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हनवेदन 
 

संत रोहिदासांचे समग्र दशपन 
 

धमपस्थापनेचे नर। जे ईश्वराचे अवतार । 
झािे आिेत, पुढे िोिार । देिें ईश्वराचे॥ 

 
असे जे समथानी म्हटले आहे, तें काही खोटे नाही.प्रत्येक धमगग्लानीच्या काळी, ती ग्लानी िूर करुन 

‘ि हरतािे हतहमर’ नाहीसे करिारे संत-महात्मे हनमाि झाले आहेत.संत रोहहिास (मूळ नावं रहविास, जे 
रैिास, रायिास.रुहिास या नावानंीही ओळखले जातात.) अशाि धमग-संस्थापक महात्म्यामध्ये र्िले 
जातात.इ. स.१४ व्या शतकाच्या उत्तराधात, १३७६ सालीं माघ-पोिीमेस रहववारी त्यािंा जन्म वारानसी 
नजीकच्या माडूंर या र्ावंी एका श हिभूगत िमगकार क ळातं झाला. लहानपिापासूनि ईश्वरभक्तीिी आहि 
मानव-पे्रमािीओढ असलेला हा संत, जेव्हा जन्मास आला, तेव्हािा काळ अंधश्रद्धा कमगठ कमगकाडं, जातीय 
तथा वर्ीय उच्चनीिभाव यानंी ब जब जलेला होता.अशा हबकट काळी स्वामी रामानंि यािें कबीर, स खानंि, 
अनंतानंि, सेना इत्यािी जे बारा हशष्ट्य रंजल्या-र्ाजंलेल्या पििहलत जनतेला खऱ्या धमािा आहि ज्ञानािा 
प्रकाश िाखहवण्यासाठी प ढे आले.त्यातं संत रोहहिास आपल्या वैहशष्ट्याने िमकले आहि त्यानंी अहखल 
भारतीय कीती आपल्या त्यार्मय कतृगत्वाने आहि प्रबोधनकारी वािीने संपािन केली. 
 

त्याचं्याहवषयी समकालीनानंी तसेि उत्तरकालीनानंी जे उत्स्फूतग प्रसंशोद्र्ार काढले आहेत, 
त्यावरुन त्यािंी महत्ता सहज लक्षात येते.रोहहिासािें र् रुबधं  संत कबीर म्हितात— 
 

“संतनमेरहवदास संत िै”,तर भक्तमालेिे लेखक नाभािासम्हितात— “संदेि-गं्रहथखंडनहनपुि 
बािी हवमि रैदासकी”!संत मीराबाई ही रोहहिासािंी हशष्ट्या होती.ती कृतज्ञतेने म्हिते“गुरु रैदास हमिे 
मोिी ... ज्याहतसे ज्योहत हमिी”!शीख पथं-संस्थापक र् रु नानक यानंीही म क्तकंठाने संत रोहहिासािंी 
प्रशसंा केली आहे आहि एकनाथ, त काराम इत्यािी महाराष्ट्रीय संतानंीिेखील त्यानंा आिराने मानविंना 
हिली आहे.भक्क्तहवजय-गं्रथािे लेखक महहपतीब वा हलहहतात— 
 

ऐका श्रोते िो सावकाश। परम वैष्िव रोहिदास। 
िहरभजन रातं्रहदवस । पे्रमेभावे करीतसे। 

 
आहि संत िासर्िू म्हितात— 

 
जन्म झािासे चमपकार-वंशी। 
ज्ञान पाितां, िाजवी वहसष्ठाशी॥ 

 
फार काय सारं्ावें आध हनक कालखंडात स्वातंत्र्यवीर सावरकरानंी संत रोहहिासावंर एक अप्रहतम र्ीत 
हलहहलें  आहे.त्या र्ीतात सावरकर म्हितात— 
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संत राहिदास।रोहिदास संत, जयाशी भेटे भगवंत॥धु्र.॥ 
जातीचा हिदू। हिदू चांभार, मनाचा पे्रमळ अहनवार॥ 
हनत्य कमप त्याचे। त्याचे हशवण्याचे, विािा जोडहि जोड्ांचे। 
हशवुहनया देई। देई दान भक्ता, विािा अनवािी त्या त्या॥ 

 
ब हद्धप्रामाण्यवािी, जातपात-उच्छेिक, ि ष्टरुढीभजंक तात्याराव सावरकर, संत रोहहिासािंी 

महती र्ातात यातं नवल ते कसलें?कारि असहहष्ट्ि  परकीय आक्रमिानंी जजगर झालेल्या,अंधश्रद्धा-
जातीभेि-िैतन्यहीन कमगकाडं यानंी ि बगळ बनलेल्या, तत्कालीन समाजाला खरा धमग केवळ वािीनेि नव्हे 
तर करिीनेही हशकहविारे रोहहिास हे त्याकाळिे एक थोर समाजस धारक होते.त्यानंी त्या काळच्या 
िंभािायांवर आहि अमंर्ळ भेिाभेि माजहविाऱ्या क्ष द्रवािी कमगठावंर कडाडून हल्ला िढहवला होता. 
रोहहिास स्पष्टपिे सारं्तात— 
 

जन्म-जात मत पूहिए, का जात अरु पात? 
रहवदास पूत सभ प्रभू के, कोऊ नहि जात कुजात॥ 

 
(अहो!जन्म, जात हविारंु नका.कसली जात आहि कसली पात!आपि सवगजि एकाि परमेश्वरािी 

लेकरें आहोंत.म्हिूनि कोितीही जात ‘क जात’ नाही, वाईट नाही.) 
 

जात पात के फेर महि, उरहझ रिइ सभ िोग । 
मानुषताको खात िइ, “रहवदास” जात कर रोग । 

 
(अहो, जातपातीच्या िक्रातं सारी मािसें अडकलेली आहेत.जातीयतेच्या रोर्ाने माि सकी 

हर्ळंकृत केली आहे.) 
 

रहवदास, ब्राह्मि मत पूहजए, जो िोवै गुनिीन । 
पूहजिी चरन चंडाि के जो िोवै गुन-परवीन॥ 

 
(जो ब्राह्मि र् िहीन आहे, त्यािी पूजा करु नका.पि नीि िाडंाल जातीत जन्मलेल्या सदृर् िप्रवीि 

िाडंालािी पूजा करा!) 
 

अशा या मानवतावािी, र् िपूजक, धमगस धारक, संत रोहहिासािें उद बोधक िशगन डॉ. आंबेडकर-
प रस्कार हवजेते, िहलत-हमत्र श्री.मा.आ. कारंडेर् रुजी यानंी, अभ्यासपूवगक हलहहलेल्या“संत रोहहिासः 
िहरत्र आहि वाङ मय” या गं्रथात घडहवले आहे. 
 

रोहहिासािंी रार्िारी पिें, आहि आशयघन िोहे यािें भावाथग त्यानंी स बोध भाषेत हिले आहेत.केवळ 
रोहहिास-साहहत्यािेि नव्हे, तर सेहेिाळीस महत्वाच्या संिभगगं्रथािेंही पहरशीलन करुन श्री. 
कारंडेर् रुजींनी समग्र रोहहिासिशगन महाराष्ट्राला सािर केले आहे. 
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असा गं्रथ‘महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळा’ तफे प्रकाहशत करतानंा आम्हासं अत्यंत 
आनंि होत आहे.आम्ही श्री. मा. आ. कारंडे यािें मनःपूवगक आभार मानतो आहि या गं्रथािी स बक छपाई व 
सजावट उत्तमप्रकारे केल्याबद्दल शासकीय म द्रिालयािेही आम्ही आभारी आहोंत. 
 

(स मारे िारशहूेन अहधक पानाचं्या या गं्रथात श द्धलेखनाच्या दृष्टीने काही न्यनूता राहून रे्ली असेल 
तर त्याबद्दल वािकानंी आम्हासं क्षमा करावी, अशी हवनंतीही आम्ही करतो.) 
 
हिनाकं ३ ऑर्स्ट १९९६.  
सी-४०२, हप्रयिर्शशनी हौससर् सोसायटी, हवद्याधर गोखिे, 
भवानी शकंर मार्ग, िािर (प.), अध्यक्ष 
म ंबई ४०० ०२८ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 

मंडळ. 
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िेखकाचे मनोगत 
 

भारत सरकारने“संत रोहहिास: िहरत्र आहि वाङ मय” हा गं्रथ हलहहण्यािा प्रकल्प हाती घेण्यािी 
मला संधी हिली;हे मी माझे भाग्य समजतो.त्याबद्धल मी भारत सरकार (उच्च हशक्षि सल्लार्ार मानव हवकास, 
मंत्रालय, हिल्ली) यािें हार्शिक आभार मानत आहे. 
 

हा गं्रथ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळातफग  प्रहसद्ध केला.त्याबद्दल मंडळािे माझी 
अध्यक्ष मा.डॉ.य.हि.फडके व कै.हवद्याधर र्ोखले तसेि हवद्यमान अध्यक्ष डॉ.मध कर आष्टीकर आहि त्यािें 
सहकारी सिस्य यािें, व तज्ज्ञाचं्या अहभप्रायान सार आवश्यक त्या स धारिा करण्यािी संधी हमळाल्याबद्दल 
मी त्यािंा ऋिी आहे.मंडळािे माजी सहिव कै.पंढरीनाथ पाटील व आजिे सहिव श्री.िदं्रकातं वडे यािें 
आभार मानिे मी माझे कतगव्य समजतो. 
 

माझा संहक्षप्त पहरिय हलहून हिल्याबद्दल ‘हवधाता रोहहिास’ पाहक्षकािे संपािक श्री. हवजय साबळे 
यािंा, प िे हवद्यापीठ, म ंबई हवद्यापीठ व म ंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय नायर्ाव आहि िािर हवभार् यािेंकडून 
मला संिभग गं्रथ वािावयास हमळाले, त्याबद्धल त्यािंा, तसेि मला ज्या ज्या संिभग गं्रथािें साह्य झाले, त्या 
त्या गं्रथ लेखकािंा मी कृतज्ञ आहे. 
 

माझे हमत्र कै.डॉ.र.हव.हेरवाडकर, प्रा.डॉ.बापूजी सकपाळ, डॉ.बी.पी.शमा, डॉ.स खिेवससर्, 
डॉ.हशवधनी पाण्डे व कै.संतरामससर् (र् रुजी) यानंी ििा करुन साह्य केले.भारतािे माजी उपपतंप्रधान 
कै.बाबू जर्जीवनराम यािंी स कन्या मीराक मार, बनारसिे श्री. अशोक यािव व त्याचं्या पूज्य मातोश्री, श्री. 
रामलखन व त्यािें अन यायी श्री. िास राम यािें सहकायाबद्दल मी ऋिी आहे. 
 

मा. म ख्य मंत्री श्री.मनोहर जोशी व श्री.प्रमोि नवलकर, श्री.बबनराव घोलप व श्री. हिलीप काबंळे 
यानंी श भसंिेश हिल्याबद्धल मी त्यािें हार्शिक आभार मानीत आहे.महाराष्ट्र िमोद्योर् हवकास महामंडळािे 
अध्यक्ष श्री.रमेश मेढेकर, आमिार श्री.बाब राव माने, श्री.रवींद्र बार्डे यानंी प्रकाशन समारंभािे दृष्टीने जी 
आस्था िाखहवली याबद्दल मी त्यािें आभार मानिे कतगव्य समजतो. 
 

डॉ. जयराम िव्हाि, डॉ.रोहहिास वाघमारे, श्री. हहरश्चदं्र खेडेकर, श्री. रघ वीर धस, श्री.कृष्ट्िाजी 
घोडके, श्री.रतनलाल सोनग्रा, कै.नामिेव मकरे, म ंबई िूरिशगन, म ंबई आकाशवािी व माझी पत्नी सौ.इंहिरा 
कारंडे इत्यािींनी मला उते्तजन हिल्याबद्दल त्या सवांना धन्यवाि. 
 

शासकीय मध्यवती म द्रिालयािे संिालक, मा. प्र.श.ंमोरे, उप संिालक मा.प्र.ल.प रकर, माजी 
व्यवस्थापक श्री.अ. िाँ.सय्यि व हवद्यमान व्यवस्थापक, श्री.प.ज.र्ोसावी आहि त्यािें सहकारी इत्यािींनी 
प्रस्त त प्रकाशनािे म द्रि काळजीपूवगक स बकपिे केले.हित्रकार श्री.आ.हव.जाधव यानंी स ंिर म खपषृ्ठ तयार 
करुन हिले.या सवाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करिे मी माझे कतगव्य समजतो. 
 

टॉहनकिे संपािक श्री. कृ.ल.मानकर तसेि ज्ञात अज्ञात व्यक्तींनी प्रत्यक्ष भेटून तर काही व्यक्तींनी 
पत्रादं्वारे आस्था िाखहवली, ह्याबद्दल मी त्यािंा उपकारबद्ध आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संशोधनासाठी मी उत्तर भारतािा िौरा काढून तसेि रातं्रहिवस अत्यंत पहरश्रम घेऊन तब्बल तीन 

वष ेनऊ महहन्यात हा गं्रथ हलहहला.तसेि गं्रथ छापण्यापूवी प्र फे तपासण्यािेही मी बरेि कष्ट घेतले.तरी 
वािकवृिं या गं्रथािे प्रसन्न मनाने स्वार्त करतील ही अपेक्षा. 
 
 मा. आ. कारंडे, 

 लेखक 
१, स खशातंीहनवास  
हनमगळनर्र म्य . शाळेजवळ,  
खेरवाडी, वादें्र (पूवग), म ंबई ४०० ०५१  
हिनाकं १० सप्टेंबर १९९६  

  



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या आवृतीच्या हनहमत्ताने 
 

मी हलहहलेल्या ‘संत रोहहिास िहरत्र आहि वाङ मय’ या गं्रथाच्या पहहल्या आवृतीिा प्रकाशन समारंभ 
पतंप्रधान अटल हबहारी वाजपेयी यािें श भहस्ते संपन्न झाला.त्याबद्दल मी त्यािें हार्शिक आभार मानतो. 
 

महाराष्ट्र शासनाने वाङ मय स्पधेत माझ्या गं्रथास ‘उत्तम संशोधनपर’ प्रौढ हवभार् ‘उत्कृष्ठ वाङ मय 
प रस्कार’ व िहा हजार रुपयािें पाहरतोहषक िेऊन माझा भव्य सत्कार केला.तसेि या गं्रथातून ‘संत 
रोहहिासािंी हशकवि’ हा उतारा बालभारती इयत्ता पािवीच्या पाठ्य प स्तकात जून १९९९ पासून प्रहसद्ध 
केला व गं्रथािी सकमत रुपये १९० ऐवजी फक्त शभंर रुपये ठेवली.त्याबद्दल मी शासनािा ऋिी आहे. 
 

गं्रथाच्या सवलतीच्या सकमतीबद्दल पत्रक काढून वतगमानपत्रात प्रहसद्धी हिल्याबद्दल हवजयराव 
साबळे, महाप्रम ख राष्ट्रीय िमगकार महासंघ यािें तसेि िैहनक नवाकाळमध्ये संत रोहहिास गं्रथाबद्दल प्रहसद्धी 
हिली.त्याबद्दल यशवंत रामकृष्ट्ि यािेंही आभार मानिे की माझे कतगव्य समजतो. 
 

माझ्या गं्रथास ‘संजीवन गं्रथोते्तजक प रस्कार िेिाऱ्या नािेंडच्या आहवष्ट्कार साहहत्य मंडळािे, मला 
संत रोहहिास प रस्कार िेऊन सत्कार करिाऱ्या महाराष्ट्रीय िमगकार संघािे, गं्रथावर उत्तम अग्रलेख 
हलहिाऱ्या िैहनक नवशक्क्त संपािकािें, उत्कृष्ठ अहभप्राय हलहहिाऱ्या नािेंड सायन्स कॉलेजिे 
प्रा.डॉ.हवलास क मठेकरािें व त्यास प्रहसद्धी िेिाऱ्या ‘श्रहमक एकजूट’ च्या संपािकािे हार्शिक आभार. 
 

म ंबई िूरिशगन व ज्ञानिीपिे माजी हनमाते आकाशानंि यानंी या गं्रथावर माझ्या म लाखती घेऊन 
प्रके्षहपत केल्या.त्याबद्दल त्यािें, तसेि आकाशवािीिेही आभार. 
 

साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष प्रािायग य.रं.बोराडे व सहिव उ.बा.स यगवंशी आहि त्यािें 
सहकारी याचं्या सहकायाबद्दल सवांिे आभार.तसेि म द्रिालयािे संिालक श्री.प्र.श.ंमोरे, व्यवस्थापक 
श्री.उत्तम सोनविे व त्यािें सहकारी यानंी हद्वतीय आवृत्तीिे म द्रि काळजीपूवगक केले.त्याबद्दल आभार मानिे 
मी माझे कतगव्य समजतो.म खपषृ्ठावरील फोटोबाबत हित्रकारािेहह आभार मानतो. 
 

ज्यानंी ज्यानंी मला उते्तजन हिले त्या सवांिे तसेि माझी पत्नी सौ. इंहिरा कारंडे, माझे स प त्र 
हि.स भाष, हि.जवाहर व हि.अशोक या सवांनी महा सहकायग केले, त्याबद्दल सवांना धन्यवाि. 
 

या ि सऱ्या स धाहरत आवृत्तीमध्ये मी योग्य त्या स धारिा केल्याम ळे पहहल्या आवृत्ती प्रमािेि वािक 
याही आवृत्तीिे पे्रमाने स्वार्त करतील अशी आशा मी व्यक्त करतो. 
 
स खशातंी ओंकार स. र्ृ. हन. संस्था, मा. आ. कारंडे 
हनमगलनर्र, म्य . शाळेजवळ, खेरवाडी, लेखक 
वादें्र (पूवग), म ंबई - ४०००५१.  
हिनाकं / / २००२.  

  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संत हशरोमिी रोहिदास 
(इ. स. १३७६ ते १५२७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हिल्ली-काहठयावाडी सराय येथील संत रोहहिासाचं्या 

मूर्शतसोबत लेखक श्री. मा. आ. कारंडे 

 
हिल्ली-करोलबार् येथील संत रोहहिास मूर्शतस विंन करताना 

लेखक श्री. मा. आ. कारंडे 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
रोहहिासािंा जन्म झाल्यावर स वाहसनी आनंिाने र्ािी र्ात आहेत (पषृ्ठ १८) 

 
भक्त रोहहिासानंा िेण्यासाठी र्ंर्ामाई ब्राह्मिास कंकि िेत असताना (पषृ्ठ ६०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
क ं डात प्रकट झालेल्या र्ंर्ामाईकडून संत रोहहिास कंकि घेऊन ते राजास िेत असताना (पषृ्ठ ६१) 

 
काशी हवद्यापीठािे सहिीिे प्रा. डॉ. श किेवससर् यािंी म लाखत घेताना लेखक श्री. मा. आ. कारंडे(पषृ्ठ 

८९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हितोडर्डावरील संत रोहहिास समाधीवरील पाि का (पृष्ठ ८९) 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग १ िा 
संत रोहिदास चहरत्र 

अ हवभाग 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१.मािात््य 
 

श्री.गिेश वंदन 
 

हवघ्निता मंगिकता, हरहि हसहि सदन गिेश । 
ज्याचे नाव स्मरि करता, हवनाश करी सकि क्िेश॥ 

 
सरस्वती वंिन 

 
जयती जयती जय जयती जय, वीिा पाहन भवानी ।[प्रयार्ित्त शमा, रहविास रामायि, तृ.सं.सन १९८०, 

पषृ्ठ ४-५.] 
ज्ञात बुहि दाहयनी, जगदंबे सुख खािी॥ 

 
गुरू वंदन 

 
िहर कृपेहशवाय गुरू । गुरुहशवाय ज्ञान ।[प्रयार्ित्त शमा, रहविास रामायि, तृ.सं.सन १९८०, पषृ्ठ ४-५.] 
ज्ञानाहशवाय मान । िोत नािी कल्याि॥ 

 
गुरू मािात््य 

 
जो गुरुची करतो सेवा। त्यास हमळतो मुक्क्तचा मेवा॥[प्रयार्ित्त शमा, रहविास रामायि, तृ.सं.सन 

१९८०, पषृ्ठ ४-५.] 
 

विे, प राि, शास्त्र, श्र हत, ज्ञानी यानंी र् रू माहात्म्य विगन केलेले आहे.र् रू साक्षात परमेश्वर 
आहे.र् रू हशष्ट्यािें कल्याि करतो.र् रूिी कृपा होते तेव्हा अज्ञान अंधकार नाहीसा होऊन हशष्ट्यामध्ये ज्ञान 
ज्योती प्रर्ट होते.ज्ञान ज्योहतिा ज्ञान प्रकाश होतो.र् रुभक्ती ही हहरभक्क्तप्रमािे आहे.र् रुपिेश हृियात 
बाळर्ून तसे वार्ल्यास ि ःख नाहीसे होऊन स ख हमळते. 
 

र् रू केल्यास मन ष्ट्यास सन्मार्ग हमळतो.म्हिून र् रुविनास मंत्राप्रमािे मान हिला पाहहजे.र् रू न 
केल्यास जीवनमार्ात अनेक अडििी येतात.ि ःख प्राप्त होते.म्हिून र् रू अवश्य करावा.त्यास शरि 
जाव.ेम्हिजे ि ःख भोर्ाव ेलार्िार नाही.र् रुिी सनिा करिाऱ्यास स यश लाभत नसते. 
 

मन स्वच्छ करण्यासाठी, तसेि परमेश्वरािी जवळीक साधण्यासाठी प्रभनूाम हेि एक साधन आहे.हे 
साधन सिर् रुपासूनि हमळते.कारि सिर् रू हे परमेश्वरािे प्रतीक आहेत.सिर् रू हे त्या िैवी शक्क्तबरोबर 
र्ाठ घालून िेऊ शकतात.सिर् रू हशष्ट्यानंा आध्याक्त्मक ज्ञान िेतात.मार्गिशगन करतात. 
 
संत मािात््य: 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत िरिािे िशगन घेतल्यास पाप, शाप व ताप नाहीसे होतात.संतानंा जर्ात प्रभ त्व आहे.विे प रािामध्ये 
त्यािें अनेक प्रकारे महत्त्व विगन केलेले आहे.संत परमाथासाठी आपला िेह हझजहवतो.जर्ाच्या 
कल्यािासाठी नेहमी प्रयत्न करतो.संत अज्ञान, ि खः इत्यािी नाहीसे करून नेहमी सत्त्याने 
वार्तो.परमेश्वराबद्दल पे्रम व भक्ती वाढहवण्यासाठी संतािा सहवास करिे फार आवश्यक आहे.सिािारी 
पहवत्र मन ष्ट्याच्या संर्हतवरि आध्याक्त्मक के्षत्रातील प्रर्ती अवलंबनू असते.अशा संतापैकी संत रोहहिास हे 
सवगश्रेष्ठ संत होय.त्यािंा महहमा काय विगन करावा? 
 
काशीपुरीचे मािात््य: 
 
प ण्यतीथग काशीमध्ये श्री.हवश्वनाथ हे प्रािीन हशवसलर् स्थापन झालेले आहे.अशा प ण्यतीथामध्ये जो कोिी 
धमग करीत राहील, त्यास संसारातून म क्ती हमळते.काशीत पापी मािसाला कोित्याही जार्ी व कसाही मृत्यू 
आल्यास त्याला मोक्षप्राप्ती होते.मर् धमात्म्याबद्दल सारं्ावयासि नको.परंत  काशीमध्ये जो पापकमग करील, 
त्यास भरैवयातना भोर्ावी लार्ते अशी समजूत आहे. 
 

र्ंर्ा, यम ना व सरस्वती ह्या हनमगळ व पहवत्र नद्यािंा जेथे हत्रविेी संर्म झाला, ते प्रयार् तीथगके्षत्र तर 
साक्षात स्वर्गि!जर्ात काशीइतके महत्वािे ि सरे तीथगके्षत्र नाही.येथे ऋषी, ब्राह्मि इत्यािी सवग पूजा 
करतात. 
 

एक अशी कथा आहे की, एके काळी काशीप रीत याज्ञवल्क्य, हपप्पलिासा, भरद्वाज, सनकसनन्िन, 
लोमीश, राई, म िकंि, पराशर, हवश्वाहमत्र, वहशष्ट, स ध्यानी, अत्री, वाक्ल्मकी इत्यािी एकापेक्षा एक श्रेष्ठ 
ऋषी-म नी ध्यान लावनू बसले असता तेथे नारिम नी आले.तेव्हा सवग ॠषी-म सननी त्यािंा सत्कार केला.तेव्हा 
नारि म हननी प्रसन्न होऊन वीिावर हवहवध रार् आळवीत र्ायन केले.तेव्हा सवग ऋसषनी मोठ्या आनंिाने हात 
जोडून त्यानंा हवनंती केली की“आपि वीिावािन र्ायनात सवगश्रेष्ठ आहात.आपि आम्हा ंसवांना उपिेश 
करावा.” 
 

तेव्हा नारि म्हिाले, “काशीसमान ि सरे तीथगके्षत्र नाही.त म्ही सवग ॠषी-म सननी काशीमध्ये राहून 
हवद्या हशकवावी.घराघंरातूंन विेािा प्रिार करावा.ह्या काशीप हरत हवश्वनाथ-सिाहशव-हशव-शकंरािा 
रातं्रहिवस हनवास असतो.काशी माहात्म्यास तोड नाही.अंत नाही. 
 

ह्या काशीप रीला वारािसी-बनारसही म्हितात.परमेश्वरािा प्राि सकवा त्याच्या र्ळ्यातील ताईत 
जो संतश्रेष्ठ रोहहिास, त्यािंा जन्मही ह्या पहवत्र माडूंर काशीप रीति झाला. 
 

* * * 
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२.पूवप परंपरा 
 
तत्काहिन पहरक्स्थती: 
 
भारताच्या दृहष्टने िौिाव े व पंधरावे शतक हे पहरवतगन व सासं्कृतीक क्राहंतच्या दृष्टीने महत्त्वािे ठरले 
आहे.सातव्या आठव्या शतकानंतर संपूिग भारत िेश छोया छोया संस्थानानंी व्यापला होता.ही छोटी छोटी 
राज्ये ि राहभमानाने व खोया पराक्रमाच्या प्रिशगनाने आपसात संघषग करीत.तर कधी राजकन्या 
हमळहवण्यासाठी लढाया करीत.कोिताही राजा जनहहताकडे लक्ष िेत नव्हता. 
 

अशा पहरक्स्थतीत परहकयािंी आक्रमिे भारतावर होऊ लार्ली.ह्या आक्रमिास प्रहतबधं करण्यािे 
सामर्थयग कोित्याही राजामध्ये नव्हते.भारतीय समाज पारंपाहरक सामाहजक अन्याय व आपसातील मतभेि 
याम ळे मेताक टीस आला होता.हवहवध राजािंा आपसातील संघषग आहि परहकयाचं्या अत्यािारामध्ये संपूिग 
समाजािी क्स्थती िक्कीच्या िोन जात्यामधील पहरक्स्थहतप्रमािे भरडून हनघत होती.भारत भहूमवर म स्लीम 
आक्रमिे सातव्या आठव्या शतकात स रू झाली.िहाव्या शतकापासून ही आक्रमिे जोरात होऊ लार्ली.सन 
१२०६ ते १५३६ पयंत र् लाम, हखलजी, त घलक, सय्यि तसेि लोिी वंशाने उत्तर भारत काबीज केला. 
 

सहिी साहहत्याच्या इहतहासामध्ये[डॉ.वी.पी.शमा, संत र् रू रहविास, सन १९७२, पषृ्ठ १.]संवत १३७५ ते १७०० 
(इ.स.१३१८ ते १६४३) पयंतिा काळ हा भक्क्तकाळ म्हिून प्रहसद्ध आहे.स मारे तीनश ेवषािा िीघग काळ 
भारतवाहसयाचं्या दृहष्टने हनराशा आहि संकटाने भरलेला आहे.ते म सलमान व सहिूधमग तत्त्वातील संघषािे 
य र् होते.म स्लीम धमािा प्रिार तलवारीच्या जोरावर केला जात होता.भारतीयािंी मंहिरे खोलून तसेि 
घोषिा िेऊन धमगगं्रथािा हवध्वसं केला जात होता.भारतीय.राजे-महाराजािंी शक्ती, आपसातील वैर आहि 
बेकीम ळे नष्ट झाली.परिेशी आक्रमिाबरोबर सामना करण्यािी त्यािंी ताकि राहहली नव्हती.त्यावळेिे 
सत्ताधारी मोठे ि रािारी व अत्त्यािारी होते.भारतीयावंर अत्त्यािार करिे आहि बेबंिशाही माजहविे हे त्यािें 
महत्त्वािे कारस्थान होते.भारतीय संस्कृहतिी स्मारके-धमगस्थानािंा नाश करिे, भारतीय स नामं लींिे 
अपहरि करिे, त्यािंी संपत्ती ल टिे, हझहजया कर लाििे, भारतीयानंा जबरिस्तीने परधमी बनहविे 
इत्यािी ह्या काळातील साधारि घटना होत.भारताच्या मूळ रहहवाशानंा सरकारी नोकरीत घेतले जात 
नव्हते.तसेि व्यापार इत्यािी करण्यासाठी स खसोयी हमळत नव्हत्या.अशाप्रकारे भारतीय जनतेिे राहिीमान 
खालावले होते.सरकारी करािंा जास्तीत जास्त भार भारतीयावंरि पडत होता.सवग प्रथम हफरोज त घलकने 
हजहझया कर स रु केला होता.त्याने बरीिशी धमगस्थाने हवध्वसं केली आहि आपल्या महालासमोर हकत्येक 
भारतीयानंा अक्ग्नमध्ये हजवंत जाळावयास लावले.त्याने तर इस्लाम धमग प्रिारासाठी एक हनयम केला होता 
की, जो भारतीय मूळ रहहवासी म सलमान बनेल त्याला सरकारी नोकरी हिली जाईल. 
 

हसकंिर लोिीने मंहिरे तोडली.मंहिरातील मूती सम द्रात फेकल्या.एवढेि नव्हे तर भारतीय 
रहहवाशानंा र्ंर्ा व यम ना निीत स्नान करण्यासही मनाई केली होती.तैमूरलंर्ाने सन १३७८ मध्ये भारतावर 
आक्रमि करून भारतीय रहहवाशावंर जबरिस्त ज लूम केला आहि हिल्लीच्या आसपास हजारो भारतीयानंा 
ठार केले.याहशवाय भारतातून परत जातेवळेी तैमूरच्या प्रत्येक हशपायाने शभंर शभंर बायका, प रुष व म लानंा 
र् लाम बनवनू आपल्याबरोबर नेले. 
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भारतीय राजकारिािा व सामाहजक परंपरेिा पराजय झाल्याम ळे िेशात म स्लीम राज्यािी स्थापना 
झाली, आहि बाराव्या शतकात क त ब द्दीनने भारतात म स्लीम साम्राज्यािी स्थापना केली.परकीय म सलमान 
स लतानानंी भीषि साम िाहयक नरसंहार केला.धनािी लूट व हस्त्रयािें अपहरि केले आहि िेवस्थानािंा 
हवध्वसं केला. 
 

म स्लीम आक्रमिापूवी भारत भहूमवर यवन, शक, क शाि तसेि ह िािंी आक्रमिे झाली होती.परंत  
त्यािंा भारतवासीयावंर काही प्रभाव पडला नव्हता, कारि सहिू धमािी उिारता व उिात्तता. 
 

भारतीय समाजािी पहरक्स्थती फारि हनराशाजनक झाली होती.धमाच्या नावावर अनेक पापे होत 
होती.ढोंर्ी, फकीर आहि साधू मनाला वाटेल तसे जनतेला ल टत आहि भ्रष्ट करीत होते.उच्चनीि 
जातीपातीच्या भेिभावाने भयंकर स्वरुप धारि केले होते.उच्च जातीिे लोक खालच्या जातीच्या लोकानंा 
मोठ्या हतरस्कार दृष्टीने पाहात होते.त्यािें स्पशृ्य-अस्पशृ्यतेिे सोवळे ओवळे फारि वाढले होते. 
 

श द्र सकवा अस्पशृ्य यािंी पहरक्स्थती तर फारि कठीि झाली होती.िेशातील ब्राह्मिाकंडून त्यानंा 
अपमानकारक हीन वार्िूक हमळे.तसेि परहकयाचं्या आक्रमिाबरोबरही सामना करावा लार्त असे.अशा 
प्रकारे अस्पृश्यानंा ि हेरी यातना सहन कराव्या लार्त होत्या. 
 
पुनर्वयपवस्थापनेची आवश्यकता: 
 
म सलमानाचं्या आर्मनाम ळे नवीन सामाहजक पहरस्थती हनमाि झाली होती.िेविेवताचं्या मूहतंिा हवध्वसं 
एकसारखा होऊ लार्ला.तसेि ब्राह्मि आहि प रोहहतािंी साम िाहयक हत्त्या व अपमानाम ळे मूर्शतमधील 
िेवाचं्या शक्क्तिे अक्स्तत्व तसेि ब्राह्मिािंा परंपरार्त उच्चपिा यासंबंधी प्रश्नहिन्ह हनमाि झाले होते.त्याम ळे 
परंपरार्त समाज प नस्थापन तसेि सामाहजक क्रातंी करण्यािी आवश्यकता हनमाि झाली.अशा अवस्थेत 
सामान्य जनता एका बाजूस भतूपे्रत, पूजा, शाप, ताप तसेि अंधहवश्वासाने वार्ू लार्ली.थोडक्यात भारतीय 
सहिू जनतेिी पहरक्स्थती हनराशाजनक व सिताजनक होती.तेव्हा हविारवतं स व्यवक्स्थत पहरवतगनािा मार्ग 
शोधण्यात प ढाकार घेऊ लार्ला.अशावळेी भारतात अनेक संत माहात्म्यानंी जन्म घेऊन भक्क्तरसर्ंर्ा स रू 
केली आहि संतप्त सहिू समाजाच्या ि ःख संतापास शातं केले.कारि िीन हीन ि ःखी सहिू समाजासाठी 
परमेश्वरास शरि जाण्याहशवाय र्त्यंतर उरले नव्हते.अशा काळात धार्शमक क्रातंी झाली म्हिावयास हरकत 
नाही.कारि रामान जम यानंी श द्रास हवहशष्ट हिवशी व हवहशष्ट मंहिरात जाण्यािी परवानर्ी हिली होती. 
 
स्वामी रामानंद 
 
अशावळेी प्रभावशाली समाजस धारक व रोहहिासािें र् रू स्वामी रामानंि यािंा जन्म प्रयार्मध्ये र्ौड ब्राह्मि 
पहरवारात संवत १३५६ (सन १२९९) मध्ये माघ कृष्ट्ि सप्तमीस झाला.त्याचं्या मातेिे नाव (अर्स्त्य 
संहहतेन सार) स शीलािेवी आहि वहडलािे नाव प ण्यसिन होते.स्वामी राघवानंि हे रामानंिािे िीक्षा र् रू 
होते.राघवानंि रामान ज परंपरेतील िौथे आिायग होते.त्यािें परंपरेत श्री.नारायिािी भक्ती मान्य 
होती.रामानंिािा दृहष्टकोन आपल्या र् रुपेक्षा अहधक उिार होता.रामानंिास रामान ज परंपरेतील पािंव ेर् रू 
समजले जातात.रामानंि स्वभावाने सौम्य, ियासार्र, योर्ी, हवद्वान आहि परोपकारी साधू होते.उत्तर 
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भारतात रामानंिाने आध्यात्म रामायिास आपल्या संप्रिायािा गं्रथ मानून रामभक्क्तिा प्रिार केला.ह्या 
रामभक्क्तम ळेि रामानंिानी समाजाच्या सर्ळ्या जाती आपल्याशा केल्या.रामानंि त्यावळेी एक मोठे 
क्रातंीकारक समाजस धारक, मार्गिशगक आध्याक्त्मक नेते होते.त्यानंी य र् पहरक्स्थहतिा अभ्यास करण्यासाठी 
भारतभरिे हवस्तृत भ्रमि केले होते.त्यानंी आपल्या हविाराला कालमानान सार स्वरूप हिले होते. 
 
असे साहंर्तले जाते की, रामानंि सबंध भारतवषािी यात्रा करून आपल्या मठामध्ये परत आले.तेव्हा त्याचं्या 
मठवासी हशष्ट्यानंी आपल्याबरोबर पकं्क्तमध्ये बसावयास नाराजी व्यक्त केली होती की, रामानंिाने भारत 
भ्रमिामध्ये खाण्याहपण्याच्या हनयमािें पालन केले नसावे.त्यािें र् रू राघवानंिानंास द्धा ही शकंा साधार 
असावी असे वाटले होते.हा अपमान सहन करू न शकल्याम ळे रामानंिानंी एका स्वतंत्र संप्रिायािी स्थापना 
केली. 
 

‘जाहत पाँहत पूिे नहि कोई, 
िहर को भजै सो िहर का िोई ।’ 

 
उत्तर भारतात सवग प्रथम रामानंि यानंी जाहतबधंने हढली केली आहि सवग जाहततील प रुषानंा एवढेि 

नव्हे तर हस्त्रयानंाही हशष्ट्यत्व हिले.स्वामी रामानंिानंी जाहतबधंने हशहथल केल्याम ळे हीन जाहततील व्यक्क्तनी 
याचं्या भक्ती संप्रिायािी िीक्षा घेतली.त्याचं्यापैकी काही हशष्ट्य-संत कबीर कोष्टी होते.रहविास उफग  
रोहहिास हे िाभंार जातीिे होते.संत सेना न्हावी जातीिे होते.तर धन्ना जाट होते.पीपा क्षहत्रय राजपूत 
होते.ह्या दृहष्टकोनाने पे्रहरत होऊन संत कबीरानंी म्हटले होते की- 
 

जाहत न पूिो संत की, बुहझ िेवु तुम ज्ञान । 
मोि करो तिवार का, पडी रिन दो ्यान॥ 

 
रामानंिाने अशा प्रकारिी उिार नीती स्वीकारली नसती तर हविेशी शासकाच्या सहिू हवरोधी 

नीहतम ळे सहि  धर्शमयािें आिखी न कसान झाले असते.भहवष्ट्य प रािात म्हटल्याप्रमािे हविेशी शासकाचं्या 
िबाव आहि लालि या िोन्ही कारिामं ळे अवधमध्ये बरेिसे परधमी बनले.त्यापैकी अनेक मूळ सहिूना 
रामानंिानी प न्हा सहि  बनहवले.एवढेि नव्हे तर र्ळ्यात माळा घालून रामभक्त बनहवले.रामानंिाने 
शास्त्राथामध्ये अनेक म ल्ला, हसद्ध व योग्यािंा पराभव केला.स्वामी रामानंिािा भक्क्तहवषयक दृहष्टकोन एवढा 
व्यापक होता की, त्याचं्याम ळे हनर् गि आहि सर् ि ह्या िोन्ही पथंािे संमेलन होऊ शकत होते.ह्याम ळेि त्याचं्या 
हनर् गि परंपरेत कबीर आहि सर् ि परंपरेत त ळशीिासासारखे महान कवी आहि संतािंा अंतभाव झाला.संत 
रोहहिास मध्यम मार्ािे अन सरि करिारे होते. 
 
मिन्ती आखाड्ाची स्थापना: 
 
सहि  धमग रक्षिासाठी स्वामी रामानंिानंी भारतात हनरहनराळ्या हठकािी महन्ती आखाड्ािंी स्थापना 
केली.ह्या आखाड्ािें म ख्य कायग परिेशी शासकाचं्या आक्रमिातून सहि  धमग व सहि  मंहिरािें रक्षि करिे, 
रामभक्क्तिा प्रिार करिे आहि क ं भपवासारख्या मोठमोठ्या पवांिे प्रसंर्ी सहि  धमािा प्रिार करिे असे 
होते.या आखाड्ात राहिाऱ्या साध संन्याशािें ध्येय –‘हनस्पहृ उपासना आहि समाजसेवा करिे’ हे 
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होते.अशा आखाड्ात सैहनकी हशक्षिस द्धा हिले जात होते.हे सैहनक तीन भार्ात हवभार्ले होते.(१) हनवािी 
अनी.(२) हिर्बंर अनी, (३) हनमोही अनी.अशा प्रकारच्या एका आखाड्ािी स्थापना सवगप्रथम 
श जाउिौलािेवळेी कोटाब िंीिे साध  प रुषोत्तमिासने स्वामी रामानंिाच्या पे्ररिेने अयोध्यामध्ये केली होती. 
 
भक्क्तचा अहधकार: 
 
स्वामी रामानंिानंी समाजातील अस्पृश्यतेला तसेि जातीभेिानंा म ळाति उखाडण्यािा प्रयत्न केला.यािें 
हविारसरिीप्रमािे कोिी ब्राह्मि असो की शूद्र, कोष्टी, जाट, न्हावी, क्षहत्रय अथवा िाभंार असो, रामभक्क्तिा 
अहधकारी होऊ शकतो.क ळ, वशं, शक्ती अर्र धनािी येथे पवा नाही.येथे फक्त भर्वतंािे िरिी हवश द्ध 
भावाने आत्मसमपगि करिारा पाहहजे.भक्क्तच्या के्षत्रात सवांिा सारखा अहधकार, परमेश्वरास शरि आलेल्या 
व्यक्क्तस क ळ आहि जाहतिे कसले बंधन?भक्ती कोिा एका जाहतिी अथवा विांिी मक्तेिारी नाही.भक्क्तिे 
मंहिर सवांसाठी समानतेने ख ले आहे.भक्क्तमंहिरात प्रवशे करण्यापूवी मानवाला आपल्या अंतःकरिात श्रद्धा 
आहि हवश्वासािी ज्योत पेटवावी लार्ते. 
 
रामानंदाचे हशष्य: 
 
धमगप्रसारासाठी त्यानंी सवांना समजावी म्हिून संस्कृत ऐवजी सहिी भाषा उपयोर्ात आिली.स्वामी 
रामानंिाचं्या भाषिातून व उपिेशातून पे्ररिा घेऊन मध्यय र्ात हहरभक्तािें तसेि साध -महात्म्यािें एक िल 
तयार झाले होते.ते िल पििहलत जासतना समानतेने भक्क्तिा अहधकारी मानत होते.त्याम ळे रामानंिी 
संप्रिायािे बह तेक सवग हशष्ट्य खालच्या हीन मानलेल्या जाहततीलि होते.त्यामध्ये स्पशास्पशग, खािेहपिे, 
जातपात सकवा स्त्री-प रुष यामध्ये कोिताि भेिभाव नव्हता.जन्म, वशं, सलर् व जात यापैकी हशष्ट्यत्व 
पत्करण्यास काहीि आड येत नसे.स्वामी रामानंिाचं्या हशष्ट्यािंी संख्या पािशहूेन अहधक होती.त्यािें प्रम ख 
बारा हशष्ट्य खालीलप्रमािे होते.[डॉ.वी.पी.शमा संत र् रू रहविास, सन १९७२, पषृ्ठ ४३.] 
 

अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावती नरिहर । 
पीपा भावानन्द रैदास धनी, सेन सुरसुरी की धरिहर॥ 
और हशष्य प्रहशष्य एक से एक उजागर । 
हवश्वमंगि आधार सवानंद दशधा के आगर । 
बिुत काि वपु धाहर कै प्रगत जनन को पार हकयो । 
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यो दुहतय सेतु जग तरन हकयो । 
(भक्तमाि) 

 
अथात अनन्तानंि, कबीर, स खानन्ि, स रस रानंि स रस री, पद्मावती, नरहयानन्ि, पीपा, भवानंि, 

रैिास (रोहहिास), धन्ना आहि सेन. 
 
नवहवधाभक्क्त: 
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स्वामी रामानंि हे ‘राम हा हवष्ट्ि िा अवतार आहे.’ह्या धमगतत्वािे होते.त्यानंी ‘वैष्ट्िव मतब्जभास्कर’ व 
‘श्री.रामािगन पद्धती’ नावािे िोन गं्रथ हलहहले.स्वामी रामानंिानंी भर्वानािे श्रवि, कीतगन, संस्मरि, 
पिक्स्थती (िरिसेवा), समपगि, विंन, िास्य, सख्य तसेि आत्मसमपगि यानंा ‘नवहवधाभक्ती’ म्हटले 
आहे.भर्वत प्राक्प्तिे साधन एकमात्र र् रू आहे.भर्वानाला जािण्यासाठी सवग शकंािें हनरसन करिारे सिा 
सिािारी असे श्रेष्ठ र् रुिा आश्रय घेतला पाहहजे.‘अर्स्त्य संहहता’ मध्ये रोहहिासािें नाव ‘रमािास’ हिले 
आहे.बारा हशष्ट्यापंैकी अनंतानंिाला ब्रह्मािा, स रस रानंिाला नारिािा, स खानंिास सनत्क मारिा, 
नरहयानंिास कहपलिेवािा, हपपाला मन िा, कबीराला प्रल्हािािा, भवानंिास जनकािा, सेनला 
भीष्ट्मािा,धनाला बळीिा, र्ालवानंिाला श किेवािा, रमािासला (रोहहिासाला) यमराजािा (अथात 
मृत्य ंजय) आहि पद्मावतीला लक्ष्मीिा अवतार म्हटले आहे. 
 
स्वामी रामानंदाचे हनधन: 
 
स्वामी रामानंिानंी आपल्या स्वतंत्र संप्रिायािी स्थापना काशीत पिंर्ंर्ा घाटावर एक मठ बनवनू केली 
होती.परंत  ते स्वतः येथील एका र् ंफेत राहात होते.सकाळ-संध्याकाळी याि र् ंफेतून बाहेर येऊन आपल्या 
हशष्ट्यानंा व भक्तजनानंा ते िशगन िेत आहि प्रविन करीत होते.असे सारं्तात की, त्याचं्या िरिपाि का 
अजूनही ह्या र् ंफेत आहेत.येथेि त्यािंा मृत्य ूवयाच्या १११ व्या वषी सन १४१० मध्ये वैशाख श क्ल त्रयोिशीस 
झाला. 
 

स्वामी रामानंिानंी ‘भारत हिक्ग्वजय’ मध्ये हलहहले आहे की, आपला मृत्य  जवळ आल्यािे लक्षात 
घेऊन धन्ना, कबीर, रोहहिास आहि सेन यानंी काशीत राहून, स रस रानंिाने पजंाब, भवानंिाने िहक्षिेत, 
नरहयानंिने उत्कलमध्ये, र्ालवानंिने काहश्मरात, पीपा आहि योर्नंिाने र् जगर िेशात (र् जरात) राहून 
समाजसेवा करण्यािा, धमग आहि हनर् गि भक्तीिा प्रिार करण्यािा आिेश हिला होता. 
 

रामानंिािें हातून र्तकाळातील ज नाट धमग कल्पना नाहीशा करण्याच्यादृहष्टने हवशषे कायग झाले 
नाही.परंत  त्यािें हशष्ट्य संत रोहहिास यानंी या बाबतीत अलौहकक कायग केले. 
 

* * * 
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३.कुि वृत्तातं 
 

उत्तर भारतात मध्यमय र्ीन संतामध्ये रैिास-रहविास नावाने संत हशरोमिी व समाजस धारक 
रोहहिास होऊन रे्ले.हे संत मीराबाईिे र् रू व भक्त कबीरािे र् रुबधूं होते.ज्यानंी आपल्या िमगकार तसेि 
इतर जातीबाधंवािाही उद्धार केला.अशा समाज-स धारक व महामानव संत रोहहिासािंा क लवृत्तातं 
खालीलप्रमािे— 
 
संत रोहिदासांचा वंश: 
 
संत राहहिासािंा जन्म ‘रहविास िशगन[डॉ.बी.पी.शमा, रहविास िशगन, प्र.सं.,सन १९७२, पषृ्ठ ६४.]’‘संत र् रु-
रहविास[डॉ.बी.पी.शमा, संत र् रू रहविास, प्र.स.ं१९७२, पषृ्ठ ८.]’व‘श्री.संत रोहहिास[सत्यिेव सशिे, श्री.संत रोहहिास, प्र.आ.सन 

१९७२, पषृ्ठ २.]’मध्ये िदं्रवशंी (िवँर) िाभंार जातीत झाल्यािा उल्लेख आहे.तर ‘रहविास (रैिास) 
रामायि[पं.हर्रजाशकंर हमश्र, रहविास रामायि, प्र.सं.सन १९८१, पृष्ठ १८.]’मध्ये संत रोहहिासािंा जन्म ‘यािव’ वशंात 
झाल्यािा उल्लेख आहे.परंत  संत रोहहिासािंा जन्म सूयगवंशाच्या हद्वज क ळात झाल्यािी कथा ‘श्री.िवँर प राि 
तथा भक्त िेता[माखनिास म .ख डह हरया, िवँर प राि तथा भक्त िेता, पिंमवार पषृ्ठ १.]’मध्ये आहे.ह्या महावशंाला लोक 
‘िाभंार’ नावाने ओळखतात.वास्तहवक िाभंार हा स यगक ळािा िवँर अथात िमगवंशि आहे.त्यािें विगन 
महाभारत अन शासन पवात खालीलप्रमािे आहे:— 
 

मेकिा द्राहवड़ा िाटा, पौंड्रा : कोनव हशरास्तस्था । 
सौहडका दरदा दवा चँवरा शवपर बवपरााः॥ 
हकराताय वनस्वैव नाश्तााः क्षहत्रय जातयाः । 
व्रषित्वं मनु प्राप्तं ब्रह्मिाम दशपनात॥ 

 
भावाथप:–मेकल, द्रहवड, लाट, पौंड्रक, कोनव, हशर, िवग, िवँर, शवगर, बरग, हकरात आहि यवन ह्या सवग 
क्षहत्रय जाती ब्राह्मिास हवसरल्याम ळे पहतत झाल्या आहेत. 
 

संत रोहहिासासंारखे महात्मे, ब्रह्मज्ञानी िमगकारी जाहतत जन्मले.तेव्हापासून पहतत अवस्था िूर 
झाली असे समजले पाहहजे.कारि महात्मा रोहहिास सूयगक ल िवँरवशंी आहेत.ते सूयगवंशािे भषूि 
आहेत.संत रोहहिासाचं्या क लवृत्तातंािी स रस कथा िवँरा प रािात हवस्तृतपिे हिली आहे.हतिा साराशं 
खालीलप्रमािे— 
 
चँवरवंशीराजा सूयपसेन: 
 
िवँरसेन हा िवँरवशंािा पहहला िक्रवती राजा झाला.त्याला कमलसेन, ब्रह्मासेन, रहतपेस इ.अनेक प त्र 
झाले.ह्या वशंात भद्रसेन नावािा एक मोठा प्रभावशाली राजा झाला.त्याच्या मोठ्या म लािे नाव श्रीयसेन व 
छोया म लािे नाव ‘स्त्रालस्य’ होते.ह्या िोघानंी वैहिक सभ्यता व हशक्षिािा प्रिार केला.िवँर वशंात 
महाप्रतापी तेजस्वी असा ‘िाम ण्डराय’ नावािा शवेटिा राजा होऊन रे्ला.तपश्चया व तेजाच्या सामर्थयाने तो 
हहरभक्त झाला. 
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योगीराजाचे भहवष्य: 
 
राजा िाम ण्डरायच्या वहडलािें नाव सूयगसेन होते.त्याच्या राजधानीिे नाव िवँरावती.एके हिवशी राजा 
सूयगसेन परमेश्वराच्या स्त हतमध्ये ध्यानस्थ बसले होते.एवढ्यात एक वृद्ध योर्ीराज येऊन राजाजवळ 
बसले.राजा सूयगसेनने त्यािंा योग्य तो आिर-सत्कार केला व हविारले, “महाराज, आपि कसे काय येिे 
केले”? 
 

तेव्हा योर्ीराज राजास आशीवाि िेऊन म्हिाले. “हे राजा, तू िवँर वशंािा फार मोठा प्रभावशाली 
राजा आहेस.त ला लवकरि एक महा प्रतापी बलशाली प त्र होईल.तो सवग पूवगज प रुषापेंक्षा तेजस्वी व 
सामर्थयगवान होईल.पि त्यािे हातून ह्या पराक्रमी िवँर वशंािा नाश होण्यािा धोका आहे.परंत  आम्ही 
परमेश्वरािी प्राथगना करू की, “त झ्या म लास ह्या कलंकापासून वािव” एवढे बोलून योर्ीराज नाहीसे झाले. 
 
सूयपसेनची प्रहतज्ञा: 
 
त्या तपस्वी योर्ीराजािे कथन ऐकून सूयगसेन राजाला भ्रम हनमाि झाला.रातं्रहिवस तो त्या सितेत राहू 
लार्ला.कालातंराने राजास प त्र झाला.राजाने ज्याहतषानंा व ब्राह्मिानंा भोजन िेऊन त्या संबंधी हविारले, 
तेव्हा त्यानंी साहंर्तले की, “त्या वृद्ध योर्ीराज तपस्वीने साहंर्तलेल्या ग्रहाति आपल्या म लािा जन्म झाला 
आहे.” हे ऐकून सूयगसेन राजा मूच्छा येऊन खाली पडला.थोड्ा वेळाने राजा श हद्धवर आल्यावर ज्योहतषी 
म्हिाले, “म लाने ज्या ग्रहात जन्म घेतला, तो ग्रह तर िारं्ला आहे.त्या ग्रहात फक्त िेवि जन्म घेतात.मन ष्ट्य 
मात्रास ह्या ग्रहात जन्म घेिे म्हिजे सौभाग्य आहे.राजा, आपि सिताग्रस्त राहू नका.हा आनंिािा क्षि 
आहे.आपि नऊ लक्ष र्ाईिे िान व एकोिीस लक्ष ब्राह्मिानंा भोजन हवहधपूवगक विेोक्तरीतीने करावे.” 
 

हे एकताि सूयगसेन राजास बरे वाटले व तशी त्याने आज्ञा केली.राजाज्ञा ऐकताि प्रधान मंत्री 
इंद्रिेवने र्ाई एकत्र करुन राजा सूयगसेनिे हस्ते र्ाईिे िान केले.तसेि एक लक्ष ब्राह्मिानंा भोजनही 
घातले.तरी त्या तपस्वी योर्ीराजािे कथनान सार ‘हा प त्र िवँर वशंािा नाश करील’ म्हिून राजाने मनामध्ये 
प त्र घात करण्यािा हनश्चय केला व स मता रािीकडे रे्ला.वृद्ध तपस्वीिे कथन सारं्ून, आपल्या एक लत्या 
एक म लास ठार कराव ेलार्िार अशी त्याने इच्छा व्यक्त केली.तेव्हा स मता रािी म्हिाली,“प त्रघात केल्याने 
नरकवास भोर्ावा लारे्ल.” 
 

तेव्हा राजा म्हिाला, “िवँर वशंािे रक्षि होिार असेल तर मी आनंिाने नरकवास भोरे्न.माझी 
प्रहतज्ञा आहे की, ‘आपल्या म लास मी स्वहस्ते ठार करीन.’तेव्हा स मता रािी मोठ्या कष्टानेम्हिाली, 
“महाराज, आपि आपल्या प्रहतजे्ञपासून ढळिार नाही.परंत  मी आपिासं प्राथगना करते की, फक्त एक हिवस 
आपल्या बाळाला हजविान द्या.मी आपल्या प्रहतजे्ञत अडथळा आििार नाही.” राजाने रािीिी प्राथगना सहषग 
मान्य केली व राजा शातं हित्ताने महालाबाहेर रे्ला व प्रधानमंहत्रबरोबर राज्य कारभारासंबधंी बोलू लार्ला. 
 
 
रािीचा शोक व दासीची युक्ती: 
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स मता रािी शोक सार्रात ब डालेली पाहून हतिी म ख्य िासी के्षमकला फारि घाबरली व हतने सितेिे कारि 
हविारले.तेव्हा रािीने सवग हकीकत साहंर्तली.तेव्हा के्षमकला म्हिाली.“संकट तर फार मोठं आहे.त मच्या 
म लाि ं सौंियग पाहून व ही भयंकर बातमी ऐकून कोिालाही ि ःख होईल.मर् त म्ही तर म लािी आई 
आहातं.काही तरी करून आपल्याला य वराजािे प्राि वािवायलाि पाहहजेत.” 
 

“पि हे कसं शक्य आहे?” रािीने हविारताि के्षमकला म्हिाली, “मी त म्हालंा एक य क्ती सारं्ते 
की,” हजच्याम ळं राजक मारािे प्राि वािले जातील आहि राजािी प्रहतज्ञा मोडली जािार नाही. 
 

रािी मोठ्या उत्कंठतेने म्हिाली. “के्षमकले, सारं् त झी य क्ती मला लवकर सारं्.” 
 

िासी म्हिाली, “मी साहंर्तल्याप्रमािे अवश्य करिार असल्यािी, परमेश्वरािी शपथ घेिार असाल 
तरि सारं्ते.” 
 

रािीने एका क्षिािाही उशीर न करता परमेश्वरािी शपथ घेतली.तेव्हा के्षमकला िासी म्हिाली, 
“महारािी, राजानं ह्या म लाि ंतोंड अद्याप पाहहलेलं नाही.माझा म लर्ा फक्त िार हिवसािंा आहे.त्याचं्यात 
व राजक मारात हवशषे फरक महाराजास कळिार नाही.माझ्या म लास राजप त्रािे जार्ी झोपवा आहि 
राजक माराला माझ्याकडे द्या.मी यास कोित्याही प्रकारे येथून घेऊन जाईन आहि हजवतं ठेवण्यािा प्रयत्न 
करीन.राजा स्वतःच्या म लािा वध करण्यास येईल, तेव्हा स्वतःिा समजून माझ्या म लास ठार करील.असे 
केल्याहशवाय ि सरा इलाज नाही.” 
 

हे ऐकूि स मता रािी म्हिाली, “के्षमकले, स्वाथाम ळे मी माझ्या म लास वािव ूआहि त झ्या म लािी 
हत्त्या होऊ िेऊ?हे कसं शक्य आहे?माझाि म लर्ा स्वर्गलोकी जाऊ िे.” 
 

िासी के्षमकला म्हिाली, “महारािी, राजक मार जसा त म्हासं आवडतो, तसा माझा म लर्ा मलाही 
आवडतो.परंत  विेात साहंर्तले आहे की, “जर्ात कोिताही प्रािी मरत नाही.आत्मा अमर आहे.तो एक शरीर 
सोडून ि सरे शरीर धारि करतो.” 
 
शवेटी शपथ घेतल्याप्रमािे स मता रािी के्षमकला िासीिे ऐकते.िासी स्वतःिे म लास रािीिे स्वाधीन करते 
व राजक मारास घेऊन हनघून जाते. 
 
राजा सूयपसेनचे हनधन: 
 
ि सऱ्या हिवशी राजा सूयगसेन स्वतःिा म लर्ा समजून िासीच्या म लास ठार करतो.रािी कष्टी 
होते.कालातंराने राजा सूयगसेन आजारी पडतो.त्याति त्यािा िेहातं होतो.प्रधानमंत्री इंद्रिेवने राजिरबारी 
मंडळींशी हविारहवनीमय केला आहि स मता रािीस र्ािीवर बसहवण्यािा एक हिवस हनहश्चत 
केला.ठरहवलेल्या हिवशी िरबार भरला.हनमंत्रिाप्रमािे प्रजेिे प्रहतहनधी व अन्य िेशािेंराजे आले 
होते.म ख्यमंत्री इंद्रिेवने आरंभी सवांिे स्वार्त करून, स मता महारािीस र्ािीवर बसहवण्यािा हविार 
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साहंर्तला.तेव्हा स मता रािी म्हिाली की, “मारला रे्लेला िासीप त्र होता आहि राजप त्र िासी के्षमकलकडे 
स रहक्षत आहे.” 
 
राजपुत्र चामुण्डरायाचे राज्यारोिि: 
 
हा श भ समािार ऐकून सवांना आनंि झाला.रािीच्या आजे्ञने के्षमकलेने राजक मारास िरबारात आिले.तेव्हा 
तो साधारि कपडयात होता.तरी तो इतरापेंक्षा तेजस्वी हिसत होता.त्याम ळे तो स यगसेन राजािाि प त्र आहे 
यािी सवांना खात्री झाली व त्यास ससहासनावर बसहवण्यािी इच्छा व्यक्त झाली.तेव्हा स मता महारािीने 
राजप त्रास माडंीवर बसहवले.तेव्हा राजकारभार करण्यासाठी नऊ पिाहधकाऱ्यािंी एक सहमती स्थापन 
केली.तसेि स मता रािीने सहमतीप्रम ख इंद्रिेव यास प्रधानमंत्री म्हिून हनय क्ती केली.त्यावळेी ब्राह्मिानंा 
र्ाई िान करून, ब्राह्मिभोजन हिले.ब्राह्मिानंी राजक मारािे ‘िाम ण्डराय’ असे नामकरि संस्कार 
केले.राजक मार िाम ण्डराय िहा वषांिे होईपयंत आई स मताबरोबर राजधानी िवँरातीमध्ये राहहले.पि प ढे 
ते हशक्षि प्राप्त करण्यासाठी के्षमकलेबरोबर आरस्य पवगतावर राजॠषी धमेश्वराकडे रे्ले.वयाच्या अडतीस 
वषांपयंत त्यानंी विेान कूल ब्रह्मियािे पालन केले व िवँरावती राजधानीस परत आले.िाम ण्डरायाने 
राजर् रू वीर ध रंधरापासून िोवीस वषे धन र्शवदे्यिे हशक्षि घेतले.तसेि वयाच्या ब्याऐंशीव्या वषी प्रधानमंत्री 
इंद्रिेवाकडून राजकीय हशक्षि घेण्यास स रूवात केली.िाम ण्डराय वयाच्या नव्विाव्या वषी र्ािीवर 
बसले.राज्यारोहि समारंभास प्रजेिे प्रहतहनधी व हनरहनराळ्या िेशािें राजे हजर होते.त्यानंी नजरािे व 
श भेच्छा राजा िाम ण्डरायाला हिल्या.तर राजा िाम ण्डरायाने त्यानंा उत्तमोत्तम रत्ने िेऊन हनरोप 
हिला.यावळेी इंद्रिेवािी प्रधानमंत्री म्हिून प न्हा हनवड झाली.अशा प्रकारे राज्यारोहि समारंभ थाटामाटात 
संपन्न झाला.राजा िाम ण्डराय मोठ्या आनंिाने राज्यकारभार करू लार्ले. 
 
राजकन्या हबनहशयाचे स्वयंवर: 
 
हत्रकेय िेशिा राजा क्लैशल्य यािंी तरुि स स्वरुप कन्या“हबनहशया” नावािी होती.राजाने मोठ्या पहरश्रमाने 
विेशास्त्र तसेि र्ाधंवग इत्यािी हवद्यािें हशक्षि हनरहनराळ्या िेशातील राजर् रंुकडून हतला हिले होते.राजाने 
हतिे स्वयंवर करण्यािे ठरहवले व िेशोिेशींच्या राजप त्रानंा राजकन्येिे हित्र व हनमंत्रि पाठहवले.राजा 
िाम ण्डरायालाही हित्र व स्वयंवरािे हनमंत्रि हमळाले.त्याप्रमािे िाम ण्डराय हत्रकेय िेशािी राजधानी 
केशतन्यटोन्यमध्ये उपक्स्थत झाले.राजा कैशल्यने सवग राजािें व प्रहतहनधींिे मोठ्या उत्साहाने स्वार्त 
केले.स्वयंवरभवनमध्ये सवग राजे स्थानापन्न झाले.पहहले नऊ हिवस लहानमोठ्या राजाचं्या र् िािें विगन 
केले.परंत  राजक मारीिे मनावर काहीि पहरिाम झाला नाही.िहाव्या हिवशी राजा िाम ण्डरायिे विगन 
केल्याबरोबर राजक मारी हबनहशयाने जयमाला िाम ण्डरायिे र्ळ्यात घातली.त्याबरोबर िाम ण्डरायने 
आपल्या हातातील आंर्ठी काढून राजकन्येच्या उजव्या हातात घातली.त्यािेंवर प ष्ट्पवृष्टी झाली.हववाह हवधी 
थाटात पार पडल्यावर राजा िाम ण्डराय रािी हबनहशयासह राजधानी िवँरावतीस आले व शास्त्रमयािान सार 
राज्यकारभार करू लार्ले. 
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चामुण्डरायचा राजसंन्यास: 
 
कालातंराने प्रधानमंत्री इंद्रिेव यािंा िेहातं झाला.तेव्हा िाम ण्डरायने संन्यासाश्रम घेण्यािा हनश्चय 
केला.सवांना खेि झाला.इंद्रिेवािा ज्येष्ठ प त्र भद्रसेन वहडलाप्रमािेि राजकारिात ित र होता.त्यासराजाने 
प्रधानमंत्री केले.राजर् रुनी विेोक्तरीतीने िाम ण्डरायिा संन्यास संस्कार केला.राजास मूलबाळ नसल्याम ळे 
रािी हबनहशयास िवँरावती नर्रीत िवँरवशंाच्या र्ािीवर बसहवले.िाम ण्डराय कैलास पवगताकडे हनघून 
रे्ले.रािी हबनहशया ही प्रधानमंत्री भद्रसेन व अन्य पिाहधकारी तसेि प्रजेिे प्रहतहनधी यािें संमतीने 
राज्यकारभार करू लार्ली. 
 

राजा िाम ण्डराय नव्हे, तर िाम ण्डऋषी कैलाश पवगतावरील र्र्ीव ऋहषकडे रे्ले.तेथे आश्रमाच्या 
हनयमान सार काही हिवस राहहले.तेथून िाम ण्डऋषी िेशोिेशी जाऊन विेहवदे्यिा प्रिार करू लार्ले.शवेटी 
ते हहमालय पवगतावरील एका र् ंफेत परमेश्वर स्त हतमध्ये लीन झाले.त्यानंी हवष्ट्िू भर्वानािी योर्द्वारे 
भक्क्तपूवगक तपस्या केली. 
 
भुरंग राक्षसाचे मनोरथ: 
 
िाम ण्डऋहषने एवढी महान तपस्या केली की, िेवलोकात मोठा असंतोष हनमाि झाला व सवग िेविेवता एकत्र 
जमून हविार करू लार्ल्या.िाम ण्डऋहषच्या तपस्येत हवघ्न हनमाि केले नाही तर ते आपल्या तपसामर्थयांने 
सवग िेवामध्ये उच्च स्थान प्राप्त करून घेतील.तेव्हा हसद्धीिेव म्हिाले की, “मी आपिालंा एक उपाय 
स िहवतो.जेव्हा राजप त्र िाम ण्डराय आरण्य पवगतावर राजर् रू धमेश्वराजवळ ब्रह्मियाश्रमािे पालन करीत 
होता.तेव्हा ध रंर् राक्षसाने िवँरावती राजधानीवर हल्ला केला होता.तेव्हा स मता रािीने मोठ्या पराक्रमाने 
ध रंर् राक्षसािा व त्याच्या क ट ंबािा वध केला होता.” तेव्हा ध रंर् राक्षसािा कहनष्ठ प त्र भ रारं्ने प्रहतज्ञा केली 
होती की, “शक्य होईल तेव्हा कोित्याही प्रकारे मी स मतास व हतच्या म लास त्रास िेईन.” परंत  आजपयंत 
त्याला स संधी प्राप्त झाली नव्हती.कारि राजऋषी िाम ण्डरायिे राज्य हे धमगराज्य होते.सत्त्यािे पालन, वेि 
भर्वानािी पूजा तसेि सवगजि आपआपले कतगव्य करीत होते.त्याम ळे कोिीही िाम ण्डरायला शत्रू होत 
नव्हता.परंत  भ रंर्िे मनोरथ पूिग होण्यािी आता वळे आली आहे.तेव्हा सवग िेवानंी हवघ्निेवास साहंर्तले की, 
“भ रंर् राक्षसाकडे जाऊन कायगहसद्धी करावी.” 
 

भ रंर् राक्षस अम्बहरक्य िेशाच्या हनद्यग्रीय निीजवळ होता.तेथे जाऊन हवघ्निेवाने सवग हकीर्त 
साहंर्तली.तेव्हा तो कायगहसद्धी करण्यास तयार झाला.हवघ्निेव तेथून आनंिाने हनघून रे्ले. 
 

भ रंि राक्षस िाम ण्डऋहषकडे रे्ला.तेव्हा िाम ण्डऋषी ध्यानावस्थेत होते.थोड्ाि वेळाने 
िाम ण्डऋहषने भ रंर्ाला तपस्वीच्या रूपात पाहहले.तेव्हा भ रंर् म्हिाला, “राजऋषी, त झे सवग तप व्यथग 
आहे.कारि तू हवष्ट्ि िी संपूिग भक्ती करू शकत नाहीस.” 
 

तेव्हा िाम ण्डऋहषने हविारले, “कोित्या प्रकारे हवष्ट्िू भर्वानािी भक्ती पूिग होऊ शकेल?” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हवष्ट्िू भर्वानािी मूती िेऊन भ रंर्ने साहंर्तले, “हवष्ट्िू भर्वानािी शारीहरक पूजा कर, ह्या हवष्ट्िू 
प्रहतमेिी भक्क्तपूवगक पूजा म्हिजेि हवष्ट्ि िी शारीहरक पूजा होय.” 
हवष्िुचा चामुण्डऋहषस शाप: 
 
िाम ण्डऋषी विे शास्त्रािे पूिग ज्ञाते होते.भर्वानाच्या प्रहतमेिी पूजा वेिशास्त्राच्या हवरुद्ध होती.परंत  यावळेी 
िाम ण्डऋहषिी ब द्धी भ्रष्ट झाल्याम ळे भ रंर्िे म्हििे त्यानंी मान्य केले.तेव्हा भ रंर् तेथूनमोठ्या आनंिाने हनघून 
रे्ला.ब्रह्मज्ञान हवसरल्याम ळे िाम ण्डऋहषने प्रहतमा-मूर्शतलाि भर्वान समजून पूजन केले. 
 

हवघ्निेवाच्या धूतग कावेबाजीम ळे ‘मृत्य लोकात सवगत्र खरी भक्ती सोडून लोक िर्डािी पूजा करिे 
संभवनीय आहे.’हे ऐकताि हवष्ट्िू भर्वान एका शूद्रािे रूप घेऊन िाम ण्डऋषीकडे आले.तेव्हा िाम ण्डऋषी 
प्रहतमेिी पूजा करिारि होते.एवढ्यात ते म्हिाले, “अरे शूद्रा, तू माझ्या तपस्येत अडथळा करायला का 
आलास?” त्यावळेी श द्ररूपी हवष्ट्िू भर्वान म्हिाले, “मी त झ्याबरोबर शास्त्राथग करण्यास आलो आहे.तू हवष्ट्िू 
भर्वानािा खरा भक्त नाहीस.तू भर्वानाच्या प्रहतमेिी पूजा करतोस,”हे कथन सत्य असल्यािे ज्ञान 
िाम ण्डऋषीस झाले.परंत  ते रार्ाने म्हिाले, “अरे श द्रा, यािे प्रमाि काय?” 
 

तेव्हा शूद्ररूपी हवष्ट्िू भर्वानाने विे उघडून वािून िाखहवले.“नतस्य प्रहतमास्ती तस्य नाम महद 
यशः” तेव्हा िाम ण्डऋषी म्हिाले की, “जो शूद्रािे काम करतो, तो शूद्र होय.कोिी मन ष्ट्य कोित्या खास 
क ळात जन्म घेतल्याने शूद्र होऊ शकत नाही.मन ष्ट्याला कोिताि विग नाही.जर्ातील सवग मन ष्ट्यािी एक 
जात, एक विग आहे.मन ष्ट्य आपले कतगव्य सोडून नीि कामे करतो, तेव्हा त्यास शूद्र म्हिावे.तेव्हा शूद्रा, त ला 
विे वािण्यािा अहधकार नाही.तू िालता हो.” 
 

तेव्हा हवष्ट्िू भर्वानाने शूद्ररूपािा त्यार् करून, आपले मूळ रूप घेतले.तेव्हा िाम ण्डऋहषिा 
मोहाधंकार नाहीसा होऊन, त्यानंी भर्वानािे िरि धरले.तेव्हा हवष्ट्िू भर्वान म्हिाले, “हा त झा िोष 
नाही.त झ्या प्रबळ प्रतापी िवँर वशंािा लोप त झ्याम ळे होिार होता.मी त ला शाप िेतो की, त झा स प्रहसद्ध 
प्रभावशाली सूयगकूल श्री.िवँर वशं आजपासून कायमिा नाहीसा होत आहे.आजपासून त झ्या वशंास ‘िाभंार’ 
म्हटले जाईल.त झ्या वशंािा शूद्रात समावेश केला जाईल आहि त झी म ले नीि कामे करतील.ती नेहमी 
िर्ड, झाडे इत्यािी जडास प जून स्वतः जडत ल्य होतील.” 
 

तेव्हापासून िवँर वशंािा नाश झाला.िवँर वशंातील सवांना ‘िाभंार’ म्हिू लार्ले.हवष्ट्िू भर्वान 
िाम ण्डऋहषसह हवमानात बसून िेवलोकी पोहािले. 
 
सूयपदेवाचा संताप: 
 
िवँर वशंािा नाश होताि सूयगिेव ि ःखी व संतप्त होऊन पवगतातील र् ंफेत जाऊन बसले.त्याम ळे परृ्थवीवर 
अंधारािे राज्य पसरले.त्याम ळे मन ष्ट्यप्राण्यास त्रास होऊन सवगत्र हाहाकार उडाला.सवग िेव व्याक ळ होऊन 
हवष्ट्ि कडे रे्ले व म्हिाले की, “सूयगिेव संतप्त झाल्याने परृ्थवीिा नाश होत आहे.” 
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हवष्ट्िू भर्वान म्हिाले, “सूयगिेव रुष्ट होण्यािे कारि स्पष्ट आहे.मी हिलेला श्राप कोित्याही प्रकारे 
नाहीसा होऊ शकत नाही.िवँर वशं नाहीसा झालेलाि आहे.परंत  सूयग भर्वानािंा ि सरा वशं हनमाि होऊन, 
त्यािी कीती कायम राहील.” 
 
हवष्िुचे सूयपदेवास आश्वासन: 
 

हवष्ट्िू भर्वानािे आश्वासन ऐकून सवग िेवानंा समाधान वाटले.ते सवग िेव सूयग भर्वानाकडे 
रे्ले.त्यानंी हवष्ट्िू भर्वानािे कथन साहंर्तले.तेव्हा सूयग भर्वान सवग िेवासंह हवष्ट्िू भर्वानाजवळआले व 
हवष्ट्ि च्या िरिास स्पशग करून सूयगिेव म्हिाले, “माझा ि सरा वशं प न्हा व्यवक्स्थत िालावा आहि माझी कीती 
हिरस्थायी करावी.” 
 

तेव्हा हवष्ट्िू भर्वान म्हिाले, “त झी इच्छा पूिग होईल.त झा ि सरा वशं कहलय र्ात कीर्शतमान 
होईल.कहलय र्ात र्ौरविी िाभंार जातीिे राज्य परृ्थवीच्या मोठ्या भार्ावर होईल.त्या राज्यात एक ऋषी 
जन्म पावेल.तो अज्ञान अंधकारािा नाश करून विेािा प्रकाश पाडील.पूवगजािंा पराक्रम ऐकून िाभंार जात 
शूद्र जातीमध्ये उंि बनेल.त्यावळेी िाभंार जात श्राप आहि बधंनापासून म क्त होईल व आपले कतगव्य कमग 
करण्यास स्वतंत्र होऊन उच्च पिवी प्राप्त करील.” 
 
संतुष्ट सूयपदेव: 
 
हवष्ट्िू भर्वानािे आश्वासन ऐकून सूयगिेव संत ष्ट झाले.हवष्ट्िूिे िशगन घेऊन प न्हा आपले तेज परृ्थवीवर 
प्रकाहशत केले.हे पाहून ऋषी, म नी, पशू, पक्षी, जीव-जंतू प्रसन्न होऊन, हवष्ट्िू भर्वानािा अपूवग महहमा र्ाऊ 
लार्ले. 
 

वरीलप्रमािे संत रोहहिासािंा जन्म सूयगवशंी हद्वज क ळातील िाभंार जातीत झाल्यािी स रस कथा 
िवँर प रािात आहे.तर कोिी त्यािंा जन्म यािव वशंी िमगकार जातीत झाल्यािे हलहहले आहे.माझ्या मते 
संत रोहहिासािंा जन्म िदं्रवंशी[डॉ.बी.पी.शमा, डॉ.हपताबंर नारायि, रहविास िशगन, प्र.सं.,सन १९७३, पषृ्ठ ६४.]िमगकार जातीत 
झाला आहे.ही माहहती संत रोहहिासानंी स्वतःि साहंर्तली आहे.म्हिून ती माहहती आपि सत्य मानायला 
हवी. 
 
िहरनंदन व हचत्रकौर: 
 
त्याि िवँर वंशािा हहरनंिन नावािा भक्त काशीशजेारी[मेरी जाहत क टवाढंला, ढोर ढ वंता सढर् ही बनारसी आसपास.। 
काशी प र लीन ग्राम हमारा, िंवर वंश के अरू श द्र क मार । 
माडूर नर्र हलया औतारा । 

–रैिास रामायि]राहात होता.ब्राम्हि क्षहत्रय, वैश्य असे उच्चविीय हहरनंिन 
िमगकारास शूद्र-नीि समजून िूर ठेवीत.त्याच्या पत्नीिे नाव हित्रकौर.ती स स्वरुप व पहतव्रता होती.पोटी 
प त्र नसल्याम ळे िोघेही मनात ि ःखी होती.तेव्हा परमेश्वर भक्ती करण्यास पत्नीच्या आग्रहाम ळे हहरनंिन 
घनघोर जंर्लात रे्ला.धौलहर्री पवगतावरील सनंिन म नीस भेटून आशीवाि हमळाल्यावर हहरनंिन घरी 
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आला.म हनने साहंर्तल्याप्रमािे त्यानें सवग कामे केली.हित्रकौर र्भगवती राहून िहा महहन्यानंी प्रस त 
झाली.हतच्या पोटी स ंिर प त्र झाला.त्यािे नाव राऊ ठेहवले.सवांना आनंि झाला. 
 
 
 
 
राऊ आहि कमा: 
 
हहरनंिन व हित्रकौर ही पतीपत्नी आनंिाने संसार करीत होती.राऊ सोळा वषांिा झाल्यावर त्यािे कमा’ 
नावाच्या म लीशी लग्न झाले. 
 

राऊ व कमा िोघे आनंिाने संसार करू लार्ली.राऊिे माता-हपता वृद्धावस्थेम ळे मरि पावले.राऊ 
वहडलार्शजत िाभंारकाम करीत हहरनाम घेऊ लार्ला.राऊिे कामात कमािेखील मित करीत असे. 
 

* * * 
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४.बािपि 
 

उत्तरप्रिेश राज्यातील काशी (वारािसी) जवळ मंडूर अथवा माडूंर नावािे र्ाव आहे.ते 
म र्लसरायपासून िीड-िोन मलै अंतरावर ग्रँडरकरोडवर आहे.त्यालाि“मंड  आहडह” म्हितात.ह्या 
र्ावाजवळि ‘लहर तारा’ [ह्या तलावाजवळि संत रोहहिासािे र् रुबंध  संत कबीरािा जन्म झाला.]नावािा तलाव आहे.ह्या 
तलावाच्या आसपास आजस द्धा िमगकार सामाजािी मोठी वस्ती आहे.तेथे राऊ ऊफग  रघ  अथवा रघ राम 
नावािा एक प्रहतहष्ठत िाभंार राहात होता.त्याला कोिी ‘राघव’ तर कोिी ‘राघविास’ तर कोिी ‘संतोषा’ व 
‘मानिास[मानिासस्य सनयो रहविास इहत हवश्र तः –र् रु रहविास प्र.स.सन १९८३ पषृ्ठ १३.]’ही म्हित.त्यािा िामड्ािा मोठा 
धंिा होता.तो कचे्च िामडे कमवी व कमवलेल्या िामड्ािे हनरहनराळे साहहत्य बनहवत असे.त्याच्या 
कारखान्यात जोडे, घोड्ािे िाबकू, लर्ाम, जीनही बनवनू िेत असत.कारखाना मोठा असून, तेथे बरेि 
कामर्ार काम करीत असत.रघ िी आर्शथक पहरक्स्थती िारं्ली असल्याम ळे समाजात व सरे्सोयऱ्यात त्याला 
िारं्ला मान असे. 
 

रघ रामच्या पत्नीिे नाव कमािेवी होते.हतला कोिी ‘रघ रािी[रघ रािीिे ‘रघ रहनया’ तर प ढे हतिे ‘घूरवहनया’ असा 
अपभ्रंश झाला आहे.]’,‘घ रहबहनया’ तर कोिी ‘कौसा’ सकवा ‘कलसी’ म्हटलेले आहे.ती पहतव्रता व साध्वी स्त्री 
होती.आर्शथक पहरक्स्थती िारं्ली.प्रहतष्ठा मोठी असूनही पोटी मूलबाळ नसल्याम ळे िोघे पती-पत्नी ि ःखी 
होते. 
 
साधुचा राऊ-कमास आशीवाद: 
 

एके हिवशी रघ रामाला काही कामाहनहमहत्त िूर र्ावी जाव ेलार्ले व परत येताना त्यास मृर्बन 
ऋहषपतनहून याव ेलार्ले.हे मृर्वन प्रािीन तपोभमूी आहे.तेथे ब द्ध हवहारािी सखडारे होती.मन ष्ट्यवस्ती 
नव्हती.तरी त्या वनात रघ रामला एक ध्यानयोर्ी महात्मा हिसला.रघ रामने त्या साध िे िशगन घेतले.तेव्हा 
साध ने खीर भोजनािी इच्छा व्यक्त केली.तेव्हा रघ रामने उद्याि हखरीिे भोजन आिून िेण्यािे साध स 
आश्वासन हिले. 
 

रघ राम घरी आला व पत्नीस सवग हकीकत साहंर्तली.ती ऐकून रघ रािीस खूप आनंि झाला.ि सरे 
हिवशी रघ रािीने पहाटे उठून मोठ्या पे्रमाने खीर बनहवली आहि ताटात वाढून ती पतीबरोबर तपोवनात 
रे्ली.मोठ्या श्रदे्धने महात्म्यास नमस्कार करून हखरीिे ताट त्यािेंसमोर ठेहवले.हखरीिे भोजन केल्यावर 
महात्मा फार प्रसन्न झाले.त्यािंा हनरोप घेताना रघ  व रघ रािीने िीनवािा िेहरा करून प्राथगना केली की, 
“महाराज, आम्हासं मूलबाळ नाही.” तेव्हा त्या महात्मा साध ने हात वर करून आशीवाि हिला की, “त मच्या 
घरी असा प त्र जन्म घेईल की, त्याच्याम ळे त मिे नाव अमर होईल.” 
 
रोहिदासांचा जन्म: 
 
साध िा आशीवाि हमळताि रघू-रघ रािी मोठ्या आनंिाने घरी आले.त्याि रात्री रघ रािीस र्भग राहहला.िहा 
महहने होताि रघ रािी संवत १४३३[िोिह सौ तैतीस की, माघ स िीपंद्रास । 
ि ःहखयों के कल्याि हहत, प्रर्टे श्री रहविास॥ 
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–संत रहविास की भक्क्तसाधना, प.ृ१०.]माघ पौर्शिमेस रहववारी[ज्योहतष र्िनेप्रमािे संवत १४३३ िी 
माघ पौर्शिमा रहववारीि येते.]सकाळी बनारस[नर्र वनारसी उत्तम र्ाऊँ, तहाँ रैिास हलया औतारा । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३३.]काशीजवळ माडूंर[कासी हढर् माडूंर स्थाना, श द्ध वरि करत र् जराना । 
–संत रहविास वािी, पषृ्ठ २२.]येथे प्रस त झाली;असे रोहहिास रामायिात हलहहले 

आहे.सूयाप्रमािे तेजस्वी बालक झाले म्हिून बालकािे नाव ‘रहविास[माडूंर नर्र लीन औतारा, रहविास श भ नाम हमारा 
। 

–संत र् रु रहविास वािी, २२.]’ठेहवले.त्या रहविासला महाराष्ट्र ‘रोहहिास’ म्हिून 
ओळखतो.प त्रजन्माम ळे आई कृताथग झाली.एवढेि नव्हे तर म लािा हसरा िेहरा पाहून हतिा आनंि हद्वर् िीत 
झाला.रघ रामाला तर खूपि आनंि झाला.ही बातमी बनारस माडूंरमध्ये आसपास कळताि सवांना आनंि 
झाला.अनेकजि आनंिाने थाळ्या, ढोल वाजव ूलार्ले.सवगजि घरी येऊन म लास पाहू लार्ले.श भेच्छा िेऊ 
लार्ले.बालवृद्धानंीस द्धा घरी र्िी केली.रघ रामने घरी आलेल्या लोकानंा पेय हिले.आलेल्या हमत्रािंा योग्य 
तो आिर-सत्कार केला.साध ंना बोलावनू रघ रामने त्यािंी सेवा पूजा केली.त्यानंा व हभक्षूंना िानधमग िेऊन 
त्यानंा प्रसन्न केले.स हाहसनी र्ीत र्ाऊ लार्ल्या.अशा प्रकारे सवग वातावरि आनंिाने भारले रे्ले होते. 
 
जन्महतथी: 
 
संत धमगिास हे हशखाचं्या पािं आवडत्या व्यक्क्तंपैकी एक होते.त्यािें हशख नाव ‘धमगससर्’ हे र् रु र्ोसवि ससह 
ह्यानंी ठेहवले होते.धमगिास (धमाससर्) हे संत रोहहिासािे पितू होते.त्यािें समकालीन संत करमिास 
होते.त्यानंी धमगिासकडून संत रोहहिासाचं्या साक्या (िोहे) हलहून घेतल्या होत्या.संत करमिासानंी संत 
रोहहिासािंा जन्म माघ पौर्शिमा संवत १४३३ (सन १३७६) मानला आहे आहि त्या हिवशी रहववार येतो.इतर 
कोित्याही जन्महतथीला रहववार येत नाही. 
 

श्री.रामिदं्र क रील यानंी संत रोहहिासािा जन्म संवत १४७१ (इ.स.१४१४) हनहश्चत केला 
आहे.[काहशनाथ उपाध्याय, र् रु रहविास, पषृ्ठ ८.]कारि त्यावषी माघ श द्ध पौर्शिमेस रहववार आला आहे.रहववारी जन्म 
झाल्यावरुन ‘रहविास’ नाव ठेविे संभवनीय वाटते.जानी बरकतससह आनंि यानंीस द्धा ‘जन्मसाखी 
श्री.रहविास भर्तजी’ नावाच्या पोथीमध्ये ह्या हतहथलाि जन्म झाल्यािे मानले आहे.तसेि श्री.िशगनससह 
यानंीस द्धा ह्या हतथीिेि समथगन केले आहे.श्री.बनारस घेरा यानंी ‘सीर र्ोवधगनपूर’ मध्ये हमळालेल्या प्रािीन 
पाडूं हलपीमध्ये रोहहिासािंा काळ इ.स.१४१४ ते १५४० हिला आहे.[रोहहिासाचं्या जन्ममृत्य ू हतथीसंबंधी हवद्वान 
रोहहिासािंा काळ इ.स.१४१४ ते १५३५ तर काही इ.स.१४१४ ते १५५२ मानतात.] 
 

संवत १४७१ (इ.स.१४१४) मानला आहे.परंत  िमगकार संताच्या सारं्ण्यान सार संत रोहहिासािंी 
जन्महतथी १४३३ माघ पौर्शिमा मानली जाते.ह्या हतहथलाि िमगकार समाज रोहहिासािंी जयंती िरवषी 
साजरी करतो.संत रोहहिास अशा महाप रुषाचं्या परंपरेतील आहेत की, त्यानंा आपला जीवन पहरिय 
िेण्यािी आवश्यकता भासली नाही.सकवा त्यानंी हतकडे लक्ष हिले नाही.तरीस द्धा उपलब्ध साहहत्यातील 
माहहतीवरुन कालहनिगय करता येतो. 
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जन्मस्थान: 
 
अनन्तिासवैष्ट्िव याचं्या ‘भक्त रत्नावली’ मध्ये रोहहिासािंा जन्म बनारसजवळ झाल्यािा उल्लेख 
आहे.काहीिे म्हििे आहे की, त्यािंा जन्म माडूंरर्ढ़ (प्रिहलत नाव मंड वाडोह) येथे झाला होता.हे स्थान 
रेल्वे स्टेशन बनारस छाविीपासून स मारे तीन-िार हकलोमीटर पहश्चम ग्रँडरक रोडवर आहे.येथून थोड्ा 
अंतरावर ‘लहरतारा’ नावािा तलाव आहे.ह्याि तलावाशजेारी हनरू नावाच्या कोष्ट्यास (हविकरास) 
नवजात हशश  कबीर हमळाला होता. 
 

मी मािग १९८७ मध्ये संत रोहहिासाचं्या संशोधन कायांसाठी वारािसीस रे्लो होतो.माझ्यासोबत 
श्री.हहरश्चदं्रभाई खेडेकर होते.तेव्हा उत्तरप्रिेश राज्यािे माजी मंत्री श्री.रामलखन यािें िेखरेखीखाली र्ंर्ा 
हकनारी राजघाटावर संत रोहहिासािें एक भव्य मंहिर बाधंले आहे.(भारतािे माजी उप प्रतंप्रधान कै.बाबू 
जर्जीवनराम यािें हवनंतीवरून).श्री.रामलखन यानंी आपला वृद्ध व माहहतर्ार हवश्वासू अन यायी 
श्री.िासूराम यास आमच्या सोबत मार्गिशगनासाठी हिला होता.आम्ही हतघानंी काशीतील संत रोहहिासाचं्या 
अनेक मंहिरानंा भेटी हिल्या.त्यावळेी आम्ही लहरतारा तलाव पाहहला.तेव्हा तो तलाव स कलेला 
होता.शजेारिा नालास द्धा कोरडा होता.मध्यभार्ी उंिवयावर हवटा-हसमेंटने बाधंलेले िारखिी ज ने घर 
होते.ह्या तलावाशजेारीि रोहहिासािंा जन्म झाल्यािे श्री.िासूराम व श्री.रामलखन यानंी साहंर्तले.तसेि 
शजेारी रोहहिास भक्त िमगकारािंी बरीि मोठी वस्ती असल्यािी हिसली. 
 

रैिास रामायिामध्ये माडूंर हेि रोहहिासािे जन्मस्थान िाखहवले आहे.परश राम ित वेिी, 
विेीप्रसाि शमा, आिायग पृर्थवीससह आजाि तसेि बरेिसे हवद्वान माडूंर हेि जन्मस्थान मानत आहेत.परंत  
आहिशमा हमशन मतावलंबी श्री.बतंाराम व काही हवद्वान बनारस नहजकिे ‘हसर र्ोवधगनपूर’ हे रोहहिासािें 
जन्मस्थान मानत आहेत.आम्ही जेव्हा येथील संत रोहहिास मंहिरास भेट हिली.त्यावळेी िारपािं रोहहिास 
भक्त त्वहरत आले व रोहहिासािें जन्मस्थान हेि हसर र्ोवधगनपूर असल्यािे आग्रहाने सारं्ू लार्ले होते.काही 
लोक रोहहिासािंा जन्म र् जरात सकवा राजस्थानमध्ये झाल्यािे सारं्तात.परंत  यास हवशषे आधार नाही. 
 

माझ्या मते संत रोहहिासािें जन्मस्थान माडूंर हेि असावे.कारि संत रोहहिासानंी तसे स्वतः 
साहंर्तले आहे.[कासी हढर् माडूंर स्थाना, श द्ध वरि करत र् जराना । 
माडूंरनर्र लीन औतारा, रहविास स भ नाम हमारा॥ 

–र् रु रहविास, पृष्ठ ११.]असे रैिास रामायिात हलहहले आहे.म्हिून जन्मस्थानामध्ये 
मतभेि असण्यािे कारि नाही. 
 
स्वामी रामानंदाचा शुभाशीवाद: 
 
म लािी आई रघ रािी ऊफग  करमािेवी धार्शमक आहि रामभक्त होती.ती नेहमी र्ंर्ा स्नान करून िेवपूजा 
करीत असे.पंिर्ंर्ा घाटावरील स्वामी रामानंिाच्या सत्संर्मध्येही जात होती.स्वामीजींच्या कृपेम ळे 
आपिासं प त्रप्राप्ती झाल्यािे ती समजत होती.परंत  प त्रजन्माच्या आनंिामध्ये एक हवघ्न आले.बाळ 
जन्मल्यापासून आईिे स्तनपान करीनासे झाले.त्याम ळे क ट ंबातील सवगजि सिताग्रस्त झाले.प ष्ट्कळ उपिार 
केले.परंत  उपयोर् झाला नाही.आई हविार करू लार्ली, कोिािी दृष्ट तर लार्ली नसेल!सकवा कोिी 
जािूटोिा तरी केला नसेल!अशा अनेक शकंा-क शकंा हतच्या मनात येऊ लार्ल्या.हपता रघ ने वैद्य-
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हहकमामंाफग त बरेि औषधोपिार केले.तसेि संत महात्म्याचं्या मठावर जाऊन नवजात बालकाला आशीवाि 
मार्ण्यासाठी प ष्ट्कळ धावपळ केली.शवेटी रघू पिंर्ंर्ा घाटावरील स्वामी रामानंिाचं्या र् ंफेवर 
पोहिला.व्याकूळ झालेल्या रघूस पाहून स्वामी हविार करू लार्ले.त्यानंा अंतज्ञान झाले की, रघ च्या घरी 
बालकािा जन्म िमगकार समाजाच्या उद्धारासाठी झाला आहे.तेव्हा त्यािा प्राि वािविे आवश्यक 
आहे.म्हिून स्वामीजी त्वहरत रघूच्या घरी पोहोिले.त्यानंी बाळाच्या डोक्यावर हात ठेहवला आहि भर्वान 
रामािे िरिामृत र् टीत हमसळून प्यायला हिले.ताबडतोब बालकाच्या िेहऱ्यावर फरक जािवला.तो हसू 
लार्ला.त्याने आईिे स्तनपान करण्यास स रूवात केली.सवग पहरवारात स्वामी रामानंिािा जयजयकार 
झाला.सर्ळे सरे्संबधंी लोक आनंिीत झाले. 
 

पूवगजन्मात रोहहिास ब्राह्मि होते.परंत  ते मासं[पूरहव जनम हवप्रहह होता, मासं न छाड्ो हनसहिन श्रोता । 
हतही अपराध नीि क ल िीना, पछलाजन्म िीन्ही तीहन लीना । 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ १२.]खात होते.ह्या अपराधाम ळे त्याचं्या िमगकार[जाहत िमार हपता अरु 
माई, साहपत के धहर जनम्यौ आई । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३३.]क ळात जन्म झाला व पूवगजन्माच्या स्मृहतम ळे बाळ रोहहिास 
स्तनपान[िूध न पीवै रूिन कराई, ऐसी िेषी क ट ंम्ब डराई । 
क ट म्ब सहहत हपता ि प पावै, रैिास हह हनज महरवो भावै ।–७ 

–भक्त, रत्नावली, पषृ्ठ ३४.]करीत नव्हता.असे भक्त रत्नावलीमध्ये हलहहले आहे. 
 

सती, साध्वी, पहतव्रता स्त्री तसेि मन ष्ट्यािी क्स्थर प्रकृती प ढील जन्मातस द्धा त्यािे अन करि 
करतात.ह्या मनोवैज्ञाहनक हसद्धातंान सार रोहहिास जन्मासंबधंी ‘संत रहविासकी भक्क्तसाधना[डॉ.वी.पी.शमा, 
संत रहविासकी भक्क्तसाधना, प्र.सं.,पृष्ठ ६.]’मध्ये हिलेली कथा अशी आहे. 
 
रोहिदास जन्मकथा: 
 
बनारसमध्ये र्ंर्ाहकनारी पिंर्ंर्ा घाटावर रामानंिाच्या आश्रमात भोजन व्यवस्था नेहमी हभक्षावृत्तीने िालत 
होती.एके हिवशी आश्रमात राहिारा ब्रह्मिारी[रामानंि जू कौ हशष्ट्य ब्रह्मिारी रहे एक, 
र्हे वृहत्त ि टकी की, कहे तासो वाहनयो । 
करो अंर्ीकार सीधौ, कही िस वीस वार, 
वरपे प्रवलाधार, तामे काहक आहनयो । 
भोर् कू लर्ावे प्रभ,ू ध्यान नही आवे अरे, 
कैसे कहर ल्यावै जाई, पूहछ नीि जाहनयो । 
िीनौ जाय भारी बात, स नी न हमारी बात, 
घहट क लमे उतारी िेह, सोई याको माहनये.। 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १२.]हशष्ट्य हभके्षसाठी काशी नर्रीत रे्ला.त्याब्रह्मिारीिे काम 
घराघंरातून एक एक मूठ पीठ हभक्षा आिून भोजन तयार करावयािे होते.पि त्या हिवशी मोठा पाऊस पडत 
होता.आपल्या घराच्या व्हराडं्ामध्ये उभ्या असलेल्या एका प्रौढ िंपत्तीने र्ल्लीत जात असलेल्या ब्रह्मिाऱ्यास 
प्राथगना केली की, “महाराज, आश्रमासाठी आज लार्िारी खाद्य सामग्री आमिी स्वीकारा.” आहि एका 
ि कानातून भरपूर हशधा-सामग्री ब्रह्मिारीस द्यावयास लावली.त्या हिवशी सवग आश्रमवाहसयािें पोटभर जेवि 
ह्या अन्नानेि झाले.त्या हिवशी स्वामी रामानंि हे भर्वानाना भोर् लावनू भोजन करावयास बसले.परंत  त्यानंा 
भोजन खाववले नाही.प्रभ  भजनात ध्यान लारे्ना.मध्यान्ह रात्री र् ंफामध्ये समाहधस्थ स्वामी रामानंिाच्या 
मक्स्तष्ट्कमध्ये एका नवजात हशशूिी प्रहतछाया घ मत हफरत राहहली.पहाटे स्वामी रामानंिाना भान झाले की, 
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प्रौढ िंपत्तीने प त्र प्राक्प्तच्या इच्छेने आश्रमात भोजन सामग्री पाठहवली.स्वामीजीने सकाळी प्राथगना सभेत त्या 
ब्रह्मिारी हशष्ट्यािी हजेरी घेतली.तेव्हा त्याने आपला अपराध मान्य केला.तेव्हा रामानंिानी हशष्ट्यास आज्ञा 
हिली की, “त म्हास प त्ररुपात त्या शूद्र िंपत्तीच्या घरी जन्म घ्यायला हवा.” त्यािा पहरिाम कालातंराने त्या 
ब्रह्मािारीने राऊ-कमाच्या घरी भक्त रोहहिासाच्या रूपात जन्म घेतला. 
 

भक्तमालिे टीकाकार हप्रयािास, रेवा नरेश महाराज, रघ राजससहाने तसेि भक्क्तस धा स्वाि 
हतलक, भक्तमाल हहरभक्क्त प्रकाहशका टीकामध्ये रोहहिाससंबधंी नाभािासने विगन केलेल्या घटने प्रमािे 
उल्लेख केलेला आहे. 
 

स्वामी रामानंिािें जीवन िहरत्र तसेि रामानंिी संप्रिायािी माहहती हमळहवण्यासाठी एक प्रािीन 
गं्रथ आहे.त्यािे लेखक रामानंिािें एक हशष्ट्य िेतन िासजी आहेत.त्या गं्रथािी रिना संवत १५१६ मध्ये 
मानली आहे.काशीमध्ये उपक्स्थत हशष्ट्यानंी रामानंिाच्या प ण्यहतथी हिवशी लेखकास हा गं्रथ हलहण्यािी 
पे्ररिा हमळाली होती.यािी भाषा िेशवाडी प्राकृत र्िभाषा आहे.त्या रिनेत रामानंिजींिे अन्य प्रम ख 
हशष्ट्याचं्या माहहतीबरोबर रोहहिासािे विगन खालीलप्रमािे आहे. 
 

स्वामीजीच्या हशष्ट्याने आलस्यवश िामड्ाच्या व्यापाऱ्याकडून हभक्षा घेण्यािा अपराध केला.त्या 
ब्रह्मिाऱ्यास स्वामीजीच्या शापाम ळे आपल्या शरीरािा त्यार् करावा लार्ला व एका िाभंाराच्या घरी 
रोहहिासाच्या रूपात जन्म घ्यावा लार्ला.पूवग संस्काराम ळे तो स्वामीजींच्या आश्रमात येऊन त्यािंा हशष्ट्य 
झाला. 
 

अनंतिासाने ‘रैिासकी पहरियी’ मध्ये एक कल्पना केली आहे की, संत रोहहिास पूवग जन्मात नारि 
होते.[और एक रैिास िमारा । जानू नारि हलयो औतारा । 
शूद्र कहंू तो आवे लाजा । िरसि कारि कता पै राजा॥ १०१॥ 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ १६.]त्याहवषयी आिखी एक मत असे आहे की, रोहहिास पूवग जन्मात 
ब्राह्मि असून रामानंिाच्या शापाने ह्या जन्मात िाभंाराच्या घरी जन्मले नाहीत, तर त्यानंी पूवग जन्मात ब्राह्मि 
ब्रह्मिारी असूनही मासं खाल्ले होते.म्हिून ह्या जन्मात िाभंाराच्या घरी[जाहत िमार हपता अरु माई साहपत के घहर जनम्यो 
आई । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ३३.]जन्म घ्यावा लार्ला होता.अशा िंतकथा हवश्वसनीय वाटत 
नाहीत.तर ब्राह्मि लेखकानंी संत रोहहिासाला उच्चवशंीय हसद्ध करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 
 

उतारवयात प त्र झाल्याम ळे िोघा पतीपत्नीस अत्यानंि झाला होता.परंत  प त्र जन्मोत्सवात एक हवघ्न 
आले.नवजात हशशूने पूवगजन्माच्या सवग स्मृती मनात राहहल्याम ळे आईिे स्तनपान केले नाही.[िूध न पीवै रूिन 
कराई, ऐसी िेषी क ट ंम्ब डराई । 
क ट ंम्ब सहहत हपता ि ष पावै, रैिास हह हनज महरवो भावै ।–७ 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३४.]तेव्हा हतने प न्हा अंर्ावर िूध पाजण्यािा प्रयत्न केला पि 
व्यथग.पिंर्ंर्ा घाटावरील स्वामी रामानंिास माहहत झाल्यावर त्यानंी ओळखले की, माझ्या हशष्ट्याने राघव 
िाभंाराच्या पत्नीच्या पोटी जन्म घेतला.तेव्हा स्वामीजी राघवच्या घरी रे्ले.तेव्हा बालकािे ि ःखी आई-
वडील स्वामीजींच्या पाया पडले.स्वामीजींनी बालकास आशीवाि हिला आहि रामनामाबरोबर स धाम त्ती ब टी 
िाखावयास हिली.बालक रडावयािा शातं झाल्यावर आईिे िूध हपऊ लार्ला.त्याम ळे घरात प्रसन्नतेिे 
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वातावरि पसरले.स्वामीजींिा जयजयकार झाला.भक्त नाभािासने ह्या घटनेिे विगन काव्यात[माता-िूध प्यावै, 
वाको छ ओ नहह भावै, 
स हध आवै सब पाहछली, स सेवा कौ प्रताप है । 
भई नभ वानी, रामानन्ि मन जानी, 
बड़ो िण्ड हियो माहन, आये िले आप हैं । 
ि ःखी माता हपता िेखी, धाय हलए आप पाय, 
हकहजए उपाय हकयौ, हशष्ट्य र्यौ पाप है । 
स्तन-पान हकयौ हजयो, हलयो उन्ह ईस जानी, । 
हनपट अजाहन फेरी, भलेू भयो ताप है । 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ४८.]केले आहे.तसेि अनंतिास वैष्ट्िवने“भक्त रत्नावली” मध्ये 
याि घटनेिे विगन आपल्या काव्यशलैीमध्ये[अरध राहत भई अकासवानी, तव रामानन्िहह मन मंह जानी ।१ । 
िमरा कै घर वेटा जाया, सो मेरा जन औतहर आया । 
कृपावंत है िच्छया िेहू, बालक मरत राहष त म लेहंू।२ । 
तव रामानन्ि हकयौ हविारा, समझायो सकल पहरवारा । 
जै त म भर्त होई रे भाई, तौ हहर बालक िेइ हजवाई।३ । 
तव िमरा उहह लार्ौ पाई, ज्यौ जीवै सो करौ उपाई । 
तव रामानंि र्हर नसह कीनू, माथै हाथ िमरा कै िीनंू।४ । 

–भक्त रत्नावली पृष्ठ ३४.]केले आहे. 
 

रोहहिास पूवग जन्मात ब्राह्मि होता की नव्हता हे कोिीही खात्रीने सारं्ू शकिार नाही.एवढेि नव्हे 
तर जर्ातील कोितीही व्यक्ती आपि पूवग जन्मी कोि होतो हे सारं्ू शकिार नाही.तसेि पूवग जन्म असतो 
की नसतो हेस द्धा कोिी सप्रमाि सारं्ू शकिार नाही.म्हितात ना मेल्याहशवाय स्वर्ग हिसत नाही.परंत  
आतापयंत कोयावधी व्यक्ती मरि पावल्या.परंत  त्यानंी स्वर्ग पाहहला की नरक हे सारं्ायला आतापयंत 
कोिीि परत आलेला नाही.आपिालंा पूवग जन्माहवषयी अथवा प नजगन्माहवषयी काही कतगव्य नाही. 
 

रोहहिासाचं्या वहडलािंी नाव े राऊ, राहू, रघ , राघव, राघविास व मानिास अशी आहेत.तसेि 
आईिी नावे करमा, रघ रािी, रघ बहनया, घूरबहनया व भर्वती अशी आहेत.परंत  प्रिारात राऊ व कमा अशी 
आहेत.ती िोघे पती-पत्नी िाभंार होती.त्यािे पोटी रोहहिासािा जन्म झाला.याबाबत कोिािाही मतभेि 
नाही.सवांिे एकमत आहे. 
 
नामकरि: 
 
स्वामी रामानंिानी बालकास आशीवाि िेऊन रामनामाबरोबर स धाम त्ती ब टी िोखावयास हिली.तेव्हा बालक 
रडावयािा राहहला आहि सवांना आनंि झाला.त्यावळेी स्वामीजीने ‘रं रामाय नमः[माला हतलक िै नाम कराये, पाछै 
भजन सवग ड लाये । 
तव ही ‘रं राम राम’ सब र्ाए, सबही भाव भर्हत महं आयै । 
सवहंू कै महन भयो ल्हासू अस्थनपान करे रैिासू । 
िेसह बधाई बाजे बाजै, घहर घहर मंर्ल कलस हवराजै । 
जनम कहत रैिास कौ, स ब पावत भर्वंत । 
करम कै बधंन सब कटै, र्ावै िास अनंत॥ 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ ८.]’हा षड़ाक्षरी मंत्र उच्चारून नवजात हशश िे ‘रयिास’ 
नावाने नामकरि संस्कार केले.‘रयिास[हब्रटीश शासन काळात भारतीय धनाढ्य लोकानंा हिल्या रे्लेल्या ‘रायसाहेब’ िा हकताब ह्या 

अथािा द्योतक आहे.]’नाव एका र्ंभीर अथािा द्योतक आहे.‘रयिास’ िा अथग झाला ‘रं’ –संपहत्त ज्यािंी िास आहे 
आहि हिव्य ज्योहतमगय ब्रह्मािा सेवक आहे.अनंतिास वैष्ट्िवने ‘रं’ अक्षरािी व्याख्या एक दृष्टातं िेऊन 
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िारं्ल्या प्रकारे केली आहे.तराज च्या एका पारड्ात त ळशी पानावर ‘रं’ अक्षर हलहून ठेहवले व ि सऱ्या 
पारड्ात जर्ातील धनसंपत्ती ठेवली तर त ळशीपानवाल्या पारड्ािे वजन भारी होईल.[तव त लसी का पात 
मंर्ाया, िेखन लोर् सहर का आया । 
पात माहंह हलष्ट्यौ रंकारा, जा म ैसकल हवस्व कौ भारा । 
घाहल तराजू तोलन लार्ा, भयौ अिम्भ सोबत सा जार्ा । 
सोना रूपा आंहन िढावा, माहनक मोती लै लै आवा । 
वड़ी त ला मैं ले िल धाहरया, तउ न होई पात सम सहरया । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ ९.] 
 

राघविास िमगकाराच्या घरी जन्मलेला ‘रैिास’ जि  काय ि सरे सपर्ला[िमगकार र्हेृ जातो हद्वतीय इव 
सपर्लापहतः । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ १०.]लक्ष्मीिे पती भर्वान हवष्ट्ि  होते.अर्स्त्य 
संहहतामध्ये रामानंि स्वामीच्या बारा हशष्ट्यािें विगन करताना गं्रथकाराने ‘रैिास’ [‘द्वािशाहित्येस्तैः रैिास प्रभ हत हभरकग  
संहनभःै । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ १०.]नाव हिले आहे.नाभािासजीने ‘भक्तमाल’ मध्ये 
शतशः ‘रैिास’ नाव हिले आहे.हा भक्त हशरोमिी ‘रैिास’ अथवा ‘रहविास’ ह्या िोन्ही नावाने प्रहसद्ध 
झाला.“रैिास” नाव धनसंपहत्त िेिारा तसेि अक्ग्नस्वरूप ज्याहतमगय ब्रह्मािा सूिक आहे.तर ‘रहविास’ शब्ि 
सूयासमान तेजस्वी अथािा वािक आहे. 
 
बािपि: 
 
रोहहिासािें आईवडील तसेि पहरवारातील अन्य लोकस द्धा साक्त्वक वृत्तीिे तसेि भर्वतारायि होते.अशा 
पहरवारात तसेि वातावरिात पालनपोषि होण्याम ळे बालक रोहहिासािे मन भर्वतभक्क्तकडे झ किे 
स्वाभाहवक होते.तसेि रोहहिासास पूवग जन्माच्या प ण्याईम ळे प्रभ भक्ती जन्मतः प्राप्त होती.रोहहिासाने 
आपल्या वािीमध्ये अनेकवेळा ं भक्क्तला ‘प ण्य कमािे फळ’ म्हटले आहे.अशा प्रकारे बाल रोहहिासाला 
जन्माबरोबर प्रभ भक्क्तिी पे्ररिा हमळाली होती. 
 

हब्रग्सिे म्हििे आहे की, रोहहिास अठरा वषांिे असताना राम इत्यािी िेवािंी पूजा करू लार्ले 
होते.परंत  महात्मा अनंतिास हलहहतात की, रोहहिासािें वय जसजसे वाढू लार्ले तसतसे त्यािें मनात 
प्रभ बद्दलिा हवश्वास वाढू लार्ला.सात वषांिे वयात ते प्रभ िी नवधा (नवहवधा)[हिन हिन बड़ो भयो रहविासा, 
मन मैं है हहर को हवसवासा । 
वरस सात कौ भयो है जब ही, 
नौधा भर्हत हिढ़ाई तव ही॥ 

–रहविास िशगन, पषृ्ठ ६९.]भक्ती करू लार्ले.असे अनंतिासने ‘रैिास की परिी’ मध्ये 
हलहहले आहे.तर नऊ वषांिे वयात त्यानंा परमेश्वर भक्क्तिे वेड लार्ले.त्याम ळे रोहहिासािें आईवहडल 
सिताग्रस्त झाले.तेव्हा त्यानंी त्यास वहडलार्शजत जातीवतं िाभंार कामात र् ंतहवला.परंत  रोहहिासािें 
परमेश्वर भक्क्तिे वडे कमी झाले नाही.साध संतािें बाबतीत रोहहिास उिार होते.ते त्यानंा कमी हकमतीमध्ये 
जोडा हवकत.तर कधी कधी साध ंना जोडा फ कटही िेत.त्याम ळे रोहहिासािें वहडल नाराज होत.परंत  
रोहहिासािें रामभक्क्तिे वेड हिवसेंहिवस वाढति िालले. 
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स्वामी रामानंदाचा उपदेश: 
 
“जो मानव (स्त्री-प रुष) रामास शरि जात असे, तो ियाळू राम भक्तािे क ळ-वशं, र्रीब-श्रीमंत यािंा हविार 
न करता त्यानंा आपलासा करतो.रामभक्क्तम ळे ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शूद्र, िडंाळ तसेि पशू-पक्षी इत्यािी 
रामरूप होऊन पहवत्र तीथांनास द्धा पहवत्र करिारे बनत.भक्ती करिे हा क ण्या एका जातीिा मक्ता 
नाही.भक्ती करण्यािा सवग प्रािीमात्रानंा अहधकार आहे.” अशा प्रकारच्या स्वामीजींच्या प्रविनािा पंिर्ंर्ा 
घाटावर वसलेले असंख्य स्त्री-प रुष लाभ घेत व आत्मसंत ष्ट होऊन जात.भक्ताचं्या र्िीत बसलेल्या 
रोहहिासाचं्या डोळ्यातूंन अश्र धारा वाहात.रोहहिास ‘रामािास’ बनला.िहाबारा वषांिे वय असताना 
रोहहिास बह श्र त हवद्वान बनला.रोहहिास हवशषेतः साधूसंताचं्या संर्तीमध्ये राहात.क ठेही कीतगनािा आवाज 
ऐकू आला की, ते तेथे जाऊन कीतगन ऐकत बसत. 
 
रामभक्त रोहिदास: 
 
ज्या मानवाने ‘राजा-राम’ [“राजाराम की सेव न कीन्ही, कही रहविास िमारा” 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १७.]िी सेवा केली नाही.त्यािा मन ष्ट्यजन्म व्यथग आहे.अशा प्रकारे 
काशी नर्रीत होिाऱ्या कथा कीतगनात भार् घेऊन रोहहिास उहशरा घरी पोहित.तेव्हा त्यानंा ऐकून घ्यावे 
लार्त असे, परंत  वहडलाचं्या ह्या रार्वण्यािा बालक रोहहिासावर काही पहरिाम होत नसे.फक्त त्याच्या 
मनात एक र्ोष्ट खटकत असे की, सहिू समाजात एवढी जातपात आहि हशवताहशवत कशी आहे?ईश्वर एक 
आहे.राम, रहहम, अल्ला, ईश्वर इत्यािी त्या परमेश्वरािी नाव ेआहेत.कोिी ब्राह्मि नाही ना शूद्र, ना सहिू ना 
म सलमान.ह्या सर्ळ्या स्वाथी मािसाचं्या कल्पना आहेत.जो हहरिा भक्त आहे;तोि खरा मानव.मन ष्ट्य तर 
एकाि मातीपासून बनवलेली भाडंी आहेत.कोिी पाण्डे-ब्राह्मि, विे वाितात तर कोिी मौलवी-फकीर 
क राि वाितात.हनरहनराळी नाव ेधारि केली.तरी सर्ळी एकाि मातीिी भाडंी आहेत.[वेि कतेव पढे वे क तवा, वे 
म ल्ला वे पाण्डे । 
हवहवध हवहवध के नाम धराए, सब इक हमट्टीके भाण्डे॥ 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १७.]उिाहरिाथग-र्ाडर्ी, मडकी, लोटकी, राजंि, डेरा, क ं डी 
इत्यािी. 
 
स्वामी रामानंिासारख्या खरा र् रु हमळाल्याम ळे संत रोहहिासानंा आनंि झाला.िमगकार जाहतत जन्म 
घेतल्याम ळे रोहहिासाचं्या मनात हनमाि झालेली सामाहजक घृिा तशीि हीन भावना पेटलेल्या कापराप्रमािे 
उडून रे्ली.नाहीशी झाली.हित्तामध्ये क्स्थरता आली आहि ते पके्क रामभक्त बनले. 
 

रामासारखा हहरा प्राप्त झाल्यावर रोहहिासानंा आिखी कोिाला भेटण्यािी आशा राहिार? [“हहर 
सा हहरा पाई कर, अरू कौन हमलन की आस” 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १७, १८]अशाप्रकारे रोहहिास बालवयात खरे रामभक्त 
बनले.श्री.हवयोर्ी हहर यानंी संपाहित केलेल्या ‘संत स धासार’ गं्रथात रोहहिासाचं्या वािीिा समावेश केला 
आहे.त्यात त्यानंी खालीलप्रमािे पहरिय हिला आहे: 
 
जन्मसवतं .. कबीराकाळिा 
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जन्मस्थान .. काशी 
जात .. िाभंार 
हपता .. रघू 
माता .. घ रहबहनया 
र् रू .. स्वामी रामानंि 
आश्रम .. र्ृहस्थाश्रम 

 
* * * 
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५.कौटंुहबक जीवन 
 
भक्क्तवेडा रोहिदास: 
 
म लािे भक्क्तिे वडे वाढत िाललेले पाहून रघ ने रोहहिासास वहडलोपार्शजत धंद्यात घातले व रोहहिासही 
ि कानावर बसू लार्ले.काही हिवसाति रोहहिास िमोद्योर् हशकले व िामड्ापासून सवग वस्त  बनहविारे 
एक िारं्ले कारार्ीर बनले.रोहहिास मजबतू व स ंिर जोडे बनव ू लार्ले.कधी कोिा साध स अनवािी 
िालताना पाहहले की, रोहहिास ि कानातील जोडा त्याचं्या पायात फ कट घालीत.रोहहिास रातं्रहिवस 
भजन, पूजन तसेि साधूसंतािी सेवा करण्यात घालव ूलार्ले.तेव्हा रघ ला आपल्या म लािी अशी उिार 
प्रवृत्ती व भक्क्तवडेा स्वभाव पाहून त्यािें लग्न करिेि योग्य असे वाटू लार्ले. 
 
रोहिदासांचा हववाि: 
 
त्या काळी बालहववाह करण्यािी रीत होती.म्हिून त्यािें आईवहडलाने बारा तेरा वषांिे वय असतानंा 
रोहहिासास लग्नाच्या बेडीत अडकहवले.[बाल बसै रहविास को, कीनौ हपता हववाह । 
बड़ो भयो िेहख कमग हनत, कह्यो खाट कर खाह । 
कह्यो खाट कर खाहह, रास हमरे र्हृ जोई । 
ताकंी पनही बनाई, िेई साधन सब खोई॥ 

–(यशवंत ससह रोठोड़कृत पि प्रसंर्माल)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १४.](वध वर िोघेही िाभंार 
जातीतील िमकटैय्या उपजातीतील होते.) उदे्दश असा की, रोहहिासास आपल्या जबाबिारीिी जािीव 
व्हावी.त्याने स खािा संसार करावा म्हिून िारं्ल्या घराण्यातील एका स ंिर म लीबरोबर लग्न लावले.परंत  
आईवहडलािंी हनराशा झाली.हववाहबधंनािा रोहहिासावर काहीि पहरिाम झाला नाही.रोहहिासाच्या 
पत्नीिे नाव लोना (अथवा लोिा) होते.हतला िमगकार समाजात एका िेवीच्या रूपात पूजले जाते.हस्त्रया 
आजस द्धा आपल्या बालकाच्या स रके्षसाठी लोनास हवनंती करतात.बालक आजारी असल्यास लोनाच्या 
नावाने स्मरि करतात.तसेि जािूटोिा, झाड-फूक इत्यािीिे हतच्या नावािे मंत्र हमळतात.लोना म्हिजे 
लावण्यमयी.लोना स ंिर होती.त्यापेक्षा हतिे हृिय अहधक स ंिर होते.त्याम ळे रोहहिासाचं्या सत्संर्ामध्ये 
ि धात साखर पडली.हतने रोग्याकडे ियाशील हृियाने पाहताि औषधाहशवाय रोर्ी बरा होत होता.असंख्य 
आजारी म ले हतच्या ियाळू दृहष्टिा लाभ घेण्यासाठी हतच्या घरी येत व िारं्ले होऊन परत जात.मंत्र-प्रयोर् 
करिारे या प्रकारे मंत्र म्हित– 
 

“िंू िंू िंू िंू हृदय कमिमे िंसा िंसा िंसा । 
दया िुअी िोना माई की, बच्चा तू िो चंगा । 
दोिाई िोना माई की–(िूाः!) 

 
लोना लग्नाच्या वळेी लहान होती.ती आपल्या पतीला काय समजविार होती सकवा आपल्या 

सौंियांने त्यास काय आकृष्ट करिार होती?वैवाहहक बधंनात बाधूंनही रोहहिास आपल्या भक्क्तमार्ापासून 
हवन्म ख झाले नाहीत.त्याचं्या साध सेवते तसेि सत्संर् वृहत्तमध्ये काहीि फरक पडला नाही.वैवाहहक बधंनात 
राहूनही रोहहिासािंी प्रवृत्ती भक्क्तकडे उत्तरोत्तर वाढति रे्ली. 
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रोहिदासाबद्दि ब्राह्मिांच्या तक्रारी : 
 
तरुि रोहहिासानें साधू-संताच्या सत्संर्ामध्ये राहािे कोिालाि पसंत नव्हते.आईवहडल म्हित, “अरे 
रोहहिासा घरिा धंिा बघ.साध संर्त अन धमगििा करून फायिा काय?” घराबाहेरिे लोक म्हित, 
“साध संर्त, धमगििा करून व र् रू बनून सवांना उपिेश करिार.हे काम ठीक नाही.” तर काही ब्राह्मिानंी 
रघूकडे तक्रारी केल्या की, “त झा म लर्ा साध बरोबर रातं्रहिवस राहून पळून जाऊ इक्च्छतो.िारोिार भीक 
मारे्ल.मर् रडूनही उपयोर् होिार नाही.” अशा िररोज तक्रारी ऐकून रघू घाबरला. 
 

एके हिवशी संधी साधून रघू म्हिाला, “रोहहिासा, तू आता मोठा झालास.त झी तरिीताठी बायको 
घरात बसून हाय.तू नेहमी र्ोसावड्ाच्या संर्तीत राहतोस.धंद्यात त झं मन लार्त न्हाय.हे त झं वार्ि ंबरं 
नव्हं.त झ वार्ि ंक िालाि आवडत न्हाय.लोकाचं्या तक्रारी ऐकून मला जीव नकोसा झालाय.तू स्वतः श्रम 
कर.अन हमळिाऱ्या पैशात त म्हा नवराबायकोि ंपोट भर.आतापयंत आम्ही त ला लहानाि ंमोठं केल.,पि 
आता आम्ही त म्हा ंिोघानंा साभंाळू शकत न्हाय.” परंत  रोहहिास हे एका कानाने ऐकून ि सऱ्या कानाने सोडून 
िेत असे. 
 

रोहहिास रामभक्क्त करण्यात िंर् असे.ते हाताने जोडे बनवत व तोंडाने रामनामही म्हित.[हजव्हा सो 
ओंकार जप, हत्थन सों कर कार । 
राम हमलहह घर आई कर, कह रहविास हविार॥ 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १९.]ते साधूसंतानंा फ कट जोडा िेत.जोडा हवकत घेिाऱ्या 
हर्ऱ्हाईकाशी ते सौिेबाजी करीत नसत.हर्ऱ्हाईक जेवढे पैसे िेई, तेवढे पैसे ते न मोजता पेटीत टाकीत 
असत.रघू रोहहिासास प ष्ट्कळ समजावनू सारं्त असे की, [हपता त्रास िै बह  समझावे । क ल करनी कहर कछ  न कमावे । 
बह  आिर कहर संत बोलावै । हमले जो घरमे सब भ र्तावे॥ 

(संत हनत्यानंि का भक्तमाल) –र् रु रहविास, पषृ्ठ १३.]असा माल ल टल्यावर आपि भाकरी 
कोठून खािार?आपलं पोट कसं भरिार?परंत  रामभक्त रोहहिासावर त्यािा काहीि पहरिाम होत 
नसे.रोहहिासाच्या भक्तीवडेाम ळे धंिा व संसारािे न कसान होऊ लार्ले.अखेर कंटाळून रघ ने आपल्या 
एक लत्या एका म लास त्यािे पत्नीसह वरे्ळे काढले. 
 
वेगळा संसार: 
 
रघ ने वहडलोपार्शजत संपत्तीिा योग्य हहस्सा हिल्याहशवाय रोहहिासास वरे्ळे काढले.घरामार्ील मोकळ्या 
जारे्त राहण्यास व कामधंिा करून पोट भरण्यास साहंर्तले.रोहहिासाने वहडलाबरोबर वािहववाि न करता 
सवग कबलू केले.[बडो भयो तव न्यारौ कीनौ, वाटें आवे सो वाहंट न िीनौ । 
राष्ट्या वापरी पहछवारे, कछ  न कह्यो रैिास हबिारे॥ 

(अनंतिासकृत रैिास पहरिई)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १४.]आपल्या मनाप्रमािे झाल्याबद्दल 
रोहहिासास आनंि वाटला.हाआनंि आपल्या तरुि पत्नीबरोबर मनसोक्त वार्ता येईल म्हिून झाला 
नाही.तर हा आनंि एकातंामध्ये परमेश्वरािी भक्क्तसाधना करण्यात वहडलािंा हवरोध होिार नाही म्हिून 
झाला. 
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घराच्या पाठीमार्ील मोकळ्या जारे्त रोहहिासाने एक साधी झोपडी बाधंली.तेथे रोहहिास पत्नी 
लोनाबरोबर राहू लार्ला.[वड़ोई रैिास हरी, िरसन सो प्रीहत करी । 
हपता न स हाई, िई ठौर हपछवार ही॥ 
ह तो धनपाल, कन हियो ह न हाल हतया । 
पहत स ख जाल अहो, हकयो जब न्यार ही॥ 
र्ाठें पर् आसी, कह  वात न प्रकासी । 
ल्यावे खाल करे जूती, साध संतको समारं ही॥ 
डाहर एक छाहन कीयो, सेवा को स स्थान । 
रहे िौडे आप जहन, वाहंट पावे धार ही । 
रहे िौडे आप जाहन, वाहंट पावे धार ही। 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ४९.]असा नाभािासकृत भक्तमालमध्ये उल्लेख आहे.घरिी 
श्रीमंती असूनही वहडलाने रोहहिासास आर्शथक मित केली नाही.रोहहिास िामडे हवकत आिून नवीन जोडे 
बनहवत तसेि ज ने जोडे ि रुस्त करीत.[सीधे िाम मौली ले आवे, ताकी पन ही अहधक वनावे । 

(रैिास पहरयिी)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १४.]जे पैसे हमळत त्यामध्ये िोघे पतीपत्नी 
आत्मसंतोषाने उिरहनवाह करू लार्ले.पतीस साथ िेताना लोनाने सवग प्रकारिे कष्ट सहन 
केले.वहडलापासून आम्ही वरे्ळे झालो ही र्ोष्ट रोहहिासानंी कोिालाही साहंर्तली नाही.सीतारामािी 
मातीिी मूती बनवनू ते भजन व पूजन तेथेि करू लार्ले.जस जसे हिवस जाऊ लार्ले, तस तसे रोहहिासािे 
हृियात हहरभक्ती वाढत िालली.[हिन हिन वड़ो भयौ रैिास, हिन हिन हहरिै हहर कौ वास  । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.] 
 

हप्रयािासाने भक्तमालेच्या टीकेत हलहहले आहे की, रोहहिासािा अल्लडपिा व परमेश्वर भक्क्त-भाव 
पाहून, त्यािे आईवहडलाने घरामारे् झोपडी बनवनू राहण्यास साहंर्तले.त्याप्रमािे रोहहिास झोपडी बाधूंन 
राहू लार्ला.आईवहडलाकडून त्यास आर्शथक सहाय्य हमळाले नाही.ज ने जोडे साधूंन आहि हवकत घेतलेल्या 
नवीन िामड्ािी पाित्रािे बनवनू तो आपला उिरहनवाह करू लार्ला.उत्साह, ब द्धी व श्रमपूवगक कामे 
केल्यावर उन्नती होण्यास उशीर लार्त नाही.थोड्ाि हिवसात रोहहिासाने धंद्यात जम बसहवला.रोहहिास 
प्रभ  भजनात आता अहधक वळे घालव ूलार्ले.साध  संर्तीमध्येही बराि वळे जाऊ लार्ला.संध्याकाळी त्यािें 
झोपडीवर खूप संत्संर् जमू लार्ला.हिवसेंहिवस सत्संर्ामध्ये येिारािंी र्िी वाढू लार्ली.र् रु रामानंिाच्या 
संपकाम ळे व िररोज त्याचं्या सत्संर्ामध्ये सामील होण्याम ळे रोहहिासािें ज्ञान भाडंार एवढे वाढले की, ते 
प्रत्येक हवषयावर प्रविन िेऊ लार्ले.रोहहिास आपल्या प्रविनात विे, उपहनषिे आहि िशगन शास्त्राचं्या 
व्याख्या सारं्ू लार्ले.हवद्वान, साधू महात्मेस द्धा रोहहिासािें प्रविन ऐकण्यात िंर् राहात असत.आध्याक्त्मक 
हवषयावर शास्त्राथग तसेि वािहववािही िालत असे.त्याम ळे त्याचं्या साध त्वािी भक्क्तिी ख्याती िूर िूरपयंत 
पसरू लार्ली.लोकही त्यािंा उपिेश ऐकण्यास येऊ लार्ले.त्यानंा र् रु करून घेऊ लार्ले.भक्क्त आहि 
हसद्ध भावाम ळे र् रु रोहहिासािंी प्रहसद्धी खूपि वाढली.त्याम ळे मोठमोठे पहंडत त्यािें िरि विूं लार्ले. 
 

संत रोहहिासानंा हवजयिास नावािा एक म लर्ा होता[आिायग परृ्थवीससह आजाि, र् रु रहविास, पषृ्ठ १६.]परंत  
तो अप्रहसद्धि राहहला.हवजयिासािे जन्मानंतर रोहहिास व लोना अहवरक्ति राहहले.रोहहिासािे प त्र 
हवजयिास पूिग संतवृहत्तिे होते.त्यानंीस द्धा धमगप्रिारािे तसेि समाजस धारिेिे कायग केले.हवजयिासला 
एक म लर्ा होता.त्यािे नाव हवनयिास होते.हवनयिासािा जन्म अयोध्येमध्ये झाला.हवनयिासाला िोन म ले 
झाली.मोठ्यािे नाव उियिास आहि छोयािे नाव र्ोपालिास होते.र्ोपालिासला िोन म लरे् 
झाले.त्यापैकी एकािे नाव जोर्ीिास व ि सऱ्यािे नाव वीरभान होते.वीरभानला िोन म लरे् झाले.त्यापैकी 
एकािे नाव धरमिास व ि सऱ्यािे नाव करमिास होते.धरमिास प ढे ‘धरमससह’ ह्या नावाने प्रहसद्ध 
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झाले.त्यानंा र् रु र्ोसविससहाच्या पाि प्याद्यामध्ये सामील करून घेतले.धरमिास आहि करमिासने आपल्या 
वहडलाचं्या आजे्ञन सार हिल्ली, पजंाबला धमगप्रिारािे के्षत्र बनहवले होते.त्यात सध्यािा हहरयाना तसेि 
पाहकस्तानस द्धा सामील आहे. 
 

 
 
उद्योगी रोहिदास: 
 
रहविास वािी व अनंतिास याचं्या रिनेवरून स्पष्ट होते की संत रोहहिास उिरहनवाहासाठी जोडे 
बनहवण्यािा वहडलार्शजत धंिा आय ष्ट्यभर करीत राहहले.[‘रहविास’ हौं हनज हत्थहह, राखौ रावंी आहे । 
स हकहरत ही मम धरम है, तारेर्ा भव पार॥ 

(दिशन ११७)–र् रु रहविास, पषृ्ठ २३.]रोहहिासानंी िामड्ासाठी कोित्याही पशूिी हत्त्या 
केली नाही.फक्त मेलेल्या पशूिें िामडेि त्यानंी आपल्या धंद्यात वापरले.रोहहिास बाजारातून असे असहसक 
िामडेि खरेिी करून आिीत व त्यािेि नवीन जोडे बनवीत.तसेि ज ने जोडेही ि रुस्त करीत.त्यावरि ते 
आपला उिरहनवाह करीत असत.[सीधौ िाम मौहल लै आवै, ताहक पन ही अहधक बनावे । 

(अनंतिासकृत रैिास परिई)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १४.] 
 

संत रोहहिासाच्या पहरवारािे पोत्र आहि प्रपौत्र पयंतिी माहहती संत करमिासद्वारा हलहखत 
पहरयिीमध्ये हमळते.परंत  याप ढील पहरवारातील लोक कोि कोि आहि क ठे क ठे भारत िेशात पसरले यािी 
काही माहहती हमळत नाही.संत करमिासाने संत रोहहिासाचं्या पाहरवाहरक जीवनािी कथा हलहून ठेवली 
आहे.[रहविास अरधारं्ी भर्वती लूना । 
सेवा धरम त्यारै् कबहू ना॥ 
िेवी मान सब पूजा करै । 
लूना नाम  स नी पे्रतभी डरे॥ 
लूना नाम  हलयौ ि ःख हरै । 
ल ना क ं ड महं संकट जरै॥ 
संकट मोिनहारी लूना । 
िहखअन कहर रखवािी लूना॥ 
हतस लूना की कूख भई हहर । 
पूत रत्न सों हहटन  भहर॥ 
हवजयिास हतस नाम धरायौ । 
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करनी कहर कै भर्त कहायौ॥ 
सन्त वृहत स त आहर्आ कारी । 
हतस कहर आहर्आ हकनह  न टारी॥ 
हवजयिास ज  वड प्रतापी । 
जाई अज हधया र्द्दी थापी॥ 
मक्न्िर अरु िटसाला उसारे । 
आवै उंहािंहल संत हपयारे । 
रहविास पिे सभ ैहमली र्ावैं । 
वेिन केहर कथा स नावै॥ 
धरम ग्यान कहर र्ंर् वटाई । 
दै्वत भाओ सव्व हियो हमटाई॥ 
संर्हत पकं्क्त कै भेि हमटायौ । 
नीिन क ं िन संर् बैठायौ । 
िार वरन कौ रहयौ न शरा । 
राम भजै सोई राम को प्यारा॥ 
दोिा–रहविास र् रु कै सन्त स त, प री सब की आस । 

सब कै म ख सों हनक्सयो, जै जै जै रहविास॥ 
आिायग परृ्थवीससह आजाि–य र् प्रवतगक संत र् रु रहविास. 

संत करमिासजी स्वतः खाली काव्य हलहहतात– 
हवजयिास कहर स त हवनै िासा । 
सब भर्ताहन कहर प री आसा॥ 
जो कोऊ सत संर् भहंह आयो । 
राम ब्रह्म को जाप जपाओ॥ 
हवजयिास कहर स त हवनयिासा । 
रहम जापै हजहम रहव प्रकासा॥ 
स्त्री राम जू प्रर्टे जहा ं। 
हवनयिास जू जनमे तहां॥ 
राम नाम सबही को जपायो । 
रहविास र् रु की कीरती र्ायौ॥ 
हतन्ह कै स त उिैिास कहायो॥ 
सन्तक्न्ह माह हतन नाम कमायो॥ 
उिै िासू जू ग्यान प्रवीना । 
र् रु उपिेस िमरन को िीना॥ 
उिै िास कहर भ्रात  र्ोपाला । 
हनस हिन फेरे राम कहर माला॥ 
राम रुप हतस की सन्ताना । 
जोर्ीिास अरु वीर भाना॥ 

दोिा–र्ोपालिास स त वीरभान साध  सन्तन कै िास  । 
िेखन पै यूं लार्वै जूं ि हनया रहविास॥ 
वीरभान भर्हत महं प रा । 
धरम हेत  तस्यो बहन सूरा॥ 
साध  पन्थ कहर सेवा हकन्ही । 
औरंर्जेब सो टकर लीन्ही॥ 
हतन्ह कै रे्ह िो स त जाये । 
धरमा करमा नाम धराये॥ 
साध  भेष जबहह धार यो । 
िास  कहह कै सब हहन प कारयो॥ 
धरमिास मम ज्येष्ठ भ्राता । 
परमसन्त वेिनको ग्याता॥ 
करमिास रहविासह  िाकर । 
जनसेवा तेहह नवसो ठाकूर॥ 
आग्या र् रु हपताकी पाकर । 
वस्यो हक्स्तनापूर मे आकर॥ 
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आश्रम अपनो आप  उभारा॥ 
सन्त पथको हकयो पसारा॥ 
हहरयािा पिं नि को िेसा । 
र्ावं र्ावं हियो धरम संिेस॥ 
सूने ह ए सवै जन जारे् । 
र् रु मारर् पै िालत लारे्॥ 
ऐसो आज रै्वी रहविासा । 
अंधकार को हकयो हवनासा॥ 
रहविास र् रु की जय जयकारा । 
धहर धहर लारै् करन िमारा॥ 

दोिा–परम प रुष रहविास कौ जाने सव संसार । 
हजहह हकरपा सौ उधरे पहतत हिन  नर नार॥ 

–य र् प्रवतगक संतर् रु रहविास.] 
 

संत रोहहिासािा प्रभ  भजनात बराि वेळ जात असे.उरलेल्या वळेात ते धंिा करीत.त्याम ळे त्यािें 
उत्पन्न थोडे असे.[प्रभ  भर्हत श्रम साधना, जंर् मंह हजन्हहह पास । 
हतन्हसह जीवन सफल भयो, सत्त भाषै ‘रहविास’ ॥ 

–(िशगन ११८)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १५.]त्याम ळे त्यानंा र्हरबीत जीवन जर्ाव ेलार्ले.संत 
रोहहिासािें नातेवाईकही त्यािें र्हरबीवर हंसत.[िाहरि  िेहख सभ कौ हंसे, ऐसी िसा हमारी । 

(श्री आहिगं्रथ, वािी ११९)–र् रु रहविास, पषृ्ठ १५.]तरीिेखील संत रोहहिास तत्त्व सोडून 
जर्ले नाहीत.सहसा केलेल्या पश िे कातडे त्यानंी धंद्यासाठी कधी वापरले नाही.श्रम करुन हमळेल त्या 
उत्पन्नामध्येि ते आपल्या उिरहनवाह करीत. 
 
रोहिदासांचे नामधन: 
 
नामधन हेि खरे धन असे रोहहिास मानीत असे.तसेि ते साध संतािंी सेवा करण्यात आनंि मानत 
असत.म्हिून त्यानंी संसाहरक स ख व पैसा यानंा महत्त्व हिले नाही.भक्ती, सेवा आहि हवरक्ती यािंा हत्रवेिी 
संर्म रोहहिासािे ठायी झाला होता.संत रोहहिास रामभक्तीमध्ये रममाि होत असत.मंहिराच्या पायऱ्यावर 
हकत्येक तास ध्यानस्थ बसत.साध संताबरोबर हकत्येक हिवस र्ावंोर्ाव हफरत.रोहहिासाचं्या रै्रहजेरीत 
लोना झोपडीत एकटी राहात असे.घरी इतके द्राहरद्र्य होते की, काही हिवस हतला उपाशी राहाव ेलार्ले 
होते.त्याम ळे पहत परत आल्यावर हतला खूप आनंि होई.रोहहिास काम हमळाल्यास धंिा करीत.जोडे 
हशवत.भजन करीत.याते्रकरू अथवा हर्ऱ्हाईकाबरोबर ईश्वरभक्तीवर ििा करीत.त्यािें ज्ञान ऐकून 
हर्ऱ्हाईक मोठ्या आिराने रोहहिासािंा हनरोप घेऊन जात असत.हे पाहून पत्नी लोनास समाधान 
वाटे.रोहहिासािंी वािी ऐकून ती स्वतः तहानभकू हवसरत असे.रोहहिासाच्या भजनात ती आपली र्हरबी 
हवसरून जाई.हमळेल त्या वस्त्रात व उरलेल्या अन्नात ती समाधान मानीत असे.अशा प्रकारे लोनाने 
रोहहिासाच्या भक्क्तला संसारात साथ हिली.त्याति हतने आपल्या संसारािी इतश्री मानली. 
 

* * * 
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६.गंगास्नान–ब्राह्मि चचा 
 

ज्येष्ठ पौर्शिमेिा हिवस उर्वला.त्या हिवशी र्ंर्ास्नान[बख्शीिास कृत ‘असली रैिास रामायि’ पषृ्ठ 

२१.]करण्यासाठी सवगजि जाऊ लार्ले.ब्राह्मि, क्षहत्रय व वैश्य हे सवग र्ंर्ा हकनाऱ्यास जात असताना हिसत 
होते.परंत  त्यामध्ये शूद्र विािा कोिीही हिसत नव्हता.आहि कोिी श द्राने जाण्यािा प्रयत्न केला तर 
उच्चविीय त्यास मारहाि करीत.त्रास िेत. 
 

अशावळेी रोहहिासािे मनात र्ंर्ा माहात्म्यािे हविार घोळू लार्ले व मोठ्या आनंिाने र्ंर्ा स्नानास 
िालले.परंत  मनात उच्च विीयािें भय होतेि.हनरहनराळ्या िेशाहून स्त्री-प रुष मोठ्या आनंिाने र्ंर्ा स्नानास 
आले होते.हकतीतरी योर्ी, ज्ञानी, ऋषी-म नी र्ंर्ा स्नानास आले होते.र्ंर्ाहकनारी लोकािंी खूप र्िी झाली 
होती. 
 

भक्त रोहहिास ईश्वरािे स्मरि करीत र्ंर्ा हकनारी पाण्यात उतरले व मोठ्या आनंिाने र्ंर्ास्नान 
करू लार्ले.त्यास पाहून आज बाजूिे उच्चविीय लोक आपसात म्हिू लार्ले की, “हहरभक्ती करिारा आहि 
सूयासमान तेजस्वी व स ंिर राजक मार क ठला आला आहे?” 
 

काही ब्राह्मि–पडंीत मोठ्या उत्कंठेने रोहहिासाजवळ रे्ले.एक ब्राह्मि म्हिाला, “राजक मार, 
[प.ंहर्रजा शकंर हमश्र ‘पनम’ कृत ‘रहविास रामायि’ पषृ्ठ २१.]आपि आपला पहरिय सारं्ाल का?ं” ि सरा ब्राह्मि म्हिाला, 
“आपला जन्म कोिाच्या घरी झाला?” हतसरा म्हिाला, “आपल्या जातीिे नावं काय?” िौथा ब्राह्मि 
म्हिाला.“आपि कोित्या र्ावी राहता?” पािंवा ब्राह्मि म्हिाला, “आपल्या आईवहडलािंी, क ट ंबातील 
सवांिी माहहती सारं्ा.आम्ही सवग ऐकण्यास उत्स क आहोत.” सहावा ब्राह्मि म्हिाला, “आपल्या क ळािे नाव 
ऐकून आमिे हृिय प्रसन्न होईल.सत्यासारखे तप नाही.तर असत्य बोलिे म्हिजे नरकािी हनशािी आहे.असे 
विेशास्त्रात साहंर्तले आहे.म्हिून सत्य हाि सत्यनारायि आहे.” 
 

ब्राह्मि पहंडतािंी हनमगळ विने ऐकून संत रोहहिासानंा आनंि झाला व ते त्यानंा म्हिाले, “मी 
त म्हालंा माझा सत्य इहतहास सारं्तो.असत्यासारखे ि सरे पाप नाही.म्हिून आम्ही नेहमी सत्यािी पूजा 
करतो.सत्य हाि सत्यनारायि.प्राि रे्ले तरी िालतील परंत  आम्ही खोटे कधीि बोलत नाही.ऐका, माझे 
नाव रोहहिास, माझे र्ाव काशीजवळ माडूंर आहे.माझ्या वहडलािें नाव राऊ असून, आईिे नाव कमा आहे.मी 
िवँर वशंािा-हवख्यात िाभंार[मेरी जाहत हवख्यात िंमार 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ १५.]जातीिा आहे.माझा धंिा िाभंारकाम, प्रभ  
रामिदं्रािीभक्ती करतो.माझे र्ोत्र हवकल असून, माझे क ल अंधकारािा नाश करिारा सूयग (उपासक) 
आहे.माझ्या वंशािी रीत हनमगळ असून, आम्ही सवग हहरभजन करीत असतो.परमेश्वरािी व संतािंी सेवा 
करण्यात आम्ही स्वतःस धन्य समजतो.आम्ही सवांना समान मानतो.आम्ही विगव्यवस्था हवसरून, आम्ही 
सवांिे स्वार्त करतो.हे मी त म्हासं खरं तेि सारं्त आहे.” 
 

रोहहिासािंी हहकर्त ऐकून ब्राह्मि संतापाने म्हिाले, “अरे श द्रा, तू नीि जातीिा असून, तू पहवत्र 
अशा र्ंरे्त स्नान केलेस.” ि सरा ब्राह्मि म्हिाला, “तू नीि कृत्य करून, आम्हा सवग ब्राह्मिािंा अपमान 
केलास.” हतसरा ब्राह्मि म्हिाला, “तू अस्पृश्य आहेस, तू स्वतःच्या वशंास धमगवान म्हितोस.तू लहान तोंडी 
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मोठा घास घेतोस.त ला ब्राह्मिािें महत्त्व माहीत नाही.” िौथा ब्राह्मि म्हिाला, “अरे श द्रा, तू आमच्या 
आजे्ञहशवाय र्ंर्ास्नान का केलेस?आमिे शरीर अपहवत्र होत आहे.वािहववाि करण्याऐवजी तू येथून 
आपल्या र्ावी पळून जा.” पािंवा ब्राह्मि म्हिाला, “अरे म खा, त ला लाज कशी वाटत नाही?तू र्ंरे्िे पहवत्र 
पािी घाि केलेस.त ला तीथग करण्यािा अहधकार नाही.त ला त झा प्राि वािवायिा असेल तर तू येथून त झ्या 
माडूंर र्ावी त्वहरत हनघून जा.” 
 

वरीलप्रमािे ब्राह्मिािे बोलिे ऐकून ज्ञानी रोहहिास म्हिाले, “पहंडतजी, आता माझं थोडं 
ऐका.त म्ही हवनाकारि क्रोध का ंकरता?पािं तत्त्वापासून ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र ह्या सवांिी उत्पत्ती 
झाली आहे.पृर्थवी, आप, तेज, वाय ूव आकाश ह्या पािं तत्त्वापासून शरीर बनले आहे.आत्मा अमर आहे;हे जो 
मानिार नाही तो एक मूखग होय.जात ही जीव-प्रािात नसते.जातीभेि करिे सकवा पाळिे हा म खगपिा 
आहे.मानवािी जात मानव आहे.अन्य जात समजतो, तो पापी मन ष्ट्य होय.ईश्वरानेि सवग योनी हनमाि केल्या 
आहेत.पिंमहाभतूापासून शरीरप्रकृती हनमाि झाली आहे.त्यामध्ये वरे्ळेपिा नाही.मानवाच्या जाती 
वरे्वरे्ळ्या होऊ शकत नाहीत.जो वरे्वरे्ळ्या जाती मानतो तो धमगद्रोही होय.आम्ही विे वाक्य मानतो.पे्रमि 
आमिा विे.आम्ही सवांना समान मानतो.जन्माने भेि होत नसतो.जो जसे कमग करील, तसे तो फळ 
भोर्ील.जो जसा कामधंिा करतो, तसा तो बनतो.आपि सवग एकाि जातीिे आहोत.जे विगव्यवस्था 
मानतात, ते मूखग होत.जे विगव्यवस्था ठरहवतात, ते धमगद्रोही होत.जो ब्रह्म जाितो, तो ब्राह्मि होय.त मच्या 
ब्राह्मिी अहभमानाने त म्ही हववके सोडला.खोया कमाम ळे त म्ही मार्गभ्रष्ट झाला आहातं.हे हवश्व ईश्वराने 
हनमाि केले आहे.त्यामध्ये कोिी भेिभाव करू नये.जो धमाबाबत द्रोह करतो, त्याच्यासारखा नीि कोिीि 
नाही.त म्ही स्वतःला जर्ात व्यथग उंि समजता.परंत  जर्ात उंि-नीि कोिीि नाही.फक्त अधमीि नीि 
असतो.त म्ही नेहमी नीि कामे करता.त म्ही रातं्रहिवस ि सऱ्याडून कपटाने िान घेता पि स्वतः ि सऱ्या 
कोिासही िान िेत नाही.त म्ही केवळ स्वाथग जािता.त म्ही परमाथग काय जाििार?स्वाथी आहि अहभमानी 
ब्राह्मिाला पापी प्रािी म्हितात.जे धमािे ढोंर् करतात, अंर्ाला ििंनािे लेप लावतात, ते धमगद्रोही 
होय.ज्यािें मनात हहरभक्क्त आहे त्याच्यासारखा उच्च ि सरा कोिीि नाही.जो प रुष परोपकारी आहे, 
त्याचं्यासारखा ि सरा सज्जन नाही.ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य अथवा श द्र कोिीही असो, हहरभक्क्तहशवाय 
कोिािेही कल्याि होिार नाही.” 
 

रोहहिासाच्या तोंडिे मधूर पाहंडत्य ऐकताि सर्ळे ब्राह्मि पहंडत आश्चयगिहकत झाले.त्यािें तोंडून 
एक शब्िही हनघेना.सर्ळे ब्राह्मि आपसात क जब जू लार्ले की, “ह्याचं्या ज्ञानाप ढे आपले काही िालिार 
नाही.” असे पाहून त्यातील एक ब्राह्मि रोहहिासाला म्हिाला, “अरे र्रीब बालका, तू बडबडकाय 
करतोस?आम्ही त ला प न्हा केव्हातरी पाहून घेऊ.” असे म्हिून सर्ळे ब्राह्मि पराभव वृत्तीने आपआपल्या 
मार्ाने हनघून रे्ले. 
 

धमगशास्त्रावर व तत्त्वज्ञानावर रोहहिास िाभंार वािहववाि करून ब्राह्मिानंा हरवतो;यािे ब्राह्मि 
पहंडतानंा तसेि धमगमातंडानंा क त हल वाटू लार्ले.काही ब्राह्मि पहंडत संत रोहहिासानंा भेटून ििा करू 
लार्ले.रोहहिास शालेय हशक्षि घेऊ शकले नाहीत, परंत  विे, उपहनषिे, र्ीता यािे श्रवि करून त्यानंी 
ज्ञान हमळहवले.त्यािेंवरील शास्त्राथग आत्मसात केला.रोहहिास शास्त्राथग हशकवतो यािे काशीतील पहंडतानंा 
वैशम्य वाटू लार्ले.त्यािंा अहंकार जार्ृत झाला.त्यािेंकडून रोहहिासानंा वािहववािािी आव्हाने येऊ 
लार्ली.रोहहिासही त्यािंी आव्हाने स्वीकारून शास्त्राथग करू लार्ले.ििेतून पूिगज्ञान प्राप्त होते.अशी 
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रोहहिासािंी खात्री झाली.पूिग ज्ञानप्राप्तीसाठी ते सवगत्र हफरू लार्ले.वािहववािासाठी त्यानंा बरेि िूरवर 
जाव ेलार्ले.अशा प्रकारे त्यािंा उत्तर भारतामध्ये सवगत्र प्रवास घडला.  
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७.गुरुस्वामी रामानंद 
 

संत रोहहिासािंा नावलौहकक सवगत्र पसरू लार्ला.त्यािेंबरोबर वािहववाि करण्यासाठी भक्त 
कबीर काशीस आले.रोहहिासानंी त्यािें स्वार्त केले.िोघात शास्त्राथावर बराि वािहववाि झाला.परंत  
त्यामध्ये भक्त कबीर हरले रे्ले.भक्त कबीरािा पराभव केल्यावर संत रोहहिासािंा आत्महवश्वास बराि 
वाढला.मर् ते स्वतःहून काशी हवद्यापीठािे शकंरािायग यािेंकडे रे्ले.तेथे िोघात एक हिवस व एक रात्र 
अखंडपिे शास्त्राथावर वािहववाि झाला.त्यामध्ये रोहहिास पराभतू झाले.तेव्हा त्यानंी शकंरािायास प्रिाम 
केला. 
 

रोहहिासािे शास्त्राथावरील प्रभ त्त्व पाहून शकंरािायांना आश्चयग वाटू लार्ले.केवळ श्रविाने एवढे 
प्रिडं ज्ञान हमळहवले.त्याबद्दल शकंरािायांनी रोहहिासािंी प्रशसंा केली.‘काशीमाहात्म्य’ नावाच्या गं्रथात 
उल्लेख आहे की, शकंरािायानी एका श द्राशी शास्त्राथग केला.[प री काशी समार्म्य कबीरं रामतप्तरम । 
हजत्वा मत हववािेन शकंरािायग मार्ताः॥ 
तयोहववािममवि हीरान्नं मतानं्तरे । 
पराहजतःस रहविासो नत्वा ते हिज सन्तमम । 
रामानंि म पार्भ्य तम्य हशष्ट्यत्व मार्तः॥ 

(भहवष्ट्य प राि), सत्यिेव सशिे—श्री.संत रोहहिास, पषृ्ठ २२.]परंत  त्या श द्राच्या नावािा उल्लेख 
केला नाही.परंत  भहवष्ट्यप रािाच्या िौर्थया खंडात एक प्रसंर् आहे.त्यामध्ये स यािा हद्वतीय प त्र सपर्लापतीने 
मानिास िाभंाराच्या घरी जन्म घेतला.त्यािे नाव रैिास ठेहवले.रैिासने काशीत कबीराबरोबर वािहववाि 
केला.त्यािंा पराभव केल्यावर ते शकंरािायाजवळ आले.िोघात एक हिवस एक रात्र शास्त्राथग झाला.शवेटी 
त्यामध्ये रैिासिा पराभव झाल्यावर त्यानंी शकंरािायास प्रिाम केला.हा शास्त्राथग काशीच्या पहश्चमेस मण्डूर 
येथे, ज्यािे प्रािीन नाव ‘मड आहडह’ आहे.तेथे झाला.हे शकंरािायग आहि शकंरािायग नसून, त्यािें 
उत्तराहधकारी होत. 
 

शकंरािायाकडून हार खावी लार्ली;यािी रोहहिासाच्या मनात खंत लार्ून राहहली.आपले ज्ञान 
अपूिग असून, ते पूिग केले पाहहजे.पि असा ज्ञानी प रुष कोि, क ठे असिार?आपिासं र् रु करून 
घेतल्याहशवाय आपल्या ज्ञानाला प िगत्व येिार नाही.म्हिून असा ज्ञानी र् रु क ठे हमळिार यािी ते संत 
महंताकडे िौकशी करू लार्ले.त्यानंी भक्त कबीरािी भेट घेतली.त्यानंी कबीरानंा झालेला सवग प्रकार 
साहंर्तला.पराभवािी खंत व्यक्त केली.तेव्हा भक्त कबीरानंी खरा ज्ञानी प रुष स्वामी रामानंि असल्यािे 
साहंर्तले.तेव्हा रोहहिासानंी स्वामी रामानंिािी भेट घेण्यािे ठरहवले.संत रोहहिास भक्त कबीरािा हनरोप 
घेऊन हनघाले. 
 

महाकहव बख्शीिास कृत[बख्शीिास कृत ‘असली रैिास रामायि’, पषृ्ठ २७.]व प.ंहर्रजाशकंर हमश्र 
‘प नम[पं.हर्रजाशकंर हमश्र (पूनम), रहविास रामायि, पषृ्ठ २५.]’कृत गं्रथात रोहहिासानंी स्वामी रामानंिास र् रु 
करण्याबाबत जी कथा हिली आहे हतिा साराशं असा– 
 

संत रोहहिास याचं्या डोक्यात सदर् रु करण्यािे हविार घोळू लार्ले.हविाराच्या नािात ते रस्ता 
सोडून जंर्लाच्या रस्त्याने िालले.हनहबड अरण्यात रे्ल्यावर वाटेत त्यानंी एक तपस्वी पाहहला.त्याचं्या 
िेहऱ्यावर तेज िमकत होते.त्यािंी अंर्कातंीही सतेज हिसत होती.ते पद्मासन घालून समाधी लावनू बसले 
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होते.स्वामी रामानंिाला पाहून संत रोहहिासानंा खूप आनंि झाला.त्यानंी जवळ जाऊन वाकून त्यािें िरिािे 
िशगन घेतले.मनात र् रु करण्याच्या आशनेे रोहहिास त्यािेंसमोर उभे राहहले.स्वामी रामानंिाने समाधी 
सोडून नेत्र उघडले.रोहहिासािंी श्रद्धा पाहून ते म्हिाले, “तू कोि, कोठून, का ं आलास?” त झ्या 
आईवहडलािें नाव काय?ह्या घनिाट जंर्लात वाघ, साप असे सहस्त्र प्रािी आहेत.तरी उशीर न करता त्वहरत 
घरी जा.” 
 

रोहहिास म्हिाले, “महाराज, माझे नाव रोहहिास, माझं र्ाव काशीजवळिे माडूंर आहे.मी 
प्रभ िरिाच्या आशनेे आलो आहे.माझ्या आईिं नाव करमा व वहडलािं नाव राऊ.आम्ही शूद्र असल्याम ळे 
सवगजि आम्हासं त्रास िेतात.सदर् रुच्या कृपेहशवाय संसाररूपी सार्र तरता येिार नाही.म्हिून त म्ही मला 
हशष्ट्य बनवावे.मी आपली सेवा करीन.आपि माझी इच्छा पूिग करावी.मला धनिौलतीिी सकवा ि सरी 
कोितीही इच्छा नाही.” 
 

रोहहिासािंी हवनंती ऐकून स्वामी रामानंि म्हिाले, “बालका, त झी ब द्धी हफरली आहे.आम्ही 
वनवासी असून, सवग स खािा त्यार् केला आहे.आम्ही प्रभ भक्ती करीत असतो.आम्हासं धनिौलतीिी इच्छा 
नाही.तेव्हा मी त ला हशष्ट्य का करावे?वना, जंर्लात आमिे राहिे.आम्हाला कोित्याही वस्तूिी आशा 
नाही.आम्ही सवग पहरवार त्यार् करुन, आम्ही प्रभ नामाच्या आधाराने जीवन कंठीत आहोत.आम्हासं मान-
सन्मान नको.आम्ही कोिाकडून काही हमळेल अशी इच्छा करीत नाही.तेव्हा मी त ला हशष्ट्य कसा बनवू?तेव्हा 
तू हट्ट न करता परत हनघून जा.नाहीतर मी क्षिाधात त ला भस्म करून टाकीन.” 
 

हे ऐकून रोहहिास म्हिाले, “महाराज, आपि असे रार्ाव ू नका.मी ज्ञानप्राप्तीच्या आशनेे 
आपल्याकडे आलो आहे.मी बालक असून, त म्हीि माझे माता-हपता आहातं.त म्ही पारस 
आहातं.माझ्यासारख्या लोखंडािे सोने करा.त म्ही हवद्वान असून मी मूखग आहे.त म्ही सद्र् रु असून, मी त मिा 
िास आहे.आपि अमृत असून, मी हवषासमान आहे.त म्ही स्वाती नक्षत्रातील पाऊस असून, मी तहानलेला 
िातक पक्षी आहे.मी त म्हालंा सोडून कोठे जाऊ?त म्ही स वाहसक िंिनवृक्ष आहातं, तर मी लहानसे रोपटे 
आहे.त म्ही ज्ञानिीप-ज्योत आहात, मी पतंर् आहे.मी पतंर्ाप्रमािे प्राि घालवीन, परंत  मी त मिी संर्त 
सोडिार नाही.आपि ि ंबक आहातं.मी लोखंड आहे.र् रु तारिहार आहे.प्रभ हशवाय अंधःकार 
असतो.र् रुहशवाय ज्ञानप्रकाश कसा हमळिार?र् रुहशवाय ईश्वर भेटिार नाही.र् रुहशवाय हृियात भक्ती 
येिार नाही.र् रुहशवाय जीव ि ःखी राहािार.र् रुहशवाय सन्मार्ग हमळत नाही.र् रुहशवाय म क्ती हमळत 
नाही.र् रुहशवाय अज्ञान नाहीसे होत नाही.र् रुहशवाय ज्ञान हमळत नाही.र् रुहशवाय शाहंत प्राप्त होत 
नाही.र् रुहशवाय लाज कोिी राखत नाही.र् रुहशवाय साधना हमळत नाही.र् रुहशवाय प्रािास िैतन्य 
हमळतनाही.र् रुहशवाय प्राथगना स ित नाही.र् रुजी, त म्ही मनात आिल्यास माझी मनोकामना पूिग 
होईल.म्हिून मी त म्हासं प न्हा प न्हा हवनंती करतो की, मला त म्ही आपला हशष्ट्य बनवनू घ्या.म हननाथ त म्ही 
ित र नावाडी आहातं.संसाररुपी सार्रातून माझी नौका पार पाडा.महलयाहर्रीसमान त म्ही ज्ञानी र् रु 
आहातं.माझ्यासारख्या सेवकावर कृपा करा.त म्ही स खिायी कल्पवृक्ष आहातं.र् रुजी त म्ही मला छाया 
द्या.ििंनाजवळ जे झाड असते, ते ििंना समान स ंर्धीत होते.त्याप्रमािे मी आपल्या सहवासाने हनमगळ 
होईन.र् रुिी पूिग प्रीती लाभल्यास ि ःख नाहीसे होते.र् रुकृपा लाभल्यास काििेखील मानकासमान 
होती.त्याप्रमािे आपि मला सदर् रु लाभल्यास माझ्यासारखा सामान्यही ितूर होईल.महाराज, आपि 
कृताथग व्हा.आपि मला आर्शशवाि द्या.आपि मला हशष्ट्य बनवनू कल्याि करा.आपला िास बनण्यािी माझी 
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आशा पूिग करा.र् रुमहाराज, फ लाभोवती भ रं्ा असतो, त्याप्रमािे आपि मला बरोबर घ्या.आपि मला सेवक 
समजा.हा परमाथग करा.मी आपले आय ष्ट्यभर आभार मानीन.आपि ढाल बनून माझे रक्षि करा.परोपकार 
करिेही सज्जन मािसािी रीत आहे.आपली महहमा थोर आहे.सदर् रु जर्ािें ि ःख नाहहसे करतो.आपि मला 
हशष्ट्य बनवा व भक्क्तमार्ग िाखवा.जर त म्ही मला हशक्षि, ज्ञान न द्याल तर ते पाप त म्हासं लारे्ल.प्राि रे्ला 
तरी िालेल, परंत  जोपयंत त म्ही मला हशष्ट्य म्हििार नाही, तोपयंत मी माघारी जािार नाही.हा माझा हनश्चय 
अटळ आहे.मी प्राि हिल्यास त मिी सवग तपस्या खंडीत होईल.हशवाय मन ष्ट्य हत्त्येिे पाप त मच्या हशरावर 
िढेल.जर त म्ही मला हशष्ट्य बनहवण्यािा परमाथग करु शकत नाही तर मर् जर्ण्यात प रुषाथग काय?मूखग 
ब्राह्मि व सहसक राजा हे िोघेही परृ्थवीिे भार आहेत.जो म लर्ा परोपकारी जन्मत नाही, त्यापेक्षा त्याला जन्म 
िेिारी माता वधं्या होय.जर्ात जे स्वाथी जीव आहेत ते संसाररुपी सार्रात र्ोते खािार.” असे म्हिताि 
रोहहिासािे अंर् थरथर कापू लार्ले.त्यािें म ख उिास हिसू लार्ले.ते धरिीवर पडताि पृर्थवी डळमळू 
लार्ली.हे पाहून योर्ी रामानंि सिताग्रस्त झाले.रोहहिासािी ती क्स्थती पाहून स्वामी रामानंिास ि ःख 
झाले.ते रोहहिासास म्हिाले, “बाळा, तू रडू नकोस.मी त झे पे्रममय बोलिे ऐकले आहे, तू उिास कशाला 
होतोस.आपले र् रु-हशष्ट्यािें नाते आता पके्क झाले.आता त झी आशा पूिग होईल.” योर्ी रामानंिाने 
रोहहिासािे तोंडावर पे्रमािे हात हफरहवला.आश्वासन हमळाल्यावर रोहहिासास धैयग आले. 
 

रामानंि म्हिाले, “बाळा, आता तू उशीर करु नकोस.हे कमंडल घे आहि पािी भरून आि.” 
 

र् रुिे बोलिे ऐकताि रोहहिासािे मनात आनंि झाला.रोहहिासाने कमंडल घेतले व हनमगळ पािी 
भरुन र् रुजवळ आिून ठेहवले.नंतर पहवत्र ििंनािी लाकडे हमळहवली.स ंिर िौक बनहवला.अग्नी होमािा 
हवधी केला.हवनक ं डातील ज्वाला वाऱ्याम ळे प्रिडं भडकू लार्ल्या.मंत्रोच्चार करीत आह ती 
हिल्या.अंतःकरिात आत्मप्रभाव वाढू लार्ला.ओम मंत्रािा जप केला.जहमनीवर पािी सशपडले.मातीिा वास 
िोहोकडे िरवळू लार्ला.विेान सार सवग रीती केल्याम ळे आनंिीआनंि झाला.विेासारखा ि सरा धमग 
नाही.नेहमी विेािी पूजा करावी.विे हा सवांिा आधार आहे.विेािे अध्ययन–पारायि कराव.ेस्वामी 
रामानंिानी र् रुमंत्र हिला.उपिेश केला.ज्ञान व ध्यानािी रीत िाखहवली.इंहद्रयिमन कसे करावयािे हे 
समजावनू साहंर्तले.समता हृियािी महहमा विगन करून िाखहवली.जो र् रु ध्यान मनात भरतो त्याला काही 
कठीि पडत नाही.ज्ञानयोर् इत्यािी सवग हक्रया रामानंिानी साहंर्तल्या.पिंहवकारािी माहहती 
साहंर्तली.जपतप हक्रया सवग समजाहवल्या.िोवीस र् िािंा शोध लाविे, ब्रह्मास जाििे, एकाग्र हित्त लाविे 
इत्यािी माहहती हिली.पंिहवकारावर जो मात करील, तो अमयाि स ख भोर्ील.र् रुिी कृपा झाल्याम ळे 
रोहहिासास अत्यानंि झाला. 
 

र् रु रामानंि म्हिाले, “बाळ रोहहिासा, आईवहडलािंी सेवा कर.अहतथीिे स्वार्त करीत जा.संत–
संर्ती स खि असते.ती तू नेहमी करीत जा.समतादृहष्टने सवांकडे पहात जा.उँि नीि कोिी नसते.जे असा 
भेिभाव करतात, ते मूखग होय.नेहमी भजन केल्यास म क्ती पावले.संसारात सवग मोहािा त्यार् 
कर.ब्रह्मिाऱ्याने कामवासनेिा त्यार् केला पाहहजे.सकाळ, ि पार व संध्याकाळी हहरनामािी माळ हफरवीत 
जा.मन ष्ट्याने सनद्यर्ोष्टींिा त्यार् केला पाहहजे.त्याहशवाय प्रभिूरिी हित्त लार्िार नाही.वैर सकवा प्रीती 
कोिाबरोबर करू नको.परब्रह्मिे स्मरि कराव.ेजो मन ष्ट्य कपटी ि जगनाच्या संर्तीिा त्यार् करील, त्याला 
मोक्ष हमळेल.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकारिा उपिेश ऐकल्यावर रोहहिासाच्या सवग शकंािे समाधान झाले.शरीर उत्साहहत 
झाले.रोहहिासाने िोन्ही हात जोडून र् रु िरिािे अंतःकरिपूवगक िशगन घेतले व माडूंर नर्राकडे प्रयाि 
केले.रोहहिास मोठ्या उत्साहाने व आनंिाने घरी पोहोिले.सवांना आनंि झाला. 
 

श्री संत रोहहिास गं्रथा[श्री.सत्यिेव सशिे, श्री.संत रोहहिास, पषृ्ठ २३.]मध्ये कथन केल्याप्रमािे जेव्हा कबीराने 
रामानंिािे हशष्ट्यत्व स्वीकारण्यािा सल्ला हिला तेव्हा रोहहिास काशीच्या र्ंर्ाहकनारी पिंघाटावर जाऊन 
रामानंिािे ि रूनि िशगन घेतले.यािे रामानंिास आश्चयग वाटले.तेव्हा रोहहिास म्हिाले, “मी शूद्र आहे.माझा 
जन्म िाभंार जातीत झाला आहे.” 
 

तेव्हा रामानंि म्हिाले, “अरे कसली जात?तू शूद्र नाहीस.तू िाभंार नाहीस, तू माझा बधूं आहेस.” 
 

रोहहिास म्हिाले, “नाही महाराज, मी ज्ञानािा भ केला आहे.आपि मला हशष्ट्य करावे.आहि 
ब्रह्मज्ञान द्यावे.कारि काशी हवद्यापीठाच्या शकंरािायांनी शास्त्राथग वािहववािामध्ये मला हरवले 
आहे.आपिासं र् रु करून घेण्याबद्दल मला कबीरानंी सल्ला हिला आहे.त्याप्रमािे आपि माझा हशष्ट्य म्हिून 
स्वीकार करावा.” 
 

तेव्हा रामानंिानी त्यास आशीवाि िेत ‘तथास्त ’ म्हटले.तेव्हा संत रोहहिासास अत्यानंि झाला. 
 

र् रुकडून रोहहिासानंा रामनामरुपी अमृतरसािी प्राप्ती झाली.[रामानंि मोहह र् रु हमल्यो, माया ब्रह्म हवसास । 
राम नाम अहम रस हपयौ, रहविासहह भयौ पलास (साखी १३) 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.]र् रु ज्ञानिीप प्रकाशाने रोहहिासास हहरभक्क्त हमळाली.[र् रु 
ग्यान िीपक हिया, वाती िइ जलाय । 
रहविास हहर भक्क्त कारनै, जनम मरि हवलमाय । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.]आहि ते जन्म-मरिाच्या बधंनातून म क्त झाले.[र् रु ग्यान िीपक 
हिया, वाती िइ जलाय । 
रहविास हहर भक्क्त कारनै, जनम मरि हवलमाय । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.]म्हिून“ॐ रामय नमः” र् रू िीक्षा मंत्रािंा रोहहिासानंी 
आत्महनष्ठेबरोबर आजीवन अन सरि केले.[रं (ऊं) राम म हह र् रु रामा हिन्हौ, नसह इह मंत्र हवसराऊ । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.]म्हिून अनंतिास वैष्ट्िवाने रोहहिासाहवषयी म्हटले[अरु भर्तन 
की सेवा करई, सतर् र कही सो सीप न टरई । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४१.]ते साध  संत भक्तािंी सेवा करीत. 
 

‘संत प्रवर रैिास साहब[िंहद्रका प्रसाि हजज्ञासू, संत प्रवर रैिास साहब, पषृ्ठ ११.]मध्ये लेखकाने शकंा व्यक्त केली 
आहे की, रोहहिासजी रामानंिािे हशष्ट्य होते का?कारि संत रोहहिासानंी आपल्या पिामध्ये आपल्या 
र् रुबद्दल क ठेही उल्लेख केलेला नाही.तसे पाहहले तर रोहहिासानंी आपल्या वळेच्या अनेक संतािंी नावे 
मोठ्या आिराने घेतली आहेत.संतानंी महाप रुषािें मोठ्या आिराने स्मरि केले आहे.आहि र् रंुना तर 
ईश्वरापेक्षा श्रेष्ठ मानले आहे.असे असताना रोहहिासानंी आपले र् रू रामानंिािा एकिा तरी उल्लेख केला 
नसता का? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उिाहरि द्यायिे झाले तर कबीराने आपल्या पिामध्ये हलहहले आहे की, “हम काशीमे प्रकट भये है 
रामानंि िेताये ।” संत रोहहिासाला शालेय हशक्षि हमळाले नाही म्हिून ते परमेश्वराला र् रु मानून आपल्या 
मनािे समाधान करतात[िल मन हहर–िटसाल पढाऊँ । 
र् रु की साहट, ज्ञान का अच्छर, हवसरे तो सहज समाहध लखाऊँ । 
पे्रम की पाटी, स रहत की लेखहन, ररौ–ममौ हलहख आँक लखाऊँ॥ 
येहह हवधी म क्त भये सनकाहिक, हृिय हविार प्रकाश हिखाऊँ । 
कार्ि कँवल महत–महस कर हनमगल, हवन रसना हनसहिन र् न र्ाऊँ॥ 
कह ‘रैिास’ राम भज  भाई, संत–साहख िै बह हर न आऊँ॥ 

–संत प्रवर रैिास साहब, पषृ्ठ १३.]की, “हे मना, िल त ला ईश्वराच्या शाळेत हशकहवतो.तेथे 
र् रुिी साहट अथात हशस्त आहि ज्ञानािे अक्षर आहे.जर हवसरले तर सहज समाधी लावीन.तेथे पे्रमािी पाटी 
आहे, आहि ईश्वर सितनािी पेक्न्सल आहे.ज्याच्यापासून र रा-म मा अथात ‘राम’ िे अक्षर 
हलहीन.हशकण्यािाही तोि हवधी आहे.ज्या हवधीप्रमािे वार्ून सनकाहि संत म क्त झाले आहेत.त्याम ळेि 
हृियात हविार-हववेकािा प्रकाश िाखवीन.हृिय कमलरुपी कार्िावर ब हद्धरुपी स्वच्छ शाईने हलहीन आहि 
हजभेहशवाय रातं्रहिवस र् िािें र्ायन करीन.रोहहिास म्हितात, “जो सपड ब्रह्माडंामध्ये रमत आहे, त्या 
रामािे भजन करा.संतािी साखी िेऊन सारं्तो की, अशाप्रकारे िीक्षा घेण्यािे प न्हा येण्याजाण्यािे बधंन 
स टेल.ह्या पिाम ळे हसद्ध होत आहे की, संत रोहहिास स्वयं ज्योती, स्वयं प्रकाश आहि स्वयंप्रज्ञ महात्मा 
होते.उच्च कोटीिे महाप रूष असेि असतात.भर्वान र्ौतमब द्धाने बोधीवृक्षाखाली स दृढ समाधी लावनू ब द्धत्त्व 
हमळहवले.बाबासाहेब आंबेडकरानंीस द्धा आपल्या अध्ययन आहि हविाराम ळे ज्ञान हमळहवले.अशा प्रकारे संत 
रोहहिासानंीस द्धा आत्मअन भवाने ज्ञान हमळहवले असेल तर आश्चयग वाटावयास नको. 
 

संत रैिास[डॉ.योरे्न्द्र ससह–संत रैिास, पषृ्ठ १३.]प स्तकामध्येही बराि ऊहापोह करून रामानंि र् रुबद्दल 
शकंा व्यक्त केली आहे. 
 

भक्तमालकाराच्या छंिात[श्री रामानंि रघ नाथ ज्यो ि हतअ सेत  जर्तरि हकयो । 
अनंतानंि, कबीर, स खा, स रस रा, पद्मावती, नरहहर । 
पीपा, भवानंि, रैिास, धना, सेन स रस रकी धरहहर । 
औरो हशष्ट्य प्रहशष्ट्य एक ते एक उजार्र । 
हवश्व-मंर्ल आधार-सवानन्ध िशधा के आर्र । 
बह काल वप  धाहर कै प्रनत जनन को पार हियो । 

(भक्तमाल सथशक पषृ्ठ २८२)–संत रैिास, पषृ्ठ १२.]कबीर, रोहहिास इत्यािी सवांना रामानंिािे 
हशष्ट्य म्हटले आहे.रैिासािी पहरिया, कबीर-रैिास संवाि तसेि रैिास रामायि ह्या सवात रोहहिासािें र् रु 
रामानंि असल्याबद्दल समथगन केले आहे. 
 

संत रोहहिासािें र् रु रामानंि असल्याबद्दल संत र् रू रहविास[डॉ.वी.पी.शमा–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ 

५७.]प स्तकामध्ये अर्स्त संहहतामधील बरेि प राव ेहिले आहेत. 
 

अगस्त संहिता–हा एक प्रािीन गं्रथ आहे.याच्यात रामानंिाच्या हशष्ट्यानंा हवहभन्न िेवतािंा अवतार 
म्हटले रे्ले आहे. 
 

कबीरास प्रल्हाििा अवतार मानले आहे.यािंा जन्म िैत्र वद्य अष्टमी, मंर्ळवार, मार्गशीषग नक्षत्र, 
शोभन योर्, ससह लग्नात िाखहवले आहे.ह्या गं्रथात रोहहिासािे नाव“रमािास” हलहहले आहे.ते धमगराजािा 
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अवतार होते.यािंा जन्म िैत्र श द्ध हद्वतीया, श क्रवार, हित्र नक्षत्र हषगियोर्, मेष लग्नात उत्पन्न तसेि 
वैष्ट्िवािें आज्ञापालक, भार्वत धमगसेवी तसेि उिार ब द्धी म्हटले आहे.तसेि स्वामीजींच्या हिक्ग्वजय याते्रिे 
विगन थोडक्यात हिले आहे.याच्यात रामानंिाच्या प्रम ख हशष्ट्यािंी नावेस द्धा हिलेली आहेत.रोहहिासानंा क ठे 
क ठे ‘रामािास’ हलहहले आहे.ह्या गं्रथािे लेखक अर्स्त्य ऋषी यािंा दृहष्टकोन फारि उिार आहे.रोहहिास 
हे मानिास िाभंारािे प त्र होते.यािंा एक वेळ काशीमध्ये रामभक्त कबीराबरोबर शास्त्राथग झाला.आहि 
कबीरानंा पराहजत केले.यानंतर रोहहिास शृरें्री मठािे शकंरािायाकडून भारती तीथाजवळ शास्त्राथग 
करण्यासाठी रे्ले.पूिग सात हिवस िोघात शास्त्राथग झाला.शवेटी शकंरािायाकडून पराहजत होऊन स्वामी 
रामानंिाजवळ आले व त्यािें हशष्ट्य झाले. 
 

अर्स्त्य संहहता अध्याय १७ श्लोक ८६-८७ प्रमािे सिना, कबीर, रंकन, पीपा यािेंहशवाय र् रू 
नानकस द्धा रामानंिािे हशष्ट्य िाखहवले आहेत.ह्या गं्रथाच्या हतसऱ्या सर्ात रोहहिास, शकंरािायग, रामानंि 
आहि नानकास समकाहलन म्हटले आहे.तसेि र् रू नानकास रामानंिािे हशष्ट्य म्हटले आहे. 
 

ध्र विासकृत (१६ व्या शतकािे शवेटी हलहहलेले) भक्त नामावली :– व्यासजीच्या विगनात 
रामानंिाबरोबर सेन, धना, रोहहिास, कबीर, पीपा आहि स रस रानंिािे आिराने स्मरि केले आहे.[रामानंि, 
अंर्ि.सोभ,ू हहरव्यास, अरू छीत । 
एक एक के नाम ते सब जर् होइ प नीत॥ 
हजनी हजनी भक्तहन प्रीहत की, नाके बस भए आहन । 
सैन होई नृप टहल हकयो, नामिेव छाई छाहन॥ 
जर्त हवहित पीपा, धना, अरू, रैिास कबीर । 
महाधीर दृढ एक रस, भरे भक्क्त र्म्भीर॥ 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५९–६०.] 
 

भर्वत रहसककृत“भक्त नामावली” मध्ये स्वामी रामानंि तसेि त्याचं्या हशष्ट्य परंपरेत पीपा, सेन, 
धना, कबीर, रोहहिास, अग्रिास, नाभा, लाखा आहि क वािा उल्लेख आहे. 
 

मिुकदासकृत ज्ञानबोधात–रामानंि, कबीर, रोहहिास, धना, पीपा, कूवा, जंर्ी तसेि ज्ञानी 
इत्यािीिे विगन आहे. 
 

नार्हरिासिा गं्रथ ‘पि प्रसंर्’ मध्ये कबीर आहि रोहहिास यािंी नावं ेहमळतात.ध्र विासाच्या भक्त 
नामावलीमध्ये रोहहिासासंबंधी पिे आहेत. 
 

रामानंदायन–हे अवधी भाषेत िोहा–िौपाईत हलहहले रे्लेले महाकाव्य आहे.यािे लेखक स्वामी 
जयराम िेव आहेत.लेखकाप्रमािे रामानंिी संप्रिायािे भक्तामध्ये त लसीिास, नाभा, टोला इत्यािी हशवाय 
रोहहिासािंी हशष्ट्या मीरास द्धा आहे. 
 

भगवान रामानंदाचायप :–ह्या गं्रथािे संपािक हहर िरिलाल शास्त्री आहेत.त्या रिनेत अहधक तर 
नाभािासकृत भक्तमालप्रमािे रोहहिासािें हववरि हिले रे्ले आहे. 
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हवल्सनने आपली रिना“ए स्केि ऑफ िी हरहलजस सैक्टस ऑफ सहिूज” मध्ये रामानंिािे हशष्ट्य 
कबीर रोहहिासानंा“अवध त” म्हटले आहे.त्याप्रमािेि र्ासािलालीने आपले प स्तक“इख्त्यार ि लाहलत 
हात्य र ऐन्ि ई ए ऐन्ि स्तानी” मध्ये रोहहिासाहवषयी भक्तमालिीि कथा रे्ली आहे.आहि रोहहिास यानंा 
रामानंिजींिे हशष्ट्य मानले आहे. 
 

डॉ.वडखालने जनरल कसनघाच्या मतािे समथगन करताना कबीर, पीपा, धना आहि रोहहिासानंा 
स्वामी रामानंिािे हशष्ट्य मानले आहे.डॉ.वडखाल, डॉ.हग्रयसगन, डॉ.फक ग हर इत्यािी सवग आध हनक हवद्वानािें 
हे मत आहे की, स्वामी रामानंिजी एक असे प्रहतभाशाली तसेि प्रभावशाली व्यक्ती होते की, त्याचं्या 
व्यक्क्तत्वाम ळे प्रभाहवत होऊन त्या य र्ािे सवग हवद्वान, महात्मा, समाजस धारक लोक त्यािें हशष्ट्य 
बनले.रोहहिास, कबीर, पीपा, सेन, धना इत्यािी असेि प्रहतभावान व्यक्ती होते. 
 

अग्रस्वामीने“रहस्यत्रय टीका” मध्ये रामानंिाजीिे कबीर, पीपा तसेि रोहहिास इत्यािी बारा 
हशष्ट्यानंा“द्वािश आहित्य” समान म्हटले आहे. 
 

हप्रयािासने भक्तमालमध्ये भक्त पीपासंबंधी हलहहताना विगन केले आहे की–पीपाच्या हनमंत्रिावरून 
स्वामी रामानंिजी, कबीर, रोहहिास इत्यािी हशष्ट्यानंा बरोबर घेऊन र्ारं्रोनमठास रे्ले.तेथून सवग जमात 
द्वारकेस पोहिली.तेथे काही हिवस राहून ते सवग प न्हा काशीस परतले. 
 

श्री र् रु गं्रथ साहहबमध्ये सक्म्मलीत भक्त धनािे एका पिापासून (र् रू गं्रथसाहहब, तरितारि 
संस्करि, रार् आसा, पि २, पषृ्ठ ४८७) असे माहहत होते की, नामिेव, कबीर, रोहहिास आहि सेना नाव्हीच्या 
प्रहसद्धीने प्रभाहवत होऊन धन्नास द्धा ईश्वरभक्क्तमध्ये प्रवृत्त झाला आहि शवेटी तो एक पूिग रामभक्त 
बनला.धन्नानेस द्धा याि पिामध्ये“रोहहिास” यानंा र् राढोरािंा व्यवसायी असून“मायािा त्यार्ी” म्हटले 
आहे. 
 

ह्या उिाहरिावरून स्पष्ट होत आहे की, रोहहिासजी एक त्यार्ी संत आहि खरे ईश्वरभक्त असून, 
मध्यय र्ीन भक्ती आंिोलनािे प्रहतभाशाली अगे्रसर नेता होते.आपले र् रू रामानंिाच्या हिक्ग्वजय याते्रिेवेळी 
नेहमी त्यािेंबरोबर राहहले आहि त्यािें मृत्य नंतर आपल्या र् रुच्या आिेशािे आजीवन पालन केले. 
 

माझ्या मते स्वामी रामानंि हे रोहहिासािें िीक्षा र् रु होते.कारि रोहहिासानंी संत र् रू रहविास 
वािीच्या अनेक पिात हनहश्चतपिे स्पष्ट झाले आहे.त्यापैकी मी एक पि उिाहरिािाखल खाली िेत 
आहे.[रामानंि मोही र् रू हमल्यों, पाया ब्रह्म हवसास । 
राम नाम अमी रस हपयौ, रहविास हह भयो पलास । (साखी १३) 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ १७.] 
 

तसेि रोहहिासानंी आपले स्वामी रामानंिास लौहकक व अलौहकक दृष्टीने ‘पारसमिी’ िी संज्ञा 
िेऊन म्हटले आहे की, पूवग जन्माच्या संहित कमाच्या सौभाग्याने मला“पारसर् रु” हमळाला आहे.[परम पारस 
र् रू भेहटए, पूरब हलखत ललाट । (३१) 

–संत रहविासकी भक्क्त साधना, पषृ्ठ १३.] 
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रोहहिास कबीर र्ोष्टीत जेव्हा कबीराने कृष्ट्िावतारािा हनषेध केला तेव्हा रोहहिासानंी त्वहरत उत्तर 
हिले, “माझे र् रू स्वामी रामानंिाने मला हवष्ट्ि  अवताराच्या रामकृष्ट्िभक्क्तिी िीक्षा हिली”.[रामानंि कै हक्रस्न 
भर्हत है । त म तो और बताया । 
कहे रैिास स नोरे स्वामी, तत कहा तै ल्याला॥ ३१॥ 
हत्रक हट संर्म रहन िे स्वामी, र्ावि िे र्ोपाला । 
जाकै रूप टर्ी ब्रज बहनता, मोहन नंि कू लाला॥(१५) 
रहमता राम सोइ है स्वामी,हहरिै करौ हविारा । 
रावि माहर हवभीषि थाप्पा, धरया रामिंद्र औतारा॥(२१) 

–संत रहविासकी भक्क्त, साझना, पषृ्ठ १४.] 
 

संत रोहहिास जेव्हा कधी सासंहरक हवघ्न–अडििीने उहद्वघ्न झाले तेव्हा त्यानंी आपले र् रू स्वामी 
रामानंिािंा धावा केला.[संसार प्रपिं हो व्याक ल रामानंिा । 
त्राहह–त्राहह अनाथ नाथ, र्ोसविा । (९२) 

–संत रहविासकी भक्क्त साधना, पषृ्ठ १४.] 
 

संत रोहहिासाच्या जीवन नौकेिा नावाडी र् रु स्वामी रामानंि आहि राम नाम आहे.[त्राहह–त्राहह र् रू 
रामा आलम्बन मोरे । 
पतहर नाव खेबहटया र् रू रामा, नाम लेत हह तहर हौ । (१५३) 

–संत रहविासकी भक्क्त साधना, पषृ्ठ १४.] 
 

अशा प्रकारिे िाखले ‘संत रहविास की भक्क्त साधना’ प स्तकामध्ये हिले आहेत.[डॉ.बी.पी.शमा शास्त्री, 
संत रहविास की भक्क्त साधना, पषृ्ठ १३.] 
 

* * * 
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८.काशीतीि पंहडतांबरोबर चचा 
 

र् रु रामानंि स्वामीच्या स ंिर व हनमगळ उपिेशाने रोहहिासािें मनातील भ्रमािे जाळे नाहीसे 
झाले.त्यानंा सत्यज्ञान सवगत्र जािव ू लार्ले.सत्कमात मन लार्ले.स हविार आले.रोहहिास विे मंत्रािा 
उच्चार करू लार्ले.त्यानंी यम हनयमािंा स्वीकार केला.त्यानंी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि नाहीसे करून 
प्रभ  नामात ध्यान लावले.ते समभावाने पाहू लार्ले;आत्मज्ञान सितन करू लार्ले. 
 

काशीतील सवग लोक संत रोहहिासासं भक्त म्हिून ओळखू लार्ले.भक्त रोहहिासािंा महहमा सवगत्र 
पसरू लार्ला.तसतसे सर्ळे ब्राह्मि मनातून घाबरू लार्ले.परंत  सर्ळे शूद्र आनंिीत झाले.िवँरवशंी 
िाभंारािंा आनंि तर र्र्नात मावनेा.उच्चविीय सनिक संत रोहहिासािंी सनिा करू लार्ले.रोहहिासास 
हशष्ट्य करिाऱ्या रामानंिासही ब्राह्मि पहंडत हनि मानू लार्ले.ब्राह्मि ज्ञानी रोहहिासास अज्ञानी म्हिू 
लार्ले.तर कोिी त्यािंी सनिा करून स खसमाधान मानू लार्ले.काशीतील सर्ळ्या ब्राह्मि पहंडतानंी एकत्र 
येऊन हविार केला की, रोहहिासािंी कठीिात कठीन परीक्षा घेऊ.त्यादृहष्टने ब्राह्मि पहंडताचं्या झ ंडीच्या 
झ ंडी संत रोहहिासाकडे वािहववाि करण्यासाठी आल्या.सर्ळे पहंडत आपसात क जबजू करू 
लार्ले.त्यापैकी एक ब्राह्मि पहंडत म्हिाला, “अरे रोहहिासा, आम्हासं ऐकावयास हमळाले आहे की, तू फार 
ज्ञानी आहेस.तू स्वतःला ज्ञानी समजत असशील, तर आम्हालंा ज्ञानािा अथग तरी समजावनू सारं्.” त्यानंतर 
वरे्वरे्ळ्या पहंडतानंी वरे्वरे्ळे प्रश्न हविारले.[महाकहव बख्शीिाकृत ‘असली रैिास रामायि’,पृष्ठ ३५.] [प.ंहर्रजाशकंर हमश्र 

‘पूनम’,‘रहविास रामायि’,पषृ्ठ ३५.]हे जर् कसे हनमाि झाले?पहहल्याने सत्य कोठून आले?कोित्या तत्त्वापासून सपड 
बनले?ही सर्ळी तत्त्वे कोठून आली?आत्मस्वरुप कसे असते?प्राि व शरीर कोठून व कसे आले?शहररात 
प्राि कोठे वास करतो?जीव सर् ि आहे की हनर् गि?आमच्या एवढ्या प्रश्नािंी उत्तरे िे.आमच्या मनातील 
शकंा नाहीशा होतील अशा प्रकारे समजावनू सारं्.” 
 

तेव्हा संत रोहहिास नम्रपिे म्हिाले, “पहंडतजी, आता मी जे काय सारं्तो ते लक्षपूवगक ऐका.सृहष्टिा 
हनमाता अनािी अमर आहे.आत्मा अमर, अहवनाशी आहे.जर्ािी हनर्शमती हे श्रेष्ठ कमग आहे.ते हवहधने हवहधव्रत 
केले आहे.ज्याने जसे कमग केले तशी त्याला योनी धारि करावे लार्ते.रज, तम, सत हे जर्ात तीन र् ि 
आहेत.त्यािंा कमान सार संयोर् होतो.आत्मा ईश्वरािे रूप आहे.शक्ती अनािी परब्रह्म आहे.ती मायेम ळे प्रर्ट 
होते.ज्यािंी हरीभक्क्तिी नाव संसाररूपी सार्रात उतरली आहे.ती नाव ईश्वर पार पाडतो.यालाि संसाहरक 
रीती म्हटले आहे.मायेिे भेि अनेक आहेत.हतिा शवेट कोिी पाहहला नाही.जो मनात भेिभाव राखतो, तो 
नरहानी पावतो.जो आळस, लोभ व ि का करतो, तो मोक्ष पावत नाही.तो संसाररूपी सार्रात ि ःखी 
पावतो.ज्यानंाि ष्ट्कमग करिे आवडते, तो ब्रह्म पाहू शकत नाही.जो धमगद्रोह करतो, त्यािी नाव संसाररूपी 
सार्रात ब डते.जो प्रािी ईश्वराला हवसरतो, त्याला अज्ञानी म्हितात.जो प्रािी प्रभ िरिी लीन राहतो 
त्यालाि ध्यानी म्हटले जाते.ब्रह्मज्ञानाहशवाय खरा आनंि हमळू शकत नाही.शरीरात वसलेल्या प्रािास ‘हंस’ 
म्हितात.जो नेहमी काम वासनेत मग्न असतो, अशा भोर्ी व्यक्क्तला योर्ी कोि म्हिेल?माया कायेला 
खारट करते.माया ही जर्ािी हबमारी आहे.जो मायेत र् रफटला आहे, त्या प्राण्यािी खैर नाही.आत्मा 
ईश्वरािा िास आहे.तो उिास राहात नाही.परृ्थवी, आप, तेज वाय , आकाश ह्या पाि तत्त्वापंासून शरीर बनले 
आहे.त्यामध्ये प्रािरुपी हंस हनवास करतो.संसार मोहधारा आहे.जीव कमाप्रामािे फळ भोर्त असतो.सदर् रु 
ज्यािा रोर् नाहीसा करतो, त्यािा संशय नाहीसा होतो.जातीयवाि कपटी व मूखगपिािा आहे.हे शरीर 
हनष्ट्फळ असून, त्यातील आत्मरुपी हंस सत्य होय.अज्ञानाम ळे सवगजि भयंकर भ्रमात फसले 
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आहेत.जातीयवािी अनेक क मार्ाने अज्ञान पसरवीत आहेत.जे मायामोहात जीव भ लहवतात.त्यािेंवर अनेक 
संकटे येतात.ज्ञान हवसरल्याम ळे भयंकर ि ःख भोर्ावे लार्ते.जे प्रािी मायेत भ लले आहेत, त्यानंा नाना 
प्रकारिे ि ःख भोर्ाव ेलार्ते.जो मायेत मन र् ंतहवतो, तो भवसार्र पार पाडीत नाही.िहा इंहद्रये व िहा प्राि 
विेशास्त्राने साहंर्तले आहेत.पाि कमेंहद्रये व पाि ज्ञानेंहद्रये आहेत.अकराव्या इंहद्रयास ‘हवज्ञान’ म्हटले 
जाते.सवग इंहद्रयात प्राि म ख्य आहे.ज्या जातीयवािाम ळे सर्ळे जीवन भ्रहमष्ट झाले आहे, तो जातीयवाि ऐकू 
नका.ब्राह्मि पहंडत हो, मी त म्हालंा सवग अथग सामजावनू साहंर्तला आहे.त मच्या सवग शकंािें समाधान केले 
आहे.उत्पत्ती व नाश नेहमी होत राहिार आहेत.त्यामध्ये कोिीही प्रािी वाित नाही.हतन्ही काळात ज्यािंा 
जन्म होतो, त्या सवांिा मृत्य ूहोत असतो.ज्याला हतघािंा महहमा समजला आहे, त्यास माया भ लव ूशकत 
नाही.ज्याने खरा मार्ग धरला आहे, त्याने म क्ती हमळहवली म्हिून समजा.स ख ि ःख व संयोर्-हवयोर् हे सवग 
कमािे भोर् आहेत.िेहािा त्यार् करताि हंस (आत्मा) उडून जातो.जन्म असो की मृत्य ूअसो कमगभोर् नेहमी 
सोबत करीत असतो.” अशा प्रकारे संत रोहहिास त्यानंा सत्यविन सारं्ू लार्ले.ते ऐकून काही ब्राह्मि पहंडत 
लाजू लार्ले.तर काहींिे मनात भयंकर क्रोध आला.रोहहिासािें ज्ञानभडंार ऐकून काही पहंडत बोलू शकले 
नाहीत. 
 

ब्राह्मि पहंडतानी जे जे प्रश्न हविारले, त्या सवग प्रश्नािंी उत्तरं रोहहिासानंी हिली.विेशास्त्रातही 
साहंर्तले आहे की, ‘क्रोधी मािसे हवजय पावत नसतात.’सूयगप्रकाश हिसू नये म्हिून काही लोक धूळ 
उडहवण्यािा प्रयत्न करतात.ज्यािें हृियात प ष्ट्कळ िया, क्षमा, असते, त्यािेंप ढे सवग हरतात.सवात 
हहरभक्ती श्रेष्ठ असते.मािसानंा र्वग असू नये.कारि त्यानंा थोडेस द्धा स ख हमळत नसते.जे हनराहभमानाने 
नम्र असतात, त्यािी नेहमी प्रशसंा होते.भक्तविनरुपी औषध पाजल्याने संशयरुपी रोर् नाहीसा 
होतो.ब्राह्मि, पहंडत मनात हविार करू लार्ले की, रोहहिासाचं्या ज्ञानािा अंत लार्त नाही.रोहहिासाने पूिग 
र् रू केलेला आहे.म्हिूनि तो ज्ञानमार्ािा अथग सारं्ू शकतो.सर्ळे ब्राह्मि पहंडत वािहववाि करण्यात 
हरले.रोहहिासाला सवगज्ञान प्राप्त झाल्यािी त्यािंी खात्री झाली.म्हिून ते सवगजि आपआपल्या घरी हनघून 
रे्ले. 
 

* * * 
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९.परीस 
 

घरिी र्हरबी असूनही संत रोहहिास हे साध -संतािंी आहि र्हरबािंी सेवा करण्यात नेहमी िक्ष 
असत.संत रोहहिासानंी नेहमीप्रमािे एकेहिवशी सकाळी भजन-कीतगन केले व नंतर ज ने जोडे ि रुस्त करीत 
बसले होते.त्यावळेी एक तेजस्वी महात्मा त्यािें झोपडीवर येऊन ‘नारायि हहर’ अलख घोषिा 
केली.रोहहिास त्वहरत उठून प ढे होऊन साध महाराजानंा प्रिाम केला आहि त्यानंा झोपडीत घेऊन 
आले.झोपडी फार लहान होती.मातीच्या कच्च्या सभतीवर स कलेल्या र्वतािे छप्पर होते.येथेि त्यािें ि कान 
आहि घर होते.झोपडीबाहेर मोकळी जार्ा होती.तेथे त्यािंा सत्संर् भरत होता.अहथहत साध  रोहहिासािंी 
नम्रता व स्वार्तभाव पाहू न प्रसन्न झाले.[वरस सात ऐसी हवहध र्ईआ, कैसे के मन उपजी िेइआ । 
तब हहर भर्त रुप, धहर आयो जन रैिास बह त महन भायो ।–२४ 
सहे अहत कष्ट, अंर् हहये स खसील रंर्, 
आये हहर प्यारे हलयो, भर्त भेष धाहरकै । 
हकयो बहूमान, खान पान सौं प्रसन्न है कै, 
िीनो कह्यो पारस है, राहखयो संभाहरकै । 
मेरे धन राम कह , पत्थर न सैरे काम, 
िाम न िहौ, िाहो डारौ तन वाहर कै । 
रोंपी एक सोनो हकयो, हियो कहर हक्रपाराखी, 
राखो यह छाहंन माहंझ, लैटो हनकाहर कै । 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५०.] 
 

साध  म्हिाले, “रोहहिासा, त झा हनवाह कसा काय िालतो?येथे त झ्या झोपडीत तर काहीि हिसत 
नाही.” 
 

रोहहिासानंी उत्तर हिले, “महाराज, मी फार स खी आहे.या हनधगन अवस्थेत भर्वत भजन तर 
होतेि.मायाजाळात फसलो तर प्रभ  भक्ती संपून जाईल.राम हीि माझी संपत्ती आहे.[मेरे धन राम कछ  पाकर म सरै 
काम । 
िाम मैं िाहौ डारौ तन वाहरकौ॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ २८.]व ती मला आय ष्ट्यभर प री पडिार आहे.” रामनाम हाि माझा 
परीस आहे.[पारस मोरे हहर कौ नामू, पाथर सो मोहह नही कामूं । 
अंर्ीकार रैिास न कीनौ, तव हहर अपनौ पारस लीनो । ५३-५४ 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३५.] 
 

साध ने झोळीतून एक िर्ड काढून रोहहिासास िाखहवला व म्हिाले, “रोहहिासा, हा परीस िर्ड 
आहे.याच्या स्पशाने लोखंडािे सोने बनते.आता त झी लोखंडािी रापी आहे ना?हतला मीपरीस िर्डािा स्पशग 
करतो.बघ त झी रापी सोन्यािी झाली.अशाप्रकारे तू आपला रोजि खिग िालहवण्यासाठी सोने बनव ूशकतो.” 
 
रोहहिास घाबरून म्हिाले, “महाराज, आपि हे काय केले?आपि माझी लोखंडािी रापी सोन्यािी 
बनहवली.परंत  ह्या सोन्याच्या रापीनं मी िामडं कसं कापिार?िामड्ािा धंिा केल्याहशवाय मी पोट कसं 
भरिार?आपि हा पहरस िर्ड घेऊन जा.मला सोनं नको.[माधवे, पारसमिी लइ जाऊ । 
मोहह सोने का नहह िाऊ॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ २८.]माझा उपास्य िेव राम व र् रु स्वामी रामानंि माझे परीस 
आहेत.[परिै राम  रम ैजो कोई, पारस परसे ि हवध न होई । 
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–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४०.] 
 

महात्मा साध ने त्यास प ष्ट्कळ समजाहवले, “पैशाहशवाय घरप्रपिं िालत नाही.आता तू ह्या परीस 
िर्डास ठेवनू घे[हफरत हफरत तेरे घहर आयो, काक्ल्ह वाटमे पारस पायो । 
मेरे काहम न आवे येह , िया कहर हौ त म कौ िेह  ।–३० 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३४.]आहि आवश्यकतेन सार सोने बनव आहि आपला खिग 
िालव.आम्ही संन्यासी आहोत.आम्ही नेहमी हफरिारे साधू.आम्ही आपले पोट हभके्षन भरतो.” 
 

संत रोहहिासानें हविार केला की, साधू फारि हट्ट करीत आहेत. म्हिून ते साधंूना म्हिाले, “त म्ही 
ह्या िर्डास येथे कोठेतरी ठेवनू द्या.” त्या महात्म्याने तो पाहरस िर्ड झोपडीच्या वरच्या एका कोपऱ्यात 
ठेवनू हिला आहि झोपडीबाहेर जात म्हटले, “रोहहिास, त्या परीस िर्डािा उपयोर् जरूर कर बरं का?” 
 

रोहहिास म्हिाले, “मन ष्ट्य जन्म हा कठीि तपस्याने व मोठ्या भाग्याने हमळतो.[मान षा अवतार ि रलभ, 
भार् बढ़ सो पावे । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४०.]मन ष्ट्य जन्म हमळाला तरी पूवगजन्मातील श भ कमाम ळेि परीस 
र् रुिी प्राप्ती होते.[परम पारस र् रु भेहटये, पूरव हलषत हललाट । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४०.]र् रुरुप या परीस स्पशाहशवाय हशष्ट्यरुपी जंर् लार्लेले ताबंे 
सोन्याप्रमािे िमकत नाही.[पारसमहन ताबंौ छ वै, कनक होत नहह बार । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ४०.]” 
 

तेरा महहने हनघून रे्ले.एकेहिवशी तेि महात्मा साध  रोहहिासाच्या झोपडीत प न्हा आले.झोपडीत 
सवगत्र पाहहले.झोपडीत खाद्य साम ग्री तर नव्हतीि.पूवीप्रमािेि र्रीब पहरक्स्थती.तेव्हा महात्मा साधूने 
हविारले, “रोहहिास, मी हिलेल्या त्या परीस िर्डािा तू उपयोर् केलेला नाही.तो क ठे आहे?” 
 

रोहहिासानी उत्तर हिले, “मला आपल्या कामधंद्यातून फ रसत हमळत नाही.बाकीिा वळे पूजापाठ-
भजनकीतगनात जातो.मला त्या परीस िर्डाि ंध्यानि राहहलं नाही.आपि क ठे ठेवला असेल तेथे बघा.” 
 

महात्मा साधू हैराि झाले होते.त्यानंी हविार केला की, रोहहिास मोठी हवहित्र व्यक्ती आहे.साध ने 
पाहहले तर तो परीस िर्ड जशाच्या तसाि त्या कोपऱ्यात पडलेला होता.रोहहिासािंी हनस्पहृता व 
आनंिीवृहत्त पाहून साध स आश्चयग वाटले. 
 

संत रोहहिासानंी साध स हवनंती केली की, “आपि आपली अनामत घेऊन जा आहि कोिा र्रजू 
व्यक्क्तला द्या.मला पहरसािी जरुरी नाही.हनष्ठेने काम केल्यास रामािी प्राप्ती होते.[हजव्हा सो ओंकार जप, हत्यन सों 
कर कार । 
राम हमहासह घर आईकर, कहे ‘रहविास हविार’ ।–भक्तमाल 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ १९.]परीस र् रुिी प्राप्ती होते.[परम पारस र् रु भेहटये, पूरव हलखत ललाट । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २३.]र् रुरुप परीस स्पशाहशवाय हशष्ट्यरुपी जंर् लार्लेले 
ताबंे सोन्याप्रमािे िमकत नाही.[पारस महन ताबंौ छ वै, कनक होत नही बार । 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ २८.]मन ष्ट्य जन्म ि लगभ असतो.तो मोठ्या भाग्याने 
हमळतो.[मन षा अवतार ि रलभ, तेरी भर्हत ि हर है । भार् बढे सो पावै॥ 
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–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ, १६.]म्हिून त्यािा हविाराने योग्य उपयोर् करावयास 
पाहहजे. 
 

महात्म्याने त्या छपराच्या कोपऱ्यातून काढलेला परीस िर्ड घेऊन ते साधू पाहता पाहता नाहहसे 
झाले. 
 

नाभािासाने आपल्या भक्तमाल गं्रथात हलहहले आहे की, साधूवशेात स्वतः आलेले भर्वान 
श्यामस ंिर होते.हप्रयिासाचं्या मते स्वतः परमात्मा साध वशेात आपल्या भक्तास सहाय्य करण्यास सकवा 
भक्तािी परीक्षा घेण्यास आले होते.रोहहिासाचं्या मते राम नाम हाि परीसिर्ड आहे.[पारस महन म हह रत  नसह भावै, 
जर् जंजार न थोरा । 
कहह ‘रहविास’ तहज सभ हत्रस्ना, इक  राम िरन हित मोरा॥ 

–(वािी ७३)–र् रु रहविास, पषृ्ठ २०–२१. 
जो कोउ लौरे परम स ख, तउ राखै मन संतोष । 
‘रहविास’ जहा ंसंतोष है, तहा न लारै् िोष॥ 

–(िशगन १६४)–र् रु रहविास, पषृ्ठ २१. 
सच्चा स ख सत धरम मंहह, धन संिय स ख नाहंह । 
धन संिय ि ःख खान है, ‘रहविास’ सम हझ मन माहह॥ 

–(िशगन १६६)–र् रु रहविास, पषृ्ठ २१.] 
 

रोहहिासानंा शारीहरकदृष्ट्या अनेक कष्ट कराव ेलार्ले.तरीस द्धा ते मानहसकदृष्ट्या ते अत्यंत संत ष्ट 
होते.आपल्या भक्तािी ही पहरक्स्थती पाहून स्वतः भर्वान श्यामस ंिर साध वशेात रोहहिासािें झोपडीत 
आले.रोहहिासानंी मोठ्या आिराने साधूिी उठबस केली.साधूने पाह ििार स्वीकारल्यावर मोठ्या आनंिाने 
एक परीस िर्ड िाखहवत म्हटले, “रोहहिासा, ह्या परीस िर्डािे स्पशाने लोखंडािे सोने बनते.हा परीस 
िर्ड घे आहि साभंाळून ठेव.” 
 

रोहहिासानंी उत्तर हिले, “महाराज, माझे धन तर फक्त रामनाम आहे.मला धनािी आवश्यकता 
नाही सकवा परीस िर्डािीस द्धा.राम भजनाला हवसरविाऱ्या अशा धनािा मला काय उपयोर्?” 
 

साधूने रापीला परीस िर्डािा स्पशग करुन ती सोन्यािी बनवनू िाखहवली.“हा परीस िर्ड त झ्या 
झोपडीत ठेवतो, आवश्यकतेप्रमािे यािा उपयोर् कर.” असे सारं्ून साधू हनघून रे्ला. 
 

तेरा महहन्यानंतर[आए हफर श्याम मास तेरह हवतीत भए 
प्रीती कर बोले कहो पारस की रीहत को । 
वाहह ठौर लीजै मेरो मन न पतीजै, 
अव िाहे सोई कीजे, मैंतो पावन हो मीत को । 
लैके उहठ र्ए, नए कौत क सो स नो, 
पावे सेवत म हर पाँि, हनत ही प्रतीत को । 
सेवह  करत डर लाग्यो, हनसी कह्यो हहर, 
छोडो अड़ अपनी औ, राखौ मेरी नीहत को । 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५१.]प न्हा तोि साधू (भर्वान श्यामस ंिर) रोहहिासजीिे 
झोपडीवर आला.परीस िर्ड त्यानंी जेथे ठेहवला होता त्याि छपराच्या कोपऱ्यात तो होता.रोहहिासािी 
पहरक्स्थती त्याि हनधगन अवस्थेत होती.रोहहिासानंी उत्तर हिले. 

“पारस तो सोई पार उतारे, िौ तो इक राम नाम अधारे” 
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साधू वषेधारी भर्वान परीस घेऊन रे्ले.परंत  ि सऱ्या हिवसापासून रोहहिासानंा िरहिवशी सकाळी 

िेवपूजा करताना िेवाच्या ससहासनातून पािं सोन्याच्या मोहरा हमळू लार्ल्या.ह्या मोहरापंासूनही 
रोहहिासानंा भीती वाटू लार्ली.भर्वानाने एका रात्री स्वप्नात रोहहिासानंा साहंर्तले की, “मोहरा न 
घेण्यािा हा हट्ट सोडून िे.त ला माझी जीत मानलीि पाहहजे.” 
 

रोहहिास समजले की, तो परीसिर्डवाला साधू स्वतः भर्वान होते.ते रोम रोम रोमाहंित होऊन 
मस्तीमध्ये र्ाऊ लार्ले.[आजू के हिवस जाह  बहलहार, 
मेरे घर आया राजा रामजी का प्यार । 
कर यौ िण्डवत िरन पखारयौ, तन मन धन संतहन पर वारौ । 
आंर्न भवन भयो अहत पावन, हहरजन बठेै हहरजस र्ावन । 
करै िया और अथग हवयारै, आप तरै औरन कँू तारे । 
कहे रैिास हमले हहर िासा, जनम जनम की पूरी आसा । 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५२.]तेव्हापासून संत रोहहिास ससहासनातून िररोज हमळिाऱ्या 
पाि मोहरािंा सि पयोर् करू लार्ले. 
 

संत रोहहिास हे आपल्या संत स्वभावाम ळे हहरभक्क्त तसेि जोडे हशवण्यािे पहरश्रम करुन जे पैसे 
हमळत, ते संतािंी सेवा करण्यात खिग करीत.त्याचं्या ह्या स्वभावाम ळे ि ःखी होऊन, त्याचं्या वहडलानंी त्यानंा 
वरे्ळे काढले.त्याम ळे संत रेहहिासावर प ष्ट्कळि आर्शथक संकटे आली.म्हिून त्यानंा आर्शथक सहाय्य 
करण्यास स्वतः भर्वान साधू वषेात त्यािेंकडे आले व संत रोहहिासानंा परीसिर्ड (पारसमिी) िेण्यािा 
प्रयत्न केला.साध ने रापीला परीस िर्डािा स्पशग करून हा परीसि आहे यािी खात्री करून हिली.परंत  
काही उपयोर् झाला नाही.म्हिून भर्वानाने रोहहिासानंा आर्शथक सहाय्य करण्यािी ि सरी य क्ती काढली. 
 

‘संत प्रवर रैिास साहब’ मध्ये[िंहिकाप्रसाि हजज्ञासू, संत प्रवर रैिाससाहेब, संस्करि १९८४, पषृ्ठ २२-२३.]असा हनष्ट्कषग 
काढला आहे की, संत रोहहिास हे लोभास बळी पडत नाहीत.ब द्ध भर्वानाने आपल्या ‘अष्टाहंर्क मार्ग’ मध्ये 
यािे नाव ‘सम्यक आहजहवका’ साहंर्तले आहे.धमािे हे एक हवशषे लक्षि आहे.धार्शमक प रुष हरामिे खािे 
आहि ि कीच्या मार्ाने हमळालेले उत्पन्न खािे पसंत करीत नाहीत.लोभ आहि हरामिे खािे हे पापािे मूळ 
आहे.त्याम ळे ब द्धी पापमय होऊन स्फूर्शतही नाहीशी होऊन जाते.रोहहिासानंी त्यावर लाथ मारली.त्यानंी 
आपल्या बाह बलावर पहरश्रम करूल हमळालेले उत्पन्न खािे िारं्ले समजले आहे. 
 

सद्र् रु कबीर साहेबानंी आपला हातमार् सोडला नाही.संत िािू ियालानंी कापूस सपजण्यािे 
आपले धन ष्ट्य सोडले नाही.तसेि संत रोहहिासानंी आपली रापी व आरी सोडली नाही.या महान संतानी ह्या 
य र्ात ह्या जर्ास ‘सम्यक आजीहवका’ िा महान आिशग िाखवनू हरामखाऊ व आळशी लोकाचं्या मूखगपिावर 
कोरडे ओढले आहेत.लोकानंा ठकहविारे हरामखोर, ढोंर्ी आहि बह रुपी साध  बनतात व पापाने हमळहवलेली 
कमाई खातात.अशानंा धमोपिेश करण्यास लाजही वाटत नाही.धमाच्या नावाखाली जनता जनािगनाला 
ठकहविारे आहि हशष्ट्याचं्या धनावर िैन करिारे पापी आहेत.अशानंा महात्मा, ब्राह्मि सकवा साधू समजिे 
म्हिजे आपिालंा भ्रमात घातल्यासारखे आहे.संत रोहहिासानंी हा पापी मार्ग स्वीकारला नाही.त्यानंी 
आपल्या काराहर्री व पहरश्रमद्वारा हमळिाऱ्या श द्ध धनापासून उन्नती करिे पसंत केले आहि आपले िोन 
मजली हनवासस्थान, कारखाना आहि सत्संर्भवन हनमाि केले.साधू समाजात हीि त्यािंी हवशषेतः आहे.  
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१०.सुविपमुद्रा व सत्संगभवन 
 

महात्मा साधू प रूष रे्ल्यानंतर आिखी एक हवहित्र घटना घडली.संत रोहहिास जेथे बसून जोडे 
हशवत;तेथे िामडे हभजहवण्याच्या क ं डाखाली िरहिवशी पाि स विगम द्रा[स हपनातंर मैं हवनती करई, म हर पािं संप ट मैं 
धरई । 
लेह  कनक हजहन करै क भाऊ, पूजौ भर्त हरिै धहर भाऊ । 
तव तै पािं पािं हिन पावै, ते सब पाक महीच्छै लावै । 

-भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३५.]हमळू लार्ल्या.रोहहिासानंी आरंभी िोन तीन हिवस त्या 
स विगम द्रानंा हातस द्धा लावाला नाही.परंत  िररोज त्यािी संख्या वाढू लार्ली.तेव्हा ते हविार करू लार्ले 
की, ह्या धनािा सि पयोर् कसा काय करावा?रोहहिास हकत्येक हिवस ईश्वरप्रित्त धनासंबंधी हविार करीत 
होते.शवेटी त्याचं्या अंतरात्म्याने हनिगय घेतला की, “ह्या धनातून भर्वानािे एक स ंिर मंहिर बनहवले 
तर?त्या स ंिर मंहिराबरोबरि एक मोठी बार् व त्या बारे्त एक मोठे सत्संर् भवन हनमाि केले तर–आहि 
त्याप्रमािे संत रोहहिासानंी त्या धनािा सि पयोर् करून, एक स ंिर मंहिर[‘न्यारे मंहिर भोर् लर्ावै, तहा ंन कोउ महधम 
आवे । 
पूजा अरिा अहधक आिारू, ‘जानै भक्क्त रीहत व्याहारू । 

-भक्त रत्नावली, पृष्ठ ३४.]व सत्संर् भवन बाधंले. 
 

त्यानंतर संत रोहहिासानंा अन्नवस्त्रािी सिता राहहली नाही.सत्संर् भवनात भजन-कीतगन, 
त्यािप्रमािे प्रविने होऊ लार्ली.शकेडो साधू महात्म्यासंाठी िर हिवशी भोजन तयार केले जात होते.त्याम ळे 
संत रोहहिासािंी कीती िूरवर पसरू लार्ली. 
 

भक्तमालमध्ये सत्संर् भवनासंबधंी असे[मक्न्िर महल हकया बह तेरा, जहा ंतहा ंभर्तहन का डेरा ं। 
करै कथा कीरतन सारू, आन कथा नाहंह पै सारू । 
त लसी िंिन अरपै फूला, धूप िीप आरती भावहह भलूा । 
बाल भीर् लै ढारै आंसंू । 

(अनंतिास)–संत रहविासकी भक्तीसाधना, पषृ्ठ २०.]विगन केले आहे की, रोहहिासानंी 
भर्वानािी र्ोष्ट मानली.ते मोहरा घेऊ लार्ले.त्यानंी त्या धनापासून एक सत्संर् भवन बनहवले.साध संतानंा 
थाबंण्यासाठी एक मोठे भवन आहि भर्वानािे एक स ंिर मंहिर बाधंले.रोहहिासािे िशगन घेण्यासाठी जनता 
िूरिूरहून येऊ लार्ली.सवग अहतथींिी भोजनािंीही सेवा पूिग होऊ लार्ली. 
 

बनारसच्या ब्राह्मिानंा ईषा झाली की, [मानी लई बात नई, ठौर तै बनाई िाई । 
संतहन बसाई हहर, मंहिर हिनायो है । 
हवहवध हवतान, तान, मनो जो प्रमान होई । 
भई र्ई भर्हत प री.जर् जस र्ायो है । 
िरसन आवै लोर्, नाना हवध रार् भोर् । 
सोर् भयो हवप्रन कौ, तब सब छायौ है । 
बडई हखलारी यै,छहन डारी करी । 
घर पै अंटारा हफर, हद्वजन हसखायो है । 

–संत र् रू रहविास.पषृ्ट ५२.]एका शूद्रािा मानसन्मान खूप वाढू लार्ला आहे. 
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नाभािासजी सारं्तात की, प्रभिूी लीला अपरंपार आहे.प्रभ ने प्रथम तर हनधगन रोहहिासािें झोपडीिे 
हठकािी महाल बनवनू हिला आहि प न्हा ब्राह्मिाच्या मनात ईषा हनमाि केली की, हजच्यापासून संत 
रेहहिासािंा आिखी मान सन्मान वाढावा. 

भक्तमालिा टीकाकार हप्रयािासने ह्या घटनेिे विगन असे केले आहे की.” संत रोहहिासाचं्या अत्यंत 
हनधगन व ियनीय पहरक्स्थतीस पाहून स्वतः भर्वान साधूवषेात त्याचं्या झोपडीवर पोहोिले आहि त्यास परीस 
िर्ड हिला.परंत  रोहहिासांनी त्यािा उपयोर् केला नाही.यानंतर भर्वानािे आसन स्वच्छ करताना संत 
रोहहिासानंा िरहिवशी पाि स विगम द्रा हमळू लार्ल्या.ह्या घटनेम ळे रोहहिासानंा भर्वानािी पूजा 
करण्यािेही भय वाटू लार्ले.” असे सारं्तात की, भर्वानाने स्वप्नात प्रत्यक्ष भेटून रोहहिासानंा ह्या 
स विगम द्रािंा सिूपयोर् करण्यािी आज्ञा केली.[लेह  कनक हजहन करेह  भाव, पूजौ भर्त हहरिै धहर भाव । 

–(अनंतिास)–संत रहविासकी भक्क्तसाधना.पषृ्ट १९.]त्याम ळे रोहहिासानंी एक मंहिर, 
अहतथीभवन तसेि स्वतःस राहण्यास एक घर बनहवले.मंहिरास िंिोबा, ध्वजापताकानंी सजहवले त्याचं्या 
कथा-कीतगनास र्िी वाढू लार्ली.[भर्हत हपयारी रामकंू मरम न जानै कोय । 
ऊंि-हहर ना हर्िै, भर्ती हकयै बस होई । 
और येक रैिास िमारा, जानी नारि लीनौ औतारा । 
सूद्र कहौ तो आवै लाजा, िरसन कारहन तलफै राजा । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पृष्ट २०.]त्याचं्या वाढत्या यशाम ळे काशीच्या ब्राह्मिानंा 
रोहहिासािंा दे्वष, मत्सर वाटू लार्ला. 
 

* * * 
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११.हसिासनावरीि ईश्वरमूती 
 

संत रोहहिासािंी कीती सवग िूर पसरू लार्ली.काशीिे रहहवाशी संत रोहहिासािें कीतगनात िंर् 
होत.सामान्य लोक आता आपिालंा हविारीत नाहीत.यािे शल्य ब्राह्मि पहंडतानंा लार्ून राहहले. 
 

संत रोहहिास आतापयंत बह श्र तपिा व स्वाध्यायाम ळे एवढे हवद्वान झाले की, ते आध्याक्त्मक 
हवषयावर काशीच्या बह तेक सत्संर्ामध्ये भाषिे िेऊ लार्ले.काशीिे ब्राह्मि पहंडत रोहहिासाचं्या ह्या वाढत्या 
यशाम ळे दे्वष, मत्सर व स्पधा करू लार्ले.एक शूद्र विेािंा उच्चार करतो, ईश्वरपूजा करतो, जानव ेवापरतो, 
र्ंध-हटळक लावतो, हा अधमग आहे.काशीिे सवग ब्राह्मि पहंडत काशीच्या राजाकडे तक्रारी घेऊन रे्ले. 
 

त्यावळेी काशीिा राजा मोठा न्यायहप्रय होता.ब्राह्मिानंी हतखटमीठ लावनू राजास भडकाहवले की, 
“आपल्या राज्यात एक शूद्र ईश्वरपूजा करतो;ईश्वरािी आरती म्हितो;उपिेश करीत हफरतो हा आम्हा ं
ब्राह्मिावंर अन्याय आहे.ज्या राज्यात असा अन्याय होतो.तो राजा पापी व नरकािा अहधकारी होतो.”तेव्हा 
राजाने रोहहिासास त्वरीत बोलावनू घेतले.संत रोहहिासानंी राजाच्या िरबारात हवनम्रपिे हनविेनकेले 
की,“महाराज, मी िाभंारािे घरी जन्मास आलो हे बरोबर आहे.परंत  शूद्र ईश्वरािी लेकरे नाहीत कां?सवग 
मानवािंी शरीरे पािं भौहतक तत्वांपासून बनली आहेत.सूयग सवांना सारखाि प्रकाश िेत असतो.वाय  
सवांसाठी वाहत असतो.जो राम भजन करीत नाही तो नीि होय.प्रभ भक्ती ही कोिाही उच्च सकवा नीि 
जातीच्या व्यक्क्तिी मक्तेिारी नाही.प्रभ भक्ती करण्यातं राजा हभकारी व सबल-हनबगल असा भेिभाव 
नाही.माझ्या र् रूने मला हशकहवले आहे की, प्रभ िा िरबार सवांसाठी मोकळा आहे.ह्या सत्त्याला 
[‘हहर को भजे सो हहर काय होय, जात पाँत पूछे नही कोय’ । 

–संत र् रू रहविास, पषृ्ठ ४.]हे सर्ळे ब्राह्मि स्वीकार का करीत नाहीत? जन्माने सर्ळेि 
शूद्र आहेत.र् िकमान सार ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र असे विग साहंर्तले जातात.शूद्रािी उत्पत्ती 
यज वेिान सार भर्वानाच्या िरिातून झाली आहे.त्याि भर्वानािे िरिोिक हनत्य हनयमाने आपि घेत 
असता आहि मीस ध्िा घेत असतो.मर् केवळ िमगकाराच्या घरी जन्म घेतल्याम ळे मी कसा काय अपहवत्र 
झालो? 
 

काशी नरेश वीरससह संत रोहहिासािे प्रविन ऐकून आश्चयगिहकत झाले.त्यानंी मोठ्या आिराने 
रोहहिासानंा आपल्या आसनावर बसहवले. 
 

ब्राह्मिानंी शास्त्राथग स रू केला.आध्याक्त्मक कूटप्रश्नािंा रोहहिासावर भहडमार केला.सवग ब्राह्मि 
पहंडत एका बाजूस तर ि सऱ्या बाजूस संत रोहहिास एकटेि होते.न्यायहप्रय राजा सभेिे हनयंत्रि करीत 
होता.हजारो संतपे्रमी लोक आता काय होिार म्हिून मोठ्या उत्स कतेने पाहात होते. 
 

संत रोहहिास ब्राह्मि पहंडतानंा उदे्दशून म्हिाले, “ईश्वरभक्ती सकवा ईश्वरपूजा करण्यािा अहधकार 
फक्त ब्राह्मिानािं आहे असे आपि मानता तर समोरच्या मंहिरात ससहासनावर हवराजमान झालेल्या 
ईश्वरमूर्शतस त म्ही आपल्या जवळ बोलवा.आपि असे करून िाखहवले तर मी ईश्वरपूजा सोडून िेईन.आहि 
मी आपल्या लोकाचं्या पालकीस खािंा िेऊन सवग काशी नर्रीत हफरवीन.जर मीि मंहिरातील ईश्वरमूर्शतस 
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ससहासनासह माझ्याजवळ बोलावनू घेतले तर त म्हा ंसवांना मी बसलेल्या पालकीस खािें िेऊन सवग काशी 
नर्रीत हफरवाव ेलारे्ल.” 
 

र्र्शवष्ट पहंडत मंडळी फाजील आत्महवश्वासाम ळे ह्या शतीस सहमत झाले.आपलाि हवजय होिार 
अशी त्यानंा घमेंड होती.ईश्वर श द्राकडे कसा जाईल?सवग ब्राम्हि भर्वानािी हवहधपूवगक पूजा करुन 
साम िाहयकपिे स्त हतपूवगक आवाहन करु लार्ले.एक प्रहर हनघून रे्ला.परंत  ईश्वरमूती आपल्या 
हठकािापासून हललीस ध्िा नाही. 
 

मर् काशी नरेशच्या सूिनेवरून संत रोहहिास एक भक्क्तरसपूिग पि-प्राथगना र्ाऊ लार्ले.त्यािेंकडे 
भक्क्तभावािे बळ होते.भर्वतं भक्क्तभावािा भ केला असेल तर संतािंा जय होिार होता.रोहहिास प्राथगना 
म्हित असता लोक भक्क्तभावाने डोलू लार्ले आहि सवगजि एकसारखे उत्कंठतेने पाहत असता, 
मंहिरातील ईश्वरमूती ससहासनासह रोहहिासाजवळ येऊन उभी राहहली.[इत रैिास येक पि लीनौ, सब हिन र्यो भोर् 
नही िीनौ। 
साढे तीन पहर र्ये वीहत, न काह  की हाहर न जीहत। 
ि इ पि बोल रह्यौ रैिास , पे्रम मर्न जल डारै आंसू। 
जै त म हत्रभ वन कौ राई, जन की र्ोि बहैठ हो आइ। 
अहत करूना हहर िेहष जव ही, साहलर्राम र्ोि र्ौ तव ही।–९५-९७. 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३५-३६.] 
 

ब्राह्मि पहंडत मंडळी हरल्याम ळे शरमेने माना खाली घातल्या व प्रहतजे्ञप्रमािे काशी नरेशाच्या 
ससहासनावर संत रोहहिासानंा बसवनू त्यानंा खादं्यावरून सवग काशी नर्रीत हफरहवले.अशाप्रकारे संत 
रोहहिासािंा हवजय झाला व त्यािंा नावलौहकक वाढू लार्ला.नाभािासाने भक्तमालेमध्ये ह्या घटनेिे विगन 
असे[प्रीती रस राहस सों, रैिास हहर सेवत है। 
घरमें ि राई लोर्, रंजन हिय टारी है। 
पे्रहर हिए हिै जा, हद्वजन ि काहर कहर। 
भहर सभा नृप आने, कह्यौ म ख नारी है। 
जनको ब लाई सम झाई, न्याय प्रभ  कीनो। 
जर् जस साध , लीला मन हारी है। 
हजते प्रहतकूल, तेतें माने अन कूल। 
याते संतहन प्रभाव माहन, कोठरी की तारी है। 

–संत र् रू रहविास, पषृ्ठ ५३.]केले आहे. 
 

रोहहिास पे्रमभावाने प्रभ सेवा करतात.संसाहरक स खास पारखे होऊन घरास आपले साधन धाम 
बनहवले.प्रभनेू ब्राह्मिाचं्या मनात ईषा हनमाि केली व ते काशी नरेशाच्या िरबारात पोहिले.रोहहिासानंा 
हशव्यार्ाळी िेत, त्यािंी सनिा करू लार्ले.ब्राह्मिानंी साहंर्तले की, ज्या राजाच्या राज्यात अपूज्य शूद्रािी 
पूजा होते, आहि पूज्य ब्राह्मिािंा अनािर होतो.तेथे ि र्शभक्ष, पटकी इत्यािी संकटे प्रजेवर येतात.अथात असा 
राजा पापािा भार्ीिार होतो. 
 

काशीच्या राजाने रोहहिासानंा िरबारामध्ये बोलावनू घेतले.रोहहिासािंी शास्त्रोक्त वािी ऐकून 
त्यािंा सन्मान केला.भर्वानाने भक्तािी कीर्शत वाढहवली आहि जर्ात संत रोहहिासािें यश वाढहवले.जेवढे 
लोक रोहहिासानंा प्रहतकूल होते, ते सवग अन कूल झाले.ह्या घटनेम ळे संत रोहहिासािंा महहमा वाढला आहि 



 

 

अनुक्रमणिका 

ब्राह्मिािंी ईषा नाहीशी झाली.अशा प्रकारिी माहहती संत र् रू रहविास[डॉ.बी.पी.शमा,–संत रहविास, पषृ्ठ २६.]मध्ये 
विगन केली आहे. 

ज्यावळेी काशी नरेशाच्या सूिनेवरून संत रोहहिास प्राथगना करू लार्ले.“हे द्वारकाधीश कृष्ट्ि 
म रारी, तू इतक्या िूर द्वारकेत बसून माझी कसोटी िूपिापपिे पाहात राहिे योग्य होिार नाही.काशीमध्ये 
कोलाहल माजला आहे.लोक माझ्या भक्क्तिी कसोटी पाहण्यास जमले आहेत.प्रभो, त ला माझी लाज 
राखलीि पाहहजे.”[ऐसी हजहन कहर हो महाराज । 
िूहर माहंह बइठे त म िेखौ हवर्रत है यौ कात । 
खल हल काशी लोर् बह  आए िेखन भर्हत समात । 
हवरि तजौ के हवरि संभारी, कहै रैिास िमराज । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २०.] 
 

अनंतिासानंी ब्राह्मि पहंडतानंा साहंर्तले.[नाहंह राम त म्हारे बाटें, सब कोउ लेत हसर कै साटै । 
साहलर्राम आहन हवराजै, लेह  व लाइ न काह  लाजै । 

–संत रहविासकी भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २१.] 
 

संत रोहहिासानंी काशीच्या नरेश िरबारात आराधना केली.[आयो आयो हाँ िेवाहधिेव त म सरन आयो । 
सकल स ख की भलू जाहक नहीं समतूल सो िरन भलू पायो । 
हलयो हवहवध जोहन वास जम की अर्म त्रास, 
म म्हरे भजन हवन भ्रमर हफर यो॥ 
माया मोह काम हवषय लंपट हनकाम यह, अहत ि स्तर िूर तरयो॥ 
त म्हारे नाव हवसास छाहंडये आन आस । 
संसारी धमग मेरो मन न धीजै । 
‘रहविास’ िास की सेवा मानह  िेव । 
पहतत पावन नाम आज  प्रकर हकजै॥ 

–श्री.संत राहहिास, पषृ्ठ ३३.] 
 

संत रोहहिासािंी आराधना पूिग झाल्यावर मंहिरातील ईश्वरमूती ससहासनासह जवळ येऊन उभी 
राहहली.या िमत्काराने संत रोहहिास आश्चयगिहकत झाले.या घटनेने भक्त पलट िास अत्यंत प्रभाहवत होऊन 
म्हितात की,[नहाते हत्रकाल रोज पहंडत अिारी वडे, सिापट वस तर सूत अंर् न लर्ाई है । 
पूजा नैवेि आरती करते हमहवहध हवधान, िंिन और त लसी भली भाहंत िढाई है॥ 
हारे हम क लीन सव कोहट कोहट कै उपाय, कैसे तूम ठाक र हम अपने है न पाई है । 
‘पलट िास’ िेखो रीझ मेरे साहब की, र्ये है कहाँ, जब रहविासने ब लाई है॥ 

–श्री.संत रोहहिास.पषृ्ठ ३४.]“िररोज सकाळी, ि पारी व संध्याकाळी स्नान, पूजा, नैवदे्य, 
आरती करिारे, ििंन आहि त लस वाहिारे क लीन ब्राह्मि पहंडत येथे हरले व संत रोहहिासानंी आवाहन 
केल्याबरोबर भर्वान आले.” 
 

* * * 
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१२.चरिामृत 
 

संत रोहहिासािंी प्रहसद्धी सवगत्र पसरली.काशी नर्रातील तरुि-वृद्ध स्त्री-प रुष, र्रीब-श्रीमंत 
इत्यािी सवग लोक संत रोहहिासाचं्या सत्संर्ामध्ये सामील होऊ लार्ले.संत रोहहिासानंी आत्मसितन तसेि 
हहरभक्क्तद्वारे पण्डे-प जारी, लंपट-साधू, ि सऱ्याच्या अन्नावर पोसिारे महंत यािें वाभाडे काढले.त्यानंी 
जातीयवािास हवरोध केला.सामाहजक आिारहविारामध्ये पहरवतगन आिून क्रातंीस जन्म हिला.त्यानंी मोंर्ल 
अमलातील काहफराहवरूद्ध आवाज उठहवला.त्यानंी स्वातंत्र्यािी महहत र्ाइली तर पारतंत्र्यास पाप 
म्हटले.[पराहधनता पाप है, जाहन लेह  रे मीत । 
रहविास िास पराधीन, सों कौन करे प्रीत॥ 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ २८.] 
 

परमात्म्यािे अमृतप त्र मानवास मानवमात्रािी सेवा तसेि आत्मसितनािा पाठ हशकहवला, अधम 
जातीत जन्म घेतल्याने नीि होत नाही.तर जो कपटी, पाखंडी, ढोंर्ी आहे व स्वाथगहसद्धीसाठी ि सऱ्यानंा 
फसहवतो तो नीि होय.मानहसक र् लामीस तोडून स्वतंत्र आत्मसितनद्वाराही खरी ईश्वरभक्ती प्राप्त होऊ 
शकते.ईश्वर सवग सवगव्यापक आहे.तो कोित्याही वर्ािी अथवा व्यक्क्तिी हमळकत नव्हे.जोपयंत परम वैराग्य 
उपलब्ध होत नाही, तोपयंत भक्क्तच्या नावाने केल्या जािाऱ्या साधना व्यथग आहेत.जोपयंत जीवरूपी निी 
ब्रह्म रूपी सम द्रात हवलीन होत नाही.तोपयंत ती बेिैन होत असते.त्याच्यात एकाकार होण्याम ळे हतिा 
आवाज नाहीसा होतो.प्रभ प्राक्प्तसाठी आपल्या अहंकारास नष्ट करिे आवश्यक असते.साधना ही जीवनािे 
परमलक्ष्य आहे.तसेि भर्वान कृपेम ळे जीवन सफल होव ूशकते.जो ह्या र्ोष्टींना समजू शकतो.तो कोित्याही 
विग, जाती तसेि वर्ाशी संबहंधत असो, तो प्रभ िा खरा सेवक व परमप रुष होय. 
 

संत रोहहिासाचं्या सत्संर् भवनात नेहमी कथा-कीतगनास बरीि र्िी जमत होती.[डॉ.योर्ेंद्रससह, संत 

रैिास, पषृ्ठ २०८]एके हिवशी एक प्रहतहष्ठत श्रीमंत शटेस द्धा सत्संर्मध्ये बसून रोहहिासािे प्रविन ऐकत होते.कथा 
कीतगन संपल्यावर संत रोहहिास नेहमीप्रमािे आपल्या मातीच्या भाडं्ाने (जोडे बनहवताना ज्याच्यात िामडे 
हभजहवतात) िरिामृत वाटू लार्ले.लोकानंी िोष िेऊ नये म्हिून शठे साहेबानंी िरिामृत हातावर 
घेतले.परंत  रोहहिास श द्र, िाभंार होते.म्हिून शटे त्यािें हस्ते िरिामृत प्याले नाहीत.परंत  हपण्यािे नाटक 
करून डोक्यावरून मारे् फेकून हिले.मात्र िरिामृत फेकतेवळेी त्यािा सिरा ओला झाला.घरी येताि 
शठेजीने अंर्ातील सिरा काढून धोब्याला हिला.त्या हिवसापासून शठेसाहेबािें शरीरावर कोड फ टू लार्ले. 
 

हतकडे धोब्याच्या म लीने िरिामृतािा डार् पडलेला सिरा ध तला.तेव्हापासून हतच्या शरीरावर 
पूवीपासून असलेले कोड नाहीसे झाले.ही बातमी शठे साहेबानंा समजली.त्याम ळे शठेसाहेबािें मनात 
कल्पना आली की, संत रोहहिासाचं्या सत्संर्ामध्ये िरिामृत न हपण्यािी आपि घोडिूक केली.तेव्हापासून 
आपिास कोडािा रोर् स रू झाला.तर त्याि िरिामृताने हभजलेला सिरा ध तल्याम ळे धोबी कन्येिा रोर् 
नाहीसा झाला.खऱ्या भक्ताच्या भक्क्तिा आपि अपमान केला म्हिून शठे साहेबािे मनास मोठा पश्चाताप 
वाटला. शठेसाहेब शरमेने िूर झाले.ि सरे हिवशी शठे साहेब संत रोहहिासािें सत्संर्मध्ये जाऊन बसले.संत 
रोहहिास शठे साहेबािंा मानहसक पश्चाताप समजले.कीतगन संपल्यावर रोहहिास िरिामृत वाटू लार्ले.तेव्हा 
शठे साहेबानंी संत रोहहिासाचं्या पाया पडून क्षमा माहर्तली.रोहहिासानंी क्षमा केल्यावर शठेजी श्रद्धा भक्तीने 
िरिामृत घेऊन प्याले.तेव्हापासून त्यािंा कोडािा रोर् नाहीसा झाला. 
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शठेसाहेब घरी आल्यावर संत रोहहिासािंा मोठेपिा सवांना सारं्ू लार्ले.परंत  संत रोहहिास मात्र 
स्वतःकडे कसलाही मोठेपिा घेत नाहीत.ते म्हितात.[त म िंिन हम इरंड बाप रे संर्ी त मारे बासा । 
नीि रूख ते उँि भये है र्ंध स र्ंध हनवासा । 
माधउ संतसंर्हत सरहन त मारी हम अडर्न त म उपकारी । 
त म म खतूल स पेि सपीअल हम बप रे जस कीरा । 
संत संर्हत हमली हहरऐ माध माधउ जैस मध प मखीरा॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ट ६३.]“प्रभो तू ििंन आहेस, आम्ही एरंड आहोत.त झ्या 
संर्तीम ळेि आम्हाला स र्ंध हमळाला.आम्ही नीि असून, त झ्याम ळेि आम्ही उच्च झालो आहि त झा र्ंध, 
स र्ंध आम्हासं हमळाला.संत संर्हतम ळे आमिे जीवन उजळून हनघाले.तू पाढंरा श भ्र आहि आम्ही काळे परंत  
त झ्या संर्तीम ळे आम्ही श द्ध झालो.ज्याप्रमािे मधमाशी हिकटून मधास राहते, त्याप्रमािे आम्हासं संतसंर्ती 
लाभो. 
 

ह्या िरिामृताबाबत शठेसाहेबािे ऐवजी राजा पीपािी र्ोष्ट सारं्तात ती अशी, [श्री.काशीनाथ उपाध्याय, 

र् रू रहविास, प.आ.सन १९८३, पषृ्ट २६ ते २८.] संत रोहहिास फार मोठे ज्ञानी व संत-महात्मे आहेत, असा त्यािंा 
नावलौहकक सवगत्र झाला.ही बातमी र्ारं्रोन संस्थानिा राजा पीप याचं्या कानी रे्ली.तेव्हा त्यास संत 
रोहहिासािें िशगन घेण्यािी इच्छा झाली.परंत  संत रोहहिास हे िाभंार जातीिे.माझ्यासारख्या क्षहत्रय राजाने 
संत रोहहिासाचं्या झोपडीत जाऊन िशगन घेतल्यािे लोकानंा कळले तर आपली छीथू होईल.म्हिून 
पीपाराजास लाज वाटत होती.राजा पीपा सिताग्रस्त होऊन हविार करू लार्ले. 
 

एकेहिवशी र्ंर्ा स्नानािा मोठा मेळा भरला होता.त्याहिवशी र्ंर्ास्नान केल्यास प ण्य प्राप्त होिार 
म्हिून काशी नर्रीतील बह तेक लोक र्ंर्ा हकनारी रे्ले होते.ही संधी साधून राजा पीपा र् पिूपपिे संत 
रोहहिासािें घरी रे्ले.त्यावळेी संत रोहहिास िामडे हभजहवण्याच्या क ं डातून भाडं्ाने पािी काढीत 
होते.त्यावळेी राजा म्हिाला, “महाराज, आपि मला िशगन द्यावे.”तेव्हा संत रोहहिासानंी त्यानंा िशगन हिले 
व त्या भाडं्ातील पािी िेत म्हिाले, “राजा हे िरिामृत पी.” 
 

राजाच्या मनात हतरस्कार हनमाि झाला की, माझ्यासारख्या क्षहत्रय राजाने िाभंाराच्या पायावर 
सोडलेले िामड्ािे पािी कसे घ्यायिे?परंत  संत रोहहिासानंा नकार िेिेही कठीि होते.शवेटी 
राजानेउजवा हात प ढे करून ि ळीत िरिामृत घेतले व संत रोहहिासािंी नजर ि कवनू सिऱ्यािे बाहीतून 
ते जहमनीवर सोडून हिले.हे संत रोहहिासािें लक्षात आले पि ते काहीि बोलले नाहीत. 
 

राजा पीपा त्वहरत राजवाड्ात आला.सिरा बिलताना राजाच्या मनात हविार आला की, “आज 
रोहहिास आपिासं बाटवनू िाभंार करीत होता.परंत  आपि मोठ्या म क्ष्ट्कलीने स टून परत आलो.”राजाने 
धोब्यास बोलावनू घेतले व त्यास साहंर्तले की, “सिऱ्याच्या बाहीिा डार् पूिगपिे काढून सिरा िारं्ला ध वनू 
आि.” 
 

धोबी ध ण्यािा मसाला तयार करू लार्ला.म लर्ी लहान अज्ञान होती.हतने डार् िोखून 
थ ंकण्याऐवजी हर्ळला.त्याम ळे हतला अंतज्ञान प्राप्त झाले.ती उच्च िजाच्या आध्याक्त्मक र्ोष्टी बोलू 
लार्ली.ही र्ोष्ट राजधानीत लोकाचं्या व राजा पीपा याचं्या कानी आली.एका अंधाऱ्या रात्री राजा पीपा 
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र् पिूपपिे धोब्याच्या म लीकडे रे्ला.राजाला पाहाताि म लर्ी हात जोडून उभी राहहली.तेव्हा राजा म्हिाला, 
“म ली, मी त झ्याकडे राजा म्हिून आलो नाही, तर एक हभकारी म्हिून आलो आहे.” 

तेव्हा म लर्ी म्हिाली, “मी त म्हालंा राजा म्हिून उभी राहहले नाही, तर आपल्या कृपेने मला ज्ञान 
प्राप्त झाले म्हिून मी उभी राहहले.” 
 

राजाने हविारले, “माझ्या कृपेने त ला कसे काय ज्ञान प्राप्त झाले?”तेव्हा म लीने साहंर्तले की, 
“आपल्या सिऱ्याच्या बाहीिा डार् मी तोंडाने िोखून हर्ळला तेव्हा मला अंतज्ञान प्राप्त झाले.” 
 

हे ऐकून राजास फार ि ःख झाले.राजा स्वतःस उदे्दशून म्हिाला.“ज्यािेम ळे मी परमाथाला म कलो, 
थूः माझ्या क्षहत्रयपिाला!थूः माझ्या राजेपिाला व लोकलाजेला!!थूः जातीपातीच्या भेिभावाला!!!आता 
कशािीही पवा करायिी नाही.असा मनात हनश्चय करून तो तसाि संत रोहहिासािें घरी रे्ला व राजाने हात 
जोडून हवनंती केली की, “रोहहिास महाराज, आपले िरिामृत मला प न्हा हपण्यास द्या.” 
 

तेव्हा संत रोहहिास म्हिाले, “राजा, तू माझ्याकडे पहहल्यािंा आलास तेव्हा मी हविार केला होता 
की, “क्षहत्रय राजा स्वतःहून माझ्यासारख्या िाभंाराच्या घरी आला आहे;तेव्हा त्यास कधीही नष्ट न होिारी 
वस्त  द्यावी.”म्हिून मी हिलेले क ं डािे पािी नव्हते.ते तर अमृत होते.मी तर रोज अमृत हपतो.परंत  आज 
राजाला प्यायला िेऊ या.तू ते अमृत बाहीतून जहमनीवर सोडून हिले.धोब्याच्या म लीने त्या सिऱ्यािा डार् 
िोखला.तेव्हा ती महात्मा बनली.आता मी त ला रामनामािी िीक्षा िेतो.तू तपश्चया करून त्या नाम िौलतीस 
प्राप्त करून घे.” 
 

ह्या र्ोष्टीवरून स्पष्ट होते की, जातीपातीिा व धनिौलतीिा अहभमान नामिौलत व प्रभ भक्ती प्राप्त 
करण्यास बाधक असतो.यासंबधंी संत रोहहिासानंी आपली भावना काव्यात प्रर्ट केली.[भर्ती अैसी स नह  रे भाई, 
आई भर्हत तउ र्ई बड़ाई । 
.... .... .... .... 
कहै रहविास तेरी भर्हत िूर है, भार् बडै सो पावै । 
तहज अहभमान मेटी आपा पर, हपपलक है िूहि खावै॥ 

–(वािी १८) र् रू रहविास, पषृ्ठ २८.] 
 

उच्च जातीिा तसेि श्रीमंतीिा अहभमान नामिौलत व प्रभ भक्ती हमळहवण्यात अडििीिा 
होतो.यासंबधंी संत रोहहिासानंी आपली भावना आिखी काही काव्यात प्रर्ट केली आहे.[त झाहह स झंता कछू नाहह, 
पहहरावा िेखे ऊहभ जाहह । 
र्रबबती का नाही ठाउं, तेरी र्रिहन ऊपहर लवै काउ॥ 
.... .... .... .... 
साधू की जउ लेहह ओट, तेरे हमटहह पाप सभ कोहट कोहट । 
कहह रहविास  जो जपै नाम , हतस  जाहत न जनम  न जोहन काम ॥ 

–(श्री आहि गं्रथ, पृष्ठ ११९६ : वािी १२०)–र् रू रहविास, पषृ्ठ २८.] 
 

* * * 
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१३.कंकि (कंगन) 
 

काशी प ण्य के्षत्री हनवास करिाऱ्या संत रोहहिासािंी र्ंर्ामाईवर खूप श्रध्िा होती.र्ंरे्च्या हनमगळ 
जलािे नेहमी िशगन घ्यावे व कृताथग व्हाव ेअसे त्यानंा वाटे.र्ंर्ामाईिे र् िर्ान केल्याने सर्ळे हवहवध ताप 
नाहीसे होतात, अशी त्यािंी समजूत होती परंत  पोटापाण्याच्या उद्योर्ाम ळे त्यानंा र्ंर्ाहकनारी जाऊन िशगन 
घेण्यास वेळ हमळत नसे.माघ महहन्यात र्ंर्ा स्नान करण्यािे महत्त्वािे पवग आले, तेव्हा सवग सहिू पाप-क्षालन 
करण्यासाठी र्ंर्ाहकनारी स्नान करण्यासाठी जाऊ लार्ले.ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, ऋषी, म नी, संन्यासी, 
राजा, रंक इत्यािी सवग प्रजाजन मोठ्या आनंिाने र्ंर्ास्नान करू लार्ले. 
 

त्या हिवशी संत रोहहिास आपल्या घरी जोडे हशवीत बसले होते.अशावळेी एक ब्राम्हि याते्रकरू 
जोडा ि रुस्त करण्यासाठी आला.[डॉ.योर्ेंद्रससह, संत रैिास, प.आ.सन १९७२, पृष्ठ २०९.]तो ब्राह्मि एका राजािा प रोहहत 
होता.तो आपल्या राजातफे र्ंर्ामाईस भेट िढहवण्यास िालला होता.जोडा ि रूस्त करून हिल्यावर त्या 
ब्राह्मिाने एक पैसा रोहहिासासं हिला.तोि पैसा राहहिासानंी त्या ब्राह्मिास परत िेऊन म्हटले, “ही माझी 
भेट र्ंर्ामाईस द्या.पि जेव्हा र्ंर्ामाई स्वतः हात प ढे करून घेईल, तेव्हाि िेिे.ही भेट र्ंर्ामाईने न 
घेतल्यास, माझा पैसा मला परत आिून द्या.” 
 

रोहहिास िाभंारािे बोलिे ऐकून ब्राह्मि मनात हसला व मनात म्हिाला, “ह्या िाभंारािे डोके 
हबघडलेसे वाटते.आजपयंत र्ंर्ामाईनी आपला हात प ढे करून कोिाच्या भेटीिा स्वीकार केला आहे 
काय?” 
 

तो ब्राह्मि तेथून हनघाला व र्ंर्ा घाटावर पोहिला.प्राथगना करून यजमान राजािी भेट र्ंर्ा प्रवाहात 
सोडली.नंतर त्यास रोहहिास िाभंाराच्या पैशािी आठवि झाली.तेव्हा तो पैसा र्ंर्ाजलात फेकिार, 
इतक्यात र्ंर्ामाईने आपला हात पाण्याबाहेर काढून पैसा प्रवाहात पडण्यापूवी घेतला.हे पाहून ब्राह्मि 
आश्चयगिहकत झाला.क्षिाधात एक सोन्यािे कंकि (कंर्न) घेतलेला हात पाण्याबाहेर आला आहि 
प्रवाहातून आवाज आला की, “हे कंकि माझा प्रसाि म्हिून माझा आवडता भक्त रोहहिासािें हातात िे.िूक 
करू नकोस.” 
 

ब्राह्मिाने र्ंर्ामातेस िोन्ही हात जोडून नमस्कार केला व तो परत हफरला.रस्त्याने जाता जाता 
ब्राह्मिािे मनात लोभ हनमाि झाला.र्ंर्ामातेने आपल्या श भ हस्ते हिलेले बह मोलािे स ंिर कंकि मोठ्या 
म क्ष्ट्कलीने आपल्या हाती पडले आहे.त्या िाभंारास अशा कंकिािी काय जरूर आहे?हे कंकि आपल्या 
यजमान राजाला र्ंर्ाप्रसािाच्या रूपाने हिले, तर राजा खूष होऊन आपिासं बरेि मोठे बक्षीस 
िेईल.त्याप्रमािे तो ब्राह्मि रोहहिास िाभंाराकडे न जाता, आपल्या प्रिेशात परत रे्ला व ते कंकि आपल्या 
राजाला हिले.कंकि पाहून राजा खूष झाला.राजाने ते कंकि (कंर्न) रािीस िाखहवले.ते स ंिर आकषगक 
कंकि रािीस खूपि आवडले.ती म्हिाली, “असेि ि सरे कंकि हमळाले तर जोडी होईल.” 
 

रािीने या जोडीिे कंकि हमळहवण्यािा राजाकडे आग्रह धरला.तेव्हा राजाने एका नामाहंकत सोनार 
काराहर्रास बोलावनू घेतले व या जोडीिे कंकि बनवावयाला साहंर्तले.त्याने खूप प्रयत्न केला परंत  त्या 
कंकिासारखे कंकि बनहवता येईना.तेव्हा अनेक काराहर्रानंा बोलावनू घेतले.परंत  कोिीही काराहर्र तसे 



 

 

अनुक्रमणिका 

कंकि बनव ूशकला नाही.इकडे त्याप्रकारिे ि सरे कंकि हमळहवण्यािी रािीिी इच्छा अहधकाहधक प्रबल 
होऊ लार्ली.परंत  तसा जोड हमळेना म्हिून ती ि ःखाने सिताग्रस्त होऊन आजारी पडली.वैद्याकडे 
औषधोपिार केले.परंत  व्यथग.वैद्य म्हिाले, “रािीिी इच्छा पूिग केल्याहशवाय, त्यािंी प्रकृती ठीक होिार 
नाही.” 
 

शवेटी राजाने ब्राह्मिास बोलावनू घेतले व त्यासं साहंर्तले की, “जेथून हे कंकि आिलेस, तेथून 
याच्या जोडीिे ि सरे कंकि आिल्यास ठीक, नाहीतर मृत्य िंडािी हशक्षा हिली जाईल.” 
 

प्रािावर संकट बेतल्यावर ब्राह्मिाने राजास सवग सत्य हहककत साहंर्तली.तेव्हा राजास मोठा 
पश्चाताप झाला.हतकडे रािीिी प्रकृहत फारि हबघडत िालली.तेव्हा िरबारातील हवद्वानानंी साहंर्तले की, 
“अशा पहरक्स्थतीत रोहहिासानंा शरि रे्ल्याहशवाय ि सरा उपाय नाही.” 
 

शवेटी हार खाऊन राजा व रािी ब्राह्मिासह संत रोहहिासािें घरी रे्ले.हतघानंी रोहहिासानंा हात 
जोडून नमस्कार केला.घडलेली सवग हकीर्त सारं्ून राजाने रोहहिासासं जोडीिे कंकि िेण्यािी हवनंती 
केली.ब्राह्मिाने संत रोहहिासािंी क्षमा माहर्तली.तेव्हा रोहहिासानंी क्षमा करीत म्हटले, “ब्राह्मि िेवा, 
घाबरू नका.मी ि सरे कंकि होतो.” 
 

संत रोहहिासानंी घराजवळच्या क ं डाजवळ जाऊन र्ंर्ामाईिी प्राथगना केली.तेव्हा असे साहंर्तले 
जाते की, क ं डातून र्ंर्ामाई प्रकट होऊन तशा प्रकारिी अनेक कंकिे हिली.परंत  संत रोहहिासानंी फक्त 
एकि कंकि घेऊन ते राजास हिले.सवांनी हात जोडून नमस्कार केला.र्ंर्ा र् प्त झाल्यावर संत रोहहिास 
म्हिाले, “मन िरं्ा तो कठोतीमे र्ंर्ा!”मनािे पाहवत्र्य असेल तर क ं डातस ध्िा र्ंर्ाजळ हनमाि 
होते.भक्क्तभावाने प्रसन्न होिारा िेव जातीपातीिे बंधन पाळीत नाही.” 
 

जोडीिा कंकि पाहून रािी खूष झाली.हतिी प्रकृती िारं्ली झाली.शवेटी राजा-रािी िोघेही संत 
रोहहिासािें हशष्ट्य झाले. 
 

र्ंर्ा व कंकि यािेंसंबधंी र्ढ़वाली लोककथेमध्ये थोडासा फरक आहे तो असा—[डॉ.योर्ेंद्रससह, संत 
रैिास, पषृ्ठ २१०.] 
 

िेवाचं्या सभेत र्प्पार्ोष्टी िालल्या असता एकिा ब्रह्माने हविारले की, “भक्तामंध्ये सवगश्रेष्ठ भक्त 
कोि आहे?” 
 

तेव्हा िेवानंी उत्तर हिले की, “कबीर, कमाल व संत रोहहिास.संत रोहहिासानंी बारा वषांपयंत 
र्ंर्ामाईिी सेवा केली आहे.” 
 

शवेटी ब्रह्मानेही र्ंरे्कडे जाण्यािा हनश्चय केला.ब्रह्मा र्ंर्ाहकनारी जात असता वाटेत रोहहिासािंी 
भेट झाली.तेव्हा रोहहिासानंी ब्रह्मास एक पैसा िेऊन साहंर्तले की, “माझ्यावतीने हा पैसा र्ंर्ामाईस अपगि 
करा.र्ंर्ा प्रकट होऊन माझी भेट ती आपल्या हाताने घेईल.” 
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संत रोहहिास िाभंाराच्या हातिा पैसा घेताना ब्रह्माला कसेसेि वाटले.रोहहिास समजून रे्ले.ब्रह्मा 
पैसा घेऊन र्ंरे्स रे्ला.परंत  रोहहिासािंा पैसा र्ंरे्स अपगि करण्यास हवसरला.ह्या अपराधाम ळे परत 
जातेवळेी ब्रह्मािे डोळे अंध झाले.तेव्हा ब्रह्मा परत र्ंरे्कडे रे्ले व रोहहिासािंा पैसा र्ंरे्स अपगि करिार 
इतक्यात र्ंर्ामाई प्रर्ट होऊन रोहहिासािा पैसा घेतला व ब्रह्मास कंकि (कंर्न) िेत म्हटले की, “हे 
कंकि माझा भक्त रोहहिासाला िे.”र्ंर्ामाई र् प्त झाली. 
 

परत जातेवळेी ब्रह्मािे मनात कपट आले.रोहहिासास ि कहवण्यासाठी ब्रह्म ज्या रस्त्याने आला 
होता, तो रस्ता सोडून ि सऱ्या रस्त्याने जाऊ लार्ला.परंत  रोहहिास ि सऱ्या रस्त्यावरही असल्यािे ब्रह्मास 
हिसले.ब्रह्मा ज्या ज्या रस्त्याने जाण्यािा प्रयत्न करी, त्या त्या रस्त्यामध्ये रोहहिास हिसत असे.शवेटी ब्रह्माने 
हार खाऊन, र्ंरे्ने हिलेले कंकि रोहहिासासं िेऊन त्यािंी क्षमा माहर्तली. 
 

* * * 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१४.शाहळग्राम 
 

एका क ं भमेळ्याच्या वळेिी र्ोष्ट. पहवत्र प्रयार् तीथावर र्ंर्ा स्नान करण्यासाठी राजे लोक तसेि 
हभकारीस द्धा आले होते.ऋषी, म नी, संत, तपस्वी, ज्ञानी, साधू, तसेि ब्रह्मिारीस द्धा आले होते.लहानमोठे 
राजे महाराजे हनरहनराळ्या प्रकारच्या वाहनावर बसून आले.तसेि क्षहत्रयस द्धा शस्त्राहनशी र्ंर्ा घाटावर आले 
होते.अशा प्रकारे पहवत्र अशा हत्रविेी संर्माच्या हकनाऱ्यास सवग भाहवक भक्तािंी र्िी उडाली होती.र्ंर्ा, 
यम ना व सरस्वती ह्या पहवत्र तीन नद्याचं्या हत्रवेिी संर्मात स्नान करण्यासाठी सवग भक्तजन एकत्र आले 
होते.संत रोहहिासहह कबीर व आपल्या संत हशष्ट्यांसह ह्या क ं भमेळ्यास आले होते.तेथील हवराट 
व्यासपीठावर इतर साध संताबंरोबर संत रोहहिासािें कीतगन व उपिेशपर भाषि झाले.ईश्वर स्मरिात िंर् 
झालेल्या व लोकहप्रय अशा संत रोहहिासाबद्दल खोया ज्ञानाच्या र्वाने पछाडलेल्या पहंडतामंध्ये असंतोष 
हनमाि झाला.त्यानंा वाटले, िाभंारासारखा एक श द्र व्यासपीठावर बसून उपिेश करतो, हे पाप आहे.म्हिून 
त्यानंी आरडाओरड स रू केली.रोहहिासािंा पािउतारा कसा करता येईल, त्यािंी अपकीर्शत कशी होईल 
यािीि ब्राह्मि वाट पाहत होते.त्यानंी रोहहिासािंी सनिा करण्यािा िरं् बाधंला.परंत  संत रोहहिास घाबरले 
नाहीत.स्वतःस ज्ञानी, पहंडत म्हिहवण्यास सर्ळा ब्राह्मिवर्ग संत रोहहिासाहवरुद्ध पाहून भोळेभाबडे भक्त 
घाबरून रे्ले होते.संत रोहहिासासं धमगशास्त्र माहीत असेल, तर त्यानंी ब्राह्मिाबंरोबर वािहववाि 
करावा.खऱ्याखोयािी परीक्षा स रू झाली. 
 

ब्राह्मि पहंडतानंी संत रोहहिासासं कहठिात कठीि असे र्ूढ प्रश्न हविारले.परंत  त्या सवग प्रश्नािंी 
उत्तरे संत रोहहिासानंी हवनम्रपिे हिली.तेव्हा संत रोहहिास मोठ्या आवाजात म्हिाले, “ईश्वर भक्क्तवर 
फक्त ब्राह्मि वर्ािाि हक्क सकवा अहधकार नाही.ईश्वर फक्त मंहिरात नाही सकवा महशिीमध्येस द्धा नाही.तो 
सवग व्यापक आहे.प्रभ  भजन करण्यािा सवग प्रािीमात्रानंा अहधकार आहे.” 
 

ब्राह्मि पहंडत म्हिाले, “मंहिरात प्रस्थाहपत केलेली भर्वानािी मूती साधारि िर्ड नव्हे.ज्याप्रमािे 
र्ंर्ा साधारि निी नाही.तसेि र्ाय सामान्य पश  नाही.” 
 

“हे बरोबर आहे.”असे म्हिून संत रोहहिास व ब्राह्मि मंडळीत प ढे बराि वािहववाि झाला.ब्राह्मि 
पहंडत संत रोहहिासास म्हिाले,[स धौ स हमरत रहो हहर नामंू, तंू हजहन पूजै साहलर्रामूं । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३५.]तू शाळीग्रामािी पूजा सोडून हहरनामािे स्मरि कर.तेव्हा संत 
रोहहिासानंी शाहळग्रामािी पूजा सोडण्यास नकार हिला.[भक्क्त हपयारी राम कंू मरम न जानै कोय । 
ऊंि नीि हहर ना हर्िै, भर्हत हकये वस होय।८ । 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३५.]रोहहिास वािहववािात हार जात नाही हे ब्राह्मिानंी 
ओळखले.रोहहिासािी फहजती करण्यासाठी ब्राह्मिानंी एक य क्ती शोधून काढली. 
 

धूतग ब्राह्मि पहंडतानंी लाकडापासून तयार करून घेतलेले शाहळग्राम जवळ तयार ठेहवले होते.म्हिून 
ब्राह्मिानंी संत रोहहिासास पेि टाकला की, “जर संत रोहहिास खरा भक्त असेल, तर त्याचं्या पूजेतील 
शाहळग्राम र्ंर्ामाई उिलून धरील.” 
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भक्त रोहहिासािंा शाहळग्राम खराि होता.धूतग ब्राह्मिािंा लाकडाच्या शाहळग्रामाप्रमािे 
नव्हता.रोहहिास म्हिाले, “ईश्वरािी परीक्षा घेिे योग्य नाही.”परंत  त्यािें कोिी ऐकून घेईना.त्यानंा 
ब्राह्मिाचं्या त्या त फानी वािळाला तोंड द्यायलाि पाहहजे होते.कारि ब्राह्मिानंी संत रोहहिासास प न्हा प न्हा 
आव्हान हिले.कारि ब्राह्मि ईषेला पेटले होते.तेव्हा संत रोहहिास ब्राह्मि पहंडतानंा म्हिाले, “जर त मिा 
प्रस्थाहपत केलेला शाहळग्राम पाण्यात ब डाला तर प्रभ ूपूजा ब्राह्मिि करू शकतात हा हट्ट त म्ही लोकानंी 
सोडला पाहहजे.माझा शाहळग्राम हत्रविेी संर्मात ब डाला तर मी आजपासून व्यासपीठावर बसिार नाही 
आहि उपिेश करण्यािेहह सोडून िेईन.” 
 

रोहहिासािंी प्रहतज्ञा ऐकूि ब्राह्मिानंा आनंि वाटला.शाहळग्राम सोडण्यास स रुवात झाली.अलोट 
र्िी मोठ्या उत्स कतेने शाहळग्रामकडे पहात होती.बघता बघता ब्राह्मिाचं्या लाकडाच्या शाहळग्राम मूती 
हत्रविेी संर्मात ब डाल्या.भक्तािी लाज राखण्यासाठी भर्वतं काय करिार नाही?कपटी आहि ढोंर्ी 
मािसािंी प्रभ ला िीड असतेि. 
 

यानंतर संत रोहहिासानंी आपल्या शाहळग्रामािी पूजा केली.त्यािे िशगन घेतले व व्याक ळतेने 
म्हिाले,[सत्य सनातन धमग है । कहत वेि शृ्रहत सार । 
तौ हफहर तरै शाहलग्रामजी । होय धमग जयकार॥ 

–कामतकृत श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ १७.]“हे भर्वतंा, विे, श्रूहतिा सार असलेला सत्यधमग 
जर खरा असेल, तर हा शाहळग्राम तरला जाऊ िे.सत्य धमािा प न्हा एकिा जयजयकार होऊ िे.” 
 

संत रोहहिासानंी आपल्याजवळिी ससहासनासह शाहळग्रामिी मूती उपक्स्थत जनसमूिायाला 
िाखवनू हत्रवेिी संर्मात सोडली.भर्वंत धाऊन आला.ससहासनासह शाहळग्रामिी मूती पाण्यावर तरंर्ू 
लार्ली.ती अद भतू लीला पाहून सारा जनसमूिाय म्हिू लार्ला की,[जन  सम िाय िेसख यह लीला । धन्य भक्त रहव 
र् िशीला । 
त म्हरो ज्ञान सत्य जर्माई । साक्षी हियो स्वयं प्रभ ूआई॥ 

–कामतकृत श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ १८.]“र् िशीलाने य क्त असलेले संत रोहहिास धन्य 
होय.त्यािें ज्ञान सत्य स्वरूपािे आहे.”भक्तजन र्ाऊ नािू लार्ले.[जय रहविास परम श भ ज्ञानी । त म सम कोउ नही हम 
मानी । 

–कामतकृत श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ १८]परमश भ ज्ञानी अशा संत रोहहिासािंा जयजयकार 
असो!लोक संत रोहहिासानंा म्हिू लार्ले, “त मच्यासारखा ज्ञानी संत ि सरा कोिीही नाही असे आम्ही 
मानतो.त मिा हत्रवार जयजयकार असो!” 
 

एवढे होऊनही ब्राह्मिानंा शकंा आली की, आपल्याप्रमािेि संत रोहहिासाने लाकडािा तर 
शाहळग्राम बनहवला नसेल?म्हिून त्यानंी खात्री करून घेतली.रोहहिासािंा शाहळग्राम िर्डािाि 
होता.रोहहिासानंा अपमानीत करण्यािा ब्राह्मिािंा डाव फसला.एवढेि नव्हे तर त्यािंा डाव त्यािेंवरि 
उलटला.रोहहिासासाठी खोिलेल्या खड्ड्ड्ात ब्राह्मि स्वतःि पडले.ब्राह्मिानंी आपल्या हातानंी आपली 
फंहजती करून घेतली.कारि दे्वष, मत्सरानंी त्यानंा पूिग ग्रासले होते. 
 

काहशनाथ उपाध्याय यानंी ‘र् रु रहविास’ प स्तकामध्ये शाहळग्रामासंबंधी अशी कथा हलहहली आहे 
की, ब्राह्मिानंी रोहहिासानंा आव्हान हिले की, त्यानंी आपल्या शाहळग्रामला र्ंरे्त तरवनू आपल्या पूजल्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

जािाऱ्या मूर्शतिा खरेपिा हसद्ध करावा.तेव्हा संत रोहहिासानंी नम्रपिे साहंर्तले की, मी कोित्याही 
शाहळग्रामािी पूजा करीत नाही.जोडे बनहवण्यािे हत्यार हाि माझा शाहळग्राम आहे.कारि मी त्याच्याम ळे 
श्रम करून साधे आहि सिािारािे जीवन जर्तो.[(अ) श्रम कउ ईसर जाहन कै, जउ पूजहह हिन रैन । 
‘रहविास’ हतन्हहह संसार मंह, सिा हमलहह स ख िैन॥–िशगन ११६. 
(ब) ‘रहविास’ हौं हनज हत्यासह, राखौ रावंी आर । 
स हकहरत ही मम धरम है, तारैर्ा भवपार॥िशगन ११७. 
(क)प्रभ भर्हत श्रम साधना, जर् महं हजन्हसह पास । 
हतन्हसह जीवन सफल भयो, सत्त भाषै ‘रहविास’ ॥िशगन ११८ । 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ २३ व २४.] 
 

ब्राह्मिानंी प न्हा आग्रह करून संत रोहहिासानंा साहंर्तले की, “हरकत नाही.”त मिा जो शाहळग्राम 
असेल, त्यािा खरेपिा हसद्ध करावा.पहहल्याने ब्राह्मिानंी आपले (लाकडी) शाहळग्राम र्ंर्ा निीत टाकले.ते 
सवग निीत पडल्याबरोबर ब डाले. 
 

नंतर संत रोहहिासानंी आपल्या जवळिे लोखंडािे मोठे हत्यार र्ंर्ा निीत फेकले.ते निीच्या 
पाण्यावर तरंर्ू लार्ले.संत रोहहिासािे लोखंडािे हत्यार पाण्यावर तरंर्त असलेले पाहून सवांनाि नव्हे 
तर ब्राह्मिानंास द्धा आश्चयग वाटले.रोहहिासाला खाली पाहण्यास लावण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या ब्राह्मिानंाि 
लाजेने खाली मान घालावी लार्ली.संत रोहहिासानंी ब्राह्मिाचं्या र्र्शवष्ठ आव्हानाला काव्यात उत्तर 
हिले.[(अ) बाप  रो सहत रैिास कहै रे । 
ग्यान हविाहर िरि हित्त लावै, हहर कै सरहन रहै रे । 
पाती तौडे पूहज रिावै, तारन हतरन कहै रे । 
मूरहत माहह वसै परमेस र, तौ पानी माहंह हतरै रे॥ 

–(वािी ५५)–र् रु रहविास, पषृ्ठ २४. 
(ब) आप हतरै औरन कंू तारे । 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३३.]“प्रभ ू ज्याप्रमािे त झी मूर्शत माझ्या माडंीवर बसली, 
त्याप्रमािे आता माझे हत्यार पाण्यावर तरु िे.” 
 

रोहहिासािंी प्राथगना परमेश्वरानी ऐकली व लोखंडािे हत्यार पाण्यावर तरंर्ू लार्ले.जनसार्रािा 
जयघोष होऊ लार्ला.तो जयघोष ऐकून अपमानीत झालेले ब्राह्मि-पहंडतानंी शरमेने माना खाली 
घातल्या.[म ख नीिा अहभमान का । हमले जर्तमें हार। 
परम भक्त रहविास की। लाज रखी करतार॥ 

–कामतकृत श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ १८.]मनात कपट असल्यावर खरे ज्ञान प्राप्त होत नाही.ते 
त्यानंा कळून ि कले.ब्राह्मिािंा र्वगहरि झाला व परमभक्त संत रोहहिासािंी लाज प्रभनेू राखली. 
 

काशीनंतर ब्राह्मिािंी ही ि सरी हार होती.पूवीच्या प्रसंर्ावरून ब्राह्मिानंा शहािपिा स िायला 
पाहहजे होता.पि तसे झाले नाही.काही ब्राह्मि पराजयाने हिडले तर काही ब हद्धमान ब्राह्मि संत रोहहिासािें 
हशष्ट्य झाले. 
 

* * * 
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१५.मृत बािकास जीवदान 
 

काशीमध्ये एक श्रीमंत हवधवा बाई राहत होती.हतिा पूवी फार मोठा पहरवार होता.एकिा हा सारा 
पहरवार तीथगयाते्रस रे्ला.ि िैवाने निीत त्याचं्या होडीस अपघात झाला व सर्ळा पहरवार पाण्यात ब डून मरि 
पावला.फक्त श्रीमंत हवधवा बाईिी र्रोिर सून हजवतं राहहली.ती रडत रखडत व अनेक कष्ट सहन करीत 
आपल्या घरी कशी तरी आली.ती घरात एकटी राहू लार्ली.तीि आता त्या श्रीमंत घरािी सेठानी झाली. 
 

काही महहन्यानंी हतिे हिवस भरले.ती प्रसूत होऊन म लर्ा झाला.म लािा िेहरा पाहून हतला 
अत्यानंि झाला.कारि तोि हतच्या जीवनािा एकमात्र आधार होता.काही हिवसानंी म लर्ा थोडा मोठा 
झाला.तो खेळू बार्डू लार्ला.हतिा आनंि र्र्नात मावनेा.परंत  ि िैवाने तो एकिा बराि आजारी 
पडला.तेव्हा सेठानीने िेवधमग व औषधपािी करण्यात बराि पैसा खिग केला.परंत  काही उपयोर् झाला 
नाही.हिवसेंहिवस म लर्ा खंर्ति िालला.सेठानी सिताग्रस्त होऊन रडू लार्ली.ती कोिालाही रडत रडत 
हवनविी करी की, “कसेही करून माझ्या म लािा जीव वािवा.”तेव्हा कोिीतरी हतला संत रोहहिासािें नाव 
साहंर्तले. 
 

सेठानी आपल्या एक लत्या एक आजारी म लास घेऊन संत रोहहिासािें घरी पोहिली.तोि ि िैवाने 
हतिा म लर्ा मरि पावला.हतने हंबरडा फोडला.हतिे करूि रडिे हृिय हविीिग करीत होते.कोमल हृियी 
संत रोहहिासानंा हतिे ि ःख पाहवनेा.संत रोहहिास आपल्या सत्य प्रभ ला प्राथगना करू लार्ले.तर त्यािंी 
ियाळू पत्नी लोनाबाई त्या मेलेल्या म लास माडंीवर घेऊन बसली व त्याच्या डोक्यावर हात हफरव ू
लार्ली.रोहहिासानंी जवळ येऊन म लािे तोंडात पािी सोडले.पािी तोंडात जाताि म लािा श्वासोश्वास 
िालू झाला.थोड्ाि वळेात त्याने आपले डोळे उघडले.म लािे आईस अत्यानंि झाला.म लास घेऊन ती 
आपल्या घरी रे्ली.म लर्ा त्या हिवसापासून िारं्ला होऊ लर्ला. 
 

काही हिवसानंी म लर्ा खडखडीत िारं्ला झाला आहि सेठानी संत रोहहिासािंी परमभक्त 
बनली.हतने बरेिसे धन रोहहिासानंा िेण्यािी इच्छा व्यक्त केली.परंत  रोहहिासानंी त्या भेटीिा स्वीकार 
केला नाही.तर ते धन र्ोरर्हरबासंाठी खिग करण्यािा त्यानंी उपिेश केला.सेठानीने मोठ्या आग्रहाने 
रोहहिासाचं्या सत्संर् भवनामध्ये एक अन्नसत्र िालू केले.त्या अन्नसत्रामध्ये साधू-संत व भ केकंर्ाल र्रीबानंा 
मोफत भोजन हमळू लार्ले.अशा प्रकारिी कथा[िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास  संत प्रवर रैिास साहब, तृ आ.पृष्ठ ४३.]‘संत प्रवर 
रैिास साहेब’ प स्तकामध्ये आहे. 
 

* * * 
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१६.रािी ‘झािी’ हशष्या िोते 
 

हित्तोडच्या रािा सारं्ािी पत्नी रािी ‘झाली’ (झालावरिी राजकन्या रत्नक ं वरी) एकिा सद्र् रुच्या 
शोधासाठी तीथगयात्रा करू लार्ली.ती संवत १५६७-६८ िे स मारास काशी याते्रस आली.ती सवगप्रथम 
कबीरािे झोपडीवर पोहिली.हतथे हतने संत मंडळीत कबीरािे हनर् गि ब्रह्मािे साधनेवर प्रविन िेताना 
ऐकले.हित्तोडिा रािा पहरवार राज्याच्या स्थापना हिवसापासून वैष्ट्िवभक्त झालेला आहे.तेथे हतने संत 
रोहहिासािंी महहमा ऐकली.काशी नरेशाच्या ससहासनावरही त्यानंा बसहवल्यािी र्ोष्ट ऐकली.रािी धार्शमक 
होती.परंत  हतला कीतगन ऐकण्यािा योर् कधी आला नव्हता.त्याम ळे हतच्या मनात संत रोहहिासािें िशगन 
घेण्यािी तसेि त्यािंा सत्संर् पाहण्यािी तीव्र इच्छा झाली.तेव्हा ‘झाली’ रािी तेथून संत रोहहिासाचं्या 
र्ोपाळ मंहिरात पोहिली. 
 

‘झाली’ रािीने र्ोपाळ मंहिरात सेना न्हावी व अन्य हहरभक्ताबंरोबर संत रोहहिासानंा कीतगनात िंर् 
असतानंा पाहहले.[िेहख हिवाले भयो अनन्िा, तहा ंसिा बठेै र्ोसविा। 
झालहर झाजं पखावज ताला, वरन वरन फूलन की माला। 
िेखै तव स्वामी रैिासा, बह त महंत हवराजै साथा। 
ऊंि बस्तर स न्िर र्ाता.म ख तै हनकसै स न्िर बाता। 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ, २१.]मध्यरात्रीपयंत कीतगन झाले.[अरध राहत्र स हमरन जार्ै, 
सब बरैार्ी सेवा लारै्। 
कीरतन मस्त मह नािै सब ही, हियो ित्रभ ज िरसन तव ही। 
नहठ रैिास पैर हहर िरना, सैहन कहेह  त म्हरे सरना। 

–संतरहविास की भक्क्तसाधना, पृष्ठ, २१.]सत्संर् भवनातील वातावरि पाहून व संत 
रोहहिासािंा पहवत्र उपिेश व कीतगन ऐकून हतला खूपि आध्याक्त्मक आनंि झाला व ती इतकी प्रभाहवत 
झाली की, हतला संत रोहहिासानंा र् रू करावासा वाटला.तेव्हा रािीने रोहहिासानंा हवनंती केल्यावर 
रोहहिासानंी रािीला साहंर्तले की, “पहतिी आज्ञा घेऊन याव.े” 
 

तेव्हा ‘झाली’ रािीने आपल्या हवश्रातंी स्थानी येऊन रािाकडे आपली इच्छा प्रकट केली.एवढेि 
नव्हे तर महारािी झालीने हट्टि धरल्याम ळे महारािा ि सरे हिवशी सकाळी रािीबरोबर संत रोहहिासािें 
िशगन घेण्यास रे्ले.त्यावळेी संत रोहहिास हातात हिपळ्या (खडताळे) घेऊन मृि ंर्ािे तालावर मोठ्या 
 

रंर्ामध्ये र्ात होते.[(अ) नरहहर, िंिल है महत मोरी, कैसे भर्हत करूँ मैं तोरी। 
तू मोहह िेखे हौं तोहह िेखँू, परीहत परस्पर होई। 
तू मोहह िेखे हौ तोहह न िेखँू, यह महत सव बहूध खोई। 
सब घर अन्तर रमहस हनरन्तर, हौ िेखन नहीं जाना। 
र् न सब तोर मोर सभ और् न, कृत उपकार न माना। 
मैं तै तोहर मोहर असमहझ सौ, कैसोई कहर हनस्तारा। 
कह रैिास कृष्ट्ि करूनामय, जै जै जर्त अधारा। 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ३४. 
(ब) एकािसी आहह िेवठनी, ता हिन िच्छया लीनी झाली। 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २२.]रािा सारं्ा संत रोहहिासाचं्या भावपूिग कीतगनावर 
आहि वैष्ट्िवभक्ती पध्ितीवर खूष झाले.एवढेि नव्हे तर त्यािें हृियास पाझर फ टला.शवेटी महारािा 
सारं्ाच्या आजे्ञने ‘झाली’ रािीने िेवठनी एकािशी हिवशी संत रोहहिासास र् रू करून घेतले.[िंहद्रकाप्रसाि 
हजज्ञास , संत प्रवर रैिास साहब, आ.८४, पषृ्ठ ३५.]परंत  बरोबर आलेल्या ब्राह्मि मंडळींना हे आवडले नाही. रािीहवरुध्ि 
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त्याचं्यामध्ये असंतोष हनमाि झाला.रािीच्या जीवाला धोका िेण्याच्या धमक्या हिल्या रे्ल्या.त्या सवांनी 
रािीस वडेी ठरहवले.काशीच्या जातीयवािी दे्वषी ब्राह्मिानंी हित्तोडच्या ब्राह्मिानंा पासठबा हिला.त्याम ळे 
काशीमध्ये खळबळ माजली.ब्राह्मि म्हित, “रािी वडेी झाली आहे.स्वतः क्षहत्रय असून, हतने िाभंार र् रू 
केला.” 
 

एके हिवशी ब्राह्मि मंडळी राजािे िरबारात रे्ली.त्यानंी तेथे राजाच्या उत्तम क ळािी प्रशसंा करून 
हित्तोडच्या ‘झाली’ रािीच्या वार्ि कीबद्दल तक्रारी केल्या.तसेि रोहहिासानंी भर्वतंािी मूती आपिाकंडे 
आिली असे आम्हास ऐकावयास हमळाले.“आमिा त्यावर हवश्वास नाही.” 
 

हे ऐकून ‘झाली’ रािीने राजाच्या आजे्ञने एक सभा आयोहजत केली.त्या सभेत ब्राह्मि मंडळींना व 
आपले र् रू संत रोहहिासानंा बोलाहवले.त्यावळेी रािी ‘झाली’ ब्राह्मिानंा म्हिाली, “मी संत रोहहिासानंा 
र् रू केले.ह्या माझ्या सत्कमास आपि ब्राह्मिमंडळी अन हित समजता.तरी माझे र् रू महाराजाकंडून त म्ही 
आपल्या शकंा हनवारि करून घ्या.” 
 

सभेत वािहववाि स रू झाला.काशी नरेश स्वतः सभेिे हनयंत्रि करीत होते.ब्राह्मि-पहंडत मंडळी 
जन्म जातीस श्रेष्ठ ठरवीत होते.तरी रोहहिास जाती आहि विािी हीनता िाखवनू सत्यहनष्ठा आहि 
सिािरिािे महत्त्व यावर जोर िेत होते.संत रोहहिास म्हित, “जन्मावरून कोिी श्रेष्ठ ठरत नाही.तर जो 
रार् दे्वष रहहत आहे, ज्यािी सत्यावर हनष्ठा आहे, जो सत्याला ईश्वर समजतो, जो सम्यकिशी आहे, 
ज्याच्यात सम्यक ज्ञान आहि सम्यक िहरत्र आहे, जो अभयपिास पोहोिला आहे, ज्याला कोिािे भय वाटत 
नाही, ज्याच्यात प्रािीमात्रावर अपार िया आहे.ज्याने काम, क्रोध आहि लोभावर हवजय प्राप्त केला आहे, 
ज्याने अहंभावास नाहीसे केले आहे व जो हनष्ट्कामभावाने कतगव्यकमग करीत असतो तोि ईश्वराजवळ श्रेष्ठ 
ठरतो.” 
 

ब्राह्मि जातीयवािावर जोर िेत होते.ते रोहहिासानंा म्हित, “ही त झी जािू आम्ही काही समजत 
नाही.तू अशा काहीतरी र्ोष्टी सारं्ून लोकानंा वडेे बनवतोस.तू मोठा सत्यवािी संत आहेस तर काही िमत्कार 
करून िाखव.तेव्हा आम्ही काय ते समजू.ती पहा भर्वतंािी मूती ससहासनावर हवराजमान आहे.हतला 
आवाहन करून बोलावनू घे.ज्यािेंजवळ ती मूती येईल, त्यािें म्हििे बरोबर मानले जाईल.”अशी कथा ‘संत 
प्रवर रैिास साहब’ प स्तकामध्ये आहे.[िंहद्रकाप्रसाि हजज्ञास , संत प्रवर रैिास साहब, आ.८४, पषृ्ठ ३५.]परंत  ‘भक्तमाल’ मध्ये 
असेम्हटले आहे की, ‘मूर्शतस आवाहन करण्यास ब्राह्मिानंी तीन प्रहरपयंत पक्का विे वािला व मंत्रािंा जप 
केला.परंत  काही झाले नाही.मूती आपल्या जारे्पासून थोडीस ध्िा हलली नाही. 
 

जेव्हा संत रोहहिासािंी पाळी आली तेव्हा संत रोहहिासानंी पे्रम आहि िीन भावाने प्राथगना केली तेव्हा 
मूती ससहासन सोडून रोहहिासािें माडंीवर त्वहरत येऊन बसली.[वसत हितौर माझं, रानी इक झाली नाम । 
नाम हवन कान खाली, आहन हसष्ट्य भई है । 
संर् ह ते हवप्र स हन, हछप्र तन आहर् लाहर् 
भार्ी महत नृप आरे्, भीर सव र्ई है । 
वैसे ही ससहासन पै, आई कै हवराजे प्रभ  । 
पढ़े वेिवानी पै, न आये यह नई है । 
पहतत पावन नाम, कीहजए प्रकट आज  । 
र्ायो पि र्ोि आई, बठेै भक्क्त लइ है । 
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–(डॉ.शमा)–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५४.]हे पाहून सवगजि आश्चयगिहकत झाले.आहि ब्राह्मि 
पहंडत मंडळी खाली मान घालून र्प्प राहहली.सभा भवन संत रोहहिासाचं्या जय जयकारानंी ििािून रे्ले. 
 

‘श्री संत रोहहिास’ गं्रथामध्ये[श्री.सत्यिेव सशिे, श्री.संत रोहहिास, प्र.आ.सन १९८३, पषृ्ठ ४९-५०.]ह्या घटनेिा साराशं 
असा आहे की, आरंभी ठरल्याप्रमािे पराहजत ब्राह्मिानंी संत रोहहिासास पालखीत बसवनू व डोक्यावर 
छत्रिामरे धरून सवग काशीत पालखी खादं्यावर घेऊन त्यािंी हमरविूक काढली.भक्तजन संत रोहहिासािंा 
जयजयकार करीत होते.ह्या अभतूपूवग हवजयाने संत रोहहिास म्हितात की,[ऐसी लाल त झ हवन  काउन  करे। 
र्रीब हनवाज  र् सइंआ मेरा मायै छत्र धरै॥ 
जाहक छोहत जर्त कर लारै् ना पर त झी ढरै । 
नीि ह उँि करै मेरा र्ोसवि  काह  ते न ढरै॥ 
नामिेव, कहबरू, हतलोिन , साधना सैन  तरे । 
कहह रहविास स नह  हहर जीऊ ते सभ ैसरै॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ४९.]“भर्वतंा, त झ्याहशवाय कृपाळू असा कोिा आहे?िीनािा 
नाथ आहि सवांिा पालनकता असा परमेश्वर माझे हशरावर कृपेिे छत्र धरीत आहे.जर् ज्याला अस्पृश्य 
मानते.पि तू त्यािेवर कृपेिा वषाव करतोस.जर् मला खाली ढकलीत आहे, परंत  तूि मला खालून वर घेत 
आहे.तसेि तू माझ्या मनािी भीती नाहहशी केलीस.नामिेव, कबीर, हतलोिना, सधना, सेना न्हावी ह्या 
सवांिा तू उध्िार केलास.लोकहो, ज्यािेंवर हरीिी कृपा झाली, त्यािें सवग भय नष्ट झाले.त्याचं्या सवग 
ि ःखािंा नाश झाला.” 
 

काही हिवसानंंतर महारािी ‘झाली’ ही र् रू रोहहिासािंा हनरोप घेऊन हित्तौडला जाऊ 
लार्ली.तेव्हा हतने र् रू रोहहिासानंा राजधानी हित्तोडला येण्यािे हनमंत्रि हिले.यासंबंधी ‘संत र् रु 
रैिासवािी’ प स्तकामध्ये विगन[हजनके द्वारे र् रु न पधारे, ते तौ जनम अवृथा हारै। 
झाली कसौ वीनती कीजै, अपना जाहन मोहह िरसन िीजै। 
ज्यो माली सींिे वन वेली, अपना रोपा तजै न मेली। 
ज्य ूमाता बालक कौ पोषे, य ूसत र् रु आतम संतोषे। 

–(अनंतिास)–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठे २२.]केले आहे. 
 

त्यावळेी संत रोहहिासानंी रािीच्या हवनंतीस नकार िेऊन साहंर्तले की,“प न्हा कधीतरी तीथगयाते्रस 
हनघू.त्यावळेी अवश्य आपिाकंडे येऊ.”हनरोप घेतेवळेी महारािी झालीने बरीि काही भेट िेण्यािी इच्छा 
व्यक्त केली.परंत  त्यार्ी रोहहिासानंी काहीस ध्िा घेण्यास नकार हिला. 
 

प ढे काही हिवसानंी संत रोहहिास कबीराजवळ[आज्ञा लइ कबीर की, प हन हहर आज्ञा िीन। 
रमन मतौ हित्तौर को, जन रैिास तब कीन। 
िाले भर्त वारन ही लाई, कासी नर्री पह ँता जाई। 

–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ३४.]हविारहवहनमय करून सेना न्हावी तसेि इतर 
भक्तंजनानंा बरोबर घेऊन तीथगयात्रा स रू केली व ‘झाली’ रािीच्या हनमंत्रिान सार हित्तोडला रे्ले.यात्रा 
करताना मार्ात हहरकीतगन[ग्यानं घ्यानं स हमरत मत धारै, सबही अन भ ैसबि उिारै। 
ऐसे सषा संर्ीसब सोहै, मानस नहीं िेवाता सोहै। 
जहा ंजहा ंहहरजन िली आवै, िरसन िेहख सकल स ख पावै। 
कथा कीरतन हहर जस करही, प्रम सहहत सबका मन हरहौ। 
ऐसे रमत बह त हिन लार्ा, रानी आत र हैरे मार्ा।–वही 
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–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २२.]िालत असे.र् रू रोहहिास आल्यािे समजताि 
महारािी ‘झाली’ स अत्यानंि झाला व ती प्रसन्नंतेने आहि उत्साहाने भावनाप्रधान झाली.[भर्तहन जाई स नाई बानी, 
अहधक अच्छाह भयौ महन रानी। 
तब रैिास िहल अये नेरू, पहल बार् में िीनू डेरू।–वही 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २२.]रािी झालीने रािा सारं्ासह राज्याच्या सवग 
अहधकाऱ्याबंरोबर संत रोहहिासािें मोठ्या उत्साहाने स्वार्त केले.[“मंत्री सवै ब लाए रानी, म ख पठई सकल रजधानी” 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पषृ्ठ २२.]पान, स र्ंध, र् लाल, हमठाईने भक्त मंडळींिे 
स्वार्त केले.स्वार्ताप्रीत्यथग सवग हित्तोड सजहवले.बारे्त हहरकीतगन झाले.सर्ळे लोक संत रोहहिासािें 
िशगन घेऊन कृतकृत्य झाले.[हहर बोलै हहर होई, बार् बन्यौ वैक ण्ठ हसोई। 
कथा कीरतन बह  हवहध कीन्हा, वाहंट परसाि सब नकौ िीन्हा। 

–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पृष्ठ २२.]रािा सारं्ापहरवारािे संत रोहहिास राजर् रू 
बनले.तेव्हा रोहहिासािें डोळ्यात कृतज्ञतेिे अश्रू आले. 
 

या प्रथम याते्रनंतर महान आध्याक्त्मक अहतहथ रोहहिासािें हित्तोडमध्ये कायम स्वरूपािा आश्रम 
बनला होता.तेथील क ं भश्याम मंहिरात कथाकीतगन आहि प्रविने िालत होती.हित्तोड राज्यातील जवळिे 
तसेि िूरिूरिे भक्तजन संत रोहहिासािें िशगनासाठी येत.रािा सारं्ािी सून मीरानेस द्धा संत 
रोहहिासाकंडून हशष्ट्यत्वािी िीक्षा घेतली.महारािी ‘झाली’ मीरािी सासू असल्याम ळे िीक्षा घेण्यात कसलीि 
अडिि आली नाही.त्यावळेी मीरािे वय पंधरा वषांिे असावे. 
 

संत रोहहिासािें आर्मनाप्रीत्यथग‘झाली’ रािीने एक भोजन समारंभ[र्ई घर झाली प हन, बोहलयो पठायो अहो। 
जैसे प्रहतपाली, अब वैसे प्रहतपाहरए। 
आपह ं पधारे उन, बह  धन पट बारे। 
हवप्र स हन पाव धारे, सीधौ िै हनवाहरये। 
कहर कै रसोई हद्वज, भोजन करन बठेै। 
दै्व दै्व महध एक यों, रैिासको हनहाहरये। 
िेहख भई आंखै िीन, भाखै हसस्य लाखो भए। 
स्वनगको जनेऊ काढ्यो, त्विा कीनी न्याहरये। 

–संत र् रु रहविास, पषृ्ठ ५५.]ठेवला होता.त्यासाठी सवग ब्राह्मिानंा हनमतं्रिे हिली.परंत  
त्यानंी िाभंार रोहहिासािें पंक्क्तस बसण्यास नकार हिला.तेव्हा महारािी ‘झाली’ स फार ि ःख झाले.नंतर 
समझोत्यािा मार्ग म्हिून ब्राह्मिानंा हशधा िेण्यािे ठरले.त्यानंी स्वतंत्र स्वयंपाक करून, स्वतंत्र पकं्ती बसवनू 
भोजन करण्यािे मान्य केले.त्याप्रमािे ब्राह्मिानंी स्वतंत्र हशधा घेऊन मोठ्या आनंिाने स्वयंपाक केला.एका 
बाजूस संत रोहहिास, महारािी झाली व इतर सवग पकं्क्तस बसले.तर तेथून थोडे िूर ि सऱ्या पकं्क्तस फक्त 
सवग ब्राह्मि मंडळी जेवायला बसली.वाढपी जेवि वाढू लार्ले.त्यावळेी प्रत्येक िोन ब्राह्मिामंध्ये संत 
रोहहिास जेवत असल्यािे दृष्ट्य हिसले.ब्राह्मिािें मनात शकंा आली.ब्राह्मिानंी रािीच्या पकं्क्तमध्येपाहहले 
तर तेथे त्यानंा रोहहिास िाभंार शातंपिे भोजन करीत असल्यािे हिसले.तेव्हा ब्राह्मि परत भोजन करू 
लार्ले.तर परत िोन िोन ब्राह्मिामंध्ये संत रोहहिास भोजन करीत असल्यािे ब्राह्मिानंा हिसले.ते बेिैन 
झाले.अखेर त्यानंा मानाव े लार्ले की, संत रोहहिास ही साधारि व्यक्ती नाही.तर ती ईश्वरीय शक्ती 
आहे.ब्राह्मिानंा त्याचं्या सोवळ्या ओवळ्यािी लाज वाटली.त्यानंी संत रोहहिासािंी व महारािी ‘झाली’ 
यािंी पाया पडून क्षमा माहर्तली.नंतर लाखो लोक त्यािें हशष्ट्य झाले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रभ िी अर्ाध लीला पाहून संत रोहहिास स्मीतपिे हंसू लार्ले.तर आपिास योग्य र् रु 
हमळाल्याबद्दल महारािी ‘झाली’ यानंा अत्यानंि व अहभमान वाटला.हतला कृताथग वाटले.शवेटी महारािी 
‘झाली’ ने र् रु रोहहिासानंा मोठ्या सन्मानाने हनरोप हिला. 
 

‘असली रैिास रामायि’ [बख्शीिास, असली रैिास रामायि, पे्रस हाथरस.],‘रहविास रामायि’ [प.ंहर्हरजाशकंर 

हमश्र, ‘पूनम’ रहविास रामायि, प.आ.सन.१९८१.],असली रहविास रामायि’ [बख्शी आतमनंि खोहध, असली रहविास रामायि, 

प.आ.],व‘असली प्रािीन रहविास रामायि’ [प्रयार्ित्त शमा, ‘हवहवध’ असली प्रािीन रहविास रामायि, हत.आ.सन 

१९८०.]प स्तकामंध्येहित्तोडिी रािी ‘झाली’ ऐवजी हित्तोडिी रािी ‘योर्वती’ असा उल्लेख केला म्हिून िोन्ही 
राण्या एकि समजावयास हरकत नाही. 
 

* * * 
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१७.रोहिदास हशष्या-मीरा 
 

मीरा ही मेडतािे राठोड राव ि िा यािें प त्र रत्नससह यािंी एक लती एक म लर्ी.हतिा जन्म संवत 
१५६१ (इ.स.१५०४) मध्ये झाला.लहािपिीि मीरािी आई मरि पावल्याम ळे हतला आईिे पे्रम हमळाले नाही 
सकवा बहहिी भावडंािंी साथही हमळाली नाही.हतिे वडील रािा सारं्ािे बाजूने तत्काहलन राजकारिात 
तसेि य द्धात र् ंतलेले असत.त्याम ळे मीरािे पालनपोषि वैष्ट्िवभक्त राव ि िािे िेखरेखीत झाले.मीरा 
आजाबरोबर िेवपूजा, भजन-कीतगनात िंर् होत असे. 
 

सन १५०९ मध्ये प्रहसध्ि योध्िा रािा संग्रामससह (प्रिहलत नाव-रािा संर्) हित्तोडच्या र्ािीवर 
बसले.त्यािंी पत्नी रािी ‘झाली’ (झालावरिी राजकन्या रत्नक ं वरी) वैष्ट्िवभक्त होती.हतने सन १५१०-११ 
िे स मारास काशीस जाऊन संत रोहहिासास र् रु करून घेतले.तेव्हापासून रोहहिासािंा रािा पहरवाराशी 
आध्याक्त्मक संबधं आल्याम ळे त्यािंा हित्तोडला आश्रम बनला होता.मेडतािे ि िाजी हित्तोडच्या आश्रमात 
भजन-कीतगन तसेि आध्याक्त्मक संमेलनात सामील होत असत.त्याम ळे मीरािेखील आपल्या आजाबरोबर 
हित्तोडला येत असे.एवढ्या लहानपिी मीरेला प्रभ भक्क्तिे वडे पाहून संत रोहहिासानंी हतला पूजा अिा 
करण्यासाठी ‘ठाकूर ससहासन’ हिले होते.महारािी ‘झाली’ िा ज्येष्ठ प त्र क ं वर भोजराज आपल्या 
आईसारखा शातं स्वभावािा व प्रभ भक्त राजक मार होता.रािी ‘झाली’ ने आपले पहत रािा सारं्ािे संमतीने 
व र् रु रोहहिासािें आशीवाि घेऊन क ं वर भोजिे मीराबरोबर संवत १५७३ (इ.स.१५१६) मध्ये लग्न 
लावले.त्यावेळी भोजराजिे वय १८ व मीरािे वय १२ वषांिे होते.त्यानंतर मीराने आपले पहत व सास िे 
संमतीने संत रोहहिासािें हशष्ट्यत्व स्वीकारले. 
 

“मीराने र्रीब[हम अपूहज-पूहज भये हहर ते, नाम अन पम र्ाया रे। 
हम अपराधी नीि घन जनमे, क ट ंब लोर् करै हासंी रे। 
कह रहविास राम जहप रसना, काटे जम की पासंी रे। 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३९.]िाभंार र् रु केला.”अशा प्रकारिे टोमिे राज घराण्यातील 
लोक मीरास उदे्दशून मारीत.तेव्हा एखािा मौल्यवान हहरा भेट िेण्यासाठी मीरा काशीस रोहहिासािें घरी 
आली व आपल्या र् रुस म्हिाली, “र् रु महाराज, आपि ह्या हहऱ्यािा स्वीकार केल्यास, मला अत्यानंि 
होईल.तसेि लोकािें टोमिेही मला सहन कराव ेलार्िार नाहीत.” 
 

जोडे हशवण्यािे कामात िंर् असलेले संत रोहहिास म्हिाले, “माझ्या हप्रय राजक मारी मीराबाई, मी 
आतापंयंत जे काही हमळवलं आहे, ते जोडे हशवनूि.माझ्याकडे येण्याने त झी प्रहतष्ठा कमी होत असेल, व 
लोक सनिा करतात असं त ला वाटत असेल, तर तू माझ्याकडं येण्याि ंटाळू शकतेस.तसेि हहरा सकवा 
कोितीही वस्तू मला नको व लोक हजला र्रीबी समजतात, तीमध्ये मी प्रसन्न आहे.मी प्रभ स शरि रे्लो 
आहे.ह्या प्रभ च्या मनावर कोित्याही सितेिा भार नको.[जो तेरी सिार्ता हतन नही भार। 

–भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३९.]” 
 

एवढे ऐकूनस ध्िा मीराबाईने संत रोहहिासानंा मौल्यवान हहरा ठेवनू घेण्याबद्दल आग्रह 
केला.रोहहिासानंी हहरा ठेवनू घेण्यास नकार हिला.तरीस ध्िा मीरा झोपडीत वरच्या कोपऱ्यात हहरा ठेवीत 
म्हिाली की, “प न्हा केव्हा तरी हा हहरा आपल्या कामास येऊ शकेल.”मर् ती हनघून रे्ली.काही महहन्यानंतर 
मीरा र् रु रोहहिासाकडे परत आली.पाहते तर सद र् रु रोहहिास त्याि र्रीबीच्या अवस्थेत जोडे हशवण्यािे 
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काम करीत आहेत.यािे हतला आश्चयग वाटले.संत रोहहिासानंी त्या हहऱ्यास हशवलेस ध्िा नव्हते.त्याम ळे 
मीराबाईने तो हहरा जशाच्या तसा असल्यािे पाहहले. 
 

मीराने हविारले, “र् रु महाराज, आम्ही एवढ्या आग्रहाने व पे्रमभावाने हिलेल्या भेटीिा स्वीकार का ं
केला नाही?” 
 

तेव्हा र् रु रोहहिास म्हिाले, “माझ्याकडे पहहल्यापासून एवढे अहधक धन भरून पडलेले आहे की, 
मला कसल्याही भेटीिी र्रजि पडत नाही.” 
 

संत रोहहिासाचं्या र्हरबीवर जे लोक हंसतात, त्याचं्या स्वभावाबद्दल संत रोहहिास आपल्या वािी 
(पिा) मध्ये म्हितात[िाहरि  िेहख सभ को हसै ऐसी िसा हमारी। 
असट िसा हसहधकर तलै सभ कृपा त मारी॥–संत रहविास की भक्क्तसाधना, पृष्ठ ६१. 
जाकै रामजी धनी, वाकै काहह की कमी है। 
मनसा को नाथ मनोरथ प रवै, स ख सनधान की काहहर्नी है॥ 
.... ... ... ... 
जाकी प्रीती हनरंतर हहर सौं 
कहै ‘रहविास’ ताकी सिा ही वनी है॥-वािी १२७। 

–र् रु रहविास, पृष्ठ २६.]की, “आमिे िाहरद्र्य व िशा पाहून लोक हंसतात.प्रभ , ही 
सर्ळी त झीि कृपा आहे.ज्यािा राम धनी आहे त्यास काय कमी आहे?” 
 

हित्तोडर्डच्या अठराश े फूट उंि डोंर्रावर हवजयस्तंभाजवळ सात फूट उंि िब तऱ्यावर रािा 
क ं भद्वाराहनर्शमत क ं भश्याम[रािा क म्भा (इ.स.१४३१ ते १४६९) ने हवजयस्तंभाच्या हनर्शमतीबरोबरि क ं भश्याम मंहिरही बाधंले होते.हे 
कृष्ट्िमंहिर असून, त्यािे हशखर उंि व भव्य आहे..]मंहिर आहे.त्या मंहिराच्या मोकळ्या मिैानात संत रोहहिास इत्याहि 
वैष्ट्िव मंडळीिे भजन-कीतगन तसेि अध्याक्त्मक प्रविन िालत होते.बाहलका वध  मीरा आपल्या जन्मजात 
संस्काराम ळे वैष्ट्िवभक्त सासू व पहतबरोबर क ं भश्याम मंहिरािे मिैानात “पि घ ंर्रु बाधं मीरा नािी रे”प्रमािे 
र्ोपाळािें पे्रमात रंर्ून मस्तीमध्ये नाित र्ात होती.कृष्ट्िवडेी मीरा कृष्ट्िभजनात िंर् होत असे.वैष्ट्िवभक्त 
परमर् रु संत रोहहिासािें सन्मानाथग जेव्हा हित्तोडला भोजन समारंभ आयोहजत केला होता तेव्हा रोहहिास 
िाभंारािे पकं्क्तत ब्राह्मि मंडळीने बसण्यास नकार हिला.असंतोष माजला.तेव्हा ब्राह्मिानंी हशधा घेऊन 
स्वतंत्र स्वयंपाक केला व ते भोजनास बसले.संत रोहहिास ि सरीकडे िूर भोजनास बसले.प्रत्यक्ष भोजनास 
स रवात झाली.तेव्हा ब्राह्मि पकं्क्तत िर िोन ब्राह्मिािें मधील पाटावर संत रोहहिास शातंपिे जेवत 
असल्यािे हिसले.तेव्हा ब्राह्मिािंा जात्याहभमान र्ळाला व त्यानंा ईश्वराने रोहहिासािें सत्यस्वरुप िाखहवले 
आहि हवजय प्राप्त झाला.त्यावळेी मीरा म्हिते[िासी की हवनती स नी, र् रुवर भये ियाल। 
सत्य हेत  िेली करी, मेटे सब भ्रमजाल॥ 

–कामत श्रीसंत रोहहिास, पषृ्ठ १९.]की, –परमेश्वराने िासीिी हवनंती ऐकली व सद र् रुवर 
आलेले संकट टळले.तसेि र् रुबद्दल लोकाचं्या मनातील संशय नाहीसा झाला. 
 

मीरािा पती क ं वर भोजराज लग्नानंतर सहा सात वषांने सन १५२३ (संवत १५८०) मध्ये मरि 
पावला. मीरािे नहशबात र्ृहस्थी योर् नव्हता.नाहीतर भक्क्तके्षत्रात एवढे यश हतला कसे हमळाले 
असते?राजस्थानच्या श न्यावकाशात मीराच्या घ ंर्रुच्या झंकार आजस द्धा झंकारत आहे.हतिी हवरह 
रसातील मध र र्ीते आजस द्धा राजस्थानच्या घाटात आहि वाल कामय प्रिेशात प्रहतध्वनीत होत आहेत. 
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मीरािे वहडल राजा रत्नससह सन १५२७ (सवतं १५८४) मध्ये खानवाच्या लढाईत रािा सारं्ाच्या 
बाजूने बाबराहवरुद्ध लढताना मारले रे्ले.तर रािा सारं्ा त्याि य द्धात भयंकर जखमी झाल्याने त्यािंा सन 
१५२८ (सवंत १५८५) मध्ये िेहातं झाला.वैष्ट्िवभक्त मीरा आहि रािी ‘झाली’ िोघीही हवधवा झाल्या.मीरािा 
आपल्या हप्रयतम र्ोपाळबरोबर अतूट संबंध जडला होता.हित्तोडर्डावर क ं भश्याम मंहिराजवळ मीरामंहिर 
आहे.ते साध्या िर्डावर कोरीवकाम करुन बाधंलेले आहे.ह्या मंहिराबरोबरि ‘रोहहिास छतरी’ िी हनर्शमती 
मीरा आहि रािी ‘झाली’ च्या प्रयत्नाम ळे त्या अशातं पहरक्स्थतीत झाली असावी.ह्या छतरीखाली संत 
रोहहिासािें िरिहिन्ह[रोहहिास छतरीिा हजिोद्धार रािा फते्तससहाने केला होता.हितोड याते्रच्यावेळी राजस्थानातील काही उपजाती 
यज्ञोपवीत व लग्न संस्कारािेवेळी मीरा मंहिर व रोहहिास छतरीवर भेट िढहवतात.]आहे.सूमारे तीन फूट लाबं व तीन फूट रंुि 
अशा िर्डी िौथऱ्यावर मधोमध संत रोहहिासाचं्या िोन पाि का आहेत व िार कोपऱ्यात कोरीव नक्षीकाम 
केले आहे.रोहहिास छतरीच्या छतावर रोहहिासद्वारा बह िर्शित पंिहवकाराच्या प्रहतमा (िार धड, एक म ख 
आहि एका हातात कमलप ष्ट्प) प्रस्तर शीलेवर कोरलेल्या आहेत. 
 

मीरा कृष्ट्िभजन भक्तर्िात तसेि रस्त्यावरील लोकात हमसळून नाित र्ात होती.हे राज 
घराण्यातील लोकानंा आवडेना.तेव्हा रािा सारं्ािे मृत्य नंतर मीरेला क ट ंबातील व्यक्क्तंनी बराि त्रास 
हिला.मीरािा सावत्र िीर रािा हवक्रमजीतने अनेक प्रकारे हतिी हत्त्या करण्यािे प्रयत्न केले.िरिामृतािे 
नावाने हवष व शाहळग्रामिे नावाने काळा नार् हपठाऱ्यात बिं करून पाठहवला होता.परंत  त्यािा मीरावर 
काहीस ध्िा पहरिाम झाला नाही.हे ‘भक्त मीरा[जी.एस.आिायग, भक्त मीरा, आवृहत्त १९८३, पषृ्ठ २२.]’या प स्तकातील 
हतच्या िोन पिावंरून[(अ) मीरा मर्न भई हहर के र् ि र्ाय । 
साँप पीटरा रािा भेज्या, मीरा हाथ हियो लाय। 
न्हाय धोय जव िेखि लार्ी, साहलर्राम र्ई पाय॥ 
जहर का प्याला रािा भेज्या, अमृतहिन्ह बनाय। 
न्हाय धोय जव हपवि लार्ी, हो अमर ॲिाय॥ 
(ब)मैं र्ोसवि र् ि र्ािा । 
राजा रूठै नर्री राखै, हहर रूठया कहै जािा। 
राजा भेज्या जहर हपयाला, इमहरत कहर पी जािा। 
डहवया मे भेज्या जंर् भ जंर्म, साहलर्राम कर जािा। 
मीरा तो अब पे्रम-हिवानी, सावहलया तर पािा।]लक्षात येईल.हिराच्या छळास कंटाळून मीराने सन १५३१ (सवंत १५८८) 
अखेर हितोड कायमिे सोडले.काही हिवस मीरा माहेरास मेडतामध्ये राहहली.परंत  हतथे हतिे कोिी 
नातेवाईक नसल्याम ळे ती वृिंावनाला रे्ली.नंतर सन १५४६ (सवतं १६०३) मध्ये द्वारकेस जाऊन 
रिछोडजीच्या मंहिरात नाित र्ात भावहवव्हळ मीरा बेश द्ध होवनू पडली ती उठलीि नाही.हकती छोटेसे 
जीवन व अद भ त िेहातं तेव्हा मीरा म्हिाली होती की, “माझे ि ःख कोिी ओळखत नाही.[“मेरा िरि न जाने कोय” 

–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ ६३.] 
 

[प ष्ट्कार तीथावर भव्य मीरा मंहिर आहे.मंहिरातं मीरािी संर्मरवरी प्रहतमा आहे.ह्या म र्शतिे सौंियग अन पम आहे.]हितोड राज्यािी 
रािी अथवा महारािी होण्यािे हतच्या नहशबात नव्हते.सन १५१६ ते २३ (सवतं १५७३ ते ८०) िे िरम्यान 
मीराने पहत हजवतं असतानंा सासू ‘झाली’ रािीबरोबर काशी, वृिंावन, प ष्ट्कर[प ष्ट्कार तीथावर भव्य मीरा मंहिर 
आहे.मंहिरातं मीरािी संर्मरवरी प्रहतमा आहे.ह्या म र्शतिे सौंियग अन पम आहे.]तसेि इतर तीथगयात्रा केल्या. 
 

संत राहहिासानंी ब्रह्मास राम-कृष्ट्ि, हहर-माधव इत्यािी पयायवािी नावात भेिभाव समजला 
नाही.त्याप्रमािे मीराने ब्रजवासी कृष्ट्िािी अनन्य उपाहसका राहूनस द्धा आपल्या आराध्य िेवाला ‘राम[(क) 
मेरो मन राम नामावासी, तेरे कारि श्याम स ंिर सकल लोर्ा ंहासंी। 
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(ख) मैं तो थारी सरि पडी रे, रामा ज्य ूतारे त्य ं तार। 
या जर्में अपना नहीं स हियो, हक्रसि म रार। 
मीरा ंिासी राम भरोसे, जम का फंि हनवार। 

–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ६४.]’नावानेही संबोहधत केले आहे. 
 

मीरािा साकार हर्रीधर र्ोपाळ आहि अनािी “साहब”स द्धा आहे.[साहब पाया आहि अनाहि नातर भव मैं 
जाती।]मीराने हनर् गि ब्रह्मास ‘अर्म अटारी[“िीपक जोऊं ग्यान का िढ अर्म अटारी”]’म्हटले आहे.याहशवाय मीराच्या 
रिनेतून माहहत होते की, रोहहिासािें “हपउ रहस्य”िे स द्धा हहला ज्ञान होते.“स न मंडल”,“स रत 
हनरत”इत्यािी शब्िािंा प्रयोर् हहच्या पिात बह तेक करून हिसून येतो.[स न्न महलमे स रत लर्ाऊं, स ख की सेज हबछाऊं 
री। 
मीरा के प्रभ  हर्रधर नार्र, बार बार बहल जाऊं री।]याप्रमािे मीराने “रोज स षमि” “र्र्न मंडलरी सेज”िे विगनस द्धा 
केले आहे.[सेज स षमि मीरा सोवै, स भ है आज घडी। 

र्र्न मण्डल पै सेज हपया की, हकस हवध हमलिा होई।]रोहहिासाचं्या “अनहि नाि”िास द्धा मीराने आश्रय घेतला 
आहे[“हवन करताल पखावज वाजै, अिहि को झिकार रे”। 

–संत र् रु रैिास वािी, पषृ्ठ ६४.]मीराने “स रतयोर्”,“स षमि”, “अनहि नाि”इत्यािी 
पाहरभाहषक शब्िावलीस द्धा आपले र् रू रोहहिासापासून ग्रहि केली होती.या कारिाम ळे ती “स रत”िी 
“कछनी काछनी”होताना हिसते.[पे्रम पीकी बाधंी घ ंर्रू, स रत की कछनी काछ ंर्ी। 

–संत र् रु रैिासवािी, पषृ्ठ ६४.] 
 

संत रोहहिासािंी हशष्ट्या झाल्याम ळे मीराने म्हटले आहे.[“स हमरन थाल हाथ मंह लीन्हा, हपआ हपआला अमर रस 
रे। 
िड र्ई घ म घमाय कै” । 

–संत र्ंरु रहविास वािी, पषृ्ठ ६४.]र् रु ग्यान “अधर्ासी”आहे.“ग्यानमली”आहे.आहि 
“िीपक जोऊं ग्यान”आहे.“सब का नाव खेयवहटया-”“संत र् रू रोहहिास”यानािं म्हटले आहे.[री मेरे पार 
हनकल र्या, सत र् रु मारया तीर। 
सत र् रु भेि बताइआ, खोहल भरम हकवारी हो। 

–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ६४.]मीरािे मते र् रुद्वारािीहक्षत होऊन साधक परम तत्वास 
प्राप्त करू शकतो.हनर् रा सिा-असफल रस्ता है–“सर् न स रा अहम्रत पाव े–हनर् रा प्यासा जाती”जेव्हा 
रोहहिास र् रु हमळाले तेव्हा मीराले म्हटले होते. 
 

याहशवाय मीराने अनेक पिात संत रोहहिासानंा आपला र् रू घोहषत केले आहे.[रैिास संत हमले मोहह 
सतर् रू, िीन्ही स रत सहिानी। 
मैं हमली जामा पाय हपय अपना, तब मोरी पीर ब झानी। 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ६५.] 
(क), [स नो ियाल म्हारी अरजी । 
भव सार्र मंह वहह जात हँूकाढो तो थारी मरजी । 
या संसार सर्ो नहीं कोई, त म साँिे सतर् रु जी । 
मात हपता सब क ट म्ब कबीला, सब मतलब के र्रजी । 
मीरा के प्रभ  त म ही स्वामी, हसरी रैिास सत र् रु जी । 
(ख्), मेरो मन लार्ो र् रु सों, अब न रह ँर्ी अटकी । 
र् रु हमल्या रैिास जी म्हाने, िीनी ग्यान की र् टकी । 
(र्), रािाजी रे िूिा जी नी, बाई मीरा बोहलयो रे । 
संतो ने अमराप र वास, वीजा नरक नी खािा रे । 
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झाझं पखावज वेि  वाहजयां, झालर नों झंकार । 
कासी नर्र ना िौक मा ंमने, र् रु हमल्या रैिास । 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ६५.] 

 
मीरा आहि संत रोहहिासाचं्या भक्क्तपद्धतीमध्ये पूिग समानता आहे.मीरेिा त्या य र्ात प्रिहलत 

कोित्या संप्रिायाशी हवशषे संबधं नव्हता.हहिी भक्ती अनन्या पे्रमस्वरुपा, रहस्यमय तसेि हवरहान भहूत यानंी 
पहरप िग होण्याम ळे मीरा रोहहिासािंा र् रुहशष्ट्य संबधं अवश्य होता.अशा प्रकारिे विगन ‘संत र् रु रहविास 
वािी’ मध्ये आहे. 
(क), [स नो ियाल म्हारी अरजी । 
भव सार्र मंह वहह जात हँूकाढो तो थारी मरजी । 
या संसार सर्ो नहीं कोई, त म साँिे सतर् रु जी । 
मात हपता सब क ट म्ब कबीला, सब मतलब के र्रजी । 
मीरा के प्रभ  त म ही स्वामी, हसरी रैिास सत र् रु जी । 
(ख्), मेरो मन लार्ो र् रु सों, अब न रह ँर्ी अटकी । 
र् रु हमल्या रैिास जी म्हाने, िीनी ग्यान की र् टकी । 
(र्), रािाजी रे िूिा जी नी, बाई मीरा बोहलयो रे । 
संतो ने अमराप र वास, वीजा नरक नी खािा रे । 
झाझं पखावज वेि  वाहजयां, झालर नों झंकार । 
कासी नर्र ना िौक मा ंमने, र् रु हमल्या रैिास । 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ६५.] 

 
मीरा सर् ि ईश्वरास प जिारी आहे आहि रोहहिास संत मनािा वारसा सारं्तात.म्हिून िोघात 

र् रूहशष्ट्यािे नाते नसाव े हे म्हििे योग्य नाही.संत रोहहिासानंी हनर् गिािा प रस्कार केलेला असला तरी 
सर् ि मतावर बहहष्ट्कार टाकलेला नाही.त्यािंी दृष्टी समन्वयािी आहे.त्याचं्या ईश्वर हनष्ठेत समतोल आहे. 
 

मीरा व्यक्क्तर्त जीवनात ि ःखीकष्टी होती.हतच्या घराने आहि िरबारानेस द्धा हतच्यावर सिैव 
अहवश्वास िाखहवला म्हिजे हतच्यावर अन्याय केल्यासारखे होत आहे. 
 

बऱ्याि हवद्वानानंी मीरा ही संत रोहहिासािंी हशष्ट्या कशी असू शकेल अशी शकंा उपक्स्थत केली 
आहे.मीराने आपल्या पिामध्ये वारंवार रोहहिासानंा आपले र् रु म्हटले आहे. 
, [डॉ. बी. पी. शमा. संतर् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ५९ ते ६५.] 
(क), मीराने र्ोहवन्ि हमल्याजी, र् रु हमहलया रैिास । 

–मीरा बृहत्पिावली, भार् १ ला पषृ्ठ २०१, पि ४२३.] 
(ख), र् रु हमल्या म्हाने रैिास, नाम नही छोडंू 

–मीराससध , पषृ्ठ २८१, पि ३५. 
(र्), झाँझ पवखाज, वेिू बजावत झालर नौ झंकार । 
काशी नर्रका िौक मा, र् रु हमला रैिास ॥ 

–(मध्यकालीन पे्रमसाधना, पषृ्ठ १३५)–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ४१. 
(घ), खोजत हफरौ भेि वा घरको कोई न करत वरवानी । 
रैिास संत हमले मोहह सतर् रु, िीन्ही स रत सहिानी ॥ 

–(मीरा बृहत्पिावली, भार् १, पषृ्ठ २०७, पि ४३)–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ४२. 
(ड), मेरो मन लार्ो सतर् रु सो अब न रह ंर्ी अटकी । 
र् रु हमहलया रैिासंजी म्हाने, िीन्ही ग्यानकी र् टकी ॥ 
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–(मीरा स धाससध , पषृ्ट ३७९)–संत प्रवर रैिास साहब, पषृ्ठ ३७. 
(ि), र् रु रैिास हमले मोहह, प रे ध रसे कलम हमली । 
सत् र् रु सैन िई जब आके, ज्योहतसे ज्योहत हमली ॥ 
(छ), मेरे तो हर्हरधर र्ोपाल ि सरा न कोई । 
र् रु हमारे रैिासजी सरनन हित सोई । 

–(मीराबाई की शब्िावली, पषृ्ठ ३१, पि १४)–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ४३. 
(ज), वन पवगत, तीरथ, िेवालय, ढँूढा िहँू हिहस िौर; 
‘मीरा’ श्री रैिास शरि हबन, भर्वान और न ठौर । 
(झ), माता-हपता और क ट म-कबीला, सब मतलब के र्रजी; 
मीरा ‘के प्रभ  त म ही स्वामी, श्री रैिास सत र् रुजी । 
(ञ), ‘मीरा’ म्हाने संत है, मैं सन्त री िास; 
िेतन सत्ता सैन ये, िीखत र् रु रैिास । 
(ट), ‘मीरा’ सतर् रु िेव की करै वंिना आस; 
हजन िेतन आतम कहा, धन भर्वान रैिास । 
(ठ), रोिक अंध भयानक त्यार्ो, ज्ञान यथारथध्या ओजी; 
‘मीरा’ प्रभ  रैिास शरि ले, आतम आप जर्ा ओजी । 
(ड), ‘मीरा’ म्हाने मारिा, रािा रोप्यो जाल; 
हवष व्यापे ना बाप रो, है रैिास र् रु द्याल । 

–सन्त प्रवर रैिास साहब, पषृ्ठ ३७. 
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१८.रोहिदास-सदना व हसकंदर िोदी 
 

सिना नावािा एक म सलमान साधू होता.संत रोहहिासािंी कीर्शत ऐकून त्यानंा तो भेटण्यास 
आला.त्याने मोठ्या आनंिाने रोहहिासास सलाम केला.रोहहिासानंी त्यास नमस्कार करून त्यािें स्वार्त 
केले.तेव्हा सिना हंसत म्हिाले, “आपली भेट झाल्याम ळे आज मला धन्य वाटत आहे.सहिू-म सलमान एक 
आहेत.परंत  अल्लाने िोन धमग प्रर्ट केले आहेत. 
 

तेव्हा रोहहिास म्हिाले, “ईश्वर प्रािीमात्रात सवग हठकािी आहे.तो अमर, अहवनाशी आहे.तो 
लोकािें ि ःख नाहीसे करिारा असून, त्यानंा स ख िेिारा आहे.जर् पाि तत्वापंासून हनमाि झाले 
आहे.यापासून सहिू व म सलमान वरे्ळे नाहीत.सहिू-म सलमानात कोिी भेि िाखवील, त्यास मूखग मानले 
पाहहजे.विेािा धमग सहिू, विे प्रािीन असून, म हम्मि नंतर जन्मला.त्यानेि इस्लाम धमािा प्रिार 
केला.ईश्वरािे कौत क करतानंा म सलमान त्यास ‘अल्ला’ म्हिाले, तर सहिूनी त्यास अनेक नाव ेहिली.” 
 

“जो रातं्रहिवस अल्लािे स्मरि करील, त्यािे ि ःख नाहीसे होऊन तो स खी होईल.”सिनवीरािे 
बोलिे ऐकून संत रोहहिास म्हिाले, “ईश्वर-अल्ला एकि आहेत, मूर्शतम ळे वरे्वरे्ळे िेव हिसतात.ब्रह्मा, हवष्ट्िू 
व महेश हे तीन िेव असले तरी त्यािें रुप एकि असते.त म्ही मके्कला अल्ला म्हिता परंत  तो सवगत्र व्यापलेला 
आहे.ईश्वर प्रत्येक मािसाच्या मनातही राहतो.तो सवग हठकािी भरून राहहला आहे.त म्ही ख िािे नावाने 
बकऱ्यािे बहलिान का करता?जो नेहमी असहसक असतो तोि खरा इस्लाम.जो ि सऱ्यावर उपकार 
करतो.तोि अल्लास म्हिजे ईश्वरास आवडतो.जो सहसेला धमग मानतो, तो नरकात जातो.स्वतःच्या 
स्वाथासाठी जो ि सऱ्यािा प्राि घेतो तो मूखग नरकात पडून मोठे ि ःख भोर्तो.जो ख िा सहसा करायला 
सारं्तो, तो अल्ला मला नको.सिना, तू रोज क राि वाितोस, नमाज पडतोस, परंत  बारें्प्रमािे आरडाओरडा 
केल्यास व्यथग आहे.ख िाच्या घरी ि ःख भोर्ाव ेलार्िार, जो मोहमाया सोडून प्रभ िी भक्ती करतो, त्याला 
स्वर्ात जाण्यास कोितीही शक्ती रोखू शकिार नाही.” 
 

संत रोहहिासािें ज्ञान ऐकल्यावर सिना म्हिाले, “त म्ही माझ्या सवग शकंा-संशय नाहीसे केले व 
मोक्षमार्ग िाखहवला.त म्ही माझा अज्ञान-अंधःकार नाहीसा केला.त्याबद्दल त म्ही धन्य आहातं.”असे म्हिून 
सिनाने संत रोहहिासािंा हनरोप घेतला. 
 

सिना काशीहून हिल्लीस रे्ला.नंतर सिना बािशहा हसकंिर लोिीस भेटण्यास रे्ला.त्यावेळी 
बािशहा सिनािे स्वार्त करीत म्हिाले, “आज हज याते्रपेक्षा त मच्या िशगनाने मी धन्य झालो.” 
 

तेव्हा सिना म्हिाले, “बािशहा, ख िाच्या आशीवािाने आपले राज्य ठीक िालले हिसते.परंत  
आपला स लतानी हूक म असूनही इस्लाम धमािी हानी होत आहे.आपल्या इस्लामी राज्यात इस्लामी होडी 
र्ोंते खात आहे.काशी नर्रीत रोहहिास नावािा एक साधू रहात असून, तो इस्लामला हलालसहसक 
म्हितो.तो विेािंा प्रिार करीत आहे.तो क रािास अवािीन तर विेास प्रािीन समजतो.तो असाि प्रिार करू 
लार्ला तर माझा आवडता इस्लाम धमग ब डून जाईल.” 
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हे सिनावीरािे बोलिे ऐकून बािशहा हसकंिर लोिी क्रोधाने लाल झाला व म्हिाला, “इस्लाम धमग 
नाहीसा करिाऱ्यािे डोके मी उडवनू िेईन.थोडीस द्धा िया न िाखहवता, मी माझे कतगव्य पूिग करीन.त्या 
ढोंर्ी रोहहिासाला मला पहावयािे आहे.” 
 

बािशहाने म न्शीला पत्र हलहहण्यािा ह कूम केला.बािशहा मजकूर सारं्ू लार्ला.“संत रोहहिासा, 
आपले नाव ऐकल्यापासून आपिासं पाहण्यािी माझी इच्छा अनावर झाली आहे.आपि उपकारी संत 
आहातं.तरी भेटीसाठी हिल्लीस येण्यािी कृपा करावी.”असे पत्र हलहून कासीिकडे हिले. 
 

कासीि रथ घेऊन काशीस रे्ला व संत रोहहिासाजवळ जाऊन त्याचं्या िरिािे िशगन घेत म्हिाला, 
“हिल्लीच्या बािशहाने मोठ्या आनंिाने आपल्या िरिी हवनंती अजग हिला आहे.आपला जर्जाहहर महहमा 
ऐकून, आपल्या िशगनािी इच्छा बािशहाने व्यक्त केली आहे.त्यासाठी त म्हास नेण्यास रथ पाठहवला 
आहे.तरी कृपा करून हिल्लीस िला व बािशहास िशगन द्या.बािशहा आपल्या िशगनासाठी तळमळत 
आहेत.त्यानंा रातं्रहिवस िैन पडत नाही.” 
 

अशा प्रकारिे कासीििे बोलिे ऐकून रोहहिासानंी पत्र ि सऱ्याकडून वािून घेतले.त्यानी अंतगमनन 
केले.बािशहा षडयंत्र रिून आपिासं कैि करिार हे त्यानंी ओळखले.परंत  रोहहिासानंी हविार केला की, 
“आपले जीवन हे परोपकारी आहे.त्यासाठी मला जावेि लार्िार.मर् त्यासाठी मला हवष प्यावे लार्ले तरी 
िालेल.”संत रोहहिासानंी हिल्लीस जाण्यािे ठरहवले.ते रथामध्ये बसले.कासीिबरोबर मोठ्या आनंिाने 
हनघाले. 
 

हिल्लीस पोहिल्यावर संत रोहहिास बािशहाकडे रे्ले.तेव्हा बािशहा स्वार्त करीत म्हिाले, 
“रोहहिासजी, आपले सवगजि र् िविगन करतात.आपि मोठे हवज्ञानी साध  आहातं.त म्ही आम्हासं विेधमािी 
माहहती सारं्ा.आत्मा िेह सोडून कोठे जातो?विेामध्ये अनेक भेि असून, ते सवग खोटे आहेत.सवग धमात 
इस्लाम धमग श्रेष्ठ आहे ना?” 
 

हसकंिर बािशहािे बोलिे ऐकून संत रोहहिास म्हिाले, “विे हा पूिग धमग आहे.ईश्वर हनराकार 
आहे.तरी तो भक्तासाठी रुप घेतो.सवग शक्क्तने य क्त असे परब्रह्म आहे.तेि जन्म मरि िेिार आहे.त्यानंाि 
आपि अंतयामी म्हितो.संयोर् व हवयोर् हे कमािे फळ आहे.जो ईश्वरावार पे्रम करतो, तोि म क्ती पावत 
असतो.त्याला माया व्यापू शकत नाही.विे धमग सत्य असून, त्याला मानीत नाहीत ते अज्ञानी होत.” 
 

तेव्हा हसकंिर बािशहा म्हिाले, “वैहिक मतभेि अनेक आहेत.त्याचं्यात ऐक्य नाही.आमिा हसतारा 
मोठ्या आवाजात सवग बाजूस म्हित आहे की, आमिा इस्लाम धमग खरा आहे.जो अधमी क राि मानीत नाही, 
तो ि ःखी पाविार.” 
 

हे ऐकून संत रोहहिास म्हिाले, “बािशहा, त म्ही अज्ञानी आहातं.तू विेधमग खोटा सारं्तोस परंत  
विेधमग स ख िेिारा आहे.” 
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अज्ञानी म्हटलेले बािशहाने मनास लार्ून राहहले.कोल्ह्यास पाहून ससह जसा क्रोधाने 
र्रजतो.त्याप्रमािे बािशहा म्हिाले, “विे प्रािीन असल्यािी तू हवनाकारि बडबड करतोस.तू लहान तोंडी 
मोठा घास घेतोस.माझा ह कूम सवग हिशानंा लार्ू आहे.माझा हसतारा सवग बाजूस र्रजत आहे.त झी आता 
मरायिी वळे आली आहे.रोहहिासा, मी त ला सारं्तो की, तू म सलमान हो.नाही तर मी त ला कायमिी 
स खािी झोप िेतो.हरीिे ध्यान सोडून क राि वाि आहि स खामध्ये लोळ.” 
 

बािशहािे म्हििे ऐकून संत रोहहिास म्हिाले, “आत्मा अजर, अमर आहे.तो अहवनाशी आहे.तो 
सत् हित् आनंि प्रत्येक घट घटात आहे.” 
 

हे ऐकून हसकंिर बािशहाने ह कूम केला की, “रोहहिासाला बिंीघरात कोंडून ठेवा.त्यािा र्वगहरि 
करा.त्याला अनेक प्रकारे त्रास द्या.” 
 

बािशाहािा ह कूम ऐकताि मोठा भाला घेतलेला हशपाई धावति आला.त्याने रोहहिासािंी म सकी 
बाधंली.हातामध्ये हातकड्ा घातल्या व रोहहिासानंा अनेक प्रकारे त्रास िेऊ लार्ला.त्यानंा कारार्ृहात 
घातले. 
 

संत रोहहिासानंी कारार्ृहात आसन घातले.सवग जर्ास हवसरून संत रोहहिासानंी समाधी 
लावली.ईश्वरस्मरि करताि भर्वान श्रीकृष्ट्ि कारार्ृहात प्रर्ट झाले.भर्वानाने संत रोहहिासास असलर्न 
हिले व ते म्हिाले, “माझ्या प्रािाहप्रय रोहहिासा, तू त्रास भोर्तोस!” 
 

भर्वान कृष्ट्िास पाहाताि संत रोहहिासानंी नतमस्तक होऊन नमस्कार केला.तेव्हा भर्वान कृष्ट्ि 
म्हिाले, “रोहहिासा, तू मनातील संशय नाहीशा कर.त झी आशा पूिग होईल.” 
 

ि सरे हिवशी सकाळी सूयोिय होताि सवग म सलमान महशिीमध्ये आले.मके्ककडे तोंड करून हात 
बाधूंन रारें्त बसले.नमाज पढताि सवांना संत रोहहिास हिसू लार्ले.ते सवग पापण्या, डोळे िोळून पाहू 
लार्ले.तर िोहकडे संत रोहहिासि रोहहिास हिसू लार्ले.बािशाहा हसकंिर लोिी तर फारि घाबरला.हा 
काय िमत्कार आहे!एवढ्यात आकाशवािी झाली की, “हे अज्ञानी ि ष्ट राजा, माझ्या सवग श्रेष्ठ भक्त 
रोहहिासाला तू हवनाकारि त्रास िेत आहेस, तर तू त्यास त्वहरत शरि जा.नाहीतर तू त झा नाश करून 
घेशील.” 
 

आता बािशहा हसकंिरास पश्चाताप वाटू लार्ला.प्रम ख सहकाऱ्यासंह बािशहा कारार्ृहात जाऊन 
संत रोहहिासानंा म्हिाला, “भक्त रोहहिासजी, आपि खरे पूिग भक्त आहातं.आपि आम्हासं क्षमा करावी.” 
 

बािशाहाने संत रोहहिासानंा िरबारामध्ये नेऊन ससहासनावर बसहवले.रोहहिासानंा शाल िेवनू 
त्यािंा सत्कार केला.रथामध्ये बसवनू संत रोहहिासानंा काशी नर्रीत पोहिहवले.‘असली रैिास रामायि’ 
[वख्शीिासकृत ‘असली रैिास रामायि’,पषृ्ठ १०२.]व ‘रहविास रामायि[प.ंहर्रंजासशकंर हमश्र (पूनम), रहविास रामायि, पषृ्ठ १०२.]या 
प स्तकामंध्ये केलेल्या विगनािा हा साराशं आहे.परंत  श्री संत रोहहिास[सत्यिेव सशिे, श्री संत रोहहिास, आ.प.सन १९८३, 

पषृ्ठ ७१-७२.]प स्तकामध्ये थोडा फरक आहे.त्यािा साराशं असा— 
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हसकंिर लोिी १५४५ मध्ये काशीस आला होता.शहरात हफरुन पाहिी करीत असता खूप 

लोकाकंडून त्यानें संत रोहहिासािंा लैहकक ऐकला.तेव्हा त्यािे मनात आकस हनमाि झाला.त्याने 
रोहहिासानंा पकडून आिण्यािी सैहनकानंा आज्ञा केली.त्याप्रमािे हशपायानंी रोहहिासास पकडून आिले व 
बािशाहािे ह कमाने कारार्ृहात ठेहवले.[बाहंध म श्क रहविास की, बन्िीर्हृ पह ंिाय। 
काल कोठरीमे बिं करी, ताले हिये लर्ाये॥ 

श्री.संत रोहहिास, पषृ्ठ ७१.]ही बातमी लोकासं समजताि ते शोक करू लार्ले.लोक 
स लतानाला ि ष्ट, अहविारी म्हिून हहिव ूलार्ले. 
 

कारार्ृहात रोहहिासािें म खी रामनाम होते.आसनावर बसून त्यानी समाधी लावली.[कारार्र भक्तने 
पाया। पै नही सोि हृिय मे आया। 
आसन बाहंध करे प्रभ  ध्याना। लर्ी समाधी जर्त भ लाना॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ७१-७२.]रोहहिासानंा भर्वतंािे हिव्य िशगन घडले.िरवाजािंी 
क ल पे र्ळाली.िरवाजे आपोआप उघडले.भर्वतंानी रोहहिासानंा कारार्ृहातून म क्त केले पि रोहहिास 
म्हिाले, “भर्वान एवढे हिव्यत्व करू नका.राह  द्या मला येथे.स लतान काय करतो ते तरी पाह  या.” 
 

ि सऱ्या हिवशी बािशहा महशिीमध्ये प्राथगना करू लार्ला तेव्हा त्यानंा सवगत्र संत रोहहिास हिसू 
लार्ले.स लतान व त्याच्या बरोबरिे लोकही घाबरले.अंर्ात एखािा भयंकर रोर् व्हावा तसा बािशाहा 
थरथर कापू लार्ला.[करी प्रहतज्ञा भपूने, अब नही भक्त सताऊँ। 
सच्चा बिंा ईशका, भक्त कथा हनत र्ाऊँ॥ 

–श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ७४.]संत रोहहिासाचं्या िमत्कारािे माहात्म्य वाटण्याऐवजी 
स लतानािा रार् अनावर झाला.त्याने हशपायाला आज्ञा केली की, “रोहहिासाला हत्तीच्या पायी िेऊन ठार 
करा.” 
 

स लतानािा ह कूम होताि हशपायानंी िवताळलेल्या मिोन्मत हत्तीसमोर रोहहिासासं ढकलले, परंत  
संत रोहहिासाचं्या हिव्य तेजाप ढे हत्ती मोहहत झाला व संत रोहहिासािें पायावर मस्तक ठेहवले.तेव्हा संत 
रोहहिासानंी हत्तीला क रवाळले. 
 

हे पाहून स लतानास आश्चयग वाटले व त्याने संत रोहहिासािंी क्षमा माहर्तली.त्यानंी संत रोहहिासानंा 
सन्मानपूवगक परत पाठहवले.तेव्हापासून हसकंिर लोिीने प्रहतज्ञा केल्याप्रमािे संतानंा त्रास िेण्यािे बिं केले. 
 

* * * 
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१९.कन्यारूपी गंगा 
 

एकिा संत रोहहिास माण्डोर (माण्डोर्ढ) येथे रे्ले.तेथे त्यानंी र्ंर्ामाताच्या सन्मानाथग एक मोठा 
भडंारा केला.संत रोहहिास र्ंर्ा निीिे परम उपासक होते.रोहहिासाचं्या हनमंत्रिावरून र्ंर्ा स्वतः स ंिर 
कन्येिा वषे धारि करून प्रसाि घेण्यास आली होती.र्ंरे्िे अलौहकक सौियग स्वरूप पाहून माण्डोर्ढिा 
राजा हतच्यावर मोहहत झाला. 
 

तेव्हा राजाने संत रोहहिासानंा संिेश पाठहवला की, “ह्या स स्वरुप म लीिा हववाह आमच्याबरोबर 
करावा.नाहीतर त म्हास िेहातंािी हशक्षा हिली जाईल.” 
 

संत रोहहिास ह्या र्ोष्टीस कोित्याही पहरक्स्थतीमध्ये तयार होईनात.जेव्हा राजा हजद्दीस पेटला 
आहि संत रोहहिासानंा मृत्य िंडािी आज्ञा िेिार, तेव्हा संत रोहहिासानंी राजािी र्ोष्ट त्या स ंिर म लीस 
साहंर्तली.तेव्हा म लीने उत्तर हिले की, “राजाला वरात आिण्यास सारं्ावी.” 
 

र्ंर्ा माता स्वतः त्या स ंिर म लीच्या स्वरूपात राजासमोर येऊन उपक्स्थत झाली आहि एका अटीवर 
हववाहास स्वतःिी संमती हिली.ती अट म्हिजे वरात शक्यतो लवकर आली पाहहजे.राजाने ती अट तत्काळ 
मान्य केली.कारि राजा र् डघ्याला बासशर् बाधूंन तयारि होता. 
 

राजा शक्यतो लवकर वरात घेऊन ध मधडाक्यात संत रोहहिासािें आश्रमावर आला.राजािी वरात 
रोहहिासाचं्या क ं डािे आसपास उभी होती.ती स ंिर म लर्ी सोळा शृरं्ार करून तयार होऊन सवांसमोर 
उपक्स्थत झाली व राजासमक्ष हतने त्या क ं डात उडी मारली.संत रोहहिासानंी ज्या क ं डातून कंकि काढून 
हिले होते त्या क ं डात म लर्ी र् प्त झाली. 
 

त्यािवळेी त्या क ं डातून पाण्यािी एक फार मोठी वरे्वती धार हनघाली की, हतच्यामध्ये राजासह 
त्यािे सवग सहाय्यक ब डून रे्ले.परंत  राजािा ि राग्रह ज्यानंा पसंत नव्हता असे सवग लोक वािले.शवेटी 
सवांना माहहत झाले की, संत रोहहिासािें हनमंत्रिावरून आलेली कन्येच्या रुपात र्ंर्ाि होती. 
 

अशा प्रकारिी कथा ‘संत रैिास[डाँ.योर्ेंद्र ससह, संत रैिास, प्र.आ.सन १९७२, पषृ्ठ २११.]’व ‘संत प्रवर रैिास 
साहब[िंहद्रकाप्रसाि हजज्ञास , ‘संत प्रवर रैिास साहब’ प्र.आ.१९८४, पषृ्ठ ५२.]’मध्ये आहे. 
 

* * * 
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२०.तीथपयात्रा 
 

राजा पीपाने स्वामी रामानंिास सवग हशष्ट्यासंह र्ारं्रोनला येण्यािे हनमंत्रि हिले होते.म्हिून स्वामी 
रामानंि हिक्ग्वजय याते्रच्या वळेी आपल्या कबीर, रोहहिास इत्यािी हशष्ट्यासंह र्ारं्रोनर्ढास 
रे्ले.[डॉ.वी.पी.शमा, संत र् रू रहविास, प्र.आ.सन १९७२, पषृ्ठ २०.]पीपाने स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली सवग संत स्नेहींिे अपूवग 
स्वार्त केले.येथून स्वामीजी सवग हशष्ट्यासंह द्वारकेस रे्ले.काही हिवस तेथे राहून काशीस परत आले. 
 

इकडे पहतव्रता लोनी झोपडीत एकटीि राहत असे.घराच्या हनधगनतेम ळे रोहहिासपत्नी लोनीस 
हकत्येक हिवस उपाशी राहव ेलार्त असे.रोहहिास तीथगयाते्रहून परत आल्यावर हतिी उपासमार थाबंे. 
 

एकिा स्वामी रामानंि सवग हशष्ट्यासंह जर्न्नाथ धामला रे्ले.जर्न्नाथाने बट रुप धारि करून सवांिे 
स्वार्त केले.जर्न्नाथधामहून रामानंि स्वामी रामेश्वरास रे्ले.तेथे त्यानंी सवग हशष्ट्यासंह मंहिर प्रवेश केला व 
शकंरािे िशगन घेतले.त्यानंतर स्वामी रामानंि कािंीकडे रे्ले.अस्पशृ्यता व सोवळे ओवळे पाळिाऱ्या 
ब्राह्मिानंी स्वामींच्या जमातीमध्ये कबीर आहि रोहहिासानंा पाहून हतरस्करिीय र्ोष्टी केल्या;परंत  स्वामी 
रामानंिाच्या प्रभावाम ळे सवग काही शातं झाले. 
 

संप्रिायाच्या हवस्तारासाठी कबीर आहि रोहहिासािंी अंत्यजा सारख्या नीि मानलेल्या जातीमध्ये 
भक्ती प्रिार करण्यािा स्वामी रामानंिाने आिेश हिला होता.रामानंिािे मृत्य नंतर अनंतानंिाने त्याचं्या िहा 
हशष्ट्यानंा िाही हिशानंा हनय क्त करून संप्रिायािा हवस्तार केला.स्वतः अनंतानंि व रोहहिास काशीत 
राहहले. 
 

संत रोहहिासानंी आपल्या आय ष्ट्यात तीथाटन व भक्ताचं्या हनमंत्रिावरून अनेक यात्रा केल्या 
होत्या.क ं भमेळ्यावर प्रयार्िी तसेि मथ रा, वृिंावनच्या यात्रा अनेक प्रसंर्ी केल्या आहेत.ते िहक्षि 
भारतामध्ये हतरुपहत तसेि उत्तर भारतात म लतानपयंत रे्ले आहेत.[डॉ.योर्ेंद्रससह, संत रैिास, प्र.आ.सन १९७२, पृष्ठ 

२७.]मध्यकाहलन सवग संत भ्रमिहप्रय होते.तसेि त्यानी हवस्तृत तीथगयात्रा केल्या.संत रोहहिासाचं्या तीथगयात्रा 
प्रयार् व हहरद्वारच्या बाजूस हवशषे झाल्या आहेत. 
 

र् रू रोहहिास भक्ताकंडून अनेकवेळा ंसन्माहनत झाले.त्यानंी हनरहनराळ्या हठकािी यात्रा केल्या 
होत्या.तसेि त्याचं्या सन्मानाप्रीत्यथग हठकहठकािी त्यािें आश्रम, झोपड्ा, त्याचं्या नावाने तलाव आहि 
मंहिरे बनहवली रे्ली. 
 

संत रोहहिासाचं्या रिनेत हनरहनराळ्या भाषेतील शब्ि हमळतात.तसेि उत्तरप्रिेश, पंजाब, 
राजस्थान, र् जरात, महाराष्ट्र इत्यािी भारताच्या अनेक प्रातंात संत रोहहिासािें अन यायी हमळतात.यावरून 
संतरोहहिासानंी िूरिूरच्या यात्रा केल्या होत्या.[काहशनाथ उपाध्याय, र् रुरहविास, प्र.आ.सन १९८३, पषृ्ठ १९.]उत्तर 
भारताच्या अनेक हठकािी रोहहिासािंी स्मारके बाधंली आहेत.काशीनहजक माण्डूरमध्ये संत रोहहिासाचं्या 
नावािा तलाव आहे.मी मािग १९८७ मध्ये ह्या तलावास भेट हिली होती.त्यावळेी हा तलाव संपूिग स कलेला 
होता.तलावाच्या नाला स ध्िा कोरडा हिसला.तलावािे बाजूस िार खिािें घर बाधंलेले आहे.आजूबाजूस 
िमगकारािंी तसेि वीिकाम करिारािंी बरीि मोठी वस्ती आहे. 
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मी हितोडर्डास भेट हिली.र्डावर क ं भश्याम मंहिरानहजक रोहहिास छतरी आहे.ह्या छतरीखाली 

रोहहिासािें िरिहिन्ह आहे.स मारे तीन फूट लाबं रंुि अशा िर्डी िौथऱ्यावर मधोमध संत रोहहिासाचं्या 
िोन पाि का पाहहल्या.िौथऱ्याच्या िारी कोपऱ्यात कोरीव नक्षीकाम केलेले आहे.हैिराबािनहजक 
एलोरामध्ये एक रोहहिास क ं ड आहे.काहठयावाडच्या ज नार्ढ नर्रात एक क ं ड आहे.िहक्षि भारतात 
बालाजी डोंर्रािे पायर्थयास हतरुपहत मंहिराजवळ रोहहिासािें एक स्मारक आहे. 
 

र् रू रोहहिास १५१ वषांच्या वयापयंत उत्तरप्रिेश, हबहार, राजस्थान, पजंाब, हहरयाना, हिल्ली, 
मध्यप्रिेश, महाराष्ट्र आहि र् जरात इत्याहि प्रातातं हफरुन आपल्या कल्यािमयी सरस वािीच्या अमृतसहरता 
वाहत ठेवल्या होत्या. 
 

* * * 
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२१.भगवान नैवेद्य ग्रिि 
 

मीराबाई संत रोहहिासािंी हशष्ट्या झाल्यावर ब्राह्मिानंी हित्तोडमध्ये बराि र्ोंधळ माजहवला.आरंभी 
संत रोहहिासानंा ऐकू जातील असे कडवट शब्ि उच्चाहरले.एवढेि नव्हे तर प न्हा हशव्यार्ाळी िेण्यास कमी 
केले नाही.शवेटी तर ठार मारण्याच्या धमक्या हिल्या.तेव्हा साधू सैहनजी ब्राह्मिानंा समजाव ूलार्ले.शवेटी 
रोहहिासानंी ब्राह्मिाबंरोबर शास्त्राथग करण्यािा तोडर्ा काढला.तेव्हा तंर् वातावरि शातं होऊ 
लार्ले.हित्तोडमध्ये र्ंभीरी निीच्या हकनाऱ्यास शास्त्राथािी तयारी केली.राज कमगिाऱ्यािंी व्यवस्था िेखरेख 
होती.सभेस मोठी र्िी झाली होती.मोठमोठे पहंडत आहि साधूसंत जमा झाले होते.त्यावेळिे रािा 
हवक्रमाहित्य सभेिे अध्यक्ष होते. 
 

शास्त्राथग स रू झाला.ब्राह्मि पहंडत शास्त्रीय अहधकार भेिािा पक्ष घेऊन बाजू माडंीत व त्यासाठी 
प्रमािे सारं्त.परंत  संत रोहहिास म्हित, “जर्ात मािसािें राज्य आहे.म्हिून बलवान मािसे कमजोरावर 
क रघोडी करून, त्यानंा जशी पाहहजे तशी व्यवस्था व हनयम करू शकतात.परंत  परलोकात ईश्वरािे राज्य 
आहे.ईश्वरासमोर सवग प्रािीमात्र समान आहेत.ईश्वरािी भक्ती व भजन करण्यािा सवग प्रािीमात्रास अहधकार 
आहे.” 
 

त्यावर ब्राह्मि पहंडत म्हिाले, “िाभंाराला िेवपूजा करण्यािा आहि र् रू बनण्यािा काहीस ध्िा 
अहधकार नाही.” 
 

संत रोहहिासानंी साहंर्तले की, “मी तर हनर् गि ब्रह्मािा उपासक आहे.माझ्यासाठी तर मूर्शतपूजेिा 
प्रश्नि उद भवत नाही.परंत  माझे म्हििे असे आहे की, जर कोिािा म तीवर हवश्वास असेल, तर त्याला 
त्यािा हवश्वास व श्रध्िान सार मूती प जण्यािा पूिग अहधकार आहे.यामध्ये कसलाही अडथळा हनमाि होता 
कामा नये.आता राहहला र् रु बनण्यािा प्रश्न.ही हशष्ट्य बनिाऱ्याचं्या श्रध्िेिी र्ोष्ट आहे.साध जन परमाथािी, 
अध्यात्मािी सवग काही माहहती सारं्तात.ती ज्यानंा ज्यानंा पटते, ते त्या साध जनानंा र् रू मानतात.ही फार 
पूवीपासून िालत आलेली परंपरा आहे.ही र्ोष्ट मी काही नवीन सारं्त नाही.त्याम ळे र् रू-हशष्ट्य बनण्यात 
कसलीि अडिि हनमाि होऊ शकत नाही.” 
 

संत रोहहिास शास्त्राथामध्येहार जात नाहीत.तेव्हा ब्राह्मिानंी हवषयातंर करून साहंर्तले की, 
“भक्क्तिी परीक्षा झाली पाहहजे.बरेिसे ढोंर्ी भक्त बनून जर्ाला फसहवतात व सवांिा धमग ब डहवतात.” 
 

तेव्हा संत रोहहिासानंी त्यानंा हविारले की, “आपली इच्छा काय आहे?”ब्राह्मिानंी ससहासनासहहत 
भर्वानािी (िेवािी) मूती बरोबर आिली होती.हतच्याकडे बोट िाखवनू ब्राह्मि म्हिाले, “ती भर्वानािी 
मूती आहे.आज आतापयंत हतिे भोजन झाले नाही.ती र्ंभीरी निीत फेकून ब डवायिी आहे.जर आपि मोठे 
भक्त आहातं, तर म र्शतस बोलावनू जेवायला लावा.तेव्हा आम्ही त मिी र्ोष्ट मानू.” 
 

संत रोहहिासानंी साहंर्तले की, “मला मान्य आहे.पि मी हे काम नंतर करीन.प्रथम आपिांस 
भर्वानास नैवेद्य ग्रहि करावा लारे्ल.नंतर मी करतो.” 
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रािा हवक्रमाहित्याने साहंर्तले की, “ठीक आहे.पहहल्याने ब्राह्मि भर्वानास नैवदे्य ग्रहि 
करतील.नंतर रोहहिासजी करतील.” 
 

ससहासनासहहत भर्वान (िेव-मूती) र्ंभीरी निीत फेकून ब डहवला.ब्राह्मि मोठ्या संकटात 
पडले.साडेतीन प्रहरपयंत ब्राह्मि पहंडत विेमंत्र वािून मूर्शतस येण्यािे आवाहन करू लार्ले.परंत  मूती 
निीबाहेर आली नाही.तेव्हा रािा हवक्रमाहित्याने साहंर्तले की, “रोहहिासजी, आता आपि भर्वानाच्या 
म र्शतस बोलवा.” 
 

संत रोहहिासानंी आपल्या भक्क्तपूिग वािीने भर्वान मूर्शतस हवनहवले.तेव्हा ती र्ंभीरी निीतून त्वहरत 
हनघून संत रोहहिासासंमोर येऊन उभी राहहली आहि सवांसमक्ष संत रोहहिासािंा नैवदे्य खाल्ला. 
 

जनता संत रोहहिासािंा जयजयकार करू लार्ली.ब्राह्मि लज्जीत होऊन पळून रे्ले.रािाजीने 
रोहहिासािें र्ळ्यात हवजयमाला घातली.त्यावळेी र् रुिेवाच्या हवजयाने मीराबाईच्या आनंिास पारावार 
राहहला नाही.[िंहद्रका प्रसाि हजज्ञास , संत प्रवर रैिास साहब, पषृ्ठ ५१.] 
 

* * * 
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२२.संत रोहिदासाचें हनवाि 
 

संत रोहहिासािें संपूिग जीवन संघषामध्ये व्यतीत झाले.तत्कालीन समाजातील स्पशृ्य-
अस्पृश्यतेम ळे ते जेथे जेथे रे्ले, तेथे तेथे त्यानंा वािहववाि कराव ेलारे्ल.परंत  त्यािें अिम्य साहस तसेि 
अटल ईश्वरीय हवश्वास नेहमी त्यानंा आपल्या आध्याक्त्मक मार्ावर िालण्यािी पे्ररिा िेत 
आला.[डॉ.बी.पी.शमा.संत र् रु रहविास, प्र.आ.सन १९७२, पषृ्ठ ४४.] 
 

संत रोहहिासानंी आपल्या आय ष्ट्यािी संध्याकाळ महारािी ‘झाली’ हहच्या आग्रहावरून हित्तोडमध्ये 
घालहवली.त्यािंी पत्नी लोनास ध्िा त्यािेंबरोबर रहात होती.हववाहहत असूनही संत रोहहिासानंी संन्याशी 
जीवन व्यतीत केले. 
 

काही हवद्वान म्हितात की, “काशीमध्येि संत रोहहिास ब्रह्मलीन झाले.”परंत  असेही साहंर्तले जाते 
की, “हित्तोडच्या क ं भश्याम मंहिराच्या सत्संर् भवनामध्ये संत रोहहिासािंा काही हवद्वानाबंरोबर आध्याक्त्मक 
हवषयावर वािहववाि झाला.हवषय होता ‘ब्रह्मािी सत्ता’.रोहहिासाचं्या मतान सार आत्माि परमात्म्यािे उिात्त 
स्वरूप आहे.आत्म्यािी पहवत्रता व सरलता ईश्वरीय शक्ती आहे.ह्या शक्क्तम ळे कोिीही भक्तजन ईश्वरी 
सते्तस आपल्यामध्ये व बाहेरही पाहू शकतो. “असेही साहंर्तले जाते की, संत रोहहिासानंी ही र्ोष्ट हसद्ध 
करण्यासाठी आपल्या शरीरातून सोनेरी जानव ेकाढून िाखहवले आहि लरे्ि त्यािें शरीरातून एक असा हिव्य 
ज्योतीिा प्रकाश िमकला की, सवगजि िहकत झाले.रोहहिास तेथे राहहले नाहीत.फक्त त्यािें िरिहिन्हि 
हिसले.नंतर राज्यातफे ह्या िरिहिन्हाच्या िारी बाजूस एक स ंिर िब तरा बनहवला.आहि ऊन पावसापासून 
संरक्षि होण्यासाठी एक र्ोलाकार छत्री बनहवली.हीि ‘रोहहिासािंी छत्री’ म्हिून हित्तोडमध्ये प्रहसध्ि आहे. 
 

महात्मा राम िरिजीिे म्हििे आहे की, “संत रोहहिास आपल्या िीघग जीवनािी १०५ वष ेकाशीत 
राहून ब्राह्मि पहंडताबंरोबर संघषग करीत मानव धमािा प्रिार करीत राहहले.नंतर मीराबाईच्या आग्रहाम ळे 
हित्तोडला रे्ले.आहि पधंरा वषांपयंत रोहहिासानंी तेथेही सनातन्याशंी संघषग करीत मानव धमािा प्रिार 
केला.शवेटी एका हिवशी मीराबाईने स्थाहपत केलेल्या ‘श्री क ं भश्याम’ मंहिरात रे्ले.तेथे ध्यान केल्यानंतर 
त्यानंी मोठ्या पे्रमान रार्ाने आपले स्वतःिे आरतीिे एक पि र्ाईले.ही आरती ऐकून ब्राह्मिािंा क्रोध अनावर 
झाला.संत रोहहिास मंहिराबाहेर पडताि“ब्राह्मिाहंशवाय ि सऱ्या कोिालाही ह्या मंहिरात आरती पूजा 
करण्यािा अहधकार नाही.”असे ब्राह्मिानंी रार्ाने सारं्ून संत रोहहिासावंर घातक प्रहार केले.त्यावळेी त्यािें 
शरीरातून सहस्त्र सूयांच्या रश्मीप्रमािे प्रकाश झाला.आहि क्षिात त्यािंा पार्शथव िेह त्याि तेजात हवलीन 
झाला.त्या हठकािी फक्त त्याचं्या पाि का राहहल्या. 
 

भक्तजन ही बातमी घेऊन त्यािें झोपडीवर रे्ले.तर तेथे त्यानंी पाहहले की, त्यािंी धमगपत्नी 
लोनास ध्िा अंतधान झाली.१२० वषांिे आय ष्ट्यात संत रोहहिास सपत्नीक सिेह परधामास रे्ले.[िंहद्रकाप्रसाि 
हजज्ञास , संतप्रवर रैिाससाहब, पषृ्ठ ५३.] 
 

‘संत र् रु रहविास वािी’ मध्ये [डॉ.बी.पी.शमा, संत र् रु रहविासवािी, प्र.आ.सन १९७८, पषृ्ठ ३५.]म्हटले आहे की,—
रािा सारं्ा हित्तोडच्या र्ािीवर संवत १५६५ (सन १५०९) मध्ये बसला होता.त्यावळेी हिल्लीवर हसकंिर 
लोिीिे राज्य होते.संवत १५८४ कार्शतक महहन्यात रािािे बाबराबरोबर य द्ध झाले होते.ह्या य द्धात रािािा 
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पराभव झाला आहि तो र्ंभीररीत्या जखमी झाला होता.त्यािा मृत्य  पौष मास १५८५ काल्पीमध्ये हवष 
हिल्याम ळे झाला.संवत फाल्र् न िैत्रात संत रोहहिास शवेटच्या वळेी हित्तोडला आले होते.त्यावळेी त्यािें 
शरीर वृद्धावस्थेम ळे फारि थकले होते.हे त्यानंी त्याचं्या एका पिामध्ये म्हटले आहे[अब मैं हारयो रे भाई। 
हलन िलन तै िेह थहकत भई, लोकन वेि बढ़ाई। 
थहकत भयो नािन अरू र्ावन तै, थाकी पूजा सेवा। 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३५.]की, “मी आता थकलो आहे.माझे शरीर थकल्याम ळे मला 
िेवपूजा (सेवाही) करता येत नाही की नािता र्ाताही येत नाही.शरीर जीिग झाल्याम ळे, ह्या पिंभौहतक 
शरीरािा आता त्यार् करावासा वाटतो.” 
 

हित्तोडर्डाहून अठराश ेफूट खोल र्ाभंीरी निीच्या हकनाऱ्यावर हित्तोड राज्यातफे ब्रह्म भोजनािे 
आयोजन केले होते.परंत  उच्च जातीिा अहभमान वाटिाऱ्या ब्राह्मिानंा वाटले की, रोहहिाससारख्या 
श द्राबरोबर भोजन कसे करावयािे, तेव्हा रािा सारं्ाने मध्यस्थी केली.तेव्हा त्यानंी म्हटले, “संत रोहहिास 
मोठे ब्रह्मज्ञानी व श्रेष्ठ हहरभक्त आहेत.त्यािेंसंबधंी क्षदू्र भावना ठेविे म्हिजे आपिाकंडून एक फार मोठा 
र् न्हा केल्यासारखे होय.[रािा कहे स नो रे भाई, मेरे तो मन इहै स हाई। 
करिी हीन स  महधम सोई, करिी करै सो उहत्तम होई। 
काम, क्रोध, लालि नौ िबारा, एठौ तन मैं सवै िमारा। 
उत्तम भये हजन  ये हजता, ब्राह्मि हकनै वाक्ल्मक जीता।]सर्ळेब्राह्मि आनंिाने भोजन करू लार्ले.त्यावळेी सर्ळ्यािें 
ध्यानीमनी रोहहिास.त्याप्रमािे त्यानंा हजकडे हतकडे रोहहिासि रोहहिास हिसू लार्ले.यािे सवांना आश्चयग 
वाटू लार्ले.[हम अपराधी वो है पूरा, वाके साहहब रहत हजूरा। 
जाहत पाहंत का नही अहधकारा, भजन कीनै उतरै पारा। 
वेि प रान कहै िूह  वानी, भर्हत वाहस है सारंर् पािी। 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३५-३६.]त्यावेळी संत रोहहिास उभे राहून आपल्या पूवग 
जन्मािी कथा सारं्ू लार्ले की, “मी पूवगजन्मी ब्राह्मि होतो.परंत  मला श द्र घरी जन्म घ्यावा लार्ला.मी 
भक्ती केली.कारि भक्क्तहशवाय जर् मला शून्य वाटू लार्ले.[तव रैिास कहै सम झाई, अन जनमकी कथा िलाई। 
होता हौ हवप्र हहर नहह जान्या, ता ते मोहह सूद्र धहर आन्या। 
कीयै भर्हत मोहह भौ सूधा, भर्हत हबना सब ही जर् सूिा।]नंतर संत रोहहिासानंी आपल्या शरीरातील अंतरात्म्यामधील 
स विासमान िैहिप्यमान ब्रह्मप्रकाशी जानव ेिाखहवले.[तन के माझं जनेउ काढ़ी, ते सब िेहष भये है आढ़ी। 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३६.] 
 

अनंतिास वैष्ट्िव म्हितात की, “हहर सार्रात रोहहिास रुपी सबि  हमळाला.तो क ठे हमळाला हे 
कोिालाही माहहत नाही.[“हहर सार्रमे बूिं समानी, कोउ न जानै कहाँ समानी।” 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३६.]” 
 

अशाप्रकारे संत र् रु रोहहिासािें जरा जजगर शरीर १३१ वषांने हित्तोड़र्ड़ येथे ब्रह्मलीन झाले.[“पंद्रह 
सै िउ असी, भई हित्तौर मंह भीर। 
जर जर िेह कंिन भई, रहव रहव हमल्यौ सरीर।” 

–संत र् रु रहविासवािी, पषृ्ठ ३६.] 
 

रैिास रामायिािे लेखक म्हितात की, “संत रोहहिास हे काशीत र्ंर्ाहकनारी तपस्या करताना 
जीवनम क्त झाले सकवा सिेह र् प्त झाले.” 
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िहलतािें प ढारी व कें द्रीय मंत्री कै.बाबू जर्जीवनराम यािें एक स्वप्न होते की, र्ंर्ा हकनारी 
राजघाटावर र् रु रहविास मंहिर बाधूंन लवकर पूिग व्हाव.ेते काम पूिग करीत असलेल्या नवी हिल्लीच्या हि 
रहविास स्मारक सोसायटीिे महामंत्री श्री.राम लखन यािंी मी मािग १९८७ मध्ये काशीत भेट घेतली.तेव्हा 
राजघाटावरील ते भव्य मंहिरािे बाधंकाम िाखहवत असता मला म्हिाले की, “संत रोहहिास याि हठकािी 
सिेह र् प्त झाले.तसेि काशीतील हवद्वान लेखक व संत रोहहिासािें संशोधक डॉ.स खिेवससर् यािंी मी 
त्यािें घरी भेट घेतली असता ते म्हिाले की, “संत रोहहिासािें मृत्य स्थान काशीत र्ंर्ाहकनारी 
राजघाटावरि होऊ शकते.” 
 

बाब ूजर्जीवनराम यािंी स कन्या खासिार मीराक मार यािंी मी हिल्लीमध्ये माहे फेब्र वारी १९८७ मध्ये 
भेट घेतली.तेव्हा त्यािें म्हििेही असेि ऐकावयास हमळाले. 
 

संत रोहहिासािें मृत्य स्थान हित्तोड़र्ड व काशी असे िोन्ही हविारधारावाले रोहहिास सिेह र् प्त 
झाल्यािे मानतात.परंत  रोहहिास हनवाि झाल्यािे कोिी पाहहले नाही.म्हिून त्यािें ‘सिेह र् प्त’ अथवा 
‘सिेह र् प्त’ म्हटले आहे.कारि रोहहिासाचं्या मृत्य स्थळािा कोिालाि पत्ता नाही.परंत  माझे असे मत आहे 
की, (संत रोहहिासािें मृत्य स्थळ हित्तोड़र्डि असावे.कारि त्याचं्या स प्रहसध्ि हशष्ट्या महारािी ‘झाली’ व 
मीराबाई ह्या िोघींच्या आग्रहावरून संत रोहहिासािंी आपल्या आय ष्ट्यािी संध्याकाळ पत्नी लोनासह 
हित्तोड़र्ड़वरि घालहवली.क ं भश्याम मंहिरात स्वरहित आरती म्हिून मंहिराबाहेर पडताि संतप्त 
ब्राह्मिानंी त्यािेंवर घातक प्रहार केले व त्यािें पे्रत र्ंभीरी निीत फेकून हिलेअसावे.परंत  त्यािंी पाित्रािे 
जेथे हमळाली, त्याि हठकािी त्यािंी समाधी व छत्री बाधंलेली आहे.) 
 

रोहहिासी संप्रिायी व भक्त रोहहिासािंी हनवाि हतथी िैत्र वद्य ित िगशी मानतात.भर्वान रैिासकी 
‘सत्यकथा’ प स्तकामध्ये रोहहिासािें मृत्य  वषग सन १५४० (संवत १५९७) मानले आहे.तर मीरा स्मृहतगं्रथात 
त्यािें मृत्य वषग मन १५१९ (संवत १५७६) मानले आहे. 
 

संत रोहहिासानंा काही प्रसंर्ी ब्राह्मि प जारी वर्ाच्या हवरोधात सामना करावा लार्ला 
होता.रोहहिासािंा समाजावर िारं्लाि प्रभाव पडला होता.मार्ासवर्ात जन्म घेतल्याने ब्राह्मिवर्ग 
त्यािेंकडे हतरस्करिीयदृष्टीने पाहात होता.ब्राह्मिवर्ग संत रोहहिासानंा ईश्वर पूजा-भक्ती करण्यािा तसेि 
आध्याक्त्मक उपिेश िेण्यािा अहधकार मानत नव्हता.त्यािें दृष्टीने िाभंारासारख्या नीि जातीच्या 
व्यक्क्तसाठी परमेश्वरािी पूजा-आराधना करिे म्हिजे धमािे अपहवत्रीकरि वाटत होते. 
 

महात्मा रोहहिास मोठ्या र्ोड स्वभावािे भक्त होते.त्यानंी कोिावर कठोर आके्षप, टीका केलेली 
नाही.या अथाने ते खरे वैष्ट्िव होते.ते असहसक, हनराहभमानी व मानवतावािी होते.रोहहिासजींच्या अहत 
हवनम्र आहि समाधानी जीवनावर प्रकाश पडतो.तसेि खरी भर्वत भक्ती आहि भर्वत पे्रमासमोर ब्राम्हिानंा 
आपल्या कमगकाडंािी हनष्ट्फंलता स्वीकारावी लार्ली.रोहहिासजींच्या पे्रम भक्क्तमार्ािे महत्व हसद्ध होत 
आहे.तसेि उच्च जातीमध्ये जन्म घेतल्यािा अहभमान व पूजापाठािे तसेि अन ष्ठानािे अवडंबर व्यथग शाबीत 
झाले.अन्य संताचं्या त लनेत महात्मा रोहहिासानंी अहधक स्पष्ट व जोरिार समथगन केले की, कमगि धमग 
आहे.त्याचं्या वािीतून स्पष्ट होते की, भर्वत् भजन, सिािारमय जीवन, हनरहंकारवृहत व सवांच्या हहतासाठी 
केले जािारे कमग हाि खरा धमग आहे. 
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संत रोहहिासािंा जन्म माघ पौर्शिमा सन १३७६ (संवत १४३३) तर त्यािें हनवाि सन १५२७ (संवत 

१५८४) मध्ये झाल्यािे म्हिले जाते.आिायग परृ्थवीससह आजाि यािें हेि मत आहे आहि माझेही तेि मत 
आहे.संत रोहहिासािें आय ष्ट्य १५१ वषांिे होते.एवढे आय ष्ट्य सवगसाधारि मन ष्ट्यास हमळत नसते.परंत  संत 
रोहहिासासंारख्या परमयोर्ी, साहत्त्वकवृत्ती, इंहद्रय हनग्रही सद र्ृहस्थाने एवढे आय ष्ट्य भोर्िे असंभव सकवा 
आश्चयगकारक वाटत नाही.[काशीनाथ उपाध्याय, र् रु रहविास, पृष्ठ १९.] 
 

संकटकाळात जन्म घेऊन ज्या संतानंी सहिू धमािे रक्षि केले.तसेि हतरस्कृत, उत्पीडीत व 
हनराश्रीत लोकानंा सातं्वन हिले.त्यामध्ये भक्त महर्शष रोहहिासािें नाव मोठ्या आिराने घेतले जाते.संत 
रोहहिासानंी िमगकार जातीत जन्म घेऊन आहि पूरातन संस्कृतीच्या खऱ्या स्वरुपावर प्रकाश टाकून तसेि 
य र् य र्ातंरापयंत ते हजवंत ठेवण्यािे महान कायग केले.ते कायग जनकल्यािकारी तसेि अन पम आहे. 
 

र् रु रोहहिासानंी जेथे हवहवध धमग, संप्रिाय व त्याचं्या प्रभावास आत्मसात केले.तेथे त्यानंी धमगप्रिार 
करण्यािा प्रकार पूिगपिे स्वतंत्र ठेवला.रोहहिासाचं्या पहवत्र वािीत हनमािकारी तत्व आहे.त्यात जीवनािी 
पहवत्रता, आिरिािी श द्धता, वासनाम क्क्त, ईश्वरभेटीिी तळमळ, मानवपे्रम, उिारता, शील, क्षमा, संतोष, 
साध ता, हवनम्रता, हववकेशीलता इत्यािी हवशषेकरून उल्लेखनीय आहेत.ते सत्य सनातन वैहिक सितनधारा 
तसेि भारतीय संस्कृतीम ळे पूिगपिे प्रभाहवत होते.त्या काळात सवग संत भक्तामंध्ये संत रोहहिासात ह्या 
मूल्ल्याच्या प्रिारासाठी तीव्र तळमळ होती. 
 

संत रोहहिासानंी आपले सवग काही प्रभ िरिी समर्शपत केले होते.त्यािें जीवन आिशग होते.साधी 
राहिी आहि उच्च हविारसरिीिी जी कल्पना तत्वज्ञान्यानंी केली, ती त्याचं्यामध्ये साकार झाली होती.ह्या 
तपोमय जीवनािा पहरिाम वािीिी मध रता हविाराच्या अहभव्यक्क्तरुपात प्रकट होते. 
 

संत रोहहिास शातं, शीतल स्वभावािे रामभक्त होते.क्रोधाहि पिंहवकार त्यािें जवळपासही राहू 
शकत नव्हते.परसनिेपासून ते िूर होते.रोहहिास हनर् गि ब्रह्मवािी संत होते.त्यािें आराध्यिैवत हनरंजन आहि 
हनर्शवकार ब्रह्म होते.त्याचं्या वािीमध्ये राम, कृष्ट्ि, हहर, म रारी, बनवारी, र्ोसविा, माधव े इत्यािी हवष्ट्िू 
अवतारािंी नाव ेआली आहेत.रोहहिास समतावािी संत होते.त्यानंा जातंीभेि, विगभेि, संप्रिायभेि इत्यािी 
भेिभावानंा र्ाडावयािे होते.ते सहिू-म सलमान, ब्राह्मि-शूद्र इत्यािी सवांना समदृष्टीने पाहात होते.संत 
रोहहिास पोथी-प रािावंर हवश्वास ठेवीत नव्हते.त्यासाठी त्यानंा हववकेआवश्यक होता.संत रोहहिास 
हनराहभमानी य र्प रूष होते.त्यािें गं्रथ हित्तोडमध्ये नष्ट केले.कारि हित्तोडच्या राजवशंात त्यािा प्रभाव 
वाढला होता.म्हिून तेथील ब्राह्मि संत रोहहिासावंर नेहमी जळत होते. 
 

संत रोहहिास हे हकती वष ेजर्ले यापेक्षा ते आपले िीघग आय ष्ट्य कशाप्रकारे जर्ले हे अहधक महत्वािे 
आहे. 
 

संत रोहहिासानंी ज्यािें संर्तीमध्ये परम स खािी िेवािघेवाि केली.त्या कबीरािी र् रुबधं  व संत 
स्नेहींिा पहरिय प ढील प्रकरिात पाहू या. 
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संत रोहिदास चहरत्र 
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२३.रोहिदासाचें गुरूबंधु व संतस्नेिी 
 
रोहिदास गुरू–स्वामी रामानंद–सन १२९९ ते १४१० (संवत १३५६ ते १४६७) अर्स्त्य संहहतान सार आिायग 
रामानंिािा जन्म प्रयार् (अलाहाबाि) ह्या पहवत्र तीथगके्षत्री माघ कृष्ट्ि सप्तमीस र्ौड ब्राह्मि पहरवारात सन 
१२९९ (संवत १३५६) मध्ये झाला.ही माहहती रामानंि सापं्रिाहयकानंी प्रमािभतू मानली आहे.ते जातीिे 
काव्यक ब्ज ब्राह्मि होते.त्याचं्या मातेिे नावं स शीलािेवी आहि वहडलािें नाव प ण्यसिन होते.रामानंिािे 
िीक्षार् रु स्वामी राधवानंि होते.अकराव्या शतकात आिायग रामान जानंी वैष्ट्िव संप्रिायािी स्थापना 
केली.राघवानंि हे रामान ज हशष्ट्य परंपरेतील िौथे आिायग होते.ही परंपरा अशी होती.(१) रामान जािायग, 
(२) र् रू िेवािायग, (३) स्वामी हयानंि, (४) स्वामी राघवानंि, (५) आिायग रामानंि.स्वामी रामानंिानी 
वैष्ट्िव मताब्ज भास्कर, श्री रामािगनपद्धहत व हसद्धातंपटल असे तीन गं्रथ हलहहले आहेत.स्वामी रामानंिानी 
िहक्षिेतून उत्तर भारतात भक्क्तमार्ग आिला. 
 

स्वामी रामानंिाच्या जीवनकाळात हिल्लीच्या ससहासनावर त घलकवंश आहि लोिीवशंािे शासन 
होते.त कािे शासन मौलवी–म ल्लािें माफग त इस्लामी शहरयतवर िालत होते.मूती फोडिे, जबरिस्तीने 
धमांतर करिे, हे स लतानी राज्यािे आिशग होते.सहि ंिी तीथगस्थाने तसेि धार्शमक उत्सवावर हनषेधाज्ञा 
होत्या.नवीन मंहिरे बाधंिे तसेि ज न्या मंहिराचं्या ि रूस्तीवर बिंी घातली होती.हसकंिर लोिीच्यावळेी 
सहि ंवर अत्यािार करण्यािे आंिोलन िालहवले होते.उच्चपिी फक्त म सलमानाचं्याि नेमि का होत.सहिू 
शतेकऱ्याचं्या जहमनीस द्धा ताब्यात घेतल्या होत्या.सहिूधमीय एखाद्या कामर्ाराप्रमािे जीवन जर्त 
होते.त्यािें जीवन संघषगमय होते.िेशात िळिवळिािी साधने नव्हती.सडका नव्हत्या.टपाल व्यवस्था 
नव्हती.मध्यय र्ीन अखंड भारतामध्ये स मारे पधंरा कोटी लोकसंख्या असावी.र्ावं-वस्त्या िूरिूर होत्या.तर 
िूरिूरपयंत घनिाट जंर्ले पसरली होती.पाळीव जनावरामंध्ये र्ाय, म्हैस, घोडे व हत्ती सवांत जास्त 
होती.सती प्रथा उच्चनीि सवगजातीमध्ये याि मध्यय र्ात िालू झाली.कारि भारतीय नारीस शीलरक्षिाथग 
जोहार करिे सकवा सती जािे याहशवाय मार्ग उरला नव्हता.समरकंि, भजनी व ब खारा येथील बाजारात 
सहिू हस्त्रयानंा म सलमानाचं्या वासनापूतीसाठी रखेली म्हिून पाठवीत.िेशात िोऱ्या फार होत होत्या.एकटा 
मािूस क ठे जाऊ शकत नव्हता.सत्ताधाऱ्यापंासून प्रािािें संरक्षि करण्यासाठी लोक जंर्लात सकवा ओसाड 
प्रिेशात लपून रहात.साराशं म सलमानी राज्यात सवगत्र अंधारि अंधार पसरला होता.महमिघोरीपासून 
औरंर्जेबापयंत भारतावर एक हजार वष ेम स्लीम शासन िालू होते.मध्यय र्ात अल्लाउद्दीन हखलजी (इ. 
स.१२९६ ते १३२०), त घलक वशं (इ. स.१३२० ते १४२२ पयंत) आहि लोिीवशं (इ. स.१४५२ ते १५२६ 
पयंत).शासन अत्यािार, अन्याय करण्यात प्रहसद्ध होते.आपल्या ि लत्यास व सासरा जलाल द्दीनला ठार 
करिारा अल्लाउद्दीन हखलजी हा संशयी, हजद्दी, कठोर, अडािी व लहरी स लतान होता.ग्यास द्दीन त घलक 
आपल्या वहडलासं ठार करुन र्ािीवर बसला होता.सैय्यि वशंानंतर लोिीवशंािे शासन हिल्लीच्या र्ािीवर 
बसून अन्याय अत्यािार करू लार्ले.हसकंिर लोिीिे सारे जीवन लूट, बलात्कार, नरसंहार, साम हहक 
इस्लामीकरि करण्यात रे्ले.तसेि त्याने सहिू मंहिरेव महालानंा मस्जीि-मकबरामध्ये रूपातंरीत-पहरवतीत 
केले होते.शहरािंी नावं ेहफरोजपूर, त र्लकाबाि, हखजराबाि, हसकंिराबाि अशी ठेवली.अशा प्रकाराम ळे 
मध्यय र्ीन संत तसेि तपस्वी, त्यार्ी महाप रुषानंी स्वामी रामानंिाच्या नेतृत्वाखाली धार्शमक, सामाहजक 
तसेि िेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रथम स्वातंत्र्यय द्धाला प्रारंभ केला होता. 
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त्याकाळी िेशात उच्चनीि, जातीपोटीच्या भेिभावाने भयंकर स्वरूप धारि केले होते.िेशािी ही 
पहरक्स्थती पाहून हिव्यदृष्टा व प्रर्हतशील सितक स्वामी रामानंिानी वयाच्या १८ व्या वषी र् रु राघवानंिािा 
प्रयार् येथील आश्रम सोडून, सर्ळ्या भारतािे भ्रमि केले.त्याच्या ह्या भारत िशगन याते्रिे विगन‘रामानंि 
हिक्ग्वजय’ नावाच्या गं्रथात भर्विािायानी केले आहे.अवधूत बैरार्ी साधूने असे साहंर्तले आहे की, 
रामानंिानंी हर्रनार पवगतावर योर् साधनाद्वारे अद भ तहसद्धी प्राप्त केली होती.ती हसद्धी एवढी होती की, 
मृत्य िेखील त्याचं्या ताब्यात होता.शाप िेऊन मारिे सकवा मेलेल्यास हजवतं करण्यापयंत शक्ती रामानंिास 
प्राप्त झाली होती.त्याम ळे बनारसिे म ल्ला-मौलवी त्यानंा घाबरुन असत.आपले प्रार्हतक हविार कृतीमध्ये 
आिण्यासाठी बनारसमध्ये पिंर्ंर्ा घाटावर आपल्या आश्रमािी स्थापना केली.हाि रामानंि मठ आजही 
पडक्या अवस्थेत हिसून येतो.यािहठकािी रोहहिास, कबीर, इत्यािींना र् रुमंत्र हमळाला.काशीहशवाय 
अयोध्या, अलवर, अहमिाबाि, आबू, इटवा, अलाहाबाि, उजै्जन, करताल, करौती, र्ारं्रौन, ग्वाल्हेर, 
हित्रकूट, छपरा, जयपूर, जैसलमीर, जोधपूर, पहतयाला, बाराबकंी, मथ रा, हमहथला, हमजापूर, मेवाड, 
सार्र व हरद्वार या शहरात रामानंि संप्रिायािी कें दे्र आजही आहेत. 
 

महात्म्का तेजःप जं, योरे्श्वर, ब्रह्महनष्ठ, प्रभावशाली अशा स्वामी रामानंिािी हशष्ट्यसंख्या 
पािंशचे्यावर होती.तरीपि त्यािें प्रम ख बारा हशष्ट्य होते.नाभािासाने उल्लेख केलेल्या त्याचं्या बारा हशष्ट्यािंी 
नाव ेअशी[अनंतानंि कबीर स खा, स रस रा पद मावती नरहरी। 
पीपा भावानंि रैिास धना, सेन स रस री की धरहहर। 
औरो हशष्ट्य प्रहशष्ट्य एक से एक उजार्र। 
हवश्वमंर्ल आधार सवानन्ि िशधा के आर्र। 
बह तकाल वप  धाहर कै प्रित जनन को पार हकया। 
श्री रामानन्ि रघ नाथ ज्यों ि हतय सेत  जर् तरन हकयो। 

–भक्तमाल, श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ५०.]–(१) अनंतानंि, (२) कबीर, (३) स खानंि, (४) 
स रस रानंि, (५) पद मावती, (६) नरहयानंि, (७) पीपा, (८) भावानंि, (९) रहविास (रोहहिास), (१०) 
धना, (११) सेन, (१२) स रस री. 
 

स्वामी रामानंिािे बारा हशष्ट्य हनर् गि भक्क्तधारेिे तर र्ोस्वामी त ळसीिास सर् ि (राम) भक्क्तधारेिे 
संत कवी होते.स्वामी रामानंिास बारा हशष्ट्यात कोष्ट्ठ्याघरिा कबीर, रोहहिास िाभंार, सेना नाव्ही, धन्ना 
जाठ हे सवग सहिू समाजातील नीि मानलेल्या समाजातील हशष्ट्योत्तम लाभले.स्वामी रामानंिानी सहिू धमात 
समानता आिली. 
 

स्वामी रामानंि वैष्ट्िवभक्त होते.त्यानंी िहक्षि भारतातील भक्क्तिी ध्वजा हाती घेऊन उत्तर भारतात 
आिली.[भक्क्त द्राहवड ऊपजी, लाये रामानंि। 
परर्ट हकया कबीरने सप्तिीप नवखंड॥ 

प्रा.कामत.किमकृत श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ४९.]त्याचं्या प्रभावशाली नेतृत्वाम ळे संपूिग उत्तर 
भारतात वैष्ट्िव भक्क्तस जनआंिोलनािेरूप हिले होते.वैष्ट्िव संस्कृती मानवामानवात भेि ठेवीत नाही.त्यानंी 
रामान जाच्या लक्ष्मीनारायिाच्या हठकािी सीतारामास आराध्य िैवत मानून श्री संप्रिायािी स्थापना 
केली.त्यानंी भक्क्तिा िावाजा सहिू-म सलमान, ब्राह्मि-शूद्र, स्त्री-प रूष या सवांस ख ला केला.त्याकाळी हे 
पाऊल क्रातंीकारक होते.वैष्ट्िव जनािें उपास्य िैवत राम-कृष्ट्ि यािें व्यक्क्तत्व, शील, सौंियग व शौयग 
अप्रतीम आहे.स्वामी रामानंिािा राम धमािा प्रतीक आहे.जीव ब्रह्म आहे.धमािे िेतन आहि आनंिीरूप‘राम’ 
आहे.राम अव्यक्त ब्रह्मािा वािक आहे.हवहशष्ठ-अदै्वत ब्रह्मामध्ये आहवभाव आहि हवरोभाव िोन्ही प्रकारच्या 
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शक्ती राहहल्याने ब्रह्म सर् ि आहे व हनर् गिही.रामापासून नारायि, हवष्ट्ि , कृष्ट्ि, िामोिर, माधव, हहर, 
म रारी इत्यािी सवग ईश्वरवािक नावािा बोध होत आहे.ब्रह्म, हवष्ट्ि , शकंर इत्यािी िेवतास द्धा या ‘ब्रह्म’ िी 
राम आहि कृष्ट्िाच्या रूपात उपासना करतात.योर्ी लोकस द्धा यािें ध्यान लावनू समाहधस्त होतात. 
 

स्वामी रामानंिाच्या संप्रिायास ‘श्री संप्रिाय’ म्हितात.ह्या संप्रिायाने अयोध्येमध्ये कँप लावनू 
म सलमान बनलेल्या सहि ंना परत सहिू धमात घेतले.त्याम ळे स्वामी रामानंिास महान समाज स धारक मानले 
जाते.आठव्या शतकातील आद्य शकंरािायानंतर सहिू धमात कोिी समाजस धारक झाला असेल तर तो प्रथम 
स्वामी रामानंि होय.त्यानंी प्रभ  रामिदं्राप्रमािे ि सरा सेत  बाधूंन जर्ािा उद्धार केला.[श्री रामानंि रघ नाथ ज्यों 
ि हतयसेत  जर्तरन हकयो।] 
 

स्वामी रामानंदाचे र्वयक्क्तत्व.–स्वामी रामानंि हे शीलवान, ियासार्र, धमगरक्षक, हवद्वान, उिार 
होते.ते तापत्रयनाश, विेािंा र् त्याथग प्रकाशक, शरििदं्रवत उज्ज्वल कीतीमान होते.त्यािंा दृष्टीकोन उिार, 
िारी विात अभेिदृहष्ट, ह्रियाच्या हवश द्धतेवर जोर, बाह्यािारावर कमीजोर होता.त्यािंी भक्ती ही सवग श्रेष्ठ 
साधना व रामासं अनन्य शरिार्ती होती.ते सूयासमान तेजस्वी अशा बारा हशष्ट्याचं्या िशधा पे्रमभक्क्तच्या 
अमृतधारेत रामभक्क्तिा प्रिार करीत. 
 

रामानंिािा भक्तीहवषयक दृहष्टकोन उिार होता.त्याचं्या मते भक्ती करण्यािा अहधकार सवांना 
आहे.जात, क ळ, वशं इत्यािीिे यामध्ये कसलेही बंधन नाही.स्वामी रामानंि त्याकाळी एक मोठे क्राहंतकारक 
समाज स धारक, पथप्रिशगक, आध्याक्त्मक नेता होते.त्यानंी त्या य र्ातील हनराशजनक पहरक्स्थतीिे अध्ययन 
करून महान क्राहंतकारी पाऊल टाकले.स्वामी रामानंि हे सहिी भाषेिे पहहले प्रिारक होय.र्ोस्वामी 
त लसीिासािे स्फूर्शतस्थान रामानंि होय.आपली जीवनयात्रा यशस्वी करून स्वामी रामानंि हे हवक्रमसंवत 
१४६७ वैशाख श क्ल तृतीयेस (सन १४१०) रामरूपी लीन झाले. 
 

“वैष्ट्िव मताब्ज भास्कर”प्रमािे रामान जिायांच्या हशष्ट्यर्ितीमध्ये स्वामी रामानंिािे अकराव ेस्थान 
आहे.रामान जािायग – माधवािायग – िेवािायग – प रूषोत्तम – र्ंर्ाधर – रामेश्वर – द्वारानंि – श्रीयानंि 
– हहरयानंि – राधवानंि – रामानंि. 
 

स्वामी रामानंिाच्या िीघाय ष्ट्यात हिल्लीिी सत्ता आततायी स लतान जलाल द्दीन हफरोज, अल्लाउद्दीन 
हखलजी, क त बद्दीन म बाहरक तसेि हसकंिर लोिीच्या ताब्यात होती.क रािी शहरयतवर िेशािे राज्य िालत 
होते.भारतीयावंर अत्यािर करिे, भारतीय संस्कृती स्मारके, धमगस्थानािंा हवध्वंस करिे, हजहजया कर 
लाविे, भारतीयानंा जबरिस्तीने म सलमान बनहविे इत्यािी ह्या य र्ातील साधारि घटना होत.भारतािी 
सामाहजक क्स्थहतस द्धा हनराशाजनक होती.धमाच्या नावावर अनेक अनैहतक कामेकरीत होती.ढोंर्ी, फकीर, 
साध  मनाला वाटेल तसे लोकानंा ल टून भ्रष्ट करीत होते.अशा िीनहीन समाजाला प्रभ स शरि जाण्याहशवाय 
इलाज नव्हता.िेशातील अशी क्स्थती पाहून स्वामी रामनंिाने अठराव्या वषी राधवानंिािा आश्रम सोडून 
संपूिग भारतािे भ्रमि केले व बनारसमध्ये पंिर्ंर्ा घाटावर आपल्या आश्रमािी स्थापना केली.त्यानंी घोषिा 
केली की,–“हहर को भजे सो हहर का होय, जातपात पूछे नही कोय”स्वामी रामानंिाने भारतवाहसयात 
रामभक्क्तिा प्रिार करण्यासाठी, मंहिरािें रक्षि करण्यासाठी अयोध्या, कोटा, जयपूर इत्यािी हठकािी 
आखाडे स्थापन केले.या आखाड्ातील साधंूिा बरािसा वेळ र् प्तरूपाने सैहनकी हशक्षिात जात होता.या 
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सैहनक हशक्षिािे ५ प्रकार याप्रमािे होते. (१) हनवाि अनी (२) हनरालम्बी अनी (३) हिर्ंबर अनी (४) 
हनमोही अनी (५) महाहनमािी अनी. 

क ं भपवासारख्या महापवाच्यावळेी सेना स रके्षच्या दृहष्टने सैहनकाप्रमािे र्ंर्ास्नानास जात असत.ह्या 
आखाड्ानंी भारतीयािंी अपूवग सेवा केली.ते वैष्ट्िव भक्त होते आहि वैष्ट्िव भक्तीसंप्रिायािे प्रभावशाली 
नेता होते.स्वामी रामानंिाच्या उिार, सरळ, प्रर्तीशील व्यक्क्तत्वाने संपूिग उत्तर भारतात वैष्ट्िव भक्क्तस 
जन आंिोलनािे रूप हिले होते.काळाच्या आवश्यकतेन सार जातीभेि नाहीसा करून सवगसाधारि लोकात 
वैष्ट्िव भक्क्तिा प्रसार, प्रिार झाला. 
 

स्वामी रामानंिािी रिना “वैष्ट्िव मताब्ज भास्कर”अन्वये स्वयं राम हवष्ट्ि िा अवतार आहे.िशरथािा 
प त्र आहे.सीता रामािी पत्नी आहे.राम अद भ त स ंिर व स्वभावाने ियाळू आहे.तो लोकोत्तर सामथगवान व 
कृपासार्र आहे.राम भक्ताचं्या हृियात नेहमी हनवास करिारा आहे.तसेि सीतासहहत स शोहभत आहे.राम 
िशरथप त्र असूनही साक्षात सनातन ब्रह्म आहे.‘रा रमाय नमः’ तसेि “श्री रामाय नमः” षडक्षरी मूलमंत्र 
आहे.यानंतर “श्री रामिदं्र िरिौ शरि। प्रपिये”िे आव्हान होते.या षडक्षरी मंत्रािा रामानंिी संप्रिायात मोठे 
महत्व आहे.वेिमंत्रात जेवढे महत्व “ओ sम”िे आहे.त्याच्याहून जास्त महत्व ‘रा’ ला हिले रे्ले आहे.यािे 
कारि किाहित या संप्रिायावर ताहंत्रक हवदे्यिा प्रभाव असावा.तंत्रहवदे्यत ‘र रंकार’ हीन मंत्र जर्ािा हनषेध 
आहे.कारि तंत्रशास्त्रात असे हलहहले आहे की, भर्वान शकंराने सवग ताहंत्रक वीज मंत्रानंा शाहपत केले होते. 
म्हिून ‘र’ य क्त मंत्रािा जपहसद्धीप्रि आहे.अथात मंत्राबरोबर ‘र’ िा योर् परमकल्यािकारक आहे आहि 
यापासून शापरहहत फळािी प्राप्ती होते. “ल लक्ष्मिाय नमः”आहि “श्री सीतायै नमः”हे हतन्ही हमळून ब्रह्य-
रामािे पूिग रूप बनते.राम ब्रह्य आहे.सीता माया आहे आहि लक्ष्मिािा ‘लं’ पहृथव्यात्मक र्ंधिा संकेत करीत 
आहे.जो क्स्थरता, वीरता तसेि यशािा द्योतक आहे.स्वामी रामानंिाच्या अशा समाहध क्स्थहतिा त्या य र्ात 
मोठा प्रभाव होता.समाहधस्त योर् साधनेच्या सामर्थयाने यानंी शास्त्राथात म ल्लामौलवी, हसद्धयोग्यािंा तसेि 
अदै्वत वाद्यािंा पराभव केला होता. 
 

स्वामी रामानंिाने भक्क्त साधनेस “अर्म पथं”म्हटले आहे.हा तन-मनािा मार्ग आहे.त्याम ळे परम 
पिास प्राप्त करता येते.ईश्वर साधना तन-मन या िोन्हीम ळे संभव होऊ शकते.रामानंिाने‘ज्ञानहतलक’ मध्ये 
कबीर आहि रोहहिासानंा उपिेश करताना साहंर्तले आहे की, योर्य क्क्तस रज्ज  बनवा आहि तळीहवहहरी 
आसनाचं्या फ ल बारे्ला सशपडा.प्रािायामाम ळे उध्वगर्ामी रेतसला पवन ब्रह्यरंध्रमध्ये शोधून घेतो.असे 
होण्याम ळे नाि सबि च्या ग्रहथत मन बाधंले जाते.आहि त्यािी िंिलता नाहीशी होते.भ रं्ा र् हाश न्य 
मंडलमध्यिे वास करतो.पंिेंहद्रये ताब्यात ठेवता येतात.इडा, सपर्ळा स ष म्नामध्ये िदं्रसूयास एका घरात 
हमळाल्याने मन शातं होते आहि साधक संसारीक कल्पनेवर हवजयप्राप्त करुन घेतो.श न्यमंडलामध्ये शब्ि 
प्रकट होतात, र् प्त बाजा, अनाहत नाि वाजू लार्लो, क िक िी[क िक िी रूिरूिी झ िझ िी नाि नािं, स ष म्ना काछ के 

साज साज।]रूिरूिी[रूम रूम र रंकार उच्चरंत वानी, श्रवि स नता रहे समदृहष्ट म हष्ठ मेला। 
हझलहझला ज्योहत रूिंकार झलकता रहे, नाि सवि हमल र्या रंर् रेला। 
स हन के नैहरो सूंहन सीझत रहै, आप संू आप  हमली आप  जाग्या। 
सरीर सो सरीर हमली, सरीर हनहरषता रहे जीव सों जीव हमली ब्रह्म जाग्या। 

-ज्ञानहतलक, संत र् रु रहविास–वािी, प.ृ५०.], झ िझ िी ध्वनी करीत शब्ि रोमारोमात व्याप्त 
होतो. 
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“या अन भवापासून अमृतपानाम ळे साधक अमर होतो.काया र्डावर हवजय प्राप्त होतो.तर काया 
अहधनर्रात महाशक्तीिा ‘र’ हनवास बनतो.हनमगळ मन हनरंजन प्रभ च्या रूपात हवराजमान होऊन पवनरूपी 
म ख्य मंत्र्याच्या सहयोर्ाने न्यायहनष्ठ मन पिंेंहद्रयरूपी प्रजेवर शासन करते.” 
 
संत अनंतानंद : 
 
स्वामी रामानंिाच्या हशष्ट्यामध्ये अनंतानंि हे वयाने सवात ज्येष्ठ हशष्ट्य होते.म्हिून सवग हशष्ट्य त्यानंा मान 
िेत.तसेि ते सवगप्रथम रामानंिािे हशष्ट्य झाले होते.म्हिून त्यािंी रामनंिाच्या प्रम ख हशष्ट्यात र्िना केली 
आहे.अनंतानंिािा ‘हहरभक्क्त ससध -बेला’ नावंािा गं्रथ स पहसद्ध आहे.अनंतानंि हे िाहरत्र्यवान होते.हल्ह, 
पयहारी, र्येश, श्रीरंर्, नरहहरिास इत्याहि साध प रूषानंी अनंतानंिाच्या प्रभावी नेतृत्वाने पे्रहरत होऊन 
जनजाग्रतीिे व्रत घेतले होते.भक्क्तच्या माध यािा आस्वाि िाखतानंा अनंतानंि िेहभान हवसरत असत. 
 
संत कबीर : 
 
कबीरिा जन्म एका र्रीब कोष्टयाच्या पहरवारात सन १३९८ मध्ये काशी जवळ माडूंर येथे लहरताला 
तलावाजवळ झाला.त्याचं्या वहडलािें नाव हनरू व आईिे नाव नीमा होते.लहानपिीि त्यानंा भक्ती मार्ािी 
आवड हनमाि झाली.परंत  त्यानंा शालेय हशक्षि हमळाले नाही.ते स्वतः हनरक्षर होते.पि त्यानंी साधू-संताचं्या 
उपिेशाद्वारे खूप ज्ञान प्राप्त करून घेतले.त्यानंा काव्य रिनेिा छंि लार्ला.ते हविारी व तीव्र ब हद्धिे 
होते.कोष्ट्याघरी वाढिारा कबीर उिात्त हविाराने भारून रे्ला होता.कबीर वहडलाचं्या कामात मित करीत 
असे.हळूहळू तो वीिकामात ह षार झाला.शलेे हविता हविता तो रामभक्क्तवर िोहे रिू लार्ला.कबीर 
आपला वेळ आत्मसितन व अध्यात्मामध्ये घालव ूलार्ले.कबीरावर रामानंिािंा प्रभाव पडला व त्यानंी आपि 
होऊन रामानंिािें हशष्ट्यत्व प्राप्त करून घेतले.तरीपि कबीर हनर् गि मतािे होते.त्यािंा राम अवतारी प रूष 
नव्हता.तर तो हनर् गि हनराकार होता.त्यानंी म्हटले आहे की,[िशरथ स त हतह  लोक वखाना। 

राम नाम का परम न जाना॥]िशरथ प त्र रामािा महहमा हतन्ही लोकात र्ाईला रे्ला पि राम नामािे खरे ममग कोिीि 
जािले नाही.त्याचं्या आत्मसितनाम ळे त्याचं्या वहडलास सिता वाटू लार्ली.कवी, िेवमािूस व समाज 
स धारक म्हिून कबीर लोकहप्रय झाला.त्यानी मोठ्या धाडसाने धार्शमक हटवाि नष्ट करण्यािा प्रयत्न 
केला.तसेि संक हितपिा व दे्वष घालहवण्यािा प्रयत्न केला. 
 

कबीर स्वभावाने ियाळू हृियािे होते.त्यानंा ि सऱ्यािे ि ःख पाहवत नसे.बनारसमध्ये राहत 
असताना शहरयत व कमगकाडंािा ढोंर्ीपिा त्यानंा आवडेनासा झाला.त्याम ळे सनातनी सहिू व म सलमान 
कबीरावर टीका करू लार्ले.पि कबीराने तकग श द्ध य क्तीवाि करून सर्ळ्यानंा नामोहरि केले.कबीर 
तपस्वीहोते.तरी त्यानंी हवद्वान, शास्त्रज्ञ व धमगर् रु अशा रामानंिािंा र् रु म्हिून आिर केला.परंत  त्यािंा 
पूजाहवधी त्यास मान्य नव्हता.कबीर मूर्शतपूजक नव्हते.उलट त्यानंी मूर्शतप जेस हवरोध केला.[पत्थर जूजै हहर हमले, 
तो मैं पूजौं पहाड़। 
इनसे िाकी भली, पीस खाय संसार॥]तर स्वामी रामानंि हे विगव्यवस्था व पूजापाठािे समथगक होते.परंत  कबीराम ळे 
ते शब्िमार्ी बनले.इतर संताप्रमािे कबीराने र्ृहस्थी जीवनािी हशफारस केली आहे.कबीर आय ष्ट्यभर 
प्रामािीकपिे व पहरश्रमपूवगक वीिकाम करून आपल्या पहरवारािे उिरहनवाह करीत.कबीर संसारी र्ृहस्थ 
होते.त्यानंी ईश्वरािी अदै्वतवािी कल्पना उपहनषिातून तर एकेश्वरवािािी कल्पना म सलमानाकडून 
घेतली.त्यािंा ईश्वर हाि अल्ला होता.त्यािंा परमेश्वर राम हाि अल्ला होता.सहिू व म सलमान यानंा एकत्र 
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आिण्यािे त्यानंी थोर कायग केले.कबीराचं्या हशष्ट्यामध्ये राजे, नवाब, शठे व सावकार होते.परंत  कबीराने 
त्याचं्याकडून कधी भेट स्वीकारली नाही.कबीर म्हित, “जे धनािी अपेक्षा करतात, ते संत असू शकत 
नाहीत,”कबीरािे मोठे धन म्हिजे संतोष होय.कबीर रामानंिाच्या य र्ावतरी कायािा सवगश्रेष्ठ प्रिारक 
होय.[‘काशी में हम प्रर्ट भए, है रामानंि िेताए’.] 

सवग व्यापी परमात्म्यािा साक्षात्कार आत्म्याच्या साक्षात्काराति होतो अशी त्यािंी दृढ श्रद्धा 
आहे.आत्मा हाि ईश्वरािे हनवासस्थान असे कबीर मानत.त्यानंी ईश्वरोपासनेत सहिू ज्ञानमार्ाच्या साधनेिे 
अत्यंत स ंिर हवविेन केलेले आहे.आत्मान भव हेि सामर्थयगवान लक्षि आहे.आत्मज्ञानी प रुषालाि असतद्रीय 
दृहष्टम ळे त्या स खािा अन भव घेता येतो.जीवाहशवािे एकत्व हे अज्ञानाम ळे सामान्य मािूस जािू शकत 
नाही.त्याकहरता ज्ञानिक्ष ूउघडाव ेलार्तात. 
 

कबीरािे व्यक्क्तत्व, पहवत्र जीवन आहि प्रभावशाली वक्तृत्वाम ळे र्रीब-श्रीमंत, अहशहक्षत-स हशहक्षत 
इत्यािी सवग लोक त्यािेंकडे येत.कबीर हनभीड आहि स्पष्टवािी होते.कट्टरता आहि रूढीवाि यािेंशी 
कबीराने कधीि समझोता केला नाही.कबीर रूपाने स ंिर होते.कबीराने उत्तरप्रिेश, हबहार, ओहरसा, 
मध्यप्रिेश, राजस्थान, पजंाब आहि महाराष्ट्रात भ्रमि केले.एवढेि नव्हे तर बलाख, ब खारा, बर्िाि तसेि 
मध्यपूवेतील शहराकंडे ही भ्रमि केले असावे. 
 

कबीराने आपल्या रिनेत ब्रज, अवधी, भोजप री, मेहथली, राजस्थानी, ब िेंलखंडी, पजंाबी, मराठी 
आहि र् जराती शब्िािंा उल्लेख केलेला आहे.एवढेि नव्हे तर संस्कृत, फारशी व अरबी शब्िािंाही उपयोर् 
केलेला आहे.कबीराच्या एका हशष्ट्याने त्यािें सवग काव्य हलहून ते एकत्र केले.त्या गं्रथािे नाव‘बीजक’ असे 
आहे.ह्या गं्रथात तीन भार् आहेत, रेमेनी, स्मरनी व सबि, कबीराचं्या काव्याने सहिी साहहत्य प ष्ट आहि सृष्ट 
केले आहे.म्हिून त्याचं्या काव्याला सहिी साहहत्यात अनन्य साधारि स्थान प्राप्त झाले.त्यािंी भाषा अहत 
सोपी, अथगवाही आहि हृियाला हभडिारी आहे. ‘र् रु गं्रथसाहेब’ ह्या शीखाचं्या धमगगं्रथामध्ये कबीरािी विने 
मोठ्या प्रमािावर आढळतात.र् जराथमध्ये कबीरािंी शभंरहून अहधक स्मृहतहिन्हे आढळतात. 
 

कबीर हे कोिा व्यक्क्तिा, जाहतिा सकवा धमािा दे्वष करीत नव्हते.तसेि त्यानंी इतर संताप्रमािे 
जातीभेिाला महत्व हिले नाही.कारि जात ही मन ष्ट्याने बनहवली आहे.कबीर म्हित, आत्म्यािी कोितीि 
जात नाही.सवग जीव त्या परम ज्योतीपासून उत्पन्न झाले आहेत.म्हिून कोिी उच्च नाही.कोिी नीि 
नाही.सकवा कोिी शूद्र नाही.[‘एक जोहत से जउ सभ उपजैं, तउ ऊंि नीि कसमान। 

रहविास िशगन-पृष्ठ ५२.]प्रत्येक मन ष्ट्य पािं तत्वापंासून बनलेला आहे.प्रत्येकाच्या 
शरीरात मासं, रक्त, हाडे इत्यािी आहे.परंत  हे हवसरून प्रत्येक मन ष्ट्य आपि आपल्याला वरे्वरे्ळ्या 
जातीमध्ये हवभार्ला आहे.एकाि मातीच्या बनलेल्या प तळ्यात कोिी स्वतःला एका जातीिा तर 
कोिीि सऱ्या जातीिा मानतो.[‘बेर्र बेर्र नाम धराये एक माटी के भाडें’ ।]सहिू-म सलमान समाजातील िोषावंर संत 
कबीरानंी कठोर टीका केली आहे.कबीरवािी म्हिजे सत्यािा स ंिर आहवष्ट्कार आहे.कबीराने नेहमी सत्यािा 
प्रिार केला.ते अन्यायाहवरुद्ध आय ष्ट्यभर झर्डले.कोिािीही भीड न ठेवता कबीर आपल्या फटकळ शब्िानंी 
राजकीय हवषमता, अज्ञान व रूढीवािी यािेंवर त टून पडत.महाराष्ट्राने तर कबीराला आपलाि संत मानला 
आहे.कबीर रोहहिासािे हमत्र होते.रोहहिासानंी संत कबीराच्या अलौहकक कतृगत्वािा र्ौरव केला 
आहे.तसेिकबीरानंाही रोहहिासाहवषयी आप लकी होती.महात्मा कबीराचं्या ठायी एवढी नम्रता होती की, 
कबीर रोहहिासािें र् िविगन करताना म्हिाले.[संतन मे रहविास संत है, स पि ऋषी सो माहनया। 
सहिू त कग  ि ई िीन वने है, क छ नही पहहिाहनया॥ 
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श्री.संत रोहहिास, पषृ्ठ १३२.]”सवग संतामध्ये संत रोहहिासािें फार मोठे स्थान 
आहे.रोहहिासास स्वपि (िाडंाळ) समाजात जन्मलेला ऋषीि मानायला हवे.सहिू व म सलमान हे एवढे 
करंटे आहेत की, कोिीही ह्या महात्म्यािा मोठेपिा समजून घेतला नाही.” 
 

कबीरानंी कमगभ्रष्ट मानवाला हनर् गि स्वरूपात भक्क्तयोर्ािे संवधगन करून त्याच्याकडे आकर्शषत 
करण्यािे महान कायग केले व जनतेला उपासनेच्या योग्य मार्ाकडे नेले.त्याकाळिे पहंडत व स संस्कृत लोक 
हे आपल्याि अध्ययनात िंर् होते व सामान्य जनतेला मार्गिशगन करण्याकडे त्यािें लक्षि रे्ले नाही, म्हिून 
कबीर वरै्रे संतािें लक्ष अज्ञान, सामान्य लोकाकंडे अहधक रे्ले.कबीराच्या परंपरेतील संतर्ि खालच्या 
जातीिे होते. 
 

संत कबीर हविारतात की, [हिल मे कपट नमाज पढे का क्या हज कावे जाया?]”अरे त झ्या मनात कपट भरलेले 
असतानंा, प्राथगना मंहिरात त झ्या जाण्यािा उपयोर् काय?तसेि तू हज यात्रा करून तरी काय 
हमळहविार?”संत कबीर आहि रोहहिासािें हविार आहि भाषा यामध्ये बरेि साम्य आहे. 
 
संत सुखानंद : 
 
स्वतः ‘स खसार्र’ नाव धारि करून ते भक्क्तरसाने ओथंबलेली भजने र्ौरी रार्ात र्ात असत.स खानंि 
आपल्या ओघवत्या वािीने कथािें हनरूपि करीत आहि आपल्या रसाळ भाषेत लोकानंा सारं्त व लोक 
मोहीत होत.हा कवी साश्र नयनानंी भक्क्तिा पावन रार् आळवीत असे.रातं्रहिवस हहरभजनात रंर्लेला हा 
कवी कमलप ष्ट्पास योग्य अशा स ंिर तलावासमान भासत असे.ईश्वरकृपेिे हनरूपि करताना त्यािें तेजस्वी 
कपाळ प्रकाशमान होई.ते भक्क्तभावाने िान करण्यात व प्रािीमात्रािें कल्याि करण्यात िंर् असत.प्रापहंिक 
मायेत जखडलेल्या जीवसाठी हा संत तर जिू काय पारसमिी होता.[हनहसहिन पे्रम प्रवाह भधूर ज्यों हनझगर। 
हहरर् ि कथा अर्ाध भाल राजत लीला भर॥ 
संत-कंज पोषि हवमल, अहत हपय ष सरसी सरस। 
भक्क्तिान म ैहरन भ ज, स खानंि पारस परस॥ 

‘भक्तमाल’ पषृ्ठ ५२७.] 
 
संत सुरसुरानंद आहि सुरसुरी : 
 
संत संरस रानंि सपक्त्नक स्वामी रामानंिाच्या हशष्ट्य पहरवारात सामील झाले ही घटनाि अद भ त 
वाटते.पहतपत्नी िोघेही एकाि र् रुिे हशष्ट्य बनून समाज जार्ृती करू लार्ले.ही अहभमानास्पि र्ोष्ट 
आहे.अध्याक्त्मकाच्या ओढीने व समाजजार्ृती करण्याच्या पे्ररिेने हे िापंत्य आपली स खािी कल्पना बिलून 
टाकते.परंत  अशा संन्यासी संसारातही एकेहिवशी सैतानी प्रसंर् येतो.भक्त-मालिा लेखक विगन करतो की, 
अत्यंत उिार मनाने घरिार, शतेीवाडी इत्यािी आपल्या धनिौलतीिा त्यार् करून ही पहतपत्नी वनात 
रे्ली.एकेहिवशी संत स रस रानंिािी हवरक्ती व त्याचं्या पक्त्निे सौंियग पाहून यवनाच्या मनात पाप आले.[‘अहत 
उिार िम्पती त्याहर् र्हृ वन को र्वने। 
अिरज भयो तहं एक संत स न हजन हो हवमने॥ 
बठेै ह ए एकाकं आय अस रहन ि ख िीयो। 
स हमरो सारंर्पाहन रुप नरहहर की कीयौ॥ 
स रस रानंि की घरनी कौ सत राख्यो नरससह जह्यों। 
महासती सत उपमा त्यों सत्त स रस री को रह्यों॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–नामाजी (नाभािास-भक्तमाल).]एवढ्यात परमेश्वराने नरससहाच्या रूपात प्रर्ट होऊन 
यवनास ठार केले व महासती स स रीवरील बेअब्र  होण्यािा प्रसंर् टळला. 
 

ह्या िापंत्याने र् रु रामानंिाच्या संिेशािा प्रसार केला.त्याम ळे त्यािंी कीर्शत वाढली.स रस रानंिाच्या 
हशष्ट्य परंपरेत संत धरिीिात्यािे नावं स प्रहसद्ध आहे. 
 
संत नरियानंद : 
 
हे संत वृत्तीने फार उिार म्हिून प्रहसद्ध आहेत.त्यािें साध संतावंरील पे्रम अपूवग होते.साध संतािंी सेवा 
करण्यात नरहयानंिाना धन्यता वाटे.साध संतािंा सहवास लाभावा म्हिून ते प्रयत्न करीत.साध संतािंी सेवा 
हीि ईश्वर सेवा असे त्यानंा वाटे.भक्तमालिे लेखक नाभािास यानंी त्याचं्या स स्वभावािे स ंिर विगन करून 
त्यानंा स्थानाहधपती, परमशूर, धीर, भक्तपालक अशा र्ौरव नामानंी संबोधले आहे. 
 
संत पीपा : 
 
हा संत आरंभी र्ारं्रौन संस्थानिा राजा होता.आिायग रामानंि व भक्त कबीरिासाच्या हशकवि कीिा 
त्याचं्यावर एवढा पहरिाम झाला की, िेश आहि समाजसेवा यासाठी राजससहासन व हत्ती, घोडे इत्यािी 
राजवैभवािा त्यार् केला.[राज पाठ रमिी पहू तेरी, होते घोडा हाथी। 
परम हंस जब हिया पयािा, हवघ डी र्या सब साथी॥ 

–पीपावािी]व त्यानंी स्वामी रामानंिािे हशष्ट्यत्व स्वीकारले व संत कबीरािा र् रूबंध  
होऊन तो भक्क्तमार्ावर आला.राजैश्वयग त च्छ वाटून संन्यासी जीवन जर्ण्यात आहि संत सेवा करण्यात 
त्यास आनंि वाटू लार्ला.संत िहरत्र विगनात नाभािास व हप्रयािासानंी संत पीपािा मोठा र् िर्ौरव केलेला 
आहे. 
 

द्वारकावती नर्री संत पीपाना खूप आवडे.म्हिून ते तेथेि राहात होते.ते याि नर्रीत साध संताना 
पाह िािार करीत.एकिा स्वामी रामानंि हे कबीर, रोहहिास इत्यािी आपल्या िाळीस हशष्ट्यासंह पीपाच्या 
हनमंत्रिावरुन आले.पीपाने आपल्या र् रंुिा व र् रुबधं िा मोठा सत्कार केला.िार हिवस मोठ्या आनंिात 
रे्ले.जेव्हा र् रु आहि र् रुबंध  तेथून हनघाले तेव्हा पीपा पत्नी सीतािेवीसह सवांबरोबर हनघाले.रोहहिास व 
पीपा यािें हमत्रत्व व र् रुबधं पे्रम फार मोठे होते. 
 

ससध आहि अहू ह्या नद्याचं्या संर्मावर संत पीपाजीिे स्मृहतस्थान िाखहवले जाते.तेथे भाहवकािंी 
नेहमी र्िी होते.पीपाचं्या हशष्ट्यानंी द्वारकाप रीिा मठ स प्रहसद्ध केला आहे.तेथे आजतार्ायत आल्यारे्ल्यािें 
स्वार्त केले जाते.संत रोहहिास व राजा पीपा यािंी एक र्ोष्ट स प्रहसद्ध आहे.ती अशी— 
 

संत रोहहतिास फार मोठे ज्ञानी व संत महात्मे आहेत असा त्यािंा नावलौहकक सवगत्र झाला.ही 
बातमी र्ारं्रौन संस्थानिा राजा पीपा याचं्या कानी रे्ली.तेव्हा त्यानंा संत रोहहतिासािें िशगन घेण्यािी इच्छा 
झाली.परंत  संत रोहहिास हे िाभंार जातीिे.माझ्यासारख्या क्षहत्रय राजाने रोहहिासाचं्या झोपडीत जाऊन 
िशगन घेतल्यािे लोकानंा कळले तर लोक आपिास नावे ठेवतील.म्हिून सिताग्रस्त होऊन पीपा राजा हविार 
करू लार्ला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
एकेहिवशी क ं भमेळा भरला होता.त्याहिवशी र्ंर्ास्नान केल्यास प ण्यप्राप्ती होिार म्हिून सर्ळे 

लोक र्ंर्ाहकनारी रे्ले होते.ही संधी साधून राजा पीपा र् पिूपपिे संत रोहहिासाचं्या झोपडीवर रे्ले.त्यावळेी 
संत रोहहिास िामडे हभजहवण्याच्या क ं डातून ताबं्याने पािी काढीत होते.त्यावळेी राजा म्हिाला, “रोहहिास 
महाराज, आपि मला िशगन द्यावे.”तेव्हा रोहहिासानंी पीपाराजास िशगन हिले व ताबं्यातील पािी िेत 
म्हिाले, “राजा, हे िरिामृत पी.”तेव्हा राजाने नाईलाजास्तव उजवा हात प ढे करून िरिामृत ि ळीत 
घेतले व रोहहिासािंी नजर ि कवनू सिऱ्याच्या बाहहतून जहमनीवर सोडून हिले.राजा राजवाड्ात रे्ल्यावर 
धोब्यास बोलावनू घेतले व सिराच्या बाहीिा डार् पूिगपिे काढून सिरा स्वच्छ ध वनू आिण्यािी राजाज्ञा 
झाली.धोबी घरी रे्ल्यावर त्याने आपल्या म लीस सिरा हिला.‘सिऱ्याच्या बाहीिा हा डार् संपूिग हनघेपयंत 
तोंडाने िोख’ असे सारं्ून धोबी कपडे ध ण्यािा मसाला तयार करू लार्ला.म लर्ी अज्ञान होती.हतने 
सिऱ्यािा डार् िोखून थ ंकण्याऐवजी हर्ळला.त्याम ळे हतला अंतज्ञान प्राप्त झाले.ती उच्च िजाच्या 
अध्याक्त्मक र्ोष्टी बोलू लार्ली.ही बातमी शहरात सवगत्र पसरली.ही र्ोष्ट राजा पीपाच्याही कानी आली.तेव्हा 
एका अंधाऱ्या रात्री पीपा र् पिूपपिे धोब्याच्या घरी रे्ला.राजाला पाहाताि म लर्ी हात जोडून उभी 
राहहली.तेव्हा राजा म्हिाला,“म ली, मी त झ्याकडे राजा म्हिून आलो नाही.तर एक हभकारी म्हिून आलो 
आहे.” 
 

तेव्हा म लर्ी म्हिाली, “त म्ही राजा म्हिून मी उभी राहहली नाही, तर आपल्या कृपेने मला अंतज्ञान 
प्राप्त झाले, म्हिून मी उभी राहहले.”हे ऐकून राजाला फार ि ःख झाले.राजा स्वःतास म्हिाला, “ज्याच्याम ळे 
मी परमाथाला म कलो, थूः माझ्या क्षहत्रयपिाला!थूः माझ्या राजेपिाला!!थूः माझ्या लोक लज्जेला!!!थूः 
माझ्या जातीपातीच्या भेिभावाला!!!!” 
 

राजा पीपा तेथून हनघाला व थेट संत रोहहिासाच्या झोपडीवर रे्ला व हात जोडून हवनंती केली की, 
“रोहहिास महाराज, आपले िरिामृत मला प न्हा हपण्यास द्या.”तेव्हा संत रोहहिास म्हिाले.“धोब्याच्या 
म लीने त झ्या सिऱ्यािा डार् िोखून हर्ळला.तेव्हा ती महात्मा बनली.आता मी त ला िरिामृत न िेता 
रामनामािी िीक्षा िेतो.तू तपश्चया करून नामिौलहतस प्राप्त करून घे.” 
 

ह्या र्ोष्टीवरून स्पष्ट होते की, जातीपाहतिा व धनिौलहतिा अहभमान नामिौलत व प्रभ भक्ती प्राप्त 
करण्यास बाधक असतो. 
 
संत धन्ना: 
 
राजस्थानातील टाक हजल्ह्यामध्ये ध वात खेड्ात धन्ना जाट भर्वत भक्त होऊन रे्ला.परंत  ध वात ऐवजी 
षीरापूर र्ावािा[सो इनमे परर्ट परमेसूर, षीरासूर में धना धनेसूर। 

डॉ.बी.पी.शमा, भक्त रत्नावली, पषृ्ठ ३२.]एका काव्यात उल्लेख आहे.संत नामिेव, कबीर, 
रोहहिास व सेना न्हावी यािंी भक्ती प्रिूर भजन-कीतगने ऐकून धन्ना भक्ती मार्ास लार्ला.तेव्हा संत 
रोहहिासािंी भक्ती पाहून धन्ना जाट म्हितात,[रहविास ढ वंता ढोरनी, हतहतनी हतआर्ी माईआ। 
परर्ट  होआ साध संर्ी, हहरिरसन पाईआ॥ 
इहह हवहध स हन कै जाटरौ, उहठ भर्हत लार्ा। 
हमले प्रहतहस र् साईआ, धन्ना बड भार्ा॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–गं्रथ साहेब, पि क्र.२ प.ृ४८७, संत रैिास ६.]“र् राढोरािंी कातडी वाहिाऱ्या संत रोहहिासाने 
मोहमायेिा त्यार् करून हहरिशगन घेतले. हे ऐकून मी भक्ती करू लार्लो.”सद र् रूिा कृपाप्रसाि 
हमळाल्याम ळे धन्ना मोठा भाग्यवान आहे. 
 

संत धन्नाने संत कबीर, रोहहिास व सेना नाव्ही यािंा र्ौरवपूिग उल्लेख केला आहे.त्यावरून रोहहिास 
काळातही संत धन्नािी कीती पसरून साधूसंताच्या लेखी त्यास प्रहतष्ठा लाभली.धन्नािी िार पिे शीखाचं्या 
‘र् रु गं्रथसाहेब’ गं्रथामध्ये आहेत.धन्नािा र्ौरव र्ाताना नाभािास म्हितात,[घर आए हहरिास हतनहह र्ोधूम खवाये। 
तात मात डरखेत थोय लारं्लू िलाये॥ 
आसपास कृहषकार खेत की करत बंडाई। 
भक्त भजे की रीहत प्रर्ट परमीहत ज पाई॥ 
अिरज मानत जर्तमें कह ँ हनव ज्यौं कह  वै पयों। 
धन्य धना के भजन को हबनसह बीज अंक र भयो॥ 

भक्तमाल, पषृ्ट ५२१.]“धन्नाने घरी आलेल्या हहरिासानंा शतेात पेरण्यासाठी ठेवलेले 
र्व्हािे िािे (बी) खाऊ घातले.आप्तेष्टाचं्या समज तीसाठी पेरण्यास र्व्हािे बी नसतानाही तसेि शतेावर 
बलै हफरहवले.ते पाहून आजूबाजूिे शतेकरी क क्त्सतपिे हंसू लार्ले.परंत  भक्क्तिा महहमा असा की, 
बीजाहशवाय अंक र फ टले व धन्नािे शते हपकाने डोलू लार्ले.हा भक्क्तिा महहमा पाहून सवगजि आश्चयगिहकत 
झाले. 
 

स्वामी राघविास रहित भक्तमाल मध्ये धन्नासंबधंी खालील िार घटनािें विगन हमळते :- 
 

(१)धन्ना जाटािे शतेात बी पेरल्याहशवाय भरपूर पीक आले. 
(२)धन्ना उपाशी राहून भर्वानाला भोजन करण्यास भार् पाडले. 
(३)भर्वान स्वतः धन्ना जाटाच्या र्ाई िारीत होता. 
(४) धन्नाने काशीस जाऊन स्वामी रामानंिािे हशष्ट्यत्व स्वीकारले. 

 
संत सेना नार्विी : 
 
संत सेना नाव्ही हे रामानंिाचं्या म ख्य हशष्ट्यापंैकी एक होता.[उत्तम हियरा हनरमन बाती। त म्ही हनरंजनं कमलापती॥ 
राम भर्हत रामानंि  जानै। पूरन परमानंि बरवानै॥ 
मिन मूरहत मय तमी र् सविे। सैन भनय भज  परमानंिै॥ 

–कामतकृत श्रीसंत रोहहिास, पषृ्ठ ५४.] संत सेना नाव्ही यािें नावावर ‘कबीर-रोहहिास 
संवाि’ हे एकि सहिी काव्य आहे.संत सेना म ळिा महाराष्ट्रात राहिारा.त्यानंी मराठी अभरं्केले आहेत.संत 
श्रेष्टम्हि न नावंलौहकक हमळाल्यावर ते उत्तर भारतात रे्ले व रामानंिाच्या संप्रिायात सामील झाले.त्यािें 
हनवासस्थान मराठी सहिी प्रिेशाच्या सीमेवरील बाधंवर्ड येथे होते.संत सेना नाव्ह्यािे जीवन िहरत्र संत 
रोहहिासाप्रमािे सवांना हव े हवेसे वाटत आहे.संत रोहहिासाने उत्तरेत राहून िहक्षिेवर (हवशषेतः 
महाराष्ट्रावर) मोहहनी घातली.तर सेना नाव्ही यानंी िहक्षिेतून उत्तरेत जाऊन तेथील समाज मनावर मोहहनी 
घातली.संत सेनास संत रोहहिास व संत कबीराबद्दल फार आिर वाटत होता.संत सेना या िोघा ंसंताबद्दल 
म्हितात की,[वेिहह झ टा, शास्त्रहह झ टा भक्त कहाँ से पछानी। 
ज्या ज्या ब्रह्मा तू हा झटूा, झ टी साके न मानी॥ 
र्रूड िढे जब हवष्ट्िू आया, साि भक्त मेरे िोन्ही। 
धन्य कबीर धन्य रोहहिासा र्ावै सेना न्हावी॥ 
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–सत्यिेव सशिे -श्री संत रोहहिास, पषृ्ठ ८३.]“संत रोहहिास व कबीर ह्या िोघानंी केलेला 
अध्याक्त्मक-ब्रह्मज्ञानावरील वािहववाि मी ऐकला.या वािात कबीर रोहहिासाकडून हरले.संत रोहहिास 
सर् ि ब्रह्मािे विगन करतात तर संत कबीर हनर् गि ब्रह्मािे विगन करतात.हवष्ट्ि  र्रुडावर बसून येतात व 
िोघानंाही िशगन िेतात.”हा कबीर-रोहहिास संवाि ‘शिेा न्हाऊ’ असा अस्सल मराठी नावाने स प्रहसद्ध 
आहे.[श्री समथग वाग्िेवता मंहिर ध ळे, बाडाकं १० शिेान्हाऊ कृत ‘रोहहिास-कबीर स्तवन’ आहि बाडाकं १४५० सेना नाव्हीकृत ‘संवाि’.] 
 

ब्रह्मज्ञान व शास्त्राथावर ििा करून संत रोहहिासानंी बऱ्याि पहंडतानंा हरहवले.परंत  
शकंरािायाकडून ते वािहववािात हरले.हित्तोड़िी रािी झालीने संत रोहहिासास र् रू केले.हे तेथील 
ब्राह्मिासं आवडले नाही.तेव्हा त्यानंी संत रोहहिासािें िारात धरिे धरले.तेव्हा त्या ब्राह्मिांस 
समजाहवण्यासाठी सेना नाव्ही बाधंवर्डाहून आले होते.संत सेना मराठी कवी असून, त्यािें १६५ मराठी अभरं् 
आहेत. 
 
संत भावानंद व संत पद्मावती : 
 
संत भावानंि ऊफग  भवानंि आहि संत पद्मावती ह्या िोघा ं संताबद्दल अहधक माहहती हमळत 
नाही.नाभािासाच्या भक्तमालमध्ये तसेि रामानंि संप्रिायाच्या गं्रथामध्ये ह्या िोघाचं्या नावंािा उल्लेख 
आहे.परंत  अहधक माहहती उपलब्ध नाही.र्ालवानंि नावािा एक रामानंि हशष्ट्य साहंर्तला जातो.परंत  
त्यािंीही अहधक माहहती हमळत नाही. 
 
गुरु नानक : 
 
शीख धमगर् रु नानक हे सन १४४५ मध्ये संत रोहहिासानंा भेटले, कारि त्यािंी कीती बरीि िूरवर पसरली 
होती.पजंाब तर भारुन रे्ला होता.र् रु नानकानंी आपल्या पिामध्ये रोहहिासािंा उल्लेख आिरपूवगक केलेला 
आहे.संत रोहहिासाचं्या ४० साक्या शीखाचं्या ‘श्री आहि गं्रथ’ मध्ये समाहवष्ट केलेल्या आहेत.र् रू नानक हे 
त्याचं्या कवनासोबत संत रोहहिास, नामिेव, कबीर, हत्रलोिन, धन्ना, बेनी यािंीही भक्क्तर्ीते र्ात असत. 
 

शीख संप्रिायािे संस्थापक र् रू नानक यािंा जन्म लाहोर हजल्ह्यात तलवडंी र्ावी हिनाकं १५ एहप्रल 
१४६९ रोजी झोपडीत झाला.बालपिापासून नानकािा कल धमाकडे होता.त्यािें अध्यात्मज्ञान पाहून त्यािें 
शाळा सोबती व हशक्षक आश्चयगिहकत होत.हशक्षि संपल्यानंतर त्यानंी ईश्वर भक्क्तिा प्रसार करण्यािे कायग 
स रू केले.त्यावळेी स लतान, पहंडत व म ल्ला-मौलवीनी त्यानंा हवरोध केला.परंत  नानकाजवळिी अध्याक्त्मक 
भक्ती पाहून सवांिा हवरोध शातं झाला व ते नानकािें अन यायी बनले. 
 

नानकानंी संपूिग भारतात प्रवास केला.एवढेि नव्हें तर भारताबाहेर मक्का, महिना, काब ल इत्यािी 
हठकािी तसेि इरािमध्येही रे्ले होते व आपल्या संिेशािा प्रिार केला “ईश्वर एक आहे.तो पे्रमस्वरूप, 
ऐक्यस्वरूप आहे.तो मंहिर, मशीि व बाहेरही सवगत्र असतो.मािूस नीि क ळातील सकवा उच्च क ळातील 
असो, ईश्वराच्या दृहष्टने सर्ळी मािसे समान.प्रत्येकाने जाहत-पथं-विगहनरपेक्ष मानवसेवा व ईश्वरभक्ती 
करावी.” 
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‘र् रू गं्रथसाहेब’ मध्ये नानकािंा उपिेश आहे.सर्ळे शीख ह्या गं्रथास पहवत्र मानतात.अहवनाशी, सवग 
व्यापी, हिरंतन, हनवरै, हनमगत्सर असा जो एकमात्र परमेश्वरस, त्यालाि शीख धमग मानतो.या जर्ात सर्ळ्या 
जाती समान आहेत.कोितीही जात उच्च सकवा नीि नाही.  
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२४.भाव-सुमनाविी 
 

ऐका श्रोते िो सावकाश। परम वैष्िव रोहिदास। 
िहरभजन रातं्रहदवस। पे्रमभावें करीतसे॥ 
मने दुराशा सांडोन। भावें कहरतसे िहरकीतपन। 
हनत्यनेम स्नान करून। हवष्िुपूजन करीतसे॥ 

–महिपहत (भक्त हवजय अध्याय २५·१-३) 
 

जन्म झािासे चमपकार वंशी। 
ज्ञान पािता िाजवी वहसष्ठासी॥ 
शांहत ज्याची आहि उिे सागरािा। 
धाम वैराग्य सदय नांदण्यािा॥ 
जड जीव उिराया आिे भूवहर धरूहन अवतार। 
कंठमिी श्री िहरचे िीन कुळी रोहिदास चांभार॥ 

–श्री दासगिू मिाराज 
 

संत रोहिदास। रोहिदास संत, जयासी भेटे भगवंत॥ धृ॥ 
जाहतचा हिदू। हिदू चांभार, मनाचा पे्रमळ अहनवार। 
हनत्यकमप त्याचे। त्याचे हशवण्याचे, विािा जोड हि जोड्ांचे॥ 
त्यावहर चािहवतो। चािहव संसारा, मनी दे मत्सरा न थारा। 
हशवुहनया देई। देई दान भक्ता, विािा अनवािी त्या त्या॥ 
स्नान करी घेई। घेई तो वाचे, गोड ते नाम हवठोबाचे। 
पूजेचा िोता। िोता जो वाि, शाहिग्राम हदर्वय जाि॥ 
त्यासी तो ठेवी। ठेवी कातड्ांच्या, करूहनया संपुष्टासाच्या। 
आसन िी त्याचे। त्याचे चमाचे, बसे बा भक्ती भरे नाचे॥ 
संत रोहिदास। रोहिदास संत, जयासी भेटे भगवंत॥ 
त्याहस िोक िंसुहन। िंसुनी बोिती ते, कातडे अशुि त्यामध्ये। 
देवमूर्तत कैशी। कैशी ठेवावी, का न ती हवटाळिी जावी॥ 
त्याहस संत वदिा। वदिा हप्रय वाचा, बोितो अथप करा याचा। 
कातड्ामध्ये। मध्ये गभाच्या, बैसिा मनुष्य मातेच्या॥ 
आई दे दूध। दूध गात गािीं, स्तनाच्या चमप कुप्यातूनी। 
मुख िे मढवीिे। मढवीिे देवे, कातड्ानेच काय नोिे॥ 
मढवीिे िात। िात पाय आिी, प्राि िी चमे देवांनीं। 
ऋषीमुनी बसती। बसहत तपस्येसी, घेहत मृगचमप आसनासी॥ 
आहि र्वयाघ्रचमप। चमप आवडीने, उपरिे केिे सांबाने। 
सांब सदाहशवजी। हशवजी ज्या हशवती, चमे अशुि कैशी तीं॥ 
अशुि ना चमप। चमप न चांभार, तयाचा तोची अहधकार। 
अहधकार साचा। साचा जो भक्त, मांग वा मिार वा शाक्त॥ 
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पे्रमहच अहधकारा। अहधकारा भक्ती, देतसे नाम-भजन मुक्ती। 
असे हिदुधमप। धमप हवठ्ठिाचा, सनातन सकिा कहथ साचा॥ 
हचत्ताचा शुि। शुि तोहच िोतो, जाहतचा असो कुण्यािी तो। 
अशुि जहर हचत्त। हचत्त तरी तो तो, ब्राह्यिहि अस्पृश्यहच िोतो॥ 

क्षहत्रयहि अस्पृश्यहच िोतो॥ 
मिार तो चोखा। चोखा मेळ्यािा, आहिहगता देव झािा। 
झािा सजिासी। सजि कसायासी, प्रसन्नहच परमेश्वर त्यासी॥ 
धंदा िा सारा। सारा उपकारी, त्याहवि न चिे संसारी। 
्ििूहनया कोिी। कोिी कमाचा, हवटाळ न मानावा साचा॥ 
कधी हिदु धमप। धमप हवठ्ठिाचा, आमुच्या वाडवडीिांचा। 
तु्िी आ्िी हिदू। हिदू जातीचे, सवप िी भक्त हवठ्ठिाचे॥ 
रकंु्ष हिदुधमप। धमप हवठ्ठिाचा, आमुच्या वाडवडीिांचा। 
असे रोहिदास। रोहिदास संत, वदे त्या भेटे भगवंत॥ 

—स्वातंत्र्यवीर हव.दा.सावरकर 
हनवृहत्त ज्ञानदेव सोपान चांगाजी। मेरे जी के िै जी नामदेव। 
नागाजन हमत्र नरिरी सुनार रहवदास कबीर सगे मेरे॥ 

–संत तुकाराम 
रोहिदास चमार सब कुि जाने। 
कठोर गंगा देख॥ 

-संत एकनाथ 
वेद हि झूटा शास्त्रहि झूटा, भक्त किां से पिानी। 
ज्या ज्या ब्रह्या तू िी झूटा, झूटी साके न मानी॥ 
गरूड चढे जब हवष्िु आया, साच भक्त मेरे दोिी। 
धन्य कबीरा धन्य रोहिदासा गावै सेना न्िावी॥ 

–संत सेना 
गुरु रैदास हमिे मोहि पूरे, धुरसे किम हमिी। 
सत्गुरु सैन दइ जब आके, ज्योहत से ज्योहत हमिी॥ 
मीरा सत्गुरु देवकी करै वंदना आस। 
हजन चेतन आतम कह्या, धन भगवान रैदास॥ 

 
मीरा ने गोहवद हमल्या जी, गुरु हमल्या रैदास। 
रैदास संत हमिे मोहि सत्गुरु, दीन्िी सुरत सिदानी॥ 
मेरो मन िागो गुरु सो, अब न रिंुगी अटकी। 
गुरु हमहिया रैदासजी, दीन्िी जान की गुटकी॥ 

–संत मीरा 
 

भावाथप :–संत मीरा म्हिते की, “मला संत रोहहिास सत्र् रु लाभले आहि माझे परमेश्वराशी नाते 
जडले.माझा हवरह संपला.संत रोहहिासानंी िैतन्य आहि आत्म्यािी र्ाठ बाधूंन हिली आहे.मला 
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परमेश्वरासमान रोहहिासजी धन्य आहेत.मला संत रोहहिास सद र् रु लाभले आहि मला ईश्वरािे रहस्य 
समजल्याम ळे, मी हहरजवळ रे्ले.” 

संतन मे रहवदास संत िै, सुपच ऋषी सो माहनया। 
हिदू तुकप  दुई दीन बने िै, किु निी पहिचाहनया॥ 

–संत कबीर 
 

भावाथप :–संत कबीर म्हितात की, “संत रोहहिासानंी संत मंडळामंध्ये अत्य च्च स्थान हमळहवले 
आहे.हीन समाजात जन्मलेला तो सवगश्रेष्ठ ऋषी आहे.सहिू-म सलमान हे िोघेही एवढे ि िैवी की, त्यानंी ह्या 
थोर संतािे माहात्म्य ओळखले नाही. 
 

सदाचार श्रुहत शास्त्र वचन अहवरूि उचाऱ्यो। 
नीर क्षीर हववरन परम िंसहन उर धान्यो॥ 
भगवत कृपाप्रसाद परमगहत इहि तन पाई। 
राज हसिासन बैहठ ज्ञाहत परतीहत हदखाई॥ 
विाश्रम अहभमान तहज पदरज बंदहि जासु की। 
संदेि गं्रहथ खण्डन हनपुन, बानी हवमि रैदास की॥ 

–नाभादास (भक्तमाल, पृष्ठ ४७०) 
 

भावाथप :–नाभािास म्हितात की, “संत रोहहिासानंी नेहमी विे, शास्त्रान सार आिार पद्धहतिे 
अन करि करून उपिेश हिला.त्यािंी तकग य क्त वािी परमहंसरुपी महात्म्यानंी व हवद्वानानंी नीर-क्षीर 
हववकेाप्रमािे सारय क्त प्रविने ऐकून स्वीकार केली.हीन िाभंार जातीत जन्म घेऊनस द्धा सशरीर याि 
जन्मात मोक्षप्राप्ती झाली.आपल्या प्रकाडं ज्ञानाम ळे त्यानंा राजससहासनावर बसण्यािा र्ौरव प्राप्त 
झाला.मोठ-मोठे साध  महात्मा तसेि हवद्वान, ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य व श द्र विांिा तसेि ब्रह्मियग, र्ृहस्थ, 
संन्यास आहि वानप्रस्थ आश्रमािंा अहभमान सोडून ज्याचं्या िरिािें वंिन करीत होते.अशा भक्त 
रोहहिासािंी वािी-सर्ळ्या प्रकारच्या शकंािें हनवारि करिारी हनमगळ वािी आहे.” 
 

नफा हमिे नामै करे िहर संतन सनमान। 
परम भागवत जन भयो श्री रहवदास सुजान॥ 

–संत हनत्यानंद 
 

भावाथप :–संत हनत्यानंि म्हितात की, “जे संतािंा आिर-सन्मान करतात, त्यानंा आध्याक्त्मक 
फायिा हमळतो.त्यािें महत्त्व, नावलौहकक वाढत असतो.अशा ज्ञानी लोकानंा परमेश्वराच्या दृहष्टने संत 
रोहहिास पहवत्र झाले.” 
 

रैदास रंगीिा रंग िै हदये जनेऊ तोड़। 
जग्य जोगार चोिे, धरे इक रैदास इक गौड॥ 

–गरीबदासजी की वािी, पृष्ठ ३२. 
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भावाथप :–संत र्रीबिास म्हितात की, “संत रोहहिासाने मोठी सहमत करून जानव्यािे आवडंबर 
मानले नव्हते.परंत  जेव्हा बाह्य आवडंबरावर हवश्वास ठेविाऱ्या पहंडतानंी जानव्यावरून त्यािंा अपमान केला 
तेव्हा तर रोहहिासानंी िमत्कार करून िाखहवला.यज्ञानंतर झालेल्या त्या पकं्क्तला पहाव ेतर एक रोहहिास 
व एक ब्राह्मि असे बसलेले ब्राह्मिानंा हिसत होते.” 
 

जन रहवदास नीच कुि उंचा, ताकू तीन िोक सब जािैरे। 
जन ‘िहरदास’ वै हनरभं देश्या, तातै उिटी तािै रे॥ 

–िहरदास 
 

भावाथप :–संत हहरिास म्हितात की, “संत रोहहिास नीि क ळात जन्म घेऊन, आपल्या 
प्रभ भक्क्तम ळे ते उंि झाले.स्वर्ग, मृत्य  व पाताळ हे हतन्ही लोक त्यानंा ओळखतात.परंत  ह्या िेशात काही 
लोक असे आहेत की, जातीपातीसाठी भाडंिे, मारामाऱ्याही करतात.” 
 

अमृत राम रसायि पीया, ताथै अमर कबीरा हकया। 
रांग राम कहि राम समाना, जन रहवदास हमिे भगवाना॥ 

– दादू 
 

भावाथप :–संत िािू म्हितात की, “रामािे नाव अमृतरूपी रसायनासमान आहे, रामािे नामस्मरि 
करून कबीर अमर झाले व रामस्मरि केल्याने संत रोहहिासानंा परमेश्वरािे िशगन झाले.” 
 

राम रस पीया रे, पीना िी आनंद िोय। 
सौंझे सैन हपयो रहवदासा, मीरा पे्रम बडाई रे॥ 

–सेवादास 
 

भावाथप :–सेवािास म्हितात की, “राम रूपी रस प्याल्याने अथात राम नामात तल्लीन झाल्याने 
आनंि प्राप्त होतो.रोहहिास असो की मीरा असो, त्या प्रभ  भक्तानंी नामस्मरि करून ते संपूिग िेशात अमर 
झाले.” 
 

कबीर नामदेव पीया रहवदासा भवसागर की काटी पासा॥ 
–कियािदास 

 
भावाथप :–संत कल्याििास म्हितात की, “कबीर, नामिेव, रोहहिास हे असे संत झाले की, ते 

भर्वानािे स्मरि करून, संसाररूपी सम द्र हकनाऱ्यास लार्ले.” 
 

आहद हमिी जयदेव कँू, रैदास समानी॥ 
–रज्जबदास 
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भावाथप :–संत रज्जबिास म्हितात की, “ईश्वर स्मरि केल्याने संत जयिेव आहि संत रोहहिासानंा 
ईश्वरान भहूत झाली.” 
 

जगत हवहदत पीपा धना, अरू रैदास कबीर। 
मिाधीर दृढ एक रस, भरे भक्क्त गंभीर॥ 

–भक्त नामाविी 
 

भावाथप :–ह्या काव्यात म्हटले आहे की, “भक्तीरस एक असा दृढ-र्ंभीर रस आहे.तो प्याल्याने भक्त 
जर्ात अमरत्व प्राप्त करतात.त्याम ळेि संत पीपा, संत धन्ना, संत रोहहिास व कबीर जर्ात अमर झाले.” 
 

जन रहवदास साहध सुरा तन, हवप्रन मार माचई रे॥ 
–िोट संुदरदास 

 
भावाथप :–संत छोटे स ंिरिास म्हितात की, “संत रोहहिास हे ब्राह्मिाम ळे िेवपूजाही करू शकत 

नव्हते.कारि ब्राह्मि लोक शूद्र म्हिून त्यािंा अपमान करीत.ऐवढेि नव्हे तर रोहहिासानंा मारहाि करीत 
होते.” 
 

भेटो जब रहवदास कंू, िीन्िी भुजा पसार। 
िहर िीिा रीझे निी, अचरज किो अपार॥ 

–दयाबाई 
 

भावाथप :–संत ियाबाई म्हितात की, “भक्त ईश्वर भजनात तल्लीन होतात.तेव्हा उंि-नीि जातीभेि 
त्याचं्याकडे रहात नाही.याि कारिाम ळे त्यािंी भेट संत रोहहिासाबरोबर झाली.यामध्ये आश्चयग ते काय?” 
 

पीपा, धना, सैन, रहवदासा, सुखदेव हपयो अधाई। 
अमर गुरु पीयो िुए हनरभ अगम सुरहत ठिराई॥ 

–दरसनदास 
 

भावाथप :–संत िरसनिास म्हितात की, “ज्यानंी मनापासून ईश्वर भक्ती केली.त्यानंा ईश्वरभक्ती 
प्राप्त झाली व ते अमर झाले.मर् ते संत पीपा असो की धन्ना असो.संत सेना असो की संत रोहहिास असो.” 
 

पीपा जन रहवदास पुहन सुमरे सुखदायी रे। 
पीया हपयािा पे्रम का डर तपन बुझाई रे॥ 

–रुपदासजी 
 

भावाथप :–संत रूपिास म्हितात की, “पे्रम असे आहे की, ते केल्याने मनातील मळ पे्रमाश्र प्रमािे 
वाहून जातो.अशा पे्रम भक्क्तम ळे संत पीपा रोहहिासानंा परमानंि प्राप्त झाला.” 
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रहवदास चमारू उस्तुहत करै, िहर की रीहत हनहमख इक गाई। 
पहतत जाहत उत्तम भया, चारी बरन पए पगे आई॥ 
रहवदास ध्याये प्रभु अनूप, गुरुदेव ‘नानक’ गोहवद रूप। 

–गुरु नानकदेव 
 

भावाथप :–र् रु नानक म्हितात की, “नीि क ळात जन्म घेतलेला रोहहिास िाभंार हनभगयपिे उच्च 
कमग करीत भक्क्तभावनेने सवगकाही परमेश्वरास अपगि करून, उच्च स्थान प्राप्त करून घेतले.अथात उच्च 
क ळात जन्म घेतल्यानेि कोिी मोठा होत नाही.तर ईश्वरािा मोठा भक्ति मोठा होऊ शकतो.याि 
कारिाम ळे संत रोहहिास व नानक हे स्वतः ईश्वररूप झाले.म्हिून लोक त्यानंा र् रु म्हिून बोलू लार्ले.” 
 

सुखसागर में आय के, मत जा रे प्यासा। 
अजिंु समझ नर बावरे, जम करत हनरासा॥ 
हनरमि नीर भरे तेरे आगे, सीिे स्वांसों स्वांसा। 
मृगतृष्िा जि िांड बावरे, करो सुधारस आसा॥ 
ध् रू प्रििाद, शुकदेव हपया, और हपया रहवदासा॥ 
पे्रमहि संत सदा मतवािा, एक पे्रम की आसा॥ 
किे ‘कबीर’ सुनो भाई साधो, हमट गई भय की बासा॥ 

–संत कबीर 
 

भावाथप:– संत कबीर म्हितात की, “हे मानवा, तू ह्या जर्ात रामनामरूपी अमृतािे रसापान कर.जर 
तू आपला जन्म व्यथग घालहवलास तर यमजराजाकडे त ला पश्चाताप करावा लारे्ल.त झे मन हनमगळ 
पाण्याप्रमािे आहे.तू ज्ञानसार्र आहेत.श्वास असेपयंत तू रामनाम घे.हे जीवन मृर्जलाप्रमािे 
आहे.त झ्यामध्ये पे्रम, भक्क्तभावना असेल तरि त ला स धा रस हमळेल.ह्या भक्क्तम ळेि ध्र व, प्रल्हाि, स किेव 
आहि रोहहिासाने ईश्वर प्राप्त करून आपले जीवन सफल बनहवले.कबीर म्हितात की, “जेथे ईश्वर आहे, 
तेथे कोित्यास प्रकारिे भय नाही.अथात भक्तामध्ये स्वयं नारायिािे हनवासस्थान आहे.” 
 

गई घर झािी पुहन बोहि के पठाओ अिो। 
जैसे प्रहतपािी अब तैसे प्रहतपाहरये॥ 
आपिु पधारे उन बिु धन पट वारे। 
हबप्र सुहन पांव धारे, सीधौ दे हनवाहरये॥ 
कहर के रसाई हिजे भोजन करन बैठे। 
िै िै महध एक यौं रहवदास को हनिाहरये॥ 
देहख भई आंखैं दीन भाखै हसख िाखै भये। 
स्वनप को जनोऊ काढयो त्वचा कीनी न्याहरयै॥ 

–प्रीयदास 
 

भावाथप:–प्रीयिास म्हितात की, “हनमंत्रिाप्रमािे संत रोहहिास महारािी झालीच्या घरी रे्ले.तेव्हा 
‘झाली’ म्हिाली, “आपि आल्याम ळे माझी सून मीरा व इतर लोक प्रसन्न झाले आहेत.परंत  हे ब्राह्मिानंी 
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ऐकताि त्यानंा वरे्ळे काढण्यािे साहंर्तले.ब्राह्मिानंी स्वतंत्र स्वयंपाक करून त्यािंी वरे्ळी परं्त बसली 
असता, त्यानंा िोन ब्राह्मिामंध्ये एक रोहहिास जेविास बसल्यािे हिसले.तेव्हा ब्राह्मि िीनवािे त्यािेंकडे 
पाहू लार्ले.त्यावळेी संत रोहहिासानंी आपली छाती हिरून आतील सोन्यािे जानव े िाखवनू उपिेश 
केला.त्यावळेी त्यािें बरेिजि हशष्ट्य झाले.” 

गोहवद गोहवद गोहवद संहग नामदेउ मन िीिा। 
आठ दाम को िीपरो िोईओ िाखीि॥ 
बुनना तनना हतआहग प्रीहत चरन कबीरा। 
नीच कुिा जोिािरा भइओ मुहनि गिीरा॥ 
रहवदासु ढंुवता ढोर नीहत हतक्न्ि हतआगी माइआ। 
परगट िोइआ साध संहग िहरदरसन पाइआ॥ 
सेनु नाई बुत कहरआ ओिु घहर धहर सुहनआ। 
हिरदे बहसआ पार बरह्म भगतां महि गहनआ॥ 
इि हवहध सुहनकै जाटरो उहट भगती िागा। 
हमिे प्रतहख गुसईआ ‘धन्ना’ बडभागा॥ 

–भक्त धन्ना 
 

भावाथप :–भक्त धन्ना म्हितात की, “र्ोसवि, र्ोसवि असे हहरस्मरि करून संत नामिेव आठ प्रहर 
भर्वानामध्ये रमले.कोष्ट्ठ्यासारख्या नीि क ळातील कबीर वीिण्यािे काम करीत ईश्वर भक्क्तमध्ये िंर् 
झाला होता.र् राढंोरािंी कातडी वाहिाऱ्या रोहहिासाने मोहमायेिा त्यार् करून हहरिशगन प्राप्त करून 
घेतले.सेना नाव्ही, ब त, कहरआ इत्यािी नीि क ळात जन्म घेऊनही हहरभक्ती करीत भक्तामध्ये र्िले रे्ले.हे 
ऐकून धन्नाजाट उठून भक्ती करू लार्ला आहि प्रतापी सद र् रंूिा कृपाहशवाि लाभल्याम ळे धन्ना मोठा 
भाग्यशाली आहे.” 
 

द्राहवड देस भूप की रानी, सुनी रहवदास भक्क्त गुन खानी। 
चेिी भई तासु हदग आई, दै रहवदास भक्ती समुझाई॥ 

–संत चरिदास 
 

भावाथप :–संत िरििास म्हितात की, “द्राहवड िेशाच्या राजािी रािी संत रोहहिासािी प्रभ भक्ती 
ऐकून त्यािंी हशष्ट्या झाली.तसेि ती र् रूिी भक्ती व र् िर्ान करू लार्ली.” 
 

बडो भयौ तब न्यारौ हकनौ, बाँटे आवै सो बाहट न दीनौ। 
राध्या बाबरी के पहिवारे, किु न कियौ रैदास हवचारे॥ 
सीचो चाम मोहि िै आवै, ताकी पनिी अहधक बनावै। 
टूटे फाटे जरवा जोरे, मसकत कहर कािु न हनिारै॥ 

–अनंतदास 
 

भावाथप :–संत अनंतिास म्हितात की, “वहडलाने रोहहिासास घरातून वरे्ळे काढले.त्याचं्या 
वायाला येिारी प रेशी वाटिीिेखील हिली नाही.परंत  त्यानंी कोिाकडेही तक्रार केली नाही.हनमूटपिे 
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घरामारे् एक झोपडी बाधूंन पत्नी लोनासह राहू लार्ले.िामडे हवकत आिून त्यािे िपला-जोडे बनवू 
लार्ले.तसेि त टले फाटलेले जोडे ि रूस्तीिे श्रम घेऊन उिरहनवाह करू लार्ले.” 
 

“िौिहवी शताब्िी के आसपास संशोधनवािी और स धारवािी िशगन के कई व्याख्याता ह ए। हजन्होंने 
जार्हतक रूहढयो और संस्कारों के संघहटत आंिोलन हकए। रामानंि के प्रहसद्ध रहविास उन्हीमें थे। हजन्हें 
िमार जाहत के लोर् अपना पूवगर् रु मानते है। यहाँ तक हक रैिास शब्ि आरे् िलकर िमारों की संमाहनत 
उपाहध बन र्या।” 

–श्याम हतवारी (हिन्दी हवश्वकोष) 
 

सहिी हवश्वकोशािे श्याम हतवारी म्हितात की, “िौिाव्या शतकाच्या आसपास संशोधनवािी आहि 
स धारिावािी हकत्येक व्याख्याते असे झाले की, ज्यानंी जार्हतक रूढ्या आहि संस्काराहवरूद्ध संघटीत 
आंिोलने केली.स्वामी रामानंिािे स प्रहसद्ध हशष्ट्य रोहहिास त्याच्यामध्यें होते.िाभंार जातीिे लोक अपला 
पूवगज म्हिून त्यानंा एवढे मानतात की, ‘रोहहिास’ हा शब्ि प ढे कालातंराने िाभंारािंी सन्माहनत पिवी झाली. 
 

“रैिास संत य र् के प्रतीक थे। उनकी वािी में उनके र् रु स्वामी रामानंि के हवहशष्ट दै्वतवािका मूल 
उपिेश बोलता है। परमात्मा का राम, र्ोसवि आहि नामों से अन स्मरि है, अंतम गखी वृहत्त, वैराग्य और शून्य 
साधना की झलक है और भक्क्त की लहलत, िासोहित भाषा है। व ेहवद्वान न थे, परंत  उनकी वािी का स्त्रोत 
उस जर्ह था, जहाँ साधकही पह ँि सकता है। संतो की रिनाओंमें पाहंडत्य नही हमलता, परंत  पिे इस बात 
का पहरिय हमलात है की, तत्त्व साक्षात्कार व्यक्त हो रहा है। सहिू समाज बह त हिनों से जातपात के बधंनों मे 
पड़ा ह आ है, परंत  कबीर, सधन, पीपा, रैिास जैसे महाप रूषों के व्यक्क्तत्वने समय समय पर इस बधंन को 
तोडा और इस बात को हसद्ध हकया की,”‘जातपात पूछे नहह कोई। हहर को भजे सो हहरका होई॥’ 

–डॉ.स्पूिानंद 
 

डॉ.सम्पूिानंि म्हितात की, “संत रोहहिास संत य र्ािे प्रतीक होते.ते आपल्या पिातून र् रु स्वामी 
रामानंिािा हवहशष्ठादे्वतवािािा मूळ उपिेश सारं्त होते.परमात्म्यािा राम, र्ोसवि इत्यािी नामािे स्मरि 
करीत ...त्याचं्यामध्ये अंतम गखी वृहत्त, वैराग्य शून्य साधनािी झलक, आहि भक्क्तिी लहलत, िासोहित भाषा 
आहे.ते हवद्वान नव्हते.परंत  त्याचं्या भाषेिा प्रवाह असा होता की, तेथे साधकि पोहोिू शकतो.संताच्या रिनेत 
पाहंडत्य हमळत नाही.परंत  त्याचं्या पिामध्ये वळेोवेळी तत्त्वािंा साक्षात्कार हमळतो ...सहिू समाज प ष्ट्कळ 
हिवसापंासून जातीपाहतच्या बधंनात पडलेला आहे.परंत  कबीर, सिन, पीपा, रोहहिाससारख्या 
महाप रुषाचं्या व्यक्क्तत्वाने वेळोवळेी हे बंधन तोडले आहे, आहि ही र्ोष्ट हसद्ध केली आहे की, “जात पात 
कोिी हविारू नये.जो हहरस भजतो तो हरीिा होतो.” 
 

“कबीर, रैिास, धमगिास, नानक, िािू, पलटू आिी की बानी को छूते ही ऐसा लर्ा की, अलौहकक 
महारसका पूिग पहरपाक तो यही पर ह आ है। साहहत्य लोिकों के यह कथन अथगक शून्य से जैसे हक इन संतो 
की अटपटी रिनाओं मे न तो साहहक्त्यक सरसता है, न संर्ीत की लय है और न कला की अहभव्यंजना ही, 
और भाषा भी उनकी उभडसाबड सी है। मनेै िेखा हक, रीहत गं्रथो का फीता लेकर व ेसाहहत्यालोिक संत 
वािी का असीम के्षत्रफल हनधाहरत करने र्ये थे — िौकोर बंधे ह ए तालाबपर धीरे धीरे सरकती ह ई नौका 
जैसे असीम अनंत सार्र के वैभव को मापने पहँूिी थी।” 
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–हवयोगी िहर 
 

हवयोर्ी हहर म्हितात की, “कबीर, रोहहिास, धमगिास, नानक, िािू, पलटू इत्यािी संताचं्या 
भाषेला स्पशग करताि असे वाटते की, अलौहकक महारसािा पूिग पहरपाक तर येथेि झाला आहे.साहहत्य 
आलोिकािें हे कथन अथगकश न्यापासून तपासले तर हा संताचं्या रिनामध्ये साहहक्त्यक सरसता नाहीसकवा 
संर्ीतािी लय नाही आहि कलेिी अहभव्यंजनाही नाही.तसेि भाषास द्धा ओबडधोबडशी आहे, मी असे पाहहले 
की, रीहत गं्रथािी फीत घेऊन जे साहत्यलोिक संत वािीिे असीम के्षत्रफळ हनहश्चत करण्यास रे्ले होते.िारी 
बाजूस बाधंलेल्या तलावावर हळूहळू सरकिारी नौका ज्याप्रमािे असीम, अनंत सार्राच्या पसरलेल्या 
वैभवास मापण्यासाठी पोहोिली होती.” 
 

“महात्मा रैिास की बडे उँिे घाटकी बानी है। पे्रमपराभक्क्त का कई शब्िो मे बडाही हवशि हनरूपि 
उन्होने हकया है। समता और सिािार पर बह त बल हिया है। भक्क्तरस का ऐसा स ंिर पहरपाक अन्यत्र कम 
िेखने मे आता है। सत्य की श द्ध हनमगल अहभव्यक्क्त ही, अपरोनभहूत ही उनका परम ध्येय था । भाषाने की भाव 
का मूक अन सरि हकया है।” 

–हवयोगी िहर 
 

हवयोर्ी हहर म्हितात की, “महात्मा रोहहिासािंी भाषा वरच्या श्रेिीिी आहे.त्यानंी पे्रमपराभक्क्तिे 
हनरूपि काही शब्िात िारं्ले केले आहे.त्यानंी समता आहि सिािारावर बराि जोर हिला 
आहे.भक्क्तरसािा असा स ंिर पहरपाक अन्यत्र कमी पाहावायस हमळतो.सत्यािी श द्ध हनमगळ अहभव्यक्क्त, 
अपरोनभहूतही त्यािें परम ध्येय होते.त्याचं्या भाषेने भावनेिे मूकपिे अन सरि केले आहे.” 

–जेिहसि 
 

भारतािे माजी राष्ट्रपती जेलससह म्हितात की, “संत र् रू रहविास हमारे िेश के उच्चतम धार्शमक 
नेतोओं में हर्ने जाते है। भक्क्तकाल की परंपरा मे संत रहविास का महत्त्वपूिग स्थान रहा है। व ेएक उच्च कोहट 
के हत्रकाल द्रष्टा और हविारक थे। उनके मानवतावाि, मानवसमता और सामाहजक िेतना के हविार भारतीय 
संतो, हवद्वानों और जन मानस के हलए सिा पे्ररिा िेते रहेंरे्।” 

–िर चरनहसि अजरािा 
 

हर िरनससह अजराला (माजी हशक्षि मंत्री–पजंाब) म्हितात की, “रहविासजी ने एक अंधकारमय 
य र् के धमगप्रिार एव ंसमाज स धारक का जो कायग हकया है वह आज के य र् मे भी हमारे हलए अन करिीय है। 
उन्होंने िूसरे संतो की तरह अपने पैतृक व्यवसाय को उच्च कोहट का संत होते ह ए भी जो महत्ता िी है वह उस 
य र् के हकसी अन्य संतो ने नही िी। रहविासजी ने अपने व्यवसाय को ईश्वरपूजा समझकर हकया और उपिेश 
िेते ह ए कहा– 
 

“श्रम कउ ईश्वर जाहत कै, जब पूजाहि हदन रैन, 
रहवदास हजन्ि हि संसार मि सद हमिहि सुख चैन” 

 
रहविासिी उच्च कोहट के संतभक्त थे, व ेसच्चे अथोमे श्रमसाधक भी थे। 
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***  
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२५.संदेश-उपदेश 
 

संत रोहहिासािंा संिेश-उपधेश हा त्याचं्या काव्यातून म्हिजे त्याचं्या िोह्याँतून व पिातूंन हमळत 
आहे.त्यािें िोहे-पिे इत्यािी काव्यसाधना भावाथासह ह्या गं्रथाच्या ि सऱ्या भार्ात हिली आहे.त्याम ळे संत 
रोहहिासािंी हशकवि ि सऱ्या भार्ात आपिासं सहवस्तर हमळेल.तरी िेखील ह्या प्रकरिात त्याचं्या 
हशकवि कीिा साराशं मी येथे थोडक्यात िेत आहे. 
 

सत्यािा संिेश िेण्यासाठी संत महात्मे हवहवध िेशात प्रयत्नशील असतात.मर् ते कोित्याही जाती-
धमांिे असोत अथवा कोित्याही पथंािे असोत.सत्यािा प्रकाश िाखहवण्यािे त्यािें कायग िालूि असते.संत 
महात्मे यािेंकडे जाती, धमग, पथं, वशं, विग, रंर्, रूप सकवा िेश, प्रिेश अशा कृहत्रम भेिभावानंा जार्ा 
नसते.[काशीनाथ उपाध्याय, र् रू रहविास, प्र.आ.१९८३ पृ.३३.]ते जन्ममृत्य च्या फेऱ्यातून रंजल्या-र्ाजंलेल्या लोकानंा 
म क्त करण्यासाठी जन्म घेतात व सत्त्यािा संिेश िेतात.संत रोहहिासानंीही इतर संत महात्म्याप्रमािे 
आपल्या काव्यातूंन व पिातूंन हाि संिेश हिलेला आहे तो पाहा. 
 

(१) मानव जन्म 
 

संत रोहहिास आपिासं स्मरि करून िेतात की, [भाऊसाहेब िीम, संत रहविास जीवन व संिेश, प.आ.सन १९८५ 

प.ृ४४.]आपल्याला हा मानव जन्म अनेक पूवग जन्मातील प ण्यकमाम ळे हमळाला आहे.तसेि हा मानव जन्म 
अमोल व ि लगभ असा आहे.मानव जन्मािा उदे्दश्य परमेश्वर प्राप्ती करिे हा आहे. 
 

दुिपभ जनमु पुन फि पाईंओ, हबरथा जात अहववेके। 
राजे इंद्र समसहर गृि आसन, हबनु िहर भगहत किुिु हकि िेखे॥ 

–श्री आहि गं्रथ, पषृ्ठ, ६५८, र् रू रहविास, पषृ्ठ ६८. 
 

हहरबद्दल श्रद्धा, भक्ती असल्याहशवाय इंद्राच्या िरबारािा व त्याच्या ससहासनािा स द्धा काही 
उपयोर् नाही.तसेि ि लगभ असा हमळालेला मानव जन्म अहववेकाम ळे फ कट जात आहे. 
 

नैन उधाहर न पेहषयो, तुझ मानुष जनम हकि िेखा रे। 
पांउ पसार हकमी सोई परयो, तै जनम अकारथ खोया रे॥ 

–वािी १७० 
 

मन ष्ट्य जन्म का हिला हे जरा डोळे उघडून पाहा.त म्ही झोपण्यामध्ये मौल्यवान आय ष्ट्य हनरथगक वाया 
घालवीत आहातं. 
 

ताको जनम अकारथ कहिए । 
हवषयन रतु संसा भ्रमु अटक्यो, भंवर फंद मंिु रहिए । 
कहि रहवदास जउ र्वयापहि घट घटु हतहि काई हबसहरए॥ 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ ३४ 
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जो मािूस संसाहरक हवषय, भ्रम, शकंा, क शकंाचं्या जाळ्यात अडकला आहे.अशा मािसािे आय ष्ट्य 

कवडीमोल आहे. 
 

जा कौ िहर जू आपु हनपाजत, हतहि हत्रहवध ताप निीं वाधै । 
जम कौ दूत िांहड कहर भाजै, सांचा िहर हकधंु न अराधै॥ 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ ३४ 
 

ज्यािेवर प्रभ कृपा झाली तो भाग्यवान, त्यास हत्रहवध तापापंासून (आध्याक्त्मक, आहधभौहतक व 
आहधिैहवक) त्रास होत नाही.अशा मािसाला सोडून यमिूत पळून जातात.ज्यािेम ळे हे घडते त्या 
सत्यिेवाला आपि भावभक्ती अपगि का करीत नाही? 
 

(२) ऐहिक जीवन 
 

जे लोक संसाहरक हवषयात व ऐहहक जीवनात तृष्ट्िा, लोभ, मोह इत्यािीमध्ये र् रफटून जातात व 
परमेश्वर प्राप्ती करण्याच्या अमोलसंधीस र्मावनू बसतात.अशा मािसाबंद्दल संत रोहहिास म्हितात. 
 

राखिु कंध उसारिु नीबा, साढे तीहन िाथ तेरी सीबां । 
उचे मंदर संुदर नािी, राम नामहबनु बाजी िारी॥ 

–श्री आहि गं्रथ, पषृ्ठ ६५९, र् रु रहविास, पषृ्ठ ३५ 
 

त म्ही मोठमोठे पाये खोिून त्यावर मोठमोठ्या सभती उभारता, परंत  शवेटी त मच्यासाठी साडेतीन 
हातािंी जार्ाि लार्ते.मोठमोठे वाडे, स ंिर रूपवान पत्नी असूनही रामनामाहशवाय त म्ही जीवनरूपी खेळात 
हरला असे समजा. 
 

उचे मंदर साि रसोई, एक घरी फुहन रिनु न िोई। 
कहि रहवदास सभै जगु िूहटआ, िम तउ एक राम कहि िुहटआ॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ७९४, र् रु रहविास, पृष्ठ ३५ 
 

एकाद्याजवळ मोठे वाडे असतील, भोजनर्ृहे असतील, परंत  जेव्हा मृत्य  झडप घालतो, तेव्हा एक 
क्षिही तेथे राहत नाही.संत रोहहिास म्हितात की, “मृत्य ने सवग जर्ास ल टले आहे.मी मात्र परमेश्वराच्या 
नामसितनाम ळे म क्त आहे.” 
 

िहर सा िीरा िांहड कै, करै आन की आस। 
ते नर जमपूर जांहिगे, सत भाषै ‘रहवदास’॥ 

– रहविास िशगन, िोहा क्रमाकं ४१ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मािसे परमेश्वरूपी हहरा सोडून भलत्याि र्ोष्टीत आशा ठेवतात.अशी मािसे शवेटी यमलोकात 
जातात, हे सत्य रोहहिास सारं्तात. 
 

(३) परमेश्वर एक 
 

आम्ही ज्या परमेश्वराच्या शोधात आहे.त्या परमेश्वर प्राप्तीिे ध्येय आमिे आहे.ते ध्येय सवग जर्ािे 
एकि आहे.हनरहनराळ्या जाती व धमासाठी परमेश्वर हनरहनराळा असू शकत नाही.परमेश्वर (जात, पथं, 
रंर्, रूप, िेश आहि धमग) ह्या भेिाहूंन हनराळा आहे.परमेश्वर भक्क्तिा अहधकार ह्या बाह्य भेिावर अवलंबून 
नाही.संत रोहहिास आपल्या वािीत सारं्तात. 
 

जन्म जात मत पूहिए, का जात अरू पात। 
‘रहवदास’ पूत सभ प्रभ के, कोउ नहि जात कुजात॥ 

–डॉ.शमा, रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १२० 
 

जन्म, जात हविारू नका, जात सकवा वशंात काय आहे?सवगजि त्या एकाि प्रभ िी लेकरे 
आहेत.जातीिा सकवा परजातीिा कोिीि मािूस नाही. 
 

जात पांत के फेर मंहि, उरहझ रिइ सभ िोग। 
मानुषता कंू खात िइ, ‘रहवदास’ जात कर रोग॥ 

– रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १२१ 
 

जात आहि वंशाच्या जाळ्यात सर्ळी मािसे अडकलेली आहेत.जातीयतेच्या महारोर्ाने माि सकी 
खलास केली जात आहे. 
 

(४)जन्माने सारे समान 
 

सर्ळी मािसे एकाि परमेश्वरािी लेकरे होण्याम ळे, ती सवग समान आहेत.आपल्या िारं्ल्या 
वाईटकमाम ळेि आम्ही मोठे सकवा लहान बनत असतो.हवहशष्ट जातीत सकवा क ट ंबात जन्म होण्याम ळे मन ष्ट्य 
उंि सकवा नीि ठरत नसतो.संत रोहहिास हा संिेश आपल्या वािीत-शब्िात स्पष्ट सारं्त आहेत. 
 

इक जोहत ते जउ सभ उपजै, तउ ऊंच नीच कस मान। 
‘रहवदास’ नाम कत धरै किँु को, नाद हबद[शब्दधन]िै समान॥ 

–रहविास िशगन िोंहा क्रमाकं ४९ 
 

जर एकाि ज्योहतपासून सवग लोक हनमाि झाले असताना त्यानंा उंि नीि असा भेिाभेि का करता? 
सवग जर्ािी उत्पत्ती नाि रुपात्मक ब्रह्मिेवापासून झाली आहे.मर् त्याचं्यामध्ये उंि-नीि असा भेि का 
करता? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘रहवदास’ उपजइ सभ इक नूर तें, ब्राह्मि मुल्ला सेख।[मुसिमानाचं्या चार प्रहसि जाती (शेख, सय्यद, 
मुगि व पठाि) पैकी एक.] 

सभ को करता एक िै, सभ कंू एक िी पेख॥ 
– रहविास िशगन १५४ 

 
ब्राह्मि, म ल्ला, शखे हे सर्ळे एकाि ज्योतीपासून उत्पन्न झालेले आहेत, सवांिा हनमाता एक 

आहे.म्हिून सवांना समान वार्हवले पाहहजे. 
 

‘रहवदास’ ब्राह्मन महत पूहजए, जउ िोवे गुनिीन। 
पूहजहि चरन चंडाि के, जउ िोवै गुन परवीन॥ 

–रहविास िशगन १२९ 
 

जो ब्राम्हि सद र् िी नाही, त्यािी पूजा करू नका, त्यापेक्षा नीि जातीत जन्मलेल्या सद र् िी 
िाडंाळाच्या िरिािी पूजा करा. 
 

पंच दोष[काम, क्रोध, िोभ, मोि व अिंकार ह्या पाचं दुगुपिाचंा त्याग करून जो संताचं्या चरिी िीन िोतो. त्यािाच 

सद गुिी व उच्च कुळातीि समजा.]तहज जो रिई, संत चरन िव िीन। 
‘रहवदास’ ते िी नर जानई, ऊंचि अरू कुिीन॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १३३ 
 

पािं ि र् गिािंा (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार) त्यार् करून जो संताच्या िरिी लीन 
होतो.त्यालाि सद र् िी व उच्च क ळातील समजा. 
 

(५) परमेश्वराचा शोध 
 

परमेश्वरािी प्राप्ती मानवी जीवनात हाऊ शकते हे सत्य सर्ळ्यानंी मान्य केले आहे.तरीस द्धा 
परमेश्वर कोठे आहि कसा पाहावा हे काही लोकानंा समजत नाही.त्याम ळे काही अज्ञान लोक अज्ञानी व 
अहंकारी ब्राह्मि प जाऱ्याच्या सारं्ण्यावरून वाट ि कतात. 
 

जो परमेश्वर आपल्या सवामध्ये आहे.त्याला आपल्यामध्ये न शोधता हे लोक मंहिरे, मशीिी, र् रूद्वार, 
तीथगस्थाने, जंर्ल, डोंर्र, पवगतामध्ये शोधत हफरत असतात.परमेश्वर प्राक्प्तसाठी अनेक प्रकारिे कमगकाडं 
आहि धार्शमक अन ष्टान इत्यािी बाहेरच्या साधनािंा उपयोर् करतात.म्हिून संत रोहहिास समजावनू 
सारं्तात की– 
 

मुकूर मांि परिांइ ज्यों, पुिपु मधे ज्यों बास। 
तैसउ िी श्रीिरी वसै, हिरदैमधे ‘रहवदास’ ॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं ९ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्याप्रमािे प्रहतसबब आरशात व स वास फ लात असतो. त्याप्रमािे परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे.त्याला 
बाहेर शोधण्यािा सारा प्रयत्न फ कट आहे. 
 

बन खोजन क जाइ रे, राम तउ अिोपा नांि। 
सवप हबआपी राम तौ, ‘रहवदास’ सभन कै मांि॥ 

–रहविास िशगन १९ 
सवग व्यापी परमेश्वर त मच्यापासून स्वतःला लपवीत नाही.मर् त म्ही त्यास अरण्यात का ंशोधता? 

 
काब[मक्का शिर (मुसिमानाचें पहवत्र तीथपस्थान) िज याते्रचे हठकाि]अरू कैिास[हिमािय पवपतावरीि हशव-

शंकराचे हनवास्थान, हिदुचे पहवत्र तीथपस्थान.]मंि, हजिकंू ढूढि जांि। 
‘रहवदास’ हपआस राम तऊ, बइठहि मन मांि॥ 

–रहविास िशगन १६ 
 

ज्याच्या शोधासाठी काबा, कैलास या हठकािी जाता.परंत  तो प्रभ  त मच्या मनामध्ये वास करतो. 
 

हगहर वन कािे खोजन जाई, घट अहभअन्तर खोजिु भाई। 
पुिुप मधे ज्यूं वास बसत िै, त्यूं सब घट रमहि रघुराई॥ 

–वािी १६७, र् रू रहविास, पषृ्ठ ३७ 
 

या प्रभ ला शोधण्यासाठी अरण्यात कशाला जाता?त्याला स्वतःमध्ये शोधा.ज्याप्रमािे स वास 
फ लामध्ये असतो.त्याप्रमािे प्रभ  सवग प्राण्यामध्ये आहे. 
 

बािहर खोजत जनम हसरानों, हमग्र हत्रस्ना रह्यो उरझाई। 
रामचरन मंि हथर मन राखिु, हरदै कंवि बसै रघुराई॥ 

–वािी १६७ 
 

प्रभ ला शोधण्यात मृर्जळाप्रमािे सवग आय ष्ट्य खिी पडते.तरी हृिय मंहिरातील प्रभ च्या िरिी त म्ही 
आपले हित्त एकाग्र करा. 
 

(६) अ.आंतहरक पूजा 
 

प्रत्येकात असलेल्या परमेश्वराला बाहेर शोधण्यािा प्रयत्न व्यथग आहे.परमेश्वराला फक्त अंतम गखी 
(मनातील) अभ्यासानेि प्राप्त करू शकतो.तसेि अंतम गखी पूजाि परमेश्वरािी खरी पूजा आहे.संत रोहहिास 
सारं्तात की– 
 

बािर खोजत का हफरइ, घट भीतर िी खोज। 
‘रहवदास’ उनमाहन साहधकर, देखिु हपया कू ओज॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १७ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
त म्ही प्रभ िा शोध बाहेर हफरून का करतां?त्याला त मच्यामध्येि पाहा.ध्यानधारिेद्वारे त्यािे सौंियग 

आतमध्ये शोधा. 
 

जा कारहन मैं दौरयौ हफरतौ, सो अब घट मे आई॥५॥ 
पाँच.मेरी सखी सिेिी, हतन हनहध दई हदखाई। 
अब मन फुहि[प्रसन्न]भयौ जग महिया[मध्ये.],उिहट आप मंि समाई॥६॥ 

–वािी ३, र् रु रहविास, पृष्ठ ३८ 
 

मी ज्या प्रभ िा शोध सवगत्र हफरून केला.परंत  प्रभ  मला माझ्यामध्येि भेटला.माझ्या हृियातील पािं 
स्वर माध यग माझे हमत्र आहेत.तेि मला इश धनाच्या खहजन्याकडे घेऊन जातात.व परमेश्वरािी खरी पूजा, 
आरती करण्यात तल्लीन होतात. 
 

मन िीपूजा मन िी धूप, मन िी सेऊं सिज सरूप। 
–वािी ३९, र् रु रहविास, पृष्ठ ३८ 

 
मी मनाति प्रभ िी पूजा करतो.मनाति धूप जाळतो व मी मनाति प्रभ िी प्राथगना करतो. 

 
(६) ब.आंतहरक पूजा 

 
संत रोहहिासानंी ध्यान-धारिा-जप यािें महत्त्व साहंर्तले आहे.नऊ िरवाजे[िोन डोळे, िोन नाक, िोन 

कान, एक तोंड आहि खालील िोन्ही इंहद्रयाचं्या हछद्रानंा नऊ िरवाजे म्हितात.]बिं भृक टी स्थानावर लक्ष कें हद्रत केल्यावर 
आत्म्यािा आध्याक्त्मक प्रवास स रू होतो.हाि हतसरा डोळा होय.यालाि संतानंी र् ह्यद्वार म्हटले 
आहे.यालाि तीळ-हिव्यदृष्टी-िहावा िरवाजा इत्यािी नावे आहेत.यालाि संत रोहहिासानंी ‘हहरद्वार’ 
म्हटले आहे. 
 

पिु पिु हिनु हिनु हसमहरये, जौ िौरे[इच्िा करिे.]िहर दुआर। 
–वािी (साखी) १८, र् रु रहविास, पषृ्ठ ३९ 

 
जर त म्हाला हहरद्वारास जावयािी इच्छा असेल तर क्षिाक्षिाला परमेश्वरािे सितन जप करा. 

 
गगन मंडि मैं आरती कीजै, नाद हबद इक मेक करीजै। 
सिस कंवि हसघासन राजै, अनिद भांजन हनत िी बाजै॥३॥ 
इंि हवहध आरती सांची सेवा, परम पुहरष अिख अभेवा[भेदरहित]। 
किै ‘रहवदास’ गुरुदेव बतातै, ऐसी आरती पार िंघावै॥४॥ 

–वािी १७६, र् रु रहविास, पषृ्ठ ३९-४० 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हहरद्वारातून प्रवशे केल्यावर आतील आकाशात आरती करा.ह्या आंतहरक मंडलास संत 
रोहहिासानंीसकवा अन्य संतानंी “र्र्न मंडल”म्हटले आहे.ह्या र्र्न मंडलात पोहिल्यावर साधक शब्ि-धून 
सकवा अनहि-नािात स्वतःला हवसरतो.ही परमेश्वरािी खरी पूजा.आंतहरक पूजा आहि आरहतमध्ये 
र् रूकडून पूिग ज्ञान प्राप्त होते.परमेश्वराच्या खऱ्या स्वरूपािा साक्षात्कार झाल्यावर साधक संसाररूपी 
सार्रातून तरून जातो. 
 
 
 
 

(७) अ.अवडंबर (हवहध कमपकांड) 
 

संत राहहिास म्हितात की, “पाखंडपूिग वशेभषूा करण्याम ळे हनरथगक, हिखाऊ कमगकाडं सकवा 
प जापाठ करण्याम ळे परमेश्वरास आपि फसव ूशकत नाही सकवा प्रसन्नही करू शकत नाही.उलट परमेश्वर 
प्राक्प्तमध्ये अडिि हनमाि करतात. 
 

पांडे!िहर हबच अंतर डाढा[परमेश्वरामध्ये अतंर पाडिे],मंुड मुडावै सेवा पूजा, 
भ्रमर का बंधन गाढा। 
मािा हतिक मनोिर बानौ, िागौ जम की पासी[फास]॥ 
जौ िहर सेती जोडया चािौ, तौ जग सौं रिौ उदासी[नम्र िोिे.]॥ 

–वािी १६१, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४० 
 

प जाऱ्यानंो, म ंडन करून पूजा केल्याने त म्ही त मच्यात व परमेश्वरात अंतर पाडीत आहात.बाह्य 
हिखाऊ पूजा करण्याने िेव प्रसन्न होतो हा भ्रम, ही माया त म्ही नष्ट करा.कपाळास र्ंध लावनू, र्ळ्यात माळा 
घालून त म्ही यमािा फास र्ळ्यात अडकवीत आहातं.त म्ही राम-सीता, हवष्ट्ि -लक्ष्मी अशा जोडींना प्रसन्न 
करण्यािे असेल तर मनापासून त्यानंा नम्रपिे भजा. 
 

अहनक[अनेक]कौतगे[कौतुक]कि कािै किै[कमर कसिे],बिुहर सांग[सोंगेढोंगे]हदखावो। 
मूहरख आपन आपु समुहझ नंि[नारी],औरहन का समुझावौ॥ 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ ४० 
 

अनेक प्रकारिे कौत कपूिग सोंर्ाढोंर्ािी कला िाखहवण्यासाठी त म्ही कमर कसली तरी मूखग लोक 
स्वतःस समजून घेत नाहीत.ते ि सऱ्यानंा काय समजहविार? 
 

कपट कीया रीझइ नहि कैसौ, जगु करता[दुसऱ्यासं.]नहि कांचा। 
कहि रहवदास भजौ िहर माधौ, सेवग िै मन सांचा॥ 

–वािी १५०, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४० 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कपटी सोंरे् ढोंरे् करून केशवास प्रसन्न करावयास त म्ही जर् हनमात्या प्रभ स कच्चा समजता 
काय?म्हिून संत रोहहिास म्हितात की, “सेवकानंी माधवास मनापासून भजले पाहहजे.” 
 

(७) ब.अवडंबर (हवहध कमपकांड) 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जे अज्ञानाम ळे सोंरे् ढोंरे् करतात, ते मायेिे पाश अहधक मजबूत 
करतात.अशाम ळे प्रभ प्राप्ती होत नाही. 
 

किा हडभ[अवडंबर]बािर कीय,ै िहर कनक[सोने]कसौटी िार[परमेश्वर आपिे भक्तीरूपी सोने सत्याच्या 

कसोटीवर पारखतो]। 
किा भयौ[झािा]बिु पाखंड[ढोंगी]कीयै, िहर हिरदै सुहपन[स्वप्न]न जांन। 
ज्य[ूज्याप्रमािे]दारा हबभचाहरनी, मुख पहतव्रता जीय[जीव, प्राि]आन॥ 

–वािी ६५, र् रु रहविास, पृष्ठ ४०-४१ 
 

अंर्ात कफनी घालिे, र्ळ्यात माळा घालिे, कपाळास र्ंध लाविे इत्यािी बाह्य अवडंबर केल्याने 
परमेश्वर प्राप्ती होऊ शकत नाही.कारि परमेश्वर आपली भक्क्तरूपी सोन्यािी खरी कसोटी लावनू परीक्षा 
करीत असतो.हिखाऊ सोंरे् ढोंरे् केल्याने हहर प्राप्ती होईल हे स्वप्नातही आिू नका.कारि ज्याप्रमािे 
व्यहभिाहरिी पत्नीने पहतव्रतेिा हकतीही आव आिला, तरी ती खरी पहतव्रता होऊ शकत नाही.त्याप्रमािे 
बाह्य सोर्ाढंोंर्ानंी परमेश्वर प्राप्त होऊ शकत नाही. 
 

अंतर गहत रांचै निी[जो मनापासून प्रभुभक्ती करीत नािी],बािर करे उजास[हदखाऊपिा]। 
ते नर जमपूर[यमपूरी]जहिगे, सत भाषै‘रहवदास’ ॥ 

–रहविास िशगन १७९, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४१ 
 

जी मािसे मनापासून प्रभ  भक्ती करीत नाहीत.तर ती मािसे प्रभ भक्ती केल्यािा आव आितात.अशी 
मन ष्ट्ये नरक प्राक्प्तसाठी यमप रीस जािार ही सत्य भाषा रोहहिास सारं्तात. 
 

देता रिे िज्जार बरस, मुल्ला चािे अजान[बागं]। 
‘रहवदास’खुदा नंि हमि सकइ, जौ िौं मन शैतान॥ 

– रहविास िशगन ७४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४१ 
 

“म ल्ला-मौलवी महशिीमध्ये हजार वष ेमोठमोठ्याने बारं् िेत प्राथगना करीत राहहले.तरी ज्यािें मन 
कपटी आहे.अशानंा परमेश्वर प्राप्ती होऊ शकत नाही.”असे संत रोहहिास सारं्तात. 
 

माथै हतिक िाथ जप मािा, जग ठगने कंू स्वांग बनाया। 
मारग िांहड कुमारग डिकै[फसतात.],सांची प्रीत हबनु राम न पाया॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं ६६ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जे जर्ाला फसहवण्यासाठी कपाळास र्ंध लावतात.हातामध्ये जपमाळा जपतात.सोंरे्ढोंरे् 
करतात.ते अशा क मार्ास फसतात.त्यानंी मनापासून परमेश्वर भक्ती न केल्यास, परमेश्वर प्राप्ती होिार 
नाही. 
 

(८) अ.स्वैराचारी मन 
 

परमेश्वर सवामध्ये आहे.तरीस द्धा आम्ही त्याच्यापासून िूर झालो आहे.त्यास प्राप्त करण्यात 
अडििी आहेत.कारि आम्ही मनाप्रमािे वार्तो. 
 

मन मोरा[माझे]माया मंि िपटानो। 
हवसासक्त रहियो हनसबासर[रातं्रहदवस]अजिंु नहि अधानो॥ 

– वािी १४५ 
आमिे मन मायेत र् रुफटले आहे आहि हे मन हवषयासक्त झाल्याम ळे त्यािी भकू अजून संपलेली 

नाही. 
 

मै का जानौं देव मै का जानौं, मन माया के िाहथ हबकानौ। 
चंचि मनवां चिंु हदस धावै, पाँचौ इंद्री हथर न रिावै॥ 
इन हमहि मेरौ मन जु हबगाहरयो, हदन हदन िहर जी सू अंतर पाहरयौ। 
जम दूत न बिु हवहध कहर मारयौ, तउ हनिज मन अजिंू नहि िारयौ॥ 

–वािी १०७ 
 

हे प्रभ , मी काय जािू शकतो?मी मन व माया यानंा हवकलो रे्लो आहे.माझे िंिल मन िोहोकडे 
उधळते.पंिेंहद्रये शातं राहत नाहीत.मन व पिंेंहद्रये यानंी हमळून मला हबघडून टाकले आहे.िर हिवशी त्यानंी 
माझ्यात आहि परमेश्वरात अडििीम ळे अंतर पाडले आहे.तसेि यमिूत हनरहनराळ्याप्रकारे मला त्रास िेत 
आहे.परंत  माझे हनलगज्ज मन अजून शातं झाले नाही. 
 

(८) ब.स्वैराचारी मन 
 

आपले मन हे नेहमी स खाच्या शोधात असते.त्यािी तहान कधी भार्त नाही.हे मन मायेच्या जाळ्यात 
सापडून हवषयस ख हेि साधन आहे असे मानत असते.त्याम ळे आपिासं अनेक त्रास भोर्ावा लार्तो. 
 

बरहज[सोडवा]िो बरहज बीठुिे[हवठ्ठिा],माया जग खाया। 
मिा प्रबि सब िी बहस कीये, सुरनर मुहन भरमाया॥ 

–वािी ४०, र् रु रहविास, पृष्ठ ८४ 
 

हे हवठ्ठला, ही माया जर्ािा नाश करीत आहे.ती एवढी महाप्रबल झाली आहे की, हतने िेवानंा व 
मािसानंा भ लहवले आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

माइआ दीपकु[मायारूपी दीपक]पेहष[समजून]कहर, नर पतंग अंहधयाय[आंधळे िोिें]। 
रहवदास गुरू रा ग्यान हबनु, हवरिा कौ बहच जाय॥ 

–वािी (साखी) १६, र् रु रहविास, पषृ्ठ ११९ 
 

संत रोहहिास म्हितात की, मािसे मायेच्या ज्योतीवर पतंर्ाप्रमािे उडी मारतात.सद र् रूच्या 
ज्ञानाहशवाय या मायेतून कोिीि स टका करून घेऊ शकत नाही. 
 

यिु संसार कजहि कंू कोठर, अरू हवष िऊं रा कुवा[अिंकाररूपी हवषाची हविीर]। 
कहि रहवदास िौमैं जग खाया, ज्यौं नहिनी भू सूवा[पोपटवािा पोपटाचा आवज काढून पोपटांना 

पकडतो]॥ 
–वािी २७४, र् रू रहविास, पषृ्ठ २०४ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “हे जर् जिू काय अंधार कोठडी आहे.अहंकारुपी हवषाने भरलेली 

हवहीर आहे.ज्याप्रमािे पोपटवाला पोपटाप्रमािे आवाज काढून पोपटानंा पकडतो.त्याप्रमािे हा अहंकार (मी 
पिा) जर्ाला त्रास िेत आहे.” 
 

(९) कमपवाद 
 

कमाच्या अन लंधनीय हनयमािें स्पष्टीकरि करतानंा संत रोहहिास म्हितात की, “आपल्या कमािे 
फळ भोर्ण्यासाठी आपल्याला वरिेवर अनेक योनीमध्ये जन्म घ्यावा लार्तो.” 
 

जौ हजहि[जसे]करे वैसा िी पावै, करम फि तहत[तसे]काि हनबेरे। 
–वािी १७४, र् रू रहविास, पषृ्ठ ४३ 

 
जो जसे कमग करतो, तो त्यािे तसे फळ भोर्तो, कमािे फळ कत्यािा पाठलार् करीत असते. 

 
जीअ जंत जिा जिा िगु करम के बहस जाइ। 
काि फास अवध िागे किु न चिै उपाइ॥ 

–वािी ४७, र् रू रहविास, पषृ्ठ ४३ 
 

केलेल्या कमान सार प्रािीमात्र जन्मास घातले जातात व मृत्यचू्या फासात अडकले जातात.येथे 
म क्ततेिा कोिताही उपाय िालत नसतो. 
 

जो किु बोवा िुहनय[ैभोगिे.]सोई, ता में फेर फार नहि िोई। 
िाहडअ कूड भजौ िहर चरना, ताका हमटै जनम अरू मरना॥ 

–वािी ८०, र् रू रहविास, पषृ्ठ ८४ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपि जे पेराल तेि उर्वेल.त्यात बिल होिार नाही.वासना सोडून हहरिरिी भजा म्हिजे जन्म 
मरिािे फेरे ि कतील. 
 

हियो हवहवध योहन बास, जम की अगम त्रास, 
तु्िरे भजन हबन भ्रमत हफरयो। 

–वािी ८०, र् रू रहविास, पषृ्ठ ४३ 
 

मी हनरहनराळ्या योनीत जन्म घेतला आहि मेलो.यमािा त्रास घेतला.परंत  हे प्रभ , मी त झे भजन 
केल्याहशवाय हफरति राहहलो. 
 

अनेक बारू ज्म[जन्म घेतिा]अरू महरये, फुहन िौं भ्रमहर न पहर िैं। 
पतहर नाव खेवहटया[वल्िहविे.]गुरू रामा, नांम िेत िी तहर िैं॥ 

–वािी १५३, र् रू रहविास, पषृ्ठ ४३ 
 

मी प ष्ट्कळ वेळा जन्मलो आहि मेलो.आता प न्हा ह्या भोवऱ्यात पडिार नाही.मी माझी क जकी होडी 
सिर् रूच्या कृपेने हहरनाम घेत पैलतीरावर तरून जाईन. 
 

(१०) मनाची एकाग्रता 
 

जोपयंत मन क्स्थर होत नाही, तोपयंत अंतम गखी अभ्यासात मन लार्त नाही व अंतम गखी 
अभ्यासाहशवाय ईश्वरप्राप्ती आहि जन्ममरिाच्या फेऱ्यातून स टका होत नाही. 
 

मन मिीन हवहषया[हवषय]रस िंपट, तौ िहर नावं संभािै॥ 
–वािी ८८, र् रू रहविास, पषृ्ठ ४४ 

 
भावाथप .–हे प्रभ , हवषय वासनेत लंपट झालेल्या माझ्या ििंल मनास क्स्थर केल्याहशवाय, त्यास 

शातं बसहवता येिार नाही.तोपयंत तूि माझी संसाररूपी होडी वल्हव. 
 

सु किु हवचार यौ, ताथै मेरो मन क्स्थर[स्थीर]िै रह्यौ॥टेक॥ 
िहर रंग िागौ ताथै, मेरो वरन पिहट भयो॥ 

– वािी ४४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४४ 
 

भावाथप .–ज्यापासून माझे मन क्स्थर होईल, अशा काही साधनािंा हविार करा, रोहहिास म्हितात 
की, “प्रभ  पे्रमािा रंर् लार्ल्याम ळे माझा काया पालट झाला.[स्थीर]’ 
 

इक बंुद[थेंब]सौं बुहझ गई, जनम जनम की प्यास[तिान] 
जनम मरन बंधन टूटई, भये‘रहवदास’ खिास[समाप्त झािा]॥ 

– रहविास िशगन ४४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४४ 
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भावाथप .–त्या हवहित्र व अभ्द्र त थेंबाने माझी जन्म जन्मातंरीिी तहान भार्हवली आहे.त्याने माझ्या 

जन्म-मरिािी सवग बधंने तोडली आहेत.त्या एका ब्रह्य थेंबास प्राप्त करून रोहहिास जन्ममरिाच्या फेऱ्यातू 
म क्त झाला. 
 

‘रहवदास’ मदुरा[दारु]का पीहजयै, जौ चढै चढै उतराय। 
नांव मिारस पीहजयै, जौ नाहि उतराय॥ 

–रहविास िशगन ३५, र् रु रहविास पषृ्ठ ४४ 
 

भावाथप .–संत रोहहिास म्हितात की, “जी िारू प्याल्याने नशा िढते आहि उतरते.जर नशा 
येण्यासाठी प्यायिी असेल तर नामरुपी महारस प्यायला पाहहजे.प्रभ  नाम स्मरिरुपी महारसािी नशा एकिा 
िढली की प न्हा ती कधीि उतरत नाही.” 
 
 
 

(११) नामभक्ती 
 

नामभक्क्तम ळेि परमेश्वराहवषयी पे्रम हनमाि होते व प्रभ िा सहवास लाभण्यात यश हमळते.परमेश्वर 
सवग व्यापी आहे आहि तो आपल्या सवात आहे.परंत  नामाहशवाय प्रभ ूप्रकट होत नाही.म्हिून संत रोहहिास 
म्हितात की, “आपल्यामध्ये र् प्त अथवा अव्यक्त रुपाने असलेल्या परमेश्वरास प्रकट सकवा अव्यक्त 
करण्यािे एकमात्र साधन नामि आहे.” 
 

सब्ब[सवप]हनवासी राम जू, सब घट रह्यो समाई। 
‘रहवदास’ नाम चकमक हबना, िक[परमेश्वर]नूर[प्रकाश]आहद्रस्टाइ[अदृश्य (न हदसिारे)]॥ 

–रहविास िशगन ४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४४ 
 

भावाथप .–सवग प्राण्याच्या हृियात तो सवगव्यापी परमेश्वर आहे.तरीस द्धा नामाच्या िकमकी हशवाय 
सत्यािा प्रकाश हिसत नाही. 
 

(१२) (अ) नाम भक्क्तचा महिमा 
 

‘रहवदास’ िमारो बांधिा[आसरा]िइ[आिे]केवि नाम आधार॥ 
–रहविास िशगन १०१, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४५ 

 
भावाथप .–संत रोहहिास नाम भक्तीवर सवांत जोर िेतात.नाम हेि त्याचं्या आध्याक्त्मक भक्तीिा 

सार आहे. 
 

मोहि अधारू[आधार]नामु नाराईन, जीवन प्रान धन मोरे[माझा, माझे]॥ 
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–श्री आहि गं्रथ, प.ृ९७४–वािी १४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४५ 
 

भावाथप .–केवळ नामि त्याचं्या जीवनािा एक मात्र आधार आहे.बाह्यपूजाअिािे प्रकार असत्य व 
फ कट असल्यािे संत रोहहिासानंी िाखवनू, नामभक्ती हीि खरी जीवन सवगस्व साधना आहे. 
 

(१२) (ब) नाम भक्क्तचा महिमा 
 

नामु तेरो आरती भजनु[भजन]मुरारे। िहर के नाम हबनु[हशवाय]झूठे सगि पासारे॥टेक 
–श्री आहि गं्रथ, प.ृ६९४, वािी ११४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४५ 

 
भावाथप.–हे प्रभ ,त झे नाव हीि माझी आरती आहे. तीि माझी पूजा आहे. हरीच्या नामाहशवाय सवग 

धार्शमक आिार-हवधी खोटे आहेत. 
 

नामु तेरो आसनो नामु तेरो उरसा [सिाि] । नामु तेरा केसरो िे हिटकारे ॥ 
नामु तेरा अंभुिा [पािी] नामु तेरो चंदनो । घहस जपे नामु िे तुझहि कउ चार [अपपि करिे]॥ 

१ ॥ 
– श्री आहि गं्रथ, प.ृ ६९४, वािी ११४, र् रु रहविास, पृष्ठ ४५ 

 
भावाथप .–त झे नाव हेि आसन आहे. त झे नाम हेि माझे केशर आहे.त्या केशरािे पािी मी त झ्यावर 

सशपडतो.त झे नाम हेि पािी आहे.त झे नाव हेि ििंन आहे.त झ्या नामाच्या जपाने सकवा स्मरिाने मी नामरुपी 
ििंन घासून त ला लावतो. 
 

नामु तेरा दीवा नामु तेरो बाती। नामु तेरो तेिु िे माहि पसारे॥ 
नाम तेरे की जोहत िगाई। भईओ उहजआरो भवन सगिा रे॥२॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ६९४, वािी ११४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४५ 
 

भावाथप .–त झे नाम हाि हिवा आहे.त झे नाम हीि वात आहे.त झे नाम हेि तेल मी हिव्यात 
ओततो.त झे नाम घेऊनि मी ज्योत लावली.त्या ज्योहतच्या प्रकाशाने सर्ळे घर प्रकाशमय झालेले आहे. 
 

नामु तेरो तागा नामु फुि मािा। भार अठारि[अठरा]सगि जूठा रे॥ 
तेरो कीआ तुझहि हकया अरपउ। नामु तेरा तुिी चंवर ढोिा रे॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ६९४, वािी ११४ 
 

भावाथप .–हे प्रभ , त झे नाव धार्ा.त झे नाव म्हिजे प ष्ट्पहार आहे.आम्ही पूजेत वाहात असलेल्या 
हनरहनराळ्या प्रकारच्या पानािें अठरा र् ठे अपहवत्र झालेले आहेत.तरी तू हनमाि केलेल्या वस्त  मी त ला 
कशा वाहू? 
 

दस अठा[अठरा]अठसठे[अडुसष्ठ]चारे खािी इिै। वरतहि िै सगि संसारे॥ 
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किे रहवदासु नामु तेरो आरती। सहत नामु िै िहर भोग तुिारे॥४॥ 
–श्री आहि गं्रथ, प.ृ६९४, वािी ११४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ४६ 

 
भावाथप .–सवगजि अठरा प रािे व अड सष्ट तीथगके्षत्रात ब डून रे्लेले आहे.िार विात ह्या जर्ािी 

पहरक्रमा िालू आहे.संत रोहहिास म्हितात की, “त झ्या सत्यनामािा नैवदे्य मी त ला अपगि करतो.” 
 

(१३) नामाची ओळख 
 

संत रोहहिासानंी स्पष्ट साहंर्तले आहे की, “ज्या नामािी महहमा आम्ही र्ातो, तसेि ज्याला आम्ही 
नाम, राम-नाम, वािी शब्ि सकवा अनहि नाि म्हिून संबोधतो, ते धमगगं्रथात हलहहलेल्या नामाहून हभन्न व 
उच्च िजािे आहे.त्यािी बरोबरी विात्मक नाम करू शकत नाही.” 
 

नाना हखआन[आख्यान]पुरान बेद हवहध चउतीस[चौतीस अक्षरे, विपमािा]अखर मांिी। 
हबआस[र्वयास]हबचाहर कहिओ परमारथु राम नाम सहर नािी[र्वयासाने सांहगतल्याप्रमािे चौतीस अक्षराने 

बनिेल्या कोित्यािी विपनात्मक रामनामाची (अनिद नाम हकवा धुनात्मक नाम) बरोबरी करू शकत नािी.]॥ 
–श्री आहि गं्रथ, पृ, ६५८, वािी १२९, र् रु रहविास पृष्ठ ४६ 

 
भावाथप .–वरे्वरे्ळ्या शास्त्रगं्रथात, प रािात, विेात ईश्वरािी जी हभन्न नाव ेआहेत ती सवग अक्षरबद्ध 

आहेत.व्यासानी काळजीपूवगक पहरशीलन करून आध्याक्त्मक सत्य साहंर्तले पि त्यापकैी एकही 
परमेश्वराच्या खऱ्या नावाच्या बरोबरीला उतरले नाही.असे संत रोहहिासानंा अहभपे्रत आहेत. 
 

खालीलप्रमािे नामािे िोन प्रकार आहेत :– 
 

(१) विात्मक नाम.–हलहहण्याबोलण्यात आलेले नाम होय.यात व सत्यनामात फरक करिे कठीि 
काम आहे.खरे नाम म्हिजे आध्याक्त्मक शक्ती नाही.तसेि अक्षरबद्ध केलेला शब्िही नाही.खऱ्या नामािे र् ढ 
हे सिर् रूकडूनि समजू शकते. 
 

(२) धुिात्मक नाम.–हे नामि संत रोहहिासानंा अहभपे्रत आहे.अशा नामाहशवाय अध्यात्मामध्ये 
प्रर्ती होऊ शकत नाही.नाम हे एकमेव सत्य आहे.नाम म्हिजे मोक्षािा िरवाजा आहे. 
 

(१४) नाम मािात््य 
 

ज्यावळेी आम्ही आपले ध्यान हतसऱ्या हतळात एकाग्र करून सिर् रूने पे्रमपूवगक हिलेल्या विात्मक 
नामािे स्मरि करू, तेव्हाि आपल्या आतील शब्ि व प्रकाश प्रकट होतात.हे स्पष्ट करताना संत रोहहिास 
म्हितात की,– 
 

‘रहवदास’ सत्त इक नाम िै, आहद अंत सचु नाम। 
िनन[मारिे.]करेइ सभ पाप ताप, सत्त सुखन कहर खान॥ 
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–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं २५ 
 

नामाला अनािी आहि अनंत सत्य म्हितात.नाम हे पापानंा नष्ट करण्यािे व संसार रुपी सार्र तरून 
जाण्यािे एक मात्र साधन आहे. 
 

सत्त ईश किंु रूप िै, सत्त सक्क्त अत अपार। 
‘रहवदास’ सत्त कंू धारिा, देइहि पाप हनबार[नष्ट िोिे]॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं २३ 
 

सत्य ईश्वरािे स्वरूप आहे.सत्यामध्ये प्रबल शक्ती आहे.सत्याने वार्ल्यास सवग पापे नाहीशी होतात. 
 

नाम मूि िै ग्यान कौ, नाम मुक्क्त कौ दबार। 
जा हिरदै िहर बसे, परहि न जग बौपार[र्वयापार]॥ 

–वािी (साखी) ३९, र् रु रहविास, पषृ्ठ १४४ 
 

सवग ज्ञानािे मूळ नाम आहे.नाम अथात मोक्षािा िरवाजा.एकाद्यािे हृिय हहर भक्क्तने भरून रे्ले तर 
तो जर्ाच्या कोित्याि व्यापार मोहपाशात पडत नाही. 

भौ सागर रा तरन कंू, एकौ नाम अधार। 
रहवदास कभउं नहि िाहंडये, राम नाम पतवार॥ 

–वािी (साखी) १०, र् रु रहविास, पषृ्ठ १४३ 
 

नाम हेि भवसार्र तरून जाण्यािे एकमेव साधन आहे.म्हिून संत रोहहिास सारं्तात की, “ईश्वरािे 
नामरुपी स कािू सोडू नका.” 
 

(१५) अ.जपाचे फहित 
 

साचा सुहमरन नांव हवसासा, मन बच कमप किै ‘रहवदासा’ ॥ 
–वािी ७३ वानी ५७ 

 
संत रोहहिास सारं्तात की, “नामस्मरि हेि परमात्म्यािी भक्ती करण्यािे साधन आहे.म्हिून 

आम्हासं याच्या हवश्वासाने अखंड सितनाने अभ्यास केला पाहहजे.” 
 

अंतमुपखी भई[िोिे]जउ करहि, सत्त नाम कहर जाप। 
‘रहवदास’ हतन्ि सौ भजिु हि, जगति तीन्ििु ताप॥ 

–िशगन ३६, र् रु रहविास पषृ्ठ १५६ 
 

मनातील स्मरि सकवा जपाच्या अभ्यासाम ळेि जर्ातील आहिभौहतक, आध्याक्त्मक व आहििैहवक 
असे हतन्ही ताप नाहीसे होतात. 
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सुहमरन कोहट अघन[पाप]को, िै हि समन रहवदास। 
ज्य ूहि अघ हनरमूहिये, परम जोत परगास॥ 

–वािी (साखी) ११, र् रु रहविास, पषृ्ठ १५७ 
 

स्मरि कोटी पापानंा नाहीसे करते आहि प्रकाशाच्या संपकात येताि ि खाःपासून आपली स टका 
होते. 
 

(१६ ब.) जपाचे फहित 
 

संत उतारे आरती देव हसरोमहनऐ। 
उर अंतहर तिाँ बैहस हबन रसना भजीऐ॥ 

–वािी ११३. 
 

साध  संत परमेश्वरािी आरती ओवाळतात व हृियात परमेश्वरािे नामस्मरि करतात.तेव्हा त्याचं्या 
सभोवारि हिव ेप्रकाशमान होतात. 
 
 

रहवदास राहत न सोहवये, हदवस न कहरये सुआद। 
अि हनहस िहर जी हसमहरये, िांहड सकि प्रहतवाद॥ 

–वािी (साखी) ७, र् रु रहविास, पषृ्ठ १५५. 
 

आपि रातं्रहिवस नामस्मरि केले पाहहजे.मनाशी झर्डा करिाऱ्या सकवा मनास मोहीत करिाऱ्या 
र्ोष्टींिा त्यार् करा. 
 

‘रहवदास’ अराधिु देवकु इकमन िुइ धहर ध्यान। 
अजपा जाप जपत रििु, सत्तनाम सत्तनाम॥ 

–िशगन ३९, र् रु रहविास, पषृ्ठ १५७. 
 

हित्त एकाग्र करून नामस्मरि करण्याच्या अभ्यासाम ळे स्मरि आपोआप नेहमी होऊ लार्ते.त्यास 
संत रोहहिास सकवा इतर संत त्यास ‘अजपा जाप’ म्हितात. 
 

सुरत शब्द जउ एक िों, तउ पाइ[प्राप्त करिे]हि परम आनंद। 
‘रहवदास’अंतर दीपक जरई[जळिे]घट उपजई ब्रह्म अनंद॥ 

–िशगन ७७, र् रु रहविास, पषृ्ठ १०४. 
 

एकाग्र भावाने केलेल्या स्मरिाने आतील ज्ञानिीप प्रकाशमान होतो व परम स खािा आनंि होतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(१७ अ.) परमात््याची ओळख 
 

हचत सुहमरनु करउ नैन अहविोकनो, श्रवन[ऐकिे.]वानी सुजस पूहर राखउं॥ 
–श्री आिी गं्रथ, प.ृ६९४, वािी १०२. 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “एकाग्र हित्ताने स्मरि केल्याने आतील प्रकाशीत पहाण्यािी व अनहि 

नाि ऐकण्यािी शक्ती प्राप्त होते.तेव्हा आमिी आध्याक्त्मक साधना सफल होते.” 
 

आरती करत िंसै मन मेरो, आवत[येिे]हचत्त तुव रूप धनेरो॥टेक॥ 
नाम की बाती घीव[तूप]अखंडा, इक िी जोत जिै ब्रह्मडंा॥२॥ 
मन बच करम ‘रहवदास’ हधआवा[ध्यान],घंटा झािर मनहि बजावा॥ 

–वािी १७७, र् रु रहविास, पषृ्ठ ५४. 
 

हे प्रभ , माझे मन आरती करत हसते.मनात केलेल्या आरतीिे महत्त्व अनन्य साधारि 
आहे.आपल्यातील परमात्म्यािे सहज स्वरूपािे िशगनप्राप्त करून घेतो.नामरूपी वातीिी ज्योत त पामध्ये 
अखंड जळत जर्ाला प्रकाश िेते.संत रोहहिास म्हितात, “एकाग्रतेने ध्यान केल्यावर आपल्या मनात घंटा 
वाजते.” 
 
 

‘रहवदास’ हदआ[हदवा]जगमग जरई[जळिे],हबन वाती हबन तेि। 
सुरत साहधकर हिय मंहि, देख हपया के खेि॥ 

–रहविास िशगन, िोहा क्रमाकं ८०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “एकाग्र हित्त केल्यास तेल व वातीहशवाय हिवा झर्मर् जळत 
प्रकाशमान होतो व आपिासं परमात्म्यािे िशगन घडते.” 
 

जा कारहन मैं दौरा हफरतौ, सो अब घट मे आई॥५॥ 
पांचो मेरी सखी सिेिी[पांच आंतहरक धुना],हतन हनहध दई हदखाई। 
अब मन फूहि भयो जग महियाँ, उिटी आप मंि समाई[आनंदीत िोिे.काहशनाथ उपाध्याय, गुरु 

रहवदास, प्र.सं.१९८३, पृ.५४, ५५.]॥६॥ 
–वािी २, वािी ३. 

 
अनेक योनीतून हफरून मन ष्ट्य जन्म प्राप्त झाला आहे.पाि सखी सहेली म्हिजे पािं आंतहरक ध ना 

होय.ज्यानंा आकृष्ट होऊन आत्मावर िढतो व सवग आंतहरक खहजन्यास प्राप्त करून घेतो.ध्यान समाप्त 
होताि मन उिास होते.बेिैन होते.परंत  आता हृियकमल उमलले आहे. 
 

(१७ ब.) परमात््याची ओळख 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सिस्त्रार मंि भंवर गुफा िै, भंवरा गंुज करै। 
हदि दहरयाव िीरा िाता िै, गुरमुख समझ परै॥ 

–वािी १५८, र् रु रहविास, पषृ्ठ ५४. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “योर्ी योर्ावस्थेत असतो, तेव्हा अनहिनाििा आवाज नेहमी होत 
असतो.परंत  हा आवाज योर्ी पूिग क्स्थहतस प्राप्त करुन घेतो, तेव्हाि होत असतो.ज्या व्यक्क्तवर र् रुिी कृपा 
आहे व तो मोठ्या अंतरकरिािा आहे, तीि व्यक्क्त भर्वानािे रुप पाहू शकते.” 
 

घीव अखंडा सोिै बाती, हत्रकुटी जोत जिै हदन राती। 
सिस्त्र कंविा[प्राि गेल्यानंतर ज्या दृदयचक्रात योग्यास ‘अनिद नाद’ ऐकू येतो.ते हृदयचक्र.]हसघासन राजै, 

अनंिद[योगी जेर्विा अन्तमुपखी साधनेत िीन िोतो, तेर्विा त्याच्या मनक्स्थतीमध्ये अिौकीक शब्द िोतो.]झांजन हनतिी बाजै॥ 
–वािी १७६, र् रु रहविास, पषृ्ठ ५४. 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “योर्ी योर्ाच्या पूिगक्स्थतीत असता, त्याच्यात अनहि नाि र् ंजत 

राहतो आहि तो नंिािीपाप्रमािे नेहमी प्रज्वहलत राहतो.सहस्त्र कंवलच्या क्स्थहतमध्ये अनहि नािािी परम 
अहभव्यक्ती ऐकू येते आहि तो पूिग योर्ाच्या अवस्थेत संभव आहे.जो हवधीिी योर्ािी पूिग क्स्थती प्राप्त 
करतो.तोि परमपिास प्राप्त करून घेतो.परंत  हे र् रुहशवाय संभव नाही.” 
 

‘रहवदास’ सब्दि सि जबहि, सुखि इकहमक िोई। 
अनुभूहत सत्त नामि, स्वयं देतिीं िोई॥ 

–रहविास िशगन ७८. 
 

जेव्हा प्रभ नामािा जप आहि स्मरि िोन्ही एक होऊन जातात, तेव्हा त्या ध्यानमग्न अवस्थेत प्रभ च्या 
सत्त नामािा अन भव होऊ लार्तो.तेव्हा मन मंहिरात त्यािी ज्योत स्वयंमेव प्रकाहशत होते. 
 

(१८) अश्रि मािूस 
 

हध्रगु[हधक्कार.]हधगु्र जीवंिु राजे राम हबना[हशवाय]॥टेक॥ 
देहि नैन[डोळे]हबनु, चंद रैन[रात्र]हवनु, ज्यूं मीना[मासा]गिरू जैि हबना। 
िसती[ित्ती]संुड हबनु, पंषी[पक्षी]हबनु, जइसोइ मक्न्दर दीप हबना॥१॥ 
जइसे ब्राह्मि वेद हबिंूिा, तैसोइ पािी तुझ नाम हबना॥ 

–वाि १७२, र् रु रहविास, पषृ्ठ १६३. 
 

संत रोहहिास अश्रध्ि मािसािंा हधक्कार करतानंा म्हितात की, “मानव जन्म घेऊनही 
रामनामाहशवाय जे लोक जर्तात, त्यािंा मी हधक्कार करतो.अशा लोकानंा मोक्षािी म ळीि आशा नसते.त्यािें 
जीवन व्यथग-फ कट आहे.डोळ्याहशवाय प्रािी, रात्रीहशवाय िदं्र, पाण्याहशवाय मासा, सोंडेहशवाय हत्ती, 
पखंाहशवाय पक्षी, हिव्याहशवाय मंहिर, विेाहशवाय ब्राह्मि, त्याप्रमािे परमेश्वराच्या नामाहशवाय मन ष्ट्यप्रािी 
व्यथग आहे.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोटी जग्य[यज्ञ]जौ कौउ करै, राम नाम हबन तोऊ न हनसतरे[मुक्त]। 

–वािी ५०;बानी ६७. 
 

जरी कोिी कोटी यज्ञ केले तरी रामनामाहशवाय तो म क्त होऊ शकत नाही. 
 

(१९ अ.) गुरू मािात््य 
 

संत तुझी तनु संगहत प्रान। सहतगुर[सदगुरु]हगआन[ज्ञान]जानै संत देवा देव। 
‘रहवदासु’ भिै जो जािै सो जािु। संत अनंतहि अंतरू[अतंर]नािी॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ४८६ वािी १३२, र् रु रहविास, पषृ्ठ १३६. 
 

“हे प्रभ , संत हे त झे शरीर, त्यािंी संर्त त झा प्राि आहे.सिर् रूच्या ज्ञानाम ळेि मी त्याना िेवािंा 
िेव मानले आहे.संत आहि िेवामध्ये काहीि अंतर नाही.असे जो जाितो, तोि खरा प्रज्ञावान होय.“संत 
रोहहिास म्हितात की,”ि लगभ अशा परमेश्वरािी भेट करून िेिारे र् रू आहि परमेश्वर एकि आहेत.” 
 

िहर गुर[गुरु]साध[साधु]समान हचत्त, हनत आगम तत्त[तत्त्व]मूि। 
इन हबच अंतर हजन परौ, करबत सिन कबुिा॥ 

–िशगन १८१, र् रु रहविास, पषृ्ठ ११६. 
 

िेव, र् रु व संत यािें हित्त (एकसारखे असते) हे एकि आहेत.यािेंमध्ये कोिताही फरक करू 
नका.करवतीने डोके कापले जात असता, होिाऱ्या असह्य विेना सहन करा.पि त्या हतघामध्ये फरक-भेि 
करू नका. 
 

समाहध हथहत[क्स्थती]संत जन, अपनिु अप्प[मीपिा (अिंकार)]हमटांहि। 
हजहम[ज्याप्रमािे]गंग[गंगानदी]समंुद[समुद्र]हमहि, ‘रहवदास’समंुदहि हबिाहि[हविीन िोिे]॥ 

–वािी (साखी) २४, र् रु रहविास, पषृ्ठ ११६. 
 

संत घ्यानस्थ बसून, आपला मीपिा (घमेंड) नाहीसा करतात.ज्याप्रमािे र्ंर्ानिी सम द्रास हमळून 
एकरुप होते.त्याप्रमािे रोहहिास त्या परमेश्वराशी हमळून एकरुप झाला आहे. 
 

(१९ ब.) गुरू मािात््य 
 

प्रापहंिक ि ःखातून स टका होण्यासाठी व परमेश्वर प्राप्तीसाठी र् रुिी हकती आवश्यकता 
आहे.याबद्दल संत रोहहिास म्हितात की .– 
 

पतहर[कुजकी]नाव[िोडी]खेवहटया[वल्िहविे.]गुरु रामा, नाम िेत िी तरी िैं। 
–वािी १५३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
माझी जीवन नौका क जकी आहे.परंत  सिर् रु कृपेने परमेश्वर नावाडी आहे.अशा सिर् रुकडून मी 

नामिीक्षा घेऊन पैलहतरावर जाईन. 
 

भौ सागर दुतर[दुरूस्त (कठीि-भयकंर)]अहत, हकधंु, मूहरष यिु जन। 
‘रहवदास’ गुरु पतवार[सुकािू]िै, नाम नाव कहर जान॥ 

–वािी (साखी) १९. 
 

“हे मूखग मानवा, संसार रुपी सार्र महाभयंकर आहे.यािी जािीव असूिे.नामरुपी नौकेिा स कािू 
र् रु आहे.”असे रोहहिास म्हितो. 
 

जौ महि भजै भजऊं मैं ताकंू, िहर हसमरन तै पारी परी। 
किै ‘रहवदास’ साध[साधू.]संगहत हमहि, राम भजै तौ हवपहत टहर॥१॥ 

–वािी १४७. 
 

संत सहवासाम ळे जो परमेश्वरािे स्मरि करतो, त्यािी सवग ि ःखे नाहीशी होतात. 
 

(१९ क.) गुरू मािात््य 
 

हदि दहरयाव[समुद्र]िीरा िाि[रत्न]िै, गुरमुख समझ परै। 
मरजी वाकी सैन[संकेत]हवचारै, तऊ िीरा िाथ परै॥३॥ 

–वािी १५८, र् रु रहविास, पषृ्ठ १२०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की .– 
 

“महासार्राच्या तळाशी पडलेल्या हहरे-रत्नाजंवळ र् रुकृपेम ळे पोहिता येते.ती त म्हालंा हवी 
असतील तर सिर् रु मार्गिशगनािे हविारपूवगक आिरि केले तरि ती रत्नमािके हाताशी लार्तील. 
 

पारस मानो ताबो[ताबें]िुए, कनक िोत निीबार॥५॥ 
परम पारस गुरु भेटीए, पूरब हिखत हििाट। 
उनमन[अनमन]मन मन िी हमिे, िुटकत बजर[वज्र]कपाट॥६॥ 

–श्री आहि गं्रथ, पषृ्ठ ३४६, वािी ३०. 
 

ताबं्याने पहरसाला स्पशग केला तर त्यािे सोने होत नाही.पि लोखंडाने स्पशग केला तर त्यािे सोने 
होते.तसेि सिर् रुरूपी परीस भेटल्यास सिभाग्य लाभते व आपले मन अंतम गख होऊन शातं होते.िेहािे बंि 
िरवाजे उघडले जातात. 
 

सतगुर िमिु िषाई बाट। 



 

 

अनुक्रमणिका 

जनम पाििे पाप नसाने, हमहटगौ सबु संताप॥ 
बािहर षोजत जनम गंवाए, उनमहन ध्यांन रिे घट आप। 
सबद अनािद बाजत घट मंि, अगम[अग्य (असाध्य)]ग्यान भौ गुरु परताप॥१॥ 

–वािी ५४. 
 

सिर् रुने सन्मार्ग िाखहवल्याम ळे र्तजन्मािी पापे नष्ट केली.सर्ळ्या विेना, संताप नाहीसे 
केले.हृियात िैवी संर्तीिा नाि उमटून असाध्य अशी प्रज्ञा र् रु कृपेम ळे मला प्राप्त झाली आहे. 
 

(२०) संत संगती 
 

संत संर्तीिी इच्छा व पापी मािसापासून िूर राहण्याच्या इच्छेबद्दल संत रोहहिास म्हितात की,- 
 

संतची संगहत संत कथा रसु, संत माझै दीजै देवा देव॥ 
अउर[आिखी]इक[एक]मांगउ[मागिे.]भगहत हचता महि, जिी िखाविु असंत पापी मिी॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ४८६, वािी १३२. 
 

“हे प्रभ , मला संत संर्तीिी र्ोडी आहे.मला संताबद्दल अखंड पे्रम द्या.हे िेवा, मी आपिालंा आिखी 
एक मार्िे मार्तो.मला भक्क्तरुपी रत्न द्या व पापी मािसे माझ्या दृहष्टस पडू िेऊ नका.” 
 

हमित हपआरोप्रान नाथु कवन[कोित्या]भगहत तै। 
साध संगहत पाई परम गते[अवस्था]॥रिाउ॥ 

–श्री आहि गं्रथ, प.ृ१२९३;वािी १०४. 
प्रािनाथ, मी त ला कोित्या भक्क्तने प्राप्त करू शकतो.संताच्या संर्तीमध्येि अशा परम 

अवस्थेिीजािीव होऊ शकते. 
 

साध संगहत हबना भाउ निी उपजै, भाव हबनु भगहत निी िोई तेरी। 
–श्री आहि गं्रथ, प.ृ६९४;वािी १०२. 

 
साध संताचं्या सहवासाहशवाय स्वर्ीय पे्रम हनमाि करू शकत नाही.अशा पे्रमाहशवाय परमेश्वर भक्ती 

अशक्य आहे. 
 

तुम चंदन िम इरंड[एरंड]बापुरे, हनकट तु्िारे बासा॥ 
नीच हब्रष[प्रवृत्ती]ते उंच भए िै, तु्िरी बास हनवासा॥३॥ 

– वािी ११६. 
 

हे र् रुिेवा, त म्ही सवाहसक ििंनािे झाड असून, मी एरंडािे झाड आहे.त मच्या सहवासाने मी 
स वाहसक झालो आहे. 
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माधउ संगहत सरहन तु्िारी। जगजीवन हक्रस्न मुरारी॥टेक॥ 
तुम मषतूि गुिाब चत्रभुज बपुरो जस कीरा। 

– श्री आहि गं्रथ, प.ृ४८६;वािी ११६. 
 

हे माधवा, जर्जीवन, कृष्ट्िम रारी, मी त ला शरि आलो आहे.त म्ही र् लाल, र् लाब, ित्रभ जाप्रमािे 
थोर असून, मी हकड्ासारखा क्ष द्र आहे.म्हिून मला त झी संर्ती हमळत राहू िे. 
 

(२१) संत संगतीसाठी पथ्ये 
 

प्राण्यािी हत्या करून परमेश्वर प्राप्ती होिार नाही.तसेि मद्यमासं व इतर अंमली पिाथग खािेही 
त्याज्य मानले आहे.त्यासाठी संत रोहहिास म्हितात की– 
 

‘रहवदास’ जीव कंू माहर कर, कैसो हमिहि खुदाय। 
पीर पैग्बर औहिया[अवतार.],कोउ न किइ समुझाय॥१॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १८२. 
 

“िेवाच्या नावाने प्राण्यानंा मारून परमेश्वर कसा प्राप्त होिार?संत, पे्रहशत व सिािारी मािसानंी 
मारिाऱ्यास समजावनू साहंर्तले नाही काय?” 
 

‘रहवदास’ जो आपन िेत िी, पर कू मारन जाई। 
माहिक के दर जाई कहर, भोगहि कड़ी सजाई॥४॥ 

–रहविास िशगन १८५. 
 

आपल्या हहतासाठी आपि ि सऱ्यानंा मारू लार्लो तर ईश्वर िरबारी पोहिल्यावर तेथे होिारी 
कडक सजा भोर्ायला नको का? 
 

अपनि गीव[गळा, गदपन]कटाइहि, जौ मांस पराया खांय। 
‘रहवदास’ मांस जौ खात िै, ते नर नरकहि जाय॥१॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १८९. 
 

“जो ि सऱ्यािे र्ळे कापून मासं खातो.तो मन ष्ट्य नरकात जािारि”असे राहहिास म्हितो. 
 

‘रोहिदास’ हज््या[जीभ]स्वाद[चव]बस, जउ मांस मिहरया खांय। 
नािक[हवनाकारि]जीव मारन बदि, आपन सीस कटाय[आपिे डोके कापिे]॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं १८७. 
 

जो आपल्या हजभेिे िोिले प रहवण्यासाठी मासं-मासे खातो.जो ि सऱ्यािें प्राि मारतो.त्याबद्दल तो 
एके हिवशी नरकात आपले डोके कापून घेतो. 
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सुरसरी सिि[पािी]कृत बारूनी रे संत जन करत निीं पान[हपिै]॥ 

–श्री आिी गं्रथ, प.ृ१२९३;वािी ५१. 
 

अंमली पिाथािे सेवन करिे हनरूपयोर्ी आहे.पहवत्र र्ंरे्च्या पाण्यापासून िारू तयार केली 
तरीस द्धा संत ती हपिार नाहीत. 
 

(२२) आत्म शुिी 
 

नामभक्क्ति परमेश्वर भक्ती आहे.ती अहंकार नाहीसा करून परमेश्वर प्राप्ती करून िेते.त्यासंबंधी 
संत रोहहिास म्हितात की,– 
 

ऐसी भगहत न िोइ, रे भाई। 
राम नाम हबनु जे कऊ[कोिी]करीए, सो सब भरम[भ्रम]किाई॥ टेक॥ 
आपो[अहभमान]गयो तब भगहत पाई, एैसीभगहत िै भाई। 
राम हमल्यौ अपनौ गुन खोयौ, हरहि हसहि सबै[त्यावेळी.]जु गंवाई॥ 
किै‘रहवदास’ िूटी सब आस, तब िहर तािी के पास। 

–वािी २७. 
 

अरे भाई, अशी भक्ती होऊ शकत नाही.रामनामाहशवाय जो भक्ती करतो, ती भक्ती नसून 
भ्रातंीआहे.मीपिा नाहीसा होईल, तेव्हाि खरी भक्ती स रू होईल.र्वाच्या त्यार् करा व स्वतःला समर्शपत 
करा.तेव्हाि हरी प्राप्त होईल.हहरहशवाय माझ्या मनाला शाहंत हमळिार नाही. 
 
 

इक हचता सत्त नाम की, दरसाइिु परम तत्त। 
सिज परम भगहत भई, ‘रहवदास’ पाईहि ब्रह्म सत्त॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं ३८ 
 

मला सत्यनाम स्मरिािी सिता लार्ली आहे.ती घेण्यासाठी सहज साधना आहे.सत्यनामाच्या सहज 
भक्क्तम ळेि परम ब्रह्मािी प्राप्ती होऊ शकते. 
 

(२३) अ.ईश्वर प्राप्तीची अहभिाषा 
 

हे प्रभ,ू त झ्या भक्क्तनेि अहंकार-मीपिा नाहीसा होतो व ईश्वर प्राक्प्तिी इच्छा अहधकाहधर वाढत 
जाते.खरा भक्त व पे्रमीिा हवरह अवस्थािे विगन करताना संत रोहहिास म्हितात की– 
 

चित-िित बैठत उठत, धहर िंु तुमरी ध्यांन। 
रहवदास तू मुहि[माझ्या]मन बसई, चरि कंवि[कमि]की आन[शपथ]॥ 
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–वािी (साखी) ३५ 
 

“हे प्रभ,ू िालता हलताना, बसता उठताना मी त झेि ध्यान करतो.”संत रोहहिास म्हितात की, 
“त ला माझ्या पायािी शपथ आहे.तू माझ्या मनात बस.” 
 

कोइि[कोहकळा]तरसै अंब[आंबा]कंू, चाहतग[चातक]तरसत नीर[पािी]। 
रहवदास िोच[अहभिाषा]दरस कंू, प्राि परत निी धीर॥ 

–वािी (साखी) ३३ 
 

कोकीलपक्षी आंब्यािी अहभलाषा धरतो.िातक पक्षी पाण्यािी अहभलाषा धरतो.संत रोहहिास 
म्हितात की, “हे प्रभ,ू मी त झ्या िशगनािी अहभलाषा धरतो.त्याहशवाय मला शाहंत हमळिार नाही.” 
 

ज्य[ूज्याप्रमािे]सुहध आवत पीव की, हवरि तन आहग। 
ज्यूं चूने की कांकरी[तुकडा],ज्यौं हिरक[हशपडिे]त्यौं आहग॥ 

–र् रु रहविास, पषृ्ठ १८० 
 

ि नखड्ावर पािी सशपडले असता, एकिम िाह हनमाि होतो.त्याप्रमािे परमेश्वरािे स्मरि 
झाल्यावर परमेश्वर िशगनासाठी अहभलाषारूपी अक्ग्नने शरीर पेटल्यासारखे होते. 
 

(२३) ब.ईश्वर प्राक्प्तची अहभिाषा 
 

‘रहवदास’ मोरे मन िाहगयो, रामपे्रम को तीर। 
राम रसायन[रोग समूळ नष्ट करिारी औषधी.]जउ हमिहि, तउ िरै िमारो पीर॥ 

–रहविास िशगन िोहा क्रमाकं ७१ 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “रामबािाप्रमािे माझे मन परमेश्वर िरिी लारे्ल.रामिशगन 
हमळेल.तेव्हाि माझे ि ःख नाहीसे होईल.” 
 

दरसन दीजै राम दरसन दीजै। 
दरसन दीजै िो हविंब न कीजै॥टेक॥ 
दरसन तोरा[तुझे],जीवहन मोरा[माझे],। 
हबन दरसन क्यूं जीवै िो चकोरा॥ 

–वािी १०९ 
 

हे प्रभ,ू मला िशगन िे.िशगन िेण्यास उशीर करू नकोस.त झे िशगन होिे हेि माझे जीवन होय.िदं्र 
िशगनाहशवाय िकोर पक्षी हजवतं कसा राहील? 
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जो मोहि वेदन का साहन[तारीफ, स्तुती]आषौ[आख्यान करिे, सागंिे],िहर हबन जीवन कैसे कहर 
राखौं। 

जीव तरसै इक दंहग बसेरा, करिु संभाि तुम हसरजन मेरा॥ 
हबरि तपै तन अहधक जरावै[जळिे],नींदडी न आवै भोजन निीं भावै॥१॥ 
किै‘रहवदास’ अंदेसा[भय, शंका]ये िी, हबन दरसन क्यों जीवै िो सने िी॥ 

– र् रु रहविास, पषृ्ठ १८० व १८१ 
 

हहरिशगनाच्या अहभलाषाने मी ि ःखी आहे.मी माझे ि ःख हहरहशवाय कोिाला सारं्ू?त झ्या 
िशगनासाठी माझा जीव तडफडतो आहे.हे िेवा, तूि माझा साभंाळ कर.त झ्या हवरहभासाम ळे माझे शरीर 
जळत आहे.मला झोप लार्त नाही.भोजन खावत नाही.संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू त झ्या 
िशगनाहशवाय मी हजवतं कसा राहिार?हीि माझी खरी भक्ती आहे.” 
 

(२४) ईश्वर प्राक्प्तचा िाभ 
 

जेव्हा पे्रमीिी हप्रयतम परमात्म्याशी भेट होते, तेव्हा हवरह व्यथा शातं होते व पे्रमी आनंिाने नाित, 
तसेि परमात्म्यािे पे्रम रूपी अमृत हपतो व तो त्यामध्ये मग्न रहातो.ह्या अिभ त आनंिािे विगन संत रोहहिास 
करताना म्हितात की– 
 

पे्रम पंथकी पािकी, ‘रहवदास’ बैहठयो आय। 
सांचे सामी हमिन कंू, आनंद कह्यो न जाय॥ 

–रहविास िशगन, िोहा क्रमाकं ७० 
 

खऱ्या स्वामीस भेटण्यासाठी पे्रमािा मार्ग हीि पालखी आहे.त्या पालखीत संत रोहहिासाने आपली 
जार्ा स्वीकारली आहे.त्या आनंिािे विगन करिे अशक्य आहे.कारि त्यास खऱ्यािेवािे िशगन घडिार आहे. 
 
 

पीतम[स्वामी]कंू जौ दरसन पाए, मन मन्दर मंि भयो उहजयार। 
िो मड़इ सैं नो हनहध पाई, हक्रपा कीन्िी राम करतार॥२॥ 
बिुत जनम तौ हबिुरे हपव पायो, जनम-जनम की हबिइ[नष्ट िोिे]रार[भाडंि.] 

–वािी १६८ 
 

परमेश्वररूपी प्रीतमच्या िशगनाम ळे माझे मनमंहिर उजाळून रे्ले आहे.अनेक हवरह सहन करून मी 
प्रभ ला हमळवले आहे.त्याम ळे माझे जन्मजन्मािे पाश आता संपले आहेत. 
 

हनिचि आनन्द हनहध हमहि, हबिगौ, आहध अपार। 
रहवदास राम सुमरि सार सौं, पायौ दरस मुरार॥ 

–वािी (साखी) १७ 
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शाश्वत स खािा ठेवा हमळाल्याम ळे माझ्या असंख्य यातना नाहीशा झाल्या आहेत.संत रोहहिास 
म्हितात की, “राम नाम स्मरिाम ळे मला परमेश्वरािे िशगन लाभले.” 
 

पीआ राम रसु पीआ रे॥ टेक॥ 
पीवत पीवतु आपा जग भुिा, िहर रस मांहि बौराना[वेडे िोिे,]रे। 
दर घहर हबसहर गयौ रहवदासा, उनमहन सद मतवारी रे। 
पिु पिु पे्रम हपयािा चािै, िटे नािी खुमारी[नशा]रे। 

–वािी १४४ 
 

मी रामनामािे अमृत प्याल्याम ळे जर्माया हबघडलो.मी रामनामरूपी अमृतािे पेल्यामार्ून पेले 
प्याल्याम ळे मला िढलेली नशा मला काही सोडीत नाही. 
 

संत रोहहिासािंा आिेश आहे की, “बंध ंनो, उठा.जारे् व्हा.आपि आपल्याला समजा.िेशािा, 
समाजािा तसेि रामभक्क्तम ळे स्वतःिा उद्धार करा.” 

❃❃❃ 
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२६.संत रोहिदासाचंी भक्क्तसाधना 
 

भक्क्तचे स्वरुप.–संत रोहहिासािंी परम व िरम साध्य ‘भक्ती’ आहे.[डॉ.वेिीप्रसाि शमा व डॉ.पीताबंर 
नारायि, रहविासिशगन प्र.आ.प.ृ९५.].त्यानंी आपल्यावािीत भक्क्तसाठी प्रभ िे र् िर्ान केले आहे.[(१) त मरे भजन कटही 
जम फासंा, भर्हत िेत पावै ‘रहविासा’ । 
(२) िाहर वेि जाकै स मृहत स्वासंा, भर्हत हेत र्ावै ‘रहविासा’ ।–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ ५४व १००]ईश्वरावर केलेल्या अन रार्-
पे्रमाला ‘भक्ती’ म्हितात.पे्रमभक्ती होण्यासाठी संत रोहहिास प्रभ ला वारंवार हवनंती करीत आहेत.[(१) पे्रम 
भर्हत कै कारिै कह  ‘रहविास’ िमार॥ 
(२) भाव भर्हत ‘रहविास’ िे, प्रहतिाता कहर मोहह आज ।]ते प्रत्येक वेळी मन, विन व कमाबरोबर प्रभ च्या पे्रमात ड ंबत 
राहण्यािी इच्छा व्यक्त करतात.[सब पर हहर त म्हारी ही आसा, मन क्रम विन कहे ‘रहविासा’ ।]एक हठकािी र् रू रोहहिास 
प्रभ संबधंी आपल्या पे्रमाला एक उिाहरिाने स्पष्ट करीत आहेत.पािी आहि मासा यािंी सोबत प्रहसद्धि 
आहे.मेल्यावरस द्धा माशािी पाण्याबरोबरिी सोबत स टत नाही.ते म्हितात की, “माशाला पाण्यातून 
काढल्यावर त्यािे कापून त कडे त कडे करतात.तरीस द्धा तो पाण्याला हवसरत नाही.एवढेि नव्हे तर त्यास 
खाल्यानंतरही तो पाण्याला हवसरत नाही.माशाच्या सवग प्रहक्रया करताना व खाल्यानंतरही पाण्यािी 
आवश्यकता पडते.अशाप्रकारे माशािे पाण्याबरोबरिे संबधं नेहमीि असतात.[मीन  पकहर फाहंकओ अरू काहटओ, राहंध 
हकओ बह  पानी। खंड खंड कहर भोजन  कीनों, तऊं न हबसहरओ पानी।]” 
 

अशाप्रकारे संत रोहहिास प्रभ ला आपल्या पे्रम रज्ज ने मजब त बाधंीत म्हितात[पे्रम की जेवरी वाहंधऐ तेरो जन, 
कहह ‘रहविास’ ल हटनो कवन र् न।]की, राम पे्रम रूपी बािाने स्वतःला घायाळ झालेले िाखहवतात.[‘रहविास’ मोरे मन 
लाहर्यो, राम पे्रम को तीर। 
राम रसायन जउ हमलासह, तउ हरै हमारो पीर॥ ६॥–िोहा ७१] 
 

संत रोहहिासाचं्या मतान सार ि लगभ मानवजन्म प ण्यकमािे फळ म्हिून प्राप्त होतो.[(१) मान सा ंअवतार 
ि लगभ। 
(२) ि लगभ जनम  प नं फल पाइओ।–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ १२०]त्याप्रमािे हा मन ष्ट्य जन्म हमळाल्यावर महतभाग्याने 
तसेि सत्कमानेि भक्क्तिी प्राप्ती होते.[(१) कहे ‘रहविास’ तेरी भर्हत िूर है, भार् बड़े सो पावै।–र् रू रहविास, पषृ्ठ २२५ 

(२) िूहह पि कहत स नत नही आवै, कहै ‘रहविास’ स हक्रतकौ पावै।]त्यासाठी ममत्वास (मीपिास) नाहीसे करावे 
लार्ते.रोहहिास म्हितात, “अहंकार नाहीसा केल्यावरि भक्ती होते.आहि त्या प्रभ भक्क्तमध्ये आपि मग्न 
होतो.[(१) आपा खोया ंभर्हत होत है, तब रुहै अंतहर उरझाई। 

(२) आपौ र्यौ तव भर्हत पाई, एैसी भर्हत है भाई।]भक्क्तमध्ये अहभमानाला हबलकूल स्थान नाही.खरी भक्तीआल्यावर 
मीपिा स्वतःहून जातो. ध ळीत पडलेल्या साखरेला म ंर्ीि वरे्ळी काढून खाऊ शकते.त्याप्रमािे र्रीब बनून 
प्रभ पे्रम प्राप्त कराव ेलार्ते.[भर्हत ऐसी स नह रे भाई, आई भर्हत तब र्ई बड़ाई। 
तहज अहभमान मेहट आपा पर, हपपलक है ि हि खावै॥–र् रु रहविास, पषृ्ठ २२५]” 
 

भक्ती ही हंसिे खेळिे नाही.अन्नपाण्यािे िान करिे.ज्ञानाच्या मोठमोठ्या र्ोष्टी करिे.कोित्यातरी 
जंर्लात डोंर्राच्या र् ंफेत जाऊन बसिे इत्यािीस लोक भक्ती म्हितात.परंत  ही भक्ती नव्हे.वास्तहवक 
पाहता रामनामाहशवाय जी काही कमग भक्क्तच्या नावावर केली जातात.ती भक्क्तिे भ्रम मात्र आहेत.ती भक्ती 
नव्हते.[राम नाम हबन जे क छ कहीऐ, सो सब भरम कहाई। 
भर्हत न रस िान भर्हत न कथै ग्यान, भर्हत न वन मैं भ का ख िाई॥ 
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भर्हत न एैसी हासंी॥]िेविेवतासंमोर नृत्य-कीतगन करिे, जप, तप, िान, सेवा, पूजा इत्यािी भक्क्तिी बाह्य रूपे 
आहेत.यािंी साथगकता जेव्हा प्रभ बद्दल खरे पे्रम हनमाि हाईल तेव्हाि आहे.[कहा भमउ नािै अरू र्ाऐं, काह भयउ तप 
कीन्हैं। 
कहा भयउ जे िरन पखालै, जउं लउं परम तक्ते नहींिीन्है॥]काही लोक भक्क्तच्या हनहमत्ताने वषे धारि करतात.परंत  ते 
भक्क्तच्या अस्सल रहस्याला न समझता हहिा उपयोर् हवषय उपभोर्ािी प्राप्ती तसेि इंहद्रयाचं्या तृक्प्तसाठी 
करतात.[भेष लीयो भेि न जान्यो, इमृत लेइ बीषै सौ सान्यो।–र् रु रहविास, पषृ्ठ २२६] 
 

अशाप्रकारे संत रोहहिासानंी पाखंड करिाऱ्यािंी तसेि स्वप्नातस द्धा हृियात प्रभ नाम धारि न 
करिाऱ्यािंी हनभगत्सना केली आहे.त्यानंी अशा लोकानंा व्याहभिाहरिी स्त्रीिी उपमा हिली आहे.[कहा भयउ बह  
पाखंड कीऐं, हहर हहरिै स हपनै न जान। 
ज्यों िारा हबभिाहरिी, म हख प्रहतव्रता जीअ आंन॥]अशा ढोंर्ी भक्तानंा कपाळास र्ंध लावनू, हातामध्ये माळा घेऊन 
जर्ाला फसहवण्यासाठी सोंरे् करिारा तसेि सन्मार्ापासून भटकत क मार्ाने िालिारा असे म्हटले 
आहे.[मायै हतलक हाथ जप माला, जर् ठर्ने कंू स्वाँर् बनाया। 
मारर् छाहंड़ क मारर् डहकै, सािंी प्रीत हबन राम न पाया॥ १॥–िोहा ६६] 
 

भक्क्तचे अहधकारी.–रोहहिासािें मतान सार भक्क्तिे िरवाजे सवांना मोकळे आहेत.भक्क्तिे सवग 
अहधकारी आहेत.वशं, जात इत्यािी सामाहजक भेिभाव त्यास बाधक नाही.त्यासाठी ते वाक्ल्मकीिे उिाहरि 
िेताना नीि क ळात जन्मलेल्या व नीि कमग करिाऱ्या लोकानंा पे्ररिा िेतात की, रामभक्क्तनेि अमरपि 
प्राप्त केले जाऊ शकते.[रे हित! िेहत अिेती, काहे न बालमीकू िेहखरे। 
जाहत थै कोउ पारन पह च्या, राम भर्हत हबसेष रे ॥ टेक ॥–संत र् रु रहविास वािी ६१] 
 

याप्रमािे संत रोहहिास हे र्हिका, नामिेव व कबीरािंा रामभक्क्तने उद्धार झालेला िाखवनू[र्हनका 
थी हकस करमा जोर्, पर प रूसन सौं रमती भोर्। 
हनहसबासर ि स्करम कमाई, राम कहत वैक ं ठे जाई॥ 
नामिेव कहीऐ जाहत कै ओछ, जा कौ जस र्ावै लोक। 
भर्हत िेत भर्ता ंकौ हमलौ, अंकमाल ल हवठल हमलै, ॥ 
हनरर् न कौ र् न िेखौ आई, िेही सहहत कबीर हसधाई॥]सवग सामान्य लोकानंा आशा िाखवीत इकडे पे्रहरत व आकर्शषत करीत 
आहेत.स्वतःसंबधंी तर ते नीि क ळातजन्मल्यावर रामभक्क्तने अपूज्या पासून पूज्यपयंत[हम अपूहज पूहज भयै हहर 
तै, नावं अनूपम र्ाया रे।]आहि अजाहमल, र्ि, र्हिका इत्यािीप्रमािे संसाररूपी सार्रातून[अजामल सपर् ला ल भत क ं िर, 
र्ऐ हहर कै पास। 
एैसे ि रमहत हनस्तरे, तू क्य ून तरहह ‘रहविास’ ॥]पार झाल्यावर ही र्ोष्ट वारंवार सारं्ण्यासाठी कंटाळत नाहीत.अशी 
भक्ती हमळवनू तर ते हनम गक्ततेिा अन भव करीत आहेत. 
 

सवग सामान्य लोकासंाठी भक्ती सोपी व स र्म िाखवीत र् रु रोहहिासानंी भक्तीमार्ाच्या 
वाटसरूसाठी एक मोठी अट घातली आहे.भक्तीमार्ग ही हंसण्या खेळण्यािी र्ोष्ट नाही.प्रभ पे्रमािा प्याला 
हमळविे मोठे कठीि आहे.अवधूत (साधक योर्ी) कलवाहरन (र् रू अथवा परमात्मा) यािेंपासून प्रभ पे्रमािा 
प्याला मार्तात.परंत  र् रू जो प्याला िेतात, तो प्याला कडू असलेला पाहून साधक नकार िेतो.तेव्हा 
कलवाहरन म्हिते की, “मी खरा पे्रमप्याला िेते.”परंत  हपण्याऱ्याला याच्याबिली डोके द्यावे लार्ते.यािा 
हविार करा.[िेह  कलाली एक हपआला, एैसा अवधू हो मतवाला॥टेक॥ 
कहै कलाली हपआला िेऊं, पीवन हारै का हसर लेऊं॥ १॥–र् र रहविास, पषृ्ठ १८६]अशाप्रकारे भक्ती जेवढी सहज व सवगस लभ 
आहे.तेवढीि ती कठीिस द्धा आहे. 
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भक्क्तचे साधन.–वैहिक ऋषींनी आपल्या ऋिामध्ये विगन केले आहे.तसेि परवती आिायांनी 

आपल्या गं्रथामध्ये सैद्धाहंतक समान हनरूपि व प्रहतपािन केले आहे.त्याप्रमािे संत रोहहिासाचं्या वािीमध्ये 
त्या सवग साधनािंा उल्लेख आढळतो.त्यामध्ये श्रद्धा, नामजप, सत्संर्, र् रुमहहमा, पिंिोषाहि हनवारि, 
सिािार इत्यािीिी हवशषे र्िना केली जाते. 
 

श्रिा.–भक्क्तमध्ये सवग प्रथम स्थान श्रदे्धिे आहे.ईश्वरावर असीम श्रद्धा तसेि ईश्वराच्या अक्स्तत्वावर 
दृढ हवश्वास ठेविारी व्यक्क्ति प्रभ भक्क्तकडे आकर्शषत होते.श्रद्धा व हवश्वास नसलेला मन ष्ट्य तर संसाहरक 
भोर्ात मग्न असतो आहि त्यामध्येि आपल्या जीवनािी साथगकता व सफलता मानतो.म्हिून संत रोहहिासािें 
सारं्िे आहे की, “भाव म्हिजेि श्रद्धा-हवश्वास.पे्रमाहशवाय प्रभ भक्ती होऊ शकत नाही[भाड हबन  भर्हत नही होइ 
तेरी।].”तसेि संत रोहहिास इच्छा करतात की, “ईश्वरावरील माझी प्रीहत कोित्याही प्रकारे कमी होता कामा 
नये.”[मेरी प्रीहत र्ोसवि हसउं हजहव िाटै।]जिू ंकाय आपल्या केशवाला साक्षात पाहहल्याप्रमािे संबोधून म्हितात की, 
“माझ्या मनात सवग काही त ि आहेस.[ज्य ूत म्ह कारहन केसवे, अंतहर हलव लार्ी।–र् रु रहविास, पषृ्ठ १७३]मी त ला हवसरू 
शकत नाही. मला तर त झ्या नामािा हवश्वास आहे.”[त म्हरे नावं हबसास।] 
 

सत्संग.–र् रु रोहहिासानंी अन्य भक्ताप्रमािे आपल्या वािीत सत्संर् (संत–संर्ती)िा महहमा 
र्ाइलेला आहे.त्योिे म्हििे आहे की, “भाव-श्रदे्धहशवाय प्रभ -भक्ती होऊ शकत नाही.[साध संर्हत हबना भाउ नही 
उपजै, भाउ हबन  भर्हत नहीं होइ तेरी।]त्याचं्या मतान सार ‘भाव’ िा आधार सत्संर्ती आहे.यासाठी संत रोहहिासािंा 
स्पष्ट उपिेश आहे की, “जे लोक ि ष्ट आहि क मार्ी आहेत, त्याचं्या जवळ बसता कामा नये.तसेि जो संत 
आहि सिािारी आहे, त्याच्या िरिासं वंिन केले पाहहजे.[जो जन ि ट्ट क मारर्ी, बइठर्ी, बइठहह नंहह सतह पास। 
जो जन संत स मारर्ी, हतन पायं लार्ो ‘रहविास’ ॥ १ ॥–िोहा १७१]संर्तीच्या प्रभावािे उिाहरि िेताना ते समजावनू सारं्तात 
की,”घािेरड्ा निी नाल्यािें पािी वाहात र्ंरे्स येऊन हमळतेव ते र्ंरे्िे पहवत्र जल बनते.हा संर्हतिाि 
प्रभाव आहे.तसे स्वाती नक्षत्रात पडिारे पावसािे थेंब सापाच्या तोंडात पडल्यास, त्याच्या हवषारी प्रभावाम ळे 
त्या थेंबािे हवष बनते.तर तेि पावसािे थेंब सशपल्यात पडल्यास त्यािे मोती बनतात.हे सवग िारं्ल्यावाईट 
संर्हतिा पहरिाम आहे.[र्ली र्ली कौ नीर बहह आयी, स रसरी जाइ समायो। 
संर्हत कै परताप महातम, नावं र्ंर्ोहिक पायो॥ 
स्वाहंत बूिं व्रखै फहन उपहर, सरपै हवष होई जाई। 
ताही बूिं कौ मोती हनपजै, संर्हत की अहधकाई॥]संत-साधू कोिास म्हिाव/ेतर जो संसारापासून हनर्शलप्त 
आहे.परत्म्म्याच्या पे्रमात आहे.प्रभ हशवाय तो अन्य कोिाला ओळखत नाही.तसेि ज्यािी वािी हनमगळ 
आहे.ज्याचं्या िशगनाने व स्पशाने स ख-शाहंत हमळते.रातं्रहिवस प्रभ -सितन करण्याने मन ष्ट्याच्या काम क्रोधाहि 
भावना नाहीशा होतात.अशा संत-साध हवषयी संत रोहहिास म्हितात की, “असा भक्त भर्वानि होतो. अशा 
संतास तर त्यानंी अनंतापासून अहभन्न सारं्ून[“रहविास ”भिै जो जािै सो जाि , संत अनंतहह अंतरू नाहंह।],त्याच्या 
संर्हतपासून परम र्ती प्राप्त होण्यािी र्ोष्ट मानली आहे.[हमलत हपआरो प्रान नाथ  कवन भर्हत ते। साध संर्हत पाई परम र्ते॥–
संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ११२] 
 

संत रोहहिास स्वतः पूज्य आहि प्रहतष्ठीत होण्यािे सवग श्रेय सत्संर्तीस िेतात.[माधउ संर्हत सरहन त म्हारी। 
हम अउर्न त म उपकारी॥ 
त म िंिन हम इरंड बाप रे, संर्ी त म्हारे वासा॥ 
नीि रूख ते ऊंि भए है, र्धं स र्ंध हनवासा॥]म्हिून ते प्रभसू सत्संर्ती, त्यािंी कथा व त्याचं्या पे्रमािे वरिान 
मार्तात.[संत त झी तन  संर्हत प्रान, सहत र् र हर्आन जानै संत िेवािेव। 
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संतािी संर्ती संत कथा रस , संत माझै िीजै िेवािेव ॥–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १२२]याम ळे भक्तानंाहंी ‘सत्संर्’ करण्यािा 
उपिेश िेतात.[धन हहर भक्क्त त्रयलोक जस पावनी। करी सतसंर् इहत हवमल जस र्ावनी॥–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १२३] 
 

नामजप.–प्रभ च्या अनन्य भक्क्तिा आधार ‘नाम’ आहे.अन्य संत भक्ताप्रमािे संत रोहहिासस द्धा 
नामािी माहहमा स्वीकारतात.त्यािें सारं्िे आहे की, “सतय र्ात सत्यािा, ते्रताय र्ामध्ये यज्ञािा आहि 
द्वापारय र्ामध्ये पूजािारािा आधार होता.परंत  कहलय र्ात तर फक्त नामािाि आधार आहे.”[सहत ज हर् सत  तेता 
जर्ी ि आपहर पूजािार। 
तीनौ ज र् तीनै हिढ़ै कहल केवल नाम अधार॥ १॥–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १४६]ह्या नामाला राम, नारायि, हहर, म क ं ि, 
माधव, इत्यािी अनेक नावानंी प कारतानंा संत रोहहिास म्हितात की, “िौतीस अक्षरात रामनामिी िोन 
अक्षरे हीि फक्त वास्तहवक पाहता सत्य आहेत.”[नाना हखआन प रान वेि हबहध िउतीस अक्षर माही। हबआस हबिाहर कहहओ 
परमारथ  राम नाम सहर नाहंह॥] 
 

मी रामािा व्यापारीआहे.मी तर रामनामािे धन लािले आहे.जेव्हा लोक माया ममतेिे हवष लािू 
लार्लेआहेत.[हौ बनजारो राम कौ। हहर जू कौ टाडंो लािौ जाबरे।–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १०८]नारायि नामि माझे जीवन 
धन आहे.[मोहह अधारू नाम  नाराइन जीवन प्रान धन मोरे।]हहरनामि त्या प्रभ िी आरती आहे.हीि आरती प्रभ िा भोर् 
आहे.[कहै ‘रहविास ’ नाम तेरो आरती, अंतरंर्ाहत हहर भोर् लर्ारे।–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १७३]हे जर्ातील लोकानंो,“म क ं ि 
म क ं ि नाम जपा.मरतानंा-जर्तानंा त्यािेि नाम जपत राहा.[म क ं ि म क ं ि जपह  संसार। जीवत म क ं िे मरत म क ं िे॥–संत र् रु 
रहविास, वािी, पृष्ठ १२०]हे जीवा, तू आता ंि सरं बोलि ंसोडून हजभेने ‘हहर हहर का जपत नाहीस? हहर नामािे 
स्मरि करण्याने अनेक लोकािंा उद्धार झाला आहे.” 
 

नाम जपािा सवात मोठा लाभ र् रु रोहहिासानंी िाखहवला आहे, “जो राम नामािा जप करीत 
आहे.तो जन्म मरिाच्या बधंनातून मोकळा होतो.[कहह ‘रहविास’ जो जप नाम । हतस  जाहत न झनम  न जोहन काम ।]प्रभ ूनामािे 
हनरंतर स्मरि करिारा भक्त परमात्म्यास प्राप्त करतो.जसे परीस स्पशाने लोखंडािे सोने बनते, त्याप्रमािे 
भक्त भर्वानात एकाकार होऊन जातो.[ररंकार रहत सवहहन मै, अंतर मेल हमलायेर्ा। लोहा समकर कंिन समकर भेि अभेि 
समावेर्ा॥]म्हिून संत रोहहिासािंा सवग मन ष्ट्य मात्रासाठी उपिेश आहे की, “रात्र फक्त झोपण्यात व हिवस 
इंहद्रयािंी रूिी घेण्याति खिग केली नाही पाहहजे.सवग भाडंिे सोडून रातं्रहिवस हहर नामािे स्मरि केले 
पाहहजे.[‘रहविास’ रात न सोइये, हिवस न कहरये स्वाि। 
अह हनहस हहर जी स हमहरये, छाहंड सकल प्रहतवाि॥१॥–िोहा १७७]” 
 

संत रोहहिासानंी र् रू माहात्म्य साहंर्तले आहे की, “र् रू एक पारसमिी आहे.ज्याच्या स्पशाम ळे 
सामान्य मन ष्ट्यरूपी लोखंड उत्तम सोने अथात प्रभ भक्त बनतो.त्यािे बाह्य मन अंतम गखी होते आहि हृिय 
मंहिरािे मोहरुपी वज्रकपाट उघडले जाते.त्याप्रमािे प्रभ िी ज्योत आत प्रकाहशत होते.परंत  अशा पारसरूपी 
र् रूिी भेट तर मोठ्या भाग्यानेि होते.[पारस महन तावंो छ ए, कनक होत नहीवार॥ 
परमपारस र् रू भेंटीए, पूरव हलखत ललाट॥ 
उनमन मनमनही हमले, छ टकत बजर कपाट॥]र् रूकृपेने तर ‘हनरंजन’ िी प्राप्ती होते.[र् रू परसाहिहनरंजन  पावउं।]त्याच्याि 
ियेने परमानंिािी अन भहूत संभवते.[र् रू प्रसाि भइ अनभ ैमहत।] 
 

आपल्या अन भवासंबधंी संत रोहहिास म्हितात की, “र् रुकृपेने मी रामाच्या रंर्ात रंर्लो.रामरंर्ात 
रंर्लेला मन ष्ट्य नरकास जात नाही.तो तर परमपिास प्राप्त करतो.[जन ‘रहविास’ राम रंहर् राता। इउं र् रू परसािी नरक 
नही जाता॥] 
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यासाठी तर त्यानंी हहर, र् रु तसेि साध  (संत) यानंा समान मानण्यािी सूिना हिली आहे.[हहर र् रू 

साध समान हित्त, हनत आर्म तत मूल। इन हबि अंतर हजन परौ, करवत सहन कबूल॥५॥–िोहा १८१]आहि म्हटले आहे की, “माधव 
सतर् रु आहे व सारे जर् त्यािे हशष्ट्य आहे.[माध  सतर् रू सब जेता िेला।] 
 
पंचदोष हनवारि.–मन ष्ट्याला प्रभ भक्क्तमध्ये अनेक अडििी आहेत.र् रु रोहहिास एका हठकािी म्हितात 
की, “काम, क्रोध, माया, मि आहि मत्सर हे पाि हमळून जर्ाला ल टतात.[काम क्रोधमाइआ मि मतसर, इन पिंह  

हमहल लूटे ।]ह्या संसार सार्रात काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यािी असंख्य भोवरे (पाण्यातील) आहेत.ह्या 
पािंानंी[अहतर संसार अपार भौ सार्र। 
काम-भ्रम क्रोध-भ्रम लोभ-भ्रम मोह-भ्रम। 
पिं संग्या हमहल पीहडओ प्राहिया।ं]मािसानंा ि ःखी केले आहे.हरि, मासा, भ रं्ा, पलंर् आहि हत्ती फक्त एकाि िंहद्रय 
िोषाम ळे मारले जातात.तेव्हा ज्याच्यामध्ये पािं िोष आहेत, त्या मन ष्ट्यानंा वािहवण्यािी काय आशा 
आहे?[मृर् मीन सभ्रर् पतंर् क ं जर एक िोष हबनास। 
पिं िोष असाध जामसह ताकी केतक आस॥–र् रू रहविास, पषृ्ठ २०६]यामध्ये काम-वासनेिा प्रभाव तर इतका प्रबल आहे की, 
त्याच्यातून िेविेवतास द्धा वािू शकले नाहीत.[र्ोतम नाहर उमापहत स्वामी, हससू घरहन सहस भर् र्ाभंी।] 
 

अशा प्रकारे काम प्रबलतेिा हविार करताना संत रोहहिासानंी आपल्या िोह्यातून पिंहवकारातून 
म क्ती हमळहवण्यािा उपिेश केला आहे.आहि ह्या म क्क्ततून प्राप्त झालेल्या महत्वानंा अनेक प्रकारे प्रर्ट केले 
आहे.[सत्त संतोष अरू सिािर, जीवन को आधार। 
‘रहविास’ भये नर िेवते, हजन हत आरे् पिं हवकार॥१॥–िोहा १५९] 
 

संत रोहहिास हे पिंिोष हनवारण्यािा उपायिेखील िाखवीत आहेत.तो उपाय म्हिजे प्रभ ला शरि 
जािे.[कहह ‘रहविास’कल्प कैसे कीजै, हवन  रघ नाथ सरहन का की लीजै।]त्यािंा दृढ हवश्वास आहे की, सवग जर् मोह इत्यािीने 
ि ःखी होत आहे.परंत  प्रभ ू भक्तास थोडास द्धा संताप िेत नाहीत.[मोह पटल सभ ू जर्त  हनआहपओ, भर्त नहीं 

संतापा।]कारि राजारामािा आनंि असा आहे की, ज्याच्यासमोर जर्ािे जेवढे आनंिोपभोर् आहेत, ते सवग 
हफके पडले जातात.[न हविाहरओ राजा राम को रस , सजह रस अनरस वीसहर जाहीं।]रामरंर्ात रंर्ून रे्ल्यावर कोिताहीरंर् 
िारं्ला वाटत नाही.[जौ त  राम नाम रंर् राते, और रंर् न स हैही।]यासाठी तर धन इत्यािी मायामध्ये भक्त मग्न होत 
नाही.[संपहत हवपहत पटल माया धन, नामसह मर्न न होत तेरो जन।] 
 

सदाचार.–प्रभ भक्क्तमध्ये सिािारािे जास्त महत्व आहे.र् रु रोहहिासानंी आपल्या वािीमध्ये याि 
कारिाम ळे सिािारावर जोर हिला आहे.ि ष्ट्कमग व ि र् गि हे भर्वत प्राप्ती आहि स खी जीवनासाठी मोठे 
बाधक आहेत.यासाठी संत रोहहिासािंा उपिेश आहे की, “जर स ख पाहहजे असेल तर क मार्ात पाय कधीि 
ठेवला नाही पाहहजे.[‘रहविास’ सिा ही रहखए, मन मसह सहज सभाओ। 

राखो नहीं क पंथ पर्, जौ नोरौं स ख िाओ॥२॥–िोहा १७०]सत्य, संतोष आहि सिािार हे जीवनािे खरे आधार आहेत.काम, 
क्रोधाहि पंिहवकारािंा ज्यानंी त्यार् केला आहे, ती मािसे, मािसे न राहता िेव-िेवता बनून 
जातात.[सन्तसंतोष अरू सिािार जीवन को आधार। 
‘रहविास’ भये नर िेवते, हजन हतआरे् पिं हवकार॥१॥–िोहा १५९]ब द्धी आहि हववकेाच्या रके्षसाठी इंहद्रयासक्ती सोडून हिली 
पाहहजे.”[ब हद्ध अरू हववेकसह, जड राखन िाहौ पास। 
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इंहिहरया ंसंर् हतरत कौ, तहज िेह  रहविास॥३॥–िोहा १६१]र् रू रोहहिासाचं्या उपिेशाप्रमािे संतोष आहि त्यार् यामध्ये खरे 
स ख आहे.[जो कोउ लोरै परम स ख, तठ राखै मन संतोष। 

‘रहविास’ जहा ंसंतोष है, तहा ंन लारै् िोष॥ १॥–िोहा १६४]संत रोहहिासािें स्पष्ट मत आहे की, “इंहद्रय हनग्रही तसेि 
सिािारी व्यक्क्ति अमरपिािा अहधकारी होत असतो.”[जो बस राखे इंहद्रया, स ख ि ख समहझ समान। 
सोउ अमहरत पि पाइर्ो, कहह ‘रहविास’ बखान॥२॥–िोहा १६०] 
 

भक्क्तचे प्रकार.–श्रीमद भार्वत महाप रािामध्ये भक्क्तिे नऊ प्रकार िाखहवले आहेत.व हतला ‘नऊ 
हवधा भक्ती’ म्हटले आहे.हे नऊ प्रकार असे आहेत–श्रवि, कीतगन, स्मरि, पािसेवा, अिगना, विंना, िास्य, 
सख्य आहि आत्महनविेन.[श्रविं कीतगनं हवष्ट्िोः स्मरिं पािसेवनम्। 
अिगनं वंिनं िास्यं सख्य प्राप्त हनवेिनम्॥ 
–भार्वत ७, ५, २३.]संत रोहहिासाचं्या वािीमध्ये नव हवधा भक्क्तिी ही सवग उिाहरिे उपलब्ध होतात. 
[उिाहरिाथग पहा– 
(१) श्रवि–कीरहत तेरी पाप हवनासै, लोक वेि य ूर्ावै। 
(२) कीतपन–एैसे जाहन जपौ रे जीव जहप ल्यौ राम न भरमौ जीव। 
(३) स्मरि–एैसा ध्यान धरौ वनवारी, मन पवन हिहढ स संर्न नारी। 
(४) पादसेवन–मोहर कूहिल जाहत क हटल में वास, भर्हत िरि हहर िरन हनवास। 
(५) अचपना–तन मन नाहर सिा हहर र्ाईऐ। भर्त जन‘रहविास’ त म सरिा ंआईऐ॥ 
(६) वदंना–संसार प्रपिं मैं व्याक ल परमानंिा, त्राहह त्राहह अनाथ नाथ र्ोसविा। 

‘रहविास’ हबनवै कर जोरी, अहवर्त नाथ कवन र्हत मोरी॥ 
(७) दास्य–माया मोहहला कान्हा,ं म ैजन सेवर् तेरा। 
(८) सख्य–माधवे, त म न तोरह  तौ हम नसह तोरहह। त म सौं तोहर कवन सौ जोरसह॥ 
(९) आत्महनवेदन–आयो आयो हौ िेवाहधिेन, त म सरन आयो। 

सकल स ख की मूल जाहक नाहंह संतूल, सो िरन मूल पायो॥] 
 

नारिभक्तीसूत्रामध्ये नवहवधा भक्क्तस ‘आसक्क्त’ नाव िेऊन ११ आसक्ती िाखहवल्या 
आहेत.रोहहिास वािीमध्ये यािी काही उिाहरिे हमळतात. 
 
[उिाहरिाथग पाहा– 
(१) गुि मािात््यासक्क्त–पहतत पावन प्रभ हवरूि तोहह। जन ‘रहविास’ पर हक्रया होहह॥ 
(२) रूपासक्क्त–प्रभजूी त म धव वन हम मोरा। जैसे हितवत िंि िकोरा॥ 
(३) पूजासक्क्त–तन  मन  अरपउं प ज िरावडं। र् र् परसाहि हनरंजन पावउं॥ 
(४) स्मरिासक्क्त–हहर हहर हहर हहर हहर हहर हरे। हहर हसमरत जन र्ए हनसतहर तरे॥ 
(५) दास्यासक्क्त–तंू मेरा िाता राम  मैं तेरा मंर्ता। जनम जनम मैं तेरी सेवा करता॥ 
(६) सख्यासक्क्त–पे्रम की जेवरी वाहंधओ तेरो जन, कहह ‘रहविास’ छूहटओ कवन र् न। 
(७) कातंासक्क्त–भोर भयो मोहहइक टक जोवत, तलफत रजनी जाई। 

पीव हवन सेजसह क्यू स ख सोऊं, हवरह हवधा तन खाई। 
मेहट ि हार्न स हार्हन कीजै, अपने अंर् लर्ाई॥ 

(८) वात्स्ल्यासक्क्त–मेहट ि हार्न स हार्हन कीजै अपने अंर् लर्ाई॥ 
(९) आत्महनवेदनासक्क्त–तेरी िरनी सरनी परउ राम  राजा। 
(१०) तन्मयासक्क्त–र्ाइ र्ाइ अब का कहह र्ाऊं। भावना हारा कंू हनकट बताऊं॥ 
(११) परम हवरिासक्क्त–कहै ‘रहविास’ स्वामी त म्हरे हबछो है, 

येक पलक ज र् जाई।] 
 

संत रोहहिासाचं्या एका पिामध्ये तर भक्क्तिे अनेक प्रकार सहजि हमळतात.जेव्हा ते म्हितात की, 
“प्रभ संबधंी माझे पे्रम कधी कमी होऊ नये.मी फार मोठी सकमत िेऊन प्रभ पे्रम हमळहवले आहे.“माझी इच्छा 
आहे की,”माझे हित्त नेहमी प्रभ िे ध्यान करीत राहील.माझे नेत्र प्रभ  िशगन करीत राहतील.मी कानाने त्यािे 



 

 

अनुक्रमणिका 

यशोर्ान ऐकत राहीन.मी आपल्या मनाला भ रं्ा बनवनू प्रभ िरि कमलािे ध्यानी लावीन आहि आपल्या 
वािीने त्यािे अमृतमय नामािे कीतगन करीत राहील.”[मेरी प्रीहत र्ोसवि हसउं हजहन घटे। मैं तउ मोहल महंर्ी लई जीवसटै॥ 
हित्त  हसमरन करउ नैव अवलोकनी। स्तवन वानी स जस  प हर राखउं॥ 
मन स  मध करू करउं िरन हहरिै धरउं, रसन अमृत राम नाम भाखउ॥] 
 

संत रोहहिास तर शवेटी भक्क्तच्या खऱ्या उच्च पातळीवर पोहिले होते की, तेथे सवग काही 
एकरुपहोत असते.जेथे हवभाजनाच्या सवग सीमा समाप्त होतात.यासाठी त्यानी म्हटले आहे की, मी जेथे तेथे 
जातो, तेथे तेथे त झी पूजा होत असलेली पाहात असतो.त मच्याप्रमािे मी ि सऱ्या कोित्याही िेविेवतानंा 
पाहात नाही.[जहं तहं जाउं तहा ंतेरी सेवा। त मसो ठाक रू अवरू न िेवा॥]जर एकि िेव आहे तर त्यािी पूजा कोठेही केली 
जाऊ शकते.तो पूिगब्रह्म आहे.[पूरन ब्रह्म वसै सब ठाई।]म्हिून मी तर त्या प्रभ िी पूजा करतो.ज्याला कोितेही र्ाव, 
घर आहि नावं नाही.[कहै ‘रहविास’ मैं ताही कंू पूजूं। 

जाकै र्ावं न ठाव न नावं नही कोई।]तेव्हा अशा प्रभ भक्क्तसाठी कोित्याही प्रकारच्या हवशषे भक्क्तिी आवश्यकता राहत 
नाही.तसेि पूजेच्या साहहत्यािीही हवशषे र्रज भासत नाही. 
 

तेव्हा त्या अन पम िेवाच्या[जसं तंू तस तंू ही, कस औपम िीजै।]पूजेस कोिते उपय क्त फळ आहि फूल नसेल 
तर रोहहिास आपले तन, मन अपगि करून त्यािी पूजा करण्यािी र्ोष्ट सारं्तात.[माई र्ोसवि पूजा कहा तौ िरावउं। 
अवरू न फूलू अनूपम पाउं॥ 
तन  मन  अरपउं पूज िरावउं॥]तसेि प्रभ नामािेि आसन, ििंन, ििंन उर्ळण्यािा िर्ड, केशर, जल, िीपक बत्ती, 
तेल, ज्योहत, नामािा धार्ा, फूलमाळा, नामािी िवरी डोलावनू प्रभ िी आरती आहि पूजा करतात.[नाम  तेरो 
आसनो नाम  तेरो उरसा, नाम  तेरा केसरो ले हछटकारे। 
नाम  तेरा अंभ ला नाम  तेरो िंिनो, घहस जपे नाम  ले त झसह कउ िारे॥१॥ 
नाम  तेरो िीवा नाम  तेरो बाती, नाम  तेरो तेल  ले माहह पसारे। 
नाम तेरे की जोहत लर्ाई, भइओ उहजआरो भवन सर्लारे॥२॥ 
नाम  तेरो तार्ा नाम  फूल माला, नाम अठराहसर्ल ज ठारे। 
तेरो कीआ त झंसह हकआ अरपउं, नाम  तेरा तंू ही िंवर ढोलारे॥३॥ 
कहै ‘रहविास’ नाम  तेरो आरती, सहत नाम  है हहर भोर् त म्हारे॥४॥]यालाि ‘अजपा-जप’ तसेि ‘सहज भक्ती’ म्हितात.संत 
रोहहिासानंी यास ‘अजपाजाप’ िा स्पष्ट उपिेश हिला आहे.[‘रहविास’अरािह  िेवकंू, इकमन ह इ धहर ध्यान। 
अजपा जाप जपत रहह , सत्त नाम सत्तनाम॥१९॥–िोहा ३९] 
 

हसिावस्था.—भक्क्तच्या िोन अवस्था िाखहवल्या आहेत.र्ौिी भक्ती तथा पराभक्ती.यात र्ौिी 
भक्ती साधनावस्थेच्या अंतर्गत आहे आहि पराभक्ती हसद्धावस्थेिी सूिक आहे.[रूप र्ोस्वामीः भक्क्त रसामृत ससध , २ 
य लहरी, ४.]हसद्धावस्था उच्च कोटीिी भक्ती आहे.र् रू रोहहिास र्ौिीभक्क्तच्या साधनावस्थेस पार करुन 
पराभक्क्तच्या हसद्धावस्थेत पोहिलेले संत होते.त्याचं्या वािीत त्याचं्या ह्या हसद्धावस्थेिे भाव अनेक रूपात 
प्रर्ट झालेले आहेत. 
 

नारिभक्ती स त्रान सार पराभक्क्तच्या भहूमकेत पोहिून भक्त प्रभ  पे्रमात हतला पाहातो, हतला ऐकतो, 
हतला सारं्तो.आहि हतिे स्मरि करतो.[तत्प्राप्य तिेवाव लोकयहत, तिेव शृ्रिोहत, 
तिेव भाषयहत, तिेव सितयहत। 

–नारिभक्क्त सूत्र, ५५.]जेव्हा रोहहिास प्रभ िे स्मरि 
करिे, पाहािे, ऐकिे आहि त्याच्या अमृतमय नामाला वािीद्वारा उच्चारि करण्यािी र्ोष्ट सारं्तात.[हित  
हसमरन करउं नैन अवलोकनो, 
श्रवन वाहन स जस  पूहर राखउं। 
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मनस  मध करू करउं िरन हहरिै धरउं, 
रसन अमृत राम नाम भाखउं॥ 

–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १११]तर ती त्यािंी 
पराभक्ती होय. 
 

आपल्या अनेक पिात ते परमपिास प्राप्त करण्यािी र्ोष्ट स्पष्टि सारं्तात. 
[उिाहरिाथग पाहा– 
(१)साईं सहहज हमल्यौ सोई सनम ख, 
कहै ‘रहविास’ बढाई। 
(२)हजसह पि स र नर पे्रम हपआसा, 
सो पि रहम रह्यो जन‘रहविासा’ । 
(३) सहज स हन मैं भाठी सखैं, 
पीवे ‘रहविास’ र् रुम ख िखै। 
(४) (अ) इक सिता सत्त नाम की, िरसाइह  परम तत्त। 
सहज परम भर्हत भई, ‘रहविास’ पाइहह ब्रह्म सत्त॥ १८॥ 

–रहविास िशगन, िोहा ३८ 
(ब) इक ब िं सौं ब हझ र्ई, जनम जनम की प्यास। 
जनम मरन बंधन टूटई, भये ‘रहविास’ खलास॥ २॥ 

–रहविास िशगन, िोहा ४४] 
 

संत रोहहिास आपल्या एका पिात रहस्यवािी कहवप्रमािे विगन करतात की, “आम्ही संसाहरक 
राज्याच्या बंधनातून व कष्टातून म क्त होऊन ि ःखरहहत नर्रात राहात आहोत.आमिे एका उत्तमनर्रात घर 
आहे.त्या नर्रािे नाव बेर्मप रा आहे.तेथे नेहमी आनंिि आनंि आहे.तेथे भय, ि ःख, अथवा सिता नाही.तेथे 
हनरहनराळ्या प्रकारिे कर द्याव ेलार्त नाही.तेथे एकि राज्य आहे. ते नेहमी क्स्थर आहे.तेथील अन्न, पािी 
स द्धा उत्तम आहे.तेथे सवग स्वचे्छेन सार सहल करू शकतात.अशा त्या नर्रात मी घर बनहवले आहे. 
 

जो अशा नर्रािा हनवासी असेल, तो आमिा हमत्र आहे.[अब रम खूब वतन घर पाई। 
ऊँिा खैर सिा मन भाया॥ 
बेर्मप रा सहर का नाऊ, 
िूख  अंिोह  नहीं हतहह हाउं। 
ना तसवीस हखराज  न माल , 
खऊफ  न खता न तरस  जवाल ॥ 
काइम  िाइम  सिा पाहतसाही, 
िोम न सेम एक सो आही। 
आवािान  सिा मसहूर, 
उहा ंर्नी वसहह मामूर॥ 
हतउं हतउं सैल करहह हजउं भावै, 
मरहम महहल न को अटकावै। 
कहह ‘रहविास’ खलस िमारा, 
जो हम सहरी सो मीत  हमारा॥ 

—संत रैिास, पषृ्ठ १४४-१४५] 
 

श्री.परश राम ित वेिीने म्हटले आहे की, “यात त्यावळेिे अक्स्थर शासन, कठोर कायिे, भरमसाठ 
कर व त्याम ळे प्रजेच्या कष्टािी स्पष्ट झलक हमळते.”[‘रहविास’ ज  है बेर्मप रा, उह पूरन स ख धामं। 
ि ख अंिोह अरू िेधभाव, नाहंह वसही हतसह ठाम॥ १॥ 

—रहविास िशगन, िोहा १७२] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र् रू रोहहिासािंी भक्ती ‘पे्रम भक्ती’ च्या नावाने स द्धा प कारली जाते.ही पे्रम-लक्षिा अथवा 
रामान भक्ती आहे.जेव्हा भक्तास भर्वानाबरोबर पे्रम करण्यािे व्यसन जडते.तेव्हा पे्रमभक्ती (अथात लक्षिा 
भक्ती अथवा रामान र्ाभक्ती) िी कृताथगता समजली पाहहजे. 
 

संत रोहहिास रामरंर्ात पूिगपिे रंर्ले होते.[जब ‘रहविास’ राम रंर्ी राता।]तेव्हा त्यानंा प्रभ िे वडे लार्ले 
होते.[ज्य ूत म्ह कारहन केसवे, अंतहर हलव लार्ी। 

—संतर् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ७१]त्यािंी रामनामािी 
भक्ती स टिारी नव्हती[अब कैसे छ टै नाम रट लार्ी॥ टेक॥ 

—संत र् रुिास वािी,पषृ्ठ ९६]ते रामपे्रमरुपी बािाने 
बरेि घायाळ झाले होते.[‘रहविास’ मोरे मन लाहर्यो, राम पे्रम को तीर। 
राम रसायन जउ हमलहह, तउ हरै हमारी पीर॥ ६॥ 

—रहविास िशगन, िोहा७१]यािी पीडाजन्य 
आक लतेिी झलक त्याचं्या वािीत पिापिामध्ये हमळत आहे. 
[उिाहरिाथग पाहा— 
(१)राम र् सईआं जीअ के जीवना। मोहह नहवसाह  मैं जन  तेरा॥ टेक॥ 
मेरी संर्हत सोि मोि हिन  राती, मेरा करम  क हटलता जनम  कभातंी। 
मेरी हरह  हवपहत जन करह  स भाई। िरन न छाडंउ सरीर कल जाई॥ 
कह  ‘रहविास’ परउ तेरी साभा। बेहर् हमलह  जन कहर न हबलंबा] 
(२) प्रीहत स धामहन आव। 
भोर भयो मोहह इकटक जोवन, तलकत रजनी जाई। 
पीय हवन सेजहह क्य ूस ख सोऊं, हवरह हवथातन षाई॥ 
मोहट ि हार्न स हार्हन कीजै, अपने अंहर् लर्ाई। 
कहै ‘रहविास’ प्रभ  त म्हारै हबछौहे, येक पलक ज र् जाई॥ ३॥ 

—संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ १०९. 
(३)हउ बहल बहल जाउं रमईया कारने, कारन कवन अबोल। 
बह त जनम हबछ रैं ये माथउ, इह  जनम  त म्हारे लेखै। 
कहह ‘रहविास’ आस लहर् जीवउं, हिर भइओ िरसन  िेखै॥] 
 

एवढेि नव्हे तर संत रोहहिास उत्कट पे्रमाने प्रभ िे हनतातं अंतरंर् बनतात व एकाद्या हमत्राप्रमािे 
प्रभ बरोबर हसिे खेळिे स द्धा करतात.[पाहा– 
(१)जउं पै हम न पाप करता ंअहेअनंता। 
पहतत पावन नाम  कैसे ह ंता॥ 
(२)जउ हम पाप करत नहीं मूधर, तौ तंू कहा नसावै।] त्यािंी पे्रमपकड इतकी मजबतू आहे की, प्रभ ूत्यािेंकडून स टिे 
कहठि आहे.परमात्म्याने रोहहिासानंा संसाहरक मोहपाशात बाधंले आहे.यािा त्यािेंजवळ तर उपाय 
आहे.प्रभ च्या आराधनेतून ते सहज स टून जातील.परंत  प्रभ जवळ यािा कोिताही उपाय नाही की संत 
रोहहिासाचं्या पे्रम पाशातून म क्त होऊ शकतील.[जउं हम बाधैं मोह फास, हम पे्रम बंधाहन त म बाधैं। 
अपने छूटन कौ जतन करह , हम छ टै त म आराधै॥ १॥ 

–संत र् रु रहविास वािी, पषृ्ठ ९३.] संत रोहहिास प्रभ स 
हनराश पाहून ज्याप्रमािे त्याचं्याकडून र्ोड ि टक्या घेत म्हितात की, “महाराज, आम्ही त म्हास आपल्या 
पे्रमपाशात बाधंले आहे.आता कसे स टतात ते पाहतो.[पे्रम की जेवरी बाहंधओ तेरो जन, कहह ‘रहविास’ छूहटओ कवन र् न] 
 

नारि भक्ती स त्रान सार पे्रमािे हे स्वरूप मूक आस्वािनाप्रमािे आहे.[(अ) ‘रहविास’ इक ही नूर ते, हजहम 
उपज्यो संसार। 
ऊंि नीि हकह हवध भये, ब्राह्मन अरू िमार॥ ६॥ 
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–रहविास िशगन, िोहा ५१ 
(ब) ‘रहविास’ इक ब्रह्म बूिं सों, सर्ल पसारा जान। 
सभ उपज्यो इक बूंि सों, सभ ही एक समान॥ ७॥ 

–रहविास िशगन, िोहा ५२]याप्रकारे ‘परमपि’ िा 
आनंि अहनवगिनीय म्हटला आहे.संत रोहहिासािें म्हििे आहे की, “तो सारं्ण्या-ऐकण्यात येऊ शकत 
नाही, तो आनंि पािी व श्र हतहून वरे्ळा आहे.[इहह पि कहत स नत नही आवै, कहै ‘रहविास’ स हक्रत कौ पावै॥]मी पे्रमपथंाच्या 
पालखीत बसून प्रभ जवळ पोहिलो आहे.प्रभ मीलनािा तो आनंि साहंर्तला जाऊ शकत नाही.[पे्रम पथं की 
पालकी, ‘रहविास’ वैहटयोआय। सािें सामी हमलन कंू, आनंि कह्यो न जाय॥ ५॥ 

–रहविास िशगनिोहा ७०] 
 

वरील आनंिावस्थेस (पे्रमावस्था अथवा हसद्धावस्था) पोहिलेला साधक ‘जीवनम क्त’ म्हटला 
जातो.र् रू रोहहिास हसद्धावस्थेतस पोहिलेले सद -र्ृहस्थ होते. 
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२७.रोहिदासाचंी हवचारधारा 
 

संत रोहहिासािें िोहे व पिामंध्ये हविारधारािें जे रूप हिसून येते ते थोडक्यात अशा प्रकारिे आहे. 
 

दाशपहनक हवचार.—अन्य संत-भक्तापं्रमािे संत रोहहिासािेंही आपल्या वािीत िाशगहनक हविारािें 
प्रहतपािन करण्यािे ध्येय नव्हते.तरीस द्धा त्याचं्या यासंबंधीच्या हविारािंा प्रसंर्ान सार उल्लेख झाला आहे. 
 

संत रोहहिासानंी सवोच्च सते्तत विेाहंतयाचं्या भाषेत ‘ब्रह्म’ म्हटले आहे आहि त्यास पूिग तसेि 
सवगव्यापक स्वीकारले आहे.[पूरत ब्रम्ह बसै सब ठाई। संत रैिास, पषृ्ठ ५०.]ब्रह्म हवराट रूप आहे.[िरन पाताल सीस असमाना।–
संत रैिास, पषृ्ठ ५०.]ते वटबीजाप्रमािे असून तीन लोकातं पसरलेले आहे.[बटक बहज जैसा ओंकार, पसरयो लोक हवस्तार ।–

संत रैिास, पषृ्ठ ५०.]सवग जर्ात एकि ब्रह्म पसरले असून हे संपूिग हवश्व त्यामध्ये सामावले आहे.[एकै ब्रह्म हइ सकल 
मंहह, अरू सकल ब्रह्मह माहंह। 
‘रहविास’ ब्रह्म सभ भेष मंहह, ब्रह्म हबना कछ  नाहंह॥ १॥–रहविास िशगन िोहा ११]ते अनाहि आहे.अनंत आहे.हिर हनत्य आहे.याि 
रूपास प्रर्ट करीत असतानंा संत रोहहिास म्हितात की, “बधं ंनो, ते ब्रह्म तर जर् हनमाि होण्यापूवी, त्याच्या 
मध्यकाळी तसेि प्रलयानंतरही एकरूप आहे.नेहमी एकसारखे राहिारे आहे.ते ब्रह्म हिरहनत्य आहे.ते जड़-
िेतन पिाथग तसेि कीटक-पतंर्ा इत्यािी छोया मोठ्या सवग प्रािीमात्रातसामावलेले आहे.ते ब्रह्म जर्ािा 
स्वामी आहे.जर्ािे सवग पिाथग व प्रािी त्यािे अंर्रूप आहेत.अथात हे जर्ि त्या ब्रह्मािे शरीर आहे.त्यािी 
र्ती सवग हठकािावर आहे.ब्रह्म सवग व्यापक आहे.तेि ह्या जर्ािा हनमाता आहि नाश करिारे आहे.”[आहि अंत 
औसान एक रस, एक तार ही भाई। 
थावर जंर्म कीट पतंर्, पूहर रहे हहर राई॥–संत रैिास, पृष्ठ ५०. 
सवेस्वर सवंर्ी सरबर्हत, करता हरता सोई॥–संत रैिास, पषृ्ठ ५०.] 
 

संत रोहहिास ब्रह्मास अहनवगिनीय मानतात.[(क) जस हहर कहएै तस हहर नहीं, है अस जस कछ  तैसा। 
(ख) कहै ‘रहविास’ अकथ कथा, उपहनषत स नीजै। 
जस तू तस तंू संत त ही, कस उपमा िीजै॥–संत रैिास, पषृ्ठ १६५.]आहि त्यािे अनेक हवशषेिानंी विगन करतात की,ब्रह्म नेहमी 
एकरस आहे.ते हनर् गि, हनराकार, उिय अस्तरहहत, सवगव्यापक, हनश्चल, अजन्म, अन पम, हनभगय, अर्ोिर, 
अजर, अलक्यग, अनहि, अनंत, हनर्शवकार आहि अहवनाशी आहे.[हवमल येक रस उपजै न हवनसै, उिै अस्त िोउ नाहंी। 
हवर्ता हवर्त घटै नहह कवहंू, वसत वसै सब मोही॥ 
हनसिल हनराकार अज अनूपम, हनरभ ैर्हत र्ोसविा। 
अर्म अर्ोिर अछर अतरक, हनरर् न अंत अनंिा॥ 
सिा अतीत ग्यान धन वरहजत, हनरहवकार अहवनासी। 
कहै ‘रहविास’ सहज स ंहन सत, हजवन म क्क्त हनहिकासी॥]ते ब्रह्म क रूप नाही तसेि रूपवान नाही.ते िदं्र, सूयग, रात्र, हिवस, 
परृ्थवी, आकाश, इत्यािी काहीस द्धा नाही.त्यात कमग नाही आहि अकमग नाही.ते थंड नाही आहि उष्ट्ि नाही, 
योर् नाही आहि भोर् नाही.ब्रह्म हनरंजन, हनराकार, हनलेप, हनर्शवकार, तसेि हनष्ट्काम आहे.[अबरन वरन रूप 
नहह जाकै, स कहा ंल्यौ लाई समाई। 
िंि सूर नहीं राहत हिवस नसह, धरहन आकास न भाई॥ 
करम अकरम नहीं स भ अस भ नहीं, का कहह िेह ं बडाई। 
सीत न उस्न बाउ नहीं सरवत, काम क हटन नहह होई॥ 
जोर् न भोर् नहीं जाकै, कहौ नावं सत सोई। 
हनरंजन हनराकार हनरलोपी, हनरभीकार हनरासी॥] 
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संत रोहहिास ब्रह्माच्या अदै्वत रूपास स्वीकारतात.ब्रह्म एक आहे.ते अनेक रूपात हवस्तार पावलेले 
आहे.[एक ही एक अनेक होई हबस्थहरओ, 

आन रे आन भरपूहर सोई॥]यासाठी ते अनंत आहे.अनेक नावानंी त्यास प कारले जात आहे.[आहि अंत हजह कर नहीं, हजह 
कर नाम अनंत। 
सभ कहर पालन पराइ, ‘रहविास’ अहबर्त भर्वंत॥ १॥–रहविास िशगन, िोहा ५८]संत रोहहिासानंी आपल्या उपास्य िेवाला एकाि 
नावाने ‘राम’ म्हटले आहे.परंत  त्याबरोबरि हे स द्धा साहंर्तले आहे की, माझा राम लोकप्रहसद्ध िशरथप त्र 
नव्हे, माझा राम सवगव्यापक आहे.तो माझ्यातस द्धा हनवास करतो आहि तो ह्मा हवश्वक ट ंबात आहे.[‘रहविास’ 
हमारो राम जी, िसरथ कहर स त नाहंह। 
राम हमउ मंहह रहम रह्यो, हवसव क टंबह माहंह॥ १॥–रामिास िशगन, िोहा १]लोक त्यास आपआपल्या हवश्वासाने व आपआपल्या 
सोईन सार हनरहनराळ्या नावानंी प कारतात.संत रोहहिासानंीस द्धा त्या नावानंा स्वीकारले आहे.[जयौ राम र्ोसवि 
बहहल, वास िेव, हहर हवष्ट्ि  मध कीट भारी। 
हक्रस्न केसो हरसीकेस कंवलाकंत, अहो भर्वंत हत्रहवध संतवाप हारी॥–संत रहविास, पषृ्ठ १६४.] 
 

संतरोहहिासानंीसाहंर्तलेआहेकी.“तीसवगएकािरामािीरूपेआहेत.[‘रहविास’ हमारो साइया,ं राघव राम रहहम। 

सभ ही राम को रूप हैं, केसो हक्रस्न करीम॥ ३॥–रहविास िशगन, िोहा ६०]जोपयंत कृष्ट्ि, करीम, राम, रहीम, हरी, राघव या 
सवांना एक रूपात मानले जात नाही आहि विे, क रान, प राि इत्यािी गं्रथ वािूनही जोपयंत ब्रह्म तसेि ह्या 
जर्ाला एक रूपात पाहहले जात नाही, [हक्रस्न करीम राम हहर राघव, जब लर् एकै ऐक नही पेख्या । 
वेि कतेन क रान प रातहन, सहहज ऐक नहह िेख्या ॥ 
जोई जोई कहर पूहजऐ सोई सोई कािंी, सहहज भाई सहत होई ॥]तोपयंत प्रभ प्राक्प्तसाठी ज्यािेव-िेवतािंी प जा केली जाते.ती 
सवग हनष्ट्फळ होत आहे. 
 

संत रोहहिास अदै्वतवािी आहेत.यासाठी ते ब्रह्म तसेि जीवात्मामध्ये कोिताही ताक्त्वक भेि मानीत 
नाहीत.त्यािें मतान सार ब्रह्म आहि जीव यामध्ये, अदै्वत भाव आहे.त्यात काही अंतर नाही.ब्रह्म आहि जीव 
यामध्ये असा भेि आहे की, सोने आहि सोन्यािे बनहवलेले िाहर्ने, पािी आहि पाण्यात हनमाि झालेली 
लहरे, तरंरे्, लाटा, सूत आहि स तापासून बनहवलेल्या कपड्ात तसेि िर्ड आहि िर्डापासून 
बनहवलेल्या म र्शतमध्ये म ळात काही फरक नाही.[कनक क ं डल स त पट ज िा, रज  भ जंर् भ्रम ऐसा॥ 
जल तरंर् पाहन प्रहतमा ज्यों ब्रह्म जीव ि हत ऐसा॥]म्हिून तर त्यानंी.म्हटले आहे की, “माझा (जीव) आहि त झे (ब्रह्म) 
यात अंतर काय आहे?वास्तहवक पाहाता, तू आहि मी एकि आहे.अर्िी यािप्रकारे सोने आहि त्यािे िाहर्ने, 
पािी आहि तरंर्[तोहीं मोहीं मोहीं लोहीं अंतरू कैसा, कनक कहटक जल तरंर् जैसा॥–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ ८३.]म्हिून तर 
संत कबीरप्रमािे[जल में क ं भ क ं भ मे जल है, बाहर भीतर पानी। 

फूटा क ं भ जल जलसह समाना, हहर तथ कश्यो ग्यानी॥]संत रोहहिासस द्धा सारं्तात की, “मीपिा नाहीसा झाल्यावर फक्त 
तूि राहातो.ज्याप्रमािे तरंर्, लाटा सम द्रात हमसळून जलमय होतात.त्याचं्यात दै्वतभाव राहात नाही.[जब हम 
होते तब तू नासंह, अब तंू ही म ैनाही। 
अनल अर्म जैसे लहर मइ ओिहघ, जल केवल जल माहंी॥–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ ९७.] 
 

ब्रह्म आहि आत्मा यािंा हा दै्वतभाव भ्रमजन्य आहे.हा दै्वतभाव मायाम ळे होतो.अहवद्या (माया अथवा 
अज्ञान) म ळे ज्ञानिीप महलन होतो.जीव मायेत फसून आपल्या मूलरूप ब्रह्मास हवसरतो.आपल्या कमगबंधनास 
बाधूंन जीव अनेक योनीस भटकत हफरत रहातो.त्याला पापप ण्यािे ध्यान रहात नाही.आहि त्यािी तू-मी िी 
भावना उग्र होते.संत रोहहिासािें स्पष्ट मत आहे की, जेव्हा जीवािा हा अहंभाव राहात नाही.तर त्यािा 
दै्वतभाव नष्ट होत जातो आहि तो जीव ब्रह्मरूप होऊन जातो.[(क) माधो अहवहिआ हहत कीन, ता थै तौर नाम न लीन्ह॥ टेक॥ 
जल थले जहा ंजहा ंलर् , ॥करम करम वा संर् जाई। 
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मोह फासं असाध बाध्यो, कछ  न िले उपाई॥–संत रैिास पषृ्ठ १८५. 
हत्रर् ि ओनी अिेत संभव, प नी प न पाप असोि॥ 
मान षा अवतार ि लगभ, हतहीं संकट पोि। 
(ख) मैं तै महमता िेहख सकल जर्, मैं ते मूल र्वाईं॥ 
जब र्ऐग महमता ऐक ऐक मन, तब ही ऐक है भाई॥] 
 

संत रोहहिासानंी मायास मोठी हवकट[केसवे हवकट माया तोर।–संत रैिास पषृ्ठ १५१.]तसेि प्रबल िाखहवली 
आहे.ही खोटी माया सवांना धोका िेत असते आहि सवग जर्ास हत्रहवध तापात[(अ) ‘रहविास’ सत्त इक नाम है, आहि 
अंत सि  नाम। 
हनन करेइ सभ पाप ताप, सत्त स खन कहर खान॥ ५॥–रहविास िशगन, िोहा २५. 
(ब) अंतम गखी भइ जउ कराहह, सत्त नाम कहर जाप। 
‘रहविास’ हतन्ह सौं भज ह सह, जर्तह तीनह  ताप॥ १६॥–रहविास िशगन, िोहा ३६.]जाळीत आहे.[झठूी माया जर् डहकाया, तीहन ताप िहे 
रे।]ही माया सवग जर्ास खात आहे. ही सवाना भ्रहमष्ठ करिारी आहे.िेवता, मन ष्ट्य आहि ऋषी म नींनास द्धा ही 
माया नािहवत राहहली आहे.मोठे-मोठेयोर्ी, यती, तपस्वी, संन्यासी आहि पहंडतस द्धा मायासमोर उभे राहू 
शकत नाही.[बरहज हो बरहज बीठ ले.माया जर् खाया। 
महा प्रबल सबहह, तहस हकये सूर नर म हन भरमाया॥ 
जोर्ी जती तपी संन्यासी, पहंडत रहया न पाया।—संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ ८६.]ह्या प्रबल मायेपासून बिाव होऊ शकिार नाही 
अशी र्ोष्ट नाही.राम नावािे स्मरि केल्याने मायापासून स टका होते.[कहै ‘रहविास’ राम जहप रसना, माया कैसे संर् रहे 

रे।]ही माया खोटी आहे.म्हिून सत्यरूप प्रभ भक्क्तिे पालन केले पाहहजे.[यह माया सब थोथरी रे, भर्हत कौं प्रहतपाहर।] 
 

ह्या हिसिाऱ्या जर्ास संत रोहहिासानंी खोटे आहि हवनाशशील म्हटले आहे.[(१) जो िीसै सो होइ हवनासा। 
(२) कहै ‘रहविास’ हनिान हिवाने। 
िेतहस नही ि हनया फनखाने।]हा प्रभ िा खेळ (बाजी) आहे.[कह ‘रहविास’ बाजी जर्  भाई। बाजीर्र सो मोहह प्रीहत हन आई॥ ३॥—संत 

रहविास, पषृ्ठ १८८.]प्रभ ूबाजीर्र (खेळाडू) आहे आहि हे जर् त्यािी बाजी आहे.[कह ‘रहविास’ बाजी जर्  भाई। बाजीर्र सो 

मोहह प्रीहत हन आई॥ ३॥—संत रहविास, पषृ्ठ १८८.]बाजीर्र खरा आहे व ही बाजी खोटी आहे.जो बाजीर्रच्या रंर्ात 
रंर्लेला आहे, तोि ह्या बाजीच्या ममास ओळखू शकतो.[बाजीर्र तंू राहि रहीऐ, बाजी कंू ममग िन जाना॥ 
बाजी झूंठ सािं बाजीर्र, जाना मत पहतयाना॥] 
 

संत रोहहिासाचं्या हविारान सार हे जर् स्वप्नवत तसेि खोटे (याि रूपात) आहे.ज्याप्रमािे एक 
राजा स्वप्नात हभकारी बनतो आहि आपले राज्य रे्ल्यावर फार ि ःख करतो.राजा झोपेतून जार्ा होताि तो 
आपल्या पूवग क्स्थहतमध्ये येतो आहि त्यािे राज्य रे्ल्यािे ि ःखही स्वप्नासारखेि जाते.संत रोहहिासािें सारं्िे 
आहे की, “प्रभ स सोडून मन ष्ट्य स्वप्न जर्ात येऊन ि ःख भोर्तो, परंत  ज्ञात होताि तो आपल्या मूळ आनंि 
रूपात हमळतो.”तेव्हा तो जर्ातील ि ःख-कष्टापासून म क्ती हमळहवतो.[नरपहत एक ससघासहन सोइआ स पने भइआ 
हभकारी। 
अछत राज हवछ रत ि ख  पाइआ, सो र्हत भई हमारी॥]याि कारिाम ळे संत रोहहिासानंी या जर्ास ि ःखािे घर[जत िेखउं तत 
ि ख की रासी।]आहि मानविेहास ि लगभ[मान खा अवतार ि लभ]व अनेक प ण्यकमािे फळ[ि लगभ जनम  प ंहन फल पाइओ, 

हवरथाजातअहववेके।–संत रहविास, पृष्ठ १६९.]िाखहवले आहे.ह्या स योर्ापासून लाभ घेण्यािा त्यानंी मानवास वारंवार 
पे्ररिा हिली आहे.[(क) जौ त म राम नाम रंर् राते, और रंर् न स हैही। 
कह ‘रहविास’ भजौ रे हक्रपाहवहध, प्रान र्ए पहछतै हौ॥ 
(ख) (१) जौ लौं घट मंहह प रान है, तौ लौं जपउ सत्त नाम। 
‘रहविास’ परम पि पाइहह, हजन्ह घहट बहसयो राम॥ २॥–रहविास िशगन, िोहा २२. 
(२) हहर सा हीरा छाहंड कै, आन की आस। 
ते नर जमप र जासहरे्, सतभाष े‘रहविास’ ॥ २१॥–रहविास िशगन, िोहा ४१ 
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(३)‘रहविास’ रात न सोइये, हिवस न कहरये स्वाि। 
अह हनहस हरी जी स हमहरये, छाहंड सकल प्रहतवाि॥ १॥–रहविास िशगन, िोहा १७७.]याि रूपात संत रोहहिास जर्ाला 
कमगके्षत्राच्या रूपात स्वीकारतात.त्यािें स्पष्ट सारं्िे आहे की, “यावळेी प ण्य कमग करून घे.नाही तर हा 
मानवािा जन्म प न्हा हमळिार नाही.[अब की बेर स हकरत करीजा, 
बह हर न यह र्ढ पाय, व।े] 
 

धार्तमक व सामाहजक हवचार.–संत रोहहिास आपल्या पूवग जन्माच्या कमाम ळे भवबंधनापासून म क्ती 
पावण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्यािी पे्ररिा िेतात.यासाठी संत रोहहिासानंी मािसािंी करिी, कथन व 
राहिी याहवषयी अनेक र्ोष्टी आपल्या वािीत प्रसंर्ान सार साहंर्तलेल्या आहेत.याि कारिाम ळे त्यािंी 
धार्शमक, सामाहजक हविारधारािें आपोआप व्याख्यान झाले आहे. 
 

धमाच्या के्षत्रात संत रोहहिासानंी बाह्यािारास त्यानंा प्रभ च्या खऱ्या भक्ती भावनाहशवाय व्यथग 
िाखहवले आहे.[राम नाम हवन जे क छ करीये, सो सब भरम कहाई।]धमािे अनेक प्रकारे विगन केले जाते.त्याप्रमािे लोक 
आिरि करतानंा हिसून येतात.धमािे पालनव आिरि करण्याम ळे हसद्धी हमळू शकते, असे धमग कमग आहे हे 
कोिीि समजत नाही[बह  हवहध धरम हनरूपीऐ, करता िीसै सभ लोई। 

कवन करम ते छूहटऐ, हजह साधे सभ हसहध होई॥] काही लोक साध , संतािंा, भक्तािंा धार्शमक वेश धारि करतात.परंत  
याचं्या महते्तिे रक्षि करीत नाहीत.ते रामािे नावं तर घेत नाहीत.फक्त कामक्रोधात आपले जीवन व्यथग 
घालवीत राहातात.[भेष लीयो पै भेि न जान्यो, इमृत लेइ हवखै सौं सान्यो। 
काम क्रोध मैं जनम र्वायंो, 
साध संर्हत हमली राम न र्ायो॥–संत र् रू रहविास वािी, पषृ्ठ १००.]संत रोहहिास राम आहि धमािा अतूट संबंध मानत 
सारं्तात की, “जो नेहमी हवद्यमान राहिारा आहे.तसेि अनश्वर आहे.त्यात सवगप्रथम स्थान रामािे आहि 
ि सरे स्थान धमािे आहे.यासाठी राम व धमाहशवाय सवग काही व्यथग तसेि असत्य समजले पाहहजे.”[कायम 
िायम राम इक, िोयम सत्त इमान। 
‘रहविास’ राम अरू सत्त हवन, हबरया सभ क छ जान॥ ८॥—रहविास िशगन, िोहा २८] ह्या कथानाने संत रोहहिासािें मत स्पष्ट प्रकट 
झाले आहे की जर मािसात प्रभ हवषयी पे्रम व धमावर हनष्ठा नाही तर त्याच्या इतर संसाहरक उपलब्ध र्ोष्टी 
खात्रीने व्यथग आहेत. 
 

संत रोहहिासानंी धमग आहि कमग ह्या िोघानंा एकि म्हटले आहे.[धरम करम ि इ एक है, सम हझ लेह  मन माहंह। 

धरन हबना जौ करम है, ‘रहविास’ न स ख हतस माहंह॥ ५॥—रहविास िशगन, िोहा १०२] त्यानंी धमािे अथग कमग, सत्कमग, स्वकमग व 
सिािरि असे मानले आहेत.राम नाम व सत्कमास त्यानंी जीवनास स खी आहि सफल बनहविाऱ्या िोन 
महाशक्ती िाखहवल्या आहेत.त्यािें म्हििे आहे की, मन ष्ट्यास फक्त िोघावंर भरोसा केला पाहहजे.एक 
रामावर आहि ि सरा आपल्या सत्कमावर, असे केल्यानेि तो जीवनािी सफलता प्राप्त करून घेईल.[एक 
भरोसो राम को अरू, भरोसो सिकार। 
सफल होइह  जीवना, कहह ‘रहविास’ हविार॥ ४॥—रहविास िशगन, िोहा १०२]याबाबत संत रोहहिास एक पैज लावतात व ती 
म्हिजे हनष्ट्काम कमग भावना.त्यािें मतान सार मन ष्ट्य नेहमी कमग बधंनात बाधूंन राहातो.कारि तो कमगफळाच्या 
आशिेा त्यार् करीत नाही.आपि केलेल्या कमािे फळ अवश्य हमळण्यािी इच्छा करतो आहि याि 
कारिाम ळे मन ष्ट्य आय ष्ट्यापयंत ि ःख भोर्तो.[करम बधंन मंह रहम रह्यो, फल कौं तज्यो न आस। 
करम मन ष्ट्य को धरम है, सत भाषे ‘रहविास’ ॥ १॥—रहविास िशगन, िोहा १०३]यासाठी संत रोहहिास उपहनषि तसेि र्ीताच्या 
विनान रूप उपिेश िेतात की, “मन ष्ट्याला शभंर वषांच्या संपूिग आय ष्ट्यभर धमांसाठीिकमग केले 
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पाहहजे.मानवािा धमग फक्त कमग करिे हाि आहे.कमाच्या फळावर त्यािा काही अहधकार नाही.[धरम हेतहह 
कीहजऐ, सौ बरस लौं कार। 
‘रहविास’ करमहह धरम है, फल मंहह नंहह अहधकार॥ ३॥–रहविास िशगन, िोहा १०५]जे कमग धमग समजून हनष्ट्काम भावाने केले 
जाते.त्यािे फळ िारं्लेि हमळते.असा संत रोहहिासािंा दृढ हवश्वास आहे.न केलेले कमग कधीि फळ िेत 
नाही.[धरम सम हझ जो कार होइ, उह कर फल होइ इस्ट। 

‘रहविास’ कोउ भी करम फल, होहह नाहंह अहनस्ट॥ ४॥ –रहविास िशगन, िोहा १०६]हनष्ट्काम भावाने केलेले कमग प्रभ स 
हमळते.[करमन ही परभाउ तहज हनहकरमी होइ कर काम। 
‘रहविास’ हनहकरमी करम ही, मेल कराए राम॥ ७॥ –रहविास िशगन, िोहा १०९] 
 

वरील दृढ हवश्वासािे कारि संत रोहहिासािंी स्वान भतूी आहे.ते आपल्या अन भवािी र्ोष्ट सारं्तात 
की, “मी हजभेने नेहमी हहरनामािे स्मरि करतो आहि हाताने नेहमी आपले काम करतो.असे करीत असता, 
मी आय ष्ट्याच्या सितापासून म क्त झालो आहे.कारि राम स्वतः माझ्या स खसोइिी सिता करीत आहे.”[हजहबा 
भजै हहर नाम हजत, हत्य करहहहनत काम । 
‘रहविास’ भए हनहसित हम, मम सित करेंरे् राम॥१२ ॥–रहविास िशगन, िोहा ११४]संत रोहहिास ह्यािें तत्त्वान सार स्वकमगि धमग 
आहे.हीि भक्ती आहे.यासाठी फक्त पूजा-पाठ, व्रत-तीथग, यज्ञकमग इत्यािी धार्शमक अन ष्ठानािंी काही 
आवश्यकता नाही.ते सारं्तात की, मी प्रत्येक वेळी जोडे बनहवण्यासाठीआपल्या हातात आपली रापी आहि 
आरी ही हत्यारे घेत असतो.खरे काम करिे माझा धमग आहे.माझा हा धमग (जोडे बनहवण्याच्या व्यवसायाम ळे 
मी आपला उिरहनवाह करतो.) माझा संसाररूपी सार्र पार करील.[‘रहविास’ हौ हनज हत्थहह, राखौ रावंी आर। 

स हकहरत ही मम धरम है, तारैर्ा भव पार॥३ ॥–रहविास िशगन, िोहा ११७]हीि सहज भक्ती आहे.हहलाि ‘अजपाजाप’ 
म्हितात.[‘रहविास’ अराधह  िेवकंू इकमन ह इ धहर ध्यान । 

अजपा जाप जपत रहह , सत्तनाम सत्तनाम॥१९ ॥–रहविास िशगन, िोहा ३९]हेि कारि आहे की, संत रोहहिास काशी, काबा 
तसेि मंहिर आहि महशिी इत्यािी धमोपासना करण्याच्या स्थळानंा महत्त्व िेत नाहीत.एवढेि नव्हे तर यानंा 
त्यानंा महत्त्व न िेण्यािा तसेि समान मानण्यािा उपिेशस द्धा िेतात.[(अ) ‘रहविास’ हमारो राम जोई.सोई है रहमान । 
कावा कासी जानीयहह, िोउ एक समान॥२ ॥–रहविास िशगन, िोहा १४५ 
(ब)‘रहविास’ उहपजइ सभ इक ब िं ते, का वाह्यन का स ि । 
म हरख जन न जानइ, सभ मंह राम मजूि॥२ ॥–रहविास िशगन, िोहा ४७]धमाच्या नावावर जीव हत्त्या करिारे ढोंर्ी धमांध 
लोकानंा त्यानंी बरेि फटकारले आहे.[(अ)‘रहविास’ जीव कंू माहर कर, कैसो हमलंहह ख िाय। 
पीर पैर्ंबर औहलया, कोउ ना कहइ सम झाय॥१ ॥–रहविास िशगन, िोहा १८२ 
(ब)‘रहविास’ सोह साध  भलो.जउ जर् मंहह हलपत न होय। 
र्ोसवि सों रािंा रहइ.अरू जानंहह नंहह कोय॥१ ॥–रहविास िशगन, िोहा ८४] 
 

जातपात, उंिनीि भावना, अंधहवश्वास (रुढवाि) इत्यािीिा संत रोहहिासानंी हनकरािा हवरोध 
केला आहे.यािप्रमािे मासंाहार, अनैहतकता, धनहनष्ठा इत्यािी त्यानंी जाहीर हनभगत्सना केली आहे.यासंबधंी 
त्यानंी क्राहंतकारी तसेि पे्ररक हविार प्रकट केले आहेत.संत रोहहिास अहतशय मानवतावािी होते.ते 
मानवानंा मानव होण्याच्या नात्याने महत्त्व िेतात.धन, मान, मयािा, क ल इत्यािी कारिाम ळे नाही.यामध्ये 
सवात मोठी अडिि जातीयवािािी, हतिे त्यानंी वारंवार खंडन केले आहे.त्यािें म्हििे आहे की, “सर्ळेि 
लोक जातीपातीच्या फेऱ्यात पडलेले आहेत.जातीभेिािा हा महारोर् मानवतेस खात आहे.”[जात पातं के फेर 
मंहह.उरहझ रहइ सभ लोर्। 

मान षता कू खात हइ,‘रहविास’ जात कर रोर्॥ २॥ –रहविास िशगन, िोहा १२१] 
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मानव समाजात एका जातीत अनेक जाती, पोट जाती पाहहल्या जातात.जोपयंत ही जातीभावना िूर 
होत नाही, तोपयंत मानवा-मानवात एकता येऊ शकत नाही.मानव एकतेसाठी जातीवाि िूर करण्यािा 
जोरािा प्रयत्न केला पाहहजे.[जात जात मे जात है, ज्यो केलन मे पात। 

‘रहविास’ न मान ष ज ड.सकैं  जौ लौ जात न जात॥ ९॥–रहविास िशगन, िोहा १२८]संत रोहहिासािंा उपिेश आहे, की, “जन्माच्या 
आधारावर कोिािीही जात मानण्यािा हसद्धातं सोडला पाहहजे.व्यक्क्तिा व्यवसाय म ख्य आहे.त्याच्या 
आधारावर त्याच्या जातीिी ओळख केली पाहहजे.” वैहिक हविारधाराप्रमािे जातीिा आधार जन्म नाही.तर 
मन ष्ट्यािे कमगि (व्यवसाय) आहे.[जन्म जात कंू छाहंड कहर, करली जात परधान। 

इसी वेि कौ धरम है, करै ‘रहविास’ वखान॥ ३॥–रहविास िशगन, िोहा १२२]कोिीस द्धा मन ष्ट्य जन्मापासून ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य 
अथवा क्ष द्र होत नसतो.उच्च कमापासून उच्च विग प्राप्त होत असतो.[ब्राह्मि खत्तरी वैस सूि, ‘रहविास’ जनम ते नाहह। 

जौ िाहइ स बरन कउ, पावई करमन माहंह॥ ४॥–रहविास िशगन, िोहा १२३]नीि कमग मन ष्ट्याला नीि बनहवते.[‘रहविास’ जन्म के 
कारनै, होत न कोउ नीि। 
नर कंू नीिा कहर डाहर है, औछे करम कौ कीि॥ ७॥–रहविास िशगन, िोहा १२६]जेव्हा कोिी व्यक्क्त विे वाितो, तेव्हा ंतो पहंडत 
बनतो.जोडे हशविाऱ्यास िाभंार म्हटले जाते.वास्तहवक सवग मन ष्ट्य एकसमान आहेत.त्याचं्यामध्ये जन्मजात 
काही अंतर नसते.केवळ कमाप्रमािे त्यािें ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, श द्र ही िार हनरहनराळी नाव े ठेवली 
आहेत.[वेि पढ़ई पंहडत वन्यो, र्ाठं पन्ही तउ िमार। 
‘रहविास’ मान ष इक हइ, नाम धरै कइं िार॥ ५॥–रहविास िशगन, िोहा १२४]कमाप्रमािे जाती मानून संत रोहहिासानंी ह्या िारी 
विांिी स स्पष्ट पहरभाषा हिली आहे.ह्या पहरभाषा यथाथगवािी, क्राहंतकारी तसेि पाळण्यायोग्य आहेत. 
 

संत रोहहिासािें सारं्िे आहे की, फक्त उच्चक ळात जन्म घेतल्याने कोिी ब्राह्मि होत नाही.ब्रह्मवेत्ता 
सकवा, काम, क्रोध, मि, लोभ इत्यािी हवकारािंा पहरत्यार् करून धमान कूल आिरि करिारी व्यक्तीि 
ब्राह्मि होते.[(अ) ऊंिे क ल के कारिै, ब्राह्मि कोय न होय। 
जउ जानहह ब्रह्म आत्मा, ‘रहविास’ कहह ब्राह्मि सोय॥ १॥रहविास िशगन, िोहा १३४ 
(ब) ‘रहविास’ मि रा का पीहजयै, जौ िढै िढै उतराय। 
नाव महारस पीहजयै, जौ िढै नाहंह उतराय॥ १५॥–रहविास िशगन, िोहा ३५]जो वीर िीनःि खी लोकासंाठी त्यािें ि ःख नाहीसे 
करण्यासाठी धमाच्या रक्षिासाठी आपल्या प्रािािे बहलिान करतो.त्यासि खरा क्षहत्रय समजले पाहहजे.[अंर् 
अंर् कटवाइहह, जउ िीनन कहर हेत। 
‘रहविास’ छत्री सोइ जाहनए, जौ छाडै नाहंह खेत॥ २॥–रहविास िशगन, िोहा १३९]तसेि प्रामाहिकपिे आपलाव्यापार धंिा करीत 
प ण्य हमळहवतो, योग्य व्यापार सकवा सवांच्या स खासाठी उत्पन्न हमळहवतो, तोि खरा वैश्य होय.”[‘रहविास’ वैस 
सोइ जाहनये, जउ सत्त कार कमाय। 
प नं कमाई सिा लहै, लौरे सवगत्त स खाय॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १४०]संत रोहहिास वैश्यािी एक अन्य अध्यात्मीक व्याख्या 
करतात की, “जो मािूस सत्याच्या ि कानावर सत्यािा व्यापार सत्याच्या तराजूत तोलून हवकतो तोि खरा 
‘वैश्य’ होय.[सािंी हाटी वैहठ कर, सौिा सािंा िेइ। 

तकड़ी तोलै सािं की, ‘रहविास’ वैस है सोइ॥ २॥ –रहविास िशगन, िोहा १४१]संत रोहहिासािंी शूद्रािी व्याख्यास द्धा अद भतू 
अहे.ते सारं्तात की, “जो अहत पहवत्र आहे.जी व्यक्ती अत्यंत पहवत्र जीवन व्यतीत करते.हतलाि ‘शूद्र’ 
अथात श द्र-पहवत्र (उत्तम) समजले पाहहजे.” 
 

क कमी मन ष्ट्य अश द्ध-अपहवत्र (नीि) असतो.त्यास मानले पाहहजे.[‘रहविास’ जउ अहत पहवत्त है, सोइ सूिर 
जान। 
जउ क करमी अस ध जन, हतन्ह ही न सूिर मान॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १४२]परंपरेप्रमािे श द्रािे कमग सेवाव्रत्ती मानलेली 
आहे.संत रोहहिास शूद्रािी व्याख्या हनतातं हभन्नरूपाने करतात.त्यािी व्याख्या अशी आहे.जो मन ष्ट्यमात्राच्या 
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सेवते राहतो.तरीस द्धा ‘सेवक’ होण्यािा अहंकार करीत नाही.जो कधी असत्य बोलत नाही.तोि शूद्र 
(सेवक) धन्य आहे.त्यािे जीन प्रशसंनीय आहे.[हहरजनन कहर सेवा लारै्, मन अहंकार न राखै। 

‘रहविास’ सूि सोइ धन है, जउ असत्त विन न भाखै॥ २॥ –रहविास िशगन, िोहा १४३]एवढेि नव्हे तर संत रोहहिास ‘सेवा’ ला‘तप’ 
म्हितात.अक्ग्नताप करिाऱ्या योग्यास ते ‘सेवा अक्ग्न’ िे तप करून मोक्ष प्राप्त करण्यास उपिेश िेतात.[ध आं 
तपन मंहह का ध्रा, धूम तपन ही त्यार्। 
‘रहविास’ हमहल है मोहा धाम, सेवा ही तप आर्॥ ३॥ –रहविास िशगन, िोहा १७६]मन ष्ट्य मात्रािी सेवा करण्यािी पे्ररिा िेताना [मन 
मंहह सत्त संतोष रखह , सभ कहर सेवा लार्। 
सेवा सब कछ  िेत है, ‘रहविास’ सेवंहह महत त्यार्॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १७४]संत रोहहिास आपल्या हवषयी म्हितात की, 
“मी तर िीन-ि ःखी लोकािंी सेवा करीत असता.रातं्रहिवस सेवा करण्याम ळे मला प्रभ ू भेटण्यािी आशा 
वाटते.”[िीन स खी कहर सेव मंहह, लाहर् रह्यो ‘रहविास’ । 
हनहस वासर की िेव सौ, प्रभ हमलन की आस॥ २॥ –रहविास िशगन, िोहा १७५] 
 

सफल तसेि स खी जीवनािा आधार संत रोहहिासाचं्या दृहष्टने प्रभ ूपरायिता आहे.ते म ळाति भक्त 
अहेत.त्यािंा हा दृहष्टकोि त्याचं्या जीवन र्ौरवास योग्य असाि आहे.याि कारिाम ळे ते आपल्या वािीत प्रभ ू
सितनावर जोर िेतात.त्याचं्या उपिेशािी पहरिती नेहमी प्रभ भक्क्तत होते.त्यािंा प्रत्येक उपिेश भक्क्तकडे 
आकर्शषत करतो.त्याचं्या ह्या उपिेशात नैहतकतेिे बीजस द्धा आहे.त्यािें सारं्िे आहे की, “सत्य, संतोष आहि 
सिािार हे जीवनािे मूलाधार आहेत.”[सत्त संतोष अरू सिािार, जीवन को आधार। 

‘रहविास’ भये नर िेवते, हजन हतआरे् पिं हवकार॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १५९]यािें पालन करिारेअथात काम क्रोधाहि 
पिंहवकारािा पहरत्यार् करिारे लोक िेवासमान होतात.[सत्त संतोष अरू सिािार,जीवन को आधार । 
‘रहविास’ भये नर िेवते, हजन हतआरे् पिं हवकार॥१ ॥–रहविास िशगन, िोहा १५९]सत्यनाम ईश्वरािे आहे.[सत्त ईश कह ं रूप है, सत्त 
सक्क्त अत अपार। 
‘रहविास’ सत्त कंू धारिा, िेइहह पाप हनबार॥३ ॥–रहविास िशगन, िोहा २३]िेवत्वप्राप्ती मानवािा परम प रुषाथग आहे.हजतेंहद्रयता 
यािी प्रथम व अंहतम शतग आहे.हजतेंहद्रय व्यक्तीि परमपि अथात िेवत्वपि प्राक्प्तिा अहधकारी आहे.[जो बस 
राखे इंहद्रया, स ख ि ख समहझ समान। 
सोउ अमहरत पि पाइर्ो.कहह ‘रहविास’ बखान॥२ ॥–रहविास िशगन, िोहा१६०]याम ळे हववके व सद ब द्धी बनत राहाते.[ब हद्ध अरू 
हववेक हह, जड राखन िाहौ पास। 
इंहिहरया ंसंर्हनरत कौ, तहज िेह  ‘रहविास’ ॥३ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६१] 
 

आज भौहतकवािािा बोलबाला आहे.ही पाश्चात्य सभ्यतेिी िेिर्ी आहे.यामध्ये भोर् तृप्तीवर जोर 
हिला जात आहे.भोर्मय जीवनाति जीवनािी सफलता आहे. 
 

याम ळे पाश्चात्य िेशात जी अशाहंत आहि संघषग पसरला आहे.तो स्पष्ट आहे.आमच्या भारतीय सभ्यतेत 
जीवनािे स ख हवषयाच्या त्यार्ात मानले रे्ले आहे.हवषय भोर्ात नाही.संत रोहहिास सारं्तात की, मन ष्ट्यानंी 
आपल्या कामना व इच्छानंा हवषय उपभोर्ापासून िूर ठेवले पाहहजे.याम ळे त्यािें मन आहि ब हद्ध शातं 
राहील.शातं मन सकवा क्स्थर ब हद्ध होण्याम ळे मन ष्ट्यािे हृिय प्रभ च्या हिव्य ज्योहतने प्रकाहशत होईल.[‘रहविास’ 
इच्छाएं आप नी, भोर्न सेहत रख िूर। 
मन ब हद्ध रहंहह सातं हनत.घट मंहह रहहवै नूर॥४ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६२]मन व इंहद्रयानंा बहहम गखी न करता कासवाप्रमािे 
संक हित, संयहमत (अंतम गखी) ठेवले पाहहजे.याम ळे मन ष्ट्यािे हित्त शातं राहाते आहि त्यािा आत्महवश्वास 
वाढतो.[क रमे भाहंत जड रहहह, मन इंहिहरया ‘रहविास’ । 
सातं रहइ हनत आतमा बढहह आतम हवसास॥५ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६३] 
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जीवनात परम स ख प्राप्तीसाठी संत रोहहिास संतोष रूपी धन हमळहवण्यािा उपिेश िेतात.[जो कोउ 
लोरै परम स ख, तउ राखै मन संतोष। 
‘रहविास’ जहा ंसंतोष है.तहा ंन लारै् िोष॥१ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६४]धन संशयाला ते ि ःखािे कारि मानतात.धनसंग्रह 
केला नाही पाहहजे.धनोपाजगन करून त्यास सत्कमग व परोपकार (जनसेवा) मध्ये लावले पाहहजे.[(अ) धन संिय 
ि ख िेत है.धन त्यारे् स ख होय। 
‘रहविास’ सीख र् रुिेवकी, धन महत जोरे कोय॥ २ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६५ 
(ब) सच्चा स ख सत धरम मंहह, धन संिेय स ख नाहंह। 
धन संिय ि ख खान है,‘रहविास’ सम हझ मन माहह॥३ ॥–रहविास िसगन, िोहा १६६] 
 

संत रोहहिासानंी मन ष्ट्याला हषग-शोकात समभाव ठेवण्यािा उपिेश केला आहे.त्यािें म्हििे आहे 
की, “मन ष्ट्यास स खाच्या निीमध्ये ड ंबता कामा नये.” त्यािप्रमािे डोक्यावर संकटािे ढर् पसरलेले 
पाहून,हताश व हनरूत्साहहत झाले नाही पाहजे.[स ख सहरता महं ब हड़ कहर, सूझ बझू महत खोय। 
ि ख की बिरी पेहख कै,‘रहविास’ नह िीहजये रोय॥१ ॥–रहविास िशगन, िोहा १६७]स ख ि ःखानंा समान समजल्यावर 
ि ःखस द्धास खाप्रमािे वाटेल.याउलट जी व्यक्ती स खास ि ःख म्हिते, हतला स खातही ि ःख प्राप्त होते.अशी 
व्यक्ती जीवनात कधीि स खी होऊ शकत नाही.[स ख ि ख सम कहर जानह , तउ ि खह स ख होय। 
‘रहविास’ जो स खंहह ि ख कहै, तउ स खभी ि ख होय॥ २॥ –रहविास िशगन, िोहा १६८] 
 

जर मन ष्ट्यस जीवनात स खािी इच्छा असेल तर त्यास आपल्या मनास सिा सहज-सत्य अवस्थेत 
ठेवले पाहहजे आहि कधीस द्धा क कमांिे अन करि केले नाही पाहहजे.तसेि ि ष्ट, क मार्ी लोकािंी संर्त 
कधीि केली नाही पाहहजे.तसेि संत-सिािारी लोकािंी नेहमी संर्त आहि सेवा केली पाहहजे.[(अ) ‘रहविास’ 
सिा ही राहखए, मन मंहह सहज सभाओ। 
राखो नही क पथं पर्, जौ लौरो स ख िाओ॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १७० 
(ब) ‘रहविास’ मोरे मन लाहर्यो, राम पे्रम को तीर। 
राम रमायन जउ हमल हह, तउ हरै हमारो पीर॥ ६॥ –रहविास िशगन, िोहा ७१] 
 

संत रोहहिास स्वतंत्र जीवनािे पक्षपाती होते.त्यानंी पारतंत्र्यास ‘पाप’ म्हटले आहे.त्यास ‘कलंक’ 
मानले आहे.पराहधन व्यक्ती एखाद्या िास-र् लामाप्रमािे जीवन जर्तो.हतच्याबरोबर कोिी पे्रम करीत 
नाही.त्यािा सवगजि हतरस्कार करतात.त्याला हीन भावनेने पाहहले जाते.त्या िीनहीन व पहतत 
जीवनापासून वािहवण्यासाठी मन ष्ट्याने स्वाधीन-स्वतंत्र राहण्यािा प्रयत्न केला पाहहजे.[(अ) ‘पहरधीनता पाप है, 
जान लेह  रे मीत। 
‘रहविास’ िास प्राधीन सों, कौन करे है पीत॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १९२ 
(ब) ‘रहविास’ सोह साध  भलो, जउ हंसा र्हत होय। 
कामकरम सभ छाहंड कहर, राम भजन मंह खोय॥ १०॥ –रहविास िशगन, िोहा ९३]ही र् लामहर्री हविेशी राज्यािीस द्धा असू शकते 
आहि इंहद्रय स खािी स द्धा.संत रोहहिास हनसंशय िोन्ही प्रकारच्या र् लामीतून म क्त होण्यािा इशारा 
करतात. 
 

संत रोहहिासािंी स्वराज्यािी कल्पनास द्धा परमउिात्त आहे.ते रामराज्यािीस द्धा इच्छा 
करतात.[ऐसा िाहौं राज मैं, जहा ंहमलै सवन कौ अन्न। 
छोट बडो सभ सम बसै, ‘रहविास’ रहै प्रसन्न॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १९४]स्वराज्यासंबधंीच्या िोह्याप्रमािे संत रोहहिासािें 
अनेक िोहे पे्ररिेिे अक्षय स्त्रोत बनू शकतात.[(अ) ‘रहविास’ श्रम कहर खाइहह, जौ लौ पार वसाय। 
नेक कमाई जउ करइ, कबह  न हनहफल जाय॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा ११५ 
(ब) धरम करम ि इ एक है, सम हझ लेह  मन माहह। 
धरम हबना जौ करम है, ‘रहविास’ न स ख हतस माहंह॥ ५॥ –रहविास िशगन, िोहा ११९ 
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(क) ‘रहविास’ वैस सोइ जाहनये, जउ सत्त कार कमाय। 
प न कमाई सिा लहै, लोरे सवगि स खाय॥ १॥ –रहविास िशगन, िोहा १४०] 
 

संत रोहिदास आहि समाजकल्याि 
 

संत रोहहिास र् फेत बसून साधना इत्यािी करून केवळ आपल्या मोक्षािी व्यवस्था करिारे एकारं्ी 
संत नव्हते.[डॉ.योर्ेंद्रससह, संत रैिास प्र.सं.१९७२ पृष्ठ ११७ ते १२०]त्याचं्या साधनेिी मूलभतू मान्यता लोकािें कल्याि 
होती.ज्याचं्या कायाम ळे लोकािें कल्याि होईल.अशा व्यक्क्तसि ते साध  मानत होते.[सब स ख पावै जास  ते, सो 
हहरज के िास। 
कोउ ि ःख पावै जास  ते सो न िास हहरिास॥] 
 

ज्यानंी ह्या नवय र्ाच्या अन रूप ग्राह्य हविारधारासं सवग स्वीकृत रूपामध्ये प्रस्त त केले.असे संत 
रोहहिास हे प्रथम संत होते.संत रोहहिासानंी तत्काहलन य र्ात परंपरेने िालत आलेल्या सामाहजक 
अन्यायािे पहरिाम स्वरूप उध्वस्त भारतीय समाजासमोर सामाहजक समता ठेवली, धमग आहि भक्क्तच्या 
के्षत्रात प्रत्येक व्यक्क्तच्या समान अहधकारािी र्ोष्ट साहंर्तली.नवय र्ात त्यानंी समतेिा उद घोष 
केला.जन्मजात उच्चता तर त्या य र्ात आपल्या फार मोठा उपहास पाहून ि कली होती.संत रोहहिासािंी 
य र्ान रूप र्ोष्ट जनतेस त्वहरत घेण्यासारखी वाटली. 
 

तत्काहलन समाजात िालत आलेला सहिू-म स्लीम सासं्कृहतक संघषगस द्धा संत रोहहिासानंा आवडत 
नव्हता.त्यानंी या िोन्ही धमांना एक मूलभतू समता मानून पारस्पाहरक सौहािािा संिेश हिला.त्यानंीत्या 
सामाहजक तनावाच्या य र्ात एकतेिा अभतूपूवग संिेश हिला होता.[कृष्ट्ि करीम राम हहर राघव जब लहर् एक सन पेषा। 
वेि कतेव क रान प राजन सहज एक कहर भेषा॥] 
 

संत रोहहिासानंी तत्कालीन समाजािी पहरक्स्थहत आत्मसात केली आहि आपत्या वािीत त्या 
समस्यािें एक व्यावहाहरक समाधान केले.संत रोहहिास एक आिशग भक्त व हविारक या बरोबरि तत्कालीन 
समाजािे एक फार मोठे समाजस धारक होते.त्याचं्या वािीने समाजास तत्काहलन य र्ात एक समाधानपूिग 
हविारधारा हिली होती. 
 

रोहिदासांची वैचाहरक बैठक: 
 

संत रोहहिासानंी अध्यात्म साधनेतून आपल्या काळात क्रातंीकारी पवग स रू केले होते.त्यािा 
पाठप रावा आजच्या काळातिेखील पोषक व हहतावह ठरिार आहे.त्यािंी धार्शमक मते व त्या अन षंर्ाने त्यािंी 
वैिाहरक बठैक अशी होती.[श्री.भाउसाहेब िीभ, संत रहविास, जीवन व संिेश, प.आ.१९८५.,प.ृ४१.] 
 

(१)संत रोहहिासानंा परंपरार्त सहिू धमग मान्य नव्हता.त्याबाबत त्यािंी हनश्चयात्मक भहूमका होती. 
 

(२)सहिूधमग पद्धती न सार प जापद्धती, कमगकाडं, आरती, व्रते िेविेवतािंा मान-सन्मान त्यानंा मान्य 
नव्हता.त्याप्रमािे ते करीत नसत. 
 

(३)अठरा प रािातील भाकडकथा ऐकण्यािा व ऐकवण्यािा त्यानंा हतटकारा होता. 
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(४)अवतारवािावर त्यािंा हवश्वास नव्हता. 

 
(५)ते रामभक्त वा कृष्ट्िभक्त नव्हते 

 
(६)ते वैष्ट्िव साधू होते.भक्तीमार्ग त्यानंी स्वीकारला होता.सर् िोपासनेपेक्षा त्यािंा कल 

हनर् गिोपासनेकडेि होता. 
 

(७)नामभक्क्तवर त्यािंा हवशषे जोर होता. 
 

(८)तीथग यात्रा, पहवत्र तीथािे हठकािी स्नान, उपवास, व्रतवैकल्ये या र्ोष्टी त्याचं्या र्ावीही 
नव्हत्या. 
 

(९)ते स्वतंत्र असा कोिताही नवीन पथं स्थापन करण्याच्या हवरूद्ध होते. 
 

(१०)त्यानंी ब्रह्म, हवष्ट्िू, हशव यािंा एकाि परमात्म्यािे प्रतीक म्हिून उल्लेख केलेला आहे.त्यानंी 
िेव मानलेले नाहीत. 
 

(११)िार विांिा हधक्कार करिारे ते पहहले संत व भक्ती मार्ािा खऱ्या अथाने प्रिार, प्रसार करिारे 
ि सरे संत होते. 
 

(१२)विे आहि प रािे यािंा अभ्यास करण्यापेक्षा त्या ‘एकािे’ फक्त नाव घेिे फार महत्त्वािे, ही 
त्यािंी धारिा होती. 
 

(१३)ते मासंाहार व मद्यपान हनहषद्ध मानत असत. 
 

(१४)ते अंधश्रद्धा व असत्य भाषि करिाऱ्या मािसाशंी संबधंि ठेव ूनये या मतािे होते. 
 

(१५)काम, क्रोध, माया, मि, मत्सर, अहंकार यािंा त्यार् करावा.कारि त्याम ळे सद र् ि, नीती, 
सिािार यािंा नाश होतो अशी त्यािंी हशकवि होती. 
 

(१६)ते सामासजक एकात्मतेिे प रस्कते होते. 
 

(१७)उपहजहवकेकहरता प्रामाहिक साधनािंा उपयोर् करावा असे ते सारं्त असत. 
 

(१८)िेवाच्या िरबारात जात आहि जन्म यानंा स्थान नाही असा त्यािंा हवश्वास होता. 
 

(१९)सहिू धमात हशरलेले ढोंर् व असहहष्ट्ि ता यािंा त्यानंी हधक्कार केला. 
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(२०)धमाच्या बाह्मारं्ाने प्रिशगन व सोंर्ाढोंर्ािा त्यानंा हतटकारा होता. 
(२१)ते मानवतेिा प रस्कार करिारे होते. 

 
संत रोहहिासाचं्या वरील मतािंी व स हविारािंी महती काव्य हवभार्ात त्याचं्याि िोहे व पिािंा 

आधार घेऊन र्द्यरूपात माडंलेली आहे. 
*** 
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२८.रोहिदासाचंी कार्वयसंपदा 
 

रोहहिासािंा पहवत्र वािीमध्ये जे हनमािकारी तत्त्व आहे.[संपािक, डॉ.शमा, डॉ.हपताम्बर, रहविास िशगन, 

जर्जीवनराम, आम ख.]त्यात जीवनािी पहवत्रता, आिरिािी श द्धता, उिारता, साध ता, हवनम्रता, हववकेशीलता, 
वासनेपासून म क्ती, ईश्वरभेटीिी तळमळ, मानवपे्रम, शील, क्षमा, संतोष इत्यािी हवशषेिे उल्लेखनीय 
आहेत.संत काव्य म ख्यतःिोहे व शब्ि अथवा रे्य पिाचं्या रूपात पाहावयास हमळतात.र् रू रहविासािंी 
वािीस द्धा िोहे आहि पिाचं्या रूपात पाहावयास हमळते.सर्ळ्या पिानंा हनरहनराळ्या शास्त्रीय रार्ािंी नावे 
हिली रे्ली आहेत आहि ती पिे शास्त्रीय ढंर्ाने र्ाइली जाऊ शकतात. 
 

संत हशरोमिी महात्मा रोहहिासाचं्या अमृत वािीिा बह तेक करून प्रत्येक धमग हजज्ञासू थोडा फार 
पहरहित आहे.[संपािक, डॉ.शमा, डॉ.हपताम्बर, रहविास िशगन.िो शब्ि, हजारीप्रसाि हद्ववेिी.]परंत  ि भाग्याने त्यािंी वािी फारि 
थोडी उपलब्ध झाली आहे.बह तेक वािी (पिे) पाठातंर परंपरेने हजवतं राहहली आहि हळूहळू हवसरतही 
रे्ली.त्यािंी पिे हलहहलेल्या स्वरूपात फारि कमी उपलब्ध आहेत.ती इकडे हतकडे हवस्कळीत पडलेली 
आहेत.प्रहसद्ध समाजसेवक आिायग परृ्थवीससह आजाि यानंी मोठ्या पहरश्रमाने अनेक ि लगभ प्रतीमध न 
पाठसंग्रह करून ‘रहविास िशगन’ नावािा गं्रथ प्रकाहशत केला.त्यािे संपािन त्यानें िोन सहयोर्ी हवद्वान 
डॉ.बेनीप्रसाि शमा आहि डॉ.हपताम्बर नारायि, यानंी मोठ्या पहरश्रमाने ते तळमळीने केले.त्यात बरेि 
मूल्यवान िोहे आहेत.महात्मा रोहहिासाचं्या पे्ररिामयी पिानंी सामाहजक दृहष्टने उपेहक्षत.आर्शथक दृहष्टने 
वहंित आहि राजनैहतक दृष्टीने हतरस्कृत अशा मन ष्ट्यानंा मान ताठ करून िालण्यािी शक्ती हिली आहे आहि 
मन ष्ट्य जीवनािे उत्तम लक्ष्यापयंत पोहिण्यािी पे्ररिा हिली आहे.म्हिून हे िोहे मानवतेिा म ल्यवान हनधी 
आहे.याच्या सितन आहि मननाने अनेक हपढ्यापंयंत पे्ररिा हमळाली आहे व हमळत राहील. 
 

िाभंार जातीत अनेक हवख्यात संत, महात्मा, ह तात्मा, िेशभक्त आहि हवद्वान झाले आहेत.[संपािक, 

डॉ.शमा, डॉ.हपताम्बर, रहविास िशगन.भहूमकालेखक-परृ्थवीससह आजाि.]हे सवग संत रोहहिासाचं्या िोह्याम ळे तसेि उपिेशाम ळे 
स्वतः प्रभाहवत तसेि उपकृत झाले आहेत.हे त्याचं्या िोहेपिािें अमृतपान ि सऱ्यानंा करून, त्याचं्यात यािंा 
प्रिार करीत राहहले.परंत  मोठ्या आश्चयािी र्ोष्ट आहे की, परमपूज्य रोहहिासािें िोहे-पिे स रहक्षत 
ठेवण्यािा कोिी प्रयत्न केला नाही.त्यािंा संग्रह करण्याकडे कोिी लक्ष हिले नाही.यािे कारि किाहित हे 
होऊ शकते की, त्यािंा जन्म ‘िाभंार’ या उपेहक्षत जातीत झाला होता.याम ळे रोहहिास उपेहक्षत संत राहहले 
आहि त्यािंी अमृतमय वािीिेखील उपेहक्षत राहहली.महाराजािें िोहे-पिे आहि त्याचं्या जीवनासंबधंी अहधक 
माहहती उपलब्ध नाही.रोहहिास पे्रमी यािा मोठ्या प्रमािातं अन भव घेत आहेत.आजकाल हजकडे हतकडे 
हवख रलेल्या अवस्थेत असलेले िोहे-पिे वािन रोहहिासपे्रम आपली हजज्ञासा कशी तरी पूिग करण्यािा 
प्रयत्न करीत आहेत.वास्तहवक ही एक मोठी सिताजनक पहरक्स्थती आहे.संत कमगिासजीने र् रू 
रोहहिासाचं्या वािीिे बाबतीत आपली अनन्य श्रद्धाभक्ती प्रकट करतानंा खालील श्लोक हलहहला आहे. 
 

स मत्र रहविास विनं, कोहट हवनाशनम। 
रहविास िरिं ध्यान धरिं, क ल समूह उद्धारिम॥ 
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अथात रोहहिासािें ‘मंत्ररूप’ विन कोहट कोहट पापािें हवनाश करिारे आहे.रोहहिासाचं्या पहवत्र 
िरिािें स्मरि करण्याने साऱ्या क ळािंा उद्धार होतो.श्लोकानंतर श्री.संत कमगिासानंी“रहविास महहमा” 
याप्रमािे हलहहलेला हमळाला. 
 

िौिहसे तैंतीस की, माघ स िी पदं्रास। 
ि हखयो के कल्यािहहत, प्रर्टे श्री रहविास॥ 
कासी हढर् मंड र र्ाम, ससह भयों रहव प्रकास। 
रहवप्रकाश रजनी हवर्त, भाहष यो आप  रहविास॥ 
िदं्र क ल मंहह जन्म धहर, भये जर्त हवख्यात। 
जात पातं के िैत पर, कीन्हो क ठाराघात॥ 
जर्त अंहधयारा हमहह र्यो ज्यों प्रर्टे रहविास। 
सच्चे प्रभ  की जोहत नै, कीन्हो हतमर हबनास॥ 
बानी हवमल रहविास की, अमृत की रसधार। 
स ख सायर साहंतस धा, संकट मोिन हार। 
रहविास बानी अघनासहइ, जउ पढै स ने मन लाय। 
रोर् सोर् म कत होइ, मन इक्च्छत फल पाय॥ 
बानी स नंहह स ख उपजै, काया रहइ हनरोर्। 
मन सों सभ हमहट जाइंहह, हवषै बासना भोर्॥ 
‘कमगिास’ रहविास की, महैमा कही नंहह जाय। 
रहविास हक्रपा ऐसी भई, िीनो राम हमलाय॥ 

 
र् रू रोहहिास महाराज १५१ वषांच्या आय ष्ट्यात उत्तर प्रिेश, हबहार, राजस्थान, पंजाब, हरीयाना, 

हिल्ली, मध्यप्रिेश, महाराष्ट्र आहि र् जरात इत्यािी प्रातंात हफरून आपल्या कल्यािमय सरस वािीिी अमृत 
सहरता वहात ठेवली.र् रू रोहहिासानंी उच्चारलेली पहवत्र वािी परमात्म्याने हिलेली अन पम हवभ हत 
आहे.हजला ऐकून मन ष्ट्यि काय परंत  ससह स द्धा आपला कू्रर आहि सहसक स्वभाव बिलण्यास हताश 
होतात.त्या पहवत्र वािीत एक प्रबल आकषगि शक्ती असून तीमध्ये जीवनप्रिान करिारी एक जािू भरलेली 
आहे.जे त्यािंी वािी (िोहे व पिे) वाितील, त्यानें मन हनमगळ व िोषम क्त होईल.रोहहिासािंी वािी 
वािल्याने आनंि होऊन जीवन सफल होते.त्यािंी वािी अत्यंत हप्रय, मधूर व हनमगळ आहे. 
 

संत रोहहिासानंी सिािाराच्या ज्या हनयमािें उपिेश केले.ते विेशास्त्राच्या हवरूद्ध नव्हते.[सिािार श्र हत 
सास्त्र विन अहवरूद्ध उिारयो। 
नीर-क्षीर हववरन परम हंसहन उर धारयो। 
भर्वत कृपा प्रसाि परम र्हत इह तन  पाई। 
राज ससहासन बठै ज्ञाहत परतीत हिखाई। 
वनाश्रम अहभमान ताहज पि रज बिंहह जास  की। 
संिेह गं्रहथ खंडन हनप न बाहन हवमल रैिासकी॥ –नामािास : भक्तमाला, मूलपि ६०, संत र् रु रहविास, प.ृ४६]ि धातील पािी व िूध 
वरे्वरे्ळे करण्याच्या हंसाच्या र् िाप्रमािे सत्य-असत्यािा हनिगय करण्यािा र् ि संत रोहहिास याचं्याकडे 
होता.भर्वतंाच्या कृपाप्रसािाम ळे त्यानंा (िाभंार जातीत जन्म घेऊन) सशरीर याि जन्मी मोक्षप्राप्ती 
झाली.आपल्या ज्ञानर्ौरवाम ळे राजससहासनावर बसण्यािा सन्मान हमळाला अथात त्याचं्या िाभंार 
जातीलाही राजससहासनी बसण्यािे भाग्य प्राप्त झाले.मोठ मोठे साध महात्मे तसेि हवद्वान, विग (ब्राह्मि, 
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क्षहत्रय, वैश्य, शूद्र) आहि आश्रम (ब्रह्मियग, र्ृहस्थ, संन्यास व वानप्रस्थ) यािंा अहभमान सोडून संत 
रोहहिासाचं्या िरि ध ळीस विंन करीत होते.संत रोहहिासािंी पहवत्र, हनमगळ, हनिोष व अथगपूिग वािी 
संिेहरूपी हविारािें खंडन करण्यात हनप ि आहे.आध्याक्त्मक के्षत्रातील शकंा क शकंािें अडथळे िूर 
करण्यास ती प्रभावी ठरली आहे.त्यािें काव्य स्पष्ट, सोपे आहि भावपूिग आहे. 
 

संत रोहहिास एक अत्यंत नम्र स्वभावािे व उच्च कोटीिे संत होते.त्यािंी वािी सरळ, स बोध असून 
हविाराने पहरपूिग आहे.त्याचं्या वािीत त्यािें व्यक्क्तत्व, हविार आहि भक्क्त साधनािें व्यापक िशगन 
होते.त्याचं्या धार्शमक व सामाहजक हविारधारािंी सवांर्ीि झलक त्याचं्या िोहे व पिामंध्ये हमळते. 
 

संत रोहहिास जन्मजात भक्त असून, एक महान क्राहंतकारी समाजस धारक होते.त्यािें हृिय 
अहतकोमल होते.त्याम ळे लोकािें ि ःख पाहून ते सहजि द्रहवत होत असत.त्याचं्या वािीत िीन, हीन आहि 
शोहषताचं्या समस्यािे बाबतीत एक जार्ृत दृष्टी होती.प रािामधून काय घ्यावे, त्यानंा कोित्या स्थानापयंत 
स रहक्षत ठेवले पाहहजे, नवीन पहरक्स्थहतप्रमािे कोित्याप्रकारे मार्ग काढला पाहहजे हे ते िारं्ल्याप्रकारे 
जाित होते.त्याचं्या वािीतील वैहशष्ट्याने त्यानंा त्या य र्ािाि नव्हे तर वतगमान व भहवष्ट्यकाळािा एक महान 
हविारक, सितक तसेि समाजस धारकाच्या रूपात पाहहले पाहहजे. 
 

एका बाजूला समाजात अन भवलेले उच्चनीितेिे आघात[सत्यिेव सशिे, श्री संत रोहहिास, प्र.आ.सन १९८३, 

प.ृ११४.]आहि उपहास व ि सऱ्या बाजूला ईश्वर आहि त्यािी भक्ती या अन भहूतमधून रोहहिासाचं्या संविेनशील 
हृियातून जे शब्ि बाहेर पडले, ते रोहहिासािें काव्य होय.रोहहिासानंी ते हलहून ठेवले नाही परंत  
ऐकिाऱ्याने ते हलहून ठेवले.उत्तर आय ष्ट्यात रोहहिासाचं्या म खातून जे जे शब्ि बाहेर पडत ते काव्यमय 
होते.उपिेशािे जे उिात्त हविार बाहेर पडत ते काव्यमय होते.धमगशास्त्रावर जे बोलत ते काव्यमय 
होते.ऐकिाऱ्याने थोडे हलहून ठेवले आहि बरेिसे काळाच्या ओघात र्डप झाले.जे हलहून ठेवले 
रे्ले.त्यापैकी बरेिसे नष्ट झाले.परंत  जे काव्य आज हाती लाभले आहे ते सहिी सारस्वतात उिात आहि 
श्रेष्ठिजािे स्थान हमळवनू बसले आहे.रोहहिासािें काव्य भावनेने ओलेसिब झालेले असून, त्यािे शब्ि 
हृियस्पशी आहेत.वाड मयीनदृष्ट्या ते अत्यंत उच्च प्रहतिे, भावपूिग आहि अथगवाही आहे.रोहहिासािंी ही 
काव्य संपिा सहिी काव्यात आहि हवशषेतःसंत काव्यात श्रेष्ठ िजािी आहे.र् रु रामानंिािंी हशकवि, त्यािें 
साहनध्य, संत समार्म आहि सहिू शास्त्रािें श्रवि हे रोहहिासाचं्या ज्ञानािे आहि काव्यािे स्फूर्शतस्थान आहे. 
 

रोहहिासानंा लौहकक अथाने शालेय हशक्षि हमळाले नाही.[सत्यिेव सशिे, श्री संत रोहहिास, प्र.आ.स.१९८३, 

प.ृ११५.]िौिाव्या शतकात शालेय हशक्षि नव्हते.तेव्हा र् रु परंपरेने हशक्षि हिले जात होते.रोहहिासानंा ते हमळू 
शकले नाही.त्या काळीअस्पृश्यानंा व महहलानंा हशक्षि वज्यग होते.तेव्हा रोहहिासानंा जवळ हशकहविारा र् रु 
हमळाला नाही.रोहहिास तसे अहशहक्षति राहहले.परंत  इतर संतजनाप्रमािे रोहहिासानंी िेखील श्रविाने ज्ञान 
प्राप्त करून घेतले. रोहहिासानंी म द्दाम आहि जािीवपूवगक काव्यरिना करण्यािा प्रयत्न केला नाही.बह तेक 
संतािें काव्य असेि उस्फूतग आहे.अन भतूीतून ते हनमाि झालेले आहे.काव्य करण्यासाठी म्हिून ते कार्ि 
पेक्न्सल घेऊन बसले नाहीत.हृियात िाटून आलेल्या भावना िैतन्याच्या स्पशाने बाहेर ओसंडून आल्या आहि 
भावपूिग शब्िािंा आकार घेऊन त्या ओसंडू लार्ल्या.तेि रोहहिासािें काव्य होऊन बसले.भावनानंा ब्रह्मािा 
स्पशग झाल्याम ळे ते काव्य हृियस्पशी बनले.हवनय आहि आत्म प्रिीहतिी खोलवर छाप पडल्याम ळे ते 
अथगवाही झाले आहे.रोहहिासाचं्या काव्यािा मूलभतू र्ाभा त्यािंी आत्मप्रहिती होय.रोहहिासाचं्या काव्यािी 
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श्रेष्ठता सितनात आहे.हविारािंी प्रर्ल्भता, उत्कटभाव, संविेनशील हृिय यािंा रोहहिासानंी जेव्हा ब्रह्माशी 
संबधं जोडला तेव्हा ते लयबद्ध होऊन शब्िात अवतीिग झाले. 
 

संत रोहहिास लौहककदृष्ट्या अहशहक्षत असले तरी िारं्ल्या जाित्यानंा सज्ञान करण्यािी त्यािंी 
काव्यरिना आहे.त्यािें काव्य, सहज, स लभ आहि अत्यंत सोपे आहे.म्हिून भावपूिग व अथगवाही आहे.त्यािें 
संपूिग काव्य भक्तीरसाने ओथंबलेले आहे.अवडंबररहहत सहजशलैी, आत्मज्ञानाने प्रकट झालेली 
हविारप्रधान ओघवती भाषा याम ळे त्यािें काव्य सहिी साहहत्यात श्रेष्ठि ठरले आहे.उत्कट भावर् िाम ळे त्यािें 
भजन समृद्ध आहे.सहिी संत काव्यात रोहहिासाबरोबर फार कमी संतािी त लना होऊ शकते. 
 

संत रोहहिासािें सारे र् िहवशषे रोहहिासाचं्या काव्यात हिसून येतात.[प्रा,अशोक कामत व एकनाथ किम, श्री 

संत रोहहिास, प्र.आ.स.१९६७, प.ृ८७.]त्यानंी हववेक हनष्ठेिी महती केली आहे.अन भव प्रामाण्यािे महत्व प्रहतपािन 
केले आहे.सत्य धमािे स्वरूप समजावनू हिले आहे.श द्ध भावभक्क्तिा मंत्र साहंर्तला आहे.ब्राह्मािारािी 
व्यथगता स्पष्ट करून सिािारािी हशकवि साहंर्तली आहे. त्याचं्यापाशी कबीरािी प्रखर ब हद्धमत्ता नसली 
तरी त्यािंी कळकळ स्पष्ट आहे.िािू ियाळािी स र्मता त्यानी घेतली आहे.नामिेवािा श द्ध भक्तीभावही 
त्यानंा हवासा वाटला आहे.संतसंस्कृहतच्या सवगसमावशेक उिारतेला साजेशी त्यािंी हविारसरिी 
आहे.अनाग्रहीवृत्ती हा त्यािंा मोठा हवशषे आहे.साधेपिा आहि स बोधता असल्याने त्यािंी वािी 
जनसामान्यास जवळिी वाटते.नाभािासाने हतिा जो र्ौरव केला आहे तो अत्यंत साथग आहे. 
 

संत रोहहिासािें काव्य (िोहे व पिे) आध हनक य र्ािी प्रासंहर्क असमानता, भष्टािार, जातीभेि 
तसेि सापं्रिाहयक कट्टरतारूपी रोर् हनवारिािे एकमात्र औषध आहे.या औषधी प्रयोर्ाने वरील रोर्ापंासून 
आपि म क्त होऊ शकतो.भारताला भावनात्मक ऐक्याच्या स त्रात बाधंण्यासाठी आपि प्रयत्नशील होऊ 
शकतो. 
 

संत रोहहिासािें काव्य साखी (िोहे) आहि पिामध्ये उपलब्ध आहे.सहिीमध्ये साखी हा हवहशष्ट 
काव्यप्रकार आहे.संतर्िामंध्ये त्याकाळी अशी धारिा होती की, उपिेश, ज्ञान, भक्तीभाव आहि आध्याक्त्मक 
हविारािंी माडंिी साखी (िोहे) मध्ये िारं्ली माडंता येते.आता आपि संत रोहहिासािें िोहे पाहू या. 

❃❃❃ 
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भाग २ रा 
संत रोहिदास चहरत्र 

कार्वय साधना 
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कार्वयसाधना 
 

रोहिदास वािी 
 

(अ) दोिे 
 

(१) सतं रोहहिास वािी (िोहे व पिे) 
 

(साखी = िोहा) 
 

१. सवग व्यापक राम 
 

(१) 
‘रहवदास’ िमारो रामजी, दसरथ कहर सुत नांहि। 
राम िमउ मंहि रहम रह्मो, हबसब कुटंबि मांहि॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आम्ही ज्यािी आराधना करतो, तो आमिा राम िशरथ राजािा प त्र 
नव्हे.तो राम तर सवगव्यापक आहे.तो राम आमच्या हृियात आहे.तसेि तो हवश्वरूपी पहरवारात सामावलेला 
आहे.” 
 

टीप.–संत रोहहिासािंा राम हा जर्ािा स्वामी आहे.तो राजा िशरथािा प त्र नसून, परब्रह्म आहे. 
 

(२) 
‘रहवदास’ िमारो राम तो, सकि रह्मो भरपूहर। 
रोम रोम मंहि रहम रह्मो, राम मसूक न दूहर॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आमिा राम तर सवग ब्रह्माडंात व्यापलेला आहे.तो तर किाकिातं 
आहि रोमरोमात सामावलेला आहे.राम आपल्या हप्रयतमा-साधकापासून कधी िूर नसतो.” 
 

टीप.–संत रोहहिास स्वतःस रामािी म्हिजे ब्रह्मािी हप्रया समजत आहेत. 
 

(३) 
सब हबआपक राम िई, नांि कोउ इक ठांव। 
सत्त गुरु साहिब सखा भयो, ‘रहवदास’ िमारो राम॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, ‘राम तर सवग व्यापक आहे.त्यािे राहाण्यािे कोितेही एक स्थान 
नाही.सद र् रुच्या कृपेने तो राम मला हमळाला आहे आहि तो माझा हमत्र बनला आहे. 
 

टीप.–संत रोहहिासािंी ब्रह्माशी (रामाशी) इतकी जवळीक झाली आहे की, ब्रह्म त्यानंा हमत्र वाटत 
आहे. 
 

(४) 
सब्ब हनवासी राम जू, सब घट रह्मो समाइ। 
‘रहवदास’ नाम चकमक हबना, िक नूर अहद्रस्टाइ॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “राम तर सवग हठकािी राहतो.तो किाकिामध्ये व्यापलेला आहे.परंत  
जोपयंत रामनामरूपी िकमक िर्डाबरोबर आपल्या हृियास घषगि केले जात नाही तोपयंत तो पाहू शकत 
नाही सकवा अन भवही केला जाऊ शकत नाही.” 
 

टीप.–संत रोहहिास म्हितात की, राम (ब्रह्म-िेव) जर्ातील किाकिात असून त्यािी मनापासून 
भक्ती केल्याहशवाय अनूभवास येत नाही. 
 

(५) 
सब्ब घट मेरा सांइयां, जिवा रह्यो हदखाई। 
‘रहवदास’ नगर मंहि रहम रह्यो, नेकिु न इत उत जाइ॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, ‘माझा मालक तो परमेश्वर प्रत्येकाच्या शरीरात आहे.तो तर माझ्या 
शरीररूपी नर्रातस द्धा राहात आहे.तो मला सोडून क्षिभरही क ठे इकडेहतकडे जात नाही.तो नेहमी माझ्यात 
रोहतो.” 
 

टीप.–परमेश्वर सवग प्रािीमात्राप्रमािे माझ्या शरीरातही राहातो.तो मला सोडून क्षिभरही क ठे जात 
नाही. 
 

(६) 
सब घट मंहि रहम रह्यो, ‘रहवदास’ िमारो राम। 
सोई बूझइ राम कंू, जो िोइ राम गुिाम॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आमिा राम तर सवग प्राण्यात राहातो.जो त्यािा र् लाम-सेवक बनतो, 
तोि त्या रामाला ओळखतो.” 
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(७) 
घट घट हबआपक राम िै। रामंहि बूझै कोय। 
‘रहवदास’ बूझै सोइ राम कंू, जउ रामसनेिी िोय॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “राम तर सवगव्यापक आहे.परंत  त्या रामािी ओळख कोिाला तरी 
होते.जो त्यािंा हमत्रपे्रमी होऊन राहातो, तोि त्या रामाला ओळखतो.” 
 

(८) 
‘रहवदास’ िौ खाहिक देहखआ, सकि रह्या भरपूर। 
सब हदहस देखिंु हबआहपआ, खाहिक का िी नूर॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी सृहष्टकत्यास पाहहलेले आहे.तो तर सवग जर्ात व्यापलेला 
आहे.िारी बाजूस डोळे उघडून मी जेथे जेथे पाहातो, तेथे तेथे त्या सृष्टीकत्यािा प्रकाश सवगत्र पसरलेला 
हिसून येतो.” 
 

(९) 
मुकुर मांि परिांइ ज्यों, पुिुप मधे ज्यों बास। 
तैसउ िी श्रीिहर बसै, हिरदै मधे ‘रहवदास’ ॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्या प्रमािे िपगिात (आरशात) फोटो हिसतो, फ लात स वास असतो, 
त्याप्रमािे तो श्रीहरी (ब्रह्म) हृिय मंहिरात राहतो, जर त्यास प्राप्त करावयािा असेल तर, त्यािा शोध 
आपल्यामध्येि केला पाहहजे.” 
 

(१०) 
‘रहवदास’ पीव इक सकि घट, बािर भीतर सोइ। 
सब हदहस देखउं पीव पीव, दूसर नांहि कोइ॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “माझा तो एक हप्रयकरि सवग हठकािी व्यापलेला आहे.तो आपल्यात 
स द्धा हिसत आहे.आहि बाहेरस द्धा तो माझा हप्रयकर मला हिसत आहे.मी हजकडे पाहातो, हतकडे त्या 
हप्रयकरा (परमेश्वर) हशवाय मला काही हिसत नाही.” 
 

(११) 
एकै ब्रह्म िइ सकि मंहि, अरू सकि ब्र्ि मांहि। 
‘रहवदास’ ब्रह्म सब भेष मंहि, ब्रह्म हबना किु नांहि॥ ११॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सवग जर्ात फक्त एकि ब्रह्म पसरलेले आहे आहि हे सवग जर् त्या 
एका ब्रह्मात व्यापलेले आहे.जे काही ह्या जर्ात आहे, ते सवग काही त्या ब्रह्मािेि रूप आहे.त्या एका 
ब्रह्माहशवाय येथे काहीस द्धा नाही.” 
 

टीप.–ते ब्रह्य जर्ात व्याप्त आहे आहि ते ब्रह्म ह्या जर्ािा हनमाता, पालक तसेि संहारक आहे 
म्हिून त्या ब्रह्यािी उपासना केली पाहहजे. 
 

(१२) 
गगन मंडि हपअ रूप सों, कोट भान उहजयार। 
‘रहवदास’ मगन मनुआ भया, हपआ हनिार हनिार॥ १२॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “माझ्या हप्रयतमाच्या हिव्य रूपाच्या अपार छटाने सवग र्र्न मडंळ (माझे 
हृियरुपी आकाश) एवढे प्रकाहशत झाले आहे की, जिू काय कोहट कोहट सूयग उर्वले आहेत.माझे हृिय 
आपल्या हप्रयकराच्या अन पम रूपास पाहून मग्न होत आहे.” 
 

(१३) 
‘रहवदास’ हपअ हबनु जगत मंि, सुनी सेज न कोइ। 
हजत देखंू हतत हपअ कर, प्रगट मोजरा िोइ॥ १३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेथे माझ्या हप्रयकर परमेश्वरािी शय्या (सेज) नाही, माझ्या स्वामीच्या 
हवश्रातंीिी जार्ा नाही.असे ह्या जर्ात (अहखल ब्रह्माडंात) कोितेही हठकाि नाही.मी तर जेथे पाहातो.तेथे 
मला आपल्या हप्रयकरािे स्पष्ट िशगन होते.माझा स्वामी (मालक) मला सवग हठकािी हिसत आहे.” 
 

(१४) 
सभ नुरन कर नूर जउ, सभ तेजन मिं तेज। 
‘रहवदास’ िमरे पीव कहर, सभ सों अद भुत सेज॥ १४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “तो माझा हप्रयकर प्रकाशािा प्रकाश आहे.तो महान तेजस्वी आहे.त्या 
हप्रयकरािी सेज (शय्या) स द्धा इतर सवग सेजेपेक्षा अद भ त हनराळी आहे.त्यािे भेटण्यािे हठकािस द्धा 
सवापेक्षा हवहित्र व आश्चयगकारक आहे.” 
 

(१५) 
‘रहवदास’ जगत मंि राम सम, कोउ नांहि उदार । 
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गनी गरीब नवाज प्रभ, दीनन के रखवार॥ १५॥ 
–रहविास िशगन 

संत रोहहिास म्हितात की, “ह्या जर्ात रामासारखा ि सरा कोिी उिार नाही.तो मोठा ियाळू धनी 
आहे.तो र्रीबािंा पालन करिारा आहे आहि र्रीब ि ःखी लोकािंा रक्षक आहे.” 
 

२. मन मंहदर 
 

(१६) 
काबे अरू कैिास मंि, हजि कंू, ढंूढि जांि। 
‘रहवदास’ हपआरा राम तउ, बइठहि मन मांि॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त म्ही ज्यािा शोध काबा आहि कैलासमध्ये करीत आहातं, तो आवडता 
राम तर त मच्या मन रूपी मंहिराति आहे.त्याला प्राप्त करावयािा असेल तर त म्ही त्यािा आपल्यामध्येि 
शोध करा.” 
 

(१७) 
बािर खोजत का हफरइ, घट भीतर िी खोज। 
‘रहवदास’ उनमहन साहधकर, देखिु हपआं कंू ओज॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त म्ही बाहेर क ठें शोधत हफरत आहात?त म्ही ज्याच्या शोधात आहातं, 
तो बाहेर क ठेही हमळिार नाही.त म्हास त्याला प्राप्त करावयािे असेल तर, त म्ही त्यास आपल्या हृिय 
मंहिराति शोधा.समाधी लावा.मनाला प्रापहंिक भोग्य पिाथातून काढून अंतम गख करा, त्याच्या ध्यानात मग्न 
होऊन, त्याच्या स्मरिात स्वतःला हवसरून जा.तसे केल्यास त म्ही आपल्या हृिय मंहिरात त्यािा हिव्य 
प्रकाश पाहाल.” 
 

(१८) 
वन खोजइ हपअ न हमिहि, बन मंि प्रीतम नांि। 
‘रहवदास’ हपअ िै बहस रह्यो, मानव पे्रमंहि मांि॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “वनात शोधल्याने हप्रयकर हमळिार नाही.कारि तो वनात नाही.जेथे 
मानवतेसाठी पे्रम आहे.तेथे तो राहतो.मन ष्ट्य प्राण्याबरोबर पे्रम करिे म्हिजेि त्यािी भक्ती आहे.कारि नर-
नारायि िोन्ही एकि आहेत.िोघात काही फरक नाही.” 
 

(१९) 
वन खोजन का जाइ रे, राम तउ अिोपा नांि। 
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सवप हबआपी राम तौ, ‘रहवदास’ सभन कै मांि॥ ४॥ 
–रहविास िशगन 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “अरे रामाला शोधावयास वनात का ं जाता?तो र् प्त तर झालेला 

नाही.आहि कोठे हरवलेला स द्धा नाही.तो तर सवगि हठकािी आहे.तो सवांमध्ये सामावलेला आहे.त म्ही 
त्याला जेथे पाहू इक्च्छता, तेथे तो त म्ही पाहू शकाल.तसेि प्राप्त करू शकाल.” 
 

(२०) 
राधों हक्रस्न करीम िहर, राम रिीम खुदाय। 
‘रहवदास’ मोरे मन बसहि, किु खोजिंू बन जाय॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त म्ही त्यास राघव म्हिा अथवा कृष्ट्ि, करीम म्हिा अथवा हरी, राम 
म्हिा अथवा रहीम.ते सवग एक रूप आहेत.तो ईश्वर-परमेश्वर.ज्यािी अनेक नाव ेआहेत.तो माझ्या मनात 
नेहमीि बसलेला आहे.मी त्यास वनात शोधावयास का ंजाऊ? 

❃❃❃ 
 

३.ओंकार सतनाम 
 

(२१) 
ओंकार िै सत्तनाम, आहद जुगाहद सभ सत्त । 
‘रहवदास’ सत्त कहि सामंुिे, हटकवै नांहि असत्त॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “नाम (ईश्वर) सत्य आहे.तोि ओंकार आहे.ओंकार कायम स्वरूपािे 
सत्य आहे.ईश्वर सृष्टीिा आहि, मध्य आहि अंत आहे.तो प्रत्येक काळात हवद्यमान राहातो.सत्यासमोर 
मायारूपी असत्य कधीि हटकू शकत नाही.” 
 

(२२) 
जौ िौं घट मंहि परान िैं, तौ िौ जपिु सत्त नाम। 
‘रहवदास’ परम पद पाइहि, हजन्ि घहट वहसयो राम॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो पयंत शरीरात प्राि आहे.तोपयंत फक्त एका सत्य नामािाि जप 
करीत रहा आहि ज्याचं्या हृियात ते सत्यस्वरूप नेहमी राहील, फक्त तेि परमपिास प्राप्त करू शकतील.” 
 

(२३) 
सत्त ईश किंु रूप िै, सत्त सक्क्त अत अपार। 
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‘रहवदास’ सत्त कंू धारिा, देइहि पाप हनवार॥ ३॥ 
–रहविास िशगन 

 
संत रहविास म्हितात की, “सत्य ईश्वरािे स्वरूप आहे.सत्यामध्ये एक फार मोठी शक्ती आहे.सत्य 

बोलण्याने सर्ळ्या पापािा नाश होतो.” 
 

टीप.–जर्ात नेहमी सत्यािाि हवजय होतो.परमात्मा प्राप्तीिा मार्ग सत्य बोलण्याम ळेि उपलब्ध 
होतो. 
 

(२४) 
सत्त सक्क्त सों िोत िै, सभ पापन कर नास। 
बहधरा सत्त सों बोध िेइ, सत्त भाषै ‘रहवदास’ ॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सत्य एक महान शक्ती आहे.सत्याम ळे सवग पापािंा नाश होतो.जी 
व्यक्ती कानाने बहहरी आहे, ती व्यक्क्तस द्धा सत्याम ळे परमस ख-ज्ञान प्राप्त करून घेते.म्हिून परमानंि 
प्राप्तीसाठी मन ष्ट्याला सत्यािा म्हिजेि परमेश्वरािा आश्रय घेतला पाहहजे.” 
 

(२५) 
‘रहवदास’ सत्य इक नाम िै, आहद अंत सचु नाम। 
िनन करेइ सभ पाप ताप, सत्त सुखन कहर खान॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सत्य हे ईश्वरािे एक नाव आहे.ते ईश्वरािे रूप आहे.तो सत्यरूप ईश्वर 
सृहष्टच्या आहि आहि अंतामध्ये हवद्यमान राहतो.सत्य सवग पापािें मन ष्ट्यािे (काहयक, वाहिक व मानहसक) 
हवकारािें, िोषािें नाश करते.तसेि तापािें (मन ष्ट्यािें आहधभौहतक, आहििैहवक व आध्याक्त्मक) कष्टािें 
नाश करते.अशाप्रकारे सत्य सवग स खािंी खाि आहे.आनंिािे अखंड भाडंार आहे.” 
 

टीप.–काहयक-शरीरािे 
वाहिक-वािीिे, बोलण्यािे 
मानहसक- मनािे 
आहधभौहतक- प्राण्यापासून हमळिारे ि ःख 
आहधिैहवक ताप- िैवी प्रकोपािें 
आध्याक्त्मक- (आहधव्याहध) मानहसक तसेि शारीहरक कष्ट. 

 
(२६) 

हजन्ि नर सत्त हतआहगआ, हतन्ि जीवन हमरत समान। 
‘रहवदास’ सोई जीवन भिा, जिं सभ सत्त परधान॥ ६॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहविास म्हितात की, “ज्या मन ष्ट्याने सत्यािा त्यार् केला आहे.त्यािे जीवन मेल्यासमान 
आहे.जेथे सत्य नाही, तेथे जीवनिेखील नाही.जेथे फक्त सत्याला म ख्य अथवा प्रथम स्थान हिले जाते, तेि 
जीवन िारं्ले व सफल होय.” 
 

(२७) 
‘रहवदास’ सत्त महत हतआहगए, जौ िौ घट मंहि प्रान। 
सत्त हभ्रस्ट कहर जगत मंहि, सदा िोत अपमान॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत शरीरात प्राि आहे.तोपयंत सत्यािा त्यार् कधीि केला नाही 
पाहहजे.जी व्यक्ती सत्यभ्रष्ट होते, त्या व्यक्क्तिा नेहमीि अपमान होतो.सत्यभ्रष्ट मन ष्ट्य नेहमी अपमानीत 
जीवन जर्त असतो.” 
 

(२८) 
कायम दायम राम इक, दोयम सत्त इमान। 
‘रहवदास’ राम अरू सच हबन, हबरथा सब किु जान॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जे नेहमी कायम राहािारे आहे.त्यामध्ये सवगप्रथम स्थान ईश्वरािे 
आहे.ि सरे स्थान सत्य धमािे आहे.ते कधी नाश होत नाही.या जर्ात ईश्वर व सत्याहशवाय बाकी जे काही 
आहे, ते सवग व्यथग आहे.” 
 

(२९) 
‘रहवदास’ सत्त कहर आसरे, सदा सत्त सुख पाय। 
सत्त इमान नहि िांहडए, जग जाय तउ जाय॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सत्यािा आश्रय घेतल्याने, सत्य व्यवहारािे आिरि केल्याम ळे नेहमी 
खरे स ख हमळते.म्हिून सत्यािे इमान समजून, सत्यधमािे पालन करा.जर् सोडण्यािी पाळी आली तरी 
सोडून द्या परंत  सत्यािा मार्ग सोडू नका.सत्यमार्ापासून िूर जाऊ नका.” 
 

(३०) 
‘रहवदास’ सत्त महत िांहडए जौ िौं घट मे प्रान। 
दूसरो कोउ धरम नांहि, जग मंहि सत्त समान॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत शरीरात प्राि आहे.तोपयंत सत्य सोडू नका.जर्ात 
सत्यासारखा ि सरा धमग नाही.” 
 

(३१) 
अंतिकरन अनमउ करहि, तउ मानिु सत्त । 
‘रहवदास’ हनज अनभउ मंहि, सत्त मंहि जानहि सत्त॥ ११॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेव्हा त म्हास आपले अंतःकरिास सत्य (एक शक्ती) असल्यािा 
अन भव येईल.तेव्हा सत्याला मानलेि पाहहजे.सत्यािा खरेपिा अन भवानेि ओळखू शकतो.सत्यािी शक्ती 
तकग , उपिेश सकवा अन्यप्रकारे ओळखू शकत नाही.” 
 

(३२) 
जिं अंध हबस्वास िै, सत्त परख तिं नांहि। 
‘रहवदास’ सत्त सोई जाहन िै, जौ अनभउ िोइ मन मांहि॥ १२॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेथे अंध हवश्वास असतो तेथे सत्यािी परीक्षा कशी असिार?अंध 
हवश्वासी व्यक्क्तस सत्यािी ओळख होऊ शकत नाही.सत्यािी परीक्षा तर मनाच्या अन भवाने होते.” 
 

(३३) 
जो नर सत्य न भाषहि, अरू करहि हबसासघात। 
हतन्ििंु सो कबिंु भुहिहि, ‘रहवदास’ न कीजहि बात॥ १३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य सत्य बोलत नाही आहि जो हवश्वासघात करतो, अशा 
व्यक्क्तबरोबर ि कूनहह बोलले नाही पाहहजे आहि त्याच्या बरोबर कोिताही व्यवहार ठेवला नाही पाहहजे.” 
 

(३४) 
जउ नािी था सहरक्स्ट मांहि, सोउ िोइहि नाि। 
‘रहवदास’ इस्ट सवपत्त िै, सोइ रिइ सहरक्स्टहि मांि॥ १४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो ह्या जर्ाच्या आरंभी नव्हता तो शवेटी असिारि नाही.फक्त तो 
इस्टिेव राम ह्या जर्ाच्या आरंभी होता आहि तो ह्या जर्ात नेहमी असिार.” 
 

(३५) 
‘रहवदास’ मदुरा का पीहजयै, जौ चढै चढै उतराय। 
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नांव मिारस पीहजयै, जो चढै नांहि उतराय॥ १५॥ 
–रहविास िशगन 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “हजिी नशा िढून उतरते ती िारू त म्ही का ं हपता?जर नशसेाठीि 

काही प्यावयािे असेल तर महारस प्या.प्रभ  नामस्मरि महारसािी नशा जर एकिा िढली तर ती कधीि 
उतरत नाही.” 
 

(३६) 
अंतमुपखी भइ जउ करहि, सत्तनाम कहर जाप। 
‘रहवदास’ हतन्ि सौं भजिुहि, जगति तीन्ििु ताप॥ १६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर मनाला बाहेरच्या हवषयातून काढून एकाग्र मन करून, जो प्रभ च्या 
सत्य नामािे स्मरि करील, तो तीन प्रकारच्या तापापासून म क्त होईल.अशा भक्तास आध्याक्त्मक कष्ट होिार 
नाहीत.त्यास आहििैहवक संकटे सहन करावी लार्िार नाहीत आहि आहिभौहतक तापस द्धा त्यास जाळिार 
नाही.” 
 

टीप. –िोहा क्रमाकं २५ िा अथग पाहा. 
 

(३७) 
इड़ा हपगिा सुसु्िा, हवध चक्र प्रियाम। 
‘रहवदास’ िौं सबहि िांहड़यो, जबहि पाइिु सत्तनाम॥ १७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी आता इड़ा, सपर्ला व स ष म्ना नाड्ा आहि प्राियामे हवहध िक्राचं्या 
साधनाचं्या फेऱ्यातही पडत नाही.मला जेव्हा सत्यनामािी प्राप्ती झाली, तेव्हापासून मी ही सवग सोडून 
हिली.” 
 

टीप.–(१) इड़ा, सपर्ला, स ष म्ना.–मन ष्ट्याच्या जननेंहद्रयाच्या वर व बेबींच्या थोडे खाली सवग 
नाड्ािें उत्पहत्त स्थान आहे.येथून ७२ हजार नाड्ा सवग शरीरात रे्ल्या आहेत.त्यामध्ये १० म ख्य नाड्ा 
आहेत.त्यात ३ प्रम ख नाड्ा आहेत.त्या इड़ा, सपर्ळा व स ष म्ना ह्मा नाड्ा होत.ह्मा नाडीमय िक्रािें ज्ञान 
योग्यानी अवश्य करून घेतले पाहहजे. 
 

नाकाच्या डावीकडे इड़ा आहि उजवीकडे सपर्ळा नाड़ी आहे.याचं्या मधोमध स ष म्ना नाड़ी आहे.ह्या 
नाड्ािंी उत्पत्तीमूलाधार-िक्रापासून आहे.यािंा कमल छत्याप्रमािे हत्रकोि आहे.याच्या डाव्या कोनातून 
इड़ा, उजव्या कोनातून सपर्ला व पहश्चम कोनातून स ष म्ना नाडी उत्पन्न होऊन मेरू िंडाच्या डावी-उजवीकडे 
व मध्यातून डोक्यातील ब्रह्मरंध्रापयंत रे्ली आहे. 
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ऊध्वप मेढ्रावधो नाहभाः कंत्रयोहनाःखंगाडवत्। 
तत्र नाड्ाः समुत्पन्नााः सिस्त्रिां हिसत्पहताः॥ 
तेषु नाडीसिसे्त्रषु हिसत्पहत रूदाहृतााः । 
प्रधानााःप्रािवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृतााः॥ 
इडा हपगिा चैव सुषु्िा च तृतीय का। 
      *           *            *            * 
एतन्न्तीडीमयं चकं्र ज्ञातर्वयं योहगहभाःसदा। 
इडा वामे क्स्थता भागे हपगिा दहक्षिे क्स्थता। 
सुषु्िा मध्य देशे तु .........................॥ 

–र्ोरक्ष पद्धहत-महीधर शमा, शतक १ श्लोक २५-२९, प.ृ१८-१९. 
 

(२)चक्र.–संत भक्त कवींनी योर्साधनाच्या कमलाकर षट िक्रािें आपल्या वािीमध्ये नेहमीि 
उल्लेख केला आहे.त्यािंा पहरिय थोडक्यात खालीलप्रमािे आहे. 
 

(१)मूिाधार चक्र.–हे योनीमध्ये क्स्थर मानले जात आहे.यािी िार िले असून, हे 
रक्तविािे असते.यािा लोक ‘भःू’ आहे, यािे स्मरि करण्याम ळे क्रमशः व,ँ श,ँ षै, सँ प्रमािे अनहि ध्वहन 
र् ंजत असतो. 
 

(२)स्वाहधष्ठान चक्र.–यािी क्स्थती पेडूमध्ये (पोटात) आहे.यािी ६ िले असून विग ससिूर 
आहि लोक ‘भवूः’ आहे.याच्या स्मरिाने क्रमशः भ,ँ म,ँ य,ँ र,ँ लँ, व ँयाप्रमािे ध्वहन हनघतो.याच्या साधनाने 
मन ष्ट्य हनरंकार, हनर्शवकार आहि र्द्यरिनेत प्रवीि असतो. 
 

(३)महिपूर चक्र.–यािे स्थान नाभी, िहा िले, नील विग व स्थान ‘स्वः’ लोक आहे.यािे 
स्मरि करण्याम ळे क्रमशः डँ, ढँ, ि,ँ त,ँ थै, िँ, ध,ँ नँ, पँ, फँ, िा ध्वनी होतो.याचं्या साधनाम ळे मन ष्ट्य पालन 
व संहारािी शक्ती, विन-रिना इत्यािी र् िानंी य क्त होते. 
 

(४)अनाित चक्र.–यािे स्थान हृिय आहे.यामध्ये १२ िले होतात.विग अरूि व लोक 
‘महः’ आहे.यािे स्मरि करण्याम ळे क्रमशः कँ, खँ, र्,ँ घँ, डँ, ि,ँ छँ, जँ, झँ, अँ, टँ, ठँ, याप्रमािे ध्वहन 
होतो.याच्या साधनेम ळे मन ष्ट्य योहर्त्व, कहवत्व इत्यािी शक्ती प्राप्त करतो. 
 

(५)हवशुि चक्र.–यािी क्स्थती कंठात आहे.हे सोळा िलािें धूम्र विािे असते.लोक ‘जनः’ 
आहे.याच्या स्मरिाने क्रमाने ‘अँ’ पासून ‘अः’ पयंत सोळा स्वरािंा ध्वहन हनघतो.याच्या साधनाने मन ष्ट्य 
हत्रलोकिशी, हिरंजीवी इत्यािी होतो. 
 

(६)आज्ञा चक्र.–हे िोन्ही ध्र वामध्ये क्स्थर आहे.यािी िोन िले होतात आहि विग श्वेत व 
लोक ‘तपः’ आहे.यािे ध्यान करण्याम ळे हँ, श,ँ ध्वनीिा झंकार होतो.याच्याम ळे साधक योर्ी वाक्यहसद्धी 
प्राप्त करतो. 
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टीप.–िोह्माच्या ह्मा भावाथास संत रोहहिासानंी अन्य हठकािी व्यक्त केले आहे. 
 

किै ‘रहवदास’ प्रकास परम वद, का जप तप हवहध पूजा। 
 

(३८) 
इक हचता सत्त नाम की, दरसाईिु परम तत्त। 
सिज परम भगहत भई, ‘रहवदास’ पाइहि ब्रह्म सत्त॥ १८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “माझी सिता सत्त नाम स्मरिािी आहे.सत्त नाम सितनि श्रेष्ठ भक्ती 
आहे.ही भक्ती सहज साधना आहे.ह्मा एका सत्य नामाच्या सहज भक्क्तम ळेि त्या परम ब्रह्मािी प्राप्ती होऊ 
शकते.” 
 

(३९) 
‘रहवदास’ अराधिु देवकंु, इकमन िुइ धहर ध्यान। 
अजपा जाप जपत रििु, सत्तनाम सत्तनाम॥ १९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “एकाग्रता मनापासून ध्यानावस्थेत येऊन फक्त एक िेव-ब्रह्मािी 
आराधना करा आहि नेहमी एकि महामंत्र-सत्त नाम सत्त नामािा जप करा.” 
 

टीप. –अजपा जाप-‘सो ऽहम्’ (मी तोि आहे.)ऽिा जप यालाि ‘हंसमंत्र’ म्हितात.ह्या मंत्रािा 
उच्चार श्वास आत बाहेर येण्याजाण्याम ळेि केला जातो. 
 

उत्िछ वासैरेव हनश्वासैाः िंस इत्यक्षरियम। 
तस्मात् प्राण्यस्य िंसाख्य आत्मकारेि संक्स्थताः॥ 

 
हवशेष.–ईश्वरभक्ती व हतच्या प्राप्तीसाठी योर्, जप, तप, अन ष्टान, पूजा-अिा, तीथग, व्रत इत्यािी 

साधनािंा हनषेध करिारे नाथ-हसद्धसाधकानंी’ अजपा जाप’ जपल्यािे हवधान करताना त्यानंी म क्त कंठाने 
महहमा र्ाइली आहे.याला त्यानंी ‘सहजभक्ती’ हे नाव हिले आहे.म सलमान संतािंा ‘अनलहक’ (मी ख िा 
आहे) हंस (सो ऽहम्) मंत्रि आहे. 
 

(४०) 
जो देख्या हधन उपजै, नरक कंुड मंहि बास। 
प्रभ भगहत सों ऊधरै, प्रगटन जन ‘रहवदास’ ॥ २०॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याला पाहहल्यानेि हतरस्कार हनमाि होतो, ज्यािा हनवास 
नरकक ं डात आहे व जो ि ःखात कष्टमय जीवन घालवीत आहे, अशा नीि व पहतत प्राण्यािें ईश्वरावर पे्रम व 
भक्ती करण्याम ळे उद्धार व कल्याि होते.त्यािे सवग ि ःख व ताप नाहीसा होतो.तो हतरस्कारीत राहात नाही 
व त्यािा कोिी हतरस्कार करीत नाही.” 
 
 
 

(४१) 
िहर सा िीरा िांहड़ कै। करैं आन की आस। 
ते नर जमपुर जांहिगे, सत भासै ‘रहवदास’ ॥ २१॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य हहरसारख्या अमूल्य हहऱ्यास म्हिजेि प्रभ च्या अत्य त्तम अशा 
नामधनास सोडून, कोित्या तरी ि सऱ्या धनािी व प्रापंिीक स खसंपत्तीिी इच्छा करीत जमहवतात.ते 
अमरत्वाला प्राप्त न करता मृत्य स कवटाळतात.प्रभ  नामासारख्या हहऱ्यािा त्यार् करिारे नरक प्राप्त होऊन 
अनेक प्रकारिे ि ःख आहि कष्ट सहन करतात.” 
 

(४२) 
‘रहवदास’ मानुष जन्म मंि, िौं हचतउं गुरु एक। 
आद अंत मेरो सतगुरु, राखै सभन की टेक॥ २२॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ह्या मन ष्ट्य जन्मात मी फक्त एकाि र् रुिी आराधना (भक्ती) केली 
आहे.जो माझा र् रु आहे तो आिीपासून अंतापयंत सवांिी इज्जत, मान राखिारा आहे.” 
 

टीप.–संत रोहहिासानंी ‘र् रू’ शब्िापासून ब्रह्मािाि अथग घेतला आहे.र् रू आहि र्ोसविमध्ये काही 
भेि नाही.र् रुस ब्रह्मा, हवष्ट्ि , हशव म्हिजेि ‘परब्रह्म’ िा साक्षात अवतार मानला आहे. 
 

गुरु ब्रह्मा गुरुर्तवष्िुाः गुरुदेवो मिेश्वराः। 
गुरुाःसाक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमाः॥ 

 
*** 

 
४.ब्रह्म थेंब 

 
(४३) 

‘रहवदास’ िोरै हजस बंूद कंू, सोई बंूद िै समंुद समान। 
अंतर खोजी कंू हमिइ, ब्रह्म बंूद कौ ग्यान॥ १॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “तू ज्या ब्रह्मथेंबच्या शोधात आहेस, तो तर भवसार्रात सामावलेला 
आहे.तो सम द्राप्रमािे असीम, अथारं् आहे.तो ब्रह्म-थेंब त ला बाहेर कोठेि हमळिार नाही.आपल्या सपडात-
शहररातस द्धा यािा शोध घे.अंतरात शोध केल्यावरि, त ला ह्या ब्रह्मथेंबािी प्राप्ती होऊ शकेल.ज्या 
ब्रह्मथेंबासाठी तू जर्ात इकडे हतकडे भटकत राहहला आहेस, तो ब्रह्मथेंब त ला त झ्या सपडात-शहररात 
हमळिार आहे.ि सरीकडे क ठेही हमळिार नाही.” 
 

(४४) 
इक बंूद सौं बुहझ गई, जनम जनम की प्यास। 
जनम मरन बंधन टूटई, भये ‘रहवदास’ खिास॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “तो थेंब हकती हवहित्र व अद भ त आहे?त्या एका थेंबाने माझी 
जन्मजन्मातंरीिी सारी तहान भार्हवली, नाहीशी केली.त्याने माझी जन्म-मरिािी सवग बंधने त टली 
आहेत.त्या एका ब्रह्मथेंबास प्राप्त करून रोहहिास येण्याजाण्याच्या बधंनातून म क्त झाला आहे.” 
 

(४५) 
अमहरत रस कइ बंुद कंू, तिफत िौ हदन रैन । 
‘रहवदास’ अमीरस हबन हपयै, हजयरा न पावै चैन॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “अमृतरसाच्या त्या एका थेंबासाठी मी हिवसरात्र तडफडत 
राहातो.जोपयंत त्या अमृतरसािा थेंब मला हमळत नाही.तोपयंत माझे हृिय िैन पाविार नाही.ते हिवसरात्र 
बेिैन राहहल.” 

❃❃❃ 
 

५.एकाच मातीची सगळी भांडी 
 

(४६) 
एकै माटी के सभ भांडे, सभ का एकौ हसरजन िारा। 
‘रहवदास’ ब्यापै एकौ घट भीतर, सभकौ एकै घड़ै कु्िारा॥ १॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याप्रमािे एका क ं भार एकाि मातीपासून अनेक भाडंी तयार 

करतो.त्याप्रमािे हे सवग प्रािीस द्धा एकाि मातीपासून बनले आहेत.या सवांिी रिना करिारास द्धा एक 
ईश्वरि आहे.ज्याने या सवग सृष्टीिी रिना केली आहे.तो एक ईश्वर सवांमध्ये व्यापलेला आहे.” 
 

(४७) 
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‘रहवदास’ उहपजइ सभ इक बंुद ते, का बाह्मन का सूद। 
मूहरख जन न जानइ, सभ मंि राम मजूद॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “सवग जर्ि एका ब्रह्म थेंबापासून उत्पन्न झालेआहे, मर् कसला ब्राह्मि 

आहि कसला शूद्र?सवग त्या परमेश्वरामाफग ति हनमाि झाले आहे.सर्ळ्यात एकि राम-ब्रह्म व्यापलेला 
आहे.हे ब हद्धहीन-अज्ञान मािसे जाित नाहीत.” 
 
 
 

(४८) 
‘रहवदास’ इक िी बंूद सों, सभ िी भयो हवत्थार। 
मूहरख िै जो करत िैं, बरन अबरन हबचार॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “एकि ब्रह्म थेंबापासून सवग सृहष्टिी रिना झाली आहे.हे संपूिग ब्रह्मांड 

त्याि ब्रह्मािा हवस्तार आहे.सवग मन ष्ट्ये त्याि एका ब्रह्मािी रूपं आहेत.त्यािाि अंश आहे.जो मन ष्ट्यात सविग-
अविािा हविार करतो.ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शूद्र व िाडाळं इत्यािींच्या रूपात भेि मानतो व ऊंिनीि, 
छोयामोया ज्ञाती अथवा क ळािा भेि समजून व्यवहार करतो, तो अज्ञानी आहे.” 
 

टीप.–स्मृहत विन आहे– 
 

जन्मना जायते शूद्राःकमपि हिज उच्यते। 
 

अथात जन्मापासून सवगि शूद्र होतात व कमापासून ब्राह्मि, क्षत्रीय, वैश्य आहि श द्र होतात. 
 

(४९) 
इक जोहत से जउ सभ उपजै, तउ ऊंच नीच कस मान। 
‘रहवदास’ नाम कत धरै किंु को, नाद हबद िै समान॥ ४॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जर सर्ळे प्रािी एकाि ब्रह्म ज्योतीपासून उत्पन्न झाले तर मर् याचं्यात 

कोिाला ऊंि व कोिाला नीि का ंमानले जावे?जर सर्ळ्या जर्ािी उत्पहत्त एकाि नाि सबि रूपात्मक 
ब्रह्मापासून आहे.तर मर् कोिािे नाव असे का ंठेवले जाव ेकी, ‘हा नीि आहे व तो नीि जातीिा आहे.’हे 
सर्ळे जर् नािात्मक अथात ब्रह्ममय आहे.मर् त्याि उंि-नीि असा भेि कसा?” 
 

टीप.–नादहबदु–याहवषयी साहंर्तले आहे, “हवश्वरूपथेंब आहि बीजरूप शक्ती आहे.या िोघािंा 
परस्पर जो सबधं आहे त्यास शास्त्रज्ञ ‘नाि’ अथात ‘ब्रह्म’ म्हितात.” 
 

हबदुाः हशवात्मको बीजं शक्क्तनांदसतयोर्तमथाः 
समताय इहत ख्याताःसवागम हवशार दैाः॥ 
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(–हसद्धहसद्धातंपद्धहत, १ म.उपिेश, ७० पृ. ११३) 
 

(५०) 
‘रहवदास’ एकै ब्रह्म का, िोइ रह्यो सगि पसार। 
एकै माटी सब घट स्त्रजै, एकै सभ कंू सरजन िार॥ ५॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “सृहष्टिा सर्ळा हवस्तार एकाि ब्रह्मापासून झाला आहे आहि तेि ब्रह्म 

सर्ळ्या जर्ात पसरलेले आहे.सर्ळी शरीरे एकाि मातीपासून बनली आहेत आहि सवांिी रिना करिारा 
एक ब्रह्मि आहे.” 
 

(५१) 
‘रहवदास’ इक िी नूर ते, हजहम उपज्यो संसार। 
ऊंच नीच हकि हबध भये, बाह्मन अरू चमार॥ ६॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जर हे जर् त्या एकाि हिव्य ज्योहत ब्रह्मापासून उत्पन्न झाले आहे, जर 

सर्ळी मािसे एकाि ब्रह्म-ज्योहतपासून उत्पन्न झाली आहेत तर त्याचं्यात हा ब्राह्मि आहि िाभंार, ऊंि 
आहि नीि यािा भेि कसा झाला?” 
 

(५२) 
‘रहवदास’ इक ब्रह्म बंूद सों, सगि पसारा जान। 
सभ उपज्यो इक बंूद सों, सभ िी एक समान॥ ७॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “हे संपूिग जर् एका ब्रह्मथेंबापासून हनमाि होऊन प्रसार झाला 

आहे.सर्ळ्या प्राण्यािंी उत्पत्ती एकाि ब्रह्मथेंबापासून झाली आहे.म्हिून सवगजि एक समान आहेत.” 
 

(५३) 
बाह्मन अरु चंडाि मंहि, ‘रहवदास’ नंि अंतर जान। 
सभ मंहि एक िी जोहत िै, सभ घट एक भगवान॥ ८॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “ब्राह्मि असो सकवा िाडंाळ असो, त्याचं्यात काहंी अंतर समजले नाही 

पाहहजे.सवात एकाि ब्रह्मािी ज्योत सामावलेली आहे आहि सवग प्रािीमात्रात एकाि ईश्वरािा हनवास आहे.” 
 

(५४) 
इक नहजर सों सभ कंू देखइ, सहरहष्ट का हसरजन िारा। 
सब घट ब्यापक अिख हनरंजन, कहि ‘रहवदास’ चमारा॥ ९॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “सृहष्टिी रिना करिारे ब्रह्म सवांना एकाि नजरेने पाहाते.ते ब्रह्म 
अलक्ष-अदृश्य आहि हनहलप्त-हनष्ट्कलंक आहे.ते ब्रह्म सग्ळ्यात व्यापलेले आहे आहि प्रत्येक मन ष्ट्य प्राण्यात 
सामावलेले आहे.” 
 

६.एकाच प्रभुचा सवात प्रकाश 
 

(५५) 
सभ मंहि एकु रामि जोहत, सबनंि एकउ हसरजनिारा। 
‘रहवदास’ राम रमंहि सभन मंहि, बाह्मन िुई क चमारा॥ १॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “सवांत एकाि रामाच्या ज्योहतिा प्रकाश आहे.तो एक रामि सवांिी 

रिना करिारा आहे.ब्राह्मि असो की िाभंार.तो राम तर सवात सामावलेला आहे.िाभंार आहि ब्राह्मि िोघे 
समान आहेत.त्याचं्यात ऊंि-नीि आहि छोया-मोठ्यािंा काही भेि नाही.” 
 

(५६) 
‘रहवदास’ जो करता सहरहष्ट का, वि तो करता एक। 
सभ मंहि जोहत सरूप इक, कािे किंु अनेक॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की. “या सवग सृहष्टिा रिना करिारा फक्त एकि आहे.फक्त तोि एक 

ज्योहतस्वरूप सवात व्यापलेला-सामावलेला आहे.जर ते ब्रह्म एक आहे तर मी त्यास अनेक कसे म्हिू?” 
 

(५७) 
‘रहवदास’ िौं देख्या सोहध कर, साहिब भेष अनंत। 
एकै आतम घट घढ रमै, सब हदहस एकउ भगवंत॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “मी पूिग िौकशी करून पाहहले आहे की, त्या ंब्रह्मािे अनेक वषे आहेत 

आहि अनेक रूपं आहेत.अनेक रूपं असूनही प्रत्येकाच्या शहररात ते एकि ब्रह्म आहे.अशाप्रकारे एकि ब्रह्म 
सवगत्र व्यापक आहे.ते सर्ळ्यात सामावलेले आहे.” 

❃❃❃ 
 

७.एकाच प्रभुचीनावे अनेक 
 

(५८) 
आद अंत हजि कर निी, हजि कर नाम अनंत। 
सभ कहर पािन िार िइ, ‘रहवदास’ अहवगत भगवंत॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “त्या अव्यक्त प्रभ िा आरंभ नाही आहि अंत नाही.तो तर अनाहि व 
अनंत आहे.त्यािंी अनेक नावं ेआहेत आहि तो सवांिा पालन करिारा आहे.” 
 

(५९) 
‘रहवदास’ इक जगदीस कर, धरै अनंति नाम। 
मोरे मन मंहि बहस रह्यो अधमन पावन राम॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त्या एका जर्िीशािी अनेक नावं आहेत.तो जर्ािा स्वामी अनेक 
नावंानी प कारला जातो.परंत  माझ्या मनात त्या रामािाि हनवास आहे.जो पहततािा उद्धार करिारा आहे 
आहि तो सवांिा रक्षक आहे.” 
 

(६०) 
‘रहवदास’ िमारो साइयां, राघव राम रिीम। 
सभ िी राम की रूप िै, केसो हक्रस्न करीम॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “तो जो आमिा स्वामी आहे त्यािे नाव राघव आहे आहि रामिेखील, 
त्याि मालकाला रहहमस द्धा म्हितात.तसेि केशव.कृष्ट्ि आहि करीमही म्हितात, जो आमिा आवडता 
आहे, त्या रामािीि ही सर्ळी नावं आहेत.” 
 

(६१) 
‘रहवदास’ कोउ अल्लि किइ, कोउ पुकारइ राम। 
केसउ हक्रस्न करीम सभ, माधव मुकंुदि नाम॥ ४॥ 

–रहविास िसगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त्या ब्रह्माला कोिी‘अल्ला’ नावाने प कारतो तर कोिी त्यास ‘राम’ या 
नावाने स्मरि करतो.त्यालाि ‘केशव’ कृष्ट्ि आहि करीमस द्धा म्हितात, तोि माधव आहि म क ं िस द्धा 
आहे.ही सवग नावं ेत्या एकाि ब्रह्मािी आहेत.” 
 

(६२) 
सामी हसरजन िार िै, राम रिीम खुदाय। 
‘रहवदास’ िमारो मोिना पावन केसो राय॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त्या आमच्या मोहनला कोित्याहह नावंाने प कारा.त्यास रहीम म्हिा 
अथवा ख िा.पाहहजे तर त्यास ‘पहतत पावन केशवराम’ स द्धा म्हिा.जो सृष्टीिा कता आहि सवांिा स्वामी 
आहे तो तर आमिा तोि राम आहे.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
(६३) 

अिख अिि खाहिक खुदा, हक्रस्न करीम करतार। 
रामि नांउ अनेक िैं, किै‘रहवदास’ हवचार॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी प ष्ट्कळ हविार केल्यावर ओळखले की, त्या अव्यक्त आहि अदृश्य 
ब्रह्मािी अनेक नावं ेआहेत.तो राम अल्ला आहे आहि तोि मालीक आहे.त्यािेि नाव ख िा आहे आहि तोि 
कता आहे.कृष्ट्ि तोि आहे आहि करीमस द्धा तोि आहे.” 

❃❃❃ 
 
 
 

८.संकट हनवारक प्रभू 
 

(६४) 
जब जब फैिेइ जगत मंहि कूड पाप अंहधआर। 
तब तब राखै ित्य देई, ‘रहवदास’ इक राम िमार॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेव्हा जेव्हा जर्ात खोटं, कपट आहि पाप यािंा अंधार पसरतो, तेव्हा 
तेव्हा खोटं, कपट व पापापासून आमिा एक रामि सूटका करतो आहि तो रामि सवांि रक्षि करतो.” 
 

टीप.–प्रस्त त िोह्मात र्ीता (४-७-८) च्या हनम्नहलहखत श्लोकािा भावाथग अहभव्यक्त आहे. 
 

यदा यदा हि धमपस्य ग्िाहनभपवहत भारत 
अ्युत्थानमधमपस्य तदाऽऽत्मानं सृजा्यिम्॥ 
पहरत्रािाय साधूना ंहवनाशाय च दुष्कृताम 
धमप संस्थापनाथाय संभवाहम युगे युगे॥ 

 
अथात्, जेव्हा जेव्हा धमािा नाश होतो.अधमग व पाप वाढते.तेव्हा तेव्हा मी साध  प रूषािें रक्षि, ि ष्टािंा 

नाश तसेि धमािी स्थापना करण्यासाठी येत असतो. 
 

(६५) 
‘रहवदास’ आस इक राम की, अरू न करिु कोउ आस। 
राम िांहड अनत रहम िंइ, रिंइ सदा हनरास॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “माझा भरोसा तर फक्त एका रामावरि आहे.मला ि सऱ्या कोिािीहह 
आशा नाही.ि सऱ्या िेवावर आशा ठेवनू काही फायिा नाही.जे रामाला सोडून ि सऱ्या कोिािी उपासना 
करतात सकवा ि सऱ्या कोिाकडून आपल्या कल्यािािी आशा ठेवतात.त्यानंा तर नेहमी हनराशि व्हावे 
लार्ते.” 

❃❃❃ 
 

९.प्रभ ूभेटण्याची युक्ती 
 

(६६) 
माथै हतिक िाथ जप मािा, जग ढगने कंू स्वांग बनाया। 
मारग िांहड कुमारग डिकै, सांची प्रीत हबनु राम न पाया॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कपाळावर लाबंसा र्ंध, हातात धरलेली जप माळ, हा सर्ळा 
भक्क्तिािेखावा आहे.जर्ातील लोकानंा ठकहवण्यासाठी हे एक िारं्ले सोंर्ि आहे.हा सर्ळा िेखावा 
आहे.हा भक्क्तिा खरा मार्ग नव्हे.ह्या क मार्ाने िालत का भटकता?खऱ्याभक्क्तमार्ाने िला.िेखावा न करता 
रामावर खरे पे्रम करिे हीि त्यािी भक्ती आहे.खरे पे्रम व खऱ्या भक्क्तहशवाय प्रभ ूभेटिे असंभव आहे.” 
 
 

(६७) 
देिरा अरू महसत मंहि,‘रहवदास’ न सीस नवांय। 
हजि िौं सीस हनवावना, सो ठाकुर सभ थांय॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “प्रभ भक्क्तसाठी मंहिर अथवा मशीिमध्ये जाऊन डोके नमहविे 
आवश्यक नाही.तो परमात्मा अथवा ख िा सवगव्यापक आहे.तो सवग हठकािी आहे.त्यािी भक्ती आहि प्राप्ती 
कोित्याही हठकािी बसून केली जाऊ शकते.” 
 

(६८) 
‘रहवदास’ न पूजइ देिरा, अरू न मसहजद जाय। 
जंि तंि ईस का बास िै, तंि तंि सीस नवाय॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “रोहहिास मंहिरात बसून पूजा करीत नाही आहि मशीिीमध्ये जाऊन 
कोिाप ढे मस्तक नमवीत नाही.माझे मस्तक तर तेथे नमते की, जेथे ईश्वरािा हनवास आहे आहि त्या 
ईश्वरािा हनवास तर प्रत्येक हठकािी आहे.” 
 

(६९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

हिदू पूजइ देिरा, मुसिमान मसीहत। 
‘रहवदास’ पूजइ उस राम कंू, हजि हनरंतर प्रीहत॥ ४॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “सहिू मंहिरात जाऊन पूजा करतात आहि म सलमान महशिीमध्ये 

नमाज पडतात.परंत  रोहहिास मंहिरात जात नाही सकवा महशिीमध्ये स द्धा.मी तर त्या रामािी आराधना 
करतो की, ज्याच्याबरोबर मी नेहमी पे्रम करीत आहे आहि जो प्रत्येकवळेी माझ्याबरोबर राहतो.” 
 

(७०) 
पे्रम पंथ की पािकी, ‘रहवदास’ बैहठयो आय। 
सांचे सामी हमिन कंू, आनंद कह्मो न जाय॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी पे्रममार्ाने िालून पे्रमभक्क्तस आपलेसे केले आहे.पे्रम पथंाच्या 
डोलीत बसून मी आपल्या प्रभ जवळ पोहिलो आहे.आपल्या स्वामीस भेटून मी आनंिीत झालो आहे.तो आनंि 
कसा आहे हे मी कसा िाखव.ू?” 
 

(७१) 
‘रहवदास’ मोरे मन िाहगयो, राम पे्रम को तीर। 
राम रसायन जउ हमिहि, तउ िरै िमारो पीर॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “माझ्या मनात रामपे्रमािा एक फार हतखट बाि रोवला आहे.त्याम ळे 

असा त्रास होत आहे की, जो अत्यंत अद भ त व अविगनीय आहे.हा त्रास तर तेव्हाि नाहीसा होऊ शकतो की, 
जेव्हा राम रसायन हमळेल आहि ते राम रसायन म्हिजेि त्या हप्रय रामािी भेट.” 
 

(७२) 
का मथुरा का िारका, का कासी िहरिार। 
‘रहवदास’ खोजा हदि आपना, तउ हमहिया हदिदार॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “अरे मथ रा आहि द्वारकेत काय ठेवले आहे?काशी आहि हहरद्वारमध्येही 
काय आहे?त मी ज्या हिलिाराच्या शोधात आहे, तो तेथे हमळिार नाही, रोहहिास िेखील त्या हिलिाराच्या 
शोधात हफरत होता परंत  मी आपल्या मनात शोध केला तेव्हा तो हिलिार मला आपले रूप िाखवीत भेटला.” 
 

(७३) 
तुरुक मसीहत अल्लि ढंूढइ, देिरे हिदु राम गुसांई। 
‘रहवदास’ ढंूहडया राम रहिम कंू, जंि मसीत देिरा नांिी॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “म सलमान आपल्या अल्लास महशिीमध्ये शोधतात तर सहिू आपल्या 
स्वामी-रामाला मंहिरात शोधतात.परंत  रोहहिासाने राम आहि रहीम ह्मा िोघानंा अशा जार्ी शोधले की, जेथे 
मंहिर व मशीि नाही.कारि ब्रह्म हनराकार आहे.तो फक्त मंहिरे व महशिीत राहात नाही.तो तर सवग व्यापक 
आहे.तो सवगत्र आहे.” 
 

(७४) 
देता रिे िज्जार बरस, मुल्ला चािे अजान। 
‘रहवदास’ खुदा नंि हमि सकइ, जौ िौ मन शैतान॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो म ल्ला मनाप्रमािे हजार वषे बारं् िेत राहहला, जर त्यािे मनात 
सैतान हवकार असेल, तर त्याला ईश्वरािे िशगन कधीि होऊ शकत नाही.” 

टीप.–संत रोहहिासानंी हाि भावाथग खालील पिामध्ये प्रर्ट केला आहे. 
 

(१)हजसके इश्क आसरा नािी, क्या नमाज क्या पूजा? 
(२)उजू पाक हकया मंुि धोया, क्या मसहजद हसर नाया। 
हदि मे कपट नमाज पडे क्या, क्या िज काबे जाया? 

(७५) 
जउ रे अल्लाि बसहि मक्स्जद मंि, मंहदर मि कािे नांहि भगवान। 
‘रहवदास’ खोहजयो हजन्ि हदिु आनो, हतन्ि िी पायो रिमान॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर महशिीत अल्ला आहे तर भर्वान मंहिरात का नाही?खरे पाहाल 
तर तो मंहिरात आहि महशिीतही नाही.तो तर प्रत्येकाच्या हृियात राहात असतो.ज्याने आपल्या मनात 
त्यािा शोध केला, त्याला त्यािा तो राम मनाति भेटतो आहि रहहमानस द्धा मनाति राहात असताना 
सापंडेल.” 
 

(७६) 
जो खुदा पक्च्िम बसै, तौ पूरब बसत िै राम। 
‘रहवदास’ सेवौ हजि ठाकुर कंू, हति का ठांव न नाम॥ ११॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर म सलमानािंा ख िा पहश्चमेस अथवा काबामध्ये राहातो तर सहिूिा 
राम पूवग हिशसे आहे.परंत  रोहहिास ज्या ईश्वरािी पूजा करतो, त्यािे राहण्यािे कोितेही हठकाि नाही आिी 
त्यास काितेही नाव नाही.तो तर सवगव्यापक आहे.सवगत्र हवद्यमान आहे आहि त्यािी अनेक नाव ेआहेत.” 
 

टीप.–संत रोहहिास अन्यत्रही म्हितात– 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जोइ जोइ पूहजये सोइ-सोइ कांची, सिज भाव सत िोई। 
किै ‘रहवदास’ मैं ताहि कू पूजंू, जाकै ढांव नाव नहि कोई॥ 

❃❃❃ 
 

१०.शब्द रूप 
 

(७७) 
सुरत शब्द जउ एक िों, तउ पाइहि परम अनंद। 
‘रहवदास’ अंतर दीपक जरई, घट उपजई ब्रह्म अनंद॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर ध्यानमग्न होऊन प्रभ नामािे स्मरि केल्यास परमानंिािी प्राप्ती 
होते.शब्ि आहि रूप यािें ऐक्य झाल्यास, हृियात ज्ञानिीप (ज्ञानािा हिवा) जळतो आहि ब्रह्मनंिािा सार्र 
लहर लाटानंी नृत्य करतो.” 
 

(७८) 
‘रहवदास’ सब्दि सि जवहि, सुखि इकहमक िोई। 
अनुभूहत सत्तनामि, स्वयं देतहििोई॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “जेव्हा प्रभ  नामािा जप आहि ध्यान िोन्ही एक होतात.तेव्हा त्या 

ध्यानमग्न अवस्थेत प्रभ च्या सत्तनामािा अन भव येऊ लार्तो.तेव्हा मनमंहिरात त्यािी ज्योत स्वयंमेव 
प्रकाहशत होते.” 
 

(७९) 
ओंकार को ध्यान मंहि, जौ िौ सुरहत न िोय। 
तौ िौ सांचे ब्रह्म कंू, ‘रहवदास’ न बुझइ कोय॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत त्या ओंकार ब्रह्माच्या ध्यानात रूप हरवत नाही, त्यामध्ये 
एकाग्र मन होत नाही, तोपयंत त्या खऱ्या ब्रह्माला तो ओळखू शकत नाही आहि त्यास प्राप्तही करू शकत 
नाही.तरी ब्रह्मानंि प्राप्तीसाठी मनािी एकाग्रता, तन्मयता हनतातं आवश्यक आहे.” 
 

(८०) 
‘रहवदास’ हदआ जगमग जरई, हबन बाती हबन तेि। 
सुरत साहधकर हिय मंहि, देख हपया के खेि॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “काय अद भतू खेळ आहे?तेल व वातीहशवाय हिवा जर्मर् जळत 
आहे.जर त लास द्धा हा खेळ पाहावयािा असेल, तर तू आपल्या हप्रयकराच्या ध्यानात मग्न हो, त लास द्धा 
आपल्या हृियामध्ये त्यािा आर्ळा वरे्ळा िमत्कार पाहावयास हमळेल.” 
 

(८१) 
‘रहवदास’ सुरत कंू साहध कर, मोिन सों कर हपआर। 
भौ जि कर संकट कटंहि, िुटंहि हबघन हबकार॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर त म्ही संसाहरक संकटातून स टका करू इक्च्छता तर त मच्या 
मार्ात अडििी येऊ नयेत तसेि पिंहवकार त मच्यापासून िूर रहावते असे वाटत असेल, तर एकाग्र होऊन 
अनन्य भावाने त्या मोहनवर पे्रम करा.जो ब्रह्म आहे तो सवांिा कता, पालक आहे आहि सवग हवघ्नािंा नाश 
करिारा आहे.” 

❃❃❃ 
 

११.जीवन मरि 
 

(८२) 
जीवन ज्योहत कइसंहि जहग, कइसो िोईहि अंत। 
‘रहवदास’ मनुष न जानंहि, जानन िै भगवंत॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “जीवनािी ही ज्योत कशाप्रकारे जळत जर्त आहे आहि ती कशी 

हवझेल, हे कोि जाितो?कोिीहह मन ष्ट्य जाित नाही की, ज्यािा कधी, कोठे व कसा जन्म होिार आहि 
कसा कोठे मृत्य  होिार?मन ष्ट्यािे जन्ममरिािे हे एक रहस्य आहे.आहि ह्मा रहस्याला फक्त भर्वानि 
जाितो.म्हिून त्यास शरि रे्ले पाहहजे.तोि ह्मा जन्ममरिातून म क्त करिारा आहे.” 
 

(८३) 
‘रहवदास’ जन्मे कउ िरस का, मरने कउ का सोक। 
बाजीगर के खेि कंू, समझत नािी िोक॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कोिािा जन्म झाल्याने आनंि काय?तसेि कोिािा मृत्य  झाल्याने 
शोक कसला?जन्म मरि त्या ईश्वरािा एक खेळ आहे.ज्याच्या रहस्याला अज्ञानी लोक समजत नाहीत आहि 
व्यथग आनंिीत व ि ःखी होतात.” 
 

टीप.–र्ीत (२·२७) मध्ये साहंर्तले आहे– 
 

जातस्य हि धु्रवो मृत्युधु्रवं जन्म मृतस्य च। 



 

 

अनुक्रमणिका 

तस्मादपहरिायेऽथे न त्वं शोहचतुमिंहस॥ 
 

अथात जो जन्मतो, त्यािा मृत्य  हनहश्चत आहे.तसेि जो मरतो, त्यािा प नजगन्म अहनवायग 
आहे.कोिाच्या जन्म घेण्याने आनंि आहि कोिाच्या मरिाने शोक झाला नाही पाहहजे. 
 

हे शहररासाठी आहे.र्ीता (२·२०) प्रमािेि आत्मा तर– 
 

न जायतेहम्रयते वा कदाहचत्, 
नायं भूत्वा भहवता वा न भूयाः । 
अजो हनत्याःशाश्वतोय पुरािो 
न िन्यते िन्यमाने शरीरे॥ 

 
अथात हा आत्मा जन्म घेत नाही की मरतही नाही.तो तर हत्रकालाबाहधत आहे.हा अजन्मा, हिरहनत्य 

तसेि हिरकाहलन आहे.शहररास मारल्यानंतर तो मरत नाही. 
संत रोहहिासाचं्या प्रस्त त िोह्मात ‘र्ीता’ च्या ह्मा भावाथािी छाया स स्पष्ट आहे. 

❃ ❃ ❃ 
 

१२.चागंिा साधू 
 

(८४) 
‘रहवदास’ सोई साधु भिो, जउ जग मंहि हिपत न िोय। 
गोहवद सों रांचा रिइ, अरू जानंहि नंहि कोय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो संसाराच्या मायाजाळात र् ंतत नाही, संसारात र् रफटत 
नाही.त्याला िारं्ला साध  म्हिावे.खरा साध  तर फक्त ईश्वर भजनात र् ंर् होतो आहि एका ईश्वराहशवाय तो 
कोिालाही जाित नाही.तसेि तो ि सऱ्या कोित्याही िेवािी पूजा करीत नाही.त्यालाि िारं्लाभला साधू 
म्हिावा.” 
 

टीप.–संत रोहहिासानंी उल्लेहखत केलेले साध  संतािें लक्षि श्रीमत भार्वतप्रमािेि आहे– 
 

हवषय-अिंपट सीि गुनाकार, पर दुाःख दुाःख सुख सुख देखे पर। 
सभ अभुत हरपु हवनद हवरागी, िोभा मरष िरष भय त्यागी। 
कोमि हचत्त दीनन्िपर दाया, मन बच क्रम मम भगहत अमाया। 
सभ िी मान प्रद आपु अमानी, भरत प्रानसम मम तेइ प्रानी। 
हवगत काम मम नाम परायन, सांहत हबरती हबनती मूहदतायन। 
सीतिता सरिता महयत्री, हिजपद प्रीहत परम जनयपगी। 
सम-दम हनयम नीहत नहि डोिहि, परूष बचन कबिू नहि बोिहि। 
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हनदा अस्तुहत उभय सम, ममता मम पद कंज। 
सब्बन मम मान हप्रय, बुनमंहदर सुख पंुज॥ 

 
(८५) 

‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जउ मन अहभमान न िाय। 
औगुन िांडहि गुन गिइ, हसमरइ गोहवद राय॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो आपल्या मनात कधी अहभमान-अहंकार यािंा भाव उत्पन्न होऊ 
िेत नाही.तसेि ज्याने सवग अवर् िािंा त्यार् केला आहे.जो नेहमी फक्त सद र् िािंा स्वीकार करण्यात तत्पर 
राहातो व जो नेहमी प्रभ  भक्क्तमध्ये मग्न असतो.त्यालाि िारं्ला साधू म्हिावा.” 
 

(८६) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जउ रिइ सदा हनरबैर। 
सुखदाई समता गिइ, सभनि मांगहि खैर॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो कोिाबद्दल वैर, हवरोधािी आहि दे्वषािी भावना मनात ठेवीत 
नाही.जो ि सऱ्यानंा स ख िेिारा, सवांबरोबर समान व्यवहार करिारा, तसेि सवांिे कल्याि सितिारा 
असतो.त्याला िारं्ला साधू म्हिावा.” 
 
 

(८७) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जउ अपनि अप्पु न जताय। 
सत्तवादी सांचा रिइ, मन िहर चरनन मंि िाय॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो स्वतःबद्दल काही सारं्त नाही.आपि स्वतःकोि काय आहे हे 
सारं्त नाही.तोि खरा साध -संत आहे.अथवा जो अहतसाधारि मानव आहे.त्यालाि िारं्ला साध  
म्हिावा.जो सत्यवािी असून, सत्यमय जीवन जर्तो आहि आपले मन नेहमी प्रभ नाम स्मरिात 
लावतो.त्यालाि खरा िारं्ला साध  म्हिावा.” 
 

(८८) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, हजि मन हनमपि िोय। 
राम भजहि हवषया तजहि, हमथ भाषी न िोय॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यािे मन हनमगळ आहे.जो नेहमी राम भजनात मग्न असतो, ज्याने 
सवग हवषय-वासनािंा त्यार् केला आहे आहि खोटे बोलिे सोडून हिले आहे.त्यालाि िारं्ला साधू म्हिावा.” 
 

(८९) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जउ जानहि पर पीर। 
पर पीरा किंु पेहख के, रिवे सदहि अधीर॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो ि सऱ्याचं्या कष्टािंा अन भव घेत असतो, ि सऱ्यािे ि ःख पाहून जो 
नेहमी बेिैन होतो.आहि त्यािें ि ःख िूर करण्यासाठी नेहमी तत्पर राहातो.त्यालाि िारं्ला साधू म्हिावा.” 
 

(९०) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जो पर उपकार कमाय। 
जइ सोइ किहि वइसोइ करहि, आपा नांहि जताय॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो परोपकार करिारा असतो, ज्याच्या बोलण्यात व वार्ण्यात अंतर 
नसते.तसेि जो स्वतःसाध  असल्यािे सारं्त नाही.त्यालाि िारं्ला साध  म्हिावा.” 
 

टीप.–प्रहसद्ध म्हि आहे– 
 

परोपकाराय सत्ता हवभूतयाः । 
 

अथात, सत्प रूषािे धन व ज्ञान परोपकारासाठी असते. 
 

(९१) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जो हनिकपट हनरपच्ि। 
िमासीि अरू सरि मनि, बािर भीतर स्वच्ि॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मनात कपट ठेवीत नाही.जो पक्षपाताच्या भावनेपासून िूर 
राहतो.जो स्वभावाने क्षमाशील असून, सरळ मनािा आहे.ज्याच्या अंतरात्म्यात मळ, घाि नाही तसेि जो 
बाहेरूनही स्वच्छ आहे.त्यालाि िारं्ला साध  म्हिावा.” 
 

(९२) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, हनमपि जाके बैन। 
हजि कहर दरस औ परस सो, मन उपजहि सुख चैन॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यािे बोलिे मृि ,र्ोड असते, ज्याच्या िशगनाने मनास स ख-शाहंत 

हमळते, ज्याच्या िरि स्पशाने मनात समाधान हमळते.अशा साध स खरा िारं्ला साध  समजावा.” 
 

(९३) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जउ िंसा गहत िोय। 
काम करम सभ िांहड कहर, राम भजन मंि खोय॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यािा हंसाप्रमािे सवग व्यवहार होतो.ज्याप्रमािे हंस मानस सरोवरात 
मोती विेून खातो.त्याप्रमािे ह्या संसाररूपी सरोवरात रामनामािे मोती विेून, त्यािे आपले भोजन 
बनहवतो.ज्याप्रमािे हंस ि धास पाण्यापासून वरे्ळे करण्यािे जानतो.त्याप्रमािे खरा साध स द्धा जर्ातील 
सत् -असत् वस्त ला वरे्वरे्ळे करण्यािे जानतो.असत्य सोडून सत्य स्वीकारतो.कामकमग सोडून जो नेहमी 
हनष्ट्काम कमग करीत राम भजनात मग्न राहातो.त्यालाि खरा साध  म्हिावे.” 
 
 
 

(९४) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, हजि मन बसइ जगदीस। 
रिइ ओट ओंकार कहर, बुरी भिो सिइ सीस॥ ११॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्या मनात फक्त एक जर्िीश राहतो.ज्याच्या ओठात फक्त 
ओंकार आहे.जो परमात्म्यालाि आपला एकमेव आधार मानतो.तसेि जर्ातील वाईट िारं्ले नतमस्तक 
होऊन सहन करतो.त्याला खरा साध  समजावा.” 
 

(९५) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जौ मनि दोष हमटाय। 
उर मंि आपा न थापइ, तृस्ना आस जिाय॥ १२॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याने सवग मानहसक हवकार यानंा िूर केले आहे.मनापासून अहंकारानंा 
नष्ट केले आहे.आहि आपल्या सवग आशा तसेि सवग प्रकारच्या तृष्ट्िािंा त्यार् करून, जाळून टाकल्या 
असतील, तर त्याला िारं्ला साधू समजला पाहहजे.” 
 

(९६) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, जौ साहिब ित्थ हबकाय। 
साहिब भेंट चढान कउ अपनि सीस कटाय॥ १३॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो स्वतःआपल्याला मालकािे हाती हवकतो आहि आपले जीवन 
आपल्या प्रभ ला अपगि करतो.त्यास खरा साध समजले पाहहजे.जो आपल्या प्रभ िे िरिी भेट िेण्यासाठी 
आपले स्वतःिे हशर कापून िेऊ शकतो.त्यालाि खरा साधू समजावा.” 
 

(९७) 
‘रहवदास’ सोइ साधु भिो, हजि मन नांहि अहभमान। 
िरस सोक जानइ नहि, सुख दुख एक समान॥ १४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्या मनात कोिताही अहभमान नसेल, जो आनंि आहि शोक 
जानत नसेल स ख व ि ःखासस द्धा एकसारखाि समजतो.त्यालाि िारं्ला साध  समजावा.” 
 

(९८) 
‘रहवदास’ किै जाके हरदै, रिै रैन हदन राम। 
सो भगता भगवंत सम, क्रोध न र्वयापै काम॥ १५॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्या मनात रातं्रहिवस राम राहातो.जो आपल्या मनात नेहमी 

रामनाम म्हितो.तो भक्त भर्वानािे रूप बनतो.तो भक्त मग्न होऊन भर्वत्स्वरूप बनतो.त्याच्यात व 
भर्वानात काही भेि रहात नाही.त्या भक्तास कधी क्रोध येत नाही तसेि त्याला कामवासना, प्रापहंिक इच्छा 
सतावत नाहीत.अशाप्रकारे तो भक्त नेहमी शातं व हनष्ट्काम राहून स खी जीवन व्यतीत करतो.” 

❃❃❃ 
 

१३.िाताने काम, मुखाने नाम 
 

(९९) 
हजिवा सों ओंकार जप, ित्यन सों कर कार। 
राम हमिहि घर आइ कर, कहि रहवदास हवचार॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त म्हीहजभेने ओंकार जपा आहि हाताने प्रामाहिक काम करीत 
राहा.जर त म्ही जीवनावश्यक काम करीत राम नामािे ध्यान करीत राहाल, तर तो राम त म्हास घरात येऊन 
भेटेल.त म्हाला रामास भेटण्यासाठी जप, तप, तीथग, व्रत इत्यािी काहीस द्धा हवशषे प्रयत्न करावे लार्िार 
नाहीत.त म्हालंा रामािी सहज प्राप्ती होइल.” 
 

टीप.–प्रस्त त िोह्मात र्ीता (१८·५६) च्या हनम्नहलहखत श्लोकाच्या भावना प्रर्ट केल्या आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवप कमाण्यहप सदा कुवािी मद र्वयपाश्रयाः । 
नत प्रसादाद अवाप्नोहत शाश्ववत पदमर्वययम॥ 

 
अथात, ईश्वरािा आश्रय घेऊन नेहमी कमग करतानास द्धा मन ष्ट्य भर्वत्कृपेने अनश्वर परम पिास 

प्राप्त करतो. 
 

(१००) 
नेक कमाई जउ करहि, ग्रि तहज बन नहि जाय। 
‘रहवदास’ िमारो राम राय, ग्रि मंहि हमहिहि आय॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य संसारािा त्यार् करून जंर्लात राहात नाही.परंत  घरात 

राहून प्रभ  सितनाबरोबर प्रामाहिक काम करीत जीवन हनवाह करातो.त्यास घरी बसूनि राम भेटतो.” 
 

(१०१) 
ग्रिहि रििु सहत करम करिु, िरदम हचतिु ओंकार। 
‘रहवदास’ िमारो बांधिा, िइ केवि नाम अधार॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “संसारात राहून खरे काम करीत जीवन हनवाह करा आहि प्रत्येक वेळी 

ओंकारिा जप करीत रहा.संसाररुपी सार्र तरण्यास ओंकार नामरूपी जहाजि एकमात्र आधार आहे.” 
 

(१०२) 
एक भरोसो राम को, अरू भरोसो सत्तकार। 
सफि िोइिु जीवना, कहि ‘रहवदास’ हवचार॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मला या संसारात फक्त िोन शक्तीवर भरोसा आहे.पहहली महाशक्ती 
हजच्यावर माझा भरोसा आहे ती म्हिजे राम व ि सरी शक्ती हजिा मला आधार आहे ती आहे-माझे सत्कमग.राम 
आहि सत्कमग ह्मा िोन शक्क्ति जीवन सफल बनहवण्यास एकमात्र आधार आहे.” 

❃❃❃ 
 

१४.हनष्काम कमप भावना 
 

(१०३) 
करम बंधन मंि रहम रह्मो, फि कौ तज्यो न आस। 
करम मनुष्य कौ धरम िै, सत्त भाषै ‘रहवदास’ ॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “संसाहरक प्रािी कमगबंधनाति फसून राहातात.कारि कमग केल्यानंतर 
तो त्यािे फळ त्वहरत हमळण्यािी इच्छा करतो.परंत  मन ष्ट्यास सत्य समजले पाहहजे की, कमग करिे हाि 
त्यािा धमग आहे.त्यािा कमग करण्यािा अहधकार आहे.यासाठी हे मन ष्ट्या, तू हनःसंर्भावाने कमग करीत 
िल.कमास धमग समजून काम करीत जा.तू फळािी आशा करू नकोस.फळ िेिे तर भर्वानािे हाती आहे.हे 
त्याच्या जबाबिारीवर सोड.तेव्हाि तू कमगबधंनातून म क्त होऊन स खी होऊ शकशील.” 
 

टीप.–या िोह्मात र्ीता (२·४७) च्या ह्मा विनािे भाव स्पष्ट प्रर्ट केले आहेत. 
 

कमपण्ये वाहधकारस्थे मा फिेषु कदाचन। 
मा कमप फििेतुभूपाःमा ते संगो स्त्वकमपहि॥ 

 
अथात, मन ष्ट्यािे कमग करिे हेि कतगव्य आहे.त्याने स्वतःकेलेल्या कमाच्या फळािी अपेक्षा करू 

नये.तसेि त्याने वाईट कमगही केले नाही पाहहजे. 
 

(१०४) 
सौ बरस िौं जगत मंहि, जीवत रहि करू काम। 
‘रहवदास’ करम िी धरम िै, करम करिु हनिकाम॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्यास शभंर वषाच्या पूिग आय ष्ट्यातपयंत संसारात राहून योग्य असे 

काम केले पाहहजे.कमग-काम करिे मन ष्ट्यािा धमग आहे.यासाठी धमाच्या रूपाति फळािी इच्छा न करता, 
काम करीत राहहले पाहहजे.जो मन ष्ट्य फळािी इच्छा न करता, काम करीत आहे.तो परम स खी राहतो.” 
 

टीप.–या िोह्यात ईशावास्योपहनषि (१·२) च्या या विनािे भावि प्रर्ट झाले आहेत. 
 

कुवपने्नवेि कमाहि हजजीहवषंच्िंत समााः । 
एंव त्वहय नान्यथे तोडक्स्त न कमप हिप्पते नरे॥ 

 
अथात्, परमेश्वरािे स्मरि करताना, त्याच्या प जेच्या हनहमत्ताने शास्त्रोवत्त कतगव्य कमािे आिरि 

करीत शभंर वषांपयंत जर्ण्यािी इच्छा केली पाहहजे.याप्रकारे कमग करिारा मन ष्ट्य कमगबंधनापासून लपून 
राहात नाही.याहशवाय कमगबधंनातून स टका करून घेण्यािा ि सरा कोिताही उपाय नाही. 
 

(१०५) 
धरम िेतहि कीहजये, सौ बरस िौ कार। 
‘रहवदास’ करमहि धरम िैं, फि मंहि नंहि अहधकार॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “शभंर वषापयंत हजवतं राहात असताना मानव जे काम करील.ते 
धमासाठीि करील.मानवािा धमग फक्त कमग करिे आहे.फळ प्राप्तीवर त्यािा काही अहधकार नाही.” 
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(१०६) 

धरम समुहझ जो कार िोइ, उि कर फि िोइ इस्ट। 
‘रहवदास’ कोउ भी करम फि, िोहि नांहि अहनस्ट॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य फक्त धमग समजून हनष्ट्काम भावाने कमग (काम) करतो.त्यास 
इक्च्छलेले फळि प्राप्त होत असते.हनष्ट्काम भावाने काम करिारा जेव्हा हे समजतो की, हमळालेल्या फळावर 
माझा काही अहधकार नाही.तेव्हा तो फळाबद्दल उिासीन होतो आहि त्यािे साठी कोितेही कमग फळ कधी 
अहनक्च्छत अहनष्ट होत नाही.” 
 

(१०७) 
‘रहवदास’ मनुष्य कर धरम िै, करम करहि हदन रात। 
करमनहि फि पावना, निीं कािु के िाथ॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हिवस रात्र काम करीत राहिेि मानवािा एकमात्र धमग आहे.परंत  कमग 
धमािे पालन करिाऱ्याला हे िारं्ल्या प्रकारे समजले पाहहजे की, कमगफळािी प्राप्ती कमग साधकाच्या हाती 
नाही.फळ िेिे हे भर्वानािे हाती आहे.” 
 

(१०८) 
परहकरती परभाउ बस.मानुष करत िै कार। 
मानुष तउ िै हनहमत्त रूप, कहि ‘रहवदास’ हबचार॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्य आपल्या स्वभावान सार जे काही काम करतो, ते सवग त्यािी 
स्वयं प्रकृहत करून घेते.जर सवग कमग (काम) प्रकृहत द्वारा करून घेतली जातात.तर मर् कमग केल्यािा 
अहभमान कां?खूप िारं्ल्याप्रकारे हविार केल्यावर रोहहिास या हनिगयावर आले की, कमग करण्यास मन ष्ट्य 
तर फक्त हनहमत्तमात्रि आहे.” 
 

टीप:–र्ीता (३·२७) मध्ये साहंर्तले आहे की,– 
 

प्रकृतेाःहक्रयमािाहन गुिैाःकमाहि सवपशाः । 
अिंकारहवमुढात्मा कतािहमहत मन्यते॥ 

 
अथात, मन ष्ट्य िैवी शक्तीम ळे पे्रहरत होऊन कायग करीत आहे.परंत  तो अहंकाराने मूखग बनून, तो 

स्वताला कता समजत आहे.यासाठी भर्वान श्रीकृष्ट्ि र्ीता (११·३३) मध्ये अज गनाला सारं्तात की– 
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भयैवंते हनितााःपूवपमेव, 
हनहमत्तमात्र भव सर्वयसाहचन। 

 
अथात, हे त झे भाऊ तर माझ्याहातून पूवीि मारले रे्ले आहेत.तू तर यानंा मारण्यात हनहमत्तमात्र 

बनिार.(याि भावािी छाया संत रोहहिासाचं्या ह्मा िोह्मात आली आहे.) 
 

(१०९) 
करमन िी परभाऊ तहज, हनिकरमी िोइ कर काम। 
‘रहवदास’ हनिकरमी करमिी, मेि कराए राम॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कमाच्या प्रभावाम ळे हनलेप राहून आहि कमगफळािी इच्छा सोडून 
नेहमी काम केले पाहहजे.हनष्ट्काम भावाने केलेले कमगि ईश्वर प्राक्प्तिे साधन बनते.” 
 

(११०) 
सुख दुख िाहन िाभ कउ, जउ समझहि इक समान। 
‘रहवदास’ हतन्ि हि जाहनए, जोगी पुरूष सुजान॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य स ख-ि ःख व लाभ-हानीमध्ये आपल्या मनास क्स्थर 
ठेवतो.त्यानंा एक समान मानतो.अशा मन ष्ट्यास कमगयोर्ी व ज्ञानी मानले पाहहजे.” 
 

(१११) 
करम जोग की साध सों, आतमराम सुध िोय। 
‘रहवदास’ हबजेता सो भया, करम करै जउ कोय॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य कमगयोर्ािी साधना करतो.हनष्ट्कामभावाने कमािे अन ष्ठान 
करतो.त्यािी आत्मश िी होते.तो खात्रीने हनमगळब हद्धिा व श द्धात्मा होतो.हनष्ट्काम कमगयोर्ाच्या मार्ाने 
िालिारी व्यक्ती हवजय व हवभ ती प्राप्त करतो.” 
 

टीप.–ह्मा िोह्मािे पे्ररक भाव र्ीता (५·११) च्या हनम्नहलहखत श्लोकात आहे. 
 

कायेन मनसा बुध्या केविैहरहद्रय ैरहप। 
योहगनाःकमप कुवपहत संगं त्यकत्वाऽऽिाशुध्ये॥ 

 
अथात योर्ी लोक भोर्ासक्क्त सोडून फक्त शरीर, मन, ब द्धी आहि इंहद्रयाद्वारा आत्मश हद्धसाठी कमग 

करतात. 
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(११२) 

साधक भांहत जोग जुकत, करम करिु ‘रहवदास’ । 
धरम बोहध कीजिु करम, फिकी त्यागिु आस॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्यास एकाद्या खऱ्या साधकाप्रमािे कमास आपला धमग समजून 
फळािी आशा सोडून कमग केले पाहहजे.” 
 

(११३) 
राग िेष कंू िांहड कर, हनिकरम करिु रे मीत। 
सुख दुख सभ महि हथर रहि, ‘रहवदास’ सदा मन मीत॥ ११॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “अरे हमत्रा, तू रार्, दे्वष सोडून हनष्ट्काम भावाने कमग करशील तर स ख 
व ि ःखात त झे मन नेहमी स्थीर राहील.” 
 
 

(११४) 
हजिवा भजै िहर नाम हनत, ित्य करहि हनत काम। 
‘रहवदास’ भए हनिहचत िम, मम हचत करैंगे राम॥ १२॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हजभेने नेहमी प्रभ ूभजनकरीत राहहले पाहहजे आहि हाताने नेहमी काम 
केले पाहहजे.रोहहिास तर नेहमीि प्रभ  भजन व पहरश्रम (काम) करण्यात िंर् असतो.मर् त्यास आपल्या 
जीवन हनवाहािी सिता करण्यािी र्रज काय?त्यािी सिता तर रामि करील.” 
 

टीप.–प्रभ  भक्तानंी हनसश्चत होण्यािी र्ोष्ट संत रोहहिासानंी अन्यत्रहह सारं्तली आहे. 
 

सुत सेवक सदा असोच, ठाकुर हपतहि सब सोच। 
 

❃❃❃ 
 

१५.श्रम साधना 
 

(११५) 
‘रहवदास’ श्रम कहर खाइहि, जौ िौ पार बसाय। 
नेक कमाई जउ करइ, कबिंु न हनिफि जाय॥ १॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत आपल्या शहररात शक्क्त-सामर्थयग आहे, तो पयंत काम करून 
आपि आपला उिरहनवाह केला पाहहजे.स्वतःच्या पहरश्रमाने जी कमाई केली जाते, जे पैसे हमळहवले 
जातात.फक्त तीि खरी कमाई होय.अशी खरी कमाई कधी फ कट जात नाही.खऱ्या कमाईने मन ष्ट्यास 
लाभि लाभ होतो.न कसान काहीस द्धा होत नाही.” 
 

टीप.–संत रोहहिासािंी ‘श्रमसाधना’ हा आत्महनभगरतेस पूरक व पे्ररक अशा उपिेशािे आजिेखील 
हकती तरी महत्व आहे. 
 

(११६) 
श्रम कउ ईसर जाहन कै, जउ पूजहि हदन रैन। 
‘रहवदास’ हतन्िहि संसार मंि, सदा हमिहि सुख चैन॥ २ ॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्या हनष्ठेने व श्रदे्धने ईश्वरािी पूजा केली जाते.त्यािप्रमािे पहरश्रम 
ईश्वरपूजा समजून केली तर अशा पहरश्रमी स्त्री-प रूषासं जर्ात नेहमी स ख व शातंी हमळते, कष्ट-काम 
करिारा मन ष्ट्य नेहमी स ख शाहंतिे जीवन जर्तो.” 
 

(११७) 
 ‘रहवदास’ िौं हनज ित्थ हि, राखौ रांबी आर। 
सुहकहरत िी मम धरम िै, तारैगा भव पार॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी नेहमी आपल्या हातात जोडे बनहवण्यासाठी आपली हत्यारे रापी 
आहि आरी घेत असतो.खरे कमग-काम करिे हाि माझा धमग आहे.मी ज्याच्यावर हनवाह करतो, तो माझा 
जोडे बनहवण्यािा धंिा माझा संसाररूपी सार्र पार करिार.” 
 

टीप.–र्ीता (१८·४५-४८) मध्ये भर्वान श्रीकृष्ट्ि अज गनास उपिेश िेताना म्हितात की,– 
 

स्वे स्वे कमपण्यहभरताः संहसहि िभते नराः॥ 
स्वकमपिा तम्यच्ये हसहि हवदहत मानवाः॥ 
श्रेयान स्वधमोहवगुिाःपरधमात स्वनुहष्ठतात। 
स्वभावहनयतं कमप कुवपन्नाप्नोहत हकक्ल्वषम्॥ 
सिजं कमप कौंतेय सदोषमहप न त्यजेत॥ 

 
“अथात, आपले कतगव्य पालन करिारा मन ष्ट्य हसद्धी प्राप्त करतो.त्या परमेश्वरास आपल्या 

स्वाभाहवक कमगद्वारा पूजा करून मन ष्ट्य परमहसहद्धस प्राप्त करतो.ि सऱ्याच्या कमगव्यवसायापेक्षा आपले कमग 
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(काम) नेहमी कल्यािकारी असते.आपल्या कायास अनासक्तपिे करिारा मन ष्ट्य कमगबधंनरुपी पापात 
लपला जात नाही.हे क ं तीप त्र अज गना, लोकाचं्या दृहष्टने िोषपूिग वाटत असले तरी आपल्या स्वाभहवक कमास 
सोडले नाही पाहहजे.” 
 

संत भक्तानंी आपल्या व्यवसायास कधी लहान, कमी समजले नाही.त्यानंी हनष्ट्कामभावाने धमग 
समजून काम केले.संत रोहहिास िाभंार, कबीर कोष्ठी, नामिेव सशपी, सेना नाव्ही, सिना कसाई आहि 
पलट िास वािी होते.या सवांनी आपल्या व्यवसायािी जाहीरपिे प्रशसंा केली आहे.त्यानंी आपल्या अभरं्ात-
पिात आपल्या व्यवसायािी व त्या धंद्याच्या हत्यारािें वळेोवळेी विगन केले आहे.उिाहरिाथग पाहा–रोहहिास 
(िाभंार) 
 

जाकै कुटंुब कै ढेढ सभ ठोर ढुवंत हफरहि अजिु बनारसी आसपासा। 
आचार सहित हवप्र करहि डंडउहत हतन तनै ‘रहवदास’ दासानुनासा॥ 

 
(११८) 

प्रभ भगहत श्रम साधना, जग मंि हजन्िहि पास। 
हतन्िहि जीवन सफि भयो, सत्त भाषै ‘रहवदास’ ॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “प्रभ भक्ती व श्रम साधना ही िोन महान साधने ज्याचं्या जवळ 
आहेत.त्यािें जीवन सफल आहे.प्रभ िी भक्ती करीत आपले कायग करिाऱ्या व्यक्ती ह्या जर्ात सफल व स खी 
जीवन जर्तात.” 
 

(११९) 
धरम करम दुइ एक िै, समहझ िेिु मन मांहि। 
धरम हबना जौ करम िै, ‘रहवदास’ न सुख हतस मांहि॥ ५॥ 

–रहविासिशगन पृ. १२३/११९ 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मनात हे समजले पाहहजे की, धमग आहि कमग िोही समान 
आहेत.यामध्ये काही अंतर नाही.जो धमग आहे, तेि कमग आहे आहि जे कमग आहे, तोि धमग आहे.जी व्यक्ती 
कमास धमग समजून काम करीत नाही आहि कमग करण्याच्यावळेी धमाच्या सवग मयािा सोडते, त्यास त्या 
धमगभावनारहहत कमग करण्यात कधी स ख हमळत नाही.” 
 

टीप.–आजच्या अथगप्रधान जर्ात श्रमसाधनेस तर महत्व हिले जाते.धमाच्या शम, िम इत्यािी 
र् िािंी सवगथा अवहेलना केली जाते.संत रोहहिासाचं्या या िोह्मास नेहमी आिशग म्हिून दृहष्टसमोर ठेविे 
योग्य आहे. 
 

❃❃❃ 
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१६.जात पात हवचारू नका 
 

(१२०) 
जन्म जात मत पूहिऐ, का जात अरू पात। 
‘रहवदास’ पूत सभ प्रभ के, कोउ नहि जात कुजात॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कोिाला जन्म व जात हविारू नका.ही जात पात काय आहे?ही 
काहीि नाही.आहि या जातीभेिाने काही लाभस द्धा नाही.येथे सवग मािसे ईश्वरािी लेकरं आहेत.म्हिून सवग 
समान आहेत.मािसािंी काही िारं्ली वाईट जात नसते.यामध्ये कोिी उंि जातीिा अथवा कोिी नीि 
जातीिा स द्धा नसतो.” 
 

(१२१) 
जात पांत के फेर मंहि, उरहझ रिइ सभ िोग। 
मानुषता कंू खात िइ, ‘रहवदास’ जात कर रोग॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “लोक जातीपातीच्याफेऱ्यात फसले आहेत आहि हा जातीभेिािा 
महारोर्ि मानवतेस खात आहे.ही जन्म-जात-भावना मािसाला मािूस समजू िेत नाही.जातीभेिाम ळे 
मन ष्ट्याच्या मानवतेिा नाश होत आहे.” 
 

(१२२) 
जन्म जात कंू िांहड कहर, करनी जात परधान। 
इह्मौवेद कौ धरम िै, करै ‘रहवदास’ बखान॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जन्माच्या आधारावर कोिािी जात हनहश्चत करण्यािा हसद्धातं सोडला 
पाहहजे.व्यक्क्तिा व्यवसाय म ख्य असतो.म्हिून व्यवसायाप्रमािे त्याच्या जातीिी ओळख व र्िना केली 
पाहहजे.विेाचं्या हविारधारेप्रमािे हे खरे आहे की, जातीिा आधार जन्म नाही कमग आहे.त्यास आपला जीवन 
हनवाह िालहवण्यासाठी व्यवसाय-धंिा करावा लार्तो.” 
 

टीप.–र्ीता (१८·४१) मध्ये साहंर्तले आहे की– 
 

ब्राह्मिक्षहत्रयहवशां शूद्रािांच परतंप। 
कमाहि प्रहतभक्ताहन स्वभावप्रभ वैगुपिैाः॥ 

 
अथात ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य आहि शूद्र या जाती जन्मापासून नाही.तर त्यािा स्वभाव सत-रज-तम 

र् िान सार काम धंद्याम ळे बनलेल्या आहेत. 
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(१२३) 

बाह्मन खत्तरी बैस सूद, ‘रहवदास’ जनम ते नांहि। 
जौ चािइ सुबरन कउ, पावई करमन मांहि॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जन्माम ळे कोिीही मन ष्ट्य ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र नाही.जर कोिा 
मन ष्ट्यास उच्च विग पाहहजे असेल, तर त्याला िारं्ले कमग केले पाहहजे.” 
 

(१२४) 
बेद पढई पंहडत बन्यो, गांठ पन्िी तउचमार। 
‘रहवदास’ मानुष इकिइ नाम धरै िइ चार॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो कोिी वेिपाठी असेल तर त्याला पहंडत म्हितात आहि जो जोडा 
हशवत असेल तर त्यास िाभंार म्हितात.वास्तहवक पाहता सवग मािसे एक आहेत.त्याचं्यामध्ये जन्मजात 
काही भेि नाही.फक्त कमाप्रमािे त्यािें वेर्वरे्ळे ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र अशी नाव ेठेवली आहेत.” 

(१२५) 
नीच नीच कि मारहि, जानत नांहि नदान। 
सभ का हसरजनिार िै, ‘रहवदास¹एकै भगवान॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “श द्रानंा नीि समजून लोक त्यानंा ‘नीि नीि’ म्हित मारतात, अपमान 
करतात, हे सर्ळे अज्ञानी आहेत.हे लोक हे समजत नाहीत की, सवांिा हनमाता फक्त एकि भर्वान 
आहे.ज्याअथी सवांिा हनमाता एकि भर्वान आहे तर त्याचं्यात ऊंि-नीि हा भेि कसा?” 
 

(१२६) 
‘रहवदास’ जन्म के कारनै, िोत न कोउ नीच। 
नरकंू नीच कहर डाहर िै, ओिे करम कौ कीच॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “फक्त जन्मानेि कोिीमन ष्ट्य नीि होत नाही.नीि कमग केल्याम ळेि 
मन ष्ट्य नीि होतो.मन ष्ट्य जेव्हा स्वतः नीि काम करुन सनद्य होतो.तेव्हाि तो नीि होतो.” 
 

(१२७) 
‘रहवदास’ जाहत मत पूिइ, का जात का पात 
बाह्मनखत्री बैस सूद, सभन की इक जात॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “कोिािीही जात हविारू नका ह्याजातीपाती काहीि नाहीत.ब्राह्मन, 

क्षहत्रय, वैश्य आहि श्र द्र हे सवग एकाि जातीिे आहेत.आहि ती जात म्हिजे–मानव.” 
 

(१२८) 
जात जात में जात िै, ज्यों केिनमे पात। 
‘रहवदास’ न मानुष जुड सकें , जौं िौ जात न जात॥ ९॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याप्रमािे केळीच्या ख ंटावर सालीवर साली असतात, त्यािप्रमािे 
एकाि जातीमध्ये अनेक जाती आहेत.जोपयंत या जातीपाती संपत नाहीत तो पयंत भेिभाव िूर होत 
नाही.तोपयंत मानव-मानव एक होऊ शकत नाही.यासाठी जातीपातीिा रोर् िूर करण्यासाठी एकज टीने 
मोठ्या प्रमािात प्रयत्न केला पाहहजे.” 
 

(१२९) 
‘रहवदास’ बाह्मन महत पूहजए, जउ िोवै गुनिीन। 
पूहजहि चरन चंडाि कें , जउ िोवै गुन परवीन॥ १०॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्या ब्राह्मिात पाहंडत्यािे र् ि नाहीत, त्या ब्राह्मिािी पूजा करू 

नका.जर एकािा शूद्र (िाडंाळ) र् िाने पहंडत असेल तर त्याच्या िरिािी पूजा करा.” 
 

टीप.–एक प्रहसद्ध म्हि आहे की– 
 

गुिााः पुजास्थानं गुहिषु न हिग च वयाः। 
 

अथात, र् िी जनाचं्या र् िािंी पूजा होत असते.त्याचं्या जातीिी सकवा आय ष्ट्यािी नाही. 
 

❃❃❃ 
 

१७.ऊंच आहि नीच कोि? 
 

(१३०) 
‘रहवदास, सुकरमन करन सों नीच ऊंच िो जाय। 
करइ कुकरम जौ ऊंच भी, तौ मिा नीच कििाय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “नीि समजल्या जािाऱ्या जातीत जन्मलेला कोिीही मन ष्ट्य िारं्ले 
पहवत्र कायग (काम) करण्याम ळे ऊंि होतो.तसेि ऊंि समजल्या जािाऱ्या जातीमध्ये जन्म घेऊन जो मन ष्ट्य 
वाईट कमग करतो.तो ऊंि नसून, त्यास महानीि म्हिावा.” 
 

(१३१) 
दया धमप हजन्ि में नहि, हिरदै पाप को कीच। 
‘रहवदास’ हतन्िहि जाहन िो, मिापातकी नीच॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्या लोकाचं्या हृियात िया धमग नाही, तर उलट पापािंा हिखल 
आहे.ते लोक महापापी व नीि आहेत.” 
 

(१३२) 
हजन्ि कहर हिरदै सत बसई, पंच दोष बहस नांहि। 
‘रहवदास’ तौ नर ऊंच भये, समुहझ िेिु मन मांहि॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्या हृियात सत्यािा हनवास आहे व जो काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आहि अहंकार या पिंहवकारापासून म क्त आहे.तोि मन ष्ट्य उच्च आहि महाप रुष आहे.ही र्ोष्ट िारं्ल्याप्रकारे 
समजून घेतली पाहहजे.” 
 

(१३३) 
पंच दोष तहज जो रिई, संत चरन िव िीन। 
‘रहवदास’ ते िी नर जानई, ऊंचि अरू कुिीन॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यानंी काम, क्रोध, लोभ, मोह आहि अहंकार या पिंहवकारािंा 
सवगप्रकारे त्यार् केला आहे आहि जे नेहमी संतािी सेवा करण्यात मग्न असतात.अशा प रुषानंाि उच्च आहि 
क लीन मानले पाहहजे.” 
 

❃❃❃ 
 

१८.ब्राह्मि कोि? 
 

(१३४) 
ऊंचे कुि के कारिै, ब्राह्मन कोय न िोय। 
जउ जानहि ब्रह्म आत्मा, ‘रहवदास’ कहि ब्राह्मन सोय॥ १-॥ 

–रहविास िशगन 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “फक्त उच्च क ळात जन्म घेण्याच्या कारिाम ळे कोिी ब्राह्मि म्हिू 

शकत नाही.तर जो ब्रह्मास जानतो, ज्याने परब्रह्म-परमात्म्यास ओळखले आहे, ज्याने ब्रह्मािा साक्षात्कार 
करून घेतला आहे तेि ब्राह्मि होत.” 
 

(१३५) 
काम क्रोध मद िोभ तहज, जउ करइ धरम कर कार। 
सोइ बाह्मन जानीहि, कहि ‘रहवदास’ हबचार 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यानंी काम, क्रोध, अहंकार आहि लोभािा त्यार् केला आहे आहि जे 
धमाप्रमािे कायग करून आपला जीवन हनवाह करतात.तसेि ज्यािें जीवन परोपकारमय असते;अशा 
व्यक्तींनाि ब्राह्मि म्हिू शकतात.” 
 

(१३६) 
‘रहवदास’ जोउ वेत्ता ब्रह्मकर, सोइ ब्राह्मन जान। 
ब्रह्म न जउ जाहनहि, तउ न ब्राह्मन मान॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो ब्रह्माला जानतो त्यालाि बाह्मि मानले पाहहजे.जो ब्रह्मवेत्ता 
नाही;तो ब्राह्मि नव्हे.” 
 

(१३७) 
धरम करम जाने निी, मन मंि जाहत अहभमान। 
ऐसउ ब्राह्मन सों भिो, ‘रहवदास’ स्त्रमक िंु जान॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो ब्राह्मि आपल्या धमास ओळखत नाही.धमाप्रमािे व्यवहार करीत 
नाही, तरीस द्धा जो उच्च जातीबरोबर संबधं असल्यािा मनात अहभमान बाळर्तो.त्यास िारं्ला समजू 
नका.तर जो श्रमसाधनेत मग्न असतो, जो आपल्या धमािे पालन करतो व हनराहभमानी जीवन जर्तो.त्यास 
पहहल्यापेक्षा िारं्ले समजावे.” 
 

❃❃❃ 
 

१९.क्षहत्रय कोि? 
 

(१३८) 
दीन दुखी के िेत जउ, बारै अपने प्रान 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘रहवदास’ उि नर सूर कौं, सांचा ित्री जान॥ १॥ 
–रहविास िशगन 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जो िीन-ि खी लोकासंाठी, त्यािंा त्रास नाहीसा करण्यासाठी आपले 

प्रािही अपगि करतो.अशा शूर वीराला खरा क्षहत्रय समाजावे.” 
 

(१३९) 
अंग अंग कटवाइहि, जउ दीनत कहर िेत। 
‘रहवदास’ ित्री सोइ जाहनए, जौ िाडै नांहि खेत॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो िीन-ि खी लोकासंाठी अंर् झाडून काम करतो, शरीर थकले तरी, 
त्यािंी सेवा करतो.अशा समाजसेवकास खरे पाहता क्षहत्रय म्हटले पाहहजे.” 
 

❃❃❃ 
 

२०.वैश्य कोि? 
 

(१४०) 
‘रहवदास’ वैस सोइ जाहनये, जउ सत्त कार कमाय। 
पंुन कमाई सदा ििै, िौरे सवपत्त सुखाय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो प्रामाहिकपिे आपला व्यापार-धंिा करतो, नेहमी प्रामाहिकपिे 
कमाई करतो आहि सवांच्या स खािी इच्छा करतो, अशा व्यक्क्तस वैश्य जानले पाहहजे.” 
 

(१४१) 
सांची िाटी बैहठ कर, सौदा सांचा देइ। 
तकडी तोिै साचं की, ‘रहवदास’ बैस िै सोइ॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य खऱ्या ि कानात बसून खरा व्यवहार खऱ्या तराजूत तोलून 
हवकतो.तोि खरा ‘वैश्य’ आहे.” 
 

संत रोहहिासानंीअन्यत्र स्वतःम्हटले आहे की– 
 

मैं बहनजारो राम कौ, िहरजू कौ टांडो िादे जांव रे। 
रामनाम धन पायो, त्या तै सिज करौ र्वयौिार रे॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
❃❃❃ 

 
२१.शूद्र कोि? 

 
(१४२) 

‘रहवदास’ जउ अहत पहवत्त िै, सोई सुदूर जान। 
जउ कुकरमी असूध जन, हतन्ि िी न सुदेर मान॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जी व्यक्ती फारि पहवत्र जीवन जर्त आहे.त्यालाि श द्र अथात श द्ध 
समजले पाहहजे.ज्यािे कमग वाईट आहे व जीवनही अश द्ध व अपहवत्र आहे.त्यास ‘श द्र’ मानले नाही पाहहजे.” 
 

टीप.–या िोह्मात संत रोहहिास ‘श द्र’ शब्िािी नवीन व्याख्या करीत आहेत.‘श द्र’ शब्िािा 
परंपरार्त अथग ‘शोिनीय’ मानला जातो (ज्यािे जीवन शोिनीय तो शूद्र) शूद्र शब्ि ‘श ि’ धातूपासून 
बनतो.ज्यािा अथग शोक मानला जातो.परंत  संत रोहहिास ‘श ि’ िा अथग येथे ‘पहवत्र’ करतात.हे त्याचं्या 
सामाहजक क्राहंतकारी हविारािे एक अन पम उिाहरि आहे आहि हवशषेतःहविार करण्यासारखे आहे. 
 

(१४३) 
िहरजनना। कहर सेवा िागै, मन अिंकार न राखै। 
‘रहवदास’ सूद सोइ धन िै, जउ असत्त वचन न भाखै॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य प्राण्याचं्या सेवेत असतो आहि सेवा धमािे पालन करीत 
असता आपल्या मनात अहंकार भाव कधीि उत्पन्न करू िेत नाही की, ‘मी फार मोठा सेवक आहे.’जो आपल्या 
तोंडाने कधी खोटे बोलत नाही, तोि शूद्र धन्य होय.तसेि त्यािे जीवन प्रशसंनीय आहे.” 
 

टीप.–या िोह्मात शूद्रािी ‘मन ष्ट्यमात्रािा सेवक’ या रुपात केलेली व्याख्यास द्धा नवीन व अत्यंत 
हविार करण्यासारखी आहे. 
 

❃❃❃ 
 

२२.मंहदर-मशीद एक 
 

(१४४) 
मंहदर कसहजद दोउ एकं िै, इन मंि अंतर नांहि। 
‘रहवदास’ राम रिमान का, झगडउ कोउ नांहि॥ १॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “मंहिर आहि मशीि िोन्ही एकि आहेत.याचं्यात काही अंतर 
नाही.यामध्ये फक्त नावािाि फरक आहे.यासाठी राम आहि रहहमानमध्ये काही भाडंि नाही.ज्याप्रमािे 
मंहिर आहि मशीि एकाि ईश्वरािी िोन पूजा स्थाने आहेत.त्याप्रमािे राम आहि रहहमान त्या एका ब्रह्मािीि 
िोन नाव ेआहेत.याच्यामध्ये काहीही अंतर नाही.” 
 

(१४५) 
‘रहवदास’ िमारो राम जोई, सोई िै रिमान। 
काबा कासी जानीयहि, दोउ एक समान॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “आमिा राम आहि त मिा रहहमान िोघे एकि आहेत.जर राम व 

रहहमान िोन्ही एक आहेत, तर मर् काबा आहि काशीस द्धा एकसमान समजा.” 
 

(१४६) 
मसहजद सों किु हघन निीं, मंहदर सों निी हपआर। 
दोउ मंि अल्लाि राम निीं, कि ‘रहवदास’ चमार॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मला तर महशिीबद्दल घृिा नाही आहि मंहिराबद्दलही हवशषे पे्रम 
नाही.कारि मशीिि फक्त ख िािे एक मात्र घर नाही.तसेि फक्त मंहिरि रामािे हनवास नाही.ख िा आहि 
राम सवगव्यापक आहेत.मी त्यािंी उपासना क ठेही करू शकतो.” 
 

❃❃❃ 
 
 

२३.हिदू-मुसिमान एक 
 

(१४७) 
मुसिमान सों दोसती, हिदुअन सों कर प्रीत। 
‘रहवदास’ ज्योहत सभ राम की, सभ िै अपने मीत॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “म सलमान असो अथवा सहिू असो, सवांत एकाि ब्रह्मािी ज्योत 
प्रकाहशत होत असते, सवात एकि आत्मा आहे.म्हिून सवगि आमिे हमत्र आहेत.ज्याअथी सवगि आमिे हमत्र 
आहेत, तर मर् म सलमान व सहिू ह्या िोघाबंरोबर आम्हासं पे्रम आहि हमत्रत्वािा व्यवहार केला पाहहजे.” 
 

(१४८) 
जब सभ कहर दोउ िाथ पग, दोउ नैन दोउ कान। 
‘रहवदास’ पृथक कैसे भये, हिदू मुसिमान॥ २॥ 
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–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर सहिू-म सलमान या िोघािें सवग शरीर सारखे आहे.िोन हात, िोन 
पाय, िोन डोळे, िोन कान तर मर् ते िोघे एक ि सऱ्याहून वरे्वरे्ळे कसे?वास्तहवक पाहता हे िोघे एकरूप 
व एकसमान आहेत.” 
 

(१४९) 
‘रहवदास’ पेहखया सोध कहर, आदमी सभी समान। 
हिदू मूसिमान कउ, हस्त्रष्ठा इक भगवान॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी िारं्ल्याप्रकारे शोध करून व पारखून पाहहले आहे की जेवढी 
मािसे आहेत ती सवग सारखी आहेत.सहिू असो वा म सलमान.या सवांिा हनमाता एकि भर्वान आहे.यासाठी 
त्याचं्यात काही भेि नाही.ते सवग एकसमान आहेत. 
 

(१५०) 
किन सुनन कंू दुइ कहर थापे, खाहिक कीन्िो अजब तमासा। 
हिदु तुरक दोउ एक िै भाई, सत्त भाषै ‘रहवदासा’ ॥ ४॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ही तर सारं्ण्याऐकण्यािी र्ोष्ट आहे की, सर्ळे बनले बनहवलेले 
हविार आहेत.जर्ािा हनमाता परमात्म्याने सहिू आहि म सलमान ह्या वरे्वरे्ळ्या जाती बनहवल्या आहेत.हे 
जर् त्या प्रभ िी एक अद भतू लीला आहे.हा एक आश्चयगकारक खेळ आहे की, जो आमच्या समजण्याच्या बाहेर 
आहे परंत  खरी र्ोष्ट तर ही आहे की, सहिू आहि म सलमान िोघे एकि आहेत.िोघात काही अंतर-भेि नाही.” 
 

(१५१) 
‘रहवदास’ कंगन अरू कनक मंहि, हजहम अंतर किु नांहि। 
तैसउ िी अंतर निी, हिदुअन तुरकन मांहि॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याप्रमािे सोने आहि सोन्यािे बनहवलेले कंर्न यामध्ये काहंी अंतर 
नाही.त्याप्रमािे सहिू आहि म सलमान यामध्येस द्धा काहंी भेि नाही.कारि िोघेही समान पाि तत्वापंासून 
बनले आहेत.यािंा हनमातास द्धा एक आहे आहि याचं्यात एकि आत्मा हनवास करतो.” 
 

(१५२) 
हिदु तुरक मंहि निीं किु भेदा, सभ मंि एक रत्त अरू मासा। 
दोउ एकि दूजा कोउ नांिी, पेख्यो सोध ‘रहवदासा’ ॥ ६॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “सहिू आहि म सलमान यािेंमध्ये काहंीस द्धा अंतर नाही.जसे रक्त आहि 

मासं सहिंूिे आहे.तसेि रक्त आहि मासं म सलमानािें आहे.िोघेही एकसारख्या रक्त आहि मासंािें बनलेले 
आहेत.म्हिून िोघे एकि आहेत.िोघामंध्ये काहंी हभन्नता नाही.” 
 

(१५३) 
हिदू तुरक मंहि निीं किु भेदा, िुद आयिु इक िार। 
प्राि हपड िोिु मांस एकइ, कहि ‘रहवदास’ हबचार॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सहिू आहि म सलमान यािेंमध्ये काही भेि नाही.िोघािंा जन्म एकाि 
प्रकारे झाला आहे.िोघािंा आत्मा, िोघािें शरीर आहि त्या शहररािे रक्त व मासं सर्ळे सारखे आहे.” 
 

(१५४) 
‘रहवदास’ उपजइ सभ इक नूर तें, ब्राह्मन मुल्ला सेख । 
सभ को करता एक िै, सभ कंू एक िी पेख॥ ८॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कोिी ब्राह्मि असो अथवा मौलवी व शखे असो, सवगजि एकाि 
ब्रह्माच्या प्रकाशापासून उत्पन्न झाले आहेत.सवांना एकाि ईश्वराने हनमाि केले आहे.जर सवांिा हनमाता 
एक आहे, सवामध्ये एकि प्रकाश आहे.सवांत एकि ज्योती प्रकाहशत होत आहे, तर मर् तंू त्यानंा हभन्न का 
पाहतो व समजतो?त ला सवांना एकि जानले आहि मानले पाहहजे.” 
 

२४.खऱ्या शूर वीराची ओळख 
 

(१५५) 
‘रहवदास’ सोइ सूरा भिा, जउ िरै धरम के िेत। 
अंग अंग कहट भुइं हगरै, तउ न िांडै खेत॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो धमग रक्षिासाठी लढतो, त्यािे शहररावर अनेक जखमा होऊन तो 
रिभमूीवर पडला.परंत  तरीस द्धा तो वीर मिैान सोडत नाही आहि शवेटपयंत लढत राहातो.तोि खरा शूर 
वीर आहे.” 
 

(१५६) 
धमप िेत संग्राम मंि, जौ कउ कटाए सीस। 
सो हजवन सफि भया, ‘रहवदास’ हमिंहि जगदीस॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
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संत रोहहिास म्हितात की, “जो धमग रक्षिासाठी लढाईत लढत लढत आपले हशर कापले जाऊन 

प्राि अपगि करतो, त्यािेि जीवन सफल होते आहि अशा वीर प रूषानंा ईश्वरप्राक्प्तस द्धा होत असते.” 
 

❃❃❃ 
 

२५.प्राि आहि वचन 
 

(१५७) 
बचन गयो नंि आवतप िै, सीस कटा हफर आय। 
‘रहवदास’ बचन कंू राहखए, हसर जाइहि तउ जाय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 
 संत रोहहिास म्हितात की, “एखाद्या वळेी डोके कापले तरी िालेल.कारि कापलेले डोके प न्हा 
जोडले जाऊ शकते.परंत  एकिा जे विन म खातून हनघाले, ते प न्हा परत येऊ शकत नाही.यासाठी डोके 
कापले जात असेल तर कापले जावो.परंत  जे विन एक वळे हिले आहे.त्यािे पालन अवश्य केले पाहहजे.” 
 

(१५८) 
‘रहवदास’ वचन जौ दे हदयौ, उि न जाने पाय । 
वचन िरै कउ जगत मंहि, किु न सेस रिाय॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जे विन एकवळे कोिाला हिले तर ते खंबीरपिे पाळले पाहहजे.जो 
मन ष्ट्य विन िेऊन त्यािे पालन करीत नाही, तो आपले यश, मान सवग र्मावनू बसतो.जर्ात त्याच्याजवळ 
अहभमान बाळर्ण्यासारखे काहीि हशल्लक राहात नाही.” 
 

❃❃❃ 
 

२६.वासनांचा त्याग 
 

(१५९) 
सत्त संतोष अरू सदाचार, जीवन को आधार। 
‘रहवदास’ भये नर देवते.हजन हतआगे पंचहवकार॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “नेहमी खरे बोलिे, आय ष्ट्यात उपलब्ध साधनातं संत ष्ट राहािे आहि 
सिािारािे जीवन जर्िे हे सवग जीवनािे खरे आधार आहेत.जर जीवनात प्रामाहिकपिा, संतोष आहि 
सिािार नेसल तर जीवन बनूि शकत नाही.जो मन ष्ट्य सत्य, संतोष व सिािाराने वार्तो आहि काम, क्रोध, 
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मोह, व अहंकार ह्या पािं मानहसक हवकारानंा सोडून िेतो.हे प रुष न राहता िेवता बनतात.अशा प रुषािें 
जीवन नेहमी स खी, समृद्ध व आनंिी होते.” 
 

(१६०) 
जो बस राखे इंहद्रयां, सुख दुख समहझ समान। 
सोड अमहरत पद पाइगो, कहि ‘रहवदास’ बखान॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य आपल्या िहा इंहद्रयानंा ताब्यात ठेवतो व जीतेंद्र राहून जीवन 
जर्तो आहि स ख, ि ःखानंा समान समजतो.तो मन ष्ट्य मोक्षपि प्राप्त करतो.” 
 

टीप.–संत रोहहिासाचं्या ह्मा िोह्यात र्ीता (१८, ५१, ५३) च्या या विनािे भावि व्यक्त होतात. 
 

शब्दादीन हवषयात त्यक्त्वावा रागिेषौ र्वयुदस्य च॥ 
अिंकारं बिं दपप कामं क्रोध पहरग्रिम्। 
हवमुच्य हनमपमाःशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते॥ 

 
अथात, हवषयािें आहधन न होता, रार्, दे्वष सोडून अहंकार, बळ, घमेंड, काम, क्रोध तसेि 

पिाथावरील ममत्वािा त्यार् करून, शातं मन ष्ट्य ब्रह्मरूप होऊन जातो. 
 

(१६१) 
बुहि अरू हववेकहि, जउ राखन चािौ पास। 
इंहदहरयां संग हनरत कौ, तहज देिु ‘रहवदास’ ॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर मन ष्ट्य ब हद्धमान आहि हववकेशील बनू इक्च्छत असेल तर त्याला 
नेहमी हजतेंहद्रय राहहले पाहहजे.इंहद्रयाचं्या ताब्यात जाऊन, त्यास त्यािें बरोबर नाित राहहले नाही 
पाहहजे.जो मन ष्ट्य इंहद्रयाचं्या इशाऱ्यावर नाितो, तो आपली ब द्धी आहि हववकेि र्मवीत नाही तर सवगकाही 
र्मवनू बसतो.” 
 

टीप.–र्ीता (२·६१) मध्ये साहंर्तले रे्ले आहे की– 
 

वशे हि यश्येंहद्रयाहि तस्य प्रज्ञा प्रहतहष्ठता। 
 

अथात् ज्या मन ष्ट्यािी इंहद्रये त्याच्या ताब्यात आहेत, तीि क्स्थरब द्धी व्यक्ती होय. 
 

(१६२) 
‘रहवदास’ इच्िाएं आपुनी, भोगन सेहत रख दूर। 
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मन बुहि रिं हि सांत हनत, घट मंहि रहिवै नूर॥ ४॥ 
–रहविास िशगन 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्यास सवग इच्छा आहि वासना आपल्यापासून िूर ठेहवल्या 

पाहहजेत.आपल्या इंहद्रयानंा भोर्ात फसू िेता कामा नये.जो मन ष्ट्य भोर्ावािापासून िूर राहातो.त्याच्या 
मनात व ब हद्धमध्ये िंिलता येत नाही.तो नेहमी शातंहित्त राहातो.शातंहित्त व स्थीरब द्धी होण्याम ळे त्याच्या 
हृियात ईश्वर हनवास करतो.त्यािे हृिय परमेश्वराच्या हिव्य ज्योतीने होऊन जाते.” 
 

टीप.–र्ीता (२·६७·७१) िा आिेश आहे– 
 

‘इंहद्रयािां हि चरतां यन्मनोऽनुहवधीयते।  
तदस्य िरहत प्रज्ञां वायुनहवहमवांभहस॥ 
हविाय कामान् यज्ञ सवायाःपुमान चरहत हनस्पृिाः । 
हनमपमो हनरिंकाराःसाःशांहतमहधगच्िहत॥ 

 
अथात् ज्याप्रमािे पाण्यामध्ये तरिाऱ्या नौकेस वारा आपल्या इच्छेन सार नेतो त्याप्रमािे 

हवषयवासनेस िटावलेली इंहद्रये मन ष्ट्याच्या मनास आपल्या मनामध्ये फसवनू ठेवतात.इंहद्रयामध्ये फसलेल्या 
प रूषािंी ब हद्ध नष्ट होऊन जाते.जो प रूष सवग इच्छानंा त्यार् करून ममता, अहंकार व कामवासनारहहत 
राहातो तोि शाहंत प्राप्त करतो. 
 

(१६३) 
कुरमे भांहत जउ रिाहि, मन इंहदहरया ‘रहवदास’ । 
सांत रिइ हनत आतमा, बढहि आतम हबसास॥ ५॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “जो मन ष्ट्य आपल्या मनास आहि इंहद्रयानंा बहहम गखी न करता 

कासवाप्रमािे संक हित करूनसंयहमत अथवा अंतम गखी ठेवतो.त्यािा आत्मा नेहमी शातं राहातो आहि त्यािा 
आत्महवश्वास कधी कमी होत नाही, तर त्यािा आत्महवश्वास वाढति राहतो.” 
 

टीप.–र्ीता (२·५८) िा उपिेश आहे– 
 

यदा संिरते चायं कूमोङगानी य सवपशाः । 
इंहद्रयािींहद्रवात्त े्यस्तस्य प्रज्ञा प्रहतहष्ठता॥ 

 
अथात, ज्याप्रमािे कासव आपल्या शहररास संक हित करते त्याप्रमािे जो प रुष सवग बाज ने आपल्या 

इंहद्रयानंा संयहमत ठेवतो, त्या प रूषािी ब द्धी क्स्थर व शातं होऊ शकते. 
 

❃❃❃ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२७.संतोष आहि त्यागातच सुख 
 

(१६४) 
जो कोउ िौरे परम सुख, तउ राखै मन संतोष। 
‘रहवदास’ जिाँ संतोष िै, तिां न िागै दोष॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आपल्या जीवनात परमस ख प्राप्त करावे, अशी इच्छा जो मन ष्ट्य करतो 
त्यास आपल्या मनात नेहमी संतोष ठेवला पाहहजे.जे काही त्याच्या जवळ आहे त्याति त्याने संत ष्ट राहहले 
पाहहजे.जेथे संतोष आहे तेथे िोष हटकू शकत नाही.संत ष्ट व हनिोषी मन ष्ट्यि परमानंि प्राप्त करतो.” 
 

(१६५) 
धन संचय दुख देत िै, धन त्यागे सुख िोय। 
‘रहवदास’ सीख गुरूदेव की, धन महत जोरे कोय॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ि ःखािे एक मोठे कारि, जास्त धन (पैसा) हमळहविे हे होय.परंत  
धन त्यार्ाति स ख असते.सीख र् रू नानकािा उपिेश आहे की, ‘धन जमव ूनका, धन कमवा व जनसेवेत 
खिग करा.त्याति धन कमहवण्यािी साथगकता आहे.” 
 

(१६६) 
सच्चा सुख सत धरम मंहि, धन संचय सुख नांहि। 
धन संचय दुख खान िै, ‘रहवदास’ समुहझ मन मंहि॥ ३॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “धन संिय करिे म्हिजे ि ःखािी खाि आहे.हे मन ष्ट्याला समजले 

पाहहजे.खरे स ख धन संग्रह करण्यात नाही तर हे स ख सत्य धमािे पालन करण्यात आहे.सत्यधमािे सार 
त्यार् करण्यात आहे.” 
 

❃❃❃ 
 

२८.सुख-दुाःख 
 

(१६७) 
सुख सहरता मंि बुहड़ कहर, सुझ बूझ महत खोय। 
दुख की बदरी पेहख कै, ‘रहवदास’ नंि दीहजये रोय॥ १॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “स खाच्या निीत ड ंबनू एवढे मस्त होऊ नका की, आपला हववेक 
(हविार) र्मावनू बस  नका.तसेि ि ःखािे ढर् डोक्यावर हफरत असल्यािे पाहून रडूस द्धा 
नका.स खि ःखाच्या िोन्ही अवस्थेत समभाव राख न व्यवहार करण्यास हशका.” 
 

टीप.–अत्याहधक स ख प्राप्त करून उन्मत्त व संकटे पाहून हनरुत्साहहत होिाऱ्या मन ष्ट्यास संत 
रोहहिासािंा प्रस्त त उपिेश आिशग वाक्याप्रमािे उपय क्त आहे. 
 

(१६८) 
सुख दुख सम कहर जानिु, तउ दुखि सुख िोय। 
‘रहवदास’ जो सुखंहि दुख किै, तउ सुख भी दुख िोय॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “स ख व ि ःखास एक समान माना, जर त म्ही स ख-ि ःखास समान 
समजाल तर ि ःखस द्धा स खात बिलून जाईल.तसेि ि ःखातही स खािा अन भव येईल.भर्वानाच्या कृपेने 
जो मन ष्ट्य संत ष्ट होत नाही आहि त्यास तो ि ःख समजतो त्याला हमळालेले स खही ि ःखात बिली 
होईल.स खास ि ःख म्हििारा मन ष्ट्य आय ष्ट्यात कधीि स खािा अन भव करू शकिार नाही.तो कधीि स खी 
होऊ शकिार नाही.” 
 

❃❃❃ 
 

२९.पे्रम िपत नािी 
 

(१६९) 
‘रहवदास’ पे्रम नहि हिप सकई, िाख हिपाए कोय। 
पे्रम न मुख खोिै कभउं, नैन देत िै रोय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “पे्रमास कोिी लपहवण्यािा लाख प्रयत्न केला, तरी ते लपू शकत 
नाही.पे्रम तोंडाने कधी बोलत नाही.ते तर म के असते.पे्रम व्यक्त करण्यास तोंड कधी उघडत नाही.परंत  
डोळ्यािें अश्र  आत लपलेल्या पे्रमास प्रर्ट करतात.” 
 

❃❃❃ 
 

३०.कुमागावर पाय ठेव ूनका 
 

(१७०) 
‘रहवदास’ सदािी राहखए, मन मंहि सिज सभाओ। 
राखो निीं कुपंथ पग, जौ िौरों सुख चाओ॥ १॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जर कोिाच्या मनात स खािी इच्छा असल्यास, आपले जीवन स खात 
घालवायिी इच्छा असल्यास, तर त्याने ि कूनिेखील क मार्ावर आपला पाय ठेवला नाही पाहहजे.त्याला 
तर नेहमी सन्मार्ानेि िालले पाहहजे व मनास नेहमी सहज-सत्य अवस्थेत (क्स्थतीमध्ये) ठेवले पाहहजे. 
 

(१७१) 
जो जन दुट्ठ कुमारगी, बइठहि नंहि हति पास। 
जो जन संत सुमारगी, हतन पाय िागो ‘रहवदास’ ॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जे लोक ि ष्ट, वाईट व क मार्ी आहेत व त्यामार्ाने िालिारे आहेत, 

जो धमाप्रमािे वार्त नाही, त्यािेजवळ बसले नाही पाहहजे, जे लोक सन्मार्ाने िालिारे आहेत, साध  आहि 
संत आहेत, त्याचं्या तर नेहमी िरिाशी राहहले पाहहजे.त्याचं्या िरिाशी राहहल्याने खरे स ख प्राप्त होईल.” 
 

❃❃❃ 
 

३१.सुख धाम 
 

(१७२) 
‘रहवदास’ जु िै बेगमपुरा, उि पूरन सुख धांम। 
दुख अंदोि अरू देषभाव, नांहि बसहि हतहि ठाम॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेथे रोहहिासाचं्या प्रभ  प्रीतमिा हनवास आहे.परमेश्वराच्या त्या 
वैक ं ठधामास ‘बेर्मप रा’ म्हितात.ते खरे स खािे घर आहे.फक्त तेि एक स्थान आहे की, जेथे कोितेही 
ि ःख व शोक नाही.जेथे कोिाबद्दल दे्वषभाव ठेवीत नाही.अशाप्रकारे ते ‘बेर्मप रा’ स्थान आहे.” 

टीप.–बेर्मप रािे हवस्तृत विगन संत रोहहिासानंी आपल्या एका अन्य पिात याप्रकारे केले आहे– 
 

अब मोहि खुब वतन गि पाई। 
ऊिां खैहर सदा मेरे भाई॥टेक॥ 
बेगमपुरा सिर को नाउं, 
दूख अंदोि निीं हतहि ठाउं। 
ना तसवीस हखराजु न मािु, 
खुउफु न खता त तरसु जवािु॥ 
काइमु दाइमु सदा पाहतसािी, 
दोम न सेम एक सो आिी। 
आबादानु सदा मसिूर, 
ऊिां ग्यानी बसहि मामूर॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

हतउं हतउं सैि करहि हजउं भावै। 
मिरम महिि न कौ अटकावै॥ 
कहि ‘रहवदास’ खिास चमारा। 
जो िम सिरी सो मीतु िमारा॥ 

(१७३) 
‘रहवदास’ मनुष कहर बसन कंू सुख कर िैं दुइ ठांव। 
इक सुख िै स्वराज मंहि, दूसर मरघट गांव॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जे लोक स ख भोर्ण्यािी इच्छा करतात त्यानंा राहाण्यासाठी फक्त 
िोनि हठकािे आहेत.एक स्थान आहे स्वराज्य अथवा मोक्ष आहि ि सरे स्थान आहे स्मशान, ह्मा जर्ातील 
स्वराज्यात र् लामीच्या ि ःखापासून स टका होते.स्वराज्य हमळाले तर मोक्षप्राप्ती होते.मेल्यानंतर स्मशानात 
रे्ले तर जर्ातील ि ःखापासून स टका होते.” 
 

❃❃❃ 
 

३२.सेवा केल्यास मेवा 
 

(१७४) 
मन मंहि सत्त संतोष रखिु, सभ कहर सेवा िाग। 
सेवा सब कुि देत िै, ‘रहवदास’ सेवंहि महत त्याग॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मनात प्रामाहिकपिा व संतोष ठेवनू सवांिी सेवा करीत िला.अशी 
सेवा केल्यास या जीवनात सवग काही प्राप्त होते.जो सेवा धमग नेहमी स ख िेिारा आहि जीवन सफल 
बनहविारा आहे.त्यािा त्यार् कधीि केला नाही पाहहजे.” 
 

(१७५) 
दीन दुखी कहर सेव मंहि, िाहग रह्मो ‘रहवदास’ । 
हनहस बासर की सेव सौं, प्रभु हमिन की आस॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “रोहहिास तर हिवसरात्र र्रीब आहि ि ःखी लोकाचं्या सेवते र् ंतलेले 
आहेत.रातं्रहिवस जनसेवा केल्याने त्यािंी प्रभ भेटीिी आशा नक्की आहे.” 
 

(१७६) 
धुआँ तपन मंहि का धरा, धूम तपन िी त्याग। 
‘रहवदास हमहि िै मोष धाम, सेवा िी तप आग॥ ३॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “अरे, ध नीत र् ंर् होऊन तपस्या करण्यात काय अथग आहे?धूर तापल्याने 
काही लाभ नाही.ही तर फक्त हिखाऊ तपस्या आहे, हहिा त्यार् कर, हहच्याम ळे त ला मोक्षािे परमानंि पि 
प्राप्त होिार नाही.जर तू र्रीब ि ःखी लोकािंी सेवा केल्यास, सेवा यज्ञाच्या अग्नीत आपल्या शहररास 
तापहवल्यास, त ला मोक्षािी प्राप्ती होईल.” 
 

❃❃❃ 
 

३३.उपदेश 
 

(१७७) 
‘रहवदास’ रात न सोइये, हदवस न कहरये स्वाद। 
अि हनहस िहर जी सुहमहरये, िांहड सकि प्रहतवाद॥ १॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्यास रात्र फक्त झोपण्याति घालवली नाही पाहहजे.तसेि हिवस 

आपली इंहद्रये भोग्य पिाथांिी रूहि घेण्याति, आनंिािा उपभोर् करण्याति खिग केली नाही 
पाहहजे.मन ष्ट्यानंी सवग भाडंिे व व्यथग कामे सोडून रातं्रहिवस प्रभ सितनात घालहवली पाहहजेत व हहरस्मरि 
करीत आपल्या आय ष्ट्यािा सि पयोर् केला पाहहजे.” 
 

टीप.–र्ीता (२ ।६९) िे विन आहे– 
 

या हनशा सवप भूतानां तस्यां जगाहत संयमी। 
यस्यां जाग्रहत भूताहन सा हनशा पश्यतो मुनेाः॥ 

 
अथात् सवग मन ष्ट्यािंी जी रात्र आहे, तीमध्ये संत (क्स्थतप्रज्ञ) जार्त असतो.जेथे सवग लोक 

जार्तात.ती ज्ञानी लोकासंाठी रात्र आहे म्हिजेि जेथे अज्ञानी लोक इंहद्रयािंी रूहि घेण्यात स ख समजतात 
तेथे ज्ञानी लोक इंहद्रय हनग्रह करण्यात स ख व कल्याि मानतात. 

(१७८) 
‘रहवदास’ तू कांवच फिी, तुझे न िीवै कोय। 
तै हनज नांव न जाहनयां, भिा किां ते िोय॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “हे मन ष्ट्या, त झे जीवन कौंिफलीप्रमािे आहे.ज्याप्रमािे कौंिफली 

हशवल्याने शहररात उष्ट्िता वाढते व शहररावर फोड येतात.अर्िी त्याप्रमािेि त झा स्पशग करण्याम ळे 
ि सऱ्यािे शरीर व मन िूहषत आहि हवकारग्रस्त होतात.ज्याप्रमािे कौंिफलीना हशविे कोिाला पसंत पडत 
नाही.त्यािप्रमािे त झ्या स्पशाम ळे लोक हतरस्कार करतात.तू अज्ञान अंधःकारामध्ये भटकत आहेस.त ला हे 
माहहत नाही की, तू श द्ध-ब द्ध ब्रह्मरूप आहेस.जर तू स्वतःला ओळखत नाहीस आहि आपल्या सत्यस्वरुप 
परमेश्वरास ओळखत नाहीस तर मर् त झे कल्याि कसे होिार? 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
(१७९) 

अंतर गहत रांचै निी, बािर करै उजास। 
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाषै ‘रहवदास’ ॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जी मािसे हृियापासून प्रभ पे्रम करीत नाही, परंत  बाहेरून प्रभ  पे्रमािे 

प्रिशगन करतात, अशी मािसे खात्रीने यमलोकास जातात.त्यानंा नरकात पडून अनेक प्रकारिे ि ःख व त्रास 
भोर्ावा लारे्ल.” 
 

टीप.–हाि भावाथग संत रोहहिासानंी ि सऱ्या एका पिात प्रर्ट केला आहे. 
 

बािर उहदक पखाहरये, घट हभतरी हवहवध हवकार। 
सुि कवनपर िोइबो, सुच कंुचर हवहध ब्चौिार॥ 

 
(१८०) 

सब सुख पावैं जासु तैं, सो िहर जू को दास। 
कोउ दुख पावैं जासू तें सो न दास ‘रहवदास’ ॥ ४॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्याकडून सवांना स ख हमळते, तोि हहरिा भक्त 

आहे.ज्याच्याकडून कोिाला ि ःख हमळत असेल, तो प्रभ भक्त कसा असेल?” 
 

(१८१) 
िहर गुर साध समान हचत्त, हनत आगम तत मूि। 
इन हबच अंतर हजन परौं, करवत सिन कबूि॥ ५॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “परमात्मा र् रू आहि संत भक्तामध्ये काही अंतर नाही.या सवांना एक 

समान समजले पाहहजे.हे मूळ तत्व विेशास्त्रात साहंर्तले आहे.हे मूळ तत्व व्यवहारात आिताना, धारिार 
हत्याराने कापताना ंजशा यातना होतात, तशा यातना आनंिाने सहन करावयास पाहहजेत.” 
 

❃❃❃ 
 

३४.हिसेने प्रभुभेट िोत नािी 
 

(१८२) 
‘रहवदास’ जीव कू माहरकर, कैसी हमिंहि खुदाय। 
पीर पैगंबर औहिया, कोउ न किइ समुझाय॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “िेवाच्या नावावर प्राण्यािंी सहसा करून, िेव कसा भेटेल?आश्चयग 
आहे.पीर पैंर्बर आहि औहलया (ईश्वर) कोिीस द्धा ही र्ोष्ट सहसा करिाऱ्यास समजावीत नाहीत.” 
 

(१८३) 
‘रहवदास’ जउ पोषिि िेत, गउ बकरी हनत खाय। 
पढई नमाजैं रातहदन, तबिंु हभस्त न पाय॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जो म सलमान आपल्या शरीर पोषिासाठी िररोज र्ाय आहि बकरीिे 

मासं खातो तो रातं्रहिवस हकतीही नमाज (प्राथगना) पडला तरी, त्याला स्वर्ािी प्राप्ती कधीि होऊ शकिार 
नाही.” 
 

(१८४) 
‘रहवदास’ मंूडि काहट कहर, मूरख कित ििाि। 
गिा कटाबिु आपना, तउ का िोईििाि॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जो म सलमान ख िािा कलमा वािून हळूहळू स री िालवनू प्राण्यािंा 

र्ळा कापतात.त्यास हलाल म्हितात.त्याप्रमािे जरा आपला र्ळा कापून पहा (ख िािे नाव घेऊन) र्ळा 
कापल्याने काय हाल होतात, काय त्रास होतो ते स्वतः पहा.” 
 

(१८५) 
‘रहवदास’ जो आपन िेत िी, पर कंू मारन जाई। 
माहिक के दर जाइ कहर, भोग हि कड़ी सजाई॥ ४॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, जे आपल्यासाठी ि सऱ्यािी हत्या-सहसा करतात ते (मेल्यानंतर) जेव्हा 

(आपला मालक) ईश्वराच्या िरवाजावर जातील.तेव्हा त्यानंा मोठी कहठि हशक्षा भोर्ावी लारे्ल.” 
 

(१८६) 
प्रानी बध नहि कीहजयहि, जीवि ब्रह्म समान। 
“रहवदास” पाप नंि िूटइ, करोर गउन कहर दान॥ ५॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “प्रत्येक जीव ब्रह्मसमान आहे.म्हिून प्राण्यािंा वध केला नाही 

पाहहजे.जीव हत्या केल्याने जे पाप होते.ते करोड (कोटी) र्ाई िान केल्यानेही कमी होिार नाही.” 
 

(१८७) 
‘रहवदास’ हज्या स्वाद बस, जउ मांस मिहरया खाय। 
नािक जीव मारन बदि, आपन सीस कटाय॥ ६॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संत रोहहिास म्हितात की, “जे लोक फक्त आपल्या जीभेिे िोंिले पूिग करण्यासाठी मासं, मासे 
खातात;ते लोक हवनाकारि जीवहत्या करतात.ह्मा जीवहत्याच्या बिली त्यानंास द्धा एक हिवस हशक्षा 
हमळेल.त्यामध्ये त्यािें स्वतःिे डोके कापले जाईल.” 
 

(१८८) 
‘रहवदास’ जीव मत मारहि, इक साहिब सभ मांहि। 
सभ मांहि एकउ आतमा, दूसरंि कोउ नांहि॥ ७॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जीव हत्या करू नकोस.सवग जीवामंध्ये एकि ब्रह्म वास करीत आहे 
त्याचं्यामध्ये एकि आत्मा आहे.िोन आत्मे नाहीत.” 
 

❃❃❃ 
 

३५.मांसािारी-नरक अहधकारी 
 

(१८९) 
अपनि गीव कटाइहि, जौ मांस पराया खाय। 
‘रहवदास’ मांस जौ खात िैं, ते नर नरकहि जांय॥ १॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जे लोक ि सऱ्यािें मासं खातात.ते तर अप्रत्यक्ष आपलाि र्ळा कापून 

घेतात.एक प्रकारे ते आपल्या स्वतःिाि नाश करून घेतात.जेवढे मासंाहारी लोक आहेत, ते सवग नरकािे 
भार्ीिार होतील.” 
 

(१९०) 
दया भाव हिरदै निीं, भखहि पराया मास। 
ते नर नरक मंि जाईहि, सत्त भाषै ‘रहवदास’ ॥ २॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याचं्या हृियात िया भाव नाही.वास्तहवक तेि लोक परक्यािें मासं 

खातात.ि सऱ्यािें मासं खािारे हनसंशय नरकािे भार्ीिार होतील.” 
 

(१९१) 
जीवत कंू मुरदा करहि, अरु खाइहि मुरदार। 
मुरदा सम सभ िोइहि, कहि ‘रहवदास’ हवचार॥ ३॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “जे लोक हजवतं प्राण्यानंा मारून हत्या करून त्यािें मासं खातात, ते 

स्वतःस द्धा म िाड खाण्याम ळे मृतासमान होतात, ही समजण्यािी र्ोष्ट आहे की, अशा व्यक्ती मेल्याप्रमािे 
जीवन जर्तात.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
❃❃❃ 

 
३६.पारतंत्र्य-पाप 

 
(१९२) 

पराधीनता पा िै, जान िेिु रे मीत। 
‘रहवदास’ दास प्राधीन सों, कौन करै िै पीत॥ १॥ 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “हे हमत्रा, पारतंत्र्य हे फार मोठे पाप आहे.एक मोठा अहभशाप आहे.ही 

र्ोष्ट िारं्ल्या प्रकारे समजून घे.जी व्यक्ती पराधीन आहे, कोिािी तरी र् लाम आहे.त्याच्याबरोबर कोिीस द्धा 
पे्रम करीत नाही.त्यािा सवगजि हतरस्कार-अपमान करतात आहि त्याला ठोकरतात.” (म्हिून र् लामी-
पारतंत्र्य जीवनािा त्यार् करून, स्वतंत्र राहून जीवन जर्). 
 

(१९३) 
पराधीन कौ दीन क्या, पराधीन बेदीन। 
‘रहवदास’ दास प्राधीन कौ, सबहि समझै िीन॥ २॥ 

–रहविास िशगन 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जी व्यक्ती पराधीन आहे, हतला स्वतःलाधमगिकायआहे?जो र् लाम 
असेल.त्याला कोिताि धमग नसतो, र् लाम व्यक्क्तस स्वतंत्रपिे वार्ण्यास काही सोय-सवलत नसते.त्यािे 
काम तर ि सऱ्याचं्या आज्ञािें पालन करिेि असते.र् लामानंा सवगजि नीि समजतात आहि सवगजि त्यािा 
हनरािर-अपमान करतात.(जर त्यास पराधीनता व हीनता याचं्यातून स टका करून घ्यायिी असेल तर 
स्वाधीनतेिे प जारी बना आहि सवगप्रकारे स्वतंत्र राहण्यािा नेहमी प्रयत्न करीत रहा).” 
 

❃❃❃ 
 

३७.राम-राज्य 
 

(१९४) 
ऐसा चािौं राज मैं, जिां हमिै सबन कौ अन्न। 
िोट बड़ो सभ सम बसैं, ‘रहवदास’ रिै प्रसन्न॥ १॥ 

–रहविास िशगन 
संत रोहहिास म्हितात की, “मी तर असे राज्य इक्च्छतो की, जेथे सवांना खाण्यासाठी अन्न हमळू 

शकेल.जेथे कोिीही रहहवाशी उपाशी राहािार नाही आहि जेथे छोटे मोठे समजिारे सवग लोक एकसारखे 
स खी जीवन जर्ू शकतील.सवगजि स खात राहतील.सवगजि सारखेि राहू शकतील.(हेि राम राज्य 
होय.)” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(१९५) 
तसवी फेरो पे्रम की, हदिमे करो हतमाज। 
हफरो सगि दीदार को, उसी सनमके काज॥ २॥ 

–श्री.संत रोहहिास (कामत) ५/१०८ 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “पे्रमािी जपमाळ जपावी.मनात नमाज (प्राथगना) करावा, परमेश्वररूपी 
हप्रयकरास हमळहवण्यासाठी सवग प्रकारे उपयोर् करावा.” 
 

(१९६) 
रहवदास संसा जीव मंि, साषी सौं हबिगाय। 
जीवन मरन रिस कू, साषी किै समुझाय॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.बी.पी.शमा) १/१३९ 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ह्मा जर्ात माझा जीव सत्यास हबलर्लेला आहे, जो सत्यास 
जाितो.तो जीवन-मरि जाितो.हा जीव आहि माया वेर्ळी नाही, एकि आहेत.” 
 

❃❃❃ 
 

(१९७) 
साधसंगहत पंूजी भइ, िौ बस्त िई हनरमोि। 
सिज बि हदया िाहद कहर, चल्यौ ििन हपव मोि॥ ३॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ८/१४० 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “साध  संर्ती हेि माझे धन आहे.तसेि ते अनमोल आहे.असे अनमोल 
वस्त्र घालून मी ईश्वरास भेटण्यास जात आहे.” 
 

(१९८) 
जैसा रंग सैबि कहर, िै तैसा यिु संसार। 
िौं रंग रंगौ राम मंि, भिै रहवदास हवचार॥ ४॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ९/१४० 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “पाण्यात जसा रंर् हमसळवा, तसा पाण्यािा रंर् बनतो.त्याप्रमािे ह्या 
संसार (प्रपंि) रुपी जर्ािे आहे.राम भक्क्तमध्ये त म्ही जसे रंर्ाल त्याप्रमािे प्रभ िे हविार येतील.” 
 

(१९९) 
भौसागर रा तारना कंू, एकौ नाम अधार। 
रहवदास कभउं नंहि िाहंडये, राम नाम पतवार॥ ५॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १०/१४०. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “संसार रुपी सम द्र पार पाडण्यास प्रभ नामि एक आधार आहे.म्हिून 

राम नाम कधीही सोडू नये.” 
 

(२००) 
सुहमरन कोहट अघन को, िै समन रहवदास। 
ज्यूं हि अघ हनरमूहिये, परम जोत परगास॥ ६॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ११/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “राम स्मरि केल्याने करोडो पापािें क्षालन होऊन, प ण्य पिरी 
पडते.अशाप्रकारे पाप नाहीसे झाल्याने आपली प ण्याई प्रकाशाप्रमािे आत्मशक्क्त वाढते.” 
 

(२०१) 
राम नाम हजि तन र्यौ, सोइ तनु आपु उजास। 
अन्त िार िै जाइहि, वेहग चेतु रहवदास॥ ७॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १२/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्या शरीरात रामनाम रमले, रंर्ले आहे, ते शरीर आपोआप 
प्रकाशमान कीर्शतवान होते.” 
 

(२०२) 
रामानंद मोहि गुरु हमत्यौ, पाया ब्रह्म हबसास। 
राम नाम अमीरस हपयौ, रहवदास हि भयौ षिास॥ ८॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १३/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी रामानंि मला र् रु हमळाले व मी ब्रह्मािा हवश्वास प्राप्त केला.मी 
रामनाम रुपी अमृत प्यालो.त्याम ळे मला मोक्षप्राप्ती हमळाल्यािे स ख लाभले.” 
 

(२०३) 
गुरू ग्यांन दीपक हदया, बाती दई जिाय। 
रहवदास िहर भगहत कारनै, जनम मरन हविमाय॥ ९॥ 

–विी (डॉ.शमा) १४/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “र् रू ज्ञान हाि ज्ञानिीप आहे.त्या ज्ञानिीपाच्या वाती जळत 
राहातात.मला रोहहिासास हहरभक्क्तच्या कारिाम ळे जीवन मरिाच्या फेऱ्यातून म क्ती हमळाली आहे.” 

(२०४) 
अंधिा जौ पाइहि, तौ हसष भयौ हनरंध। 
रहवदास गुरू ग्यान चाषुहवना, हकमी हमठइ भ्रम फंद॥ १०॥ 
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वािी (डॉ.शमा) १५/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “र् रूिे माहात्म्य फार मोठे आहे.र् रू ज्ञान नसल्याम ळे कोिीही हशष्ट्य 
नेहमी भ्रमात राहतो.अथात त्याच्या मनात नेहमीि अज्ञानरूपी अंधकार असतो.ज्यास िारं्ला र् रू हमळतो, 
त्यािे अज्ञान, मायारूपी जंजाळािा फास नाहीसा होतो.” 
 

(२०५) 
माइआ दीपकु पेहष कहर, नर पतंग अंहधयाय। 
रहवदास गुरू रा ्यांन हवनु, हवरिा कौन बहच जाय॥ ११॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १६/१४०. 
 

संत रोहहिास िाभंार म्हितात की, “मायारूपी पतंर् हिव्यावर झेप घेऊन जळून जातो.त्याप्रमािे 
जो ईश्वर भक्क्तमध्ये लीन होतो, तो स्वतःस हवसरून जातो.हे ज्ञान एखािी व्यक्क्ति जािते.” 
 

(२०६) 
हनिचि आनन्द हनध हमहि, हविगौ आहध अपार। 
रहवदास राम सुहमरि सार सौं, पायो दरस मुरार॥ १२॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १७/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “रामभक्ती केल्याने हनमगळ आनंिािी साक्ष हमळते.तो आनंि आहि 
अपार असतो.राम स्मरिाने प्रभ ूरामकृष्ट्िािे जिू काय िशगन घडते.” 
 

(२०७) 
पिु पिु हिनु हिनु हसमहरये, जौ िौरे िहर दुआर। 
िहर भजनु हवन हसव निीं, भिै रहवदास चमार॥ १३॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १८/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो हहरभक्त क्षिोक्षिी पळापळास हहरस्मरि करीत असतो.हहर 
भजनाहशवाय हशवशकंरािे िशगन लाभत नाही.” 
 

(२०८) 
भौ सागर दुतर अहत, हकधंु मूहरष यिु जान। 
रहवदास गुरू पतवार िै, नाम नाव कहर जान॥ १४॥ 

–वािी (डॉ.शमा) १९/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “संसारूपी सार्र तरण्यास फार कठीि आहे.हे मूखग लोक कधी 
जाििार?म्हिून र् रूच्या मार्गिशगनासाठी नामस्मरिरूपी होडीि पाहहजे.हे जािून घे.जे र् रू माहात्म्य व 
रामनाम माहात्म्य जाितात.ते लोक ह्या प्रपिंातून यशस्वीपिे तरले जातात.” 
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(२०९) 

सोइ तन कंचन जानइ, हजि तन नाम परगास। 
रहवदास राम च्यंतामिी, चिंु हदस ओज उजास॥ १५॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २१/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्यामध्ये रामनामािा हनवास आहे, त्यािे शरीर सोन्याप्रमािे 
काहंतमान होते.त्याच्या हिव्य प्रकाशाम ळे सवग सितािा नाश होतो.” 
 

(२१०) 
हनस हदन िहर जु हसमहरये, त्याहग जगत कहर धंद। 
रहवदास संत सिेिडा, हवचहरत िै हनरदंद॥ १६॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २२/१४०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “रातं्रहिवस हहरिे स्मरि केल्याने, त्या ध ंहिमध्ये आपि जर्ाला 
हवसरून जातो.संत सहवासात हविारपूस केल्याने ईश्वर भेटल्यािा आनंि होतो.” 
 

(२११) 
िोिा पारस मिी, हिरन हकरन दमकाय। 
रहवदास राम पारस महि, उिु दरस मंि बौराय॥ १७॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २३/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “भर्वानािे िशगन घडल्यावर त्याबद्दल र्वग करता कामा नये, 
रामनामरूपी पहरसास स्पशग केल्यानेही र्वग केला नाही पाहहजे.” 
 

(२१२) 
समाहध हथहत संत जन, अपनिु अप्प हमटांहि। 
हजहम गंग समंुद हमहि, रहवदास समंुदहि हपिाहि॥ १८॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २४/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याप्रमािे र्ंर्ा निी सम द्रास हमळाल्याने स्वतःस धन्य समजते, 
त्याप्रमािे योर्ी, संतजन परमात्म्यामध्ये एकाकार (एक) होतात, तेव्हा ते स्वतःस धन्य समजतात.” 
 

(२१३) 
अन भावत हनयरा बसै, मन भावतां परदेस। 
अन देषै उन दरस हवन, िै दुष बढत घनेस॥ १९॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २५/१४१. 
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संत रोहहिास म्हितात की, “जो माझ्याजवळ आहे, तो मला आवडत नाही, तसेि मी जोपयंत त्यास 
पाहू शकत नाही तो पयंत माझे ि ःख वाढत राहाते.” 
 

(२१४) 
ज्युं सुहध आवत पीव की, हवरि उठन तन आहग। 
ज्यूं चूनेकी कांकरी, ज्यौ हिरके त्यौं आहग॥ २०॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २६/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “भट्टीतील ि न्यावर पाण्यािा हछडका मारताि ज्याप्रमािे त्या ि न्यािी 
आर् भडकते, त्याप्रमािे जे प्रभ िशगनाच्या आशनेे येतात, त्याचं्या शरीरािी प्रभ  हवरहाने आर् आर् होते.” 
 

(२१५) 
हजि हनत देषन चाहि िौं, तें नैनन ते दूहर। 
रहवदास कहि अनभावते, रिहि हनकट भर पूहर॥ २१॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २७/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जो नेहमी आपल्या दृहष्टपथात पाहहजे, तो प्रभ ूडोळ्याइतकाि िूर 
असतो.संत रोहहिास अन भवाने सारं्तात की, तो प्रभ ूआपल्या जवळ असतो.” 
 

(२१६) 
काम धेनी पारस पोहि, केिप रूष रा वाहड़। 
रहवदास िहर रा भगती हवन, हग्रि तैं भहि उजाहड़॥ २२॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २८/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “जेथे परमेश्वर भक्ती आहे.ते घर संपन्न होय.तेथे कामधेनू व कल्पवृक्ष 
आहे म्हिावयास हरकत नाही.परंत  जेथे भर्वद भक्ती नाही, ते घर ओसाड असल्याप्रमािे समजावे.तेथे 
माया जंजाळ आहे असे मानावे.” 
 

(२१७) 
तुहि मुहि िमु एक िैं, तुझ िौ मोहि दौर। 
रहवदास पंषी हजिाज कौ, नहि आनत कोड ठौर॥ २३॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २९/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू तू आहि मी आपि िोघे एकि आहोत.माझी त झ्यापयंत धाव 
आहे.पक्षी जहाजरुपी घरयापासून िूर जात नाही, त्याप्रमािे मी त ला सोडून िूर जाऊ शकत नाही, कारि 
त ला सोडल्यास मला क ठेही थारा हमळिार नाही.” 

(२१८) 
रहवदास पीतम इक तुहि, तुमरे हमत अनेक। 
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सहस कौ कमोद िैं बिु, कुमोद कौ सहस एक॥ २४॥ 
–वािी (डॉ.शमा) ३०/१४१. 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “त म्हास प्रीतम (प्रीयकर) एक आहे.परंत  हमत्र अनेक असतात.िदं्रास 

िािंण्या प ष्ट्कळ असतात.पि त्या सवग िािंण्यानंा िदं्र एकि असतो.त्याप्रमािे आत्माराम एकि आहे.परंत  
प्रािी-जीव जंतू अनेक अनेक आहेत.” 
 

(२१९) 
कोहट किप जीवन अिप, हवच िहर भगहत हविास। 
िहर हसमरि सफि जनम, दुि फि िहि रहवदास॥ २५॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३१/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे जर् कोहट कल्प आहे.तर त्या मानाने आपले जीवन अल्पसे 
आहे.तरीिेखील मानव हहरभक्ती न करता हवलासामध्ये जीवन जर्त असतो.हहरस्मरि केल्याने जीवन 
सफल होत असते.नाही तर हे जीवन हनष्ट्फल होिार आहे.” 
 

(२२०) 
आनंद मूरत हमत की, रिइ सदा हचत्त पूरी। 
नैनन िी समूिे रित, रहवदास हनयरे का दूहर॥ २६॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३२/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “ज्यािे हित्त-मन नेहमी प्रभ मध्ये लीन राहाते, ते परम आनंि प्राप्त 
करतो.मर् परमात्मा िूर असो की जवळ असो.” 
 

(२२१) 
कोइि तरसै अंब कंू, चाहतग तरसत नीर। 
रहवदास िौचै दरस कंू, प्राि परत नहि धीर॥ २७॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३३/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आम्रवृक्ष नसल्यास कोहकळ पक्षी त्रासतो.तर िातक पक्षी पावसाच्या 
पाण्यावािून तडफडत असतो.हा रोहहिास लोिनानंी हहरिशगन घेण्यासाठी तळमळतो.कारि प्राि रे्ल्यास 
तो परत येिार नाही व हहरिशगन घडिार नाही.” 
 

(२२२) 
सहस चकोर सूरज कंवि, चाहत्रग धन की रीहत। 
रहवदास इहव मुहि राहषओ, हित हचत पूरि परीती॥ २८॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३४/१४२. 
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संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याप्रमािे िदं्र-िकोर, सूयग-कमळ व िातक-ढर् यािें ज्याप्रमािे 
संबधं आहेत, त्याप्रमािे ईश्वराशी संबंध जडल्यास मी स्वतःस धन्य समजेन.” 
 

(२२३) 
चित िित बैठत उठत, धहर िंु तुमरो ध्यांन। 
रहवदास तू मुहि मन बसइ, चरि कंवि की आंन॥ २९॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३५/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू मी त झे ध्यान िालता, हलता, बसता, उठता करीत असतो.मी 
त झ्या पायाजवळ आलो आहे.तू माझ्या मनात हनवास कर.” 
 

(२२४) 
मूहरष मुष कमान िै, कटुक वचन भये तीर। 
सांचरी मारे कांन मंहि, सािे सगि सरीर॥ ३०॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३६/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “म खािे म खगपि हेि धन ष्ट्य आहे व त्यािे कडवट शब्ि हाि बाि 
आहे.मूखग लोक शहाण्या मािसावर शाक्ब्िक प्रहार करून, त्याच्या हृियास ि ःख िेतात.” 
 

(२२५) 
रहवदास मूहरष समुझइ नहि, उचरे हवना हवचार। 
िने पराइ आतमा, जीभ हियां तरवार॥ ३१॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३७/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हविार व्यक्त केल्याहशवाय म खास समजावता येत नाही.आपली जीभ 
तरवारीप्रमािे आहे.परंत  हतने ि सऱ्यािा आत्मा सजकता येत नाही.मूखग लोक हविार करून बोलत नाहीत.ते 
ि सऱ्याच्या आत्म्यास त्रास िेतात.” 
 

(२२६) 
राम पे्रम िौं बरहज हकहम, अब बरजत नहि काज। 
रोम राम अमी रहम गयौ, ताहि न िोत इिाज॥ ३२॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ३८/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “मी पूवी रामपे्रम वजग केले होते.परंत  मी आता त्यास सोडू शकत नाही, 
कारि राम आता माझ्या रोमरोमात रमला आहे.” 
 

(२२७) 
नाम मूि िै ग्यांन कौ, नाम मुहत्त कौ िवार। 
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जा हिरदै िहर बसे, परहि न जग वौपार॥ ३३॥ 
–वािी (डॉ.शमा) ३९/१४२. 

 
संत रोहहिास म्हितात की, “नाम हेि ज्ञानािे मूळ व मोक्षािा िरवाजा आहे.ज्याच्या हृियात (नाम 

अभ्यासाने) हहरिे-परमात्म्यािे प्रकट हनवास होते, तो प न्हा कधीि प्रपंिरूपी जाळ्यात पडत नाही.” 
 

(२२८) 
इिु जग दुख की खेतरी, इिु जानत सब कोय। 
ग्यांनी काटहि िहर नाम सों, मुहरष काटहि रोय॥ ३४॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ४०/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे जर् ि ःखािे आर्र आहे.हे सवग काही जाितात परंत  ज्ञानी मािसं 
हहरनाम घेत जीवन जर्तात.तर मूखग मािसं रडत रखडत कसेंतरी जीवन जर्तात.” 
 

(२२९) 
कटुक वचन नहि बोहिए, सब घट िहर कौ बास। 
इिु ग्यांन कौ दवार िै, किै रहवदास हवचार॥ ३५॥ 

–वािी (डॉ.शमा) ४१/१४२. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कोिास वाईट वाटेल असे कडवट कोिी बोलू नये.कारि सवग वस्त  
प्राण्यामंध्ये हहरिा हनवास असतो, हा हविारि ज्ञान प्राक्प्तिा िरवाजा आहे.” 
 

(२३०) 
रहवदास तनु हपयरौ पातरा, भरत न िागइ वार। 
जरा मीचु ज्यौं आवई, जात न िागहि वार॥ ३६॥ 

–वािी (डॉ.शमा) २०/१४१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू तू आवडत्या भक्तास त्वहरत पे्रम िेतोस.उशीर लावीत 
नाहीस.तसेि त झे ध्यान लावण्यास भक्ताने डोळे बिं करताि, त्यािे पे्रम त ला हमळते.त्यासही उशीर लार्त 
नाही.” 
 

❃❃❃ 
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(ब) संत रोहिदासपदे 
 

१. मानवी जीवनाचा उदे्दश्य 
(अ) परमात्मा-प्राप्ती: 
 

मानवी जीवन हे परमेश्वरािी एक ि लगभ िेिर्ी आहे.[काहशनाथ उपाध्याय.‘र् रु रहविास’ प्र.सं.१९८३ 

प.ृ६५.]अनेक पूवग जन्माचं्या प ण्याईम ळे ही प्राप्त होते.परमेश्वरास भेटण्यािी ही एकमात्र संधी आहे आहि 
परमेश्वरािा साक्षात्कार करिे हाि मन ष्ट्य जीवनािा मूळ उदे्दश्य आहे. 
 

हे मानवी जीवन थोड्ा अवधीसाठी प्राप्त होते आहि हे अत्यंत क्षिभरं्ूर आहे.परंत  परमात्म्यास 
भेटण्यािे कायग अत्यंत आवश्यक व कहठि आहे.म्हिून आपिासं मानवी आय ष्ट्याच्या ह्या अल्पकाळािा आहि 
शक्क्तिा अपव्यय हनरथगक कामात केला नाही पाहहजे.तसेि आपल्या जीवनािा मूळ उदे्दश्य परमात्म्याच्या 
प्राक्प्तमध्ये थोडीही हढलाई केली नाही पाहहजे. 
 

यासंबधंी ही र्ोष्ट लक्षात ठेवली पाहहजे की, र् रुकृपेहशवाय आहि त्याचं्या सहकायाहशवाय 
परमात्म्यास कोिी भेटू शकत नाही.कारि र् रु हा मन ष्ट्यरुपी परमात्मा असतो आहि तो आपिासं मित 
करण्यासाठी जर्ात येतो.म्हिून आपिासं र् रुप ढे समर्शपत केले पाहहजे.व त्याचं्या कृपेने परमात्म्यामध्ये लीन 
होण्यािा भरपूर प्रयत्न केला पाहहजे.याप्रमािे जर आम्ही आपल्या जीवनास र् रु व परमेश्वरास समर्शपत करु, 
सत्कमग करू लार्लो तर आपले मानवी जीवन साथगक होईल.परंत  याहवरूध्ि आम्ही आपले जीवन जर्ातील 
त च्छ हवषयवासनामध्ये घालहवले तर आपले हे अमूल्य मानवी जीवन फ कट जाईल. 
 

जर्ािा मानपान, धनिौलत आहि हवषय वासनेिी तहान यासं परमेश्वराच्या पे्रमभक्क्तमध्ये स्थान 
नाही.ते या दृहष्टने त च्छ आहि व्यथग आहे.मानवी जीवनात परमेश्वराच्या पे्रमभक्क्तिे एकमात्र महत्व आहे. 
 

(१) राग सूिी चौपदा 
दुहखयारी[अरे दुाःखी]दुहखयारा[दुाःखी]जग मंि, मन जप िै राम हपयारा रे॥ धु्र॥ 
गढ कांचा[कच्चा]तस्कर[चोर]हति िागा, तंू कािे न जाग अभागा रे। 
नैन उधाहर न पेहषयो[पािािे.]तुझ मानुष जनम हकि िेखा रे॥ 
पांउ पसार हकहम सोई परछ यौ, तै जनम अकारथ खोया रे। 
जन रहवदास राम हनत भेंट हि, रहि संजम जागहत पिारा रे॥ १॥ 

संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१७०. 
 

भावाथप:–हे माझ्या ि ःखी मना, ि ःखाने भरलेल्या या जर्ात तू राम नामािा जप कर. 
 

शहरराच्या या कच्च्या हकल्ल्यामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आहि अहंकार यािें िोर लार्ले आहेत.हे 
अभाग्या, तू जार्त का ंनाहीस?हे मन ष्ट्यजीवन त ला कशासाठी हमळाले आहे, हे तू डोळे उघडून पाहात का 
नाहीस? 
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तू पाय पसरून का ंझोपून राहहलास?तू आपले आय ष्ट्य फ कट घालवीत आहेस.रोहहिास म्हितात 
की, “जर तू जार्लास आहि िक्षतेने संयमपूवगक आय ष्ट्य खिग केले तर, त झी नेहमीसाठी राम भेट होईल.” 
 

(२) राग सोरठी 
 

दुिपभ जनमु पुन फि पाइओ, हबरथा जात अहबबेके। 
राजे इंद्र समसहर[समान]हग्रि[घर, मिाि]आसन[गादी],हबनु िहर भगहत कििु हकि िेखे॥ १॥ 
न हबचाहरओ राजा राम को रसु, हजि रस अनरस[अन्य रस]हवसहर जांहि॥ २॥रिाउ॥ 
जाहन अजान भए[समजून उमजून]िम बावर[वेडा]सोच असोच[अयोग्य हवषयाच्या हवचारात]हदवस 

जािी॥ 
इंहद्र सबि हनबि हबबेक, बुहध परमारथ परवेस[प्रवेश]निी॥ ३॥ 
किीअत आन अचरीअत आन किु, समझ न परै अपर[हभन्न]माइआ[माया]। 
कहि ‘रहवदास’ उदास दास महत, पहरिहर कोपु करिु जीअ दइआ[दया करिे.]॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १२६. 
 

भावाथप:–मार्ील जन्मातील प ण्याईिे फळ म्हिून हे ि लगभ मानव जीवन प्राप्त झाले.परंत  अहववेक 
व अज्ञानाम ळे हे आय ष्ट्य फ कट जात आहे. 
 

जर आम्हास राजा इंद्राप्रमािे महाल व र्ािी हमळाल्यास परमात्म्याच्या भक्क्तहशवाय ती कोित्या 
कामास येऊ शकते? 
 

आम्ही आपल्या प्रभ  रामिदं्राच्या रसात ड ंबलो नाही, जो रस प्याल्यावर अन्य रसािंी आठविस ध्िा 
होत नाही तर आम्ही जरूर वडेे आहोत. 
 

आम्ही समज न उमजून अज्ञानी बनलो आहोत आहि अशा वस्त च्या (हवषयाच्या) हविारात पडलो 
आहे की, ज्यािा हविारि केला नाही पाहहजे.आमिी इंहद्रये बलवान झाली आहेत.आहि हववके शक्ती कमी 
पडली आहे.हजच्याम ळे आमच्या ब क्ध्िमध्ये परमाथी भावािा प्रवशे होत नाही. 
 

आम्ही सारं्तो एक आहि करतो ि सरेि काही.आम्ही हे समजत नाही की, माया आमच्याहून हभन्न 
आहे.म्हिजे आपिासं मायेत र् रुफटले नाही पाहहजे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , आपल्या या िासाच्या ब क्ध्िमध्ये उिासी पसरली आहे.तरी नाराजी 
सोडून आता ह्या जीवावर िया कर.” 
 

(३) राग केदारो 
 

घट अवघट[त्या पहिकडे जाण्याची मनाची वाट]डंूगर[उंच-नीच]घिा[कहठन],इकु 
हनरगुि[गुिरहित]बैिु िमार। 
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रमईए हसउ[परमेश्वरास]इक बेनती, मेरी पंूजी राखु मुराहर॥ १॥ 
को बनजारो[र्वयापारी]राम को, मेरा टांडा[धंद्याचा माि]िाहदआ जाइ रे॥ रिाउ॥ 
िउ बनजारो राम को, सिज[सोपा]करउं र्वयापारु। 
मैं राम नाम धन िाहदआ, हवखू[हवषयवासनारूपी]िादी संसाहर॥ २॥ 
उरवार पार के दानीआ[देवदूत],हिहख िेिु आि पतािु[वरूनखािपयंत (आरंभापासून शेवटापयंत).]। 
मोहि जम डंडु न िागई, तजीिे सरब जंजाि॥ ३॥ 
जैसा रंगु कसंुभ का, तैसा इिु संसारू। 
मेरे रमईए रंगु मजीठ का, किु रहवदास चमार॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) ९६. 
 

भावाथप:–परमात्म्यास भेटण्यािी आंतहरक वाट मोठी ऊंिनीि व कहठि अडििीने भरलेली 
आहे.माझा जीवनरुपी बैल (ज्याच्यावर रामािा व्यापार-धंिा घेउन जाण्यािा आहे.) अर्िीि हनर् गिी 
आहे.परमेश्वरास माझी हीि एक हवनंती आहे की. “हे परमेश्वरा, माझी पूजंी कशी तरी वािव. 
 

माझ्याबरोबर िालू शकेल असा कोिी रामािा व्यापारी आहे का? 
 

मी परमात्म्याशी एकरूप होण्यािा धंिा करतो.जेव्हा जर्ातील लोक हवषय वासनेिा धंिा 
लाितात.तेव्हा मी रामनामािे धन लाितो. 
 

जर्ािा व परलोकािा लेख हलहहिाऱ्यानंो!त म्हास येथे व तेथे जो लेख हलहावयािा तो हलहा.परंत  
मला यमराजािा िंड लार्ू शकत नाही.कारि मी संसाहरक कमातून म क्त झालो आहे. 
 

ह्या जर्ािा रंर् क स ंभाप्रमािे हफक्का असतो.परंत  रोहहिासािें सारं्िे आहे की, ‘माझ्या परमेश्वरािा 
रंर् महजठाप्रमािे पक्का असतो.तो रंर् कधीि हफक्का पडत नाही.’ 
 

(४) 
ताकौ जनम अकारथ[र्वयथप]कहिए॥ टेक॥ 
हवषयन रतु[रत, िीन आसक्त]संसा[संशय]भ्रमु[संशय]अटक्यौ भंवर[भुंगा]फंद मुिंु रहिए। 
जग मंि रििु कंवि[कमि]जि जइसे गुर चरनां हचत्त रहिए॥ १॥ 
आसनु िांहड हद्रढु[दृढ]आसन बैइहठ, राम नांव हिव[नम्र]िइए। 
पुजा भजनु कीरतन सब किु, दसधा[अविपनीय]िु महि समइए॥ २॥ 
नेत नेत[प्रशंसा]हजहि वेद वषानहि, रामरुव[रूप.]तेहि कहिए। 
कहि रहवदास जड र्वयापहि घट घटु, हतहि कांई हवसहरए॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १६५. 
 

भावाथप:–जर आमिे जीवन हवषय वासनेत आसक्त राहहले आहि भ गं्याप्रमािे (जो भ रं्ा कमळाच्या 
स वासास भ लून तो सूयास्तािेवळेी कमळाच्या पाकळ्या हमटल्यावर आत अडकतो.) आडकून राहहल्यास त्या 
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जीवनाला व्यथगि म्हटले पाहहजे.जर्ात आम्हालंा कमळाप्रमािे (कमळािी पाने पाण्यात राहूनही त्यास 
पाण्यािा स्पशग होत नाही.) अनासक्त भावाने राहहले पाहहजे. 

श्रीमंती आसन सोडून दृढ आसन लावनू भजनास बसले पाहहजे व परमेश्वरािे नाव (अनाहि शब्ि) 
घेण्यास नम्र राहहले पाहहजे.आम्ही सवग पूजापाठ आहि भजन कीतगनास राहून नऊ िरवाजे हरकामे करून 
िहाव्या िरवाजात (हतसरा तीळ सकवा हशव-नेत्र) प्रवशे केला पाहहजे. 
 

विे ज्यानंा अनंत म्हिून प्रशसंा करतात, त्यानंा रामािे अस्सल रुप म्हटले पाहहजे.रोहहिास 
हविारात की, ‘घटघटात रमलेल्या अशा रामाला आम्ही का ंहवसरतो’? 
 

(५) राग रामकिी, चउपदा 
हध्रगु[हधक्कार]हध्रगु जीविु[जीवन]राजे राम हवना॥ टेक॥ 
देहि[शहररािा]नैन हबनु[हशवाय],चंद रैन[रात्र]हवनु, ज्यूं मीनां[मासा]गिरू जिे हवना। 
िसती[ित्ती]संुडहवनु पंषी पंष हवनु, जइसोइ[ज्याप्रमािे]मक्न्दर दीप हवना॥ १॥ 
जइसे बाह्मन वेद हविंुिा[हशवाय],तैसोइ[त्याप्रमािे]प्रािी तुझ नाम हवना। 
वेसवा कंू सुत काकौ[कोिाचा]कहिए, तैसोइ भगत जन राम हवना॥ २॥ 
मंत्र सुरहत[आत््याची एकाग्रता]हवनु, नारी कंत[पती]हवनु, जइंसोई धरती इन्द्र हवना। 
ज्यूं हव्रिा[वृक्ष.]फिहि हविूिां, त्यों प्रािी तूझ पे्रम हवना॥ ३॥ 
काम क्रोध िंकार हनवारउ, हत्रस्ना त्याग िु संत जना। 
कहि रहवदास भइ सीति काया, ज्यो िौ िागौ गुरु चरना॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १७२. 
 

भावाथप:–परमप्रभ ू परमात्म्याहशवाय ह्या हजवनािा हधक्कार आहे.ज्याप्रमािे डोळ्याहशवाय हजवतं 
शहररािी क्स्थती होते, रात्रीहशवाय िदं्रािी, खोल पाण्याहशवाय माशािंी, सोंडेहशवाय हत्तीिी, पखंाहशवाय 
पक्षािी, हिव्याहशवाय मंहिरािी क्स्थती होते. 
 

विे जािण्याहशवाय ब्राह्मिािी क्स्थती होते.त्याप्रमािे प्रभ नामाहशवाय ह्या हजवािी क्स्थती 
होते.वशे्येिा म लर्ा कोिाला हपता म्हिेल?भर्वानाहशवाय भक्तािी अनाथाप्रमािे क्स्थती होते. 
 

ज्याप्रमािे ध्यानपूवगक जपाहशवाय मंत्र हनष्ट्फळ आहे.पहतहशवाय पक्त्निे जीवन हनष्ट्फळ आहे.इंद्राच्या 
वृहष्टहशवाय परृ्थवी हनष्ट्फळ आहे.फळाहशवाय वृक्ष हनष्ट्फळ आहे.त्याप्रमािे परमात्म्याच्या पे्रमाहशवाय मन ष्ट्यािे 
जीवन हनष्ट्फळ आहे. 
 

हे संत जनानंो, काम, क्रोध व अहंकारास आवर घालून आशारूपी तृष्ट्िेिा त्यार् करा व र् रुिरिास 
शरि जा.रोहहिास म्हितात की, “जेव्हापासून मी र् रुिरिास लार्लो तेव्हा पासून माझ्या शहररास 
शीतलता प्राप्त झाली.” 
 

मानव-जीवनाची क्षि-भंगुरता 
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आमिे जीवन मृत्य कडे वरे्ाने जात आहे.शरीर आहि इंहद्रयािंी शक्ती क्रमाक्रमाने क्षीि होत जात 
आहे आहि प्रत्येक क्षिी जीवन मृत्य म खात अहधकाहधक खेिले जात आहे.आम्ही ज्यानंा आपले मानले आहेत 
असे सवग हमत्र, सरे्सोयरे लवकरि कायमिे हनरोप घेिार आहेत.आपल्या जीवनािी ििंलता आहि 
क्षिभरं् रता यािें ज्ञान आम्हासं नाही आहि आपल्या महान कतगव्याबद्दल आम्ही उिाहसन होत आहे.जर्ािा 
हिखाऊ तात्प रता मान-पान पाहून आम्ही इतके आनंिीत होतो की, त्या आनंिाने आपले जीवन र्फलतीमध्ये 
घालवनू बसतो.आम्ही आतास द्धा आपले डोळे उघडिे अत्यावश्यक आहे. 
 

जर आम्ही लवकरि कोिा पूिग संतास शरि रे्लो नाही आहि परमेश्वराच्या पे्रमभक्क्तत आपले 
जीवन अपगि केले नाही, तर शवेटी आम्हासं कष्ट भोर्ाव ेलार्तील.संकटाच्यावळेी प न्हा कोिी आमच्या 
उपयोर्ी पडिार नाही आहि शवेटी ि ःख करण्यानेही काही फायिा होिार नाही. 
 

(६) राग कान्िडो 
जनम अमोि अकारथ[हवनाकारि, र्वयथप]जात रे। 
सुमरि करौ कभउं नहि िहर कौ, ज्यौ िौ नहि िरत[िळत]गात रे॥टके॥ 
ऐ सबु[सवप]संगी हदवस च्यार[चार]के, धन दारा[स्त्री]सुत[पुत्र]हपत[हपता]मात[माता]रे। 
हविुरे[ताटातूट]हमिन बिुरी नि िै िो, ज्यौं तरवर[वृक्ष]हिन[तुटिे]पात रे॥१॥ 
तो कैसे िहर नाम ििुगे[घ्याि]गर अटकै कफ-हसत बात[वात]रे। 
काि कराि[भयकंर]भ्रमत फंदक[फसहविारा]ज्य[ूहशकारी],करत अचानौ[अचानक]घात रे॥ २॥ 
चेते नहि अिपु[अल्प]महत मुरहख, िांहड अहम्रत हवषु खात रे। 
कहि“रहवदास” आस[आशा]तज[त्यांग]औरे[अन्य.],स्त्री गोपािि रंग राच रै॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.६७ 
 

भावाथप:–त मिे हे अम ल्य जीवन व्यथग जात आहे.आपले शरीर अशक्त होइपयंत त म्ही कधीि 
परमेश्वरािे स्मरि केले नाही. 
 

धन, स्त्री, प त्र, हपता आहि माता हे सवग फक्त िार हिवसािें सोबती आहेत.ज्याप्रमािे झाडािे त टलेले 
पान प न्हा झाडास जोडले जात नाही त्यािप्रमािे एकिा ताटातूट झाल्यावर ह्या सवांिी भेट होण्यािी शक्यता 
नाही. 
 

जर परमेश्वरािे नाव घेण्यात त म्ही उशीर केला तर प न्हा शेंवटी जेव्हा त म्हास कफ, हपत व वातािा 
प्रकोप झाला तर त म्ही परमेश्वरािे नाव कसे घ्याल?काळ भयंकर हवकराळ आहे.हशकाऱ्याप्रमािे तो हफरत 
असतो आहि अिानक प्रहार करून बसतो. 
 

तू मूखग असल्याम ळे सावध होत नाही.नामरुपी अमृत सोडून हवषय वासनारुपी हवष खात आहेस. 
 

रोहहिास म्हितात की, “इतर सवांिी आशा सोडून परमेश्वराच्या नामस्मरिात रंर्ून जा.” 
 

(७) राग सोरहठ 
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रे मन!चेत मीचु[मृत्यु]हदन आया, तौ जग जाि न भया पराया॥टेक॥ 
काहन सुनै न नजहर[डोळे]दीसै[पािािे]जीिा[जीभ]हथरु[क्स्थर]न रिाई। 
मूण्ड[डोके]रु तन थर थर क्पई, अंतिु हबहरया[समय]पिंुतौ आई॥ १॥ 
केसौ[केस]सेति[शुभ्र]हपकु[हपवळे]भये सबु, तन मनु बि हबिमाया[अशक्त]। 
मध्यांन गयौ तुरा[चोथा]चहि आई, अजिू[ह्या]जग रह्यौ भरमाया[भ्रमात]॥ २॥ 
पािी[ओज तेज]गयो पिु िीजै[क्षीि िोिे]काया, यिु तन जरा[्िातारपि]जराना। 
पांचौ थाके जरा[ज्याप्रमािे]जरू सानै, तौ रामि मरमु[ममप]न जाना॥ ३॥ 
िंस पखेरु[पाखरू]चंचिु भाई, समुहझ पेहष[पाििे]मन मांहि। 
प्रहत पिु मीचु गरासै[ग्रस्त]देिी, फुहन[पुन्िा पुन्िा.]रैदास चेतिु नांहि॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.७४. 
 

भावाथप:–अरे मना, ह शार रहा.मृत्यिूी वळे येऊन ठेपली.तू अजूनस द्धा जर् रुपी जाळ्यास समजत 
नाहीस. 
 

आता त ला कानाने ऐकू येत नाही. डोळ्याने हिसत नाही व हजभेने ठीक बोलता येत नाही. त झे डोके 
व शरीर थरथर कापंत आहे. तेव्हा शवेटिी वेळ येऊन ठेपली आहे. 
 

त झे सवग केस पाढंरे हपवळे झाले आहेत.तसेि शरीर व मनािी शक्तीजात आहे.त झी प्रौढावस्था जात 
आहे.व िोर्थयासारखे म्हातारपि आले आहे. 
 

त झे शरीर घडोघडी क्षीि होत िालले आहे.म्हातारपिाने ह्या शहररास जजगर केले आहे.पािं इंहद्रये 
थकली आहेत.तरीस द्धा तू परमेश्वराच्या रहस्यािी माहहती हमळवली नाहीस. 
 

अरे बंध , हा आत्मारुपी हंसपक्षी लवकरि उडून जािार आहे.मृत्य  प्रत्येक क्षिास शरीरग्रस्त करीत 
आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “तू सावध होत नाहीस.” 
 

(८) रीग सोरठा 
जि की भीती[हभत]पवन का थंभा[खाबं],रकत बंूद का गारा[हगिावा]। 
िाड मांस[मासं]नाडी कौ हपजरू[हपजरा],पंखी बसै हबचारा॥ १॥रिाउ॥ 
प्रानी हकआ मेरा हकआ तेरा, ‘जैसे तरवर पंखी[पाखरू]बसेरा। 
राखिु कंध एसारिु[खोदिे]नीवां, साडे तीहन िाथ तेरी सीवां[सीमा]॥ २॥ 
ब्रकै बाि पाग[पगडी, फेटा]हसर ढेरी[वाकडी]इिु तनु िोइगो भसम की ढेरी[ढीग]। 
उंचे मंदर[मिाि.]संुदर नारी, राम नाम हबनु बाजी िारी॥ ३॥ 
मेरी जाहत कमीनी पांहत कमीनी, ओिां जनमु िमारा 
तुम सरनागहत राजा राम चंद, कहि ‘रहवदास’ चमारा॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१२२ 
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भावाथप:–पाण्यािी सभत, हविेा खाबं, रक्त आहि वीयािा हर्लावा याप्रमािे हाड.मासं व नाड्ाच्या 

शरीर रुपी सपजऱ्यात आत्मारुपी पाखंरु हनवास करते.(पिंतत्वाने बनलेल्या शरीररुपी सपजऱ्यात आत्मा 
कैिी) 
 

हे जीवा, ह्या जर्ात काय आमिे आहि काय त मिे?ज्याप्रमािे पक्षी रात्री कोित्या तरी झाडावर 
वस्ती करतात, त्याप्रमािे आम्ही काही वळेासाठी ह्या जर्ात एकत्र आलो आहो.आम्ही महाल बाधंण्यासाठी 
पाया खोितो आहि ऊंि सभती उभ्या करतो.परंत  शवेटी आपल्या शहररास साडेतीन हाति लार्तात.(पे्रत 
प रण्यास साडेतीन हात लाबंीिा खड्डा लार्तो.) 
 

आम्ही ऐटीने केसािा भारं् पाडतो व डोक्यास हतरपा फेटा (पार्ोटे) बाधंतो.परंत  शवेटी हे शरीर 
जळून राखेिा ढीर् बनतो.आम्ही उत्तम महाल स ंिर पत्नीसह राहहलो तरी परमेश्वराच्या नामस्मरिाहशवाय 
आमिे आय ष्ट्य व्यथग आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “माझी जातपात नीि व मी हलकया क ळात जन्म घेतला.परंत  मी प्रभ िी 
शरिारं्ती प्रप्त करुन घेतली अथात मी आपले जीवन सफल करुन घेतले. 
 

(९) राग सूिी 
जौ हदन आवहि सौ हदन जांिी, करना कूचु[जािे]रिनु हथरु[क्स्थर]नांिी। 
संग चित िै िमभी चिना, दूरी गवनु[जािे]हसर उपहर मरना। 
हकआ तू सोइआ जागु इआना[अज्ञानी, मूखप],तै जीवनु जहग सचु कहर जाना॥ १॥रिाउ॥ 
हजनी जीउ दीआ सु हरजकु[रोजगार]अंबारावै[पूिप करिे],सभ घट भीतंहर िाटु[बाजार]चिावै। 
कहर बंदगी िांहड मैं मेरा, हिरदै[िदय]नामु स्िाहर सवेरा॥ २॥ 
जनमु हसरानौ पंथु न संवारा, सांझ परी दिं हदस अंहधयारा। 
कि ‘रहवदास’ हनदाहन[हनधन]हदवाने, चेतहस नांिी दुहनआ फन खाने[नष्ट िोिारी जागा.]॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.७९ 
 

भावाथप:–जे हिवस येतात ते हनघून जातात.ह्या जर्ातून सवांना एक हिवस जावयािे 
आहे.नेहमीसाठी येथे कोिीि राहिार नाही.आमिे सोबती जात आहेत व आम्हासही जावयािे आहे.आमिी 
परमाथी यात्रा बरीि िूरिी आहे.मृत्य  डोक्यावर हघरया घालत आहे.अशा पहरक्स्थंतीमध्ये तू मूखासारखा 
झोपून का ंराहहलास?जार्ा हो, तू ह्या जीवनालाि (जर्ाला) सत्य समजतोस काय? 
 

ज्या परमेश्वराने यत ला जीवन हिले, तो त झ्या जर्ण्यािीही व्यवस्था करतो.सर्ळ्यामध्ये असलेल्या 
परमात्म्याने आपिास आवश्यक अशा साहहत्यािंा बाजार माडंला आहे.त्या परमेश्वरािी भक्ती कर.व“हा मी 
आहे, हे माझे आहे.” अशा प्रकारिा अहभमान सोडून िे.लवकरात लवकर परमेश्वरािे नाम घे 
 

त झे आय ष्ट्य संपत िालले आहे.तू अजून परमेश्वर भक्क्तमार्ावर आला नाहीस.आय ष्ट्यािी 
संध्याकाळ येताि िाही हिशा अंधकारमय होतात. 
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रोहहिास म्हितात की, “हे वडे्ा, हे जर् अखेर नाश पाविारे आहे.तू िैनत्यशील का होत नाहीस? 

 
 
 

(१०) राग सूिी 
ऊंचे मंदर[मिाि]साि[उत्तम]रसाई[स्वयंपाक घर],एक घरी फुहन[पुन्िा]रितु न िोई॥ 
इि तनु ऐसा जैसे घास की टाटी, 
जहि गइओ घासु रहि[हमळिे],गइओ माटी[माती]।१॥रिाउ॥ 
भाई बंध कुटंुब सिेरा[सोबती],ओइ भी िाग काढु सवेरा॥ २॥ 
घर की नाहर उरहि[िाती.]तन िागी, उि तउ भूतभूतु कहर भागी॥ ३॥ 
कहि ‘रहवदास’ सभै जगु िूहटआ, िम तउ एक राम कहि िूहिआ॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१२३. 
 

भावाथप–जरी आमिा बरं्ला िारं्ला व स्वयंपाक घर उत्तम असले तरी, त्यामध्ये मृत्य  आम्हास एक 
पळभरस द्धा अहधक राह  िेत नाही.हे शरीर वाळलेल्या र्वताप्रमािे जळून मातीत हमळते.भाऊबिं, 
क ट ंबातील सवग आहि हमत्रस द्धा त्वहरत हनरोप िेतात. 
 

एवढेि नव्हें तर आपले शरीर छातीला लावनू बसिारी पत्नीस द्धा पे्रतास ‘भतू भतू’ म्हिून पळून 
जाते. 
 

रोहहिास म्हितात की, “काळाने या सवग जर्ास ल टले आहे.परंत  मी प्रभ  नामािे स्मरि करुन, 
काळाच्या पजंातून स टलो आहे.” 
 

(११) राग जंगिी गौडी 
पििै पिरै रैहि[रात्र]दै बहिजाहरया[र्वयापारी],तै जनम िीया संसार बे। 
सेवा चूकौ राम की बहिजाहरया, तेरी बािकबुहध गंवार[मूखप, अज्ञान]बे॥ टेक॥ 
बािक बुधी गंवार न चेत्यो, भुिा माया जाि बे। 
किा िोई पीिै पहितायै, जि पििी न बांधी पाि बे॥ 
बीस बरस का भया अयांना[मूखप, अजान],थंहभ[धांविे]न सक्या पाि बे। 
जन ‘रहवदास’ किै बहिजाहरया, तै जनम िीया संसार बे॥ १॥ 
दूजै पिरै रैहि दै बहिजाहरया, तू हनरषत[पाििे]चाल्या[मजा]िांि[िाया, साविी]बे। 
िहर न दामोदर घ्याइया बहिजाहरया, तै िेइ न सक्या[शकिे]नांव बे॥ 
नांव न िीया औगुन कीया, इस जोबन के तांि[तरंग, जोर.]बे। 
अपनी पराई हगहन न काई, मंदे करम कमांि बे। 
साहिब िेषा िेसी, तंू भहर देसी, भीर परै तुझ तांि बे। 
जन ‘रहवदास’ किै बहिजाहरया, तंू हनरषन चाल्या िांि बे॥ २॥ 
तीजे पिरै रैहि बहिजाहरया, तेरे हढिरै परै हपरांन बे। 
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काया रु वानी का करै बाहिजाहरया, घट हभतहर बसै कुजांि बे॥ 
ऐक बसै कुजाि काया गढ भीतरी, पििा जनम गंवाय बे। 
अबकी बेर[बार, वेळ]न सुहक्रत[सत्कमप]कीयो, बिुहर न यि गढ[शरीर]पाय बे॥ 
कंपी देि काया गढ िीना, हफहर िागा पहितांि बे। 
जन ‘रहवदास’ किै बाहिजाहरया, तेरे हढिरै परै हपरान बे॥ ३॥ 
चौथे पिरै रैहि दै बहिजाहरया, तेरी कंपन िागी देि बे। 
साहिब िेखा मांहगया बहिजाहरया, तंू िांहड पुरािी थेि बे॥ 
िांहड पुरानी हजद[पे्रत]अयाना, बािहद िाहद[बैि]सबेहरयां बे। 
जम कै आयै बाँहध चिाये, बारी पूगी[पूिपपिे]तेहरयां बे। 
पंहथ चिै अकेिा िोय दुिेिा[दुाःखी, कठीि.],का स्यौ करै सनेि बे। 
जन ‘रहवदास’ किे बहिजाहरया, तेरी कंपन िागी देि बे॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.३१ 
 

भावाथप:– (ह्या अज्ञानमय जीवनाच्या िार अवस्था–१.बालावस्था २.य वावस्था ३.प्रौढावस्था ४ 
वृद्धावस्था यािंी त लना रात्रीच्या िार प्रहराबरोबर केली आहे.आहि मन ष्ट्यािी त लना व्यापाऱ्याशी केली आहे. 
 

हे व्यापाऱ्या, रात्रीच्या पहहल्या प्रहरी (बालावस्था) तू ह्या जर्ात जन्म घेतलास.त झी बालपिी ब द्धी 
अज्ञान म्हिून प्रभ सेवा केली नाहीस. 
 

तू पहहल्याने आपल्या जीवन होडीस पाल बाधंली नाहीस.नंतर पश्चाताप करून काय होिार?जेव्हा 
तू वीस वषािा झालास, तेव्हा तू आपल्या वाढत्या जवानीिा जोर साभंाळू शकला नाहीस.रोहहिास म्हितात 
की, “अरे मन ष्ट्यरुपी व्यापाऱ्या, तू अशाप्रकारे जर्ात जन्म धारि केलास.” 
 

हे व्यापाऱ्या, रात्रीच्या ि सऱ्या प्रहरात (य वावस्थामध्ये) तू जीवनात वाढिाऱ्या उष्ट्िते (अडििी) 
पासून वािण्यासाठी छाया शोधू लार्ला.पि तू प्रभ नाम घेतले नाहीस.आपला कोि आहि परका कोि यािा 
हविार न करता वाईट कमे केलीस.यमराज जेव्हा त झ्या कमािा झाडा घेईल तेव्हा तू तेथे भयंकर संकटात 
पडशील.रोहहिास म्हितात की, “हे व्यापाऱ्या, संसाहरक छाया (मजामौज) घेण्यािा हा पहरिाम.” 
 

हे व्यापाऱ्या, रात्रीच्या हतसऱ्या प्रहरी (प्रौढावस्था) त झी प्रािशक्क्त हढली पडू लार्ली.मनातील 
वाईट हविाराम ळे व बोलण्याने काय होिार?याम ळेि तू पूवीस द्धा एक मन ष्ट्य जीवन र्मावले होते.तू जर 
यावळेी सत्कमग केले नाहीस तर हा शरीररुपी हकल्ला प्राप्त होिार नाही.शरीर कापंिे स रु होईल व शवेटी 
शरीररुपी हकल्ला ढासळून जाईल.रोहहिास इशारा िेतात की, “प्रािशक्क्त हढली पडल्यावर अशीि क्स्थहत 
होते.” 
 

हे व्यापाऱ्या, रात्रीच्या िौर्थया प्रहरी (वृद्धावस्था) त झे शरीर कापू लार्ले.झाडा घेण्यासाठी 
यमराजाने परत बोलावले तर त ला हे ज ने शरीर (पे्रत) सोडून जावे लार्िार, अरे अज्ञानी,त ला आपल्या 
कमािा व्यापार बलैावर लािून हनघावयािे आहे.आता त ला फार कष्ट होत आहेत.तेथे त ला कोिी सोबत 
िेिार नाही.रोहहिास म्हितात की, “हे व्यापाऱ्या, या अवस्थेिा हविार करता शरीर कापत राहते.” 
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(१२) 

बीती आउ[आयुष्य]भजनु निीं हकन्िा[केिे]॥ टेक॥ 
सेत[श्वेत, शुभ्र]भ्राउ[झािे]तन थर थर कंपहि, िहर हसमरनु[स्मरि]निी हकन्िा। 
सत संगत नहि गुर पद सेओ[सेवा]प्रभ[प्रभू]कीरती नहि गाई। 
नहि मनु[मन]रमयो प्रभ चरनन महि, तन स्यों परीत[उिट]हद्रढाई॥ 
कि रहवदास चिन की हबहरया[समय]कोउ न िोऊ सिाई[सिाय्य.]॥ १॥ 

–संत र् रु रहविास, वाहि (डॉ.शमा) पि क्र.१४९ 
 

भावाथप:–त झे आय ष्ट्य संपले आहि तू अजून भजन केले नाहीस. 
 
त झे केस पाढंरे श भ्र झाले.शरीर थरथर कापत आहे.तू आतापयंत हहर स्मरि केले नाहीस.तू सत्संर् केला 
नाही.तू र् रु िरिािी सेवा केली नाहीस.सकवा प्रभ िे र् िर्ान केले नाहीस.त झे मन प्रभ िरिी लीन झाले 
नाही.उलट त झे पे्रम शहररावर आहे. 
 
रोहहिास म्हितात की, “मरतेवळेी त ला कोिीही सहाय्य करिार नाही.” 
 

प्रापंहचक माया-जाि 
 

हा संसार-प्रपंि एक स्वप्न आहे.एक भ्रम आहे.ह्या स्वपनात अथवा भ्रमात पडलेल्या व्यक्क्तस कळत 
नाही, की ज्या शहररास आम्ही इतके संभाळतो.त्यािेवर पे्रम करतो.हा केवळ पािं तत्वािंा बनलेला शरीररुपी 
सपजरा आहे.ह्या सपजऱ्यातं आत्मरुपी पक्षी कैि आहे.जेव्हा आत्मा ह्या शहररास सोडून जातो, तेव्हा हे रक्त, 
मासं, मज्जा आहि हाडािंा सापळा (सपजरा) मातीत हमळून जातो. 
 

अज्ञानरूपी अंधारात पडलेला मन ष्ट्य भ्रमास खरे मानतो.हवहहरीतील बेडकास त्याला हिसिाऱ्या 
भ्रहमष्ट संक हित जर्ाहशवाय ि सरे काही स ित नाही.शवेटी अशा मन ष्ट्यास ह्या जर्ातून हरकामे हात हलवीत 
जाव ेलार्ते. 
 

परमेश्वरािी कृपा झाल्यास मन ष्ट्य सिर् रूस शरि जातो व त्यािें आजे्ञन सार पे्रम आहि भक्क्त बरोबर 
नामािी कमाई करतो.मायेच्या कहठि जाळ्यातून मोकळे होण्यािा एकमात्र हाि मार्ग आहे. 
 

(१३) 
माधौ, का किीऐ भ्रम ऐसा, तुम किीयत िोिु न जैसा॥ टेक॥ 
हन्नपहत[राजा]ऐक सेज सुख सूता[झोपिेिा],सुहपनै भया[झािा]हभखारी। 
अक्च्ित राज बिोत दुख पायौ, सौ[त्याप्रमािे]गहत भाई िमारी॥ १॥ 
जब िम िुते तब तुम नािी, अब तुम िो िम नांिी। 
सहिता[नदी]गवन कीऔ मिोदहध[समुद्र],जि केवि जि मांिी॥ २॥ 
रजु[रस्सी, दोरी]भुवंग[सपप]रजानी[रात्र]परगासा, अस किु मरम जनावा। 
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समहझ परी मोहि कनक[सोने]अिंहक्रत[रत्नजहडत]ज्यूं, अब कुि कित न आवा॥ ३॥ 
करता ऐक भाई जग भुगता[भरिेिा],सब घहट सब हवहध सोई। 
किै ‘रहवदास’ भगहत इक उपजी[उत्पन्न िोिे.],सिजै िोई सू िोई॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ शमा) पि क्र.६९ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू ह्या जर्ािा असा भ्रम आहे की, काही सारं्ून जमत नाही.जर्ासंबधंी जसे साहंर्तले 
जाते, तसे हे नाही. 
 

ज्याप्रमािे कोिी राजा स खाने झोपला असता स्वप्नात हभखारी बनतो व तो राजा असून स द्धा ि ःखी 
बनतो.याप्रमािेि आमिी क्स्थती आहे. 
 

जोपयंत आमिी अहंकार वृत्ती आहे, तोपयंत िेव भेटत नाही.व िेव भेटल्यास आमिी अहंकार वृत्ती 
(ही निी सम द्रात हवलीन होऊन एकमात्र होते.त्याप्रमािे) हवलीन होते. 
 

रात्री िोरानंा पाहून सापािा भ्रम होतो.त्याप्रमािे भ्रमवश ि ःखी जर् आम्हासं रत्नजहडत सोन्याप्रमािे 
भासते. 
 

हे सवग सारं्ून बनत नाही.वास्तहवक पाहता जर्ािा कता एक आहे.तोि एक परमात्मा सवग प्रकारे 
सवात भरलेला आहे.रोहहिास म्हितात की, “भक्क्त हनमाि झाल्यावर सवग काही सहज पूिग होते.” 
 

(१४) 
हकिी मन टेढो जात॥ टेक॥ 
जाकंू पेहष[पािून]बिु गहरवानो, िाड मांसु कौ गात। 
थूक िार[िाळ]हवस्टा कौ बेढौ[टोपिी],अन्त िांर[राख]िे जात॥ १॥ 
राम नाम इक हिनू न सूमहरयौ हवहषयन सू बिु घात। 
ज्यूं खग पेहष दरपन मंि तन कंू, बेहर बेहर[वरचेवर]चंूहभयात[चोच मारिे]॥ २॥ 
अजिंू चेहत गिु[गुरू]हसष[हशष्य]मूहरख, जनम आकारथ जात । 
जि थि[पृथ्वी]बाउ[वाय]ुअगन[अग्नी]कौ पुत्तरा, हिन[क्षिभरात]मेहि िोहि भसमात॥ ३॥ 
कोहट जतन कहर जोहग तहप िारै, हनिचय िंसा उहड जात। 
कहि ‘रहवदास’ राम भहज वाव रे[अज्ञान.],वय वीते पहितात॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१४८ 
 

भावाथप:–काय हे मन उलटया ढंर्ाने िालते. 
 

जे पाहून हे मन इतके आकडते.शरीर केवळ हाडामासािें बनलेले आहे.हे शरीर थ ंकी, लाळ आहि 
हवष्ठेने भरलेल्या टोपलीप्रमािे आहे.ते शवेटी जळून राख बनते. 
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हे मन प्रभ नामािे स्मरि क्षिभरही करीत नाही.तर ते प्रापहंिक हवषयामारे् धावते.ज्याप्रमािे पक्षी 
आरशामध्ये स्वतःस ि सरा पक्षी समजून एकसारखा िोंिी मारतो, त्याप्रमािे मनस द्धा या मायेच्या जर्ास खरे 
समजून एकसारखे झ ंजत राहते व न कसान करून घेते. 
 

अरे मूखग मना, अजून श द्धीवर ये, त झा मन ष्ट्यजन्म फ कट जात आहे.त झे शरीर हे परृ्थवी, पािी, वाय  
आहि अक्ग्न यािंा प तळा आहे.तो एका क्षिात जळून राख होतो. 
 

योर्ी आहि तपस्वी कोटी उपाय करून हारले आहेत.हा आत्मारुपी हंस एका हिवशी हनहश्चत उडून 
जािार आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “अरे वडे्ा, तू रामनामािे भजन कर.नाही तर आय ष्ट्य संपल्यावर त ला 
ि ःख कराव ेलारे्ल.” 
 

(१५) राग आसा 
माटी को पुतरा कैसे नचतु िै। 
देखै देखै सुने बोिे दऊहरउ[धावत]हफरतु िै॥ टेक॥ 
जब किु पावै तब गरबु[गवप]करतु िै। माइआ गई तव रोवनु िगतु िै॥ १॥ 
मन बच[वचन]क्रमरस[कमप]कसहि िुभाना[आसक्त िोिे]। हवनहस, गइआ जाइ किंू समाना॥ 

२॥ 
कहि ‘रहवदास’ बाजी[जादू]जगु[जग]भाई। बाजीगर[जादूगार]सउं मोहि[माझी.]प्रीती बहनआई॥ 

३॥ 
–श्री आहि गं्रथ, प.ृ४८७, वािी पि क्र.१२१ 

 
भावाथप:–हा मन ष्ट्यरुपी मातीिा प तळा कशाप्रकारे जर्ािया अनेक कायगक्रमांत नाित हफरत 

आहे.बघा तरी खरे, हा कशाप्रकारे बघतो ऐकतो आहि धावंत हफरत आहे. 
 

जेव्हा यास कोितीही वस्त  हमळते, तेव्हा तो अहभमान करतो आहि ती आवडती वस्त  जाते, तेव्हा तो 
रडू लार्तो. 
 

प्रापहंिक हवषय वासना रुपी रसात, लोभात पडून हा त्यामध्ये मन, विन व कमािे आसक्त 
होतो.आहि मेल्यानंतर कोित्यातरी योनीत जन्म घेतो.अशाप्रकारे हा नेहमी येण्याजाण्याच्या (जन्ममृत्यचू्या) 
िक्रात र् रफटलेला असतो. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे जर् ही एक जािू आहे.परंत  माझी प्रीती ही जािू बनहविाऱ्या 
जािूर्ारावर अथात परमेश्वरावर जडली आहे.(त्याम ळे मी ह्या संसाररुपी िक्रातून स टका करून घेतली 
आहे.) 
 

(१६) गउडी पूरवी रहवदास जीउ 



 

 

अनुक्रमणिका 

कूपु[हविीर]भहरओ[पडिेल्या]जैसा दाहदरा[बेडूक],किु देसु[देश]हवदेसु न बूझ। 
ऐसे मेरा मनु[मन]हबहखआ[हवषय, हवषासमान]हबमोहिआ[मोिात],किु आरा पारू[आरपार]न सूझ। 
सगि[सवप]भवन[हवश्व, जग]के नाइका[नायक, मािक],इकु[एक]हिनु[क्षि]दरसू[दशपन.]हदखाइ 

जी॥ १॥रिाउ॥ 
महिन भई महत माधवा, तेरो गहत िखी न जाई। 
करिु कृपा प्रभु चूकई मै, सुमहत देिु समझाई 
जोगीसर पावहि निी, तुअ गुि कथनु अपार। 
पे्रम भगहत के कारिै, किु रहवदास चमार॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ शमा) पि क्र.१२४ 
 

भावाथप:–ज्याप्रमािे हवहहरीत पडलेल्या बेडकास हवहहरीहशवाय कोित्याही बाहेरच्या जर्ािे ज्ञान 
होत नाही.त्याप्रमािे हवषय वासनेच्या मोहात पडलेल्या मला ह्या जर्ािे ज्ञान नाही सकवा ि सऱ्या जर्ािेही 
ज्ञान नाही. 
 

हे सवग जर्ाच्या मालका, अशा क्स्थहतत पडलेल्या मला तू कशाप्रकारे एका क्षिासाठी िशगन िेउन 
जा.हे परमेश्वरा, माझी ब द्धी महलन झाली आहे.मी र्हत समजू शकत नाही.मी भ ललेला आहे.तरी तू कृपा 
करून मला समजेल अशी सद ब द्धी िे. 
 

योरे्श्वरस द्धा त ला पाहू शकत नाही.त झ्या र् िािे विगन करू शकत नाहीत.िाभंार जातीत 
जन्मलेला रोहहिास फक्त पे्रम आहि भक्क्तम ळे त झे र् िर्ाि करीत आहे. 
 

(१७) 
बरहज[वाचन]िो बरहज बीठुिे[हवठ्ठि],माया जग खाया। 
मिा प्रबि सब िी बहस[वश],कीये, सुरनर मुहन भरमाया[भुिहविे]॥ टेक॥ 
बािक हबरध[वृि]तरून अहत संुदहर, नाना भेष बनाया। 
जोगी[योगी]जती[यती]तपी[तपस्वी]संन्यासी, पंहडत रिया न पाया॥ १॥ 
बाजीगर की बाजी कारहन, सब को कोहतग[कौतुक]आवै। 
जो देखे सो भुहि रिे, वाका[खरा]चेिा मरम जु पावै॥ २॥ 
खं[आकाश (स्वगप)]ब्रह्यांड िोक सब जीतै, इहि हवहध तेज जनावै। 
सयूंभू[स्वयभंू, हवष्िू]कौ हचत्त चोहर हियौ िै, वाकै पािै िागा धावै॥ ३॥ 
इन वातहन सुख चैनु महरयतु[हवनाश]िै, सबकौ रिै उझारी[उध्वस्त करिे]। 
नेकू[कृपा]हद्रहष्ट हकन राखिु कैसो, मेटिु[हमटवा]हवपहत िमारी॥ ४॥ 
किै ‘रहवदास’ उदास भयौ मन, भाहज[पळिे]किा अब जईऐ। 
इत[येथे]उत तुम गोहवद गुसाई, तुम िीं मांहि[मी]समई ऐ[हविीन.]॥ ५॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ शमा) पि क्र.४० 
 

भावाथप:–हे परमेश्वरा वािवा, माया ह्या जर्ास खात आहे.या प्रबल मायेने सवास वश केले आहे.हहने 
िेव, मन ष्ट्य तसेि ऋषी, म नी, या सवाना भ लहवले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हहने बालक, वृद्ध व स ंिर य वतीप्रमािे अनेक वशे धारि केले.योर्ी, म नी, तपस्वी, संन्यासी आहि 

हवद्वान कोिीस द्धा हहच्यापासून वािला नाही. 
 

ह्या जािूर्ाहरिीम ळे सवग आश्चयगिहकत होतात.जो हहला पाहातो, तो स्वतःस हवसरतो.खरा हशष्ट्यि 
हहिे ममग समजतो. 
 

ह्या मायेने स्वर्ग ब्रह्माडं इत्यािी सवांना सजकून आपला पराक्रम िाखहवला आहे.हहने हवष्ट्ि िे मन 
िोरून त्यास आपल्या मारे् धावण्यास लावले.(स विगमृर्-रामायि) 

याम ळे स ख, शातंी नाहीशी होऊन मायेने सवास उध्वस्त केले.हे प्रभ,ू आपली कृपादृष्टी मजवर ठेवनू 
माझी संकटे नाहीशी कर. 
 

रोहहिास म्हितात की, “मी उिास झालो.आता मी ह्या मायेपासून क ठे पळून जाऊ?हे प्रभ,ू तू सवग 
हठकािी आहेस.म्हिजे मी आपिासं हवलीन आहे. 
 

(१८) राग केदार/केदारी 
रे मन राम नाम संभाहर[साभंळिे]। 
माया कै भ्रहम किां भूल्यौ, जाहिगौ कर[िात]झाहर[झाडिे]॥टेक॥ 
दैहख धा[नर]इिां कौन तेरौ, सगौ सुत[पुत्र]निी साहर। 
तोहर[तुझा]तंग सब दूहर कहर िै, दैहिये तनु जाहर[जाळिे.]॥ १॥ 
प्राि गये किु कौन तेरो, देहख सोहच हवचाहर। 
बिोहर इहि कहिकाि मािी, जीहत भावै िाहर॥ २॥ 
यिु माया सब थोथरी रे, भगहत कौ प्रहतपाहर। 
किै ‘रहवदास’ सहत वचन गुर कै, सोन जीअ तै टाहर॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ शमा) पि क्र.९५ 
 

भावाथप:–अरे मना, राम नामािी प्राप्ती कर.मायेच्या भ्रमात तू कसा भ ललास?शवेटी एक हिवस 
त ला हरकाम्या हाताने जाव ेलारे्ल. 
 

म लरे्, सरे् सोयरे सकवा मेह िा या सवांपैकी त झा कोि आहे?हविार करून बघ, शवेटी सवग जि 
त झी सोबत सोडिार आहेत व त झ्या शरीरास जाळिार आहेत. 
 

तू हविार करून बघ.मेल्यानंतर त झा कोि?मर् ह्या कलीकाळात तू त झ्या इच्छेप्रमािे सजक सकवा 
हार. 
 

हे सवग मायेिे जर् खोटे, हवरस आहे.येथे फक्त भक्ति वाितो.रोहहिास म्हितात की, “र् रुिे विन 
खरे आहे.त्यास आपल्या हृियात अशा तऱ्हेने जप की, कधीही त्यािे उल्लंघन होिारनाही.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मानवी जीवनाची साथपकता 
 

ज्याने परमात्म्याच्या पे्रमािे अमृतपान केले आहे, त्या मन ष्ट्यािे जीवन धन्य होय.परमात्मा आनंिरूप 
आहे.यासाठी त्यािा भक्त ह्या आय ष्ट्यात व नंतरस द्धा नेहमी आनंिात हनमग्न असतो.परमात्म्यािा ियाळूपिा 
आहि त्याने करावयाच्या संरक्षिास कोिती मयािा नाही आहि त्यास कोितीही उपमा हिली जाऊ शकत 
नाही.ज्याप्रमािे भर्वान आपल्या भक्तािे रक्षि करतो, त्याप्रमािे ि सरा कोिी करू शकिार नाही.तो 
नीिातील नीि व अत्यंत र्रीब-हीन मािसावरस द्धा आपल्या अपार ियेिी वृष्टी करतो.त्याच्या कृपेने पापी 
मन ष्ट्य प ण्यात्मा बनतो आहि नीि मन ष्ट्य उच्च बनतो. 
 

सवग शक्तीमान परमात्म्यास शरि रे्ल्यावर भक्तास कोिािेही भय राहात नाही.आहि तो नेहमी 
संत ष्ट राहतो.त्यािे हत्रहवध[हत्रहवध (तीन प्रकारिे) ि ःख खालीलप्रमािे आहे. 

(१) ताप सकवा क्रोध-आध्याक्त्मक ि ःख. 
(२) आघातापासून होिारे-भौहतक ि ःख. 
(३) िेव-िेवता अथवा भतूाद्वारा हिले जािारे-िैहवक ि ःख.]ि ःख नेहमीसाठीि नाहीसे होते. 

 
(१९) 

रं पायो रं राम अभी रस॥ टेक॥ 
रस हजनी[ज्यात]मगन[मग्न]िै रहिया, र रंकार[रामनाम]राषे[रातहदन]हनत[हनत्य]रसना[जीभ]॥ 
इिु रस पीव राम रस बूडौ, अप्पू[आपि]मगन रहि िै हदन रैना[रात]॥ १॥ 
िोक रस िाहग हवषै हवष देहि, भिो राम भौजि निी विना॥ 
अहभ अंतर भजौ हनत अहवगत[अहवनासी],इहि उपाई[उपाय]अहतर[अपार]भौ तरना॥ २॥ 
हचन्तामहि िाि िाथै जै चहढयौ, िुवौ[झािा]उजास[प्रकाश]हतहमर[अंधार]निी रिना॥ 
भजै रहवदास राम हनत रसना, दुिभ जनम हबरथ[र्वयथप.]निीं गवना॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१४१ 
 

भावाथप:–मी राम नामािा अमृत रस हमळहवला आहे. 
 

मी ज्या रसाच्या रुिीस िाखून मग्न झालो आहि माझी जीभ नेहमी त्या रामनामािे अमृत िाखू 
लार्ली आहे.हा रस हपऊन मी रामनामाच्या रसात ब डतो आहि रातं्रहिवस आपि त्यात हनमग्न राहतो. 
 

संसाहरक हवषयातील हवषाम ळे जीव आक्रातं होऊन जातो.परंत  रामनामािे स्मरि केल्याम ळे जीव 
भवसार्रात वाहून जात नाही.नेहमी त्या अहवनाशी अशा रामािे मनात भजन करा.अपार असा भवसार्र पार 
करण्यािा हाि एक उपाय आहे. 
 

जेव्हा राम नाम रुपी सितामिीरत्न (मनोरथ पूिग करिारे) हातात येते.तेव्हा मनात प्रकाश पसरतो 
आहि अंधार नाहीसा होऊन जातो.आंतहरक जीभ नेहमी रामनामाच्या भजन स्मरिात लार्ते आहि रोहहिास 
म्हितात की, “अशा प्रकारे मानव जीवन व्यथग जातनाही.” 
 

(२०) राग हबिावि 



 

 

अनुक्रमणिका 

दाहरदु[दाहरद्रय]देहख सभ कौ िंसे, ऐसी दसा[दशा]िमारी। 
असट दसा[अठरा]हवहध करतिै[िातामध्ये],सभ कृपा तु्िारी॥ 
तू जानत मैं हविु नहि, भवखंडन राम। 
सगि जीअ सरनागती, प्रभ पूरन काम॥ १॥रिाउ॥ 
जौ तेरी सरनागता, हतन नािी भारू[भार, वजन]। 
ऊंच नीच तुम ते तरे, आिजु[हनिपज्ज]संसारू॥ २॥ 
कहि रहवदास अकथ कथा, बिु काइ[काय]करीजै[सागंिे.]। 
जैसा तू तैसा तुिी, हकआ उपमा दीजै॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) पि क्र.११९ 
 

भावाथप:–(बाह्यदृहष्टने) हे प्रभ,ू माझी िशा असी आहे की, सवग लोक माझी िहरद्रता पाहून 
हसतात.परंत  (आंतहरक दृष्टीने) अठरा प्रकारच्या हसद्धी माझ्या हातामध्ये आहेत.ही सवग त झीि कृपा आहे. 
 

प्रभ,ू तू जाितोस की, मी काहीस द्धा नाही.त ि संसाहरक बंधने कापिारा आहेस.सवग प्रािीमात्र 
त लाि शरि येतात.सवांिे कायग पूिग करिारा त ि आहेस. 
 

जे त ला शरि येतात, ते कमाच्या बोझातून म क्त होतात.ह्या हनलगज्ज जर्ात सवग ऊंि नीि लोक 
त झ्याि कृपेने म क्त होतात. 
 

रोहहिास म्हितात की, “त झी कथा अकथनीय आहे.फार काय सारं्ाव?ेत झी उपमा हिली जावी 
असा तू जसा आहे तसाि तू फक्त आहेस.ि सरा कोिीही तसा नाही.” 
 

(२१) 
ऐसी िाज तुझ हबनु कौन[कोि]करै 
गरीब हनवाज[दीनपािक]गुसाईया[प्रभू]मेरा माथै ित्र[ित्री (मुकुट]धरै॥ टेक॥ 
जा की[ज्याची]िोहत[स्पशप]जगत कउ िागै, वा पर तुिीं ढरै[पे्रम करिे]। 
नीच िं ऊंच करै मेरा गोहवदु[प्रभू]कािु[कोिाचे]तै न डरै॥ 
नामदेव कबीरू हतिोचनु, सधनां सैनु तरै। 
कहि ‘रहवदास’ सुनिु रे संतिु, िहर जीउ तै सभै सरै[पूिप करिारा.]॥ २॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ शमा) ११८ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू त झ्याहशवाय असे कोि करू शकतो?माझा प्रभ ूर्हरबावर कृपा करिारा आहे.त्याने 
माझ्या डोक्यावर छत्र धरले आहे. 
 

जर्ाला ज्यािा स्पशग (हवटाळ) होतो.अशा अस्पृश्यावर त ि पे्रम करू शकतोस.माझा प्रभ ूनीिासही 
उच्च करिारा आहे आहि त्यास कोिािेही भय नाही. 
 

नामिेव, कबीर, हत्रलोिना, सधना आहि सेन हे सवग संत त झ्या कृपेनेि तरले आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
रोहहिास म्हितात की, “हे संतानो, ऐका.माझा प्रभ ि सवग कायग पूिग करिारा आहे.” 

 
(२२) राग षट-दुपदा 

जो जन ऊधौ[उिव (वसुदेवचा भाऊ देवनाथचा पुत्र-कृष्िाचा चुित भाऊ)]!मोहि न हवसारे, िौ न हवसारौं 
आध[अधी]घरी[घडी (वेळ)]॥टेक॥ 

जइसे आंडे[अंडे]पडइ भारथ[्ििून भारतयुि सुरू िोण्यापूवी युि के्षत्रात हटटवीने अंडें ठेहविे िोते.ते 
वाचहवण्यासाठी हतने प्रभूस प्राथपना केिी िोती.तेर्विा कोिा योिाच्या बािाने ित्तीच्या गळ्यातीि घंटा तुटून ती झाकंिाप्रमािे त्या अडं्ावर 

पडिी.अठरा हदवसानंी युि संपल्यावर ते अडें सुरहक्षत राहििे िोते.]मंि, िै गज घंट उतार घरी। 
तइसे[तसे]राषौ[रक्षि]आपन सेवक कंू, हवहषयन[हवषय]र्वयाहध[रोग]अभै[अभय]करी। 
जौ मुहि[मिा]भजै भजऊं मैं ताकू[त्याचे],िहर हसमरन तै पारी परी। 
किै रहवदास साघ[साधू]संगहत हमहि, राम भजैछ तौ हवयहत टरी[दूर करिे.]॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १४७ 
 

भावाथप:–हे उद्धवा, जी व्यक्ती मला हवसरत नाही त्या व्यक्क्तस मी अधी घडीस द्धा हवसरत 
नाही.ज्याप्रमािे महाभारताच्या य द्धाके्षत्रात पडलेल्या अंड्ािे रक्षि त्यावर मी हत्तीिी घंटा ठेवनू 
केले.त्याप्रमािे मी माझ्या सेवकािे रक्षि करतो आहि मी त्याच्या हवषय रोर्ािे भय िूर करतो. 
 

जो माझ्या स्मरिास लार्तो, त्याच्या स्मरिास मी लार्तो.जिू काय परमात्मा व त्यािे स्मरि 
करिारा भक्त या िोघात स्पधा लार्ली आहे की कोि कोिािे अहधक स्मरि करतो. 
 

रोहहिास म्हितात की, “संत महात्म्याच्या सत्संर्ात येऊन, त्यािें द्वारा हिलेल्या परमात्म्याच्या 
नामस्मरिात भजन करतो.त्यािी हवपत्ती िूर होते. 
 

(२३) राग कान्िडा (दोपद) 
जाकै[ज्याचा]राम जी धनीं, ताकै[त्यासं]काहि की[कशाची]कमी िै॥टेक॥ 
मनसा[इच्िा(अहभिाषा)]को नाथ मनोरथ पुरवै, सुख हनधान[खहजना]की कािा हगनी िै॥ १॥ 
कवन काज हकरपन[कृपि]की माया, करत हफरत अपनीं अपनी िै। 
खाई न सकै खरच नहि जानै, जयौ भवगँ[सपप]हसर रित मनी िै॥ २॥ 
जाहक राहस[ढीग]थावर[स्थावर]नहि आवै, रािा[रस्त्यात]केत 

की[हकतीतरी]मुचत[िुटिे]अनी[समूि]िै। 
रखवारे कौ चक्र सुदरसन, हबघ[हवघ्न]न र्वयापै रोक हिनी िै॥ ३॥ 
हसब सनकाहदक पार न पावै, मों बपरे[हबचारे.]की कौन हगनी िै। 
जाकी प्रीहत हनरंतरिहर सौं, किै ‘रहवदास’ ताकी सदा िी बनी िै॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १२१ 
 

भावाथप:–परमात्मा स्वतःि ज्यािंी इच्छा पूिग करू लार्ला आहे त्यािें स ख रुपी खहजन्यािी काय 
र्िती आहे? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मालक धनसंियास आपले म्हित हफरत आहेत.ते स्वधनास स्वतःही खात नाहीत आहि योग्य 
खिगही करीत नाहीत.महियार सपाच्या डोक्यावरील मण्याप्रमािे त्यािें धन बेकार असते. 
 

त्याचं्या धनािे ढीर् ल टारंुच्या टोळ्या ल टतील पि रामनाम रुपी धनािे संरक्षि स्वतःभर्वान 
करतात.त्यास कोिी हवघ्न आिू शकत नाही. 
 

राम नामािा अपार महहमा हशव सनक इत्याहि ऋसषनास द्धा हमळहवता आला नाही. 
 

रोहहिास म्हितात की, त्यािेंप ढे माझ्या हबिाऱ्यािी काय हकमत आहे?जो नेहमी परमात्माच्या पे्रमात 
पडला आहे त्यास नेहमी शातंी आहे. 
 
 

२.घट-घटवासी परमात्मा 
 

बहिमुपखी साधनांची र्वयथपता:– 
 

ज्याच्यात परमात्मा हनवास करतो, ते मन ष्ट्यािे शरीर हहरमंहिर आहे.तो आपल्या सवामध्ये 
हवराजमान आहे.मृर्ाच्या बेंबीत कस्त री असते.परंत  मृर् मूखगपिे त्या कस्त रीच्या शोधात हवनाकारि इकडे 
हतकडे हफरत असतो.परमात्मा कोित्या जंर्लात अथवा डोंर्रात लपलेला नाही.म्हिून जंर्ल, पवगत, 
समाधी, तीथगके्षते्र, मंहिरे सकवा महशिीमध्ये त्यािा शोध करिे व्यथग आहे.परमात्म्यासाठी केलेली हिखाऊ 
शोधाशोध आहि आमिी सवग बहहम गखी पूजापाठ सकवा धार्शमक अन ष्ठाने हनष्ट्फळ हसद्ध होत आहेत. 
 

खऱ्या परमाथी रत्नािी प्राप्ती आंतहरक सम द्रात होत असते.साधक आंतहरक सम द्रात ड बकी 
मारूनि रत्नास प्राप्त करतो.आत रे्ल्यावरि अभ्यास करिाऱ्यास अनहि नाि ऐकू येतो.तसेि सहस्त्रिल 
कमळ आहि भवँर र् ंफा इत्यािी पहवत्र हठकािी हिसतात.अशाप्रकारे ते आपली यात्रा पार पाडीत साधक 
परमात्म्यािा साक्षात्कार करून घेतो. 
 

(२४) 
अब मैं िारयो[थकिो]रे भाई। 
थहकत भयौ सब िाि चाि[येिे जािे (यात्रा)]तै, िोगहन वेद बडाई[मोठेपिा]॥टेक॥ 
थहकत भयौ[झािो]गायन अरू नाचन, थाकी सेवा पूजा। 
काम क्रोध तै देि थहकत भई, किौ किाँ िौ दूजा[दुसरा]॥ १॥ 
राम जन िोऊ न भगत किाँऊ, चरन पषािु[धुिे]न देवा। 
जोई जोई यकरौं उिहट मोहि बांधे, यतातै हनकट न भेवा[भेद]॥ २॥ 
पििे ग्यांन का हकया चांहदना[हदवा िाविे],पीिे दीया बुझाई। 
संूहन सिज मैं दोऊ त्यागै, राम किौं न खुदाई॥ ३॥ 
दूहर बसै षट क्रम सकि, अरु दुहरउ कीन्निैं सेऊ। 
ग्यांन ध्यांन दोऊ दुहरउ कीन्िैं, दुहरउ िांडै तेउ॥ ४॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

पांचू[पंचेंहद्रय]थहकत भय ैजिां तिां, जिां तिां हथहत[क्स्थर]पाई। 
जा कारहन मैं दौरयौ हफरतो, सो अब घट मे आई॥ ५॥ 
पांच[आतीि पांच धुन]मेरी सखी सिेिी, हतन हनहध दई हदखाई। 
अब मन फूहि भयौ जग महियां[मध्ये],उिहट आप मंि समाई॥ ६॥ 
चित चित मेरो हनज मन थाक्यो, अब मो पै चल्यौ न जाई। 
सोई सिहज जमल्यौ सोई सनमुख[साक्षात्कार.]किै, ‘रहवदास’ बडाई॥ ७॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) ३ 
 

भावाथप:–अरे भाऊ, जार्हतक आहि धार्शमक मोठेपिा प्राप्त करण्यासाठी सवग हठकािी जाण्याम ळे 
आतामी थकलो आहे. 
 

अनेक प्रकारच्या नृत्यर्ान आहि सेवा करण्यासाठी मी थकलो आहे.तसेि ि सरी र्ोष्ट काम क्रोधाने 
ग्रस्त झाल्याम ळे माझे शरीर आता थकले आहे. 

मी रामािा सेवक सकवा भक्त होण्यािा िावा करीत नाही.तसेि िेवमूर्शतिे पाय धूत नाही.अखेर 
जेवढे कमगकाडं केले ते उलट मला कमगबंधात बाधंत आहेत.त्याचं्या करिीम ळे परमात्म्यािा भेि उघड होत 
नाही. 
 

ज्ञानमार्ािे अन सरि करून प्रथम मी ज्ञानिीप लावला परंत  मी त्यास व्यथग समजून नंतर सोडून 
हिला.क्रमशः सून्न (हतसरे सहानी मंडल ज्यास िहावा िरवाजा म्हितात.) आहि सहज अवस्था (जो 
पारब्रह्मातून प्रारंभ होऊन सत्त खंडापयंत जातो.) मध्ये पोहिून मी राम सकवा ख िा (विगनात्मक नाम) िे 
स्मरिस द्धा सोडून हिले. 
 

सवगप्रकारिी षटकमग तसेि िेवमूर्शतिी सेवा मी सोडून हिली तसेि शास्त्रीय ज्ञान व योर्ीद्वारा केलेल्या 
ध्यानास मी सोडून हिले. 
 

पािं इंहद्रये आता थकून क्स्थर झाली आहेत.ज्या प्रभ च्या शोधात मी इकडे हतकडे धावंत हफरत 
होतो.तो आता आपल्या शहरराति प्रर्ट झाला आहे. 
 

पािं आंतहरक ध नानंी मला सोबत हिली.त्याम ळे मला आंतहरक खहजना हिसू लार्ला.आता मी ह्या 
जर्ात आपला वास्तहवक आनंि प्राप्त करून घेतला व प्रसन्नता हमळहवली.यािी र्ती आता उलटी झाली 
आहे. 
 

बाहेरिी धावाधाव सोडून आता मी आति प्रहवष्ठ झालो.आत वर िढत िढत माझे मन (ब्रह्माडंीमन) 
स द्धा थकले.आता ते वर जाऊ शकत नाही.रोहहिास म्हितात की, “सहज अवस्था प्राप्त करून परमात्म्यािा 
साक्षात्कार करून घेतला.आता मी त्यािे र् िर्ान करण्यात मग्न आहे.” 
 

(२५) 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोजत हकधु[कोठे]हफरै, तेरे घट[चैतन्य शक्क्तचे कें द्र तसेच चैतन्यस्वरुप परमेश्वराचे हपवास असे डोके.]मंि 
हसरजन िार॥ टेक॥ 

हकस्तुरी हम्रग पास िै रे, ढंूढत घास हफरै। 
पािै[मागे]िागौ काि[कापिारा]पारधी[हशकारी],हिन मंि प्रांन िरै॥ १॥ 
इिा हपगिा सुषमि नारी[नाडी],जा मैं हचत्त न धरै। 
सिस्त्रार[िजार पाखळ्याचे कमळ]मंि भंवर गुफा िै, भंवरा[भुंगा]गंुज करै॥ २॥ 
हदि दाहरयाब[हदिरूपी समुद्र]िीरा िाि िै, गुरमुख[ज्याचे तोंड गुरुकडे आिे (ज्याने स्वताःस संपूिप गुरूस 

अपपि केिे आिे.]समझ परै॥ 
मरजी बाकी सैन[संकेत]हवचारै, तउ िीरा िाथ परै॥ ३॥ 
कहि रहवदास समुहझ रे संतो, इिु पद िै हन खान[हनवाि (मुक्ती)]। 
इिु रिहस[रिस्य]कोउ खोजै बूझै, सोउ िै संत सुजांन[सुहवज्ञ, पूिप ज्ञानी.]॥ ४॥ 

–संत र् रू रहविास, वािी (डॉ.शमा) १५८ 
 

भावाथप:–तू परमेश्वराच्या शोधासाठी इकडे हतकडे का ंहफरतोस?ज्याने त ला बनहवले, तो परमेश्वर 
त झ्या शरीरात हवराजमान आहे.हरिाच्या बेंबीत कस्त री असते.पि तोि हतला इकडे हतकडे शोधतो.परंत  
त्याच्यामारे् लार्िारा पारधी क्षिभरात त्यािा प्राि घेतो. 
 

आम्ही आमच्या शरीरातील इडा, सपर्ळा व स ष म्ना नाड्ािें हठकािी हित्त एकाग्र करीत 
नाही.आमच्या शरीराति सहस्त्रार (हजार पाखळ्यािें कमळ) व भवँर र् ंफातील कमळावर भ रें् र् िर् ि करीत 
आहेत. 
 

हृिय रूपी सम द्रात भरपूर असलेले हीरे, लाल यािंी माहहती र् रुम ख महात्म्याकंडून हमळते.त्याचं्या 
मजी संकेतान सार हविाराने िालल्यास ते हहरे, लाल हाती पडू शकतील. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे समजून घे.हनवािपिाच्या रहस्यािा शोध जो करून ज्ञान प्राप्त करील, 
त्यासि पूिग ज्ञानी संत म्हटले जाते.” 
 

(२६) 
हगरी वन कािे[का?]खोजन[शोधिे]जाई, घट अहभअंतर[शहररात]खोजिु भाई॥टेक॥ 
पुिुप[फूि]मधे[मध्ये]ज्य[ूज्याप्रमािे]वास वसत िै त्यूं[त्याप्रमािे]सब घट रमहि रघुराई। 
बािहर खोजत जनम हसरानो[घािहविा],हम्रग[मृग]हत्ररना[तिाि]रह्यौ उरझाई[संपिे, भागिे]। 
राम चरन मंि[आपिे]हथर[क्स्थर]मन राखिु, हरदै[हृदय]कंवि[कमळ]बसै रघुराई 
कहि रहवदास सुनिु रे संतो, यराम भजन हवनु हकन[कोिाची?]गहत पाई॥ १॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १६७ 
 

भावाथप:–अरे भाऊ, परमेश्वर शोधण्यास पवगत आहि जंर्लात का ंजातोस?आपल्या शरीराति त्यास 
शोध. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्याप्रमािे फ लात स वास असतो त्याप्रमािे प्रत्येकाच्या शहररात परमात्मा असतो.आपल्या 
शरीराबाहेर (जंर्ल, पवगत, मंहिरे, महशिी, र् रुद्वारे आहि तीथगस्थानामध्ये) परमेश्वर शोधण्यात त म्ही सवग 
आय ष्ट्य घालहवले, तहानलेला मृर् पाण्यासाठी मृर्जळमारे् धावतो पि त्या हिखाऊ पाण्याम ळे त्यािी तहान 
भार्ते का?ंती तर एक फसविूक आहे. 
 

परमेश्वर प्राप्तीसाठी बाहेरिी स्थळे शोधिाऱ्यािंी तीि क्स्थती होते.रोहहिास समजावतात की, 
परमेश्वर आपल्या हृियरूपी कमलात राहतो.तेव्हा आपल्याला आपल्या हृियात (हतसरा तीळ) परमेश्वर 
िरिी मन स्थीर केले पाहहजे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “परमेश्वर भजनाहशवाय कोिासही र्ती प्राप्त होत नाही.अथात एका 
योहनतून ि सऱ्या योहनत जाण्यापासून म क्त होत नाही.” 
 
 
 

परमेश्वराचे खरे स्वरुप 
 

परमात्मा खरे पाहता सवगत्र आहि सवांच्या शहररात हनवास करिारा आहे.परंत  आमच्यावर अज्ञान 
रूपी अहंकारािा पडिा पडलेला आहे.त्याम ळे आम्ही त्याच्या खऱ्या स्वरुपात समजू शकत 
नाही.साधारिपिे लोक प्रिहलत िेवी िेवतासं सकवा त्याचं्या अवतारास परमेश्वर मानण्यािी िूककरीत 
असतात.उिाहरिाथग–लोक साधारिपिे िशरथप त्र श्रीरामास परमेश्वरािे रूप मानतात.परंत  संतािंी दृष्टी 
ह्या अज्ञान लोकापेंक्षा नेहमी वरिी आहे.हे सवगसाधारि राम सकवा कृष्ट्ि इत्यािी नामंािंा उल्लेख 
करतात.परंत  हे लोक व्यावहाहरक नामाद्वारे ते त्या परमतत्व परमेश्वरास स िहवतात. 
 

वास्तहवक पाहता आत्मा हापरमात्मारुपी सम द्रािा एक थेंब आहे.आंतहरक (मनाच्या) अभ्यासानेि 
जेव्हा त्यानंा खऱ्या स्वरुपािे ज्ञान होते, तेव्हा तो आत्मारुपी थेंब परमेश्वर रुपी सम द्रास हवलीन होऊन 
एकाकार होतो.या अवस्थेत प्राप्त केलेल्या संत सकवा ज्ञानी लोकास हा अन भव होतो.वास्तहवक पाहाता 
परमेश्वर काय आहे, कशाप्रकारे तो सवांिा शहररात वास करतो आहि कशाप्रकारे तो सवग हवश्वात आहे? 
 

(२७) 
नरिहर!चंचि िै महत मोरी[माझी],कंसे भगती करू राम तोरी[तुझी]॥ टेक॥ 
तू मोहि[मिा]देखै िौं तोहि[तुिा]देखू, प्रीहत परसपर िोई। 
तू मोहि देखै िौं तोहि न देखंू, इि महत सब बुहध खोई॥ १॥ 
सब घहट अंतहर समहस[हनवास करिे, र्वयाप्त िोिे]हनरंतहर[नेिमी]िौ देखत िँू निी जाना। 
गुन सब तोर मोर सब औगुन[अवगुि],हक्रत[केिेिे]उपकारन मांना॥ २॥ 
मैं तै, तोहर मोहर असमहझ[अज्ञान]सों कैसे कहर हनसतारा[सुटका]। 
किै रहवदास’ हक्रस्न[कृष्ि(रोहिदासचा मनोदय अवतारी राम हकवा कृष्ि नसून दयामय परमात््यास उदे्दशून 

आिे.)]करूनामै, जै जै जगत अधारा॥ ३॥ 
–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १३ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
भावाथप:–हे (नरहरी) प्रभ , माझी ब ध्िीिंिल आहे.त झी भक्ती कशी करू? 

 
जर तू मला पाहहले आहि मी त ला पाहहले, तेव्हा आपल्या िोघात परस्पर पे्रम होऊ शकते.तू तर 

मला पाहतोस परंत  मी त ला पाहू शकत नाही.यािा हविार करून माझी सर्ळी ब ध्िी भ्रष्ट झाली आहे. 
 

तूतर सवांच्याशहररात हनवास करतोस परंत  मी त ला पाहाण्यािे जाित नाही.तू सवग र् ि संपन्न 
आहेस.(माझ्यासाठी माझ्या शहररात हनवास करतोस) परंत  माझ्यात सवग अवर् ि आहेत.मी कृतघ्न (अज्ञान 
व अहंकाराम ळे) त झे उपकारही मानत नाही. 
 

“तू” आहि“मी” तसेि“त झा” आहि“माझा” अशा प्रकारच्या भेिामध्ये मी हवसरलो आहे.ह्या 
अज्ञानातून माझी स टका कशी होईल? 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे जर्ाच्या आधारा, ियामय परमात्मा, आपला जप हो.(मला त झ्या ियेिा 
आधार प्राप्त हो.) 

(२८) 
भाईरे!राम किां िै मोहि बताओ । 
सहत[सत्य]राम ताकै[त्याचे]हनकट न आयो॥ टेक॥ 
राम कित सब जगत भुिाना[हवसरिे]सो यिु[िा]राम न िोई। 
करम अकरम करूनामै[दयामय]कैसो[केशव (परमात्मा)]करता नांव सु कोई॥ १॥ 
जा रामहि सब जग जानै, भ्रम भूिे रे भाई। 
आप आप थैं कोई न जाने, किें कौन सू जाई॥ २॥ 
सतत[नेिमी]न िोभ परहस[हशविे]जीय तनमन गुन परसत[स्पशप]नहि जाई। 
अिख[न हदसिारा]नांव जाकौ[कोित्या]ठौर[जागा]न कतिँू[कोठेिी]क्यूं न कह्यो समुझाई॥ ३॥ 
भिै[्िितात],‘रहवदास’ उदास तािी[तेथे]य,ै कता को िै भाई। 
केवि कता ऐक[एक]सिी कहर, सहत राम हतिी ठांई[हठकािी.]॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १० 
 

भावाथप:–हे भाऊ, राम कोठे आहे?मला िाखव.जो खरा परमात्मा आहे, त्याच्याजवळ तर त म्ही 
आलाि नाही. 
 

“राम राम” म्हििारे सवग जर् हवसरले रे्ले आहे.िारं्ल्या वाईट कमात पडलेल्या प्राण्यासंाठी 
परमात्मा नेहमी ियाळू आहे.ज्यास नाम म्हटले जाते, जो सृहष्टिा कता आहे, तोि खरा परमात्मा. 
 

हे भाऊ, ज्याला सवग जर् राम समजत आहे, तो राम स्वतःि भ्रमािा हशकारी बनला आहे.आपि 
स्वतःह्या तर्थयाला कोिी समजत नाही.हे कोिी जाऊन सारं्ावे? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्यािे तनमन आहि हित्त लोभाला हशवत नाही आहि ज्याला र् ि (सत्व, रजस् व तमस् ) कधी स्पशग 
करीत नाही.तो अलख नाम कोित्या एका हठकािी मयाहित नाही, हे समजावनू का ंसारं्त नाही? 
 

रोहहिास म्हितात की, “आम्ही सवग यासाठी उिास आहे की, ह्या जर्ािा कता एक आहे, जो सत्य 
नाम परमात्मा आहे, त्यासि ओळखा.” 
 

(२९) 
काि िु[काळ]नाइ ताहि पद[पाय]सीसा[डोके]। नहि हबसरऊं हषन[क्षि]एकिु ईसा॥टेक॥ 
जनम मरनु अरूजग जािा[संसाहरक मायाजाळ]। नाम परताप[प्रताप]न हबआपहि[र्वयाप]ब्यािा। 
अगत[येिे]हवगत[जािे]अनाहद अनूपा। हवस्व हवआपक ब्र्ि अरूपा[रूपरहित]॥ 
घट-घट हति पेहषयत[हदसिे]अइसे। जि मंहि िहिर जि जइसे। 
कहि रहवदास िहर सरब[सवप.]हबआपक। सरब च्यंतामहि सरब प्रहतपािक॥ १॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १६९ 
 

भावाथप:–ज्याच्या िरिावर काळिेखील डोके वाकहवतो त्या प्रभसू एक क्षिभरही हवसरू शकत 
नाही. 
 

त्या प्रभ  नामाच्या प्रतापाने जन्म मरि व संसाहरक मायाजाळरूपी सपािा पहरिाम होऊ शकत 
नाही.तो परमेश्वर कधी नाहीसा होिारा नाही.तो प रातन प रूष आहे.तो अनािी, अन प (उपमारहहत) 
हवश्वव्यापक आहि रूपरहहत ब्रम्ह्म आहे. 
 

तो सवांच्या शहररात त्याप्रमािे हिसतो.ज्याप्रमािे पाण्यात लहर आहि लहरीत पािी हिसते.अथात 
हे जर् आत व बाहेर परमात्म्यािेही रूप आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “तो परमात्मा सवगव्यापी आहे.सवग काही िेिारा तसेि सवांिे पालन करिारा 
आहे.” 
 
परमात््याची खरी पूजा 
 

िेवाच्या मूर्शतना फळे, फ ले िेिे अथवा भेट िढहविे, आरती उतरिे तसेि त्याचं्याप ढे करमिूक 
करण्यासाठी अनेक कायगक्रम करिे इत्यािी सवग प्रकारच्या बहहम गखी हिखाऊ पूजा करिे हे भ्रामक आहि 
व्यथग आहे. 
 

अंतम गखी पूजाि परमात्म्यािी वास्तहवक पूजा आहे.जेव्हा आम्ही आपले ध्यान मनात एकत्र करून 
आंतील तेजप ंज प्रकाशाला पाहू आहि हिव्य ऐकू;तेव्हा आम्ही अन पम शाहंत आहि आनंिाच्या ख शीने नाितो 
आहि शवेटी परमात्मा भेटीिे अमर स ख प्राप्त करतो. 
 

(३०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

रूपांतर 
रामहि पूजा किा चढाऊँ। 
फिु अरू फूि अनुपम[उपमारहित, अत्यतं पहवत्र]न पाऊँ॥ टेक॥ 
थनिर[स्तन]दूध ज्यु बिरू[वासरू]जुठारयो[उष्टे]। 
पुिूप[फूि]भवँर[भुंगा]जि मीन[मासा]हबगाहरयो[खराब]॥ १॥ 
मियाहगर[चंदन]बेहढयो[ग्रासिे, वेढिे]भुवंगा[सपप]। 
हवष अमृत िोऊ एके संगा। 
धूप दीप नइवेदहि वासा, कइसै पूज करहि तेरी दासा॥ २॥ 
मन िी पूजा मन िी धूप। 
मनिी सेऊँ सिज[सिज अवस्था (पारब्रह्म ते सचखंडपयंत)]सरुप। 
पूजा अरचा न जानौ राम तेरी। 
किै रहवदास कवन गहत मोरी॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) ३९ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू मी त ला काय पूजा िढवू?त झ्यावर पूजा िढहवल्यास योग्य असे कोितेही पहवत्र 
फळ सकवा फूल मला हमळत नाही. 
 

वासराने ि धास र्ाईच्या स्तनामध्ये उष्टे केले, भ गं्याने फ लास व माशाने पाण्यास खराब केले आहे. 
सापाने ििंनवृक्षास वढेले आहे.हवष व अमृत या िोघािें बरोबर हनवास आहे.(सामान्यरूपसम द्रात 

एकि) ह्या उष्ट्या व अपहवत्र वस्त ंनी आपली पूजा करण्यापेक्षा मी मनात पूजा करून धूप िाखहवतो.मनाति 
सहज अवस्थेत प्राप्त करून आपली सेवा करतो.अथात माझी सवग अंतम गखी पूजा आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “मी बाहेरिी हिखाऊ पूजा करीत नाही.हे प्रभ,ू माझी काय र्ती आहे, हे 
आता तूि जाित असिार.” 
 

(३१) आरती 
संत उतारै आरती देव हसरोमिीऐ[देवाहधदेव परमेश्वरासाठी]। 
उर[हृदय हतसरा तीळ, हशसनेत्र]अंतहर तिाँ बहस[बसिे]हबन रसना[जीभ]भजीऐ[जप करिे]॥ टेक॥ 
मनसा मंहदर माहि धूप धूपाइऐ। 
पे्रम प्रीती की माि[माळ]राम चढाइये॥ १॥ 
चिँु हदसी हदविा[हदवा]बाहि, जहगमहग िो रहियो। 
जोहत जोहत सम जोहत, जोहतहि हमहि रियो॥ २॥ 
तन मन आतम[आत्मा]वाहर[समर्तपत करिे]सदा िहर गाइ ऐ[आंतहरक शब्द धून हकवा अनिद नादात हवहिन 

करिे]। 
भनत[्िितात.]जन रहवदास तुम सरिा आइ ऐ॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) ११३ 
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भावाथप:–संत जन िेवाहधिेव खऱ्या परमात्म्यािी आरती उतरतात.(िेवाचं्या मूर्शतिी बहहम गखी 
हिसिारी आरती करीत नाहीत) आपल्या हृियात (हतसरा तीळ) आसन घालतात व जीभेहशवाय 
(मनापासून) पहवत्र नामािंा जप सकवा स्मरि करतात. 
 

मनाच्या मंहिरात हिव ेजाळतात.त्याम ळे िारी बाजूस प्रकाशािा जर्मर्ाट पसरतो. 
 

त्याच्या आत्म्यािी ज्योहत परमात्म्याच्या ज्योहतमध्ये हवहलन होऊन ती अत्यंत ज्योहतमगय (प्रज्वहलत 
प्रकाशमान) होते.अशाप्रकारे ज्योहतमध्ये ज्योहतिे हमलन होते. 
 

तन मन आहि आत्म्यास समर्शपत करून परमात्म्यािी हिव्य ध न सकवा अनहि नािात हनमग्न 
होतात.रोहहिास म्हितात की, “हे परमात्मा, मी िेखील अशाप्रकारे त ला शरि आलो आहे.” 
 

(३२) आरती 
गगन[संताचं्या भाषेत दुसऱ्या आंतहरक मंडिास ‘हत्रकुटी’ ्िितात व या मंडिाच्या आकाशािा“गगन मंडि” 

्िितात.]मंडि में आरती कीजै, नाद हबद[अतंर गगनात गंुजिाऱ्या शब्दास“अनिद नाद” हकवा“नाद हबदु” ्िितात.]इक मेक 
करीजै। 

सुसमन[सुषु्ना नाडी]इंदु[चंद्र]अमृत कंुभ धरावै, मनसा मािा फूि चढावे॥ १॥ 
धीव[तूप]अखंडा सोिे बाती, हत्रकुटी[संताचें दुसरे आंतहरक मंडि]जोत जिै हदन राती। 
पवन साधना[मन क्स्थर करण्याचा अ्यास]थाि सजीजै, तामैं चौमुष[चार बाजू]मन धहर िीजै॥ २॥ 
रहव सहस[चंद्र]िाय गिौ हति मािीं, हषन[क्षि]दहिने हषन बामै[डावा]िािीं। 
सिस कंवि[सिस्त्रदिी कमळ]हसघासन[हसिासन]राजै, अनिद झांजन[झांज]हनत िी बाजै॥ ३॥ 
इंि[ह्या]हवध आरती सांची[खरी],सेवा, परम पुहरष[परमात्मा]अिख अभेवा[भेदरहित]। 
किै ‘रहवदास’ गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार िंघावै[पार.]॥ ४॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १७६ 
 

भावाथप:–र्र्नमंडलात प्रवशे करून आरती करा.आपल्या आत्म्यास शब्ि ध नाने एकाकार 
करा.स ष म्ना नाडीरुपी िदं्रामध्ये आपला अमृतकलष स्थापून मनापासून भक्क्तिी माला, फ ले अपगि करा. 
 

नेहमी वाहािाऱ्या पे्रमरुपी त पापासून ध्यानाच्या वाती स शोहभत करून आपला आंतहरक हिवा 
रातं्रहिवस ब्रह्ममंडळात जळत ठेवा.हवषयवासनेच्या िंिल हवसे थाबंवनू आपल्या आरतीच्या ताटास सजवा 
व त्या एकाग्रतेच्या थाळीत मनात िारीबाजूने स्थापन करा. 
 

एकाग्रतेच्या अवस्थेस सूयगिदं्रास आपल्या हाताने पकडा व क्षिभरात त्यानंा उजवा डावा करीत 
त्याचं्यापहलकडे जा.प ढे सहस्त्र कमळािे ससहासन आहे.तेथे नेहमी अनहि ध नािा आवाज र् ंजत असतो. 
 

खरी आरती अशाप्रकारे होते व भेिरहहत परमेश्वरािी हीि खरी सेवा आहे.रोहहिास म्हितात की, 
“हहिा भेि सद र् रुि िाखव ूशकतात.अशी आरतीि संसाररुपी सार्रापलीकडे घेऊन जाऊ शकते.” 
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(३३) आरती 
आरती करत िंसै[प्रसन्न िोिे]मन मेरो, आवत हचत तुव[तुझे]रूप घनेरो[अत्यतं स्पष्ट]॥ टेक॥ 
अजर अमर अडोि[अटि]अभेष[हनराकार],हनरगुन रहित रुप नहि रेषा। 
चेतन[ज्ञानमय]सत हचत घन आनंदा, हनरहवकार तेज अहमत[असीम]अभेदा[भेदरहित, अखंड]॥ 

१॥ 
अनुप अजन्मा सखय[सवपज्ञ]अनंता, अभेद अदैश[न हदसिारे]अहवगत[माहित न 

िोिारे]सुिंदा[स्वतंत्र]। 
नाम की बाती घीव अखंडा, इक िी जोत जिै ब्रिमंडा॥ २॥ 
अनत[अनेक]बार तोहि हघआन िगावा, सुहन जन पै वार नहि पावा। 
मन वच करम ‘रहवदास’ हधआवा[स्मरि करिे.],घंटा झािर मनहि बजावा॥ ३॥ 

–संत र् रु रहविास, वािी (डॉ.शमा) १७७ 
 

भावाथप:–हे प्रभ ूत झी आरती करताना माझे मन आनंहित होते व अंतःकरिात त झे रुप स्पष्ट उतरते. 
 

तू अजर, अमर, अटल, हनराकार, हनर् गन, रुपरेखा नसलेला, ज्ञानमय, सतहित, आनंिी, 
हनर्शवकार, असीम, तेजप जं, भेिरहहत आहेत्स.तसेि तू अजन्मा, सवगज्ञ, अखंड, अदृश्य, शाश्वत आहि सवगत्र 
आहेस. 
 

पे्रमरुपी त पाच्या ओघवत्या धारेत नामरुपी वाती जाळून त झी आरती केली जाते व एका नामाच्या 
ज्योहतने सवग ब्रह्माडं प्रकाहशत होते. 

म नीजनानंी अनेक वेळा त झे ध्यान केले.परंत  ते त ला पाहू शकले नाहीत.अथात त झ्या अनंत 
स्वरुपात त्यानंा थारं्पत्ता लार्ू शकलेला नाही. 
 

रोहहिास म्हितात की, “मी मन, विन व कमापासून ध्यान केले आहे आहि फलस्वरुप आपल्या 
मनाति घंटा व मंहजऱ्यािा अनहि नाि वाजवला आहे.अथात शब्िस्वरुप परमात्म्यािा साक्षत्कार करून 
घेतला आहे.” 
 

सत्याचा अंतमुपखी अनुभव 
 

सत्यािी वास्तहवक पारख आपल्या अंतम गखी अन भवाने येत असते.ही एक अद भ त आहि अविगनीय 
आन्तहरक अन भहूत आहे.ही अन भहूत वाििे, हलहहिे व सितन करिे सकवा बाह्य नाम कीतगन अथवा संर्ीत 
ऐकण्याने प्राप्त होऊ शकत नाही.विेाध्ययन करण्यानेस द्धा अन भतूीच्या प्राक्प्तिा संभव नाही.अंतम गखी 
अभ्यासानेि ती प्राप्त होते.जेव्हा आम्ही एकाग्रतेिी क्स्थती प्राप्त करून आपि आपल्याला आंतहरक अनहि 
नािात हवहलन करू.याप्रकारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, आहि अहंकाराच्या हवकारापेक्षा वर उठतील तेव्हा 
आम्हासं स्वतःहून आपल्या आत त्या खऱ्या नामािी अन भतूी होऊ लार्ते.संत आहि महात्म्यािंा आंतहरक 
अन भव सत्य न कापिे हे प्रमाि आहे. 
 

(३४) राग रामकिी 
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पढीऐ गुनीऐ[हचतन करिे]नामु सभु सुनीऐ, अनभउ भाउ[अनुभव भाव, आंतहरक अनुभूतीची क्स्थती]न 
दरसै॥ 

िोिा कंचन[सोने]हिरनु[िरि]िोइ कैसे, जउ पारस[परीस]हि न परसै[स्पशप करिे]॥ १॥ 
देव संसै[संशय]गांहठत न िुटे॥ 
काम क्रोध माइआ[माया]मद मतसर[मत्सर, इषा],इन पंचिु हमहि िूटे॥ रिाउ॥ 
िम बड[मोठा]कहव कुिीन िम पंहडत, िम जोगी संहनयासी॥ 
हगयािी मुनी सूर[शूर]िम दात[दाता]इि बुहध कबहि न नासी[नष्ट]॥ २॥ 
किु रहवदास सभै निीं समझहस, भुहि परे जैसे बउ रे[वेडे]। 
मोहि[माझा]अधारू[आधार]नामु नाराइन जीवन प्रान धन मोरे[माझे.]॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १४ 
 

भावाथप:–वाििे, हलहहिे, सितन करिे, बाह्य नाम कीतगन करिे जोपयंत आंतहरक अन भव हमळत 
नाही.आतील परमात्म्यािे िशगन होत नाही.जोपयंत परीस स्पशग करीत नाही, तोपयंत लोखंड हनमगळ सोने 
कसे बनू शकते? 
 

हे प्रभ,ू आमच्या संशयािी र्ाठ स टत नाही.आत्म्यास काम, क्रोध, लोभ, मोह, आहि अहंकार हे पाि 
हवकार हमळून ल टतात. 
 

आपल्याला मोठा कहव, क लीन पहंडत, योर्ी, संन्यासी, ज्ञानी, र् नी, शूर, वीर सकवा िाता मानण्यािी 
आमिी भ्रहमष्ठ ब द्धी कधी नाहीशी होत नाही. 
 

रोहहिास म्हितात की, “आपल्या अहंकाराम ळे सवग समजत नाही आहि आपि वेड्ाप्रमािे सहडत 
हफरत असतो.माझा तर एकमात्र आधार परमात्म्यािे नाम आहे.तेि माझे जीवन, प्राि आहि धन आहे.” 
 

(३५) राग सारंग 
जगमे वेद[वेद]बैद[वैद्य]मानी जै। 
इन मंहि अवरू[आहि]अगम[अग्य]किु औरे, किौ[्िििे]कवन[कोि]पहर कीजै॥ टेक ॥ 
भौजि[संसारसागर]ब्याधी असाहध[असाध्य]प्रवास अहत, परम[उच्चतम]पंथ न गिीजे[स्वीकारिे]। 
पढै सुनै किु समुहझ न परई[िोिे]अनभ[ैअनुभव]पदु[क्स्थती]न ििीजै[प्राप्त]॥ 
चहष[चकु्ष दृष्टी]हबिुन[हशवाय]कतार चित िैं, हतनिू अंश भुज[िात]दीजै। 
किै ‘रहवदास’ बमेक[हववेक]तत[तत्त्व]हबनु, सब हमहि गरत परीजै[खड्डा.]॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ९१ 
 

भावाथप:–जर्ात विेाला वैद्य अथात सवग रोर्ानंा औषध िेिारा असे मानले जाते.परंत  या विेात 
आिखी काही र्ोष्टी साहंर्तल्या आहेत आहि आमिा अर्म्य अन भव आिखी काही िाखहवत आहे.यामध्ये 
कोिािे म्हििे मानले पाहहजे? 
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संसार सार्रािा रोर् अत्यंत प्रबल आहि असाध्य आहे.उच्चतम मार्ग स्वीकारल्याहशवाय यातून 
स टका होिे संभव नाही.फक्त वाििे, हलहहिे आहि शास्त्र सकवा कथा, बातम्या ऐकल्याने आम्हासं काही 
समजत नाही.जोपयंत आम्हास आंतहरक अन भवािी क्स्थती प्राप्त होत नाही. 
 

आंतहरक दृहष्टहशवाय जर्ातील लोक एक ि सऱ्यािे हात पकडून एकामारे् एक आंधळ्याचं्या रारें् 
प्रमािे िालतात.रोहहिास म्हितात की, “तत्त्व हववेका (सत्यािी पारख) हशवाय सर्ळे संसारी लोक 
अंर्ाररुपी खड ड्ात पडतात.” 
 

(३६) 
ऐसो किु अनभउ, कित न आवे। 
साहिब[हप्रयतम]मेरो हमिे, तउ को हबिगावे[अतंर]॥ टेक॥ 
सब मे िहर िै िहर मे सब िै, िहर अपनौ जहन[जन]जाना। 
आपहन आहप साषी[साक्षी]नहि दूसर, जाननिार सयाना[बुक्ध्दमान, ज्ञानी]॥ १॥ 
बाजीगर संू रांहच[पे्रम करिे, अनुरक्त िोिे]रिीऐ, बाजी[जादू]कंू मरम[ममप]इहन[यानी]जाना। 
बाजी झूंठ साँच बाजीगर, जाना मन पहतआना[हवश्वास करिे]॥ २॥ 
तन हथर[क्स्थर]िोइ तो काइ न सूझै, जानै जानन िारा[जाििारा]। 
किै ‘रहवदास’ हवमि बमेक[हववेक]सुख, सिज सरुप[स्वरूप.]संभारा॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ११ 
 

भावाथप.–परमात्म्याच्या आंतहरक अन भवािी क्स्थती सारं्ता येत नाही.जेव्हा आमिा हप्रयकर (प्रभ)ू 
आम्हालंा भेटून एकाकार होतो तेव्हा त्यामध्ये अंतर िूजेपिा) कोि हनमाि करू शकतो? 
 

परमात्मा सवामध्ये आहे.परमात्म्यािे ज्ञान आपोआप होते यास ि सरा कोिी साक्षी होऊ शकत 
नाही.हे ज्ञान प्राप्त करिारा खरा ज्ञानी आहे. 
 

जर्ाच्या जािूिी रिना करिाऱ्या जािूर्ार परमात्म्याबरोबर पे्रम करा.ह्या जािूिे रहस्य त्यास 
माहहत आहे.जर्ािा हा जािू खोटा आहे.फक्त जािूर्ारि (परमात्मा) खरा आहे. 
 

ध्यानावस्थेत जेव्हा शरीर क्स्थर होते तेव्हा बाहेरच्या खोया जर्-जािूिे ध्यान राहात नाही.रोहहिास 
म्हितात की, “ह्या अवस्थेमध्ये हनमगल हवकारय क्त आनंि हनमाि होतो आहि साधक सहज अवस्था हमळवनू 
परमात्म्याच्या खऱ्या स्वरुपािे िशगन करतो.” 
 

३.जीवीत गुरुची आवश्यकता 
गुरु आहि परमात््याची एकता 
 

परमात्म्यािा साक्षात्कार करण्यासाठी पूिग संत सकवा खरे र् रु परमात्म्यािे व्यक्त रुप होते.खरे र् रू 
व परमात्म्यामध्ये काही अंतर नसते.अहंकार हाि मन ष्ट्य आहि परमात्मा यािें मधील एकमात्र पडिा आहे.खरे 
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संत ह्या पडद्यास काढून आपि आपल्याला परमेश्वराशी (निी सम द्रास एकरुप होते त्याप्रमािे) एकरुप 
होतात. 
 

परमात्मा मन ष्ट्याच्या उद्धारासाठी मानवीरुप धारि करून जर्ात येतात आहि त्याचं्या ह्या मानवी 
रूपास“र् रू” नाव हिले जाते.अथात र् रू मन ष्ट्यरुपात परमात्मा आहे.र् रू आपल्या मानवी रुपाच्या माध्यमाने 
मन ष्ट्य प्राण्यास िैतन्य िेतात आहि त्यानंा योग्य मार्ग िाखवनू आपल्या कृपेने परमात्म्यािी भेट घडहवतात. 
 

संत-सतर् रु हे उच्च सकवा नीि कोित्याही क ळात जन्म घेतात तसेि र्रीब सकवा श्रीमंतीमध्येही 
राहातात.ह्या संसाहरक पहरक्स्थहतम ळे त्याचं्या आध्याक्त्मक ज्ञानावर काही पहरिाम होत नाही.त्याचं्या भर्वत 
पे्रमािी हनमगळ धारा त्याचं्या संपकात येिाऱ्या लहान मोठ्यानंा एकसारखे पहवत्र करते.पाण्यात राहून 
पाण्यापासून िूर राहािाऱ्या कमळाप्रमािे संत सतर् रु संसारात राहून न रहहल्याप्रमािे ते आपल्या 
आध्याक्त्मक कीर्शतिा स र्ंध पसरहवतात. 
 

(३७) राग आसा 
संत तुझी तनु[शरीर]संगहत प्रान, सहत गुर हगआन जानै संत देवादेव[देवाहधदेव (सवपश्रेष्ठ देव)]। 
संत ची संगहत संत कथा रसु, संत माझे दीजै देवादेव॥ रिाउ॥ 
संत आचरि संत चो मारगु, संतच ओल्िग[सेवक]ओल्िगिी[सेवा]। 
अउर इक मांगऊ भगहत हचतामहि[सवप इच्िा पूिप करिारा मिी],जिी िखाविू[हदसिे]असंत पापी 

सिी[संभव]। 
रहवदास भिे[्िितात]जोजािै[जािकार]सो जािु, संत अनंत हि[परमात्मा.]अंतरू नाहि॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १३२ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू संत जनि त झे शरीर (साकाररुप) आहे आहि त्यािंी संर्ति त झे प्राि आहेत.हे 
िेवाहधिेवा, (परमात्मा) संतािंी ओळख सतर् रुने हिलेल्या ज्ञानानेि होऊ शकते.हे िेवाहधिेवा, कृपा करुन 
मला संतािंी संर्त, संत कथािंा रस, संताशी शरि आहि पे्रम द्या. 
 

संताप्रमािे आिरि, संतािा मार्ग आहि संतािी सेवा मला िे.मी आिखी एक वस्त  मार्तो.मला 
भक्क्तरुपी सितामिी (सवग इच्छा पूिग करिारा मिी) तसेि असंत व पापी लोकािंी संर्ती कधी िेऊ नको. 
 

रोहहिास म्हितात की, “संत आहि परमात्मा यामध्ये काही अंतर नाही.हे जो जाितो, तोि खरा 
जािकार आहे.” 
 

(३८) राग हबिावि 
हजहि[ज्या]कुि साधु बैसनो[हवष्िुभक्त]िोइ। 
बरि अवरि[नीच जात]रंकु[गरीब]निीं इसुरू,[मािक, राजा],हवमि[पावन]बास[सुवास]जानीऐ 

जहग सोई[पसरिे]॥ टेक॥ 
ब्रिमन बैस सूद अरु ख्यत्री, डोम चंडार[चंडाळ]मिेि[्िेच्ि]मन सोई। 
िोइ पुनीत[पहवत्र]भगवंत भजन ते, आपु[आपि]ताहर तारे कुि दोइ॥ १॥ 
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धहन[धन्य]सु गाऊं[गाव]धहन सो ठाऊ[हठकाि],धंहन पुनीत कुटंब सभ िोइ[िोक]। 
हजनी पीआ सार रसु तजे आन रस, िोइ रस मगन डारे हबषु[हवष (दुगुपि इ.)]खोइ॥ २॥ 
पंहडत सूर[शूर]ित्रपहत राजा, भगत बराबहर अउरू[आहि]न कोइ। 
जैसे पुरैन[कमळ]पात रिै जि समीप, भहन ‘रहवदास’ जनमे जहग ओइ[तोच.]॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १२८ 
 

भावाथप:–ज्या क ळात कोिी खरा साध  सकवा प्रभ भक्त जन्मला.तो उच्च असो की, नीि राजा असोकी 
र्रीब, त्यािा पहवत्र कीती स र्ंध सवग जर्ात पसरतो. 
 

ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, श द्र, डोम, िडंाळ सकवा म्लेच्छ (अपहवत्र) कोिीही व्यक्ती परमात्म्याच्या 
भजनाने पहवत्र होते.ती व्यक्ती िोन्ही वंशािास द्धा (मातृवशं व हपतृवशं) उद्धार करते. 
 

त्या र्ावािे, त्या हठकािािे व त्या पहवत्र पहरवारातील सवग लोक धन्य होत.ती व्यक्ती सवग अन्य 
रसािंा त्यार् करून प्रभ नामािा रस हपते आहि त्यात हनमग्न होऊन संसाराच्या सवग हवषारी ि र् गिािंा (काम, 
क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार) हवसर पाडते. 
 

कोिी पहंडत असो, शूरवीर सकवा छत्रपती राजा असो.परंत  भक्तािी कोिीही बरोबरी करू शकत 
नाही.ज्याप्रमािे कमळािे पान पाण्याजवळ असूनही अस्पशृ्य असते त्याप्रमािे भक्तजन संसारात राहूनही 
नेहमी हवरक्त राहतात.रोहहिास म्हितात की, “अशा भक्तािा जन्म जर्ात सफल आहे.” 
 
 
 
 

ईश्वर साक्षात्कारासाठी गुरुची आवश्यकता 
 

आपल्या भौहतक सीमाम ळे आपि आपल्या परमात्म्याच्या अलौहकक रुपािे िशगन घेण्यास असमथग 
आहे.परंत  मन ष्ट्य पूिग र् रूच्या संपकात येतो.जे परमात्म्यािे साकार रुप आहे.तेव्हा र् रुमाफग त परमात्म्याशी 
संपकग  स्थापन करून घेतो.र् रुच्या कृपेने परमात्म्याबरोबर त्यािा हमलाप होतो.एकमात्रर् रुि आम्हासं मार्ग 
िाखव ू शकतो.आमिे पाप नाहीसे करून पहवत्र करू शकतो.आहि आतील शब्ि ध नने जोडून आम्हासं 
अदृश्य, अर्म्यापयंत पोहिव ूशकतो.अन्य सवग प्रकारच्या बहहम गखी धार्शमक हक्रया व्यथग आहेत.त्या हक्रया 
आमिी केवळ फसविूक करतात. 
 

प्रभ नामि परमात्मा प्राप्त करण्यािे एकमात्र साधन आहे.ते नाम फक्त र् रुमाफग ति हमळू शकते.फक्त 
र् रुि आम्हासं खऱ्या पे्रमािी िीक्षा िेऊन अथात खऱ्या नामाशी जोडून परमात्म्याजवळ जाण्यािा िरवाजा 
उघडतो.तो ज्ञानिीप प्रज्िहलत करतो.आमिा आंतहरक डोळा व कान उघडतो.तसेि जर्ातील मायाजाळ 
व संकटे िूर करून संसाररुपी सम द्र पार करतो. 
 

(३९) 
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गुरु सभु[सवप]रिहस अगमहि जानै। 
ढंूढै कोउ षट सास्त्रन[सिा शास्त्र (न्याय, वैशेहषक, साखं्य, योग्य, हममासंा, वेदातं]मंि, हकघु[आहि]कोउ वेद 

वषनै[र्वयाख्यान करिे, प्रशंसा करिे]॥ टेक॥ 
सांस उसांस[उच्िवास]चढावे बिुहवध, बैठहि संूहन[शुन्य]समाहध[दिार्वया दरवाजाचा अंधार गुरुहशवाय 

पार करू नािी.]। 
फांट्यो[फाडिे]कानू भभूत[भस्म]तनु िाई, अहनक[अनेक]भरमत[भटकिे]वैरागी॥ १॥ 
तीरथ बरत[व्रत]करई बिु तेरे, कषा[भगव]ेबस्त[वस्त्र]बिु सानै[गंुडाळिे]। 
कहि“रहवदास” हमल्यौ गुर पूरो[पूिप]हजहि[ज्यांनी]अंतर[आत.]िहर हमिानै॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ७८ 
 

भावाथप:–र् रू अर्म्य परमात्म्याच्या सवग रस्त्यानंा जाितो.परंत  र् रुस शरि न जाता, कोिी षट 
िशनामधे परमात्म्यािा शोध करतो आहि विेािे विगन करतो. 
 

काही लोक अनेक प्रकारिे श्वास-उश्वास करण्यात लार्ले आहेत.काही लोक श न्य समाधी लावनू 
बसले आहेत.काही लोक कान फाडतात आहि काही लोक शहररास भस्म लावतात.काही लोक वैरार्ी बनून 
भटकत हफरत असतात. 
 

बरेि लोक तीथग-व्रत करण्यास लार्ले आहेत.आहि बरेिसे भर्वे वस्त्र र् ंडाळून हफरत आहेत.परंत  
रोहहिास म्हितात की, “ज्यानंी त्यानंा आतील परमात्म्याबरोबर भेटहवले आहे.त्यानंा पूिग र् रू हमळाले 
आहेत.” 
 

(४०) 
सत गुर िमिु िषाई[दाखहविे]बाट[वाट, रस्ता]। 
जनम पाििे पाप नसाने[नष्ट झािे],हमहटयौ सनु संताप॥ टेक॥ 
बािहर षोजत[शोध करीत]जनम गंवाए, उनमहन[आंतहरक ध्यान क्स्थहततून जेर्विा मन आत जाऊन वरच्या 

कें द्रात हटकते तेर्विा हतिा ‘उन्महन ध्यान’्िितात]ध्यान रिे घट आप[ईश्वर]॥ 
सबब अनािद बाजत घट मंि, अगम ग्यांन भौ[झािे]गुर परताप॥ १॥ 
धन दारा मंि रहियो मगन[हवचारकरिे]हनत, गुन्यौ न हमचु[मृत्य]ुकौ ताप। 
कहि ‘रहवदास’ गुरु रि हदषावइ[दाखहविी],हत्रषा[तृषा (तिान)]बुहझ हमहट मन संताप[दुाःख]॥ 

२॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ५४ 

 
भावाथप:–सत् र् रुने आम्हास मार्ग िाखहवला आहे.आमच्या पूवग जन्मातील सर्ळी पापे नष्ट झाली 

आहि आमिे सर्ळे ि ःख नाहीसे झाले. 
 

बाहेर परमात्म्यािा शोध करीत आम्ही आपला जन्म फ कट घालहवला परंत  तो परमात्मा तर आमच्या 
अंतम गखी ध्यानामध्ये हनवास करतो.आमच्या आत आता अनहि शब्ि वाजत आहे.हे अर्म्य ज्ञान आम्हासं 
र् रुकृपेने प्राप्त झाले. 
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आम्ही अज्ञानाम ळे धन, िौलत व स्त्रीमध्ये नेहमी मग्न राहहलो होतो आहि मृत्य च्या त्रासािी सिता 

करीत नव्हतो. 
 

रोहहिास म्हितात की, “आता र् रुने आम्हासं मार्ग िाखहवला आहे.त्याम ळे आमिी संसाहरक 
हवषयािी तृष्ट्िा नाहीशी झाली आहि मनािे क्लेश नाहीसे झाले आहेत.” 
 

खऱ्या गुरुचे िक्षि 
 

वास्तहवक पाहाता खऱ्या र् रुिी ओळख कोित्याही बाहेरच्या हिन्हानंी केली जात नाही.खरा र् रू 
(सतर् रू) वास्तहवक परमात्म्यािे रुप असते.त्यािी आंतहरक वृत्ती नेहमी परमात्म्यामध्ये लीन असते.त्यािा 
नामि आधार असतो.बाहेरून हिसावयास तो र्ृहस्थी जीवन जर्तो आहि खऱ्या कमाईने आपले जीवन 
िालहवतो, तो कधीस द्धा ि सऱ्यािा भार बनत नाही. 
 

संसाहरक स ख-ि ःख, जन्म-मरि, लाभ-हानी तसेि जीत-हार इत्यािीम ळे त्यास आनंि सकवा ि ःख 
होत नाही.तो कधीस द्धा अकमगन्यता सकवा हनक्ष्ट्क्रयतेिे जीवन घालहवत नाही.तो कोित्याही फळािी अपेक्षा 
न करता नेहमी आपल्या कतगव्य पालनात र् ंतलेला असतो.तो संसारात राहूनस द्धा नसल्याप्रमािे 
राहातो.त्याच्यात थोडाही अहंकार (घमेंड, र्वग) नसतो.तसेि कोिाबद्दल दे्वषभाव नसतो.तो सवांच्या 
कल्यािािी कामे करीत राहतो.ि सऱ्यानंा ि ःखी पाहून तो ि ःखी बनतो. तो नेहमी परोपकार करतो पि त्यािा 
िेखावा करीत नाही. तो स्वतःला र् रु म्हिण्यािी इच्छा ठेवीत नाही.तो नेहमी सत्यव्रतािे पालन 
करतो.तसेि तो खोटे, कपट व पक्षपातापासून नेहमी िूर राहतो.तो नेहमी र्ोड बोलतो.तो आतून बाहेरून 
हनमगळ आहि पहवत्र असतो.तसेि हवषयािे प्रलोभन त्यास हशवतस द्धा नाही. 
 

मनाच्या सवग हवकारास िूर करून तसेि संसाराच्या सवग आशा आहि तृष्ट्िािंा त्यार् करून तो आपले 
संपूिग जीवन परमेश्वरास समर्शपत करतो.तसेि आपि आपल्यास परमेश्वरात पूिग हवहलन करून परमात्म्यािे 
खरे रूप बनतो. 
 

(४१) राग सारंग 
िहर सुहमरे सोइ[समजिे]संत हबचारौ। 
अवरू[अन्य]जनम बेकाम[र्वयथप]राम हबन, कोहट जनम सौ उपहर[वर]बारौ[अपपि करिे]॥ टेक॥ 
िहर पद हवमुख कुहटि मायारत, राम चरि हचतिु न सानै। 
हजन मन मानु िउमै[अिंकार]बसहि, हति जन संत किौ हकम मानै[अथप]॥ १॥ 
कपट ड्ूंभ[पाखंड, दंभ]पर हनदा बूडौ, संत जनम भौ हकिहवष कारी[पाप हनमाि करिारा]। 
ज्यौ बहरषा रुत[ऋतु]बंूद उदहध[समुद्र]मंि, आई हमिै सोई जि खारौ॥ २॥ 
ना परसंहग सीप स्वाहत नित्र, मोती हनपजत[उत्पन्न िोिे.]नीर तै न्यारौ। 
कहि ‘रहवदास’ मोि मद त्यागै, राम चरि मन संत हवचारौ॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १७५ 
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भावाथप:–जो परमात्म्यािे स्मरि करतो, त्यासि संत समजले पाहहजे.अशा संतावर कोटी जन्म 
ओवाळून टाकावते.परमात्मा भक्क्तहशवाय इतर सवग जन्म व्यथग आहेत. 
 

जे क हटल कारस्थाने करून जनतेिा पैसा जमहवण्यात हनमग्न असतो व परमेश्वर भक्ती करीत 
नाही.ज्यािे मनात प्रहतष्ठा प्राप्त करण्यािी भावना व अहंकार आहे, अशा व्यक्क्तस संत कोित्या अथाने म्हटले 
जाऊ शकते? 
 

त्याप्रकारच्या व्यक्ती संत बनण्यािे ढोंर् करून, रिून िंभ, कपट आहि परसनिेत हनमग्न होऊन 
आपला जन्म पापमय बनहवतात.उिाहरिाथग–वषाऋत त पाण्यािे थेंब सम द्रात पडतात व त्यािे खारेपािी 
बनते. 
 

पि तेि पाण्यािे थेंब स्वाती नक्षत्रात सशपल्यात पडल्यास मोती हनमाि करतात.जे लोक श द्ध 
हनष्ट्कपटमनाने स्मरि, भजन करून परमेश्वर भक्ती करतात त्यािें जीवन धन्य होते.त्यानंा रामनामािा मोती 
प्राप्त होतो.रोहहिास म्हितात की, “जे मोह व अहंकारािा त्यार् करून आपल्या मनास परमेश्वरिरिी 
लावतात.त्यानंाि संत समजले पाहहजे.” 
 

खऱ्या गुरू भेटीचे सुख 
 

ज्या हिवशी परमात्म्यािे आवडते भक्त संत सत् र् रू भेटतात, तो हिवस अत्यंत सौभाग्यािा 
होय.परमेश्वरािे आवडते संत जन जेथे पाय ठेवतात, बसतात, ते हठकाि पहवत्र होते.संत जन ह्या जर्ात 
केवळ ियेनेि परोपकारासाठी येतात.तसेि जे प्रािी त्याचं्या संपकात येतात, त्याचं्याकडून िीक्षा घेतात, 
त्यानंा ते संसाररुपी सार्रातून पैलतीरावर घेऊन जातात. 
 

हशष्ट्यानंा आपल्या सत् र् रुच्या िशगनाने जो आनंि प्राप्त होतो तो अविगनीय असतो.माया मोहाच्या 
अंधारात हवषय वासनेत आसक्त झालेल्या प्राण्यानंा त्या अलौहकक आनंिािा आभासस द्धा होऊ शकत 
नाही.त्या खऱ्या संताचं्या अद भ त महहमािी आहि हनराळ्या शान शोभेिी कल्पनास द्धा करू शकत नाही. 
 

(४२) राग-गौड़ी गोंड 
आज हदवस िेउं बहििारा[धन्य, आनंदी], 
मेरे हग्रि आया राजा राम जी का प्यारा॥ टेक॥ 
आंगन बगड़[बैठकीची जागा]भुवन भयौ पावन, िहरजन[प्रभुभक्त]बैठे िहर जस गावन[यशगान]। 
करौं डंडौत[दंडवत]अरू चरन पषारौ[धुिे],तन मन धन संतन पर वारौ[ओवाळिे]॥ 
कथा करै अरू अरथ हवचारै[दाखहविेसागंिे],आप तरै[मुक्त िोिे]औरहन कौ तारे। 
किै ‘रहवदास’ हमिै हनज दास, जनम जनम कै काटै पास[पाश, फासं, बंधन.]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ८९ 
 

भावाथप:–आजिा हिवस धन्य आहे.कारि माझ्या घरी प्रभ  परमात्म्यािे आवडते भक्त संत सत्र् रु 
आले आहेत. 
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माझे घर, बैठकीच्या जार्ा व अंर्ि पहवत्र झाले.प्रभ भक्त बसून परमात्म्यािे यशर्ान करीत 

आहेत.मी आपल्या सत् र् रुच्या िरिी डोके वाकहवतो.त्यािें पाय ध तो.तसेि त्यािेंवर आपले तन, मन व धन 
ओवाळून टाकतो. 
 

ते हहरकथा सारं्तात.संताच्या वािीिा (पिािंा) अथग सारं्तात, ते स्वतः म क्त आहेत व इतरानंाही 
म क्त करतात.रोहीिास म्हितात की, “जर परमात्म्यािा आवडता सेवक भेटतो अथात सत् र् रुिीभेट 
होते.तेव्हा तो जन्म जन्माचं्या कमातून म क्त होतो”. 
 

(४३) राग हबिावि, दुपदा 
जौ सुख िोत साध[साधुसंत]कंू भेटे, गावत[यशोगान]स्याम[प्रभु]सकि दुख मेटे[नािीसे िोिे]॥ 

टेक॥ 
ते हकम[सकना]जांनहि संतन मिमा, जौ माया जंजाि िपेटे। 
अठट पिहर हतक्न्ि किु नहि सूझई[सुचिे],ज्य[ूज्याप्रमािे]तेिी कंू हव्रषभ[बैि]संकटे[संकटात 

पडिे]॥ १॥ 
जौ जन राम नाम नहि उचरै[उच्चार],उदर भरइ ज्यूं गरदभ[गाढव]िेटे। 
जन रहवदास रामु बि गरजहत, मनिँु च्याहर पदारथ[चार पदाथं (अथप, काम, धमप व मोक्ष).]भेटे॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) पि क्र.१७१ 
 

भावाथप:–साध  संत भेटल्याने जे स ख प्राप्त होते.ते कसे सारं्ता येईल?त्याचं्या उपक्स्थतीमध्ये प्रभ िे 
यशोर्ान करताना सवग ि ःख नाहीसे होते. 
 

जे लोक माया जंजाळात र् रफटलेले आहेत ते लोक संतािंी महहमा कसे जािू शकतील?ज्याप्रमािे 
तेल्यािा बैल डोळ्यावर ढापि असल्याम ळे न पाहाता नेहमी िालतो; त्याप्रमािे अज्ञान लोक मायेने आंधळे 
झाल्याम ळे संसाराशी झ ंजत असतात.त्याम ळे त्यानंा आठ प्रहर काही सूित नाही. 
 

जी मन ष्ट्ये परमात्म्यािे नाम उच्चाहरत नाहीत, प्रभ िा जप करीत नाहीत, ते जिू काय र्ाढवाप्रमािे 
पडून पोट भरतात.रोहहिास म्हितात की, “जे परमात्म्याच्या भक्क्तमध्ये लीन आहेत.ते लोक जिू काय अथग, 
काम, धमग व मोक्ष ह्या िारी पिाथांिी प्राप्ती झाल्याप्रमािे परमात्म्याच्या बळावर आनंिाने ससहनाि करतात. 
 

४.सत्संगाचे मित्त्व 
संगतीचा प्रभाव 

 
मन ष्ट्य इतर प्राण्यापेंक्षा अहधक संविेनाशील व र् िग्राही असतो.यासाठी मन ष्ट्यावर संर्तीिा प्रभाव 

सवांपेक्षा अहधक पडतो.मन ष्ट्य संतािंी संर्त सकवा संत्संर्तीमध्ये येऊन हळूहळू आध्याक्त्मक र् िानंा ग्रहि 
करतो सकवा परमात्मा प्राक्प्तच्या प्रयत्नात लार्तो.परंत  वाईट मािसाचं्या संर्तीमध्ये पडून तो वाईट 
व्यसनाचं्या आहारी जातो. 
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संत्संर्ाहशवाय आध्याक्त्मक भावािी उत्पत्ती होत नाही आहि आध्याक्त्मक भावाहशवाय परमात्म्यािी 
भक्ती हनमाि होत नाही.यासाठी संत रोहहिास ि ष्टाचं्या संर्तीिा त्यार् करिे आहि संतािंी संर्त धरण्यावंर 
हवशषे जोर िेतात.कारि संत हे परमात्म्यािे व्यक्त सकवा साकार रूप असते.परमात्म्यािी प्राप्ती संताचं्या 
कृपेनेि संभव असते.संत्संर् ईश्वर साक्षात्कारािे एक जरूरीिे साधन मानले जाते.मनाच्या हवकारानंा िूर 
करिे आहि परमात्म्यासंबंधी भक्ती आहि पे्रम वाढहवण्यासाठी सत्संर्ापेक्षा मोठे ि सरे कोितेि साधन नाही. 
 

(४४) राग आसा 
प्रभुजी संगहत सरहन हतिारी[तुमच्या]। 
जग जीवन राम[परमात्मा]मुरारी॥टेक॥ 
गिी गिी कौ नीर[पािी]बहि आयो, सुरसरी[सरस्वती गंगाजि]जाइ समायो। 
संगती कै परताप मिातम, नांव गंगोहदक पायो॥ १॥ 
स्वांहत बंूद बरषै फहन[सपपफिा]ऊपर सीस[डोके]हवषै हवष िोई। 
वािी बंूद को मोती हनपजै[उत्पन्न िोिे]संगहत की अहधकाई॥ २॥ 
तुम चंदन िम इरंड[एरंडाचे झाड],बापुरे, हनकहट तु्िारे बासा[हनवास] 
नीच हव्रष तै ऊँच भए िै, तु्िारी बास सुबासा[सुवास]॥ ३॥ 
जाहत भी ओिी[नीच]पांहत भीओिी, ओिा कसब[र्वयवसाय.]िमारा। 
तु्िारी हक्रपा तै ऊंच भए िै, किै ‘रहवदास’चमारा॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ११६ 
 

भावाथप:–हे जर्ाच्या जीवन रुपी रामा, हे परमेश्वरा, मी त झ्या संर्तीस शरि आलो आहे. 
र्लोर्लीिे पािी वाहून जेव्हा ते र्ंर्ा निीच्या पाण्यात हमळते, तेव्हा त्यास ‘र्ंर्ाजल’ म्हितात.हे 

िारं्ल्या संर्तीिा प्रताप व महात्म्य आहे. 
 

स्वाती नक्षत्राच्या पावसािे थेंब जेव्हा सपाच्या (डोक्यावर) पडतात.तेव्हा त्या थेंबािे सापाच्या 
डोक्यात हवषात रुपातंर होते.परंत  तेि स्वातीिे थेंब जेव्हा सशपल्यात पडतात तेव्हा सशपल्यात मोती उत्पन्न 
होतात.वाईट सकवा िारं्ल्या संर्तीिा हा पहरिाम आहे. 
 

हे सद र् रु, तू ििंनािा (स र्ंधीत) वृक्ष आहे आहि मी हबिारा एरंडािे (स वासहहन) झाड आहे.परंत  
त झ्या सहवासाम ळे मी स वाहसक वृक्ष झालो आहे. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , माझी जातपात नीि आहे, माझा व्यवसायस द्धा नीि आहे, परंत  
त झ्या कृपेम ळे मी ऊंि बनलो.” 
 

(४५) राग मल्िार 
नागर जना[नागहरक]मेरी जाहत हबहखआत[हवख्खात, प्रहसि]चमारं । 
हरदै[हृदय]राम गोहवद गुन सारं॥ रिाउ॥ 
सुरसरी सिि[पािी]कृत बारूनी[दारू]रे, सन्त जन करत निी पान[हपिे]। 
सुरा[दारू]अपहवत्र नत अवर जि रे, सुरसहर हमित िोइ नहि आनं॥ १॥ 
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तर तार[ताड]अपहवत्र कहर मानीऐ रे, जैसे कागरा[कागद]करत बीचारं। 
भगहत भागउतु[ज्ञान]हिखीऐ हति ऊपरे, पूजीऐ कहर नमस्कारं॥ २॥ 
मेरी जाहत कुटबांढिा[चाभंाराची पोट जात]ढोर[जनावर]दुबंता[वािािे],हनतहि बनारसी 

आसपासा। 
अब हवप्र परधान[प्रमुख]हतहि करहि डंडउहत[दंडवत.],तेरे नाम सरिाई रहवदास दासा॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ९१ 
 

भावाथप:–हे नार्हरकानंो, मी, स प्रहसद्ध िाभंार जातीिा आहे.परंत  माझ्या हृियात प्रभ ूपरमात्म्याच्या 
र् िािें रहस्य प्रर्ट झाले आहे. 
 

अपहवत्र िारू र्ंर्ाजळ घालून तयार केली तरीस द्धा संतमंडळी ती हपऊ शकत नाही.परंत  तीि 
अपहवत्र िारू सकवा ि सरे घाि पािी र्ंरे्च्या प्रवाहात सोडल्यास र्ंर्ाजल होते.ि सरे काही होत नाही. 
 

ताडीिा वृक्ष अपहवत्र मानला जातो.परंत  त्यािी पाने कार्िरुपात हविाराहधन होतात.त्यावर भक्ती 
व ज्ञानाच्या र्ोष्टी हलहहल्या तर त्यास आिरपूवगक नमस्कार केले जातात. 
 

माझी जात क टबाढंला (िाभंार जातीिी पोटशाखा) व माझ्या जातीिे लोक िररोज बनारसच्या 
आसपास मेलेली जनावरे वाहतात.परंत  हे प्रभ,ू त झ्या ह्याभक्त रोहहिासाला आता प्रम ख ब्राह्यि िंडवत, 
प्रिाम करतात.हे त झ्या नामाला शरि आल्यािे फळ आहे. 
 
 

(४६) राग धनाश्री 
हचत हसमरनु करउं नैन अहविोकनो, श्रवन बानी सुजसु[सुयश]पूहर राखउं। 
मनु सु मधुकर[भुंगा]करउं चरन हिरदे धरउं, 
रसन[जीभ]अमृत राम नाम भाखउं[उच्चारिे]॥ १॥ 
मेरी प्रीती गोहवदु[प्रभूिा]हसउ हजहन घटै, 
मै तउ मोहि[मूिय]मिंगी िई जीअ सठै[अपपि करिे]॥ रिाउ॥ 
साध संगहत हबना भाउ[भाव]निीं उपजै, 
भाव हबनु भगहत निीं िोई तेरी॥ 
किै रहवदास इक बानी[हवनंती]िहर हसउ, 
पैज[िाज.]राखउ राजा राम मेरी॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १०२ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू मी त ला मनात स्मरि करीत राहू.मी आपल्या आंतहरक नेत्राने त झे िशगन व ध्यान 
करीत राहू.आंतहरक कानास त झी स मधूर वािी सकवा अनहि नाि (आवाज) पूिग ऐकू येवो.त झ्या िरि 
कमळास हृियात स्थापन करून आपल्या मनास भवँरा बनवनू त्यात र् ंतवनू ठेव ूआहि आंतहरक हजव्हेने 
प्रभ च्या अमृताने भरलेल्या नामािे उच्चार करीत राहू. 
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प्रभसूंबधंी माझी प्रीती कधी कमी न होवो.मोठ्या महार् सकमतीवर मी त्या प्रीतीस प्राप्त केले 
आहे.आपल्या जीवनािे बहलिान िढवनू त्याच्या बिली मी प्रभ ूप्रीहतिा सौिा केला आहे. 
 

साध संताचं्या संर्तीशीवाय प्रभभूक्ती उत्पन्न होऊ शकत नाही.रोहहिास म्हितात की, “प्रभलूा माझी 
एक हवनंती आहे की, हे प्रभ  परमात्मा, माझी लाज राख, माझी लाज साभंाळून घे.” 
 

५.नाम भक्ती 
नामाची सवोच्चता 

 
नामि परम सत्य आहे, ते आहिपासून अंतापयंत नेहमी हवद्यमान राहिारे आहे.नाम ही अशी शक्ती 

आहे की, हतच्याम ळेि परमात्मा आपल्याला अहभव्यक्त करता येतो.परमात्मा सवांमध्ये आहे. आम्ही जोपयंत 
नामभक्क्तिा अभ्यास करीत नाही, तोपयंत परमात्मा प्रर्ट होत नाही.परमात्म्याने स्वतःआपल्या प्राप्तीिा 
मार्ग आमच्यासाठी बनवनू ठेवला आहे. ि सरे कोितेही साधन नामभक्क्तप ढे हफके आहे.हवशषेकरून 
कहलय र्ात परमात्मा भेटण्यािा नामभक्क्तहशवाय अन्य कोितेही साधन नाही.रोहहिासानंी स्पष्ट शब्िात 
साहंर्तले आहे की, ह्या कठीि संसार सार्राला नामरुपी नौकाि पार करू शकते.जो नामाऐवजी ि सऱ्या 
कोित्याही लहान मोठ्यासाधनािंा प्रयत्न करील, तो मोठ्या मजबतू नावऐेवजी लहान कमजोर होडीने 
भयंकर संसार सार्र पार करण्यािा प्रयत्न करण्यासारखे आहे.तो स्वतःस भयंकर कष्टात व संकटात 
टाकण्यासारखे आहे. 
 

नामािी एक छोटीशी हठिर्ी आपल्या पापाच्या मोठमोठ्या सढर्ानंा जाळून नष्ट करते.नामरुपी 
अमृतािा एक थेंब आमिी तहान भार्वतो.नाम हे समस्त ज्ञान व आनंिािे भाडंार आहे.तसेि ते म क्ती 
हमळण्यािे एक द्वार आहे. 

(४७) राग सोरहठ 
सुख सागरू[सुखाचा समुद्र]सुरतर[तोंडाने मागीि ती वस्तु देिारा वृक्ष]हचतामहन[सवप इच्िा पूिप 

करिारेरत्न],कामधेनु[सवप इच्िा पूिप करिारी स्वगाची गाय]बहस जाके। 
चाहर पदारथ[चार पदाथप]असट दसा हसहघ[अठरा हसिी]नवहनहध[नऊ हनधी]करति[िातात]ताके। 
िहर िहर िहर न जप[तप]रसना, अबर हतआगो[सोडिे]वचन रसना[कृहत्रम-बनावटी]॥१॥ 
नाना हखआन[आख्यान, कथा]पुरान वेद हवहध, चउतीस अंखर[चौतीस अक्षरे]मांिी। 
हबआस[र्वयास]हबचारी कहिओ परमारथु, राम नाम सहर[बरोबरी]नांिी॥२॥ 
सिज समाहध उपाहध रित[रहित]फुहन[पुन्िा],बडै भाहग[मोठा भाग्यवान]हिव[स्थान]िागी। 
कहि ‘रहवदास’ प्रगासु[प्रकाश]हरदै[ह्दय]धहर, जनम मरि भै[भय]भागी॥३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १२९ 
 

भावाथप :–हे जीवा, जो परमात्मा स खािा सम द्र आहे.ज्याच्या ताब्यात कल्पवृक्ष, सितामहि व 
कामधेन  आहे.तसेिज्यािे हातात धमग, अथग, काम, मोक्ष, हे िार पिाथग, अठरा हसद्धी व नऊ हनधी आहेत.त्या 
प्रभ िे नाम तू आंतहरक हजभेने का ंजपत नाहीस? तू सवग व्यथग बनावटी र्ोष्टींना सोडून िे. 
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प राि कथा आहि विे-हवहध विगमालेच्या िौथीस अक्षरािें वाक्ग्वस्तार आहेत.विेािा लेखक 
व्यासानंी हविार करून हे परमाथी तत्व साहंर्तले आहे की, विात्मक शब्ि जंजाळ हे परमात्म्यािें हनःअक्षर 
सकवा ध नात्मक खऱ्या नामािी बरोबरी करू शकत नाही. 
 

मोठ्या भाग्याने जेव्हा कोिा प्राण्यािे ध्यान संसाहरक त्रासाहशवाय सहज अवस्थेत समाधीत हनमग्न 
होते.तेव्हा त्या खऱ्या नामािी अन भहूत होते.रोहहिास म्हितात की, “त्या अवस्थेच्या प्रकाशाला हृियात 
धारि केल्याने जन्म-मरिािे भय नेहमीसाठी िूर होते. 
 

(४८) 
थोथौ[खोटे हनसत्व, हनस्सार]हजहन सोई पिोरी[पाखडून टाकिे]रे कोई, पिोरो जा मे हनज 

कन[अन्नाचादािा सारतत्व]िोई॥टेक॥ 
थोथी[खोटी]काया थोथी माया, थौथा िहर हबन जनम गवाया। 
थोथा पंहडत थोथी बानी, थोथी िहर हबन सबै किानी। 
थोथा मंहदर भोग[नैवेद्य]हबिासा[सजावट],थोथी आन देवकी आसा[आशा]॥ 
साचा सुहमरन नांव हबसासा[हवश्वास],मन बच[वचन]कमप किे ‘रहवदासा’ ॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ शमा) ७२ 
 

भावाथप:–संत रोहहिास सूिना िेतात की, कोिताही हनसत्व भ सा पाखडण्यािे व्यथग कष्ट घेऊ 
नका.ज्यामध्ये अन्नािा िािा सकवा सारतत्व हनघू शकेल असेि पाखडले पाहहजे. 
 

हे शरीर (ज्यास आपि सजहवतो) खोटे आहे.जर्ािी माया सकवा धन िौलत (ज्यािा आपि 
अहभमान धरतो) खोटी आहे.तसेि परमात्म्याच्या भक्क्तहशवाय हा मानवजन्म जर्िे खोटे आहे. 
 

केवळ प स्तके वािून पहंडत होिे खोटे आहे.पहंडतािे बोलिे खोटे, तसेि परमात्म्याहशवाय 
शास्त्रप रािाच्या कथा-र्ोष्टी खोया आहेत. 
 

मंहिर खोटे आहे.मंहिरािा नैवदे्य खोटा, सजावट खोटी आहे. 
 

संत रोहहिास मन, विन व कमावर जोर िेऊन सारं्तात की, “फक्तनामस्मरि करिे व नामावर 
हवश्वास ठेविे हेि खरे आहे.” 
 

(४९) गउड़ी बैरागहि 
सत जुहग[सत्ययुग]सतु[सत्य]तेता[ते्रतायुग]जुगी[यज्ञ]दुआपहर[िापार युग]पूजाचार। 
तीनौ जुग तीनौ हदढे[प्रधान, जोर]कहि केवि नाम अधार॥१॥ 
पार कैसे पाइवो[हमळहविे, पोिचिे]रे॥मो सउ कोऊ न किै समझाई। 
जा ते आवागवनु हबिाइ[हदसिे]॥रिाउ॥ 
बिु हबहध धरम हनरुपीऐ, करता दीसै[हदसिे]सभिोइ[िोक]। 
कवन करम ते िूटीऐ, हजि[ज्या]साधे[साधना]सभ हसहध िोइ॥२॥ 
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करम अकरम बीचाहरऐ, संका[शंका]सुहन वेद पुरान। 
संसा[शंका]सद[नेिमी]हिरदै बसै, कउनु[कोित्या]हिरै[नािीशी िोिे]अहभमानु॥३॥ 
बािार उदहक पषाहरऐ[धुिे],घट भीतरी हबहवध हबकार। 
सुध कवन पर िोइवो[िोिे],सुच[पहवत्र]कंुचर[ित्ती]हबहध हबउिार॥४॥ 
रहव प्रगास[प्रकाश]रजनी जथा[अधंार],गहत जानत सभ संसार। 
पारस मानो तांबै िुए, कनक िोत निी बार[उशीर]॥५॥ 
परम पारस गुरू भेटीए, पुरिा हिखत हििाट। 
उनमन[अतंमुपखी]मन मन िी हमिे, िुटकत बजर[वज्र]कपाट॥६॥ 
भगहत जुगहत[युक्क्त]महत सहत करी, भ्रम बंधन काहट हबकार। 
सोई रहस बहस मन हमिे, गुन हनरगुन एक हवचार॥७॥ 
अहनक जतन हनग्रि कीए, टारी[टाळिे]न टरे[टळत]भ्रम फांस॥ 
पे्रम भगहत निी ऊपजै[उत्पन्न.],ता ते ‘रहवदास’ उदास॥८॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉशमा) ३० 
 

भावाथप:–सत्य य र्ात सत्यव्रत पालन करिे, ते्रताय र्ात यज्ञ करिे व द्वापार य र्ात पूजापाठ व 
सिािार करिे यावर जोर होता.पि ह्या कहलय र्ात फक्तनामािाि आधार आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “आता ह्या संसार रुपी सार्राला कसे पार केले जाऊ शकते?कोित्या 
साधनाने आवार्मनािे िक्र समाप्त होऊ शकते?हे मला कोिी समजावनू सारं्त नाही.” 
 

धमग शास्त्रात अनेक प्रकारे अथग साहंर्तले आहेत.त्याप्रमािे सवग लोक अनेक प्रकारिे कमग करतानंा 
हिसतात. परंत  ह्या संसारातून स टका होऊ शकेल असे कोिते कमग आहे आहि ज्या साधनेने सवग काये हसद्ध 
होऊ शकतील अशी कोिती साधना आहे? 
 

कमग अकमािा हविार करतानंा विे-प रािािें अनेक मत-मतातंरे ऐकून शकंा हनमाि होतात व त्या 
नेहमी हृियात घर करून राहतात व मनािा अहभमान कोित्या साधनाने िूर होऊ शकतो हे समजत नाही. 
 

तीथगस्नानाने फक्त शहररािा बाह्य भार्ि ध तला जातो.परंत  हृियात अनेक हवकार भरले असता 
पहवत्रता कशी येऊ शकते?आमिे तीथगस्नान हत्तीच्या स्नानाप्रमािे आहे.(हत्ती स्नानानंतर आपल्या 
सवयीप्रमािे धूळ स्वतःिे अंर्ावर फेकतो.) 
 

रोहहिास म्हितातकी, “सूयोिय होताि रात्रीिा अंधार नाहीसा होतो. ताबं्याला पारसमिी हशवताि 
त्यािे सोने बनण्यास उशीर लार्त नाही.हे सवग जर् जािते.” 
 

कपाळावरील पूवगलेखात कमाप्रमािे जेव्हा पारसरुपी र् रुिी भेट होते, तेव्हा तो मनास अंतम गखी 
बनवनू मनातल्या मनात परमात्म्याबरोबर भेट करून िेतो व वज्र कपाट उघडतो. 
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भक्क्तिी ब द्धी य क्क्तने खरी सकवा श द्ध होते व भ्रमािे बधंन त टले जाते.त्या भक्क्तच्या रसात बसलेले 
हनर् गिमत परमात्म्याच्या हविारात हनमग्न होते. 
 

मनाहनग्रहािे अनेक प्रयत्न करूनस द्धा मन ताब्यात राहात नाही.रोहहिास म्हितात, “जोपयंत पे्रम 
आहि भक्ती हनमाि होत नाही, तोपयंत मन उिास बनत असते”. 
 

(५०) 
बापुरौ[हवचारे]सहत[सत्यवचन]रैदास किै रे। 
ग्यान हबचाहर चरन हचत िावै, िहर के सरहन[शरि]रिै रे॥टेक॥ 
पाती[पाने]तोड़ै पूहज रचावै, तारन हतरन[तरिे]किै रे। 
मुरहत मांहि[मध्ये]बसै परमेसुर, तौ पानी मांहि हतरै, रे॥१॥ 
हत्रहवध संसार कवन हबहध हतरबौ[तरिे],जे हदढ नाम न गिै रे। 
नाव िांहढजे डांडै[डेंगी(ििान िोडी)]बैसे, तौ दुिा[दुप्पट]दुख सिैंरे॥२॥ 
गुरु कौ सबद अरू सुरहत[ईश्वरहचतन]कुदािी, खोदत कोउ ििै रे। 
राम कािु के बांटे न आयौ[येिे],सो नेकु[थोडक्यात]िाभ िै[प्राप्त करिे]रे॥३॥ 
झूटी माया जग डिकाया[फसहविे],तौ तीहन ताप दिै[जळिे],रे। 
किै ‘रैदास’ राम जहप रसना, माया कािू[कोिाबरोबर.]कै संग न निै रे॥४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ५५ 
 

भावाथप:–हबिारे रोहहिास सत्यविन सारं्तात की, ज्ञानािा हविार करून प्रभ िरिी आपले हित्त 
लावले पाहहजे व प्रभ ला शरि रे्ले पाहहजे. 
 

तोडलेल्या पानानंी मूतीिी पूजा करतात.ती संसार सार्रास पार करिारी म्हितात.परमेश्वर 
असलेली मूती पाण्यावर तरली पाहहजे. 
 

शारीहरक, िैहवक व भौहतक ह्या तीन प्रकारच्या ि ःखाने भरलेल्या संसार सार्राला नाम रुपी मजबूत 
नाव सोडून ि सऱ्या छोया कमजोर होडीने कसे पार करिार?उलट ि प्पट त्रास होईल. 
 

र् रुकडून शब्ि सकवा नाम प्राप्त करून ईश्वरसितन सकवा आत्मारुपी क िळीने जमीन खोिून कोिी 
परमेश्वर प्राप्ती करू शकतात.हे कसे शक्य आहे?नाम कमईने प्रभ  सहज प्राप्त होतो. 
 

खोयामायेने जर्ाला धोक्यात ठेवले आहे.तीन प्रकारच्या ि ःखात जळत पडाव ेलार्ते.रोहहिास 
म्हितात की, “आपल्या अंतहरक जीभेने प्रभ नामािा जप सकवा स्मरि करा.कारि ही क्षिभरं्ूर माया 
कोिाबरोबर राहात नाही.” 
 

(५१) राग टोड़ी 
पावन[पहवत्र करिारा]जस[यज्ञ]माधो तेरा, तुम दारन[घोर, कहठि, भयकंर]अधमोचन[पापापासून 

सोडहविारा]मोरा॥टेक॥ 
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कीरहत तेरी पाप हबनासै[हवनाश],िोक बेद य ूगावै। 
जौ िम पाप करत निी भूधर[डोंगर],तौ तूकिा नसावै॥१॥ 
जब िहग अंहग पंक[हचखि]निी परसै, तौ जि किा पषािै। 
मन मिीन हबषया रस िंपट[हवषयासक्त],तौ िहर नाव सँभािे॥२॥ 
जो िम हबमि हरदै हचत अंतहर दोस कवन पहर धहर िौं[धरिार?]। 
कि रैदास प्रभु तुम दयाि िौ, अबध[बंधन रहित]मुक्क्त का कहर िौ॥३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ८८ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू तू पहततपावन म्हिून प्रहसद्धी आहेस.म्हिून तू मला कहठि भयंकर पापातून 
सोडव. 
 

पापािा नाश करिारा म्हिून त झी प्रहसद्धी आहे.अशाप्रकारे लोक व विे त झी महहमा र्ातात.जर 
आम्ही ि ष्ट्कमग करून पापािा डोंर्र उभा केला नाही, तर मर् तू कशािा नाश करिार? 
 

जोपयंत शहरराला हिखल लार्ला नाही.तर पािी कशाला स्वच्छ करील?याप्रमािे जेव्हा मन 
हवषयासक्त होऊन घािेरडे होते.तेव्हाि त झे नाम त्यािा साभंाळ करते. 
 

जर आमिे हृिय व हित्त पहवत्र असते तर अखेर िोष सकवा हवकार राहाण्यािे स्थान क ठे 
असिार?रोहहिास म्हितात की, “प्रभ,ू तू ियाळू आहेस (माझ्यासारख्या बंधनग्रस्तावर िया कर.) जो 
बधंनरहहत (म क्त) आहे.त्याला म क्क्तिी आवश्यकता काय?माझ्यासारख्यास म क्ती िेऊन त झी‘पहतत 
पावन’ ही कीती वाढव.” 
 

(५२) 
आयो आयो िो देवाहधदेव!तुम सरन आयौ, 
जाहन हकरपा कीजौअपनौजना॥टेक॥ 
सकि सुख की मूि जाकी[ज्याची]नािीं समतूि[समता, तुल्यता, बरोबरी],सो चरन मूि पायौ। 
हियो हवहवध जोहन[योनी]बास, जम की अगम त्रास, तु्िारे भजन हबन भ्रमन हफरयौ। 
ममता[माया]अिं हवषै[हवषय]मद मातो[मदमस्त],इि दुख कबिँू न दुतर [दुस्तर]हतरयौ॥१॥ 
तु्िरे नांव हबसास[हवश्वास]िॉहड आन[अन्य, दुसरा.]आस, संसारी धरम मेरो मन न धरीजै। 
‘रहवदास’ दास की सेवा मानिु देवा। पहतत पावन नाम परगट करीजै॥२॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ९ 
 

भावाथप:–हे िेवाहधिेवा, मी त म्हाला शरि आलो.आपला सेवक समजून माझ्यावर कृपा करा. 
 

जे सवग स खािे मूळ आहे व ज्यािी कोिी बरोबरी करू शकत नाही अशा आपल्या आिी िरिािे मी 
ग्रहि केले आहे.मी अनेक योनीत जन्म घेतला.यमराजािी भयंकर भीहत मला सतावीत होती.त मिे भजन न 
करण्याम ळे मी जन्म-मरिाच्या िक्रात भटकत राहहलो.आप लकीच्या मायेत, अहंकार व हवषय वासनेच्या 
नशते मी मतलबी बनत हफरत राहहलो.ह्या ि ःखाम ळे कहठि संसार सार्राला मी पार करू शकलो नाही. 
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मी त मच्या नावावर हवश्वास ठेवनू, इतर सवांिी आशा सोडली.संसारी धमग-कमात सकवा हिखाऊ 

पूजापाठात माझ्या मनािी आस्था नाही. 
 

संत रोहहिास म्हितात, “हे प्रभ , त मच्या सेवक रोहहिासािी सेवा स्वीकारून आता आपल्या ‘पहतत-
पावन’ नावाला प्रकट करा.” 
 

(५३) राग धनासरी 
नामु तेरो आरती भजनु[तीथपस्थान]मुरारे। िहर के नाम हबनु झुठे 

सगि[सवप]पासारे[ढोंगे]॥रिाउ॥ 
नामु तेरो आसनों नामु तेरो उरसा[केशर, चंदन घासण्याची सिाि],नामु तेरा केसरो तो हिटका रे। 
नामु तेरा अंभुिा[पािी]नामु तेरो चंदनो, घहस जपै नामु िै तुझहि कउ चारे[िाविे]॥१॥ 
नामु तेरो दीवा नामु तेरो वाती[बत्ती, ज्योत]नामु तेरो तेिु िो िैमाहि पसारे। 
नाम तेरे की जोहत िगाई, भइयो उहजआरो[प्रकाश]भवन सगिा रे॥२॥ 
नाम तेरो तागा नामु फूि मािा, भार अठारि[अठरा भार(एक भार= ५ मि. सवपप्रकारच्या वनस्पतीच्या 

एकेका पानाच्या जुडीचे अठरा भार िोतात.)]सगि जूठारे। 
तेरो कीआ तुझहि हकआ[काय]अरपऊ, नामु तेरा तूिी चवर ढोिा[ढाळिे]रे॥३॥ 
दस अठा[अठरा (पुरािे)]अठसठे[अडुसष्ट (तीथपस्थाने)]चारे खािी[चार प्रकारच्या खािी हकवा योनी], 
इिै वरतहि[हफरिे, चकरा मारिे.]िै सगि संसारे। 
किै ‘रहवदास’ नामु तेरो आरती, सहतनामु िै िहर भोग तु्िारे॥४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ११५ 
 

भावाथप:–हे प्रभ , त झे नामि माझ्यासाठी आरती व तीथगस्थान आहे.प्रभ  नामाहशवाय प जेिे बाह्य 
हिखाऊ हवहध ही खोटी सोंरे् ढोंरे् आहेत. 
 

त झे नामि माझे आसन आहे.त झे नामि सहाि आहे.त झे नामरुपी केशरि मी त झ्यावर 
सशपडतो.त झे नाम पािी, िंिन आहे .त झ्या नामािा जप, स्मरि करून मी त झे नामरुपी ििंन घासून त ला 
लावतो. 
 

त झे नामि हिवा, ज्योत आहे.त्यातील नामरूपी तेल जाळून संपूिग घरात प्रकाश पसरला. 
 

त झे नाम धार्ा व त्यािीि फ लमाळ बनहवली.हशवाय अन्य वनस्पतीच्या अठरा भार माळा 
बनहवल्या.तू हनमाि केलेले पूजासाहहत्य मी त ला कसे अपगि करू?त झी नामरुपी िवरी मी त झ्यावर ढाळीत 
आहे. 
 

अठरा प रािे व अड सष्ट तीथामध्ये र् रुटलेले जर् िार योनीत हफरत आहे.रोहहिास म्हितात की, 
“त झे नाम आरती व नैवदे्य मी त ला अपगि करीत आहे.” 
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नामाचे स्मरि 
 

ज्या पहवत्र नामािे स्मरि केले जाते ते विगनात्मक (विग सकवा अक्षरानंी बनलेले) असते.हशष्ट्य 
आपल्या सद र् रुकडून पहवत्र नामास प्राप्त करतो.ह्या पहवत्र विगनात्मक नामातसद र् रुिी शक्ती सामावलेली 
असते.त्याम ळे हशष्ट्य स्मरि करुन खरे ध नात्मक नाम सकवा अनहिनािाशी संपकग  साधतो. 
 

जेव्हा पहवत्र नामािे स्मरि शक्य होईल, तेव्हा ते करीत राहहले पाहहजे.रोजच्या अभ्यासािा 
कालखंड सोडल्यास िालता हफरता सकवा शारीहरक कायग करीत असतानंा नामस्मरि केले पाहहजे.मन कधी 
हरकामे ठेवता कामा नये.स्मरिािा अभ्यास पक्का होतो.तेव्हा नामस्मरिािी हक्रया रातं्रहिवस आपोआप 
िालत राहते.ह्या स्वयंिहलत स्मरिास संत रोहहिास“अजपा जाप” म्हितात.स्मरिािा अभ्यास मन एकाग्र 
करुन केला पाहहजे.आपल्या मनास पहवत्र व एकाग्र करण्यािे सवाहधक प्रभावी व स लभ साधन म्हिजे 
नामस्मरिि आहे.जेव्हा मन पहवत्र व एकाग्र होते तेव्हा आतून प्रकाश आहि शब्ि (अनहिनाि) प्रकट 
होतात.शब्ि ध नाने आकृष्ट होऊन साधक प्रकाश आहि शब्िध नाच्या मूलस्त्रोतात परमानंि स्वरुप 
परमात्म्यापयंत पोहिला जातो 
 

म्हिून प्रभ िी भक्ती साधना करा.सत्यनामाबद्दल आिरभाव व श्रद्धा बाळर्ा.आतल्याआत“आजपा 
जाप” करा.त्याम ळे आहिभौहतक, आध्याक्त्मक व आहििैहवक अशी हतन्ही ताप ंनाहीशीहोतात व त्याहठकािी 
शाश्वतािा उिय होतो. 
 

(५४) राग भैरव 
‘हबजु देखे उपजे निी आसा, जो दीखै सो िोइ हबनासा । 

हबनु देखेउपजे निी आसा, जी दीसै िोई हवनासा। 
बरि सहित जो जापै नामु, सो जोगी केवि[कैवल्य]हनि कामु[हनष्काम (कामना रहित)]॥ 
परचै रामु रवै[रमिे]जउ कोई, पारसू परसै दुहवधा न िोई॥१॥रिाउ॥ 
सो मुहन मन की दुहवधा खाइ, हवनु दुआरै[शहरराचे नऊ दरवाजे (दोन डोळे, दोन कान, नाकाची दोन भोके, 

एक तोंड आहि खािीि दोन भोके-गुदिार व जननेंहद्रय.]तै्र िोक समाइ॥ 
मन का सुभाउ सभु कोइ क रै, । करता िोई सु अनभै रिै॥२॥ 
फि कारन फुिी बनराई। फि नागा तब फुिु हबिाई॥ 
हगआने कारि करम अहभआसु। हगआन भईआ ति करमि नासु॥३॥ 
हघ्रत कारन दहध मथै सयान। जीवन मुकत सदा हनरबान॥ 
कहि रहवदास परम बैराग, हरदै रामु की न जपहस अभाग॥४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉशमा) १ 
 

भावाथप:–मूती पाहहल्याहशवाय आमच्या हृियात ईश्वर भक्ती होत नाही.परंत  अंतःकरिात भक्ती 
नसतानंा मूतीपूजेिे अवडंबर िाखहविाऱ्या ढोंर्ी भक्तािा नाश होिार, जो विगनात्मक नामािे स्मरि करतो, 
तोि हनष्ट्काम कमग करिारा आहि कैवल्यावस्था (म क्तावस्था) प्राप्त करिारा योर्ी असतो.जो र् रुमाफग त 
पहरिय करून राम नामाच्या स्मरिात तल्लीन होतो, त्याच्या सवग हद्वधा (शकंा) पहरसरुपी र् रुच्या सहवासाने 
नाहीशा होतात. 
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आपल्या मनातील शकंा नाहीशा करुन, तो खरा म हन (ऋहष) बनतो व आपल्या शहररािे सवग 
(बाहेरिे) िरवाजे बिंकरून तो आतल्याआंत हतन्ही लोकात प्रहवष्ट करतो.मन कल्पना हवश्वात, भावहवश्वात 
मग्न राहते.साधक नेहमी हनभगय हवा.जो हनडर साधक मनाने अिल असतो.तो खरा पहंडत-ज्ञानी होय. 
 

फल धारिा व्हावी म्हिून बारे्त फ लािंा स वास िरवळतो व वृक्ष वलेीवर फळे जेव्हा येऊ लार्तात. 
तेव्हा फ ले त्यानंा जार्ा िेतात व स्वतःर्ळून पडतात.कमग व ज्ञान यािें असेि नाते आहे.खरे पाहता ज्ञान 
लाभाव ेम्हिून कमगरत राहयिे व जेव्हा ज्ञान प्राप्त होते तेव्हा कमग नाश पावतो. 
 

म्हिून संत रोहहिास म्हितात की, “हे अभाग्य, तू आपल्या हृियात रामनामािा जप सकवा स्मरि 
का ंकरीत नाहीस?परमवैराग्य याति सामावलेले आहे.” 
 

(५५) 
अब कैसे िुटै नाम रट[तोंडपाठ करिे]िागी॥टेक॥ 
प्रभुजी तुम चंदन िम पािी। जाकी[जयाचे]अँग अँग बास समानी[हमळिे]॥१॥ 
प्रभुजी तुम घन[ढग]बन िम मोरा। जैसे हचतवत[टकमक पािािे]चंद चकोरा॥२॥ 
प्रभुजी तुम दीपक िम बाती। जाकी जोहत जरै[जळिे]हदन राती॥३॥ 
प्रभुजी तुम मोती िम धागा। जैसे सोनहि हमिन सोिागा[सोन्यािा चकाकी आििारा धातू 

सुिाग]॥४॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी िम दासा। ऐसी भगहत करै रैदासा॥५॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉशमा) ६६ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू आता तर मला नाम स्मरिािी सवय लार्ली आहे.ही सवय आता कशी स टू शकते? 
 

हे प्रभ,ू जर तू ििंनस्वरुप आहेस, तर मी पाण्याप्रमािे आहे.त झ्या माझ्या हमलनाने जीवन जल 
स वाहसक झाले आहे. 

हे प्रभ,ू तू ढर् आहेस, तर मी त झा पे्रमी मोर आहे आहि जर तू िदं्र असशील, तर मी िातकाप्रमािे 
त झ्याकडे टकमका पाहात आहे. 
 

हे प्रभ,ू जर तू हिवा आहेस, तर मी त्यािी वात आहे.ही अलौहकक स्नेहािी ज्योत रातं्रहिवस जळत 
राहिार आहे. 
 

हे प्रभ,ू जर तू मोती आहेस, तर मी त्यािा धार्ा आहे आहि जर तू सोने आहेस, तर मी त्यात 
हमसळिारा स हार् आहे. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू तू स्वामी आहेस, तर मी त झा सेवक आहे.त झ्या ठायी माझी अनन्य 
भक्ती आहे.(कोित्याही प्रकारे मी त झ्याहून वेर्ळा होऊ शकत नाही.) 
 

(५६) 
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जब राम नाम कहि गावैगा, 
तब भेद अभेद[एकत्र िोिे]समावैगा[हमळिे, हमसळिे, प्राप्त िोिे]॥टेक॥ 
जे सुख िै या रसके परसे 
जो सुख का कहि गावैगा॥१॥ 
गुरु परसाद भई अनुभौ[अनुभव]महत, 
हवष अहम्रत सम धावैगा[समजिे]॥२॥ 
किै रैदास मेहट[हमटहविे]आपा[आपिा]पर,[परका (दुसरा)] 
तब वा ठौरै[पद.]हि पावैगा॥३॥ 

–(कामत) श्री.संत रोहहिास पि क्र. १९ 
 

भावाथप:–जेव्हा प्रभ  नामाच्या स्मरिाने शब्िध निे संर्ीत प्रकट होईल, तेव्हा आत्मा आहि परमात्मा 
यातील भेि नाहीसा होईल व आत्मा परमात्म्यामध्ये हमसळून एक होऊन जाईल. 
 

या एक होण्याच्या रस प्राप्तीमध्ये जे स ख आहे, त्यािे विगन मी काय करू शकिार? 
 

र् रुकृपेने जेव्हा या आंतहरक अन भवािे ज्ञान होईल तेव्हा हवष व अमृत एक समजण्यािी क्षमता 
येईल. 
 

रोहहिासजी म्हितात की, “आपला आहि परका हा भेि नाहीसा करा.तेव्हा त्या पिािी प्राप्ती 
होईल. 
 

(५७) 
ऐसे जाहन जपो रे जीव। जहप ल्यो राम न भरमो[भ्रम]जीव॥टेक॥ 
गहनका[वेश्या]थी हकस करमा[कमप]जोग[योग्य]। पर पुरसन सा[ती]रमती भोग॥ 
हनहस[रात]बासर[हदन]दुस्करम कमाई। राम कित बैकंुठे जाई॥१॥ 
नामदेव हकि जाहत कै ओि[ििकी नीच]। जाको जस[यश]गाईए िोक॥ 
भगहत िेत भगता के चिे। अंक माि[िार]िे बीठि हमिे[भेटिे]॥२॥ 
कोहट जग्य[यज्ञ]जो कोउ करै। राम नाम हबन तोउ न हनस्तरे[सुटका]॥ 
हनरगुन को गुन[महिमा]देखो आई। देिी सहित कबीर हसधाई[जगातून गेिे]॥३॥ 
मोरी[मी]कुहचि[नीच, घािेरडा]जाहत कुचीिा में बास। भगहत िेत िहरचरन हनवास॥ 
चाहरउ बेद हकया संजौहत[खंडन]। जन रहवदास करै दंडौहत[दडंवत.]॥४॥ 

–वािी ९० 
 

भावाथप:–हे जीवा, तू संसाराच्या भ्रमात पडू नकोस व परमात्म्याच्या नामािा जप सकवा स्मरि कर. 
 

वशे्येिे कमग अखेर कोित्या योग्यतेिे होते?ती तर पर प रुषाबरोबर भोर्-हवलास करीत होती.ती 
रातं्रहिवस वाईट कामे करीत होती.तरीस द्धा प्रभ नाम स्मरि केल्याम ळे, ती वैक ं ठास रे्ली. 
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नामिेव हलक्या, नीि जातीिे होते. परंत (नामस्मरि व नामभक्ती करीत) त्यािें यश जर्ात 
लोकर्ात असतात.भक्ताच्या भक्क्तम ळे भर्वान स्वतःत्यािे रूप घेऊन राजाला भेटले. 
 

जर कोिी करोडो यज्ञ केले तरी परमात्म्याच्या नामाहशवाय त्यािा जर्ात काही उपयोर् नाही. 
 

हनर् गिािा महहमा पाहा.भक्त कबीर सिेह जर्ातून रे्ले. 
 

मी नीि जातीिा आहे व नीि जातीबरोबरि राहािार आहे.भक्क्तिे आिरिाने मी हहरिरिी हनवास 
प्राप्त केला.रोहहिास म्हितात की, “मी िारी वेिािें खंडन करून प्रभ  िरिी िंडवत करतो.” 
 

नामाहशवाय जीवांचे िाि 
 

नामस्मरि न करिारे जीव हजवतं असून, ते मेल्यासमान आहेत. त्यानंा लोक व परलोक या िोन्ही 
हठकािी अपमाहित व्हाव ेलार्ते.ते इतके अपहवत्र व घािेरडे मानले जातात की, त्यानंा कोिी हशऊनस द्धा 
घेऊ इक्च्छत नाहीत.त्यानंा धनिौलतीहशवाय हरकाम्या हाताने ह्या जर्ातून जाव े लार्ते.नामस्मरि न 
केल्याम ळे परमात्म्यािी प्राप्ती होण्यात ते अपयशी होतात व त्यािें मानवी जीवन व्यथग हनघून जाते. 
 

एकमात्र नामि परमतत्त्व आहे.नामाम ळे सवग पापािंा व ि ःखािंा नाश होऊन, सवग स खािंी प्राप्ती 
होते.ज्यास नामरुपी अमृतािी प्राप्ती नाही त्यािंी क्स्थती पाण्यावािून तडफडिाऱ्या माशासारखी व पंख 
नसलेल्या पक्षासारखी होत असते.अशा व्यक्क्तंिे मानवी जीवन फळ नसलेल्या वृक्षासमान हनघून जाते.शवेटी 
अशा व्यक्ती रडत रखडत व भयंकर पश्चाताप करीत असतात. 
 

(५८) 
जौ तुम गोपािहि निीं गैिौ[ग्रिि करिे]। 
तौ तुमकंू सुख मे दुाःख उपजै, सु खहि किां तैं पेिो[प्राप्त करिे]॥टेक॥ 
मािा नाम सबै जग डिको[ठकहविे, भुिहविे, धोका देिे]झूठो भेष बनै िो। 
झूठे तै सांहच तब िोइ िौ, िहर की सरहन जब ऐिो॥१॥ 
कनरस बतरस और सबै रस, झूठहि मंूड[डोके]मंूडै[मंुडन करिे]िी। 
जब िहग तेि हदया मे बाती, देखत िी बुहझ जैिौ॥२॥ 
जौ जन राम नाम रंग राते, औरे नंग न सुिै िौ[आवडिे]। 
कि ‘रहवदास’ भजौ रे हक्रपा हनहध, प्रान गये पहित[पश्चाताप करिे.]िौ॥३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ११५ 
 

भावाथप:–जर त म्ही प्रभ नामािे स्मरि, भजन करिार नाही, तर त म्हास संसाहरक स खाऐवजी ि ःख 
हमळेल.मर् स ख त म्हासं कोठून प्राप्त होऊ शकेल? 
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माळा हफरवनू नाम जपण्याच्या ढोंर्ात सवग जर् भ लले आहे.(नामस्मरि सकवा जप आपल्या मनाति 
केले जाते.) बाहेरिा वशे बनवनू ढोंर्बाजी करिे खोटे आहे.त म्ही जेव्हा परमात्म्यास शरि जाल, तेव्हाि 
त मिे खोयािे खरे बनेल. 
 

कानानेर्ािे व र्प्पार्ोष्टी ऐकण्यात िंर् होिे तसेि अन्य सवग स खात ब डल्याने काम भार्िार 
नाही.डोक्यािे म ंडन करिेही ढोंर् आहे.जोपयंत जीवनरुपी हिव्यात तेल आहि ज्योत (जीवनशक्ती व प्राि) 
आहे.तोपयंत आम्ही हजवतं आहोत व बघता बघता हा जीवनरुपी हिवा हवझनू जाईल. 
 

जो जीव प्रभ नामािे रंर्ात रंर्ून जाईल.त्यास ि सरा कोिताही रंर् येिार नाही.यासाठी रोहहिास 
म्हितात की, “त म्ही ियाळू प्रभ िे भजन करा;नाहीतर प्राि रे्ल्यावर त म्हास पश्चाताप करावा लारे्ल.” 
 

६.खरे पे्रम 
 
खऱ्या पे्रमाचे स्वरुप 
 

जेव्हा भक्तास परमेश्वराबद्दल एवढी र्ाढी भक्ती होते की, तो परमेश्वरासाठी आपि आपल्याला 
हवसरून जातो व त्यास परमेश्वराहशवाय ि सरी कसलीही श द्ध राहात नाही.तेव्हा अशा भक्क्तस ‘अनन्या 
भक्ती’ म्हितात.ही अनन्य भक्क्ति खऱ्या पे्रमािे लक्षि आहे.अशाप्रकारच्या पे्रमावस्थेत दै्वतभाव नाहीसा 
होतो.असे पे्रम नामभक्क्तनेि प्रकट होते. 
 

अनन्या भक्क्तत लीन भक्त सत्व, रज व तमस या तीन र् िावंर आहि काम, क्रोध, लोभ, मोह व 
अहंकार ह्या पिं हवकारावर हनयंत्रि ठेवनू संसाहरक बधंनातून म क्त होतो.अन्यप्रकारे पूजाहवधी सकवा 
हिखाऊ कमगकाडं बंधनातून म क्त करीत नाहीत.तर ते कमान सार फळ िेऊन कमाति र् ंथवनू 
ठेवतात.एकमात्र परमात्माि ह्या तीन र् िापंासून तसेि पिंहवकारापासून वरे्ळा आहे.परमात्म्यािी भक्ती 
आहि पे्रम करण्यानेि आपि याचं्या कहठि जाळ्यातून म क्त होऊ शकतो. 
 

जेव्हा भक्त सकवा पे्रहमिा आपलेपिा सकवा अहभमान नाहीसा होतो.तेव्हाि अनन्यभक्ती सकवा खऱ्या 
पे्रमािी अन भहूत होते.आपल्या मी पिाच्या अहंकारी भावनेस प्रभ िरिावर सोडल्यास पे्रमी आपल्या 
हप्रयतमेच्या रंर्ात रंर्ून जातो व त्यािें स्वरुपही बनले जाते. 
 

(५९) 
संतो। अहनन[अन्यय]भक्क्त यिु नांिी। 
जब िाहग सत रज तम तीन्यो गुन, र्वयापत िै या मांिी॥टेक॥ 
सोई आन[अन्य]अन्तर करै िहर संू, अपमारग कौ आनैं। 
काम क्रोध मद िोभ मोि की, पि पि पूजा ठानें॥१॥ 
सक्क्त सनेि[स्नेि, आकषपि, प्रिोभन]इष्ट अंहग िावै, अस्थहि[हठकहठकािी]अस्थहि खेिै। 
जे कुि हमिै आन अखर[कच्चा सीधा (दाळ, तादूंळ, इ.), अन्न]सौ, सुत दारा हसर मेिै॥२॥ 
िहरजन[प्रभुचे िोक]िहर हबजू और न जानै, तजे आन[प्रहतज्ञा]तनु त्यागी। 
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किे ‘रहवदास’ सोई जनु हनरमि, हनसहदन हनजु अनुरागी[पे्रमी.]॥३॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) १७. 

 
भावाथप:–संत मंडळीनो, जोपयंत ह्या जीवात सत्व, रजस् आहि तमस् ह्या तीन र् िािंा प्रभाव पडतो, 

तोपयंत त्याचं्या भक्क्तस ‘अनन्या भक्ती’म्हटली जाऊ शकत नाही. 
 

असा जीव आपिासं परमात्म्याहून हभन्न मानून, आपल्याला व परमेश्वरात भेि हनमाि करतो व क  
मार्ास लार्ला जातो.असा जीव हळू हळू काम, क्रोध, मोह व अहंकारािे आधीन होतो. 
 

तो आपली शक्ती सकवा सामर्थयग िाखहवण्याच्या मोहात कोण्या इष्ट िेवतेस प्राप्त करून हठकहठकािी 
आपले खेळ करून िाखहवतो.याम ळे त्यास (अन्न) सीधा हमळतो व तो आपल्या बायको म लानंा िेतो. 
 

प्रभ भक्त परमेश्वरास सोडून ि सऱ्या कोित्याही िेव िेवतानंा मानीत नाही.त्यास एकमात्र 
परमात्म्यािाि आधार असतो.आपला हा आधार सोडण्याऐवजी तो मरण्यास तयार होतो. 
 

रोहहिास म्हितात की, “जो रातं्रहिवस परमात्म्यामध्ये लीन आहे, तोि हनमगळ भक्त सकवा पे्रमी 
आहे.” 
 

(६०) 
एैसीभगहत न िोइ, रे भाई। 
राम नाम हबनु[हशवाय]जे कऊ[काय]करीऐ। सो सब भरम[भ्रम]किाई॥टेक॥ 
भगहत न रसदान[स्वाहदष्ट भोजन],भगहत न कथै ग्याँन[ज्ञान], 
भगहत न बन मैं गुिा[गंुफा],खुदाई। 
भगहत न एैसी िाँसी[िंसिे-खेळिे, मजा],भगहत न आसा पासी[आसपास], 
भगहत न कुि काहन[मयादा, िोकिाज]गवाई[सोडिे]॥१॥ 
भगहत न इंद्री बांधै, भगहत न जोग[योगमुद्रा]साधै। 
भगहत न अिार घटाई[कमी करिे],ऐ सब करम किाई॥ 
भगहत न हनद्रा साधैं, भगहत न बैराग बांधे। 
भगहत न ऐ सब वेद बड़ाई[मोठेपिा, मित्त्व]॥२॥ 
भगहत न मंुड[डोके]मंुडाऐ[मंुडन करिे],भगहत न मािा हदखाई। 
भगहत न चरन धोवाऐ, ऐ सब गुनी जन गाई॥ 
भगहत न तौ िौ जानी, जौ िौं आप कंू आप वषानी[आत्मप्रौढी]। 
जोई जोई करै, सोई सोई करम बडाई॥३॥ 
आपौ[अिंभाव]गयौ तब भगहत पाई[प्राप्त िोिे],एैसी भगहत िै, भाई। 
राम हमल्यो अपनौ गुन खोयौ[त्याग करिे]हरहि हसहि सबै जु गंवाई॥ 
किै“रहवदास” िूटी सब आस, [आशा]तब िहर तािी[त्याचा]कै पास। 
आतमा[आत्मा]हथर[क्स्थर, शातं]भई तब, सब िी हनहध[खहजना.]पाई॥४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) २७. 
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भावाथप:–अरे भाऊ, भक्ती अशा प्रकारे होत नसते.प्रभ नामाहशवाय जे काही केले जाते, ते सवग 

भ्रममात्र आहे. 
 

स्वाहिष्ट भोजन िान करिे, पाहंडत्यपूिग ज्ञानाच्या र्ोष्टी सारं्िे आहि वनात र् ंफा खोिून राहहल्याने 
भक्ती होत नाही.भक्ती हंसी मजाक नाही, ती सहज जवळ येईल.क लमयािा सकवा लोकल्लजा सोडल्यानेही 
भक्ती प्राप्त होत नसते. 
 

केवळ इंहद्रयावर बधंन घातल्याने, हहट्टपिाने योर्म द्रा साधल्याने व भोजन कमी करण्याने भक्ती 
होत नाही.ही सवग कमांिी फळे आहेत.ज्याच्या त्याच्या कमाप्रमािे फळ हमळते.परंत  कमापासून स टका होत 
नसते.आपल्या हनदे्रवर हनयंत्रि ठेविे, घरिार सोडून वैरार्ी बनिे, तसेि विेात ज्यािे महत्त्व साहंर्तले 
आहे.त्याप्रमािे इतर सवग कमगकाडं करण्याने भक्ती होत नसते. 
 

डोक्यािे म ंडन करण्याने, माळा र्ळ्यात घालून साधूसंतािें ढोंर् करण्याने आहि सेवकाकंडून 
आपले पाय ध ऊन घेण्याने भक्ती होत नसते.असे हवद्वान र् िी महाप रुषािें म्हििे आहे.जोपयगत तू आत्मप्रौढी 
करतोस, अथात आपसात अहंभाव राखून आत्मप्रशसंा करतो, तोपयंत भक्तीत झ्याजवळ येत नाही.अशा 
क्स्थतीमध्ये तू जे काही करतोस त्याम ळे त झे कमग वाढत राहते. 
 

अरे भाऊ, भक्क्तिा स्वभाव असा काही आहे की, जेव्हा आपला-परका असा भेिभाव नाहीसा होतो 
तेव्हाि भक्ती प्राप्त होते.तेव्हा आपल्या अहंभावी स्वरुपािे तसेि हरद्धीहसहद्धिा त्यार् करून भक्त 
परमात्म्यामध्ये रंर्ून जातो. 
 

रोहहिास म्हितात की, “जेव्हा भक्ताचं्या हृियातून सवग आशा िूर होतात, तेव्हा भर्वान 
त्याच्याजवळ येतो, तेव्हाि आत्म्यामध्ये क्स्थरता व शातंी येते आहि सवग स खािें भडंार प्राप्त होते. 
 

(६१) 
बौरी[वेडी]कहरिै राम सनेिा[स्नेि]। 
संग सिेिी ब्याि चिी सब, िांहड नेिीर रा[मािेरचा]गेिा[घर]॥टेक॥ 
खेिी हखिार[खेळ खेळण्यात]बइस[वय, आयुष्य]सब, बीती, मनहचत भइ न 

हपउ[हप्रयकर]परतीती[प्रीती]। 
मैं मैं जौ िौं गरब बैरानी[वेडी],तौ िौं हपयारा[हप्रयकर]मनु नहि आनी॥ १॥ 
आपा[अहभमान]मेहट म-ैमेरी खोिी, गरब हतयागी अरहपहि[अपपि]हनज देिी। 
हपउ कौ नारी उहि मन आई, 
हजहि अहभ अंतर[अतंाः करिात, हृदयात]अवरु[दुसऱ्याचा]नहि काई॥ २॥ 
जों िौं हपउ रा मन नहि आइ, का सोरि[सोळा]स्यंगार बनाई। 
सोइ सती[पहतव्रता]रहवदास वषानी[विपन],तन मन स्य[ूपासून.]हपउ रंग समानी॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा) ५७. 
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भावाथप:–अर् वडेे, तू परमात्म्याबरोबर पे्रम कर, त झ्या बरोबरच्या सवग महैत्रिी लग्न करून (माहेरिे 
घर सोडून) आपल्या पहत परमेश्वराच्या घरी हनघून रे्ल्या. 
 

तंू आपले सवग आय ष्ट्य हवनाकारि खेळ खेळण्यात घालहवलेस, आहि त्याम ळे हृियात व मनात 
हप्रयकराबद्दल हवश्वास उत्पन्न झाला नाही.जोपयंत तू मी पिाच्या अहभमानात वडेी बनून हफरत राहशील, 
तोपयंत तू हप्रयकराच्या मनास आवडिार नाहीस. 
 

तू मी पिािी भावाना सोडून हप्रयकरासमोर आपल्या शरीरास अपगि कर.हजच्या मनात इतर ि सऱ्या 
कोिािा हविार येत नाही.अशी पत्नीि हप्रयकराच्या मनास आवडते. 
 

जोपयंत हप्रयकरािे मन त झ्याकडे आकर्शषत होत नाही, तोपयंत तू सोळाशृरं्ार केलेस तरी व्यथग 
आहेत. 
 

रोहहिास म्हितात की, “जी मनापासून आपल्या पहतपरमेश्वराच्या पे्रमरंर्ात रंर्ून लीन झाली 
आहे.तीि खरी पहतव्रता.” 
 

पे्रमहवर्विळ पे्रमीची क्स्थती 
 

खऱ्या पे्रमीिे ध्यान नेहमी आपल्या हप्रयतमेति लार्लेले असते.ज्याप्रमािे िातक पक्षी स्वाती 
नक्षत्रातील पावसाच्या थेंबािी मार्गप्रहतक्षा करीत असतो, िकोर पक्षी िदं्राकडे टकमक पाहात राहातो आहि 
कमळ प ष्ट्प फक्त सूयाला पाहूनि हवकास पावत असते.त्याप्रमािे खऱ्या पे्रमीिे लक्ष नेहमी आपल्या 
हप्रयतमेति लार्ून राहाते.फक्त पे्रयसी ही त्याच्या जीवनािा आधार आहे.याप्रमािे मासा पाण्याहशवाय हजवतं 
राहू शकत नाही.त्याप्रमािे खरा पे्रमीस द्धा हप्रयतमेच्या िशगनाहशवाय हजवतं राहू शकत नाही.आपल्या 
हप्रयतमेच्या िशगनासाठी तो वारंवार करुि प कार करीत असतो.हप्रयतमेिे िरिकमलि त्याच्यासाठी समस्त 
स ख आहि शातंीिा सार्र आहे. 
 

(६२) 
जौ तुम तोरो[तोडा (मोडा)]राम मैं नहि तोरों। 
तुम सों तोहर कवहन सौं जोरौं[जोडिे]॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७१ 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू किाहित तू माझे पे्रमसंबंध तोडून िेशील, परंत  मी हे तोडून िेऊ शकत नाही.कारि 
त झ्याशी तोडून प न्हा मी कोिािे पे्रम जोडू शकतो?(त झ्याहशवाय मला कोि आहे?) 
 

तीरथ[तीथप]बरत[व्रत]न करौ अंदेसा[हचता, प्राथपना]तु्िरे चरन कंवि[कमळ]भरोसा। 
जिां जिां जाऊँ तु्िारी पूजा, तुमसा देव अवर नहि पूजा॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७१. 
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मी काही तीथग व्रत करीत नाही सकवा अन्य कोिािे सितन सकवा प्राथगनाही करीत नाही.मला तर 
फक्त त झ्या िरि कमलािाि हवश्वास आहे.जेथे कोठेही मी जातो, तेथे मी त झीि पूजा करतो.त झ्यासारखा 
िेव सकवा स्वामी आिखी कोिीही नाही. 
 

मैं अपनौ मन िहर जोरयौं, िहर सौं जोहर[जोडिे]सबहन सौ तोरछ ओ। 
सब परिहर[त्याग करिे]तु्िरी िी आसा, मन क्रम[कमप.] . बचन किै ‘रहवदास’॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प ृ१७१. 
 

मी आपले मन त झ्याशी (हहरशी) जोडले आहे आहि इतर सवांशी तोडले आहे.रोहहिास म्हितात 
की, “मी सवांिी आशा तोडून हिली आहे.मला मन, विन आहि कमग यािेंपासून मला फक्त त झीि आशा 
आहे. 
 

(६३) 
त्यों तु्ि कारहन केसवै, िािहच हजउ िगा। 
हनकहट[जवळ]नाथ प्रापहत[प्राप्ती]निीं, मन मंद[मूखप]अभागा॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७२. 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू त झ्यासाठी माझा जीव अहभलाषी राहहला आहे.माझ्या प्रािनाथा, परमात्मा माझ्या 
जवळि आहे.तरीस द्धा त्यािी प्राप्ती मला होत नाही. मी मूखग खरोखरि ि िैवी आहे. 
 

साइर[समुद्र]सहिि सरोहदका[तिाव]जि थि[पृथ्वी]अहधकाई। 
स्वाँहत बंूद की आस िै, हपउ हपआसा न जाई॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७२. 
 

सम द्रात पािी आहे, तलावातस द्धा पािी आहे आहि परृ्थवीवरस द्धा अहधक पािी आहे.परंत  मला 
िातकास परमात्मारूपी स्वातीच्या थेंबािी तहान आहे.त्या आवडत्या परमात्म्यास प्राप्त केल्याहशवाय माझी 
तहान भार्त नाही. 
 

जै रे सनेिी[स्नेिी, पे्रमी, आवडता,]चाहिए, हचतवत[पािािे]िौं दूरी। 
प्यूंगि[पागंळा, िंगडा]फहि न पिंुचई, किु साध न पूरी॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७२. 
 

मला पे्रयसीला माझ्या प्रीतम प्राक्प्तिी इच्छा आहे.परंत  जेव्हा मी माझ्यापासून प्रीतमिे अंतर पाहावे 
तेव्हा मला वाटते की, मी त्या लंर्ड्ाप्रमािे आहे.जो त्या झाडाच्या उंिीवरील फळ पाहातो, परंत  तेथपयंत 
तो जाऊ शकत नसल्याम ळे, त्यािी फळ प्राक्प्तिी इच्छा पूिग होत नाही. 
 

किै ‘रहवदास’ अकथ[अविपनीय, विपन]कथा, उपहनषद सुनीजै। 
जस तंू तस तंू िी, कस औपम[उपमा]दीजै॥ ३॥ 
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–र् रु रहविास, प.ृ१७२. 
 

रोहहिास त्या अविगनीय प्रीतम परमात्म्यािे विगन करतात की, ज्याच्यासंबधंी आम्ही 
उपहनषिापासून ऐकत आलो आहे की, “तो परमात्मा त्याच्याप्रमािे आहे.त्यािी उपमा कोिाबरोबर केली 
जाऊ शकते?. 
 

(६४) 
त्यो तु्ि कारहन केसबे, अक्न्तहर हिव[ध्यान,]िागी। 
ऐक अनुपम अनभवै, हकहम[कसे]िोइ हवभागी[वेगळे िोिे.]॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७३. 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू मी त झ्या पे्रमात हनमग्न आहे, जेव्हा माझे ध्यान त झ्याति लार्ले, तेव्हा मला 
त झ्याशी एकरूप होण्यािा एक अन पम प्राप्त झाला.आता मी त झ्यापासून वेर्ळा होिे कसे शक्य आहे? 
 

ऐक अहभमानी[आपल्या िेतुसाठी िट्ट धरिारा]चाहत्रगा[चातकपक्षी]हबचरत[भ्रमि]जग मांिी। 
जदहप[यद्यहप]जि पूरि मिी[पृथ्वी],किंु वा रूहच नािी॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७३. 
 

स्वाती नक्षत्रातील पावसािे थेंब हपण्याच्या हट्टास पेटलेला जर्ात भ्रमि करिारा एकि िातक पक्षी 
आहे.परृ्थवी पाण्याने भरली आहे परंत  त्या िातक पक्षास त्या पाण्यािी आवड नसते. 
 

जैसे कामी[हप्रयकर]देषै काहमनी[पे्रयसी],हरदै[हृदय]सुि[पे्रमपीडा]उपाइ[उत्पन्न िोिे]। 
कोहट बैद हवध उपचरै, बाकी हबथा[र्वयथा]न जाई॥२॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७३. 
 

ज्याप्रमािे आसक्त प्रीतमच्या हृियात आसक्त पे्रयसीला पाहून जी पे्रमपीडा उत्पन्न होते, ती पे्रमपीडा 
करोडो वैद्य-डॉक्टरानंा अनेक उपिार करूनस द्धा नाहीशी करता येत नाही. 
 

जो हजहि चािे सो हमिै आरहत[प्राप्त करिे]गहत[अत्यतं करुि अवस्था]िोई। 
किै ‘रहवदासज’ यिु गोपी[गुप्त]नािी, जानै सब कोई॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७३. 
 

रोहहिास म्हितात की, “ही र्ोष्ट र् प्त नाही की, जेव्हा पे्रमीिी अशा प्रकारे करूि अवस्था होते, 
तेव्हा तो त्या पे्रयसीला प्राप्त केल्याहशवाय राहात नाही, हे सवग जाितात.” 
 

(६५) 
जउ[जो]िम बांधे मोि फांस[जाळे]िम पे्रम बंधहन तुम बंधे। 
अपने िुटन को जतनु[प्रयत्न]करिु, िम िूटे तुम आराधे[भजन]॥ १॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–र् रु रहविास, प.ृ१७४. 
 

भावाथप:–हे प्रभ,ू जर तू मला मोहाच्या जाळ्यात बाधूंन ठेवले आहेस, तर मी आता त ला पे्रमबंधनात 
बाधूंन ठेवले आहे.आता स टण्यािा प्रयत्न कर.मी तर त झे स्मरि, भजन केले आहे. 
 

माधवै जानत ििु जैसी तेसी अब किा करिुगे ऐसी॥ रिाऊ॥ 
मीनु पकहर फांहकऔ अरु काहटओ, रांहध कीओ बिु बानी[प्रकार]। 
खण्ड[तुकडा.]खण्ड कहर भोजनु कीनो, तऊ न हबसहरऔ पानी॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७४. 
 

हे प्रभ,ू त झ्याबद्दल माझे पे्रम, प्रीहत हकती आहे ते तू जाितोस, मर् तू त्या पे्रमातून स टण्यािा व्यथग 
प्रयत्न का करतोस?(ज्याप्रमािे माशाला पािी आवडते, त्याप्रमािे तू मला आवडतोस.) 
 

लोक मासा पकडून हिरतात.त्यािे कापून त कडे करतात आहि अनेक प्रकारे आलटून पालटून 
तळतात हशजहवतात.प न्हा त्यािे त कडे करून िावनू खातात.तरीस द्धा तो मासा पाण्यास हवसरत 
नाही.(मासा खाल्ला तरी पाण्यािी तहान लार्तेि). 
 

आपि बापै नाहि हकसी को, भावन को िहर राजा। 
मोि पटि[आवरि, पडदा]सभु जगतु हबआहपओ, भगत निी संतापा॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७४ 
 

परमात्मा कोिािी वहडलार्शजत संपत्ती नाही. सवांिा स्वामी तो परमात्मा फक्त पे्रमालाि वश 
होतो.प्रभ भक्तालाि मोह सतावीत नाही. 
 

कहि रहवदास भगहत इक वाढी[पूर],अब इि काहसउ[कोिािा]कहिए। 
जा कारहन िम तुम आराधे[आराधना],सो दुखु अजिू सिीऐ॥ ४॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७४. 
 

रोहहिास म्हितात की, “माझ्यात त झ्या भक्क्तपे्रमािा पूर आला आहे.तेव्हा ही आंतहरक र्ोष्ट 
कोिाला सारं्ू? मी त झी आराधना केली.तरी मोहािे ि ः ख मला सहन कराव ेलार्िार काय? 
 
 
 

(६६) 
किा भइओ जउ तनु, भइओ हिनु हिनु[हिन्नहभन्न], 
पे्रम जाइ तउ डरपै तेरौ जनु। 

–र् रु रहविास, प.ृ१७५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भावाथप–जरी शरीरािे हछन्नहभन्न त कडे झाले, तरी पे्रम कमी झाले नाही पाहहजे.त्यािे पे्रम हहसकावनू 
घेण्यािी शकंा आल्यासि त झ्या सेवकास भीती वाटण्यािी शकंा येईल (शरीरािे त कडे त कडे होऊन जावो, 
परंत  पे्रमात हवघ्न न येवो, हीि खऱ्या पे्रमीिी इच्छा). 
 

तुझिी चरन अरहवद[कमळ]भवन[हनवास घर]मनु[मन.], 
पान करत पाइओ रामईआ[रामनाम]धनु[धन]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७५. 
 

हे प्रभ,ू “त झ्या िरि कमळाति माझ्या मनरूपी भ गं्यािा हनवास आहे.त्या कमल रसास हपत मी 
रामनामािे धन प्राप्त केले आहे.” 
 

संपहत हबपहत[हवपत्ती]पटि[आवरि]माइआ[माया.]धनु, 
ता महि मगन िोत न तेरो जनु। 

–र् रु रहविास, प.ृ१७५. 
 

जिू काय सासंाहरक संपत्ती ही हवपत्ती आहे आहि धनिौलत हा मायेिा पडिा आहे.तरी त झा भक्त 
यामध्ये आसक्त होत नाही. 
 

पे्रम की जेवरी[दोरी]बाहधओ तेरी जन, 
कहि ‘रहवदास’ िूहटबो कवन गुन[चांगुिपिा, पे्रमबंधन]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७५. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “त झा भक्त पे्रमरूपी रस्सीने बाधंलेला आहे.आता तो कोित्या र् िाम ळे 
स टू शकेल?पे्रमापेक्षा श्रेष्ठ ि सरे कोितेि र् ि नाहीत.जे पे्रमबधंनातून सोडव ूशकतील.पे्रमबधंनािी अवस्था 
सवांत श्रेष्ठ आहे आहि यात पडून राहहल्यास सवाहधक आनंि आहे.) 
 

(६७) 
माधौ!मुहि[मिा]इकु सिारौ तोरा[तुझा]॥ ४॥ 
तु्ि हि मात हपत प्रभु मेरो, िौ मसकीन[गरीब]अहत भोरा[भोळा]। 
तुम जउ तजौ कवन मोहि राखे, सहििै[ऐकेि],कौनु हनिोरा[प्राथपना]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७६. 
 

भावाथप–हे प्रभ , मला फक्त त झाि आधार आहे. 
 

तूि माझा माता-हपता आहेस आहि मी त झा एक र्रीब, अडािी बालक आहे.जर तू मला सोडून 
हिलेस, तर मर् मला कोि ठेविार?माझी प्राथगना कोि ऐकिार? 
 

बािाडंबर[बाह्यअवडंबर]िौं[मी]कबिु न जान्यौ, तुम चरनन हचत्त मोरा[माझे]। 



 

 

अनुक्रमणिका 

अगुन[हनगुपि]रत्रगुन[सगुि]दौ समकरी जान्यौ, चिु हदस दरसन तोरा॥ २॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१७६. 

 
मी कधीही बाह्य अवडंबर सकवा न सता िेखावा करण्यास हशकलो नाही.फक्त त झ्या िरिावरि माझे 

हित्त लार्ून राहहले आहे.परमात्म्यािे सर् ि व हनर् गि स्वरूपासंबंधी वािहववाि न करता िोघानंाही समान 
भावाने मानतो.कारि मला िारी बाजूस त झ्या स्वरूपािे िशगन होत असते. 
 

पारस मनी मुहि रतु[रतीभर, थोडासुिा]नहि भावै, जग जंजार[जंजाळ]न थोरा[थोडा]। 
कहि ‘रहवदास’ नहज सभ हत्रस्ना, [तृष्िा, तिान.] 
इकू राम चरन हचत्त मोरा॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७६. 
 

पारस मण्यािी मला थोडीस द्धा आवड नाही पि त्याच्याम ळे हमळालेल्या धनिौलतीने काय थोडा 
जंजाळ उभा राहातो.(अथात धनिौलतीने मन ष्ट्यासाठी एक मोठा माया जंजाळ हनमाि होतो.) संत रोहहिास 
म्हितात की, “माझे मन सवांिी तृष्ट्िा (तहान) सोडून फक्त परमात्म्याच्या िरिािीि तहान लार्ली आहे.” 
 

(६८) 
दरसन दीजै राम दरसन दीजै। 
दरसन दीजै िो हविंब न कीजै॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७७. 
 

भावाथप:–प्रभ  िशगन िे, मला िशगन िे, लवकर िशगन िे.उशीर करू नकोस. 
 

दरसन जोरा जीहवन मोरा, हबन दरसन क्य ूजीवै िो चकोरा। 
माधउ सतगंुर सब जग चेिा, अब कै हबिुरै[दूर िोिे]हमिन दुिेिा[कहठि]। 
धन जोबन[जवानी]की झूठी आसा, सहत[सत्य]सहत भाषै[वचन]जन ‘रहवदासा’ ॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ १७७. 
 

त झे िशगनि माझ्यासाठी जीवन आहे.तूझे िशगन केल्याहशवाय मी कसा हजवतं राहू शकतो?िदं्राला 
पाहहल्याहशवाय िकोर (िातक) कसा हजवतं राहू शकतो?माधवा, सिर् रूि परमात्म्यािे स्वरूप आहे.सवग 
जर्ाला त्यािे हशष्ट्य बनले पाहहजे.कारि हे मानवी जीवनि परमात्म्यास भेटण्यािी एकि संधी आहे.ह्या 
मानवी जीवनात जर प्रभ िी भेट झाली नाही आहि प्रभ पासून िूर राहहला तर प्रभ िी भेट होिेि कहठि.मन ष्ट्य 
धन आहि जवानीच्या घमेंडीत-नशते सहडत हफरत असतो आहि प्रभ िा शोध करीत नाही.यासाठी 
रोहहिासजी सत्यविन सारं्तात की, “धन आहि जवानीिी आशा खोटी आहे.” (हहिी आशा सोडून 
प्रभ बरोबर पे्रम केले पाहहजे.) 
 

(६९) 
तु्ि करिु हक्रपा मुहि सांई[स्वामी]॥ टेक॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–र् रु रहविास, प.ृ१७७. 
 

भावाथप–हे स्वामी, तू माझ्यावर कृपा कर. 
 

स्वांस-स्वांस तुझ नाम संभारउ[स्मरि],तु्िहि भेंट ममु मन िरसाई[आनंद]। 
तुमिु दयाि हक्रपाि करुिाहनहध, तु्िहि दीनबंधु रघुराई॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७७. 
 

मी प्रत्येक श्वासाला (पळा-पळास) त झ्या नावािे स्मरि करीत असतो.त झ्या भेटण्यानेि माझे मन 
आनंहित होते.हे स्वामी, तू ियाळू आहेस.कृपाळू आहेस.तू ियासार्र आहि र्हरबानंा बित करिारा आहेस. 
 

तु्िरी सरन रिौ हनसवासर[रातं्रहदवस],भरमत हफरौ न िौ[मी]राई[राया, राजा]। 
तुमरी अनुकंप मान मदु िूटे, राम रसाइन[औषध]अहम्रतु पाई॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७७. 
 

हे स्वामी, मी रातं्रहिवस त लाि शरि राहातो. इकडे हतकडे भटकत हफरत राहिे मला आवडत 
नाही.त झ्या सहान भतूीम ळेि माझा अहभमान व अहंकार नाहीसा होत आहे.तसेि कायाकल्प करिाऱ्या 
प्रभ नामािे अमृत प्राप्त होते. 
 

ऐसो बुध[वुिी]जाहचिंु करुना मैं तुझं चरन तहज हकतिु[कुठेिी]न जाई। 
चरन सरन ‘रहवदास’ रावरी, [प्रभू]अपनी जान िेिु उर[हृदय]िाई[िागिे]॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ १७७. 
 

हे ियाळू प्रभ , माजी त ला हवनंती आहे की मी त झे िरि सोडून ि सरीकडे क ठेही जाऊ नये.संत 
रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , मी फक्त त झ्या िरिीि शरि आहे.मला आपला समजून आसलर्न िे). 
 

(७०) 
प्रभु जी तुम औगन[अवगुि, दोष, अपराध]बकसन िार[क्षमाशीि]। 
िऊ[मी]बिु नीच उधरो[उिार]पातकी, मूहरष[मूखप]हनपट[हबिकुि, एकदम]अंवार[अडािी]॥ 

टेक॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१७८. 

 
भावाथप–हे प्रभ , “तू अपराध्यानंा क्षमा करिारा आहेस. मी फार नीि आहे. मी मूखग आहि अडािी 

आहे. माझ्यासारख्या पापीिा उद्धार कर.” 
 

मो सम[माझ्यासारखा]पतीत अधम निीं कोउ, षीन[क्षीि, अशक्त]दुषी हवसयार[हवषयासक्त]। 
नांम सुनहि नरकु भजै ड़ै[पळतो],तुम हबन कवन[कोि?]िमार॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
माझ्यासारख्या पहतत, अधम, भ्रष्ट, ि ःखी आहि हवषयासक्त ि सरा कोिी नाही.माझे पाप्यािे नाव 

ऐकून नरकही पळून जातो.त झ्याहशवाय मला कोि आहे? 
 

पहतत पावन हवड़द[यश, कीती, प्रहसिी]हतिारौ, आई परो[पडिे]तोहि दुवार। 
कहि रहवदास इिु मन आसा, हनज कर िेिु उबार[उिार, मुक्त करिे.]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१७८. 
 

हे प्रभ , तू पहततािंा उद्धार करिारा पहततपावन म्हिून प्रहसद्ध आहेस. म्हिून मी त झ्या िारावर 
येऊन पडलो आहे.रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , माझ्या मनात आशा आहे की, तू आपल्या हाताने मला 
जवळ घेशील.तू माझा उद्धार करशील.” 
 

पे्रमाचा हवरिाग्नी 
 

ज्या पे्रमीच्या हृियात पे्रमािा तीर टोितो तो हवरहव्यथेने व्याकूळ होतो.परमात्म्यािा हवयोर् 
त्याच्याकडून सहन केला जात नाही.तो अर्िी अधीर होऊन उठतो.वास्तहवक पाहाता हा हवरहि खऱ्या 
पे्रमािी ओळख आहे आहि या हवरहाहशवाय कोिीही प्रभ स भेटू शकत नाही. 
 

पे्रमीच्या हृियात रातं्रहिवस हवरहािी आर् पेटत राहाते व प्रीतमिा हविार मनात येताि हवरहािी 
ज्वाला भडकून उठते.प्रीतमच्या िशगनाहशवाय जर्िे असह्य होऊन जाते आहि एक हिवस एका य र्ासारखा 
जातो. अशा पे्रमीच्या हवरहव्यथा प्रीतमच्या भेटीनेि िूर होऊ शकतात. 
 

(७१) 
जो मोहि वेदन[वेदना, त्रास]का सहन[कोिािा]आषौ[विपन करिे, सागंिे],िहर बीन जीवन कैसे कहर 

राखो॥ टेक॥ 
जीव तरसै दंहग बसेरा[नाशाची काळजी],करिु संभाि तुम हसरजन मेरा। 
हबरि तपै तन अहधक जरावै[जळत],नींदडी[झोप]न आवै भोजन न भावै[आवडिे]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८०. 
 

भावाथप–माझ्या मनात ज्या विेना होतात, त्या कोिाला सारं्ू?प्रभ हशवाय स्वतःला हजवतं कसे ठेव?ू 
 

माझा प्राि कासाहवस झाला आहे आहि नाश होिार त्या काळजीने मनात घर केले आहे.हे प्रभ , तू 
माझा साभंाळ कर.हवरहाने शरीर तापत आहे आहि हवरहाग्नीच्या ज्वाला भडकत आहेत.झोप लार्त 
नाही.भोजन र्ोड लार्त नाही. 
 

सखी सिेिी गरब[गवप]गिेिी[वेडी],पीऊ[प्रीतम]की बात न सुनिु सिेिी। 
रे दुिाहगनी[अभाहगन (नवऱ्याने टाकिेिी)]अहध[पाप]कर जानी, गयौ सु जोबन[संुदर 

जवानी]साध[इच्िा.]न मांनी॥ २॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–र् रु रहविास, प.ृ१८०. 
 

महैत्रिी आपल्याि नािात हनष्ट्काळजी सकवा वडेया झाल्या आहेत.महैत्रिींनो, त म्ही माझ्या प्रीतमिी 
र्ोष्ट ऐकिार ना का?मी ि िैवी फक्त पाप करिेि जािते.माझे स ंिर तारुण्य हनघून रे्ले आहे आहि माझ्या 
मनािी इच्छा पूिग झाली नाही. 
 

तंू दानां[दाता, उदार]सांई साहिब मेरा, हखज महतगार[सेवक]बंदा[दास]मैं तेरा। 
किै ‘रहवदास’अंदेसा[भय]ये िी, हबन दरसन क्यों जीवै िो सनेिी[पे्रमी]॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८०/१८१. 
 
हेप्रीतम, स्वामी, तू उिार आहेस.मी त झी सेवा करिारा िास आहे.रोहहिास म्हितात की, “मला ही हभती 
आहे की, त झ्या िशगनाहशवाय त झा हा पे्रमी जरे्ल कसा?” 
 

(७२) 
राग केदार 

 
परीहत[पे्रम]सुधामहन[अमृताचे सवप शे्रष्ठ रत्न]आव। 
तेज सरूपी सकि हसरोमनी[हशरत्न],अिख हनरंजन[अंजन (मायारहित प्रभुचे नांव)]राव॥ टेक॥ 
पीव[हप्रयकर]संहग पे्रम कबिंु नहि पायौ, कारहन कवन हवसारी। 
चक[चकोरी]कौ ध्यानं दहध सुत[उदधीसुत, चंद्रमा]सौिोत िै, यों तुम तै मैं न्यारी[अिग, हनराळी]॥ 

१॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१८१. 

 
भावाथप–पे्रमरूपी अमृताने भरलेल्या सतेज तेजस्वी स ंिर हप्रयकरा, ये.हे हशरोरत्न, अलखहनरंजन 

स्वामी, ये. 
 

त झ्या पे्रमािी िवमी कधी घेऊ शकली नाही.कशाम ळे तू मला हवसरलास?ज्याप्रमािे िूर बसलेल्या 
िकोरीिे ध्यान िंद्राति लार्ून राहाते, त्यािप्रमािे मी त झ्या ध्यानात वेर्ळी पडली आहे. 
 

भोर[सळ]भयौ[झािी]मोहि इक टग जोवत[प्रतीक्षा],तिफि[तडफडत]रजनी[रात्र]जाई। 
पीव हबन सेजहि का सुख सोऊं, हवरि हबथा[र्वयथा]तन षाई[खािे]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८१. 
एकसारखी त झ्या वाट पाहाण्यात सकाळ झाली आहि रात्र तडफडत हनधून रे्ली.मी हप्रयतमाहशवाय 

सेजेवरस खाने कशी झोपू?हवरहाच्या त्रासाने शरीर तडफडत आहे. 
 

मेहट दुिाग[अभाहगनी, पहतत्यागाची अवस्था]सुिाहगनी कीजै, अपने अंग िगाई। 
किे ‘रहवदास’प्रभू तु्ि रे हबिौ[योग]िै, ऐकु पिक[पळ, क्षि]जुग[युग.]जाई॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८१. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हे प्रभ , त्यार् नाहीसा कर.आपले अंर् मला लावनू स हाहसन बनव.संत रोहहिास म्हितात की, 

“त झ्या हवयोर्ाम ळे मला एकेक पळ य र्ासारखा जात आहे.” 
 

(७३) 
राग गौरी 

 
मेरी संगहत पोच[नीच]सोच हदनु राती। 
मेरा करमु कुहटिता[खोटे],जनमु कुभांती[नीच जातीचा], 
राम गुसईआ[मािक, स्वामी]जीअ के जवनो,[जीवन] 
मोहि न हबसारिु मैं जनु[दास]तेरा॥ १॥रिाउ॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८२. 
 

भावाथप–हे प्रभ,ू माझी सोबत संर्त नीि लोकाबंरोबर आहे.ही मला रातं्रहिवस सिता लार्ून राहहली 
आहे.माझे कमग खोटे आहे आहि माझा जन्मस द्धा नीि जातीमध्ये झाला.हे स्वामी, प्रभ , माझ्या हजवाच्या 
जीवना, मला हवसरू नकोस.मी त झा िास आहे. 
 

मेरी िरिु[दूर करिे, नाहिशी करिे]हबपहत जन करिु सुभाई[संुदर, पहवत्र], 
चरि न िांडउ सरीर कि[बळ, शक्ती]जाई॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८२. 
 

माझ्यावर कृपा कर.माझी हवपत्ती िूर कर, माझे शरीर सोडून रे्ले तरीही मी त झे िरि सोडिार 
नाही. 
 

किु ‘रहवदास’परउ तेरी साभा[सभा, दरबार] 
बेहग[त्वरेने]हमििु जन कहर न हबिांबा[हविंब, उशीर]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८२. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ,ू मी त झ्या िरबारात शरि आलोआहे.माझ्यासारख्या सामान्य जनास 
भेटण्यास उशीर करू नकोस.मला लवकर िशगन िे.” 
 
 
 

(७४) 
सि[स्वामी]की सार[ममप, रिस्य]सुिागहन[पहतव्रता]जानै, तहज अहभमानु सुख रिीआ[शरीर 

सुख]मानै। 
तनु मनु देइ न अंतरू राखै, अवरा[दुसऱ्याचा]देहख न सुनै अभाखै[न बोििे]॥ 
सो कत जानै पीर[पीडा]पराई[दुसऱ्याची],जाके अंतरी दरदु न पाई॥ १॥ 
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–र् रु रहविास, प.ृ१८३. 
 

भावाथप–पहतहमलनािे रहस्य पहतव्रताि जािते.आपला मीपिा, घमेंड सोडून पहतव्रता आपल्या 
पतीबरोबर एकरूप होते.ती आपले तन, मन प्रीतमला समर्शपत करते.त्याम ळे ती त्याचं्याबरोबर कसलेि 
अंतर राखत नाही.ती ि सऱ्यास कधी पहात नाही.ती इतरािें ऐकत नाही.तसेि ती इतराबंरोबर बोलतही 
नाही.ज्या हप्रयतमेने प्रीतमच्या हवरहव्यथेिा अन भव घेतला नाही.हतला ि सऱ्यािी हवरहव्यथा कशी समजू 
शकिार? 
 

दुखी दुिागहन[अभाहगिी]दुई पख िीनी[दोन्िी पक्षाकंडून दुाःखी],हजहननाहि[पहत]हनरंतहर भगहत न 
कीनी॥ 

पुिसरात[यमिोकाचा मागप]का पंथ दुिेिा[दुष्कर, कष्टाचा],संहग न साथी गवनु[गमन, 

जािे]इकेिा[एकटे]॥ २॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१८३. 

 
जी ि िैवी हप्रयतमा आपल्या हप्रतम परमात्म्यािी हनरंतर सेवा करीत नाही.ती आपल्या लोक-

परलोकास नष्ट करते.िोनही हठकािी त्रास भोर्ते.यम लोकािंा मार्ग अत्यंत कष्टािा आहे.त्या मार्ात संर्त 
सोबत नसते.एकयालाि जाव ेलार्ते. 
 

दुखीआ दरदुवंदु[पीहडत]दहर आइआ[दारी आिा],बिुत हपआस जबाबु न पाइआ॥ 
कहि रहवदास सरहन[शरि]प्रभु तेरी, हजऊ[जे]जानिू हतउ[ते]करू गहत मेरी॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८३. 
 

रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , हा ि ःखी जीव त झ्या िारावार आला आहे.त्याला त झ्या िशगनािी 
तहान लार्ली आहे.परंत  तहान अजून भार्ली नाही.हे प्रभ,ू मी त ला शरि आलो आहे.त ला माझे जे िारं्ले 
वाईट करावयािे असेल ते कर.” 
 

(७५) 
िम सहर[समान, बरोबरीचा]दीनु दइआिु न तुम सहर, अब पतीआरु[हवश्वास]हकआ कीजै। 
वचनी[शब्द]तोर[तुझे]मोर[माझे]मनु मानै, जन कउ पूरनु[र्वयविार]दीजै। 
िउं बहि बहि जाउं रमइआ[आराध्यदेवा]कारेने, कारन कवन अबोि[न बोििे]॥ १॥रािाउ॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८४. 
 

भावाथप–हे प्रभ , माझ्यासारखा कोिी िीनि खी व त झ्यासारखा ियाळू कोिी नाही.आता हया 
हवश्वासािे, व्यवहारािे विगन मी कसा करू?त झे शब्ि माझे मन नेहमी ऐकत असते.जर्ाच्या व्यवहाराशी 
माझे नाते क ठे राहहले आहे?हे आराध्यिेवा, त झ्या कृपेसाठी मी नेहमी त ला वेळोवळेी शरि येत राहील.तरी 
तू माझ्याशी बोलत का नाहीस? 
 

बिुत जनम हबिुरे थे माधउ, इिु[िया]जनमु[जन्मी]तु्िारे िेख[सेवेत]। 



 

 

अनुक्रमणिका 

कहि रहवदास आस िहग जीवउ, हचर[सदैव.]भइओ दरसनु देखे॥ २॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१८४. 

 
हे प्रभ , आपली िीघगकाळापासून ताटातूट झाली आहे.आता हा जन्म त झ्या सेवेत अपगि केला 

आहे.रोहहिास म्हितात की, “माझ्या हजवास त झ्या भेटीिी खूप हिवसापंासून ओढ लार्ली आहे.मी त झ्या 
िशगनासाठीि हजवतं राहहलो आहे.” 
 

खऱ्या पे्रमाचे फळ 
 

पे्रम हे परमेश्वराबरोबर भेट हमळहवण्यािे एकि साधन आहे.पे्रम आहि भक्क्तने मोठयात मोठया 
पाप्यािंा उद्धार होतो.प्रभ च्या पे्रमामृतािा एक थेंब जन्मजन्मातंरािी तहान भार्हवतो आहि जन्म मरिाच्या 
िक्रास समाप्त करतो.जो हजवतंपिीमरिास तयार होतो.तोि पे्रमप्याल्यािा अमृतरस हपऊ शकतो.जो पे्रमी 
पे्रमािी हीसकमत द्यावयास तयार होतो, त्यास बिल्यामध्ये अमरजीवन प्राप्त होते व तो नेहमीसाठी मृत्य च्या 
भीतीपासून स टतो.अनेक जन्मोजन्मी ताटातूट झालेल्या हप्रतमला पाहून पे्रमी अनंत आनंिात मग्न होऊन 
जातो आहि त्यािे मानवजीवन साथगक होऊन जाते. 
 

(७६) 
देिु किािी[मद्य (महदरा-दारू) हवकिारी]येक हपआिा, ऐसा अवधू[अवधूत, योगी, संन्यासी]िोई 

मतवािा[मस्त]॥ टेक॥ 
किै किािी हपयािा देऊं, पीवनिारे[हपिारा]का हसर िेऊ॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८६. 
 

भावाथप–योर्ी महितो, “अरे (िारू हवकिारी) कलाली, िारूिा (ज्ञानािा) एक असा प्याला िे 
की, ज्याच्याम ळे हा योर्ी मस्त होइल.” कलाली म्हिते की, “मी असा प्याला िेईन, परंत  त्याच्याबिली 
हपिाऱ्यािे डोके (अहंकार) घेईन.” 
 

ऐरी[अरे]किािी तै क्या कीया, हसर कै साटै[बदल्यात]हपआिा दीआ॥ 
हसर कै साटै मिंगा भारी, पीवैगा अपना हसर डारी[देिे, मानिे]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८६. 
 

योर्ी महितो, “अरे कलाली, तू हे काय केलेस?माझ्या डोक्याबिली हा प्याला हिलास!कलाली 
म्हिते, होय.हा प्याला फार महार् आहे.तो डोक्याबिलीि हमळतो”.“आपल्या डोक्यािा त्यार् करूनि 
कोिीही यास हपऊ शकतो.” 
 
 

चन्द सुर दोउ सनमुख[समोर]िोइ, पीवै पीआिा मरै न कोई॥ टेक॥ 
सिज[सिजमंडि]सुहन[सुन्नमंडि]में भाठी[भट्टी]स्त्रवै[गळिे],पीवै ‘रहवदास’गुरुमुहख द्रर्वये[कृपा 

करिे.]॥ ३॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–र् रु रहविास, प.ृ१८६. 
 

हा प्याला प्याल्यावर िदं्र व सूयग (आपल्या आंतहरक आध्याक्त्मक याते्रत िदं्र आहि सूयास ओलाडूंन 
उंि मंडलात जातो.) समोर येताि हा प्याला प्याल्यावर मर् कोिी मरत नाही.सहज आहि स न्न मंडलात ही 
िारू तयार करण्यािी भट्टी आहे.तेथून रस र्ळतो.रोहहिास म्हितात की, “र् रुम ख महात्मा सकवा संताच्या 
कृपेनेि यास कोिीही हपऊ शकतो.” 
 

राग मारू (चउपदा) 
 

(७७) 
पीआ राम रसु पीआ रे॥ टेक॥ 
भरी भरी देवै सुरहत[आत््याच्या पािाण्या व ऐकण्याच्या शक्तीस क्रमशाः‘हनरत’ आहि ‘सुरत’ ्िितात.सुरत िारा 

अनिदनादाचा अहतमधुर संगीतरस हपऊन आत्मा आनंदमग्न िोतो.]किािी, दहरआ[नदी]दहरआ पीना रे। 
पीवत पीवतु आपा[अिंकार]जग भूिा, िहर रस मांहि वौराना[वेडा]रे। 
दर धहर हवसहर गयौ रहवदासा, उनमहन[अतंमुपखी मन (आंतहरक ध्यानमग्न मन)]सद[सदा, 

नेिमी]मनतारो रे। 
पि[पळ, क्षि]पिु पे्रम हपआिा चािै, िुटे नांहि खुमारी[नशा, मस्ती]रे॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८७. 
 

भावाथप–होय.मी परमात्म्यािा पे्रमरस प्यालो आहे. 
 

स रत रूपी कलाली पे्रमरसािा प्याला भरभरून िेत आहे.मी जिू काय पे्रमरसाच्या संपूिग निीस हपत 
िाललो आहे.हहला हपता हपता मी स्वतःआपल्याला (भेिभाव, अहंभाव, अहंकार) आहि जर्ाला हवसरून 
बसलो आहि पे्रमरसात वडेा झालो आहे.रोहहिास म्हितात की, “मी आपल्या घरािारास हवसरलो आहि 
नेहमी अंतम गखी ध्यानात मस्त राहातो.क्षिाक्षिाला पे्रमरसािा प्याला हपत राहातो आहि माझी मस्ती कधी 
स टत नाही.” 
 

(७८) 
िम घर आयिु राम भतारे[भ्रतार, पहत, स्वामी],गाविु सहख हमि मंगिाचार। 
तन मन रत[िीन]करहि आपुनो, तौ किंु पाइहि पीव हपआर[पे्रम]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८७. 
 

भावाथप–माझ्या घरी माझे स्वामी परमात्मा आले आहेत.सहखनो, सर्ळ्या हमळून मंर्ल र्ीत 
र्ा.आपल्या तनमनास हप्रतममध्ये नम्र केल्यानेि हप्रयतमेिे पे्रम हमळते. 
 

पीतम कंू जौ दरसन पाए, मंन मंदर मंि भयो उहजयार[प्रकाश]। 
िौ मडई[झोपडी]तै नौ हनधी पाई, हक्रपा हकन्िी राम करतार[कता]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८७. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
जेव्हा मी हप्रतमिे िशगन घेतले, तेव्हा माझ्या मनरूपी महालात प्रकाश पसरला.प्रभ  परमात्म्याने 

माझ्यावर कृपा केली.तेव्हा हया झोपडीत राहिारी मी नवहनधी प्राप्त केल्या. 
 

बिुत जनम तै हबिुरे हपव पायो, जनम जनम हबिइ रार[भाडंि]री। 
कहि रहवदास िौ किु नहि जानौ, चरन कंवि मंि तुव मुरार[प्रभु.]॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१८७. 
 

अनेक जन्मापंासून ताटातूट झालेल्या माझ्या हप्रतमास मी प्राप्त केले.आता माझे जन्मजन्मातंरीिे 
भाडंि नाहीसे झाले.रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , मी काहीस द्धा समजत नाही.मी फक्त त झ्या 
िरिकमलावर पडलो आहे.” 
 

७.मन 
मनाची उच्िंृखिता 

 
मनाने पथभ्रष्ट होण्यानेि आपली सवग ि ःखे उत्पन्न होतात.परमात्मा सवग स खािे भाडंार आहे.परंत  

आत्मा जेव्हा परमात्म्याऐवजी मनाप्रमािे इंहद्रयाच्या इच्छेन सार सासंाहरक हवषयामारे् धावत राहतो, तेव्हा 
मनाबरोबर आत्म्यासस द्धा अनेक कष्ट पडतात.सासंहरक मायेत र् रफटलेले मन हे समजत नाही की, जे जर् 
केवळ वरून स ंिर हिसिाऱ्या हवषय क्त हवषयािें एक िाट वन आहे.हे मन मूखगपिे त्या हवषयाने आकर्शषत 
होते आहि आपली तहान भार्हवण्यासाठी एका हवषवृक्षावरून ि सऱ्या हवषवृक्षावर नेहमी उड्ा मारीत 
असते.परंत  हवषयभोर्ाने कधीस द्धा मनािी इच्छा शातं होत नाही आहि यास फक्त ि ःख आहि हनराशाि 
हाती लार्ते.जोपयंत आत्मा, मन व माया याचं्या तडाख्यातून स टून परमात्म्याकडे वळत नाही, तोपयंत 
मनाच्या ि ःखािा शवेट होऊ शकत नाही. 
 

आत्म्यास मन आहि माया यातून स टका होण्यासाठी सवग प्रथम मनास पहवत्र करण्यािी आवश्यकता 
आहे.जेव्हा यास कोित्या तरी संत सकवा महात्म्यािा सत्संर् प्राप्त झाल्यास (ज्याने ह्या अहनयंहत्रत धाविाऱ्या 
उच्छंृखल मनास सजकले असल्यास) ते आपल्या हवकारानंा सोडून पहवत्र होऊ शकते.संतसद र् रु हवषय-
हवकारािंा वाईटपिा िाखवनू (याचं्या हवषारी प्रभावाकडे लक्ष िेऊन) मनास रोखण्यासाठी उते्तजन िेतात 
व योग्य साधन िाखहवतात.सद र् रुच्या मार्गिशगनान सार अभ्यास केल्यास मन हळूहळू आपली धावपळ कमी 
करते आहि शवेटी पूिग शातं व एकाग्र होऊन जाते.आत्मा मनाच्या जाळ्यातून स टतो व परमात्म्याकडे 
वळतो.शवेटी आत्मा आनंिस्वरूप परमात्म्यािा साक्षात्कार करून घेतो.तेव्हा याच्या ि ःखािा नेहमीसाठी 
अंत होतो. 
 

(७९) 
मैं का जानौं[समजू]देव मैं का जानौ, 
मन माया के िाहथ हबकानौं॥ टेक॥ 
चंचि मनवा चिु हदस धावै, 
पांचो इंद्री हथर न रिावै। 



 

 

अनुक्रमणिका 

इन हमिी मेरौ मन जु हबगाहरयौ, 
हदन हदन िहर जी सू अंतर पाहरयौ[वाढहविे.]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९०. 
 

भावाथप–हे प्रभ , मी त ला क ठे समजू शकलो?मी तर मन आहि मायेच्या जंजाळात र् रफटलो 
आहे.माझे ििंल, ओढाळ मन िारी हिशानंा धावत हफरत आहे आहि पिेंहद्रये क्स्थर न राहाता ििंल बनली 
आहेत.या सवानी हमळून माझ्या मनास हबघडहवले आहे व हिवसेंहिवस माझ्यातील व परमात्म्यातील अंतर 
वाढहवले आहे. 
 

तुम तौ आहि[आिे]जगत गुर स्वामी, 
िम किीयत कि जुग कै कामी[हवषयासक्त]। 
किा किौ मेरीसुहक्रत[सत्कमप]बडाईं, 
िोक िीक[चािरीत]मो पै तजी न जाईं॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९०. 
 

तू तर जर्द र् रू स्वामी आहेस आहि मी तर ह्या कहलय र्ातील हवषयासक्त प रुष आहे.मी आपल्या 
सत्कमािे काय विगन करू?मी लोकरूढी व विेप्रामाण्य याचं्यामारे् लार्लो.अंध परंपरेप्रमािे वार्ून मी 
जर्ातील त्या लोकरूढ्याही सोडू शकलो नाही. 
 

सनक सनंदन मिामुहन, ग्यानी, 
सुक नारद अरू र्वयास इिै[आिे.]वषानी[विपि करिे]। 
गावत हनगम[वेद]उमापहत स्वामी, 
सेस[शेषनाग]सिसमुख[सिस्त्रमुख]कीरहत गामी॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९०. 
 

हे स्वामी!सनक, सनंिनसारखे महाऋषी, म नी आहि ज्ञानी जनानंी व श किेव, नारि आहि व्यास 
इत्यािी थोर प रुषानंी त झे विगन केलेले आहे.विे, उमापती हशव आहि हजार म खािें शषेनार्स द्धा त झे 
र् िर्ान करतात. 
 

जिां जिां जाउँ तिां दूख की रासी, [ढीग] 
जौ न पत्याविु साध िैं साषी[साक्ष]। 
जम दुतन[यमदूत.]बिु हवहध कहर मारयौ, 
तउ हनिज मन अजिंू नहि िारयौ॥ ४॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९०. 
 

जर्ात जेथे जेथे मी जातो तेथे ि ःखािें ढीर् पाहातो.त्यािें विगन कसे करू?साध  संतजन साक्षी 
आहेत. यमिूतानंी मला अनेक प्रकारे मारले आहे.तरीस द्धा माझे हे हनलगज्ज मन क कमग करण्यात अजूनस द्धा 
मारे् राहात नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

िहरपद हवमुख आस नहि िूटै, 
ताथै हत्रस्ना हदन हदन िुटै। 
बिु हवहध करम हियें भटकावै, 
तुमहि दोस िहर कौन िगावै॥ ५॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ १९०/१९१ 
 

मी अजूनस द्धा ईश्वरस्वरूपापासून हवन्म खि आहे.अजूनही माझी आशा, तृष्ट्िा नाहीशी झाली नाही, 
तर मला सतत ल टत आहे.पथ भ्रष्ट करीत आहे.हे मन अनेक प्रकारच्या कमािे ओझे घेऊन भटकत 
असते.हरी, यािा िोष त म्हाला कोि लावील? 
 

केवि राम नाम नहि िीया, 
सहतत[सतत]हबषै[हवषयवासना]स्वाद हचत्त दीया। 
किै ‘रहवदास’किा िग[पयंत]कहियै, 
हबन रघुनाथ बिुत दुाःख सहिये॥ ६॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९१. 
 

“हे प्रभ , मी तर परमात्म्यािेि नाव कधी घेतलेले नाही व आपले हित्त नेहमी हवषय वासनेत लावले.” 
संत रोहहिास म्हितात की, “मी क ठवर सारं्ू?प्रभ  नामाहशवाय मी प ष्ट्कळ ि ःख सहन केले आहे.” 
 

(८०) 
देहष [पािा]मूहरषता [मूखपपिा]यिु [ह्या]मन की, 
राम नाम कँू िांहड अधारौ[आधार]गहि[धरिे]ओट[आधार]िुद[कू्षद्र]हत्रन की[तृि, सुकिेिे गवत]॥ 

टेक॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१९२. 

 
भावाथप–ह्या मनािा मूखगपिा तरी पाहा.रामनामािा आधार सोडून नश्वर प्रापहंिक हवषयरूपी श द्र 

र्वतािा आधार घेतला. 
 

अहभ अंतर रामु[अतंरात्मा]नहि जान्यौ, िानिु[शोधिे]धूहर[धूळ]बनबन की। 
जा[ज्या]हदन इि िंसा उहर जई िै, िोहर[सोडिे]ठठहरया[गठडी]तन की। 
धनु[धन]दारा[स्त्री]मंि रििु िपटानो, आपिु नहि सुहध[शुि]वा िन की॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ१९२. 
 

शरीरातील अंतरात्म्यास न जािता बाहेर जंर्लात प्रभ िा शोध करीत भटकत आहे.ज्या हिवशी 
आत्मारूपी हंस ही शरीरािी र्ठडी सोडून हनघून जाईल, त्या हिवसािी याला माहहतीि नाही.हा तर कनक 
व काहमनी (धनिौलत व स्त्री) मध्येि र् ंडाळलेला आहे. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जन रहवदास हतयागी जग आसा, िििु[घेिे, प्राप्त करिे]ओट िहर चरनन की॥ २॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ१९२. 

 
रोहहिास म्हितात की, “अरे भक्ता, ह्या जर्ािी आशा सोडून परमात्म्याच्या िरिी शरि जा.” 

 
(८१) 

मन मोरा माया मंि िपटानो॥ टेक॥ 
हवसा सक्त[हवषयासक्त]रहियो हनसवासर[रातं्रहदवस]अज िु[आजसुिा]नहि अघानो [तृप्त]। 
काहम कुहटि[कपटी]िवार[िबाड]कुचािी, समजइ निी समझानो॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९२. 
 

भावाथप–माझे हे मन मायेमध्ये र् ंतलेले आहे.मन रातं्रहिवस हवषयासक्त राहते.तरीस द्धा आजपयंत 
हे कधी तृप्त झाले नाही.हे हवषयासक्त, लबाड व ि रािारी मन समजावनूही समजत नाही. 
 

सहत संगत पिु निीं कीन्िी, मन मुहरख बिु गरबानो। 
सोत खात हदन रैन[रात्र]हबताइ, ताहि मै[त्यामध्ये]रसना सुख मानो॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९२. 
 

हे मन क्षिभरही सत्संर् करीत नाही.हे मूखग मन घमेंड, अहभमानाने भरलेले आहे.हे मन रातं्रहिवस 
खािे व झोपण्यात घालवीत आहे.त्याति हे मन स ख मानते. 
 

माया मंहि हिि हमिी रहियौ, फोकट साटे[बदिी, ऐवजी]जनम गंवाने। 
कहि रहवदास किु[कािी]चेत[सावधान]बावरे[वेड्ा],राम नाम हबननहि उवरानो[उिार]॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९२. 
 

हे मन प्रापहंिक मायेति मग्न राहाते.अशा प्रकारे या मनाने आपला जन्म (आय ष्ट्य) हवनाकारि 
फ कट घालहवले आहे.संत रोहहिास म्हितात की, “हे वडे्ा, थोडातरी सावधान हो.रामनामाहशवाय त झा 
उद्धार होिार नाही. 
 

(८२) 
राग हबिाविु 

 
ऐसोई िहर क्युं पाइबो[प्राप्त करिे],मन चंचिु रे भाई। 
चपि[चपळ, चंचि]भयो चिंू हदस धावइ, राष्यौ[थाबंवून]न रिाई॥ टेक॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

भावाथप–अरे भाऊ, त झे मन ििंल आहे.अशा पहरक्स्थतीमध्ये तू परमात्म्यास कसा प्राप्त करू 
शकिार?हे मन ििंल झाले आहे.ते िारी बाजंूस धावत आहे.थाबंवनूही ते थाबंत नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
मै मेरीिूटइ नहि कबिू[कधी],मैंमंता मदु[मद, नशा, अहभमान]बींध्यो[गंुतिेिा, अडकिेिा]। 
िोभ मोि मंि[मीपिा, अिंकार]रिौ रूझानौ[मुग्ध िोिे, फसिे],हनत हवषया रस रीझौ[मुग्ध िोिे]॥ 

१॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 

 
या मनािी मीपिािी भावना स टत नाही.कारि ते मी, माझ्याि अहभमानात र् ंतलेले आहे.ते लोभ, 

मोह आहि अहंकारामध्ये र् रफटले असून, नेहमी हवषयवासनेत िंर् राहाते. 
 

डयंभ[दंभ, अहभमान]कौि[क्रोध]मोि माया बसु, कपटु कुड[कचरा, हनरुपयोगी वस्तू]िंू बंधायौ। 
काम िुबधु[िुब्ध]कौ बहस परयौ, कुिकाहन[िोकिाज]िाहड़ हबकायो॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

अहभमान, क्रोध, मोह आहि मायेच्या ताब्यात राहून कपटरूपी किऱ्यात फसलेले आहे.तसेि 
कामवासनेच्या मोहात पडून लोकलाज सोडून, त्याचं्या हस्ते हवकला जातो. 
 

िापा[गोंदने]हतिक िपौ नहि सोभइ, जौ िौं केसो नहि गायो। 
संजहम[संयम]रह्यो न िहर िंू हसमहरयौ, हबरथा भ्र्यौ[भटकिे]रू भ्रमायौ॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

जोपयंत प्रभ नामािे र्ायन केले जात नाही, अथात जोपयंत अंतःकरिात अनहि नाि ऐकू येत 
नाही.तोपयंत शरीरावर (शखं, िक्र इत्यािी हिन्हे र्ोंिून) हिते्र कोरून आहि र्ंध लावनू मन ष्ट्यािी शोभा 
होत नाही.जर आम्ही संयमाने राहून प्रभ नामािे स्मरि केले नाही तर आम्ही व्यथग भटकत आहोत व 
ि सऱ्यानंाही हवनाकारि भटकावयास लावीत आहोत असे समजले पाहहजे. 
 

अहनक[अनेक]कौतग[खेळ, तमाशा]किा कािै किे, बिुहर सांग[सोंग]हदषावौ। 
मुहरष[मूखप]आपन आपु समहझ नंि, औरहन[दुसऱ्यास]का समुझावौ॥ ४॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

पाखंडी लोक अनेक खेळ, तमाश े करून िाखहवतात आहि हरतऱ्हेिे पोशाख घालून वशेभ षेिे 
प्रिशगन करतात.हे म खग स्वतःस समजत नाहीत तर ि सऱ्यास उपिेश काय करिार? 
 

आस[आशा]करै वैकुण्ठ गवन[जािे]कउ, चि मन कभउ न हथरायौ। 
जौ िौ मन वहस[वश]नंि िंूतौ, तौ िहग सभु जुठरायौ[बेकार]॥ ५॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

यािें िंिल मन कधी क्स्थर राहात नाही.तरीस द्धा हे वैक ं ठाला जाण्यािी आशा बाळर्ून 
असतात.जोपयंत त्यािें मन ताब्यात राहात नाही, तोपयंत त्यािें हे सवग हक्रयाकमग फ कट आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

कपट कीयां रीझई[प्रसन्न]नहि केसौ, जगू करता नहि कांचा[कच्चा]। 
कहि रहवदास भजौ िहर माधौ, सेवग िै मन सांचा[खरा]॥ ६॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९३. 
 

कपटी करिीने परमात्मा प्रसन्न होत नाही.हवश्वहनमाता अधा, कच्चा सकवा अडािी नाही.म्हिून संत 
रोहहिास म्हितात की, “प्रभ  परमात्म्यािे सेवक बनून खऱ्या अंतःकरिाने भजन करा.” 
 

(८३) 
रे मन माििा[मासा]संसार समुदे, तू हचत्र हवहचत्र हवचाहर रे। 
जेिी गािे[तोंडात घािताच]गहिये[गळा घोटून मारिे.]िी महरये, सो संग दूहर हनवाहर रे॥ टेक॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९५. 
 

भावाथप–अरे मनरूपी माशा, तू ह्या संसाररूपी सम द्रािे रंर्हबरंर्ी दृश्याबद्दल िारं्ला हविार कर.जो 
पिाथग तोंडात घालताि र्ळा घोटून मारिारा आहे, त्यािी संर्त न करता िूर राहा. 
 

जम िै[आिे]हडगन[मासे मारिारा (कोळी)]डोहर िै कंकन[कंगन],पर हतया[परस्त्री]िागो[सुके 

गवत]जाहन रे । 
िोइ रस िुबुध[िुब्ध]रमै यों मूरख, मन पहितावै अजाहन[अडािी]रे॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९५. 
 

यमराज मासे पकडण्यािा र्ळ लाविारा आहे.परस्त्री ही र्ळाच्या टोकास लावलेला खाद्यपिाथग 
आहे आहि हतिे िार्िाहर्ने व साजशृरं्ार ही त्या र्ळािी िोरी आहे.मासारूपी मूखग मन परस्त्रीरूपी पिाथािी 
िव घेण्याच्या लोभात पडून हतच्याबरोबर हवलास करते.परंत  नंतर अडािी मनास पश्चाताप करावा लार्तो. 
 

पाप गूिीचा[िे फळाचे नावं]धरम हनबोिी[हनबोळी],देहख देहख फि चीख[चव]रे। 
परहतहरया[परस्त्री]सँग भंिो जौ िोवै, तौ राजा रावन देख रे॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९५. 
 

पापर् लीिािे फळ जसे र्ोड व सलबाच्या झाडािी सनबोळी कडू असते.तू बाह्यरंर्, रूप, वासावरून 
हशकार होऊ नकोस.तर तू फळािी िव घेऊन मर्ि खा.जर परस्त्रीसंर्ाने कल्याि होिार असते तर लंकेिा 
राजा राविि बघ.(श्रीरामािी सीता बरोबर नेल्याम ळे राविािा सत्यानाश झाला.) 
 

कि रैदास रतनफि[मूल्यवान फळ]कारन, गोहवद का गुज गाइ रे। 
काँचे[कच्चेछ]कंुभ[घडा]भरो जि जैसे, हदन हदन घटतो जाई रे॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोहहिास म्हितात की, “मन ष्ट्य िेह धारि करण्यािे हकमती फळ हव े तर प्रभ िे र् िर्ान कर, 
“कच्च्या भाडं्ात भरलेले पािी क्षिोक्षिी कमी होते.त्याप्रमािे त झ्या ह्या नाहशवतं िेहािी शक्ती हिवसें-
हिवस क्षीि होत जािार.म्हिून तू प्रभ भक्ती कर.” 
 

(८४) 
(राग केदार) 

 
समुहझ मन हनत हनरमि जस गाई। 
रघुपहत प्रभु के चरि सरि तहज, अनत[अन्यत्र, दुसरीकडे]हकिंु[कुठे]हजहन[जाऊ नका]जाई॥ 

टेक॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ१९६. 

 
भावाथप–अरे मना, तू प्रभ च्या हनमगळ यशािे र् िर्ान कर.प्रभ  परमात्म्यािे िरि सोडून तू ि सरीकडे 

क ठे ही जाऊनकोस. 
 

यि संसार सधन बन हवषकौ, ता मैं बिु दुष[दुाःखे]दन्द[िंि, भाडंि]र्वयािाई[संकट]। 
रूप रावि[रमि, हविास]के उनमुहष[उन्मुख]मानुषा, पतंग पड़े हजहम[ज्योत.]आई॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९६. 
 

हे जर् हवषयवासनारूपी हवषवृक्षािें घनिाट जंर्ल आहे.त्यात त्रास, ि ःख व संकटे भरलेली 
आहेत.ज्याप्रमािे हिव्यास पाहून पतंर् त्यावर धावतात व जळून मरतात, त्याप्रमािे सौंियाशी रमण्याच्या 
इच्छेने मािसे स्त्रीकडे धावतात व आपला सवगनाश करून घेतात. 
 

काम किेस[क्िेश]प्रथहम जग पाहस[पाश, जाळे],कोऊ न गयौ सचु[सत्य]पाई[प्राप्ती]। 
ता मैं चैन हकमी तू िुिसै[सुखानुभव],सुहि मुहरष सहत भाई॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९६. 
 

जर्ात कामवासनेच्या ि ःखरूपी जाळ्यात फसलेली कोितीही व्यक्ती सत्यप्राप्ती करू शकली 
नाही.हे मूखा, तू माझा खरा उपिेश ऐक.तू ह्या कामवासनेत आरामाने कसा हंसत खेळत राहिार? 
 

सदा संताप, नहि नर हनिचि हकहम िुहटहि इिु[या पक्रारे]काई। 
किै रहवदास भजौिहर चरिा, तज चग फंद अभी[अमृत]रसपाई॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९६. 
 

ह्या जर्ात ि ःखे व मानवी जीवन नेहमीकायम राहात नाहीत.ह्या ि ःखाच्या खाईतून अल्पशा मानवी 
जीवनािी कशी स टका होऊ शकते?संत रोहहिास म्हितात की, “तू प्रभ िरिािी सेवा कर.म्हिजे जर्ातील 
ि ःखाच्या खाईतून स टून, प्रभ पे्रमामृतािा रस हमळेल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
मनाच्या हनयंत्रिाचे साधन 

 
मन स्वाभाहवकि रसप्राप्तीसाठी धडपडिारे असते.जोपयंत मनास प्रापहंिक हवषयवासनेतून 

िारं्ले, पहवत्र, र्ोड आहि मोहक स्वाि-रस हमळत नाही, तोपयंत मनािी धावपळ थाबं ूशकत नाही.जेव्हा 
हे मन सद र् रूस शरि जाते व त्याच्या पे्रमपूिग ध्यानात बाहेरून आत घेऊन जाते, तेव्हा यास आपल्यामध्ये 
हिव्य प्रकाशािे िशगन होते.तसेि अद भतू शब्ि-धूनद्वारे अपूवग र्ोडी आकर्शषत करते.यावर प्रभ भक्ती व नामािा 
रंर् िढतो आहि प्रभ कृपेने यािे स्वरूप बिलून जाते.अनेक पापी मािसानंी प्रभ भक्क्तने उद्धार करून घेतला 
आहे. 
 

(८५) 
मनु मेरो हथरू न रिाई, 
कोहट कौहतग[कौतुक, कुतुििता, चिाखी]कहर हदषरावै[दाखहविे],इत[इकडे]उत[हतकडे]जग मंहि 

धाई॥ टेक॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ१९८. 

 
भावाथप–माझे मन क्स्थर राहात नाही.ते कोटी बनेलपिा, खोडसाळपिा करून िाखहवते व जर्ात 

इकडे हतकडे धावत राहाते. 
 

माया महमता मोि िपटानो, हदन हदन उरझत[फसिे]जाई। 
सुआन[श्वान, कुत्रा]पुच्ि कभु िोइ न सूधो, कजिु[कुबुिी.]िाख उपाई॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९८. 
 

हे मन माया, ममता आहि मोहात र् रफटून हिवसेंहिवस त्यामध्ये अहधक र् ंडाळले जाते.ज्याप्रमािे 
क त्र्यािे शपूेट लाख उपाय करूनस द्धा सरळ होत नाही, त्याप्रमािे मनािा वाकडेपिा व िंिलता अनेक 
प्रयत्न करूनस द्धा नाहीसा होत नाही. 
 

गुरंु कौ ग्यांन पे्रम की सांटी[िडी],कुबुध[कुबुिी]कुकरम[कुकमप]िुडाई। 
कहि रहवदास मन हथरू[क्स्थर, शातं]िैसी[िोते],चहि सब िांडी[सोडून]गुर सरिाई॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९८. 
 

र् रुपासून हमळालेले ज्ञान आहि त्याचं्या पे्रमछडीिे हनयंत्रिि मनािी क ब द्धी व क कमग सोडू 
शकते.संत रोहहिास म्हितात की, “र् रुस शरि आल्यावर मन सवग वाईट र्ोष्टी आहि ििंलता सोडून शातं 
होते.” 
 

(८६) 
सु किु हवचारयौ, ताथै[ज्यापासून]मेरो मन हथरू[क्स्थर]डै रह्यो[िोऊन जाईि]॥ टेक॥ 
िहर रंग िागौ तायै, मेरो वरन पिहट[कायापािट]भयौ। 



 

 

अनुक्रमणिका 

धहन[धन्य]सो पंथी हजन यिु पंथ चिावा, 
अगम-गवन[येिे जािे]मैं गहम[पोिचहविे]हदखिावा॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 
 

भावाथप–ज्यापासून मन क्स्थर होईल, अशा काही साधनािंा हविार करा.रोहहिास म्हितात की, 
प्रभ पे्रमािा रंर् लार्ल्याम ळे माझा कायापालट झाला.ज्यानंी हा पंथ िालहवला आहि याम ळे अर्म्य अशा 
आध्याक्त्मक मंडळात येिे जािे असंभव, तेथे आम्हासं पोहिवनू िाखहवले.तो पे्रम-पथ प्रसारक (सिर् रु) 
धन्य होय. 
 

अवरन बरन[रूपरंग]कथै हजहन कोई, 
घहट घहट[प्रत्येकाच्या हृदयात]र्वयाहप रह्यौ िहर सोई। 
हजहि पद सुरनर पे्रम हपयासा, 
सो पद रहम[हविास करिे]रह्यौ‘रहवदास’ ॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 
 

ज्या प्रभ संबधंी कोिी सारं्ू शकत नाही, तो रंर्रूपाने य क्त आहे सकवा रंर्रूपरहहत.तो परमात्मा 
आम्हा सवांच्या आत हवराजमान आहे.िेवता आहि मन ष्ट्य ज्याचं्या िरिाच्या पे्रमािे तहानलेले आहेत, त्याचं्या 
िरिात रोहहिास आता हवलास करीत आहे. 
 

राग केदार 
(८७) 

 
खटु करम[षटकमप]कुि संजुगतु[संयुक्त]िै, िहर भगहत हिरदै नांहि। 
चरिारहवद[चरि कमि]न कथा भावै[आवडिे],सुपच[चांडाळ (कुत्र्याचे मासं हशजहविारा हकवा 

खािारा)]तूहि[तुल्य.]समान॥ १॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 

 
भावाथप–जर कोिीषटकमग करिारी उच्च क ळाशी संबहंधत व्यक्ती असेल, परंत  त्याच्या हृियात 

प्रभ भक्ती नसेल, त्यास प्रभ िरि कमळािी कथा आवडत नसेल, तर त्यास िाडंाळासमान मानले पाहहले. 
 

रे हचत्त[मन]!चेहत चेत[शुिीत येिे, सावधान िोिे, चैतन्य]अचेत, कािे न बािमीक हि देख। 
हकसु जाहत ते हकि पदहि अमहरओ, राम भगहत हबसेख॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 
 

अरे अडािी मना, तू लवकर श द्धीमध्ये ये.तू वाक्ल्मकी ऋहषस बघ.ते आपल्या रामभक्क्तम ळे नीि 
जातीतून उंि अमरपिास पोहिले. 
 

सुआन सत्रु [कुत्र्यास मारिारा]अजातु[नीचजात]सभ ते, कृस्न िावै[पे्रम करण्यामुळे]िेतु। 
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िोग बपुरा[हवचारा]हकया सरािै, तीहन िोक प्रवेस॥ ३॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 

 
तसेि क त्र्यास मारिारा नीि जातीिा भरं्ी कृष्ट्िपे्रमाम ळे तो एवढा मोठा झाला की, लोक त्यािी 

वाहवा करू लार्ले.त्यािे महत्त्व हतन्ही लोकी झाले. 
 

अजामिु[वेश्या पे्रमी]हपगुिा[वेश्या]िुमतु[हशकारी]कंुचरू[अहभराम गंधवप.]गए िहर के पास। 
ऐसे दुरमहत हनसतरे, तू हकउं न तरहि ‘रहवदास’॥ ४ ॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ१९९. 
 

अजाहमल (वेश्या), सपर्ला (वशे्या), ल हधया (हशकारी) व क ं िर (र्ंधवग) या सवांनी परमात्म्यास 
प्राप्त केले.रोहहिास म्हितात की, “जर अशा वाईट लोकाचं्या उद्धार झाला तर मर् प्रभ भक्ती व पे्रमाम ळे तू 
का नाही तरिार?” 
 

८.कमप 
कमाच्या कठीि बंधनात बांधिेिे जीव 

 
“कराव े तसेभरावे” हा कमािा अटळ हनयम आहे.ह्या हनयमान सार आम्हालंा वेळोवळेी अनेक 

प्रकारच्या योनींत जन्म घ्यावा लार्तो.कमािे कठीि बंधन आम्हासं लार्ू पडते.कमाम ळे जन्म-मरिािे हे 
िक्र कधी समाप्त होत नाही.जन्म-मरिाच्या एकसारख्या िालिाऱ्या िक्राम ळेि ह्या लोकासं जर् म्हटले 
जाते.ह्या जर्ात जन्म घेऊन आम्ही आपल्या मार्ील कमािे फळ भोर्त आहोत व नवीन कमािे बी पेरत 
आहोत.अशा प्रकारे जन्म-मरिािे हे िक्र एकसारखे िालत राहाते. 
 

परमात्मा ियाळू आहे व सर्ळ्या जर्ािे पालन करिारा आहे.ह्या जर्ातील प्रत्येक हजवािे 
पालनपोषि करण्यािी व्यवस्था तो करीत असतो;परंत  त्याच्या ियाळ पिावर व सामर्थयावर हवश्वास न ठेवता 
आम्ही आपला सवग वेळ व शक्ती पोट भरण्याच्या उघोर्ात घालहवतो.एवढेि नव्हे तर अनावश्यक धन एकत्र 
करण्यासाठी आम्ही अन हित व हनहषद्ध कमांिा आधार घेतो.जर्ातील अनेक वस्त ंच्या प्रलोभनात पडून 
आम्ही हे हवसरतो की, ह्या सवग वस्तू नश्वर व क्षिभरं्ूर आहेत.तसेि याचं्या प्राप्तीसाठी केलेल्या ि ष्ट्कमािे 
फळ आम्हालंा भोर्ाव ेलारे्ल. जर्ात थोडासा मान-सन्मान हमळताि आम्ही अहंकारी बनतो;पि आम्हालंा 
हविार राहात नाही की, अहंकार आमिा सवात मोठा शत्र ूआहे.अहंकारी, घमेंडी मािसािा हवनाश अवश्य 
होतो.कोिीही व्यक्ती हकतीही पराक्रमी असो, परंत  आपल्या कमाच्या फळातून वािू शकत नाही. 
 

िैतन्यस्वरूप आत्माच्या हविारािा ऱ्हास होण्यािे मूळ कारि अहवद्या म्हिजेि अज्ञान 
आहे.अज्ञानाम ळेि आम्ही अहंकारी होतो आहि जेथे कमािा अटळ हनयम लार्ू आहे, तेथे आपल्या 
परमात्म्यास हवसरून जन्म-मरिाच्या भीषि िक्रात पडतो.मानवी जीवनि कमािे कठीि बधंन आहि 
आर्मनर्मनाच्या भीषि िक्रातून स टका होण्यािी एकि संधी आहे.परंत  ह्या मानवी जीवनात काळाने अनेक 
प्रकारच्या प्रलोभनाने भरलेले कठीि जाळे लावनू ठेवले आहे.त्यातून कोिताही प्रािी ह्या जर्ातून स टिार 
नाही.कमािा हनयम प्राण्यानंा काळाच्या ह्या कठीि जाळ्यात र् रुटून ठेवण्यात व आर्मनर्मनाच्या िक्रात 
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फसवनू ठेवण्यात सवांत सूक्ष्म व बलवान साधन आहे.जेव्हा आम्ही कोित्या तरी पूिग र् रुकडून नाम प्राप्त 
करून, त्याचं्या आिेशान सार त्याचं्या हशक्षिािे अन सरि करतो.तेव्हा आम्ही परमात्म्याच्या कृपेने काळाच्या 
ह्या कठीि जाळ्यातून हनघतो व जन्म-मरिाच्या िक्रातून म क्त होतो. 

(८८) 
का तंू सोवै जाहग हदवाना[वेडा],झूटा जीवन सांहच कहर जाना॥ 
जो हदन आवै सो दुाःख मैं जािी, की जै कंूच रह्या सचु नािीं। 
संगी[सोबती]चल्यौ िै िम भी चिना, दूहर गवन[जािे]हसर ऊपहर मरना॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०२. 
 

भावाथप–अरे वडे्ा, तू का ंहनजत पडलास?जार्ा हो.ह्या खोया जीवनाला तू काय खरे समजलास 
काय?जे हिवस येतात, ते ि ःखाति हनघून जातात.ह्या जर्ातून आम्हालंा जावयािे आहे.येथील राहिेही 
खरे नाही.आपले सोबती जात आहेत आहि आपिासंस द्धा िूर जावयािे आहे.आम्हालंा िूरिी यात्रा 
करावयािी आहे.मृत्य ूआमच्या डोक्यावर हघरया घालत आहे. 
 

जो किु बोवा[पेरिे]िुहनय[ैकापिे]सौंईाःता मैं फेरफार नहि िोई। 
िाहडअ कूर[कचरा, हनरुपयोगी वस्तू]भजौिहर चरना, काका[त्यांचे]हमटै जनम अरु मरना॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०२. 
 

आम्ही ज्या काही कमािी हबजे पेरीत आहोत, ते आपिासंि कापावी (भोर्ावी) लार्तात.त्यात 
फरक पडत नाही.तू हनरथगक कमांना सोडून परमात्म्याच्या िरिािंी उपासना कर.असे केल्याने जन्म-
मरिािे िक्र समाप्त होते. 
 

हजहन जीव हदया सो हरजक [जीहवका (जीवन),]उमगाव[उत्पन्न केिे]घट घट भीतहर 
रिट[रिाट]चिावै। 

कहर बंहदनी[सेवा]िांहड मै मेरा, हिरदै करीम[परमात्मा.]संभाहर संवेरा॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ२०२. 

 
ज्या परमात्म्याने त ला जीवन हिले आहे, तोि त झ्या जीवनािंी व्यवस्था करतो.ज्याप्रमािे शतेकरी 

रहाटाने पािी काढून हपकानंा हभजहवतो, त्यािप्रमािे परमात्मा प्रत्येक प्राण्याच्या भरिपोषिािी काळजी 
घेतो.तू ‘मी, माझा’ िा अहंकार सोडून उशीर न करता परमेश्वरािी हृियापासून भक्ती कर. 
 

आगै पथं खरा[तीक्ष्ि]िै झीना[बारीक, सूक्ष्म],खांडै[तिवार]धार हजसा िे पैना[तेज, धार]॥ 
हतस उपहर मारग िै तेरा, पंथी पंथ संताहर सबेरा॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०२. 
 

(मृत्य नंतरिा) प ढील मार्ग तीक्ष्ि, बारीक व तलवारीच्या धारेप्रमािे आहे.त्यावरून त ला जावयािे 
आहे.तरी प्रवाशा, तू सकाळीि लवकर नीघ. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

क्या तें खरच्या क्या तें खाया, चहि दहर िाि[त्वहरत]हदवाहन[ईश्वर]बुिाया॥ 
साहिब तो पै िेखा िेसी[हिशेब],भीहर परया[एकेक पै.]भहर भहर देसी॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०३. 
 

तू आपले आय ष्ट्य कशा प्रकारे खिग केलेस, काय काय खाल्लेस?त झ्याकडून केलेल्या कमािा हहशबे 
घेतला जाईल व त ला तो द्यावा लारे्ल.तेव्हा तू संकटात पडशील. 
 

जनम हसराना[हशरिे]हकया पसारा, सांझ पहर चिंू हदहस अंहधयारा॥ 
किै ‘रहवदास’ नादाहन[अज्ञान]हदवाना[वेडा],अजिंु न चैतै[सावध]दुनी[जग]फंद 

खाना[मायाजाळाचे घर, खोिी]॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ२०३. 

 
आपि आपले आय ष्ट्य हनरथगक सासंाहरक र्ोष्टीत घालहवले.आता जीवनािी संध्याकाळ आली 

आहे.िोहोकडे अंधार पसरला आहे.रोहहिास म्हितात की, “अरे वेड्ा, तू अजूनही सावध होत नाहीस की, 
हे जर् त ला फसवनू ठेवण्यासाठी मायाजाळािी अंधार कोठडी आहे.” 
 

राग सोरहठ 
(८९) 

मन रे िहर भज साम सबेरे। 
जौहजहि करै वैसा पावै, करम फि तहत काि[त्याचवेळी]हनवेरे[हनिपय करिे]॥ टेक॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०४. 
 

भावाथप–अरे मना, सकाळ-संध्याकाळी परमात्म्यािे भजन कर, जो जसा करतो, तसेि त्याला 
तत्काळ फळ हमळते. 
 

बिुिै[बिुत (पुष्कळ)]जहग[यज्ञ]करै निु राजा, मन मंि भई बड़ाई[मोठा िोण्याचाअहभमान]। 
कहर िंकार सत्त हरहष[सप्तषी]रथ जोये[जंुपिे],जोहन[योनी]सरपिु[सपप]पाई॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०४. 
 

नह ष राजाने बरेिसे यज्ञ केल्याम ळे त्यािें मनात मोठा होण्यािा अहभमान आला व त्यानंी सप्तषींना 
आपल्या रथाला ज ंपले.त्याम ळे त्यास सपाच्या योनीत जन्म घ्यावा लार्ला. 
 

मन मंि दरप हकयो थौ रावहि, हनज बि देहष हधकाई[अहधक]। 
दसरथ नंदन सर[वाि]संिारयौ, िंक बभीषि पाई॥ २॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०४. 
 

याप्रमािे अहधक सामर्थयाम ळे राविाच्या मनात र्वग आला.त्याम ळे िशरथप त्र रामाच्या बािाने त्यािा 
नाश होऊन, लंकेिे राज्य हबहभषिाला हमळाले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हकयौ हठठौिी[थट्टामस्करी]जादव कहपि सौ, मन मंि कपट रचाया। 
कहर न्यंदा[हनदा]साधु िहर जन[प्रभुभक्त]की, अप्पिु[आपल्या]बंस[वंश]नसाया[नाश]॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०४. 
 

यािवानंी मनातील कपटभावाम ळे साध , प्रभ भक्त कहपल म नीिी थट्टामस्करी-सनिा केली.त्याम ळे 
त्याचं्या वंशािा नाश झाला. 
 

यिु संसार कजहि[काजळ]कंू कोठर, अरू हवष-िऊं[हवषरुपी अिंकार]रा कुवा। 
कहि रहवदास िौमे जग खाया, ज्यौ नहिनी[पोपट पकडिारे]भू सूवा[पोपटाचा आवाज काढून]॥ ४॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०४. 
 

जर् काजळािी अंधारकोठडी व अहंकाररूपी हवषािी हवहीर आहे.रोहहिास म्हितात की, “पोपट 
पकडिारे पोपटािंा आवाज काढून फसवनू त्यानंा पकडतात.त्यािप्रमािे अहंकार सवग जर्ािा नाश करतो.” 
 

(९०) 
हमग्र[कस्तुरी असिेिा िरि]मीन[मासा]हभ्रग[भुंगा]पतंग कंुजर[ित्ती],एक दोष हबनास। 
पंच दोष[पंचहवकार]असाध[असाध्य]जामहि[असाध्य]ता हक केतक[हकती]आस॥ १॥ 
माधो अहवहदअ[अहवधा, अज्ञान]हित कीन हववेक दीप मिीन॥रिाउ॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०६. 
 

भावाथप–हरि,मासा, भ रं्ा, पतंर् व हत्ती हे एकेका हवकार-िोषाम ळे नष्ट होतात.परंत  मन ष्ट्यात 
महाभयंकर असे पंिहवकार आहेत.तेव्हा त्यािंी नाशातून वािण्यािी काय आशा केली जाऊ शकते?हे प्रभ , 
अज्ञानाम ळे प्राण्यािा हववेक (ज्ञान) रूपी िीपक मंि पडतो व त्यास पाप-प ण्य, िारं्ल्या वाईटािा हविार 
राहात नाही. 
 

हत्रगद जोहन[हतयपकऱ्योनी (पशुपक्षाचंी योनी)]अचेत[वेडा]स्भव[उत्पन्न िोिे]पंुन[पुण्य]पाप 
असोच[हवचाररहित]। 

मानुषा अवतार दुिभ हतहि[हतच्यात]संगहत पोच[नीच, वाईट.]॥ २॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ२०६. 

 
ज्यानंा पाप-प ण्यािा व िारं्ल्या वाईटािा हविार नाही अशा अज्ञान पश -पक्षाचं्या योनीत जन्म घ्यावा 

लार्तो.मन ष्ट्ययोनीत जन्म हमळहविे कहठि, ि लगभ आहे.परंत  मन ष्ट्य काम, क्रोधाच्या वाईट संर्तीमध्ये 
पडतो. 
 

जीअ जंत[हजवजंतू]जिां जिां िगु, करम के बहस जाई। 
काि फास अबध[अवध्य]िागे, किु न चिै उपाइ॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०६. 
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जेथे हजवजंतू सकवा मन ष्ट्य जन्म घेतात, ते कमाच्या अधीन होऊन ह्या योनीत जातात व त्यास 

काळाच्या अवध्य बंधनात राहाव ेलार्ते.यातून वािण्यािा काही उपाय त्यानंा हिसत नाही. 
 
 

‘रहवदास’ दास उदास तजु भ्रमु, तपन तपु गुर हगआन[गुरुज्ञान]। 
भगत जन भै[भय]िरन परमानंद[परमआनंद],करिु हनदान[अखेर]॥ ४॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०६. 
 

रोहहिास म्हितात की, “अरे उिास प्राण्या, भ्रम सोडून र् रूने हिलेल्या ज्ञानरूपी तपस्या (साधन) 
िा अभ्यास कर, भक्तािी भीहत िूर करिारा परमात्मा आपल्या भक्तास परम आनंि िेिार.” 
 

(९१) 
अमर भये िम कािे कू[कां?कसे?कशासाठी?]महर िै॥ टेक॥ 
हमथ्या जग माया तहज दीनी, सत्त्त रूप मनु धहर िैं 
जौ दीस[हदसिे]सभु माया फंदा, ताहक जेवहर[दोरी]कतहर िैं॥ १॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०७. 
 

भावाथप–मी आता अमर झालो आहे.मी आता कसा मरू शकतो? 
 

मी खोया संसारािा व मायेिा त्यार् केला आहे आहि आपल्या मनात सत्य स्वरूप परमात्म्यास 
धारि केले आहे.ह्या जर्ात जे काही हिसत आहे, ते सवग मायेिे जाळे आहे.त्या जाळ्यािी िोरी मी कापली 
आहे. 
 

अहनक बारू ज्मे अरू महरये, फुहन[पुन्िा]िो[मी, मीपिा, (अिंकार)]भमहर[पाण्यातीि भोवरा]न पहर 
िैं । 

पतहर[अशक्त, कमजोर]नाव खेवहटया[नावाडी]गुरू रामा, नांम िेत िी तहर[तरिे, पार करिे]िैं॥ २॥ 
–र् रू रहविास, प.ृ२०७. 

 
मी अनेक वेळा ं जन्म घेतला व मृत्य ू पावलो.आता मी ह्या जन्म-मरिाच्या भोवऱ्यात पडिार 

नाही.माझी जीवनरूपी नौका कमजोर आहे;परंत  परमात्मारूपी र् रु हहिा नावाडी आहे.त्यािे नाव घेऊन मी 
ह्या संसाररूपी सार्रावर तरिार व पहलकडे जािार. 
 

पर जनम मंि पातक बिुिे[बिुत, पुष्कळ],िौ पािे[मागीि जन्मी]िी हबिुहर िैं। 
कहि रहवदास अब बनी किु ऐसी, फुहन औसर हकहि पहर[कसा हमळू शकेि?]िै॥ ३॥ 

–र् रू रहविास, प.ृ२०७. 
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मी मार्ील जन्मी फार पाप केले होते.म्हिून मी प्रभ पासून िूर रे्लो होतो.रोहहिास म्हितात की, 
“आता ह्या मानवी जीवनात प्रभ ूहमलन प्राप्त झाले आहे.अशी संधी प न्हा कशी हमळू शकते? 
 
 
 
 

हनष्काम कमप 
 

जोपयंत आपि ह्या जर्ात आहोत, तोपयंत आपिालंा काही ना काही कमग करावेि लार्ते.मािसािा 
स्वभाव असा आहे की, तो काही ना काही काम केल्याहशवाय राहू शकत नाही.कमग केल्याने आपि बंधनात 
पडतो.परंत  संतािंी कमग करण्यािी पद्धत अशी आहे की, ते नेहमी कमग करीत असता कमगबंधनातून म क्त 
राहतात.संतानंी केलेल्या अशा प्रकारच्या कमास ‘हनष्ट्काम कमग’ म्हितात. 
 

आपि कोितेही कमग आपल्या इच्छापूतीसाठी करतो.परंत  संत सवग प्रकारे पहरपूिग असतात.त्यानंा 
कोित्याही वस्तंूिा अभाव नसतो व त्याचं्या मनात कोिाबद्दल रार्-दे्वषही असत नाही.ते स ख-ि ःख, जय-
पराजय, लाभ-हानी इत्यािी स्वाथगमूलक भावनापंासून सवग प्रकारे िूरवर असतात.ते कोित्याही फळािी 
इंच्छा सकवा कामना न करता परमाथग सकवा परोपकार आपला धमग समजून फक्त सेवाभावाने काम 
करतात.अशा कामनारहहत अथवा हनष्ट्काम कमगद्वारा ते सवग काही करीत असतानास द्धा ते सवांपासून अहलप्त 
राहतात. 
 

संति खरे परमाथी सकवा परोपकारी असतात.ते परोपकारासाठीि ह्या जर्ात येतात.ते स्वतःस 
परमात्म्यािे केवळ एक साधन सकवा हनहमत्तमात्र मानून नेहमी हनष्ट्कामभावाने कायग करतात.नेहमी मनात 
संतोष बाळर्ून ते ियाभावाने सवांिे कल्याि आहि सवांिी सेवा करतात.संत संतोषािी सकवा सेविेी सत्कार 
मूती असतात.आहि त्यािें जीवन सवांसाठी आिशग आहि अन करिीय असते. 
 

९.शाकािार 
 
(१) जीवित्त्याचे पाप– 
 

आपल्या आहार सकवा क्रीडासाठी हजवािंी हत्या करिे हे एक भयंकर पाप आहे.कोटी िान 
प ण्यानेस द्धा हे पाप नाहीसे होऊ शकत नाही.जीवहत्त्या करिारानंा यासाठी भयंकर हशक्षा भोर्ावी 
लार्ते.परमात्म्याने हनमाि केलेल्या प्राण्यानंा मारून परमात्म्यास भेटण्यािी अहभलाषा बाळर्िे अर्िी 
हास्यास्पि आहे. 
 
(२) मांसािार आहि मद्यपानाचा हनषेध– 
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संतािें म्हििे आहे की, मासं खािारे नरकािे भार्ीिार होतात.ि सऱ्या प्राण्यािें मासं खािाऱ्याचं्या 
हृियात ियाभाव राहात नाही.त्यािें हृिय पापरूपी हिखलाने भरलेले असते.हजवतं प्राण्यानंा म डिा बनवनू 
त्या म डद्यानंा खाण्याने ते हजवतंपिी म डद्याप्रमािे होतात. 
 

धमाच्या नावावर जीवहत्त्या करिे, त्यास खािे हे इतरानंा फार मोठा धोका हिल्याप्रमािे आहे.ते 
रातं्रहिवस प्राथगना करीत राहहले सकवा िान-प ण्य करीत राहहले, तरीस द्धा मासं खािारे स्वर्ास जाऊ शकत 
नाही. 
 

महिरा तसेि मािक पिाथािे सेवन करिे संतानंा हनहषद्ध आहे.संत केवळ नामािी महिरा 
हपण्यासाठी पे्रहरत होतात.ज्यािी नशा एकवळे िढल्यानंतर प न्हा कधीही उतरत नाही. 
 

१०.कमपकांडाचे खंडन 
 
बाह्य वेशभूषा आहि बहिमुपखी पूजापाठाची र्वयथपता– 
 

परमात्मा आपल्या सवांच्या आत आहे आहि त्यािी प्राप्ती फक्त अंतम गखी अभ्यासानेि होऊ 
शकते.अनेक प्रकारच्या धार्शमक वशेभषूा बनहविे. उिा:–भर्व े वस्त्र नेसिे, म ंडन करिे, ििंनािा र्ंध 
लाविे, माळा घालिे, भस्म लाविे इत्यािी.प्रापहंिक ढोंर्बाजी बाह्य प्रिशगन आहे.अशा प्रकारे सवग बहहम गखी 
धार्शमक हक्रया सकवा कमगकाडं.उिा:–नाििे, र्ािे, पूजापाठ सकवा तीथगव्रत करिे, िान-प ण्य सकवा अग्नी 
होम करिे, जंर्लात सकवा पवगतामंध्ये भटकत हफरिे, मंहिर-महशिीमध्ये जािे इत्यािी व्यथग आहि भ्रामक 
आहे.खरे संत ह्या बाह्य वशेभषूा आहि बहहम गखी हक्रया करीत नाहीत. 
 

आपल्या ध्यानास बाहेरून काढून, आत घेऊन जािे, आपला आप-भाव सकवा अहभमान सोडिे आहि 
आपिासं परमात्म्यामध्ये हवलीन करण्याति खरी भक्ती आहि खरे पे्रम आहे.ढोंर्बाजी सकवा बाह्य प्रिशगन न 
करिे हहि खरी भक्ती आहि खऱ्या पे्रमाच्या पराकाष्ठेिे सूिक असते. 
 

(९२) 
हकहि हवधी अनसरौ[मागोमाग चाििे, अनुकुि आचार करिे]रे, अहत दुिभ दीन दयाि। 
मैं मिा हवषई, अहधक आतुर, कामना की झाि[ज्वािा]॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२३. 
 

भावाथप–मी आपल्या प्रभ च्या मारे् कसा लार्ू?(मी त्यािी भक्ती कशी करू?)त्या िीनियाळास प्राप्त 
करिे महाकठीि आहे.मी हवषयासक्त, अत्यंत अधीर आहि कामनािंी ज्वाला आहे. 
 

किा हडभ[दंभ, पाखंड]बािहर कीये, िहर कनक कसौटी िार। 
बािरी भीतहर, साहष[साक्ष, पाििारा]तंू, िौ कीयौ सु सौ[सवप]अंहधयार॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२३. 
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बाहेरून पाखंड-ढोंर्बाजी करण्यािे काय फायिा?परमात्मा भक्क्तरूपी सोन्यास कसोटीवर 
कसिारे आहेत. हे प्रभ,ू तू तर माझ्या आतील व बाहेरिा साक्षीिार आहेस.मी जे काही केले आहे ते सवग 
अंधकारमय (अज्ञानमय) कमग केले. 
 

किा भयौ बिु पाखंड कीयै, िहर हिरदै सुहपने न जांन। 
न्यूं दारा हवभचाहरनी, मुहख पहतव्रता जीय आन[दुसरा.]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२३. 
 

प्रभिेू नाव स्वप्नातस द्धा हृियात येत नाही.अशानंा फार पाखंड करण्याने काय फायिा?माझी क्स्थती 
व्यहभिाहरिीप्रमािे आहे, तोंडाने पहतव्रता असल्यािे सारं्ते व हृियात ि सऱ्यािे स्मरि करते. 
 

मैं हिरदै िाहर बैठ्यो िहर, मोपै[माझ्याकडून]सरयौ रयो[हसि िोिे, पूिप िोिे]न एकौ काज। 
भाव भगहत ‘रहवदास’ दे, प्रहतपाि कहर मोहि आज॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२३. 
 

हे प्रभ , आता मी खरोखरि मनापासून हार मानून बसलो.माझ्याकडून एकही काम पूिग झाले 
नाही.मला रोहहिासास (रहविासला) पे्रमभाव आहि भक्ती िे आहि माझा साभंाळ कर. 
 

(९३) 
भाई रे!भ्रम भगहत संू[ती]जांहन। 
जौ िों नहि सांच संु[पासून]पहिचाहन॥ टेक॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२४. 
 

भावाथप–अरे भाई, आम्ही जोपयंत सत्य ओळखत नाही, तोपयंत आमिी भक्ती ही एक भ्रम आहे. 
 

भ्रम नाचि भ्रम गाईि, जम जप तप दाहन[दान]। 
भ्रम सेवा भ्रम पूजा, अरू भ्रम संू पहिचाहन॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२४. 
 

नाििे, र्ािे भ्रम आहे, जप, तप व िान भ्रम आहे.सेवा आहि प जास द्धा भ्रम आहे.भ्रमामध्येि सवांिा 
पहरिय होत आहे. 
 

भ्रम षट करम[षटकमप]सकि संहिता, भ्रम गे्रि[घर]वन जाहन। 
भ्रम कहर कहर करम कीऐ, भ्रम की यिंु वाहन[सवय]॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२४. 
 

षटकमग भ्रम आहे तसेि सवग विेािें कमगकाडंही भ्रम आहे.अशा प्रकारे घर सकवा वन्यजीवनालाही 
भ्रमि समजला पाहहजे.भ्रमाच्या अवस्थेत कमग केले जाते.तसेि भ्रमात कमग करण्यािी सवय जडते. 
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भ्रम इंदी हनग्रि[हनयतं्रि]कीया,ं भ्रम गुिा मैं बास। 
भ्रम तो िौं जाहिए, संूहन[शून्य, असार]की करे आस॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२४. 
 

इंहद्रयावर हनयंत्रि ठेविे भ्रम आहे. र् ंफा-र् हामध्ये राहिेही भ्रम आहे.जोपयंत आम्ही ह्या शून्य 
(असार) जर्ातील वस्त ंिी आशा ठेवतो, तोपयंत भ्रम लार्ला आहे असे समजले पाहहजे. 
 
 

भ्रम सुध सरीर जौ िौं, भ्रम नांव हवनांव[हशवाय]। 
भ्रम भहि ‘रहवदास’ तो िौ, जौिौ चािे ठांव[जागा.]॥ ४॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२४. 
 

जोपयंत शरीरािा हविार राहातो तोपयंत भ्रम राहातो.जोपयंत नामािी प्राप्ती होत नाही, तोपयंत 
सवग काही भ्रम आहे.रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत आम्हाला या जर्ात कोित्याही जारे्िी इच्छा आहे, 
तोपयंत आम्हाला भ्रम लार्लेला आहे असे समजले पाहहजे.” 
 

(९४) 
भगती एैसी सुनिु रे भाई। आई भगहत तउ गई बड़ाई[मोठेपिाची भावना, अहभमान]॥ टेक॥ 
किा भयौ नाचै अरू गायै, किा भयौ तप कीन्िैं। 
किा भयौ जै चरन पषािैं [धुिे],जो िौ परम तत्त[तत्त्व]निी चौन्िै[ओळखिे]॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२५. 
 

भावाथप–अरे भाऊ, ऐक, भक्ती ही अशी वस्तू आहे की, ती जेव्हा मोठे होण्यािी भावना नाहीशी होते. 
 

जोपयंत आम्ही परमतत्त्वास ओळखत नाही, तोपयंत नाििे, र्ािे, तपस्या करिे आहि आपले पाय 
ध ऊन घेण्यात काय फायिा? 
 

किा भयौ जे भूंड[डोके]मंुडायो, बिु तीरथ व्रत कीन्िैं। 
स्वामी दास भगत अरू सेवग[सेवक],जौ परम तत्त निीं चीन्िैं॥ २॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२५. 
 

परमतत्त्व ओळखल्याहशवाय म ंडन करून घेिे, अनेक तीथगव्रत करिे व आपल्याला स्वामी, िास, 
भक्त सकवा सेवक म्हिवनू घेण्याने काय फायिा होऊ शकतो? 
 

किै ‘रहवदास’ तेरी भगहत दूर िै, भाग बड़ै सो पावै। 
तहज अहभमान मेहट आपा पर[आपिा-परका भेद],हपपिक[मंुगी]डै चुहि[हनवडून]खावै॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , त झी भक्ती ह्या बहहम गखी साधनेपासून िूर आहे.जे मोठे भाग्यशाली 

असतात, त्यानंाि त झी भक्ती प्राप्त होते.जे आपला अहभमान सोडून आपला परका भेिभाव नाहीसा करून 
तसेि म ंर्ीप्रमािे लहान बनतात, तेि जर्ातील साखररूपी भक्ती वेिून हतिी िव घेतात.” 
 

(९५) 
भेष िीयौ भेद[रिस्य, ममप]न जान्यौ, इमृत िेइ हवषै सौं सान्यौ[हमसळिे.]॥ टेक॥ 
काम क्रोध मैं जनम गंवायौ, साध संगहत हमिी राम न गायो। 

–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 
भावाथप–तू धार्शमक वशे तर धारि केला, परंत  प्रभ िे ममग, रहस्य ओळखले नाहीस, धार्शमकतेच्या 

अमृतास घेऊन तू प्रपिंाच्या हवषात हमसळले.तू काम आहि क्रोधामध्ये आपले आय ष्ट्य घालहवले आहि 
साध संताचं्या संर्तीमध्ये सामील होऊनही प्रभ िे यशर्ान क ठे केलेस? 
 

हतिक हदयौ पै तपहन[प्रापंहचक अग्नीचा ताप]न जाई, मािा पिहर घिेरी[माया, धन वाढहविे]िाई॥ 
किै ‘रहवदास’मरम जु पाऔ, देव हनरंजन[अंजन, मायारहित परमात्मा]सहतकहर[खरे रूप]ध्याऔ॥ 

१॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 

 
हटळा, र्ंध लावनू हृियािा ताप नाहीसा होत नाही.माळा घालून, तू आपल्या धन िौलतीच्या लोभास 

आिखी वाढहवतोस.रोहहिास म्हितात, “जेव्हा तू प्रभचू्या रहस्यास समजशील, तेव्हा तू माया सोडून प्रभ च्या 
खऱ्या रूपािी (आंतहरक अभ्यास द्वारा) आराधना करशील.” 
 

(९६) 
पांडे!िहर हवहच[मध्ये]अंतर[पडदा]डाढा[घािून ठेविा],मंुड मुडावै सेवा पूजा, भ्रम का बंधन 

गाढा[दृढ]॥ टेक॥ 
मािा हतिक मनोिर बानौ[वेशभूषा],िागौ जम की पासी[फास]। 
जौ िहर सेती[पासून]जोड्ा चािौ, तौ जग सौं रिौ उदासी॥ १॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 
 

भावाथप–प जाऱ्यानंी आपल्या व परमात्मा याचं्यामध्ये एक पडिा घालून ठेवला आहे.ते म ंडन करून 
मूर्शतिी सेवापूजा करतात.खरोखरि ते भ्रमाच्या दृढबंधनात पडले आहेत. 
 

माळा घालून व हटळा लावनू प जाऱ्यानंी मनमोहक वशेभषूा बनहवली, परंत  त्यािेंसाठी हे जिू काय 
यमराजािा फासि लार्लेला आहे.जर कोिाला प्रभ शी पे्रम जोडावयािे आहे, तरं त्याला जर्ात अनासक्त 
(प्रापहंिक ढोंर्बाजीपासून िूर) राहहले पाहहजे. 
 

भूष[भूख]न भाजै[पळिे]हत्रस्ना न जाई, किौ कौन कवन गुि िोई। 
जौ दहध[दिी]मैं काँजी[फाटिेल्या दुधाचे पािी]को जांवि[हवरजि],तो धृत[तूप]न काढे कोई॥ २॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 
 

जर हवषय वासनेिी भखू नाहीशी झाली नाही आहि प्रापहंिक तहान भार्ली नाही तर माळा, हटळा 
इत्यािी हिखाऊ साधनापंासून कोिता र् ि प्राप्त होिार?फाटलेल्या ि धािे हवरजि घालून जर कोिी िही 
बनव ूलार्ला, तर तो कधी त्यापासून तूप काढू शकत नाही (नकली सकवा पाखंडी साधनानंी प्रभ प्राप्ती 
कराहवशी वाटली तरी तो कधी करू शकत नाही.) 
 

किनी कथनी ग्यांन अचारा, भगहत इनिू[यापेक्षा]सौ न्यारी[हनराळी, वेगळी]॥ 
दोइ[दोन्िी.]घोडा चहढ कौन न पिंुतौ, सतगुर किै पुकारी॥ ३॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 
फक्त कथा, र्ोष्टी सारं्िे, व्याख्यान िेिे, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करिे आहि हनयम आिारािे पालन 

करून कोिी भक्त बनत नाही.भक्ती या सवांहून हनराळी वस्तू आहे.सद र् रु उंि मोठ्या आवाजात सारं्तात 
की, “बाह्य िेखावा आहि खरी (आंतहरक) भक्ती या िोन घोड्ावर िढून आजपयंत कोिीही आपल्या 
ध्येयरूपी मजल्यावर पोहिलेला नाही. 
 

जौ दासा ति[शरीर]कीयौ चािौ, आस भगहत की िोई॥ 
तौ हनरमि सांग[रूप]मगन िै नाचौ, िाज सरम सब खोई॥ ४॥ 

–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 
 

आपल्या ह्या मानव शरीराला जर कोिी प्रभ िा िास बनव ूइक्च्छतो, अथात यास प्रभ सेवेत अपगि करू 
इक्च्छतो, तेव्हा तो स्वतःहून पहवत्र रूप धारि करून लोकलाज सोडून प्रभ भक्क्तमध्ये मग्न होऊन नािू 
लार्तो. 
 

कोई दाधौ[त्रास देिे]कोई सीधौ[सज्जनतेने वागहविे],सांची कूड[दूहषत मनोवृत्तीचे िोक]हनहत मारया। 
किै ‘रहवदास’ िौ न कित िौ, येकादसि[अकरा (रामानंदाचं्या बारा प्रमुख हशष्यापैंकी रोहिदाससोडून बाकी 

अकरा हशष्य मंडळी).]पुकारया॥ ५॥ 
–र् रु रहविास, प.ृ२२६. 

 
त्यास कोिी सताव ू लार्ला सकवा त्याच्याशी आिराने वार्ू लार्ला तर तो यािी पवा करीत 

नाही.कारि खऱ्या भक्तास िूहषत हविार करिारे लोक नेहमी मारतात सकवा सतावीत राहतात.रोहहिास 
म्हितात की, “ही र्ोष्ट फक्त मीि सारं्त नाही तर अन्य संतानंीस द्धा अशीि घोषिा केली आहे.” 
 

जाती, धमप आहि संप्रदायाच्या भेद-भावाचे खंडन 
 

सवांिे पालन करिारा परमात्मा एकि आहे आहि त्याने सवग मानवजातीस एकसारखे बनहवले 
आहे.तसेि तो सवांत एकसारखाि हनवास करतो.तरी सवग मन ष्ट्यानंा एकसारखेि समान समजले पाहहजे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आरंभी ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य आहि श द्रािे हवभाजन लोकाचं्याजन्मावर अवलंबनू न राहाता, 
व्यवसायावर अवलंबनू होते.परंत  नंतर यािे रूप हवकृत झाले व यास वशंर्त मानू लार्ले.या प्रकारे समाज 
जातीवािाच्या रोर्ाने पछाडला रे्ला.मानव समाजािे हनरहनराळ्या धमांत आहि संप्रिायातंहवभाजनस द्धा 
पाद्री व प जाऱ्याचं्या धमांधता व अंधहवश्वासािा पहरिाम आहे.म्हिून जाती, धमग आहि संप्रिायािंा भेिभाव 
हनरथगक आहे. 
 

कोित्याही जाती, धमग सकवा संप्रिायात जन्म घेण्याम ळे कोिी उच्च सकवा नीि होत नाही.आपल्या 
िारं्ल्या अथवा वाईट कमाम ळेि मन ष्ट्य उच्च सकवा नीि होतो.जर ब्राह्मि जातीत जन्म घेिारा क मार्ी अथवा 
ि रािारी असेल, तर त्याच्याप ढे आपि डोके नमहवता कामा नये.परंत  िाडंाळ (नीि) जातीत जन्म घेिारा 
महात्मा सकवा सिािारी असल्यास, आपिाला मोठ्या आनंिाने त्याच्या िरिावर डोके नमहवले पाहहजे. 
 

वास्तहवक पाहाता उच्च आहि क लीन व्यक्ती ती आहे की जी काम, क्रोध, लोभ, मोह आहि अहंकार 
या पिंहवकारािंा त्यार् करून खऱ्या संत सकवा महात्म्याच्या िरिािंी सेवा करते. 
 

राग जैहतश्री 
(९७) 

 
नाथ किु[कािी]अनजानो[समजेनासे]मन[मी]माया के िाथ हबकानो[हवकिा जािे]॥ टेक॥ 
चंचि मनुआ चिंु हदहस ध्यावै, पाँचो इंद्री हथर न रिावे। 
तुम कहियत[्ििहविे]िो जगतगुरु [जगद गुरु]स्वामी, िम कहियत कहिजुग के 

कामी[हवषयासक्त]॥ १॥ 
संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ), प ृ२३०. 

 
भावाथप–हे नाथ मला काही समजेनासे झाले आहे.मी मायेच्या हाती हवकलो आहे. 
माझे िंिल मन िोहोकडे धावत आहे.माझी पिेंहद्रये क्स्थर राहात नाहीत. 
तू स्वतःला जर्ािा स्वामी म्हिहवतोस व आम्ही ह्या कहलय र्ािे हवषयासक्त आहोत. 

 
िोक वेद तेरी सुकृत बड़ाई, िोक-िीक मो पै तजी न जाई। 
इन पंचन[पंचेहद्रय]मेरो मन जू हबगार यो[हबधडिे],पि पि[क्षिोक्षिी]िहरजी सँू 

अंतर[अतंर]पारयो[वाढिे.]॥ २॥ 
संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ), प ृ२३०. 

 
विेिेखील त झ्या सत्कृत्यािे र् िर्ान र्ातात.परंत  आम्ही लोक परंपरेस सोडून जात 

नाही.पिंेंहद्रयामं ळे माझे मन हबघडले आहे.त्याम ळे क्षिोक्षिी हहर आहि माझ्यातील अंतर वाढत आहे. 
 

सनक सनंदन मिामुहन ज्ञानी, शुक नारद औ र्वयास वखानी। 
गौतम नाहर ऊमापहत स्वामी, शेष सिस्त्र मुख कीरती गामी॥ ३॥ 

संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ).प ृ२३०. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
सनक, सनंिन हे ज्ञानी महाम हन, श क, नारि म नी आहि व्यासानंीस द्धा त झे र् िविगन केले 

आहे.र्ौतम ऋहषिी पत्नी अहहल्या, उमापहत शकंर, हजारो शषे (नार्) आपल्या तोंडाने त झी कीती र्ात 
असतात. 
 

जत[जेथे]देखौ तत[तेथे]दुख की राशी, अजौ[अजून]न पहतयाय[हवश्वास]हनगम[साक्ष]भये साखी। 
यम दूतन्ि[पंचेंहद्रयावंर]खिु बिु हवहध मारयो[मारिे],तऊ हनिज्ज[हनिपज्ज.]अजिँू नहि िारयो॥ 

४॥ 
संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ), प ृ२३०. 

 
जेथे पाहाव े तेथे ि ःखि ि ःखहिसत आहे.प्रत्यक्ष विेही त झे स्वरूप अद्याप जािू शकले नाहीत. 

पिेंहद्रय हवकारानंी मला लक्ष्य करून मारले आहे.परंत  मी हनलगज्जपिे हार खाल्ली नाही. 
 

िहर पद हवमुख आस नहि िुटै, ताते तृष्िा हदन-हदन िूटै। 
बिुहवहध करम हिये भटकावे, तु्ि दोष िहर कौन िगावे॥ ५॥ 

संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ), प ृ२३०. 
 

हहरिरिापासून िूर होण्यािी आशा स टत नाही.आमिी तहान हिवसेंहिवस वाढत आहे.आम्ही 
अनेक प्रकारिी कमग करीत भटकतो.परंत  हहर, त ला िोष कोि लाविार? 
 

केवि राम-नाम नहि िीया, सतत हवषय-स्वाद हचत दीया। 
कि ‘रैदास’ किा कस कीजै, हबन रघुनाथ शरि का की[कोिास]िीजै॥ ६॥ 

संत प्रवर रैिाससाहेब (िहंद्रकाप्रसाि हजज्ञास ), प ृ२३०. 
 

त झे फक्त रामनाम घेतले नाही व नेहमी हवषयवासनेत मन घातले.संत रोहहिास म्हितात की, 
“कोठे कसे करू?आम्ही कोठे जाऊ?रघ नाथाहशवाय ि सऱ्या कोिास शरि जाऊ?” 
 

(९८) 
ज्यांिा[जेथे]देखो वांिा[तेथे]चामिी चाम[चामडे]। 
चामके मंहदर बोित राम॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ९१. 
 

भावाथप–िमगकारािा व्यवसाय नेहमी करीत राहून ईश्वरापगिब द्धीने कतगव्य करिारे संत रोहहिास 
म्हितात की, “जेथे पाहाव ेतेथे िामडेि िामडे, िमाच्या शरीररूपी मंहिरात राम बोलत आहे.” 
 

चाम की गऊ[गाय]चामका बचड़ा[वासरू]। 
चाम िी धुनै[कुटिे]चामिी ठाड़ा[तयार, पूिप]॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ९१. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
िामड्ािी र्ाय, िामड्ािेि वासरू, िामडेि सवगत्र व्यापून राहहले आहे. 

 
चाम का िाती चाम का राजा। 
चाम के ऊँटपर चाम का बाजा॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ९१. 
 

िामड्ािा हत्ती व िामड्ािाि राजा, िामड्ाच्या उंटावर ठेवलेले वाद्यही िामड्ािेि मढहवले 
आहे. 
 
 

कित रोहिदास सुनो कबीर भाई। 
चाम हबना देि हकनकी[कशाचा]बनाई॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ९१. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “कबीरभाई, ऐक.शरीर िामड्ाहशवाय अन्य कशािे बनहवले आहे?” 
 

(९९) 
राम हबन संसय गाँहठ[दूर िोिे.]न िुटै। 
काम हकरोध िोभ दया माया, 
इन पंचन हमिी िूटै॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१२६. 
 

भावाथप–रामनामाहशवाय हजवािा संशय िूर होत नाही.काम, क्रोध, लोभ, मि, माया ह्या 
पिेंहद्रयरूपी ल टारंूनी मला सतावनू सोडले आहे. 
 

िम बड़[मोठे]कहव कुिीन िम पंहडत, िम जोगी संन्यासी। 
ज्ञानी गुनी सुर[शूर]िम दाता, यािु किे महत नासी॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१२६. 
 

आम्ही मोठे कहव, क लीन, पहंडत, थोर योर्ी, संन्यासी आहोत.आम्ही ज्ञानी, र् िी, श र, 
आहोत.आम्ही िाते आहोत.असे घमेंडपिाने म्हटल्याने मती भ्रष्ट होते. 
 

पढे गुने किु समुहझ न परई, जौं िौ भाव न दरसै। 
िोिा हिरन[िोखंडपि]िोई धौं कैसे, जौं पारस नहि परसै॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१२६. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

केवळ प स्तकी हशक्षि घेतल्याने काही समजते असे नाही.जोपयंत भक्क्तभाव हनमाि होत नाही 
तोपयंत हवद्वता व्यथग आहे.लोखंडािे लोखंडपि पहरस स्पशाहशवाय नष्ट होत नाही. 
 

कि रैदास और असमुझ सी, चहि परे भ्रम भोरे। 
एक अधार नाम नरिहर को, हजवन प्रान धन मोरे[माझे]॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१२६. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “सत्याम ळे मनािा भ्रम, संशय नाहीसा होतो.मला नरहहर नामािाि 
आधार आहे.नाम हेि माझे जीवन व नाम हेि माझे धन आहे.” 
 

(१००) 
रामा िो जगजीवन मोरा[माझे]। 
तून हबसाहर राम मैं जन तोरा[तुझा]॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३१. 
 

भावाथप–हे प्रभ  रामराया, ह्या जर्ातील माझे जीवन त ला समर्शपत असो, हे रामा, मी त झा सेवक 
आहे.हे तू हवसरू नकोस. 
 

सकट सोच पोच[हचता, पीडा]हदन राती। 
करम कहठि मोहर जाहत कुजाती[िीन, ििकी]॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३१. 
 

मी संकटात सापडल्याम ळे हिवसरात्र काळजीत आहे.त्याति मी हीन, हलक्या जातीत जन्म 
घेतल्याम ळे माझे कमगही हीन बनले आहे. 
 

िरिु[दूर करिे]हबपहत भावै करिु सो भाव। 
चरन न िाडौ[सोडिे]जाव सो जाव॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३१. 
 

मी त ला शरि आलो आहे.त  माझे संकट िूर कर.मी त झे िरि सोडिार नाही.एवढे करुनही तू मला 
सोडून जािार असशील तर जा. 
 

कि रैदास किु देिु अिंबन[आश्रय]। 
वेगी हमिौ जीन करौ हविंबन[उशीर, हविंब]॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३१. 
 

रोहहिास म्हितात की, “तू मला थोडासा आश्रय िे.मला लवकर िशगन िे.आता उशीर करू 
नकोस.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
(१०१) 

हमिन पीयारौ प्राननाथ कवहन[कोिती]भगहत। 
साध-संगहत पाइ[प्राप्त झािी]परम गहत॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३६. 
 

भावाथप–आवडता प्रािनाथ ईश्वर भेटल्यावर त्यािी वेर्ळी कोिती भक्ती करावी?साध -संताच्या 
संर्हतने मला परमर्ती हमळाली आहे. 
 

मैिे कपरे[कपडे]किाँ िउ धोवउ[धुिे]। 
आवैगी नींद[हनद्रा]किाँ िउ सोवउँ[झोपिे]॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३६. 
 

मळकट झालेले कपडे मी आता क ठे आहि कसे स्वच्छ करू?झोप आल्यास मी क ठे झोपू?हनत्यािे 
व्यवहारही करायिे मला भानि राहहले नाही. 
 

जोइ[जेर्विा जेर्विा]-जोई जोऱ्यो[जोडिे, जमहविे]सोई-सोई[तेर्विा तेर्विा]पाटयो[काढिे, जािे]। 
झूठै बनहज उहठ िी गई िाटयो[बाजार]॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३६. 
 

ह्या संसारात मी जे जे जोडतो, ते ते फाटते, खिग होते.हा सासंाहरक सारा व्यापारि खोटा आहे आहि 
बाजारस द्धा खोटा आहे. 
 

कहि रहवदास भयो जब िेख्यो[हिशेब]। 
जोई-जोई कीन्यो[करतो.]सोई-सोई देख्यो॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३६. 
 

रोहहिास म्हितात की, “जेव्हापासून मला प्रभ िा साक्षात्कार झाला, तेव्हापासून मी जे जे करतो, ते 
ते सवग हिव्य अन भवाने भारले रे्ले आहे.” 
 

(१०२) 
राग केदार 

 
किु मन राम नाम सँभाहर[साभंाळ]। 
माया के भ्रम किाँ भूल्यो, जािुगे कर झाहर[िात झाडीत]॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भावाथप–हे मना, रामनामािा जप कर.मायेच्या मोहपाशात असा भ लून राहहलास तर हात झाडीत, 
अथात प ण्यसंिय न करताि जाण्यािा प्रसंर् येईल. 
 

देहख धौ इिाँ कौन तेरो, सगा[सखा]सुत नहि नाहर। 
तोहर उतगँ सब दूहर कहर िै, दैहिगे तन जाहर[जाळिे]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३७. 
 

जरा हविार करून बघ.येथे त झे कोि आहे?सखा, प त्र व पत्नीही त झी नाही.त झी येथून जाण्यािी 
वळे झाली की, त झ्याबरोबर कोिी येिार नाही.त झे शरीर जाळण्यात येईल. 
 

प्राि गये किों कौन तेरा, देहख सोच हबचाहर। 
बिुहर येहि किीं काि निी, जीहत भावै िाहर॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३७. 
 

त झे एकिा प्राि रे्ले की, मर् त झे कोि राहहले?बघ.हविार कर.कहलय र्ातील त झा जन्म त ला 
प न्हा हमळिार नाही.म्हिून भक्क्तमार्ग स्वीकारून जीवनािे साथगक कर. 
 

यिु माया सब थोथरी[खोटी]रे, भगहत हदस प्रहतिाहर। 
कि रैदास सत वचन गुरुके, सों हजव ते न हबसाहर[हवसरिे]॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३७. 
 

ही सर्ळी माया खोटी आहे.ती सोडून िे व रामािी भक्ती कर.रोहहिास म्हितात की, “मी सद र् रुिे 
सत्यविन सारं्तो की, हे हजवा, ते कथन हवसरू नकोस.” 
 

(१०३) 
चि मन िहर चटसाि[पाठशािा]पढाऊ॥टेक॥ 
गुरु की साहट[हशस्त]ज्ञान का अच्िर। हबसरे तो सिज समाहध िगाऊँ॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३८. 
 

भावाथप–हे मना, िल, आपि ईश्वराच्या पाठशाळेत हशकण्यासाठी जाऊ.सद र् रुिी हशस्त पाळू 
म्हिजे ज्ञानािी अक्षरे आपोआप समजू लार्तील.ती हवसरल्यास आपि सहज समाधी लाव.ू 
 

पे्रम की पाटी सुरहत[स्मृहत (स्मरि)]की िेखहन। र रौ म मौ हिहख आँक[अकं]िखाऊ[दाखव]ू॥ 
२॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३८. 
 

पे्रमाच्या पाटीवर स्मरिािी लेखिी करू, अक्षर व अंक हर्रवनू घटवनू हलहून िाखवू. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

येहि हवहध[अशाच पितीने]मुक्त भये[झािे]सनकाहदक। हृदय हबचार प्रकास हदखाऊ॥ ३॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३८. 

 
अशा प्रकारे सनकाहिक ऋषीम नी म क्त झाले.आपिही हृियात ज्ञानािा प्रकाश िाखव ूया. 

 
कागद कंवि महत महस[मी]कहर हनमपि। हबन रसना हनसहदन गुन गाऊँ॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३८. 
 

हृियकमलाच्या कार्िावर ब द्धीच्या हनमगल शाईने रातं्रहिवस हहरर् ि र्ीते हलहू, र्ाऊ या. 
 

कि रैदास राम भजु भाई। संत साहख[साक्ष]दे बािुहर[पुन्िा]न आऊँ॥ ५॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३८. 

 
रोहहिास म्हितात की, अरे भाई, रामास भज, संत त ला अन भवाने सारं्त आहे की, प न्हा त ला कोिी 

सारं्ावयास येिार नाही. 
(१०४) 

राग कानड़ा 
माया मोहििा[मोिाने]कान्िा, 
मैं जन सेवक तेरा॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३९. 
 

भावाथप–हे कान्हा, माया मोहाने संत्रस्त झालेला मी त झा साधारि सेवक आहे. 
 

संसार प्रपंच मैं र्वयाकुि परमानंदा। 
त्राहि त्राहि अनाथ गोहवदा॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३९. 
 

परमेश्वरा, सासंाहरक आहि प्रापहंिक अडििीने मी व्याकूळ झालो आहे.हे र्ोसविा, तू ह्या त्रासलेल्या 
अनाथािे रक्षि कर. 
 

रैदास हवनवै कर जोरी[जोडून] 
अहवगत नाथ कवन[कोिती]गहत मोरी[माझी.]॥ १२॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१३९. 
 

रोहहिास त ला िोन्ही हात जोडून हवनवीत आहे की, “हे अहवर्हतनाथा, माझी कोिती र्ती 
होिार?माझे काय होिार?” 
 

(१०५) 



 

 

अनुक्रमणिका 

सो किा जानै पीर[दुाःख]पराई[दुसऱ्याचे]। जाके हदिमे दरद[दुाःख, करुिा]न आई॥टेक॥ 
दुाःखी दुिाहगहन[हवरहििी]िोई हपयिीना[हप्रयकराहशवाय],नेि[हनरंतर]हनरहत कहर सेव[सेवा]न 

कीना। 
स्याम पे्रमका पंथ दुिेिा[दुधपर],चिन अकेिा कोई संग न िेिा॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४२. 
 

भावाथप–ज्यािे मनात करुिाि नाही, तो ि सऱ्यािे ि ःख कसा जािू शकेल? 
 

हप्रयकराच्या हवरहाने ि ःखी झालेली हवरहहिी नेहमी पे्रमि करीत असते पि हतला हप्रयकरािी सेवा 
करण्यािी संधीि हमळत नाही.ईश्वर प्राप्तीिा मार्ग असाि ि धगर आहे.ह्या मार्ावर एकाकीि वाटिाल करावी 
लार्ते.तेथे कोिािी संर्त लाभत नाही. 
 

सुख की सार सुिाहगनी जानै, तन मन देय अंतर नहि आनै। 
आन सुनाय और नहि भाषै, राम रसायन[रामरूपी रसायन]रसना[जीभ, स्वाद]चाखै॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४२. 
 

तनमनासह सवगस्व अपगि करिारी पहतव्रताि सवग स खािे सार समजू शकते.सारं्ता येत 
नाही.बोलता येत नाही.रसना रामनामरूपी रसायनािा स्वाि िाखत आहे. 
 

खाहिक[ईश्वर]दरदमंद[दुाःखी]दर आया, बिुत उमेद[आशा,अपेक्षा]जवाब न पाया। 
कि रैदास कवन गहत मेरी, सेवा बंदगी[वंदना, प्राथपना]न जानु तेरी॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४२. 
 

ईश्वर अिानक समोर आला तर, त्यािेपासून आपिासं खूप अपेक्षा असतात.रोहहिास म्हितात की, 
“िेवा, त झी सेवा कशी करावी हे कळत नाही.” आता माझे कसे काय होिार?” 
 

(१०६) 
गोहवदे[शंभो]तु्िारे से समाहध िागी। 
उर भुअंग[भुजंग]भस्म अंग संतत बैरागी॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४३. 
 

भावाथग–शकंर महािेवािे विगन करताना संत रोहहिास म्हितात की, “हे शभंो, त ला समाधी 
लार्ली आहे.र्ळ्यात भ जंर्-सपग आहे.साऱ्या अंर्ास भस्म लावलेला असा तू वैराग्यािा अवतार आहेस. 
 

जाके तीन नैन[नेत्र]अमृत बैन[वािी (भाषि)]सीस[डोके]जटाधारी। 
कोहटकिप[कोहटकल्प]ध्यान अिप, मदन अंतकारी[हवनाश करिे.]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४३. 
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तीन नेत्र असून, त झी वािी अमृतमय आहे.डोके जटाधारी आहे.कोहटकल्प ध्यान लावले असून, 
मिनािा नाश केला आहे. 
 

जाके नीि बरन अकि[हनष्किंक]ब्र्ि, गिे रंुड मािा। 
पे्रम मगन हफरत नगन संग सखा बािा[सखी]॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४३. 
 

कंठािा विग हनळा असून हनष्ट्कलंक ब्रह्म आहे.र्ळ्यात रंूडमाला आहेत.भक्क्त पे्रममग्न होऊन नग्न 
हफरत आहे व सोबत सखी आहे. 
 

अस मिेस[मिादेव]हबकट भेस अजिू दरस आसा। 
कैसे राम हमिै तोहि, गावे रैदासा॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४३. 
 

असा तो हबकट वषेधारी महािेव आज मला हिसला.रोहहिास र्ात आहेत की, त ला तो राम कसा 
भेटिार? 
 

(१०७) 
िहर हवन नहि कोई पहतत पावन, आनहि[अन्य]ध्याव रे। 
िम अपूज्य पूज्य भये िहर ते, नाम अनूपम गावे रे॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४६. 
 

भावाथप–पहततानंा पावन करिारा हहरहशवाय ि सरा कोिी नाही.आम्ही हीन जातीत जन्मूनही 
हहरकृपेने धन्य बनलो.आम्ही त्या अन पम हहरिे नामस्मरि केले. 
 

अष्टादस[अठरा]र्वयाकरि न बखानें, तीन काि षट[शट दशपन]जीता रे। 
पे्रम भगहत अंतर गहत नािीं, ता ते धानुक[भक्क्तिीन, धानुकजात]नीका रे॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४६. 
 

अठरा व्याकरिे त्यािे विगन करतात.हतन्ही काळी शट िशगने त्यािे विगन करताना 
थकतात.पे्रमभक्क्तहशवाय ि सरा उपाय नाही.ह्या पे्रमभक्क्तने हीन धान क जातस द्धा श्रेष्ठ पावते. 
 

ता ते भिो स्वान[कुत्रा]को सत्रू िहर चरनन हचत िावै रे। 
मूआ मुकत बैकंुठवास, हजवत यिाँ जस[यश]पावै रे॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४६. 
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स्वतःस क त्र्यािे शत्र  म्हिहविारे डोमस द्धा हहरिरिी हित्त राखल्यास पहवत्र होतात.म क्ती प्राप्त 
करून वैक ं ठवास हमळवायिा म्हिजे मराव ेलार्ते.हजवंतपिी यश हमळवायिे असेल.आत्मस ख हमळवायिे 
असेल तर भक्ती केली पाहहजे. 
 

िम अपराधी नीच घर जनमे, कुटंुब िोक करै िाँसी रे। 
कि रैदास राम जपु रसना[हजर्विा (जीभ)],कटै जनम की फाँसी[फेरा.]रे॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४६. 
 

रोहहिास म्हितात की, “आम्ही नीि जातीत जन्म घेऊन अपराधी ठरलो.आमिे व क ट ंहबयािें 
जर्ात हसे झाले.परंत  हजव्हेने रामनामािा जप केल्याने, आम्ही जन्ममृत्यचू्या फेऱ्यातून म क्त झालो.” 
 

(१०८) 
राग आसा 

 
िहर िहर िहर िहर िहर िरे। 
िहर सुहमरत जन हनस्तरे[उिरिे]॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४७. 
 

भावाथप–हहरस्मरिािे माहात्म्य अविगनीय आहे.हहरिे हनत्य स्मरि करण्याने सवगसाधारि लोकही 
जर्ात उद्धरून जातात. 

िहर के नाम कबीर उजागर[स्वगपसुख िाभ]। 
जनम जनम के काटे कागर[फेऱ्यातून मुक्त]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४७. 
 

हहरस्मरिाने संत कबीरास स्वर्ीय स खािा लाभ झाला.त्यािंी जन्ममृत्यचू्या फेऱ्यातून म क्ती झाली. 
 

नमत नामदेव दूध हपआया। 
तो जगजन्म संकट नहि आया॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४७. 
 

नामिेवाच्या भक्क्तप ढे ईश्वर नम्र झाला आहि त्याच्या आग्रहावरून त्याने हिलेले िूध प्याला.नामिेव 
ह्या जर्ात संकटम क्त झाला. 
 

जन-रहवदास राम रंग राता[रंगिे]। 
गुरु प्रसाहद नरक नहि जाता॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४७. 
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लोकािंा रोहहिास रामभक्क्तमध्ये रंर्ून रे्ला.त्याम ळे तो नरकास न जाता र् रुकृपा प्रसािाने हनसश्चत 
झाला. 
 

(१०९) 
भाई रे सिज वंदो[वदंन, आराध ना]िोइ, हबन सिज हसहि न िोई। 
िौ[एकाकर, एकरूप]िीन मन जो जाहनये, तब कीट[कीटक]भृंगी[हशवशंकर.]िोई॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४८. 
 

भावाथप–सहज साधनेिे महत्त्व प्रहतपािन करताना संत रोहहिास म्हितात की, “अरे बधूं, तू सहज 
मार्ाने परज्योतीिी आराधना कर.सहज साधनेहशवाय हसद्धी हमळत नाही.ईश्वरी ज्योतीशी तू एकरूप 
झाल्यास सफल होशील.ज्योतीशी पे्रमाने एकरूप होिारा कीटक हशवािा हप्रय होऊ शकतो.” 
 

आपा[आपिे]पर[दुसऱ्याचे]चीन्िे निी रे, और को उपदेस। 
किाँ तुम आयो रे भाई, जािुगे हकस देश॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४८. 
 

हे आपले, हे ि सऱ्यािे असा भेिभाव करू नकोस.मानापमान सोडून िे.त ला ि सरा काय उपिेश 
करावा?तू कोठून आलास?कोित्या हिशलेा जािार? 
 

कहिये तो कहिये काहि कहिये, किाँ कौन पहतयाइ[हवश्वास]। 
रैदास दास अजान[अज्ञान]िै कहर, रह्यो सिज समाई॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४८. 
 

त ला सारं्ावयािे झाले तर कसे काय सारं्ावे?त ला हवश्वासाने कोिी कोठे सारं्ावे?संत रोहहिास 
स्वतःस अज्ञान समजून म्हितात की, “परमेश्वर सहज साधनेने सहजभक्क्तभावाने प्रसन्न होतो.” 
 

(११०) 
इि अँदेस[संदेि, शंका]सोच हजय[मन]मेरे। 
हनहसबासर[रातं्रहदवस]गुन गाऊँ तोरे॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४९. 
 

भावाथप–हे ईश्वरा, तू माझा उद्धार करशील की नाही अशी शकंा माझ्या मनात आली आहे.म्हिून मी 
रातं्रहिवस त झे र् िर्ायन करीत आहे. 
 

तुम हचतत मेरी हचतिु[हचता]जाई। 
तुम हचतामहन िो इक साई॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४९. 
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मनात आिशील तर तू माझी सवग सिता नाहीशी करशील.कारि तू साक्षात सितामिी आहेस. 
 

भगहत िेत[हित]का का नहि कीन्िा[केिे]। 
िमरी बेर भये बििीना॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४९. 
 

भक्ताच्या हहतासाठी तू काय बरे केले नाहीस.मर् आमच्या उद्धाराच्या वळेीि असा उिासीन का 
होतोस? 
 

कि रैदास दास अपराधी। 
जेहि तुम द्रवौ[कृपावषाव]सो भगहत न साहध[झािी.]॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१४९. 
 

स्वतःस अपराधी समजून हा त झा सेवक रोहहिास म्हितो की, “तू कृपेिा वषाव करावास, अशी 
भक्क्ति माझ्या हातून झाली नसावी. 
 

(१११) 
रामराय का कहिये यि ऐसी, जन की जानत िो जैसी[जशी]तैसी[तशी]॥टेक॥ 
मीन[मासा]पकहर[पकडिे]काट्यो अरु काट्यो, बाँहट हकयो बिु धानी[अनेकांना]। 
खंड खंड कहर भोजन कौन्िो, तिउ[तरीिी]न हवसऱ्यो पानी॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१५०. 
 

भावाथप–हे रामराया, सेवकािी क्स्थहत काय झाली आहे ते कसे सारं्ू?त्यािी माहहती अशी तशीि 
(साधारि) आहे. 
 

पकडलेला मासा कापून अनेकानंा वाटावा, त्यानंी त्यािे त कडे त कडे करून भोजन 
कराव.ेतरीिेखील मासा पाण्यास हवसरत नाही.(जेविारास वरिेवर पािी प्याव ेलार्ते.) 
 

तै िमैं बाँधे मोि फॉसीसे[फासानंी],िम तोको[तुिा]पे्रम जेवहरयाँ[दाहगने]बाँधे। 
अपने िुटन कै जतन[यत्न]िौ, िम िुटे तोको आ राधे[आराधना]॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१५०. 
 

त्याप्रमािे तू आम्हालंा मोहमायेच्या फासानंी बहंिवान केलेस.परंत  आम्ही त ला पे्रम भक्क्तरूपी 
िाहर्न्यानंी बाधंले आहे.ह्या मोहमायाजाळातूंन म क्त होण्याकहरता आम्ही खूप प्रयत्न करतो.त झी आराधना 
(भक्ती) करतो. 
 

कि रैदास भगहत इक बाढी[वाढिे, समथप िोिे],अब का की डर डहरये। 
जौ डरको िम तुमको सेवौ[सेवा],सो दुख अजिु[आजच]महरये॥ ३॥ 
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श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१५०. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “आता माझी भक्ती इतकी वाढली आहे की, आता मला कशािीि भीहत 
वाटत नाही.जर भीहत बाळर्ून सेवा करू लार्लो तर, भीहतिे ि ःख सहन करण्यापेक्षा आजि मरि का न 
याव?े” 
 

(११२) 
गोहवदे भवजि[भवसागर]र्वयाहध[दुाःख]अपारा[पारावार नसिे],ता मे सूझै[सुचेनासे]वार न 

पारा॥टेक॥ 
अगम घर दूर उरंतर, बोहि भरोस[भरवसा]न देिू[देिे]। 
तेरी भगहत अरोिन[चढिे]संत अरोिन, पोहि चढाई न िेिू[घेिे.]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१५४. 
 

भावाथप–हे र्ोसविा, ह्या भवसार्रातील ि ःखास पारावर नाही.त्याम ळे मला त्यातील काही कळेनासे 
झाले आहे. 
 

त झे घर-हठकाि अर्म्य आहे.तेथे पोहिण्यािा तू मला भरवसा िेत नाही.त झ्या भक्क्तिी एकेक 
पायरी मी िढत आहे.परंत  तू मला आपल्या घरी घेत नाहीस. 
 

िोि की नाव परबा[संभाळिे]न बोझी, सुहकहरत[पुण्य]भाव हविीना। 
िोब तरंग मोि भयो कािा, मीन भयो मन िीना॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५४. 
 

माझी लोखंडािी होडी पापाने अवजड झाली आहे.माझ्याकडे प ण्यािा संिय नाही.लोभरूपी 
लाटानंी व मोहरूपी अंधाराने मी भयभीत झालो आहे.माझे मन ििंल असल्याम ळे मी भवसार्र कसा 
ओलाडूं? 
 

दीनानाथ सुनिु मम हवनती, कवने िेत[कशासाठी]हविंब करीजै। 
रैदास दास संत चरमन, मोहि अब अविंबन[आश्रय]दीजै॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ १५४. 
 

हे िीनानाथा, माझी प्राथगना ऐक, तू कशासाठी उशीर करीत आहेस?हा संताच्या िरिािा िास, 
रोहहिास त ला हवनहवतो की, “तू मला आता आश्रय िे.” 
 

(११३) 
िै सब आतम सुख[आत्मज्ञानाचे]परकास साँचो[सत्य],हनरंतर हनरािार कक्ल्पत थै 

पाँचो[पांचतत्त्व]॥टेक॥ 
आहद मध्य औसान एक रस, तार बन्यो िो भाई। 
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थावर[स्थावर]जंगम कीट[कीटक]पतंगा, पुरी रह्यो िहरराई॥ १॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५५. 

 
भावाथप–पिंहवकार सनद्य आहेत.हनरंतर, हनराहार हे आत्मज्ञानािे स ख खरे सत्य आहे. 

 
सवग जर्ात सवगव्यापी असे ते हिव्य तत्त्व आहे.हे अलौहकक तत्त्व स्थावर, जंर्म इत्यािी सवग 

प्राहिमात्रानंा व्यापून राहहले आहे. 
 

सवेस्वर सवांगी सब गहत, करता िरता सोई। 
हसव[हशवशंकर]न अहसव न साध[साधु]अस सेवक, उनै भाव नहि िोई॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५५. 
 

सवग जनािंा वाली, सवग जर्ािा त्राता असा तोि एक परमेश्वर आहे.हशव व अहशव, साध  व सेवक 
असा कोिताि ि जाभाव त्याच्याजवळ नाही. 
 

धरम अधरम मोच्ि[मोक्ष]निीं बंधन, जरा मरन भव नासा। 
दृहष्ट अदृहष्ट गेय[जय.]अरु ज्ञाना, एक मेक किै रैदासा॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५५. 
 

धमग व अधमग, मोक्ष व बंधन त्यािप्रमािे जरा-मरि इत्यािी सवग र्ोष्टीिे अतीत असे ते तत्त्व 
आहे.रोहहिास म्हितात की, “हे परम तत्त्व ज्ञानमार्ाने सवांना जािण्यायोग्य आहे.” 
 
 
 

राग धनाश्री 
(११४) 

 
(आहि गं्रथान सार)– 
तोिी मोिी मोिी तोिी अंतरु कैसा, कनक कहटक जि तरंग जैसा। 
जउ पै िम न पाप करंता अिै अनंता, पहतत पावन नामु कैसे िंुता॥ १॥रिाउ॥ 
तु्ि जु नाइक आििु अंतरजामी, प्रभु ते जनु जानी जै जन तै सुआमी॥ २॥ 
सरीरु आराधै मो कउ वीचारु देिु, रहवदास समदि समझावै कोउ॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी, प.ृ८३. 
 
रूपांतर– 

िम न पाप करता अिौ अनंता, पहतत पावन तेरो हबडद[ब्रीद]क्यूं िंुता[्ििहवतोस]। 
तोिी[तुझे]मोिी[माझे]मोिी तोिी अंतरू ऐसा, कनक कटक[सोन्याचे दाहगने]जि 

तरंग[ििरी]जैसा॥ 
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–संतर् रु रहविास-वािी, प.ृ८४. 
 

भावाथप–हे िेवा अनंता, तू माझ्याजवळ का ंयेत नाहीस?तू स्वतःस पहततपावन म्हिहवतोस!मर् ते 
बीद्र तरी का बाळर्तोस? 
 

त झ्यामाझ्यातील स्नेहबधं अतूट आहेत.सोन्यािा व त्यािेपासून बनहवलेल्या िाहर्न्यािंा, पाण्यािा 
व त्याच्यावरील लहरींिा ज्याप्रमािे संबंध आहे तसेि त झे माझे नाते आहे. 
 

तु्ि जु नाइक अंतरजामी[अंतयामी],ठाकुर थै जनजािी जे जन थै स्वामी। 
तु्ि सबहिन[सवांस]मंि तु्ि सब मांहि, रहवदास दास[सेवक]असमहझहस किै किांई॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी, प.ृ८४. 
 

तू अंतयामी आहेस.माझ्यासारख्या सामान्य मािसािा तू स्वामी आहेस.तू माझे सवगस्व 
आहेस.रोहहिास म्हितात की, “आता तूि सारं्, यात माझी काय िूक आहे?तू सवांस व्यापून आहेस.अथात 
सवग त झ्यात अंतभूगत आहेत.” 
 

(११५) 
गाइ गाइ अब का कहि[काय]गाँऊ। 
गावन िार[ज्याचे गायन करावयाचे तो ईश्वर]को हनकट[जवळ.]बताउ॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५९. 
 

भावाथप–आता र्ायन कराव े तर काय र्ाऊँ?कारि आता र्ायन करण्यािी क्स्थतीि राहहली 
नाही.ज्यािे भजन-र्ायन करावयािे तोि आता माझ्याजवळ आला आहे.तो मला भेटलेला आहे. 
 
 

जब िग[जोपयंत]िै या तन की आसा, तब िग करै पुकारा। 
जब मन हमल्यौ आस नहि तनकी, तब को गावनिारा॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५९. 
 

जोपयंत ह्या शरीरािी आसक्ती असते तोपयंत आपि ईश्वराकडे मार्त असतो.पि जेव्हा आपले मन 
त्या परमतत्त्वाशी एकरूप होऊन जाते.तेव्हा आसक्ती राहात नाही.तेव्हा ईश्वराकडे कोि र्ात मार्त बसेल? 
 

जब िग[हमळिे]नदी न समुद्र समावै[अिंकार],तब िग बढै िँकारा[आराधना]। 
जब मन हमल्यौ रामसागर सॉ, तब यि हमटी पुकारा[आराधना]॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५९. 
 

जोपयंत निी सम द्रास हमळत नाही तोपयंत हतिा अहंकार असतो.पि जेव्हा मनरूपी निी रामरूपी 
सम द्रास हमळते तेव्हा आराधना संपते.कारि मार्िेि उरत नाही. 
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जब िग भगहत मुकहत की आसा[आशा],पदमतत्त्व[परमतत्त्व]सुहन गावै॥ 
जिँ जिँ आस धरत िै यि मन, तिँ तिँ किु न पावै॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५९. 
 

जोपयंत भक्ती-म क्क्तिी आशा राहहलेली असते.तोपयंत परमतत्त्वािा शोध घेत राहातो.आपि त्यािे 
स्मरि करीत राहातो.जेव्हा हे मन आाशा धरून राहाते, तेव्हा त्याला काही हमळत नाही. 
 

िाडै आस हनरास परम पद, तब सुख सहतकर[सत्य]िोई। 
कि रैदास जासो[जो]और करत िै, परम तत्त्व अब सोई॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५९. 
 

जेव्हा आपि हनस्वाथगपिे त्या परमपिािी भक्ती करतो तेव्हाि खरे स ख हमळते.रोहहिास म्हितात 
की, “परमतत्त्व एकि आहे.जे अन्य साधना करीत असतील, त्यानंी हे लक्षात ठेवावे.” 
 

(११६) 
त्राहि त्राहि हत्रभुवनपहत पावन। 
अहतसय[अहतशय]सूि[कष्ट]सकि बहि जावन[शरि जािे]॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६२. 
 

भावाथप– हे हत्रभ वनापहत ईश्वरा, सकल िेवाहधिेवा, मी अत्यंत ि ःखी, कष्टी झालो आहे.मी त ला 
शरि आलो आहे.तू माझे रक्षि कर. 
 

काम क्रोध िंपट मन मोर। 
कैसे भजन करु मैं तोर[तुझे.]॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६२. 
 

माझे ओढाळ मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि, मत्सर या षड्ड् हवकारािे आहारी रे्ले आहे.अशा 
क्स्थहतत मी त झे भजन, सितन कसे करू? 
 

हवषम[चंचि]हविंगम[पक्ष्याप्रमािे]दंुद नकारी। 
असरन सरन सरन भौिारी[भवसागरातून मुक्ती देिारा]॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६२. 
 

माझे मन पक्ष्याप्रमािे ििंल आहे.अशा अहतििंल आहि हीन वृत्तीच्या ह्या सेवकास तू ियाळू होऊन 
आश्रय िे.तू िीनानाथ त्राता आहेस.तसेि सासंाहरक ि ःखे नाहीशी करिारा आहेस. 
 

देव देव दरबार दुआरै[दारावर]। 
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राम राम रैदास पुकार[आराधना करिे]॥ ३॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६२. 

 
संत रोहहिास त झ्या िारावर ‘राम राम’ अशी हाक िेत उभा आहे.त्यािेवर कृपादृष्टी होऊ िे. 

 
(११७) 

तेरा जन कािे को बोिै, बोहि बोहि अपनी भगहत को खोिै॥टेक॥ 
बोित बोित बढै हवयाधी[र्वयाहध, दुाःख],बोि अबोिै जाई। 
बोिौ बोि अबोि कोप[क्रोध]करै, बोिे बोि को खाई॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६३. 
 

भावाथप–त झा भक्त का बरे बोलत राहािार?तो आपली भक्ती काय म्हिून जाहीर करिार? 
 

बोलून बोलून रोर्-ि ःख वाढत राहाते.त्याम ळे बोलिे कमी होते.तसेि बोलत राहहल्यास अबोल 
व्यक्क्तंिा, स ज्ञ व्यक्क्तंिा क्रोध होतो.कारि बोलिेि बोलण्याला खाऊन टाकते. 
 

बोिे ज्ञान मान पहर बोिै, बोिे वेद बडाई। 
उर में धहर जब िी बोिै, तब िी मूळ गवँाई[गमहविे]॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६३. 
 

बोलण्याने बोलिे वाढत राहाते.स्वतःच्या ज्ञानाहवषयी लोक अहंकाराने सारं्त असतात.आपि 
मनात काही तरी ठेवनू वरवर बडबडत राहहलो आहि मूळ र्ोष्टी बाजूलाि राहातात. 
 

बोहि बोहि औरहि[दुसऱ्यास कोिास.]समजावै, तब िहग समजन भाई। 
बोहि बोहि समझी जब बुझी, काि सहित सब खाई॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६३. 
बोलत बोलत आपि ि सऱ्या कोिास समजावनू साहंर्तले तरी त्याला समजतेि असे नाही.हशवाय 

वळे फ कट रे्ल्यासारखे होते. 
 

बोिे गुरु अरु[आहि]बोिे चेिा, बोि बोि की परहतहत[प्रहचती अनुभव]आई। 
कि रैदास मगन[मग्न]भयो जबहि, तबहि परमहनधी[परमपद (तत्त्व)]पाई॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६३. 
 

र् रु बोलतो आहि हशष्ट्य बोलतो.योग्य व्यक्क्तच्या बोलण्यातून अन भव येतो.संत रोहहिास म्हितात 
की, “जेव्हा आपि एकाग्र-एकहित होतो, तेव्हाि परमपि (तत्त्व) प्राप्त होते.” 
 

(११८) 
जनको ताहर[उिार करिे]बाप रमइया। 
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कहठन फंद पऱ्यो[फास पडिे]पंच जमइया[पंचहवकार]॥टेक॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६५. 

 
भावाथप–संत रोहहिास ईश्वरास उदे्दशून म्हितात की, “तू ह्या सामान्य सेवकास उद्धरून घे.हे 

सृहष्टहनमात्या िेवा, तू माझी ह्या कठोर पिंहवकाराचं्या तावडीतून स टका कर.” 
 

तुम हबन सकि देव मुहन ढंुढँू[शोधिे]। 
किँू न पाऊ जमपास[जन्ममृत्यचूा फास]िुड़इया॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६५. 
 

हे प्रभ , मी सर्ळे म नी व िेव शोधून थकलो.परंत  जन्ममृत्यचू्या फासातून म क्त करील असा कोिीही 
भेटला नाही.म्हिून तू स्वतः येऊन माझा उद्धार कर. 
 

िम से दीन दयाि न तुमसे। 
चरन सरन रैदास चमइया[चाभंार]॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६५. 
 

माझ्यासारखा र्रीब व त झ्यासारखा ियाळू ि सरा कोिी नाही.म्हिून रोहहिास िाभंार त ला शरि 
आला आहे.त्यािी पिंहवकाराचं्या तावडीतून म क्तता कर. 
 

(११९) 
रथ को चतुर चिावनिारो[सारथी]। 
हखन[क्षि]िाँकै हित उभटै[उभा]राखै, निीं आनको[अन्य.]सारो॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६७. 
 

भावाथप–हा जीवनरूपी रथ िालहविारा सारथी ित र हिसतो.तो क्षिात रथ िालहवतो तर क्षिात 
उभा करतो.तर कधी अन्य मार्ानेि िालहवतो. 

जब रथ थकै[थकिे]सारथी थाकै, तब को रथहि चिावै। 
नाद हबद ये सबिी थाके, मन मंगि नहि गावै॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६७. 
 

जेव्हा जीवनरूपी रथ थकतो तेव्हा सारथीही थकतो.मर् रथ कोि िालहविार?रथािी र्ती थाबंली 
की सारर्थयािे मन हखन्न होते. 
 

पांच तत्त[तत्त्व]की यि रथ साज्यो, अरधै[अंतहरक्ष]उरध[आकाश]हनवासा। 
चरन कमि िव[पे्रम]िाइ रह्यो िै, गुन गावै रैंदासा॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६७. 
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हा जीवनरथ पिं तत्त्वानंी बनलेला आहे.या पिंतत्त्वािंा सवगत्र हनवास आहे.त्याने अंतहरक्ष व आकाश 
व्यापलेले आहे.संत रोहहिासािें त्या हिव्य शक्तीच्या िरिकमलावर अनन्य हनष्ठा, पे्रम आहे.म्हिून ते त्याच्या 
सवग व्यापकत्वािे र् िर्ायन करीत आहेत. 
 

(१२०) 
राग सोरठ 

 
पार गया चािै सब कोई। 
रहि उर वार पार नहि िोई॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६९. 
 

भावाथग– आपला उद्धार व्हावा असे सवांना वाटते.परंत , भौहतक स खािा त्यार् केल्याहशवाय मोक्ष 
हमळत नाही. 
 

पार किै उर वार से पारा। 
हबन पद परचे[पहरचय]भ्रमै[भास िोिे]गवँारा[अज्ञान.]॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६९. 
 

ही ऐहहक स खे भोर्त असताना अज्ञान लोकानंा ईश्वरप्राप्ती झाल्यािा भ्रम होतो. 
 

पार परम पद मंझ मुरारी। 
ता में आप रमै बनवारी॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६९. 
 

परमतत्त्वािा साक्षात्कार न होताि त्यास भ्रमाति राहाव ेलार्ते.परंत  ह्या भौहतक स खि ःखाच्या 
पलीकडे प्रभ िे अक्स्तत्व आहे.प्रभ  स्वतंत्र हवश्वात रमलेला आहे. 
 
 

पूरन[पूिप]ब्रह्म बसै सब ठाई। 
कि रैदास हमिे सुख साई॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१६९. 
 

ईश्वर लौहकक जर्ात रमिारा नाही.त्यािे अक्स्तत्व ‘पार’ आहे.अथात पारलौहकक आहे.पूिगब्रह्म 
परमशक्तीिा हनवास सवगत्र आहे.संत रोहहिास म्हितो की, “पूिग ब्रह्माच्या प्राप्तीमध्येि खरे स ख हमळते.” 
 

(१२१) 
राग भैरव 
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ऐसा ध्यान धरौं बरो बनवारी[प्रभु],मन पवन दै सुखमन नारी[नाडी]॥टेक॥ 
सो जप जपौ जो बिुर[पुन्िा]न जपना। 
सो तप तपौं जो बिुहर न तपना॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

भावाथप– योर् समाधीने हमळिाऱ्या अलौहकक आनंिािे विगन करताना प्रभ िे (परमतत्त्वािे), सितन 
करताना संत रोहहिास म्हितात की, “हे प्रभ , मनािा श्वास िेऊन स समन नाडी द्वारा मी असे ध्यान करीन.” 
 

त्या जपािे जप असे जपीत राहीन की, जप प न्हा जपावा लार्िार नाही.अथात माझी साधना यशस्वी 
होईल.” 
 

सो गुरू करौं जी बिुहर न करना। 
ऐसों मरौं जो बिुहर न मरना॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

मी असा यशस्वी र् रु करीन की, प न्हा त्यास करावा लार्िार नाही.तसेि मी अशा प्रकारे मरेन की, 
प न्हा मरावे लार्िार नाही.(परत म क्ती मार्ावी लार्िार नाही.) 
 

उिटी गंग[गंगा]जमुन[यमुना]में िावौं। 
हबनिी जि मंजन[स्नान]िै[दोन]पावौं॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

र्ंर्ा निीस उलटून यम ना निीत घेऊन येईन (अथात इडा आहि सपर्ळा या नाड्ाचं्या यौहर्क 
प्रहक्रयेने संयोर् ज ळवनू माझे दै्वत कायमिे हवरून जाईल.) पाण्याहशवाय िोघींिेही स्नान करीन. 
 

िोचन[नेत्र]भहर भहर हबब हनिारौ[परमतत्त्वाचे दशपन घेिे]। 
ज्योहत हबचाहर न और हबचारौं[हचतन.]॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
डोळे भरभरून त्या सबबास (परमतत्त्वास) पाहीन आहि त्या तेजािा हविार केल्यावर प न्हा हविार 

करावा लार्िार नाही.एकहित होऊन मी महातत्त्वािे सितन करीन. 
 

हपड परे[अिग, मुक्त]हजव हजस घर जाता। 
सबद अतीत[आहद, पूवीचा]अनाइद[अनाित]राता॥ ५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

जीव ह्या शरीर-सपडातून म क्त झाल्यावर जातो.शब्िापासून पार होऊन अनाह त शब्िात हवहलन होतो 
(अनाह तािा स्वर कानी येताि जीवम क्त होतो व प्रभ शी एकरूप पावतो). 
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जा पर कृपा सोई भि जानै। 
गुगँो[मुका]साकर[साखर]किा बखानै॥ ६॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

ज्याच्यावर त झी कृपा होते तोि यास िारं्ल्या प्रकारे जाितो.म का मन ष्ट्य साखरेच्या र्ोडीिे विगन 
कसा करिार?(साधक हिव्य आनंिािा आस्वाि घेतो पि तो आनंि शब्िातं विगन करू शकत नाही.) 
 

सुन्न[शून्य]मंडि में मेरा बासा[हनवास]। 
ता ते हजव मे ररौं उदासा॥ ७॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

त झ्या शून्यमंडलात माझा हनवास आहे.त्यापासून जीव उिास राहातो.जीव-हशवािे हमलन व्हावे 
म्हिून साधकािी सारी साधना स रू असते. 
 

कि रैदास हनरंजन[हनरंजन प्रभु.]ध्यावौं। 
हजस घर जावै सो बिुहर न आवौ॥ ८॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

रोहहिास म्हितो की, “मी हनरंजन प्रभ िे ध्यान करतो.ज्या घरात मला जावयािे आहे तेथून मी परत 
येिार नाही.” 
 

राग आसा 
(१२२) 

आहदगं्रथानुसार– 
तुम चंदन िम इरंड बापुरै, संगी तुमारे बासा। 
नीच रूख ते ऊंच भये िैं, गंध सुगंध हनवासा॥ १॥ 
माधउ संत संगहत सरहन तुमारी, िम अउगुन तु्ि उपकारी॥रिाउ॥ 
तुम मखतूि सुपेद सपीअि, िम बपुरे जस कीरा। 
संत संगहत हमहि रिी ऐ माधउ, जैसे मधुप मखीरा॥ २॥ 
जाती ओिा पाती ओिा, ओिा जनम िमारा। 
राजा राम की सेव न कीनी, कहि ‘रहवदास’ चमारा॥ ३॥ 

–श्रीसंत रहविास (वािी), प.ृ८८. 
रूपांतर– 
माधो, संगत सरहत[आवडिे]तुमारी, जगजीवन कृस्न मुरारी॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८३. 
 

भावाथप– हे माधवा, त झी सत्संर्त मला खूप आवडते.हे कृष्ट्िम रारी, तू जर्ाला जीवन िेिारा 
आहेस. 
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तुम मखतुि[उत्कृष्ट]चतुरभुज, मैं बपुरो[वापुडा, दीन]जस कीरा[हकडा]। 
पीवत डाि फूि रस अहम्रत, सिज भई महत िीरा॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८३. 
 

तू सवगश्रेष्ठ आहेस.मी त झ्यासमोर जिू काय हीनिीन असा कीडा आहे.परंत  जेव्हा मी त झा भक्तीरूपी 
अमृतरस प्यालो, तेव्हा माझी ब द्धी हहऱ्याप्रमािे (स क्स्थर व वास्तव) झाली. 
 

तुम चंदन िम एरँड बापुरो, हनकट तुमारी बासा। 
नीच हबहरि तै उँच भये िैं, तेरी बास सुबासन सुवासा॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८३. 
 

तू स वास िेिारा ििंन आहेस तर मी बापडा एरंड.पि मी त झ्या सहवासाने (रंर्रूप पालटून) 
सन्मार्ास लार्लो.नीि वृक्ष उंि झाला. 
 

जाहत भी ओिी जनम भी ओिा, ओिा करम िमारा। 
िम रैदास रामराई कौ, किे ‘रैदास’ चमारा॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८३. 
 

संत रोहहिास नम्रतेने म्हितो की, “माझी जात जन्महीन, कमगहीन आहे परंत  रामनामाच्या र्ोडीने 
रोहहिास रामरायािा झाला असे मला वाटते.” 
 

(१२३) 
माधो भरम कैसेिु न हबिाई[नािीसे िोिे]ताते[वृक्ष]िैत दरसै[सिवास]आई॥टेक॥ 
कनक[सोने]कंुडि[सोने-दाहगना]सूत पट[वस्त्र]जुदा[वेगळे],रजु[दोरी]भुअंग[भुजंग]भ्रम जैसा। 
जि तरंग पािन[पाषाि]प्रहतमा[मूती]ज्यों, ब्रह्म जीव िहत[दोन]ऐसा॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८४. 
 

भावाथप– हे माधवा, माझा हा भ्रम कसा नाहीसा होत नाही?तू आहि मी एकि आहे.परंत , अज्ञानाम ळे 
मला दै्वत हिसून येते. 

सोने व सोन्यािे क ं डल (िाहर्ना) सूत व सूतािे वस्त्र हे िोन्ही वरे्ळे हिसतात.पि वरे्ळे समजिे 
म्हिजे िोरीस भ जंर् समजण्यासारखे आहे. 
 

पािी व त्यािेवरील तरंर्, पाषाि व त्यािी मूती हे भ्रमाम ळे वरे्वरे्ळी वाटतात.परंत  ब्रह्म, आहि 
जीव हे िोन नाहीत.एकजीव आहेत. 
 

हवमि एक रस[एकरूप]ऊपजे न हवनसै[नाश पाविे],उदय अस्त दोउ[दोन्िी]नािी। 
हबगता हबगत[अहवशाि तत्त्व.]घटै नहि कबिँु, बसत बसै सब मािीं॥ २॥ 
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–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८४. 
 

परमतत्व हवमल-पहवत्र आहे, एकसंध आहे.ते कधी उत्पन्न होत नाही व कधी मरत नाही.त्यािंा 
उिय-अस्त नाही.अहवर्त तत्व कधी कमी होत नाही.ते सवगत्र सामावलेले आहे. 
 

हनश्वि[अचि]हनराकार अज अनुपम[अहितीय]हनरभय गहत गोहवदा। 
अगम अगोचर अच्िर[नाश न िोिारा]अतरक[अतक्यप],हनरगुन अंत[अत्यतं]अनंदा॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१७४. 
 

ते परमतत्त्व अिल, हनराकार, अहद्वतीय आहे.र्ोसविािे स्वरूप हनभगय, अर्म, अतक्यग, 
हनर् गि,आनंिी आहे. 
 

सदा अतीत[आहद, पूवीचा]ज्ञान घन बर्तजत[त्याग],हनरहवकार अहवनासी। 
कि रैंदास सिज सुन्न[सिजसमाधी]सत हजवन, मुक्त हनहध[संहचत धन]कासी॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१८४. 
 

ती प वीिी, अन भवी, हनर्शवकार, अहवनाशी परमशक्ती आहे.रोहहिास म्हितात की, “ज्याने सहज 
समाधी यशस्वी केली त्याला परब्रह्म हे तत्त्व सापडते.जीवनम क्क्तिे संहित धन म्हिजेि परमतत्त्वािी 
प्रिीती, तीि जीवनम क्ती िेिारी परमतीथग काशी आहे. 
 

(१२४) 
बंदे[भगवान]जाहन साहिब[ईश्वर]गनी[धनी]। 
समहझ वेद कतेब[वेद पुराि]बोिै काबै में क्या मनी॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१९०. 
 

भावाथग– हे साधका, तो ईश्वर धहनक मािसाप्रमािे स्वतंत्र वृत्तीिा आहे.विे प रािावर हवसंबू 
नको.काबा इत्यािी तीथगके्षत्रीि तो आहे असे नाही. 
 

स्यािी सपेदी तुरँगी[सप्तसंगी]नाना रंग हबसाि[हवशाि]बे। 
ना पैद[उत्पन्न न िोिारे]ते पैदा हकया पैमाि[पददहित]करत न बार बे॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१९०. 
तो काळा, पाढंरा, सप्त रंर्ािाि काय!तो नाना रंर्ाच्या पहलकडिा हवशाल आहे.तो 

पििहलतासाठी उत्पन्न न होिारे ते उत्पन्न करतो हे समज. 
 

ज्वानी जुमी[संपिे]जमाि[संुदर]सूरत देहखये हथर नाहि बे। 
दम[श्वास]ि सै सिस इकइस[एकवीस सिस्त्रसिाशे.]िरहदन खजाने थे जाहिबे॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१९०. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

यौवन सकवा सौंियग कायमिे हटकिारे नव्हे.त झे जीवनही नश्वर.िरहिवशी एकवीस हजार सहाश े
वळेा तू श्वासोच्छवास करतोस.हे श्वास त झ्या जीवन खहजन्यातून नाहीसे होत असतात.असे असता, साधका, 
तू हकती र्वाने फ र्तोस? 
 

मनी मारे गवप गाहफि[कठोर]बेमेिेर[हनदपय]बेमीर[अन्यायी]बे। 
दरी खाना[ईश्वराचा दरबार]पडै चौबा[प्रवासासाठी बनहविेिे खाद्यपदाथप]िोइ निीं तकसीर[गुन्िा, 

दोष]बे॥ ३॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१९०. 

 
पि हा र्वग व्यथग आहे.र्र्शवष्ठपिािा र् न्हा करू नकोस नाही तर ईश्वर िरबारी त ला छडीिी सजा 

होईल. 
 

कुि गाँहठ खरची[र्वयहभचाराने हमळिारे धन]हमिर तोसा[प्रवासी जेवि],खैर खुबी[खोटा धंदा, र्वयापार]िा 
थीर बे। 

तहज बदवा[खराब शब्द, हशर्वया]बेनजर[दुिपक्ष करिे]कमहदि[कु्षद्र हृदय],कहर खसम[शोध]कान बे। 
रैदास की अरदास[हवनंती]सुहन, किु िक ििाि[वास्तहवक स्वरूप]हपिान[पहरचय]बे॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१९०. 
 

हा खोटा धंिा सोडून प ण्य कर.रोहहिासािी प्राथगना ऐक.ईश्वरािे सत्य स्वरूप समजून घे. 
 

(१२५) 
राग धनाश्री 

तेरे देव कमिापहत[हवष्िु]सरन आया। 
मुझ जनम संदेि भ्रम िेहद[त्रासिे]माया॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
 

भावाथप– संसारातील अडििींनी व मोह हवकारानंी त्रासलेला जीव प्रभ स म्हितो, “हे कमलापहत 
हवष्ट्िू, मी त ला शरि आलो आहे. 
 

अहत संसार अपार भवसागर, 
जा में जनम मरना संदेि भारी 
काम भ्रम क्रोध भ्रम िोभ भ्रम मोि भ्रम, । 
अनत भ्रम िेहद मम करहस यारी[हमत्र]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
 

हा संसार, भवसार्र अपार आहे.येथें जन्ममृत्यिूा फें रा आहे.काम क्रोध, लोभ, मोहािी हवकार 
आहेत.या शत्र ंशी सहज मतै्री होते व भ्रमाम ळे वाईट मार्ाकडे प्रवतग होतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पंच संगी[पंचेहद्रये,]हमिी पीडीयो प्रान यों, 
जाय न सक्यो बैराग[वैराग्य]भागा। 
पुत्र बरग कुि बंधु ते भारजा[भाया, पत्नी.],। 
बखै दसो हदसा हसर काि िागा॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
 

ह्या पिंेंहद्रयाचं्या त्रासाम ळे मी ि बगल झालो. आहे.मला हवरक्ती प्राप्त होत नाही.प त्र, बधं , पत्नी 
इत्यािी पाहरवाहरकजनाचं्या मोहमायेने मी बाधंला रे्लो आहे.काळ तर िाही हिशानंी मला खावयास तयार 
झाला आहे. 
 

भगहत हचतउँ तो मोि दुख र्वयाप िी, 
मोि हचतउँ तो मेरी भगहत जाई। 
उभय सँदेि मोहि रैन[रात्र]हदन र्वयापिी, 
दीनदाता करुँ कवन उपाई॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
 

भक्ती करावयास जाव ेतर हे मोहपाश आडव ेयेऊन मला भक्क्तपासून परावृत्त करतात.मी ह्या संिेह 
गं्रथींनी रातं्रहिवस अस्वस्थ होतो.िीनिाता प्रभ , माझी या संकटातून म क्तता कर. 
 

चपि चेतो निी बिुत दुाःख देहखयो, 
कामबस मोहि िो करम फंदा। 
सक्क्त संबंध हकयो ज्ञान पद िहर हियो, 
हृदय हबसरुप तहज भयो अंधा॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
 

मी भ्रमपाशात, काममोहात, हवषयहवकारात र् रफटलो व मी ईश्वरप्राक्प्तिे प्रयत्न केले नाहीत व मी 
खऱ्या ज्ञानापासून िूर राहहलो तरी माझी यातून म क्तता कर. 
 

परम प्रकास अहवनासी अधमोचना, 
हनरखी हनजरुप हवसराम पाया। 
बंदत[वंदन करिे]रैदास बैराग पद हचतना, 
जपौ जगदीस गोहवद राया॥ ५॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९४. 
हे परमप्रकाशा, अहवनाशी ईश्वरा, तू मला त झे हनजरूप िाखव.हा रोहहिास त ला वंिन 

करतो.हवरक्ती लाभावी म्हिून त झ्या िरिी विंन करतो.मी र्ोसविािे हनत्य स्मरि करीत आहे.मला म क्ती 
िे. 
 

(१२६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

राग गौडी 
आहद गंथानुसार– 
बेगमपुरा सिर[दुाःखरहित शिर]कौ नांउ, दूखू अंदोिु[हचता]निीं हतहि ठांउ। 
ना तसवीस[घबराट]हखराजु[उपिार, कर]न मािु, खउफु न खता न तरसु[त्रास]जवािु॥ १॥ 
अब मोहि खूब वतन गि पाई, ऊिां खैहर सदा मेरे भाई॥ २॥रिाऊ॥ 
काइमु दाइमु सदा पाहतसािी, दोम[दुसरा]न सेम[हनराश]एक सो आिी। 
आबादानु[सुख-संपन्न]सदा मसिूर, ऊिां गनी[धनी]बसहि मामूर[पूिपब्रह्म]॥ ३॥ 
हतउ हतउ सैि करहि हजऊ भावै, मिरम[पहरहचत, रिस्य]मिि न कौ अटकावै। 
कहि रहवदास खिास[सेवक]चमारा जो िम सिरी[सकाळचा.]सू मीतु िमारा॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी, प ृ८४. 
रुपांतर– 
अब िम खूब बतन घर पाया। 
ऊंचा खेर[चागंिी]सदा मेरे भाया॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 
 

भावाथप– साधना सफल झाल्यावर साधक आनंिाने र्ाऊ लार्ला.आता आम्हालंा खूप िारं्ले घर 
हमळाले आहे.मला उंिावहरल घर हवे होते ते हमळाले आहि ते घर मला आवडले. 
 

बेगमपूर[दुाःखरहित नगर]सिर का नाम। 
हफकर[काळजी]अँदेस[संशय]निीं तेहि ग्राम॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 
 

त्या शहरािे नाव बेर्मपूर (ि ःखरहहत शहर), त्या र्ावी कोिाच्याही मनी शकंा-संशय नाही. 
 

नहि जिाँ साँसत[त्रास]िानत[हधक्कार]मार। 
िैफ[येथे]न खता[गुन्िा, चुक]न तरस[त्रास]जवाि॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 
 

येथे अपराध, अत्यािार सकवा संकटे नाहीत.तसेि त्रास सकवा भयही वाटत नाही. 
 

आव न जान रिम औजूद[िजर]। 
जिाँ गनी आप बसै माबूद[भगवान]॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 
 

येथे जन्ममृत्यूिा फेरा नाही.येथे क िािे येिे जािे नाही.या उच्च हठकािी साधक पोहिला आहे.त्याने 
पूजा बाधंली आहे. 
 

जोई सैहि[श्रिा]करै सोई भावै[आवडिे]। 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिरम[पहरहचत, रिस्य]मिि में को अटकावै॥ ४॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 

 
त्याचं्या ह्या साधना मंहिरात फक्त अंतरंर् हमत्रानंाि प्रवेश आहे.त्यानंा कोि अडहविार?त्या हिव्य 

नर्रीतील अंतरंर् हमत्र म्हिजे प्रत्यक्ष परमेश्वरि रोहहिासाला भेटत आहे. 
 

कि रैदास खिास[सेवक]चमारा। 
जो उस सिर सो मीत[हमत्र]िमारा॥ ५॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९६. 
 

भक्त रोहहिास म्हितो, “मी आता िाभंार उरलो नाही.त्या अलौहकक नर्रीत त्या अलौहकक हमत्राने 
मला सोबत केली आहे.योर्मार्ाने साधना सफल केली.तेव्हा प्राप्त झालेल्या हसद्धावस्थेत ईश्वरािी सोबत 
लाभली. 
 

(१२७) 
िहर को टाँडो[ताडंा]िादै जाई रे, मैं बहनजारो[फेरीवािा, र्वयापारी]रामको। 
रामनाम धन पाइयो[हमळािा],ता ते सिज करूँ ब्योिार[र्वयविार]रे॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 
 

भावाथप–भक्तीिे सामानस मान लािून हहरभक्तािंा हा ताडंा िालला आहे.ह्या ताडं्ातील 
रामनामािा मी व्यापारी आहे.रामनामािे धन मला लाभलेले आहे. 
 

औघट[अवघड]घाट घनो घनारे, हनरगुन बैि िमार रे। 
राम नाम धन िाहदयो, ता ते र्तवषय[हवषय, काम, हवकार]िाद्यो संसार[जग]रे॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 
 

मार्ातील घाट अवघड आहे.हनर् गि ज्ञानािे बैल त्या घाटातून व्यवक्स्थत घेऊन जातील.आम्ही 
रामनामािे धन र्ाड्ामध्ये भरून िाललो आहोत.जर्ाने मात्र हवषय हवकारािे ओझे घेतले आहे. 
 

अंतहि धन धऱ्यो रे, अंतेहि ढँुढन जाइ रे। 
अनंत[ईश्वर]को धरो न पाईये, ता ते चाल्यो मूि गवँाइ[िरविे]रे॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 
 

हवषय हवकाराला धन समजून जर् भलत्याि मार्ाने िालले आहे.ईश्वर धनापासून हे लोक िूर जात 
आहेत.जे हमळावावयास पाहहजे.ते रामनाम धन हे लोक हवसरले आहेत. 

रैन गॅवाइ सोि[झोपिे]कहर, हदवस गॅवायो खाइ रे। 
िीरा[आत्मज्ञान सुखाचा िीरा]यि तन पाइ कहर, कौड़ी वदिे जाइ रे॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हे लोक हिवसा खाण्याहपण्यात व रात्री झोपण्यात र्ढून रे्ले आहेत.आत्मज्ञानािा स खािा हहरा 

जवळ असूनही हे हभकारी बनले आहेत, त्यानंी आत्मस खास कवडीमोल केले आहे. 
 

साधु संगहत पंूजी[भाडंवि]भई रे, वस्तु भइ हनमोि रे। 
सिज बरवा िाहद कहर, चिँु हदहस टाँडा मोि रे॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 
 

आमच्याजवळ साधूसंताचं्या सहवासािे भाडंवल आहे.हहरभक्तािंा हा ताडंा स खाने िालला आहे. 
 

जैसा रंग कुसंुभ[मोिाच्या फुिापासून (अफू)]का रे, तैसा यि संसार रे। 
रमइया रंग मजीठ[मजीठ नामक वेिीपासून केिेिा िाि रंग.]का, ता ते भन रैदास हबचार रे॥ ५॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ१९८. 
 

मोहाच्या फ लापासून तयार केलेला क स मािंा रंर् लाल आहि मािक आहे.जर्ाला हा रंर् 
मोहहविारा आहे.रोहहिास म्हितो की, “परमात्मा व ह्या मोह-मायावी जर्ािी सारं्ड कशी घालावी यािा मी 
हविार करीत आहे. 
 

(१२८) 
मन मेरो सत्त सरुप हवचारं। 
आहद अंत अनंत परमपद, संसा[संशय]सकि हनवारं॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२००. 
 

भावाथप–माझ्या मनाने सत्यस्वरूपािा हविार केला आहे.त्याला आहि व अंत नाही.हे समजून मी 
आपले सवग संशय िूर केले आहेत. 
 

जस[जसा]िहर कहिये तस[तसा]िहर नािीं, िै अस[असा]जस किु तैसा। 
जानत जानत जान रह्यो सब, मरम[भेद]किो हनज कैसा॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२००. 
 

जर्ात हहरला जसे म्हटले आहे, तसा वास्तहवक हरी नाही.तो जसा काही आहे, तसाि आहे, अथात 
तो कसा आहे हे समजवनू सारं्ता येत नाही.तो कसा आहे?त्यािे ममग कोिी जािलेि नाही. 
 

करत आन अनुभवत आन, रस हमिै न बेगर[दोन मनं]िोई। 
बािर भीतर प्रगट गुप्त, घट घट प्रहत और न कोई॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२००. 
िाखहवतोस एक ईश्वर आहि अन भवतो ि सरा.याम ळे रस हमळत नाही.िोन मनािंा र्ोंधळ होतो.तो 

प्रभ  बाहेर, आत, प्रर्ट, र् प्त, घटाघटात व्याप्त आहे.प्रभ हशवाय ि सरा कोिी नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आहदिु एक अंत पुहन सोइ[तोच.],मध्य उपाइ जु कैसे। 
अिै एक पै भ्रम संू दूजो, कनक अिंहक्रत जैसे॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२००. 
 

आरंभी तो एक होता व शवेटी एकि राहािार.मध्येि तो कसा उत्पन्न होईल?तो एकि आहे.परंत  
भ्रमाम ळे तो ि सरा वाटतो.जसे सोने व त्यािा अलंकार (िाहर्ना) आकारात फक्त फरक असतो. 
 

कि रैदास प्रकास परमपद, का तप जप हबहध पूजा। 
एक अनेक एक िहर, किौ कौन हबहध दूजा॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२००. 
 

रोहहिास म्हितो, “तो प्रभ ूपरमपि प्रकाशरूप आहे.त्यासाठी जप, तप, पूजाहवहधिी काय जरूरी 
आहे?नाना रूपात तो एकि प्रभ ूआहे.त्यास मी ि सरा कसा म्हिू? 
 

(१२९) 
राग भैरव 

अहवगहत[ज्याची गती जािण्यायोग्य नािी तो]नाथ हनरंजन देवा। मै क्या जानँू तु्िरी सेवा॥टेक॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 

 
भावाथप–हे नाथ, हनरंजन िेवा, मी आपली र्ती जािण्यायोग्य नाही.त झी सेवा कशी करावी, हे मी 

कसे समजू?मी त झी भक्ती कशी करू? 
 

बाँधू न बंधन िाँऊ न िाया। तुम िीं सेऊँ हनरंजन राया॥ १॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 

 
हे प्रभ , मी त ला कोित्याही बधंनात बाधंत नाही.अथात कोित्याही मूर्शतत मयाहित करीत 

नाही.त झ्यासारख्या अहसमसाठी मंहिर इत्यािी बाधंत नाही.पि हे हनरंजनप्रभ ,मी त झी हनरंतर सेवा करीन. 
 

चरन पताि सीस असमाना। सो ठाकूर कैसे सँपुट[सीहमत (मयाहदत)]समाना॥ २॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 

 
ज्यािें िरि पाताळात व हशर आकाशात आहे (विेात विगन केल्याप्रमािे) जो प्रभ  सवग हवश्वात भरून 

राहहला आहे, तो ईश्वर छोयाशा बहंिस्त जारे्त (मंहिर-िेऊळात) कसा राहील? 
 

हसव सनकाहदक अंत न पाये। ब्रह्मा खोजत जनम गवँाये॥ ३॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यािा शोध हशवासमान सनकाहिक ऋहषम हनही घेऊ शकले नाहीत.त्यानंी परब्रह्मािा शोध घेण्यात 
जन्म घालहवला.परंत  त्यानंा ते सत्य सापडले नाही. 
 

तोडू न पाती[पान, पुष्पपात्र]पूजू न देवा। सिज सामहध करूँ िहर सेवा॥ ४॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 

 
हे प्रभ , मी त झ्या भक्क्तसाठी पाने, फ ले इत्यािी वापरिार नाही.बाह्यावंडंबरािा स्वीकार करून, मी 

जर्ास माझी पूजा िाखहविार नाही, तर सहज समाहध लावनू मी हरी सेवा करिार. 
 

नख[भहगरथ प्रयत्न]प्रसाद जाके सुरसहर[गंगावतरि]धारा। रोमाविी[रोमरोमात.]अठारि भारा॥ 
५॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 
 

भर्ीरथाच्या हिव्य तपसाधनेम ळे र्ंर्ावतरि झाले.ज्याच्या नाभीच्या रोमरोमात अठरा लोक 
सामावलेत अशा हवष्ट्ि िी मी पूजा करतो. 

चारो बेद[ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथवपवेद, इहतिास-पुराि, उपहनषद हवद्या......िे सवप त्या मिाब्रह्माच्या श्वासातून 

उत्पन्न झाल्याचे मानतात.–(सद गुरु रहवदासस्वामी, पृ.१०० टीप-२)]जाके सुहमरत सांसा। भगहत िेत गावै रैदासा॥ ६॥ 
श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०८. 

 
िार विे हजिे स्मरि करतात.त्या हिव्य शक्क्तिे रोहहिास स्मरि करून भक्क्तभावाने र्ातो. 

 
(१३०) 

अब किु मरम हवचारा िो िहर। 
आहद अंत औसान[आधार]रामहबन, कोई न करै हनवारां सो िहर॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०९. 
 

भावाथप–हे ईश्वरा, तू केलेल्या प्रहतजे्ञप्रमािे माजे रक्षि कर.रामाहशवाय मला कोिािाही आधार 
उरलेला नाही. 
 

जब मैं पंक पंक अमृत जि जिहि सुि िोई जैसे। 
ऐसे करम भरम जग बाँध्यो, िूटै तुम हबन कैसे िो िहर॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०९. 
 

हिखलास अमृत जलािा संपकग  झाल्यास हिखलासही अमृत्व लाभते.मी कमाच्या व भ्रमाच्या 
पसाऱ्यात बंहिवान बनलो आहे.हे हरी, त झ्याहशवाय ह्या संकटातून मला कोि बरे सोडहविार? 
 

जप तप हवधी हनषेध नाम करँ, पाप पुन्न दंउ माया मन। 
ऐसे मोहि तन मन गहत, बीमुख जनम जनम डंिकाया[नुकसान]िो िहर॥ २॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०९. 
 

मी जपतपाच्या मारे् लार्लो.हवधीहनषेध मानले.पापप ण्यािा हहशबे लावीत बसलो.परंत  ही सवग 
मायाि आहे.सवग करूनही मला र्ती लाभली नाही.जन्माजन्मी मी फसति राहहलो. 
 

ताडन[तोडिे]िेदन[भोक पाडिे]त्रायन[जोडिे]खेदन[खोदिे],बिुहवधी करिे उपाई। 
िोन खहड़[नवसागर]संजोग[योग]हबना जस, कनक किंकन जाई िो िहर॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०९. 
 

तोड, भोके पाड, जोड, खोि, काही उपाय करून तू माझे रक्षि कर.नवसार्राच्या योर्ाहशवाय 
स विािा कलंक नाहीसा होत नाही. 
 

भन[्िििे]रैदास कहठन कहिके बि[कहियुगाचे बळ, सामथ्यप.],किा उपाय अब कीजै। 
भव बूडत भयभीत जगत जन, कहर अविंबन दीजै िो िहर॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२०९. 
रोहहिास म्हितो, “भवसार्रातील ि ःखाम ळे मी भयभीत झालो आहे.जर्ाच्या सवग व्यवहारास पाहून 

मला भीहत वाटू लार्ली आहे.तू आता काहीही उपाय करून मला आश्रय िे व माझा उद्धार कर. 
 

(१३१) 
राग भैरव 

परचे[पहरचय (साधक)]राम रमै जो कोई। 
पारस परसे दुहवध[दुहवधा]न िोई॥टेके॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

भावाथप–ज्यास राम नामािी र्ोडी लार्ली, तो तरून रे्ला.रामनामरूपी रस सेवन करिाऱ्या 
साधकास ि हवधा वाटत नाही.त्याच्या मनातील संशय-भ्रम नाहीसे होतात. 
 

जे दीसे ते सकि हवनास[नाश]। 
अनदीठे[न हदसिारे]नािी हबसवास[हवश्वास]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

जे हिसते, ते सवग नाश होिार असे वाटते व जे हिसत नाही, त्यावर हवश्वास ठेवता येत नाही. 
 

बरन कित किैं जे राम। 
सो भगता केवि हनाःकाम॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

जे रामनामािा हनत्य उच्चार करीत राहतात ते भक्त हनष्ट्काम बनून जातात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
फिकारन फूिै बनराई। 
उपजै फि तब पिु[पुष्प]प हबिाई[नािीसे िोिे]॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

फल धारिा व्हावी म्हिून बारे्त फ लािंा बहर येतो व स र्ंध िरवळतो.वृक्ष वेलीवर जेव्हा फळे येऊ 
लार्तात, तेव्हा फ ले र्ळून पडतात.तेथे फळे येऊ लार्तात. 
 

ज्ञानहि कारि करम कराइ[करिे]। 
उपजै ज्ञान त करम नसाई[नाश पाविे]॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

ज्ञान लाभाव ेम्हिून कमग करावयािे व जेव्हा ज्ञान लाभते, तेव्हा कमग नाश पावते. 
 

बट[वटवृक्ष]का बीज जैसा आकार। 
पसऱ्यो तीन िोक पासार॥ ५॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

छोयाशा हबजापासून मोठा वटवृक्ष पसरतो.पि तो वृक्ष हनमाि झाल्यावर बीज राहात नाही. 
 

जिँ का उपजा तिाँ हबिाई। 
सिज सुहन्न[समाधी]मे रह्यो िुकाई[मग्न िोिे]॥ ६॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

ज्यातून ते हनमाि झाले, त्याच्याशी ते एकरूप होऊन जाते.साधक सहज समाधीत परमतत्त्वाशी 
असाि एकरूप होतो. 
 

जि मे जैसे तंूबा[ओंडका]हतरै। 
पहरचैं हपड जीव नहि मरै॥ ७॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

पाण्यावर लाकडािा ओंढका तरंर्तो.त्याप्रमािे आत्मसाक्षात्कार झालेला साधक संसारात राहून 
संकटापासून अहलप्त राहतो.याम ळे तो जीवनम क्त झालेला असतो. 
 

सो मन कौन जो मन को रबाइ। 
हबन िोरे[दुबळे]हतरिोक[तीन िोक]समाइै॥ ८॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जे स्वतःि स्वतःला खात असते, असे जे ि बगल मन असते, त्याला मन तरी काय म्हिाव?ेअसे ि बळे 
मन सवग हत्रलोकी भरकटत राहाते. 

मन की महिमा सब कोइ किै। 
पंहडत सो जो अनभ[हनभपय]रिै॥ ९॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

मनािा महहमा सवग काही सारं्तात.परंत  साधक नेहमी हनभगय असावा.जो मनाने अिल राहातो.तोि 
खरा पहंडत-ज्ञानी होय. 
 

कि रैदास यि परम बैराग। 
राम नाम हकन जपिु सभाग॥ १०॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

रोहहिास म्हितो, “तू हनतातं हवरक्त बनून रामनामािा जप का करीत नाहीस?तू त्वहरत रामनामािे 
स्मरि कर. 
 

धृत[िोिी]कारन दहध[दिी.]मथै सयान[शिािी मािसे]। 
जीवन मुक्क्त सदा हनरबान[अमरहनवाि]॥ ११॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१०. 
 

शहािी मािसे नवनीत (लोिी) हमळाव े म्हिून िही घ सळतात.त्याप्रमािे जीवनम क्ती व अमर 
हनवाि प्राप्त करावयािे असेल तर हे मानवा, तू रामनामािा उच्चार कर.” 
 

(१३२) 
अहखि हखिै नहि का कहि पंहडत, कोई न किै समझाई। 
अबरन[अविप]बरन रुप नहि जाके[ज्यािा],किँ िौ िाइ समाई॥टेक॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१२. 
 

भावाथप–सवग हवश्वात भरून राहहलेल्या ईश्वराच्या व्यापक स्वरूपािी त ला कल्पना नाही.हे पहंडता, 
ज्याला विाविग नाही, ज्यािे स्वतःिे हनहश्चत असे रूप नाही.त्या हनर् गि हनराकार महाशक्क्तला तू क ठे नेऊन 
पाहातोस? 
 

चंद सूर[चंद्रसूयप]नहि रात हदवस नहि, धरहन[धरती]अकास[आकाश]न भाई। 
करम[कमप]अकरम नहि सुभ[शुभ]आसुभ नहि, का कहि देिु[देि]बडाई[मित्त्व]॥ १॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१२. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िदं्र आहि सूयग, रात्र आहि हिवस, धरती व आकाश ह्या सवग त ला ज्ञात असलेल्या र्ोष्टींच्या पहलकडे 
तो आहे.कमग-अकमाच्या आहि श भ-अश भाच्या र्ोष्टी काय सारं्तोस?त झ्या ह्या िेहािे तरी काय महत्व 
सारं्तोस? 
 
 

सीत वायु ऊसन नहि सखत, काम कुहटि नहि िोई। 
जोग[योग]न भोग हक्रया नहि जाके, किो नाम सत िोई॥ २॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१२. 
 

शीत वाय  आहि उष्ट्िता (ि ण्यात पािी ओतल्याबरोबरिी) या सवापलीकडिी ती अजे्ञय शक्ती 
होय.ती काम, क हटल वासनाच्या पलीकडिी आहे.योर् व भोर् हजला मंजूर नाही.ती परमशक्ती या सवग जे्ञय-
ज्ञात र्ोष्टींच्या भोग्य वस्तूपेंक्षा खूप व्यापक आहे. 
 

हनरंजन हनराकार हनरिेपी, हनरबीकार[हनर्तवकार]हनसासी[हनाःश्वासी]। 
काम कुहटिता िी कहि गावैं, िर िर[िरघडी]आवै िांसी[िसू]॥ ३॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१२. 
 

अरे पहंडता, हनरंजन, हनराकार, हनलेप, हनर्शवकार, हनःश्वासी असे ह्या परमतत्त्वािे स्वरूप आहे.परंत  
तू मात्र काम व क हटलतेच्या डोळ्यानंी त्या शक्क्तकडे पाहतोस.हतिी पूजा करतानंा तू काम क हटलतेिा त्यार् 
करीत नाहीस.हे त झे मूखगपि पाहून मला हरघडी हसू येते. 
 

गगन धूर[पृथ्वी]धूप[तेज)अग्नी)]नहि जा के, पवन पूर नहि पानी। 
गुन हनगुपि कहियत नहि जाके, कर िो तुम बात सयानी[शिािी.]॥ ४॥ 

श्रीसंत रोहहिास (कामत), प ृ२१२. 
 

हे पहंडता, आकाश, परृ्थवी, तेज (अग्नी), वाय ूआहि पािी ह्या पािं तत्त्वाचं्या पलीकडिे असे त्या 
हिव्य शक्क्तिे व्यापक स्वरूप आहे.र् ि हनर् गिाच्या कसोटीवर ह्या महातत्त्वािा हविार काय 
करतोस?त्यापलीकडिी अशी ही शक्ती आहे.हे पहंडता, हे शहाण्या, तू जरा समजून घे व शहाण्यासारखे 
बोल. 
 

यािी सौ तुम जोग कित िौ, 
जब िग आस[आशा]की पासी[पाश, फास]। 
िुटै तबहि जब हमिै एक िी, 
भन रैदास उदासी॥ ५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१२. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोहहिास म्हितो की, “त ला परमेश्वरािी प्राप्ती करावयािी असेल तर आशा, मोहािा (मायेिा) 
पाश तोड.जोपयंत हा पाश तू तोडीत नाहीस, तोपयंत हे परमतत्व साध्य होिार नाही.मायेिी बंधने 
तोडल्यावरि त ला त्या ईश्वरािा साक्षात्कार होईल.” 
 

(१३३) 
(राग आसावरी) 

 
 

केसवे हवकट माया तोर[तुझा],ताते[त्याचा]हवकि गहत महत मोर॥टेक॥ 
 

भावाथप– हे केशवा, ह्या हबकट मायेच्या त्रासाने माझी महत व्याकूळ झाली आहे. 
 

सुहवषंग[हवषारी]सन करि अहिमुख[सपाचे तोंड],प्रसहत सुटि सुभेष[स्वरूप]। 
हनरहख माखी बकै र्वयाकुि, िोना कािर[रूप]देख॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१७. 
 

कराल सपाप्रमािे मायेिे भयंकर स्वरुप आहे.त्याम ळे मोठमोठेही हतला भयभीत होतात.त्याम ळे 
मला काही स ित नाही. 
 

इंहद्रयाहदक दुाःख दारुन, असंख्याहदक पाप। 
तोहि भजन रघुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१७. 
 

असंख्य पापे मजकडून घडली आहेत.घडत असतात.इंहद्रयाहिक ि ःखे भयंकर आहेत.परंत  
अंतःकरिापासून त झे भजन, नामस्मरि केल्यास, भवताप, त्रास िूर होतील. 
 

प्रहतज्ञा प्रहतपाि प्रहतज्ञा हचन्ि, जुग भमहत पूरन काम। 
आस तोर भरोस िै, रैदास जै[जयजयकार.]जै राम॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१७. 
 

प्रभ  रामािा जयजयकार करून रोहहिास हवनहवतो की, “हे ईश्वरा, आता मला त झाि भरवसा 
आहे.तू त झी प्रहतज्ञा पूिग कर.त झ्या भक्तािी ईच्छा पूिग कर.” 
 

(१३४) 
नरिहर प्रगटहस ना िो प्रगटहस ना िो। दीनानाथ दयाि नरिरे॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 
 

भावाथप– हे िीनाचं्या नाथा, तू प्रर्ट हो, हे ियाळा, तू मला िशगन िे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
[जनमत िी वै िैं हवगरान.अस कहियत िँू मैं अजान. 

–संतगुरु रैदास वािी (शारी), पृ.७७.] 
जनमेऊं तौिी ते हबगरान। अिो किु बुझै बिुहर सयान॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ २१८. 
 

मी जन्मल्यापासून त झ्याशी हवयोर् झाला आहे.ह्या फार हिवसािंी हवरहािी व्यथा मी कशी सारं्ू? 
 

पहरवाहर हवमुख[ताटातूट]मोहि िाहग। किु समुहझ पस्त नहि जाहग॥ २॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 

मी पहरवारापासून िूर झालो.ह्या जर्ात मला कळेनासे झाले आहे. 
 

यि भौ हवदेश[परदेश]कहिकाि। अिो मैं आइ पऱ्यो जमजाि[यमाचे जाळे]॥ ३॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 

 
मी परिेशी असल्याप्रमािे मला वाटते.मी यमाच्या जाळ्यात र् ंतल्यािे भय वाटते. 

 
कबिुक तोर भरोय। जो मैं न किँू तो मोर[माझा]दोस॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 
 

मी त झ्या भरवशावर राहहलो आहे.हे सारं्ूनही तू माझे रक्षि केले नाहीस, तर मर् तो माझा िोष 
नाही. 
 

अस कहिये तेऊ न जान। अिो प्रभु तुम सरबस[सवपकािी]मैं सयान॥ ५॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 

 
असे मी बोलतो यािे कारि आहे.हे भर्वतंा, तू माझा सवगस्व आहेस.मी अज्ञानी आहे. 

 
सुत सेवक सदा असोच[ध्यान देिे]ठाकुर हपत हि सब सोच॥ ६॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 
 

हे िेवा, तू माझा हपता आहेस, मी नेहमी त झा प त्र, सेवक आहे. 
 

रैदास हबनवै कर जोहर[जोडून]। अिो स्वामी तुम मोहि न खोहर[वाईट]॥ ७॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 

 
रोहहिास हात जोडून हवनंती करीत आहे की, “हे स्वामी, तू माझे अपराध हवसरून जा.” 

 
सु तौ पूरबिा[पूवपकमप]अकरम मोर। वाहि जाऊँ करौ हजन कोर[कृपादृष्टी.]॥ ८॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२१८. 
 

“माझ्या पूवगजन्माच्या क कमास क्षमा कर.माझ्यावर िया कर.” 
 

(१३५) 
अब मेरी वुडी रे भाई, ताते चढी िोक बडाई॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

भावाथप– लोकाचं्या मोहजालात सापडून माझे पतन झाले.मी जर्ातील मायेच्या लोभाम ळे पथभ्रष्ट 
झालो. 

अहत अिंकार उरमा[मनात]सत रजतम, ता में रह्यो उरझाई[गुरफटिे]। 
कमपन बहझ यऱ्यो किू नहि सूझै, स्वामी नाव ँभुिाई॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

मनात अहत अहंकार वाढला.सत्व, रज, तम ह्या र् िातंि मी र् रफटलो.कमग करीत राहहल्याने म क्ती 
हमळाली नाही.स्वामी ईश्वरािे स्मरि हवसरलो. 
 

िम मानौ मुनी जोग सुहन जुगना, मिामुरूख[मिामुखप]रे भाई। 
िम मानो सून सकिहवहध त्यागी, ममता नहि हमटाई॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

आम्ही र् िीजनािें सद हविार ऐकले नाहीत.उलट आम्हीि त्यानंा िोष हिला, महामूखगपिा 
केला.सवग हवहधहनषेध न ज मानिाऱ्यानंा आम्ही जवळ केले.त्याम ळे मनातील ममता नाहीशी झाली नाही. 
 

िम मानो अहखि सुन्न[शून्य]मन सोध्यो[शोध],सब चेतन सुहध पाई। 
ज्ञान ध्यान सबिी िम जान्यो, बूझौ कौन सों जाई॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

आम्ही अहखल शून्यातं मनािा शोध घेतला.सृहष्टिे व हनमात्यािे व्यापक स्वरूप जािून घेतले.कोि 
कसा आहे ते आम्ही समजून घेतले.ज्ञान, ध्यान इत्यािी तप-तपस्येिे सवग मार्ग आम्ही जािून घेतले.कोि 
कसा आहे ते आम्ही समजून घेतले. 
 

िम जानौ पे्रम पे्रमरस जाने, नौ हवहध[नवहवहध भक्ती]भगहत कराई। 
स्वाँग[सोंगे ढोंगे.]देहख सबिी जन िटक्यो, हफर यों आन बँधाई॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

आम्ही पे्रममार्ािा (मध रा भक्क्तिा) हविार केला.नवहवहध भक्क्तही केली.आम्ही साधना मार्ातील 
सोंरे्-ढोंरे् पाहहली.आम्ही त्या सवांपासून िूर राहहलो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
यि तो सँग साच ना जानो, िोगन यि भरमाई। 
स्वच्िरुप सेिी जब पिरी, बोिी तब सुहध आई॥ ५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

लोकािंी फसर्त पाहहल्यावर आम्ही त्यापासून िूर राहहलो.परंत  लोकानंा मात्र खरेखोटे समजले 
नाही.त्यानंा खऱ्याखोयातील फरक कळलाि नाही.ते भ्रमाति राहहले. 
 

एैहस भगहत िमारी संतो, प्रभुता इिइ बढाई। 
आपन अनत और नहि मानत, वािे मुि गवँाई॥ ६॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
आम्ही जपमालेिे-नामस्मरिािे महत्त्व जािले.तेव्हा आम्हासं योग्यायोग्यतेिा हनिगय करता 

आला.सत्यािी जािीव झाली.इतरानंा त च्छ लेखल्याने खरी भक्ती होत नाही.त्याम ळे पथभ्रष्ट होतो. 
 

भन रैदास उदास ताहि ते, अब किु मो पै करयौ न जाई। 
आप खाए भगहत िोत िै, तब रिै अंतर उरझाई॥ ७॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२०. 
 

रोहहिास म्हितो, “अहंकार सोडल्याने मनातील सवग हविार नाहीसे होतात.ईश्वर स्मरिात माझे 
हित्त रंर्ून रे्ले.मला भक्क्तिा खरा मार्ग सापडला.सवगस्वािे समपगि करून ईश्वर स्मरिात मग्न होिे हीि 
खरी भक्ती होय.” 
 

(१३६) 
किाँ सूते[झोपिे]मुग्ध नर काठ के मँझ[संसाराचा मोि],सुख। 
तहजय वस्तु राम हचतवत अनेक सुख॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२४. 
 

भावाथप– अरे मानवा!काळाच्या लाकडी जबड्ात राहून तू हकती बेसावध झोपला आहेस?तू 
कोित्या भ्रमात म ग्ध राहहला आहेस.रामरूपी परमतत्त्वािा त्यार् करून तू अनेक अन्य सासंाहरक 
मोहस खाच्यामारे् लार्ला आहेस.अजून तरी जार्ा हो. 
 

असिज धीरज िोप कृस्न उधरंत[येिे]कोप, मदन भुवंग[भुजंग]नहि मंत्र जंता[मंत्र-तंत्र]। 
हवषय पावक ज्वाि[अक्ग्नज्वािा]ताहि वार न पार, िोभ की अयनी[येिे]ज्ञात िंता[नष्ट िोिे]॥ 

१॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२४. 

 
भावाथप– त झी दृष्टी ‘राम’ सोडून भलत्याि स खाकडे जात आहे.कामहवकारािा त्यार् करण्यािा 

मंत्र त ला अजून सापडलेला नाही.कामहवकाराच्या अक्ग्नज्वाला भयंकर आहेत.त्याला शवेट नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
हवषय संसार र्वयाि र्वयाकुि[मायेने-ग्रस्त]तवै, मोिगुि हवषै संग बंध भूता[िोिे]। 
टेहर[आवाज, पुकार.]गुन गारुडी मंत्र स्त्रवना हदयो, जाहग रे राम कहि कहि के सूता॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२४. 
 

ह्या हवषय संसाररूपी सापाने त ला व्याकूळ केलेले आहे.मोहर् िािे हवष-हवकारही त ला बंधनात 
ठेवतो.तू रामनामािा मंत्र म्हित जार्ा हो.रामनामाच्या आधारे तू हवषयहवकारापासून म क्त होशील. 
 

सकि हसहम्रत[स्मृहत]हजती[हजकिे]सत महत किै हतहत[त्यांची]। िै इनिी परम गहत परम बेता। 
ब्रह्म ऋहष नारद संभु सनकाहदक, राम राम रमत गये पार तेता[ते्रतायुग]॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२४. 
सर्ळ्या स्मृहत, धमगशासे्त्र आहि जेवढी म्हिून सद ब द्धी आहे त्या परमशक्क्तमध्ये ज्ञान आहे.ब्रह्मर्शष 

नारि, शभंो महािेव, सनक इत्यािी ऋहषम हनिेखील रामनामाद्वारे ते्रताय र्ापार झाले.उद्धरून रे्ले. 
 

जजन[तीथपव्रतयज्ञ]जाजन[तंत्र]जाप रटन तीरथ दान, अीषधी रहसक गद[रोग]मूि देता। 
नागदवाने[हवषयज्वािा]जरजरी राम सुहमरन बरी, भनत[्िितो]रैदास चेत हनमेता[हनयमबंधने]॥ 

४॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२४. 

 
हे त झे यज्ञयार् काय कामािे?तीथग-व्रत, वैकल्ये याम ळे रोर्राई वाढते.या सवग र्ोष्टी त झ्या आजारािे 

मूळ आहे.रोहहिास म्हितो, रोहहिास म्हितो, “हे हनयम-बधंने बनहविाऱ्या मािसा, जार्ा हो.” 
 

(१३७) 
खाहिफ[सृहष्टहनमाता]हसकस्ता[सेवक]मैं तेरा। 
दे दीदार[दशपन]उमेदगार[उमेदवार],बेकरार[बैचेन]हजव मेरा॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२६. 
 

भावाथप– हे सृहष्टहनमात्या, मी त झ्यापासून िूर पडलेला एक ि िैवी सेवक आहे.माझा व्याक ळ 
झालेला जीव त झ्या िशगनासाठी बेिैन झाला आहे.मी त झ्या िशगनासाठी एक उमेिवार आहे. 
 

औवि[ईश्वर]आहखर इकािै[ईश्वर],आदम[देवदूत]फहरस्ता[पे्रम]बंदा[सेवक]। 
हजसकी पनि[शरि]पीर[भक्त]पैगंबर[पहििा पैगंबर],मैं गरीब क्या गंदा[पापी]॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२६. 
 

हे प्रभ , तू सवगप्रथम होतास आहि शवेटी तूि राहिार.मन ष्ट्य ईश्वरािा भक्त पहहल्या पैर्ंबराप्रमािे 
िेविूत बनेल.तरीही मन ष्ट्य त्या परमशक्क्तिा नोकर-सेवकि, ईश्वरािी कृपा र् रु, ज्ञानी व िेवािा संिेश 
सारं्िाऱ्या िेविूतास लाभते.पि मी तर िीनि बगल व पापी आहे.मी काय िेिार? 
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तू िाजरा िजूर जोग इक, अवर निीं िै दुजा। 
हजसके इसके[पे्रम]आसरा नािीं, क्या हनवाज[नमाज.]क्या पूजा॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२६. 
 

हे ईश्वरा, मी त झा सेवक.त झा माझा संबंध एकत्वािा.त्यात दै्वत नाही.तू एक असा हूजूर आहेस की 
ज्याच्या हजेरीमध्ये सवग आहेत.आपला पे्रमािा आसरा, मर् कसला नमाज आहि कसली पूजा?आपले 
स्नेहािे नाते आहे. 
 

जािी दोज[नाल्यात पडिेिा]िनोज[प्रत्यक्ष]बेबखत[अयोग्य वेळी],कहभ 
हखजमतगार[सेवक]तुमारा। 

दरमाँदा[दरवाजावर]दर ज्वाब[उत्तर]न पावै, कि रैदास हबचारा॥ ३॥ 
–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२६. 

रोहहिास नम्रपिे म्हितो, “हे ईश्वरा, मी रोहहिास िाभंार िूर नाल्यात पडलेल्याप्रमािे ि िैवी सेवक 
त झ्या िारावर येऊन प्रत्यक्ष उभा आहे.अजून त झ्या जबाब-उत्तरािी कृपा मला लाभलेली नाही.” 
 

(१३८) 
मरम कैसे पाइब[पंहडत, ज्ञानी]रे। 
पंहडत कौन किै समुझाई, जा ते मेरो आवागमन हबिाई[समाप्त िोिे]॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

भावाथप– अरे पहंडता, ज्ञानी प रुषा, सृष्टी व्यापाराच्या म ळाशी जी महाशक्ती आहे.हतिे ममग-रहस्य 
मला कोिी समजावनू सारें्ल का?ज्यायोरे् माझी आवार्मनाच्या (जन्म-मृत्य च्या) बधंनातून म क्तता होईल, 
ते रहस्य मला कोिी सारं्ू शकेल? 
 

बिुहवहध धरम हनरुहपये[हनरुपि],करते देखै सब कोई। 
जेहि धरमे भ्रम िूहट िै, सो धरम न चीन्िे कीई[कोिािा]॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

धमािे अनेक प्रकारे हनरुपि करिारे बरेि भेटले.परंत  ज्याम ळे भ्रमजालातून हजवािी स टका 
होईल, असा धमग अजून कोिी ओळखलेला नाही. 
 

करम अकरम हबचोरये[हवचार सागंिे],सुहन सुहन बेद पुरान। 
संसा[संशय]सदा हिरदै बसै, िहर हबन कौन िरै अहभमान॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

कमग-अकमािा हविार सारं्ताना, तसेि विे प रािािे श्रवि करतानंा संशय नेहमी मनाति 
राहतो.हृियातील अहभमानािे हरि ईश्वराहशवाय कोि करिार? 
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बािर मंूहद[झांकिे, बंद करिे]के खोहजये, घट भीतर हवहवध हबकार। 
सूची कौन हवहध िोहिगे, जस कंुजर[ित्ती.]हवहध ब्यौिार॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

हत्ती पाण्यात स्नान करून झाल्यावर धूळ अंर्ावर उडवनू घेतो.त्यािप्रमािे साधकािेही होत 
आहे.आम्ही बाह्यावडंबर करतो पि मनातील हवकार नष्ट करू शकत नाही, मर् आम्ही श हिभूगत कसे होिार? 
 

सतजुग[सत्ययुग]सत ते्रता[ते्रतायुग]तप करते, िापर[िापारयुग]पुजा अचार। 
हतिँू जुगी तीनो दृष्टी, कहि केवि नाम अधार॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

सत्यय र्ात सत्यािी उपासना, ते्रताय र्ात तपस्या व द्वापारय र्ात ईश्वरभक्ती हवहवध प्रकारे केल्यािे 
हिसते.परंत  कहलय र्ात फक्त नामस्मरि केल्यानेि ईश्वरप्राप्ती होऊ शकते. 
 

रहव प्रकास रजन[रात्र]जथा[नष्ट िोिे]यो गत दीसै संसार। 
पारस मिी ताँबौ हिपा, कनक िोत िोत नहि बार॥ ५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

पारस मण्याच्या स्पशाने लोखंडािे सोने होते, परंत  ताबं्यािे सोने होत नाही.सूयगप्रकाशाने रात्र 
संपते.त्याप्रमािे प्राहिमात्रानंा सत्वािा प्रकाश हिसला तरि ईश्वर प्राप्ती होऊ शकते. 
 

धन जोवन[यौवनसुख]िहर ना हमिै, दुख दारुन अहधक अपार। 
एकै एक हबयोहगयाँ, ता को जानै सब संसार॥ ६॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

धनिौलत व यौवनस खात मग्न होण्याने ईश्वरप्राप्ती होत नाही.तर ह्या ऐहहक स खाम ळे िारुि 
ि ःखेि हनमाि होतात.हे सवग जर् जािते. 
 

अनेक जतन कहर टाहरये, टारे[टाळिे]न टरै भ्रमपास। 
पे्रम भगहत नहि उपजै, ता ते जन रैदास उदास॥ ७॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२७. 
 

रोहहिास म्हितो, “अनेक प्रयत्न करूनही सासंाहरक मायामोह टाळता येत नाही.भ्रमपाशातून म क्त 
होता येत नाही.म्हिून नामस्मरिय क्त पे्रमभक्ती केल्याहशवाय भवपाशातून स टका होिार नाही.” 
 

(१३९) 
रामभगतको जन न किाऊँ, सेवा करूँ न दासा। 
जोग[योग]जग्य[यज्ञ]मुन किु न जानै,ताते रिँू उदासा॥टेक॥ 
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–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
 

भावाथप– मी स्वतःस रामभक्त म्हिवनू घेत नाही.मी त्या िशरथी रामािा िास सकवा सेवकेरी 
नाही.मी योर्, यज्ञ इत्यािी काही जाित नाही.मी याबाबत मनात उिास राहातो. 
 

भगत िुवा तो चडै बढाई[गवप.],जोग करुँ जग माने। 
गुन िुआ तो गुनी अन किै, गुनी आपको आनै॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
 

मी िशरथी रामािा भक्त म्हिवनू घेिे र्वािे होय.मी योर्, हसद्धी संपािून िमत्कार िाखव ूलार्लो 
तर जर् मला महत्त्व िेईल, तसेि र् िी म्हिवनू मला स्वतःिे माहात्म्य प्रस्थाहपत करावयािे नाही.मी माया, 
ममता, मोहाच्या पलीकडे जाऊ इक्च्छतो. 

ना मैं ममता मोि न माहिया, ये सब जाहि हबिाई। 
दोजख[स्वगप]हभस्त[नरक]दोऊ समकर जानौ, दुिँु ते तरक[तकप , हववेक]िै भाई॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
 

मी माया-ममता-मोहाच्या पलीकडे जाऊ इक्च्छतो.मला या सवग हवकारावर हवजय हमळवायिा 
आहे.नरक आहि स्वर्ग यानंा मी बरोबर समजतो.कारि या िोघाहूंन हववके श्रेष्ठ आहे. 
 

मैं अरु ममता देहख सकि जग, मैं से मूि गवँाई। 
जब मन ममता एक एक मन, तबहि एक िै भाई॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
 

मी आहि माझे यामध्ये सवग जर् व्यग्र असल्याम ळे, त्यास सत्यािा शोध लार्त नाही.मी अहंभाव 
म ळाति सोडलेला आहे.जेव्हा माया मोहातून मन म क्त होते.तेव्हाि ईश्वर भेटतो. 
 

कृष्ि करीम राम िहर राघव, जब िग एक न पेखा[समजिे]। 
वेद कतेब कुरान पुरान, सिज एक नहि देखा॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
 

जोपयंत कृष्ट्ि, करीम, राम, हरी, राघव यासं समजत नाही, तोपयंत ईश्वरप्राप्ती होत नाही.विे, 
क राि, इ.सवग गं्रथामंध्ये हेि शास्त्र साहंर्तले आहे.या सवग गं्रथािें सार एकि जािले पाहहजे. 
 

जोइ[जे]जोइ पूहजय सोइ[ते]सोइ काँची[हनरथपक],सिज भावसत[सत्य]िोई। 
कि रैदास मैं ताहिको पूजँू, जाके ठाव[हठकाि, स्थान.]नाव ँनहि िोई॥ ५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२२९. 
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रोहहिास म्हितो, “ईश्वर सवगत्र आहे” जे-जे आम्ही प जतो, ते-ते सवग हनरथगक समजले 
पाहहजे.हनर् गि, हनराकार परब्रह्मािी मी पूजा करतो. 
 

(१४०) 
आरती 

 
आरती किाँ िौ जोवै। 
सेवक दास अचंभो िोवै॥टेक॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२३१. 
 

भावाथप– प्रभचू्या आरहतिी शोभा काय विगन करावी?आरहतिा हिव्य सोहळा पाहून सेवकास आश्चयग 
वाटत आहे. 
 
 

बावन[बावनकशी]कंचन[सोने]दीप धरावै। 
जड़ बैरागी दृहष्ठ न आवै॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२३१. 
 

बावनकशी स विाच्या िीपानंी आरती ओवाळावी, आहि ती मंि ब हद्धच्या भक्तास कळून येऊ नये. 
 

कोहट भानु[सूयप]जाकी सोभा रोमै। 
किा आरती अगनी िोमै॥ २॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२३१. 
 

कोटी कोटी सूयग ह्या आरहतिे िीप उजळतात.अक्ग्ननारायिाने आरहतसाठी होम स सज्ज केला आहे. 
 

पांच तत्त्व[पंचमिाभूते]हतरगुनी माया[हत्रगुिात्मक माया]। 
जो देखे सो सकि समाया॥ ३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२३१. 
 

पिंमहाभतेू आहि हत्रर् िात्मक मायेने ह्या आरहतिा पसारा माडंला आहे.ज्यानंी ही आरती पाहहली 
ते धन्य झाले. 
 

कि रैदास देखा िम मािी। 
सकि जोहत रोम सम नािीं॥ ४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ२३१. 
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रोहहिास म्हितो, “अशाप्रकारे प्रभ च्या सवग व्यापी रूपािा साक्षात्कार घडला.सकल हवश्वाला भरून 
राहहलेले परमतत्व आम्ही आमच्या अंतरंर्ात अन भवले.” 
 

(१४१) 
माधवै!पारसमहन िै जाउ, मोहि[मिा]सोने का नहि चाऊ[इच्िा मोि]। 
जउ मो पै रामदयाळा, देऊ चून िून हधऊ[गिू]दािा[डाळ]॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (सत्यिेवसशिे), प.ृ१५०. 
 

भावाथप– माधवा, पारस मिी घेऊन जा.मला सोन्यािी इच्छा (मोह) नाही.प्रभ,ू ियाळू रामा, तू मला 
र्हू, डाळ िेण्यािी कृपा करतो. 
 

मै रुखी सुखी[वाळिी-सुकिेिी]खाऊं, औरन की भुक हमटाऊं। 
कोई परे ना दुख की पासा[फास.],सब सुखी बसै रहवदासा॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (कामत), प.ृ१५०. 
 

रोहहिास म्हितो की, तेव्हा मी स खसमाधानाने वाळली स कलेली मीठभाकरी खातो, तसेि 
ि सऱ्यािंी भकूही नाहीशी करतो.मला ि ःखािा कसलाही फास (बधंन) नाही.तरी सवांच्या स खामध्ये मला 
स ख हमळते.सवग स खी तर मी स खी. 
 

(१४२) 
कािे मन मारन[मारण्यासाठी]बन[वन]जाई, मन की मार कवन हसहध पाई[मागप सांपडिे]। 
बन जाकहर इहि मनवा[मन]न मरिीं मन कौ माहर कििु कस[कर]तरिी[तसे]। 
मन मारत का गुन मन मािी[मनातच]मनु[मािूस]मूरख[मूखप]हतस[तुिा]जानत नािीं। 

–श्रीसंत रोहहिास (सशिे), प.ृ२१३. 
 

भावाथप– हे मानवा, मन मारण्यासाठी वनात का जातोस?मनाला मारून कोिाला (परमेश्वर 
प्राक्प्तिा) मार्ग सापडला आहे?हे मानवा, वनात जाऊन मन मरत नाही.मनाला मारावयािे असेल तर, मी 
सारं्तो तसे कर.मूखग मािसा, त ला समजत नाही.मन मारण्यािा र् ि (उपाय) मनाति आहे. 
 

पंच हवकार जौ इहि मन त्यागै, तौ मन राम चरि मंहि िागै। 
हरदै[हृदय]राम सुध[शुि]करम कमावऊ तौ ‘रहवदास’ मधुसूदन[िहर, प्रभु]पावऊ॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (सशिे), प.ृ२१३. 
 

पिंहवकारािा ह्या मनातून त्यार् कर आहि मन हे रामािे िरिी लाव.रोहहिास म्हितो की, 
मनापासून आिरि श द्ध ठेव.पहवत्र कमग कर.म्हिजे त ला मध सूिन (हरी) प्रसन्न होईल. 
 

(१४३) 
िुहसआरी[िुशार]िुहसआरा रे। मन जहप िै राम हपआरा[हप्रय, आवडता]रे॥टेक॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–श्रीसंत रोहहिास (सशिे), प.ृ२२५. 
 

भावाथप– ह शार, ह शार रहा, अरे, हप्रय रामािे स्मरि कर.जप कर. 
 

गहढ[शरीररूपी गड (हकल्ला)]कांचा[कच्चा, दुबपि]तसकर[शत्रू]िागारे, तंू कािे न जान अभागारे। 
नेत्र पसहर न देखै रे, तेरा जनम मरि केहि िेखेरे[कशासाठी]कर॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (सशिे), प.ृ२२५. 
 

हे अभाग्या, त ला समजत कसे नाही रे?अरे, शरीररूपी र्ड कच्चा, ि बगल आहे आहि त्यात काम, 
क्रोध, लोभ, मि व मत्सर हे पिंहवकारी शत्र ूत झ्यामारे् लार्ले आहेत.त झे जन्ममरि कशासाठी आहे?तू 
डोळे उघडून पाहात का नाहीस? 
 

पाऊ पसाहर क्या सोयारे, तै जनम अकारथ[हवनाकारि, र्वयथप]खोयारे[घािहविास (गमहविे)]। 
जन ‘रहवदास’ राम हमिनै[हमळेि.]रे, किु जागहत पिारा कीजै रे॥ 

–श्रीसंत रोहहिास (सशिे), प.ृ२२५. 
 

तू पाय पसरून का झोपलास?तू आपला जन्म हवनाकारि फ कट घालहवलास.जनसेवक रोहहिास 
म्हितो की, “तू (राम स्मरिािा) जार्ता पहारा कर म्हिजे त ला राम हमळेल.” 
 

(१४४) 
रे मन चिु अब अमृत देस, जिाँ न हमतु[मृत्य]ुन सोग[शोक]किेस[क्िेश]॥टेक॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ).प.ृ१४६. 
 

भावाथप– अरे मना, जेथे मृत्य ूनाही, शोक नाही व क्लेश ि ःख नाही.त्या अमृत िेशाला तू आता िल. 
 

गहनका[वेश्या]थी हकस करमा[कमप, काम]जोग[योग्य, िायक],पर पुरुष सों रमती भोग। 
हनस वासर[रातं्रहदवस]दुष्करम कमाई, राम कित वैकंुठ हसधाई॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ१४६. 
 

वशे्या कोित्या कामास योग्य होती?परप रुषाबरोबर संभोर् करीत रातं्रहिवस पाप करीत होती.ती 
पोपटाला ‘राम राम’ म्हिावयास हशकहवण्यात एवढी मग्न झाली की, शवेटी ती ‘राम राम’ म्हित वैक ं ठास 
रे्ली. 
 

नामदेव िीपी जाहत के ओि[नीच],हजनको जस[यश]गावत िै िोक। 
भगत िेत भगती के चेिे, अंकमाि[पुष्पमाळ]िै बीठि[हवठ्ठि]हमिै॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ१४६. 
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नामिेव नीि जातीिे सशपी, परंत  पाडं रंर्ावरील अनन्य भक्क्तम ळे सवग जर् त्यांिे यश र्ात आहे.एके 
हिवशी हवठ्ठलमाळीस द्धा नामस्मरिात एवढे तल्लीन झाले की, ते राजाला हार पोहिहवण्यासही हवसरले.तेव्हा 
भर्वानाने आपल्या पे्ररिेने त्यािंा हार पोहिहवला. 
 

कोहट जन्य[यज्ञ]जो कोई करे, राम-नाम सभ सोउ न हनस्तरे। 
हनगुपम को गुन देखो भाई, देिी-सहित कबीर हसधाई[हनघून जािे]॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ१४६. 
 

कोिी कोटी यज्ञ केले.तरीस द्धा रामनामाप्रमािे ते सफल होत नाही.ह्या हनर् गिािे (रामािे) र् ि तर 
पाहा, याम ळे भक्त कबीर सिेह परधामी रे्ले. 
 

िोक वेद सब कहर खंडौहत[खंडन],आयो सरन करै दंडौहत[दंडवत, नमस्कार]। 
जन ‘रैदास’ हनरंजन राई। तोिी मो अब रिइ समाई[हमळिे, एकरूप िोिे.]॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ१४६. 
 

रोहहिास म्हितो की, “हे हनरंजन प्रभ , मी त झा आहे.मी लोक आहि विे या सवांिे खंडन करून 
त ला शरि आलो आहे.मी त ला िंडवत-नमस्कार करीत आहे.माझ्यावर अशी कृपा कर की, मी त झ्याशी 
एकरूप होऊन जाऊ िे.” 
 

(१४५) 
िौ तुम कारन केसवे, अन्तर िव[पे्रम]िागी। 
एक अनुपम अनुभवी, हकहम[आिखी]िोई हवभागी॥टेक॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०४. 
 

भावाथप– हे प्रभ  केशवा, त झ्या कारिाम ळेि माझ्या अंतःकरिात पे्रम हनमाि झाले.त झ्यामध्ये 
अहद्वतीय, अन भवी पे्रम आहे.ते पे्रम ि सऱ्यात नाही.(तो िातक पक्षी स्वाती नक्षत्रातील पावसािीि मार्गप्रहतक्षी 
करीत असतो.) 
 

इक अहभमानी चातक, हवचरत[भ्रमि करिे, हफरिे]जग मािी, 
यद्यहप जि पूरन मिी, किँू वा रुहच नािी॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०४. 
 

परृ्थवीवर प ष्ट्कळ पािी आहे.परंत  अहभमानी िातकास ते आवडत नाही.िातक पक्षी स्वाती नक्षत्रातील 
पावसािीि मार्गप्रहतक्षा करीत असतो. 
 

जैसे काहम देहख काहमनी, हृदय सूि[काटा]उपजाई। 
कोहट वैद हवहध ऊचरै, बाकी हवथा न जाई॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०४. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
ज्याप्रमािे एखािी स ंिर स्त्री पाहहल्यावर हृियात हवषयवासना उत्पन्न होते, परंत  ती पूिग 

करण्यासाठी करोडो वैद्यानंी अनेक औषधे केली, तरी हवषयवासना नाहीशी होत नाही. 
 

जो तेहि चािै सो हमिै, आरत[करूि प्राथपना]गहत िोई। 
कि ‘रैदास’ यि गोप[गुप्त]नहि, जानै सब कोई॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०४. 
 

करुि प्राथगनेने जे पाहहजे ते हमळण्यािी इच्छा पूिग होते.रोहहिास म्हितो की, “ही र्ोष्ट र् प्त नाही, 
हे सवगजि जाितात.” 
 

(१४६) 
साँची[खरी]प्रीहत िम तुम सँग[तुमच्या बरोबर]जोरी[जोडी]। 
तुम सँग जोहर अवर[आिखी]सों तोरी[तोडिे.]॥टेक॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०५. 
 

भावाथप– हे प्रभ , आम्ही त मच्याबरोबर खरी पे्रम भक्ती जोडतो.जेव्हा आम्ही त मच्याबरोबर खरी पे्रम 
भक्ती जोडतो.तेव्हा इतर ि सऱ्याबरोबर असलेले पे्रम तोडतो. 
 

जो तुम बादि[ढग]तो िम मोरा, जो तुम चंद[चंद्र]िम भये चकोरा[चातक]। 
जो तुम दीवा तो िम बाती, जो तुम तीथप तो िम याती[यात्री]॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०५. 
 

जर त म्ही ढर् तर आम्ही मोर.जर त म्ही िदं्र तर आम्ही िातक, जर त म्ही हिवा तर आम्ही त्यािी 
वात, जर त म्ही तीथग तर आम्ही याते्रकरू असे त मिे आमिे नाते आहे.आमिी त मच्यावर खरीख री पे्रम-भक्ती 
आहे. 
 

जिाँ जाऊँ वि तु्िारी सेवा, तुमसा ठाकुर[देव]और न देवा। 
तु्िरे भजन कटे मय फाँसा, भक्क्त िेतु गावै ‘रैदासा’ ॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२०५. 
 

जेथे जेथे आम्ही जातो, तेथे तेथे आम्ही त मिी सेवा करतो.त मच्याहशवाय आम्हास ि सरा िेव 
नाही.रोहहिास म्हितो, “हे प्रभ , त मिे भजन केल्याने माया जंजाळ नष्ट होते.याि हेतूने मी त मिे भजन 
करतो, र्ातो.” 
 

(१४७) 
माधवे, तुम तोरो, मैं नहि तोरुँ। 
तुम तें तोहर कवन तैं जोरुँ॥टेक॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२२. 
 

भावाथप– हे प्रभ  माधवा, त म्ही पे्रम तोडा, पि मी तोडिार नाही.त म्ही पे्रम तोडल्यावर ते कोि 
जोडिार आहे? 
 

तरीथ[तीथप]व्रत न करूँ अन्देसा[शंका-संशय],तु्िारे चरन कमि का भरोसा। 
जिँ-जिँ जाऊँ तु्िरी पूजा, तुम सा[तुझ्यासारखा]देव और नहि दुजा[दुसरा]॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२२. 
 

मी तीथग व्रत करिार नाही.माझा त मच्या िरिकमलावर भरवसा (हवश्वास) आहे.मी जेथे जेथे 
जाईन, तेथे तेथे मी त मिी पूजा करिार.त मच्याहशवाय माझा ि सरा िेव नाही. 
 

मैं अपनो मन िहर सों[िहरबरोबर]जोरयो िहर सों जोहर सबन सो तोरयो। 
सब पहरिहर[पहरत्याग करिे]तू्िरी िी आसा, मन बच[वाचा-बोििे.]कमप किै ‘रैदासा’ ॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२२. 
 

मी आपले मन हहरबरोबर जोडले आहे.हहरबरोबर जोडल्याम ळे इतर सवांशी माझे पे्रमसंबधं त टले 
आहेत.रोहहिास म्हितो की, “मी सवांिा त्यार् केला आहे.मन, वािा व कमापासून मला त मिीि आशा 
आहे.” 
 

(१४८) 
सब किु करत, किौं किु कैसे, गुन हवहध बिुत रित सहस[शहश, चंद्र]जैसे॥टेक॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 
 

भावाथप– मी सवग काही प्रभ ूसेवा करतो.परंत  सवग र् िसंपन्न िदं्राप्रमािे र् िहवहधन सार मी पूजा करू 
शकत नाही. 
 

दरसन गगन अहनि[सूयपउष्िता]अिेप जस, गंध जिहध प्रहमहबब देहख तस। 
सब आरंभ अकाम[हनष्काम]अनेिा[स्नेिाहशवाय],हवहध-हनषेध कीयौ अनेकिा॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 
 

ज्याप्रमािे आकाशात सूयगिशगन होताि िंद्र प्रकाश नष्ट होतो, त्याप्रमािे स्वाथग ठेवनू पूजा केल्यास, 
ती पूजा सफल होत नाही. 
 

यि पद कित सुनत नहि भावै, किं ‘रैदास’ सुकृहत को पावै॥ 
–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोहहिास म्हितो की, “मनात प्रभ बद्दल श्रद्धा, भक्ती, पे्रम नसेल तर प्रभ भजन ऐकून सकवा म्हिून 
काही उपयोर् नाही.म्हिून मनापासून भक्क्तभावाने प्रभ सेवा केली तर प ण्य हमळेल.” 
 

(१४९) 
मेरी प्रीती गोपाि सों महत घटै िो। मोहि[खरेदी करिे]मिँगै[मिाग]िई हजव सटै[पाठातंर 

करिे]िो॥टेक॥ 
–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 

 
भावाथप–प्रभ  र्ोपाळावरील माझे पे्रम कमी होिार नाही.कारि ते पे्रम अपार भक्क्तने हमळहवले आहे.ते 

मी कधीही कमी होऊ िेिार नाही. 
 

हृदय सुहमरन[स्मरि]करुँ नैन[डोळे]अविोकता, स्त्रवनों[ऐकिे]िहर कथा पूहर राखँू। 
मन मधुकर[भुंगा]करौं, हचन चरना धरौं, राम रसायन[रामरस]रसना चाखँू॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 
 

मी अंतःकरिपूवगक हहरस्मरि करतो.डोळ्याने पाहतो.कानाने हहरकथा पूिग ऐकतो.मनापासून भ रं्ा 
बनून प्रभ िरि धरून रामनाम करतो.मनसा, वािा आहि कमगिाने मी सिैव भक्क्तमध्ये ड ंबत असतो. 
 

साधु संगत हवन भाव न उपजै[उत्पन्न िोिे],भाव हबन भगहत क्यों िोइ तेरी। 
बंदत[वंदन]रैदास रघुनाथ सुनु वीनती, गुरुप्रसाद कृपा करौ न देरी॥ 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२२९. 
 

मनात भक्क्तभाव नसेल तर साध संर्त होिार नाही.मनात भाव नसेल तर भक्ती कशी 
होईल?रोहहिास म्हितो की, “प्रभ  रामिदं्रास मी विंनपूवगक हवनंती करतो की, “हे रघ नाथा, मला र् रुप्रसाि 
िेण्यािी कृपा करण्यास उशीर करू नकोस.” 
 

(१५०) 
पाड़े[भगवान]कैसी पूहज[जग]रची रे। 
सहत्त बोिै सोई सहत्तवादी, झूठी बात बची रे॥टेक॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१७८. 
 

भावाथप–हे प्रभ , तू जर् कसे हनमाि केलेस?जो सत्य बोलतो, त्यास सत्यवािी म्हितात.बाकी 
सर्ळे खोटे राहहले. 
 

जो अहवनासी सब का करता, र्वयाहप रह्यो सब ठौर[थाबंिे]रे। 
पंच तत्त्व हजहन कीया पसारा, सो यों हकिू[कािी]और रे॥ १॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१७८. 
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जो सवांना हवनाशापासून वािहवतो, तोि ईश्वर सवग हठकािी आहे.ज्यानंी पिंतत्त्वाने जर् हनमाि 
केले, तो हनराळाि आहे. 
 

तू जो किैत िौ यौ िी करता, याकंू माहनख[मनुष्य]करै रे। 
तारहि[उिार करिे]सकहत सिी जे या मैं, तौ आपि क्यकू न हतरै रे॥ २॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१७८. 
 

ईश्वरा, तू जे म्हितो, ते तू करतो.जर मन ष्ट्याने केले, तर त्यािा उद्धार होईल.मर् आपल्या सवांिा 
उद्धार का होिार नाही. 
 

अँिी भरोसे सब जख[जग]बूडा, सुहि पक्ण्डत की बात रे। 
या कै दरहस कूि गुि िूटा सब जन आया जात रे॥ ३॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१७८. 
 

पहंडत असे म्हितात की, “ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शूद्र मनापासून भक्ती-पूजा करीत नाहीत.” तरी 
ती मनापासून पूजा करावयास पाहहजे.” 
 

याकी-सेव[ज्याची सेवा]सूि[कष्ट, दुाःख, त्रास.]नहि भाजै, कटै न संसे पास से। 
सोहच हवचाहर देहष या मुरहत, यु ँिाँडी रैदास रे॥ ४॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१७८. 
 

ते मायाजाळात र् ंतले जातात.अशा कारिाम ळे त्रास कमी होत नाही.रोहहिास म्हितो, “मूर्शतपूजेने 
प्रभ ूप्रसन्न होत नाही, म्हिून मी मूर्शतपूजा सोडली व मी भक्क्तभावाने पूजा करतो.” 
 

(१५१) 
ररंकार[रा ंरामय नमाः]रित सब हिन ते, अंतर मेि हमिावैगा॥टेक॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१९२. 
 

भावाथप–“रा रामाय नमः” या हशवाय सवग हीन, कमी प्रतीिे असते.परंत  रामभक्क्तने अंतर नाहीसे 
होऊन बरोबर होते. 
 

िोिा समकर कंचन समकर[समान बरोबर],भेद अभेद समावैगा। 
जे सुख िोवै पारस परसे, सो सुख का कहि गावैगा॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१९२. 
 

लोखंडासमान सोने बरोबर होऊन, भेि नाहीसा होऊन बरोबर होईल.परंत  पहरसािा स्पशग झाल्याने 
लोखंडािे सोने होते.ते स ख क ठे हमळिार आहे का? 
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गुरुप्रसाद भई अनुभौ-महत, हवष अमृत सम घ्यावैगा। 
किै रैदास मेहट[नष्ट करिे]आपा[अिंकार]पर, तब वि[सुखिी]ठौरहि[थांबिे]पावैगा॥ 

–संत रैिास (योर्ेंद्रससह), प.ृ१९२. 
 

र् रुप्रसाि झाल्यावर अन भव आहि ब हद्धने हवष अमृत समान वाटेल.रोहहिास म्हितो, “आपला 
अहंकार नाहीसा होऊन जे स ख हमळते, ते कायम स्वरूपािे हमळते.” 
 

(१५२) 
(कोई सुमार न देखॅू ये सब उपि चोभा। 
जाको जेता प्रकास ताको तेहतिी सोभा॥टेक॥ 
िम हिये सीख सीखै िम हजय माड़े। 
थोरे हि इतराइ चिै पहतसािी िाँडे॥ 
अहत िी आतुर िै काची िी तोरे। 
पुड़े जि पैसे निीं पडे रे खोरे॥ 
थोर-थोरे मूहसयत परायो धना। 
कि ‘रैदास’ सुनो सब संत जना॥) 

–संत प्रवर रैिास साहेब (हजज्ञास ), प.ृ२१२. 
 

कोऊ सुमरन देखौ, ऐ सब उपिी[उत्पन्न िोिे]चोभा[प्रदशपन.]। 
जा कै जैसा सुहमरन, ताकै तैसी सोभा॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.बी.पी.शमा), प.ृ८१. 
 

भावाथप–काही लोक भक्ती केल्यािे ढोंर् िाखहवतात.पि ती खरी भक्ती नव्हे.ज्यािंी जशी भक्ती 
होते, तसे त्यास फळ हमळते. 
 

िमरी िी सीष[डोके]सुनै, िमसौं िी मांडे[मागिे]रे। 
थोड़े िी इतराई[घमेंड करिे]चािै, पाहतवाहि[बादशािी]िांडेरे॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.बी.पी.शमा), प.ृ८१. 
 

काही लोक आमच्यापासून ज्ञान-भक्ती घेऊन, ते आम्हासं अत्यंत ज्ञानी असल्यािा आव 
िाखहवतात.थोड्ा ज्ञानात हवद्वान असल्यािा बािशाही आव आितात. 
 

अहत िी आतुर िै, कांचा[कच्चा]िी तौिे रे। 
ऊंडे[उडिे]जि पैसे निीं, पांड[जोडून, जमवनू]राषो[साभंाळिे]रे॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.बी.पी.शमा), प.ृ८१. 
 

काही लोक थोडीशी कच्ची भक्ती करून, आपि मोठे भक्त असल्यािा आव आितात.स्वतःजवळ 
थोडेसे पैसे असतानाही मी मोठा धनवान आहे असे िाखहवतात. 
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थोर[थोडे]िी थोरे मूहसए[चोरिे]परायो धना। 
किै रहवदास सुनिु सन्त जनां॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.बी.पी.शमा), प.ृ८१. 
 

संत रोहहिास संत जनानंा सारं्तात की, “थोडे ज्ञान प्राप्त करा.एकिम ज्ञान प्राप्त करू नका.” 
 

(१५३) 
या रामा येक तू दाना[बुहिमान],तेरा आहद भेष ना। 
तंू सुहितान, सूहिताना बंदा सहकसता[हनबपि]अजाना॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ८४. 
 

भावाथप–हे रामा, त झे कोितेही एक स्वरूप नाही.तसेि त ला आहि व अंतही नाही.जर्ात तूि एक 
मोठा िाता आहे.तूि बािशहािंा बािशहा आहे.ि बगल, अशक्तािंा तू ईश्वर आहेस. 
 

मैं बेहदयानत[बेइमान]वदनजर[कू्रर दृहष्टचा],दरमंद[बुहिमान]बरखुरदार[श्रीमान, मिाशय, मिोदय.]। 
बे अदब बदनखत वीरा[नेिमी],बे अहकि बदकार[बेकार]॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ८४. 
 

माझ्यामध्ये फार ि र् गि आहेत.आहि तू सद र् िाने संपन्न आहि श्रीमंत आहेस. 
 

मैं गुनिगार गुमराि[वाट चुकिेिा]गाहफि, कमेदिां करतार[दुष्ट]। 
तू दरकदार[शरिागत वत्सि]दहरयाव[दयाळू]हदि, मैं हिहरहसया[इषािू.]िुहसयार॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ८४. 
 

मी र् न्हेर्ार, वाट ि कलेला व बेसावध आहे.तू ि र् गिानंा नाहीसा करिारा ईश्वर आहेस.त झे हृिय 
सम द्राप्रमािे हवशाल आहे.तर माझे हृिय-मन फार संक हित, लहान आहे. 
 

यिु तन िस्त खस्त[खराब, बेकार]खराब, खाहतर अंदेसा हबहसयार[पुष्कळ]। 
‘रहवदास’ दासहि बोहि साहिब, देिु अब दीदार[दशपन]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ८४. 
 

माझे जीवन बेकार-खराब झाले आहे.तसेि मी नेहमी भ्रमात राहून त लास द्धा हवसरलो आहे.त झा 
िास रोहहिास म्हितो की, “तू ईश्वर आहेस.मला िशगन िेऊन कृताथग कर.” 
 

(१५४) 
ता थै[माझ्यासारखा]पहतत निीं कौ पावन, िहर तज आन न ध्याया[थाबंिे]। 
िम अपूहज पूहज भयैं िहर थे, नाव अनूपम गाया रे॥टेक॥ 
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–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१०३. 
 

भावाथप–हे ईश्वर, माझ्यासारखा कोिी पातकी नाही व त झ्यासारखा कोिी पहवत्र नाही.अशा हहरस 
प्राप्त केल्यावर मला ि सऱ्यािे िरिी जावयािे नाही.मी अपूिग व अपहवत्र आहे.तर तू पूज्य, अन पम आहि 
अत लनीय आहेस. 
 

अस्टादस[अठरा]र्वयाकरि वषानै[पुराि]तीहन काि पट जीत्या रे। 
पे्रम भगहत अंतर गहत नािीं, ताथै धांिक[हनवडिे, काढिे]नीका रे[बेकार]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१०३. 
 

त झ्या नामािे सवग विे, प राि इत्यािी स्मरि करतात.रोहहिास म्हितो की, “ज्याच्यामध्ये पे्रमभक्ती 
नाही, तो र् िसंपन्न असूनही त्याज्य आहे.” 
 

ता थै भिौ स्वान कौ सत्रु[कुत्र्याचे मासं खािारा चाडंाळ],िहर चरनां हचत िाया रे। 
मुवां मुकहत[मृतक]बैकंुठि वासा, जीवत इिां जस पाया रे॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१०३. 
 

पे्रम-भक्ती नसिाऱ्यापेक्षा क त्रा िारं्ला, कारि, तो आपल्या मालकाच्या िरिी राहून सेवा 
करतो.त्यािप्रमािे हजवतंपिी मन ष्ट्यास यशप्राप्ती होत नसते.व मेल्यानंतर तो वैक ं ठात हनवास करतो.ही 
कल्पना खोटी आहे. 
 
 

िम अपराधी नीच घहर जन मैं, कुटंुब िोग करैं िांसी रे। 
कि ‘रहवदास’ राम जहप रसना, काटै[मुक्त िोिे.]जम की पासी रे॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१०३. 
 

रोहहिास म्हितो की, “माझा जन्म नीि क ळात झाला.तेव्हा मी भर्वतंािे स्मरि करतो.तेव्हा माझेि 
लोक मजकडे पाहून हसतात.रामनाम जपल्याने मन ष्ट्य यमराजाच्या आवार्मनाच्या फेऱ्यातून म क्त होऊ 
शकतो.” 
 

(१५५) 
राम गौडी 

 
साधौ!का सारत्र्नन सुहन कीनौ। 
अनपावनी[अपहवत्र]भगहत निीं साधी, भुषै[मिा]अंन न दीनौ॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११०. 
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भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “ह्या सासंाहरक लोकानंी शास्त्र ऐकून काय केले?ह्या अपहवत्र 
लोकानंी भक्क्तरूपी साधना केली नाही आहि त्यानंी िानधमगही केला नाही.” 
 

काम न हवसरयौ डयब न त्यागौ, िोभु न हवसरयौ देवा। 
पर हनदा मुष[मिा]तै नहि िांहड, हनफि[हनष्फि]भइ सबु सेवा॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११०. 
 

त्यानंी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि, मत्सरही सोडला नाही आहि ि सऱ्यािी सनिा करण्यािेही 
सोडले नाही.त्यािंी सेवा हनष्ट्फळ झाली आहे. 
 

वाट पाहड़ घर मुहस[चोरी]परायौ, उदहर भरयौ, अपराधी। 
िै अपराधी कैसौ न हसमरयौ, इिु अहवद्या साधी॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११०. 
 

जे वाटमारी (वाटसरंूना ल टिारे) करून उिरहनवाह करतात ते भयंकर अपराधी आहेत.असे 
र् न्हेर्ार लोक परमेश्वरािे स्मरि कधीि करत नाहीत. 
 

िहर अरपन कहर भोज न कीनौ, कथा कीरत निी जानी। 
राम भगहत हबन मुक्क्त[मुक्ती]न पावै, अमर जहव गरावै[मिाग, अहधक हकमतीचा.]प्रांनीं॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११०. 
 

हहरस समपगि करून त्यानंी कधीही कथा-कीतगन केले नाही.यासाठी अमर आत्म्यास कधीही 
भक्क्तहशवाय म क्ती हमळू शकत नाही. 
 

चरन कंवि अनरंग न उपज्यौ, भूत दया निी पािी। 
रहवदास पिु साध संगहत हमिी, पुनप ब्रह्म सदा प्रहत पािी॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११०. 
 

ज्यानंी परमेश्वरिरिी कधी पे्रम केले नाही.ज्यानंी कधी भतूिया पाळली नाही, रोहहिास म्हितात 
की, “मला सज्जनाचं्या साध संर्तीने परम हपता परमेश्वरिरिी पोहोिण्यािा आशीवाि हमळाला, पूिग ब्रह्माने 
(परमेश्वर) मला नेहमी मान हिला.” 
 

(१५६) 
राग बसंत 

 
तुझहि सुझंता[हदसिे]किू नाहि, पहिरावा[पोशाख]देखे ऊहभ[मित्त्व, मोठेपिा]जांहि। 
गरबबती[गवप]का नांिी ठांऊ, तेरी गरदहन ऊपहर िवै काऊ॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे मानवा, वशेभषूा (र्ाडीघोडा, नोकरिाकर) इत्यािी 

अवडंबराम ळे तू घमेंडीने स्वतःस फार मोठा समजतोस.तसेि घमेंडीने (छाती वर काढून) िालतोस.त्याम ळे 
त ला (र्ोरर्रीब इत्यािी) काही हिसत नाही. 
 

तू काइं गरबहि बाविी[वेडी, मूखप]। 
जैसे भादउ[भाद्रपद]खंूब राजुतु[अंधार िोिे],हतस ते खरी उताविी॥रिउ॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११८. 
 

संत रोहहिास म्हितात की, “हे वडेी, त ला कोित्या र्ोष्टीिा र्वग आहे?भाद्रपि महहन्याच्या अंधाऱ्या 
रात्री तू कोिािी मार्गप्रहतक्षा करीत उभी असतेस?” 
 

जैसे कुरंग[मृग]निी पाइओ भेदु, तहन सुगंध ढंूढै प्रदेसु। 
अपतन का जो करे हबचारु, हतस निीं जम कंकरु[मारिे]करे खुआरु[दुदपशा]॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११८. 
 

मृर्ाच्या बेंबीत कस्त री असते.परंत  हतिा स वास त्यास हमळत नाही.त्यासाठी तो मृर् सवग प्रिेशात 
शोध घेतो.त्याप्रमािे ज्याच्यामध्ये उच्च हविार आहेत, यमराज त्यािी ि िगशा करीत नाही. 
 

पुत्र कित्र[इत्यादी]का करहि अिंकारु, ठाकरु िेखा मंगनिारु[मागिारा]। 
फेड़े का दुखु सिै जीउ। पािे हकस हि पुकारहि पीउ पीउ॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११८. 
 

या जर्ात प त्र इत्यािीिा र्वग करता कामा नये.कारि ते िैवाधीन आहे.जे ईश्वरभक्ती करीत 
नाही.त्यासं ि ःख भोर्ाव ेलार्ते. 

साधू की जउ िेहि[घेिे]ओट[आश्रय],तेरे हमटहि पाप सभ कोहट कोहट[करोडो.]। 
कहि रहवदास जौ जपै नामु, हतसु जाहत न जौहन काम॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ११८. 
 

जे साध  सत्संर्ािा आश्रय घेतात, त्यािंी कोटी–करोडो पाप ंनाहीशी होतात.रोहहिास म्हितात 
की, “जे ईश्वरनामािे स्मरि करतात, त्यानंा िौऱ्याऐंशी योनी भ्रमिापासून म क्ती हमळते.” 
 

(१५७) 
 

राग गोंड 
 

मुकंुद मुकंुद जपिु संसार[जग],हबन मुकंद तनु[शरीर]िोई अउिार[र्वयथप, अर्वयविारी]। 
सोई[तोच]मुकंद मुकहत का दाता, सोई मुकंद िमारा हपत[हपता]माता॥ १॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२०. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “सवग जर् भर्वानािा जप करीत आहे.भर्वानाहशवाय 
शरीरस द्धा होऊ शकत नाही.भर्वानि म क्ती िेिारा आहे.तो भर्वानि माझा हपतामाता आहे.” 
 

जीवत मंुकंदे मरत मुकंदे ताक[त्याचे]सेवक कउ सदा अनंदे[आनंदाने]॥ २॥रिाऊ॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२०. 

 
जीवन जर्तानंा व मरतानास द्धा आम्ही भर्वानािे नाव घेतो.त्याम ळे त्यािे सेवक नेहमी आनंिी-

स खी राहातात. 
 

मुकंद मुकंद िमारे प्रानं, जहम मुकंद मसतहक नीसान[उंच, श्रेष्ठ]। 
सेव[तोच]मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंदु दुरबि धनु[धन.]िाधी॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२०. 
 

आमच्या प्रािात भर्वान आहे आहि तोि भर्वान आमिे मस्तक-शीर नेहमी उंि ठेवतो.तोि म क ं ि 
बरैार्ी बनवतो आहि तोि म क ं ि अनाथ-र्रीबानंा धनािी मित करतो. 
 

एकु[एक]मुकंदु करे उपकारु, िमारा किा करे संसारु। 
मेटी[नािीसे करिे]जाहत िुए दरबारी[आश्रम],तूिी मुकंद जोग जुगताहर[जगाचा उिार]॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२०. 
 

एक म क ं ि उपकार करतो आहि तोि म क ं ि सवग जर्ािा उद्धार करतो.जातीपाहतिे हनमूगलन करून 
भर्वानाच्या आश्रमात जातो.भर्वाना, तूि सवग जर्ािा उद्धार केलास. 
 
 

उपहजओ हगआनु िुआ परगास[प्रकाश],कहर हकरपा िीने कीट दास[गोरगरीब]। 
किु रहवदास अब तृसना चुकी, जहप मुकंद सेवा तािू[त्याचा.]की॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२०. 
 

र्ोरर्हरबावंर उपकार करून, तूि ज्ञानप्रकाश हिलास, रोहहिास म्हितात की, “भर्वानािी सेवा 
करण्यात िूक करू नका, त्याति कल्याि आहे.म्हिून त्या म क ं िािी सेवा करा.” 
 

(१५८) 
राग गोंड 

 
जे उिु[ते]अठसहठ[अडोसष्ट]तीरथ न्िावै, जे उिु दुआदस[िादशी]हसिा[दगडी 

मूती]पुजावै॥रिाउ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “जे अडोसष्ट तीथांमध्ये स्नान करून द्वािशीस मूती-पूजा 
करतात.” 
 

जो उिु कूप[हविीर]तटा देवावै, करै हनद सम हबरथा[र्वयथप]जावै। 
साथ[साधू]का हनकु कैसे तेरे, सर पर जानिु नरक िी परै॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 
 

जो त्या हवहहरीिा हकनारा िेतो, त्यािी सनिा करण्यात सवग व्यथग होते.साधूिी सनिा करिारािंा 
उद्धार कसा होिार?त्यास नरकाति जाव ेलार्िार.म्हिून ि सऱ्यािी सनिा करू नका. 
 

जे उिु ग्रिन करै कुि खेहत, अतपै नाहर सींगार समेती[बरोबर]। 
सगिी हसहम्रहत[नामस्मरि]स्त्रवनी सुनै। करै हनद कवनै निी गुनै[अहधक]॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 
 

जो िारं्ली योग्य शोती करतो, जो आपल्या शृरं्ारलेल्या पत्नीस प्रभ स अपगि करतो, जो नामस्मरि 
करतो व नामस्मरि ऐकून, त्यािी सनिा करतो, ती सनिा ऐकू नये. 
 

जे उिु अहनक प्रसाद करावै, भूहम दान सोभा मंडहप पावै। 
अपना हबगाहर हबरांना[दुसऱ्यांना]सांढे, करै हनद बिुजोहन[योनी]िांढे[भटकिे]॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 
 

जो अनेक प्रसाि करतो, तोि भिूान मंडपात सन्मान प्राप्त करतो.जो आपले न कसान सोसून 
ि सऱ्यािी सनिा करतो, त्यास अनेक योनींत भटकाव ेलार्ते. 
 
 

हनदा किा करिु संसारा, हनदक का परगहट पािारा। 
हनदक सोहध[शोधिे]साहध बीचाहरआ, किु ‘रहवदास’ पापी नरहक हसधाहरआ[जािे.]॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 
 

भर्वान सनिा करिारावर बरोबर लक्ष िेऊन त्यास नरकात पाठहवतो.म्हिून कोिािीही सनिा करू 
नये. 
 

(१५९) 
राग सोरहठ 

 
आहदगं्रथ– 



 

 

अनुक्रमणिका 

चमरटा गांहठ[हशविे]न जनई[जाििे],िोगु गटावै[बनहविे]पनिी[जोडे]॥टेक॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२२. 

 
भावाथप– िामडे हशवण्यािे माहीत नसतानाही लोक जोडे बनहवण्यास अथवा ि रुस्त करण्यास 

माझ्याकडे येत. 
 

आर[आरी]निी हजि तोपऊं[जोडे हशविे],निी रांबी[रापी]ठाऊ रोपऊं[चामडे हशविे]। 
–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२३. 

 
आरी व रापी कशी धरावयािी हे मला माहीत आहे, परंत  िारं्ल्या प्रकारे जोडे हशविे अथवा ि रुस्त 

करण्यािे मला ज्ञान नाही.िमगकार समाजात िारं्ले कारार्ीर असूनही लोक त्याचं्याकडे न जाता माझ्याकडे 
येत. 
 

िोगु गंहठ गंहठ खरा हबगूचा[हनदा करिे],िउं हबनु गाँठे जाइ पिंुचा। 
‘रहवदास’ जपै राम नामा,’मोहि जम हसऊं नािी कामा॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (शमा), प.ृ१२३. 
 

लोक िारं्ले म्हिो अथवा सनिा करो, आपि आपले काम मनापासून करावयािे, काम करता करता 
भर्वानािे नाम घ्यावयािे.मला यमराज व शकंर म्हिजेि नरक व स्वर्ाशी मला काही कतगव्य नाही.मी मोठा 
हवद्वान पहंडत ज्ञानी नाही.तरी लोक माझ्याकडेि येत. 
 

(१६०) 
धन[धन्य]िहर भक्क्त त्रय िोक जस[यश]पावनी[पसरिे.]। 
करौ संत संग इहि हवमि जस गावनी॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 
 

भावाथप– रोहहिास म्हितात की, “मानवी जीवनास पहवत्र, हनमगळ बनहविारी (भार्वतामध्ये विगन 
केलेली) हहरभक्ती धन्य आहे.अशा हहरभक्क्तने हतन्ही लोकातं यश पसरते.संतसंर्हतने श द्ध, साक्त्वक 
मनापासून प्रभ िे पहवत्र-हनमगळ यशोर्ान, कीतगन करिे आवश्यक आहे.” 
 

वेद तैं पुरान पुरान तैं भागवत, भागवत तैं भक्क्त प्रगट कीनी। 
भक्क्त तैं पे्रम पे्रम तैं िच्िना[िक्षि],हबना सतसंग निीं जाइ चीनी[ओळखिे]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 
 

ह्या पहवत्र हहरभक्क्तिे सवगप्रथम विगन विेात झाले.त्याम ळे हहरभक्क्तिा प्रिार व प्रसार 
वाढला.ईश्वरभक्क्तने प्रभ बद्दलिे पे्रम उत्पन्न होते.पे्रम, लक्षिा व िशधा भक्ती उपलब्ध होते. 
 

गंगा पाप िरैं सहस ताप, अरु कल्पतरु दीनता दूहर खोवैं। 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाप अरु ताप सब तुच्ि महत दुहर कहर, अमी दृष्टी[हदर्वयदृष्टी]जब संत जोवै॥ २॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 

 
र्ंर्ास्नानाम ळे पाप-तापािा नाश होतो.िदं्रािी शीतल हकरिे तर ताप-र्मी शातं करतात आहि 

कल्पवृक्ष िहरद्रतेिा नाश करतो.परंत  हहरभक्ती पाप-ताप या िोघानंाही नष्ट करते.तसेि ती क्ष द्र ब हद्धस 
हनमगळ बनवनू अमृतरस पूिग ब्रह्मास ओळखण्यािी हिव्य दृष्टी िेते. 
 

हवष्िु भक्त हजतैं हचत पर धरहत, ते मन बच करमकहर हबस्वासा। 
संतधरनी धरी कीर्तत जग हबसतरी[हवस्तृत],प्रनत[इज्जत, मानसन्मान]जन चरन ‘रहवदास’ दासा॥ 

३॥ 
–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 

 
वैष्ट्िव जनमन, विन, कमग यािेंपासून हहरभक्क्तद्वारा सवग जर्ातील लोकाचं्या मनावर हवजय प्राप्त 

करतात.वैष्ट्िव जिानंीि ह्या परृ्थवीस धारि केले आहे.मी ह्या वैष्ट्िवजनािंा िास आहे. 
 

(१६१) 
भगहत न िोई रे न िोई, जब िग तन सुध न िोई। 
भगहत निी नांचे अरु गावै, भगहत न बिु तप कीन्िा[करिे]। 
भगहत निी स्वामी अरु सेवग[सेवक]जब िग परम तत निी चीन्िन्िा[ओळखिे.]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 
 

भावाथप– जोपयंत आपले शरीर हे मनसा वािा व कमगण्यापासून श द्ध नाही, तोपयंत त मिी भक्ती 
झाली नाही व होिार नाही.भर्वानािा जो िारं्ला भक्त आहे तो आपली भक्ती िाखवीत नाही.तसेि तो 
जास्त तपस्याही करीत नाही.जोपयंत भक्त भर्वानािे रूप ओळखत नाही, तोपयंत त्यािी भक्ती पूिग नाही. 
 
 

भगहत न ग्यान जोग बैरागै, भगहत न किै किावै। 
भगहत न सुहन मण्डि घर सोधै, भगहत न किु हदखाय॥ै २॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 
 

भक्ती ही ज्ञान, योर् सकवा वैराग्य नाही.भक्ती म्हिण्यािी व म्हिवनू घेण्यािी िीज नाही.मन हे पे्रम, 
ध्यान व प्रभ भक्क्तच्या महारसाला हपऊन मस्त होते.तेव्हा योर्द्वारा जीवात्म्यास मक्स्तष्ट्कपयंत होिारा 
अमृतरस हपतो.भक्ती ही पाहात नाही व िाखवीतस द्धा नाही. 
 

जिाँ जिाँ जाइ तिां बंधन, हत्रहवध ताप न जाई। 
किै ‘रहवदास’ तवै सचु पावै, आपा उिट समाइ॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपि जेथे जेथे जाल तेथे तेथे िैहवक, ऐहहक व भौहतक ह्या तीन प्रकारच्या तापािें (त्रासािें) बधंन 
स टिार नाही.रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्याजवळ खरी भक्ती आहे, जो स्वतःला ओळखतो, तोि 
भर्वानािा खरा भक्त आहे.” 
 

(१६२) 
निी हवश्राम ििौ[हमळिे]धरनी धर, जाके सुरनर[ऋषी]संत सरन अहभअंतर[हृदयात]॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 
 

भावाथप– ज्याच्यामध्ये संतसमार्म, ऋसषिे बोलिे नाही, त्यास ह्या पृर्थवीवर हवश्राम हमळिार नाही. 
 

जिां जिां गयो निां जनम कािै[कमर कसिे],हत्रहवध ताप हत्रभुवनपहत[ईश्वर]पािै। 
भये अहत िींन[क्षीि]खेद माया बस, जस हतस ताप गहर[ग्रासिे]िैं ते तस[तसे]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 
 

ईश्वर भक्क्तहशवाय कोित्याही जन्मात आराम हमळिार नाही.जे तीन प्रकारच्या तापाने त्रस्त आहेत, 
ते रातं्रहिवस मायेम ळे अहतक्षीि होत असतात. 
 

िारे नंद सा हबकट हवष कारन, भूिी परयौ मन या हवहषया वन। 
किै ‘रहवदास’ सुहमरौं बड राजा[ईश्वर],काहढ हदयौं जन साहिब िाजा[िाज राखिारा.]॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास वािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 
 

ज्याप्रमािे भर्वान कृष्ट्ि पूतनामावशीिे हवषपान करीत असता, अमृतासमान सवग हवष प्याले, 
तरीस द्धा हवषािा काहीस द्धा पहरिाम झाला नाही.त्याप्रमािे खऱ्या भक्तावर तीन प्रकारच्या तापािंा पहरिाम 
होत नाही.रोहहिास म्हितात की, “मी अशा भर्वानािी भक्ती करतो की, जो हवषािे अमृत करू शकतो, 
तोि माझी लाज राखतो.” 
 

(१६३) 
जयौ राम गोब्यंद वीठि वासदेव िहर हवश्न, वैकंुठ मधु कैटभारी। 
हक्रस्न कैसो हरषीकेस[ऋहषकेशी]कंविाकंत[कमिापती]अिो भगवंत, हत्रहवहध संताप िारी॥ 
अिो देव संसार तौ गिर[चाचपडत]गंभीर भीतहर, भ्रमत हदहस 

हबहदहस[चोिोकडे]हदष्य[दृश्य]किु व सुझे[सुचिे]॥ठेक॥ 
देव हबकि र्वयाकुि षेद[पद]प्रिवत पे्रमहित, ग्रहसत[ग्रासिे]महत मोहि मारग न सूझे॥ 
देव इहि औसहर[वेळी]कौन सक्या[शक्यता]समान, देव दीन उधरन चरन सरन तेरी। 
निीं आन[आहि]गहत हबपहत कौ िरन और 

स्त्रीपहत[श्रापती]सुनहस हसख संभार[ओझे]प्रभु करिु मेरी॥ १॥ 
–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “राम, र्ोसवि, हवठ्ठल, वास िेव, हहर, हवष्ट्िू, कृष्ट्ि, केशव, 
ऋहषकेशी, कमलापती ह्या वैक ं ठधारी िेवािंा जप करा.यािंा जयजयकार असो.हे सवग िेव भौहतक, िैहवक, 
आहधभौहतक कष्ट (हत्रहवध ताप) नाहहसे करिारे आहेत.जे ह्या जर्ातील अज्ञान अंधकारात िािपडत 
आहेत.त्यानंा काही स ित नाही.त्याप्रमािे हे भर्वाना, या प्रसंर्ी मी आपल्या िरिी आलो आहे.आपिि 
माझ्या संकटािा सकवा मोह, मायाजाळािा फास नष्ट कराल.श्रीपती प्रभ,ू माझा साभंाळ करा.” 
 

अिो देव कांम केसहर काि भुजंग भामनी[भाहमनी]भाि, 
िोभसुकर[डुक्कर]क्रोधवखारनु[वेळोवेळी]। 

देव ग्रब[गवप]गैंडा[गेंडा]मिामोि टटनी[शरीर]हनकट, हबकट तट हनकट बस्त अिंकार 
आरनु[नष्ट]॥ 

देव जि मनोरथ ऊरमी[ििर]तरि[तरंग]हत्ररनां अपारं, मकर इंहद्र जीव जंत्र मांिी। 
भ्रमत र्वयाकुि नांथ सहत्त हवष्याहदक[हवषयाहदक]पंथ, देव देव हवश्रांम नािी॥ 
अिो देध[देिे]सवै असंगहत मेर महध[महत]फूटा भेर[नष्ट],नाउं नौका बडे भाग पाई। 
हबन गुर[गुरू]करिधीर डौिे न िागैं तीर, हवषै प्रवाि औगाि[दुगुपि.]जाई॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 
 

हे भर्वाना, काम भ जंर्ाच्या कपाळाप्रमािे आहि लोभ रानड कराप्रमािे आहे व शरीर मायारुपी 
मोहहनी आहे.हतच्या अहंकारात पडून व्यक्ती सवग काही नष्ट होती.ह्या शरीररुपी जलतरंर्ावर इंहद्रयेस द्धा 
वहशभ त होऊन जातात.व्यक्ती हवषय वासनेने व्याक ळ होऊन िोहोकडे हफरत राहाते.म्हिून ईश्वराहशवाय 
हवश्राम (हवसावा) हमळत नाही.हे भर्वान, माझ्या सवग क संर्हत नष्ट कर.नाही तर माझी जीवननौका 
प्रवाहामध्ये ब डून जाईल.र् रुहशवाय ही हवषय वासना नष्ट होिे कठीि आहे. 
 

देव हकहि करौ पुकार किां जाऊं कासौ[कसे]किौं, 
का करौ अनुग्रि[कृपा]दास की त्रास िारी। 
इहि[ह्या]व्रत माहन अबरु अविंबन नािीं, तो हबन हत्रहवहध नाइक मुरारी॥ 
अिो देव जेते कहियैं अचेत तंू सरबहग[सवपज्ञ],मै न जानौं ग्यांन ध्यान तेरौ। 
देव सहत महत सहत प्रहत सहत मनअमि, मन बच क्रमन अरु अविंबन निी मेरो॥ 
देव कहठि कहि काि जंजाि जुग जमहनका[यमराज],ग्यांन बैराग हद्रढ भगहत नांिी। 
महिन महत ‘रहवदास’ हनरबि सेवा अ्यास, पे्रम हबन सकि संसे[संशय]न जािी॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२४. 
 

हे भर्वान, मी क ठें जाऊ?मी कोिािी कृपा हमळव?ूआपल्याहशवाय मला कोिािाही आधार 
नाही.कारि मला ज्ञान, ध्यान व भक्क्तस द्धा माहहत नाही.आपि सवगज्ञ आहातं.सवांना जाििारे आहातं.मी 
सहद्विाराने तसेि मनसा, वािा आहि कमगिाने आपिासं शरि आलो आहे.ह्या कहलय र्ािे मायारुपी जंजाल 
यमराजा समान आहे.तीमध्ये ज्ञान, वरेाग्य आहि भक्ती नाही.ि ब गद्धीम ळे सेवा, अभ्यास ि बळा 
आहे.आपल्याम ळेि मायारुपी जंजाळािा नाश होऊ शकतो. 
 

(१६४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऐसी हजन[नकोस]करी िो मािाराज। 
दूरी मांिी तुम बइठै देखो, हबगरन[हवघडत]िै यौं काज॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

भावाथप–एका श द्राला ठाकूरािी (िेव) पूजा करण्यािा अहधकार होऊ शकतो?‘तर ज्याच्या माडंीवर 
िेवािे ससहासन उडून बसेल तोि खरा भक्त!’हा हनिगय पाहाण्यास काशी नरेशाच्या िरबारात खूप र्िी 
झाली होती.तेव्हा संत रोहहिास द्वारकाधीश कृष्ट्िािी करुि प्राथगना करीत म्हिाले, “हे करुिाहनधे, असं 
करू नकोस की, तू द्वारकेस िूर बसून माझी फहजती पाहात राहािार आहि माझे काम हबघडून जािार.” 
 

द्रोपत सुता[दु्रपदराजाची मुिगी द्रौपदी]की तुम कंू देखत, खैच िई सब िाज। 
बरस सिंस दस जुध करायो, जुगि उधारि[उिार]राज॥ 
प्रल्िाद भगहत कू हिहन[क्षिोक्षिी]हिहन तारो, बोिाहर[वारंवार.]सुधारै काज। 
बाि सखा जि मांहि डुबोये, तार ये हबहन िी हजिाज॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

द्रौपिीिी करुि प्राथगना ऐकून तू हतिी लाज वािहवली होतीस.मर्रीच्या जबड्ातून र्जराजाला 
वािहवले होते आहि यमलाज गनािा उद्धार केला होतास.प्रल्हाि भक्तािे तर तू क्षिोक्षिी रक्षि केले होतेस 
आहि आपल्या बालहमत्रानंा इंद्र प्रकोपापासून वािहवले होतेस. 
 

उन भगतन कू हिहन तारये, ज्य ूतार-ये त्य ूसाज। 
काच कथीर पहतत िमते िो, ननन[डोळे]देखो आज॥ 
खि िि कासी िंग बिु आये, देखन भगहत समाज। 
हबरद[प्रहतज्ञा]तजो कै हबरद संभारौ, किै ‘रहवदास’ चमराज॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

प्रभ , मी तर खोटे नािे-काही कामास येऊ शकत नाही.परंत  आज माझी क्स्थती तू आपल्या डोळ्यानंी 
पाहतोस.काशी नर्रीत र्डबड, र्ोंधळ माजला आहे.सवग लोक मजा पाहण्यासाठी जमलेत, संत रोहहिास 
म्हितात की, “माधवा, बघ मी िाभंार आहे.तू आपली पहततोद्धारािी प्रहतज्ञा सोडून हिलीस कां?” 
 

(१६५) 
राग सोरठ : हतपदा 

 
तेरी चरनी सरनी परऊरामु राजा, बडो उपारी[उपकारी]हक्रपािा हक्रपा हनहध[कृपेचा सागर]। 
सगि[सवप]संसार के करहि काजा[काम]॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, हे भर्वान राम, आपि फार उपकारी, कृपाळू आहि कृपेिा 
सार्र आहातं.मी आपल्या िरिी आलो आहे.आपि सवग जर्ािे काम केले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
असूर िरनाकस[हिरण्यकहशपु]क्रोध ऐसे हकओ, प्रल्िाद माहरवै कौ हकयौ साजा[हवचार करिे]। 
भगत िेतु आहप[आपि स्वताः]िहर प्रगहटओ, िोइ हनरंकार नरहसि गाजा[गजपना]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

भावाथप–राक्षस हहरण्यकश्यपूने रार्ाने भक्त प्रल्हािास मारण्यािा हविार केला.हहरण्यकश्यपूने 
खाबंास लाथ मारताि भक्ताच्या रक्षिासाठी प्रर्ट झालेल्या नरससहाने हहरण्यकश्यपूस ठार केले. 
 

करनु दुरजोधहन[दुयौधन]दूसासन कपटु कंू, कैसो उधहर हकयौ सब काजा। 
सभा के बीच अराहधओ द्रोपती, बढौ पट[वस्त्र]चीर[फाडिे]जग रहष[रक्षि करिे.]िाजा॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

कपटी ि योधन आहि ि ःशासनाने द्रौपिीिे वस्त्रहरि करण्यासाठी अनेक प्रकारिे प्रयत्न केले.परंत  
भरसभेत आपिि हतिी लाज राखली.आपि पहततािे उद्धारक आहातं. 
 

पहतत उधारहन हनज जन तारना, ऐिु तेरे नाम कौ वाहजवो बाजा। 
कहि ‘रहवदास’ हबस्वास महन ऐहि िै, सरहन आवै तोहर सोई हनवाजा॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२५. 
 

जे आतले रामनाम घेतात, त्यािंा आपि उद्धार करता.रोहहिास म्हितात की, “जे श्रदे्धने व 
हवश्वासाने भर्वानािे नामस्मरि करतात, त्यास शरि जातात, भर्वान त्या सवांिी संकटे नाहीशी 
करतात.” 
 

(१६६) 
जाकौ िहर जू आपु[आपि]हनवाजत[शिािे],हतहि हत्रहवध ताप निी वाधै[पळिे]। 
जम कौ दूत िांहड कहर भाजै, सांचा िहर हकधु[कधी]न अराधै[पूजा करिे]॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२६. 
भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “जे भर्वानािी सेवा करीत राहातात, त्यािंा हतन्ही प्रकारिा 

ताप नाहीसा होतो.जे मनापासून हहरिी खरी सेवा करीत नाही, ते यमिूताच्या तडाख्यातून पळू शकत नाही.” 
 

हनसचर जात हरप बंधु बभीषि, अभै देहि सरन मंि राषै[राखिे]। 
कनक कहसपि कुबुध पेहष प्रभ, ष्भ[खाबं]फाहर प्रल्ििादिु राषै॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२६. 
 

लंकेिा राक्षस राजा राविािा बंध  हबहभषि हे भर्वान रामास शरि रे्ले, तेव्हा रामाने त्यास अभय 
हिले.हहरण्यकश्यपूने क ब हद्धने भक्त प्रल्हािास मारण्यािा प्रयत्न केला.तेव्हा भर्वानाने खाबंातून 
नरससहाच्या रूपाने प्रर्ट होऊन प्रल्हािािे रक्षि केले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धु्रव कंू अटिु पद िहर दीन्िौ, भगत हसरोमहि[श्रेष्ठ]नांम धरावै। 
षट रस भोज सुयोधन त्यागी, दास हवदुर कंू मानु बढावै॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२६. 
 

भक्त हशरोमिी ध्र वास हहरने अढळपि हिले तर राजा ि योधनािे षड्रस पक्वान्न भोजनािा त्यार् 
करून हविूरा घरिी हखिडी खाऊन मान हिला. 
 

गज कंू फंद िुडायौ हिन[क्षिभरात]मिं.,राम नामु इकु बार उचारै। 
जन रहवदास प्रभ सरनाई, उनमहन[मनास समाहध क्स्थतीमध्ये नेिे.]रि राम उर धारै॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२६. 
 

मर्राने पािी हपण्यास आलेल्या हत्तीिा पाय पकडला असता, हत्तीने राम नाम घेताि भर्वानाने 
क्षिभरात हत्तीस सोडवनू रक्षि केले.रोहहिास म्हितात की, “मनापासून रामनाम स्मरि केल्यास तसेि 
प्रभ स शरि रे्ल्यास, तो त्याच्या साहाय्यास धाऊन येतो.” 
 

(१६७) 
माधौ!तू मम ठाकूर, िौ तुझ सेवगु, 
जनम जनम तै िौ तुझ सेवानुग॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२७. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “हे माधवा, तू माझा िेव आहेस आहि मी त झा 
जन्मजन्मातंरीिा सेवक आहे.” 
 

जिा ंतै राविुिंकजराई[जाळिी],तिां िौ तुझ िहिमन भाई। 
जिां हबदबनु[वृंदावन]तै वेनु[पावा मुरिी]बजाई, िौ ििधर[नांगरधारी बिराम]िोई धैन[गाई]चराई। 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२८. 
हे प्रभ,ू राजा राविाच्या लंकेिा तू जाळून हवध्वसं केलास, तेथे त झा भाऊ लक्ष्मि त झ्याबरोबर 

होता.हे कृष्ट्िा, ज्या वृिावंनामध्ये तंू विे  वाजवीत र्ाई िारीत होतास, तेथे त झा मोठा भाऊ नारं्रधारी 
बलरामही त झ्याबरोबर होता. 
 

आहद अंत महध संग हतिारे[तुझ्याबरोबर],अब कािे करतिु हननारे[अिग, दूर]। 
कहि रहवदास वेगु हमि ठाकुर, हनज जन कू िेि उधाहर॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१२८. 
 

त झा सेवक जर्ाच्या आरंभापासून जर्ाच्या अंतापयंत त झ्याबरोबर राहािार आहे.तेव्हा तू आता मला 
सोडून क ठे जातोस?रोहहिास म्हितात की, “हे िेवा, तू वरे्ाने येऊन मला भेट आहि त झ्या भक्तािा उद्धार 
कर.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(१६८) 
जा पै[ज्याच्यावर]दीना नाथु[गहरबांचा स्वामी भगवान]ढरै ढरै[कृपा िोिे]। 
दीन बंधु करुना मैं स्वामी, औगन[दुगुपि]हचत्त न धरै॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “ज्याच्यावर भर्वानािी कृपा झाली.हे स्वामी, आपि िीनािें 
नाथ आहातं.आपि ियाळू आहातं.माझ्यामधील ि र् गिाकडे ि लगक्ष करा आहि माझ्यावर कृपा करा.” 
 

हनसचर फुहन बंधु बभीषि, हतिु[त्याच्या]हसर िन्न धरै। 
बन बेहर[बोरे]बेहर भषै भीिनी[हभल्लीि]के, कहिमन[िक्ष्मि] पेहष[पािून]प्रजरे[प्रसन्न िोिे.]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 
 

हे रामा, राक्षसराजा राविािा बधं  हवहभषिावर आपि छत्र धरले.तसेि नीि जातीच्या हभल्लीिीिी 
उष्टी बोरेही आपि बंध  लक्ष्मिाबरोबर प्रसन्नतेने खाल्ली. 
 

दहरद सुदामा हकयिु आपु सम, नैनन नीर ढरै। 
कहि रहवदास हक्रस्न करना मैं, नामिेत उबरै॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 
 

हे कृष्ट्ि भर्वाना, र्रीब स िामाच्या घरिी िहरद्री पहरक्स्थहत पाहून आपल्या डोळ्यात अश्रूं आले. 
तेव्हा त्यास आपल्या समान संपन्न बनहवले.रोहहिास म्हितात की, “हे कृष्ट्िा, आपि ियाळू आहातं.आपले 
नाम घेताि आपि माझा उद्धार करा.” 
 
 
 
 

(१६९) 
राग कल्याि 

 
िज्जा[िाज]मोहर[माझी]राखो श्याम िहर। 
िहर िहर कृपा द्रोपहत उचरै, हबिमु[हविंब]न करौ िहर॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे श्याम हहर, द्रौपिी वस्त्र हरिािेवेळी हतने ‘हहर’ ‘हहर’ 
म्हिताि.हतला वस्त्र प रहवण्यात थोडाहह हवलंब-उशीर केला नाही.त्याप्रमािे माझीही लाज-अब्र ूआपल्या 
हातात आहे.माझीही लाज राखा.” 
 

कीनी करनु दुसासन मोसो[माझ्या],गहि[पकडिे]केसन पकहर। 



 

 

अनुक्रमणिका 

पापी सभा दुष्ट दुरजोधन[दुयोधन]चाित[इच्िा करिे]नगन कहर॥ १॥ 
–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 

 
द्रौपिी कृष्ट्िास म्हिते की, “ि ःशासनाने माझ्या डोक्यािे केस पकडले.पापी, ि ष्ट ि योधन तर 

भरसभेत मला नग्न करू इक्च्छत होता.” 
 

ना सुत भ्रांहत न मीत कुटंबहि, एको ओट[सिाय्य]तुमहर। 
अरजन[अजुपन]भीम मिाबहि जोधे[योिे],हतनसों हकिु न सहर॥ २॥ 

 
त्यावळेी कोिी म लर्ा, हमत्र सकवा पहरवारािे कोिीही त मच्याहशवाय माझ्या मितीस आले 

नाही.अज गन, भीमासारखे महाबलवान योदे्ध असताना माझ्या साहाय्यास कोिीही प ढे सरसावले नाही. 
 

बसन[वस्त्र]प्रवाहित हकओ करुिाहनहध, तबहि धीर धहर। 
कहि ‘रहवदास’ हसि सरनागहत, स्याि[कोल्िा.]की किा डहर॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३०. 
 

रोहहिास म्हितात की, “आपि द्रौपिीला वस्त्र िेऊन हतिी इज्जत राखली.तेव्हा हतला धीर 
आला.ज्याप्रमािे कोल्हा ससहाला हभऊन क ठे पळून जािार?त्याप्रमािे हे भर्वाना. 
 

माझ्यासारख्या भक्तास घाबरून त म्ही िूर जाऊ शकत नाही.” 
 

(१७०) 
का गाऊँ किु गाई न िोई, गाऊ रूप सिजै सोई॥टेक॥ 
नहि अकास नहि धर धरिी, पवन पुर[नगर]घट[ढगं]चंदा। 
नहि अब राम हक्रस्न गुि भाई, बोित िै सुिं िंदा॥ १॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे भर्वान, मी काय र्ाऊ?र्ाण्यािे रूप सहज-सोपे 
आहे.राम कृष्ट्िािे र् ि आकाश, परृ्थवी, हवा, ढर् व िंद्र यामध्ये नाही.तसेि ते छंिातही नाही.” एवढेि नव्हें 
तर अन्य कोित्याही वस्त मध्ये नाही.” 
 

नहि अब बेद कतेब[कुराि]तुरानहन, सुहन सिज रे भाई। 
नहि अब मैं, तैं, मैं तैं नािी, का स्यौं[तेर्विा]किौं बताई॥ २॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

अरे भाऊ, भर्वानािे नाम वेि, क राि व प राि यामध्ये नाही.हे सहज शातंपिे ऐका.आता मी नाही 
की तू नाही!भर्वान कशा कशामध्ये िाखवू? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भिै[्िितात]‘रहवदास’ का कहि गाऊँ, गाईि गाइ िरांिा[िैराि]। 
समुहझ[समजून]हबचाहर बोहि किां धौ, आपहि आप समांिा॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

रोहहिास म्हितात की, “र्ाऊन र्ाऊन मी काय आहि हकती र्ाऊ?मी र्ािे र्ाऊन हैराि झालो 
आहे.भर्वान सवांत आहे हे समजून घ्या.तो आपल्या सवांना समान समजतो.मर् कोिी सनिा करो सकवा 
प्रशसंा करो.आपि सवग समान आहोत.” 
 

(१७१) 
अब का कहि कौन बताऊं। 
अब का कहि देवहि[देऊळ, मंहदर]देव समाऊं॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “आता मी आपिालंा क ठं कोि िाखवू?आता मी कोित्या 
िेऊळात िेवाला ठेवू?” 
 

का स्यौ राम किौं सुहन भाई, का स्यौं हक्रस्न करीमां[भगवान]। 
का स्यौं बेद कतेब किंू अब, का स्यौं[तेर्विा.]किंू ल्यो िीना॥ 

–संतर् रु रहविासवािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

‘अरे भाऊ, भर्वानाला ‘राम’ म्हिा सकवा ‘कृष्ट्ि’ म्हिा, सकवा त्यास ‘कहरम’ म्हिा, आता मी कोिता 
विे-क राि म्हिू?कोिािे नाव घेऊ? 
 

का स्यौं तप तीरथ ब्रत पूजा, का स्यौं नाऊं किाऊं॥ १॥ 
का स्यौं हभक्स्त[स्वगप]दोहजगु[नरक]नर सहत कहर, का स्यौं किू किाई॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

कशामध्ये पे्रम लावू?तीथग, व्रत, पूजा क ं ठ आहे?काय सारं्ू?स्वर्ात जाऊ की नरकात?आपिि 
सारं्ा. 
 

का स्यौं जीव सीव किौं माधौ, संूहन सिहज धहर भाई। 
का स्यौं गंुिी न गंुि किू माधो का स्यौं किू बताई॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

माधवा, जीवा-शीवाला मी काय म्हिू?अरे भाऊ, सहजासहजी ऐक.कोित्या र् िवतंािे मी र् ि 
र्ाऊ?मी कोिाला िाखव?ू 
 

जि के तरंग जि मांहि समाई, कहि का कौ नाव धहरयै। 
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ऐसे तैं मैं येक-रुप िै माधौ, आपि िी हनरवहरय[ैहनवडावे]॥ ४॥ 
–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 

 
पाण्याच्या लाटा पाण्याति हमळतात तर कोिािे नाव धरिार?हे माधवा, अशा प्रकारे त झं माझं 

एकरूप आहे.आपिि िाखवा. 
 

भिै ‘रहवदास’ अब का कहि गाऊं, जउ कोई और हि िोई। 
जा स्यौं गाइहि गाइ कित िै, परम रुप िम सोई[आपििी.]॥ ५॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

रोहहिास म्हितात, की, “आता मी काय सारं्ून र्ाऊ?जे काही आहे ते आपिि आहे.तर कधी 
ि सरेि होते.आता मी र्ंभीरपिे सारं्तो की, आपले परमरूप आहे.तेि सवग काही आहे.” 
 

(१७२) 
संतो भगहत न िोइ रे, भगहत न िोइ। 
जब िग तन मन सुध न जोइ॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “जोपयंत तन आहि मन एकाग्र होत नाही, तोपयंत भक्ती 
झाली नाही व होिार नाही. 
 

भगहत न िोइ नाचैं अरु गायैं, भगहत न िोइ बिु गुि कान्िैं। 
भगहत नहि स्वामी अरु सेवग, जब िग परम तत[तत्त्व]नहि चीन्िै[ओळखिे]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

भक्ती, नाििे आहि र्ाण्याने होत नाही सकवा र् िर्ान करण्यानेही होत नाही.भक्ती जी आहे ती 
स्वामीकडून होत नाही सकवा भक्ती सेवकाकडूनही होत नाही. 
 

भगहत न ग्यांन[ज्ञान]जोग[योग]बैरागे, भगहत न किै किाऐ। 
भगहत न सूहन मंडि घर सोधे[शोधिे],भगहत न किु हदखाएं॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
 

भक्क्त जी आहे ती ज्ञान, योर् आहि वैराग्यालाही म्हित नाहीत.भक्ती जी आहे ती आकाश परृ्थवीवर 
क ठेहह सहज शोधा, ऐका आहि ऐकवा.भक्ती काही हिसिार नाही. 
 

जिां जिां जीव आप बंधावै, ता थै किु कियां न जाई। 
किै रहवदास तबे सचु[खरे]पावै। आपा उिहट समाई॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३१. 
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जेथे जेथे आपला जीव आहे, तेथेही काही साहंर्तले जात नाही.रोहहिास म्हितात की, “जेव्हा 

आपि त्यामध्ये हमळून हमसळून एक होऊन जाऊ, तेव्हाि ती खरी भक्ती होय.” 
 

(१७३) 
संतो कुि पषी भगहत िैसी कहिजुग मैं, हनपष[कोिी तरी]हवरिा[हवरळा]हनव िै सी[हनवहविे, पूिप 

करिे]। 
जांहि हपिाहि[ओळखिे]िरहष मन िुिस्यौ[उल्िासीत िोिे],हबन हपिांहि हमितां 

मुरझासी[कोमेजिे]॥ १॥ 
–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 

 
भावाथप– रोहहिास म्हितात की, “संतानंो, कहलय र्ात सवगजि भक्ती करतात.परंत  कोिी तरी 

एकािा हवरळाि भक्ती पूिग करतो.जे भर्वानाला ओळखतात, ते मनामध्ये प्रसन्न होतात.परंत  जे ओळखत 
नाहीत, ते हनराश होतात.” 
 

अप स्वारथ परमोहध दध्यादे[देिे],परमारथ न हदढासी। 
हबन हवसतास बांझ[बाझं]सहत जइसै, िहर कारहन क्यों रासी[रास करिे, नाचिे.]॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 
 

लोक आपल्या स्वाथासाठी भक्ती करतात परंत  त्यामध्ये परमाथग नाही.मूल न होिारी अहवश्वासू बाझं 
स्त्री सतीप्रमािे भर्वान प्राप्त करण्यासाठी हनरहनराळ्या प्रकारिे रास करीत नािते. 
 

भाव भवहत हिरदै नहि आसी, हवषय िागी सुख पासी। 
कहि रहवदास पूरा गुर पावै, स्वांग कौ स्वांग दुषासी[दुाःखाचे कारि]॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 
 

ज्या व्यक्क्तच्या हृियात भाव नाही, ती सूखासाठी हवषयवासनेच्यामारे् लार्ते.रोहहिास म्हितात 
की, “भक्क्तिे सोंर् करिे हेि ि ःखािे कारि आहे.म्हिून खरी भक्ती करण्यासाठी भर्वानास 
ओळखण्यासाठी र् रुस पूिग प्रसन्न करून घेतले पाहहजे.” 

(१७४) 
आगे मंदा[मन]िै रह्या, परहकरहत[प्रकृती, स्वभाव]न जाई। 
कुकर[कृत्रा]चौकी चिौहडय[ैबसून],हफहर बिुसु[वादहवाद]भाई॥टेक॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 
 

भावाथप– संत रोहीिास म्हितात की, “आपले मन हकती तरी प ढे जाते आहि हवसरूनही जाते.परंत  
आपला स्वभाव नेहमीि लक्षात राहातो.क त्रा िरवाजासमोर बसून न भ कंता (वािहववाि न करता) 
प्रामाहिकपिे पाहारा करतो.” 
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सुरसहर[सरस्वहत नदी]मै सुरा[दारु]परयौ[पडिी],को करै न हवचार। 
राम नाम हिरदै बसै, सब सुख हनहध सार॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 
 

सरस्वहत निीमध्ये िारु पडली तर कोिी हविार करीत नाही.परंत  ज्यािें हृियात रामनाम राहहले 
आहे, त्यास सवग स ख प्राप्त होते. 
 

किै ‘रहवदास’ सुहन केसवे, अंतिकरन हवचार। 
तु्िरी भगहत के कारने, हफरी िै िौ चमार[चाभंार.]॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३२. 
 

रोहीिास म्हितात की, “हे भर्वान, माझ्या मनातील हविार ऐक, त झी भक्ती करण्यासाठी मला 
प न्हा िाभंारािेि घरी जन्म िे.” 
 

(१७५) 
राग धनाश्री, हबड़दा 

 
अिो देव तेरो अहमत[अनंत]महिमा, मिादेव!। 
माया मन जोवन[जवानी, यौवन]दिना कहिप[पाप]कहिरातम। 
सकि संसै[जग]समान, नृवाि[हनवाि, मोक्ष]पद भुवन, नाम हबघनो अद्य[पाप]पवनपात्[वारा] 
अिो देव गुरु गौतम वामदेव हवस्वाहमत्र र्वयास, 
जमदक्ग्न हसहगहरहस[शंृगऋषी]द्रवासा[दुवास]मारकंडै वाल्मीक हभग्री अंहगराि, 
कहपि बगदाहिस सुखमहत मनसा अस्टावक्र, 
गुर गजानन नाहन अगक्स्त पुिक्स्त पारासर हसव हवधाता। 
जड भरथ सुभ हरहष क्च्यवहन बहसस्ट 
हजिहन जाहगबहिक हकतै वै ध्यान राता॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३३. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे महािेवा, त झी महहमा अनंत, अपार आहे.माया, मन, व 
जवानी (यौवन) ज्या व्यक्क्तकडे आहे ती काळ रात्री प्रमािे पापी आहे.त झे नाम घेण्याने सवग जर् हवघ्नम क्त 
व पापम क्त होते.हे िेवा भर्वाना, र् रू र्ौतम, वामिेव, हवश्वाहमत्र, व्यास, जमिक्ग्न, शृरं्ऋषी, ि वास, 
माकेडेय, वाक्ल्मक, भृरं्, अंहर्राह, कहपल, वर्िाहलम, स खमहत, मनसा, अष्टवक्र, र् रु र्जानन, अर्क्स्त, 
प लक्स्त, पराशर, हशवशकंर, ब्रह्मिेव, जडभरत, स भऋहष, क्च्यवनी, वहशष्ट इत्यािी ऋषी त झे ध्यान 
करण्याम ळे जर् प्रहसद्ध झाले आहेत.” 
 

अिो देव धु्रव अंबरीष प्रल्िाद नारद, 
हवदुर दु्रवि अकू्रर पंडव सुदामा भीसम उधव। 
बभीषि चंन्द्रिाहस बहि कहि भगहत जगती, 
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जै देव नाम कबीर गरड ििवंत[िनुमंत]हग्रसुता[सुहग्रव]। 
आत्म साजा जै हवजै द्रौपदी स्त्री प्रचेता[पहरहचत], 
रूकमांगद अंगद बसदेव देवकी अवर अहगवत[अगहित.]किु भगत केता॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३४. 
 

अहो िेवा, ध्र व, अंबहरष, प्रल्हाि, नारि, हवि र, द्रोि, अकू्रर, पाडंव, स िामा, भीष्ट्म, उद्धव (कृष्ट्ि), 
हबहभषि, िदं्रहाहस, बहल यािंी भक्ती कहलय र्ातही िालते.जर्िेव, नाम कबीर, र्रूड, हन मंत, स ग्रीव हे 
सवग िेव झाले व द्रौपिी ह्या पहरहित प्रहसद्ध अशा स्त्रीम ळे महाभारत रिले रे्ले.रूक्मानंि, अंर्ि, वस िेव, 
िेवकी आहि अर्हित हकतीतरी भक्त झाले. 
 

अिो देव!सब सनकाहद सुरहत भागवत, भरथ सतव्रत अिुव्रत गुि गावत। 
तू अकि[न कळिारे]अ प्रच्िन्न र्वयापक, ब्रिमैक रस सुध चेतहन पूिपमानेवं। 
तू स्त्रगुि[सगुि]हनगुि[हनगुपि]हनरामयी हत्रहवकार। िहर अंजन हनरंजन हवमि अप्रयेवं[अपे्रम]। 
तू प्रमात्मा परहकरती अहवगहत[अग्य ब्रह्म],सुहचदानन्द गुि ग्यान गेिं[गाईन]॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३४. 
 

अहो िेवा, सनकाहि स रहत भार्वत, भरत, सत्य व्रत, अन व्रत हे सवग भर्वानािे र् ि र्ातात.तू अकल 
व्यापक आहेत.तू ब्रह्म आहेस.तू िैतन्यपूिग मानव आहेस.तू सर् ि व हनर् गि आहेस.तू हनरामय व हत्रहवकारी 
आहेस.हे हहर, तू अंजन व हनरंजन आहेस.तू पहवत्र व पे्रमात बाधूंन न घेिारा आहेस.तू परमात्मा, 
प्रकृहतस्वभाव, अर्म्य ब्रह्म असे सवग काही आहेस.तू सहच्चिानंि व ज्ञानसमृद्ध र् िवान आहेस. 
 

अिो देव,!पवन पावक अवहन जिहध जिधारा, 
तू रि काि जम हम्रहत गेिं, ग्रि र्वयाहध बाधा। 
गज भुजंग भूपाि सहस सक्रा हदकपािं, 
आज्ञा अनन्त न मुहचते भ्रजादा। 
अभय वर प्रतंग्या[प्रहतज्ञा],दुष्ट तारि[तारिारा]चरि सरिांि तेरे, 
दास ‘रहवदास’ यिु काि र्वयाकुि भयौ, 
त्राहि त्राहि गुरु रामा आिंबन मोरे॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३४. 
 

अहो िेवा, तू हवा, अक्ग्न, परृ्थवी, पािी आहि जलधारा आहेस.तू लढाईिेवळेी संकट हनवारि 
करिारा आहेस.तू हत्ती, भ जंर् व परृ्थवीिे पालन करिारा आहेस.तू िदं्र व सवांिे रक्षि करिारा आहेस.तू 
आज्ञा िेिारा, अनंत, मोक्ष िेिारा व संकटातून तारिारा आहेस.तू अभय आहेस.तू आहशवाि िेिारा व 
प्रहतज्ञा पूिग करिारा आहेस.तू ि ष्टािंा संहार करिारा तसेि िरिी शरि आलेल्यास तारिाराही 
आहेस.रोहहिास म्हितात की, “हे भर्वान, हे सवग जर् जेव्हा व्याक ळ होते.त्राहह त्राहह भर्वान होते.तेव्हा 
र् रु रामा, तू माझे व सवांिेही संरक्षि करतोस.” 
 

(१७६) 
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सोई[तु्िीच]उबरो[उिार करिे]हजहि आपु[आपि]हनबाजत[उिार करिे]॥टेक॥ 
बारक[ििान]धु्रव कंू अंक[माडंी]राहख िहर, षंभ[खाबं]फाहर[फोडिे]प्रल्िाद उबारत[उिार 

करिे.]॥ १॥ 
–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३४. 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे भर्वान, आपि ज्यािंा उद्धार करू इक्च्छता;त्यािंा उद्धार 

होतोि.बारक्या ध्र वास माडंीवर घेऊन आपि त्यािे रक्षि केले.तसेि फोडलेल्या खाबंातून नरससह प्रर्ट 
करून आपि भक्त प्रल्हािािा उद्धार केला.” 
 

त्रास दई िंकेश अनुज[िोटा भाऊ]किं, सरहन राहष प्रभ अभय उचारत। 
षटरस तहजअ सुजोधन[दुयोधन]के िहर, दास हवदुरकौ मान बढावत॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३४. 
 

लंकेिा राजा रावि हा आपल्या छोया भावास हबहभषिाला त्रास िेऊ लार्ला.तेव्हा शरि आलेल्या 
हबहभषिाला आपि अभय हिले व आपि त्यािा उद्धार केला.हे हहर, ि योधनािे षटरस पक्वान्नािे ताट सोडून 
र्रीब भक्त हवि रािे घरी पे्रमाने हखिडी खाल्ली व आपि त्यािा मान वाढहवला. 
 

सबरी गीध[हगधाड]अजाहमि सदना, राम हक्रपा गनका[वेश्या]तहर[तारिे]जवात। 
कवन कवन पापी जन तहरओ, कहि रहवदास गिइ[गिती]नहि आवत॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३५. 
 

शबरी हभल्लीि, जटाय  र्ीधड, अजामील, सिना कसाई, यािेंसह र्िका वशे्येिाही रामकृपेने उद्धार 
केला.रोहहिास म्हितात की, “हे हहर, आपि हकती तरी पापी लोकािंा उद्धार केला, त्यािंी र्ितीि करता 
येत नाही.” 
 

(१७७) 
सत रज तम माया धनी, चेतन कौ प्रहतभास। 
करता िरता जगत कौ, भजे ताहि[त्यािा]रहवदास॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३५. 
 

भावाथप– आत्मा परमात्म्यािा अंशाशंी भाव आहे.ह्या पिंभौहतक िेहात अपंिभौहतक (सत, रज, तम) 
पासून हनर्शमलेला सूक्ष्म जीवात्मा त्या सते्तिा एक अंश आहे.उिा : सूत व सूतापासून हनमाि होिारे वस्त्र, 
तसेि सोने व सोन्यापासून बनिारे अलंकार-िाहर्ने, जर्ािा कता हता जो परमेश्वर त्यािे संत रोहहिास 
भजन करतात. 
 

तत पददीन दयाि िै, कहियनु हवसव[हवश्व]हनवासु। 
जासां आतम प्रगास[प्रकाश]िै, भजै ताहि रहवदास॥ २॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३५. 
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संत रोहीिास म्हितात की, “हे भर्वान, सत्य (आकाश), कि (परृ्थवी), अहंकार, माया धनवान या 

सवांस आपि जािता.हा सवग िैतन्यािा आभास आहे.आपिि या सवांिे कते धरते आहांत.मी या सवािे 
भजन करतो. 
 

नेहत[हनत्य]नेहत हनत कित िैं, सु्त्रहत सुभहरती तासू[तो]। 
संसा[जग]हसगरेउ[नािीशी करिे]िांहड कहर, भजै ताहि[त्या.]रहवदास॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३५. 
 

ह्या जर्ात जे हनवास करतात.ह्या सवांिी काळजी आपिि करीत असता.त्याचं्या आत्म्यामध्ये 
आपि आहातं.त्यािंी मी भक्ती करतो.मी नेहमी आपले स्मरि करतो.या जर्ातील सवग काही सोडून मी 
आपले भजन करतो. 
 

जगु आपा समुझइ नहि, हमथ्या मंदे हनहदहधयास। 
जि हकरपा आपा[दुाःख, संकटे]हमटयौ[नािीशी करिे]भजै नाहि रहवदास॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ१३५. 
 

आपि सवग जर्ाला समजावीत आहातं.परंत  ज्याला असत्त्यािा रातं्रहिवस ध्यास लार्ला 
आहे.त्याला हे समजत नाही.आपल्या कृपेने ि ःख, संकटे इत्यािी नाहीशी होतात.मी आपले भजन करतो. 
 

(१७८) 
राग मल्िार 

 
िहर जपत तेउ जनां पदम कंविास पहत, तास[त्या]समतुहि[समान]निी आनकोऊ। 
एक िी एक अनेक िोई हबसहरओ[हवसरिे]आन रे, आन भरपूहर सोऊ॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ११७. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “जे हहरला जपतात, ते कैलासपतीस प्राप्त 
करतात.त्याचं्याबरोबरिा-समान ि सरा कोिीही नाही.एकापासून अनेक होतात.ते पहरपक्व होतात हे हवसरू 
नका.” 
 

जाके भागवतु िेखीऐ[हिहििे]अवरु निीं पेखीऐ[पािािे],तास की जाहत आिोप 
िीपा[िपिे]॥रिाउ॥ 

हबआस[र्वयास]महि िेखीए सनक महि पीखऐ, नाम की नामना[प्रहसिी]सपत दीपा॥ २॥ 
–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ११७. 
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जो भार्वत हलहहतो, ते ि सरे काही पाहात नाही.त्यािी जात ही लपहवली जात नाही.मर् तो 
कोित्याही जातीिा असो.महर्शष व्यास व सनकाना पाहा.ते नामािे नाम घेण्याम ळे िीप-हिव्याप्रमािे 
प्रकाशमान स प्रहसद्ध झाले. 
 

जाकै इहद बकरीहद कुि गऊरे[गाय]वधु[वध]करहि, मानीअहि सेख सिीद पीरा। 
जाकै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी, हििुरे[तीन]िोक परहसध कबीरा॥ ३॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ११७. 
 

जो इि, बकरी इि, सेख, सहीि, पीर हे र्ाईिा वध करुन साजरे करतात.बापाने िारं्ल्या वाईट 
केलेल्या कमािे फळ म लास हमळते.बापाने िारं्ले कमग केले असल्यास त्यािे फळ तो स्वतःही प्राप्त करू 
शकतो.असे हतन्ही लोकातं प्रहसद्ध असलेले भक्त कबीर म्हितात. 
 

जाकै कुटंुब के ढेढ सभ ढौर[गुरेढोरे]ढोवंत[वािात]हफरहि, अजिु बनारसी आस पासा। 
आचार सहित हवप्र[ब्राह्मि]कर हि डंडउहत[नमस्कार, दंडवत.],हतन तने रहवदासानुदासा॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी (डॉ.शमा), प.ृ११७. 
 

रोहहिास म्हितात की, बनारसिे आसपास ज्याचं्या क ट ंबातील लोक मेलेली र् रेढोरे ओढून िूर 
फें कून िेतात.अशा रोहहिासास ब्राह्मिस द्धा मोठ्या आिराने िंडवत-नमस्कार घालतात. 
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२.ज्ञान-गोष्टी (पद्यमय) 
 

(१७९) 
 

हप्रथम[प्रथम]हि हसमर[स्मरि]“रं राम भरतार”,हजि हक्रपा हजव[जीवात्मा]उतरहि पार। 
पूरन ब्रह्म सदा सुख रासीं, अमि[हनमपळ, हदर्वय]अकि हदव ज्योहत प्रकासी॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “मी प्रथम रामािे स्मरि करतो.कारि त्याच्या कृपेनेि सवग 
लोक जर्तात.त्याच्या कृपेनेि सवांिा उद्धार होतो.पूिगब्रह्म नेहमी स ख िेते.तसेि ते हनमगळ ब हद्धरूपी 
ज्योहतिा प्रकाश करते. 
 

कहिमि[काळामळ, पापी]िरि सुरसहर[सरस्वती नदी]सम जोइ, 
सगुन[साकार]हनगुन[हनराकार]सरनागत सोइ। 

राम जपत मुकत भये अधमारी[पाप नाशक]किइ ग्यान हत्रवेद[तीन वेद]हवचारी॥ २॥ 
–संतर् रु रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 

 
जे कहलय र्ात सरस्वहतसमान आहेत.जो साकार व हनराकार आहे.त्या भर्वानास सवगजि शरि 

जातात.रामािा जप करता करता मोक्ष मार्ावर पोहिता येते.तीन विेािंा (ऋग्विे, यज वेि व सामविे) 
हविार करून ज्ञान प्राप्त केले आहे. 
 

संत समाज अहतसै बड़भागी[मोठा भाग्यवान],नाम भगहत चरचा हनत[हनत्य]िागी। 
सिस भानु सम हति जग ओभा[चमक, हदर्वय प्रकाश],हजि हक्रपा जग भगतहन सोभा॥ ३॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

संतािा समाज मोठा भाग्यवान आहे.तो नेहमी भर्वानाच्या भक्क्तमध्ये राहातो.तसेि भर्वानािे 
स्मरि करीत असतो.ज्याच्या भक्क्तमध्ये स्वर्ग, मृत्य , पाताळ हे तीन लोक सूयाप्रमािे प्रकाशमान आहेत, 
तसेि ज्याच्या कृपेने जर्ात भक्तािंी शोभा व कीती वाढते. 
 

गुरु मोिी[मिा]दीनी ग्यान कर मूठी[ज्ञानाची मूठ, भंडार],रिेउ अचेत समुहझ निी सूठी[सुष्ट, 

ठीक]। 
ग्यानु ध्यानु प्रभु चरनन पूजा, िषौ रुप धरम निीं दूजा[दुसरा]॥ ४॥ 

–संतर् रु रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

र् रुने मला मूठभर ज्ञानभडंार हिले, परंत  मी ते ठीक समजू शकलो नाही.हे भर्वान, ज्ञानी व ध्यानी 
हे आपल्या िरिािी पूजा करतात.याहशवाय त्यानंा ि सरा धमग नाही. 
 

ग्यानि भगहत इक रस जानिू, अंतर आतम राम हपिा निंु। 
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ग्यान रुप जग रह्यो समाइ, बरनत[विपन]िू हकिु फुहन रहि जाइ॥ ५॥ 
–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 

 
ज्ञानी व ध्यानी लोक हे भर्वानािे आत्मस्वरूप ओळखतात.यािे काही विगन राहून जाते. 

 
तेहि मरमु गुरु हद्रहष्ट हपिाना, जौ िहर हकरहत भनत[्िित]हनदाना। 
उपजत ग्यांन संतन कहर संगा, िहर कीरतन प्रभु कथा प्रसंगा॥ ६॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

जे हहरिे भजन करतात, तेि र् रुिा दृहष्टकोन मार्शमकपिे ओळखू शकतात.संतािंी संर्त केल्याने, 
प्रभ िे कथा-कीतगन केल्याने अज्ञान नाहीसे होते व सहजपिे ज्ञापप्राप्ती होऊ शकते.तसेि ज्ञानभडंारही 
वाढते. 
 

नहि अग्यान[अज्ञान]रिइ हढग ताके, चरन कमि हिय रहि िरी जा के। 
हजस मन ग्यानु जोहत परगासी, का मथुरा का से वै कासी॥ ७॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

हहरिी भक्ती उपासना केल्याने अज्ञान नाहहसे होऊन ज्ञानभडंार वाढते.ज्यािें मनात ज्ञानज्योत 
जळत राहहली त्यास मथ रा व काशी समान आहे. 
 

ग्यानि कारहन हरपु[शत्रू (पाच मनोहवकार)]हबिमाइ[भ्रम],कहिमि नसइ हवमि बुहध पाइ। 
धरम सुकरम सोभा अहधकाइ, ग्यान मूि किु अवर न भाइ॥ ८॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

ज्ञानाम ळे शत्रू शरि येतो व पहवत्र ब द्धी प्राप्त होताि मनािा काळेपिा, क्लेश, ि ःख नाहीसे 
होते.धमािे िारं्ले कायग, शोभा जेवढी अहधक आहे यािे ज्ञान, हे मूळतत्त्व आहे.ि सरे काही नाही. 
 

दैहिक दैहवक भौहतक तापा, अहत अग्यान रिेऊ जग बापा[र्वयाप्त]। 
प्रभु चरनां हचत हथरेइ[क्स्थर]न तौ िौ, रिइ अग्यानु हिरदै मंहि जौ िौ॥ ९॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

शारीहरक, िैहवक आहि भौहतक (हनमाि केलेले) ताप-त्रास, ि ःख हे सवग अज्ञानाम ळे जर्ात पसरले 
आहे.जोपयंत आपि प्रभ िरिी हित्त लाविार नाही, तोपयंत अज्ञान मनात भरून राहिार. 
 

हनज अरमानु[इच्िा]संपहत बिु जोरी, अंत समै संग जाइ न कौरी। 
ग्यान िेत बामन[वामन अवतार]वपु धारी, कीन्िी तीहन िंठ प्रहथहम सारी॥ १०॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
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आपल्या इच्छेन सार जेवढी संपत्ती, धन िौलत हमळवली ती अंतसमयी आपल्या बरोबर येत 
नाही.जेथल्यातेथेि राहाते.प्रभ ने ज्ञानासाठी वामन अवतार धारि केला.त्यानें हतन्ही लोक (स्वर्ग, मृत्य , 
पाताळ) व्यापले. 
 

िरयौ िंकार भगहत हजसु थापी[ठेव],भयौ सुजसु पताि[पाताळ.]प्रतापी। 
ग्यान परताप तरै सभ संता, वरनत शेष अनाहद अनंता॥ ११॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

ज्यािें मनी भक्क्तिा अहंकार आला.परंत  ज्ञानाम ळे पाताळात यश हमळहवले.ज्ञान हे 
अनाहिकालापासून आले आहे.संत हे त झ्या भक्क्तने तरले.त्यािंा उद्धार झाला. 
 

सुवरन िोत कुवरन[गंज िागिेिे िोखंड, अज्ञानी, मुखप]कुधातु, पारस परस सुहगआन सुधातु[गुरु 

ज्ञानरुपी परीसस्पशाने मूखप सोन्याप्रमािे चमकतात.]। 
ग्यान जोहत जग मांहि परगासी, संतन िेत सरब सुखरासी॥ १२॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
 

अज्ञानी मूखग लोकास र् रु ज्ञानरुपी पहरसािा स्पशग झाल्यास, तेस द्धा सोन्याप्रमािे िमकतात.संतानी 
ज्ञानज्योत प्राप्त केल्यास जर्ात नावलौकीक वाढण्याच्या दृष्टीने सवग स ख आहे. 
 

सरग नरक अकास पातािा, कुरम मच्ि नरहसग करािा। 
हवस्नु हवरंहच[ब्रह्मदेव]राम भगवाना, ग्यान रुप प्रगटै जग नाना॥ १३॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
 

स्वर्ग, नरक, आकाश, पाताळ, कासव, मासा, नरससह, कराला, हवष्ट्ि,ू ब्रह्मिेव, राम भर्वान हे 
ज्ञानािे अवतार जर्ात प्रर्ट झाले. 
 

थावर जगम जि नभवासी, जोगी जती हवरती उदासी। 
सबै ग्यान कहर रुप अनेका, समुझहि सुबुध सुग्यान बमैका॥ १४॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
 

स्थावर (क्स्थर), जंर्म (हालिाल करिारे), जल (पाण्यातील जीवजंत ), आकाशातं भ्रमि 
करिारे पक्षी, योर्ी, संन्यासी इत्यािी सवग जाितात की, सवग लोक ज्ञानािा हनरहनराळा हविार करतात. 
 

उदै अस्त क्स्षषहष्ट कर िेखा, जीव जोहन मंि भ्रमहि अनेका। 
तम िऊ[अिंकार]धसै न हचत उि नीका, प्रहतपि ग्रसै न हति रुप बमैका[हववेक]॥ १५॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
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उिय, अस्त होिे हा सृष्टीिा हनयम आहे.जीव, प्रािी हे अनेक योनींमध्ये भ्रमि करतात.हे अहंकारी 
लोकाचं्या मनात येत नाही.ज्याप्रमािे िदं्राला हळूहळू ग्रहि लार्ते.त्याप्रमािे अज्ञान लोकानंा हे कळतही 
नाही. 
 

कहर कुपंथ मत रचहि अनेका, संकट उपजत एक तै एका। 
नहि समुझत हनज बुहध अग्याना, एिु हवहदत सब जग वेद पुराना॥ १६॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
 

अयोग्य, ि कीिे काम केल्याम ळे संकट हनमाि होते सकवा कष्ट करावे लार्तात.हे प्रािीन विेातील 
ज्ञान सवग जर् जािते.पि अज्ञान लोक आपल्या अज्ञानाम ळे समजू शकत नाहीत. 
 

जि थि[जमीन.]जीव चराचर जेते, राम रुप माहनयहि सब ते ते। 
ग्यान रुप हबआपत जग मांहि, आतम राम समुझहि घट मांहि॥ १७॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८३. 
 

पाण्यातील व जहमनीवरील सवग प्राहिमात्र रामरूप मानले पाहहजेत.कारि त्याचं्यात आत्माराम 
असतो हे समजले पाहहजे.हे ज्ञान सवग जर्ात व्यापले जात आहे. 
 

पर पीडा अहत अधम वषानी[देतात],परंहित सहरस धरम निीं आहन। 
पर हनदा सम निी अधमाइ, कहि रैदास मुहन सब गाई॥ १८॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
 

जे ि सऱ्यानंा ि ःख, त्रास िेतात.त्यािें मनात परहहत करण्यािे ज्ञान नाही.ि सऱ्यािंी सनिा 
करण्यासारखा ि सरा अधमग नाही.हे सवग म नी, ॠषी व रोहहिास ही सारं्तात. 
 

बाढई[अनेक योनी हफरून पुण्य कमप केल्याने दुिपभ मानव जन्म हमळतो.]पुनं हमिइ नर देिा, कहर िैं  मुहरख 
राम सनेिा। 

राम भगहत संतन कहर संगा, रेदास तरै हनरमि मन गंगा॥ १९॥ 
–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 

 
अनेक योनींत जन्म घेऊन, नंतर प ण्य केल्याने, ि लगभ मानव जन्म प्राप्त होतो.यासाठी भर्वानास 

शरि रे्ले पाहहजे.रामभक्ती करिाऱ्या संताबरोबर सत्संर् केल्याने मन र्ंर्ाजलाप्रमािे हनमगळ होते. 
 

ग्यान रु करम ते भगहत उपजै, ग्यानि जोहत परगासु। 
कहि रैदास गुरु ग्यान थै, हिरदै कवि हवगासु॥ २०॥ 

–संत रहविास की भक्क्त साधना (डॉ.शमा), प.ृ८४. 
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ज्ञान, कमग हे भक्क्तम ळे उत्पन्न होते.परमात्मा भक्ती केल्याने ज्ञानज्योहतिा ज्ञानप्रकाश 
होतो.रोहहिास म्हितात की, “र् रुज्ञानाम ळे आम्हासं सामर्थयग हमळो आहि आमच्या हृियात ज्ञानप्रकाश भरून 
िे.” 
 

(संत रोहहिास संत समार्माच्यावळेी ज्ञान-र्ोष्टीवर प्रविन करीत.त्यावळेी ते वरील“पिा” द्वारे 
ज्ञान, कमग व भक्ती यािंी व्याख्या करीत.ईश्वर भक्क्तमध्ये ज्ञानािे सवगप्रथम स्थान, ि सरे स्थान कमािे.ह्या 
िोन हशड्ा िढल्यावर उपासना मार्ाने हत्रविे (ॠग्विे, यज वेि, सामिेव) मध्ये ज्ञान व कमगद्वारा 
भक्क्तमार्ािे रूप स्पष्ट होते.) 

☐☐☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

३.रोहिदास-कबीर संवाद 
 

(१८०) 
 

रोहिदास-कबीर गोष्टीची संवादरचना संत रोहिदासांची नसून ती भक्त सेना न्िावी यांनी केिी 
आिे.स्वामी रामानंिाचं्या प्रम ख बारा हशष्ट्यापैकी पीपा, सेन, रोहहिास-कबीर हे त्या य र्ात नेहमी एकमेकास 
भेटत होते.संत मंडळीमध्ये रामभजन, कीतगन व आध्याक्त्मक र्ोष्टी होत.सन १५८८ (संवत १६४५) मध्ये 
अनंतिास वैष्ट्िवने हलहहलेल्या“भक्त रत्नावली” च्या अध्ययनावरून अशी माहहती हमळते.परंत  
डॉ.वी.पी.शमा याचं्या दृहष्टने ह्या र्ोष्टींिा लेखक अनंतिास वैष्ट्िव आहे.बनारसमध्ये रोहहिासाचं्या झोपडीवर 
हवशषेतः र्ोपाळ मंहिरात संपूिग रात्र पखवाज, झाजं, मृि ंर्ाच्या तालावर कीतगन िालत होते.तेथे संत भक्त 
मंडळीत आध्याक्त्मक हवषयावर प्रविन-र्ोष्टी होत होत्या.हेि रोहहिास-कबीर र्ोष्टी हनर्शमतीिे हठकाि 
होय.कबीर हनर् गिी, मूर्शतपूजेिे सनिक तसेि अवतारवािाच्या हवरोधी होते.या र्ोष्टीत शक्क्त ि र्ािा 
अवतारस द्धा होता.ि र्ािे तोंडी सर् ि भक्क्तिे समथगन ऐकून कबीराने आहिशक्क्तिीस द्धा सनिा केली 
आहे.हनर् गिोपासनावर सर् िोपासनािे स्थापनाथग ह्या र्ोष्टीिी योजना-कल्पना केली असावी. 

–संतर् रू रहविास-वािी, प.ृ१४३. 
 

अनंतिास वैष्ट्िव म्हितात की,– 
 

कबीर कौ मन हनरगुन राचा[आवडिे],अवरु मना सब दीसै काचा[न आवडिे]। 
इतनी सुनी रहवदास हरसाना[नाराज],नृगन श्रगुन एक कहर जाना॥ 

–संतर् रू रहविास-वािी, प.ृ१४३. 
 

भावाथप– अनंतिास वैष्ट्िव म्हितात की, “कबीरास हनर् गि मत आवडत होते.ि सरे सर् ि मत त्यानंा 
आवडत नव्हते.” हे ऐकून संत रोहहिास नाराज झाले व म्हिाले, “हनर् गि व सर् ि हे िोन्ही एकि आहेत.” 
 

श्रगुन थापै सेहन रैदासा, कबीर कौ मन नृगुि आसा। 
पिक ऐक िग कथीयो ग्यानु, हटकै भयो कबीर कौ ध्यानंु॥ 

 
संत सेना न्हावी व संत रोहहिास हे िोघे सर् ि उपासक होते तर संत कबीरिास हनर् गिमध्ये र्ात 

होते.एवढेि नव्हे तर ते एकेक तास हनर् गिामध्ये ध्यानमग्न असत. 
 

हनरगुन कथत भयौ मन थीरु, गुरु समाहन कहर थपै कबीरु। 
कहर बंदना सेहन रेदासा, पिंुचे अपने मंदर[मंहदर]पासा॥ 

 
कबीरािे मन हनर् गिी माहात्म्यात क्स्थर होत असे.ते र् रु स्वामी रामानंिाचं्या उपिेशाप्रमािे वार्त 

होते.संत सेना व संत रोहहिास हे मंहिराजवळ भर्वानािी प्राथगना करीत असत. 
 

हनरगुन श्रगुन एक बमेका[समान],हजहन करै को अपनो टेका। 



 

 

अनुक्रमणिका 

हनरगुन ब्रह्म हनिािै चािै, श्रगुन फुहन भगतहन प्रहतपािै॥ 
श्रगुन किीये माष[नाराज.]ने काई, नृगुन तत्त भी हियो धीताई॥ 

–संत र् रु रहविास-वािी, प.ृ१४३. 
 

रामानंिी वैष्ट्िव भक्त संत रोहहिासासाठी हनर् गि व सर् ि ब्रह्म एक समान त्यािें उपास्य िैवत 
आहे.हा त्यािंा हववकेपूिग हनिगय आहे.याबद्दल कोिीही आपल्याि र्ोष्टीवर अडून बसले नाही पाहहजे.तसेि 
सर् िोपासनाम ळे कोिी नाराजही झाले नाही पाहहजे.हनर् िग तत्त्वास समजून रे्िे हास द्धा एक धीटपिा आहे. 
 

अशा प्रकारच्या आध्याक्त्मक र्ोष्टीत संत रोहहिास म्हितात की,– 
 

रैदासजी किै– 
माधौ (साधौ) नृगुि नांहि हित मोरा, िौं कइसे दरसन पाऊं तोरा॥ १॥ 

–संतर् रु रहविास-वािी, प.ृ१४४. 
 

भावाथप– रोहहिास म्हितात, “हे माधवा, हनर् गि माझ्या हहतािे नाही.कारि मला त झे िशगन कसे 
होिार? 
 

कबीरजी किै– 
ब्रह्मग्यांन हबन भजन कीरतन, कभौ सुध न िोई। 
येक ब्रह्म सकि घट भीतहर, अवरु न दूजा कोई॥ २॥ 

 
भावाथप– कबीर म्हितात की, “ब्रह्मज्ञानाहशवाय भजन, कीतगन, कधीि श द्ध होिार नाही.सवग 

प्राहिमात्रामंध्ये एकि ब्रह्म आहे.तेथे ि सरे काही हमळिार नाही.” 
 

रैदासजी किै– 
येक येक किा किो स्वामी, दूजी प्रकीर्तत हकत जाई। 
ता प्रकीर्तत तू हत्रगुन कित िौ, साधो सदा बताई॥ ३॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी कबीर, त म्ही एक एक सारं्ा.भर्वानािे ि सरे रूप 

कोठे रे्ले?त म्ही ि सरे रूप हनर् गि सारं्ता.ते क ठं आहे”? 
 

कबीरजी किै– 
जैता फूि तैती बात, जहद प्रकीर्तत तहद पांनी?। 
उतपहत प्रिौ कौि करत िै, का मैं प्रकीर्तत समािी॥ ४॥ 

 
भावाथप– कबीर म्हितात की, “जसे फ ल तशी र्ोष्ट, जशी प्रकृहत तसे पािी, उत्पत्ती सकवा प्रलय 

कोि करीत आहे?तो प्रभ ूसवग हठकािी व्यापलेला आहे.” 
रैदासजी किै– 
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स्वामी!प्रकीर्तत समामी[समान]रुब[रूप]िै, सौ हब्रदावन आया। 
ग्वािन संग गोहपन संगा, हचटकी देत नचाया॥ ५॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी प्रकृती सवग हठकािी समान आहे.भर्वान वृिंावनाला 

आला.त्याने र्ौळिी र्ोपींबरोबर खेळताना त्यानंा ि टकी िेत नािहवले.” 
 

कबीरजी किै– 
साधौ!ना उ नाचै ना उ गावै, ताउ नाि बजावै। 
पूिप ब्रह्म सकि थै न्यारा[हनराळे]उहि हबरिा कोड[कोि.]पावै॥ ६॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४४. 
 

भावाथप– कबीर म्हितात की, “साध  महाराज, भर्वान नाितो, र्ातो.तसेि ताल धरतो, 
वाजहवतो.पूिग ब्रह्म सवग हठकािी हनराळे आहे.तोि हवरळा झाल्यास कोि पाविार?” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी!जौ िीिा औतार न िोता, जीव किाँ हनसतरता[उिार]। 
अंध धंुध किु खबहर न िोती, प्रािी नरक सब परता॥ ७॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४४. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “जर भर्वानािा लीला अवतार नसता तर जीवािंा उद्धार 
कसा झाला असता?सवगत्र अंधाध ंिी झाली असती.िारं्ली वाईट बातमी नसती तर नरकात रे्लेले सवग प्रािी 
परत येतील.” 
 

कबीरजी किै– 
किां नरक िै किां सरि िै, चित किऊं निीं पेष्या[हदसिे]। 
जा हदन िम पयािा[प्रयाि]दीना, जात किंू निी देष्या॥ ८॥ 

 
भावाथप– भक्त कबीर म्हितात की, “नरक कोठे आहे आहि स्वर्गही कोठे आहे?कोठेही रे्ल्यास 

हिसत नाही.ज्या हिवशी आम्ही प्रयाि करू, जाताना म्हटले तरी हिसिार नाही.” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी!कौ पांच मरै गोड को करै कौ िू करै पसारा। 
बड़ी िंूटी (गंूठी) िै राम षजीना[फसहविे],धरया हक्रस्न औतारा॥ ९॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, स्वामी, कोिी पािं रे्ले आहि त्यािंा हविार केला.अशा 

लहानमोठ्या र्ोष्टी केल्यास रामास फसहवल्यासारखे होईल.त्यासाठी कृष्ट्ि अवतारि धरला पाहहजे. 
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कबीरजी किै– 
साधौ!कौने धरया हक्रस्न औतारा, हकन औतार धराया। 
पूरि ब्रह्म सकि थै न्यारा[हनराळा],नरक कंुहड नहि आया॥ १०॥ 

 
भावाथप– कबीर म्हितात की, “साध महाराज, कृष्ट्िा अवतार कोिी धरला?कोिता अवतार 

धरला?पूिग ब्रह्म सवग हठकािी हवहवध रूपाने आहे.प्रभ भक्ती केल्याने नरकक ं डीत आला नाही.” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी ठाढै देषै कदंब की िाया, कमि नीि कर िीयै। 
पीत वसन वैजन्ती मािा, मोर मुकूट हसर दीय॥ै ११॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “प्रभ  हातात हमळेकमल घेऊन किम्ब वृक्षाच्या छायेत 

राहातात, त्यानंी हपवळे वस्त्र नेसून, र्ळ्यात वैजयंती माळा घातल्या आहेत व डोक्यावर मोरहपसािंा म क ट 
धारि केलेला आहे.” 
 

कबीरजी किै– 
परचा अनंत हगनै को साधौ!हजन हजन हजिु उनमाना[अनुमान.]। 
पूरि ब्रह्म परगट अर न्यारा, कोउ हबरिै जाना॥ १२॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४४. 
 

भावाथप– कबीरजी म्हितात की, “प्रभ िी रूपे मोजता येिार नाहीत इतकी आहेत.त्यािंी अन माने 
तकग  करता येिार नाहीत.पूिग ब्रह्म परमेश्वर जेव्हा हनरहनराळ्या रूपातं प्रकट होतो.ते कोिी तरी एकािा 
हवरळाि जािू शकेल.” 
 

रैदासजी किै– 
सुिौ िो स्वामी, िौ तो परचा पावा। 
केवि कान्िां हनिचै देष्या, चारो वेदां गावा॥ १३॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४४. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “अहो स्वामी, ऐका, जो प्रभ स ओळखतो, तो कृष्ट्िास हनहश्चत 
पाहू शकतो.त्यािे र् िर्ान िारी विे र्ातात.” 
 

कबीरजी किै– 
अट्ट कमि दि भीतहर साधौ!किां जु[ज्याचे]मन पहतआई[हवश्वास गंुतिे]। 
हत्रकुहट संगम जौ उनमानौ आवागमन नसाई॥ १४॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
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भावाथप– कबीर म्हितात की, “अष्ट कमल पाकळ्यातं ज्यािें मन र् ंतले आहे.हत्रक टी संर्मात प्रभ शी 
जो एकरूप झाला आहे, जे ध्यानीमनी प्रभ मय झाला आहे तो, भक्त आवा-र्मनाच्या (जन्म-मृत्य च्या) 
फेऱ्यातून म क्त झाला आहे.” 
 

रैदासजी किै– 
हत्रकुहट संगम रिन दै स्वामी!गावि दै गोपािा। 
जा के रुप ठगी हब्रज वहनता, मोिन नंद कंू िािा॥ १५॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हत्रक टी संर्म राहू द्या-र्ोकूळच्या नारींनी र्ाण्यानािण्याम ळे 

कृष्ट्ि भर्वानास मोहून टाकले आहे.” 
 

कबीरजी किै– 
स्वामी!कौि नंद िे कौि जसोदा, कोि पूत[पुत्र]हकि जाया[बायको]। 
पूरि ब्रह्म सकि िै, न्यारा, जोहन संकट निी आया॥ १६॥ 

 
भावाथप– कबीरजी म्हितात की, “स्वामी, कोि नंि आहि कोि यशोिा?कोि प त्र आहि 

बायको?सवांिा पूिग ब्रह्म प्रभ  हा हनराळाि आहे.तो प्रसन्न झाल्याम ळे, या योनीत कसलेि संकट आले नाही.” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी!चिंु हदसी नंदिािा, चिंु जुहग वेदां गावा। 
जिां जिां पाप परगट भया, तिां तिां ऊ उहठ धावा॥ १७॥ 

 
भावाथप– रोहहिास म्हितात की, “प्रभ  नंिलाल िोहोकडे आहे.तो सवग य र्ात असल्याबद्दल विेात 

ही त्यािे र् िर्ान केले आहे.जेथे जेथे पाप प्रर्ट झाले, तेथे तेथे अन्याय हनवारिाथग प्रभ ूधावनू रे्ले. 
 

कबीरजी किै– 
साधौ!पाप पंुहन्न निीं वाकै[पाििे.]निीं वेद निीं बािी। 
रुप रेख किु निीं वाकौ, जोहतहि जौत समांिी॥ १८॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
 

भावाथप– कबीर म्हितात की, “पापप ण्य पाहावयािे नाही.जर्ात विे नाही व त्यािी वािीही 
नाही.त्यािे रूपरेख काही पाहायि ंनाही.प्रभ ज्योहतमध्ये प्रािज्योत एकरूप होऊन जाते.” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी!बूढै तुम िो ब्रह्म हगआंनी, िहर चरिा निीं पावै। 
अंध धंुध किु खबहर न परई[माहिती],हमथ्या जनमु गमावै॥ १९॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
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भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी कबीरजी, त म्ही ब्रह्माज्ञानी म्हातारे आहातं.परंत  त म्ही 
हरी िरिास भजत नाही.मर् तो कसा पाविार?िारं्ली वाईट माहहती नाही तर आपला जन्म-आय ष्ट्य फ कट 
जािार.” 
 

कबीरजी किै– 
अंध धंुध मै हवआपक रहमता, भ्रम का पटि नसावै। 
ब्रह्मग्यान हवना िी साधौ!केवि राम न पावै॥ २०॥ 

 
भावाथप– कबीर म्हितात की, “माझी िारं्ली वाईट बातमी असली तरी माझा ईश्वराहवषयीिा 

दृहष्टकोन व्यापक आहे.माझ्याप ढे भ्रमािे पटल नाही.हे साध  केवळ भक्ती केल्याने राम पाविार नाही, त्यास 
ब्रह्मज्ञानािी जरुरी आहे.” 
 

रैदासजी किै– 
रहमना राम सोई िे स्वामी!हिदै[हृदय]कसै हवचारा। 
रावि मारी बभीषि थाप्या[सोपहविे.],धरया रामचंद्र औतारा॥ २१॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “हे स्वामी, हृियापासून हविार केला तर तो रामि ध्यानीमनी 

रमतो आहे.प्रभ ूअवतारामध्ये त्या रामाने हवहभषिच्या सहकायाने लंकेिा राजा रावि यास मारले.व त्यास 
राज्य हिले. 
 

कबीरजी किै– 
जै ऊ रहमता राम किावै, तौ मृग पीिे क्यूं डोल्या। 
िाग्यौ बाि िषमि भाई, जड़ी दइ क्यूं बोल्या॥ २२॥ 

 
भावाथप– कबीर म्हितात की, “िशरथी रामास प्रभ ूरामिदं्र म्हिावे.तो स विग मृर्ाच्या मारे् का ंधावत 

स टला?लंकापतीबरोबर लढाई करतानंा लक्ष्मिास जेव्हा बाि लार्ला, तेव्हा जड़ीब टी औषधी पाला 
आिण्याबद्दल राम का ंबोलला?” 
 

रैदासजी किै– 
भोिी बात कित िौ स्वामी!आपन परगट कीया। 
बिुत अथाि समंुद्र पाटयौ, यौ िंका गढ िीया॥ २३॥ 

 
भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, कबीर स्वामीजी, आपि भोळीभाबडी भाषा कशी काय 

बोलता?रामाच्या रूपाने प्रभ ूप्रर्टले व अथारं् महासार्र ओलाडूंन लंकारूपी हकल्ला सजकला.” 
 

कबीरजी किै– 
बन मै हफहर हफहर सेंन्या जोड़ी, समंुद्र पाहट गढ िीया। 
सौ अगम सहत भी कहिये, तीन चुटिा िी कीया॥ २४॥ 
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–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
भावाथप– कबीर म्हितात की, रामाने वनात हफरहफरून अस्वल, वानरािे सैन्य जमहवले व 

त्यािेंकडून रामसेतू बाधूंन घेतला.स मद्रातील लंकारूपी र्ड़ सजकला.यास रामपत्नी सीतािे (सतीिे) 
माहात्म्य म्हिा.ह्या तीन अघहटत घटना ि टकीसारख्या केल्या.” 
 

रैदास किै– सकहत किै– 
हसध बाििी बात कित िै, बोिै मधुरी वािंी। 
सहत भगहत रैदास करत िै, कबीरे भगहत[भक्ती]न जािी॥ २५॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, शक्क्त म्हिते की, “ही ससध वाहिी र्ोष्ट आपि आपल्या मध र 
वािीत बोलता.हा रोहहिास सहतभक्ती करीत आहे.ही सहतभक्ती कबीर जािू शकिार नाही.” 
 

कबीरजी किै– 
आढै (आठै) ता तै गिा कटावै, घहर घहर खाती डोिै। 
जाि जाि चंडी आगै तैं, कुहड माहर हनत बोिै॥ २६॥ 

 
भावाथप–कबीर म्हितात की, “नवरात्र उत्सवात ि र्ाष्टमीस िरवषी िेवी मंहिराप ढे बकऱ्यािे र्ळे 

कापतात व घरोघरी मोठ्या आनंिाने मटि खातात.जेथे जेथे काली माताऊ जयिडंी मंहिरे आहेत तेथे ि र्ा 
शक्क्तसमोर प्रािी बळी िेण्याबद्दल बोलतात. 
 

रैदासजी किै– 
सकहत सहत कित िै स्वामी!सहत का सबद हपिानंू[ओळखिे]। 
हत्रगुि सगुन ये कािी कहिये, दूजी न धहरये कानू॥ २७॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४६. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “कबीर स्वामी, हहलाि सहतिी शक्ती म्हितात.सहतिा शब्ि 
ओळखला पाहहजे.यासि हनर् गि-सर् ि म्हितात.यास ि सरा कायिा-हनयम धरू नका.” 
 

कबीरजी किै– 
सकहत बिुत हवयोगे साधौ, घहर घहर कीया पसारा। 
हवष अहम्रत येके कयूं कहियै, दीसत िै तत[तत्त्व.]न्यारा॥ २८॥ 

 
भावाथप–कबीर म्हितात की, “साध  महाराज, आहिशक्ती प ष्ट्कळ हवयोर्ाने प्राप्त होते.ह्या माझ्या 

शक्क्तने घराघरात पसारा (माया जंजाळ) केला आहे.िोघािंी तत्त्व े हनरहनराळी हिसत असतानंा, हवष व 
अमृतास एक कसे काय म्हिावयािे?” 
 

रैदासजी किै– 
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तत तत किा किौ िो स्वामी, दूजा नांहि कोई। 
राम हक्रस्न करता कहियै, अवरु न दूजा िोई॥ २९॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४६. 
 

भावाथप– संत रोहहिास म्हितात की, “कबीर स्वामी, तत्त्व तत्त्व म्हिावयास सारं्ा.तत्त्व म्हिजे 
प्रभ हशवाय ि सरे काही नाही.ह्या जर्ािा कता-करहवता राम कृष्ट्ि आहे.त्यािेंहशवाय ि सरे कोिी नाही. 
 

कबीरजी किै– 
हक्रसन उपजै हवनसै साधौ, सौ तौ करता नांिी। 
आहद अंहत सौ हनिचि रहमता, सो मेरा मन मांहि॥ ३०॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
 

भावाथप–संत कबीर म्हितात की, “कृष्ट्ि तर वस िेव िेवकीपासून जन्मलेला आहे.पहत पत्नीपासून 
जन्मलेला कृष्ट्ि तर कता नाही, जर्ाच्या आरंभापासून अंतापयंत जो प्रभ ूहनहश्चत रमला आहे.तो माझ्या मनात 
भरला आहे.” 
 

रैदासजी किै– 
रामानंद कै हक्रस्न भगहत िै, तुम तो और बताया। 
किै रैदास सुिौं रे स्वामी, तत किा थैं ल्याया॥ ३१॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी, रामानंिािी तर कृष्ट्िभक्क्त पि त म्ही तर ि सरेि 
काही साहंर्तले होते.स्वामी महाराज, ऐका, त म्ही (हनर् गि-हनराकार) तत्त्व साहंर्तले होते.मी मला हवे ते 
घेतले.” 
 

कबीरजी किै– 
िम तो िोते ध्यान सास्तरी, गोरखनाथ चहि आया। 
स्वामी हमिे सुधारस बहरसै, तत िी तत हमिाया॥ ३२॥ 

 
भावाथप–भक्त कबीर म्हितात, “आमिं ध्यान शास्त्रामध्ये होते.तेव्हा र्ोरखनाथ आला.स्वामी 

भेटल्यावर अमृत रसािा वषाव होऊ लार्ला आहि तत्त्वास तत्त्व हमळाले.” 
 

रैदासजी किै– 
सो तत स्वामी!कहि समुझावौ, िौ तो नांहि जाना। 
आपनो जाहन करौ हक्रया अहत, सो हनिचै कहर मानां॥ ३३॥ 

 
भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “स्वामी, प्रभ ूहनर् गि-हनराकार आहे.हे तत्त्व आम्ही समजलो 

नाही.तरी ते आपि कृपा करून समजावनू सारं्ा आम्ही ते हनश्यिपूवगक मानू.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
 

कबीरजी किै– 
चचंि संू हनिचि कहर राखौ, यिु मन उनमहन िावौ। 
इंद्री पसरी हनवारौ साधौ!तो हनिचै कहर पावौ॥ ३४॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४५. 
 

भावाथप–कबीर म्हितात की, “मन िंिल ऐवजी हनहश्चतपिे क्स्थर ठेवा आहि मनापासून 
उनमहनपयंत प्रभ सितन करा.सैरावैरा धाविाऱ्या इंहद्रयानंा आवर घालून ताब्यात ठेवा.हे त म्ही हनश्चयाने 
करून पाहा. 
 

रैदासजी किै– 
धनी कबीर धनी वौ सतगुर, हजन परम तत सषावा[जाििे]। 
किै रैदास सुिौं िौ स्वामी, पिै तु्िारी आया॥ ३५॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४६. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “कबीर धनी, तो सद र् रु धनी.जो प्रभ िे परमतत्त्व 
जाितो.रोहहिास म्हितात.ऐका हो स्वामी, मी त मच्याजवळ आलो आहे.” 
 

कबीरजी किै– 
भमप िांहड दै कमप िांहड दै, चहरत िांहड दै भाई। 
आत्मा रामा करौ हवश्रामा, किै कबीर समुझाई॥ ३६॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४९. 
 

भावाथप–कबीर म्हितात, “अरे भाई, भ्रम सोडून िे.कमग सोडून िे.एवढेि नव्हे तर जीवन िहरत्र ही 
सोडून िे.कबीर समजावनू सारं्तात की, “आत्मारामाच्या हठकािी हवश्राम घे.” 
 

रैदासजी किै– 
स्वामी!जौ तुम गावौ सौ िो गाऊं ‘तु्िारा ग्यान हवचारंु। 
किै रैदास सुिौ िो स्वामी, भमपकमप सब िाडू॥ ३७॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४६. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “त म्ही जे ब्रह्मज्ञान सारं्ाल ते ऐकू.त मिेकडील ज्ञानही 
हविारू.” रोहहिास म्हितात की, “स्वामी, ऐका.त्यासाठी भ्रम आहि कमगही सोडू.” 
 

कबीरजी किै– 
बिुत बमेकी[हववेकी, हवचारी]साधु तम िौ, अहकिकंत महतधीर। 



 

 

अनुक्रमणिका 

समुहझ आपा आपु[आपि]जो उधरे, यौ किै दास कबीर॥ ३८॥ 
 

भावाथप–भक्त कबीर म्हितात की, “जे लोक बडबड करिारे आहेत ते अज्ञानी साधू होत पि त म्ही 
ब हद्धवतं, हविारी व धैयगवान आहातं.आपि आपल्या मनातील अज्ञानरूपी मनािा उद्धार करा” असे 
कबीरिास म्हितात. 

 
रैदासजी किै– 

नमो हनराकार तोहि नमो, हक्रपाि कबीरा। 
जन रैदास अस्नान कहर, साध नदी िहर नीरा[पािी]॥ ३९॥ 

–वािी, (डॉ.शमा), प.ृ१४६. 
 

भावाथप–रोहहिास म्हितात की, “कृपाळू कबीरा, हनर् गि, हनराकार अशा त्या प्रभ ला आमिा 
नमस्कार अस्रे्.साधूच्या ज्ञानर्ंरे्च्या पाण्यात जनतेिा रोहहिास स्नान करतो. 
 

“इहत श्री.रामानंि कौ हसस रैिास-कबीर र्ोष्टी सम्पूिग समाप्त.” 
र्ोष्टीिा शवेट कबीराबद्दल आिरभाव प्रकट करण्यासाठी रोहहिासाचं्या ह्या हविारधाराबरोबर 

होतेकी, 
 

स्वामी जो तुम गावौ सो िौ गाऊं, तु्िारा ग्यांन हवचारु। 
 

ह्या र्ोष्टीत रोहहिासानंी आपले र् रु स्वामी रामानंिाचं्या हवहशष्ट दै्वतवािी भक्क्तसही पासठबा हिला 
आहे.माझे अन मान आहे की, या र्ोष्टींप ढे वल्लभािायाच्या प हष्ट संप्रिायात भ्रमरर्ीत परंपरा उद्धव-र्ोपी 
संवािाच्या आधार बनल्या.येथे“त म्हारा ग्यानं हविारंु” वाक्याने रोहहिासािंा हाि आशय आहे की, हनर् गिी 
साधनास द्धा हविार करण्यासारखी आहे. 
 

महाराष्ट्रातील स प्रहसद्ध हवठ्ठल भक्त सेना नाव्ही उत्तर भारतात रे्ले व त्यानंी स्वामी रामानंिांिे 
हशष्ट्यत्व स्वीकारले.उत्तरेत ते ‘संतसेन’ म्हिून प्रहसद्ध पावले.स्वामी रामानंिाच्या प्रम ख बारा हशष्ट्यामंध्ये 
कबीर-रोहहिासा-प्रमािे संत सेनािंा समावशे आहे.त्यानंी हतकडे सहिी भाषेत काव्यरिना केली.ती रिना 
मराठी वळिािी असून त्याचं्या हविारसरिीवर कबीर-रोहहिासािंा प्रभाव पडलेला हिसतो.उत्तर 
भारतातील संतािंी काव्यरिना बह तेककरून पिे व िोहे यािेमध्ये आहे.परंतु संत सेना नार्विी यांनी कबीर-
रोहिदास िी काल्पहनक चचा कार्वयमय संवादामध्ये हिहििी आिे.अथात छोटेसे संर्ीत काव्य! 
 

संत सेन यानंी िोन्ही र् रुबधंूंिे श्रेष्ठत्व समान मानून िोघाबंद्दलही आिरभाव िाखहवलेला आहे.खरे 
पाहाता कबीर व संत रोहहिास िोघेही हनर् गि तत्त्ववािी होते.मर् िोघात संघषगमय संवाि होिार कसा?तेव्हा 
संत सेना नाव्ही यानंी संत रोहहिास यानंा सर् िवािी ठरवनू हनर् गिवािी कबीराबरोबर काव्यमय काल्पहनक 
रंजक संवाि रिला असावा 
 

संगुन भगत करे रोहिदासा। वैष्िव आप कर्विावे॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

मािा हटिक मुद्रा िापे, कहबरा सुनके आवे॥ 
सुन सुन साधु जी, राजाराम किो जी॥ १॥ 

–संत रोहहिास, जीवन आहि वाङ मय, पृ.२३४. 
भावाथप–संत रोहहिास हवष्ट्िू म र्शतिी पूजा करीत म्हिजेि सर् ि भक्ती करीत.म्हिून त्यानंा वैष्ट्िव 

भक्त म्हित.ते र्ळ्यात माळा घालीत व कपाळास र्ंध लावीत.हे ऐकून कबीर आले.साध जन ऐका 
ऐका.राजाराम म्हिा. 
 

पूजा जाकी कहबरा देखे चाम िी चाम पसारा॥ 
चाम कटोरा[वाटी, पेिा]चाम कमिमो[कंुड]बाि मुकंुदा हबिारा॥ 
सुन सुन साधुजी, राजाराम किो जी॥ २॥ 

 
रोहहिासाकडे जाऊन कबीराने पूजा पाहहली.हजकडे हतकडे िामड्ािाि पसारा.िामड्ािी वाटी 

व िामडे हभजहवण्यािा िामड्ािाि क ं ड तसेि िामड्ावरि प्रभ  बाल-कृष्ट्ि हवहार करतो, साध जन ऐका 
हो ऐका.राजाराम म्हिा. 
 

कहबरा मन पस्ताये गयो िै। भक्त सुन रोहिदासा॥ 
हनर्तवकार परब्रह्मकु। चामकू दीन्िो बासा॥पद॥ 
चामन िी सो हदखावो कहबरा। चामको िाती चामकोरा[चाबूक]॥ 
ऊपर चाम करे झकझोरा॥ १॥ 

–संत रोहहिास, (कामत-किम), प.ृ२३४-२३५. 
 

भावाथप–कबीरािे मन नाराज झालेले भक्त रोहहिासानंी ऐकले.तेव्हा हनर्शवकार परब्रह्मािे 
िामड्ािे उिाहरि िेत रोहहिास म्हिाले, “हे कबीरा, ह्या जर्ात िामड्ाहशवाय काय आहे?िामड्ािा 
हत्ती व िामड्ािाि िाबूक आहि हत्तीवर बसून तोंडाने ‘झकझक’ करिारा (बोलिारा) मािूसिेखील 
िामड्ािाि. 
 

चामको राजा चामको परजा। चामको िोक सकि हबिारा॥ २॥ 
–संत रोहहिास, (कामत-किम), प.ृ२३५. 

 
िामड्ािा राजा आहि िामड्ािीि प्रजा तसेि सर्ळीकडे िामड्ािीि त्विा असलेले लोक 

हवहार करताना हिसत आहेत. 
 

चाम के साध चामके हसध। चामके भक्त चाम आधारा॥ ३॥ 
 

िामड्ािे साध  आहि िामड्ािी हसद्धी, िामड्ािे भक्त िामड्ाच्याि आधारावर आहेत. 
 

रोहिदासके प्रभु बाि गोहवदा। सोिी िै चाम हिये अवतारा॥ ४॥ 
–श्रीसंत रोहहिास, (कामत-किम), प.ृ२३४. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
रोहहिासािें प्रभ  बालर्ोसविाने िामड्ामध्येि अवतार घेतलेला आहे. 

 
 

तोसी साधक किते, चेमरा केते काि झोरे। 
आतम ग्यान निी तुन्या[तुिा],नेजी गुन नािी मो बुरे॥ १॥ 

–संत रोहहिास, (सत्यिेवसशिे), प.ृ२५५. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “साधना करिारे साधक साध  आनंहित होतात.ते त्याचं्या 
िेहऱ्यावरील िामड्ाच्या त्विेम ळेि कळले.त ला आत्मज्ञान नाही.त झ्यात ि र् गि नसल्यािे डोळ्याति 
हिसते.” 
 

मा तुरकीन बाप जील्िाया[कोष्टी (हविकाम करिारा)],पुत भये ब्रह्मग्यानी। 
बेदकी बात किु निी माने, बात अपनी थािे॥ २॥ 

–संत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२५६. 
 

भावाथप–संत रोहहिास म्हितात की, “हे कबीरा, त झी आई त रकीन-म सलमान तर बाप हविकाम 
करिारा (सहिू) आहि त्यािें पोटी म लर्ा ब्रह्मज्ञानी झाला.विेािी र्ोष्ट तू काही मानत नाही.आपलेि म्हििे 
खरे असा मानिारा तू फार हट्टी आहेस. 
 

ब्रह्मपुरीसे ब्रह्मा आया, साकी वेद बुिाया। 
साची भगत रोहिदास करतु िै, कबीरा भक्त न पाया॥ ३॥ 

 
भावाथप–ब्रह्मप रीहून ब्रह्मिेव आला.तो विे बोलल्यावर म्हिाला, “हे रोहहिासा, तू खरी भक्ती 

करतोस, तर कबीराने खरी भक्ती प्राप्त केली नाही.” 
 

झूटा ब्रह्मा झूटा वेद। भगत किा पिानी। 
ज्या ब्रह्मा आगे सेती। झूटी शासन ज्यानो॥ ४॥ 

 
भावाथप–कबीर म्हिाले, “अरे ब्रह्मिेवा, तू खोटा आहि विेही खोटे आहेत.तू भक्त काय 

ओळखतोस?अरे ब्रह्मा, तू जा.प ढे पाखंडी-ढोंग्यािंी शतेी आहे.त्यािंी पूजा-अिा ओळख. 
 

मुख कचेटे धंुडी जो आये, बोित मधुरा बानी। 
साध भगत रोहिदास करत िै, कबीरा भक्त न जानी॥ ५॥ 

–संत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२५६. 
 

भावाथप–ब्रह्मिेव तोंडे-िेहरे ध ंडाळीत-पाहात आवडेल अशी र्ोड भाषा बोलत आला, तो म्हिाला” 
रोहहिास खरी भक्ती करीत आहे तर तो कबीरास भक्त म्हिून जाित नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
झूटा मुखक[ढोंगी]झूटा धंुडी, भगत कािा पिानी। 
ज्या धंूडी तुिी झूटा झूटी, शाख[रिस्य]न ज्यानी॥ ६॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२५६. 
 

भावाथप–कबीर म्हिाले, “लोकानंा आवडेल असे भहवष्ट्य सारं्िारे, र्प्पार्ोष्टी सकवा थापा मारिारे 
ढोंर्ी खरी भक्ती ओळखत नाहीत.जे खोटे बोलतात ते प्रभ िे रहस्य ओळखू शकत नाहीत.” 
 

सीर्विं[हशवभक्त]चढे सीर्वि ब्यान अवाइ[ढोंगी],बोित मधुरा बानी। 
साध भगत रोहिदास करत िै, कबीरा भक्त न ज्यानी॥ ७॥ 

 
भावाथप–कपाळावर उभा र्ंध लाविारे हशवभक्त व आडवा र्ंध लाविारे हवष्ट्ि भक्त र्ोड भाषा 

बोलतात.साध  रोहहिास प्रभ भक्ती करतात तर कबीरास भक्त म्हिून जाित नाहीत. 
 

आष्टम चौदस गिे कटावे, घर घर खाती उिे[भोगप्रसाद]। 
आचेडी[स्वाथप]दूर आधे सेती, झूटी भाखा बोिे॥ ८॥ 

 
भावाथप–कबीर म्हितात, “ि र्ाष्टमी िेवीप ढे िहा िौिा बकऱ्यािें र्ळे कापून, त्यानंा बळी िेतात व 

घरोघरिे लोक प्रसाि म्हिून पोटभर जेवतात.लोकानंा खरे खोटे भाहकत-भहवष्ट्य सारं्ून खूष करतात आहि 
स्वाथग साधतात.पि ते स्वतः हविाराप्रमािे आिरि करीत नाहीत.” 
 

व्रशेभ[बैि]चढे शो ज्यो आये, बोित मधुरा बानी। 
साच्च भगतक रोहिदास करत िै, कहबरा भक्त न ज्यानी॥ ९॥ 

 
भावाथप–बलैावर बसून हशव शकंरािे सोंर् घेऊन जे येतात व र्ोड थापा मारून लोकाकंडून हभक्षा 

र्ोळा करतात, खरी भक्ती रोहहिास करीत आहेत, पि ते कबीरास भक्त म्हिून जाित नाहीत. 
 

शमशानी[स्मशान.]के ठाकूर भूत पे्रतके, भगत कािा पियानी। 
जगद गुरु सेंकरसे कहिये, झटूी बाका बोिे॥ १०॥ 

 
भावाथप–स्मशानातील भतूाखेतास िेव मानिारे खरी भक्ती काय ओळखिार?ते ढोंर्ी स्वतःस 

जर्द र् रु शकंरािायग म्हिहवतात व खोया र्ोष्टी सारं्ून लोकानंा फसहवतात. 
 

धने कबीरा धन्य रिीदासा, गावे शेना न्िाऊ। 
गरुड चिे वीष्िू जे आये, साच भगत मेरे दोउ॥ ११॥ 

 
भावाथप–र्रुडावर बसून हवष्ट्िू भर्वान आले व ते कबीर आहि रोहहिासानंा म्हिाले, “त म्ही िोघेही 

माझे खरे भक्त आहातं ‘त म्ही िोघेही धन्य आहातं.’असे संत सेना नाव्ही र् िर्ान र्ातात.” 
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संत सेना नार्विी यांनी हिहििेल्या ‘कबीर-रोहिदास संवाद’ यावरून हसि िोत आिे की, संत 

रैदास, रायदासू, रुइदास, रहवदास व रोहिदास एकच आिेत.िा सबळ पुरावा आिे. 
–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२५६. 
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४.प्रल्िाद िीिा 
 

(१८१) 
शिर बडो मुितान, जिाँ एक कुिवंत राजा। 
तिँ जन्मे प्रल्िाद, सरे सुरमुहन के काजा॥ १॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३८. 
 

भावाथप– म लतान (सध्या पाहकस्तान म झफ्फरर्डाजवळ असलेले) ह्या मोठ्या शहरात पूवी एक 
क लवंत राजा राज्य करीत होता.त्याच्यापोटी ऋषी म हनच्या कायास्तव प्रल्हािाने जन्म घेतला. 
 

पूिो हवप्र बुिाई कै–‘जन्यो राजकुमार। 
या धौरे प्रल्िाद को गुि तैं पडै ये॥ २॥ 

 
भावाथप– तेव्हा राजाने ब्राह्मिास बोलावनू घेतले व साहंर्तले की, “त म्ही राजक मारास हवद्या 

हशकवा.” 
 

मैं पढ्यौं राम को नाम और दूजा नहि जानौं। 
र रा मं मा िाहड़, तीसरो अंत न आनौं॥ ३॥ 

 
भावाथप– ते ऐकून प्रल्हाि म्हिाला, “मी रामािे नाव हशकलो.‘रा’ आहि ‘म’ याहशवाय मला हतसरे 

अक्षर येत नाही.” 
 

किा पढावै नावरे, और सकि जंजार। 
भौसागर जमिोक[यमिोक]ते, मोहि कौन उतारै पार॥ ४॥ 

 
भावाथप– प्रल्हाि म्हिाला, “हे पहंडता, ह्यापेक्षा तू मला आिखी काय हशकहविार?हा भवसार्र पार 

करण्यास मला रामाहशवाय कोि सहाय्य करिार? 
 

तब राजा परचरयौ[्ििािा]रोस, अहत मन में कीन्िों[केिा]। 
“मेरो बैरी राम सोई तैं, हचत्त धर िीन्िो॥ ५॥ 

 
भावाथप– हे ऐकून राजा क्रोधाने म्हिाला, “त झ्या हित्तामध्ये असलेला राम माझा शत्र ूआहे हे लक्षात 

ठेव.” 
–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३८. 

 
या पहढबो[हशक्षि]तू िाहड़ दे, कह्यो िमारी मान। 
टूक टूक[तुकडे]कहर डाहर िौ, जब रे सुिो िहर कान॥ ६॥ 
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भावाथप– राजा म्हिाला, “तू हे हनहमत्त करून हशक्षि सोडलेस, तर याि राख.मी त ला बजावनू 
ठेवतो की, तू हहरिे नावं घेतलेस तर त झे त कडे त कडे करून टाकीन.” 
 

जो बरजयो[वजप करण्यास, सोडण्यास.]सौ बार कह्यो, तेरो नहि मानौ। 
.......ख्याि मन कबिु, न आनौ॥ ७॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३८. 
 

भावाथप– प्रल्हाि म्हिाला, “हे राजा, हरी नाम सोडण्यास तू मला शभंर वळेा ंसाहंर्तले, तरीस द्धा 
मी ऐकिार नाही.मी त झे ऐकेन, या भ्रमात राहू नकोस.” 
 

पूिप ब्रह्म िै सकिमें, जाकै यि हवस्तार। 
जाकै राम सिाय्य िैं, कौन सकैगो मार॥ ८॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३८. 
 

भावाथप–प्रल्हाि म्हिाला“सवग जर् पूिग ब्रह्म आहे, हे जर् ब्रह्ममय आहे.ज्याला राम तारी त्याला 
कोि मारी?” 
 

राजा सबा[सभा]बुिाय बैठ एक मंत्र हवचारौ। 
िै देखी परतीत जाई, हगरदर[डोंगरदऱ्याता]ते डारी[सोडून परत येिे.]॥ ९॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३८. 
 

भावाथप–संतप्त होऊन राजाने सभा बोलाहवली आहि त्या सभेत एक हविार पक्का ठरहवला.तो हविार 
म्हिजे ‘प्रल्हािास डोंर्र िऱ्यात सोडून परत या.’ 
 

सकि इहत हमहि िै चिे, दोन्िो सैि[पवपत]चढाय। 
जिँ पंिी की गंध निीं, तिै तै हदयौ हगराय॥ १०॥ 

 
भावाथप– सवांनी कट केला, जेथे पक्षािें वास्तव्य नाही, अशा भयाि उंि पवगतावर प्रल्हािास नेले व 

तेथून खोल िरीत त्यास लोटून हिले. 
 

वसुधा भई अधीन दीन िै, दरसनकंू आई। 
मस्तक चरन िूआय हियो, िदै[हृदय]सो िाई॥ ११॥ 

 
भावाथप–प्रल्हािािा होत असलेला छळ ऐकून आई फार ि ःखी झाली.ती प्रल्हािास भेटण्यास आली 

प्रल्हािाने आईच्या पायावर आपले डोके ठेवले तेव्हा आईने प्रल्हािास हृदयाशी धरिे. 
 

किा भगतकी त्रास िै, आहद अंत नहि औरे। 
अब की सेवा चूक िै, तौ तीन िोक नहि दौर॥ १२॥ 
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भावाथप–आई उद र्ारली, “काय हा हहरभक्तास त्रास िालू आहे.असा छळ ि सऱ्या कोिािा झाला 

नसेल, ह्या त्रासाला सीमा नाही.अशा पहरक्स्थतीत प्रभ सेवा करिे िूक आहे.तरी असे उिाहरि हतन्ही 
लोकातं हमळिार नाही.” 
 

मूरहत अहधक अनूप देख, माता मुख िेरे। 
देख करमके जोग[भोग]आज, प्रल्िादहि ढेरे॥ १३॥ 

 
भावाथप–आई प्रल्हािािे स ंिर म ख न्याहाळून पाहू लार्ली,.प्रल्हािास कमािे भोर् भोर्ाव ेलार्तात 

म्हिून ती ि ःखी झाली. 
 

िाथ जोर हवनती सुि मेरे राजकुमार। 
एक घडी िहर िाहड दै उबरे अबकी बार॥ १४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३९. 
 

भावाथप–आई हात जोडून राजक मार प्रल्हािास हवनव ूलार्ली की, “माझे ऐक.तू क्षिभर हहरिे नावं 
सोडून िे आहि ह्या छळातून स टका करून घे.” 
 

माता मेरी िाग, प्रीती अब तोरी नहि टूटै। 
अंतर रिी समाय, अंतर िी अंत न िूटै॥ १५॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३९. 
 

भावाथप–प्रल्हाि म्हिाला, “तू माझी आई आहेस, आईिे पे्रम त टता त टत नाही.आईच्या पे्रमाला 
जर्ात तोड नाही.आईिे पे्रम अनन्य आहे.” 
 

मािी सीचै केवडा, हबन सीचे कु्ििाय। 
एक घहड़ िहर िाहड़, दंू तडपी तडिे मर जाय॥ १६॥ 

 
भावाथप–“माळी केवड्ाच्या रोपास पािी सशपडतो, पि त्याने पािी सशपडले नाही तर ते केवड्ािे 

रोप कोमेजून जाईल.त्याप्रमािे मी हहरिे नावं क्षिभरही सोडल्यास मी तडफडून तडफडून मरुन जाईन.” 
असे प्रल्हािाने सारं्ताि आई नाइलाजास्तव परत हनघून रे्ली. 
 

असुर भयो महत िीन जिै, िो पावक दीन्िो। 
अगहत[समुद्र,]क्षािपर[मासा]जरै, तिाँ हडढ आपि हकन्िो॥ १७॥ 

 
भावाथप–प्रल्हािािा दृढहनश्चय पाहून राक्षसराजा हहरण्यकश्यप िा क्रोध अनावर झाला.तो महतहीन 

बनला.तेल उकळत ठेवलेल्या कढईत त्याने प्रल्हािास बसावयास लावले. 
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सकळ देव रक्षा किैं, तिाँ पावक नहि जाई। 
बैठी सीत समंद[समुद्र]मैं, जानौ मीन.[मासा]मकर[मगर]जि न्िाई॥ १८॥ 

भावाथप–तेव्हा सवग िेवानंी प्रल्हािािे रक्षि केले.कढईतील तेल उष्ट्ि न होता थंड 
राहहले.सम द्रातील थंड पाण्यात मासे व मर्री ज्याप्रमािे हवहार करतात.त्याप्रमािे प्रल्हाि कढईतील तेलात 
आनंिाने पोहू लार्ला.स्नान करू लार्ला. 
 

ना जानै प्रल्िाद मिा, किु चेटक[चेटूक]कीन्िो। 
असुर भयो महत- अंध जबै जि कूपहि दीन्िो॥ १९॥ 

 
भावाथप– नाना प्रकारे छळ करूनही प्रल्हाि िेवावरिी हनष्ठा सोडीत नाही.त्याम ळे राक्षसराजाला 

स िेनासे झाले.प्रल्हािाने िेट क केले की काय अशी त्यास शकंा आली.त्याम ळे त्यािा रार् अहधकि 
भडकला.तेव्हा राजाने प्रल्हािाला खोल हवहहरीत ढकलून हिले. 
 

सकि संत हरच्िा[रक्षि]करैं, धु्रव नारदसे साख। 
जाके राम सिाय्य िै, तिाँ भावे किा राख॥ २०॥ 

 
भावाथप– सवग संतािें तसेि ध्र व-नारिािे रक्षि केलेल्या परमेश्वराने प्रल्हािािेही रक्षि केले.ज्याला 

राम तारी, त्यास कोि मारी?प्रल्हाि राम नाम घेऊ लार्ला. 
 

िस्त[िसत.]िस्त प्रल्िाद तबौ, चटसाि पधारे। 
ररा मंमा दोउ अंक, औसर पर फाई उचारे॥ २१॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२३९/४०. 
 

भावाथप– प्रल्हाि हसत हसत शाळेत आला आहि ‘रा’ आहि ‘म’ ही िोन अक्षरे उच्चारू लार्ला. 
 

िै परतीत परचै[पहरचय.]भयो[झािा],उपज्यो[उत्पन्न]मन हवश्वास। 
और सकि संसार ते, राजा भयो उदास॥ २२॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४०. 
 

भावाथप– प्रल्हािाच्या भक्क्तभावािी सवग जर्ास प्रहिती आली होती.परंत  याम ळेि राजा मात्र 
अहधकि ि ःखी-उिास झाला. 
 

िाथ जोर[जोडून]प्रल्िाद जबै, देवत में आये। 
खोजत[शोधत]खोजत असूर विाँ, िी जाय सताये॥ २३॥ 

 
भावाथप– प्रल्हाि िेवासमोर हात जोडून प्राथगना करीत असता, राक्षसराजा त्यास शोधत तेथे आला. 

 
“जो तोहि राखै सो किां, मैं ताहि िांड्ो नाहि” । 
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कोमि बचन कंुअर[कुमार]उहठ बोिे, “मो पहत खंभा माहि” ॥ २४॥ 
भावाथप– प्रल्हािास पाहाताि राजाने क्रोधाने हविारले, “त झा रक्षिकता कोठे आहे?मी त्याला 

आता सोडिार नाही, “तेव्हा राजक मार मध र शब्िातं म्हिाला, “माझा रक्षिकता राम ह्या खाबंातस द्धा 
आहे.” 
 

कहर गहि िीन्िौ खड ग, बांहध सन्मुख[समोर]िै ठाड्ौ। 
“जो तेरो िै राम यिाँ, क्यों नहि िडावहि तोहि” ॥ २५॥ 

 
भावाथप– राजा हातामध्ये तलवार घेऊन समोर उभा राहहला व म्हिाला, “त झा राम त ला 

सोडवायला आता का येत नाही?” 
 

“राजा गरव[गवप]न बोि, राम िै गरव-प्रिारी। 
पूिप ब्रह्म िैं सकि मैं, देई मनके ईस॥ 
मोंमें[माझ्यात]तोंमें[तुझ्यात],खड ग स्वंबमें, पूहर रिै जगदीस॥ २६॥ 

 
भावाथप– प्रल्हाि म्हिाला, “राजा, र्वग करू नकोस, माझा राम र्वगहरि करिारा आहे.राम पूिगब्रह्म 

आहे.तो सवग हठकािी आहे.तो जर्िीश माझ्यात आहे.त झ्यात आहे.ह्या खाबंातस द्धा आहे.” 
 

हनहसवासर नहि भेद बुहि, बि करौ उपाई[उपाय.]। 
मारौ सोई माहर जो रन, सो बािर माई॥ २७॥ 

 
भावाथप– प्रल्हाि म्हिाला“राजा, तू रातं्रहिवस उपाय केलेस.ब द्धी लढवनू हकती प्रयत्न केलेस, तरी 

प्रभ ूमरिार नाही.जो त्यास मारावयास जाईल, तोि मरेल.” 
 

अंदर-बािर न मेरे, क्यों कर आवै िाथ। 
महत ब्रह्माकी का कहियो, सो तो दीनानाथ॥ २८॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४०. 
 

भावाथप– प्रल्हाि प ढे म्हिाला“तो प्रभ ूत झ्या हाती कसा येईल?तू त्यास कसा काय मारिार?मी 
ब्रह्मािे विगन कसे काय करू?तो तर िीनािंा नाथ आहे.” 
 

नरहसि उठे पाि[रक्षिकता]जग, गरब सब िी हमहट जाई। 
धहर धहर रिे समाय, ठौर[हशवाय]खािी निी काई॥ २९॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४०. 
 

भावाथप– प्रल्हाि प ढे म्हिाला, “जर्ािा रक्षिकता नरससह प्रर्ट झाला तर त म्हा ंहवरोधकािंा सवग 
र्वग नाहीसा होईल.प्रभ ने सवग जर् व्यापले आहे.त्याच्याहशवाय काही हरकामे नाही.” 
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वि पूरि सकिमें, किा बताऊ दूर। 
हति धहरये को ठौर, निीं रयो सकि भरपूर॥ ३०॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४०. 
 

भावाथप–“तो पूिग ब्रह्म परमेश्वर सवग हवश्वात भरलेला आहे.तो िूर असल्यािे कसे िाखवू?तो सवगत्र 
भरलेला आहे.त्याच्याहशवाय हतळभरही जार्ा हरकामी नाही.” असे प्रल्हािाने साहंर्तले. 
 

अस्त भयो िै भान, उदै रजनीकर[चंद्र]कीन्िा। 
खंभामें से हनकस जाघ, जोधा[माडंी]को िीन्िा॥ ३१॥ 

 
भावाथप– इतक्यात खाबंातून नरससह प्रर्ट झाला.सूयास्त झाला आहे व िदं्रोिय होत आहे.अशा 

वळेी नरससहाने हहरण्यकश्यप ला मारण्यासाठी आपल्या माडंीवर ओढले. 
 

नख सो उदर हबडाहरया, हतिक हदया मिाराज। 
सिादीप नवखण्डमें, तीन िोक भई गाज[प्रहसि]॥ ३२॥ 

 
भावाथप– नरससह अवतारी प्रभ ने आपल्या नखानंी हहरण्यकश्यप िे पोट फाडून टाकले.अथात त्यािा 

उद्धार केला.सप्तिीप नवखंडात आहि स्वर्ग, मृत्य  व पाताळ ह्या तीन लोकातं त्यािी कीती झाली. 
 

जिाँ जगत को भीर[संकट],तिाँ सब कारज सारे। 
िमसे अधम उधाहर[उिार.]हकये नरकनसे न्यारे॥ ३३॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४०/४१. 
 

भावाथप– जेव्हा जेव्हा जर्ावर संकट येते.त्या त्यावळेी प्रभ  प्रकट होतो.आमच्यासारख्या नीिािंा 
नरकापासून त्यानेि उद्धार केला. 
 

सुर नर मुहन गंधवप, पढै ब्रह्महनवास। 
मनसा वाचा कमपिा, गावै जन रैदास॥ ३४॥ 

–श्रीसंत रोहहिास, (सत्यिेव सशिे), प.ृ२४१. 
 

भावाथप– िेव मानव आहि र्ंधवग सवग जि ब्रह्मािे र् िर्ान र्ातात.संत रोहहिास मन, वािा व कमाने 
त्या अर्ाध परमात्म्यािी कीती र्ातात.प्रल्हाि लीला ही संवािरिना संत रोहहिासाचं्या नावावर पडली आहे. 
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५.श्री भक्त रोहिदासाचंी आरती 
 

आरती रोहिदासा। 
प्रभु कनवाळू खासा॥ 
बोधूनी पंुडहिका। 
मनी केिा ऐसा॥आरती.॥धृ.॥ 
जगता ताराया। 
पंुडहिका िाती राया॥ 
आहििा भू वरती। 
देव वैकंुहठचा या॥आरती.॥ १॥ 
वसहविी पंढरी। 
आपि रािून दूरी॥ 
जड जीवा तारक तो। 
वर देतसे िरी। आरती.॥ २॥ 
मातृ-हपतृ भक्क्त। 
केिी अद भूत ख्याहत॥ 
यास्तव ििरी तु्िा। 
सदा आठहवतो हचत्ती॥आरती.॥ ३॥ 

 
–श्रीभक्त रोहहिास िहरत्र (ना.ता.महाजन), प.ृ१५९. 
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आरती 
 

आरती रोहहिासा। 
र् रु कैवल्य तेजा॥ 

करीशी पे्रमभक्ती। 
राम प्रसन्न झाला॥आरती.॥धृ.॥ 

उत्तरी जन्म झाला। 
र् रु रहविास नामा॥ 

अवतार रोहहिासा। 
रामानंिािा प्यारा॥आरती.॥ १॥ 

भारती संत श्रेष्ठ। 
बधं  कबीरा भाई॥ 

मीराच्या र् रु िेवा। 
जन संताच्या संता॥आरती.॥ २॥ 

अवमान पडं्े करी। 
मन हवषपण्ि होई॥ 

ब डवी राम पाण्या। 
तो कोिंड घारी॥आरती.॥ ३॥ 

साधूिे मन िंर्ा। 
कटौती बाहे र्ंर्ा॥ 

पूहजली र्ंर्ामाई। 
िेई स विग कंर्ना॥आरती.॥ ४॥ 

शरि तव िरिी। 
पीडा हनवारी आता॥ 

हारी भवतापा। 
िीन ियाळू िेवा॥आरती.॥ ५॥ 

 
श्रीसंत रोहहिास (स.सशिे) प.ृ२५७. 
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६.॥श्री रोहिदास वंदना॥ 
 

श्री.र्िेशाय नमः॥श्री सरस्वत्यै नमः॥श्री रामिदं्राय नमः । 
िंडवत प्रिाम श्री रोहहिासा॥ 

 
ॐ नमोजी रघ नंिना। आराध्य िैवत रोहहिासा॥ 
कृपाळू भर्वंत श्री राम। आशास्थान िीन िहलतािें॥ १॥ 
विूं रोहहिास िरि। तपाने पावला जो पूिगब्रह्म॥ 
दै्वत अदै्वत संपले जेथे। भक्त रोहहिास िरिी॥ २॥ 
रोहहिास सद र् रू भेटले। आत्मज्ञान सकला लाभले॥ 
भवसार्र तरून रे्ले। अज्ञानी या जर्ामाजी॥ ३॥ 
हनर् गिमय सर् ि पूहजले। भक्क्तसाठी सर् ि व्हाव॥े 
तत्त्व सितनात हनर् गि बोले। रोहहिास ज्ञानीयासी॥ ४॥ 
धंिा नसे नीि कोिी। करावे सत्प्रवृहत्तने कमग॥ 
प्रहतष्ठा राखावी कमािी। हशकवि रोहहिासािंी असे॥ ५॥ 
कमग कराव ेनेटके। आसक्क्त नसावी फलामध्ये॥ 
फल ईश्वराशी अपाव।े ठेवनूी वृहत्त समाधानी॥ ६॥ 
प्रभ  कृपा हािी ध्यास। कृपेवीन शून्य जीवन॥ 
भक्क्तने प्रसन्न भर्वतं। श द्ध भाव राखावा॥ ७॥ 
राम नाम हािी मंत्र। रोहहिास हिसला समस्त। 
संकटे हवरून जातील। ध्यान घेता रामािे॥ ८॥ 
रोहहिास जीवन र्ाथा। जीवन हेिी तत्त्वबोधा॥ 
घडल्या र्ोष्टी प्रभ कृपेने। संिेश ध्यावा त्यामाजी॥ ९॥ 
िाभंार माताहपत्यािे पोटी। जन्मला हा जर्जेठी॥ 
नीि जात हह उंिावली। त्यानी आप ल्या करहिने॥ १०॥ 
जन्मला आहि राहहला। काशी के्षत्री आसपासा॥ 
िमावरील धंिा केला। पोट जर्हवण्यासाठी॥ ११॥ 
बालपिी लार्ला छंि। भक्ती आहि सत्संर्॥ 
जनी राहहला उिास। कामधंिा काही करीना॥ १२॥ 
कमवीं जे संतसेवते। जमवी जे साध सेवेत॥ 
खि गनी मोकळा राही। घरी िाहरद्र्य अमाप॥ १३॥ 
आईबाप संतापले। पोर बह त हबघडला म्हिे॥ 
लग्न लावनू हिले त्यािे। कोवळ्या वयात लोनाशी॥ १४॥ 
लग्न झाल्यावर पोरािे। संसार करील नेटका॥ 
अंिाज ि कले सवग। ध्यान संसारी लारे्ना॥ १५॥ 
साध संत समार्म। रातं्रहिन करी भ्रमि॥ 
आई बाप पत्नी कोि। हक्षहत त्याला यािंी नसे॥ १६॥ 
आला पैसा घालवी। घरी िाहरद्र्य वाढवी॥ 
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क्रोध अहनवार बापा झाला। घराबाहेरी काहढला॥ १७॥ 
झोपडी हिली बाधूंन। शजेारी राहहला रोहहिास॥ 
मित लोनािेवीिी त्यास॥ज ने पाने हशवण्यामाजी॥ १८॥ 
िाभंार असून जातीिा। र्ंर्ास्नान ि कले नाही॥ 
पूजा पाठ प्रातःकाळी। हनत्य पूजा ि कली नाही॥ १९॥ 
कथा हकतगनािा आनंि। साध  संरे् राहून घेई॥ 
पाय पीट अपार केली। ज्ञानाजगन करण्यासाठी॥ २०॥ 
जातीिा िाभंार म्हिून। हशकहवले नाही क िी॥ 
जवळ घेऊन हशकहवण्यासाठी। सद र् रू भेटला नाही॥ २१॥ 
ब्रह्मज्ञान हमळहवण्यािी आस। रूजू लार्ली मनात॥ 
शास्त्रज्ञान हशकण्यासाठी। हफरे ज्ञाहनयािंी िारे॥ २२॥ 
र् रूबीन ज्ञान नाही। सद र् रूिी ओढ लारे्॥ 
कबीर भेटता सारें् त्यासी। रामानंि र् रू करावा॥ २३॥ 
ज्ञान यज्ञ झाला स रू। रामानंि जवळी बस नी॥ 
ब्रह्मािी धरती वाट। भक्क्तमार्ी जाता जाता॥ २४॥ 
र् रू रामान जािंा हशष्ट्य। रोहहिास परमभक्त॥ 
भक्क्तने भेटला भर्वतं। रोहहिास झाला ज्ञानी॥ २५॥ 
अनंतानंि कबीर स खानंि। स रस री पद्मापहत नरहरी॥ 
पीपा भावानंि धन्ना। र् रूबंधू त्यासी भेटले॥ २६॥ 
जातीिा अस न िाभंार। धमगशास्त्र विे पाहंडत्य॥ 
िमावरी करी काम। आवडीने प्रभ साठी॥ २७॥ 
संत मीरा हशष्ट्या झाली। रािी झालीस िीक्षा हिली॥ 
हशष्ट्यर्िािंा मेळा िाटे। रोहहिास िरिी सवगिा॥ २८॥ 
ब्राह्मि पहंडत ब्रह्मज्ञानी। रोहहिासासी वाि घाली॥ 
तृप्त होई वािाअंती। ब्रह्मज्ञान त्यािे पाहोनी॥ २९॥ 
काशीिे ब्राह्मि कमगठ फार। सहावनेा त्यािें ब्रह्मज्ञान॥ 
अवमान करूनी क्षिोक्षिी। र् रू रोहहिासा छहळयले॥ ३०॥ 
िाभंार कसला ब्रह्मज्ञानी। आहे थोडे िाखवी भारी॥ 
धमगशास्त्रात उमजे काय। ब्राह्मिास अहधकार तो असे॥ ३१॥ 
        *                            *                        * 
परीक्षा करण्या रोहहिासािी। ब्राह्मिानंी पि लहवला॥ 
भक्क्तमध्ये श्रेष्ठ कोि। हवप्र पहंडत की रोहहिास॥ ३२॥ 
मूर्शत भर्वतंािी मधे। आिील जो भक्क्तने आपिाकडे॥ 
तोिी समजावा भक्त श्रेष्ठ। कसोटी आता रोहहिासािी॥ ३३॥ 
काशी नरेशािे िरबारी। हवप्र पहंडत आहि रोहहिास॥ 
प्रभिूी आळविी करी। हृिय जाई हपळवट नी॥ ३४॥ 
भक्क्तिा महहमा अर्ाध। रोहहिास माहंडवरी हरीं वसत॥ 
ब्राह्मि लाजले या भक्क्तने। रोहहिास र्हहवरला पे्रमाने॥ ३५॥ 
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रामानंि आहि हशष्ट्यर्ि। जर्न्नाथे िशगनासाठी॥ 
एके हिवशी आले सवग। प रीच्या जर्न्नाथे मंहिरी॥ ३६॥ 
ब्राह्मिानंी स्वार्त केले। जर्न्नाथे िशगन हिधले॥ 
भोजन आयोहजले ब्राह्मिानंी। रामानंि स्वार्तासाठी॥ ३७॥ 
ब्राह्मि नाराज झाले। हशष्ट्यर्िात िाभंार पाहूनी॥ 
म्हिे पकं्क्तमध्ये नसावा। िाभंार रोहहिास हा॥ ३८॥ 
हशष्ट्यासंह आम्ही जेव।ू रामानंि ि ःखाने म्हिाले॥ 
ब्राह्मिानंी जेवाव ेस्वतंत्र। पकं्क्त घालूनी ि सरीकडे॥ ३९॥ 
हशष्ट्यर्ि आहि रामानंि। रोहहिास समव ेजेवत॥ 
ब्राह्मिािें पकं्क्तमध्ये र्डबड स रूजहाली॥ ४०॥ 
िोन ब्राह्मिामध्ये रोहहिास। अनेक रोहहिास जेवले॥ 
एक जेवतो रामानंिासह। ब्राह्मि पाहून लाजले॥ ४१॥ 
        *                            *                        * 
ज्ञान हमळहवले अपार। िाहरद्र्य आहि कष्ट भारी॥ 
िया येऊन भर्वतंास। साध वषेातं पातला॥ ४२॥ 
परीस हिला साध ने। रोहहिास म्हिू लार्ले॥ 
स्पर्शशता लोखंडास याने। स विग त्यािे होईल॥ ४३॥ 
रोहहिास म्हिे साध स। नको परीस आहि पैसा॥ 
संतोष हीि संपत्ती। अमाप मजजवळी असे॥ ४४॥ 
साध ने आग्रह धहरला। परीस छपरी खोहवला॥ 
म्हिे संकटकाळी याने। स विग करून घ्यावे॥ ४५॥ 
रोहहिास संत ष्ट साधक। परीस छपरी हवसरला॥ 
प्रभ  परत येऊनी पाही। परीस जैसािी तैसा॥ ४६॥ 
र्रीबी घालहवण्या रोहहिासािी। प्रभ ला कळवळा भारी॥ 
पूजेच्या तबकात टाकी। मोहरा स विग पाि॥ ४७॥ 
तबकात स विग मोहरा। डोळे उघहडता पाहहल्या॥ 
रोहहिास घाबरला भारी। काय कराव ेस िेना॥ ४८॥ 
दृष्टातं हिला प्रभ ने। मोहरा प्रसाि म्हिून घे॥ 
आज्ञा प्रभिूी मानून। मोहरा त्याने क्स्वकारल्या॥ ४९॥ 
मोहरा मोडूनी पाि। बाधंले सत्संर् भवन॥ 
मंहिर उभारले प्रभ िे। कथा कीतगने करण्यासाठी॥ ५०॥ 
        *                            *                        * 
प्रयार्ला क ं भ पवगहि। स्नानासी झाली िारी॥ 
रोहहिास हशष्ट्य समवते। र्ंर्ा स्नानाशी रे्ले असे॥ ५१॥ 
क िकट ब्राह्मि जमले। रोहहिासासी म्हिू लार्ले॥ 
तू कसलारे भक्त। िाभंार िालाख तू॥ ५२॥ 
जर असशील खरा भक्त। तरू िे पाण्यावर शाहलग्राम॥ 
नाहीतर फ कािी वटवट। धमग नाव ेकहरतोसी॥ ५३॥ 
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लाकडािे शालीग्राम हवप्रािें। रोहहिासािा असे िर्डािा॥ 
िर्ड का तरेल पाण्यावर। खोि उमर्ली रोहहिासा॥ ५४॥ 
नको म्हिे रोहहिास। नको असली शथग लाविे॥ 
प्रभ ला िंड का िेता। आम च्या भक्क्तसाठी॥ ५५॥ 
ब्राह्मि हट्टास पेटले। रोहहिासासी सनि  लार्ले॥ 
पहरक्षा भक्तािी पहाण्या। लोक आतूर जहाले॥ ५६॥ 
रोहहिासे पूहजला शाहलग्राम। भक्क्तभाव ेपाण्यावरी सोडला॥ 
ब्राह्मिािें ब डाले सवग। रोहहिासािंा तो तरंर्ला॥ ५७॥ 
        *                            *                        * 
र्ंर्ाकाठी कीतगन िाले। रोहहिास भजनी रंर्ले॥ 
राम नामािी महती सारें्। कथा हनरुपि करोनी॥ ५८॥ 
माया असे अती िारुि। संसारात वाढवी ताप॥ 
भवसार्र तरण्यासाठी। राम नाम हािी मंत्र॥ ५९॥ 
उद्धट ब्राह्मि जमले तेथे। हकतगनात हवघ्न आहिले॥ 
म्हिे खोटारडा रोहहिास। कसले घेता राम नाम॥ ६०॥ 
भवसार्र राह  द्या िूर। िर्ड तरू िे पाण्यावर॥ 
िाखव रामनामािी प्रहिती। सत्य असत्य प्रत्ययी॥ ६१॥ 
रोहहिासे िर्ड घेऊन। हलहहवले त्यावरी रामनाम॥ 
प ण्यस्मरि करूनी रामािे। सोहडला तो र्ंरे्माजी॥ ६२॥ 
लीला अर्ाध रामािी। तरंर्ला तो पाण्यावरी॥ 
झाले लोक आश्चयगवत। पाह नी रामनामािा प्रताप॥ ६३॥ 
        *                            *                        * 
संत मीरा हशष्ट्या मोठी। काशी येऊनी र् रुस भेटे॥ 
हितोड येण्यासाठी। हनमंहत्रला र् रु रोहहिास॥ ६४॥ 
यात्रा करीत रोहहिास। हितोडी मीराप्रती आले॥ 
हशष्ट्या प्रसन्न झाली। स्वार्त केले र् रुिे॥ ६५॥ 
मीराने भोजन घातले। केला सन्मान र् रुिा॥ 
ब्राह्मिानंी अव्हेहरले भोजन। िाभंार नको पकं्क्तमाजी॥ ६६॥ 
मीरा ि खवली बह त। ब्राह्मिाशंी मर् बोलली॥ 
हवप्राने स्वतंत्र बसाव।े आम्ही बसू एहककडे॥ ६७॥ 
ब्राह्मिािंी पकं्क्त बसली। रोहहिास ि जा पकं्क्तला॥ 
झाले वाढिे स रू। रोहहिास ब्राह्मिा वाढले॥ ६८॥ 
िमत्कार प्रभ ने केला। रोहहिास तर जेवत आहे॥ 
झाले िहकत ब्राह्मि। कैसा वाढी रोहहिास॥ ६९॥ 
ब्राह्मि लाजले बह त। रोहहिास िरिी लार्त॥ 
मीरा संतोषली मनात। र् रुिे हवहवध रुप पाह नी॥ ७०॥ 
भर्वतें राहखली लाज। रोहहिास परी अती उिास॥ 
अवमान नशीबी आला। िाभंार म्हिूनी अव्हेरती॥ ७१॥ 
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ज्ञान तप न पाहता। जाती पोटी होते सनिा॥ 
रोहहिास कोपले भारी। रार् काढी रामावरी॥ ७२॥ 
घेऊनी म र्शत रामािी। रार्ाने र्ंरे्त फेकली॥ 
रामाशी ब डहवले र्ंरे्त। काय केले कळेना॥ ७३॥ 
पश्चाताप मनी जाहला। वाह  लार्ल्या आश्र धारा॥ 
र्ंर्ाकाठी बसून उिास। रडू लार्ले रोहहिास॥ ७४॥ 
वृद्ध झालोतरी सनिा। अपमान आता सोसवनेा॥ 
अपार सहन केला छळ। आता जीिे नको म्हिे॥ ७५॥ 
राम राम कष्टलो म्हिे। नाम घेऊनी रडू लारे्॥ 
रामावािून कोिी नाही। लाज राखण्या भक्तािी॥ ७६॥ 
शोक करीत र्ंरे्काठी। राममूर्शत तरंर्त आली॥ 
राम पाहोनी साक्षात। कवटाळले हृियाशी त्याने॥ ७७॥ 
रोहहिासे म र्शत घेतली। हितौडी मंहिरी स्थापिेशी॥ 
क म्भन शामजी मंहिरी। प्रहतष्ठेहयली र् रु हशष्ट्येने॥ ७८॥ 
        *                            *                        * 
र्ंर्ा स्नान र्ंर्ा पूजा। हनत्यहनयम ि कला नाही॥ 
भक्क्त मनोभाव ेकेली। रोहहिासे र्ंर्ामाईिी॥ ७९॥ 
माडंौर्ढी रे्ले रोहहिास। र्ंरे्साठी भोजन हनयोहजले॥ 
आमंहत्रले र्ंरे्स भोजना। र्ंर्ा स्वीकारी पे्रमाने॥ ८०॥ 
राजा सरिार माडंौर्ढिे। समस्त जन आहि पहंडत॥ 
भोजना लार्ी हनमंहत्रले सवग। आग्रह भारी जाहला॥ ८१॥ 
पकं्क्त बसल्या जेविालार्ी। स ंिर य वती र्ंर्ा झाली॥ 
येऊनी बसे पकं्क्तमाजी। जेव ूलार्ली संतोषे॥ ८२॥ 
संपले भोजन सवांिे। य वती उठली जेवनूी॥ 
आज्ञा घेऊनी रोहहिासािी। नमस्कारोनी िालली॥ ८३॥ 
सौंियगवती य वती पाहून। राजा भ लला अपहरहमत॥ 
रोहहिासास आज्ञा करून। िौकशी करू लार्ला॥ ८४॥ 
रोहहिास घाबरले बह त। संकट ठाकले समोर॥ 
य वती आिूनी िे सत्वर। राजाज्ञा झाली रोहहिासा॥ ८५॥ 
जर अव्हेरली आज्ञा। राजा र्जगतो रोहहिासा॥ 
लग्न अव्हेहरले य वतीने। तर सजा त ला िेहिंडािी॥ ८६॥ 
र्ंर्ाकाठी रोहहिास येत। झाला वृत्तातं कहथला तीस॥ 
िेहिंड सोसतो म्हिे र्ंरे्स। हवटंबना र्ंरे्िी न व्हावी॥ ८७॥ 
िािाक्ष र्ंर्ामाई बह त। रोहहिासासी समजावीत॥ 
म्हिाली येते लग्नासाठी। सारं्ा राजालार्ी सत्वरा॥ ८८॥ 
राजा उतावीळ बह त। वरात घेऊनी हनघाली स्वारी॥ 
यजमान बनहवले रोहहिासा। र्ंरे्कडील लग्नासाठी॥ ८९॥ 
शृरं्ार करून र्ंर्ा आली। नृप हरपला सौंियाने॥ 
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आिराने हवनहवत र्ंरे्ला। पालखी माजी बैसण्यासी॥ ९०॥ 
कडाडली हबजली जैसी। उडी घेतली सरोवरी॥ 
र्ंर्ा ल प्त झाली जलामाजी। कळवडंले सवग आकाश॥ ९१॥ 
प्रिडं प्रवाह वाहू लारे्। नृपासह लोक नष्ट झाले॥ 
र्ंरे्िा कोप हवक्राळरूप। उरले एक रोहहिास॥ ९२॥ 
        *                            *                        * 
एक पवामाजी ब्राह्मि। र्ंर्ास्नानाशी िालला॥ 
त टला जोडा िालताना। आला तो रोहहिासा घरी॥ ९३॥ 
रोहहिास भजनामाजी िंर्। जोडा हशवता हशवता॥ 
संतोषला ब्राह्मि अपार। ऐकता भजन रोहहिासािें॥ ९४॥ 
जोडा झाला हशवनू। ब्राह्मि िेइ िमडी काढून॥ 
मज री रोहहिासास िेता। संतोष बह  जाहला॥ ९५॥ 
ब्राह्मि बोले िाभंारास। हिसतोसी मोठा भक्त॥ 
िलाव ेर्ंर्ा स्नानास। पवगिी मोठी आली असे॥ ९६॥ 
रोहहिास हवनयाने सारं्त। सत्कमग हेि र्ंर्ास्नान॥ 
रोज अन भवी र्ंर्ास्नान। घरी राह नी मी येथे॥ ९७॥ 
स्वच्छ मनात र्ंर्ा वाहे। सत्कमात र्ंर्ा वाहे॥ 
अखंड र्ंर्ा वाहे। माझे घरी पे्रमाने॥ ९८॥ 
ब्राह्मि िालला र्ंरे्प्रती। रोहहिास त्यासी विला॥ 
िमडी माझी वहा र्ंरे्ला। तू स्नान केल्यावरी॥ ९९॥ 
रोहहिासािी िमडी घेऊन। ब्राह्मि पातला र्ंरे्वर॥ 
स्नान करून झाल्यावरी। आठवि िमडीिी झाली॥ १००॥ 
िमडी काढून रोहहिासािी। र्ंरे्शी बोलला ब्राह्मि॥ 
घे िाभंारािी िमडी। रोहहिासे पे्रमे हिली॥ १०१॥ 
हात उंिाऊनी र्ंरे्ने। िमडी झेलली हातात॥ 
स्तंहभत झाला ब्राह्मि। र्ंरे्िा हिव्य हात पाहूनी॥ १०२॥ 
र्ंर्ामाई संतोषे बोलली। हाती कंर्न घेऊनी॥ 
रोहहिासंाप्रहत िे कंर्न। माझा प्रसाि म्हि नी॥ १०३॥ 
स विग कंर्न प्रकाशमय। ब्राह्मि सत्वरे घेत॥ 
रोहहिासा िेण्यासाठी। नमस्कार करूनी हनघाला॥ १०४॥ 
मन हफरले ब्राह्मिािे। िाभंरा का द्या कंर्न॥ 
त्यास काय ठाव ूकी। मार्ग बिलूनी िाहलला॥ १०५॥ 
सराफा घरी जावनू। ब्राह्मिाने हवकला कंर्न॥ 
पैसे घेऊनी हनवातं। घरी आनंिे परतला॥ १०६॥ 
सराफ हविार करी। कंर्न एवढा भारी॥ 
ग्राहक योग्य घेण्यास। राजाहशवाय ि जा नसे॥ १०७॥ 
सराफ राजर्ृहीजावनूी । कंर्न राजास िाखवी॥ 
राजा संतोषला मनोमना। कंर्न स ंिर पाहोनी॥ १०८॥ 
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राजाने घेऊन कंर्न। रािी प्रहत बोलला॥ 
अती स ंिर कंर्न हा। त झ्यासाठी घेतला असे॥ १०९॥ 
कंर्न पाहाता रािीने। अहत आनंिे बोलली॥ 
यािा जोडी हवा मज। घेऊनी यावी झडकरी॥ ११०॥ 
राजाशी पडला पेि। िरबारी बोलवी सराफ॥ 
ि सरा जोडी िेण्यासाठी। फामाहवले त्यास राजाने॥ १११॥ 
राजाशी कहथले सराफाने। ब्राह्मिे कंर्न आहियला॥ 
ब्राह्मि बोलवा तात्काळ। त्यासी कंर्न मार्ावा॥ ११२॥ 
राजाने धाहडले हशपाई। आहिला पकडूनी ब्राह्मि॥ 
घाबरता ब्राह्मि भारी। अपराध काय केला म्हिोनी॥ ११३॥ 
राजाने फमाहवले ब्राह्मिा। आिावा जोड कंर्नािा॥ 
िोरला कोठूनी सारं् त्वरी। स ळावर त ला िढहवतो॥ ११४॥ 
कहथला वृत्तातं ब्राह्मिाने। र्ंर्ामाईिी असे िेिर्ी॥ 
मातेने हिधली रोहहिासा। िोरूनी मी आिली असे॥ ११५॥ 
रािीने धरला हट्ट। जोड हवा तीज सत्वरी॥ 
ध्यास कंर्नािा घेतला। अन्नपािी वजग केले॥ ११६॥ 
हवप्र रोहहिासाकडे पातला। पाय त्यािें धरूनी कहथला॥ 
िमहडिी हकमया सारं्ून। वृत्तातं त्यासी साहंर्तला॥ ११७॥ 
शरि आला ब्राह्मि। पाय धरुनी राहहला॥ 
क्षमा मारे् ब्राह्मि। कंर्न िेण्या हवनहवतसे॥ ११८॥ 
रोहहिास र् रु सवांिा। क्षमा शील र्ंर्ा भक्त॥ 
र्ंर्ाकाठी सत्वरी िला। ब्राह्मि बोले रोहहिासा॥ ११९॥ 
रोहहिास हंसून बोले। त वा सत्य कथन केले॥ 
र्ंरे्िी प्राथगना करून। कंर्न मार्ू येथेिी॥ १२०॥ 
रोहहिासे जोहडला हात। र्ंरे्िी प्राथगना करीत॥ 
लोिने हमटूनी शातं। प्रहतक्षा करी र्ंरे्िी॥ १२१॥ 
रोहहिास जोडे हशवत। होता बसला पडवी माजे॥ 
लोना िेवी होती शजेारी। कौत के सवग पाहे॥ १२२॥ 
क ं डामधून पाण्याच्या॥हात हिव्य र्ंर्ामाईिा॥ 
कंर्न घेऊन ठाकला। प ढे पडला प्रकाश॥ १२३॥ 
कंर्न र्ंर्ामाईने हिला। जोडी पहहल्या कंर्नािा॥ 
िमग क ं डामधून र्ंर्ा प्रर्टे। रोहहिास भक्तासाठी॥ १२४॥ 
राजा संतोषाला ऐकूनी। कंर्न क ं डातून हमळाला॥ 
रािीसह िशगनाथग धावला। रोहहिास िरिी लारे्॥ १२५॥ 
        *                            *                        * 
र् रुमंत्र रोहहिासे हिला। माता हपत्यािी सेवा करी॥ 
परमभक्त जाहला। काशी रामेश्वर येती घरी॥ १२६॥ 
प डंहलके सेवा केली। प डंहलका िीक्षा हिली॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

आईबाप सेव ेमाजी। पाडं रंर् उभा य रे्य रे्॥ १२७॥ 
पाडं रंर् पढंरी आहे। ठेवनू कटीवरी हात॥ 
अजूनी हतष्टतो तेथे। प डंहलका भेटीसाठी॥ १२८॥ 
धन्य रोहहिास र् रु। सवग भक्ताते उद्धरू॥ 
िाभंार जन्मूनी जर्ती। स्वंय परब्रह्म जाहला॥ १२९॥ 
        *                            *                        * 
ऐकला बह  हसकंिर लोिीने। रोहहिास महहमा लोकामाजी॥ 
हिल्लीपतीस रार् भारी। सहिू साधू आहि संतािंा॥ १३०॥ 
लोिी कशीस आला। फमान काढले स्वहस्ते॥ 
द्याव ेहत्तीिे पायी। र् रु रोहहिासा लार्ी॥ १३१॥ 
रोहहिास मनी घाबरले। अपराध म्या काय केला॥ 
वृद्ध आहि कृशमूर्शत। उभी ठाकली रस्त्यावरी॥ १३२॥ 
हत्ती घातला माह ताने। अंर्ावरी रोहहिासाच्या॥ 
तेज पाहता र् रुिे। हत्ती क्षिभर थबकला॥ १३३॥ 
रोहहिास िरिी येऊनी। हत्तीने टेहकले मस्तक॥ 
हिल्लीपती हसकंिर लोिी। झाला खहजल बह  मनात॥ १३४॥ 
        *                            *                        * 
संत मीरा काशी आली। सद र् रुशी प्राथगना करी॥ 
लोना मातेसह याव।े हित्तोडी राहण्यासाठी॥ १३५॥ 
िेह खंर्ला तपस्येने। जीवन म क्क्त लाभली तया॥ 
बनारस सोहडले आता। हित्तोडा सपक्त्नक आले॥ १३६॥ 
र् रु आले मीरा घरी। मीरा नािे संतोष नी॥ 
र् रु लाभे जन्मातंरी। र् रु असे परब्रह्म॥ १३७॥ 
रोज िाले पूजा पाठ। प्राथगना आहि कीतगन॥ 
बोल अमृतािे सारें्। र् रु सवा रोहहिास॥१३८॥ 
प्राथगनेमाजी एकिा। ब्राह्मि झाले बह क्ष ब्ध॥ 
म्हिे नसे हा ब्राह्मि। धमग ज्ञान िेण्यायोग्य॥ १३९॥ 
जात पातीवरून जेव्हा॥ब्राह्मि हहिवी र् रुला॥ 
कडाडले रोहहिास। वीज जिू अंबरी॥ १४०॥ 
अवमान सहन होईना। ब्राह्मित्व कसे काय॥ 
जन्माने कोिी असो। ज्ञानाने ब्राह्मि मी॥१४१॥ 
रोहहिास म्हिे हवप्रासी। पहा स्वतः डोळ्यानंी॥ 
जानव ेमाझे पहाव।े ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मि मी॥ १४२॥ 
धारिार रापी घेऊनी। हिरली छाती उभी त्यानंी॥ 
िामडीखाली तळपले। हिव्य जानव ेतेजाने॥ १४३॥ 
या तेजाच्या ज्योती। हनघाल्या बह  हिर्ंतात॥ 
ज्योतीसव ेरोहहिास। हनघाले स्वयं हिर्ंतात॥ १४४॥ 
लोक डोळ्यानंी पाहती। ज्योती वैक ं ठी िालती॥ 
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उरले धहरली ठसे। रोहहिास िरिािें॥ १४५॥ 
लोक िरि ख िा पूजती। धन्य र् रु धन्य ब्रह्म॥ 
कोिी सारं्ावयास रे्ले। लोना िेवीस ही क्स्थती॥ १४६॥ 
लोना िेवी पहाता पहाता। िेह सोडूनी िालली॥ 
पहतसव ेसाध्वी लोना। हिर्ंतात हवहलन झाली॥ १४७॥ 
उिनीिता संपली। रोहहिास उंिावले हिर्ंती॥ 
िमग हिर्ंती हनघाले। कमग राहहले भवूरी॥ १४८॥ 
भर्वतं भक्क्तिा भ केला। भक्क्त रोहहिासाने केली॥ 
हिव्य ज्योती रुपाने। राम असलर्ी सत्वरी॥ १४९॥ 
आत्मा झाला हवहलन। राम परमात्म्यात दृष्टीसमोर॥ 
राममय झाले हिर्ंत। रोहहिासा घेई उंिावनूी॥ १५०॥ 
सत्यिेव वंिन करी। र् रु रोहहिासा िरिी॥ 
भाव ेपूजा रोहहिास। म क्क्त लाभण्या जर्ामाजी॥ १५१॥ 

 
॥इहत श्री रोहहिास विंना समाप्त॥ 

*                 *                * 
श्रीसंत रोहहिास (सत्यिेव सशिे), प.ृ२५९. 

 
* टीप.–क्रमाकं १२७ ते १२८ रद्द समजाव;े कारि संतरोहहिासािा व प डंहलकािा काळ वरे्वरे्ळा 
असल्याम ळे भेट होिे शक्य वाटत नाही. 
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७.समािोचन 
 

संत रोहहिासाच्या काळी म्हिजेि िौिाव्या शतकात भारतािी सामाहजक, धार्शमक, राजनैहतक व 
आर्शथक क्स्थती अत्यंत हबकट होती.राजनैहतक अक्स्थरतेम ळे र्हरबी अंहतम सीमेस पोहिली होती.िहलतावंर 
उच्च नीि तसेि जातीपातीच्या नावावर नाना प्रकारिे अत्यािार केले जात होते.अस्पृश्यानंा प्रभ पूजा 
करण्यािा अहधकार नव्हता.विाहधहष्ठत समाजरिना व स लतानी सैतानी याचं्या कात्रीत भारत िेश सापडला 
होता.धमाध, जातीवािी, रुढीवािी, अंधहवश्वासू व भोळ्याभाबड्ा जनतेला कोिी तरी मार्गिशगक हवा 
होता.अशा वळेी संत रोहहिासािंा जन्म हवक्रम संवत १४३३ मध्ये (सन १३७६) माघी पौर्शिमेस रहववारी 
बनारसजवळ झाला, संत रोहहिासाचं्या क लवृत्तातंािी कथा िवँर प रािात आहे.हतिा साराशं ह्या गं्रथामध्ये 
हिला आहे. 
 

संत रोहहिासाचं्या पिावरून त्यािंा जन्म माडूंर र्ावात झाला होता.आज बनारसनहजक मंडेसर, 
नावािा स कलेला तलाव हिसतो.तेथे पूवी माडंव ऋषीिा आश्रम होता.अनंतिासाचं्या रैिास पहरिया वरून 
याि जन्मस्थानास प ष्टी हमळते.‘रैिास रामायि’ मध्ये ‘काशी हढर्माडूंर स्थाना’ असा उल्लेख आहे.बऱ्याि 
हवद्वानानंी संत रोहहिासािें जन्मस्थान ‘मंडू आहडह’ अथात ‘माडूंर’ स्थानािा उल्लेख केला आहे.तेथील 
लहरतारा तलावामार्ील माडूंर र्ावी सलबाच्या झाडाखाली एका हातात कमंडल आहि ि सऱ्या हातात परश  
घेतलेल्या वीर-िेवताचं्या अनेक मूती तसेि पडलेल्या मंहिरािे अवशषे हिसतात. 
 

संत रोहहिास मंड आहडह (माडूंर) येथे जन्मले असाव ेआहि त्यानंी काशी नरेशिे हनवासस्थान 
राजघाटाजवळ धमगपरीक्षा हिली.तेथेि हसकंिर लोिी या त कग  बािशहाने तसेि काशीच्या प रोहहतानंी त्यािंी 
परीक्षा घेतली होती.गं्रथाधार व जनाधार तसेि कबीर संबधंावंरून संत रोहहिासािा जन्म माडूंर येथेि झाला 
हे हसद्ध होते.संत कबीर व रोहहिासािें जन्मस्थान माडूंर ऊफग  मंड अहडह येथे िामड्ािा धंिा करिारे ‘ढोर 
ढोवतं’ िमगकारािंी बरीि वस्ती होती.त्यामध्ये िमकटैया िमगकार कापड हवििारे कोरी (िाभंारािी 
उपजात) राहात होते.कबीर हे कोरी (म स्लीम वशं) मध्ये व रोहहिास हवख्यात िाभंार वशंात जन्मले.या िोघा 
संतानंी एकाि आईिे िूध प्याले होते. 
 

संत रोहहिास हे भक्त कबीर, संत सेना, संत धन्ना, सिना ह्या संताबंरोबर तसेि हसकंिर लोिी, 
बीरससह बिंोल या राजा-बािशहािें समकाहलन होते यात शकंाि नाही.हवक्रम संवत १४३३ (इ. स. १३७६) 
मध्ये माघ पौर्शिमेस रोहहिासािंा जन्म िंद्रवशंीय िमगकार क ट ंबात झाला.त्यािंा जन्म रहववारी झाला म्हिून 
त्यािें नावं ‘रहविास’ ठेहवले.तेथील लोक त्यानंा ‘रैिास’ तर महाराष्ट्रातील लोक त्यानंा ‘रोहहिास’ म्हिू 
लार्ले. 
 

संत रोहहिास हे श्रमजीवी िाभंार व कवी होते.त्यानंा बालपिापासून प्रभ भक्क्तिे वेड होते.बालपिी 
त्यानंी र्ंध लाविे.जपमाळािंा उपयोर् करिे इत्यािी बाह्यािार केले असावते.रोहहिास सात वषांिे 
असताना नवहवधा भक्क्तिे रहस्य त्यानंा समजू लार्ले होते.त्याचं्या वहडलािें नाव ‘रघ ’ सकवा ‘राघव’ 
होते.त्याचं्या आईिे नाव ‘करमा’ सकवा ‘घ रहबहनया’ होते.त्याचं्या पत्नीिे नाव ‘लोना’ सकवा ‘लोमा’ 
होते.िमगकार समाज प रातनकाळापासून ज्या लोना िेवीिी पूजा करीत होता.त्या यहक्षिी अष्टमातािें रूपातंर 
िडंी, िाम ंडा, काळीमाता इत्यािींमध्ये झाले.रोहहिास पत्नी लोना ही िैवीकरि प्रहक्रयेत लोकिेवी बनली. 
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रोहहिास पत्नी लोना एक परम साध्वी स्त्री होती.रोहहिासािें श्रमजीवी साध त्व आहि काव्यरिनेत हतने ि ःख 
सहन करून योर्िान केले व ती िेवी बनली. 
 

रोहहिास अनवािी साध संतािें पायात फ कट जोडे घालू लार्ला.म्हिून त्यािें वहडलाने िोघा 
पहतपत्नीस घरातून वरे्ळे काढले.तेव्हा रोहहिास वरे्ळी झोपडी बाधूंन पत्नीसह राहू लार्ला.तसेि 
िाभंारकाम करीत उिरहनवाह करू लार्ला. 
 

रोहहिासाच्या घरिी र्हरबी पाहून एका साधूने त्यास मोठ्या आग्रहाने परीस-िर्ड हिला.परंत  
रोहहिासानंी लोखंडािे सोने बनहवण्यासाठी त्यािा उपयोर् केला नाही.परंत  पहरश्रम करून त्यानंी कपाळास 
आलेला घाम प सण्यासाठी रापीिा उपयोर् केला.तेव्हा ती रापीि सोन्यािी बनल्यािे ऐकावयास हमळते.ती 
रापी सोन्यािी बनली की नाही हे माहीत नाही.परंत  रोहहिासािंी आर्शथक पहरक्स्थती थोड्ाि हिवसातं 
िारं्लीि स धारली हे मात्र खरे. 
 

संत रोहहिास हनरंजन हनर्शवकार ब्रह्मािे उपासक होते.ते सत्य हाि नारायि मानीत 
होते.असत्यासारखे पाप नाही.जो ब्रह्म जाितो तोि ब्राह्मि होय.जन्माने कोिीही उच्चनीि नसतो.तर तो 
कमाने होतो.परमेश्वर एक आहे.हनरहनराळ्या जातीधमांसाठी परमेश्वर हनरहनराळा असू शकत नाही.सवग 
मािसे एकाि परमेश्वरािी लेकरे आहेत.अंतम गखी पूजा हीि परमेश्वरािी खरी पूजा होय.नामभक्ती हीि खरी 
जीवन साधना अशी संत रोहहिासािंी हशकवि होती.संत रोहहिास हे बनारसच्या र्ोपाळ मंहिराच्या पहवत्र 
प्रारं्िात बसून साधना करीत होते.र्ोपाळ मंहिरातील त लसीर् ंफा वास्तहवक त्यािंीि आहे.करि 
रोहहिासानंी तेथे जोडे हशवत माधवास संबोधून िहा प्रहसद्ध पिे रिली.त्याम ळे त्यानंा खूप प्रहसद्धी हमळाली. 
 

संत रोहहिासािें जीवन िहरत्र अनेक िमत्कारानंी भरलेले आहे.त्यात किाहित अहतशयोक्क्त असू 
शकेल.कारि िमत्काराहशवाय कोिी नमस्कार करीत नाही.काही िमत्कार श्रदे्धम ळे खरे वाटतात.तर काही 
िमत्कार ईश्वरभक्क्तम ळे.आता आपि उिाहरिािाखल एका िमत्कारािे हवश्लेषि करू या. 
 

एका श्रीमंत हवधवचे्या एक लत्या एक मृत म लास संत रोहहिासानंी हजवतं केले.ह्या िमत्कारात 
म लर्ा पूिग मेला नसून, मेल्याप्रमािे बेश द्ध पडला असावा.तो मेला असे समजून घाबरून आईने म लास 
उिलून संत रोहहिासाकंडे आिले व रोहहिासानंी त्यास पािी पाजून श द्धीवर आिला असावा.असे िमत्कार 
त्यािें जीवनात बरेिसे झाले आहेत.तरीस द्धा मी ब हद्धवािी शलैीने हा गं्रथ हलहहण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

संत रोहहिासाचं्या कथा कीतगनात त्यािंा अपमान करिाऱ्या शठेला कोड भरिे, र्ंर्ामाईने 
रोहहिासासंाठी कंकि िेिे, क ं डातून रोहहिासासंाठी र्ंर्ा उत्पन्न होिे (मन िरं्ा, तो कठौती में र्ंर्ा) संत 
रोहहिासानंी आपल्या सत्य वार्ि कीने अनेक जलतीथांस र्ंर्ामाईिी प्रहतष्ठा हमळवून हिली.संत 
रोहहिासािंी र्ंर्ामाईवर अनन्य भक्ती होती.िस अन श्रृहतमध्ये र्ंर्ाप त्राच्या रूपात रोहहिासािंी प्रहतष्ठा केली 
आहे.रािासारं्ा, संत मीरा, झाली रािी, रािी योर्वती, ियाबाई, सहजीबाई, सिनपीर, र्रीबिास, 
कल्याििास, हहरिास, स ंिरिास, िशगनिास इत्यािी हकतीतरी प्रहसद्ध अप्रहसद्ध व्यक्क्तंनी संत रोहहिासािें 
हशष्ट्यत्व पत्करले. 
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संत रोहहिासानंी र् रु रामानंिाबंरोबर र्ारं्रोन, जर्न्नाथधाम, रामेश्वर इत्यािी हठकािी तीथगयात्रा 
केली तर त्यानंी स्वतः मथ रा, वृिंावन, हहरद्वार, म लतान, हित्तोड, हतरुपती इत्यािी हठकािी यात्रा केली 
आहे.संत रोहहिास पजंाब, र् जरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यािी राज्यातं उपिेश करण्यास रे्ले होते.तेव्हा 
त्यािेंबरोबर रे्लेले िमगकार बाधंव आजही रोहहिास र्ािी आहि डेरे बनवनू रोहहिासाचं्या साध याते्रस 
स रहक्षत राखले आहे.धार राजािी छत्री हित्तोडच्या क ं भश्याम मंहिरात आजही आहे.याप्रमािेि हतरूपतीमध्ये 
बालाजी पवगताखाली वैक ं ठ क ल नामक हठकािी त्यािंी र्ािी आहे.मथ रा, वृिंावन, आग्रा, हिल्ली इत्यािी 
हकती तरी हठकािी रोहहिासािें मठ, मंहिरे व आश्रम आहेत.संत रोहहिासाचं्या महात्म्याम ळे रोहहिासाचं्या 
िाभंार जातीवर उच्च वर्शियांकडून होिारा अन्याय थोडा कमी होत िालला आहे.संत रोहहिासानंा साध त्व व 
साहहत्यामध्ये प्रहतष्ठीत होण्यास केवढी मोठी लढाई लढावी लार्ली असेल.त्यािंी कहवताि त्याचं्या 
व्यक्क्तत्वािे खरे प्रहतहनहधत्व करीत आहे. 
 

काही हवद्वानािें मते, संत रोहहिास काशीमध्ये राहून ब्राह्मि पहंडताबंरोबर संघषग करीत ब्रह्मलीन 
झाले.तर काही हवद्वानािें मते शवेटिी पंधरा वषे हित्तोडला राहून ब्राह्मिाशंी टक्कर िेत मानव धमािा प्रसार 
करीत होते.क ं भश्याम मंहिरात स्वतः रिलेली आरती म्हित असता,तेथील सनातनी ब्राह्मिानंी त्यािेंवर 
घातक प्रहार केला आहि त्याति त्यािंा अंत हवक्रमी संवत १५८४ (सन १५२७) मध्ये झाला.त्यावळेी त्यािें 
वय १५१ वषांिे होते.रोहहिास संप्रिायी रोहहिास प ण्यहतहथ िैत्र वद्य ित िगशीस साजरी करतात.त्याचं्या 
पाि का जेथे पडल्या तेथेि त्यािंी समाधी क ं भश्याम मंहिरासमोर बाजूस बाधंली आहे.समाधीवर रोहहिासािंी 
िरिहिन्हे आहेत.संत रोहहिासानंी हशष्ट्याकंडून हलहून घेतलेले िोहे व पिािंी हस्तहलहखते सनातनी 
ब्राह्मिानंी हित्तोडलाि नष्ट केली असावीत.कारि तेथील ब्राह्मि रोहहिासास राजाश्रय हमळाल्याम ळे 
त्यािेंवर फार जळत होते. 
 

संत रोहहिासािें िोहे व पिािंी रिना उच्च कोटीिी आहे.त्याचं्या रिनेत संस्कृत व फारशी शब्िािंा 
उपयोर् केलेला आहे.संत रोहहिासानंा हलहहता वािता येत नव्हते.परंत  रोहहिासाचं्या हशष्ट्यानंी त्यानंी 
रिलेली पिे व िोहे स्मरिाने हलहहलेले असावते.रोहहिासानंी आपल्या काव्यातून हवहवध हवषयावंर सारं्ोपांर् 
ििा केली आहे.त्यािंी हविारधारा त्याचं्या काव्यातून हिसून येते. 
 

मी ह्या गं्रथामध्ये संत रोहहिासािें जास्तीत जास्त िोहे २३० व १७९ पिािंा समावशे केला आहे.तसेि 
सहिी िोहे व पिाखाली त्यािंा भावाथग मराठीत सोप्या भाषेत हलहहला आहे.तसेि त्याि पषृ्ठाखाली सहिी 
कहठन शब्िािें मराठीत शब्िाथग हिले आहेत.त्याम ळे संत रोहहिासािें िोहे व पिािंा अथग वािकानंा सहज 
समजेल. 
 

महाराष्ट्रातील प्रहसद्ध संत सेना नाव्ही यानंी संत रोहहिास-कबीर संवाि सहिीमध्ये काव्यमय व 
काल्पहनक हलहहला आहे.िोघेही हनर् गिवािी संत असूनही, त्यानंी संत रोहहिासानंा सर् िवािी ठरवनू सहिीत 
रंजक संवाि रिला आहे.त्यािा भावाथग मी मराठीत हलहहला आहे.संत रोहहिास यािें नावावर पडलेली 
‘प्रल्हाि-लीला’ ३४ िरिे सहिी असून, त्यािंाही भावाथग मी मराठीत हलहहला आहे. 
 

महाजन र् रुजीहलहखत श्रीभक्त रोहहिास िहरत्रातील श्रीभक्त रोहहिासाचं्या आरतीिा यामध्ये 
समावशे केला आहे.तसेि प्रा.सत्यिेव सशिे याचं्या श्री.संत रोहहिास प स्तकातील आरतीिा व १५१ िरिी 
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(काव्यमय) श्री.रोहहिास विंनािा समावशे ह्या गं्रथामध्ये केला आहे.त्यामध्ये रोहहिासािें संहक्षप्त िहरत्र 
आले आहे. 
 

गं्रथािे शवेटी िोहे व पिािी अन क्रमहिका हिली आहे.त्यावरून कोिताही िोहा अर्र पि कोित्या 
पषृ्ठावर आहे हे त्वहरत शोधता येईल अशी मी योजना केली आहे.शवेटी पाहरभाहषक शब्िकोश हलहहला 
आहे.त्यामध्ये आध्याक्त्मक कठीि शब्िािंा भावाथग हिला आहे.त्याम ळे हा गं्रथ वािकानंा समजण्यास सोपा 
झालेला आहे.सवात शवेटी सहाय्यक गं्रथािंी सूहि हिलेली आहे. 
 

अशा प्रकारे मी हलहहलेल्या ह्या“संत रोहहिास, िहरत्र आहि वाङ मय” या गं्रथािे मी थोडक्यात 
समालोिन केले आहे. 
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भाग ३ रा 
संत रोहिदास चहरत्र 

पहरहशष्टे 
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पहरहशष्ट १ 

(१) दोिे अनुक्रमहिका 
एकूि 
क्रमाकं 

मूळाक्षर 
क्रमाकं 

िोहारंभ िोहा क्रमाकं पषृ्ठ क्रमाकं 

  अ   
१ १ अमहरत रस कइ बूिं कू, ४५ १८१ 
२ २ अलख अलह खालीक ख िा, ६३ १८५ 
३ ३ अपनह र्ीव कटाइ सह, १८९ २१८ 
४ ४ अन भावत हनयरा बसे, २१३ २२३ 
५ ५ अंधला जो पाइ हह, २०४ २२१ 
६ ६ अंतम गखी भइ जउ करहह, ३६ १७७ 
७ ७ अंतहकरन अनभउ करहह, ३१ १७६ 
८ ८ अंर् अंर् कटवाइ हह, १३९ २०५ 
९ ९ अंतर र्हत रािंै नही, १७९ २१६ 
  आ   
१० १ आि अंत हजहकर नहीं ५८ १८४ 
११ २ आनंि मूरत समत की, २२० २२४ 
  इ   
१२ १ इक सिता सत्त नाम की, ३८ १७९ 
१३ २ इक ब िं सौ ब हझ र्ई, ४४ १८१ 
१४ ३ इक जोहत से जउ सभ उपजै, ४९ १८२ 
१५ ४ इक नहजर सों सभ कंू िेखइ ५४ १८३ 
१६ ५ इड़ा सपर्ला स स म्िा, ३७ १७८ 
१७ ६ इह  जर् ि ख की खेतरी. २२८ २२६ 
  ऊ   
१८ १ ऊंिे क लके कारिै, १३४ २०४ 
  ए   
१९ १ एक भरोसो राम को, १०२ १९५ 
२० २ एकै ब्रह्म हइ सकल मंहह, ११ १७१ 
२१ ३ एकै माहट के सभ भाडें, ४६ १८१ 
  ऐ   
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२२ १ ऐसा िाहौं राज मैं, १९४ २१९ 
२३ १ ओंकार को ध्यान माहंह, ७९ १८९ 
२४ २ ओंकार है सत नाम, २१ १७४ 
  क   
२५ १ करम बधंन मंह रहम रह्या, १०३ १९६ 
२६ २ करम जोर् की साध सो, १११ १९८ 
२७ ३ करमन ही परभाउ तहज, १०९ १९८ 
२८ ४ कहन स नन क ं  ि ई कहर थापे, १५० २०८ 
२९ ५ कट क विन नहह बोहलए, २२९ २२६ 
३० ६ का मथ रा का द्वाहरका, ७२ १८८ 
३१ ७ काम क्रोध मि लोभ तहज, १३५ २०४ 
३२ ८ काम धेहन पारस पोली. २१६ २२३ 
३३ ९ काबे अरू कैलास मंह, १६ १७३ 
३४ १० कायम िायम रार् इक, २८ १७६ 
३५ ११ क रमे भाहंत जउ रहा हह, १६३ २११ 
३६ १२ कोंइल तरसै अंब कू, २२१ २२४ 
३७ १३ कोहट कलप जीवन अलप, २१९ २२४ 
  ग   
३८ १ र्र्न मंडल हपअ रूप सो, १२ १७२ 
३९ २ ग्रहहह रहह  सहतकरम करह  १०१ १९५ 
४० ३ र् रू ग्यानं िीपक हिया, २०३ २२१ 
  घ   
४१ १ घट घट हबआपक राम है, ७ १७० 
  च   
४२ १ िलत हलत बैठत उठत, २२३ २२५ 
  ज   
४३ १ जउ नाही था सहरहष्ठ माहंह, ३४ १७७ 
४४ २ जउ रे अल्लाह बससह मक्स्जि मंह, ७५ १८८ 
४५ ३ जब जब फैलेइ जर्त मंहह, ६४ १८६ 
४६ ४ जब सभ कहर िोउ हाथ पर्, १४८ २०७ 
४७ ५ जहं अंध हवश्वास है, ३२ १७६ 
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४८ ६ जन्म जात मत पँूहछये, १२० २०१ 
४९ ७ जन्म जात कंू छाहंड कहर, १२२ २०१ 
५० ८ जात पातं के फेर महह १२१ २०१ 
५१ ९ जात जातमें जात है, १२८ २०२ 
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अनुक्रमणिका 

२१८ १९ स ख ि ख हाहन लाभ कउ, ११० १९८ 
२१९ २० स ख सहरता मह ब हड कहर, १६७ २१२ 
२२० २१ स ख ि ख सम कहर जानह , १६८ २१३ 
२२१ २२ स रत शब्ि जउ एक हों, ७७ १८९ 
२२२ २३ स हमरन कोहट अघन को, २०० २२० 
२२३ २४ सोई तन कंिन जानई, २०९ २२२ 
२२४ २५ सौ बरस लौ जर्त मंहह, १०४ १९६ 
  ि   
२२५ १ हहरसा हीरा छाहंड कै, ४१ १८० 
२२६ २ हहरजन न कहर सेवा लार्ै, १४३ २०६ 
२२७ ३ हहर र् र साधसमान हित्त, १८१ २१६ 
२२८ ४ सहि  पूजइ िेहरा, ६९ १८७ 
२२९ ५ सहि  तूरक मंहह नहीं कछ  भेिासभ, १५२ २०८ 
२३० ६ सहि  त रक मंहह नही कछ भेिा १५३ २०८ 

 
* * * 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

पहरहशष्ट २ 

(२) पदे अनुक्रमहिका 
एकूि 
क्रमाकं 

मूळाक्षर 
क्रमाकं 

पिारंभ पि क्रमाकं पषृ्ठ क्रमाकं 

  अ   
१ १ अब मै हारयो रे भाई । २४ २४४ 
२ २ अब कैसे छ टे नाम रट लार्ी ॥ ५५ २६८ 
३ ३ अब मेरी ब डी रे भाई, १३५ ३३९ 
४ ४ अब का कहह कौन बताऊं । १७१ ३६८ 
५ ५ अब कछ  मरम हबिारो हो हहर । १३० ३३३ 
६ ६ अब हम खूब वतन घर पाया । (श्री 

अहिगं्रथान सार) 
(बेर्म प रा सहर कौ नाऊ) (रुपातंर) 

१२६ ३२९ 

७ ७ अहखल हखले नहह का कहह पहंडत. १३२ ३३६ 
८ ८ अमर भये हम काहे कू महर है ॥ ९१ २९९ 
९ ९ अहवर्हत नाथ हनरंजन िेवा । १२९ ३३२ 
१० १० अहो िेव तेरो अहमत महहता, १७५ ३७२ 
  आ   
११ १ आरे् मंिा है रह्या पर हकरती न जाई । १७४ ३७१ 
१२ २ आज हिवस लेउ बहलहारा ४२ २५८ 
१३ ३ आयो आयो हौ िेवाहधिेव ५२ २६६ 
१४ ४ आरती करत हंसे मन मेरो । ३३ २५१ 
१५ ५ आरती कहाँ लो जोवै १४० ३४४ 
  इ   
१६ १ इस अंिेस सोि हजय मेरे ११० ३१५ 
  उ   
१७ १ ऊँिे मंिर साल रसोई १० २३४ 
  ऐ   
१८ १ एैसा ध्यान धरौ बरो बनवारी १२१ ३२३ 
१९ २ ऐसी हजन कहर हो महाराज । १६४ ३६३ 
२० ३ ऐसी भर्हत न होई रे भाई । ६० २७२ 
२१ ४ ऐसी लाज त झ हबन  कौन करे २१ २४२ 



 

 

अनुक्रमणिका 

२२ ५ ऐसे जाहन जपोरे जीव ५७ २६९ 
२३ ६ ऐसो कछ  अनभउ, कहत न आवे, ३६ २५३ 
२४ ७ ऐसोई हहर क्यू पाइबो, ८२ २९० 
  क   
२५ १ कहा भइओ जउ तन  

त झहह िरन अरसवि भवन मन  (रूपातंर) 
६६ २७७ 

२६ २ कहाँ सूते म ग्ध नर काठके मझँ स ख । १३६ ३४० 
२७ ३ कह  मन राम नाम सँभारी १०२ ३१० 
२८ ४ का र्ाऊं कछ  र्ाई न होई, १७० ३६८ 
२९ ५ का तंू सौव ेजाहर् हिवाना (आहिगं्रथ) ८८ २९६ 
३० ६ काल ह  नाइ ताहह पि सीसा, २९ २४८ 
३१ ७ का हे मन मारन बन जाई, १४२ ३४६ 
३२ ८ हकहह मन ठेढो ठेढो जात ॥ १४ २३७ 
३३ ९ हकहह हवहध अनसरो रे ९२ ३०१ 
३४ १० क पू भहरओ जैसा िाहिरा १६ २३९ 
३५ ११ केसव ेहबकट माया तोर १३३ ३३७ 
३६ १२ कोऊ स मरन िेखो, १५२ ३५२ 
  ख   
३७ १ खट  करम क ल संज र्त  है, (आहिगं्रथ) 

(रे हित िेहत अिेत काहे) (रूपातंर) 
८७ २९४ 

३८ २ खाहलक हसकस्ता मैं तेरा, १३७ ३४१ 
३९ ३ खोजत हकध  हफरै, २५ २४५ 
  ग   
४० १ र्र्नमंडल में आरती की जै, ३२ २५१ 
४१ २ र्ाई र्ाई अब का कहह र्ाऊँ, ११५ ३१८ 
४२ ३ हर्हरवन का हे खोजन जाई, २६ २४६ 
४३ ४ र् रू सभ  रहहस अर्महह जानै । ३९ २५६ 
४४ ५ र्ोसविे त म्हारे से समाहध लार्ी । 

(राम के िरिारसबि हक्षव समाहध लार्ी) 
१०६ ३१२ 

४५ ६ र्ोसविे भवजल ब्याहध अपारा ११२ ३१६ 
  घ   



 

 

अनुक्रमणिका 

४६ १ घट अबघट ड र्र घिा (आहिगं्रथ) 
हौ बनजारौ राम कौ (रूपातंर) 

३ २२९ 

  च   
४७ १ िल मन हहर िटसाल पढाऊ ॥ १०३ ३१० 
४८ २ िमरठा र्ाँहठ न जनई (आहिगं्रथ) १५९ ३५९ 
४९ ३ हित्त हसमरन  करउ नैन अहवलोकनो, ४६ २६१ 
  ज   
५० १ जर्मे बेि बिै मानी जै । ३५ २५३ 
५१ २ जड हम बाधें मोह फास ६५ २७६ 
५२ ३ जन को ताहर बाप रमइआ । ११८ ३२१ 
५३ ४ जनम अमोल अकारथ जात रे ६ २३१ 
५४ ५ जयो राम र्ोब्यंि बीठल वासिेव, १६३ ३६२ 
५५ ६ जब राम नाम कहह र्ावै र्ा । ५६ २६९ 
५६ ७ जल की भीहत पवन का थंभा ८ २३२ 
५७ ८ जाके रामजो धनी २३ २४३ 
५८ ९ जाको हहर जू आपू हनवाजत १६६ ३६५ 
५९ १० जा पै िीनानाथ  ढरै । १६८ ३६६ 
६० ११ ज्याहंा िेखो वाहा िाम ही िाम । ९८ ३०७ 
६१ १२ हजहह क ल साध  बैस नो होई । ३८ २५५ 
६२ १३ ज्य ूत म्ह कारहन केसवे, अक्न्तरी ६४ २७५ 
६३ १४ जे उहू अठसहठ तीरथ न्हावै, १५८ ३५८ 
६४ १५ जो जन उधौ! मोहह न हवसारे, २२ २४३ 
६५ १६ जो त म र्ोपालहह नहह रै्हौ, ५८ २७० 
६६ १७ जौ हिन आव हह सौ हिन जा हह, (आहिगं्रथ) ९ २३३ 
६७ १८ जो मोहह वेिन का सहन आषौ, ७१ २८१ 
६८ १९ जो त म तोरो राम मैं नहह तोरौं (आहिगं्रथ) 

जउ त म हर्हरवर तउ हम भये मोरा (रूपातंर) 
६२ २७४ 

६९ २० जो स ख होत साध कंू भेटे ४३ २५९ 
  त   
७० १ ता कौ जनम अकारथ कहहए ४ २२९ 
७१ २ ता थै पहतत नहह कौ पावन १५४ ३५४ 



 

 

अनुक्रमणिका 

७२ ३ त्राहह त्राहह हत्रभ वन पहत पावन ११६ ३१९ 
७३ ४ त झहह स झंता कछ  नाहह, १५६ ३५६ 
७४ ५ त म्ह करह  हक्रपा म हह साई ६९ २७९ 
७५ ६ तेरा जन काहे को बोले । ११७ ३२० 
७६ ७ तेरी िरनी सरनी परऊ राम  राजा, १६५ ३६४ 
७७ ८ तेरे िेव कमलापहत सरन आया, १२५ ३२७ 
७८ ९ त्यो त म्ह कारहन केसवै लालहि– ६३ २७५ 
  थ   
७९ १ थो थो हजनी पछारो रे कोई, ४८ २६२ 
  द   
८० १ िरसन िीजै राम िरसन िीजै, ६८ २७९ 
८१ २ िाहरि  िेहख सभ कौ हंस, २० २४२ 
८२ ३ ि हखयारी ि हखयारा जर् मंह, १ २२७ 
८३ ४ ि लगभ जनम  प ंन फल पाईओ २ २२८ 
८४ ५ िेहष म हरषता यह  मन की, ८० २८९ 
८५ ६ िेह  कलाली येक हपआला ७६ २८५ 
  ध   
८६ १ धन हहर भक्क्त त्रय लोक जस पावनी । १६० ३५९ 
८७ २ हध्रर्  हध्रर्  जीवि  राजे राम हबना ॥ ५ २३० 
  न   
८८ १ नरहहर, ििंल है महत मोरी, २७ २४७ 
८९ २ नरहहर, प्रर्टहस ना हो, १३४ ३३८ 
९० ३ नहह हवश्राम लहो धरनी धर, १६२ ३६१ 
९१ ४ नार्र जना मेहर जाहत हवखआत िमार 

(आहिगं्रथ)ऐसी मेरी जाहत हवहखआत िमार 
(रूपातंर) 

४५ २६० 

९२ ५ नाथ कछ  अनजानो (आहिगं्रथ) ९७ ३०६ 
९३ ६ नाम  तेरो आरती भजन  म रारे ५३ २६६ 
  प   
९४ १ पहढऐ र् नीऐ नाम  सभ  स नीऐ, (आहिगं्रथ) 

िेव संसै र्ाहंठ व छ टै । (रूपातंर) 
३४ २५२ 

९५ २ परिै राम रम ैजो कोई । १३१ ३३४ 



 

 

अनुक्रमणिका 

९६ ३ पहले पहरै रैहि िे बाहिजाहरया, ११ २३४ 
९७ ४ परीहत स धामहत आव । ७२ २८२ 
९८ ५ प्रभ जी त म और्न बकसनहार । ७० २८० 
९९ ६ प्रभ जी संर्हत सरहन हतहारी, ४४ २६० 
१०० ७ पाडें कैसी प हज रहि रे । १५० ३५१ 
१०१ ८ पाडें! हहर हवहि अंतर डाढा, ९६ ३०४ 
१०२ ९ पावन जस माधो तेरा, ५१ २६५ 
१०३ १० पार र्या िाहे सब कोई, १२० ३२२ 
१०४ ११ हप्रथम हहहसमर रं राम भरतार ॥  १८० ३७६ 
१०५ १२ पीआ राम रस  पीआ रे ॥ ७७ २८६ 
  ब   
१०६ १ बरहज हो बरहज बीठ ले, १७ २३९ 
१०७ २ हबन  िेखे उपजे नहह आसा, ५४ २६७ 
१०८ ३ बिें जाहन साहहब र्हन । १२४ ३२६ 
१०९ ४ बाप रौ सहत रैिास कहे रे । ५० २६४ 
११० ५ बीहत आउ भजन  नहीं कीन्हा, १२ २३६ 
१११ ६ बौहर कहरलै राम सनेहा, ६१ २७३ 
  भ   
११२ १ भर्हत न होइ रे न होई, १६१ ३६० 
११३ २ भर्हत ऐसी स नह  रे भाई, ९४ ३०३ 
११४ ३ भाई रे! भ्रम भर्हत सूजाहंन, ९३ ३०२ 
११५ ४ भाई रे! राम कहॉ है मोहह बताओ । २८ २४८ 
११६ ५ भाईरे सहज बंिो लोइ, १०९ ३१४ 
११७ ६ भेष लीयो भेि न जान्यो, ९५ ३०३ 
  म   
११८ १ मन मेरो सत सरूप हविार, १२८ ३३१ 
११९ २ मन मोरा माया मंह लपटानो ॥ ८१ २८९ 
१२० ३ मन रे हहर भज साम सबेरे, ८९ २९७ 
१२१ ४ मन  मेरो हथरू न रहाई, ८५ २९३ 
१२२ ५ मरम कैसे पाइव रे, १३८ ३४२ 
१२३ ६ माटीको प तरा कैसे नित  है । १५ २३८ 



 

 

अनुक्रमणिका 

१२४ ७ माया मोहहला कान्हा, १०४ ३११ 
१२५ ८ माधव!े पारस महन ले जाऊ. १४१ ३४५ 
१२६ ९ माधवे, त म तोरो, म ैनहह तोरूँ १४७ ३४९ 
१२७ १० माधो का कहीऐ भ्रम ऐसा, (रूपातंर) 

जब हम होते तू नाही (आहिगं्रथ) 
१३ २३७ 

१२८ ११ माधो! तू मम ठाकूर हौ त झ सेवर्  १६७ ३६६ 
१२९ १२ माधो भरम कैसे ह  न हबलाई । १२३ ३२५ 
१३० १३ माधो! म हह इक  सहारौ तोरा ॥ ६७ २७८ 
१३१ १४ माधो, संर्हत सरहन त म्हारी (रूपातंर) 

त म ििंन हम इरंड बाप रे (आहिगं्रथ) 
१२२ ३२४ 

१३२ १५ हमर्ृ मीन सभ्रग्र पतंर् क ं जरमाधो अहवधा हहत 
कीन्ह (रूपातंर) 

९० २९८ 

१३३ १६ हमलन हपयारो प्राननाथ कवहन भर्हतकवन 
भर्हत तै रहे पाह तो रे (रूपातंर) 

१०१ ३०९ 

१३४ १७ म क ं ि म क ं ि जपह  संसार, १५७ ३५७ 
१३५ १८ मेरी संर्हत पोि सोि हिन राती, ७३ २८३ 
१३६ १९ मेरी प्रीहत र्ोपाल सो महत घटै हो । १४९ ३५० 
१३७ २० म ैका जानौ िेव म ैका जानौ 

गं्र. सा. (घट अवघट डंूर्र घिा रे ।) 
७९ २८७ 

  य   
१३८ १ या रामा येक तू िाना १५३ ३५३ 
  र   
१३९ १ रथ को ित र िलावन हारो ११९ ३२१ 
१४० २ र रंकार रहत सब हहन ते, १५१ ३५२ 
१४१ ३ राम हबन संसय र्ाँहठ न छ टे । ९९ ३०७ 
१४२ ४ राम भर्त को जन न कहाउँ 

(राम जन होऊ न भर्त कहाऊ) 
१३९ ३४३ 

१४३ ५ राम हह पूजा कहाँ िढाऊ । 
गं्रथ सा. (ि ध  बछरे ज  हवधाहरऔ ।) 

३० २४९ 

१४४ ६ राम राय का कहहये यह ऐसी, १११ ३१६ 
१४५ ७ रामा हो जर्जीवन मोरा 

(कोहू हौ जर्जीवन मोरा) 
१०० ३०८ 
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१४६ ८ रे मन! िेत मीि  हिन आया, ७ २३२ 
१४७ ९ रे मन, राम नाम सँभाहर १८ २४० 
१४८ १० रे मन, माछला संसार सम िे ८३ २९१ 
१४९ ११ रे मन िल  अब अमृत िेश १४४ ३४७ 
१५० १२ रे पायो रं राम अभीरस १९ २४१ 
  ि   
१५१ १ लज्या मोहर राखो श्याम हहर १६९ ३६७ 
  स   
१५२ १ सत र् र हमह  लषाई बाट । ४० २५६ 
१५३ २ सत ज हर् सत  तेता ज र्ी । ४९ २६३ 
१५४ ३ सत रज तम माया धनी, १७७ ३७४ 
१५५ ४ सम हझ मन हनरमल जस र्ाई, ८४ २९२ 
१५६ ५ सह की सार स हार्हन जानै, (आहिगं्रथ) 

सो कहा जानै पीर पराइ (रूपातंर) 
७४ २८३ 

१५७ ६ संत उतारे आरती िेव हसरोमहनये । ३१ २५० 
१५८ ७ संत त झी तन  संर्हत प्रान, ३७ २५४ 
१५९ ८ संतो! अहनन भक्क्त यह  नाही, ५९ २७१ 
१६० ९ संतो क ल पषी भर्हत हैसी कहलज र्मे, १७३ ३७० 
१६१ १० संतो भर्हत न होइ रे १७२ ३६९ 
१६२ ११ साँिी प्रीहत हम त म सँर् जोरी १४६ ३४८ 
१६३ १२ साँधौ! का सास्त्रन स हन कीनौ, १५५ ३५५ 
१६४ १३ स  कछ  हविार यौ, ८६ २९४ 
१६५ १४ स ख सार्रू स र तर सितामहन, ४७ २६२ 
१६६ १५ सोइ उबरो हजहह आप  हनबाजत, १७६ ३७३ 
१६७ १६ सो कहा जानै पीर पराई (आहिगं्रथ) 

सह की सार स हार्हन जाने (रुपातंर) 
१०५ ३१२ 

  ि   
१६८ १ हम घर आयह  राम भतारे, ७८ २८६ 
१६९ २ हम न पाप करंता अहौ अनंता 

तोहह मोहह मोहह तोहह अंतरू कैसा (आहिगं्रथ) 
११४ ३१८ 

१७० ३ हम सहर िीन  िइआलू न त मसहर, 
जन क  ताहर ताहर नाथ रमइआ (रूपातंर) 

७५ २८४ 
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१७१ ४ हहर को टाडंो लािे जाइ रे, १२७ ३३० 
१७२ ५ हहर जपत तेउ जना ंपिम कंवलासपहत, १७८ ३७५ 
१७३ ६ हहर हबन नहह कोइ पहतत पावन, १०७ ३१३ 
१७४ ७ हहर स हमरे सोइ संत हविारौ । ४१ २५७ 
१७५ ८ हहर हहर हहर हहर हहर हहर । १०८ ३१४ 
१७६ ९ ह हसआरी ह हसआरा रे । १४३ ३४६ 
१७७ १० है सब आतम स ख परकास सािौ, ११३ ३१७ 
१७८ ११ हौ त म कारन केसवे, अन्तर लव लार्ी । १४५ ३४८ 
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पहरहशष्ट ३ 
 

(३) पाहरभाहषक शब्दकोश 
 

अ 
 

अनिदनाद.–योर्ी जेव्हा संसाहरक बधंनातून बहहम गख होऊन आपल्या अंतम गखी साधनेत लीन होतो 
तेव्हा त्याच्या मनक्स्थतीत अलौहकक शब्ि“आहत” होतो.यासि ‘अनाहत नाि’ म्हितात.संतानंी 
यासि“अनहत नाि” म्हटले आहे.अंबर-र्र्नात र् ंजिाऱ्या शब्िास“अनहि नाि” सकवा“नािसबि ” 
म्हितात. 
 

अजपाजाप.–“स रती” अवस्थेत ब्रह्मस्मरिािी हनशब्ि प्रहक्रया िालते.हतला ‘अजपा जाप’ 
म्हितात.(आत्म्याच्या शब्ि ऐकण्याच्या शक्क्तस स रत म्हितात.) 
 

असट दसा हसिी.–अठरा हसद्धी खालीलप्रमािे– 
 

(१) अहिमा, (२) महहमा, (३) र्हरमा, (४) लहघमा, (५) प्राप्ती, (६) प्राकाम्य, (७) ईहशत्व, (८) 
वहशत्व, (९) अनृर्शम (अनेहतक्रमिीयता), (१०) िूर-श्रवि, (११) िूरिशगन, (१२) मनोवर्, (१३) कामरूप, 
(१४) परकाय प्रवशे, (१५) स्वचे्छा, (१६) मृत्यू, (१७) स रक्रीडासंकल्पहसद्धी, (१८) अप्रहतहत र्ती. 
 

अजान.–महशिीवर उभे राहून मोठ्या आवाजात अल्लास प कारिे, हाकं मारिे, बारं् िेिे. 
 

आ 
 

आसक्क्त.–नारि भक्क्तमध्ये ‘नवधा भक्क्तसंि’ आसक्ती म्हटले आहे.त्या ११ प्रकारच्या आहेत– 
 

(१) र् िमहात्म्यासक्ती, (२) रूपासक्ती, (३) पूजासक्ती, (४) स्मरिासक्ती, (५) िास्यासक्ती, 
(६) सख्यासक्ती, (७) कातंासक्ती, (८) वाहाण्यासक्ती, (९) आत्महनविेनासक्ती, (१०) तन्मयतासक्ती, 
(११) परमहवरहासक्ती. 
 

उ 
 

उनमनी (मनोन्मनी).–आत्मा व परमात्मा हे िोन्ही एकाकार होऊन जातात.ध्यानास आत्मज्ञान 
राहात नाही.संतानंी ह्या अवस्थेस ‘उनमनी’ अथवा ‘मनोमनी’ म्हटले आहे. 
 

उन्मनी ध्यान.–आंतहरक ध्यानाच्या अवस्थेपासून जेव्हा मन आत जाऊन वरच्या कें द्रात हटकते, 
तेव्हा त्यास ‘उन्मनी ध्यान’ म्हितात. 
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कल्पवृक्ष.–मारे्ल ती वस्त  िेिाऱ्या वृक्षास ‘कल्पवृक्ष’ म्हितात. 
 

कामधेनू.–सवग इच्छा पूिग करिाऱ्या स्वर्ातील र्ाईस ‘कामधेनू’ म्हितात. 
 

काबा (मक्का शिर).–म सलमानािें पहवत्र तीथगस्थान, म सलमान येथे हज याते्रस जातात.महंमि 
पैर्ंबर येथे राहात होते.एक धार्शमक इमारत. 
 

कंुडहिनी (इडा, हपगिा, सुषु्ना).–शहरराच्या हजारो नाड्ामंध्ये इडा, सपर्ला आहि स ष म्ना ह्या 
तीन नाड्ा फार प्रहसद्ध आहेत.मूलाधारपासून प्रारंभ होऊन मेरू िंडािे डाव्या-उजव्या आहि मध्यापासून 
मस्तकात ब्रह्मरंध्रापयंत जािाऱ्या तीन नाड्ास“इडा, सपर्ला, स ष म्ना” म्हितात. 
 

कैिास.–सहि  हहमालयाच्या एका हशखरास हशवािे हनवासस्थान मानतात.सहिूिे एक पहवत्र 
तीथगस्थान. 
 

ग 
 

गगनमंडि.–हत्रक टी मंडलाच्या आकाशास ‘र्र्न मंडल’ म्हितात. 
 

गाना.–परमात्मारूनी शब्िधूनमध्ये आपिाला हवलीन करिे.आंतहरक ‘शब्िध म’ सकवा ‘अनहिनाि’ 
मध्ये स्वतः हवसरिे. 
 

घ 
 

घट.–मन ष्ट्यािे डोके मटक्याच्या (मातीिे भाडें) आकृतीप्रमािे असल्याम ळे त्यास ‘घट’ म्हटले 
आहे.हशर हे सवग िेतनशक्क्तिे कें द्र आहे.तसेि त्यामध्ये िैतन्यस्वरूप परमात्मा हनवास करतो. 
 

च 
 

चार खाहनयाँ (चार योहनयाँ).–(१) जरापुज–मन ष्ट्य सकवा पश  हझल्ली (बार) मध्ये लपटलेले 
असतात.(२) अंडज.–अंड्ातून जन्मिारे (उिाहरिाथग–पक्षी, सपग इत्यािी) (३) स्वेदन–उष्ट्ितेने धाम 
सकवा बाष्ट्पासून उत्पन्न होिारे–(डासं, ढेकूि इत्यािी) (४) उहद् भज–जहमनीतून वनस्पतीच्या रूपाने 
उत्पन्न होिारे (उिा.रोपे, वृक्ष इत्यािी), 
 

हचतामिी.–सवग इच्छा पूिग करिारे रत्न. 
 

त 
 

हत्रकुटी.–संताचं्या भाषेत ि सऱ्या आंतहरक मंडळास ‘हत्रक टी’ म्हितात. 
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हत्रहवध दुाःख.–तीन प्रकारिी ि ःखे– 

 
(१) आध्याक्त्मक दुाःख–ताप, क्रोध इत्यािी. 
(२) आहदभौहतक दुाःख–मार लार्ल्याने होिारे ि ःख. 
(३) दैहवक दुाःख–िेवी-िेवता सकवा पे्रत-भतू-हपशाच्याम ळे होिारे ि ःख. 

 
हतसरा तीळ.–डोळ्याच्या वर िोन्ही भ वयाचं्या मधील कें द्रास संताचं्या भाषेत ‘हतसरा 

तीळ’,हशवनेत्र’ सकवा ‘हृिय’ म्हितात. 
 

न 
 

नवधा भक्ती.–(१) श्रवि, (२) कीतगन, (३) स्मरि, (४) पािसेवा, (५) अिगना, (६) विंना, (७) 
िास्य, (८) सख्य, (९) आत्महनविेन. 
 

नादहबदू.–समाहधस्त योर्ािा परब्रह्माबरोबर संयोर् झाल्यावर ब्रह्मरंध्रात एक“रुि झ िी-
क िक िी” प्रमािे हवक्षोभ होतो.तोि हा नाि होय.परब्रह्माच्या इच्छारुपास“नाि” आहि हक्रयारुपास“सबिू” 
म्हटले जाते. 
 

हनरत.–आत्म्यािा प्रकाश पाहिाऱ्या शक्क्तस ‘हनरत’ म्हितात. 
 

नऊ दरवाजे.–(शहररािे)–िोन डोळे, िोन कान, नाकािी िोन भोके, एक तोंड, एकर् िद्वार, एक 
म त्रद्वार (उर्स्थ). 
 

नऊ हनधी.–पद्म, महापद्म, शखं, मकर, कच्छप, म क ं ि, क ं ि, नील, खवग. 
 

प 
 

पवनसाधना.–थाळीत जळिाऱ्या हिव्याच्या ज्योतीस हवषयवासनेच्या हवचे्या झोतापासून वािवनू 
क्स्थर बनहवण्याच्या अभ्यासास ‘पवनसाधना’ म्हितात. 
 

पुससरात.–इस्लाममतान सार नरकावरुन जािारा पूल (जो केसाहून बारीक आहि ज्याच्या िोन्ही 
बाजूस खाली नरकक ं डे बनहवलेली असतात.) 
 

पंचदोष (पंचहवकार).–काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. 
 

भ 
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भक्क्तउपाय.–हववके, हवमोक, आभास, हक्रया, कल्याि, अनवसाि, अन िधषग. 
 

श 
 

हशवनेत्र.–डोळ्याचं्या वर िोन्ही भ वयाचं्यामध्ये अंतहरक कें द्रास संताचं्या भाषेत ‘हशवनेत्र’ ‘हृिय’ 
सकवा ‘हतसरा तीळ’ म्हितात. 
 

सैतान.–सन्मार्ावरून बहकहवण्यािे काम करिारा सकवा अजाजील नामक स्वर्ातून काढलेला 
फसहवण्यािे काम करिारा ि ष्ट. 
 

ष 
 

षटचक्र.–(१) मूलाधारक, (२) स्वाहधष्ठानिक्र, (३) महिपूरिक्र, (४) अनाहतिक्र, (५) 
हवश द्धिक्र, (६) आज्ञािक्र. 
 

षटकमप.–खालीलप्रमािे ३ प्रकारिी आहेत– 
(१) तांहत्रक षटकमप–मारि, उच्चाटि, स्तंभन, वशीकरि, शातंी हवि षि. 
(२) योगासंबंधी षटकमप–धौती, वस्ती, नेती, त्राटक, मौहलक, कमालभावी. 
(३) षटकमप.–स्नान, संध्या, पूजा, जप, तपगि, होम. 

 
षटदशपन.–न्याय, वैशहेषक, साख्य, योर्, हममासंा आहि विेातं यानंा ‘षटिशगन’ म्हितात. 

 
स 

 
सुरती.–आत्म्याच्या िोन आंतहरक शक्क्तम ळे ‘शब्िधून’ ऐकू येते.हीस संताचं्या भाषेत ‘स रत’ 

म्हितात.आत्म्याच्या शब्ि ऐकण्याच्या शक्क्तस ‘स रत’ म्हितात.स रतम ळे अनहननािाच्या अहतमध र 
संजीवरस हपऊन आत्मा आनंिमग्न होऊन जातो. 
 

सुरती.–योग्यािे सूक्ष्मतम मन आपले लक्ष्य उपास्य िेवाबंरोबर एकाकार होऊन जाते.अशा क्स्थहतत 
ध्यानास आपल्या इष्ट िेवािा बोध तर होतोि, परंत  तो आपल्या ध्येयात“ममैता” होऊन उठतो.योग्यानंी या 
अवस्थेत ‘स रहत’ म्हटले आहे. 
 

सहवकल्प समाधी.–स रती अवस्थेत ब्रह्मास आत्मरती तसेि आपली िेतना बनून राहते.आहि 
मनािा उपास्य िेवाशी सतत संबंध बनतो.योर् िशगनात त्या क्स्थहतस ‘सहवकल्प समाधी’ म्हटले आहे. 
 

साधना.–(१) पहवत्र अन्न सेवनाने शरीरश द्धी, (२) सिािार, (३) अनतरत अभ्यास, (४) पंि 
महायज्ञािे अन ष्ठान, (५) सत्य, िया, असहसा इत्यािींिे पालन, (६) आशावाहिता, (७) अहंकार त्यार्, 
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सुधामिी.–पे्रमाच्या अमृताने य क्त असे सवगश्रेष्ठ रत्न. 
 
 

ि 
हृदय.–हतसरा तीळ, हशवनेत्र. 

*** 
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पहरहशष्ट ४ 

(४) संदभप गं्रथ 
१. रहविास रामायि, लेखक बख्शी आतमनंि सोहध, काशी पे्रस मथ रा, (पहहली आवृत्ती). 
२. श्री रहविास रामायि, प्रयार्ित्त शमा, ‘हवहित्र’ न्य ूभारत सप्रसटर् पे्रस, मथ रा, (हतसरी आवृत्ती, 

१९८०). 
३. रैिास रामायि, प.ं हर्हरजाशकंर हमश्र, ‘पूनम’ हर्रीश सप्रसटर् पे्रस, (पहहली आवृत्ती, १९८१). 
४. असली रैिास रामायि, महाकहव बख्शी िास, श्रीकृष्ट्ि सप्रसटर् पे्रस, हाथरस. 
५. श्री िवँर प राि तथा भक्त िेता, श्री माखनिास, श्री लोकनाथ प स्तकालय, कलकत्ता. 
६. र् रु रहविास, काहशनाथ उपाध्याय, अपेक्स सप्रसटर् पे्रस, (पहहली आवृत्ती, १९८३). 
७. रहविास (प्रवेशाकं-१) सं. डॉ. श किेव ससह, महावीर पे्रस, भेलपूर, (१९८६). 
८. आर् के फूल, आिायग रजनीश, श्री रामलखन, वारािसी. 
९. भक्त मीरा, जी. एस. प्रािायग, हशवा सप्रसटर् पे्रस, हबकानेर, (१९८३). 
१०. पे्रममयी मीरा, प्रकाशक एस. एल. सौधी, श्रीकातं सप्रसटर् पे्रस, (१९८०). 
११. संत कबीर, शाहंतसेठी, अपेक्स सप्रसटर् पे्रस, जालंिर, (१९८५). 
१२. संत रहविास की जीवन कथा और अमर संिेश, एस. एल. लोखंडे, समता सप्रसटर् पे्रस, प िे. 
१३. संत रहविास जीवन व संिेश, श्री भाऊसाहेब िीम, लक्ष्मी सप्रटसग, अकोला, (१९८५). 
१४. श्री संत रोहहिास, जीवन आहि वाडमय, अशोक प्रभाकर कामत, पढंरीनाथ र्ोपाळ किम, 

(प्रथमावृत्ती १९६८). 
१५. श्री संत रोहहिास, श्री सत्यिेव सशिे, लहलत म द्रिालय, कोल्हापूर, (प्रथमावृत्ती १९८३). 
१६. श्री भक्त रोहहिास िहरत्र, “ओहवबद्ध” श्री. नार्ेंद्र तातोबा महाजन, श्री सप्रटसग, हमरज, (प्रथमावृत्ती 

१९८०). 
१७. श्री भक्त रोहहिास (प रविी)“ओवीबद्ध” श्री. नार्ेंद्र तातोबा महाजन, श्री सप्रटसग, हमरज, 

(प्रथमावृत्ती १९८२). 
१८. संत रोहहिास यािें िहरत्र (सातप ते घराण्यािा इहतहास, हमरज), लेखक शकंरराव र्ाडवे, जी. 

डी. कते्त, (१९८२). 
१९. थोर भारतीय संत, संत रोहहिास (रैिास) केशव पा.ं राजभोज, के. पो. राजभोज, (१९६८). 
२०. श्री काशी माहात्म्य, श्री. रामिदं्र हतलविकर, म द्रक नारायि ख ंटे. 
२१. सहित्र भक्क्तहवजय कथासार, महहपती ताहराबािकर, (पहहली आवृत्ती १९८६). 
२२. असली रहविास रामायि, पाँिो काडं, बाब ू प्रसािससह, श्री लोकनाथ प स्तकालय, कलकत्ता, 

(आवृत्ती ९ वी, १९८६). 
२३. संत र् रू रहविास, डॉ. बी. पी. शमा, अमर सप्रसटर् पे्रस, हिल्ली, (१९७२). 
२४. रहविास िशगन, आिायग परृ्थवीससर् आझाि, आई पे्रस, पजंाब, (ि सरी आवृत्ती, १९८४). 
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२५. संत रैिास, डॉ. रामकृष्ट्ि वमा, य.ू पी. सप्रसटर् पे्रस, (ि सरी आवृत्ती, १९८४). 
२६. संत रहविास की भक्क्तसाधना, डॉ. बी. पी. शमा, पी. के. सप्रटसग, जालंिर, (पहहली आवृत्ती, 

१९८०). 
२७. भक्त रत्नावली, संपािक डॉ. बी. पी. शमा, लक्ष्मी सप्रसटर् पे्रस, ििंीर्ड, (पहहली आवृत्ती, १९८२). 
२८. संत र् रु रहविास वािी, डॉ. बी. पी. शमा, अमर सप्रसटर् पे्रस, हिल्ली, (पहहली आवृत्ती, १९७४) 
२९. संत प्रवर रैिास साहेब, िहंद्रका प्रसाि हजज्ञास , समाजसेवा पे्रस, लखनौ, (पहहली आवृत्ती, 

१९८४). 
३०. श्री रहविास-सत्संर् सार्र, महर्शष बिल, समाजसेवा पे्रस, (ि सरी आवृत्ती, १९७५). 
३१. भारतीय िमगकारी व महारों की उत्पहत्त, क्स्थहत और जनसंख्या का तथा उनके संबंध में डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर के हविार, लेखक िहंद्रका प्रसाि हजज्ञास , समाजसेवक पे्रस, (१९८४). 
३२. श्री नामिेव (िहरत्र, काव्य आहि कायग), कहवटकर, कीर, इनामिार, रेळेकर, हमरजकर शासकीय 

म द्रि, म ंबई, (ि सरी आवृत्ती, १९८१). 
३३. र् रु नानक म्हितात– मा. ओ. बासट वक्सग, हिल्ली, (१९८२). 
३४. संत मेळा (भार् ३ रा) रहव म द्रिालय, बेळर्ाव, (१९८३). 
३५. स्वामी रामानंि वैष्ट्िव भक्क्त आंिोलन, सेक्टर ३० सी, ििंीर्ड, (१९८५). 
३६. संत रहविास, प्रा. धनश्याम डोंर्रे, औरंर्ाबाि, (१९८७). 
३७. श्री र् रु रहविास िहरत्रम, सं. डॉ. बी. पी. शमा, िेवनर्री सप्रटसग, ल हधयाना, (१९८२). 
३८. य र् प्रवतगक संत र् रु रहविास, सं. आिायग पृर्थवीससर् आझाि, सहिी पे्रस, जालंिर, (१९८३). 
३९. संत रहविास, रत्निदं्र एम. ए. होहशयारपूर. 
४०. संत रैिास, संर्मलाल पाण्डेय, धारा पे्रस, इलाहाबाि, (१९७०). 
४१. संत रहविास (हविारक और कहव), डॉ. पिम र् रुिरिससह, भबंडा हप्रसटर् पे्रस, जालंधर, 

(१९७७). 
४२. नीि ते ऊंि कीओ मेरे संत र् रु, डॉ. धमगपाल सरीन, राजेंद्र रसवद्र सप्रटसग, नई हिल्ली. 
४३. रोहहिास समाज पिंायत संघ, म ंबई, रौप्य महोत्सवी स्मरहिका, (१९७७). 
४४. रोहहिास स धारक मंडळ, म ंबई, स विग महोत्सवी स्मरहिका, (१९८३). 
४५. समस्त हराळे वैष्ट्िव समाज, प िे, रौप्य महोत्सवी स्मरहिका, (१९८५). 
४६. रोहहिास समाज सेवा संघ रत्नाहर्री, स्मरहिका, (१९८८). 

 
 

शासकीय म द्रिालय, नार्पूर. 
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डॉ.बाबासािेब आंबेडकर पुरस्कार हवजेते 

दहित हमत्र श्री.मा.आ.कारंडे (गुरुजी) 
 

एखाद्या हवषयाला वाहून घेिारे अनेक लेखक आढळतील परंत  हवहवध हवषयावंर आपल्या 
वैहशष्ट्यपूिग शलैीत हलहून मराठी मािसाचं्या मनात आिरािे स्थान हमळहविारे म्हिून थोर लेखक िहलत 
हमत्र श्री.मा.आ.कारंडे र् रुजी यािेंि नाव डोळ्यासमोर येते.काव्य, कथा, लघ कथा, नाटक, नायपरीक्षि, 
िहरत्र, कािंबरी आहि वृत्तपत्रीय हलखाि इत्यािी सवगि के्षत्रात त्यािंा यशस्वी संिार झालेला आहे.तसेि 
अलौहकक समाजसेवबेद्दल त्यानंा महाराष्ट्र शासनाने १९८२ साली ‘िहलत हमत्र’ प रस्कार िेऊन त्यािंा र्ौरव 
केला.तसेि भारतीय िहलत साहहत्य अकािमी (हिल्ली) तफे १९९१ मध्ये ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फेलोहशप 
प रस्कार’ प्रिान करण्यात आला. 
 

हा थोर साहहक्त्यक सातार हजल्ह्यातील कलेिोि र्ावी र्रीब िमगकाराच्या घरात हिनाकं १० सप्टेंबर 
१९१९ रोजी जन्मास आला.र्ावी प्रा.हशक्षि घेऊन लहानर्ा मारुती १९३६ मध्ये व्ह.फायनल परीक्षा पास 
झाला.पि त्यापूवीि वहडलािें छायाछत्र डोक्यावरून नाहहसे झाले.त्याम ळे मारुती म ंबईस थोरल्या बधं कडे 
नोकरीच्या शोधात आला.लवकरि त्याला म ंबई महानर्रपाहलकेच्या शाळेत सन १९३७ मध्ये हशक्षकािी 
नोकरी हमळाली व ते मारुतीिा“कारंडे र् रुजी” झाले.मर् त्यानंी मराठी व सहिी भाषेिा अभ्यास करून अनेक 
परीक्षा पास केल्या.स प्रहसद्ध ‘ज्ञानिीप’ या संस्थेिे ते एक अध्वय ग आहेत. 
 

साहहत्य हनर्शमतीत व समाजसेवते रममाि झालेल्या श्री.कारंडे र् रुजींिा नोकरीतही उत्कषग होत 
राहहला.१९७७ साली हवभार्ीय ‘हशक्षि हनरीक्षक’ म्हिून ते हनवृत्त झाले.संत हशरोमिी रोहहिासावर संशोधन 
करून गं्रथ हलहावा, यासाठी भारत सरकारने त्यानंा तीन वषांसाठी खास हशष्ट्यवृत्ती हिली आहि त्यािे फहलत 
म्हिून आज“संत रोहहिास : िहरत्र आहि वाङ मय” हा गं्रथराज प्रहसद्ध होत आहे.म्हिून या श भप्रसंर्ी 
श्री.कारंडे र् रुजी यािें हे कौत क! 
 
 हवजय साबळे 

 संपािक, पाहक्षक हवधाता रोहहिास, 
 महाप्रम ख, राष्ट्रीय िमगकार महासभा. 

 


