाट्य तें तुकं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आिंिािें िंदिकेश्वर ििििधि कदरता ं सुंिर हा दिलास दत्रपुरसुंिरीिें पाहािा, 

म्हिूि ईश्वरािें अंतरंगीं चिचतता ्मृिुगादमिी दिव्यसौिादमिीसमाि िेिीप्यमाि उमािेिी 
येते पाहा. 

 
र्दरू : राग आहरी ॥ आदिताळ ॥ 

 
िेिी येतसे पाहा ॥ हे िरारोहा ॥ 
सिध लािण्यािी खािी ॥ पिध िंद्राििा आिी ॥ 
पिधतराज िंदििी । शिध मािसा िंदििी ॥ १ ॥ 
ह्तकीं कीर दिराजे । म्त मंि िाली साजे । 
हल््तिी िेखोदि लाजे । दि्तुल पूिध कला जे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती पािधती येऊि परमेश्वरास दिलोकूि बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग ििरोजू अटताल 

 
कोिें दशकदिलें  तूज गा । यापरी रमिा । 
टोिें मोहकती जगा । यापरी रमिा ॥ 
पसपादि दिठी दिरखीत । असतािं तूझें ॥ 
हदसत श्री मुख संतत । िसरे सेते कहीं मागें ॥ 
भािुिी रात्रीं । दिसहीं िूति अिुरागें ॥ 
यापरी रमिा ॥ 
अिुपम तुझा हा ठसा ॥ जोड ज्या िाहीं ॥ 
म्हििदूि दिज मािसा । िधेफया सिध ॥ 
मुदिपफया महाराजसा । यापदर रमिा ॥ 
दिरदख िल्लभा या ििातंरीं । दिरती केसरी मंडलीं करीं । 
गरुड सदन्नधी खेलती अही । दशरदत माजरापोदट आखुही । 
हा हसिध तु्याि िरिारचििािा मदहमा. 

 
सूत्रधार : ऐसे िेिीिें संिििता ंपरमेश्वर बोलतो पहा. 

ििुजदििह मिूधकीं ्ययें शीघ्र गेला । 
िदरशचि सदख त्याच्या प्राि माझा भकेुला । 

 
सूत्रधार : ऐसें िेिीिें संिाित असता ंकुमार्िामी येतो पहा. 
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र्दरू : राग आिंि भरैिी ॥ आदिताल ॥ 
 

्कंि येतसे सुमती । सुंिराकृती ॥ प.॥ 
इंिुमौदलिंिि सेिापदत । मंिमंि चसधुरेशसमगती । 

 
(अनु.)  तारकासर प्राि । हारक जो सुजाि । 

तारकासम मुमता । हार ि समाि । 
कुमार थोर श्रीमाि । सुकुमार भिुदि असमाि । 
दगदरिारिी परम पटु षडािि सारसा पदरिारालोिि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ्कंि आफयािंतर यिढोल्ल कोठे कालक्रमिा केली म्हििू महेश्वरािें पसुता ं

कुमार्िामी उत्तर िेतो पाहा. 
 

(श्लोक)  िैि्दिप्रितुरोत्तम येक आला । तत्संगती समय लोटुदि िार गेला ॥ 
झाला उसीर म्हिुिी मज याियासी ॥ कीजे क्षमा अदमबोधसुखेकरासी ॥ 

 
वामय : त्या जोश्यािें अदतशय सादंगतला तोही िरिारचििास दििदेितों. 

 
(श्लोक)  ििुज येक तुतें बल्लसािंा । अिुज जोडल सत्त्िर सािा । 

ििुदिया परी तो ल्व्िज गेला । पदरसता ंमचि मोि उिेला ॥ 
 

वामय : हा सिध िृत्तातं श्रुत करािा म्हिूि शीघ्र आलों. 
 

सूत्रधार : ऐसें कुमार्िामी संििता ंिेपथयातं कोलाहल होता ंतो काय म्हििू 
परमेश्वरािें पुसता ंिंदिकेश्वर उत्तर िेतो पाहा. 
बलीकुमार तो बािकीं भला । बल्लदिधी तु्या िशधिा अला । 
िल्लसिें िशयेास टींभिा । गलबला असा जाहला ििा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंदिकेश्वरािें िृत्तातं सागंता ंबािासुरास आदि म्हिूि परमेश्वरािें खुिादिता ंतो 

येतो पहा. 
 

र्दरू : राग-सािरी आदितालु ॥ 
 

बाि िैत्येश्वर बाि कामुधकधर । ्थािु िशधिातत्पर ॥ 
येतसे िीर ॥ पिा ॥ 
बािली भल्मत थोर ज्या दित्य दृढ दगदरशालर । 
मािसीं काहंी ि सुिे धि सुत िदिता दििडक भमताग्रिी । 
पुण्यश्रेष्ठी । स्रिि मििी आिी । 
प्रिि केिल्ल ध्यािी । भिभजिी बहुरतुिी । 
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धूजधदट िजूधिी दिजधि तजुधिी ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती बािासुरािे येििू साबंदशिास साष्टागं िम्कार घालूि कुमार ्िामीकडे रोख 
िेऊि आपअपिातं बोलतो पाहा. 

 
(श्लोक)  बािी कामुधक शल्मत ह्त िुसऱ्या बािी जयािी िये । 

पािी जोडुदि दिमपदत । ल्््त उभे रािी दहशिेान्सियें ॥ 
गािी गातदि िािती सुखिधू मादिमय हेमोश्वला ॥ 
िािी ते दिदठ जोड यादस ि जगीं आिीक भायवयादथला ॥ १ ॥ 
दिदसखी असुदिदह सदखखी कुमार असुिी युिादह गुिसािंा 
तारक तारक हरहीं अशमती असुिी सशल्मत जो सािा । 

 
सूत्रधार : येिेदरती चितूि हा लोकातीत महत्प्रभाि कुमार ्िामीिा काहंीं ्िभािदसद्ध िव्हे । श्री 

महािेि िेिीच्या पुत्रपिािाि मदहमा । तरी मीचह अदभिय ताडंिें ताडंिशे्वरास हृियमडंलीं 
संतोषििू तो अदभमुख होतािं षण्मुखाप्रमािें पुत्रभाि महािुभािास मागतों म्हिूि बािासुर 
दिधापाि गायििटिपूिधक दशि्िििी प्रितधला पाहा. 

 
र्दरू : राग कापी । ताल्लशापूं ॥ 

 
करुडोिें पाही । कपूरगौरा । 

 
प. : करुिेिें दिरखी श्रीतरुिेंिुशखेरा । 

िरि कमला शरि आलों । मार गिध संहारा । 
 

(अनु)  जििी जिक तंूदि जगतीं दि्संशय । 
आिखी िेिगिािी आसि धदरली ्ियें । 
गिगोतही तंूदि पूिाव्िय । 
गदिजे सेिकामाजी तृि मी गंगाधरा । 

 
सूत्रधार : येिेरीती बािासुरािे ्तिि कदरता ंपरमेश्वर बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : राग मादंज ॥ आदिताल ॥ 

 
माग आता ंइष्टकामा । भमत सािधभौमा ॥ 
सायुज्य मोक्षहीं । पाय तुझे सेदिल । 
हें मादिजे साि गुिधामा ॥ १ ॥ 
दिचधदिया पट टािा । िधे असदलया घेई । 
बोध महोिदध पूिध सोमा ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािे िामय ऐकूि । दिियपूिधक बािासुर बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग पूदर आदिताल ॥ 
 
क्षदमजे माझा महा ्िादम आगहा ॥ 
ि मागाियािें मी समज मागतो पाहा ॥ 

 
अनुप : ति िासिा्यहीं । ि मज अहधतापिा ॥ 

दशिदशिा इल्च््तों । जी तियभाि हा ॥ १ ॥ 
ि लगे इदं्रपि । िदल्लिभिदिजपि । 
सलदगिें माघिें । सुतपि तुझेंदि हा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती बािासुरािे प्रार्मथता ं भोलाशकंर त्याच्या भमतीस भाळूि यािा पतु्रपिे 

्िीकारिेिीच्या संमतीिे करािा म्हििू जगिंबसे दिलोकूि परमेश्वर बोलतो पहा. 
 

(श्लोक)  ्िइित्तही पुत्र िेिी म्हिािा 
ििे शास्र हे दिियोिी गिािा । 
तरी अंदगकारुदिया ंपुत्रभािें । 
कराि ेकृताथध ्ियोग प्रभाि े॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती परमेश्वरािे िामय ऐकूि पािधती दिियपूिधक दििंती कदरते पाहा. 

 
(श्लोक)  उगित रदि जेथे तोदि प्रािी दिलोकीं । 

सुखकर हृिया जे तोदि गा ्िगध लोकी । 
राम मदतस कदल्लजे तेदि ते ब्रम्हदिष्ठा । 
ति ििि तेसे ते तेंि कीं शास्रदशष्टा ॥ 
आपि जे आ्ा अदरजेय तें दशरसा िदंिते म्हििू दत्रपुपासुिंरीिे बोलता ंिेिीस 
शरि जा असें इश्वरािे खुिािता ंबािासुर िेिी दिकट येऊि ्तदितो पहा. 

 
र्दरू : राग मोहि ॥ ताल शापू ॥ 

 
िरि तुझे धदरतो । दसरीं दिज चककर शकंरी दित्य 
दिरंतरी िरि तुझे धदरतों ॥ प.॥ अरुि चबब अधरे 
गुि मंजरीं, अथधदक आदज करी कृपा िरी ॥ 
िटादधपदतकातें कुदटलसुर ॥ दििाशी िील सिल्लकातें 
ि टाकुिी ितासी पोटसीि । धरीं धरी मुरारीं दप्रय सोिसी 
कुरंग दशशुिेते्र । रमिी मिी, सुरंग िील जलि गाते्र ॥ 
तरंगिी अभगं सौख्याल्ब्ध धुरंधर पुरंिरा दिदििुत ॥ 
शशाकंमुखी िेिी । पिपकंजी । दिशकंरंक सतत ठेिीं । 
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अहंकृती िलंक हाि पंक हरी दशिकंरी, करी कपाि ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती बािसुरािे िेिीिी प्राथधिा कदरता कुमार्िामी जेष्ठ पुत्र तंू कदिष्ठ कुमार या 

गोष्टीस सिेह िाहीं ॥ या दरती िेिीिे पुत्रत्िकेपाि बािासुरािा ्िीकार केफयािर पुिः 
परमेश्वराप्रदत बािासुर बोलतो ॥ 
दितत पट्टिा दिमुधिी हरा । दितदर दतथेि राज्य चककरा । 
सतत मादझया आदि रक्षिा । सुसत स्री येथ बैस पाििा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बािसुरा प्रार्मथता दिश्वकमधयाकरिी शोदित िामक पूर दिमुधलि दित्य अपत्य जो 

बािासुर त्याला तेचथिे अदधपत्य िेििू पािधती समेत परमेश्वर आिंिमदंिरी प्रिदेशफयािंतर 
सख्यासमिते उषा येते पहा. 

 
(श् िंोक)  िािाजे गुिपल्मडिा सुमदतिा सोिा तिू तंू दिकीं । 

िािा िीघदत िार या ििचि ही ते िार दिश्वासकी । 
तािािते घृदतिा िसे दिधि हत्तापाल्ब्धमयविामहा । 
श्रीिालेक्षि भमत िंदििी उषा ते पा ंअली हो पहा ॥ 

 
(र्दरू) रागपूरी ॥ आदितालू ॥ 

 
येतसे बािकन्सया, हे उषा धन्सया । 
जे धारकी लािण्या, श्री तैसी पापमान्सया 

 
(अनुप.)  राजीिाक्षी गुिरादज, किकिसि माजी । 

दिज जैसी मेघामाजी । झल्लकेु तेचि पाहाजी मग जाते आजी ॥ 
सोमाििा बदुद्धसीमा श्रृंगार सािधभौमा । 
मोहक मध्यव्योमा । सारखी सकल्लरामा । 
पििहाभीरामा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती आली जे उषा ती प्रदतदिलोकूि सदख बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग पुन्नागिराली । आदितालु ॥ 
 

आई मज सागं की िीट । आपली ल्््दत सागं की । 
आईक व्यसि काईक । कीं हे माईक आता बाई ॥ 
प्रािसखी । अिुप. कासया िििीहूती दिधती 
श् िास िक्षत्र राहूदि । तुष्ट्िेते ्िये, राचत्रिीस हे 
व्यथध कासंया ॥ कासादिसी िु्सह पाहे ॥ भासुरागंी 
तयास कारि । भासते मृिु भादषिी दिज ॥ १ ॥ 
आपि तुज मदैत्रिी दिदजती । आता का ंबहु व्यििी 
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ित्य भपूहा माथा बापहा । असता ंपहा । 
का ंसंताप जडला महा । हे दपकादिक हृि कूजदत । 
का ंपदर मिी गोड ि िाटे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती सखीिें पुिः पुिः दििादरता उषेिे मौिमुद्रा धदरता हे आपलेु मिोगत अम्हापासी 

सागंिार िाही इिी प्रािसखी कंुभाड कन्सया श्रृंगारिल्ली तीच्यामुखे अतंभाि अिगत व्हािा 
ऐसी तजिीज कदरता ंयदृच््िेि त्ये येते पाहा. 

 
र्दरू : राग अठािा ॥ आदितालु ॥ 

 
कुमारी येतसे पाहा, कुभाडंािी ॥ 
कुमारी येतसे भव्य । उमरीगिी ्तव्य । 
भ्रमरी िुपमीजे ििेी । ते महाश्रृंगारश्रेिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती प्रधािकन्सयेिे येऊि उषेस येकातंी िेििू अंतरंग ल्््ती दििारीता ते सागंते पाहा. 
 
(श् िंोक)  लोहािीि पहार हार गमतो भारी पहारापरी । 

लोटे की घदटका दटकाि ि दिसे िेही दजिा यािरी ॥ 
िारा िाटत िार िुःसह अहा शस्रप्रहारासदश ॥ 
हा राजीिदिभेक्षिे िुिलि ेघोरापिािा दगरी ॥ 

 
वामय : तंु म्हिशील िदक्षिेिा िारा िार शीतल तो का ंसंताप कदरतो? 
 
(श् िंोक)  मलयपिधतसपी सेउिी िार सेखी । 

घडुदि घि अजीती िोदकता सिध िोकीं 
मिलसदहत मा्या लागता अद्य आंगी ॥ 
हरहर बहु झाली साजिी िेख आगी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिेि दिज ल््थती सागंता यास मलू काय म्हििूी सखीिे खोिूि खोिूि पसुता ं

ितधला िृत्तातं बािकन्सया सागंते पाहा. 
 
(श् िंोक)  सख्यासी मी गेलें  सहजगदत उद्यािदिदपिीं । 

तई होता तेथे दशि अदि दशिालोक जििी ॥ 
जलक्रीडेसाठी उदित जगिािंिि दिदधतो । 
ििाईते काहंी पदरस बरिी मी दिगदितें ॥ 

 
गद्य : तििंतरे दिमलकमदलिीमादज उतपादि सतुंष्ट अंतरे श्रीमारमईिे कुमार जििीिा सुमार 

धपादि पादिमार कदरता ं िशकारे दििाह होईिासादरखा शिािीिे िादर भजु भािूज मागें 
सपंा जाता ्कंि आदि लंबािंरे ॥ व्िािश करी आदि तथा प्रिंड श्रुडािंड लक्षिकरें 
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येकंिर सुंभ दि सुंभ मर्मििीसी दमलूिी पादिमार आरंदभता दपिाकपािी ््ािू हे िाम 
यथाथध घडिायास घिमिी िासा ल्््र राहूि आपआपिातं जे बोदलला तेंि ऐक. 

 
(श् िंोक)  याित्काल िरीसिा सहिरी ते शल्मत आहे बरी । 

झाली त्यािपरी यया अमसरी माझी गती लोकरी । 
 
वामय : इतःपर पराशमतीस सोडूि असदलया मी िािपापास येिार िाही. या्ति अधधिारी श् िरािा 

िषे धपाि ्िािंिभोग अिुभिािा म्हििू परमेश्वरािे त्याप्रमािे िािादिध दिलासतत्पर 
होता अक्मात तो तमासा माझा लोििाप्रदत गोिर घडता ं त्यव्हा ं मिी सूिला तो भाि 
सागंते ऐक. 

 
र्दरू : राग जुजािती ॥ ताल एटे ॥ 

 
कातंािीिे असिे, काय तसें ॥ कातं िेह िसो, कातंीिे घिघिीत । संतत असुरिािी सरिी 
असें अिुप॰ ॥ िेिल सुंिर केिल झाफयाही । िेिािीि ि साजेसी िेख जसें ॥ हे ििजादक्ष 
दिव्य सरोिर । जीििा दििें िृथा जाि जसें ॥ बादरक शास्रािुसार गाईफयाही । शरीरादिि 
ि शोभे जसें ॥. सार्ाि तें िार असफयाहंी । िैरायवयािीिे िृथा जाि जसें ॥ २ ॥ हृिई म्या ं
असे चिदतफया क्षिी सुिदत ते दशि दिश्वसादक्षिी ॥ मिदभकादशता जािुिी कसी । ििली 
मािुली मात ठीकसी ॥ 

 
र्दरू : राग िीलाबंरी ॥ 

 
ताल पापक ॥ लाभसी लाभसी सत्िर । लािण्याकर तंू िर । शोभि िर्मििीयािर । 
सोमिििीर ॥ हासंत खेलत िंपती । आहो आम्ही जेिेरीती । होदसल िल्लभा संगती । तैसी 
सुखी सुिती ॥ माधि मादसिी बारशी । जे का ंशुद्ध अिदरसीं । ते घिी पुरदिजो दिशी । तो 
धिी ति तिुशी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेिीिे िरप्रिाि केले तिारम्य अंतःकरि दिषयातंरीं दिमुख झाले याप्रकारे 

दिजाल््थती सदि्तर सागंूि दिद्यमि प्रसंग बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग मोहिा ॥ तालुशापू ॥ 
 

दशिदशिा केदि मी साहू दशिदशिा । दजिलगािीि त्या अिधारी येधिा ं॥ 
कुिलययोििा मागध कदथजे मागध तुिा’ 

 
(अनुप.)  मादििी ि ्िुरे मादझया । िल मात्रसीं सिधथा मादझया । आदिक दिषय ते ऐदसया थोर । 

प्रािसकंटा काय जाि की जेया ॥ 
शभंरी िज्राच्या िूरासी । कपािी कंबुकंठी फयाले मलयासी बंभर ििेी मीदह असी झाले ॥ 
अंबुजशरे जेर अंतरंगी कसी ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती बोलूि हे िेितारह्य जिििी पासी सागंू िका म्हििू संििता तो उषेिा 

परामशध ध्याियासाठी बलीिी ्िषा येते पाहा । 
 

र्दरू : राि सािंरी ॥ आदिताल ॥ 
 

बािअतुंरी येते बािअतुंरीं ॥ बािरमिी कसी ॥ सोि बािन्न कसी ॥ िािजे शुद्ध तसी । 
िारिगती असी । 

 
अनुप. : िाट भोिता िार । िासीजिािा िार । िाट सादरती थोर । िादिती िारंिार । हाकट मदि 

सार । हारादि अलंकार । धाकटमंदडत रुदिर । ताटंकयुगभर । 
 
सूत्रधार : येिे दरती बािरमिी येऊि अंतःपुरी उषेला ि िेखूि घाबरी होऊि सख्यासी पुसते पहा ॥ 
 

र्दरू : राग शकंरा भरिा ॥ आदितालू ॥ 
 

उषा गेली कुठे सागंा लोकोर । माझे तृषले िशधिा ियििकोर । भकेुिी आलकी 
आई । ि केली न्सयाहरी काहंी । सुकेसी रादहली कैसी । ि कले सखिार ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे बािरमिीिे पुसता ं उपििी गेली असेल म्हििू येमया सखीिे सागंता पुिः ते 

बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  उपििी काज काय । उसीर लागला पाहे ॥ तपि तापतो झाली । थोर िुपार ॥ २ ॥ भ्रमुिी 

उन्सहातं सये श्रमोदि िेिो ते ्ियें ॥ कमळींशी रदत भमर । करीती झकंार ॥ ३ ॥ तटलो सिध 
िाट सपा । त्या त्या ठाई तृष्ट्िाहपा । सुटफये आदगफििे शयध िेख अपार ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बािपत्िीिे िृत्तातं दििादरता उपिि प्रातंीं चहडूि तेथें मि्तापािे खंडि ि होता 

पुन्सहा उषा कन्सया दिजमदंिरी आफयािंतर दतला जििीिे शरीरभाि ि दििारता ं ते सागंते 
पाहा ॥ 

 
र्दरू : राग सािरेी ॥ 

 
आमये ऐक आता ॥ आमये ऐक िो गुज । आमिे शरीरज । ्िमुखे बोलििेा तो । दकमदप 
सिधथा मज । िदलिािे मृिु हार । सलती, जेचि पहार । िलगे गोड आहार । िािडे व्यिहार 
॥ १ ॥ करिे सौधदििास । धरिे सुंिर िास । अरुदि येत दजिासी ॥ कपा मी काय गे यास ॥ 
२ ॥ सुमसेजी जेिी दशखािी, गमते न्सिाह लीकािी । समज िेहािा मज । समजही िसे मज 
॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती उषाकन्सयेिें ितधमाि सागंता िैद्या िगेळे िीट रोगदिधाि कळेिा म्हिूि बािासेिे 
प्रािािायास आिदिता ंतो येतो पहा ॥ 

 
र्दरू : खािी ॥ शा ॥ 

 
राजिैद्य येतो लागिगेे बहु तो जसा धन्सितंरी । साजसा सामािासी सार 
िोखिािी । सादजरी दपशिी ते सािशी । दिजकरी । 

 
सूत्रधार : येिे दरती िैद्यािे येििू बािपत्िींिे आ्ाशासि दशरसा ििूंि उषा कन्सयेिी धातु पाहूि 

तत्िाथध समजूि तो अतंरंगी दिगूढ कपाि लोकापाढ प्रकार बोदलजे तो पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  सुतिुहुडदकता ंते िीट की सिध सृष्टी ॥ 

अतुल ति सुताते िेटकी ्ििध यष्टी ॥ 
उपिदि दिरता ंकी लागली लोक दृष्टी ॥ 
दरपुस पदरइयेच्या ते िसे राग गोष्टी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बाि पत्िी दिकटी बदररंग ितधमाि सागंिू येकातंी आत्पास बलाििू हे उपिर 

झाली आहे हा सिध ही अिंग रंगािा संताप यास कालो दित्त अिुपापिर लाभ झाफयािे 
सुखपाप असेल ॥ म्हिूि िैद्य दिघाफयािंतर दकत्येक दििसा उपरी पूिी िेिीिे उपििी 
असता ं उषेला िर दिधला होता ऐसा जो ॥ तुला िैशाख श्रुध्त द्वािशीि रात्री ्िप्िातं 
बलात्कारािें जो भोदगल तोि प्राििल्लभ होईल ॥ त्याप्रमािेि ते दििसी रात्री ्िप्िी येका 
दिव्य पुरुषािे येििू बलात्कारािे अिुभदिता ं जागी होऊि िेिीिे िामय दिसपाि 
आपिाकडूि थोर पाप घडले म्हिूि मि्तापािे बािकाय िेते पहा । 

 
(र्दरू)  येतसे बािकन्सया ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती उषा येऊि ्िप्िातं उपिार घडला तो आठििू आम्तचििा कदरतेपाहा ॥ 
 

र्दरू : राग घंटारि ॥ ताल शापू ॥ 
 

दधदग दधदग माझे जीिे ॥ जगी िोषाधार दजिे ॥ अगई प्रािहात्यहीि ॥ आंतािंसाि ॥ १ ॥ 
थोर कुळी जन्समदूि हा ॥ धोर घडफयािे महा ॥ िोरसे कासयासी पाहा ॥ िािण्यािाया ॥ २ ॥ 
िाििदेे्र कुलागंारा ॥ मादिले पातका गारा ॥ जाि गेला माझा िुगारा ॥ साध्िी पिािा ॥ ३ 
॥ माय आदि दिज बापा । काय सागंू या हो पापा ॥ बायािो मी मोटया संतापा । पात्र जाहलें  
॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषेिे कष्टी होता । सखीिे पूिोत्तर ितधमाि दििादरता ंते सागंते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  होतें हम्यधतलीं यथादिध सली तों एक दिव्याकृती ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

आला तैं पुरुषाग्रिी ििल जो तो कोदटकामधुदत ॥ 
तेिे ्िप्ि र्दशे मधें मज बलात्कारे सखे भोदगलें  ॥ 
या साटीं णनज जीििी सजदि म्या ्िार्य पैं त्यादगलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषेिें ििि ऐकूि प्रधाि पुत्री उत्तर िेते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  दित्तें चितुदि बोलुिी दह िििी जे का ंशरीरें दकजे ॥ 

होंतें पातक हेतु कमध जादि ते शास्राथध हो ऐदकजे ॥ 
लोकातीत दििारसाि गमतो तूझा अता ंमािसीं ॥ 
चक ्िप्िी व्यदभच्यार िोष घडता हे िार तंू मादडसी । 

 
(छांर्द)  सपदि मापािी ब्राह्मिा अई ॥ उपदर केदलया ं अमेधही । ि पदर त्यासटीं पापं पणु्य कीं ॥ 

उपम हे तु्या िुष्ट्कृता सखी ॥ 
 
(श् िंोक)  अभाट तुझा दिरखूदि डोला ं। माझा िभी जीि उडोदि गेला ॥ 

आता मिा लागुदि धीर झाला । 
त्िबुदद्धतिा भास कलोदि आला ॥ 

 
सूत्रधार : येिें दरती कुभाडं सुतेिे समजादिता ंहीं उषा ठायासं ि घेता ते पूिील िेिता रह्य सागंते 

पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  हा कीं शोक सम्त तंू शदश मुखी टाकीं ्िदित्तादंतला । 

लोकीं अप्रदतमािपापसपदि जो कीं तुिा िेदखला ॥ 
िेिीिें िर ित्त तो ्मर मिी हें दिभमा त्यागुिी ॥ 
ठेिीं बोलि आपिा दिदध कृता ठेिी असी जािुिी ॥ 

 
वामय : पूिीतािं अपूिध गुजमज सादंगतले होतें तेि आता सुिदिलें  ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें सखीिे ितधमाि सागंता उषा संतोषािे बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  ऐमयेिी दशि जीि दित्य असता ं त्यािेदििचे्या भरें ॥ िेहाद्यात्मकमी म्हिदूि भरुले जें 

पादडयलें  बरें ॥ ििेातं श्रििे क्षिेक हरता ंतें लब्धला से जसें ॥ आत्मकै त्िसयेत्ि िीय्य 
िििें ्िार्य केलें  तसें ॥ 

 
वामय : परंतु भोजिाथध जाऊि मुख दिसरफया परी । िेिीच्या ििि दि्मरिािें मज िोज िाटलें  ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती उषेिेिामय ऐकूि सखी समाधाि कदरते पाहा ॥ 
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(श् िंोक)  अशोक दिदपिीं िसे जिक िंदििी या परी ॥ जटायु गुरुिे मुखे दिगदिलें  ही अ्तापरी ॥ ि 
आठउदि तें मिी पिि पुत्र ्ििेें आधीं ॥ दसिोदि मागतो ्मृती त्िदरत पािला कीं तधीं । 

 
वामय : एि ं हिुमंता सादरख्या बुदद्धमंतास ही जेथे दिसर पडला तेथें इतरािा काय पाड असो 

्िप्िातं ितधला जो िृत्तातं ते दि्तारे ऐकािया माझे काि भकेुले । 
 
सूत्रधार : म्हिूि मदैत्रिीिे पुसता ंउषा बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  गेला खेि सम्त हीं पलुिीया गेला ग िगेे अिी ॥ िलेातीत सुखा बुधी दिजमिीं हे लािला 

साजिी ॥ हे लािण्यदिधी अपूिध अदजिी ॥ िलेा गमे मािसा ॥ ठेला कातं ठसाऊिी 
दत्रभिुिी िफेहाल तो सज्जसा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषेिें सागंता ंहा्तिि दिखतार असुंिे सार श्रूत ितधला िृत्तातं दिरोपी म्हिूि 

कुभाडं कंन्सयेिे संििता ंपिुः बािकन्सया बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  पलंगी कुरंगी सुिेत्री ्िधामी ॥ सुदििा समुद्रातं मयविात िामी । ्ियें राहता ंसाहसी कातं 

पाही ॥ सये पातला तातंडी त्यािं ठाईं ॥ 
 
वामय : या प्रकारें कातं येता ं त्याच्या प्रश्िादतश्यें घादबपाि म्या जागें होती त्यािें संकोि टाकूि 

कुिाले मादंडता ंमी त्येव्हा बोदललें  तो ििेि संिभध ऐका ॥ 
 

र्दरू : राग सुरटी ॥ आदिताल ॥ 
 

सोदड मजला सरदसजाक्षा सकंोि टाकुदि ॥ िारसें का ंकुदटल कटाक्षा ॥ 
 
अनुप. : कन्सया जिकाधीिमी ॥ कंबुकंधरािे मी अन्सयथा िमिी िििा ॥ अरचिि िििा ॥ अन्सयाय ि 

करी ऐसा ॥ अंतुरी िोहे सहसा ॥ पुण्यात्म यारे मिुजा ॥ पुंगिा धरीं समज ॥ १ ॥ कलभडंा 
समु बाि ॥ कलहीं तंू सुप्रिीि ॥ कलसी िक्षोजात्मकीं ॥ करि घादरलें  कीं ॥ कळफया ताता 
आपि ॥ करील िंड शासि ॥ बदलयादिजध राहूि ॥ िली िािडील िंिि ॥ २॥ 

 
वामय : येिेरीदत म्या अिुसरि िेििू मागें सरता ंप्राि दप्रयािें प्राथधिा केली तो प्रकार सागंतें ऐक ॥ 
 

र्दरू : राग आिंि भरैिी ॥ अटताळ ॥ 
 

कािंो साजिी माझा अव्हेर करीसी ॥ 
 
प. : धाित िूपादि आलों ॥ धारकीं का ंिार धरसी ॥ 
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अनुप. : घदड दिदमष िले हीं ॥ घि पिधत ्तिी ॥ घडतें कीं युगापरी ॥ राज जरा गादमिी ॥ झड 
झडू िको या िरी ॥ धपािी थोर झडकरी कपािाकरी ॥ जोदडतों करा ं ॥ अडिीिासें 
अपदलया ंकरीं कड कडूििी भेट सुंिरी ॥ १ ॥ ढकल सिधथा ही ॥ ि कदरजे अदतथीिा ॥ 
सकल शास्रािी हे ॥ प्रकट बोले िािा ॥ भकू लागली या समयीं ॥ संभोगािी ॥ सदख ये 
तु्या हृियीं ॥ िार सािी अदखल युिदत जि दशखामिी ॥ अरपीं कामादतथयया िरी ॥ २ ॥ 

 
वामय : येिेरीदत कातंािे प्रार्मथता तत्समई माझे दित्त तन्समय घडता ंितधले ितधमाि तुला अिगहेंि 

आहे ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती उषेिें िामय ऐकूि सदख बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : ॥ ताल शापू ॥ 
 

तुजसमजािसये आििसे जगी ॥ धृ्र ॥ जो शूरािा भषूि तो की ॥ रतला तुसीं ॥ 
अिो ॥ अपिहूि िसे जगी ॥ १ ॥ श्रीशिािी अिुकंपेिे ॥ भडस तुझी ॥ 
अिो ॥ झाली पूिधिसे जगी ॥ २ ॥ आिंद्राकध  िािंती बाई ॥ पदतचस सुखे ॥ 
अिो ॥ कोंिाटूदि िसे जगीं ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत सखीिें िामय ऐकूि इतःपर िल्लभ िशधिािा योग जसा होईल त्या कायी तंू योयवय 

आहेस म्हििू उषेंिें सरादिता ंकंुभाडं कंन्सया िल्लभ कोि काय म्हििु दििारते पहा ॥ 
 
(र्दरू)  िंद्रकीं उपेंद्रकीं महेंद्रकीं तो सये ॥ 
 
उषा : िंिूकी उपेंद्रकी महेंद्र कीं मीं िेिे ॥ 
 
सिी : पाद्रकी बल भद्रकीं सौभद्र कीं तोसये ॥ 
 
उषा : पाद्रकी बल भद्रकी सौभद्र कीं मी िेिे ॥ 
 
सिी : पक्षीशकीं यके्षश कीं राक्षस कीं तो सये ॥ 
 
उषा : पक्षीशकीं यके्षश कीं राक्षस कीं मी िेिे ॥ 
 
सिी : भपूाल कीं दिमपाल कीं गोपाल कीं सये ॥ 
 
उषा : भपूाल कीं दिमपाल कीं गोपाल कीं मी िेिे ॥ 
 
सिी : िरकीं दकन्नर कीं हुन्नर ििं कीं सये ॥ 
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उषा : िरकीं दकन्नर कीं हुन्नर ििं कीं मी िेिे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत उषेिें प्रत्युत्तर िेता ंसिधहीं आकाश पंिागं दिसतें किा दिदित्र लेखेिें इकालातं 

संिशधि घडदिफयािे घडंूये म्हिूि कंुभाडं कन्सयेिे अंतरंगी दिदतता ंदित्रलेखा येते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग दबलहरी ॥ आदिताल ॥ 
 

येते जलजाक्षी िेखा ॥ हे दित्र रेखा ॥ 
 
प. : जे ति ििािें केिल ॥ शात कंुभरेखा सुंिरी ॥ 
 
अनुप. : दिज सदख जे का ंउषेिी ॥ दि्तुल जगतील सद िी ॥ गजिर िभ गंभीर गमिा ॥ राज चबब 

मुखी मरू्मत गुिािी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्र लेखा येता ंदतला दिलोकूि उषा बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग हुशािी ॥ ताल शापू ॥ 
 

साजिी यासी उपाय मज प्रदत ॥ सागं बरा काहंी लौकरी ॥ 
 
प. : तो जसाकीं भेटल मज ॥ तो यजाक्ष बाई ॥ आता ं॥ िोजिया तया ॥ िाल माझे आई ॥ 
 
(अनुप.)   
 
सूत्रधार : येिेरीदत उषेिे िामय ऐकूि दित्रलेखा बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग केिार गौला ॥ अटताल ॥ 
 

धीर धरी थोडासा तरुिी ॥ 
 
प. : मी रमदि प्रार्मथतें ॥ मतै्री कपादि ॥ 
 
अनुप. : िापा तुझा पती ॥ िोजिू ंगुििती ॥ सार साक्षी अती ॥ शीघ्र जातें ॥ की भादषदि येक । कीं 

पुसतेसें िेख ॥ सारतें ििढीक ॥ सिधहीं मातें ॥ १ ॥ 
 
वामय : पुसायािा मागध काय म्हिसील तदर ऐक ॥ 
 
(र्दरू)  गािं पदतिें किि ॥ िािंही सदख किि आिघे कदथ कथि ॥ हें अपैसें ॥ जािुिी झडकरी ॥ 

जाि आदि तें जरी ॥ तो िलेिा तरी ॥ थोर सायासें ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : या प्रकारें सखीिें पुसता ंउषा उत्तर िेते पाहा ॥ 

 
र्दरू : राग हुशािी ॥ ताल शापू ॥ 

 
गािंसीि त्यािें काचहि ॥ मज ॥ ठािुकें  सिधथा िाहीि ॥ आदि िािंही िेिेिी साि ॥ पाप ॥ 
सािलें  मात्र तें सुितें मिोगेहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत उषेि संिािता ंते ऐकूि तु्या िल्लभािे गािं िािं ि कलफयािे ि कलो ॥ परंतु तो 

अममया सादरखा म्हिूि सागंीतफया ंत्या िपाि तै्रलोकयीं चहडूि तरीं तु्या कातंास धंुडूि 
आदितें म्हििू दित्रलेखा बोलते पाहा ॥ 

 
(र्दरू)  पारदखि रमिया ॥ सादरखा म्हटदलया ंभीपा तो सुिदलया ंभाि सागं ॥ हे रमदि असदलया ं

हेंि सूिक तया ॥ िारखुलिुदि दप्रया ॥ भेटदिि िगेे ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रलेखेिें िामय ऐकूि आपुफया िल्लभास माि तै्रलोकयीं कोिीं िाहीं म्हिूि 

बोलते पाहा ॥ 
 
(र्दरू)  ज्यास िसे जोड िुसरा ॥ जगीं ॥ या सिध धंुदडता ंसादजरा ॥ जैसा ॥ भासुर मन्समथ बरा ॥ 

ज्यािा ॥ तैसादत िागंट िषे संशय िाही ॥ २ ॥ 
 
वामय : पर तंू शाहािी आहेस जैसें प्राि िल्लभािें िशधि होईल तैसें कराि े॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें उषेिें प्रार्मथता ंदित्रलेखा बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  सुरगदि िुसरी जी पुढतीं कैि माडें ॥ करील अदसदह कैसी ते करािेि माडें ॥ ििदत 

श्रुदतचह शाखा िदं्र रीदत ्िपापा ॥ सुिदत ि कदथसी तंू सुििा ्िफप पापा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत दित्रलेखेिें िामय ऐकूि उषा बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  गालुदिगा भासारा ॥ साराशं चह जो उरेल गगिािा ॥ तोहीं दिद्ध ि असफया ं॥ तिंूस त्यािे 

तुलाहधकीं सािा ॥ अकलंकी अडित्मा ॥ संतत सकला कलासथा राजें ॥ होईल कला 
दिधी हा ॥ ि कले तन्समुख समाि घडूये तें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत उषेिें िामय ऐकूि दित्रलेखेिे दित्तातं योजिा केली ऐसी जे तै्रलोमयातं दजतुमया 

पुपाष व्यल्मत आहेत दततुमयासहीं पटातं दलहूि उषेला िाखिाव्या तीिें खुिे िपाि हा 
आपलुा रमि म्हििू सागंीतफयािें अिंतर त्याच्या भेटीिा यत्ि केला जाईल हें मिी 
दिधापाि तें उषेसहीं सागंूि आधीं ्िगध लोकीं असिारे जे िेिेंद्रादिकत्ये दित्र दलदखत 
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कपाि दित्रलेखा बाि कन्सयेसीं बोलते पहा रागिृिंािि सारंग ॥ तालशापू ॥ िलखूदि सागं 
िल्लभ तो ॥ 

 
(र्दरू)  अली ििेीयातं ॥ दलदहला असें जो तो ॥ 
 
अनुप. : इंद्र ्ियें अमरेंद्र पाहा ॥ 
 
उषा : िंद्र मुखी िव्हे ॥ ितुर तो िाथ हा ॥ १ ॥ 
 
णचत्र. : िपाि यमादिक दिमपदत हे ॥ 
 
उषा : तपािी कोिहीं ॥ यातं िाहो िोहे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत ्िगध लोदकिे िेि अिघे दित्ती िाखदिता ंयातं आपलुा िल्लभ कोिी िव्हे म्हिूि 

सागंता पाताली असिार शषेादिक थोर थोर िाग तसेि दकत्येक राजे दित्री दलहूि दिव्य 
पापधर िाखदिते पाहा. 

 
र्दरू : राग शकंरा भरिा ॥ आदिताल ॥ 

 
ईशभजंुगािा हा ॥ शषे लोििी पाहा ॥ 

 
उषा : तो सखे िव्हे दित्त ॥ तोष कहा ॥ 
 
णचत्र. : ॥ िा ॥ हािो िासुदक अदह ॥ रािो ियिी पाहंीं ॥ 
 
उषा : िाहो दिज प्रििा ॥ िोहे हाहीं ॥ 
 
णचत्र : राजे सिधही हे की ॥ सादजरे अिलोचक 
 
उषा : राजश ेिव्हती माझे ॥ िाथ हे कीं ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत पातादलच्ष पुरुष व्यमती अिघ्या िाखििू भलूोकी जे थोर थोर राजे त्यास उषेला 

िाखदिते पाहा ॥ 
 
(र्दरू)  दमदथला पुरपदत मान्सय पाहा ॥ 
 
उषा : कदथतसे मी दिज ॥ कातं िव्हेिी हा ॥ 
 
णचत्र. : कोसल केरल कौरि हे ॥ 
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उषा : या समुिाई एकही तो िव्हे ॥ 
 
णचत्र. : मागध मालि मत््य पहा ॥ 
 
उषा : आिघे िव्हतीि आत्म िायक पाहें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीदत भमूंडलीिे इतर राजे िाखििू यािि कुलीिे दकत्येक िाखििू िसुिेिास दिदत्र 

दलहूि दित्रलेखा बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  िेिी हा तो िसुिेि िृपदहरा ॥ 

पािि दिज दिष्ठी पाहंी बरा ॥ 
 
उषा : यािी सािली ितूमात्र जीिलगा परी, तो ििजाक्षी िव्हे दिज ििरा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती िसुिेिास िाखििू श्रीकृष्ट्िािी श्रीमूती िाखदिते पाहा. 
 
(र्दरू)  शामल ्िािंि धाम रमापती ॥ 

हामदहले पहा हे मदु्यती ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दित्रलेखेिें दित्र दलदखत श्रीमरू्मतला िाखदिता हाि आपलुा प्राििल्लभ होईल 

म्हिूि क्षिभरी भ्रमूि काही व्यत्यास समजूि उषा बोलते पाहा. 
 
(र्दरू)  राम जगदत पदत साि दिसे परी ॥ 

तो म्हिििेा दिव्य मती ॥ 
 
वामय : का ंम्हिििेा म्हिशील तर सागंते ऐक 
 
(र्दरू)  िेिकी िंिि िेि परंतु तो ॥ 

ठािा पुरािात्मा पुरुष मला ॥ 
केिल मादझया जीिलगािा तो ॥ 
कोिला िषे हा कोठें भला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिे िामय ऐकूि दित्रलेखा प्रदु्यम्िास िाखदिते पाहा. 
 
(र्दरू)  कंिपध हा ति इदंिरा िंिि ॥ 

सुंिर अिलोकी सादं्र गुि ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती दित्रलेखेिे िामय ऐकूि िव्यािौ िाटें हाि आपलुा प्राि िल्लभ म्हिूि मिातं 
संतोष पाििू िीट न्सहाहाळूि पाहता ंथोडासा घ्यत्यास आडििू मिोभाि उषा सागंते पाहा. 

 
(र्दरू)  सुंिदर चितािंिि हाि तो ॥ चबिु व्यत्यास कीं पैं सूितो ॥ 
 
वामय : तोदि च्व्यत्यास सागंते ऐक ॥ 
 
(र्दरू)  मादिदि िल्लभ माझा उपमाि ॥ मादिजे हा उपमेय जाि ॥ 

यामध्ये व्यत्यास तो मात्र केिल ॥ 
ह्यामुळे ि मिीं मी या ििरा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिें िामय ऐकूि दित्र लेदखत अदिपाष्ठास िाखदिते पाहा. 
 
(र्दरू)  सोम कुला ंबदुध सोमघिदु्यदत ॥ जो महा लािण्यसीम अदत ॥ 

काम सुत ख्यात िामें हा अदिपाद्ध ॥ कादमिी दिरखीं का ंसुमती ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दित्रलेखेिें अदिपाद्धास िाखदिता ंआपुफया िल्लभािा दिव्य मंगल दिग्रह पाहूि 

आिंि समुद्रातं पोहूि. 
 
(श् िंोक)  ध्यािादभ व्यमत मूती दिरखुदि हृिअीं भादिकें  जें दिधाती ॥ 

्ािी ब्रम्हमय बाधें सम पासुदिज श ेपूिादिद्र पठाती ॥ 
कामी कातंागं संगे दिसपादि िुसरें पािती भाि तोिी ॥ 
तैसी ठेली उषा ते िलखुदि पदतिा िषे तिुपसािा ॥ 

 
वामय : त्यािंतर िेहभािािरी येििू दित्रदलदखत अदिरुद्धािी मरू्मत दशरसा ििूंि िेत्रात चििास 

लाििू दित्रलेखेस दिलोकूि उषा बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग कफयािी ॥ ताल शापू ॥ 
 

प्राििाथ हाि तोसिे ॥ प. ॥ 
खाि खूि सिध बरोबरी ॥ जाि िशदेि अिुमात्र संशये ॥ 
 

अनुप. : सपिी येििूया अपदरमेय जेिें ॥ अपुलें  भोग सुख अर्मपलें  ॥ 
अपपाप ज्यािें पापडें दत्रभिुिी ॥ पद्यमी कामोद्दीपक आगलें  ॥ 
राजहंसा परी रादत्र दििस ही ॥ साजला मािस पंजरीया ं॥ 
राजसलोिि राजीिािे परी ॥ साजिी सिधथा साम्य िसे जया ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कातंािे ििधि कपाि िेहभाि दिसपाि अदिरुद्धाच्या दित्रदलदखत प्रदतचबबास 

अदिपाद्धि मािूि त्यासी संििते पाहा. 
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र्दरू : राग माजंी ॥ ताल शापू ॥ 

 
बोल मजसीं बोल गोड आिदड ॥ 
प. ॥ दिजसुख दिधािा ॥ सुखिी बहु दिधािा ॥ 
सुखिी बहु श्रििा या घदडरे ॥ 
अिुप. ॥ का ंधि राज तुज लागुदि लाला ॥ 
सागं धदरला का अबोला ॥ सयविुि गि दिदधरे ॥ १ ॥ 
लक्षि दिदध असफया ॥ लक्षापराध ॥ 
लक्षतें ि कदरता ं॥ सखाया ॥ सािर झडकरीरे ॥ २ ॥ 
हासंदत गदडिी डप ॥ हास कपािी ॥ 
का ंसमज सीिामिी ॥ अझुिी ॥ यािि कुलमिीरे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बोलूि दित्रदलदखत कातंासी उषा बोलतातीिा भ्रम ििडाया कारिें दित्रलेखा 

बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग यमुिा कफयािी ॥ अटताल ॥ 
 

सजदि तुजला मोहे ऐसा ॥ कािंो ॥ अदज ॥ पदडला अहाहा ॥ 
प. ॥ दित्रगमे मोढे सखी जाि ॥ दित्र पतीिे हे िुमजे हा ॥ १ ॥ 
खिखि हासदत गदडिीया ॥ दिधु मुखी टादलया दपढुदिया ॥ २ ॥ 
बहुतदि शहािी भदल भली माये ॥ न्सयहळुदि ियिा ती क्षि पाहे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दित्रलेखेिे िामय ऐकूि उषेिें साि धपहता ं हे अदिरुद्धािी दित्रदलदखत प्रदतमा 

परंतु तो िव्हे ऐसे दिधापाि दित्रलेखेसी बोलते पाहा. 
 
(श् िंोक)  िाथािे दिज िािं गािं िव्हते ठािें तुला मादििी ॥ 

या साटी जाहला उसीर सदख येतदू्रप संिशधिी ॥ 
आंता गोत्र कुलादिसिध कळले कीं त्या दप्रयािे सयें ॥ 
माथा ंिदंिि तो गुिािध अिूं जा तातंडीिें ्ियें ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिे व्िारकेस जाििू कातंास आिािें म्हिूि दित्रलेखेस प्रार्मथता ं ते बोलते 

पाहा. 
 
(छांर्द)  असुर िायकािी पुरी सखी जदसि हे सुरािुष्ट्प्रिशेकीं ॥ 

तदसि ते पहा व्िारका पुरी ॥ कदस दशपंा सकें  तेथ मी बरी ॥ १ ॥ 
हर ईय पुरी रीषतो जसा ॥ हदरही पादलतो व्िारकातसा ॥ 
तपादि तंू तरीं सोदडसीिि ॥ तपा मी संकटाकें  दिद्या घिा ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती व्िारितीस जाििू अदिरुद्धास आपिाच्यािे आिििेा तेथें गेदलयािे प्रािास 
येईल म्हिूि दित्रलेखेिे हाय पाय गादलता ंउषा दतज िैन्सय प्रगट ि पूिधक दतला सराििू 
बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग सौराष्ट्र ॥ अटताल ॥ 

 
अहह साजिाताहंी ऐसे केफया ंकसें ॥ 
प. ॥ सहसा ि राहेदि जीि कलंू ऐसें ॥ 
अिुप. ॥ पडता ंदतदह लोदकयां ॥ शाहिी तुज सम भली ॥ 
साहसीिही िुसरी ॥ सािििसे ॥ हे हदरिी भनृ्समुखीं ॥ 
येिढ्या कायास ॥ सायवतता ंि कदरता ं॥ सागंूं कििास ॥ १ ॥ 
आदिदसल िल्लभा ॥ आदजिरी या परी ॥ जाि आशास 
हळ ॥ जडली होती ॥ राि भदर घडता ंते ॥ 
अिुसपािी तीस प्र्थाि कपंा सजली पै ॥ प्राि सुज्ज्योदत ॥ २ ॥ 
अिधी या िािातं कुिल याक्षी िसे जीििािासहश जगदत िुसरें ॥ 
हािं धपािीं आता ं॥ धािं िल्लभ पुरा ॥ याििायुष्ट्य उपकार ि दिसरें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिे िैन्सय पूिधक स्त्ोत्र कपाि िार प्रार्मथता जाबंितंािे आंजिेयािी ्तुदत 

कदरतािं त्याच्या समुद्र उल्लघंि शमतीिी अदभव्यमती झाफयाप्रमािे बािंकन्सयेच्या ्तुतीिे 
दित्रलेखेस उत्साह शमती येऊि उषेसी बोलते पाहा. 

 
(श् िंोक)  बाधंी शकुि गं्रथी ॥ सादधि तूझा यथाथध मी काजा ॥ 

आला क्रीडा धामी ॥ जाि प्रादु्यमुिी दि्ये जा जा ॥ 
 
वामय : तरी मी िात मिोिगेासहीं भाघें टाकूंि व्िारकें त जाििू तु्या रात्रीिा भोग त्कर जो 

अदिपाद्ध त्याला पे्रम पासीं दिपाद्ध कपाि आदितें म्हििू दित्रलेखेिे प्रदत्ा कदरता ंउषा 
संतोष पूिधक बोलते पाहा. 

 
र्दरू : राग कफयािी ॥ आदिताल ॥ 

 
िासमी तुझी हे आिरें पहतें ॥ अस थोरमिीं धपादिया ं॥ 
प. ॥ ध्यास केिल अिुदििहीिकोरासड्ापरी ॥ 
कीं शदशिा तया ॥ 
अिप. ॥ रिरत िय िडािा ॥ पूिध शदश मुखी ॥ 
सरस भजुलता ॥ सव्यहीं दिरखी ॥ पदरसकूजताती िापाखे खग ॥ 
गरज िाहीं झालें  ॥ काम काज सखी ॥ १ ॥ कंठी धपािी जीि कंज दिभे 
क्षिे ॥ कंदठतपललि ॥ कीं असते आता ं॥ कंुदठत ि घडुदि कंुिर िियिु ॥ 
कंदठख आिी ॥ कंिपध सुख िाता ॥ २ ॥ अिदध ियादिया । अिधारी 
तंिर । ति आगमि होय । जि ेिलित्तर । दजिलगा घेऊि । लिकरी ये 
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कधीं ॥ ि दिसरे उपकार ि ििें दमथयोत्तर ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिें िामय ऐकूि कायधदसद्धी कदरतें म्हिूि दित्रलेखेिें दिरोप घेता अदिपाद्धािें 

ध्याि धपाि बाि कन्सया अंतःपूरीं प्रिशेता अदिपाद्ध येतो पाहा. 
 

र्दरू : राग सुरटी ॥ आदिताल ॥ 
 

तो गुिदिदध श्रीमिदसज दिज सुत ॥ अदिपाद्ध येतो पाहा ॥ 
प. ॥ घििील तिू मािस मोहि ॥ जिकाहुदि या धि सुंिर हा ॥ 
अिुप. ॥ िापािदर भििीघध दिलोिि ॥ धीरिीर भषूि बरिा ॥ 
िारिेंद्र गंभीर गमि अदत ॥ सुपादिर किका ंबर धर जो हा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदिपाद्ध येििू कादमिी दिरहातुर आप आपिासं बोलतो पाहा. 
 
(श् िंोक)  कोठें मी असिार संतत सुखे या व्िारकेत्िता ॥ 

कोठें ते िि यौव्ििासुियिा श्रृंगार श्रृंगल््थता ॥ 
िोघाला घडििू योग दिघडंू िैिें पुन्सहा पादडला ॥ 
केला िंपदतलादियोग जिु म्या जन्समातंरीं िागंला ॥ 

 
वामय : या समयी प्राि मतै्री दििुषक अ्ता तरीं काहंी उपाय सागंता ं॥ तोचह आला िाहीं ॥ 
 
सूत्रधार : ऐसें अदिरुद्धािे दिदतता ंदििूषक येतो पाहा. 
 

र्दरू : राग पंतुरिाली । ताल शापु ॥ 
 

तो शाहिा संतोष भपादि दििूषक येतो पाहा ॥ 
प. ॥ कौसल ज्या प्रदतहारसीं बहु ॥ भदूषत भषूिीं हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषक येििू अदिरुद्धास पाहूि तंू का ं भ्रदमता सादरखा दिसतोसें म्हििु 

दििादरता ंमार कुमार उत्तर िेतो पाहा. 
 

र्दरू : राग यमुिा ॥ अटताल ॥ 
 

सुिदततेसतत मदि जडदल ॥ सरदसजाििा ॥ 
मदिराक्षी लािण्य मूर्मति जाि ॥ 
प. ॥ दिदित ज्या बहु दत्रभिुिी ॥ मिि तंत्र दिलादसिी ॥ 
सद्दश िव्हती पिर ज्याजिी ॥ 
दजच्या सुंिरी असी मंिर ्तिी ॥ 
अिुप. ॥ हृिया पासुदि झाला हा ॥ 
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सुप्रदसद्ध मिि हा प्रत्यक्ष पहा ॥ 
हृिय भेदितो पदरहा ॥ अधम सुमशचर अहहा ॥ 
ि धपािी अघ भीदत जदि भदूििलिें मिम्त अदत हा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदिरुद्धािे मन्समथास दिदिता दििूषक बोलतो पाहा. 
 
वामय : राजा तंू सिध धमध जाण्ता ऐसें असूि बापास चिििें युमत िव्हें ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषकािंें िामय ऐकूि अदिरुद्ध बोलतो पाहा. 
 
वचन : अरे दििुषका त्यािे आपिास पुष्ट्पबािी हिायास िधेलें  कारि आहे तेंि ऐक ॥ 
 
(र्दरू)  जिकिंिि अदभन्न ॥ ििेािें हें ॥ जिूं सािें कपंा ििि ॥ 

अिंगपि मजही । आपलुें  द्यािया साटी ॥ 
हदितसे दिज दिदशदख सि ॥ 
तिु अभािदि ॥ झदि घडाया ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती अदिरुद्धािे िामय ऐकूि दििूषक बोलतो पाहा ॥ 
 
वामय : राया तु्या अंतःकरिात चबबली जे कादमिी तीिी ल््थती गदत काय ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषकािें िामय ऐकूि अदिरुद्ध बोलतो पाहा ॥ 
 
वामय : अरे दििूषका ते सिधही अदिििधिीय तेंिी ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  द्राक्षाक्षीरसुधामुधामधुरता यािंीं ि जेथें सजे ॥ 

ते कोठें रििािली दिरििा िातुयध मािूंसजे ॥ 
ते कोठें अदतष्ठीकरोख सखया जे रोख िेते सुखा ॥ 
ते कोठे तिु दित्य िूति दह जें श्रृंगार रंगदसका ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अिुरुद्धािे ििधि कदरता ं दतला तुला योग येव्हा घडला म्हििू दििूषकािे 

दििादरता ंप्रदु्यम्ि कुमार बोलतो पाहा. 
 
(छांर्द)  ि पिती दतिें साम्यसुदस्रया ॥ 

अपि म्या असी िेदखली दप्रया ॥ 
उपदर भोगहीं लाभला दतसीं ॥ 
सापिीिी कथा सिधही असी ॥ 
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वामय : या प्रमािें ्िप्िा मध्ये दतलामला योग घडला तीिें ्िपाप मात्र अंतःकिी ठसािलें  ॥ परंतु 
गािं सींि िािं हे काहंींिें मला ठािुकें  िाहीं तंुिा ं उपायािें तें ठाई पाडूि प्राि दप्रयेिे 
सदिधाि कराि.े 

 
सूत्रधार : म्हिूि अदिरुद्ध दििूषकास प्रार्मथतो पाहा. 
 

र्दरू : राग िायकी ॥ तालशापू ॥ 
 

आिी प्राि रमिी ॥ सखया ॥ 
प. ॥ अदिखीं तीये दिििाठिदेि प्राि मिी ॥ 
अिुप. ॥ लोिि कुिलजािे िापा िंदद्रका ॥ 
सािी श्रृंगार रदसका ॥ आदि प्राि रमिी ॥ १ ॥ 
िािर पादपिी िादर दशरोमिी ॥ 
भाग ध्येय माझें परम गुिी ॥ प्रािरमिी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे अदिरुद्धािे बोलता ंयाला काम दपसें िार लागते अखंड दिरह ताप समुद्रामध्ये 

बुडाला आहे ॥ या्ति काहंी दििोिािें या गोष्टीिा दिसर पाडािा ं म्हिूि आप आपिातं 
चितूर दििुषक बोलतो पाहा. 

 
वामय : सखया ं तंू मोटा िैिािा जागराि्थेंत उत्तम दस्रया भोदगतोस ॥ ्िप्िातंही उत्तम स्री 

भोदगली ॥ िैि माझे जोरािर जागैद्दशते िार िागंफया दस्रयेिा सहिास दमलाला ्िप्िातं 
तरीं दिव्य दस्रयिा योग घडेल कीं म्हििू चितीता ं प्रत्यहीं कुपापीि ्िप्िातं भेटते त्या 
दस्रयेिें पाप लक्षिू सागंतो ऐक. 

 
(श् िंोक)  िखंेडा सम िंत पदडदिलसे िासादस सामान्सयता ॥ 

धल्म्मल्ला कृदत दिव्बपल्लित श ेतैसी घरी मान्सयता ॥ 
डोले पक्वपटोलशकुेि दजिे ते लंबतंुव्बोपमा ॥ 
ऐसी बाईल ज्यादस होईल तदर रामायत्मिैमः ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषकािे उपहास कदरता ंअदिरुद्धािा दिरहताप काहीं दिपाद्र धडता ंतों गौली 

दिदट दिदटया ंयािें िल काय म्हिूि अदिरुद्धािे पसुता ंदििूषकािें िूदतकास गमि घडले 
म्हिूि सागंता तों दित्रलेखा येते पाहा ॥ 

 
(र्दरू)  येते जल ज्याक्षी िेखा हे दित्रलेखा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दित्रलेखा येििू अदिरुद्धास पाहूि आप आपिातं बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  ज्यासाठी दशिते उषा दिि दिशा भागींसिैि ्िता ॥ 

िषेािेंदि जयादिया भलुदिली ते शाहिी तत्िता ॥ 
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आलें  ज्या्ति साहसा कपादि मी येथें मुिीिें िये ॥ 
झाला लोिि गोिर प्रगटतो प्रादु्यल्म्ि िैिान्सियें ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर आिंिािें संिाि तजव्िल येिार जे दित्रलेखा दतला दिलोकूि अदिरुद्ध बोलतो 

पाहा ॥ 
 
छांर्द : अदिदित प्रभलूादग येथकीं ॥ पििही दसरेिा किासखी ॥ 

ििल भासते तंू अलीस तें ॥ किि सागंण्या काजिीउतें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती अदिरुद्धािें दििादरता ंआगमि कायािा ंसाराशं िोंि गोष्टीिें दित्र लेखा सागंते 

पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  दजयेच्या अजािें घरी व्िार पालू ॥ 

जगन्नाथ तो दिष्ट्िु मोढा कृपालु ॥ 
दजच्या तात िुगास जो कोतिाला ॥ 
परी रदक्षतो त्र्यक्ष हीं बलैिाला ॥ १ ॥ 
उषा तयािी तिया रतीिी ॥ 
्िुष घडंू इल्च््तसें रतीिी ॥ 
खुशाल हंू या पदर कायध पापा ॥ 
टुशाल िेई मज दिव्य पापा ॥ २ ॥ 

 
वामय : तंू म्हिशील कीं च्याचर दििस गेफयािंतर मी येईि तदर दिलंबला दिफयािे उषेिें प्राि 

दटकिें कदठि तेंि ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  िािेंल तो जदर जलादिि दित्य मासा ॥ 

सािेंल पुण्य अिृतेंदि जरी सुहासा ॥ 
कािेंलही असेल तंतु दििाशता हीं ॥ 
िािेंल ते पदर उषा तुलिीि काहंीं ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर दित्रलेखेिे उषेिा समािार सदि्तार सागंता ं अदिरुद्धािा िेहभाि जािि केिल 

कामातुर होििू बोलतो पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग माजंी ॥ ताल शापू ॥ 
 

कसा सागं मला ॥ राहंू कसा सागं मला ॥ 
्िसखी िीि येकला ॥ अदज ्िसखी िीि येकला ॥ 
प. ॥ ठाि दठकािहीं ठीक कलूदिया ं। 
त्यािदर ज्यादक्षिादथरिोभला ॥ १ ॥ 
पंक भिासिे िेख बुडदिलें  ॥ 
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पंखा लागी ि कपादि आगला ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती अत्यतं कामिा पफयें अदिरुद्धािें प्रार्मथता बरें तैसेदि होईल म्हििू समाधाि 

कपाि तु्या िगरातं प्रिशे कैसा झाला म्हिूि ऐसा प्रश्ि मारकुमारािें केला होता त्यािें 
उत्तर ऐक म्हिूि दित्रलेखा सागंते पाहा. 

 
(सोसपद्य)  व्िारकें  तंू दित्य । िाि िािे परुीं । 

सारसाक्षा तुला । शीघ्र न्सयाया । पािले भीत्तरी । 
जाियािे मिा भािलें  सकंट प्रायशाया ॥ 
िारिािे तिा ॥ िार संमोखुिी ॥ सार दिद्यादिली ॥ 
िीर राया ॥ िामतीिें असें ॥ तामसी हे असी ॥ 
कामसाधंू अलेंकी ्थलाया ॥ लोििाला िव्हे ॥ गोिराकीं ॥ 
साि ब्रम्हादिका ं॥ सारव्याकंीं ॥ योििा िुसरी ॥ 
हे िकीजें ॥ जीिलािें सिें साि माझें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दित्रलेखेिें िामय ऐकतािं हषधभदरत अदिरुद्ध बोदलला ऐसे जे मीहीं उषा 

संिशधिा साटी ॥ येका पायािदर उभा आहे ॥ आता ंदिसािं तुज बरोबरी आफयािे तात्काळ 
कलुि यािि पाठीलाग कदरतील ॥ त्या्ति अधध रात्री लोदटतािं तममसी दिदे्यच्या बलें  
आिध्यास भमै पाहूि मला का ंते जिळ न्सयािें म्हिूि दित्रलेखेला अंतःपुरा ंगुप्त ठाि िेऊि 
आपि उषेिे ठोई केिल आसमत होऊि कफयाि मंदिरीं प्रिशेफयािंतर दित्रलेखेस जाििू 
िार उदशर झाला या्ति उषा चिता क्रातं येते पाहा ॥ 

 
र्दरू : राग असािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
श्रीमती येतश ेिैत्य ॥ भदूमप िंदििी पाहा हे ॥ 
प. ॥ जे मदत मदत कीं केिल ॥ 
जगदत असमगुि शीला ॥ हेम ििध तिुबाळा ॥ 
कसी अदतशय िवे्हाला ॥ दत्रभिुि ॥ 
िादमिी समुिय िूडामिी ॥ 
गादमिीश प्रदत भटमुखी ॥ सौिादमिी जिु कीं दद्दरि ॥ 
गादमिी िे उषा िादमिी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषा येऊि सदखसी बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग सुरटी ॥ अटताल ॥ 
 

दिजिाथ लौकरी ियेंकी ॥ क्रमत ॥ मजतयादििे । 
युगसी अदज घडीहेंकीं ॥ 
प. ॥ प्रमिासमुिया ंबुदधसीं ॥ पूिध दहम भािुसमठीक । 
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गमतो ्िधीशी ॥ रमिी येईल संदन्नधीसी ॥ 
तो ्ि ॥ रमिु असी युमती रदिजे शुधीसी ॥ १ ॥ 
्मरताप परतास राया ॥ दप्रया ॥ धार 
योयवय अमृताल्ब्ध ॥ तपािी बराया ॥ 
करिीं तत्पाि सुियेिें ॥ तुझी ॥ 
भरल जगी कीर्मत सखी ॥ बहुसाल येिे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलूि दिरहताप ि साहता ंउषा िदं्रािी चििा कदरते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  हा कूट्थ कलादिधी पदत कुला ऐसे असूिीं तऱ्हीं ॥ 

तािीतो मजला करीं रदिजसातो कीं युिा सुंिरी ॥ 
हाही माधि कालपाप घडुिी शा्तासुराशा सुरा ॥ 
आरामादशि घापा दिदशिदितो मातें अजे सासरा ॥ 

 
वामय : आता ंसख्यासासऱ्यािी सलिूक सागंतें ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  मी सुिहें कलुदि काम प्रसूि बाचि ॥ 

दित्ता दसिरू कदर यापदर कीर िािी ॥ 
जाला सखादिरसराजदरिेल पंथया ॥ 
अन्सयािरी कपािी काय िृथादि कंुथया ॥ 

 
वामय : मी हीं िज्रादिकास आटोपिार िव्हे ॥ तेंहीं पुष्ट्प बािा खालें  जेर झालें  तेंदि सागंतें ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  िोडूदि िज्रशत कािल यादसफयालें  ॥ 

िाटूदि िैष्ट्िि सुिशधि सागं प्यालें  ॥ 
श्री शिै बाि जग भीषि त्याि म्यालें  ॥ 
तेहीं कसी सुमरशरार्मित आदज झालें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषेिें सखीसीं बोलूि अद्यादप का ं दित्रलेखा आली िाहीं म्हिुि घदड घदड 

आठदिता ंदित्रलेखा येते पाहा ॥ 
 
(र्दरू)  येते जल जादक्ष िेखा हे दित्रलेखा ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरतीं दित्रलेखा येििू उषे प्रदतसुख समािार सागंते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  उडुदि गगि मागे जाउिी व्िारकेशी ॥ 

उहुपदत मुख म्यातों आदिला भृगंकेशी ॥ 
जडुदि हृिई होता जो तुझा िोिराकीं ॥ 
खुडुदि दिरह िृक्षालाली आतादंिटाकीं ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
सूत्रधार : येिेदरतीं दित्रलेखा उषेसीं सिंिता ंअदिरुद्ध येतो पाहा. 
 
(र्दरू)  तो गुिदिधी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती अदिरुद्ध येता ंत्यास पाहूि सतंोष पाििू आिंि संमुद्री पोहूि उषा बोलते पाहा. 
 
(श् िंोक)  होतादस जो हृिय मंदिरी रेदखलासी ॥ 

तो तारकेहा मुख तंू अदज िेदखलासी ॥ 
जालें दि जन्सम सिल ्िसुखै करासी ॥ 
आलें  महत्पि गमे अपुफया करासी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदिरुद्धासीं बोलूि दित्रलेखेस दिलोकूि उषा बोलते पाहा. 
 

(र्दरू) राग व्यागडा ॥ ताल शापू ॥ 
 

थोर कफयाि आदंज ॥ झालें  बाई ॥ 
प. ॥ िोर दित्तािा ॥ सापंडला हाहीं ॥ 
अिुप. ॥ ििस सायास ॥ सिध िला आला ॥ 
दििस सोन्सयािा दिव्य उगिला ॥ १ ॥ 
्िामी माझा पहा ॥ ताडंोल यािें ॥ 
पे्रमें िाटूदिये ॥ ती डोळ्यािें ॥ २ ॥ 
िरि िदंित ॥ म्तकाल कीं हे ॥ तपािी लोटीत िो ॥ 
म्तकाल कीं हें ॥ ३ ॥ िेखता ंमुखा ंबुजा ॥ 
या श्रुभागरा ॥ सखे धदरला सौख्याचस ॥ धूिे िुगारा ॥ ४ ॥ 
भडस पुरता ंपोसलें  िेहबाले ॥ 
अडस होती हे पहा िुडे बाले ॥ ५ ॥ 
कुििेलािे उिटले टािें ॥ 
सुिेया पुढें ब्रम्ह सुख तेहीं टािें ॥ ६ ॥ 
के्षम राहीि ॥ कफपकोदटयासी ॥ 
के्षम िेत साि ॥ फया ्िात्मयासीं ॥ ७ ॥ 
ििूं तुझी काय ॥ मी ितुराअ ी ॥ 
कदधहीं होिू ंिस कें  उतराई ॥ ८ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दित्रलेखेशी उषा बोलता अदिरुद्ध संतोषिू उषेसीं बोलतो पाहा. 
 

र्दरू : राग यपाकुल काबंोदि ॥ आदिताल ॥ 
 

िैिें के्षम तंू सखी िेदखलीस ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

प. ॥ हे िि जाक्षी सािध पदरस ॥ 
अिुप. ॥ कुसुम शरीं मािस घडता पुडी ॥ 
असुदिही त्यामध्ये अक्षयराजसे ॥ १ ॥ 
दिरहािल दिखदध जालािी ॥ 
हुरपलुदि दह हदर हरी राचत्र दिस ॥ २ ॥ 
सीत ियि आदज दशि दशिा झाले ॥ हें ति पाहूदिया ंमुख सारस ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदिरुद्धािे संतोषिे बोलूि गाधंिध दिधीिे उषेिे पादिग्रहि कपाि अंतःपुरी 

दितयािंि अिुभल्मत असता ंतो गभध संभाििा होता हे ितधमाि कोठे बािासुरास कलेल कीं 
म्हिूि उषेिें चिताक्रातं होता ंकंुभाड िामक प्रधािासदहत बािासुर येतो पाहा. 

 
र्दरू : राग िाटकुरंगी ॥ आदिताल ॥ 

 
बाििािि येतो पाहा ॥ बल समुद्र तो हा ॥ 
प्राि सद्दश्य कंुभाडं मुखंड प्रधाि बुदद्दसु दिधाि बरोबरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बािासुर येििू सभेत बसूि कारभार करीत असता ंतो िेपथयातं कोलाहल होता ं

हे काय म्हििू ितधमाि घेता ंिाई येते पाहा. 
 

र्दरू : राग गौदळळपंतू ॥ ताल शापू ॥ 
 

िाई येतसे आता ं॥ हे पहा ॥ 
प. ॥ िाई येत आहे ॥ कैसी म्हातारी ॥ 
डोई हलदितकीं ॥ तटिदि ॥ ठाअ ी ठाअ ी हलूकीं ॥ 
टेंदकत काठी ॥ घाईही कदरत दिकी ॥ 
बािा पासीं पाअं ी िेगडी िेटकी ॥ हे पहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाई येता ं अतंःपुरीं का आभाट केला म्हिूि कुभाडंािे पसुता ं उषेिें ितधमाि ते 

सागंते पाहा. 
 
र्दाई : िौथा ऐसीं लक्षयोिींत ज्याज्या ॥ 

आहेती व्यमती हे िैत्या राज्या ॥ 
येकीिाहीं त्या मध्ये रीघिाही ॥ 
कन्सया सद मी तूदझया सिधथा हीं ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : राग िरजु ॥ ताल शापू ॥ 

 
काय सागंू तुज ताता ॥ हा बाईकोिा अदत ॥ 
साहस आता ं॥ 
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प. ॥ िदसरे जया ्थलीं िारा ॥ तेथें ििरा आिदूि उधारा ॥ 
दमलुदि त्यासीं उषाईिें सारा ॥ काल ॥ 
हासंत खेलत लोदटला िीरा ॥ १ ॥ 
दित्रलेखा मोटी लुच्ची ॥ तेिें िी उषा भोंदिली कच्ची ॥ 
करीं दिस्रपते अधंीपच्ची ॥ ताडीं ॥ 
सूत्रेंहीं मुसियातािुिी गच्ची ॥ 

 
वामय : म्याहीं िरीिा िरी उषा काय कदरते म्हििू दििादरता ंतीिें सखी कडूि ििंिा कीजेली ते 

ऐक. 
 
(श् िंोक)  पूजा करीत बसैली सििी उषा हे ॥ 

तंू जाउिी दिरदख गोदष्ट िव्हे मृषा हे ॥ 
लालूदि भदूल मजला अदस िैत्य राजा केली दतिें सतत मन्समथ िेि पूजा ॥ 

 
वामय : येिेदरती दकत्येक दििस लोदटफयािंतर गभध धारिा होता ंते दिन्सह कलूि म्या पुसता ंउषेिें 

बाबलाििी केली तो प्रकार हीं सागंते ऐका ॥ 
 
(श् िंोक)  कािंो तुझें उिर हें िुगलें  गाई ॥ 

िाहो तुिा ंदमलदिला िि काय बाई ॥ 
 
वामय : या प्रमािे म्या पुसता ंउषेिें मला भोदिलें  तोहीं प्रकार ऐका ॥ 
 
(श् िंोक)  िातोत्तर त्िमजला सदख प्राप्त झालें  ॥ 

शातोिरत्ि म्हििदूि सम्त गेलें  ॥ 
 
वामय : येकूि हा िायुगोला पोटातं िाहडला आहे च्यादर पािं मदहिे होतािं मोकळा होईल ॥ ऐसें 

दतिें समाधाि कदरता ंमा्या मिातं संिेह िाटूि हे द्द्र पाडाया्ति दसद्ध होतें तों येक 
दििसीं दित्रलेखेसीं उषा बोलत असता ंखाबंा आड असूि सदि्तर ितधमाि ऐदकलें  तोहीं 
प्रकार सागंतें पदरसािें. 
सीस पद्य ॥ दित्रलेखे जगीं ॥ ितुर होसी तुझें ॥ 
दित्र सामथयध तें उि ििेा ॥ आदिला साहसे प्राि िाहोमिें ॥ 
आदिकािेिहें ॥ आकलेिा ॥ भ्रादमका ते कला ॥ 
तामसी िेउिी ॥ हामसीं रतदिला हे कलेिा मात सिात्मिा ॥ 
तात मातेसहीं ॥ िातरीं मादझया िाश प्राि ॥ 
गंड हें िारफया ं॥ घोर मोटें ॥ िंडागभाख्यतें ॥ 
येक खोटें ॥ काल कंठीि मीं कामंरंगें ॥ 
िीलकातंादि या दित्य संगे ॥ १ ॥ 
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वामय : या प्रमािें दतिें िामय ऐकतािें ॥ मी बंकातं धाििू आले ॥ दित्रलेखेिें उषेस िुबुधदद्ध 
दसकििू ॥ हा अिथध केला इतःपर उदित कायध करायास प्रभ ूसमथध आंहा ं॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें बोलूि िाई जातािं बािासुरािें ्िमाय बलें  तामसी दिद्या दिध्िसूंि िारा कडूि 

समािार आििीला ं िाईच्या गोष्टीस ताळा पडता ं बं्रमाडं कोपे भपाि कंुभाडादिक 
सरिारास दिलोकूि बािासुर बोलतो पाहा. 

 
र्दरू : कन्नड राग ॥ ताल शापू ॥ 

 
उगलें  का ंबैसले आंहा ं॥ ििि पाहत ॥ 
प. ॥ अिघे जािदूि करा ॥ आतादंि तो हत ॥ 
अिु. प. ॥ जुडुदि कन्सयेसीं ॥ गूढपिें िीिें ॥ 
बुडदिलें  कुल ॥ प्रौढ िाििािें ॥ 
मूढमती जो का ं॥ हूडलोकागला ॥ 
तोडंू तयादिया ॥ िाढा ॥ उठािला ॥ १ ॥ 

 
(श् िंोक)  उषा हे उभी ित्िरेिें दिरा हो ॥ 

बलें  भीतरीं क्षारही तो भरा हो असी घेउदि काय कीजे कुपतु्री ॥ 
कुलध्िीं सिरातली जे कुपात्रीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बािासुरािें िामय ऐकूि कंुभाडं बोलतो पाहा. 
 
(श् िंोक)  बलीिा तंू ज्येष्ठात्मज ििुजरािा तिपुरा ॥ 

बदलष्ठा रदक्षतो पुरहर असा भािदह पुरा ॥ 
कलिी जोगाजी सिदि बसला भोदगत उषा ॥ 
िलािे हातीं तो हत घडल हें तो मतमृषा ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : राि यमुिा कफयािी ॥ ताल शापू ॥ 

 
हाचज कििेासैदिका ॥ असहायदह झाफया ंपै दिका ॥ 
प. ॥ मादजया जचग सदृश्य ज्यािंादह ॥ मादझ या दिष्टी िैत्यदतलका ॥ 
अिु. प. ॥ गगि तुटुदिदह म्तकीं जदर ॥ अगदि पडदलयािें ॥ 
्िकरें ॥ दिखरें ॥ ते सगट धदरल ॥ 
प्रबल यापदर ॥ अगर धैयादि गदि तो मी ॥ १ ॥ 
सकल कलुदिदह येदथल ल््थदत ॥ 
प्रगट आमुदि दह ि धरीं उिरीं ॥ जो दिकलताकीं ॥ 
अडुदहते पि ॥ िीर मंडि मिधगाजी ॥ २ ॥ 

 
वामय : तरी सकल संिाहासीं ॥ ्िामीिी त्या ििंकासी ॥ जंुझ केफयािें ॥ जयापजय ईश्वराधीि ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती प्रधािािे िामय ऐकूि बािासुर आपि युद्धाथध दसद्ध होता ंतें ितधमाि अंतःपरु िर 

िूती मुखीं ऐकूि अदिरुध्िासदहत उषा येते पाहा. 
 

र्दरू : राग घंटारि ॥ आदिताल ॥ 
 

तो रदतसुत िैतेसहसुपादिर ॥ कादंत पुंदज येतो ॥ 
आधार बलास उिार पाप सुख ॥ सारसी मजो तो ॥ १ ॥ 
हदरखें भपािी मदि धपादि कर ॥ तपािी ललिेिा ॥ 
हा सरसीपाहदिभसरसे क्षि गुि ॥ बादररादस सािंा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उभयता आफयािंतर अदिरुध्िास दिलोकूि उषा कष्टी होििू बोलते पाहा. 
 

र्दरू : राग यपाकल काबंोिी ॥ झंपे ताल ॥ 
 

प्राििाथा अहो प्राििाथा ॥ 
प. ॥ प्रािपती िले कशी ॥ जािें आली आता ं॥ 
अिु. प. ॥ तातसििी सुखी ॥ होतासी बहु दििस की ॥ 
घाताथध सदिलास ॥ गमत आि दिलास ॥ 
हा तंि बोलदिर ॥ हातपािदर थोर ॥ 
घातली मज भलूी ॥ पातमयािें भली ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : कृपि दिलपता ंते यापरी िीििािी ॥ 
 
(श् िंोक)  अपदरदमत दिघाले लोििीहूदि पािी ॥ 

ि पदर मदिदिराला िीर तो कादमिीिे ॥ 
उपदर पुसुदि डोले शौयध बोले ्ििािे ॥ १ ॥ 

 
अणनरुद्ध : बािी माझी बािली तेि िािी ॥ 

बािी व्योमा बदूजतों शीघ्र आिी ॥ 
आिीतों या तारका भदूम कोिी ॥ 
कोिी राहीिामिग्रीं दटकोिी ॥ 

 
(छांर्द)  ि मज भेटला िीर िुसरा ॥ 

समज या असा बाि सासरा रमदि िामय हें बोलल ्ियें ॥ 
समचर मी तसा भीडतों सये ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : पूिध कफयािी ॥ ताल शापू ॥ 
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कोमलागंी दप्रये ॥ भीिू ंिको कोमळागंी दप्रये ॥ 
प. ॥ सोमदि भाििे ॥ समरीं चजदकता ंमजा । तो मही िरी िये ॥ 
अिु प. ॥ घातला जसा तुझा ॥ तातजिक हरीिें ॥ 
पातालातलीं सजिी ॥ तेिे परी ॥ 
हातिस सय्रा झिी ॥ दिक्रमें अक्मात ढकदलतों 
मात गदि सािहे ॥ १ ॥ 
माडंदलया ंथोर ॥ भाडंि ििुजासीं ॥ 
माडंिदिदशखािा हा ॥ लालूदिया ं॥ 
काडंोरीं कदरतों पाहा ॥ तिुिी जसी ॥ 
काडंोरली सुदरिें ॥ खादंड जे तसी ्िये ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत उषेला समाधाि कपाि अंतः पुरातं िाटे लाििू अदिरुध्ि बािा सुरासीं युद्धाथध 

गेफयािंतर दित्रलेखा कंुभाडं सुता येकी माघें येक येताहेत पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग सौराष्ट्र ॥ ताल शापू ॥ 
 

िगेफयाले बुदद्ध ॥ योगें कपंा कायध ॥ 
भागत्यग येकीं मागदूिया येकी ॥ 
माििती अदत ॥ लाग िगेें ॥ १ ॥ 
दित्रलेखा आदि ॥ पुत्री कंुभाडंािी दित्रिषेा ॥ 
िापा गात्री अफया िीघध ॥ िेत्री पहा दिव्य िस्र भषूा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत िोघी जिी आफयािंतर दित्रलेखेिें कंुभाडं कन्सयेस कोठें जातेस म्हिूदि प्रश्ि 

कदरता ं ॥ अदिरुद्र बािासुरािा युद्र िृत्तात उषेला सागंायास जातें म्हििू प्रधाि कन्सयेिें 
प्रत्युत्तर समर्मपता ं दतला कंुभाडं कन्सयेिें तंू कोष्ठें जातेस म्हिूि दित्रलेखेस दििारता ं
मजमुलें  म्हिा इतुका अिथध झाला तरी िारिाच्या मुखातंरें अदिरुध्िािा समािार कृष्ट्ि 
्िामीस सागंायास जातें ऐसें दित्रलेखेिें सागंता ं िोघी जिी ्ि्ि कायध साधायास 
गेफयािंतर श्री कृष्ट्ििेिसात्यकी प्रदु्यम्िादििीरा सगट सभेस येतो पाहा ॥ 

 
र्दरू : राग भरैिी ॥ आदिताल ॥ 

 
तो येतसे अतसी कुसुम प्रदतम ििध हदरहा पहा ॥ 
प॰ ॥ जोदतदमर अ्ाि मय हदर ॥ ज्योदत आद्य िदे्य ििे माथा ं॥ 
रीत राग ध्येय सज्जि गीत िामधेय हा अहोतो ॥ 
अिुप. ॥ इंिु चबब दिभ दिव्य मुखी मृिु ॥ मंि हास साजे ॥ 
िेखुदि चसधु सखािा पे्रमळ मािस मंदिरातं माजे ॥ 
अरचिि िाम भजता ं॥ भिबंध जो दििारी ॥ 
दित्य सिंििादि िदं्यारि सरदसज ि इंदिरा हृिय पम्ि दिहारी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिें दरती श्री कृष्ट्ि िेि येििू सभेंत ब्तािं िौिादरक येििू ितधमाि सागंतो पाहा ॥ 
 
(छांर्द)  मुरहरा तु्या पौत्र िौपािी ॥ पदरस कोि कीं िीट घेऊिी ॥ 

त्िदरत दिष्टला यादमिीतगा ॥ घदरदह या पदर जाहला िगा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िौिादरकािें िामय ऐकूि श्रीकृष्ट्िािें जासूिास अदिरुद्धास हुडकाया कारिें 

पाठदिता ं त्यािी ्प्पि िेश हुडकूि येििू कोठेहीं अदिरुद्धािा लाग लागत िाहीं म्हिूि 
सागंता ंबहुत्येक त्याच्या िागुंलपिास भलूुि येखाद्या दृष्ट स्रीिें उडदिलें  असेल यास सधंह 
िाहीं ऐसे कृष्ट्ि ्िमीि बोलूि तै्रलोमयी संिरिार कलह दप्रय आफयािें अदिरुद्धािे 
ठािदठकाि िीट कलेल ऐसें दिदतता ंिारि येतो पाहा ॥ 

 
र्दरू : राग पुन्नागिराली ॥ आदिताल ॥ 

 
मुदि ॥ िारि येतो दिशारि भजिी जो ॥ 
आगला गाि िागंला ॥ १ ॥ िल्लदक िाजदि िल्लदि मोहि । 
िल्ल भा्तदि ॥ िुलधभा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारि येििू चिताक्रातं कृष्ट्िास दिलोकूि बोलतो पाहा ॥ 
 
(छांर्द)  अदज ियाघिा अल्व्ध जािरा ॥ दिजसुखा ंबधेु दित्य दिजधरा ॥ 

तुज दकमथध हे दखन्नता अदलगुज सम्त तें बोदलजे बली ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािें पुसता ंअदिरुद्धास कोिकीं रात्री िेफया मुलें  हा खेि प्राप्त झाला तरी 

आपिास कोठेंतरीं त्यािें ितधमाि कलें  असदलयािें तें सागंूि श्रििािैिकरािा ऐसें 
श्रीकृष्ट्िािें म्हिता ं िेिीिें उषेस िर दिला त्या पासूि दित्रलेखेिें िदरत्र अदिरुद्ध उषेिें 
संधाि गभा धाि बािा सुरािें युद्ध इत्यादिक सागंिू सध्या िागपाश बद्र शोदित पुरीं प्रदु्यम्ि 
कुमार आहे िेिीच्या ियेिें त्याला प्रािातं उपद्रि होईि सादरखा के्षम आहे हे ऐकतािं 
प्रदु्यम्ि संमतीिें सात्यकी आिशेािे बोलतो पाहा ॥ 

 
(श् िंोक)  जसे श्री जामियविें िश शत करहीं कातधिीयधजुधिािें ॥ 

िीरोतंसें बलािें अदखल परशिूें ्ेदिले िुजधिािें ॥ 
तैसे बािासुरािे त्िदरत दिजशरीं खंदडतो िंडबाहू ॥ 
साक्षी होिदूि लक्षो सकल कुतुक हें कृष्ट्िा जी ज्येष्ठ भाि ू॥ १ ॥ 
उडउि ििुज्यािंी उत्तमागंें शरािी ॥ 
भदरत िगर त्याच्या शोदिताच्या पुरादि ॥ त्िदरत कदरि आता सत्यिामा 
पुरी हें ॥ दिरखुदि जि माझी संगरींिा तुरी हे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती साल्ष्ट्तकीिें आभाट कदरता ंश्री कृष्ट्िा बोलतो पाहा ॥ 
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(छांर्द)  ििि जें तुिा ंसात्िीकी ॥ उदित तें घडंूयेि सत्यकीं ॥ 
सुिरीता परीं बाधक ्ियें ॥ प्रिूर येक पैं त्याप्रती अहे ॥ 

 
वामय : ते बाधक काय म्हिसील तर सागंतों ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  ब्रम्हाडंािीं अदमत शतकें  भालिेत्राल्यवि जाळीं ॥ 

जाळी जो का ंपुरारी पळचह ि लगता ंघो कफपातं कालीं ॥ 
कालाग्री िाजयािी दगळुिी दिषम हा जाहली तो कपाली ॥ 
पाली बािासुरािें पुर अजयजगीं सिध या लोकपालीं ॥ 

 
वामय : ऐसें असता ं त्याजिरी याििािें सामथयध िालेिा परश्वरासी मला भेि असफयािें म्हिें या 

कलह कायी प्रित्तूधये ॥ अम्ही िोघें हीं येक तत्ि तेंि सागंतों ऐक ॥ 
राग गौली पतूं ॥ ताल शापू ॥ 
िोघेहीं येक पहा ं॥ तसें अम्ही ॥ 
प. ॥ गंगेिे जश े॥ िोध अदभन्नकीं ॥ िागं येकाचस सह ॥ १ ॥ 
म्ादिक जसे ॥ ्ि् येकात्मक ॥ दिदित पापें िहा ॥ २ ॥ 
भेि भ्रमाउ ्ेिूदि या परी ॥ अव्िैत पंथीि राहा ॥ ३ ॥ 

 
वामय : तंू म्हिसील िोघासं ऐमय असदलयािंें परमेश्वरािें बािासुरा कडूि अदिरुध्िास का ंउपद्रि 

करदिला तरीं म्या दिज िशधिाथध यािें या अदभपौयािें महा िेिें हा उपाय रदिला यास 
दृष्टातं सागंतों ऐक ॥ 

 
(श् िंोक)  जैसी िारायिािें िरशदि घपादि मादझ या पैं अपेक्षा ॥ 

िेलीं दिप्रा भधकें  तें उपजत अपुफया सदन्नधीं शीघ्र िक्षा ॥ 
भेटीं साटींि मा्या मिि मिहरें तेदिगािाग पासीं ॥ 
केला बद्ध्मरािा तिय गुज भलें  बोदललों तूजपासीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सादतकीिें समाधाि कपाि िारिास श्रीकृष्ट्ि ्िामींिी आ्ादपलें  जें परमेश्वरािा 

िशधिास आलों हें ितधमाि उषेला शीघ्र सागें हें िामय ऐकूि िारि दिघता ंप्रयािाथध कृष्ट्ि 
्िामी उदु्यमत झाफयािंतर अदिपाध्ि बािासुरासीं युद्धाथध गेला तें ितधमाि कलाया कारिें 
सखींसीं चिताक्रातं उषा येते पहा ॥ 

 
र्दरू : राग ॥ असािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
श्रीमदततसे िैभदूमप्  िंदयये त्ििी ॥ पहा हे ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषा आफयािंतर तंू का ंचिताक्रातं आहेस म्हििू सखीिें पुसता ंयुद्धािा समािार 

आिािया कारिें कंुभाडं कन्सयेस पाठदिलें  अद्यादप ते आली िाही या्ति दखन्न आहें म्हिुि 
उषेिें संििता ंकंुभाडं कन्सया येतसें पाहा ॥ 
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र्दरू : कुमारी येतसे पाहा ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती प्रधाि कन्सया आफयािंतर दतला उषेिें युद्ध िृत्तातं दििादरता ंअदिरुद्धािा पराक्रम 

ते सागंते पहा ॥ 
 
(श् िंोक)  ्ििध ििे तु्या ििधिीय ये दप्रयें ॥ 

िूिध जों लादिजें ििध पाठीं सये ॥ 
िूिध दतमयातं ते तूिध केफये अरी ॥ 
पूिध झाली शिा कीिध भहेू बरी ॥ १ ॥ 
पंकजाक्षी पलें  पंदकया शोदिती ॥ 
सुंकला हे सहातंक होता ंदक्षती ॥ 
शखं कंदठ सुदिः शखं दित्तें भलें  ॥ 
कंक गृध्रादित्या सकंटीं पािले ॥ 
श्रूर होता ंशरें िूरिूर त्िरे ॥ कू्ररत्ो दितें पूर आले बरें ॥ 
भीपा िेखुदि तें िूर पैं दिष्टिें ॥ 
थोर बािादितेथापािी दतष्ठले ॥ ३ ॥ 
िाक्षाया पदर मादडता ं्मर सुतें शाखोपशाखासये ॥ 
या खालें  तिा िव्हें म्हििुिीया ंखासंखासें ्ियें ॥ 
लाखािे सरिारहीं दिसटलें  िाखादितत्िदश्रया ॥ 
राखा जीि असे दकत्येक ििले उभापादिया ं॥ ४ ॥ 

 
वामय : येिे दरती सैन्सय एकंिर मोदडफयािंतर बािासुराव्यािें धमधयुद्धािें दििाहा होईिा सादरखा 

कलूि मायेिें चजकूि अदिरुद्धास िागलेदिलें  ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती कंुभाडं कन्सयेिें िामय ऐकूि उषा कष्टी होऊि बोलते पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग िीलाबंरी ॥ आदिताल ॥ 
 

िाथली कपा मी काई ॥ आता ं॥ 
प॰ ॥ बदल पुत्रा करीं ॥ बली हे िोदपली ॥ 
बदलयारे तुझीं पाहीं ॥ जिक करािरी ॥ 
धििीज पडोत्या हदिलें  दिदशखीं ज्याहंीं ॥ २ ॥ 
भासुर िििा ॥ भासती तुजिीि ॥ 
श्यासुर आशािाहीं ॥ ३ ॥ 
प्रािसख्या दिज प्राििेठिीं ॥ जाि इतःपरी काहंीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती उषा कष्टी होता ंकंुभाडं कन्सया बोलते पाहा ॥ 
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र्दरू : राग िेिगाधंारी ॥ ताल शापू ॥ 
 

सादंड सदख ये शोक । सिध िूर ॥ 
प॰ ॥ जिदि अजेस सग्रािी ॥ िदिपशजे म्हििुी ॥ 
दभउदि तया भजुगिया ॥ दशिदत दप्रयारििी ॥ १ ॥ 
गपाड तुरगरतदर हदरिा ॥ धपादि भयही त्यािें ॥ 
अदहत तु्या अदयपदतिें ॥ अदहि कदरदत सािें ॥ २ ॥ 
िापधरदह सापंडला ॥ अपि िागपासीं ॥ 
िैि गती कें दि सुटेल ॥ हे िि आदिकासीं ॥ ३ ॥ 
िर िव्हेदि दगरीजेिा ॥ तपादि मृषा कदधहीं ॥ 
रमदस पदतसीं अमदि सुखें ॥ कुमर कुमादरसीं चह ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती कंुभाडं कंन्सयेिे िामय ऐकूि उषा बोलते पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  खुपदत जदडत िस्राही शरीरा जयासी ॥ 

पापदत सुमि माला मादझया राजयासी ॥ 
भजुचग तिुस ऐश्या घातले घदट्ट िढेे ॥ 
अझुदि पदरसुिी हें िािंिें काय िडेे ॥ १ ॥ 
्ति पातदतल माझे ते कठोर दप्रयासीं ॥ 
म्हिुदि सदखि केलें  म्या दृढचलगिासीं ॥ 
मृिुतिुस अश्याहीं दिदधता बािभाली ॥ 
सुिदत किि कैं सी सासद्रालाि घाली ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती उषा कष्टी होता दतला दिलोकूि कंुभांड कन्सया बोदलली जें दित्रलेखा 

कृष्ट्ि्िामीस ितधमाि सागंाियास गेली आहे त्यािें ही येिें आता होईल िेिीच्या ियेिें 
तु्या पाििल्लभास प्राि भय िाहीं असें संििातािं तुरंग सल श्रीकृष्ट्ि ्िामी येताहेत पहा. 

 
र्दरू : राग व्यागडा ॥ आदिताल ॥ 

 
मुरादर येतो मिि मिोहर ॥ सुखरार्मित हा ॥ 
प. ॥ पुरादर भेदटस पदरिारासह ॥ िादर जदिभ मुख िदं्य जचग महा ॥ 
अिुप. ॥ दिफहा िुलधभ पश्रुपा ंदिज सुख ॥ 
डल्ला बहु जायहुदतलकें  आदि िुल्लाबंजु 
िलोिि व्रज िधु िल्लभ दिव्य गुिी ॥ 
डल्लासुदि सल्लापें श्रीहृत्कफहारा आहलािुदि अिुदिदि ॥ 
दखल्लारी िंिािा ्मरता ं॥ उल्लंघ दिभि जलदध अगाध ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्री कृष्ट्िािें येििू िीलकंठािे भेटीिी उत्कंष्टा धदरता ंतों येका येकीिें कोदट सूयध 

उगिफया प्रमािे शुभ्र प्रकाश िाकंता ंगोचिि आि आपिातं बोलतो पाहा. 
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(श् िंोक)  िूडोिं सकला दिदध दिज कला भासें दिशा प्रांजला ॥ 

जाफया या उजला पहा झलझलाधा ंतौधदि धंसला ॥ 
माथा गागंतरंगसंगत हलूचहसादह िारा आला ॥ 
िाटे कीं श्रुदत म्तक ्तुत दशि प्र्तुत हा पािला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि िेि बोलत असता ंपरमेश्वर येतो पाहा ॥ 
 

र्दरू : राग सुरटी ॥ आदिताल ॥ 
 

िेिादि िेि तो येतो शकंर पाहा ॥ श्रीिादर भि िूड हा । 
कैिार घेिार सतत जो ्िसुखािा शुििाधीश्वर भी मिोषा पाहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती परमेश्वर आफयािंतर त्यास दिलोकूि श्रीकृष्ट्ि बोलताहेत पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  प्रालेथािलिंदििी दप्रय मािीलोल्ल सत्कंधरा ॥ 

धाले िेत्रिकोर िेखुिी मुखा ंभोजा तु्या सुंिरा ॥ 
जाले पुण्य तपा सम्त सिल प्रोत्तुंग गंगाधरा ॥ 
हालेखीं धि लाध संगदत गुिें या भमतहृन्समंदिरा ॥ १ ॥ 
जगन्समलू तंू शलूपािीं पुरारी ॥ त्ििुम्द्तमी भतूिाथा मुरारी ॥ 
सुद्दन्समंगला अजंगजागं प्रिाशा झिी भेदटिी पूिध झाली घिाशा ॥ 

 
र्दरू : राग भरैिी ॥ आदिताल ॥ 

 
शभंो िदंितो कृपा ं॥ भोघे तुतें सिा ॥ 
प. ॥ मा ंभोपालय दिदधिं ॥ भोदल घरिुत पिा 
अिुप. ॥ ध्येय तंू भमतािें भाग ॥ ध्येय तंू पाििें िाम ॥ 
ध्येय तंू मदच्चत्तािुसंध्येय तंू ॥ िूरी कृत संिेह तंू ॥ 
शिािीसीदिध्ये तंू दिःसंग अप्रमेय तंू ॥ 
िारि मुदि ॥ गेय गुि िज्र ॥ गेहपदर हरी ॥ 
हेय िासिा हेयदत मेय ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीकृष्ट्िािें िामय ऐकूि परमेश्वर बोलताहेत पहा ॥ 
 

र्दरू : राग िरजू ॥ तालशापू ॥ 
 

तुज मज भेि िसे ॥ याििेंद्रदहरा ॥ 
गोचिि दिजािंिकंि ॥ मंि रोद्धारा ॥ १ ॥ 
शामला तुझें दिव्य िाम िृिंजे ॥ 
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कीं मिीय्यतेंि समज ॥ ्िमदििें गुज ॥ २ ॥ 
भजदिरत तु्या जो चक ॥ अदज ितुभुधजा ॥ 
भजक गिीं अग्रदि गदि ॥ त्या जगत्सजृा ॥ ३ ॥ 

 
(श् िंोक)  िामादिति गोचिि ॥ यादि लोके महादंतिे 

तान्सयेिममिा मादि ॥ िात्र काया दििारिा ॥ १ ॥ 
त्ििुपासा जगन्नाथ ॥ सैिा्तुममगोपते ॥ 
आिथोरंतरं िा्ती ॥ शब्िैर थैजधगत्पते ॥ २ ॥ 

 
(र्दरू)  शब्िता तथा ऐक । शुद्ध अथधता शोधुदि 

ििेातं सकल ॥ सतत पाहता ं॥ ४ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरतीं परमेश्वरािीं श्री कृष्ट्िासीं संिािि ॥ िारिास खुिादिता ंतो बोलतो पाहा ॥ 
 
(छांर्द)  यिुकुलोत्तमा बाि िंदििी ॥ मिि संिभा द्यािया गुिी ॥ 

हृिदय इल्च््तो पािधती पती ॥ ििदिजाश्या सूथै सीघ्र श्रीपती ॥ 
 
वामय : जऱ्ही गाधंिध दिधीिें अदिरुध्ििे उषेिे पादिग्रहि केले आहे ॥ 

तऱ्ही च्यारी दििस सोहले लोकाप्रमािे कराि े॥ ऐसे परमेश्वरािें मिी आहे म्हिुि िारिािें 
सागंता श्रीकृष्ट्िािें इश्वरा्ा प्रमाि ऐसें बोलूि अदिरुद्धािें ्मरि कदरता ं गरुडाच्या 
प्रभािािे िागपाश मुमत घडूि उषेसह ितधमाि खुशाल मिि कुमार हदरहर िशधिाथध येतो 
पाहा. 

 
(र्दरू)  तो रदत सुतिईतसह सुपादिर ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती उषेसीं अदिरुद्ध आफयािंतर परमेश्वरािी बािसुरािें ्मरि कदरता ंप्रधािासदहत 

तो येतो पाहा. 
 
 : बाििािि येतो पाहा. 
 
सूत्रधार : येिेदरती बािसुर आफयािंतर श्रीकृष्ट्िास दिलोकूि परमेश्वर बोलताहेत पाहा. 
 
(श् िंोक)  अदधक िोष हरोदि सुिशधिें ॥ 

आपदुल या अदजतासुंरहषधिें ॥ 
दिधदल पािि पुरुष त्फयता ॥ 
बदलसुता मम िामय ि मोदडतां ॥ १ ॥ 
येिे झाली िार दित्तादस तुदष्ट ॥ 
मा्या िेिा लाभसी शौयध पुष्टी ॥ 
होसीं सिा तंू अचजक ्िभािें ॥ 
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आता कृष्ट्िायािराच्या प्रभाि े॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीकृष्ट्ि परमेश्वरािा संिाि होत असता ं बािासुर येिुि प्रिाम कपाि या 

उभयताच्या आ्ेिपाि उषेला अदिरुद्धास समपािें ऐसें दिधापाि जोश्यास बलाचिता ंतो 
येतो पाहा. 

 
र्दरू : राग कािी ॥ आदिताल ॥ 

 
हाती पंिागं घेििू माहतारा िार लििू ॥ 
टेदकत काटी सभेला शकंर जोशी तो आला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिदरती जोसी आफयािंतर मुहूतध पाहूि बािासुरािे दिधुमत कन्सया रत्ि अदिरुद्धास अर्मपता 

संतोषािें हदरहरािीं बािासुरास अभीष्ट िर माघ म्हिता ंतो बोलतो पाहा. 
 
(श् िंोक)  धर्ममष्ठादंस किा दबपदत ि लगो ्िप्िातंही येकिा ॥ 

लाभो दित्य सिादशि प्रभिुयेसद बोध लोका ंतया ॥ 
श्रीमद्रामपिारचिि य गचल कफयाि भायवय प्रिा ॥ 
जोडो भमती उिार ते अिुदििी ्िािंि राज्या्पिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती बािासुरािे प्रार्मथता त्यािे मिोरथ पूिध कपाि अदिरुद्ध उषेसीं हदरहरादिक 

दित्यािंि मंदिरास आले पाहा. 
 

र्दरू : राग शुत्ध सािरेी ॥ आदिताल ॥ 
 

दित्यािंि मंदिरासी ॥ सत्यािंत सुखरासी ॥ 
हदरहर प्रमुख महा पदरिारें आलो पाहा ॥ १ ॥ 

 
(श् िंोक)  श्रीमालोदज िरेंद्र िंिि भलाशाहेंद्रिामादथला ॥ 

पुण्यश्लोक म्हिुदि लोक दिगदि ज्याला प्रपंिादतला ॥ 
त्यािा पतु्रकसच्चदरत्र जगती येकें द्र भायवया गला ॥ 
त्यापासूदि दशि्िपाप तुजला राजेंद्र जो जन्समला ॥ १ ॥ 
प्रतापचसहेंद्र कुमार त्यािा ॥ जो असंी श्रीदिष्ट्िु 
गजत्पीया िा उमासतीिी सुकृतैकरासी कफपदु्र ज्याच्या 
तिुलेकरासी ॥ २ ॥ जो का ंदत्रििध गुपासी अपपाप कासी ॥ 
आधार थोर अदज आत्म दिरुपकासी तेिे उषापदरियाख्यसुपापकासी ॥ 
केलें  पहा दिपाप माम्िुतपापकासी ॥ 

 
इदत उषापदरियाख्य िाटकं संपूिध ॥ 
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१७. ॥ िंक्ष्मिा पणरिय नाटक ॥ 
 

श्रीराम कता ॥ तोड यं ॥ सरदसज भििुत पिकंज भासुर ॥ पुरहर िरशरधी खंडोिो िार ॥ 
दिपापम दिरिदध गुिाचसधु गंभीर ॥ सुरलोक सार ्मर शत शत दिदजत सूंिराकार 
अदरकुळ दगदरपदिजो भव्य सुखकर परम पुरुष अिुपम कंबुकंधर तरदि कुलहदर ॥ १ ॥ 
अतुदळक गुि गि संिोह आगळा शतमख मुख सुरिर िदं्य जो भला अदतशय अदभिि तर 
मूदत सािळा सीतादभ लोला सतत शरि जििर तरि सुलीला दितत दिलर्मसत दहम कराधध 
सुिाला दजतिश ििि कुमदत दििदळत ज्याला कातं शून्नशीला ॥ २ ॥ 
मंगळ ॥ राग परज ॥ आदि मगंळं भजूाधिाय मंगळं ॥ प ॥ शरिागत रक्षिाय ॥ शरचि िुचबब 
िििाय अरचिि िळ लोििाय पुरंिर िदंिताय ॥ १ ॥ भय भय हरिाय भािुिशंा भषूिाय ॥ 
भासुर प्रभािाय भमत जि पोषिाय ॥ २ ॥ दिदिधािताराय दिदभषि रक्षकाय ॥ 
िालीिपधशमिाय दिचरिादि सन्नुताय ॥ ३ ॥ श्रीराम कत्ता िाट्यारंभ कपाि लक्ष्मिािेिी 
कफयाि कोरिधजी िामक पाप पापक सुकदि दिरदित या रंगभदूमत िाट्य कदरतों या 
कदरता ंसकळ सभ्यास आिंि व्हािया कारिें कदि इष्ट िेितेिी प्राथधिा कदरतो पाहा ॥ 

 
(श् िंोक)  ज्याला ्तिी दिजधर पलं्मतसारी ॥ जो चिदतता पातक िूरसारी ॥ ज्यािी िया 

दिध्ििमादििारी ॥ ििूं तया पूदजत तो उिारी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफयािंतर भारतीिी ्तुदत कदरतो पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  जे सिधिारीत महा प्रभािती । जीच्या कृपें ्ाि कळा िुिािती । तैसीि िाले कििीं 

सर्ितीं । भािें िमूं ते सिया सर्िती ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती भारतीिे ्तिि केफयािंतर सद गुरुिी प्राथधिा करीतो पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  जो ब्रम्हदित्तम दशरोमिी पुण्यराशी । रेमये िशी कृत सिामदह ज्यािराशी ॥ 

अदै्वत बोध सुख सागर पूिधसोमा । ििंूं तया गुरुस जो धदर सेतुिामा ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती सद गुरुिी प्राथधिा केफयािंतर हदरहरािें स्त्ोत्र कदरतो पाहा ॥ 
 
(श् िंोक)  पतगादधप पुंगिादसतो िदिशय या रमिीय य भषूिौ । धृत कौ्तुभ बालिदं्रकौ भजिेता 

मुरमार िैदरिौ ॥ ४ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती हदरहरािी प्राथधिा केफयािंतर येकिंतािी प्राथधिा केदल असता ंतो प्रत्यक्ष येतो 

पाहा ॥ 
 

र्दरू : मध्यामािदत ॥ आदिताळ ॥ 
 

गिपती येतो पाहा गुिचसधु । हा मूषक िाहि ज्यादस तोषक भमता ंसुखराशी ॥ १ ॥ 
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वामय : दिघ्िेश्वरें येऊदि सकल दिघ्िे दििारिें केलीं कीं या प्र्तुत कायदस ता ंइकडें यािें ‘जी मीं 

हजीर अहें’ पादरपाश्वधककोि या दिव्य गं्रथािा दिमाता? 
 
वामय : जो भोंसल िशंाल्ब्ध िदं्र कपािा समुद्र तेिें हा गं्रथ रदिला अरे त्यािा दिव्य प्रभाि सागंतो 

ऐका 
 
(श् िंोक)  धैयध मेरु समाि िीयधजलधी शौये महेंद्रासरी । औिाये जिुं राजराज िुसरास त्योल्मत 

धमापरी । सौंिये सुमसायकासद्दश हा शभं ूियेिें पहा ॥ 
तो जािा िृपदसह भोंसलमिी भपूाकृती राम हा ॥ ५ ॥ 
प्रतापरामीं द्दढ धल्मत ज्यासी । प्रतापचसव्हेंद्र गुिैक रासी । तेिेिी या सुंिर िाटकासी । 
केलें  पहा हो शुभ िायकासी ॥ 

 
वामय : अरे पादरपाश्वधका िाटकाथध सगं्रह श्लोक सागंतो ऐक ॥ 
 
(श् िंोक)  िीिालादग शरण्य जो तपजप ध्यािादिकीं पै अती । िािा युल्मतस दििदेिफयादंह ि 

पििेारायि श्रीपती ॥ मािा लक्षि िक्ष शास्र शकुिें कैकादडिीच्या मुखे । प्रािािा पदत 
लक्ष्मिेस घडला तो िेि रक्षो सुखे ॥ ७ ॥ 

 
वामय : अरे पादरपाश्वधका दकदन्नदमत्त िंिल दित्त आहेस? 
 
सूत्रधार : या सभ्यािुरुप अपपाप पापक िाििायास सूित िाहीं. 

अरे दिसरलास काय लक्ष्मिा पादरिायाख्य िाटकास? अरे पादरपाश्वधका ब्रम्हत्सेि 
कन्सयेच्या हृियारचििी जैसी श्रीमरू्मत चबबली तैसी तूझी गोष्टी अंतः किी चबबली ऐसें 
संििता लक्ष्मिा िेिी येते म्हिूि सम्यास सािध करायास िौव्िादरक येतो पाहा. 

 
(वृत्त)  सुिादसका सभेदस येते गुिािळी लक्ष्मिा जिादस जािऊं असें मदि धरोदि भाि हा ॥ 

किककृिक िंडही कदर िळोिी साधारिें दििीत गुि कंिुकी िदेग येतसे तो पहा ॥ १ ॥ 
 

र्दरू : राग सौराष्ट्र आदिताळ ॥ 
 

पंिू जो सिध दिषई हा ॥ कंिकूी येतसे पाहा ॥ प ॥ 
दकटतािकथयैतथयतै धृकुडुल्त्धदम दकटतदर धृकुडुतत्धृ कुडुत ि र्मधदगितो असें 
आ ॥ पासोदडिी माजंी भारी पिंगी बाधूंिी बरी पागोटे शोभिी शीरी 
दधदमत ल्त्धदभद्दम तदधदगितो असें ॥ १ ॥ 

 
वामय : या पदर कंिुकी येउि सभ्यास सािध केफयािंतर श्रीलक्ष्मिािेिी येते पाहा ॥ अधिलि् ॥ 

सुंिर मुख इिें इंिु तो पाहूदि मंिुदिसकळंक मयविामािी ्िर ईिा ऐकता परभतृ व्रातही 



अनुक्रमणिका 
 

झुरुदि काळेजले दिरत पाहीं ितुर तेदि जन्सम भदूमका हे बदर ि तुकती िारीही ईच्या 
बरोबरी लोकिाथादस त्या चिदतत अतंरी लक्ष्मिा ते अली येथ शातोिरी,, ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : राग आहरी ॥ आदिताळ ॥ 

 
कंुिसद्दशरििा सुंिरी पृथजघिा इंिुचबब िििा आिंि सििा येते लक्ष्मिा 
अरचिि जय ियिा मंिर प्रदत म्तिा सुंिर ही गुिगिा मंि गमिा 
येते लक्ष्मिा ॥ १ ॥ सौिंयधदजत रदत औिायध गुििती ॥ कंिकामल तेिी 
्ंिे सुिती येते लक्ष्मिा जे हो कंिपध इषुदधिासा िृिंारक िर कातंा िृिं 
पूदजत जे का ंिंदित िटिा येते लक्ष्मिा ॥ 

 
र्दरू : राग तोडी ॥ आदिताळ ॥ 

 
आली ते लक्ष्मिा गुिी उल्लास भपािी ॥ प ॥ आळीिी संगे पाळी 
अदलििेी सुगुि शाली मद्दळताळदिधें जदत िाित तल्त्धदमताहत धींदगि 
तो अदस ॥ अ ॥ सोम चबबिििा शोभिागंी जे शामाकंुिा भरििा 
सीमातीत गुदि जे का ंभामा दशरोमदि मन्समथ आगमसार प्रिीिा िाित 
दकटतक झें धळंगुतो अदस ॥ १ ॥ मिि रदतहुदि सुंिरा रंदजत कंबु कंठी 
शुकसी सु्िरा ििेिा जेदिरहािी दिरसभा दिततेदि मिक्षकंुधीिर गमिा 
िाित तकु्कदधकु्कता तचधदगितो अदस ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर लक्ष्मिा आफयािंतर दिरहातुर आप आपिातं कष्टी होते पहा ॥ 
 
(वृत्त)  दिरहताप ि सोदसती दिराम पाउिी मिीं दिरसभािादतशयें तरळ भािें तळमळी तपािीं मिीं 

खेि भािी िापािेत्री सुकेशा तापाण्य मिभरािें ्मरादस दिदिते सुिती ॥ १ ॥ 
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राजा सरर्ोजी 
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राजे शरभेन्द्द्र उर्फ  सरर्ोजी (रु्दसरे) कृत नाटके 
 

राजे सरर्ोजी 
 
राजा सरिोजी आपफया साऱ्या िाटकातं आपली िशंािळ पुढील श्लोकातं िेतात :— 

 
शाहजी गाजी । तज्जादतघे संभाजी िुजा दशिाजी कदिष्ठ एकोजी । 
तत्सुत तुक्कोजी िृप तत्तिय श्री. प्रतापचसह गुिी ॥ 
तत्सुत सद गुिराशी श्री. तुलजेंद्र िीर भपूमिी ॥ 

 
प्रतापचसह राजािा पतु्र तुळजेंद्र ऊिध  तुळजाजी गािीिर आला. तो दिपुदत्रक असफयामुळे त्यािे 

आपफया कुळातील म्हिजे बाबाबजी राजािे ज्येष्ठ पुत्र दिठोजी त्याचं्या िशंातील आठिा पुरुष शरभेंद्र ऊिध  
शरिोजी िा सरिोजी ह्याला ित्तक घेतले. तुळजाजी मतृ्यू पािला, त्यािळेी सरिोजी अफपियीि होता; 
म्हिूि तुळजाजीिे आपफया अमरचसह ह्या भािाला तो ियातं येईपयंत राज्यकारभार पाहण्यािी दििंती 
केली; परंतु अमरचसहािे सरिोजीिे ित्तकदिधाि रद्द कपाि घेण्यािी खटपट केली. त्यािे हे प्रयत्ि 
सरिोजीिे आपले दशक्षक ल््िस दमशिरी शि्र िात्झध ह्याचं्या मितीिे मोडूि काढले ि अदधकारग्रहि केले; 
परंतु प्रतापचसहािंतर इगं्रजािें हाती तंजािरिा बहुताशं कारभार गेलेला असफयामुळे’ मयादित रक्कम ि 
अदधकार यािंर त्याला समाधाि मािाि ेलागले. 
 

सरिोजीला दिद्वते्तिा ि कलापे्रमािा िदडलोपार्मजत िारसा मोठ्या प्रमािात लाभला होता. त्यािे 
पौिात्य पद्धतीिे दशक्षि उत्तम झाले होते. दशिाय त्यािे दशक्षक दमशिरी श्र्वात्झध याचं्याकडूि पािात्य दिद्या 
ि िाङ मय यािें ्ाि झाले होते. त्याला इंग्रजी भाषा िागंली अिगत होती. त्यामुळे त्याच्या व्यासंगािे के्षत्र 
दि्तारले. त्याला िृत्य, संगीत ि िाटक यािंी आिड, अदभ्ता ि दिर्ममतीक्षमता होती. त्यामुळे त्यािे 
िृत्यािुकूल ि संगीतािुकूल दलदहलेली पिे ि िृत्तािे बोल ि ्िरसंदहता यािंा मोठा संग्रह सर्िती महाल 
गं्रथालयात आढळतो. त्यािंी ्ितः गं्रथदिर्ममती केली ि िुर्ममळ गं्रथािंा ि ह्तदलदखतािंा िार मोठा संग्रह 
कपाि ‘सर्िती महाल’ हे उत्तम प्रकारिे गं्रथालय ्थादपले. िुर्ममळ गं्रथ घेण्यासाठी त्यािंी खूप पैसा खिध 
केला. त्यासबंंधी अिेक आख्यादयका दलदहफया आहेत ि सादंगतफया जातात. ्ािसिंधधि ि ्ािप्रसार हे 
त्याचं्या अिेक कृतीमागील हेतू होते. 
 

नाट्यिेंिन.—सरिोजीिे दलदहलेफया िाटकािंी ह्तदलदखते सर्िती महालमध्ये आहेत. 
त्यातंील िमत ‘िेिने्सद्र-कोिजंी’ हे िाटक मद्रास शासिािे मुदद्रत केले आहे. त्या ह्तदलदखतातं काही 
िाटके िेििागरी दलपीत तर काही तेलगू दलपीत आहेत. 
 

(१) गिेशलीलािधि 
(२) श्रीगिेशदिजय 
(३) श्रीदशिरात्री उपाख्याि 
(४) श्रीगंगा-दिश्वेश्वर पदरिय 
(५) मीिाक्षी (पदरिय) कफयाि (तेलगू) 
(६) मोदहिी-महेश पदरिय 
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(७) राधाकृष्ट्ि दिलास 
(८) िेिने्सद्र कोिजंी, 

 
या साऱ्या िाटकािंा संकदलत दििार करता असे आढळूि येते की, सुभद्रा कफयाि हे िाटक 

सरिोजी राजािंी दलदहलेले िसूि ते शाहराज यािें आहे. त्याला तसा अतंगधत पुरािा उपलब्ध आहे. 
बाकीच्या िाटकातंील ‘श्री गंगा-दिश्वेश्वर पदरिय, ‘मीिाक्षी कफयाि’ ि ‘मोदहिी–महेश पदरिय’ ही तीि 
िाटके इतर राजािंी दलदहलेफया कफयाि ‘(दििाह) िाटके’ या परंपरेतील आहेत. ‘िेिने्सद्रकोिजंी’ हे 
कोिजंी पद्धतीिे साऱ्या पृथिीिी भौगोदलक मादहती िेिारे िाटक आहे. कोिजंी िाट्यप्रकारािा अदभिि 
पद्धतीिे केलेला हा उपयोग आहे. ‘राधाकृष्ट्ि दिलास’ या िाटकात सं् कृत, मराठी, तादमळ, गुजराथी ि 
चहिी या भाषािंा िापर संिािासाठी केला आहे. 
 

‘गिेशलीलािधि’ ि ‘श्रीगिेशदिजय’ ही गिपती या िेितेिरील िाटके आहेत त्यात पदहले म्हिजे 
‘गिेशलीलािधि’ हे िाटक गिेशपुराि, क्रीडाखंड, उत्तरा. उत्तराधध यातील कथेिर आधादरत आहे, तर 
श्रीगिेशदिजय हे ‘गिेश दिजय’ या गिेशयोगीन्सद्रािायांच्या १७९८ च्या सुमारास दलदहलेफया गं्रथाच्या 
आधारे (त्यातील सोळाव्या अध्यायातील एका कथेच्या आधारे) दलदहले आहे. भाद्रपिातील गिेशितुथीला 
प्रयोग करण्यासाठी ही िाटके दलदहली, असा उल्लखे सूत्रधार सुरुिातीलाि करतो. 
 

तंजािरच्या इतर राजािंी दलदहलेफया िाटकाहूंि सरिोजी राजािंी िाटके रििा, भाषा ि काव्य 
या दृष्टीिे पृथगात्म जािितात. त्याचं्या िाट्यलेखिािर सं्कृत िाटकािंा अदधक खोलिर सं्कार 
जािितो. तंजािरी मराठी िाटके बव्हंशी एकाकंी ्िपापािी आहेत. प्रतापचसहराजािी अिुिादित केलेले 
‘प्रबोध-िंद्रोिय’ हे िाटक अिेक अंकातं दिभागलेले आहेत. सरिोजीराजािंी सारीि िाटके िोि, िार ि 
पाि अंकात रिलेली आढळतात. प्रत्येक अंकाचं्या शिेटी आपली िाममुद्रा गंुिलेली असते. उिा. 
‘गिेशलीलािधि’ िाटकाच्या शिेटी ‘इदतश्री भोसलकुलिुयवधसागर सुधाकर श्रीिदं्रमौलीश्वर प्रसािलब्ध 
िोळचसहासि संतत्संतती राजादधराज महाराज ्त्रपती िेिने्सद्र श्रीशरभेन्सद्र भपूाल दिरदित 
श्रीगिेशलीलािधि िाटके पिंमोंकः ॥’ म्हटले आहे. 
 

सुरुिातीला िािंी ि शिेटी भरतिामय या सं् कृत िाटकाच्या िैदशष्ट्ट्यािंाि िव्हे, तर िािंीिंतर 
पूिधरंगािी जरी सारी बारा अंगे उपयोदजली िसली तरी त्यातील बऱ्याि अंगािंा उपयोग तंजािरी िाटकातं 
आढळतो. िािंी म्हििू सूत्रधार बाजूला झाफयािर रंगमंिािर ्थापक येई ि दत्रगत, प्ररोििा आदि 
्थापिा तो सािर करी. त्यात िाटकािा प्र्ताि, पे्रक्षकाचं्या रदसकतेला ि गुिग्राहकतेला आिाहि, 
िाटककारािा पदरिय ि िाट्यि्तूिी सूििा या गोष्टींिा अंतभाि आढळतो. उिा. ‘गंगादिश्वेश्वर पदरिय’ 
या िाटकात िािंी, इष्टिेिता िदं्रमौलीश्वरािे ्तिि झाफयािर िाट्यप्र्ताि करिारा पढुील श्लोक 
आढळतो. 
 

जो कैलास महीधरी दगदरसुतेसंगे सुखे रादहला । 
भोळा केिळ भमतिश्य कमरव्यूही सिा पूदजला ॥ 
टाकी कोपुिी पािधतीसहीं िसे ज्यासारखा की भला । 
श्रीगंगा दगदरजेसमेत दशि तो म्या मािसी पूचजला ॥ 
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यातील पािधतीपती दिश्वेश्वर गंगेशी दििाह करिार आहे ही िाट्यि्तू सूदित केली आहे. 
 
१ [सरोदजिी शेंडे : मराठी िाटकािंी िािंी–मराठी सशंोधि पदत्रका, ऑमटोबर १९६९ मराठी सशंोधि–पदत्रका मुं. म. गं्रथसगं्रहालय, मुंबई– १४] 

 
२ [दििायक सिादशि िाकसकर : तंजािरिे मराठे राजे, प्रका. िा. सा. यंिे, १९३३] 
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१. गांगा णवश्वेश्वर पणरिय नाटक 
 

‘मुद्राराक्षस’ या दिशाखित्त या िाटककाराच्या िाटकात पुढील िािंी आहे—ध्यन्सया के यं ल््थता ते 
दशरदस शदशकला चकन्सतु िाम तिै्या िामिैा्थाः तिैि पदरदितमदप ते दि्मृत क्य हेतोः ॥ िाचर पृच््ादम 
िेंिंु कथयतु दिजया ि प्रमािं यदि िधः िेव्या दिह् रोतुदमच््ोदरती सुरसदरतं शाठ्यमोव्याल्व्िभो िधःग त्यात 
गंगेला शकंराच्या म्तकािर पाहूि पािधती मत्सरग्र्त रागािे दििारते, ‘ती कोि’ प्रश्ि ि समजफयासारखे 
िाखििू दशि बुद्ध्याि म्हितो. ‘ती इंिुकला (िदं्र) तुला माझे म्हििे खोटे िाटत असेल, तर तु्या 
मदैत्रिीला दििार’ या श्लोकात भगीरथाच्या दििंतीिपाि आपफया जटेत शकंरािंी गंगेला ्थाि दिले होते. 
इतरत्र दतिा उल्लखे सागरपत्िी असाि आढळतो. शहाजीराजाचं्या गंगा-कािरेी संिार िाटकात कािरेी 
ििी गंगेिे िाि दशिाशी जोडले जाते, यािा उल्लेख कपाि दतला व्यदभिादरिी म्हिते. प्र्तुत िाटकात 
दशिपािधती आिंिािे ििदिहार करीत असता, िारि मुिी त्याचं्यात मुद्दाम गैरसमज दिमाि करतो. पािधती 
रागािे दिघूि जाते. शकंर तपािरिास बसतो. गंगा दशिप्राप्तीसाठी आतुर असते. परंतु दशि पािधतीच्या 
अिुमतीदशिाय पादिग्रहि करायला िकार िेतो. पनु्सहा िारि कपटिाटक कपाि पािधतीिी अिु्ा ि दतच्या 
गळ्यात हार इिाम म्हििू आितो. दशि गंगेशी दििाह करतो. पािधती येते. िोघी सिती आिंिािं 
राहाण्यािा िर मागतात. असे हे तीि अंकी िाटक आहे. 

 
्िदटकशुभ्र दशिाच्या अंगािर आपलेि प्रदतचबब आहे हे पािधतीला उमगले िाही. दतिा गैरसमज 

दतच्या सख्यािंी आरशािा उपयोग कपाि घालदिला. यातील पािधतीिी दिरहाि्था इतर िाटकापं्रमािेि 
साकेंदतक शब्िातं िर्मिली आहे. 
 

गांगा णवश्वेश्वर पणरिय नाटक 
 

॥ श्रीगिेशाय िमः ॥ 
 

॥ राग केिार ॥ झंपताळ ॥ 
 

जय बालशदशशखेर ॥ जय भदूतधूसर शरीर ॥ 
जय दकरात िषेधर ॥ जय दगरीजा िर ॥ जय जय ॥ 
जय कध्तचपगटाक्षर ॥ जय मगृदिभदूषत कर ॥ 
जय सूदित ििसूकरा ॥ जय दिदपििर ॥ जय जय ॥ १ ॥ 
जयरिदिदजत दिजय ॥ जय प्रित ित्तात्रय ॥ 
जय सुरमुदि गेय ॥ जय सिधसिय ॥ जय जय ॥ 
जय गजिमध िसि ॥ जय भजंुगम भषूि ॥ 
जय िुजधयासुर िमि ॥ जय सज्जिाििा ॥ जय जय ॥ २ ॥ 

 
॥ राग गौळ ॥ आदिताळ ॥ 

 
शरि शरि मदि कर्मिकालय ॥ शरि िीि जिाश्रया ॥ प. ॥ 
शरि भदूत दिभदूषत काय ॥ शरिशाश्वतदिन्समय ॥ अ ॥ 
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शरि शरि ॥ शरि शरि ललाट लोिि ॥ 
शरि काल दिषिूि ॥ शरि भरि मूर्मत जिि ॥ 
शरि ईश दिरंजि ॥ १ ॥ शरि शरि ॥ 

 
॥ राग केिार गौळा ॥ अटताळ ॥ 

 
गंगाधराय जय मंगळं ॥ प. ॥ गौरी िराय शुभ मंगळं ॥ 
अ ॥ अंबर िास चिििर दिलपाय ॥ जय मंगळं ॥ 
शबंर दिषिूि डंबर हरिाय ॥ शुभ मंगळं ॥ १ ॥ 
िंिी मुखािृत्त िंदित दिषुधाय ॥ जय मंगळं ॥ 
बंिो कृतासुर िदंित िरिाय ॥ शुभ मंगळं ॥ २ ॥ 
येिे दरती िाट्यारंभ झादलयािंतरे सूत्रधार गंगादिश्वशे्वर पदरियादभधाि ििीि िाटक 
िािििू सभ्यािें मि रंजिािया कदरता ं आपले इष्ट िैित सकल दिघ्ि पदरहारक श्री 
दिश्वेश्वरािी प्राथधिा कदरतो पदरसा 

 
(श् िंोक)  दिश्वेशालय मागध साधुदििसेकाशीश जो रदक्षता ॥ 

ज्यािे केिल िशधिें घडतसे पाते्रस संपूिधता ॥ 
धंुडोदि भजकासं जो सतत ही इष्टाथध’ िे लौकरी ॥ 
तो श्री धंुदड गिादधिाय दिहरोमदच्चत सद मातंरी ॥ १ ॥ 
येिे दरती दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केदलयािंतरे िािीस ििंि कदरतो पदरसा ॥ 

 
(श् िंोक)  जे िौकरीं पु्तक बोध मुद्रा ॥ पाशाकुंशा तें दमरिी ियाद्रा ॥ 

तीिे कृपें िामय मुखें दिघािें ॥ िािीस म्या त्या िदमलें  सुभािें ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िािीस ििंि केदलयािंतरे श्री गुरुस ििंि कदरतो पदरसा 
 
(आया)  ज्यािी दिदित्र कदरतें ििल पहा जो गुरुस गुरु झाला । 

दशष्ट्यासं हीं गुरु कदरतो दिमल ब्रम्ह गुरुदि या िदमला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती गुरुस ििंि केदलयािंतरें सूत्रधार िाटकाथध संग्रह िािंी श्लोक युगळीं िितो 

पदरसा 
 
(आया)  जो दमत्र धिितािा रजतािल गृह सुििधदगरी धन्सय ॥ 

दमरिी शकंर िामा शदश शखेर तोदि दित्य सेिािा ॥ 
 
(श् िंोक)  जो कैलासमहीं धचर दगरींसुते संगें सुखे रादहला ॥ 

भोळा केिळ भमत िश्य अमरत्यूहीं सिा पूदजला ॥ 
टाकी कोपदुि पिधतीसचह िसे ज्या सारखाही भला ॥ 
श्री गंगादगदरजेसमेत दशि तो म्या मािदस पूदजला ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती िादंि श्लोक मिादलयािंतरे आिौदिघ्िेश्वरािी प्राथधिा केफया कदरता दिघ्िहर 

प्रत्यक्ष येतो म्हिुि सूििा कराियास गिपाल िामक िौिादरक येतो दिरखा 
राग अठािा ॥ शाप ताळ ॥ 
येतो िौिादरक पहा ॥ येकिंतािा भमत हा ॥ प ॥ 
भेत धरोदि खादं्यािरी ॥ अदत िगेें िािे कुसरी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िौिादरक येऊि सभ्यासं पाहूि बोलतो पदरसा ॥ 
 
(श्लोक)  अजाद्यमरसत्तमीं दिज दहताथध जो पूदजला ॥ 

गजािि ियाल्ब्ध तो त्िदरत येतसे या ्थळा ॥ 
दद्वजाते मुख सभ्य हो अमरमान्सय िेिा तया ॥ 
भजा ल््थरमिें अता ंसकल सौख्य भोगािया ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िौिादरकािें सभ्यासं ताकीि केफयािंतरे दिघ्िेश्वर प्रत्यक्ष येतो दिरखा 
 

र्दरू : ॥ राग ििरोजु ॥ आदिताळ ॥ 
 

गजििि येतो पहा ॥ िाजत गाजत हा ॥ प ॥ 
माज बाधंोदि सपािें ॥ मंजुल िाित जोमािें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिघ्िेश्वर रंग ्थळा माजी प्रकटफया िंतरें सूत्रधार िेपथयादभमुख होऊि ‘दप्रये 

अशी ये’ मिता ंिटी येते दिरखा ॥ 
 

र्दरू : ॥ राग िीलाबंरी ॥ दमश्रताळ ॥ 
 

िटी येते पाहा ॥ ििरसाश्रय िेहा ॥ प ॥ 
मोटी ितुर रुपिती ॥ िाट्य कदरत दु्रत गती ॥ 
िगेें येता ंते कुसरी ॥ ििेी शोभे पाठीिरी ॥ 
राग गात िीलाबंरी ॥ िीिा घेऊदि ते सिदर ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िटी येऊि जी मी दसद्ध आहें काय आ्ा म्हिता? 
 
सूत्रधार : दप्रये मी आ्ादपजेलो 
 
नटी : कोिाकंडूि? 
 
सूत्रधार : श्री मद भोसल कुलपयोदधसुधाकर श्रीशर भेंद्र भपूाल दितन्सय माि दिघ्िेश्वर महोत्सि 

िशधिाथध िािा िेशाहूि आफया दिद्वज्जिाकंडूि. 
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नटी : ्िामी सिािेि ब्राम्हिाराधि दिष्टातं श्री भोंसल िशंोत्पन्न राज परंपरेते आदि ऐकंू इल्च््तें. 
 
सूत्रधार : दप्रये दित्त िेऊि ऐक. 
 
(आया)  श्री शभं ूएकोजी शस्र महासेि एक दशिराम ॥ 

भीमदह एक िराहादभध एक ब्रम्ह शाहजी िाम ॥ १ ॥ 
अंबादज परशु िीरदह बाबा मालोदज शाहजी गाजी ॥ 
तज्जदतघे संभाजी िुजा दशिाजी कदिष्ट एकोजी ॥ २ ॥ 
तत्सुत तुिकोजी िृप तत्तिय श्री प्रतापचसह गुिी ॥ 
तत्सुत सद गुि राशी श्री मतुलजेंद्र िीर भपूमिी ॥ ३ ॥ 
दप्रये बाबाजी राज्यािे ज्येष्ट पुत्र दिठोजी राज्यापासूि आठिें पुरुष शरभेंद्र महाराज्यासं 
्िीकार कपंा घेतले परंपराहीं सागंतो ऐक— 

 
(आया)  बाबाजीिा आत्मज िुजा दिठोजी तिात्म भगूाजी त्र्यबंक िृप 

सुत त्यािा गंगाजी तत्तिूज बिुाजी ॥१ ॥ त्यािा गंगा जो सुत 
सुभािजी सुत सुभाजी तत्त जिरिाथ ॥ त्यािा तिूभि बहु 
श्लाघ्य गुिी शाहजी जचग प्रदथत ॥ २ ॥ 
तत्पुत्र ल््िकापादि तुलज महीपाले अिदि िेिेंद्र ॥ 
शरभेंद्र िाि ठेऊदि बसिी चसहासिीं सुगुि सादं्रा ॥ 
त्या शरभेंद्रािे गुि सागंतो ऐक. 

 
नटी : सागंािें. 
 
(आया)  जो दिज जिेष्टिाता दरपुगुि जे तामिो्दमत िक्रा ॥ 

थारा जो सदंगता ििरस ितेासु काव्य दिमाता ॥ १ ॥ 
भोसल िशंाकुंरश्री दशि िरिाबुजीं सिा दिरत ॥ 
त्या शरभेंद्रािा सुत सगुिालंकृत दशिाजी िरिाथ ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राज परंपरेते ऐकूि आिंि भदरत होऊि िटी साटोप दिपािी सूत्रधारा प्रदत 

बोलते. 
 
नटी : ्िामी आता आ्ा प्रकार ऐकू इल्च््ते. 
 
सूत्रधार : ऐक. 
 
आया : जे ििरसास थारा मिो् लोकोल्मत ज्यामधें साजे ॥ 

श्री गंगा दिश्वेश्वर पदरिय िामक ििीि िाटक जे ॥ १ ॥ 
त्याच्या प्रयोगें आम्हास सतंोष िािं ेम्हिूि. 
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नटी : एतादृश्य गं्रथ कता कदि कोि? 
 
सूत्रधार : प्रातःकाळीं उठोदि कपादि दशििुदत ्िाि दशिािधिेतें ॥ ्ाया िािादिदित्याल्न्सहक मग 

कपािी जो महािेि भमत ॥ रक्षी दशष्टासंी दशक्षी ियबुध जिा ंिोपुिी िोर धूता ॥ ऐशा तो धमध 
िते्ता शरभ िृप मिोई दृश गं्रथ कता॥ 

 
नटी : दशिः कंप करोतु िार सरस ॥ ३ ॥ श्री शरभेंद्र भपूाल दिरिीत गंगा दिश्वेश्वर पदरिय 

िाटक काय आता ं्मरिास आलें  ॥ ज्या मादज पािधतीच्या िषेात उपयुमत सादहत्य समग्र 
हीं म्या पाठ केलें  कीं सापं्रत चितेिें हे िेखील दिसरलें  पहा. का आियध? 

 
सूत्रधार : दप्रये मी असता ंतुजला ऐशी काय चिता सागं. 
 
नटी : ्िामी मा्या बदहिीिी लें क कलाितीिा िाल्ला रदसक दतजिर गारा भपाि गेला तो कैसा 

येयील मिाियाच्या चितेिें मी िुकूर आहें. 
 
सूत्रधार : दप्रये तंू चिता कपंा िको सापं्रत आपाढ लयविािपाि पाहता ंमजला सुिला अथध सागंतो ऐक. 
 
(श्लोक)  सुरमुदि िििें श्री शभं ुतो पािधतीला ॥ 

त्यजुदि मग दििाहें लाहुदि ्ििधिीला ॥ 
परतुदि दगदरजेला पािला जेंचि हौशी 
रदसक ति सुतेला तेंदि पाि ेिुजाशी ॥ १ ॥ 
सापं्रत यास म्यासरंजऊि श्रयेः संपाििाथध या िषध ऋतूस अिुसपाि संगीतोपक्रम कर, 

 
नटी : आ्ा. सापं्रत कीं. 
 
(श् िंोक)  शपंादिपकषा जळोिी गगिीं धारा धरीं बैसुिी ॥ 

िके्र पाद्र जपीत गर्मजतदमसें शुद्धा बधुारा गिीं ॥ 
दिदश्वशा अदभषेदितातंिुिुके ज्या जाहफया िादहिी ॥ 
तत्संगे जडि ंजुळासं सुमिः संपदत आली झिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ऋतु ििधि कदरता ंिेपथयामधें 

िमः पािधतीपते हर हर महािेि 
(िटी हा गजर ऐकूि तट्थ उभी राहती) 

 
सूत्रधार : दप्रये, शकूं िको. ता ं केफया ऋतु ििधिें तदश्लष्ट ऐशा सुमिः पिे कडूि सूदित िेि समूह 

दिश्वेश्वर िशधिाथध येतोसे दिसतें. आता ं अम्हीं हीं अिंतर करिीयास जाऊ. (म्हििू 
उभयता ंही जाता ंभजि कदरत िेि समूह येतो दिरखा.) 
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र्दरु : ॥ राग सािदेर ॥ आदिताळ ॥ 
 

पहा येतो िेिदिकर ॥ महािेिा पाहंू आिर ॥ प ॥ 
महािंिे दशि शकंर ॥ महािेिा मित गजरें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िेि समूह येऊि महािेि प्रशसंापूिधक आपली भमती प्रकट कदरतो पदरसा. 
 
(र्दोहरे)  दहमदगरीतिया िंि दिधाता तो मुदि मािस धाम ॥ 

जो दिज भमतादंित्सुख िाता गाजी त्यािें िाम ॥ १ ॥ 
शभंो महािेि ॥ ३ ॥ सकलदह सुरिर ज्यािे चककर 
ऐशा शकंर थोर ॥ ि कदरदत जे हरिामोच्चारचह ते जि 
भदूमस भार ॥ २ ॥ शभंो िाजारीं स्री पुत्रा ंपाहुदि मिता ंतें 
दशि दशि ॥ त्या दशि िामोच्चरें झाले दशपीहीं िामिेि ॥ 
शभंो ॥ हर हर मिता ंपातक हदर सुख शकंर मिता ंिेत ॥ 
भि भि मिता ंप्रसन्न होता भोळा गौरी िाथ ॥ ४ ॥ 
शभंो ॥ दिषई गंुता ि कदर चिता पदरसा मोक्ष पाि ॥ 
बसता ंउठता ंआदिकहीं रमता ंमिा महािेि ॥ शभंो ॥ 
येिे दरती िेि समूह येऊि िौिादरकािी आ्ा उल्लंघि कदरिासें उभा राहाता ं पािधती 
समिते दिश्वेश्वर िि दिहाराथध येत्यामुळें  सेिकािंीं िि पदरष्ट्कार केले ते पाहिेस आिौ 
िंिीकेश्वर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : ॥ सारंग ॥ शापताळ ॥ 

 
िंदिकेश येतो पाहा ॥ िंद्रिूड भमत हा ॥ प ॥ 
िृिंारकादि जि ॥ ििंी ज्यािें शासि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िंदिकेश्वर येऊि िि दिरखूि पाहूि आप आपिातं बोलतो पदरसा. 
 
(श् िंोक)  सूयािे जल शोषुिी सुगिहा पंथा बरा दिर्ममला ॥ 

केली दिमधल मापाते ििमही मेधीं ्ियें घादतला ॥ 
व्योमी माडंि जाहफया दु्रम युगादशष्टालता तोरिें 
श्री दिश्वेश दिहार योयवय बरिें श्रृंगादरलें  हे िि ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलुि िंदिकेश्वर परतता ंिेि समूह त्या समीप येऊि ‘्िामी, आम्हास दिश्वेश्वर 

िशधि करिािं’े म्हिूि िम्रतेिें सागंता िंदिकेश्वर बोलतो पादरसा. 
 
(श् िंोक)  ऐका सिधहीं िेिहो समय हा िाजूक आहे पहा । 

आता बाळा िशाििािी दिज सद भमतासं सोडोदि हा ॥ 
श्री शभं ूदगदरजेसिें सुख भें येतों ििा ंयेकला ॥ 
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िगेे िशधि घेउदि प्रिमुदि जा सिधहीं ्ि्थला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती सागंूि िंदिकेश्वर दिघूि जाता ंपािधती समिते दिश्वेश्वर येतो दिरखा. 
 

र्दरु : ॥ राग काभंोजी ॥ आदिताळ ॥ 
 

दिश्वेश्वर येतो पाहा ॥ दिबधुादिका का ंिदं्य हा ॥ 
िश्य होिोिी गौरीस ॥ िि दिहाराथध हौसें ॥ अ ॥ 
गौर ििे लखलदखत ॥ गौरीिा धरोदि हात ॥ 
गौरिें पाहे मुखातें ॥ गौतमादि ऋषीतुि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वेश्वर येतािं सम्त िेिही त्याला प्रिक्षिा करीत स्त्ोत्र कदरताहेत पदरसा ॥ 
 
(वोव्या)  तू जग पालक ॥ तंूदि आदि अंदत ॥ 

शभंो उमापदत ॥ पाळी िासा ॥ १ ॥ 
युद्धीता ंआमुदि ॥ िढदिली कक्षी ॥ 
गजािि साक्षी ॥ या दिषई ॥ २ ॥ 
दत्रपुरादध पदत ॥ असुरा जाळोिी ॥ 
्िगािे ता ंधदि ॥ केलें  आम्हा ॥ ३ ॥ 
िा िा संकटीं ता ं॥ तादरलें  ियाळा ॥ 
सेिा िळेोिळेा ं॥ घडो तुझी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सम्त िेिही दिश्वेश्वराराधि कपाि दिघूि गेफया िंतरे दिश्वेश्वरािें काल 

भरैिािें ्मरि कदरता सपदरिार काल भरैि येतो दिरखा. 
 

र्दरु : राग भरैिी ॥ आदिताळ ॥ 
 

काल भरैि येतो पाहा ॥ कपाळ हातीं घेउदि हा ॥ प ॥ 
शूल धरोदि उजव्या हातीं खला ंलािी सुपथी ॥ अ ॥ 
मोर चप् खादं्यािरी भारी डमपाक करी ॥ 
ये रीदतिे पदरिारी ॥ गौरी िल्लभ सामोरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती काल भरैि दिश्वेश्वरास प्रिाम कपाि आपि केलीं काये दिििेि कपाि आ्ाहीं 

प्रार्मथतो पदरसा. 
 
(पद्या)  मृड भिा हे ऐक ॥ जडजीि दकदतयेक ॥ 

ताडोदि पढदिले िाम िािे ॥ कोदडले अिु आंत ॥ 
सोदडले ज्िलिातं ॥ िोदटले िरकातं कुदटल मदतिे ॥ 
लोटोदि िरकातं लोटोदि काट्यातं ॥ 
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भतूळीं सोदडले ॥ जंतुकािे ॥ शल्मतसही अदधक ॥ 
सत्कार कपादि ते मुमतीस धादडले भमत तुमिे ॥ 
जदग ि कदर आपली जि अि्ा ॥ समजले हें असे ॥ 
सकल दि्ा ॥ िाथ मज लादग िादिजे ॥ िेत्रसं्ा ॥ 
दशि पूिध कदरि मी शीघ्र आ्ा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती काल भरैिािें ििि ऐकूि दिश्वेश्वर त्या प्रदत बोलतो. 
 
वचन : िार संतोष. आदजपासूि आिंि कािि िामक ििा मध्ये पािधदत समिते मी आिंिे िास 

कदरफयामुळें  ता ंत्या आिंि ििािे रक्षिे दिषई जागपाक असािें. 
 
सूत्रधार : येिे दरती ताकीि कपाि िाटये कडुि िि प्रिशे कपाि पािधतीप्रदतस पे्रम बोलतो पदरसा ॥ 
 
(श् िंोक)  पहा िैघ्ये रंुिी बहुत अटता ंभधूर सुते ॥ 

तु्या ििेीशी हे िि सरदि येथोदि दिसते ॥ 
 
अर्थवा : (येिे दरती बोलत च्यादर पािले जाऊि) 
 
(श् िंोक)  तु्या ऊपंा ्तंभापदर सरळ रंभा तपा बरें ॥ 

अता तोयादधियेंत तळा तदगदत पाहीं सुख बरें ॥ १ ॥ 
(आदिक िादर पािले जाऊि) 

 
(श् िंोक)  चबबा त्यजोदि अधरा शुक पाहताती ॥ 

हे येतसे मधुकरािदळ कंुि िंती ॥ 
या प्रार्मथती ति सुखास िकोरपंल्यवत ॥ 
या कारिें बहुत जाग्रत ऐस दितीं ॥ १ ॥ 

 
अर्थवा : भिूापयुमत लसतादत कटाक्ष तुझे ॥ 

ही रम्य िंपक कळोपदर िाक साजे ॥ 
तुझे सिा शदश मुखी मुख पद मगंधी ॥ 
त्या कारिें ि कदरती तुज ते उपाधी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधतीशी सपे्रम बोलत िि मध्य भागीं जाऊि दिश्वेश्वर ििििधि कदरतो पादरसा 

॥ 
 

र्दरु : ॥ िाििाम दक्रया ॥ आदिताळ ॥ 
 

सुंिर हे िि ॥ सािर तंू पाहें ॥ प ॥ 
मंि मापात जेथें ॥ सुरदभ श्रीतळ िाहे ॥ अ ॥ 
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कू्रर बक दु्रम ॥ कुसुमोद भि िि ॥ 
सुरभीं गंध जेथें ॥ भरला हे िाटुि ॥ १ ॥ 
जेथें पादरजात सुमीं ॥ झादंकली ििमही ॥ 
दमश्रमंिार सतंाि ॥ दजदतले येिे िंिि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वेश्वरािें िि ििधि कदरता ं पािधती िम्रतेिें दिश्वेश्वराप्रदत आपले अभीष्ट 

दििदिते पदरसा. 
 

र्दरु : ॥ राग कंभोजी ॥ दतश्रताळ ॥ 
 

प्रािदिसाव्या ॥ पाप धपादि मीं 
प्रार्मथदत माझी पुरिी आशा ॥ प ॥ 
प्रितार्मतहर परमेशा दिज पािीतें ता ं॥ 
पादरजात सुम ििेुदि बसिुदि िामाकंीं मज ॥ ि ॥ 
ििेी घाली िरि महेशा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधतीिे प्रार्मथती दिश्वेश्वर तैसेंि कपाि दटकला लाििेदिदमत्त पािधतीस 

दतसकस बसऊि हातीं कापूर मर्मित असता ंिारि येतो दिरखा. 
 

र्दरु : ॥ राग िरज ॥ शापताळ ॥ 
 

िारि मुिी येतो पाहा ॥ िाम्मरि कदरत हा ॥ प ॥ 
दिरंतर लोक सिंारें ॥ दिप्पाप कृश ज्यािें शरीर ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारि येऊि आपफयातं आपि बोलतो पदरसा ॥ 
 
(श् िंोक)  दिश्वेश हा सोडुदि पािधतीला । येईल कैसा । तुदहिािलाला ॥ 

गंगा कशी यास िरील बाला । उपाय काहंी ि सुिे मिाला ॥ 
 
सूत्रधार : तरी पािधती समिते दिश्वशे्वर दिदिमत ्थली आहे कदरता ं येथें जाऊि यत्ि केफया 

कायधदसद्धी होईल. ऐसे बोलुि दिश्वेश्वरासमोर जाऊि उभा राहूि दिश्वेश्वरािे उजि ेभागीं 
पािधतीिे प्रदतचबब पाहुि आपि आलें  कायध साधाियास परते प्रबल दिदमत्त िाही म्हिूि 
संतोष पाििू कृदत्रमें ्तोत्र कदरतो पदरसा. 

 
र्दरु : ॥ आिंि भरैिी ॥ आदिताळ ॥ 

 
िेिामाजी तंू पणु्य दकती ॥ सिध जि तुजला िदंिती ॥ प ॥ 
पािधती हे धन्सय युमती ॥ संितीिी सळे िेिे दितीं ॥ अ ॥ 
गायत्री सादित्री सर्िती गादंजती अन्सयोन्सयसती ॥ 
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काय सुख त्या अिुभिती गौरी सादरखें येकातंी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािें प्रशसंा कदरता ं पािधती दिश्वेश्वरास गिािे पाहता ं त्यािे उजि े भागीं 

आपले प्रदतचबब पाहूि सितीिी शकंा मािूि दिश्वेश्वराप्रती बोलते. 
 
वचन : दजिलगा, तुझे उजि ेभागीं कोि आहे सागं. 
 
सूत्रधार : येिे दरती पािधतीिें दििादरता ंतीिा आशय समजूि हासूंि दिश्वेश्वर दििोिे बोलतो. 
 
वचन : उजि ेभागी मीि आहे. 
 
पावफती : उजव्या भागी आहे ते स्री कोि ? 
 
णवश्वेश्वर : डाव्या भागी आहे ते पािधतीि. 
 
सूत्रधार : येिे दरती िोदि िादरिाहंी दिश्वेश्वरािें उत्तर िेता ंपािधती रागािें बोलते. 
 
वचन : मी डाव्या भागी आहे ते रुजूि उजव्या भागीं आहे ते स्री कोि सागं. 
 
सूत्रधार : येिेदरती पािधतीिे सकोप बोलता दिश्वेश्वर यथाथध सागंतो. 
 
वचन : दप्रये राग कपंा िको तें तूझेंि प्रदतचबब त्िा ंभ्रमलीस िीट पाहा. 
 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वेश्वरािें सागंता ंपािधती तेथें रोख लाऊि उव्या कािीं ताटंक पाहूि िारिािें 

मंि हा्य कराियािे हीं पाहूि आग्रहािे दिश्वेश्वरा प्रदत तंू मोटा ििंक दिसतोस म्हिूि 
उठूि पदलकडे जाता ंदिश्वशे्वरा प्रदत िारि बोलतो पदरसा. 

 
(श् िंोक)  अन्सयोिें दगदरजा महेश िसती िाहीं अशी िंपती ॥ 

लोकी अन्सय असे रमेश सिरीं पूिी ऋषी सागंती ॥ 
ते ऐकोिी बहुत मी हदरखलो प्रत्यक्ष हें पाहता ं॥ 
िूरोिी दगदर सादजरा ििि हें ध्यािात आलें  आतां ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािें दििोिें बोलता ंदिश्वेश्वर पािधतीस समाधाि कपाि बलादितो पदरसा. 
 
(श् िंोक)  तूझें हें प्रदतचबब जाि मजला िाही िुजी कादमिी ॥ 

का ंिाया ंरुसतेस राग ि कचर शोधूदि पाहे मिीं ॥ 
येयीं सत्िर लादितो दिजकरें भाळीं दटळा िागंला ॥ 
कपूधरेस सुतापदर मुख शशी िेिें दिसो हा भला ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती दिश्वेश्वरशिे िामय ऐकूि पािधती अिािरें बोलते पदरसा ॥ 
 

र्दरु : ॥ राग तोडी ॥ आदिताळ ॥ 
 

ि लगे दटळा ि लगे भाळा ॥ ियिीं िेदखली अबला ॥ प ॥ 
कळली तुझी ििंिा ॥ पळभर िुजी सोदशिा ॥ अ ॥ 
माय बापा ंअिापािी माि लज्जाहीं साडुंिी ॥ 
काय मलेशें तुझी रािी ॥ मी झाले ्िपापा भाळुदि ॥ १ ॥ 
दमळुदि असता ंयेकातंी ॥ मिशीं ििंक स्री जाती ॥ 
ता ंलपदिली सगळी युतीं ॥ िालिेत्रा सागंूं दकती ॥ २ ॥ 
मी जाितें तंू दिगुधि ॥ माझया योगें हझालादश सगुि ॥ 
तूझा तंूदि शखेीं पूिध ॥ आदज पासूि ऐस सुखािें ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलुि पािधती पदलकडे जाता दिश्वेश्वरास अधीक राग यािया जोगें िारि 

बोलतो पदरसा. 
 
श् िंोक : कीतीिा कीं िोघे दमळुदि असता ंम्या दिरदखलें  ॥ 

उमेिें तै ऐसे ििि ि कधीहीं पादरदशलें  ॥ 
सतीशीं बोलाि ेअििट दििोिें बहुत तां ॥ 
सखी केली बोल अदहत सलगीिें दगदरसुता ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािे िामय ऐकूि पािधतीिे ठाई दतटकाऱ्यािे दिश्वेश्वर िारिास पाहूि 

बोलतो. 
 
वचन : िारिा अदज म्या पािधतीिा पदरत्याग केला तपािे ठाई मि प्रितधदिलें . 
 
सूत्रधार : येिे दरती दिश्वेश्वरािें सागंता िारि मिामाजी माझी इष्ट दसद्धी झाली मिूि िम्रकाशें 

कडूि दिश्वेश्वराप्रदत साधारि बोलतो, 
 
वचन : ्िामी, पािधतीिे अप्रीये बोदलफया कदरता ंतत्काल दतिा त्याग करिे युमति तपास सापं्रत 

दहमािलासमाि ्थाि िाहीं. 
येिे दरती िारिािें सागंता िेपथयामधे. 

 
(श् िंोक)  ्ियें शोदषली भदूमका होयिािंी ॥ 

दकती आद्रधकेली दिजा े्ं कडोदि ॥ 
दकती या िरी आद्रध कीजे मिेिी ॥ 
दिरीक्षीरिी मध्य भागीं बसोिीं ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती मध्यान्सह काल ििधि ऐकूि उभयताहंी दिघिू जाता ं दिष्ट्क्रातं सिे ॥ इदत श्री 
िंद्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ चसहासि संपत्संतदत भोंसल कुळ पयोदिदध सुधाकर 
राजादधराज ्त्रपदत िसुधंरामंडलाखंडि श्रीशरभेंद्रभपूालदिरदितं गंगा पदरिायिाटके 
प्रथमोंकः ॥ 

 
॥ श्री गिेशाय नमः ॥ 

 
तििंतरे सितीच्या व्यसिें आदि दिश्वेश्वराच्या दिरहें कडुिहीं िार व्याकुळ ऐशा 
पािधतीच्या पराशास तीिी सखी िदं्रकला येते दिरखा ॥ 

 
र्दरु : ॥ राग पंतुिरादळ ॥ आदिताळ ॥ 

 
िंद्रकला येते पाहा ॥ िंिि शीतल िेहा ॥ प ॥ 
सुंिर िीिा घेऊ हाते ॥ िंपकागंी गात िाित अ ॥ 
ऋतू गतीिे जाता ंल््थर ॥ रुिुझुिु िाजदि घंुगुरें ॥ 
गजगादमिी िीि ्िरें ॥ रंजदि सभा समग्र ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िदं्रकला येऊि िहंूकडे पाहूि ॥ मृिालादि शीतलोपच्यार सामग्री घेऊि दिजया 

येतसें दिसतें मिता ंतैशीि दिजया येते दिरखा. 
 

र्दरु : ॥ राग असािरेी ॥ शापताळ ॥ 
 

दिजया येतसे पाहा ॥ दिदजतामषध मोहा ॥ प ॥ 
दिजकरीं घेिोदि मृिाल ॥ दिजिे जल आदि शिेाळ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिजया येतािं िंद्रकला जिदल जाऊि दिजये हे सीतलोपिार सामग्री िेत्या 

िपाि ता ंपािधतीिा सपत्िीभ्रम पदरहदरफयापचर दिसतें. 
 
णवजया : म्या कोित्या उपायें त्या भ्रमािा दििाडा िरािा बाह्यतापशमिाथध हे सामग्री िेते. 
 
चांद्रकिंा : त्या भ्रमािा दििाडा होिेस म्या येक उपाय योदजला आहे. 
 
णवजया : सागं ॥ २ ॥ 
 
चांद्रकिंा : या प्रकारें मिुि कािामधें सागंता.ं 
 
णवजया : शाबास िदं्रकले, या उपायें तीिा भ्रम िादरफयातें बहुतेक दिश्रातंी पािले. तििंतरें तीिा 

दिरहताप शमिाथध दिश्वेश्वरास हुडकुि काहडिेस काय उपाय करािा? 
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चांद्रकिंा : ब्राम्हिास दििादरफया ंदिश्वशे्वरािा लाग लागेल मिता ंसकुटंुब िृद्ध ब्राम्हि येतो दिरखा. 
 

र्दरु : ॥ राग मोहि ॥ आदिताल ॥ 
 

बदृ्ध ब्राम्हि येतो पाहा ॥ श्रुध्रतामंसी गरीब हा ॥ प ॥ 
मधे मधे माजकसीत ॥ िधुपतु्र स्री समिते ॥ अ ॥ 
ताि करोदि पुत्राकडें तािट होिोदि त्या पुढें ॥ 
गािं पुसत झाडो झाड ॥ धािं ेिाकंडे िाकंडे ॥ १ ॥ 
(येिे दरती िृद्ध ब्राम्हि येता ंिोघेहीं त्या समोर जाऊि) ्िामी या माथारपिातं इतुमया 
श्रमािें कोठें जाता?ं िृद्ध ब्रामं्हि तुसडेपिािें ‘जा जा मी महतारा! कोठें तरीं जातों तुम्हास 
काय? तुम्ही दिरंतर तपािीि होऊि असा.’ 
येिे दरती जािापाि जाता ंदिजया बोलते पदरसा? 
्िामी राग कपा िका. 

 
(आया)  संिारें िृद्धपिें श्रमला ंक्षिमात्र तरुतळा सेिा ॥ 

सुंिर शीतळ जल हे प्राशुदि दिश्रादंत पाउिी जािा ॥ १ ॥ 
येिे दरती दिजयेिें सागंता ं िृद्ध ब्राम्हि ‘बरेंगे आई’ ‘ताहिािें घसा िाळतो पािी दपऊि 
सदि्तार माझें ितधमाि सागंतो.’ मिूि सािलींत बसुि पािी दपििू बोलतो पदरसा. ऐक 
आई. 

 
(श् िंोक)  दहमादद्रकन्सया सकुमार गंगा ॥ दिश्वेश्वरातें िदरतें शुभागंा ॥ 

ऐकोदि ते मी सकळत्र तेथें ॥ जातो िऱ्हाडीं सुख भोजिाथे ॥ १ ॥ 
येिे दरती सागुंि उशीर झाला दम जातों म्हिुि दिघिू जाता ंदिजया बोलते. 

 
वचन : िंद्रकले येक! दििादरता ं येक झालें  चिच्यास दभऊि पलता ं सपािे पुसािर पाय पडला. 

दििार जाहला काय करािें? होईल प्रबल तििुसारि पािधतीसहीं बदुद्ध सुिली. असो. हें 
ितधमाि िोघीमधेंि असुिें सापं्रत पािधतीस कालके्षपाथध दिश्रादंतमंटपास बलाऊि आिू मिें 
(िल मिूि दिजया िदं्रकलेसमिते दिघूि जाता ंपािधदज दिश्रादंत मंटपास येत्या मुले तेथें 
जि सिंार होऊं िेइिासे जाग्रत करिेस) दपिदंडल िामक द्वारपाल येतो दिरखा ॥ 

 
राग सौराष्ट्र ॥ आदिताल ॥ 

 
द्वारपाल येतो पाहा ॥ िोंिेल बहु भीकर हा ॥ प ॥ 
थोर गिा घेउदि हातीं ॥ द्वार राखी दििरातीं ॥ 
येिे दरती द्वारपाल येऊि िरिाजयातं उभा रादहफया िंतरें दिजया िदं्रकला या िोघीिा 
ह्तलाग घेऊि पािधती आग्रहािें येते दिरखा. 

 
राग कफयािी ॥ आदिताल ॥ 
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पािधती येते पाहा ॥ परम पदित्र िेहा ॥ प ॥ 
शिािदर कपािी राग ॥ पदरिारेंशी लगबग ॥ अ ॥ 
मौिें माि करोदि खाले ॥ मदिराक्षी िाटादर डोळे ॥ 
मादििी संितंीिी सळे ॥ मिी धरोदि तळमळे ॥ १ ॥ 
येिे दरती पािधती येऊि सखीिा हात सोडूि टाळी दपटििू िाकािर बोट ठेऊि बोलते. 

 
वचन : काय आियध त्यािें काय कपट केलें ? हा दिश्वेश्वर येिढा ििंक मििू मजला कळेिासें 

गेलें  ॥ 
 

र्दरु : राग शकंराभरिा ॥ आदिताल ॥ 
 

कायरे मा्या कपाळा ॥ कैसा त्या दिश्वेश िदरला ॥ प ॥ 
माय िा बाप जयाला ॥ केचि मािील तो मजला ॥ 
जो शुध्िू ्िदटकाकार ॥ जो अदद्वतीय अदिकार ॥ 
ऐश ेगुि ऐकता ंिार ॥ जीि गंुतला त्याजिर ॥ १ ॥ 
शुध्ि तो पशुपती भोळा ॥ सितीिें िश केला ॥ 
सिारिीत दतजला ॥ सुखी असो मज दिराळा ॥ १ ॥ 
येिे रीदत पािधतीिें िामय ऐकूि दिजयेिें ‘काय हें पािधती, तंू उत्तम स्री दिश्वेश्वरािी रािीहीं 
होऊि प्राकृत स्री परीं बोलतेस’ मिता ंपािधती ती बोलते पदरसा. 

 
राग िीलाबंरी ॥ आदिताल ॥ 

 
दधगी दधगी स्रीिे दजिें धाक िाहािा आपि ॥ प ॥ 
लयविी बोदललें  ििि ॥ धकदललें  सहज जेिें ॥ अ ॥ 
मी त्या दिश्वेश्वरास मादित होतें दिसिीस ॥ 
मातेंि तंू बोलतेस ॥ भीत्या पाठीं ब्रम्ह राक्षस ॥ १ ॥ 
थारा झाला जो सितीस ॥ तंू िादितेदस त्या दशिास ॥ 
थोर पि आहें ज्यास ॥ तो जें कदर तेंि सरस ॥ २ ॥ 
येिेरीदत पािधती बोलता ंदिजया बोलते. 

 
वचन : सयेग पािधती, अदद्वतीय भोळा ऐशा दिश्वेश्वरािर का लदटका आळ घादलतेस? येिे दरती 

दिजयेिें बोलता ंपािधती आग्रहािें बोलते पदरसा. 
 
वचन : मी काहीं लदटका आळ घादलिा. त्यािा भोळ्या पिास तािं िािािें. 
 
(श् िंोक)  दििोिें पयधकीं बसूदि पसुता ंम्या दत्रभिुिी ॥ 

आहे काय त्र्याक्षा सदृश मजला अनं्सय रमिी ॥ 
म्हिे तै मीं िेिे सुमुखी ललिे ते तुजदििा ॥ 
तयािे आंगी म्या सदख दिरदखली अन्सय ललिा ॥ 
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येिे दरती पािधतीिें िामय ऐकूि दिजया बोलते. 
 
वचन : सयेग पािधती हें यथाथधि काय? 
 
पावफती : सखी म्या लबाड बोदललें  तें ता ंकधी तरीं ऐदकलें  काय? 
 
णवजया : तर तेव्हा ंदिश्वेश्वरास हटकाऊि तासं का ंदििादरलें  िाहीं? 
 
पावफती : तेव्हा ंम्या िीट दििादरलें . 
 
णवजया : त्यास त्यािे काय उत्तर िीधलें ? 
 
पावफती : तुझेंि प्रदतचबब म्हिदिलें . 
 
णवजया : त्यािें सिुत्तरेंि दिधलें  तो श्रधु्ि ्पदटकाकार जाहफयामुळें  तूझें प्रदतचबब त्यािे ठाअ ी दिसू 

ये कीं, ते का ंतुजला समंजस भासले िाहीं? 
 
पावफती : प्रत्यक्ष तीिे उजि े कािीं ताटंक असता ं मजला तें उत्तर कैसें समजंस भासेल सागं येिे 

दरती पािधतीिें िामय ऐकूि िदं्रकला बोलते. 
 
चांद्र. : साजिे पािधती ता ंसरस दििादरलें  तदर तंू या दिश्रादंत मंटपा मादज क्षि मात्र ्ि्थ दित्तें 

बसशील तदर ता ं दिजयेस दििादरफया पूशीस मी उत्तर िेऊि तूझा मि्ताप पदरहार 
करीि. 
येिे दरती बोलूि िाट्यें कडुि मंडप प्रिशे कपाि पािधतीप्रदत िदं्रकला बोलते पदरसा. 

 
(आया)  त्या श्री दशिा समीपीं बसली होतीस तंू कसी तेथें ॥ 

तैसें मा्या दिकटीं बैसािें ता ंत्यजूदि रोषातें ॥ १ ॥ 
येिे दरती बोलुि िंद्रकला बसता ं पािधतीहीं िार सरस मिूि तीिे िाम भागीं दतरकस 
बसता ं िंद्रकला दिजये कडील अरसा घेऊि आपफया ऊरा समीप धपाि पािधती प्रदत 
बोलते पदरसा. 

 
(आया)  आिशी जे दिसतें प्रदतचबब चह तें तुझेंि कीं िोहे ॥ 

येिे रीदत दििादरता ं पािधतीिें संिेह काय? ते माझेंि प्रदतचबब (मिता ं िदं्रकल बोलते 
पदरसा). 

 
(आया)  त्यामादज िीट पाहे किी ताटंक कोित्या आहें ॥ १ ॥ 

येिे दरती िदं्रकलेिें िामय ऐकूि सािध होऊि चबबास प्रदतचबब अदभमुख होत्या मुळें  
उजिा डािा भाग व्यत्यास कडुिि दिसेल मििु समजूि त्या दिश्वेश्वरास आठििू मूर्म्ले 
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होता ंदिजयेिें मृिाळादिकाकंडूि दशतळोपच्यार केफयािंतरें सािध होऊि सख्यास पाहूि 
काकुलतीिे आपफयास या अथी समाधाि केला प्रकार सागंते पदरसा. 

 
(श् िंोक)  तूझें हें प्रदत चबब जा॰ ॥ 

येिेदरती आपफयास दिश्वेश्वरािें समाधाि केला प्रकार सागंूि पुिि दिरह सोसििेासें 
बोलते पदरसा ॥ 

 
र्दरु : राग काभंोदज ॥ आदिताल ॥ 

 
कोठें माझा दजिलग ॥ काय कपंा आता ंसागं ॥ प ॥ 
िाट बळें त्यािा दियोग ॥ कैसा म्या जोदडलाग ॥ अ ॥ 
पे्रमळ तो माझा धिी ॥ दिमधळ दित्सुख खािी ॥ 
सोमशखेर का ंसजिी ॥ म्या मोहें आव्हेदरला ििी ॥ १ ॥ 
काय योजािा उपाय ॥ कोठें जाऊ मी मायें ॥ 
बायको मी कपंा काय ॥ कैसा भेटे दशिसिय ॥ २ ॥ 
येिे दरती पािधती दिरहािे बोलत असता ंिारि जोशी होऊि येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग तोडी ॥ ताळ आदि ॥ 

 
जोशी येतो पाहा ॥ जोम कडूि हा ॥ प ॥ 
रादश िक्षत्रें मेजूि ॥ सागें जिास प्रश्ि ॥ 
येिे दरती िारि येऊि आप आपिातं बोलतो ॥ 

 
वचन : पािधतीच्या दिरोपादििा दिश्वेश्वर गंगेिे पादिग्रहि करीत िाहीं त्या कदरता ं या िषेािे 

पािधती समीप जाऊि प्रश्ि सागंूि ती पासूि येक ि्त इिाम घेऊि ते दिश्वेश्वरास 
िाखऊि गंगेिा मिोरथ पूिध कदरतो. 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलत िरिाजातं घुसाियास जाता द्वारपालक हटकूि बोलतो ॥ कोि रे तंु ि 

पुसता ंजाऊ इल्च््तोस हे ्त्र िव्हे, पािधतीिा दिश्रादंत मंडप जा पदलकडे. 
 
नारर्दा : अरे द्वारपालका मी जोशी पािधतीकडे काहंी याििा कराियास जातो ब्राम्हिासं कोठेंही 

अटक िाहीं मागध िे. 
 
द्वारपािं : अरे ब्राम्हिा ते यथाथधि पि सापं्रत दिश्वेश्वरािे दियोगें पािधती व्यसि्थ आहे येथे जोशािे 

काय काम? 
येिे दरती द्वारपालािें मिता ंिारि बोलतो पदरसा. 

 
वचन : अगाये िौिादरका अशा दठकािी कीं अमुिें काम ऐक. 
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(आया)  िशे्येला दिट िैद्या ंरोगी भेदभ्त जप परा ंभोळे ॥ 
व्यसिींहीं जोश्यालंा ब्रम्हातें जीििाथध दिर्ममयले ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािें ििि ऐकूि अटक कराियास िधेले उत्तर सुिेिासें जाता ंद्वारपालकािें 

मी तुजला आतं सोदडि कीं सोदडिा हा प्रश्ि सागं मिता ं िारिािें हा मूखध दिसतो 
उिराट्यािें सुिराटे करील मिुि समजूि त्यास पाहूि तू मजला आतं सोदडिास मिता ं
द्वार पालकािें तूझी गोदष्ट लदटकी झाली तंू आंत जा मिाफयािंतरें िारिािें मंडपात प्रिशे 
कदरतािं दिजया पाहूि िदं्रकले प्रदत येकादंत बोलते. 
िंद्रकले पूिी, ज्या ब्राम्हिािे अम्हास ितधमाि सादंगतले तो हा िव्हे कीं. 

 
चांद्रकिंा : िव्हे िव्हे म्हिूि त्या ब्राम्हिास पाहूि ्िामी तुम्ही कोि कोठ आला म्हिता.ं 
 
नारर्द : बायािो मी जोशी याििाथध आलो मिता ंपािधती त्याला आसिािदर बसििू अघ्यधपाद्य पूजा 

कपाि ्िामी माझा दजिलग मजिदर रागा भपाि गेला तो केव्हा येईल तें सागंािें मिता ं
िारि सागंतो पदरसा. 
बाई ऐक. 

 
(श् िंोक)  आता ककध ट लयवि जाि िरया पाह गुपा िागंले 

मीिाहूदि तसादि शुक्र मकरापासूदि आहे बळें ॥ 
भायवयामाजी असे शिी सकळ हीं हे पाहता ंयोजुिी ॥ 
कन्सया लाभ घडे तया दिपादि तो येयील येथें झिीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती त्यािें िामय ऐकूि पािधतीिें तो सुखी लयवि कपंा घेिा पि येयील कीं मिूि 

परतूि दििादरफयास जोशािे अिश्य येयील मिता ं अपफया गळ्यातली मोत्यािा हार 
काहडूि दिजयेिे हातें त्याच्या गळा घालऊि दिरोपहीं िेऊि तो गेफयािंतरे पािधती 
सख्यास पाहूि िैमि्येकडूि बोलते पदरसा. 

 
(आया)  येती दिपत्ती आधी िे ते बुद्धीस पालट अशी हे ॥ 

जे गोष्टी ऐकीली ते मजला प्रत्यक्ष जाहली पाहे ॥ 
असो िंद्रकळे तंु जाऊि दिश्वेश्वर कोठें आहे तें कळंू घेऊि ये दिजये शयि गृहास जाऊं 
िला. 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलुि पािधती सख्या समिते दिघिू जाता ंिारिा समिते दिश्वेश्वर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : ॥ राग हंबीरा ॥ दतश्रताळ ॥ 

 
दिश्वेश्वर येतो पहा ॥ दिरहे अदत पाडुंर हा ॥ प ॥ 
शाश्वतपि जो िेिार ॥ ििी झाला तो ऋषीिर ॥ 
येिे दरती दिश्वेश्वर येऊि िारिा प्रदत बोलतो. 
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वचन : िारि ता ंपािधतीिी आ्ा ंघेऊि मुमताहारहीं आदिफया मुळें  गंगेच्या पादिग्रहिादिषयीं मी 

िार काहीं इत््ाितं आहें तदर हे कायध दहमािलास कैसें संमत होईल. 
 
नारर्द : ्िामी मी सत्पदरदषसमिते दहमािलापासीं जाऊि त्यािें मुखें प्रकारातंरें सागंििू त्याला 

संमत केलों आहें. 
येिे रीदत िारिािे िामय ऐकूि दिश्वेश्वरािें िारिा ंसप्तऋषीिी कैसें सागंीदतलें  त्यािें कैसा 
अंगीकार केला तें सि्तर सागं मिता ंिारि सागंतो पदरसा. 
्िामी ऐकािें. 

 
(श्लोक)  आहे त्िदन्नकटींि धूजधदट ऋषी गौरीशसा जो गुिी ॥ 

माहात्म्ये दगदरजा पतीिा मदिजे तद भतृ्य आम्ही ििी ॥ 
गंगा हे तिया तुझी दितदरजे त्याला असें सागंता ं॥ 
त्यािी शलै तयासं ििुंदि मिे मी धन्सय जालों अत्ता ं॥ १ ॥ 
येिे दरती िारिािें सागंता ं॥ 

 
णवजया : पुलकादंकत होऊि िारिा तर मी आश्रमासि जातों मिता ंिारि मीहीं त्िरा करिे दिदमत्त 

दहमािला समीप जातों मििू जाता ंदिष्ट्क्रातं्ता सिे इदत श्री िदं्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ 
चसहासि संपत्संतदत भोसल कुल पयोदिदध सुधाकर राजादधराज ्त्रपदत िसुधंरा मडंला 
खंडल श्री शरभेंद्र भपूाल दिरदित गंगा पदरिय िाटकें  दद्वतीयोंकः॥ २ ॥ 
तििंतरें िारिा पे्रल्ष्ट्त अश्वमुख दकन्नर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग कफयादि ॥ आदिताल ॥ 

 
दकन्नर येतो पाहा ॥ दकिरी िाजिीत हा ॥ प ॥ 
दखन्न झाफयाहीं श्रमािें ॥ गात िाित आिंिािें ॥ 
येिे दरती दकन्नर येऊि िहंुकडे पाहुि कोि हा कदप त्िदरिें येतो मािता ंिारिािा ्िेदहत 
पिधत कदप पापें येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग दबलहरी ॥ आदिताल ॥ 

 
कपी येतो पहा ॥ कुिेष्टा करीत ॥ प ॥ 
झेंप घाली झाडोझाड ॥ दकल दकलाट करीत हुडी ॥ 
येिे दरती कपीपाप धारी पिधत येऊि दकन्नरास पाहूि आपि कदपपाप धदरफयामुळे लज्येिें 
त्यािे दृष्टीस पडिासें जािें, मिूि त्या मागूि जाऊं—इद्ता ं दकन्नर हीं तो आपफयास 
उपद्रि कदरलसें समजूि त्यास अदभमुख होता ंउभयताहंीं बाह्य भ्रभरी अंतभ्रधमरी दियवभ्रमरी 
इत्यािी गतीिें दिरत दिरत रेंिता ं दकन्नर घाबरा झाला ते पाहूि कदपपाप धारी पिधत 
चकन्नरा प्रदत बोलतो. 
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वचन : अरे कररिा भीऊ िको मी कदप िव्हे तू्या गुपािा ्िेदहत पिधत मिूि जाि 
 
लक. : ्िामी मजला आता ंजीि आला ्िामीिीं हें पाप का ंधदरलें  ते कारि सागंािें. 
 
प. : कलहदप्रय सकल ऋषीश्वरासमिते दिश्वेश्वरास दििाहाथध त्िरेिें बलाऊि आििे दिदमत्त 

आिी पािधतीस मी या कायास मिाियािें कळता ंिये मिूिहीं म्या हें पाप धदरलें  तंू कोठें 
जातोस ॥ 

 
णक. : मी हीं दििाह मंटप दसटू करािया दिश्वकम्याला बलाऊ आिाियास जातो. 

येिेदरती उभयताहीं बोलुि दिघुि जाता ंदिश्वकमा येतो दिरखा. 
 

र्दरु : राग सोहदि ॥ आदिताल ॥ 
 

दिश्व कमा येतो पाहा ॥ दिश्व रििा िक्ष हा ॥ प ॥ 
दिश्वेश्वर सेिा दिरत ॥ दििाह मंटप रििाथध ॥ 
येिेदरती दिश्वकमा येऊि दििाह मंटप दसध्ि केफयािंतरें पदरिारेंशी दहमािल येतो दिरखा 

 
र्दरु : राग मोहि ॥ आदिताल ॥ 

 
दहमािल येतो पाहा ॥ दहतकारी सकळास हा ॥ प ॥ 
िेमेशीं पत्िी सुत ॥ हदरिादि मृगा ंसदहत ॥ 
येिेदरती दहमािल आफयािंतरें ऋषीश्वरासंमिते दिश्वेश्वर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग हंबीर ॥ शाप ताळ ॥ 

 
दिश्वेश्वर येतो पाहा ॥ दिरहें अदत पाडुंर हा ॥ 
शाश्वत पि जो िेिार ॥ ििीं झाला तो ऋदषिर ॥ 
येिेदरती दिश्वेश्वर आफयािंतर िारि येतो दिरखा ॥ 

 
र्दरु : राग िरज ॥ दमश्रताळ ॥ 

 
िारि येतो पाहा ॥ 
येिेदरती िारि येऊि दहमािलास पाहूि का ं अजुिी गगंा िये मिता ं िेि गंधिध दस्रया 
समिते गंगा येते दिरखा. 

 
र्दरु : राग कन्नडा ॥ आदिताल ॥ 

 
गंगा येते दु्रतगती ॥ गीिाि दस्रया सागंदत ॥ 
प ॥ श्रृंगापािी अप्रीती ॥ कुसुम माळ घेऊदि हातीं ॥ 
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येिेदरती गंगा येऊि िमध सखी कमदलिी प्रदत बोलते पदरसा. 
 
वचन : अिोये कमदलिी श्री दिशे्वश्वरि धूजधदट ऋषी िषेें येथें तप कदरतो मिूि मजला ्िप्िही 

पदडलें  तदर माझा दििय ऐक. 
 

र्दरु : राग शाहिा ॥ आदिताल ॥ 
 

जदर तो दिश्वेश्वर ॥ धरील माझा कर ॥ प ॥ 
तदर मी तुजिर ॥ जीि हा िोिाहीि बरें ॥ अ ॥ 
घरीं असता ंमी ििरी ॥ 
घसपादिद्य धैयध गौरी पुरहरािी झाली िारी ॥ 
खुपतें तें दिज अंतरीं ॥ १ ॥ 
मज िागतो येकातंीं ॥ दतजिदर करो अदत प्रीती ॥ 
दिज जाि तंू दृढदित्तीं ॥ म्या ंिदरला तो पश्रुपदत ॥ २ ॥ 
येिेदरती गंगा येतािं िारिािे आ्े िपाि सम्त ऋषीहीं िधूिरास समोर समोर बसऊि 
अंतर पाट धपाि मंगळ श्लोक मिताहेत पदरसा. 
सुलयविे सािधाि. 

 
(श्लोक)  कैलासीं किकािलीं सुरगिीं ्िगी दिमािातंरीं ॥ 

त्या आिंि ििीं सम्त भिुिीं सद भमत हृन्समंदिरीं ॥ 
गौदर िल्लभ दिश्विाथ दमरि ेमोिें ज्यसात्या पदर ॥ 
श्री गंगा सखी धूजधटी प्रदत घडो कफयाि पारंपरी ॥ १ ॥ 
सुलयविे सािधाि ॥ 
येिेदरती मंगळ श्लोक मिूि िधूिरा ं दृष्टी करििू अक्षतारोपिादि िेि कोत्यापिातं 
या्ीकय थोमत करििू ऋषीश्वर दिघिू जाता ं िेि गधंिध दस्रया येउि िधूिरास कडूि 
हलेिे उटिें करदिताहेत दिरखा. 

 
र्दरु : राग शकंर भरिा ॥ आदिताळ ॥ 

 
गांगा : कदर कर संदन्नभ बाहो ॥ कौतुक हें जि पाहो ॥ 

हात द्या धूजधदट हो ॥ गंध लाऊं ॥ १ ॥ 
अिंग सुंिर गात्रा ॥ अमरगि्तुदतपात्रा ॥ 
आ्ा द्या धजुधदट हो ॥ अबीर घालंू ॥ १ ॥ 
सरळ दत्ररेखाकंीि ॥ ्िदटक दशला समल्मतत ॥ 
ललाट द्या धूजधदट हो ॥ दतलक लाऊं ॥ ३ ॥ 
हाटकििा भारी ॥ जटाया सािपािी ॥ 
कंठ द्या धूजूधदट हो ॥ हार घालू ॥ ४ ॥ 

 
र्दरु : राग शकंरा भरिा ॥ आदिताळ ॥ 
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दिडा घ्या धूजधटी हो ॥ िरखािें शोदभता प ॥ 
बरव्या सुप्पारींत िलेा लिगंा कात्त ॥ 
दिशषे िास युमत ॥ िदर पािें सुधादलप्त ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती गंगेिे हळिे उटिें कदरता ंदिश्वेश्वर हलिे लटिें कदरतो दिरखा. 
 

र्दरू : शकंरा भरिा ॥ आदिताळ ॥ 
 

दि. ॥ हदरिाक्षी शदशिििे ॥ दहमसदृशािंी गंगे ॥ 
दगदर तिये मुख िेयीं ॥ हळेिे लाऊं ॥ १ ॥ 
कुदटल सुकेशी िटुले ॥ कुदटल शशी समिोल 
दिदटल िेयीं गंगे कंुकू लाऊं ॥ २ ॥ 
कलिीिासमदिििे कदलत महामदि हारे ॥ 
गळा िेयीं गंगे ॥ गंध लाऊं ॥ ३ ॥ 

 
र्दरू : राग शकंरा भरिा ॥ आदिताळ ॥ 

 
दिडा घे प्रािदप्रये ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिडा घेतफयािंतरे गंगेस बोटी धपाि दिश्वशे्वर तेथूि दिघूि आिंि ििास येता ं

पािधती दिरह सोसििेासें दिश्वेश्वरािा के्षम परामशध कदरत दिजया िदं्रकला िामक सख्या 
समिते येते दिरखा ॥ 

 
र्दरू : राग कफयािी ॥ आदिताळ ॥ 

 
पािधती येते पहा ॥ 
येिे दरती पािधती येऊि िदं्रकले प्रदत बोलते. 

 
वचन : िंद्रकले दिश्वेश्वरािें गंगेिे पादिग्रहि केलें  तें ता ंदृष्टीिें पादहल काय? 
 
चांद्र : म्या िीट पादहले या अर्मथ सिेंह िाहीं. 
 
पावफती : तर मी दिश्वेश्वर िशधिाथध तप कदरतें. 

येिे दरती बोलुि मौि धपाि बसता ं तत्समअीं गंगेस जटेंत लपउि दिश्वेश्वर येऊि 
पािधतीिे डोळे झादंकता ं ्पशध सुखािे िुलकादंकत होऊि उठूि—दिश्वेश्वरास पाहूि 
क्षमापाि कदरतें पदरसा. 

 
र्दरु : राग सािरेी ॥ आदिताल ॥ 
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मी अपराधी िेिा ॥ मा्या साभंाळा ता ंकरािा ॥ प ॥ 
चक अपराधी ्ििेहाला ॥ मारील िरहीं भोळा ॥ अ ॥ 
मी तुझें अधध शरीर ॥ मज िाहीं िुजा आधार ॥ 
दप्रदत करोदि मजिर ॥ माि राखीं िघा समोंर ॥ १ ॥ 
येिेदरती क्षमा पि कपाि पािधतीिें गंगा कोठें मिुि दििादरता ं तीिे दित्त दिमधळ आहें ते 
िळखूि जटेहुि गंगेस खाले सोदडता ंपर्पर प्रीतीिें त्या िोघीिी अचलगि केलें  तें पाहूि 
संतुष्ट होऊि दिश्वेश्वरािें त्या िोघीस पाहूि तुम्हाला काय िर पाजे तें माघा मिता ं त्या 
िोघी िर माघताहेत पदरसा. 

 
(आया)  आम्हा िोघीशींता ंदिहरािें या ििी प्रमोिािें ॥ 

श्री शभंो दिश्वेशा द्यािंें आम्हासं हेंदि िर िाि ॥ १ ॥ आिीक हीं ॥ 
 
(श्लोक)  या आिंि ििात येउदि आम्हा तीघासं जे सेदिदत ॥ 

येथें क्षिमात्र िास कदरती जें अंतरीं चिदतती ॥ 
या के्षत्रास तयास सतंदत घडो संपदत्त येथें बरी ॥ 
शखेी हीं समता तुझी पशुपदत हे िालिी िैखरी ॥ १ ॥ 
येिदरती गंगा पािधतीिी प्राथधिा ऐकूि तथा्तु मिूि श्री दिश्वेश्वर अपि सकलासंहीं 
अिुग्रह कदरतो पदरसा. 

 
(श्लोक)  िषोतमेघ समअींि दपको धदरत्री ॥ िेिोत भपूधिहीं दिष्ट्िुघासं सत्रीं ॥ 

सेिोतसेिक िृपासं अिन्सय भािें ॥ िािंोत दिप्र सुर दिज प्रभािें ॥ १ ॥ 
येिेदरती अिुग्रह कपाि गंगा पािधती समिते दिश्वेश्वर दित्यािंि मदंिरास येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग श्रुध्र सािरेी ॥ आदिताल ॥ 

 
दित्यािंि मंदिरादश ॥ दिजसुख अिुभिादशमत ॥ प ॥ 
अत्यािरें सपदरिार ॥ दिःसंग आला दिश्वेश्वर ॥ 
येिेदरती सपदरिार दिश्वेश्वर दित्यािंि मंदिरास जाता ं॥ दिष्ट्क्रातंाःसिे ॥ 
इदत श्री िंद्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ दसहासि सपंत्सतंदत भोंसल कुलपयोदि सुधाकर 
राजादधराज महाराज ्त्रपदत िसुधंरा मंडला खंडल श्री शरमेंद्र भूपाल दिरदित गंगा 
दिश्वेश्वर पदरिय िाटके तृतीयोकः समाप्तः॥ 

 
॥ श्री दिश्वेश्वराय िमः ॥ 
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गिेश िंीिंािफव नाटक 
 

राजे शरभेंद्र कृत 
 

श्री. गिेशाय नमः ॥ 
 

र्दरु : िाटराग ॥ झपंाताळ ॥ 
 

जयदशितिय सुमुख ॥ जयमि गजिर मुख ॥ जयकृत दिज जिसुख ॥ जयितशत मुख ॥ 
जय जय ॥ जयमुखर दिगम दशख ॥ जयमुदित जगि सुख ॥ जयदजत कुसुम दिदशख ॥ 
जयदसत तरिख जय जय ॥ १ ॥ जय धीर हेरंब ॥ जयसुदततादखलाबं जयदिष्ट पालंब ॥ 
तय हृदषत साबंा ॥ जय जय ॥ जयक धृत दिधु चबब ॥ जयिलि धरचबब जयभतृ सुरकिंब 
॥ जयसलोलंब ॥ जय जय ॥ २ ॥ जयमदूषक सुयाि ॥ जय दिजसुख दिधाि ॥ जयगडं्त 
दििाि जय शुभ दििाि ॥ जय जय ॥ ३ ॥ जय िीव्य िपिाि ॥ जय दिजहिुपमाि ॥ जय 
िदध िलिसाि ॥ जय युकरिि ॥ जय जय ॥ ४ ॥ 

 
र्दरु : पादडराग ॥ अटताळ ॥ 

 
शरि शरि मुखैका चसधुर ॥ शरि सुर िर शखेर शरि भमत िकोर दहमकर ॥ शरि शिध 
मिोहर झरि शरिा ॥ १ ॥ शरिसन्नत सकल सुर िर शरि लंब पृथू िर ॥ शरि दित्यािंि 
मंदिर ॥ शरि तंू अदत सुंिर ॥ शरि शरि ॥ २ ॥ सयविुि रत्ि सागर ॥ शरि िीिियापर ॥ 
शरि कर धुत िळ पुष्ट्कर ॥ शरि करसृदि भासुर शरि पन्नगिदलत कदटकर शरि 
सकल कलाधर ॥ शरि शरि ॥ ४ ॥ 

 
र्दरु : श्रुदटराग ॥ आदिताळ ॥ 

 
श्री दसदद्ध दििायकाय मंगळं दश्रत जय पालकाय शुभ मंगळं ॥ प ॥ 
दसद्ध जि सेदिताय जय मंगळं ॥ चसधुर िर िििाय शुभ मंगळं ॥ अ ॥ 
जल जासि मुख सुर पूज्याय जन्सम जरा भय िूरत राय ॥ जल जा ंकुशरि पाशक राय जय 
मंगळं ॥ १ ॥ 
चसिू रारुि शरीराय दशिमािस सुखकर िदरताय ॥ 
सुंिर िंद्रलसन्सकुटाय शुभ मगंळं ॥ २ ॥ 
करुिा रस पूदरत जयिाय ॥ तरुिा रुिदिभ शुभ िििाय ॥ िरिारुि रुदि दजत कमलाय 
जय मंगळं ॥ ३ ॥ कदटतट िदेष्टत िागिराय कदल कफपा हरिाम धराय ्िुट िटुलायत 
किध युगाय शुभ मंगळं ॥ ४ ॥ 
यापदर िाट्यारंभ झादलयािंतर सुत्रधार गिेशलीलािधिादभधाि ििीि िाटक िािऊि 
सभ्यािंें मिरंजिाया कदरता ंआिौ इष्ट िेिता प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  जो कफयािगुिी िरािर गिीं माया जया ठेंगिी ॥ 
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ज्यािी ते करिी िटंु गुि गुिी तो शषेिामा ििी ॥ 
िैत्य ध्िातं दििारिीं दििमिी जो कीं सुरािंी धिी ॥ 
दसद्धी िेतपिीं दििायक धिी तो िदंितो मी झिी ॥ 
यापदर दिघ्िेश्वर प्राथधिा केदलया ंिंतरें िािीिी प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  िािी िमूं सापं्रत पद्मपािी ॥ रािी अजािी जिु जे पुरािी ॥ 

खािी सुखािी िकरोदि िािी ॥ िािीस माझी पुरि ेदशरािी ॥ 
यापदर िािीिी प्राथधिा केफयािंतर श्री गुरु प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(आया)  श्रीगुरु िरिा रजाला ॥ ििंि हें जें अलभ्य सुर जाला ॥ 

यत्करुिामृत लहरी ॥ प्रापंदिक सिधिुरख जाल हरी ॥ ् ॥ 
यापचर सद्गुरु ििंि केदलयािंतरें श्री परमेश्वर प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  ज्यािे म्तचक थोर िेितदटिीकुफयापिा लाभते ॥ 

तेिे तयवित शुल्मतकेपचर अहो िादं्रीकळा शोभते ॥ 
माकंडेय यििधिें जागें दिरंजीदित्ि पैं लाभला ॥ 
ऐसा श्री दशििदं्रमौदळ िदमतों सिाथधिातंा भला ॥ ् ॥ 
यापचर परमेश्वर प्राथधिा केफयािंतर सूत्रधार िाटकाथध संग्रह िािंी श्लोक िितो दिरखा. 

 
(श्लोक)  श्रीमन्समंगल मरू्मत तो गिपती गौरीपतीिे घरीं ॥ 

प्रािुभाि करोदिया ंदगदरसुता संतोषििूी बरी ॥ 
प्राप्त श्रीमिचसधुिैत्य िधुिी भमतात्पिुःखा पहा ॥ 
िेिेंद्रादश दिजादधराज्य पििी िेिोदि रक्षी पहा ॥ हे अष्टािश पिािािंी ॥ यापरीं िाटकाथध 
संग्रह िािंी श्लोक िािेस आ्पि केफयािंतर रंग जमिण्यादिदकत्त रंग प्रासािि कदरतो 
दिरखा. 

 
(श्लोक)  मृिंग पािं ेआदि टाल झालरा ॥ 

जमोदि मोिधगदह िाजतो बरा ॥ 
दशत्तारहीं श्राव्यसरोत गाजतो ॥ 
दमलोदि गाता ंबहुरंग माजतो ॥ 
यापदर रंग प्रसािि केफयािंतर आिौ गिपदत प्राथधिा केफया कदरता ं दिघ्िहर पदहफयािें 
येतो हे म्हििदूि सिध श्रृंगार मंदडत ितुर दिद्वज्जि भदूषत सभा दसद्ध कराियास गििास 
िामक िौिादरक येतो दिरखा. 

 
र्दरु : कनडा राग ॥ शापतािं ॥ 

 
िै िादरक तो येतो पाहा ॥ शिैागे्रसरसाधु महा ॥ प ॥ कैिादर हा िीि जिािंा ॥ िैिासदिया 
तेज तसािा ॥ अ ॥ हालत हालत डोलत झलूत हासंत खि खि िारदि संतत ॥ बोलत 
अदिरत बहुदिध भादषत ॥ तालही तोडुदि सुंिर िाित ॥ १ ॥ 
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यापरीं िैिादरक येउि ताकीि कदरतो दिरखा 
 
(श्लोक)  गिपदत पदहफयािें येत दिन्सधादद्रभेत्ता ॥ सकल सुर समूहा पूज्य जो दिश्विते्ता ॥ म्हिउदि 

दििाधारा हे सभा सौख्य हेत ॥ धरुदि ितुर दिद्वत भसुरािी समेत ॥ यापरीं िौिादरकािें 
येउि सभा दसद्ध केफयािंतर भमत जिा सदहत सपदरिार पंिमुख गिपदत प्रत्यक्ष येतो 
दिरखा. 

 
र्दरु : कफयािी राय ॥ आिीताल ॥ 

 
पंिा्य गिपदत येतो पाहा ॥ परम ियादिदध हा ॥ प ॥ 
पंिा्य िाहदि बसुैदि िशकर ॥ पद्म भिादिक सुरिुत सािर ॥ अ ॥ 
चसिूर िर्मित ििि मिोहर ॥ मंदिर िैज सुखािें गुरुतर ॥ 
इंिु दशखामदि दिव्य गुिाकर ॥ सुंिर पाप दिदिर्मजत सुमहार ॥ 
मदिमय म्तदक मुकुटदिराजे ॥ श्रोदििर पाशचह करतचल साजे ॥ 
िदििर मंदडत कदटतट मधुकर ॥ रदितदििादित सिध दिगंबर ॥ १ ॥ 
यापरीं पंिमुख महा गिपदत आफयािंतरें कमलासिा पाढ शारिा िेदि येते दिरखा. 

 
(र्दरू)  िािी ते येते पहा ॥ रािी अजािी ॥ प. ॥ पादि धृतिीिा ॥ खािी सुखािी ॥ अ. ॥ सारस 

िल िेत्री ॥ साधु शुभ कत्री ॥ सारसुखसदित्री ॥ िार सुंिर गात्री ॥ १ ॥ 
यापचर शारिा िेिी आफयािंतरें व्याघ्रपािपंतजदल प्रमुख मुदिगिािृत सिध मंगले सदहत िृष 
िाहिापाढ सयविुपा पाप परम सिादशि येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  परम सिादशि येतो पाहा ॥ पंिमुखी परमशै्वर हा ॥ प. ॥ िरि दशखामदि िादं्त पूती ॥ 

करिी सकलाशंी करुिामतूी ॥ अ ॥ सोम कलाधर ॥ शोक दििाशि ॥ व्योमकेश दिज ॥ 
धाम पुराति । ्यामिास दप्रय ॥ साधु जिायि ॥ भीम िामा सिध ॥ भीदत दििारि ॥ 
यापरीं गिेशदिकािीं येऊि सम्त दिन्सधतम्तोमासिासरमचि परीं िटफयािंतर सूत्रधार 
िेपथयादभमुख पाहूि पादरपाश्वधका इकडें येई. 
पादरपाश्वधक प्रिशेिू बोलता—ंजें का ंजी मज बोलादिलें  

 
सूत्रधार : अरे श्रीमद भोसल कुल दतलक राजादधराज श्री शरभेंद्र महाराज प्रदतिषध दक्रयामाि 

दििायक ितुथी प्रयुमत गिेश महोय्त्सि दिलोकि कुतूहलें  कडूि धीरोिार गंभीर बहुतर 
दद्विज्जि दमलाले आहेत. या्ति श्रीगिेश लीलािधिादभधाि ििीि िाटकपों पुढे 
िाििण्यािें यािं मि रंजउि आत्मयातें कृताथध कपंा इल्च््तों. पादरपाश्वधका काय सागंू मी 
आियध. 

 
पाणरपा॰ : कायतें आियध? 
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सूत्रधार : अरे प्रपंिा मध्यें सु्ितुर रदसक दिद्वज्जि िार िुलधभ लयामध्यें यखािे असताहेत. ऐशा 
समद भायवय योगें कडूि सकलहीं सभासि मा्या मिा जोगेंि लाभले कीं म्हिाियािेदि 
परम आियध.तदर ते कैश ेमदिजे सागंतों ऐका. 

 
(श्लोक)  काव्यालंकृदत िाटकादि रििा कते भले सत्किी ॥ 

श्रौत्मातध सम्त धमधदिक्षा जे पारीि ििेािधिीं ॥ 
श्रृंगारादिरसैकदिष्ठ अिघे िातुयध चसधू महा ॥ 
शास्रािें अितार भसुूर अश ेयेथें दमलालें  पहा ॥ 
आदिक यािंा गुि सागंतों ऐका. 

 
(आया)  उत्तम मुकुरीं पाहे ्िफप परीं पाप थोर दिसताहे ॥ 

गािादिक गुि तैसा ॥ येथें होईल अदधक िों गुिसा ॥ 
 
सूत्रधार  (काि िेउि ऐकुि) सभ्य हो काय आ्ादपता?ं 
 
(श्लोक)  गिेश लीलािधि िाटकाला िेखािया जीि पहा भकेुला ॥ 

ििीि झाफया्ति तें पहाि ेतेिें तुिातेंि चक िाििािें ॥ 
याप्रकारें आ्ादपता ंतदर ििल पादरपाश्वधका हे कसें आहें? म्या जें िाटक िाििािें म्हिििू 
मिी योदजलें  कीं तेंि िाटक िाििािें म्हिििू सभ्यािंा दियोगहीं झाला. या िपाि काय 
कीं ईश्वर सत्ता प्रबल आहेशी दिसता हे. तेिें अिंतर करिोयास तुिा ं शीघ्र दसद्ध झाले 
पादहजे. 

 
पाणरपा. : दिषािें कडूि तुम्हास काय िाटक गोंधळ घालूि कथाहीं कराल. 
 
सूत्रधार : काय झालें रे तुजला इतुमया अिा्थेिें बोलाियास? 
 
पाणर : यापदरस होिें काय प्रत्यक्ष अमिे गोत्रज प्रबल होऊि आमुिा दिषय येकंिर आक्रमूि 

आम्हास िार दिबंध कदरताहेत. त्या चितेिें मीपिा माझे ्िाधीि िाहीं अिंतर करिीय तें 
कें दि घडतें? 

 
सूत्रधार : अरे िडे्ा, िािुदग चिता का ं कदरतोस? आमुिा धिी राजदधराज िुष्ट दिग्रह दशष्ट 

पदरपालिाथध कृताितार श्री शरभेंद्र महाराज क्षिातं िुष्टासं दशक्षा लाउि न्सयाय कपाि तुझा 
दिषय येकंिर तुजला घेउि िेईल परंतु शरि जाउि दि्ापि मात्र करािें. 

 
पाणरपा.  महा प्रभसू दि्ापि करण्यास आमुच्या प्रदतिाद्यािीं कृदत्रमें कडूि काहंीं दिघ्ि योदजलें  तदर 

काय करािें? 
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सूत्रधार : अरे कृदत्रम करिारािें कृदत्रम येकंिर मिास आििु शिेटीं प्रमाि घडाियािे पथीं त्यासं 
दिग्रह कराियास समथध ऐसा प्रादड ििाक आहे त्याकदरता ं तदन्नदमत्त चिता कराियास 
कारि िाहीं. 

 
(पाणर॰) : तदर या िाटकािा कता किि. 
 
सूत्रधार  अरे बहु प्रदसद्ध या जगीं भोंसल िशं तो तुजला दिदित आहे कीं. तो कैसा म्हदिजें. 
 
(आया) : आधार कदि जिाला ॥ कफपदु्रम कामधेिु सकळाला ॥ 

सकल कला गुिशाला ॥ ऐसा श्री भोसलाख्य िशं भला ॥ 
तदर त्यािी परंपराहीं काहंी सागंतो ऐका.ं 

 
(आया)  शभं ूयेकदक्षदत पदत शरभ महासेि एक दशिगाजी ॥ 

श्रीरामिंद्र भीमप्रभ ुएकोजी िराह एकोजी ॥ 
परशु ब्रम्ह महीपदत शाहू अंबादज पुरशु पुण्यमती ॥ 
तैसादि िीर बाबा मालोजी शहजी तसा िृपती ॥ ् ॥ 
पुत्र तयािे तीिे ज्येष्ठ दशिाजी तसादि संभाजी ॥ 
तििुज एकोजीिें आक्रदमला िोल िेश बखा जी ॥ ् ॥ 
तुक्कोदज राज तत्सुत पुत्र तयािा प्रतापचसव्ह िृप ॥ 
तत्पु् श्री तुलज क्ष्मापदत जो कीं दपत्यास अिुरुप ॥ 

 
सूत्रधार : पादरपाश्वधका बाबाजी राजािे जेष्ठ पुत्र मालोजी राजा पासूि साहेब पुरुष तुजला 

महाराजािीं त्या बाबाजी राजािे कदिष्ट पुत्र दिठोजी राजा पासूि आठि े पुरुष शरभेंद्र 
महाराजासं ्िीकार करुि घेतचल. तें परंपराहीं सागंतों ऐका. 

 
(आया)  बािदज राजयािा पुत्र िुजा जो दिठोदज िाम भला ॥ 

पुत्र तयािा त्र्यबंक तिुिचर गगंादज राज उद भिला ॥ ् ॥ 
बुव्िादज राज तत्सुत त्यािा गं्रगादज राज सुत ितुर 
तज्जसुभािदज सौंिबाई धितज्ज शहजी शूर ् 
तत्पुत्र ि्त घेउदि राजस रािी सदहत तुलजेंद्र 
शरभेंद्र िाम ठेउदि बसिी ्िपिीं तयादश राजेंद्र 

 
सूत्रधार : तो शरभेंद्र कैसा म्हिजे सागंतो ऐका. 
 
(श्लोक)  उिार गंभीर तसादि पाहीं । दिभूदँत रुद्राक्ष धरी सिाहीं 

दशिािधिी तत्पर एक रुप शिैाग्रिी हा शरभेंद्र भपू ॥ 
ज्यािें बाल दशिाजी राजा सिगुि सुकुमार पािंचह कन्सया सुंिर शोभत ज्यािा मिो् 
संसार ऐशा श्री शरभेंद्रें िाटक हे दिर्ममले ियासादंं्र आदश्रत 
िकोरिदें्रसम्तदिद्याकलापदत्तंदे्र 
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पाणर. : तदर या िषधऋतूस ििूधि गािोंयास आरंभ कीजे म्हितािं सूत्रधार गातों दिरखा. 
 
(आया)  हे दििस िंपतीला ंतरुि पिीं िार मोहक मतीला । 

स्री पुरुष बहुत मािी पहुडदत अन्सयोन्सय हृिचय किलोिी ॥ 
आदिक ऐकें  

 
(श्लोक)  चसधुप्रताप शमिोदि गिेश ध्ता । इदं्रादशजेंदि दिज राज्य सुखादश िाता तैसेंदि िषधऋतू हा 

सुखिु महीला ग्रीष्ट्य प्रताप शमिोदि पहा उिेला ॥ (यापरीं सुत्रधार गात असता ं िेपथया 
मध्यें) अरे रे कोिरे तो ऐसा गािार पापी िुरात्मा । (म्हििोदि शब्ि होता ं सूत्रधार 
पादरपाश्वधकास दिलोकूि) कायरे आम्ही गात असता ं ऐसें बोदलला तो अमुका म्हिििू 
कलत िाहीं बरें आिीक येकिा ंहा श्लोकि गािं म्हदिजें अपाप कळतें म्हिििू पिुि तो 
श्लोक गातो दिरखा. 
‘चसधु प्रताप श. इंद्रादशजे. तैसेदि ि. ग्रीष्ट्म प्रताप.’ यापरीं पुिि 

 
नाताां : पुिि िेपथया मध्यें 
 
(श्लोक)  धिी आमुिा चसधु िैत्य प्रतापी । यिा्ा पहा सिध लोकादश तापी ॥ 

िसे ्िगध लोकींि तो मिध गाजी । अकफयाि तंू बोलशी कें दि पाजी ॥ 
 
सूत्रधार : तें ऐकूि, अरे चसधु िैत्यमंत्री परमतंत्री िंडासुर येत्या सादरखें दिसतें. या पुढे आम्ही उभें 

राहिे उदित िव्हे तेिें अिंतर करिीयास जाऊं िला म्हििुि उभयातादिघूि गेफयािंतर 
्िसेिकासदहत चसधु िैत्यमतं्री िंडासुर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : िसंत राग शापताल 

 
िंडासुर तो येतो पाहा । खंडा हातीं घेदि हा । प िडंाजुि ुहा िीलदगरीिा चिडा । केिल िुष्ट 
मतीिा । अखंड पराक्रम िंड धरापदर भडं महा कलभडं हटेशीं । िंडाकरीत अखंडचह 
व्यथधदि अंडदरिादस अिंड जिाशंी ॥ 
यापरीं िंडासुर येउि ्िजिास पाहूि बोलतो दिरखा 

 
(श्लोक)  जो गंडकी िगदरिा िृप िक्रपािी । उग्राख्य त्या िृपदतिी सुगिैकरािी ॥ 

तेशािकोतरदिमंत्र जये सुताशा । पोटीं धरोदि आदि चितुदिया ंदििेशा ॥ 
(त्यािंतरें) ्िप्िी तीच्या तत्पदत रुपधारी । तत्कामिे िेंतला तमारी ॥ 
तद्गभधतामा ि सहोदि माता ॥ चसधु प्रिेशी कदरगभध पाता ॥ 

 
(छांर्द)  गभधतो तिाशोधुिी जला ॥ अभधका कृती िाढला भला ॥ 

िुभधरोिरा चसधु िामहीं ॥ िभधकंुतला लाभलें  महीं ॥ 
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त्यािंतरें आमुिा धिी दििाकर िर प्रसािें कडूि दिद्यमाि िेि यक्ष, राक्षस, िैत्य, िािि, 
माििादिकापंासूि अिध्यत्ि लाभिू तै्रलोमयादधपत्य कदरत असता ं आम्ही हीं अद्यादप 
जीितं असता ंकोिकीं आमुच्या धण्यास दिग्रह कपाि िेिेंद्रास दिजपि िेिार? म्हिििू 
मूखध जि मधूधन्सयामादज अिाई उत्पन्न झाली आहे. त्यास आम्हीही िु्िप्ि पदडत्या जागे 
व्हािें म्हिाियािे न्सयायें कडूि इंद्रादि िेिािंें बल समूल तुटुि जाियाजोगें भलूोकीं 
असिार लोकासं शुभासुंराकडुि ताकीि करदिली आहे. त्यालाहीं दकत्येक कायध 
सागंीदतलें  आहें. या दििा गडंकी िगरामध्यें कारागृहिासी इदं्रादि िेि ब्रम्ह दिष्ट्िुशींसदहत 
काय कदरताहेत म्हिाियािे ितधमािासहीं कमलासुरास पाठदिलें  आहे. शकंर तर गौरीशी 
सदहत कैलास सोडुि प्रथम गिादिशीं गौतमादि ऋषी मडंली दििास भतू दत्रसंध्या के्षत्रास 
जाउि पािफया िंतर दतकडील ितधमािाहीं िार पाठदिले आहेत. यापरीं आम्ही 
कराियािी जाग्रताकदरतों म्हिििू बोलुि िंडासुर आ्थाि मंडपीं आसिािदर बसुि 
मिसुभा कदरत असता ंभलुोकाहूि शुभासुंख येतो दिरखा. 

 
र्दरु : िृिंािि सारंग ॥ आदिताल ॥ 

 
शुभंासुर तो येतो पाहा ॥ संभादित दिज बाधंि हा ॥ प ॥ रंभादिक सुर युिती िेखुिी॥ जंभा 
िारदि कदर मधुपािी ॥ अ॥ कंुभ कंुिापदर रंभ महोदित ॥ िंभ भरें िो्तंभ दिलोदकत बंभर 
कूदजत गंुभ दिरारज ॥ िंभो जात दिजंृदभ मुखा ंतुज ॥ १ ॥ 
यापरीं शुभासुंर येउि िंडासुर प्रदत मुजरा करुि ितधमाि सागंतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िैत्य मंदत्र या िेितालयें ॥ िैत्यिजुधिी पादडली ्ियें ॥ 

सत्य सागंतो चसधु िैत्य हा ॥ दित्य पूदजती लोक ते पहा ॥ 
यापरी यथा् सकलही करुि आलों म्हिउि शुभंासुर बोलत असता ं॥ 
गंडकी िगराहूि इदं्रादि िेिाकंडील ितधमाि घेऊि गुप्त िार दशष्ट्य दशष्ट्यिी सहीत माध्ि 
दिव्िासं िषेें कमलासुर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : कादप राग ॥ शापताल ॥ 

 
कमलासुर तो येतो पाहा ॥ कमलासि मुख सुरदरषु हा ॥ प ॥ कमला पदतहीं भाडुंदि ज्याशंीं 
श्रमला व्यथधदि सद्गुि राशी ॥ अ ॥ यापचर कमलासुर येउि िंडासुराप्रदत आशीिाि करुि 
बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  मंदत्र राजया िेि सिधहीं ॥ तंत्र कायकीं योदजती महीं ॥ 

गंडकी ििी तीरगाश्रमीं मंडपाशी ते दिर्ममतीयमी ॥ यापरीं गंडकी ििी तीराश्रमी ॥ मंडपादि 
रििा पूिधक कायकीं िेिािंें तंत्र िादललें  आहेसें कमलासुरोंि सागंता ंतें ऐकूि प्रत्युत्पन्न 
मती िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  ममहृिंतरी एक सूितें ॥ मर सिधहीं गीष्ट्यमी मतें ॥ 

भ्रमिशें पहा कायकीं व्रत ॥ श्रमि साहता ंकदरदत सापं्रत ॥ 
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यापचर िंडासुरािें त्या गोष्टीिी परिाि कदरिासें बोलता ं ते ऐकूि कमलासुर बोलतो 
दिरखा. 

 
(छांर्द)  जदर मिाल्यवििा सूक्ष्मतो कि ॥ तदर हीं दिझदिते ि लगता ंक्षि ॥ 

पेटला जरी तो उपेदक्षता ंिीट आपिा िेत तत्िता ॥ 
यापरीं कमलासुरािें बोलता ंतें ऐकुि यास काय करािें म्हिुि दििारुि त्यादश कािामध्ये 
कमलासुरािें उपाय सागंता ं॥ तें ऐकुि िंडासुर िार संतुष्ट होउि शाबादश बरें सादंगतलास 
ििंकास ििंकि व्हाि ेखंडकी ििी ्िािास जातों म्हिउदि िेिाचि दिरोप घेदतला तो ये 
कदरतािं जिु बरें या कामास महा मायािी मंुडासुर प्रबलासुर िोघें हीं समथध आहेतसें 
बोलुि दतकडील जि काय बोलताहेत म्हिउदि दििादरता ं ऐदकलें  ितधमाि कमलासुर 
सागंतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  यिसकृशतन् दिरह तत्पते ॥ दििसुिीशिी िार कष्ट ते ॥ 

ििस ििसुिी सुषपती्ति दििस लोदटते ध्यातिासि ॥ 
यापरीं िारि मुखें ईंद्रािीिे श्रम ऐकुिि िेिहीं कायकी यत्ि प्रयत्िास लागले आहे तसें 
दतकडील अिाई आहे म्हिउि कमलासुरािे सागंता ंतें ऐकुि िंडासुर हें ितधमाि येकंिर 
िैत्य राजास जाितें कपंा म्हित असता ं राज्यतंत्र परामशध करािया्ति चसधु िैत्य 
आ्थाि मंडपा प्रदत येिार त्याकदरता ंसभालंकार करािायास िुमधिा सुर येतो दिरखा. 

 
र्दरु : सामराग ॥ आदिताल ॥ 

 
िुमधिासुर येतो पाहा ॥ िुष्ट दशरोमदि हा ॥ प ॥ धमधमती लिलेशचह िाहीं िमधिारी सकलािंें 
पाहीं ॥ अ ॥ 
यापरीं िुमधिासुर येउि िेि सभेिी कटाि दगरी पाहूि बोलतो दिरखा. 

 
श्लोक : किक मय सभेिें तेजचक भारी ॥ मरकत मदि याच्या तोरिाच्या कतारीं । सुरतरु सुमिािे 

घोंसलंबायमाि ॥ प्रदतखदिचह सभा हे िार शोभायमाि ॥ यादििािटदिट गायक 
दििूषकाशंी सदहत दिरंतर प्रिृत्त संगदहत दिमुधमत जलयतं्र मागधि हे सभा आहे त्याकदरता ं
येथें दसद्ध कराियािें काहंीं िाहीं म्हिुि दिघूि जाता ं मंुडासुर प्रबलासुर ित्त ह्त सेिक 
जिाशंी सदहत चसधु िैत्य येतों दिरखा. 

 
र्दरु : सारंग राग ॥ आदिताल ॥ 

 
िैत्य धुरंधर येतो चसधु ॥ िौजधन्सयाकर िुगुधि चसधु पहा ॥ प ॥ सत्य शौिहीििुजधि बधूं समूल 
आटदि सद्गुि चसधु ॥ अ ॥ योगयागदत बुडउदि लोकीं राग लोभ िश होउदियाकंीं । भोग 
भायवय बहु भोदगत िाकी ॥ िागिरापरीं म्त दिलोकी ॥ 
यापरीं चसधु िैत्य येउि िडंासुरािें उठूि मुजरा केफयािंतर आसिािदर बसता चसधु 
िैत्यािे िाकदरस गायक जि येतो दिरखा. 
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(र्दरू)  गायक जि तो येतो पाहा ॥ गाि कला दिि हा ॥ प ॥ काय ििूमी डंभययािा कािंि भदूषत 
िीिा ज्यािा ॥ अ ॥ 
यापरी गायकािी येउि ्ि्ि सामथयध प्रगटि करुि बहुमाि घेउि गेफयािंतरें चसधु िैत्यािे 
िंडासुरा प्रदत जूमाकाय खिध काय म्हििु राज्यतंत्र परामशध कदरता ं त्याप्रदत िंडासुर 
बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  जमाखिध िोिीसहीं ठाििाहीं ॥ जसािातसा ्िगध हा िीट पाहीं ॥ 

िसे िेििाथेबहीं पीक पािी ॥ तुम्ही ते तुम्ही तेदि आम्हीं दह आिी ॥ 
यापरीं बोलुि पिुि बोलतो दिरखा. 

 
छांर्द : मिुज पुंगिा कारभार हा ॥ अिुदििीं तुझा कदरत मी पहा ॥ 

मिुज लोदकिें िृत्त ऐकुिी ॥ तिुसकापंाही सुटत दिशीदििीं ॥ अ ॥ 
यापरी बालुि िेिािीं आरंदभला तो यत्िहीं कािीं सागंता ं तें ऐकुि चसधु िैत्य बोलतो 
दिरखा. 

 
र्दरू : व्यागडा राग ॥ आदिताल ॥ 

 
तारापदत बं्रम्ह बंधु तो हा ॥ मारािा क्षि ि लगत पाहा ॥ प ॥ कारा गृहिास लाभदुि हा हा ॥ 
काराकदरता ंचह िुबुधदद्ध महा ॥ अ ॥ 
यापरीं बोलुि इतुदकयास दिज ितधमाि कळत िाहीं कीं म्हिुि चसधु िैत्यािें तजिीज 
कदरत असता ंपिधत ऋषी सहीत कलह दप्रय िारि येतो दिरखा. 

 
र्दरु : पंतुिरादल ॥ शापताल ॥ 

 
सुरमुदि िारि येतो पाहा ॥ करधृत दिव्य दखपंिी हा ॥ प ॥ परदशि चिति पूिध मिोरथ ॥ 
परम ियािधि कामादिक हा ॥ अ ॥ हर म्हिउदि हदरखुदि िाित ॥ पुरहर िदरतदह सरसदि 
गात ॥ सरीगमपधदिस सदिधपमगदरस ॥ ्िर ऐश ेिाजदि त्िदरत दजिादजिस ॥ १ ॥ 
यापरीं िारि येतं त्यादश िम्कार कपाि दिशषे ितधमाि काय म्हिििू चसधु िैत्यािें 
दििादरता ंिारि बोलतो दिरखा. 

 
श्लोक : पहा कैलासातें त्याजुदि तुज भीिें दु्रतगती ॥ 

दत्रसंध्या क्षेंत्राशी दशि दिघुिी गेला पशुपती ॥ 
हदर ब्रम्हेंद्राशंी अिघडगती प्राप्त सहसा ॥ 
प्रतापी ऐसा दत्रभिुचि असे कोि तुजसा ॥ 

 
परांतु, (श्लोक) माघ कृष्ट्ििितीं कुज िारीं ॥ संकटापह महाव्रत भारी ॥ 

त्यादश िेि कदरती गुपा िामयें ॥ प्राप्त होत म्हििुी दिज भायवयें ॥ 
यापरीं िारिािें ििि ऐकुि चसधु िैत्य मंदत्र यािी श्लाघिा कपाि बोलतो दिरखा. 
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र्दरु : मफहार राग ॥ आदिताल ॥ 
 

मंत्र तुझा बरखा ॥ मंदत्रया ॥ प ॥ तंत्र आता ंकरी मािला तैसा ॥ 
मंत्र करी परिा ॥ अ ॥ 
यापरीं श्लाधा पूिधक िंडासुरास तंत्र कराियास दिरोप िेउि चसधु िैत्यािें अंतःपुरास जाता ं
िारि िंडासुर हीं ्िकायास दिघिू गेफयािंतर इंद्रािीिी सखी शमधिा पटाथेपेंकडूि 
प्रिशेूि किकागंी अझुिीं आली िाहीं म्हिुि कष्टी होतें दिरखा. 
 

र्दरु : सािरेी राग ॥ आदिताल ॥ 
 

कातें सखी अझुिी आली िाही ॥ किकागंी पाहीं ॥ म्या तो दतजदकते कीं सादंगदतलें  दह ॥ प 
॥ श्रादंत अती मम सदखस अहोदि ॥ श्रादंत िडेइज किि उपाई ॥ अ ॥ 
यापरीं शमधिेिें येउि कष्टी होत असता ंिदलिी पत्र म्हिालें  घेऊि किकागंी येते दिरखा. 

 
र्दरु : हुशिेी राग ॥ आदिताल ॥ 

 
किगागंी ते येते पाहा ॥ कमिीय समी हा ॥ प ॥ किकाब्जाशीं सिल म्हिालें  ॥ करीं 
घेउदि बुहशीत रसालें  ॥ अ ॥ कंुिाकृदत शुभ रििा ॥ इंिीिर िल ियिा ॥ इंिु मुखी 
तेसुदिमलजघिा ॥ सुंिरी दिर्मजत कदरिर गमिा ॥ 
यापरीं किगागंी येता ंती प्रदत शमधिा दिष्ठुर बोलतो दिरखा 

 
(श्लोक)  ्िाहा िेिी धायध माि ्ििेहा ॥ प्राित्यागीं प्रायशा योदजते हा ॥ 

इंद्रािी ते कष्टते िार काहंीं ॥ ऐश्या िलेी शीघ्र आलीस पाहीं ॥ 
यापरीं रागें भरुि किकागंीस माहूत कमल िलादिक शमधिेिें दहरोदि घेता ं किकागंी 
बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  मंिादकिी तीर अधींि िूर ॥ तेथें अले िारि कीं समोर ॥ 

त्यािंी कृपेंिे कदथली सुिाता ॥ गिेश युष्ट्म्ूम शीघ्र हता ॥ 
या्ति काहंी उशीर लागला म्हिुि किकागंीिें सागंत असता ं शुकशादरकाद यलंकृत 
दक्रडोद यािििगत पल्लि शयिोपदिष्ट दप्रयं िि दििेटी जिोप ियधमाि ्िाहा िेिी इंद्रािी 
िेिी िेत दिरखा. 

 
र्दरु : आहेरी राग ॥ आदिताल ॥ 

 
इंद्रािी ते येते पाहा ॥ इंिुमुखी दिरहीि महा ॥ प ॥ इंद्रािाकीं आठिला भदुि ॥ तंद्रा घदड 
घदड पाित दिजमचि ॥ अ ॥ पाडंर कादंत दिराज िपघि ॥ पल्लि दिरदित मृिुतर शयिा ॥ 
मंडि भतू ितुिधश भिुिा ॥ मदिमय रुदिरतरान्सिुभतु िसिा ॥ १ ॥ दिरह भरें अदत कृश 
अदलििेी दिपुलाक्षी मृिु पल्लि पािी ॥ परभतृ कूदजत सुंिर िािी ॥ परमोिार गुिािंी 
खािी ॥ २ ॥ 
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र्दरु : गौदल पतुंराग ॥ आदिताल ॥ 

 
आली इदं्रािी िेिी ॥ आलींशी बरिी ॥ प ॥ झाली जे दिरहीि ॥ काल गती कडुि ॥ अ ॥ 
सोिीं ििा ंपेकली ॥ सोन्सयािीकीं पुतली ॥ बोलत कामीि ॥ बोल बहु करुि ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : पूिध भरैिी ॥ आदिताल ॥ 

 
मी कैशी सोसु ंबाई ॥ हा ताप केदि जाई ॥ हें िु्त तंूदि लेई ॥ हे ि्तभाि घेई ॥ मी काय 
सागंुं आई बहु कष्टतें अगाई ॥ मी गंुतलें  अपाई मम दित्त कें दि धाई ॥ हे िव्हे िव्हे घाई ॥ कै 
प्राििाथ येई ॥ १० ॥ 

 
(र्दरु)  िदहमत सुरासुर सुमशर मजकदर ॥ अदमत उपद्रि ॥ शमि िव्हे पदर ॥ १ ॥ 

यापरीं इंद्रािी िेिी येता ंती प्रदत सखी जि शीतलोपिार कदरतो दिरखा ॥ 
 

र्दरु : आिंि भरैिी राग ॥ आदिताल 
 

सारशीतलोपिार सखी जि ॥ िार कदरतचक सारस ियि ॥ प ॥ गार जशी सुख ॥ 
कारकतत्पाधार तसें धि ॥ सारदिले पुि ॥ अ ॥ िंिि पंक दह ििधदि दतजला ॥ सुंिरी 
बोलदत ॥ सुख काय तुजला ॥ इंिुमुखी ते चििुदि बोले ॥ मंिपििचह मजलादग पोले ॥ १ ॥ 
शीतदह मोिक सेिि कदरता ंजात ििेीं धृत ॥ पाति होती जोदत उठेत्मदश ॥ रीती घडे मज 
मातखरी सखी हे तंू समज ॥ २ ॥ 
यापरीं धिसार िंििद्रिव्यजििात पदरमलोिक मिृालं िलयादिकाकंडूि िािा 
शीतलोपिार कदरता ंहीं दिरहताप साहििेासें इदं्रािी िेिी सखी प्रदत बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : पुन्नागिरादल राग ॥ अटताल ॥ 

 
सखी ये मी कैशी सोसुं बाई ॥ बहुताप अगाई ॥ अदखलागंी बाधा सागंं काई ॥ प ॥ सुदखत 
करंु मज झडकदर भेटदि दिदखल सुरेश्वर तो या समई ॥ अ ॥ मंिादिल मजकदरत उबारा ॥ 
दजि झाला िारा ॥ धंिा मज िाहीं सुित िुसरा ॥ मंिारदु्रम पुल्ष्ट्पत बकुल चह ॥ कंुिािदल 
मज योदज अपाई ॥ १ ॥ इंिुम दकरिें तापी ॥ गुरुतफयग पािी चििंू मी दकदत लादं्त रुपी ॥ 
ििूंदिदह्मर उद्भि बहुजल ॥ चबिु मम िेत्रािे ठाई ॥ २ ॥ राहुहर िेत्रािल कि भजुगी ॥ 
प्र्तागंचह िगेीं िाहंू मज सापं्रत तिैंगुि भागी ॥ राहुदिदक मज गादंजदत तीघें ॥ साहंू मी 
कीदत ॥ दिदशदिदि हुिई ॥ ३ ॥ सदलती मजलागी शुकदपकदििि ॥ बहु मंजुल सुखि ॥ 
अदलिाझंकारचह उपजदि खेि ॥ पलभर हीं मम ताप शमेिा ॥ पल्लि शयि चह शोषुदि जाई 
॥ ४ ॥ 
यापरीं इंद्रािी िेदि दिरहतापें कष्टी होता ंतीिी सखी शमधिा बोलते दिरखा. 

 
(आया)  आदज गिेश ितुथाव्रत सदख ये जाि दिन्सध राजािे ॥ 
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त्या्ति पूजा त्यािी केफया ंपुरिील इष्ट तो मदििें ॥ 
यापरीं शमधिेिें बोलता ं अंद्रािी िेदि परम भमती कडूि चसह िाहि िशभजु दत्रमुख महा 
गिपतीिी पूजा कपाि प्राथधिा पूिधक स्त्ोत्र कदरतेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  श्रीसदच्चिािंि गिेश पाहीं ॥ भमतािली रदक्षतसे सिाहीं ॥ 

कालत्रया बादधत दिव्य िेहीं ॥ प्रिशे िोतो मज सौख्य गेहीं ॥ 
यापरीं स्त्ोत्र कपाि भमती पारिश्यािें इंद्रािी ध्याि कदरत असता ंहंसिाहिापाढ िशेंदद्रय 
िशभजु सत्िरज्पमो गुिात्मक मुखत्रय दिदशष्ट शुद्ध सत्ि सत्ि प्रधाि तुरीय मूर्मत 
महागिपदत प्रत्यक्ष होऊि येतो दिरखा ॥ 

 
र्दरु : सौराष्ट्र राग ॥ आदिताल ॥ 

 
येतो महा गिपदत पाहा ॥ येथें करुिा चसधु महा ॥ प ॥ िेतो दिज सुख भमत समूहा िेिशे्वर 
सुर पालक हा ॥ अ ॥ चसिुर पंक दिरादजत सुंिर चसधुर ििि मिादश अगोिर 
इंिुदशखामदि दिश्व धुरंधर ॥ इंद्र सुखासर पूदजत सािर ॥ १ ॥ 
यापरीं महागिपदत प्रत्यक्ष होता सपदरिार इदं्रािी महागिपतीिी पूजा कपाि भमती 
पारश्यािें ितधि कदरत प्रिदक्षिा कदरते दिरखा. 

 
(श्लोक)  कृतादित्तीं युगीं पहा मृगेंद्र मोर उंदिरीं ॥ उिार धदरर तंु महा बसोदि राजशीतरी ॥ अिादि 

मध्य— िाहासाहािहूकरीं ॥ प्रकाशसी गिादधपा कृपादिधे कृपाकरी ॥ 
यापरीं ितधि कपाि इदं्रािी िेिी प्राथधिा कदरते दिरखा. 

 
र्दरु : शाहि राग ॥ शापताल ॥ 

 
श्रीगििाथा दसदद्ध दििायका ॥ प ॥ योदग जिाशंी यो .... मुखा ॥ अ ॥ 
मागतसें तुज ॥ लादग मी आता ं॥ लागिगेें पदत योग अिंता ॥ १ ॥ 
यापरीं महागिपतीिी प्राथधिा कदरता ंआकाश िािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक)  इंद्रािी तािक मिोरथ सिध पूिध ॥ होतील मामक कटाक्ष िशें चक तूिध ॥ 

..... मािसाबंजु दििाकर िासिािी होईल भेदट तुजला मम गोदष्टसािी ॥ 
यापरीं महागिपदत इंद्रािीस िर प्रिाि कपाि दित्यािंि मदंिर प्रिशेता ंदिष्ट्क्रातं. 
सिध इदत श्री भोसलकुल िुयवध सागर सुधाकर श्रीिदं्र मौलीश्वर प्रसाि लब्ध िोल चसहासि 
संपत्संतदत राजादधराज महाराज ्त्रपदत भलूोक िेिेंद्र श्री शरभेंद्र भपूाल दिरदित 
श्रीगिेश लीलीिधि िाटके प्रथमोंकः ॥ १ ॥ 

 
॥ दसदद्ध दििायकाय जय मंगलं ॥ 
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श्रीगिेशाय िमः ॥ त्यािंतरें संकष्ट हर ितुथीव्रता िरिादिदमत्त गंडकी ििी तीर्थ 
बृह्पत्याश्रमा प्रदत िेिेंद्रािी ्िारी होिार त्या कदरता ं मागध िीट करािा म्हििुि 
दिश्वकम्यास जोर ताकीि कराियास िेििास िामक िौिादरक येतो दिरखा. 
 

(र्दरु)  िौिादरक तो ॥ 
यापरीं िौिादरकािें येउि ्िजि मुखें ताकीि करदिता ं मागध िीट कराियास 
खदित्रदपटकादि युमत ्िसेिकासंदहत दिश्वकमा येतो दिरखा. 

 
र्दरु : शद्ध सािरेी राग ॥ आदिताल ॥ 

 
दिश्वकमा तो येतो पाहा ॥ अश्वगती अिलंबुदि हा ॥ प ॥ 
दिश्वपती पथ िीट कराया दिश्व दिजजि घेउदिया ं॥ अ ॥ 
यािगमागम योयवय दिशाल ॥ माि धराया दिज जि पाल माि िंडकचर घेउदि सािर ॥ मागध 
मेजीतचक धाउदि िार ॥ १ ॥ 
यापरीं दिश्वकमा येता ंत्यािे शिेक संकोिािें त्याप्रदत बोलताहेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  मुखादिलें  मागध समाि पाहीं ॥ दत्रदिष्टपामादज कपंा सिाहीं ॥ 

खदिज खािूंधया त्या अम्हाशी ॥ पाटंी दशरीं िोढिली दत्रयेशी ॥ 
यापरीं शिेकािंी कष्टी होता ं त्यास अिंत कोदट ब्रम्हाडं िायक दििायक प्रसािें कडूि 
लौकरीि िेिेंद्रास दिज राज्य प्राप्ती घडेल तुम्हीं काहंी चिता करु िका सापं्रत कालािदर 
दृदष्ट िेउि कायध करा म्हिुि समाधाि करुि मागधहीं िीट करिुि दिश्वकमा दिघूि 
गेफयािंतर बृह्पदत भगिाि ्िाश्रमातं व्रतकायासमत आहे त्याकदरता ं िेिेंद्रािे ्िारीस 
मुहूतध पहाियास गंडकी िगदरिा पंिागंी प्रभाकर जोशी येतो दिरखा, 

 
र्दरु : पूिध िंदद्रका राग ॥ शापताल ॥ 

 
जोशी तो येतो पाहा ॥ जो गदिप्तदत महा ॥ प ॥ कोशी कृतिल शास्रा सागुंदि ॥ कोटीश्वर 
झाला जो भिुिीं ॥ अ ॥ 
हातीं घेउदि पु्तक भार ॥ हालत मालत डोलत सुंिर ॥ 
धौताबंरहीं िेसुदि िगेें ॥ धीित दशष्ट्यचह घेउदि संगें ॥ १ ॥ 
यापरीं जोश्यािें येउि िौिादरकाकडे िृषभ लयवि ्िारीस मूहूतध उत्तकुआहे म्हिििू सागंूि 
जाता ंबृह्पत्याश्रमास जाियास सुरपदरिारासदहत रथारुढ िेिेंद्र येतो दिरखा, 

 
र्दरू : िसंत भरैिी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
अमरादधप रचथ बसुैदि येतो ॥ अद भत मदहमा हा ॥ प ॥ 
अदमतामरगि िषे्टदि सदििय ॥ आिर कदरदत पहा ॥ अ ॥ 
श्रमतशिी दिरहािें सापं्रत ॥ सुमुखािें भजिें ॥ 
अमरािदतिा लाभ घडेलदि म्हिउदि हदरखािें ॥ १ ॥ 
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यापरीं िेिेंद्र येउदि भारी कायास ब्रम्ह दिष्ट्िखेूरीज आम्ही जािें उदित िव्हे म्हिििू महा 
दिष्ट्िूिें ्मरि कदरता ंगरुडउपाढ महादिष्ट्िू येतो दिरखा. 

 
र्दरू : श्रीराग ॥ आदिताळ ॥ 

 
दिष्ट्िु तो गरुडािदर बैसुदि िगेें येत पहा ॥ प ॥ 
दिष्ट्िुिा जो दिज कैिारी दजतमन्समथ िपु हा ॥ अ ॥ 
कमलािायक पीताबंर धर ॥ करुिा चसधु महा ॥ 
कमलािि दिज भमतजिािि कंसा सुरिर हा ॥ १ ॥ 
यापरीं महादिष्ट्िु येता ं त्यादश िम्कार कपाि इदं्रािें ब्रम्ह िेिािें ्मरि कदरता ं हंसारुढ 
ब्रम्ह िेि येतो दिरखा. 

 
र्दरू : रीदत गौळ राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
हंसािदर बसुैदिया ंब्रम्हा हदरखें येत पहा ॥ प ॥ 
कंसा रादंत तिुज ितुमुधख ॥ कमिीया कृदत हा ॥ अ ॥ 
सकळ जगासचह दिमाता जो ॥ सम्त गुिसीमा ॥ 
अकपटतापस जििर िायक अद भतु तर मदहमा ॥ १ ॥ 
यापरीं ब्रम्हिेि आफयािंतर त्यासहीं िम्कार कपाि सिध्ा सदहत असुर भया्ति 
रह्यािें बृह्पत्या श्रमास िेिेंद्र जात असता ं ॥ हें ितधमाि िैत्यासं अगाऊि कळफया 
कदरता ंिेिािी गुिाश्रमास जाउिपािंिा त्या अगोधदर मिोिगेें दतकडें जाऊि दतर्कादरिी 
दिद्या प्रभािें कडुि उदृश्य असूि संिभािुसार माया प्रयोग कपाि व्रतास दिन्सध करािें 
म्हिाियािे तात्पयािें प्रबलासुरा सदहत मंुडासुर येतो दिरखा. 

 
र्दरू : अठािा राग ॥ शापताळ ॥ 

 
मंुडासुर येतो पाहा ॥ श्रुंडाकृदत भजु हा ॥ प ॥ 
िंडालदि जिु िुसरा ज्यािी ॥ िंडासुर ित िुष्टसमी हा ॥ अ ॥ 
शूल दिरादजत ह्त कृपािी ॥ ्थूल महा अदत ककध श पािी ॥ 
मूल अद यािें जोखर पािी ॥ झुलत झुलत िुगुधिी खािी ॥ १ ॥ 
यापरीं मंुडासुर येउि प्रबलासुरा प्रदत ॥ सखे प्रबला सुरा ॥ 
बृह्पती महा तपोदिधी तपोदिधी ब्रम्ह दिष्ठ झाफया कदरता ं यखािें शापूि भ्म कपाि 
सोडील त्या्ति आम्ही िार जाग्रतेिें कायध करािें म्हिउि बोलुि सिेंि अडिाटेिें िेिासं 
अगाऊ आश्रमा समीप जाऊि आियध माितो दिरखा. 

 
(श्लोक)  व्याध्रीच्या्तन्सयपािा कदरदत पह पहा िासंरें या ििातंीं ॥ 

आन्सयोन्सय क्रीड तीरेि कुल भजुगहीं लाघुिी िैरशातंी ॥ 
शुडंा िंड प्रमोिें किलुदि बरिी कंधरा केसरीिी ॥ 
खेळे दिःशकं येथे कलमििल हे राहटीकीं मृगािंी ॥ 
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यापरीं मंुडाबुरािें आियध मादिता ंत्याप्रदत प्रबलासुर बोलतो दिरखा. 
 

र्दरू : शकंरा भरि राग ॥ अटताळ शाप ॥ 
 

दििय सुरगुरु आश्रम हा ॥ दििैरिरत मृगादळ पहा ॥ प ॥ 
दििलात्मक हृिय होतकीं ॥ दिमधलत्ि दह सहज येतचक ॥ 
िुिदरत्रीं मिचह िदरझत ॥ िुःख पदरहदर हें दिलोकी ॥ अ ॥ 
यापरीं बोलुि िोघेंही आश्रमातं जाऊि दतर्कदरिी प्रभािें कडूि अदृश्य होऊि बसुि 
आश्रम व्यापार येकंिर अिलोदकत असता ं ॥ येइकडें सुरिरासंदहत िेिेंद्र आश्रमा समीप 
येऊि िैिाधीि जलिीिें रह्यें कडूि आश्रमास येऊि पािलों की म्हिउि सतंोषािें 
िहंुकडें पाहूि आश्रम िर्मितो दिरखा. 

 
र्दरू : कुरंजी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
आश्रम बरिा गुरुिा ॥ प ॥ 
दिश्रादंतिा ठािंदि ियिा ॥ दिश्वमुखें दहरिा ॥ अ ॥ 
भगितंाशी पूजंू रोदपत ॥ बहुिि िामरुिा ॥ १ ॥ 
मधुकर संहदत ॥ कुसुदमत िृक्षीं ॥ मंजुळ कदरतरिा ॥ २ ॥ 
यापरीं आश्रम ििूधि िेिेंद्र आश्रमातं जाता ं॥ ब्रम्ह दिष्ट्िुिीहीं आश्रम पि िरि रजें पािि 
कदरता ं॥ त्यासं अध्यधपाद य पूजा कराियास गुरु पत्िी तारा येते दिरखा. 

 
र्दरू : असािरेी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
तारायेते पाह ॥ तारादधप िििा ॥ प ॥ 
िाराजे सुरगुरुिी सुरिर ॥ िारा उपिारंु गजगमिा ॥ अ ॥ 
पदत शुश्रुषा करिीं ॥ अदत तत्पते शुकिािी ॥ 
मदत सागर मृिुपल्लि पािी ॥ प्रदत सज्जिहीं पूजंू शाहंिी ॥ १ ॥ 
यापरी गुरु पत्िी तारेिें येउि दिष्ट्िु बं्रम्हादिकासं अध्यध पाद य पूजा केफयािंतर िेिेंद्र तारें 
प्रदत प्रिाम करुि बोलतो दिरखा. 

 
(आया)  श्रीगुरु कोठें गेले या समई सागं माउले बाई ॥ व्रतदिदध करािया्ति आलों आम्हीं समग्रचह 

उपाई ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें दििादरता ंगुरुपत्िी तारा बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  शुम्राक्षता कुसुम िंिि तूप केलें  ॥ िैिदे्य मोिक सुपक्वकदपत्य केळें  चसिूर धूप आदि िीपचह 

िादर केलें  पिंामदृिक सम्तचह दसद्ध कलें  ॥ या दििा. 
 
(श्लोक)  िुिाजपा कुसुम मुख्यतशीत पत्िीं ॥ आिाियादश तुमिे गुरु पुण्य गात्री ॥ 

गेले किासदहत या सुम िादटकेशी ॥ येतील सत्ि पहा तुम्हीं मंडपाशी ॥ 
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यापरीं बोलुि गुरु पत्िी तारा िेिा ं प्रदत किळी्तंभ तोरि पुष्ट्पमालाद यकृत पूजा मंडप 
िाखदित असता ंिेिहीं असुर प्राबफयािी िळे संध्याकाळ होत येताहीं अद्यादप श्रीगुरु आले 
िाहींत की म्हिउ दि चिता कदरत असता ंहें अतंर लाभिू बृह्पदत आदि तत्पुत्र किया 
उभयतािंीं रुपें अिलंबिू मंुडासुर प्रबलासुर येताहेत दिरखा. 

 
र्दरू : मोहि राग ॥ शापताळ ॥ 

 
मंुडासुर प्रबलासुर गुरुकि ॥ मूती येत पाहा ॥ प ॥ 
मंुडाहृतजटसम िूिाकर मूखध धुरीिु महा ॥ अ ॥ 
िंडािदर रुद्राक्ष ्मरिी ॥ तळाकंठी तंुडाकृदत बहु सौम्य भदूतधर तुष्टतादशदतकंठी ॥ १ ॥ 
यापरीं गुपाकिरुपीं मंुडासुर प्रबलासुर िोघेंही येता ंमंुडासुर प्रदत एकातंी प्रबलासुर बोलतो 
दिरखा. 

 
(श्लोक)  ऐशा तुिा ंआकृदत तेदि आता ं॥ तारा तुझी िाइल होय आता ं॥ अदृष्ट माझे िटकाळ पाहीं । 

सेिा करािी तुमिी सिाहीं ॥ 
यापरीं प्रबलासुरािें ििि ऐकुि हंसुि हा परिदिता ्िीकीयत्ि कफपिा िंि येकंिर 
बृह्पदत येतो. पयंतिचक इतुदकयातं का ंअसूया कदरतोस सापं्रत िेि जिदळ झाले आता ं
उगाि ऐस म्हििुदि िेिासं सन्समुख जाता ंिेिेंद्र समोर येउि साष्टागं प्रिाम कदरता ंमंुडासुर 
आशीिाि दिरखा. 

 
(श्लोक)  बारे तुला दिजय शीघ्र घडोदि पाही ॥ कफपदु्रमातचळशिी रदत सौख्य लाही तै्रलोमय 

राज्यपि तूिध हतादस येिो ॥ श्रीमद्गजािि कृपा तुज आशु होिो ॥ यापरीं मंुडासरािें 
आशीिाि कदरता ंत्यादश िेिेंद्रािें ॥ ्िामीिीं मजकदरता ंमिः पूिधक इतुकें  श्रमत असता ं॥ 
मजला कोिती गोदष्ट असाध्य ॥ शीघ्र चसधु िैत्य म्तकीं म्या पि अर्मपलेंि म्हितां ॥ 
प्रकृतािुसार िेिेंद्रा प्रदत प्रबलासुर बोलतो दिरखा ॥ 

 
(श्लोक)  इंद्रा तुझा ध्यासदि दित्य पाहें ॥ श्रीतात पािा बहु लागला हे ॥ 

तुला कसें हीं दिज राज्य यािें ॥ तेंव्हादंि यािंें मि तुष्टव्हें ॥ 
यापरीं बोलुि िुरुि पाहूि महादिष्ट्िु बं्रम्हा िेिािीहीं आमिे आश्रम पिपािि केफयासें 
दिसतें हें म्हिता ं॥ त्यादश िेिेंद्रािें ्िामीिे दशव्यत्िेंकडूि माझेठाई त्यासं इतुका अिुग्रह 
म्हिता ंमंुडासुर दिश्वासादभिय कपाि बोलतो दिरखा. 

 
र्दरू : काबंोदि राग ॥ शापताळ ॥ 

 
ते हदरदिधी कोठें ॥ हे हरदत भि िुःख चह मोटें ॥ प ॥ 
हे कुरिडंी करीि त्यािंचर ॥ मोह ममतादि सोडुदि लिकदर ॥ 
यापरीं बोलुि किा अध्िध म्हिता ं त्यादश िेिेंद्रािें मातोश्रीिीं पूजा केली म्हिता ं त्िदरत 
गतीिें येउि महादिष्ट्िु ब्रम्हिेिासं प्रिाम कपाि त्यािंी दशघ्र िेिेंद्र मिोरथ दसद्ध करी 
म्हििुि केला तो आशीिाि हीं घेऊि पुिि बोलतो दिरखा. 
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र्दरू : घंटाराग ॥ शापताळा ॥ 

 
धन्सयमी आजी जाहलों पाहंी ॥ िन्सय िृत्तीं कदरता ंहीं ॥ प ॥ 
मान्सय दत्रभिुदि श्रीहदर तिुिर जन्सय दिधीचह मिदशसगोिर ॥ अ ॥ 
यापरीं मंुडासुर हदरदिधी िशधिािंिादभिय कपाि िेिेंद्राप्रदत बारे असुर प्राबफयािी िळे 
झाफयाकदरता ं येखािे काहंी दिघ्ि िोढिले. त्याकदरता ंलौकरीि दििायक पूजेिा प्रयत्ि 
कीजे म्हित असता ं॥ िौिादरक येउि आियध पूिधक िेिासं दि्ापि कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  ििल ििल पूिी श्रीगुरु एक आले ॥ कि सदहत िुजेते सापं्रत प्राप्त झाले कुसुम सदहत 

िुिायुमत ह्ताग्रहे हीं ॥ उभयसुर गुरुजी भेि काहंीि िाहीं ॥ यापरीं िौिादरकािें येउि 
दि्ापि कदरता ं प्रबलासुरासंदहत मंुडासुर येकंिरा बराबरी आपिहीं क्षिभदर तट्थ 
राहुि मग बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  अगाऊि म्या ंसुििा जािदिली ॥ अहो असुरी िळे हे प्राप्त झाली ॥ 

त्िरेिें समारंभ कीजे व्रतािा ॥ असें जािुिी यत्ि केला तयािा ॥ 
यापरीं मंुडासुरािें बोलता ंत्याप्रदत िेिेंद्र बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  ्िामी तुम्हीं सादंगतफया प्रकारें आरंदभली भािचक िैत्य िोरें ॥ 

टाळोदह दिघ्ि पहा त्िरेिें ॥ म्या पादिजे ्िाथध भिकृपेिें ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलतां मंुडासुर. बृह्पतीिें ठाई इदं्रास िैत्य बदुद्ध आली. ते दृढ 
कराियास अत्युमती कपाि बोलातो दिरखा. 

 
(श्लोक)  दिजासदन्नधािीं पहा कृदत्रमाला ॥ घडे ठाि हे युमती जगाला ॥ 

असे जािुिी युमती हे व्युक्रमािे ॥ ििी कादढली जाि िैत्याधमािें ॥ 
यापरीं बोलुि यािा भाि िेिेंद्रास िीट समजाया जोगें पिुि बोलातो दिरखा. 

 
(श्लोक)  आम्ही पहा तुजकडें असता ंत्िरेिें ॥ अ्मद िपु आपि ओदलयािें ॥ 

होऊं चक आपिदि साि म्हिोदि त्यािंें ॥ अत्युमती युमती रदिली कदश राक्षसािें ॥ 
यापरीं बोलुि पुढें बृह्पतीच्या िर बोलण्यास िेिेंद्रािें मिामादज अन्सयथा भासुि घ्यािया 
जोगें बीजारोप कपाि पुिि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  यथामािसामोर जािोदि त्या ंते ॥ बलािोदि कीं आदि जे िाििातें ॥ 

तिुमतीसकीं भाितो होत जाय ॥ ्िभािें तुला सागंिें िार काय ॥ 
यापरीं मंुडासुरािें बोलता ंबृह्पतीस प्रिाम करायास मागें सपाि िेिेंद्र बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  ्िामीिे िरिारचिि िमीले ज्या म्तकें  म्या असा । 

तो मी त्या दिज म्तकें  अदरदिया पायंादंश ििूं कसा । 
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कैसें िोढिलें  मला कटकटा हें कमध आता ंबळें ॥ ्िामी श्री गििायका लिकरी िेई कृपेिी 
िळें ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलता ंमंुडासुर िेिेंद्राप्रदत पाहूि प्रपंि मध्य िषेधाऱ्यास िेखील िषेािुसार 
कळुि मयािा आहे. ऐमयास हातरसुर गुरुमीि म्हिऊि आला आहे त्या कदरता ंअिश्य 
मयािा कपािि सरािीसें बहृ्पती शापभयें बोलुि व्रतास मात्र कसेहीं अटताळा पडािया 
जोगें पिुि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  भ्रम प्रमािप्रदत पुरुषाशंी ॥ संभादित प्रामत कमध पाशी ॥ 

तेिें तुिा ंत्या कडुिीि ताता ॥ िारंदभ जेकी व्रतमात आता ं॥ 
यापरीं बोलुि त्यािंी जा्ती पादंडत्य काहंी केदलया ं क्षिातं शापूि भ्म कपाि तपोव्यय 
झालातरीं करीि. परंतु तु काहंीं चिता कपा िको म्हिउि बोलुि बृह्पतीसमोर ठराियास 
मागें सपाि मुमतपंतरािें बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  आम्हा समोर जिुिािि िुष्ट बुद्धी ॥ येतादंि दखन्न मदि होदतल जाि आधीं ॥ तेव्हा ंतिश्य 

समग्र िये दबिीस ॥ तेिें अम्ही क्षिचक आड असूं दिष्टीस ॥ यापरीं मंुडासुरािें बोलता ं
िेिेंद्रािें ्िामीिी इच््ा प्रमाि म्हिता ंप्रबलासुरासदहत मंुडासुर बाजू घेऊि दतर्कदरिी 
प्रभािें अदृश्य होउि बसला असता ंिेिेंद्रािें िौिादरकास सापं्रत आले. ते गुरुहीं आश्रमातं 
येिोत म्हिऊदि आ्ाप कदरता ंकि िामक पुत्रासदहत सुरगुरु बृह्पदत येतो दिरखा. 

 
र्दरू : िरुबारु राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
सुरगुरु गुरु येतो पाहा ॥ हदरत किातिुजास हा ॥ प ॥ 
पदरस मिोहर िुिासुमकर ॥ हदरदशि म्हिउदि बोलत सािर ॥ अ ॥ 
म्तचक भव्य जटाभर शोभत ॥ मंगळ दिव्य दिभदूत दिभदूषता ॥ 
ह्तादमताहंकृदत सुख राशी ॥ अमल गुिप्रि सकळ जिाशंी ॥ 
श्त गुिाकर दिज सुख राशी ॥ झमधदिधायक सकळ जिाशंी ॥ १ ॥ 
यापरीं सुद्गुरु बृह्पदत येउि किा प्रदत पाहूि. बारे आम्हीं आश्रमातुदि दिघदूि येतािं 
इंद्रादि िेि आश्रमास आले असतील. हे अंतर लाभिू असुर काय कृदत्रम कदरताहेत कीं 
कळेिा. 
यापरीं बोलुि चिता कदरत बहृ्पती येत असता ंिौिादरक सामोरा जाउि बोलतो दिरखा. 

 
(आया)  िुरुदि तुम्हादश िेखुदि दिरोप घेिोदिक पातलो आता ं॥ 

िातदर अटक करािें पडतें तुम्हादश आश्रमीं जाता ं॥ 
यापरीं िौिादरकािें बोलता ंबहृ्पती िार संशया दिष्ट दित्त होउि बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : जुजािती ॥ राग शापताळ ॥ 

 
अटक का ंतुिा ंतुम्हादश ॥ आदज कदरजतें रे । प ॥ 
हटकुदि दििादरतों चक ॥ आशु तंु कथीं रें ॥ अ ॥ 
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कटकटा प्रमाि बहुत ॥ घडुदि अता असे दियत ॥ 
झदटदत कृदत्रमादश ठाि ॥ जाहला कसारे ॥ १ ॥ 
यापरीं बृह्पतीिें दििादरता.ं िौिादरक बोलतो जें. कृदत्रमास ठाि कसा झाला म्हिुि 
तुम्हीं आमास दििादरता.ं तदर िार िागंलें  आहें. आमुिे गुरु ्िामी आश्रमास येउि पािले 
तें ितधमाि कळिासें िगा पाउि आला कीं. िाहीं तदर आमुच्या गुरु ्िामीिीं 
सागंीतफयाप्रमािें त्यासं कृदत्रमी कपाि िाखिायास अत्युमती युमती कपाि आला ंकीं. बरें 
तें कसेंतरी असो मयािेिें आश्रमातं जाऊि दिघुि गेला ंतरी बरें. िाहीं तदर ्िामीिे शापें 
िोघेहीं भ्म होउदि जाल. 
यापरी िौिादरकािें बोलता ंबहृ्पती किा प्रदत बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : मोहि कफयािी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
ज्यास मी भात होतें ॥ तें मज आलें  ॥ या समई मि भ्रमलें  ॥ प ॥ 
भासते्तस मज समूळ माया ॥ भादषत ऐकुदि यािे सखया ॥ अ ॥ 
यापरी बोलुि. किा आम्ही िाट िकुलों िाहीं कीं. 
अथिा िाटे मध्येंि िैत्यािीं मायेिें आश्रम दिमाि करुि सपदरिार िेिेंद्र सपदरिार आम्हीं 
या ं सम्तािीं रुपें अिलंकि आम्हीं उभयतािंें रुप धदरफया ं त्यािे ठाई मात्र अम्हास 
असुरत्ि भासण्यािें ॥ 
भलत्या असुरास आम्हीं िेिेंद्र म्हिुि समजुि व्रत कराियास बैसलें  तर ॥ काल दिलंदबलंबें 
कडूि व्रतास दिघ्ि घडेल म्हिाियािे तात्पयेकडूि महामाया प्रयोग आरंदभलासा दिसतो 
कीं यास काय करािें ॥ 
यापरीं बृह्पतीिें व्यसि मादिता ंत्यापं्रदत कि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  िैत्यादंशतो िैि गिेश पाहीं ॥ प्रसन्न होिार किादप िाहीं ॥ 

त्यािा कृपा लाभदि सत्य आता ं॥ सुरासुराशंी दििडोदि िेतों ॥ 
यापरीं किािें बोलता.ं त्यादश आम्हा उभयतािंी रुपे घेऊि िोघें जि आहे त्या कदरता.ं 
आम्ही व्रत करािया जोगा संिभधहीं पडूि इकडे िेिेंद्र ही यथाथधि असतातर तेव्हा ं
महागिपदत प्रत्यकें कडूि दििाडा होईल. िाही तदर िेिेंद्राच्या व्रतास दिघ्ि िोढिलेंि कीं 
॥ 
यापरीं बृह्पतीिें बोलता ंहे येकंिर ऐकुि िौिादरक बोलतो दिरखा. 
 

(श्लोक)  जगातं भेटे ठकडेजिाला ॥ तुम्हा परीं ििेदुि युमती जाला ॥ 
बोलोदिया ंकीं ठकिींत िोर ॥ साधुत्ि िािोदि बहु प्रकार ॥ 
यापरीं िौिादरकािें बोलता.ं त्या तें दिियें कडुि असुरसें समजुि बहृ्पदत प्रत्युत्तर िेतो 
दिरखा. 

 
(श्लोक)  युमती प्रयुमती सकळादंश पाहीं ॥ प्र्ा दिशषे सुिती सिा हीं ॥ 

पंरतु िुष्टासं अपायसंतीं योजािया त्या उपयुमत होती ॥ 
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यापरीं बोलुि किा सदहत आश्रमातं जाता ं िेिेंद्र सामोर येउि प्रिाम कदरता ं बृह्पती 
आशीिाि कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  बारें तुला दिजय शीघ्र घडोदि पाहीं ॥ कफपदु्रमातदळशिीरदत सौख्यलाहीं ॥ तै्रलोमय 

राज्यपि तूिध दहतादश येिो ॥ श्रीमद्गजािि कृपा तुज आशु होिो ॥ यापरीं बसृ्पतीिें 
आशीिाि कदरता.ं त्यादश िेिेंद्रािें मिा मदहि हा असुर रुपािुसार बोलतो हेसें समजूि. 
बदहरंगास ्िामीिी मज कदरता ंइतुके श्रम कदरत असता.ं मजला कोिती गोदष्ट असाध्य 
शीघ्र चसधु िैत्य म्तकीं म्या पि अर्मपलें ि म्हिता.ं त्यादश बृह्पतीिें ही हो िैत्य आपि 
िेिेंद्रि म्हिुि आम्ही समजाया कदरता ं ऐसें बोलतो म्हिुि मिी समजता. प्रकृतािुसार 
आम्ही हीं बोलु म्हिउदि िेिेंद्राप्रदत कि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  इंद्रा तुझा ध्यासदि दित्य पाहें ॥ श्रीतात पिा बहंु लागला हे ॥ 

तुला कसें हीं दिज राज्य यािें ॥ तेंव्हादंि यािंें मि तुष्ट व्हािें ॥ 
यापरीं बोलुि किािें िुपाि पाहूि. महादिष्ट्िु ब्रम्ह िेिािींदह अिुमुिे आश्रमपि पािि 
केफयासें दिसतें. म्हिता.ं त्यादश बदहरंगास गुरु ्िामीिे दशष्ट्यत्िें कडुि माझे ठाई त्यासं 
इतुका अिुग्रह यापरीं िेिेंद्रािे बोलता ंबृह्पतीहीं बदहरंगास बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  ते हदरदिधी ॥ 

यापरीं बोलुि किा अध्यध ॥ २ ॥ 
म्हिता ंत्यादश िेिेंद्रािें ॥ हे िोघें हीं अगाऊि आश्रमातं अदृश्य होउि बसुि ॥ गुपा ्िामीिें 
बोलिें आदि करुि सकळ हीं कृप्त करुि घेउि ॥ सापं्रत कृदत्रम कराियास आले 
आहेततेंसें िीट समजूि ॥ बदहरंगास मातोश्रीिी पूजा केली म्हिता ं॥ बृह्पदत त्िदरत गती 
येउि महादिष्ट्िु बं्रम्ह िेिासं प्रिाम कपाि ॥ त्यािी शीघ्र िेिेंद्र मिोरथ दसद्ध करी म्हिुि 
केला तो आदशिािचह घेउि बदहरंगास बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  धन्सयमी आ ॥ 

यापरीं बृह्पतीिें हदरदिधी िशधिांिंिादभिय कपाि सम्त िेिासंहीं असुरसं मादित 
असता ं िेिेंद्रहीं तैसेंदि बृह्पतीस असुरसें समजुि त्यािंतरें िैि योगािें गुपा ्िामी 
आश्रमास येइिा हा अगोधदर त्या उभयतािंी रुपें घेउि िैत्यािीं आम्हामध्यें दशरुि 
अत्युमती युमती करुि गुरु ्िामीिें ठाई आम्हास इतुका संशय पडाया जोगें केलें  असफया ं
कामा िये काय म्हििु उभयत्र संशय पाऊि महादिष्ट्िु प्रदत एकातंी बोलतो दिरखा. 

 
श्लोक : जगदन्निासा गुरु येक मागें ॥ आले िुजे सापं्रत लाग िगेें ॥ 

कोिादश आता िदर जे ियाळा ॥ व्रतादश तंू सागं सुरादळ पाळा ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें महादिष्ट्िु प्रदत दििादरता ं कपट िाटक सूत्रधार महादिष्ट्िु िेिेंद्राप्रदत 
बोलतो दिरखा. 

 
श्लोक : ्िभाि ल््थती मादज येता ंदिशषे ॥ तयािा अधीं गूिकीं आदि िोष ॥ 

मिा आदिता ंसिध हीं व्यमत होत ॥ ्िभािीं दििारादश िाहीि हेत ॥ 
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यापरीं सयुमतीक बृह्पती कडूिि व्रत काय िालाया जोगें महादिष्ट्ििुें बोलता ं िेिेंद्र 
महादिष्ट्िुप्रदत पिुि येकातंीं बोलतो दिरखा. 

 
आया : यद यादप सशंय मजला उभय गुरु मादज पातला पाही ॥ 

दित्त तथादप िुजा लाभजतें दिश्वास युमत लिलाहीं ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलता.ं बृह्पती हीं किाप्रदत एकातंी बोलतो दिरखा. 

 
आया : यद्यदप संशय मजला ॥ प्राप्त पहा सिध िेि समुिाई ॥ 

दित्त तथादप पे्रमळौयािंें ठाईि यास िरंु काई ॥ 
यापरीं बृह्पतीिें हीं बोलता.ं इतुदकयातं श्री महागिपदत मंत्रोपिेशा मध्येंि प्रायेि सशंय 
येकंिर पदरहृत होईलसें दििय करुि सुरिात िेिेंद्र बहृ्पतीस प्रिाम करुि त्यासदहत 
मंत्रापिेश करुि घ्याियास िेपथया मध्यें जाता.ं त्या समई किािें महागिपती पूजा सामुग्री 
येकंिर दसद्ध कदरता ंउपिेश घेऊि प्रसन्न मुख िेिेंद्र येउि बोलतो दिरखा. 

 
र्दरू : िीलाबंदर राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
काय झालें  पाहा ििल आता ं॥ पाय गुरुिे ध्यातां ॥ प ॥ 
ध्यास मािसताि ऐकुदि धारि बहुधत दिजमदि ॥ 
होय साक्षात्कार म्हिउदि ॥ जायदित्त चक धैयध भिचि ॥ अ ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलता.ं बृह्पतीिें येऊि िंद्रोियािी िळे होत आली लौकदरि संकट हर 
दििायकािी पूजा करािी म्हिता.ं िैिेंद्र बृह्पतीस आिायध पीठािदर बसुऊि. आपिहीं 
आसि्थ ब्रम्ह दिष्ट्िुिे आ े्ं िरुि आसिािदर बसुि बृह्पत्युमत संकफप पूिधक चसव्ह 
िाहि िश भजु िाग य्ोपिीत दत्रमुख गजाििा ध्यािा िाहिादि षोडशोंपिार पूजा करुि 
िंद्राघ्यधहीं सोडुि सम्त सुरिरािीहीं मंत्र पुष्ट्प अर्मपती गिेशािें ्तोत्र कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  श्रीसदच्चिािंि गिेश पाहीं ॥ 

यापरीं गिेशािें ्तोत्र करुि िैिेंद्र प्राथधिा कदरतो दिरखा. 
 

र्दरु : िाटकुरंजी राग ॥ झपंाताळ ॥ 
 

पादह श्री गिपती ॥ पािि कदर मती ॥ प ॥ 
पाहुदि मम ल््थती ॥ पाि त्िदरत गती ॥ अ ॥ 
िाहुदि सुम िुिा ॥ िासरदहतहीं ॥ 
लाहंूकी दिजपि ॥ लाभें बहुसुख ॥ 
सादहत्य दशि दशि ॥ संतत चिति ॥ 
रादहत्य असता ंही ॥ रदक्ष म्हिे मी ॥ १ ॥ 
यापरीं प्राथधिा करुि भल्मतपारिश्यािे िेिेंद्र सम्त िेिासंदहत ितधि कदरतो दिरखा. 
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(श्लोक)  कृतादि ...... मीं पहा मृगेंद्र मोर अुंदिरीं उिार धीर तंु महा बसोदि राजशी तरी अिादि 
मध्यमातं तंू िहा सहा िहंूकरीं प्रकाकाशसी मिादधपा कृपा दिधे कृपाकरी. 
यापरीं ितधि कदरत असता ंिेपथयामध्यें दिव्य िंुिुदभ ध्िदि होता ंतें ऐकुि. िेिेंद्र िािा पहूत 
दित्त होउि तट्थ पाहत असता.ं चसव्हारुढ िशभजु िाग य्ोपिीत सत्िर ज्त 
मोगुिात्मक मुखत्रय दिदशष्ट शुद्ध सत्ि प्रधाि तुरीय मरू्मत महा गिपदत प्रत्यक्ष होउदि येतो 
दिरखा. 

 
र्दरू : सौराष्ट्र राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
येतो महागिपती पाहा करुिा चसधु महा ॥ प. ॥ 
िेतो दिज सुख भमत समहूा ॥ िेिशे्वर िीिपराहा ॥ अ ॥ 
चसिूर पंक दिरादजत सुंिर ॥ चसधुर ििि मिादश अगोिर ॥ 
इंिुदशखामदि िार मिोहर ॥ इंिु मुखापर पूदजत सािर ॥ १ ॥ 
यापरीं महागिपदत प्रत्यक्ष होता ं िेिेंद्र साष्टागं प्रिाम करुि दिजािंि पारिश्यािें ्तोत्र 
कदरतो दिरखा. 

 
र्दरू : िाििाम दक्रया राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
धन्सय मी आदज जाहलों ॥ गजाििा ॥ ए ॥ 
जन्सय सकळ जगीं ॥ िैतन्सय रुप तंूदि एक ॥ 
अन्सयिसें तुतें िृदत्त ॥ शुन्सयितदह जािलों ॥ १ ॥ 
िीि मी अिाथ परम ॥ िीि बधुं तंूदि सुगम ॥ 
हीि मी तथादप तािकीि आदज म्हिदितों ॥ २ ॥ 
श्रीगुरु कृपा कटाक्ष ॥ योग जाहला दिशषे ॥ 
भोग भयवि कादर राज योग सुलभलों ॥ ३ ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें ्तोत्र कदरता ंआकाश िािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक)  इंद्रातुझें अगीष्ट प्रगट समजलें  श्री दशिािें घरीं मी ॥ 

प्रािभािादश पाहें करुदि दगदरसुता तोषिोदि ्िधामी ॥ 
चसधु तै्रलोमय राज्याक्रमि करुदि जो मातला िार काहंीं ॥ 
त्या िुष्टाकंीं िधोिी दिज पदि तुजला ्थादपतों शीघ्र पाहीं ॥ 
यापरीं आकाश िािी होता ं ते ऐकुि गिेश प्रसाि जाहला म्हिऊि सम्त सुरिरािंीं 
आिंि मादिता.ं िारि ऋषी या गिपतीिे रुपास गिेश पुरािातंील आधार ििि बोलतो 
दिरखा. 

 
(श्लोक)  ध्यायेल्त्सह गतं दििायक ममंु दिगिा हुमाद ये युगे ॥ 

ते्रतायातुं मयूरिाहिममंुषड्बाहुकं दसदद्धिं ॥ 
व्िापारेतु गजाििं युग भजंुग रमतागरागंदिभु ं॥ 
दतष्ट्येतु ल्व्िभजंु दशतागुंरुदिरं सिाधधि सिधिा ॥ 
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यापरीं िारिािीं आधार ििि सागंता.ं हे येकंिर मंुडासुर प्रबलासुरािीं पाहूि आमुिा यत्ि 
येकंिर व्यथध होउदि गेला. त्या कदरता ंइकडील ितधमाि समग्र िैत्य राजास जाितें करंु 
म्हिउदि पळदि जाता ंबृह्पदत महागिपतीस साष्टागं प्रिाम करुि बोलतो दिरखा. 

 
(आया)  िेिा ंआदिक आम्हा ंसंशय पदडला पर्पर प्रबळ ॥ 

िैत्य म्हिोदि गिेशा दिटला तोत्ित्कृपा बळे सकळ ॥ 
यापरीं बृह्पतीिें बोलता ंिेिेंद्र बृह्पतीस लज्जाि िम्र मुख होऊि प्रिाम कदरत बोलतो 
दिरखा. 

 
्िामी तुमिे ठाई संशय मज भासला ििंू काई ॥ 
तो अपराध क्षदम जे म्हिउदि मी िीि पडतसे पाई ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलता ंबृह्पदत त्याप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(आया)  अकपट जिं ससुिाईस कपट शत्रदश ठािजदर झाला ॥ 

तदर ते भेिुदि दित्तें अिथध िेता ंदत एकमेहाला ॥ 
एैश्यास िैत्यािंीं संदध पाहुि कृदत्रम करुि अंतर भेदिलें  तर तंुिा ं काय करािें. शिेटोर 
प्रमाि घडेिासें महागिपदत प्रसािें उकला झाला कीं तेंि थोर म्हिऊि बृह्पतीिें इदं्रािें 
समाधाि करुि बोलता ंब्रम्हा दिष्ट्िु महागिपतीस प्रिाम करुि सिध्ा सदहत ितधि करीत 
प्रिदक्षि कदरताहे तू दिरखा. 

 
(श्लोक)  गजािि प्रभोपिाबंुजा येते िमोिमोदखल प्रजाििाय सज्जि व्रजार्मत हादरिे िमः ॥ 

अजादजतायते िमोल्व्िजादधराज शखेरं भजामहे भितंमब्जजाियो ियं िमः ॥ यापरीं 
ब्रम्हदिष्ट्िु प्रदिक्षि करुि ्तोत्र कदरताहेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  िेिादध ति अंशलीकी ॥ दिधी हररीरुद्ध अम्ही दिलोकीं ॥ 

सृष्ट्ट्यादि कायादश कपंा ियाळा ॥ रक्षी अम्हातें दिज भमत पाळा ॥ 
यापरीं ब्रम्ह दिष्ट्िुिीं ्तोत्र कदरता ंपुष्ट्पपातिें कडुि त्यािी अभीष्ट सुिऊि श्रीमहा गिपती 
दित्यािंि मंदिर प्रिशेता ंदिक्रातंः ॥ सिे ॥ 
इदत श्री भोंसल कुल िुयवध सागर सुधाकर श्री िदं्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ 
चसहासिसंपत्संतदत राजादधराज महाराज ्त्रपदत भलूोक िेिेंद्र श्री शरभेंद्र भपूाल 
दिरदित श्री गिेश लीलािधि िाटके तील्व्ियोंकः ॥ २ ॥ 
॥ श्री साबं दशिाय िमः ॥ 

 
श्री गिेशाय िमः ॥ 

 
त्यािंतरें बृह्पत्याश्रमीं िादललें  ितधमाि येकंिर मंुडासुर प्रबलासुरमुखें ऐकूि िार 
िुमधिायमाि चसधु िैत्य मंत्रालोििा काराियास आ्थाि मंटिास येिार त्या कदरता ंअदत 
शीघ्र िंडसुरास बलािुि आिाियास िुमुधख िामक िौिादरक येतो दिरखा. 
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र्दरू : किड राग ॥ शापताळ ॥ 
 
िौिादरक तो येतो पहा ॥ िािा कदर साधंूिा हा ॥ प ॥ 
मेिा खाउदि म्त सिाहीं ॥ सेिा ि कदरि संतत काहीं का ॥ अ ॥ 
हालत मालत ॥ १ ॥ 
यापरीं िौिादरकािें येउि समोर पाहुि िैिाधीि सेिापती िक्रिंत येत्यासें दिसतें त्याला 
दििादरलि्या िंडासुरािा समय कळेल म्हिता ंिक्रिंत येतो दिरखा. 

 
र्दरू : दबलहदर राग ॥ शापताळ ॥ 

 
िक्रिंत तो येतो पहा ॥ िक्रगती अिलंबुदि हा ॥ प ॥ 
शक्रलोक िारिधू सागर ॥ िक्रदि हा जिु सापं्रत पामर ॥ अ ॥ 
सेउदिया ंमधु घूर्मित ियिें ॥ शखेर म्तचक लाउदि सुमिें ॥ 
जेउदिया ंबहु मंि गतीिें ॥ जेर असे अदत कैि भरािें ॥ १ ॥ 
यापरीं िक्रिंत कैिािें झोले खात येत असता ंिुमुधख सामोरे जाउि ‘काय सेिापती कोठूि 
येतोस’ (िक्रिंत उिधशीच्या घरास जातो.) िुमुधखः अदज कोठें मेजिािगी? िक्रः 
शुक्रािायािे घरीं (त्यादश िुमुधख बोलतो दिरखा.) 

 
(आया)  तदर तुज गुरु प्रसाि प्रबळदि घडला असेल आदज बरा ॥ 

तैं कोि कोि िुमधि आले तथें कीं िैत्य िि ितुरा ॥ 
यापरीं िुमुधखािे दििादरता ंिक्रिंत बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  जंध प्रजंघ शुभंदिशुभं ॥ जातरोप आदि कंुभदिकंुभ ॥ १ ॥ 

संघ बहु असुरािंा आला ॥ सकळा ंआिंि िारदि झाला ॥ अ ॥ 
हार तुरे आदि जधादि गधं ॥ आदि कलेउदि बुक्का सुंगध ॥ 
िारदि सकलाचह झोल मिाधं ॥ पामरादंश कैं िा हा सुख संबंध ॥ 
यापरीं िक्रिंतािें बोलता ं िुमध तदर आम्हास का ं बलादिले िाहीं त्यादश िक्रिंत बोलतो 
दिरखा. 

 
(आया)  ििुज कुल प्रभचुसधु िंडासुर तंु तुम्हादस गुरु अमुिे ॥ 

ि्मरती मिु चसधु ्ि यमािायधत्ि िेखुिी तुमिें ॥ 
यापरीं िक्रिंतािें बोलता ंिुमुधख बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  आमुिे कृत्यादश गुरु कशाला ॥ आिी कशा्ति मंत्रािा झोला ॥ प ॥ 

काम तयािें मोक्ष िराया ॥ कारि काय उगादि भजाया ॥ अ ॥ 
या परीं िुमुधखािें बोलता.ं 

 
वक्र. : तुला श्रद्धा िाहीं त्या कदरता ंतंू भ्रष्ट झालास. 
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रु्दमुफ. : अरे भ्रष्टामादज दशष्ट येक भ्रष्ट येक असतो काय? असो. 
महाराज चसधुिे ठाई िेदखल शुक्रािायास उपेक्षासकीि दिसते. 

 
वक्र : अपेक्षा िसली तर बृह्पतीिें कराियािे यत्ि प्रयत्िास प्रदतदक्रया कदरिासें उगाि 

असतील काय? यापरीं िक्रिंतािें बोलता ं त्याच्या तोंडािेंि त्यािे आपिही भ्रष्ट 
म्हिाियाजोगें िुमुधख युमतीिें प्रश्ि कदरतो दिरखा. 

 
(आया)  िाहीं सुराजयाला असुर म्हिाि ेचक तेदि ऐश्यास ॥ 

दित्य सुरा पान्सयाला ंआम्हा सुरताियेदि कशास ॥ 
यापरीं िुमुधखािें प्रश्ि कदरता.ं 

 
वक्र. : अरे ते सुरा िगेळी. 
 
रु्दमुफ : ते सुरा कोिती? 

त्याशी िक्रिंत सागंतो दिरखा 
 
(श्लोक)  सुषुम्िामागािें पिि िढता ंऊध्िधसहसा ॥ 

सह्ता राहूि घडत अमृत्ताि बहुसा ॥ 
सुरा ते िेिािंी भजुदि सुर होती बहुतकीं ॥ 
तुम्हा ंआम्हा ंसिा मिकर सुरा हेदि भरुकी ॥ 
यापरीं िक्रिंतािें बोलता.ं 
िुमुधख आदिक त्यािा आग्रह यािया जोगें बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  कासया ऐंसें बोलदश सखया ॥ काय मी सागंूं तुज गुिालया ॥ प ॥ 

या सुरेसचह गं्रथ बहुत आधार भतूकीं असदत जगातं ॥ अ ॥ 
यापरीं िुमुधखािे बोलता.ं 

 
वक्र : अरे त्या गं्रथ रीतीिेंही हे सुर मुख्ये िव्हें. 
 
रु्दमुफ : ते कसें त्यादश िक्रिंत त्याि गं्रथातंील िििे बोलतो दिरखा. 
 
(श्लोक)  चलगत्रय दिशषे ्ष्ट्पण्ििाधारभेिकः ॥ 

पीठ ्थािादििागत्य महा पद भििं व्रजेत ॥ १ ॥ 
आमूलाधारमा ब्रम्ह रंध्रंगत्िा पुिः पिुः ॥ 
दिचं्चद्र कंुडली शमती सामर्प सुखोियः ॥ २ ॥ 
व्योम पंकज दिष्ट्पंदि सुधापािरती भिते ॥ 
मधुपािचसिप्रोमत दमतरेमद य पादयिः ॥ ३ ॥ 
यापरीं िक्रिंतािें बोलता.ं 
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रु्दमुफ : तदर ते सुरा आम्हास का ंप्राप्त िाहीं? 
 
वकु्र : दिषया समतीिें साधि िाहीं त्या कदरता.ं 
 
रु्दमुफ : तदर दिषया ंसमतासं हे सुरा दिषय दिरमतासं ते योग जन्सय दिव्यसुरा म्हिउि गं्रथा मध्ये 

व्यि्था करुि सादंगतफया सकें  िव्हे दिसतें. 
 
वक्र : तसें आहे कीं िाही तदर दिव्यामृत पािें कडुि अजरामर व्हािया जोगें श्रुदततो दित मागध 

जगत्प्रदसद्ध असता ंहीं दिषया समतीिें जिते मागध आिरत िाहीं ते कदरता.ं 
ईश्वरािें त्यािदर आग्रहािें त्यासं िीटि भ्रष्ट करुि दशक्षालाउ म्हिऊि ििे दिरुद्ध गं्रथ 
दिमाि करुि त्या गं्रथामध्येंही पिुि जिािरी िया करुि या सुरेस दििंूि दिव्यामृत पािि 
दिशषे म्हिूि सागंीतलें  आहे कीं कायकीं कोिास कळे. 
यापरीं िक्रिंतािें बोलता ंिुमुधख बोलतो िुमुधख बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  भली युमती हे कादढली बदुद्धितंा ॥ तुिा ंआदज शाबादशरे िक्रिंता ॥ 

दिशषे सकीं ठाि तो या सुरेिें ॥ िहो त्या्ति त्िन्समती शुद्ध सोिें ॥ 
यापरीं त्यािी गोष्टी ्थापूि दििय आम्हीं दिषयासमत झाफयाकदरता ं आम्हास ईश्वरािें 
दशक्षाि लादिली आहे संशय िाहीं. म्हिुि िुमधखािें बोलता ं िक्रिंत मग सािध होऊि 
बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  अिादि प्रपंिासका मागध हा हीं ॥ तया कोि चिदिलरे आदज िेहीं ॥ 

जयाच्या मिा मािलें  आदज तैसें ॥ पहा ितधती लोक हे कमध पाशें ॥ 
यापरीं िक्रिंतािें हा मागध हीं अिादि झाफया्ति दििंुि िसें बोलता.ं िुमुधख बोलतो 
दिरखा. 

 
(र्दरू)  अंधार अिादि पासूि आहे ॥ असतादंि उजेड होईल काये ॥ प ॥ 

बंध सम्त अिादिि त्याशीं ॥ िढंािया युमती कचि तंू कदरशी ॥ अ ॥ 
यापचर िुमुधखािें बोलता. 

 
वक्र : मोघ मागास या परी आदधके्षप करु िये. 
 
रु्दमुफ : अरे मोक्ष इतुका सुलभ झाला तर कृछ्िादं्रायि व्रतोपिास दियम ध्याि धारिादिकािें 

काम काय दिर्मिषय ऐसा मोक्ष दिषय भोगें कडूि कैसा साध्य होईल? 
यापरीं बोलुि पिुि िुमुधख बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  भक्षूदिया ंदिषजीि हा पाहें ॥ िािंुदिया ंकें दि शाश्वत राहे ॥ प ॥ 

पक्षपात मदत व्यथधदि काहें ॥ परमाथध दृदष्टदश झडकदरला हें ॥ अ ॥ 
दिषय भोग तोदि बधं तयाशीं दिरदहत असिेंदि मोक्ष दजिाशी ॥ 
तुष भक्षुिीं अन्न रिािलें  म्हिता ं॥ तोष तृल्प्त जन्सय होय कें  हंता ॥ 
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यापरीं बोलुि पिुि िुमुधख बोलतो दिरखा. 
तदर तुदझये मतें दिषयासमत भ्रष्टासं येकंिर मुमत म्हिुयेकीं 
थोर थोरहीं यापरी िव्हे बोलताहेत. 

 
(श्लोक)  धातुिािेि दित्ताशा मोक्षाशा कौदलके मते ॥ 

जामातदरि पुत्राशात्रय मेतदन्नरथधकं ॥ १ ॥ 
 
वक्र : तदर शास्र का ंदिमाि झालें ? 
 
रु्दमुफ : भ्रष्टासं भ्रष्ट मागािेंदि श्रद्धा भमती दिमाि करुि तारािया कदरता ंअत एि हा मागध दशष्ट 

संमत िव्हे. 
 
वक्र : काय झालें  तचर शास्र दिषई िार अदत युमती करुि बोलु िये. 
 
रु्दमुफ : ऐसें काय तदर बरें म्हिुि प्रकृतास अिुसरुि बोलतो दिरखा. 
 
श्लोक : असो ते कथा घेउिी काय कीजे ॥ तुिा ंकोठुिी येइजे जाििीजे ॥ 

यापरीं िुमुधखािें दििादरता ंिक्रिंत बोलतो दिरखा. 
ि भेटोदि िंडासुरा तद्गृहाला ॥ दिलोकूदि मी येतसें व्िारपाळा ॥ 
यापरी िक्रिंतािें बोलता.ं 

 
रु्दमुफ : िंडासुर कोठें गेला? 
 
वक्र : जािें कोठें समय िाहीं. 
 
रु्दमुफ : दिदमत्त काय? 
 
वक्र : कळेिा काय दतलोत्तमाि. 

यापरीं िक्रिंतािें बोलता ंिुमुधख बोलातो दिरखा. 
 
(श्लोक)  रंभा भ्रमें समय कीं ि घडे प्रभिूा ॥ मंत्य्रासहीं भ्रम तसादि दतलोत्तमेिा ॥ 

आम्हा तुम्हादश मग कोि दििादरता हे । ऐश्यास कायध गदत ते कदश िालता हे ॥ 
यापरीं िुमुधखािें बोलता.ं 

 
वक्र : ्िगध लोकीं या परीस काय कायध आहे? 

यापरीं िक्रिंतािें बोलता ंिुमुधख बोलतो दिरखा. 
 
आया : िरकड कायध िसे पचर शत्रु प्राबफय जाहूफया ंउपदर ॥ 

कैशी गदत ते िदर म्हिउदि. 
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हे योििा कशी त्यादजजे यापरीं िुमुधखािें बोलता.ं 
 
वक्र : तैसें काय सापं्रत शत्रु प्राबफय. 
 
रु्दमुफ : िेिेंद्रास गिेश प्रत्यक्ष होऊि त्यािें तुझें राज्य तुला िेतो म्हिउि अभय दिले आहें. 
 
वक्र : तदर तें प्रबळ कायधि. 
 
रु्दमुफ : हें ितधमाि िेखील मंुडासुर प्रबळासुरािीं धण्याकडें सागंाियास समय िाहींसें गेंलें  तर 

पलीकडें गदत कैशी? 
 
वक्र : शिेटीं कळदिलें  कीं िाहीं. 
 
रु्दमुफ : कळदिफया कदरतािं िुंडासुरािा समय दििारािें म्हििू तुजकडें आफयास ्पष्ट झालें  परंतु 

म्या जाऊिि सरािें. 
 
वक्र : तदर प्रभकुडें अद यादप थोडा दििके आहेसा दिसतो अथिा ्िभािि हा ते कैसें म्हदिजे 

सागंतों ऐका. 
 
(श्लोक)  लोकीं कुरुप िदितेसहीं मोहताती ॥ हे शाहिे ितुर साल्त्िक पुण्य जाती ॥ 

ऐश्यास िाक गदिका जि लाभफयािें ॥ िैत्यादंश मोहि कसा उपजे त्िरेिें ॥ 
यापरीं बोलुि िुमुधखा माझें दित्त ्िाधीि िाहीं मीं दठकािास जातों. 

 
रु्दमुफ. : होय होय उशीर झाला उिधशी िाट पाहत असेल. 
 
वक्र. : दतला मला सिधथा प्रसमतीि िाहीं. 
 
रु्दमुफ. : तंू गोपि केलास तर काय झालें  तु्य गुरुप्रसािािें मजला कलदिलें . 
 
वक्र : मिािशेें प्रािी काय येक बोलत िाहीं जा जा, 

यापरीं बोलुि िक्रिंत दिघूि जाता ंिुमुधखहीं िंडासुरािे घरास जाता ंसपदरिार चसधु ित्य 
येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िंडासुर तो ॥ 

यापरीं चसधु िैत्य येउि आ्थाि मंडपी बसुि िंडासुर अझुिी आला िाहीं कीं म्हिूि 
तजिीज कदरत असता ंिौिादरका ्ि सेिकादिशीं िुंडासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िंडासुर तो ॥ 
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यापरीं िंडासुर येउि चसधु िैत्या प्रदत मुजरा करुि दतलोत्तमेस सोडूि आफयाकदरता ं
आग्रहािें बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  असुर पुंगिा काय जाहलें  ॥ अदत्यें तुिा ंमलू धादडलें  ॥ 

असुदिया ंअम्हीं कायध पाहता ं॥ अदधक कायध तें कायसें अता ं॥ 
यापरीं िंडासुरािें बोलतो चसधु िैत्य बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  प्रत्यक्ष झाला सुरिायकाशी ॥ गिेश तो दिन्समय पुण्य राशी ॥ 

प्रािुभधिोिीं दशि मंदिरीं तो ॥ इंद्रादश हें राज्य बळें दि िेतो ॥ 
यापरीं चसधु िैत्यािे बोलता.ं 

 
चांडासूर : हें ितधमाि कोिें सागंीतलें ? 
 
लसधु : मंुडासुर प्रबळासुरािीं. 
 
चांडासुर : ते िोघेहीं ऐसें का ंिाट िुकूि िादलले? 
 
लसधु : िाटेंत काहंी प्रदतबधंक आलें  असेल. 

िंडासुरािें ते ऐकूि रागािें बलािा त्या िोघास म्हिता प्रबळासुरासदहत मंुडासुर येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरु)  मंुडासुर तो ॥ 

यापरीं प्रबळासुरादहत मंुडासुर येउि मुजरा करुि उभें राहता ंत्या ंप्रदत. 
 
चांडासुर : दिशषेाकार ितधमाि मजकडें आधीं का ंसादंगतलें  िाहीं? 
 
मांडासुर : सेिक जि या प्रश्िास कैसें उत्तर िेईल? 
 
चांडासुर : गरज िाहीं अुगाि सागं म्हिता ं

मंुडासुर बोलतो दिरखा. 
 
(श्लोक)  समय उभयतािंा रदक्षला िार काहंी ॥ 

प्रभ ुसमय अधीं तो लाभला आदज पाहीं ॥ 
म्हिउदि कदथलें  म्या ितधमाि प्रभशूी ॥ 
ििुज कुल दहता तें आििुीया ंमिाशीं ॥ 
यापरीं मंुडासुरािें बोलता ं॥ 

 
चांडासुर : आम्हा िोघापंरीस तंू िार शाहिा समथधि भलूोकास जाऊि दििाह करुि आलास कीं जा 

पलीकडें 
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यापरीं दधक्कादरता.ं 
मंुडासुर पलीकडे जाऊि प्रबलासुराप्रदत येकातंी बोलतो दिरखा. 

 
(आया)  पंदडत मूढ जिािा सेिक जदर जाहला अहो सािा ॥ 

तदर तो मढूदि जाि श्रम त्यािे जािता असे कोि ॥ 
त्या्ति म्या केले ते श्रम येकंिर येमयाि गोष्टीिें व्यथध होऊदि गेले. 
यापरीं बोलुि प्रबलासुरासदहत मंुडासुर दिघुि जाता ं
िंडासुर चसधु िैत्या प्रदत पाहूि बोलतो दिरखा ॥ 

 
श्लोक : तंू तो सुरा ंलादग अिध्य पाहीं ॥ चिता तुला काय असे अतंाहंी ॥ 

तथादप मीं तों सकळादश आहे ॥ िैत्यादधपा ्ि्थ उगादि राहें ॥ 
यापरीं बोलूि भौमासुर जाऊि िार दििस झोल अजुिही आला िाही म्हििू िडंासुर 
बोलत असता ंदत्रसंध्या के्षत्राहूि दशष्ट्य दशल्ष्ट्यिीसदहत श्री िैष्ट्िि िषेें गुप्तिार भौमासुर येतो 
दिरखा. 

 
र्दरु : मध्यमािदत राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
भौमासुर तो येतो पाहा ॥ भौमापदर रमतागंी हा ॥ प ॥ 
कौमाचरिकीं हा बहु मायी ॥ कामातुर आदि बहुत उपायी ॥ अ ॥ 
िुष्टदशरोमदि ििंक पापी ॥ भ्रष्ट महा अदत कोपी ॥ 
दशष्ट जिाशीं िारदश तापी ॥ पुष्टजलें  जादशदिषमयिािी ॥ 
यापरीं भौमासुर येऊि आदशिाि करुि िंडासुरािें काय ितधमाि म्हिूि दििादरतां ितधमाि 
सागंतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  गौतमाश्रमीं रुितो महा ॥ कातं दगदरसुता िेऊि पहा ॥ 

श्रौत िदे्यतो िसतसे ्ियें ॥ धात प्रथमहीं ऋषी गिान्सियें ॥ 
यापरीं बोलुि पिुि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  श्रीरुद्र यापरीं अहो िसता ंदत्रशुली ॥ दसद्धासिीं बसुदि येकट येक िलेीं ॥ 

ध्याि्थ होउदि उठेतंिदि्मयािें ॥ झाली तयादश पसुती दगदरजा त्िरेिें ॥ 
कैसे म्हदिजे. 

 
(छांर्द)  िेि िेि तंू िंद्रशखेरा ॥ िेि तुजहुिीं कोि िुसरा ॥ 

ध्यािया तुिा ंया जगीं असे ॥ मािहे तुझी सागं सौरसें ॥ 
यापरीं गौदरिें दििादंरता ं त्यादश शकंरािें सकल जगददिितेपािाि कारि महागिपतीिें 
ध्याि कदरतों म्हिता ं आपिहीं त्यािी उपासिा करीत म्हिुि श्रीशकंरा कडूि उपिेश 
करुि घेऊि तपिया करािया कदरता ंगौतमाश्रमा पलीकडील दििमतरमिीय प्रिेशाप्रदत 
जाियास गौरीिेिी दिघिार हें ितधमाि सापं्रत कळऊि जाियास आलों. 
यापरीं भीमासुरािें ितधमाि सागंता ंचसधु िैत्याप्रदत िंडासुर बोलतो दिरखा. 
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(छांर्द)  तिुज पादहजे म्हिउिी जिीं ॥ मिुज पाप हा कदरदत भादमिी ॥ 

अिुदििीं तशी अदंबका अता ं॥ अिुभिी िशा ऐक तत्िता ॥ त्या्ति ॥ 
 
(श्लोक)  गौदरतपोभगं करोदि आधीं ॥ रुद्रासहीं लउदिया ंउपाधीं ॥ 

अन्सयोन्सय संबधं जसा घडेिा ॥ तैसा अता ंयत्ि करीि जािा ॥ 
यापरीं बोलुिू यत्िािा प्रकारहीं िंडासुरािें िैत्य राजािे कािंीं सागंता ंतें ऐकूि चसधु िैत्य 
बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  ऐशी हे जिु योििा तुज भली कीं सूिली मंदत्रया ॥ 

िोघेंही भ्रमतील िीट दिषयीं आसमती पािोदिया ं॥ 
तेिें त्या ंउभया ंदियोग सहसा हाईल त्यािंतरे ॥ 
प्रािुभाि कसा असे कदरजतो जेथें गिाधीश्वरें ॥ 
याखेरीज स्री पुरुष संबंधादििाहीं िरचसहाियितार जाहले म्हिाियाच्या गोष्टी येकंिर 
बुदद्धमत्कल्फपत कथा प्रपिं म्हिऊि तुला समजलें  तेहीं जा्तीि. 
यापरीं चसधु िैत्यािें बोलता ंत्याप्रदत िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  हे सूक्ष्म बुदद्ध जदर कीं ि कळे मिाला ॥ 

तैं तू धिी परम तुष्ट कसा अम्हाला ॥ 
तेहीं तु्यादि सहिास गुिें सुरारे ॥ मंिादंश िातदर कशी घडते प्रमारे ॥ 
यापरीं िंडासुरािें बोलता ं

 
लसधु रै्दत्य : अगोधदरफयासकें  मात्र होइिासें असािें ॥ 
 
चांडासुर : येकिा ंझाफयासकें ि िुसऱ्यािे हीं होईल काय ॥ 
 
लसधु रै्दत्य : मिीं तरकूि बरें जाग्रतेिें कायध पहा ॥ 

यापरीं बोलूि चसधु िैत्य अंतः पुर प्रिशेतािं िंडासुर भौमासुराप्रदत पाहूि बोलतो दिरखा 
 
(श्लोक)  तंु शाहिाितुर आदिक िार मायी । कीं ्िामी कायध करिार तसा उपायी ॥ 

तेिें तुला प्रबल कायध कधीि आता ं। साधोदि शीघ्र मज कीर्मतस िेई ताता ॥ 
यापरीं बोलूि िंडासुरािें कायध कािीं सागंता.ं तें ऐकुि बरें म्हिुि भौमासुरािें दिरोप घेउि 
जाता.ं दिकटासुरास बलािा म्हितािं दबकटासुर येतो दिरखा 

 
र्दरु : माळि श्रीराग ॥ शापताळ ॥ 

 
दिकटासुर येतो पाहा ॥ दिकटा ि ि बहुः माही हा ॥ प ॥ 
शकटासुर सुत परम प्रतापी ॥ िकटा जो बहुकुल््मत रुपी ॥ अ ॥ 
कपटी मोटा िुगुधि राशी ॥ करुिालेशिसेदि जयाशी ॥ 
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दिपटदि िुष्ट सिाचह जिाशी ॥ दिरिदध िुःख करीत हटेंशी ॥ १ ॥ 
यापरीं दिकटासुर येता ंत्याप्रदत िंडासुर बोलतो दिरखा 

 
(श्लोक)  तंु शाहिा ितुर आदिक िार मायी ॥ 

कीं ्िामी कायध करिार तसा उपायी ॥ 
तेिें तुला प्रबला कायध कथीि आता ं॥ 
साधोदि शीघ्र मज कीर्मतस िेई ताता ॥ 
यापरीं बोलूि िंडासुरािें कायध कािीं सागंता ंतें ऐकूि बरें म्हिूि दिकटासुरािें हीं दिरोप 
घेऊि जाता ंदतलोत्तमेिें ्मरि होतािं सपदरिार िंडासुरािेंही दिघूि गेफयािंतर तपिया 
करािया कदरता ं पूिोमत दििमत िेशाप्रदत जाियास सख्याशीं सदहत हंसिाहिापाढ 
जगिंब गौरी िेिी येते दिरखा 

 
र्दरु : केिादर गौह राग—आदिताळ ॥ 

 
गौरी िेिी येते पाहा ॥ िादरजमृिुिेहा ॥ प ॥ 
शौरीिी जे भदगिी म्हिािंी ॥ शारि दिधुिििा जे बरिी ॥ अ ॥ 
सारस िळ िपिा ॥ सामज िर गमिा कादरत जग िििा ॥ 
तादरत बहु सुजिा ॥ १ ॥ 
यापरी गौरी येऊि उपिेश झाफया्ति िैरायवयािें सखी प्रदत बोलते दिरखा 

 
(श्लोक)  िको भोगतो भायवयहीं िुःखहेत ॥ प्रकाशें िमीं ्ि्ि रुपीं दििातं ॥ 

असें िाटतें मादझया मािसाला ॥ गिेश प्रभ ूशीघ्र भेटो दजिाला ॥ 
यापरीं बोलूि िखत दििार पूिधक पुिि बोलतो दिरखा 

 
र्दरु : पूर्मि कफयािी राग—आदिताळ ॥ 

 
काय ििंू जगिश्वार अहहा ॥ काय चह ममतेंचि पहा ॥ प ॥ 
धाय कधीं मि दििळ होउदि ॥ धाम ्िरुप सुखािें पाउदि ॥ अ ॥ 
िरुिे िसुिे मजला काहीं ॥ ि गिीं कििाहीं करुिाकर दशि श्री गुरुपाईं । 
शरिागत आदज जाहलें  बाई ॥ १ ॥ 
यापरीं बोलूि सख्यािो मी एकातं भजि करिार त्या कदरता ं तुम्हीं ्िकायादश जाईजे. 
मजला महागिपदत साक्षात्कार झाफयािंतर तुम्ही येउये म्हिऊदि सख्यापं्रदत दिरोप िेऊि 
तपिया कराियास गौरीिेिी दििमत्थला प्रदत गेफयािंंतर माये कडूि गौरीिें रुप घेऊि 
भौमासुर येतो दिरखा 

 
(र्दरु)  भौमासुर ॥ 

यापरीं भौमासुर येऊि बोलतो दिरखा 
 
(छांर्द)  गौतमाश्रमादिकट सापं्रत ॥ घालूिीं अम्हीं आसिदु्रत ॥ 
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ध्यात बसैता ंकैतिान्सयें ॥ भतूिाथ तो येइल ्ियें ॥ 
त्यािंतरें दििुधि ध्याि योगास दितैकाग्री करिा पापश्रम साध्यत्ि प्रदत पािि पूिधक पदरहार 
कपाि. त्यापरीस तुझें सगुि भजि मिास रितें म्हििु श्रीशकंरास दििंती सकी केफया ंस्री 
्िभाि िपल म्हिूि तोचह ते गोष्टी यथाथधि मािील 
त्यािंतर गौरी तपिया दसदद्ध पाऊि आली तर भेि करुि सोडंु 
त्यापरीं बोलुि गौतमाश्रमासमीप जाऊि भौमासुरािें बसलें  असता ं श्री. शकंर रुपधारी 
दिकटासुर येतो दिरखा 

 
(र्दरू)  दिकटासुर ॥ 

यापरीं दिकटासुर येऊि बोलतो दिरखा 
 
(श्लोक)  मम दशि कल्फपत कादमतािरािें ॥ दिजपदत बदुद्धस आिरोदितीिे ॥ 

पदत मदत तोषि मुख्यतें ्िबोलें  ॥ रदत दिधफया ंमम कायध दसद्ध झालें  ॥ 
 
त्यानांतर : श्री शकंर आलातर भेिकरुि सोडंू 

यापरीं बोलूि गौतमाश्रमासमीप येउि िुरुि भौमासुराप्रदत पाहूि दिकटासुर बोलतो 
दिरखा 

 
(र्दरू) अजंगला राग ॥ शापताळ ॥ 

 
तेग तेग तेग तरुताळं गौरी ॥ तेजतपािें भारीं ॥ प ॥ 
िगे तयािा शमदिि आता ंििेूदिया ंबहु सुंिर माता ॥ अ ॥ 
यापरीं बोलूि सापं्रत मागूिि जाऊि गौरीिे डोले झादंकफया ं माझें ठाई दतजला संशय 
काहीं भासेिा म्हिऊि झाडाच्या अडोश्यािें दिकटासुर हळूि येत असता ं त्याप्रदत पाहूि 
भौमासुरािें श्रीशकंर आम्हीं दिदतफया प्रमािें इकडेि येत्या सादरखा दिसतो हे बरें शिेटोर 
पाहंू म्हििू डोले झाकुंि बसता ंसिेंि दिकटासुरािें मागुि येऊि डोले झादंकता ंभौमासुर 
अंतरीं िार संतुष्ट होऊि बदहरंगास बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : मादंज राग ॥ शापताळ ॥ 

 
सोदड सोदड ियि शीघ्र ॥ सुखा करा ्िामी ॥ प ॥ 
गोड तु्या िशधिादश गुप्त अथधलें  मी ॥ अ ॥ 
मोडखातसें चक दित्त ॥ मूढ भजंू दिगुधिादश ॥ 
झोड हे तूिा ंकशादश ॥ जुडदिली मिादश ॥ १ ॥ 
यापरीं भौमासुरािें बोलता ं॥ दिकटासुरािेंही िैिाधीि अम्हीं दिदतफया कायास गौरी िार 
अिुकुलि बोलतेसें समजूि हात अिरुि मंिहा्य कदरत सामोर उभ ं राहता ं शीघ्र 
भौमासुरािें पाया ंपडता ंदिकटासुर आदशिाि करुि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  संताि सौभायवय घडोदि पाहीं ॥ तंू िािंकीं शाश्वत सौख्य गेहीं ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

परंतु आता ंमम काम पूिध दप्रये कदरबाल मृगादक्ष तूिध ॥ 
यापरीं दिकटासुरािें बोलता ंभौमासुर उत्तरोत्तर अ्मचच्चदततास अिुगुिि आहे श्री शकंर 
दित्त िृदत्त झालें  तरीं या समई िोहडूिि कायध करािें परंतु येका येकीि ठाि िेता िये 
म्हिििू बदहरंगास बोलता दिरखा 

 
(छांर्द)  कामिैदरया तृप्त मािसा ॥ काम तो तुला बादधतो कसा ॥ 

धामदिरदतिें असुदिया ंअशी ॥ कामिा तुला प्राप्त हे कशी ॥ 
यापरीं भौमासुरािें बोलता ंदिकटासुर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  िामलोििे कायकीं अता ं॥ काम बादधतो िार तत्िता ॥ 

िाम एक तो िेई लिकदर ॥ कामिा अशी पुरदि जे बरी ॥ 
यापरीं बोलुि दिकटासुरािें ििेीस हात टादकता ंझटका मारुि भौमासुर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  तप करीत मीं बैसलें  पहा ति कृपाबळें कफमषा पहा ॥ 

िपलिपलता कशी आिरे अता ं॥ िंद्रशखेरा सागं तत्िता ॥ 
यापरीं भौमासुरािें बोलता ंदिकटासुर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  पदत मिोरथा पूिध जे करी ॥ अदत पदत-व्रता तेदि सुंिरी ॥ 

दकदत ििंू अता ंजािती प्रती ॥ दकसलयाधरे शीघ्र िे रती ॥ 
यापरी बोलूि दिकटासुरािें हिुिटी धरुि िुबंिास प्रित्ताता ंलाघिािें मागें सरुि मौमासुर 
बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  सिध जािता िेि पशुपती ॥ शिध म्हिउिीं गातसे श्रतुी ॥ 

सिधथा तपा दिन्सध त्यातुिा ं॥ सादधत्या ंकसें सादंगजे भिा ॥ 
यापरीं भौमासुरािे बोलता ंदिकटासुर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  कदटल कंुतले कुिभराि ते िटुल भादषिी िारु सुल््मते ॥ 

कदटलसन्समहा किक मेखले दिदटल मीं दिरखुिीं भलुें  ॥ 
यापरीं बोलुि पिुि ििेीस हात टाकूि दिकटासुरािें बलात्कार कदरता ं॥ मग सुटिा त्या 
पक्षीं अदंगकार केफयासकें  करुि त्यालाहीं घेऊि भौमासुर िेपथया मध्यें जाता.ं सिेंि 
दिकटासुर लदज्जत होउि कमध कमध म्हिूि बाहेर येता.ं इतुदकयातं भौमासुर. मंत्रािृदत्त 
िुकूि िगा झाला कीं म्हिूि घाबरा होऊि शीघ्र मंत्रािृत्तीिें पुिि स्रीत्ि लाभिू मंत्रािृदत्त 
कदरत बाहेर येऊि. ्िामीं तुम्हीं गिपदत भजिास दिघ्ि केलें  म्हिऊि महागिपतीिें 
तुमच्या कायासहीं दिघ्िािा िाखला िाखदिला. आता ंयथा प्रकार झाले िेपथया मध्यें िला 
म्हिऊि दिकटासुराप्रदत भौमासुरािें बलात्कार कदरता.ं त्यास त्यािें दझडकारुि िेऊि 
िैर्यािें तोंड परतदित असता.ं हाता तमाशा येकंिर पाहूि गगि मागाहूि दििोि दप्रय 
िारि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  सुरमुदि िारि ॥ 
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यापरीं िारि येउि दिकटासुर भौमासुरापं्रदत पदरहार कदरतो दिरखा. 
 
(श्लोक)  िोघें तुम्हीं ििुज मादयक रुपधादर ॥ होिोदि आदज परमेश्वर आदि गौरी ॥ ििंािया जि ु

तया ं उभया ं खलीले । आला ं तुम्हादंश िळ शीघ्र हतादश आलें  ॥ यापरीं बोलुि िारिािीं 
टाळें  दपटूि हसता ंसिेंि भौमासुरािें िारिाप्रदत. हा िैत्यकाय म्हिऊि दििादरता ंत्यादश 
िारिािीं होय म्हिता ंमग भौमासुरािें काम कर दिलोकूि कमध कमध म्हिता.ं इतुदकयातं 
दिकटासुरािें िारिापं्रदत या िळेेस तुम्हीं येथें कोठें आलातं िारि त्याप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  गौरी परामशध कराियाला ॥ गेलों दतयेिी ल््थदत हीं मिाला ॥ 

कळोदि घेिोदि महेश भेटी ॥ जाता ंतुम्हा ंिेदखयलें  कीं दृष्टी ॥ 
यापरीं िारिािीं बोलता ं॥ 

 
णवकटासुर  दिशषेाकार काय गौरीिी ल््थती ॥ 
 
नारर्द : साक्षात्कारािें पूिाधध येकंिर गौरीस अिुभिारुढ जाहलें  ॥ 

इतःपर साक्षात्कार होण्यास संशय िाहीं त्या कदरता ं हें संतोष ितधमाि श्री शकंरास 
सागंाियास जातों ॥ 
यापरीं बोलूि िारि दिघिू गेफयािंतरें. इतुदकयास िेखािें कृदत्रम काय आहें कीं 
म्हिोियािें संशायािें दिकटासुर भौमासुराप्रदत दििादरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  अरे कोि तंु िेि कीं यक्ष सागें ॥ तुिा ंयेउिी सादधला िैर िगेें ॥ 

अता ंकाय सागंूं धण्यालादग िुष्टा ॥ अहारे अहा मादझ याकीं अदृष्टा ॥ 
यापरीं दिकटासुरािें दििादरता ंभौमासुरहीं तैसेंदि दििादरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  अरे कोि तंू िेिकीं यक्ष सागें ॥ तुिा ंयेउदि सादधला िैर िगेें ॥ 

अता ं काय सागंूं धण्यालादग िुष्टा ॥ अहा रे अहा मादझ याकीं अदृष्टा ॥ यापरीं बोलूि 
भौमासुरािें या िंडासुरािी योििा कधीहीं अशीि दशखरास िढत िाहीं म्हितािं 
दिकटासुरािें हाहीं िंडासुर पे्रदषत िैत्यि म्हिूि जािूि िंडासुराप्रदत दशव्यागाफया िेऊि 
याला मदंत्रपि दिलें  कीं त्याला िव्हें बुदद्ध सागंािी म्हिूि िार रागािें आभाट कदरता ं
त्यादश भौमासुरािें हीं दििय हा िंडासुर पे्रदषत आम्हास काि म्हिूि जािुि त्याला का ं
उगाि दशव्या िेतोस. तुला मलाि ऐशी गादंठ पडते म्हिूि त्याला कैसें कळेल? त्या 
कदरता ं गुप्त मंत्र िंडासुरािें पर्परािंें कायध पर्परासं कळदिलें  िाहीं म्हिता ं त्यादश 
दिकटासुरािें ‘अरे जा जा काय बोलतोस. येखािें या ं िोघासंि गादंठ पडली तर कसें 
म्हिाियािी योजिा असािी कीं िको. बरें तंु कोि सागं म्हिता.ं’ त्यादश त्यािें ‘मीं 
भौमासुर’ म्हितािं दिकटासुरािें होट िाऊि घेऊि खाले माि कपाि काका अपराधक्षमा 
कदरजे म्हििू िम्कार करुि लजे्जिें तोंड िुकाऊि िेपथया मध्यें जाऊि दिज पापािें 
दिघूि जाता.ं भौमासुरािेहीं आम्हा िलुत्या त्या पुतन्सया मध्यें पुिि पर्पर मुखािलोकि 
कराियास िाहींसें िुमुधखी िडंासुरािें केलें  पाहा म्हिुि दशव्या गाळ्या िेऊि िेपथया मध्यें 
जाऊि दिज पापािें दिघूि जाता.ं अिुभतू साक्षात्कार पूिांग गौरी िेिी येते दिरखा. 
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(र्दरु)  गौरी िेदि येते ॥ 

यापरीं गौदर िेदि येऊि दशिकृपा प्रशसंा कदरते दिरखा. 
 

र्दरु : िरजु राग ॥ आदिताळ ॥ 
 

कृपा कटाक्ष थोर तें दकदत पहा गुरुिें ॥ प ॥ 
ि पादहलें  ऐदकजतें अपाय येत आत्मया ॥ अतींदद्रयत्िसािे ॥ अ ॥ 
यापरीं गुपाकृपा प्रशसंा कपाि पुिि मद्मासिीं बसूि गौरीिें ध्यािापाढ होता ंिेपथया मध्यें 
येकायेकी अिेक दिद युलता झळकता ंसिेंि गौरी उन्समि होऊि तट्थ पाहत असता.ं 
कंुडली शमतीपाप शषेिाहिारुढ पूिोमत मुखत्रय दिदशष्ट िशेंदद्रय िशभजु पद्मासि्थ 
शुद्धसत्ि प्रधाि तुरीय मूर्मत महागिपदत प्रत्यक्ष होऊि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  धन्सय मीं आदज जाहलें  ॥ गजािि ॥ यापरी गौदरिेदि ्तोत्र कदरत असता ं ॥ गौरीस 

साक्षात्कार जाहला तें कळूि पिधत ऋषी सदहत िारि येतो दिरखा. 
 
(र्दरु)  सुरमुदि ॥ 

यापरीं िारि येऊि महागिपदतस प्रिाम करुि त्याच्या पापास गिेश पुरािातंील आधार 
िििें बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  दकरीट कंुडल धरोिशबाहु दत्रशूल भतू ॥ 

मध्ये िारायि मुखो िदक्षिेि दशिाििः ॥ 
िामे ब्रम्हमुख शषे पद्मासि गतो दिभःु ॥ 
तत्ििा मंडल ्ायः कंुिकपूधरसदन्नभः ॥ 
कृपयादिरभतू्प्रीतो गुिेशो गुि िल्लभः ॥ 
यापरीं िारिािीं आधार ििि सागंता ंगौरीिा सखीजि येतो दिरखा. 

 
र्दरु : धन्सयादस राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
गौरीसदख जि येतो पाहा ॥ गौरि सखीजदि ऐकुदि हा ॥ प ॥ 
भारी जयाशी आिंि मािचस पाहंु म्हिउदि गौरी सुखाशी ॥ अ ॥ 
अंबुजलोिि कोदकल िािी ॥ अद भतु दिव्य गुिािंी खािी ॥ 
कंुबुकंत मदि भदूषत ििेी । कंकि रादजत कोमल िािी ॥ 
यापरीं सखी जि येऊि महागिपदतस प्रिाम कपाि मग गौदरस भेिूि गौदर िेदि धन्सय तंू 
आदज एकाग्रमिें दृढदिियें कडूि सिध व्यापक परमात्मा अगोिर तो गोिर केला आम्हीं 
काय िािािें म्हिउि गौदर िेिीिें ्तोत्र कदरता ं त्यािृदत्त पाप सख्यापं्रदत पाहूि जगिंबा 
गौरी िेिी बोलतो दिरखा. 

 
र्दरू : यमुिा कफयािी राग ॥ शापताळ ॥ 
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दिरखा तुम्हीं सदखयािो श्रीगििाथा ॥ 
अिाथ िाथा दभरकाउदि द याहो िरकड गाथा ॥ प ॥ 
दिरकाळचक तप करुदि मिाला दिन्समय पापी गोिर झाला ॥ अ ॥ 
यापरीं बोलूि सिधत्रासदहत आिंिउ पारिश्यािें गौदर ितधि कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  िृिाय ते यििधया िृिाय सौ पगद श्रमोगुिादत गाय दिव्य भषूिाय ते िमो िमः ॥ 

प्रिाम कारीिाम हो घृिाकार ्िमेि भेमिादम िान्सयथा महागिादधपाय ते िमः ॥ 
यापरीं गौरी ितधि कदरता ंआकाशिािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक)  दिष्टा तुझी िेखुदि िार काहीं ॥ प्रसन्न झालों तुजलादग पाहीं ॥ 

तंू इल्च््ला तो िर माग आता ं॥ िेतो तयातें ि उशीर होता ं॥ 
यापरी आकाशिािी होता ंमहागिपदत प्रदत जगिंबा गौरी िेदि िर मागते दिरखा. 

 
(श्लोक)  ्िामी श्री गििायका ति कृपे मीं तृप्त झालें  पहा ॥ 

िां् ा आििसे मला तुजदििा संसार संताप हा ॥ 
तेिें कीं मजला दियोग ि घडे तूझा जसाकीं तसा ॥ 
माि ेमीं िर शीघ्र मत्सुत तुिा ंव्हािें अता ंराजसा ॥ 
यापरीं गौरी तें िर मागता ंपिुि आकाशिािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक)  होिोदिया ंपुत्र तुझादि गौरी ॥ िधीि मीं चसधुसु पिध िैरी ॥ 

शिी सुरेंद्रादश करोदि भेटी ॥ चसहासिीं कीर्मत करील मोटी ॥ 
यापरी आकाशिािी होता ं तें िर प्रिाि ऐकूि सिधत्रािीं आिंि मादिता.ं दित्तिृदत्त ईश्वर 
्िपापीं दटपरी परी जडूि बसािी म्हिूि जिास कळािया कदरतां आिंिािें गौरी सदहत 
सख्या येकंिर महागिपती भोतालें  दटपऱ्या खेळताहेत दिरखा. 

 
र्दरु : सैंधि राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
दटपरी खेळू गें बाई ॥ दटपरी खेळंु ग ॥ प ॥ 
अपरापंर सुख ्िपापीं दिदशदििी ॥ आम्हीं भोगूं ग ॥ अ ॥ 
शब्ि ि साहे गें बाई ॥ शब्ि ि साहे ग ॥ 
शब्िे िारा तपता ंसुखहे ॥ अदतशय िुलधभगा ॥ १ ॥ 
अपापरंदगत ग बाई ॥ दटपऱ्या अमुच्या ग ॥ 
सुपाष्ट कीं संगीत ऐकें  ॥ अपिा माजी ग ॥ २ ॥ 

 
(र्दरु)  पादह पादह लंबोिरा ॥ पाििा श्री कपािाकरा ॥ 

मोहमाया िूरतरा ॥ मोि रुपा सिाधारा ॥ १ ॥ 
गजिििा परम पुरुषा ॥ गिराजा मंगळ िषेा ॥ 
अज अदजतादििदलत िोष ॥ मज रक्षी कदट शोदमथाग ॥ २ ॥ (?) 
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िेि िेिा दिघ्िहरा ॥ िेई मज ्िरुपीं धारा ॥ 
केिळात्म्यािीिोध्िारा ॥ सेिकािंा दिज माहेरा ॥ २ ॥ 
यापरीं सदखजि गौरी सदहत दटपऱ्या खेळता ंपुष्ट्प पातिें कडूि सिधत्रासं शुभ सुििा करुि 
श्री महागिपती दित्यािंि मदंिर प्रिशेता ंदिष्ट्क्रांता सिे । इदत श्री भोंसल कुल िुयवि सागर 
सुधाकर श्री िंद्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोलचसहासि संपत्संतदत राजादधराज महाराज 
्त्रपदत भलूोक िेिेंद्र श्री शरभेंद्र भपूाल दिरदित श्रीगिेश लीलािधि िाटके तृतीयोंक : ॥ 
३ ॥ 

 
श्रीणसणद्ध णवनायकाय जय मांगळां  ॥ 

 
श्री गिेशाय िमः ॥ 
त्यािंतरे गौरीिेदिस महागिपदत साक्षात्कार होऊि िर प्रिाि हीं झालें  म्हिाियािें सतंोष 
ितधमाि िारि मुखें ऐकुि. उव्िेलािंि सागर दशष्ट्य जि ित्सल जगद्गुरु श्री ध्याि 
गुहेपासूि गौरीसमालोकि कुतूहलें  कडूि सभेस येिार त्या कदरता ंसभा दसद्ध कराियास 
िंदिकेश्वर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु) : िंदिकेश्वर येतो पाहा ॥ िंििीये गुि हा ॥ प ॥ 

ििंिीय दशिािे िरिीं ॥ ्ंि धदरत चक िते्रपािी ॥ अ ॥ 
भदूत दिभदूषत म्तक संुिर ॥ पूत महा दशिभमतागे्रसर ॥ 
भतूपतीप्रदत भजुदि दिरंतर ॥ धूत सम्त मिोमल सत्िर ॥ १ ॥ 
यापरीं िेंदिकेश्वरािें येऊि सभा दसद्ध केफयािंतर परम संतुष्ट िषिाहिारुढ श्री शकंर येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरु) : करुिाकर दशि शकंर तो हा ॥ हदरिादंकत कर येतो पाहा ॥ प ॥ 

तरुिाब्जा हुत शखेर शलूी ॥ शरिागत पाल ब्रम्ह कपाली ॥ अ ॥ 
िर िायक दिज भमत जिाशंी ॥ िर्मधत संपिही सुख रादश ॥ 
परमाद भतू भदूत भदूषत आंगी ॥ पिदजत सारसतदत िरयोगी ॥ १ ॥ 
यापरीं शकंर येऊि गौरी अझुिी का ंआली िाहीं म्हिुि चिता कदरतो दिरखा. 

 
(र्दरु) : गौरी अझुिी का ंआली िाही ॥ पारीितेत्तचप होऊदिया ंहीं ॥ प ॥ 

िारीमदिशी िेखुिी िष ेबारा झालें  आदज भेटेि हष े॥ 
यापरीं श्री शकंर चिता कदरत असता ं॥ 
त्यािे िशधिास आतुर होत्सातील लब्धाला साक्षात्कार सुप्रसन्न मुख गौरीिेदि सखी 
जिासदहत येत दिरखा. 

 
(र्दरु) : गौरी िेदि ये ॥ 

यापरीं गौरी येऊि श्री शकंरास प्रिाम करुि आिंि बाष्ट्प भदरत ियि होऊि त्याप्रदत 
बोलतो दिरखा. 

 



अनुक्रमणिका 
 

(श्लोक)  प्रत्याहारादिकािें प्रथम मि पहा जाहलें  िार दखन्न ॥ 
्िामी तू्या कृपेिें गिपदत मग तो जाहला सुप्रसन्न ॥ 
त्या सौख्यापार िाहीं ििि दिषय तें कें चि होईल आता ं॥ 
सोहं भािें मिाला गमत दिगिुिीं कायसें व्यथध माता ॥ 
यापरीं गौरी िेदििें बोलता ंश्री शकंर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  धन्सय तंू पहा आदजगे दप्रये ॥ धाम दिज तुिा ंसादधलें  ्ियें ॥ 

मान्सय तो महागिपदत तुला ॥ मािुिी तुझा हाय सुत भला ॥ 
यापरीं बोलूि तपल््सद्धीिे गिपती साक्षात्कार झाफयािंतर हीं िहा दििस दतकडें 
राहाियास कारि काय म्हििु श्री शकंरािें दििादरता ंगौरी िेिी बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  दियोग त्यािा ि सहोदि त्यािी ॥ मूर्मत प्रदतष्ठा करिोदि सािी ॥ 

प्रासािहीं दिमुधिी उत्सिाशी ॥ करोदि आलें  ति िशधिाशी ॥ 
यापरीं गौरी िेिीिें ििि ऐकुि श्री शकंर बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  ििे शास्रािें ममध दिदित झालें  ॥ खेि जािोदि सौख्य हता आलें  ॥ प ॥ 

भेि तूझा दिरसला गिेशािी ॥ हेियाकीं म्हिऊदि जाि तंूिी ॥ अ ॥ 
यापरीं श्री शकंरािें बोलता ंगौरीिेिीं बोलते दिरखा. 

 
(र्दरु)  उपायािें तूदझया िया सारा ॥ उपार्मतलें दिदु्रप म्या उिारा ॥ प ॥ 

उपासीिा ंत्या तुला भेि िाहीं ॥ सुपाष्टिी बोलतें आदज पाहीं ॥ अ ॥ 
यापरीं गौरीिेिीिें बोलता ंश्री शकंर िार संतुष्ट होऊि उपासिा काळीं ितैन्सय येकंिर येक 
झाफया कदरता ं भेि िाहीं. िरकड बेलेस िेहोपाधी कडूि भेिसका भासतो, परंतु ि्तुता 
तो भेि िव्हे म्हिुि संप्र्ातसमाधीिें िमधहीं जाििु िार सरस बोललीस. म्हििु िार 
श्लाधला करुि पुिि सख्यापं्रदत बोलते दिरखा. 

 
(र्दरु)  अझुिी मम गिपदत पुत्र का ंि झाला ॥ अगुि पि मजिदर िाखिी कशाला ॥ प ॥ दरझुिी 

मम िरिाचक तोदि आदज त्याला ॥ िुझिी पर किि चक सिध जाि त्याला ॥ अ ॥ यापरीं 
बोलूि पुिि बोलते दिरखा ॥ 

 
(श्लोक)  मुलें  िेखुिी सािचश या मिाला ॥ असें िाटतें हादि कीं सोंडिाला ॥ 

अगाई अता ंकाय सागंूं दिठीस ॥ प्रभतूोदि कीं िीसतो आसपास ॥ 
यापरीं बोलूि सख्यािें पूिी गिपदत व्रत केफयाकदरता ं श्री शकंर दप्रया झालें . त्या्ति 
आदज भद्रपि शुमल ितुथी झाफया कदरता ं त्यािे पुत्र व्हािया दिदमत्त त्यािी पूजा करीि 
म्हिूि मृण्मय चसहािाहािारुढ िशभजु दत्रमुख दििायकािा दिग्रह करुि सख्याशी सदहत 
त्या दिग्रहािी षोडशोपिार पूजा करुि ्तोत्रपूिधक प्राथधिा कदरते दिरखा. 

 
(चुर्विका)  श्रीमन्समहागिपते गजििि ॥ कृतािन्सय शरि भमतजिािि ॥ िुमधि िजुज धि िंड प्रभजि 

प्राजु्तागंीकार कृत कश्यपदद्धदत मिोरंजि ॥ ततियाज्य कुलोद भि कादशराज गृह गमि 
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प्रख्यातदपत िािा िैभि प्रताि ॥ तिैि िेिातं किारातंकदशधि संतोदषत दत्रभिुि ॥ दत्रषय 
दिरत जि िुलभेक सुख सिि ॥ अिादि मध्य दिधि ॥ सिाभीष्ट प्रपूरिैक िक्ष सतंाि ॥ 
िर्मधत भमतजि संताि मा ं पादह िम्ते िम्ते ॥ यापरीं गौरीिेिीिें ्तोत्र कदरता ं तो 
महागिपदत दिग्रहि सिेति होउि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  येतो महागिपती. 

यापरीं महागिपदत गौरीस पिुि प्रत्यक्ष होता ंतें दिव्य तेज पाहूि घाबरी होऊि गौरीिेिी 
बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  हें ्पन्सप कीं िा तदर दपत्त िोष ॥ उन्समािकीं मोह अहो दिशषे ॥ 

मी हीं दिशिेा मज मादज आता ं॥ ते जो भरें व्यादपयलें  दिगतंा ॥ 
यापरी गौरीिेिी भाबंाबत असता ंत्या दिव्य तेजो मंडळातूंदि आकाशिािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक)  ज्याच्या दियोगा िसहोदि पाहीं—त्िा ंपूदजलें  ज्याप्रदत कीं अता ंहीं ॥ 

तो मी गिेश प्रभ ुजाि दित्तीं ॥ भाबंािशी का ंधदर धैयध िृत्ती ॥ 
यापरीं आकाशिािी होता ं गौरीिेिी सािध होऊि पूदजली ते प्रदतमाि सिेति होऊि 
प्रत्यक्ष झालीं ऐसे जािुि महागिपदत प्रदत प्रिाम करुि बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  हें रुप अप्राकृतकीं अिंता ॥ िव्हे प्रपंि क्षम येक िंता ॥ 

आता ंतुिा ंप्राकृत बाल व्हािें ॥ तेिें पहा मामक दित्त धािं े॥ 
यापरीं गौरीिेिीिें प्रार्मथता ॥ तो महागिपतीि िेपथयामध्यें जाऊि षड्शुत्र दत्रियि प्राकृत 
बाल रुपें गौरीपुत्र होऊि येते दिरखा. 

 
(र्दरु)  बाल गिपती येतो होउदि ॥ बालक गौरीिा पहा पहा ॥ प ॥ 

िाल दिलोिि षड्सुज सुंिरा । काळदि असुरािंा ॥ पहा पहा ॥ अ ॥ 
काल काल दशि शकंर सुत तो ॥ कादमत िल िाता पहा पहा ॥ 
िाळक सकळािंा अितरला ॥ साधंू िेिदहता पहा पहा ॥ १ ॥ 
यापरी महागिपतीिें पुत्र होऊि येता ंतन्समाया मोदहत गौरीिें अपलुा औरसपुत्रि म्हिऊि 
ऊिलूि कदडये घेऊि िाम िेऊि आिंि सागरीं मयवि होता ं गिपदत जन्सम महोत्सिास 
दिव्य पुष्ट्पिृदष्ट होते दिरखा. 

 
(र्दरु)  दिव्य पुष्ट्पिृदष्ट होते पाहा ॥ भव्य गजािि जन्सम महा ॥ प ॥ 

गव्यसमदृ्ध तैं गाई होती िव्य सुखोिय होय चक जगती ॥ अ ॥ 
यापरीं पुष्ट्पिृदष्ट होउि सुंगदंध मंि मारुता गमिादिक शुभ सूिक दिन्सहें येकंिर होता ं ॥ 
सिािंििायक बालकािें रोिि ऐकुि प्रथम गिािीं श्री शकंराकडें जाउि ्िामी तुला 
पुत्रोत्सि जाहला म्हिुि सतंोष ितधमाि सागंता.ं तें ऐकुि परम सतुंष्ट श्री शंकर येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरु) : करुिाकर जाचग श.ं ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

यापरी श्री शकंर येऊि पुत्रमुख पाहूि गौदरप्रदत बोलते दिरखा 
 
(छांर्द) : पुत्रकीं तुझा ऐक िो दप्रये ॥ पूिध ब्रम्हसें जाि दिियें ॥ 

मतै्र िार हा होय सुरगिीं ॥ जैत्रहीं तसा ििुज दशक्षिीं ॥ 
यापरीं बोलुि गौतमादि थोर थोर ऋषीश्वरासं बलाऊं पाठदिता गौतमादि ऋषीश्वर 
येताहेत दिरखा 

 
(र्दरू) : ्िदरत ऋषीश्वर येती पाहा ॥ हदरखुदि मािचस िार महा ॥ प ॥ 

दगदरजा तिुजादशसापं्रत दिरखुदि ॥ गुरुतर आिंिाहंू म्हिउदि ॥ अ ॥ 
योग दिष्ठ आदि भमत दशिािे ॥ युमतयुं जािचह भमत हरीिे ॥ 
भोग दिरदह िार दिरमत ॥ भसुूर आत्म दििारासमत ॥ 
यापरी ऋषीश्वर येऊि श्री शकंराशंी संतोष सल्लाप कदरत असता ं गौरीसुताप्रदत ििा 
मंडल ्ाया करािया कदरता ंआदिशषे येतो दिरखा 

 
(र्दरू) : आदिशषे तो येतो पाहा ॥ अद भतु मदहमाहा ॥ प ॥ 

गािी करोदि दिजागें ्ाया ॥ आदि पुरुषादश करािया ॥ 
यापरीं आदिशषेािें येतािं श्री बाल गिेशािें तत्ििा मंडला खोंल बसता ंतें पाहूि सिधत्रािीं 
आियध मादिता ं मग तें लेंकरु उिलूि गौरीिेिीिें गौतमािें मादंडिदर बसदिता ं तें लें करु 
दिलोकूि िार सतुंष्ट गौंतम बोलतो दिरखा ॥ 

 
(श्लोक) : आदज भद्रपि शुमल ितुथी ॥ िंद्रिार शुभ सिध दहताथी ॥ 

चसव्ह लयवि शुभ पिंग्रहाशीं ॥ युमत तैं प्रगटला गुि रादश ॥ त्या्ति ॥ 
 
(र्दरू) : बाल तुझा बरिा ॥ दगदरजे ॥ प ॥ 

काळचि हा कीं िैत्या ंआता ं॥ काय अम्हा परिा ॥ अ ॥ 
यापरीं बोलूि श्री शकंराकडूि आतकमध करऊि मृिाय गिेशािी पूजा करुि उपिास 
आदि िुसरे दििशीं पारिा करुि िाहा दििस गिेश महोत्सि करािया कदरता ं दिज 
दििायास जाियास श्री शकंरािा दिरोप घेऊि ऋषीश्वरा ंसदहत गौतम दिघिू िेफयािंतर 
श्री शकंर हीं िस्त्ें भषूिें िाटाियादिदमत्त समातंरास दिघिू जाता ंलें करंु हातीं धरुि िार 
हदरखािें गौरीिेिी सख्यापं्रदत पाहूि बोलते दिरखा 

 
(र्दरु) : िाखिाचक बाळ असा ॥ धदरदि िदर सख्यािे ॥ प ॥ 

शखेरायमाि िदं्र ॥ शषे िाहिारुढ ॥ 
िेदखला दत्रिेत्र दिव्य तेज कीं सख्यािो ॥ 
यापरीं गौरीिेिी आपुला पुिि अदतशयािें जन्समला म्हििु िार हदरखूि सख्यादश सदहत 
बाळ गिेशाप्रदत िाहीिजेत दिरखा 

 
(र्दरु) : िाहदिते गििायका ॥ प ॥ शहिी ते गौरीसाधु दिलोका ॥ अ ॥ 

िेह धमातीत िेिािे म्तकीं ॥ ्िेहमादखतसे मोहूदिया कीं ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

सागर कुदक्षदश सागर पािी ॥ रागािशें बाली राजीि पािी ॥ २ ॥ 
यापरीं िाहिूि िूध पाजदिते दिरखा 

 
(र्दरु) : पेरे पेरे गजिििा िूध पेरे ॥ प ॥ 

कारें सदिदश मुख तुझें पसरी िगेें रे ॥ अ ॥ 
ऐसें ििता ंसोंड तें िाचटत सोडी रे ॥ 
भासे मातेदश कदरतो म्हिउदि खोडी रे ॥ 
श्वासें िुत्कार कदरता ंतें दगदरजा तोडीं रे ॥ 
हासे आळी जि बहु त्यािी मािुदि गोडी रे ॥ १ ॥ 
यापरीं िूध पाजऊि एकािशदििीं सिध्ादि दमळूि गौरी सुतास गिेश म्हिऊदि िामकरि 
केफयािंतररें गौरीिेिी गिेशास पाळिा घालूि हलदिते दिरखा 

 
(र्दरु) : जो जो जो जो रें सुमुखा ॥ जो जो जो जोरें ॥ प ॥ 

साजे तुजला पालख हाकी ॥ सत्िर सुख सुख कदररे ॥ अ ॥ 
िारी ििेदह रे ज्याला ॥ झोल िौंपाय ॥ 
भारी शास्रपुरािें पाद या ॥ भासतििंु काय ॥ १ ॥ 
साग्र ्िच्् पहा मुमती ॥ िादर कळस जया ॥ 
जाग्रत््िपाि सुबुप्ती तुया ॥ झाफया साखंदळया ॥ २ ॥ 
महतापी िािंिी त्यािदर ॥ मध्यें शोभतसें ॥ 
सहजी सहज तेज दतयेिें ॥ सिरीं िाकं तसे ॥ ३ ॥ 
िोरा ध्यािा धरुिी ॥ गौरी डोलतसे ॥ 
शूरागे्रसर अखंड जाग्रत ॥ भारी हासंतसे ॥ ४ ॥ 
यापरीं श्री शकंर मंदिरी महोत्सि िालुि गौरीदश सपदरिार श्री शकंर सदंिधािास जाता ंहे 
येकंिर पाहूि चसधु िैत्यास कळिायास गुप्त िार येताहेत दिरखा 

 
(र्दरु) : गुप्तिार ते येती पाहा ॥ गुि गि रदहत पहा ॥ प ॥ 

आप्त बहुते िैत्य पतीिे ॥ अगदित दिरुपम िुगु्रधि सािें ॥ अ ॥ 
आदह तंुदडक होउदि येक ॥ आदि िुजातो ऐदं्र जादलक ॥ 
सादहत्य सकळ हीं घेउदि सगें ॥ सामथयध िादिदत बहुमदत योगें ॥ १ ॥ 
यापरीं गुप्त िार येउि जिाकडें ्ि्थ सामथयध प्रिशधिादिषई िोघें हीं मादंत्रक झाफया 
कदरता पर्पर ििा पाऊि पदहलें  दिष भेिकािें मोडी ठेऊि उत्कट मायािें कादढता ंत्या 
एैंद्रजादलशिेहीं िािा दिद्या लाघि िाखदिता ंत्यादस अदह तंुदडकािें मं त्रिलें  कडूि दिद्या 
दिरोध कदरता ंमग पर्पर िैत्य म्हिुि समजूि सापं्रत आम्ही ि तधमाि कोिाकडे सागंिें 
पडतें कीं काय अिथध येता ंकीं कळिा म्हििु उभयता ंत जिीज कदरत असता ंसपदरिार 
िंडासुरासदहत सभाल््थत चसधु िैत्य येतो दिरखा 

 
(र्दरु) : िैत्य धुरंधर ये ॥ 

यापरीं चसधु िैत्य येउि िंडासुरा येकिा ं झाळ्यासकें ि िुसऱ्यािें ही होईल काय 
म्हिलासकीं तेव्हािं मी मिी तरकूि जाग्रतेिें कायध पाहा म्हिालों शिेटीं प्रकारीतरि 
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झालें . हें ितधमाि हीं िारिािीं सागंता ंअिगत झालें  त्या भौमासुर दिकटासुरािंी गदत काय 
झाली कीं कळत िाहीं. 
यापरीं चसधु िैत्यािें बोलता ंत्याप्रदत िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : जो भतृ्य कायध कदरतोदि समथध जािा ॥ कायादििा सहज होतचक िैत्य िािा ॥ 

ऐश्यास कायध दिपरीत करी पिादत ॥ तोहीं ि िादि मुख हे तदर कें दि येती ॥ 
यापरी िंडासुरािें बोलता.ं 

 
लसधुरै्दत्य : आमुिे आप्त सोयेरे ऐश्या कामास योजूि पर्परािंें ितधमाि पर्परासं कळदिलें  िाहीं ते 

तुजिदर गुिाि. 
 
चांडासुर : गुिा िैिािदर ॥ 

यापरीं बोलूि पिुि बोलतो दिरखा. 
 
(श्लोक) : हे सोयरे आप्त म्हिोदि भोगी ॥ म्या योदजलें  जतािक कायध भागीं ॥ 

प्रत्येक झाफया्ति कायध तंत्र ॥ प्रत्येक िाहीं कदथल ्िमंत्र ॥ 
यापरीं िंडासुरािें बोलता.ं 

 
लसधुरै्दत्य : या िोघासंि यखािें गादंठ पडफयािें कायध सकळहीं िाशले की म्हिाियािी तजदिज केली 

िाही ते सिधथा िुजिदर गुिाि. 
 
चांडासुर : रागें भपाि तुझें मंदत्रपि मजला लागत िाहीं. 

यापरीं बोलूि सिरेंतुि उठाियास जाता.ं 
 
लसधुरै्दत्य : लौकदर िंडासुरािा हात धपाि काय िंडासुरा तंू िार शहािा ितुर असुि हीं सहजी 

बोलण्यास येकंिर मूखािे परीं रागें भरलास तर कसें यापरीं बोलुि समाधाि कपाि 
िंडासुरादश बसदिता.ं िंडासुरािें हीं तेिढ्यािेंि मिी िार संतुष्ट होता ंइतुदकयातं िैिाधीि 
िोघें ही येकत्र आहेतकीं म्हिुि िारािीं येउि मुजरा कपाि सामोर उभें राहता.ं त्यापं्रदत 
पाहूि िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(आया) : कोि तुम्ही कििािे ॥ कोठुदि येता ंकीं सादंगजे सािे ॥ 

खूि ्िफप ििािी ॥ जादिि मग होय िीट मज िर िी ॥ 
यापरीं िंडासुरािें दििादरता.ं इतुदकयातं िौिादरकािें िार बाहुफयािें ्मरि िाहीं सागंा 
िार बोलताहेत दिरखा. 

 
(छांर्द) : गौतमा श्रमाहुदत कीं अता ं॥ येतसूं अम्हीं िार उभयता ं॥ 

यापरीं िारािो बोलत असता.ं आहो तुम्ही जंघ प्रजंघ िव्हेत काय. असो दतकडील ितधमाि 
काय सागंा म्हिता.ं ते सागंताहेत दिरखा. 
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(छांर्द) : श्रैत साध्य तो गिपती भला ॥ भतूपदत गृचह जन्सम पािला ॥ 
यापरी िारीिीं ितधमाि सागंत असता ंआकाशिािी होते दिरखा. 

 
(श्लोक) : तंुझा संहार कदरतो दत्रभिुि मदहत ख्यादत जो दिश्व पाता ॥ 

कोठें कीं जन्समालासे म्हिउदि तुजला जाििी मीदि आता ं॥ 
तेिें कीं गिध सिधत्युजुिी झडकरी िम्र हो चसधु ित्य ॥ 
तैलोमय के्षमकायी अदि करमदशजें सोदड त्या पाप पैत्या ॥ 
यापरीं आकाशिािी होता ं तें ऐकुि. चसधु िैत्यािें धरा धरा मारा म्हिता.ं सिेंि दकतेक 
िैत्यािीं आकाशीं उडूि पडता.ं चसधु िैत्य मु्ा पाऊि पिुि सािध होउि बोलतो दिरखा. 

 
(आया) : तै्रलोमय कंट काला ॥ कंटक तो काि आदज अितरला ॥ 

दिर्मजत सकळ सुराला ॥ मृत्यु कसा व्योम िाड्मृषा मजला ॥ 
यापरीं चसधु िैत्यािें त्याप्रदत िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : तंू मृत्यु मृत्यु तुजलादभ जाि ॥ हे व्योमिायवव्योम िुला समाि ॥ 

यापरीं िंडासुरािें बोलता ंहीं चसधु िैत्य िार मिी भादिश होउि बोलतो दिरखा. 
 
(श्लोक) : माया प्रयोगें अिघ्या जिािीं ॥ शत्रू कसें हीं िदषजे धरोिी ॥ 

यापरीं चसधु िैत्यािें बोलता.ं सिधत्रािी शत्रू संहारा दिषई मी तंु म्हििु सरसािता ंिंडासुर 
त्यापं्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : ज्याला जसें मािल तेदि आता ं॥ माया करोिी अदरच्या दिधाता ॥ 

करोिी आफया ंसकळा ंइिाम ॥ िेईि िाहीं तदर हा प्रिाम ॥ 
यापरीं िंडासुरािेंिे सम्तासं आ्ापि होउि सिात्रािीं दिघूि जाता.ं चसधु िैत्यािें िैद्य 
कोिीं हजीर आहे काय म्हिता ंिैद्य येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : िैद्य दशरोमदि येतो पाहा ॥ िातरोग युत हा ॥ प ॥ 

खाद्य काहंी मंि लागे पदर ॥ खंदडत बोलत इतरादंश बहुपदर ॥ 
यापचर िैद्यािें येऊि हात पाहूि प्रािभय िाही म्हिुि सागुंि जाता.ं चसधु िैत्य अंतःपरुास 
गेफयािंतर िंडासुरहीं ्िकायास दिघिू जाता.ं गौरीस पतु्रोत्सि जाहला तें ितधमाि ऐकूि 
िोदहत्र िशधिा्ति दहमालय येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : दहमालय तो येतो पाहा ॥ दहमज्य िदर कीं िार महा ॥ प ॥ 

उमा सुता तें दिरखंू ियिीं ॥ अमूफय आभरिें तें घेउदि ॥ 
यापरीं दहमालय येउि बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : कन्सया म्या दिधली पुराि पुरुषा जो कीं दत्रशलूी पहा ॥ 

तेकीं पुत्रिती अहो म्हिउिी संतोष झाला महा ॥ 
आता ंभेटुदिया ंदतये आदि दतच्या िेखोदिया बाळका ॥ 
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ि्ता लेिउिी जयादश मग मी पाहीि त्या कौतुका ॥ 
यापरीं दहमालय बोलत असता ंबाल गिेश सदहत सपदरिार गौरीिेिी येते दिरखा. 

 
(र्दरू) : गौरी ते्र ये ॥ 

यापरीं गौरी येउि दपत्याप्रदत आचलगुि व्िंव्िाथे बोलते दिरखा. 
 
(श्लोक) : दिगंबरा िेउदि कन्सयेकेशी ॥ दिदितकं येकदि भपू्रिेशीं ॥ 

कन्सया दपत्तात्ित्सम कोि लोकीं ॥ आहे सुखी सागं मला अताकंीं ॥ 
यापरीं बोलुि गौरी िेदििें लें कपंा मादंडिदर बसदिता ं त्या लें करास भेटुि िाम िेउि 
दहमालय गौदरप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : आई तुझे भेदटस याियाला ॥ उद युमत होतें मग िारिालंा ॥ 

म्या िेदखलें  त्या मुदि पुंगिािीं ॥ त्ि त्ित्पुत्र लाभाकदथलें  भिािी ॥ 
यापरीं बोलुि लें करास बाळलेिी येकंिर लेिउि दहमालय दिघिू जाता ंबाल गिेशाप्रदत 
उिलूि न्सयािें म्हिुि चसधु िैत्य पे्रदरत गृध्रासुर येते दिरखा. 

 
(र्दरू) : गृध्रासुर तो येतो पाहा ॥ गृध्राकार महा ॥ प ॥ 

कुधापरीं बहुिर्मधत रुपी ॥ दसध्रािंा जो िैरी पापी ॥ 
यापरीं गृध्रासुर येउि झेप घालूि बाल गिेशाप्रदत उिलुि घेउि िेपथया मध्यें जाता ं
पे्रमदिव्हल गौरीिेिी सख्याशंी सदहत घाबरी होउि पात असता.ं गृध्रासुर िधूि संपक्ष ह्ते 
श्री बाल गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : असुर िधोिी गिपती येतो ॥ अगजा बाल पहा ॥ दिजयी ॥ प ॥ 

असुदिचहसािा अघदटत घटिी ॥ अद भतु दिग्रह हा ॥ अ ॥ 
अििीिाकीं उत्तर अुंभार ॥ अदतशय सुखराशी ॥ 
अितरलासे मदहमा ज्याच्या ॥ अदिदित ििेाशंी ॥ १ ॥ 
यापरीं बाल गिेश येऊि पखंें हाती घेउि गौरीिेिी आदि करुि सम्तासं आपलुें  शौयध 
िाखदितो दिरखा. 

 
(र्दरू) : पहा पहा तुम्ही सकळ ॥ परम शौयध माझें ॥ प ॥ 

महा महा िैत्य आदिक मदधि भदूम िोझें ॥ अ ॥ 
यापरीं शौयध िाखउि गौरीिेिी सखीप्रदत बोलते दिरखा. 

 
(र्दरू) : आदज सोदियािा दििस बाई ॥ अद भतु हें तदर सागुं मी काई ॥ प ॥ 

गाजदिलें  यश मादझये बाळें  ॥ धादरदश मारुदि दिज भजुबळें ॥ 
यापरीं गौरीिेिी सखीप्रदत बोलत असता ंबाल गिेशाशीं खेळाियास मुदि बालक गिे येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरू) : मुदि बालक गि येतो ॥ मुदित मिें पाहा ॥ प ॥ 
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िितरु कुमुमालंकृत िाद युदि खेळ महा ॥ 
यापरीं मुदि बाल गुि येता ंमूदषक रुपी के्षम कुशल िैत्य आंगािदर पडूि गिेशास मारािें 
म्हिुि पर्पर भाडंत येताहेत दिरखा. 

 
(र्दरू) : मूदषक रुपी िैत्य येती पाहा ॥ मुखध धुरीि महा ॥ प ॥ 

िूदषदत जे दित्य साधु जिाशंी ॥ िुजधि िारदि जे अधराशी ॥ 
यापरीं के्षम कुशलािंी येउि भाडुंदि आंगािदर पडता ं त्याशंी संदहत िेपथया मध्यें जाऊि 
त्यासं बघूि त्याचं्या दमश्या उपडूि घेऊि श्री बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : असुर ि ॥ 

यापरीं बाल गिेशािें येउि मातेदश त्याच्या दमश्या िाखदिता ंतें पाहुि तीिें आियध मादिता ं
श्री बालगिेशास उिलूि न्सयािें म्हिुि माजधर रुपी कू्ररासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : कू्ररासुर तो माजाराकृदत ॥ कुमती येत पहा ॥ प ॥ 

शूरागे्रसर गिपदत दििटंू ॥ शोभ ि रदहत महा ॥ 
यापरीं कू्ररासुर येउि हाका मारीत दिरत येका येकीि गिेशािदर झेंप घादलता ं त्याशीं 
सदहत िेपथयामध्यें जाउि त्यािा िध करुि त्याच्याचह दमश्या उपडूि घेउि बाल गिेश 
येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : असुर ि ॥ 

यापरीं बाल गिेश येउि मातेकडे उभें राहता.ं असुर शरीरें उिलूि टाकण्यािें बजेार 
होउि गौरीिेिीकडें बाल गिेशादिदर दिरादि करुि घ्याियास प्रथम गि येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : प्रमथ गि तो येतो पाहा ॥ प्रदथत पराक्रम हा ॥ प ॥ 

अमर दरपूिे उिलंू काय ॥ श्रमत सिा बहु करुदि उपाय ॥ 
यापरीं प्रमथ गि येउि गौरीिेिी प्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : अिल सुते िेदिपुत्र तुझा हा ॥ असुर दििदटत दित्य पहा ॥ ॥ 

उिलील कोि तयादंश दिरंतर ॥ दरििदत जे िश योजि भीकर ॥ 
यापरीं प्रथम गि बेजार होउि बोलता.ं त्यादश गौरी िेिीिें काय करािें अदरष्ट आलें  तें 
तुम्हीि कीं दििारि करािें म्हिुि समाधाि करुि त्या ंत्यािंींही दिघूि जाता.ं गिेशा िदर 
पडूि त्यािें अदहत करािें म्हिुि आग्रिृक्षारुपी व्योमासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : आता ंव्योमासुर येतो पाहा ॥ आम्रिृक्षाकृदत होउदि हा ॥ प ॥ 

धातादश चितुदि गिपदतच्याकीं ॥ िात दिधूर्मित शाखोपशाखी ॥ 
यापरीं व्योमासुर येउि गिेशािदर झुकता ंत्याला हात िेउि िेपथया मध्यें िेउि िृक्षोन्समलूि 
पूिधक त्यािा िध करुि बाल गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) : असुर ि ॥ 
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यापरीं बाल गिेश येउि मातेकडें उभें राहता ंइंद्रािीिें रुप घेउि बाल घादतिीशतं मादहषा 
राक्षसी येते दिरखा. 

 
र्दरू : राग ॥ 

 
येतश ेशत मादहषा ॥ येतसे ॥ प ॥ 
भतूा कृदत ते लपउदि अपलुी । पुतिे पदर दिषमय पतुळी ॥ अ ॥ 
इंद्रािीिें घेउदि रुप ॥ िंद्रमुखी बहु सुंिर रुप ॥ 
इंद्राच्या दिरहािा ताप ॥ सादं्र करीतदि अदभिय अपाप ॥ १ ॥ 
यापरीं शतमादहषा येउि गौरीप्रदत बोलते दिरखा. 

 
(र्दरू) : आलें  पहा मी ईश्वर कातें ॥ ऐकुदि पतु्र महोत्सि माले ॥ प ॥ 

पालक होईल हा सुर िारा ॥ परम ियाकर दिज जिथारा ॥ अ ॥ 
दिरुपमलील तुझा सुत गौरी ॥ दिरदखि म्हिउदि हदरखुदि भारी ॥ 
त्िदरत गतीिें भादमदि ॥ कचर मम िेई बाळ भिादि ॥ १ ॥ 
यापरीं शतमादहषेिें बोलता ंगौरीिेिीिेंही बालक हाती िेता ंत्याला िाम िेत्या परीं तोडािें 
िािुदि माराियास शतमादहषेिें प्रितधता.ं तीिे िोदि कािास हात टाकुि तोडािें िाक 
धपाि िादबता ंश्वास कोंडूि तीिें हात पाय झादडता.ं इतुदकयातं गौरीिेिीिें सोदड सोदड 
म्हित असता.ं ती सदहत िेपथया मध्ये जाऊि तीिा िध कपाि काि िाक घेउि श्री बाल 
गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू) असुरी ि ॥ 

 
यापरीं बालगिेश येउि िाटयेंकडूि काि िाक िाखदिता.ं इतुदकयातं येकायेकीि भकंूप 
होतािं काय हे अदतशय म्हिउदि सिधत्रािीं पाह असता ं गिशािें आपुफयािदर खेळता ं
उलठूि पडूि मारािें म्हििु आगाउि अकंिाकार होउि रादहला तो कमठासुर येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरू)  कमठासुर हो येतो पाहा ॥ कदठि तराद भतु पृष्ट महा ॥ प ॥ 

िमि कराया गिपदत लागी ॥ िडूदि हळुहळंु अंकि भागीं ॥ 
यापरीं कमठोसुर येता ंत्यािदर गिेशािें खेळाियास बसता.ं त्यािें कासादिस होउि गिेशा 
सदहत िेपथयामध्यें जाता त्याच्या िध कपाि तत्पृष्ट ह्त श्री बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं बाल गिेश येउि सिधत्रास त्यािी पादठ िाखदिता.ं गिेशाप्रदत दिषिल िेउि 
मारािें म्हिऊि गिबाल रुपी िंुिुदभ िैत्य येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िंुिुदि िैत्यय येतो पाहा ॥ िुष्टसिेंगडी होउदि हा ॥ प ॥ 

िंि करोिी दिष िळ िेउदि ॥ सुंिर गिपदत िदंित म्हिउदि ॥ 
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यापरीं िंुिुदभ िैत्यािें येउि अमृत िळ म्हिउदि गिेशास दिषिळ िेता ंतें भक्षुि आिीक 
ऐशीं िळे िे म्हिउि त्यादश चधगा मु्ती लडत घेत िेपथया मध्यें जाउि त्यािा िध कपाि 
बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं बालगिेश येता ंत्याला दगलािें म्हििु अजगरासुर येतो दिरखा. 
 
(र्दरू)  अजगरासुर येतो पाहा ॥ अदमत पराक्रम हा ॥ प ॥ 

दगळण्यासचह योयवय दिजािचि ॥ गजििता प्रदत घालीि म्हिउदि ॥ 
यापरीं अजगरासुरािें येउि गिेशास दगळीत िेपथयामध्यें जाता ं त्यािें पोट िाडूि बाहेर 
दिघिू श्रीबाल गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं गिेश येउि बाल िेष्टिेें टोळ धदरत असता ंशलभासुर येतो दिरखा. 
 
(र्दरू)  शलभासुर तो येतो पाहा ॥ शलभा कार महा ॥ प ॥ 

खल िूडामदि गिपदत लादग ॥ ्िरतरिंदशि म्हिउदि िगेीं ॥ 
यापरीं शलभासुर येता ंत्याला धपाि िेपथया मध्यें िधूि श्री बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं गिेश येता ंत्यािदर टकरघेउि मारािें म्हिुि मेषासुर येतो दिरखा. 
 
(र्दरू)  मेषासुर येतो पाहा ॥ मेषाकार महा ॥ प ॥ 

िोषाकर बहु चहसक पापी ॥ िुष्ट दशरोमदि परम प्रतापी ॥ 
यापरीं मेषासुरािें घेउि गिेशािदर टकर घेता.ं चशगें धपाि त्यािदर िढूि िेपथया मध्यें 
जाउि त्यािा िध कपाि श्री बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं बालगिेश येता ंउष्ट्रारुपी खड गासुर येतो दिरखा. 
 
(र्दरू)  उच्च्िि खड गासुर येतो ॥ उष्टाकार पठा ॥ प ॥ 

सदच्चि धि गिपदत तें दिििंू ॥ सत्िर गमि महा ॥ 
यापरीं खड गासुर येता ं त्याला धपाि गिेशािें िेपथयामध्यें जाता ं िाटदिरोधािंें म्हिुि 
आडिा शलैासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  शलैासुर तो येतो पहा ॥ शलैाकार महा ॥ प ॥ 

कैलासपदर उन्नत िाढत ॥ काय जयािा मागध दिरोदधता ॥ 
यापरीं शलैासुर येता ंउष्ट्ररुपीं खड गासुर िधूत श्री बालगिेश येतो दिरखा. 
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(र्दरू)  असुर ि ॥ 
यापरीं बालगिेश येउि पिधतािें मागध दक रोदधला तो िेखूि िूत्कार कदरता ंत्या िूत्कारें 
कडूि तो पिधत गगि मागी उडूि िेपथयामध्यें पडूि शतपूिध होउि िैत्यगत्त प्राि झाफया. 
िंतर बाळकासंदहत श्री बाळगिेशा िि दिहार कराियास जाता.ं बालगिेशाच्या खोडी 
साहििेासें गिेशासहीं हाती धपाि घेऊि गौरी िेिीकडें दिरादि कपाि घ्याियास 
रागारागािें गौतम ऋषी येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  गौतम कोपें ॥ येत असे पाहा ॥ श्रौतदिधी आदि शास्र् महा ॥ प ॥ 

िौत्तिसािाशीं घाउदि गिपदत ॥ हातीं धरोदिि आभाट कदर अदत ॥ 
यापरीं गौतम येउि गौरीिेिीिें हातीं गिेशाप्रदत िोपिु बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  गौरी तुझा पुत्र गड यासंमेत ॥ येिोदि मा्या िसतीस आतं ॥ 

िैिदे्य पक्वान्न समग्र खाता ं॥ धरोदि म्या आदियलें चक आता ॥ 
यापरीं बोलुि पिुि बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िार अििाळ गौदर तुझा सुत ॥ पोराशंी येउदि िेि घरातं ॥ प ॥ 

तारक ज्या मुदि पूदजत मतूी ॥ िाचर झुगारुदि कदरतसे कीती ॥ अ ॥ 
खोडी ययाच्या सागंू मी काई ॥ थोडीि हे पदर कदथली उपाई ॥ 
जोडूदिया ंकर ध्याि कदरता ं॥ तोदडतसे पहा य्ोपिीत्ता ॥ १ ॥ 
यापरीं गौतमािीं दिरादि कपाि तु्या पुत्रा कदरता ंआश्रम टाकूि जातों म्हिता.ं गौरी िेिी 
त्यासं बरी गोष्टी सागुंि िोकाटी घेउि बालगिेशास ताडाियास जाता ं इतुदकयातं 
गौतमािीं िको िको म्हिता ंतो गिेशि शकंर होउि येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  येतो महा गि. ॥ 

यापरीं गिेशािें शकंर रुपें येता ंिोकाटी खाले टाकुि गौदर लदज्जत होिोदि उभी राहता ं
पुिि िेपथया मध्यें जाउि दिज रुपािें येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  येतो महा गिपती ॥ 

यापरीं बाल गिेशािें येता ं त्याला कोठडींत घालूि किाडास दकलपहीं लादलता ं सिेंि 
गड यादश सदहत खेळता ं िेखूि किाड उघडूि पाहता ं दतकडें हीं त्याला पाहूि गौरी िेिी 
भाबािता.ं सिेंि जिळ येउि पिर धपाि लाडू िे म्हििु हट ट कपाि लोळि घादलता ं
तुला ईश्वरा कडुिि दशक्षा करदितें िाल म्हिुि बाल गिेशास उिलूि कदडये घेऊि 
गौरीिेिी दिघूि जाता ंदिष्ट्क्रातंा्सिे. 

 
इदत श्री भोंसल कुल िुयवध सागर सुधाकर श्रीिदं्र मौकीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ चसव्हासि 
संपत्संतदत राजादधराज महाराज ्त्रपदत भयवलोक िेिेंद्र श्री शरभेंद्र भपूाल दिरदित श्री 
गिेश लीलािधि िाटके ितुथोंकः ॥ ४ ॥ 

 
दसदद्ध दििायकाय जय मंगळं ॥ 
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श्री गिेशाय िमः ॥ 
त्यािंतरें आदि येक दििशीं श्री बाळ गिेश मुदि बालका सदहत ििदिहार कराियास गेफया 
ठाई दििता सुत मयुरादश िाहि कपाि दििता िामयें िाग लोकास जाऊि िासुदक आदि 
शषेास चजकूि ्िाभरि कपाि कारागृह ल््थतश्येत सपंदत जटायुस सोडऊि घेऊि श्री 
बाल गिपदत मयूरेश्वर होऊि सिधत्रा सदहत येिार त्याकदरता ं सभा दसद्ध कराियास 
गििास िामक िौिादरक येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िौिादरक तो ॥ दसदद्धदििायक जय मंगळ ॥ 

यापरीं िौिादरकािें यउि सभा दसद्ध केफयािंतर यथादिर्मिष्ट सिधत्रासदहत मयूरेश्वर बाल 
गिपदत येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  येतो महागि ॥ 

यापरीं मयूरेश्वर बाल गिेश येउि दिितेिें ्मरि कदरता ं कश्यप पत्िी दििता येते 
दिरखा. 

 
(र्दरू)  दििता ते येते पाहा ॥ तिया लोक महा ॥ प ॥ 

किकागंी पदत कश्यप िििा ॥ मचि आठदितदि मृग दशशु ियिा ॥ अ ॥ 
पक्ष पिि पदर कंदपत भिुिा ॥ भव्य गुिा शदश सिर िििा ॥ 
िक्षमहापदत कश्यप भजचि ॥ रदक्षत जे दिज धमा लागुदि ॥ १ ॥ 
यापरीं दिितेिें येता ं श्री बाल गिेशािें तीिे हाती श्येि संपदत जटायूस िोपिु माय 
लें करािंी भेदट करचिता दििता प्रिाम करुि बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  सपत्िीकदु्रिें श्रमउदि मला कीं ्ििियीं ॥ 

गुरुत्मतें माझे अिदि बसता ंत्यादि समयीं ॥ 
सुता ंमा्या तीघा ंदिज िगचर कारागचृह भलें  ॥ 
दिले केलें  ते हे मम कचर तुिा ंआदज दिधले ॥ 
यापरीं बोलुि पुत्रासंदहत गिेशास िम्कार कपाि दििता दिघूि गेफयािंतर श्री बाल 
गिेश मुदिबालकासंदहत िा िा खेल खेळत असता ं मुदि पफयाशंी सदहत गिेशास 
हुडकाियास गौरीिेदि येते दिरखा. 

 
(र्दरू)  गौरी त. ॥ 

यापरीं गौरीिेदि येउि लेंकरे येकंिर खेळता ं िेखुि गिेशास उिलुि कदडये घेऊि िाम 
िेता ंिरकड मुदि बालकािीं बयास गेफयाठाई िाहि येक संपादिलें  म्हिुि ते िृत्तकथाहीं 
सागुंि मयूर हीं िाखदिता ंगौरीही पुत्र पराक्रम ऐकुि संतोषता ंश्री बाल गिेश कदडये िरुि 
उतरुि मुदि बाळका ंसदहत कंतुक क्रीडा कदरतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  मदिमय िंडू गिपदत खेले ॥ आदिमादि िायक ॥ अद भतु लीले ॥ प ॥ 

मदिपूर िदेष्टत ॥ िरिूत्कृर ॥ मदि बंध भषूि रदितदिदमदश्रत ॥ 
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यापरीं श्री बाल गिेश िेंडू खेलत असता ंबालरुपी िंिलासुर येतो दिरखा. 
 

(र्दरू)  िंिलासुर येतो पाहा ॥ िंिल िार महा ॥ प ॥ 
ििंि ज्याकुल दिद यामािा ॥ संिय कदर पापािा जािा ॥ 
यापरीं िंिलासुर येउि गड यातं दमलूि खेळता ं त्यािदर डाि येता ं त्याला घोडा कपाि 
त्यािदर बाल गिेशािें बसता ंभार साहििेासें बुबलें  बाहेर काढुि त्यािें िेपथया मध्यें जाता ं
त्याला िधूि श्री बाल गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं िंिलासुर िधुि गिेश येता.ं इतुदकयातं भकुािी िले झाली म्हिि लें करासं 
गौरीिेिीिें िूध साखर मेि े दमठाया पेडे िुल िलादिक आिूकि िेता ं ते पिाथध सिधत्रा 
सदहत गिेशािें भदक्षफया िंतरें श्री बाल गिेशाप्रदत आयुधें द्याियास आयुधें घेउि दिश्वकमा 
येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िरि गिेशा दिश्वकमा हा ॥ िर आयुधें िेडं येत पहा ॥ प ॥ 

परशुपाशाकुंश कमल दशतधार ॥ हदरिश्वकादंतदि दिर्ममत सार ॥ 
यापरीं दिश्वकमािें येउि हें िादर आयुधें गिेशाप्रदत िेउि गेफयािंतर गिेशािें अदहत 
चिति िृकासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  िुष्ट िृकासुर येतो पाहा ॥ िष्टमहाखल िुजधि हा ॥ प ॥ 

दशष्ट जिादंश बाधुदिया ंअदत ॥ कष्टदितो बहु तामस िुमधदत ॥ 
यापरीं िृकासुरािें येउि सिधत्रासं घाबरें कदरता ं त्याला धरुि िेपथयामध्यें जाउि त्यािा 
िध कपाि श्री बाल गिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरू)  असुर ि ॥ 

यापरीं श्री बाल गिेश येता ं त्याला कदडये घेउि आता ं उशीर जाहला खेल पुरे म्हििु 
गिेशा सदहत दिज दििासास जाता ं ऋषी पत्िीहीं ्ि ्ि बालकासंदहत दिज दिज 
िसतीस जाता.ं श्री गिेशास व्रत बंध झादलया िंतरें मुदि पुत्रा सदहत ििेाध्ययि कराियास 
श्री बालगिेश येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  येतो महा ॥ 

यापरीं गिेश येउि अध्ययि कदरत असता ं अष्टपािितुः शृगंितुष्ट्किधल्व्िपु् पंि िेत्र 
दत्रमुखश्वापिासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  श्वापिासुर येतो पाहा श्वापि रुपी हा ॥ प ॥ 

आपि िेईि म्हिउदि सुमुखा ॥ आत्म मतीिें मादित हादरखा ॥ 
यापरीं श्वापिासुरािें येउि सिधत्रासं घाबरें कदरता.ं मुदि पुत्रािीहीं हें अपूिध मृग धरािें 
म्हिता ं त्या मृगाशी झटूि त्या सदहत िेपथयामध्यें जाउि त्याला िधूि श्री गिेश येतो 
दिरखा. 
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(र्दरु)  असुर ि ॥ 

यापरीं श्री गिेश येउि मुदि पुत्राशंी िा िा खेल खेलत असता ंम्तदकिा िदं्र दिसत िाही 
म्हंिउदि प्रमथ िंडाियास सपदरिार श्री शकंर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  करुि ॥ 

यापरीं श्री शकंर येउि प्रमथ गिाप्रदत बोलतो दिरखा. 
 

(छांर्द)  सिधहीं तुम्हीं जिदल राखता ं॥ शिधरीपती हरपला अता ं॥ 
आचि जे तुम्हीं िदं्र लिकदर ॥ कोि िुसरा येत मंदिरीं ॥ 
यापरीं श्री शकंरािें िदं्र लौकदर आिािा म्हिुि िार रागें भरतो. प्रमथ गि घाबरे होउि 
महा प्रभिूी सेिा करिें. िार कठीि काय करािें म्हििु कापंत उभें राहता ंत्या ंभादज येक 
जि बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  कालिैदरया तंु कृपाकरी ॥ आल घादलशी का ंअम्हािरी ॥ 

िालिदं्र तो खेलता ंघरीं ॥ बाल िदं्र म्या िेदखला करीं ॥ 
यापरीं प्रमथ गिािें बोलता ंपतु्र प्रताप सम्तासं कलिा म्हिुि श्री शकंर बोलतो दिरखा. 

 
(छांर्द)  कोि का ंतया िेइिा अता ं॥ आदिजे तुम्ही िदं्र तो खता ॥ 

िातदर तुम्हा िंड योदजले ॥ मात हे तुम्हीं सत्य मादिजे ॥ 
यापरीं श्री शकंरािे िबादिता ंबाल गिेशाकडें येउि प्रमथ गि बोलताहेत दिरखा. 

 
(छांर्द)  बालका तुिा ंिदं्र िोरुिी ॥ आल आदिलासेदि त्याजिीं ॥ 

िंद्र तो अता ंिेदयजे मुला ॥ िंद्र िूडकीं दशदक्षता तुला ॥ 
यापरीं प्रमथ गिािीं बोलता ंतें कािािरीि घेइिासें गिेशािें खेलत असता.ं प्रमथ गिािीं 
गिेशास श्री शकंराकडें उिलूि न्सयाियािा यत्ि कदरता ं सििे गिेशािे िूत्कार िगेें 
सम्तािीं श्री शकंराकडें जाऊि पडता.ं भग िंदिगेश्वरास पाठऊि त्यािी हीं गदत तैशदि 
होता.ं इतुदकयातं गिेशािें येउि श्री शकंर म्तकीं िंद्र ठेऊि. िदं्र म्तकींि ओह कीं 
िृथा गलबलाकासया म्हिुि हासंत उभें राहता ंत्या गोष्टीिें शकंरािें ही कौतुक मादिता.ं 
श्री शकंर प्रदत. िंद्यादि प्रमथ गि प्रार्मथताहेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  ्िामी बालक हा तुझा सकली का ंआम्हा ंचक आता ंप्रभ ू॥ 

िेमािा म्हिीजें आम्हादश बर िें रक्षील हा कीं दिभ ू॥ 
ऐंसें या प्रमथादि कीं दििदिता ंशभं ूदत्रतापा पहा. पुत्राशी गिराज हा म्हिउिी िामादश ठेिी 
पहा. 
यापरीं गिेशास गिादधपत्य िेऊि श्री शकंर दिघूि गेफयािंतर गिराज मुदिकुमाराशंी 
खेलत असता.ं सिधिाया प्रकारें असुर भय प्राप्त होत्या कदरता ंतत्पदरहाराथध गौरी िेिीिे 
आ्ेिें इदं्र याग करािा म्हििु िीदक्षत ऋदषगि येतो दिरखा. 
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(र्दरु)  येत पहा ऋषी गि येत पहा ॥ प ॥ 
भतूिाथ भमत धिल ॥ भदूत भदूषतागं दिमल ॥ 
श्रौत मागध दिरत सकल ॥ शास्र जािताचह िपल ॥ १ ॥ 
यापरीं ऋषीगि येउि इदं्र प्रीत्यथध याग कदरत असता.ं गिेशािें येउि कैं िा याग काय हें 
म्हिुि य् िाट्थ ऋषीश्वरासं दििादरत असता ंमदहष रुपी िोघे असुर येताहेत दिरखा. 

 
(र्दरु)  मदहषासुर ते येती पाहा ॥ मदहषा कार महा ॥ प ॥ 

अदहिाशी गिपदतच्या चिदतत ॥ अदहित िीघधश्वासदह सोदडत ॥ 
यापरीं मदहषासुरािीं येऊि गिराजािरी हुलकता ं त्याचं्या पु्ास हात टाकूि िर िर 
िोढूि िेपथया मध्यें िेऊि िधूि गिराज येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  असुर ि ॥ 

यापरीं गिराज येता ंिराह रुपी मंगलासुर येतो दिरखा. 
 

(र्दरु)  मंगलासुर येतो पाहा ॥ चधग िराहाकार महा ॥ प ॥ 
अंग जयािें िारदि पृथुतर िंगदि िेखुदि सकलदह सुरिर ॥ 
यापरीं िराह रुपीं मंगलासुरािें येउि घघधर ्िरें सिधत्रासं दखिदडता ंत्याला धरुि िेपथया 
मध्यें जाऊि त्यािा िध करुि श्री गिराज येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  असुर ि ॥ 

यापरीं गिराज येउि पुिि कैं िा याग काय हें म्हिुि दििादरता ंअदरष्ट पदरहाराथध इदं्र याग 
कदरतों म्हिुि ऋषीिीं सागंता.ं त्यादश कामधेिुस अजा प्राथधिेिें काय होिें म्हिुि 
गिराजािें याग दिध्िदंसता.ं सिेंि इंद्रािें गिेशािें सामथयध कलुि घ्यािें म्हिुि सम्तािे 
जाठराल्यवि आदि िायू ्तब्ध कदरता.ं त्यास गिराज आपि अल्यवि िायु रुपें संिरला तें 
िेखुि इदं्रािें चसधु िैत्य िधीं भरिसा मादिता ं त्यािंतर हीं मुदि कुमाराचंश गिराज िािा 
खेल खेलत असता ंव्याघ्रासुर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  व्याघ्रासुर तो येतो पाहा ॥ व्याघ्रा कार महा ॥ प ॥ 

आघ्रािदुि िर गंधा पापी ॥ आग्रह कदरत भयंकर रुपी ॥ 
यापरीं व्याघ्रासुरािें येउि ज्या ंत्यािंदर झेप घादलता ंत्याशीं झटुि िेपथया मध्यें िेउि त्यािा 
िध करुि गिराज येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  असुर ि ॥ 

यापरीं गिराज येउि मुदि कुमाराशंीं खेलत असता ं गिराजािा लयविािा दििय 
कराियास ब्रम्ह िेिाकडूि िारि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  सुर मुदि िा ॥ 

यापरीं िारि येउि श्री शकंरािा समय काय आहे कीं म्हिुि तजिीज कदरता ंगौरीसदहत 
श्री शकंर येतो दिरखा. 
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(र्दरु)  करुिा ॥ 

यापरीं गौरीसदहत शकंर येता ंत्याप्रदत िमि कपाि िारि बोलतो दिरखा. 
 

(श्लोक)  ्िामी सुंिर िागंफया दिदधसुता त्या दऋदद्ध दसद्धी महा ॥ 
कळ्या त्या गिराज यास दिदधिें योजाियाकीं पहा ॥ 
मातें धादडयलें  तुम्हा उभयता पाशीं कृपा सागरा ॥ 
सागंा दििय तो दििाह दिदधिा संबधं साजे बरा ॥ 
यापरीं िारिािीं कफयाि िाता बोलता ंश्री शकंर गौरीप्रदत पाहूि दप्रये आम्ही गिराजास 
पंधरा िष े झाली कीं म्हिूि लयविािी तजिीज केफयास सिेंि िारिहीं आफया कदरता ं
शकुि िार िागंला आहे त्या मुलीि गिराजास करिें यापरीं बोलुि िारिाप्रदत लयविािा 
बोलहीं िेऊि गिराजासदहत दिज दििासास जाउि सप्तकोदट प्रमथ गि 
गौतमादिसम्त ऋदषगिासदहत िाहि गिराजास घेउि हंसािाहिारुढ गौरी सदहत 
गंडकी िगरा प्रदत जाियास िृषिाहिा रुढ श्री शकंर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  करुिा ॥ 

यापरीं श्री शकंर येता.ं गिराजािें ब्रम्हदिकासं कारागृहापासुि सोडउि मग लयवि करुि 
घ्यािें म्हिुि दशष्टािार संप्रिायें कडुि चसधु िैत्याकडें दशष्टाईस अगाउि पाठदिला तो 
िंदिकेश्वर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  िंदिकेश्वर ॥ 

यापरीं िंदिकेश्वर येउि गिराजाप्रदत पाहुि बोलतो जें ्िामी दशष्टाईस गेफया ठाई माझी 
गोष्टी कािािदर घेइिासें चसधु िैत्य सिेंि िौज दसद्ध करुि युद्धासि दिघाला मी अगाऊ 
दिघूि आलों. 
यापरीं चसधु ित्य येता ंप्रमथ गिासदहत श्री गिराज चसधु िैत्यास घेउि िेपथयामध्यें जाता ं
युद्ध येकंिर पाहूि श्री शकंरास संतोष ितधमाि सागंािया िारिमुदि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  सुरमुदि ॥ 

यापरीं िारि घेउि श्री शकंराप्रदत पाहूि युद्धािें संतोष ितधमाि सागंतो दिरखा. 
 

(श्लोक)  ्िामी त्ित्सुत आदि चसधु उभया ंजें युद्ध झालें  महा ॥ 
युद्धा त्या उपमािसे उभय ते दृष्टातं त्याला पहा ॥ 
शखेीं िुमधि चसघु ित्य िधुिी संतुष्ट केली धरा ॥ 
केले िेि सम्त मुमत सुमुखें त्िकीर्मत हे शकंरा ॥ 
यापरीं िारिािीं संतोष ितधमाि सागंत असता.ं चसधु िैत्य िधि जय लक्ष्मी समेत मयूर 
िाहिारुढ सपदरिार श्री गिराज येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  येतो महा ॥ 
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यापरीं गिराज येता ंत्यािे भेटीस कारागृह मुमत ्ि्ि िाहिारुढ सुरिरासंदहत ऐरािता 
रुढ िेिेंद्र येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  ऐराितारुढ िेिेंद्र येतो ॥ अमर गिािृत शौभत कीं तो ॥ प ॥ 

कारागृह मुमत होउदि सापं्रत ॥ कमल दिलोिि भषूि भदूषत ॥ अ ॥ 
चसधु िधें मदि हदरखुदि िार ॥ 
दसद्ध मिोरथ धृत शतधार चसधुर िििा भेिुदि सािर ॥ 
सेिा करािी म्हिउदि सत्िर ॥ १ ॥ 
यापरी िेिेंद्र येता ंहंसिाहिारुढ ब्रम्हिेि येतो दिरखा. 
यापरीं ब्रम्हिेि येता ंगरुडारुढ दिष्ट्िु येतो दिरखा. 

 
र्दरु : दिष्ट्िु तोग ॥ 

यापरीं दिष्ट्िु आदलया िंतर िेिेंद्र गौरी शकंरास प्रिाम केफयािंतर श्री गिराजास प्रमाि 
करुि बोलतो दिरखा. 

 
श्लोक : ्िामी श्री गिराज या ति कृपें कारागृह पासुिी ॥ 

झालों आदज दिमुमत सिधचह अम्हीं आिंिलों कीं मिीं ॥ 
भमूीिा भर सिध हीं उत्तरला िैत्येदं्र संहादरता ं॥ 
आिंिाल्ब्ध दिमयवि तो ते ऋदष तपः प्रत्युह हा टादलता ं॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें बोलता ंइदं्रािे पट टाभीषेकास गिराजािें इंद्रािीिें ्मरिा कदरता ंइंद्रादि 
िेिी येते दिरखा. 

 
(र्दरु)  येतसे इदं्रािी पाहा ॥ येथें हदरखुिी महा ॥ प ॥ 

केतुकीं मििािा ऐशी केिल लािण्यािी रादश ॥ अ ॥ 
परम िातुयध खािी ॥ पल्लि कोमल पािी पर भतृ मंजुल िािी ॥ 
पदत भेदट लागी झिी ॥ 
यापरीं इदं्रािी िेिी येता.ं इदं्र इदं्रािीस येकासिािदर बसऊि तै्रलोमयादधप त्यािी माल 
गला घालुि गिराजािें इदं्रास पट टादभषेक कदरता ं कमलासिारुढ लक्ष्मी िेिी येते 
दिरखा. 

 
(र्दरु)  येतते लक्ष्मी पाहा ॥ एिाक्षी शुभ िेहा ॥ प ॥ 

िेतसे संपि भारी ॥ िीिाशंी जे दिधारीं ॥ अ ॥ 
मारजिक रािी ॥ मंगल गुि श्रेिी ॥ सारस युत पािी ॥ 
सापं्रत अदलििेी ॥ १ ॥ 
यापरीं लक्ष्मी िेिी येता ंसर्िती िेिी येते दिरखा. 

 
(र्दरु)  िािी ते येते पाहा ॥ रािी अजािी ॥ प ॥ 

पादि धृतिीिा ॥ खािी सुखािी ॥ अ ॥ 
सारस िल िेत्री ॥ साधु शुभ कती ॥ 
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सारसुख सदित्री ॥ िार सुंिर गात्री ॥ १ ॥ 
यापरीं सर्िती िेिी येता ंगिराजा तें िराियास ब्रम्ह कन्सया ऋदष दसद्धी येताहेत दिरखा. 

 
(र्दरु)  ऋदद्ध दसद्धी येती पाहा ॥ िृदद्धस हेतु महा ॥ प ॥ 

दसदद्ध सकलचह िेउदि रादखदत ॥ बुदद्धदश िेउदि बोध कदरती ॥ अ ॥ 
दिश्व दिधा तृदपतामह कन्सया ॥ दिमल मुखाबंजुसुर जिमान्सय ॥ 
दिश्व गुिालय दि्तृत ियिा ॥ दिपुल दितंबचह सुंिर जघिा ॥ १ ॥ 
यापरीं ऋदष आफयािंतर श्री शकंरािें श्री गिराज दििाहास मुहुतध पहाियास बृह्पतीिें 
्मरि कदरता ंतो येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  अमर गुरु तो ॥ आला पाहा ॥ अदमत गुिाकर ॥ दिमल मती हा ॥ प ॥ 

शमिम संपन्न शास्र सदरत्पती ॥ रमिीय पु्तक ॥ रत्िचह हातीं ॥ अ ॥ 
यापरीं बृह्पतीिें येउि हेंि मुहुतध दििाहास सिोत्तम आहें म्हिता ं सिेंि सिधत्रािीं 
कैिफयरुप पंिमुख सिादशिािें ्मरि कदरता ंदि्ृल्मत सिध मंगले सदहत िृष िाहिारुढ 
सपदरिार सिादशि येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  परम सिादशि येतो पाहा ॥ पंिमुखी परमेश्वर हा ॥ प ॥ 

िरि दशखामदि ॥ िादं्त पूती ॥ करिी सकलाशंी ॥ करुिा मूती ॥ अ ॥ 
सोम कलाधर शोक दििाशि ॥ व्योम केश दिज ॥ 
धाम पुराति ॥ साम गाि दप्रय ॥ 
साधु जिािि ॥ भीम िामा सिध भीदत दििारि ॥ 
यापरीं सिादशि येता ंब्रम्ह दिष्ट्िु रुद्र गिराजादिक सम्त सुरिर प्रिाम कपाि प्रिदक्षिा 
कदरत ितधि कदरताहेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  पुराि पुरुष प्रभो परात्परायते िमिारािर ्िरुदपिे हरायते िमो िमः ॥ 

दिराकृदत दिरंजिा जरामरायते िमः ल््थराय िदं्र मौलये सुराियें िमो िमः ॥ 
यापरी सम्तािी हषधपारिश्यािें ितधि कपाि गिराज दििाहागं सोजीस मुहुतध िाङदििय 
िेिता प्रदतष्ठादिक दिधाि सकल हीं केफयािंतर ऋदद्ध दसद्धी आिी गिराजा मध्यें अंतः 
पट धपाि गौतमादि ऋदषश्वर मंगलाष्टके ििताहेत दिरखा. 

 
(श्लोक)  सारासार दििारिैक ितुराथंारा मिा जो भला ॥ 

तारािाथदमभा्प जो सुरगिीं मारा कृती शोभला ॥ 
िारालंकृत िाम भाग सुजिा पारादश लािी बलें  ॥ 
गौरा कारचक िदं्रमौदलदितरोधाराल सन्समंगलें  ॥ १ ॥ 
ज्यािें चिति सिध पातकतम्तोमादश सूयापरी ॥ 
ज्या मादज प्रगटे दिितध जगिादशरादश जो आिरी ॥ 
ज्यािी शीत कृपा कटाक्ष लहरीं संताप िारी बलें  ॥ 
ऐसा श्री दशििदं्रमौदल तुजला िेिो सुखें मंगलें  ॥ 
यापरीं मंगळाष्टकें  ििुि अतंः पट सोडूि लयवि लागफयािंतर सुरिधु गाताहेत दिरखा. 
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(र्दरु)  गज िििा जय जया ॥ गि राजा जय जयT ॥ अज अदजला जय जया ॥ 

अदमत यशा जय जया ॥ १ ॥ 
प्रित जिािदल रक्षा ॥ परशुकरारििक्षा ॥ 
मदि मकुटा पृथु िक्षा ॥ सृदि ह्तासुकटाक्षा ॥ २ ॥ 
परम िया सागरा ॥ िाल दिलोिि धीरा ॥ 
िरि महेश कुमारा ॥ िर्मधत सुखसाय ॥ ३ ॥ 
बुदद्धस तंू िातारा ॥ िृदजिदििाशक िीरा ॥ 
बुदद्ध दियोजि ितुरा ॥ ऋदष दसद्धी पते ॥ 
यापरीं िादर दििस सुख सोहले होउि सिधत्रासं िस्त्ें भषेूिें िेउि रुस भोग साडे सकल 
सन्नाहादिशी दमरििी आिी लक्ष्मी पूजिहीं होतां गिराज िेिेंद्राप्रदत पाहूि बोलतो 
दिरखा. 

 
(श्लोक)  इंद्रा तुझा दिज मिोरथ पूिध झाला ॥ आिीक मागिर बादं्त मी तयाला ॥ 

िेईि शीघ्र सम भमत मिोरथा तें ॥ मातें दििा पुरदि कोि यया जगातं ॥ 
यापरीं गिराजािें बोलता ंिेिेंद्र िर मागतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  सत्पुत्र पौत्र परमोर्मजत संपिेशीं ॥ िािंोत भपू जि लाभदुि सौख्य राशी ॥ 

तैदशदि सिध जिही दिज संततीशीं ॥ लाभोदि िादं्त असोत सुखी ्ििेशीं ॥ 
यापरीं िेिेंद्रािें िर मागता ंतो िर िेउि सपदरिार गिराज दित्यािंि मंदिरास िादलला 
दिरखा. 

 
(र्दरु)  दित्यािंि मंदिराशी ॥ दिरुपम गुिराशी ॥ 

सत्य रुप गिराज हा ॥ सपदरिार आला पहा ॥ 
 

सूत्रधार : यापरीं या दिव्य प्रबधंािा दिमाता हीं. 
 

(श्लोक)  श्री. भोंसलान्सिय सुधादिदध शीत भाि ॥ राजादधराज तुलजेंद्र िरेंद्र सूि ॥ 
श्री िोल िेश पदर पालि जयादश साजे ॥ चसहासिीं शरभ भपू पहा दिराजे ॥ 

 
(श्लोक)  औिायध ज्यादश दिलसेजि रक्षिाशी ॥ गाभंीयध धैयध दिियादिक सद्गुिाशीं ॥ 

ज्याच्या तुलेज तुकती जगीं अन्सय राजे ॥ चसहासिी शरभ भपू पहा दिराजे ॥ 
इदत श्री भोंसल कुल िुयवध सागर सुधाकर श्री िंद्र मौलीश्वर प्रसाि लब्ध िोल चसहासि 
संपत्संतदत रागादधराज महाराज ्त्रपदत भलूोक िेिेंद्र 
श्री शरभेंद्र भूपािं णवरणचत श्री गिेश िंीिंािफव नाटके पांचमोंकः ॥ 

 
समाप्त 
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३. मीनाक्षी (पणरिय) कल्याि 
 

शुभ ंअ्तु ॥ श्री ॥ श्रीराम ॥ 
 

केर्दार : जय सुमुख गुिाजिक जय सकल सरदतलका जयसरी िृपकटक ॥ 
जय सुष्टलोक । जय दशिारदतरदसक । जय सुखतित लोक ॥ 
जयशीषधगिेशाक । जयशदमत शोक । जय शरि हतशमि जयिंडकृतकिध । 
जय िमत्कृदतसिि । जय िारुििि ॥ 
जयसिादसतमिि । जयशयकदततहरि । जयश्तगुिपूिध जय शरभशरि ॥ 

 
गौड॰ : ॥ आदिताल ॥ 

 
शरि शकंरिंद्रशखेर । शरि सकल सुरेश्वर । 
शरि शरिागत कृपाकर । शरि शिािीिर ॥ 
शरिीषदतगळ गिजान्सहिीधर । शरि शिधमिोहर ॥ 
शरि दशिकफयाि संुिर । शरि शरभ दशिशकंर ॥ 

 
केर्दार : अशा. 

 
श्रीशृगंार शखेराय जयमंगल ॥ शदशधर दिमधल खंडधराय शुभमंगल । 
गंगाशोदभत तंुगािीशदििासकाय । रंग्थलिटकाय मंगळिायक दिजबरिाय ॥ 
िागिदिमदिभषूिाय िारिमुखमुदिसदिताय । िगतिया सतंोदषताय 
ििििीसुिशोदभताय ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती िाट्यारंभ झाफयािंतर सूत्रधार रंगभमूीत सरस कदिदिरदित मीिाक्षी 

कफयािादधधाि. शृगंारिीर रसप्रधाि ििीि िाटकािुसधंाि ितुरिर सभासि दिकरि 
मिोरंजि कराियाकारिें. दिघ्िहरिािी प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक) : प्रसन्निििप्रभो प्रथम आिदरतो तुला ॥ 

प्रसन्न मज हो करा प्रबळ सत्कृपा दि्तुळा ॥ 
प्रसाि कदरशी जरी प्रदथत कीती िाढे जिी ॥ 
प्रमाि कदरतों झिीं प्रकट हे सभारंजिीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती गिेशािी प्राथधिा कपाि दिजिािी ििरसा गुिखािी ििििोन्समोषिी व्हािया 

कारिे िािीिे ्तोत्र कदरतो दिरखा. 
श्री भारती प्रबळ िैित तंू प्रिीि ॥ 
साजे करी सरसी पु्तक माळ िीिा ॥ 
धात्यादसही दरझदिसी बहु अतंरंगी ॥ 
ते तंू प्रसन्न झदि हे मम भव्य रंगी ॥ ये ॥ 
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िािीिी प्राथधिा कपाि अ्ाितभोगििादरिी िासरमिी ऐसा श्रीगुरुिें ्तिि कदरतो 
दिरखा. 
आया बोधें भिभया हरीसी ॥ दिमलब्रम्हादि दिजादश्रता कदरसी ॥ 
त्या तुज िदमतों भाि े॥ शुभ िाटक हे सभेत शोभि े॥ 

 
सूत्रधार : यापरी गुरुिे ्तिि कपाि दिजकुलिेिता । श्री िंद्रमोळीश्वरािी प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  सिादशिा भदूत दिभदूषतागंा ॥ 

सिादशिा चशदगत िामभागंा ॥ 
सिासतंू येऊदि िदं्रमौही सिा या िेशी सिधकाळा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रमौळीश्वरािी प्राथधिा कपाि िाटकाथधसंग्रह िािंी श्लोक िितो पादरसा. 

 
(श्लोक)  िेदि संपदत्त द्यािी दिदखलदिजदिभिूागी ऐसे ्िजभादिदत ्िभाप्रिी अितारुदि जायला 

कुिी सिध िेिी । 
गोिी शभंदूश मादिझळ ियिा । 
लसत्प्रातं भाि ेसुखािी । 
सोदितात पादिभािी सततदह सुख िो या जिाते सुिेिी ॥ 
येिेदरती िाटकाथधसंग्रहा िािंीश्लोक ििफयािंतर िाटकारंभीिी प्राथधिा केफया्ति तो 
ियाकर दिघ्ितम्तोम दििाकर प्रत्यक्ष येतो म्हिूि सभासिासं सािध कराियाकारिे 
िौिादरक येतो दिरखा. 

 
र्दरु॰ : ॥ शकंरा ॥ 

 
िौिादरक येतसे पाहा ॥ 
शिैागे्रसर भदूतभासूर हा ताि िेत दमदशयािदर महा ॥ 
ताकीि कर जो सिसमहूा ॥ हाती लोक बहु जयितं ॥ 
हािभाि ेमाि हालदित ॥ हातीं घेऊदि रौप्य दिलदसत िते ॥ 
हष ेगाय तो िाित िाित ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर िौिादरकािे सभासंिास सािध केफयािंतर गिदपत प्रत्यक्ष येतो पहा. 

 
र्दरु : ॥ व्यागडा आदिताल ॥ 

 
गिराज येतो पाही गजरे उल्लासे शुभ िेहीं ॥ 
दशिहारक जो लिलाही दशितिय िदं्य सुराहंीं ॥ 
मूदषकािरी िळघला मोठा मोिकी पोसला ॥ 
तोषिाया सिधजिाला थोर प्रीतें सभे आला ॥ 
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सूत्रधार : यापरी गिपदत येऊि सकल दिघ्ि दिरसफयािंतर सूत्रधार िहंूकडे पाहूि अहो, दसद्ध आपे 
(हे) रंगमंगळ दिदध ॥ 

 
(श्लोक)  सुदशर सुदशराच्या ज्या ्थळ िाििािें ॥ 

अदतदितत सुखा्िािंि घोषु जिा िे ॥ 
सुधिधदि दििािे शोदभता सिध लक्षिीं ॥ 
सतत सतत िािे कौतुकारंग लक्ष्मी ॥ 

 
वचन  आदि कैसे म्हदिजे? 

 
(श्लोक)  िािािेशदििास भसुूर महा दिद्वासं हे राजती ॥ 

िीििळूे मृिंगताळ बरिें मोिेगदह िाजदत ॥ 
जेथे गािकळाप्रदिि हदरखे, आता ंभलें  माजती ॥ 
त्या गािे सकलाप्सरा कुशल ते गंधिध ही लाजती ॥ 
रंगप्रसाधि. 

 
सूत्रधार : (िेपथयास पाहूि) अरे पदरपाश्वधका, येिे ये. 

 
पाणर॰ : मी हादजर आहे आ्ा करािी. 

 
सूत्रधार : आगा ये पादरपाश्वधका, सकळजिमिश्रिि ियिािंि करण्यादिषयीं मी आ्ापजेलों. 
 
पाणर॰ : कोिाकडूि? 
 
सूत्रधार : सभाकडूि. 
 
पाणर॰ : कोिते सभासि? 
 
सूत्रधार : येथे श्रीमंत भोसल कुलादतलक राजादधराज श्री शरभेंद्र महाराज प्रदतिषी दक्रयमाि 

गिेशमहोत्सिदिलोकि संतोष भरभदरत शकंरचककर ितुररि तर दमळाले आहेत. कैसे 
म्हिजे? 

 
(श्लोक)  काव्यालंकृदत िीदतिाटक महाििेािंतेे्त भले ॥ 

तकध व्याकरि श्रदुत्मृदतगिीं दिष्ट्िातं जे िागंले ॥ 
सत्सादहत्य कलादिधी परगुिीं जे श्लाघती ती महा ॥ 
मात्सयादिक िोषदहि कुतुकें  येथें दमळाले सहा ॥ 
आिखी कैसे म्हिजे सागंतो ऐका. 

 
(श्लोक)  िाि्पतीहूदि दिशषे िमते ॥ जे कीं ितुषष्टी कलेदस धतें ॥ 
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किी सुिेत्र लसताती पाही ॥ अत्यंत जे आिडी ती िृपाहंीं ॥ 
 

व॰ : ऐशािा हा अलभ्य योग घडला आहे । या्ति ह्या सभेस उदित मीिाक्षी पदरियादभधाि 
शृगंारिीर रसप्रधाि अदभिि िाटक िाििि सम्यासरंजि करििू आत्यातें कृताथध कपंा 
इल्च््तो. 

 
पाणर॰ : त्या रसाळ गं्रथािा दिमाता कोि? 

 
सूत्रधार : अरे पादरपाश्वधका, त्िा ं ऐदकले कीदह काय या कदलयुगी अदतप्रख्यात भोसल कुलपरंपरा 

सागंतो ऐका. 
श्री शभं ुयेकोजी शरभोज राज तो महादसिे ॥ 
एक दशिाजी राजा िृपदत भला रामिंद्र गुिसिि ॥ 
भीम महीपती दक्षदतपती सुगुिािराह एकोजी ॥ 
दिख्यात ब्रम्हादधध िृप शाहूजी तसािी सभंाजी ॥ 
परशु िृपिीर बाबा मालोजी, शहाजी महा्ाता ॥ 
संभाजी तत भ्राता भपू दशिाजी प्रिंड दरपुहती ॥ 
तुकोजी तत तिय प्रतापचसहेंद्र तज्ििीत तिय ॥ 
तत्सुता तो तुळजेंद्र प्रदथत महीपाल भव्य गुि सादं्र ॥ 

 
वचन : अगा ये पदरपाश्वधका, बाबाजीराजािे ज्येष्ठ पुत्र मालोजी राजेच्यापासूि सहाि ेपुरुष तुळजी 

महाराजािंींच्या बाबाजी राजािे कदिष्ठ पुत्र दिठोजी राजापासूि आठि ेपुरुष श्री शरभेंद्र 
महाराजासं ्िीकार कपाि घेतले ते परंपरा सागंतो ऐका. 
बाबाजी राजािा पुत्र दिठोजी दद्वतीय बहुगुिी त्र्यंबंक पतु्र तयािा गंगाजी तो तिीय सुत 
मािा ॥ 
तत्सुता तो बुिाजी दिपजे त्याहूि ितुर गंगाजी ॥ 
त्यािा सुखािुजी सुत ॥ 
तत्सुत तो शाहजी जगप्रदसद्ध ॥ 
मग तत्तिय सुमतीपाळू तुळजेंद्र ित्तक घे सुमती त्या शरभेंद्रा सपिीं ्थायी मोिे दरझाचि 
राज्यपिा ॥ 

 
व॰ : श्रीशकंर सकलजि पदरपालि कराियाकारिे दिषयदृष्टी सोडूि समदृष्टीं होऊि 

श्रीशरभेंद्रभपूपाप अितरला असें. 
 

पाणर॰ : ही काय दिदित्र महादिष्ट्िूिें । 
कृत्य श्रीशकंर अिलंदबते । 
त्याकरि सागंतो. 

 
(श्लोक)  ब्रम्ह सृष्टी करी पदर जगत या पाहंू अशी धी सिे ॥ 

पाता दिष्ट्िु परंतु कचलत ये जो बदु्धला असे ॥ 
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यासाठी दशििेिियध करुिाचसधु जिालागुिी । 
पाळाया शरभेंद्र होऊदि असे जो राजराजाग्रिी ॥ 
प्रातःकाली उठोदि करुदि दशििुदत ्िाि दिध्युमत सारी ॥ 
पूजोदि साबंरत्िधििसिगिीं दिव्य िािोपिादर ॥ 
्ाया गोधान्सय थदित्तादिक बहु िसुलधा मत्यधिृिंासी......। 
न्सयायें पाळी प्रजाते शरम िरपती जो ससाम्याजिा िे ॥ 
धमाधमधव्यि्था सकल कदलगुिे शीि झाली म्हििूी ॥ 
श्रीसाबंे िीििाथे शरभ िरपती होउदि राजधािी ॥ 
तंजाख्यीं दद्विाकािीं सुमदत भले सम्य कफपूिी लोका ं॥ 
केला आिंि धमे रीतीिुिी सुध्िुसुयशा त्या प्रभतूें दिलोका ॥ 
यच्चभ्य दद्वजराज हंस शुदि जे अत्यंत पै शोदधली ॥ 
बहुराजे अदतशयें सच्चाश्रये साजं ती ॥ 
न्सयायान्सयाय पयोजलादिदिभ प्रसन्नििती तािाियो भेदिती ॥ 
हा राजा शरभेंद्र एकदि असे िीरादधिीराग्रिी ॥ 
करादिष्ट करी दरपूंदस सुजिाधारा दिराजे जिीं ॥ 
ज्यािा पुत्र दशिप्रभ ूगुिदिधी साम्राज्य भायवयादिला ॥ 
जेथें शभं ूकटाक्ष सादं्र दिलसे अत्यंत तो िागंला ॥ 
जो राजा दिजमािसीं अदिरत ब्रम्हातिेिें प्रदत । 
आिंिा जिकापरी अिुभिी ि त्यूदि लोकल््थती ॥ 
 

व॰ : ये ताहश गुिगामिी िोळिेश धिी या गं्रथािा दिमाता हे ऐकूि पादरपाश्वधक बोलतो. 
 

वचन : अगा ये सूत्रधारा, ितुःषष्टीकला प्रिीिा दिल्यविजयकता जगप्रदसद्ध िोळिेशादधप शरभेंद्र 
भपूालया, या गं्रथािा दिमाता काय? 
तरी सभासिािें तुजेही मिोरथ सिळ होतील. 

 
सूत्रधार : (िहंूकडे पाहूि) अगा ये पादरपाश्वधका िंपतीमिः संतोषकारक िषाकाळ शोभतो पहा. 

 
(श्लोक)  कातंाधधरेह दशि येक म्हिोदि लोकीं ॥ 

होती प्रदसद्ध जि सिधतसे दिलोकीं ॥ 
सज्जौििा झचि जरी ििरी पतीशीं ॥ 
तो िषधिोिीं शरजाििी इंद्र तीसीं ॥ 
(िेपथयामध्ये) असा कोि सर आहे? 
अगा ये पादरपाश्वधका, मागायला श्लोकािा अथध अन्सयथा कफपूि मीिाक्षीिी िूदतका 
िपलाक्षी येतेसी दिसते. 
आम्ही अिंत करिे यासं जािार म्हिूि िोघेही गेले असतात. 
िपलाक्षी येते दिरखा 

 
र्दरु : (॥ सािरेी ॥ आ ॥ (अटताल) । 
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िपलाक्षी येते पाही िमकत जि मोही ॥ 
िपलेहुिी भा बहु िेहीं ॥ 
सपापा जी सम िाहींहीं । 
(अ) कमठा तीर हीिी असती हाती ॥ 
किकुि दृढतर कसलें  िुगती ॥ 
सुमशर कदरतो ियिीं ि्ती । 
शूरही पाहूदि साडंी म्ती ॥ ये ॥ 
िपलाक्षी येउि दिपाि पाहूि दत्रभिुि रक्षिी ॥ 
ऐसा िक्ष मीिाक्षीस जाििारा कोि आहे? 
म्हिुिी आपआपिातं बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  मीिाक्षी सत्कटाक्षी दत्रभिुि जिसंरक्षिी िीचिता ंजे ॥ 

साक्षातू लक्ष्मीपतीच्या बदहि घि दजिे दत्रसािीिक्ष । 
यरक्षसहस्राक्षसदह सुसमरीं साजे बुभकु्षा ॥ 
मदक्षकातुफय साहे ॥ 
जेतालत्यािुलक्षासदृश िर इला िक्षसा कोि लाहे ॥ 

 
सूत्रधार : ये ॥ िपलाक्षी श्री मीिाक्षीस अदतितुर िीरिर संघटिी आलोििा करीत असता ॥ सूत्र 

सारोप दिपाि पाहूि आिाशासी काि िेऊि झंकार ऐकूि त्येच्यािपाि शकंरपरारचिि 
भ्रमरी-भतू भृगंीदरटी येतोसा दिसतो म्हितािंी भृगंीदरटी येतो दिरखा. 

 
र्दरु : सुरटी ॥ ता. 

 
भृगंीदरटी येतो पाही ॥ भतृ्य शभंशुा ितिेही ॥ 
रंगीं िाित जो सकळासंी । रंजिीत दस लिलाही ॥ 
िारु रुद्राक्ष मंगळाच्या गळा ंज्या अल््तिा पुतला ॥ 
िीर व्याघ्राजि िेसला ॥ चिदततसे मचि दशि भोळा ॥ 
दतदिपायीं जो चलग िाले ॥ माि हलिीत िारदि डोळे ॥ 
अि शभदुिि तो ि बोले ॥ अिघे लक्ष दत त्या हषधिळेो ॥ ये ॥ 
भृगंीदरटी येतादंज हाती धदरफया काठीसदहत ितुष्ट्पाि सपुभ व्याघ्राभरिरी आदि ठिला 
ऐशा ते पाहू— 
धिुष्ट्य रज्जिू ठािामाि उभें राहता ंश्री दशि्मरि ऐकूि िपलाक्षी बोलते. 

 
व॰ : याि े यािें. व्याघ्रमुिी हा आपि कोि आहे दद्वपािमाि ॥ िल्न्सह िव्हेता.ं ितुष्ट्पाि मृगी 

िव्हेता मा्या कोमद्या सतीिी पाय मिताि सादरखे काय दिदित्र पाप भृदंगदरटी सहा्य 
बोलतो. 
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व॰ : अिो! ये पोटाळले आपुफया डोळ्यात मुसळ लोंबत असता, पराव्या डोळ्यात कुसळ आहे 
म्हिूि सागंिे हा जिािा ्िभािि तंू ताटंकादि दिव्य भषूिे दिराजमाि असफयामुळे पुरुष 
िव्हेसी िीरापरी धिुच्या िरा धरफयामुळे तुजला स्री म्हििूही भादिता ियेही दिदित्र िीट 
तंूि समजा िा. पहा. असो तंू यी ये िि की मई दिरतीस ऐकू इल्च््ता. 

 
चप॰ : जे सौंियध सागर सुता मलयध्िजािी 

 
(श्लोक)  अत्यंत सुंिर तिु ती जे मार ज्यािी ॥ 

कुठे दमळे िर अिुपाप लोकीं ॥ 
ऐसा दििार कदरते दिरते दिलोकी ॥ 

 
व॰ : आदिक दतिी अि्था काय म्हिूि सागंू. 

 
(पद्य)  राजराजेश्वरी राजेंिुदिथमुखी मुकरातं आपलेु मुखही पाहे ॥ 

कोमलागं सरसकोदकला लादििी ितुर पदर भादषिी ॥ 
िदकत पाहे । किक भासुर तिुकमलसंदिभ पािी ॥ 
किाक्षी सुरसीकाधय हे ॥ शृगंार शखेरा भगुालका ॥ 
केशपाशौ कशी िागलपालिी हे मार कदरतो ॥ ३ ॥ 
शदश मार िेहीं ॥ िार कुशल करी राज्यभार तोही ॥ 
धीर इजसी तुफय िरिीर ि मही ॥ 
शूर िर धंुदडते दतज कीर पाही ॥ 

 
व॰ : अगा ये भृगंीदरटी. श्री सिादशि िरिारचििमकरंिपािें तुदिल ि होता दिजागेंकृत जालास 

परंतु तुला िाऱ्यािे िासे तीि रापायटे का ंसंपादिला रदतदित्र ते कारि ऐकू इल्च््ते. 
 

भृांगी : अिो ये िपलेक्षिे तंू अबला परंतु िीरिषे घेऊि. िीरादधिीरासही भेडसाितीस ते अपेक्षा 
दिदित्र िव्हे काय? बरें तें असो मी आलें  कायध सागंतील ऐका 

 
(णद्वपार्द)  (तेलगू प्रास) 

मुख्य मािू.......... मूर्मत ॥ ईशािी अंदिके ॥ 
िीि पै अर्मिता सािी ॥ अधधदशिमूर्मततळे ॥ 
आयािी झाली ॥ अंतरी माझीया चिता उिेली ॥ 
भि शीि िाता तो भि हा ्िामी ॥ 
दशििीिा कििी दशसिीि कदह मी ॥ 
धरुदि असा भाि रक्षिामूती पूतदतच्चें या पूजली दिगुते ॥ 
केफया प्रिदक्षिा कर िोघासंी ॥ 
घडली म्हििुीया गाभीऱ्यामदसती ॥ 
अदळपाप धरुिी उभयातंरी ॥ दरघुदि भिभाग बोिता भिािी ॥ 
शल्मत हदरता ंकाय शतजीिध झाला ॥ 
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पाय टेंका की ज्या पाििे दिधला ॥ 
पाहुदि अप्रदत ॥ पदतिी दिराली ॥ 
प्रिय कलहें दशिा ॥ प्रत्येक झाली ॥ 
संदध अशा बाि संधाि कपादि ॥ मारमारी तसे ॥ 
सुंठ होऊदि ॥ ििि पार मी असा मिही दजराला ॥ 
रिि िि कीि िपा मिशादलिीला ॥ 

 
(श्लोक)  असें क्षि पें बोदगता ंशकंरािें ॥ 

कसें पादहजे सागं मी चककरािें ॥ 
म्हिोदि दिरे मी जिरािी आदि ॥ 
दििादहतया व्याधरोिी ॥ दशरािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीदत भृगुंटीिे बोलतादि. 

िपलाक्षी अत्यंत हष ेबोलतेत्त िार संतोष. िैिी दिदित्रागदतः. 
परंतु. आ॰. 
हृियज दिकारहता िोदहल जो जाि तो दतिा भता ॥ 
िोघे पीदिती जला कोि उपाय रिूं की दध ॥ जला ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे िपलाक्षी बोलतादंि भृदंगदरटी ये िपलाक्षी मीिाक्षी िक्षोजदिषमा दिघटिीं 

दिषमाक्षिक्ष यादस ऐसा उपाय करािा. 
 

सूत्रधार : येिेरीदत पर्पर एकमेकात कदरत असता िेपथयामध्ये िीिी झित्कार ऐकूि िपलाक्षी 
मा्या दिलंबिा सादहत्या मीिाक्षी िा मजला हुडकिें दिषयीं पे्रदशली ऐसी किकागंी 
येतीसी दिसते. आता ं मी त्िरेिें मीिाक्षी जिळ जाते. काहंी श्री दशिासमीप जाऊि या 
कायधसंघटिीं उदु्यमत असािें. 
याप्रकारें िोघीही बोलूि दिघोि गेफयािंतर मीिाक्षीिी िुसरी सखी किकागंी येते दिरखा. 

 
(खमाल) राग ॥ आदिताल ॥ 

 
किकागंी येते पाहा ॥ मिमोहि पापा हे ॥ 
िितेजें शोभदिताहे ॥ ििि िातुये गुरुही मोहे ॥ 
झिीं िेसली पठैिी ॥ िोळी गतटी तटतट्थि 
िीिा िाजिी मधुर ध्ििी ॥ िीरिशेा दििटे गािीं. 

 
सूत्रधार : येिेरीदत किकागंी येऊि िि पाहूि बोलते 

 
वचन : ऐशा ्थािातं मीिाक्षी जडूि कें दि दिरहेल बरे िपलाक्षी 

कुठें असेल पाहंू ॥ ऐसे म्हििू धंुिीत ििििधि कदरते दिरखा 
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र्दरु : िीलाबंरी ॥ आदिताल ॥ 
 

िंििासम हें ििशुभिि पाहे ॥ 
मंि पिि आिंि प्रि अरचििज बहु मकरंि सेिुदि तंुदिल रसें 
दमचलि मरी िृिंसदहत ्िच््ंिी गंुजती ॥ 
िंिि मधुमंिारदबफिदपिु मंि सरळ आदि कंिराळही 
्ििंिघिमाकंि िंबकी कंुिलता अदतसुंिर िटली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती किकागंी ििधि करीत असता ं िपलाक्षीिें सादंगतलें  ितधमाि ऐकूि मीिाक्षी 

दिजहृियजदिकार हरि दििक्षि रि िक्षििर परीक्षािया संदिल्यविजय व्याजें अक्षौदहिी 
सेिेसदहत येते म्हिूि सखेस सािध कराियास िौिादरक येतो दिरखा. 

 
(र्दरु)  िौिादरक येतसे पहा 

 
सूत्रधार : येिे िौिादरक येऊि सभेस सािध केफयािंतर मीिाक्षी येते दिरखा 

 
राग—अTिंि ॥ 

 
मीिाक्षी येते जयसकंफप मीिध्िज तळदिसेिा संगें दिलसती अिूपा ॥ 
दसद्धिरिापें हे िादगिी सुरिरदकन्नर कोिासही ल््थरिरातं हूपें ॥ 
मदतमोहकरा पाहे शिािी ॥ 
गदत दिजधतकरिी प्रदतिाहेती जला पाहता भिुिी ॥ प्रदथताकफयािी ॥ 
रदतसम मािी ॥ रदतश दिजमिीं । ्तुदत कदरती सुरपदत दतजलागुिी ॥ 
ये मीिाक्षी येऊि दिजपराक्रम सागंते दिरखा ॥ 

 
श्लोक : जो भपूदत दशििाता सुजिा प्रथयादत चसह... 

भमइ मल्त्प्रय दिल्यविजय कपाि दियवपदत दिजय करीिा दिजबाही. 
 

सूत्रधार : याप्रकारे बोलता ंइदं्रदिशसे अदभसुखे िाली कदरतादंि परंुिर येतो दिरखा. 
 

(िृिंाििसारंग ॥ आदिताल ॥) 
 

पुरंिर येतो पाहे ॥ पूिध गिे ॥ सुरसूमूहे 
पुरंिच्या तेजें रोहें पनु्सहा ंजंजा उभा राहे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती इदं्र येऊि आपफया िेिसेिेप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  दिश्वादमत्र पराशरादिक महा.... 

ते तप्िी भले िारी भव्यकदि्दि्ि गुिे मोहसी िैलािले ॥ 
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आता धैयध रिागंिी दिरखुदि िारी िसािा किा ॥ 
सज्जोिी कम दसबािदिकरा िषा तुम्ही एकिा ं॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे िेिासं इदं्र सागंतादंि मीिाक्षी आपफया सखीप्रती बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  सहस्रक्षट लसुिी बाि मारीतयातें दििारा तुम्ही ही सुमारी ॥ 

ि तो हलदिती जसा पापण्यातें । कराि ेतसें त्यागराजाच्या धन्सयातें । 
 

सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षीिे ििि ऐकूि उभय सेिा िीरशर िषी अदतकू्रर समि कदरत असता ं
सुरराज पराजये पाििू 
हे राजराजेश्वरीस पाििू बोलते दिरखा. 

 
(आ.)  घ्यािें यया करातें पाडुदिया ंमािसी दिकुरातें ॥ 

तुष्टोदि लेंकरातें पादळ िेउदि अदभष्टि िरातें ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती इंद्रािे कामधेिू कफपिृक्ष चितामिी । प्रभदृत अमूफयि्तू अपूधि प्रार्मथतािंी मीिाक्षी 
त्यासी अभय िेऊि अदिशषे । अदभमुख िालीं कदरता ंहव्यािाह ििे येतो दिरखा. 
पूिधकफयािी दमश्र (िापू) 
हव्यािाह येतो पहा ॥ िव्यपात्र दिजिा िाहे ॥ 
सतोमर शल्मत लाहे ॥ हव्यासें चभडू रभा राहे ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती हव्यिाह येऊि तरुिीच्या कातंीकडूि मोदहत होऊि दिज िीरासं आ्ादपतो 

दिरखा. 
आ. ॥ आिंिभरैिी ॥ 
तरुिी मिेि ज्िाला धैयधघृतातें तयातिा घालािा घाला 
िषा शर एकसरी ॥ माघें प्रमिा समूह जे दिसरे ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दिजभटासंी दसखटििि आ्ादपतादंि मीिाक्षी सख्या प्रीती बोलते । 

आ. 
िषा गे शरधारा लाहेिा जसा रिातं आधारा ॥ 
जुझायंा मज िािा कोिी त्या आश्रयासही िडिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती आ्ादपतादंि पर्परें बािबादियासं हेंतादि हव्यिाह पराजय पाििूही 

राजराजेश्वरीस समजूि अमूफय पिाथध िेऊि प्रार्मथतो दिरखा घ्याि ेया करातें ॥ 
येिे दरती दिल्यविजय कपाि िदक्षिादभमुख दिपाि क्षिमात्र उभा राहतादंि । 

 
चपिंाक्षी : अिो ये ्िादमिी तुजसमोर । यमसिधिा येिार िाही ॥ 

राजराजसख्यािंा ज्यािा माज मोडला ॥ 
तो राजराजेश्वरीसमोर माझा केचि धदरला ॥ 
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मीिाक्षी िृदिकाला िेंही ॥ त्याला धंुडूि िागंी िंड करािी ॥ 
आ॰ ॥ 
भािुजलोका िंडी तयासी िलेक्षिी िंडी ॥ 

 
चपिंा : धाकी झाला िंड िधी तयालागी कोि कोिंड? 

येिे दरती िपलाक्षीिे बोदलले, ितधमाि िैि्िते िापामुखे ऐकूि समोपाि येता अमूफय 
पिाथध पाठदितादंि मीिाक्षी ते पिाथध घेऊि िैऋत्य कोिी अदभमुख होतादंि िैऋत्य येतो 
पहा ॥ 

 
र्दरु : राग आठािा ॥ आदिताल 

 
िैऋत्यी येतो पहा शरिापा हे धर जो सिाही 
सुरिैरी भ्यासुर सुरिेही कू्रर सेिेदश लिलाहीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िैऋत्यी येऊि िीर भटासंी बोलतो दिरखा ॥ 

आ॰ ॥ 
या तंू िव्हे ती अबला अदतमोहक भासती महाप्रबला ॥ 
ि जुडा ंअियुिा अपाइ ज्या झाफया कपंा कसे उपाई ॥ 
येिे दरती िैऋती बोलतािंी मीिाक्षी आपफया सखीप्रती बोलते दिरखा ॥ 
रदि भासुर ताटके जंसा रात्रीिर प्रभ ुशकंी ॥ 
जो लागे पाये ते िदधला मग कोि कोि िायातें ॥ 
येिे दरती त्यास उपेदक्षतादंि दियुदत सिाक्रातं होऊि मीिाक्षीस प्रार्मथतो दिरखा. 
आ॰ ॥ 
घ्याि ेयया करातें ॥ 
येिे दरती मीिाक्षी दिल्यविजय कपाि िरुि दिशसे सन्समुख होतादंि तो िरुि येतोदि पहा ॥ 

 
राग तोडी आ॰ 

 
िरुि येतसे पाही िारुिी आगम हा ॥ 
धरुिी पाश सव्य करीत आिाट झष पाहा. 

 
सूत्रधार : येिे दरती िरुि येऊि उिंबळफया ऐशा िधूचसधूते पाहूि िदकत होऊि बोलतो पदरसा. 

आ॰ ॥ 
 

(श्लोक)  लािण्यामतृ सत्र थोर मकरे िुभत््यजयें पहा ॥ 
ग्रीिा शधंकटाक्षलोल लहरी धल्म्मल्ल शिैाल हा ॥ 
धमामःकि मौल्मतकें  कुिदगरी ये थोर सामािले ॥ 
पाि ूसारदखसे िधू जलदिधी पासोदि आम्ही बले ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती िरुिािे ििि ऐकूि मीिाक्षी बोलले पदरसा. 
आ॰ ॥ 
शूर िोहे की पाशीं कैसा जंझा सखे आम्हा ंपाशी । 
हा केिळदि जडपदत तत्सैसी कळा कसे रिीं खपती ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे मीिाक्षीिे बोलतादंि दहतकर सैदिक िरुदि बोलताती दिरखा. 

 
(श्लोक)  अगत््याव्या आदज अदतकुशल अदज दिलसती ॥ 

तुम्हाला िाराजी तरी ति शुराजी गिसती ॥ 
असें मािा तुम्ही ि कहीं असमािा म्हिुदिया ं॥ 
बरें राखा मािा त्िदरत बहुमािा करुदिया ं॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सेिक जािािें ििि चजकूि िरुिराज राजेश्वरीस दििदितो दिरखा. 

अ॰ ॥ 
ध्यािें यया करािें याप्रकारे मीिाक्षी दिल्यविजय कपाि पिि दिशसे अदभमुख होतादंि पििा 
येतसे दिरखा. 

 
(आ. भरैिी आ ॥) 

 
पिि येतसे पाहा ॥ िि लाहुदि िेहा ॥ जिशाली शोभे महा ॥ 
प्रिर लोक झाली हा ॥ 
येिे दरती पिि येऊि दिजभटास आ्ादपतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  मिािा अम्हाहुदि ही िगे भारी ॥ तयाकारिें थोर पुशीं करातंी ॥ 

गळे शस्र ज्या िेखुिी िीर ह्ती ॥ जिािते या पाहुिी कार ह्तीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती िायिेू ििि ऐकूि त्यािे ितुररििीर बोलताती दिरखा. 
 

(श्लोक)  दिजायुधे गळादलया ्ििखरीं तयाच्या पुरी ॥ 
दगपंा मग कसुबले भजुलतागुिे सत्िरीं ॥ 
डसू कदरि मािसी मृिुल भव्य चबबाधरीं । 
आम्ही दियज लाहते भट तुझे भया िा धरीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िायभूटािे ििि ऐकूि मीिाक्षीच्या सख्या बोलताती दिरखा. 

अ॰ ॥ 
भव्यकटाक्षप्रसरें । ्ा धू तुम्हाक्षिेंदि एकसरें ॥ 
अथािा शस्रास्रसरी जंुझायादि रिीं पहा कुसरी ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे मीिाक्षीच्या सख्यािें ििि ऐकूि पिि बोलतो पहा. 
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अ॰ ॥ 
तुम्ही अबला किदलकापदिता दिजगुिे तुम्हा दशिळीं ॥ प्रथमा ॥ 
दगरीधर आम्ही प्रहािाति ब.. कसे त्यजी ्िमिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती प्रमिािििे दजत ऐसा पिमाि राजराजेश्वरीस प्रार्मथतो दिरखा. घ्या िेयया ये ॥ 

मीिाक्षी दिल्यविजय कपाि कुबेर दिदशशीं अदभमुख होतादंि तो यक्षराज येता पहा. 
 

(॥ तोडी॰ आदिताल ॥) 
 

यक्षराज येतो पाहा ॥ िीक्षकपट दिग्रही ॥ 
लक्ष िसे धिसंग्रही क्षसखा जो िर िाही ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राज राज येऊि राजराजेश्वरीस पाहंू मिीं ििि ऐकूि सािधपिे बाह्य शौयध 

बोलतो दिरखा. 
 

(श्लोक)  उिे काय आम्हासंी घ्या द्रव्यराशी ॥ 
ज जंुझ ूतुम्हसी अम्ही जे घराशी ॥ 
कशी कती ये चजकफया बायकातंें ॥ 
कराि ेतुम्हीसी िृथा युद्ध येतें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती कुबेरािे ििि ऐकूि मीिाक्षी बोलते दिरखा. 

 
(श्लोक)  जगीं चजकफया काय घोरी कुबेरा ॥ 

ि चजकंू ते सिधिा ज्या कुबेरा ॥ 
तुिा ंअर्मपफया घेऊिी द्रव्यराशी ॥ 
दभउं सदज्जता ंहे सुबेरा पराशी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षी बोदलतािंी कुबेर राजराजेश्वरीप्रती बोलतो पदरसा. घ्याि ेयया करातें. 

येिे दरती दिल्यविजय कपाि इशान्सस दिशसे अदभमुख होतादंि श्रीदशिबंिी जिागे्रसर 
िंदिकेश्वर येतसे दिरखा ॥ 
कफयािी ॥ आदिताल ॥ 
िंदिकेश्वर येतो पहा ॥ िंदििीय गुिा ॥ 
बंदि शभंिूा महा ॥ ्ंि घेऊदि भतूसमहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िंदिकेश्वर येऊि शूरिषेधर प्रमिासमूहास पाहूि बोलतो पदरसा. 

॥ आ ॥ 
दजतकामा िा बंिी िंदिश्वर मी पाहा । रिािंि दजतरदतपापा ललिा ॥ 
तुम्हािी पाहे दियकिा बुलसा ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती िंदिकेश्वर बोलतािंी प्रमिाजि बोलतो दिरखा. 
॥ आया ॥ 
कैसा शभं ूदिलासी दिजसेिा याजमान्सय बलैासी ॥ 
िेउदि झाला परता म्हिुिी आली तया दिगंबरता ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती प्रमिाजि बोलतादंि मीिाकं्षी आपफया भटािरी संतुष्ठ होऊि संख्यासी आ्ादपते 

दिरखा. 
 

(पद्य)  पद्माक्षी येक घे प्रदितदिरा प्रदतपािरे ्त्र रदिपािही िे ॥ 
िपलाक्षी ऐक गे । ितुरिीराप्रती िागंली भषूिें । 
िामरें िे किकागंी ऐक गे ककध शा िीराशी किक शादशमादलका कटाकी ही िे । 
मुदित िििें ऐका मुख्य िीराप्रदत मुकुट रत्िखदित मुदद्रका िे ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षी दिजभटासी दबरिेंभषूिें िेऊि बोलतें. 

 
(श्लोक)  सजोदिया ंकामुधक शीघ्र अिघ्या िंिशराच्या 

समरातं अिघ्या झुंझािया ये मजसी मुरारी ॥ 
तरी क्षिें होईल चककरािी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरतीं प्रमिाजिास आ्ादपतादंि पर्पर बािाबािीत िंदिश्वर पराजय पाििू 

श्रीशकंरािें ्मरि कदरतािंी तो सुंिरेश्वर येतो दिरखा. 
 

र्दरू : शाहि ॥ आदिताल ॥ 
 

सुंिररेश्वर येतो पहा ॥ ििंदि पिसुरियाही 
िंद्रशखेर जो मि मोही ॥ िारुपाप जचि ज्यासम िाहीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीसुंिरेश्वर येतादंि िंदिश्वर साष्टागं प्रिाम कपाि ्िामी रक्ष िक्ष म्हितादि 

सुंिरेश्वर बोलतो. 
 

व॰ : अगा ये िंदिश्वरा, तुझे भतूगि असता ंया प्रमिासं पाहूि घाबरा झालास हे कायध आियध 
ऐसे म्हितादंि िंदिकेश्वर बोलतो. 
॥ आ ॥ 
घुमदिती इतरा ंभतूें त्यासदह खेिें पराजयोभ्िूते ॥ 
भ्रमिी ऐशा प्रमिा भलुसी माशी प्रसूि मिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िंदिकेश्वरािें बोलतादंि श्रीशकंर हंसूि त्याप्रदत आश्वासि कपाि मीिाक्षीच्या 

दिषम िक्षोज पाहूि बोलतो. 
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(श्लोक)  इंद्राचश का दशरिीं चजकुदि गिध भारी ॥ 
तालाधला दिषमपाप उरी धरारी ॥ 
िक्षोज भव्ययुगुलीं हुदि गोल मोटा ॥ 
त्या तें क्षिें हदरिसुंिर तेदस काटा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दशिािें बोलतािंी किकागंी अन्सयापिेशें िपलाक्षी प्रती बोलते. 

 
(श्लोक)  हृिय जहतिू त्यालाहूिी अचद्रसंिी ॥ 

तपुदि सुदि महत्िा िोहटा लक्ष साधी ॥ 
मग सुदित यिािे पाहता तो ि भासे ॥ 
सुिपल ियिें तंू हें पहा गे तमासे ॥ 
आदिख एक आियध ॥ 

 
(श्लोक)  सोन्सयािा िग पाहुदि पृथल सा त्या भोंिते भोितें 

मी साधि तया ििग्रह असें ते संदध पै लदक्षती त्यामध्यें ॥ 
मग पुष्ट्पितं दशि धू िोदत पूजािलें  ॥ 
हेमािी िगजाकडे बहुत त्या मेरुद्वया लाभलें  ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती या प्रकारे सख्या पर्पर बोलत असता ंमीिाक्षी अपली रजशातं पाहि आियध 

मादितादंि 
 

चपिंा : हाि तुझा भता म्हििू कर िा सादंगतादंि धिुबाि घेऊि. 
िार भजु्जािती होऊि मेदििी अिलोदकता ं उभी रहाता ती जला थोर सुंिरेश्वर मोहूि 
बोदलतो पदरसा. 

 
(श्लोक)  जया काकिी ितुर केिळ राजकन्सया िन्सया 

मृगामृगापतीपदर िीर मान्सया ॥ 
संन्सयादस या भलुदिती दस दिरीकामसून्सया ॥ 
अन्सयादस िा िदर करी मजलागंी धन्सया ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारिी दशिििि ऐकूि लज्जािती ऐसी मीिाक्षी बोलते. 

 
व॰ : पादिग्रहिादिषयीं कािंिमादलकेिे आ्ेदििा मी ्ितंत्र िव्हे, 

ऐसे म्हिूि दशिाप्रती मंिहा्ये दिजपे्रम जािििू आपफया िगराप्रदत येतादंि. श्रीसुंिरेश्वर 
दतच्या दियोगें दिजियि दिदजत मिादसजशर परादजत होऊि अत्यंत दशितदहत्या 
िंदिकेश्वरासी बोलतो दिरखा. 

 
(घंटा ॥ आदिताल ॥) 
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भलुलो मी दिजमि भलुलो ॥ ललिामदि दिजमािसी दरझिी ॥ 
कलभादषिी दिजहृियहीं कळिुदि भलत्या दमसें ठक मी मजलागुिी ॥ 
खळ िा ििा प्रमिाकरिी ॥ तजिीज केली िाही पुरती 
गजगादमिी पाठदिली दिगुती गजबज तेिेंही तसें दित्तीं ॥ 
दिज पाहीिा कै सदखया हें कधीं ॥ 
येिे दरती श्री सिादशि मीिाक्षीिी घटिा कोि करिील म्हिूि अलोिि कदरत असता 
िारि येतो दिरखा ॥ 

 
॥ राग मोहि ॥ दमश्र ॥ 

 
सुरमुिी िारि येतो पाहा ॥ सुमती भदूतभदूषत शुभ िेही ॥ 
तरममंजुळिीिा धरुदि या डाहीं हर िामािळी िाजिी गायही ॥ 
माजी शोभे व्याघ्रादजत िसि माथा ंजयेजूट ॥ 
भासुर पूिध हे जीदिकरी सकळािंी आपिा हष ेिाित तकताचधगिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे िारि येऊि श्रीशकंरा िमि कपाि बोलतो. 

 
व॰ : अगा ये परमेश्वरा तंू दजतकाम होऊिही प्राकृत जिापंरी मन्समथ ििेिेिे का दशितोस? 

 
(णश. श्लोक) म्या ंचजदतला मििमीि दृशापिासी । 

सेिदूि ततकुिदगरींद्र सिाशी । 
आहे दिजी दितदरतो मज आपिाशंी ॥ 
तो गुप्त दभल्लि दिजेिी ितुष्ट्पिासी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीशकंरािे ििि ऐकूि िारि सहा्य बोलतो 

 
व॰ : अगा ये परमेश्वरा तंूही मीिाक्षीच्या सुखरसत्िर अिलंबूि अपार सुखातं पािला. ऐसे 

म्हितादि सुंिरेश्वर बोलतो. अगा ये िारिा तंू अघदटत घटिाितुरािि कुमार 
जाहफयाकदरतािं हे घटिा करािीत ऐसें म्हितादंि िारि बोलतो. 

 
(श्लोक)  भतूासंिें सिंादरतो कपाळीं । िस्रादि कीं केचि कळपपाळी ॥ 

ऐसें ि बोलो जित्या िृपाळी ॥ घे दिव्य िषेा मम िामय पाळी । 
 

सूत्रधार : येिे दरती िारि बोलूि श्रीसुिंरेश्वरािी आ्ा घेऊि किंबििाप्रती जातादंि पुन्सहा ंश्रीशकंर 
दिरहभेि बोलतो पदरसा. 

 
॥ गौळी पंतु ॥ आदिताल. 

 
कीरिािी ते िफेहाळी । केव्हा भेटेल आिंिमेळी ॥ 
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धीर धराि ेिा यािळेी । कीरमािस बहु तळमळीं ॥ 
मंि गंधिाह पाहे में ॥ िसािार तो भासताहे ॥ 
िारही दिजकर पोळदिता ंहे िंििािी उटीही ि साहे ॥ 
्मपा पूिीला िैराशी ्मर िषंती खर शरासंी ॥ 
परमशीि कें िी ॥ कचधजे पराशीं । कर िेईल कै सुखराशी । 

 
सूत्रधार : याप्रकारें दिरहभरें सुंिरेश्वर ििोििी दिरत असता ं मीिाक्षी कािंिमादलकेस आपि 

दिल्यविजय केला िृत्तातंकडूि आदि सुंिरे-िरािे कृपा कटाक्ष दिषम्ति लोपला. िृत्तातं 
दिििूेि दिरह सोसििेासी अतंरंग सदखजिासमिते दिजाराम िादटकेसी येते दिरखा. 
॥ जुजािता अटताल ॥ 
िेिी दमिाक्षी महादिव्यपापा येते पाही िेिी िरखो जो त्या ्मरिहासेिू ं कदरतादि 
उहापोहा, 

 
सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षी येऊि दिरहभरें बोलते पदरसा. 

 
(िरजु आदिताल ॥) 

 
ऐक काय कपा गजगमिें ॥ िौ कसें कपंा शशीिििे ॥ 
तो का ंिये सुमरििे तंू सागं िो शुभिििें ॥ 
अियमिि कदर हृियदििारि हृिय हर सिदि तये का ं॥ 

 
वचन : अिो ये सखी माझा प्रािसखा कुठें गंुतला कीं कळेिा. 

 
(श्रीराग ॥ आदिताल ॥) 

 
सोमसंुिर का ंिये अजुदि । सोय िा धदर का ंदिजमिीं ॥ 
पे्रम खाऊदि मज भलुिदूि ॥ प्रीती गंुतला किदििे सििीं ॥ 
दशि सुमिाशीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षी दशित असता ं मन्समथ प्रत्यक्ष आलासें भासूि घाबरी होऊि बोलते 

पदरसा. 
अगा ये ्मरा प्रहापंा िको मी ्मरहरि िव्हे िीट पाहा. 
॥ िेिगाधंारी ॥ 
भलुलासी मििा अलकजटा भेिा ि जािसी कलकसूरी दिषसम समजसी ॥ 
िुले म्तक धदरती िीट शशी ॥ 
िलक्षपिे दिरहज भदूतमादिशी ॥ 
मलयादिल घोडािरी िढूि कलभाषि शुकदिकभट घेऊदि कळिासे । 
्मरहर मी म्हिुदि हलकललोल कदरशी बािी ॥ 
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सूत्रधार : याप्रकारें मन्समथ प्रत्यक्ष येऊि िादडत्यासारखे भाििू रोमािं्ििे भयकंपादिकातें पाहूि 
झाला ऐशा मीिाक्षीसख्यािीं शीतलोपिार जाग कदरतािंी कोि एक सखी पटाके्षप येऊि 
बोलते. 

 
वचन : अिो ये रुल्ममिी िारिे तु्या िऱ्हाडा या बोलिे कािंिमादलकेजिळ बोलती त्यािपाि 

मििमिहर सत्िर येईल चिता कपंा िको. 
 

सूत्रधार : ऐसे पटाके्षप िुदतकािे सादंगततादंि मीिाक्षी सख्यासंी बोलते पाहा. 
॥ यमि आदिताल ॥ 
सजिी कै पादहि पािदिसािंा सत्िर त्या िािा ॥ 
सजला्मरि दमळिुदि दिजसमुिािा मजसी कदर िािा ॥ 
गजगादमिी गजब ते मम िि तजदिज करुदि मज दशि भजिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मीिाक्षी दशित असता ं हा समािार अंतरंगसखीिे सत्िर कािंिमादलकेस 

दििदेितादंि त्या कािंिमादलकेच्या आ्ेिपाि मीिाक्षी दििाहाथध दिजसमुिायासदहत मंत्री 
येतो दिरखा. 
॥ िायकी आदिताल ॥ 
मंत्री मािी येतसे पाहा ॥ मिसुबिार महा ॥ 
तंत्रीिर िार कुशल होता गीि करी जिा । समुगो ॥ 
येिेदरती मंत्री येऊि शारास पाहूि तागीि करतो ॥ 
॥ मदिरंग आदिताल ॥ 
मदिमयतेजागळा मंडप िागंला झचि कििुदि भपूाळा जिें आिािा सकळा ं॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारास तागीि केफयािंतर कफयािमंडप दिमाि करािया कारिें दिश्वकमा 

तागीि करदिती िी ्िसेिकासंदहत दिश्वकमा येतो दिरखा. 
दिश्वकमा येतो पाही । िगे दिजदशफपासमूही ॥ 
ज्यासी समाि ििीसे मही ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती जोशी येऊि मुहूतध सादंगतफयािंतर रेंिीं सिीि ििेारमुखे अंगिगं कचलगादि 

िेशाहूि सकळ भपूाळसदहत बलािि पाठदितािंी ते राजे येताती दिरखा. 
॥ असािरेी आदिताल ॥ 

 
(र्दरु)  राजे येताती मोिें पाही रतदशिदििाही ॥ 

लोजे िेखुदि रदतपतीही ॥ लािण्यासमूही ॥ 
राजराज दशरताज सुिेही । भोजगाज रीती भ्राजमाि माही ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती राजे सकळ आफयािंतर िारििामय सुंिरेश्वर दििाहाथध गंुडोिर िंदिकेश्वरादि 

कासीसदहत येतो दिरखा. 
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र्दरु : पंतुिराळी आदिताल ॥ 
 

सोम येतसे सुरसे उल्लासें ॥ सोम सुरिर ्तोम मान्सय दिष्ट्काममूर्मत दजतकाम म्हिता कामज 
बाि प्रकामदिरहें िामलोििा काम मािसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सुंिरेश्वर येतािंी ब्रम्हादि सकळिेि ऋदषगिासदहत येताती दिरखा. 

 
र्दरु : चझजोटी ॥ दमत्र ॥ 

 
केशिादि कळोकाधीश येताती पहा ॥ 
व्यासादि मुदिही हव्यासौ धपादि दििाहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सिधत्र िेि आदि ऋदषिर येऊि हेि मुहूतध म्हिूि मीिाक्षीस आदि सुंिरेश्वरास 

दिव्यासिीं बसििू अंतःपाट धपाि मंगळाष्टक ििताती पादरसा. 
श्रीमत सुंिरिाथदिव्य ििरा श्रीशभंो जयजय 
श्रीतपाला कृतदिजया हे शिािीदप्रया हेमाद्रीशशी या ॥ 
भदूतदिभदूषतिेहा । भिुिाधारा सुमुहा ॥ 
भदूतप्रिारा क्षोहा भो दशि उक्षािाहा ॥ 

 
सूत्रधार : यापरी िार दििस सुखसोहळे कपाि सिधत्रासं िस्त्ें भषूिे िेऊि िमस भोगसाडेस सकळ 

संन्नाहादिसीं दमरििी आदि लक्ष्मीपूजाही होतादंि सुंिरेश्वराप्रदत िारि पाहूि बोलतो 
पदरसा. 

 
(श्लोक) : िदर िया तदर ते पािी । अधे दिि केिळ िीििािी ॥ 

िािीदििा अथध कसा बी ... तेसी जोदड तुमिी प्रकाश े॥ 
िेि दजिोदि उमरेंद्र सुखी करातें । घेऊदि सिध दितरी तुज शकंरातें ॥ 
घेई परात रध अथध अिेकपाळी । मा िेदश िा दिजसुभमत अिेकपाळी ॥ 

 
सूत्रधार : यथा करोि िारिािे प्रार्मथतादंि श्री सुंिरेश्वर सपदरिार दित्यािंि मंदिरास दिघुम्तुत जो 

दिदखलािासी अत्यािंि मीिाक्षीसी आला अद भतु सुखकररासी. याप्रकारे दिव्य प्रबंधािा 
कता हे 

 
(श्लोक)  ्िशदितिें लोक जिुदि सकळािेि दिकरा ॥ 

कराते लाहेिुि । धि िसि भषूापदरकरा ॥ 
करायाक्षी मातें । दिजजिसमहूाप्रदत महािेि 
दप्रय मे डुलत दिलसे दि्तुल महा ॥ 
श्री मत्भोसल िशं िादरदध भव्य प्रख्यात जो िदं्रमा ॥ 
िंद्रोतुसकृपाकटाक्षलहरी ज्याला भली सादं्रमा ॥ 
्ातृत्िें जिकापरीि जगती पाळी महाराजा तंू ॥ 
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ऐशा श्री तुळजेंद्र िंिि । दिभ ूचसहासिीं रादजतो ॥ 
ऐसा ििरस् दशखामिी राजराजाग्रिी िोळिेशधिी श्री शरभेंद्र महाराज तयािे 
संदन्नधािीं सकळ बुधबळ दिकर करुिापात्र ऐसा रंगिाथ कदि अत्यंत हषधभरें आसीिाि 
कदरतो दिरखा ॥ 

 
(श्लोक)  मीिाक्षी पदरिय भव्यिाटकासी । कफपूि दिबधुिराशीं सौख्य िेसी ॥ 

िािंें तू जिीं सकुटंुब पत्रपौत्र । पाळी दिल्यविजय करुदिया धदरत्री ॥ 
 

(श्लोक)  िषोतकाळी बहु मेघराजी होऊ सिा सव्यिीती धरा ही ॥ 
असो तुला लोकसम्त राजी ॥ होऊत कफयािपरंपरा जी ॥ 
॥ श्री म्तु ॥ 
श्री भोसल कुल कलशोिदधजदित कलादिधी श्री िदं्रमौळी श्वर प्रसाि लब्ध िोळ 
चसहासि संित्संतदत सुदिराजमाि सािधमौम महाराज ्त्रपती भलूोकिेिेंद्र भपूाळ दिरदित 
मीिाक्षीपदरियादभधाि िाटक संपूिधम् ॥ 

 
श्रीरामापधिं ॥ श्रीरामजयम् ॥ 
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४. गिेश णवजय नाटक 
 

श्रीगिेशाय िमः ॥ श्रीगिेश दिजय िाटक प्रारंभः ॥ 
 

र्दरू : ॥ राग केिार ॥ ताळ झंपा ॥ 
 

जयसुमुख गजििि ॥ जय सिधसुिसिि ॥ जयभमतकृतकरुि ॥ 
जय भव्यिरिा ॥ प ॥ जयदिघ्िगिहरि ॥ जयदिश्वसंिरि ॥ 
जयििेिुतसुगुि जयदिभोशरिा ॥ अ ॥ जयगािरसलोल ॥ 
जय िृत्तदिदध कुशल ॥ जयिदं्रयुतिाला जयदिबधुपाला ॥ 
जयहेमदिभिेला ॥ जयसुखि श्रुमलीला ॥ जयदिहतदरपजुाला ॥ 
जयसििूकूला ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : ॥ राग गौळा ॥ आदिताळ ॥ 

 
शरि भिसुत भमतपालक ॥ शरि भाउकिायका ॥ प ॥ 
शरिभि जलदिदध सुतारक ॥ शरि भयदिदििारक ॥ अ ॥ 
शरि मोिक ह्तपािि शरि मूषक िाहि ॥ 
शरि मोहक गाि ितधि ॥ शरि मोिक िशधि ॥ १ ॥ 

 
र्दरू : ॥ राग केिार गौळा ॥ अटताळ ॥ 

 
श्रीमयविजाितम िाय जय मगंळ ॥ दशदतकंठ िंििाय श्रुभमंगळं ॥ प ॥ 
िामिेि गौरीतियाय जय मगंळं ॥ िासरमदि सदन्नभकायाय ॥ 
श्रुभ मंगळं ॥ अ ॥ िािझरीिं लदसतकटाय जय मंगळ ॥ 
ियाबंदुिधये्िप्रकटाय श्रुभ मंगळं ॥ गाििृत्त लीला दिरताय जयमंगळं ॥ 
गंधिामरिय ्तुताय श्रुभ मंगळं ॥ १ ॥ 
येिे दरती िाट्य प्रारंभ जाहदलया िंतर रंगभमूीत सरकदि दिरदित गिेश दिजयादभधाि 
श्रृंगार िीर्य प्रधाि ििीि िाटकािुसधंािें ितुरिर सभासिदिकर मिोरंजि करािया 
कारिें दिघ्िहरिािी प्राथधिा कदरतो दिरखा 

 
(श्लोक) : प्रसन्न िििाप्रभो प्रथम आठिीतों तुला ॥ 

प्रसन्न मजहोकरीं प्रबल सत्कृपा दि्तुला ॥ 
प्रमाि कदरशीं जरी प्रदथत कीर्मत िाढे जिीं ॥ 
प्रमाि कदरतों झिीं प्रकट हो सभारंजिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती गिेश प्राथधिा कपाि दिज िािी ििरस गुि खािी िि ििोल्न्समदषिी व्हािया 

कारिें िािीिे ्तोत्र कदरतो पहा 
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(श्लोक) : श्रीभारती प्रबल िैित तंू प्रिीिा साजेकरीं सरस पु् तक माळिीिा ॥ 
धात्यादशही दरझदिशी बहु अतंरंगी ॥ 
ते तंू प्रसन्न झदि हो मज भव्यरंगी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िािीिी प्राथधिा कपाि अ्ाि तमोगि दििारिी िासरमिी ऐशा श्रीगुरुिें ्तिि 

कदरतो दिरखा. 
 

आया : बोधें भिभय हदरशी ॥ दिमल बम्हदि दिजदश्रता ंकदरशी ॥ 
त्या तुज िदमतो भािें ॥ श्रुभ िाटक हें सभेत शोभािें ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर श्रीगुरुिें ्तिि कपाि दिजकुल िेिता श्रीिंद्रमौळीश्वरािी प्राथधिा कदरतो दिरखा 

 
श्लोक : सिादशिा भदूत दिभदूषतागंा ॥ सिादशिा चलदगत िामभागा ॥ 

सिास तंू येऊदि िदं्रमौळी ॥ सिास या िे दशि सिधकाळीं ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती िदं्रमौळीश्वरािी प्राथधिा कपाि िाटकाथध संग्रह िािंीश्लोक युगळी िदितो पदरसा 
 

श्लोक : राजीिाक्षिरीसुजन्सम सुजिी राजीजयािी महा ॥ 
गाजी तो श्रुदत गीत िुजधि गिा गाजंीतसे कीं पहा ॥ 
चसधुरादभध िुमधिादस दििटंू चसधूियेिा बळें ॥ 
साधंू इंद्रदहता उमासुत जिा साधू करो मंगळें ॥ १ ॥ 
गभी ्िशीषध कपटें हदरलें  जयािें ॥ 
त्याते िधंू म्हिदुि ज्या गिराजयािें ॥ 
श्रीशकंरा हृतगजासुरशीषध पाहीं ॥ 
्िीकादरले सुरदहता सुखिो िृपाहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िाटकाथध संग्रहिािंी श्लोक ििफयािंतर िाटकारंभी दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा 

केफया्ति तो ियाकर दिघ्ितम्तोम दििाकर प्रत्यक्ष येतो म्हिुि सभासिासं सािध 
करािया कारिें िौिादरक येतो दिरखा. 

 
र्दरू : ॥ राग शकंराभरिा ॥ दमश्रताळ ॥ 

 
िौिादरक एतसे पहा ॥ शिैागे्र सरभदूत भासुर झ ॥ प ॥ 
ताि िेत दमदशयािदर महा ॥ तादकि करी जो सम्य समूहा ॥ अ ॥ 
हाती लोकी बहु जयितं ॥ हािभािें माि हालदित ॥ 
हाती घेउदि रौप्य दिलदसत िते ॥ हष ेगाय तो िाित िाित ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या पचर िौिादरकािें सभासिासं सािध केफयािंतर गिपदत प्रतइक्ष येतो दिरखा 
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र्दरू : ॥ राग व्यागडा ॥ आदिताळ ॥ 
 

गिराज येतो पाचह ॥ गजरें उफहासें श्रभुिेही ॥ प ॥ 
शीि हराक जो लिलाहीं ॥ दशि तिय िदं्य सुराहीं ॥ अ ॥ 
मूषकािरी िलघला ॥ मोटा मोिकीं पोसला ॥ 
तोषिाया सिध जिाला ॥ थोर प्रीती सभे आला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या पदर गिपती येउि सकळ दिघ्िे दिरदशफयािंतर 
 
सूत्रधार : (िहंुकडे पाहूि) आहो दसद्ध आहे रंग मंगळदिदध? 
 
(श्लोक) : सुदषरसुसुदषरािंा ज्या ्थलीं िािं िािें ॥ 

अदत दितत सुख ्िािद्ध घोषजू िािे ॥ 
सुघिघिदििाचि शोदभता सिध लक्षीं ॥ 
सतत सतत िािे कौतुकें  रंग लक्ष्मी ॥ १ ॥ 
आदिक कैसें म्हदिजे? 

 
(श्लोक) : िा िा िेश दििास भसुूर महा दिद्वासं हे राजती ॥ 

िीि ििेु मृिंग टाळ बरबे मोिधगही िाजिी ॥ 
जेथें गािकला प्रिीि हदरखें गाता ंभले माजती ॥ 
त्या गािें सकलाप्सरा कुशल ते गंधिध ही लाजती ॥ १ ॥ 
(हे रंग प्रसाििा ॥) 

 
सूत्रधार : (िेपथयास पाहेि) अरे पदरपाश्वधका ये येथें. 
 
पाणर॰ : जी मीं दसद्ध आहे आ्ा करािीं. 
 
सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका सकल जिमिः श्रििियिािंि करण्यादिषयी मी आ्ादपजेलों. 
 
पाणर : कोिा काडूि? 
 
सूत्रधार : सभ्याकंडूि. 
 
पाणर॰ : कोि ते सभासि? 
 
सूत्रधार : येथें श्रीम्द्मोसल कुलदतलक राजादधराज श्रीशरभेंद्र महाराजें प्रदतिषी दक्रयमाि गिेश 

महोत्सि दिलोकि संतोष भरभदरत ितुरिर दमलाले आहेत ते कैसे म्हदिजे. 
 

(श्लोक) : काव्यालंकृदत िीदत िाटक महाििेातं ितेे्त भले ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

तकध  व्याकरि श्रदुत ्मदृत गिीं दिष्ट्िातं जे िागंले ॥ 
सत्सादहत्य कलादिधी परगुिा जे श्रलादधती कीं महा ॥ 
मात्सयादिक िोषहीि कुतुलें  येथें दमळाले पहा ॥ १ ॥ 
आदिक कैसे म्हदिजे. 

 
(श्लोक) : िाि्पतीहूदि दिशषे िमते ॥ जे कीं ितुःषदष्टकलेदस धते ॥ 

किीसुिेत्रील सतादत पाहीं ॥ अत्यंत जे आिडती िृपाहीं ॥ १ ॥ 
ऐशािंा अलभ्य योग घडला आहे त्या्ति या सभेस उदित गिेश दिजयादभधाि अदभिि 
िाटक िाििुि सभ्यास रंजि कपाि आपिातें कृताथध कपंा इल्च््तो. 

 
पाणर॰ : कोि त्या रसाल गं्रथािा दिमाता? 

 
सूत्रधार : अगा रे पादरपाश्वधका ता ं ऐदकला िाही काय? या कदलयुगीं अदत प्रख्यात भोसलिशं ते 

परंपरा सागंतो एक. 
 
(आया)  श्रीशभं ूएकोजी ॥ शरभोजी राज तो महासेि ॥ 

एक दशिाजीराजा ॥ िृपदत भला रामिंद्र गुिसिि ॥ १ ॥ 
मीम महापदत एक ॥ दक्षदत पदत सुगुिी िराह एकोजी ॥ 
दिख्यात ब्रम्हादभध ॥ िृप शाहूजी तसादि अंबाजी ॥ २ ॥ 
परशु िृपिीर बाबा ॥ माळोजी शाहजी महा्ाता ॥ 
संभाजी तभ्राता ॥ भपू दशिाजी प्रिंड दरपुहता ॥ ३ ॥ 
तुक्कोजीत तिय ॥ प्रतापदसव्हेंद्रतज्जदित्ततिया ॥ 
तत्सुता तो तुळजेंद्र ॥ प्रदथत महीपाल भव्यगुिसादं्र ॥ ४ ॥ 
अगाये पादरपाश्वधका बाबाजी राजािे ज्येष्ठपुत्र मालोजी राजे त्यापासूि सहाि ेपुरुष तुळजा 
महाराजािीं त्या बाबाजी राजािे कदिष्ठ पुत्र दिठोजी राजा पासूि आठि ेपुरुष श्रीशरभेंद्र 
महाराजासं ्िीकार कपाि घेतले तें परंपराही सागंतो ऐक. 

 
(आया)  बाबाजी राजािंा पुत्र दिठोजी दद्वतीय बहुसुगुिी ॥ 

त्र्यंबक पुत्र तयािा ॥ गंगाजी तो तिीयसुतमािी ॥ १ ॥ 
तत्सुता तो बुव्िाजी ॥ दिपजे त्याहुदि ितुर गंगाजी ॥ 
त्यािा सुभािजीसुत तत्सुत तो शहाजी जगी प्रदथत ॥ २ ॥ 
मगततिय िसुमती ॥ पाळंू तुळजेंद्र ित्तघेसुमती ॥ 
त्या शरभेंद्रास पिीं ॥ ्थापी मोिें दरझोदि राज्यपिी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : श्रीशकंर जि पदरपालि करािया कारिे दिषम दृष्टी सोडूि सम दृष्टी होऊि श्रीशरमेंद्र भपू 

रुपे अितरला असें. 
 

पाणर॰ : हें काय दित्र महादिष्ट्िूिे कृत्य श्रीशकंरे अिलंदबले. 
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सूत्रधार : त्यास कारि सागंतो ऐक. 
 

(श्लोक)  ब्रम्हा सृष्टी कदर परीं जग तया पाळंू असो धी िसे ॥ 
पाता दिष्ट्िु परंतु तो कदलभयें जो बदु्ध जाला असे ॥ 
यासाटीं दशि िेिियध करुिाचसधू जिा लागुदि 
पाळाया शरभेंद्र होऊदि असे जो राज राजाग्रिी ॥ १ ॥ 
प्रातःकाळी उठोिी कपादि दशििुदत ्िाि दिध्युमतसारी ॥ 
पूजोिी साबं रत्िी धििसि गिींदिव्य िािोपच्यारीं ॥ 
्ाया गोधान्सय दित्तादिक बहुिसुधामत्यधिृिंादंश जो िे ॥ 
न्सयाये पाळीं प्रजे तें शरभ िरपती जो ससामं्राज्य िािें ॥ २ ॥ 
धमाधमध व्यि्था सकल कदलगुिे क्षीि झाली म्हिौदि ॥ 
श्रीसाबंें िीििाथे शरम िरपती होउिी राजधािी ॥ 
तंफयाख्यी प्रदिडिाकादिक सुमदत भले सभ्य कफपोदि ॥ लोका ं॥ 
केला आिंि धमी रतउदि सुयशा त्या प्रभतूें दिलोका ॥ ३ ॥ 
यत्सभ्य दद्वजराजहंसश्रदुि ॥ जे अत्यतं पै शोभती ॥ 
सत्पक्षीं बहु राजती अदतशयें सत्याश्रयें साजती ॥ 
न्सयायान्सयायपयोजला दििडुदि लोकत्रयीं गाजती ॥ 
तो हा जाि दशिाितार शरभ क्षमापाल ििूध दकती ॥ ४ ॥ 
सारासार दििार कारक गुिी तारापती भाषिी ॥ 
तारािाथ दिभ प्रसन्न िििी तारािया मेदििी ॥ 
हा राजा शरभेंद्र एकदि असे िीरादधिीराग्रिी ॥ 
कारादिष्ट करी दरपदुश सुजिा थारा दिराजे जिीं ॥ ५ ॥ 
ज्यािा पुत्र दशिप्रभ ुगुिदिदध साम्राज्य भायवयादधला ॥ 
जेथें शभं ुकटाक्ष सादं्र दिलसे अत्यंत तो िागंला ॥ 
जो राजा दिजमािसी अदिरत ब्रम्हात्मिेिें अती ॥ 
आिंिा जिका परीं अिुभिी ितोदि लोक ल््थतीं ॥ ६ ॥ 

 
वचन : एताहश गुिग्रामिी िोळिेशधिीया गं्रथािा दिमाता? 

 
पाणर. : अगाये सूत्रधारा ितुः षदष्ट कळा प्रिीि जगत्प्रदसद्ध िोळ िेशादधप शरभेंद्र भपूाळ या 

गं्रथािा दिमाता काय तरीं सभासिािें तुझेहीं मिोरथ सिल होतील. 
 

सूत्रधार : िहंूकडे पाहूि अगाये पादरपाश्वधका िंपदत मिसंतोष कारक ताप दििारक ऐसा िषाकाल 
शोभतो पहा. 

 
(श्लोक)  िाट्य दक्रयादिलसते बहु िीलकंठी हषोत्करें सरसिातक िळेकंठी ॥ 

संतोषुिी सुरमिी कलकंठीकंठी ॥ आचलदगती सुदृढ त्या दिजिाथ कंठी ॥ १ ॥ 
िषोदिया शरगिादस पर प्रतापा । हा पा ं िारोदिया ं दिलसतों घिराज दिदु्यत्सु भषुि 
दिभदूषत भव्यिेहीं ॥ उंिािला जिसुख पियादस पाहीं ॥ १ ॥ 
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(िेपथया मधें) अहो िार संतोष िार सतंोष इदं्र कोठें कोठे? 
 

सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका, म्या गादयच्या श्लोकािा अथध ्िादभप्रायािुसार कफपूि िेिेंद्रािा 
सारथी मातली येतोसा दिसतो. आम्ही अिंतर करिीयासं जाऊं (म्हिूि िोघेहीं दिघूि 
गेले असता मातली येतो दिरखा) ॥ 

 
र्दरु : ॥ राग शुद्धसािदेर ॥ आदिताळ ॥ 

 
येतसे मातली पाचह ॥ सूत इदं्रािा लिलाहीं ॥ प ॥ 
िते ह्त ॥ अदत सुंिर िेही ॥ गात िाित जो महीं ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : (येिे दरती मातली येउि दिपाि पाहूि) हा भ्रमलो भ्रमलों इंि कोठे आहे? असो श्रुम िामय 

ऐदकलों अखंड मंडलादधपत्यातें पाऊस आखंडल सुखी केव्हा ं होईल (म्हिूि आप 
आपिात बोलतो पदरसा). 

 
(श्लोक)  चसधूरादंित गंजमंदडत बळी चसधूर िामामहीं ॥ 

चसधूरािि त्याहदरलसुियाचसधूिृशसंाकहीं ॥ 
चिता सादंडल िेिराज सुरसचच्चतामिी तो किा ं॥ 
संतािे कपािे कडूदि सुख सत्संताि लाभे सिा ं॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे मातली भगित्कृपा कटाक्षिीषिें इदं्रादस सुख प्राल्प्त व्हािया दिषई अलोििा 

करीत असता ं॥ 
(साटोप दिपाि पाहि आकाशीं काि िेऊि मंजुळ िीिदििाि ऐकंू येत्यािपाि िारि 
येतोसा दिसतो म्हिताि िारि येतो दिरखा) 

 
र्दरु : ॥ राग आरदभ ॥ ताळ शाप ॥ 

 
िारि मोिें येतसे पाहीं ॥ िाम जय तिािेदस सिाहंीं ॥ प ॥ 
धीर दिरत लोकोत्तर कळहीं ॥ धीमंत िीिा धारक बाहीं ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारि येतादंि. 

 
मातिंी : मी िम्कार कदरतों िारि : मातली दिरंजीि सुखी भि अगाये मातली इंदे्रिीि येथें कोठें 

येिें केलें . 
 

मातिंी : ्िामी दत्रकाल्ा तुजला कोितें तचर ि कळे. 
 

(श्लोक)  चसधूरादंित गंडमंदडत बळी चसधूरिामामहीं । चसधूरािि त्याहरील 
सुियाचसधू िृशसंाकहीं ॥ चिता सादंडल िेिराज सुरसदच्चतामिी 



अनुक्रमणिका 
 

तो किा ॥ संतािे कपािे कडूदि सुख सत्संताि लाभे सिा ॥ १ ॥ 
 

वचन : चसधूरासूरािे भयें िेिेंद्र कोठें कीं गुप्त संिरतो त्या िुष्टाच्या िधादिषई तुिा ंउपाि कफपािा. 
 

नारर्द : अगाये मातली तो चसधुरासूर माझा कदिष्ट भाऊ परंतु िार िुष्ट दशष्ट जि पीडक 
झाफया्ति त्यािा िध मजला इष्टि. 

 
मातिंी : तो कैसा भाऊ? 

 
नारर्द : अगाये मातली त्यािें ितधमाि सागंतो ऐक. तो मा्या बापाच्या जाभंाईपासूि सभंििू 

त्यापासूि िरातें ही लाहि त्यातेंि किटाळूि भ्म कपंा इल्च््ते िळेेस त्या चसधुरासुराला 
महा दिष्ट्िूिें सामें कडूि भोंिूि महािेिासी जंुझाियासी पे्रदरतादंि तो असुर कैलासास 
जाऊि तपियासमत दशिातें सोडूि पािधती तें हदरतादंि महािेि सािध होऊि पािधतीस 
सोडऊि आपि जंुझते िळेेस महादिष्ट्िुिें िृद्धािषेे सादक्ष असतो म्हििू त्या असुरािी शल्मत 
मंिदिली आताहंी त्या दिष्ट्िूिेि त्यािा संव्हार करािा असें भासते बरें भींऊ िको : 

 
(गीत)  सपदि या भया सादंड मातली ॥ परगिािळी िार मातली ॥ १ ॥ 

मधुरसीं महामागंरातली ॥ पहा पहा दतला पादडतों तळीं ॥ २ ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें बोलातादंि. 
 
मातिंी : अगाये िारिा चसधुरासुरा शुष्ट्कििा सिा या िािािल तंूदि असता ंआम्हा भय कैिें? 
 
सूत्रधार : म्हितादंि. 

 
नारर्द : आता ंयेथें असु िये चसधुरासुरा येईल मीं महादिष्ट्िपुासीं जाऊि कायध सादधतों तंू इंद्रापासी 

हा िृतातं दिििेे. 
 

सूत्रधार : म्हिूि पर्पर बोलूि दिघिू गेले असता ं चसधुरासुर येतो म्हिूि सभासिासं सािध 
करािया कारिें िौिादरक येतो पहा ॥ 

 
(र्दरु) ॥ तोडी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
दिदु्यदज्जव्ह िौिादरक हा ॥ दििक्षि येतो पहा ॥ प ॥ 
मद्यपािीमत्तमहा माईक मोटा सज्जि गिहा ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िौिादरक येऊि सभेस सािध केफयािंतर चसधुरासुर येतो पाहा 

 
(र्दरु) ॥ िाटराग ॥ आदिताळ ॥ 
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चसधुरासुर येतो पाहीं ॥ दशष्ट दिदशष्ट जिािा द्रोही ॥ प ॥ 
चसधुमिािा जो लिलाहीं ॥ चिधुदि सुरगि बाि समूहीं ॥ अ ॥ 
ताि िेत दमदशयािदर भारी राि कदरत सभेंत परोपरीं 
माि कारक भजु थापटीत करीं ॥ हाि भािें िाित सुरिैरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती चसधुरासुर येऊि बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरु ॥ राग पंतुिराली ॥ आदिताळ ॥ 

 
सािधािें ऐका हें मम िैखरी ॥ िेििाििादिक चजदतले समरीं ॥ प ॥ 
जीिेंधालों आता मज कोििैरी ॥ िाि केलें  म्या िार िरािरीं ॥ अ ॥ 
यक्ष चकन्नर दसद्ध गधंिध आगळे ॥ लक्षािदध भसुूरदह दपदळलें  ॥ 
रक्षो गिाध्यक्षपिादस सादधलें  ॥ भक्षीि मी पहा काळादस सगळे ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती मिोत्धत चसधुरास ्ि पराक्रम िाखादित असता ंअशरीरिािी होतसे पदरसा. 

 
(श्लोक)  ििेमुखें जो ्िपराक्रमाशीं ॥ तो मूखध पाि ेसहसा श्रमाशी ॥ 

्िदकती िाखादिदस का ंििाधंा ॥ करील िैरी तुजलादग बाधा ॥ 
 

(आया)  अदधक प्रकाश िाढे ॥ िीपािा जाि राहते समई ॥ 
तैसादि काळ तुजला ॥ आला झाकंोळलादस गिध धुअीं ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत अशरीर िािी होतादंि चसधुरासुर बंधूि कुसुम सम ियि होिोचि दिज भटा ंप्रदत 

बोलतो पदरसा. 
 

(श्लोक)  बाधा कोिकरी मला तु तया बाधंा धरारे दिरा ॥ 
साधा आत्म दहतादस तो दरपुमिीं साधा ि मािापुरा ॥ 
िधेा आदि करोदि िेि मजला िधेािया भीत कीं ॥ 
ये धािोदि असें कसें मजिरीं ये धािया भतूकीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें चसधुरासुर बोलतादंि िारमुखें हा समािार ऐकूि अदत ियेें मंत्री ऐशा िडंासुर 

येतो पहा. 
 

र्दरु : ॥ राग अठािा ॥ आदतिळ ॥ 
 

िंडासुर येतो पहा ॥ िंड पराक्रम हा ॥ प ॥ 
खंडा हाती घेऊदि महा ॥ खंडािला दिजिैरी समूहा ॥ अ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती िंडासुर येतािं त्या कारिें खंडासुर सागंतो पदरसा । 
अगाये िंडासुर आमिे यजमािासही कोिकी िैरी म्हिें ॥ 
ऐशी अशरीर िािी ऐदकली हें काय आियध! 

 
सूत्रधार : ऐसें म्हितादंि कोपायमाि ऐसा िंडासुर बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरु) : राग कन्नडा ॥ आदितळ ॥ 

 
िैरी कोि बळी ॥ िसुधातळी ॥ प ॥ 
िीर दशरोमिीदिजयी चसधुर ॥ दिश्वजिादस दपदळली ॥ अ ॥ 
दपपीदलकेशीं ॥ पंख िुटले जरी ॥ िीपक केदि दगळी ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक) : रक्षी िायक चसधुराज्य सुजिा संक्षोभिीकाळसा ॥ 

याके्षिी िदर त्यादिषक्ष गिसलंक्षोदि राहेकसा ॥ 
यक्षादि प्रभिेुि िक्षसमरीं लक्षािधीं कापती ॥ 
िीक्षा ्िफप अपेदक्षतों क्षिभरी िाक्षायिीिा पती ॥ १ ॥ 

 
वचन : अगाये ्िामी चसधुरासुरा ॥ तंू लक्षािदध दिपक्षगिास क्षोभदििार तुजसीं कोि जंुझूं सकेल. 
 
सूत्रधार : म्हितादंि चसधुरासुर आकाशीं ियि िेऊि माि हलऊि. 
 
लसधु : अ लक्षा तें लक्षूदि कैसे दसक्षू ॥ बरें ॥ जगािा काल मी मजला कालमय कासायािे हें िामय 

दमथयाि ॥ परंतु िुः्िप्ि पदहफया जाग होऊदि शादंत करािी ॥ दिजभट हो ऐका ॥ 
 

(श्लोक) : िायाि अल्यवि दरपुरोगसािा ॥ िायादंि गिे ्िमिीं ि मािा ॥ 
कािादस झाफया ंश्रुत तोदिकािा ॥ िािादि हा बोधिदरष्टिािा ॥ 

 
सूत्रधार : येिें दरती चसधुरासुर बोलतादंि िंडासुरािें शुक्राच्यायास मूल धादडतािं शुक्राच्यायध येतो 

दिरखा ॥ 
 

(र्दरु) : राग शकंराभरिा ॥ दमश्रताळ ॥ 
 

शुक्राच्यायध येतो पाहीं ॥ शुभकारक बहु भव्य िेहीं ॥ प ॥ 
जो ऋतु कमी पिु लिलाहीं ॥ जो में येतो दशष्ट्य समूहीं ॥ अ ॥ 
येिे रीदत श्रुक्राच्यायध (ये) तादंि चसधुरासुर साष्टागं िम्कार कपाि उच्यासिी बसदितादंि 
॥ श्रुक्राच्यायध आशीिाि िितो पदरसा ॥ 

 
(श्लोक) : कफयािहो तुजराक्षसेन्सद्रा ॥ राहें सुखें तंू ि गिोदि इदं्रा ॥ 
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लसधु : ्िामी महोत्पात आला म्हितादत त्यािा पदरहार करािा ॥ 
 
(श्लोक) : उत्पात पीडेदस करोदि शाल्न्सत ॥ िेईि सौख्यादस तुलादिशातंी ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें श्रुक्राच्यायध िित असता ंपचं्यागंी येतो पहा ॥ 
 

(र्दरु) : राग मध्यमािती ॥ आदिताल ॥ 
 

हष ेपंच्यागंीं येतसे ॥ हरहर िितसें ॥ प ॥ 
िषध मास पक्ष दतथी ॥ िार िक्षत्रादिक सुमती ॥ 
घषधि कदरतादि लोका ंप्रती ॥ घरोघरीं सागें ग्रहगती ॥ 
अ ॥ मोटकारितेािंळािी ॥ मोट्या मोट्या प्रतीयािी ॥ 
धीटपिें ल््थदत सिांिी ॥ धीमंत िाखािीसािी ॥ १ ॥ 
येिे रीदत पंच्यागंी येऊि चसधुरासुरा प्रदत आशीिाि कपाि बसतादंि. 

 
चांडा. : अगाये जोशी हो िागंफया िळेेस आलेत आपाढ पाहूि प्रश्ि सागंा. 
 
पांच्यागी : (आया) आपाढ लयवि चसहदि षष्टादधप शदि िसे पहाकंुभी ॥ 

कंुभी िससदहत बळी दरपु चसहा पाहसील मिकंुभी ॥ 
 
(श्लोक) : साता खाले पािं घालाियािी ॥ 

आली पाहें िळे श्रुक्रादशयािीं ॥ 
कीजे भारी िदक्षिायुमत शाल्न्सत ॥ 
उत्पातािी होइजे जें दिशान्सती ॥ १ ॥ 

 
र्दौवा : िाटे मध्यें शुक्राच्यायासी तजिीज कपाि आलातं जिू. 
 
सूत्रधार : ऐसें बोलतादंि शुक्राच्यायध हासूि हा समय पादरहा्यि िव्हे. 
 
सूत्रधार : या प्रकारें म्हिूि अदतशीघ्र शाल्न्सतक दिदध करदितादंि. 
 
लसधु. : अगाये जोशी हो माझा िैरी कोि? 
 
पांच्या : (आया) शादंतक कमे टळली पीडा तूझी मिादस आकळली. 

जो गौरीिे उिरी. िाढे तो दजदकजेल पा ंत्ििरी ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : या प्रकारें जोश्यािे िििें कडूि चसधुरासुर थोडी तजिीज कपाि. 
 

लसधु. : भमूीदतल मोड दिमदटफयािदर पुन्सहः त्यािी िृदध होईल काया बरें तैसादि उपाि कल्फपतों. 
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सूत्रधार : या प्रकारें बोलूि त्िदरत पािधतीस धंुडाियादस जातादंि िारिािें हा िृत्तातं श्रीशकंरािे कािीं 

दििदेिता ंश्रीशकंर पािधतीसहं काहंी ि सागंता.ं 
 

शांकर : तंू गर्मभदि आहेस कीं त्मात तंू सखीयासीसंह ििदिहार कराियास जा. िारिासीं बोलूि 
दमहीं येता.ं 

 
सूत्रधार : म्हितादंि पािधती श्रुकपािी सख्यासंीसह ििदिहारास येते पहा. 

 
र्दरु : राग गौदळपंत ॥ आदिताळ ॥ 

 
येतसे गौरी सुंिरी ॥ यिुिर सोिरी ॥ 
प ॥ सीतदु्यदत मुदखसादज ॥ गीत ितधि िातुरी ॥ 
आ ॥ िरिीं िुपुरें पाि झुदिती ॥ कदरिी मृिुगती ॥ 
हदरिी ियािािे श्रुभमती ॥ 
हादरिी उल्लसती धरिी भषूाजिु युिती ॥ 
तरिी शत समाि कातंी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत गौरी येऊि िि िर्मिते दिरखा. 

 
र्दरु : केिारगौळा ॥ आदिताल ॥ 

 
रमिीय पयधळीिि ॥ सुमिळ भरपूिध ॥ 
प ॥ कमदलचि कमल गि ॥ कमिीय मि मोहि ॥ 
आ ॥ भ्रमरािें मंजुळदि्िि भ्रमदिती मि ॥ 
अमरिुम शोभायमाि श्रमहारक जाि ॥ 
्िमिीं रंजुदि आपि रमिी रमतादत रमि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत सुंिर िि िर्मित असता ं शीतल सुिास मंि पिि लागतादंि पािधती दिरहभरें 

सख्याशीं बोलते पहा. 
 

(श्लोक) : हा गादंजतो मंिसमाि िारा ॥ ि सोसि ेया प्रदतशीघे्र िारा ॥ 
आिोदिया ंसत्िर दिश्वपाळा ॥ 
बाई सख्यािो मजलादग पाळा ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें दिरह ििेिेिें बोलतादंि सखी कीर िािी गौरीस आश्वासदसते पहा. 
 
(श्लोक) : हा तंुिगधंिह मंि सधमध येतो िाताशूभषूिदिता म्हििोदि भीतो 

हें का ंि जािदस मिातं िृथादि भीसी ॥ 
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येईल शकंर तुझा झदि सादंड भीती ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : या प्रकारें सखी कीरिािी गौरीस आश्वादसत असता ं गौरी दिजकर ल््थतराव्यािें मधुर 
भाषि ऐकूि दिरह भरेंत्यास दिखंदिते पदरसा. 

 
(श्लोक) : माझादि तंू दिदित जािराव्या ं॥ 

ता ंजादििें युमत दिसे पराव्या ं॥ 
आत्पीं ि तुझा जदर पक्षपात ॥ 
करीि तूझा तदर पक्षपात ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें राव्यातंें िबािीत असता ंिदं्रदकरि पोळतादंि ते पािधती सखीसीं बोलते पहा. 

 
वचन : अिोये सखी जिाच्या बोलण्या िपाि िदं्रही सदळतो ॥ 

 
(श्लोक) : हा चजदतला िदं्र मिािाििें ॥ 

म्हिौदि मातें ्तदिता ंजिािें ॥ 
आलाय या कोप जिाििाशी ॥ 
िाडंासखी घादलि सागं कैशी ॥ १ ॥ 
अिोये सखी हा दिरदहिी घातुक िंद्रकीं कोि पाहा ॥ 

 
पद्य : कलशोिधीहूदि कातं तिुदिपजला दकर कीर का ंकरी कीरिािी ॥ 

दिष्ट्िुपि सेउिी दिलसतो हा मलादिपि िे का ंगमि दिदजत कदरिी ॥ 
श्रुदि मूर्मत म्हिदुिया श्रभु कीर्मत जो बदर सुकदितो का ंमला सुगुि खािी ॥ 
कुिलयाफहाििीं कुशलहामज लादग कुद्तत्िें सळी कुसुमििी ॥ 
उध्िध तरिीिकी सागं उगलाहे ॥ ऊंि बडिाल्यवि कीं उडदि सािंलाहे ॥ 
उदशर िलिी पहा िीट उमगुदि हे ॥ उग्रसंताप हा िार उगिला हे ॥ 

 
वचन : अिो ये सखी हा मन्समथहीं िार जादितो मा्यािे सोसििेा. 

 
र्दरु : ॥ िरज ॥ आदिताळ ॥ 

 
दिरह सोसििेा ॥ दिरह सोसििेा ॥ प ॥ 
्मरशर खरिर सरसर सोडी हर हर उरहें शतधाकोडी ॥ अ ॥ 
मििें मारिार केले ॥ हृिई तीरपार जाले ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधती बोलूि मू्ाग्र्त जाली असता ंसख्यािी शीतलोपच्यारे सािध कदरतादंि 

पािधती बोलते पहा. 
 

पावफती : ्मर हर कोठें कोठें? 
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र्दरु : राग यरुकुलका ं॥ आदि ताळ ॥ 

 
सोमशखेर का ंिये अजुदि काम दिदधतो मज दिजिािीं ॥ प ॥ 
यामयुग समगमतसेमिीं ॥ के्षमलाहे ि कैशी सजिी ॥ अ ॥ 
हर ियिें जों भ्मजाला हषध दितस िाटला ॥ 
परम पापी सदळतो जिाला ॥ हर हर कैसा पुन्सहः उिेला ॥ १ ॥ 
अिोये सखी मी िडेी दशि सुजिािे ठाई कैसा दरझेल ॥ 

 
(श्लोक) : िोषाकरादश मकुटािरी ठेदियलें  ॥ तैसे समुिे िदितेसहीं आिरीले ॥ 

जे कीं दद्वदजव्हिर भषूि त्यादश कफपी ॥ कैसा ऋझेल सुजिी रतिाथ अफपी ॥ १ ॥ 
 

वचन : अिोये सखी कारि िगेळेही. 
 

र्दरु : ॥ रागमादंज ॥ दतस्रताळ ॥ 
सिगे दशि आजुिी ि आले सितीिे िािादि सादधयेला ॥ प ॥ 
सि ेलािोिी जाि भलुदिला ॥ सिेंतीिें मन्समथ िसिीला ॥ अ ॥ 
कोिीं जािोदि पसुा चपगळ्याला ॥ कोठे गंुतला साजिा ि आला ॥ 
कोि उपाि रिूं सागंयाला सीि होतदत िार या दजिाला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती सखीसी बोलत असता ंचपगळा येतो पहा. 

 
र्दरु : राग व्यागडा ॥ आदि ॥ 

 
चपगळा येतसे पहारे सखया चपगळा येतसे ॥ प ॥ 
मंगळ बोलतो अमंगळ टादळतो चपगट दमदशयािा हा ॥ 
भागं खाउदिया ंरंगले डोळे िंगकरी जि समूहा ॥ १ ॥ 
अ ॥ भडंार कपाळी िंडादस कचर धदरतों डाळ सािार जोगी ॥ 
िाकळ आगी िाकडे पागोटे रोकडे सागें लोकालादग ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती चपगळा येतादंि ॥ 
 
पावफती : अगाये चपगळ्या ॥ माझे मदििे गुज सागंसी जदर तुला िुशाल िेऊि खुश खुशाल कदरि. 
 
(णप. पद्य.) : दितमध्ये तुिा चिदतला तो जीििोदि पि त्यासंग तीदि डोळे ॥ 

सिधिेही जया सपध गंुडाळले मिभरें सतत जो मत्त डोळे ॥ 
भोिताले जया भतूगि ितेाळ झोचटगमरैाळ कोदट काळे ॥ 
म्तकीं ज्यािी या मििती बसैली सोंकिी त्यालादग रोक बाळे ॥ 
सादि माझी गोदष्ट साजिी बाई ॥ सरस साडी मला त्िरीत िेई ॥ 
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सिदतिा मोह झदि सोडुदि आई ॥ सजि आला व्यसि सादंड हे काई । १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती चपगळ्यािें सागंिू िसे्र भषूिें घेऊि पलीकडे जातादंि पािधती श्रीपरमे श्वरादश 
केव्हा पाहीि म्हिूि बािरी होऊि उपिि प्रिेशीं धंुदडत िृक्षातंदरत जाहली असता ंकैलासी 
पािधती दिरदहत रोश्या श्रीदशिादस पाहूि मन्समथािें पूिध िैर ्मपाि बािािा भडमार 
कदरतादंि ईश्वर बािरा होऊि पयधळी ििादस येतसे दिरखा. 

 
(र्दरु) ॥ राग सुरट ॥ अटताळ ॥ 

 
परमेश्वर येतो पाहीं ॥ परमािंिे भव्यिेहीं ॥ प ॥ 
सुर िायक जो जगमोही ्मपािी गौरीशी लिलाहीं ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती परमेश्वर येऊि पािधतीस ि िेखता ंदिरहभरें बोलतो पदरसा. 

 
(र्दरु) ॥ पुन्नागिराळी ॥ आदिताळ ॥ 

 
केदम पाहीि या दृष्टी ॥ कीरिािी ते गोरटी ॥ प ॥ 
सीमारदहत पे्रमळ मोटी ॥ का माझे ि येतसे दिकटीं ॥ अ ॥ 
घचडदह ि सोडी जे कीं मजला ॥ घिकुि युगळा जे बहु कोमला ॥ 
घडिी बंधा प्रदत रदत कुशला ॥ घदड घदड आठिते ते मदहला ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती परमेश्वर दिरहभरें दसित असता ंकोिी येक सखी पािधतीस तूझा सजि आला । 

चपगळ्यािी गोदष्ट साि जाहली । 
म्हितािं पािधती िार संतोषािें िृक्षातंदरत ऐशी डोंकादितादंि परमेश्वर पाहूि बोलतो 
पदरसा ॥ 

 
(पद्य)  अदध सहजात कीं अरचिि कुसुम कीं आिशध चबिकी आ्यहे कीं अदसतोत्पलेि चक अदत 

अदपत िपल मीि कीं असमशर बाि कीं अदक्षयुग कीं ॥ 
आम्रििदिकुर कीं अदत पक्व चबब की अपाि प्रिाळ कीं अधर हा कीं ॥ 
अकध दहत पतंग कीं अद भतु की अतुलघि कशल कीं आदि कुिकीं ॥ 
तकतदकत घि कादंत तदटत हे कीं ॥ तपाि प्रभा जाल तारका कीं ॥ 
िर मोहकर किक िदल्लकाकीं ॥ िसुधातला भरि िल्लभाकीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती अदत मोहभरें पािधतीस आिपंा जातादंि पािधती प्रिय कोपें बोलते पदरसा ॥ 

 
(र्दरु) ॥ राग आिंि भरैिी ॥ आदि ॥ 

 
कळलें  प्रीतीिे लक्षि कळभडंा मज लागूि ॥ प ॥ 
कळ िादिता ंसितीिें ॥ िळलासी दतज लागूि ॥ अ ॥ 
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सळलें  सळलें  िार तेिें ॥ तळलें  िेहािे ्मरि ॥ 
जैसा मीि तळमदळत होतें मि ॥ १ ॥ िळ कमािें िापाि ॥ 
दतळहीं ि सुटे भोगें िीि ॥ भलती स माथा ंघे उिलूि ॥ 
िलगें तूझें संिशधि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधतीिें कठोर िामय ऐकूि गंगा प्रत्यक्ष येतसे दिरखा. 

 
(र्दरु) ॥ राग कफयािी ॥ आदिताळ ॥ 

 
गंगा येतसे पाहीं ॥ भृगंाळ का भव्यिेही ॥ प ॥ 
मंगळ पापा तंुगकुिाही ॥ मंि्मेरामि भदरताहीं ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती गंगा येऊि पािधतीस पाहूि सकोप बोलते दिरखा. 

 
(र्दरु) ॥ दबलहदर ॥ आदिताळ ॥ 

 
काय तूझें थोरपि ॥ िायकाशीं दिखंदिि ॥ 
न्सयाय िोहें तुज लागुि ॥ होय सािध मिीं आपि ॥ १ ॥ 

 
पावफती : कळलें  तूझें भलेपि ॥ जलधीशी कंटाळुि ॥ भलत्या िाथाशी भाळूि ॥ गळा पडलीस 

भोंिूि ॥ १ ॥ 
 

गांगा : काळी म्हिुिीं दशि कंटाळे ॥ खादल केले घालुदििाळे । भादलशी कैशी भोळे ॥ कादळ 
रािाशी ििदडलें  ॥ १ ॥ 

 
पावफती : भगं पाउदि दिरशी रािोमाळ ॥ िोंगळ धूतादत तुज मादज सकळ ॥ संगी पहा बहु खळखळ 

॥ हंगू िको मज पािशी िळ ॥ १ ॥ 
 
गांगा : िेि िेिें पे्रमे मजलागी ॥ जीिें धदरलें  ि यत्तमागंीं ॥ आिडीिी कोि जगीं ॥ भाि जाि तंू 

अंतरंगी ॥ १ ॥ पथ ॥ 
 
पावफती : िाहडदिफयाहूिीिाडेली ॥ बादयलेहूदि बदटक आगळी ॥ पहा पहा जगीं हे बोली प्र्तुत मज 

िलादश आली ॥ १ ॥ 
 
गांगा : पदतिें िादिलें  दजयेशी ॥ सदतिें िािािें तीयेशीं ॥ मदत ऐशी का ंिेिशी ॥ दकदत मी सागंू िदेड 

झादलशी ॥ १ ॥ 
 

पावफती : आलें  िैित ॥ अधमेिरी ॥ आिरािें दतज उपव्यारी ॥ काळा ऐसें ितािें ितुरीं ॥ भोळा शकंर 
संकफप भारी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती उभयतािंा संिाि ऐकूि परमेश्वर गंगेस आश्वासि कदरतो दिरखा 
 
(आया)  बदहि तुझी हे गंगे ॥ कदरशी हा व्यथध िाि का ं सागं । सलगीिे हे बाला ॥ बोलेि पासें 

दिरीक्षुिी मजला ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती गंगेस आश्वासूि पािधतीस पाहूि परमेश्वर बोलतो पदरसा । 
 
आया : जे कीं मिुत्तमागंा ॥ िदर िळघोिीं िसे तरी गंगा ॥ 

ि जुडेमत्सिागंा तुज पदर कालाहसी मती भगंा ॥ १ ॥ 
 

सूत्र : येिे दरती परमेश्वर बोलतादि पािधती पदरहासपूिधक ्तदिते दिरखा ॥ 
 

श्लोक : पाता जिीं थोर थोर भफयाभफयािंा ॥ 
िातादंि तंू सिधि गा िळािंा ॥ 
भतूालं्व्िचजव्हासचह आिरीशी ॥ 
िाथा ्तिू ंिारदि कें दि कैशी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधती बोलतादंि श्रीशकंर 

 
शांकर : अिो ये पािधती तुजला मजला अिादि दसद्ध अमेि आहे त्यामुळे तूझे गुि तुिा ंिर्मिलें  ते 

कैसे म्हिीजे ऐक. 
 
आया : मी पट तंू गुिसजिीं ॥ सुरत्ि मी तंू प्रभा असेंिगिीं ॥ 

मी िंद्र िदंद्रका तू ॥ ्तिि करायास कोिता हेतू ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती श्रीशकंर बोलतादंि उभयतासं मरसूि दित्यािंि मंदिरी प्रिदेशतादि 

दिष्ट्कातंा्सिे. 
 

(र्दरु) ॥ श्रीराम ॥ आदिताळ ॥ 
 

दित्यािंि मंदिरादस ॥ सत्यािंि सुगुिराशी ॥ प ॥ 
कात्यायिीशी व्योमकेशी करी धपादि ये पहा हौसी ॥ 
इदतश्रीमम्िोसल कुल कलशोिदध जदित कळादिदध श्रीिदं्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ 
दसव्हासि संपत्सतदतसुदिराजमािसािध भौम महाराज ्त्रपती भलूोक िेिेंद्र श्रीशरभेंद्र 
भपूाल दिरदित श्रीगिेशदिजय िाटकें  प्रथमोंकः 

 
लद्वतीयाांक प्रारांभः ॥ 
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सूत्रधार : तििंतर पािती परमेश्वर पयधळी ििामादज दिव्य मटंपी पहुडले असता ंचसधुरासुर कैलास 
पिधताप्रदत जाऊि पािधतीस दतकडें ि िेखता ंपयधळी ििाप्रदत येऊि पािधती परमेश्वर दिदद्रत 
असता ं ते सदंधसाधूि िायुपापे गौरीिें उिरीं दशपाि गभािे दशर दिमटूि शोिभद्रेंत 
झुगापाि टाकूि आपि कृत कृत्य झालों म्हििु अत्यंत गिेसी सपदरिार सभेस येतो म्हिुि 
सभासिास सािध करािया कारिें िौिादरक येतो पाहा. 

 
(र्दरु) राग तोडी ॥ आदिताल ॥ 

 
दिदु्यदज्जव्ह िौिादरक हा ॥ दििक्षि येतो पहा ॥ प ॥ 
मद्यपािी मत्तमहा ॥ माईक कोटा सज्जि गि हा ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िौिादरक येऊि सभेस सािध केफयािंतर चसधुरासुर येतो पहा. 

 
(र्दरु) िाट राग ॥ आदिताल ॥ 

 
चसधुरासुर येतो पाहीं । दशष्ट दिदशष्ट जिािा द्रोही ॥ प ॥ 
चसधु मंिािा जो लिलाहीं ॥ चबधुदिसुरगि बाि समूहीं ॥ अ ॥ 
ताि िेत दशयािदर भारी ॥ राि कदरत सभेंत परोपरीं ॥ 
माि मारक भजु थापडीत करीं ॥ हाि भािें िाित सुर िैरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती चसधुरासुर येऊि अशरीर िािी लबाड जाली म्हिुि अदत सतंोषें मिें बोलतो 

पदरसा ॥ 
 

(र्दरु) राग हुशािी ॥ आदिताल ॥ 
 

धन्सय मी झालो भला धरिीिदर ॥ प ॥ 
धन्सय मी सकलीं मान्सय हीं सुखरीं ॥ अन्सय िसे सामान्सय मजला ॥ अ ॥ 
िखरी हे सुर िैखरॅी गभी िैरी ॥ 
िखाराच्या तीक्ष्ि दशखरीं म्या दििदटल ॥ १ ॥ 
शोदिताद्रधदरपु । शोि म्तक खंड ॥ 
शोिभद्रें तदखसोदि झुगादरला ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती बोलूि चसधुरासुर दिज भटादससह ्ि्थलादस गेला असता ंगौरीसीसह श्रीदशि 

कैलासा प्रदत येतो म्हिूि सभासिासं सािध कराियास िौिादरक येतसे पहा. 
 

(र्दरु) शकंरभरिा ॥ ताळदमश्र ॥ 
 

िौिादरक येतसे पहा ॥ शिैागे्रसर भदूत भासुर हा ॥ पा ॥ 
ताि िेत दमदशयािदर ॥ अ ॥ हाती लोकीं बहु जयितं ॥ 
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हािभािें माि हालदित ॥ हातीं घेऊदि रौप्य दिलदसत ितेह्य ॥ 
हष ेगाय तो िाित िाित िाित ॥ 
येिे दरदत िौिादरकािें सभा सािध केफयािंतर पािधतीशीं सदहत परमेश्वर येतसे पहा. 

 
(र्दरु) राग व्याडा ॥ आदिताळ ॥ 

 
सुंिर दशि आला ॥ सुिया ंबदुध भोळ्या ॥ प ॥ 
िंिीिदर आिंिी बैसुदि बदि िृतदिज मंदिराला ॥ अ ॥ 
चबबाधर जगिंबा सह शदश चबबादकत दशर साबंडिरला ॥ १ ॥ 
येिे रीदत श्रीशकंर पािधती समिते कैलासास येऊि श्रीपािधतीसीं श्रभु गभध दिन्सह पाहूि 
कौतुकें  बोलतो पदरसा. 

 
(णद्वपर्द)  पद म ियिे िित पाढरें दिलसे ॥ 

परम कृश कदट पृथुरु िारसी भासे ॥ १ ॥ 
उच्चकुि िाढोदि खोंिता ंगगिीं सािंली घिकादंत साित िििी ॥ २ ॥ 
हरपली ते दत्रिदळ हषध साटंिला ॥ 
भारािलें  उिर हारहीं त्यदजला ॥ ३ ॥ 

 
सूत्र : येिे रीती परमेश्वरें िौहृिलक्षिें िर्मितािंी लज्जािती पािधती िम्र मुखी होऊिी मंिहा्य 

करीत असता ंश्रीशकंर डोहाळे पुसतो दिरखा ॥ 
 

(र्दरू) भरैिी राग ॥ आदिताल ॥ 
 

सागं मदििें साजिी ॥ सागं मदििें ॥ प ॥ 
सागं दप्रय जें सागं पुरदिि ॥ 
माग आिदड मागें सपंा िको भोग सकळहीं ॥ 
भोगीं िेतसें ॥ कागं लाजसी िागंले झदि ॥ 

 
पूत्र : येिे रीदत डोहाले दििादरतादंि लज्यायुमत ऐश्या पािधतीिे मंिल््मत ििि पाहूि श्रीशकंर 

पाहि प्रथम गिादंस आ्ादपतादंि त्यािी उत्त त्या द्राक्षें िारीगें कमरकें  अिरसें 
बािंाबेंघारोळे अंबे केळें  िारळें तूपकेळें सीतािळें रामिळे जाबंळें  गुलाबी जाबंळें  ि िूधपेढे 
घीिर बरफी गंुजा लाडू िुरमा लाडू िेण्या माडें सोमासे िूध साखर लोिीं इत्यादि पिाथध 
आििू ठेितादि त्या पिाथािा िारसा ्िीकार करण्या दिषई मंिािली ऐश्या पािधतीिें 
मुख दिन्सह सख्यािीं पाहूि लगबगें ह्त लाघि िेऊि ये िचिकें त बोलाऊि िेतािंी कीर 
िािी सखी. 

 
वचन : अगाये प्रमथ गि हो जिि िळे धरािी धरािी 
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सूत्रधार : ऐसें अदत तातंडीिें म्हितादंि ते प्रथम गि आकाशीं ियि िेऊि िळे पाहते समई 
उिेजफया अद भतु तेजा तें पाहूि िदकत होऊि श्रीदशिास आियध दििदेितादंि दिश्वंभर 
दििायक पापें दसल्ध्ि बलु्ध्िसीं सदहत चसहिाहिा पाढ गिपती प्रत्यक्ष येतो दिरखा. 

 
(र्दरु) राग शकरभरिा ॥ आदिताल ॥ 

 
दसल्ध्ि दििायक येतसे पाहीं ॥ 
दसध्ि गिीं सेदित लिलाहीं ॥ प ॥ 
दसल्ध्ि बुल्ध्ि िोघी धपादिया बाहीं ॥ 
दसव्ह िाहिा पाढ दिलसतेसे महीं ॥ अ ॥ 
कोदट सूयध भासुर श्रुमकातंी ॥ 
कोमलागं च्यादर भजुा दिराजती ॥ 
कोटीरागंिादिक भषूा लख लदखती ॥ 
कोलाहलें  मोिें ्तदितादत सुरतती ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती दसल्ध्ि दििायक येतािंी परमेश्वर परमािंि भदरत होउि त्या दिज ्िपापािें 

्तदितसे पदरसा. 
 

(र्दरु) राग आिंि भरैदि ॥ आदिताळ ॥ 
 

परमािंि तंू आद्यतंरदहत ॥ परेहूदि परत्या सत्य ॥ प ॥ 
िरािरा सजििी तंू तात ॥ च्यादर सहादि ि कळे अंत ॥ अ ॥ 
कोदट सूयािी कादंत उिेली ॥ कोि पादहल भमूंडली ॥ 
मोटी तपिया केली ॥ मूर्मत डोळा ंम्या िेदखली ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती महािेिें ्तदििादंि दसल्ध्ि दििायक ्िािंिे बोलतो पदरसा 

 
(णद्वपर्दा)  चसधुरादभध िैत्या चसधू बळािा ॥ 

बंधूकसुम ियि बधूंखळािा ॥ १ ॥ 
संतादस जो करी संतापभारी ॥ 
हंता भफयािंा अहंता उभारी ॥ २ ॥ 
मारािया त्यादस माराि पाहंू 
भारािळी भमूी भारादस टाळू ॥ 
आलों तुझा पुत्र जालों पहारे ॥ 
आलोििा सादंड हे लोक पारे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती दसल्ध्ि दििायकािे बोलिें ऐकूि महेश्वर बोलतो पदरसा 

 
(श्लोक)  तु्या दिव्य तेजादस कोिी ि साहे ॥ 
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दपता मी तुझा लौक जािे कैसा हें ॥ 
बरीं बाळ रुपादस हे िेिराया ॥ 
करीं बोलिें सािहें िेिराया ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती परमेश्वरािे ििि ऐकूि दसदघ्र दििायक ये िदिकें  मादज प्रिशे्रिू बाल पिादस 

अंदगकादरतादंि पािधती ॥ दिदशर्क बाळकातें िेखूि व्याकुल पिें बोलते पदरसा ॥ 
 

(र्दरु) ॥ राग काबंोदि ॥ आदिताल ॥ 
 

अब्जज्यािे श्रृदजलें  काई अदशर्क बाळ अगाअी ॥ प ॥ 
गज मुखा ििसा बाई ॥ गििाथ भमतासंाअी ॥ अ ॥ 
कैसें जालें  दशिदशिा ॥ कििें सादधयला िािा ॥ 
कैसी आिरंु या जीिा ॥ केचि कृपा येईल िेिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती पािधती करुिा भादकत असता ंश्रीपरमेश्वर सिध् जालातचर पुत्रमोहें दिदशर्क 

बाळ पाहूि म्लाि ििि होऊि मिीं िंिीश्वरािें ्मरि कदरतादंि दशिबंिी जिगे्रसर 
िंदिकेश्वर येतसे पहा. 

 
(र्दरु) ॥ गि अठािा ॥ आदिताळ ॥ 

 
िंदिकेश्वर येतसे पाहीं ॥ मंिी कृतासुर जो भदूत िेही ॥ प ॥ 
िदंि दशिािा दप्रय लिलाहीं ॥ िंदित सुरगि िाितसे महीं ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती िंदिकेश्वर येऊि साष्टागं प्रिाम कपाि म्लाि ििि ऐश्या श्रीशकंरा प्रदत पाहूि 

बोलतो. 
 

वचन : अगाये श्रीशकंरा, तंू सदच्चिािंि ्िपाप कूट्थ दिर्मिकार दिरंजि दिर्मिकफप तुजला 
दिकफप आलासा भासतो यादस कारि काये? 

 
श्रीशांकर : अगाये िंदिकेश्वरा पािधतीस आियध कर दिदशर्क बाळ दिपजलें  आहे काय कारि कीं 

कळेिा िंिी. 
 

नांर्दी : तंू जगत्कता आदि सिध् परंतु लोक मोहिाथध मजला पुसतोस बरें 
मा्या बुध्यिुसार सुिला अथध दििदेितों. 

 
(र्दरु) ॥ राग परज ॥ दमश्रताळ ॥ 

 
अष्ट मूर्मत दशदप दिष्ट महेशा ्पष्ट मी सागंतो पदरसे ॥ 
कष्ट ि मािीं अदरष्ट टळेलदि इष्ट घडे त्या सदरसें ॥ प ॥ 
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िुष्ट दजन्सह झदि धृष्ट करािें तुष्ट अम्ही हाइजेसें श्रेष्ट ॥ 
सुरातं प्रदतदष्टत त्यादश दिदशष्ट दिििेािें सुरसें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीती िंिीकेश्वरािें बोलतादंि श्रीशकंरािें िािूि दशरः कंप कदरतादंि आ्ा मािूि 

िंिीश्वर जाऊि इंद्रादि सकल िेितासं हा भाि दििदेितादंि सकल इंद्रादि िेि येतादत 
पहा. 

 
(र्दरु) ॥ राग धिासरी ॥ आदिताल ॥ 

 
इंद्र येतसे पहा ॥ ईश्वरािे गेहा ॥ प ॥ 
सादं्र गुिालय हा ॥ संगे घेउदि सुर समूह ॥ अ ॥ 
सजला भषूिीं भला ॥ गजराजीं िळघला ॥ 
गजरेंशीं दिघाला दिजदहता भकेुला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत इदं्र येऊि सकल िेिाशंी सह श्री शकंरास साष्टागं प्रदिपात कपाि उभा राहतादंि 

श्रीपरमेश्वराच्या भसूंकेतें आ्ादपजेला ऐसा बसूि बोलतो. 
 
इांद्र : अहो आलोििेस सदृष्टकता ितुरािि आला िाही कीं 
 
सूत्रधार : ऐसें म्हितािं ब्रम्हिेि िारिासीं सह येतो दिरखा. 
 

र्दरु ॥ राग पंतुिराळी ॥ आदिताल ॥ 
 

शारिा पदत येतो पहा ॥ शारिा भोजदिलदसतकरहा ॥ प ॥ 
धीर ितुर कोदट सूयध सम महा ॥ िारिादिक मुदिसीं सह ॥ 
दिव्य कमंडलु आदि अक्षमाळ ॥ सव्य करीं शोभती अळुमाळ ॥ 
िव्य भषूि गिी बहुते जाळ ॥ भव्य हंसािरी हषो डोळे ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत ब्रम्हिेि येऊि इंद्रादि सकल िेिी िदंित िरिारचिि होत्साता दिजिातें 

समजूदि श्रीशकंरा प्रदत ििंि कपाि बसतादंि ब्रम्हिेिा प्रदत इंद्र बोलतो पदरसा. 
 

(श्लोक) : तंू सृदष्ट कता जदि सिध जािसी ि जािि ेजें अमरीं ि मािशी ॥ 
पाहोत हे िेि दिदित्र बाळका ॥ कथी रह्या मग दिश्व पालका ॥ १ ॥ 
येिे रीदत इंद्रािें ििि ऐकूि परमेश्वर िंदिकेश्वराकडे पाहतादंि िंदिकेश्वरािें यिदिका 
सरकऊि िेिासं बाल िादितोंदि ब्रम्हिेि. 

 
वचन : हा साक्षात्परम पुरुष िारायि दििायक ्िपापें अितरला. 

 
सूत्रधार : ऐसें म्हििू ्तदितसे दिरखा. 
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(र्दरु) सािरेी राग ॥ आदिताल ॥ 

 
आिरें पाळी ॥ अमुतें या काळीं ॥ प ॥ 
आदि पुरुष अदििाश गिादधप ॥ 
अमरदििुत असुरादश दपटाळीं ॥ ग ॥ 
अद भतु मदहमा अपारियाबदुध अभय िटुदि अम्हासीं किळीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत ब्रम्हिेिािें ्िदिता ं बाळपाप दििायक सतंोष भर भदरत होिोदि दिव्य िािी 

प्रकटिोदि ब्रम्हिेिाशीं बोलतो. 
 

(श्लोक)  आधीं पूजुदिया जयाह्य मग तुिा ंहे सुदष्ट केली पहा ॥ 
तो गा जाि उमेहुिी प्रगटलों मी दिश्व संताप हा ॥ 
जालों ि्य तुला अपार िर ह्यहेे घेिोदि हाइ सुखी ॥ 
चसधूरादश िधूि हव्य सुर हे लाहोत मोिें सखी ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत बाळपापी दििायकािें दिव्यिािी प्रकटिोदि बोलतादंि परमेश्वर बाळकाशीं 

बोलतो पदरसा. 
 

(णद्वपर्दा)  दशर मुख्य ििदत जि सिध कायाशी ॥ 
साजण्या िािदरदश सागं का ंयाशी ॥ १ ॥ 
िेिजदर म्हिदिशी िेि रायाशी ॥ 
दिव्य दशर आिरीं िेि रायाशी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे रीदत परमेश्वरािे ििि ऐकूि ब्रम्ह िेिासीं दसल्ध्ि दििायक बोलतो. 
 
वचन : अगाये ितुराििा पुिी महािेिािें पयधळी ििािे ठाईं गजासुरािें म्तक हदरतादंि तो 

गजासुर दिव्य िेहािें पाऊि माझें म्तक जग त्पूज्य व्हािें म्हिूि प्रार्मथतादंि परम ियाकरें 
श्रीशकंरािें तें दशर पूजोदि ठेदिलें  आहे तें तुिा ंजुडिािें 

 
सूत्रधार : ऐसे ब्रभ्हिेिाप्रदत बालपाप दििायकािें सागंतादंि परम ितुर ितुरािि कुमार िारि आपि 

सदििय बोलतो पदरसा. 
 
(श्लोक)  त्िद्दत्तशल्मत सुर सिधदह िेि िेिा ॥ 

आफया श्रमा हपादि रक्षदस तंू सिैिा ॥ 
माया तुझी प्रबळ जािदत हे कशी रे ॥ 
मायाळु िासुर जिा प्रदत िा कशीरे ॥ 

 
(आया)  दशर तुझें जुडिाया िायंा श्रम होय जाि िेिायंा ॥ 
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पाया ंिदमतो पाया ंकायास दशर्क तंू करीं राया ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे रीदत िारिािें प्रार्मथतादंि श्रीशकंर कर पूदजत पूदजत िगजासुर दशरकमळ िाळीं 
उगिफया कमलापरीं सरसरत जुडतादंत्र सकल सुरिर संतोष भर भदरत होऊि जय 
जयाकारें गजधत पुष्ट्पिृदष्ट कदरत असता ं परमािंि भर भदरत होऊि िारि िाित गातसे 
पदरसा. 

 
(र्दरु) ॥ राग दबलहरी ॥ झंपाताळ ॥ 

 
जय जय श्रीदिघ्ि हरि गजा्या ॥ 
जय जय ्िािंि िामंि हा्या ॥ 
जयजयामर िदं्य िरिा सुला्या ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ्तिि कपाि मुदि पुंगि िारि येऊि बृह्पत्यािायास सागंता बृह्पतािायध 

ऋषीगिासीं सह येतात दिरखा. 
 

(र्दरु) ॥ राग िबार ॥ आदिताळ ॥ 
 

सुरगुपा येतो पाही ॥ सुलक्षिी भव्यिेही ॥ प ॥ 
सरस िमता जािे सिधहीं ॥ परमािंिाशीं पाहंूमही ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती गुरगुपा येऊि श्रीसाबंसिादशिास िम्कार कपाि बसतादंि 
 
नांर्दी : ्िामी बृह्पत्यािायध हो िागंफया समयेस आलातं श्रीशकंरास पुत्र जन्समला जातक िल 

सागंािें. 
 
सूत्रधार : बृह्पत्यािायध जातक कफपूि बोलतो पदरसा ॥ 
 
(आया)  अितरला ककध टकीं लयविी गुपा िंद्र योग उद्धटकी ॥ 

कदिलाभादधप लाभी होय सुख भरूहायशोलाभी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती जातक सागंिू अदतगडबडीिें जातकमध कपाि बहृ्पत्यािायध बोलतो. 
 
(श्लोक)  करी िात्यादश धन्सया तें इहलोकीं परत्रहीं 

िेईस धि धान्सय तें मीिले ऋषी पात्रहीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती बृह्पत्यािायािीं सागंतादंि परमेश्वरािें धि धान्सयादिक िादटतािंी मग सुरदक्षत 
िहा दििस क्रमफयािंतर बाश्यािे दििशी बाळ गिपतीशीं घेऊि येते दिरखा. 
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(र्दरु) ॥ सौराष्ट्र राग आदिताळ ॥ 
 

बाळंतीि येतसे पािधती ॥ बाळ गजििि घेऊदिया ंहातीं ॥ प ॥ 
बादलका त्या संगे दिराजती ॥ बहुतिाकली जिीं अंगदिप्ती ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती पािधती येऊि बादळरािा पूदजतािी िामकिध महोत्सिी श्रीशकंर कपाि बोलतो 

पदरसा. 
 

(श्लोक)  आत्मादि तंू जाि गजाििारे ॥ िेहें जगीं भेिदि आििारे ॥ 
िेईि घेई आदि भव्यिंिा बाहोत ऐसे तुज िालिंद्रा ॥ १ ॥ 

 
मूत्रधार : येिे दरती िामकरि महोत्सि जाहदलयािंतरे िसे्र भषूिें घेऊि ऋषीश्वर ्िाश्रमास 

जाताि हा समािार ऐकूि पतु्रासी सह पािधतीस पाहाियािे हषधभरें िाि घेऊि ऋषीपत्िी 
येतादत दिरखा. 

 
(र्दरू) ॥ असािरेी ॥ आदिताळ ॥ 

 
बायका येतादत पाहीं ॥ बाळादंतिीच्या गेहीं ॥ प ॥ 
सायकंाळी लिलाही ॥ साऱ्या त्या शुधिेहीं ॥ अ ॥ 
कमलाक्षी बहु सरसा दिमला अदत मंिहासा ॥ 
कमले पचर सुप्रकाशा ॥ कमिीय भषूा िशे्या ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ऋदष पत्िी येऊि बाळ पाहूि अदत संतोषािें पािधतीस ्तदितादत दिरखा. 

 
(र्दरु) राग कफयािी ॥ आदिताल ॥ 

 
िळलें  िळलें  िैि तूझें ॥ िळलें  िळलें ग ॥ प ॥ 
टळलें  टळलें  दिघ्िसारें टळलें  टळलें ग ॥ अ ॥ 
िळलें  िळलें  सगुि ब्रम्ह ॥ िळलें  िळलें ग ॥ 
कळलें  कळलें  िीट मिीं हे ॥ कळलें  कळलें ग ॥ १ ॥ 
आदजिा हा दििस आम्हा सोन्सयािा झाला ॥ 
अज अदििाश दिरंजि गिपदत अद भतु अितरला ॥ 
साजतसे बहु दिव्याभरिीं सिध सुरागला ॥ 
सजिीं पाहें प्राप्त जाले सकल दिधी तुजला ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती ऋदष पत्न्सयािीं ्तदिफयािंतर सायंकाळी श्रीबाळगिेशास रत्ि खदित दिव्य 

पालखातं पहुडऊि सख्या गातादत पदरसा. 
 

(र्दरु) राग शाहिा ॥ आदिताल ॥ 
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जो जो जो जो बाळा ॥ जोगी सेऊं आला ॥ प ॥ 
सेजेलािंी डोला दसदद्ध प्रिा गिपाळा ॥ अ ॥ 
हंसगमा सुरंग ॥ हदसत मुखी अिुरागें ॥ 
हौसें गाती सुरागें ॥ हालदितादत िागं ॥ १ ॥ 
सोन्सयािा पाळिा ॥ सुरसिरी खेळिा मान्सया पाहीं ललिा ॥ 
माििती तुज सगुिा ॥ २ ॥ 
पािीिे हे पाट ॥ पालिीं लादिलें  िाट ॥ 
पंिरत्िािे गोट ॥ परम ्िोज्िल िीट ॥ ३ ॥ 
्यालरी भजधरी िािंदि बुटे्टिारी ॥ 
बाळ गिा सादजरी बादंधली पहा कुसरी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : योिे दरती ऋषी पत्न्सयािीं अत्यािंिे पाळिा गाउलि िाि घेऊि दिजग्रहापं्रती जातादंि 

कलह दिरता ं तरंग मुदि पुिगं िारि अदत िगेें चसधुरासुराकडें जाऊि श्रीदशिालई 
दशरोदिदहि होऊि दिपजफया बाळास शकंर प्रदजत गजासुर म्तक अपाप जुडफया्ति 
तेथें भादर महोत्सि िादलला आहे म्हििु सागंतादि चसधुरासुर अशरीर िािीतें ्मपाि मिी 
ििक ि सकोप ्िसैन्सय घेऊि युद्धास येतादत दिरखा. 

 
र्दरु : ॥ राग िृन्सिािि सारंगा ॥ शापताळ ॥ 

 
धेंडा चसधुर िैत्य येतसे पाहा धेंडा चसधुर िैत्य ॥ प ॥ 
धेंडाहुदि पापी पेिार ्िारा हातीं ॥ अ ॥ 
भडंादधपदत िंड मंुडा सदहत रिीं भाडंाियादस गज तंुडासदहत हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती चसधुरासुर येऊि युद्ध रंगिी सन्नध्त उभा राहूि िंडासुराकडे पाहतादंि िडंासुर 

बोलतो पदरसा. 
 

(आया)  चजकू सुरादश सहजीं जुडले असुरा्य जाि या सहजीं ॥ 
त्या्ति बहु मायािी कपटें जंुझेल तेंदि मायािी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िंडासुरािे ििि ऐकूि चसधुरासुर बोलतो दिरखा ॥ 
 
(श्लोक)  कोलत्द्यादश जे ििदडले जचि बाळकािें ॥ 

तें चजदकजे तरचि दभक्षुकं बाळकािें ॥ 
पंिा्य तो गज मुखादंकत होय जेव्हा ं॥ 
लाहेि मी अपजया प्रदत जाि तेव्हा ं॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती चसधुरासुरािा अभाट ऐकूि घाबदरफया ऐश्या ्िजिाते आश्वासूि दत्रदिक्रमापरीं 
दिज पराक्रम िाखिायादस दिराट रुपी अदभिृद्धी होऊि प्रथम गिाशीं सह दसव्हिाहिा 
रुढ दसद्धी दििायक येतो पदरसा. 

 
(र्दरु) ॥ राग तोडी ॥ दमश्रताळ ॥ 

 
भल्लागिेश भाडुं येतसे पाहा ॥ प ॥ 
भाल्ला घेउदि रिीं उल्लासुचि दरपु मल्लाशीं िधंू कदर हल्लामहा ॥ अ ॥ 
कफयािमूर्मत दसव्हीं पफयाि घालुदि बसुचि ॥ 
हफयात्मकच्यािापफया दििटंू हा ॥ १ ॥ 
क्षुल्ला सुरादधपदत दढल्ला जािुदितभिूट मला िाििो म्हिदत सल्लाम कदरती पहा ॥ २ ॥ 
सल्लाप कदरती सुरडल्लासदहत अमिा ॥ 
दकल्ला अला म्हिुदि दतल्लािा गादत महा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दसद्धी दििायक दिज सैन्सय सज्जाऊि ठािमािेंसी उभा राहतादंि चसधुरासुर 

बोलतो पदरसा. 
 

(श्लोक)  रक्षः श्रेष्ट दिपक्ष दशक्षि दिधीं मी िक्ष हें जािपा ं॥ 
साक्षा यक्षचह लक्षसाि गदिला लक्षी मला कोि िा ं॥ 
ितंेडासुर तंुडमंदडत तु्या धंडािदर जें िसे ॥ 
खंडू त्या भजुिंड िुिध दरतसे भाडंूं त्िरें ये असें ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती मिोध्तत चसधुरासुरािें बोलतादंि दसद्धी दििायक चकदित हासूंि बोलतसे 

दिरखा. 
 

(श्लोक)  ििष ेशरत्कादलिा मेघ जैसा बहु गजधतो व्यथध तंू जाि तैसा ॥ 
मंिा धारिीं िाखदिरे बळा तें ॥ क्षिेंशीदक्षतो पािशीरे िलातें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती दसद्धी दििायक बोलूि दिज भटापं्रदत अ्ादपतो पदरसा. 

 
आया : ि धरोदि भीड/भाडंा अडि ेयेईल जो तया तोडा ॥ 

ऐसा करोदि झगडा घ्यारे क्षिातं शतु्रगडा ॥ १ ॥ 
 

सूत्रधार : येिे दरती दसद्धी दििायकािें दिज भटासं आ्ादपतादंि चसधुरासुर आपुफया दिज िीरापं्रदत 
आ्ादपतो दिरखा. 

 
(आया)  कमठ कदठि कमठातें ॥ कचर किटाळोदि किक पृष्ठातें ॥ 

सि सि सि शर सोडूदि ॥ िि िि पाडा दरपूदस पें दभडुिी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : येिे दरती युद्ध होतसे दिरखा 
 

र्दरु ॥ राग पंतुबराळी ॥ आदिताळ ॥ 
 

सौरसें दभडती ॥ िैऋत गिपदत ॥ प ॥ 
धीरिीयध चसधुर सैन्सय सुरहीर ॥ 
भव्यगि श्रूर सैन्सयहीं िार खिळुिी ॥ 
येर येर संव्हार कपंा हुदशयार कदरतीं 
तरिार झळकदिदत घोर बहुत आराि कदरत 
बदडिार कदथदत शरभार सजुदि भडंमार 
कदरती दशरऊ िरि पदरिार सदहत ॥ 
िबिूर कपादि बहुिूर सादंडती ्थीर 
गडुदिसरिार भाडंदत ॥ तीर खोंिता ंिीर 
मागती िार कपंा दििार म्हिदुि सिंार कदरदत 
जिजेरतिा कबूधरतती सािार अम्ही लािार म्हिदत 
दशर जोर गिादधप िीर सिध जयकारें गजधती ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकादरच्या युद्धरंगी अदत लाघिें कडूि श्रीगिादधपािें चसधुरासुरास पराजय पािदिताि 

सकल िेिािंी आकाश मागी जय उयकारें गजधत पुष्ट्पिृष्टी कदरत असता श्रीगजािि 
ध्यासमात्रें कडूि चसधुरासुर दिव्य िेहातें लाहूि अत्यतं स्त्ोत्र कपाि तेजःपुजंदिमािीं 
िधळूि सूयधमंडल भेिूि जातादंि अत्यतं हषधभरें िारि येतो दिरखा. 

 
सूत्रधार : ॥ राग आरदभ ॥ शापताळ ॥ 

िारि मोिें येतसे पाहीं. 
 

सूत्रधार : येिे दरती िारि येऊि दसदद्ध दििायकास प्रार्मथतो दिरखा. 
 

(श्लोक)  भाडंोलाहती िैत्य जें ति रिी डोलायमािामरा ं॥ 
त्या डोला ंदिरखोदि जािदुि मचि डोलाचश िुष्टाशंरा ं॥ 
भाला घेउदिया ंतुिा ंदििदटलें  भालाक्षपुत्रा क्षिें भालाहंू 
्तदितो सुरें सुर साभंाळा यया कारिें ॥ १ ॥ 

 
(श्लोक)  तुला दिजय हो भला जयजय प्रसन्नाििा कळादिदध 

जगीं िुजा तुजदििा दिसे अजा िा ॥ 
सुधा ििि िेऊदि िसि भषूिें हे महीं ॥ 
बुधास पदरपालुदि यश अपार घेईमहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िारिािें ्तदितादंि दसदद्ध दििायक सकळ जिादि मिोरत दसदद्ध कपाि अिेक 

िरातें िेऊि सपदरिार दित्यािंि मंदिरास येतसे दिरखा ॥ 
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र्दरु : राग गौरी ॥ आदिताळ ॥ 

 
दित्यािंि मंदिरादश दिपापम सुखराशी ॥ प ॥ 
सत्य ्ाि समुद्र दिलासी ॥ सहदजि आला पाहें हौंसी ॥ अ ॥ 

 
सूत्रधार : या परीं या दिव्य प्रबधंािा दिमाता हीं. 

 
(श्लोक)  िदरद्र्य चसधुर िधोदि लोकीं ॥ बुधा ंसम्ता ंसुखदि दिलोंकीं ॥ 

श्रीमत्प्रसन्नािि िेि िेि ॥ दसव्हासिीं शोभतसे सिैि ॥ १ ॥ 
श्रीमद्रभोसल िशंिादरदघ भि प्रख्यात जो िंद्रमा ॥ 
िंद्रोत्तंस कृपा कटाक्ष लहरी ज्या लाभली सादं्रमा ॥ 
्ातृत्िें जिका परींि जगती पाळी महाराज तो ॥ 
ऐसा श्रीतुलजेंद्र िंिि दिभ ूचसव्हासिीं राजतो ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसा ििरस् दशखामिी राज राजाग्रिी िोळिेश धिी श्रीशरभेंद्र महाराज तयािे 

संदन्नधािीं सकल सकल बधुिर दिकर कपािा पात्र ऐसा रंगिाथ किी अत्यंत हषधभरें 
आशीिाि कदरतो दिरखा. 

 
(श्लोक)  कफपोिी सुरसें गिेश दिजयादभख्या भफया िाटका ॥ 

मोिें पंदडत पामरा सुखदिशी ्ाता भला िेटका ॥ 
शौये िदक्षिा सागरादि दहमित्पयंत राजाग्रिी ॥ 
केला दियवजय पुत्र पौत्र सह तंू पाळीं सुखें मेदििी ॥ १ ॥ 
िषोत काळीं बहु मेघ राजी ॥ होिो सिासं्यिती धराजी ॥ 
असो तुला लोक सम्तराजी होिोत कफयाि परंपराजी ॥ १ ॥ 
इणतश्रीमद भोसिं कुिं किंशोर्दणध जणनत कळाणनणध श्रीचांद्रमौळीश्वर प्रसार्द िंब्ध चोळ 
लसव्हासन सांपत्सांतणत सुणवराज मान सावफ भौम महाराज छत्रपती भूिंोक रे्दवेंद्र श्रीशरभेंद्र 
भूपािं णवरणचते श्रीगिश णवजयाणभधान नाटके णद्वणतयोकः ॥ 
हायिे दित्र भान्सिाख्ये भादे्रमादस दसते तरे ॥ 
पके्षदतथौि सप्त म्या ंिासरे रदि जन्समिः ॥ 
श्रीम्ृरभ भपूाल तुष्ट येद्धच्युते ितु ॥ 
दलदखतं पु्तक चमि शोदधतंि यथामदत ॥ २ ॥ 
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५. मोणहनीमहेशपणरिय नाटक 
[Ms. No. D. 1731 Marathi Section T. M. S. S. M. Library.] 

 
(श्रीशरभेन्द्द्र णवरणचत) 

 
जय शलैजारमि जय कदु्रजाभरि । 
जय दिदु्रतािरि जय जगत्कारि ॥ 
जय दिमल दिजिरि जय दश्रतािळी भरि । 
जय गजासुर हरि जय िीिशरि ॥ १ ॥ 
जय मेरुकोिंड जय ििुजदरपुकाडं । 
जय जदितजगिंड जय िटििंड ॥ 
जय पृथुलभजुिंड जय दिगमतदतकाडं । 
जय बद्धशदशखंड जय दशिोदं्दड ॥ २ ॥ 
जय ितामरिृिं जय भमतमकरंि । 
जय जगत्तदतकंि जय धीमुकंुि ॥ 
जय रिायतकंुि जय मुमतमुिुकंुि । 
जय शरीरमुकंुि जय दििािंि ॥ ३ ॥ 

 
[पाडी राग अटताळ] 

 
शरिु शरिु दगरीन्सद्रजायुत शरिु दिजधरसन्नुत । 
शरिु तंू शदशशखेरामृत शरि ुिल्न्सिदिषेदित ॥ १ ॥ 
शरिु दिजजिरक्षिोद्यत शरिु िक्ष जयािृत । 
शरिु दशदक्षतिक्ष िीदक्षत शरिु िदक्षि िीदक्षत ॥ २ ॥ 
शरिु िीदपत सूिकामुधक शरिु दगदरजा कामुक । 
शरिु करधृतदिष्ट्िुसायक शरिु िैितिायक ॥ ३ ॥ 

 
[शहिा राग आदिताळ] 

 
िन्सद्रमौळीश्वराय जयमंगळं । 
सुरसिन्सद्रसुभगाय शुभमंगळं ॥ श्रीिन्सद्र ॥ 
लदलतकंुडलीिररदित सुकंुडलाय । 
ललिादृतसुपापाय जयमंगळं ॥ 
िदलताकंमृगाकंसल्म्मताििाय । 
मुदिजिसुलभदिव्यशरीराय शुभमंगळं ॥ १ ॥ श्रीिन्सद्र ॥ 
िर्मितिारििंभिमधिस्रािृताय । 
शिधरीशदशदशराय जयमंगळं ॥ 
शिािीशसुंिराय शरण्याय शोदभतागं । 
सिधिदे्य्िपापाय जयमंगळं ॥ २ ॥ श्रीिन्सद्र ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीदत िाट्यारंभ झाफयािंतर सूत्रधार रंगभमूींत सुकदिदिरदित मोदहिीमहेश 

पदरियादभधाि िूति िाटक प्रयोगें सभासिासं मिोरंजि करािया कारिें इष्टिेिता 
प्राथधिा कदरतो दिरखा. 
जो गौरीमुखपद्मबालतरिी जो सिधिेिाग्रिी । 
जो दिघ्िौघतरंगमादलतरिी बालेन्सिुिूडामिी ॥ 
तैसा श्रीगििाथिैितमिी सद्भमत्तदिन्सतामिी । 
रक्षोसन्सततभषूिीकृतििी ्तम्बेरमग्रामिी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरीं गिेश प्राथधिा केफयािंतर शारिा प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

दजयेिी तिू सिध सौभायवयखािी । दजयेच्या कटाक्षें ्िुरे मंजुिािी । 
सिा शारिापद्मसंशोदभपािी । दजभेमादज िािोत श्रीब्रह्मरािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरीं शारिा प्राथधिा केफयािंतर श्रीगुरु प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

सिा सद्गुपा िदंितों सौख्यदसन्सधू । जगामादज जो संिरे िीिबन्सधू । 
हरी दिल्न्सतता ंतो कृपें अन्सतराया अिादि ्ियें मी भिाब्धीतराया ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरीं सद रु प्राथधिा केफयािंतर परमेश्वरिी प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

कामादर होऊदि असे पदरपूिधकामें । प्रख्यात सौम्यतचर दिश्रुतभीमिामें । 
जो सदृष्टरक्षिलयप्रदथत ्िकेळी । रक्षो सिात्मकुलिैित िन्सद्रमौळी ॥ ४ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती महािेिािी प्राथधिा केफयािंतर िाटकाथध सगं्रह िािंीश्लोक िितो दिरखा. 

जगन्समोदहिी शल्मत ज्यािी गुिािी । दजच्या आश्रयें कफपिा हे जगािी । करी िेि पहा 
दििािन्सिपापा । प्रशा्ताचह िे सौख्य लोका ंअमूपा ॥ ५ ॥ (हे अष्टािशपिािािंी) 

 
सूत्रधार : यापरीं िाटकाथधसगं्रहश्लोक म्हिादलयािंतर गिपती प्राथधिा केली असता ं गिेश प्रत्यक्ष 

येतो म्हििू सभ्यास सािध करायास िौव्िादरक येतो दिरखा. 
 

(र्दरु—तोडी राग—अटताळ ्ापु) 
 

िौव्िादरक येतो पहा । केिारी जो सकळादंस हा ॥ ॥ प ॥ 
हासंत हासंत िेखा । हासंिीत लोका ंहा हा ॥ ॥ अ ॥ 
भतूी लाऊदिया ंआंगी भतूापरीं िािे रंगी । 
धृतरुद्राक्ष सुभािंी । भ्रातंकू्ररतरापागंी ॥ १ ॥ 
दशि दशि िािे बोले तंि ेसौख्य भरें डोले । 
भि भमतीं अिुकूलें  भािें दशिपि पूदजलें  ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरीं िौव्िादरकािें सभ्यासं सािध केफयािंतर गिेश प्रत्यक्ष येतो दिरखा. 
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(र्दरु—िृिंाििसारंगा राग—आदिताळ) 
 

गििाथ आला आता ंमुख्यकीं येथें 
दसन्सिुरशोदभत अदमत ॥ 
उल्न्सिरिाहि सुन्सिर जो मिो- 
िन्सिक आिन्सि घित ॥ १ ॥ 
गंडदिभदूषत कंुडलभादित- 
खंडशुभाकर िंड ॥ २ ॥ 
्पंित सोंडहीं चसधुरापरी मि- 
बंधुर गंड युगळ ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : (यापरीं एकिंत येऊि सकलदिघ्ि दिरदसफयािंतर सूत्रधार येऊि िहंूकडें पाहूि) 

अहो! दसद्ध आहे रंगमंगळदिधी तैंसेंि येथें. 
अदतमिो् कुशीलि हे बरें 
सलयमद्दळ िाजदिती करें ॥ 
सुरसििेु दििािचह संभिें 
रदसकमािस तेथदि तें भिें ॥ ६ ॥ 
(हे रंग प्रसािि) 

 
सूत्रधार : (िेपथयास अदभमुख पाहूि) । अरे पादरपाश्वधका! (पादरपाश्वधक प्रिशेूि बोलतो) 
 
पाणरपाश्वफक : जी मी दसद्ध आहें. आ्ा करािी. 
 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका मी आ्ादपजेतों. 
 
पाणरपाश्वफक : कोिाकडूि? 
 
सूत्रधार : सभ्याकंडूि. 
 
पाणरपाश्वफक : कोिते सभासि? 
 
सूत्रधार : येथें श्रीबृहिीश्वरािा िसन्सतोत्सि पहािया कारिें ितुःषदष्टकलाप्रिीि सादहतीधुरीि 

तौयधदत्रकप्रितधि ििदििक्षि दमळाले आहेत ते कैसे म्हिादलया.ं 
दद्वजाधीश दे्वषा त्यजुदि बधु हे साि बरि े। 
किी ऐसी आख्या सुरदहत करायादंस दमरि े॥ 
दशिातें सेिीती सतत हीं तरीं िक्ष सुमिें । 
तया संता ंभािें कदरि सकळा ंआदज िमिें ॥ ७ ॥ 
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सूत्रधार : हा अलभ्य योग दमळाला आहे, त्या्ति या सभेस उदित मोदहिीमहेशपदरियादभधाि 
अदभिि िाटक िािऊि यािें हृियरंजि करािया इल्च््तो. 

 
पाणरपाश्वफक : कोि या दिव्यगं्रथािा दिमाता? 
 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका! ता ंऐदकलें  िाही काय या कदलयुगीं प्रख्यात भोसलिशं ज्यास दिद्वासं 

ऐसें िर्मिता आहेत. 
जयदत जगदत गेयः सत्किीन्सदै्ररुपेयः 
कृदतदभरिुपमेयः केिदिच्चाप्रमेयः 
दिदखलगुिदिकायः प्राप्तसामादु्यपायः 
पदरहृतसिपायो भोसलीयान्सििायः ॥ ८ ॥ 

 
सूत्रधार : त्यािी परंपराहीं काहंीं सागंतो ऐक. 

शभं ूयेकोदज तैसा शरभिृप महासेि दिख्यात शिै 
प्रा्ाधार प्रदसदै्धकदशििरपती रामिन्सद्राख्य राि । 
तैसा श्रीभीमयेकदक्षदतपदतचह भला दिश्रुत श्रीिराह 
ख्यातैकोजी तसा तो परशु मदहपती ब्रह्मिामा दिरीह ॥ ९ ॥ 
शाहू अंबादज तैसा परशुिरपती िीरबाबा महीप 
श्री माळोजीचह शाहुिृपदत तिुिरी जात संभादजभपू । 
तद्भ्राता दशिाजी दत्रभिुि दिदित ख्यादत पाता दद्वजेश 
येकोजी तो तयािा अिुज िरपती रदक्षजो िोळिेश ॥ १० ॥ 
तत्सूिु तुकोदज तिीय पुत्र प्रतापचसहादंभध साधुदमत्र 
तिात्मज श्रीतुळजेंद्रभपू प्रदसद्धकीर्मतप्रदथतप्रताप ॥ ११ ॥ 

 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका बाबाजीराजािे ज्येष्ठपुत्र मालोजीराजापासूि सहाि े पुरुष तुळजा 

महाराजािंी त्या बाबाजीराजािे कदिष्ठ पुत्र दिठोजीराजापासूि आठि े पुरुष शरभोजी 
महाराजासं पुत्र्िीकार केला तेचह परंपरा सागंतो ऐक. 
बाबाजीिा कदिष्टात्मज बहुत भलातो दिठोजी तयािा 
पुत्र श्रीत्र्यंबकाख्य दक्षदतपतिुिरी जात गंगादज यािा । 
बुब्िोजी तोक त्यािा सुत सुमदत ततीशाि गंगादज राजा 
सूिु त्यािा सुभािुिृपदत दरझदिजो सिधिा सत्समाजा ॥ १२ ॥ 
सुभािूिा पतु्र प्रदथत सुयशा शाहिृपती 
तयािा सूिु तें तुळजपदृथिीपाल सुमती । 
सुखें ्िीकारोिी शरभम्हिुिी िाम करुिी 
तयातें तो ्थापी मग दिजपिीं िार दरझुिी ॥ १३ ॥ 

 
सूत्रधार : त्या शरभोजीराजािे गुिगि अपारतरीं कादंह सागंतों ऐक. 

करी दजतसुरदु्रजो शुदिधरी दिभतूी बरी 
दगरीशिरिाम्बजुािधिकरी सिा अन्सतरी । 
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धुरीिशरभेन्सद्रतो िुत सुरीं सुधी केसरी 
करीशगदतभाषिें दजतसरीं िृपागे्रसरी ॥ १४ ॥ 
तो शरभादधपसैिंपौत्रक या िाटकास दिमाता । 
जो कीं भासुर भसुूर कदिजि सन्समण्डलीस सन्समाता ॥ १५ ॥ 

 
सूत्रधार : (िहंूकडे पाहूि) आगाये पादरपाश्वधका कादमिीजि मिोहर हा! िसंतकाळ प्रािुभधिला. 

दिकदसतरसाल (मधुतें) मधुकर दपऊिी प्रमत्त तद्गुि दिकरें । 
गाती आिंिभरें जेकीं कामातुरासं बहुमोह करें ॥ १६ ॥ 

 
सूत्रधार : (हे भारतीिृदत्त प्र्ताििागं) 
 
सूत्रधार : हे काय अदतशय दजतकाम ऐसा महािेिहीं मोदहिीस भलुत झाल. (िेपथयामध्यें) अहा 

कोिरे अमिे ्िामीिें ममध प्रकट करिार ॥ 
 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका, माझें ििि ऐकूि शुद्ध दशिगिोत्तम िल्न्सिषेि आलासा दिसतो; 

त्या्ति आम्ही हीं अिंतर कराियािे कामास दसद्ध होऊं म्हिूि ते िोघेंही गेफयािंतर तो 
िंदिषेि येतो दिरखा ॥ 

 
[र्दरु : िाटकुरंदज राग—आदिताळ] 

 
िल्न्सिषेि येतो पहा— 
िन्सििीय सुिदरत हा ॥   ॥ पल्लदि ॥ 
िन्सििीय महािेि— 
िल्न्सिती हे ज्यातें भािें ॥   ॥ अिुपल्लदि ॥ 
करीं धरीं किकिते्र— 
कटींधृत हेमसूत्र । 
कदरिन्सतदिभगात्र— 
करी सौख्य साधुदमत्र ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरी िंदिषेि येऊि साटोपदिपाि िहूकडें पाहूि अरे कोि हा जंघाल मारुत मिैाकापरी 

येतो म्हिूि व्याहळूि पाहूि अहो! आम्ही यत्ि केला त्या कामास शकुि व्हािया कारिें 
गरुड येतोकीं काय म्हितािं गरुड येतो दिरखा. 

 
[र्दरु : पन्सतुिरादळ राग—आदिताळ] 

 
एतो पहा पदक्षराज ॥ एतो ॥   ॥ पल्लदि ॥ 
किकदगदर समपक्ष— 
कदिधूदितदिपक्ष । 
किकसूिदप्रयपक्ष— 
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काद्रियेकृतदशक्ष ॥ एतो ॥ १ ॥ 
दिगमजािें दिजपाप— 
दिरुपमधृत भपू । 
ि दगदळजो दद्वजो अिुप— 
दियत िासास कलाप ॥ एतो ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : यापरी गरुड आफयािंतर िंदिषेि आपआपिातं बोलतो दिरखा. 

ज्यािी कृपामोह दििृदत्तहेतू 
जो सिधिेिशे िृषेन्सद्र केतू । 
त्या िेििेिासचह मोहिीते 
कोठें असे कीं ि कळे कशीते ॥ १७ ॥ 

 
सूत्रधार : (हे बीजन्सयास उपके्षप मुख सधं्यंग) 
 
सूत्रधार : (दिपाि पाहूि) अहो! खगपदत हो अम्हाकडेंि येतोसा दिसतो. 
 
गरुड : (गरुडदिकट येऊि) दशिगिसािधभौम! िल्न्सिषेि! प्रिाम कदरतों मी. 
 
नांर्दीषेि : सुखी ऐस! 
 
गरुड : दशिगिोत्तमा िल्न्सिषेि का ं

िितळा प्रती पािलादस का ं। 
खगपमोदहिी मोदहतें दशिें 
मज दियोदजलें  मोदहिी ्तिें ॥ १ ॥ 

 
नांणर्दषेि : खगकुलेश्वरा येथें कासया 

दिरदितागती बोलगारया । 
भलुुदिया हरा िारुकाििी 
मजचह पाठिी तेथें मोदहिी ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : (हे बीजबहुकरिपदरकरमुखागं) यापरी अन्सयोन्सयपे्रमािुबन्सध आहे, त्या्ति प्र्तुत 

कायधदसद्धी ऐसी करािी म्हिूि पर्पर येकातं बोलत असता ं िेपथयामध्यें पैंजििा 
झित्कार ऐकता ं येथें असिें युमत िव्हें िादलले ितधमाि ्िामीस सागंू म्हिूि ते िोघेंचह 
गेफयािंतर मोदहिीिें खगपतीिें ितधमाि शीघ्रकळाियासाटीं पे्रदषत तीिी सखी दिष्ट्िमुाया 
येते दिरखा ॥ 

 
[र्दरु : शकंराभरि राग—आदिताळ] 

 
दिष्ट्िुमाया येते—दिख्यात जगीं ॥   ॥ पल्लदि ॥ 
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कृष्ट्िसारदशशुिेत्री—दजष्ट्िुमुखसुरसादित्री ॥ अ ॥  ॥ दिष्ट्िु ॥ 
श्रृडगा ंरसखािी—भृगंादळसमििेी । 
मंगळगुिश्रेिी—अंगिापृथुश्रोिी ॥   ॥ दिष्ट्िु ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेरीती दिष्ट्िुमाया येऊि ििििधि कदरते दिरखा. 
 

[र्दरु : केिारगौळ राग—अटताळ] 
 

दिश्रादंतकर हे ििें अििी माजी 
दमदश्रत मृिुपििे ॥ 
अश्रातं मधुकर अदमतध्िदि दिकरे 
आदश्रत कमलाकर येथें अपार ॥ अ ॥   ॥ दिश्रातंी ॥ 
कूजदत मधुरदपक ते मग अिु 
योजदत हेचह शुक । भजू अिेक प्रसूि भरें आता-ं 
राजती हे लताराजीसी संयुता ॥   ॥ दिश्रादंत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : (हे युल्मतअंग) या प्रकारे दिष्ट्िुमाया ििििधि करीत असता ंगरुडािें सागंीतले तें ितधमाि 

ऐकूि मोदहिी येते दिरखा. (हें उदे्भि अंग) 
 

[र्दरु : अठाि राग—आदिताळ] 
 

मोदहिी ते पातली अदतिागंली- 
त्या ििामाजी महेचश जे रतली ॥   ॥ पल्लदि ॥ 
िाचह काचंह उपमा तीिी 
पाहता ंश्रृंगारािी ॥    ॥ अिुपल्लदि ॥ 
अतसी सूिसदृशिेहीं 
अरुिाधर दिदु्रमाहीं । 
अतसी या जगीं िाहीं 
अितार रसािाहीं ॥ 
अतिूिी दिजजििी 
अिध्यास हे मोदहिी 
अतिु सुन्सिर्तिी 
अदत पृथुतर श्रोिी ॥ १ ॥ 
लदलतागंी जलजपािी 
दिलदसते सदख जिी । 
ललिामिी गुिखािी 
लािण्य श्रेिी ॥ 
झळकते तारागिो 
ज्िदलत्िपादपिी । 
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अदलििेी हे रोदहिीं 
जलजािी म्हििुी िािी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मोदहिी येऊि दिरह सोसििेासादरखें बोलतें दिरखा. 

दशिदशि दिरहिी यातिा जेंचि मोटी 
प्रबळ सजदि तेंिीं मन्समथािी चह धाटी । 
कचध दहमकरलेखा रम्यकोटीरकोटी 
दिधुमुदख मजसाटीं येऊिी िे ्िभेटी ॥ १८ ॥ 

 
[र्दरु : घण्टाराग—आदिताळ] 

 
शतकोदटमाराकृती 
शदशिूड तो    ॥ पल्लदि ॥ 
शतपत्रिेत्री कोठें 
सजिी तंू समज आता ं   ॥ अिुपल्लदि ॥ 
दिजप्रािपती िीिें 
दिजराजती येदयिा । 
दद्वजराजता दिदकरिें 
मज कारिें ॥ 
गुज हेदि मिी म्हििूी जाि 
भजुगासा जगत्प्राि । 
दद्वज हेंहीं पाहीं रमि 
भजती आिि शरि ॥ १ ॥ 
कुदटलिुर्मलदप झालें  
जदटल हें माझें भाल! 
दिदटलाक्ष िाहीं आला 
िटुलाक्षी का ंबोल ॥ 
किकागंी कपंा काय 
मिदसज िधेी माये 
ििजशर दिकाये 
ििामाजी पाहीं सये ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती महेश दिरहािें दिदपिामाजी मोदहिी येऊि कष्टी होत असता ं िंदिषेिािें येकांती 

संकेत ितधमाि सागंीतलें  तें ऐकूि ससम्भ्रम परमेश्वर येतो म्हिूि मोदहिीस कळाया कारिें 
िंदिकेश्वर येतो दिरखा. 

 
(र्दरु : भरैदि राग—आदिताळ) 

 
िन्सिीश येतो महा— 
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सकळिेि िदंिती ज्यासी पहा ॥   ॥ धु्र ॥ 
पाळी जो दशिगिासी— 
भाळी भतूी भासे ज्यासी । 
बालिन्सद्रयुत केशीं— 
िालिेत्र पे्रमराशी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िंदिकेश्वर आफयािंतर महािेि येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : िायकी राग—आदिताळ) 
 

िंद्रमौळीश्वर येतसे पहा 
सान्सद्रकृपादिदध हा ॥   ॥ धु्र ॥ 
तन्सद्रारदहतसुरेंद्रादििल्न्सित 
मन्सद्रदििािडमरुकशोदभत ॥ १ ॥ 
िाललोििपाळी जो सुगरि 
कालकालप्रबलोरगभषूि । 
शूलदिधारिशील दिदिधगुि— 
शाली दिजजि दिशाल भयहरि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें परमेश्वरािे आला म्हिि दिष्ट्िुमायेिे मोदहिीस सागंता ंमोदहिीस दिलास सम्भ्रम 

परिशें िृक्षान्सतरींत होऊि पाहत असता ंपरमेश्वर बोलतो दिरखा. 
सिा मािसीं मोदहिी गंुतलीते 
तरी लोििा तेदि भेटी ि िेते । 
कपंा काय मी काचंह आता ंसुिेिा 
कशा मादजहीं दित्त माझें रुिेिा ॥ १९ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िपलदित्त महािेि दिरहििेिा सोसििेासादरखें बोलतो दिरखा. 
 

(र्दरु : मादंज राग—आदिताळ) 
 

मोदहिीं ते ि दिसे तत्िता ं   ॥ धु्र ॥ 
कामपादपिी ते का ंमज बादधते 
पे्रमळ माझें मि कपािी ॥ १ ॥ 
खल्न्सतभारी होते सन्सतत मािसी 
दिल्न्सतता ंतीिें पाप तें सुन्सिर ॥ २ ॥ 
इन्सिुचह तादितो िन्सद्रचह पोळतो 
कुन्सिरििा कदरते िािर ॥ ३ ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीती परमेश्वर दिरहििेिाभरें कष्टी होत असता ं िंदिषेि येऊि या दिदपिातं 
पूिधसंकेताप्रमािें मोदहिी आली असािी त्या्ति िहंूकडें पाहूि हुडकािें म्हितािं 
परमेश्वर सदशरःकम्प अिु्ा िेता झाला. (हें समाधाि सागंा) मग परमेश्वर 
िंदिकेश्वराप्रदत अम्हींचह हुडकायास आरंभ कदरतों म्हििू यत्ि करीत असता ंिेपथयामध्यें 
ििेघोष ऐकता ंपरमेश्वर िंदिकेश्वराप्रदत कोिािा आश्रमकीं हा ंदिसतो या्ति आम्ही येथें 
असदलया ं कोितरी पाहतील म्हििू मोदहिीस हुडकाियास दिघाले. 
(आरम्भबीजसंयोगसागंमुखसल्न्सध) िेपथयामध्ये माध्याल्न्सहककाळ झाला तैसाि. 
सािली तरुतळास पािते 
श्रातंप्रान्सथ दिकरापरीचह ते । 
शत्यजेिीं िड ते जलान्सतरीं 
मत््य तेंचि अिघे बरोबरी ॥ २० ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें माध्यादिक काळििधिा ऐकूि (दिष्ट्क्रान्सताः सिे). 

इदत श्रीभोंसलकुलकलशजलदिदधकौ्तुभ श्रीिन्सद्रमौलीश्वरप्रसािलब्ध िोळचसहासि 
सदबरुि ितुरंगसैन्सयदजतसािधभौम महाराज्त्रपदतिामधेय किाटिसुन्सधरादधपधुरंधर 
तुळजोिींश तन् ज श्रीशरभोजीभसुूत्रामदिरदित मोदहिीमहेशपदरियिाटके प्रथमोऽङ्कः ॥ 

 
श्रीशारिम्बायै िमः ॥ 

 
णद्वतीयोऽङकः । 

 
सूत्रधार : तििंतर भलूोकामादज िादललें  ितधमाि कळायासाठी िारिें पे्रदषत ऐसा पिधतऋषी येतो 

दिरखा. 
 

(र्दरु—आिंिभरैदि राग—आदिताळ) 
 

एतो जी पिधत हा— 
्ाता जो खिध महा ॥   ॥ धु्र ॥ 
गाता हो सिधगुिास— 
आता ंतो आला पहा ॥ १ ॥ 
घदटतादजि कटीतटी— 
पटुबरिा मुिीजटी । 
झदडती येतसे घटी 
िटतो ह्मित धूजधटी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पिधतऋषी येऊि िहंूकडें पाहूि अहो शादंतरसप्रधाि हें तपोिि! 

हदरिश्रिृतळीं हदर खाजिी 
ििितोंचह मुखल््थर िाखिी । 
उरगमंुगुसयुयवम पर्परें 
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ससुख खेळदत उल्न्सिर माजंरें ॥ २१ ॥ 
 
सूत्रधार : काि िेऊि ऐकूि कोिकीं या तपोििीं बोलफयासादरखें दिसतों. दिपाि पाहूि अहो! 

आियध शुकदमथूि बोलतें काय यािें िििमाधुयध िेिलोकािें हें बरें तें ऐकंू म्हििू लापूि 
असूि ऐकता ंशुक बोलतो दिरखा. 
महािेि तो दसद्धसंकफप झाला 
तरी मोदहिी िशधिाला भकेुला । 
(हे दबन्सिु) 
अिो भादमिी कंठिा मी करािी 
जसी प्राल्प्त तशीि हे मोदहिीिी ॥ २२ ॥ 
(पदरसपांग) शुकीिामय ॥ अगाये प्राििाथा! मोहतसािकी प्रबल । जेंिें दजतमन्सथि 
महािेिचह मोदहिीिे ठाईं भलुला । (हे प्रगमागं) 

 
शुक : अिो ये प्रिदयिी स्रीबदुद्धिें महािेि भलुला म्हििू म्हितेस हा मोटा अपराध कीं. 
 
शुकी : तरी काय म्हिािें? 
 
शुक : लीलादि हे एक परमेश्वरािी ॥ 

(हे पुष्ट्पागं) 
 
शुकी : लीलाििें का ंदजतमन्समथािी 

ऐसी महामोदहिी िािसािी । 
 
शुक : लोकोपकारा्ति िेििेिें 

केळी असी हे रदिली प्रभािें ॥ २३ ॥ 
(हे उपन्सयासागं) 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पिधतशुकदमथुिािें बोलिें लपूि ऐकता ंयाला पाहूि शुकदमथुि गगिमागी उडता ं

पिधत साियधसम्भ्रम दिपाि पाहूि कोि हा दिप्रिटु सदमत्पत्रपुष्ट्पिलादिक घेऊि सत्िरें 
येतो न्सयाहळूि पाहूि अरे हा गौतमािा दशव्य शवै्य अम्हाकडें येतो म्हित असता ंतो शवै्य 
येतो दिरखा. 

 
(र्दरु—शुद्धसािदेर—आदिताळ) 

 
आला शबै्य पहा सत्िर हा ॥   ॥ आला ॥ 
दशष्ट्य गौतमािा दशष्ट जिाग्रिी 
पे्रष्ट्य मुिीस जो पे्रमळ दशिगुिी ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीदत शबै्य येऊि पिधतऋषीस पाहूि आया! प्रिामकदरतों म्हितािं पिधत आशीिाि 
कपाि शबै्याप्रदत बोलतो दिरखा. 
अरे शबै्यका के्षमकीं गौतमासी 
सती मादझया सागं? तंू त्या मुिीसी । 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पिधतािें ििि ऐकूि शबै्य बोलतों दिरखा. 

्ियें येउिी िशधिा आश्रमातें 
करीं तुष्टिेता तया गौतमातें ॥ २४ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती शबै्यािें ििि ऐकूि पिधत बोलतो दिरखा ॥ 

आियधकारक दिलोदकत ितधमाि 
प्र्थािबाि सििा प्रदत पैं कपाि । 
सागंदूि तें सरदसजासि सम्भिादस 
येतों पनु्सहा झडकरी मुदििशधिादस ॥ २५ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पिधत बोलूि पाताळाप्रदत गेफयािंतर शबै्यही यथागत दशिपूजा सामग्री आश्रमास 

िेऊि दसदद्ध केफयािंतर गौतम पूजा करायास येतो दिरखा. 
 

(र्दरु—काबंोदि राग—आदिताळ) 
 

एतो गौतम मिीं ईशा चितूिी ॥   ॥ पल्लदि ॥ 
ख्यात जतामादज केिळ । 
भतूिाथ सेिादबलोल ॥    ॥ अिुपल्लदि ॥ 
भदसतािी जो लािी ऊटी— 
भासुररुद्राक्ष सज्जटी । 
लदसतदिितिम्बोदळकर हा— 
हदसत रुदिर मुखपंकज पहा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतम येऊि अहफयेस चिदतता ंअहफया येते दिरखा. 
 

(र्दरु—पूिीकफयािी राग—आदिताळ) 
 

एते अहफया हे बहुकफया    ॥ धु्र ॥ 
शादंतरसाितादरिी कातंोपिारकादरिी । 
क्षादंत माजी धरिी-्िाती भािी रुद्रािी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती अहफया आफयािंतरें तीप्रदत पाहूि गौतम बोलतो दिरखा. 

सुिदत पािधतीिायका करीं । 
सरस पाययान्नादि लौकरीं ॥ २ ॥ 
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अहल्या : मुदििरा दगरीशािधिातं मी । 

सतत उद्यता ठाकुिी भ्रमी ॥ ३ ॥ 
 
सूत्रधार : यापरीं अहफया बोलूि सकल दशश्रूषा करीत असता ंगौतम सागं दशिपूजा कपाि दशिािें 

्तोत्र कदरतो दिरखा. 
उडुपमकुटमोहा पारिारा करािा 
उडुपदिरुपमािा माि जो पािधतीिा । 
पदत दिितजिा जो तादरतो सिधकाळीं 
सततचह मज रक्षो तो कृपे िदं्रमौळी ॥ २६ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती महािेिािें ्तोत्र कपाि आिन्सिािें ितधि कदरतो दिरखा. 

सम्तिेिसन्नुता ियादिधी सिादशिा 
मुिीश पािती तु तें भजूदिया ंसिादशिा । 
प्रश्तम्तदि्तुलप्रिृत्तजान्सहिी कळा 
सुभलु्मतमुल्मत िे मला प्रबोधपाप सत्कला ॥ २७ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतम ितधि करीत असता ं िेपथयामध्यें िीिारि ऐकूि शबै्यास दििादरता ं तो 

पिधतािें सादंगजेंलें  ितधमाि सागंत असता ंिारि येतो दिरखा. 
 

(र्दरु—आरदभ राग—आदिताळ) 
 

िेििेि कृतकौतुक चितूिी— 
िेितापस येतो    ॥ धु्र ॥ 
गाियादस करीं भासुर महती— 
घेउदि बीिा िारि मुदि तो ॥ १ ॥ 
ग्राममू ध्िाताि बरोबरी— 
गाि करी हरिामा । 
िामिेि पि भमतपरीं ितधमाि— 
सकलसद्गुिगिधामा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िारि आफयािंतर गौतमऋषी अध्यधपाद्यादिकें  उपिार कपाि कुशल प्रश्ि कदरतो 

दिरखा. 
दिमल िारिा के्षमकीं बरा । 
कमलजापतीप्रािचककरा ॥ 
िि कशादसता ंप्राप्त हें ििें । 
्पिरेिुिें जात पाििें ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतमािें ििि ऐकूि िारि प्रत्युत्तर िेतो दिरखा. 



अनुक्रमणिका 
 

बािालयीं कपादि भोजि योदगराया 
आलों तु तेंि दिरखंू झदि आश्रमाया । 
प्रफहािबािबदलतो िृषपिधिामा 
येती किीचह सििा ति पूिधकामा ॥ २८ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारिगौतम िोहें चह संिाि करीत असता ंप्रफहाि येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : श्रीराग—आदिताळ) 
 
प्रफहाि भादिकें द्र महा- 
प्रख्यात पहा     ॥ धु्र ॥ 
्यन्सििान्सतरीं बसूिी 
सन्सतत हदरिाम दिन्सतुिी । 
िन्सिकधर हृन्निन्सिकिदरता 
िन्सिदिधी दहरण्यिन्सििा ॥ १ ॥ 
सुरारादतकुलाग्रिीधदर जो 
शूरदशतकृपािी । 
हदरपिकमलपदरिरितत्पर 
सुरिरिरिुत सुिदरत सुन्सिर ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती प्रफहाि आफयािंतर बािासुर येतो दिरखा 
 

(र्दरु : धन्सयासी राग—आदिताळ) 
 

बाि येतो पहा गजापाढ ॥ 
भतूिाथपािकमलसेिक 
धूतदिदिधदरपजुात दििकेी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बािासुर आफयािंतर बदलिक्रिर्मत येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : माळिश्री राग—्ापुताळ) 
 

बदलसुरिैदर हयापाढ आला बरा   ॥ धु्र ॥ 
िामोिरा जो िे पैं भमूी- 
अदमतगुिाकराकारा हरा तें िदमतों ॥ ९ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बदलिक्रितीं आफयािंतर िृषपिारथापाढ होऊि येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : लदलत राग—्ापुताळ] 



अनुक्रमणिका 
 

 
िृषपिधिाििशे्वर िीरसमागत हा ॥   ॥ धु्र ॥ 
काळमेघदिकाय भासुर । 
काळकाळ पिाब्ज सेिक- 
शूल िादरत शतु्रकुिर ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िृषपिध आफयािंतर गजापाढ शुक्रािायध येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : िारायिगौळ राग—आदिताळ) 
 

असुरगुरुबुधियध 
आला जो सुकृती भला ॥   ॥ धु्र ॥ 
िाििािळी मोि िाता 
िीिसमूहा पालदयता । 
मािसीं शम्बुपि ध्याता 
जाितो सकळत्रयी जाता ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती प्रफहािबािबदलिृषपिा शुक्रािायध ऐसे पािंजिहीं बाह्यागंिींि िाहिादि पदरिार 

राहते कपाि गौतमदिकट येऊि त्या ऋषीस यथाहध िन्सििादिक केफयािंतर गौतम उपिार 
कपाि कुशल प्रश्ि कदरतो दिरखा. 
कदििरा बलीधाििादधका । 
बदलसुता दहरण्यात्मजातका ॥ 
सुिृषपिधिामादधकोज्िला । 
त्ििुदितागमें तोष िाटला ॥ 
करुदिया ंििी्िािसत्िरें । 
प्रमथिामका पूजुिीं बरें ॥ 
अदतदथ सत्कृती ्िीकरुदिया ं
झदडदत तोषिा मािसायया 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतमािें पे्रमळ ििि ऐकूि आदतथय अंगीकापाि ते अिघेचह माध्याल्न्सहक ्िािास 

गेफयािंतर त्यािंा भतृ्य दिकर पूजासामग्री मंटपादिका दसद्ध कराियास येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : मोहि राग आदिताळ) 
 

भतृ्यदिकर येतो पहा 
भतूसाधि संहदत हा   ॥ धु्र ॥ 
दिमलदिभतूी धपािी 
अमल्िाि तिा कपािी । 
अदमतगुिेंकडूिी 
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िमुदि साम्बदशिा ्िमिी ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें भतृ्यसंघ येऊि दशिपूजा मण्टपादिसामग्री दसद्ध कपाि पर्परें आत्मसतंोषािें 

बोलती दिरखा. 
(प्रफिािभतृ्यश्लोक) 
तप्त्ििधदिशालमण्टपतटीं पीठ ्ियें ्थादपलें  । 
अग्त्यादभध दशफपतंन्सत्ररदित प्रख्यातरत्िोज्िलें  ॥ 
पाद्याघ्यािमिाथध हे पुरहरा सौििधपात्रािळी । 
पूजाद्रव्यभपादि रत्ितबकें  सज्जदूिया ंठेदिली ॥ २९ ॥ 
(बािभतृ्यश्लोक) 
राकारम्य दहमाशुंमण्डलगळत्पीयूषधारा बरें । 
पूिध्ििधघटप्रदतदष्ठत असे साम्बादभषेकािरें ॥ 
पात्रीं िुयवधिधीमधूघृत ििें सच््कध रागो्तिी । 
रम्भेक्षुद्रििादरकेळजलचह म्या ठेदिलीं आिुिी ॥ ३० ॥ 
(बलीिाभतृ्यश्लोक) 
दलभ्बें कदपत्थें अिळे चह जाबंळें  । 
िारंगखजूधर रसाळ िारळें ॥ 
बोरें गरे िाचडमबीज संहती । 
म्या ्थादपली येथिलें  सुभाकृती ॥ ३१ ॥ 
(िृषपिािाभतृ्यश्लोक) 
क्तूरीघिसारकेसरलसद्गोरोििा दमदश्रता । 
श्रीखण्डागरुगन्सध हैम सदलला सारौघसंपेदषतें ॥ 
िािारत्िदिभषूिें सुिसिें पञ्चाक्षता िागंली । 
गन्सधद्रव्यदिशाचह कुङ कुमसख्या द्रव्यें असी ्थदपलीं ॥ ३२ ॥ 
(शुक्रािायधभतृ्यश्लोक) 
जल्थलजिेितातरुसमूहपषु्ट्पाळीसी । 
सुििधििरत्िकप्रकरसूिजाती असी ॥ 
अम्ही दमळदिली श्रुदत्मदृतपरुािशास्त्ोदिता । 
दगरीशिरिाम्बजुािधिदिधीदस दित्योदिता ॥ ३३ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती भतृ्यदिकर बोलत असता ं ते प्रफहािबािबलीिृषपिधशुक्रािायधगौतमा समिते 

्िािाद्याल्न्सहक सपंफयािंतर पूजागृहातं दशपाि दशिपूजा कराियास उदु्यमत होता ं िारि 
येतो दिरखा. 

 
(र्दरु : िेििेिकृत कौतुक चितुदि ॥) 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारि येऊि दशिपूजा संभ्रम पाहूि आिन्सिािे िादितो दिरखा. 
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चूर्विका : अहो! हे प्रफहािबािबदलिृषपिासुरिर, धृतभदूतदत्रपुण्ड्ररुद्राक्षधौताम्बर, 
दिजगुरुकदििरिकमल िमिूी सािर, गौतमभागधिा्ापरुःसर, त्यासंी समिते िेशकाल 
संकीतधिािन्सतर! 
दत्रपुरहरिरिािधि कपंा म्हिूिी संकफपिुीं, तिंगगिेशपूजापूिधक भशुदद्धभतू-
कलश्थापिाघ्यधपात्रासािि न्सयासजपपीठपूजा कपािीं, दिमाफयदिसजुधिीं, 
्िाििदेिकेिरीं ्ि्िदलि्थादपतीं ॥ 
हारकमरकतपाडंरबाि्िदटकाच््रौप्यचलगातें । 
प्रफहािबदलतिात्मजिृषपिाशुक्रपूदजती यातें ॥ 

 
चूर्विका : तििंतरे हे आिाहि ्थापि सदन्नधापि सदन्नरोधिािकुण्ठि सकलीकरिाघ्यधपाद्यािमि 

पुष्ट्पिािादभधसं्कृती िशक कपािीं, पन्सिामतृिािािलरस-
गन्सधोिकगियश्रृंगप्रमुखािेकशतसहरापात्रगदलतशुद्धजलें  अदभषेिुिीं, पूिामतपीठािरीं 
्थापूिीं, िस्रय्ोपिीताभरिगन्सधाक्षता समपूधिीं! 
कोमलदबफििळिूिामािीदिष्ट्िुक्रान्सतापामागध िभाग्रमरुिकिििकतुलसी दशिमुण्डीद्रोि 
श्वताकध  किककंुि करिीर कफहार कमलकुिलयबकुळकुरिकमंिार 
बकमन्सिारशम्याकपुन्नागजाजीिंपकमदल्लकामालतीशतपत्र 
सेिदंतकापाटलिंद्याितधबृहतीप्रमुखपत्रपुष्ट्पें अर्मितीं ॥ 
तििंतरे धूपिीपिादिधभक्ष्यभोज्यलेह्यिोष्ट्यषड्रसभदरत िैिदे्य िाखऊिीं, मग पािीयािमि 
िीपमालोत्तर िीराजि सपिदतमतताम्बलू िदक्षिािपधि ्त्रिामरव्यजिगीत 
िाद्यप्रिदक्षििम्कारादु्यषिारयथोमतािरुिीं, ्तोत्र कदरताती दिरखा. 
िालकीदलशलभीकृत मारा 
कालकाल भिभीदत दििारा । 
मूलसंसदृत हरा दत्रपुरारी 
िीळकण्ठरुदिरा मज तारीं ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती ्तोत्र कपाि प्राथधिा कदरताती दिरखा. 
 

(र्दरु : गौरी राग—आदिताळ) 
 

शम्भो िीिजिाधारा 
शान्सत करुिाकरा   ॥ धु्र ॥ 
कादमताथध िेििेिा- 
िे मज ्िपािसेिा । 
कादमिीपुत्र िे बरिा 
यादमिीश मौळी दशिा ॥ १ ॥ 
भोदग लोकाधीश भषूा 
भमतजिाकरी तोषा । 
भागलों मी सुिषेा 
भीदतिाचर पीत दिषा ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीती प्राथधिा कपाि भल्मत परिशािे ितधि कदरती दिरखा. 

जटाकुटीरजान्सहिी पटीरशलैजादहका । 
घटीभिादिसन्नुता पटीभित्सुकृदत्तका ॥ 
िटाििीजससत्तटी िटातु तें सुखच््टा । 
लुटाियादश दिल्न्सततों सटोद भटासतीदिटा ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पािंजि ितधि करीत असता ं िेपथयामध्यें िूपुरझित्कारदमदश्रत मुदिबादयका 

संिाि होता ं िारि काि िेऊि ऐकूि, अहो! कोि तो शकंरात्मयोगी? ज्या कारिें 
मुदिकन्सया उपिार कदरतादत म्हिूि चिदतत असता ंतो शकंरात्मयोगी येतो दिरखा. 

 
[र्दरु : कादप राग—्ापताळ] 

 
शकंरात्म दिजयोगी पदत- 
शकंरदहत येतो ॥ 
चककरीकृत सकळतापस- 
पंदकलादखल िेहदक दिसे ॥ 
रंकिृपही पादह सम 
अंकरदहत    ॥ शकं ॥ धु्र ॥ 
सकललोक हीं दशि म्हिूिी जो- 
संतत हीं दिज दभदिका ं। 
प्रकटकदरतिु पञ्चमाकृदत 
्िकरीं घेऊदि पािुका ॥ १ ॥ 
सुखभरें दशिबोलतो ्ियें 
चिदखल ऋदषजि िादयका । 
्िकटीं अलमल्लकाधादर िािे 
सुहृिय मी यािे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती शकंरात्ममुदि आफयािंतर गौतमकन्सया येते दिरखा. 
 

(र्दरु : केिारगौळ राग—आदिताळ) 
 

एते पहा गौतमकन्सया एते पहा   ॥ धु्र ॥ 
कमलसदन्नभिेत्री 
कदिजिकृतमतै्री । 
किकसदृशगात्री । 
कदलतसादित्री ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतमकन्सया येऊि शकंरात्ममुदिप्रदत बोलते दिरखा. 
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मुदिजिोत्तमा शकंरात्मका । 
झदिमिाश्रमा ये दििात्मका ॥ 
करुिी येथ पैं मृष्ट भोजिा । 
मग यथेष्ट तंू जाईं सज्जिा ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतमकन्सया बोलत असता ंतो शकंरात्ममुदि आिन्सि परिशािें िाित उडत िृषपिध 

दशिचलगातंराळ प्रिेशीं जाऊि उभा रादहला, तेंव्हा ंिृषपिा िार रागािें बोलतो दिरखा. 
अरे! कोि हा िुष्टिण्डालपापी 
करीं घेउिीं िाहिा घोरपापी । 
उभा टाकला आडिा अन्सतराळीं 
सपया दशिािी अहो व्यथध झाली ॥ ३६ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती या्ति िुष्टािी उपेक्षा कपाि ये दशक्षा कदरतों म्हिूि शस्र उिदलता ं तो 

शकंरात्ममुदिही पळत असता ंपाटलाग कपाि िृषपिाहीं जाता ंिेपथयामध्ये कोलाहल शब्ि 
होता ं । अिघेचह काि िेऊि ऐकता ं हा हा िृषपिदि शकंरात्ममुिीस मादरलें  म्हिूि शब्ि 
ऐसा ऐकूि गौतम मू्ागत होता ं िारिािें गौतमास आश्वासि कपाि उठदिफयािंतर तो 
गौतम दशष्ट्य दियोग सोसििेासदरखें िारिाप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
(र्दरु : बेगडा—शापु ताळ) 

 
शकंरात्म तो मझा चककरोत्तमा ॥ 
हे तोयजभि सुता 
कैसा त्यािा दियोग सोसूं मी । 
दशिपिाम्बजुयुगीं दित्त ठेउिी तो 
भिजलदध अपार अहो सहज पाउिी ॥ १ ॥ 
आिी— 
जगहीं मृषा म्हिूिी दित्तीं समजूिीहा । 
दिगम दशरोदित सदच्चत्सुखघिाकार अहा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती प्रलाप कपाि शकंरात्ममुिीिें ्िपाप िादितो दिरखा. 

मूढालािरसा सुरादस सुरसा योयवयादंस तो योदगसा । 
आिायासचह दशष्ट्यसा सिय हृत्साध्िीदस तो बालसा ॥ 
आत्म्ादि जसा ऋषीसी ऋदषसा मूखादस िण्डालसा ॥ 
भासे शकंर मािसाख्य मुदितो सिादस सिात्मसा ॥ ३७ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसा तो ्ािी काय अपराध केला म्हित असता ंगौतमकन्सया येऊि बापािी ल््थदत पाहूि 

िार व्यिसिािें कष्टीं होऊि शकंरात्ममुिीिें ितधमाि दिजसखीप्रदत िर्मिते दिरखा. 
 

(र्दरु : िीलाम्बरी राग—अट ताळ) 
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हा िेहादभमाि ि धदरतो कीं सखी ॥ 
गेह िाचह ज्यास पैं सुखी 
मोह त्यास काय दिरखी ॥ 
कामक्रोधलोभादि िाही 
ज्यासचह रमिी । 
कामिाते सजिी कामादर 
गुिगुिी कदमिी ॥ 
हेय हेय िामिीं 
हे कीरिािी । 
हे गदत गुि खािी 
योयवय िव्हे कफयािी ॥ 
हाय दिकाय त्यादस िािी 
साम्य ज्यादस िसे दत्रभिुिी ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गौतमकन्सया संिाि करीत असता ं िारिमुखें ितधमाि कळूि शुक्रािायध 

शकंरात्ममुिीस मृतसंजीििी दिदे्यिें िािंऊि त्या समिते गौतम दिकट येऊि बोलतो 
दिरखा. 
अहो गौतमा शकंरात्ममुिी हा 
पहा पातालात्ित्समीपीं दिरीहा 
मृतोज्जीििी मन्सत्रदसदद्ध प्रभािें 
अम्ही िािंिीला असा दमत्रभािें ॥ ३८ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती शुक्रािायािें ििि ऐकूि गौतमऋषी शकंरात्ममुिीस पाहूि गाढादलिि कपाि 

बोलतो दिरखा. 
अरे ब्रह्मदिष्टोत्तमा शकंरात्मा 
सिा ध्यात सदच्चत्सुखाब्ध्यंतरात्म्या । 
िया िादरधीिें पनु्सहा भागधिािें 
तुझा ्थादपला भतूळीं िेहभािें ॥ ३९ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती शकंरात्ममुिी आफयािंतर गौतमाश्रमीं एकरात्र सतंोषािे िास कपाि 

प्रफहािबािबदलिृषपिध शुक्रािायध तें ्ि्थलास पािफयािंतर तो कलहदप्रय पिताकडूि 
ऐदकलें  ते ितधमाि मिातं चितूि त्या मोदहिी महेश्वरास पहािया कारिें गौतमाश्रमातं 
िादललें  ितधमाि सागंाियािा दमसािें कैलासपिधताप्रदत जाियास दसदद्ध झाला. 

 
इदत श्रीभोसलकुलकलशजलदिदधकौ्तुभ श्रीिन्सद्रमौळीश्वरप्रसािलब्ध िोळचसहासि 
सदबरुि ितुरिसैन्सयदजतसािधभौम महाराज्त्रपदतिामधेयकिाटकिसुन्सधरादधप धुरन्सधर 
तुलजोिीशतिूज श्रीशरभोजीभसुूत्रामदिरदित 
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मोदहिीमहेशपदरिय िाटके दद्वतीयोऽङ्कः ॥ 
 

तृतीयोऽङ्कः 
 
सूत्रधार : तििन्सतरें सिादशिसभासन्नाह कराियास िल्न्सिकेश्वर येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : सारंगा राग—आदिताळ] 
 

आला शलैािी हा 
आता ंअिािी महा । 
प्रलेयािलीं पहा ॥   ॥ आला ॥ धु्र ॥ 
आलेपुिी भतूी 
आिादरतकीं भतूीं । 
शूलधर सुमती 
शुद्ध्िदटकाकृती ॥ १ ॥   ॥ आला ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िल्न्सिकेश्वर येऊि सभासन्नाह कपाि त्या सभेस पाहूि सदशरःकम्प सन्सतोषादतशयें 

बोलतो दिरखा. 
सभा ईशािी हे प्रबळ दहमशलेैन्सद्र दशखरीं 
महाकैलासािी प्रदथतपदरते ईदसिुसरी । 
श्रुदतस्रीसीमन्सतप्रिुरमदिरम्याकृदतलसे 
इये माजी तारारुदिरतरचसहासि असे्र ॥ ४० ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िल्न्सिकेश्वर बोलत असता ंसपदरिार परमेश्वर येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : िरजु राग—शापु ताळ] 
 

एतो शदशशखेर येि्तदतहर- 
आता ंसुरमुकुट हीर॥   ॥ धु्र ॥ 
भदूतभदूषत काय- 
भोदगभषूािय । 
भीदतहर िामधेय 
भासुर अमेय ॥ १ ॥ 
अदसत कण्टगत िासुकी 
अदहपदत शलैसुतापदत । 
त्रास भादरत सुरासुरािदळ 
पूदजदत पि ज्यािें आदृत ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती परमेश्वर आफयािंतर सिेंि पािधती येते दिरखा ॥ 
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[र्दरु : असाबदेर—आदिताळ] 

 
शलैसुता येते शदशमुदखते । 
शलैसुता िासुिेि सोिरी भली ॥   ॥ धु्र ॥ 
मंजीरमदि समुिय मंिुळिरिी । 
चशदजत दिलदसत िञ्चद्रशिा ॥ १ ॥ 
िञ्चरीक दिभरत्ियाञ्चलक ििेी । 
पञ्चशराकर सिय सुिीक्षिी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती पािधती आफयािंतर सिेंि गिेश येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : िरादळ राग—आदिताळ] 
 

एतो लम्बोिर हा 
येथें तो महा ॥    ॥ एतो ॥ धु्र ॥ 
िादरजो भमत दिध्िासी- 
भारी कुदक्ष पहा ज्यासी ॥ १ ॥  ॥ एतो ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गिेश आफयािंतर सिेंि ्कन्सि एतो दिरखा. 
 

[र्दरु : िागध्िदि राग—आदिताळ] 
 

िन्सििशील संक्रन्सिि मुख-   ॥ िन्सिि ॥ 
्कन्सि दशितिूज आला ॥ 
िल्न्सिताग सुत सुन्सिर परमा- 
िन्सिदिधीमहा ॥     ॥ िन्सिि ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंदरती पािधती गिेश ्कन्सि परमेश्वराजिदळ आफयािंतर परमेश्वरास पाहूि िल्न्सिकेश्वर 

स्त्ोत्र कदरतो दिरखा. 
गिाधराधृतकुरिा िृषादधपतुरिा हुिी उतरुिी 
रिान्सतरीं हळुदि श्रिृादरतासचि भजुिाििा दििसुिी । 
भिृादळभासुरिीहिादधपाढमुख सािा मरादळ िमिें 
भिादतगासरसदपिािलाक्ष जदितािारकािदर मिें ॥ ४१ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िल्न्सिकेश्वरािें दि्ापिा केफयािंतर साम्बमूर्मत उपदिषत्सभातंरीं 

प्रििचसहासिािरी बसूि िशधिास येिार येऊि द्या म्हििू िल्न्सिकेश्वरास 
आ्ादपफयािन्सतरें िल्न्सिकेश्वरािुमतीिें ब्रह्ममुख सुरपदरबढृ क्रमें कडूि येती दिरखा. 
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[र्दरु : कफयादिराग—शापतुाळ] 
 

एतो अब्जभि अदतप्रभाि ॥   ॥ एतो ॥ 
िण्डीश्वरा दप्रय कमण्डलु शोदभत । 
पल्ण्डतादळ दहतकादर पुण्डरीक स- 
माण्डसजधि िण्ड मुदिजि षण्डसम्भि ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंराती ब्रह्मिेि येऊि महािेिािें स्त्ोस्र कदरतो दिरखा. 

जटाकलापभासुरा सुरादरराजभििा 
जिािधिादक्षपूदजता दजतान्सतरप्रभाििा । 
जिािदळकृतािरा िरापहादरकारिा 
रिाििादधकोद्वला बलातू ते िमी घिा ॥ ४२ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती ब्रह्मिेि आफयािंतर महादिष्ट्िु येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : साळग भरैदि—आदिताळ] 
 

कमलिायक हदर 
कादमताथध प्रिाता ॥   ॥ कमल ॥ धु्र ॥ 
कमलायत िेत्रयुग 
कामादर दिमोहक येतो ॥ १ ॥  ॥ कमल ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िु येऊि दिलाससंभ्रमें महेशास िम्कार कपाि सािुरागें बोलतो दिरखा. 

आशाम्बरािृततिूरुदिरा महेशा 
काशामरािदळि धुिीदसत केशपाशा । 
ईशा तुतें दिरखुिी मम दित्तिृत्ती 
मलेशा त्यजूदि दिलसे मुदित प्रिृत्ती ॥ ४३ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्ििेू ्तोत्र ऐकूि महािेिें सादभप्राय कुशल प्रश्ि पुर्सर दिजसमीपीं 

बसदिफयािंतर इंद्र येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : चहिोळ िसंतराग—शापु ताळा] 
 

एतो सहस्राक्ष हा सरुद्राक्ष ॥   ॥ एतो ॥ 
घादत तामरिैदरजात अप्सरो 
गीत बहुदिध सगंीत सन्नुता ॥   ॥ एतो ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती इदं्र येऊि ्तोत्र कदरतो दिरखा. 

असार संसार पयोदध पारा 
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तारादधपाकार मुखा अपरा । 
आरादधतों तूज भिा पुरारी 
हरा उिारा मज तंूि तारी ॥ ४४ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती इन्सद्र ्तोत्र करीत असता ंिल्न्सिकेश्वरािमदत पुर्सर िारि येतो दिरखा. 
 

[र्दरु : गोदपकािसतं राग—शापु ताळ] 
 

सुर मुदि आला पहा हरदप्रय ॥   ॥ सुर ॥ 
्िरगदत सुश्रदुत पदरगत सजंती 
भदरत संगीतकारादधत दशि हा ॥   ॥ सुर ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारि येऊि महािेिास िम्कार कपाि ्तोत्र कदरतो दिरखा. 

कुण्डलीकृतकुण्डलीमृिुगण्डमण्डलशोदभता 
काण्डजातजकाण्डजातकरण्डसंहदतसंभतृा । 
पाण्डुिाहिपाण्डुिन्सििपणु्डरीकसमर्मिता 
ताण्डिोदितताण्डि्ििदडल्ण्डमाजयशाश्वता ॥ ४५ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंरीती महािेि िारिािें ्तोत्र ऐकूि िारिाप्रदत प्रश्ि कदरतो दिरखा. 

कमलजात्मजा त्िकृत्तिें । 
उदितहषधमी बोलता्ति ॥ 
दहमधराधरेन्सद्रािरी झिी । 
मज सभातळी पातला मुिी ॥ 

 
सूत्रधार : यापदर परमेश्वरािे ििि ऐकूि िारि बोलतो दिरखा. 

ििल हे दशिा गौतमाश्रमी 
दिरदखलें  ्ियें तें तु तेंि मी । 
दििदितों भिा ऐक सुन्सिरा 
झदडदत त्या मुलें  पातलों हरा ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारिािें ििि परमेश्वर ऐकूि अगाये िारिा काय तें ििल ितधमाि सदि्तार 

सागं म्हििू दििादरता ंतो िारि उत्तर िेतो दिरखा. 
िैत्येन्सद्र जोकीं िृषपिधिामा 
पूजा करीतो ति दित्यभीमा । 
पूजेमध्ये शङ्करदित्त आला 
म्हिूदि तेिें मुदि मादरजेला ॥ ४६ ॥ 
तें पाहुिी पुरहरा मग गौतमाला 
सन्सतापभार हृियाबंुदज िार झाला । 
िैत्येन्सद्र िेदशकिरें झदि काळकाला 
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तो शङ्करात्म दशिभमतचह रदक्षजेला ॥ ४७ ॥ 
 
सूत्रधार : एिेंरीती िारिािें ििि ऐकूि परमेश्वर या दमशेंकडूि पनु्सहा तपोििास जाऊि ्िामीष्टचह 

येमया अंशािे साधूया म्हििू आशय मिातं धपाि त्या गौतमशङ्करात्ममुिी िोघासचह 
पहािया जािें म्हिऊि सम्त ्िपदरिारास ्ि्िस्रीसमिते येण्यास िल्न्सिकेश्वर मुखें 
आ्ादपफयािंतर िंदिकेश्वरा िुमतीिे लक्ष्म्यादि िेिागंिाकं्रमेंकडूि येत असता ंलक्ष्मी येते 
दिरखा. 

 
[र्दरु : आदहरी राग—आदिताळ] 

 
लक्ष्मी येते ििान्सया 
रक्षी ते धन्सया ॥    ॥ लक्ष्मी ॥ 
जेक्षीराब्धीिीं कन्सया 
िदक्षिाबधु मान्सया ॥   ॥ लक्ष्मी ॥ 
पद्मापदर दजिें िेत्र 
पल्लिकर दमत्र-जें ॥ 
पद्मिाभ कळत्र-पि दजिें 
पदित्र किक गात्र ॥ १ ॥   ॥ लक्ष्मी ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती लक्ष्मी आफयािंतर िािी सर्िती येते दिरखा. 
 

[र्दरु : कफयािी राग—शापतुाळ] 
 

िािी येतसे पुरािी 
ििरुह पािी ॥    ॥ िािी ॥ 
आिी गुिािी भरिी 
आदश्रत चितामिी ॥ 
िीिा धादरिी दिदध- 
रािी शुकिािी ॥ १ ॥ 
गंगालहरी सम 
श्रृिाररस सीमा 
मिळ गुि धामा 
अंगिा सुललमा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती सर्िती आफयािंतर इंद्रािी येते दिरखा. 
 

[र्दरु : कन्नड राग—आदि ताळ] 
 

एते सुरपदत जया ॥   ॥ एते ॥ 
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शातकंुभाभ्ाया । 
शतमख माििीया ॥   ॥ एते ॥ 
शीताशुं दिभ मुखी 
गीत िर दिज सखी । 
शातोिरी दिरखी 
मातािगती लेखी ॥ १ ॥   ॥ एते ॥ 

 
सूत्रधार : ऐिेंरीती इन्सद्रािी आफयािंतर िल्न्सिकेश्वरािी स्री सुयशा येते दिरखा. 
 

[र्दरु : रामकदलराग—ताळ?] 
 

एते सुयशा—ईदडत दिजेशा ॥   ॥ एते ॥ 
राकेन्सिुदिभिििा—राजीििळ ियिा । 
कोककुिसुमििा—कुन्सि सदृश रििा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती सुयशा आफयािंतर सम्तिेि समूह यतो दिरखा. 
 

[र्दरु : सौराष्ट्र राग—आदि ताळ] 
 

एते हे अमराळी ॥     ॥ एते ॥ 
िैत्यकिंभ िदिता 
संहती समितेा । 
एथें राक्षसाशीं ॥ ॥ एतें ॥ 
ते मोटी ितधमाि दसद्धाशीं- 
साध्याशीं संघदटता तुदषत तीशीं । 
दिमािीं समािीं बसूिी ्यंििीं–प्रसुन्सिरतरीं 
्ििधमयीं बहुििध मिोहरीं ॥    ॥ एते ॥ 
सुर िदिता ििुज प्रमिा गन्सधिध- 
िारि दकन्नर चकपुरुषादिका-दशिसििीं । 
िररदि कदि कुिलय दहतकरशुभ िल्न्सह इिोद्भि- 
दिऋऋदत पादशक कुबेदरका-त्िदरत गतीिें । 
धरिीं तिुभि दिधुसुत सुरगुपा- 
सौदर दिधंु तुि केतु मुखदखल गृहादिका । 
िृषपिासुर बदलबाि िमूिी प्रफहाि 
कुम्भदिकुम्भक शभंर रािि समूदहका ॥ 
सिकसििन्सिि सिादथका- 
बहुमुदिजि िर संदघका—मुदितमिा ॥ 
सरसतर पाताळिासी—उरगादधपती 
िर शुभ तरुिी रमिीमिी ॥ 
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िासुकी तक्षक काळीय कम्बळशदेषका ॥ 
पिधत रेखा सयुंता सोिधशी-मेिका-रंभा । 
सतरंदगिी-दमदळत सुपतंगी गुिगिकसंगी ॥ 
अदतसरसभगंी-भदरतदशिरंगी । 
सरभस तर परिशा झिी ॥    ॥ एते ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िंपती समेत िेिादि िंपती आफयािंतर महािेि गौतमाश्रमाप्रदत सपदरिार दिघते 

िळेेस िारि गौतमाकडें जाऊि हें ितधमाि सागंता गौतमहीं ससंभ्रम सतंोषें अघ्यधपाद्यादि 
सकलोपिार सामग्री घेऊि महािेिासमोर पटाके्षपें सपदरिार िारिाचस सदहत येऊि 
समय रदक्षत असता ंिमो मागी महािेि याियािा संभ्रम पाहूि िारि गौतमाप्रदत बोलतो 
दिरखा. 
िेिा ्त्रधरी दशलािज सुधा भािूपरीं पाढंरे 
िो भागीं मदििण्डभासुरतरें हंसापरी िामरें । 
हाती घेऊदि हेमिते्रगि हे भाटापरी गजधती 
धमाकार िृषािरी िळघुिी येतो भिािीपती ॥ ४८ ॥ 
उल्न्सिर मयूर खगपदत हंस गजापाढ होउिी येती । 
गजमुख षण्मुख हदरदिधी हदरहयमुख हे सम्त सुरजाती ॥ ४९ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारि गौतमाप्रदत बोलत असता ंसागंीतफया प्रमािें परमेश्वर येतो दिरखा. 
 

(र्दरु : एतो शदशशखेर) 
 
सूत्रधार : एिेंरीती परमेश्वर पािधती गिपती ्कन्सि ब्रह्म दिष्ट्िू इंद्रलक्ष्मीसर्िती सुयशा क्रमें कडूि 

आफयािंतर गौतम महािेिास षोडशोपिार पूजा कपाि ्तोत्र कदरतो दिरखा. 
 

[र्दरु : बेगडा राग (आसािरी राग) आदिताळ] 
 

धन्सय जाहलों िेिा—धन्सय महािेिा 
िन्सय ऋषी ऐसा िािंू (मी) कैसा ॥    ॥ धन्सय ॥ 
दिगम सकळचह दिरुपम म्हिती 
अगदितगुिगिा अगजापती । 
अघदटतघटिा हे आश्रमी दिऋती । 
प्रकटला मजसाटीं तो पािधतीपती ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती गोतमािें ्तोत्राकडूि परमेश्वर बोलतो दिरखा. 
 

(र्दरु : श्यामकफयादि—शापतुाळ) 
 

घेई आता ंगौतमा इष्ट सिधकामा ॥    ॥ घेई ॥ 
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मुल्मतिारी िेिदितों भल्मत तूझी अदधक 
आसल्मत मिीं कदरतसे माझी या ॥    ॥ घेई ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती महािेिािें िामय ऐकूि गौतम प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

िेिा पद्मभिादि भायवय िलगे जें शिेटीं िश्वरा 
भमती श्रीपिपङ्कजी ति असो दित्तीं मला हे ल््थरा । 
राहो शाश्वत शङ्करात्ममुदि तो के्षमें सिा शङ्करा 
आदतथयोदित सत्कृती मम घरीं घेऊदि जाई हरा ॥ ५० ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती महािेि गौतमािें ििि ऐकूि आदतथय अंगीकापाि आपि सपदरिार बसिया 

योयवय ऐसें सिि दिमाि करा (ि) या्ति दिश्वकम्यास चिदतता ं तो दिश्वकमा येतो 
दिरखा. 

 
(र्दरु : िेिगान्सधदर राग—शापुताळ) 

 
दिश्वकमा येतो दिश्वकादरजो । 
दिश्वपापािा दपता हळु हळु ॥    ॥ दिश्व ॥ 
सुन्सिर तर मचि ्मरिें- 
मल्न्सिर संहदत कपादिया । 
पुरन्सिरगृहाहूदि अदधक- 
रािा माजी बरे दिमाि केले ॥    ॥ दिश्व ॥ 

 
सूत्रधार : तििन्सतरें महािेि कामिेिूस पािापादि षड्रसोपेतभोजि शीघ्र कराियास आ्ापुिी 

गोिािरी ििीमाजी ्िाि दिदमत्तें जलक्रीडा कराियास श्रीपािधतीसमेत दिघूदि 
लक्ष्मीिारायि िािीदहरण्यगभध सिीपुरन्सिर िल्लीिेियािी सुब्रह्यण्य सुयशा िल्न्सि ऊर्ममला 
िीरभद्र किका िण्डीश्वर उत्पलािती तण्डू तुदष्टपदुष्ट बुदद्ध दसदद्ध अलम्बु सारंभा मेिका 
ऊिधशी दतलोत्तमा इत्याद्यप्सरा तेत्तीस कोदटिाििासुरराक्षस सहाषदष्टकोदटसप्तमरुत 
अष्टिसु ििग्रह द्वािशादित्य दसद्धसाध्य यक्षगन्सधिध दकन्नरचकपुरुष उरग प्रफहाि बािबदल 
िृषपिध रािि महाकाळ सप्तकुलािलसप्तसमुद्र सम्त िद्या भतूदपशािादिगि 
तत्तद्वदिताचह समागमें घेऊदि िंपतीस जोडी बाधूंि िदितासमग्र पािधतीसमीप पुरुष समग्र 
आपिाकडें घेऊि पर्परें प्रदतिंपतीचह ििींत उतपाि जलक्रीडेस दिरोपूि आपिचह 
जलक्रीडा करीत असता ंत्या समई परमेश्वर दििोिाथध दटपयािें खेळिें कदरदितो दिरखा. 

 
कोिंाटर्दरु : 
 
पाचळ िन्सद्रमौळी साम्बा पाचळ िन्सद्रमौदळ । 
पाचळ िन्सद्रमौळी साम्बा पादळ सिाकाळी ॥ 
किकशलैिापा करधृत कमलापदत रोपा । 
कदलत महीरथ कंजज सारदध दिगमिादज साथा ॥ १ ॥ 
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रदिशदशिक्रयुगा मौिी कल्फपत पन्नगा । 
शतमख सुपदरिारािृत म्तकधृत गंगा ॥ 
कन्सिपधिपधहरा आम्िाय सन्सिभाकारा । 
मन्सिल््मतयुत दिदटिाल लिभ्मीकृत दत्रपुरा ॥ २ ॥ 
अभयिरिह्ता पुरहर शरभेन्सद्रप्रश्ता । 
अदखलसुरासुरपूदजत पियुग अमलकलाम्ता ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें परमेश्वर िािादिध दििोि करीत असता ं गौतम ्िािादि सम्त अन्सहीक 

सन्सपऊि श्रीईश्वर भोजिास कें व्हा ं येतील म्हिूि मागधदिरीदक्षत असता ं िारि 
गौतमऋदषपाशीं येऊि जलक्रीडासम्भ्रम समग्र सागंतो दिरखा. 

 
॥ चुर्विका ॥ 

 
अदतदिकटतटयुगळघदटत पिव्रतदततदतदमदळत बहुदिटदपिरदशखरपतिदतसुरदभ 
दिकिसुमदििय गळिदमतमधुमधुरतरमलयदगदरकुहरिलिदिलिल दिजहृियगत 
कुमुिकमलिय पदरदमदळतदशदशरतर िदरगोिािरी माझारीं । उतपादि गौरी हर पर्परें । 
प्रमे पुर्सरें । पदरगृहीत सुरासुरादिस्रीपुरुषदिकरपदरिारा बरोबरीं । दिरकाल्ण्ड प्रभदृतिादर 
क्रीडा साधिभरें । िििियिहृियोंिरीं । सुकुमारीं । तत्तत्कळेबरीं । सुमार धपादि िादर 
मारकरीत असता ं । तेव्हा ं साबंमरू्मत असुरपदत बाि असुरादरपदत िारायि या िोघासंचह 
द्वन्सद्वयुद्ध लाऊि जयापजय पाहत असता ं॥ 
बािासुर प्रदथत बाहुबलाल्ब्ध िारी 
व्याघूिध होउदि हळंू दिरखी मुरारी । 
कारुण्यिादरदिदध हासुदि तो पुरारी 
िोघादस तैं िरि होउदि भीदत िारी ॥ ५१ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िािादिध परमेश्वरािे खेळ िारिमुखें ऐकूि काल दिळम्ब झाला म्हिूि प्रदत 

दि्ापिा कराियास गौतम ऋषीश्वर जाता ंपरमेश्वरचह गौतमाश्रमाप्रदत त्िरेिें येत असता ं
पटाके्षपें मारुती येतो दिरखा. 

 
(र्दरु : एरुकलकाम्बोदिराग—आदिताळ) 

 
अदिलकुमार येतो या- 
तुिापदर पंदथ जोतो ॥    ॥ अदिल ॥ 
परमदशिपिीं सतत आसमत- 
दिरिदध शौयधदिधी दशिभमत ॥ १ ॥  ॥ अदिल ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मारुदत येऊि दशिािें ्तोत्र कदरतो दिरखा. 
 

(र्दरु : आिन्सिभरैिी—आदिताळ) 
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भतूिाथा तुजिीि भमूीिरी िाचह शरि ॥ 
मातें पाचह मादज या क्षिा । 
सुजि रक्षिा—भतूगििृतािरिा ॥   ॥ भतू ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मारुतीिें गाि ऐकूि त्या कारिें अभीष्ट िर िेऊि सपदरिार भोजिास दिश्वकमध 

दिर्ममत रम्यमंदिरीं परमेश्वर असता ं दशिा्ेिें िारायि मोदहिीिे िषे घेऊि 
यथायोयवयठाईठाई िेिादि पमंती बसऊि अमृत िाहडीफयाप्रमािें अन्नादि सम्त पिाथध 
िाडूि अिघ्यासं तृल्प्त करदिली ते पाहूि िारि संतोषािे िादललें  ितधमाि अिुिाि कपाि 
बोलतो दिरखा. 
िेिा लादग सुधा प्रिाि समई जैसा हरी मोदहिी 
तंू झालादस तथान्निाि समई संतोष िेई ििी । 
सिान्सतःकरिासचह म्हिदूि तो संपे्रदरत श्रीपती 
तैसा घेउदि हेमपात्रचह पळी िाढीतसे ्िाकृती ॥ ५२ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारि िािीत असता ंगौतमाकडूि सम्त िेिचह यथाहध बहुमाि पाऊि दशिा्ेिें 

्ि्ि मंदिराप्रदत जात असता ंमोदहिीमहेश िोघेचह संकेतािे सपदरिार आिंि मदंिरीं प्रिशे 
केला हें ितधमाि ऐकूि दिष्ट्िमुाया एते दिरखा. 

 
(र्दरु : शकंराभरि राग—ताळ) 

 
(येते दिष्ट्िुमया-) 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमाया येऊि बोलते दिरखा. 

पाहुदि मोदहत सिादशि मोदहिीला 
मोहािधिोिरतळी सहसा बुडाला । 
अंशाितार करुिी झिी िादलली ते 
दिन्सद्यािलीं हळु हळू मग मींदह जाते ॥ ५३ ॥ 
(इदत दिष्ट्क्रातंा) 

 
इदत श्री भोसलकुलजलदधकौ्तुभ िंद्रमौळीश्वरप्रसािलब्ध िोळचसहासि सदिरुि ितुरंग 
सैन्सयदजत सािुभँौम महाराज ्त्रपदत िामघेय किाटकिसुन्सधरादधपधुरन्सधर तुळजोिीश 
तिूज श्री शरभोदजभसुूत्राम दिरदित मोदहिीमहेशपदरियिाटके तृतीयोऽङ्कः ॥ 
 
॥ श्रीशारिाम्बायै िमः ॥ 

 
चतुर्थोऽङकः 
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सूत्रधार : तििंतर परमेश्वरा्ािें अशंाितार घेऊि दिष्ट्िु मोदहिीरुपें महािेिाच्या िशधिा्ति 
दिन्सध्यपिधत दशखरीं असता ंदतला पहाियास दिष्ट्िुमाया येते दिरखा. 

 
र्दरु : (दिष्ट्िुमाया येते) 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमाया येऊि िहंूकडें पाहूि परमेश्वर अशंाितार घेऊि दिन्सध्यपिधतास येिे 

अदत िुघधटकीं म्हििू बोलते दिरखा. 
जो अधधिारीलदसत्िमूती 
गिासमाचलदगतभव्यकीती । 
उमापतीसंिृतिैकभतूी 
येतो कसा तो धृतदिव्यभतूी ॥ ५४ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िु मायािें ििि ऐकूि लतामल्न्सिरीं होती ते मोदहिी येते दिरखा. 
 

र्दरु : (सुरदट राग शापु ताळ) 
 

मोदहिी येते जगन्समोदहिी ॥   ॥ मोदहिी ॥ 
मोदहत िािादिध मुदि- 
दसद्धसंहती मोि भरें । 
हळू हळु मुदित दिजेदक्षता ॥   ॥ मोदहिी ॥ 
ििि दजतेन्सिुरििादळकुन्सिा- 
मििादस जे लोक दिजई शर । 
कििपर संक्रन्सििमदि- 
सिि पदरगत अमरसुन्सिरी ॥ 
मिहरादमतपापशादलिी- 
मत्तगजदिभलदलतगादमिी ॥   ॥ मोदहिी ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मोदहिी येऊि पटाके्षपीं असूि दिरहादभिये कदरते दिरखा. 
 

र्दरु : (आिन्सिभरैदि राग आदि ताळ) 
 

मी सोसूं कैशी माये- 
तो येईिा कासंये ॥    ॥ मी ॥ 
हा काय िाया सजिी- 
मी काय कपंा रमिी ॥    ॥ मी ॥ 
मििकििपरिििकमलरि 
िििसुधारस िि कदध िेतो ॥   ॥ मी ॥ 
अरुिदकरिदजततरुदिमकुटरत- 
तरुिसुधादिदधतरुदि ि भेटे ॥   ॥ मी ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीती मोदहिी दिरहादभिय कपाि दिजसखी दिष्ट्िुमायेस पाहूि महािेि येिें िुघधट 

म्हिूि बोदलली सखीं मी काय कपंा म्हििू दिरहििेिा सोसििेासादरखें सखीं प्रदत बोलते 
दिरखा ॥ 

 
र्दरु : (एरुकलकाम्बोदि राग : आदि ताळ) 

 
सम्मोहसागरातें- 
सजदि कैसी तपंा मी ॥    ॥ सम्मोह ॥ 
कादमिी या यादमिींत- 
्िादमसीं दमळिीं सखी । 
तामरसिेत्री अिंग- 
िैरीि दिसरला मज ॥    ॥ सम्मोह ॥ 
कुिलदयिीपदत उिेला- 
पििमलयज दिघाला । 
किि सोसूं दिरहििेिा- 
कमलपादि दिििीं त्या प्रदत ॥ १ ॥ 
(िी) दिजहीं रातीं मला िाहीं- 
दिजपदत येईिा पाहीं । 
माझे शरीर करीं शदश िाहीं- 
माझें शरीर िदेितो हा सये ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती कष्टी होऊि दिष्ट्िुमायेप्रदत ितधमाि बोलते दिरखा. 

जाऊदि तंू झडकरीं हळु दिष्ट्िुमाये 
सागंदूि ये ििि मामक येथ माये । 
मातें कसा दिसरलादस शशाकंमौळी 
बोलूदि का ंि भजसी मज उमतिळेी ॥ ५५ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमाया मोदहिी संिािकरीत असता ं पूिधसकेंताप्रमािें परमेश्वर अंशाितार 

कपाि येतो दिरखा. 
 
र्दरु : (िदं्रमौळीश्वर येतसे) 
 
सूत्रधार : एिेंरीती परमेश्वर येऊि दिन्सध्यपिधतीं मोदहिीस हुडकीत िृक्षा प्रदत मोहािे बोलतो दिरखा. 

अरे रसाळियिीदिशाला 
माझीं कृशालाक्षदिकोमतशीला । 
िा िेदखली कीं पिपणु्यशीला 
माझी सतीसे सदलजे सुशीला ॥ ५६ ॥ 
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सूत्रधार : एिेरीती बोलत मोहािें कष्टी होतो दिरखा. 
 

र्दरु : (यमुिा कफयादि : शापु ताळ) 
 
मोह कसा सोसूं मी 
मोदहिी कदरता ंकामी ।    मोह ॥ धु्र ॥ 
शदशकळा रिीपरीं- 
शतिाहे दिजकरीं । 
कृशकरी रुसुिी- 
शरीरा मजिरी भारी ॥ १ ॥ 
पाटीर सुरदभिी भेटी- 
ि िेते सुदृढ मजसाटीं । 
गजिमिा ्ियें पेटी 
गुिािी हे मोटी ते ॥ मोह ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती कष्टी होऊि मदरिीस पाहूि बोलतो दिरखा. 

ते मोदहिी मृगदशशुप्रदतम्िपागंी 
कीं पादहली झदडदत या िचि हे कुरंगी । 
तंू बोलका ंसुियिा तदटिुज्िलागंी 
कोठें असे दिरदखतों कदलतदत्रभगंी ॥ ५७ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मोदहिी दिरहािे महेश कष्टी होत असता ं मोदहिी पे्रदषत दिष्ट्िुमाया िहंूकडें 

अक्मात परमेश्वरास पाहूि मोदहिीिी ल््थदत समग्र सागंिू बलादिते दिरखा. 
 

(र्दरु : गौदळिन्सतुराग झपंताळ) 
 

पुरहरास मी तुज परमदशिा हे । 
दिरहतापें आता ंपरिशा मोदहिी ते ॥    ॥ पुर ॥ 
एई तंू लिकरी येि दशशु लीििा । 
कायकरी तुजिीिें कामिळिा ॥ 
िायका शदशदकरि िािडे रमिीय। 
सोयदर तुझी तेचह शोभते साि िाहीं ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमायािें ििि ऐकूि परमेश्वर दिज बरोबर मोदहिी कडें येऊि आिंि 

परिश्यािे बोलतो दिरखा. 
 

र्दरु : (जुजािदंत राग अट ताळ) 
 

मोदहिी तुझे ठाई । 
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मोदहता मदत माझी-ि सुिती ॥    ॥ मोदहिी ॥ 
िेहा माझा ्मर िादहतो । 
दिज मिी िािा धपािी- 
अंगीकारीं लिकचर ॥     ॥ मोदहिी ॥ 
ललिामिीलोिििेखुिी 
तुझें दिलदसत सुििि । 
कलशभदरत किककलश्तिा- 
काळाकाळीं मला हेदि कामिा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती परमेश्वर मोदहिीप्रदत बोलतअसलातरीचह ते मोह पारिश्यािें परमेश्वरास प्रत्युत्तर 

ि िेता ंआप आपिातं बोलतेिळेेस दतिी सखी दिष्ट्िुमाया संबोधि कपाि परमेश्वर आला 
आहे म्हिूि सागंीतले तें ऐकूि तीसीं संिाि कदरते दिरखा. 

 
र्दरु : (सैंधिी राग । आदि ताल ।) 

 
णवष्ट्िुमाया : कालमिहरिशील दिदखल सुर- 

पाल हा सदख मोदहिी ॥ 
 
मोणहनी : सुरपालकीं शुदििालकीं- 

दिदधपालकीं मी िेिें ॥ 
 
णव– : राजराजसख रदजतदगरीिचर- 

राजमाितो मोदहिी ॥ 
 
मो– : राजमािकीं भ्राजमािकीं- 

शुभ्रायमािकीं मी िेिें ॥ 
 
णव– : कू्ररगजासुरहारक दिमल- 

्ािसार हा मोदहिी ॥ 
 
मो– : ्ािसारकीं उरगहारकीं- 

दिदजतमारकीं मी िेिें ॥ 
 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमायेिें ििि ऐकूि लज्जा कोपभरें मोदहिीिें समंजस उत्तर दिफयामुळें  

दिष्ट्िुमाया समाधाि कपाि मोदहिीिें मिोगत जािूि परमेश्वरास गाधंिध दििाह कपाि घे 
म्हिूि येकातंीप रमेश्वरािी ल््थदत सागंीतफयािंतर मोदहिी ससंभ्रम उठूि परमेश्वरास 
साष्टागं प्रिाम कपाि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : (सािदेर राग । शापु ताल ।) 



अनुक्रमणिका 
 

 
िंद्रमौळीश्वरा आदज मी सुकृती    ॥ िंद्र ॥ 
इंन्सद्रादिभोगचह ईशा लेश तुमिी । 
सान्सद्रसुखाब्धी तंु सािरें भेटलासी ॥ १ ॥ 
ियिसरोरुचह दियमें पूदजजेलादस । 
गात्र संगतीस मी पात्र जाहलें  ्िामी ॥ २ ॥ 
भव्य िदरत माझें िालिेत्रा सिल । 
भमत कफपदु्रमा पादह जेलादस सोमा ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती मोदहिीिें ििि ऐकूि परमेश्वर गाधंिध दििाह कराियासाठी बृह्पतीिें ्मरि 

कदरतािं बृह्पती येतो दिरखा. 
 

र्दरु : (हुशदेि राग । आदि ताल ।) 
 

िेिजोशी येतो पहा- 
िेिगुरु महा     ॥ िेि ॥ 
आयधमादिग्रहा मादज- 
आयध ज्यािें पि पूजी ॥    ॥ िेि ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती बृह्पदत येऊदि शुभलयवि पाहूि लयविास मंगळाष्टक म्हितो दिरखा. 

मंगळाष्टकश्लोकें  ॥ 
उद्यत्कोदटसहस्रभािुरुदिर श्रीशकंरश्रीपती 
प्रत्यङदि्तुलदि्तरंग सहजािन्सिैकबोधाकृती । 
तत्तद भतूदिकायभासुरदििताधारसत्तोज्िल 
प्राप्तश्रीपरमेश्वराद भतुतिू िेिोत सन्समंगळें ॥ ५८ ॥ 
अन्सयोन्सयान्सतरहषधपूरजदितािन्सिैकसंिादििी 
गाडाचलगिलालसाद भतुतरश्रीभारसोल्लादसिी । 
श्रीगोरीशपिप्रिृदत्तदिषयव्याप्तादखलोजध्िला 
त्या मतूी सततैकतािकुशला पािोत सन्समंगळा ॥ ५९ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती बहृ्पदत येऊि मगंलाष्टक म्हिफयािंतर मोदहिी परमेश्वर िोघेचह पादिग्रहि 

होऊि येकासिीं बसूि असता ं िािीभागधिींद्राण्यरुन्सधतीप्रभदृत सिाष्ट्ण्या दमळूि मोदहिी 
महेश्वरासं हळिखेळिें खेळदितात दिरखा. 

 
(िलुगु-हळिखेळिे िरु) 

 
श्री साबंा जय जय- 
श्री गौरी मिोहरा । 
िासिन्नुत धोरा- 
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िटमूलागारा ॥     ॥ श्री साबंा ॥ १ ॥ 
पाय तुझें धृतिदं्रा- 
पाहुदि मी सुख सान्सद्रा । 
पािि पूजुदि भद्रा- 
पािि मी शुभरुद्रा ॥    ॥ श्री साबंा ॥ 
कालमिोमिहरि- 
कामारी जें िरि । 
कोलपापें िेदक्षत ते 
कोमळ आदज पाहते ॥    ॥ श्री साबंा ॥ 
अरुिसरोरुहदमत्र- 
अमरारीसलदित्र । 
पुरहरा दिजकरा- 
परमदशिा िेई हरा ॥    ॥ श्री साबंा ॥ 
मलयज लािी उटी 
दिमलतिू धूजधटी । 
मल माया िूर करी- 
महिीय माझी तारी ॥    ॥ श्री साबंा ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार  : एिेंरीती हळि खेळदिफयािंतर कुलिेिता प्रसन्न व्हाियासाटी दशििास येऊि गोंिळ 

घालतो दिरखा. 
 

गोंर्दळ : मध्यमािदत राग आदिताळ 
 

पाळी तंू िन्सद्रमौळी-पािधतीपदत ॥ 
िालादक्ष दजतमारा पादलत सुर- 
िीलकंधर रुदिरा-दत्रशलूधर ॥ 
िलेादतगादत रुदिरा- 
कालादििारि पादलतमुदिजि 
शीदलत सुखघि िेिकपाळी ॥ १ ॥ 
भोसलकुळिेि श्रीिन्सद्रमौळी- 
भो सुरदक्षत िेि । 
भोदगभषूि जाला-भोगदिशाला- 
िालदिटला भादलक अिुकूला ॥ 
भदूतदिभदूषत भसुूरदहत- 
शरभादधपपूदजत िळेोिळेी ॥ १ ॥ 

 
(र्दरु : मध्यमािदत राग आदिताळ) 

 
दिल्न्सतंतों हृिई दशिसाबंा- 
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त्या दित्य ियासििा ॥ 
िाललोििा पाशदििळिा- 
पिधतसििा परशुधारिा । 
पापदिघटिा पािििरिा- 
पामरतरिा पािधतीरििा । 
पािकमयियिा ॥     ॥ दिल्न्सतंतों ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दशििास गोंिळ घादलफयािंतर मोदहिीमहेश िोघेहीं लीलामंदिरीं प्रिदेशफयािंतर 

मोदहिीिी सखी दिष्ट्िुमाया हा अत्याियधकरिृत्तात पाहूि ज्योश्याप्रदत बोलते दिरखा. 
क्तूदरका सुरदभिी तदटिी दिघाली 
केळीगृहाहुदि सिादशि भोगकाळी । 
दिन्सद्यादद्र श्रृन्सिादिकरािदर लोटुिी ते 
आियध हे ििििीपदत मादज जाते ॥ ६० ॥ 

 
श्लोक : एिेंरीती ज्योश्याप्रदत बोलत असता ंदिष्ट्िुमाया मोदहिीस पाहूि दतज समीप जाऊि आहेत 

लक्षि कळंूघेऊि पुन्सहा परमेश्वराकडें यैंऊि मोदहिीिी ल््थदत यथाप्रकार िाचह त्याकदरता ं
िैद्यास बलाऊि िाखिािें अथिा डोहळ्ये होत आहेतकीं कळत िाहीं म्हिूि तीिी ल््थदत 
सागंते दिरखा. 

र्दरु : (रीदतगौळ रागअट ताळ) 
 

मादििीमिी मोदहिी मंगळमूर्मत- 
माििीय सद्गुिी ॥ 
आसिसुधाकर-अििात तीिा िार- 
अतिुहें तिुिर-अदत सुकुमार ॥ 
िेहचह कृशजाहला- 
िािरी मिीं िेिी भषुिजाला । 
गेदहिी तुझ महािेिा िळेोिळेी 
आहार हे बलाफकारे घेते अबला ॥ १ ॥ 
कुिकलश दशक्षर कादमिीिें तें- 
कोदट मादज पृथुळ । 
काळसर सरसकदलतेन्सिुशखेरा- 
खाते मिोहर भतूीशीं भबूरें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती दिष्ट्िुमायािें ििि ऐकूि महािेि सुरिैद्यािे ्मरि कदरतािं ते येताहेत दिरखा. 
 

(र्दरु : किाटिेिगाधंादर राग : शापु ताळ) 
 

आदश्विेय आले अद भतुदिग्रह- 
दिश्वेतहृद्यभले ॥ 
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पूिधसुधारसपूदरतौषधाशीं- 
िुिधदिकराशंीं अपिापतीपाशी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िैद्य येऊि मोदहिीिा हात पाहूि दिष्ट्िुमायेप्रदत बोलतो दिरखा. 

अिो ये सखी जे तुझी दिष्ट्िुमाये 
दतला रोग िाहे किा चह सुकाये । 
करीं पहता ंतो ्िुरे गभधधातू 
तिू मादजचह भासतो तोदि हेतू ॥ ६१ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेरींतीं िैद्यािें ििि ऐकूि परमेश्वर सुयेिींस चिदतता सुईि येते दिरखा. 
 

(र्दरु : पुन्नागिरादळ राग शापतुाळ) 
 

एते पहा जरठा-जे अदतदिकटा ॥ 
शीतािें कापंते िार- 
भीत भीत ते प्रिारी ॥     ॥ एते ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती सुईि आफयािंतर परमेश्वर शुभलयविदिरीदक्षत असता ं त्या शुभलयविात 

इंद्रादिसम्तिेिचह िाद्यिृत्तपुर्सरपुष्ट्पिृष्टी कपाि दिन्सध्यपिधतदशखरािदर येती दिरखा. 
 

र्दरु : ॥ येते अमराळी ॥ 
 
सूत्रधार : एिेंरीती सम्त अमराळी येऊि परमेश्वराप्रदत बोलते दिरखा. 

श्री िदं्रशखेर िरा जचग सिधदशष्टा 
रक्षािया दहमदगरीन्सद्रसुता दिदिष्टा । 
उत्पन्न आदज सिया तिपतु्र शा्ता 
िद्भल्मत भार हदरिा सिल प्रस्ता ॥ ६२ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती इदं्रादििेिािें ििि ऐकत असता ंमोदहिी पुत्ररत्ि घेऊि येते दिरखा. 
 

(र्दरु : िाििामदक्रया राग आदि ताळ) 
 

मोदहिी येते ससुता । 
मोदहत दशिदिरीक्षता ॥ 
िेह कृश झाफयाचह पाहता ं। 
अदतरुदिर आहे ॥ 
हेमधराधर्तिा । 
दहमकरसल््मतिििा ॥ 
कामकलाळीं कुशला । 
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कादमिी किक सुिेला ॥ १ ॥ 
 
सुत्रधार : एिेंरीती मोदहिी आफयािन्सतर सम्त िेिाशीं सहितधमाि दशि जातकमादिक कपाि 

दिजपुत्रास शा्ता म्हिूि िाम ठेऊि मोदहिीस अभीष्टिर िेतों घे म्हिता ं ते मोदहिी िर 
मागते दिरखा. 
गण्डाहुिी श्रमजलात्मधुिी प्रजाता 
ते गण्डकी म्हििूी दसद्धसुरादभगीता । 
ती मादज िदक्रतदशला सकला महेशा 
पूज्या असोत तुजशीं सह अभ्रकेशा ॥ ६३ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंदरती महािेि मोदहिीस िर िेऊि शा्तासचह आपले पदरिारभतू दपशािाद्यिेक 

गिादधपत्य िेतािंते पाहूि इन्सद्रािें ऐराितिशंज अिेक हत्ती दिफहे. िरुिािें हजार घोडे 
दिफहे. कुबेरािें येकतरिार दिली. दिऋऋतीिें येकढाल दिली. या प्रकारें येथीलितधमाि 
असता ं कलहदप्रय िेिाबंरोबर आला होता. तो पूिीपिधतािें सागंीतलें  तें ितधमाि यथाथध 
जाहलें  म्हिूि मन्सधरपिधतीं पािधतीप्रदत दििदिता ं ते कळूि दिष्ट्िु दिजपाप घेऊि असता ं
पािधती सखीसमिते येते दिरखा. 

 
र्दरु : (शलैसुता येि शदशमुखी ॥) 
 
सूत्रधार : एिेदरती परमेश्वरसदन्नधािीं येऊि सक्रोध आपअपािातं चििापुर्सर बोलते दिरखा. 

िाही ज्यापाप आख्या कुलचह धिधिके्षत्र मातादपताहीं 
धमोक्षा िाहभषूा अदहगि अशि्िािुकाकोल पाहीं । 
दियविासाभतूसधंी पदरिृत्त तिुतो भीक मागे कपाळी 
ऐसा तूझा पती हो म्हिदुि दिदध दलहीं िुर्मलपी हा कपाळीं ॥ ६४ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरती आपआपिातं बोलूि परमेश्वराप्रदत बोलते दिरखा. 
 

र्दरु : (मध्यमािदत राग—शापु ताळ) 
 
पावफती : परमदशिा तंू भोळा म्हिदूि आख्या लदटकी भासे हें ॥ 
 
(आया)  पदरहपादि मज दिन्सध्यदगरीिदर भोगीशीं सितीशीं ॥ 
 
परमेश्वर : पदरसगे! दगदरजे! पिधतािचरमी पातलों मुदिपाशीं 
 
(्ंि)  परस्री संगदत काचह मी िेिें पापकशी बोलशी ॥ 
 
पावफनी : अधधतिू मादझ आदश्रत असता ंििंुदि मजला तंु 

मूधािरी सुरतदटिी धदरतोशीमूधधन्सय कपटाशंी ॥ 
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परमेश्वर : भमतपराधीि होउदिम्तकीं भादमदि धदरतों मी । 

व्यमत हे िाता दिदित सम्ताशंीव्यथध तंू का ंबोलशी ॥ 
 
सूत्रधार : एिेंरीती उत्तरास प्रत्युत्तर समंजस िेता ं पािधतीस राग येऊि शा्तास पाहूि हा कुमार 

कोिािा म्हिूि दििादरता ं परमेश्वर उत्तर िाहींसे उगादि असता ं त्यासमई िारि येतो 
पहा. 

 
र्दरु : (सुरमुदि आला पहा) 

 
सूत्रधार : एिेंरीती िारि येऊि सपािधतीपरमेश्वरास समाधाि कपाि परमदशि शमतीि दिष्ट्िुपाप 

म्हिूि पुरािििि बोलतो दिरखा 
एकैि शल्मतः परमेश्वर्य । दभन्ना ितुधा दिदियोगकाले । 
भोगे भिािी पुरुषेि दिष्ट्िुः । कोपेि काली समरेि िुगा ॥ ६५ ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें म्हिता ंपािधती उपशातं होऊि दिष्ट्िु् िपापैमय होऊि पािधतीपरमेश्वर िोघेचह शा्तास 

आशीिाि कपाि आिंिमंदिरीं प्रिशे करायास इल्च््ता ं तैं दशििास येऊि 
पािधतीपरमेश्वरास ििेातं िामयीं िािूि दशिभल्मतप्रकटिपूिधक येक दिपापि म्हितो 
दिरखा 
गिेशाििािी गुपातें ्िदित्तीं सिाििुंिी िादितो भल्मतितृ्ती । 
दशिद्रोहहीं अिधिाहीं दशिािी द्दढाकार ज्या त्याजगीं मुल्मतसािी ॥ ६६ ॥ 

 
र्दरु : (यमुिाकफयादि—आदिताळ) 

 
भल्मत ज्यािी दियता दशिपिींमुल्मत त्यािी िदिता ॥ 
दिदहतादिदहत हो द्दढतर झालातो सुमती तरला-दशिपिीं ॥ १ ॥ 
गाण्डीिािें दशिा पाण्डि ताडुिीपाशुपता पािला-दशिपिीं ॥ २ ॥ 
पाण्ड्िृपें िते्रें शमडर आहत त्यािदर तो दरझाला-दशिपिीं ॥ ३ ॥ 
थोंड मार करुिी मूखािें हर सहज तोषदिला दशिपिीं ॥ ४ ॥ 
पूिी येक महेशभमत दियमे िेिालई जाउिी 
पाषािें दशिमम्तकीं द्दढतरें भािें ्िये ताडुिी । 
जेिी दित्यचह येकिा दिसरुिी जेिािया बसुैिी 
तेंव्हा दिन्सतुदि दित्यकृत्य उठला तो भोजिा टाकुिी ॥ ६७ ॥ 
प्रायदिदत्त िसे श्रुतींत दियमभं्रशादश शास्त्ींखरी 
िेह त्यागदि दिष्ट्कृती सुदियमभं्रशादस ऐसी परी । 
ऐसें चितुदि शमडरा दिजतिू अपािया इल्च््ला 
तेंव्हा तो िृषभादधपाढ झदि त्या सापाप्यमुल्मत दिला ॥ ६८ ॥ 
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सूत्रधार : एिेंरीती दशििास दिपापि म्हण्टफयािन्सतर पािधतीपरमेश्वरास ििूंि तो शा्ता 
लोकािुग्रहाथध प्रार्मथतो दिरखा. 
धरे माजीं धाराधरदिकरिषो्िसमई 
दद्वजक्षत्रोरव्यादंघ्रजतदत असो ्िीयसमई । 
त्रयी दिद्या दित्या बधुजिमुखाभंोजकुहरीं 
िसो भल्मत भल्मतसततचह लसो मुल्मति हरीं ॥ ६९ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती शा्ता प्रार्मथता ं त्यािे मिोरथ पदरपूिध कपाि सपदरिार पािधतीपरमेश्वर 

दि्िािन्सिमल्न्सिरास िादलले दिरखा 
 

र्दरु : (शुद्धसािरेी—आदिताळ) 
 

शुद्धािन्सि दिजघराशी । 
सिािन्सि ्िप्रकाशी ॥ 
िन्सद्रमौळी गौरीश हा । 
सपदरिार आला पहा ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंरीती या दिव्य प्रबन्सधाि दिमाता. 

माळोजीदक्षदतिाथत्समजदि श्रीशाहुराज्ततो 
एकोजीिृपदत्तत्तुळजराट त्मात्प्रतापेमहा । 
तत्पुत्र्तुळजाख्यभिूलदरपुश्रीिोळभिूायक- 
्तत्पतु्रश्शरभोदजभपूदतरसौ चसहासिे राजते ॥ ७० ॥ 
मालोजीदक्षदतिाथपुत्र शहजी तत्पुत्र येकोदज हा 
तज्जन्समा तुळजेन्सद्रभिूलदरपू त्यािा प्रतापेभहा । 
तत्कुक्षी तुळजाििीपदतमिी उत्पन्न झाला महा 
तत्सूिू शरभोदज भपू दिलसे चसहासिीं तो पहा ॥ ७१ ॥ 
करीं दजतसुरदु्रजो शुदिधरी दिभतूीबरी 
दगरीशिरिाम्बजुािधिकरी सिा अन्सतरी । 
धुरीि शरमेन्सद्र तो िुत सुरीं सुधी केसरी 
करीशगदतभाषिें दजतसरी िृपागे्रसरी ॥ ७२ ॥ 

 
मनर्दगळ : िन्सद्रमौलीश्वराय जय मयवडलम्॥ 

शम्मो शमडर गौरीशा । 
दशि साम्ब शमडर गौरीशा । 
हर साम्बशमडर गौरीशा । 
दशि शम्भो शमडर गौरीशा ॥ िन्सद्र ॥ १ ॥ 
(िुदरतकाल) 
शम्भो शमडर िन्सद्रकळाधरा । 
साम्बसिादशि शाश्वता ॥ 
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ईश दगरीश महेंश िटेश्वरा 
गौरीिायक धूजंटी ॥ िन्सद्र ॥ २ ॥ 
गाते्रि िाण्या करिैि सि-ै 
मधत्या ि यद्यदत्रिशासु कायधम् । 
करोदम तत्तदन्नदखलं दशिाय 
श्री शमडरायेदत समपधयादम ॥ 
महोत्सिो भितेे्तषा ंमहािेिो ियादिदधः । 
येषा ंहृदि्थः श्रीसिधमयविळायतिं हरः ॥ 
कफयािगात्रधािुष्ट्कः कफयािं तिुता ंदिरम् । 
स सिधमयविळाकार्सिधमयविगळद्दल्म्िः ॥ 

 
इदत श्रीभोंसलकुलजलदधकौ्तुभ श्रीिन्सद्रमौळीश्वरप्रसािलब्धिोळचसहासिसदबरुि 
ितुरयविसैन्सय दजतसािधभौम महाराज्त्रपदतिामधेय किाटकिसुन्सधरादधपधुरन्सधर 
तुळजोिीशतिूज श्रीशरभोजी भूसुत्राम णवरलचत मोणहनीमहेशपणरियनाटके चतुरे्थङ्क ॥ 

 
मोदहिीमहेशपदरियिाटक संपूिध ॥ 
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६. रे्दवेंद्र कोवंजी 
 

त्यािंतरें इंद्रादि सखी कफपलते सदहत शकुि सागंिार महाकाया बुरडीि इंद्रािीिे भेटीस 
येिार त्याकदरता ंसभा दसद्ध कराियास तीिा िौिादरक कैकाड येतो दिरखा. 

 
(र्दरु राग कफयािी दमश्रताळ) 

 
॥ येतो िौंिादरक तो पाहा 
॥ जातीिा कैकाड हा ॥ प ॥ 
॥ हाती तोड्ािी बंिुक घेऊदि ॥ 
॥ हदरकें  पागोटेचह म्तकीं लेऊदि ॥ अ ॥ 
यापरी िौिादरकािें येऊि सभा दसद्ध केफयािंतर कफपलते सहीत बुरडीि येते दिरखा 

 
(र्दरू : राग काबंोदि आदिताळ ॥) 

 
॥ इंिु मुखीते ॥ येथें बुरडीि ॥ 
॥ इंिीिराक्षी ॥ येतसे पाहा ॥ प ॥ 
॥ कंुिरििा ॥ कोमलागंीहे ॥ 
॥ मंिरसमकुिा ॥ मंजुळ िािी महा ॥ अ ॥ 
॥ दिमल शखं मिी ॥ दिपलु गंुजाकृत ॥ 
॥ अदमत हार गळा ॥ हासें मुखामाजी ॥ 
॥ गमि दजयेंिें ॥ गजरमदि परीं ॥ 
॥ कमिीय चकदकिी । गजधती माजीं ॥ १ ॥ 
॥ माजुदि पैंजि ॥ िाजती पाईं ॥ 
॥ साजत हातीं ॥ सािशी काठी ॥ 
॥ माजी कडिोरा ॥ मदिमय शोभे ॥ 
॥ लाजत लाजत ॥ लािण्य पेटी ॥ २ ॥ 
॥ जातपापमय ॥ जातीय भषूि ॥ 
॥ मातुदि साजे ॥ म्तकीं जोशी ॥ 
॥ हाती किळूदि ॥ हळिट बटु्टी ॥ 
॥ िात दिधूदित ॥ बद्ध सुकेशी ॥ २३ ॥ 

 
(र्दरू : राग अठािा – आदिताळ) 

 
॥ आली ते बुरडीि आता ं॥ आिंद दि पाहा । प ॥ 
॥ बोले जे बहु धीटपिािें ॥ बालेचह िीघध महा ॥ अ ॥ 
॥ तरुिी आदिक िेत्र दजयेिे ॥ ताबंूस बहु दिसती ॥ 
॥ अरुिाधरते अभ्िुत शकुिचह ॥ परमाथे ििती ॥ १ ॥ 
॥ िासा जीिी मन्समथ तूिी ॥ िाििुी जे शहािी ॥ 
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॥ भासुरिेहे िीज जशीतशी ॥ भासतसे रमिी ॥ २ ॥ 
॥ माज दजयेिा िेखुदि सािा ॥ आदज मृगेंद्र ििी ॥ 
॥ लाजुदि गेला ऐसे जीिें ॥ गाजत यश भिुिीं ॥ ३ ॥ 
यापरीं बुरडीि येििू इंद्रािी अमरािती िर्मिते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग गौरी : आदिताळ) 

 
॥ अमराितीहे ॥ अभ्िुत आहे ॥ प ॥ 
॥ कमिीय िगरी है ॥ कमधठ लाहे ॥ अ ॥ 
॥ गमि करीता ं॥ श्रम येथें िाहीं ॥ 
॥ अमरपुरीहे ॥ अिुपम पाचह ॥ १ ॥ 
॥ प्राकार उन्नत ॥ प्रासाि असताहंीं ॥ 
॥ पाकादर पुरींगदत ॥ बाधक िाही ॥ २ ॥ 
॥ भासतसे मजा ॥ भामय सिध ॥ 
॥ िास उटे आस ॥ पास अपूिध ॥ ३ ॥ 
॥ सकल सुख प्रि ॥ संताि येथें ॥ 
॥ िुकट जिािें ॥ पूिध मिोरथ ॥ ४ ॥ 

 
यापरीं अमरािती ििधि केलें  तें ऐकूि अतंःपुराहूि सख्याशी सदहत शकुि दििाराियािे 
कौतुहलें कडूि इदं्रािी िेिी येते दिरखा ॥ इंद्रािी येउि बुरदडिीस दिलोकुि िार सतुंष्ट 
होउि तीप्रदत बोलते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग केिार गौळ—अटताळ) 

 
॥ कोिग तंु बाई ॥ कोठुदि येशी ॥ प ॥ 
॥ जाििी जे मज ॥ जािे मी जैशी ॥ अ ॥ 
॥ खािखूि तुझी ॥ काहीं मी िेिे ॥ 
॥ जािशी तंू मज ॥ सद्गुिरादश ॥ १ ॥ 
॥ इंिु चबब मुखी ॥ सुंिर तुजपचर ॥ 
॥ कंुिरििा ॥ कोिते ऐशी ॥ २ ॥ 
॥ ठािमाि तुझें ॥ ठारुदि पाहता ं॥ 
॥ कोि ह्यिउदि ॥ जािुं मी कैशी ॥ ३ ॥ 
॥ माय बहीिशी ॥ मजलादग भासदश ॥ 
॥ काय जगिीश ॥ माया आहेदश ॥ ४ ॥ 
॥ सकल जगासचह ॥ सारस ियिे ॥ 
॥ शकुि ििुदि तंू ॥ सौख्य करीशी ॥ ५ ॥ 
 
यापरीं इंद्रािी िेिीिें दििादरता ंबुरडीि बोलते दिरखा. 
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(र्दरु : राग यिुकुल काबंोिी—आदिताळ ॥) 
 

॥ िशपिधतििी लोक...... 
॥ जाती माझी ऐक ॥ कातरापागंी ॥ प ॥ 
॥ प्रीदत करीदश तंू ॥ कीतीं मजिदर ॥ 
रीदत तुझी बहु॥ दिदत अपंगी ॥ अ ॥ 
जातीिें मी आई ॥ जाि बुरडीि ॥ 
खातिसेपचर ॥ खाद्य मी हीि ॥ 
जीत माजंरािा ॥ जीि घेदत ऐशी ॥ 
जाती िव्हे माझी ॥ जातपापागंी ॥ १ ॥ 
मद्यमासं बहु ॥ मधुर गुिािे ॥ 
दिद्यामय मम ॥ दिग्रहां लाभे ॥ 
आद्य परमात्मा ॥ आमुिा धिी ॥ 
दिद्योदततादखल ॥ दिश्वकीं शोभे ॥ २ ॥ 
मेरुिे दशखरी ॥ मी िसतसे ॥ 
थोरला डोंगर ॥ तो जाि बाई ॥ 
्िारी तेथूदिया ं॥ िारी िेशी माझी ॥ 
िारीमदि िेि ॥ िायकी आई ॥ ३ ॥ 
अिदितलगत ॥ अिधेचह िेश ॥ 
अिगतकां मज ॥ अमयेस पिधत ॥ 
भिुिें सम्तचह ॥ भभूुधिरादिक ॥ 
जिगदतिें मी ॥ जाउदि पाहत ॥ ४ ॥ 
यापरीं बुरडीिींिें बोलता ंइंद्रािीिेिी बोलते दिरखा. 

 
र्दरू : राग आिंिभरैिी—अडताळ ॥ 

 
सिध् तंु माये ॥ सकळहीं जािदश ॥ 
गिध िसेपचर ॥ काहींि मािचश ॥ प ॥ 
पिधत ििी िेश ॥ पदरिृत्त भगूोळ ॥ 
पिधशशीमुदख ॥ पदरसिी प्राजंल ॥ अ ॥ 
अििी काय दिरे ॥ अरुिमंडलादश ॥ 
सदिता चकिा दिरे ॥ सागं अििीदश ॥ 
श्रिि करिी तंु ॥ िंद्रगती कैशी ॥ 
किि दिरतादत ॥ ग्रह सदित्याशी ॥ १ ॥ 
धरदि गोळकािें ॥ पदरमाि तें काय ॥ 
तरदििेंहीं तैसें ॥ पदरसिी माये ॥ 
सरस सागंिार ॥ साजदि जचग तुज ॥ 
पदरस कोि ते ॥ िर िर्मििी मज ॥ २ ॥ 
यापरीं इंद्रािी िेिीिें दििादरता ंबुरडीि बोलते दिरखा. 
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आया : ज्योदतः शास्र पुरािीं कदथले भगूोळ जाि इदं्रािी ॥ 

त्याशी दिलक्षि िािी कदथतें भगूोळ ऐदकजे श्रििीं ॥ 
यापरीं बोलूि पिुि बोलते दिरखा. 
 

(र्दरु : राग सािरेी—अट ताळ) 
 

समज तेजोमय गोळ दििाकर ॥ 
सकळादंश कारि गगिीं असेल््थर ॥ प ॥ 
भ्रमदत तयादश बुधारशिैिर ॥ 
भागधि आदिक जीि दिरंतर ॥ अ ॥ 
गरगर अलातिक्रित पहा ॥ 
दिरत आपिातं आपि रदिहा ॥ 
िदर उंि उमाठ दकतेक ठाईं ॥ 
िसत अश ेत्यादश दिरदखता ंबाई ॥ १ ॥ 
अिदिदश येकिा ंदित्य भ्रमत ॥ 
अमृतकर त्याशीं दित्य आपिातं ॥ 
जदि कंतुकापचर येकिा ंदिरत ॥ 
रदिदश भदूम येक िषादश भोंित ॥ २ ॥ 
असदत अिेकदि आकाचश दििकर ॥ 
दिसदत जे दजगदजग तारकाकार ॥ 
िुसरे ग्रह त्यादश दिरदत दिरंतर ॥ 
िुधधटहें घटिीतचक ईश्वर ॥ ३ ॥ 
ऐदशया त्याग्रहगोळीं खालिर ॥ 
असदत िरािर लोकचह िार ॥ 
तैदशया गोळादंश दित्य दिरिार ॥ 
तारेश आकाचश असदत अदििार ॥ ४ ॥ 
तरदि ते जें दित्य िदं्र प्रकाशत ॥ 
धरदि भ्रमिें त्या क्षय िृत्धी भासत ॥ 
हदरिादक्ष हे तुज हौदिक दसद्धातं ॥ 
सरदि कदथयली भगूोळ दिषयातं ॥ ५ ॥ 
यापरीं बुरडीिीिें सागंता ंइदं्रािीिेिी दििादरते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग श्यामकफयािी—दतस्रताळ) 

 
आितध रदििा केिढा माये ॥ 
अदि शलाकेिें पदरमाि काय ॥ प ॥ 
भाि समग्रहा जािदि अमये ॥ 
टाि संिेहाशी जेंचि ि होय ॥ अ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

यापरीं इंद्रािीिेिीिें दििादरता ंइबुरडीि बोलते दिरखा. 
 
र्दरु : राग मदिरंग—दतस्रताळ ॥ 

ऐक रदिशलाकेिें प्रमाि ॥ एकोििव्ििहजार योजि ॥ प ॥ 
आकादरतें त्यािें आितध पदरमाि ॥ अधोत्तर पजंरधसुख योजि ॥ अ ॥ ि ॥ सूयािे आितध 
प्रमाि िोदि लक्ष येकुिऐशीं हजार िोिश ेयेमयाऐशीं योजिें हािउि जाि ॥ 
योजि दकती घदटकेिें म्हिशीलतर सागंते ऐक. 

 
(र्दरू : राग िरज—आदिताळ) 

 
जाि साडेसात घदटकेिें योजि ॥ आदि इतरत्र हेंदि प्रमाि ॥ प ॥ 
जािदिलें  तुज यापरी भगूोळ ॥ संगतीिें दिज ममध हे प्राजंल ॥ अ ॥ 
यापरीं बुरडीिीिें सागंता ंइदं्रािी पुिि दििादरते दिरखा. 

 
श्लोक : खूयधगोळ पदरमाि मिाशी ॥ िीट त्िा ंकळदिलें  गुिराशी ॥ 

भदूमगोळ पदरमािचह तैसें ॥ सागं सापं्रत मिा समतेसें ॥ 
यापरीं इंद्रािीिें दििादरता ंबरुडीि बोलते दिरखा. 

 
(र्दरू : राग मोहि—आदिताळ) 

 
धरदि गोळ येके बाजूदश काहंीं ॥ तादशयफयापचर दिसतसे बाई ॥ प ॥ 
पदरस तयािें पदरमाि आता ं॥ सरस सािेंगेि तुजला तत्त्िता ॥ अ ॥ 
्थलमय काहंीं जळमय काहंीं ॥ 
दिलसतसे भदूम गोळहा पाहीं ॥ 
कलहंसगमे त्यािें शलाका पदरमाि ॥ 
कमलाक्षी जाि तंु जाधस योजि ॥ १ ॥ ि ॥ 
 
भगूोळ शलाकेिें प्रमाि ॥ 
सातशें अठ्यािंअुं योजिें ह्यिऊि जाि ॥ 
बाई तयािें आितध पदरमाि ॥ 
घेई समजुदि घिमार योजि ॥ 
काहीं संिेहादश ठाि ि होयसें ॥ 
 
कामिाहे तुझी पुरदिली म्या असे ॥ २ ॥ 
भगूोलािे आितध प्रमाि ॥ 
िोदि हजार पािंश ेिादर योजिें ह्यििुि जाि ॥ 
 
आता ं सूयास आदि भमूीस अंतर दकती आहे आदि िंद्रशलाकेिे पदरमािहीं काय 
म्हिशीलतर सागंतें ऐक. 
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(र्दरू : राग केिार—अटताळ) 

 
अििी रिीसहीं अंतर जाि ॥ 
अमये ििगसपामध योजि ॥ 
भिुिेदश िदं्रशलाका पदरमाि ॥ 
गिदश मिीं िीट िापर योजि ॥ 
सूयास आदि भमूीस अतंर पंिािौ ॥ 
लक्ष सत्तरा हजार तीदिशें योजिें ॥ 
िंद्रशलाकेिें प्रमाि िोदिशें अठ्ठरा योजिें ह्यिउि जाि ॥ 
आता ंधु्रिलक्षिहीं सागंतें ऐक 

 
(र्दरु : श्रीराग—आदिताळ) 

 
िदक्षि उत्तर िोहीं कडेंहीं ॥ 
लदक्षयफया ंधु्रि दिसदत पाहीं ॥ 
रक्षुदिया ंह्तमात्र प्रिेश ॥ 
रजदि दििा दिरतादत दिशषेें ॥ १ ॥ 
यापंचर त्िा ंपदुशफयासदह आदिक ॥ 
अदधकदि म्या तुज सागंीदतलें दिकें  ॥ 
व्यापक जें जचग िैि दिरन्सतरिादि ॥ 
तिीय दिलास हा सुंिर ॥ २ ॥ 

 
यापरीं बुरडीिीिें सागंीतफयािंतरें या भगूोळाबदर दकती खंडें त्यािंें प्रमाि काय, त्यािंी 
िािें काय, दतगडील राज्यें आदि त्यािंी लाबंी पंािी दतगडील मुख्य शाहरें, ि िद्या, पिधत, 
लोक, सकळहीं सागंािें ह्यििू इंद्रािीिें दििादरता ंबुरडीि बोलते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग भरैिी—आदिताळ) 

 
धरदि गोळािदर िौंखंडें बाई ॥ 
परम मिो् दिराजदत पाहीं ॥ प ॥ 
सरसिामें त्यािीं लाबंी रंुिी बरी ॥ 
सागेंि मुख्य राज्यें शाहरें िद्या दगरी ॥ अ ॥ 
मािी इरोपतें खंड पदहलें  ॥ 
तीदिशें योजि लाबं सुशीले ॥ 
िोदिशें पन्नास योजिें रंुिी ॥ 
िादि हूि मूल्थाि तें आिी ॥ १ ॥ 
त्या मादज इंगफयाडं िाम राज्य असे ॥ 
सोममुखी तेथें हूिधिी िसे ॥ 
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भादमदि अडतीस गािें लाबंीिें ॥ 
भासत तें रंुि तीस योजिें ॥ २ ॥ 
कादमदि लाडंि मुख्य शहार ॥ 
कािें ऐक ििीयािंा दि्तार ॥ 
थेमस ि दशिरीि ि त्रैंट ॥ 
के्षमिया िद्या िाहदत िीट ॥ ३ ॥ 
पीिकुिे ऐक डोंगर सािर ॥ 
दपक्क ि इंडली थोरले डोंगर ॥ 
मादिदि दिव्याट आदिक िोळूडस ॥ 
मागुती दिलट्यारिू डोंगर दिलसे ॥ ४ ॥ 
मोलिरन् ि कोष्टउळूडधर ॥ 
बोदलजतो आदि िृदक्कन् डोंगर ॥ 
िादलसातं प्लीिचलमन् ि ्िोडि ॥ 
िसदत पहा िोदि डोंगर पीि ॥ ५ ॥ 
यािरीं सागंूि पिुि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
(र्दरु : राग कन्नड—आदिताळ) 

 
बाई ्काटफयाडं राज्य िुसरें ॥ 
पाहा लाबं तीस गािें सुमार ॥ प ॥ 
माये रंुि येकोिीस योजिें ॥ 
मािी तेथें इदडन् बगध पट्टि ॥ अ ॥ 
येथें पोथूध ििी टै आदि ्यैबरी ॥ 
दयलदड आदि दटिड्र िाहती कुसरी ॥ 
गाथा पिधतािंी ऐक तंु लामर ॥ 
ग्रादपयान् ि पेटफयाडं ि मयर ॥ १ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
(र्दरु : राग घंटा–आदिताळ) 

 
अमये द्वीपाकार ऐफथांड लाबंीिें ॥ 
अधादधक अठ्ठािीस योजिें ॥ 
समज रंुिी त्यािी सोिळा तयवित ॥ 
शाहर डब्ळीि िामें दिख्यात ॥ १ ॥ 
षािि ि बारो ह्यिउदि सदरता ॥ 
साजिी तेथें दिलसदत भदरता ॥ 
मादिदि मौिी ि ऐिजे्य डोंगर ॥ 
माये दिराजदत तेथें मिोहर ॥ २ ॥ 
हे तीदि राज्येहीं इगें्रजा अधीि ॥ 
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हेमपद्ममुखी तंु मदि जाि ॥ 
मी तुज सागेंि िरकड दि्तार ॥ 
मीििेत्री मि िेइजे सािर ॥ ३ ॥ 
यापरीं सागंिू बुरडीि पुिि राज्यातंर सांगते दिरखा 

 
श्लोक : ििे िामक राज्य लाबं पहताकंीं योजिें शभंरी ॥ 

रंुिी तीसचक योजिें दिलसतें बाई इरोपातंरीं ॥ 
िजधन्नामक मुख्य शाहर ििी िाहींि तेथें पहा ॥ 
डोफ्रीिोळ डू ह्यिोदि डोंगर दिसे अुंिािलाकीं महा ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : बाई दिन्समागध राज्य प्रदथततर पहा लाबं िोिीस गािें ॥ 

रंुिी गािेंकी अष्टािश मचि सदखये जादंटली म्या ्िभािें ॥ 
कोपन्सहेजन्सह्यिोिी िगर दिलसतें जाि ईडिधिीहीं ॥ 
तेथें ज्िाला मुखीशी दिलसत बरिा हेक्कला शलै पाहीं ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
श्लोक : ्िीढन्नामक राज्य थोर अइशीं तैशीि पन्नासकीं ॥ 

गािें लाबंचह रंुि जाि अमये जें शोदधता ंशोधकीं ॥ 
ष्टाखोलन्सह्यििोदि शाहर पहा तेथें असे सुंिरी ॥ 
िाहीं जाि ििीचह डोंगर पहा तैश्या चक राज्यातंरीं ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
(र्दरु : राग शकंराभरि—आदिताळ) 

 
रुदसया राज्य िीडशें योजि ॥ 
भासतसे लाबं रंुिीिे माि ॥ 
भासुरागंी गाि येकशें िाहा ॥ 
बाई दपत्र्बगध िगर तेथें पाहा ॥ १ ॥ 
बाई गोदरष्टन्सस् आदि दडिीिा ॥ 
पाहें टिाई ्िडान् सुमीिा ॥ 
आई िाफगादभध पािंिी सदरता ॥ 
अद्भत िाहते तेथें सुभदरता ॥ २ ॥ 
साजदि दजम्रो ि पोइस िामक ॥ 
जाि कुक्काकस डोंगर आदिक ॥ 
अदखललोकपदतिायकी तुजला ॥ 
अमये रुदसयेिा िृत्तातं कदथला ॥ ३ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 
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(र्दरु : राग धन्सयादस—आदिताळ) 
 

पोफयाडं राज्य सत्तरी योजिें ॥ 
पूिध शदशमुदख लाबंचक जाि ॥ 
कफयादि अडुसष्टगािें रंुिीिें ॥ 
गाजत िाषा तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
दिष्टुला आदिक बोदरदष्टिीस ॥ 
दिलसत बाग ि ड िीिा सरस ॥ 
दिष्टर िाम ििीचह दिराजत ॥ 
दिपुलादक्ष तेथें िाहींि पिधत ॥ २ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
(र्दरु : राग असािरेी—दमश्रताळ) 

 
साजिी फू्रदसया राज्य एकषष्टी ॥ 
योजिें लाबंचक शोधक दृष्टी ॥ 
साजत रंुिचह प्तीस योजिें ॥ 
शाहर तेथें बलीि ह्यिउि ॥ १ ॥ 
कमलादक्ष िैसल आदिक िोडर ॥ 
अमये िद्या तेथें िाहती सुंिर ॥ 
समज तेथें िाही सिधथा डोंगर ॥ 
सकळचह द्दष्टदि सागें मी सािर ॥ २ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : जमािी साटी गािें दिलसत अमये लाबं पन्नास गािें ॥ 

रंुिी तेथें चक िीिा िगर सदख ििी बृंि आता ंििाि े॥ 
डोिा आदिक यफब प्रिहत चक दरिी जाि िोडीिधिीही ॥ 
मोसल्ली आदि दि्सरह्यधिउदि सदरता थोर तेथे चक पाहीं ॥ 

 
आया : अफिस आदिक बळामसबगध अश ेिोदि डोंगर प्रबल ॥ 

याहंी खेदरज तेथें डोंगर असदत अिेक जिु दििळ ॥ 
यापरी सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : बाई राज्य बहोदमयाख्य दिलसे लाबंी ि रंुिी मिी ॥ 

भािी तीसचक योजिीं अदि पिेंदिसा योजिीं ॥ 
तेथें प्रोयवयु शहर यफब अदिखीं माफडो ि ईगिधिी ॥ 
िाहीं डोंगरकीं तयातं पहता ंधंुडोदि भ ूआगिी ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
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श्लोक : प्लाडंसध राज्य जिु लाबंचक िीस गािें ॥ 
रंुिीचह जाि अमये दततुकी ्िभाि े॥ 
तेथें बु्रसफस ह्यििोदि शहार पाही ॥ 
अ्िामकीं सदरत िाहत शलै िाहीं ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग तोडी—आदिताळ ॥) 

 
फ्रासं राज्य लाबं सादट योजिें ॥ 
बाई रंुि गािें पन्नास जाि ॥ 
खासंें पादरसाख्य शाहार त्यामादज ॥ 
कादमदि िदिया मी कदथि तुज आदज ॥ १ ॥ 
बाई लोरी आदि रोिी ि गिोिी ॥ 
िार ि बैस ि शिैी दरिी धुिी ॥ 
आईका िदेिस ि जुरा ि डार ॥ 
अफि ि व्युयवगचह पिीस दगदरिर ॥ २ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग िेिगाधंारी—आदिताळ) 

 
्पेि राज्य लाबं सत्तदर योजिें ॥ 
मािी रंुि माये योजिें पंन्न ॥ 
मीििेत्री तेयें मदरट शाहर ॥ 
मी िितें आता ंििीया मिोहर ॥ १ ॥ 
अमये टासििी इब्रो ि क्वीिर ॥ 
ऐक चटटो आदि द्रो ििी सुंिर ॥ 
समज गुडीिाचह क्काडाल ह्यिउदि ॥ 
सदरत तेयें बाई िाहती भरुिी ॥ २ ॥ 
पैरीदि्ि काटंाव्रीयाि आदि ॥ 
बाई मिष्टराटचह मािीं ॥ 
भारी दजबरालतरादंतल डोंगर ॥ 
भादमिी तेथें िसतसे रुदिर ॥ ३ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
सिी : बाई राज्यचक पाटयुधगलि् ह्यिउिीजे तीस गािें पहा ॥ 

लाबंीिें दिलसेचक रंुिदह पहा गािें असेंकीं िहा ॥ 
दलज्मन्नामक शाहर प्रदिलसे टो आदि डोरो ििी ॥ 
दमन्सहो िाम ििीचह डोंगर अता ंसागेंि मी आगिी ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

श्लोक : त्राले्पिधत तेचि मंटस अलंटयोहूि अलार्मिला ॥ 
भागातें करिी तसे चक तुजला सागंीतली हे कला ॥ 
ल्प्ल्बंत्रादंतल डोंगर प्रदिलसे टो िादहिीिे मुखीं ॥ 
ऐसें जािदुि हें सम्त अमये तंू होइं आता ंसुखी ॥ 
यापंरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : ्िीजफयांड ह्यििोदि राज्य पाहता ंसव्िीसकीं योजिें ॥ 

लाबंी रंुिचह योजिें िश पहा तेथें चक िो पट्टिें ॥ 
कीय् री आदि बरन्सह्यिोदिचह ििीकीं िोदलिो भादमिी ॥ 
रेिी आदि दरदस्ि आरचह दटदसन् िाहेचक रोिी धुिी ॥ 

 
श्लोक : तेथें ब्लातं्स ह्यिोदि डोंगर दद्वषटूषटूपंधरा पाउलें  ॥ 

अुंिीिें बहु िाढला दिलसतो म्या तो दिठी िेदखलें  ॥ 
संटूगाटाडध ह्यिोदि डोंगर िुजा तेथें दरिी्िादहिी ॥ 
हदे्दिा असरा धरोदि दिलसे तंु जाििो भादमिी ॥ 
ब्ळान्सस ह्यिाियािा डोंगर पधंरा हजार साहाश ेबास्ष ूपािले उंि असे 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा 

 
श्लोक : इटादल असें राज्य बाहोन्न गािें ॥ 

पहा लािंकीं रंुि तेंदि ्िाभािें ॥ 
असे गािं िोिीस तेथें शहार ॥ 
प्रकाश ेभलें  रोम िाम प्रिीर ॥ 

 
श्लोक : अिो ि िार अदि टैबर आदि पोहीं ॥ 

िाहे अडीजचह ििी दत्रदियाचह पाहीं ॥ 
आता ंतुला कदथि त्यादंतल डोंगराशी ॥ 
ऐकोदि तुष्ट कदर तंु तुदझया मिाशी ॥ 

 
श्लोक : अफि्तसािी अपिीतस शलै त्यातं ॥ 

आहे दिशीबसचक डोगर दिदपसातं ॥ 
ज्िालामुखी सदहतकीं इतिा ह्यिोिी ॥ 
जोकीं असे अिल तो दशसलींत मािी ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग सुरटी—अटताळ) 

 
हंगारी राज्य योजिें तीस ॥ 
आहे लाबं रंुि योजिें िीस ॥ 
मंगळादंग बुडा शाहार त्यामाजी ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

मािी ऐक आता ंििीयािंी राजी ॥ १ ॥ 
िाई डािूप ि द्रािी ििीचह ॥ 
बाहे सेि ििी थीसीचह पादह ॥ 
आईक आदिक दटदमष ि दमदरषचह ॥ 
अमये डोंगर तें िितें मी काहंीं ॥ २ ॥ 
सपादसयान् आदि ऐरन् गेट ॥ 
समज बाई िोदि डोंगर िीट ॥ 
िपधक मोहक संुिर पादपदि ॥ 
िािीि मीं राज्यें उरलीतें दििपादि ॥ ३ ॥ 
यापरीं बोलूि पिुि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
(र्दरु : राग माजंी—दमस्रताळ) 

 
तुरकी राज्य येकशें अठ्ठािीस ॥ 
दिरदख योजिें लाबं रंुिीस ॥ 
हदरिादक्ष योजिें ििदत तेथें थोर ॥ 
आहें कन्सष्टादटिोपुळू िाम शाहर ॥ १ ॥ 
डािूप ि सेि आदिक िै्तर ॥ 
डाि ििी आदि ऐक तंु िैिर ॥ 
मादिजे यापरीं ििीयािंा दि्तार ॥ 
माये ऐक आता ंतेथील डोंगर ॥ २ ॥ 
अलूथोस डोंगर चपडस भधुर ॥ 
ह्मस आदिक िोचलपसधर ॥ 
कलशकुिे आदि पिाससू डोंगर ॥ 
कदथला इरोपािा काहंीं हा दि्तार ॥ ३ ॥ 

 
यापरीं बुरडीि इरोप खंडािा काहंी दि्तार सागंूि पिुि इरोप खंडातंील हूिािें मुख्य 
मुख्य टापू सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग ब्यागड—अटताळ 

 
ऐ्फयाडं दजफयाडं लायवफयाडं लाफयाडं ॥ 
आफयाडं बाई आदि गोथफयाडं ॥ 
िोसलि् ि आफसन् ि श्रिन् ि हष्टर ॥ 
ओदपतसें आदि टापू चक सुंिर ॥ १ ॥ 
बाई चिम्मींरि ि म्योिा ि दरज्जि ॥ 
बािधहोलंडाध्धोयु्डामिालीि ॥ 
माये कोरदसक्का अदिक्का मजोका ॥ 
मटैािी सार्मडदिया दससली दमिोका ॥ २ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

लुदसिा किुध  िाट आदि दशिालोदिया ॥ 
लंुकादडया दिग्रोपोट कादंडया ॥ 
लसती आदि टापु रोडस सैरस ॥ 
लाम्िस सामस आदि दटिीडस ॥ ३ ॥ 
पारदस दसदरगो सटंोदरन्नामक ॥ 
पालूटूमस आदि ्कयोदह तंू ऐक ॥ 
सारसाक्षी तुज इरोपखंडहे ॥ 
सरस यथामदत कदथयलें  पाहंें ॥ ४ ॥ 
िेिेंद्र कोिजंी िाटके प्रथमखंडं संपूिध ॥ 
यापरीं इरोप खंड सागंिू बुरडीि आदसया खंड सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग यमुिा कफयािी—दमश्रताल ॥ 

 
आदसया खंड सागेंि आता ं॥ 
भासुरागंी तुज ऐक तत्िता ॥ 
िुसरें हे खंड जािकीं माये ॥ 
िासदि पदहफयादश लागुदि आहें ॥ 
यापरीं बोलूि दतकडील राज्यादिकें  सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग बृंिाििसारंग ॥ दतश्रिुरताळ ॥ 

 
तुरकी राज्य लाबं शभंदर योजिें ॥ 
सरसीजाक्षी रंुि अैंशी जाि ॥ 
सरस बसोरा ि बोगिाि मुख्य ॥ 
शाहर तेथील जािचक प्रख्य ॥ १ ॥ 
िोरंटस आदि यूफ्राटस ि ॥ 
सोराबाट तैशी टैदग्रस भचरि ॥ 
केराि मेंटर आदि जोरडाि ॥ 
भारी िद्या तेथें िाहती जाि ॥ २ ॥ 
ऐक अचलपस डोंगर टयुरस ॥ 
आदि अराराट ि कुक्कासस ॥ 
राकें िुमुखी लीबािि ि हमाि ॥ 
साकफयें तुरकीिें हें ितधमाि ॥ ३ ॥ 

 
यापरीं सागंिू बुरडीि पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग िसंत—आदिताळ ॥ 

 
ततधरी राज्य िादरशें योजि ॥ 
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ताळिल्तदि लाबं चक जाि ॥ 
तूतध तयािी रंुिीचह मिीं ॥ 
िोिशें िाळीस योजिें मािी ॥ १ ॥ 
जाि तेथें रामू्ाटका शाहर ॥ 
जलजमुखी ऐक िदिया सािर ॥ 
पािी भरोिी प्रिहत िालगा ॥ 
पाहे टाबोल ि िोब ेआपगा ॥ २ ॥ 
इदरदट्ि अगंु ि दजदिसा ि लीिा ॥ 
इंद्रादि बरंु आदि पूटसुधपदुलिा ॥ 
सरकाश्यातंील शलै कुक्कासस ॥ 
सरदसजादक्ष अराराट ि टौरस ॥ ३ ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग मोहिकफयादि—कटताळ ॥ 

 
अक िीिा बािशाई लाबंीिें ॥ 
येकशेंपंिेताळीस योजिें ॥ 
िाकेश्वदर त्यािी रंुिीचह मिी ॥ 
येकशेंसव्िीस योजिें मािीं ॥ १ ॥ 
दपदक्कि तेथें शाहर थोर ॥ 
पीिकुिे अक ििीया सािर ॥ 
थदक्कत होदशल यामोिध अगधि ॥ 
तरुदि िोरोसी्िकैम्िटै पाहुि ॥ २ ॥ 
या राज्यातं डोंगर भारी िाहींत 

 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग आरभी—आदिताळ ॥ 

 
इंदिया लाबं िोिश ेयोजिें ॥ 
इंद्रादि रंुिचह शभंदर जाि ॥ 
इंिुमुखी गंगेउत्तर लाबं ॥ 
येथें दकरकोळ भागा आरंभ ॥ १ ॥ 
पैगु आदि तेथें सयाि शाहर ॥ 
पैल ऐक तेथें आपगा दि्तार ॥ 
िगेें सन्सयु आदि आबा ि िोदमया ॥ 
दिलसदत दमक्कोि मीिाि ििीया ॥ २ ॥ 
येथेंही डोंगर िाहीत. 



अनुक्रमणिका 
 

 
यापरीं सागंिू बुरडीि पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : ऐकें  मोगलराज्य सुंिर महा जे बािशाई भली ॥ 

लाबंीिें जि ुयोजिें ल्व्िशतकीं रंुिी तशी िगेळी ॥ 
त्यािी सापं्रत ऐक िीट अमये कीं िीडशें योजिें ॥ 
तेथें शोभत िार थोरचक सये दिल्ली असें पट्टि ॥ 

 
अया : इंिस आदिक गंगा िदिया त्यामंादज िाहदत थोर ॥ 

डोंगर कुक्काससतो न्सयुग्राकट्टाख्य िूसरा रुदिर ॥ 
 

यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
 

श्लोक : गंगेस िदक्षि आता ंदिगिीि िेश ॥ 
जो िारशी ह्मिदितो जचि सुप्रकाश ॥ 
लाबंीस येकशत आदिक तीसगािें ॥ 
रंुिी िशादधकचक येकशत ्िाभािें ॥ 

 
श्लोक : इ्पाहन्सह्मििोिी शाहर पहा तेथें असेकीं महा ॥ 

सैदर्िाम अरास सारख्य दतकडें इंि्ििीहीं पहा ॥ 
इफ्राट्ह्मििोदि थोरचक ििी िाहे तशी टैदग्रस ॥ 
टू्यर्िामक थोर डोंगर अराराट तेंदि कुकासस ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग उशािी—आदिताळ ॥ 

 
अक अरबी िेश लाबंीिे ॥ 
येकशतेीस योजिें जाि ॥ 
येकशेंिीस योजिें रंुिी ॥ 
ऐक तयादंतल पट्टिें आधीं ॥ १ ॥ 
मक्का ि सुदिज्ि मोिा शहारें ॥ 
महा थोर तेथें दिलसदत बाहरें ॥ 
अक्कसें िाहत यफू्राकस ििी ॥ 
ऐक आता ंसये डोंगर अगिी ॥ २ ॥ 
दसदियादय ि यवयादबलल ि होरब्ब ॥ 
शीतकरमुखी अरेड सुप्रभ ॥ 
किकादंग हे िादर डोंगर सुंिर ॥ 
कदरदत पहा तया िेशा अलंकार ॥ ३ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
यापरी सागुंि आदिक आदसयाखंडातील प्रदसत्ध िेश सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग मोहि—दतस्रताळ ॥ 

 
कोंकि िेपाळ कचळग िेश ॥ 
कोसल काश्मीर मागध िेश ॥ 
मंकि माथुर मदथल िेश ॥ 
माफिटंकि बिधर िेश ॥ अमये ऐक ॥ १ ॥ 
बंगाळ काभंोज जागंल िेश ॥ 
अंग कुरु मत््य गुजधर िेश ॥ 
िगं महाराष्ट्र दििभध िेश ॥ 
मंगळकर आदि दिगिीि िेश ॥ अमिे ऐक ॥ २ ॥ 
िेर िोळ पाडं् पािंाळ िेश ॥ 
केरळ गौड रंुमश्याम िेश ॥ 
सौराष्ट्र बिकश्याम मद्र िेश ॥ 
साजदि इराि तुराि िेश ॥ अमये ऐक ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागुंि पुिि िेशातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग तोडी—दमश्रताळ ॥ 

 
खाि िेश आदि कराड िेश ॥ 
खंिार आदिक िराड िेश ॥ 
माि िेश आदि गोडिि िेश ॥ 
मारिाड आंध्र बुंिील िेश ॥ अमये ऐक ॥ १ ॥ 
कादश िेश आदि काबल िेश ॥ 
किकादंग लाहोर मुलि्ताि िेश ॥ 
िेश आहे आदि केकय िाम ॥ 
िेदि पुरें िितें आता ंदि्सीम ॥ अमये ऐक ॥ २ ॥ 
बाई जयपुर आदि ज्योतपुर ॥ 
भासुरादंग आदि उियपुर ॥ 
आई भरतपुर शत्रुंदश िुधधर ॥ 
ऐश ेआदसयेिे िेश अदििार ॥ अमये ऐक ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागंिू आदसयेंतील अदिक प्रदसत्ध िद्या सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग सारंगा—दतस्रताळ ॥ 
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यमुिा सर्िती ििेी ििीहीं ॥ 
आदि गोिािरी गंडकी पाहीं ॥ 
अमये तापी चसधु कौदशकी सदरता ॥ 
अमल रेिा िंद्रभागा सुभादरता ॥ अमये ऐक ॥ १ ॥ 
पूिा महाििी आदि भोगिती ॥ 
बोइिा िुद्रा बाहुिा परती ॥ 
पूिधशदशमुदख आदिक िीरा ॥ 
पूिधपिें िाहे दिमधल िीरा ॥ अमये ऐक ॥ २ ॥ 
बाई तंुगभद्रा पयोहीं ॥ 
िाहे दिशोका दिह्ता पाहीं ॥ 
आई कििरेजा िैखा ििी ते ॥ 
आदि ताम्रपिी येथें िाहते ॥ अमये ऐक ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागंिू मिि राज्यातं सागंते दिरखा 
 

र्दरु : राग लदलता—दमश्रताळ ॥ 
 

बंबई पुिेंहीं िन्नपट्टि ॥ 
भादमदि तंजािगरचह जाि ॥ 
अंबुजाक्षी ऐक िदिया महापिा ॥ 
आदि सोिी ि कृष्ट्िा पुड िमधिा ॥ १ ॥ 
िदक्षिेपासुदि उत्तरपयंत ॥ 
तपादि डोंगरािी माळ दिराजत ॥ 
लदक्षयलीं आदसयेिीं व्िीपें ॥ 
आदि दिगिीि शहरें अमूपें ॥ २ ॥ 
 
यापरीं बोलूि आदसया खंडािी व्िीपें ि शाहारें सागंते दिरखा ॥ 

 
र्दरु : राग िारायि गौळ—आदिताळ ॥ 

जापािीस व्िीप जेििु शहार ॥ 
जलजमुखी आदि मीको िुसरें ॥ 
साि ऐकतु लाद्रोदिस व्िीप ॥ 
साजदि यवयाम् तेथें शाहार सोपें ॥ १ ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि द्वीपातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : िमोसाख्य अिूपशाहर चक टैतें कोि िोिदन्नजें ॥ 

द्वीपीकीं अदियादिशाहर पहा कैं िो असें जादिजें ॥ 
ऐकें  तंु दिदलिीिसाख्य पादिर द्वीपादश सागेंिसें ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

तेथें शाहर िार सुंिर पहा शोभे मिीला असें ॥ 
 
यापरीं सागुंि पुिि द्वीपातंर सागंते दिरखा ॥ 

 
श्लोक : मलाका द्वीपाशीं ह्यितचक लिगंाख्यचह असें ॥ 

पहाकीं त्यामाजी िगर दिकटोयादक दिलसे ॥ 
िुजें टिेटूिामें िगर दिलसे सुंिर महा ॥ 
तुतें द्वीपें आता ंकदथि उरलीं जािकीं पहा ॥ 
 
यापरीं बोलुि मागुती द्वीपातंरें सागंते दिरखा ॥ 

 
र्दरु : राग भरैि—दतश्रिुरताळ ॥ 

जायिळ द्वीपा बंडाचह ह्मिती ॥ 
सदखये तेथे फपाटशाहर दिगुती ॥ 
माये जायिळ लिगं द्वीपादश ॥ 
माळाकार द्वीपें जें ऐक त्याशंी ॥ १ ॥ 
अंबोइिा द्वीप तेथें शहार ॥ 
अंबोइिा िाम शोभत सुंिर ॥ 
अंबुजलोििे द्वीप सलीबस ॥ 
अमये तेथें िगर मक्कासर िसे ॥ २ ॥ 
आदि दगलोलो द्वीपचक दतसरें ॥ 
अमये दगलोलो तेथें शहार ॥ 
जाि इतरचह िढुेदि त्याशंी ॥ 
जाती जायिळ लिगं द्वीपादश ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागुंि संडोद्वीप ि त्यातंील भेि ि शाहारें सागंते दिरखा 

 
र्दरु : राग गोदपका िसंत–दतस्रताळ ॥ 

 
संडो द्वीपािा भेि कळािा ॥ 
सदखये बिध्ि समत्रा ि जािा ॥ 
खंदडत इतरचह असदत अिुपम ॥ 
माये ऐक त्यािी शाहरें यथाक्रम ॥ १ ॥ 
बाई बरन्सयो ि सैंटोजी िोिी ॥ 
बिधस द्वीदपिीं शाहरे मािी ॥ 
आई अच्चीि ि िन्सकोलन् शाहर ॥ 
अमये समते्रिीं जाि तंु सुंिर ॥ २ ॥ 
बतादिया ि बाटंाम िोिी ॥ 
बाई जािा द्वीपीं शाहरें मािीं ॥ 
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मत्तगजगमे आदिक सागेंि ॥ 
माये दृष्टद्वीपें ऐक सािधाि ॥ ३ ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि द्वीपातंरें सागंते दिरखा 

 
श्लोक : अंडामाम्ह्यििोदिया ंदिलसतें जें द्वीप त्यामादजकीं ॥ 

अंडामान्सह्मििोदि शाहर असे दि्ात सायादत्रकीं ॥ 
दिक्कोबाह्मधिोदिया ंदिलसतें जें द्वीप त्या भीतरीं ॥ 
दिक्कोबाह्मधििोंदि शाहर असे प्रख्यात भमूीिरी ॥ 

 
श्लोक : सैलोमान्सह्मििोदि शोभत असे जें चसहळाख्याधरी ॥ 

त्या व्िीपीं जिु थोर शाहर िसे खंडी असें सुंिरी ॥ 
माफडीि्ह्मििोदिया ंदिलसतें जें द्वीप मुल्लाख्यतें ॥ 
मयारीडन्सह्मििोदि शाहर असे तेथें जगत्पूदजते ॥ 

 
श्लोक : अये द्वीप बंब ेतयामादज जाि ॥ 

पहा शाहर ख्यात बंब ेम्हिोि ॥ 
मयुरल्ली असें द्वीप तेथें शहार ॥ 
िसे राम्त्रा असें िार थोर ॥ 

 
या परीं आदसयाखंड येकंिर सागंूि पुिि बुरडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग सैंधिी—दमश्रताळ ॥ 

 
यापदर आदसया खंडािें गुज ॥ 
अमये यथामदत दिगदिलें  तुज ॥ 
कूपकूमाशी समाि धमा ॥ 
कोि जािे बाई भगूोळ ममा ॥ १ ॥ 
िेिेंद्रकोिधजी िाटके दद्वतीयखंडं संपूि ं॥ 
 
यापरीं आदसया खंड सागंिू बुरडीि इंद्रािीप्रदत अिदरका खंड सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग िाट— आदिताळ ॥ 

 
खंड दतसरें अिदरका जाि ॥ 
कंजिादक्ष तुज आता ंसागेंि ॥ 
मंदडत जें बहु सुंिर िेशीं ॥ 
मंजुिािी ऐक सयविुिराशी ॥ 
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यापरीं सागंिू दतकडील राज्यदिकें  सागंते दिरखा. 
 

र्दरु : राग धिासरी—दतस्रताळ ॥ 
 

मोरोक्को िामक राज्य लाबंीिें ॥ 
सारसाक्षी जाि पंिास योजिें ॥ 
ठारे रंुिी अठ्ठेताळीस गािें ॥ 
भारी तेथें दित्र शाहर ्िभािें ॥ १ ॥ 
सदखये मगर ि गादंबया िदिया ॥ 
िंद्रािा डोंगर आलासबदळया ॥ 
अदखल लोकेश्वदर टाप्लीट िगैरे ॥ 
आहेत तेथें राज्य अदििारें ॥ २ ॥ 
दसचिदगल्ल आदिक िेली ििींही ॥ 
चसधुगमा तेथें िाहदत पाहीं ॥ 
दटदिदफ्रयादंतल तो दटप्या डोंगर ॥ 
किकागंी लीिसातंील दगदरिर ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग ििरोजु—अटताळ ॥ 

 
अफजीरस राज्य अठ्ठेताळीस ॥ 
अमये गािंें लाबं िाहा रंुिीस ॥ 
आफजीरस तेथें शाहर थोर ॥ 
आहे तेथें िद्या िसती डोंगर ॥ १ ॥ 
बाई टूिी्िामराज्य लाबंीिें ॥ 
बािीस योजिें सत्रा रंुिीिें ॥ 
आई टूिी्तेथें शाहर थोर ॥ 
अफपहीं िसतीि िदिया डोंगर ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंतें दिरखा. 

 
र्दरू : राग माळिश्री—दमश्रताळ ॥ 

 
सदखये तै्रपोळी राज्य लाबंीिें ॥ 
सत्तदर याजिें तु मदि जाि ॥ 
अदखलेश्वदर रंुि िोिीस गािंें ॥ 
आहें तेथें शहार तै्रपोळी िािें ॥ १ ॥ 
येथेंहीं िद्यापिधत िसती 
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यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग रीदतगौळ—अटताळ ॥ 

 
ऐक बारकाराज्य लाबंीिें ॥ 
अमये िाळीस योजिें जाि ॥ 
िाकेश्वदर रंुि योजिें तीस ॥ 
िािें तेथें शाहर ल्ब्लदमटा सरस ॥ १ ॥ 
हें येकंिर अपदरष्ट्कृत राज्यें ह्मिुि जाि 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग पुन्नागिराळी—दमश्रताळ ॥ 

 
ईदजप्ट राज्य सादट योजिें ॥ 
इंिुमुखी लाबंरंुिीिें माि ॥ 
गाजत पंिेिीस योजिें ॥ 
मयारो थोरला तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
दबदलडुलि्ज्रीडं िाम राज्य लाबंीिें ॥ 
चबबाधरे िोदिशें पन्नयोजिें ॥ 
जलजकरे रंुि प्तीस जाि ॥ 
साजदि डाराचक तेथें पट्टि ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग िीलाबंरी—आदिताळ ॥ 

 
गाजे जारा राज्य तीिशेंिाळीस ॥ 
योजिें लाबंीिें आहें सरस ॥ 
साजदि रंुिचइ साहा सल््ष्ट योजिें ॥ 
साजे दटदज्सा तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
बाई दिग्रोफयाडं राज्य लाबंीिें ॥ 
पाहें िोदिशेंिीस योजिें ॥ 
मायें रंुि िि-याअैंशी चक जाि ॥ 
मादडन्सगा ह्मििोदि तेथें पट्टि ॥ २ ॥ 
॥ अक दजरीदिया राज्य लाबंीिे ॥ 
॥ येकशेंऐशी योजिे जाि ॥ 
॥ कोक्तिी रंुि ्त्तीस योजिें ॥ 
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॥ कोमलागंी तेथें दबिीन् पट्टि ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग दबलहरी—अटताळ ॥ 

 
॥ िारुमती राज्य दिदबया जाि ॥ 
॥ िौऱ्यािौ योजिें आहे लाबंीिें ॥ 
॥ भीरु रंुिीिेंदह सादट योजिें ॥ 
॥ थोर तेथें दिदबयाख्य पट्टि ॥ 
॥ बाई अल्ब्बसीदिया राज्य लाबं ॥ 
॥ पाहे ििृि योजिें शोभे ॥ 
॥ कादमिी रंुि अशी ती योजिें ॥ 
॥ गाडंार िामक तेथें पट्टि ॥ 
॥ साजदि अदबया राज्य लाबंीिें ॥ 
॥ िौपन्न योजिें शोभत जाि ॥ 
॥ गाजे रंुिी त्यािी तेरा योजिें ॥ 
॥ खासें तेथें डोन्सकाला पट्टि ॥ ३ ॥ 
हे तीदि राज्येंही िरील इधोदपया ह्यिऊि जाि 
यापरीं सागंिू पुिच्च राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : ॥ राग कुिधजी—दमश्रताळ ॥ 

 
॥ ऐक लोिगंो राज्य लाबंीिें ॥ 
॥ आहें येके्कताळ योजिें जाि ॥ 
॥ िाकपदत दप्रये तीस रंुिीिें ॥ 
॥ िागममे तेथें लोिगंो पट्टि ॥ १ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
 

श्लोक : ॥ कोन्सगो राज्यादश आता ंदिगदित तुजला राबं िौपन्न गािें ॥ 
॥ रंुिी बेताळगािंें दिलसत अमये जाि त्यािी ्िभािें ॥ 
॥ ्यूंटू शालिाडोर तेथें दिलसत सदखये पट्टि ख्यात लोकीं ॥ 
॥ तूतें आिीक रज्यें दिगदिि उरली शाहरेंही आता ंकीं ॥ 

 
श्लोक : ॥ अन्सगोला राज्य बाई दिलसत पाहता ंलाबं ्त्तीस गािें ॥ 

॥ रंुिी त्यािीचक पंिेदिस मदिबुंझतंु योजिेंकीं ्िभािें ॥ 
॥ लोअंडो िाम तेथें दिलसत अमये थोर शाहारा पाहीं ॥ 
॥ आता ंआिीक राज्यें दिगदिि तुज याखंदडिीं अन्सय काहीं ॥ 
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यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : ॥ राग इंिोळिसंत—दतश्रताळ ॥ 

 
॥ अमये िने्सगुला राच्य लाबंीिें ॥ 
॥ आहें दत्रयेताळ योजिें जाि ॥ 
॥ समज त्यािी रंुिी अठरा योजिें ॥ 
॥ सदखये तेथें िेंन्सगुला पट्टि ॥ 
हे तीदि राज्येंदह ्िालीलगुदिका ह्यिििू जाि. 
यापरी सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : ॥ राग िराळी—आदिताळ ॥ 

 
॥ माटाि राज्य ऐक लाबंीिे ॥ 
॥ माये पंिेताळ योजिें जाि ॥ 
॥ घाटे रंुिी त्यािी िोिीस योजिें ॥ 
॥ काहंीं तेथें िाहीं थोर पट्टि ॥ १ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : ॥ आज्याि राज्य ििृि गािें लाबंीस तीस रंुिीस ॥ 

॥ बािा िामक शाहर भारीं तेथेंदक ितधते सरस ॥ 
 

यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
 

र्दरू : ॥ राग शुद्ध सािरेी—आदिताळ ॥ 
 

॥ ऐक ज्यान्सगुबारं राज्य लाबंीिें ॥ 
॥ येकशेंिाळीस योजिें जाि ॥ 
॥ राकेिुमुखी रंुि प्तीस योजिें ॥ 
॥ राहे तेथें थोर मेचलडा पट्टि ॥ १ ॥ 
॥ मोिोमोटापा राज्य लाबंीिें ॥ 
॥ मोदजदलया ंषण्ििदत योजिें ॥ 
॥ मादिजे सहासदष्ट गािें रंुिीिें ॥ 
॥ मोिोमोटापा तेथें पट्टि ॥ २ ॥ 
॥ मोिीमूगै राथय माये लाबंीिें ॥ 
॥ मािीं मिामादज ििृि योजिें ॥ 
॥ मादिदि सहासदष्ट गािें रंुिीिें ॥ 
॥ मीििेत्री तेथें िैकोिा पट्टि ॥ ३ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
 

र्दरू : ॥ राग आहेरी—आदिताळ ॥ 
 

॥ साजदि सोिोंला राज्य लाबंींिें ॥ 
॥ साजत अटे्टताळीस योजिें ॥ 
॥ गाजे तीस गािें रंुिीििे माि ॥ 
॥ ्िासें तेथें जाि सोिोला पट्टि ॥ १ ॥ 
॥ साजदि टजादििाट लाबंीिे ॥ 
॥ सादट योजिें दिलसत जाि ॥ 
॥ गाजे रंुिी त्यािी प्तीस पाहीं ॥ 
॥ काहीं तेथें थोर शाहर िाही ॥ २ ॥ 
॥ ऐक काफ्रादरया राज्य लाबंींिे ॥ 
॥ यक्काहत्तरी योजिें जाि ॥ 
॥ िाकेश्वदर रंुि सहासदष्ट योजिें ॥ 
॥ िारीमदि या खंडािा कोि ॥ १ ॥ 
कोि हा परतफया ंभरिसा पाहीं ॥ 
कोठें तुिािािें भयदि िाहीं ॥ 
मािी केप्सअपगढूो ऐसें ॥ 
ह्मिदत तया िौका व्यापारी मािसें ॥ २ ॥ 
 
यापरीं राज्यें येकंिर सागंिू बुरडीि अदफ्रका खंडातील टापू ि त्यातंील 
शाहरें सागंते दिरखा. 
 

र्दरू : राग सालग भरैिी—आदिताळ ॥ 
 

बोबलेमंडाल टापूिें शाहर ॥ 
बोबलेि्मंडालि् िामक सुंिर ॥ 
तो बरिा व्िीप जोकोत्रा तेथें ॥ 
थोर कुलूदसया शाहर माते ॥ १ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि टापू सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : कामोराइसलीस िामक पहा टापू बरा शोभतो ॥ 

ज्योिा शाहरकीं तयातं परता मयवङा्कर व्िीप तो ॥ 
अष्टीिोत्तरसटं शाहर तसा म्यूदरदटस व्िीपहीं ॥ 
तेथें शाहर जें िसे रमदि तें म्यूदरदटसाख्यािही ॥ 

 
आया : बाबोि िाम टापू तेथें बाबोि शाहर ्िीत ॥ 

्यंटदहलीिा व्िीपीं ्यटंदहलीिाख्य शाहर प्रातं ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग िसंत भरैिी—झंपा ताळ ॥ 

 
असल्न्सशअन्सव्िीचप शाहर िाहीं ॥ 
अमये तैसा ्यंटमादथयु पाहीं ॥ 
िसत असे ्यंट थोमाचस सुंिर ॥ 
िदितामिी ्यंटथोमास शाहर ॥ १ ॥ 
बाई अिोबोिा व्िीपीं शाहार ॥ 
भारी अिोबोिा िामक सुंिर ॥ 
आई केपिडध व्िीपीं मिोहर ॥ 
आहे ्यंटडोदमन्सगो िाम शाहर ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : गोसीव्िीपीं शाहर बाई तें िोटध संत दमचे्चल ॥ 

पाफया्यंटल््ि्थोपर तें कानं्नादरसीं पुर प्रबल ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग िागध्ििी ॥—दतश्रताल ॥ 

 
अमये मदडरास व्िीपीं शाहार ॥ 
आहें ्यंटाकु्रज्ज िंुिाल थोर ॥ 
सभज अज्जोदरस व्िीपीं दिशाल ॥ 
शाहर अन्सग्रा संतदमचे्चल ॥ 
या व्िीपास उत्तर व्िीपहीं ह्मितादत 
 
यापरीं अिदरका खंड येकंिर सागंूि बुरडीि पुिि बोलते दिरखा. 
 

र्दरू : राग जंुजुटी— दमश्रताळ ॥ 
 

अमये अिदरकाखंड यथामदत ॥ 
समजदिलें  तुजलादग सुिती ॥ 
समभार या तीदि खंडादश खालील ॥ 
अमदरका खंडचह दिगिीि प्राजंळ ॥ १ ॥ 
िेिेंद्रकोिजंी िाटके तृतीय खंडं संपूि ं
 



अनुक्रमणिका 
 

यापरीं बोलुि अमदरका खंडातंील उत्तरेकडील थोरफया भागातंील राज्यादिके सागंते 
दिरखा. 

 
र्दरू : राग जुजाितंी—आदिताळ ॥ 

 
िूतिब्रीटेि राज्य लाबंीिें ॥ 
गीतदप्रय पंिाअैंशी योजिें ॥ 
शीताशुंमुखी पंिाहत्तर रंुिीिें ॥ 
्िीत तेथें िाहीं शाहर जाि ॥ १ ॥ 
मूस ि दसव्रिं आदि पापीटधचह ॥ 
दिसदत त्यामादज िदियादह पाहीं ॥ 
भासुरागंी अपालिैि डोंगर ॥ 
भारी तेथें पहा शोभत सुंिर ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग िाििामदक्रय—आदिताळ ॥ 

सदखये कुबेक्कािा सुभा लािंीिें ॥ 
सादट योजिें दिलसत जाि ॥ 
अदखल रंुिी त्यािी िीस योजिें ॥ 
अमये कुबेक्क तें तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
िलेसंि तेथें काळी ििी ते ॥ 
शलै तेथें िाहीं सुखकर िदरते ॥ 
िीलििेी तुज आदिक सागेंि ॥ 
दिरुपम राज्यें ऐक सािधाि ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग पूिधिंदद्रका—दमश्रताळ ॥ 

 
बाई ििें ्काटफयाडं लाबंीिें ॥ 
प्तीस योजिें आहेंसें जाि ॥ 
आई पंाि पंिेिीस योजिें ॥ 
हदलिा ि सीलि्ििी तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
औटािास ििी ्यटं ज्योिस ॥ 
आदि दसदक्विाई ििी दड्पे्रचरस ॥ 
घाट िसे जचि िूति ब्राल्न्स्िट ॥ 
काहीं तेथें िाहीं शाहर मोठें ॥ २ ॥ 
 



अनुक्रमणिका 
 

यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 
 

र्दरू : राग िेशतोडी—आदिताळ ॥ 
 

िूति इंयवफयाडं राज्य लाबंीिें ॥ 
िीदतमती पंिाहोन्न योजिें ॥ 
्िीततरकुिे िीस रंुिीिें ॥ 
शीताशुंमुखी तेथें िो्ष्टन् पट्टि ॥ १ ॥ 
बाई बोइ्ि्यंट लूदरन्सस ॥ 
िाहे दर्यवयुंिी सदरता सरस ॥ 
आई िपीदसल्ब्िडिपासामायविाडी ॥ 
असतीं िद्या तेथें याकंडो दिकडी ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : िूति योकादभध तें राज्य असे लाबं योजिें तीस ॥ 

पंििश रंुि तेथें िूतियोकाख्य थोर पुर सरस ॥ 
या राज्यामादज िद्याहीं िाहीत 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : िूति जेशीं राज्यचक लाबं असे गािं सोिळा बाई ॥ 

रंुि सहाकीं शाहर तेथें दिलसेकीं पाथध अंबाई ॥ 
 

आया : पीिोदबसअट्टा आदिक ्यंटकोसख्य पात्रुसटं ििी ॥ 
कोिक दटकट ि थेमस िदिया तेथेचक जाि मदि अगिी ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग मंगळकैदसकी—दतस्रताळ ॥ 

 
अमये पेन्ससफिदेिया राज्य लाबं ॥ 
आहे योजिें तीस दहशोबें ॥ 
समज रंुिी त्यािी िोिीस योजिें ॥ 
जाि दिलादडल्फिया तेथें पट्टि ॥ 
येथेंही िद्या िाहीत. 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग पूिधकफयािी—आदि ताळ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
मेदरफयाडं राज्य िौिा योजिें ॥ 
मीििेत्री लाबं रंुिीिें ॥ 
िादरजाक्षी साडे तेराकीं जाि ॥ 
िसतें तेथें अन्नापोलीस पट्टि ॥ १ ॥ 
 
िाको ि मयासु ि दकदिदिमयु िामा ॥ 
सदरता दप्काटाि ेआदि मेदरमा ॥ 
राकाशदशमुदख आदिक उरलीं तें ॥ 
राज्यें सागेंि मी ऐक सुमते ॥ २ ॥ 
 
आई िर्मजिा राज्य लाबंीिें ॥ 
आहें पंिाहत्तदर योजिें ॥ 
बाई रंुिी त्यािी िोिीस जाि ॥ 
पाहें तेथें दबदलयां् िगध पट्टि ॥ ३ ॥ 
 
ऐक हुडडसीन्सस आदि पेट्टागोदिट ॥ 
आहेत तेथें ििीया प्रगट ॥ 
पाकादरदप्रये तुज आदिक दिगिीि ॥ 
पादहयलीं राज्ये िदिया पटटिें ॥ ४ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : उत्तर कारोलीिा मादज इडंटन्सशहार जि ुथोर ॥ 

मोकाक िाम आदिक सदरता तेथें िुजी दडलािरे ॥ 
 

आया : िदक्षि कारंोलीिा सत्तदर गोिेंचक लािं अडतीस ॥ 
गािें रंुिदह तेथें मयाल्ज्लष्टौिाख्य शाहरा िास ॥ 

 
आया : पासाइक्कदह आदिक सदरता तेथेंचक-यादरटन्नाम ॥ 

आदिक दिगदिि तूतें राज्येहीं शाहरें िद्या परम ॥ 
 

आया : जाज्या िामक राज्यीं सािने्ना िाम शाहर प्रख्य ॥ 
अककी सैल्फकलि् िुसरी सदरता तेथें चक स्कुहन्नाख्य ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग खमास—आदिताळ ॥ 

 
पूिध िोदरडा राज्य लाबंीिे ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

पिधशदशमुदख पन्न योजिें ॥ 
िािांदग रंुि िितेाळ जाि ॥ 
शाहर तेथें ्यटं अगोष्टैि ॥ १ ॥ 
पोकोमोअक आदि पेटोमाई ॥ 
व्याकुलादक्ष तेथें िदिया पाहीं ॥ 
अक पदिम िोदरडा दिगिीि ॥ 
आहें तेंथें पेन्ससाकोला पट्टि ॥ २ ॥ 
पाडुक्यंट आदि दहपूटाकं ििी ॥ 
िाहदत तेथें भशूोदधता ंअगिी ॥ 
सािर अक तंु आदिक सागेंि ॥ 
साजदि उरलीं तें राज्य पट्टिे ॥ ३ ॥ 
 
यापरी सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग रामखली—दतस्रताळ ॥ 

 
बाई लुदसयािा राज्य लाबंीिें ॥ 
पाहें येकशेंिीस योजिें ॥ 
माये साडेिौसदष्ट रंुिीिें ॥ 
मािी तेथें पुर िूतिअलीि ॥ १ ॥ 
सदरता दसदक्वि िसा सािासहीं ॥ 
साजदि रोआिेक्कचह पाहीं ॥ 
िरगुिशादलदि आदिक सागेंि ॥ 
उरलींया भागािीं राज्य पट्टिें ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सािंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग मुखादर – अटताळ ॥ 

 
िूति मामसीको राज्य लाबंीिें ॥ 
माते िोदिश ेयोजिें जाि ॥ 
िीदतमती रंुि शभंर योजिें ॥ 
िीलििेी तेथें ्यटंफ्री पट्टि ॥ १ ॥ 
अमये अफबीमालध  अदि पान्दटकोहीं ॥ 
आहे न्सयूस िाम सदरताहीं पाहीं ॥ 
समज कालीपूर्मिया मादज शाहर ॥ 
साजदि ्यटंज्योअन्नाम सुंिर ॥ २ ॥ 

 
बाई मळारंडि आदि दपडीहीं ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

िाहे सािािा ि ज्याजधस पाहीं ॥ 
आई ्यंटी िाम पािंिी सदरता ॥ 
आहे तेथेंकीं बहु जल भदरता ॥ ३ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग किाटक िेिगाधंारी—दतस्रडुरताळ ॥ 

 
अमये मामसीको राज्य लाबंीिें ॥ 
आहें िोदिशें योजिें जाि ॥ 
समज रंुिीिें सादट योजिें ॥ 
साजदि मामसीको तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
 
भारी दमदसदसप्पाई ििीते ॥ 
बाई तेथेंकीं िाहत जाते ॥ 
योरला उतर अमदरका भाग ॥ 
तुजला कर्मथयेला माउले िागं ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू िदक्षि अमदरकें तील थोरला भाग सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग पंतुिराळी—अटताळ ॥ 

 
ऐक टरराप्लूमा राज्य लाबंीिें ॥ 
येकशेंिाळीस योजिें जाि ॥ 
आकार रंुिीिा सत्तदर योजिें ॥ 
आहे तेथें पािामा िाम पट्टि ॥ १ ॥ 
माये रयोग्राडंी आदि डारसीि ॥ 
मािी तेथें िद्या जाती भरुि ॥ 
बाई अंदडस्त्ामं डोंगर िदक्षि ॥ 
पासूदि उत्तर पयंत जाि ॥ २ ॥ 
पादसदिकडुजा डोंगर शोभत ॥ 
िोसलि् िाभ समुद्रा पयंत ॥ 
भासे अंुिी त्यािी पाउलें  संरस ॥ 
िीस हज्जार साहाशें तेत्तीस ॥ ३ ॥ 
 
या डोंगरािे सिोन्नत भागास दतकडील लोक बोराजो ह्मिताहेत 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातं सािंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग धुमकाबंोिी ॥—दमश्रताळ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
साजदि दप्रिाम राज्य लाबंीिें ॥ 
जाि येकशेंअैंशीं योजिें ॥ 
गाजे रंुिी त्यािी योजिें साटी ॥ 
साजे दलमा िाम पुर त्यािे पोंटीं ॥ १ ॥ 
 
सरस ओरुिोकु्क सदरता िाहे ॥ 
सदखये िाग्री िाम िुसरी पाहंें ॥ 
सरदसजाक्षी तुज आदिक सागेंि ॥ 
उरलीं राज्यें आदि सदरता पट्टिें ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग हंबीर—दतस्रताळ ॥ 

 
अंमाजोदिया ंराज्य लाबंीिें ॥ 
आहें येकशिेीस योजिें ॥ 
चकमदत रंुिीिी शािंउ जाि ॥ 
कीरिािी तेथें िाही पट्टि ॥ १ ॥ 
बाई प्लेटीसाला आदि मयागडूालीि ॥ 
िाहे गोअ्को आदि अंमाजोि ॥ 
माये ग्राटंा आदि मयाकंुबो सदरता ॥ 
मादिदि मदि तेंथें शोभदत भदरता ॥ २ ॥ 
 
हे राज्य िार थोर परंतु हूि लोकासं थोडेंि ठाउकें  असें. यापरीं सागंिू 
पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग िाटकुिजंी—दतस्रताळ ॥ 

 
अमये गोयािा राज्य लाबंीिें ॥ 
अठ्याहत्तर योजिें जाि ॥ 
समज रंुि िव्ितेाळीस योजिें ॥ 
सदरिामसादयिी तेथें पट्टि ॥ १ ॥ 
बोदहया तेथें सदरता िाहे ॥ 
बोफडीिीया िाम िुसरीपाहे ॥ 
रादहयलीं राज्यें आदिक शाहरें ॥ 
पादहयफयापचर सागेंि सत्िर ॥ २ ॥ 
 
यापरीं बोलुि पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
श्लोक : बाई बोजल राज्य लाबं दिलसे जें िोदिशें पन्नकीं ॥ 

गािें आदिक रंुि सत्तदर असे जें शोदधता ंशोधकीं ॥ 
तेथें ्यंटदशबाष्ट्यिाख्य पुरहीं पारागुिादिम्िगा ॥ 
िाहे जाि युरागुिाख्य िुसरी तेथें पहा आपगा ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरू : राग दिभासा—दमश्रताळ ॥ 

 
ऐक लािेड राज्य लाबंीिें ॥ 
येकशेंपन्नास योजिें जाि ॥ 
आकार रंुिीिा शभंदर योजिें ॥ 
आहें तेथें बुिऐदरष पट्टि ॥ १ ॥ 

 
पारािाम तेथें सदरता सुंिर ॥ 
िाहे सदखये सुंिर िीर ॥ 
सारसाक्षी तुज आदिक सागेंि ॥ 
साकफयें उरलीं राज्यें पट्टि ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : िैलादभध राज्य असे लाबंीिें गािं येकशिेीस ि ॥ 

रंुिचह पन्न तयादंतल ्यंटज्यागो शहार जि ुसरस ॥ 
 

आया : आता ंदिगदिि तूतें सदरता थेथील सुंिराकार ॥ 
दडल्लाप्लेटा ह्मिउदि िाहतसे येक िादहिी थोर ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि राज्यातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग कापी—दमश्रताळ ॥ 

 
पाटागोदिया राज्य लाबंीिें ॥ 
पाहें येकशें िाळीस योजिें ॥ 
िाटे रंुिीिें शतेाळ बाई ॥ 
पट्टि िा तेथें सदरताचह पाहीं ॥ १ ॥ 
मागेल्लदि्का ह्मिउदि येक ॥ 
भादमदि मदि राज्य आहें िेख ॥ 
भागव्ियािेचह जे जे दिशषे ॥ 
भासुरादंग तुज कदथले अशषे ॥ २ ॥ 
यापरीं बुरडीिीिें सागंता ंइंद्रादि दििादरते दिरखा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
र्दरु : राग शाहिा—दमश्रताळ ॥ 

 
उत्तर िदक्षि अमदरका भाग ॥ 
उभय दिशषेचह दिगदिला िागं ॥ 
मते्तभ गादमदि व्िीपेंदह आता ं॥ 
मजला या खंडािी सागं तत्िता ॥ १ ॥ 
 
यापरीं दििादरता ंबुरडीि उघड समुद्रामधील शट्टलािोरािसी ह्मिाियािे 
कुलाब्या आंतील उत्तर अमदरकेिे टापू सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग सौराष्ट्र—दमश्रताळ ॥ 

 
साजदि न्सयुिौिलाडं व्िीपीकीं ॥ 
शहार प्लासंदटया िाम दिलोकीं ॥ 
गाजत जो टाप ुकेबीटन्नामक ॥ 
साजत शाहर तेथें लुड्िगध ॥ १ ॥ 
बाई ्यंटज्योन्सस व्िीप सुंिर ॥ 
प्यालध दट्ट िामक तेथें शाहार ॥ 
आई बमुधटा व्िीपीिे पट्टि ॥ 
आहें पहा ्यटंज्याजध ह्मिउि ॥ २ ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : व्िीप बहामा तेथें शाहरकीं न्सय्सु िामधर थोर ॥ 

उत्तरिेशामदरका व्िीपें हें जाि तंु महा ितुर ॥ 
 

यापरीं उत्तर अमदरकेिीं व्िीपें सागंिू उधड समुद्रा मधील िदक्षि 
अमदरकेिीं व्िीपें ि शाहरें सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग ककुभा—दमश्रताळ ॥ 

 
आई जदमका व्िीपीं शाहार ॥ 
आहें दकङष्टाि िाम सुंिर ॥ 
बाई बाबाडोस व्िीपीं दत्रदजटोि ॥ 
पट्टि थोरसें आहें पुराति ॥ १ ॥ 
व्िीपें ्यंटिादरस्टोफ्रीस सुंिरें ॥ 
तेथें बोदस आदि टदरर शहारें ॥ 
रुपिदत व्िीप अदट्टयविादभधाि ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

रोदख तेथें ्यटंज्योन्सस पट्टि ॥ २ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : दिदबस ि मेंदट्टसरैट व्िीपीिीं शाहरें आता ंपदरस ॥ 

िार्मलस आदिक िुसरें प्लेमौताख्याधदरत जें सरस ॥ 
 

आया : िागूधढाख्य व्िीपीं शाहर िाहींि जाि तंु बाई ॥ 
अंयवयलूा व्िीपीहीं शाहर िाहींि पूिधित पाहीं ॥ 

 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : डोमीिीका व्िीप तेथेंचक आहे ॥ 

रा्पू िामें शाहर प्रख्य पाहें ॥ 
्यंरदबन्ससर तें व्िीप तेथेंचक बाई ॥ 
दक॰ ष्टोिाख्य प्रख्य शाहार पाहीं ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग मध्यमािती—अटताळ ॥ 

 
ग्रािाडा व्िीपीं ्यटंज्याजधस ॥ 
खासें शहारतें जाि सरस ॥ 
भादमदि तोबागो व्िीपीं शहार ॥ 
भारीसें िाहींि जाि तंु ितुर ॥ १ ॥ 
बाई मयुबा व्िीपीं शाहर थोर ॥ 
पाहें हबान्ना िाम सुंिर ॥ 
आई दह्यान्सयोला व्िीपीं शाहार ॥ 
आहें ्यंट्टडोदमन्सगो िाम रुदिर ॥ २ ॥ 
पाटोिदरक्को िोिी व्िीपीिीं ॥ 
बाई शहारें ऐक तंु सािीं ॥ 
पोटी िदरक्को ह्मिउदि भादमदि ॥ 
भारी पट्टिें आहेंत िोिी ॥ ३ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
र्दरु : राग िळेािळी—आदिताळ ॥ 

 
साजदि ऐक दत्रदिडाड व्िीप ॥ 
शाहर तेथें ्यंतुज्योसि ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

गाजे मागादरटा व्िीप तेथेंकी ॥ 
कादमदि शाहर िाहीं दिलोकीं ॥ १ ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि व्िीपातंर सागंते दिरखा. 

 
आया : मार्मशदिको व्िीपातंदर शाहरकीं ्यंटपीतरस भारी ॥ 

गोडीलोप द्वीपीं शाहर िामेंदक िादसटदरर बरीं ॥ 
 

यापरीं सागंिू पुिि द्वीपातंर सागंते दिरखा. 
 

र्दरु : राग शकंराभरि—आदिताळ ॥ 
 

ऐक द्वीप ्यंटलूदसया िामक ॥ 
आहें ्यंटबातंोलोम्यु आदिक ॥ 
दतकडें दडदसडर आदि म्यादरगालाटंा ॥ 
तेथें शहारािा िाही झराटंा ॥ १ ॥ 
पदरस ्यंटपुष्टादसया द्वीपातं ॥ 
बाई शहारदक बेिाम साजत ॥ 
सरस कुरासा ि ्यटंथोमसीं ॥ 
शाहरें िाहींत जाि मािसीं ॥ २ ॥ 
पाहें ्यंटक्रोज द्वीपीं शहार ॥ 
बादसयंड िाम शोभत सुंिर ॥ 
आहे अमदरका खंड दि्तार ॥ 
काहीं कळदिला त्यािा दििार ॥ 
यापरीं सागंिू पुिि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग साम—आदिताळ ॥ 

 
या खंडीं सुििध रजत भमूी ॥ 
आहे यथाथध सागें तुजमी ॥ 
आखंडलदप्रये यापरीं भगूोल ॥ 
अमये दिगदिला तुजला प्राजंळ ॥ १ ॥ 
 
यापरीं सागंिू पुिि बुरडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग जंुजुटी—दतस्रताळ ॥ 

 
जाि अिेकब्रह्माडं गोळचह ॥ 
जाितसे मीं पाहीं ॥ प ॥ 
कोि जािेहो माझा मदहमा ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

कोमलागंी त्यादश िाहींि सीमा ॥ १ ॥ 
 
यापरीं बुरडीिीिें बोलता ंत्यादश इंद्रािीिें कोित्या दिदे्यिें तंू जग येकंिर जाितेस? काय 
तुझी दिद्या? सागं, ह्मिता ंबुरडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग यमुिाकफयािी—दतस्रताल ॥ 

 
काय तुझी दिद्या ह्यििोदि बाई ॥ 
कायसें तंू मज पूसशी आई ॥ 
आदयक हे सिध जग दिमाि ॥ 
अमये म्यादि केलें  दििय जाि ॥ १ ॥ 
 
यापरी बुरडीिीिें सागंता ंत्यादश इंद्रािीिें तुिा ंशकुि सागंिू कोिास काय जाहलें  ह्मिऊि 
दििादरता ंबुरडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग पूिधकफयािी—मट्यताळ ॥ 

 
हदरहर ब्रह्मादि िेि िेिींसचह ॥ 
सरस शकुि म्या दिगदिला पाहीं ॥ 
तदरि ते सिधचह िेिदि झाले ॥ 
तारक सकळादंश सत्य मी बोलें  ॥ १ ॥ 

 
यापरी बुरडीिीिें सागंता ं ते ऐकुि इंद्रािीिें तुिा ंशकुि सागंीतफयास त्या ं त्यािीं तुजला 
बहुमाि केला तो काय? सागं ह्मिता ंगौरी लक्ष्मी इत्यादिकािीं केला तो बहुमाि बुरडीि 
सागंते दिरखा. 
 

र्दरु : राग सारंगा—दमश्रताळ ॥ 
 

सकळादंश शकुि सागंदूि पाहा ॥ 
सदखये बहुमाि लाभला तो हा ॥ 
दिकिपद्ममुखी ताििडें मिी ॥ 
दटकमिी गरसोळी बेसर आिी ॥ १ ॥ 
 
बाजोबंि िुडे कंकण्या िाकंीं ॥ 
भासुर हारहीं पिक दिलोकीं ॥ 
साजदि मदिमय कडिोरा सुिंर ॥ 
साजत जो आदि हादतिे हत्सर ॥ २ ॥ 
 
यापरीं बुरडीिीिें सागंता ंइंद्रािी बोलते दिरखा. 



अनुक्रमणिका 
 

 
श्लोक : सरस शकुि सिां सागंशी तंू ्िभािें ॥ 

तदरि दिििीं मींही ऐक तंू आप्तभािें ॥ 
दिरखुदि कर माझा सागंिो आदज माये ॥ 
सुरपदत पदत माझा दक्षप्र भेटेल काये ॥ 
 
यापरीं इंद्रािींिें दििादरता ंबरुडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग गौदळपंतु—आदिताळ ॥ 

 
कर िे कर िे ॥ तुझा सये ॥ 
कर िे कर िे ॥ प ॥ 
मंगळकर कर िे सखे बाई ॥ 
मलयज िचित कर िे ॥ 
अंगिभदूषत कर िे सये बाई ॥ 
अदखल गुिाकर कर िे ॥ १ ॥ 
 
यापरीं कर मागूि कर पाहूि बुरडीि बोलते दिरखा. 

 
श्लोक : अिुपमकचर तू्या पद्मशखंादि रेखा ॥ 

दिलसदत कदर कोित्ित्क पुण्यादश लेखा ॥ 
दृढतर धिरेखा शोभते ्पष्ट पाहीं ॥ 
मम सदख ति भायवया पार काहींि िाहीं ॥ 

 
यापरीं सागंिू सामुदद्रकलक्षिोमत शकुि सागंाियास सोन्सयािा गिेश माडूंि पूजा कपाि 
िेिािी प्राथधिा कदरते दिरखा. 

 
र्दरु : राग श्याम कफयािी—दमश्रताळ ॥ 

 
जय पुरहरा ॥ जय मुरहरा ॥ 
जय सृदष्टकरा यािें ॥ 
जय भद्रकाळी ॥ जय िीरभद्रा ॥ 
शकुि ििंू िािे यािें ॥ १ ॥ 

 
यापरीं प्राथधिा कपाि महागिपदत प्रसािेंकडूि तुजला शीघ्र प्राििल्लभ िेिेंद्रािी भेदट 
होईल. तुझे सकळ मिोरथहीं पुरतील ह्मििू शकुि सागंता ंते ऐकूि परम संतुष्ट इंद्रािीिें 
बहुमािहीं िेऊि तीिें दिजदििास जाता ंइतुमयातं आपलुा पती बुरुड आपुफयास िेखिासें 
कोठें कष्टी होतोकीं कळेिा ह्मिऊि तजिीज करीत असता ं बुरडीिीस हुडकीत बरुुड 
येतो दिरखा. 
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र्दरु : राग िायकी—आदिताळ ॥ 

 
बुरुड दित्तभ्रमें येतो पाहा ॥ 
बुरडी आई कोठें ह्मिउदि हा ॥ 
तरळतर दृचष्ट िहंूकडें दिरदखत ॥ 
सरळ काठी हातीं घेउदि सापं्रत ॥ १ ॥ 
सरस म्तचक बाधुंदि परें ॥ 
बरिी कमािहीं घेउदि तीर ॥ 
परम दृढ पाठीं बागुरा सुंिर ॥ 
पदरसुदिसािंलें  रोदखत सािर ॥ २ ॥ 

 
र्दरु : राग ब्याखु—दतस्रताळ ॥ 

 
बुरुड तो आला पहा ॥ कराळ हा ॥ प ॥ 
िरि ि िाजत हळु हळु िालत ॥ 
सरड खड्ादि मण्या ंिदर हुलकत ॥ 
हदरिें सशी आदि माजंरें हुडकीत ॥ 
दिरखुदिया ंम्क्प हदरखत ॥ १ ॥ 
 
यापरीं बुरुड येऊि ििमृगें िेखूि जिासं पाहूि बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग िबार—आदिताळ ॥ 

 
कळप तो येतो पहा ॥ मृगािंा हा ॥ प ॥ 
हळुहळु भतूळ हंुगीत हंुगीत ॥ 
हदरखें येकायेकीं गगिी उिालत ॥ 
गदळत भीदत खुर काि खाजिीत ॥ 
िदळत तृिाकुंरें िघदळत िघदळत ॥ १ ॥ 

 
यापरीं बोलूि मृगादिक धराियास जाळें बाधूंि जिास येकंतर गलिला कदरिासें उगाि 
राहा ह्मिूि दशखारी खेळता ंअिेक पदक्ष मृगािा लाभ होता ंआिंिािें बुरुड बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग िागिराळी—आदिताळ ॥ 

 
आदज दशखार भली ॥ लाभली ॥ प ॥ 
िीज श्रमािें िीटदि झालें  ॥ जीतमृगें धदरलीं ॥ अ ॥ 
घालुदि जाळें  धदरता ंमाश े॥ कासिें सापंडलीं ॥ १ ॥ 
लक्ष्य कदरता ंपादंखरें सुंिर ॥ लक्षािधी पडलीं ॥ २ ॥ 
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यापरीं दशखारीिा आिंि अिुभोगिू बुरडीि दिसत िाहींकीं ह्मििुदि कष्टी होत असता ं
सिेंि तीिें सामोर येता ंतीस दिलोकूि आिंिािें दििोि करीत बुरुड बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग’सुरहमफहार—दमश्रताळ ॥ 

 
भेटली भेटली माझी बुरडीि आई ॥ 
िेटपाट ईिा रुपहीं सागं ूमी काई ॥ १ ॥ 
होट दजयेिे भारीं िेत्री दिपड्ािी िाटी ॥ 
झोंटी जीच्या तरुिर जैश ेिारदि हे कपटी ॥ २ ॥ 
िििें मकध ट कदटिें करिी िारदि सुंिर हें ॥ 
रििें उष्ट्रीपरी ईतें जि िेखूदि भलुताहे ॥ ३ ॥ 
यापरीं बुरदडिीस दििोि कपाि तीप्रदत बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग अठािा—दमश्रताळ ॥ 

 
आिंिलों तुझे भेदटिें आई ॥ 
आदज िारकीं सागंू ंमी काई ॥ 
िीि तुजिीि िारदि झालों ॥ 
दिव्य सुखभरें आदज िाटलों ॥ १ ॥ 
 
यापरीं बोलूि पुिि बोलतो दिरखा. 

 
र्दरु : राि माजंी—दमश्रताळ ॥ 

 
मज सोडूिीं कोठें गेलीस सुंिरी ॥ 
तुज युमत काय हें सादंगजे लिकरी ॥ 
गजगमिे माझे बुरदडिी आई ॥ 
काय कायध तुज अन्सयत्र ठाईं ॥ १ ॥ 
 
यापरीं बुरुडािें दििादरता ंबुरुडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग मध्यमािती—दमश्रताळ ॥ 

 
िरकड िारीशी मी िोहे िारी ॥ 
परम पदतव्रता ति दहतकारंी ॥ 
बुरडीि मी खरी परंतु िुगुधि ॥ 
धदरत िसे मिीं दििय जाि ॥ १ ॥ 
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यापरीं बुरडीि बोलता ंबुरुड बोलतो दिरखा. 
 

र्दरु : राग िागिराळी—दमश्रताळ ॥ 
 

दजगण्यािीं दकडीं कोठूदि इतुकी ॥ 
जीत धदरलीं कैशीं तुिाकंीं ॥ 
अग हार तयािंा बादंधला कैसे ॥ 
अगिी भाि मज सागं अपैसें ॥ १ ॥ 

 
यापरीं बुरुडािें दििादरता ंबुरुडीि बोलते दिरखा. 

 
र्दरु : राग िरज—आदिताळ ॥ 

 
शकुि कदथता ंहार दहऱ्यािा ॥ अरे बुरुडा ॥ 
समज शिीिें िीधला सािा ॥ 
िकळत तंू दकडे ह्मिशीं तयातें ॥ अरे बुरुडा ॥ 
सकळ लोक िार मादिती ज्यातें ॥ अरे बुरुडा ॥ १ ॥ 
 
यापरीं बुरदडिीिें बोलता ं बुरुड यािदर तुह्मी अह्मीं दमळूि दिरंतर सुखी राहंु ह्मिऊि 
सपदरिार दिजदििासास दिघूि जाता ंदिष्ट्क्रातंा्सिे ॥ 

 
िेिेंद्रकोिजंी िाटके ितुथध खंडं संपूिध ॥ 

 
श्रीसाांबसर्दाणशवापफिमस्तु ॥ 
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७. राधाकृष्ट्िणविंास नाटक. 
 

(शरचेन्द्द्रभूपािं णवरणचत) 
 

एिोंरीतीं िाट्य प्रारम्भ जाहफयािंतर— 
 

सूत्रधार : रंिभमूींत सरसकदि दिरदित श्रीराधाकृष्ट्ि दिलासादभधाि श्रृंिाररसप्रधाि ििीि 
िाटकािुसन्सधािें ितुरिरसभासि दिकरमिोरत्र्जि करािया कारिें दिघ्िहरिािी प्राथधिा 
कदरतो, दिरखा. 

 
श्लोक : प्रसन्नििि प्रभो प्रथम आठिीतों तुला । 

प्रसन्न मज हो करीं प्रबल सत्कृपादि्तुला ॥ 
प्रसाि कदरशी जरीं प्रदथत कीर्मतिाढे जिीं ॥ 
प्रिाम कदरतों झिीं प्रकट हो सभारत्र्जिीं ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरती गिेशािी प्राथधिा कपाि दिजिािी ििरसगुिखािी ििििोन्समेषिी व्हािया 

कारिें िािीिे ्तोत्र कदरतों दिरखा. 
 

श्लोक : श्रीभारती प्रबलिैित तंू प्रिीिा । साजेंकरी सरस पु्तक माळ िीिा ॥ 
धात्यादशहीं दरझदिशी बहु अंतरंगीं । ते तंू प्रसन्न झिी हो मज भव्यरंगीं ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरती िािीिी प्राथधिा कपाि अ्ाितमोगुिदििारिींिासरमिीं ऐसा श्रीगुरुिें ्तिि 

कदरतों, दिरखा. 
 

आया : बोधेंभि भय हदरशी दिमळब्रह्मादि दिजादश्रता ंकदरशी । 
त्या तुज िदमतों भािें शुभिाटक हें सभेंत शोभािें ॥ 

 
सूत्रधार : या परीं श्रीगुरुिें ्तिि कपाि दिजकुलिेिता श्रीिंद्रमौळीश्वरािी प्राथधिा कदरतो दिरखा. 

 
श्लोक : सिादशिा भदूतदिभदूषतागंा । सिादशिाचलदगतिामभागा । 

सिास तंू येऊदि िंद्रमौली । सिास या िे दशि सिधकाळी । 
 

सूत्रधार : एिेदरतीं िंद्रमौळीश्वरािी प्राथधिा कपाि िाटकाथधसगं्रह िान्सिीश्लोक युगळी िितो, 
पदरसा. 

 
श्लोक : श्रीमच्चन्सद्रसुिशंमौल्मतकमिी जो सदगुि ग्रामिी । 

जो िैत्यादंशकिादपिापिमिी जो भमतचितामिी । 
जो राधादिकदिव्यभव्यरमिी सत्पंकजाहमधिी । 
तो पाळो सकळादंशदिजधरमिी जो गोपिूडामिी ॥ 
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(अष्टािशपि िािंीश्लोक) 
श्रीिेिोत्तम मदगृहींि दििसों ्ंिे अशा रादधका । 
ज्यािे िंद्रदिभाििा्ितिया जे िेियोषादधका ॥ 
िािें ते हदरशीं तथा ंमि इच् े्ं खेंिे झुरो लागलें  । 
ििेेंगीतसुखीकरी दतजदश तो मोिें करों मंगळें  ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरतीं िाटकाथधसगं्रह िािंी श्लोक ििफयािंतर िाटकारंभी दिघ्िेश्वरािी प्राथधिा 

केफया्ति तो ियाकर दिघ्ििम्तोमदििाकर प्रत्यक्ष येतो म्हिूि सभासिासं सािध 
करािया कारिें िौिादरक येतो, दिरखा. 

 
र्दरु॰ : िाटराग—दमश्रताळ 

 
िौिादरक येतो पहा-िैिािंादि केिळ हा ॥ प ॥ 
सेिारत जो ि धरी मोहा िेिा ंप्रदत दप्रयकर महा ॥ अ ॥ 
हासत िाित ये ्िािंिें-हाि भािें िािा्ंिें । 
हा सकळाकंदर सािध िािें-हदरखें गातदि मधुर दििािें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या परीं िौिादरकािें सभासिासं सािध केफयािंतर गिपदत प्रत्यक्ष येतो दिरखा. 

 
र्दरु॰ : कुरंदजराग—मठ्यताळ 

 
सुमुख येतो पहा-सुरदसक महा ॥ प ॥ 
प्रमुख दिज रंगिी हा-प्रबळ दिघ्ि पहा ॥ अ ॥ 
उंदिर िाहि तंुदिल गजािि 
बंिीपरीं ज्या कारिें ििंीसुरासुर गि ॥ १ ॥ 
िािा िाद्यािें गजरीं िाि जो बहुता परीं 
िािा िें की कुसरीं ज्या ंिाहीं सरी िुसरी ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या पचर गिपदत येऊि सकळदिघ्िें दिरदसफयािंतर (िहंूकडे पाहूि) अहो दसद्ध आहे. 

 
श्लोक : सुसुदषरसुदषसािंा जा ्थळीं िासुििा ंिे ॥ 

अदतदितत सुख ्िाित्ध्र घोष जािा िे ॥ 
सुधि धि दििािंी शोदभता सिध लक्ष्मीं । 
सतत सतत िािे कौतुकें  रंग लक्ष्मी ॥ 

 
सूत्रधार : अदिक कैं से म्हदिजे 

 
श्लोक : िािािेशदििास भसुर महा दिद्वासं हे राजती । 

िीिाििेुमुिंगटाळ बरि ेमोिेगहीं िाजती ॥ 
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जेथे गािकलाप्रिीि हदरखें गाता ंभले माजती । 
त्यागािे सकलाप्सरा कुशलते गंधिधहीं लाजती ॥ 

 
सूत्रधार : िेपथयास पाहूि अरे पादरपाश्वंका येथे ये । 
 
पाणरपाश्वफका : जी मी दसद्ध आहे आ्ा करािी 
 
सूत्रधार : अगाये. पादरपाश्वधका. सकळजिमिः श्रिि ियिािंि करण्यादिषयी मी आ्ादपजेलों 
 
पाणर. : कोिाकडूि? 
 
सूत्रधार : सभ्याकंडूि. 
 
पाणर. : कोिते सभासि? 

 
सूत्रधार : येथें श्रीमदभोसलकुल दतलक राजादधराज श्रीशरभेंद्र महाराजें प्रदतिषी दक्रयमाि गिेश 

महोत्सि दिलोकि संतोषभदरत ितुरिर दमळाले आहे ते कैसे म्हिजे— 
 

श्लोक : काव्यालंकृ दतिीदतिाटकमहाििेातंितेे्त भले । 
तकध व्याकरिश्रदुत्मृदतगिीं दिष्ट्िात जे िागंले ॥ 
सत्सादहत्यकलादिधीपरगुिा जे श्लादधती कीं महा । 
मात्सयादिकिोषहीि कुतकें  येथें दमळाले पहा ॥ 

 
सूत्रधार : ऐशािंा अलभ्य योग घडला आहे त्या्ति या सभेस उदित राधा-कृष्ट्िदिलासादभधाि 

अदभिि िाटक िािऊि सभ्यासं रंजि कपाि आत्म्यािें कृताथध करंु इल्च््तों. 
 
पाणर. : कोि त्या रसाळ गं्रथािा दिमाता? 
 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका ता ंऐदकले िाही काय? सागंतो, ऐक. 
 
श्लोक : सारासारदििारकारकगुिीं तारापतींभाषिीं । 

तारािाथदिभप्रसन्निििी तारािरािेदििीं ॥ 
हाराजाशरमेंद्र येकदि असे िीरादधिीराग्रिीं । 
कारादिष्ठकरी दरपूदशसुजिाधारादिराजे जिीं ॥ 
ज्यािापतु्रदशिप्रभगुुिदिधी सारंाज्यभायवयादतला । 
जेथें शम्भकुटाक्षसादं्रदिलसे अत्यंत तो िागंला ॥ 
जोराजादिजमािसी अदिरतब्रम्हात्म दतिें अदत । 
आिन्सिाजिकापरीं अिुभिी व्रतोदि लोकल््थती ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येतादृशगुिग्रामिी िोळिेशाग्रिी या ग्रन्सथािा दिमाता. पादरपाश्वधक हे ऐकोदि बोलतो. 
 

पाणर. : अगाये सूत्रधारा ितुःषदष्टकलाप्रिीि जगत्प्रदसद्ध िोळिेशादधप शरभेंद्रभपूाल या ग्रन्सथािा 
दिमाता काय. तदर सभासिािें तुझे हीं मिोरथ सिल होतील. 

 
सूत्रधार : (िहंूकडें पाहूि) अगा ये पादरपाश्वधका, िंपदत मिःसतंोषकारक िषधकाल शोभतो पहा. 

 
श्लोक : िाट्यदक्रया दिलसते बहु िीलकंठी । 

हुषात्करे सरस िातक िळेकंठी ॥ 
संतोषुिी सुरमिी कलकंठकंठी । 
आचलदगती सुदृढ त्या दियिाथकंठी ॥ 

 
आया : योयवयाशंी बहुसुखप्रि िपलालदसतागं कृष्ट्ि जीििि । 

ताप दििारि हेतू तृष्ट्िा पूरक दििातं पाहें तंू ॥ 
(िेपथया मध्यें अहो कृष्ट्ि कोठें? कोठें?) 

 
सूत्रधार : अगाये पादरपाश्वधका. म्या गाइफया आयािाअथध ्िादभप्रायािुसार कफपूि राधेिी िूदतका 

सरसा म्हििारी कृष्ट्िास धंुडीत येतसे आम्हीं अिंतरें करण्यास जाऊं म्हिूि िोघेंहीं 
दिघूि गेले असता ंसरसा येते दिरखा. 

 
र्दरु : िाटकुरंजीराम—आदिताळ 

 
सखी येतसे राधेिी सरसा सुगुिािी ॥ प ॥ 
मुखी दु्यदत दिलसे दिमधल शदशिी 
मुदििामािी ॥ सखी येतसे ॥ अ ॥ 
िाळे घागऱ्या पैंजि िािें-िाले ्िाििें िाळें कदरतसे जे ्ि्ंिे ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरती सरसा येऊि दिपाि पाहूि हा भ्रमल भ्रमल काय, ििल पहा. श्रीकृष्ट्ि ्ियमेि 

कें िीं येईलें . 
 
सूत्रधार : याप्रकारें सरसा अप आपिा तें बोलते दिरखा. 
 
श्लोक : जो मन्समथादतहर केिळ सौख्यराशी । ठेिोदि बोल िसतादि ियेिराशी ॥ 

िेखोदि जो भलुतसेिा िसुंिरीसी । राधा कशी िशकरील तया हरीशी ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारें सरसा म्हििारी िुदतका राधाकृष्ट्ि संघटिीं आिोलिा करीत असता साटोप 

दिपाि पाहूि आकाशीं काि िेऊि असे पादरपाश्वधका बोंबड्ा बोलण्यािा कालाहाल ऐकू 
ये त्यािपाि पेंद्या येसोसे दिसतो म्हितािं पेंद्या येतो दिरखा. 
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र्दरु : िसंतराग—दमश्रताल 
 

सुंिरपेंद्या येतो पाहीं,– तंुदिल झुलत डोलत िेहीं ॥ प ॥ 
मंि तयाहूदि िुसरा िाही,– तंुि दह हदरिा दप्रय लिलाही ॥ अ ॥ 
काळे पाघंदरलासे घोगडे,– िाले कादठ घेऊि पैंगडे । 
झोले घेतदि दजकडें-दतकडे, बोले अदत तातंडीिे िोबडें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें पेंद्या आफयािंतर सरसा बोलते. 

 
सूत्रधार : यािें यािें बहुता दििसा पासूि हरपला होतास. का ंइतुका रोडेलास? 
 
पेंद्या : िािंच्या चितेि. अिो ये सरसे, हे असो. इये ििीं कोिािी अपेक्षा धपाि श्रम दखन्न होऊि 

दिरतेस? 
 
सूत्रधार : ऐसे म्हितािं सरसा लाजूि अदतत्िरेि दिजाशय सागंते पहा. 
 
आयफ : मििसुमबाि झाली राधाते िार बाबरी झाली । 

योजंू दतजशीं कृष्ट्ि आले येथें धरुदि बहुतृष्ट्िा ॥ 
 

सरसा : अगाये पेंद्या तंुिा कृष्ट्िें िीि िाकंडी िाट अिलंबोदि येिें केले तें कारि ऐकंू इल्च््तें. 
 
पेंद्या : िाकंडी िाट धारिायास िागंफया िाटेस आििार मीि म्हिूि समज. 
 
आयफ : तो श्रीकृष्ट्िसुरमिी ्मरतो प्रदत पळहीं रादधकारमिी । 

त्या्ति चिता बहु मज दमळऊं िोघादस पातलों समजा ॥ 
 
सरसा : िार संतोष अगाये पेंद्या येिेदरतीं प्रीदत पीडभरें पर्परें रंजले असता ंदबघडा, त्यास कारि 

काय? 
 
पेंद्या  : राधेिी अदतदप्रयसखी तुजला कोिते तरीं ि कळे? 
 
सरसा : पुरुषािें दित्त िव्या िव्या कादमिीिे ठाई आसमत होण्यामुळे राधाकृष्ट्िास दिघड घडला 

असूये. 
 
पेंद्या : अिो ये सरसे अन्सयथा समजूिको राधेिे ्िजि कृष्ट्िािे संततागमिेंकडूि तीिे ठाई संशय 

मािूि दतजला जादंिताहेत म्हिूि कृष्ट्ि दबघडला. 
 
सरसा : तैसी भीदत हपाि उत्तरोत्तर कायध दसद्धीस ऐसा उपाय करािा. 
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सूत्रधार : या प्रकारें म्हिूि पर्परें येकातं करीत असता ंिेपाथया मध्यें पैंजिािा झित्कार ऐकूि. 
 
सरसा : माझा दिलंब ि सहूि त्या रादधकेिें मजला हुडकिे दिषई पाठदिली िंद्रमुखी येतसे दिसते 

आता ंमी त्िरेिे रादधके जिळ जातें त्िा ंहीं हे ितधमाि कृष्ट्िास जाितें करािें. 
 
सूत्रधार : या प्रकारें दिष्ट्कंभ म्हिूि िोघें हीं दिघूि गेफयािंतरें राधा पे्रदषत िूसरी सखी िंद्रमुखी 

येतसे दिरखा. 
 

र्दरु॰ : भेरिीराग—आदिताळ 
 

िंद्रमुखी येते पहा—िंिळेपरीं भासूर महा    ॥ प ॥ 
सादं्रगुिा अदतकोमळ िेहा—सरस कलािती दिरदहत मोहा  ॥ अ ॥ 
मंिगदत अदतसुंिर िाले—मत्तगजािा मिजिें गळे । 
बोल मंिर ते रुहूदि कुि आगळे—मंजुळ मंिर कदरतें िाले ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंद्रमुखी येऊि िि पाहूि ऐशा ििातं ििमाळीसदहत राधा केदि हरेल बरें? 

सरसेिें कृष्ट्ि िेदखला असेल तो शोध घेऊ म्हिूि सरसेस धंुदडत िि िर्मिते दिरखा. 
 

र्दरु॰ : िसंतभरैिीराग—आदिताळ 
 

रमिीय हे िि-रम्य िाहे पिि ॥ प ॥ 
रमदि जेथें रमि-रमती संतोंषें पूिध ॥ अ ॥ 
कंुजी अदलिीपुजं-गंुजदत मधुर िोजें 
मंजु दििािों दद्वजें रंजदिती ते सहजें ॥ १ ॥ 
रसाल दपयादळ रम्यताळमाली । 
दिशाल िृक्षींस िुली दिलसती दिदिधिल्ली ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िंद्रमुखीिे ििििधि करीत असता सरसेिें सागंीतलें  लें  ितधमाि ऐकूि राधा 

कंुजििा प्रदत येते दिरखा. 
 

र्दरु॰ : मोहि राग—आदिताळ 
 

राधायेतसे जैशी—हंसी । ्ादजतमुखी हंशी—    ॥ प ॥ 
मेघा जीिी रतकधृत िशंी—जे धाम राशी    ॥ अ ॥ 
ििरत्िादंकतदिव्या भरिीं । िदळिशुभपािी ॥ 
ििििािंिसंिादयिी । ििरसगुिखािी ॥ १ ॥ 
दमदत िाही जीिें सौंियासी—दमरितसे हौसी । 
दकदत सागं ूतुलिा ि दिसे—दजशीं मदत मोहुदि गिशी ॥ २ ॥ 
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सूत्रधार : एिेंदरतीं राधा येऊि दिरह सोसििेासें कृष्ट्िास आठदिते पहा. 
 

णद्वपर्द : मििमोहिरुप मत्तगज गादम । मधुरमुरळीलोल माधि ्िादम । 
पंकजासििध पदमाक्ष धादम । परमसुखहेतु तो पाहीि कैदस ॥ 

 
र्दरु॰ : कफयािीराग—दमश्रताळ 

 
जीिािाहीं जीि-जी माझा माधि हदर कोठे    ॥ प ॥ 
िेिािाहीं िेि-ध्येंय िासुिेि सये कोठें    ॥ अ ॥ 
असोमसंतदत िीप-सोयरा तो गोप-सजिी कोठें । 
कोमलागं भपू-कोदटमन्सयथरुप-हदर कोठें ॥ १ ॥ 
मीि जेिीं ्थळीं-मि तेचि तळमळी हदर कोठें । 
का ंि ये ििमाळीं-कमिीय गुिशाली-हदर कोठें ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंदरती राधा श्रीहरीशी धंुदडत दिरह सोसििेासें सखी प्रती बोलते दिरखा. 

 
श्लोक : सुमि असें म्हिती जया-सुमि योयवय पहा जगती जया । 

दििलता कुसुमी बहु भीकरीं-दिरदहिी जिता जय हा करी ॥ 
सुरदम शीतळ मंि सिागती- जम कधीं ि करील असी गती । 
मलय पन्नग बृंि िीिोत्करी-मदलि हा जम ताप महाकरी ॥ 

 
पद्य : राजाख्य पदर पहा रात्रींि सिंारे-िोर हा समजग िीरजादक्ष । 

गुि ि ज्यािे बरे गुरुपत्िी सगंमी-गििादि पापादश गिधकुदक्ष ॥ 
राहूिे आििी राहोदि दिसटतो-एकसम अदत चिद्य शकंलादक्ष । 
क्षयरोग तो जया क्षय ि सोडी पहा- हीिता पाितो हेदि सादक्ष ॥ 
दमत्रजािी सरस गात्र भाहरी तो । पुत्रही जाहलाहीं शत्र ुभादितो ॥ 
दिदधहीि जो जगीं िीर म्हिदितो । दिरदहिी अिलाशी िीयध िाखदितो ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरतीं राधा दिरहािें दशिात असता ंकोिी येक सखी बुडबुड िाद्य ऐकूि चपगळा येतोसे 

दिसतो याला शकुि दििारािें म्हित असता चपगळा येतो दिरखा. 
 

र्दरु॰ : चपगळा येतसें पहाआगळा अिध्यातंदि हा ॥    ॥ प ॥ 
मंगळ िाघ शोभे महामिीिा सागेंऊं हा पहा ॥   ॥ अ ॥ 
गोल पागोटे दशदरशाल िाटकी त्यािदर । 
लालसे त्या बहु कंथाभरी कोलाहल िार कदर ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंदरतीं चपगळा येऊि राधे प्रदत पाहूि सागंतो दिरखा. 
 
श्लोक : जो पोट मोिक सुपूिध जसें गण्यािें । 
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िािेल िोंि बहु थोर तसें घण्यािें ॥ 
होईल कृष्ट्ि िश तो तुज शीघ्रकाळीं । 
िेतील भायवय गि भरैि रुद्रकाळीं ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंदरती चपगळा बोलूि पदलकडें जातािं राधा सखीशीं आलोििा करीत असता ंकोलाहल 

शद्ब ऐकूि कैकादडि येथेंि येतसी दिसते म्हितािं कैकादडि येते दिरखा. 
 

र्दरु : कैकादडिे येतसे पाहा जे का ंि िधंि भासुर िेहा ।    ॥ प ॥ 
हाकादरत हासंत बहुलोहालोका ंदिरदह जे बहु मोहा ॥   ॥ अ ॥ 
िट्य दशशु बाधुंदिया पाठीसव्य कदर घेंऊदिया काठी । 
डाि ेकाखें किळूदि पाठी भव्य ििे भादिक गुरु धाठी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरतीं कैकाडीि येतािं 
 
आया : कैकादडिीं दशरमिी िे मोते सूप भरुदि दिज पािी । 

पुसे हदगत दतजला म्या चितीत कायध सागं झिी मजला ॥ 
 
सूत्रधार :  
 
श्लोक : मग कैकादडि दित्ती ्मरंुदि िेिादंस कायध तो चिता ं। 

तैं शूपध हलिोिी झाकुंदिकर शकूि सागंते िािी ॥ 
 

कैकाणडि पद्य— 
 

हिई धरु योयवय हरपली ते ि्तहार ि पिक ि हषध खादि । 
कदर धरंु योयवय ते कंकण्या िा जिकेमिीय मुदद्रका कमल पादि ॥ 
कंठी धरंु योयवय तें कंठसर तो िदशदतकंट बहु मान्सय कलकंठ िादि । 
कदट धरंु योयवय ते खदित िि रत्िकीकस्र रसिा िव्हे ॥ 
किकििी ि पुदस किळंू िसते ते िव्हे । 
जपूदि म्या पादहलें  जतिें ते आहे ॥ 
गुज सागंते तुजदश दिज साजिें हे । 
्िजिदि िोदरले समजुिी पाहे ॥ 

 
राधा : अिो ये कैकादडिी ता ंसादंगतले तें दिजेि परंतु ते ि्त मजला कैशा प्राप्त होईल? 

 
कैकाणडि : अिो ये राधे. हे काय आियध माझें सामथयध ऐक. 

 
पद्य : हदरिश्य होऊदि उरीं धरीं लक्ष्मीसकदरतें मत्कृत्य िीरजादक्ष । 

हे रमेि दिले हीरकंकि भव्य हे मगि पदरदमत हेदि सादक्ष ॥ 
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गौरीश लोकेश िाकेश िागरींिािूदि मज लादग ििज ियि । 
शकुि म्या सागंता ंसकल भषूिें िीधली अपदरदमत दिव्य ििें ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकार कैकादडि बोलतािं. 
 
राधा : माझे मिोभीष्ट पूिध झाफया तुला बहुत िसे्र आभरिें िेईि । 
 
सूत्रधार : याप्रकारें म्हितािं चिताग्र्त ऐसा ंराधे प्रदत कैकादडि बोलते. 
 
पद्य श्लोक :  

जाईल चिता अिधी क्षिी गिी । येईल तुझा पदत शीघ्र आगिीं ॥ 
िेईल तो खम पुरेल हे धिी । होईल अंिादि सिा तुझा झिी ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारे कैकादडिे बोलूि पलीकडें जातािं पेंद्यािें सरसेसी केली तजिीज कृष्ट्िास 

दििदेित िळेेस ते इंदकत जािूि अदभिि कुतूहल दिरत िारि रादधकें  समीप कुत्र्जििा 
प्रदत येतसे दिरखा. 

 
र्दरु : राग सुरटी—ताळ दमश्र 

 
िेिमुिी येतसे पहा िेिादं्त जो महा ।    ॥ प ॥ 
सािकारक कारि कलहािेिासुरापं्रदत दप्रयकर हा ॥  ॥ अ ॥ 
कासे शोभतसे भासुर शाटी कमिीय मोटी । 
भासे उगिले जिुरदि कोटीभािदस ज्यािी िार गोमटी ॥ १ ॥ 
आलापें िीिा मधुर दििािें कोलाहल िािें । 
डोलाित कदर मि दििोिेंलीलाकदर ्ंिे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेदरती िारि येतािं रादधकास संभ्रम दििदिते पहा. 
 
चूर्विक : जयजयाजी िारि मुदििर भभुूधिरादि ितुिधशलोक दिदिरत दिहार ॥ 

सुरासुर दसद्ध गंधिध दकन्नर । चकपुरुषादि सकळ जिमि मोहकर ॥ 
िििि कलह दििोि दिरतातंर । अघदटत घटिा ितुरतर ितुरािि कुमार ॥ 
करुिाकर मज कृपेिें दिरक्षीं/दिरक्षीं/ 

 
राधा : अगाये िारिा मी राधा प्रमाि कदरतें. 
 
नारर्द : िीघध सुमडगली भि अिो ये रादधके तुझे मुख दिके दिसफयािरुि दिरदहिीसी दिसतेस. 

 
सूत्रधार : राधा चकदित लजे्जिें मंिहा्य पूिधक बोलते. 
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राधा : अपिास माथारपि आदि ऊिातं आफया मुळहीं तसे दिसूये. 
 
नारर्द : अिो ये राधे ता ं म्हिालले ते युमति मी माथारा म्हिूिि तै्रलोमयामध्यें संिरतो कृष्ट्िािे 

तुला सोदडफयािरुि तू तरुिीि संशय िाही. 
 
राधा : िारिा दििोि पुरे मादझलाज म्या ्िमुखें सागंािी म्हििू तूझा अदभप्राय जािू,ं बरें असो 

माझे आप्त म्हिदििारािंी माझा घात केला तो प्रकार ऐका. 
 

श्लोक : का ंघाली घरटी हरी दिदशदििीं आमुिे मंदिरी । 
सत्पदमीं भ्रदमजे मधू्ति जसें की दित्य इंदिरी ॥ 
आफयाही सििा आपाप हदरतो जाईल हे बािरी । 
रोधािी म्हितािये हदर घरा कैसें कपा यािरी ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसे राधेिें म्हितािं िारि आियध बोलतो. 
 
नारर्द : हे राधे. हाि काय घात ब्रम्हिेिािें िेदमला तो भतार सुटेल काय. 
 
णद्वपर्द : दिदधदिदितारा कदधदह सोडािया दिदधिसे भादमिी दिदधशी टाळािया । 

कोिेसुग िडेक्ष जािता या जिी िेििुी कासया शीि धदरशीमिी ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकार िारि बोलतािं रादधके सकोप बोलते. 
 
राधा : अगाये िारिा तुझे बापािे बुद्धीस अिसरु िको त्यािें शाहिपि सागंते ऐक. 
 
श्लोक : िंिे योजी कळंका सरस कदि बरेंदि ्ि ते लादग जोडी । 

द्रव्येशें लुब्ध तेथें सुद्दढ जुडदितो जीसलोकी ि जोडी ॥ 
जोडी चश्रगार लीला ितुरसुतरुिी दिव्य रुपादतयेशी । 
योजी मूढादश मौढ्य म्हिउदि ति दपत्याख्याती कंुभार ऐशी ॥ 

 
सूत्रधार : ऐसें म्हितािं िारि. 

 
नारर्द : उिंड शाहिी असलीसहीं माय बापें ज्यादस दिधले तया खालेंिें िताि ेम्हितािं. 
 
सूत्रधार : राधा अपलुा मिोभाि प्रकट कदरते पहा. 
 
श्लोक : माता आदि दपता पुरोदहत सखे हे बंधु पैं सिधहीं । 

धंुडाळोदि मही दिदित्र िर हा संपादिला तो दतही ॥ 
म्या श्रीकृष्ट्ि धिी गुिी पदरदिला सार् िूडामिी । 
कोिी काय ििोि गोप रमिी त्यािीि मी कादमिी ॥ 
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सूत्रधार : ऐसे बोलतािं िारि बोलतो दिरखा. 
 
णद्वपर्द : कामादश िश होय कादमिी जदर हें । 

कामा िये सुकृत कामादश पाहे ॥ 
सोयसलोक तुज सोदडिा । तो मि सोदड का ंसोमसि िििे ॥ 

 
सूत्रधार : िारि ऐसे बोलतािं. 
 
राधा : अिो ये सरसे हा अरदसक आदि माथारा कायकाय की बोलतो हा माझामिोदििय तुजला 

सागंते ऐक. 
 

पद्य : सास ििंिादि सकळहीं गाजंोिसदहि सिधहीं श्रम ि काहीं । 
िेर भािा श्वशुर िैिहीं मजलादगिुष्ट भाि ेसलो िुःख ि काहीं ॥ 
लोकहीं लोक तो ठाउका एक सम मजलादग धाक त्यािा िसे धाक िाहीं । 
पाकशासि तथा लोकिायक तदरतो कसो मजलादग शोक िाहीं । 
तेंव्हा दिरीक्षीि केशि सुिेहींकलि पडे होय कष्ट बहु बाई ॥ 
सकळगिगोल तो ्िामी कुलिेिहींरदसक मोहिापागं रंग मज पाहीं ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकार राधा सखीशी बोलतािं िारि पुलकादंकत होऊि असें प्र्ाि समादधसुख 

अिुभऊि डोळे उघडूि बोलतो. 
 

नारर्द : तंू धन्सय धन्सय राधे ब्रम्हादिकासंहीं अलभ्य हदर ऐसी भल्मत तुजला प्राल्प्त जाहली असें तुजें 
मि म्या ंशोदधलें  राग करुिकों श्रीकृष्ट्िासीं रमफयामुळें  लोकापिाि येईिादश युल्मत सुिदल 
आहे ते सागंतों ऐक 
श्रीकृष्ट्िास तुझी मुळे इळा म्हििारीस दििाह करुि िेऊि जािायंासं घरीि ठेऊि घेऊि 
दिःशकं दिहर या प्रकारें िारिािें भोळ्या रादधके प्रदतमिी कपट करुि बोदधतािं. 

 
राधा : हे युल्मत युमति पदर या कामास मी ्ितंत्र िव्हे. 
 
नारर्द : राधे तुजला हे संमत असदलया तु्या सोइऱ्यास संमत करािया दिषई ं बृह्पत्यािायास 

पाठऊि कायध सादधतों येथें तुला ि कृष्ट्िास कोण्ही पादहफया ं उत्तरोत्तर कायास दिरोध 
घडेल त्या कदरता ंकृष्ट्ि आफया ंतू दिघूि जा. 

 
सूत्रधार : सागंूि िारि दिघूि इंद्रसभेस गेला असता ंपेंद्यािें सादंगतलें  ितधमाि ऐकूि गोपगडी आदि 

दििूषकासंीं सदहत श्रीकृष्ट्ि कंुजिि प्रदत येतो म्हिूि सभ्यासं सािध करािया कारिें 
िौिादरक येतो दिरखा. 

 
र्दरु॰ : मफहारराग—िौताळ 
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येतसे पहा िौिादरक—येत धरुदि हादत दिःशकं ॥   ॥ प ॥ 
येतो म्हिउदि यिुिायक—गात जाििी लोका ंहदरखें ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िौिादरकािें सभेस सािध केफयािंतर श्रीकृष्ट्ि येतो दिरखा. 

 
र्दरु॰ : सुरटी मफहदरराग—आदिताळ 

 
ििमाळी एतो पहा—ििजाक्ष ियादिदध हा    ॥ प ॥ 
बिदिलासे जिे पहा—िरिकारि सुखदििहा ॥   ॥ अ ॥ 
अलकंजुक मुयवधा झाली—अत्यंत शोभतो मौळी । 
दतलक साजतसे भाली—दिव्य ििेू करकमळी ॥ १ ॥ 
पिकें  रत्िािामाळा—परम शोभतीता गळा ं। 
मिि सुंिर पुतळा मिि मोहि हदर सािळा ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें श्रीकृष्ट्ि येतािं त्यातें पाहूि रादधका िारि िामयािें ्मरुि िृक्षातंरींत जाहली 

असता ंश्रीकृष्ट्ि रादधका दिरह सोसििेासें दििुषकादश बोलतो दिरखा. 
 

पद्य : कोठें असें सागं कोमळािंी सख्या कुदटल घि कंुतला कुतक खािी । 
कुिलय सुलोििी कुिलय मोदहिी ििल गुि कातंा सुिलय पािी । 
कंब ुकंठी ल््ियवधकदठितर घि कुि कमिीय सुश्रोदि किक िर्मि । 
कदट दिदजत चसदहकाकर भोरु सादजदर कदर गमाकाि एकाग्र्त गुिी । 
कटकटा न्सयाय काय म्या केला कासं या कोप त्या कादमिीदस आला । 
जीिहातक मलीजेर बहु झाला जािऊदि दतज आदि जात्िरें कुशला 

 
सूत्रधार : या प्रकार श्रीकृष्ट्ि बोलतािं. 

 
णवरू्दषक : अगाये कामंजिका तंू परदस्रयेदस आदिफया ं समयास ते कैसी येईल तंू तो लक्ष्मीपती 

संपत्तीस काहंीं उिें िाही द्रव्य िेऊि िार दस्रयेसी रमेि िागंलें . ते सागंतो ऐक. 
 

श्लोक : धाकािीि िखाक्षतादस रदिफया ंिंताकं चबबाधरीं 
दििीबंध दिमोक्ष सागं कदरता ंसंकोि ते िा धरीं । 
मोिें हा्य दििोि संभ्रम भरें तीसी रमूंये सिा 
ऐसीं िारदिलादसिी समजगा अत्यंत से सौख्यिा ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें दििूषकािें बोलतािं. 

 
श्रीकृष्ट्ि : अगाये दििूषका गदिकेिा पे्रम द्रव्य पुरतादंिि परागंिेिा दिज पे्रमादतशय सागंतो ऐक. 
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श्लोक : सासािें िामयखंडी परीजि रगडी िाथा िामय मोडी 
लोकािंी भीदत तोडी ्िकुलहीं िबडी सिधथा शील साडंी । 
लज्यें तें िार कोंडी सततदिजडी ्िैदरिी पे्रम माडंी 
त्यासाटीं जीि सोडी दरझदूि दिजकुडीं धन्सय तीिीि सोडी ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकार श्रीकृष्ट्ि बोलूि अत्यंत मोहें क्षिमात्र ्तब्ध होऊि मग सािधपिें बोलतो 

दिरखा. 
 

र्दरु॰ : िाटराग—मट्यताळ 
 

दजिलगि आली जीि हा तळमळी   ॥ प ॥ 
जीििा िगेळी जैसी सासोळी    ॥ अ ॥ 
गोडी िाखिोदि सोदडली का ंमज रािी । 
जोडी ते माझी रािी जुडदित कोिी ॥ १ ॥ 
काय दतजदिि काय ही म्या िागदििें । 
न्सयाय ि लादजरिािें सोय ि जािे ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें श्रीकृष्ट्ि रादधके प्रदत आठिीत असता ं दिरह भरें राधा िृक्षातंरीत होऊि 

डोंकादित्यापरीं भाऊि असता.ं 
 

णवरू्दषक : अगाये कृष्ट्िा का ंभ्रमलादस राधा येथे कोठें आहे? 
 
श्रीकृष्ट्ि : ते हदरिाक्षी आतादंि डोंकादिळी की. 
 
णवरू्दषक : हदरिी गेली, परंतु रादधका िव्हे. 
 
श्रीकृष्ट्ि : अरे दििूषका या दठकाि समई तुझें हा्य पुरे. 
 
णवरू्दषक : या ििी झाडािें एक पािहीं ि सोदठता ंधंुदडफया ंराधा सापंडेल. 
 
सूत्रधार : दििूषकािेंऐसें म्हितािं िारिािें िामय ्मरुि राधा ्िसििास गेली असता ं कृष्ट्ि 

रादधकेस धंुदडतो दिरखा । 
 

र्दरु॰ : िागिराळी राग—आदि ताळ 
 

िंपकािो राधारमिी काय िेदखली    ॥ प ॥ 
िंपककदळका राधा या िदि कोठें लपली    ॥ अ ॥ 
पंकजािो राधारमिी काय िेदखली । 
पंकजिििा अिुपम या िदि कोठें लपली ॥ १ ॥ 
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िंििािो राधारमिी काय िेदखली  । 
िंििदिलदसत हृिय तरुिी कोठें लपली ॥ २ ॥ 
कंुिलतािो राधारमिी काय िेदखली । 
कंुिरििा अदतसुंिररािी कोठें लपली ॥ ३ ॥ 

 
सूत्रधार : या परी िृक्षादिकासं पुसोदि पदिम गादिकासं पुसतो पहा. 

 
श्लोक : शुकािो शुकिासा ते दपकािो दपक भादषिी । 

िकोरािो िकोराक्षी िक्रािो िक्र सु्तिी ॥ 
चसहािो ते चसहकटी गजािो गज गादमिी । 
चसहािो ते चसहकटी गजािो गज गादमिी । 
दिव्या (िो) ते िदयता माझी िेदखली काय याििी॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारें श्रीकृष्ट्ि रादधकेस धंुदडत असता ंिारि पे्रदषत बृह्पत्यािायध येतसे दिरखा. 

 
र्दरु॰ : कािडाराग—मटयताळ 

 
जोशी िेदशक िेिािंा जोमें येतो बहु िैिािंा ॥ 
ज्यादस प्रसन्न तो िािा जािे गुि जो सिध जीिािंा ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बृह्पत्यािायध येतािं श्रीकृष्ट्ि िमि कपाि अध्यधपाद्यादु्यपिार कपाि उच्चासिी 

बसदितािं. 
 
णवरू्दषक : बृह्पत्यािायध हो आपि जोशी जाहफया्ति कृष्ट्िािे श्रमपदरहार कराियास िागंफया 

िळेेस आला ंयािें मुख पाहूि प्रश्ि सागंािा. 
 
सूत्रधार : ऐसे म्हितािं श्रीकृष्ट्ि चकदित लजे्जिें मंिहा्य कदरत असता ंबृह्पती बोलतो दिरखा. 
 
आया : आरुढ लयवि कन्सया तात्कादलकही ्मरेश तो कटकीं । 

उचं्चगत लाभप्रि लाभ िुिाि ेगोदष्ट हे लटकीं ॥ 
 
सूत्रधार : बृह्पत्यािायािी ऐसें म्हितािं 
 
णवरू्दषक : बृह्पत्यािाया हो मागी तुम्हास पेंद्यािी हो सरसेिी हो भेदट जाहली असेल 
 
सूत्रधार : दििूषकािें ऐसें म्हितािं 
 
श्रीकृष्ट्ि : अरे दििूषका तंू कशा िरुि जो्य सागंतोस. 
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बृहस्पन्द्या : दििूषक तुझा प्रश्ि लबाड जाहला िारिािें मजला सागंीतलें  असो. 
 
चायफ : आता पदरहासास समय िव्हे म्या रादधकेिे ्िजिास बोदधफया िरुि ते िऱ्हाडी येकंिर 

त्िरेिे येतील आिी मंटप दसदद्ध कराियास दिश्वकमा हीं येईल तंू शीघ्र मंटप दसदद्ध करािें 
मी जाऊि िंियशोिेस बोधूि बलाऊंि आदितों. 

 
सूत्रधार : म्हिूि बृह्पत्यािायध दिघूि जातािं दिश्वकमा येतो दिरखा. 
 

र्दरु॰ : िबार राग—आदितल 
 
दिश्वकमा आिंि येतो दिदित्र कृदतकारक तो ॥   ॥ प ॥ 
दिश्वप्रदत कफपंू सकतो दिियपदर बहु शोभतो ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दिश्वकमा येऊि श्रीकृष्ट्िास िमि करुि बोलतो पहा. 
 
आया : ब्रम्हाडंािा कोटी क्षिातं रदिशी अस महा दशफपी । 

त्या तुज सुखदिि पोटीं दििाहमंडप रिोदिया दशफपी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दिश्वकमा बोलूि सभा दिमाि कदरतो दिरखा. 
 
श्लोक : िािारत्िी प्रयत्िी झिी किकसभा दिव्यभा दिश्वकमा । 

दशफपी कफपी सुबदु्धीपदर ि समजता ंआत्म सामथयध ममा ॥ 
दित्रातं िािी दिरखुदि पुतफया होयदित्तीं दिकफपीं ॥ 
्ािी दित्तेंदि मािी शुकदपक पुतफया दिदितीं त्या अजफपीं ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें सभा दिमाि कदरतािं गोप म्हण्िारे रादधका इळा आदि िऱ्हाड्ाशंी समिते 

येतसे दिरखा. 
 

र्दरु : कािडा िरबार राग—आदिताल 
 

गोप लयविासी दिघाला गोपाळािंा घेऊिी मेळा ॥   ॥ प ॥ 
गोपी राधे सदहत िादलला गोचििादस पाहंु भकेुला ॥   ॥ अ ॥ 
मोिें दिघाले ग्रामिासी मुलें मुली िृद्ध हीं उफहासी । 
जेथें बसतो हृषीकेशीं गाताघातल त्या ्थािाशी ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : दिलाि राग—आदिताल 

 
िंि येतसे पाहीं िटोदि हृिय गेही     ॥ प ॥ 
िंििोत्सि लािलाहीं ्ंिे दििटे भव्य िेहीं    ॥ अ ॥ 
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गि चितोदि दित्तातं मजतुरगादि सेिे सदहत । 
गि गोतहीं येऊदि अदमत गजरें िाले बंिी दििुत ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िंि आफयािंतर गगादिक ऋषीश्वर येतात दिरखा. 

 
र्दरु॰ : आहरी राग—आदिताल 

 
येती गभादिक मुिी यिुिाथादस ्मरतादंि मिी    ॥ प ॥ 
येत दित्त सिा िरिी यश्िीज पुण्यखािीं     ॥ अ ॥ 
म्तकीं जटा भारीमाजीं शाटीं सादजरी । 
ह्तकीं माळ गोदजदरहष ेिाित परोपरी ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : एिेंपदर गगादि ऋषीश्वर येतािं महेश्वर प्रभदृतिेिसपदरिारें येतादत दिरखा. 

 
र्दरु॰ : दबलहरी राग—आदिताल 

 
येतातीं मोिें दिजधर-यिुिाथी सािर    ॥ प ॥ 
प्रगटताती जे पे्रम भरें, कृष्ट्ि गुि गि िार    ॥ अ ॥ 
शकंर सुरिर चककर भयहर, पंकज सुखकर पािि शदशकंधर । 
संकट हर श्रीषण्मुख कुबेर, झंकारक सुर समूह अपापर ॥ १ ॥ 
श्रीकंठ गौरी गि षण्मुखाशीं, लोकेश िादिसह सौख्यराशीं ॥ 
िाकेश हीं िेि सम्त आले, तो केशिा िेखुदि िार घाले ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : येिेंदरती महेश्वरादि सकल िेि िेतािं बृह्पदत आिी गगध पुरोदहत हे िोघें हीं हेि सुमुहूत 

म्हिूि गडबडीि कृष्ट्ि ि इळा या िोघातें दिव्यासिीं बसऊि अंतःपाट धपाि मंगळाष्टक 
ििूि अंतःपटसोि लयवि लागफया िंतरें सुखिधू गाताहेत दिरखा. 

 
र्दरु : जयजय श्रीलोल गोपाल बाला      ॥ प ॥ 

जयजयइळापते िि जलि िीला      ॥ अ ॥ 
जय कलादिदध ििि किकाभिेला । 
जय कंज भि जिक कफयाि शीला ॥ १ ॥ 

 
सूत्रधार : या परीं च्यादर दििस सुख सोहळे होऊि सिधत्रासं िस्त्ें भषूिें िेऊि रुसभोग साडे सकळ 

सन्नाहादिशी दमरिदि लक्ष्मी पूजा घर भरिी होतािं सकळ िऱ्हाडी गोप गोदपका दिदिध 
दिलासी श्रीकृष्ट्िासी. सह राधा अत्यािन्सि भरें दटपऱ्यािंा खेळ खेळतसे दिरखा. 

 
र्दरु : पादह पादह गोप िषे । पादह पादह भमत पोष ॥ 

पादह पादह ह्तिोष । पादह पादह पुण्य दिशषे ॥   ॥ अ ॥ 
पादह कमिीय शुभहार । पादह काचलिी दिहार ॥ 
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पादह काळीय मिहर । पाही कृत कंस संहार ॥ १ ॥ 
पादह पादह पंकज ियि । पादह पादह पन्नग शयि ॥ 
पादह पादह पर सुख सिि । पादह पादह पक्षींद्र गमि ॥ २ ॥ 

 
र्दरु : सैधिी राग—आदिताळ 

 
पादह घििीळ कृष्ट्ि पादह किकिेल    ॥ प ॥ 
पादह ििमाळ शोदभत पादह दिितपाल    ॥ अ ॥ 
गोपिदं्यिरि कृष्ट्ि गोिधधिधरि । 
गोदपकादिहरि कृष्ट्ि गोकुलसंिरि ॥ १ ॥ 
अंबुजलियि कृष्ट्ि अब्ज सदृश्य ििि । 
अंबुिदिभकृष्ट्ि पुरिी अमिी हे तृष्ट्ि ॥ २ ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें िािादिध दिळास दिरिुर अदत संतुष्ट ऐशी रादधका बृह्पती प्रदत पाहूि बोलते 

दिरखा. 
 

श्लोक : शाहिी सुदििी होऊदि इळा जाहले दििस आदज सोिळा । 
कृष्ट्िहीं अदत मत्कृष्ट्ि सािळा ितधिीं त्िदरत सौख्य सोहळा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती राधािे ििि ऐकूि बृह्पती गगादि ऋषीसीं तजिीज कपाि अजीिें सुमूहतध 

म्हिूि िलिाि ताबंलूिाि करऊि दित्यािंि मंदिरीं प्रिशे कदरते िळेेस चकदित 
लज्जायमाि ऐशा इळेसी राधास बुदद्धिाि सागंते दिरखा. 

 
पद्य : तो राग जदर कदरतो राग िको कपा, हे राज मेमुिदत परोपरी । 

हासिी जरी तुला हासूिको िार, हा हरामी भला हा्यकरी । 
तुजें सिें खेळेल गुज िार सागेंल, िोज मािुदि बहु भोजि धरी । 
क्षीरासिें सरस िीरापरी दमळूदि, तंू राि सतत त्या धीराकरी । 
सज िदरतादंि बहुलालि िदर, काज समई सये गाज तू ि धदर । 
श्रमफयारंमीं हरीं श्रादंतिे िादर, दिभलुादग िशकरी दिियोपिादर ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें इळेस बुदद्धिाि सागंूि आिी श्रीकृष्ट्िासहीं कािीं बुदद्धिाि सागंते दिरखा. 

 
श्लोक : मा्या या गुरु काडंा समदृढ ि इिे ऊरु रंभे समािे 

पाहें मा्या कुिाद्रीस सकुि ि इिे पदमकोशादिमािे । 
मा्या दिव्या प्रिाळाधर सम ि इिा बोष्ट तो चबब भािी 
मा्या या अंगयष्टी समतिु ि इिी जेलता तेंदि भािी ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकारें बृह्पतीिें ििि ऐकूि श्रीकृष्ट्ि आदि इळा राधा दित्यािंि मंदिरी प्रिशे करतािं 

(दिष्ट्क्रातंा्सिे दित्यािंि मंदिरादश दिरुपम गुि राशी । 
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इदत श्री भोंसल कुलकलशोिदधजदित कलादिदध श्रीिदं्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध 

िोळ चसहासि संपत्सतंदत सुदिराजमाि सािधभौम महाराज ्त्रपती 
भलूोक िेिने्सद्र श्रीशरमेन्द्द्र भपूाल दिरदित राधाकृष्ट्िदिलासादभधाि 

िाटक संपूिध ॥ 
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८. णशवरात्री उपाख्यान नाटक 
 

णशवरात्री उपाख्यान 
 
सरिोजी राजे यािंी दलदहलेफया या िोि अंकी िाटकात दशिमहात्म्य रेखाटले आहे. िािंी, 

गिेशपूजि ि दशि्तुती झाफयािर त्याचं्या राम िामक गुपािी प्राथधिा केली आहे. 
 

सारासार दििार जो करुदि दित्सारादस आिी मिा । 
पारािरा सुबोध पूिधशदशला थारा जगी सज्जिा । 
ताराया भजकादंश या दक्षदतिरी शोभे सुदिद्यन्समिी । 
त्या रामार्मभध सिगुपास िदमतो हा राजिूडामिी ॥ 
 
सरिोजी राजािंी िशपंरंपरा गौरििू िाटकाला आरंभ दशदशरऋतूच्या ििधिािे होतो. 
सरिोजी राजािंी इतरत्र िषाकाल, िसंत इ. ऋतंूिे असेि प्रत्ययकारी ििधि केले आहे. 
दशदशर ऋतू म्हिजे चहिाळा- 
 
उषःकाली िारा प्रिुरदहम थारा सुमशरा । 
सहायाथध व्यापे हळिबि कोमोदित बरा । 
तयासाठी कंठी दृढतर दमठी घालुदि सती । 
गृहातंी िाथाशी शयिसुख त्या भोदगदत अती ॥ 
 
दिरसेि राजािी पत्िी दिदु्यल्लता ही राजा युद्धािर गेफयामुळे दिरदहिी आहे. ती बागेत मि 
रमदिण्यासाठी मदैत्रिीबरोबर जाते दतथे एक दशिभमत ब्राह्मि दशि्तोस्र म्हितािा 
दिसतो. त्याला ती अदभिािि करते. तो दतला दशिभ्म िेतो. ती ते कपाळाला, कंठाला 
लािते. राजा दिजयी होऊि येतो. तो रािीला एकातंात भेटताि दतला भ्माबद्दल 
दििारतो ि त्यािी हेटाळिी ि दशिचििा करतो. शत्र ू परत येऊि राजाला परादजत 
करतो. राजा कुष्टी होतो. त्याला पक्षी टोित असता, आग्ती ऋषीिा पूिधिृत्तातं ऐकूि 
माघ िद्य ितुिधशिे दशिरात्री व्रत सागंतात. राजा ते व्रत करतो. दशिपािधती त्याला िशधि 
िेतात. 
 
पाढ व्रतिैकफयातं सत्यिारायिािी िा दशिलीलामृतािी पोथी जशी िलश्रुती सागंते 
तशीि येथे आहे. बाग, िि, राजिाडा इ. दठकािी पाते्र रंजकरीत्या िृत्यगायि ि 
संभाषिातूि िाट्यािा अदिष्ट्कार करतात. 
 
दशि हे भोसले राजघराण्यािे मुख्य िैित आहे मूळ पुरुष मालोजी यािे चशगिापूर येथे 
दशिमंदिर बाधंले. ते ऐदतहादसक मंदिर आजही प्रदसद्ध आहे. 
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णशवरात्री उपाख्यान 
 

॥ श्री गिेशाय नमः ॥ 
 

श्री सर्ित्यैिमः ॥ श्री गुरुभ्यो िमः ॥ 
 

र्दरु : राग अडािा ॥ आदिताळ 
 

जय अंदबका रमि ॥ जय अंबरािरि ॥ 
जय शबंरादि िमि ॥ जय शिध सगुि ॥ जय जय ॥ 
जय भव्य दिजलीला ॥ जय भमतजि पाल ॥ 
जयिेि दरपुकाल ॥ जयभिती लीला ॥ १ ॥ जया जया । 
 
जय कैलास दिलय ॥ जय कपूधर सम काय ॥ 
जय िालिेत्र सिय ॥ जल काल दिलया जय जय ॥ 
जय तंडु िाहि ईश ॥ जय ताडंि लालस ॥ 
जय अंडजिर भषूि ॥ जय िंड िषे ॥ २ ॥ जय जया ॥ 

 
र्दरु : राग अडािा ॥ आदिताळ ॥ 

 
शरि शरि शशाकंशखेर ॥ शरि पोदषत िजधर ॥ प ॥ 
शरि शादसत िरे सुमशर । शरि शाश्वत शकंरा ॥ अ ॥ 
शरि शरि शरि शतमुख मुख्य पूदजत ॥ शरि भतूगिािृता ॥ 
शरि िातंजिािरत शरिा शलुैसुतािुता शरि शरि ॥ १ ॥ 

 
र्दरु : कािरा ॥ आदिताळ ॥ 

 
कार्मतकेय जिकाय जय मंगळं ॥ प ॥ आतधजि पोषिाय शुभ मंगळं ॥ अ ॥ 
दिजयशरासिाहदत मुदिता ंतरंगाय ॥ दिदजतादर समुिायाय ॥ 
जय मंगळ ॥ दिजपादि भादसत शदश तपि कराय ॥ 
इथिर ितािृत्त शरीराय ॥ शुभ मंगळ ॥ १ ॥ 

 
प्र. : या पदर िाटं्यारंभा झादलया िंतर सूत्रधार दशिरात्रपाख्याि िामक ििीि िाटक िािऊि 

सभ्यािें मि रंजिाया कदरता आपले इष्ट िैित सकळ दिघ्ि पदरहारक श्री दिघ्िेश्वरािी 
प्राथधिा कदरतो पदरसा. 

 
सूत्रधार : अ्ािाधंतदमस्र िंडकारसा जो संसार सौख्य िुमाकुंरसा ॥ 

रुजा रसायि रसादु्यत्पदतिा आरसा ॥ 
जो ह्ती दशरसा बुधादंशता रसा पाि ेजडािूंरसा ॥ 
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तो गौरीसुत सारसाक्ष सुखिो ष्टीस कपूधरसा ॥ १ ॥ 
 

प्र. : येिे दरती दिघ्िेश्वर प्रायथधिा केदलयािंतर िािीहे दकयती पदरसा. 
 

(श्लोक)  जे अक्षमाळिर पु्तकपाश िीिा । ह्तीं सिा दमरदिते कदरता धुदरिा जीच्या कृपें जडचह 
पंदडत सोय िगेीं ॥ ते दित्य ितधि करो मम िक्ररंगी ॥ २ ॥ 

 
प्र. : येिेरीदत िािीिी प्राथधिा केदलयािंतर श्रीगुपा प्राथधिा कदरती पदरसा. 

 
(श्लोक)  सारा सार दििार जो कपादि दित्सारदस आिी मिा ॥ 

पारािारसुबोध पूिधशदशला थारा जगी सज्जिा ॥ 
ताराया भजकादंश या दक्षतीिरी शोभे सुदिद्वन्समिी 
त्या रामादभि सुिुगुरुस िदमतोहा राज िूडामिी ॥ ३ ॥ 

 
प्र. : येिरीदत श्रीगुरु ििंि केदलयािंतर सूत्रधार िाटकायध संग्रह िािंी श्लोक िितो पदरसा. 

 
सूत्रधार : ्िाकीयािंी चििा दतळभदर ि साहे जचग जया ॥ 

्ि भमताचं्या (दशखदरिी) िासा बहुदितारे जो सौख्य चह जया ॥ 
प्रमोिें जो पाि ेझडकदर । अिायास भजिे ॥ ४ ॥ 
असा तो श्री. शभं ूहृिचय धदरला या कदिजिें ॥ २ ॥ 

 
प्र. : येिोरीदत िािंी श्लोक मिाफयािंतर आिौ दिघ्िेश्वर प्राथधिा केफयाकदरता दिघ्िहर प्रत्यक्ष 

येतो म्हिूि सभा दसद्ध कराियास िंडगि िामक िौिादरक येतो दिरखा. 
 

र्दरु : राग कािरा ॥ आदिताळ. ॥ 
 

िौिादरक येतो पाहा ॥ िड िड धाित हा ॥ प ॥ 
भादिक आत्मसुखािा भाि िादितो िदर जाडािा ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेरीदत िौिादरक येऊि तादकि केफयािंतर दिघ्िहर प्रत्यक्ष येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग सुरट मफहार ॥ आदिताळ ॥ 

 
गििाथ येतो पाहा ॥ गजापरीं झलूत हा ॥ प ॥ 
िििि कापिी दरपूला ॥ समयी पाळी भमत जिाला ॥ अ ॥ 
उंदिर िाहि ज्याला सुंिर साजे सपध मेखळा ॥ 
मंि मंि ठेिी पि कमला ॥ तंुदिल तो िािे भोळा ॥ १ ॥ 
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प्र. : येिेरीदत दिघ्िसहर रंग ्थळा मादज प्रगटफयािंतर सूत्रधार िेपथयादभमुख पाहूि का ं
अझुिी पादरपाश्वधक िये मािता पादरपाश्वधक येऊि सभय गिगि बोलतो. 

 
पाणरपाश्वफक : जी माझे संरक्षि करा. 
 
सूत्रधार : काय रे हें असिभध बोलतोस? 
 
पाणरपाश्वफक : जी या भतूापासूि िुकऊि माझे संरक्षि करा. 
 
सूत्रधार : खरेि हा कोठेंकी पेंिेंत सापंडूि धाका भरलासा दिसतो. बरें याला िे धैयध िेऊि समािार 

कळंु घेतों. अरे भीऊ िको. मजपाशंी आपिास भतू दृष्टीिे पाहिार िाही. िादलला िृत्तातं 
सदि्तर सागं. 
 

पाणरपाश्वफक : (्िफप डोळे उघडूि) अगाई जी मी तुमच्या कृपेिे भतापासूि िुकलो. आता माझें घरिार 
मा्या ्िाधीिात येण्यास काहंी उपाय सागंा. 

 
सूत्रधार : बरें िादलला समािार सागं. 
 
पाणरपाश्वफक : जी ऐकािें 
 
(श्लोक)  हे कैिी अदत अफपि्त ि घरी म्या स्री अशी दशदक्षली ॥ 

बोले जी मम तात दिन्सहा मिुिी म्या म्तकी सेदिली 
तीिें या पदर बोलता ंअदििये म्या त्यासदह चिदिले ॥ 
श्यालािें झदि तै घरातुंदि मला बाहेर कीं घादतलें  ॥ ५ ॥ 

 
सूत्रधार : मग? 
 
पाणरपाश्वफक : (आया) मग मी व्यसिें पाडुंर होऊदि दिरता ंििातंरी भतूें ॥ 

िेऊदि गगिी मजला त्यदजता ंपडलो दिरोदि भिूदर ते ॥ १ ॥ 
 
सूत्रधार : (सोद्विगेें) मग? 
 
पाणरपाश्वफक : मग मी धाित तुम्हासं शरि आलो. 
 
सूत्रधार : अरे तुझे िैितुला अिुकूल आहे. म्हिूिि या भोंसल िशंोध्िारक कृत युगधमध प्रितधक श्री. 

शरभेंद्र भपूालकाचं्या सेिसे पात्र झालास. 
 
पाणरपाश्वफक : जी म्या भोंसल िशं म्हिूि सामान्सयेंकडूि ऐदकले आहे. त्यािी परंपरा ऐकंू इल्च््तो. 
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सूत्रधार : ऐक. 
 

(आया)  श्री. शभं ूएकोजो शरथ महासेि एक दशिराम ॥ 
भीमही एकिराहादमध एक ब्रह्म शाहजी िाम ॥ २ ॥ 

 
अंबादज परश्रु िीरचह बाबा माळोदज 
गाजी तज्जदतघे संभाजी िुजा दशिाजी कदिष्ठ एकोजी ॥ ३ ॥ 
 
तत्सुत तुक्कोजी िृपतत्तिय श्रीप्रतापचसह गुिी ॥ 
तत्मुम सदगुिराशी श्रीमत्तुळजेंद्र िीरभपू मिी ॥ ४ ॥ 
 
पादर पाश्वधका बाबाजी राज्यािे ज्येष्ठ पुत्र माळोजी राज्यापासूि साहि े पुरुष तुळजा 
महाराजािंी त्या बाबाजी राजािे कदिष्ट पुत्र दिठोजी राज्यापासूि आठि े पुरुष शरभदं्र 
महाराजासं ्िीकार कपाि घेतले ते परंपराहीं सागंतो ऐकू. 

 
(आया)  बाबाजीिा आत्मज िुजा दिठोजी तिात्मभगूािी 

त्र्यंबक िृपसुत त्यािा गगाजी तत्िूज बुधाजी ॥ ५ ॥ 
 
त्यािा मंगाजी सुत सुभािजी तत्तिूज िरिाथ ॥ 
त्यािा तिुभि बह श्लाध्य गुिी शाहाजी जगीं प्रदथत ॥ ६ ॥ 
 
तत्पुत्रा ्िीकापादि तुळज महीपाल अिदि िेिेंद्र ॥ 
शरभेंद्र िाम ठेऊिी बसिी चसहासिीं सुगुि सादं्र ॥ ७ ॥ 

 
सूत्रधार : तो शरभेंद्र कैसा मदिजें सागं ऐकू. 

 
(श्लोक) : जेिे गाजऊिीं ्ििाम भिुिी जे की सुखािी मुळी ॥ 

काशी आदि गया प्रयागदह सुखें ते ह्या दत्र्थली सेदिली ॥ 
श्रीमदभोसल िशं मौदितक मिी जो िोळ चसहासिी ॥ 
शोभे श्रीसरभाितार भिुिीं दिख्यात राजाग्रिी ॥ ६ ॥ 

 
एतदृश गुिसादं्र श्रीशरभेंद्रें दशिरात्र्युपाख्याि िामक ििीि िाटक दिर्ममलें  आहें त्याच्या 
प्रयोगें या सम्यास आिंिदिफया ं्िगृहिार प्राप्ती सदरसें तूझे सकल मिोरथ पूिध होतील ॥ 
हे सम्य केशो मिशील तर ॥ 

 
श्लोक : िीिा िािि दमश्र गायि कला दिष्ट्ित जे िागंले । 

जे कीं मंजुळ ला्य िृत्त िटि गं्रथी बहू रंगले ॥ 
काव्यलंकृती िाटकादि रििा कौशफय थारे भले ॥ 
त्िदभायवयोपियोियें सकल ते रंगी पहा लाभले ॥ ७ ॥ 
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पाणरपाश्वफक : िार संतोष. 
 
सुत्रधार : जदर तूझे मि संतोषाशी दमसळलें  तदर या दशदशर ऋतूस अिुसपाि संगीतािा उपक्रम 

करी. 
 
पाणरपाश्वफक : जी आ्ा. 
 
(श्लोक) : सापं्रत कीं-उषःकाळी बारा प्रिुरदहम थारासुमशरा ॥ 

सहायाथध व्यापे हळुिबि कामोदित बरा ॥ 
तयासाठी कंठी दृढतर दमठी घालुिी सती ॥ 
गृहातंी िाथाशी शयि सुख त्या भोदगदत अती ॥ ८ ॥ 

 
प्र. : येिेरीदत पादरपाश्वधकािे संगीतारंभ केदलयािंतरे िेपथयामघें 

 
कां चुकी : (माि ऊंि कपाि) िला पलीकडे (पादरपाश्वधक पाहूि जी भतू-भीतीिे येतसें दिसतें म्हिूि 

भीत असता ं सूत्रधार पाहूि) अरे भीऊ िको भतू िव्हे. हा िीरसेि राज्याच्या अंतःपरुातं 
िागिारा अिरोध पालक मण्िार िृद्ध कंिुकी. याच्या ताकीिेिपाि रािी येिारीसें दिसतें. 
आता ंआम्ही येथें असू िये. अितरे कारिीयास जाऊं. 

 
प्र. : म्हिूि उभयताहंी दिघूि जाता ंिृद्ध कंिुकी येतो दिरखा. 

 
र्दरु : राग सुपापट मफहार ॥ आदिताळ ॥ 

 
कंिुकी येतो पाहा ॥ कापंत काठी रोदित हा ॥ प ॥ 
िंिल िािे रेलत रेलत शदंकत पाहे जेथें तेथें ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेरीदत कंिुकी येऊि दििेिें बोलतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : बाफयापासुदि िाकरी कदरत या म्या लोदटलें  कीं मया ॥ 

आंगी िधधकहीं अता ंप्रगटलें  हें सौख्य भोगािया ॥ 
हाले म्तक जाहली ्िकरिें हा्या्पिें हें जिा ं॥ 
अद्यापी मि िाकरींत रतलें  िैरायवय इल्च््ििा । 

 
र्दरु : हा शृगंार बाग ॥ आ ॥ 

 
िादसत कुसुमीं िादित भृगंी हा प्रादि मात्र दमथुिाशंी ॥ 
रमिीय बाग तेथें रािी रंजे दियोदगिी कैशी ॥ ८ ॥ 
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अथिा आ्ाधारकास हा दििार कशाला ? कोि हो शृगंार बागािे कायध्थ ऐका सापं्रत 
रािी येथें आफयामुळे िंडकाप्रमािें सिध जागृती करा (आकाशी). 

 
प्र. : जी आ्ा. 
 
कां चुकी : िला पलीकडे 
 
प्र. : येिेरीदत र्ता काढीत असता ंपैंजिािा झित्कार ऐकूि 
 
कां चुकी : दिदु्यल्लतेिी सखी सौिादमिी येतेसें दिसतें. 
 
प्र. : मिूि दिघूि जाता ंमेघमाले समिते सौिादमिी येते दिरखा 

 
र्दरु : केिारी राग ॥ आदिताळ ॥ 

 
सौिादमिी येते पाहा ॥ सुकुमारी ितुरमहा ॥ प ॥ 
सािर बोले सखी प्रदत ॥ सरस िाले हंसगती ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेरीदत सौिादमिी येऊि मेघमालेशी बोलते पदरसा 
 
सौर्दाणमनी : मेघमाले या शृगंार बागातं िदतका पाहा. 
 
(श्लोक) : हा िक्रिाक हदरखें ्ििधूस पक्षीं ॥ 

झाकंोदिया मग हळूि मुखदिरीक्षी ॥ 
लक्षोदि कोदकलयुिा्ििधूस बाहे ॥ 
िंि ूपुटी धपादि पल्लि तेचह पाहे ॥ १ ॥ 

 
मेघमािंा : सदख ता ंअपूिध किदतक िाखदिले 
 
सौर्दाणमनी : मेघमाले मजला िाटते हा बाग सापं्रत दिदु्यल्लतेस सुखकर होिार िाही. त्यामुळे ते येथूि 

अभ्रादंलह सौधास त्िरेिे जायील त्या्ति आम्ही अगाऊि तेथे जाऊ. 
 

प्र. : येिेरीती उभयताही जाता ं दिदु्यल्लता कािंदबिी िामक िमध सखीच्या खादं्यािर हात ठेििू 
िि प्रदत येते दिरखा । 

 
र्दरु : केिारी राग । 

 
दिद्यल्लता येते पाहा ॥ दिजेपरी सुंिर महा ॥ प ॥ 
दिद्याधरी जि ुहे अप्सरा िदितामिी दििुमाधारा ॥ अ ॥ 
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हात ठेिोिी सखी िरी ॥ 
हालत मालत राजस िारी कातं दियोगें पाढंरी गदतिें दजकीमत्तकरी ॥ १ ॥ 

 
प्र. : येिेरीती दिदु्यल्लता येऊि बोलते पदरसा. 

 
र्दरु : शकंरभरिा ॥ आदिताळ ॥ 

 
व्यथध जन्सम सदख तीिा ॥ िीर िायक ज्यास तीिा ॥ प ॥ 
आर्मतकर मन्समथ सािा । आदज साधी िैर जन्समािा ॥ अ ॥ 
येके दििी हीं पतीदििे येकट ि केले म्या शयिा ॥ 
ऐक हुरहुर करी मि ॥ आदज युग गमतो दिि ॥ १ ॥ 

 
णवदु्यल्लता : सदख अिीक दकती िूर आहे शृगंारबाग सागं. 
 
कार्दांणबनी : दिदु्यल्लते, प्रिशेलो कीं श्रृंगार बागातं अशीये. 
 
पद्य : मधुर हे ििरादजमदिरादक्ष पाहंी । गमदल्लका सुमदशरीं मधुपसािे ॥ 

शुकिािी हे पहा सहकार तपािरी दप्रयिधू सदहत तो दपकदिराजे ॥ 
अदसतायत सुकेदश अदत रम्य मोर हा तेथ धृष्टिटतो तेथदृष्टीिीजे ॥ 
रमिैक िेिते हे मयूरी पहा पाहोिी िाट्य तें बहुत माजे ॥ 
सरसकलहंस मंदडता अलस गमिे ॥ 
जदटल सारसिादिता िटुल िििे कमदलिी हे सरस अमलतेिें ॥ 
पाहोंिी सुख मिीं पाितंूसजिे ॥ १ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती सखीिें सागंता दिदु्यल्लता सदख सापं्रत सास राजा जाऊि सितंीच्या माहेरास 

गेला दििार असो बसू ंइल्च््तें. 
 

कार्दांणबनी : येथें या आसिािरी बसूये. 
 

प्र. : मिूि यथोदित बसफयािंतरे दशिभमत ब्राह्मि येतो दिरखा. 
 

(र्दरु) शकंरभरिा ॥ आदिताळ ॥ 
 

दशिभमत येतो पहा दशि दशि एैसे गजधत हा ॥ प ॥ 
सििा दगर दिज सुखािा ॥ सेिक सिादशिािा 

 
प्र. : येिेदरती दशिभमत बागेत येऊि भजि करीतो दिरखा. 
 
(भजन) : शभंो शकंर दगदरजा रमिा ॥ शाश्वत िेयीं तिपि भजिा ॥ 
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प्र. : येिे दरती दशि भजि कािीं पडता ं दिदु्यल्लता उठूि कािंदबिी सदहत दशिभमता समीप 

येऊि िम्रतेिे बोलते पदरसा. 
 

(आया) : जी ्िामी कोि तुम्हीं सागंा येथे दकमथध आला ंहो ॥ 
मी िीरसेि- रमिी िदमतें झाल मला सुकृत लाहो ॥ ९ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती दिदु्यल्लतेिे बोलूि प्रिामही केफयािंतरे दशिभमत मौिेकडूि दिमटेभर दिभतेू 

दिदु्यल्लतेिे हाती घालूि दिघिू जाता ते िीभतेू कपाळासं लाि ूघेऊि सखीस पाहूि, 
 

णवदु्यल्लता : सदख दजिलगाच्या दिजय परामशास मुख्यामात्यियदिशारिापाशीं पाठदिलीं 
िासीकलकंठी का ंअजुिी िये? 

 
प्र. : मिता ंकळकंठी येते दिरखा. 

 
(र्दरु) राग ललत आदिताळ ॥ 

 
कलकंठी येते पाहा कमलाक्षी कोमल िेहा ॥ प ॥ 
अदलििेी िाले लगबगा ॥ हालेिा ं्िफपहीं आंग ॥ अ ॥ 
िाजिीत मंजुळ जंग ॥ बरिें िािे भपादि रंग ॥ 
साजूक जीिे गाि िागं सहज करी जिा िंग ॥ 
येिेदरती कलकंठी येऊि. 

 
किंकां ठी : हा शृगंार बाग येथे आमिी ्िादमिी कोठें आहे? 
 
प्र. : मिूि तजदिज कदरता ंकािंदबिीिा घसा ऐकूि त्या ्थळासं जाता दिदु्यल्लता पाहूि बोलते 

पदरसा. 
 
(आया) : कलकंठी ये िगेें तुजला पाहंू भकेूसली हे दृष्टी ॥ 

सागं सुख पि मजला भपूाळाच्या सिा दिजय गोष्टी ॥ १० ॥ 
 
किंकां ठी : अमात्यािी ्िादमिीस ऐशी दििंती केली. 
 
(आया) : श्रीिीरसेि िृपती िीजयी सिधत्र शादसतारी जि ॥ 

होयील आदज रािी अपफया दृष्टीस सुखिगुि सिि ॥ ११ ॥ 
 
प्र. : येिेदरती कलकंठीिे सागंता 
 
णवदु्यल्लता : तर आम्ही अमंदलह सौधािर जाऊं िला. 
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प्र. : मिूि सपदरिार जाता ं राजा येत्यामुळें  िगर पदरष्ट्कार करा मिूि तादकि कराियास 

कोतिाल येतो दिरिा. 
 

(र्दरु) राग ललत आदिताळ ॥ 
 

कोतिाल येतो पाहा । कुशल बुद्धीिा हा ॥ प ॥ 
सतीं ज्यािा अदधकार सिधजिासदह आधार ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती कोतिाल येऊि िारी बीदित ताकीि कदरतो पदरसा. 

 
कोतवािं : राजबीदित राहिार लोक हो, सापं्रत महाराज दशकार खेळूि िारीदििी येताहेत 

त्याकदरता.ं 
 

(श्लोक) : बाधंा उन्नत तोरि ंगजिब ेयेतादत खाडंािरी । 
िो बाजूस बींिींत आदि जलहीं चशपोदिया त्यािरी ॥ 
घाला रागंिळी दिदित्र अडिें दिःशषे िाग ूिका ॥ 
सौधीं बैसुदिया ंिृपादश दिरखा आ्ा अशी आदयका ॥ १० ॥ 

 
प्र. : येिेदरती कोतिालािे ताकीि केफयािंतरें मृग दिशषेासं पूढे सोडूि सन्समाहादिशीं राजा येतो 

दिरखा. 
 

(र्दरु) मालकंस आदिताळ ॥ 
 

राजा येतो पाहा ॥ राजीि िळ िेत्र हा ॥ प ॥ 
राजबीिींत सुंिर साजतो हा महािीर ॥ अ ॥ 
माजीं खोदिली कटयार ॥ खाजेडाबेस तरिार ॥ 
उजव्या करीं सागं थोर ॥ रंजिी लोकादंश गंभीर ॥ 

 
प्र. : येिोदरती राजा येऊि त्या ं त्यासं यथोदित सन्समाि कपाि अंतःपुरात येऊि बसता ं

कािंदबिी समिते दिदु्यल्लता येते दिरखा. 
 

(र्दरु) राग केिारी आदिताळ ॥ 
 

दिदु्यलता येते पाहा. 
 

प्र. : येिेदरती दिदु्यल्लता येऊि बोलते पदरसा । 
 
(श्लोक) : सदख मजदश गृहातंी जो करी िार मौजा ॥ 
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पदरदित बहुिळेा तोदि हा िाथ माझा ॥ 
प्रथम मजचह िाटे िेखता ंमूर्मतयािी । 
क्षमक मग कथादंह कायदश सेिकािंी ॥ ११ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती दिदु्यल्लतेिें बोलता ं
 
कार्दांणबनी : हा त्यािे ठायंी आहे त्या लक्ष्मी सािदिध्य दिशषेिािा गुि. 
 
प्र. : येिेदरती बोलत येऊि. 
 
कार्दांणबनी : महाराज, माझी सखी दिदु्यल्लता पाया ंपडतें. मिता.ं 
 
राजा : पुरें. प्रीदतिे ठायीं उपच्यार कशाला? दप्रयतमे, के्षमकाय बसूये. 
 
प्र. : मिता ंदिदु्यल्लता आिंिादतशयेंकडूि ्तब्ध उभी रादहली. तें पाहूि राजा बोलतो पदरसा. 
 
(आया) : उिराहुदि हषकेी दिघता ंिाटि गळ्या मधे पडली ॥ 

या्ति मौि तंुबाहे धदरलें  मजलादग युल्मत हे सुिली ॥ १२ ॥ 
 
प्र. : येिेरीदत प्रीतीिें बोलूि तीिा हात धपाि बसििू िाटबळें तीिे मुख पाहूि 
 
रत्त्जा : हे काय कपाळीं ता ंभ्म लादिलें  ? 
 
प्र. : मिूि पुदशता ंदतिें. 
 
णवद्यलू्लता : भ्म िव्हे दशिलां् ि िीभतेू. 
 
प्र. : मिता ंतीला लोटूि राजा आग्रहािे बोलतो पदरसा. 
 
(श्लोक) : ्मशाििासी आदि जो दभकारी ॥ 

दिगंबर ब्रह्म कपाळ धारी ॥ 
व्याधादिकीं तादडत भदूमलोंकीं ॥ 
तदच्चन्सह हें सत्य धपा ि येकीं ॥ ११ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती राज्यािें िामय ऐकुि दिदु्यल्लता मिामादज दिपाि कािंदबिी समिते दिघूि 

गेफयािंतरे राजा आपला हात पाढंरा का ंदिसिो? 
 
प्र. : (मिूि पाहत असता ंिेपथया मध्ये) 
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(श्लोक) : उिय पाऊदि दशत पादिपरी ॥ 
मग हळूि िढोदि िभािरी ॥ 
तपत सापं्रत तो बहु तापिी ॥ 
दरप ुउपेदक्षत ज्या पदर कापंिी ॥ १२ ॥ 

 
राजा ऐकूि िोदि प्रहर झाले काय ॥ प्र॰ ॥ मिूि उठाियािीं तजिीज करीत असता ं
पटाके्षपें कडूि आफया िौिादरकािें कािामध्ये सादंगतलें  ितधमाि ऐकूि सािगे उठूि 

 
राजा : सेिापती िीरसेिास बोलाऊि आिे. 
 
प्र. : मिूि राजा दिघूि जाता दिष्ट्क्रातंा सिे प्रर्थमोंकः । 
 
प्र. : त्यािंतरे िीरसेि राजा िौिादंरकािे कािामधे सागंीतलें  ितधमाि ऐकूि दिजय सेिास 

बलाऊ, पाठउि माहडीिर िधेफयाठायी िुधधषध राजािे आपले िगर िदेढले ते पाहूि 
आग्रहािे येमया तरिाराच्या सहायें कडूि त्याचं्या िौजेत पडूि भाडंत असता दशिचििा 
पातकािे भ्रदमष्ट होऊि पडूि जाऊि रािामधे अिेक श्रम भोगूि अग्त्य ऋषीच्या 
आशीिािे दशिािुग्राहास पात्र होऊि राज्यास येता ं सभा प्रिशेास अग्त्य ऋषीिीं 
सादंगतफया मुहूतामधे राजा येिार म्हिूि सभा दसद्ध कराियास ियदिशारिािा 
आ्ाधारक दप्रयभाषि िामक िौिादरक येतो दिरखा, 

 
(र्दरु) : िौिादरक येतो पाहा ॥ 

िैिािंा मी मितादि हा ॥ 
पा । भाि िािी आिंिािा ॥ 
राि जो ्िामी भमतािंा ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती िौिादरक येऊि आिंिािे बोलतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : अहो परदिभेदििी ियदिशारिािी मती ॥ 

अहो दरपु भयंकरा 
िरिमूपतीिी धृती ॥ 
अहो जगी सिेंि तो िृपती िीरसेि ्ियें ॥ 
अहो बहुत धन्सय मी मिुिी गजधतों दिभधयें ॥ १३ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती बोलूि साटोप दिपाि सभादसद्ध कराियास ताकीि कदरतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : काढ भीड अता ंसमग्र उजळा या िीपयंत्रािळी ॥ 

िातुये झदि या सभेदश खुलिा है िळे कीं िागंली ॥ 
घाला िोदि िृपासिें दिकट त्या श्री मंदत्रियासिा ॥ 
त्या सेिापदतिेंही आसि अशी ताकीि आिा मिा ॥ १४ ॥ 
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प्र. : येिेदरती ताकीि कपाि िर पाहूि िौ. ॥ 

कोि हा ऋषी दिव्य स्री पुरुषासंमिते येतो. 
 

प्र. : मिता ंतैसाि ऋषी येतो दिरखा ॥ 
 

(र्दरु) : राग दिभास आदिताळ ॥ 
ऋषी येतो पाहा ॥ 
भदूषत जटा भरे हा ॥ प. ॥ 
शोदषत शरीर तपािे ॥ 
असमाि दिज तेजािे ॥ अ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती ऋषी येऊि सभा पाहूि 

 
ऋषी : अप्सरा गंधिध हो हे सभा पादहली काय म्हिता ॥ प्र. ॥ 

ते बोलताहेत पदरसा. 
जी ्िामी पादहली 
इतके दििस सुधमािर आहे 
त्याकदरता श्रेष्ठ म्हिूि समजलों होतों साषंत. 

 
(आया) : जािों असें सुधमा इजसी तुळिे तमाऊिी लघुता. 

इंद्रादश शरि गेली केली 
कें ली तेिेंिी मािुिी ्ि्था ॥ १२ ॥ 
 

प्र. : येिेदरती अप्सरा गंधिािी सभा ििधि कदरत असता ंिौिादरक जिळ जाऊि. 
 

र्दौवाणरक : मी िीर सेि राजािा िौिादरक म्हिूि त्या ऋषींस िम्कार कपाि ्िामी. आपि कोि 
कोठे आला ंहे ियाकपाि सागंाि.े 

 
प्र. : मिताऋषी बोलतो पदरसा. अगा िौिादरका, या अप्सरा हे गंधिध मी भरत ऋषी 

 
(आया) : िुधधषध भपू आफयािंतर जे िादललें  ििी येथें त्यािा अग्त्य ऋषीिे रदिला िि 

िाटकासख्यसुगं्रथ ॥ १३ ॥ 
तो मन्समुखे ययाशंी सिधही अभ्यास करदिला आदज त्यािा प्रयोग कीजे मिउिी आलों यथा 
सभेमाजी ॥ १४४ ॥ 

 
स : सापं्रत यासं िषे घालाियास जातो. 

 
र्दौवाणरक : मी हीं अमात्यासं हे ितधमाि कळिायास जातो. 



अनुक्रमणिका 
 

 
प्र. : येिेदरती येकंिर जाता ं ियदिशारि दिजयसेिािंा ह्तलाग घेऊि अग्त्य ऋषीस पुढे 

कपाि राजा येतो दिरखा. 
 

(र्दरु)  राग खट आदिताळ ॥ 
राजा येतो पाहा ॥ 
राजशेंखर धमत हा ॥ प ॥ 
िािेस धदरता ंदशििाम ॥ 
ज्यािा पूिध झाला काम ॥ 

 
प्र. : येिेदरती राजा येऊि अग्त्य ऋषीप्रदत बोलतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : जेथें सम्त सुहृिा ंबहु रंजदिले ॥ 

जी मादज बंसुिी िये जग पादळलें  ॥ 
जी जी अग्त्य ऋषी हो आपफया कृपेिे ॥ 
हे म्या सभा दिऱदखली दिरुिी सुखािे ॥ १५ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती बोलूि अग्त्य ऋषीस येमया राजासिािदर बसऊि आपिचह िुसऱ्या 

राजासिािदर बसफयािंतर ियदिशारि दिजेयेसेिदह आपफया आपफया आसिािंदर बसता ं
अग्त्य ऋषींिीं आ्ा घेऊि मंजुरि िामक सुत्रधार िाटकाथध संग्रह िािंी श्लोक मितो 
पदरसा. 

 
(श्लोक) : प्रथम गिपतीला पूजुिी शारिे तें ॥ 

्तिुिी तिुपरी त्या ििुंिी सिगुरुते गतदिभि जयािें िीरसेिाख्य राया. ॥ 
परतुिी दिधला त्या िदंितो िेििया । 

 
प्र. : येिेदरती, सुत्रधारािें िािंी श्लोक म्हिाफयािंतर िेपथयामध्ये आहिुधधषध राजािे सैन्सय 

कफयाि िगरीच्या दकफफयास येऊि लागले. 
 
प्र. : येिेदरती हाक ऐकूि राजा यथाथधसे मािूि ससंभ्रम उठूि तरिार उबसूि. 
 
राजा : दिजयसेिा. 
 
(श्लोक) : प्राकारािदर शब्ि िधेक धिु धाऱ्यादंशिे माझिी ॥ 

द्वारी मत्तगजासंी आदिकििे लिोदि िीराग्रूिी ॥ 
आता ंशीघ्र दिघोत ते मज सि ेजे सद्यश प्रार्मथती ॥ 
आ्ा या पदरसैदिकादंश कपािी युद्धादशया मागुदत ॥ १६ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती राजा बोलता ंियदिशारिािे महाराज पूिील कथा िदिजेते यथाथध िव्हे. 



अनुक्रमणिका 
 

 
प्र. : मिता ंयथा प्रकार आसिािर बसूि राज्यािें ईश्वरािें ध्याि कपाि रा॰ ॥ 

िा िालंू के ॥ मिता ं(िेपथयामध्ये). 
 

(श्लोक) : राजा सत्िर शत्र ूसैन्सय अिघे उल्लघुिी िादलला ॥ 
त्या सेिापतीिे दठकाि ि कळे मंत्री घरी रादहला ॥ 
हा िुधधषध खटाळ अंत दशरला झाली तयािी पुरी ॥ 
आम्हा भपूदत िीरसेिदि तया धंुडू िला भिूरी ॥ १७ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती िगरिासी जिािंी सपेमिैन्सयोल्मत ऐकूि राजा दिमि्क असता. 

 
सूत्रधार : (सूत्रधार राजास पाहूि) महाराज या परीं िगरिासी जि दिःशकं बाहेर जाते िळेेस 

ियदिशारिािे सागंूि पाठदिली तजिीजि िागंली मिूि कािंदबिी समिते गािा ं बाहेर 
जाियास दिघाफया. दिदु्यलतेिा िषे घेऊि कािंदबिीिा िषे घेतफया दतलोत्तमे समिते 
मंजुघोषा िामक अप्सरा येते. 

 
प्र. : मिूि दिघूि जाता ंदिदु्यल्लता येते दिरखा. 

 
र्दरु : राग रामकली आदिताल. 

 
हा कैशी येऊ बाहेरी ॥ प ॥ 
हे सोडी ििेी सखेबाई ॥ हे कादढलेिी अगायी (अ) 
सििी मृितर शयिी बैसुिी सरस िेऊिी िृप पििी िेदित ॥ 

 
प्र. : येिेदरती दिदु्यल्लता येऊि सखी प्रदत बोलते पदरसा. 

 
(पद्य) : कोण्या ्थळी बहुत कोमल दक्षदतपाळ काय भोगीत कीं कष्ट सजिी ॥ 

कदश कपंा गदत सागं किििािी मला दिजकातं राजया दिजिी रािी ॥ 
माय बापास मुख काय मिुिी िाऊं पदरभिा पािोदि िीररािी ॥ 
जििी गृहीं केदि दिि कंठु मी तरी जि हा्य सोसुिी िीििािंी ॥ 
 
अहह िुधधषें कें दि हा अदत बळी झाला ॥ 
ििक कदश िाटली िीरसेिाला ॥ 
दिजये ि पािें कें दि दिजयसेिाला ॥ 
भि सत्य कोपला भाि हा कळला ॥ 

 
प्र. : येिेदरती सखीशी बोलत गेफयािंतरे राजा अग्त्य ऋषीस पाहूि, 
 
राजा : ्िामी अिंतर तीिी गदत काय झाली कीं. 



अनुक्रमणिका 
 

 
प्र. : म्हिता अग्त्य ऋषी पुढे व्यमत होयील मिाफयािंतरे सरोिरास ्िािाथध अग्त्य ऋषी 

येतो दिरखा. 
 

(र्दरु) : जोदगया आदिताळ. 
आग्त्य ऋषी येतो पाहा ॥ 
अगाधाभ्िुत िदरत्र हा ॥ प ॥ 
सागर जेिे आिदमला िगेें चिध्याही दिजदिला ॥ अ ॥ 
(येिेदरती अग्त्य ऋषी येऊि सायंकालास दकती अिकाश आहे मिूि पाहूि). 

 
अगस्त्य : काय हें पाखपंा मािसािर झेपाितें. 

 
प्र. : मिता ंपाखंरा कडूि दखिदडजेत कोिी येक पुरुष पटाके्षपें कडूि दिरत. 
 
पुरुष : येऊि ्िामी या पाखंरास पासूि िुकििू माझे संरक्षि करा मित (अग्त्य ऋषी हंुकारािे 

या पाखरास हाकूि पुरुषास प्रश्ि कदरतो. पदरसा. 
 
(श्लोक) : बारे सागं दभऊ िको किि तंू िेही दिसे कुष्ठतो ॥ 

तुझें िृत्त सम्त हीं मजकळे ्ािे तरीं पूसतों ॥ 
कारे येथिरी तुला दखिदडलें  लोहंिमाख्य दद्वजे ॥ 
्िप्रारब्ध कथूदि भोगुदि िरें िुःखा परीं लोदटजे ॥ १८ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती प्रश्ि करुि त्याच्या मुखे सिधही ऐंकूि राजा ईश्वरा सदरस दिभतूीिी चििा कपाि 

ता ंभमूंडळभर दिभतूीिा दियोग िेहािे ठायी. दिभतूीिा ििधही संपादिला सापं्रत पंिाक्षरी 
उपिेश घेऊि दशिपूजा करेतेिेकडूि तंू यथा प्रकार सुख पािशील. 

 
प्र. : मिता ंराजा बोलतो पदरसा. 

 
राजा : (आया) पूजा कधीं करािी ि कळे मज हे परंतु दृढ भाि े। 

तुम्हादश शरि आलो या्ति मजला प्रश्त सागंाि े॥ १४ ॥ 
 

प्र. : येिेदरती राज्यािे दििादरता ंअग्त्य ऋषी सागंतो पदरसा ॥ 
माय बापास मुख काय मिुिी िाऊं पदरभिा पािोदि िीररािी ॥ 
जििी गृहीं केदि दिि कंठु मी तरी जि हा्य सोसुिी िीििािंी ॥ 
अहह िुधधषें कें दि हा अदत बळी झाला ॥ 
ििक कदश िाटली िीरसेिाला ॥ 
दिजये ि पािें कें दि दिजयसेिाला ॥ 
भि सत्य कोपला भाि हा कळला ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

प्र. : येिेदरती सखीशी बोलत गेफयािंतरे राजा अग्त्य ऋषीस पाहूि, 
 
राजा : ्िामी अिंतर तीिी गदत काय झाली कीं. 
 
प्र. : म्हिता अग्त्य ऋषी पुढे व्यमत होयील मिाफयािंतरे सरोिरास ्िािाथध अग्त्य ऋषी 

येतो दिरखा. 
 
(र्दरु) : जोदगया आदिताळ. 

आग्त्य ऋषी येतो पाहा ॥ 
अगाधाभ्िुत िदरत्र हा ॥ प ॥ 
सागर जेिे आिदमला िगेें चिध्याही दिजदिला ॥ अ ॥ 
(येिेदरती अग्त्य ऋषी येऊि सायंकालास दकती अिकाश आहे मिूि पाहूि). 

 
अगस्त्य : काय हें पाखपंा मािसािर झेपाितें. 
 
प्र. : मिता ंपाखंरा कडूि दखिदडजेत कोिी येक पुरुष पटाके्षपें कडूि दिरत. 
 
पुरुष : येऊि ्िामी या पाखंरास पासूि िुकििू माझे संरक्षि करा मिता (अग्त्य ऋषी 

हंुकारािे या पाखरास हाकूि पुरुषास प्रश्ि कदरतो. पदरसा. 
 
(श्लोक) : बारे सागं दभऊ िको किि तंू िेही दिसे कुष्ठतो ॥ 

तुझें िृत्त सम्त हीं मजकळे ्ािे तरीं पूसतों ॥ 
कारे येथिरी तुला दखिदडलें  लोहंिमाख्य दद्वजे ॥ 
्िप्रारब्ध कथूदि भोगुदि िरें िुःखा परीं लोदटजे ॥ १८ ॥ 

 
प्र. : येिेदरती प्रश्ि करुि त्याच्या मुखे सिधही ऐंकूि राजा ईश्वरा सदरस दिभतूीिी चििा कपाि 

ता ंभमूंडळभर दिभतूीिा दियोग िेहािे ठायी. दिभतूीिा ििधही सपंादिला सापं्रत पिंाक्षरी 
उपिेश घेऊि दशिपूजा करे तेिेकडूि तंू यथा प्रकार सुख पािशील. 

 
प्र. : मिता ंराजा बोलतो पदरसा. 
 
राजा : (आया) पूजा कधीं करािी ि कळे मज हे परंतु दृढ भाि े। 

तुम्हादश शरि आलो या्ति मजला प्रश्त सागंाि े॥ १४ ॥ 
 

प्र. : येिेदरती राज्यािे दििादरता ंअग्त्य ऋषी सागंतो पदरसा ॥ 
 
(आया) : पूजा दित्य करािी माघदसतेतर ितुिधशी रातीं ॥ 

जे पूदजती दिशषें िौ प्रहरीं त्यादंश सिधहीं भजती ॥ १५ ॥ 
िारे तु्या योगें आदज दशिरादत्र लाभली आज पिंाक्षरी उपिेश कदरतों ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
प्र. : मिूि आपफया बरोबर ्िाि करऊि जिळ बसुं घेऊि पिंाक्षरी उपिेश केफयािंतरें राजा 

ईश्वरािुसधंाि कदरता ंपािधती समिते परमेश्वर प्रत्यक्ष येतो दिरखा. 
 

र्दरू : िेिगाधंार 
अदखताळ ॥ 
परमेश्वर येतो पाहा ॥ 
परमियाकर हा ॥ 
प ॥ ्मरता पाि ेभमतालंा । 
शदशशखेर हा भोळा ॥ 

 
प्र : येिेरीती परमेश्वर प्रत्यक्ष येता ं तत्समयीं िीरसेि राजास परमेश्वर प्रत्यक्ष जाहलें  तें 

किदतक पाहाियास तेत्तीस कोटे िेिासंदरसें िेिेंद्र येतो दिरखा ॥ 
 

र्दरू : राग िेसकर ॥ आदिताळ ॥ 
इंद्र येतो पाहा ॥ इंिु शखेर भमत हा ॥ प ॥ मंिारदिकािंा धिी बृंिारकासमिते झिी अ ॥ 

 
प्र. : येिेरीती इदं्र येऊि अमराळी समिते ्तोत्र कदरतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : क्षि ध्याि केले या िीरसेिें ॥ 

झिी तादरलें  िदं्रमौळी कृपेिें ॥ 
भिा भमतिश्वा दशिा सिध भािें ॥ 
तुझें सिधिा िा्य आम्हा घडािं े॥ १८ ॥ 

 
प्र. : येिरीती सम्त िेिािंी परमेश्वरािें ्तोत्र केफयािंतरे राजा पािधती परमेश्वरािंपाि 

पुष्ट्पाजंली दिखपाि हात जोडूि उभा राहूि प्राथधिा कदरतो पदरसा. 
 

(आया) : मी सापराध सिया पापी मी परम पािि परेशा ॥ 
िीि अिाथदह शभंो साबं झिी उत्धरी यथा िासा ॥ १६ ॥ 

 
प्र. : येिेरीती प्राथधिा कदरता ंपािधती समिते परमेश्वर बोलतो पदरसा ॥ 

 
(आया) : आम्ही प्रसन्न झालों तुजला बापा सुमंत्र उपिेशें ॥ 

संगे अग्त्य ऋदषला घेऊदि तंू पाि झदटदत दिज िेश ॥ १७ ॥ 
 

प्र : येिेरीती राज्यास दिरोप िेऊि पािधती समिते परमेश्वर अतंधाि पािफयािंतरे िेपथयामधें. 
 

(श्लोक) : बाहेरी जयसेि सैन्सय पदतिे च्यारी कडें िदेढले ॥ 
गािीिीदत दिशारिाख्य सदििेंत त्सैन्सयहीं भेदिलें  ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

हें ऐकोदि सुरंग मागध धपादि िुघधषध गेला अरी ॥ 
आली हें पदरसोदि तात दिभि ेदिदु्यल्लता मदंिरी ॥ १३ ॥ 

 
प्र. : येिेरीती िादललें  ितधमाि ऐकूि राजा ियदिशारि दिजयसेि या िोघासं सपे्रम पाहूि 

अग्त्य ऋषी प्रदत. 
 

राजा : ्िामी ईश्वरािुग्रहें राज्य प्राप्ती झाली तरी या िोघािंी ्िादमभमती पादहली काय? 
 

प्र. : मिता ं अग्त्य ऋषी राजायािंी ्िादमभल्मत दिदु्यल्लतेिे श्रमहीं तुजला दिदित व्हाि े
मिूिि म्या हा उपक्रम केला तुजला आिीक काय इष्ट सागंतेही पुरदितों. 

 
प्र. : मिता ंराजा बोलतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : गेला कुष्ट शरीर पुष्ट तर हें झाले अिी तो भयें ॥ 

गेला िुष्ट दरपू अलें  परतुिी हें िष्ट राज्य ्ियें ॥ 
झाला तुष्ट दशि प्रभ ूमिउिी मी श्रेष्ठ झालों जगीं ॥ 
माझें इष्ट सम्तहीं पुरदिलें  दशष्टी कृपेिे क्षिी ॥ 

 
प्र. : येिेरीती राजािें िामय ऐकूि अग्त्य ऋषी आशीिाि कदरता पदरसा 

 
(श्लोक) : सदृदष्टिें कदिशशादलदिस्पिृत्धी ॥ 

हो िोजिासं दिपजो दिज धमध बुत्धी । 
सेिोत सतंत िृपा तुज तीदि शमती ॥ 
ऐशी दिरंतर घडो आदि इश भमती । 

 
प्र. : येिेरीती अग्त्य ऋषीिीं आशीिाि केफयािंतरें राजा दिदु्यल्लतेस सातं्िि कराियास 

सपदरिार दित्यािंि मंदिरास येतो दिरखा. 
 

र्दरु : िेशादभ ॥ आदिताळ ॥ 
 

बख्या दित्यािंि गृहादश ॥ बहूत हष ेगुिराशी ॥ प ॥ 
पदरिारासही तेहा ॥ िीरसेि आला पाहा ॥ अ ॥ 
तत्समयी सूत्रधार या गं्रथकत्यास आशीिाि कदरतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : मोिें बैसउदि दशिादज तिया चसहासिीतन्समुखें । 

पालो श्रीशरभेंद्र हे िसुमती पौत्रादिकािंी मुखें ॥ 
पाहोिी िरपाळ दिन्सह उजळें तो पूिध काम दक्षतीं । 
िािंो शाश्वत सिध सेिक जिीं इष्टथध िे ्िादश्रतीं ॥ २२ ॥ 

इदत श्रीिदं्रमोळीश्वर प्रसाि लब्ध िोळ चसहासि संपत्संतदत– 
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भोंसळ कुिंपयोणनणध सुधाकर राजाणधराज महाराज छत्रपणत वसुांधरा मांडिंािांडिं 
श्रीशरभेंद्र भूयािं णवरणचत श्रीणशवरात्र्युपाख्यान नाटके णद्वतीयोंकः समाप्तः ॥ 
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तांजावरचे शेवटचे राजे णशवाजीमहाराज 

(कारकीिध इ. स. १८३२—इ. स. १८५५.) 
 

राजे णशवेन्द्द्र कृत उर्फ  राजे णशवाजी (रु्दसरे) 
 

नटेशणविंास नाटक 
 

शुभम्तु । 
जयजय दशिरेशिीर । जय जय भिसौख्यकर । जय जय ििीसोमधर । जय दिगमसार ॥ १ 
॥ जय पािधती हरि । जय हासरंगाभरि । जय परमसुखसिि । जय पापहरि, 
जयभदूतसल्लदसत । जयभदूत सगुिभदरत । जय भपू दशिदििुत । जय भिुिकातंा ॥ २ ॥ 

 
र्दरू : तोडी ॥ 

 
शरि शकंर िंद्रशखेर । शरि शाश्वत सुखकर । 
शरि पंकजजादतसुरिर । शरिशकंाकारक । परा ॥ 
शरिकिकािल सुकामुधक । शरि केशि सायका । 
शरि िीि जिार्मतहारक । शरि िेदशक पापका । 
शरि ििििसत्कृपाकर शरि भिभयपादरका । शरि दशिकफयाि सुंिर । 
शरि दशििृप सािर ॥ 

 
सुरणट : िंद्रमौदलश्वराय जय मंगळं ॥ सादं्रकरुिाकूपाराय शुभ मंगळं । 
इंद्रादिक सुरिदंिताय जय मंगळं । िंद्र्िदटका पिातीय शुभ मंगळं । 
मंिल््मत दिलदसत िििाय जय मंगळं । 
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मदिहंदसक शोदभत िरिाय शुभ मंगळं । 
कंुिम्यदत दिभशुभरििाय शुभ मंगळं । 
कुतुकीकृत दिजभमतजिाय शुभ मंगळं । 
दशिाभजुलतादंगताय जय मगंळं । 
श्रीतजदिकफप महीरुहाय शुभ मंगळं । 
दशििायक गुिसंिोहाय जय मंगळं । 
दशिभपूदतिरिदंिताय शुभ मगंळं ॥ 

 
श्रीकृष्ट्ि :  

 
सूत्रधार : येिेदरती िाट्यारंभ झाफयािंतर सूत्रधार गंगभमूी्थळी सरसकदििर दिरदित श्री िटेश 

दिलासादभधाि िाटकािुसघंािे ितुरिर सभासिदिकर मिोरंजि करािया कारिें 
दिघ्िहरिािी प्राथधिा कदरतो पदरसा. 

 
(श्लोक) : प्रसन्नािीि शीघ्र प्रत्यक्ष न्सहाि े। प्रजारंजिी िार प्रजयीशी ्ाती ॥ 

प्रसार कदरतो प्रभ ूआदििेिो । प्रभािें तु्या हे प्रदसद्धीसी पाहीं ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती दिघ्िहरिािी प्राथधिा करोिी दिजिािी िि सेहिें शीिाियाकारिे िािीिे 
्तिि कदरतो पदरसा 
िािी तंू िशाशी कृषे जदर तरी िािी महा शारिे ॥ 
िािी कादि सुखादश जो सकल गीिािी गुरुसा ििे । 
आिी दसद्धी मंदिरासी भिुिीं आिीक जे जीिसी ॥ 
ििेी सत्कदिता ्िरुप मज िे येिाक्षिे सौरसे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िािीिें ्तिि कपाि अ्ाि तम्तोमदििारिी िासरमिी ऐश्या श्रीगुरुिा ्तिि 

कदरतो पदरसा. 
 

(श्लोक) : जे ब्रम्हा दिरंजि िा्तुते । तंू सच््ी सुखात्म तिुदिदद्वभिादि हेतू । 
तारु भिाबंदुधिताप्रदत मुख्य सेतू । ििंूं भित्पियोग गुरुराम सेतू ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे सद गुरुिे ्तिि करोिी दिजकुलिेिता श्रीिंद्रमौलीश्वरािी प्राथधिा कदरतो 

पदरसा. 
 

(श्लोक) : श्रीसाबंगौरीिर िंद्रभषूा । श्रीकंठ शभंोित भमततोषा ॥ 
िेिादधिेि करुिा समुद्रा । िेई कृपें िादभत सिधभद्रा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रमौलीश्वरािी प्राथधिा कपाि िाटकाथध संग्रह िािंी श्लोक िितो पदरसा. 

 
(श्लोक) : श्रीमान्  िेिदशखामिी दशिधिी । जो मायबापाहुिी ॥ 
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पे्रमािे पुरिी लळे । दिजजि्तोमा । 
दशिािी मिी । जो मािी िटता सुरौध िदमती सोमा तयो सिधिा । 
सोमालंकृत िूडशुभ ूबहुधा के्षमादस िेिो सिा ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे िाटकाथध संग्रह िािंीश्लोक ििफयािंतर िाटकारंभ दिघ्िहरािी प्राथधिा 

केफयाकदरता तो ियाकर दिघ्ितिु्तोम दििाकर प्रत्यक्ष येतो म्हििू सभासिासं सािध 
करायाकारिें िौिादरक येतेसे दिरखा. 

 
र्दरू : (व्यागडा ॥ आदिताल ॥) 

 
गििास येतो हा गज रे िाित हासत महा ॥ 
गिपदत येतो म्हिुिी हा । जाििाया सम्यसमूहे ॥ अ ॥ 
अदतपे्रम सुमुख िादरत्र हष ेगादत ये िामिगात्रा हादत कािंिािी ती िते्र । 
हािभाि िािी दिदित्र ॥ १ ॥ 
गातगातदि पेंखीं । तािा । हात लािोदिया ंकािा । 
हा तिािा करीतो िािा ॥ पोतसा जो दप्रय गजासिास ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गििास येिोिी सभासिासं सािि केफयािंतर गिपती प्रत्यक्ष येतसे दिरखा. 

 
र्दरू : (गौळीपतं ॥ आदिताल ॥) 

 
गौरी िंिि येतो पाहा । गोदजर पापी सुंिर महा । 
्िारी करी बरी । अंुिरािरी हा । 
िारी अत्रा ज्यासी िर्मिती सहा । मोिुक पाशाकुंशरि ह्ती । 
मुमतामाळा पिकी कमरी । प्रश्त मािें डुले किसीि मंिदि म्ती मुख्य गजािि । 
से ि्ती ॥ रत्िमुकुट भव्य शोभे रािरी । 
रमिीय कंकि साजती करीं । तािा िेकी िािादित्र बहु कुसरी । 
तक्वि् तचधग गि िािे परोपरी । 

 
सूत्रधार : येिेदरती गिपती येऊि सकल दिघ्ि दिरदसफयािंतर िहंुकडे पाहूि अहो दसद्ध आहे रंगळ 

मंगळ दिधी 
 

(श्लोक) : ििेसंधदिशाल आदि दिदििाक खादि शाखा जया ॥ 
शासे्र िृत्त सुिाच्या पुष्ट्परस सत्यादहत्य गािदक्रया िाद्यासी साहगंध पुष्ट्पि महादिद्या्स 
आिंितो । 
ज्यािे सत्िल सखासुरतरु या रंगिी सादंजतो । 
आया घिघि िाि दिराजे । 
आिंिाच्या शुद्धरि गाजे । 
सुसुदशर खदहजे । सतत ततारािये बहुसाजे ॥ हें रंगप्रसाधिा ॥ 
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सूत्रधार : (िेपथया कडे पाहूि) अरे पादरपाश्वधका येथे ये. 
 
पाणर॰ : जी मी दसद्ध आहे. आ्ा कपािी (करािी). 
 
सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका, सकलजिमिश्रिि ियिािंि करण्यादिषयीं मी आ्ादपजेलो. 
 
पा॰ : कोिाकडूि? 
 
सूत्रधार : संख्याकडोिी. 
 
पा॰ : कोिते सभासि? 
 
सूत्रधार : येथे श्रीमत्भोंसलकुलकलशोिदधकलादिदध राजादधराज श्री दशिाजी महाराजें दक्रयमािें 

िि ििगिेशोत्सि. दिलोकि संतोषभर भदरत. ितुरिर िर दमळाले आहेत. ते कैसे 
म्हिशील? 
(पंििामर िृत्त भेि ॥) 
सुिामपदत कलेशयेक । िेििाध मंडळी । 
कलादिधी तसा सखा अधातंरींि डंडळी । बृह्पती कलादिधी । 
किीशसिध येदथले । दशिप्रसाि आमिे मही सुभायवय आदथलें  ॥ 

 
(आया) : दरदध लाहती शोधक जे सजौदिया ंअजंािादशिी िेत्र । 

गंुख्याग िमत्कृतीरस हे जािली िीदतशास्र ॥ 
 
(श्लोक) : कीर्मत भफयािंरी सिैि अिुग्रहािे । िर्मतकी िादप जगतीं ि िुराग्रहािे । 

पूर्मत श्रदुत्मृदत पुराि सम्तशाल््तं । िते-सभ-ेिसती पंदडत भट्टशास्री । 
 
(श्लोक) : गािदप्रया कुशल जें कलकंठकंठी ॥ िाच्यदक्रये तः जिूं िीलकंठी ॥ 

सादहत्यसत्सुममरंि दमलींि जे कीं । शृगंारसार दििही लसती दिलोकी ॥ 
 
सूत्रधार : एश्यािा अलभ्य योग घडला आहे की त्या्ति. या सभेत उदित श्री िटेश दिलासादभधाि 

शृगंार िीर रसप्रधाि ििीि िाटक िािििू सभासिासं रंजि करिोिी आत्म्याते कृताथध 
कपंा इल्च््तो. 

 
पा. : कोि त्या रसाळ गं्रथािा दिमाता? 

 
सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका. तो ऐदकला िाही काय? यो िदलयुगमाजी. बहु प्रख्यात भोंसलकुल 

तें पर्परीं सागंतो ऐका. 
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(श्लोक) : जगी क्षदत्रयामंादज जे श्रेष्ठ राजे तयािी महािशंिल्ली दिराजे । 
महाराज तो शहाजी मुख्य पाहे । तयाहूदि दि्तारले भपू पाहे ॥ 
येकाजी जो पुत्र त्यािा दिघाला । आला युघें तो दरपूलादग घाला । 
घालोदि तो िोळ चसहासिािा । राजा होता जे (खे) िदगला जिाघंािा । 

 
(आया) : त्यािा सुत तुकोजी पाळी सिादस राखुदि राजी ॥ 

तत्सुत प्रतापचसह प्रताप पहाता ंिृपातं जो चसह ॥ 
तत्सुत तुळजेद्र भला ्ातर जिपालिी भरा दिभला ॥ 
तत्सुत शरभेंद्र ्ाता िाता महीं शरभेंद्र ॥ 

 
(श्लोक) : ििूध एकमुखी तयाप्रदत कसे भागेल तो शषेही । 

ज्या सां् ी दृढ भल्मतििे पढला भािेंशी दिःशषे ही । 
यात्रा सिध करोिी आदि महा िाते करी जो भला । 
पत्िी युमती म्हिोिी जो दशि पाहातत्पतु्रता लाभला ॥ 

 
(श्लोक) : ब्रम्हा दिष्ट्िु तसादि हा दशि पहा हे येकत धीगिा ॥ 

िामें भेि जिाितो दशिकृपे पाळू भफयाच्या गिीं ॥ 
राजोजो शरभेंद्र त्याहुदि जचग जन्समे अहफयोिरी ॥ 
्ाता धीर उिार शूर िसुधालंकार तो केसरी ॥ 

 
(पद्य) : अिुपम ्ातृत्ि अज्यभिहाििी । अदखलपालि िेि अच्युत िकी । 

अदमत सुख िे जिा आदिशकंरिकी । अदत दिभि पाहता ंअमरपदत की । 
अगदित सुप्रताप आदित्य हेि की । आफहािकर महाअब्ज हा कीं । 
अंगलाहुदि मित अितरलाि की । अष्ट दिमपदति अंशगििीं सरस सुखरुप अदतसुकुमार 
मूर्मत सकलभिुि व्याप्त भव्यशुभकीती । दसदद्धअष्टेश्वयध िामकृपेला की । चसहासिी िृपती 
चसह दशि पाहा ॥ 

 
वचन : एतादृश सकलगुिगिरत्िाकर श्री िोळ िेशिृपिर या गं्रथािा दिमाता । 

 
पा॰ : अगा ये सूत्रधारा, ितुःषदष्टकला प्रिीि जगत्प्रदसद्ध िोळिेशादधप श्री दशिाजी महाराज ह्या 

गं्रथािा दिमाता काय । तरी सभादसिािें तुझेही मिोरथ सिळी होतील. 
 

सूत्रधार : िहंूकडे पाहूि अगा ये पादरिाश्वधका, सकल जिमिसंतोषकारक िषाकाल शोभतो पाहा. 
 

(आया) : दिजयी िृपा दिसािा ताप शमे हे ऋतुिे । थोर महा धि पुष्ट्पिृष्टी होती । िादिि स्रीक 
िीलकंठ पाहा । 
हे भारतीिृत्ती प्र्थापिागं । िेपथयामध्ये अहो िीलकंठ श्रीिटेश कुठें कुठें । 
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सूत्रधार : अगा ये पादरपाश्वधका, मघा इजेफया. आयेिा अथध. ्िादभप्रायिुसार कफपूि 
दशिकामसुंिरीिी िूदतका आदिमादसद्धी. श्री िटेशास धंुडीत येतेसी. दिसते. आम्ही 
अिंतर करदियास जाऊं. म्हिूिी िोघेही दिघाली गेले असता ंअदिमा येतेसी दिरखा. 

 
र्दरू : शकंराभरिं ॥ दतस्र ॥ 

अदिमा येतसे सुंिरी । अदतशालोिरी । मदिमालाभषूि भारी ॥ 
मािी धि दिजातंरी । मिि कामुधकचसजिी मधुर गायिी । 
पदरहंसकर ििुध दजिी । मंिल््मतिििी सुंिरेशािे घटिी सुंिरी । 
दिहारे ििीं । 

 
सूत्रधार : येिेदरती अदिमा येऊि दिपाि पाहाते. 
 
वचन : हा भ्रमले भ्रमले अदिमा िटिरे कििेिरी मोहादि गंुतला की रे । 
 
सूत्रधार : म्हिूि आपआपिातं बोलते दिरखा पदरसा. 
 
(िंघुपद्य) : भिुिमोहि मूर्मत भदूतभासूर तिु । भदूतिायक कोि भलुिी दजला । 

काम जयशील दशिकामसुंिरी सिधकामपूरक अदज का ि आला । 
 

सूत्रधार : याप्रकारे अदिमा िूदतका दशिकामसंुिरी िटेशाच्या सघंटि दिषयीं आलोििा करीत 
असता साटोप दिपाि आकाशी काि िेऊि. 

 
वचन : अगा ये पादरपाश्वधका श्री दशििाम मधुरध्ििी ऐकंू येतो पाहा. 

गोड गात िािे महा । गोदजर िाटे जिसमूहा । 
 

सूत्रधार : याप्रकारे गंुडोिर आफयािंतर अदिमा बोलते. 
 
वचन : अगा ये गंुडोिरा, भदुकपिें चिध्यपिधतास चजदकला आपि अद्यादप का ि उंिालास? 

 
गुांडोर्दर : असो अिो अदिमे अष्टमहादसद्ध त्यात तंू िदडला जाहलीस तरी अद्यादप लहािपि सोडले 

िाहीसेमिुष्ट्यािी प्रकृती दभन्न दभन्न असते हे समज ते असो तू एकली या ििीं कोिच्या 
कामास दिरतीस? 

 
सूत्रधार : येिेदरती गंुडोिरािे दििारता ंअदिमा बोलते पदरसा. 
 
(आया) : दशिकामसुंिरीते. दसिते कामें बहुत दििरजिी अभसूभेच्या दतजसी जुड मी दिरता ंजिी 

दिजिीं ॥ 
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वचन : असो श्री िटेशाच्या लदडिाळ बाळाहुदि दप्रयकर ऐसा तंू त्याते सोडूि येथें याियास कारि 
काय ते ऐकंू इल्च््तो. 

 
वगुडा : अिो ये अदिमे आियध सागंतो ऐक. 
 
(िंघुपद्य) : कामजदिता ्िये कादमिी होिोिी सोमा तया भलुि ू॥ 

काम कपादि हेमाम तिुिरीत्या मोदहिीकडुिी । हा मोहला सौख्यधाम मािी । 
 
वचन : त्या्ति मीही श्रीिटेशास धंुदडति आलो. 
 
अणिमाव : पंतपरमलाभ, परमलाभ िैिी दिदित्रा गदत दशिकामसंुिरीस क्षिमात्रही िली संभिािीर 

ऐसा श्रीिटेश परदस्रयेिा ्ंि सोडूि मा्या ्िादमिीस कैसा ्िाधीि होईल 
 
गुांडाव : त्यासी ऐसा उपाय करािा. 
 
सूत्रधार : याप्रकारे िोघेही एकातं बोलत असता ं िेपथयामध्ये जोडफयािा झित्कार ऐकूि अदिमा 

अगा ये गंुडोिरा मा्या दिलंबिास त्या दशिकामसुिंरीिे पाठदिलेली मदहमा येतेशी 
दिसते. मी त्िरेिे ्िादमिीपाशी जाते, तंूही त्या कायात जाग्रता कर. 

 
सूत्रधार : ऐंसें म्हििू िोघेही दिघोिीं गेफयािंतर मदहमा येतसे दिरखा. 
 
र्दरू : सािरेी ॥ आदि ॥ 

मदहमा यतेसे पहा मिशादलिी महा ॥ 
पदहला प्रीतीिी हे पािधतीशीं लपला हे । 
हेमििी सादजरी व्योमभेिी कुिादगरी जोडव्यािा झित्कारीं । 
जोमे िाले सुंिरी । 

 
सूत्रधार : येिेदरती मदहमा येऊि ििसौभायवय पाहािी. 
 
मणहमाव : अशा ििातं दशिकामसंुिरीशीं श्रीिटेश केचि हरेल श्रीिटेशािा शोध घेतला असेल. 
 
सूत्रधार : म्हितीस धंुडत िििर्मित पहा. 
 
र्दरू : आिंि ॥ आदि ॥ 

रमिीय िारुकाििीं । रदतपदत मिि ॥ प ॥ 
रमिी रमिीिे मि ॥ अ ॥ 
मधुर शुकदपक हे गाती मयूर सरस िटती मधुकर । 
गंुजत सुदत िेत । मि अभ्यतंर सुखदिती ॥ १ ॥ 
पििे सव्िंश ्तिती ॥ िाले सु्िर ते दिगुती । 



अनुक्रमणिका 
 

दजिकपोत हंुकृती । जे कीं सुिंर तालप्रकृती । 
खेसरकुदिज जािंळी केळी कोसिल िारळी । 
रसाळादि कीस िळ रतफया पाहे सुभिल्ली ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ििििधि करीत असता िेपथयातं घंुगुरािा घुश्यािा (?) ध्ििी ऐकूि िंदिकेश्वर 

येतेसा दिसतो. 
 
सूत्रधार : म्हितादि िंदिकेश्वर येतसे दिरखा. 
 
र्दरू : अठादि ॥ आदिताल ॥ 

िंदिकेश्वर येतो पहा । िंदििीय सद गुि महा ॥ प ॥ 
बंिी शबंरािा दप्रयकर हा । ििंी बर्मह िेिसमूहा ॥ अ ॥ 
िािा कुशलता जािता । िाच्यहािभािी ्ाता ॥ 
तािा िेकी िसे समता ताकीि करी जो सम्ता ं॥ 

 
सूत्रधार : (याप्रकारे आफयािंतर.) मदहमा : अगा ये िंिीशा याि.े याि.े या ििातं तृििल्ली िार. सुरी 

िाधीि िाढला. आहे ता परंतु पशुपतीस सोडूिी येथे आलास. ते युमती सभासत िाही. 
(समजत?) 

 
आया : मेरु धरा धरी अदित्या ि गुिदंि आलास येथ जगिीशा ॥ 

तृिलाभ मेरुलाभ हुदि मादतसी मुिेय सु्ाि हृिीशी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती मदहमेिे बोलतादंि िंदिकेश्वर बोलतसे पदरसा. 
 
वचन : अिो ये मदहमे भायवयमिे सोन्सयास ्तदितसे जाि ते सोिे 

तृिाहुिी उिे मादिता त्यादिषयी सागंतो ऐका. 
 
आया : भकूी ती ही ि शमेिा ॥ मसूमा कैसी िात हे मािी ॥ 

तृििलदि अन्न मािी अन्नाहुदि सिध म्हिुिी हेमािे ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे िंदिकेश्वर बोलतादंि मदहमा बोलते पदरसा. 
 
आया : अन्नब्रम्हदि हे तृििा धासेदिदत पशूिी िंिीशा ॥ 
 
नणर्दआया : िोराशी सपधसम की िूिाही िाहताती सिेशा ॥ 
 
मणहमा : िूिातृिादि अदंगकार दकरिीं री ऐसा 

श्रीिटेश धमेिी अधेि कामेि िादतिरादम. 
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म्हिूदि प्रािरी त्या प्राििल्लदभस ििंिा कपाि अन्सयकातंास की जाहला िितो शब्ि 
िटेशास. अदतप्रीदत प्राप्त ऐशा तुजिरीि येईल त्या्ति दशिकाम सुंिरी श्रीिटेशा च्या 
संघटिदिषयीं त्िा ंउपाय रिािा. 

 
नर्दी॰ : अिो ये मदहमेच्या करािे सिध् ऐशा यजमािास त्यादिषयीं सागंिे युमत िव्हे. त्या्ति 

िारिािी भेटी जाहफया सागंतो. यजमाि आदि यजमािीि िोघेही अत्यंत संतोष दमळोिी. 
असिे मजला आदि तुजलाही मुख्य जाहला. ्ति िारिािी भेदट तुला जाहला तंूही 
कदळि. 

 
सूत्रधार : येिेदरती िंदिकेश्वर बोलूि दिघूि गेफयािंतर. 
 
मणहमा : ब्रम्हिीिेिा सूर ऐकंू येत्यािपाि िारि येतोसा दिसतो. 
 
सूत्रधार : मितािं िारि येतेसे दिरखा. 
 
र्दरु : (मोहिं ॥ दमश्र ॥) 

िारिमुदि येतो पाहा ॥ िा्मरि िीिा िाहुिी । 
बाही थोर कुतूहल । धरुिी जो कलही । तक्कतचधगि िाित मही । 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारि येतािं. 
 
मणहमा : मी प्रिाम कदरते. 
 
नारर्द : अिो हे मदहमे तंू धििन्सत आदि गिीतरुि इत्यादिकासंी सोडुदिया या ििी दिरतेस? 
 
मणहमा : तंू म्हातारा होऊिही पदरहासािी आदि कलह कराियािी िट सुटली िाही. बरे असो. 

तुझी कडूिच्या. माझा मिोरथ सिळ व्हाि.े 
 
आया : तो भयकु्रद्ध ये ही हरी । जैसा लोकी प्रदसद्ध िेि हरी । 

तेिी पटू दिघडिाया तंूही ियाला । तसादि जुडिाया । 
 
नारर्द : अिो ये मदहमे, तु्या ्िादमिीिे तुझे ठायीं अदधक प्रीदत धदरफया्ति श्री िटेश दिघडला. 

असो तंू येथे असता श्रीिटेशािे पादहला उत्तरोत्तर कायास सिरोध घडेला. कैसेही श्री 
िटेशास जुडदिलो 

 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे ििि ऐकोिी मदहमाख्य िूदतका त्यासी ििूंि आपफया ्िामीिीपासीं 

गेफयािंतर श्रीिटेश येतेसे म्हिूि सभासिासं सािध करािंा याकारिे दिटसेखर येतसे 
दिरखा. 
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र्दरू : (दबलहरी ॥ आदिताल ॥) 
दिटसेरिर येतो पाहा ॥ दिदिध दिलास दििोि करीत हा ॥ 
हाटकपाट धरुदिया हाती हािभाि ेगात िािक दिगुती िरिर येतो म्हिूि जिापं्रती िीट 
ताकीि करी एजा अप्रती ॥ १ ॥ 
उटभव्य अंगी दिटकायुमत ििििोटी मुद्यामि गजे कंकि कटी कािंिरत्ि कदटसूत्र 
भषूि बूटका िािीत िटे ततत्तत्त तचधगिा 

 
सूत्रधार : येिेदरती दिटसेखर येऊिी सभासिासं सािध केफयािंतर मोहिी दििूषकासी सदहत 

श्रीिटेश येतसे दिरखा. 
 
र्दरू : (िरजु ॥ शा ॥) 

सुंिर िट येतसे पहा । श्रीिदं्रमौदल मंिहा्यलचसत ििि । 
कंुिकारकाभरिि सुंिरीसमेत सुगुि । सुरसिुंत भव्यिरि । 
िामह्तकी कपाल डमरु ॥ 
येर करी सुकलकामकोदजसुकुमार । हेमपािुकाधर ॥ १ ॥ 
सरसहािभाि दिपुि संगीत तािमाि सदरगमपिदिसा म्हिोिी । 
संतोषिी सकलमि ॥ ३ ॥ 
हंसदु्यदतकासमाि । हंसकादिलदसतिरि । हौसेि करी िटिहा सततचधगिा । 

 
सूत्रधार : याप्रकारे श्रीिटेशामोदहिी दििूषकासह आफयािंतर िारि बोलतसे पदरसा. 

 
आया : ज्या चजकामासी कामासी ि दमळिील हे मािी । 

हे मासी सम ििरी ि िरी कदधले अिेदि िुज ििरी 
 
वचन : अगा ये कामजयशीला तंू दिन्सयालंकृत भदूषत होऊि पािधतीसी सोडूदि अन्सय दस्रयेसीसदहत 

येथे का आलास? 
 
सूत्रधार : येिेदरती िारिािे दििादरतािं दििूषक बोलतसे पदरसा. 
 
आया : शभं ू सासुरिाडी िसुदि बरा िाढिादि सुरिाडी ॥ गौरीदप्रय हा दिटला. दिटलाभा्ति 

दितेधुिी सुटला ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे दििूषकािे बोलताि िटेश बोलतो पहा. 
 
वचन : पदरहास पुरे 
 
सूत्रधार : म्हिूदि िारिासी बोलतसे पदरसा. 
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वचन : अगा ये िारिा अशी सुंिर स्री जिळी असताही दतशी ि मोहिेदि मन्समथ चजतला त्यािी 
खूि म्या येथें याियासकारिे सागंतो ऐका. 

 
आया : कंिपध िपध शमिुिी जयादभषेकाथध पुण्यकासारी ॥ 

दिरतो सुपात्र सेिू ंिहािया पुण्यभदूमकासारी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीिटेश बोलतािं िारिासी दििूषक िामकोदज (?) 

दििूषक बोलतो पदरसा. 
 
पद्य : जलजोद्धिरेदित जितृप्तीकरी महाजलजाक्षी ॥ 

लािण्यजािपािी परमसुंिर ििि पादियुगलैसिी पािही ॥ 
जलील पद म मािी । मी बोलतो तथय दमतीरदहत िािंफय । 
मीिियिािक्षू मीिि गिी । शक्रादि िेि िर िरिक्रासी माहेकर । 
िक्राकृदत्तिीिी । िक्रशकुि अद भतुतेदि कैिाल अलकबािी । 
सुश्रोिी ते दशलासमव्िाजीिी । सकलतापाहरी ॥ 
्िप्रबािी सेव्युललिास रदि सरस भािी । 

 
पद्य : कािंीच्या ते गमे कािंीसुदि ्ििाकाशषेी िदेष्टली कादमिीिी ॥ 

दशखरीहुदि ििंु दशखरी ्ियंभ ू ते शखंाकार्तिी शुभं पििी धरिीिरी सौख्यधाम िर 
कादमिी । 
धन्सय मुखकमल ते धातृपिदि सुजिािी या जचग सुमिाशी ही िसती । 
सुमियुत धादमल्ल सुमिपिदि अरुितर अधरोष्ठ अरुिपिाकं तरुदिरिि भल्मतरदि पि 
की । 
रमिीि िगेिीं । रंगपिकी । दिजधरदह सोदिती । दित्य दतज की । 

 
वचन : अगा ये िारिा या रीतीिा तीथध आदि या प्रकारच्या के्षत्रात दिहापा इहपरसुख भोगूं इल्च््तों 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषकािे म्हिताि िारि बोलतो पहा. 
 
वचन : सिध्ािी तंू त्यासी ऐसा उपाय कराि े कैसे कायध केले तरी ते बरेंि दिसेल परंतु त्यासी 

ऐसी उपाय कराि?े 
 
सूत्रधार : म्हिौिी श्रीिटेशािी िमि करोिी दिघिू गेफयािंतर श्रीिटेशी आश्रमा राजीत िटि करीत 

डमरु िाजदिताि त्यािा मधुरध्िदि ऐकूि खालोदि ऋदषपत्िी येताती दिरखा. 
 

र्दरु : (काबंोिी) 
िायका येताती पहा । बहुतदि सुंिर िेहा । आइका जी त्यािंी िाि ेआदतरी तफया िटेशी 
जीि गुिाच्या येते बहु सुगुिा सोिाच्या इते ्ििृधििध धिा खादय ते । बहु धन्सया मन्सया बाई ते 
। बहमान्सया ॥ १ ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

गंगा यमुिा सर्िती कृष्ट्ि ििेी भागीरथी तंुगभद्रा आदि गोमती श्रृंगारफया सुभागंी सती ॥ 
२ ॥ िातीच्या िि घादल कािी । (की) एकी कंकण्याफयाली िरिी । एकािळीमाजी 
योजोिी । ऐश्वा संभ्रमें भलुोिी ॥ ३ ॥ 
पाद्य दिता बाळालागी पातली तैशीि शुभागंी । ल्व्िदज हा कादरता रागी । त्यजुदि पाहू जाती 
जोगी । साय िुधािी प्रीती । साकरही त्या आदिती । पायसपात्र घेऊिी । हाती परमािंिा । 
ऱ्या सती ॥ ५ ॥ 
सूिमाि सा ं िंिलियिा खुिादिती । या या सििा । जिा ि लाजता ं ललिा । जडुदि 
कदरताती िािा ॥ ६ ॥ 
लक्षािंीशी त्या सुरेसी िक्षािया िटेशािी । 
दिक्षादमसे त्या हौसेसीं । िक्षा आफया आिंिेसीं ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती ऋदषपली येऊि श्री िटेशािी प्रार्मथताती पदरसा. 
 
गोपीगीत : परम सुंिरा प्राििायका ्मरीं शरें आम्ही जरी बायका । िर हरोिी ते धीर िे मिा पुरिी 

आमुिी पूिध कामिा ॥ ्ं ॥ 
 
छांर्द : िटिरा तुजिाच्य पाहता घडली सत्सुका िाढ तत्त्िता ॥ भट सम्त— सद्धाििी िती ॥ 

खदटिटे मती धीट सज्ज ती, 
 

सूत्रधार : या प्रकारें ऋदषपत्िी येऊि प्रार्मथतािं श्रीिटेश मंिहा्येपूिधक त्यािा आदंगकार कदरतादंि 
दकतेक पौढ बायका आपिाहूदि धाकुट्या मुली आफया त्या पाहूि त्याप्रती बोलताती 
पदरसा. 

 
र्दरु : हुशािी ॥ 

धाकटे ग तंू मुला धपादि हा िेईल । धाक मिी बरेल धडही तुज हाकारील ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकार धाकुट्या मुलीकारिे भीती िादिताि त्यािा मकूि गुळमुळीत असता ये रथारगी 

जा. त्याप्रती धैयध सादंगताती पदरसा. 
 
र्दरु : (येरुकुलकाबंोजी) 

धैयध धराि ेग आदध । कायध अलभ्य होथी । आयध लोकािी उपाधी । िामय जाि युल्मतबुद्धी 
पत्यादिका आफया राग । 
आत्तािा िृत्तातं सागं कृत्या जाििु होतील िंग । अत्यािरी लुटी रंग । 
बिकू कैसी आली पाहा । बाळातंीि दििस िाहा । दििस िाहा । 
ठकू्क धाकुटी माहा । ईकिुिी आली बधुंसमूह । 
तशी का घाबदर होतीस हे जीिी सुंिरी । कैसा आहे पाहा. 

 
आया : जीिी तंडुल हाती दिक्षा आदिदल िट ्ियं खाते । पे्रमरसे दिरहदशरिी योगे हा जाहला 

्ियंभा ते ॥ 



अनुक्रमणिका 
 

 
वचन : आदिक ििल पाहा ॥ 
 
श्लोक : िलपत्रपुष्ट्पपािी आिी दबक्षाथध सुंिरी पािी । 

दिरहदशखी दतज भाजी । त्या्ति हे जाहली पहा बाजी ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकार ढालगजा बोलत असताि त्यासी सह श्रीिटेश िृक्षातंदरत होऊिी पाहत असता 

याग होतसे दिरखा. 
याप्रकारे यागी होताि त्या बायकािा िटेशास पाहूि मोहूि धदरण्यास ठकििू 
दबक्षकिराकारिे दबक्षा घालण्याच्या मीस भीक्षा भोज्यादिकं घेऊि आफया ऐसे ितधमाि 
य्शाळेत दिद्यामाि ऐशात्याच्या पदतकारिे िारि कळदिताि असूयेिे िीदक्षतािी 
ब्राह्मििटिरास धंुडत येता दिरखा. 

 
र्दरु : (कन्नडा) 

येताती दिप्रतापसी अपोयामी अल्यविष्टोमी । अल्यविहोत्र जे बहुकामी । 
अदतरात्री अत्ययविीष्टोमी । ऐसे तत्पर जे की सोमी ॥ १ ॥ 
रामािधािी जो ्ाता । रामाभरिी धरुदि ममता ॥ 
सोमादभषिदित्ता । सोमािेिे । जो तत्त्िता ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती िीदक्षतादिक ब्राह्मि येतािं ्िस्रीयेसी ि दिखंदिता मोदहिी िशधिमात्र काम 

पदरिश होउदि पर्पर बोलताती पदरसा. 
 
पद्य : कोसलागंी सरस कोदट रदत सुंिरी कोदकल सुदि्ििा । कोि ललिा । 

कुदटबालका भव्य कुिलयसुलोििा । कुिलया मोहुदि कंुिरििा कदठ घि सु्तिा 
कलहंसगादमिी । किकभासुर तिु । कमलििि । कदटदिदजत चसह काकरी भोरु हे पाहा ॥ 
कातंामिी परमकातंसुगुि संसारसार दतज । सिधिा पाहंू । संगती यािी या सकल राहू । 
कामबाळा िशा केचि साहंू । कमिीय मूर्मत इज काय पाहू । 

 
सूत्रधार : येिेदरती सकल आश्रमिासी मोदहिी ते पाहोिी मोहले असता ं त्यातंली कीतीकी िृद्ध 

ब्राह्मि सािध होऊि हा कोि की कापालीक म्हििू शापोिी त्यास िमि ू अशमत 
जाहफया्ति आलोििा कपाि पर्पर बोलताती दिरखा. 

 
आया : व्यदभिार कादमिीसह । व्यदभिारी मोहादि भफया योषा । 

गृहिार हा टाळाया । अदभिारे िटिषेा । 
 
सूत्रधार : याप्रकारे दििय कपाि खंुडमंटपदिधािपूिधक ्ितेसषध पादरकाच्या होम कपाि परमराग 

पट्टापट्टी व्याघ्र दिमोिी िटिरािरी सोमािी बोलताती पदरसा. 
 
आया : तंू धदरसी बहु घाया । साबळी पार थोर िासू या । 
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परिदितेिी िटका िदटका यो तु हा िव्हेल घदटका ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती व्याघ्र सोदडतादंि श्रीिटेश मंिहास करोदि पदरहास बोलतो पाहा. 
 
आया : मजिश दजतचसहकटी त्या दिकटी िाघ बाळकसा प्रकटी ॥ 

दििटुदि त्यासी बहु हटी । अदज ि पटालपटी तो पहा ्िकटी ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकार श्रीिटेश बोलुिी त्या िाघातेमोिी त्याच्या अदजिािे पदरधाि कदरताि 

अदतक्रोधयुमत एैऋषीश्वर पिुः ्सपाते दिमोिी बोलताती पदरसा. 
 
आया : तंू िर भजुागं भजुगा केफया साध्िी परीय या भजुगा । 

बहुयत्िे साबंाळी । दिदधदलपी िुकेिािी दलही ये भाळीं । 
 
सूत्रधार : येिेदरती बोलोिी सपाते सोदडतादंि िटेश बोलतो पाहा. 
 
आया : म्या अधरामृत घदटका सेदियली मंत्र आपलुा लदटका ॥ 

कदरता भटिट । पटका हे मज कटकादि भषूिे पटका ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे श्रीिटेश्वर बोलोिी सपाते करी कंकि कदरतािं ऋषी याला महा प्रयोग िमिाि े

म्हिोिी प्रयत्ि करीत असता िटिर अतंधािात पािोिी ितुभुधज जट धर दत्रियि िीलकंठ 
पटके्षप येऊि ितधि करीत आता ऋषीिी अप्मार िामक राक्षस सोदडतादि श्रीिटिर 
बोलतो पदरसा. 

 
गोपीगीत : भिुदि थोर जे भतू त्या ्मरा । ििदडिार मी िारुदि ्मरा । ििर भतू हे िािरी कसे । ििल 

यापरी िाि तंू असे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती श्रीिटेश बोलोिी त्या राक्षसास पायातरी घालुदि ितधि करीत असता ंऋषी पाहूि 

हा उपाय हीि व्यथध झाला की. ह्मिोिी त्या दशखीििी अदभमंत्रोिी सोडोिी बोलताती 
पदरसा. 

 
आया : धाडंू धिंजया ति माया होइ त्यापुढे िाया ॥ पाळाया दिजशाया सायासालं करोदि िटराया 

॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे ऋदषिरािे ििि ऐकूि श्रीिटेश बोलतो पाहा. 
 
आया : िुःसह हा दिरह दशखी । सखी ि िादर तया सुधासुं मुखी । ते पे्रमे मज रोखी । उभय सखी 

अयविी । हा धरीि दशखीं ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती श्री िटेश बोलूि ते जोदतमधयकदलका दिजह्तीं धरोदि ितधि कदरता ऋषीिी 
दिजसिध्ि ऐसा मंत्रगि पोदततािं श्री िटेश ऋषीस पाहोिी बोलतो पदरसा. 

 
आया : मंत्रसमूहिाला केला मजला तुम्ही ॥ ् ॥ हराला दिखुदि लेिुदि पायीं ॥ िट तो तोमािुदडिे 

दिरपाया ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकार श्रीिटेश बोलूि त्या मंत्रगिाच्या िाला कपािी पायी लेििू आिंिताडंि कदरतो 

दिरखा. 
 
र्दरु : (पंतुिराळी ॥ आ॰ ॥) 

िटराज केिळ ्ि्ंिे िािे आिंिे । भटिर पटपट भाि े िदमती ्िुटतर ॥ अकपट 
्जिीती िािे सखी ही त्यासिें गाली । िटती ्िािंिभरें दिगुती ॥ तल्ममत ततदकर दधदक्कट 
दधदमदक्क िोंदगट िंगट दकटतक ऐसे ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती श्री िटेशासी अद भतु करिी आदि आिंिताडंिही पाहोिी हािी परमेश्वर ऐसे 

समोजोिी पूजािी ऋषी आपफया दस्रयासंदहत प्रिदक्षिा कदरत ्तदिताती पदरसा. 
 
पांचचामर वृत्तभेर्द : िरेंद्रकन्सयकािरा िटेशादित्सुकाकराितार्मत हापरा िमो्तुते शुभकंरा ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे ऋषीश्वरािंी ्तदितादंि दििूषक बोलतो. 
 
णवर्द. व. : अगा ये िटेशा ्िदस्रयासंी सोडोिी परिारािी कास धदरफया सुख ऐसे घडते पाहा ॥ 

म्हिता िटेश बोलतो ॥ 
 
नटेश्वर : अगा ये दििूषका पदरहास कपंा िको उन्सहात गेफया सािलीिी सुख अदधकसे िाटते । 
 
सूत्रधार : याप्रकारे बोलूि दिजप्राििल्लभासमत दित्त ऐसा िटेश पूिधदिशिेी अिलोकूि दििूषकासी 

बोलतो पदरसा. 
 
वचन : अगा ये दििूषका परम लाभ । परम लाभ ॥ अ ॥ रा ॥ डोडादिते सती मज मुखदिकास 

िंद्रमंडळास मजे म्हिता दििूसषक बोलतो. 
 
आया : दशिकामसुंिरीसे िटेशा दित्त कशी ि ते समजे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषक आदि श्री िटेश पर्पर बोलत असता संध्याकाळ झाला म्हिूिी त्या 

िेदसतािी श्री भोंसलकुल कलशोिदध कळादिधी श्री िंद्रमौळीश्वर प्रसाि लब्ध 
िोळचसहासि संित सतंदत सुदिराज भषूसािधभौम महाराज ्त्रपती भमूंडला खंडल श्री 
णशवाजी नृपवर क्म रणचत श्री नटेशाची णविंासाणभधान नाटके प्रर्थमोंकः ॥ श्री प्रतापसामीिी 
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सहाय ॥ श्रीरामजया ं॥ धमध मे जया ं(तेलगू) दशिापधिम्तु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
ल्व्ितीयाकंः शुभम्तु । अदिधम्तु ॥ 
या प्रकार दिदखलसुरिृिंिदंित िरिार चिि व्िंि श्री िटेश दिजािंि िटिभरे ऋदषिर 
सुंिरी जिािंि करिोिी । आदि त्या ऋदषसंिोह्या अमंि संिेहही िेडूि । मोदहिीस दिरोप 
िेऊि अदतसुंिर िंद्रमंडल पाहूि श्री दशिकामसंुिरीिें ििि सेभाििू दतच्या िंुदडत 
आरामिादटकेस येतो म्हििू सभासिास सािध करािाया कारिे िटिरिास येतेस दिरखा 
॥ 

 
र्दरु : व्यागडा— अटताल ॥ 

िटिरिास येतो पाहा । कटकादि भषूि भदूषत िेही ॥ 
भाटक यष्टी धरी हात । लिलाही पटपट बोलत िाित मही ॥ 

येिेदरती िटिरिास येऊि सभासिासं सािध केफयािंतर दििूषकदिसदहत िटेश येतसे 
दिरखा. 

 
र्दरु : सुरदटमफहार— अटताल ॥ 

िटिर येतो पाहा ॥ िटक टकुदि परिारेिी हा ॥ 
आठदहिी दिज िामिेहा । अदतदिरह िि शोदभत महा ॥ 
 

सूत्रधार : येिेदरती श्री िटेश दििूषकादससह आफयािंतर श्री दशिकामसंुिरी िृक्षातंरीत जाहिसी 
भािोिी बोलत असे पदरसा. 

आिंिभरैिी— अटताल ॥ 
कै येदशल दिकटी कोदकलिािी ॥ 
गै कदरशी का रािी । 
धैयध अिहूी ि धरि ेमिी । 
धी तुज िश मािी ्मर शकंर तर सरसर िरिर उचर दृढतर होती । 
पार पाये ियिी िारा सजल हा ॥ 
जािूं मजला िाराि े॥ याला धारापयधकी ता मज के ॥ 
ििि दिसत पदर । ििदस ि काही अियपिा त्यदज मिि धरी मिीं ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकार िटेश बोलतादि दििूषक बोलतो पदरसा. 
 
वचन : अगा ये िटिरा । िदं्रमंडल पाहोदि श्री दशिकामसुंिरी आली म्हिोिी का भ्रमलास । 
 
सूत्रधार : म्हितािी श्री िटेश िदं्रमंडल पाहोि अदतदिरह भर त्याला खंदडतते पदरसा. 
 
कनकपद्य : दिषसािेरा तु्या दिषदिघोदि जन्सम दिषय करोिी मला दिषमहास । 

दिषिंष्ट्र राहू तो िैरी तु्या गिी दिषकंठ दमत्र मज दिसरलासी । 
कुिलयाधार मी कुिलयाफहाि तंू कुल्त्सत तेदि का ंकोप करीशी । 
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तोषाकर म्हििुदि िोषकरा तुझी दशशीषध िििदिले व्िेष कदरशी । 
उदित होता दमत्र उजाळिि त्यदजसी । 
गुरुिार सेििे गुरुपाप िदरसी । 
कृदत्रमी म्हिूि या कृशपिा धदरशी । 
करुिादिहीि तंू कासया सदळशी । 

 
सूत्रधार : येिेदरती िदं्रासी खंडोिी दििूषकासी बोलतसे पदरसा. 
 
वचन : अगा ये दििूषका कळंकी कुदटल ऐशा िंद्रासी म्या म्तकी धदरफयाकदरता त्यािे संदध 

पाहोिी गादंजिे युमति 
परंतु मजकडोिी चजदतजेला ऐसा मन्समथ या कदठि समयी जािी त्यामुळे लोकातं िार 
हा्या्पि जाहला 

 
कनकपद्य : म्हितादंि जि सकळ मिि जीजे मजलागी ॥ मिि तो अद्यादप । 

मि ि टकी ििि िा िादितो किि पदर कदरतसे । 
अिि दरपु रीती ते आिरी की । काय िसता ंजया काय कदरतो । 
जया िायाि साव्िेश िादितो की । जाया िसे जिदळ जािोदि सदंध हे । 
दगिुदि लिुदि िार । जादितो की । 
सुमशरीं भदडमार । मार कदरतो हे । 
जयशब्ि शुकदपक । ज्यदमदितो पाहे । 
शल्मतिीि त्या दजिूं शमत मी िोहे । येईल कै दप्रया येथ लिलाहे । 

 
सूत्रधार : याप्रकार बोलूि अदतदिरहभर दशिकामसंुिरी आलीसी भाििू पुिि बोलते पदरसा. 
 
णद्वपर्दा : (घं— आदि.) 

कासया िदळते दशकिली कामचिध पाही । सोसििेा सोमिििे । 
सोय िेिसी काय । कामदिधीं पाही । 
सोसििेा सोमिििे सोय िेिसी काही । िंििािी ्िटीहृियी सादं्र पदरते पोळे । 
कंुिि मी रि िदं्रदह तासिी । सुंिरी ि करी बाळे ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे श्रीिटेश अदतदिरहभरे भलुोिी बोलत असता दििूषक बोदलतो पदरसा. 
 
वचन : अगा अगा ये काम जयशील कुदटलालका तुझी कातंा येथे कुठे आहे? 
 
नटेश : ते कमल मुखी म्या अता येथे िेदखले कोठे लपाल की? 
 
णवरू्द. : कमलास पाहोिी कमलमुखी आलीसी । 

भािोदि भलुलास बरे असा 
या रादि कमलिृक्षपक्षीमृग इत्यादिकासंी पसुीत धंुदडफया तीि लाग लागील 
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सूत्रधार : याप्रकारे दििूषकािे बोलताि श्रीिटेश कमलास पाहोिी बोलतसे पदरसा. 
 
आया : कमलमुखी सुललिा कमलािो पादहली असेल तरी । 

करुिा करुदि कथािी । दिरहश्रम िारी िमथल तरी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती कमलास पुसोिी इिंीिरास पसुतो पदरसा. 
 
श्लोक : इंिीिरोिो कळिाल जागा । इंिीिराक्ष ि करील रागा ॥ 

सुिंपतीच्या ि ठरे दिरोंिू । सदंिच््ते िादं्ती लोकसाधू ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे पुष्ट्पास पुसोिी दप्रयिृक्षास पूसतो पदरसा. 
 
आया : दप्रयकर मज जी रािी दप्रयािो िेखली तुल्म्ह काय सुंिर िामागंी ते । िेसुिी या भषूिीतसे 

काय ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती दप्रय िृक्षास पुसोिी दतलकिृक्षास पूसतो पदरसा. 
 
आया : दतलकोल्लदसत सुसाला । दतलकािो काय िेदखली मदहला । 

जे लिुदिया रागी । तुते मला धैयध कौतुके रािी । 
 
सूत्रधार : याप्रकारे िृक्षास पुसोि हंसासी पुसतसे पदरसा. 
 
आया : हंसगमा मम ललिा हंसािोिी रदखली तरी कळिा हंसकिरिादिरहा । हा होयील िेह 

गमतते पळिा । 
 
सूत्रधार : येिेदरती हंसासी पुसोिी कोदकलास पुसतो पदरसा. 
 
आया : कुठे कोदकलकंठी । कोदकल हा जरी असेल उिकंठी । 

मज तेदि मकरकंठी द्या दतजदिि पळ युगसमदि कंठी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेदरती हंसकोदकलादिकास दििारोदि गजास तसे पदरसा. 
 
आया : दिरुिेदिजगमिा गज हे िािा कृपेदि गजगमिा । दििरजिी मज गमेिा । 

पहा महाश्वयध अिदुहती जगी मिा ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे गजास दििापाि चसहास पसुतो पाहा. 
 
आया : चसहासिो चसहकटी ियेदि दिकटी प्रितधती दिकटी । 
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धंुडुदि िािा िुष्टी सृष्टी दतजिीि हेतसे कष्टी ॥ 
 
सूत्रधार : याप्रकारे श्रीिटेश दशिकामसंुिरीस धंुडीत िृक्षातंदरत जाहला असता दििूषक श्री 

दशिकामसुंिरी िटेशाच्या सघंट्टिदिषयी आलोििा करीत असता दशिकामसुंिरीिे िार 
दिली गदरमा येत असे दिरखा. 

 
र्दरु : (िेिगाधंारी— आदि. ॥) 

गदरमा येत असे पाहा । गजरे सुंिर िेहा । 
गौरुि िािीत जिी । गिधधरी दिज मिी । 
झिी पेठिी िेसोिी, िािादिध भषूिी । 
लेििूी िीिा िाजिी मधुर ध्ििी । दिलदसत मंिहा्य िििा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेदरती गदरमा आफयािंतर. 
 
णवरू्दषक : अिो जे गदरमे श्री दशिकामसुिंरीस सोडोिी या ििी कोित्या कायास आलीस? 
 
गणरमा : अगा ये दििूषका माझा ्िादमि जे दतिे कपाळी 

हा कपाली पदडफयाकदरता 
ते अदतदिरहभरे पालीसारखी जाहदलया 
िटिरास । त्या भधूरकन्सयेकेिी चिता येलूिी हीि गमते 

 
(िंघुपद्य)  िटिरा लागलीच्या ऐकसी ते सुखे । दभक्षान्नभक्षिी । 

िक्ष जाला । भिुिैकसुंिरी । 
भदूमधर जे कडुदि । पदत म्हिदुि हा कसा । पदरिजला । 

 
सूत्रधार : याप्रकारे गदरमा आपफया ्िादमिीिे गौरमा िाखदिताि. दििूषक बोलतसे दिरखा. 
 
वचन : अिो ए गदरमे प्रपंिामाजी कोि हे आपुफयािरती अदतप्रीती करिारासि िश असेल? 
 
(श्लोक)  दिकट िोखट ि्तु जदर दमळे । त्यदजदत ते जि केिळ आंधळें । 

सुखदिताती रती पदत सुंिरी । िट कसा ि तया प्रदत आिरी ॥ 
 
सूत्रधार : येिे दरती दििूषकािे बोलताि. 
 
गणरमा व : अगा ये दििूषका ्िस्री सुंिरी आदि सुमुखी असली तही, दतजहूि परिारा दििरी ही । 

बरीस भासते हा पुरुषािा ्िभाि असो जायािा पिाथध आपफया पिाथासादरखा सिा कामा 
येिे रीती िव्हे. हे श्रीिटेशास कळेव्ये. 
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सूत्रधार : या प्रकारे गदरमा बोलूि दिघूि गेफयािंतर गदरमािा दिलंब ि सहता श्री दशिकामसुंिरीिे 
पाठदिली लदधमा येतसे दिरखा. 

 
र्दरु : रीती गौळ— अटताल ॥ 

लघमा येते गौरीिी िासी । लदलत गुि हासंी । 
लाघि साधी कामीसी । लािण्यदि िरासी । 
िेसली जे पाढंरा झिी । िीरजियिा भासते रदतसमाि । 
खाळीं दिसकळौ जिा । 

 
सूत्रधार : येिेदरती लदघमा येऊि दििूषकासी बोलत असे पदरसा. 
 
िंघमा : अगा ये दििूषका श्रीिटेशा कुठे? 
 
णवरू्दषक : अिो ये लदघमे श्रीदशिकामसंुिरीिे तुझा अदंगकार केफयामुळे श्री िटेश िुऱ्हािला. 
 
िंघमा : लदघमा म्हिजे लाघि. थोरािी प्रीत संपािण्यािे अिश्य  असािी. ते लदघमा िसफया 

लाघि पािले? 
 
णवरू्दषक व॰ : लघुमे प्रत्यक्षािुभि पाहा तु्या यजमाििीिे तु्या सािास बोदलले. उिे उत्तर ऐका. 

 
श्लोक : बी मागाि ेकुबेरा । हलही हलधरा टोिगा धमधराया । 

िंि हा ये रंगा जिदळ गिपती । िक्ष ज्या िागराया । 
हाकी रके्ष गुरातें । गहा मम जिका । भधूरा मा भमूी । 
दभके्षिे िार लज्जा मज तुज बरि ेअन्न िेतेदि भमूी ॥ १ ॥ 
मग काय म्हिजी ॥ 

 
आया : जी भधूरिरकन्सया दभक्षामान्सया ििे असे मान्सया । 

िेि ेत्या्ति अन्सया या ललिा केफया सुखी जगी धन्सया । 
 
वचन : अिो ये दिव्यान्ना दिव्यस्री या लाहोिी भधूरकन्सयेसी ि गदिता ऐसा श्रीिटेश तेथेि रमतो. 
 
सूत्रधार : याप्रकार दििूषक बोलताि लदघमा बोलते पदरसा. 
 
वचन : अबलेिे काही ि कळता बोदलफया थोरािी त्या ्िदस्रयेस इतराकंडोिी जाििू ं िये 

तेलेआपफया िाथास कदळले म्हििुिी केली दििििा सागंते ऐका. 
 
श्लोक : तुला िती करीि मी । ि सळलीि मारा करी । 

सकोप जदर तो सुखे । दिजकरीि मारा करी । 
असे कथुदि पाठिी । मज धन्सयादस हे जाििी । 
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दशदि दगदरसुता बह िटिरा त्परे आदििी । 
 

णवरू्दषक : सिध् प्रभासयुमता युमत सागंिेस कोि िक्ष । कृत्पि । 
आदििी िये । प्रभदुि िय संपािाि े। बरे प्रयत्ि कपा । 
येिेदरती बोलूि दििूषक आदि लदघमा िोघेही दिघूि गेफयािंतर पाठदिफया िूदतकािा 
दिलंब ि सदहता श्रीदशिकामसुंिरी प्राप्ती श्रकामेता जयादिजयादि सख्यादससदहत येतसे 
म्हिूि सभासिासं सािध करािया कारिे श्रीदशिकामसंुिरीिी मुख्य िासी िौिादरकीि 
पदद्यिी येतसे दिरखा. 

 
र्दरु : शुद्ध सािरेी— आदिताल ॥ 

िेििासी ते पद दमिी । 
िैिासी येतसे जािी । 
ििी तरुि सुंिर सुमिे िाित िाित ये िौसेिे । 
कमठातर धरुि हात बटाटोप आदग दिगुठी कमिीयाकृती जी सख्याप्रती करतादक 
तसप्रती (पादरपाश्वक) 

 
पाणर : तुम्ही कोि कुठोदि येता? 
 
पद णमती : मला जाित िाहीत काय सागंते ऐका. 

 
िंक्ष्मी : ज्यातं मी घुमीखुमी । लिगंी, सिारंगी, कदलगी, िारंगी, सुरंगी, ििरंगी, दित्रागंी, भागी, 

सुभोगी, िागी, मंगी, रंगी, चिगी, झबकी, केतकी, दमटकी, मािकी, सोंकी, अकू्क, बमव्कू, 
ठकू्क िकूे्क, सरखू, धकू्क, रत्िी, आमिी, दिमिी, इंिािी, रमिी, कामािी, रुल्ममिी, 
िीलििेी, िारायिी, सिामोदहिी, कादंििी, शिािी, िाक्षायिी, हदरिरायमिी, 
दित्रििेी, दत्रििेी, िूडामिी, गोपी, सुपापी, रुप्पी, िापंा, कुप्पा, कुसुंबी, िंद्रचबबी, 
डाचळबी, सुजािी, रािी, कामाक्षी, मीिाक्षी, दिशालाक्षी, कमलाक्षी, सारसाक्षी, 
सिािशकरी, कािरेी, केसरी, क्तूरी, गौरी, भोिरी, सुंिरी, लीलािती, मायािती, 
दशिागंी, पािधती, सर्िती, प्रभािती, अमरािती, पद मािती, सादित्री, गादयत्री, मृगिेत्री, 
सुगात्री, हुरळी, सुळ, सिािळ, पुतळी, िीळी, कमलीिलेी, िुलाली, मखमली, सािंळी, 
बाळी, कोयाळी, पिळी, मंगा, मंगा— िेंकटेशािी पत्िी अदलिलुे मंगा ॥ 
काशी, तुळशी, अव्िलखासी, कुळकासी, या इफयाजिीत मी पद मिा । मुख्यखासंी । अहो 
अता आमिी यजमािीि येिार आहे दसद्ध असा 

 
सूत्रधार : येिेदरती दशिकामसंुिरीिी िौिादरकीि पद मि येऊि सभासिासं सािध केफयािंतर 

प्राल्प्तकामता जयादिजयादि सख्यासदहत श्रीदशिकामसुंिरी येतसे दिरखा. 
 

र्दरु : अठािा— दमश्रा ॥ 
दशिकामसुंिरी येते पाहा ॥ ििभव्यभषूि भदूषतिेहा । 
दशििायक सद गुिसंिोहा दशिघटिीं कदरत ऊहापोहा ॥ 
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र्दरु : कुरंजी— आदि ॥ 

मी काय कपा िो बाई । मी कैसे िो बाई ॥ 
तो का िये या समयीं । तो कुठे ऐसे मयै येई । 
हरहर ्मरशरखरतर रुतती । दकरदकर कीर करी । साहंू दकती ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती श्री दशिकामसंुिरी येऊि प्राल्प्तप्रकामतादि सख्यासं पाहूि बोलतसे पदरसा 

 
(िंघुपद्य)  िेिादििेि दशिदजिा दतला जीि केव्हा ंदिरीक्षि कीरिािी । 

दिटशखेरामूळ च्यट हे ििी तया कटकटा दशितसे कामबािीं । 
 

र्दरु : (पंतुिराळी— आदिताल ॥) 
कामयुद्धास दिघला कादमिीिरी घादल घाला । 
सोमशखेरािा िैरी जो मि ज्याला । पाहे ्िारी । शुकािादि घोडा केला । सुखे त्यािदर 
िळघला । ्िकरी इक्षुिापा धरी । जसा भ्रमरादि या िोरी । िदं्रयाल पाठीिरी मंि िारा 
तोलु येठीं । ्ंिे मजला मार मारी । 
सुंिरी ि ये कौमारी ॥ 
 

सूत्रधार : या प्रकार मन्समथ ििेि साहििेासा दशिती श्रीदशिकामसंुिरी मंिमारुतास पाहोिी 
बोलतसे पदरसा. 

 
(श्लोक)  िाताशाभरि प्रभ ूिटिरा चजकािया होईिा । 

िाता या पदर मािसी दिरच्युदि चितत दिव्यागंिा । 
घाता ्िफप रिोदिया िदरिदर शीताबंुही चशदपसी । 
आता मी बहुतापरी दशितसे माता ििूं कायसी ॥ 
 

सूत्रधार : येिेरीती मंिमारुतास दिखंडोदि िंद्राशी दिखंद्दीतसे पदरसा. 
 
(श्लोक)  मजसमा भदगिी तुजकी िसे । दहमकरा मज जादिदस का असे ॥ 

हरहरा भ्रमले भदगिी गृहा । हदरत या तुजिेदिकृपा आहे ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती िंद्रासी दिखडीत आसता संख्यािी आिो सिािी त्यािी िािी दपकिािी भािोिी 

ििकोिी श्रीदशिकामसुंिरी प्राल्प्तसखीस पाहोिी बोरतसे पदरसा. 
 
र्दरु : (केिार ॥) 

पाहे कोदकलकूदजत पादपका िाशी । िुखदिती साहंू व्यसिा । कैसे सजिी । सत्िरी आिी । 
िटसुखखािी । प्रािो हे कोदकल्िादमिी ॥ 
आहे ती या कोदकलिािी । साहे क्षिमात्रदिरहासी । सत्िर येईल दशिसुखरासी ॥ 
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णशवकाम : पाहे शुक कू्रर संिु िार कदरती हृियपंिू साहू । व्यसि कैसे सजिी । सत्िर आिी 
सारंगपािी ॥ 

 
प्राप्ती॰ : िोहे ती शुकशुकिासी काला हे प््ा या भदसका । साहे क्षिमात्र दिरहासी । सत्िर येईल 

भिसुख रासी 
 
णशक्काम : हे मििाच्या कमािा । पत्शर लागती कािा । साहंू कैसी ते यातिा सजि आदिला तो 

सििा ॥ 
 
प्राप्ती : िोहे कमािा भतूला । पाहे शरिदिठी तत्िता । साहे क्षिमात्र दिरहासी सत्िर येईल िट 

सुखराशी ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दिजसख्याच्या अियिासं पाहोदि ्मरहास करते शुकदिक भािोिी श्री 

दशिकामसुंिरी घाबरी होताि संख्यािी त्या भ्रमािा पदरहार केफया उपर ्मरशरासंी 
दिखंदित असे पदरसा. 

 
णशक्कम : मुखतुफय मी म्हिे मूढ पकंज तिा मुख्य दिखंदडता मुरडले ग । करसाय 

 
(पद्य)  घदर पुिः । कासया शीि तो । कदि बोलता असे सागेंल गा । पिसाम्य तरी िरुपािले कमल 

ते । पि साम्यता ि ते पािले गा । पािकरमुखदह ते प्रदतदिशी । आठिुदि पादठि ते । 
मुकुलत्ि पद म तें गा । जलज जपे बहुजली िसुिी । तप िाशी पाहातंिी तप िार तपुिी । 
पदत िैरी मिि तत बाि दहिोिी । दकती सळी मज पहा की िािी । 

 
सुत्रधार : येिे रीती श्रीदशिकामसंुिरीिे ्मर बािाशंी दिखंदडतािंी 
 
कीरवािी : अिो ये दशिकामसंुिरी दभऊ िको दभऊ िको श्रीिटेशािा शोध घ्याियास 
 
वचन : पाठदिली ते गदरमा येिोिी तेथला िृत्तातं सागेंल तििरी धैयध धरे 
 
सूत्रधार : म्हितािी गदरमा येतसे दिरखा. 
 
र्दरु : िेिगाधंारी ॥ आदिताल ॥ 

गदरमा येतसे पाहा ॥ गजरे सुिंर िेहा । गौरि िािीता ं। जिी गिध धरी । 
 
सूत्रधार : येिेरीती गदरमा येिोिी श्रीदशिकामसंुिरीस पाहोिी बोलतसे पदरसा 
 
गोपीगीत : िदत तुला असो िस जा आग्रही दकती दिरु सये, मी प्रदतग्रही । पदर रम तुझा, सौख्यसंग्रही 

। अदतदिलास तो । दिव्य दिग्रही ॥ अिो ये दशिकामसुंिरी । मी ते ििल काय म्हिोिी सागंू ं
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श्री िटेश तुझी पदरिास कदरता अिेक सुंिरीिे दिफया िुष्टागंाच्या ्िीकार करोि त्यासी 
सह रमता । अदतदिलासभरे । िट तो म्हिे ॥ 

 
सूत्रधार : याप्रकारे गदरमेिे तेथील िृत्तातं कळदितािं श्रीदशिकामसंुिरी अदत खेि सख्यासं पाहूि 

बोलतसे पदरसा. 
 

र्दरु : (िीलाबंरी ॥) 
िैि थोर माये िेिी कदरते होय । जीि कैसा माझा धाय जी िामिेि िये । लोदभ तो धि जैसे 
लोििीं पाहे तैसे । भोगुली िािाले सुरसी ॥ िाभी— गंुतती हेदि खुडुस ॥ कोित्या की 
सटव्या कुठोिीं कीं आफया माि सोडूिी । आिी िािुफया मा्या िाथासी अिुसरफया ॥ 
सोिेिािे िसिे सुख दिफया ि व्यसि । ्ििाथा िोदपले दजिे । श्यािाहूिी दतिे दधक  दजिे। 

 
सूत्रधार : येिेरीती दशिकामसुंिरी ्ििाथाते आठबिेु अदतदिरहभरे मू्ाग्र्त होतािी सख्यािी 

शीतोपिार कदरतािंी जाये होऊि श्रीदशिकामसंुिरी प्राल्प्तसखीस पाहोिी ्िप्ि सागंते 
पदरसा. 

 
र्दरु : तोडी । आदिताल ॥ 

ऐका िो प्राल्प्तबाळे अरुिोिय िळेे येक ्िप्ि िेदखले । सुख िार घडले । शकंतदि आला 
शकंर घराला । आंगिी म्या ंिेदखला । आचलगी मजला ॥ १ ॥ िािे तै परोपरी । िािादिध 
कुसरी । साि िाटे अंतरीं । सागं पळ दिधारी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती श्रीदशिकामसुंिरीिे प्राल्प्त सखीसी ्िप्ि सागंतािी 
 
प्राती : श्री िटेश शीघ्र येईल चिता करंु िको. 
 
सूत्रधार : म्हितािी. 
 
जया : अिो अिो ये दशिकामसंुिरी बुडुबुडु िाद्य ऐकंू ये त्यािपाि चपगळा येतोसा दिसतो. त्या 

शकुि दििारु. 
 
सूत्रधार : म्हितािी चपगळा येतेसे दिरखा. 
 
र्दरु : चपगळा येतसे पाहा । सागं मिींिे जाि महा । सागें करुिी ऊहापोहा –– सरसदि कळिी 

सुखसंिोहा ॥ गोल पागोटी म्तकी । गोड बोलका जो म्तकी । शाल अंगािरी िाटकी 
सागें मंगळिािी िीटकी ॥ 
येिेदरती चपगळा येििू श्री दशक्कामसंुिरीस पाहूि शकूि सागंतसे पदरसा. 

 
आया : खटपट ि कदर काहंी दिट माझ आदिली दिटे । पट पाही िेजु िाट बाई िटशखेर दिकटा 

येतसे आय ॥ 
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सूत्रधार : येिेरीती चपगळा येऊि शकुि सागंूि श्रीदशिकामसुंिरीकडोिी िस्रभषूिलाहोिी पलीकडे 

जातािी श्रीदशिकामसुंिरी सख्यासी श्री िटेश कै येईल म्हिौिी आलोििा करीत असता 
 
णवजया : कोलाहल शब्ि ऐकंू ये त्यािरुिी कैकाडीि येतसे दिसते. 
 
सूत्रधार : म्हितािी कैकादडि येतसे दिरखा. 
 
र्दरु : (राग-पन्नाग॰ ॥) 

पाहे येते कैकाडीि । परमसुिंरी भिुती मिा । बादहरी आली बाई म्हिेिी प्रीदतबाळा घेऊदि 
पाठी ॥ अदत सादजरी का खे पाठी । हाती घेऊदि सुंिर काठी । हासंत मचिच्या सागें गोष्टी ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती कैकाडीि येतािंी श्रीदशिकामसुंिरी बोलतसे पदरसा. 
 
णशवकाम॰  ्िमिी जे िसे सागं िी झिी । जमदिते तुला जाि भषूिीं ॥ आदिक जें मिी आज दयदद्धदस 

। अिदिते क्षिे अदमत लाभसी ॥ 
 
सूत्रधार : या प्रकारे श्रीदशिकामसंुिरीिे सूपभरे मोत्ये कैकाडिीस िेत 
 
णशवकाम : म्या ंमी चितीले कायध सागंा म्हितािी कैकाडीि (िेिास ्मरोिी शकुि सागंाियािी काठी 

पाठीत लटलटा घालििू हातही झोकोिी शकुि सागंते पदरसा ॥). 
 
(श्लोक) : ठेििूी ्िपिापुढे तुज लििाडा बरे जाििी । शकंोिी ति संकट । दिजमुखे तुज घरी ्िागं 

दप्रया िारसी । मादितो सिती करी गिसला लािे ि मी त्या कसी । 
 
वचन : असे तंू मिी चिचतले आहेस? 
 
णशव : अिो ये कैकाडिी सादंगतले ते खरेंि परंतु ते ि्त मजला कसी प्राप्त होईल? 

 
कैकाडांिी : अिो ये दशिकामसंुिरी हे कायध आियध म्या ंश्रीमहालक्ष्मीसी महादिष्ट्िू जुडदिला तो आता ं

तीस आपफया िक्ष्थळी सिा धदरतो आदि सर्ितीशी ब्रहमाजुडदिला इंद्रादिसी इंद्र 
जुडदिला आदि त्या त्या कडोिी उिंड िस्रभषुिे म्या ं घेतली. तैसेि जुजसी तु्या 
िायकास जुडदिते. 

 
(िंघुपद्य)  जो केशि श्रीश लोकेश पायवपती ही ती ही ििलभषूा । अर्मपला या पिीं अदमत तंू िेशील । 

आदज पा ंपािशी अदमत तोषा ॥ 
 
वचन : अिो ये दशिकामसंुिरी कोफह्यािे चशग िेते तेिेंकडूिी तुझा पती तुलािशी होईल जति 

राख. ॥ 
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सूत्रधार : म्हिूिी ते चशग िेऊिी श्री दशिकामसुंिरीिे िीधले िस्रालंकार घेऊि दिघोिी जाताि 

प्रकामता. 
 
प्रकामता : जोश्यात प्रश्ि पुसािा. 
 
सूत्रधार : म्हितािी जोसी येतसे दिरखा. 
 
र्दरू : चजझुटी ॥ आदिताल ॥ 

जोशराज येतो पाहा । ज्योदतष जो सकलही श्रीदशिकरुिा । अदमत जयािरी । जोशी ि 
िामय सिा जयािरी । सुगुि के ितले कुरिाळा । सद्वामये ्ििी दशिा कृपाळा । संगे 
लें कुरािा पाळा ॥ सागें योगिला सुजिाला ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती जोशी येतािंी दशिकामसंुिरी अदत िम्रतेिे जोशासी बसाियास दिरोपूि 

लज्जायमाि असता ंयीशत. 
 
वचन : अगा ये जोदशराजा तुला दशिकामसंुिरीिे आरुढ लक्षि पाहूि प्रश्ि सागंता. 
 
सूत्रधार : म्हितािी जोशी आरुढ पाहोिी कन्सया लयवि म्हिोिी दििधय करोिी िल सागंतसे परीसा. 

 
आया : भोग्थािादि पती जीि िसे साजिी तु्या कदट की । उच्चदह जो लाभल््थत सिती होदतल 

त्या तु्याि की बटकी ॥ चिता कपंा िको ॥ 
 
सूत्रधार : येिेरीती दशिकामसंुिरीस सौगोिी िस्रभषूिादि बहुमाि लाहोदि जोशी दिघूि जाताि 

लदघमा पटाके्षपें येऊि. 
 
िंाघमा : अिो ये दशिकामसंुिरी श्रीिटेशातें िोिी दिघाला येथे येईलसा दिसतो । 
 
सूत्रधार : येिेदरती लघमेिे म्हिताि श्रीदशिसुंिरी धैयध लाहोिी ह्य कोपे पद दमिीस पाहोिी बोलतसे 

पदरसा. 
 
र्दरू : भरैिी ॥ आदिताल ॥ 

िटशखेर जदर येथे आला लटका ते साजिी त्याला । िदटकाळ पि जो कीं दशकला । 
दिटशखेर त्या साह्य दमळाला । दिटका भात दमळता त्याला दमटमया िेिदि तेिे घाला 
सदख त्या िा । की जो भलु दिला कटकटा कैसा अन्सयाय झाला ॥ १ ॥ 
हटका मजिदर मादंडला । ्ुटका जीिासी लागला । िटका कैसा ग तोदडला । मुटका दजि 
तेिे जाला ॥ 
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सूत्रधार : येिेदरती श्रीदशिकामसंुिरी पद दमिीस आ्ापूिि दशतेसी सह पटातंदरत घेऊि पाहात 
असता दििूषकािी सदहत श्री िटेश येतसे दिरखा. 

 
र्दरू : सुरदट मफहार ॥ आदिताल ॥ 

िटिर येतो पाहा ॥ िट टाकुदि परिारेिा हा ॥ आठिोिी दिि िामिेह । अदतदिरह िि 
शोदधत महा. 

 
सूत्रधार : येिेदरती दििूषकासी सदहत िटेश येििू दशिकामसुिंरीिे ि िेखता अदतदिरहभरे 

दििूषकास पाहोिी बोलतसे पदरसा. 
 
िंघुपद्य : आदज मज िाटते अत्यंत हूरहूर अब्जियिेसी कै आदिक पाहू । जीि दतला दशि 

दशिकामसुंिरी ििल रुसली पहा केचि पाहंू ॥ 
 
वचन : अगा ये दििुषका दतजदिि काही मिास रुित िाही. 
 
र्दरू : (पुन्नागिराळी ॥) 

काय दतजिीि काय आिरीिा ॥ मायाळू जे क सुखदि मि । माते का सळी लपदुि ॥ आपि 
॥ दतजदिि संसार । मजस रुिे जो राजा । गजगमिे दििा । गजबज िार । तीजदिज 
दिजमि । ि मरी येरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती श्रीिटेश अदतदिरहभरे दशिकामसंुिरीस धंुडत समीप येतािंी िौिार कीि पद मि 

श्रीिटेशास अटकाििू बोलतसे पदरसा. 
 

र्दरू : आरभी ॥ आदिताल ॥ 
का ंयेथे आलासी । काकुलती िाखदिसी । जाई तंू परिारापाशी ॥ माया तुज कळली मजसी 
। राजराजेश्वरी जे सजसी । सुखकरी । धजुदि ि जाई हे बाहरी । तुज सोडू िा आदहहेरी ॥ 
दिटशखेरािे सागं िट लागली । व्यंग ॥ अटि करी परिारामागे । िट रे त्यापुढे होउदिह्य 
धंुग । 

 
सूत्रधार : या प्रकारे पद दभिीिे अटकदिताि िरेश दतिे िामय ि मादिता धजूि पढेु सरताि 

श्रीदशिकामसुंिरी आदि िरेशािा संिाि होतसे दिरखा. 
 
(श्लोक) : तूधगा कोि सशलू िैद्यगृह जे जािेिी जागा ्िये । 

्थािू मी ि ििेतरु कदह पाहा मी िीलकंठ दप्रये । 
दकदतकीं िर िीट मी पशुपती चशगे ि ते िीसती । 
बा मे िायक िामय मान्सय कदर िो मी िायके संप्रती । 

 
नटेश : अिो ये दशिकामसंुिरी ऐसा असिें युमत िव्हे मी कोि िीट जाि. 
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र्दरू : (पुन्ना ग॰ ॥ आदिताल ॥) 
सकल जिािा सत्सुखिाता शकंर मी िो गौरी । गौरी ॥ 
शकंर की दप्रयशकंर की अभयंकर की मी िेिे । 

 
नटेश : िगिर कन्सयािंिकर । प्रभ ुिटेश की मी गौरी. 
 
गौरी : िटेश की दििेश की घटेश की मी िेिे. 
 
नटेश : दिदिध दिलास दििोिि िारी दिश्वेश मी िो गौरी. 
 
गौरी : दिश्वेश की अश्वशे की पश्लेश की मी िेिे. 
 
सूत्रधार : येिे रीती श्रीदशिकामसंुिरी. 
 
णश॰ सु॰ : अगा ये िटेशा तुझी ििंिा पुरे पाठी झाफयािा अव्हेर कपाि इतरासं िार सुखदिफयाते 

इगर सोमािी बदुद्ध जाहली दिमुिी. 
 
सुत्रधार : येिेरीती दशिकामसुंिरीिे बोलतािी िटेश बोलतसे पदरस. 
 
आया : मधुर रस िार सेिुदि । दमदठ बसता तो पिुि सेिाया । 

पंिामृत तै से िि ते मुख्य कराि ेकथ कसे िाया ॥ 
 
वचन : अिो ये दशिकामसंुिरी, मी तुजदििा अन्सय दस्रयाशी सिधिा मिा हे िीट समजूि पहा. 
 
आया : तंूझादि अंश ललिा िान्सयाते हे तुला कसे कळिा । 

तू शमतीमंतही मे एकदि गोष्ट शास्रसंमत ही ॥ 
 
णश॰ का॰ : ते असो तु्या आिंि ताडंि कौतुक दिलोकिास त्या ललिा पात्र जाहफया ब्रम्हयादि 

सुरतर आदहत्ििंश अव्हे जिू ंरािातं िीलकंठ िािला काय िला? 
 
सुत्रधार : येिेरीती दशिकामसंुिरीिे बोलतादि श्रीिटेश दशिकामसंुिरीशी सह पटंतरीत िेऊदि 

दतजशी दिजािंिबोधपूिधक येकातं करोिी भमतसमूहास दिजताडंि िशधिािंि द्यािया 
कारिे दशिकामसंुिरी आदि अष्ट महादसदद्धसी दििूिकासंीसदहत श्री िटेश अदग दिलास 
भरे येते म्हिूि सभासिासं सािध कराियाकारिे िटिरिास येतसे दिरखा. 

 
सुत्रधार : येिेरीती िटिरिास येऊि सभासिास सािध केफयािंतर श्रीिटेश येतसे दिरखा. 
 
र्दरू : (गौरी ॥ आदितळ ॥) 
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साक्षा िटिर येतो हौसे ्िािंि दिलास । िक्षि पािे राक्षस तििरी त्र्यक्ष सुखराध्यक्ष । 
िटतसे जोम कंुदित दिज िाम पािा ॥ त ॥ जो िािी जिातें लंबसख्यकर । साबं सिय 
अिलंब जिा शदशबबधर प्रभ ू॥ िोमोध्िध कर धरी, ज्योदत कळते । िारक कली ते । डमपाह्य 
तजव्या कर ॥ ता कृदत िदर करी के्षमिक येरा । सामजमिास हा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती श्री िटेश आफयािंतर. 
 
णवर्द॰ : अगा ये िटेशा लें करादििा आपिि दिजािंि अिुभदििे युमतस भासत िाहीं 

 
सूत्रधार : येिेरीती दििूषकािे बोलतादि श्री िटेश गिपतीि ्मरि कदरतादंि गिपती येतसे 

दिरखा. 
(गौळीपंतू ॥ आदिताळ ॥) 
गौरीिंिि येतसे पाहा गोदजरपापी सुंिर माहा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती येऊि दशिकामसंुिरी िटेशास िमि करोिी उभा रहाता । सुब्रमण्य येतसे दिरखा 

 
िसंत— आदिताळ ॥ 

 
येतो शकंरकुमार अत्यं जो सुकुमार दिदत जयशील कुमार । दिव्यपाप दिर्मजत मार ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सुब्रमण्य आफयािंतर ब्रह्मादि िेि येतादत दिरखा 
 
र्दरु : का हे मी सभापदतच्या प्रभाि पाहूि सुबाि सुर येते पाहा जो भारतीशी ही श्रीभागधिी पती 

जंभाराती इदं्र तो हा भािू बहृद्धािु आदि शीतभािू अंभःसदत आदि अशरी ही ििि प्रभ ू
शभंदूमत्र प्रभजंि ्िभािे केतु पाही ॥ १ ॥ अगारक बुध आदि भागधि गुरु अकध ज येताती ते 
हा । मंगळपापी मातंड भरैि िाित मही 

 
सूत्रधार : या प्रकार ब्रह्मादि िेि येऊि श्री िटेशास िमि कपािी उभे राहतादि ब्रह्मादिकाच्या दस्रया 

िेिी येताती दिरखा 
 
र्दरु : (सािरेी ॥ आदिताळ ॥) 

पहा िेिी या येताती पह्मजादतकाच्या सदत । मदहमािती । सर्िती –– महालक्ष्मी तैसी 
दिगुती । महाकासी ही इदं्रािी म्हाळसा भािसा रािी । मफहारीच्या िोघीजिी । 
मदहषासुरमर्मििी । भरैि िुगा सादित्री िारचसही ही । गादयत्री िाराही । आदि बिशकंर । 
द्यरा तैसे । ते कौमारी ॥ साक्षात राजराजेश्वरी । सिाभरिभदूषत भारी । लक्षादिका सुरिर 
िारी । लक्ष भि । िटिािी कुसरी । 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकल िेिी येऊि ईश्वरासी िमि करोिी उभ्या राहतािी कश्यपादि ऋषीश्वर 

येताती दिरखा 
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र्दरु : (मोहि आदिताळ ॥) 

ऋषी येताती पहा । बदु्धदसद्धिायक महा । हषध दशििाम ते गाते हा हािभाि े जे िाित ॥ 
कश्यप भारद्वाजिािम्य कौत्सजमियविी माडंव्य कौदशक महाकौदशक िैयवय आश्वलायि 
महािैयवय आप्तंब बोिाय (ि) अदत्रमदरि शुत्िच्यधि कदपल कचपजल पािि कपद्धी िटिी 
। दिरत मि । 

 
सूत्रधार : येिेरीती कश्यपादि ऋदष येऊि श्रीिटेशास िमि करोिी उभे राहतािी ऋदषपत्िी येताती 

दिरखा 
 
र्दरु : (असािरेी ॥) 

आ पाहे येताती ऋषीिदिता । परम पदतव्रता । ज्या हेमििोल्लदर दसता महािेिी दिरता ॥ 
अपंाधती जे अिसूया अत्रीिी अिसूया दिरिदध सुगुिा अहफया िातळती जे हत्या ॥ 

 
सूत्रधार : या प्रकार ऋदषपत्िी आफयािंतर श्रीदशिभमतागे्रसर येताती दिरखा 
 
र्दरु : शकंरा आदिताल ॥ 

दशिभमत येताती पहा । दशिकारक लोका ंदशि महा । भििटि दिलोक िंिंि भादिक जध 
ते आिंि ॥ भृगंी िंिीश दहिाभाभजि िंडीश रािि व्याद्यपाि अग्त्य पािि व्यास 
पतंजली िररुिी आिा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती दशिभमतागे्रसर येऊि बोलताती पदरसा 
 
पांचचामर  िृत्त. – खगेंद्रकन्सयकािरा िटेश दित्सुरिाकरा ितार्मलहा । 
 
सूत्रधार : येिेरीती ्ििोदि िम्कार कपाि उभे रहातािंी िारि तंुबरु येताती दिरखा 
 
र्दरु : कापी 

िारितंुबरु येऊि श्री िटेशास िमि करोिी िीिािािि करीत असता ब्रहमादि िेिता 
आदि पतंजली व्याद्यपािप्रमुख भमतिर प्रर्मथताती पदरसा । 

 
आया : केला सुत पािरिी । चितुदिया िटिरा िरिी । पाहा या ति िटिा केली िैिदेि आदज 

घटिटिा । 
 
सूत्रधार : याप्रकारे भमतािे दिजािंिी ताडंििशधि करिाि े म्हिोिी प्रार्मथतादि श्रीिटेश िािादिध 

िाद्य िाजदिण्यादिषयी त्या तागेिास आ्ादपतसे पदरसा 
 
र्दरु : यरुकुल ॥ 
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पद मजा इदं्रा पाि े । िाजिाि पद माक्षािंि परिी िाद्यासी घ्याि े । पद मे इदं्रािी परमािंि 
गाि े । पििासुती द्यािी पारुशुद्ध भािौ । िरुि कुबेर ताल ह्य करी धराि े । सार शखंािे 
िािि कराि े। रे राहु केत मोिंग िाजिाि े । िैकती तंू िास रोताशी ध्याि े । िाि सदित्री 
िीिे िाजिाि े। िाजिी गादयत्री सा चशगी सुरि े। बल शखंरी घेई िौंडक अदभिि िाराहीि 
मेळिा जरी बरि े। 

 
नटेश : अगा ये इतर िैित हे अमृतकंुडफयादि अदमत िादे्य तुम्हासी जे जे मालतील ते ते घ्यािी 
 
सूत्रधार : येिेरीती श्री िटेश आ्ादपताि त्या त्या िेितािी जाि करड िादे्य घेऊिी दसद्ध होताि श्री 

िटेश आिंि ताडंि करीतसे दिरखा 
 
र्दरु : (भरैिी ॥ दमश्र ॥ 

दिगुधिा काय सगुिािी बरी सोय िगिर कन्सया मोहे । ितजि धाये साखरेिी रुिी । सरस 
तै जाितािी । त्या खरािा िीडि कािी । िदि घे िुजािी । 

 
र्दरु : (दबलहरी ॥) 

धन्सय मी जगात दिसतो । धरुदि भाि सरस िाितो । जन्सयजिक सकल मीि िान्सय तुम्ही 
मजसी साि । अन्नभाि हा आहेि । अदखल मादयक प्रपिं । 

 
र्दरु : कफयािी ॥ आदिताल ॥ 

िेह तोिी रंगिेि िािे अभगं ॥ पाहे केिळ जो दि्संग । तरमात्म्यािा शाश्वत अव्यंग ॥ 
 

सुत्रधार : येिेरीती आिंि ताडंि करोिी सकलजिािंि करिोिी । सकल िेिताशी सदहत दटपऱ्यािंा 
खेळ खेळतसे दिरखा 

 
र्दरु : (सैंधिी ॥) 

गजमुख गुह जिका शकंर । अजमुखसुर दतलक दद्वजिरकृतकटकाशकंर गजगमिा 
रदसक पादह भिुिपाला शकंर । पादह भदूतपाला पादह सुगुिशीला शकंर पादह सुकृत जाला 
। पादह िट सुिषेा शकंर पादह िागभषूा पादह ितपोषा शकंर पादह दिदखलतोषा ॥ पादह 
पादलत सुरदिकुरंभा पादहला ते ततगुि हेरंबा । पादह दिर्मशत दिश्वकिंबा पादह 
दिगुधिासगुिा साच्या । पादह पादह दिर्मजत मिि । पादह दिदखल सत्सुखसििा । पादह सुंिर 
सुल््मत िििा । पादह कंुिसुमुकुलरििा ॥ १ ॥ पादह िागेंद्रकमिीय हारा । पादह िगिरजा 
मिोहरा । पादह ितमािस दिहारा । पादह िमो िमो हरा । 

 
सूत्रधार : या प्रकार सकलजिािंिकारक श्री िटेश दटपऱ्यािंा खेळ खेळूि गुििदेिका रिि 

गुिसिि दिरदितो दिरखा 
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र्दरु : पादह अभ्र सभेशा पादह अदमत प्रकाशा पादह सुभसुुदिलासा पादह सुरेशा पादह िगकन्सया 
रमिी पादह िििधभरिा । पादह सुगुिालंकरिा । पादह सुखसििा पादह श्री िटिरा । पादह 
सुतलोकधार । पादह श्रीकंठिरा । पादह श्रीकरा ॥ 

 
सूत्रधार : येिेरीती सकलही गात िाित गुििदेिका गुिसिि रिोिी परमािंिभदरत ऐसे होते 

श्रीसभासतीस प्रिदक्षि करीत ्तदिताती पदरसा 
 
पांचचामर : दिरीच््ता तु्या पिा दििारफयादि असता । सुसंपिा सिादशिा । ्िभल्मत जे सिादशिा । 
 
सूत्रधार : ये प्रकारे सकळही प्रिदक्षिा करीत ्तदिता िारि ्तिीत प्रार्मथतसे दिरखा । 
 
श्लोक : जे ब्रहम दिगुधि परात्पर तुदि िािा । पाप िपादि सगुिा कदरसी तिािा । जो चबबला रदि 

जलात आदलप्त जैसा । तंू क्रीडशी िटिरा सकलात तैसा । िािोदि खेल सुखिी दिज 
लॅकरासी । जैसा दपता दगरीश ते दि कृपाबंुरासी । पे्रमे ्िभल्मतदििहा सकला ं सुराशी । 
राजा ंप्रजाशी दितरी बहू सौख्यराशी । 

 
आया : सदच्चत्सुखपापादशिा । सुखदिदश िािुदि िता ं अश्या लीला । समयीं सुिृदष्ट करुदि । धि 

िाढदितो बहू तश्या लीला 
 
सूत्रधार : येिेरीती िारिािे प्रार्मथतादि सभापत्याशी िेि, ऋषी भमत मंडळी सम्तही श्रीमत 

राजादधराज श्रीदशिाजी महाराज । ्त्रपतीस आशीिाि करीत आहेत पदरसा 
 

सूत्रधार : िटेशा मिी ध्यािया िाटकाते । िरोिी लोक या पाहुदि िाटकाते । म्हिोिी कृपे धादंिले ता ं
दशिाजी । िृपश्रेष्ठ तंू िार लाहे दशिाजी ॥ 

 
आया : प्रत्युपकार कराया आम्ही दद्वज शमत काय िृपराया । त्ित्समसतं्संततािा लाहूदि या िंि 

सुजि संतािा ॥ 
 
श्लोक : िाजी िारिही परात रडत । द्राजी अिेकासंिें । राजीिाक्ष दशिाक्ष भपू सकला ं। राजी तुले 

िास जे । पाजी पंिम त्यमी जि तया । जो चजकुिी भिुरी । िाजी िा म्हििीत िा धत अिो 
हा जी सुखे भिूरी ॥ इदत श्री जय जय श्री दशिाजी महाराज कफयाि होिू ं। तुिा ंिदं्रमौळीश 
ऐश्वयध िेिू ं । सुिेश प्रसािेिी । सलीन्सयभायवय िाि ू । तु्या आििा शारिा दित्य सेि ू ॥ 
्ियंभ ूप्रसािे सिायुष्ट्य लाहे । हरीच्या प्रसािेिी सद्वीयध तु हे । िीिेश प्रसािें । प्रतापी भला 
हें । शशीिी लसत्कातंी ते तूदि लाहे ॥ सुमेपापरी धैयध दित्तातं गा हें । तु्या िाि महापूर 
िाहा । जिाच्या बरा हटट त्िदच्चत्त साहे । तुला पाहता ंसिधही लोक मोहे । तुज सत्कटाक्ष 
िया िी्त पािो । दिशाचि जयाच्या । असोदि त्या धािों । तुिा ंसाधुिृिंासी । सत्कार होि ू। 
तु्या सद्र्यशा सत्किी दित्य गाि ू॥ अिो ईश्वरी िदे्यदिप्र सुभािो । दत्रलोकीं असो व्यापूिी 
त्ित्प्रभािो । तु्या इतीच्या धारी पूलागी जािो । तया िा तुझे ्िफपही भदूम ठािो । तु्या 
सदद्धतीं मंत्रीिा िगध जागो । तया ििंिे च्याि ि िारादह लागो ॥ तुजा कायधभागीि तदच्चत्त 
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रंगो । तु्या िैरीिा संघ तो सिध खंगो ॥ तु्या आििी सत्यिािा िसो िे । सिा िेत्रयुयवमी 
रया हे । असों िे ॥ पिी अन्सय भपूौद्य तु्या लि ूिे । तु्या मंदिरी दित्य पद मा असो िे । 
सिा गोरस कामधुिी िास पो । तु्ये लोक कोिी िादरद्यि् िसो िे । ससेभे माझी सु्ा जिा 
िास हों िे । उिारा यशः श्री दिगंत भपंा िे । सिा बाहूलागी जयश्री िरों िे । तु्या माि 
तुसी िीदत िारा करों िे । जित्रािकायध सिा धीट कोंिे । सिा त्ित्कृपा खा्तती पाझंरो िे 
। सिा िेक िंत इलो द्वारिेशी । सुसंताि खेळो । तु्या अंकिेशी सिा िृदद्ध होि ू । तु्या 
संघदे्दसी तुला भाट िािोत पै सिध िेशी ॥ 
तु्या िमिपद म सौभायवयलक्ष्मी । करा जी िसो सिधिा िाििक्ष्मी । िसो त्ित्पजुी जयािी 
सुलक्ष्मी । असो दित्यदित्तातं कारुण्यलक्ष्मी । िसो भव्य खड गी महाशौयधलक्ष्मी । दत्रलोकीं 
भरो ि े तुज कीर्मतलक्ष्मी ॥ तु्या सिध िेही िसो सौम्यलक्ष्मी । असो सौभरी तुफय 
संतािलक्ष्मी । 

 
सूत्रधार : येिेरीती्त्रपतीस आशीिाि कपािी सौभायवयिती श्री दशिाजी महाराज याच्या 

पटट रािीस आशीिाि कदरतात पदरसा 
इदतश्री श्रीमत भोंसल कलशोिदध कळदिधी श्री िटंमौळीश्वर प्रसािलब्ध िोळ चसहासि 
संतप्त संतत सुदिराजमाि सािधभौम महाराज ्त्रपती भमूंडलाखंडल श्री दशिाजी िृिर 
दिरदित श्री िटेश दिलासादभधाि िाटके दद्वतीयाकं । श्री राम जयं । श्री िटेश 
दिलासादििाटकं सपूृसं ॥ श्री ॥ 
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त्र्यांबक ज्योणतर्ववर्द कृत 
 

राजकन्द्या पणरिय नाटक 
 

॥ श्री गुरुभ्यो िमः ॥ 
 

सजयदत चसिूर िििो िेिोयत्पाि पकंज ्मरिं ॥ 
िासरमदि दखत मसारंाचश िाययदत दिघ्िािा ं॥ 
 

सूत्र : येिे दरती दिध्िेश्वर प्राथधिा कपाि तििंतर सर्िती िेिीिी प्राथधिा कदरतो ऐका. 
याकंुिेिुतुषाहार धिला ॥ या शुभ्र िस्रािृता ॥ 
या िीि िरिंड मंदडत करा या श्वेतपद मासिा ॥ 
या ब्रम्हाच्युत शकंर प्रभदुतदभिेिैः सिा पूदजता ं॥ 
सामापंातु सर्िती भगिती ॥ दिःशषे जाड्ा पहा ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती सर्िती िेिीिी प्राथधिा कपाि तििंतर श्रीमहादिष्ट्िुिी प्राथधिा कदरतो ऐका. 

ििेीमुले दिरदित धिश्शामचप ्ाि िूडो दिदु्यल्लेखािययुमत युिल््ियवध पीताबंरेि ॥ 
मामाचलग मरकत मदि्तंभ गंभीर बाहूः ्िप्िे दृष्ट्तरि तुलसी भषूिो िीलमेघः ॥ 
येिे दरती महादिष्ट्िुिी प्राथधिा कपाि तििंतर पािधती परमेश्वरािी प्राथधिा कदरतो ऐका. 
दिदिदहत भजु मेपा कोिंड कोद यापंरम पुरुष बािं मंि 
मािंोलुयतंं दत्रपुर जयदििोििसक्ष्मगौरी मुखें िंुल््मत ििि 
सरोजं शकंर भाियादम ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती सकल िेिता प्राथधिा कपाि राजकन्सया पदरिय िाटक शाह महाराजादश्रत 

दत्रयंबक जोदतर्मििें शाह महाराजास संतोषा कारिें अदंकत करुदि रदिलें  ते िाटक आदज 
िषेभाषा चश्रगार भदुषतें कपाि िटि भािादभियें कडूि िाखदितों सिध जि संतोषे कडूि 
सािर पाहा या िाटकाते प्रथम पात्र प्रिशे ऐसा जे. श्रीशाह माहाराज भलूोक िेिने्सद्र भोंसल 
कुलाितास श्रीत्यागराज ्िामीिे रथोत्सि िशधिास पूिध दििसी आले अ्ता ंराज कन्सयेिें 
ििखि माडीिपाि पाहुि त्यािदर मोहूि तिेक अंतःकरि होऊि दिरहताप ि साहत दिज 
आप्त सखी जिसह ितधमाि रम्य प्रिेसीं चश्रगार ििास येते सािर महा. 

 
र्दरू : ॥ तेर ॥ आहरी ॥ 

 
कन्सयका येते पाहा ॥ चश्रगार ििा शाहराज िेिने्सद्रािदर मोदहत होऊि राजकन्सयका येते पहा 
॥ आहार दिद्रा िसता ंदिरह ज्िर िसता तैसी ॥ १ ॥ 
दिदमषे कैक िरुष पदर मादिते सखी समितेा ॥ सुम सायक समाि रुप सुंिर शाहेंद्रास 
घ्यात ॥ २ ॥ 
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िंद्र दकरि सूयापदरस कदठिस मादिता चयिा समाि िैभि येकें न्सद्र तिय चिदतत कन्सया येते 
पाहा. 

 
र्दरू : राजकन्सया पाप पाहा सौंियादधका राजकन्सया पाप पाहा ॥ 

राकें िु पदर ििि पहा ॥ राजहंस गमि पाहा ॥ 
राजीि लोििा पाहा ॥ १ ॥ दतलक सुमिा पहा ॥ 
अदलिील ििेी पाहा ॥ कलकंठी किकागंी पहा ॥ 
कामिेि दिजास्र पाहा ॥ २ ॥ भषूिे कडुि इतर कन्सया भदुषत शोभत ते पाहा ॥ 
भषूिािें भषूि ये भमूंडळी शोभते पाहा ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती श्रृंगार ििास येऊि सत्तम रम्य प्रिेशीं बसूि चिता कदर अ्ता ं सखीिें पाहूि 

सदिियें कर जोडूि दििंती कदरते पाहा. 
 
सिी : राज कन्सयक िूडामदि येक दि्ाल्प्त करिें असें अभय दिलीया बोळेि 
 
कन्द्या व. : सखी इतका संकोि कशास अिश्य जे पसुिे ते पूस यथाथध सागेंि 
 
र्दरू : का ंकऱ्या तुझें मुख म्लाि गे सखी ॥ कधी िाही तो दििार काय गे ॥ दित्य िर हास काय 

जाल गे ॥ आदज सत्य सागं तंू मजगे सजिी जलक्रीडा का ंटादकली गे ॥ सत्य सागं यास 
हेतु काय गे ॥ भ्रमली सादरखी का ंतू आहेस गे ॥ 
मुखभर िीडा का ंतू िेघेसगे ॥ 

 
कन्द्या व. : सखी इतुकें  सािर पुसत असता ंतुजसी िोरी काय यथाथध सागंते ऐक, 
 
र्दरु : िेदखला कादलगे राजा िेदखला कादल ॥ 

महाराज सजिी येक महीपती िंिि मि मिोहर शहजी राज ॥ 
तिु मि धि माझें तिा घीि जालें  ॥ जाल दिलोिि 
िो मजराज त्यागेश िशधि करुि येता ंसदख म्या पादहले शाहजीराज ॥ 
जो दक्षदत रक्षि िक्ष सुलक्षि िर्मिदत िैि् जादत 
तो राज एक सखी शहमहाराज बसूि अला तो ॥ 
गज राज कैसा म्हिसील तदर सागंते ऐक ॥ प्र भ कंुभजि दिपक्षलक्ष गजंि िपदुश्र यादजता 
जििृपाल दित्त रंजि प्रदतदद्दपितर्मजत अिेक िोष िर्मजत ििाघिेिुगर्मजत ्िबाहू 
दिक्रमार्मजत श्रिदंत सप्त धाकिं ॥ िहंदत सप्तधामंि िहंदत भदूरशमंिं दिरिात मेदििी रिं ॥ 
दिडंब यदतिीरिं प्रदतभसैय मारिं सुलब्धदित्त पारि महेंद्र िंदतिारंि जयदंत शाहिारि ॥ 
ऐक सखी शाह महाराज धिुष्ट्य हादत धदरफया िैदरयािंी अि्था कैसी होते ते सागंते एका ॥ 
िृपाल शाहजी करीं धिुष्ट्य बािदह धरी अरीि सुंधरी िरी बहूत धाक िाहती ॥ िृप 
प्रतापदतभयें कपादि धािती तसेि िार कापंती दिपदत्त थोर साहती ॥ करीं धपादि कादमिी 
॥ दििीतसेियादमिी ॥ िसो दिधारता ििी सिी लपोदि राहती अपत्य घेउिीकडे दरप ु
दस्रया िहंूकडे िढेदत अदद्रतेकडे ॥ पतीकडे ि पाहती ॥ 
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वचन : ऐक सखी शाह महाराजािी हादतिी दिरंगी कसी ते सागंते ऐक शाहिृपािी दिरंग 

जगकरी रिरग दजिे भयें अिरंग शाह बहु भीतसें दजिें अदििल बळ प्रबळ मोगल िल 
िधूदिया ंते सकळ जगीं ििा िसे धाक जीिा िेशो िेश िाहतादत िसुधेश दसरसा धरीतीदि 
िेश िृपदतिें भारसें ्ियें होउदि दिकोश िाढदिती शाहकोश दजला िसे अिुक्रोश 
दिपक्षिधीतसे. 

 
कन्द्या : ऐए सखी शाहमहाराजािी मदहमा कोिच्यािे ििधिले? तथादप सागंते आदयका. 
 
र्दरु : मदहमा जी महाराज राज शाहदज । गाजीतो मिधमकरंि गाजी ॥ 

संग ितुरंगिला । सबल घेऊदि बली ॥ 
संगदरभगंीतो अदरसंभादर तजुधिी िुजधि भिुिी जो यिि जि ॥ 
मापािी अििीिा भार उत्तरी मही ॥ १ ॥ 
ज्यािें महा राहाट बल िेखुदि दरपु कटक तोदडदत दतखट कटु धपादि भाले ॥ 
गजिदतलदत दिकट दरपुिदर प्रकटदत अट धपादि घादलत बहुत घात मही ॥ २ ॥ 
भतूदल दिधु दििेशािदर येकि दिलसत दकती िे जो प्रताप ॥ 
ज्यािे तेजें कडुि सिध धिुधधर प्रबल अदरदतदमर कुल सकल लोपे मही ॥ ३ ॥ 
जो की िृप केसरी श्रजु बलें  िुसदर कदरतसे भिूदर पातशाही ॥ 
न्सयािी दहम पिधता पासुदि सेतुिदर शासिें कपादि दिरलें  िोहीमही ॥ ४ ॥ 
कोठ तंजापुर प्रदतत ज्यािा तखत रादखजे तो सिा शनै्सयदि करें त्यास उपमािसे 
त्या पुढें िगरी तु् दिल्ली तसी अन्सय िगरी मही ॥ ५ ॥ 
मेरुशलैापरी दिबधु आधार जो भजुबले धदरतसे सकळ धरिी ॥ 
व्यापदुि दत्रभिुिी सुयाप न्सयासें असें प्रीदतिें दि् िैित ििी ॥ ६ ॥ 

 
कन्द्या : ऐक सखी शाहमाहाराजािे गुि िर्मिले तों तों दिरह अदधक होतो. 

 
र्दरु : सजिी राजा आदि गे मज राहििेा त्यादििे ॥ रजिी थोर झाली जाि गे सखी िीज िलगे 

येक क्षिगे ॥ गुज सागंाया मज कोिगे तंूिी कर मज रक्षि गे ॥ 
कैसे मला कंठलगे सखी ॥ १ ॥ 
महीपरिासें मि मादहलें  मलयािीलें  सदख बादधलें  ॥ 
िधिे मज बहू दिदधलें  मृगाकं कदर िैर सादधले सखी ॥ 
िैि गदत होईल िीट गे सदख करील रमिी िाटगे िेखतां शाहिृपािी िाटगे ॥ 
िैि जै प्रभ येईल अिुि गे सखी ॥ ३ ॥ आदि सजिी तंू िोदि जिी ॥ 
शाहधरिीं पाल गे रजिीं थोर झाली मज िीज ि लागेडोलागें दिरहाि कदरता ं मला 
होदतअल्यवि ज्िाला गे ॥ सुगंध पुष्ट्प माला मज िको घालंू गला ंगे ॥ प्रलया िीलपरी कठीि 
मलयािील जाला गे ॥ िदं्रहाला झफया दिभिुफयामधे मजलागे ॥ २ ॥ येउदि आचलगि तो 
मज िेयील भपूाल गे ॥ दिरहतापशमेल माज सुख पाििे अमूप गे ॥ ३ ॥ िेईल िृपदत सििा 
प्रदत होईल दप्रदत सागें ते तुज दकर्मत ॥ ज्यािी उत्तम दकर्मत दत्रभिुि जि दकर्मत ॥ १ ॥ ्िरुपें 
्मरदजती कादंतिेदतशापदत ॥ २ ॥ प्रतापेदििपदत बुदद्धिें ब्रह्पदत ॥ ३ ॥ िर्मित भपू ल््थतः 
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िैि् संतोदषती ॥ ४ ॥ आदि आदि गे सजिी येक्षिी भपू दशरोमदि शहजी धरिी पालतो 
िगे आदि आदि गे ॥ ५ ॥ िृपती िािंदुि ्मर मज िेखुदि दिदधतसे िािी ॥ आदि गे ॥ सखी 
ि ं तू कोजाउदि िैि्ासािदुि थोर करी येजिी आदि ॥ ३ ॥ सजिी शाहभपूदत येइिा 
रजिी थोर जालीसे जाइिा ॥ मिि दिदसरती भारी मारी मज सुंिरी ॥ िरपदतदिि करमेिा 
॥ दिरहता बहु सोसििेा ॥ जरी ि येतदर मी हो जीिा साजिी शाह ॥ १ ॥ सुमिी रदिली 
सेज तेथें मज िये िीज भाििही दिदपिसें िाटे पे्रम आठदिता मजा कंठा िाटे सदखये ॥ 
सागं यो कैसा िृप ॥ सजिी शाह ॥ २ ॥ तुजदिि सदख िािी कोण्ही ॥ िृप सीरोमिी 
आिदुि प्राििाि िेई क्षिी जाउदि िैि् प्रभ ुआदि ि करी दिलंब अदत सुलक्षिी सजिी 
शाह ॥ ३ ॥ सदखये साजदि आदि शाहभपूा सत्िर ॥ सरस गुि सागर अिुम गुि रुप सोसू 
िो मी दकदत दिरहताप सिि जीिि धि ि दिि यौिि तिुही ि माझे िेश पदतिीि अिुरुप 
॥ िरिी लागुदि बहु दिििी त्यािें अंतकरिी कदि िृपिरािे ्मरिीदह मी िसे कैं िी िािे 
तरुिी िरुिी पदत दििय मज येक क्षि युग गि येतो जाि प्रािेश केदििािें ॥ १ ॥ हार घि 
सार पल्लि शय यािारा दि्सार िुदर िंिि पंक्मरा ि करा कैसा मजुंळ दिजि िारा 
शदशधर मज दििकर करसम दिष्ट्करदिदशदख दिदि अिंग अपारा ॥ २ ॥ दिजिी येउिी िप 
उपिारें मजळा आचलगि दिफहें दिदपदध कारें ॥ गुज सादंगतले मदििें मजसी िार समरदत 
िूदतपदतसीं कपाि प्रीती पािि बहुपरीत तुज उपकारे ॥ ३ ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती दिरहादभिय अिुभदित अ्ता ं तििंतर कथा सदंद्वधाि कैसें म्हिसील तारे 

राजकन्सयेिे माय बापािीं कन्सया श्रृगार ििास जाऊि िार दिलंब झाला तीस बलाऊि 
आिा म्िूि सखीस पाठदिलें  ते येते पाहा. 

 
जरू : पािारंु ये दसंखी परम ितुरही ॥ काम िादयल पदर कमिीय रुप आहे ॥ सोम मुखी 

शुकिािी हेमागंी ते शोभती हे ॥ १ ॥ सरोज लोििा ते सरस हंस मिा ते ॥ कदर 
कंुभोपमकुिा ते िर युिती मिी शोभते ॥ 

 
सूत्र : येिे दरती सखी येऊि िूरुि पाहती तों कन्सया दिरहादभिदयतसें पाहुि आियध मािूि हे काय 

अद भतु आहे पाहा म्हििू िृक्षा आड लपूि पाहती तो पूिील सारखीि कन्सया दिरहादभयातं 
आहे. 

 
कन्द्या पर्दां : शाह िृपादिजयिीहो शाह िुपा दिजयिीकािंये अझुिी सखी पदत िािंुदि हो मज पिंशर 

जाििी मि लागलें  काििी हो साजिी िरपदत लोििी पादहफया िािंुदि काहीं मज 
योजिा हो ि रिे दतदसदिदि कामादघ ि मी झालें  पाहता योजिी हो सजिी ॥ २ ॥ सदख तंू 
ओजाउदि माझी ल््थती दितारुदि पदतस दिििुेदि िो िैि् प्रभ ु आदि तंू साजिी िो ॥ 
िुपकार िदि सरें मिी हो ॥ ३ ॥ 

 
पर्दां : लागली पपदत प्रीदत बहुत मज िो दित्त मग माझें ि पाि ेप्रीदत ॥ १ ॥ 

सागंता िो पुरििेा ॥ ि सागंता राहििेा ऐसासे काय या जि मज सूिेिा ॥ २ ॥ 
जाििु ंिको कोिादस जाििले िो जिादस शकंा िाटते मिादस ॥ ३ ॥ 
कैसायास दििाह होइल कधी सखे िेह भोदगल भदूम पदतशाह मदि होईल उत्साह ॥ 
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सूत्र : तििंतर कथा संदसधाि ऐसा जे झाडा आडूि कन्सया िृत्तातं पाहूि सदख येता कन्सयेिें 

साशदंकत होऊि लज्जा िम्र मुखी होऊि भये भीतसें उभ आहे पाहा. 
 
सिीवचन : रोज मी येता ंतुम्ही संतोषक ि मजसीं बोलतसा ॥ आदज कीं भय भातसा दकतपर िश्य असा 

यास कारि काय ॥ हें सत्य सागं मला तदर सिधदह कण्ले हें ॥ मी तदर तुझे दहत गुजातंील 
अंतरंदगिी सखी य्ता ंमजसीं िोरी काय जें असेल तें सागं ॥ त्यािा दििाह कपाि िेईि ॥ 
हे गे माझी शपथ घे ॥ 

 
कन्द्या : काहंी िाही सहज मी दििोिें करुि सहज मी खेलत होतें तें पाहूि तुज संिेह कोठे होईल 

कीं म्हिूि साशदंकतक्षा हे. 
 
सिी : हे सिध मी जाितें तंू शकंा ि धदरता यथाथध सागं त्यािा दििाह कपाि िेईि हे माझी शपथ 

घे, 
 
कन्द्या : अिश्य भरिदसयािें बोल्लीसकी या उपदर मिा मधे गोदष्ट आहे ते सागंते आइका. कादल श्री 

त्यागराज ्िामीिे िशधिास येता ंपाहूि त्यािदर मोहि तिेकंत्त करि होऊि मििास िश्य 
होऊि आहे. यास जो िुपाय करिें असेल तो कदर. 

 
सिी : जािुिे परतें. यादश इतुका संकोि काशंाला? तुझे माय बापासं सागंूि त्यासं आधी आििू 

त्याचं्या अिूमतें शाह महाराजापासी जाउि यत्ि करंु त्यासं सम्मत करुि तूज त्यास 
दििाह कदरतें हें माझे बदुद्ध कौशफय पाहा. 

 
सूत्र॰ : तििंतर कथा सदंद्वधाि ऐसें जे सखीिें कन्सयेच्या माता दपत्यासं कन्सया िृत्तात सागंिू कन्सयेिे 

मिोरथ दसद्ध करायास कन्सयेिी मायबापे येतादत पाहा 
 
र्दरू : आला राजा िदयता सदहत ॥ आपले पदरिार युत बादलकमदि चिदतलें  अदलजिा ंदििादर ते 

किक दकदरट साजे काम सामाि रुप साजे ॥ 
दििकर समिजे साजे दिव्य हार बहुसाजे अंगज भजु बहु शोभे शीताशुंसम ििि शोभे ॥ 

 
सूत्र : राज राज पत्िी सखी कन्सये समीप येऊि उत्साहेंकूि कन्सयेसी बोलतादत पहा 
 
राजा : तुझा िृत्ता सखीिें सागंीतला तें आइकूि आम्हास बहुत सतंोष झाला. कन्सये पूिध जन्समी काय 

पुण्य केलें  होतें जें ऐसी जूज िासिा जाली? येिें कपाि आमिें कुल सकल सबल जालें . 
तुझे मिोगतािुपापयत्ि कपाि दििाह दसद्धी कपाि. 

 
सूत्र॰ : ऐसें राज आ्ेकपाि शाह महाराजािे सभेस सखी येऊि बोलते पाहा. सल्लाम िरुक िीि 

मंिाररेिाि राघे युरे मादििी पािंालुरे महाराज शाहेि रे ॥ 
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सूत्र॰ : येिेरीदत सल्लाम करुि िृत्तातं बोलते पहा ॥ 
िंद्रिशंािे काश्मीर िेशािे राजािे कन्सयेिें श्रीशाहमाराज तुम्ही श्रीत्यागराज ्िामीिे 
रथोत्सि िशधिास येता ं पाहुि तुम्हार्मपत मि होऊि तीिे कन्सयेिे दतिे माय बापािी मज 
तुम्हा पासी पाठदिलें  ॥ दतिे पादिग्रहिािा अंगीकार करा ॥ दतिे सौियधितीिी अि्था 
सागंते आइका ॥ 
सखी पिालु 
शाह भपू दसरोमिी राज कन्सयारमिी ि कले सौंियध खािी शोभतसे सिधगुिीकोि पाि े
दतिी सरी ॥ 
पििें चजदकलें  सरी रदत िदकत िूसरी असी शोभेये ससंारी पूिध िंद्रादक कमल चकिा मुकुल 
हंसमुख िेसो ज्िल शोभतसे हे दि्तुले ॥ १ ॥ 
पदर पक्व चबबािळा ॥ अमृत चकिा अमल अधर दतिे कोमल बहुहसदतरसला ॥ 
मेघदिि सौिादमदि तैसी ते हो तुज िािंुदि िाळ भोदगले कादमिी ॥ २ ॥ 
शाहमराराज िेिेंद्र दतिे सौंियध गदत ऐसी झैका ॥ सुिर ते बाला शाह भपूाला ॥ सुिंर ते 
बाला पाहे िळेो िळेा ं॥ 
मागध तूझा अबला पाहे दिरहािला कदरत दिफहल चिती तुला अबला ॥ ते िा एकले कळाह्य 
िातुयध सोज्िल तुजदिि ॥ ऐकोदि तीिा गळा सु्िरें आगळा ॥ लाजदत त्या कोदकला ऐसी 
हो शुभिलेा िैि् बोदलला िाले िगेीं ियाला ॥ शाहराज िेिेंद्र तुज िािंदुि दिरह व्याकुळ 
अबला ॥ दिरह व्याकुल अबला शाह भपूाला पाहे िलेों िलेा ंमागध तुझा अबला ॥ दतजलागे 
दसतला िदं्राच्या कळा होती आंगीच्या ज्िाला ॥ चििी िसंत काळ िसोसे मलयािील ॥ 
तुजदिि शुभसीला दिमल कमळ िळ सुगंध गंध कुसुम माला ॥ सदख ि िोखे डोला ंिैि े्ं 
सागंीतला ऐसा समयेदतला तो सत्यकरी सुसीला ॥ ३ ॥ 
शाह महाराज िेिेंद्र दतिें सौंियध सागंते ऐका ॥ िाक सुंिदर चिब िाग कन्सयकाधि िागदरका 
िारी असे शाह भपू ॥ येक धरिी तलीं एका िंद्र भदूमि आकाशासि तैसे शाह भपु ॥ लोिि 
अंजि गिध मोिि दतिे हे थोर लोिि दसगोरी िार शाहभपू रुििदतल हे सूिि करण्या 
िषेराििदह तुजदिि शाहभपू ॥ िीळ कंुदित अलकदतल कुसुम सकोक सम ििाके शाह 
भपू ॥ कुलितं िधू अिुकुला ऐसे तुज िलेोिलेा ं ॥ ्मरतसे शाहभपू ॥ ३ ॥ काव्य कला 
दिपिु दिव्य संगीत जाि भव्य सुलक्षि ते हो शाहभपू ॥ सेव्य गुि दतिे सिध िैि् िचित 
िार व्यमिोभि पाप शाह भपूदत सदख मंदिर पदत सबल करी माझी दििंदत दिलंब अदतला 
दिसी दकदत सुमिें सुपदत सुगंध जाती िा िा दिध हसदत सािदि रादत कदरता ंरादत पादिस 
बहू प्रीदत ॥ १ ॥ ऐसी युिदत असे सुमदत िेखुदि दजदजिुकादंत ॥ लाजुिुरािंी जाय परती 
िुपमािसेराती ॥ २ ॥ दतिी ्तुदत कदरता ं दिगुती सुरंग िळपदत िेखुदि गदत दिदि ह्ती 
हंस िालोदसकदत ॥ ३ ॥ अलंकार कपादि अपरा ििुधदि गंध सारदत सुकुमार पाहे िाट 
िारंिार ॥ ४ ॥ 
 

सूत्र॰ : येिेरीदत िा िा प्रकारी िायकास सतंोष िाटे ऐसें बोलुि राजकन्सयेस दििाह दसदद्ध कारिें 
बोलािू ंयेते तो कन्सयेस शुभ सकुि होतादत पाहा. 

 
राजकन्द्या : िरु ॥ 
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लितसे आदज िो माझा लोिि िाम लिकदर हाइल थोर लाभ हे िेम शाह भपू । मजिदर 
्िेह कपादि येइल जदर पाहेि मी लोिि भदर पुरदिल मि सारी । ्ति युग िुजृदभतादत 
मिताप शामतादत मलयादिल सुख भासतादत हे काय आश्ययधसें दिसतादत । 

 
सूत्र॰ : पधिोमत प्रकारें सखी िायका पासूि येऊि कन्सयेसी दतिे माय बापासीं बोलते पाहा. 
 
सिी : ऐक राजेन्सद्र! तुमिे आ्ेप्रमािे शाहमहारािा पादस जाउि त्याहातीं कन्सया दििाह अंगीकार 

करुि तुम्हास दििाह दसद्धी करिें बोलाऊं आले िला. 
 
राज : तुझें ििि किधरसायिसें आदयकूि आम्हास बहूत सतंोष जाला. 

हे गे तंू बहू माि घे. दििाह दसद्धीस जाऊं िला. 
 

सूत्र : राजासीं बोलोि सखी कन्सयेसी बोलते पहा. 
 

र्दरु : िला सदखये िला सदखये बहूसाल शाह धरिी पाल पाहतो िाट िळे झाली झडकरी माि 
कारदि आधी माि पामये अिुमाि ठाकुिी िगेी ॥ िाल सुंिदर यास करी तंू रदतकुि 
कफयाि होउदि समाि पाि तंू सकल िदिता माझादर ॥ १ ॥ भपू तुजला अिुरुप िायक 
जािे पाप िेदखफया ्मर पडे दििारीं िाप जायिे भिुिी कोप केफया अदरसें कंप सुटतसे 
भिुि माझारी ॥ २ ॥ राम सिध गुिादभराम जि तैसा दिश्राम सिध जिादस जारी दित्त हरी 
सोमकातंीिें चजकीकाम लािण्य गुि ग्रामे शोभतो राजा बहूता प्रकादर ॥ 

 
सूत्रधार : सकल दििाह सामग्री करुि कफयाि दसद्धी कारिें येतादत पहा. 
 
र्दरु : राज राज पत्िी सदहत आले राज कन्सया दििाह दिदमत्य पदरिार सकल समिते शाहिर 

भपूदतस सभेत धन्सय िशं जन्सम मादिता यािे कन्सया कादरत आइसें म्हदिता । 
 
सूत्रधार : शाह महाराजास िूरुि पाहुि सखीशी राज राज पत्िी बोलतादत पहा । 
 

॥ दत्रभगंी ्ंि ॥ 
 

बैसुदि चसहासिी शासि कपादि अदर बहू व्यसदि ॥ पादडतसे अदत िेदडतसे दिजबल 
समुिाये दिदिध िुपाये िेश अिेकदह सादधतसे ॥ गड बादंधतसे मारुदि यििाळा ॥ िुष्ट 
जिाला दसक्षदुि बहूजि रदक्षतसे मग लक्षीतसें ॥ भोंसल कुलदिपक धमध ्थापक 
शाहदजराज सकळ गुि सन्सतुत दिपिु ॥ 

 
र्दरु : सुदिि आदज िो आला सििी भपूािे आलेदत साजिी आदि ये िलेे मिि मिोहर महाराज 

भिूर मजला थोरसे कलें  ॥ 
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मािे सतंोदषले िुपिार कदरिा िुपहार िेईिा िुपकार मी दिसरेिा हार घालीि मािुहार 
िृखदत कंठी ॥ हार घादलि िार ॥ दिदिध सुख सार । कमिीय माल सुििािी माळ पिक 
गळी रमिािे घादलि श्रम त्यािे हदरि श्रम िे िार करीिा प्रीती बहु धरीि ॥ 

 
सूत्रधार : कन्सया शाहमहाराजास पाहुि सखीसी बोलते पहा. 
 
र्दरु : मािस हदरतसे पहा हो ॥ िेखतािं शाह भपूदत दिज रुप ॥ त्यािें मि िश्य होतसे श्रिि 

ियि माजी गदत मदत संप्रदत ्ििशही कदरजसे फ्हा ॥ अशि िसित माझें सििही ि 
पाभषूि िूषिसे भासें ॥ उपकादर कदर मज िदर सदख आिुदि िैि् दििदितसे ॥ 

 
सूत्रधार : शाहमहाराजािा जिळ जाऊि राजा पत्िीसी बोलतादत पहा. 
 
र्दरु : सकळ भतू दशरोमदि शाहजी कन्सयक मदि ॥ अकलंक गुि खादि िर कफयािी । १ पादि 

ग्रहि इिें कपादि पाििे संतोष येक्षदि जदि थोर ॥ िृप दशरोमदि दत्रभिुदि । 
 
सूत्रधार : कन्सयािे कायबाप येिे दरती शाहमहाराजासी बोलीि याति िंतर कन्सयासी बोलतादत पहा. 
 
राज : आम्ही तुझे दिषई शाहमहाराजासी जें सागंायिे ते सादंगतले या िदर तुझें बोलिे काय 

असेल तें बोल. 
 
राजकन्द्या : बरें तुमिी आ्ा. 
 
सूत्रधार : शाहमहाराजािे अतंःकरि आपिािदर द्रिलेसें पाहि बोलते पहा. 
 
र्दरु : माझें पादिग्रहि कदर िृपकेसरी ॥ माझें मपादिग्रहि कदर ॥ मजिदर आता करी माझी 

मििबाधा हदर ॥ १ ॥ 
िेते्र करुि मज पादहले मि तुज अदधि जालें  ॥ िके्रकूि मजसी बोल मिें ्त्रपती मी तुज 
आधीि ॥ २ ॥ माय बापे संतोषािे माझा महो्ि िेखती तुझी माय कपािी तंू आदज 
महाराज मंगळसूत्र बादंध मज ॥ 

 
सूत्रधार : येिे दरती िायकाशी बोलोि शाहमहाराजािे अंतःकरि आपिािदर द्रिलेसे पाहुि 

राजकन्सया चश्रगार बाहुलीला सागंते पहा. 
 

र्दरु : सुंिर सेिि मदिरा भमूी ॥ पुरंिर शाह भपूाल िाल दिहर कराया ॥ िरधीपा जाली िळे 
शाहभपूाला ॥ तुजिीि व्याकुल होती हे प्रािमाझे ॥ शाह भपूाल तिु मि धि तुजिीि 
सजिी हे ि दिसे शाह भपूाला ॥ येउदि आचलगि तंू मजल कदर ्िाधीि शाहभपूाला ॥ 
कदरि मी िुपिार बरिा तुज िीजििरा ॥ शाहभपूाला समरदत कपादिया संप्रदत िाि ेप्रीदत 
॥ यािें शाहभपूाला िैप् प्रभिुर येउदि दिजिी येक िरा ॥ शाह भपूाला ॥ 

 



अनुक्रमणिका 
 

सूत्रधार : येिे दरती कन्सया शाहमहाराजासी बोलती पहा. 
 

र्दरु : िाल माझे मदंिरा जाली िलेा सुंिरा ॥ बोल माझा अिधारा शाहभपू पुरंिरा । १ । लाउदि 
गंध सारा गळा ंपुष्ट्पहार करयाला दिहर यािें िगेीं मिोहरा ॥ धरामृत ्िीकारा घेउदिगुि 
सागरा ॥ मजला थोरसे करा िगेी िृप सेखरा ॥ तुजदिि करमेिा रगी थोरिी रमेिा 
दिरहताप शमेिा पुरली माझी कामिा । िोल भदूम दिलायक िदेल मी िीदत ॥ आइक राज 
कुलदतलक िैि् पदरपालका । 

 
सूत्रधार : येिे दरती कन्सयेिें ििि आइकूि श्रीमहाराज सतंोषी होऊि कन्सयेिा अदंगकार कपाि 

पादिग्रहि कपाि िधूिरें बैसली अ्ता िऱ्हाडी सारे आिंिेकूि मंगळें गातादत पहा. 
 

मांगळे : आदज तुज शत सहस्र मंगळें िाचज िाजते सेिशत सििें ॥ आदिदजल पर िीर भोज शाहदज 
राज तेजदिदध िादि तुझे िसतु िििी ॥ १ ॥ 
जयकाम सुपाप तुझें तिय शकर रुप राम तुझें िश्य कपंा ॥ सकळ धरदि तुझे राम कादंत 
करु तेज दिदध िीिमदि ॥ हेम पिधत तुझे रोष सििी ॥ २ ॥ येक दिपादंबका तिय भोंसल 
िंद्र ॥ पाक शासि पराक्रम दिराज िाक लोक पदरसुजित बहुिीि ढाक िाहदत मदहमादज 
अदर तुझे ॥ 
जय मंगळं ॥ शुभ मंगळं ॥ 
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नाटकाांतीिं शब्र्दार्थफ 
 

श्रीिंक्ष्मीनारायि कल्याि नाटक 
 

तोडेम् : मंगलािरि 
णजतमार : मार या राक्षसाला चजकिारा 
इांरु्दणनभ : िंद्रासारखे गोल म्हिजेि सुिंर 
नुतिंोिं : प्रशसंा करण्यात रंगलेले 
इभमुिजनक : गजाििािा दपता दशि 
श्लोक : िदंितों महिभतु िेिता.... 

ह्या श्लोकामध्ये अधधिारी िटेश्वराला ििंि केले आहे. त्यािे अधांग दशि ि 
िुसरे अधांग पािधती हे लक्षात घेऊि किी म्हितो शकंराच्या अंगािर 
व्याघ्राबंर आहे ि पािधतीिे जरतारी िस्र (किकािंर) िस्र आहे. डाव्या 
बाजूला पािधतीिा दिळाकाळा केशकलाप तर उजव्या बाजूला 
दशिािाजटाजूट भार दिसत आहे. 

 
आपर्दामपहताय : आपिाम् + अपहताय— दिपत्तींिे दििारि करिाऱ्याला. 
ब्राम्ही मुहूतफ : सूयोियापूिी िार घटका; शुभ मुहूतध 
असकें  : सारे, सिध, ‘जग असकी ि्तुप्रथा’ । आ. 
स्नानापरीस : ्िािापेक्षा ‘परीस’-पंिमी 
तुजवणर : तुझे 
आनांरे्दऊन : आिंि िेऊि, ‘िोि सारखेि ििध आफयास ििधलोप होतो. 
मुस्तेर्द : िा. दसद्ध 
वासना : इच््ा 
वीटी : दिडा. 
वस्ता : ि्तुिे अ. ि. अलंकार 
कुां र्दरर्दना : कंुिकळ्यापं्रमािे ज्यािें िातं आहेत असा 
चक्र : एक प्रकारिे िािे, दििार (Sk–Eng. Dictionary–V. V. Bhide 1926) 
जेठी : मल्ल 
वोळी : ओळी. 
तमासा : खेळ; कौतुक; कुतुहल िाढदििारा प्रसंग. 
अांतस्तें : अंत्थ ते. मिातील हेतू. 
कां र्दणिंत : मुकुदलत, ििीिि िुललेले 
येद्धाळ : येिढा िळे; िार िळेपयंत. 
वीणट : दिडा. 
रामामिी : सुंिर स्री रत्ि 
कां जना : मिैा 
ताणवती : ताप िेतात 
मैस : शाई 
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िंक्ष्मी-भूरे्दवी सांवार्द 

 
जनजळजणमत्र : जितापापी कमलािंा सूयाप्रमािे (दिकसदििारा प्रभ ूरामिंद्रािे ििधि) 
र्ाळ : भाल. ह्या सिध िाटकामंध्ये ‘भालिंद्र’ ऐिजी ‘िालिदं्र’ ि दलदहलेले 

आढळते. 
णर्दणवजागे्रसर : सिध िेिामंध्ये श्रेष्ठ 
बांक : िरिाजा (मराठी भाषेिा तंजािरी कोश. संपा. -श.ं गो. तुळपुळे) 
अमाळसा : अंमळसा, थोडासा 
भांड वचन : िाििूक बोलिे. 
कुचोद्य : कुल्त्सत; चििाव्यजंक शब्ि; कुिाळी. 
तपन : सूयध 
चूर्विका : ्ंिदिशषे. (पहा ‘काव्यदििार’ भा. १) 
मृकुां डतनयरु्दणरत : मृकंुड ऋषीच्या पुत्रािर माकंडेयािरील संकट 
परूस : सं. परुष–कठोर 
रूपणजतमार : सौंियात माराला चजकिारा, अदतशय सुंिर 
शवफसांभृत : शकंर 
िुळळुगा : रेडा, हफया, टोिगा. (म. भा. तं. को.) 
मुहणव : मोहिी 
बांक : िेिडी (१) पहारा, ‘िमयंती ्ियंिर’ 

‘अरे, तो काय सादंगतलें  रे’ – िादक्षिात्या पद्धतीिे मराठी िामय. 
रमा मिी – रमा उिध  लक्ष्मी हे एक रत्िि. 
‘लक्ष्मी िेिीस तरी कोप आदिला की ।’ 

पणरणछन्न : (यल्त्कंदितही) 
 
जन तुझे वल्लभ व्हाव े : राजाला पृथिीपती, पृथिीिल्ली, क्षमापदत अशा िािािी संबोदधतात. त्या 

आधारािर लक्ष्मी टोमिा मारीत आहे. 
 
कट ट : घट ट तामीळिा सं्कार. तामीळ भाषेत ‘ख, घ’ ही व्यंजिे िाहीत. िमत ‘क’ 

ग, आहे. 
कट्टी चकिा कट्टीकरि— दििूषक 

 
आयावतातीिं : पदित्र ्थले सागंतािा प्रथम उल्लेख श्रीरंग्थल, कािंीपूर, श्रीिाथ शषेािल, 

आदििराह, दतपािल्लर इ. िदक्षिेतील पदित्र तीथधके्षत्रािंा आहे. 
 
चेिेंसें : दिष्ट्िू दिरहातध होऊि आले, कलहंस, सारस, कीर यासं लक्ष्मीला पादहले का 

असे दििारतो. 
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चूर्विका : दिष्ट्िू शकंरािी ्तुती सं्ित प्रिुर शद्बातं िरू्मिका ्ंिात कदरतो; प्रासयुमत 
गद्यसद्दश सं्कृतप्रिुर भाषेत िीघध रििा. 

 
गोवधफनोद्धारि णविंास नाटक 

 
चेतुळो उमुसुकोनेणर्द : हातातं थंुकिे. 
तणर : एकतारी 

अद ििूदि िळे िळे तन्नुकोदि । िदेर िदेर िेष्टेळु ससेदि । 
िडेे िार कपाि जीभाबाहेर काढूि िडेाििे. 

बुरु : तंबोरा 
माांर्दळ : मृिंग 
तरु बुरु मृरु्द णमरर्देंग : एकतारी, तंबोरा, मृिंग इत्यािी िादे्य. 
ताां : त्िा ं
वसुरे्दवुणिचूणच आणशवार्द शेशेणर्द : िसुिेिािे आशीिाि िेिे. 
रामामणि : सुंिर दस्रया हीि रत्िे 
कुडमया : किधभषूिे 
पांतुळ वच्ची सळामु सेसेणर्द: पंतुळआिायांिा प्रिाम करिे. 
र्ळार : िळार (१) िलाहार. 
सांिंाप : भाषि 
वामयणवशेष : पोरींस धरुि िेले की । 

तो कोठे आहे की । 
हाअूने : कोि िर्मिल यािी मदहमा । 
गोळ ळवाण् : गिळ्यासारखा 
अचिंळ : पिधत 

 
मृत्युांजय णचरांजीव 

 
पन्नगाभरि : सापािें अलंकार फयालेला 
अद्धफ काय : अधधकाय 
शुभोत्कषाधेय : उत्कृष्ट ्थाि. मंगल गोष्टींिे 
असकें  : सारे, सिध. 

भकंुृड िम्कार केला – िादक्षिात्य भाषापं्रमािे िामयरििा. 
णवल्पन्न : व्यत्पन्न. 
चाडिंोपनयनाणर्द : िौल, उपियि इ. धार्ममक सं् कार. 
आनांर्दवल्ली : पािधतीिे िाि 
शवािी : पािधती 
भमतीकुने : भमती कपाि. 
नीिंिंोणहत : शकंर 
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रुक्ममिी कल्याि नाटक 
 

सुिेि ब्राह्मिािा दमत्र णवमिंाचेत्त एकिाथािंा कफयािकीती. 
जोच : िोज 

 

रूममी लनर्दान्द्याजे : 
अष्टाितारािें } दित्रि 
िशाितारािे 

 
मूर्दरािडीशी पाठी कुळेवेिी : पाठीिरच्या ििेीत मृि, राखडी इ. सुिधििुले घातलेली. 

स्रीजन्सम मोठा र्टकळ िमत्कादरक. 
 
पृष्ठ ८ जो स्वाज्यास्वानांर्द ...... अथध िीट लागत िाही. 
 
अभार : ओबडधोबड; (२) संकट. 
 
शृांगारवनाचे विफन : साप-बेडूक, िाद्य-गाई, माजंर-उंिीर इ. पर्पर पे्रमािे िागतात. 
 
अिंांकार : मिोहारी हारी िरतरतारु दि दमरिते । 
 
णवरू्दषक : दित्त तोषक 
 
कृष्ट्ि : दििूषक संिाि– ‘्िामीअिृतप्रशसेेस आपिि मूळ’ 
 
णवरू्द. : रुल्ममिीला ्िप्िात पाहूि ध्यासामुळे तीि बाहेरही दिसू लागली कृष्ट्िािे 

केलेले रुल्ममिीिे ििधि ब्रह्मािंिसम. 
 
कृष्ट्ि : ‘ध्याि तीिे या मािसीं लागले, आदिक दिषयािरील धाि सकल हारपलो’ हे 

ऐकूि. दििू. आंगे सिध कपादिही म्हि ऐशी सागें अकता असें’. सं्कृत 
िाटकाप्रमािे दििूषकािी भदूमका. 

 
णशशुपाळ : राक्षस दिधीिे लयवि करण्यािी इच््ा. जरासधं राजािंा पाचठबा. 
 
कां ज : सारस पक्षासारखा सुंिर डोळ्यािंा पक्षी. 
 : रुल्ममदििी कृष्ट्िमय अि्था. 
 : कृष्ट्ि आरुढलासे मिोरथीं. 
 : कृष्ट्ि–मी धारािर तंू अिंिल दिधू मी िदं्र तंू िदंिका, 

मी िारादिधी तंू अभगं लहरी मी शभंु ंतंू अंदबका । 
 : जासूि–रुल्ममिीहरिािे ितधमाि सागंतो. 
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‘काळा गोिळ पैठला शठ भला कोठूदि कीं तो कसा । 
 : रुममीिा पराभि–त्यािे पाि पाट काढूि दिटंबिा. 
 : शृगंारलेफया द्वारकेत दििाह. 

म्हातारा शकंर जोशी पिंागं घेऊि मुहूतध सागंतो. 
 

प्रतापलसहकृत ‘उषाकल्याि’ नाटक 
 

गिेशस्तुती : श्लोक –– “दिजयिैभि’. 
 
भारती स्तुती : ‘आता प्राथूध िागदधष्ठाििािी’ अंत्ययमक–प्रिािी. 

(‘िािी िगेिगेळ्या अथािे) 
 
महाणवष्ट्िु स्तवन : ‘शािूधलदिक्रीदडत’ तो हा सद गुि धाम राम िदमला श्री िेदशकािंा तुरा’ िेिक 
 
भेर्दिेर्दातुराां : भेि आदि खेि यािंी िुःखी झालेले. 
 
परमेश्वराची प्रार्थफना : दै्वतािा िाश करुि अदै्वतािा साक्षात्कार करिाऱ्या 
 
गुरुिंा : श्रीिदक्षिामूर्मतला िमि. (शािूधल.) 

िदक्षिेत ि तंजािरच्या आसपास िदक्षिमतूीिी मदंिरे आहेत. 
 
नाटकार्थफसांग्रह श्लोक : कृष्ट्ि्तुती (श्लो.) 
 
गिवे : मोजिे. 
 
गिेशप्रवशे : िृत्य. प्रपोतायादस? 
 
ग्रांर्थकार पणरचय : प्रापचसहाच्या गौरिपर िोि श्लोक पहा; िमयंती ्ियंिर रघुिाथ पंदडतिृत. 

िाटककार, िाट्यि्तु ि िट यािंा गौरि ‘प्रगत्यािे मूधामदि’ पहा—
कादलिास. श्रीहषध इत्यािी िाटककाराप्रमािे. 

 
शैवागे्रसर : दशिाच्या अग्रभागी म्हिजे पढेु असिारा. 
वाणरभव चूड : गंगा ज्याच्या दशरी आहे तो दशि. 
भाणसत : भ्म. अदसत. पाढंरा िसलेला येथे दिळा. 
सुणसत : ्िच्् शुभ्र. मौदलमाला— कें सािर बाधंलेली माळ. 
सांघाट (त) : समूह. प्रथम –– प्रथम –– गि. 
अांतक्स्तणमर : मिातील अ्ािरुपी अंधकार. 
तरुकीर्वतवृांर्द : रुपक. ्मृिुगादमिी (१) 
वनविफन : १ ते ५ श्लोक 
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शवफमानसा : शकंराच्या मिाला आिंि िेिारी. 
कीर : पोपट टोिें (१). 

पािधती ह्या ििाच्या अपूिधतेिे ििधि करते –– ‘दिरती केसरी मंडली करीं’ 
पहा. मारीि आश्रमििधि. दगदरिारिी –– पिधत िोडण्यात. 

र्दनुजणनवह : राक्षसािंा समूह 
यवढोल्ल : येिढा िळे. िल्लदिधी –– बलदिधी 
परमेश्वर : शकंरािे गिासंह आगमि 

िंदिकेश्वरािे केलेले ििििधि : णनसगफणचत्र शकंरािे प्रदतकात्मक पूजि. 
 
णत्रपुरसुांर्दरी उमारे्दवी : पािधती. ििििधि ‘गरुड सदन्नधी खेलती अही 
कुमारस्वामी : ्कंिािे आगमि (कार्मतकेय.) 
यवढोल्ल : येिढा िळे. 
वािासुर : बळी या श्रेष्ठ राक्षसराजािा पतु्र. 
अिंांकार : बािी कामूधक....... 
बािासुर : गायननटन पूिधक दशि्तिि. दशिपापधतीला ‘मला पुत्र म्हिा’ ही दििंती. 
शोणशतपूर : बािासाठी िसदिलेले िगर. 
त्ये येते : ती येते. 
नोकी : आकाशात; ्िगात 

दशिपािधतीिा दिलास उषेला दिसतो. पािधती िर िेते. द्वािशीच्या रात्री 
्पप्िात दप्रयकर भेटेल. 

रे्दविं : िेऊळ. 
प्रािाचायफ : राजिैद्य. 
णचत्रिेंिा : उषा संिाि. िाट्यपूिध. दकमाि शब्ि. मार्ममक. 
िव्याण्िो बाटे : िव्िाण्िि टके्क 
रीषती : दरमती 
वास पाहािे : िाट पाहािे. 
२६. णवरू्दषक : ‘शास्र जाितोस बापास (मििास) चिििे बरे िव्हे. 
 
२८. णवरू्दषकाचा णवनोर्द : अदिरुद्धा, तंू भायवयािा. तुला जागेपिी ि ्िप्िात सुिंर दस्रया दमळतात. 

मला ्िप्िात सुद्धा कुरुपि. 
िखंेडासम िंत पदड दििसे 
रामाय त्म ैिमः 

अणनरूद्धळ : दित्रलेखा संिाि. 
रु्गारा : िुगिटा 
टाांचे : कमी, अपुरे. 
उषेचा गाांधवफणववाह : गभधसंभाििा. 

िाईिे बािासुरास िाता सागंताि तो सतंापला. तो सरिारािंा म्हिाला. 
‘उषा हे उभी ित्िरेिे दिरा हो ∕ बलें  भीतरी क्षारही तो भरा हो ∕ बािासुर 
युद्धािी तयारी करतो. 
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३७. : अदिरुद्धािे िीरोदित ििि – बािी माझी..... 
अक्ब्धजावरा : कृष्ट्ि 

प्रदु्यम्िािा सेिापदत सात्यकी त्िषेािे युद्धाथध दिघता, कृष्ट्ि सागंतो दशि 
बािासुरािे िगर रदक्षतो. 

कीिफ : दिखुरलेली 
तूिफ : ताबडतोब 
सह आतांक : भीदतयुमत; चितेिे 

हदरहर आ्ेिे बािासुर कन्सया अर्मपतो. 
 

पावफती कल्याि नाटक 
 

सारी कथा कुमारसंभििारीक कथेशी बव्हंशी जुळते. 
१. वैहूण्य : मंदडत पंडीत मंडळी. 

महोत्सि पहाियास दमळाली आहे. 
अनवद्य : ्तुत्य 

श्लो. रुपािे जिू धमध केिळ िुजा..... 
हा श्लोक ‘प्रतापणवजय प्रबांध’ ह्या गं्रथातला; रामकृष्ट्ि किीिा. 

सांतानार्वर्थनी : अपत्य इच््ा करिारी. 
दहमालय पत्िी मेिा अपत्य िाही म्हििू चितातूर. 

अनुचराांसांगट : अिुयायासंमिते. 
 
२. मेनारे्दवी : दिजकरािें सुगंध उगाळी. ्ितःि ईश्वरािधिेिी तयारी करी. 
अवणिं : पापकमे 

दहमालयािा शुद्ध भाि पाहूि शकंरपािधती येतात ि दहमालयािे म्हटलेले 
्तोत्र ऐकूि िेिी प्रसन्न होऊि िर िेते; मिा िेिीलाि कन्सया म्हिूि यायला 
सागंते. िेिी तसाि िर िेते. 

 
णनणमषाांवीि : ज्यािें िेत्र दमटत िाहीत. 
 
इांद्र : ब्रह्मिेिाकडे तारकासुरािी िुष्ट्कृत्ये सागंतो. 

ब्रह्मिेि म्हितात, दगरीसुतेिा शकंराशी दििाह होऊि कुमार जन्समले. तो 
िरकासुरािा िध करील. 

 
िंोिंांगत : अत्यंत आकृष्ट 
 
पावफती आनांर्दवल्ली : पािधती म्हिजेि िेिी आिंििल्ली (िदक्षिेतील प्रदसद्ध िेिता.) 

इंद्राला ईश्वर स्रीसमागम करील हे अशमय िाटताि ब्रह्मिेि मििािी थोरिी 
गातो. मििालाही हे कायध अशमय िाटते. इंद्र ि ब्रह्मा त्यािे सामथयध ि 
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दत्रपुरसुंिरीिे महात्म्य िर्मितात. मिि कायध ्िीकारतो – िसंत ि 
मलयादिलाबरोबर. दहमालयािर तप करण्यासाठी शकंर येतो. 

 
वामय : कोि की हे प्रकाशिल्ली येते? 

पािधती ईश्वरािी सेिा करीत असता मन्समथ सुमिाप लाििू बाि सोडतो. 
शकंरािे मि दिकारयुमत होता तो तृतीयियिािे मित जाळतो. तेव्हा रती 
पािधती प्राथधिा करते. पािधतीच्या दििििीमुळे शकंर मििाला पूिधित  दजितं 
करतो. 

 
वामयप्रयोग  बहुतेक िारि होईल सादरखा दिसतो. 
 
युध्र्दाचा तमासा : तमाशा, गंमत, िेखािा. 

कलहदप्रय िारि हदर हरामंध्ये भाडंि लािाि े या हेतूिे येतो. दहमालयाला 
आपली कन्सया दिष्ट्िलूा द्यािी असे सागंूि दिष्ट्िूबरोबर रागािे दशि युद्ध करील 
ही इच््ा. 

 
बीजे करिे : जािे. याििकालीि महािुभािीय िाङमयात िार आढळतो. 
 
हेि (हीि) : हीि, न्सयूि. 
 
१०. णशवलनर्दा : श्लेषयुमत व्द् यथी 
 
११.  दशिगि कंुभोिर दशि्तुती करतो. िारि दिष्ट्िु्तुती करतो. 
 
१२.  कंुभोिर दिष्ट्ििेू िामिाितारी भीक मादगतली हे सागंतो. आदि न्सयूिे कथि 

करतो. दहमालय हरी ि हर एकि असे सागंूि ‘जे कदरत भेि याशी, ते केिळ 
पापत्मक’ दििोिासाठी हा िाि असे िािर ि कंुभोिर म्हितात. 

 
र्दासी : दित्तिृदत्तमंदजरी दशिव्रत करायला सागंते. 
डोिं : कल. 

दशि पािधतीिी परीक्षा घेण्यासाठी िृद्ध ब्राह्मििषे घेऊि येतो. दशिचििा. 
पािधतीस परािृत्त करण्यािा प्रयत्ि. ्ितःशी दििाह कर म्हिताि पािधती 
म्हाताऱ्या ब्राह्मिािे ‘ि सुटेदि हे दिषयाशा पहा’ म्हिते. ब्राह्मि च्यिि ऋषी 
ि सुकन्सया यािंी दििाह कथा ब्राह्मि दशिचििा करतो. पािधती दशिाला 
अचकिि अश्वम म्हटफयाबद्दल उत्तर िेते ि जायला दिघते. तोि ब्राह्मि गुप्त 
होतो. 

 
णशवरुपाने र्दशफन : पािधतीला पिात्ताप. दिरहाि्था. दशिरुपािे िशधि. दशि ऋषींिा 

दहमालयाकडे दििाहदिदितीसाठी पाठदितो. 
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मायावती पणरिय (रुल्ममिी –– कृष्ट्ि पुत्र प्रदु्यम्ि ि शबंरासुरसुता मायािती 
दििाह.) 
‘श’ बद्दल ‘स’ शदंस ििंिा स ष शा ंसः । (हेमिदं्र – प्राकृत व्याकरि) 

 
गुिशौम  गुिसीम, गुिािंा सीमा िसलेली. 
अगोधणरिें (ज्याया) : अगोिरिीि (पत्िी). 
यम : दियम. 
सर्दर : बैठकीिी जागा, सभा्थाि. 
धीवर मत्स्य(पुष्ट) : िजरािा शबंरासुराला िेतो. 
णचत्र भानुज घणटत णचत्र रुणच सार : 
णचत्राांगी ते अणिं चाक चकयाची : 
चीज : कौतुक. 
नाहो : िाथ (्ा. िाहो लाहो). 
ग्रह : गृह. 
सुमतल्प : िुलािंा दब्ािा. 
सणळतसे : ्दळतसे. 
अांतुणर : स्री. 
मायावती पणरिय : ििरीस ठाि िसता पतु्राच्या लयविास अिति (आमंत्रि). 

 
णमत्रलवर्दा पणरिय नाटक 

 
चिि अिुचिि कृष्ट्िािी चििा करतात. अकुलीि, अगुिी. ‘जेिें मािुदि मातुला 
दििदटलें  तद बाधंिा आदटले’ (व्याजचििा). 

 
जाजाविंा : रागािला, कातािला. 
चावुटी : बडबड 
 
किंाक : (त्यजुदि कलाक िागंले, ्ियंिरासाठी िोळ, पाडं्, केरळ, मालि, मत््य, 

पािंाळ, मागध िेशािे राजे आले. रघुिशंातील इंिुमदत ्ियंिराच्या धतीिर. 
(कादलिासकृत) किाच्या पराक्रमािे प्रश सखीिे केलेले ििधि. कुरुराज 
सुयोधिािे शौयध. 

 
रजभर : किभर, थोडासुद्धा 
सरािी : दशरािी आिड, 
भरतवामय : मराठी िाटकािंी गंगोत्री १. प्र. २·५ 
चूर्विका : ‘दिद्यािुगुण्य’ िादक्षण्या गण्य िेपुण्या ‘ण्य’ कार ‘ष्ट’ कारािंी दिपलु योजिा. 
णवरू्दषकाचे तोंडी र्दरू : ‘तुजला कामािे व्यसि मोठे’ (पिधती पदरिय.) ‘मला खाण्यािे व्यसि, तुला 

(शकंराला) कामािे व्यसि. 
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णशरािी : आिड. 
 

िंक्ष्मि पणरिय नाटक 
 

सेतुिामा गुरुस ििंि. सेतु्िामी हे रामिासी परंपरेतले. 
कां चुकी प्रवशे : दधदमत दधदमत .... िृत्यािे पिन्सयास करीत अिशे. 

दिघ्िेश्वर, भारती, सद गुरुिी प्राथधिा हदरहर स्त्ोत्र. 
त्िा ंइकडे याि े– ‘त्िा’ं –– ‘तू!’ िे तृतीयान्सत पाप. 

 
प्रतापलसहाचा प्रतापविफन  : धेयध मेरुसमाि 
कां चुकी प्रवशे : दकटतािकथये 
िंक्ष्मिेच्या रूपाचे विफन : व्यदतरेक अलंकार दिरहज्िदरत िादयकाििधि अपूिध. 

 
पाणरजातक नाटक 

 
गुरुस्तवन : सेतुिामागुरु. 
णवष्ट्िूचे : हदरहरािे स्त्ोत्र सं् कृत. 
र्दौवणरक : दभकाजी िादयक. 
अणतणस पुष्ट्प : पाढंरे शुभ्र िूल 

करिरिरी िाजा कमिीय िीिा : हाताच्या िखािंी या अथी ‘करिखरी’ हा 
अिुदित शब्ि. 

येिाळमुिी : (एिाकंमुखी) िदं्राििा. 
अज्जणसक : आज्यसेक - तुपािे चशपिे 
अक्ननणसिा : अल्यविज्िाला. 
सरणसजिंर्द : सर दसजल कमलपत्र 
णनवेर्द : दखन्न 

द्वथी शब्ि योजिा सं्कृत श्लोकाच्या धतीिर. 
तंू गा कोि महीधरेंद्र --- कृष्ट्िािे प्रत्यूत्तर 

बुझाविी : समजूत. 
कलहदप्रय िारिािे ्िगािे पादरजात पुष्ट्प कृष्ट्िाला दिले ते त्यािें रुल्ममिीस 
दिले हे सखीकडूि कळताि सत्यभामा रुसते. म्हििू पादरजातकिृक्ष दतच्या 
िारी. 

 
ययाणत चणरत्र 

 
नटन : िाट्य 
सांघट्टन : संयोग 
भगफचरि सारस : सूयधिरिकमल 
कल्पशािी : कफपिृक्ष 
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ताां : त्िा ं
कणवपसी : शुक्रािायापाशी 
कामधेनुनती : कामधेिंूच्या रागंा 
मांधरिी : मिधरिी 
वाचस्पणतनांर्दन : बृह्पतीिा पुत्र कि. 
अप्रत्याख्येय : व्याख्या ि करता येण्यासारखा 
येढोिंवरी : एिढा िेंळपयंत 
णर्दणततनयीं : एिढा िळेापयंत िैत्यािंी 
क्रकतें : (क्रकिें) मगरािे 
अवेद्य : माहीत िसलेले 
स्रु्ट : उघड 
छन : क्षि 
धु्रव : दिदश्त, खात्रीिे 
णवर्दारिे : िाडिे 
काांणक्षत : इल्च््त 
अद्यप्रभृणत : आजपासूि 
ब्रम्हत्येस : ब्रह्महत्येस 
काव्यणवख्यात : किी म्हिूि प्रदसद्ध असलेला शुक्रािायध 
सहजात : (सह+जात) सहोिर; बंधू. 
स्वसद्मी : (्ि+सद्म) आपफया घरी. 
भागफवी : (शुक्रािायध हे भगुृ िशंीय) िेियािी. 
राजन्द्य : क्षदत्रय. 
कुां र्दाभरर्दना : (कंुि+आभ+रिि) कंुिकळ्यािें (सौंियध) सदृश िातं असलेली. 
वामिंोचनी : सुंिर डोळ्यािंी. 

दिरहोदद्वयवि ययाती राजा िंद्रािी दिभधत्सिा करतो. त्या तीि श्लोकातं किीिा 
सुंिर कफपिादिलास आढळतो : 
िंद्र जसा कुिलयाप्त (कमलािंा बधूं) तसाि कालकूटािा जुळा भाऊ 
(समुद्र मंथिाच्या िळेी प्रथम कालकूट दिष बाहेर आले ि िंतर िौिा रत्िे. 
त्यापंैकी िंद्र हे एक रत्ि.) 

 
णवषणनधीच्या : गभात जन्समलेफया ि दिषकंठाच्या (शकंराच्या म्तकािर असिारा िदं्र, 

मािळफयािर पातळात जात असफयामुळे िासुकी या सपधश्रेष्ठाच्या सादन्नध्यात 
रहािारा, राहू हा ग्रहिाच्या िळेी िदं्राला दगळीत असफयामुळे तो 
राहूच्याउतरातूि बाहेर पडतो तो दिषािे माखलेलाि. त्यामळे दिरही जिािंा 
त्यािें दकरि दिषासारखे िाहक िाटतात. 

 
व्यत्यास : उलटे 
माज : गिध 
णवप्रचूडामणि : ब्राह्मिाचं्या म्तकािरील रत्ि म्हिजेि ब्राह्मिोत्तम. 
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सार : सत्ि. 
येतरौ : सशषा ंसः ।, हेमिंद्र 
णतणमरपुांजसमकेसी : घििाट अधंारासारखे (काळे) केस असलेली. 
अनृत : खोटे 
नागागांना : िागीि 
वस्ता : ि्तूिे अ. ि. 
कल्पकािं : जगािा अंत होण्यािी िळे 
प्रािेंय : बिध  
िाजें : खाद्य 
राजन्द्य : क्षदत्रय 
करवािं : तलिार 
मुधा : खोटे 
रणतस्पर्वधनी : रदतबरोबर ्पधा करिारी म्हिजे अत्यंत सुंिर 
शेिी : (शषे) शिेटी 
शर्वमष्ठा : श्लो (शा.) जैसें दिष्ट्िल िािंिे दिजदििे..... 

मिु्मृतीतील असत्य भाषि पाप केव्हा होत िाही. 
 
न नमफयुमतां वचन..... : मार्ममक ििि 
सख्य : धान्सय (पीक) 
वाटकोिं : ितुधळाकार (?) 
अांतभाव : अंतरीिा भाि 

 
श्री गिेशिंीिंािफव 

 
शरभेंद्र राजािे दलदहलेले हे पाि अंकी िाटक आहे. तंजािर येथील िाटकात दि्तारािे बरेि मोठे 

आहे. 
भदूमका.— िरिषीप्रमािे गिेशोत्सिादिदमत्त लेखकािे िि े िाटक रिले आहे. ते उत्सिादिदमत्त 

जमलेफया लोकासंमोर कपाि िाखदिले जात आहे. कादलिास प्रभतूींच्या िाटकात जसे कालभरैिशे्वराच्या 
जते्रदिदमत्त जमलेफया रदसकासंाठी िि ेिाट्यप्रयोग केले जात तोि उदे्दश सूत्रधार येथे सागंत आहे. 

 
आयािृत्तािी सूबक रििा आढळते. िरिान्सती अंत्ययमक ि योजता अंतगधत यती ि त्याि 

िरिान्सती योदजले आहे. 
 

लेखकािा िशंिृत्तातं : 
शुभंासूर िंडासुराला मुजरा करतो. 
कमलासूर या िारािे पृथिीतलािर गंडकी ििीच्या काठंी िेिािंी आरंदभलेफया तंत्रयागािी मादहती 

दिली. ते ऐकूि हे चसिुरासुराला सागंाि ेम्हिूि दििार करीत असता तोि येत असफयािे िुभधिासूर येऊि 
सागंतो. 
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िेिाकंडील िूत ि िाििाकंडील िोकर यािें ििधि करीत असता लेखक त्यािंी िािंे, कृती ि पाप 
यािें सािेंिार ििधि करतो. 

 
चसिुरासुरािे आगमि घोदषत करिारा िुमधिासूर ‘िुष्ट दशरोमदि हा । धमधमती लिलेशही िाही । िमध 

घरी सकळािें पाही ।’ 
 

चसिुरासुराबरोबर मंुढासूर, प्रबलासूर ि इतर सेिकजि असतात. त्यािे आसिािर बसताि 
गायकिगध संगीतातील कौशफय िाखदितात. ते गेफयािर िंडासूर राज्यािी मादहती िेतो. िंतर कलहदप्रय 
िारि ि पिधत ऋषी येतात. चसिुरासुराला िारि िेिािंी िालदिलेफया व्रतािी मादहती िेतो. 

 
िंतर इंद्रािीिी सखी शमधिा कष्टी झाली (इदं्रािीच्या इंद्रदिरह िुःखामुळे) असता कमलागंी िदलिी 

पत्र मृिाले घेऊि येते. 
 

इंद्रायिीिा प्रिशे –– सं्कृत िामयािंी दतिी िृत्ती आकृती ि अदभिय सादंगतलेला आहे. दतिी 
दिरहयातिा ि सख्यािंी केलेले उपिार हे शद्वशः सं्कृत िाटकातंील कोित्याही दिरहदिकल स्रीिे 
अक्षरशः दित्रि आहे. 

 
सखीिे गिेशव्रत करायला सादंगतले आहे. 

 
सुरिातीला पंिमुख गिेश म्हटला आहे तर ‘िशभजु दत्रमुख’ म्हटला आहे. ही दिसंगती की 

िक्कलकारािी िूक? 
 

इंद्रािीच्या मिोमि प्राथधिेप्रमािे गिपतीिे आगमि. 
ितधिपूिधक इंद्रायिीिे प्राथधिा केली. 

 
अांक २ रा 

िौपादरक : इदं्र बृह्पदत आश्रमात येिार म्हििू दिश्वकम्याला र्ता िीट कराियास सागंतो. 
 
दिश्वकमा : िोकर ि खदिजदपटकादि सामग्री घेऊि दिश्वकमा येतो. 
 
प्रभाकर जोशी : इदं्राला शुभ िळे सागंण्यासाठी, पु्तकभार घेऊि येतो. 
 

इंद्र : सिध िैभिासह इंद्र येतो ि कायध महत्ि जाििू ब्रम्हादिष्ट्िूिे ्मरि करतो. 
 

बहुरुपीच्या आश्रमािे ििधि शाकंुतलातील कण्ि मुिींच्या आश्रमासारखे मंुडासूर अदृष्ट्य होऊि 
आश्रमात जाऊि बसतो. 

 
मंुडासूर ि प्रबलासूर बृह्पती ि कि यािंी रुपे घेऊि येतात. त्या िोघािें पर्पर संभाषि. 

गुरुपती तारा तुझी पत्िी होईल असा दििोि. 
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िौिादरक : आधीि गुरु ि गुरुपुत्र आलेले असता,ं पुन्सहा िोघे िूिािुले घेऊि आले आहेत 

ि िोन्सही एकसारखेि. 
 

खरे बृह्पती ि कि यािंा मायािी राक्षस समजूि इदं्र ि िौिादरक यािंी िागिूक. 
संप्र्ात समाधी. 

 
िूर्मिका : दिरंजिमाधिािे ‘सुम्रिािंपू’ मध्ये उपयोग केला आहे. या दठकािी सिध श्लोक 

सांस्कृतमध्ये दलदहले आहेत. 
 

पािधती : आंता तुिा ‘प्राकृत’ बाळ व्हाि.े 
आदिशषेािे बालगिपतीच्या डोमयािर ििा धरली ि शुभलक्षि केले. मृण्मय 
गिेशािी पूजा िापर यािा ‘केली’ असा भतूकालिािक ‘मुजरा कपाि’ 
बालगिपतीला मारण्यासाठी गृध्रासूर येतो. त्याला मारुि त्यािे पंख घेऊि 
येतो. 

 
के्षमकुशल : या िोि राक्षसािंी ठार मारण्यािा प्रयत्ि केफयािर गिपती त्यािंा मारतो. 

कू्ररासूर माजारािे रुप घेऊि येतो. ‘शतमादहष्ट्म’ राक्षसी इंद्रािीिे रुप घेऊि 
येते. पूतिेप्रमािे ििधि, दतला मारुि दतिे काि ि िाक घेऊि गिपती येतो. 
कमलासूर अंकिािर होऊि येतो. िंुिुभी िैत्य गि बालरुपी येऊि दिषिल 
द्याि ेम्हििू प्रयत्ि करतो. अजगरासूर दगळण्यासाठी येतो. 

 
शलिासूर : ‘खरतर िंदशि म्हििुदि िगेी’ 

 
मेषासूर : टक्कर िेण्यासाठी ऊंटरुपी खडगासूर येतो. 

शलैासूर शलाकार महा. 
 

गिपतीच्या खोड्ािंी (ििदिहाराला) गौतम ऋषी येतो. रागािे खोडकर गिेशाला ‘िोकाटी’ 
घेऊि माराियास जाता गौतम ‘िको िको’ म्हितात. तोि गिेश शकंररुपािे दिसतो. रागािे गौरी 
गिपतीला कोठडीत घालूि किाड उघडूि पाहाते तर बाहेर गिेश खेळतो ि कोठडीतही बसलेला आहे. 
अंक िौथा समाप्प. 

 
अांक ५ वा 
गििास िोिादरक येतो. 
बालगिेश मयूरेश्वर बिूि इथेि संपादत जटायूस सोडिूिं घेऊि येतो, त्यािंा त्यािंा माता दििता याचं्या 
्िाधीि करतो. 
कंिुकक्रीडा. 
बालरुपी ििंलासूर येतो. त्याला घोडा कपाि गिेश मारतो. 
िृकासूर 
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श्वापिासूर 
‘भा’ ऐिजी ‘िा’ ‘िालिंद्र’ असा सिधत्र उपयोग. 

 
शकंराच्या म्तकीिा िदं्र हरिला म्हिूि प्रथमादिगिािंा शकंर रागािले. त्यािंी गिेशाजिळ 

पादहफयािे सादंगतले. तेव्हा शकंरािी त्याच्याजिळूि आिा म्हटफयािर त्यािंा गिेशािे हैराि केले ि िंद्र 
शकंराच्या डोमयािर ठेििू सिांिा हा्या्पि ठरदिले. तेव्हा प्रमथािे शकंराजिळ प्राथधिा केली की 
“त्यालाि गिािंा प्रमुख करा” शकंर म्हिाले तथा्तु. 

म्हिूि ‘गिराज’ ‘गिपती.’ 
ऋषींबरोबर िोि मदहषासूर येतात. 
िराहरुपी मंगलासूर 

व्याघ्रासूर 
गिेशदििाह.....दििाह मंगल ि सोहळा. 

 
प्रबोधिदं्रोिय हे कृष्ट्ि दमत्र यािंी दलदहलेले सं् कृत िाटक आहे. हे एक पापक िाटक आहे. 

 
‘An allegory is distinguished from a metaphor by being longer sustained and more fully 

carried out in its details and from an analogy by the fact that the one appeals to the 
imagination and the other to the reason’— Encyclopaedia Britaenica, Vol. I. 

 
हे िाटक आध्याल्त्मक आहे. ह्यात तीि प्रकारिी पाते्र आढळतात :— 
 
(१) रूपक पाते्र.— (१) दििके, ि्तुदििार, क्षमा, संतोष, श्रद्धा, शाल्न्सत, मदत, पुरुष. 

(२) महामोह, काम, क्रोि, लोभ, चहसा, तृष्ट्िा, िम्भ, अहंकार, रदत, 
दमश्यादृदष्ट, दिश्रमािती, मि, दिष्ट्िुभमती, सर्िती, उपदिषद  संकफप, 
िैरायवय, दिदिध्यासि आदि प्रबोध. 

(२) प्ररूप पाते्र.— िािाक, दभक्ष,ु क्षपिक, कापादलक, िट ि दशष्ट्य. 
(३) सामान्द्य पाते्र.— सूत्रधार, पादरपाश्वधक, सारदथ, प्रदतहारी ि िौिादरक. त्यात सत्पक्ष पाते्र –

– पदहली र्दहा आहेत. बाकीच्यातील िंतरिी र्दहा असत्यक्षािी आहेत. शिेटिी सात सत्पक्षाला पूरक 
आहेत तर िािाक, दभक्ष,ु क्षपिक ि कापदलक ही असत्पक्षाला सहाय्यक आहेत. 

 
भारतीय भाषाभदगिींच्या िाङ मयािा तपास घेता, ह्या िाटकािा अिुिाि अिेक भाषात झाफयािा 

पुरािा आढळतो.— 
 
(१) ताणमळ.— िेंकटराम िेंकटेश भट्टी पटुकोटे्ट यािंी अिुिाि केला. (प्रकाशि १९११.) 
 
(२) तेलगू.— िदिमल्लमा आदि धन्सटचसगमा ह्या िोघािंी प्रबोधिदं्रोिय िाटकािा अिुिाि 

प्रबंधकाव्यात केला. 
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(३) मफयाळी.— सादहत्य मफयाळीमध्ये ह्या िाटकािे तीि अिुिाि झाले असे केरल 
सादहत्यिदरतात म्हटले आहे. 

(१) कुष्ट्िम् पल्ली रामिदपल्ले ह्यािंी केला (१८४६–१९१२). 
(२) शकुंल्ष्ट्िमेिि (१८९३) मध्ये केला. 
(३) सी. ए. िािुिैया शास्त्ींिी दतसरा अिुिाि केला. (१८५०–१९१३). 

 
(४) बंगाली.— श्री. दिश्विाथ न्सयाय रत्ि ह्यािंीं १८३९ मध्ये केफया. हे बंगालीतील पदहले 

अिुिादित िाटक होय. (प्रकाशि १८७१). 
 
(५) िारशी.— डॉ. सोमिाथ गुप्त ह्याचं्या ‘चहिी िाटक सादहत्य का इदतहास’ ह्या िाटकािा 

अिुिाि ‘गुलजारे हाल’ ह्या िािािे शहाजहािच्या कारदकिीत केला. 
 
(२) बलीराम साधूिे केला. तो चहिी िाटकािंा पे्ररक ठरला आहे. 

(६) गुपामुखी.— ्ाििास साधू ह्यािंी १७८९ मध्ये ह्या दलपीत रििा केली. 
(७) इंग्रजी.— जे. टेलर ह्यािंा अिुिाि प्रदसद्ध आहे. १८११. फ्रें ि. 
 

French : G. Deveze : Le Lever de La Lune deLa Connaissance यािंी प्रबोधिदं्रोिय या 
िािािेि केला. 

 
Russian : Kovalevsky 

 
Danish : (Dutch) T. W. Boissevain 

Maansopgang der Outwaking. 
िे 

 
German : (1) The Goldstucker Die Gubert des Begriffs. 

(2) Dr. Bernahard Hirzel, Zurich— Evkenntnismonaufgang. 
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अनुसूयाउपाख्यानम्  
 

(पदतव्रता धमािे माहात्म्य) 
 

सद गुरु ि दिघ्िेश्वर यािंी प्राथािा. 
ििरसभदरत सरस भल्मत ्ाि िैरायवय प्रधाि िाटक. 
िििासातील अत्रीमुिींिा आश्रम ििधि. 
अत्रीमुिींिे आगमि. रामादि ििंि करतात. 
अिसूया सख्यासमिते येते. अिसूया ⧶ दिरसूया ⧶ उत्तम गुि म्हिती येथेंदि असूंया. 

 
िेडा : दिराकरि 
युिे : उिे 
सुपदत : गाद्या. (तुकाराम - लोदड्ते बोदड्ते पलंग सुपती.) 
सुधेपदरस : सुधेपेक्षा. (पं. पदरस) 

 
सीता अिुसूयेला सागंते, िििासातं पिंमहाभतेूही सेिा करीत. त्रास िेत िसत. 
कलहदप्रय िारिािे आगमि. 

 
लािंाििे : अदतशय आकृष्ट होिे. 
दिगमपारग : ििेपारंगत. 
संत्राि : संरक्षि 
अंिे : आमिे 

 
हदरहरिूत िाता आितात. अिािृष्टीिे दपडलेले लोक पािधती, लक्ष्मीला शरि ि जाता अिसूयेला 

गेले. दतिे अभय िेऊि िुष्ट्काळग्र्त लोकािंा दिव्य अने्न िाि केली. ते पहाण्यासाठी ब्रम्हा, दिष्ट्िु, महेश 
आले. 

 
दशििामे : दििंबरेश, दशक्कामसंुिरीिाथ, हेमदगरीिाप, शामकंठ. 
ताि : ताप; उन्सह. 

 
अिसूयेिा गिधभगं करण्यासाठी ब्रम्हा, दिष्ट्िु, महेश. 
िारि : दििोिािे म्हितो. दिष्ट्िूिे आगमि. 
दिष्ट्िूिा पदरहास िारि करतो - “जन्समास येऊि अजन्समा. 

लत्ताप्रहार खाििू ते दिपाि म्हिूि दमरिाि.े 
ब्रम्हिेिािे आगमि. 
कलहदप्रय, कलहबीज िारि 

 
ियवि अिसूयेिे हदरहरब्रम्हाला ्िाि घालाि े म्हटफयािर अत्रीमुिी कष्टी होतात. “जायेिी लाज 

जािया आली” अिसूया आपि हे सहज करु “सागराशी मही सिधही बलुथूिी मागुती ्थापीि की क्षिीते” 
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असा आत्मदिश्वास. िुसऱ्या दििशी सकाळी ्िाि भोजि घालीि असे म्हिते. सीतेला ्मरते. 
दिव्यालंकारयुमत सीतेिे आगमि. 

 
धादमरेपि : घबराट 
दििाि : अंत (म्हिदुि दििािा झिी पाहदस दकती) 
काळीठपक : काळीकुट्ट 
अकात्मज : सूयधपुत्र शिी 
जोडी : तुलिा, समािता 
िर : शखं (िर िक्राबंजुकर - शखं, िक्र, गिा कमल दिष्ट्िूच्या हातात असतात) 

२. भीदत. 
 
पदतभमतीिा मदहमा. 

श्लोक : ईश्वरािे सिधत्र िा्तव्य. 
साहेब : पािधतीच्या तोंडी. कालदिपयास. 
पुठये ⧶ िुटे : िुःदखत होते. 
ता ं⧶ त्िा ं : तृतीयान्सत ‘तू’ िे पाप 
भाज : भाया, पत्िी 
ति : तिू, शरीर 

 
पािधती, लक्ष्मी, सर्िती आपले पती कोठेि सापंडेिात म्हिूि िुःखी झाफया. तो िारिमुिी येऊि 

अिसूयेिा मदहमा सागंतो. दतिे दतन्सही िेिािंा तान्सही बाळे करुि त्यािंा जोजािते आहे. तेव्हा दतघी दतला 
शरि जातात. ब्रम्हा, दिष्ट्ि,ू महेश आपफया रुपािे येतात. सीता पदतव्रतेिा मदहमा सागंते. 

 
प्रभावती पणरिय 

 
तेलगू दलपीत दलदहलेफया या िाटकातील दकत्येक अक्षरे अ्पष्ट िा गळली आहेत. त्यामुळे काहंी 

शब्ि लागत िाहीत. 
 

पुंडरीकिेत्र : कमलियि ज्यािे िेत्र कमला प्रमािे आहेत तो. 
पाकशासि : इंद्र 
प्रालेयािल : दहमालय 
कामउर्मम : दिषयिासिा 
तुजुक : कौतुक 
तोडसा : थोडासा. 
्पंिि : रथ 
िारि : भाट 
्मतृधगामी : ्मरि केफयाबरोबर तेथे जािारा 
िारिेंद्रगमिा : गजगादमत्री 
िैखरी : िािी (परा पश्यतंी, मध्यमा ि िैखरी) 
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थयेंबुटा : थेंब 
जातििे : अल्यवि 
बढाई : मोठेपिा 
अभाटं : आरडाओरड 
पट टि : िगर 

 
िंक्ष्मिा पणरिय 

 
पंि ू : पंजा 
मद िळताळ : मृिंगािा ठेका, ताळ 

 
पावफती कल्याि 

 
कफयाि परंपरािधधि : दििाह (कफयाि) िाटक परंपरा समृद्ध करिारे 
क्ष्माधरमिी : पृथिीिरील पिधतश्रेष्ठ (मिी-रत्ि) 
सािुिर : दशखरे असलेला 
मीिाकंकातंा : मििािी पत्िी रती 
तान्सया : तान्सह्या; (बाळ) 
किादित  दिमिंती : आठही दिशा साभंाळिारे दियवगज, किादित  (शमयता आहे) 
ध्िातं : अंधार 
येिाक : (एिाकं) िंद्र (मृगाकं, शशाकं) 
शुश्रूषा : सेिा 
व्याममंडल : आकाश 
डोले िेिे : मि िळिे 
िीदिका : लाटा 
परािा : िुसरा 

 
श्रीगांगाणवश्वेश्वर पणरयि नाटक 

 
शबंरदििूषि : शबंरासुरािा िध 
कुलपयोदधसुधाकर : कुलपापी सागराला िदं्राप्रमािे (भरती आििारा आिंि िेिारा) 
जिेष्टिाता : लोकाचं्या इच््ेप्रमािे िेिारा 
्ििधिीला : (्ििधिीला) ्िगातील ििीला 
दिदिमत : एकाकी 
ताटंक : किधभषूिे; ताििडे 

या िाटकात सिधत्र “म्ह” ऐिजी “म” आढळतो 
मिूि : म्हिूि 
माथारपि : म्हातारपि 
तािं : त्िािं 
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म्हि  “दिच्िास दभऊि पळता सपािे पुसािर (शपेटीिर) पाय पडिे 
त्र्याक्ष : त्र्यंबक; तीि डोळे असलेला 
मेजूि : मोजूि 
व्यसि्थ : िुःखी 

िामयप्रयोग—तो सुखी करुि दे्यिा—त्याला सुखािे लयवि करु द्या 
माघा : मागा 

 
णशवरात्री उपाख्यान 

 
अंबरािरि : आकाश हेि िस्र; दिगंबर 
सौख्यदु्रमाकुंरसा : सौख्यपापी िृक्षाच्या अंकुरासारखा (सौख्य+दु्रम+अंकुर) 
िििि : िळिळा (कापंिी) 
धाका : भीती (धाक) 
दि्थली : काशी, प्रयाग ि गया ही चहिंूिी पदित्रके्षते्र. 

सरिोजी राजे यािंी तीथधयात्राकेफया, त्यािंा उल्लखे 
(पहा - तीथािळी=ले. सरिोजी राजे) 

कंुिुकी िाधधमयािे ििधि करतो 
सं्कृत िाटकापं्रमािे “आकाशंी” ही िाट्यसूििा. व्यमती ि दिसता दतिे भाषि रंगभदूमिरील 

िटाला ऐकू येते. तो पे्रक्षकासंाठी तसेि पनु्सहा बोलतो. 
 

दिमुटेभर : दिमूटभर 
दिभतेू : दिभतूी राख अंगारा 
िागं : िागंले 
बीिी : र्ता 
दद्वज : पक्षी; (२) ब्राह्मि 
माधदसतेतर : माघ मदहन्सयाच्या कृष्ट्ि पक्षात 
पंिाक्षरी उपिेश : ओम्  िमः दशिाय 
अमराली ∕ ळी  : िेिािंा समहू (अमर+आदल) 
पटाके्षपें : पडिा बाजूला सापाि 
घसा ऐकिे : बोलिे चकिा आिाज ऐकूि 

 
श्रीगिेशणवजय नाटक 

 
येत्यािपाि : येत असफया िपाि. 

माझा कदिष्ठ भाऊ परंतु िार िुष्ट...त्यािा िध मजला इष्टि 
प्रासयुमत : “ष्ट” कारािंी गिी 
सपदि : ताबडतोब 
िािािल : िििा 
माईक : मादयक, मायािी 
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पदरहास : दििोि, िेष्टा 
रािा : पोपट 
सि े : सिय; (२) समिते 
प्रासयुमत : रु्दशािं िेऊि िुशािं करीि 
पफयाि : पालाि; खोगीर 
दद्वदजव्ह : िाग 
येिदिका : जिदिका, पडिा. 

 
णशवाजीकृत नटेशणविंास नाटक 

 
ििंूं भित्पियोग गुरुराम सेतू (अ्ाितम्तोमदििारिी िासरमिी गुरु) गिेशोत्सिासाठी िाटक. 
 

िंद्रमौलीश्वर : कुलिेिता. 
िौिादरक गिरास : िाित गात 
पखी : पाहा 
गिपती आगमि : “तककतचधग” –– िाित येतो. 
िशंािळ : शरभेंद्रपुत्र दशिाजी 

आयेत िीलकंठ िरेश म्हटफयामुळे आदिमासुंिरी ही दशक्कामसंुिरीिी िूदतका. 
िंदिकेश्वर : यजमाि ि यजमािीि संतोषािे असिे तुला ि मला लाभिायक. 

तेव्हा िारि मध्य्ती करतील तर 
िारिािे आगमि. 
 

िारि : तंू धििन्सत ि गिीतरुि सोडूि ििात चहडतेस? 
मादहमा : म्हातारा झालास तरी पदरहासािी ि कलहािी िट सुटती िाही. 
दिटसेखर : “ततचधगचधग” िाित. िषे 

िटेशमोदहिीसह दििूषक. 
 

िटेशािे डमपा िाजदिताि ऋदषपत्िी येतात. संभ्रमािे िादगन्सयािंी उलटापालट. कंकि िरिी. 
(पहा कादलिासकृत “इन्सिुमदत्ियंिर” रघुिशं). 

 
१०. ऋदषपत्न्सयािंी िागिूक. स्री ्िभाि. 

ढालगजा : भाडंकुिळ स्री 
िृक्षातंदरत िरेश दस्रयासंह. य्शाळेत. 
िारिािे कळिफयािरुि ऋषी येतात. 
मोदहिीला पाहूि मोह पाितात. मोदहिीििधि. 
िृद्ध ऋषी. मंत्रािे िाघ दिर्ममतात. 
िटेश िाघ मारुि व्याघ्रािंर पदरधाि. ऋषी रागािे साप दिर्ममतात. 
िटेश सापािे कंकि करतो. मग अप्मार राक्षस. मंत्रगिािंर िाितो. 
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आनांर्दताांडव 
 

१३. “उन्सहात गेफया सािलीिे सुख अदधकसे िाटते” 
दशिकामसुंिरीिे ्मरि 

प्रथम अंक समाप्त. 
 

नटेश णविंास 
 
िटिरिास िौिादरक. 

िटेश दििूषकासह : दशिकामसंुिरी िृक्षातंदरत. 
िटेशािी दिरहाि्था. 

किकपद्य : दिषसािेरा.... 
मन्समथािी, िंद्रािी चििा. 

िटेश : कमल (कमलमुखी) इंिीिर (इंिीिराक्षी) दप्रयिृक्ष, हंस (हंस भमिी) यािंा 
दििारुि दिरही िटेश दशिकामसंुिरीिा शोधण्यािा प्रयत्ि करतो. कोदकल, 
गज, चसह इत्यािींिा दििारतो. (कादलिास–दिक्रमो..) 

गदरमा ि दििुषक िटेश ि दशिकामसंुिरीस िाि ेठेितात. 
गदरमा : ्िस्री सुंिरी आदि सुमुखी असली तही दतजहूि परिारा दििरी ही बरीस 

भासते हा पुरुषािा ्िभाि. 
लादघमा : लदघमा 
िौिारीकीि : पदद्मिी येते. 

दशिकामसुंिरी येते. दिरहाि्था. व्याकुळ. गदरमा येते. 
खुडुस— 

गदरमा िटेशाला अिेक दस्रया भेटफया त्यािंा िृत्तातं सागंते. दशिकामसंुिरी मलू्च् ध्त. शीतोपिार. 
सुंिरीिे प्रातःकालीि ्िप्ि. बुडबुडू िाद्य िाजिीत चपगळा येतो. शकूि सागंतो. केकाडीि येते. सूपभर 
मोत्ये केकाडिीस. ती कोफह्यािे चशग िशीकरिासाठी िेते. 

जुडदिला/ जुळदििे 
जोशी येतो. “सिती होतील त्या तु्याि बटकी. 
िटेश दििूषकासह येतो. व्याकूळ. िौिादरदकि पदद्मिी—का ंयेथे आलासी. काकुलती िाखदिसी. 

जाई तंू परिारापाशी माया तुज कळली मजसी. (दशिकामसंुिरीच्या सागंण्यािरुि) 
२४. श्लेषिक्रोमती—तू गा कोि ..... 
िटेश पदद्मिीला ि मािता दशिकामसुंिरीकडे येतो. िोघे एकातं. गिपती, सुब्रहमण्य, 

ब्रम्हादििेि येतात. सिध ऋदष, ऋदषपत्न्सया. सिािा िादे्य िाजदिण्यास सागंतो. त्या िाद्य मेळाबरोबर 
आिंिताडंि करतो. िंतर दटपऱ्यािंा खेळ. गुििदेिका रितो. 

मािाक्षी (पदरिय) कफयाि 
िाि्पती : बृह्पती. 
भसूर : भिेूि, ब्राम्हि. 

आपफया डोळ्यात मुसळ लोंबत असता, पराव्या डोळ्यात कुसळ आहे हे सागंिे. 
मुकुर : आरसा 
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दशरािी : आिड 
हूप : हुपाप (उिा. “हूप धरुदि िरी दतजला”) 

िमयंती - ्ियंिर—६·७१ 
भट : योदे्ध 
कीरिािी : पोपटासारखी गोड बोलिारी 
दिजारामिादटका : दिज+आराम+िादटका=आपफया दिश्वात उपिि. 
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