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उपोद्घात 
 

सेनापती बापटाुंच्या िाङ्मयाचा हा समग्र ग्रुंथ स्िातुंत्र्यप्राप्तीच्या भारतीय आुंदोलनातील 
चैतन्ययुगाचे म र्ततमुंत रहस्य आहे. समग्र ग्रुंथाची ही दुसरी आिृत्ती आहे. आत्मचवरत्र (जन्मापास न मुळिी 
सत्याग्रहापयंतचे), तुरुं गातील पते्र, दीघवकालीन तुरुं गिासातील कविता, अन्य कविता आवण चैतन्यगाथा 
हे साधारणपणे या सुंग्रहाचे भाग आहेत. या सुंग्रहाच्या पवहल्या आिृत्तीला कै. साने गुरजी याुंची सुरेख ि 
भाविकपणे वलवहलेली प्रस्तािना आहे. सेनापती बापट मराठी, सुंस्कृत, इुंक्ग्लि ि झहदी या चारी भाषाुंमध्ये 
कविता वलहीत असत, हे या सुंग्रहािरन लक्षात येईल. मुळिी सत्याग्रहाच्या चळिळीमध्ये ‘सत्याग्रहाचे 
तत्त्िज्ञान’ या विषयािर त्याुंनी इुंक्ग्लिमध्ये वनबुंध वलह न प्रवसद्ध केला होता. या सुंग्रहातील ‘तुरुं गातील 
पत्रें’ िगळल्यास सगळे लेखन पद्यबद्ध आहे. बापटाुंच्या कविताुंमध्ये काव्यगुणाुंपेक्षा विचारघनताच मुख्य 
आहे आवण हे विचार आध्याक्त्मक तत्त्िज्ञानािर आधारलेले विश्वजीिन ि राष्ट्रजीिन याुंसुंबुंधी विचार 
आहेत. 

 
हे आत्मचवरत्र फार अपुरे आहे. मुलगा श्री. िामनराि आवण मुलगी कै. सौ. कमल याुंनी 

आत्मचवरत्राची मागणी केली म्हण न यातील प िाधव वलवहला आहे. उत्तराधव हा मुळिी सत्याग्रहाची 
आत्मकथा आहे. प्रवसद्ध िृत्तपत्रकार श्री. श्री. िुं. निरे याुंनी बापटाुंचे समग्र चवरत्र वलवहले ि ते दोन 
िषांप िी प्रवसद्ध झाले आहे. 

 
देिसेिलेा समग्र जीिन समर्तपत केलेल्या वनभवय ि समथव पुरषाचे हे आत्मचवरत्र आहे. देिभतती ि 

देिभतती याुंची एकात्मता झालेली म र्ततमुंत स्िरपात यात व्यतत झाली आहे. स्िातुंत्र्यदेितेला सुंप णव 
िावहलेल्या हाडामाुंसाच्या जीिनाचे दिवन यात होते. हे आत्मचवरत्र एक प्रकारचे आध्याक्त्मक झचतनही 
आहे. जीिनातील घटनाुंिर आध्याक्त्मक तत्त्िज्ञानाच्या प्रकािाचा झोत यात टाकला आहे. पवहल्या 
उमेदीतच आध्याक्त्मक जीिनाला प्रारुंभ झाला ि त्यातच अखेर समाप्ती झाली आहे. यातील आध्याक्त्मक 
तत्त्िज्ञान म्हणजे निीन सामावजक ि राजकीय ध्येयिादाचा सुंस्कार झालेला ज्ञानदेिाुंचा वचद्विलासिाद 
आहे. िाुंकर मायािाद यात नाही. कविताुंमध्ये कोठेकोठे ‘माया’ िब्द येतो; परुंतु त्याचा, जड अविद्या, असा 
अथव नव्हे. ती ईश्वराची माया ही चैतन्यरपच आहे. मानिी जीिन हे झकिा सुंप णव विश्वजीिन हे हरीचेच 
चमत्कारप णव नाट्य आहे; येथील जीिन त्या नाट्याचाच भाग आहे; अिी भािना यात म लभ त आहे, असे 
िारुंिार लक्षात येते. 
 

या आत्मचवरत्रात सगळे जीिन उघडे करण्ययाचा प्रयत्न प्रामावणकपणे केला आहे. मराठी 
सावहत्यात अिी फारच थोडी आत्मचवरते्र आहेत. मोठमोठ्या सावहक्त्यकाुंनी वलवहलेल्या आत्मचवरत्राुंतही 
आत्म्याची मार्तमक स्थळे झाकण्ययाचा प्रयत्न करन स्ितुःचे खोटे मुखिटे रुंगविलेले वदसतात; तसे येथे 
आढळणार नाही. काहीही लपविण्ययाचा हेत  वदसत नाही. स्ितुःच्या पापपणु्ययाचा यात झाडा घेतला आहे; 
म्हणजे असे, की हे चवरत्र वचत्तिुद्धीचे प्रमाणपत्र आहे, असे वनवित म्हणता येते. नाक्स्ततयाने मला 
किळले; परुंतु त्याच्या वमठीत न मी बाहेर पडलो, असे दोनदा साुंवगतले आहे. “इुंग्लुंडमध्ये विद्याभ्यासाथव 
गेलो असताना यौिनाला मोह न टाकणाऱ्या िातािरणात सापडलो; एका मोवहनीिर, वतला पाह न, जीि 
लोभला;” असे ते एके वठकाणी म्हणतात. परुंतु त्या पे्रमसुंभ्रमात न बाहेर पडल्याबद्दल िवडलाुंना आवण 
वमत्राुंना विस्ताराने त्याुंनी वलवहले. पत्नीलाही एकदा या मोहाबद्दल वलह न टाकले. “जीि भाजला; 
यौिनातला मोह फार प्रबल असतो, असे प्रत्ययास आले,” अिी या आत्मचवरत्रात स्पष्ट नोंद आहे. ही 
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कहाणी साुंग न िामन आवण कमल याुंना या यौिनाच्या प्रतापाबद्दल इिारा देतात. सिव विश्वाबद्दल मोह 
पावहजे, सिवभ त वहताबद्दल मोह पावहजे, असे त्यानुंतर साुंगतात ि पुढे म्हणतात खरोखर मला आता जर 
कुणाची मोवहनी पडली असेल, तर ती हरीच्या मुरलीचीच. हरीच्या कृपेमुळेच लहानपणापास न ओढिलेली 
जीिािरची सुंकटे मी तरन गेलो. दीघवकाळ अज्ञातिासात असताना भटकुं ती करािी लागली, त्यात स्नेही 
मुंडळी भेटली ि गुप्त पोवलसाुंच्या ससेवमऱ्यात न त्याुंच्या इिाऱ्यामुळेच वनसटलो : असे हे माझे चमत्कारप णव 
जीिननाट्य आहे, असे ते म्हणतात. 
 

सेनापती बापट इुंग्लुंडला कायदा आवण तत्त्िज्ञान विकण्ययाकरता गेले; परुंतु तेथेच त्याुंना 
भारताच्या स्िातुंत्र्याच्या क्राुंतीच्या विचाराने घेरन ि भारन टाकले. त्यािळेी रवियामध्ये झारिाही होती. 
ती झारिाही उलथ न टाक  इक्च्िणारे रवियन क्राुंतीकारक सुंघटना बाुंवधत होते. त्या क्राुंवतकारक 
युिकाुंमध्ये अनेक कुमारी युितीही होत्या. या क्राुंतीकारकाुंकड न रवियन भाषेमध्ये वलवहलेला स्फोटक बाँब 
तयार करण्ययाचा तपिीलिार मसुदा वलवहला होता. त्या मुंडळीतील एका युितीची सुंगती लाभली. ती 
दुभाषी होती. वतच्याकड न बाँबची कृती साुंगणारा हा लेख इुंक्ग्लिमध्ये भाषाुंतवरत करि न घेतला. बापट 
तेथील विद्यापीठातील अध्ययन पुरे न करताच भारतात परतले आवण ती बाँबची कृती बुंगालमधील 
क्राुंवतकारकाुंना समजाि न वदली. बुंगालमधील क्राुंवतकारकाुंच्या एका गटािर न्यायालयात खटला सुर 
होता. त्याुंतील गोस्िामी नािाच्या व्यततीने ही बाँबची कृती बापटाुंनी इुंग्लुंडह न आणली आवण विकिली, 
असा कबुलीजबाब वदला. ही बातमी दुसऱ्या वदििी भारतात िृत्तपत्राुंमध न प्रवसद्ध झाली. ती 
िाचल्याबरोबर बापट अज्ञातिासी झाले. ते अज्ञातिासात अनेक िष ेरावहले. घरात तरण पत्नी आवण दोन 
लहान बालके असल्यामुळे मनाला विरहव्यथा जाचत होती. बालकाुंिर वनरागस िात्सल्य असल्यामुळे मन 
तळमळत होते. तरण पत्नीचे यौिन व्यथव जात आहे, याची टोचणी लागल्यामुळे एका वमत्राला ि पत्नीला 
वलवहले. वमत्राला वलवहले, की ‘त  अवििावहत आहेस, दया कर, माझ्या पत्नीिी लग्न कर’. पत्नीला 
वलवहले, की ‘पती दीघवकाल नष्ट म्हणजे पराुंगदा झाल्यािर पत्नीने पवहला पती टाक न दुसरा पती िरािा, 
असे धमविास्त्र आहे. त्यात अधम्यव काही नाही’. आवण म्हटले की, “नष्ट मी; नष्ट मजला जाण; लग्न करी 
वप्रये, न होिो यौिनाचा या ताप दुुःसह मत्वस्त्रये”. पत्नीने यास मान्यता वदली नाही म्हण न वमत्राचा प्रश्नच 
उद्भिला नाही. अिी हकीकत या आत्मचवरत्रात आली आहे. 
 

बापटाुंची िरीरयष्टी लहान, पण वनरोगी, काटक ि मजब त होती. ते दीघव जीिन जगले. जठराग्नी 
प्रदीप्त होता. काही खाल्ल ेतरी चाुंगले पचत असे. ईश्वराचा नैिदे्य समज न जे अन्न पुढे येईल, त्याचा स्िाद 
मनापास न घेत. लहानपणापास न अखेरपयंत भोितालच्या सिांची सहानुभ ती त्याुंना प्राप्त झाली होती. ते 
म्हणतात, की मातावपता, बुंधुभवगनी, वमत्र ि मवैत्रणी हे माझ्या सुखाकवरता झटत असत. बुद्धी प्रखर होती, 
त्यामुळे त्याुंच्याविषयी िवडलाुंना, नातेिाईकाुंना आवण वमत्राुंना हा अत्युंत हुषार मुलगा मोठा विद्वान होऊन 
नाि काढील, ख प धन वमळिील, अिी आिा होती. मराठी, सुंस्कृत, इुंक्ग्लि या भाषाुंमध्ये त्याुंनी प्रािीण्यय 
सुंपादन केले. उच्च विद्यापीठीय अध्ययनाकवरता इुंग्लुंडमध्ये जाऊन पवहल्या िगात आवण पवहल्या 
क्रमाुंकात हा मुलगा उत्तीणव होईल, याबद्दल कुटुुंबीय जनाुंना, विक्षकाुंना, प्राध्यापकाुंना आवण पवरिाराच्या 
वमत्राुंना खात्री होती; परुंतु तसे घडले नाही. त्याुंना प्रथमपास नच विदे्यचा विलक्षण ओढा होता. गुंभीर 
तावत्त्िक विषयाुंच्या ग्रुंथाुंचे अध्ययनही करीत; परुंतु क्राुंवतकायाच्या सुंघटनेत बहुतेक सगळा िळे व्यतीत 
होत होता. त्याुंना तावत्त्िक ग्रुंथाुंचे आकषवण होते, याचे उदाहरण असे : पवहल्या महायुद्धाच्या अगोदर 
स्पेंग्लर याुंचा पश्चिमेचा अपक्षय हा जगातील सगळ्या मानिसुंस्कृतींचा ि त्याुंच्या उदयास्ताुंचा तावत्त्िक 
परामिव घेणारा ग्रुंथ प्रवसद्ध झाला होता. य रोप–अमेवरकेमधील राज्यिास्त्रज्ञ ि मानििास्त्रज्ञ याुंच्यात या 
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ग्रुंथाने ख पच खळबळ माजली होती. त्या ग्रुंथाचे सार काढ न त्यािर स्ितुःचे झचतन पद्यरपाने बापटाुंनी 
वलवहले, ते या ग्रुंथात समाविष्ट केले आहे. पुढेपुढे स्िातुंत्र्योत्तर कालात ते योगी अरझिदाुंच्या तत्त्िज्ञानाच्या 
अध्ययनात ि त्याुंचे मराठीमध्ये भाषाुंतर करण्ययात ख प रमले होते. 

 
भारताच्या स्िातुंत्र्य आुंदोलनाची अनेक पिे वदसतात. प्रथमपास नच या पिांमध्ये नेतृत्ि करणाऱ्या 

आवण प्रामुख्याने भाग घेणाऱ्या व्यततींमध्ये उत्कृष्ट तेजस्िी बुवद्धमते्तचे भारतीय युिक ि युिती हे आघाडीिर 
चमकत असलेले वदसतात. मग ते आुंदोलन नेमस्त असो, जहाल असो, सिस्त्र क्राुंवतकारकाचे असो अथिा 
सत्याग्रह्ाुंचे असो. इुंग्लुंड, य रोप ि अमेवरका येथे जाऊन विद्यापीठीय उच्च पदिीधर बन न येण्ययाची 
महत्त्िाकाुंक्षा त्यािळेच्या सुविवक्षत िगातील तरणाुंमध्ये असे. त्यािळेी आय्. सी. एस्. ही उच्च पदिी 
घेणाऱ्या वब्रवटि साम्राज्यातील युिकाुंची उच्च कमवचारी पदाुंिर पदिी घेतल्याबरोबरच लगोलग नेमण क 
होत असे. असे अनेक भारतीय उच्च पदिीधर स्िातुंत्र्याच्या आुंदोलनामध्ये भाग घेतलेले वदसतात. काुंही 
युिक उत्तम कायदेपुंवडत होऊन उच्च ि उच्चतम न्यायालयाुंमध्ये चमकत असत. त्याुंपकैीही काही मुंडळींनी 
भारताच्या स्िातुंत्र्य आुंदोलनात नेतृत्ि केलेले वदसते; परुंतु अिा युिकाुंपकैी काही जण उच्च पदिीचा 
अभ्यासक्रम करीत असतानाच स्िातुंत्र्य सुंग्रामात सामील झाले. त्याुंपकैी बापट हे एक होते. त्याुंचा स्िभाि 
खेळकर होता; परुंतु झचतनिीलबुद्धी अस नही उच्च भािुकतेमुळे असत्य ि अन्याय सहन न झाल्यामुळे केव्हा 
खिळतील याचा नेम नव्हता. स्िातुंत्र्यप्राप्तीपयंत ते रात्रुंवदिस अस्िस्थ होते. 
 

अत्युंत उच्चतम ध्येयिाद आवण त्यािर अुंवतम वनष्ठा या मुंडळींमध्ये होती. याुंतीलच काही मुंडळीनी 
आपल्या स्िातुंत्र्याच्या ध्येयिादाला परुंपरागत अध्यात्मिादाचे अवधष्ठान वदले. राजा राममोहन रॉय, 
रामकृष्ट्ण परमहुंस, स्िामी वििकेानुंद आवण स्िामी रामतीथव याुंनी भारतीय अध्यात्मिादाची निी माुंडणी 
केली; त्यामुळे त्या अध्यात्मिादी जीिनवनष्ठेमध्ये आधुवनक राजकीय, सामावजक आवण साुंस्कृवतक उच्च 
ध्येयाुंचा व्यिक्स्थत समाििे होऊ िकला. अिा जीिनवनष्ठेची प्रत्यक्ष आवण उत्कृष्ट उदाहरणे म्हणजे राजा 
राममोहन रॉय, महादेि गोझिद रानडे, गोपाळ कृष्ट्ण गोखले, लो. वटळक, योगी अरझिद आवण महात्मा 
गाुंधी ही होत. याच जीिनवनष्ठेचे प्रत्युंतर मातसविादी सोडल्यास अनेक सिस्त्र ि वनुःिस्त्र 
क्राुंवतकारकाुंच्यामध्ये प्रत्ययास येते. जयप्रकाि नारायण, राम मनोहर लोवहया, नरेंद्र देि इ. 
समाजिादीसुद्धा अध्यात्मिादीच आहेत. स्िातुंत्र्याच्या आुंदोलनात अनेक क्राुंवतकारक हृदयािी भगिद्
गीता बाळग न उत्साहाने मातृभ मीचा जयजयकार करीत फासािर चढल्याची उदाहरणे आहेत. सेनापती 
बापट हे याच सिस्त्र क्राुंवतकारकाुंच्या मावलकेतील एक अग्रणी तत्त्िज्ञ. 
 

गेल्या दोनि े िषांतील पविमी सिस्त्र क्राुंतीचे समतािादी तत्त्िज्ञान ईश्वरभततीच्या स्िरपात 
भारतीय क्राुंवतकारकाुंनी जीिनामध्ये उतरविले, याचेच सेनापती बापट हे एक उदाहरण होय. 
मोक्षाकवरताच स्िातुंत्र्याच्या आुंदोलनामध्ये त्याुंनी भाग घेतला. िैराग्य ि भततीने जगणाऱ्या साध ुंच्या 
जीिनातील जनसेिा हे ईश्वरभततीचेच स्िरप आहे, असा वसद्धाुंत भारतीय परुंपरेत स्पष्टपणे माुंडलेला 
कोठेही नव्हता. हा दृवष्टकोण वब्रवटि साम्राज्यिाही भारतात आल्यानुंतर भारतीयाुंनी स्िीकारला. वििन 
सुंस्कृतीची ही देणगी जागवतक धमांना प्राप्त झाली आहे. भारतीय आधुवनक तत्त्ििते्याुंनी त्याच्यािर 
उपवनषदाुंतील अध्यात्मिादाचा, ग ढ अनुभििाद आवण तावत्त्िक सुंकल्पना याुंच्या साहाय्याने, सुंस्कार 
करन त्याला नि े सुसुंगत ि समन्ियात्मक स्िरप वदले. सेनापती बापटाुंनी सिस्त्र क्राुंवतिादाची निी 
उपपत्ती याच विचारसरणीिर उभारली. या नव्या परुंपरेला अपिाद म्हणजे म. गाुंधींची अझहसात्मक 
सत्याग्रहाची विचारसरणी होय. बापटाुंनी असे म्हटले आहे की, अझहसात्मक सत्याग्रहामध्ये सुंप णव भारतीय 
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अध्यात्मिाद मयावदत अथानेच प्रकट होतो; क्राुंतीच्या आुंदोलनाचा तो पवहला स्तर होय; आवण 
अध्यात्मिाद हा सिस्त्र क्राुंतीच्या उठािात िुद्ध रपाने प्रकट होतो, हा दुसरा िरचा स्तर होय; असे साुंग न 
म. गाुंधींच्या अझहसात्मक सत्याग्रहाच्या तुंत्राला त्याुंनी मान्यता वदली. हेच बापटाुंच्या विचारसरणीचे 
िैविष्ट्ट्य होय. ही बापटाुंची विचारसरणी त्याुंच्या या समग्र ग्रुंथामध्ये वठकवठकाणी पसरलेली आहे, हे 
िाचकाुंच्या लक्षात आल्यावििाय राहणार नाही. तुरुं गाुंत न त्याुंनी वलवहलेल्या पत्राुंमध्येसुद्धा इतर 
व्यािहावरक मजकुराबरोबर हीच विचारसरणी जागोजाग आली आहे. ही विचारसरणी थोडतयात समज न 
घ्याियाची, तर ‘चैतन्यगाथा’ हे प्रकरण िाचकाुंनी िाचाि.े मराठीमध्ये असे हे नि े तत्त्िझचतन विविध 
सामावजक, राजकीय, िा ऐवतहावसक प्रसुंगाुंच्या सुंदभात बापटाुंनी माुंडले आहे. या दृष्टीने हा समग्र ग्रुंथ 
म्हणजे मराठी िाङ्मयास एक अप िव देणगी प्राप्त झाली आहे, असे वनवितपणे म्हणता येते. 
 
 तकक तीथक लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

िाई  अध्यक्ष, 

वदनाुंक : १ नोव्हेंबर, १९७७. महाराष्ट्र राज्य सावहत्य–सुंस्कृवत मुंडळ. 
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एक अलौणकक जीवन : पां. म. बापट 
 

पाुंडुरुंग महादेि तथा सेनापवत बापट याुंचे जीिन सिाथाने अलौवकक होते. पुण्ययसवलला गुंगेचा 
उगम गुंगोत्री या पवित्र स्थानी होऊन तेथ न खळाळत्या िगेाने िहात येऊन रद्रप्रयाग, अलकनुंदा या 
वठकाणी रौद्र स्िरप धारण करन वहमालयाच्या उतारािरन सपाट प्रदेिात येऊन आज बाज ला 
धनधान्याची समृद्धी करन, पवित्र तीथवस्थानें वठकवठकाणी वनमाण करन, सहस्त्र मुखाुंनी गुंगा सागराला 
वमळते. सेनापवत बापट याुंच्या जीिनसवरतेची तुलना या गुंगौघािी करण्ययाचा मोह अनािर होतो. ऋवष 
पारािराुंच्या िास्तव्याने पुनीत झालेल्या पारनेर या अहमदनगर वजल्ह्ाुंतील गाुंिी तेथील गणेि झखडीतील 
गणपती या आराध्य दैिताची वनष्ठेने उपासना करणारे गणेिभतत महादेिराि ि पतीवनष्ठ सौ. गुंगाबाई या 
धार्तमक दाुंपत्याच्या पोटी पारनेर येथे पाुंडुरुंगाचा जन्म झाला. कार्ततक िुद्ध एकादिी िके १८०२ (१२ 
नोव्हेंबर १८८०) या वदििी जन्म झाल्याने मुलाचे नाि पाुंडुरुंग ठेविले. आपल्या ८७ िषाच्या आयुष्ट्यात 
अुंतस्थ ‘श्रीहरी’ च्या पे्ररणेने िाग न पारनेरच्या ‘पाुंडुरुंगा’ ने पुंढरीच्या पाुंडुरुंगािी आपले अतुट नाते 
असल्याचे दाखविले. 
 
क्राणंतदीक्षा 
 

पाुंडुरुंगाचे प्राथवमक विक्षण पारनेर येथे झाल्यािर त्याच्या माध्यवमक विक्षणाची सोय करण्ययाइतकी 
घरची आर्तथक पवरक्स्थवत नव्हती. पण एका स्नेह्ाच्या मदतीने पुण्ययास त्याची राहण्ययाची सोय झाली ि न्य  
इुंक्ग्लि स्क ल या राष्ट्रभतताुंनी स्थापन केलेल्या िाळेत ते पुढील विक्षण घेऊुं  लागले. पण त्याचिळेी 
पुण्ययात िारुंिार होणाऱ्या प्लेगच्या उपद्रिामुळे पुणे सोड न ते नगर येथे आपल्या माििीकडे राह न तेथील 
हायस्कुलात त्याुंनी मवॅरकपयंतचे विक्षण पुरे केले ि पवरके्षत िरचा नुंबर पटकाि न जगन्नाथ िुंकरिटे ही 
सुंस्कृतची दुसरी विष्ट्यिृवत्त वमळविली. या अगोदरच त्या काळातील वरिाजाप्रमाणे बाल्य आवण तारण्ययाच्या 
उुंबरठ्यािर असलेल्या पाुंडुरुंगाचा त्याच्या ियाच्या अठराव्या िषी मोरोपुंत भाि े याुंची कन्या यमुना 
वहच्यािी वििाह झाला. यमुनेचे िय तेव्हाुं नऊ िषांचे होते. सुंस्कृत स्कॉलरविपमुळे कॉलेज विक्षणाची 
आपोआपच सोय झाली ि बापटाुंनी पुण्ययाच्या डेक्कन कॉलेजात नाि दाखल केले. अभ्यासात हुिार 
असलेले बापट कॉलेजमध्ये टेवनस चाुंगले खेळत. नौकाविहार हा त्याुंचा आिडता िुंद होता. एकदा 
नदीतीरािरील पवलकडे असलेल्या भागाला त्याुंची नौका लागली ि ते जवमनीिर उतरले. हा भाग लष्ट्करी 
हद्दीचा असल्याने त्याुंना ि त्याुंच्या सहवमत्राुंना ‘दोन वदिस वजमखाना बुंद’ अिी विक्षा झाली. पण बापटाुंनी 
हा अन्याय्य वनबधंच पुढे बदल न घेण्ययात यि वमळविले. अन्याय आढळला की त्याला विरोध, हा बापटाुंचा 
आयुष्ट्यभर वदस न आलेला स्िभाि त्याुंच्या कॉलेजजीिनातही आढळतो. डोतयािर टोपी घाल न 
िसवतगृहाच्या व्हराुंड्याुंत िािराियाचे हा त्यािळेी कॉलेजचा वनयम होता. एकदा रात्री वनयमानुसार 
विद्या्यांची हजेरी घेण्ययास िसवतगृहाचे अवधकारी आले असता बापटाुंच्या डोतयािर टोपी नसल्याने त्याुंना 
दुंड करण्ययात आला. या अवधकाऱ्याच्या डोतयािरवह त्यािळेी योगायोगाने टोपी नव्हती. बापटाुंनी याबाबत 
सारी िस्तुक्स्थवत वप्रक्न्सपॉलसाहेबाुंच्या कानािर घातली. पण विस्तवप्रय वप्रक्न्सपॉलने त्याुंना सहा मवहने 
िसवतगृहात राहण्ययास बुंदी केली. बापटाुंना त्याुंच्या पुढील राष्ट्रभततीच्या कामात साथ देणारे सहकारी 
कॉलेजजीिनातच लाभले. धुळ्याचे रणवदि े बुंध  आवण भसुािळचे दास्ताने याुंची ओळख येथेच झाली. 
कॉलेजच्या विक्षणकालातच त्याुंच्या भावि जीिनाला अकक्ल्पत क्राुंवतकारी िळण देणारी घटना घडली. 
एका सुंध्याकाळी त्याुंचे वमत्र रणवदि े बुंध  आवण दास्ताने याुंच्या उपक्स्थतीत कॉलेजचे व्यायाम विक्षक 
दामोदर बळिुंत वभडे गुरजी याुंनी त्याुंना नुंग्या तरिारीिर हात ठेिण्ययास साुंग न प्रसुंगीं सिवस्िाचा होम 
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करन राष्ट्रसेिा करण्ययाची क्राुंवतकारी िपथ घेिविली. ही िपथ म्हणजे आपल्या आयुष्ट्यात श्रीहरीने 
घडि न आणलेली एक पवित्रतम मुंगल घटना असेच बापट मानीत. या घटनेने त्याुंना क्राुंवतदीक्षाच 
वमळाली. 
 
इंणजणनअकरग सूटले, क्राणंतकायक वणरले 
 

१९०३ साली बी. ए. ची परीक्षा उत्तीणव झाल्यािर बापट एम्. ए., एल ् एल.् बी. चा अभ्यास 
करण्ययासाठी मुुंबईस गेले. काही काळ त्याुंनी आयवन एज्युकेिन सोसायटीच्या हायस्क लमध्ये विक्षकाची 
नोकरी पत्करली. पण वनयतीने त्याुंच्यासाठी िगेळेच काही योज न ठेिले होते. परदेिी विक्षणासाठी 
जाणाऱ्या हुषार विद्याथांना विष्ट्यिृवत्त वमळते असे, सहज एकमेकाुंिी बोलताना बापटाुंना समजले ि त्याुंनी 
विष्ट्यिृत्तीसाठी अजव केला. हा अजव मुंज र होऊन इुंवजवनअझरगचे विक्षण घेण्ययासाठी बापट इुंग्लुंडला १९०४ 
सालच्या जुलै मवहन्याच्या १९ तारखेस रिाना झाले. पुढे पुढे बापट नेहमी म्हणत, ‘मी श्रीहरीच्या हातातील 
एक खेळणे आहे’ हे त्याुंचे म्हणणे वबलक ल अलुंकावरक नस न सही सही िस्तुक्स्थवतवनदिवक होते, हे 
त्याुंच्या विद्याथीदितेच वदस न येऊुं  लागले. त्याुंनी स्ितुः ठरि न, चारचौघाुंिी विचारविवनमय करन काही 
धोरणे आखली ि काही बेत केले असे फारसे कधी घडलेच नाही. त्याुंचे इुंग्लुंडला अकक्ल्पत जाणे ि त्याुंचा 
तेथील अप िव असा अभ्यासक्रम पावहला म्हणजे याची सत्यता पटते. साधारणतुः इुंग्लुंडला जाणारे विद्याथी 
लुंडन िहराला भलु न तेथेच राह न अभ्यासक्रम सुर करतात. पण बापटाुंनी स्कॉटलुंडमधील एझडबरो िहर 
पसुंत करन तेथील हेवरएट िटॅ कॉलेजात इुंवजवनअझरगचा विद्याथी म्हण न नाि नोंदविले. पुस्तकात डोके 
खुपस न स्कॉलर होणे हे बापटाुंच्या स्िभािातच नव्हते. भोंितालची पवरक्स्थवत न्याहाळणे, चौफेर दृष्टी 
ठेिणे या त्याुंच्या िृत्तीने त्याुंचा वमत मद्यपानाचा–‘टेपरन्सचा’–प्रचार करणाऱ्या ‘बेल लॉज’ या सुंस्थेिी 
सुंबुंध जुळ न आला. कॉलेजमधील क्वीन्स रायफल तलबात दाखल होऊन त्याुंनी बुंदुकीच्या नेमबाजीचे 
विक्षण घेतले. वब्रटनमधील समाजिादी पक्षाच्या कायवकत्यांिी त्याुंचा पवरचय झाला. पवहले कॉलेजचे िषव 
अभ्यास आवण वनरवनराळ्या सुंस्थाुंिी साुंस्कृवतक सुंबुंध याुंतच वनघ न गेले. नुंतरच्या घटनाुंनी त्याुंच्या 
साऱ्या जीिनाची वदिा बदलली. मज र पक्षाचे नेते झडग्िॉल याुंनी बापटाुंना मज र पक्षाच्या ितीने होणाऱ्या 
हेमुंत व्याख्यानमालेत भाषण करण्ययाचे आमुंत्रण वदले. बापटाुंनी भारताुंतील पवरक्स्थतीचे वििरण करणारे 
असे हे आपले पवहलेच जाहीर भाषण प िवतयारी करन वदले. त्यासाठी त्याुंनी इुंग्लुंडमधील भारतीय 
क्राुंवतकारकाुंना आर्तथक सहाय्य करणाऱ्या पुं. श्यामजी कृष्ट्ण िमा याुंच्या ग्रुंथसुंग्रहातील पुस्तकाुंची मदत 
घेतली. यानुंतर त्याुंचे दुसरे भाषण ‘भारतातील वब्रवटि सत्ता’ या विषयािर झाले. हे भाषण बरेच गाजले. 
या भाषणाच्या िापील प्रवत त्याुंनी भारतात पाठिल्या. त्याुंतील एक प्रत मुुंबई विद्यापीठाच्या सेनेटच्या 
अवधकाऱ्याुंच्या हाती पडली. या सेनेटतफेच त्याुंना विक्षणासाठी विष्ट्यिवृत्त वमळत होती. िरील भाषणातील 
वब्रवटि सत्ता विरोधाचा स र पाह न सेनेटने त्याुंची स्कॉलरविप बुंद केली. ही दोन्ही भाषणे तयार करताना 
बापटाुंना त्याुंनी पुण्ययाला डेक्कन कॉलेजात घेतलेल्या राष्ट्रसेिचे्या िपथेची स्मृवत असल्याने ती भाषणे 
जहाल स्िरपाची तर झालीच पण नुंतर काही तरी थातुरमातुर खुलासा करन भाषणे मागे घेण्ययाचा ि 
विष्ट्यिृवत्त चाल  ठेिण्ययाची विनुंवत मुुंबई विद्यापीठाच्या सेनेटला करण्ययाचा विचारवह त्याुंच्या मनात आला 
नाही. ही विष्ट्यिृवत्त बुंद होताच त्याुंच्या इुंवजवनअझरगच्या अभ्यासालावह आपोआपच सोडवचठ्ठी वमळाली. 
 
िारतात गुप्तपिे आगमन 
 

आपली घरची गवरबी आहे, लग्न झाले आहे, िृद्ध मातावपता आपण इुंवजवनअझरग विक न भारतात 
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जाऊ आवण पैसे वमळि  अिी अपेक्षा करीत असतील असा कोणताही विचार मनात न आणता जण  श्रीहरीच 
आपल्या आयुष्ट्याला त्याला इष्ट िाटणारे िळण देत आहे अिा अनावमक जाणीिनेे बापटाुंनी लुंडनमधील 
क्राुंवतकारक तरणाुंच्या कायात सवक्रय काम करण्ययास सुरिात केली. पुं. श्यामजी कृष्ट्ण िमा याुंनी 
लुंडनमधील भारतीय विद्या्यांसाठी एक िसवतगृह ‘इुंवडया हाऊस’ नािाने चालविले होते. कॉलेजच्या 
अभ्यासाला ‘राम राम’ ठोकल्यानुंतर बापट या िसवतगहृातील विद्या्यांत सामील झाले. वमझा अब्बास, 
हेमचुंद्र दास, मदनलाल झधग्रा, कोरगािकर, अवलखान, विनायकराि सािरकर आवद क्राुंवतकारकाुंिी 
बापटाुंचा पवरचय या ‘इुंवडया हाऊस’ मध्येंच झाला. लाला लजपतराय याुंना भारताुंत अटक झाल्यािर 
इुंग्लुंडमध्ये मोलेिर वपस्त ल झाडण्ययाची बापटाुंनी तयारी दाखविली. पण सहकाऱ्याुंनी त्याुंना विरोध केला. 
पुढे बापट पॅवरस येथे जाऊन बाँब करण्ययाची विद्या विक न आल्यािर त्याुंनी पालवमेंट सभागृह बाँबने 
उडविण्ययाचा बेत बोल न दाखविला. त्याला सािरकराुंनी विरोध केला. या काळातील बापटाुंनी केलेले 
महत्त्िाचे काम म्हणजे बाँब कसा तयार कराियाचा यासुंबुंधींचे रवियन भाषेतील पुस्तक रवियन 
क्राुंवतकारक विदुषींकड न इुंग्रजीत भाषाुंतर करन घेऊन ती पुस्तके िाप न घेऊन गुप्त मागाने भारतात 
पाठविली. लुंडन येथील क्राुंवतकारक तरणाुंच्या सुंघटनेचे नेतृत्ि तेव्हा स्िातुंत्र्यिीर सािरकर याुंच्याकडे 
होते. त्याुंच्या साुंगण्ययािरन बापट िसे्त्र ि आके्षपाहव िस्त  बरोबर घेऊन ‘जोिी’ या टोपण नािाने १९०८ च्या 
माचव मवहन्यात मुुंबई बुंदरात उतरले. त्याुंच्याबरोबर बराच आके्षपाहव मालमसाला होता. पण बुंदरािरील 
तपासणी करणाऱ्या अवधकाऱ्याुंच्या स्िाधीन त्याुंनी आपल्या बरोबरच्या रुंकाुंच्या वकल्ल्या इततया 
बेवफकीरपणाने वदल्या की त्यामुळे त्याुंच्या सामानाबद्दल कसलाच सुंिय अवधकाऱ्याुंस आला नाही. काही 
वदिस िीि भसुािळ येथे राह न बरोबर आणलेल्या मालाची नीट व्यिस्था लाि न ते कलकत्त्यास वतकडील 
क्राुंवतकारकाुंना भेटण्ययास गेले. कलकत्त्याच्या क्राुंवतकारकाुंबरोबर झालेल्या चचेत बाँब उडविण्ययाचे 
फुटकळ प्रयोग करीत न बसता बाँबस्चा साठा करन साऱ्या देिात एकदम उठािाचा भडका करािा, असे 
बापटाुंचे मत त्या क्राुंवतकारकाुंस मान्य न झाल्याने बापट तेथ न वनघाले. जी कामवगरी सािरकराुंनीं 
त्याुंचेिर सोपविली होती ती त्याुंनी आपल्यापरीने पार पाडली. पण सामुदावयक क्राुंवतप्रयत्न एकदम 
एकािळेी करण्ययाचा लुंडनमधील क्राुंवतकारकाुंचा विचार बुंगालच्या क्राुंवतकारकाुंना तत्त्ितुः मान्य अस नवह 
व्यिहारतुः न रचल्याने बापट बेचैन झाले होते. मुुंबई बुंदरात आके्षपाहव िस्त  घेऊन उतरल्यािर घरी 
आईिवडलाुंकडे न जाता ते तडक राष्ट्रकायासाठी कलकत्त्यास गेले. आताुं मात्र त्याुंचे पाय घराकडे 
िळले. पण या काळात त्याुंना झालेला मानवसक ताप असह् होऊन ते गाडीतच आजारी झाले ि 
मोगलसराई स्टेिनिर उतरन धमविाळेत अनोळखी गृहस्थाुंच्या मदतीने दोनतीन वदिस रावहले ि पुढील 
प्रिास सुर करन भसुािळला दास्ताने याुंचेकडे आले. तेथे औषधपाणी ि विश्राुंवत लाभल्याने ते चाुंगले बरे 
झाले आवण काही प िवस चना न देता पारनेरला आपल्या घरी येऊन पोहोचले. 
 
आईवणडलािंी िेट णन िूणमगत 
 

चार िषांप िी इुंग्लुंडला गेलेला पाुंडुरुंग लौवककदृष्ट्ट्या कसलीच पदिी सुंपादन न करता, 
अथवप्राप्तीचे कोणतेच साधन पदरी पाड न न घेता आपल्या घरी वनष्ट्काुंचन अिस्थेत आला होता. आपल्या 
आईिवडलाुंना, पत्नीला आपल्या देिभततीच्या उद्योगाुंबद्दल ि त्यामुळे ओढिणाऱ्या नव्हे, ओढिलेल्या 
सुंकटाबद्दल तो एक अिाक्षरवह बोल  िकत नव्हता. पारनेरला येण्ययाप िी बापटाुंनी लोकमान्य वटळकाुंची 
भेट घेऊन त्याुंच्या कानािर कलकत्त्याची सारी हवककत घातली होती. पारनेरला ते आले तेव्हा त्याुंचे 
िवडल सेिावनिृत्त होऊन गणेिझखडीतील गणपतीच्या देिळाजिळील ओिरीत राह न सारा वदिस 
गणेिभततीत ि आल्यागेल्याच्या उवचत अवत्यात घालिीत होते. मुलगा घरी आला ि भेटला हाच त्याुंना 
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आनुंद होता. पण हा आनुंद अज्ञानाचा असल्याने लौकरच तो नाहीसा झाला. ११ ज न १९०८ या तारखेस 
बापटाुंच्या मामेबवहणीचे लग्न होते. त्या लग्नासाठी बापट आपल्या पत्नीसह पुण्ययास आले. यािळेी त्याुंना 
लोकमान्य वटळकाुंबरोबर बरेच काही बोलाियाचे होते. वटळकाुंनी त्याुंना स्िस्थपणे झसहगडािर काही 
वदिस रहाण्ययास येण्ययाचे वनमुंत्रण वदले. पण विवधघटना िगेळीच घडली. २४ ज न १९०८ रोजी 
लोकमान्याुंना राजद्रोहाच्या गुन्ह्ाच्या आरोपािरन अटक झाली ि ता. २५ रोजी त्याुंच्या घराची झडती 
झाली. वटळकाुंच्या अटकेची, त्याुंच्या घराच्या झडतीची बातमी ज्या ‘ज्ञानप्रकाि’ च्या अुंकात होती त्याच 
अुंकात बापटाुंिी सुंबुंध असलेली कलकत्त्याची एक बातमी होती. मुजफ्फफ्फऱप र बाँबच्या खटल्यात माफीचा 
साक्षीदार झालेल्या नरेंद्र गोस्िामीने ‘पी. एम्. बापट’ याुंचा बाँब प्रकरणािी सुंबुंध असल्याचे साुंवगतले होते. 
ही बातमी िाचताच बापट याुंनी मनािी एक वनणवय घेतला आवण ते लगोलग भ वमगत झाले. त्याुंच्या 
पत्नीला त्याुंनी कल्याणला वतच्या भािाकडे धाडले. त्या माऊलीला आपल्या निऱ्याच्या देिभततीच्या 
कृत्याुंची काहीच कल्पना नव्हती. वतला ती सारी हवककत नुंतर समजली. लग्न झाल्याला दहा िष ेझाली 
पण वतला कसलेच सुंसारसुख लाभले नव्हते. आवण आणखी काही िष े लाभणारवह नव्हते. आपल्या 
हातािर तुरी देऊन बापटाुंनी आपणाुंस गुुंगारा वदला हे पोवलसाुंच्या ध्यानात येताच त्याुंनी जारीने तपास 
सुर केला. हा तपास सुर होताच चौकिीच्या कामाची पवहली झळ बापटाुंची पत्नी आवण त्याुंचे आईिवडल 
याुंना वििषे लागली. पण मुळाुंतच त्याुंना बापटाुंच्या हालचालींची काही मावहती नसल्याने पोवलसाुंनी 
आपला चौकिीचा मोहरा दुसरीकडे िळविला. 
 
णठकणठकािी भ्रमंणत अखेर अटक 
 

पोवलस आपल्या मागािर आहेत हे समज न येताच बापटाुंनी चपळाईने प्रथम डेक्कन कॉलेजमधील 
आपला वमत्र देिभानकर याच्या खोलीिर गेले. तेथे पुढील व्यिस्थेचा तपिील वमत्राला साुंग न राहुरी 
तालुतयातील लाटि गािी माििीकडे, तेथ न भसुािळला दास्ताने–रणवदि ेबुंध ुंनी ठरविलेल्या वठकाणी–
एका तार मास्तराकडे आठ वदिस राह न नुंतर औरुंगाबादेस विष्ट्ण ुविनायक मुळे या नािाने आचारी म्हण न 
रावहले. पुढे रणवदि–ेदास्ताने याुंनी एक सुरवक्षत वठकाण म्हण न वनिडलेल्या इुंद र जिळील िढिानी या 
सुंस्थानात एका ितेािर ते रावहले. या काळाुंत सरकार स्िस्थ बसले नव्हते. साऱ्या महाराष्ट्रभर बापटाुंचा 
कस न िोध चालला होता. कलकत्ता पोवलसाुंनी िृत्तपत्रात जाहीरात देऊन बापट फरारी असल्याचे घोवषत 
करन त्याुंना पकड न देणाऱ्या इसमाला बक्षीस देण्ययाचे जाहीर करन टाकले. इकडे बापट िढिानी येथे 
पुरषोत्तम िैद्य हे नाि घेऊन िापखान्यात कुं पोझझगचे काम विकले, रेडल मिीन चालि  लागले. पुढे ते 
िढिानीलाच देिळालीकर नाुंिाच्या िवकलाुंकडे रहात असताना एका िगेळ्याच माणुसकीच्या प्रकरणात 
त्याुंनी स्ितुःस गुुंति न घेतले. हे प्रकरण बापटाुंच्या क्राुंवतकारी जीिनातील अत्युंत हृद्य असे आहे. 
क्राुंवतकारक हा सामान्यतुः सुंबुंध देिाच्या वहताचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेि न जीि धोतयात घाल न काम 
करीत असतो. पण एखाद्या प्रकरणात नैवतक म ल्याची हावन होत असेल तर अुंगािर घेतलेले राष्ट्रीय कायव 
प्रसुंगी धोतयात आले तरी त्या नैवतक कायाला तत्त्िवनष्ठ पुरष जास्त महत्त्ि देतो. असेच एक धमव–सुंकट 
बापट याुंचे पुढे या अज्ञातिासात उभे रावहले. देिळालीकर याुंना सीताबाई या बालविधिपेास न मुलगी 
झाली. त्या मुलीला जिळ ठेिण्ययास देिळालीकराुंनी सीताबाईस मना केले. म्हण न वतने आपल्या मुलीस 
तानीबाईकडे सुंभाळाियास वदली. ही तानीबाई िाईट चालीची होती. आपली मुलगी या बाईमुळे िाईट 
मागास लागेल, ही धास्ती सीताबाईस िाट  लागली. बापट याुंना हा सारा प्रकार कळला. त्याुंचे मन 
अस्िस्थ झाले. तानीबाई विरद्ध कोटात जाऊन ती मुलगी परत वमळविणे जरर होते. त्यासाठी बापटाुंना 
कोठे तरी उघड नोकरी करणे आिश्यक िाटल्याने ते पुरषोत्तम िैद्य या नाुंिाने मवॅरक परीके्षस बस न उत्तीणव 
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झाले ि धारच्या िाळेत नोकरी पत्करन तानीबाई विरद्ध वफयाद करन सीताबाईच्या मुलीस, मालतीस, 
वतच्या आईच्या स्िाधीन केले. ही मालती पुढे बापटाुंच्या कुटुुंबातील एक घटकच झाली. बापटाुंच्या 
जीिनाुंतील माणुसकीने, ओथुंबलेले हे एक प्रकरण आहे. यानुंतर बापटाुंच्या अज्ञातिासाची भ्रमुंती सुर 
झाली. पोलीस तपास सारखा चाल च होता. बापटाुंना अज्ञातिासाुंत अनमोल मदत करणारे वमत्र लाभले. 
त्याुंतच िरिर मतै्रीचा आि आण न आत न पोवलसाचे खबरे म्हण न काम करणारे जे आबासाहेब नाुंिाचे एक 
गृहस्थ होते, या गृहस्थाुंच्या हेत चा सुगािा लागताच बापट सािध झाले. याच काळात बापटाुंना आपल्या 
पत्नीिर आपण नकळत करीत असलेल्या अन्यायाची तीव्र जाणीि झाली. आपल्या लग्नाला दहा िषे झाली 
तरी आपण आपल्या तरण पत्नीला सुंसारस ख देऊ िकलो नाही ि पुढे कधी देऊ िक  याची कल्पना नाही, 
हा विचार त्याुंना अस्िस्थ कर लागला. याचा पवरणाम म्हण न त्याुंनी आपल्या पत्नीस पत्र वलह न आपण 
वतला आपल्याबरोबर झालेल्या वििाह बुंधनात न मोकळे करीत अस न वतने दुसऱ्याबरोबर लग्न कराि,े असे 
विनविले. एिढेच करन ते थाुंबले नाहीत. आपल्या एका वमत्राला पत्र वलह न त्याला आपण वििाहबुंधनात न 
मोकळे करीत असलेल्या पत्नीिी लग्न करण्ययाची गळ घातली. त्याुंच्या सुिील धमविील पत्नीने हा विचार, 
सल्ला, अमलात तर आणला नाहीच पण त्याला मनातवह थारा वदला नाहीं. पोलीसाुंना हुलकािणी देत 
बापट इुंद र, तेथ न उजै्जनी, मथुरा, िृुंदािन करीत काही काळ कािीके्षत्री रावहले. वतथे त्याुंनी त्याुंच्या 
सुंस्कृतच्या अभ्यासास उजाळा वदला. या कािीिासाुंतच एकदा त्याुंच्या मनात आपला देह गुंगापवण 
करण्ययाची िृवत्त उसळ न आली होती. कािीस बापट असताना त्याुंना देिळालीकराुंचे पत्र आले. त्याुंच्या 
अज्ञातिासाने त्याुंचे वमत्र पोवलसी कचाट्याच्या सुंकटात आले असल्याने त्याुंनी एकदा इुंद रला याि ेअसे 
त्याुंना सुचविण्ययात आले. इुंद रला ते येताच एका खबरी माणसाने त्याुंचा ठाि वठकाणा पोवलसाुंना कळिला 
ि त्याुंना अटक झाली. जिळजिळ चार िषांचा अज्ञातिास अिा रीतीने सुंपला. बापट याुंना अटक 
करण्ययासाठी मुुंबईह न पोवलस कवमिनर पेटीगारा हे इुंद रला गेले होते. १८ वडसेंबर १९१२ या वदििी ही 
अटक झाली. 
 
पारनेरिा सेवाधमी संसार 
 

इुंद र मुक्कामी अटक झाल्यानुंतर मोठ्या बुंदोबस्ताने बापट याुंना मुुंबईस पोवलस कवमिनरच्या 
कचेरीत आणण्ययात आले. याच कचेरीच्या इमारतीत आरोपींना कोठडीत कोंड न ठेिण्ययाच्या खोल्या अस न 
पोवलस अवधकारी कैद्याुंची त्याुंना िाटेल तेव्हा भेट घेऊन त्याुंच्याकड न हिी असलेली मावहती त्याुंच्या 
पद्धतीने आरोपीला बोलके करन घेत असतात. अिा या वठकाणीं बापटाुंना आणल्यािर क्राुंवतकारी भ वमगत 
आुंदोलनाच्या मावहतीचा सारा खवजनाच आपल्या हाती आल्याच्या समाधानात पोलीस अवधकारी होते. खुद्द 
बापट या अटकेने विचवलत झाले नव्हते. १९०२ साली डेक्कन कॉलेजात नुंग्या तलिारीिर हात ठेऊन 
प्रसुंगी सिवस्िाचा त्याग करन राष्ट्रसेिा करण्ययाची त्याुंनी िपथ घेतल्यानुंतर त्या िपथप तीसाठी ज्या 
घटना घडत होत्या त्याुंतील एक क्रमप्राप्त घटना म्हणजेच ही अटक होती. यानुंतर त्या िपथेच्या प तीसाठी 
महाभारताचे वकवततरी अध्याय वलवहले जाणार होते. बापटाुंच्या चौकिीला पोवलस अवधकाऱ्याुंनी सुरिात 
करताच त्याुंनी स्पष्टपणे साुंग न टाकले की माझ्या अज्ञातिासातील हालचालींचा िोध पोवलसाुंनी घ्यािा. 
मी काहीवह साुंगणार नाही. माझ्यामुळे माझ्या वमत्राुंिर काही सुंकट येईल अिी मावहती तर माझेकड न 
तुम्हाुंस वमळणार नाहीच पण तरीवह माझ्यामुळे माझ्या वमत्राुंिर काही सुंकट आल्यास झकिा त्याुंना विक्षा 
झाल्यास तेिढीच झकबहुना त्याह न अवधक विक्षा मला व्हािी. ही मागणी मान्य न झाल्यास मी सरळ 
आत्महत्त्या करीन. बापटाुंनी आपणास हिी ती मावहती द्यािी यासाठी त्याुंचेिर त्याुंच्या नातेिाईकाुंकड न 
दडपण आणण्ययाचे पोवलसाुंनी प्रयत्न ख प केले. त्याुंच्या ियोिृद्ध िवडलाुंना त्याुंच्यासमोर आणण्ययात आले. 
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त्याुंना बापट म्हणाले, मी आजिर तुमचे काही ऐकले नाही. आताही तुमचे ऐकण्ययाचा हा प्रसुंग नाही. या 
अगोदरच बापटाुंचे नाि बाँबवनर्तमतीच्या सुंदभात घेणारा नरेंद्र गोस्िामी याचा ख न झालेला होता. म्हणजे 
वतकड नही बापटाुंबद्दल आणखी मावहती वमळणे ितय नव्हते. वििाय बापट हे महाराष्ट्र पोवलसाुंच्या 
ताब्यात असाि े की बुंगाल पोवलसाुंच्या, असाही एक प्रश्न वनमाण झाला होता. बापटाुंिर आरोप 
ठेिण्ययाइतपत लेखी अगर अन्य भरप र पुरािावह सरकारपािी नव्हता. या सिांचा पवरणाम म्हण न बापटाुंना 
अखेर सरकारने सोड न वदले, पण त्याुंच्या हालचालींिर सतत देखरेख ठेऊन त्या हालचाली िर 
कळविण्ययासाठी एक पोलीस त्याुंच्यािर चोिीस तास पाळत करण्ययासाठी ठेिला. हा पोलीस बापट 
पारनेरला गेल्यािर वतकडे गेला. त्याचे खाण्ययावपण्ययाचे हाल पाह न बापटाुंनी त्याला आपल्या घरातच ठेि न 
घेतले! पारनेरला बापटाुंचे िवडल ऋवषतुल्य िषेात घरसुंसारात न मुतत होऊन घरापास न दोन अडीच मलै 
द र असलेल्या झखडीतील गणेि मुंवदरात रहात. बापट पारनेरच्या घरात राह न सारा वदिस पारनेर गािची 
साफसफाई ि ज्ञानेश्वरी अगर गीतेिरील प्रिचने आवण महारिाड्यात साक्षरता प्रचार याुंत घालिीत. हा 
कायवक्रम त्याुंनीच अुंतुःपे्ररणेने अुंगीकारला होता. ज्या हाताुंनी इुंग्लुंडमध्ये बुंदुकीच्या नेमबाजीत नैपुण्यय 
वमळविले, बाँबची रसायने तयार करन िस्त्रासे्त्र हाताळलीं, त्याच हातात झाड , खराटा घेऊन रस्त्यािरील 
मलम त्र साफ करण्ययाचे व्रत त्याुंनी क्स्िकारले. ते त्याुंच्या अुंतकाळापयंत डॉतटराुंनी मना करीपयंत 
चालविले. इुंग्लुंडला जाऊन आलेला पदिीधर ब्राह्मण भुंगीकाम स्िचे्िेने कर लागला, यािर गािात 
जोराची टीका होऊ लागली. बापटाुंच्या िवडलाुंनीवह आपली नापसुंती व्यतत केली. तेव्हा ते त्याुंना 
म्हणाले, तुम्ही गणपतीचे भतत, देिाभोंितालची जागा स्िच्ि करता, मी चालत्या बोलत्या माणसाुंची 
झहडण्ययावफरण्ययाची जागा साफ करतो. सायुंकाळी ते पारनेरच्या चौकात ज्ञानेश्वरीिर प्रिचन देत ि रात्री 
महारिाड्यात जाऊन साक्षरता प्रसाराचे िगव घेत. तेथ न घरी आल्यािर लोकरीवतसाठी ते आुंघोळ करीत ि 
मग घरात येत. यािरन बापटाुंची जनतेत राह न पुरोगामी िृत्तीने काम करताना ितयतो विरोध टाळण्ययाची 
रीत वदस न येते. पारनेरच्या या त्याुंच्या मुक्कामात अज्ञातिासात असताना त्याुंनी सोडविलेली मुलगी मालती 
त्याुंच्या घरी राह न गेली ि घरच्या सिवच माणसाुंची आिडती झाली. या काळात बापटाुंच्या िषेात बदल 
झाला होता. कोणा केििमहाराज याुंनी वदलेली कफनी ते घालीत. दाढी िाढविलेली आवण डोतयाला 
टापिी अिा स्िरपात ते िािरत. बापटाुंच्या या ग्रामसफाईच्या ि प्रिचनाुंच्या उद्योगाुंची मावहती अथातच 
सरकार दरबारी दाखल झाली होती. सरकारी प्रवतक्रीया बापट अिा वनरपद्रिी कामात गुुंतले आहेत तेच 
बरे आहे अिी होती. याच काळात ता. ७ नोव्हेंबर १९१४ रोजी सौ. रक्तमणीबाई प्रस त होऊन त्याुंना पुत्ररत्न 
झाले. बापटाुंच्या आई िवडलाुंना या घटनेने फार आनुंद झाला ि त्याुंनी थाटाचे बारसे केले. या बारिाच्या 
जेिणािळीत बापटाुंनी अस्पृश्याुंची पुंगत प्रथम बसविली ि मागाह न ब्राह्मणाुंना भोजन वदले आवण सौ. 
रक्तमणीबाईुंनी त्याुंना बारिावनवमत्त आलेले अहेर अस्पृश्यभवगनींना िाट न टाकले. बापटाुंच्या पारनेर 
िास्तव्याच्या साुंगतेची ही जण ुं समाराधनाच ठरली. कारण यानुंतर बापटाुंनी पारनेर सोडले ते जिळजिळ 
कायमचेच. 
 
मुळशी सत्याग्रहािे नेतृत्व 
 

पारनेरात बापट कायमचे राहणे ितयच नव्हते. त्याुंच्या कतवबगारीची मावहती असलेले त्याुंचे 
राष्ट्रीय प्रिृत्तीचे स्नेही आवण सहकारी काही काळ योग्य सुंधीची िाट पहात होते. आवण तिी िळे येताच या 
मुंडळींनी बापटाुंची लोकमान्य वटळकाुंिी भेट घडि न आणली. ही भेट िास्तविक सहािषांप िी, वटळकाुंनीच 
बापटाुंना सुचविल्याप्रमाणे, झसहगडािर होणार होती. पण ती तिी न होताच वटळकाुंना अुंदमानचा 
कारािास वन बापटाुंना अज्ञातिास घडला वन अगदी िगेळ्या पवरक्स्थतीत वटळक–बापट भेट पुण्ययात घड न 
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आली. ठरलेल्या बेताप्रमाणे बापट पुण्ययास रहण्ययास आले वन काही मवहने ‘वचत्रमयजगत्’ मध्ये काम 
केल्यानुंतर ते वटळकाुंच्या ‘मराठा’ पत्रात सुंपादकीय खात्यात काम कर लागले, ‘केसरी मराठा’ सुंस्थेिी 
आलेला हा त्याुंचा सुंबुंध १९१८ च्या ज नपयंत वटकला. लो. वटळक आवण न. झच. केळकर इुंग्लुंडला 
गेल्यानुंतरच्या त्याुंच्या गैरहजेरीत ‘मराठा’ चे सुंपादकत्त्ि आपणाुंकडे याि,े असे बापटाुंना िाटत होते ि 
तसे त्याुंनी लोकमान्याुंना कळविलेवह होते. पण त्याुंचा हा हक्क डािल न लोकमान्याुंनी ‘मराठा’ चे सुंपादक 
म्हण न दा. वि. गोखले याुंची नेमण क केली. लोकमान्याुंबद्दलचा आदर कायम ठेि नवह बापटाुंनी लगेच 
नोकरीचा रावजनामा वदला. अन्याय, मग तो स्ितुःिर असो, िजेाऱ्यािर असो, समाजािर, राष्ट्रािर असो, 
तो लक्षात आला, जाणिला कीं त्याविरद्ध चिताळ न उठाियाचे, हा बापटाुंचा जन्मजात स्िभािच होता. 
आपली नोकरी गेली तर उद्या आपले काय होईल, हा विचार ‘मराठा’ सोडताना बापटाुंच्या मनात आला 
नाही तसाच आयुष्ट्याुंत जेथे जेथे तत्त्िािी सुंघषव आला तेथे तेथे सत्त्ि राखताना त्याुंनी तो विचार केला 
नाही. ‘मराठा’ सोडल्यािर डॉ. श्रीधर व्युंकटेि केतकर याुंच्या ‘ज्ञानकोिा’त ते काम कर लागले. 
‘ज्ञानकोिा’च्या कामासाठी त्याुंना मुुंबईस जाि े लागे. तेथे सुर झालेल्या म्युवनवसपालटीच्या सफाई 
कामगाराुंच्या पवहल्याच सुंपाचे नेतृत्ि त्याुंनी केले. स्ितुः भुंगीकाम स्िचे्िेने करीत असल्याने त्याुंचे या 
कामगाराुंिीं बुंधुत्त्िाचे नाते वनमाण झाले होतेच. याच काळाुंत अुंदमानात वखतपत पडलेल्या राजबुंद्याुंची 
मुततता व्हािी, याबाबत आुंदोलन सुर झाले होते. त्याुंतवह त्याुंनी भाग घेतला. ते असेच एकदाुं मुुंबईस गेले 
असता मुळिी पेट्याुंत टाटा कुं पनी बाुंधीत असलेल्या धरणाविरद्ध त्या भागातील ितेकरी मोठी चळिळ 
करीत आहेत ि लौकरच तेथे सत्याग्रह सुर होणार असल्याचें त्याुंस समजले. लगेच त्याुंनी ‘ज्ञानकोिा’च्या 
नोकरीचा रावजनामा वदला आवण सत्याग्रहात सामील झाले. हा मुळिीचा लढा प्रारुंभी विनायक महादेि 
भसु्कुटे याुंनी पुढाकार घेऊन सुर केला होता. मुळिीच्या सुंकक्ल्पत धरणाखाली मािळ भागातील चोपन्न 
गाि े पाण्ययाखाली कायमची नष्ट होणार होती ि तेथील वपढीजात ितेकरी देिोधडीस लागणार होते. 
बापटाुंनी या लढ्यात स्ितुःला सुंप णवतुः झोक न वदले वन लढ्याचे नेतृत्ि नेहमी लढ्याच्या आघाडीिर राह न 
केले. प्रथम अल्प मुदतीचा ि नुंतर सात िषांच्या दीघव मुदतीचा कारािास भोगला. या लढ्यात त्याुंनी 
सत्याग्रहाचे नेतृत्ि अप िव पद्धतीने केले. मुुंबईत लॉझमग्टन रोडिर असलेल्या मुळिी सत्याग्रहाच्या कचेरीत 
ते असताना त्याुंचेिर कडक पोवलस पहारा होता. या पहाऱ्यात न पहाटे त्या इमारतीत येणाऱ्या 
पाििाल्याच्या िषेाने ते बाहेर वनसटले वन ठरलेल्या िळेी मुळिी येथे सत्याग्रहासाठी हजर झाले. याच 
सत्याग्रहात त्याुंनी टाटा कुं पनीच्या ड्रायव्हरिर गोळी झाड न त्याला जायबुंदी केले. या गुन्ह्ाबदल त्याुंना 
झालेली सात िषांची विक्षा त्याुंनी १२ ज न १९२५ पास न २४ मे १९३१ पयंत भोगली. विके्षच्या बहुतेक सिव 
काळ ते झसध–हैद्राबादच्या तुरुं गात होते. ते सुट न आल्यािर मुळिीला गेले. त्याुंनी तो तलाि प णव झालेला 
पावहला ि टाटा कुं पनीला तेथ न अन्यत्र हालविलेल्या लोकाुंबद्दलचे आपले कातवव्य पार पडण्ययाबाबत बराच 
काही सदुपदेिवह केला. या लढ्यात बापटाुंचे वदस न आलेले आगळे व्यक्ततमत्त्ि लढा चालविण्ययाचे चातुयव 
यामुळे त्याुंस ‘सेनापती’ ही पदिी वमळाली ि सेनापती बापट नािाने ते अमर झाले. मुळिी सत्याग्रहाने 
बापटाुंचे नाि महाराष्ट्रातल्या खेडोपाडी तर गेलेच पण त्यावििाय सत्याग्रहाच्या ताक्त्िक चचेच्या रपाने, 
टाटासारख्या नामिुंत कुं पनीिी झुुंज वदल्याने, देिाुंतवह त्याुंच्या नािाचा बोलबाला झाला. 
 
पुण्यातील संसार णन लगेि तुरंुगवास 
 

पारनेरह न पुण्ययास आल्यािर बापटाुंचा सुंसारवह त्याुंचे बरोबर पुण्ययास आला. बापटाुंची िृवत्त 
अमीरी होती पण सुंसार फवकरीिृत्तीने चालला होता. आपल्या तुटपुुंज्या पगारात नवह बापट अडल्या 
नडलेल्या गरज ुंना मदत करीत. पगाराचे सिव पैसे घरात गृवहणीच्या हाती कधीच पडत नसत. पारनेरला 
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असताना त्याुंच्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याुंच्या पुण्ययाच्या सुंसारात ता. १८ जानेिारी १९१८ रोजी कन्या 
कमल जन्माला आली. या दोन्ही भािुंडाुंना देिभततीचे बाळकड  अगदी लहानपणापास न सतत वमळत 
होते. सदा बाहेर देिभततीच्या नानाविध उद्योगात गुुंतलेल्या बापटाुंचे घरात फारच थोडे लक्ष असे. त्याुंची 
पत्नी सौ. रक्तमणीबाई याुंची प्रकृवत यथातथाच असे. लोकमान्य वटळकाुंचा मृत्यु १ ऑगस्ट १९२० ला 
मुुंबईस झाला तेव्हाुं सौ. रक्तमणीबाई आजारीच होत्या. ता. ४ ऑगस्टला पुणे िहरात वटळकाुंच्या अक्स्थुंची 
िोकवमरिण क वनघाली असता वटळकपे्रमाने ि भततीने ओथुंबलेले बापट आजारी पत्नीची काळजी 
जिळच्या नातेिाईकाुंना घेण्ययास साुंग न त्या वमरिणुकीबरोबर असतानाच त्याुंना पत्नीच्या आसन्नमरण 
क्स्थतीची िाता समजली. ते तसेच वमरिणुकीत न घरी आले. पत्नीने ‘मी देिाघरी जाते’ म्हण न त्याुंचा 
वनरोप घेतला. आपल्या देिभततीच्या कायात सदा व्यग्र असताना वच. िामन ि वच. कमल याुंच्या 
सुंगोपनाची कामवगरी नातेिाईकाुंच्या मदतीने बापटाुंनी चाुंगल्या प्रकारे वनभाि न नेली. १९३१ साली मुळिी 
सत्याग्रहाच्या दीघव कारािासात न बापट सुट न आले वन त्याुंची झहसा–अझहसेबाबतची मते मावहत अस नवह 
मुळिी सत्याग्रहातील त्याुंच्या कामवगरीचे पावरतोवषक म्हण नच की काय त्याुंना महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रस 
कवमटीचे अध्यक्षपद देण्ययात आले. म. गाुंधींची मीठाच्या कायदेभुंगाची मोवहम तेव्हा जोरात होती. 
सरकारच्या दडपिाहीनेही उग्र स्िरप धारण केले होते. या दडपिाहीचाच प्रवतसाद महाराष्ट्रात गव्हनवर 
हॉटसन याुंनी फग्युवसन कॉलेजला वदलेल्या भेटीच्या िेळी त्याुंच्यािर गोळ्या झाडण्ययात झाला होता. या 
गोळया झाडल्याचा आरोप त्याच कॉलेजमधील विद्याथी िासुदेि बळिुंत गोगटे याुंच्यािर करण्ययात आला 
होता. गोगटे त्या आरोपाखाली पोवलस कैदेत असताना बापटाुंनी त्याुंना खास पत्र पाठविण्ययाची व्यिस्था 
करन त्याुंचे अवभनुंदनवह केले होते. प्राुं. काँगे्रसचा अध्यक्ष या नात्याने या काळात बापट याुंचा दौरा सुर 
असताुं त्याुंनी आपल्या भाषणात िा. ब. गोगटे याुंच्या कृतीचा गौरि केला. तेिढे वनवमत्त सरकारला पुरेसे 
होऊन त्याुंनी सेनापवत बापट याुंना रत्नावगरी येथील त्याुंच्या भाषणाबाबत अटक केली. त्याुंच्यािर खटला 
भरण्ययात आला वन सात िषांच्या ि तीन िषांच्या सततमजुरीच्या विक्षा सुनािण्ययात आल्या. मोठ्या विके्षच्या 
काळातच लहान विके्षचा अुंतभाि करण्ययाचा सुंकेत असल्याने तत्त्ितुः १० िषाची ही विक्षा प्रत्यक्षात सात 
िषांची होती ि ती बहुतेक सारी त्याुंनी रत्नावगरी तुरुं गातच भोगली. रत्नावगरीचा हा बापटाुंचा कारािास 
बराच गाजला, तो त्याुंनी त्याच काळात येरिडा तुरुं गात म. गाुंधींनी केलेल्या प्रायोपिषेणाबरोबरच 
रत्नावगरी तुरुं गात केलेल्या उपोषणामुळे. याच रत्नावगरी तुरुं गात बापटाुंनी ख प काव्यरचना करन आपले 
जीिनविषयक तत्त्िज्ञान पद्याच्या रपाने मराठी िाचकाुंसमोर ठेिले. या रत्नावगरीच्या तुरुं गात न बापटाुंना 
पुढे १९३६ सालच्या सुरिातीस बेळगाुंिच्या झहडलगा तुरुं गात हलविण्ययात आले. या काळाुंत 
राजकीयदृष्ट्ट्या. बऱ्याच घटना देिात घडत होत्या. वमठाचा कायदेभुंग ि जुंगल सत्याग्रह थाुंबले असले 
तरी त्याचा पवरणाम राज्यकत्यांिर झालेला होता. झहदुस्थानला प्राुंवतक स्िायत्तता देण्ययाचा कायदा वब्रवटि 
पालवमेंटने केला होता. या कायद्यानुसार होणाऱ्या वनिडणुकीस काँगे्रस–पक्षाने आपले उमेदिार उभे करन 
बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात देिातील अनेक प्राुंताुंत बहुमत वमळविले होते. मुुंबई प्राुंतात श्री. बाळासाहेब खेर 
याुंचे पवहले लोकवनयुतत मुंत्रीमुंडळ स्थापन झाले होते. या मुंत्रीमुंडळाअगोदर मुुंबई प्राुंतात खानबहाद र 
धनजी िॉ कुपर याुंचे मुंत्रीमुंडळ अस न त्या मुंत्रीमुंडळात श्री. जमनादास मेहता हे एक मुंत्री होते. या 
मुंत्रीमुंडळाने त्या िळेी रत्नावगरीत स्थानबद्ध असलेल्या िीर सािरकराुंना सुंप णव बुंधनमुतत केले. खेर–
मुंत्रीमुंडळाने सेनापती बापट याुंची झहडलगा तुरुं गात न विके्षची प णव मदत भरण्ययाच्या अगोदर तीन मवहने 
मुतततेचा हुक म वदला आवण बापट २३ जुलै १९३७ रोजी तुरुं गात न सुट न बाहेर आले. 
 
प्राियज्ञदल स्थापना णन हैद्राबाद सत्याग्रह 
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लागोपाठ दोन िळेा सहा सहा िषांचा तुरुं गिास भोग न बाहेर आले तरी बापटाुंच्या अुंगची लढाि  
िृवत्त कायमच होती. बेळगाुंि येथे झालेल्या त्याुंच्या सत्कारसभेत ते म्हणाले, ‘मी सुट न बाहेर आलो. मला 
वबलक ल आनुंद झालेला नाही. माझा देि अद्याप स्ितुंत्र झाला नाही’. २४ जुलैला त्याुंचे पुणे येथे स्िागत 
झाले. या स्िागताला उत्तर देताना त्याुंनी साुंवगतले की, जातीय ऐतयावििाय देिाच्या स्िातुंत्र्याचा प्रश्न 
सुटणार नाही मुसलमान मागतील ते त्याुंना द्याि ेि ऐतय कराि.े बापट देिाला स्िातुंत्र्य वमळि न देण्ययाच्या 
मागांचा सतत विचार करीत. या खेपेच्या त्याुंच्या तुरुं गिासाच्या झचतनात न त्याुंनी प्राणयज्ञदलाची कल्पना 
म तव स्िरपात आणण्ययाची योजना आखली होती. ऑगस्ट मवहन्यात त्याुंनी ही योजना सेिाग्रामला जाऊन 
महात्मा गाुंधींसमोर माुंडली. वब्रवटि मुंत्रीमुंडळाकडे स्ितुंत्र भारताची घटना पाठिािी आवण त्याच वदििी 
भारतात एका मोठ्या मदैानात एक हजार लोकाुंनी जाहीरपणे मृत्य ला सामोरे जाि,े अिी ती योजना होती. 
म. गाुंधींनी तत्त्ितुः या योजनेला सुंमवत वदली. पण वब्रवटिाुंकडे भारताच्या स्िातुंत्र्याची घटना पाठविल्यािर 
त्याुंना विचार करण्ययासाठी िळे देण्ययाची आिश्यकता प्रवतपादन केली. सेनापझतनी ही स चना मान्य केली. 
आपल्या ध्येयासाठी देहत्याग केल्याने प्रवतपक्षाच्या मनात आपल्या मागणीसुंबुंधी मतपवरितवन होईल, ही या 
प्राणयज्ञदलामागील मुख्य कल्पना. वब्रवटिाुंना विचार करण्ययासाठी दोन िष ेद्यािी, ही गाुंधींची स चना 
त्याुंनी मान्य केली. ही मुदत २३ जुलै १९३९ रोजी सुंपत असल्याने तोच वदिस आपल्या जलसमावधचा, असे 
बापटाुंनी जाहीर करताच सिांकड न उलटसुलट टीका होऊ लागल्या. आपल्या प्राणयज्ञाच्या सुंकल्पाला 
जनतेकड न मोठ्या प्रमाणािर विरोध होत आहे असें पाह न ‘माझ्या जलसमावधचा विचार मी सोड न देत 
आहे’ असे त्याुंनी ता. २१ जुलै ११३९ रोजी जाहीर केले. आत्मयज्ञाचा सुंकल्प वनरवनराळ्या कारणाुंिरन 
बापटाुंनी आपल्या आयुष्ट्यात दहा िळेा केला. पण ‘श्रीहरीने मला मागणे वदले, मरण वदले नाही’ अिा 
िब्दाुंत या सुंकल्पाुंची फलश्रुवत त्याुंनी वदली. प्राणयज्ञदलाच्या या प्रचाराच्या काळातच बापट २९ माचव 
१९३८ रोजी काँगे्रसचे सभासद झाले होते. स्िातुंत्र्यिीर सािरकराुंनीवह काँगे्रसमध्ये याि,े अिी त्याुंची इच्िा 
होती. पण १९०८ सालचे लुंडनमधील सािरकर आवण अुंदमानात जन्मठेपेची विक्षा भोग न, नुंतर रत्नावगरी 
येथे १९२४ ते १९३७ पयंतची स्थानबद्धता सुंपि न मुतत झालेले सािरकर झहदुसुंघटन आवण िुद्धी या 
चळिळीत भाग घेऊ लागले होते. वटळकपक्षीय ‘केसरी’ गटाची मुंडळी त्याुंना जिळची िाट  लागली होती 
आवण म्हण न त्याुंनी १ ऑगस्ट १९३८ रोजी लोकिाही स्िराज्य पक्षात जाणार असल्याचे साुंवगतले. याच 
काळात हैद्राबाद या वनजामाच्या सुंस्थानात तेथील बहुसुंख्य अिा झहदु प्रजेचा िळ होत असल्याच्या 
बातम्या प्रवसद्ध होत होत्या. तेथील राज्यकते आपली उद व ि पर्तियन भाषा लोकाुंिर लादण्ययाचा प्रयत्न 
करीत होते. ितवमानपत्राुंिर कडक बुंधने होती. अिा क्स्थतीत तेथील झहद जनतेच्या अन्यायाुंना िाचा फोड न 
वतला सुंघवटत करण्ययाचे काम आयवसमाज ि झहदुसभा या सुंस्था करीत होत्या. काँगे्रसने स्ितुः काही केले 
नाही पण हैद्राबाद सुंस्थानात स्ितुंत्र स्टेट काँगे्रस स्थापन करन त्या सुंघटनेमाफव त अन्यायाविरद्ध आिाज 
उठविण्ययाचा तेथील जनतेस सल्ला वदला. या सुंस्थाुंचे कायव चाल  असताुंना बापटाुंनी स्ितुंत्रपणे हैद्राबाद 
लढ्यात भाग घेण्ययासाठी ३ सप्टेंबर १९३८ रोजी ते हैद्राबादला जाण्ययास वनघाले. हैद्राबाद पोवलसाुंनी त्याुंना 
अटक करन ता. २६ सप्टेंबर रोजी मुुंबई–पुण्ययाच्या गाडीत बसि न वदले. एक नोव्हेंबरला आपल्या काही 
सहकाऱ्याुंसह बापट हैद्राबाद सुंस्थानात गेले असता त्याुंस पुन्हा अटक करन वब्रवटि मुलुखात आण न 
सोडले. वतसऱ्या खेपेस १९ सत्याग्रही बरोबर घेऊन बापटाुंनी सुंस्थानात प्रििे केला. यािळेी पोलीसाुंनी 
त्याुंना अटक करन त्याुंचेिर खटला भरला. कोटाने त्याुंना दोन िषे सततमजुरी, दोनि ेरपये दुंड ि दुंड 
न वदल्यास आणखी तीन मवहने तुरुं गिास अिी विक्षा वदली. पण ही विक्षा त्याुंना भोगािी लागली नाही. 
सुंस्थानाबाहेरच्या इतर सत्याग्रही कैद्याुंबरोबर त्याुंची ८ जानेिारी १९३८ रोजी सुटका झाली. हैद्राबाद 
सत्याग्रहाबाबत काँगे्रसने धरसोडीचे धोरण ठेिले हे सेनापतींना आिडले नाही. या प्रकरणी त्याुंनी ‘हैद्राबाद 
जनता सहाय्यक काँगे्रसवनष्ठ सत्याग्रह मुंडळ’ स्थापना करन त्या सुंस्थेच्या ितीने ते चौ्याुंदा हैद्राबाद 
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सुंस्थानात गेले. गुलबगा स्टेिनिर त्याुंना अटक झाली. पण तरीसुद्धा त्याुंचा सत्याग्रह झहदुसभा ि 
आयवसमाज याुंच्या सुंघटनाुंमाफव त नसल्यामुळे त्याुंना सोड न देण्ययात आले. 
 
युद्धणवरोधी प्रिाराच्या आघाडीवर 
 

हैद्राबाद सत्याग्रह आुंदोलनात बापट गुुंतलेले असताच देिात ि वििषेतुः पािात्य राष्ट्रात फार 
िगेाने घडामोडी घडत होत्या. सानेगुरजींनी अुंमळनेरच्या मालक–मज र सुंघषात समझोता न झाल्यास 
तापी नदीत जलसमावध घेण्ययाचा वनणवय जाहीर केला होता. ‘हैद्राबादचा सत्याग्रह मी परमेश्वराचे हाती 
सोपिीत आहे’, असे पत्रक काढ न बापट सानेगुरजींबरोबर जलसमावध घेण्ययास अुंमळनेरास जाण्ययास 
वनघाले. पण त्या सुंपात समेट झाल्याने तो प्रसुंग टळला. याच काळात पुणे येथे २७ ज न १९३९ रोजीं पुणे 
येथे कॉ. मानिेंद्रनाथ रॉय याुंच्या अध्यक्षतेखाली अवखल भारतीय जहाल पवरषदेचे अवधििेन भरले. 
सेनापती बापट या अवधििेनास हजर होते. मानिेंद्रनाथ रॉय याुंनी जाहीरपणे सेनापतींस त्याुंनी 
जलसमाधीचा विचार मागे घेण्ययाची विनुंवत केली. सेनापतींनी त्या विनुंतीस मान्यता वदली. याचिळेी 
काँगे्रसमध्ये सुभाषचुंद्र बोस याुंच्या नेतृत्िाखालीं पुरोगामी गट स्थापन झाला होता. या गटाच्या महाराष्ट्र 
िाखेचे नेतृत्ि अध्यक्षरपाने सेनापतींकडे आले. सेनापती हे जात्याच पुरोगामी आवण लढाि  िृत्तीचे 
असल्याने काँगे्रसचे दुसऱ्या जागवतक युद्धाबाबतचे प्रारुंभीचे धोरण त्याुंना पसुंत नव्हते. ते साहवजकच 
सुभाषबाब ुंकडे िळले. एका जाहीर सभेत ते म्हणाले, ‘गाुंधींनी आवण काँगे्रसने या युद्धात सहकायाची 
भ वमका घेतली तर पुरोगामी गट तो वनणवय वबलक ल जुमानणार नाही’. या दुसऱ्या जागवतक युद्धाबाबतची 
काँगे्रसची भ वमका जाहीर होण्ययाप िीच पुरोगामी गटाचा युद्धविरोध प्रचार सुर होऊन सेनापती बापट 
महाराष्ट्रभर व्याख्याने देऊुं  लागले. त्याुंच्यािर मुुंबईत प्रििेबुंदीची नोटीस बजािण्ययात आली तरी 
कल्याणह न मोटारीत न िषे बदल न ते अनपेवक्षतपणे ६ एवप्रल १९४० या वदििी त्याुंच्या चौपाटीिर जाहीर 
झालेल्या भाषणास हजर झाले ि त्याुंनी युद्धविरोधी भाषण केले. त्याुंना अटक झाली. १२४–अ 
कलमाखाली खटला भरण्ययात आला. कोटाने त्याुंना दोषी ठरि न एक िषव सततमजुरीची विक्षा देऊन ‘ब’ 
िगाची विफारस केली. ही विक्षा त्याुंनी नाविकरोड तुरुं गात भोगली. २२ एवप्रल १९४१ रोजी त्याुंची विके्षची 
मुदत सुंपली तरी त्याुंना भारत सुंरक्षण कायद्याखाली लगेच विनाचौकिी स्थानबद्ध करण्ययात आले. बऱ्याच 
मवहन्याुंनी प्रकृतीच्या अस्िास््यामुळे त्याुंची सुटका झाली. ४२ च्या आुंदोलनात बापटाुंची भ वमका भारताच्या 
स्िातुंत्र्यलढ्याला पोषक अिीच होती. भारतीय कम्युवनस्ट पक्षाने पुकारलेले लोकयुद्धाचे धोरण त्याुंना 
मान्य नव्हते तसेच स्िातुंत्र्यिीर सािरकर याुंचे लढ्यापास न तटस्थ राहणेवह त्याुंना सुंम्मत नव्हते. 
झहदुमहासभेने काँगे्रसिी िैर न करता लढ्यात सामील व्हाि,े अिा अथाचे पत्र त्याुंनी िीर सािरकराुंना 
वलवहले होते. १९४४ साली त्याुंच्या आिडत्या कन्येचे–कमलचे आकक्स्मक वनधन झाले ि वतची सहा–
सात मवहन्याुंची नात कडेिर खेळित असताना सेनापवत बापट राजकीय प्रचाराला बाहेर पडले. त्याुंनी 
अकोला येथे प्रक्षोभक भाषण केले. २१ वडसेंबरच्या या भाषणाबद्दल त्याुंना २३ तारखेस अमराितीला अटक 
झाली. अमराितीस भरणाऱ्या विद्याथी पवरषदेसाठी ते तेथे गेले होते. त्याुंना अकोला येथे आण न त्याुंच्यािर 
खटला भरण्ययाुंत आला ि १३ फेबु्रिारी १९४५ रोजी त्याुंस एक िषाची विक्षा ठोठािण्ययात आली. २५ 
जानेिारी १९४६ रोजी त्याुंची अमराितीच्या कारािासाुंत न सुटका झाली. २६ जानेिारीस उमराितीस डॉ. 
वििाजीराि पटिधवन याुंच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर सभा होऊन त्याुंना एक हजाराची थैली देण्ययात आली. 
त्या रकमेत त्याुंनी स्ितुःचे पुंचिीस रपये घाल न सुभाषबाब ुंच्या िाङ्मयाच्या प्रचारास ते पैसे वदले. आपल्या 
भाषणात ते म्हणाले, ‘मी दोन पुरषाुंना मानतो. एक महात्मा गाुंधी ि दुसरे सुभाषचुंद्र बोस. स्िातुंत्र्यरपी 
गरडाचे हे दोन पुंखच आहेत’. 
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भारत लौकरच स्ितुंत्र होणार असे िारे १९४५ साली दुसरे जागवतक युद्ध सुंपल्यानुंतर िाह  
लागले. १९४६ साली बापट सुट न आले तो काळ तर झहद –मुसलमान ऐतय साध न वब्रवटि सरकारपुढे 
एकमुखी मागणी करण्ययाचा होता. बापटाुंना मुसलमानाुंविषयी आकस असा नव्हताच. िाटल्यास 
मुसलमानाुंच्या हाती सत्ता द्या पण तुम्ही जा, असे त्याुंचे साम्राज्यासते्तला साुंगणे होते. बापट या बाबतींतील 
आपली मते म. गाुंधीना पत्ररपाने कळिीत आवण िृत्तपत्राुंत न आपल्या मताला पोषक असे लेखवह वलवहत. 
हे त्याुंचे देिाच्या स्िातुंत्र्याबाबतचे कायव चाल  असताुंच महाराष्ट्रात सानेगुरजींनी सामावजक समतेच्या 
ज्िलुंत प्रश्नास हात घातला. महाराष्ट्राचे हृदय असलेल्या पुंढरप रच्या विठ्ठलाच्या देिळात हवरजनाुंना–
अस्पृश्याुंना–प्रििे वमळािा यासाठी आमरण उपोषणाची जाहीर प्रवतज्ञा केली. ही प्रवतज्ञा सेनापतींना 
समजताच ते लगेच सानेगुरजींना भेटले. विठ्ठल मुंवदरात हवरजनाुंना प्रििे वमळािा, ही मागणी रास्त 
असल्याचे त्याुंनी मान्य केले. पण ही मागणी देिालयाच्या विश्वस्ताुंकड न मान्य करन घेण्ययाप िी त्या 
मागणीला अनुक ल असे िातािरण महाराष्ट्रात वनमाण करण्ययाची आिश्यकता त्याुंनी गुरजींस पटि न 
वदली. असे अनुक ल िातािरण वनमाण करण्ययासाठी सेनापतींनी सानेगुरजींबरोबर उभ्या महाराष्ट्राुंत 
झुंझािाती दौरा केला. आवण ििेटी गुरजींनी १ मे १९४७ या वदििी पुंढरप र येथे विठोबाच्या देिळाची 
किाडे हवरजनाुंना खुली व्हािी म्हण न आमरण उपोषण आरुंवभले. या उपोषणापुढे बडिमेुंडळींनी अखेर 
नमते घेतले वन विठोबाचे मुंवदर हवरजनाुंना दिवनासाठी खुले झाले. सेनापतींच्या जीिनातील मुंगल क्षण १४ 
ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्रीचा होता. भारत त्या मुहुतािर स्ितुंत्र झाला. सेनापतींनी हा प्रसुंग आनुंदाचा 
तसेच दुुःखाचा असल्याचें म्हटले. आनुंद स्िातुंत्र्य प्राप्त झाल्याचा ि दुुःख देिाची फाळणी झाल्याचे. १९०२ 
साली त्याुंनी डेक्कन कॉलेजच्या िसवतगृहात घेतलेल्या प्रवतजे्ञची आता प तवता झाली होती. सेनापवत तेव्हा 
पुण्ययात होते. काँगे्रसभिनािर स्ितुंत्र भारताचे वनिाण फडकिण्ययाचा मान त्याुंना वमळाला त्याचप्रमाणे त्या 
सायुंकाळी िवनिारिाड्यापढेु जाहीर सभेत त्याुंचे भाषण झाले. स्िातुंत्र्य वमळाले. एका अथाने सेनापवत 
कृतकृत्य झाले. पण त्याुंना स्िस्थता लाभली नाही. नि ेनि ेप्रश्न उत्पन्न होत होते ि सेनापवत त्या प्रश्नाुंना 
आपल्या आयुष्ट्याच्या अखेरीपयंत तोंड देत होते. ३० जानेिारी १९४८ या वदििी महात्माजींचा ख न झाला. 
हा खुनी नथुराम गोडसे, ब्राह्मण असल्याचे समज न येताच पुण्ययाुंत आवण महाराष्ट्रात इतरत्र ब्राह्मणाुंिर 
वििषेतुः राष्ट्रीय स्ियुंसेिक सुंघ कायवकत्यांिर हल्ले होऊ लागले ि त्याुंची घरे जाळण्ययाचें मोठ्या प्रमाणािर 
प्रकार घडले. सेनापती त्यािळेी त्याुंच्या मानलेल्या मुलीच्या घरी सौ. माई सप्तषी (त्याुंनी सोडविलेली 
मुलगी मालती) याुंचे घरी नगरला होते. श्री. सप्तषी हे झहदुमहासभािादी म्हण न त्याुंचे घरी जाळण्ययास गुुंड 
प्रिृत्तीचे लोक पुढे आल्यािर सेनापवत िाड्याच्या दरिाजात येऊन उभे रावहले. माझ्या अुंगािरनच 
तुम्हाला आुंत जाता येईल, असे त्याुंनी म्हणताच हल्लखेोराुंनी काढता पाय घेतला. गाुंधीिधानुंतर त्याुंनी २७ 
फेबु्रिारी १९४८ रोजी स्थलसमावध घेणार असल्याचे जाहीर केले. पण याही बेताला लोकाुंनी विरोध 
केल्यामुळे तो त्याुंना सोड न द्यािा लागला. 
 
लढ्यात झोकून देण्यािी प्रवृणत्त 
 

स्थलसमावधत न िाचलेल्या बापटाुंच्या पुढे लौकरच असे एक काम आले कीं ते त्याुंच्या मृत्युपयंत 
पुरन उरले. हे काम सुंयुतत महाराष्ट्राची वनर्तमती करण्ययाचे होते. या सुंयुतत महाराष्ट्राची सुंकल्पना १२ मे 
१९४६ रोजी बेळगाि येथे भरलेल्या मराठी सावहत्य सुंमेलनात झाली. त्यासाठी पुढे सुंयुतत महाराष्ट्र 
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सवमती स्थापन झाली. प्रारुंभी या सवमतीचे नेतृत्ि महाराष्ट्र काँगे्रसचे नेते िुंकरराि देि याुंचेकडे होते. पण 
काँगे्रसला या आुंदोलनात भाग घेणे इष्ट िाटत नसल्याचे वदस न येताच देि याुंनी या आुंदोलनात न काढता 
पाय घेतला. बापट या आुंदोलनात आपल्या उतार ियात अखेरपयंत पाय रोि न उभे होते. त्याुंनी लाठीहल्ला 
सहन केला, तुरुं गिास भोगला ि सुंयुतत महाराष्ट्र १९६० साली स्थापन झाल्यानुंतरवह सीमाप्रश्नाचा 
पाठपुरािा आपल्या आयुष्ट्याच्या अुंतापयंत केला. मोठ्या भाुंड्यात लहान भाुंडे मािते, त्या भाुंड्यात आणखी 
लहान भाुंडे चपखल बसते, याप्रमाणे सेनापवत बापट याुंच्या युयुत्सु िृत्तीत अनेक सुंघषव, विविध लढे एकाच 
िळेी चाल  असत. सुंयुतत महाराष्ट्राचा लढा चाल  असतानाच गोिा मुततीचा सुंघषव सुर झाला होता. 
बापटाुंचे िय सत्तरी ओलाुंड न गेले होते. स्िातुंत्र्यिीर सािरकर याुंनी त्याुंना या प िीच सवक्रय लढ्याच्या 
दगदगीत न मुतत होऊन स्िस्थ विश्राुंवत घेण्ययाचा सल्ला वदला होता. पण सारे आयुष्ट्यच कतवव्याचे धगधगते 
कुुं ड बनलेल्या बापटाुंना स्िस्थ बसणे हीच एक प्रकारची असह् विक्षा िाटे. गोिा मुततीच्या आुंदोलनात 
श्री. ना. ग. गोरे हे सत्याग्रही पथक घेऊन गोव्यात जात आहेत, ही बातमी िृत्तपत्रात िाचताच सेनापवत 
‘केसरी कचेरी’ तील गोिा मुक्तत–आुंदोलनाच्या कचेरीत जाऊन आपले नाुंि सत्याग्रही म्हण न नोंदि न 
आले. मान–सन्मान प्रवतष्ठा त्याुंच्या गािीही नसे. नाहीतर एिढा मोठ्या दजाचा नेता सामान्य सत्याग्रही 
म्हण न मुकाट्याने नाि नोंदि न आलाच नसता. या गोिा आुंदोलनात सत्याग्रही या नात्याने ते गोिाहद्दीत 
गेल्यािर त्याुंना इतर सत्याग्रहीप्रमाणे चाुंगलाच मार वमळाला. त्याुंना भारताचे हद्दीत आण न सोडले तेव्हा 
त्याुंचे सारे अुंग ठणकत होते. पुण्ययास आल्यािर त्याुंनी गोिा मुक्ततसुंबुंधाने केलेल्या जाहीर भाषणाुंत स्पष्ट 
साुंवगतले की सत्याग्रहाने गोिासरकार िठणीिर येणार नाही. त्यासाठी सिस्त्र फौजच गोव्यात पाठविली 
पावहजे. पुढे गोिामुतती भारताची फौज गोव्यात गेल्यािरच झाली. या साऱ्या घडामोडी चाल  असताना 
तात्याुंना त्याुंचे लुंडनच्या िास्तव्याुंतील क्राुंवतकारक वमत्र वमझा अब्बास हे घरी येऊन भेट न गेले. 
पॅवरसमधील बापटाुंचे सहकारी क्राुंवतकारक ियोिृद्ध ब.ॅ एम्. आर्. राणा याुंना भेटण्ययासाठी बापट 
झलबडीला १९५१ साली गेले होते. अुंदमानात वखतपत पडलेल्या राजबुंद्याुंची मुततता व्हािी म्हण न 
सेनापतींनी एकदा गळ्यात पाट्या अडकि न सह्ा गोळा करण्ययाची मोवहम चालविली होती. 
क्राुंवतकारकाुंना झकिा समाजकायांत गुुंतलेल्या गरज  कायवकत्यांना हस्ते परहस्ते मदत करण्ययास तात्या 
सदैि तयार असत. ते स्ितुः अत्युंत साधेपणाने ि काटकसरीने रावहले. त्याुंच्या िाधवतयाच्या काळात त्याुंची 
काळजी त्याुंचे सुविद्य इुंवजवनअर पुत्र िामनराि ि त्याुंच्या पत्नी सौ. ताराबाई याुंनी आत्मीयतेने घेतली 
आवण त्याुंच्या ‘श्रीहरीने’ त्याुंचे सारे काही सुंभाळ न घेतले. पण साऱ्याच क्राुंवतकारकाुंची पवरक्स्थवत अिी 
नव्हती. ते आर्तथक अडचणींनी गाुंजलेले असत. अरझिद घोष याुंचे बुंध  श्री. बाझरद्र घोष हे अुंदमानातील 
नरकयातना भोग न आले होते. त्याुंचे िय ७९ होते. आर्तथक पवरक्स्थती हलाखीची होती. त्याना सेनापतींनी 
एकदा िुंभर रपये ि दुसऱ्याुंदा सहाि ेरपये गोळा करन पाठविले. त्याुंच्या पवरिाराुंतील कोणी कायवकता 
आजारी असला, कोणी काही सािवजवनक प्रश्नाकरता उपोषण केले तर बापट हटक न त्याच्याकडे 
चौकिीला जाऊन त्याला आिश्यक ती मदत करीत. सीमा–प्रश्नासाठी महाराष्ट्राचे त्यािळेचे मुख्यमुंत्री 
िसुंतराि नाईक याुंच्या वनिासस्थानी ते उपोषणास बसले ते त्याुंच्या म्हणण्ययाप्रमाणे त्याुंचे परमस्नेही 
पुुंडवलकजी कातगडे उपोषणास बसले म्हण न त्याुंच्या बरोबर तेही बसले! असेच एकदाुं पडिळ नाुंिाच्या 
माध्यवमक विक्षकाने विक्षकाुंिी सुंबुंवधत असलेल्या प्रश्नािरन उपोषण आरुंवभले तर बापट पण 
त्याच्याबरोबर उपोषणास बसले. कोणत्याही गुुंतागुुंतीच्या प्रश्नात मागचा पुढचा विचार न करता स्ितुःला 
प णवतुः झोक न देण्ययाची ही िृवत त्याुंच्या देहािरील अनासततीची द्योतक होती. यालाच ते ‘देहमायाभुंग’ 
म्हणत. 
 
आधुणनक ऋणििे काव्यलेखन 
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विचार, उच्चार आवण आचार यात एकता साधाणाऱ्याला साध  झकिा सुंतपुरष म्हणतात. बापट त्या 

अथाने खरेखुरे साध  होते. आयुष्ट्यभर ते साधकाचे वजणे जगले. अनेकविध कायात त्याुंचे हात गुुंतलेले 
असताना त्याुंचे झचतन सतत चाले. तसेच तुरुं गाच्या बाहेर असतील तेव्हा त्याुंचे झचतन त्याुंच्या िाणीिाटे 
व्याख्यानाच्या रपाने प्रगट होई आवण तुरुं गाच्या काळात त्याुंचे विचार पद्याचे रप घेऊन साकार होत. या 
विचाराुंना, उच्चाराला, लेखनाला अनुसरन प्रत्यक्ष कृती करण्ययाच्या त्याुंच्या स्िभािाने ते आधुवनक 
काळातील ऋवष पदिीला पोचले होते. त्याुंनी आपले विचार पद्यरपाने व्यतत केले याचे एक कारण ते 
त्याुंना तुरुं गात स्फुरलेले असल्याने गद्यरपात लगेच वलह न काढण्ययास लेखनसावहत्य त्याुंच्या जिळ 
नव्हते. जगन्नाथ िुंकरिटे विष्ट्यिृवत्त वमळालेले बापट हे िीघ्र कवि होते. तसेच त्याुंची स्मरणिक्तत जबर 
असल्याने रोज अमुक एक श्लोक सुंख्या रच न ती स्मरणात ठेि न मवहन्याने अगर तीन मवहन्याुंनी मुलाुंना 
पत्र वलवहण्ययाची सुंवध लाभली की ते सारे काव्य ते चटुकीसरसे वलह न काढीत. त्याुंची काव्यरचना ही 
गरजेपोटीं वनमाण झालेली होती. रत्नावगरी तुरुं गात त्याुंनी मुलाुंना वलवहलेल्या पत्राुंचे विषय पावहले 
म्हणजे मन थक्क होते. त्याुंनी सिवप्रकारच्या िृत्ताुंत आपली काव्यरचना केली तिीच ती सुंस्कृत भाषेंतवह 
केली. काही काव्ये त्याुंनी झहदी भाषेतवह करन ठेविली आहेत. त्याुंच्या–िाङ्मयाचा एक अनोखा आवण 
अलौवकक पैलु म्हणजे ‘A Holy Song’ हे इुंग्रजी काव्य आहे. अध्यात्मके्षत्रातील त्याुंचे झचतन फार म लगामी 
होते. योगी अरझिद याुंच्या ‘Life Divine’ या ग्रुंथाचे त्याुंनी केलेले भाषाुंतर केिळ अप िव आहे. आपल्या 
विविध कायांत गुुंतलेले त्याुंचे मन योगी अरझिदाुंच्या तत्त्िज्ञानाकडे आकृष्ट झाले होते. या झचतनात न 
स्फुरलेले त्याुंचे िाङ्मय म्हणजेच ‘वदव्य जीिन’ हे त्याुंचे ग्रुंथ. सेनापतींनी केलेल्या अरझिदाुंच्या 
तत्त्िज्ञानाच्या या रपाुंतराने माताजींना (योगी अरझिदाुंच्या श्रेष्ठ अध्यात्म सहकारी) सुंतोष झाला ि त्याुंनी 
सेनापतींना प्रसादपुष्ट्पे पाठविली. योगी अरझिदाुंचे इतरही तत्त्िज्ञान त्याुंनी भाषाुंतवरत केले. यावििाय 
‘गीताहृदय’, ‘गीता समलोकी’ िगैरे अनेक काव्ये त्याुंनी रवचली ि ती प्रकावितही झाली. त्याुंनी 
अरझिदाुंच्या ‘सावित्री’ या अध्यात्म्य विचाराच्या काव्याचे रपाुंतर केले अस न ते अप्रकावित आहे. 
सेनापतींची ही काव्यरचना खुंडकाव्यमय असल्याने हजारो अनुष्टुभ िुंदातील ओव्याुंनी ती व्यावपलेली आहे. 
एकीकडे जीिनाुंत उद्भिणाऱ्या सािवजवनक के्षत्रातील अन्यायाुंना प्रत्यक्ष कृतीने तोंड देत असताना, 
स्िास््यमय अिा जीिनाचा लाभ सत्याऐुंिी िषांच्या दीघव जीिनात झालेला नसताना, सेनापतींनी विविध 
विषयाुंिर वन त्याुंतल्या त्यात अध्यात्म्य विषयािर वलवहलेले िाङ्मय ही गोष्ट एक अप िव मोलाची ि त्याुंच्या 
अुंगच्या महान प्रवतभेची वनदिवक आहे. त्याुंच्या समग्र िाङ्मयात त्याुंनी काव्यात न प्रकट केलेल्या 
विचारधनाला फार महत्त्ि आहे. त्याुंचे काव्य काही वठकाणी वद्वरततीचे आवण काव्यदृष्ट्या जरा नीरस िाटले 
तरी त्यातींल आिय महान आहे. त्याुंच्यामधला तत्त्िज्ञानी ॠवष त्याुंच्या काव्यात वदस न येतो. 
 
संसारात असून नसल्यासारखे 
 

सेनापती बापट हे त्याुंच्या कौटुुंवबक नातेिाईकाुंत आवण वििाल पवरिारात ‘तात्या’ या घरगुती 
नािाने ओळखले जात. वहमालयाएिढ्या उुंचीच्या या माणसािी ‘तात्या’ या सलगीच्या नािात अवभपे्रत 
असलेल्या नात्याने हजारो लहान मोठी माणसे त्याुंच्यािी िागत बोलत असत. तात्याुंना त्यात कधीच 
कमीपणा िाटला नाही. अगदी लहानातल्या लहान कायवकत्यािी, समाजाने बवहष्ट्कृत मानलेल्या 
अस्पृश्याुंिी ते वनखळ माण सकीच्या नात्याने िागत. धगधगीत िैराग्य वन असुंग्रही िृवत्त अुंगी बाणलेल्या या 
माणसाने आपला सुंसार अवलप्त मनाने पण पे्रम भरल्या िास्तव्याने, कतवव्य भािनेने नीटनेटका केला. सिव 
लहानमोठ्या नातेिाईकाुंची ते आस्थेने चौकिी करीत ि आपणाुंस जमेल वततकी त्याुंना मदत करीत. जी 
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िागण क कुटुुंबीय माणसाुंिी तीच त्याुंनी जोडलेल्या वििाल पवरिाराुंतील व्यततीिी. आपल्या ियोिृद्ध 
िवडलाुंची सेिा करण्ययास आपला एक वनष्ठािुंत सहकारी त्याुंनी गणेिझखडीतील िवडलाुंचा वनिासस्थानी 
ठेविला होता. मुले वन नातिुंडे याुंना ते धवनक श्रीमुंताच्या घरच्यासारख्या सुखसोयी देऊ िकले नाहीत पण 
वजव्हाळ्याच्या पे्रमाने त्याुंनी त्याुंना अक्षरिुः न्हाऊ घातले. िामन, कमल या आपल्या मुलाुंना खाुंद्यािर 
घेऊन पुण्ययाच्या रस्त्यात िािरले, वतततयाच स्नेहभराने झकवचत् अवधकच आपल्या अकाली मृत कन्येच्या 
कमलच्या मुलीला, मुंगलला त्याुंनी अुंगाखाुंद्यािर खेळविले. पण हे सिव करीत असता ते सुंसारात लौवकक 
अथाने कधीच लडबडले नाहीत. कतवव्याची हाक येताच तुरुं गात गेल्यािर भेटीस आलेल्या मुलाला झकिा 
मुलीला वनरोप देण्ययात त्याुंनी िारुंिार जी अवलप्तता दाखविली तीच अवलप्तता लहानिा नातीला 
कडेिरन दुसऱ्याच्या स्िाधीन करन तुरुं गाचा मागव स्िीकारण्ययात त्याुंच्यात वदस न आली. सुंसारात अस न 
नसल्यासारखी त्याुंची ही िागण क त्याुंचे सारे जीिन व्याप न रावहलेल्या ‘श्रीहरी’ ची त्याुंना लाभलेली 
अमोवलक देणगी होती. सिव थराुंतील सिव लोकाुंिी िागताना त्याुंच्यात वदस न येणारी अकृवत्रम बालसुलभ 
मनोिृवत्त ही एक अलौवकक चीज होती. सारेजण त्या िृत्तीने मोह न जात. लौवकक व्यिहारात तात्या सिव 
राजकीय पक्षाुंच्या कायवकत्यात िािरले, अनेक राजकीय पक्षाुंचे सदस्य झाले, पण कोणत्याच पक्षात 
अुंधवनष्ठेने रावहले–िािरले नाहीत. विविष्ट काम झाल्यानुंतर ते त्या पक्षात न बाहेर पडत. खरे तर बापट 
सिव पक्षाुंत होते असे म्हणण्ययापेक्षा सिव पक्ष बापटाुंच्या व्यापक लोकसेिचे्या जीिनात सामािले होते, असे 
म्हणणे योग्य ठरेल. राजकीय आवण सामावजक के्षत्रात काम करताना मोठ्या पदाचा स्पिव त्याुंच्या 
महत्त्िाकाुंके्षला कधीच झाला नाही. जनतेचे दुुःख नाहीसे करण्ययाची, हलके करण्ययाची एकच आकाुंक्षा 
त्याुंना होती. प्रवसद्धीची, मानपानाची महत्त्िाकाुंक्षा त्याुंना नव्हती. वनरपेक्ष साधुतुल्य अिा त्याुंच्या जीिनाचे 
सार ज्ञानेश्वर माऊलीच्या िब्दात : ‘मावळये जेऊते नेले । तेऊते वनिाुंतावच ठेले । तया पावणया ऐसा केले । 
होआिगेा ॥’ याप्रमाणे साुंगता येईल. 
 
अखेर सारी धडपड थाबंली 
 

ज्याला आरुंभ आहे त्याला ििेट आहे, या वत्रकालाबावधत वनयमाला सेनापवत बापट अपिाद 
नव्हते. राम–कृष्ट्णाुंना जे टळलेले नाही ते ‘श्रीहरीमय’ झालेल्या पाुंडुरुंगाला तात्याुंना टळणार नव्हते. मात्र 
मृत्य  त्याुंच्या इतका समीप येऊन उभा रावहला असेल अिी कुणालाच कल्पना नव्हती. १२ नोव्हेंबर १९६७ 
रोजी तात्याुंचा ८७ या िाढवदिस हवरभाऊ पाटसकर याुंच्या अध्यक्षतेखाली दादरच्या बालमोहन 
विद्यालयाच्या वतसऱ्या मजल्यािरील सभागृहात थाटाने झाला. त्यािळेी ८७ ि े िषव लागलेले तात्या 
वजन्याच्या सिव पायऱ्या चपळतेने चढ न गेले होते. ह्ाच िळेी त्याुंच्या ‘सेनापवत बापट समग्र ग्रुंथा’चा वतसरा 
भाग प्रवसद्ध झाला. कार्ततक िुद्ध एकादिीचा तो वदिस होता. यानुंतर तात्या आपल्या झचतन, िाचन, 
लेखनाच्या उद्योगात मग्न होते. पण जिळच िािरणारा मृत्य  वनवमत्त कारणाची िाट पहात होता. २५ 
नोव्हेंबरला तात्या पहाटे उठ न आपल्या उिाजिळचे पाणी वपण्ययाचे ताुंब्याभाुंडे खोलीबाहेरील मोरीच्या 
काठािर नेऊन ठेिीत असता िाटेतील स्टुलाचा धक्का लाग न खाली पडले. त्याचिळेी त्याुंच्या माुंडीच्या 
हाडाला चीर गेली ि त्यामुळे होणाऱ्या िदेनाुंनी ते कण्यह  लागले. सकाळ होताच त्याुंचे जिळचे डॉतटर 
नेररकर हे क्ष–वकरणाुंनी फोटो घेण्ययाचे सावहत्य घेऊन आले ि फोटो काढला. तात्याुंचे दुखणे िाढतच 
होते. नुंतर मावहमचे डॉ. बािडेकर याुंना बोलािण्ययात आले. त्याुंनी घरी येताच तात्याुंना नमस्कार करन 
साुंवगतले की मी बेळगािच्या गुंगाधर देिपाुंडे याुंच्या मुलीचा मुलगा. तात्या लगेच म्हणाले, ‘मी जातो तेथे 
मला आपलीच माणसे भेटतात हे माझे भाग्य’ नुंतर तात्याुंना डॉ. बािडेकराुंच्या रग्णालयात नेले. तेथे पुन्हा 
एकदा क्ष–वकरणाने फोटो घेण्ययात आला ि माुंडीच्या हाडाला चीर गेल्याचे आढळले. तज्ञ डॉतटर जमले ि 
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उपचार सुर झाले. हृदयविकारतज्ञ डॉ. तुळपुळे आले ि त्याुंनी हृदयस्पुंदनाचा आलेख घेतला. ताबडतोब 
िस्त्रवक्रया करण्ययाच्या आड येणाऱ्या हदयव्यथेचा सुंिय खरा ठरल्याने ऑपरेिन पुढे ढकलण्ययात आले. 
अिततपणाने तात्याुंना होणारे दुुःख सहन होत नव्हते. तरी ते भेटाियाला येणाऱ्याबरोबर थोडेफार सुंभाषण 
ि विनोद करीत होते. तारीख २६–२७ रोजी त्याुंची तब्येत वबघडतच गेली आवण ता. २७ च्या मध्यरात्रीनुंतर 
कार्ततक िद्य एकादिी सुर झाल्यािर तात्याुंचे प्राण नश्वरदेह सोड न गेले आवण वनिेष्ट काया पुंचत्िात 
विलीन होण्ययाची िाट पहात तिीच पड न होती. ‘तात्या गेले’ ‘सेनापवत पाुंडुरुंग महादेि बापट वनधन पािले’ 
ही दुुःखद िाता सिवत्र पसरली. मध्यरात्रीनुंतर दोन िाजता तात्याुंचे कलेिर गोखलेिाडीतील िामनराि 
बापट याुंच्या िास्त त ‘सेनापवत बापट वनिासा ’त आणले. तेथ न ते सानेगुरजी विद्यालयाच्या केळुसकर 
रोडिरील ‘पवरमल’च्या बाहेर मुंडप घाल न आम जनतेच्या दिवनासाठी ठेिले. दुपारपयंत हजारो 
लहानमोठे, सिव जातीं जमातीतील लोक व्यवथत अुंतुःकरणाने सेनापतींचे अुंत्यदिवन घेऊन जात होते. 
सायुंकाळी त्याुंची महायात्रा वनघ न ती दादरच्या िैकुुं ठभ वमिर आली. तेथे अनेक नेत्याुंनी त्याुंना भािप णव 
श्रद्धाुंजली अपवण केली. महाराष्ट्राचे लाडके, बालकाुंचे कुं ठमवण पाुंडुरुंग सदाविि साने याुंचा अुंत्यसुंस्कार 
याच िैकुुं ठभ वमिर झाला होता. त्या स्थानािजेारीच सेनापतींचे कलेिर अक्ग्ननारायणाचे स्िाधीन झाले. 
तेथे जमलेला सारा जनसमुदाय वरत्या हृदयाने िोकमग्न अिस्थेत आपआपल्या घरी परतला.  
 
साणंगतले जें ऋणि । साि िावे वताया 
 

तात्याुंचे जीिन एक सळसळते चैतन्य होते. त्या चैतन्याने अनेक म ढमती जीिाुंना कायवप्रिण केले. 
अध्याक्त्मक पातळीिर श्रेष्ठस्थानी असलेल्या तात्याुंनी कमवकाुंडाुंचे अिडुंबर माजिले नाही. गीतेच्या 
अठराव्या अध्यायातील सेहेचाळीसाव्या श्लोकाचे विनोबाुंनी आपल्या ‘गीताई’त भाषाुंतर केले आहे : ‘पे्ररी 
जो भ तमात्रास । ज्याचा विस्तार विश्व हे ॥ स्िकमवकुसुमीं त्यास । प वजता मोक्ष लाभतो ॥’ याप्रमाणे तात्याुंनी 
आयुष्ट्यभर आपल्या कतवव्यकुसुमाुंनी ईश्वराची प जा केल्याने ते साहवजकच मोक्षाचे धनी झाले. त्याुंचे सारे 
जीिन तुकाराम महाराजाुंनी म्हटल्याप्रमाणे : ‘आम्ही िैकुुं ठिासी । आलो याच कारणासी । साुंवगतले जें 
ऋषी । साच भािें िताया ॥’ या धतीचे होते आवण म्हण नच ते िुंदनीय ठरले. ऋवषपदापयंत पोचले. 
 
कटारा मनॅ्िन, िरळी नाका, द. म. सुतार 
मुुंबई, वपन कोड : ४०००१८  
१८ ऑतटोबर १९७७  
  



 
 अनुक्रमणिका 

वािकजनासं— 
 

कारागारीं खडतर अिा, तोडण्यया मातृ–पािा । 
िष ेसोळा सतत िसुनी वनर्तमली राक्ष्ट्रुं आिा ॥ 
आदि ेजो रविसम सदा जीिन–स्फ र्तत–कारी । 
िाणी तैिी करवण प्रकटे सुंत हा भ्राुंवतहारी ॥ १ ॥ 

कारागारीं कवर सुकविता जीिनानुंदकारी । 
पे्ररी ज्यातें हृदझय िसुनी िणेुधारी मुरारी ॥ 
काव्यानें जो नि वनपजिी राक्ष्ट्रुं सुंजीिनाला । 
काव्यीं त्याचें किन करणें आिडे सत्किीला ॥ २ ॥ 

गाथा, गीताहृदय, स्फुट तें काव्य, पुत्राुंस पत्रें । 
सारीं ज्याचीं भरझल असती प णव स्िातुंत्र्य–मुंत्रें ॥ 
स्िातुंत्र्या जो प्रकवटत अहोरात्र लोकाथव तापे । 
तेजाळािें पवरिर जसें पेटुनीयाुं प्रदीपें ॥ ३ ॥ 

ज्याच्या कोिीं मुझळ न गिसे िोवधताुं स्िाथव िब्द । 
ज्याच्यापािीं वनविवदझन असे मृत्युिीं झुुंज युद्ध ॥ 
देहानें जो वदसत पवर ज्या ना वदसे देहभान । 
कता, ज्ञाता जणुुं मज गमे रामदासासमान ॥ ४ ॥ 

चावरत्र्यसुंिोवभ भिच्चवरत्रुं [सेनापतींस उदे्दि न हा श्लोक आहे.] । 
स्िातुंत्र्यमाग ेखलु दीपरपम् ॥ 
प्रकावितुं राष्ट्रवहतैषुणा मया । 
जनाय स्िातुंत्र्य–वहतैक–काुंवक्षणे ॥ ५ ॥ 

पुत्रास पत्रें बहु बोधकारी । 
मुलाुंस राष्ट्राुंवतल बोधणारीं ॥ 
स्िातुंत्र्यमुंत्राक्न्ित काव्य–िाणी । 
हृदीं हृदीं झसवचल स्फ र्तत–पाणी ॥ ६ ॥ 

चैतन्यगाथा जन चेतिी ही । 
जडत्ि दाही जझड स्फ र्तत दे ही ॥ 
जो कोवण अभ्यावसल पोरथोर । 
ठसेल तवच्चझत्त परोपकार ॥ ७ ॥ 
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‘समग्र–ग्रुंथ’ हा िाचा । 
‘िाचा’ याुंतील सवक्रय ॥ 
स्िदेि–ध्येय–वसद्धध्यथव । 
पहा स्िमझन प्रत्यय ॥ ८ ॥ 

॥ िुंदे मातरम् ॥ 

२४। ८ । ३९ धंु. णव. देव 
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सकंल्पपूर्तत 
 

न तन वपढीकवरताुं समग्र ‘सेनापवत बापट–िाङ्मय’ प्रकावित करण्ययाचा सुंकल्प १९३७ च्या 
नोव्हेंबरमध्यें सेनापतींच्या िाढवदिसावनवमत्त भाग पवहला प्रवसद्ध करन आम्हीं प्रकट केला होता. आमच्या 
पवरक्स्थतीप्रमाणें प्रसुंगानुसाराचें प्रकािन सुर केलें  होतें. िाङ्मयाचे तीन भाग ि दे. भ. बाळ काका 
कावनटकर उफव  सेिक सेिानुंद याुंनीं वलवहलेलें  सेनापतींचें चवरत्र इतकें  िाङ्मय आताुंपयंत प्रकावित केलें  
गेलें . आज कृत–सुंकल्पाची या गद्यपद्य समग्र ग्रुंथानें प र्तत होत आहे. 
 

महाराष्ट्राुंत तुरुं गिाङ्मयास लोकमान्याुंपास न सुरिात झाली. ‘गीतारहस्य’ या जगप्रवसद्ध 
ग्रुंथानुंतर थोडें थोडें गद्यपद्य तुरुं गिाङ्मय मराठी भाषेंत येत गेलें  आहे. त्याुंत उल्लेखनीय म्हणजे दे. भ. 
साने गुरजी याुंची ‘पत्री’ हा पद्य ग्रुंथ होय. हा बहुतेक वनरवनराळ्या तुरुं गाुंत रचला गेला आहे; ि तो 
ईश्वरविषयक सकरण ि देिभक्ततपर कतवव्यकमवपे्ररक अिा सरस किनाुंनीं भरलेला आहे. तो िाचीत 
असताुं सेनापतींच्या काव्यासारखाच भास होतो. 
 

सेनापतींना मुळिीसुंग्राम ि भारतीय िाुंवतसुंग्राम वमळ न अनुक्रमें २+७+७ वमळ न सोळा िष े
कारािासाुंत काढािीं लागलीं. एक चैतन्यगाथा िगळला म्हणजे बाकी सेनापतींचें सिव िाङ्मय हें या सोळा 
िषांतील तुरुं गिाङ्मय आहे. हें तुरुं गिाङ्मय हैद्राबाद (झसध), येरिडा, रत्नावगरी ि बेळगाुंि या 
तुरुं गाुंतील अस न तें इुंग्रजी ि मराठी आहे. इुंग्रजींपैकीं फतत ‘Holy Song’ हें प्रकावित केलें  गेलें  आहे. 
विल्लक असलेलें  पुष्ट्कळ अप्रकावित आहे. मराठी िाङ्मयापकैीं सुंन्यास कमवयोगाचा ऊहापोह करणाऱ्या 
गीतारहस्याप्रमाणें झहसा–अझहसेचा ऊहापोह करणारें ‘गीताहृदय’ सेनापतींनीं तुरुं गाुंतच वलवहलें  अस न तें 
दोनदाुं प्रकावित झालें  आहे. भाग दुसरा म्हण न तें दुसऱ्या िळेेस आम्हीं प्रकावित केलें  आहे. सेनापतींचें 
गद्य असें फारसें वलखाणच नाहीं. नाहीं म्हणाियास प्रसुंगपरत्िें त्याुंनीं जीं इुंग्रजी ि मराठी पत्रकें  प्रवसद्ध 
केलीं ि ितवमानपत्राुंत आपला आिय स्पष्ट करण्ययाकवरताुं खुलासा म्हण न जे इुंग्रजी ि मराठी लेख वलवहले 
तेिढेंच काय तें त्याुंचें गद्य लेखन. कारािासाुंतच पुष्ट्कळ आयुष्ट्य गेल्यामुळें  सेनापतींचीं महाराष्ट्रास व्हािी 
तिी ओळख होऊुं  िकली नाहीं असें वदस न आल्यामुळें, आवण व्यततीचें अुंतुःकरण व्यततीच्या िाणींत न 
व्यतत होत असतें म्हण न स्िदेिाथव सिवस्िाचा होम करणाऱ्या, ध्येयािर धु्रिित् अढळ राहाणाऱ्या, 
ध्येयिादी, ध्येयवनष्ठ —ठाम बैठकीच्या—एकोवन आिवड लागािी । देखोवन बळकटवच व्हािी । सलगीनें 
आपली पदिी । सेिकामधें ॥ (दा. बो.) अिा या एकमेिावद्वतीय थोर विदेही विभ तीचें ग ढ ि वििाल 
अुंतुःकरण अवखल महाराष्ट्र समाजास स्पष्ट कळण्ययाकवरताुं त्याुंचें समग्र मराठी िाङ्मय आम्हीं प्रकावित ि 
प्रसावरत करन त्याुंची कारािासाुंत जन्म पािलेली अमर िाङ्मयम र्तत महाराष्ट्राुंत घरोघरीं उभी करण्ययाचें 
ठरविलें  ि ठरविल्याप्रमाणें आज तें कायव पुरें होत आहे. सेनापवत सुट न आल्यानुंतर त्याुंचेबरोबर िारुंिार 
दौऱ्यािर जािें लागे त्यामुळें  प्रकािनकायव तात्पुरतें थाुंब.े तसेंच १९३८ च्या ऑतटोबरमध्यें वनजाम हैदराबाद 
सत्याग्रहाचा सिवप्रथम पुरस्कार सेनापतींनीं केला होता त्याुंतही त्याुंचेबरोबर आम्ही गेलों होतों ि मवहना 
सिा मवहना तुरुं गाुंत पडलों तेव्हाुं हें कायव लाुंबणीिरच गेलें  असें िाटलें . नुंतर सुट न आल्यािर हें सिव 
एकदमच िाप न याुंत न लौकर मोकळें  व्हािें असें ठरि न हा ‘समग्र–गं्रथ’ तयार केला आहे. 
 

महाराष्ट्र िा राष्ट्र–सुंजीिनी अिा या समग्र ग्रुंथाुंत रत्नावगरी, येरिडा ि बेळगाुंि या तुरुं गाुंत 
वलवहलेलें , ‘भाग दुसरा’, ‘गीताहृदय’ खेरीज करन सिव पद्य िाङ्मय आलें  आहे. अनुक्रमें २२ ि १८ पद्याुंचा 
भाग पवहला ि वतसरा याुंत आला अस न याुंत सुंप णव चैतन्यगाथा घातला आहे. ग्रुंथ चारिें पृष्ठाुंिर गेला 
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आहे. हा एक ग्रुंथ घेतला कीं सेनापतींचें सिव िाङ्मय िाचकाुंस एकत्र िाचण्ययाची सोय झाली आहे. वििाय 
तुरुं गाुंत न मुलाुंस पाठविलेलीं पत्रें याुंतच समाविष्ट केलीं आहेत. तीं गद्य आहेत. असो. 
 

देि–काल–ितवमान–प्रसुंगसापेक्ष, उत्साहप्रद समग्र–ग्रुंथास प ज्य ‘पत्री’ कार साने गुरजी याुंची 
प्रस्तािना लाभली आहे. सेनापतींचें चवरत्र वलवहण्ययास त्याुंना मीं फारसा पवरचय नसताुंच विनुंवत केली 
होती. ती त्याुंनीं अमान्य केली नव्हती. पण त्याुंचीं त्या िळेेस मनुःक्स्थवत ि पवरक्स्थवत अनुक ल नव्हती. या 
समग्र–ग्रुंथाला आपण प्रस्तािना वलहाच असा यावह िेळेस आम्हीं खमुंग गोट्याप्रमाणें आग्रह केला. तो 
त्याुंनीं मान न प्रस्तािना वलह न वदली. या िळेेसही कामेंच कामें भोंितीं असताुंनाच त्याुंना हें काम करािें 
लागलें  आहे. असें असताुंना सुद्धाुं प्रस्तािना वकती सुुंदर, साधी, िधेक बोधक झाली आहे! सेनापतींचा 
साक्षात् फारसा पवरचय नसताुंना सुद्धाुं थोडतयाुंत पण सिांगानें सेनापतींचें स क्ष्मािलोकनयुतत सुंवक्षप्त 
चवरत्रच तींत कौिल्यानें येऊन गेलें  आहे. िषे धरािा बािळा । अुंतरीं असाव्या नाना कळा ॥ (दा. बो.) अिी 
ही श्री. साने गुरजींचीं महाराष्ट्राुंतील एक साधुिील स्िकतवव्यरत, ध्येयिादी, परमपे्रमळ कलािुंत 
काळीसािळी बुटकी म र्तत आहे. याुंचे आभार मानण्ययास कोणते िब्द वलहाि?े त्याुंनीं चवरत्र वलह ुं िकत 
नाहीं असे सुवचिलें  तेव्हाुं सुुंदर लेखणींत न उतरलेलें  सेनापतींचें चवरत्र महाराष्ट्रास लाभत नाहीं म्हण न 
हळहळ िाटली. आताुं आभारास िब्द नाहींत म्हण न हळहळण्ययाची पाळी! हळहळत कृतज्ञ आहें इतकें च 
वलवहतों. 
 

या प्रमुख कायवकत्यांच्या आभारानुंतर मला माझ्या वमत्रमुंडळीकडे िळलें  पावहजे. माझ्या 
आताुंपयंतच्या प्रकािनकायांत माझ्या वमत्रमुंडळींनीं मला अत्युंत साह् केलें . ज्याला जें करता येईल त्यानें 
तें केलें . सेनापतींबद्दल त्याुंनाही अत्युंत आदर ि हें कायव व्हािेंच अिी त्याुंचीही इच्िा. दे. भ. सेिक सेिानुंद 
याुंनीं महाराष्ट्राची सेनापतींचें चवरत्र वलह न मराठी िाङ्मयाची बहुमोल सेिा केली आहे. महाराष्ट्रास त्याुंनीं 
उपकृत करन ठेिलें  आहे. त्याुंचेबद्दल मनाुंत सदैि कृतज्ञ राहणें हें मी माझें कतवव्य समजतों. माझे वमत्र रा. 
विनायकराि उफव  ब . साठे याुंचा मी ऋणी आहें. तद्वत्च माझे वमत्र रा. दत्तोपुंत गोखले याुंना मी विसरणें 
ितय नाहीं. आणखी माझे मुळिी सुंग्रामापास न अत्युंत पवरवचत कष्टाळ , त्यागी असे वमत्र श्री. सखारामपुंत 
भागित याुंच्या मदतीला सीमा नाहीं. पुस्तकप्रसाराचे कामाुंत याुंनीं फार मेहनत घेतली. वििाय सेनापवत 
बापटपे्रमी देणगीदाराुंचा मी अत्युंत आभारी आहें. या अल्प द्रव्यबळािर मी काम करुं  िकलों. अस्तु. 
‘समग्र–ग्रुंथाुं’त सेनापवत, त्याुंचें कुटुुंब ि मुलें  याुंचीं वचत्रें घातलीं आहेत. ब्लॉतस् सुुंदर ि िळेेिर करन 
वदल्याबद्दल रा. पोतनीस याुंचा मी आभारी आहें. मुवद्रतें बहुतेक आमच्या वनकटच्या वमत्रानें तपासलीं. 
आभार मानणें कृवत्रमपणाचें िाटतें. मन आभारानें भरलेलें  आहे. िाचकाुंस विनुंवत कवरतों कीं नजरचुकीनें 
िपाईुंत अिुद्धें रावहलीं आहेत, तीं िुवद्धपत्राुंत िुद्ध केलीं आहेत. क्षमस्ि. 
 

अखेर पुज्य साने गुरजींच्या िब्दाुंत प्राथवना हीच कीं मृताला अमृतस्पिव करणारी ही समग्र ग्रुंथरपी 
गीता महाराष्ट्रास त्याच्या वनद्रेंत न लिकर जागी करो इतकें  वलह न िाचकाुंची रजा घेतों. 
 

िुभुं भितु । 
 

२४ । ८ । ३९ धंुणडराज णवष्ट्िु देव 
 सुंग्राहक 
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प्रस्तावना 
 

आज मोठ्या पहाुंटे उठ न महर्तष सेनापतींच्या या गद्यपद्यमय सावहत्यसुंग्रहाला मी कोणते दोन िब्द 
जोड ुं याचा विचार करीत होतों. मीं आधीं स्नान केलें . डोतयािर पाणी घेताुंना म्हणत होतों कीं डोतयाुंतील 
खळमळ सारा धुि न जािो. सेनापतींच्या सावहत्याला दोन िब्द वलवहण्ययाप िी मनानें, बुद्धीनें जरा वनमवळ हो. 
सेनापतींचें सारें जीिन महाराष्ट्राुंतील, महाभारताुंतील अुंतबाह् घाण जाळ न टाकण्ययासाठीं आज चाळीस 
िष ेधडधड धडधड पेटत आहे. 
 

महर्तष सेनापतींचें चवरत्र मी वलवहणार होतों. परुंतु मी भाुंबाि न गेलों. या महापरुषाचें चवरत्र 
वलहाियास आपण असमथव असें िाटलें . मी ििेटीं नम्रपणे नाहीं असें कळविलें . श्री. सेिानुंदाुंनी तें वलह न 
महाराष्ट्रािर महदुपकार केले आहेत. परुंतु आज या सावहत्यसुंग्रहाला दोन िब्द वलवहण्ययाचें काम अुंगािर 
आलें  आहे. मीं त्याला सुंमवत वदली होती. चवरत्रलेखनाचें अुंगीकृत कायव मीं ििेटीं नाकारलें , तसेंच यावह 
िळेेस होणार होतें. परुंतु तें बरें वदसणार नाहीं असें िाटलें . ििेटीं आज पहाुंटे हे िब्द मी वलहीत आहें. 
 

सेनापतींचा ि माझा तसा फार पवरचय नाहीं. मी त्याुंचेजिळ कधीं फार बोललों नाहीं. मी त्याुंच्या 
कोणत्यावह चळिळींत पडलों नाहीं. पुण्ययाला कॉलेजमध्यें विकत असताुं मी माझ्या मामाुंकडे कधीं कधीं 
जात असें. त्या िळेेस सेनापवत श्लोक ि गाणीं म्हणत मामाुंच्या दारािरन जात. मामा म्हणत “हे बापट हो. 
हे ि मी एका िगांत होतों. याुंचे इुंग्रजी चाुंगलें  असे, माझें गवणत.” आपले मामा ि सेनापवत एका िगांत होते 
या गोष्टीनें मला आनुंद झाला. एकप्रकारें आपणही सेनापतींिीं यामुळें जोडले गेलों असें िाटलें . 
 

परुंतु सेनापतींच्या मुळिीच्या त्या करणिीर सत्याग्रहाुंत मी कोठें सामील झालों होतों! त्या िळेेस 
मी वलखतपढत बसलों होतों. सेनापतींिीं त्याुंच्या सेिाधमांत तल्लीन होऊन मी जोडला गेलों नाहीं. परुंतु 
काय असेल तें असो. सेनापतींिीं माझा मनोमय भक्ततपे्रमाचा सुंबुंध एकप्रकारें अवनिवचनीय असा आहे. 
सेनापवत १९३७ मध्यें खानदेिाुंत आले. त्या िळेेस एरुंडोल एथें मीं प्रथम त्याुंना जिळ न पावहलें . त्याुंच्या 
भािना पावहल्या, त्याुंची िाणी ऐवकली. मला एकप्रकारें कृताथव िाटलें . त्यानुंतर जळगाुंि, अमळनेर िगैरे 
वठकाणीं त्याुंच्यािीं आणखी पवरचय झाला. जळगाुंि अमळनेरला त्याुंच्याबरोबर सफाईचें काम दोन तास 
करायला वमळालें . तो प्रसुंग मी कधीं विसरणार नाहीं. माझ्या हृदयाुंत न त्या िळेेस आनुंदाचे ि धन्यतेचे झरे 
बुडबुड करीत जणुुं बाहेर फुटत होते. 
 

सेनापतींिीं मीं कसलीवह चचा कधीं केली नाहीं. माझ्या मानसमुंवदराुंत मी त्याुंची अचा करीत 
बसतों. महाराष्ट्राुंतील दोन थोर विभ वत माझ्या जीिनाुंत एकदम येऊन बसल्या. जणुुं त्याुंचे माझे ऋणानुबुंध 
होते. जणुुं प िवजन्मींचा मी त्याुंचा पुजारी आहें. या दोन विभ वत म्हणजे सेनापवत ि िध्याचे विनोबाजी. या 
दोन महापुरषाुंविषयीं मला अत्युंत पे्रम ि भक्तत िाटते. माझें पे्रम मुकें  आहे. भक्तत वभत्री आहे, लाजरी आहे. 
पुण्ययाला गेलों तर सेनापतींना भेटाियास मी लाजतों. त्याुंच्या घरापयंत जाऊन मी माघारा िळतों. मीं प ज्य 
विनोबाजींना असेंच एकदाुं वलवहलें  होतें. “मी िध्याला येईन. परुंतु तुमच्या नकळत तुम्हाुंला पाहीन ि 
वनघ न जाईन.” हें कोडें मला उलगडत नाहीं. रिींद्रनाथाुंच्या कादुंबरींत कोठेंतरी एक िातय मीं िाचलें  
होतें. “माझ्या देिाची त्याला नकळत मी प जा करतों” असें तें िातय होतें. त्या िातयाचा अिा िळेीं मला 
अनुभि येतो. 
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आपण कमवहीन आहोंत, सेिेंत प्रत्येक क्षण जात नाहीं, या महापुरषाुंना पावहजे तिी सेिा आपल्या 
हात न होत नाहीं, आपण अद्याप केिळ वनमवम ि वनमवळ झालेलो नाहीं, या सिव गोष्टी मनाुंत येऊन कदावचत् 
मी अिा थोराुंपास न द र रहात असेन. परुंतु द र द र रावहलों तरी त्याुंच्याविषयींचा एक प्रकारचा ग ढ 
भक्ततभाि माझ्या जीिनाुंत भरन रावहला आहे याुंत सुंिय नाहीं. फुलें  स यापास न द र राहतात, परुंतु त्याचा 
प्रकाि घेऊन फुलतात; कृतज्ञतेनें त्याच्याकडे तोंड करन आपल्या सुगुंधाची प्रजा त्याला अर्तपतात. मीवह 
थोरामोठ्याुंपास न द र राह न माझें जीिनरोपटें िाढविण्ययाची यथािक्तत खटपट करीत असतों. 
 

सेनापतींचें जीिन अद्भतुरम्य आहे. वकती हृदयभेदक प्रसुंग, वकती रोमाुंचकारी गोष्टी! ज्याच्या 
आधीन त्याुंनीं आपलें  सारें जीिन केलें  आहे त्या श्रीहरीनें त्याुंचें चवरत्र अप िव रुंगानें रुंगविलें  आहे. ते स्ितुःच 
आत्मचवरत्रपर कवितेंत वलवहतात :– 
 

िमत्कारमयी माझी कहािी मज वाटते 

मदथक हणरिे कष्ट पाहुनी पे्रम दाटतें 
 

लहानपणीं पाण्ययाुंत बुडताुंना सेनापवत िाुंचले. इुंग्रजी विकण्ययाचें असेंच कसें तरी जमलें . 
कॉलेजमध्यें सेनापवत होते. बुंडखोर ि स्ितुंत्र िृत्तीचे म्हण न ते प्रवसद्ध झाले. परुंतु ही बुंडखोर िृवत्त 
कोणत्या गोष्टीकडे िळणार होती? श्रीहवर िळण देण्ययाला उभा रावहला. जीिनाुंत कधीं कधीं वििवक्षत क्षण 
येतात. ते क्रान्तीचे क्षण असतात. जीिन अुंतबाह् वनराळें  होतें. परमेश्वर हा सिांत मोठा क्राक्न्तकारक 
आहे. तो कोणाच्या जीिनाुंत कधीं कोठें स्फोट करिील त्याचा नेम नाहीं. सेनापतींच्या जीिनाुंत स्फोट 
झाला ि अत्युंत मुंगल िस्तु जन्माला आली. 
 

ती सुंध्या सेनापतींच्या जीिनाुंत अमर झाली आहे. स यव अस्तास जात होता. लाल वदसत होता. 
रात्रीला भेटाियास स यव जात होता. रात्रीच्या घराुंत तो अदृश्य होणार होता. गोरजमुह ताची ती िळे. 
िध िराुंचीं लग्नें बहुधा या मुह तािर लागतात. सेनापतींचे त्या वदििीं आध्याक्त्मक लग्न लागलें . भौवतक 
लग्न प िी लागलें  होतें. त्या सायुंकाळीं सेनापतींनीं भिानी तलिारेची िपथ घेऊन सारें जीिन राष्ट्राच्या 
स्िातुंत्र्यासाठीं देण्ययाची प्रवतज्ञा केली. त्या पवित्र प्रिान्त िळेेस हें होमकुुं ड त्याुंनीं पेटविलें . सेनापतींना त्या 
प्रसुंगाची स्मृवत येताुंच उचुंबळ न येतें. तो प्रसुंग िर्तणताुंना ते भािनोत्कट होतात. ते आत्मचवरत्राुंत वलवहतात 
:– 
 

अहा तो णवणध दुवकण्यक मंगलीं अणतमंगल 

हणरणक्रया तो; तो दे ही मधुरा शाणंत णनश्चल 

णवणध झाला; णदनकरीं णनशा माझी णदली तयें 

मागंल्यमय तैं मातें केलें  श्रीहणरनें स्वयें 
 
ते पत्राुंत वलवहतात :– 
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“१९०२ सालीं श्रीहरीनें मुरलीचा मोहक आिाज त्या सायुंकाळीं माझ्या हृदयाुंत भरला. तो तेथें 
कमी अवधक प्रमाणाुंत वनरवनराळ्या रागदारींत आजिर सारखा घुमत आहे. तो श्रीहवर तुम्हाुंलावह तसा 
मधुर आिाज ऐकिील.” 
 

सेनापतींचें जीिन श्रीहरीच्या मुरलीच्या तालािर चाललें  आहे. त्या देिभक्ततरप िध चा हात धरन 
ते नाचत आहेत. “माझी प्यारी” या गाण्ययाुंत ते म्हणतात :– 

 
अहा तो िाग्यािा णदवस 

माणझया सौख्यािा कळस 

कहद–िू–िक्तत मला प्यारी 

माणझ ही खुबसूरत नारी 
 
अिा रीतीनें जनसेििेीं ज्याुंचें वचरुंतन लग्न लागतें ते धन्य होत. श्रीहरीच्या कृपेवििाय तें ितय नसतें. 
 

सेनापवत विलायतेंत युंत्रविद्या विकण्ययासाठीं गेले. सरकारी विष्ट्यिृवत्त वमळाली ि इतर साहाय्य 
वमळालें . परुंतु ही झहदभ भक्तत त्याुंना आताुं थोडीच सोडणार होती? तेथील सभाुंत न ते बोल ुं  लागले. इुंग्रजी 
राज्यािर त्याुंनी कडक टीका केली. हाताुंत वरव्हाल्िर घेऊन सभेंत उभें रावहले. हे िृत्तान्त झहदुस्थानाुंत 
येऊन त्याुंची विष्ट्यिृवत्त बुंद झाली. पुस्तकी विद्या सुंपली. स्िातुंत्र्यविदे्यचा अभ्यास सुर झाला. पॅवरसला 
बाँब–विद्या विकण्ययासाठीं ते गेले. तेथें रवियन क्राुंवतकारकाुंिी ओळखी झाल्या. बाँबच्या कृतीचें एक 
रवियन पुस्तक त्याुंना वमळालें . परुंतु तें समजणार कसें? एका रवियन विद्यार्तथनीनें आपली परीक्षा द र 
करन त्या पुस्तकाचें भाषान्तर करन वदलें . रवियन देिभतताुंच्या त्यागाचा सेनापतींच्या हृदयािर खोल 
ठसा उमटला आहे. 

 
सहामाही बुडवुनी िािान्तणरत ती णतिें 

केली स्नेहाथक सेवाथक धन्य धन्य णतिें णजिें 
 
देिाची सेिा ज्याुंना कराियाची असेल ते त्यागमय बनले पावहजेत. िाचाळाुंच्या हात न देिसेिा 

होणें कठीण. ज्याुंच्या जीिनाुंत एकच ध्यास, एकच िडे, एकच प्रबळ भािना भरन रावहली असेल तेच 
काुंहीं करुं  िकतील. पोषाखी पुंचरुंगी पोपट फुकट आहेत. सुखासीन ि भोगासीन जीि ध्येयाला केव्हाुं 
कसे भेटणार? देिाचीं कामें करुं  इक्च्िणाऱ्याुंनीं िासनाुंचा होम केला पावहजे, क्षुद्र सुखाुंिर वनखारे ठेिले 
पावहजेत. ही गोष्ट सेनापतींनीं अनेक वठकाणीं साुंवगतली आहे. 

 
कामी असंयमी िोगी रोगी ते कायकनाशक 

णनकामी क्राक्न्तकायांत असोत बहुिािक 

संयमी उद्धरी राष्ट्र आत्मोद्धारक संयमी 

शीलाणविें जनोद्धारा उिे जे मग्न ते तमीं 
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देिाच्या पायीं न हुुंगलेले फ ल आपण िाहतों त्याप्रमाणें मातृभ मीच्या चरणींही इतर 
िासनाविकाराुंनीं अनाघ्रात असें जीिनपुष्ट्प ज्याला िाहताुं येईल त्याची थोरिी वकती िणािी? वकती 
साुंगािी? 
 

सेनापवत ि त्याुंचे सखे स्िातुंत्र्यसाधनाुंच्या अभ्यासाुंत रम ुं लागले. इकडे झहदुस्थानाुंत सरकारी 
अत्याचार िाढत होते. लाला लजपतरायाुंस अटक झाली. सेनापवत वमत्राुंस म्हणाले, “अमुक वदिसाुंत 
लालाजींना सोडलें  तर ठीक नाहीं तर आम्ही बदला घेऊुं ” असें जाहीर करा. पालवमेंट उडि न द्यािें असेंवह 
या िीराच्या मनाुंत येऊुं  लागले. परुंतु या तरणाचे नायक स्िातुंत्र्यिीर श्री. बॅ. सािरकर याुंनीं सेनापतींस 
साुंवगतलें , “असें विजेसारखें चमक न जाण्ययाुंत अथव नाहीं. सुंघटना िाढविली पावहजे. तुम्ही झहदुस्थानीं 
परत जा. बाँबविदे्यचा प्रचार करा.” आज्ञा मान न सेनापवत मातृभ मीस परत आले. ते बुंगालमध्यें गेले. 
तेथील क्राुंवतकारकाुंस भेटले. परुंतु कायवपद्धतीबद्दल मतभेद झाले. सेनापवत महाराष्ट्राुंत परत आले. त्याुंनीं 
लोकमान्याुंची भेट घेतली. लोकमान्य म्हणाले, “झसहगडािर या. तेथें मोकळेपणें बोल ुं .” परुंतु 
लोकमान्याुंना एकदम अटक झाली. झसहगडािर होणारें बोलणें झालें  नाहीं. वतकडे बुंगालमध्यें क्राुंवतकारक 
पकडले गेले. एक माफीचा साक्षीदार गोस्िामी यानें सारें साुंवगतलें . त्याुंत सेनापतींचें नाुंिही साुंगण्ययाुंत 
आलें ! 
 

सेनापवत तुळिीबागेजिळ न जात होते. ज्ञानप्रकािाुंतील हें िृत्त त्याुंना साुंगण्ययाुंत आलें . तत्क्षणीं ते 
अदृश्य झाले. जनतासागराुंत हा जनसेिक बुड न गेला. वकत्येक िष ेहा फकीर अज्ञातिासाुंत रावहला. 
नानारपें त्याुंना धारण करािीं लागलीं. कधीं आचारी बनािें, कधीं भुंगी बनािें, कधीं विक्षक बनािें, कधीं 
विद्याथी बनािें, असा खेळ चालला. 
 

या अज्ञातिासाुंत त्याुंच्या जीिनाुंत एक क्राक्न्त झाली. सेनापवत ध्येयप जक बनले होते. परुंतु 
ध्येयरप देिाह न आणखी कोणी वनराळा परात्पर श्रीहवर आहे असें याुंना िाटत नव्हतें. ध्येयािर श्रद्धा होती. 
परुंतु ईश्वरािरची नाहींिी झाली होती. परुंतु सारीं ध्येयें ज्याच्यासाठीं आहेत, तो परमेश्वर त्याुंच्या जीिनाुंत 
या अज्ञातिासाुंत पुन्हा दाखल झाला. स्ितुःला श्रीहरीच्या हाताुंतील एक खेळणें करन या अज्ञातिासाुंत न 
ते बाहेर आले. 
 

या अज्ञातिासाुंतील एक अत्यन्त करण उदात्त असा प्रसुंग आहे. सेनापतींनीं झहदुस्थानाुंत 
गतधिाुंची क्स्थवत काय आहे ती पावहली. वस्त्रयाुंचा या समाजाुंत कसा कोंडमारा होतो तें त्याुंनीं पावहलें . 
सेनापतींना स्ितुःच्या पत्नीची आठिण झाली. त्याुंनीं वतला पत्र वलवहलें , “त ुं पुन्हाुं वििाह कर.” एका 
वमत्राला वलवहलें , “माझ्या पत्नीला त ुं िर.” सहानुभ तीनें दुसऱ्याच्या जीिनाचा जो विचार करुं  लागतो तो 
वकती उुंच जाऊुं  िकतो त्याचें हें भव्य उदाहरण आहे. महाराष्ट्रा, ज्याुंच्या जीिनाुंत असे अमर प्रसुंग आहेत, 
त्याुंच्या जीिनाला त ुं अम ल्य ठेव्याप्रमाणें जप. अिीं जीिनें हींच राष्ट्राची खरी सुंपत्ती, हाच राष्ट्राचा िारसा. 
 

सेनापतींचा सरकारला सुगािा लागला. ते पकडले गेले. त्याुंना मुुंबईस आणण्ययाुंत आलें . ज्या 
खोलींत त्याुंना ठेिण्ययाुंत आलें  होतें तेथें घाण होती. ते अवधकाऱ्याुंस म्हणाले, “आधीं केरसुणी द्या. येथें 
मला सारें स्िच्ि करुं  दे.” सेनापतींस घाण सहन होत नाहीं भारतीय सुंसार अुंतबाह् प्रकािानें भरािा, 
स्िच्ि सुुंदर व्हािा, अिी तहान त्याुंना आहे. 
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ििेटीं सेनापतींस सोड न देण्ययाुंत आलें . मातृभ मीच्या सेिसेाठीं पराुंगदा झालेला पुत्र पारनेरला िृद्ध 
मायबापाुंजिळ आला. श्रीहरीनें ज्या हाताुंत वपस्त ल वदलें , त्या हाताुंत आताुं झाड  वदला. सरकारी 
गुलामवगरी ि रढीची गुलामवगरी. या दोन्हींिर बाँब टाकल्यावििाय क्राक्न्त होत नसते. सेनापवत म्हणतात 
:– 

 
णदला झाडू णदलें  खोरें णदलें  खापर तें करीं 

रस्ते गटारें झाडावीं णदली ही मज िाकरी 
 
परुंतु या गोष्टीचा गाुंिाुंत गलबला झाला. सेनापतींचे िडील अत्यन्त धार्तमक ि गणपतीचे पुजारी. त्याुंना 
दुुःख झालें . सेनापवत नम्रपणें म्हणाले :– 
 

तुम्ही पूजक देवािे देवािा मीणह पूजक 

सवकव्यापी देव माझा त्यािी मी झाकड बैठक 

तुम्ही बैठक झाडीता ं सान मंगल–मूर्ततिी 

आन काहंीं न ककर मी मीणह सेवा करीं णतिी 

रुष्ट ते जाहले तुष्ट स्पष्ट होता ंमदाशय 

आई दादा न सामान्य थोर ते णवमलाशय 
 
अिा रीतीनें सेनापवत विराट् देिाची बैठक स्िच्ि करुं  लागले. गाुंिाुंतील कोणी िवडलाुंजिळ जर बोल ुं  
लागले तर ते िडील म्हणत, “माझ्या पाुंडुरुंगाप्रमाणे पवित्र दुसरा कोण आहे?” 
 

सेनापवत रोज सकाळीं ३–४ तास सफाईचें काम करीत. सायुंकाळीं पाुंच िाजताुं रस्त्यािरच 
ज्ञानेश्वरीिर प्रिचन करीत. नुंतर ितेकऱ्याुंच्या मुलाुंना विकिीत. आवण रात्रीं महारिाड्याुंत जाऊन तेथें 
विकिीत. असा हा विधायक कायवक्रम चालला. हें काम करताुंना सेनापवत निीन निीन गाणीं, कविता 
रचीत ि त्या त्या िळेेस म्हणत. अज्ञातिासाुंत “स्ितुंत्रतासप्तिती, क्राक्न्तगीता” िगैरे वलवहलेलें  िाङ्मय 
नष्ट झालें  होतें. आवण पारनेरला सेिा करताुंना जें वलवहलें  तेंझह सारें रावहलें  नाहीं. सेनापवत साुंगतात :– 

 
िाकरी कणरता ंही जें णलणहलें  बहु त्यातुंनी 

बहुसें नष्ट मीं केलें  एतया खेदमयीं णदनीं 
 
सेनापवत आताुं थोडे सुंसारी झाले. देिाचा फाटलेला सुंसार तर सारखा डोळ्याुंसमोर होताच. 
अज्ञातिासाुंत त्याुंचें झचतन करन रावहलेली पत्नी, वतला थोडी जागा त्याुंनीं जीिनाुंत वदली. दोन मुलें  
झालीं. िामन ि कमल. िामन जन्मला असेल त्या िळेेस त्याुंनी “माझा बाळ” ही कविता वलवहली असािी. 
 

ब्रह्मािा तंू वाटंा ब्रह्मरूप बाळा 

आलासी वेल्हाळा माझे घरीं 
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असें गझहिरन ते म्हणत आहेत. ईश्वरच हें लहानसें रप घेऊन घरीं आला असें त्याुंना िाटलें . बाळ 
जन्माला आलें  तें रडत आलें . काुं बरे? सेनापवत म्हणतात, “कामिृवत्त आिड ुं लागली म्हणजे बाळ जन्माला 
येतें. तें रड न साुंगतें तुझ्या कामिृत्तींत न मी जन्मलों.” जणुुं िैराग्याचा उपदेि करायला श्रीहवरच 
बाळरपानें अितरला. ते वलवहतात :– 
 

बाळ एक येई व्यग्र मन होई 

जनकाणस नेई वैराग्यातं 
 
सेनापतींचें आपल्या मुलाुंिर अत्युंत पे्रम आहे. लहान मुलाुंना ते पे्रमानें पोटािीं धराियाचे, खाुंद्यािर 

नाचिायचे. कमल ही अितत होती. सेनापतींनीं वतला कसें िाढिलें  याचें सुुंदर िणवन त्याुंनीं केलेलें  आहे. 
दोन मुलें  देऊन सेनापतींची पत्नी देिाघरी गेली. ते म्हणतात :– 

 
गृहातं गृणहिी–अिा घडली न मुळीं बरी 

मदपात्रत्व बघुनी मत्कातंा श्रीहरी हरी 
 
देिभततीिीं लग्न लागलेला घराुंतील पत्नीिीं कसा नीट िागणार? 
 

पारनेर सोड न सेनापवत या िळेेस पुण्ययास आले होते. लोकमान्य वटळक सुट न आले होते. राष्ट्रीय 
पक्षानें पुन्हा काँगे्रसमध्यें प्रििे केला होता. विजाप रला मोठी पवरषद् भरली. त्या िळेेस युरोपाुंत महायुद्ध 
सुर होतें. झहदुस्थानाुंत वरक्र टभरतीचा असह् जुल म होता. सेनापवत विजाप र येथें बोलताुंना सुंतापानें जणुुं 
बेिुद्ध झाले. लोकमान्य भािनाभरानें म्हणाले,“त्याचें अुंतुःकरण एक मी ओळखतों.” 
 

केसरी कचेरींत सेनापवत १९१५ सालीं काम करुं  लागले. १९१७ साल आलें . रवियाुंतील क्रान्तीची 
पवहली बातमी आली होती. केसरी कचेरींतील काुंहीं म्हणाले,“कसली क्राक्न्त नी काय. सुंस्कृतीची सारी 
होळी केली त्याुंनीं. विमगा सुर केला आहे बेट्याुंनीं.” सेनापवत म्हणाले,“कोट्यािवध श्रमजीिींच्या 
सुंसाराुंची होळी होत होती. तेथें आताुं वदिाळी येत आहे. प्रत्येकाचा विकास होईल. सिांच्या जीिनाुंत 
आनुंद ि प्रकाि होईल. मी हा वदिस साजरा करतों.” असें म्हण न त्याुंनीं डाळें मुरमुरे आणलें . लोक हुंसले. 
ते म्हणाले,“हें लेवननवमतिर आहे. श्रमजीिी जनतेच्या क्राक्न्तच्या वदििीं असलाच खाना िोभतो.” 
 

केसरी ऑफीस सोड न पुढें ते ज्ञानकोिाुंत काम करुं  लागले. त्या िळेींच पत्नी िारली. सेनापतींची 
पत्नी िारली तेव्हा तेथील वमत्र म्हणाले, आज ज्ञानकोि कचेरीला सुटी देऊ.” ते म्हणाले,“तुम्ही िाटलें  
तर घ्या सुटी. मी येऊन काम करीन!” 

 
घरचा सुंसार क्षणभर थाटलेला वमटला. श्रीहवर दुसरा महान् सुंसार त्याुंच्यासाठीं माुंडीत होता. 

साबरमतीच्या महात्म्यानें सत्याग्रहाचा मुंत्र राष्ट्रास वदला. झहदुस्थानभर चैतन्याची प्रचुंड लाट उसळली. 
वब्रवटि सत्ता क्षणभर जरा हादरली. इकडे महाराष्ट्राुंत कोट्यधीि टाटा मुळिी पेट्याुंत धरण बाुंध ुं लागले. 
बारा हजार मािळे वभकेस लागणार होते. ज्या मािळ्याुंनी महाराष्ट्रास महान् इवतहास वदला, ते हाुंकलले 
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जाणार होते. सत्याग्रह करािा असे िब्द उच्चारले जाऊुं  लागले. सेनापवत या िळेेस मुुंबईला होते. भुंग्याुंचा 
सुंप लढिण्ययासाठीं ते गेले होते. राजबुंदी सुटाि े म्हण न राजबुंदी सोडा अिा अक्षराुंची फळी गळ्याुंत 
अडकि न सेनापवत त्यासाठीं हजारों सह्ा गोळा करीत त्या िळेेस झहडत असत. अिा िळेेस सत्याग्रहाची 
हाुंक आली. अुंतरुंगातील श्रीहरीिीं त्याुंनीं चचा केली. त्याुंचीं मतें वनवित होतीं. स्िातुंत्र्य रणावििाय वमळत 
नसतें. मारणमरणावििाय मोक्ष नाहीं. तरीवह सामसत्याग्रहाचा प्रयोग कराियास ते उभे रावहले. 
सामसत्याग्रह ि िुद्धसत्याग्रह असे दोन भेद त्याुंनीं केले आहेत. या दोहोंचे पुन्हाुं आणखी दोन प्रकार त्याुंनीं 
कक्ल्पले आहेत. प्राथवमक ि प्रागवतक. प्राथवमक सामसत्याग्रह म्हणजे ित्र च्या पायािर डोकें  ठेि न 
विनविणें, त्याला नम्रपणें साुंगणें ि तो देईल ती विक्षा सोसणें. प्रागवतक सामसत्याग्रह म्हणजे ित्र ला न 
दुखिताुं त्याची मालमत्ता नष्ट करणें. िुद्ध सत्याग्रहाुंतील प्राथवमक प्रकार म्हणजे ित्र ला नुसतें जखमी 
करणे. आवण प्रागवतक म्हणजे ित्र ला ठार करणे. सामसत्याग्रहाचा प्रयोग करन पाह ुं या. नाहीं तर असा 
िुद्ध सत्याग्रह मग अिलुंब ुं. असें सेनापतींनीं ठरविलें . ते साुंगतात :– 

 
हठ माझी दृढमणत   जनकायक अनल्प जें 

तें न साधे साम–वादें   णवपक्षमत जैं खुजें 

येतों मी बोललों णमत्रा   तुम्ही व्यथक मरा जरी 

मरिें तुमच्या संगे   योग्य वाटे मला तरी 
 
लहानसहान कामें कदावचत् सामसत्याग्रहानें वसद्धीस जातील. परुंतु जीं महान् स्िराज्यसुंपादनासारखीं 
कामें आहेत तीं यानें साधणार नाहींत. कारण ित्र चें मन मोठें वदलदार नसतें. क्षुद्र मनाच्या ित्र जिळ 
आपल्या या बवलदानाचा काय उपयोग? परुंतु जगाुंत फुकट काुंहीं जात नाहीं. राष्ट्राुंत या बवलदानानें िुवद्ध 
येईल. त्यागाचें िातािरण वनर्तमलें  जाईल. ित्र चीवह खरी परीक्षा होईल. ित्र ुपरीक्षेंत नापास झाला तर मग 
िुद्ध सत्याग्रह आहेच. अिी सेनापतींची विचारसरणी होती. देिाुंत कोठ न तरी तेज प्रकट व्हािें यासाठीं 
त्याुंचा जीि तडफडत होता. महाराष्ट्राुंतील पक्षोपपक्ष मुळिीचा विचार करायला जमले हें पाह न सेनापवत 
आनुंदले. ते म्हण ुं लागले 
 

महाराष्ट्रमूळशीपणरिदीं णतन्ही पक्ष जमले 

दक्षत्वाच्या वीरत्वाच्या सुणविारीं रमले 

णवश्वसलें  मन णजवंत आहे थोर महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र णनजतेजें उठणवल अणखल कहदराष्ट्र 
 
सेनापवत िान्त राहतील कीं नाहीं, सामसत्याग्रहाची विस्त पाळतील कीं नाहीं अिी काुंहींना िुंका 

िाटली. सेनापतींसारखे पुरष जें हातीं घेतील तें नीट पार पाडतील एिढीवह त्याुंना खात्री िाटेना! परुंतु पुढें 
या िुंका गेल्या. सेनापतींजिळ लपुंडाि नाहीं. घाि घालायचा झाला तर तसें जाहीर करन घाि 
घालतील. घाि िान्तपणें विरािर झेलाियाचा ठरलें  तर त्याप्रमाणें अक्षरिुः िागतील. सेनापती विस्तम र्तत 
आहेत. व्रतम र्तत आहेत. 
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मुळिीचा सत्याग्रह म्हणजे महाराष्ट्राच्या अिाचीन इवतहासाुंतील एक तेजोमय प्रकरण आहे. 
स्त्रीपुरषाुंनीं त्या प्रसुंगीं जें तेज प्रकट केलें  ते अिणवनीय आहे. आधणाचें पाणी िीराुंनीं ि िीरललनाुंनीं 
अुंगािर घेतलें . मािळे ि मािवळणी याुंनीं अद्भतु धैयव ि िौयव प्रकट केलें . या सत्याग्रहाुंतच सेनापती ही 
पदिी सेनापतींस वमळाली. सेनापवत पुनुः पुन्हा तुरुं गाुंत जात होते. तुरुं गाुंत ते सिांना धीर देत. सिांची 
चौकिी करीत. सिांच्या भाकऱ्या एकत्र कुस्करन काला करीत. गोकुळाुंतील गोपाळकृष्ट्णाचा पे्रमधमव ते 
तुरुं गाुंत विकि ुं लागले. पे्रमधमाचे सेनापवत आचायव आहेत. भेदभाि जािते म्हण न ते तडफडतात. 
तुरुं गाुंत न बाहेरच्या सैवनकाुंस ते तेजस्िी सुंदेि पाठिीत. सत्याग्रह्ाुंना तुरुं गाुंत ते कविता पाठ करायला 
साुंगत. अिा रीतीनें हें काव्य बाहेर येई. पुष्ट्कळसें काव्य या िळेेस त्याुंनीं वदले. “अरे, हा वििबाचा 
महाराष्ट्र. त्या मािळ्याुंनीं प िी रतताचे सडे घाल न येथें स्िराज्य स्थावपलें . आनुंदिनभिुन वनर्तमलें . 
महाराष्ट्राला वदव्य इवतहास वदला. त्या मािळ्याुंचे ते अनन्त उपकार स्मरन आजच्या सिव सुविवक्षताुंनीं 
उठ न काुंहीं ऋण फेडािें. तीन हजार सत्याग्रही नाहीं का महाराष्ट्र देणार? महाराष्ट्र का मेला?” अिा 
गजवनाुंनीं सेनापती महाराष्ट्राची सुप्त तेजक्स्िता जागि ुं बघत होते. कोणी म्हण ुं लागले, “सेनापती िडेे 
आहेत. आज युंत्रयुग आहे. िीज वनमाण केली पावहजे. धरणे बाुंधलीं पावहजेत.” सेनापवत युंत्रविरोधी 
नाहींत. त्याुंनावह वबजली पावहजे आहे. 

 
णबजलीयुग हें व्हावी   णबजली पणर िाकरी 

बारा हजार दीनािंी   काढिें न परी बरी 
 
एिढेंच त्याुंचें म्हणणें होतें. सेनापतींच्या हाुंकेस ओ देऊन सत्याग्रही येत होते. त्याुंना सेनापवत विस्तीचे धडे 
देऊन तयार करीत. विस्तीची महती सुुंदर कविताुंत न त्याुंनीं गावयली आहे. राष्ट्रें चढतात ि पडतात. काुं? 
 

हें पडिें हें िढिें याला मूळ एक णशस्त 

णशस्तयुतत ते िढले पडलों आम्ही बेणशस्त 
 
असें त्याुंनी बजािलें  आहे. बािळट ि बेविस्त लोक कुचकामाचे. सुंयमानेंच स्िराज्य िा स्िाराज्य लाभतें. 
सुंसार िा परमाथव, उभयत्र विस्तीला महत्त्ि आहे. 

जी णशस्त तीि शाही 

णशस्तींत राज्य राही 
विस्त विकलेत म्हणजे राज्य आलेंच हा मुंत्र त्याुंनीं पटविला. सामसत्याग्रह जोंपयंत आहे, तोंपयंत ित्र नें 
वकतीही जाच केला तरी सहन करा. ते म्हणत :– 
 

अम्ही पाडंवासंारखी णशस्त पाळंू 

मनींच्या मनीं आमुिा क्रोध जाळंू 
पुढें धमकयुद्धीं करंू दोन हात 

परी तोंवरी राहिें शान्त शान्त 
 
जेव्हाुं प्रकटपणें मारणमरण सुर करुं , तेव्हाुं दे घाि घे घाि अिी वटप्परघाई खेळ ुं. त्या सत्याग्रहाुंत कधीं 
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कधीं जुल म इतका असह् होई कीं सेनापती बेभान होत. एकदाुं तर ते टाटाुंच्या लोकाुंच्या अुंगािर धाुंि न 
जाणार होते. परुंतु वमत्राुंनीं त्याुंना आुंिवरलें . 
 

एकदा ंकोपलों िारी िारी दुष्टत्व पाहुनी 

णित्रें धरूणनया ंमातें   शान्त केलें  तया क्षिीं 
 
सेनापवत अत्यन्त िान्तपणें टाटाुंच्या लोकाुंजिळ जाऊन मुळिीच्या ितेकऱ्याुंचीं दुुःखें साुंगत. त्या िळेेस 
सेनापवत रडत असत. 
 

आंसवें गळती माझ्या नयनातूंन याणिता ं

मुळशीकर दुुःखािा  पाढा दुुःसह वाणिता ं
 
परुंतु त्या आुंसिाुंची दानिी सरकारला कदर िाटली नाहीं. द्रव्यान्ध भाुंडिलिाल्याुंनीं त्या अश्र ुंची टर 
केली. तीन िषे सामसत्याग्रह करन मग गीताप्रणीत िुद्ध सत्याग्रहाची सेनापतींनीं िीरघोषणा केली. या 
िुद्ध सत्याग्रहाुंतील ित्र ला नुसतें जखमी करणें हा प्राथवमक भाग त्याुंनीं उचलला. त्याुंना ि त्याुंच्या 
साथीदाराुंस विक्षा झाल्या. सेनापवत आपल्या कैवफयतींत म्हणाले, “मला ठार माराियाचें नव्हतें. तसा 
आरोप मजिर करताुं येणार नाहीं. माझ्या मनाुंत तसें असतें तर मी त्या िळेेस त्याुंना जखमी करण्ययाऐिजीं 
ठार केलें  असतें. परुंतु िुद्ध सत्याग्रहाचा प्राथवमक मागव आम्हीं आुंखला होता.” सेनापतींच्या स्पष्ट िाणीचा 
न्यायाधीिािरवह पवरणाम झाला. ििेटीं सात िष ेते तुरुं गाुंत गेले. 
 

त्या विक्षेंत न १९३१ सालीं ते मुतत झाले. महाराष्ट्रानें त्याुंना प्राुंवतक काँगे्रसचें अध्यक्षपद वदलें . 
महाराष्ट्राुंतील घाण द र कराियास त्याुंनीं दौरा काढला. गाुंिोगाुंि रस्ते झाडाि,े परदेिी कापड सीलबुंद 
करािें, असा धौिा सुर झाला. या प्रचाराुंतच रत्नावगरी येथें ते काुंहीं बोलले. खुनास उते्तजन देणारें भाषण 
असें ठरन त्याुंना पुन्हा सात िष े विक्षा झाली. १९३७ मध्यें पुन्हा ते बाहेर आले. बाहेर येताुंना एक वदव्य 
विचार घेऊन आले. आपलें  जीिन समाप्त करािें असें ठरि न बाहेर आले. राष्ट्राुंतील दुही, भेद पाह न त्याुंचें 
हृदय िरमतें, करपतें. या भेदाुंना नष्ट करण्ययाची सद्बुवद्ध राष्ट्राला कधीं येईल असें त्याुंना िाटतें. देिाचा 
अपमान त्याुंना क्षणभर सहन होत नाहीं. १९३९ च्या जुलैच्या २३ तारखेस ऐतयाची महती राष्ट्राला पटािी 
म्हण न ते प्राणाुंची प णाहुवत देणार होते. परुंतु श्रीहरीने त्याुंची योजना सध्या तरी द र ठेविली आहे. त्याची 
सदय लीला सेनापवत आपणाुंत िािरिीत आहे. 
 

आज िाळीस विें ज्यानें आपलें  जीवन धगधणगत पेटवून ठेवलें  आहे, जगेन तर राष्ट्रासाठीं, मरेन 
तर राष्ट्रासाठीं अशी प्रणतज्ञा १९०२ मध्यें घेतल्यापासून प्रत्येक श्वासोच्छ्वास तदनुसार ज्यािा िालला 
आहे, त्याच्या लेखनािें हें पुस्तक आहे. हें प्रािमय पुस्तक आहे. िैतन्यािी ही गाथा आहे. मृतराष्ट्राला 
अमृतस्पशक करिारी ही गीता आहें. या पुस्तकातंील ओळन् ओळ केवळ पणवत्र आहे. स याजिळ अुंधार 
नाहीं. समुद्राजिळ वथल्लरपणा नाहीं. या सुंग्रहाुंत चाउटी िाउगी िल्गना नाहीं. ज्यानें स्ितुःचें जीिनच 
काव्यमय केलें  आहे, जो स्ितुः महाकाव्याचा महान् विषय िोभेल, अिाचें वलवहणें येथें आहे. वपत्यानें 
तुरुं गाुंच्या दाराुंत न मुलाुंना पाठविलेलीं पे्रमळ पत्रें याुंत आहेत. राष्ट्राुंतील बुंधुभवगनींस वदलेली विकिण 
येथें आहे. महषीचा प्रबोध ि सेनापतींचा प्रताप या पुस्तकाुंत आहे. कोमलता, प्रखरता, उत्कटता, उदात्तता 



 
 अनुक्रमणिका 

सारें येथें आहे. सेनापतींची ही िाङ्मयी म र्तत आहे. 
 
सेनापतींनीं िामन ि कमल याुंना वलवहलेलीं पत्रें वकती सुुंदर आहेत! तात्याुंनीं आपणाुंसच पत्र 

वलहािें म्हण न िामन ि कमल याुंचें भाुंडण असायचें. तात्या त्याुंची समज त घालीत आहेत. वकती गोड 
िाटतो तो प्रसुंग! मुलाुंच्या बावरक सावरक गोष्टींत ते रस घेत आहेत. कमल वलवहतें, “तात्या, एक सुंस्कृत 
श्लोक करन पाठिा.” तात्या सुंस्कृत श्लोक करन पाठिताहेत. सारें जीिन देिाच्या सुंसाराुंत रस यािा 
म्हण न तुरुं गाुंत चाललेलें . स्ितुःच्या मुलाुंना फार जिळ घेताुं आलें  नाहीं, त्याुंना खाऊ देताुं आला नाहीं. 
परुंतु हा पे्रमळ वपता कविताुंचा खाऊ पाठिीत आहे. पत्राुंत न कधीं कधीं विकण्ययासुंबुंधीं बहुमोल स चना देत 
आहे. ईश्वर ज्याप्रमाणें ढगाुंआड, वकरणाुंआड, ताऱ्याुंआड, पानाुंआड लप न स चना देतो, त्याप्रमाणें 
सेनापती वप्रय मुलाुंना तुरुं गाच्या गजाुंत न स चना देत आहेत. प्रोफेसराुंबद्दल िामनने काुंहीं तक्रार वलवहली. 
सेनापवत वलवहतात, 
 

“माण स वकतीवह मोठा असला तरी त्याला वनदोष समज ुं नये ि त्याबरोबर हेंवह मीं िर साुंवगतलें  कीं 
वकतीवह दोषप णव वदसला तरी त्याुंत काुंहीं गुण असतो. विद्याथी या नात्यानें त ुं या दुसऱ्या साुंगणीकडे वििषे 
लक्ष देऊन त ुं तुझ्या कॉलेजाुंतील अध्यापकाुंचा जेिढा फायदा घेताुं येईल तेिढा घे.” 
 

कमलला काय विकािें याविषयीं साुंगतात :– 
 

“त ुं श्रमयुगाुंत जन्मली आहेस. युगानुसार ि योगानुसार विक्षण घे. वकसान–मजुराुंचे दुुःख कष्ट 
थोड्या अुंिानें का होईना कमी करण्ययाची लायकी तुजमध्यें आण न देईल असें आयुिेदाचें विक्षण घे. 
पोटापुरतें मवॅरक पुरे. परुंतु लोकाथवदृष्टीनें अवधक विक्षणाचा विचार करणें योग्य आहे.” 
 

अिा रीतीनें केिळ पोटाथी विक्षण न घेताुं ज्या विक्षणानें आपली उपजीविकाही चालेल आवण 
लोकाुंच्या उपयोगींही पडताुं येईल असें विक्षण घेण्ययास ते साुंगतात. परुंतु आयुिेद महाविद्यालयाुंत अवधक 
अभ्यास, अवधक कष्ट. त्याबद्दल ते वलवहतात,  

 
“तरणपणाुंत कष्टाुंना, Hard Work ला भ्याियाचें तर पुढें काय कराियाचें?” िामनच्या पत्राुंत 

इुंग्रजी िब्दाुंचें स्पेझलग चुकलें  असलें  तर तेंही तात्या कळितात. सिव गोष्टी नीट झाल्या पावहजेत यािर 
तात्याुंचा फार कटाक्ष. तात्याुंची विक्षा सुंपेल, मग आपण एकत्र राह ुं, पे्रमळ वपत्याच्या पे्रमाचा भरप र उपयोग 
घेऊुं  असे गोड मनोरथ कमल मनाुंत खेळिी. ती तसें पत्राुंत वलही. परुंतु सेनापवत “माझें जीिन आताुं 
सुंपणार आहे. तुम्हीं त्यासाठीं मन वसद्ध ठेिलें  पावहजे. मला श्रीहरी नाचिील तसें िागणें भाग आहे” अिा 
अथाचें वलवहतात. तें वलवहताुंना त्याुंना कसें िाटत असेल, िाचताुंना मुलाुंना काय िाटत असेल? तात्या 
वलवहतात :— 

 
“तुम्ही सुट न आल्यािर आपण पुण्ययाला राह ुं िगैरे तुझे गोड विचार िाच न माझें हृदय भरन आलें . 

डोळे डबडबले.” 
 
परुंतु हे िोटें पे्रमसागर िातय वलह न पुढें जलसमाधीच्या गुंभीर गोष्टी त्याुंनीं सुर केल्या. ते 

म्हणतात :— 
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“कमल, आपलें  कुटुुंब केिढें मोठें! एक िडेा पीर त्याुंत वनघाला म्हणजे फार नाहीं. ईश्वराच्या 

विश्वनाटकाुंत अिा िडे्याुंची जरर असते. ज्या परीनें कोणालावह देिकायव समजेल, त्या परीनें तें कायव 
त्यानें करािें हें योग्य ि हेंच योग्य. माझ्या परीनें मी करीत आहें. ही माझी ‘पर’ िडेेपणाची आहे हें मला 
कब ल. 

 
दुणनयेच्या बऱ्यासाठीं दुणनयेला कायमिा रामराम स्वखुिीनें ठोकण्यािी बऱ्याि जिािंी तयारी 

असेल तरि दुणनयेिें बरें होत जातें असा दुणनयेिा अनुिव व दुणनयेिा इणतहास सागंतो.” 
 
महात्माजी गोलमेज पवरषदेला लुंडनला गेले. तेथें महात्माजींनीं एकमुखी मागणी करण्ययासाठीं 

वकती खटपट केली परुंतु इतर मुत्सद्दी ऐकेनात .जगासमोर भारताचें हुंसें झाले. माुंजरासमोर तुकड्यासाठीं 
उुंदीर भाुंडत बसले. सेनापतींना तुरुं गाुंत याची चीड आली. जीिन असह् झालें . पसतीस कोवट लोकाुंचे 
हुंसें या लोकाुंना करितें कसें त्याुंना िाटलें . झहदुमुसल्मान, स्पृश्यापृश्य सिांनीं सुंयमानें एकत्र येऊन वमळतें 
घेऊन एकमुखी मागणी काुं करुं  नये असे त्याुंच्या मनाुंत येई. राष्ट्राला, राष्ट्राुंतील पुढाऱ्याुंना अिा गोष्टींची 
तहान कधीं लागेल? गुंजलेला दरिाजा उघडायचा असेल तर तेथें भरप र तेल लािलें  पावहजे. स्िाथानें 
बरबटलेल्या आमच्या हृदयास िुद्ध करण्ययासाठीं जीिनापवणें केलीं पावहजेत. बवलदान, अपार बवलदान, 
झाल्यावििाय स्िातुंत्र्याचें प्रश्न सुटणार नाहींत असें सेनापतींस सदैि िाटतें. त्याुंच्या सिव जीिनाचा हा 
सुंदेि आहे. 

 
हत्ती व्हावा तरी मोल द्या हत्तीिें 

येथें मुवकतीिें काम नाहीं ॥ 

 
अिी स्पष्ट जाणीि त्याुंना करन द्यायची आहे. देहाची आसक्तत सोड न मरणाला वमठी मारणारे लाखों लोक 
जेव्हाुं उभे राहतील तेव्हाुंच राष्ट्र उभें राहील. 
 

स्िातुंत्र्याचा मागव म्हणजे बवलदानाचा. बवलदान कोणाचें? सेनापवत म्हणतात “स्ितुःचें करा.” 
तेिढ्यानें न भागलें  तर दुसऱ्याचेंवह कराियास वनमोहपणें वसद्ध व्हा. झहसा ि अझहसा याुंचा िाद वकत्येक िष े
माज न रावहला आहे. लोकमान्य वटळकाुंनीं गीतारहस्याुंत याचा ऊहापोह केला. महात्माजींचा ि 
लोकमान्याुंचा िाद झाला. दोघेही श्रीगीतेचे उपासक. सेनापवतवह गीतेलाच मानतात. 

 
गीतेिा मी ितत पुरातन श्रीहणरिा प्यारा 
गीतागायक नायक माझ्या णविार आिारा ॥ 

 
सेनापवत म्हणतात, “केिळ अझहसाधमव एकाुंगी आहे. झहसा ि अझहसा दोघाुंचावह अिलुंब जगाच्या 
कल्याणासाठीं करणें धमव आहे.” अझहसा एिढेंच का देिाचें रप? झहसा हेंवह देिाचें रप आहे. दयाघन तोच 
ि कराल काली तोच. मारणारा हात ि तारणारा हात—एकाच आईचा. त्याुंतील कोणता अवधक गोड? 
 

गीता झहसा–अझहसा साुंगत नस न मोह द र करन िागा एिढेंच साुंगत आहे. कतवव्याच्या आड जर 
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देहाच्या आसततीचे दाट पडदे येतील तर ते वनुःिुंकपणें फाड न टाक असें गीता गजवना करन विकिीत 
आहे. स्िदेिाला मुतत करणें, कोट्यािवध दवलत जनतेला सुखी करणें, या मागाच्या आड गोरे येिोत िा 
काळे येिोत, स्िकीय येिोत िा परकीय येिोत, दोघाुंना द र कर असें गीता साुंगते. ज्याच्याजिळ जी िक्तत 
असेल, जो िणव असेल, त्या रीतीनें अनासततपणें सेिा करािी म्हणजे झालें . 

 
ज्याच्या मनाुंत यक्त्कुं वचतवह िैयक्ततक स्िाथव नाहीं त्याचें मारणें मारणेंच नाहीं. वनुःस्िाथव झहसा 

म्हणजे सुंप णव अझहसाच आहे. रामानें रािणाला मारले. परुंतु रािण ऊद्धरन गेला असें आपण म्हणतों. याचा 
अथव काय? याचा अथव हा कीं तें रामाचें मारणें तारणें होतें. आईनें मुलाला मारलें . त्याचें कल्याण याुंत न 
जन्मलें . कुुं भार थापट्या मारन मडतयाचा आकार देतो. त्या थापट्या निजीिन देणाऱ्या आहेत. आईनें 
मारलें  तर मुलगा विचार करुं  लागतो. त्या मननानें तो सुधारतो. दुष्ट लोकवह विचार करुं  लागतील. 
अत्यन्त वनुःस्िाथव लोक आपणाुंस माराियास काुं बरें तयार झाले? असें त्याुंच्या मनाुंत येऊन ते सुधारतील. 
आपण प ज्य ठराियाऐिजीं िध्य काुं ठरलों? हि ेहिे असें िाटण्ययाऐिजी हननाहव काुं ठरलों? 

 
तनुवधें मन कीं मनना करी 

मनन रोग खलत्व करी दुरी ॥ 

 
खलझहसेनें वनुःस्िाथव खलझहसेनें अनाथाुंचा उद्धार होईल ि खलाुंचावह उद्धार होईल अिी सेनापतींची 
विचारसरणी आहे. 
 

परुंतु या मुद्याच्या अगदी विरद्ध मुद्दा दुसरे लोक उभा करतील. ते म्हणतील, “खल 
सुधारण्ययाऐिजीं आणखीच दुष्ट तो होईल. ज्यानें आपणाुंस मारलें  त्याचा स ड घ्यािा या हेत नें तो अवधकच 
क्र र होऊन जगाुंत जन्मेल. खलाला सुधारणारी ििेटीं झहसा नस न अझहसा आहे. मुलगा विक्षकाच्या 
काठीनें सुधारणार नाहीं असें विक्षणिास्त्र साुंगतें. मानिसमाजाच्या विराट् िाळेंतवह अझहसेचेंच साधन 
िापरणें अवधक िास्त्रीय ठरेल.” 
 

थोरामोठ्याुंच्या या िादाुंत मी काय साुंगणार? सेनापतींचे एक म्हणणें मात्र पटतें. आपण स्ितुःच्या 
देहाला तुच्ि मानतों, मग दुसऱ्याुंच्या देहाुंना काुं तुच्ि मान ुं नये? सत्याच्या प्रकािासाठीं मागव मोकळा केला 
पावहजे. मी माझ्या देहाचें मडकें  फोडाियास वसद्ध आहें. दुसऱ्याच्या मडतयाला जर तें गवरबाुंच्या आड येत 
असेल तर काुं फोड ुं नये? दुसऱ्याच्या देहाुंची आसक्तत काुं? ही करणा आहे, कोमलता आहे. ज्याुंना 
स्ितुःच्या देहाचें बवलदान करितें, दुसऱ्याुंच्या देहाुंचें करित नाहीं, ते सुंप णव ज्ञानी नव्हत. सुंप णव ज्ञान्याला 
सारें सारखें िाटेल. 
 

आधीं इतर उपाय करन पावहल्यािर मग जालीम उपाय आपण योजतों. त्याप्रमाणें ित्रुहननाचा 
मागव एकदम घेऊुं  नये. झहसा म्हणजे काुंहीं मौज नाहीं. दुुःखानें परुंतु कतवव्य म्हण न ििेटीं नाइलाजास्ति 
झहसा कराियाची. आवण त्या िळेेस ती धम्यव आहे असें सेनापतींसारखे साुंगत आहेत. आज राष्ट्राुंत 
अझहसेचा महान् प्रयोग सुर आहे. त्यालावह सेनापतींची तयारी आहे. ‘करन पहा’ ते म्हणतात. परुंतु त्याुंना 
त्या प्रयोगाुंत उत्कटता पावहजे आहे. लाखों लोकाुंनी उठािें ि या इुंग्रजी राज्याचा आम्ही वनषेध करतों असें 
म्हण न स्ितुःच्या माना उतरन ठेिाव्या असें त्याुंना िाटते.  
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न जों समूहें. मरती ितत हे शाणंत घोिुनी 

शाणंतवीर न जों होती राष्ट्रवीरापंरी जनीं 

न तों सूज्ञाणंह मानावी शाक्ददकी शाणंतघोििा 

करोत णकणतही कोिी णनवीया कंठशोििा 
 
असे जथेच्या जथे जोपयंत आत्महोम करीत नाहींत, तोपयंत अझहसेचा प्रयोग कसा व्हाियाचा? 
 

तेहतीस कोटी स्वतंत्र व्हाया तेहतीस लक्ष तरी 

देह होणमिें पडेल आम्हा स्वतंत्रता समरीं 
 
असें तें साुंगतात. महात्माजींच्याही मनाुंत असे विचार असतील. िाुंवतसेना स्थापाव्या असें ते एकदाुं मागें 
म्हणाले. काँगे्रसमुंत्र्याुंना लाठीमार, गोळीबार अपवरहायव म्हण न करािाच लागतो. त्या िळेेस काँगे्रसचे 
अझहसक जथे तेथें मराियास पाठिताुं आले पावहजेत. तिी तयारी नसेल होत तर? जर मुंत्र्याुंना गोळीबार 
अपवरहायव होतो, तर आम्हाुंला स्िातुंत्र्यसुंपादनाथव तो सुतराुं अपवरहायव असें कोणीं म्हटलें  तर आपण काय 
उत्तर देणार? 
 

उत्तर एकच देऊुं . िस्त्रास्त्राुंनी परसते्तजिळ लढाई देणें आज आपणाुंस अितय आहे. परुंतु 
ितयाितयतेचा म्हणजे धोरणाचा प्रश्न आला. तत्त्िज्ञान द र रावहलें . कदावचत् आपण असें म्हण ुं, “अझहसा 
असमथव नाहीं. परुंतु ती सुंप णव अझहसा जीिनाुंत आणण्ययास असमथव असल्यामुळें आम्ही झहसेचा आताुं 
स्िीकार करतों.” परुंतु सेनापवत झहसेला, वनुःस्िाथव खलझहसेला, अधम्यव मानाियास तयार नाहींत. वतला 
कमी मानाियास तयार नाहींत. परुंतु सुंप णव अनासतत झहसा तरी ितय आहे काुं? स ड, दे्वष त्याुंत नसेल 
का? सेनापवत म्हणतात, “हळुहळ च मनुष्ट्य सुधारतो. एकदम तो अनासतत कसा होईल? आसक्ततयुतत 
झहसाकमवही त्याज्य नाहीं. आसक्ततयुतत इतर कमे ज्याप्रमाणें आपण सोडीत नाहीं, हळुहळ  विकास करीत 
सुधारत जातों, तसेंच झहसेचें. हळुहळ  झहसावह वनमवळ, केिळ पवित्र होईल. तें आईचें मारणें होईल.” 
 

हे प्रश्न िादानें सुटणार नाहींत हे श्रदे्धचे प्रश्न आहेत. एक गोष्ट लक्षाुंत ठेिली पावहजे. परधमव 
भयािह आहे. अझहसा ज्याुंना झेपत नसेल त्याुंच्यािर ती लादल्यानें कल्याण होणार नाहीं. प्रत्येकाचा 
विकास त्याच्या त्याच्या मागानेंच होईल. अजुवनाच्या रोमरोमाुंत क्षात्रिृवत्त भरलेली होती. एकदम तो 
सुंन्यासी कसा व्हाियाचा? श्रीकृष्ट्णानें परधमव त्याच्यािर लादला नाहीं. परधमाचें पाुंघरण अुंगािर घेऊुं  
वदलें  नाहीं. झहदुस्थानाुंत अझहसेचें िातािरण आहे असें महात्माजी मानतात. राष्ट्राचा तो स्िधमव आहे असें 
त्याुंना िाटतें. परुंतु अवखल राष्ट्राचा हा स्िधमव होऊुं  िकणार नाहीं असे जर त्याुंना वदसलें  तर ते राष्ट्राला 
मारणमरणाचा उपदेि देतील. “अझहसा झेपत नसेल तर झहसा उचला. परुंतु गुलाम राह ुं नका” असें त्याुंनीं 
अनेकदाुं साुंवगतलें वह आहे. 
 

जगाुंत झहसा भरप र आहे. मारण्ययाचा उपदेि करािा लागत नाहीं. खाणें, झोपणें, राग येणें या 
स्िाभाविक वक्रया आहेत. त्याुंत न आपणाुंस िर जायचें असतें. त ुं खातोसच, परुंतु वनयवमतपणें खा असें 
िास्त्र साुंगतें. त्याप्रमाणें झहसा आपण करतोंच. िास्त्र साुंगेल, येताुं जाताुं झहसा करुं  नकोस. वतच्याुंतवह 
सुंयम आण. अझहसक हो थोडा. झहसेचीं उपवनषदें गाण्ययाची जररी नाहीं. अझहसेचीं गाण्ययाची जररी आहे. 
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परुंतु िेंकडों लाथा बसत असताुंवह भेकडपणें हात न उचलणाऱ्या बािळटाुंस झहसेचींवह उपवनषदें ऐकण्ययाची 
आिश्यकता असते. अझहसा हें बलिुंताुंचें िास्त्र आहे. भ्याडाुंचें नाहीं. भ्याडाुंना आधीं झुुंजार बनिा आवण त्या 
झुुंजाराुंना मग अझहसक असे उदात्त िीर बनिा. 

 
झहसा िा अझहसा, कोणता तरी मागव प्रखरपणें उचला; हें मेंगरळ जीिन नको, असें सेनापतींस 

िाटतें. भारताची, या प्राचीन पवित्र देिाची दीनता त्याुंना बघित नाहीं.  
 

रतताळलें  शरीर िडका णजवातं झाला 

आईस सोडवाया येिार कोि बोला 
 
अस ते सिांना पुनुः पुन्हा विचारीत आहेत. कोण उत्तर देणार? वकतीसे उत्तर देणार? 
 

स्िातुंत्र्याथव स्ि–पर–बवलदानाची जिी तयारी हिी, त्याप्रमाणें इतर गोष्टीवह हव्यात. बहुसुंख्य 
लोकाुंनी अल्पसुंख्य लोकाुंत विश्वास उत्पन्न केला पावहजे. त्याुंना सुंतुष्ट केलें  पावहजे. त्याुंच्या िुंका द र 
केल्या पावहजेत. ऐतयासाठीं िाटेल ती झकमत द्या. येथील परकी सत्ता आधीं द र करा. 

 
येथील पाणश्रमात्याचं्या   सम्राज्या द्यावया गणत 

अवश्य दृढिावािी   कहदुमुस्लीमसंहणत 

आम्हा ंिालेल मुस्लीम   शास्ता, पणर न पणश्चमी 

का ंकहदंूत न व्हावी ही   िावना आत्मसयंमी 

देश देशीय शास्त्याचं्या   हातीं येईल सवकथा 

ती गोष्ट करिें आधीं   दुज्या खटपटी वृथा 
 
झहदुस्थानाुंतील सिव जातींनीं ि धमांनीं एक व्हािें एिढेंच नाहीं. पाविमात्याुंच्या कुर–घोडीला आळा 
घालण्ययासाठीं रवियासह सिव पौिात्य राष्ट्राुंनीं एक सुंघ काुं वनम  ंनये असें ते विचारतात. 
 

देिासाठीं मारणमरणाचा मागव स्िीकारणे हा ि राुंचा धमव आहे. परुंतु आपणाुं सिांस काुंहीं ना काुंही 
करताुं येईल. उपकारधमाचा आज लोप झाला आहे. सेनापवत म्हणतात, “मीं सारे धमव नीट अभ्यावसले. 
सिांचें सार उपकार हें आहें”. आज भारताुंत सिवत्र उदासीनता आहे. िेंकडा ९० लोकाुंना वलवहताुं िाचताुं 
येत नाहीं. विकलेले लोक अविवक्षताुंस विकविण्ययासाठीं काुं उभे रहात नाहींत? 

 
करा देशसेवा करा लोकसेवा 

तुम्हालंा जरी तो हवा मोक्षमेवा 

जना ंज्ञान द्या हा हरीिा णनरोप 

जना ंज्ञान द्या टाकुनी दुष्ट झोंप 
 



 
 अनुक्रमणिका 

असें सेनापवत साुंगत आहेत. लोकाुंची सेिा कराियास हजारों उठतील तेव्हाुंच अुंधार द र होईल. मोक्षप्रभा 
फाुंकेल. 
 

सेनापवत देिासाठीं प्राण हातीं घेऊन उभे आहेत. परुंतु ज्याुंना सेनापतींचें हें वदव्यरप पाहिणार 
नाहीं, त्याुंनीं सेनापतींचीं सौम्य रपें पहािीं. महाराष्ट्राुंतील हा महापुरष झाड  घेऊन रस्ते झाडीत आहे. 
म्हातारपणीं पुण्ययाच्या रस्त्याुंत न स्िदेिी मालाची ढकलगाडी लोटीत आहे. साक्षरता प्रसारासाठीं 
स्ियुंसेिक म्हण न नाुंि नोंदिीत आहे. सेिचेें कोणतें काम त्याुंनीं कराियाचें ठेिलें? ज्याला जें ितय तें 
त्यानें देि िर आणण्ययासाठीं कराि.े ते किींना परोपरीनें म्हणतात, “स्िातुंत्र्याचें िातािरण वनमा.” परुंतु 
महाराष्ट्राुंतील कवि वतततया त्िषेानें उठत नाहींत हें पाह न ते स्ितुः कवि झाले. काव्याची भाषा गाुंिोगाुंि 
उडत जाते. िब्दाुंना पुंख फुटले कीं ते सिवत्र जातात. सेनापवत काुं बरें कविता वलह ुं लागलें? त्याुंच्या 
हाताुंतील लेखणी म्हणजे धमनी आहे. देिाुंतील लोकाुंच्या चैतन्यािरील राख फुुं क न टाकण्ययासाठीं ते उभे 
रावहले. 

 
उघडा हो उघडा हो हुद्भवनािीं झिी तुम्ही िारें 
आत्माक्ग्नकिावरती घालंू द्या मजणस आज फंुकारे ॥ 
णवझलें , णवझो हरीनें ककर माझ्या दीधली असे धमनी 
आत्मस्फुकलग फंुकुनी अक्ग्न करायाणस णसद्ध हृद्भवनी ॥ 

 
त्याुंनी आपल्या कविताुंस ‘चेतन्यगाथा’ हें नाुंि वदलें  आहे. देिाला उठिण्ययासाठीं तें काव्य जन्मलेलें  आहे. 
 

देशािा संसार आहे माझ्या णशरीं 

ऐसें थोडें तरी वाटंू द्या हो 
 
असें सिांना िाटािें म्हण न त्याुंची आटाआटी. लवलतसुुंदर कोमल काव्याची त्याुंना जरर भासत नाहीं. 
िाग्देितेला ते म्हणतात, “मला सतार ि िीणा नको. माझ्या हातीं रणझिग, दे, भेरी दे.” 
 

वीिा सतारी मृदू नाद सारा नको आज माते तया आंवरी 

िेरी तुतारी महानाद व्हावा करीं देणव तो या जना ंसावंरीं 

टाकी तरुच्छत्र टाकी क्षिीं या णशलेिें तसें िव्य कसहासन 

टाकी सणरद्भाव ,त्या हंसलीला करी पालथे दुष्ट दुुःशासन 
 
इवतहासाचायव राजिाडे याुंनीं असेच उद्गार काढले होते. “सै्त्रण ि विलासी बनविणारी वकरटीं िाद्यें नकोत. 
नगारे िाजिा ”असें त्याुंनीं वलवहलें  होतें. 
 

सेनापतींची रचना साधी आहे. सरळपणा ि उत्कटपणा याुंतच वतचें सौंदयव आहे. प्रखरतेंत वतची 
मनोहरता आहे. इुंग्रजींत म्हणतात :–“The very banreness was beauty”–खोलींत तसवबरी, हुंड्या, 
झुुंबरें, गावलचे िगैरें काुंहीं नाहीं. परुंतु स्िच्ि प्रकाि मात्र आहे. प्रकािाची िोभा येथें आहे. वहमालयाुंतील 
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स्िच्ि बफािर सिवत्र स याचा प्रकाि पडलेला असािा. तेथें त्या वनभळे प्रकािाचीच जिी एक अिणवनीय 
िोभा असते तसें येथें आहे. असली िोभा सामान्य लोकाुंस वदपविते. त्याुंना वभन्न रुंग हि े असतात. 
सेनापतींजिळ रागरुंग नाहीं. एक स्िातुंत्र्याचा अमर अनुराग आहे. स्िातुंत्र्याचा सुगुंध त्याुंच्या िब्दािब्दाला 
लागलेला आहे. त्याुंच्या हृदयाुंतील चैतन्य झसध ुंत न प्रत्येक िब्द चुबकळ न िर आलेला आहे. 
देिसेिसेाठींच काव्याचीही उपासना त्याुंनीं केली. पुढील जन्मीं मी मोठा कवि होईन असें ते मनाुंत 
म्हणतात. मोठा कविवह जनसेिसेाठींच व्हाियाचें. 

 
मी पद्यकार, कणव मी न, कणवत्व साथक 

लािो मला जनुशतीं जनसेवनाथक 

िावूणनया ंमकन असे शुििाव काहंीं 

बाधूंणन छंकद मुरलीधरपाकय वाहंीं 
 
जनसेिसेाठीं ते कवि झाले. देिभततीनें काव्य वलह ुं लागले. स्ितुःच्या मुलाुंना कवितारप खाऊ देताुं यािा, 
मुलाुंची करमण क व्हािी, म्हण नवह ते कविता वलहीत. परुंतु थोराुंची करमण क तीसुद्धाुं जीिनाला थोर 
करणारी असते. 
 

सेनापवत भाषेकडे, िृत्ताुंकडे फारसें लक्ष देत नाहींत. चैतन्याला वमठी मारणारा मातीकडे कसें लक्ष 
देईल? परुंतु त्याुंनीं मनाुंत आणलें  तर ते सिव िृत्ताुंत न सुुंदर कविता वलह ुं िकतात. िामन पुंवडताप्रमाणें 
अनुप्रास करण्ययाचीवह त्याुंना आिड आहे. निनीताचा अभ्यास पुष्ट्कळ वठकाणीं वदस न येतो. तुरुं गाुंत 
असताुंना प्रख्यात मराठी कवि यििुंत याुंचें ‘यिोधन’ हें अमर पुस्तक त्याुंना िाचायला वमळालें . सेनापतींस 
वमत्रानें विचावरलें ,“आिडलें  का पुस्तक?” 

 
“धालों मी मज काव्य हें बहु रुिे ऐसें वदें मी यदा” 

 
तेव्हाुं वमत्र म्हणाला, “याुंतील निनिीन चाली पावहल्यात का?” सेनापती म्हणाले, “चालींना घेऊन काय 
करुं ? याुंतील मालाचें महत्त्ि आहे. चाली प्रयत्नसाध्य आहेत. परुंतु अथवरप व्हाियास, वलवहलेलें  कृतींत 
आणाियास ितजन्म लागतील”.वमत्र, म्हणाला, ‘तुम्ही दाखिा बरें या चालींत कविता करन!” सेनापवत 
“बरे” म्हणाले. ‘यिोधनरागरुंग’या नाुंिानें ४३ कविता यिोधनाुंतील चाली घेऊन त्याुंनीं रवचल्या आहेत. 
या कविताुंतील श्रीिारदािन्दन, येणार कोण बोला, पाियन्त्रािर, निा नकािा िगैरे कविता भािनाुंनीं 
बहरलेल्या आहेत. त्याुंतील चैतन्य, तळमळ, कळकळ वनस्तुल आहे. या नाना चालींतील कविता रचताुंना 
ते म्हणतात :— 
 

देवा तंू मजलाकग जी पुरणवली िैतन्यपािी दवा 

ती मीं आजवरी कशीतरी णदली पे्रमें बहू बाधंवा ं

नाना रंणग कुप्यातं आज िकर मी ती काकंह िाईंस्तव 

कोिी कीं मज बोलला रुितसे आम्हा ंकुपी–वैिव 
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रुंगीबेरुंगी बाटल्याुंत भरन ही चैतन्यमय औषधी आम्हाुंस द्या असे काुंहींनीं म्हटलें  म्हण न सेनापतींनीं 
‘यिोधनरागरुंग’ जनतेला वदला. कोणी बाहेरच्या बाटलीचेंच वबचारे कौतुक करतात. सेनापतींना रसाची 
गोडी आहे. द्रोण असो िा चाुंदीचा पेला असो, आुंतील पेय अमृतमय अस ुं दे म्हणजे झालें . 
 

सेनापवत आध्याक्त्मक भ वमकेिर उभे आहेत. माझ्या अल्पमतें आज झहदुस्थानाुंत अध्यात्माच्या 
इततया उच्च भ वमकेिर िािरणारे फार थोडे पुरष असतील. त्याुंच्या सिव कृतींत श्रीहवर भरलेला आहे. 
त्याुंच्या जीिनाला देिभततीचा िास आहे. परुंतु देिभततीला देिभततीनें अवधकच मधुर केलें  आहे. 
जीिनाुंतील सारी घाण त्याुंनीं काढ न टावकली आहे. श्रीहरीच्या हाताुंतील एक साधन म्हण न, एक खेळणें 
म्हण न, ते िािरतात. श्रीहरीच्या िणे चा आिाज त्याुंच्या जीिनाुंत न प्रकट होत आहे. देिािर सिांची वनष्ठा 
असािी असें त्याुंना िाटते. रवियाबद्दल त्याुंनाअवभमान िाटतो. परुंतु रविया आक्स्तक झाला तर सोन्याह न 
वपिळें  होईल असे त्याुंना िाटतें. एक वदिस सारे श्रीहरीकडे येतील अिी श्रद्धा त्याुंनीं प्रकट केली आहे. ते 
एका पत्राुंत वलवहतात :– 

 
“श्रीहरीचें युंत्र बनण्ययाचा आनुंद स्ितुंत्रतेच्या आनुंदापेक्षाुं फार मोठा आहे असा माझा अनुभि 

आहे.” 
 
तुलसीदासाुंनीं असेच धन्योद्गार काढले. कबीरानें– 
 

मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा । साहब मेरा 
 
असे उद्गार नाचत नाचत काढले. सेनापवत अिाच क्स्थतींतील मुतत पुरष आहेत. 
 

सेनापवत अनेक योजना, अनेक बेत करतात. परुंतु त्याुंत बदल होतो. त्याचें  त्याुंना िाईट िाटत 
नाहीं. ते पत्राुंत वलवहतात :– 
 

“मी त्या स त्रधारािर अत्यन्त पे्रम करणाराुंपैकी आहें. त्यानें काुंहींवह केलें  तरी मला बरोबर िाटतें. 
क्षणभर, घटकाभर हें बरोबर नाहीं देि करीत, अिी ऊर्तम उठते. परुंतु थोड्या विचारानें ही ऊर्तम नाहींिी 
होऊन हें बरोबर आहे, हें बरोबर असलें  पावहजे, असा विश्वास दृढ होतो. हा माझा स्थावयभाि आहे. माझ्या 
योजना त्यानें नापास केल्या तरी मला राग येत नाहीं. कारण खेळ त्याचा. आपण आपलें  काम नीट 
करण्ययाचा यत्न करािा ि बाकी त्यािर सोंपिािें. हाच मागव खरा. 

 
देवा खेळे खेळ तुझीये आवडी 

न जाईन रडी काहंीं केल्या” 
 
असा यिोधनरागरुंग प्रकरणाचा ििेट आहे. तो औपचावरक नाहीं. वनियात्मक आहे. 
 

“देिा, तुझी इच्िा प्रमाण, माझी नाहीं” असे वकतीकाुंना म्हणताुं येईल बरें? 
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सेनापतींची महाराष्ट्राला अद्याप व्हािी तिी ओळख झालेली नाहीं. त्याुंचा महान् आत्मा फारच 
थोड्याुंना समजला असेल. फुलाह न कोमल ि िज्राह न कठोर असा हा पुण्ययप्रतापी पुरष आहे. त्याुंच्या 
वठकाणीं िीराुंची िीरता अवधक आहे कीं सुंन्यािाची सुंन्यस्तता अवधक आहे, ते मी काय साुंग ? िीरपुरषच 
सुंन्यासी होऊुं  िकतो. सेनापवत जणुुं वनसगाप्रमाणें आज बनले आहेत. क्षणाुंत रडतील, क्षणाुंत हुंसतील, 
क्षणाुंत येथें जातील, क्षणात तेथें. स यवप्रकािानें कोठेंवह जािें. जेथें जाईल तेथें तो फुलिील. तेथील 
मवलनता द र करील. ही भ वमका सामान्य जनाुंना झेंपण्ययासारखी नाहीं. सामान्य लोक गट करन, कुं प  
करन राहतात. कोणाचे लहान कुं प  कोणाचे मोठे. सेनापतींना आज कुं प  नाहीं. त्याुंना कोठें सुंकोच िाटत 
नाहीं. ते देिाचा वनमवळ िारा झाले आहेत. 

 
सेनापतींना भारताचा अवभमान िाटतो. आवण महाराष्ट्राचावह िाटतो. महाराष्ट्रानें भारताचा भार 

अवधक प्रमाणाुंत घ्यािा असें त्याुंना िाटतें. वििबाचा महाराष्ट्र, िीराुंचा ि सुंताुंचा महाराष्ट्र, मागें राह ुं नये 
म्हण न त्याुंची कासावििी होत असते. महाराष्ट्रानें आघाडीिर रावहलें  पावहजे. त्यासाठी त्याग करािा. 

 
कहदराष्ट्र हें सत्वर व्हावें खरेंखरें राष्ट्र 

राष्ट्रीकरिीं पुढें असावा थोर महाराष्ट्र 

मनीं वाणंछतों गोड गोणष्ट या सवक जीविावें 

मनोराज्य हें जनीं कशानें मूतकरूप व्हावें 
 
महाराष्ट्राबद्दलच्या या त्याुंच्या आिा–आकाुंक्षा किा सफळ होणार? कधीं सफळ होणार? 
 

महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेलें  

मराठ्या–णवना राष्ट्रगाडा न िाले 
 
असें सावत्त्िक अवभमानानें त्याुंनीं म्हटलें  आहे. परुंतु महाराष्ट्राुंतील लोक मरणाला न वभणारे खरे मराठे 
होतील तेव्हाुंच सेनापतींचे बोल खरे ठरतील. 
 

देिाला, महाराष्ट्राला जागें कराियास त्याुंनी सारें वदलें  आहे. त्यासाठीं हातीं वपस्तुल घेतलें , हातीं 
झाड  घेतला, हातीं लेखणी घेतली. अिाुंचे उतराई कसे होणार? आज भारताच्या राजकीय अुंबराुंत 
सेनापती एका पवित्र ताऱ्याप्रमाणे द र िोभत आहेत. त्याुंच्याभोंितीं सुंघटना वदसत नाहीं. ते एकटे 
वदसतात. त्याुंच्याबरोबर उड्डाण करण्ययाचें साम्यव फार थोड्याुंत आहे. हा तेजस्िी तारा आपलें  पावित्र्य ि 
तेज सिवत्र पसरीत आहे. हे तेजोमया पावित्र्यमया तुला अनुंत प्रणाम! 

 
सेनापती म्हिजे मला णशवाजी, रामदास व तुकाराम यािंी णत्रमूती वाटते. सेनापती म्हिजे 

लोकमान्य, महात्माजी व स्वातंत्र्य–वीर सावरकर यािंें अपूवक असें मधुर णमश्रि वाटतें. भक्तत, ज्ञान ि 
सेिा याुंची ही वत्रपदा गायत्री आहे. अहुंकार त्याुंनीं नष्ट केला आहे. त्याुंचें हुंसणें वकती गोड ि मोकळें 
असतें! मुतत पुरषाचें तें हुंस ुं असतें कृवत्रमतेला जीिनाुंत स्थानच उरलें  नाहीं. बोलण्यया–चालण्ययाुंत केिळ 
सहजता भरन रावहली आहे. मुतत पुरष मुलाप्रमाणें असतात हें त्याुंना पाह न पटतें. रवियातील गोष्टी 
िाच न नाच ुं लागतात. आकाििाणीनें रवियाुंतील िाता ऐकायला अधीर होतात. वतकडेच जाऊुं  चला सारे 
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असें म्हणतात. रस्त्याुंत कोणी भेटला तर त्याचा हात धरतील ि घेऊन जातील. सारें जीिन जसें गोड 
झालें  आहे. आवण असें हें परम मुंगल, परम पािन, परम तेजस्िी, परम मधुर जीिन ििेटची आहुवत म्हण न 
द्याियास ते अधीर झालें  आहेत. 

 
महाराष्ट्राची ही पुण्ययाई आहे, पराक्रम आहे. त्याुंनीं स्ितुःला जें ितन वमळविलें  तें महाराष्टाला 

त्याुंनीं ठेिलें  आहें. कोणतें त्याुंचे ितन? 
 

मेरा वतन िलाई । मेरा वतन िलाई 
 
सेनापतींची ही कविता वकतीदाुं िाचली तरी मला तृक्प्त होत नाहीं. त्या झहदी कवितेचा मी भािाथव देतों. 
 

“जगाचे भलें  करणें हें माझें ितन आहे. देिानें वदलेल्या बुद्धीप्रमाणें श्रम करन जगाचें भलें  मला 
करायचें आहे. कोणी मला नाुंिें ठेितील, कोणी माझी स्तुवत करतील. ज्याची जिी दृवष्ट, तसें त्याला 
दुसऱ्याचें कतृवत्ि वदसतें. देिाची इच्िा एिढीच आहे कीं त्यानें जी बुवद्ध तुम्हाुंला वदली असेल, वतला 
अनुसरन तुम्हीं जगाचें भलें  करािें. माझ्या िाणीनें ि करणीनें ईश्वराची ती इच्िा सिांना समज न देणें हें 
माझ्या जीिनाचें ध्येय आहे. लोभाला ि मोहाला माझ्या जीिनाुंत स्थान नाहीं. कधींचेंच मीं माझें जीिन 
अपवण केलें  आहे. कोणी मला वभिि ुं पाहील म्हण न का वभईन? मी देिाचा आहें. वभणें माझा धमव नाहीं. 
देिाची सुद्धाुं मला भीवत िाटत नाहीं. मी त्याचा आिडता आहें. मी त्याच्या घरचा बुलबलु आहें. ज्याला 
देिाची सुद्धाुं थोडी देखील भीवत िाटत नाहीं, त्याला कोण भीवत घालणार? वभणारे वभिोत. मी असा 
अभागी नाहीं हें ध्यानाुंत धरा. देिाच्या सिव लेंकराुंची कष्ट करन सेिा करणें म्हणजेच पवित्र जीिन. हेंच 
एक मी विकलों. हेंच माझें व्रत. हें व्रत मी कधीं सोडणार नाहीं. सेिा कधीं विसरणार नाहीं. काुंहींवह होिो. 
मी सदा आनुंदाुंत असेन.” 

 
असें हें वदव्य गान आहे. जगाची सेिा करताुं आपवत्त आल्या तरी त्या त्याुंना आनुंदरपच आहेत. 

सेनापतींना त्याुंचे काुंहीं वमत्र ‘दुुःखानुंद’ असें विनोदानें म्हणतात. दुुःखाुंतवह ते देिाचा हात पाहतात. ज्याुंनें 
स्ितुःला भलाईचा गुलाम केलें  आहे, सच्चाईचा गुलाम केलें  आहे, श्रीहरीचा गुलाम केलें  आहे, त्याचें भाग्य 
कोठिर िणािें? आवण ज्या भारताुंत, ज्या महाराष्ट्राुंत असे देिाचे लाडके बुलबुल, असे देिाचे लाडके 
गरत्मान् वनमाण होतात त्या भारताचें, त्या महाराष्ट्राचेंवह भाग्य वकती थोर! पण खरें भाग्य त्या वदििीं 
लाभेल ज्या वदििीं आपसाुंतील दुही द र करन “मेरा ितन भलाई” असें आपण नाचत म्हण ुं ि तत्प्रीत्यथव 
सुखानें मरुं . 

 
१५–८–३९ साने गुरुजी 
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सेनापती बापट वाङ्मय–समग्र गं्रथ 
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“हजारों कुटंुबें णनमालीं णनराधार, झालीं जशीं स्थूल–िू–कंपनें 
हजारों मनोिूणम–कंपे तशीं व्हाकव” ही घोकिी घेतली मन्मनें 
न दास्यातुंणन मुक्तत देशाणस जों मृत्यु नाहीं अम्हा ंणमत्रसा िासत 
न दास्यातुंनी मुक्तत जों होमकंुडीं हजारों न घेती उडी हासंत 

 
रत्ना. तुरुं गाुंतील कविता, ६१ निा नकािा. 
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आत्मिणरत्र 
 

मुलािंी मागिी (अनुष्टुप्) 
 

विकािें काय मीं साुंगा करािें काय मीं पुढें  
मागणी ही लाडतयाुंनीं मागताुं मोझह मी बुडे १ 

मोह माझ्या मोहनाुंचा हवरच्या मोहनीसम  
करी दृढा दृढतरा कतवव्यदृढता मम २ 

िामना कमळे तुम्ही विका जें विकण्यया वमळे  
करा तें पुढती जें का ितय हो तुमच्या बळें  ३ 

आिडी तुमची काुंहीं असेल; पुरि ुं किी?  
हरीचा मी सदा बन्दी स्िातुंत्र्य मुझळ ना मिीं ४ 

पुरे न विकणें माझें जाहलें  आिडीपरी  
हरीनें हाुंक देताुं तें सोडुनी त्यावस मी िरीं ५ 

हरीच्या सुंगतीनें मीं केलें  तें ितय जें मला  
गेलें  तारण्यय सरनी िाधवतयवदन पातला ६ 

आलें  समाप्त व्हायासी आयु हें क्षणभुंगुर  
आठिीताुं तुम्हाुं सिां येतो हा भरनी उर ७ 

वपता माता अुंध पुंगु सेिा न घडली मुळीं  
सुते सुता द र द र सावरलें  पडताुं गळीं ८ 

गृहाुंत मी एकटा जैं विकलेला तदा गृहा  
बरे वदिस आणाया कवरती बहु आग्रहा ९ 

वहतेच्िु िदले जें काुं वहताचें त्याुंवस भासलें   
परी न िळलें  वचत्त हवरमुंत्रें उदासलें  १० 

महाविद्यालयीं एतया वदनीं सुंध्या तया जईुं  
वनिाकरीं द्याियासी येउनी ठाकली तईुं ११ 

वनिा माझी वदन–करीं द्यािया ठाकला कुणी  
सुंध्यािील सुंवधकाल साधु सुंध्यथव साधुनी १२ 

विवध झाला वदन–करीं वनिा माझी वदली तयें   
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माुंगल्यमय तैं मातें केलें  श्रीहवरनें स्ियें. १३ 

माुंगल्य तें अमाुंगल्य उजळी प िवसुंवचत  
त्याचे बळें  पविमेंत रावहलों प िव–सुंक्स्थत १४ 

दृष्टीआड हरी झाला नाक्स्ततय किळी मला  
परी साुंध्यविधीनें त्या रावखलें  सावत्त्िका बला १५ 

चमत्कारमयी माझी कहाणी मज िाटते  
मदथव हरीचे कष्ट पाहुनी पे्रम दाटतें १६ 

क्षुद्र मी भद्रता–हीन अभद्रमय कीटक  
मला रक्षी हरी लक्षी पे्रमानें लािुनी टक १७ 

टाुंतयाुंत आपुल्या माझी गच्िन्ती वििुतेंमधीं  
निि ेिर्तष होण्ययाची न होऊुं  देई तो विवध १८ 

वतघे भाऊ टाुंवकयाुंत भरलेल्या पुरापुर  
होतों खेळत काठीचा करनी सुळतया सुर १९ 

काुंठािरी टाुंवकयाुंच्या ििेाळानें वनस रड्या  
वफरनी सुरकाठी ती जळीं फें वकतस ुं गड्या २० 

लहानगा मी आनुंदे सुरकाठी दुरािली  
धरण्यया लाुंबिी हात तों गेलों पडलों जळीं २१ 

बािरे जाहले भाऊ कोणाही पोहताुं न ये  
चाललों द र टाुंतयाुंत तैं एका अिधान ये २२ 

बेभान मी सुरा ऐसा बुडुनीयाुं िहािताुं  
विखा विखुरली माझी ‘हातीं येईल’ पाहताुं २३ 

अप्पाुंनीं लाुंबि नीयाुं हात ती धवरली त्िरें  
हरी रक्षीत मजला यापरी बुंधुच्या करें २४ 

अपघातीं वकती ऐिा वकती व्यावधमुखाुंतरीं  
वकती आहारत्यागाच्या प्राणाुंवतक पणाुंतरीं २५ 

रवक्षलें  लक्ष देऊनी हवरनें पे्रमसागरें  
क्षुद्रता न तया क्षुद्र अभद्रवह तया बरें! २६ 

रवक्षतो मजसा सिां लवक्षतो मजसाुं तयाुं  
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कहाणी सिव जीिाुंची चमत्कारकथामया २७ 

जीि हावच चमत्कार जडता जननी जरी  
जडतावह चमत्कार जन्मताुं वचन्मयोदरीं २८ 

लाडतयाुंनो! तुम्हाुं मोठी ही गोष्ट विकण्यया हिी  
चमत्कारमयी सारी जडता जीिता भिीं २९ 

बोध आद्युंत जगता मध्यें ही जड–जीिता  
मानी कुणी कुणी मानी आवद अुंत अबोधता ३० 

“जडाकािीं सिव झालें  जीि झाले कसे तरी  
जीिाुंत मानि तसे देि ते मानिोदरीं ३१ 

नसे देि खरा कोणी देि मानिकल्पना  
नसे जन्म पुढें मागें िृथा ती म खवजल्पना ३२ 

देिाचें चोज म खवत्ि जीिाुंचें अन्य त्याहुनी  
स्िताुंचें एकाचें चोज धमव हावच खरा जनीं” ३३ 

“बोधाकािें सिव केलें  जीि केले कसे तरी  
जीिाुंत मानि तसे देि ते मानिोदरीं ३४ 

असे देि खरा एक त्या भेटे प्रज्ञ–कल्पना  
असे जन्म पुढें मागें ‘नसे’ ही अज्ञ–कल्पना ३५ 

देिाचें चोज साधुत्ि जीिाचें अन्य त्याहुनी  
स्ितुःचें एकाचें चोज धमव आसुर हा जनीं” ३६ 

मतें प्रधान हीं दोन याुंसी सृवष्टउभारणी  
चमत्कारसमयी मान्य बुवद्ध चाले न कारणीं ३७ 

मानिी करणी सारी जन्म घे सृवष्टकारणीं  
जाणनुी हें स्मरा तुम्ही हवरला सृवष्टच्या रणीं ३८ 

नसे आग्रह काुंहींही माझा कोणासही जनीं  
नसे तुम्हाही, हवरला विस्मरा िा स्मरा मनीं ३९ 

मी स्मरें हवरला आज पे्रमस्थान मला हवर  
परी हें नव्हतें ऐसें सिवदा गोष्ट ही खरी ४० 

एक ठािें मला, त्यातें विस्मरा िा स्मरा तुम्ही  
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स्मरे तो आपणाुं सिां त्याचीं बाळेंच कीं अम्ही ४१ 

बाळ मातेवस विसरे तीही बाळावस कारणें  
हवर तैसा न; चालेना कोणाचें कीं तयाविणें ४२ 

माता वपता बुंधु सखा भवगनी पे्रमला सखी  
तो एक भझि जीिाुंसी झटतो करण्यया सखी ४३ 

तो मला िर्तष दिम गुर दे गुरसत्तम  
मराठी चिथीमध्यें जाहला तो सखा मम ४४ 

तेणें दादावस कवथलें  आग्रहें परमादरें  
मुलाुंनीं तुमच्या आताुं इुंग्रजी विकणें बरें ४५ 

मी सोय लावितो याुंची माझा एक सखा असे  
पाठ देईल याुंना तो त्यावस मी विकिीतसें ४६ 

सोय झाली गुरसखा जाहला गुर डॉतटर  
विकलों मी बुकें  दोन मराठीच्या बरोबर ४७ 

“पुण्ययावस पाठिा याला बरे होईल सिवथा  
बुक्ध्द तीक्ष्ण मुलाची या व्यथव जाईल अन्याथा” ४८ 

गुरद्वयें आग्रहानें दादाुंवस समजाविलें   
दादाुंच्या एक वमत्रानें मला स्िगृझह ठेविलें  ४९ 

वमत्र तो प्लेगनें नेला सातिी न तदा पुरी  
िषें दोन घरीं गेलीं पुस्तकें  जाहलीं दुरी ५० 

कुसुंगतींत पडलों कुभाि उठले मनीं  
कुभािाुं कुफळें  आलीं गेलीं सद्भाि बोधुनी ५१ 

पुस्तकें  जिळी केलीं द र केली कुसुंगती  
केली सद्भाि–अभ्यासें वििुद्ध मळली मवत ५२ 

वििाह ठरला; िाटे वििाह नसला बरा  
वलवहलें  श्विुरा पत्र “नको लग्न क्षमा करा” ५३ 

आला भावि श्विुर तो पत्र तें वमळताुं तया  
कळली मज ती गोष्ट लपलों िोधण्यया नया ५४ 

ठरला नय दादाुंचें साुंगणें ऐकणें बरें  
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आलों घरीं; ‘होय’ िब्दें तुष्टले भावि सासरे ५५ 

जाहलें  लग्न नगरीं माििीच्या तईुं घरीं  
राहुनी सातिी केली परीक्षा जाहली बरी ५६ 

सुंस्कृताची विष्ट्यिृवत्त दुसरी वमळताुं तदा  
महाविद्यालयीं गेलों वमळाया ज्ञानसुंपदा ५७ 

खेळ झाला अवधकसा अभ्यास पडला उणा  
परीक्षा दुसरी झाली न्य नता तेथ ये गुणा ५८ 

लाभला दुसरा िगव विष्ट्यिृवत्त न लाभली  
साह् देई तदा मातें वमत्राुंची वमत्रता भली ५९ 

परीक्षा वतसरी झाली तेथही िगव द सरा  
मास्तरी िवरली तेव्हाुं अभ्यास करण्यया पुरा ६० 

‘मास्टरी’ तत्त्िज्ञानाुंत पटुता कायद्याुंतली  
वमळाया दोन्ही िगांचीं पुस्तकें  कझर घेतलीं ६१ 

दोनही िर्तग बसलों मास दोन असा तसा  
पुढें गेलों आुंग्लभ स आला योग तसा जसा ६२ 

युंत्रविद्यािर्तग तेथें युंत्रविद्यालयीं महा  
जाहलें  िषव तों आला श्रीहरी हाुंक देत हा ६३ 

ध्येयरप तदा होता झाकुनी देिरपडें  
देिरप पुढें तो घे सिव ध्येया पलीकडे ६४ 

देिप जक मी बाल वििु मी देिप जक  
प िवयौिनीं झालों मी मानव्यध्येयप जक ६५ 

देहप जक नाक्स्ततय माझ्या न विरलें  मनीं  
देिप जक आक्स्ततय सोवडलें  प िवयौिनीं ६६ 

त्या साुंध्यविवधनें मोठा ध्येय–देि मला वदला  
मानव्यसेिा–ध्येयाला मीं मदात्मा समर्तपला ६७ 

ध्येयरप हरी आला हाुंक देत परोपरी  
युंत्रविद्यामोह तेव्हाुं सोड नी त्यावस मी िरीं ६८ 

तयाच्या साुंगणीनें मी कतवव्या हात घातला  
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कालें  तो स्िीयरपाुंत मुरलीसह पातला ६९ 

त्या साुंध्यविवधला झालीं तीस िष ेपुरीं अताुं  
दि िष ेश्रीहरीनें धवरली ध्येयरपता ७० 

ध्येयरपें करीं माझ्या करिीलें  िरािर  
तें सिव देिरपाुंत आपणी मुरलीधर ७१ 

आपणीलें  जुनें कायव निें कायव कथीयलें   
झाड  हाताुंत वदधला गाुंि तें झाडिीयलें  ७२ 

अब्रह्मण्यय बहु झालें  दादा िोकाुंत ब डले  
उपाय माझा चालेना काुंहीं वदिस क ढलें  ७३ 

“तुम्ही प जक देिाचे देिाचा मीवह प जक  
सिवव्यापी देि माझा त्याची मी झाझड बैठक ७४ 

तुम्ही बैठक झाडीताुं सान मुंगल–म र्ततची  
आन काुंहीं न कझर मी मीवह सेिा करीं वतची” ७५ 

रष्ट ते जाहले तुष्ट स्पष्ट होताुं मदािय  
आई दादा न सामान्य थोर ते विमलािय ७६ 

थोरिी हृदयाुंची त्या मीं याप िीच पावहली  
आुंग्लभ ुंत ुंवन म्याुं जेव्हाुं िाता एक तयाुं वदली ७७ 

आुंग्लभ ुंत बह  मोह यौिना; मोह तो मला  
मोहिी; मोवहनी एक पाहुनी जीि लोभला ७८ 

वलहीलें  पत्र दादाुंना वमत्राुंनावह तसें तईुं  
कवथली विस्तरें माझी कहाणी करणामयी ७९ 

प्रार्तथलें  अुंझत कीं “दादा, आई, एक तुम्ही करा  
म्हणा होिो तुझी पत्नी व्हािी जी तुज सुुंदरा ८० 

धरा विश्वास माझा कीं पत्नी मी न करीन ती  
या जन्मीं ितय तें नाहीं ध्येया मी अर्तपलीं मवत ८१ 

परी पुढील जन्मींची व्यिस्था आज ही मम  
समज वन म्हणा ‘होय’ आदरा पे्रमसुंभ्रम” ८२ 

वमत्राुंसही यापरीच प्रार्तथलें ; वमत्र–उत्तर  
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रोषप णव मला आलें  घरचें ‘होय’ सत्िर ८३ 

येथेंच दुसरी गोष्ट– पत्नीस वलवहलें  वमयाुं  
‘मोह यौिझनचा येथें आला प्रबल प्रत्यया ८४ 

जसा मी त ुं तिी; मोहें मोवहलें  जवर त जला  
मी तुझा पक्ष घेणार; माझा कीं जीि भाजला” ८५ 

िामना कमले आताुं यौिनीं तुमचें पद  
हळ  पडािया आलें  तयाचा न बरा मद ८६ 

न्यायमुंवदझर बैस नी एका बाुंकािरी अम्ही  
गोष्टी करीत असताुं बोललों हें तुम्हाुंस मी ८७ 

“कहाणी माझी साुंगेन िष ेहीं सात सुंपताुं  
आकळेल तुम्हाुं तेव्हाुं आकळेल न जें अताुं” ८८ 

सात िष ेसुंपि नी घरीं मीं तुमच्यासिें  
सुखें बैस नी साुंगािी कहाणी–हें मला हिें ८९ 

परी हिें जें अम्हाुं तें सारें तो हवर देइना  
दे काुंहीं तो न दे काुंहीं सारें त्या ितय होइना ९० 

त्याला न माझा तुमचा मोह अन्यवििर्तजत  
सकलाुंचा मोह त्याला सिांचें त्या हिें वहत ९१ 

सिवभ तावहता नाहीं विरोधी अमुचें ‘हिें’  
सिवभ तात्मभ तात्मा त्या हें लागेच पाहिें ९२ 

“घरीं आपण भेटािें” ‘हिें’ हें देउुं तो िके  
याची ग्िाही न मन दे त्िरें कीं देह हा थके ९३ 

म्हण नी यौिनाप िी तुमच्या न तुम्हा कळे  
पुरेपणें, असेंही मी आज साुंगतसें बळें  ९४ 

कहाणी मानिी सत्य बहुरुंगी बरी बुरी  
असाियाची ही गोष्ट सिवथा सिवदा खरी ९५ 

पुढच्यासी ठेंच लागे मागचा होय िाहणा  
न्याय हा धरनी ध्यानीं पहा माझा उणेपणा ९६ 

उणा गुणीं मी अगुणीं गुणी बहु म्हणा तुम्ही  
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तुम्ही गुणीं गुणी व्हािें यासाठीं हें वलहीत मी ९७ 

यौिनीं सुंयमें स्िास््य स्िैरता घोर पातक  
युंत्रें तुंत्रें व्यथव सिव समाज–स्िास््य–घातक ९८ 

सुंयमाथव बरी काुंहीं देिसेिा जुनी निी  
इष्टम र्तत जुना देि इष्टध्येय निा भिीं ९९ 

म र्ततरप ध्येयरप अम तव ध्येय–आकर  
वत्ररपी तो हरी एक वचन्मायामुरलीधर १०० 

कमलेचा हरी देि ‘सुिीलेचावह देि’ तो  
िामनाचा, मन्मनाचा उन्मनाचावह देि तो १०१ 

‘सुिीला [सुविला–सुिीलेचा देि 

(जोिीकृत).]’ मोवहते एका [एका–
बोधप्रधान प्रवतभा–वप्रयास.] 

‘हवरणी [हवरणी.–आश्रमहवरणी 

(जोिीकृत).]’ मोवहते दुज्या [दुज्याुं. 
प्रवतभा–साधनकाराुंस.] 

 

मोवहते मुरली मातें दोघीही त्या यदात्मजा १०२ 

म र्ततप जक बालत्ि ध्येयप जक यौिन  
भोग वन आज मी भोगीं हरीचें मुरलीधन १०३ 

ध्येयप जा सुंयमासी साह् दे ठाउकें  मला  
म र्ततप जावह कोणासी म र्ततस्था जो विलोभला १०४ 

समाजस्िास््यकाराुंच्या युंत्रतुंत्राहुनी बरें  
बह  बरें योवगयाुंचें आसनावद खरेंखुरें १०५ 

श्रीगीतागीझत गाईलें  गायकें  लोकनायकें   
सुंयमाचें श्रेष्ठ तुंत्र बली काम जयें थके १०६ 

देिसद्भक्तत–अभ्यास अभ्यास समदृवष्टचा  
ज्ञानविज्ञानअभ्यास सेिाभ्यास समवष्टचा १०७ 

सदभ्यासबलें  एका यौिनीं स्िास््य राहुनी  
अध्यात्मतेज उजळे िरी ज्या िाुंवत पाहुनी १०८ 

िाुंवत जी वनश्वला राहे महादुुःखीं सुखीं महा  
महासुखा सुखें सोडी महादुुःखा म्हणे ‘रहा’ १०९ 

अहा ती िाुंवत मधुरा सखी माझी हवरवप्रया  
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वतचा माझ्यािरी लोभ जो काुंहीं ती हवरवक्रया ११० 

अहा तो विवध दुिवण्ययव मुंगलीं अवतमुंगल  
हवरवक्रया तो; तो दे ही मधुरा िाुंवत वनश्वल १११ 

विधी झाला वदन–करीं वनिा माझी वदली तयें  
माुंगल्यमय तैं मातें केलें  श्रीहवरनें स्ियें ११२ 

माुंगल्या तें अमाुंगल्य उजळी प िवसुंवचत  
त्याचे बळें  पविमेंत रावहलों प िवसुंक्स्थत ११३ 

दृवष्टआड हरी झाला नाक्स्ततय किळी मला  
परी साुंध्य विधीनें त्या रावखलें  साक्त्िका बला ११४ 

विधी तो नव्हता झाला गृहसेिा तदा मम  
वचत्तावस िाटे परम इष्ट गोष्ट दुज्याुंसम ११५ 

“त्या सेिचेी परमता विश्वसेिपेुढें नसे  
वतचें साधन सिवत्र देिस्िातुंत्र्य हें असे” ११६ 

माझीनीची आवण माझी नीवत यापवर तो विवध  
करी एक; वनिा माझी गेली वदनकरीं तधीं ११७ 

विधी झाला पुढें झाली परीक्षा वतसरी; पुढें  
आुंग्लभ सी जाउनीयाुं युंत्रविद्या क्रमे पढें ११८ 

माझ्या विद्यावद सुंसारा बहुतीं बहु िावहलें   
या जन्मीं पावहजे त्याुंच्या ऋणाुंत मज रावहलें  ११९ 

एक भेट वन िदला स्नेहाद्रव स्िमनोगत  
ऋण जें ऋण तें नाहीं चालिा आपलुें  व्रत १२० 

‘ऋणाचे काय?’ एसें मीं पत्र दोघाुंवस धावडलें   
त्याुंहीं मद्व्रत पाह नी आपलुें  ऋण सोवडलें  १२१ 

वमत्र क्स्नग्ध तसे आप्त याुंचा अनृण मी ऋणी  
िडेा मी! धमव िडे्याचा इष्टवमत्राुंवस जाचणी! १२२ 

िडेा मी साुंध्यविवधनें केलों स्िातुंत्र्यप जक  
विवधकता पुढें आला विद्याग्रामीं हरी ठक १२३ 

ठकबाजी किी केली ऐका तें िृत्त अल्पसें  
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रवििारीं सुटी तेव्हाुं ग्रामीं झहडत मी असें १२४ 

रस्तोरस्तीं बह चौकीं बोलती बोल िेंचक  
धमव–मद्यवनषेधावद— मुंडळाुंचे प्रचारक १२५ 

एका मद्यावनषेधाच्या ितत्यानें पाहुनी मला  
उभा श्रोत्याुंत विनयें िततृत्िाुंतीं ‘नमो’ वदला १२६ 

“आमुच्या मुंडळाचे व्हा सदस्य विनिीतसे  
सदस्यता वहताची ती अस्मद् ध्येयावस होतसे” १२७ 

‘ठीक’ बोल वन झालों मी सदस्य पुढतीं मला  
समाजसते्तचा भोतता वमत्रत्िा तेथ भेटला १२८ 

“स्ितुंत्र कामगाराुंच्या सुंघीं हेमुंतमावलका  
व्याख्यानाुंची, वतथें साुंगा भारतीराज्यलावपका” १२९ 

ऐसा आग्रह वमत्रानें चालिीला पुनुःपुन्हा  
पुनुः पुन्हा मीं म्हटलें  न जाणे राजकारणा १३० 

खरें तें होतें सिवस्िीं अज्ञ मी सिवथा तदा  
होतों स्िदेिाविषयीं िावहलों जवर तत्पदा १३१ 

परी न ऐके हट्टी तो म्हणे कीं “पदिीधर  
तुम्ही; नकार ना घेउुं, वलह ुं नाुंि पटािर” १३२ 

“वलही बाबा; िाचुनी मी काुंहीं साुंगेन जें खरें”  
“आभारी मी; नमो तुम्हाुं” म्हणुनी कर घे करें १३३ 

थोरावस एका वलवहलें  “पुस्तकें  िाचुुं कोणतीं?”  
तीं िावचली; िावचताुंना माथें भडकलें  अवत १३४ 

‘ठीक’ वनिय मीं केला “विष्ट्यिृते्त नमो तुला”  
प्रबुंध सानसा एक िावचला आवण िावपला १३५ 

मुम्बाविद्यामुंडळाचें पत्र आलें  “प्रबुंध हा  
अयोग्य कैसा वलवहला याचा आम्हाुं जबाब द्या” १३६ 

वदला जबाब विस्तारें टीका केली कठोरिी  
वलवहलें  कीं “मतें हींच यािरी तुमची खुिी” १३७ 

सुंपली तैं विष्ट्यिृवत्त झालों मी मोकळा पुरा  
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केलों मी मोकळा तेणें ठक जो काुं खराखुरा १३८ 

‘मास्टरी’ तज्ञत्त्िानाची पटुता कायद्याुंतली  
न लाभली तिी आताुं युंत्रविद्या न लाभली १३९ 

युद्धविद्याथव तेथींच्या विद्यामुंडझलच्या दलीं  
स्ियुंसैवनकता केली तीही विद्या न लाभली १४० 

न लाभलें  इष्ट माझें मला, हवर–समीवहत  
हरीवस लाभलें  तेणें मीवह झालों समावहत १४१ 

गेलों मुख्य पुरीमध्यें आुंग्लभ च्या रहािया  
आलें  कीं पत्र ‘थोराचें’ ‘या तुम्ही इकडेच या’ १४२ 

तेथें राजा एक होता आलेला भटकािया  
त्यावस भेट वन कवथलें  निभारत–आिया १४३ 

“नकोत आम्हाुंसी राजे पावहजे लोकिासन”  
“मलावह िाटतें तैसें; भेटा भारझत आपण” १४४ 

यापवर बोलणें झालें  भेटलों नाझह त्या परी  
कारणें साुंगणें व्यथव एक कारण श्रीहरी १४५ 

आुंग्लराजपुरीं दोन प्रबुंध वलवहले वमयाुं  
एक राष्ट्रसभास्थानीं पाठिी िापि नीयाुं १४६ 

“सोडा प िवपथा; जोडा स्िािलुंबन–सत्पथा  
बवहष्ट्कारा स्िदेिीतें िरा; िमव न अन्यथा” १४७ 

प्रबुंध दुसरा होता प िवग्रावमयिाुंवित  
“भारतीय क्स्थती पुढें िष ेझाल्यािरी ित” १४८ 

प्रबुंधीं या स्पष्टतेनें मागव जो काुं सनातन  
स्िातुंत्र्याचा तयाचें मीं केलें  होतें वनरपण १४९ 

प्रबुंधाुंतीं प्रश्रकालीं मेजािरझत ठेिलें   
गोवलकायुंत्र भरलें  अध्यक्ष गरमािले १५० 

“न्यायमुंवदझर जाण्ययाचें पडेल...” बहु बोलले  
पुढें पोस्टाचे मागानें युंत्र तें मज पािलें  १५१ 

त्या वदनीं ओळखी झाली एका रसी कुमावरची;  
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विद्यार्तथनी िैद्यकाची होती; धन्य असे वतची १५२ 

वमळालें  हस्तवलवखत पुढें रसी मुनीकडे  
त्याचें वहच्या श्रमें झालें  आुंग्लभाषेंत चोपडें १५३ 

परीक्षा जिळी होती िजी ती या श्रमाथव ती  
सहामाही बुडविली सेिाधमाथव; धन्य ती १५४ 

मानव्यसेिाधमाची म र्तत ती गुणसुंदरा  
अिाुंहीं रस तो केला लोकतुंत्र पुरा पुरा १५५ 

“लोकतुंत्रक्स्थवत बरी लोकयत्नाुंझह भारतीं  
याियाची, आणणार मुख्यत्िें अवसधार ती” १५६ 

प्रबुंध या भारतीया आुंग्लावह श्रोतयाुं भल्या  
विद्याग्रामीं हलविलें– गोष्टी हलविती खुल्या १५७ 

गोष्टी समाजसते्तच्या भोतत्यासम भले जन  
स्पष्ट आदवरती; त्याुंचें उदार असतें मन १५८ 

“आम्ही तुम्हाुंसम अस ुं अन्याय दडपी अम्हाुं  
न्याय एक उठा तुम्ही योग्य तें सिवथा तुम्हा १५९ 

आमुचे आप्त असती सेनेमध्यें जलीं स्थलीं  
काुंहींस बोध ुं बसि ुं चालताुं तेथ दुंगली १६० 

इतुकें च अम्हा हातीं बाकी सिव तुम्हाुंकडे  
विष्टाुंची तुमच्या येथें विष्टाई न पुरी पडे” १६१ 

ऐसे बोल मला तेथें वमळाले बहु ऐकण्यया  
न राज्यें वमळती कोणा दाताुंच्या करनी कण्यया १६२ 

एक आचायव इुंगे्रज इवतहासगुर अम्हा  
एकदाुं सागताुं झाला– “उठणें योग्य तें तुम्हाुं; १६३ 

आवण आम्हाुंवस हें योग्य विरें उडविणें तधीं”  
घडलें  पुण्ययपझुर हें महाविद्यालयामधीं १६४ 

प्रबुंधाुंनुंतर दुज्या आुंग्लभ ुंत बहुस्थलीं.  
जागिाि ेभारतीय योजना अवि स चली १६५ 

परी अकक्ल्पत घडे घटना, घडिी हरी!  
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प्रबुंधावद विचारा जी हटिी सिवतोपरी १६६ 

लालाुं उचवललें  झाला हलकल्लोळ गोंधळ  
विचार करण्यया बैसे विचारीजनमुंडळ १६७ 

स चना माुंवडल्या कोणीं कोणी त्या उपस चना  
म्हटलें  मीं, मला काुंहीं याुंतील पटतेंच ना १६८ 

करा तुम्ही सभा सिव झहदींची आुंग्लभ गत  
नसें वतचा विरोधी मी ऐका माुंझें मनोगत १६९ 

व्यथव भाषाविषा रोषें ओकणें टाकणें भलें   
भाषा सौम्य; म्हणा, लाला वत्रमासाुंत करा खुलें  १७० 

जरी खुले न ते झाले खुल्या मुंवत्रिरािरी  
युंत्र माझें चालिीन यिायि हरीकरीं १७१ 

“नको हें” ठरलें  त्याुंचें माझेंवह ठरलें  तदा  
“नको भाषा; मधुपुरीं जातों, मज करा वबदा” १७२ 

विक्षात्याग तसा झाला भाषात्याग अिापरी  
त्यागिी त्यागभोतता तो आगलाव्या जगीं हरीं १७३ 

लागली आग वचत्ताला पुस्तकें  राजकारणी  
िावहलीं एक वमत्राच्या पायीं जो लेखकाग्रणी १७४ 

झाला चुंदा, ध्येयबुंदा गेलों धुंदा विकािया  
रावहलों तीन एकत्र धुंदागुर पहािया १७५ 

एकें  विकविलें  काुंहीं ओनामा तो कसाबसा  
घोकीत असताुं झाला स्नेह तेथें बह तसा १७६ 

तीन रसी विश्वसेिा– ध्येयप जक भेटले  
िृत्त त्याुंचें पाहुनीयाुं आियव बहु िाटलें  १७७ 

दाटलें  वचत्त पे्रमानें आटाआटीं बघ वनयाुं  
तया पे्रमल िीराुंची धन्य ती रस–द वनया १७८ 

रसी िीर क्राुंवतकारी किीं घवडवत मुंडळें   
तें िृत्त कवथलें  त्याुंनीं जिी श्रद्धा तिीं फळें १७९ 

वपढीपाठीं वपढी जाडी श्रदे्धनें िोवधते गडी  
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रगडाया वरप  हाडीं घोर सोसुवनयाुं नडी १८० 

रसी क्राुंवत–मुंडळाुंच्या घडणीची कथा वमयाुं  
वटवपली ती पुढें आली िापुनी वनजदेझि या १८१ 

डाि टावकती बुद्धीचे हाि सावत्त्िक साधण्यया  
रािरुंक एक होती  वरपुचा ठाि खोदण्यया १८२ 

नरनारी यौिनाच्या जोमाचा क्राुंवतकारणीं  
कवरती व्यय आनुंदें सुंयमें काम िारनी १८३ 

कामी असुंयमी भोगी रोगी ते कायवनािक  
वनकामी क्राुंवतकायांत असोत बहुभाषक १८४ 

सुंयमी उद्धरी राष्ट्र आत्मोद्धारक सुंयमी  
िीलाविणें जनोद्धारा उभे जे मग्न ते तमीं १८५ 

रसी ते िीर अज्ञात प्रकारें तेथ राहती  
आम्हासी साुंगण्यया गोष्टी आपुल्या गृझह बाहती १८६ 

एक आचायव त्याुंतील सुंस्कृतज्ञ तया घरीं  
जम ुं आम्ही विचाराथव योजुनी योग्य चातुरी १८७ 

सुंहारी वरपुचा िैरी प्रवतसुंहारकारक  
मुंडळाचा मुख्य तेथें भेटला सत्िधारक १८८ 

सत्त्ि तें बुवद्ध ती श्रद्धा ती जी त्या त्रझय पावहली  
ती झाली विजयी अुंती राष्ट्रसेिवेस िावहली १८९ 

जाहला रस विश्वाुंत अग्रगामी सु–िावसत  
िावहले कीं तदुद्धारा सुंयमी आत्मिावसत १९० 

झिपी, आचायव, वतसरा प्रवतसुंहारकाग्रणी  
रसी हे तीन बसले खोल जाउवनयाुं मनीं १९१ 

खोल याुंह वनही बैसे एक रसी महामुवन  
जो स वचपटु आम्हाुंतें पे्रमें भेटवि आणुवन १९२ 

ठेंगणा रुं द बाुंध्यानें दाढी स्िच्ि रळे उरीं  
िृद्ध तो युिका ऐसा उत्साहें कवर चाकरी १९३ 

चाकरी वनजराष्ट्राची विश्वाची तो महामवत  
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करी रसायनाचायव विकिी गोलककृवत १९४ 

न घेई धन काुंहींवह अतीि वमतभाषणी  
देई सुविद्याधन तें गोलकीय रसायनी १९५ 

तेणें आम्हावस वदधली गोलककृवत–पुक्स्तका  
रसी ती हस्तवलवखता सुट्या तग्दतपवत्रका १९६ 

िायावचत्रें पवत्रकाुंचीं आम्ही घेउवन ठेविलीं  
पुढें मीं िाता ती माझ्या रसी मवैत्रणीसी वदली १९७ 

होकार स्नेहरवचर येताुं सुंकक्ल्पत स्थला  
गेलों मी िमवनगरा द्यािया पुक्स्तका वतला १९८ 

बह  वनरीक्षण झालीं मागांतील स्थलीं स्थलीं  
परी वनरीक्षकाुं हातीं पुक्स्तका ती न लागली  १९९ 

मी माझ्या तकव बदु्धीचा उपयोग यथामवत  
करीत होतों, पवर तो रवक्षता अुंझत श्रीपवत २०० 

रावहलों िमवनगरीं जाउनी वदन चारवच  
तेथें निागताुंचा कीं िोध बारीक फारवच २०१ 

वबऱ्हाडें दोन तवरही झालीं माझीं वदनाुंत या  
टाळाया िोधकम्यांसी िवरलें  योग्य त्या नया २०२ 

आली सखी वदली पोथी गेली ती आुंग्लभ कडे  
मीवह आलों मधुपुरीं नयाचे घेउनी धडे २०३ 

सहामाही बुडिुनी भाषान्तवरत ती वतणें  
केली स्नेहाथव सेिाथव धन्य धन्य वतचें वजणें २०४ 

भाषान्तराच्या िगेानें प्रवत काुंहीं करनीयाुं  
पाठविल्या वमत्रहस्तें येथें तेथें स्िदेवियाुं २०५ 

वमत्राुं दोघाुं पाठिीलें  भारतीं पुक्स्तकाुंसह  
रावहलों मी एकटावच कराया ज्ञानसुंग्रह २०६ 

ज्ञान काुंहीं निें नाहीं वमळालें  पवर कल्पना  
एक येताुं निी गेलों आुंग्लराजपुरीं पुन्हा २०७ 

“आुंग्ललोकसभास्थानीं टाकािा रसगोलक  
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िाटे, पटे जरीं तुम्हाुं तुम्ही कीं मुख्य चालक” २०८ 

“नको; जसा तुटे तारा चमके; पुढती तम;  
तसें होईल हें कमव व्यथव हें; हा नको श्रम २०९ 

जा तुम्ही भारता आताुं माथें िाुंत करा अवत  
ठरल्या रीवतनें चाला नको व्यथव चमत्कृवत २१० 

ज्ञानप्रसार करणें तसा गोलकसुंग्रह  
जागजागीं भारताुंत पुढें येतील सु–ग्रह” २११ 

कल्पना टावकली माझी मुख्यासी आदरवनयाुं  
वनघालों यािया देिा वचत्ता िाुंत करवनयाुं २१२ 

नामान्तरें पातलों मी देिीं मुम्बापुरीं तदा  
युंत्रें दोन तिा पो्या होती जिझळ सुंपदा २१३ 

भेटलों तेथ वमत्राुंसी पावहलीं गुप्तमुंडळें   
मग कावलपुरा गेलों पाहण्यया काय चाललें  २१४ 

तेथ माझ्या प िववमत्रें प िवनीवित योजना  
टाकुनी चालिीलीिी वदसली अन्य कल्पना २१५ 

बहुवमत्र दुजे तेथें वमत्राचे मज भेटले  
त्या सिांचेंवच वदसलें  काुंहीं वनवित घाटलें  २१६ 

“हें कसें? ” मी पुसें वमत्रा “बरें हें न वदसे मला”  
“करािें काय? ” तो बोले “दाविणें पडतें कला; २१७ 

कला घेउवन आलाुं ती दाखिा काझहिी आम्हाुं  
अन्यथा साह् ना मागा आम्हासीवह करा क्षमा” २१८ 

‘ऐसें म्हणवत दातार साह्ाचे; साह् सुंपताुं  
न चालेल कला काुंहीं म्हणुनी मागव हा अताुं’ २१९ 

वदन एक वतथें होतों ज्िर आला दुज्या वदनीं  
म्हणुनी गृझह येण्ययासी वनघें सत्िर तेथुनी २२० 

पवर मागी वमत्रगृहीं अतीि व्यावध िाढला  
आराम पडण्यया तेथें एक सप्ताह काढला २२१ 

िुश्र षा पे्रमप णा ती कधीं न विसरेन मी  
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वतच्याविणें राहतों न देझह या ज्िरसुंगमीं २२२ 

गेलों घरीं वतथें दोन मवहने ियनािरी  
पडलों मी ज्िरें, अुंतीं जाहली प्रकृत्ती बरी २२३ 

स्िास््य होताुं पुण्ययपुरा आलों कायाथव खासगी  
भेटलों श्रेष्ठा कवथलें  योवजलें  करुं  जें जगीं २२४ 

“जाणार मी झसहगडीं थोड्याच वदझन; या तुम्ही  
तेथें; रहा मास दोन बोल ुं  स्िस्थपणें अम्ही २२५ 

आज मुम्बापुरीं जाणें पुंताुंच्या खटल्यास्ति  
येतों त्िरेंवच माघारा नका जाउुं कुठें तुंि” २२६ 

गेले मुम्बापुरीं श्रेष्ठ; तेथें अटक त्याुंजला  
जाहली; तें िृत्त िाचीं रस्त्यानें; तों कुणी मला २२७ 

मावरली हाुंक; दािीलें  िृत्त कावलपुराुंतलें   
गोस्िामींनीं उघवडलें  मुख तें विष ओकलें  २२८ 

झालों अुंतर्तहत तदा बुद्धीचा खेळ माुंवडला  
वमत्रत्ि बहु ये कामा वमत्रीं वमत्र न साुंवडला २२९ 

हरीची दुगवमा माया भिीं अमृत ती असे  
विषही तीवच; नटते िळेीं त्याला हिें तसे २३० 

गोस्िामी ओकले त्याला विष मीं म्हटलें  तदा  
परी तें मत एकाुंगी; भिीं अमृत आपदा २३१ 

व्यक्तत–इक्च्ित तें सारें व्यक्ततसीवह नसे वहत  
नसे वहत समष्टीतें जें काुं हवरसमीवहत २३२ 

त्याच्या मनाुंत योजी तो योजना ज्या िरािर  
तत्तुंत्रें चालतें सारें व्यक्तत–क्स्थवत–मतान्तर २३३ 

जाहलों बल्लि कुठें कुठें कृषक जाहलों  
मुद्रायुंत्रीं कुठें कोठें िालाध्यापक जाहलों २३४ 

अध्यायकवह झालों मी सातिी विकलों पुन्हा  
वदली परीक्षा; पवहला िगव मेळविला पुन्हा २३५ 

तेणें माझें इष्ट एक– हवरचें इष्ट–साधलें   
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परीके्षच्याविणें तैिा असतें तें न लाधलें  २३६ 

तें एक इष्ट हवरचें अुंतधान तयास्ति  
माझें घडविलें  तेणें हें तद्हृद्रत िास्ति २३७ 

समाजा! बालविधिा सुंन्यासीं टावकिी बळें   
बलात्कारा तया येती अतीि कडिीं फळें २३८ 

यौिनीं बालविधिा टावकती पद तेधिाुं  
धन्य त्या िाहिीते ना ज्याुंवस ती यौिनी हिा २३९ 

अवधकाुंिाुंझह पुरष म ळ स्त्रीद षणीं वदसे  
असो तें सत्य काुंहींवह घोर यौिन हें असे २४० 

थोरही सत्तपोवनष्ठ भ्रष्टिी मत्त मन्मथ  
जाण नीही वस्त्रयाुं देती बलात् सुंन्यावसनीव्रत २४१ 

नष्टे, मृते, प्रव्रणजते, तलीव,े कलहदारुिे,  
पणतते ि पतौ पत्न्याुः पणतरन्यो णवधीयते २४२ 

स त्र हें मान्य मजला पत्र पत्नीस मी तदा  
अज्ञातिासीं वलवहलें  जाण नी यौिनापदा २४३ 

“नष्ट मी; नष्ट मजला जाण, लग्न करीं वप्रये  
न होिो यौिनाचा या ताप दुुःसह मक्त्स्त्रये” २४४ 

अवििावहत वमत्रासी एका त्या समयींच मी  
वलवहलें  “मन पत्नीतें िरा सदय व्हा तुम्ही” २४५ 

असो तें; इष्ट हवरचें साधलें , रत्न लाधलें   
बालरत्न–तयासाठीं गोस्िामी मज बाधले २४६ 

आपवत्तकाल सरनी वपतराुं बाल लाधलें   
लाधािें तें याचसाठीं गोस्िामी मज बाधलें  २४७ 

दुरािलें  सहा िष े तें यत्नें रत्न लाधलें   
लाधािें तें याचसाठीं गोस्िामी मज बाधले २४८ 

साधलें  इष्ट हवरचें मीही आलों तदा घरीं  
सा मास िरषें चार अज्ञातीं करनी पुरीं २४९ 

आज्ञातीं लाभला वमत्र तद्बुवद्ध वफरिी हरी  
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साधताुं इष्ट अपुलें  मला आणविण्यया घरीं! २५० 

मास अक्न्तम अज्ञातीं दि कािींत कावढले  
तेथें एक वदनीं आलें  सक्न्मत्रें पत्रुं धावडलें  २५१ 

“आज बाळ्या म्हणे पत्ता पुंताुंचा द्या मला त्िरें  
न होताुं हें नव्हे आताुं पवरणामा मुळीं बरें २५२ 

गोऱ्या चारावधकाऱ्यातें हा पत्ता कळला असे  
येणार तो”…वदनीं त्यावच वनघालों क्षुब्धमानसें २५३ 

क्षोभ हा कीं पोंचण्ययाचे प िी आला कुणी तरी  
तरी होईल वमत्राला त्रास फार परोपरी २५४ 

न झालें  तेिढें; गेलों बाळ्यावस भेटलों स्िताुं  
विचारलें  “कसें काय माुंवडलें  काय हें अताुं” २५५ 

म्हणे बाळ्या “चला जाऊुं  वबऱ्हाडीं करुं  बोलणें”  
वबऱ्हाडीं तीन वदिस बोललों मोकळेंपणें २५६ 

बाळ्या द त तयाचा जो अज्ञातीं वमत्र लाभला  
बाळ्याही वमत्र, त्याला मीं बोध केला तदा भला २५७ 

मला वनरोप होता कीं “तुम्ही मुम्बापुरीस या  
स्िाधीन व्हा, बरें हेंवच; बरें हें उरक नी घ्या” २५८ 

“बड्या वमत्रा वलही, बाळ्या, बडेपण तुम्हा असे  
परी एतया मतें जाणें वरपुहस्तीं बरें नसे २५९ 

तुम्ही नि ेवमत्र माझे जुने तेही मला बडे  
ठाि ेतुम्हा ते; तुमचें मत माुंडा तयाुंपुढे २६० 

ठरिा सिव वमळुनी काुंहींही मान्य तें मला  
एकसत्ता बरी नाहीं लढा लोकाथव चालला” २६१ 

बोध केला बह ; बाळ्या म्हणे मी वलवहतों असें;  
बाह् हें; आुंतुनी तेणें केलें  तें ठाऊकें  नसे २६२ 

चि्या वदझन गौराुंग आवण त्याचा लिाजमा  
आला; झाला नमस्कार; झालों बुंदींत मी जमा २६३ 

एतया मासें बक्न्दता ती सुंपली; हवर यापरी  
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वफरि नी वमत्रबदु्धी आणिी मजला घरीं २६४ 

स्ितुंत्रता–सप्तिती, क्राुंवतगीता अप णविी  
अज्ञातीं वलवहयेलीं तीं नष्ट झालीं अिीं तिीं २६५ 

पो्या, युंते्र नष्ट झालीं नष्ट झाली कृवतस्मृती  
घरीं आण वन हवरनें निी आदेविली कृवत २६६ 

वदला झाड  वदलें  खोरें वदलें  खापर तें करीं  
रस्ते गटारें झाडािीं वदली ही मज चाकरी २६७ 

चाकरी कवरताुं ही जें वलवहलें  बहु त्याुंतुनी  
बहुसें नष्ट मीं केलें  एतया खेदमयीं वदनीं २६८ 

उणा गुणीं मी, अगुणीं गुणी बहु, म्हणा तुम्ही  
तुम्ही गुणीं गुणी व्हािें यासाठीं हें वलहीत मी २६९ 

“विकािें काय मी साुंगा करािें काय मीं पुढें”  
नका व्यथव करुं  झचता सुंसारीं हवर बागडे २७० 

नका व्यथव करुं  झचता विका जें विकण्यया वमळे  
नका व्यथव करुं  झचता करा तें ितय जें बळें  २७१ 

विकलों काय मी साुंगा केलें  मीं काय त्यापुढें?  
नका व्यथव करुं  झचता सुंसारी हवर बागडे २७२ 

करा कष्ट परी नष्ट व्हायाचें दृष्ट जाणनुी  
कष्टें करा हरी तुष्ट आत्मभ्रष्ट न व्हा कुणी २७३ 

आत्मा तो पे्रम जें िुद्ध पराथव वझजिीतसे  
देहा मना आपवुलया; महािाुंती वतथें िसे २७४ 

आत्मभ्रष्टा न ती िाुंवत; आत्मवनष्ठावस ती िरी  
महासुख भिीं दुुःख जीिा िाुंवत न जोंिरी २७५ 

िाुंत्यथव सारा सुंसार आटाआटी करीतसे  
लाभे ती त्या तया पे्रमीं िुद्ध वनष्ट्काम जें असे २७६ 

ज्ञानसुंग्रह देईना िाुंवत ती पे्रम देत जी  
कमवसुंग्रह देईना िाुंवत ती पे्रम देत जी २७७ 

विकणें करणें सिव होय व्यथव अनथव िा  
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पे्रम वनष्ट्काम विमल व्यापीना जोंिरी भिा २७८ 

करा झचता एक याची या पे्रमाची सदैिही  
नसताुं हें व्यथव होय सुंसारीं या सुदैिही  २७९ 

विकणें करणें व्हािें; पे्रम दुबवल त्याविणें  
विनाज्ञान विनाकमव पे्रम िमवगुणीं उणें २८० 

परी पे्रम अवधष्ठान; विकणें करणें जनीं  
सिव पे्रमाथव व्हािें तें येणें िाुंवत वमळे मनीं २८१ 

विकणें तें आपणाुं जें विकिील पवरक्स्थवत  
करणें तें आपणाुं जें करिील पवरक्स्थवत २८२ 

अुंतरीं पे्रमाची स्फ र्तत बाहेरीं स्िपवरक्स्थवत  
विकणें करणें सारें या दोहोंची असो कृती २८३ 

पे्रम आत्मा; देह मन आवण बाह् दुजी क्स्थवत  
त्रयी ही तुम्ही जाणािी आत्म्याची त्या पवरक्स्थवत २८४ 

देहिक्तत मनुःिक्तत धनिक्तत जिी असे  
विकणें करणें तैसें; मी तुम्हाुं साुंगुुं तें कसें? २८५ 

हरी तुम्हाुं तें विकिील काुंहीं 
हरी तुम्हाुं तें करिील काुंहीं 
ज्या विक्षणीं ज्या करण्ययाुंत त्यातें 
होईल आनुंद जगक्त्पत्यातें २८६ 

त्या जें सुखाचें मज तें सुखाचें 
तुम्हाुंवसही होइल तें सुखाचें 
स्मरुं  तया पे्रममया सदाही 
विक ुं  करुं  पे्रमवनयुतत काुंही २८७ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

 

 

 

 

 

 

कै. सौ. रुक्तमिीबाई 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

दीनहोम (अनुष्टुप्) 
 

हरीची हाुंक आली कीं दीनहोम करी खळ  
ही न िळेा वििादाची जा सेिी दीन दुबवळ १ 

वििाद बहु मीं केला रात्रौ त्या; सोमिार तो [१९२१ एवप्रल ११.]  
वनजलों; हवरहाुंकेनें सजलों; भौमिार तो २ 

सजलों जािया सुंगें वमत्राुंच्या पुण्ययपत्तनीं  
मुुंबापुरी सोडुनीयाुं सोडुनी हठ जो मनीं ३ 

हठ, माझी दृढ मवत, जनकायव अनल्प जें  
तें न साधे सामिादें विपक्ष–मन जै खुजें ४ 

बोललों बहु मी वमत्राुं व्यथव हा सत्य–आग्रह  
होणार मजला िाटे येथें कीं दुग्रवहाग्रह ५ 

बोललों बहु रात्रौ त्याुं सकाळीं त्याुंबरोबर  
वनघालों; हवरहाुंकेनें केलों कीं मीं वनरत्तर ६ 

‘येतों मी’ बोललों वमत्राुं “तुम्ही व्यथव मरा जरी  
मरणें तुमच्यासुंगें योग्य िाटे मला तरी” ७ 

दुग्रवहाग्रह ज्याुं नाहीं सत्याचे आग्रही पुरे  
दुंड साम यथाकाल योवजती सत्य–आदरें ८ 

ऐसे िीर अनासतत कतवव्य–पे्रझम रुंगले  
िोवधताुं दुलवभ मला जाहले मन भुंगले ९ 

मनोभुंग–मनोरुंग– कता श्रीरुंग एकला  
रसिी हुंसिी मातें त्याची नाना गुणी कला १० 

भ्रमणक्रम अज्ञात सुंपि नी मला घरीं  
आण वन झाडु वदधला श्रीरुंगें मावझया करीं ११ 
   

काहंीं टीपा (‘मुलाुंची मागणी’ या पवहल्या प्रकरणािरील) 
महाविद्यालय=डेक्कन कॉलेज. विद्याग्राम=एझडबरो. आुंग्लराजपुर=लुंडन. मधुपुर=पॅवरस. 
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िमवनगर=बर्तलन. कावलपुर=कलकत्ता. थोर (१४२)=श्यामजी कृष्ट्णिमा. राजा (१४३)=सयाजीराि 
गायकिाड. मुख्य चालक (२०८)=बॅ. सािरकर. श्रेष्ठ (२२४)=लोकमान्य वटळक. पुंत 
(२२६)=वििरामपुंत पराुंजपे.; गौराुंग (२६३)=विन्सेंट. लाला (१६७)=लाला लजपतराय. 

 
िषें आठ पुढें माझा गृहसुंसार पावहला  

जोडा गोड अपत्याुंचा तेणें मजवस िावहला १२ 

झहडिीलें  याच कालीं धुुंडाया िीर सज्जन  
माुंडिीलें  साुंडिीलें  अल्पस्िल्प जनाचवन १३ 

गृहाुंत गृहीणी–अचा घडली न मुळीं बरी  
मदपात्रत्ि बघुनी मत्काुंता श्रीहरी हरी १४ 

सुंपला गृहसुंसार सुंपिी सिव–नायक  
जुुंपिी मज त्या काया ज्या मी अवधक लायक १५ 

हाुंक दे आग्रहें मातें वििाद न करी खुळा  
ही न िळेा वििादाची जा सेिी दीन–दुबवळा   १६ 

“येतों मी” बोललों वमत्राुं “तुम्ही व्यथव मरा जरी  
मरणें तुमच्या सुंगे योग्य िाटे मला तरी” १७ 

गेलों मी पुण्ययनगरा तेथे श्रेष्ठ [कै. वििरामपुंत पराुंजपे] पथीं 
कुणी 

 

भेटला; िदला मातें ससुंदेह बह  मनीं १८ 

“तुम्ही, तुम्ही काुं येथे? अँ?” “आलों सत्याग्रहास्ति”  
“असें, असें काुं हँ, तुम्ही– तुम्ही जाणें असुंभि १९ 

जाणें तुम्ही–किाला तें– न जाणें हें वदसे बरें  
असो, असो” अिी भाषा करनी हो पुढें त्िरें २० 

रात्रीं त्या मुंडळीमध्यें िाद काुंहीं असातसा  
थोडासा होउनी अुंतीं झालों पास कसाबसा २१ 

श्रेष्ठ प्रमुखसा कोणी तेणें भवरयली हमी  
“येऊुं द्या, भीवत नलगे तो विस्तींत नसे कमी २२ 

मतें त्याचीं वभन्न काुंहीं परी येथें सभा–मत  
मानील तो; तो होईल स्ियुंसैवनक सद्व्रत” २३ 
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यापरी पास होऊनी गेलों सत्याग्रह–स्थलीं  
वफरलों भसु्कुटेसुंगें गाुंिें वकत्येक तेथलीं २४ 

उत्साह होता विपुल आिा सिवत्र उत्कट  
सत्याग्रहें कीं के्षत्राचें नष्ट होईल सुंकट २५ 

नष्ट झालें  के्षत्र सारें विजयी जाहला खळ  
बारा हजार दीनाुंचा होम झाला अमुंगळ २६ 

धनी–दीन धनी–दीन धनी–दीन लढा वजयें  
धनी हीन धनोपायें दीनाुं जाळीतसे वतथें २७ 

होळी सुदीन बुंध ुंची अमुंगळ अनगवळ  
पाहुनी सिव जगतीं सन्मनीं होय गोंधळ २८ 

नको धनी नको दीन नको िैषम्य घातक  
सन्मनीं मवत ही जागे जागिी धवन–पातक २९ 

िेंतें बुडविलीं सारीं हाुंकलीले कृषीिल  
बलें  िलें  िा बाुंध नी पदरीं धन केिल ३० 

धनी केिल या मागें जाहले धनित्तर  
दीनाुंसी ऋण–मग्नाुंसी आलें  दैन्य महत्तर ३१ 

धन आलें  तसें गेलें  सािकार उभा धना  
रावहलें  अल्पसें कोठें वकती तें पुरतें कुणा ३२ 

वचलींवपलीं दीन कष्टी मातावपतर बायका–  
बारा हजार! “हा देिा! हा दैिा!” मावरती हुंका ३३ 

हुंका त्या न फुका जाती देि दैिवह आयके  
यथाकाल यथान्याय जावळत्या जावळतें वनकें  ३४ 

वबजली युग हें; व्हािी वबजली; पवर भाकरी  
बारा हजार दीनाुंची काढणें न परी बरी ३५ 

भाकरीची सोय त्याुंची न्याय्य जी जनतामतीं  
करनी ती मग दुजी करणें उद्यमोन्नवत ३६ 

हा धमव ही खरी नीवत धनाुंधा वदसते न ती  
हा धमव ही खरी नीवत सत्ताुंधा वदसते न ती ३७ 
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महाराष्ट्रीय अवखल बोलले पवरषन्मुखें  
“नका बुडिुुं या के्षत्रा” गेलें  तें बोलणें फुकें  ३८ 

बुडिीलें  के्षत्र सारें के्षत्री मावरयले भकेु  
के्षत्रावस बुडिीणारे धनी िािरती सुखें ३९ 

अपमान महाराष्ट्रा अवखला चावरला सुखें  
बुडिीलें  के्षत्र सारें हजारों मावरले भकेु ४० 

व्यततीच्या अपमानाची चीड मोठी असे कुणा  
चीड सुंघापमानाची असे मोठी दुज्या कुणा ४१ 

प्राुंत–राष्ट्रापमानाची चीड माझ्या मनीं बह   
दीन दुबवल–होमाची चीड माझ्या मनीं बह  ४२ 

चीड ही रावहली मागें बुडाले म ळिी–जन  
काढीं मी हवरच्या सुंगें विचारीं बुंधनीं वदन ४३ 

बुडे बुडवि तो एक वचडिी तो वचडेवह तो  
बदला न्याय्य देई तो पीडिी तो वपडेवह तो ४४ 

पुढचें एक तो जाणे गाणें मागील गाउुं या  
कल्पनेनें त्िरें मागें तेरा ित्सर जाउुं या ४५ 

मी बैसलों भाकरीच्या कामीं मुुंबापुरीमधीं  
िाचीं मी िृत्तपत्राुंत काुंहीं िृत्त कधीं कधीं ४६ 

आलें  िृत्त ‘गरीबाुंची िळणा म ळिीमधीं  
चालली ती वनिाराया प्रयत्न कवरती सुधी ४७ 

सत्याग्रह–वतथी राम– निमी ठरली असे’  
िाच वन िृत्त हें वचत्तीं अिाुंवत स्थान घेतसे ४८ 

िृत्त प िील पुढती विस्तरें कळलें  मला  
सत्याग्रह न घाईनें सज्जनाुंहीं पुकारला ४९ 

दोन िषें सानथोर विष्ट अजव करवनयाुं  
भेट वनयाुं िासकाुंसी दमले विनि वनयाुं ५० 

टाटा कुं पवनचे लोक गोरे काळे अनगवळ  
दीन म ळवििाल्याुंसी िवळती योजुनी बळ ५१ 
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बेकायदा बह  कृत्यें कवरती बेगुमान ते  
विष्ट साुंग वन दमले पािले अपमान ते ५२ 

भाताच्या जवमनी थोर भात उत्तम सिवथा  
दहाहजार खुंडी त्या देती सहज िाहताुं ५३ 

डोंगरीं माल भरला झाडें नाना प्रकारचीं  
नानागुणी फळें  देतीं तीं हजारों हजारचीं ५४ 

बािन्न गाुंिें िसती सुखें िसती मािळे  
एक ठाणें पोवलसाचे गुन्हा क्ववचत आढळे ५५ 

नका बुडिुुं हें के्षत्र हाहाकार करुं  नका  
बारा हजार िसवत सुखाची उठि ुं नका ५६ 

साुंग वन दमले विष्ट साुंगणें जाहलें  िृथा  
महात्माजी पुण्ययपुरीं येताुं त्याुं साुंगती कथा ५७ 

“बसा पायाुंत, येिोत कोणी अुंगािरी, बसा  
बसा, सत्याग्रह करा िाुंवतप णव सदा असा” ५८ 

या महात्म–िचा “होय” बोलले बहुसे तरी  
िुंका आली पुढें काुंहीं विष्टाुं विष्टावचयापरी ५९ 

“पहा, वकती लोक िळेीं येतील; वफरनी पहा  
सह्ा आणा बहुतिा, न बोलािरती रहा” ६० 

या विष्ट–आग्रहासाठीं बहुसे म ळिीकर  
सहीबद्ध करी िीघ्र भसु्कुटे सत्यझककर ६१ 

यािरी मुंडळ वनघे सत्याग्रह–सहायक  
पुणेकर भले थोर झाले मुंडळ–नायक ६२ 

वतवथ सत्याग्रहासाठीं ठरली कळली मला  
अिाुंवत घुसली वचत्तीं तों सोमवदन पातला ६३ 

आले वमत्र; तयाुंसुंगें िाद केला अनािर  
रात्रौ; सकाळीं उठलों गेलों त्याुंचेबरोबर ६४ 

वमत्र आले पुसायासी काुंहीं गोष्टी महात्मया  
ते न आले मला घ्याया सहजीं मेटलों तयाुं ६५ 
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सहजीं भेटलों त्याुंसी िाद केला अनािर  
रात्रौ; सकाळीं उठलों गेलों त्याुंचे बरोबर ६६ 

गेलों सत्याग्रहस्थानीं वफरलों भसु्कुटेसिें  
काुंहीं गाुंिें; पावहलें  मीं तेथें दृश्य बरें निें ६७ 

उत्साह होता विपुल आिा सिवत्र उत्कट  
सत्याग्रहें कीं के्षत्राचें नष्ट होईल सुंकट ६८ 

आलों वफरनी परत सत्याग्रहतळािरी  
अष्टमीच्या रावत्र तेथें मुंडळी जमली बरी ६९ 

भाषणें जाहलीं तेथें सकलाुं समजाविलें   
उदईक रणामध्यें पावहजे केझि िागलें  ७० 

आिामय बह  झालीं तेजोिधवक बोलणीं  
बोललों मीवह थोडेंसें होतें जें मावझया मनीं ७१ 

“प्रयोग हा सत्प्रयोग करुं  सोत्साह–आदरें  
परी आिा बह  आिा करणें न असे बरें” ७२ 

निमीस सुर झाला सत्याग्रहलढा वतथें  
पायाुंत बसले लोक बसिीलें  वजथें वजथें ७३ 

वस्त्रया मुलें  िृद्ध लोक बसले तरणाुंसह  
पुणेकराुंच्या नेतृत्िें कराया सत्य–आग्रह ७४ 

सत्य–आग्रह–सेनानी करुंदीकर ‘केसरी’  
अनेक दुय्यमाुंमध्यें माझी दुय्यम चाकरी ७५ 

कुं पनीचे कामिाले कारागीर मुकादम  
मज र बाया पुरष याुंचा पाहुवनयाुं क्रम ७६ 

पाया मी पडलों त्याुंच्या तयाुंसी हात जोडुनी  
यावचलें–“जाच न करा काम हें द्याच सोडुनी” ७७ 

आसिें गळती माझ्या नयनाुंत वन यावचताुं  
म ळिीकर–दुुःखाचा पाढा दुुःसह िावचताुं ७८ 

थाुंबलें  काम; कामाचे लोक झाले मृद  मनीं  
परी ही मृदुता वनत्य वटकली न तया जनीं ७९ 
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पायाचा व्याप बहुत टोळ्या सत्याग्रही वतथें  
जागा धरवन बसल्या कामिाले वजथें वजथें ८० 

कोठें त्रास बह  झाला कोठें थोडा अिा वरती  
दोन सप्ताह लढताुं तेथें पालटली क्स्थवत ८१ 

कुं पनीचा स त्रधार सत्याग्रह–सहायकाुं  
विष्टाुं भेट वन िदला “आमुचें एक आयका ८२ 

थाुंबिीतों काम आम्ही पायाचें मवहने सहा  
चालि ुं दुसरें काम थाुंबिा सत्य–आग्रहा” ८३ 

कुं पनी–स त्रधाराची यिस्िी होय चातुरी  
मी त्िषेें दाविली माझी नापसुंती पुरी पुरी ८४ 

“सावरखें लढणें योग्य विपक्ष–बल मारण्यया  
सावरखें लढणें योग्य म ळिीकर तारण्यया ८५ 

सा मास फुं दवफतुर कुं पनी करणार ही  
आजचा िुद्ध उत्साह कुं पनी मारणार ही” ८६ 

इत्यावद िदलों त्िषेें त्िषे तो जाहला िृथा  
लढा थाुंब वन तळ तो सुटला; पुढची कथा ८७ 

रस्ता पुण्ययाचा क्रमताुं िरेे गाुंिाुंतले कुणी  
गाड्याुंपुढें येउनीयाुं काुंहीं कवरत मागणी ८८ 

“बड्या टाटा कुं पनीनें आपलुी माल–िाहणी  
चालिीली आगगाडी बैल–रस्त्याुंत आणनुी ८९ 

रस्ता लहान, बैलाच्या गाडीचा; रळ त्यािरी  
बुजती बैल, पळती, पडतीही रळािरी ९० 

धोका हा सिव लोकाुंना; सत्याग्रह करािया  
वसद्ध आम्ही; तुम्ही कोणी या आम्हाुं साह् द्यािया” ९१ 

आम्ही उतरलों तीन उत्साहानें तया स्थलीं  
“िरेे रस्ता लढाई” ती पाुंच सप्ताह चालली ९२ 

प्रमुखत्िें चालिीणें पडलें  तो लढा मज  
यिस्िी हवरनें केला तेथ सत्याग्रह ध्िज ९३ 
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रळािरी बस ुं आम्ही गाडी अडिुुं यापरी  
गाडीचे रळ उखळ ुं  देऊुं  फें कुवनया दुरी ९४ 

सोविलें  बहु त्या ठायीं आम्हीं सत्याग्रही जनीं  
एकदा कोपलों भारी भारी दुष्टत्ि पाहुनी ९५ 

वमत्रें धरवनयाुं मातें िाुंत केलें  तया क्षणीं  
हरीच्िा ती; नको होता तया तैं खटला खुनी ९६ 

जाहला खटला; गेलों दोघे सा मास बुंधनीं  
परी रस्ता खुला जाला खटला होय मागुनी ९७ 

खटला हा चार मास चालला मुंदमुंदसा  
विचार. केला या कालीं मी सुस क्ष्म अमुंदसा ९८ 

विचार हवरच्या सुंगें करनी तत्त्ि–सुंग्रह  
केला कराया सुस्पष्ट सुजनाुं सत्य–आग्रह ९९ 

सामसत्याग्रह तसा िुद्ध नामक द सरा  
सत्याग्रहाचे हे िगव दोन स्पष्ट सदुंतरा १०० 

प्रत्येकीं पायऱ्या दोन व्यिहारक्रमास्ति  
प्राथवमक, प्रागवतक; असें हें सत्य–आहि १०१ 

सत्याग्रह प्राथवमक साम, जैं सत्य–हस्तक  
प्रवतपक्षीय बुंध ुंच्या पायीं ठेिीत मस्तक १०२ 

नीवतबोध न्यायबोध विपक्ष–क्रम–रोधन  
आघात सोसुनी सर्वव विपक्ष–प्रवतबोधन १०३ 

हा साम पवहला याुंत माल बुद्धध्या न नासणें  
दुज्याुंत मालाचा नाि करनी फल सोसणें १०४ 

सत्याग्रह प्राथवमक िुद्ध जैं सत्य–हस्तक  
प्रवतपक्षा दुखाि नी फला नमवि मस्तक १०५ 

सत्याग्रह प्रागवतक िुद्ध जैं सत्यहस्तक  
प्रवतपक्षा िध नीयाुं फला नमवि मस्तक १०६ 

या सत्याग्रहकायांची ितय ती प िवस चना  
विपक्षा देणें कतवव्य असे सत्याग्रही जना १०७ 
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या आवण दुसऱ्या काुंहीं तत्त्िाुंचा अल्प सुंग्रह  
केला प्रकावित वमयाुं नािाया जन–दुग्रवह १०८ 

खटल्याुंतवह हीं तत्त्िें माझ्या कैवफयतीमधीं  
सिव िाप वन वदधलीं बोधाया सरकार–धी १०९ 

या चार मासीं वफरलों प्रचाराथववह अल्पसा  
कवथली सत्य–मीमाुंसा आवण म ळविची दिा ११० 

“महाराष्ट्राुंत सिवत्र सरकारी कचेवरया  
सत्याग्रहें वनरोधाव्या म ळिी िाुंचिािया” १११ 

नासीक नागप रीय प्रदेिीं हा प्रचार मी  
करवन वफरलों मागें जािया बुंधनाश्रमीं ११२ 

जाले सा मास, सुटलों, गेलों भेटािया घरीं  
आली तों तार कीं येणें म ळझि–तझळ सत्िरीं ११३ 

गेलों तळािरी, तेथें थोर थोर पुणेंकर  
म ळिीकर–साह्ाथव होते हजर सादर ११४ 

मोठ्या सत्याग्रहासाठीं मे मास पवहला वदन  
ठरि नी मला त्याुंनीं केलें  होतें वनमुंत्रण ११५ 

वनमुंत्रणाप्रमाणें मी गेलों जैं म ळिींतळीं  
सेनानीत्ि प्रमुख तैं पडलें  मावझया गळीं ११६ 

सत्याग्रहाच्या साह्ाथव जें मुंडळ सहायक  
होतें तेणेंवह मजला नेवमलें  मुख्य नायक ११७ 

थोराुं सत्याग्रहासाठीं पाठि वन वमयाुं त्िरें  
म ळिी–पत्रक निें वलवहलें  सत्य–आदरें ११८ 

त्या पत्रकाुंत वलहुनी म ळिीची खरी क्स्थती  
माझीं सत्याग्रही तत्त्िें जोवडलीं मी तयाप्रवत ११९ 

सा मास बुंधनीं होतों तेव्हाुं कायव–वििुंचना  
कवरताुं खोल मजला सुचली एक योजना १२० 

तीवह त्या पत्रकीं अल्प िब्दीं साुंवगतली वमयाुं  
हेतु कीं जोमें चालािी सत्याग्रह–रण–वक्रया १२१ 
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पवत्रका एक दुसरी वलवहली तीिरी सह्ा  
झाल्या त्िवरत बत्तीस होऊनी िचन–वक्रया १२२ 

वजल्हा–अवधपतीसाठीं मजक र वतच्यामधीं  
होता कीं, “कळतें, क्षुब्ध जाहली सरकार–धी १२३ 

“साुंगणें कीं बुंदुकाुंचा उपयोग करवनयाुं  
“मारा न भलते कोणी मानािें विनतीस या १२४ 

“आम्ही तयार उत्साहें मृत्य स किटाळण्यया  
“आम्हाुं मारा मरुं  आम्ही म ळिी–मृत्यु टाळण्यया” १२५ 

वलखाणें दोन हीं िीघ्र प्रकावित करवनयाुं  
मुुंबापुरीस गेलों मी साहाय्य वमळिािया १२६ 

तेथें मीं क्रॉवनकल ्पत्रीं त्िरेनें मावझ योजना  
प्रवसद्ध केली कळण्यया महाराष्ट्रीय सज्जनाुं १२७ 

माझी सत्याग्रही नीवत साम–िुद्ध नयात्मक  
त्या पत्रीं स्पष्ट वलवहली जन विभ्रम–िामक १२८ 

योजना पटली; झाली पवरषद् त्या पुरीमधीं  
महाराष्ट्रीय अवखल बोलले तन्मुखें तधीं १२९ 

“म ळिीतें न बुडिा दीनाुं मारुं  नका भकेु”  
धनीं धनमदें मत्त गेलें  तें बोलणें फुकें  १३० 

अपमान महाराष्ट्रा अवखला चावरला सुखें  
बुडिीलें  म ळिीतें हजारों मावरले भकेु १३१ 

महाराष्ट्रापमानाची चीड माझ्या मनीं बह   
दीन–दुबवल–होमाची चीड माझ्या मनीं बह  १३२ 

चीड ही रावहली मागें बुडाले मुळिी–जन  
काढीं मी हवरच्यासुंगें विचारीं बुंधनीं वदन १३३ 

पुढचें तो एक जाणे गाणें मागील गाउुं या  
पवरषद्–बैठकीमध्यें थोडेसे क्षण जाउुं या १३४ 

विनिीलें  वमयाुं तेथें “द्या मला वमवत वनवित  
“सामसत्याग्रह नसे हवर–मान्य सदोवदत १३५ 
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“पायािरी विपक्षाच्या डोई हा सत्य–आग्रह  
“डोईिरी विपक्षाच्या पाय हा सत्य–आग्रह १३६ 

“यथाधमव यथान्याय पायरी पायरी क्रमें  
“सत्याग्रहाची चढणें हें सुयोग्य मला गमे १३७ 

“योग्य काल तुम्हाुं िाटे सामसत्याग्रहक्रमा  
“द्यािा तो; तोंिरी पाळ ुं  प णवतेनें मनुःिमा १३८ 

“पुढें हरी करो काुंहीं, करिो काुंझह जें बरें  
“तया गमेल करणें त्याच्या भतताुंवचया करें” १३९ 

िषें तीन असो द्यािा सामसत्याग्रह–क्रम  
असा ठराि ठरला फळला पवरषत्–श्रम १४० 

पवरषद् सुंपताुं काुंहीं प्रचाराथव वफरवनयाुं  
सत्याग्रह–स्थलीं गेलों सत्याग्रह करािया १४१ 

सा मास बुंधनीं गेलों सत्याग्रह करवनयाुं  
वनरोप रवचले तेथें उदे्दि वन मरावठयाुं १४२ 

सान थोर गुणी होते सहकारी सदाग्रही  
त्याुंहीं वनरोप ते नेले बाहेरी स्मृवत–सुंग्रहीं १४३ 

सा मास भरले झालों रज  कामािरी पुन्हा  
पुण्ययास करनी काम वनघालों वफरण्यया पुन्हा १४४ 

वफरताुं कायव कवरताुं बेळगाुंिीं सजा पुन्हा  
एक िषव वमळाली ती सुंपली; सुटलों पुन्हा १४५ 

सुंपलीं तीन िषें जीं ठरली पवरषन्मुखें  
झाले सा मास अवधक राहि ेन मला सुखें १४६ 

वफरलों ििेटीं तेव्हाुं सिवत्र कवथलें  वमया  
“नेवमली तीन िषांची सामसत्याग्रहवक्रया १४७ 

“येणारी रामनिमी तोवच ििेटला वदन  
“त्या वदना पुढती तेथें िुद्ध सत्याग्रही रण १४८ 

“आिीिाद असों द्यािा हवरचें करणें हरी  
करील; झचता न लगे; झटािें आपुल्या परी” १४९ 
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कवथलें  हें; सजा आली; अखेर निमी वदन  
होऊवन झाले सा मास जप हा कवर मन्मन १५० 

करीत जप हा गेलों भेटलों घरच्या जनाुं  
आलों भेटुनीया िीघ्र माघारा पुण्ययपत्तना १५१ 

म ळिीविषयीं एक िावपलें  सानपत्रक  
“विराम अधव” हे नाुंि वदलें  त्यावस समपवक १५२ 

नसे सत्याग्रह पुरा माझा अद्यावप जाहला  
काुंहीं प्रयत्न अद्यावप करणेंच असे मला १५३ 

अिी त्या पत्रकद्वारा केली जाहीर मन्मवत  
एक मासें पुढें केली िुद्धसत्याग्रही कृवत १५४ 

स चना या कृतीची ही वदली िापुवन पत्रक  
“विराम प णव” हे नाुंि देउनी त्या समपवक १५५ 

िुद्ध सत्याग्रहासाठीं जाणार मुळिीप्रवत  
कळताुं सजले कोणी जािया मजसुंगतीं १५६ 

“िीरा सत्याग्रही तुंत्री पाियुंत्रींवह आिडे  
मृत्य , परी जन्मठेप बहु िीराुंवस नािडे १५७ 

तयारी जन्मठेपेची मरणाची जिी तिी  
असेल तवर या तुम्ही; करा स्िमझन चौकिी” १५८ 

अिी साग्रह सपे्रम साुंगणी ऐकुनी मम  
सज्ज ते रावहले सज्ज झाला सत्याग्रहक्रम १५९ 

सत्याग्रह प्राथवमक िुद्ध देिेंच सावधला  
सात िषें बुंधनाचा लाभ तेणें मला वदला १६० 

गोरे आणीक कुकडे देि मोडक बाभळे  
याुंसही बुंधनफल देिें विविधसें वदलें  १६१ 

फल तें सुंपलें  आलों केलें  म ळवि–दिवन  
पाह वन भव्य धरण जाहलें  रोमहषवण १६२ 

अभव्य करनी होम दीनाुंचा अवतगर्तहत  
अपमान महाराष्ट्रा चारवन अवतगर्तहत १६३ 
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बाुंवधलें  भव्य तें काम ज्याुंहीं लोभमदास्ति  
त्याुंचा मी योग्य तो केला स्िमनीं कौिलस्ति १६४ 

स्िमनींचें वलह नीयाुं कुं पनीचालकाुंकडे  
धावडलें  कीं “काम झालें  उत्कृष्ट; पवर बापुडे १६५ 

म ळिीचे दीन लोक लोभें बुडिीले तुम्हीं  
महाराष्ट्र–ठरािाला मदें लाथावडलें  तुम्हीं १६६ 

अनुताप तुम्हाुं काुंहीं व्हािा याचा वनजाुंतरीं  
तुम्ही तो दोन िब्दाुंहीं दाखिािा भल्यापरी १६७ 

िाुंवत–भतत महात्माजी याुंकडे िब्द दोन ते  
वलहाि ेहें वदसे न्याय्य न्याय्य हें मावझया मतें १६८ 

ही न्याय्य घडली गोष्ट तरी तुष्ट मदीश्वर  
नातरी मज आपवत्त वदसे मन्मरणोत्तर” १६९ 

असें हें पत्र वलवहलें  वलहिी हवर हें असें  
हुंसें येतें? हुंसा तुम्ही, हुंसें मीं, हवरही हुंसे १७० 

पुढचे एक तो जाणे तो जाणे देि जागता  
गुर, रक्षक, िाटाड्या मज जो िरणागता १७१ 
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तुरंुगातंील पत्रें 
 
(पत्राुंतील पद्यात्मक भाग “रत्नावगरी तुरुं गाुंतील स्फुट कविता” या भागाुंत पहा.) 
 

पत्र १ लें  
 
 वच. कमल पाुंडुरुंग बापट  

 ३४१, सदाविि पेठ,  

 पुणे २.  
 

श्री. 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 

बुधिार, ता. २ फेबु्रिारी १९३२ 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद. िामन, कमल तुमचीं पत्रें मामाुंच्या पत्राुंसह ता. २६ 

वडसेंबर रोजीं मला वमळालीं. माझी फार मोठी काळजी द र झाली. अुंगाचा साबण, कपड्याचा साबण, 
दुंतमुंजन तुम्हीं जाताुंना ऑवफसात वदलेलें  ि अण्यणासाहेब आपटे याुंचे हातीं पाठविलेलें  दुंतमुंजन आवण ब्रि 
सिव वजन्नस पोचले. माझी प्रकृवत ठीक आहे. आताुं प्रथम तुमच्याकवरताुं रचलेलीं पद्यें वलह न नुंतर दुसऱ्या 
गोष्टी बोल . 
 

१ ‘सिव ठीक’ (अनुष्टुप्) [विस्तारभयास्ति देताुं आले नाहीं.] 
२ ‘दुुःखाचें स्िागत’ (ओिी) 
३ ‘पे्रमाचा अुंवकत’ (अभुंग) 
४ ‘हवरस्मरणी’ (पृ्िी) 

 
आताुं प्रथम तुम्हाुंला हें साुंगाियाचें कीं तुम्हाुंला लाुंब पत्रें हिीिीं िाटतात. मला लाुंब पत्रें 

वलहािीिीं िाटतात. परुंतु ही गोष्ट येथें फारिी ितय वदसत नाहीं. या पुढील पत्रासाठीं आजच्या इतकेही 
कागद वमळतील झकिा नाही याजबद्दल िुंका आहे. म्हण न तुम्हाुंस अत्युंत आग्रहाची विनुंवत कीं तुम्ही 
आपल्या मनाची लहानिा पत्रानें सुंतुष्ट होण्ययाची तयारी करािी. ‘दुुःखाचें स्िागत’ हें पद्य अिा एका दुुःखाचे 
प्रसुंगी रचलेलें  आहे. हैद्राबादच्या (झसध) तुरुं गाुंत रचलेल्या इुंग्रजी पद्याुंपकैीं तें एक आहे. माझीं 
हैद्राबादची पत्रें सध्याुं तुमच्याजिळ नाहींत. म्हण न म ळ पद्य Welcome O Pain येथें तुमच्या 
करमणुकीसाठीं वलवहतो. 
 

‘सिव ठीक’ आवण ‘पे्रमाचा अुंवकत’ हीं पद्यें हैद्राबादच्या All is well आवण Love rules His reign या 
पद्याुंचीं परिाुं केलेलीं मराठी रपाुंतरें आहेत. ‘हवरस्मरणी’ फतत येथली आहे. असो. तुमच्यापैकीं दुुःख 
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जास्त कोण करतो? मला िाटतें कमल जास्ती दुुःख करते. म्हण न वतला मी ‘कोमलमानस’ असें वििषेण 
लाविलें  आहे. परुंतु कवितेंतल्या वििषेणािरन कोणी कोणािीं भाुंड ुं नये. बरें काुं! मवतविकासपरायण, 
कोमलमानस, मधुरिील तुम्ही वतघेंही आहाुंत. केिळ कवितेच्या सोईसाठीं ि गमतीसाठीं एकेकाला एकेक 
वििषेण वदलेलें  आहे; ि श्रीहरीला बजािलें  आहे कीं तुम्ही माझी फार आिडतीं, तुमचा माझ्या मनाला फार 
मोह म्हण न त्यानें तुम्हाुंला आपल्या अगदीं जिळ ठेि न तुमचा साुंभाळ करािा. 
 

तुम्हाुंला माझी अिी स चना आहे कीं, तुम्ही चैतन्यगाथा एकदाुं अथपास न इवतपयंत सािकािपणें 
िाच न काढािी; गाथेमधील पद्याुंत झकिा येथ नच्या पद्याुंत काहीं न समजण्ययासारखें झकिा न पटण्ययासारखें 
असेल त्यासुंबुंधानें मला पत्रीं खुलासा विचारािा; अथात् हें तुमचें मुख्य काम नाहीं; तुमचें मुख्य काम तुमच्या 
अभ्यासाचें ि खेळाचें. िामन, सध्याुंच्या गडबडींत आपण काय करािें याचा त ुं विचार करीत असल्यास–
चाुंगला ि िाुंत मनानें विचार कर. कमलला त ुं आवण तुला कमल. कमल एकटी पडािी हें मला बरें िाटत 
नाहीं; कमलच्या सुंमतीवििाय त ुं वतच्यापास न द र होऊुं  नयेस–मी काय म्हणेन यासुंबुंधानें तुम्ही कोणींही 
काळजी करुं  नये. िामन करील तें चाुंगलें , कमल करील तें चाुंगलें ; माई करील तें चाुंगलें . 
 

कविता टाइप करण्ययाचें काम कोठपयंत आलें  आहे? टाइप झाल्यानुंतर माईनें त्या िाचाियाच्या; 
त्याुंत न ज्याुंिर िापणें नाहीं असा माईचा िरेा पडेल त्या बाज ला काढाियाच्या; नुंतर रावहलेलें  बाड 
जोिीबुिाुंकडे जाियाचें; त्यानेंही आपल्या इच्िेनुसार िापणें नाहीं, असा िरेा कोठें मारािासा िाटल्यास 
मारािा ि बाकी जें बाड उरेल त्याला प्रास्ताविक दोन िब्द वलहाि–ेहरकत न िाटेल तर. एिढें काम 
होईल वतततया लिकर उरकािें. वच. सौ. सावित्रीमामीचें ठीक चाललें  आहे ना? घरची हकीकत काय 
असेल ती असो. वच. साळुताईसारखी बहीण आम्हाुंला नसती तर माझ्या कायवक्रमाुंत मला बदल करािा 
लागला असता असें मला िाटतें. माझा िडेा कायवक्रम आताुंपाितेों माझ्या मनाप्रमाणें चालण्ययास वकतीतरी 
लोकाुंची मला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत झाली आहे! तुमची आत्याबाई, तुमची काक , तुमचे मामा ि येस ताई–
कोठिर यादी करािी. वकती घरची वकती बाहेरची मुंडळी मला नाना कारणाुंनीं प ज्य झालेली आहेत! पण 
मी त्याुंची व्यक्ततिुः काय प जा करणार? श्रीहरीच्या वठकाणीं तीं सिव सामािलीं आहेत. म्हण न त्याची प जा 
करन मी सुंतोष मानतो. माझा श्रीहरी म्हणजे केिळ एक अितार नव्हे. एक अदै्वत चैतन्य ज्याची लीला हा 
पसारा आहे त्याला हरी हें नाुंि माझ्या लहरीनें मी वदलें  आहे. ‘हवरुः ॐ’ असें म्हण न काुंहीं मुंत्र म्हणण्ययाची 
कोणाची िवहिाट आहे. ‘हवरुः ॐ’ हा िोटा मुंत्रच आहे. हा मुंत्र ज्यानें रचला त्यालाही विश्वकारण 
चैतन्याला हरी हें नाुंि द्यािेंसें िाटलें . ॐ याचा अथव विश्वकारण, विश्वरप, विश्वातीत िस्तु असा आहे. हीच 
‘िस्तु’ विश्वाधीि आहे. विश्वाधीि या नात्यानें श्रीहरीची मी प जा कवरतों; ि त्यानें आपल्या ईश्वरपणाचा, 
आपल्या सिवव्यापी स्िावमत्िाचा, फायदा माझ्या आिडत्या मुलाुंना देऊन, त्याुंचा त्यानें साुंभाळ करािा, 
माझ्या अनेक घरच्याुंना ि सिांना यथािकाि ज्ञान ि पे्रम विकि न आनुंदमय करािें िगैरे िगैरे मागण्यया 
कवरतों. या मागण्यया एका दृष्टीनें अगदीं अस्थानीं आहेत. परुंतु एकच दृवष्ट धरन माझें काम भागत नाहीं. 
माझा जीि स्िस्थ होत नाहीं. म्हण न आपलें  नेमलेलें  काम करन िळेीं–अिळेीं हरीला हरतऱ्हेनें मी त्रास 
देत असतो. असा त्रास त्याला वकतीतरी लोक देत असतील. हा त्रास थोडा कमी व्हािा म्हण न त्यानें काुंहीं 
लोक नाक्स्तक क्स्थतींत काुंहीं काळ ठेिण्ययाची योजना केलेली आहे. मलासुद्धाुं अधविट नाक्स्तक क्स्थतींत 
प िी काुंहीं काळ ठेिलेलें  होतें, पण तो काळ सुंपला. मला त्याची लबाडी कळ न आली. असो. आताुं बोलणें 
थाुंबविणें जरर म्हण न पुनुः पुनुः मनोमय नमस्कार करन ि आिीिाद देऊन रजा ती घेतो. दादाुंस ि 
आईस ि सिव िडील मुंडळीस साष्टाुंग नमस्कार. धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आिीिाद. 
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  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 

  कैदी नुं. १७८३ 

पत्र २ रें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 
ता. ३१ मे १९३२, मुंगळिार 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद. आपल्या नेहमींच्या क्रमाप्रमाणें प्रथम पद्यात्मक भाग 

 
१ हरीची योजना 

 
कमल यापुढें तुझें पत्र याियाचें तें त ुं ऑगस्टच्या पवहल्या दुसऱ्या तारखेस वलहािें ि ताबडतोब 

रिाना करािें. दत्त मामाची कल्पना आहे कीं माझ्या इुंग्रजी कविताुंचे टाइप झालेलें  बाड माझ्या नजरेखाल न 
जाऊन नुंतर त्याचे पुढचे विवध व्हाि.े कल्पना चाुंगली. परुंतु अुंमलाुंत आणण्ययासारखी नाहीं. म्हण न ती 
टाक न द्यािी. िामनची इच्िा वदसते कीं मीं त्याजकडे पत्र पाठिािें. त ुं त्याला भेट न झकिा पत्रानें त्याला 
कळि कीं त्यानें ि मीं दोघाुंनींवह पत्रें तुजकडे पाठिािीं हें बरें असें मीं ठरविलें  आहे. माझें पत्र त्याला गेलेलें  
फतत त्याच्या उपयोगीं पडेल, त्याचें पत्र मला आलेलें  फतत माझ्या उपयोगीं पडेल. घरच्या इततया 
माणसाुंना त्याची माझी खुिाली कळण्ययाुंत असल्या पत्रव्यिहारानें फार व्यत्यय येणार. त ुं माझी खुिाली 
त्याला ि सिांना, त्याचप्रमाणें त्याची खुिाली, मला ि सिांना कळि ुं िकतेस म्हण न िर वलवहल्याप्रमाणें 
िामनला सिव नीट समज न द्यािें. वच. सौ. सावित्रीमामीचें ठीक चाललें  आहे ही फार आनुंदाची गोष्ट आहे. 
वतचा थोडा िळे रोज चाुंगल्या पुस्तकाुंच्या िाचनाुंत जाईल अिी योजना त ुं ि दत्त मामानें करणें योग्य आहे. 
कामाुंत वतला तुझी मदत होत असािी. चैतन्यगाथेतील न समजणारा भाग माईकड न समज न घेण्ययाची तुझी 
कल्पना उत्तम आहे. िामनामध्यें िामनासारखे गुण आहेत, तुझ्यामध्यें तुझ्यासारखे गुण आहेत. तुझ्याुंत 
काुंहीं कमी आहे, त्याच्याुंत काुंहीं अवधक आहे असा फरक माझ्या मनाला िाटेल असली कल्पना िडेेपणाची 
आहे. त ुं रडलीस तर त्याुंत काुंहीं उणेपणा नाही. तुझ्या आजीला विचार, मी वकती रडत होतों लहानपणीं–
आवण वकती म खवपणानें रडत होतों तें. तुझें रडणें म खवपणाचें नाहीं; ि त्याुंत नही त ुं इतकें  थोडें रडतेस कीं 
मला आियव िाटतें तुझ्या मनोवनग्रहाचें. त ुं कसें िागािेंस िगैरे िास्त्र मी तुला कसें साुंगणार? मामा माििी ि 
तुझें मन आवण काय पाहत, ऐकत, िाचीत असिील िागणुकीसुंबुंधीं त्यािर तुला करताुं येईल तेिढें 
मनन—इतके गुर तुझ्याजिळ आहेत. तुझ्या हात न िागणुकीची मोठीिी च क होणें असल्या गुरुं च्या 
साुंवनध्याुंत ितय नाहीं. उगीच फार काळजी करुं  नये. चुकी समज न उमज न करुं  नये. हें सामान्य िास्त्र 
आहे. हें मला पटतें तरीवह मी केव्हाुं केव्हाुं काळजी करतों ि चुकीही करतों. म्हण न त ुं चुकी केलीस, 
काळजी केलीस, रडलीस, तरी मी तुला दोष देणार नाहीं. या सुंसाराच्या चक्राुंत प्रत्येक जीि दोष करीत 
करीतच वनदोष होत असतो. प्रयत्न वनदोष होण्ययाचा असािा इतकें च. आत्मारामपुंत कोठें आहेत? गोरे, 
बाभळे, देि कोठें आहेत? सिांची प्रकृवत ठीक आहे ना? िाुंवत, प्रवमला, मुंदावकनी, सुिीला, कुसुम आताुं 
कोणत्या िगांत गेल्या आहेत? विष्ट्णु लागला का कोठें नोकरीला? सुुंदरी काय विकत आहे? 
नारायणकाकाचीं मुलें  खुिाल आहेत ना? त्या सिांची नाुंिवेह मला येत नाहींत. विसरतों पुनुः पुन्हा. सगळीं 
माझ्या तुरुं गिासाच्या वदिसाुंतलीं तीं. दादाुंना, आईला सुंभाळणारा ईश्वर आहे. वच. साळ ताई त्याुंच्या 
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सेिेंत असल्यानें मला मनमुराद िागताुं आलें . असो. ती. दादाुंस ि आईस आवण सिव िडील मुंडळींस 
विरसा. नमस्कार. धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 

तात्या 
ता. क. – प िींच्या पत्राुंत ता. २ माचवच्या ऐिजीं ता. २ फेबु्रिारी असें चुक न पडले होतें. 
 

पाुंडुरुंग महादेि बापट 
कैदी नुं. १७८३ 

 

पत्र ३ रें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन  
सोमिार, ता. २९ ऑगस्ट १९३२ 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद नेहमींप्रमाणें अगोदर पद्य मग दुसऱ्या गोष्टी. 

 
१ कमल का हुतम 

 
कमल, िामन, तुम्ही दोघें तुमच्या वमत्राुंसह आलाुं ि मला भेट न गेलाुं. आताुंच तुमची भेठ झाली. 

िामन िाळेंत जाण्ययासुंबुंधानें त ुं माझें मत विचारलेंस. मी तुला माझें मत वदलें . माझें मत त ुं बुंधनकारक 
समज ुं नयेस हेंही तुला मी साुंवगतलें . हें पहा. माझें डोकें –माझी बुवद्ध–माझी लेखनिक्तत जी काय थोडीिी 
आहे ती फुकट जात आहे म्हण न मी लेखनसावहत्य सरकारकड न वमळविण्ययाचा प्रयत्न करािा असें त ुं 
वफरन वफरन आग्रहानें साुंवगतलेंस. हें साुंगण्ययाुंत तुझा जो हेतु तोच हेतु माझें मत मीं तुझ्या विक्षणासुंबुंधानें 
साुंवगतलें  त्या मताच्या पोटीं आहे. मुलानें िडलाुंच्या बुद्धीविषयीं काळजी करािी आवण िडलाुंनीं मुलाच्या 
बुद्धीविषयीं वनष्ट्काळजी असािें हें ितय आहे का? तुझी बुवद्ध फुकट जाऊुं  नये, ती ितय वततकी सुसुंस्कृत 
व्हािी, तिीच कमलचीही व्हािी ही माझी इच्िा. तुझ्या मामानें तुझ्या तुमच्या विक्षणाबद्दलची जबाबदारी 
पतकरली आहे असा मी त्याच्या १९३१ वडसेंबर १८ च्या पत्राचा अथव करतों. त्याला ि दत्तुमामाला िगैरे 
जोंपयंत तुमच्या विक्षणाचें िगैरे ओझें िाटत नाहीं तोंपयंत तुम्हीं दोघाुंनींही विकािें. त्याुंना ओझें िाट ुं 
लागेल तेव्हाुं िाटेल तें काम करन उदरवनिाह करािा ि साधल्यास दोन परोपकाराचीं कामें करािीं. नाहीं 
तर देिा ! सिांचें कल्याण कर, एिढी प्राथवना करन सुंतुष्ट असािें. माझी अुंदमानला रिानगी होईल असा 
रुंग वदसतो. मी अुंदमानला असलों काय, झकिा येथें असलो काय, तुम्हाुंला माझा उपयोग वतळमात्र नाहीं. 
असला नसला मी सारखा आहें; आवण मला असें िाट ुं लागलें  आहे कीं येत्या ४।५ िषांत माझ्या आयुष्ट्याची 
समाक्प्त होईल. माझ्या असण्ययानें तुम्हाला काुंहीं लाभ झाला नाहीं तेव्हाुं माझ्या नसण्ययानें तुमचें नुकसान 
होणार नाहीं. ज्या श्रीहरीनें माझी तुमची ताटात ट करन तुमचा हस्तें परहस्तें त्याला साधला तसा साुंभाळ 
आजिर केला, तोच श्रीहवर माझ्या मरणानुंतरही तुमचा त्याला साधेल तसा साुंभाळ करील याुंत सुंिय 
नाहीं. माझा त्याजिर प णव विश्वास आहे. त्याच्यािर सिव विश्वाचें नाटक चालविण्ययाची जबाबदारी आहे. तो 
परमेश्वराला जबाबदार आहे. परमेश्वर आपल्या हौसेसाठीं हा खेळ आपल्या दोन मानस आपत्याुंकरिीं 
चालिीत आहे. या अपत्याुंचीं नाुंिें ईश्वर ि प्रकृवत. ईश्वराला सध्या मी श्रीहवर म्हणतों. प्रकृवत ही मृवत्तका ि 
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श्रीहवर हा पुतळे बनविणारा म र्ततकार. नाना प्रकारचे देह बनि न त्याुंत श्रीहवर आपल्या ज्ञानिततीचा अुंि 
कमी अवधक भरन या विश्वनाटकाला आरुंभ करतो. आपण सिव जीि या नाटकाुंतील पात्रें आहोंत. 
आपल्याला स्थ ल देहानें या स्थ ल रुंगभ मीिर काम कराियाचें असतें. दुसऱ्या स क्ष्म अदृश्य रुंगभ मीिर काम 
करण्ययाची आपली पाळी आली म्हणजे हें स्थ ल िरीर टाक न आपल्याला स क्ष्म िरीरानें (हें स्थ ल 
िरीराबरोबर असतेंच) वतकडे िािराियाचें असतें. आपण जीं पात्रें आहों त्याुंना थोडीबहुत स्ितुंत्रता 
ईश्वरानें ठेिलेली आहे. सामान्य सुंविधानक आरुंभापास न अखेरपयंत आुंखलेले आहे. परुंतु पात्रानें आपली 
मजी थोडी फार चालिािी अिी येथें मोकळीक आहे. पात्रानें आपल्या स्ितुंत्रतेचा दुरपयोग केल्यास नाटक 
वबघड ुं नये म्हण न श्रीहरीला काुंहीं तजविजी कराव्या लागतात. आवण हें आमचें चुतया करण्ययाचें ि त्याचें 
चुतया दुरस्तीचें काम अव्याहत चाल  असतें. त्याला प्रत्येक पात्राला हुिार करीत करीत काुंहीं एका श्रेष्ठ 
पदिीपयंत न्याियाचें आहे. यासाठींच तो प्रत्येकाला वनरवनराळ्या प्रसुंगाुंत न जन्मभर ि अनेक जन्मभर नेत 
असतो. त्याची जबाबदारी त्याला नीटपणें पार पाडताुं यािी म्हण न माझी जबाबदारी मीं नीटपणें पार 
पाडली पावहजे. सगळ्याुंनींच त्याच्यािीं असहकावरता केली तर त्याचें काम त्याला जड जाईल. तो तें 
उरकील, कसें तरी उरकील. परुंतु त्याच्यािर माझें पे्रम असल्यानें मला असें िाटतें कीं त्याला ितय तेिढी 
मदत मीं करािी. मला त्यानें जी मोकळीक ठेिली आहे ती या पे्रमासाठीं मीं नाकारली आहे. माझ्या 
म तींतील मृवत्तका माझी नव्हे. ज्ञानिक्तत माझी नव्हे. मला जी मोकळीक वदलीस, त्या मोकवळकीचा बराच 
असा तसा उपयोग करन ििेटीं ती तुझी तुला परत करण्ययाची मोकळीक मी घेत आहें, असें म्हण न 
श्रीहरीला त्यानें वदलेली स्ितुंत्रता मीं परत केली आहे. त्यानें ती बरीचिी परत घेतलीही आहे, ि याुंत मला 
आनुंद आहे. श्रीहरीचें युंत्र बनण्ययाचा आनुंद स्ितुंत्रतेच्या आनुंदापेक्षा फार मोठा आहे, असा माझा अनुभि 
आहे; ि म्हण न तुम्हींही श्रीहरीचें युंत्र होण्ययाचा प्रयत्न करािा अिी तुम्हाुंला विनयप िवक पे्रमाची विनिणी 
आहे. श्री. पेंडसे याुंनीं माझी जी गोष्ट वलवहली आहे तींत चुकीची मावहती बरीच आहे. परुंतु १९०२ सालीं 
माझ्या आयुष्ट्याुंतील अत्युंत महत्त्िाचा प्रसुंग घड न आला असें त्या गोष्टींत वदग्दर्तित केलें  आहे तें अगदीं खरें 
आहे. श्रीहरीनें आपल्या मुरलीचा मोहक आिाज प्रथम त्या िषीं एका सायुंकाळीं माझ्या हृदयाुंत भरला, तो 
तेथें कमी अवधक प्रमाणाुंत वनरवनराळ्या रागदारींत आजिर सारखा घुमत आहे. तो तुम्हाुंलावह तो मधुर 
आिाज ऐकिील. असो. इुंग्रजी बाडासुंबुंधानें :– श्री. नारायणराि गोगटे याुंनीं सुंपादकाचें सिव काम करािें. 
डॉ. सोहनी त्याला मदत करतील. बाड एकदम िापणें असल्यास A Rhymed Talk हें नाुंि. A Holy Song 
या नाुंिानें तें पद्य स्ितुंत्र िापताुं येण्ययासारखें आहे. बाकीचीं A Flyʼs Nest and other pieces या नाुंिानें 
िापल्यास चालेल. या केिळ स चना. नारायणराि याुंना जें पसुंत िाटेल तें नाुंि. जो पसुंत पडेल तो पद्याुंचा 
क्रम.श्री. िामन मल्हार जोिी याुंजकडे अद्यावप बाड नेलें  नसल्यास त्यास त्रास न देणें चाुंगलें  असें मीं 
ठरविलें  आहे. नारायणरािाला जोिीबआुपेक्षाुं अवधक सिड आहे. झकिा तो काढील. त्यानें काढली पावहजे. 
जोिीबआुकडे फतत एकदाुं थोडेसें िाचण्ययाकवरताुं ि दोन िब्दाुंच्या प्रस्तािनेकवरताुं जाियाचें होतें, परुंतु 
इतकावह त्रास त्याला देणें बरें नव्हे असें मला आताुं िाटत आहे. म्हण न त्याचेकडे अद्यावप बाड गेलें  
नसल्यास तें वतकडे न नेणें. नारायणराि सुंपादकाचे वकचकट काम कराियास तयार नसेल ता बाड पड ुं 
देणें. दुसऱ्या कोणािरवह बाडाच्या सुंपादकपणाची जबाबदारी टाकण्ययास माझें मन मला साुंगत नाहीं. वच. 
सौ. माईनें हें काम करािें असें वतला सुचविण्ययाचा माझा बेत होता, परुंतु वतच्या सुंसाराचा व्याप एिढा आहे 
कीं वतला त्रास देण्ययाचा विचार मीं टाक न वदला. असो. गीताईसुंबुंधानें तुम्हाुंला साुंवगतलेंच आहे. 
गीताईच्या मदतीनें भगिद्धगीता िाचण्ययाचा प्रयत्न करन पाहािा. गीताई स्ितुंत्रपणें िाचािी. पुस्तक िाचलें  
कीं तें सगळें  समजलें  पावहजे असा आग्रह नसािा. जेिढें समजेल तेिढें आपलें ; न समजेल तें पुढें केव्हाुं 
तरी समजेल. अभ्यास यथािक्तत करािा. फार काळजी करीत जाऊुं  नये. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

ती. दादाुंस ि आईस विरसाुंष्टाुंग नमस्कार. सिव मुंडळीस सा. न. धाकट्या मुंडळीस 
नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
  तात्या 
ता. २९।८।१९३२  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
  रत्नावगरी वडक्स्रतट वप्रझन 
 

ता. क.–िामन, त ुं जें आपल्या मनािीं प णव विचार करन तुझ्या हृदयाुंतील देिाला पसुंत असें काम 
करिील त्याला माझी प णव सुंमवत आहे हें केव्हाुंही विसरुं  नकोस. माझें मत म्हण न मीं काुंहींही साुंवगतलें  
तरी त्याची झकमत तुझ्या हृदयाुंतील देिाच्या साुंगण्ययाइतकी केव्हाुंही समजाियाची नाहीं. कमललाही माझें 
हेंच साुंगणें. आपली मुख्य जबाबदारी आपल्या हृदयाुंतील देिाचें साुंगणें करण्ययाची आहे. इतराुंचें ऐकलें  
आवण त्याला नाराज केलें  तर तें जाचक होतें. हा आुंतला जाच तुम्हाुंला केव्हाुंही न होिो. न होईल अिी 
ितय ती खबरदारी तुम्हीं घ्यािी. 

तात्या 
 

पत्र ४ थें 
श्री 

 
रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 

सोमिार, ता. २८ नोव्हेंबर १९३२ 
 

वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद. कमल, या पत्रािर िामनचें नाुंि वलवहलें  आहे. माझें 
विके्षचें एक िषव २३ नोव्हेंबरला सुंपलें . एक िषव तुझे नाुंिािर पत्रें पाठविलीं आताुं एक िषव िामनचे नाुंिािर 
पाठिािीं हें बरें नव्हे का? हैदराबादेह न थोडींच पत्रें माझे नाुंिािर आलीं असें िामन ता. २३ नोव्हेंबर १९३१ 
रोजीं येथील सेिन्स जज्ज याुंचे कोटांतील बाकािर आपण बसलों असताुंना म्हणाला होता. हें तुला आठितें 
ना? त्याचें म्हणणें खरें होतें. त्याच्या नाुंिािर ििेटलीं पाुंच पत्रें हैदराबाद तुरुं गाुंत न मीं धाडलीं होतीं. 
तुझ्या नाुंिािर वततकीं पत्रें येथ न आलेलीं आहेत. म्हण न मी त्याचें नाुंि आजच्या पत्रािर वलवहत आहें. 
त्याुंत माझी काुंहीं च क होत नाहीं हे तुला कब ल आहे ना? हें िषव िामनला द्यािें अिी तुझी सुंमवत आहे ना? 
असो. आताुं बाकी गोष्टी पद्यें वलह न झाल्यािर. 
 

१ हवरकृवतसप्तक (श्लोक) 
२ हवरनीवतसप्तक (श्लोक) 
३ हवरदयाष्टक (श्लोक) 
४ हवरिडेदिक (श्लोक) 
५ पुंतभक्तत (अभुंग) 
६ सुखसप्तक (अभुंग) 

 



 
 अनुक्रमणिका 

कमल, िामन अजाणसप्तक (अभुंग), देिसप्तक (अभुंग), हवरदास्यपुंचक (अभुंग), पे्रमएकादिी 
(ओिी) इतका माल विलकें त पडला आहे. विलकें त माल पडला असा हा पवहलाच प्रसुंग. हैदराबादेस 
माझी अिी रीत होती कीं तुम्हाुंस पत्र वलहाियाचे तारखेप िीं एक मवहना पद्यरचनेला आरुंभ कराियाचा ि 
याप्रमाणें तयार झालेला माल सिव तुमच्याकडे पाठि न द्याियाचा. कारण कागदासुंबुंधानें मला अडचण 
कधींच आली नाहीं प्लुं केटसाहेबाुंच्या कारकीदींत. येथेंही हैदराबादेसारखीच रीत ठेविली आहे. या 
मवहन्याुंत पुष्ट्कळ माल होण्ययाचें कारण िही ! िामननें आग्रह धरला नसता तर माझ्या मनाुंत कागद 
मागण्ययाचें कधींही आलें  नसतें. िही जिळ असल्यानें या मवहन्याुंत माझ्या स्मरणिततीला ताण पडला 
नाहीं. ही सगळी िामनची कृपा. कमलच्या हुकमानें मी गेल्या पत्राकवरताुं काुंही सुंस्कृत श्लोक केले. 
िामनच्या हुकमानें कागदासाठीं अजव केला. तेव्हाुं मुलाुंचें हुक म मानणें आईबापाुंच्या–वनदान बापाच्या–
वकती फायद्याचें असतें हें तुमच्या लक्षाुंत तुम्हीं काळजीनें ठेि न द्यािें ि प्रसुंगीं मुलाचा हट्ट न मानणाऱ्या 
बापाला गोष्ट साुंगािी. असो. असो म्हटलें  परुंतु तें खोड न टाकलें  पावहजे. हा हट्टाचा विषय चार दोन ओळी 
आणखी चालविला पावहजे. मुलाुंचा प्रत्येक हट्ट आईबापाुंनीं पुरविणें मुलाुंच्या झकिा आईबापाुंच्या वहताचें 
होणार नाहीं हें तुम्हाुंला समजतें ना? हें कारण आहे काुंहीं गोष्टी मी तुमच्या इच्िेच्या विरद्ध कवरतों याचें. 
सार हें आहे कीं, मुलाुंची स चना, वििषेतुः हट्टानें केलेली स चना, िडील माणसाुंनीं ‘मुलाुंना काय कळतें’ 
असा आढ्यतेचा विचार मनाुंत आण न द र ढकल ुं  नये. कमल, िामननें पत्राुंत वलवहलें  होतें कीं मी पुराुंत 
उडी घेणार आहें. मला िाटतें पुराचें पाणी तोडाियाला पुष्ट्कळ ताकद लागते. नुसत्या कुिलतेनें पुराुंत न 
वनभािणें मला ितय िाटत नाहीं. तुला नाहीं का िाटत? तुम्ही दोघेंहीं माझ्या पेक्षाुं चाुंगलें  पोहायाला 
विकला आहाुं. परुंतु तुम्हा दोघाुंमध्येंही अुंगकाठी बारीक ि ठेंग  असल्यानें पुराला पुरण्ययाइतकी ताकद नाहीं 
असा समज आहे. पहा. काळजीनें िागा. कमरेला काचा आिळ न काचाुंत न लाुंब रस्सी भक्कम ओि न ती जर 
नदीच्या काुंठािर एखाद्या चाुंगल्या पोहणाऱ्या सोबत्याच्या हाताुंत असेल तर परुाुंत आपली ताकद 
कोठपयंत चालते हें आजमाियाला हरकत नाहीं. चारदोन हात टाक न पुन्हाुं परत यािें. अिा तऱ्हेनें हळ हळ  
पाण्ययाची ि आपली परीक्षा पाहािी. पुराुंत झाडें झुडपें िाह न येत असतात त्याुंत पोहणारा अडकण्ययाचा 
सुंभि असतो. भोिरे तयार होतात त्याुंत गच्िुंती होण्ययाचा सुंभि असतो, इत्यावद गोष्टी ध्यानाुंत घेऊन 
काळजींनें काम करािें. िामन, त ुं मला विचारणार आहेस (“हट्ट घेणार आहेस”) “मीं पुढें काय करािें. 
काय विकािें” तें साुंगा म्हण न. हा तुझा मे मवहन्याुंतला प्रोग्राम आहे. हें पहा. त ुं िरील दोन प्रश्नाुंसुंबुंधींच्या 
तुझ्या योजना व्यिक्स्थत वलह न आण म्हणजे त्या योजनाुंत कोणत्या योजनेला मी कमी माकव  देतों, 
कोणतीला अवधक देतों हें मी साुंग ुं िकेन. त ुं झकिा कमलनें अमुक विकािें, अमुक करािें अिी इच्िा विविष्ट 
प्रकारची माझ्या मनाुंत वबलकुल िागलेली नाहीं. विकण्ययाची सोय असेपयंत तुम्हाुंला आिडेल तें तुम्हीं 
विकािें ि पुढें तुम्हाुंला पटेल तें काम तुम्हीं करािें याुंत मला प णव आनुंद आहे. क्व्हन्सेंटसाहेबाकवरताुं मीं 
साुंवगतलेला वनरोप पड ुं दे तुझ्या चोपडींत तुझ्या मताप्रमाणें. त्याची आताुं आिश्यकता नाहीं. ती. दादाुंस ि 
आईस विरसाष्टाुंग नमस्कार. िडील मुंडळीस साष्टाुंग नमस्कार. धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक 
आिीिाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
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पत्र ५ वें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 
सोमिार, ता. २७ फेबु्रबारी १९३३ 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद— 

 
िामन, कमल, तुमचें पत्र २।२।३३ चें वमळालें . डॉ. सोिनींचा वहिबे समजला. सिव ठीक आहे. आताुं 

अगोदर पद्यात्मक मजक र :– 
 

१ हरीपािीं मागणी (श्लोक) 
२ हरीची सुई (श्लोक) 

 
िामन, कमल, तुम्हीं दोघाुंनींही कट केला आहे कीं विकािें काय ि पुढें करािें काय या प्रश्नाुंनीं 

माझी परीक्षा घ्याियाची. पण या परीक्षेंत मला बरे माकव  वमळाि ेअिी तुमची पे्रमाची इच्िा असली तरी ती 
फुकट आहे. मी या परीक्षेंत अगदीं नापास होणार. नापास आहें. मला त्याबद्दल िाईट िाटतें का? िाटतें 
आवण नाहीं िाटत. परीक्षक ख ष व्हािा ही परीक्षा देणाराची इच्िा असते. तिाुंत परीक्षक िामन, कमल. 
तेव्हाुं ही इच्िा बलित्तर आहे माझ्यामध्यें. परुंतु परीक्षा देणारानें ज्या प्रश्नाुंचा अभ्यास कधीं केला नाहीं, ज्या 
प्रश्नाुंचा अभ्यास करण्ययास त्याला सिडही कधीं वमळाली नाहीं असे प्रश्न त्याच्यापुढें आले म्हणजे त्यानें 
काय करािें? तुम्ही म्हणाल सिड पुष्ट्कळ आहे. –िामन, ही असली एकान्ती सिड उपयोगी पडत नाहीं. 
तुमचें कोणत्या विषयाुंत डोकें  वकती चालते, तुमच्या आिडीवनिडी काय आहेत िगैरे गोष्टींची मावहती 
तुमच्या प्रश्नाचीं उत्तरें देण्ययासाठीं जरर आहे. तुम्ही मजपास न नेहमींच द र. अिा क्स्थतींत मीं काय 
साुंगािें? मागील पत्राुंत मीं वलवहलें  आहें कीं, तुझ्या योजना त ुं आण, त्याप्रमाणेंच कमलनें वतच्या योजना 
आणाव्या. त्या योजनाुंत अमुक मला पवहल्या प्रतीची, अमुक मला दुसऱ्या प्रतीची...िाटतें एिढें मी साुंग ुं 
िकेन. काळजी टाक न द्या. पुष्ट्कळ गोष्टी पवरक्स्थतीिर अिलुंब न असतात... परीके्षचा वनकाल कसाही 
होिो–तुम्हीं दोघाुंनींही परीक्षा म्हणजे सिवस्ि ही कल्पना केव्हाुंही उरािी धरुं  नये. एवप्रल अखेरपयंत याल 
असें धरन चालतों. ती. दादाुंस ि आईस विरसाष्टाुंग नमस्कार. सिव िडील मुंडळीस साष्टाुंग नमस्कार. वच. 
साळ ताईस ि सिव धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र ६ वें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 
ता. १ सप्टेंबर १९३३ 
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वच. िामन, कमल, ताई याुंस आिीिाद. 
 

िामन, कमल, तुमचें २ ि ३ जुलैचें पत्र काल माझ्या हातीं वदलें  गेलें . पत्राुंत घरची पुष्ट्कळच 
मावहती होती. बहुत आनुंद झाला. आज ता. १ सप्टेंबर आहे. पुढचें पत्र ता. १ वडसेंबरचे सुमारास वलहािें. 
तीन मवहन्याुंनीं एक पत्र हा वनयम तुम्हाुंस माहीत आहेच. तुमचें पत्र माझे हातीं आल्यािर मी उत्तर वलहीन. 
आपण कोणाला पत्र वलवहलें  कीं तें त्याला वमळेलच असें धरन चाल ुं  नये. केव्हाुं वमळतें, केहाुं वमळत नाहीं; 
केव्हाुं िततिीर वमळतें, केव्हाुं बहुत वदिसाुंनी वमळतें; या सिव गोष्टी लक्षाुंत ठेि न पत्राच्या उत्तराची िाट 
पहाण्ययाचें सोड न द्यािें. काळजी करण्ययाचें कमी करािें. आताुं तुमचें लहानपण सुंपलें  आहे. तुम्हाुंला पुष्ट्कळ 
समजतें आहे. म्हण न आताुं मी रवजस्टर पत्र पाठविण्ययाचेंही बुंद करीत आहें. भेटीला मे मवहन्याुंत याल असें 
धरन चालतों. मध्यें केव्हाुं आलाुंत तर माझी हरकत अथातच नाहीं. याल त्याच्याप िीं सुपझरटेंडुंटसो अथिा 
जेलरसो याुंचेकडे पत्र पाठि न भेट होऊुं  िकेल कीं नाहीं िगैरे मावहती घेण्ययास विसरुं  नये. कमल, तुझ्या 
पत्राला येथें येऊन पडल्याला दोन मवहने झाले. इततया अिधींत तुझी प्रकृवत चाुंगली झाली असेलच. 
कमलला नेमानें व्यायाम करण्ययाची स चना तुम्ही द्या, असें िामनचे पत्राुंत होतें. हा द्राविडी प्राणायाम काय 
म्हण न? तरी पण िामनचा हुक म मानला पावहजे म्हण न मी एक स चना कवरतों. िामन, अुंत , कमल ि 
येस ताई या कवमटीनें कमलकवरताुं व्यायाम कोणता, व्यायामाची िळे कोणती िगैरे ठरिािें. कवमटीच्या 
ठरािाप्रमाणें कमलनें िागण्ययाचा प्रयत्न करािा. मीं पहाटे ४–४॥ च्या दरम्यान उठ न सफाई करन 
वनयवमत व्यायाम रोज थोडासा करतों ि नुंतर अुंथरणािर बस न “देिा, सिांना चाुंगली बुवद्ध दे, देिा मला 
चाुंगली बुवद्ध दे.” अिी प्राथवना करतों. असो. पोहण्ययाचा मजक र िाच न आनुंद झाला. पोहणें ि 
‘सायकलणें’ दोघानाुंही आलें  हें उत्तम. नव्या युगाुंतलीं मुलें  तुम्ही. नव्या युगाुंतली स्तुत्य राहणी या सदराुंत 
ज्या गोष्टी समाविष्ट होत असतील त्या सोयीप्रमाणें तुम्हीं विक न घ्याव्या हें योग्य आहे. मला िाटतें ‘फस्टव 
एड’ ि टाइझपग केव्हाुं तरी विक न घेणें उपयुतत होईल. लक्ष्मण यथाितय धुंदेविक्षण घेत आहे ही चाुंगली 
गोष्ट आहे. हें निें युग सेिाधमाचें युग आहे. स्ितुंत्रतेनें भाकरी वमळविण्ययाची योग्यता ज्याची अवधक तो 
अवधक सेिा करुं  िकतो. म्हण न अनेक धुंदे हातािीं असलेले चाुंगलें . मन िाटेल त्या धुंद्याला तयार ि हात 
काुंहीं धुंद्याुंत तरबेज अिा मनुष्ट्याला स्ितुंत्रतेनें भाकरी वमळविणें सोपें जातें ि अिाुंच्या हात न सेिाधमव बराच 
घडतो. सकाळीं भुंगीकाम, नुंतर अध्ययन–अध्यापन, नुंतर भाकरीचा कोणता तरी धुंदा,–चाुंभार, माुंग, 
सुतार, लोहार, प्रोफेसर, एवडटर इत्यावद. नव्या युगाुंतील सेिाधमाची ही एक कल्पना आहे. समाजोपयोगी 
सिव धुंद्याुंची झकमत अध्यात्मदृष्ट्ट्या एकसारखी, बाह्मदृष्ट्ट्या कमीअवधक; म्हणजे प्रोफेसराला मज री 
मानमरातब एखाद्या सुतारापेक्षाुं कदावचत् अवधक वमळेल; परुंतु प्रोफेसराचा आत्मा ि सुताराचा आत्मा 
समाजसेिक या दृष्टीनें सारख्याच उन्नतीला प्राप्त होईल. असो. कमल, त ुं जीं चार नाुंिें वलवहलीं आहेस 
त्याुंतील भय्या म्हणजे माईचा भय्या ि बाळिा म्हणजे मोठ्या मामीचा बाळ  असें समजाियाचें का? मला 
दुसरा कोणी भय्या ि बाळिा आठित नाहीं. िामननें मवॅरकला मराठी घेतलें  होतें ि आताुं पुन्हाुं सुंस्कृत 
घेतलें  आहे. तुझा काय बेत आहे? तुझा सुंस्कृतप्रििे हें फार चाुंगलें  पुस्तक आहे. हें एक पुस्तक चाुंगल्या 
रीतीनें विकल्यास सुंस्कृताुंत खरोखरीच चाुंगली गवत होईल असा मला भरिसा िाटतो. तुम्हीं दोघाुंनींहीं 
या पुस्तकाचें नीट अध्ययन करािें असें मला िाटतें. परुंतु तुला मुंदावकनीप्रमाणें जमवन िगैरे घ्यािेंसें िाटलें  
तर घे तुझ्या आिडीप्रमाणें. गोरे नगरला गेल्याचें तुम्हाुंला कळलें  असेल. होईल काुंहीं तरी वनकाल. 
काळजी करुं  नये. गोरे िुश्र षेच्या कामाला अवतिय लायक आहेत. ती. दादाुंची िुश्र षा त्याुंनीं केली. माझी 
तर कल्पनेपलीकडे केली. आईसाठीं, ताईसाठीं, अप्पासाठीं वनरोप द्या, िामनकमलसाठीं वनरोप द्या असें 
माझ्यामागें टुमणें लाि न चारदोन ओळी तयार करन घेतल्या. 
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१ आईसाठीं वनरोप 

२ कमलिामनसाठीं वनरोप 

 
तुमच्याकडे िह्ा आल्याच असतील. मजक र समजण्ययास अिघड जाईल तो सोहनी, नारायणराि 

याुंजकड न समज न घ्यािा. पवहल्या िहींत सिवत्र दामयमक आहे. िही नुं. २ मध्ये “हरीची सुई” ि “हरीच्या 
चरणीं” या प्रकरणाुंत आहे. इतरत्र नाहीं. ती. दादाुंस ि आईस ि सिव िडील मुंडळीस विर सा. नमस्कार. 
वच. ताईस ि सिव धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र ७ वें 
 

वच. िामन पाुंडुरुंग बापट 
२८०, सदाविि पेठ, पुणें २ 

(१) मनास विकिण (दु्रतविलुं वबत) 
(२) भािभेट (िसुंतवतलका) 
(३) हवरभजन (अभुंग) 
(४) देिकथा (अनुष्टुप्) 

 
पद्यात्मक मजक र पुरे झाला. त ुं मला म्हणालास कीं मी सरळ गद्याुंत माझें म्हणणें माुंडािें असें 

कोणी इक्च्ितात. त्यास, माझें पद्य हें गद्यच असतें–फतत त्याला यमकी िृत्ताची जोड वदलेली असते. ही 
जोड माझ्या ि मजसारख्याुंच्या करमणुकीसाठीं मी देत असतों. माझें पद्य हें दुबोध असा िरेा माझ्या काुंहीं 
पद्यवलखाणािर मारताुं येईल. परुंतु त्याला उपाय नाहीं. मला काुंहीं अलौवकक गोष्टी कोणाला 
साुंगाियाच्या नाहींत. मी कविता वलह ुं िकत नाहीं तसा मी लेखही वलह ुं िकत नाहीं. मी अगदीं 
सामान्याुंतला सामान्य ‘ि द्रधमी’ सेिक आहें. थोडीिी क्षात्रिृवत्त मजमध्यें आहे, थोडीिी बाह्मणकी आहे, 
िैश्यवगरी ि न्य िा ि न्यप्राय अिी माझी अुंतरींची हवककत. मजपास न नाुंि घेण्ययासारख्या ब्राह्मणी 
कायाची–प्रसादप णव लेखाुंची िगैरे–अपेक्षा करणारे माझी अुंतरींची हवककत जाणत नाहींत. १९०६ सालीं 
लेखक होण्ययाची इच्िा माझ्या मनाुंत िागली होती. त्या इच्िेप्रमाणें मीं काुंहीं अभ्यास केला, काुंहीं लेख 
वलवहले–१९०७ साली ईश्वरी योजनेनुसार माझी इच्िा मी आपल्या मनाुंत न बुवद्धपरुुःसर काढ न टाकली. 
‘ब्राह्मणी कायव करणारे पुष्ट्कळ आहेत, ब्राह्मणेतराुंची आिश्यकता आहे’ अिी हाुंक मला आली. मी 
“ब्राह्मणेतर” झालों. १९१३ सालीं, त्याप िीं, त्यानुंतर मीं जें काुंहीं वलवहलें  तें काुंहीं पे्रमासाठी, काुंहीं 
भाकरीसाठीं चैतन्यगाथा, A Holy Song, गीतासेिक, मुळिीविषयक वलखाण... हें पे्रमपे्रवरत वलखाण 
आहे. येथील माझा चाल  पद्यप्रयत्न हाही पे्रमपे्रवरत प्रयत्न आहे. परुंतु या सिव प्रयत्नाुंना जरर त्या 
अभ्यासाचें साहाय्य नसल्यानें त्याुंत आकषवकता, तोषकावरता, उत्थापकता इत्यावद गुण फारच क्ववचत् ि 



 
 अनुक्रमणिका 

फारच अल्पप्रमाणाुंत असणार हें उघड आहे. प्रसाद, माधुयव, ओज हे गुण माझ्या पद्याुंत जसे दुर्तमळ, तसे 
माझ्या गद्याुंतही दुर्तमळ; म्हण न मला गद्यलेखनाचा आग्रह करणें व्यथव आहे. जें मी पे्रमासाठीं वलवहत आहें तें 
पे्रमाच्या अुंतुःपे्ररणेनुसार–एका पवरक्स्थतींत गद्य, दुसरींत पद्य, वतसरींत गद्यपद्य असेल. तें जसें असेल तसें 
त ुं, कमलनें, माईनें ि इतराुंनीं पे्रमानें गोड करन घ्यािें. समजेल तेिढें समजेल. न समजेल तें सोड न द्यािें. 
मला गद्यलेखनाची स चना ज्याुंनीं केली असेल त्याुंचा मी आभारी आहें असें त्याुंस कळिािें. माझ्या 
पवरक्स्थतींत मला जें ितय आहे ि युतत आहे तें मी करीत आहें एिढें त्याुंस साुंगािें. स चनेचा उपयोग 
यथाकाल करीन अिी स चना त्याुंस द्यािी. असो. िामन, कमल, तुमची प्रकृवत सध्याुं सुुंदर वदसते, तिी 
कायम ठेिा.  
 

गोरे याुंस नमस्कार कळिािा. िाुंतीचा मुंत्र नेहमींचा वमत्र करा असें साुंगािें. देि कोठें आहेत? 
इतराुंबद्दल त ुं बोललास. देिाुंबद्दल त ुं बोलला नाहींस. पुढील वतमाहीचें पत्र फेबु्रिारी २० ला वलह न 
टाकािें. या पत्राचें उत्तर ताबडतोब द्यािें. हें पत्र पोचण्ययाचे अगोदरच तुमचें पत्र पोस्टाुंत पडलें  असलें  तर 
बरेंच झालें . नसलें  तर ताबडतोब वलहािें. ती. दादाुंस ि आईस ि सिव िडील मुंडळीस विरसाष्टाुंग 
नमस्कार. वच. साळ ताईस ि सिव धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आवििाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र ८ वें 
 

वच. िामन, कमल, माई याुंस आवििाद. 
आधीं थोडा पद्यभाग. 

 
समाजस्वास्थ (अनुष्टुभ्) 

 
िामन, कमल, समाजस्िास्थकाराुंची सध्याुं फार प्रवसवद्ध झाली आहे. तो माझा सहाध्यायी. न्य  

स्क लमध्यें सातव्या इयत्तेंत आम्ही एका वडक्व्हजनमध्यें होतों. गवणताुंत फार हुिार. त्याचा बाप सुंत किे 
गवणती, तो गवणती. सुंत किे याुंनीं वस्त्रयाुंकवरताुं सुंस्मरणीय काम केलें–करीत आहेत. माझ्या सोबत्याचाही 
एक हेतु वस्त्रयाुंना पुरषाुंबरोबरीचा हक्क वमळि न देण्ययाचा वदसतो. तो स्तुत्य हेतु आहे. परुंतु विषय जो त्याुंनीं 
हातीं घेतला आहे तो महावबकट ि विकट आहे. ब्रह्मचयाची थट्टा, कामिासनेच्या सुंयमाची थट्टा. जगाला 
कता धता कोणी नाहीं, माण स मेला कीं सुंपलें ; आत्मा वटकतो, पुनुः देह घेतो िगैरे सब झ ट इत्यावद मतें 
आताुं त्याला मानिलीं आहेत. मला या सिव गोष्टी पाह न परमेश्वराच्या अजब लीलेचें वििषेच कौतुक िाटतें. 
नाक्स्तकाचा पाटव, सुंियिाद्याुंचा पाटव, सिव पाटव, सिव सोंगें एक परमेश्वर घेतो. प्रत्येक जीिाला अनेक 
अनुभिाुंत न, अनेक मतमताुंतराुंत न वफरि न ििेटीं अनेक जन्माुंतीं आपल्या विश्वनाटकाचें ग ज 
दाखिाियाचें ही परमेश्वराची योजना आहे इत्यावद गोष्टी मी मानतों. किे स्ितुःचीं मतें तकव िुद्ध समजतो. 
मी माझीं मतें तकव िुद्ध समजतों. िाद करीत असािें, सुंिाद करीत असािें, विचार करीत असािें आवण खोल 
विचाराुंतीं जें ज्या िळेीं योग्य वदसेल तें मानािें, िानािें ि व्यिहाराुंत आणािें. चैतन्यगाथा पद्य २३ “विद्या” 
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पहा. कमे देह करी । त्याकरिी । सुुंदर कमे व्हािीं ॥ यास्ति मनामध्यें िृवत्त हिी । सिव परी ती बरिी ॥ बरिी 
िृवत्त मनीं । व्हायासी । बुवद्ध पावहजे खािी ॥ खासी ती व्हाया । ज्ञानासी । लािणेंवच सेिसेी । ॥ ६ ॥ ज्ञानाचा 
मागव । देखािें । ऐकािें िाचािें ॥ त्यािर मनन पुरें । तें व्हािें । नुंतर अभ्यासािें ॥ ७ ॥ अभ्यासािें जें, मननानें । 
गोड वदसे आचरणें ॥ विचार िृत्तींना । मागानें अभ्यासानें नेणें ॥ ८ ॥ तुमच्या हाताुंत किेचें वलखाण कोणतें 
कोणतें पडलें  आहे झकिा पडणार आहे तें मला ठाऊक नाहीं. कोणाचेंही वलखाण िाचा, अभ्यासा. मात्र 
िुंकायुतत मनानें त्याचें परीक्षण करीत चला. उदाहरणाथव ब्रह्मचयव ितय आहे, सुंयम चाुंगला िगैरे मतें 
देणारे डॉतटर कमी झकमतीचे ठरविणें ि उलट्या मताचे डॉतटर “अवधक श्रदे्धय” ठरविणें इत्यावद गोष्टी 
कोणी करुं  लागला म्हणजे त्याचा पुरािा बारकाईनें तपासला पावहजे. किे याच्या कामिास्त्राुंतही काुंहीं 
गोष्टी स्िच्ितेच्या िगैरे उपदेिाच्या चाुंगल्या आहेत. परुंतु त्याचा एकुं दर पवरणाम तरण अविचारी मनािर 
चाुंगला होण्ययासारखा नाहीं. रोमन लोक विलासी झाले त्यायोगें त्याुंची जगद्धव्यापी बादिाही धुळीस 
वमळाली. आम्ही धुळींत पडलों आहों. त्याुंत आणखी स्िैरविलासाचा “हक्क” बजाि ुं लागलों तर मग 
उन्नतीची आिा किाला? किेचें पुस्तक िाचनाुंत आलें  असेल तर महात्मा गाुंधींचें “सुंयम कीं स्िैराचार” हें 
पुस्तकही िाचा. प्रत्येक गोष्टीचा तुमच्या डोतयाला करताुं येईल वततका खोल विचार करा ि तो विचार 
करताुंना हृदय, अतंुःकरि, परणहताच्या िावना लक्षाुंत घेण्ययास विसरुं  नका. आनुंदाची चढती श्रेणी आहे. 
आनुंद हे सामान्य नाुंि अनेक दजांच्या सुखाुंना लािलें  जातें. तुम्ही सध्या विद्यानुंदाचे नानाप्रकार थोडे थोडे 
अनुभिीत आहाुं. पे्रमानुंद–वनुःस्िाथव लोकवहतसाधनाथव प्रयत्नाचा आनुंदही तुम्ही थोडाबहुत अनुभविला 
आहाुं. हे िुद्ध अिीट आनुंद आहेत. चैतन्यगाथा पद्य ६२ “ब्रह्मचयव आवण वििाह” िाचा. केििाला साुंगाि े
कीं भाऊ ४–५ मे पयंत पुण्ययाला येईल. वचत्राििास्त्री याुंचे उपनयनसुंस्काराविषयींचें पुस्तक ताबडतोब 
पाठिािें. ती. दादाुंस ि आईस विरसाष्टाुंग नमस्कार. वच. साळ ताईस ि सिव धाकट्या मुंडळीस 
नमस्कारप िवक आवििाद. िडील मुंडळीस सा. नमस्कार. 
 
  तात्या 
२७ । ३ । ३४  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
  रत्नावगरी वडक्स्रतट वप्रझन 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

 

 

 

 

       

सौ. माई सप्तिी णि. वामन कु. कमल 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पत्र ९ वें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 
ता. ५ ज न १९३४ 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आवििाद. कमल, तुझ्या लग्नाचा विचार तुझ्या मनाुंत अद्यावप आला 

नसेल परुंतु तुला मागाणी आल्याचें तुला कळलें  असेलच. लग्नाचा प्रश्न तुझा त ुं ि िामनचा िामननें 
सोडविण्ययाचा आहे. लग्न करािें असें तुला िाटेल तेव्हाुं त ुं लग्न करािेंस. ज्या कोणािीं लग्न करणें तुला 
योग्य िाटेल त्यािीं त ुं लग्न करािेंस. त ुं ठरवििील ती लग्निळेा, त ुं ठरवििील तो माण स मला पसुंत आहे 
असें त ुं समजािेंस. लग्निळेा ठरविण्ययाचे बाबतींत मला िाटतें कीं मुलीनें सामान्यतुः १९ ते ि २५ ि मुलाने 
सामान्यतुः २४ ते ३० या ियाुंत लग्न करािें. परुंतु १९ ि २४ च्या अगोदर लग्न करुं च नये असा माझा आग्रह 
नाहीं ि प्रत्येक मुलानें ि प्रत्येक मुलीनें केव्हाुं तरी लग्न करािेंच असाही माझा आग्रह नाहीं. जन्मभर 
ब्रम्हचयानें राहणें ि आत्मोन्नवत ि लोकसेिा करणें काुंहीं प िवसुकृताच्या वस्त्रयाुंना ि पुरषाुंना ितय असतें. हें 
आपल्याला ितय आहे झकिा नाहीं हें ज्याचें त्यानें आपल्या मानवसक क्स्थतीिरन ठरिाियाचें असतें. ही 
मानवसक क्स्थती जोंपाितेों ब्रह्मचयाला अनुक ल आहे तोंपाितेों ब्रम्हचयानें राहािें ि पुढें लग्न करािें असा 
सामान्य वनयम असािा. लग्नाचे कतवव्यते–सुंबुंधानें ि लग्निळेेसुंबुंधानें ही गोष्ट झाली. लग्न करािें 
कोणािीं यासुंबुंधानें इतकें च साुंगाियाचें कीं, लग्न करणाराचें आत्मोन्नतीचें ि लोकसेिचेें जें ध्येय असेल 
त्या ध्येयाला अनुक ल अिा अनुरप ि आपल्या पसुंतीच्या माणसािीं त्यानें लग्न करािें. डॉ. केतकर ि वमस् 
कोहन याुंचें लग्न लािणाऱ्या पुरोवहताुंपैकीं मी एक होतों हें तुला ठाऊक आहेच. मला एक असें मात्र िाटतें 
कीं तुझा पवत तुझ्या ि िामनच्या पसुंतीचा ि िामनची पत्नी त्याच्या ि तुझ्या पसुंतीची असेल तर चाुंगलें . 
आम्हाुं इतराुंच्या पसुंतीनापसुंतीविषयीं मी काुंहीं म्हणत नाहीं. परुंतु तुम्हीं दोघाुंनीं लग्नाला योग्य माण स 
ठरविण्ययाच्या बाबतींत एकमेकाुंचा सल्ला ि मदत घ्यािी असें मला िाटतें; पण आग्रह नाहीं. श्री. भालचुंद्रपुंत 
आपटे यास मीं पावहलेलें  नाहीं. प्राक्प्त ५० रपये दरमहाची आहे. बेझिाडा–(आुंध्र प्राुंत) येथें झहदी 
महाविद्यालयाचे मुख्य अध्यापक आहेत. काशी णवद्यापीठ (राष्ट्रीय) येथील बी. ए. आहेत. िय २७ आहे. 
पाहा. तुझें त ुं ठरि. िान्तीचें िाुंवत ठरिील. पत्रोत्तरीं वनकाल कळविणें. पत्र या मणहन्यािे २० तारखेला 
पोस्टातं पडावें. आताुं विरस्त्याप्रमाणें काुंहीं पद्यभाग :– 
 

तारक–नीवत (दु्रतविलुं वबत) 
 

िसुंत आताुं चाुंगला बोल ुं  लागला आहे असें कमल त ुं मला साुंवगतलेंस. तुला कविता कराियाची 
होती ना? “िसुंताचे बोल” बसिीनास कुठल्या तरी साध्या िृत्ताुंत. अभ्यास सध्याुं फारसा नाहीं. परीक्षा पास 
झाली असली तरी नाहीं, नसली पास झाली तरी नाहीं. परीक्षा पास झाली नसली तर उदास होऊुं  नकोस. 
“नका व्यथव करुं  झचता सुंसारीं हवर बागडे” हें घोकीत जा माझें साुंगणें, उदास िाटेल तेव्हाुं. येईल काुंहीं 
गुण आला तर. असो. आताुं पुरे झाली माझी िडेी बडबड. 
 

ती. दादाुंस ि आईस विरसाष्टाुंग नमस्कार. सिव िडील मुंडळींस साष्टाुंग नमस्कार. वच. ताईस ि 
सिव धाकट्या मुंडळींस नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
  तात्या 



 
 अनुक्रमणिका 

  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र १० वें 
 

गुरिार, ता. २९ नोव्हेंबर १९३४  
वच. कमल, िामन, माई याुंस आिीिाद 

 
भविष्ट्यपुराण (अनुष्टुप्) 

 
िामन, कमल, तुमचीं ता. १७ ि १८ चीं पत्रें काल वमळालीं....... या गरीबड्या पुराणाचें 

अवतसुंवक्षप्त सार सिवसामान्य धमवविदे्यबरोबर एकादी दुसरी “अथवविद्या” माझ्यासारख्या िडे्या बापाच्या 
(मुलाुंची योग्य काळजी न घेणाऱ्या बापाच्या) मुलाुंनीं मुलींनीं हस्तगत करन ठेिणें बरें हें आहे. धमवविद्या 
म्हणजे सामान्य िाळाकॉलेजाुंत वमळणारी विद्या. सामान्य िाळाकॉलेजाुंतील विद्या विकणें हा मुलाुंमुलींचा 
नियुगाुंतील सिवसामान्य “धमव” समजला जातो. म्हण न त्या विदे्यला मीं धमवविद्या म्हटले आहे. 
“कामविद्या” विकविण्ययाचे किेपुत्राुंनीं अुंगािर घेतलें  आहे. त्याुंच्या विकिणींतला महाम खवपणा िगळ न 
िषेभाग विकािा. “मोक्षविद्या” चैतन्यगाथा, श्रीगीतासेिक, A Holy Song ि अप्रकावित बाड याुंत भरप र 
भरली आहे. याप्रमाणें धमव, अथव, काम, मोक्ष हे जे चार पुरषाथव (आपण “स्त्रीपुरषाथव” िा “जीिानाथव” 
म्हण ुं) तवद्वषयक विद्याुंचा विचार झाला. धमवविषयक विदे्यचा विचार नाहीं झाला असें तुम्ही म्हणाल 
कदावचत्, त्यास उत्तर “धमवविद्या” हा जरी गमतीच्या दृष्टीने िापरलेला िब्द आहे तरी ती विद्या विकत 
असताुं गुरविष्ट्यधमव, वमत्रवमत्रधमव, वमत्रावमत्रधमव, व्यक्ततसमाजधमव इत्यावद नानाधमांची विद्या कळत 
नकळत बरीिाईट आपल्या अुंगात मुरत असते. म्हण न धमवविषयक विद्या विचाराुंत घेतली गेली असें 
समजणें. असो. िर पुरषाथव िब्द आहे त्याुंतील “पुरष” याचा अथव “जीि” असा आहे. परुंतु हें नियुग ि 
पुरष हा अनेकाथी िब्द “जागतृ” वस्त्रयाुंना राग आणण्ययासारखा आहे. म्हणन “पुरषाथव” च्या ऐिजीं 
जीिाथव, जीिनाथव झकिा स्त्रीपुरषाथव असें म्हटलेलें  बरें. पुरे झालें  हें प्रकरण आताुं. िामन, तुमच्या 
पत्राबरोबर श्री. गजाननराि नाईक, ग्रामसेिक, फते्तप र, तालुका जामनेर, वजल्हा प िवखानदेि याुंचे 
३१।१०।३४ चें काडव वमळालें . त्याुंना ही गोष्ट काडानें कळि ि त्याुंनी प्रकृतीविषयीं विचारलें  आहे त्याुंस 
प्रकृवत नेहमींप्रमाणें उत्तम आहे असें वलही. भसु्कुटे याुंस कळि कीं वडतिनरी न पाठिणें, मला काुंहीं घाई 
नाहीं. गोरे याुंस नमस्कार कळि ि जाुंबचेा विचार उत्तम आहे, िाुंत असािें, खेळ श्रीहरीचा आहे, तो साुंगेल 
तें काम करणें ि तो ठेिील तसें रहाणें याुंतच वटकाऊ सुख आहे, असे वलहािें. भागिती दुंतमुंजनाची भली 
थोरली बाटली पोंचली. पेळ  दोन पौंड पोंचले. मोरया वकल्लेदार झाला आहे; उत्तम आहे. मोडक, देि, 
बाभळे, भागित िगैरे िगैरे सिांस नमस्कार. ती. दादाुंस ि आईस  आवण सिव िडील मुंडळीस विरसाष्टाुंग 
नमस्कार. वच. साळ ताईस ि सिव धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आवििाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

पत्र ११ वें 
 

गुरिार, ता. २८ फेबु्रिारी १९३५ 
 

वच. कमल, िामन, माई याुंस आवििाद. िामन, त ुं नाुंिाच्या क्रमासुंबुंधाुंत मत वदलें  नाहींस म्हण न 
वचठ्या टाक न क्रम ठरविला. तीनदाुं वचठ्या टाकल्या. दोनदाुं कमलचें नाुंि आलें . 

१ भािनापुराण (अनुष्टुभ्) कविता 
२ देिािी िाद (स्िागता) कविता 
३ निश्लोकी (अनुष्टुभ्) कविता 

 
िामन, वडतिनऱ्या वमळाल्या. रणशयन इकं्ग्लश वडतिनरींत “प” अक्षरापैकीं आठ पानें नाहींत. 

“प्रइझिसे्टी” नुंतर एकदम “पुुंतटीर” िब्द आहे. एक अष्टपत्री फॉमव (नुं. ३१) बाुंधणीत गळला आहे. तरी 
काुंहीं वदिसाुंपुरती कोणाची वडतिनरी वमळाल्यास िहीिर िब्द उतरन घेऊन ती परत करताुं येईल पहा. 
घाई नाहीं. तुझी परीक्षा झाल्यािर थोडी खटपट कर. वमळाली उत्तम, न वमळाली झचता नाहीं. कमल, 
िामनच्या अभ्यासाचा त ुं वरपोटव वदला आहेस. त्याचा व्यायामही वनयमानें चाल  आहे असा त्याचा वरपोटव 
आहे. तुझा व्यायाम ि अभ्यास त्याच्यासारखाच वनयमानें चालला आहे असें मी मानतों. त ुं किे याुंचे वलखाण 
िाचलें  नाहींस ही चाुंगली गोष्ट आहे. नको िाच स तें वनदान आणखी काुंहीं वदिस. “कान्ता वबन्ताची जरर 
नाहीं ” ही जी विद्याजवनाला अत्युंत अनुक ल अिी तुझ्या मनाची अिस्था, ती किे वलखाणानें वबघडण्ययाचा 
सुंभि आहे. “धमवविद्या” ही “अथवविद्या” होऊुं  िकते हें तुझें म्हणणें बरोबर आहे. परुंतु वतच्याखेरीज आणखी 
एकादी दुसरी अथवविद्या हातािीं असणें बरें. म्हण न माझें साुंगणें होतें. “िाईट गोष्ट करण्ययाची इच्िा 
झाल्यास ती न करणें” हा मोक्षविदे्यचा भाग आहे. “कामविद्या” याुंत “काम” िब्दाचा अथं कोणतीवह इच्िा 
असा नस न एक विविष्ट इच्िा, ज्या इच्िेमुळें  “कान्तावबन्ताची (झकिा कान्तेवबन्तेची) जरर नाही” ही 
मनाची अिस्था जाऊन अगदीं उलट अिस्था उत्पन्न होते ती इच्िा असा आहे. त्या इच्िेला “िाईट इच्िा” 
असें म्हणताुं येत नाहीं. देिाच्या या सुंसारनाटकाुंत त्या इच्िेकडेही नेमलेलें  काम आहे. आवण तें महत्त्िाचें 
काम आहे. देिाचा हा सुंसार जीिाुंच्या विकासाचा सुंसार आहे. जीि हे देिासारखेच डोळ्याुंना न वदसणारे 
देिाच्या दुवनयेंतील रवहिािी आहेत. देिाच्या दुवनयेचेही न वदसणारी ि वदसणारी असे दोन भाग आहेत. 
आपली पृ्िी हा दृश्य भागाचा एक अवत वचमुकला विभाग आहे. या विभागाुंत जीिाचा विकास ज्या देहाुंच्या 
द्वारा होतो ते देह “काम” नािाुंच्या आपल्या इच्िेच्या कारावगरीनें तयार होतात. जीिाला देहाबरोबर 
पहाण्ययाचें ऐकण्ययाचें िगैरे इुंवद्रयें वमळतात तसें त्यास “कामाचें” इुंवद्रय वमळतें. नेत्रविदे्यत नेंत्रेंवद्रयाचा 
विचार केलेला असतो. तसा काम विद्येंत कामेंवद्रयाचा विचार केलेला असतो. डॉतटरी विद्येंत सिवच 
इुंवद्रयाुंची विद्या सामान्यतुः येते त्याुंत कामविद्याही येते ि किे याुंच्या वलखाणाुंतील डॉतटरी विद्यात्मक भाग 
ठीक आहे. परुंतु त्याबरोबर दुसरा काुंहीं भाग आहे तो मला बरा िाटत नाहीं म्हण न किे वलखाण नको 
िाच ुंस आणखी काुंहीं वदिस वनदान, असें मी म्हटलें  आहे. असो. त ुं वलवहलें  आहेस कीं फोटोग्राफी काुंहीं 
वदिस बुंद ठेिली आहे ि मे मवहन्याुंत माईकडे जाणें झाल्यास ख प प्रॅक्तटस कराियाचें, सध्याुं परीक्षा जिळ 
असल्यानें अभ्यास परीके्षचा करणें हें नडीचें काम तें टाक न फोटोग्राफींत िळे घालविणें हें िाईट ि मे 
मवहन्याुंत पवरक्स्थवत िगेळी होईल तेव्हाुं फोटोग्राफीचें प्रॅक्तटस करणें चाुंगलें  असें तुझ्या सवद्विकेानें त ुं 
ठरविलें  आहेस आवण तें बरोबर आहे. जी गोष्ट फोटोग्राफीच्या इच्िेला लाग  आहे तीच आपल्या सिव 
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इच्िाुंना लाग  आहे. फोटोग्राफीची इच्िा एका पवरक्स्थतींत िाईट दुसरींत चाुंगली. त्याप्रमाणें कामेच्िा एका 
पवरक्स्थतींत िाईट, दुसरींत चाुंगली अिी गोष्ट आहे. कामेच्िा तीव्र नाहीं, कान्ता वबन्ताची (कान्ते वबन्तेची) 
जरर नाही अिी मनाची क्स्थवत आहे तोंपाितेों लग्न करुं  नये ि कामेच्िा तीव्र होऊ लागली, त्या इच्िेस 
वतचें खाद्य न देताुं थापट न िान्त करण्ययासारखी देिभक्तत, ज्ञानभक्तत, सेिाभक्तत िक्ततमान झालेली नाहीं 
अिी क्स्थवत असेल तर आपल्या ध्येयाला अनुक ल अिा अनुरप माणसािीं लग्न करािें हा उत्तम पक्ष आहे. 
प्रत्येक प्रसुंगीं आपला सवद्विके उपयोगाुंत आण न आपल्या मनाुंत आलेली कोणतीही इच्िा, कोणत्याही 
इुंवद्रयाची िा मनाची इच्िा चाुंगली झकिा िाईट हें ठरिािें ि चाुंगली गोष्ट करण्ययाची इच्िा असल्यास ती 
करणें ि िाईट गोष्ट करण्ययाची इच्िा असाल्यस ती न करणें हा वनयम ठेिािा. काम हा ित्र ुआहे तसा 
वमत्रही आहे. क्रोध हा ित्र ुआहे तसा वमत्रही आहे. लोभ, मद, मत्सर हे केिळ ित्र  आहेत. मोह हा ित्र ुआहे 
तसा वमत्रही आहे असें माझें मत आहे. मोहाचा माझा अनुभि “मुलाुंची मागणी” या प्रकरणाुंत आरुंभींच मीं 
साुंवगतला आहे. “मोह माझ्या मोहनाुंचा हवरच्या मोहनीसम । करी दृढा दृढतरा कतवव्यदृढता मम ॥” हरीची 
मजिर मोहनी आहे. हरीपे्रम माझ्या मनाुंत तीव्र ि गाढ आहे ि हरीच्या मजीत न मी उतरुं  नये अिी माझी 
तीव्र भािना आहे. ही हरीची मोहनी. तुमचा मला असलेला मोह, तुमची मजिरील मोहनी हरीच्या 
मोहनीप्रमाणें आहे. माझी कतवव्यदृढता हरीच्या मोहनीमुळे अिी दृढतर होते तिी तुमच्या मोहनीनेंही दृढतर 
होते. म्हण न या मोहनीला, या मोहाला मी वमत्र म्हणतों. जीिाच्या विकासाला मदत करणारा तो वमत्र. 
जीिाचा विकास म्हणजे त्याच्या इुंवद्रयाुंिरची ि मनािरची त्याची हुकमत िाढत जाऊन त्याचें ज्ञान ि पे्रम 
अवधकावधक व्यापक ि कतृवत्ििाली होणें ि त्याचा अहुंकार कमी होत जाऊन देिसाक्षात्कार िाढत जाणें. 
जीिाच्या कतवव्याचा म्हणजे त्याच्या धमाचा ि त्याच्या विकासाचा वनकट सुंबुंध आहे. विकासानुसार धमात 
फेर होतो. धमवपालनानें विकासाचें पाऊल पुढें पडतें. धमव म्हणजे जीिाचें विकासानुसारी कतवव्य. हा “धमव” 
िब्दाचा अथव ि झहदुधमव मुसलमानी धमव वखस्तीधमव इत्यावद याुंतील धमव िब्दाचा अथव याुंत फार अुंतर आहे हें 
लक्षाुंत असािें. धमव, अथव, काम, मोक्ष या प्रत्येक िब्दाचे अनेक अथव आहेत. पुष्ट्कळ िब्दाुंना अनेक अथव 
असतात हें तुला कोिाुंिरन ि अनुभिाुंिरन कळलें  असलें  पावहजे. कोणतेंही वलखाण िाचताुंना अनेकाथी 
िब्दाुंचा त्या त्या स्थळी कोणता अथव घ्याियाचा हें मागचा पुढचा सुंदभव पाह न ठरिाियाचें असतें, लेखकानें 
आपला अथव अमुक असें स्पष्ट साुंवगतलें  नसेल तेव्हाुं......असो. ती. दादाुंस ि आईस आवण सिव िडील 
मुंडळीस विरसाष्टाुंग नमस्कार ि वच. ताईस आवण सिव धाकट्या मुंडळीस नमस्कारप िवक आवििाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
  रत्नावगरी वडक्स्रतट वप्रझन 
  िुक्रिार १।३।३५ 
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रत्नावगरी, बुधिार ता. १२।५।१९३५ 
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वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद. िामन, कमल तुमचीं पत्रें आज वमळालीं. तुमच्या 
पत्राबरोबर आप्पाुंचें चराठें मुक्कामाह न आलेलें  पत्र वमळालें . िामन, तुला पवहलें  काम–गजाननराि नाईक 
ग्रामसेिक लोणी पो. फते्तप र ता. जामनेर वज प िव खानदेि याुंस कळविणें कीं “तात्याुंचें तकलीचें काम 
वनयवमत चाल ुं  आहे. पेळ  आप्पासाहेब पाठिीत आहेत. प्रकृवत उत्तम आहे. तुमची प्रकृवत “गरीब” 
असल्याकारणानें कोणतीही मेहनत बेतानें करण्ययाचें धोरण ठेिािें. म्हणजे आजारी पडणें बरेंचसें टळेल, 
असें तात्याुंचें आग्रहाचें साुंगणें आहे.” दुसरें काम चराठें पो. माजगाुंि सुं. सािुंतिाडी या पत्त्यािर 
अप्पासाहेबाुंकडे वलवहणें कीं “ता. १२।५ चें तुमचें पत्र आज ता. २२ ला िामनचे पत्राबरोबर वमळालें . पेळ  
तुमच्याकड न पोष्टानें आले. नुंतर तुमच्या बुंध ुंकड न आले. जुनेच तुम्हीं वदलेले पेळ  येत्या सोमिारी २७।५ 
पयंत पुरतील. एक मवहन्यानें पेळ  पुनुः पाठविणार म्हणताुं. माझें काम रोजचें वकती थोडें असतें हें तुम्हाुंला 
माहीत आहे. मला िाटतें, आहेत ते पेळ  दोन मवहने–अवधक जातील. िास्तविक हें पेळ चें काम तुम्ही 
आिश्यकता नसताुं अुंगािर घेतलें  आहे... परुंतु हें सिव मी बोल न काुंहीं उपयोग नाहीं असें िाटतें...येऊुं  द्या 
पेळ ... मुलाुंस–वच. पुरषोत्तम, पाुंडुरुंग, झचतामवण याुंस आिीिाद. आप्पाुंच्या पत्रासोबत असलेलें  तुमचें 
पत्र वमळालें . रुंगनाथ घरीं गेला त्याची आई त्याची काळजी करणारी आहे. तेव्हाुं तो घरीं गेला हें ठीक झालें  
आवण तुम्ही आश्रमाुंत उत्तम विक्षण वमळि न लोकसेिा चाुंगल्या रीतीनें करण्ययाची पात्रता अुंगीं आणािी, या 
योजनेला तुमच्या िडलाुंनीं आपल्या कडक िागणुकींनें अप्रत्यक्ष सुंमवत वदली आहे हेंही ठीक झालें  आहे. 
आताुं जबाबदारी तुमच्यािर ि आश्रम गुरुं िर आहे. आप्पासाहेब, महाजनसाहेब, डॉ. साहेब याुंसारखे गुर 
प िवपुण्ययाई खेरीज वमळत नाहींत. तेव्हाुं तुम्ही प िवजन्मीं पुण्यय केलेलीं मुलें  आहाुंत याुंत मला सुंिय नाहीं. 
परुंतु तो जन्म सुंपला. आताुं निा जन्म चाल  आहे. या जन्माुंत काुंहीं पुण्यय कराियाचेंच असा वनिय करा. 
“वनियाचें बळ, तुका म्हणे तेंवच फळ” पुण्यय करण्ययाच्या वनियािाुंच न पुण्यय होत नाहीं. पुण्यय करण्ययाचा 
बळकट वनिय असेल तर त्याला पुण्यय हें फळ येईल. पुण्यय म्हणजे काय? पाप म्हणजे काय? दुसऱ्याचें बरें 
करणें हें पुण्यय, दुसऱ्याचें िाईट करणें हें पाप. अथात् दुसऱ्याचें बरें करण्ययाचें पुष्ट्कळ साम्यव ज्या विक्षणानें 
येतें तें विक्षण उत्तम. असें उत्तम विक्षण उत्तमाुंच्या सुंगतींत सहज वमळतें. मात्र तें पदरीं पाड न घेण्ययाचा 
वनिय पावहजे. आप्पासाहेब िगैरे साुंगतील तसें िागण्ययाची काळजी घ्या. आपल्या सिव अडचणी मोकळया 
मनानें त्याुंना कळिीत जा. त्याुंच्यापास न लपि न ठेिािें लागेल असें काम करण्ययाचें टाक न द्या. तुम्हाुंला 
केव्हाुंही काुंहीं ते विचारतील तेव्हाुं त्याुंना खरेंखुरें काय तें साुंगत चला. डॉतटरला आपण आपल्या 
प्रक्रतीसुंबुंधानें खरेंखरें साुंवगतलें  नाहीं तर त्याला आपली प्रकृवत योग्य औषध देऊन सुधारताुं येणार नाहीं. 
जी िरीरप्रकृतीची गोष्ट तीच मनाच्या प्रक्रतीची गोष्ट आहे. मनाची प्रकृवत वबघडल्यानें आपल्या हात न पाप 
घडतें. आप्पासाहेब िगैरे मनाने डॉतटर आहेत. त्याुंच्या डॉतटरीचा फायदा घ्या ि मनानें उत्तम व्हा–पुरें 
झालें . सिव आश्रमिासीयाुंस नमस्कार.” 
 

िसुंत, तुझें वचत्र मीं पावहलें . वचत्राुंत वचत्रासारखा वदसतोस. तुझें काम त ुं करीत आहेस ना? तुझें 
काम आईला त्रास देण्ययाचें आहे. केिळ आईलाच एकटीला नव्हे, तर घराुंतील सिव मोठ्या माणसाुंना 
भुंडाि न सोडणें हें तुझें काम आहे. हें मुख्य काम. दुसरें काम तुझ्या लहानग्या बवहणीला खेळविणें हें आहे. 
ती थोडी मोठी झाली–माती खाण्ययासारखी, म्हणजे मग वतच्यािर पहारा करण्ययाचें काम तुझ्याकडे येईल. 
िामन कमलिर असा पहारा करीत होता, ि कमलनें तोंडात कोंबलेली माती काढ न घेऊन वतला रडिीत 
होता! िामन स्ितुः माती खात होता कीं नाहीं मला ठाऊक नाहीं. त ुं खाल्लीस का कधीं माती? ती. दादाुंस ि 
आईस आवण सिव िडील मुंडळीस विरसाष्टाुंग नमस्कार. वच. साळ ताईस आवण सिव धाकट्या मुंडळीस 
नमस्कारप िवक आिीिाद. िसुंतास ि िसुंतिगीयाुंस स्पेिल नमस्कार ि स्पेिल आिीिाद. 
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  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र १३ वें 
 

रत्नाणगरी णडक्स्रतट णप्रझन 
ता. २२।११।३५ 

 
वच. िामन, कमल, माई याुंस आिीिाद. िामन, कमल Glimpses of World History हें पुंवडत 

जिाहरलाल याुंचें पुस्तक सोईप्रमाणें तुम्ही केव्हाुंही िाचालच. त्याुंचीं इतर पुस्तकें ही सोईप्रमाणें केव्हाुंतरी 
िाचा. ‘मुलीला पत्रें’ या स्िरपाुंत िरील Glimpses आहेत. ‘मुलाुंना पत्रें’ या स्िरपाुंत Holy Song ि इतर 
मजकुर जो मीं वलवहला आहे त्याुंतही Glimpses आहेत पण तीं Mind History विषयक आहेत. आमच्या 
ऋषींच्या मनाचे व्यापार कसे चालत होते ि माझ्या मनाचे व्यापार कसे चालत आले तें Holy Song ि इतर 
वलखाणािरन तुम्हाुंस कळेल. “या अनुंत विश्वाच्या पसाऱ्याुंत माझें स्थान काय?” याचा प्रत्येक व्यततीनें–
मग ती व्यक्तत पुंवडताुंप्रमाणें थोर असो झकिा माझ्याप्रमाणें क्षुद्र असो–विचार करणें आिश्यक आहे. 
पुंवडताुंनीं याप्रमाणें विचार करन आजपयंत जीं अनेक थोर सत्कायें केलीं, त्याुंत त्याुंना अपत्यपे्रमासाठीं 
Glimpses वलवहणें या कायाची भर टाकणें अिश्य िाटलें . त्याचप्रमाणें माझ्या क्षुद्र प्रमाणानें माझ्या क्षुद्र 
कायांत अपत्यपे्रमासाठीं Holy Song िगैरेंची भर मला टाकािी लागली. Holy Song च्या प्रास्ताविक 
श्लोकाुंत माझी Fancy माझ्या Soul, Will िगैरेंना उदे्दि न म्हणत आहे कीं,  
 

My Holy Song our children sweet 
May love or may not love 

I’ll do my best, I’ll leave the rest 
To Heaven High above. 

 
अिाच प्रकारचे विचार ईश्वर गाळ न पुंवडताुंच्या Glimpses मध्ये मला जागजागीं िाचाियास वमळाले. 
 

पुंवडताुंच्या विचाराुंिीं माझे विचार पुष्ट्कळसे जुळतात–कोणाचेच विचार दुसऱ्याच्या विचाराुंिीं 
सिवथा जुळत नसतात. हें नाटक–माझ्या दृष्टीनें–आहे. या विश्वाच्या नाटकाुंत विचारभेद, 
आचारभेद...अनुंत भेद आिश्यक आहेत. नाटकाला रुंग पात्रभेदावििाय कसा येणार? पात्र या नात्यानें 
आपलें  काम यथाितय चाुंगलें  करािें ि पे्रक्षक या नात्यानें आपलें  काम यथाितय चाुंगलें  करािें ि पे्रक्षक या 
नात्यानें नाटकाुंतील देखाि े पाह न आपल्या िृत्तींना ि विचाराुंना योग्य िळण लािािें हा आनुंदाचा ि 
िाुंतीचा मागव आहे. मला आनुंदासाठीं ि िाुंतीसाठीं ईश्वर अवत आिश्यक झाला आहे. नि े वनरीश्वरिादी 
सृवष्ट हा energy चा–िततीचा–काुंहीं वनयमाप्रमाणें होणारा सुंकीणव पवरणाम आहे असे मानतात. सृवष्ट 
स्त्रष्ट्ट्यावििाय ितय नाहीं, िक्तत त्या स्त्रष्ट्ट्याची िक्तत, वनयम त्या स्त्रष्ट्ट्यानें केलेले वनयम, सुंकीणव 
पवरणाम त्या स्त्रष्ट्ट्यानें योवजलेला, आपल्या िततीनें आपण ठरविलेल्या वनयमानुसार घडि न आणलेला 
पवरणाम–अिा प्रकारें कायाला कता आहे असें मानल्यावििाय माझ्या बुद्धीला राहित नाहीं. घडतें इत्यावद 
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प्रकारें आपण बोलतों परुंतु जें होतें तें कोणी तरी करतो–करवितो, जें घडते तें कोणी तरी घडतो–घडवितो 
या प्रकारें माझी बुवद्ध चालते. ‘चालते’ हीच भाषा घ्या. ही अधविट भाषा आहे. खरी गोष्ट माझी बुवद्ध अिी 
चालविली जाते ही आहे. कोणाकड न चालविली जाते? मजकड न? िे. ईश्वर नाहीं म्हण असें माझ्या 
बुद्धीला मीं म्हटल्यास ती माझें ऐकत नाहीं. तेव्हाुं मी वतचा चालक आहें हें मला पटत नाहीं. वनरीश्वरिादी 
‘पवरक्स्थवतभतत’ म्हणतात, अनेकाुंच्या विचाराुंचा माझ्या बुद्धीिर जो आघात झाला त्याचा हा पवरणाम. 
एकदाुं मी वनरीश्वरिादी होतों. आज ईश्वरिादी आहें–सिव ‘पवरक्स्थतीचा पवरणाम’ कब ल. पवरक्स्थती 
स्थापणारा, वतच्याुंत फेरफार करणारा कोण? असें हें प्रश्नचक्र लाुंबिर जाऊन ििेटीं माझ्या बुद्धीचा प णव 
स्ितुंत्र असा चालक स्ियुंभ  सृवष्टकता होय असा वनकाल माझी बुवद्धच मला देते. हा वनकाल ‘भ्रमरप आहे.’ 
कब ल. भ्रम घडि न आणणारा अगदीं ििेटला दुिा माझ्या बुद्धीनें देिदेिच ठरतो. नाटकाुंत भ्रमही 
पावहजेत. श्रीतुकोबाुंनीं श्रीवििरायाला पाठविलेल्या एका अभुंगाुंत म्हटलें  आहे कीं “आपुलाल्या भ्रमें राह ुं 
आता”...... असो. िामन, मोटार उलटली हें िाच न मला तुझ्या बाळपाणाच्या दोन गोष्टी आठिल्या. एक 
तुझा डाुंग्या खोकला. काय भयुंकर खोकला तो! आम्हाुंला काुंहीं तुझा भरुंिसा नव्हता.......... दुसरें, त ुं 
नुकताच बस ुं लागला होतास तेव्हाुं पािसकराुंच्या िाड्याुंत माडीिर आम्ही राहात होतों. त ुं एक वदििीं 
वजन्यािरन थेट िरच्या पायरीिरन खालीं गडगडत येऊन पडलास. गडगडण्ययाचा आिाज ऐक न आम्ही 
धािलों... ईश्वराला िाुंचविणें असेल तर तो िाुंचवितो इतकें च......... माईच्या विदे्यचा नगरचे लोक 
उपयोग करन घेत आहेत हें िाच न आनुंद झाला. 
 

ती. दादाुंस ि आईस ि िडील मुंडळीस वि. सा. न. वच. साळुताईस ि धाकट्या मुंडळीस न. प िवक 
आिीिाद. िसुंतास ि िसुंतिगीयाुंस स्पेिल नमस्कार ि आिीिाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 
  कैदी नुं. १७८३ 
 

पत्र १४ वें 
 
  वेळगावं सेंरल णप्रझन 

  िुक्रिार, ता. २८ फेबुिारी १९३६ 

 
कमल, तुझें ता. १५।२ चें पत्र िामनच्या ि अुंत च्या पत्राुंसवहत पोंचलें . सुपवरटेंडेंटसाहेब म्हणाले 

कीं, या िळेेला हीं तींन पत्रें मी तुम्हाुंला देतों. यापुढें एकच वमळेल. चोहोंकडला मजक र एका पत्राुंत 
घालािा. तेव्हाुं यापुढें असें कराियाचें. चोहोंकडला मजक र एका पत्राुंत घालाियाचें काम िामनकडे 
द्याियाचें. त ुं आपलें  पत्र िामनकडे पाठविणें. अुंत नेंही आपलें  पत्र िामनकडे पाठविणें; ि िामननें स्ितुःचा 
मजक र सुंपल्यािर ‘कमल–कडील मजक र’ असा आरुंभ करन तुजकडील मजक र वलवहणें ि त्याप्रमाणें 
‘अन्त कडील मजक र’ असा आरुंभ करन त्याजकडील मजक र वलवहणें ि ििेटीं यथािास्त्र सही करणें ि तें 
पत्र ता. २० मे, आगस्ट इत्यावद उरलेल्या तारखाुंस रिाना करणें. माझीं पत्रें मी तुजकडेच पाठिीन. तुला 
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चोहोंकडला मजक र उतरण्ययाचा त्रास न व्हािा म्हण न ही योजना सुचविली आहे. मुख्य गोष्ट एकहातीं एक 
पत्र. दत्त  मामा बालोद्यानमधील काम सोड न नागपुरास गेला हें मला तुमच्या पत्राुंिरन कळलें . प िी कळलें  
नव्हतें. त्याचें नागपुरास चाुंगलें  जमलें  आहे हें िाच न आनुंद झाला. तुझे Preliminary चे पेपसव बरे गेले ि 
केििचे चाुंगले गेले म्हणजे जिळजिळ सारखेच गेले असें मी समजतों. केििचें अक्षर परीक्षकाुंना 
सुलभतेनें िाचताुं यािें–िाचताुं येिो अिी मी माझ्या (केििच्या नव्हे) देिापािीं प्राथवना करतों. माझ्या 
परीक्षाुंच्या िळेीं मला माझ्या वचडवबड अक्षरासुंबुंधानें मोठी काळजी असे. लहाणपणींच िळणदार अक्षर 
सुिाच्या अक्षर वलवहण्ययाची सुंिय ज्याुंनीं केली आहे त्याुंनीं एक मोठा सद्गुण आपलासा केला असें आताुं 
मला िाटतें. सुंस्कृत घेणारानें मातृभाषा म्हण न मराठीही घेतली पावहजे हा पुढील िषापास न मवॅरकच्या 
अभ्यासक्रमाुंत योवजलेला बदल मला पसुंत आहे. ही खरी प्रगवत आहे. मोर पुढील िषी डॉतटर होणार, 
तुला त्याच्यासारखें डॉतटर आयुिेदाचायव होणें पसुंत असेल तर मला तो अभ्यासक्रम पसुंत आहे. त ुं मला 
विचारलें  होतेंस–नव्हे विचार कराियास साुंवगतलें  हातेंस, मवॅरकनुंतर त ुं कोणता मागव पसुंत करािा 
याविषयीं खरोखर याुंत काुंहीं समजत नाहीं. मी मागासलेला, सुंसारापास न िषांनुिष ेद र पडलेला माण स. 
वस्त्रयाुंचा समाजसुंसाराच्या कोणकोणत्या विभागाुंत कसा कसा प्रििे झालेला आहे इत्यावद गोष्टी मला 
मुळींच अिगत नाहींत. अिा क्स्थतींत िामनला मी अमुकच िीक असें साुंग ुं िकलों नाहीं. त्याप्रमाणें तुलाही 
त ुं अमुक िीक असें मी साुंग ुं िकत नाहीं. िामन, अन्त , तुझे मामा िगैरे याुंना विचारन ििेटीं तुला सोईचें 
िाटेल ते मामाुंच्या सल्ल्यानें कर. िामनासाठीं मजक र : िामन, तुला सुपवरटेंडुंटसाहेबाुंनीं माझ्या 
दाुंतासुंबुंधानें कळविलें  आहेच. आताुं माझ्या दाुंतासुंबुंधाची काळजी वबलक ल करुं  नकोस. सिव ठीक 
चाललें  आहे. तुझ्या पत्राुंतील ‘ठळक गोष्टीं’ चें िणवन िाच न फार समाधान िाटलें . तुझ्यामध्ये स क्ष्म 
वनरीक्षणिक्तत आहे. िणवनिलैीही साधली आहे. योग्य तयारी केल्यास तुला समाजोपयोगीं लेखक होताुं 
येईल. तुझ्या पत्राच्या ििेटीं त ुं म्हणतोस कीं तुझें प िीचें ‘इतर िाचन’ ि निीन याुंत अुंतर आहे. नसत्या 
मनोरुंजनाकडे प िी अवधक प्रिृवत्त होती. आता सुर केलेल्या िाचनाचा वििवक्षत हेतु आहे. डोळ्यापढुें वििषे 
दृवष्ट ठेि न िाचतो त्यास, प िींचीं प्रिृवत्त होती ती त्या िळेी अगदीं योग्य होती ि आताुंची िृवत्त या िळेीं योग्य 
आहे मनींचें रुंजन ही एक महत्त्िाची गोष्ट आहे. साुंसावरक खटपटींनीं कटकटींनीं रुंजीस आलेल्या 
बालमनाचे, तरण मनाचे िा िृद्ध मनाचे सुनीवत–सुुंदर गोष्टींनीं घटकाभर रुंजन करन त्याला सुंसाराुंतील 
अपवरहायव कटकटींिीं टक्कर देण्ययाचा उत्साह पुनरवप आण न देणें हें समाजोपयोगी लेखनाचें एक ध्येय आहे 
ि असािें. त ुं “डुुंगी” बोझटगमध्ये तीन प्रकारचें प्रािीण्यय वमळविलेंस हें िाच न मला माझ्या डेक्कन 
कॉलेजाुंतील वदिसाुंची आठिण झाली. मी बोझटगमध्ये प्रिीण वबिीण नव्हतों परुंतु मला बोझटगचा नाद 
बहुत होता. एकदाुं आमच्या वजमखान्याचे बोझटगविषयक काुंहीं वनयम मीं बाज स ठेिले म्हण न मला 
वजमखान्याुंत न दोन वदिस rusticate केलें  होतें. पुढें गुंमत अिी झाली कीं जे वनयम पुढें करन मला 
rusticate केले होतें ते वनयम वजमखान्याची Special meeting बोलाि न रद्द करन घेण्ययाुंत मला यि आलें . 
याच्याही पुढची गुंमत ही कीं मी बी. ए. झाल्याुंिर सहज कॉलेजमधें एकदाुं गेलों होतों. त्या वदििीं 
वजमखान्याची सभा होती. मी सभेंत जाऊन बसलों आवण पावहलें  काय–रद्द केलेले वनयम पास कराि ेअसा 
प्रस्ताि पुढें होता, ि तो पास झाला! तुझ्या Fancy dress competition च्या िणवनाुंतील एक िब्द मला 
लागला नाहीं, झकिा कळला नाहीं. जाताुं जाताुं हेंही साुंगणें योग्य आहे कीं competition िब्दाचें स्पेझलग 
चुकलेलें  वदसतें. स्पेझलगकडे लक्ष पुरविणें योग्य आहे U. T. C. कँझपगच्या िणवनाुंत battalion sergeant, 
vegetarian, parade, bayonet हे िब्द चुकलेले आहेत. U. T. C. मध्ये C म्हणजे course कीं corps? 
Corps असािें असें मला िाटतें. देिाुंविषयीं वलहीताुंना Mechanics हा िब्द चुकीचा वलवहला आहे. साधेल 
वततकें  लेखन वनदोष असािें. स्पेझलग माझेंही केव्हाुं केव्हाुं चुकतें. उदाहरणाथव autonomy हा िब्द मी 
पुष्ट्कळ वदिस–माझे पवहलें  Pamphlet (१९०६) वलहीपयंत चुकीचा वलहीत होतों. Draughtsman दासचें 
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म्हण न “I wish that your super dinner game everything must be machine drawing” हें जें िातय त ुं 
वलवहलें  आहेस त्याुंत must माझ्या इुंग्रजीप्रमाणें बरोबर नाहीं. I wish that तरी काढ न टाकािें झकिा ते तीन 
िब्द ठेिले तर must च्या जागीं would, could असा काहीं िब्द असािा. तुला machine drawing चें 
दासाुंइतकें  महत्त्ि न िाटलें  तर न िाटो. परुंतु engineer ला तें फार महत्त्िाचें आहे, हें त ुं लक्षाुंत ठेििील 
तर बरें. कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही भागाकडे आताुं दुलवक्ष कर नकोस. जी गोष्ट मला माझ्या 
िडेामुळें  साधली नाहीं ती तुला यथाितय पवरप णवतेनें वसद्ध कराियाची आहे. तुला वनष्ट्णात engineer 
व्हाियाचें आहे. या नव्या जगाुंत मनुष्ट्यसमाजाच्या अत्युंत महत्त्िाच्या घटकाुंत वनष्ट्णात engineer माणसाुंची 
गणना आहे. त ुं engineer होणार म्हण न कमलनेंही आयुिेदाचायव म्हणजे engineer of the human body 
व्हािें ि त ुं Diseases of the machine चा िस्ताद वचवकत्सक होिील त्याप्रमाणें वतनेंही Diseases of the 
human machine चें वनष्ट्णात वचवकत्सक व्हािें अिी कल्पना आली. परुंतु ही सिव माझ्या कल्पनेची गुंमत. 
कमलला सोईचें िाटेल तें वतनें करािें. अुंत साठीं मजक र : अुंत , तुझें कँझपगचें िणवन िाच न मला आमच्या 
१९०६ मधील कँझपगची आठिण झाली. इतर लष्ट्करी वक्रयाुंबरोबर आम्हाुंला एक आठ वदिसाुंचा माचव 
होता. मी माचव सुंपि न घरीं आल्यािर स्नान करन जो सायुंकाळी ६ ला वनजलों तो दुसऱ्या वदििीं 
सायुंकाळी ४ कीं ५ ला उठलों. वनिाणबाजीचें विक्षण तुमच्या रेझनगमध्यें फारसें नसतें याचें कारण 
रायफलची वनिाणबाजी फारिी अिघड नसतें हें असेल. तुझी िारीवरक खेळाुंतील वनपणुता प्रिुंसनीय 
आहे. िारीरिास्त्र त ुं विकत आहेस. त्याुंतही तुला िरच्या दजांचें नैपुण्यय प्राप्त होिो. त ुं walking sleeper 
वलवहलें  आहेस. तें walking sleeper हि.े कमल, तुजकडे रत्नावगरीह न िही नुं. ६ रवजस्टरनें पाठविली ती 
तुला पोंचलीच असेल. आताुं िही नुं. ७ मधील काुंहीं पद्यभाग नेहमींच्या वरिाजाप्रमाणें येथें उतरतों. 
 

A Noble Pair 
Life 

 
ती. दादाुंस, आईस, सिव िडील मुंडळीस विरसाष्टाुंग नमस्कार. वच. साळ ताईस, सिव धाकट्या 

मुंडळीस नमस्कारप िवक आिीिाद. िसुंतास, मालतीस, सिव लहान मुलाुंस, तुला ि माईला, िामनला ि 
अुंत ला आणखी िगेिगेळे नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
  तात्या 
  पाडुंरंग महादेव बापट 

  कैदी नुं. १४२३९ 
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कमल, त ुं वसतयुवरटी पे्रस पाहाियास गेली होतीस तेव्हाुं तेथील विपाई तुम्हाुंस काुंहीं मावहती 

साुंगत होता. त्याुंतले तुला–तुम्हाुंला काुंहींच समजलें  नाहीं असें त ुं म्हणतेस. तुला त्या विपायाचा रागही 
आला. त्या विपायाला हें समजलें  तर त्याला वकती िाईट िाटेल! तो वबचारा आपल्या पे्रसच्या परुंपरागत 
पवरभाषेंत तुम्हा पाहुण्ययाुंचें मनोरुंजन व्हािें ि तुम्हाुंला महत्त्िाचें निीन ज्ञान व्हािें म्हण न भारदस्त भाषण 
त्याच्या कल्पनेप्रमाणें करीत होता. आवण त्या भाषणाचा त्याच्या श्रोतृिृुंदािर पवरणाम काय तर–त ुं 
िर्तणलेला! याुंत दोषी कोण? तुम्हाुंला काुंहीं समज ुं नये, तुला राग यािा अिी त्याची इच्िा असािी का? 
नसािी असेंच मला िाटतें. श्रोतृिृुंदाला समजेल असेंच ितत्यानें बोलािें हा वनयम वदसतो सरळ, आवण हा 
वनयम विपायानें पाळला नाहीं म्हण न त्याचा राग येणें हेंही सरळ वदसतें.–पण हें वदसणें प्रथमदिनंींचें. 
थोडा खोल विचार केला की िरील वनयम पाळाियास सोपा नाहीं. ही गोष्ट लक्षाुंत येईल. पट्टीचे ितते 
देखील येथें घसरतात. मग पे्रसचा पटे्टिाला घसरला तर त्याुंत काय निल? तेव्हाुं सदरहु विपायाला दोष 
देऊुं  नये असें मला िाटतें. परुंतु त्याला दोष द्याियाचा नाहीं, अथात् तो तुम्हाुंला–तुला द्याियाचा असा 
मात्र अथव नाहीं. ज्ञानाची तीव्र आकाुंक्षा ही प्रिुंसनीय आहे, आवण या तीव्र आकाुंके्षचा वहरमोड होणें हे राग 
येण्ययास योग्य कारण आहे. एिढेंच कीं हा राग िरीलप्रमाणें विचार करन द र केला पावहजे. आवण त ुं 
याप्रमाणें तो द र केला आहेस असें मी धरन चालतों. पे्रसचा काुंहीं भाग दाखवितात, काहीं दाखिीत 
नाहींत, असें त ुं वलवहलेंस. हें न दाखविणें योग्य कीं अयोग्य? हवरजनाुंना हवरमुंवदराुंत प्रििे करुं  न देणें 
योग्य कीं अयोग्य? अयोग्य असें दोन्ही प्रश्नाुंना माझें उत्तर आहे. पण योग्य असें उत्तर देणारे थोडे का 
आहेत? 
 

स्िाथी अत्युंत अनासक्तत 
सिवभ तवहतीं अत्युंत आसक्तत 
ईश्वरचरणीं अत्युंत प्रीवत 
ही जीिात्मक्स्थवत परम िाुंतीचीं ॥ 

 
गीताहृदयाुंतील या ओिींत जी अनासक्ततयुतत आसक्तत साुंवगतली आहे त्या आसततीच्या दृष्टीनें िरील 
दोन्ही प्रश्नाुंना अयोग्य असें माझें उत्तर आहे. असो. “पास झालें  तर आयुर्तिद्यावििारद होण्ययासाठीं मोरच्या 
िाळेंत जाण्ययाचें म्हणतें आहे” असें त ुं वलवहलें  आहेस. हें पाहा, परिाुं तुम्ही भेट न गेलाुंत तेव्हाुंपास न तुमच्या 
दोघाुंच्या पुढच्या विक्षणासुंबुंधीं मीं पुनुः विचार केला. 
 

देहिक्तत मनुःिक्तत धनिक्तत जिी असे 
विकणें करणें तैसें मी तुम्हाुं साुंगुुं तें कसे? 

 
‘मुलाुंची मागणी’ या प्रकरणाुंतील िरील ओळी घोळीतच ितय तेिढा बारकाईनें विचार केला ि त्याचा 
फवलताथव तुझ्या सुंबुंधाुंत, ितय असल्यास त ुं आ. वि. वि. च व्हािेंस असा आला. िामनसाठीं मजक र–
िामन, B. Sc. कीं Engineering पुढें चाल ुं  हें कोडें तुला पडलें  आहे. ‘मला काुंहीं ठरिताुं येत नाहीं’ असें त ुं 
वलवहतोस. यासुंबुंधानें मीं जो बारकाईनें विचार केला त्याुंत न असें वनघालें  कीं, Engineering पुढें चाल  
ठेिणेंच तुला श्रेयस्कर होईल. फस्टवतलास B. Sc. होण्ययापेक्षाुं अगदीं सामान्य Mechanical–Electrical 
Engineer होऊन झहदु युवनव्हसववसटींत न बाहेर पडणें तुझ्या ध्येयाच्या दृष्टीनें तुला अवधक फायद्याचें होईल 
असें मला िाटतें. त ुं अज न लहान आहेस. ज्या िादाुंचा अभ्यास तुला आिड ुं लागला आहे ते िाद अभ्यासाहव 
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आहेत. आर्तथक प्रश्न त ुं अत्युंत महत्त्िाचा समजतोस तेंही ठीक आहे. परुंतु या सिव आिडत्या गोष्टींचा गाढ 
अभ्यास करण्ययाची तुझी योजना ३।४ िष ेअुंितुः त ुं बाज ला ठेिलीस ि सुर केलेला Engineering Course 
पुरा केलास तर तें सिवथा वहतकर होईल असें माझें मत आहे. Machine Drawing, Practical Geometry, 
Heat Engines या पेपसवखेरीज बाकीचे चाुंगले गेले आहेत ि पास होण्ययाची तुला आिा आहे. माझें म्हणणें 
त ुं या िषी नापास झालास तरी ‘इतर िाचन’ बाज ला ठेि न सिव लक्ष अुंगीकृत अभ्यासक्रमाुंत लाि न पुढें 
ििेटपयंत आपलें  नापास होणें टळेल अिी तुला उमेद असली तर त ुं आपला कोसव सोड ुं नयेस. हें श्रमयुग 
आहे हें त ुं विसरुं  नकोस. Engineer या नात्यानें श्रमजीिी सुंकटग्रस्ताुंिीं तुझा वजव्हाळ्याचा सुंबुंध येईल ि 
आर्तथक प्रश्नाुंचे हृद्रत तुला चाुंगले उमजेल. Engineer+ इष्टिादवििारद असा त ुं हो. या योगानें तुझ्या 
िब्दाुंना ि कृतींना समाजाुंत वििषे िजन येईल. मी Engineering Course दोन िष े त्याुंत खच वन सोड न 
वदला तो केिळ अगवतकत्िामुळे. माझ्यासारखा त ुं अगवतक झाला आहेस असें मला िाटत नाहीं. Bombay 
University च्या सेनेटनें माझ्या १९०५ वडसेंबरमधील एझडबरोंतील व्याख्यानासुंबुंधानें मला जाब विचारला 
तेव्हा मीं पडतें घेतलें  असतें तर course मला पुरा करताुं आला असता. परुंतु असें पडतें घेणें मला माझ्या 
व्रताप्रमाणें ितय नव्हतें. व्याख्यान देणेंच काुं टाळलें  नाहीं? टाळणें अितय झालें  म्हण न. असो. माझा कोसव 
मीं पुरा केला नाहीं तो अगवतकत्िामुळें  हें तुला पटत नसेल तर मला दोषी समज. परुंतु माझ्या दोषाचें 
अनुकरण करुं  नकोस. ‘इतर िाचन’ बाज ला ठेि नही Engineering course यिक्स्ितेनें पुरा करणें मला 
ितय नाहीं, Drawing िगैरे गोष्टी मला नापास करतील, अिी तुला सप्रमाण भीवत िाटत असेल तर मात्र 
कोसव सोड न दे. 
 

सार सुंसाराचे पर–उपकार 
त्यािीण असार सिव काहीं. 

 
या सारासारविषयक विचाराला धरन त ुं आपला कोसव पुढें चाल  ठेिािास, ि कमलनें आ. वि. वि. चा कोसव 
घ्यािा असें मला िाटलें  ि त्याप्रमाणें मीं वलवहलें  आहे. आयुर्तिद्यावििारद कमल ि इुंवजवनअर िामन याुंना 
सुंसारसार परोपकार, लोकसेिा–वजतकी साधेल वततकी B. Sc. िामन ि कमल याुंना साधणार नाहीं असें 
मला िाटतें. असो. मला िाटतें तें मीं सुंके्षपतुः कळविलें  आहे. आताुं मुख्य गोष्ट साुंगाियाची ती ही कीं या 
माझ्या विचाराुंचें तुम्हीं आपल्या मनािर दडपण पड ुं देऊुं  नये. तुम्ही आपल्या मानवसक क्स्थतीचा विचार 
करा, मामाुंचें मत घ्या आणखी काणाचें मत घेणें असेल तें घ्या आवण ठरिा योग्य िाटेल तें. तें जें तुम्ही 
ठरिाल त्याला माझी प णव सुंमवत आहे.  
 

ती. दादाुंस ि आई ि सिव िडील मुंडळी याुंस वि. सा. नमस्कार. वच. साळ ताई ि सिव धाकटी 
मुंडळी याुंस नस्कारप िवक आिीिाद. त ुं ि माई, िामन ि अुंत , िसुंत ि माली याुंस आणखी िगेळे 
नमस्कारप िवक आिीिाद. 
 
 तात्या 
 पाडुंरंग महादेव बापट 

 कैदी नुं. १४२३९ 
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पत्र १६ वें 
 
 बेळगावं सें. णप्रझन 

 २३।११।३८ 

 
िामन, 
 

माझे ५ िें िषव आज सुंपतें... गेल्या भेटीच्या िळेीं वप्र भीमबाब ुंच्या परीक्षाविषयक योजनेचा विषय 
वनघाला होता. मावसक परीक्षा वनरपयोगी, मुलें  कॉपी करन उत्तरें वलवहतात, पेपर तपास न वमळत 
नाहीत–म्हण न, असा तुझा पक्ष. आताुं अस पाहा. िरील दोन्ही गोष्टी बऱ्या नाहींत. परुंतु या िाईट गोष्टी 
घडाव्या अिी भीमबाब ुंची इच्िा नसािी, असें मला िाटतें. वििाय या घडत असल्या तरीही ज्या मुलाुंना 
िरील योजनेचा फायदा घेऊन आपली तयारी मवहन्याच्या मवहन्याच्या मवहन्यास तपास न पाहाियाची 
असेल, त्याुंना तसें करताुं येणार आहे. अिीं मुलें  थोडीं असलीं तरी तींच सामान्यतुः मदतीला वििषे लायक 
समजलीं जािीं हें काुंहीं मला िािगें वदसत नाहीं. कॉपी करणाऱ्या मुलाुंनाही थोडाबहुत फायदा आहे. 
परीक्षेंत ििेटीं कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येणार, त्याुंचीं उत्तरें सामान्यतुः किीं वलहाियाचीं हें तरी त्याुंना 
कळतेंच कळतें मावसक पवरक्षाुंमुळें. असो... भेटीच्या िळेीं मीं तुम्हाुंला साुंवगतलें  कीं वकतीही मोठा माण स 
असला तरी त्याला वनदोष समज  नये ि त्याबरोबर हेंही साुंवगतलें  कीं, वकतीही दोषप णव वदसला तरी त्याुंत 
काुंहीं गुण असतो. विद्याथी या नात्यानें या दुसऱ्या साुंगणीकडे वििषे लक्ष देऊन त ुं आपल्या कॉलेजाुंतील 
अध्यापकाुंचा जेिढा फायदा घेताुं येईल तेिढा घे. सािुंतिाडी मुलाुंसाठीं... ‘चैतन्यगाथा’ या पुस्तकाची 
एक एक प्रत तुम्हा वतघाुंस वनत्यभेट म्हण न देण्ययास अप्पासाहेब याुंस विनविलें  होतें. त्या पुस्तकाुंत  ‘मुलाुंस 
बोध’ या िोट्या प्रकरणाुंत मी तुमच्यािीं गोष्टी करीत आहें असें समजा. त्या पुस्तकाुंत तुम्हाुंस कोणाच्या 
मदतीिाुंच न कळेल असा बराच भाग आहे. तीच माझी तुमच्यासमोर वनत्याची बडबड समजा. या 
बडबडींत न तुम्हाुंला बरें िाटेल तें तुमचेंसें करा. बरें न िाटेल तो माझा म खवपणा म्हण न बाज ला टाका. 
सिांस नमस्कार. पत्रसमाक्प्त.... 
 
 तात्या 
 पाडुंरंग महादेव बापट 

 बे. सें. वप्रझन, कैदी नुं. १४२३९, बेळगाुंि. 
 

पत्र १७ वें 
 बेळगाव सेंरल णप्रझन 

 िवनिार, ता. २७ फेबु्रिारी ११३७ 
 

िामन, अझजठा वरपसुंबुंधानें तुझें म्हणणें अगदीं योग्य आहे. कवि झकिा इवतहाससुंिोधक यास 
लेण्ययाुंसारखीं स्थळें  पाह न जें भरतें येणें साहवजक आहे तें माझ्या–तुझ्यासारख्या सामान्य माुंणसास येणें 
केिळ अितय आहे ि आपणासारख्याुंची यासुंबुंधाची मौज म्हणजे पायवपटींत िगैरे. 
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कमलासाठीं मजक र. त ुं Arts course घ्यािास असें मी तुला साुंग ुं िकत नाहीं. असें पाहा. Bennet 

चें पुस्तक घेऊन त्याुंत Factory life, Child labour याविषयी िाचलें  आहेस. त ुं श्रमयुगाुंत जन्मली आहेस 
आवण युगानुसार ि योगानुसार (बुद्धीयोगानुसार) विक्षण घेतल्यास तें सािववत्रक वहताच्या दृष्टीनें वििषे 
लाभदायक होतें असें आहे. तुझा बुवद्धयोग म्हणजे तुझें अुंतुःकरण स्िभाितुःच कोमल ि कष्टीदुुःखी 
माणसाुंसाठी कळिळणारें आहे. असें असल्यानें ि हें श्रमयुग असल्यानें वकसान–मज र–मुंडळीच्या 
बायकामुलाुंचे दुुःखकष्ट थोड्या अुंिाुंनीं काुं होईना कमी करण्ययाची लायकी तुजमध्यें आण न देईल अिी 
आयुिेदविद्या त ुं विकािीस असें मीं तुजला सुचविलें  ि आजही सुचिीत आहें. अन्त ची डॉतटरी ि मोरची 
िैद्यकी याुंत अुंतर आहे. ि मी तुला मोरप्रमाणें आयुिेदविद्यावििारद होण्ययास साुंगत आहें. तुझ्या स्ितुःच्या 
स्ितुंत्र चवरताथाच्या दृष्टीनें तुला मवॅरक टाइपराइझटग झालेलें  विक्षण पुरेसें आहे. २५।३० र. त ुं वमळि ुं 
िकिील. अवधक विक्षणाचा विचार लोकाथवदृष्टीनें करणें योग्य आहे. आवण त्या दृष्टीनें तुझ्या बाबतींत मला 
आयुिेदविद्या ‘Arts’विदे्यपेक्षाुं बरी िाटते. पण माझा आग्रह नाहीं. केिळ Hard–work, Light–work च्या 
दृष्टीनें बोलाियाचें झाल्यास त ुं Hard–work करािेंस असें मी म्हणेन. तरण ियाुंत Hard–work ला 
भ्याियाचें तर पुढें काय कराियाचें? आवण अन्त ची डॉतटरी, मोरची िैद्यकी तुला Hard–work ला लायक 
करुं  िकेल. त्याुंच्या मनाुंत आलें  तर मोर तुला सिव तऱ्हेची मदत करुं  िकेल. मला िाटतें, माईच्या 
िाुंताबाईसारख्या डॉतटरणी बऱ्याच आहेत; परुंतु िैद्यकी करणाऱ्या वस्त्रया असल्याचें मीं ऐकलें  नाहीं. 
मोरच्या िाळेंत िैद्यकाचें ि नव्या डॉतटरीचें चाुंगलें  वमश्रण आहे असें समजतें. म्हण न मीं तुला िरील स चना 
केली आहे......... “तुम्ही सुट न आल्यािर आपण पुण्ययाला राह ुं” िगैरें तुझे गोड विचार िाच न माझें हृदय 
भरन आलें . डोळे डबडबले. 
 

आताुंही तीच क्स्थवत झाली आहे. कमल, आपलें  म्हणजे बापटभाि े कुटुुंब केिढें मोठें आहे. या 
एिढ्या मोठ्या कुटुुंबाुंत न एक िडेा पीर म्हणजे फार नाहीं. देि–कायाच्या दृष्टीनें देिकायव म्हणजे हें अद्भतु 
विश्वनाटक–या नाटकाच्या दृष्टीनें, तें उठािदार होण्ययाच्या दृष्टीनें, नानाविध पात्राुंची आिश्यकता आहे. 
आपण सिव या नाटकाुंतील पात्रें आहों. पात्राुंत काुंहीं मजसारख्या िडे्याुंचीही जरर आहे. ही जरर मला 
भासते. फार तीव्रतेनें भासते म्हण न मी आपलें  िडेेपण टाक ुं  िकत नाहीं. मी तुझ्याएिढा होतों तेव्हाुं मला 
देिकायव समजत देखील नव्हतें. माझ्या डोळ्याुंपढेु कसलेंही ध्येय नव्हतें. मवॅरकला बसलों. पास होईन 
अिी खात्री िाटेना. मोठे मामा (िासुदेि गोरे याचे िडील) तेव्हाुं पारनेरास मामलेदाराचे अिल कारक न 
होते. ते म्हणाले, कसें काय पाुंड , आताुं काय करणार? मीं म्हटलें , काय करणार? तुम्ही साुंगाल तसें 
करीन–त्याुंनी साुंवगतल्याप्रमाणें मामलेदार कचेरींत एका वठकाणीं जाऊन बसलों.–ि मामलेदाराुंच्या एका 
खटल्याुंतील वनिाड्याची नक्कल केली. १Æ४ वमळाले. पढुें कारकुनीसाठीं अजव करणार होती–तों वरझल्ट 
आला. सुंस्कृतची दुसरी स्कॉलरविप. सिवच योजना बदलली. गेलों कॉलेजाुंत. तेथेंही दोन िष े ध्येय 
नव्हतें. टेवनस, बोझटग, गप्पा, थोडासा अभ्यास–असे वदिस घालविले. पुढें एक वदिस उगिला. त्याचें 
िणवन ‘माझी प्यारी’ या चैतन्यगाथेंतील पद्याुंत आहे. त्या वदििीं आज हृदय भरन आलें  आहे तसें भरन 
आलें  होतें. डोळें डबडब न रावहले नाहींत. मोकळेपणानें रदन केलें . तो ध्येयप्राप्तीचा मुंगल वदिस... आताुं 
पाहा, तुमच्यामाझ्यात वकती अुंतर आहे. तुम्ही वकती पुण्ययिान् आहाुं–तुम्हाुंला दोघाुंनाही लहानपणींच 
‘ध्येय’ ‘देिकायव’ समज ुं लागलें . एिढेंच नव्हे तर त्या ध्येयानुसार तुमच्याकड न ितय तेिढें आचरणही घडत 
आलें  आहे ि तें तसेंच पुढेंही घडत राहील असा मला भरुंिसा आहे. ज्या परीनें कोणालाही देिकायव समजेल 
त्या परीनें तें कायव करािें हें योग्य ि हेंच योग्य. माझ्या परीनें मी देिकायव करीत आहें. ही माझी ‘पर’ 
िडेेपणाची आहे हें मला कब ल आहे. परुंतु असला िडेेपणा नाटकाच्या स त्रधाराला असुंमत आहे अिी माझी 
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कोणी समज त घाल ुं  िकत नाहीं तोंपाितेों मला तो कसा टाकताुं येईल? कमल, तुझ्या मनाुंत आहे 
त्याप्रमाणें माझ्याही मनाुंत मी सुटल्यािर पुण्ययास रहािें–इकडे वतकडे कोठें भटक ुं  नये–असें आहे. पण 
भटकणें बुंद ठेिताुं आलें  तरी...यद् धात्रा वनजभालपट्टवलवखतुं तन्मार्तजतुुं कुः क्षमुः? विधात्यानें जें माझ्या 
भालपट्टािर वलवहलें  आहे तें पुसाियाचें कोणीं? मला तें साम्यव नाहीं. माझ्या कल्पनेंप्रमाणें माझ्या अगण्यय 
गुरुं पैकीं वििषे आिडीचे गुर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामतीथव याुंच्या अितारसमाप्तीप्रमाणें माझी समाक्प्त 
व्हािी असे ‘भालपट्टवलवखत’ आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणें असें आहे. विधात्याचा विधाता श्रीहवर याची योजना 
वनराळी असेल. कमल, िामन, ‘मन एि मनुष्ट्याणाुं कारणुं बुंधमोक्षयोुः’ ‘मन एि मनुष्ट्याणाुं कारणुं 
सुखदुुःखयोुः मन कारणुं सुरयदुुःखयोुः’ सिव मनाचा खेळ आहे. कल्पनेचा खेळ आहे. सध्या असें धरन चाल ुं  
या कीं माझ्या सुटकेपास न एक िषांच्या आुंत माझा हा जन्म सुंपणार आहे, ि तो स्िखुषीनें, िाुंतीनें, 
धटे्टकटे्टपणीं सुंपणार आहे. आवण तो देिकायाथव सुंपणार आहे. आवण तो जलसमाधीनें सुंपणार आहे, असे 
धरन चाल ुं . जलसमावध बरी की जेलसमाधी बरी? मला िाटते तुम्हीं याचा विचार केला तर माझी 
देिकायाथव जलसमाधी देिकायाथव जेलसमाधीपेक्षाुं बरी ठरिाल. जेलसमाधींत मी अस न नसल्यासारखा 
असणार. जलसमाधीनें या देहाची िाट लाग न देिकायाथव देह वमळेल. झकिा काुंहीं सज्जनाुंच्या मताप्रमाणें 
दुसरा जन्म िगैरे काुंहीं नसेंल तर माझें नाटकाुंतील कायव कायमचें आटोपेल. दुणनयेच्या बऱ्यासाठीं 
दुणनयेला कायमिा रामराम स्वखुिीनें ठोकण्यािी बऱ्याि जिािंी तयारी असेल तरि दुणनयेिें बरें होत 
जातें असा दुणनयेिा अनुिव व दुणनयेिा इणतहास सागंतो. माझ्या जेलसमाधीपेक्षाुं जलसमाधीनें दुवनयेचें 
अवधक बरें होण्ययाचा सुंभि आहे असें तुम्हाुंला विचाराअुंतीं वदस न येईल. ि तुमच्या मनाला खोल ि व्यापक 
विचाराने ही गोष्ट पटली म्हणजे तुमचें दुुःख कमी होईल. असें पहा. बुआ १९१९ सालीं मे मवहन्याुंत 
कॉलऱ्यानें एकाएकी िारला–अगदीं एकटा. िवहनी ि सिव मुलें  (सुिी एक मवहन्याची) सुंगमनेरास, तो 
जामखेडास! िवहनीिर ि मुलाुंिर केिढा बज्रपात! असे नाना तऱ्हेचे मरणप्रसुंग डोळ्याुंसमोर आणा ि 
त्याुंच्यािीं माझ्या योजनेची तुलना करा म्हणजे तुमच्या मनाला पुष्ट्कळ समाधान िाटेल. माझी योजना देि 
पास करीलच असें नाहीं. तो अद्भ त स त्रधार आहे. तो पात्राला आज हे, उद्या तें करुं म्हण न साुंगतो. आजचें 
हें करुं  देतो, उद्याुंचें तें करुं  देत नाहीं. मी त्या स त्रधारािर अत्युंत पे्रम करणाराुंपैकी एक आहें. त्यानें 
काहींही केलें  तरी मला बरोबर िाटतें. क्षणभर घटकाभर ‘हें बरोबर नाहीं करीत देि’ अिी ऊर्तम उठते. 
परुंतु थोड्या विचारानें ही ऊर्तम नाहींिी होऊन ‘हें बरोबर आहे, हें बरोंबर असले पावहजे’ असा विश्वास दृढ 
होतो. ‘भािभेट’ प्रकरणाुंत 
 

ही सृवष्ट सुुंदर विहावर–हरी–विहार 
सवच्चत्सुखीं मुखमयी वचवतचा वचतार 
आद्यावद्वतीयकविकाव्यकलाविलास 
रासैकसतत–रसभतत–रसात्मरास 

 
हा जो माझा भाि ‘मुरवलधरपाझय’ मीं भेट म्हण न िावहलेला आहे, तो माझा स्थायीभाि आहे. खोल ि 
व्यापक विचारानें आकाराला आलेला भाि आहे. माझ्या वकत्येक योजना या विहारी हरीनें आपणच मला 
स चि न आपणच नापास केल्या तरी मला त्याचा राग येत नाहीं. कारण खेळ त्याचा. त्याला िाटेल त्या 
रीतीनें स्ितुःचा खेळ खेळण्ययाचा प णव हक्क आहे. आपण आपलें  काम नीट करण्ययाचा यत्न करािा ि बाकी 
त्याजिर सोंपिािें हाच मागव खरा. हाच ‘कमवण्ययेिावधकारस्ते’ याुंत प्रवतपावदलेला आहे. हाच 
‘नानुिोवचतुमहववस’ मृत िा मरणोन्मुख वप्रयजनाुंबद्दल िोक करणे गैर. िोक करणें गैर असें साुंगणाऱ्या 
श्लोकाुंत प्रवतपावदलेला आहे. हा मागव मला पटलेला आहे आवण यिोधनरागरुंग प्रकरणाचा ििेट 
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देिा खेळे खेळ तुवझये आिडी 
न जाई न रडी काुंहीं केल्या 

 
या िब्दाुंनीं जो मीं केला आहे तो औपचावरक नव्हे ता वििकेवनियात्मक आहे. कमल, ‘देिवबि काुंहीं नाही’ 
या िगांत त ुं पडली नसलीस तर या िरील ओळी त ुं आपल्यािा कर. िामन, तुलाही माझें हेच साुंगणें आहे. 
आवण देिवबि काुंहीं नाहीं असें तुम्हाुंला िाट ुं लागलें  असलें , सृवष्ट ही एक Self–acting machine आहे, 
‘स्ितुःप्रिृत्त युंत्र’ आहे असें काुंहीं सज्जनाुंप्रमाणें तुमचें मन तुम्हाुंला साुंग ुं लागलें  असलें  तर ‘स्ितुःप्रिृत्त युंत्र’ 
या कल्पनेचा ख प विचार करा. मीं जो विचार केला त्याुंत मला या कल्पनेंत तकव बदु्धीला समाधानकारक 
असा अथव वदस न आला नाहीं. ‘कोणतेंहीं युंत्र स्ितुःप्रिृत्त’ नसतें. युंत्र स्ितुःप्रिृत्त ही केिळ ‘कविता’ आहे. 
युंत्राला युंत्रीवििाय प्रिृवत्त तर राहोच परुंतु अक्स्तत्ि देखील अस ुं िकत नाहीं. असो. देिाच्या अद्भ त 
खेळाुंत ‘देिवबि काुंहीं नाहीं’ असें खेळाड  असणें हा एक भाग आहे. मला त्याचें काुंहीं इतर भागापेक्षाुं वििषे 
कौतुक िाटत नाहीं. सिवच भाग अद्भतु, सिवच सारखे कौतुकास्पद िाटतात. आताुं थोडा पद्यभाग. 
 

Reading 
 

ती. दादाुंस ि आईस विरसाष्टाुंग नमस्कार. 
 
 तात्या 
 पाडुंरंग महादेव बापट 

 कैदी नुं. १४२३९, ब.े सें. वप्रझन 
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रत्नाणगरी तुरंुगातंील स्फुट कणवता 

 
१ सवक ठीक  
(अनुष्टुप्) 

 

सिव सिव हरी एक म्हण नी भिजीिन 
सिव ठीक म्हणों येतें सिांचें सिवदा सदा 
साधुक्त्िुं तेंवि दुष्टत्िीं स्िगांत नरकीं तसा 
क्रमुनी मागव सिांसी सिाभीष्ट वमळे पद 

X X 
वमळे अनुंत आनुंद श्रेष्ठ श्रेष्ठ रसोत्तम 
अगाध िाुंतीनें प णव प णव जो भरला असे 

X X 
अगाध िाुंवतिीलात्मा पराकाष्ठा पराथववच 
श्रम वनया िषे सिव सिेिािवर सोंपिीं 
जाणे तो पे्रम हवरचें अवतव्यापक सिवथा 
श्रमुनी सिवजीिाथव सिां सद्धगवत देतसे 

 

२ दुुःखािे स्वागत  
(ओिी) 

 

दुुःखा ! सत्सुखाच्या दैिता । मी करीं तुवझया स्िागता । 
आम्हाुं जीिाुंसी रोगाता । ये नीरोगता तुजयोगें १ 

त ुं उत्साही आवण कुिल। रोग हटिीसी प्रबल । 
येताुं नीरोगतेचें बल । मुद्रा  मुंगल हरी करी २ 

मुद्रा होता आम्हाुंिरी । आनुंदें डोलों अुंतरीं । 
आनुंद घरीं आनुंद दारीं । करुं  सौदावगरी आनुंदाची ३ 

‘या जीिाचा रोग गेला। हा स्िकायवक्षम जाहला । 
‘म्हणोनी यासी मुतत केला’ । ऐसी मुंगला हवर–मुद्रा ४ 
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जीिाचा रोग असे भ क । िारीवरक मानवसक । 
वनजरप त्याचें पे्रम एक। भकेुनें िोक होत तया ५ 

तनुमनक्षुधाहीन पे्रम । तें आमुचें आरोग्य आराम । 
आम्हाुं लाभतें उत्तमोत्तम । ति वनष्ट्काम व्यिहारें ६ 

बद्ध जीिाुंसी सुंसारीं । तुझी िृुंखला मुतत करी । 
ऐसी अलौवकक चातुरी । देखोवन करी स्िागत ७ 

 
 

३ पे्रमािा अंणकत  
(अभुंग) 

 

करािया आम्हाुं जीिाुं सुंत ज्ञानी 
श्रमतसे धनी विश्वाचा तो । १ 

श्रमुनी श्रमुनी कृताथव तो अुंतीं 
होय जगत्पती पे्रममय । २ 

होऊुं  आम्ही ज्ञानी मुतत ‘मी’ पासोवन 
‘मी मी’ तों रड नी कुं ठ ुं काळ । ३ 

होऊुं  आम्ही सुंत प णव वनष्ट्कलुंक 
पे्रममयी एक–रप पे्रमें । ४ 

जनन मरण यात्रा भिुनींची 
हे थोर आमुची हक्कदारी । ५ 

हक्कदारीनें या आमुचें अभीष्ट 
वनत्यसुख वमष्ट वमळे आम्हाुं । ६ 

दुुःख आम्हाुं होय जगीं परोपरी 
ते हवर–कुसरी पे्रममय । ७ 
हवरचें मुंवदर वनत्यसुखमय 
तेथें आम्ही पाय केव्हाुं ठेि ुं । ८ 

हुरहुर हीच हवर वचत्तामाजी 
म्हण नी तो योजी दुुःखकला । ९ 
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दुुःखकलाबळें  बळि वन आम्हाुं 
नेतसे स्िधामा आनुंदाच्या । १० 

एक तो एकला विश्वरप जाला 
तेथें कैचा आला दुजाभाि । ११ 

विश्वरप मी हें ओळख वन वनत्य 
करीतसें कृत्य स्िभािेंवच । १२ 

स्िभािेंवच होय पे्रमाचा अुंवकत 
पे्रम चालिीत त्याचें राज्य । १३ 

 

४ हणरस्मरिी 
(पृ्िी) 

 

हरी! सकल त ुंच त ुं सकल त ुं सदासिवदा  
मुळीं न दुसरें असे जगझत कोवण काुंहीं कदा  
खरी क्स्थवत अिी; असे मझन जया बरें ठाकलें   
न तें तुजवस सेविताुं भयभयें कधीं धाकलें  १ 

हरी! सकल एकला नटवस त ुं स्िमायाबळें   
कला अतुल ही तुझी तुजविणें दुज्या नाकळे   
जडाजड अनुंत हीं जगझत या स्िरपें ति  
तुझ्या वनयमनीं सदा वनयमबद्ध मायोद्भि २ 

हरी! कृवत जडा तुझी वनयमनावस सोपी तुला  
तिी न दुसरी असे वतजवस मीपणा आपलुा  
अचेतन भिाुंगणीं भ्रमवत मीपणें चेतन  
असे जगझत मीपणें प्रथम मानिाचें मन ३ 

हरी! स्िमवततुंत्रता जगझत चेतना त्िाुं वदली  
अनुंत विषयीं तुिाुं विविध मोहनी घावतली  
अचेतन भिाुंगणीं विकट खेळ येणेंपरी  
तुिाुं असवस माुंवडला धरवन सिव स त्रें करीं ४ 
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हरी! मनुज मीपणें मझन जनीं कृती ज्या करीं  
तुझ्या वनयमनीं सदा  असवत त्या स्ितुंत्रा जरी  
कधीं रमवि इुंवद्रयें मन कधीं तुला नादरी  
तरी ति वनयुंत्रणा चुकवि ही घडेना पवर ५ 

हरी! स्फुरवस अुंतरीं विकविसी बरें, ना बरें  
बरे करुं  तरी वमळे सुख न जें कधींही सरे  
अनादर तुझा जरी सुखवििषेलोभें घडे  
अधम्यव सुख तें विरे विकलता वजिाला जडे ६ 

हरी! विकिणी तुझी वप्रयजनाुं दुखावितसे  
असें न सुख हें परी असुख हें सुखा िीतसें  
तुला वप्रय सदैि कीं सकल जीिरपें ति  
तयाुं असुख देवस त ुं सुख वमळो बरें यास्ति ७ 

हरी! सुखवनधान त ुं सुखवनदान जें िास्ति  
तुिाुं कवथयलें  सख्या ति सुखार्तथ जीिाुंस्ति  
बरें हृदझय तें धरुं  तदनुसार कमें करुं   
तरी असुख सागर ति बळें  सुखानें तरुं  ८ 

हरी! मनुज–मीपणा उकवलताुं कळे कोण ‘मी’  
न देह नवच इुंवद्रयें न मन मी मला जें नमी  
समावधसमयीं िमीं बुडत मी सुषुप्ती तमीं  
सदा स्फुरवस एक त ुं जगझत त ुंच मी त ुंच मी ९ 

हरी! वप्रय वचदक्ब्ध त ुं ति तरुंग मी धाकुला  
तुझ्याुंत लय पािुनी नय तुझा करीं आपलुा  
तुला वप्रय तिी मला सकल जीिरपें ति  
वक्रया कवरतसे तयाुं सुख वमळो बरें यास्ति १० 

हरी! तनुमनावदकीं कवरत ही तुझी चाकरी  
जिी विकवििी तिी तुज कळे बरी ना बरी  
सुखासुख न मी बघें ति सुखीं सुखी मी असें  
सुखाथव ति मी उडी असुखसागरीं घेतसें ११ 

हरी! मम हरी मना जझन िनीं तुझी लालना  
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करीं गमन मी िना तवर वतथें तुझी पालना  
वनजात्मपदबोधना विमलभक्ततसुंचालना  
सदा कवरवस िोधना मभ मनोमलक्षालना १२ 

हवर! मुलें  वप्रय मन्मनमोहन  
मवतविकासपरायण िामन  
कमल कोमलमानस मालती  
मधुरिील पदीं ति पाल तीं १३ 

हवर! तुिाुं जननीस वपत्यासही  
हरवन दृवष्ट तमोमय ही मही  
करवन िृद्धपणीं करणाकरें  
हृदझय काय असे धवरलें  बरें? १४ 

हवर! तुला विनिीं वदनरात मी  
त्िवरत लावि निी वदनदा तमीं  
वदन मनीं विलसो वपतरीं मम  
श्रवमत ते. ‘हवर’ त ुं हवर रे श्रम १५ 

हरी! वप्रय मला मुलें  वप्रय सुप ज्य मातावपता  
दुजेवह सगळे तयाुं स्मरनी होय मी यावचता  
कळे मज तुला कळे सकळही परी जीि हा  
न राहत उगा, तुला विनझि “काळजी त ुं िहा” १६ 

 

५ हरीिी योजना 
 

कमले विमले वप्रये मुली । जइुं होझतस सान बाहुली ।  
वदन सा न पुरे तुझ्या िया । तइुं मीं तुज पावजलें  पया  १ 

तनु बाल पटीं लपेटली । तनु त ुं मजलाझग भेटली ।  
सुइणीकझरह वन मी पवर । नुचली; मम कुं प ये करीं २ 

मम अुंझक तुंईुं तुला वदली । मग मी ति तीं वचमुकलीं ।  
अवत कोमल अुंगकें  बघे । बघुनी मम वचत्त भीवत घे ३ 

अवत कोमल अक्स्थुंपजरीं । हवर हा तुज धाडी भ िरी ।  
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ति मायवह रग्ण घाबरी । तइुं हो मम िृवत्त बािरी ४ 

स्मरतें न मला मुळीं गडे । रडलीस न िा तदा रडें ।  
स्मरते पवर िात मी पयीं । वभजिी तुज चोखिीं तईुं ५ 

वचमणे ति ओठ िात ती । वचमणी पयप णव चुुंवफती ।  
अजुनी स्मरताुंच दृश्य तें । मम मानस वखन्न हषवते ६ 

हवरखे मन वखन्न कातर । हवरचा स्मरनी कृपा–कर ।  
हवर गे ति माय तेधिाुं । उठिी; उठिी न ते दिा ७ 

वचमणा ति अक्स्थपुंजर । वप्रय लागुवन आइचा कर ।  
दृढ ते धवर पे्रम–पाुंखर । वचमण्यया ति जीवितािर ८ 

िरषें पवर साधव दोनची । तुज लाभवल प्रीवत आइची!  
हवरची गहना कृपा–गवत । हवर दे हवर ने वप्रयाप्रती ९ 

सकलाुंवस वपतावह मायही । हवर एक; तया करीं मही ।  
भ्रमते रमते तया मतें । सुपथा सकालाुंवस लाविते १० 

सुपथा विकिी वप्रये मुली । हवर आवण मही सु–माउली  
हवर अुंतझर बावहरी मही । गुर दोन; कथा पुराण ही ११ 

जड–जीि–मही–मनीं परी । भ्रमणा कवर एकला हरी  
म्हणुनी गुर तोवच बावहरी । गुरता कवर जो जनाुंतरीं १२ 

सुपथा विकिा नको म्हण ुं । गुर तो हवर एकला गण ुं  
हवरच्या जझग एक मी अण  । मम जावणि एक वचत्कण  १३ 

हवरनें गुरनें जनीं जनीं । उपदेि–सुधा महामनीं  
भवरली करणा युगीं युगीं । भवर आजवह तो नसे उगी १४ 

उपदेिसुधा त्िदुंतरीं । उपदेिसुधा मदुंतरीं  
उपदेिसुधा जनाुंतरीं । भवर गे गुर एकला हवर १५ 

कमले तुज आवण िामना । मजकारण थोर यातना  
जिळी तुमच्या न रावहलों । हवरच्या उपदेझि िावहलों १६ 

ति मातुल आवण माििी । तुमच्यास्ति प्रीवतच्या ििीं  
बहुकष्ट करवन राहती । मजकारण दुुःख साहती १७ 

मजकारण माउली वपता । असुखी सगळीच बुंधुता  
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मजकारण दुुःझख वमत्रता । पवर हा न िळे जगक्त्पता १८ 

न िळे िळिी न मन्मना । न ढळे ढळिी न मन्मना  
रडुनी रडिी मला परी । हसुनी हसिीत हा हवर १९ 

कमले हवर हा लबाड गे । गिळ्या घवर म ल बागडें  
कवर गोंधळ फार गोकुळीं । हवर तो वनिळे न तो मुळीं २० 

वनिळे न िळे न तो हवर । अपुलें  धवरलें  खरें करी  
धवर काय तरी हरी मनीं । कवर जें बहु दुुःख देउनी २१ 

सुखदुुःख समान वनबवळ । हृझद अक्षय िाुंवत वनमवल  
जझन मानि हो असा ििी । हवर–अुंतझर योजना अिी २२ 

िि इुंवद्रयिृवत्त ही जया । िि मानसिवृत्त ही जया  
समता ममता जनीं जया । पदिी मनुजा ‘ििी’ तया २३ 

हवरची जनता जनीं हरी । बघुनी कवर विश्व–चाकरी  
वनजदेह मना ििीं धरी । िविता हवर–सेविका खरी २४ 

हवरची तनु ती हरीवस दे । हवरचें मन तें हरीवस दे  
िविता हवरला पुरी िि । हवर–भक्तत िवित्ि सद्यि २५ 

हवरभक्तत जयास मानते । सुखदुुःख तया समान तें  
हृझद अक्षय िाुंतता वतथें । सफला हवर–योजना वतथें २६ 

न तन वस मनावस आत्मता । जगदात्मकतावच आत्मता  
उमजे हृदयीं ििी जन । िवरतो अनुरप जीिन २७ 

स्ितन वस मनावस पोषण । सकलाुंवस तसेंवच पोषण  
वमळुनी जगदात्म–जागृवत । जझन हो अवि तो करी कृवत २८ 

हवरनें गुरनें स्िधमव हा । विमलात्िराुं वदला महा  
विमलात्मकता वमळो जना । हवर–अुंतझर हीच योजना २९ 

विमलात्मकता उदारधी । अवतपे्रममयी कृपावनधी  
कवरते मवलनात्मताक्षय । िरनी मृदु तीव्र िा नय ३० 

विमलात्मकता मदात्मता । जगदात्मकता जनात्मता  
पझद या बहु अथव–एकता । ‘हवरिीं’ परमाथव एकता ३१ 

हवर एकवच एक एकला । भिुनाुंत भरोवन रावहला  
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नभ वचन्मय िाुंत ि न्य तें । पवहलें  हवररप मान्य तें ३२ 

पवहला हवर तोवच तो अताुं । अज अव्यय सृवष्टचा वपता  
हवर एक बहुत्ि पािला । प्रवत अुंवि सदा समािला ३३ 

प्रवत अुंझि सदा समािला । सुिवित्ियुतावस पािला  
अिवित्ि–िवित्ि खेळ हा । भिुनीं हवर खेळतो पहा ३४ 

कमले! मन देह िासना । जन याुंवच करी उपासना  
अििीं सुख–दुुःखबद्ध तो । हवरच्या कझर होय वसद्ध तो ३५ 

हवरच्या कझर देहमानस । जवर देइ कुणी वनखालस  
हवर हें धवर हें तुझें करी । अवि भाविक भािना िरी ३६ 

तवर हा हवर हात दे तया । अिवित्ि–मलावस ने लया  
वनजयत्न जसा तसा हवर । दु्रत अदु्रत िा समुद्धरी ३७ 

हवरनें गुरनें मुखें वनजें । वप्रय पाुंडि पाथव यावस जें  
सुिवित्ि सुिास्त्र बोवधलें  । वतकडे मन पावहजे वदलें  ३८ 

कवर तें हवर जें वतथें कथीं । जगतीं हवर–भक्तत सत्य ती  
हवरभक्तत सु यत्निावदनीं । िविता वमळिी वदनीं वदनीं ३९ 

पवर हें तुज काय कोमले । फुलणें खुलणें फुलें  मुलें   
कमले न तुिाुं न िामनें । त्यवजणें फुलणें खुल्या मनें ४० 

मृदु सान फुलें  तुम्ही मुलें  । मृदु–अुंतर आवण वनमवलें   
म्हणुनी न तुिाुं न िामनें । त्यवजणें फुलणें खुल्या मनें ४१ 

हवरच्या कझर मी तुम्हाुं वदलें  । हवरच्या कझर आपणा वदलें   
हवर देइल िाुंवत अक्षय । सुवख दुुःझख करवन वनभवय ४२ 

िामना वनजमनीं मननानें । कामना–दमन जो करुं  जाणे  
सामना कवर तयावस दमानें । सामना करवन आिरुं  जाणें ४३ 

ज्ञान हें मननम लक सारें । ज्ञानम ल िुभकमवपसारे  
ज्ञान दुबवल भिीं भय पािें । ज्ञान–अथव मननावस जपािें ४४ 

कायव दुघवट घडे मननानें । व्यथव सुंिय झडे मननानें  
ठाझय वनश्वय घडे मननानें । वचत्त वचन्मझय जडे मननानें ४५ 

तें तुिाुं मनन साुंग करनी । मागव सन्मनन वसद्ध धरवन  
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आत्मसुंस्करण सुंवधही कालीं । सावधली श्रिुवन मन्मवत धाली ४६ 

आत्मसुंस्करण मुख्य व्यापृवत । या भिीं विविध िोभनाकृवत  
ज्ञान भक्तत िम कमवयोवगता । आत्मसुंस्करण हेतु सिवथा ४७ 

आत्मसुंस्करण आपलुें  तसें । मानिीं सकलवसद्ध हो कसें  
काळजी मझन सुसुंस्कृतात्मया । हीच एक कवर हीच तक्त्क्रया ४८ 

मानिाुंतझर चतुर्तिधा मवत । तामसी मवत विचारहीन ती  
राजसी विषयसौख्यलीन ती । सवत्त्िकी कवर वनजात्मसुंस्कृवत ४९ 

यािरी गुण–अतीत सन्मवत । प णव सुंस्कृत परात्मसुंस्कृवत  
श्रेय कायव कवर ते हरीसिें । आत्मतुष्ट अविलुब्ध या भिें ५० 

हा भि वत्रगुण लोभिी तया । जो न आिवर मनावस इुंवद्रयाुं  
आत्मसुंस्कृत तयावस आिरी । त्यावस तोषवि वनजात्मता खरी ५१ 

अज्ञतेवस वनजदेह मानसीं । आत्मता म्हणुवन ती तयावििीं  
काळजी कवरतसे अहर्तनि । त्याुंवस दुुःख वतज तें गमे विष ५२ 

अज्ञता गहन तामसी मवत । अज्ञता बहुल राजसी गवत  
प्रज्ञता सुभग सावत्त्िकी रवत । प णव प्रज्ञ वनजतझत्त्ि तोषती ५३ 

तत्त्ि तें वनज वनजात्मता खरी । जेथ प णव वदसला जनीं हरी  
जेथ सिवजनसुंस्कृवत वप्रया । जेथ रम्य जनसुंस्कृवतवक्रया ५४ 

आत्म–सुंस्करण प णव असािें । देह आवण मन प णव कसािें  
श्रीहरीसह जनाुंत िसािें । िाुंवत तैं अचल वचझत्त विसािें ५५ 

माई तुला दुखविलें  कुवणही कदाही । दाही मला; क्षमुवन तें िमयुतत राहीं  
त ुं िामनावस कमलेवस सुबोध काुंहीं । काुंहीं करवन मधुनी कझध देत जाईुं ५६ 

 

६ कमलका हुतम 
 

कमल तेरा हुतम प्यारा मुझको वजस ितत है वमला  
अमल मेरा हृदय सारा हरा होकर है वखला  
एक सुंस्कृत श्लोक सुनकर प्यार जो आया तुझे  
नेक उसकी वजक्र पढकर हुइ खुिी भारी मुझे १ 
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हुतम तेरा विरपे धरकर श्लोक सुंस्कृत जो वकये  
भेजता ह ुं होि ेतेरा वदल खुिी इसके वलये  
मैं न कवि ह ुं न ह ुं पुंवडत बात यह सच त ुं न भ ल  
प्यारका कुि काम करना एक यही मेरा उस ल २ 

प्यार मेरे प्यारेओुंका यार मेरे जानका  
प्यारही करिा रहा है यत्न मुझसे गानका  
मुझको मेरे प्यारओुंसे रहना पडता है जुदा  
उसमें राजी मैं सदा ह ुं वजसमें राजी है खुदा ३ 

मैं खुदाके हुतमसे कुि काम उसका जानसे  
कर रहा ह ुं द र होकर मानसे अवभमानसे  
काम िो है सबसे लेता सबके वहतके ख्यालसे  
कुि न कुि अच्िा है करता सब वकसीके हालसे ४ 

प्यार उसका सब वजिोंपर है सरीखाही सदा  
तयों न हो सब जीि है सच उसकी जीिन–सुंपदा  
प्यारका इस ख्याला करके वफक्र त ुं सब िोड दे  
का उसका ठीक कर कुि िाुंवत वचतकी जोडले ५ 

सुंस्कृत — बाल पयुःवपपासा मातरमनुधाियवत सविश्वासम्  
 कमलाुं काव्यवपपासा तातमनु तथैि धाियवत ६ 

सुंस्कृताचें बाळा भ क दुधाची आइकडे धाुंििीत विश्वासें  
मराठी ताताकडे तयापवर धाुंिवि कमलेवस भ क कवितेची ६ 

सुंस्कृत— तातुः सुकविता रसपानलुब्धाम्  
 ज्ञात्िाऽकविुः कविमगात् िरणुं पुराणम्  
 ध्यात्िा च लोकरचनाुं रवचराुं तदीयाम्  
 जातुः क्षमुः सुकवि गौरििणवनाय ७ 

सुंस्कृताचें बाला वपण्ययावस कवितारस लोभलेली  
मराठी पाहे हरीपद धरी कविताथव तात  
 झचत वन लोकरचना रवचरा तदीय  
 जाला समथव कवि गौरि गाियाला ७ 

सुंस्कृत — विद्वत्तुं च कवित्िुं च नैि तुल्युं कदाचन  
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 विद्वान सृझष्ट विजानीते सृझष्ट रचयते कविुः ८ 

सुंस्कृताचें विद्वत्िाची कवित्िाची तुल्यता न कदावपही  
मराठी विद्यािान् सृवष्टचा ज्ञाता सृवष्टकता असे कवि ८ 

सुंस्कृत — वदनुं ददावत वदनकृत् चुंवद्रकाुं चुंद्रमास्तथा  
 जलुं  ददावत जलदुः त्रयुं तत् सुंगतुं किौ ९ 

सुंस्कृताचें वदन देतो वदनकर चुंवद्रका देत चुंद्रमा  
मराठी जल देत असे मेघ त्या वतघाुं कवि सुंगम १० 

सुंस्कृत — वदव्यसत्यस्य वदनकृत  वदव्यसौंदयव चुंद्रमाुः  
वदव्य वदव्य साधुत्ि जलदुः वदव्यसवृष्टुः किीश्वरुः १० 

सुंस्कृताचें वदव्यसत्यवदनकर वदव्यसौंदयवचुंद्रमा  
मराठी वदव्यसाधुत्िजलद वदव्यसवृष्ट किीश्वर १० 

 

७ हणरकृणतसप्तक  
(श्लोक) 

 

िामना विमल तोष मनाला । पत्र पाहुवन तुझें बहु झाला  
लाडकीं सुतपदें िुभ िाटे । पाहुवन वपतृमनीं सुख दाटे १ 

दाटे सिेंवच हवरची वप्रय भक्तत गाढ  
केली जयें ति मनीं सुविचारिाढ ।  
ढाळीत भक्तत सुख–अश्रु कृतज्ञतेनें  
की नुंदनुंदन मुलें  मम सुज्ञते ने । २ 

कमले [१९३२ सष्टेंबरमध्ये महात्मा गाुंधींबरोबर केलेल्या उपिासाुंत न पार पडल्यािर कमलचें पत्र आलें  
त्याुंत “देिानें आपलें  काुंहीं कायव करन घेण्ययासाठी तुम्हाुंला उपिासाुंत न पार पाडलें  आहे” असे वतनें 

म्हटलें  होतें.] वप्रय गोड झचवतत । “करण्यया वनज काुंझह िाुंवित 

 

तगिी मजला इथें हरी” । ति झचवतत गोष्ट ही खरी ३ 

खरी तयाचीच अखेर सत्ता । असे असा आठि वनत्य वचत्ता  
तदीय इच्िा मज जी िदे तों । तदथव मी यास्ति सिव देतों ४ 

माई [माई ि घरची पुष्ट्कळ मुंडळी उपिासाुंत भेटण्ययासाठीं आली होती. तुरुं गाच्या अवधकाऱ्याुंनीं भेट  
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वदली नाहीं. तेव्हाुं ‘येऊन लाभ झाला नाहीं ’ असें माईनें वलवहलें  होतें.]तुला “लाभ न काुंझह 
झाला” । सत्सवृष्टसौंदयव पहाियाला 
माई तुला “लाभ न काुंझह झाला” । सत्सवृष्टसौंदयव पहाियाला  
लाडें तुला गे लवडिाळ देि । आणी; तया त ुं वप्रय भतत–ठेि ५ 

ठेि त ुं वप्रय तदीय सु–िीला । एतदथव गणुनी न खुषीला  
लाडतया तुजवस झहडिी सृवष्ट । पाहताुं वजस अतृप्त सु–दृवष्ट ६ 

दृवष्टभेटीस्ति कोण कोण आलाुं । ऐवकलें  तें पवर हरीच्या मनाला  
लागतें जें जइुं गोड तें करी तो । फार “लहरी” मज आिडे हरी तो! ७ 

 

८ हणरनीणतसप्तक  
(श्लोक) 

 

लहरी वदसतो कुणा हरी । लि तो न असे तसा परी  
करणें जगतीं बह  तया । कवर तें िरनी दया–नया १ 

न या अदयता कधीं विितसे विि ेती किी ।  
न कोवणवह असे जगीं जनु जया न याचे कुिी ।  
असे वनपजला सिें अविि कमव हा घेउनी ।  
असें न म्हणुुं हा िके प्रथम चालना देउनी २ 

देउनी जगझत देहधरा या । देह बुवद्ध वनज कायव कराया  
बुवद्ध ती वनज वनजाथवसाधनीं । बुद्ध ना म्हणुवन द वष का धनी? ३ 

धनी नोकरा भाकरीसाठीं हाटीं । धना देउनी धावड जें तें स्िगाुंठीं  
तयाच्या बळें  नोकरें मद्य प्यािें । तरी तें धन्या तें कसें काुं रचािें? ४ 

रचािें ना त्या तें पवर न विसरे सुज्ञ जगतीं ।  
रचे दासा हीना कृवत वतज असे बीज कुमवत ।  
म्हण नी स्िामी जो सुमवत न कधीं तो वबघडुनी ।  
म्हणे काुंहीं दासा अनुवचत िचें वचझत्त घडुनी ५ 

घडुनी मझन तेवच तो करी । घटना जझन जे तदुंतरीं ।  
करिील वहताथव चालना । कवर यापरी दास पालना ६ 
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पालना जगझत ही अ–वपत्याची । पाहुनी, सदय विश्ववपत्याची ।  
िागणी सदय सिव वजिाुंिीं । िागिी मझन असें िनिासी ७ 

 

९ हणरदयाष्टक  
(श्लोक) 

 

अदयता न विि ेहवरला जरी  
कुठुवन मद्य–वपत्या कुफलें  तरी?  
कुमवतसी मवत त्या हवरनें वदली  
हवरच त्या रडिी कडव्या फलीं ॥ १ ॥  

लीला हरीची भि, याुंत जीि  
नसे पराधीन जसा अजीि  
स्िराज्य जीिा वनजदेहदेिीं  
अपीत काुंहीं हवर तवद्धतैषी ॥ २ ॥  

िील बुवद्ध विविधा विविधाुं तो  
चेतनाुं प्रथम अर्तपत जातो  
अर्तप त्याुंवस वनजदेझह विकारीं  
स्िावमता वनयत तेंवि विचारीं ॥ ३ ॥  

रीवत ही भिविलास–विधाता  
आदरी जड वजिाुंवस वनयन्ता  
यन्त्रणा बवर जडीं अविभतत  
जीिदेझि िवर तीच विभतत ॥ ४ ॥  

तयानें वदलें  राज्य जें स्िीय देहीं  
स्िदेहावदपुष्ट्ट्यथव तुष्ट्ट्यथव देही  
परा विस्मरनी उणें लेखुनी िा  
तया चालिीता कुबुद्धी गणािा ॥ ५ ॥  

िाण वचझत्त नसताुं सुमतीची  
िावण आयकत जो कुमतीची  
तो कुबुवद्ध अदयावदक भाि  
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भावि दुष्ट; न तसे भि–राि ॥ ६ ॥  

िदान्यें स्िातुंत्र्या सुमती कुमती याुंसह वदलें   
हरीनें जीिातें; वतथ कुमवतनें कान भवरले  
जसे तैसें जीिें वनजतनुमनाच्या पुरविले  
विकारा कोत्या तैं कुफझल सुख त्याचें नुरविलें  ॥ ७ ॥  

लेि याुंत अदया न हरीची;  
ही दया; असुखता जबरीची  
जीझि त्या कुमवतमुंत्र–विराग  
जागिी सुमवतचा अनुराग ॥ ८ ॥  

 

१० हणरवेडदशक  
(श्लोक) 

 

हरीला सदा लागतें एक गोड  
हरीला सदा लागलें  एक िडे  
वजिाुंहीं मनुष्ट्यत्ि येताुं विित्िा  
वमळािें दुरी टाकुनीयाुं असत्त्िा ॥ १ ॥  

िाण मानितेराुं विकासिक्ततची असे  
ते तमोरजोगुणी; न त्याुंत सत्ि फारसें  
तेथ मानिी िरीर सत्ििृवद्ध व्हािया  
वनर्तम सत्ििृवद्धनें वजिा विित्ि यािया ॥ २ ॥  

याच बुवद्धनें हरी वनसगव–िाटणी करी  
वभन्न मानिी गणावस वभन्न सृवष्टभीतरीं  
स्थान दे रहािया पहािया सहािया  
ज्ञान िील िाढि वनयाुं वििक्त्िुं जािया ॥ ३ ॥  

याच बुवद्धनें गणा गणा करीत आवश्रत  
वमत्रता अवभन्नता गणागणाुंत वमवश्रत  
स्थान पालटी तसावच मान पालटी हरी  
मानिा विित्ि याियावस कष्ट हे करी ॥ ४ ॥  
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रीवत सुंसृतींतली स्मरवन ही हवरवप्रय  
ज्ञान िील िाढिीत रावह सुज्ञ सवक्रय  
व्यवष्टचा समवष्टचा विकास सझत्त्ि व्हािया  
यत्न तो करीत सिवही वििक्त्िुं न्यािया ॥ ५ ॥  

याच रीतीनें सुज्ञमान्य गोड  
िरािें आम्हीं; खरें जीि कोड  
विित्िस्थानीं सुखारढ व्हािें  
सत्त्ििृत्तीनें स्िकाया करािें ॥ ६ ॥  

िडे हवरचें जें गोड हरीला जें  
तेंच करणें हें आम्हाुंलाझग साजे  
दृवष्टभेटी हो न हो िा विकास  
करवन सत्त्िाचा जाऊुं  विित्िास ॥ ७ ॥  

सकलमुंगलमय सकल–एक–भाि  
अभय वििपझद त्या तया रजा िाि  
नसे म्हणुनी त्या हटविण्यया उपाि  
सदा करणें हा हरीचा स्िभाि ॥ ८ ॥  

ििीं भेटीची रजोवमश्र हाि  
करा; कष्टें ही िरा सत्िभाि  
िवित्िाचा हा सत्िगुणी पाठ  
पढवि आम्हाुं हवर न देउनी भेट ॥ ९ ॥  

टळेना जें मझन हरी आदरीतो  
जीि विि व्हािा हेंवच मझन धरी तो  
लहर एकवच ही सदा तो िरीतो  
फार “लहरी” मज आिडे हरी तो ॥ १० ॥  

 

११ पंतिक्तत  
(अभुंग) 

 

पुंतभक्ततभाििृत । कवर वचत्त दुभुंग  



 
 अनुक्रमणिका 

गवत एक घनश्याम । मुक्ततकाम भजो त्या  
त्यासी द्यािें गुरपद । वपतृपद त्यासीच  
चळें  तेथ वन जें मन । त्या वनिाण लाभेना  
नाहीं भक्ततयोग्य नर । मी पामर अज्ञान  
नमी हरीचे चरण । माझें मन सुंसारीं  
रीवत हीच एक बरी । एक हरी िरािा  
िासुदेि एक सिव । सुखपिव हें ज्ञान  
नसे मुततजनमान्य । मुंत्र अन्य मुततीचा  
चाल पे्रमाची असािी । श्रद्धा व्हािी अचल  
लक्ष हरीचें सिवत्र । गात्र गात्र सेिो त्या  
त्याची सेिा विश्वसेिा । अहुंभािा सोड वन  
वनत्यसुखाचा हा पुंथा । रुंगा पुंता विनिी.  

 

१२ सुखसप्तक 
(अभुंग) 

 
१ 

हरी तुझे पायीं धवरलें  धरणें । भरीं हें भरणें माझें आताुं  
आताुं मागतसें पे्रमाची मागणी । जोड वनयाुं पावण देिराया  
राया पे्रमी माझे कोणी सान थोर । मागती विचार मजपािीं  
पािीं तुवझया मी बाुंवधला सदाचा । मज विचाराचा साठा त ुंवच  
त ुंवच विचाराचें भरणें भवरिी । िाहक कवरिी मज दासा  
दासानें िहािें ओझें धन्यासाठीं । आहे ही ग्हाटी सनातन  
तनमन तुझ्या पायीं ठेवियेलें  । जीिें सेवियेलें  त्यागसुख  
सुख िोधीतसें जीि या सुंसारीं । सुखासाठीं सारी धाुंि त्याची  
त्याची सुखिाुंिा तेव्हाुंवच पुरते । जेव्हाुं ती उरते ि न्यरप  
रपनाम सुंग सुखिाुंिा त्यागी । तोवच सुख भोगी रुंग म्हणे  

 

२ 

रप म्हवणजे ते रप गुंध रस । िब्द आवण स्पिव विषयाुंचा  
याुंचा नैत्रावदकाुं साहवजक लोभ । लोभें होय क्षोभ दुुःखम ल  
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म ल रपासम नामवह दुुःखाचें । नाम तें मनाचें मनोराज्य  
राज्य इुंवद्रयाुंचे मनाचें दे दुुःख । हवरराज्य सुख देई जीिा  
जीिा जया जाला जीिमात्र सेव्य । हवरराज्य वदव्य तया जीिीं  
जीिीचें साुंगणें हवर साुंगे पाथा । सिवभ तवहता साधी बापा  
बापा लवडिाळा म ल, तैसें देिा । विश्व असे, विश्वा बाप देि  
देि एक तोवच बाप तोवच मुलें  । देह–घरकुलें  तोवच होय  
होय सिव काुंहीं आवण सिातीत । आपुल्या तुंत्राुंत ठेिी सिव  
सिवतुंत्राचे त्या जीिींचें साुंगणें । तेंवच सुख–गाणें रुंग म्हणे  

 

३ 

सिव तें पाखुंड जें काुं देिमत । कल्पनेची मात भ्रमयुतत  
युतत नसे युक्ततिुंता बुवद्धमुंता । देहीं देिसत्तादास होणें  
होणें आवण जाणें मातीचें मातींत । जीि देहातीत नसे काुंहीं  
काुंहीं जी चेतना देहीं काुंहीं काळ देहाचें तें बळ देहभोगा  
भोगा भोग देहा इुंवद्रयाुं जे गोड । मननाची ओढ तेथें लािा  
लािा ही लािणी सुखाची जननी । देिाच्या भजनीं लागो म खव  
म खव आम्ही देि देि करणारे । ऐसे म्हणणारे देहिादी  
िादी हे आजही वकतीक असती । आम्ही देिमती त्याुंचे दास  
दास जे देिाचे त्याुंसी देहिादी । वनकट सुंबुंधी सेिा–योग्य  
योग्य सेिा सिवभ ताुंची वनष्ट्काम । तेंवच सुखधाम रुंग म्हणे  

 
४ 

योग्य भोग देहा कायवक्षम करी । येथें देहािरी कायवभार  
भार तैसा भाग योग्य विषयाचा । पे्रमें सेिायाचा हक्क त्याचा  
त्याचा हक्क आम्ही मान ुं हा सुंसारी । िान ुं त्याची थोरी देिकायीं  
कायीं या प्रसुंगीं देह देणें पडे । तैं आम्हाुं आिडे देहत्याग  
त्याग स्िदेहाचा देहिादी स्ियें । करी हें न होि ेकदाकाळीं  
काळीं आपत्तीच्या मुलें  माता तात । स्ियें नागिीत देहिादी  
िादीं पडों नये देहिाद्यासुंगें । करािी प्रसुंगें त्याची सेिा  
सेिा ही आवणक पीडा भोगजन्य । विकिील अन्य मत त्यासी  
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त्यासी दाखिील देहीं देहधर । आवणक ईश्वर सेिावप्रय  
वप्रय त्या होईल सुंग विश्वसेिा । वनत्य सुखठेिा रुंग म्हणे  

 
५ 

वप्रय काुंहीं वजिा काुंहीं तें अवप्रय । वप्रयावप्रयमय जीिभोग्य  
भोग्यविचारवच विचारी जीिाचा । पे्ररक कमाचा सुप्रवसद्ध  
वसद्ध क्स्थतप्रज्ञ ज्ञानी साधुसुंत । याुंचा कमवपुंथ धमवसेिा  
सेिा वप्रयतम हीच असे तयाुं । धमव त्याुंचा दया सिांभ तीं  
भ तीं वनजपर भाि नाहीं त्याुंसी । अवखल विश्वासी पोटीं थारा  
थारा विश्वा परी अल्प अुंि त्याचा । त्याुंच्या सत्कमाचा लाभ घेई  
घेई विव्यािाप बहुताुंचे ज्ञानी । उद्धारातें हावन मानी जन  
जन िापो कापो तनु कोपें परी । ज्ञानी तदुद्धारी करी नेट  
नेट त्या करिी तक्त्प्रय पे्ररक । जनसेिाभ क दयाम ल  
म ल दया वप्रय तेणें सेिा वप्रय । तेणें सुखसोय रुंग म्हणे  
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म ल ब्रह्माुंडाचें वनत्यसुखरप । सद्र प वचद्र प देि एक  
एक देि जाला जड आवण जीि । जीिाुंत मानि सिवश्रेष  
श्रेष्ठ या सृष्टींत स्थ ल दृश्य स्पृश्य । मानि अ–िश्य अन्य जीिाुं  
जीिाुं अन्य नाहीं वचद्र प िृद्धीचे । साधन बुद्धीचें िृवद्धिील  
िील िा सद्र पिधवक भािना । तीवह नसे त्याुंना िधवमान  
मान स क्ष्म सृष्टीमध्यें योगबळें  । मानिासी वमळे योगवसद्धा  
वसद्धावचया वसवद्ध बुद्धीचा प्रभाि । भािनािैभि साधुसुंतीं  
सुंतीं सद्र पाची वचद्र पाची वसद्धीं । वदसते समृवद्ध सुखरप  
रप वनरखीताुं आुंत वन दोघाुंचें । सुख तें सुंताुंचे वदसे थोर  
थोर आवण क्स्थर पे्रमभािसुख । तेंवच खरे सुख रुंग म्हणे  

 
७ 

थोर पे्रमभाि आत्मोंपम्य दृवष्ट । विश्वीं सुखिृवष्ट करीतसे  
तसें पे्रमि न्य बुद्धीनें न होय । बुवद्ध पे्रममय करा यत्नें  
यत्नें. साध्य िृवद्ध पे्रमाची बुद्धीची । दोहींच्या वसद्धीची करा जोड  
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जोड सवच्चद्र पीं ईश्वरीं सुखाची । तीच मानिाची ध्येयभ त  
भ तदया पे्रम आत्मौपम्य भाि । बुद्धीचें िैभि यत्नवसद्ध  
वसद्ध हें जावलया सुख ध्येयभ त । वदव्य अुंतराुंत उभें ठाके  
ठाके सुख वदव्य वचत्तीं तो न िाुंके । थोर बाह् दुुःखे कालप्राप्त  
प्राप्त ज्यासी श्रद्धा ईश्वरीं असीम । बुवद्ध आवण पे्रम उच्चतर  
तरला तो भिीं भय त्यासी नाहीं । आपवत्त तो साही आनुंदानें  
दानें सत्पे्रमाच्या त्यासी कैची िाण । सुखाची तो खाण रुंग म्हणे  

 

१३ अजािसप्तक  
(अभुंग) 
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हरी तुझे भाटपण । करीतसें मी अजाण  
जाणतो मी त ुं आहेसी । मज पे्रमें साुंभाळीसी  
साुंभाळीसी सुंकटाुंत । घटनेनें अकक्ल्पत  
अकक्ल्पत िाुंिा काुंहीं । प णव कवरसी त ुं पाहीं  
पाही तुला माझी बुवद्ध । एकपणें सिांआधीं  
आधीं एक सदा एक । मायाबळें  त ुं अनेक  
िायाुं एकही घटना । तुझ्या मायेची असेना  
नाटकाची तुझी िक्तत । वतचें नाुंि मायािक्तत  
िततीचीं या ग ढें नाना । रुंग अजाण जाणेना  
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नानात्िाचें नाटक हें । बद्ध वनयमाुंनीं आहे  
आहे येथें िगविारी । गुणधमांचे प्रकारीं  
वरतें पोकळ वदसतें । गुणमय आकाि तें  
तेथें नाहीं आदी अुंत । एक अखुंड वदसत  
तत्त्िें सिव तेंवच होतें । सिव तेथें लया जातें  
तेणें त्िन्नाम आकाि । सदाकाि वचदाकाि  
िमदमावद सुंपवत्त । ज्ञावनयाची ज्ञानिक्तत  
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िक्तत सिवही आकािीं । ग ढरपें तुझ्यापािीं  
िीकिणी वभन्न वभन्न । जीिाुं आकािीं अवभन्न  
वभन्नतेचीं रपें नाना । रुंग अजाण जाणेना  
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नाटकीं या पाते्र सारीं । तुझें कायव करणारीं  
रीवत कळे ती धरन । जीि क्रवमती जीिन  
निें ज्ञान जैसें वमळे । निा मागव तैसा कळे  
कळे आधीं माझें तुझें । बाळजीिा मी मी साजे  
“जें जें वदसे गोड तें तें । हिें मला मला” होतें  
तेंवच गोड बाळपणीं । तेणें पुवष्ट ये जीिनीं  
युतत प्रौढ जीिा सिव । जीिीं प णव आत्मभाि  
भाि योग्य तो तो ‘तुला’ । प्रौढ म्हणे, न ‘मजला’  
लाजिी त्या भोग–गाणें । रुंग अजाण हें जाणें  
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नेणत्यासी देह आत्मा । जाणत्यासी देि आत्मा  
आत्मा िस्तु ‘मी’ नाुंिाची । वजिावचया वजव्हाळ्याची  
याची झचता मुख्य सदा । काय माझा योग्य धुंदा  
दान [बृहदारण्ययक उपवनषद्–अध्याय ५, ब्राह्मण २.] दया दम करा । ऐसा 
कोणाचा हाुंकारा 

 

रावि जोडा काुंचनाची । झनद्य कल्पना दानाची  
वचरा मारा तोडा झोडा । खुळा दयेचा पिाडा  
डाि खेळा विलासाचा । खोटा मागव दमनाचा  
नाचा; आत्मा होय नासे । देहवच हा आत्मा असे  
असें गाणें गाती कोणी । जडादै्वत–अवभमानी [आस री सुंपत्तीचे जडादै्वती; गीता 
अ. १६.] 

 

नीट नसे असें गाणे। रुंग अजाण हें जाणें  
 

५ 
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जाणे त्या जें नीट नसे । नेणत्या तें नीट असे  
असे नेणता जाणता । हरी नाटकाचा कता  
कता नेणिी जाणिी । वनजरपाुं विकासिी  
विनाज्ञान अल्पज्ञान। बहुज्ञान प णवज्ञान  
ज्ञानश्रेणीचें नाटक । िीलश्रणेींचें नाटक  
कल्पुनीयाुं कल्पिरी । चालिीत माझा हरी  
रीवत मज जी िाईट । तोची कोणा वदसे नीट  
नीट मज जें िाटतें। कोणा िाटे िाईट तें  
तेथें हरीचा वनयम । आपुलालें  करा कमव  
कमव ज्याचें त्यासी बरें । रुंग अजाण हें स्मरे  
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स्मरे दान दया दम । याुंचे हरीचे वनयम  
महागीताग्रुंथीं दान । केलें  वत्रविध िणवन  
नको दया क्षमा कोठें । तेंवह कथीलें  गोमटें  
टेंका वदधला विलासा । जेथें धमाचा िारसा  
साह् वििकेाचें घेणें । मुंत्र हरीचे स्मरणें  
रणें िब्दाुंचीं टाकािीं । वििकेाची रीवत घ्यािी  
वििकेासी दान दया । झकिा अ–दान अ–दया  
याुंत नी जें गोड जेथें। तेंवच आदरािें तेथें  
तेथें झनद्य खुळें खोटें । सिव दयावद िोखटें  
िोखटें हें गाणें भारी । रुंग अजाण हाुंकारी  
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रीतसर हाुंक त्याची । बजािणी कतवव्याची  
वचत्तीं हरीचा वनयम । आपलुालें  करा कमव  
कमव देहात्मिाद्याचें । कमव देिात्मिाद्याचें  
चेतनेंत दोन्ही सम । परी चैतन्यीं विषम  
मवत–चैतन्य–विकास । सोडी देहात्मिादास  
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दास देहाचा तोंिरी । मवत बावलि जोंिरी  
िरी िरी देिाकडे । मवत हळ हळ  ओढे  
ओढे सृष्टीच्या विचारें । ओढे व्यष्टीच्या विचारें  
रेंगाळत िा धाुंित । अुंतीं देिासी पाित  
ितन तें एक सिां । रुंगा अजाणाचा ठेिा  

 
१४ देवसप्तक  

(अभुंग) 
 

१ 
“देि नसे कोणी चीज । जड बीज जगाचें  
चेतना ही किी तरी । आली खरी जडाुंत  
तसें चैतन्यवह आलें  । जड जालें  बोलकें   
केली बोलतया मानिीं । उठाठेिी िास्त्राुंची  
चीजा देिता नाुंिाच्या । कल्पनेच्या घडीती  
वतया देिताुंचा राि । एक देि कल्पीती  
वतथें िक्ततसिवस्िाची । कल्पनेची वमरास  
रास ऐिी कल्पुनीयाुं । आस िाुंया धरीती  
रीती सारी ही सोडािी । ही मोडािी कल्पना  
नाहीं देि भोगा भोग । भजो रुंग देिातें”  
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िातें भोगाच्या बोलती । त्याुंची मवत ऐिी ही  
हींत जगद्वीज जड । ही रोकड कल्पना  
कल्पनाच जगद्वीज । िक्ततराज देि ही  
हीन कल्पना देिाची । अ–देिाची सन्मान्य  
मान्य कल्पना देिाची । अ–देिाची हीन ती  
नवत यापरी अ–देिा । कोणी देिा करीती  
रीवत भोगाची, भततीची । कल्पनेची म ळाुंत  
तप करा, करा मौज । कमवबीज कल्पना  
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कल्पना जी एका िुंद्य । दुज्या झनद्य ती िाटे  
िाटे तैसा भोगा भोग । भजे रुंग देिातें  
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देिा तेज कल्पनेचें । जगताचें तो बीज  
बीज कल्पक मानिा । कोणी व्हािा कल्पक  
कता करविता ज्ञाता । त्याचा वपता तैसावच  
वचन्मयाचें म ळ जड । ही बोजड कल्पना  
नाना व्यिस्था जगतीं । कल्पिीती कल्पक  
किी जगाची माुंडणी । सुंहारणी रक्षण  
क्षण याचा िोध घेताुं । बुवद्धमत्ता घाबरे  
बरें पाहताुं स्िाुंतरीं । बुवद्ध पुरी पडेना  
नाथ ऐिा जगताचा । व्हािा साचा वचद्र प  
वचद्र प तो कल्पी जड । रुंगा गोड तो देि  
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देि आकाि वचद्र प । जडा बाप होय तो  
तोय द्रि िायु घन । रपें तीन तोयाचीं  
यावचपरी वचदाकाि । जीि ईि जड हो  
होय नट अज्ञ ज्ञानी । ओझें क्षणीं पेटींत  
तिी पेटी जड आहे । आुंत राहे देि तो  
तो हें जगाचें नाटक । अलौवकक रुंगिी  
िीतराग हो प्रज्ञ । होय अज्ञ आसतत  
आसतत होय िीतराग । त्यततभोग कालानें  
नेता ईिरपें सिां । जडा जीिा तो एक  
एक अवद्वतीय नट । रुंग भाट तयाचा  
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चाड तकाची जयाला । देि त्याला सहज  
जरी नसेल आडाुंत । पोहऱ्याुंत कैसें ये  
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येताुं जाताुं ऐिी म्हण । लोकीं जन बोलती  
तींत सत्याचें भाुंडार । तत्त्िसार गहन  
न तें ब्रह्म अन्न प्राण । न तें मन विज्ञान  
विज्ञान अकामहत । जो भोगीत आनुंद  
आनुंद तो कल्पिीत । जगन्नाथ तद्र प  
रप देिाचें हें ऐसें । तपें वदसे भगृ तें [तैवत्तरीय उपवनषद्–भगुृिल्ली.]  
तेंवच सवच्चत्सुख िब्दें । ज्ञावनिृुंदें प जीत  
तेंवच सवच्चत्सुख िब्दें । ज्ञावनिृुंदें प जीत  
तया हवरनामे गोडें । रुंग कोडें सदािी  
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दािी तपोयुतत तकव  । सवच्चत्सुख अुंतरीं  
अुंतरी जें योवगयाचें । भोवगयाचें ही तेंच  
तेंच मीचें िा आत्म्याचें । रप साचें देहाुंत  
देहाुंत जो मी मी त्याचें । देह साचें स्िरप  
रप साचें हें मावनती । देहमती त्या नाम  
मवत तपोबलें  िोधी । देह बाधी तया न  
निा तपोहीन जीि । देह देि तयाचा  
चाड तपाची धरािी । हरी दािी जी रुंगा  

 
७ 

रुंगावदक काुंहीं गुण । तद्दिवन इुंवद्रयाुं  
इुंवद्रया जे न दीसते । िस्तु ते ते कल्पना  
कल्पना यास्ति हवर । कीं अुंतरीं तो राहे  
राहे परी म ढ मना । तपोहीना वदसेना  
नाहीं वरतें हरीिीण । स्थान मन विश्वाुंत  
तप दुिासना–दम । भ तपे्रम वनुःस्िाथव  
स्िाथवहीन उपकार । सदाचार तें तप  
तप सद्ग्रुंथमनन । सृवष्टध्यान सत्स्नेह  
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हरी वनत्यसुख ठेिा । तो लाभािा अुंतरीं  
तरी चाड तपीं व्हािी । हरी दािी जी रुंगा  

 

१५ हणरदास्यपंिक 
(अभुंग) 

 
ग्रुंथ गीतावदक थोर । प्राज्ञ थोर िुंदाि े  
िेंगळालीं ग्रुंथमतें । प्राज्ञमतें पहािीं  
विनागुर विनाग्रुंथ । श्रेष्ट पुंथ कळेना  
नाहीं सिवज्ञता कोणा । नारायणािाुंच न  
नको स्िबुद्धीचा लाड । नको भीड मनाची  
चीज बुद्धीमनापार । अहुंकारविहीन  
नम्र वजज्ञासु तत्त्िाची । अ–तत्त्िाची विदे्वषी  
िील वतचें तत्िपे्रम । भ तपे्रम वनष्ट्काम  
महाप्राज्ञ महाग्रुंथ । याुंचा अुंत पाहे ती  
तीच आपलुें  ‘स्ि’ सत्य । ‘अहुं’ सत्य ती चीज  
जनीं वतला आत्मा नाुंि । तीच देि देहाुंत  
तत्त्िा–अतत्त्िानें चाळी । तत्िा पाळी पे्रमें ती  
वतला वनजबुवद्धमन । अन्यजन समान  
न ती दास हो ग्रुंथाची । न प्राज्ञाची कोणाही  
हीन मत वनज पर । तें तें द र ती सारी  
रीवत देिदेि हीच । वतला साच विकिी  
विना गुर विना ग्रुंथ । श्रेष्ठ पुंथ कळेना  
नाही परी ग्रुंथदास्य । गुरदास्य बरें तें  
तेणें जीिा अधोगवत । रुंगाला ती पटेना ॥ १ ॥  

नारायणाचे व्हा दास । अन्यदास व्हािें ना  
नाना प्राज्ञ गुरग्रुंथ । याचा पुंथ तेथुवन  
वनत्य एक नारायण । त्याचें स्थान आत्म्याुंत  
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तत्ि आत्म्याचें तो देि । देिदेि अदै्वत  
तयाचावच अुंि जीि । आत्मा नाुंि जयाचें  
चेतनाुंत अचेतनीं । सिवस्थानीं एक तो  
तो हो जड तनु मन । बुवद्धधन अुंिानें  
नेता स्िामी या सिांचा । आत्मा त्याचा श्रेष्ठाुंि  
िम रज आवण तम । रपनाम त्याुंचेंवच  
वचदाकार सिांधार । तो भाुंडार पे्रमाचें  
चेतनाचें हें नाटक । तत्कौतुक अगम्य  
यथान्याय तनुमना । बुवद्धधना िागिा  
िाड आत्मा पे्रम पे्रमी । वहतकामी सिांचा  
चाल वनष्ट्काम पे्रमाची । ती ती त्याची दिवक  
करा एक गोष्ट करा । ‘अह’ खरा तो माना  
नाना बुवद्ध मन देह । तो विदेह धरीत  
तप करी नाना जन्मीं । ज्ञानी पे्रमी व्हािया  
याचें साध्य सिवज्ञता । सितैयता पे्रमाची  
वचत्तावदक या साध्यातें । साधायातें साधन  
नि पुराण ग्रुंथावद । साध्यवसद्धीसाठींच  
चतुर जो व्यिहारीं । साध्य धरी दृढ तो  
तो हो साध्याचा ध्येयाचा । दास साचा सिवदा  
दास कधीं साधनाचा । ग्रुंथादींचा न हो तो  
तो हो दास नारायणा । पे्रमी ज्ञाना ता प जी  
वजतेंवद्रय मनबुवद्ध । तोवच साधी साध्य तें  
तथें आनुंद अपार । तो आधार रुंगाचा ॥ २ ॥  
चातुिवण्ययव कमवम ल । गुणम ल गीतेंत  
तसें कमव जैसा गुण । कमे िणव–वनिय  
यथा स्िभाि–सुंस्कार । गुणभार–वनपज  
जन्मजात गुण काुंहीं । सुंस्काराुंहीं काुंहीं ते  
तेजक्स्िता तपक्स्िता । उद्योवगता अभ्यासें  
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सेनापवत विद्यापवत । कलापवत कष्टें हो  
होती सुंस्कारें कष्टाुंहीं । सिव काुंही सिवही  
‘हीनिणव’ िुद्रजन। ‘उच्चिणव’ िैश्यावद  
वदसेना ही न्याय्य रीवत।सद्युःक्स्थवत पाहताुं  
ताजी जेव्हाुं जुन्या कालीं । तेव्हाुं झाली सन्मान्य  
यथाकाल सन्मान्यता । वभन्नमता हा न्याय  
यथामवत प िवजाुंहीं । केले काुंहीं वनयम  
मवत वभन्न क्स्थती वभन्न । होताुं वभन्न ते व्हाि े  
िदे स्मृवत गीतावदक पुण्ययश्लोक–रवचत  
तत्त्िपे्रमी भ तपे्रमी । अग्रगामी विज्ञानी  
नीवत–धमव–परायण । तत्कीतवन िदेावद  
वदले याुंत जे वनयम । धमवकाम प्राज्ञाुंहीं  
वहताचे ते सिवकालीं । सिवस्थलीं सिव न  
नसे जें आज वहताचें । अवहताचें स्पष्ट जें  
जें काुं श्रेष्ठ सृवष्टज्ञान । त्या अज्ञान आज जें  
जें काुं श्रेष्ठ भ तपे्रम । त्या अधम आज जें  
जें काुं ऐसें िदेावदक । गीतावदक ग्रुंथाुंत  
तया करािें अमान्य । हेंवच मान्य हरीस  
सिव गीता साुंगोवनयाुं । पाथवराया साुंगे तो ।.  
तोषिी [गीता अध्याय १८ श्लोक ६३.] स्िवििकेातें । मान्य त्याुंतें तें करी  
रीवत हीच हवरमान्य। आम्हीं मान्य करािी  
विनागुर विनाग्रुंथ । श्रेष्ठ पुंथ कळेना  
नाहीं परी ग्रुंथदास्य। गुरदास्य बरें तें  
तें न मान्य देि देिा । रुंगठेिा जगीं जो ॥ ३ ॥  
जो का पे्रमळ बुद्धीचा । सत्तत्िाचा वििके  
कमव–अकमवविषयीं । तया ठायीं ईश्वर  
रण कायव–अकायाचें । हृदयाचें गुहेंत  
तया रणीं जीिें भािें । ईिा जािें िरण  
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नसे द र तो ईश्वर । त्याचें घर हृदे्दि  
िरण जो तया जाई । िाुंवत पाही िाश्वत  
तत्त्ि ऐसें जगत्पवत । पाथाप्रवत कथीत [गीता अध्याय १८ श्लोक ६१, ६२.]  
तया तत्त्िाचें हें तत्त्ि । पे्रमतत्त्ि ईश्वर [गीता अ. ५ श्लोक २९, १९.]  
रक्षी भ तपे्रममय । बुवद्ध कायव सुंसारी [गीता अ. ५ श्लोक २५, १५.]  
रीवत गुरुं ची ग्रुंथाुंची । सुंसाराची चाळािी  
विचारणा ही पे्रमानें । िुद्धमनें करािी  
वििकेाची ऐिा िाणी । ईििाणी असे ती  
तीच एका एका साुंगे । दुजें साुंगे दुज्यातें  
तें हें नाटक हरीचें । विकासाचें जीिाुंच्या  
याुंत क्रमानें विकास । विित्िास ने जीिा  
िाणी आज मद्धहृदयीं । ती त्या ठायीं निीन  
नव्हती ती बाळपणीं । क्रमे जनीं विकास  
सवच्चत् बोलती ईश्वर । पे्रमाकार ज्ञान तें  
तें अखुंड स्ियुंप णव । हो अप णव खुंवडत  
तया खुंवडतासी नाुंि । आत्मा, जीि लोकाुंत  
तत्त्ि त्याचें पे्रमी ज्ञान । आिरण देहावद  
वदलें  जें हें आिरण । तें साधन विकास  
सार विकास–नाटक । हरी एक खेळत  
तया नाटकीं जीिाुंनीं । पे्रमिाणीं ऐकािी  
विकासाचा हा सत्पुंथ । रुंगा त्याुंत आनुंद ॥ ४ ॥  
दया न्याय पे्रमापोटी ।ि द्रासाठीं कष्टत  
तया जन्में हीन मानी । ‘उच्च’ िणी जनाुंत  
तया द र द र करी । त्याचा धरी विटाळ  
लक्षण हें पावित्र्याचें । सद्धमाचें मानीत  
तया म ल गुरदास्य । ग्रुंथदास्य बहुतीं  
वतया दास्या त्याज्य हीन । नारायण कथीत  
तयें साुंगीतला पाथा । श्रेष्ठ पुंथा सुंसारीं  
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[गीता अ. १८ श्लो ६६]“वरघे मजवच िरण । दास्य आन झुगारी”  
रीवत हीच तो आजवह । मजलाही विकिी  
विना गुर विना ग्रुंथ । श्रेष्ठ पुंथ कळेना  
नाहीं परी गुरदास्य । ग्रुंथदास्य बरें तें  
तेणें होय अधोगवत ।मोक्षक्स्थवत दुराि े  
िगेळालीं ग्रुंथमतें । गुरमतें पहािीं  
वििके जो तत्त्िप्रेंमी । भ तपे्रमी वनष्ट्काम  
मनावचया मनीं िागे । त्यातें जागें करािें  
िगेळालीं मतें सारीं । त्यापुढारीं ठेिािीं  
वििचेना पे्रममयी । तत्त्िग्राही करवन  
वनणवय जो होय त्याचा । श्रीहरीचा होय तो  
तोवच आचरािा पे्रमें । मोक्षकामें सिवदा  
दास्य हरीचे अव्युंग । दुजें रुंग मानीना  

 

१६ पे्रमएकादशी  
(ओिी) 

 

अव्दैतीं लीलापे्रम उदेलें  । तेणें ईि प्रकृवत दै्वत केलें  ।  
तयाुंचें पे्रमें जग हें वनर्तमलें  । तें प्रेंमें चावललें  पे्रमें चावललें  वटके  १ 

केिलादै्वत स्िपे्रममय । स्िपे्रमानुंदे स्िानुंदमय ।  
तेथें ‘स्िपर’ लीला स्फ र्तत होय । सुंसार स्िपरमय फल वतयेचें २ 

चेतनीं पे्रमाचें आकषवण । अचेतनीं तत्सम आकषवण ।  
आकषवणींच उपजे विकषवण । पे्रमप्रदिवन सुंबुंध सिव ३ 

िर अिर पे्रमाचा रुंग िरीष्ठ पे्रम सिवभ तवहतसुंग ।  
तेवच उपदेिीत असे श्रीरुंग । गीतेंत सुरुंग स्ििचाुंहीं [गीता  .      . २ , १९.] ४ 

हीन पे्रमासी नाम काम । इुंवद्रय [गीता ३ श्लो. ४०.] मन बुवद्ध त्याचें स्िधाम ।  
तो िवरष्ठ पे्रमाचा आराम । द रिी देहग्राम व्याप वनयाुं ५ 

यासी उपाय दुुःखपरुंपरा । तेणें जागवृत ये कामकामी नरा ।  
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जागतृासी आत्मज्ञानाचा झरा । होय सामोरा सवद्विकेरपे ६ 

रपें अनुंत हीं एकस्थ । याुंत कोणी स्िस्थ कोणी अस्िस्थ ।  
स्िस्थ जीं आत्मया सिवभ तस्थ । जाण वन पे्रमसुंस्थ स्ियें झाली [गीता अ. ६. श्लो. 
२९, ३२.] 

७ 

लीला ही सवद्विकेा आकळे । सद् ग्रुंथमननें बवुद्ध वनिळे ।  
सज्जनसमागमें मन बळे । हें कायव बळें  हरीच्या होय ८ 

यदृच्िा आकक्स्मकता जगीं नाहीं । येथें इच्िा–कायव असे सिव काुंहीं ।  
इच्िा जीिाुंची िा हरीची होई । कारण कोणाही कायातें ९ 

तेजोंि हरीचा प्रवत जीिाुंत । स्ितुंत्रतेनें असे विहरत ।  
परी ही स्ितुंत्रता असे वनयत । स्िातुंत्र्य अवनयत एका हरींचें १० 

चेतनाुं सिां क्रमें विकासिी । केव्हाुं त्या रडिी केव्हाुं हाुंसिी ।  
अुंतीं सिव–पे्रम सिी प्रकाििी । त्या एका सेिी रुंग पे्रमें ११ 

 

१७ हरीपाशीं मागिी  
(श्लोक) 

 

हरी तुझें हृद्धगत गात सारे । तुझ्या मनींचेवच जनीं पसारे ।  
किी निी दृवष्ट तुझ्या प्रसादें । पािोवन सृष्टी भवर काव्यनादें १ 

किी कुणी न तन दोन तीन । मरावठचे सझृष्टत ज्याुंवस मान ।  
अभ्यावसली मीं कविता तयाुंवच । गताधवमासीं ति लाडतयाुंवच  २ 

मरावठचें िैभि िाढिीते । त्ित्प्रीवतचे पुष्ट्कळसे किी ते ।  
स्िसत्कृतींनीं जन सेविताती । नव्या मन चें निनीत गाती ३ 

त्या गायकाुंतील कुणी प्रधान । त्याुंची सुगीतें सुरसें श्रि न ।  
माझी जुनी बवुद्ध निीन िृवद्ध । पाि ेहरी देह वतयेवस वसवद्ध ४ 

तुझ्या पदाचा अनुराग वचत्तीं । विदे्ववषणें दुष्ट दुरात्मिृवत्त ।  
जनीं असे वचत्तविकासकायव । करील जे सुुंदर काव्य आयव ५ 

तें वनर्तमण्ययाची मज व्हावि िक्तत । तें वनर्तमण्ययाची मज व्हावि युक्तत ।  
ही ती जुनी बवुद्ध निीन िृवद्ध । पाि ेहरी देई वतयेवस वसवद्ध ६ 
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न जक्न्मुं या वसवद्ध हिी मला ते । न मागतों मी भलतेंवच त तें ।  
कळे मला वसवद्ध न ती सुसाध्य । कळे परी ती न असे असाध्य ७ 

माझ्या प्रयत्नें ति इक्च्ितानें । मला पढुें जक्न्मुं कुण्यया क्रमानें ।  
सत्काव्यवनमाणकला बरीिी । साधेल आिा अवि मन्मतीिी ८ 

असो तुला आज न फार मागे । मुलाुंवस माझ्या रमण क लागे ।  
ती व्हािया पद्य विचार काुंहीं । देई करी साजवर ही वतमाही ९ 

विचार साधे यमकें ही साधीं । मागें तुला मी इतुकें झच आधीं ।  
काव्याुंग हें बाह् मला पुरें हें । या अुंझग काुंहीं रमण क राहे १० 

रमे वतणें मानस ज्या जनाचें । तयाचसाठीं श्रम मन्मनाचे ।  
जयाुं रसालुं कृत पद्य व्हािें । त्याुंहीं न हें लेखन हाझत घ्यािें ११ 

तयाुंसही गोड गमेल ऐसें । सत्काव्य माझेकडुनी अपैसे ।  
व्हािें जनोद्धार कराियातें । आिी अिी देउत तेवह मातें १२ 

आिीिवचें तीं आवण यत्न माझा । येईल वनुःसुंिय सिव काजा ।  
अपाथव काुंहींवह न हो विचार । आचार िा हें हवरसवृष्टसार १३ 

हरी तुझ्या सवृष्टवनयुंत्रणाचें । रहस्य हें देखुवन मी मनाचे ।   
मनीं तुला प्रार्तथत सप्रयत्न । चढो कवित्िा मम पद्य–यत्न १४ 

पुढें कुण्यया जक्न्मुं वमळो कवित्ि । दे आज काुंहीं रमण क–तत्त्ि ।  
विचार साधे यमकाुंझह युतत । दे आज काुंहीं आवण होइ मुतत १५ 

 

१८ हरीिी सुई  
(श्लेक) 

 

सुई वििी िा उसिी वििीलें  । चाले जसें काुं वतज चालिीलें   
सुईपरी मी उसिीं वििीतों । चाले जसा चालक चालिी तो १ 

तो चालिी जीिजडाुं समान । वजिा मुळींही वनजतुंत्रता न  
हें मी न मानीं, हवर कीं न मानी । हवर स्ियें जीि वनजावभमानी २ 

वनजत्ि–मीत्ि प्रकटे वजिाुंत । बहुत्िलीला भरली भिाुंत  
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स्िचे्िासुईनें िसनें गुणाुंचीं । वििी हरी तो बहुता खुणाुंचीं ३ 

वचजा इथें सिव गुणप्रभाि । गुणाविणें एकवह नाझह भाि  
हवर हटें हा गुणिस्त्रभार । लेऊवन जाला भि हा अपार ४ 

रसाळ साराच इथें पसारा । रसाविणें येथ कुणा न थारा  
हवर स्ियें तो रस [रसो िै सुः तैवत्तरीय उपवनषद्.] रास त्याचा । रसाळतेचाच सदा 
भिाचा 

५ 

चाली जडाची परतुंत्रतेची । चाली वजिाची वनजतुंत्रतेची  
तो एक चाले बहुतुंत्रधारी । वजिा–जडाच्या बसुनी वजव्हारीं ६ 

वरझे [गीता अ १२] रसे [गीता अ. १६] तो जगदीि भािें । जरी मुळीं एक विि 
स्िभािें 

 

वििक्त्िुं जीििे जगत्प्रकार । खेळे विि वन गुणिस्त्रभार ७ 

रमे स्ियें होऊवन एक चार । विित्ि राख वन दुजे प्रकार  
होई कसा तीन पसुों न िाुंया । लीला तयाची अवतग ढ माया ८ 

या सुंसृतीिीण नडे तयाचें । म्हण वन वनम वनी बहुत्ि नाचे  
एकत्ि एकावकपणा न भाि े। धरी बहुत्िा म्हण नी स्िभािें ९ 

िळेेस खाद्यें बहु गोड गोड । कुठें न लागे करुं  ऊर–फोड  
वरकामडा जीि कसा रमेना । खेळाविणें त्यावस मुळीं गमेना १० 

नाचे म्हण नी उभि वन खेळ । प्रगल्भही श्रीयुत जेंवि बाळ  
धरवन आणी कुवण दोन चार । रची गमे तो रमण–प्रकार ११ 

रची तसा श्रीयुत हा हरीही । रमािया सवृष्ट; कथा खरी ही  
उदे्दि लीला; रचनाप्रकार । आत्मीय–माया–गुणिस्त्रभार १२ 

रमा–उमा–नामक आत्ममाया । हरी वनयोजी भि हा रचाया  
कवित्ि हें मुंगल त्या हरीचें । इथें अलुंकार परोपरीचे १३ 

चेष्टा किीला वप्रय काव्य–रास । जाद वगरी ती वप्रय गारड्यास  
सुई सुतानें वििणें पटास । उिीिणें िा वप्रय झिवपयास १४ 

सखा हरी हें त्रय जाहलासें । सुंसार जाद , पट, काव्य खासें  
पात्रें किीचीं, पटधावर सोंगें । आम्ही असों जादुविलास अुंगें १५ 

गेला हरी सृष्टी रचोवन झोंपीं । ऐसे कुणी मावनवत गोप–गोपी  
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मी हें न मानी हवर कीं न मानी । जागा सदा जागतृतावभमानी १६ 

नीलाुंबरातें पवरधान केलें  । नीलत्ि ज्यातें नसतेंच आलें   
अनुंत आकािवच िस्त्र त्याचें । अनुंत आकािवच रप ज्याचें १७ 

चेष्टा तया आठिली विवचत्र । स्िरप जें काुं आपलुें  अवचत्र  
सवचत्र तें इुंवद्रयधारी गोप [गोप=इुंवद्रयधारी (गो=इुंवद्रय)=मनुष्ट्य ि इतर जीि.] । गोपी 
विलासीं कवर तो अलोप 

१८ 

पसुंत त्यातें उदयास्तयुतत । मी–मी वििाद–वप्रय कालभतुत  
रपें स्िताुंचीं बहुताुं प्रतीचीं । बाळें  विलासी वत्रगुणी सतीचीं १९ 

वचतारलें  हें नभिस्त्र देखा । वचतारल्याचा कवर तोवच लेखा  
अन्या कुणा वचत्रगता वजिाला । लेखा कसा होय जसा वििाला २० 

लागे जरी अुंत न लेखनाचा । प्रयत्न चाले तवरही जनाचा  
बघ वन तल्लखेन िगविारी । करवन होण्ययावस गुणी वचतारी २१ 

रीवत प्रवसद्धा गझृह बालकाची । जसा वपता िा जननी तयाची  
आलेखनीं लेखझन िा रमािी । तिी वक्रया आपणही करािी २२ 

विलास हा जो वनजबालकाचा । आनुंद तो त्या जननी–वपत्याचा  
आनुंद तेंिीं हवरचा स्िभािें । कीं जीिकाुंहीं हवरसें रमािें २३ 

िदे्याथव येथें भरला अनुंत । बोधाथव कष्टे जन बवुद्धमुंत  
भोगाथव येथें भरला असीम । भोगाथव कष्टे जन भोगकाम २४ 

महात्मयाुंतें वप्रय भोग नाहीं । महात्मयाुंतें वप्रय बोध नाहीं  
वप्रया तया आत्मसमत्िबुवद्ध । ती या भिीं आतवजनावस िोधी २५ 

धीि न्य धीरत्िविहीन दीन । सुंख्या अिाुंचीवह इथें कमी न  
िैषम्य नैघृवण्यय इथें असीम । साम्याथव कष्टे जन साम्यकाम २६ 

महावििाला प्रवतभा जयाची । सौंदयव माधुयव वचतारण्ययाची  
कला जयाची सहजा वमरासी । तदथव येथें मधुरत्ि–रावि २७ 

विकािया िा विकिािया िा । प्रभ त येथें अनुक ल ठेिा  
रमािया िा रमिािया िा । प्रभ त येथें अनुक ल मेिा २८ 

िावणज्य येथें कृवषकमव येथें । सुरम्यसें याुंवत्रक कमव येथें  
विज्ञानिालावह इथें वििाला । सुंसार हा स्िगवसमान झाला २९ 
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लाचाितो जीि विकाियासी । लाचाितो तो विकिाियासी  
पवर इथें बुंधन त्या प्रभ त । सुंसार हा फोल असारभ त ३० 

तत्त्िें विरोवध रमतात येथे । रागी विरागी जमतात येथें  
“अहा! बह  गोड!’’ ‘कड  महा! हा!’ । विरोधी उद् गार इथें ‘अहा’! ‘हा’! ३१ 

हा नाद सुंवमश्र इथें सदावच । सुंसार हा मोहवि आवण जाची  
हा सार एकावस असार अन्या । जाद  हरीची विहरे सु–धन्या ३२ 

न्यायी इथें न्यायवरप वह येथें । दानी इथें दानवरप वह येथें  
द्वुंदें इथें िािरती अिीं हीं । लीला हरीला पटते किी ही? ३३ 

ही पृच्िकाची न निीन पृच्िा । वहचें समाधान जुनें “हरीच्िा”  
न हो समाधान अिा िचानें । तरी हरीच्िा हटते न त्यानें ३४ 

नेसे स्ियें तो पट वभन्न वभन्न । िषेें रमे वभन्न सदा अवभन्न  
न्यायी बने न्यायवरप वह होई । दानी बने दानवरप वह होई ३५ 

ईित्ि राख वन अनीि होई । सिवज्ञ राह वन अजाण होई  
खेळे असा एकवच अवद्वतीय । त्या ‘काुं असा खेळ’? पुसोवन काय? ३६ 

यथारवच प्राकृत खेळ माुंडी । यथाथव बोधावस बळेंवच साुंडी  
पुसेवह तो उत्तर तोवच देतो । सुंिाद ही सावक्षपणें बघे तो ३७ 

तो एक त ुं, मी, सगळे वदसे जें । तो एक अदृश्य भिीं असे जें  
त्याची कला एक–अनेक–कारी । तो एक जाणे भिस त्रधारी ३८ 

वरघे न तेथे अवतस क्ष्म बवुद्ध । वरघे वतथे तन्मयता–समावध  
असे कुणी एक अनेक झाला । “कसा? किाला?” न पुसा तयाला ३९ 

लागेल तें त्याविषयीं िदािें । लागे न तें त्या अलगा स्िभािें  
“नसे”, “असे दुबवल”, “दोषम र्तत” । रसे न तो ऐक वन ही स्िकीर्तत ४० 

वतला असे कारण तोवच जाला । स्ियें करी तो रसतो किाला!  
रसे न, हष ेश्रिुनी स्िझनदा । हुंसाियाचावच तयावस धुंदा ४१ 

दािी स्िविज्ञान स्ियें स्िताुंला । “आम्ही, तुम्ही, ते” रमणाथव झाला  
प णीं बने ि न्य तयाुंत प णव । विकासलीलाथव बने अप णव ४२ 

नटत्ि त्याुंचे अतुलप्रभाि । असोवन वनत्यत्िवह नाक्स्तभाि  
भािीत त्याचा कुणी तकव िादी । तकें  तया देत जडीं समावध ४३ 
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वधटाइनें तर्तकवत कीं जडाुंत । भले भले तार्तकक जन्मतात  
जडाणसुुंघात बने स्ियेंवच । सुंघाझत चैतन्य उठे; वििचेी ४४ 

वचदात्मता सुंहवतचा वििषे । ती नष्ट होताुं न उरेवच िषे  
कसेंवह िागा; न पुढें न मागें । असा तुम्हीं; एक जडत्ि जागे ४५ 

गेला अण ुंचा चय जैं फुटोवन । चैतन्य तज्जन्य तदा कुठोनी  
कसेंवह िागा; न पुढें न मागें । असा तुम्ही; एक जडत्ि जागे ४६ 

गेला जनीं होऊवन एक कोणी । चािाक नाक्स्ततय असें िदोनी  
चािाकमागे जगतीं विचार । करोवन कोणी कवरतो विहार ४७ 

रमोत ते विश्वविकासिाला । समथव त्याुंना विकिाियाला  
त्याुंच्यावह खालीं जड बवुद्धि न्य । अजीिसे जीि अनेक अन्य ४८ 

यत्ना विहाराथवही जो करीतो । सुमागव तो एक तरी धरीतो  
अयत्नभोगी अवतमुंदबदु्धी । तयावचही विश्व करीत िुवद्ध ४९ 

वधमेपणानें हवर यत्निादी । विश्वाुंत नाना करनी उपाधी  
मुंदाुंवस लािी उठुनी झटाया । विहार–काुंक्षा हवरचीच माया ५० 

या भोग्य िस्त तुवन वचत्र काढी । त्या द सरीचा अवतमोह पाडी  
असें करनी उठिीत मुंदा । तया करी राजस यत्न–बुंदा ५१ 

दािी न त्यातें वनजरप थोर । ‘नसे इथें देि, करुं  विहार’  
असेंच तवच्चझत्त भरीत िडे । असे विहारी हवर हा लबाड ५२ 

डहावळया कोण कदुंबिृक्षीं । भरवन गोपीिसनाुंझह, लक्षी  
विहार–िडे्या जल–मग्न–नारी । लबाड हा फार हरी विहारी ५३ 

रीती तुझी ही न बरी मुळीं ही । वदसे अती हीन तुझ्या कुळीं ही  
नसे इथें कोवण, करुं  विहार । म्हण वन केला आक्म्ह हा विचार ५४ 

रमािया स्िैर नदीतटाकीं । ठेि वन िस्त्रें जझल पातलों कीं  
वतथें कसा कोठुवन बा मुकुुं दा । आलावस ऐसा करण्ययावस धुंदा ५५ 

दासी अताुं पाझय विनम्र आम्ही । भलुो न केव्हाुंवह विहार कामी  
तुझी हरी सुंवनधता सदैि । तुला भलेु त्या न भलुें  “कुदैि” ५६ 

िचाुंझह ऐसा वरझला हरी तो । सिस्त्र एतया क्षझण त्याुं करी तो  
‘असे इथें देि, करुं  विहार’ । असा तयाुं तो विकिी विचार ५७ 
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रमे ‘इथें देि असे’ स्मरनी । रमे ‘इथें देि नसे’ स्मरनी  
रमाियाचे पथ दोन ऐसे । ‘नसे’ तुनी येत ‘असें’ विकासें ५८ 

सेिा स्िताुंची विषयातवभािें । ‘नसे इथें देि’ तयावस फाि े  
‘असे इथें देि’ असें पहाताुं । सेिा तयाची सुचते भिाता ५९ 

तारील तो देि दयाद्रव आम्हाुं । जरी करुं  तुष्ट तया स–कामा  
कामी आम्ही तोवह तसा तयाला । व्हािी सुरा, माुंस, विलासबाला ६० 

लाभे कुणा देि–विचार ऐसा! । सुरावदकीं तो बुडतो अपसैा  
असे बुडाले बुडतात आज । बडुोवन जागा कवरती समाज ६१ 

जगीं वकती देि–विचार वभन्न । त्याुंसी वमती ना, मन होय वखन्न  
पाहुवन आक्स्ततय–मतें सदोष । परी कुठें तें मत जें अ–दोष? ६२ 

षड्दिवनें घ्या आपुलीं पुराण । घ्या दिवनें िा दुसरीं निीन  
दोषाविणें दिवन एक नाहीं । दोषी विकासात्मक जीिता ही ६३ 

हीतें पटे अद्वय एकजीिीं । दुज्याुंत ती त्या बहुदोष ठेिी  
श्रीिुंकरा अद्वय दोषहीन । वकतीजणाुं तेंवच सदोष, हीन ६४ 

नको म्हण नी भलताच खेद । प जो कुणीवह कसालावह िदे  
जो ज्या खरा िदे तया तयानें । दुज्यावस देणें बहु आदरानें ६५ 

नेटें खऱ्याचा करणें प्रचार । खोटें वदसे त्या करणें प्रहार  
सदा विचारें करणें स्िकायव । हा एक पन्था जगताुंत आयव ६६ 

यमें युिा तो नवचकेतनामा । प्रिुंवसताुं, भोगपराुं सकामाुं  
जडैकिाद्याुं लघुनाम ‘बाल’ । वदलें  तयाुंची वनरख नी चाल ६७ 

लहान हे अज्ञ सुजाण थोर । स्िताुंवस मान वन अनथव घोर  
भोग वन अन्याुंवसवह भोगिीती । तयाुंवस देऊवन वनजा कुरीवत ६८ 

वतच्या वनरोधाथव खरे सुजाण । सयत्न होतात खरे महान  
अिी असे विश्वविकासनीवत । येथें नको खेद विषाद खुंती ६९ 

तीक्ष्णोज्ज्िला बवुद्ध वितकव धुुंद । समत्िभािीं अवतहीन मुंद  
वतला वप्रया स्िाथववनमग्ननीवत । पराथवता मावनत ती अनीवत ७० 

वतच्या मतीं देहधरें स्िदेह । तदुंतरीं जें गमतें विदेह  
सुखाथव त्याच्या परसौख्यनाि । सुखें करािा नय हावच खास ७१ 
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स–देि देिास गणी सकाम । सुरावद ज्याचें वनजसौख्यधाम  
तो त्या सखा जो जडतैकिादी । जया नसे देि न साम्यबवुद्ध ७२ 

वधमेपणें या असुरद्वयासी । समत्िपुंथ विकिाियासी  
झटे समत्िप्रकृतीप्रधान । स–देि तो िा जडताप्रमाण ७३ 

नसे जया देि असावह साधु । असे जया देि असा असाधु  
घडे कसें हें? विपरीत भासे । जीित्ि कोण्ययापवर हें विकासें? ७४ 

सेना गुणाुंची अपलुी असीम । अनेकधा जोवड विकास–काम  
हरी, परी त्या जुळिाियाच्या । करीवत भेदावस वजिावजिाच्या ७५ 

या जीझि आवधतय [सुभािना=पे्रमिक्तत.]सुभािनेचें । त्या जीझि आवधतय 
[वदभािना=तकव िक्तत.]विभािनेचें 

 

समत्ि याुंचें इतरत्र कोठें । हीनत्ि दीनत्ि दुज्याुंत कोठें ७६ 

ठेिा असा िाुंटुवन जीिकाुंला । आरुंवभतो श्रीहवर नाटकाला  
स्ितुंत्रता काुंझह तयाुंवस ठेिी । कराियातें गुण–देिघेिी ७७ 

विभािनेनें न वदसे भििे । सुभािनेनें सुखिी परास  
नसे जया देि असावह साधु । हो या परी ही हवरनाट्यजादु ७८ 

दुजा कुणी हीन विभािनेनें । देिा घडी हीन सुभािनेनें  
असे जया देि असा असाधु । हो यापरी; ही हवरनाट्यजादु ७९ 

दुजा कुणी श्रेष्ठ विभािनेनें । जसा तसा श्रेष्ठ सुभािनेनें  
देित्ि सिोत्तम भािुनीया । सेिाव्रतीं कष्टवि बवुद्ध, काया ८० 

या कल्पना सिव नसे, असे िा । तो देि अदै्वत वरझे रसे िा  
या कल्पना सिववच सिव वम्या । कीं काुंझह येथें िदतात सत्या ८१ 

त्या सिव सत्याुंत हरींत एका । दुजे्ञय रीती उठती अनेका  
कल्पी हरी कल्पक मानिास । तोही तया कक्ल्पत अद्वयास ८२ 

सत्याथव अदै्वत विकासलीला । खेळ ुं  वनघाला हवर विश्व झाला  
वचद्र झप हो जाड्य तयाुंत जीि । जीिीं नरत्िा धवर देिदेि ८३ 

िवरष्ठ हें सत्य गमे मला, मी । रमे इया सक्त्युं विहार–कामीं  
कतवव्य माझें करनी हरीला । मी हात देतों करण्यया स्िलीला ८४ 

लाधे मला मीपण जें स्ितुंत्र । त्यापासुनी, त्यािवर हीन तुंत्र  
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माझें न मी सुंप्रवत चालिीतों । मीत्िावस त्या चालक चालिी तो ८५ 

तो चालिी विश्व सदा अ–सुप्त । मी हात दे त्या मग होय सुप्त  
सुईपरी मी उसिी वििीतों । चाले जसा चालक चालिी तो ८६ 

तो सुक्प्तमाजीं मज गुप्त गोष्टी । दािीत ज्या त्या बघुनी स्िदृष्टी  
जो मवद्वकासीं श्रम त्यावस झाला । तो स्पष्ट माझ्या वदसतो मनाला ८७ 

लाजे कधीं मी बघुनी स्िदेह । वदसे मला तो बहुदोषगेह  
आियव केव्हाुं मज फार होई । पाह वन भ षा मम सुक्प्तदेहीं ८८ 

हीनत्ि उच्चत्ि न कक्ल्पयेलें  । कधींवह ते सुक्प्तुंत भोवगयेलें   
कधीं न जागेपझण पावहयेलें  । तें दृश्य स्िप्नें मज दावियेलें  ८९ 

लेखा स्मृतीचा क्रमि न्य काुंहीं । स्िप्नस्थ सुंवमवश्रतरप पाही  
ही तलक्प्त सिवत्र पुरी न आहे । वहच्याुंत सुप्त्यथव पुरा न राहे ९० 

हें जें बघे सुक्प्तुंत मी स्िदृष्टी । ती प िवजन्मीं अनुभ त सवृष्ट  
स्मृतींत राहे अनुभ त काुंहीं । ती होय सुप्तींत चल, प्रिाही ९१ 

ही तलक्प्त–जन्मान्तर दृष्ट माझें । स्िप्नीं स्मृवत स्पष्ट करीत ताजें  
ही तलक्प्त मातें रचते स्िभािें । वहच्याुंत सुप्त्यथव पुरा समािे ९२ 

िडेावस भोग वन वििवेक झालों । हीनत्ि भोग वन अहीन झालों  
या जीिका एक विकासिाया । कसें हरीसी पडलें  श्रमाया ९३ 

याचा मला स्िप्न करीत बोध । या जक्न्मुं झाल्या क्स्थवतचावह िोध  
घेताुं हरीच्या अतुल श्रमाची । जाणीि माझ्या हृदयावस जाची ९४ 

वचदेकरपी हवर तो वजिासी । करी अवचत्तुल्य सुषुक्प्तिासी  
सुप्तींत जागेपझण जीि मी मी । करी, सुषुप्तींत िसे अकामी ९५ 

मी, मी, सुषुप्तींत विलीन होई । देहवक्रया कोण करीत राही  
[तो देि प्राण हें कौषीतकी उपवनषदाचें मत.]तो देि कीं जीि–वनयुतत [तो जीिवनयुतत ि 
देिवनयुतत हें िाुंदोग्य उपवनषदाचें मत, िा. अ. ८ खुं. १२.] कोणी । कीं जीि तो मीत्ि असे 
त्यज नी 

९६ 

वनजे अहुंकार वनजे तयाचें । जनीं मनीं कायव परोपरीचें  
देहीं घडे युंत्रसमान् कमव । तो जीिकाचा तरित् स्िधमव ९७ 

मठी तन ची बनिी रसाची । नराुंत नारींत वमळे तयाची  
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वतथें सुषुप्तींत दुज्या क्स्थतींत । वक्रया करी जीिनहेतुभ त ९८ 

तया जनीं कायव कराियास । पाया असे चेतनदेहिास  
देहीं सदा तोवच जपे म्हण नी । नसे सुषुप्तींत तदन्य कोणी ९९ 

वनजे तदा स्िक्प्नुं िरीर वभन्न । वमळे वतथें होय प्रसन्न वखन्न  
परी इया देझहच तें िरीर । स्िप्नीयसवृष्ट स्मवृतकारभार १०० 

रमे सुषुप्तींत धरवन मौन । स्िप्नाुंत जागेपझण मी–प्रधान  
समावध ठायीं हरपे अहुं–ता । सुषुक्प्तित् तेथवह मौन सत्ता १०१ 

ताता वजिाच्या भझि मीत्ि–युतत । जीिा समावधस्थ पुरा स्िभतत  
करािया जो श्रम होय त्याची । जाणीि माझ्या हृदयावस जाची १०२ 

वचदेकरपी हवर तो वजिासी । जागेपणीं स्िक्प्नुं सुषुक्प्तिासीं  
देहीं अनेकीं बहु जक्न्मुं हात । देऊवन अुंतीं वमळिी स्िताुंत १०३ 

तया अिी जीिविकासलीला । रचे, रचे त्यापवर मन्मतीला  
परी इथें त्या श्रम होय त्याची । जाणीि माझ्या हृदयावस जाची १०४ 

वचत्तावस मावझया स्िैर यासाठीं मी वनरोवधतों  
नये त ुं श्रमि ुं देिा असें मी त्यावस बोवधतों १०५ 

तोडुनी गोड बोधानें तद् िृवत्त स्िैरतामयी  
जाहलों जगतीं मी या हवरची सानिी सुई १०६ 

 

१९ आईसाठीं णनरोप 
 

श्री विघ्नहता गणराज देि । मोठ्याुंत मोठी कुलप ज्य ठेि  
रक्षी कृपाळ  हवर विघ्नरािी । या कारणें तो हवर मन्मनावस १ 

पायीं वमयाुं िावहयलें  तदीय । लहानगें जीवित हें मदीय  
न हावन काुंहीं मजसी घडेल । कतवव्य कोणा न कधीं नडेल २ 

रीतीप्रमाणें वनजकायविील । तद्धाझम गेले अमुचे िडील  
आम्हाुंझह जाणें कवरताुं स्िकायव । हेतु स्िकायैकपरत्ि आयव ३ 

झचत वन त्याच्या चरणावस राह ुं । तापत्रया धीर धरवन साह ुं  
नम ुं न विघ्ना कवरताुं स्िकायव । कोणीवह विघ्ना नमतो न आयव ४ 
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२० वामन–कमलसाठीं णनरोप 
 

िास करीं हृदयीं जो विश्वव्यापक वििकेदाता जो  
मद्धालाुं श्रीहवर तो सत्पे्रमाची सुधा सदा पाजो १ 

नर करणी कवरताुं हो नारायण ही सदुक्तत विसरा न  
करणी आत्मोद्धारक कवरताुं मोहें कधींवह घसरा न २ 

मज अल्पमवतवस हवर जो कझर धरनी चालिीत आजिरी  
लक्ष असो तच्चरणीं मत्सम तुम्हाुंवह तो धरी स्िकरीं ३ 

मागा हें एक तया “देिा सकला जनाुं सुमवत द्यािी”  
ईिा त्या स्मरवन सदा जनवहतकारी करीं सुकृवत व्हािी ४ 

 
२१ मनास णशकवि 

(दु्रतविलुं वबत) 
 

श्लोक 
 

हवरच एक िरी सुजना मना  
पुरवि कोण दुजें ति कामना  
तुज हिें सुख तें सुख जें सदा  
हवरविणें न अिी सुखसुंपदा १ 

दळण काुंडण तो जवनचें करी  
खलवनकुं दन तो जझनचें करी  
परम आिवड त्यावस भलाइची  
परम नािवड त्यावस खलाइची २ 

चतुर चौकस पुंवडत मुंडळी  
वतज न रम्य गमें हवर गोिळी  
दुध दहीं पळिी भलुिी वस्त्रया  
म्हणवत ओुंगळ ही हवरची वक्रया ३ 

यवत जया भलुती भलुल्या तया  
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गिवळया जवर गोकुझळच्या वस्त्रया  
दुध दहीं वप्रय तो पळिी जरी  
मधुर मुंगल मुंगल ही परी ४ 

रमण एक हरी गिळीजनाुं  
रमण एक हरी गिळीझणना  
पवत रमे वजथ तेथ रमे सती  
मधुर भक्तत सुमुंगल ही अती ५ 

तनु पतीवस समर्तप सुिावसनी  
मन हरीवस तयापवर अपुवनी  
रमवत सावत्त्िक गोकुलकावमनी  
स्मरवनयाुं हवरसी वदनयावमनी ६ 

नरवह नाझरसिें हवरिीं रत  
हवरवस ते क्षणही न विसुंबत  
गिवळ ते व्यवभचावर असे मनीं  
गिळणीवह अिा व्यवभचारणी ७ 

न पवत देि न देि खरा सती  
हवरच देि खरा कमलापवत  
गिवळ गौळवण यापवर िागती  
पझथ इयाच असे परमा गवत ८ 

तरण या भझि एक असे हरी  
दुध दहीं पळिी वप्रय तो जरी  
मधुर मुंगल मुंगल ही परी  
सुखवि गौळवण अुंतझर अुंतरीं ९ 

रवसक भक्ततरसीं रमले किी  
विवधवस यावचवत सुंतत या भिीं  
“अरवसकाुंवस कवित्िवनिदेन  
कवर असें विझर ना कवर लेखन” १० 

नर कुणी बहु–पुंवडतताकर  
हवरचवरत्र गुणागुणसागर  
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ठरिुनी बरिें करण्यया तया  
कृवत रची बहु–पुंवडततामया ११ 

यजन तें िुभ िाङ्मय पािन  
यजझक मुंगल–भािन–भािन  
मम मना! कृवत ती तुवझ ही मवत  
कवरल प्रौढतरा वनजसुंगतीं १२ 

तवरवह एक तुला गुज साुंगतों  
मवत तुझी हवर–गोप–पदीं रतो  
गिळणीसम ती व्यवभचावरणी  
हवरसिें रमुुं दे वदनयावमनी १३ 

नच तुलावह दुजें पद मुंगल  
उभयताुं म्हणुनी सुख–दुंगल  
हवरसिें करणें वदनयावमनी  
हवरविणें सुख तें सुख ना जनीं १४ 

नर महात्मपदस्थ रणाग्रणी  
हवरिचास्ति दे रण सोडुनी  
वििद तन्मवत कीं हवरसाुंगणी  
“हवरविणें सुख तें सुख ना जनीं” १५ 

नय सुिीरविझनवदत सिवथा  
नय सुधीरविझनवदत सिवथा  
हवरिचास्ति आदवर तो रणीं  
हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं १६ 

नगसमान सुवनिल–सत्यता  
त्यवजयली िवरली चलसत्यता  
हवरिचास्ति कातर हो रणीं  
हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं १७ 

नयन विश्वजनें वजथ लाविलें   
नमन विश्वमतें वजथ भाविलें   
हवरिचास्ति कातर तो रणीं  
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हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं १८ 

नरक सत्य रणाुंत पलायन  
नर िरील न सत्यपरायण  
हवरिचास्ति तोवह पळे रणीं  
हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं १९ 

“नरमला; नरता–गुण ना परुा!  
“अवखल भारझतचा म्हणिी तुरा–”  
हवरिचास्ति द षण ना गणी  
हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं २० 

नय तुझावह असाच असो मना  
न गझण त ुंवह जनस्तुवतद षणा  
हवरिचा कझर त ुं वदनयावमनी  
हवरविणें सुख कीं सुख ना जनीं २१ 

नर महात्मपदस्थ जया पदीं  
रमतसे हृदयीं सुविरततधी  
पझद तया हवरच्या रम त ुं मना  
हवरविणें सुख तें गवण यातना २२ 

नि पुरातन थोर महात्मया  
लढवि िा पळिी िदुनी नया  
नयवििारद तो हवर एकला  
कवर सखा परमवप्रय आपुला २३ 

लय तुझा हवरपाझय सदा असो  
लि वियोग तुला हवरचा नसो  
अिगणीं न कधीं हवरसाुंगणी  
हवरविणें सुख तें सुख ना जनीं २४ 

नय महात्मपदस्थवह नादरीं  
जइुं तुला विकिील तसें हरी  
िच कठोरवह बोल महात्मया  
जइुं हरी विकिील तिा नया २५ 
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यजन िाङ्मय बोल तुझा असो  
सुिझच दुिवझचही सुमती िसो  
परवहताथव हवरवप्रय जें िच  
यजन तें गझण सद्वच दुिवच २६ 

चतुरता हवरची भि–नाटकीं  
बसुवनयाुं हृदयीं.प्रवतपात्रकीं  
विकवि जें विकणें पडतें जया  
सुखद मुंगल नाटक व्हािया २७ 

यि हिें नटनीं तुजला मना  
तवर विके विकिी हवर ज्या खुणा  
अळस या हठ त ुं कवरिी जरी  
अयि–भोग तरी बहुतापरी २८ 

रसमयी हवरची कृवत िा मना  
रसमयी नटहृत्पवरितवना  
नट कुणी गुणगायन िाुंवतचें  
कवरत, प र्तिल जे नट क्राुंवतचे २९ 

चतुर मावयक हें िम–गायन  
मवलन िा अवत स्िाथवपरायण  
सरल िा स्िमतीं पवरितवन  
नि नटप्रभसुुंमत नतवन ३० 

नर न बुंवद असे हवरबुंधनीं  
स्िमवतचा कृवतचावह असे धनी  
हृदझय बैसुवनयाुं विकिी हरी  
पवर न सक्तत करीत कुणािरी ३१ 

रवत वहतीं हवरची सकलाुंवचया  
हृदझय बैसुवन यास्ति त्याुंवचया  
विकवि जें वहतकारी जधीं जया  
पवर न सक्तत करीत विकािया ३२ 

यम[यम=सत्य ि अझहसा.] नसे सकलाुंसी सदा वहत  



 
 अनुक्रमणिका 

िम नसे सकलाुंवस सदा वहत  
चतुर मावयकतायुत िीरता  
म्हणुवन तो विकिी खल मावरता ३३ 

तनु हरी धवरतो जन तारण्यया  
तनु हरी धवरतो खल मारण्यया  
खलविनािक खुंवजर गोलक  
कवर पसुंत हरी जनपालक ३४ 

कवर निा िमगायक म खवता  
कवर महात्मपदस्थवह म खवता  
विकवितो हवर त्याुंवस पळािया  
विकवितो तुज म खव म्हणे तयाुं ३५ 

यदुकुलीं तनु घेउवनयाुं हरी  
वनजमना उघडीत परोपरी  
हवरचवरत्र म्हण वन मना पुरें  
वनजवहताथव तुिाुं बघणें बरें ३६ 

रण जईुं कुरभ वमिरी पडे  
स्िजन देखुवन पाथव जईुं रडे  
स्िमन तैं हवरनें बहु ऊघडें  
करवन घालविले रवधरी सडे ३७ 

डर नको मरणीं खलमारणीं  
खलिधाथवक मावयक कारणीं  
मल अहुंकृवत स्िाथवपरा मती  
त्यजुवन सिववहताथव करी कृती ३८ 

तमविनािक बोध असा हरी  
बहुपरी कुरभ वमिरी करी  
करवि पाथवकरीं रणकुं दन  
मरवि मारवि थोरवह सज्जन ३९ 

न खल भीष्ट्म वपतामह िृद्ध तो  
न खल द्रोण गुरत्तम वसद्ध तो  
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खलसहायक दुंड्य खलापरी  
समरनीवत अिी विकिी हरी ४० 

रघुकुलीं हवर राम रघ त्तम  
जनवहताथव िधीत खलाधम  
खलिधीं ऋजुता तवि िक्रता  
िवर वििकेयुता समयोवचता ४१ 

तनु मृगेंद्रमुखी धरनी हरी  
कविपुच्या उदरा स्िनखीं वचरी  
िर खरा करण्यया िवर िक्रता  
विवहत ती समरीं समयोवचता ४२ 

तनु तन  धरनी बवलवनग्रह  
कवर हरी, न िरी ऋजुताग्रह  
जनवहताथव करी बवलदुंडन  
समझय मावयकसाधनमुंडन ४३ 

न धरुं  िस्त्र अिस्त्र बस ुं रथीं  
बनुवन सारवथ पाथवसख्याप्रवत  
पण असा करनी हवर िस्त्र घे  
समझर सुंकझट जैं सखया बघें ४४ 

घवडभरी रण भीष्ट्म वपतामह  
कवर अलौवकक घोर भयािह  
मग हरी पणभुंग करवनयाुं  
चढवि पाथवबला वमळिी जया ४५ 

यम अझहसन–सत्यिचाग्रह  
जनवहतासी न जेथ वहतािह  
हवर न आग्रह तेथ कधीं धरी  
िारे मना पथ तो हवर जो िरी ४६ 

रगवडले रझण भीष्ट्म जयद्रथ  
इतरही बहु; त्या समयीं पथ  
सरल ना िवरला, िवरला दुजा  
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विवहत सुंकझट उद्धरण्यया प्रजा ४७ 

जप ‘अझहसन सत्य अमावयता’  
जप ‘खुला व्यिहार अगुप्तता’  
जप खुळा ‘खलसुंघसहाय’ हा  
जप खरा ‘समता जनराज्य’ हा ४८ 

हवर अझहसन सत्य अमावयता  
ऋजु खुला व्यिहार अगुप्तता  
विकवितो जनतावहतसाधक  
विकिी ना जनतावहतबाधक ४९ 

कवरत झहसन भ तदयाक्न्ित  
स्ििचभुंगवह भ तदयाक्न्ित  
िवरत मावयकता मवतगुप्तता  
हवर जनाथवची भ तदयाक्न्िता ५० 

तप िवरष्ठ दयाच असे भिीं  
तप मना तुज तें हवर िीकिी  
करविते िचभुंग महात्मया  
करवि तत्कझर झहसनही दया ५१ 

यम अझहसन सत्यकथाव्रत  
जन महात्मपदस्थ न पावळत  
व्रत िवरष्ठ तयावस दया असे  
अवतदयाच तया चुकिीतसे ५२ 

सकल भ तवहताथव झटे हरी  
अवतदया वहतकावर न हो खरी  
अवतदया अदया जझन होतसे  
म्हणुवन ती हवरमान्य दया नसे ५३ 

सदयता अवतरेवक महात्मया  
सुचवि सत्य–रणच्युत व्हािया  
हवरपदीं धरिी च्युवत–आग्रह  
हवरवह सुंमवत देत वनराग्रह ५४ 
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हवर म्हणे अवतरेकीदयाफल  
कवरल भततवििके महाबल  
सदयता अवतरेकी महात्मया  
क्षम न होईल तैं चुकिािया ५५ 

यदुिरें वििरवन असें मनीं  
म्हवणतलें  ‘चल दे रण सोडुवन’  
अवतदया िचभुंग रणच्युवत  
करवि यापवर मोहिुनी मवत ५६ 

तप िवरष्ठ दयाच असे भिीं  
पवर दया सुवििकेयुता हिी  
अवि दया विकिील महात्मया  
अवतदयाफल–भोझग हरी–दया ५७ 

यि सदा हवरच्या कझर खेळतें  
प्रकृवत सुंतत तत्पझद लोळते  
अयि बालवजिा बहु भाळतें  
मवतविकासबळें यि िोळतें ५८ 

तनुवस रोग असाध्य सुदुुःखद  
बघुवन भ तदया–सुवििारद  
करवन झहसन िाुंसरुं  सोडिी  
स्िकृवतनें सु–दयायि िाढिी ५९ 

िचनभुंगदया न दया भली  
दुवज अझहसन–भुंग दया भली  
दुवज दया कुवण दावि सुधी खला  
कुमवत कीं अवत रोग न चाुंगला ६० 

लघु तन  हवरसी मन तें गुर  
मनवच कीं तरिी भिसागर  
पवर कुरोग खलत्ि मनीं जया  
रडवि तें बुडिीत भिीं इया ६१ 

यदुिरें म्हणुनीच खला िध  



 
 अनुक्रमणिका 

अगद नेवमयलें  िुभ स्िास््यद  
तनुिधें मन कीं मनना करी  
मनन रोग खलत्ि करी दुरी ६२ 

रडत िाुंसरुं  रोझग पिावडलें   
िधुवन व्याझधतुनी िवर कावढलें   
अवि दया असुनीवह महात्मया  
खलिधीं वदसते न किी दया ६३ 

यम अझहसन धमव सदा कदा  
जपुवन िाढवि काुं खल–आपदा  
गुर गणी तनु काुं लघु काुं मन  
अदय काुं गवण तो खलझहसन ६४ 

न मज हें उमजे मजला हरी  
खलिधीं वदसिी सुदया पुरी  
खलिधीं जनतावहत हो न हो  
वहत खला सुमवत–प्रवतभान हो ६५ 

हननदुुःख अमत्यव खलात्मया  
हलवि लावि विचार करािया  
मनन खोल विचार पुनुःपुन्हा  
वहत सहाय खलात्मविकासना ६६ 

न मरणें मरणें मुझळ या जनीं  
मरण दुजवनतायुत जीिनी  
हनन तारण होय दुरात्मया  
मननकारण होऊवनयाुं तया ६७ 

“यतमना गतकामन मारक  
“हनन तत्कृत हो खलतारक  
“यतमना गतकाम न मारक  
“हनन तत्कृत ना खलतारक ६८ 

करुं  नये असलें वह वितकव न  
िर विकार कसेंवह वभषङम्न  
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ज्िरविनािक घेिवि तत्कर  
हरवि काय न तें ज्िवरत ज्िर ६९ 

रगवडला खझल एक दुजा खल  
तवरवह तैं खल जो हत होइल  
मनन तन्मझनचें मरणोत्तर  
उपकृतीच करील तयािर ७० 

रगडणार दुजा विजयी खल  
त्यवजल केझि कधीं खलतामल?  
िधक त्यावह वमळेल कधीं कधीं  
िधुवन गुुंतविण्यया मननामधीं ७१ 

धिल सावत्त्िकता भझि जीिका  
सहज प्राप्त न होय विना धका  
बहुत जन्म तमीं रझज रुंगत  
असुख ती हळु सोडवि सुंगत ७२ 

तनु न एकवच दृश्य वजिा असे  
तनुचतुष्ट्ट्य त्यावस न जें वदसे  
जइुं पडे जड दृश्य तन  क्रमें  
अमर जीि अदृश्य भिीं भ्रमे ७३ 

मवलन–वनमवल–कमव–विचारणा  
करवि त्या भझि त्या सुखिासना  
मनन हें घडि वन सुधारणा  
हळुहळ  कवर बुवद्धविकासना ७४ 

न खलता िधयोग्य सदा कदा  
अगद तीव्र न योग्य सदा गदा  
िधवचवकत्स्य परी खलता–रजा  
जइुं तईुं न उपाय पुरे दुजा ७५ 

जगझत या जनराज्य–समत्ि हो  
हृदझय ज्या दृढ हें नितत्त्ि हो  
सहज त्या जनराज्य–विरोधक  
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गमवत विश्वजनोन्नवतबाधक ७६ 

करवन बोध तयाुं श्रमले वकती  
करवन रोध अझहसकही वकती  
िधवचवकत्स्य असे खलता–रजा  
जइुं तईुं न उपाय पुरे दुजा ७७ 

जप ‘अझहसन सत्य अमावयता’  
जप ‘खुला व्यिहार अगुप्तता’  
जप ‘खुला खलसुंघ सहाय’ हा  
जप खरा ‘समता जनराज्य’ हा ७८ 

हनन, बोध, वनरोध अझहसक  
वत्रतय हें जनरोष–प्रकािक  
हळुहळ ुं  जनराज्य–विरोधक  
वनिळिी िळिी मवतिोधक ७९ 

करणिीररसीं भरले जन  
करुं  न जे िकती खलमारण  
िरवन साुंवघक आत्मिधप्रथा  
मरवन तारक होउत भारता ८० 

तप समवष्टक आत्मिधप्रथा  
तपचतुष्टझय उत्तम सिवथा  
करणिीर रसीं भरले जन  
करत या तझप भारतसेिन ८१ 

न मरणें मरणें मुझळ या जनीं  
मरण दुजवनतायुत जीिनी  
हनन तारण होय दुरात्मया  
मनन–कारण होऊवनयाुं तया ८२ 

यजन तें न घडे भजका जया  
यजन आत्मिधी न घडे जया  
यजन बोध वनरोध अझहसक  
सुकर त्यावस सुभक्तत–प्रकािक ८३ 
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करवन ितय तसें जनसेिन  
िवर मना न मुळीं पवरदेिन  
हवरकरीं कर दे, िर ना दुजा  
गुर तुला; गुर तोच असो तुझा ८४ 

झडवि तोवच तमा झडिी रजा  
चढवि सत्त्िगुणावस वजिा अजा  
उडवि स क्ष्म अहुंकृवत सत्त्िजा  
बुडवि ब्रह्मरसीं लुटण्यया मजा ८५ 

जप मना जनतारक तो हरी  
तप तुझें असुुं दे जनचाकरी  
खपवि तेथ बला हवरच्या मतें  
हवरमतेंच सदासुख लाभतें ८६ 

 

२२ िाविेट  
(िसुंतवतलका) 

 
मी पद्यकार, कवि मी न, कवित्ि साथव  
लाभो मला जनुितीं जनसेिनाथव  
भाि वनयाुं मझन असें िुभभाि काुंहीं  
बाुंध वन िुंवद मुरलीधरपाझय िाही १ 

ही सृवष्ट सुुंदर विहावर–हरी–विहार  
सवच्चत्सुखीं सुखमयी वचवतचा वचतार  
आद्यावद्वतीयकविकाव्यकलाविलास  
रासैक–सतत–रसभतत–रसात्म–रास २ 

सत्यत्ि–साधुमवत–सुुंदरता–प्रकार  
येथें अपार वमरिी हवरचा विहार  
जें सत्य ना सुमवत ना सुभगत्ि ना जें  
एकावस तेंवच दुसऱ्यावस तसें विराजे ३ 

जेत्यावस सुुंदर वदसे, न वजता तसें तें  
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जेत्यावस सुुंदर वदसे न, वजता तसें तें  
साम्राज्य सुुंदर जयीवस, वजता स्िराज्य  
हा सिव भेद हवर–मोद–विहार–राज्य ४ 

यत्नें महा वमळविलें  रवधरी रणाुंहीं  
साम्राज्य जें स्िचय–सेिक–प िवजाुंही  
जे सुंपताुं स्िजन–गौरि सुंपताहे  
ते राखणें स्िजन–सेिक–धमव आहे ५ 

हेयाुंत हेय अवतगह्व .अनायव जुष्ट  
दास्याुंत आयविरिीरजनास कष्ट  
साम्राज्यभुंग करण्यया रणसुंगवनष्ठ  
होणें तया स्िजन–सेिक धमव इष्ट ६ 

टुंकार सुंगर–सुयुंत्रज–धमवभतताुं  
साम्राज्य रक्षण–विनािन–कायव–सतताुं  
िीराुंवस सुुंदर गमे प्रवतपक्षभक्षी  
कीं तो जनीं स्िजन–सेिन–धमव रक्षी ७ 

क्षीणायविवृत्त जडदेहविमोहसुंगी  
त्यासी न सुुंदर गमे रण रततरुंगी  
तो बोधिाद कुवण िासनभुंग कोणी  
भाि वन सुुंदर समथव म्हण वन िाणी ८ 

नीवतप्रकार जगतीं बहुता परीचे  
ते सिवही विहरणें लहरी हरीचें  
एकावस साधु नय तोवच दुज्या असाधु  
एकाुंतही वफरत रावह असाधु साधु ९ 

धुयाग्रणींतवह नसे धु्रि नीवतबुंध  
साधुत्ि सत्यवह वफरे वफरताुंवच िुंद  
िुंदानुसावर िुभता नय–सत्यता जी  
व्यामोह ती पसवरते जनबुवद्धमाजी १० 

जी नीवत हेय गमते विबधुावस एका  
ती श्रेय सुुंदर गमे दुसऱ्यावस देखा  
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येणेंपरी सकल सुुंदर साधु आहे  
सत्यत्ि सिव नझय यापवर राहताहे ११ 

हें सृष्ट सिव िुभ सत्य सुरप जाणा  
कोणा विरप न खरें न बरें न माना  
मानील कोवण तवर तेंवच बरें तयाला  
हे सृवष्ट जीि–मन–बुवद्ध–विकास–िाला १२ 

लाडें हरी सृवज भिा वनज आत्मयाच्या  
कीं आत्मवचझत्त उठली लहरी तयाच्या  
एकावक–सौख्य बहु भोवगयलें , अताुं जी  
सोपावध–सौख्य–रवच–भोग हिा समाजीं १३ 

जी जी करवन सुखि वन विमोवहयेलें   
आत्माथव–सृवष्ट–रचनोद्यझम लावियेंलें   
जेणें तया सुखमया वनज आत्मयाच्या  
लाडें करीत हवर सद्रचना भिाच्या १४ 

या आत्मलालनवनवमत्त–भिाुंत देिें  
जीिात्मम र्तत रवचल्या स्िकलाप्रभािें  
सोपावधसौख्यरवचभोग तदात्मयासी  
वजिात्मसुंझग वमळतो भझि भोगण्ययासी १५ 

सीमाप्रकार रवचले बहुता वरतीचे  
िारीर मानस तसेच पवरक्स्थतीचे  
सीमासुखें भझि अिा विविधप्रकार  
जीिाुंसि ेअनुभिी हवर सृवष्टकार १६ 

रस्ता वजिा सुखविकासक वचवद्वकास  
तो वचवद्वकास घडिी भझि दुुःखपाि  
दुुःखें म्हण वन िुभरप भिाुंत सारीं  
साधुत्ि सत्य विकि वन सुखा विणारीं १७ 

रीवत प्रभकु्त्िुं लहरी–मवत–िुंद–प र्तत  
याकारणें हवर रची भि–जीि–म र्तत  
याकारणें वनज असीम सुखींवह दोष  
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काढ वन तो िवरतसे भि–जीि–कोि १८ 

िक्तत स्िकीय विविधा विखरनी जीिीं  
त्याुंचा प्रयोग करण्यया हवर त्याुंवस लािी  
अन्योन्ययोग भिभोग अनेक जन्म  
देऊवन िाढिुवन देइ तयाुं स्िधाम १९ 

मुंथ वनयाुं वनजमना पसरी पसारा  
मुंथ वन जीिमन तो अिरीत सारा  
हा सिव खेळ हवरचा मन–मुंथनाचा  
साधुत्ि–सत्य–सुभगत्ि–गुणी सुखाचा २० 

चाले इथें उलट खेळ असाधुतावद  
तो सिव थोर करण्यया गुण साधुतावद  
सच्चीत्सुखीं िुभमयी वचवतचा वचतार  
ही सृवष्ट सुुंदर विहावर–हरी–विहार २१ 

 

२३ हणरिजन 
(अभुंग) 

 
१ पे्रममय हवर पे्रममय हवर, कावलयाचे विरीं नाचताहे ॥ नाचताहे नाच जाच तो खराच । परी पे्रम–

आुंच नाचिी त्या ॥ नाचिी त्या पे्रम गायीगोिळ्याचें । पे्रम वजव्हाळ्याचें पे्रममया ॥ पे्रममया तया िहािें जीिन । 
पे्रममय मन करवनयाुं ॥ करवनयाुं पे्रम–कायव तयापरी । मुक्तत लाभे खरी रुंग म्हणे ॥ 
 

२ पे्रममय हवर । कुं स स्िजन सुंहारी ॥ सुंहारी स्िजन । जेणें जावचयेले जन ॥ जनजाचकासी । जाची 
सोडिी जनासी ॥ जनाुंसी त्यापरी पे्रमें साहाय्य जो करी ॥ करी त्यावस मुतत । रुंग म्हणजे रमाकाुंत ॥ 
 

३ पे्रममय देि हवर । नाना प्रलय काुं करी ॥ करी जलप्रलय काुं । करी प्लेग–प्रलय काुं ॥ का तें सोपें 
समजाया । हरी म्हणे तोडा माया ॥ माया तोडािी देहाची । माया जोडािी देिाची ॥ देिाची ही पे्रमसाुंगी । रुंग 
ऐके अुंतरुंगी ॥ 
 

४ पे्रममय हवरभक्तत । या जगतीं तारक ॥ तारक ही भक्तत बरी । िाुंवत िरी सुनीवत ॥ नीवत िरी ही 
कल्पना । पे्रमप णा िीणा ही ॥ हीन देह–मायाबेडी । कोण तोडी तयाुंची ॥ त्याुंची भक्तत तारी त्याुंस । रुंग दास 
वतयेचा ॥ 
 

५ पे्रममय हवर पे्रममय हवर । भिीं या सुंहारी जीि पे्रमें ॥ पे्रमें आरुंभीला जीिविि खेळ । पे्रमाचेंवच बळ 
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चालिी तो । चालिी तो जीिा स्थ ल स क्ष्म भिीं । विित्िपदिी प्राप्त व्हाया ॥ व्हाया विि जीिा नाना देहयोग 
जन्ममृत्युभोग त्याचें नाुंि ॥ नाुंि मृत्यु जीि अमर ओळखा । रुंग म्हणे सखा भजा हवर ॥ 
 

६ पे्रममय हवर–भजनाची रीवत । स्ियें पे्रमम र्तत व्हािें जनीं ॥ जनीं आपुलालें  कतवव्य करािें । जन 
उद्धराि ेआत्मोद्धारीं ॥ आत्मोद्धारीं दृष्टी अुंतमुवख व्हािी । विषयाुंचे गाुंिीं गुुंतों नये ॥ गुुंतों नये तमीं गुुंतों नये 
रजीं । सत्त्िवच समाजीं उद्धारक ॥ उद्धारक ज्ञानयुतत एैतयभाि । हा सत्त्िस्िभाि सुप्रवसद्ध ॥ वसद्ध हा 
करािा येणें आत्मोद्धार । येणें जनोद्धार रुंग म्हणे ॥ 
 

७ पे्रममय हरी । करी जीिाुंची चाकरी ॥ रीवत चाकरीची । वभन्न स्थळीं वभन्न साची ॥ साची पे्रमकला । 
घास भरिीत बाला ॥ बाला घास, थोरा । फाुंस देई दुराचारा ॥ दुराचारा फाुंस । पे्रमें जैसा बाला घास ॥ सिां 
आत्मसुख । द्यािया हें सुखदुुःख ॥ खऱ्या पे्रमें दािी । रुंगनायक या भिीं ॥ 
 

८ पे्रमाच्या सेिका पे्रमें नमस्कार । असो दािदेार आक्स्ततयाचा ॥ आक्स्ततयाचा दृढ परी पे्रमि न्य । 
ऐसा जन मान्य म ढ जीिा । जीिा वििपद जनपे्रमािीण । अक्स्ततय–भजन पाििीना ॥ विना आक्स्तकता 
जनोन्नतीसाठीं । करी आटाआटी पे्रममय ॥ पे्रममय ऐसा जन हवरमान्य । विश्व हवरि न्य वदसो त्यासी ॥ त्यासी 
पे्रमें पुनुः पुन्हा नमस्कार । रुंगाचा सादर सिवकाल ॥ 

 
९ पे्रमि न्य स्िाथी विषयीं आसतत । कालें  होय भतत पे्रममय ॥ पे्रममय हवर विश्व हें उभारी । लपे 

विश्वाुंतरी लीलेसाठीं ॥ लीलेसाठीं केला कैिल्यीं पसारा । अदै्वतीं डोलारा दै्वतमय ॥ दै्वतमय विश्वीं पे्रमाचें 
अदै्वत । कालें  होय प्राप्त जीिा जीिा ॥ जीिा तम–रज–सत्त्ि–गुण–भोग । पुढें विियोग ऐसा क्रम ॥ ऐसा 
क्रम जीि विकासाचा येथें । कामाचें भरतें पे्रमाआधीं ॥ आधीं जीि जीि विषयीं आसतत । कालें  होय भतत रुंग 
म्हणे ॥ 
 

१० पे्रममय जन नाक्स्ततय आसतत । कालें  होय भतत हवरमय ॥ हवरमय विश्व विश्वरप हवर । 
विश्वाचे अुंतरीं बाहेरी तो ॥ तो न वदसे असे लप नी सिवत्र । अरत्र परत्र सिवकाल ॥ कालक्रमें बवहमुवखता 
िोसरे । अुंतरी मोहरे बोधिक्तत ॥ बोधिक्तत होताुं अुंतमुवख बरी । अुंतरीं श्रीहरी वतज वदसे ॥ वदसे वनजाुंतरीं 
वदसे विश्वाुंतरीं । वदसे विश्वकारी विश्वातीत ॥ तन्मय त्या कालीं नाक्स्तक प्रिर । होय भततिर रुंग म्हणे ॥ 

 
११ पे्रम सिाभ तीं सिववहतरवत । सावत्त्िकाची क्स्थती श्रेष्ठतम ॥ तम तें न जाणें वहत पर वनज । मध्यें 
राहे रज भोगकाम ॥ काम झजकी तम पे्रम झजकी काम । तम–काम–पे्रम–खेळ विश्व ॥ विश्व गुण–
खेळ गुण–म ळ हवर । गुणाुंचा व्यापारी गुणातीत ॥ गुणातीत गुणम ळ हवर ब्रह्म । तोवच गुण–कमव–
कता ईि ॥ ईिाचें वनजाुंग जीि साहुंकार । अुंगीचा आधार अुंगा सदा ॥ सदासुख लाभे िागताुं या 
बोधें । असुख विरोधें रुंग म्हणे ॥ 

 
१२ पे्रम बोंधें िाढे पे्रमें बोध िाढे । देई सुख गाढें िाढ त्याुंची ॥ त्याुंची उभारणी कामीं अुंधतमीं । करी 

विश्वस्िामी लीलावप्रय ॥ वप्रय त्या दिवन वनजसाम्यांचें । म्हण नी तो नाचे विश्वनाच ॥ नाच हा जाचक अबल 
जीिासी । परी नाच–हौसी मानीना तें ॥ मानीना तें जीि वनजाुंग तयाचें । बलिुंत नाचें करुं  म्हणे ॥ म्हणे तैसें 
करी जीि जीि बली । होत असे कालीं हवर–नाचें ॥ हवर–नाचें कालीं प्रकाि हो तमीं । कामी होय पे्रमी रुंग 
म्हणे ॥ 
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२४ देवकथा  
(अनुष्टुप्) 

 
देिा मानिता तापें तापली विविधा परी  
करी प्रयत्न विविध ताप घालविण्यया दुरी १ 

रष्ट कोणी म्हणे स्पष्ट नसे देि कुणी कुठें  
कष्ट हे देि असताुं आम्हाुं हें न मुळी पटे २ 

टाकी न मानि भला कष्टीं स्िजन यापरी  
देिाचे जन सारे हे देि कष्टी कसा करी ३ 

रमे स्िजन–कष्टीं जो देि तो देि कायसा  
नसेच तो जगामध्यें तयाचा न वदसे ठसा ४ 

सुजाण जाणती विश्व वनयमीं बाुंवधलें  वदसे  
वनयमीं बद्ध विश्वाचा कता कोणीतरी असे ५ 

साधुत्ि पवर त्या ठायीं वदसेना म्हणुनी तया  
देि नाुंि नये देऊुं  देिता साधुता–मया ६ 

यथामवत यथाितय मानव्यसुखिधवन  
करािें करनी यत्नें दुुःखकारणमदवन ७ 

नाहीं पुनजवन्म नाहीं मरणोत्तर जीिन  
नाहीं व्यक्ततत्ि हें वनत्य नाहीं कमवज बुंधन ८ 

नाचे कुणी एक सत्त्ि रची विश्व विलक्षण  
विश्वाुंत नाचिी जीि अल्पजीवितलक्षण ९ 

नाहीं तें प्राथवना–योग्य कुणी प्राथ ं नये तया  
व्यथव हो प्राथवना तेथें तया नाहीं मुळीं दया १० 

युक्ततनें िक्ततनें जें जें स्ियें होईल तें करा  
विश्वकत्या नका माग ुं कष्टीं कैिावह आसरा ११ 

रष्ट कोणी असें स्पष्ट उपदेिी जनामना  
अरष्टही विज्ञ कोणी आवधभौवतक िहाणा १२ 
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नसे कता वनयन्ता िा विश्व होय स्िभािताुं  
जड–जीि–समाहार आद्यन्त जड तत्त्िताुं १३ 

तुष्ट याही मतीं कोणी कल्पना मानिी बली  
कक्ल्पते विविधा रीती व्यिस्था या भिाुंतली १४ 

लुटा कोणावह कैसेंही सुख भोगा हिें तसें  
मरणोत्तर ि न्यत्ि देिभीवत िृथा असे १५ 

सुखाचे लुंपट कुणी तत्त्िज्ञान असें जगीं  
जागिीती गाजिीती यथामवत युगीं युगीं १६ 

गाई कोणी करा पाप पिात्तापावस कारण  
पिात्तापेंच कीं लाभे देिाचें वदव्य तारण १७ 

नृिुंस रासप तीन रसीं यापवर गाउनी  
महुंत जाला म खांचा महदाश्रय पािुनी १८ 

नको धमव नको देि नको ही रासप वतनी  
असें रसीं तत्त्ि जन्मे धमाच्या जुलुमाुंतुनी १९ 

नाक्स्ततय देि–धमाचें कष्टधमवविकासन  
रसीय विज्ञ िवरती कष्टवनष्ठ–प्रिासन २० 

नाहीं विज्ञान िास्त्रीय अुंधविश्वास मातला  
धमवसेिकमन्याुंनीं हुतुत  बहु घातला २१ 

लुचे्च लुटार विषयी खुनी सत्ता–सहाय्यक  
धमवसेिक होती हें पाहुनी लोकनायक २२ 

रसीं प्रचार कवरती नसे देि कुणी कुठें  
देि–धमव अिास्त्रीय िास्त्रा तो न मुळीं पटे २३ 

टाकािा तो कष्टवनष्ठ– मानव्य–सुख–िधवन  
करािें करनी यत्नें दुखुःकारणमदवन २४ 

नीवतयुतत बलानें जें स्ियें होईल तें करा  
नसे देि नका माग ुं तयाचा दुुःझख आसरा २५ 

रसीय कष्टवनष्ठाुंच्या नायकाुं देि ना वदसे  
त्याुंच्या मतीं देिधमव मौख्यव कौवटल्य िा असे २६ 
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सज्जना त्यापरी येथें दवलतोद्धारका कुणा  
माया–कमव–पुनजवन्म िाटे कुवटल–चालना २७ 

“वनत्य कष्टाुंत ठेिाया कष्टमवज्जत बाुंधिा  
“माया माया कमव कमव अिी उडविती हिा” २८ 

िदती यापरी कोणी सभाध्यक्ष सभाुंतुनी  
िाद हा भारतीं जन्में धमाच्या जुलुमाुंतुनी २९ 

नाना धमवमतें येथें सिवधमवसभागृह  
जाहल भारत परी येथें धमव–दुराग्रह ३० 

हाय हा आग्रह असे भारता अिुभ ग्रह  
िुभ तोही वदसे कोणा िुभ ज्या ग्रहविग्रह ३१ 

वहतित्रतु्ि सिांचें गृहविग्रह हा करी  
वहताथव धमव सकळ त्याुंची झुुंज नसे बरी ३२ 

राहील झुुंज धमांची अविचारी दुराग्रही  
भारतीं तोंिरी कैं चें तया स्िातुंत्र्य ये गृहीं ३३ 

हाल भोगील बहुत गृह–विग्रह–िीलता  
धमव–दुग्रवह जातील तेव्हाुं सुवदन भारता ३४ 

तत्त्ििोधक दृष्टीनें नाना–धमीय पुस्तकीं  
अभ्यावसली धमव–कथा कवथली धमव–हस्तकीं ३५ 

कुराणाची कराराची जुन्या आवणक न तन  
साद्युंत साुंगणी सिव पावहली लािुनी मन ३६ 

नुकतीच अव्हेस्ताची थोडी ओळख जाहली  
वथऑसफी जुनी वमत्र बुद्धसुंगवत लाभली ३७ 

लीनतेनें जुने काुंहीं धमवज्ञ निही तसे  
अभ्यावसले वनजपर जालें  ितय जईुं जसें ३८ 

सार या सिवसुंगाचें सिवधमवज्ञसाुंगणी  
“सिात्मभाि दे मोक्ष” ही साुंग मुरली मनीं ३९ 

निनीतवच धमांचें सकलीं स्िात्मभािता  
साधुता श्रेष्ठ ती हीच दया–पे्रम–प्रकृष्टता ४० 
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तत्त्ि जें सत्त्ि जें म ळ विश्वाचें जीिसुंवमत  
तें दया–साधुता–हीन मवत ही मोहचेवष्टत ४१ 

तें एक म ळ सिांचें सिव जें व्यतत होतसे  
तें तयाचेंवच कतृवत्ि काुंहींही त्याविणें नसे ४२ 

सारा पसारा विश्वाचा विकासक्रीडनोद्यम  
देि तो एक माुंडीत विश्वातीत सदासम ४३ 

माया जैिी माुंवत्रकाची िस्तु काुंहीं करीतसे  
सामान्य जन जाणेना कैिी ती व्यतत होतसे ४४ 

सुबुवद्धमुंतही तैसा जाणेना विश्ववनर्तमवत  
मायाकायव तथा विश्व मावय त्यावस जगत्पवत ४५ 

तो देि एक सोड नी माया तत्कायव सिवही  
खरा सदा स्ियुंभ  तो खोटें तवदतर क्षयी ४६ 

या खोट्याुंत खरें खोटें क्षयी–अक्षयिाद हा  
सापेक्षबदु्धीनें चाले देि–माया–प्रसाद हा ४७ 

हा खेळ देि–मायेचा खोटा देिा खरा अम्हा  
देिावह तो खरा मान ुं माया कीं तक्त्प्रयोत्तमा ४८ 

मायारवहत देिाचें कैिल्यसुख उत्तम  
झकिा त्याुंचे समायाचे सत्पे्रमसुख उत्तम ४९ 

महाज्ञानी–महायोगी– महाभतत वििाद हा  
चाले सतत सिवत्र देि–माया–प्रसाद हा ५० 

हा िाद गीता–गीताुंत वमटिी प्रभ ुया मतें  
सद्भाि े [सदेि सोम्य इदमग्र 
आसीदेकमेिावदतीयम् (िाुंदोग्य. ६.२).] 
साधुभाि ेच 

सवदत्येतत्प्रयुज्यते [गीता १७. २६.] ५१ 

त्याचे कैिल्य–सत्पे्रम [सुहृदुं सिवभ तानाुं 
ज्ञात्िा माुं िाुंवत मृच्िवत (गीता ५.२९).] 

सत्पदें मुवन िर्तणती  

या रीती म ळ देिाचें स्तोत्र गाई रमापती ५२ 

तुल्य कैिल्य–सत्पे्रम– सुखुं देिा हरी िदे  
ज्ञावनया योवगया भतता तो यथारवच भोग दे ५३ 
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दे पे्रमसुख भतताला भतता कीं पे्रम आिडे  
पे्रम ओझें जया िाटे कैिल्यसुझख तो दडे ५४ 

डोले पे्रमसुखें भतत कैिल्यें डोलती दुजे  
दोनी सुखें भोवगताती भक्ततमान् ज्ञावनयोवग जे ५५ 

जें आजला कष्ट–रष्ट तुष्ट ते सिवभाितुः  
बोधें पे्रमें सुंयमानें व्हाियाचे स्िभाितुः ५६ 

तापनुी भितापानें म्हणोत भझि देि न  
म्हणोत साधुता–िुन्या देिा तें नाुंि देउुं न ५७ 

न हो भि अभािाुंत तो देिाुंतवच सुंभि े  
साधुता भझि साध ची तीवह देिाविणें नव्हे ५८ 

हो न जें म ळ देिाुंत सुंभि ेजीझि तें कसें  
साधुता–मय तो देि जीिीं यास्ति ती वदसे ५९ 

साधुता–मय तो देि कष्ट देतो वजिा कसे  
साधु मानिही ज्याुंतें पाहुनी रष्ट होतसे ६० 

साधु मानि सामान्य एक पात्र भिीं इया  
साधुता–मय तो देि भि–नाटक–खेवळया ६१ 

या खेळीं या नाटकाुंत रुंगभ  असती बहु  
दृश्यादृश्य तिीं पात्रा देह–देहान्तरें बहु ६२ 

हा खेळ सवद्वकासाचा प णव सद्र प खेळत  
हा खेळ वचवद्वकासाचा प णव वचद्र प खेळत ६३ 

त्यानें पात्रविकासाथव कष्ट–तुष्टी–प्रकारही  
योवजले बहु हें जाणे त्या न रष्टवि ही मही ६४ 

हा नसे एक जन्माचा तमािा अप्रयोजक  
येथें वहिोब कमाचा अिघा ठेवि योजक ६५ 

कमे पात्र करी जीं जीं कायेनें िावणनें मनें  
तवद्वकासाथव तीं होतीं भिनाटझक साधनें ६६ 

नाक्स्तका प्राथवनाहीना आक्स्ततय प्राथवनापर  
विकासक्रझम हो प्राप्त पुढें सद्भततीचा भर ६७ 
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रमे तो वदव्य साधुत्िीं ज्ञावन हो योवग हो क्रमें  
क्रमें तो कैिल्यीं पे्रमीं देिासह सदा रमे ६८ 

मायेंत व्यक्ततवनत्यत्ि कैिल्यीं व्यततीचा लय  
लय तो बुवद्धचा बोधीं बुवद्ध तै एकता–मय ६९ 

या एकत्ि–सुखा थोर जीि अन्यवह सत्िर  
याि ेया हेतुनें योगी ज्ञावन ये जागृतीिर ७० 

रमे तो या जागतृींत पे्रमकायीं यथाबल  
श्रमताुं सेिी कैिल्य– समावधसुख मुंगल ७१ 

लीला सिवत्र देिाची एकाची जीि तो जड  
जड–जीि–विकासाच्या लीलेची त्यावस आिड ७२ 

डोळे भरवन त्या पाहे समावधस्थ वनजान्तरीं  
पाहताुं विसरे सारें विरे त्या सुखसागरी ७३ 

राहे सुखें देिरप देि जोंिवर त्याजला  
न जागिी स्िकायाथव योजुनी स्मृवतची कला ७४ 

लीलाकायाथव तो देि जागिीत कुणा कुणा  
त्याचा धनी तो, या कामीं करी तें येइ जें मना ७५ 

ना म्हणे कोण त्या देिा जीि अन्यवह सत्िर  
देिरप करायासी मुतत ये जागतृीिर ७६ 

रमे तो या जागतृींत पे्रमकायीं यथाबल  
श्रमताुं सेवि कैिल्य– समावधसुख मुंगल ७७ 

लागतो काल बहुत जीिा व्यक्ततत्ि यािया  
लागतो काल बहुत व्यक्तत देिीं विरािया ७८ 

या नाटकी मानिाचें मन घे व्यक्ततरप जें  
अहुंतेच्या प्रकषानें तें न अनत्र्य उपजे ७९ 

जागे अहुंता वचत्ताुंत देहािी एकरपता  
पाि ेव्यक्ततत्त्ि तें प णव व्यक्तत देह स्िरपता ८० 

ताप होय सुखासुंगे या व्यततीवस भिान्तरीं  
तापें त्या वचत्त हो भग्न तेव्हा मनन तें करी ८१ 
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रमािया देहरप मननें जीि घेतसे  
मननेंच रमायाच देिीं तो लीन होतसे ८२ 

सार हें सार तें ऐिी िृवत्त वचत्तीं वफरे विरे  
मनोविकास या रीती होउनी भि िोसरे ८३ 

रमे समवष्टसेिेंत कालें  जीि यथाबल  
बोधें पे्रमे सुंयमानें पाि ेतो मुक्ततमुंगल ८४ 

लीला आनुंद–विज्ञान– मन–प्राणान्नभ मधीं  
खेळे जीि–प्रिृत्तीची वनिृत्तीवचवह देिधी ८५ 

धाला सद्र प वचद्र प कैिल्यें स्िवनरीक्षणें  
आनुंदभ ुंत आनुंदें जीि वनमीत [तदैक्षत बहुस्थाुं प्रजा येयेवत 

(िाुंदोग्य. ६·२).]ईक्षणें 
८६ 

नाहीं भेद वतथें भारी जीिा देि विि ेवतथें  
विज्ञानभ ुंत जीिाचें जीिवमत्रत्ि िाढतें ८७ 

त्यावस द र पडे देि जीि हो जिळी गडी  
जीिता–व्याक्प्त तत्पे्रम देिा देखे घडी घडी ८८ 

डोळे हळ  हळ  त्याचे मनोभ ुंत स्ितुःकडे  
लागती; देि दुराि े व्यापकपे्रमही उडे ८९ 

डोले तो प्राण भ मध्यें स क्ष्मेंवद्रय विलोभनें  
अन्नभ ुंत स्थ लभोगें रुंगे देहावस मी म्हणें ९० 

नाटकी देिमायेच्या रुंगभ  पाुंच यापरी  
अन्नावद तीन बद्धाच्या मुतताच्या दोन त्यािरी ९१ 

रुंगभ  मानसी सेतु मन मोक्षद बुंधक  
विज्ञानोन्मुख दे मोक्ष बाुंधी तें इुंवद्रयोन्मुख ९२ 

खालीं स्थ लाुंत आलेला जीि मानियोवनज  
अनेक जन्म श्रमुनी बुंध तोडीतसे वनज ९३ 

जन्मे मरे स्थ ल देह स क्ष्मदेहचतुष्टय  
प्राणावद न मरे राहे माया–नाटझक अक्षय ९४ 

या चार देहीं घटक िाढिी अगुणी गुणी  
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स्िकमाहीं स्ियें जीि कता कमवफला धनी ९५ 

नष्ट होताुं स्थ ल देह स क्ष्मदेहस्थ जीिन  
प्राणावदभ ुंत लाभे त्या यथाकमव यथागुण ९६ 

नारकीय दुुःखभोग स्िगीय सुखभोगही  
यथाकमव [प्राप्यन्तुं कमवणस्तस्य यक्त्कुं चेह 
करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्म ैलोकाय कमवणे 

॥–बृहदारण्ययक ४. ४. ६.] वतथें भोगी 

पुढें त्यावस पुन्हा [प्राप्यन्तुं कमवणस्तस्य 
यक्त्कुं चेह करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्म ै

लोकाय कमवणे ॥–बृहदारण्ययक ४. ४. ६.] मही 

९७ 

हें गतागत वजिाचें चाले तोंिवर जोंिरी  
बोधें पे्रमें सुंयमानें मुतत तो न महीिरी ९८ 

रुंगभ  ज्या स्थ ल दृश्य त्या महीसम सिवही  
स यावद तारेही सारे स्थ ल तेजोमयी मही ९९ 

ह्ा मही आुंत बाहेर व्यावपते प्राणरुंगभ   
प्राणा मन मना बोध बोधा आनुंद रुंगभ  १०० 

भिभ  पाुंच या याुंसी सवच्चदानुंद व्यापक  
व्याप हा सवच्चदानुंद काुं करी जीितापक १०१ 

काुं करी कवरतो कैसा एकटा एक सिवथा  
कळेना म्हणुनी माया कक्ल्पती ही खरी कथा १०२ 

थाुंबतो तापक व्याप समाधींत नुरे भि  
भिव्यापा कुणी ज्ञानी माया िदवत यास्ति १०३ 

व्याप हा तापक जरी बद्ध जीिा कधीं कधीं  
मुतता सुखद आहे हा बद्धावह सुख यामधीं १०४ 

धमव तो जो बद्ध जीिा दािी सोपान मुक्ततचें  
सोपान हें सुंयमाचें बोधाचें पे्रमभक्ततचें १०५ 

चालेल देिा भि–खेळ त झा  
जसा तसा तो वप्रय होउ माझा  
प्राथी तुला मी, सकलाुं मलाही  
सद्बुवद्ध दे सत्कृवतची कला ही १०६ 

हालाुंत कोठेंवह कुणीवह लोक  
त्याुंचा कृपाला कझर द र िोक  
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प्रभतु्ि दे अक्षय कष्टवनष्ठाुं  
भिीं भिान्तींवह विमुक्तत इष्टा १०७ 

 

२५ समाजस्वास््य  
(अनुष्टुप्) 

 
समाजस्िास््यकाराुंची समाजवहतझचतना  
ऐवकली िावचली काुंहीं ती न ये मावझया मना १ 

समाजा ध्येय योगाचें असािें िाटतें मला  
समाजा ध्येय भोगाचें नसािें िाटतें मला २ 

योगीं आनुंद, भोगींही आनुंद पवर योगज  
आनुंद श्रेष्ठ मजला िाटे आत्मप्रसादज ३ 

भोवगता अुंगसुंगाची भ क स्त्रीपुरषाुंस दे  
योवगता आत्मसुंगाची भ क स्त्रीपुरषाुंस दे ४ 

भोवगता–योवगता–योग मानिीं योजुनी हरी  
अत्याियव–मयी लीला सुंसारीं या उभी करी ५ 

भोवगता टावकताुं येना समाजाक्स्तत्ि तीिरी  
आधारलें  असे वनत्य योवगत्िा तीच पायरी ६ 

पायरी पवहली तीच परी ती पायरी असे  
चढुनी ती असे जाणें ध्येय ती पायरी नसे ७ 

ध्येय योवगत्ि, विज्ञान– वनष्ट्कामपे्रम–सुंवगता  
देहभोवगत्ि यासाठीं यासाठीं कामसुंवगता ८ 

समाजीं सवृष्टविज्ञान– आत्मविज्ञानकावमता  
स्िास््य–सौख्य–समाधान– समुन्नवतकरी वहता ९ 

समाजीं पे्रम वनष्ट्काम समाजस्िा्यकारक  
दुज्या समाजा स्िबळें  प्रसुंगीं होय तारक १० 

या ज्ञान–पे्रम–योगाथव भोग काुंहीं अिश्य हो  
योगानुक ल तो भोग सुंसारीं या अद ष्ट्य हो ११ 
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द ष्ट्य भोग दुजा सिव समाजस्िास््य घातक  
समुन्नवतविरोधी तो घडिी बहु पातक १२ 

“धमाऽविरद्धो भ तेषु कामोऽक्स्म” हवर बोवलला  
योगानुक ल तो भोग श्रीहरीनें प्रिुंवसला १३ 

न म्हणें मी ग्रुंथिातय प्रमाण धरणें तुम्हीं  
प्रमाण एक तुमचा सवद्विके धरा तुम्हीं १४ 

तोवच प्रमाण मजला त्यावस मी हवर नाुंि दे  
योगानुक ल तो भोग भोगा हें हवर तो िदे १५ 

समाजस्िास्थकाराुंचे स्िास््यिास्त्र वनरीश्वर  
समाजस्िास््यकाराुंचें साम्यिास्त्र वनरीश्वर १६ 

या वनरीश्वरिास्त्राुंत देहान्तीं ि न्य सिवथा  
न आत्मा ना देि याुंसी जड हो वचत्कला–वपता ! १७ 

स्िास््यिास्त्र साम्यिास्त्र माझें सात्मक सेश्वर  
ईश्वराची एक लीला नि िास्त्रें वनरीश्वर १८ 

मला वनरात्म–वनदेि िास्त्रीं सुंतोष एकदाुं  
जाला परी तो ठरला विचारान्तीं महापदा १९ 

महामवतत्ि मुखवत्ि एकत्र िसती वजिीं  
वनरात्म–देि िास्त्राुंचा जन्म तेणें घडे भिीं २० 

लीला ही देिदेिाची अनुंतगुणसुंकर  
अनुंत रीतींनीं येथें करी तो परमाक्षर २१ 

नटे तो एकला सिव सिव हे नट एकला  
म खव तो बुवद्धमान् तोच त्याची अद् भतु वचत्कला २२ 

कला जी अुंतरीं त्याची सवद्विके म्हणीतली  
वतला नाुंि हरी दे मी व्यिहाराुंत ती भली २३ 

ती देई मुंत्र मजला मी िाढे ऐकुनी वतचें  
माझी युंते्र देह मन; खचे युंत्र न मी खचे २४ 

पडे देह तदा ती मी मनही न पडे मुळीं  
‘पडे देह तदा ि न्य’ कल्पना ही असे खुळी २५ 
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नसे योजक कोणीही वनसगववच कसा तरी  
रसायनी–वक्रयायोगें मातसव किे उभे करी २६ 

ही खुळी कल्पना मातें दािी देि–कला बळी  
नमें मी भािनोदे्रकें  नट–प्रभपुदातळीं २७ 

असो तें; स्िास््यिास्त्राचें स त्र घेऊुं  पुन्हा करीं  
योगानुक ल तो भोग भोगा हें िदतो हरी २८ 

योगानुक ल भोगाची व्याक्प्त व्यक्तत–पवरक्स्थवत  
ठरिी बहुता अुंिीं जिी क्स्थवत तिी रवत २९ 

नको भोग जया जीिा तृतीय–प्रकृवत–क्स्थता  
नको थट्टा मुळीं त्याची जीि–ध्येय न कावमता ३० 

हिा भोग बह  ज्याुंसी ते भोगोत यथाक्स्थवत  
कावमता अवत ही त्याुंची नसे अुंवतम उन्नवत ३१ 

उन्नत्यथव तयाुं योग्य कावमता–सुंयम–क्रम  
सद् िृवत्त–िृत्त–अभ्यासें होईल सफल श्रम ३२ 

सुसुंयमी ते होतील या जन्मीं या कधीं तरी  
कावमता–सुंयमाभ्यास आत्म्याची उन्नती करी ३३ 

ब्रह्मचयव–प्रयत्नाची कामशास्त्रीं अयुततता  
िानुनी युतत म्हणती समाजीं भोगमुततता ३४ 

हक्काचें युग हें? हक्क मुततभोग अनगवळ !  
स्िास््यकाराुंवस सोसेना मुततभोगेच्िुचा िळ! ३५ 

ऊढाुं अन ढाुं स्िास््याथव मुततभोग प्रिुंवसती  
गभव–रोग–वनरोधाथव युंते्र तुंत्रेंवह िुंवसती ३६ 

महामुंत्र जनाुं त्याुंचा “कामप र्तत करा करा  
कामानुंद महानुंद युंते्र तुंत्रेंवह िापरा” ३७ 

“कामानुंद महानुंद भोवगती धन्य ते जन  
अभागी अन्य सकळ ” जप हा कवर तन्मन ३८ 

जप हा त्याुंजला िाटे समाजवहतझचतना  
िाटो पटो त्याुंजला ही ती न ये मावझया मना ३९ 
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कामानुंद महानुंद जाणतों मी; परी मला  
विद्यानुंदावद आनुंद महत्तर गमे भला ४० 

स्िास््यकाराुंपरी मातें वस्त्रयाुंवस पुरषाुंसम  
हक्क कामोपभोगाचा असािा हा पटे क्रम ४१ 

ब्रह्मचयवप्रयत्नाची झनदा परी न आिडे  
हेटाळणी सुंयमाची युंत्रश्रद्धावह नािडे ४२ 

डॉतटरी मत सिवस्िीं श्रदे्धय नसतें जनीं  
देहापलीकडे काुंहीं प ज्य आहे कुणा मनीं ४३ 

देिप जा टाकुनीयाुं देहप जा िरीयली  
देहीं कामानुंद मोक्ष श्रद्धा ही आदरीयली ४४ 

महाम खवत्ि हें मातें गमे; यावस कुणी कुणी  
महामवतत्ि मानीती मी महाम खव त्याुं जनीं ४५ 

 

२६ तारक–नीणत  
(दु्रतविलुं वबत) 

 
हवर तुझी करणी न कळे कुणा । कमल िामन माइ तुझ्या गुणाुं  
स्मरवन आत्मसमुन्नवतच्या पथीं । करत ितय तिी सुभगा कृवत १ 

तुजमजवस गोड तुझीं सगळीं मुलें  । मजवह गोड तुझीं सगळीं मुलें   
कमल, िामन माइ तिींच तीं । करत ितय तिी सुभगा कृवत २ 

ति हरी सकलाुं वपतृ–मातृता । मधुर अद्भतु ही ति कतृवता  
िर–िध –पण येथ परोपरी । घडुवनयाुं घवडसी तनु त ुं हरी ३ 

रमवस त ुं भझि जीि तुझे गडी । मरवत ते रमताुं श्रमताुं घडी  
िर–िध त्ि म्हण वन परोपरी । घडुवनयाुं घवडसी तनु त ुं हरी ४ 

रमविसी तनु देउवनयाुं मृता । वफरवफरवन वजिावस तन भतृा  
रमुवन जीि इथें विविधा परी । कवर वनजोन्नवत आत्मबलें  पुरी ५ 

रवचर जी करणी गमते अजी । रवचर ती न उद्याुं, करणी दुजी  
रवचरिी गमते; गवत यापरी । प्रगवतच्या पझथ जीि भिीं करी ६ 
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रवचर देहसुखें निजीिका । असुख देहसुखा बसताुं धका  
रवचर बोधसुखें गमती क्रमें । प्रगत जीि प्रबोधसुखीं रमे ७ 

मनवच साधन या प्रगवतक्रमा । मन करीत जईुं मनन–श्रमा  
तनुसुखावस तईुं विटतें क्रमें । प्रगत जीि प्रबोधसुखीं रमे ८ 

मज तिीं दुसऱ्यावस सुखें हिीं । मवत अिी मननें प्रगता वजिीं  
उवदत हो वनत तो मग आपणा । असुख घेउवनही सुख दे जनाुं ९ 

न जनसेिक हा तुज मावनत । कुवण कुणी; नसिीच िदे वनत  
वनत िदे मवति न्य वनसगव हा । सृवजतसे मवतमुंत वजिा महा १० 

हवर तुझी करणी न कळे कुणा । लपवस त ुं प्रगतावह कुणा कुणा  
प्रगवतची गवत नाक्स्तकतेंतुनी । मवतसी कावढतसे पवर ओढुनी ११ 

न गवत आक्स्तकतेविण ििेटीं । न मवत राहत नाक्स्तक ििेटीं  
मनन जें कवरतें अवज नाक्स्तक । मनन ििेझट तें कवर आक्स्तक १२ 

कृवत वनसगव असे मवतची ति । तदुदरीं लपुनी अिघा भि  
भवरवस जींिगणी ; प्रवतजीिकीं । मवतवस जागविसी असुखीं सुखीं १३ 

खळ नसे कझधही तुवझया श्रमा । श्रझमच भोवगवस त ुं वनत विश्रमा  
श्रमवस जीि–विकासन–उद्यमीं । रमवस सुंतत िाुंत इया श्रमीं १४ 

मनुज जीि वजिाुंमझध अुंवतम । मुवन महान् मनुजाुंमवध अुंवतम  
हवरच–मी–मननीं मुवन हा रमे । हवर घडी हवर यापवर स्िश्रमें १५ 

मनुजता तमलीन तमाुंतुनी । मनुजता रजलीन रजाुंतुनी  
मनुज सावत्त्िक सत्त्िगुणाुंतुनी । वनघुवन हो हवर–मी–मननी मुवन १६ 

वनत मनीं हवर–मी–जप जो करी । जनवहतश्रम हें तप आचरीं  
िर–िध पण जीि न तो िरी । िर तया हवर त्यावस िध  हरी १७ 

रमुवन जीि इथें विविधा परी । कवर वनजोन्नवत यापवरची पुरी  
रमवि त्या तनु देउवनयाुं मृता । वफरवफरवन हरीच तन भतृा १८ 

तनु घडीत तयास्ति आपण । घवड तदथव िरत्ि िध पण  
लपवुन तो सकलीं सकलाुं मवत । सकल देउवन सावध तदुन्नवत १९ 

तमवह तो रज तो गुण सत्त्ि तो । प्रकृवत, ईि परात्पर तत्त्ि तो  
जड तदीय तमािृत रपडीं । अजड अन्यगुणािृत रपडीं २० 
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डुलवत जीि तया हवर डोलिी । स्ििि जीि हरीिि या भिीं  
वनजसुखाथव रमोत िध िर । रमवि त्याुं हरी विश्वसुहृद्वर २१ 

रमत एक हरी जझड िा वजिीं । गमत हें मत सत्य मला भिीं  
श्रमत मी श्रमिी हवर त्यापरी । स्िमत साुंगत; साुंगविता हरी २२ 

रवच जिी तुमची वनजहृद्गत । कमल िामन माइ तसें मत  
मत तुम्हीं करणें अपुलें  सदा । परमतानुग अुंध न व्हा कदा २३ 

वदसत दृवष्टस जें तुमच्या खरें । वििवरताुं हृदयीं परमादरें  
मत खरें मत तें समजा तुम्ही । परमतानुग अुंध न व्हा तुम्ही २४ 

हवर हरी कवर मी म्हणुनी हरी । िरुं  नका; वििरा वनजअुंतरीं  
वििरनी ठरिा अपुलें  मत । सुपथ हावच सदा बुध–सुंमत २५ 

तरणदृवष्ट तुम्हा नि–विक्षण । निल सृझष्टत रोज विलक्षण  
नि–विचारहिा नि मेंदुची । बनवि रोज निी मवतची रवच २६ 

चवरत जें मत जें तरणाुं तुम्हाुं । वििवरताुं हृदयीं स्िरवच–क्रमा  
सुभग सत्य गमेल वतथें रमा । तदनुसार करा सु–पवरश्रमा २७ 

मला ही आत्मश्रदे्धची । नीवत तारक जाहली  
तुम्हाुंला तीच म्हणुनी । पे्रमें मीं उपदेविली २८ 

 

२७ िणवष्ट्यपुराि 
 

महापुराण िमवण्ययें तत्त्िज्ञें स्पेंग्लरावभधें  
महायुद्ध–िधे कालीं रवचलें  काल–कोविदें १ 

वदलें  नाुंि तया तेणें “पविमेचा अपक्षय”  
झालें  पुढें महायुद्ध झाला जय पराजय २ 

यािरी ग्रुंथ िोध नी वद्वतीयािृवत्त कावढली  
मीमाुंसा करनी प णव होती जी न्य न रावहली ३ 

लाभला ग्रुंथ तो मातें “सहधमी”–कृपा–गुणें  
श्रीहरीची कृपा भतता काुंहीं न पडुुं दे उणें ४ 

नको िाद अक्स्त–नाक्स्त नाक्स्तका नमनें सदा  
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माझा हरी हरीचा मी हें नातें न वमटे कदा ५ 

दुुःखीं आनुंद तो देई “दुुःखानुंद” म्हणे कुणी  
गुणी वमत्र मला पे्रमें माझा आनुंद पाहुनी ६ 

नको वमत्रकथा येथें वमत्राुंचा सदनुग्रह  
भरिी मन्मनीं पे्रम करिी लोकसुंग्रह ७ 

होते न वमत्र मजला होतें तवर न विक्षण  
किाला पुढचें बोल ुं  मच्चवरत्र विलक्षण ८ 

नको आताुं अवधक हें वमत्रावद–विषयान्तर  
पविमापक्षय–कथा– तात्पया पाहुुं सादर ९ 

य रोप रस सोड नी धरनीयाुं अमेवरका  
ही पविम; वहची थोर जी सुंस्कृवत विमोवहका १० 

वतचें बालत्ि तारण्यय झालें ; प िव जराक्स्थवत  
चाल  असे; वतला आहे पुढें प्रौढ–जरा–क्स्थवत ११ 

िषेायु ितकें  चार वतचें आहे सरासरी  
पुढें मृत्यु वतचा नेमें कालाच्या गहनोदरीं १२ 

ईवजप्ती, बावबलोनीय, ग्रीक–रोमीय, भारती  
वचनी, मगी, मेक्तसकीय सात या थोर सुंस्कृवत १३ 

जन्मल्या िाढल्या मेल्या पाविमेचीवह ती गवत  
वनियें इवतहासाची साुंगणी ही जनाुंप्रवत १४ 

मगी–विभाग याह दी पािी आवण महुंमदी  
पे्रतक्स्थतींत या सिव आजच्या जगतामधीं १५ 

पे्रतक्स्थतींतवच असे भारतीय तिी वचनी  
पे्रताििषेवह दुज्या चारींचे आज ना जनीं! १६ 

आठिी पविम किी साताुंची गवत सोड नी  
जगेल जगती फार आयुर्तनयम मोडुनी १७ 

हजार पुंध्रािें िष े आयु सुंस्कृवतचें असे  
इवतहास असें साुंगे; िृथा दीघायुचें वपसें १८ 

वनरािािाद हा ऐसें रडोत रडणें कुणी  
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सत्य तें सत्य; सत्याची ही अिी स्पष्ट साुंगणी १९ 

रावहलें  आयु िेंचािें पािात्त्यीं कोणत्या परी  
प्रश्न हावच महत्त्िाचा झचता हीच बरी खरी २० 

ही झचता हा प्रश्न वचत्तीं तत्त्िज्ञ स्पेंग्लरावचया  
कालिाकालि करी; अिी ही अुंतरवक्रया २१ 

चालुनीयाुं काल काुंहीं अुंतीं वनिय जाहला  
महाग्रुंथ–लेखनाचा; ग्रुंथ यापवर जन्मला २२ 

या ग्रुंथीं हा तत्त्ििते्ता कतवव्य–प्रश्न–उत्तर  
स्िस्कृतीयाुं देई तें आहे स्पष्टोक्तत–वनभवर २३ 

साुंगे कीं, उमजा आताुं सुंस्कृतीची पहा गवत  
ियोऽिस्था जिी तैिी सुज्ञाुंहीं करणें कृवत २४ 

स्िसुंस्कृवतियोऽिस्था इवतहासविचारणा  
करी वनवित कीं आताुं ती आहे गतयौिना २५ 

यौिना पारखी झाली िष ेदििताुंिरी  
झालीं ियासी, थकली; थकली स्फ र्तत अुंतरी २६ 

मृर्तत, वचत्र, िाद्य, गीत काव्य, तत्त्िविचारणा  
इत्यादी वदव्य स्फ तीच्या कला विद्या तुम्हा कुणा २७ 

अभ्यासाव्या िाटतील करायावस तदुन्नवत;  
तदुन्नवत परी झाली होणें ती, ही खरी क्स्थवत २८ 

अभ्यासा म्हणुनी विदु्यत्, युंत्रविद्या, रसायन  
नौकािास्त्र, अथविास्त्र युद्ध िा राजकारण २९ 

राष्ट्र–राष्ट्र–यादिीचा कालखुंड सुर असे  
िष ेितावधक अताुं सुंहारी यादिी–वपसें ३० 

लढिील महायुद्धें अवतसुंहारकारक  
अभ्यासा म्हणुनी तें जें युद्धीं हो उपकारक ३१ 

िाुंतीचा घोष चालेल चालला आजही बहु  
नका मान ुं बरळ ती नका होऊुं  कुणी मऊ ३२ 

‘िाुंवत’ ओरडती भोंदु जगावस लुटण्यया धनी  
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‘िाुंवत’ ओरडती साधु करणाविष्ट होउनी ३३ 

ओरडीनें अिा युद्धें थाुंबतील मुळींवह न  
थाुंबतील किीं? आहे देिी णनयणत दारण ३४ 

प्रत्येक सुंस्कृतीमध्यें यादिी अुंझत जाहली  
यादिी होऊनी अुंतीं राष्ट्र जें उरलें  बली ३५ 

तेणें सिव दुजीं राष्ट्रें स्िसाम्राज्याुंत घातलीं  
मऊ राष्ट्रास दास्याची क्स्थवत यापवर पातली ३६ 

प्रजाराष्ट्राुंतले लोक थकले वनयतीगुणें  
गेलें  तेज लया; त्याुंस दास्याुंत न वदसे उणें ३७ 

प्रभ ुराष्ट्रीयही कालें  विलासीं जाहले रत  
विलासीं विरलें  िीयव हो सुंस्कृवत वदिुंगत ३८ 

वदिुंगता सुंस्कृतीचें पे्रत वनिीयव ते जन  
त्या दुजी सुंस्कृवत करी वनज–उन्नवत–साधन ३९ 

वदिुंगता सात ज्या काुं ऐवतहावसक सुंस्कृवत  
त्याुंची कहाणी ऐिी ही आठिीचीवह ती गवत ४० 

होणार हें विस्मरा न प्राप्त कतवव्य आचरा  
महाबली व्हा, मृदु न; िीराुंचें करणें करा ४१ 

पुढें मरण येणार म्हण नी कोवण िाहणा  
न मरे स्िकरें िाुंया हें नको साुंगणें कुणा ४२ 

पुढें सुंतवतची स्िीय द रची भावि सुंतवत  
पडणार गुलामींत म्हणुनी आज ती गवत ४३ 

यािी स्िताुंस ऐिी न िाहणा कवरतो कृवत  
झटे तो वतज टाळाया खचुवनी सिवही मवत ४४ 

कवरती रण टाळाया प्रयत्न कुवण सज्जन  
जाण नीही अुंतरीं कीं कठीण टळणें रण ४५ 

प्राप्त कतवव्य सिांचें टाळािें रण जें टळे  
प्राप्त कतवव्य सिांचें टाळािें दास्य जें टळे ४६ 

करा प्रयत्न िाुंतीचा जवर िाुंवत तुम्हा हिी  
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परी करा तयारी ही घ्यािया उवड आहिीं ४७ 

वनयतीची कथा राहो भविष्ट्य विसरा क्षण  
ितवमान पविमेचें पहािें लक्ष देउन ४८ 

राजकारण सिवत्र झालें  धवनक–कारण  
स्िाथव त्याुंचा ठरवितो रण िा िाुंवत–रक्षण ४९ 

लोकसत्ता लोकसत्ता नाममात्रवच गाजते  
सिवत्र धवनकाुंचीच सत्ता एक विराजते ५० 

मतदार न सिवज्ञ त्याुंना सिव कळािया  
िृत्तपत्रें व्हाझि तैिी व्याख्यानें व्हाझि द्यािया ५१ 

हा सिव खेळ पैिाचा पैसाच वनिडी करी  
कुबेर पेरनी पैसा भोगी सत्ता खरी खरी ५२ 

महायुद्धाप र्ति त्याची तयारी ‘योग्य’ व्हािया  
अमेवरका महायुद्धीं आुंग्लपक्षीय व्हािया ५३ 

प्रवसद्ध पत्र–सम्राटें नार्थवक्तलफें  धन पेरनी  
राजकारण केलें  तें जाणती राजकारणी ५४ 

सिवत्र कुदिा पेरी कुबेरी राजकारण  
कुबेराुंच्या गुलामींत सिवही पविमी जन ५५ 

राजकारण राष्ट्रासी तेंवच हो उपकारक  
जें असेल कुबेराुंसी योग्य–बुंधनकारक ५६ 

राजकारण–मुख्याुंग परचक्रवनिारण  
समरक्षम जें नाहीं तें नव्हे राजकारण ५७ 

बाह् व्यिस्था राष्ट्राची समरक्षमता बली  
राजकारण–मुख्याुंग हेंवच या िसुधातलीं ५८ 

हें मुख्याुंग दृढतम करनी वटकिील जी  
अुंतव्यविस्था राष्ट्राची व्हािी तीच नको दुजी ५९ 

राष्ट्रभ  परतया हातीं न पडेल असें बल  
सदा तयार ठेिी तें राजकारण सोज्ज्िल ६० 

राष्ट्रभ –भाल–वतलक एक स्िातुंत्र्य मुंगल  
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वतलका त्या पुसायासी धाुंिा कवरल जें बल ६१ 

त्या खला वनिटोनीया स्िभ –वतलक–रक्षण  
करणें हेंच पवहलें  राजकरण–लक्षण ६२ 

कुबेर काुंचनैकाथी काुंचनाथव स्िराष्ट्रभ   
बलहीन करी जेणें पर होय स्िभ –प्रभ  ६३ 

कुबेर काुंचनैकाथी काुंचनाथव पर–स्िभ   
हराया उठिी, पैसा पेरनीयाुं, स्िभ –प्रभ  ६४ 

नसे जो पर–भ –काुंक्षी स्िभ –सेिक जो असे  
कुबेर ऐसा विरळा अवतलोभीच फारसे ६५ 

म्हण नी जें कुबेराुंसी योग्यबुंधनकारक  
राजकारण तें एक राष्ट्राुं हो उपकारक ६६ 

बाह् व्यिस्था जें राखी परचक्रवनिारक  
राजकारण तें एक राष्ट्राुं हो उपकारक ६७ 

घराणेदार मुत्सद्दी घराणेदार क्षवत्रय  
सत्तादक्ष स्िभािें हे याुंसी धन नसे वप्रय ६८ 

राष्ट्रप्रभ  हेवच योग्य राष्ट्राचें राजकारण  
याुंचेच हातीं असताुं होय राष्ट्रसुरक्षण ६९ 

कुबेर अवत–लोभानें कुं गाल गरज पणें  
अयोग्य नीट खेळाया राष्ट्राचीं राजकारणें ७० 

‘राष्ट्राचा मान’ ही चीज मुत्सद्याुं क्षवत्रयाुं जिी  
गमे अवत महत्त्िाची गमते न दुज्याुं तिी ७१ 

राष्ट्रस्िाथव जया स्िाथव राष्ट्रमानेंवच मावन जे  
कुलीन मुत्सद्दी, िीर; राष्ट्रें त्याुंसीच मावनजे ७२ 

याुंचे हातीं राष्ट्रसत्ता तोंिरी–राष्ट्र उन्नवत  
अ–कुलीन–प्रभतु्िानें राष्ट्र जाय अधोगवत ७३ 

अकुलीनापरी त्याज्य कल्पनालीन िाहणे  
कल्पनालीनाुंच्या हातीं नासतीं राजकारणें ७४ 

न्याय, प्रामावणकपणा ध्येय िा िास्त्रिुद्धता  
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याुंचे जे आग्रही त्याुंना न द्यािी राष्ट्र–नेतृता ७५ 

वलहोत ग्रुंथ ते थोर राज्यतत्त्िविधायक  
नसोत पवर ते राष्ट्रीं राज्यकायांत नायक ७६ 

राज्य हा राजसी खेळ आग्रही साधुता इथें  
परकीयाुंसी लाभाची स्िकीयाुं कवरते वरते ७७ 

“ये यथा माुं प्रपद्यन्ते ताुं स्तथैि भजावम” हा  
जैिास तैिाचा न्याय नको तवर दुरी रहा ७८ 

“सिव बुंधु; नको युद्ध; आदरा मृदुता, क्षमा  
लाओत्से–बुद्ध–आदींच्या स्िगीय िचनीं रमा” ७९ 

स्िगीय हा पाठ नाहीं स्िगव हा नवच देईल  
स्िभ  परी या पाठानें परदास्याुंत जाइल ८० 

चीन, भारत ईवजप्त बावबलोन स्मरा मनीं  
आज एक उद्याुं एक परिाुं वतसरा धनी! ८१ 

िाुंवतपाठ क्षमापाठ विश्वबुंधुत्ि पाठ हा  
न दे स्िगव, स्िभ  नेतो अनथा कवरतो महा ८२ 

स्िगवभोग जयाुं व्हाि े त्यागािें त्याुंझह ऐवहक  
जाणनुी विस्तसम तें मावलन्यमय मावयक ८३ 

“माझें राज्य न हा लोक” िदला विस्त यापरी  
घ्या विस्तपाठ; हा लोक विस्तित् नलगे जरी ८४ 

पािात्य नाुंिाचे विस्ती पािात्यासम पौिवही  
सामान्य जन हा लोक भोग ुं इक्च्िवत सिवही ८५ 

असामान्य वकती येथें? िाुंवतपाठक जे जनीं  
असामान्य वकती त्याुंत? पहािें नीट िोधुनी ८६ 

असतील कुठें काुंहीं नसतील म्हण ुं नये  
परी त्याुंहीं बुवद्धभेद सामान्याुंचा करुं  नये ८७ 

स्िभ –भक्तत पराभक्तत सामान्याुं साधु पाठ हा  
विश्वभक्तत न साधे त्याुं भक्तत दुुःसाध्य ती महा ८८ 

स्िभ –भक्तत करी िीर मरे िीर स्िभ स्ति  
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आत्मोन्नवत न ही थोडी लोकीं युतत वहचा स्ति ८९ 

विश्वाचे भतत िाुंत्यथी िाुंत्यथव मरती वकती?  
राष्ट्राचे भतत राष्ट्राथी राष्ट्राथव मरती वकती? ९० 

राष्ट्रें हा लोक भोगािा स्ितुंत्र जझन राहुनी  
राष्ट्रभततमनीं इच्िा हीच तीव्र दुज्याुंहुनी ९१ 

या तीव्र इच्िेसाठीं तो िीराुंचे मरणें मरे  
मरणें हें वदव्य भोग; भोग त्या हीन द सरे ९२ 

“विश्विाुंत्यथव मरणें भोग वदव्य, न द सरे”  
विश्वभततमनीं भक्तत अिी तीव्र न जों भरे ९३ 

न जों सम हें मरती भतत हे िाुंवत घोषुनी  
िाुंवतिीर न जों होती राष्ट्रिीराुंपरी जनीं ९४ 

न तों सुज्ञाुंझह मानािी िाक्ब्दकी िाुंवतघोषणा  
करोत वकवतही कोणी वनर्तिया कुं ठिोषणा ९५ 

व्यािहावरक हा पाठ व्यिहारीं सदा स्मरा  
जैिास तैिाचा न्याय आदरा; िीरता िरा ९६ 

कल्पनालीन जे त्याुंच्या हातीं स त्रें न द्या कधीं  
जैसा कुबेर, कुं गाल तैसे ते त्याज्य तत्त्िधी ९७ 

कुबेरी काुंचनी िक्तत कुदिा पेवरते जनीं  
ती िक्तत तत्त्ि–माऱ्यानें न मरे हें धरा मनीं ९८ 

मारील वतजला एक कृपाणी बल केिल  
न टळे रण जाण नी राष्ट्रीं तें िाढिा बल ९९ 

फलहीन वििाहाची विलासाची प्रथा निी  
बलहीन करी राष्ट्रा हेंवह एक धरा वजिीं १०० 

गृह तें न, मुलाुं जेथें जन्माया न मुभा पुरी  
अ–गृहीं रवत ही सत्य राष्ट्रभ च्या उरीं सुरी १०१ 

उरीं सुरी ही धरणें सुचतें वनयतीमुळें   
सुंकृतीची जरािस्था जनाुं कवरतसे खुळे १०२ 

असे वनयवत दुलंव्य, वतच्या पोटीं परी असे  
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आत्मस्िातुंत्र्य काुंहीं; तें कामीं लािा सुिीरसें १०३ 

िरा गृहा न अगृहा; करा राष्ट्र महाबली  
इवतकतवव्यता हीच यादिीच्या युगाुंतली १०४ 

मतें िक्ब्दत जी ग्रुंथीं तिीं ध्िनीत जीं मतें  
भविष्ट्यविषयीं, त्याुंचें सार हें ग्रवथलें  इथें १०५ 

अुंवतसुंवक्षप्त हें सार; ग्रुंथ विद्वन्मनोहर  
इवतहास–विकासावद– िादीं निमताकर १०६ 

 

२८ िावनापुराि  
(अनुष्टुप्) 

 
“न्याय प्रामावणकपणा ध्येय िा िास्त्रिुद्धता  
“याुंचे जे आग्रही त्याुंना न द्यािी राष्ट्रनेतृता” १ 

स्पेंग्लरी स त्र हें भासे आसुरी असुरोवचत  
श्रीमद्भागितीं आहे मावनलें  तें सुरोवचत २ 

“य युं तदनुमोदध्िम् यवदच्िन्त्यसुराुः सुराुः  
न सुंरभेण वसध्यक्न्त सिेऽथाुः सान्त्िया यथा ३ 

“अरयोऽवप वह सन्धेयाुः सवत कायाथवगौरि े  
अवहम षकिदे्दिा– त्ह्थवस्य पदिी गतैुः” ४ 

‘अवहम षक’ हा न्याय अरीिीं िरणें बरें  
ऐसें बोवधयलें  देिा देिदेिें रमेश्वरें ५ 

न्याय प्रामावणकपणा आग्रही–साधु–सुंमत  
या न्यायाुंत मुळीं नाहीं पवर हा हवरसुंमत ६ 

अप्रामावणक अन्यायी ध्येय–िास्त्रोपहासक  
स्िराष्ट्रस्िाथवपर जो बलैकसमुपासक ७ 

त्या आसुरी अरीसुंगें स्िराष्ट्रोद्धरणीं रत  
जिास तैसा या न्यायें िागो हें हवरचें मत ८ 

हवर ही कल्पनाम र्तत पुराणें कल्पनाकृवत  
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माना तरी सुखें माना चालिा आपलुी मवत ९ 

पाथावस हवर साुंगे कीं चालिीं आपलुी मवत  
मन्मताुं वििरोनीयाुं स्िसुंमत करी कृवत १० 

कल्पनाकृवत गीता हो; ही गीताकविकल्पना  
मान्य होईल सिांिीं वििकेवप्रय सज्जनाुं  ११ 

पुराण स्पेंग्लरी होिो होिो भागितावदक  
वििरनी मतें त्याचीं घ्यािीं जीं योग्य तावत्त्िक १२ 

मवतस्िातुंत्र्य, कृवतचें स्िातुंत्र्य सकला हिें  
आत्मोन्नवत न त्यािीण यथाऽभीक्प्सत सुंभि े १३ 

न्यायावद–आग्रही नेता नको, हें आग्रही मत  
न ग्राह् मज सिांिीं मवद्विके असुंमत १४ 

न्याय प्रामावणकणा असे नाना प्रकारचा  
ध्येयिाद िास्त्रिाद तोवह नाना प्रकारचा १५ 

ध्येयिाद असे मुख्य अिी मन्मवतभािना  
परमध्येय जें त्याुंत स्िभािें आग्रहीपणा १६ 

स्पेंग्लरी परमध्येय स्िराष्ट्रबलिधवन  
जगत्साम्राज्यवसद्धध्यथव स्िराष्ट्रवरपुमदवन १७ 

या ध्येयाच्या भािनेनें भारली स्पेंग्लरी मवत  
उत्साहें रवचती झाली “पविमेची जराक्स्थती” १८ 

स्िभािें या पुराणाुंत ध्येयानुगुण िततृता  
“न्यायावद–आग्रही जे त्याुं न द्यािी राष्ट्रनेतृता” १९ 

परमध्येय मजला विश्वाचें वहतिधवन  
एतदथव स्िराष्ट्रीय– स्िातुंत्र्य–वरपु–मदवन २० 

या ध्येयाच्या भािनेनें भारली अल्प मन्मवत  
उत्साहें रवचती झाली गाथादी अल्पिा कृवत २१ 

स्िभािें या पुराणाुंत ध्येयानुगुण िततृता  
“सत्यसत्याग्रही व्हािी स्िराष्ट्रीं राष्ट्रनेतृता २२ 

“हवरचें मत” सिांिीं सत्यसत्याग्रही असे  
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म्हण नी तें मला मान्य दुराग्रह परी नसे २३ 

अप्रामावणक अन्यायी ध्येय–िास्त्रोपहासक  
स्िराष्ट्रस्िाथवपर जो बलैक–समुपासक २४ 

त्या आसुरी अरीसुंगें आग्रही साधुता बरी  
नेता तोवह मला प ज्य प ज्य कीं साधुता खरी २५ 

अवििकेी साधुता ती आग्रही; ऊन ती गुणीं  
अनाग्रही वििकेी ती; गुणीं अवधक ती जनीं २६ 

साधुता मुंगल परी आग्रही िा अनाग्रही  
परमध्येय हें माझें “साधुता हो गृहीं गृहीं” २७ 

विश्वाचें वहत साधुत्िीं मुक्तत साधुत्ि देतसे  
वििकेी तें बहुजनाुं कामीं ये; न दुजें तसें २८ 

साधुत्ि–रामदासीय वििकेी तें बृहत्फल  
तुकयासवह तें मान्य बृहत्फल सुमुंगल २९ 

तुकोक्तत सुप्रवसद्धा कीं “दया कुं टक वनदवळी  
आणीक भ ताुंसी पाळी” वििकेी ही दया बळी ३० 

“दया क्षमा िाुंवत तेथें िसे देि” िदे असें  
जो तुका तो दया काय याची व्याख्यावह देतसे ३१ 

दया वििकेी त्या मान्य न मान्य दुसरी तिी  
क्षमा वििकेी त्या मान्य न मान्य दुसरी तिी ३२ 

स्िताुं साध वस जो गाुंजी त्या क्षमा त्यािरी दया  
जनता गाुंवजतो त्यासी न क्षमा न दया तया ३३ 

वििकेी साधुता ती ही; अझहसा–आग्रही न ही  
खलझहसा वहला मान्य; झहसाथव कपटावदही ३४ 

साधुता मुंगल परी आग्रही िा अनाग्रही  
परमध्येय हें माझें “साधुता हो गृहीं गृहीं ३५ 

साधुता त्याग भोगाचा भोगाआधीं न तो घडे  
भोगत्याग वििकेानें ज्ञानाआधीं न तो घडे ३६ 

साधुता जनता–सेिा त्यागयुतत वजथें वतथें  
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अिी ही साधुता कोठें वकतीिी आज लाभते? ३७ 

भोगाआधीं त्याग नाहीं बाल त्यागी खरा तरी  
भोग त्या घडला प िी प िवजन्मीं भिान्तरीं ३८ 

व्हाि ेसुलभ भोगाचे पदाथव सकलाुं जनाुं  
व्हािें सुलभ तैसेंवच ज्ञानही सकलाुं जनाुं ३९ 

राबणें यास्ति बरें या नाुंि जन–चाकरी  
ही चाकरी त्यागयुतत साधुता हो खरी खरी ४० 

“ज्ञान–भोग–सुलभता दासदेिीं बह जनाुं  
“अितय म्हणुनी दास्य नको” ही साधुभािना ४१ 

श्रमजीविकरीं सत्ता खरी प णव नसे वजथें  
दासदेि तया नाुंि नि श्रमयुगी मतें ४२ 

नि श्रमयुगी साधु साधुश्रेष्ठ वदिुंगत  
लेनीन लाभला ज्याला रस तो आज सुक्स्थत ४३ 

ज्ञान–भोग–सुलभता रसदेिीं बह जनाुं  
ितय केली जयानें तो धन्य धन्य महामना ४४ 

नि श्रमयुगी ध्येय साम्राज्यगत भारतीं  
असाध्य म्हणुनी आधीं साम्राज्या द्यािया गवत ४५ 

यत्न व्हािा महाथोर यत्नीं या िीर–आहुवत  
लागतील वकती? येथें कुुं वठता होय मन्मवत ४६ 

जगत्साम्राज्य भोगािें यासाठीं घोर यादिी  
पािात्त्याुंत बह  काल चालणार अिी निी ४७ 

स्पेंग्लरीय महाग्रुंथीं घोषणा सप्रमाणिी  
िाच वन भािना तीव्र उठल्या मम मानसीं ४८ 

प िव पविम हा भेद पाविमीं राजकारणी  
राष्ट्रनेत्याुंवचया वचत्तीं रावहला दृढ होउनी ४९ 

“भाुंड ुं आम्ही आपसाुंत परी सुंस्कृवत–बाुंधि  
“पािात्य सिव आम्ही हें सत्य ना विसरुं  लि ५० 

“प िव खालीं पविमेच्या रहािी सिव सिवथा  
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“पािात्य–ध्येय हें सत्य वम्या सिव दुजी कथा ५१ 

“रवसयावद जपानाुंत प िवभ  िािरािया  
“व्हािी आम्हा पाविमात्याुं ती हस्तगत व्हािया ५२ 

“आमुच्या थोर राष्ट्राुंची चाललीं राजकारणें  
“स्पधा तयाुंत जोराि े माजिी ती महारणें ५३ 

“महारणें हीं िरषें ित एक पुनुः पुन्हा  
“चालतील महाघोर त्िषेें” इत्यावद घोषणा ५४ 

स्पेंग्लरीय महाग्रुंथीं स्पष्टिी सप्रमाणिी  
िाच वन भािना तीव्र उठल्या मम मानसीं ५५ 

काुं न पौिात्य राष्ट्राुंचा सुंघ व्हािा सुसुंहत  
रस इस्लाम जापान चीन आणीक भारत ५६ 

काुं न या पौिवराष्ट्राुंचा सुंघ व्हािा सुसुंहत  
पािात्य–ध्येय–झधगाणा मयादाया दृढव्रत ५७ 

काुं न भारतराष्ट्राुंत प िव–पविम–भािना  
व्हािी मुस्लीम–झहद ुंचा मयादाया दुजेपणा ५८ 

आम्हा चालेल मुस्लीम िास्ता पवर न पविमी  
काुं न झहद ुंत व्हािी ही भािना आत्मसुंयमी ५९ 

हीच पाया दृढैतयाचा; झहद –मुस्लीम–सुंहवत  
दृढ या भािनेनेंच होणें सुंभाव्य भारतीं ६० 

येथील पाविमात्याुंच्या साम्राज्या द्यािया गवत  
अिश्य दृढभािाची झहद –मुस्लीम–सुंहवत ६१ 

विदेिी पविमी आवण देिी मुस्लीम िासन  
या दोहोंत दुजें ग्राह् सिवथा पवहल्याहुन ६२ 

देि देिीय िास्त्याुंच्या हातीं येईल सिवथा  
ती गोष्ट करणें आधीं दुज्या खटपटी िृथा ६३ 

पौिात्य राष्ट्राुंचा सुंघ झहदु–मुस्लीम–सुंहवत  
अिश्यािश्य गोष्टी या तीव्र मद्भािनाुंप्रवत ६४ 
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२९ देवाशीं वाद  
(स्िागता िृत्त) 

 
भािना उसळती मझन भारी । या जनाुं बघुवन दीन मुरावर  
हा पुन्हा उठुवन हीन दिा ही । टाकण्यया कवरल काुं बल काुंहीं १ 

झहदु मुक्स्लम पुरे सहकारी । होउनी जनवहताथव मुरावर  
पाविमात्य इथुनी हटिाया । होवमतील रझण काुं वनजकाया २ 

बुंधु–मुक्स्लम–हृदुंतवर केव्हाुं । स्नेह झहदुुंविषयीं दृढ व्हािा  
मुक्स्लमाुंविषझयच्या परभािा । झहदु सोवडवतल हे कझध देिा ३ 

नाझह िषवित पुणव जहालें  । दीन दीन–हरहरमय भाले  
पाविमात्य इथुनी हटिाया । खेळले रण न काुं नटराया ४ 

भेदनीवतपटु गौरजमाि । झहदु मुक्स्लम मनीं परभाि  
आपसी उठिीतो िठतेनें । गोष्ट ही स्िजन काुं हवर नेणें ५ 

जाणतेवह जन मुक्स्लम झहदु । बुंधुभाि विसरवन अ–बुंधु  
अज्ञसे झगडती अपसाुंत । काुं न हे उमजती भिनाथ ६ 

काुं न झहदुजननायक देिा । त्यागबवुद्ध वनजप िवज ठेिा  
काळिळे बघुनी जनताथव । योजुनी कवरत देि कृताथव ७ 

पाविमात्य इथुनी हटिाया । सिवदानवह हरे नच िाुंया  
झहदु मुक्स्लमजनाुं कझध तुष्ट । हक्क देउन करील तवदष्ट ८ 

ध्यान एक ‘जन गौर हटाि’े। लागताुं कलह सिव वमटाि े  
ध्यान झहदुजनमानस केव्हाुं । एक हें धवरल सुंतत देिा ९ 

गोड मुक्स्लमजनाहुवन गौर । िडे हें कुठकुठें अवतघोर  
िडे–म ळ अविचार अनुंता । आत्मघावत कवध जाइल अुंता १० 

सिवदान करनी हवर झहदु । तोषिील जवर मुक्स्लमबुंधु  
राहणार तवर ते अनुदार । हा विचार न कसा अविचार ११ 

रावहलेवह जरी ते अनुदार । ते स्िताुं तवर सुखीं असणार  
सात कोटी वनजबुंधु सुखाुंत । पाहणें सुख न का जननाथ १२ 

आज िीथु कवरती जगताुंत । आपसी कलह पाहुवन येथ  
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पाविमात्य इथुनी हटिीताुं । िीथु कोण करणार अनुंता १३ 

झहवद जाइल वजथें वतथ लात । आज ही क्स्थवत असे जगताुंत  
पाविमात्य इथुनी हटिीताुं । लात कोण हणणार अनुंता १४ 

देझि देविय असो जनराज्य । पाविमात्य न मला मग त्याज्य   
आुंग्ल वमत्रवह असोत वििषे । याुंत काय न हरी ति तोष १५ 

विश्वराज्य ति हें जनराज्य । तत्त्िता जवर तुझें अवधराज्य  
जीि जीि मतदार तयाुंत । काय ही हवर यथाथव न मात १६ 

जीि जीि मत देत तयाचा । त ुं विचार करनी वनत साचा   
तें करीवि अमुचें वहत ज्याुंत । काय ही हवर यथाथव न मात १७ 

मात ही हवर खरी मज ठािी । मी म्हण नी मन जें मम भािी  
तें तुला कळझि वनत्य मनाुंत । काुं न हें कळिुुं आज जनाुंत १८ 

जीं मतें मझन मझन स्िजनाुंत । जीं मतें मझन मनीं विजनाुंत  
तीं बघ वन कझर त ुं करणें तें । मी मुरारी िदलों िदणें तें १९ 

 

३० नवश्लोकी  
(अनुष्टुप्) 

 
िासुदेि–हरी–गीत  मज उत्तम िाटतें  
नराुं नारींस दुुःखाच्या कहरीं सुख–िाट तें १ 

मनीं जनीं जडीं जीिीं लपला ईि अव्यय  
ही हरी–साुंगणी मातें भासते सत्य अक्षय २ 

उभा मनीं सवद्विके चीज ती साधुता–खनी  
िदे हरी मी वतजला ही गोष्ट धरणें मनीं ३ 

भाि या भझि तो सिव उभा जो देि अुंतरीं  
बल–नाटक हें त्याचें रोज तो आठिा हरी ४ 

बरा–वििके–रपी तो रस्ता दािील जो जईुं  
िापरा तो तईुं; कीं ही  चाल दे सुख अ–क्षयी ५ 

“िाया हरी–हरी–ध्यान  चाललें ; हवर ना भिीं  
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“लय मातींत मरणीं तनु तों आत्मता वजिीं ६ 

“रमा मरा” हें नाक्स्ततय फार दुुःखद ििेटीं  
यत्नें रहा हरी–पायीं दाि वन कुमती हठी ७ 

होम वन सुख देहाचें इष्ट बुवद्धविकासन  
लक्ष वनष्ट्काम सेिेंत  असािें; तें खरें धन ८ 

सेिकोत्तम व्हायासी िाणींनें कृवतनें जनीं  
टक्का सुंयम हा व्हािा तेणें युतत असा मनीं ९ 

 

३१ पुण्यस्मरि  
(उपजावत) 

 

श्रीमोरया–मुंगलम र्ततपायीं । दादा तुम्ही आइ तुिाुं सदाही  
वनष्ठा मनापासुवन ठेिुनीयाुं । लािीयली कारझण पुण्यय काया १ 

योगामधीं उत्तम भक्ततयोग । येणें दुराि ेभि–भीवत–रोग  
तो योग तुम्हीं िवरला स्िभािें । तो सिवदा चालविला सु–भािें २ 

िाणी सदा मुंगल नाम गाई । मनीं सदा मुंगलम र्तत राही  
जनीं सदा मुंगल हालचाल । या योझग तुम्ही रत सिव काल ३ 

लोभा तुम्हीं झजकुवन, मोरयासी । धरवनयाुं रावहयलाुं वजिािीं  
ती गोष्ट दादा पटली वजिातें । वनलोभताुं ती विकिीत मातें ४ 

तुम्हीं िनीं मुंवदझर िास केला । गाुंिावस सोड वन कधींच गेलाुं  
दादा तुम्ही तीन तपें िनाुंत । श्रीमोरया प जुवन रावहलाुंत ५ 

त्याच्याच पायीं तनु ठेवियेली । अिी तयाची दृढभक्तत केली  
ती भक्तत माझ्या पटली वजिातें । ती भक्ततपाठा पढिीत मातें ६ 

तुम्हाुंस आईस स्िधमववनष्ठ । बघ वन मी होय स्िधमववनष्ठ  
जो भेद काुंही अपुल्या कृतींत । तन्म ल आहे अपलु्या मतींत ७ 

तो मोरया दे मवत जी वतयेनें । स्िधमव जो वनवित होय तेणें  
सुंसार मी चालिीतों मदीय । जसा तुम्हीं चालविला स्िकीय ८ 
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या लोझक जीिा वनजधमववनष्ठा । प्रसुंझग देते बहु थोर कष्टाुं  
ते कष्ट साही वनजधर्तम राही । तो ििेटीं वदव्यसुखावस पाही ९ 

हें सत्य माझ्या मझन जागताहे । प्रसाद हाही तुमचाच आहे  
तुम्हीं वचकाटी वनजधर्तम केली । बघ वन ती मी दृढ आपणीली १० 

लोकाुंत िागे बहु लोकभीवत । तुम्हीं न ही मावनवल लोक–रीवत   
वनभीड वनभीक स्िबुवद्धतुंत्र । िागा तुम्ही; तो मज मान्य मुंत्र  ११ 

रीतीप्रमाणें गवृह–धमव–वनष्ठ । तुम्हीं सदा साहुवन दैन्यकष्ट  
केव्हाुंवह कोणी अवतथी गृहासी । येताुं तुम्ही तोषविलें  तयासी  १२ 

सदा तुम्ही कष्ट करा झट नी । मोठ्या पहाुंटें वनयमें उठ नी  
हें घाण तें घाण असें न बोला । मोऱ्या–सफाईसवह हात घालाुं १३ 

लागो कुणा गोड कड  कुणासी । खरें असें जें पटलें  मनासी  
तें बोलणें होय तुम्हाुं पसुंत । स्िभाि हा िावनती थोर सुंत १४ 

तुम्हीं मला आपुवलया कृतीनें । धडे वदले ते आपुल्या मतीनें   
मी पाठ केले मझन साुंठिीले । कृती करीताुं जझन आठिीले १५ 

लेखा तयाुंचा वकवतसा करािा । पाया तुम्ही मुख्य मम स्िभािा   
तुम्ही गुर मुख्य, दुजे अगण्यय । गुर मला ऊन अधीक मान्य  १६ 
यात्रा भिाची गुरिीण घोर । गुर असे मुंगलम र्तत थोर  
तो सिवसामान्य गुर जगातें । तो सोवडताुं मुख्य तुम्हीच मातें १७ 

तुम्ही तन  मुंगलम र्तत–पायीं । ठेि वन गेलाुं विरहाुंत आई  
आई त्िरेनें विरहात मागें । मागें रहाणें वतज घोर लागे १८ 

गेली पतीप र्ति पवतव्रता जी । सुंभाग्य ती सुंसवृतमाझज गाजी   
आईमधें ही दृढबुवद्ध िागे । मागें रहाणें वतज घोर लागे १९ 

गाणीं तुझी मुंगल गोड आई । माझ्या मनीं तीं घुमती सदाही  
निीन गीतें रसहीन मातें । जुनीं तुझीं फार रसाळ माते! २० 

तो िाघ ती गाय सदा स्मरें मी । साविवत्रचें गीत सदा स्मरें मी   
गाणीं तुझीं गोड रसाळ ओव्या । तल्लीनतेनें वकती आयकाव्या २१ 

या सुंसृतीचा तुज िीट आला । आत्मा तुझा िोकवनमग्न झाला  
हरो तुझा मुंगलम ती िोक । त ुं जाणिी भुंगुर भ वमलोक २२ 
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कुणी पढुें मागुवन कोवण जािें । हें देिदेिावसच एक ठािें  
पत्नी पुढें मागुवन तद्धभ्रतार । हें ना करी सुंतत सवृष्टकार २३ 

राजी असािें कवर तो तयाुंत । ‘मागें पुढें’ घोकुवन काय होत  
ताईस ठेिी िवहनीस ठेिी । जो मोरया तोवच तुलावह ठेिी २४ 

िाणी तुझी मुंगल नाम गाई । मनीं तुझ्या मुंगलम र्तत राही  
करी वििकेा; तुज सिव ठािें । वििकेिीला असिी स्िभािें २५ 

िहात दादा जइुं फार िोकीं । बोंध वन त्याुं त ुं कवरिी वििकेी  
असे वकती ते घडले प्रसुंग । वििके त ुं जाणवस सिव साुंग २६ 

गेले जईुं जाुंिइ ‘दत्त दत्त’। करीत एका घवडमावज दत्त  
ताईिर तो कसला प्रसुंग । स्मृतीवह त्याची कवर िाुंवतभुंग २७ 

गेला बुिा तो िवहनीिरीचा । घाला यमाचा कसल्या परीचा  
तो एकटा एक, कुटुुंब द र । केला तयाचा वदझन एक च र २८ 

राहोवन मागें िवहनी मुलाुंसी । ताई अम्हाुंवस तुजला वपत्यासी  
वकती परींनीं उपयुतत झाली । मी मावनतों त्याुं बहु पुण्ययिाली २९ 

लीलापट  मुंगलम र्तत लोकीं । कोणा सुखीं आवण कुणावस िोकीं  
टाक वन दे पाठ बह  तयाुंसी । तसे तयाुंच्या बहु बाुंधिाुंसी ३० 

स्िताुं मला जो िवहनी िडील । ताई तिी धाकवट सत्त्ििील  
स्िसत्कृतींनीं पढिीत पाठ । तेणें चढें मी िुभिाुंवत–घाट ३१ 

टळें वििकेें  जझन िोक काुंहीं । गळे वििकेें  जझन िोक काुंहीं  
वमळे वििकेें  जझन िाुंवत जीिा । वििके यत्नें जझन आपणािा ३२ 

वििकेिान् उत्तम भक्ततयोग । तेणें दुराि ेभि–िोक–रोग  
िोकप्रसुंगींवह वििवेक भतत । प्रिान्त राहे वनजधमवरतत ३३ 

तातें जगाच्या उपदेि केला । जो आमुचा िोक हराियाला  
गीतेंत जो सुुंदर साुंठिीला । तो हावच; त ुं आठझि जीझि याला ३४ 

लोकीं इया त ुं बहु धमव केला । श्रीमोरया सुंतत प वजयेला  
वििके आम्हाुं बहु िीकिीला । सुंसार िष ेबहु चालिीला ३५ 

लािी अताुं मुंगल म र्तत–पायीं । स्िवचत्त सारें आवण िाुंत राही  
अुंधत्ि पुंगुत्ि जरासमेत । आुंहे वजिा यास्ति रावह िाुंत ३६ 
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ताईस सेिा घडुुं दे घडे जी । ताई असे ती करण्ययास राजी  
अुंधत्ि पुंगुत्ि तुला वपत्यासी । ताईस पुण्ययाुंि वमळाियासी ३७ 

सेिागुर ताइ; तुला वपत्यासी । सेिािया ताइ असे गृहासी  
साुंग वन वचत्तावस असें, जनाुंसी । सेिीत आलों जनकायवहौसी ३८ 

सेिागुर ताइ; गृहीं न होती । ताई तरी िाुंवत मदीय वचत्तीं   
होती न सेिा कवरताुं जनाुंची ।मत्कार्तय ताई सहकावर साची ३९ 

चवरझत्र माझ्या कृवत जी बरीिी । तें पुण्यय माझ्या बहु सद् गुरुं िी   
गुरत ताई िवहनी गुरुं त । गुरुं त त ुं आवण गुरुं त तात ४० 

तो मोरया जो गुर सिव जीिाुं । तो दे मला मुंगल विष्ट्यभािा   
मी विष्ट्य माझे गुर जेथ तेथ । ज्ञानाजवनाचा पुरिीत हेत ४१ 

त ुं अुंध पुंग ; तुज ताइ सेिी । तसाच मी या जनतेस सेिीं  
ही अुंध पुंग  जनता सनेत्र । समथव व्हाया मम मुंत्र तुंत्र ४२ 

राब वन गेले रघुिीर–दास । त्याुंचा सनेत्राुं वहत–ऊपदेि  
कीं नेत्र द्याि ेजनतेस त्याुंहीं । समथवता नेत्रविना न येई ४३ 

आई, तयाुंचा अवतहीन दास । मी लीनभािें नमुनी तयाुंस  
ठािें मला तें विकिीं जनाला । समथवता त्याुंत भराियाला ४४ 

लहान मी कायव अती महान । परी लहानापवर अल्पसान  
कायांि जो ितय मला कराया । त्या कारणीं मी वझजिीत काया ४५ 

या मावझया ह डपणास आई । तुझा अिीिाद असो सदाही  
असो कसें बालक ह ड म ढ । आईस तें पे्रमळ होय गोड ४६ 

डोकें  असे मुख्य; अधीन त्याच्या । सुंसाझर साऱ्या कृवत या वजिाच्या  
डोकीं बह  आमुवचया समाजीं । झोंकीं खुळ्या झ लवत आइ आजी ४७ 

जी पे्ररणा मुंगलम र्तत देई । ती मानुनी मी जनतेवस काुंहीं  
दे पाठ बोलाुंझह कृतींझह आई । तुझा अिीिाद असो सदाही ४८ 

हे नाथ श्री मुंगलम र्तत! आई । झुरे वतला त ुं िुभुंिाुंवत देईुं  
ताई सदा कष्ट करीत राही । वतच्या िुभेच्िा पुरिीत जाई ४९ 
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३२ पुण्यस्मरि 
(पुरिणी) [उपजावत] 

 

हे नाथ श्रीमुंगलम र्तत आई । झुरे वतला त ुं िुभिाुंवत देई  
ताई सदा कष्ट करीत राही । वतच्या िुभेच्िा पुरिीत जाईुं १ 

आई मनीं मुंगलम र्तत–पायीं । करीतसें मी विनती सदा ही  
दाही वदिा तो भरला वत्रकाल । अतीि तो स क्ष्म अती वििाल २ 

लहान म तीत जसा असे तो । तसावच सिवत्र सदा िसे तो  
तो एक झाला बहु देि देिी । बहुप्रकारीं जन त्यावस सेिी ३ 

िदे कुणी देि नसे परी तो । सेिा तयाचीच सदा करी तो  
देहा मना चाळवि सिव जीिीं । तया न जाण वनही जीि सेिी ४ 

वििके कालें  भझि सिव जीिाुं । आक्स्ततयभािें करिीत सेिा  
वनष्ट्काम सेिासुख आक्स्तकाचें । सिां सुखाचें निनीत साचें ५ 

चैतन्य जें मुंगल विश्वम ल । जीिावस तें या भझि दीघवकाल  
नाना तन  देउवन झहडिीतें । अुंती तया वनमवल भक्तत देतें ६ 

ती भक्तत सेिासुख भोवगते जें । तें पाहुनी मुक्तत वथजोवन लाजे  
तें भक्ततचें वनमवल सौख्य आई । तुला अज नीवह अलभ्य नाहीं ७ 

हेत  तुझा मुंगलम र्तत–पायीं । सेिा तया गोड घडो सदा ही  
दादाुंस लाभो सुख अन्यलोकीं । हेत  तुझा हा तुज टाझक िोकीं  ८ 

करी वििकेा मन आवण िाचा । याुंहीं करीं त ुं जप मुंगलाचा  
घेईुं मुखें मुंगलम र्ततनाम । मनें तया वनत्य करीं प्रणाम ९ 

मनेंवच दादाुंवस परत्र सौख्य । झचती तसें मुंगलम र्तत–सख्य  
मनें अिीिाद अम्हाुं मुलाुंसी । देई तसा सिव दुज्या वजिाुंसी  १० 

सेिा तुला वनमवलभक्ततयुतत । ही ितय आई तुज हीच उतत   
त ुं अुंध पुंग  ति हीच सेिा । रचेल सेिावप्रय देिदेिा ११ 

वििकेिीला असिी स्िभािें । परी मला मुंगलम र्ततदेिें  
आज्ञा वदली यास्ति िब्द काुंहीं । जोड वनयाुं मी वलझह पवत्रका ही  १२ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

३३ आमिा लक्ष्मि  
(उपजावत) 

 

बा लक्ष्मणा तेच तुझें अमत्यव । त ुं तेज; त ुं सोडुवन देह मत्यव   
सुिीरसा सुंकटकाझल बाला । झालावस आदिव भला अम्हाुंला   १ 

कुठारधारी कुवण तीन चोर । त ुं एकटा यवष्टसहाय पोर  
तरीवह त ुं यवष्टवस चालविलें  । न भीवतनें त्िन्मन चाळिीलें   २ 

आजी वन आत्या, िवहनी, बहीण । बाळेंवह त्या मुंवदझर वनजवनीन   
त ुं एकटा प रष; घातकाळ । त ुं पौरषें िोभविलावस बाळ ३ 

तुझ्यािरी चालविली कुऱ्हाड! । वदनीं वतज्या त ुं तनुचें वबऱ्हाड   
सोडीयलें ; पौरष धन्य त झें । स्मरेल तें वचत्त सदैि माझें ४ 

आत्या तुझी–ताई सुिील माझी । घायाळ िाुंचेल तरी तुुंिाुं जी   
तेजक्स्िता दाखविली उदार । कळेल तीचा सगळा प्रकार ५ 

कळो न िा तो; कळलें  असे जें । अद्यािधी अल्पचवरत्र त झें   
वमत्राकड नी घरच्याकड नी । िाडींतल्या िाडकराुंकड नी ६ 

तें सिव सेिापरता उदार । सत्याग्रही वनभवय कारभार  
तुझा मला दाखवि उत्कटत्िें । तुझ्या मनीं जागवत थोर तत्त्िें  ७ 

सत्याग्रही कायव कराियासी । कारागृहीं िास वमळाियासी  
तुिाुं कसा काय प्रयत्न केला । िृत्तान्त त्याचा मजला वमळाला  ८ 

राष्ट्राथव सेिा सकल प्रकारीं । करवनयाुं जी अपुल्या अहारीं   
तेजक्स्ितेनें मरणें तदथव । करािया बुंधुजनाुं समथव ९ 

हा हेतु त झा मजलाझग वमत्रें । साुंगीतला; तो तुवझया चवरत्रें   
आकर्तषला फार; तुझी कहाणी । पे्रमें कथी वनत्य तदीय िाणी  १० 

कारागृहीं िास तुला वमळाला । सत्याग्रही यत्न यिक्स्ि झाला   
राष्ट्राथव जािी तनु ही स्िवदच्िा । ती रावहली; मुंगलम र्तत–इच्िा  ११ 

कुटुुंबसुंरक्षण सुंकटाुंत । कतवव्य हें प्राप्त; तुिाुं तदथव  
समर्तपला देह सुिीरपुंथें । हें ठीक केलें  दृढभाििुंतें १२ 
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नम वनयाुं त ुं जगतास तेव्हाुं । तरी कुचेष्टा कुवण लोक एव्हाुं   
करवन सुंताप तुझ्या वजिाला । देते िद वन ‘लखबा वभयाला’  १३ 

नम वनयाुं त ुं पिुिृवत्त चोराुं । कुऱ्हावडच्या च कवितावस मारा   
हेंही मला ितय वदसे न फार । म्हण वन केला तइुं जो प्रकार  १४ 

तुिा स्िकतवव्यवनवमत्त बाला । पसुंत तो मद् हृदयावस झाला   
तेजक्स्ितेनें मरणें स्िकायी । आयोतत वनत्यस्तिनाहव आयी १५ 

अप्पा तुम्हाुं आइ तुला प्रसुंग । हा घोर येणें भिदुंतरुंग  
झुरेल िोकें  पवर मोरयास । स्मरवनयाुं िाुंतविणें वजिास १६ 

सुपुत्र सत्कायव करीत गेला । सदैि; सत्कार्तयच काझम आला   
हें भाग्य थोड्याुंसवच; तें तुम्हाुंस । स्मरवन हें िाुंतविणें वजिास १७ 

 

३४ तंू तंू 
(मदालसा) 

 
देिा तुझ्या लीलेवचया । काुंहीं तऱ्हा पाहोवनयाुं  

नसिीच त ुं म्हणती कुणी । म्हणती कुणी तुज ना दया १ 

या [देिकथा ५७–६८ पाहा.] यातना नानापरी । मनुजीं तिा मनुजेतरीं  
बघुनी दया तुजला नसे । अवि िृवत्त ये मनुजान्तरीं २ 

रमतो [देिकथा ५७–६८ पाहा.] सुखीं कुवण दुजवन । असुखीं भ्रमे कुवण सज्जन  
बघुनी असा भझि गोंधळ । म्हणती भिीं कुवण देि न ३ 

नटलावस त ुं भझि एकला । भितत्त्ि हें वदसतें मला  
वदसतें मला जें जें दुज्याुं । तें सिव त ुं त ुं एकला ४ 

लीलेंत होिी नाक्स्तक । लीलेंत होिी आक्स्तक  
कवरिी तुला त ुं याचना । म्हणिी न व्हािें याचक ५ 

करणी तुझी त ुं जाणसी । कवरिी तुझ्या जें मानसीं  
कवर जें तुला िाटे बरें । करणार मी जें साुंगसी ६ 

समता जनीं मजला हिी । प्रभतुा जनीं मजला हिी  
ती व्हाियासी मी खपें । खपिी जनाुं तुज िीनिीं ७ 
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िात्सल्य त ुं माझ्या वजिीं । त ुं ऐकसी माझें भिीं  
वकवत सुंकटीं त ुं ऐवकलें  । तीं सुंकटें मन आठिी ८ 

‘िात्सल्य तें भ्रम केिल’ । गजो कुणी विद्वद्दल  
त्याचे मनीं भ्रम तें गमो । अनुभ वत ती मज वनमवल ९ 

लािी मला अनुभ वत ती । विनिािया जनता–वहतीं  
देिा जनाुं या जागिी । समतारणीं या दे रवत  
देिा जनाुं या जागिी । प्रभतुारणीं या दे रवत १० 

त ुं त ुं खपाया लाविसी । विनिािया त ुं लाविसी  
कवर जें तुला िाटे बरें । करणार मी जें साुंगसी ११ 

 

३५ तीन मागक 
(राजसा) 

 
काम असो िा पे्रम असो िा यत्न आवण याचना  

मागव दोन हे उघडे असती इष्टवसवद्धचे जनाुं  

यत्न मनोिाक्कायें करिी अभीष्टसुंपादना  

करिी कालीं पे्रम, काम ही यत्नासह याचना १ 

नाक्स्तक कामी कामयाचना करी कावमनीपदीं  
पे्रमी नाक्स्तक जनसेिाथी प्राथी जनतापदीं  
आक्स्तक कामी पे्रमी प्राथी नाक्स्तकसम, त्यासिें  
प्राथी देिावह तो; तया कीं दाता तो सुंभि े २ 

विश्वरुंझग [देिकथा ८५–१०१ पाहा.] या पाुंच रुंग–भ  अन्नप्राणावदक  
आम्हाुं वदसते एक अन्नभ  अदृश्य त्या आवणक  
रुंगभ ुंत त्या पे्रमी कोणी प्राथवनोक्तत आमुची  
मानसीवह ऐकुनी धाुंिती धाुंिण्ययाुंत ज्याुं रवच ३ 

चरणीं देिाच्याच एकट्या करुं  प्राथवना जरी  
अदृश्य कोणी सेिापे्रमी पुरिी ती यापरी  
यास्ति यत्नासिें जनाुंसी देिासी प्राथवना  
मागव तीन हे जनता–समता–प्रभतुा–सुंपादना [त ुं त ुं ७–१० पाहा.] ४ 
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३६ यमपंिक  
(वियोवगनी) 

 
भिनाटझक या भल्या मना हवर दे सद्गवत सेविताुं जना  

अण ुत ुं प्रभचु्या विभ मनीं अणसुाम्या तुला वदलें  जनीं १ 

नट त ुं पटु हो हवरवप्रय पटुता पे्रममयत्ि सवक्रय  
सुवििके युता वक्रया करीं अवििकेी करणी न आदरीं २ 

रज फार जयाुंत तमासी रणिादी जनघावत साहसी  
रण त्या वहत रततरुंवजत कपटें तद्वधही तया वहत ३ 

त्यवजला नय राष्ट्र–िधवनीं रत झाला परराष्ट्र–मदवनीं  
खलसुंघसमाज तो गणी दवलताुं धमव वतथें उडी रणीं ४ 

नय राक्ष्ट्रय दास्यमवज्जता हतराष्ट्रा खलराष्ट्रमर्तदता  
प्रवतकार–सिस्त्र राक्ष्ट्रय स्िजनपे्रममयत्ि सवक्रय ५ 

यवतधमव अझहसन–व्रत खलझहसावह तया नसे वहत  
गृवहधमव समाजधमवही खलझहसा समयीं सदाग्रही ६ 

वहत ना यवतसी पवरग्रह वहत आहे गृवहसी परी गृह  
यवतधमव खरी कथा सदा गृवहचा धमव असा न सिवदा ७ 

दम प णव यतीवस हें व्रत गृवहसी काम गृहीं वनयुंवत्रत  
यमपुंचझक [अझहसासत्यास्तेय ब्रह्मचयापवरग्रहा यमुः–पातुंजल योगस त्रें.] चौयव िजवन सम 
दोघाुंसवह धमवबुंधन 

८ 

नय जो यवतसी, गृहीस तो कुवण मानी; अवििवेक–धी च तो  
नय–सुंकर हा महात्मया चुकिी, साह् करी दुरात्मता ९ 

यवतमागववह मोक्षदायक िदला श्रीहवर लोकनायक  
पवर त्या गृवहमागव आिडे िदला हे रझण तोच उघडें [गीता अध्याय ५ श्लोक २.] १० 

डर पाथव–मनीं गृवह–व्रतीं भर त्याचा बघुनी यवत–व्रतीं  
व्रत–सुंकर [गीत अ. ३ श्लो. २४.] हा नसे भला गृवह–धमा कवर देि बोलला ११ 

लढणें गृवहधमव नाचरी यवत–धमा िवर िीर सुंगरीं  
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व्रत–सुंकर [गीत अ. ३ श्लो. २४.] हा भयुंकर िदला श्रीहवर भतत–झककर १२ 

रण सोवड जरी रण–व्रती जन–उत्सादक होय ती कृती  
व्रत–सुंकर [गीत अ. ३ श्लो. २४.] लोक–घातक हवर यासी गवण घोर पातक १३ 

कृवत जी यवतसी स्िधमव ती गृवहसी घोर अधमव ही मवत  
हवरची िवर त ुं भल्या मना वनजधमे भझि सेझि त ुं जनाुं १४ 

 

३७ सेवकोत्तम 
(माल्यभारा) 

 
यवतधमव न सेिकोत्तमाचा  

गृवहचा धमववह नाझह धमव त्याचा  

गृवहसा [यमपुंचक ६–८ पाहा.] प्रथमीं [प्रथम यमत्रय=अझहसा, सत्य, अस्तेय.] 
यमत्रयीं तो 

 

यवतसा [यमपुंचक ६–८ पाहा.] कामदमीं पवरग्रहीं तो १ 

त्यवज तो यवतची स्ि–मुक्तत–िाुंिा  
गृवहचीही त्यवजतो स्ि–भतुती–िाुंिा  
िवर तो जन–भकु्तत–मुक्तत–हेतु  
भिभीताुं भिसागराुंत सेतु २ 

तनु त्या परकीय िा स्िकीय  
जनसेिाथव प्रसुंझग िध्य होय  
समयीं जनतावहताथव त्यासी  
त्यवजणें सत्यवह धमव सेिकासी ३ 

 

३८ श्रीहरीिें शाणंतशास्त्र 
 

वििरी हवर पाुंडिाुं म्हणे मरणें क्स्थवत काय हें मनें  

प्रवतदेझह वजिा क्स्थवतत्रय क्स्थवत त्या तवि देह–पयवय १ 

सुखदुुःख वजिा क्स्थवतत्रयीं सुखदुुःख िरीर–पयवयीं  
सुखदुुःख अवनत्य हें असे विषयासह येत जातसे २ 
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वििरवन असें सुिीरता सुझख दुुःझख समत्िधीरता  
धरनी कवर कायव आपलुें  अमृतत्ि तयावस हो खुलें  ३ 

असतें नसतें भिान्तरीं िसतें सदसद् द्वयाुंतरीं  
विनि ेन कधींवह िस्तु सद् विलसे विनि ेक्रमें असत् ४ 

विनि ेन कधींवह जीि सत् विलसे विनि ेतन  असत्  
विनि ेन तयावस जन्म न अज अव्यय जीि–जीिन ५ 

न वजिा कझध िस्त्र कावपत न वजिा कझध अक्ग्न जावळत  
न तया कझध आप भीजिी न तया कझध िात स किी ६ 

न वदसे नयना अदृश्य हा न कळे मनना अझचत्य हा  
अज हा अविकायव वनिल िसतो भरनी चलाचल ७ 

मरणें न वजिा कधीं घडे मरणें तनुसीवच या घडे  
तनु जीणव सुजीणविस्त्रित् त्यवज हा नि घेइ जीि सत् ८ 

वििरवन असें सुिीरता सुझख दुुःझख समत्िधीरता  
धरनी कवर धमव आपलुा भि मोक्ष तयावस हो खुला ९ 

कवर साुंख्य वििके यापरी कृवतयोग वििकेही करी  
कृवतयोग कथी करी कृवत फलभोझग परी नसो मवत १० 

मननें मझन घेउनी उडी मवत आत्मरसाुंत दे बुडी  
मवत आत्मसमावधवनिल इह िा पर िाुंवि ना फल ११ 

मवत आत्मसमावधवनिया वनजधमवपरैकधीमया  
कवर कमव सदा स्िधमवज मझन झचवत न भोग कमवज १२ 

मवत ही कृवतयोगसाधकीं भझि यास्ति तो धकाधकी  
सहुनी वनजधमव आचरी कृवत ही भिमुतत त्या करी १३ 

श्रुवत काम्य गुणत्रयक्स्थता विकिीत फलार्तथकर्तमता  
त्यज त ुं वत्रगुणाथवभोवगता भज सावत्त्िक कमवयोवगता १४ 

वनज आत्मरसाुंत दे बुडी सुझख दुुःवख सुखें पडो कुडी  
त्यजुनी भिभोगझचतन वनजधर्तम रमो तुझें मन १५ 

भिभोगरतीं सुचुंचल मवत िाुंवि वनजवक्रयाफल  
स्िसमावधिरी न ती क्स्थर भ्रमिी म्हण नी भिीं वचर १६ 
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श्रुवत वदव्यविलासदायक विविधािरकमवगायक  
भझि या अबुधावस हो वप्रया न बुधा क्स्थर कमवयोवगया १७ 

श्रुवत कामुक क वपचें पय वनजबोध वनसगव अब्मय  
बुध तो वनज–बोवध या रमे श्रुवत काम्य अपाथव त्या गमे १८ 

ति भाग स्िकर्तम ठाकणें न रचो तुज कमव टाकणें  
फलहेतु मनीं न त ुं धरी तुज हक्क न कीं फलािरी १९ 

सम योग अवसवद्धवसवद्धचा गवण योग समत्ि बुवद्धचा  
कवर कमव िरवन योग हा फलसुंझग न त ुं कधी रहा २० 

फलसुंवगस पुण्ययपाप तें भ्रमिी भझि देइ ताप तें  
फल जो त्यवज बुंध त्या त्यजी पद िाश्वत तत्पदा पुजी २१ 

क्स्थरधी कृवतयोवग कामना त्यवज सिववह झावड जो मना  
पवरतुवष्ट तयावस अुंतरीं वनज आत्मरसाुंत ये पुरी २२ 

असुखीं न तयावस खेद हो न सुखी अवभलावष मोद हो  
मझन त्या सलगी न वभवत न मवन त्या कटुकोपरीवत न २३ 

िुभ िा विपरीत गोष्ट हो न परी पवरतुष्ट रष्ट हो  
सलगी न तया कुठेंही तो सकलीं समदृवष्ट ठेवि तो २४ 

भय क मवमनीं जईुं वरघे तइुं तो तनु आिरवन घे  
क्स्थरधी कवरतें वनजेंझद्रयाुं विषयीं बघुनी विषवक्रया २५ 

विविधें उदकें  सदा भर पवर सागर वनिलान्तर  
न चळे विरताुंवह कामना उदधीसम िाुंवत त्या मना २६ 

 

३९ णवहारी हणर 
 

मना कोण मी कोण त ुं, देहगेहीं । मना कोण हे जीि या सृवष्ट–गेहीं  

मना सृष्टीदेहान्तरीं कोण जीि । असे सृवष्ट हा जीि झकिा अजीि १ 

मना सृवष्टचा आवद िा अुंत कोठें । वकती स यव येथें प्रभायुतत मोठे  
वकती स यवबीजें वकती स यव–माला । कुणाचा पसारा किासाझठ झाला २ 

मना दृश्य हें सिव अदृश्य होई । घनद्रव्य तेंही नभोरप होई  
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नभोरवप सारे असे सृष्टीबीज । नभोरप म ळाुंत ही सृवष्ट चीज ३ 

नभोरप मी त ुं नभोरप सारा । मुळीं आजचा सृवष्टचा हा पसारा  
तयारझप नानात्ि कीं एकभाि । असें रप तें जीि वकिा अजीि ४ 

मुळींचें नभोरप तो वदव्य जीि । अनादी अुंनत–प्रभाि–स्िभाि  
स्ियुंभ  स्ियुंतुंत्र नेणे अभाि । नभीं वचन्मयीं त्या असे एक भाि ५ 

नभीं वचन्मयी त्या तुझें जन्म झालें  । तुझ्यापासुनी म ळ नानात्ि आलें   
तया वदव्य जीिीं तुझी िक्तत वदव्य । स्फुरोनी स्ियें योजना योवज भव्य ६ 

मुळीं एक तो एक राह वन जीि । तुला देउनी विश्वकतृवत्ि वदव्य  
स्ियें स्िी–करी सावक्ष–अध्यक्षभाि । वनयुंत्राियासी तुझी कायवहाुंि ७ 

मुळीं एक तो एक राह वन जीि । तया पोझट आले अनुंताण ुजीि   
अनुंता वजिाुंचे अनुंत स्िभाि । तुझें कायव हें थोर त झा प्रभाि ८ 

नभोरप झाले अनुंताण ुजीि । वजिासाझठ त्या योग्य नाना अजीि  
नभोरप भोगाथव योगाथव भाि । तुिाुं वनर्तमलें  थोर त झा प्रभाि ९ 

पुढें जीिसुंघात सुंघातजीि । पुढें भािसुंघात सुंघात भाि  
पुढें ये तुझ्या वदव्य कायानुरप । नभोरपभािाुंवस िाय्िावदरप १० 

नभोरप तो एकला वदव्य जीि । नभोरप त ुं आवण त्िज्जन्य जीि  
नभोरप याुंचें नभोरप राही । अजीिापरी तें न िाय्िावद होई ११ 

अनुंताण ुजीिा नभोरप राही । परी भोग्य–भेदें तन –भेद होई  
नभोलोझक त्याुंसी नभस्तत्िदेह । तसा अन्य लोकीं वमळे अन्य देह १२ 

जसा देह तैसी वमळे भोगिक्तत । जसा देह तैसी वमळे योगिक्तत  
वजथें योगितती पुनजवन्म तेथें । स्ियत्नें पुन्हा मीळण्ययासी मुळातें १३ 

पुनजवन्म येणेंपरी मानिातें । तुिाुं योवजला मीळण्ययासी मुळातें  
मुळीं वदव्य जीिीं तुझी िक्तत वदव्य । स्फुरोनी अिी योजना योवज भव्य १४ 

मुळींचा असे एक जो वदव्य जीि । अनादी–अनुंत–प्रभाि–स्िभाि  
तया ब्रह्म हें लोझक सामान्य नाुंि । तया मी म्हणें श्रीहरी िासुदेि १५ 

तया श्रीहरीसी सदा युतत व्हािें । असा यत्न माझा असे भक्ततभािें  
तुझ्या योजनेनें मना जीि योगी । तुझ्या योजनेनें मना जीि भोगी १६ 

मना त्या अनुंतें तुला कायवकारी । असे नेवमलें  सृष्टीच्या कारभारीं  
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परी सावक्ष अध्यक्ष सिावधकारी । असे तो; नको िीसरुं  हे विकारी १७ 

अण  जीि त्िज्जन्य तेही हरीचे । नको िीसुंर ग ज हे अुंतरींचें  
तया योग्य ते भोग दे कायद्यानें । तया श्रीहरीयोग दे कायद्यानें १८ 

मुलें  गोड माझीं जिीं मक्त्पत्याला । वमळ ुं  िाुंविती तोवह िाुंिी तयाुंला  
तसे जीि त्िज्जन्य त झ्या वपत्याला । वमळ ुं िाुंविती तोवह िाुंिी तयाला १९ 

तुझा दोष त ुं एक ध्यानाुंत घेईुं । जयाकारणें त ज िैराग्य येई  
नको भोग ऐसे तुला जीि साुंगे । तरी पाुंगसी त ुं मना भोगरुंगें २० 

वजिा योग भतता तुझी भोग हाि । ििीं आणण्यया योग काुंही उपाि  
हरीभेवटच्यासाझठ लागे करािा । असा भोगहव्यास त ुं काुं धरािा २१ 

तुझी वदव्यता िीसरनी अवदव्य । सुखें सेविसी सेिका जी असेव्य  
सु–सेिा वजिाुंची तुझें कायव येथें । मना भोग लोभीं नको िीसरुं  तें २२ 

वजिािी हरी ग जगोष्टी करीतो । तुझी लुब्धता क्षुब्धता नादरीतो  
स्िकायवच्युता त जला बुंद द्यािा । असें िीकिी श्रीहरी सिव जीिा २३ 

मना िा तुझी योजना वदव्य भव्य । नको िीसरुं  सेिुनी त ुं असेव्य  
करी मानिाुं योगकामा सुसाह् । नको मोहि ुं भोझग त्या योग बाह् २४ 

नभोलोवक जीिा नभस्तत्ि देहीं । जसा दाखिीसी हरी देवह देहीं  
तसा दाखिी येथही यत्निीला । वदसो सर्ति सिां हवर हवरपे्रमलीला २५ 

हरी सिव जीिीं अजीिीं रहातो । तुझी कायविाही किी ती पहातो  
असे सावक्ष अध्यक्ष सिावधकारी । हरी हें नको िीसरुं  त ुं विकारीं २६ 

मना जाणसी कायदा त्या हरीचा । तसा िायदा म ळचा चाकरीचा  
पुरा िायदा तो करी कायद्यानें । तुझा आमुचा फायदा कायद्यानें २७ 

किासाझठ माुंडी हरी हा पसारा । कुणी आकळािें हरीच्या विचारा  
परी िाटतें तो स्िभािें विहारी । विहाराथव त्याची घडामोड सारी २८ 

विहाराथव त्याची घडामोड सारी । तुला नेवमलें  येथ कायावधकारी  
करी कायव त ुं आपुलें  कायद्यानें । तुझा आमुचा फायदा कायद्यानें २९ 

X X X 

विहारी हरीिी मना विहरुं  ये । दुजी कामा नये साुंडीमाुंडी  

साुंडीमाुंडी त्यासी हिी ती करुं  ये । अन्य ती धरुं  ये द र द र १ 
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द र द र राह ुं दुवरतापास नी । भिीं या अस न भिातीत  
भिातीत भािें भज ुं विश्वजन । करुं  ये भुंजन अभािाचें  
अभािाचें म ळ नेणती जाणीि । जाणती नेणीि भाििील  
भाििील करुं  विश्वजन नेटें । भािें हरी भेटे श्रीविहारी २ 

 

४० हरीिी िूल 
(पत्राच्या काळजींत असताुं) 

 
हरी त ुं घरीं मावझया काय केलें  । मला काळजीनें असें घेवरयेलें   

नसे पत्र अद्यावप माझ्या मुलीचें । करुं  गोड कैसें तुझ्या या भलुीचें १ 

वपता आवण माता तुझ्या मुंवदराुंत । किी कुं वठती तीं वदिा आवण रात  
सुता आज कैसी कसा पुत्र आज । कसा आज माझ्या गृहींचा समाज २ 

वपता आवण माता सुता आवण पुत्र । तुझ्या पाझय सारेच सारें स्िगोत्र  
असें सोवडलें  जाणिी देिराया । तुझ्या कार्तय देहावस या राबिाया ३ 

खुिाली गृहाची कळो योग्य कालीं । असे कामना ही मनीं तीव्र झाली  
नसे पत्र अद्यावप माझ्या मुलीचें । करुं  कोड कैसें तुझ्या या भलुीचें ४ 

खुिाली कळािी गृहींच्या जनाुंची । असे हीन का कामना ही मनाची  
असो हीन ती ही न ती देिराया । पुरो कामना ती त्िरें देिराया ५ 

िरा दे न दे याचुंनेतें सहािें । भकेुल्या मनें म क कैसें रहािें  
असो भ क ही च क ती टाकिनेा । मला कामना गृह् ही हाुंकिनेा ६ 

तुिाुं कामना भ क ही योग्य कालीं । भकेुल्या मना ऐकि नी खुिाली  
दयासागरा प र्ति सुंिाुंत केली । तुला आठि ेआज ही काय केवल ७ 

नसे पत्र अद्यावप माझ्या मुलीचें । असें कायव हें केवलचें कीं भलुीचें  
नसे केवलही िाटतें भ वल आहे । तुझें कायवबाहुल तन्म ल्य आहे ८ 

तुला चाकरी आज िाताहराची । बह ताुं नव्या सेिकाुंच्या घराची  
उणें ना पडािें नव्याचें कुणाचें । म्हण नी तुझा जीि सिवत्र नाचे ९ 

जुन्या विस्मरायावस हा नाच म ल । तुझी विस्मृती क्षम्य ही रम्य भ ल  
नव्या सेिकाुं सेविताुं भ लच क । न व्हािी तुझी बा मला याुंत स ख १० 
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नसे पत्र अद्यावप माझ्या मुलीचें । करुं  कोड कैसें तुझ्या या भलुीचें  
असा रोष माझ्या मनीं जो उदेला । असे दोष तो मीं महाथोर केला ११ 

क्षमा यावचतों पत्र येिो न येिो । न हो रष्ट माझ्यािरी देिदेिो  
गृहीं मावझया लक्ष घाली दयाला । यथाकाल विश्वुंभरा विश्वपाला १२ 

 

४१ हरीच्या िरिी  
(अभुंग) 

 
हरीच्या चरणीं िावहयेला जीि । िाुंतीचें िैभि भोगािया ॥  

गािया लागलों या देिाचे गुण । हेत हा धरन विसाव्याचा ॥  

चाल ही जुनाट सुंताुंची म्हण नी । आिा केली मनीं िाुंतीवििीं ॥  

िीतलता परी नाहीं वजिा आली । वजिाची कहाली राहीनावच ॥  

वचड वनयाुं मग झनदा वमयाुं केली । तईुं ती हासली देिम र्तत ॥  

म र्तत माझी देि देिसेिा करी । ऐसें बोले हरी हुंस नीया ॥  

यातना देिाच्या द र करािया । जीि होमािया साुंगे हरी ॥  

हरीचें साुंगणें आदरीलें  रुंगें । तेणें जाला अुंगें िाुंवतमय ॥  

िाुंतीमय व्हािें ऐसें िाटे जीिा । तरी भािें सेिा देि–देि ॥ १ ॥  

X X X 

विश्व माझें विश्व माझें । मनीं चोजें भािीती ॥  

वतये भािनेचे पोटीं । देिासाठीं राबािें ॥  

िठेी धवरयेला देि । वनजदेि पराुंहीं ॥  

हीन पराधीन वजणें । देि तेणें दुुःखातव ॥  

तया करािा स्ितुंत्र । योग्य मुंत्र योजाि े॥  

िळेीं ित्र चा सुंहार । विश्वाधार आदेिी ॥  

देिी स्िराज्य व्हािया । देहमाया टाकािी ॥  

विश्वपे्रमें देि–देिा । रुंग सेिा अर्तपत ॥ २ ॥  

X X X 

जनी दुजवनसुंहार । देिा युतत तो आचार ॥  

रण परी झहसामय । नरा अधमव अन्याय ॥  
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न्यायिील कोणी कोणी । ऐिा मता बह  मानी ॥  

नीवत त्याुंतील दुबळी । येणें खळ होती बळी ॥  

लीला देि करी सारी । प्रजा करी प्रजा मारी ॥  

मारो मारी तो एकला । नरा अधमव ती कला ॥  

कला प्रजा वनमाणाची । नरा नाहीं अधमाची ॥  

वचत्त जेथें ऐसें खुळें । तेथें धमाचें िाटोळें  ॥  

लेि, अधमव सुंसारीं । नाहीं खलाचे सुंहारीं ॥  

वरघो अुंतरीं हें सत्य । देि–देि सेिा सत्य ॥  

वनत्य रुंगा सुख ठेिा । देि–देिा चरणीं ॥ ३ ॥  

X X X 

देिीयाुंसी व्हािा देि । हा उदे्दि उवचत ॥  

तया विरोध जो करी । देििैरी खल तो ॥  

खल तो तो िध्य जरी । िध तरी दुष्ट्कर ॥  

रणीं सुंहारािा खल । हे मुंगल करणी ॥  

नीवत सुंहाराची परी । नसे बरी सिवदा ॥  

दानबळें ज्ञानबळें  । जो जो िळे िळिा ॥  

िाट सामाची सुंपताुं । रणपुंथा स्िीकारा ॥  

राहाटी ही वचत्तीं ठेिा । देि–देिा सेविताुं ॥  

ताप हरी तो देिाचा । रुंग त्याचा प जक ॥ ४ ॥  

X X X 

खल तोवह बहु भला । बहुपरी स्िजनाला ॥  

लाड स्िदेिाचे करी । वजत देिा लाथा मारी ॥  

रीवत स्िदेिभततीची । ऐिी हीन दुमवतीची ॥  

वतची िाप जयािर । तो तो खल दुराचार ॥  

रणीं िधािें त्या खला । असो वकतीवह तो भला ॥  

भला खला दे सुंमवत । त्यासी खलाची द्या गवत ॥  

गवत तीच कल्याणाची । सिव पक्षा होय साची ॥  

वचत्तीं ठेि वन हें सेिा । जीिेंभािें देिसेिा ॥  

देिदेिाच्या चरणीं । सुखखाणीं रुंगाची ॥ ५ ॥  

X X X 
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आत्मा विकासाथव देहधारी केला । परमात्मलीला आठिा ही  

आठिा ही लीला विकासाथव सुख । विकासाथव दुुःख आत्मयासी ॥  

आत्मयासी दारा पुत्र कुल गोत्र । अरत्र परत्र मोह भारी ॥  

मोह भारी जािा पे्रमें थोर व्हािा । यासाठींच सेिा आदेविली ॥  

आदेविली देिें देिसेिा कोणा । विश्वसेिा कोणा आदेविली ॥  

आदेविली सेिा ती ती आदरािी । देहाची करािी माया द र ॥  

माया द र करा मरा आवण मारा । जरी देिोद्धारा अिश्य तें ॥  

अिश्य तें दुुःख भोगा िा भोगिा । विकासाथव उद्धारा साह् करा ॥  

साह् करा बोधें साह् करा िधें । पे्रमाच्या सुंबुंधें िधा बोधा ॥  

बोधाहावस बोधा िधाहावस िधा । आत्मयाचें साधा सदा वहत ॥  

सदा वहत साधी आत्मयाचें जगतीं । तयासी सद्धगती वनियानें ॥  

वनियानें सेिा पे्रमें देि–देिा । रुंगा सुखठेिा ज्याचे सुंगें ॥ ६ ॥  

X X X 

देि परतुंत्र । तया कराया स्ितुंत्र ॥  

तुंत्र करी युतत । तोवच खरा विश्वभतत ॥  

भतत न देिाचा । भतत नाहीं तो विश्वाचा ॥  

विश्वाचा िवे्हार । काय करील गव्हार ॥  

रडे देि दीन । तुंि विश्व गोष्टी हीन ॥  

हीन गोष्टी टाका । सेिा देिसेिा एका ॥  

एका देिासाठीं । रुंग करी आटाआटी ॥ ७ ॥  

X X X 

दुुःख द्यािें खला । परी िधािें ना त्याला ॥  

लागे तैसा िध । करो खल तो दुमवद ॥  

दया तत्त्ि म्हणे । नको तयासी मारणें ॥  

नेते कोणी कोणी । ऐसे अझहसावभमानी ॥  

नीवत अधविट । व्यिहारीं ही फुकट ॥  

कटकट करा । तरी खलिध बरा ॥  

बरा दुुःखदानीं । दुुःखें खला नाहीं हावन ॥  

हावन खलदेहा । लाभ खलात्म्या विदेहा ॥  

केलें  तें पािले । तेणें खलत्ि वनिले ॥  



 
 अनुक्रमणिका 

लक्ष एका पायीं । ठेिा देि–देिापायीं ॥  

पायीं तया रुंग । भोगी आनुंद अभुंग ॥ ८ ॥  

X X X 

स्िातुंत्र्याची प जा सिवदा मुंगल । असो खलबल वकतीवह तें ॥  

वकतीवह तें करो देिीं पक्षभेद । िीरें त्याचा खेद न करािा ॥  

न करािा त्याग वनजकतवव्याचा । करािा खलाचा प्रवतकार ॥  

प्रवतकार िस्त्रयुतत िस्त्रहीन । तत्िावस धरन आपुल्याला ॥  

आपुल्याला स्थानीं दृढत्िें असािें! कतवव्य पुसािें हृदयेिा ॥  

हृदयेिा देििीरत्ि आिडे । तयासी नािडे दुबवलत्ि ॥  

दुबवलत्ि नाि िीरत्िविकास । न होताुं देिास मुक्तत कैं ची ॥  

मुक्तत कैं ची पक्षभेदप णव देिा । पक्षभेदनािा यत्न व्हािा ॥  

यत्न व्हािा तो तो उत्साहानें करा । पक्षभेद मारा यथाितय ॥  

यथाितय त्यागबुवद्ध आदरनी । भेदाुंते भेद नी ऐतय करा ॥  

ऐतय करायासी झटा अहर्तनि । परी िीरत्िास सोड ुं नका ॥  

सोड ुं नका खलसत्ताप्रवतकार । करा जयजयकार स्िातुंत्र्याचा  

स्िातुंत्र्याचा िीर प जी देिदेिा । त्या िीराुंची सेिा वप्रय रुंगा ॥ ९ ॥  

X X X 

िावसत्यानें धमव आपलुा टावकला । साुंगे िावसताला धमव त्याचा ॥  

धमव त्याचा पाळणें हुकुम । करोत जुलुम वकतीही ते ॥  

वकतीही ते न्यायि न्य नीवतहीन । असोत त्याुं मान िाुंकिािी ॥  

िाुंकिािी मान होऊनीयाुं लीन । िावसत्याचें मन वरझिािें ॥  

वरझिािें मन ‘सनदी’ िब्दाुंनीं । करािी मागणी न्यायासाठीं ॥  

न्यायासाठीं केली मागणी न वमळे । तरी तयामुळें  कोप ुं नये ॥  

कोप ुं नये िावसत्यावस िाप ुं नये । कदा लोप ुं नये ‘नागरत्ि’ ॥  

नागरत्ि नम्र दास्य कायद्याचें । हेंवच फायद्याचें िावसतावस ॥  

िावसतावस िावसत्यानें धमव ऐसा । साुंग नीयाुं खासा बोध केला ॥  

बोध केला त्याचें करा काहीं चीज । िावसत्याुंचा माज उतरािा ॥  

उतरािा खालीं आसनािरनी । विकस्त करनी िीरत्िाची ॥  

िीरत्िाची कास बळकट धरा । मरा आवण मारा देिासाठीं ॥  

देिासाठीं रुंग करीत बरळ । देि–देिबळ देई त्यातें ॥ १० ॥  
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X X X 

जेते आवण वजत नातें हें नसािें । वमत्रत्ि असािें देिीं देिीं ॥  

देिीं देिीं देश्य सत्ताधारी व्हाि े। लोकतुंत्र व्हािें सत्तायुंत्र ॥  

सत्तायुंत्र व्हािें लोकाऽदेिकारी । लोकवहतकारी स्िभािें जें ॥  

स्िभािें जें सिव सुबुद्धाुं आिडें । तयाचें िािडें जालें  येथें ॥  

जालें  येथें नाुंि द्वाड स्िातुंत्र्याचें । नाुंि समतेचें द्वाड जालें  ॥  

द्वाड झाले नेते नीवत साुंगणारे । प्रीवत मागणारे द्वाड झाले ॥  

द्वाड झाले कते लोकसुंग्रहाचे । लोकविग्रहाचे कते गोड ॥  

कते गोड देि दास्यीं राखणारे । जे त्याुं िाुंकणारे दासभािें ॥  

दासभािें दीन बहु बुवद्धमुंत । तोंिरी न अुंत देिदास्या ॥  

देिदास्य अुंत व्हािा िाटे जयाुं । त्याुंहीं मोहमाया वनरसािी ॥  

वनरसािी भोगबवुद्ध सिवपरी । हृदयेि हरी आपणािा ॥  

आपणािा हरी दुरात्मसुंहारी । सत्ता प्रवतकारीं व्हािें धीट ॥  

व्हािें धीट देिदेिसेिा नीट । करािी अिीट आनुंदाची ॥  

आनुंदाची ठेि देिदेिापायीं । रुंगें वतयें ठाईुं ठाणें वदलें  ॥ ११ ॥  

X X X 

न वमळेल देि । बहुबली सत्ताधीि ॥  

ित्रुपक्ष वप्रय । ऐसे बहुत देिीय  

यि नाहीं येणें । व्यथव मरणें मारणें  

रणें झहसात्मक । व्यथव व्यथव अझहसक  

करा नम्र मन । रहा जेत्यासी नम न  

नम न मागािें । जेता देईल तें घ्यािें  

िडेी देिभक्तत । व्यथव िेंचीतसे िक्तत  

िक्तत िेंचा सारी । िाुंवतमय कारभारीं  

भारी उपदेि । ऐसा करीती आम्हाुंस  

सदय ते जन । पे्रमें बोलती िचन  

“न वमळेल देि । व्यथव रणें, व्यथव त्रास”  

सत्य हें बोलणें । होिो आम्हाुं काय तेणें  

नेता हृदयेि । रणें करिी आम्हाुंस  

सकलाुं चाळिी । सिव स त्रें तो हालिी  



 
 अनुक्रमणिका 

िीरत्ि देउनी । आम्हाुं उतरिी रणीं  

रणीं मरुं  मारुं  । जें तो करिील करुं   

रपें सिव त्याचीं । याियाचीं जाियाचीं  

वचद्र प तो एक । वनत्य, अवनत्य मावयक  

करुं  काुंहीं तरी । जी तो करिील परी  

रीवत नम्रतेची । आम्हाुं न माने तुमची  

वचत्तीं देि–देि । भरलासे सुखठेि  

ठेि ती आदरुं  । रुंग म्हणे मरुं  मारुं  ॥ १२ ॥  

X X X 

नको देिी परराज्य । व्हािें स्ितुंत्र्य स्िराज्य  

राज्यकाम ऐसा थोर । देिी करीत सुंचार  

रणें सामसत्याग्रही । रणें िुद्ध सत्याग्रही  

हीन उच्च सान थोर । देिीं लढले सुिीर  

िीरत्ि हें िष ेतीन । दाखिीलें  सावभमान  

नरनारी त्या देिीय । सज्जनासी माननीय  

यज्ञ स्िराज्याथव काुंहीं । केला न्य नावधक काुंहीं  

याुंहीं केल्या यज्ञाुं फल । याियाचेंवच मुंगल  

लढा परी स्िराज्याचा । नाहीं थोडतया िषांचा  

चाड देिाच्या मानाची । झचत्ता भकेुल्या जनाुंची  

झचता ज्ञानाच्या िृद्धीची । झचता वचत्ताच्या िुद्धीची  

झचता जया देिावििीं । येणेंपरी तया देिीं  

विष्ट सुंमत ध्येयाथव । आहे लढणें वनुःस्िाथव  

स्िाथव स्िताचा विलास । स्िाथव कुटुुंबविलास  

सिव सोड नी हा स्िाथव । तया लढणें देिाथव  

देिाथव हें ध्येय श्रेष्ठ । त्यासी ज्याच्या देिा कष्ट  

कष्ट द रि ुं विश्वाचे । ध्येय हेंच सज्जनाचें  

चेष्टिीत त्या देिाथव । स्िराज्याथव स्िातुंत्र्याथव  

थके तो न देहश्रमें । चके तो न मनोभ्रमें  

मेंदु ठेिुनीयाुं थुंड । करी करिी तो बुंड  

बुंड सामसत्याग्रही । बुंड िुद्ध–सत्याग्रही  
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हींच बुंडें देिोद्धार । करीतील विश्वोद्धार  

रणें सत्याग्रही लढा । उद्धाराचा पुंथ चढा  

चढािया देि–देिीं । वनष्ठा दृढ असो द्यािी  

द्यािी एिढी मागणी । रुंग पावण जोडीत ॥ १३ ॥  

X X X 

देि एक जो अदै्वत । तेणें माुंवडलें  हें दै्वत  

दै्वतमय विश्वरप । देि धरी तो अरप  

रप येथें प जनीय । वभन्न जनाुं वभन्न होय  

यथा बुवद्ध यथा भाि । वभन्न जनाुं वभन्न देि  

देि कुणाचा सदेह । देि कुणाचा स्िगेह  

देि वनजदेि कोणा । वभन्न देि वभन्न जनाुं  

जनाुं विश्वावचया देि । कुणी मानी साधुभाि  

िसे हृदयीं विश्वेि । सिवजनीं सिाधीि  

िब्द त्याचा आयकोनी । लागा देिाच्या प जनीं  

प जनीं ज्या िाुंवत लाभे । तेंवच सुबुद्धावस िोभे  

भेदभाि सिव गेले । विश्वजन प ज्य झाले  

जाहले देि सिव देि । झाले सिव ते ‘स्िदेि’  

ित्रुवमत्रभाि गेला । देि देि देि झाला  

झाला दुुःखातव स्िदेि । दुुःख देतसे विदेि  

विदेिवच नाहीं ज्याला । तया विश्वप जकाला  

लागे दुुःखाता पाहणें । लागे तया हात देणें  

देणें दास्य दुुःखातास । दास्य मुतत्यथव प्रकाि  

“कास धरािी रणाची । मरणाची मारणाची  

वचरडीतो जो विदेि । तया िाुंत करायास  

सुंगरवच आिश्यक । झहसात्मक अझहसक”  

करी प जक विश्वाचा । उपदेि हा वहताचा  

वहताचा हा उपदेि । दास्यदुुःखाथवदेिास  

सत्तामत्त विदेिास । करीत तो उपदेि  

“देि दुजा तुडविताुं । येणें तुमची जनता  

ताप पािले ििेटीं । पाहतसे जगजेठी  
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ठीक सिांचें असािें । विश्वप जका हें व्हािें”  

िडे विश्वाच्या प जेचें । असे रुंगमनीं साचें  

साचें तेंच त्याचे भािा । देि–देिा सेििी ॥ १४ ॥  

X X X 

जन प जी देिम र्तत । देिा आर्तत कथीत  

तप्तताप देि हरी । ऐसी धरी भािना  

नाहीं देि–देि तसा । देि कसा म्हणा तो  

तो न आर्तत द रिीत । स्ियें आतव तो देि  

देि आतव प जनीय । दोषमय भाषा ही  

हीन कल्पना ही सिव । देिा देि मान ुं ना  

नारायण सिवगत । सिातीत देिीं तो  

देिीं तो जो सिवगत । तो न आतव मुळीं ही  

वहतावहत त्याचे हातीं । तो जनार्तत द रिी  

विकलता स्पष्ट जया । देि तया म्हणा न  

नम्रपणें ऐिा मता । सत्य कथा साुंगो ही  

वहतावहत ज्याचे हातीं । जडम र्तत तो नाहीं  

वहतावहत ज्याचे हातीं । जीिम र्तत तो नाहीं  

नाहीं जड नाहीं जीि । खरा देि वचद्र प  

परी जडी प ज ुं तया । जीिीं दया प जीतों  

तोवच देिबुंधु जनीं । प ज्य मानी प जक  

करुं  प ज्य जड जीि । भािें देि म्हणों त्या  

त्यावच परी देिा देि । म्हणे भाि कोणाचा  

चाल सिवत्र समान । देिपण भािाचें  

चेतन िा अचेतन । देिस्थान विकल  

विकलता आवण आर्तत । सिव म र्तत व्यापक  

व्यापक तो प णव देि । व्यापी भाि अप णव  

प णव–अप णव–सुंगवत । देिम र्तत सिवही  

हीन उच्च म र्तत तेथें । वििकेातें विचारा  

राउळींची हीन म र्तत । उच्च म र्तत देि ही  

हीच मवत हाच भाि । देि–देि प जीत  
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तया देिम र्ततगत । विश्वनाथ पाितो  

तोवच रुंगा प जनीय । सिवमय सिवस्थ ॥ १५ ॥  

X X X 

देि–देि विश्वदेि । विश्वातीत देि देि  

देि तीन हें महान । दुजे देि ते लहान  

नष्ट करी भिासक्तत । देिदेिाची आसक्तत  

वतचा करािा आश्रय । व्हाया वनष्ट्काम वनभवय  

भय सिवत्र दै्वताुंत । भयविमुतत अदै्वत  

अदै्वत तो देि देि । तयाठायीं ऐतयभाि  

भािबळें सुंपादािा । वििकेें  तो दृढिािा  

िास देिाुंचा सिवही । सदा सिांचे हृदयीं  

हृदयींचा देिदेि । त्यावस होताुं ऐतयभाि  

भाि भिीं जे मोहन । त्याुंचें न होय बुंधन  

धन–मान–काम–राग । सुटे होय महाभाग  

भाग त्याचा मग भिीं । विश्वासाठीं उठाठेिी  

ठेिी देह तो विश्वाथव । ठेिी देह तो देिाथव  

थकले जे भिान्तरीं । तया हात दे साुंिरी  

िरी विश्वदेिप जा । िरी देिदेिप जा  

जावतकुलावदकीं बद्ध । तयाुं कराया सुंवसद्ध  

धमवदेि–देिसेिा । धमव विश्व–देिसेिा  

िाट धमांची या चाले । चाले तैसा धमव बोले  

लेकराुंच्या बळा ऐसें । वपता चालिी त्या तैसें  

सेिाधमी हळ हळ  । जनाुं चालिी कृपाळ   

तुटी लुटिी आनुंदा । रुंग बुंदा तयाचा ॥ १६ ॥  

X X X 

मातृदेिो भि वपतृदेिो भि । गुरदेिो भि ऐसा बोध  

ऐसा बोध तैवत्तरीय श्रुवत करी । मज बोधी हवर देिदेि  

देि देि देि माता देि वपता । [“पोटीं देिवहता विश्ववहत” झकिा “साध्य 

देिभतता विश्ववहत”]पोटीं देिवहता विश्ववहत 
 

विश्ववहत साधािया देि देि । व्हाि ेआत्मिि वमत्र वमत्र  



 
 अनुक्रमणिका 

वमत्र वमत्र देि होतील स्ितुंत्र । देि परतुंत्र परित्रु  

परित्रुत्िानें सत्ता परकीय । नष्टिािी न्याय ऐसा आहे  

ऐसा आहे न्याय याुंत देिवहत । याुंत विश्ववहत वनुःसुंिय  

वनुःसुंिय दास राखणें अधमव । राहणें अधमव दास देिीं  

दास देिीं वनज रहािें न कोणी । तेणें विश्वा हावन बहुपरी  

बहुपरी सत्तामद सत्ताधीिा । लावितसे आिा विलासाची  

विलासाची आिा िाट सिवनािा । धन्या आवण दासा दोघाुंसीवह  

दोघाुंसीवह लोटी विविध पातकीं । सिवथा घातकी देिदास्य  

देिदास्य द रिाया व्हािी माया । आवण रणीं कायाहोम व्हािा  

होम व्हािा बहु वदस बहुपरी । िीरतेची खरी खाण व्हािी  

खाण व्हािी नाना युक्ततप्रयुततींची । विविधिततींची एकी व्हािी  

एकी व्हािी परा पोंचिाया पार । देिीं त्याचा थार मोडािया  

मोडािया घडी सते्तची सुयुंत्र । नाना मुंत्र तुंत्र आिश्यक  

आिश्यक रुंग म्हणे सोस ुं हावन । काढ ुं बुंदींत नी देिदेि ॥ १७ ॥  

X X X 

उपकार देिें परदेििारी । करािा ही खरी धमवरीवत  

रीवत ही देिासी साुंगे हो स्ितुंत्र । नको परतुंत्र राह ुं बापा  

बापा दासपवत होतसे पवतत । करवन अवमत दुरात्मता  

मता सज्जनाुंच्या मान देत नाहीं । जनाुंची कमाई लुटी बळें   

बळें  दुबळ्याुंचा करीतसे िळ । तेणें अमुंगळ फळ त्यासी  

त्यासी फळ ऐसें न वमळािें फार । यास्ति उद्धार करी वनज  

वनजगृहाुंत नी विदेिीय सत्ता । काढी मदमत्ता आत्मयज्ञें  

यज्ञें देििीर देि सोडिीती । रीवत ही जगतीं सनातन  

तन मन धन रुंग म्हणे द्यािें । मोकळें करािें देिदेिा ॥ १८ ॥  

X X X 

सेिा–प जा–उपकार । याुंत विविध प्रकार  

रमे धार्तमक सज्जन । सेिाधमी रात्रुंवदन  

नसे परी एकाकार । सेिा त्याची वनरुंतर  

रण कधीं अझहसक । रण कधीं झहसात्मक  

करािया लागे त्यासी । परा उद्धराियासी  
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सीता हवरली रािणें । त्यासी उद्धरी हननें  

नेता राम तो धार्तमका । सेिा धमाच्या सेिकाुं  

कालमुखीं दुराचार । अर्तपणें हा उपकार  

रत्नप जा योग्य साधु । रणपुजाहव असाधु  

धुणें मवलनाचा मल । प जा हीच सुमुंगल  

सुमुंगल आत्मोद्धार । सुमुंगल परोद्धार  

परोद्धाररत कोणी । आत्मोद्धाररत कोणी  

नीवतमुंत पुरें व्हािें । मग परा उद्धरािें  

िेंच ुं नये परोद्धारीं । िक्तत नीतीची अपुरी  

रीवत ऐिी कोणा मान्य । परी जनता सामान्य  

मान्य करी अपुणाचें । कायव पर–उद्धाराचें  

चेष्टिीत सिा हवर । आत्मोद्धारीं परोद्धारीं  

रीवत धरा उद्धाराची । रुंग इतुकें च याची  

याची आग्रहानें सिां । देिदेिा स्मरोनी ॥ १९॥  

X X X 

नीवत जी व्यष्टीतें तीच समष्टीतें । सन्मान्य दृष्टीतें हें न माने  

माने मान–अपमानाचा विसर । तया ज्या सुंसार–त्याग इष्ट  

इष्ट परी नाहीं विसर हा सुंघा । कायद्याचें भुंगा प्रिते जो  

तेजोिध मान्य सुखानें करािा । बोल आदरािा िावसत्याचा  

त्याचा पक्ष बळी प जी जो दुबवल । त्याची कळकळ ऐसें साुंगे  

साुंगे ऐसे सुंघा परी सुंघपवत । मवत दुबवल ती अिमानी  

मानी मानयोग्य राष्ट्रसभासुंघ । तया मानभुंग कैसा माने  

माने परस्पर सुंिादें िाुंतीची । व्यिस्था न्यायाची देिीं करुं   

करुं  येणेंपरी जरी सत्कार । विष्टव्यिहार करी मान्य  

मान्य सुंघपवत वनरोप हा धाडी । सरकार अढी मनीं धरी  

धरी हट्ट भेट न देऊुं वच आताुं । िाुंतीची व्यिस्था आधीं करा  

करारी िावसता बोले येणेंपरी । िावसत उभारी रणझेंडा  

झेंडा सत्याग्रही कायदेभुंगाचा । नव्या प्रसुंगाचा जयी होिो.  

होिो राष्ट्रमान राष्ट्रीयाुंचें ध्येय । मानभुंग हेय सिवपरी  

परी हीच देिीं िाढिील तेज । वमळेल स्िराज्य तेजोबळें  
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बळें  व्हा आगळे सेिा देिदेिा । रुंगा सुखठेिा सेिा ज्याची ॥ २० ॥  

X X X 

केव्हाुं तेज केव्हाुं माया । दासें पावहजे योजाया  

जाया परकीय सत्ता । व्हािी िक्र सरलता  

सरलता केव्हाुं बरी । केव्हाुं िक्रता चातुरी  

रीवत तेजाची सरल । केव्हाुं केव्हाुं मायाबल  

बलद्वय हें योवजती । तेव्हाुं देि मुतत होती  

होती माया बलें  बली । होती झहसा बलें  बली  

बली ऐसे सत्ताधीि । त्याुंच्या सते्तचा विनाि  

िब्दसत्याचे प जक । झहसात्यागाचे प जक  

कराियासी समथव । होतील ही आिा व्यथव  

व्यथव िब्दसत्याग्रह । व्यथव झहसात्यागाग्रह  

हवर मोक्ष िास्त्राचायव । त्यातें पुसा कायाकायव  

यथाकाल झहसाश्रय । यथाकाल मायाश्रय  

यदुरायें स्िताुं केला । गीतािास्त्रीं आदेविला  

“लागे दाक्ष्य आवण तेज । तया रक्षी जो समाज [गीता अ. १८ श्लो. ४३.]  

जयाजय लेखी सम । करी न्याय्य वनजकमव”  

मत ऐसें हृषीकेि । समाजाच्या रक्षकास  

सत्त्िप णव मोक्षहेतु । साुंगे नको व्यथव झकतु  

झकतु रुंग टाकी सिव । देिदेि प जनीं ॥ २१ ॥  

X X X 

रसदेिीं मायादळें । ग ढ पसरीलें  जाळें  

जाळें उत्साही िीराुंचें । देिभतत सुधीराुंचें  

चेष्टा राजवनष्ठ बाह् । होय ग ढकाया साह्  

साह् वतथेचें घेऊनी । सरकारी खात्याुंत नी  

नीवतवििारद िीर । भवरयलें  धुरुंधर  

धरपकड सावहली । विरें हजारों िावहलीं  

लीला साठ िषांिर । श्रद्धाबळें  देिभर  

रणवप्रयाुंहीं करनी । मायादल पसरनी  

वनकालाुंत झारिाही । अुंती कावढयली त्याुंहीं  
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हीच मायादलरीवत । स्िीकावरली दुज्या भततीं  

भक्ततम र्तत मावझनीचे । तीव्र िब्द वजव्हाळ्याचे  

चेति नी देिभक्तत । मायादलाची सुनीवत  

नीवतमुंत बाुंधिाुंत । पसरीत इतालींत  

तया नीतीचा आश्रय । दासदेिा असे न्याय्य  

न्यायधम्यव मायाश्रय । न्याय्य धम्यव झहसाश्रय  

यथाप्रसुंग करनी । देिदेिा बुंदींत नी  

नीवतमुंताुंनीं काढािें । रुंग भािें मागत ॥ २२ ॥  

X X X 

झहसा हा अधमव सदा तैसी माया । अझहसा अमाया सदा धमव  

धमवमत ऐसें असे ज्याचें आज । सत्याग्रही तेज िसे ज्याुंत  

तया देििीराुं माझा नमस्कार । तयाुं विश्वुंभर यि देिो  

देिो मज त्याुंच्या धमाची सुदीक्षा । जरी धमवविक्षा दोषी माझी  

माझी मवत साुंगे वनत्यधमव एक । आत्मोन्नवतसुख घेणें देणें  

देणें एक थोर घेणें एक सार । उन्नत विचार उच्च िील  

िील ज्याुंचें घोर दीन झहसापार । उन्नत विचार अिमानी  

नीवत तेथें झहसा धमव तेथें झहसा । अधमव अझहसा तेथें दीन  

दीनिाणी िाणी िजुवनीयाुं हाणी । दुष्टा तो न हावन करी तया  

तया मायाबळें गाुंठोवनयाुं मारी । मारक तो तारी सुंसारीं त्या  

त्यासी देहदुुःख देहत्याग दुुःख । विकिी वििके थोडा फार  

रस्ता उन्नतीचा आहे दुुःखाुंत नी । आहे सुखाुंत नी केव्हाुं केव्हाुं  

केव्हाुं झहसाधमव धमव केव्हाुं दया । असे सुंसारीं या म्हण नीच  

नीच अवत झाले सत्तामदोन्मत्त । माया झहसा तेथ खरा धमव  

धमवविक्षा ऐिी मज दे ईश्वर । मज तीच सार िाटे आज  

आज देििीरा तया नमस्कार । विक्षा ही असार िाटे जया  

जया धमव ईि साुंगेल जो जेव्हाुं । तयास तो तेव्हाुं उद्धारक  

करुं  सुखें तरी धमव आपुलाला । देिदेितेला सेि ुं पे्रमें  

पे्रमें रुंग करी नमन सकलाुं । देिदेि झाला प ज्य जया ॥ २३ ॥  

X X X 

देिदेिाचे प जक । देि कराया एक  
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एक तत्त्ि आदरीती । वनजदेिबुंधुप्रीवत  

प्रीवत सामान्य विश्वाची । वििषे ती देिीयाची  

वचत्तीं ऐसा प्रीवतभेद । दास्य–दात्यािरी क्रोध  

क्रोधप्रीवत येणेंपरी । वनयम नी वनजान्तरीं  

रीवत वनजबुंधुजनाुं । विकिीती ही अजाणा  

नाना धमव जे देिाुंत । लढा त्याुंचा व्हाया िान्त  

तडजोड वििकेाची । करुं  कष्टती सदाची  

वचरुंतन देिवहत । असे देिस्िातुंत्र्याुंत  

तत्त्ि दृढ हें स्मरनी । पसरीती बुंधुजनीं  

जनीं झहदु आवद झहदु । तैसे मुसल्मान बुंधु  

बुंधुपण विसरनी । सिां पोंचिीती हावन  

हावन असे जी देिाची । हावन असे ती सिांची  

सिांचीच अिदिा । दास्य जोंिरी स्िदेिा  

देिािरी परसत्ता । राहणार मदमत्ता  

तारतम्य वििकेाचें । असे जुंि जनीं काुंचें  

चेष्टा झहदुप जकाुंनीं । देिदेिसेिकाुंनीं  

वनत्य एकीची करािी । लाज बेकीची धरािी  

वििकेी ते पुरातन । त्याुंहीं सिव बुंधुजन  

नम नीयाुं सानपणें । आपणाि ेआत्मयज्ञें  

यज्ञें होईल एकता । तेणें देिाची मुततता  

मुततता ही व्हायासाठीं । आटाआटी रुंगाची ॥ २४ ॥  

X X X 

आवद झहदु हवरजन । आवण बुंधु मुसल्मान  

मानिते याुंसी सत्ता । परकीया मदोन्मत्ता  

ताप तोंिरी दास्याचा । झहदुस्थाना घडायाचा  

याचा विचार करनी । झहदु देिप जकाुंनीं  

नीवत तीवच आदरािी । वजणें या बुंध ुंच्या जीिीं  

िीट देिाचे दास्याचा । लोभ देिस्िातुंत्र्याचा  

चालिील क्षोभ थोर । दास्य िाटिील घोर  

रणें मुंवदरािरनी । रणें मिीदीिरनी  
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नीवति न्य जीं चालती । तेथें झहद ुंनीं सुनीवत  

तीव्र स्िदेिावभमानी । त्यागप णव आदरनी  

वनुःस्िाथवता विकिािी । बुंधुप्रीवत वमळिािी  

विनाकारण भाुंडण । भाुंडे मदोन्मत्त जन  

नम्रता न तेथें बरी । तेथें लागते खुंबीरी  

रीवत तेजस्िी खुंबीर । रीवत कोमळ उदार  

रणीं जया जी उवचत । आदरािी ती तयाुंत  

तत्त्ि देिस्िातुंत्र्याचें । राहो हृदयीं वनत्याचें  

त्याचे प्रकािें चालािें । त्याचे प्रकािें बोलािें  

बोलाि ेते पे्रमबोल । ज्याुंहीं बुंधुमनीं ओल  

लिकरी सत्पे्रमाची । परस्परविश्वासाची  

साची उवदत होईल । िीट दास्याचा येईल  

लढा स्िातुंत्र्याचा घोर । ऐतयें लढतील थोर  

थोरपण स्िातुंत्र्याचें । फलदेिीय ऐतयाचें  

याचें ठेि नी स्मरण । हवरजन मुसलमान  

मान देऊनी देिाचे । भतत कराि ेपे्रमाचे  

पे्रमाचेंवच आचरण । आपणील बुंधुजन  

बुंधुजन हे झहद ुंनीं । पे्रमरज्ज ुंनीं बाुंध नी  

नीवतबळें तेजबळें । देिा करािें मोकळें   

कळे तैिी देिसेिा । रुंगसेिा अर्तपत ॥ २५ ॥  

 
(अनुष्टुप्) 

 
कळे तसें तुम्ही सेिा । देिदेिा अहर्तनि  

श्रीहरीसी समप वनी । सेिाफल यिायि  

 

४२ दहावा योग  
(िसुंत) 

 
नको टाळ ुं नको टाळ ुं दहािा योग हा देिा  

कृपाळ  त ुं कृपाळ  त ुं घड ुं दे एिढी सेिा  
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नऊ िळेाुं वमयाुं देिा तुझ्या कामीं तनुत्याग  

कराया घेतला हट्ट तुिाुं ते टावळले योग [योगकाल : १–१९०७, 
२–१९०८, 3–१९२४, ४–१९२५, ५ ि ६–१९३०, ७ 
ि ८–१९३२, ९–१९३३.] 

 

नको टाळ ुं नको टाळ ुं दहािा योग हा देिा ५ 

दहावा योग : याुंत १४ ओळींचे एक याप्रमाणें सात कडिीं आहेत. 

नऊ िळेाुंहुनी देिा असे ही िगेळी सेिा  

पहा हे आपसी तुंटे पहा हे नीवतचे िाद  

स्िसते्तचा कसा लाभे अिा देिास आस्िाद  

िमाया घातकी घोर विलासी नीवतचा नाद  

िमाया झहदु–मुस्लीम तसा हा स्पृश्यतािाद १० 

िमाया मायदेिाचे दुजे ही मानसी रोग  
दिा व्हािी म्हण नी हा दहािा योवजला योग  
कृपाळ  त ुं कृपाळ  त ुं घड ुं दे एिढी सेिा  
नको टाळ ुं नको टाळ ुं दहािा योग हा देिा  
पहील्या दोन योगाुंच्या प्रसुंगीं मी परायत्त १५ 

मला मन्नायकें  केलें  वनजाजे्ञनें परािृत्त  
पुढें जे योग योजीले स्ितुंते्र मी तुझ्या कामीं  
तयाुं योगीं यिस्िी त ुं मला केलें वस मत्स्िामी  
नऊ िळेाुं अिा रीती तुझ्या कामीं तनुत्याग  
कराया हट्ट मीं घेताुं तुिाुं ते टावळले योग २० 

तुझें जें काम मी आताुं करुं  इच्िीं वतथें काुंहीं  
यिाची अल्पही आिा तनुत्यागाविणें नाहीं  
हजारोंचा तनुत्याग जुटाया देि हा व्हािा  
हजारोंचा तनुत्याग सुटाया देि हा व्हािा  
जुटे कैसा सुटे कैसा विलासी नीवत जों िाढे २५ 

जुटेना हा सुटेना हा न होतत्पे्रम जों गाढें  
विचारीं या अिा आताुं करुं  इच्िी तनुत्याग  
करुं  दे तो तन –नाथा घड ुं दे तो यथासाुंग  
घड ुं दे तो यथासाुंग न हो कारागृहीं अुंत  
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गृहींही तो न हो देिा विकारानें अकस्मात ३० 

विचारानें वमयाुं िषव असे नेमीयलें  एक  
कराया अल्पिी सेिा भराया भक्ततनें लोक  
सुटी बुंदींतुनी होताुं जुटीसाठीं वक्रयायोग  
िरनी अल्प सेिान्तीं करुं  इच्िीं तनुत्याग  
नको तें िषवही एक तयाचा सानसा भाग ३५ 

पुरे मातें पुढें देिा घड ुं देई तनुत्याग  
जुटीच्या थोर कायांत तनुत्यागाविणें नाहीं  
यिाची अल्पही आिा म्हणुनी मागणी पायीं  
नको टाळ ुं नको टाळ ुं दहािा योग हा देिा  
कृपाळ  त ुं कृपाळ  त ुं घड ुं दे एिढी सेिा ४० 

घड ुं देईुं तनुत्याग घड ुं दे तो यथासाुंग  
जड ुं दे या तनुत्यागें कुठें काुंहीं स्िदेिाुंग  
तुझ्या या नाटकीं देिा मला जी भ वमका सान  
वदली त ुं या तन –िषेीं बघ नी बुवद्धचें मान  
वतचें झालें  पुरें कायव बहु अुंिीं गमे मातें ४५ 

म्हण नी मागणी माझी अखेरीची असे त ुंतें  
घड ुं दे देि–ऐतयाथव तन चा मुंगल त्याग  
असो हा एक अुंतींचा प्रभो मद्भ वमका–भाग  
मुलाुं दे मावझया देिा तुझी सेिा तुझी भक्तत  
पहाया मत्तनुत्याग तयाुं दे भािना–िक्तत ५० 

िहायासी पि  त ुंतें पुढें हो भतत होमाचा  
िहाया तेझि मदे्दह मुलाुं दे भाि जोमाचा  
जळीं घ्यािी बुडी, द्यािी कुडी झचत नी त्ित्पाद  
िमाया झहद –मुस्लीम तसा हा स्पृश्यतािाद  
मनाचा वनियो झाला असा देिा विचारान्तीं ५५ 

मुलाुं दे भाि–साम्यव न दे त्याुं दुबळा खुंती  
मुलाुंनो मोहनाुंनो मी तुम्हाुंसी मागणी मागे  
िहा देिावस मदे्दह कराया सन्मना जागें  
कुठेंसा जाहला यज्ञ बळी दीले अजापुत्र  
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श्रि नी हें मनीं िागे बळी व्हायावस मी पात्र ६० 

तुम्ही द्या हा बळी देिा जळीं सोत्साह भततीनें  
तया प्राथ ववन कीं देिा भरी गा ऐतय–िततीनें  
जहाला वनियो माझा पडो ऐतयाथव हा देह  
म्हण नी व्हा पुढें यज्ञा त्यज नी मत्तन  मोह  
बह  सुंतीं जळीं देह स्ियें अप ववन सुंसार ६५ 

जनाुंसी भक्तत बोध नी त्यजीला साधण्यया सार  
तयाुंसी सार काुंहीं हो मला हें सार देितैय  
स्िसत्ता प णव साधाया स्िकीयाुंचें पुरें सख्य  
पुरें हें सख्य साधाया कराया सन्मना जागें  
िहा देिावस मदे्दह तुम्हाुंसी मागणी मागें ७० 

हजारोंचा तनुत्याग जुटाया देि हा व्हािा  
जुटेना तों सुटेना हा धरनी या मनीं भािा  
जुटीसाठीं तनुत्याग कराया जाहलों वसद्ध  
िमाया झहदुमुस्लीम तसा हा स्पृश्यतािाद  
िमेना िाद िादानें िमे तो आत्मबोधानें ७५ 

िमे तो पे्रमिुंदानें िमे सद्भािबुंधानें  
िमाया िाद झहद ुंत पुरी राष्ट्रीयता व्हािी  
पुरी राष्ट्रीयता केव्हाुं किी झहद ुंत जागािी  
विचारीं या बह  काळ बह  एकाग्र होऊनी  
करीताुं खचव हा राही पुढें सद्भाि येऊनी— ८० 

“करािा खचव हा देह जळीं द्यािा बळी देिा  
“अभीष्टप्राक्प्त अल्पाुंिें जनीं साधील ही सेिा”  
स्फुरे एकाग्रवचत्तीं हा असा सद्भाि यासाठीं  
िहा देिावस मदे्दह तुम्ही घ्या पुण्यय हें गाुंठीं  
तुम्ही घ्या पुण्यय हें गाुंठीं स्िदेिाच्या जुटीसाठीं ८५ 

िहा देिावस मदे्दह नका िुंका धरुं  पोटीं  
जहाला वनियो माझा पडो ऐतयाथव हा देह  
नको आताुं तन –मोह नको कतवव्य–सुंदेह  
मनींची सुंपदा माझी असे चैतन्य–गाथावद  
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तुम्हाुंसाठीं जनाुंसाठीं उपाजीली यथाबवुद्ध ९० 

मला ती लाभदा झाली मला लाभे वतणें िाुंवत  
गमे कीं लाभदा व्हािी दुज्याुंही ती विचारान्तीं  
जनाची पे्रमला सेिा वनजात्मा िाहणें देिा  
तन चा मोह टाक नी वििकेें  मागव चालािा  
विकािें िीकिायासी बरें तें सिव सिवत्र ९५ 

असें चैतन्यगाथादी वलखाणाचें असें स त्र  
मुलाुंनो मोहनाुंनो या वलखाणीं मी तुम्हाुंपािीं  
सदा राहीन यासाठीं नका गुुंत ुं तन पािीं  
िहा देिावस मदे्दह नका िुंका धरुं  पोटीं  
तुम्ही घ्या पुण्यय हें गाुंठीं स्िदेिाच्या जुटीसाठीं १०० 

 

यशोधन रागरंग 
 

४३ नमन  
(अनुष्टुप्) 

 
“यिोधन”–धवनश्रेष्ठ यििुंत किीप्रवत  

श्रीहरीसेिकाची या विष्ट्यभाियुता नवत  

पात्रें ‘यिोधन–कणाुं’ तुम्हीं जी उपयोवजलीं  

तीं मीं वमत्राग्रहासाठीं [पद्य ५० पाहा] घेउनी येथ योवजलीं  

कणावभधानें तुमचीं पवहलीं घेवतलीं सहा  

कणाुंच्या कवणका [पवहल्या सहा पद्याुंत 
वकत्येक ओळी ि िब्द म ळाुंत न घेतले आहेत. 
नुंतरच्या पद्याुंत म ळ कणारुंभक एक िा दोन 
िब्द घेऊन प्रारुंभ केला आहे. म ळ कणाचें नाुंि 

िृत्तापुढें कुं साुंत वदलें  आहे.]–काुंहीं 

घेवतल्या येथ सुंग्रहा  

भाट मी हवरचा एक पद्यकार; न मी कवि  

तुम्हा किींचा सिांचा विष्ट्य नम्र सदा भिीं  

हट्ट मी हवरच्या पायीं धरीं कीं जन्म िुंभर  

श्रमिी पवर दे अन्तीं पद्य–सत्काव्यवनभवर  

श्रमें मी जुळिीं आज गणमात्रा किातरी  
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भरीं िृत्ताुंत िृत्तान्त िदे जो अुंतरीं हरी  

आिीिाद असों द्यािा तुमचा, बळ तें मम  

सदािीिाद सफळ करीलवच मम श्रम  

 

४४ पाखंरास  
(विमोचन) 

 
नको करुं  सुंकोच । पाुंखरा! नको करुं  सुंकोच ॥ धृ॰  

तन  पाुंखरा! त्यागुवन जाईुं । अससी बळकट तोंच ॥ १ 

यशोधन रागरंग : पद्याच्या नाुंिापढुील कुं साुंतील िब्द िृत्ताुंचे नाुंि आहे.   

त्यागुवन जाईुं खलाुं बोधुवन । ‘ठेिा काुंहीं पोंच’ ॥ २ 

त्यागुवन जाईुं स्िजनाुं बोधुवन । ‘ठेिा काुंहीं पोंच’ ॥ ३ 

आत्महोम जवर माने तुजला । चोंच तुझी तुज टोंच ॥ ४ 

आत्महोम जवर तुला न माने । चोंच खलासी टोंच ॥ ५ 

करोत ति बुंध  कोलाहल । फाडुनी अपुली चोंच ॥ ६ 

िुभफलपािन तनुत्यागपथ । सुंिय मुळीं नकोच ॥ ७ 

ितय याच पझथ बुंधु–विमोचन । हा ठेिीं त ुं पोंच ॥ ८ 

 

४५ पािपोई  
(िारणी) 

 
येइ भाई येथ पाही घातली ही पाणपोई ।  

धमवजाती कोणती ती भेद ऐसा येथ नाहीं ।  

चेतनेच्या उष्ट्णतेची तक्ल्खची माझ्या जनीं या ।  

न्य नता पाह वनयाुं मीं बाुंवधयेली ही सराई ॥ १ 

रावहलों ही बाुंधण्ययासी, श्रीहरीची योजना ती ।  
येथ जें चैतन्य पाणी, श्रीहरीची ती दिाई ।  
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तीस िष ेजाहलीं, मीं िावहलों होमाथव त्यातें ।  
तो न होमी काुं अज नी ठाउकें  तें त्यास भाई ॥ २ 

मी अधािी, सान होमीं तृप्ती ना माझ्या वजिासी ।  
थोर होमा आहुतींची प तवता ती होत नाहीं ।  
धन्य ते जे अल्पिाुंिी, होवमलें  त्याुं श्रीहरींनें ।  
मी अधािी याचसाठीं िाटतें तो िाट पाहीं ॥ ३ 

िाटतें ऐसें मला याकारणें आताुं तया मी ।  
िीनिीं, होमीं मला त ुं सत्िरी; ना िाट पाहीं– ।  
तें असो; ही पाणपोई, येथ हें चैतन्यपाणी; ।  
प्या वन व्हा उष्ट्णोष्ट्ण, तल्खी होऊुं  द्या दुस्तापदाही ॥ ४ 

 

४६ श्रीशारदावन्दन 
(मन्दारमाला) 

 
श्रीिारदे! िक्न्दतों पाय बन्दी; असे एक याची तुला मागणी  

िीणा तुझी मुंज  यातें न मुंज , वतणें कीं विरे िीरिृत्ती जनीं  

माते उदारे! स्फुरे िीरता ती तुतारी बरी आज; तो घे करीं  

मागें तुला मागणी आग्रहें ही; गृहीं भारतीं कीं दिा ना बरी १ 

िीणा सतारी मृद  नाद सारा नको आज; माते! तया आुंिरीं  
भेरी तुतारी महानाद व्हािा करी देवि तो; या जना सािरीं  
टाकी–तरच्ित्र, टाकी क्षणीं या विलेचें तसें भव्य झसहासन,  
टाकी सवरद्धगान त्या हुंसलीला करी पालथे दुष्ट दुुःिासन २ 

माते! तुझी हेमकान्ती झळाळो जनीं या; िना ती नसो भ षण!  
तेजें तुझ्या तेज देऊवन याुंना त्िरें घालिी दासता–द षण  
लक्ष्मीच हो िारदे! आजला त ुं; करीं आज घे िस्त्र लक्ष्मीपरी  
झाुंिी किी गाजिीली वतयेनें, तिी गाजिी आयवभ  भ िरी ३ 

लक्ष्मीपती–श्रीहरी–साुंगणी ही; वमयाुं सेिकें  त्यावचया त जला  
साुंगीतली; रोष होिो न माते! जरी ती न माने तुला आजला  
दोघें तुम्ही थोर; दोघाुंवह माझी असे िन्दना नम्र भािें सदा  
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िागा कसेंही; मला काय त्याचें; मला आपदा सिवही सुंपदा ४ 
 

४७ णनष्ट्फळ प्रतीक्षा  
(िसन्त) 

 
प्रतीक्षा मी वकती आताुं करुं  कुं टाळला जीि  
कुणा थोराुंकरीं आताुं दिा त ुं याुंवस पाजीि  
जरी इच्िा तुझी देिा दिा मी द्यावि या काळा  
तरी झजकीन आलेला वजिाला थोर कुं टाळा १ 

न टाळ ुं इच्िी मी काम मला कामींच आराम  
परी जें सत्य तें सत्य तुला तें साुंगणें काम  
नऊ िळेाुं वमयाुं देिा! तुझ्या कामीं तनुत्याग  
कराया घेतला हट्ट तुिाुं ते टावळले योग २ 

तुझ्या पायीं मदात्मा मीं वििकेें  िावहला जेव्हाुं  
‘असे होमाथव, होमी हा’ असें मी बोवललों तेव्हाुं  
मला तें िाटलें  होम नसे माझा बह  द र  
परी िष ेहरी! तीस जहालीं कीं पुराप र ! ३ 

दिा चैतन्य–पाणी हें वदलें  जें त ुं जनाुं द्याया  
वदलें  तें झहड झहडोनी वदसे तें जाहलें  िायाुं  
कुणा थोराकरीं आताुं दिा त ुं याुंवस पाजीि  
प्रतीक्षा मी वकती आताुं करुं  कुं टाळला जीि ४ 

  

४८ आळविी  
(त णक ि चुंचलावमश्र) 

 
अदय काय भारतीय आपुल्या जनाुंिरी ॥ धृ॰ ॥  
आळि न आळि न कुं ठ चालला सुक न  
श्रीहरी म्हणेल काय पाहुनी अिी परी १ 

क्षात्रकमव दुष्टघात न्याय–सत्य–पक्षपात  
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धमव कीं अधमव, िाद हाच भारताुंतरीं २ 

देि–गीत अजुवनास तक्न्मषें तुम्हाुं–आम्हाुंस  
क्षात्रकमव धमव हेंच िीकिी परोपरी ३ 

देवत दुष्ट दुष्ट ताप त्या नसेवच मोजमाप  
तक्ल्ख दुष्टदाहकावर द वषती कुणी तरी ४ 

दुष्टतापदाह धमव दुष्टदाह तो अधमव  
आजकाल थोर िाद हाच भारताुंतरीं ५ 

दुष्टदाह तो अधमव आत्मदाह पापकमव  
दुष्टताप दावह काय “हाय! हाय!” भ िरी? ६ 

दुष्टतापनािनाथव देझि देवि–िासनाथव  
बोध आवण बुंवदिास हीं न साधनें पुरीं ७ 

दुष्टदाह क्षात्रधमव आत्मदाह पुण्ययकमव  
या व्रताुंविणें न होय देिमुततता खरी ८ 

आळि न आळि न जीि जाइ व्याकळ न  
आळिीन मी तरीवह जीि रावह तोंिरी ९ 

 

४९ णगणरणवहार  
(बालानन्द) 

 
ऊठ िारदे घे भेरी तुतावर ही मावझया करीं  
चल त ुं माझ्या साुंगाती जाऊुं  झिध्यवगरीिरती  
वननाद करुं  ये वतथें खुला जमेल जेणें जन अपुला  
धम् धम् धम् ध्िवन भेरीचे पुम् पुम् फुुं क तुतारीचे  

बागडण्ययाचे । स्ितुंत्रतेचे । वदिस मजेचे  
आवणतील परतुनी घरीं ऊठ िारदे घे भेरी १ 

अरुं द कोंदट भारत हें झालें  िाद–सभा–रत हें  
रुं द खुलें  वनभीकपण हाय! विसरले िीरजन  
बुंदीखाना तुला मला झाला हा सुजनाुं सकलाुं  
उच्िृुंखल मम मन झालें  उच्िृुंखल हवरनें केलें   
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वदन न आजचा । स्िच्िुंदाचा । परिितेचा  
सुरा वतखट बोंचतो उरीं ऊठ िारदे घे भेरी २ 

एक सुराचीं वनत्याचीं क्षुद्रपणाचीं स्िाथाचीं  
गाणीं ओुंगळ भिुंताली चह ुंकडे िरती खालीं  
श्रिुनी कान माझे वकटले मन अगदीं विटुनी गेलें   
बघुनी घाण ही वजथें वतथें वजिा विसारी बहु येते  

सौन्दयाची । सावत्त्िकतेची । सन्मानाची  
सृष्टी यािया परत घरीं ऊठ िारदे घे भेरी ३ 

झिध्यवगरीमध्यािरती चल तेथें करुं  नाद–तवत  
भारत जें झिध्यापरतें भारत जें झिध्याअरतें  
तें सगळें  व्हािें जागें तें यािें श्रीहवरमागें  
यासाठी तुजला देिी! सेिक हा साग्रह विनिी  

यािें त ुं तवर । जाऊुं  सत्िरीं । झिध्यवगरीिवर  
विहराया सावत्त्िक समरीं ऊठ िारदे घे भेरी ४ 

हवरजन, झहद  सनातनी िृथा भाुंडती कडकडुनी  
झहद  बुंधु मुसल्मानी िृथा भाुंडती कडकडुनी  
नि झहदु हवरचे दास आत्महोम त्याचा खास  
िृथा भाुंडणें वमटिील क्षुद्र स्िाथा हटिील  

नि झहद  ते । अपणाभुंितें । झिध्यािरते  
जमि ुं रमि ुं पे्रमभरीं ऊठ िारदे घे भेरी ५ 

पे्रम–धमव त्याुंना पढि ुं आत्महोम सावत्त्िक घडि ुं  
आत्महोम–बुंधें बाुंध ुं मुसल्मान–झहद –बुंध   
आत्महोम–बुंधें बाुंध ुं सनातनी हवरजनबुंध   
जखडुवन निझहद होमें बाुंध ुं निभारत पे्रमें  

निभारत तें । धृतराष्ट्रातें । हटविल परतें  
स्िातुंत्र्या आणील घरीं ऊठ िारदे घे भेरी ६ 

 

५० यशवंती 
(िाद वलविक्रीवडत इुंदुकला) 
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देिा! त ुं मजलाझग जी पुरविली ‘चैतन्य–पाणी’ दिा ।  
ती मीं आजिरी किीतरी वदली पे्रमें बह  बाुंधिा ।  
नानारुंवग कुप्याुंत आज भझर मी ती काुंहीं भाईुंस्ति ।  
कोणी कीं मज बोलला “रचतसे आम्हाुं कुपी–िैभि” १ 

आलें  एक वदनीं ‘यिोधन’ हरी! या वनधवनाचे करीं ।  
धालें  वचत्त वनरीवक्षताुं ‘धनकणाुं’ काुंहीं तया भीतरीं ।  
‘धालों मी, मज काव्य हें बहु रचे’ ऐसें िदें मी यदा ।  
“चाली–चावल पहा” िदे नियुगा मक्न्मत्र कोणी तदा । २ 

“भाई, चाल न काव्य, काव्य मजला चालींतला माल तो ।  
चाली काय, कुणीवह यत्न कवरताुं चाली अिा चालतो ।  
चाली यावह मला असाध्य न, परी हा माल चालींतला– ।  
हा नाहीं मज साध्य–हा जनुितीं लाभेल काुंहीं मला ३ 

ऐसें मी म्हणताुं “चला करवन द्या चाली अम्हा या तरी ।  
घाला माल तयाुंत तो पुरवि जो तुम्हाुंवस तुम्चा हरी” ।  
ऐसें हाुंसुवन आग्रहें म्हणत तो; ‘अच्िा’ तया मी म्हणें ।  
नी घेऊवन निी ‘यिोधन’ कुपी पाणी भरीं मी जुनें ४ 

देिा ती ‘यििुंवत’ जी यि वििा देती बह  जाहली– ।  
तन्नाम्नी यििुंवत ही यि मला देिो बहु चाहली ।  
भारी या कुवपची चहा कुवपरची लोकाुंत कीं ऐकुनी ।  
घे मी ती भरण्यया दिा हवर तुझी–‘चैतन्य–पाणी’ जुनी ५ 

 

५१ बंधु मुसल्मान  
(चुंद्रकला इन्दुकला) 

 
ऊठ ऊठ बाळा मुवनसुता बघें नीट काळा ।  
नको करुं  चाळा कलीची िाढविण्यया ज्िाळा ॥ १ ॥  

ऊठ कुं झठ कुं ठा घालुनी बुंधु मुसल्मान ।  
अपुले समजािी तयाुंचें करी समाधान ॥ २ ॥  

हिी इथें सत्ता स्िदेिी न हिी परदेिी ।  
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हीच एक काुंक्षा धरीं त ुं न होईुं अवत काुंक्षी ॥ ३ ॥  

होउुं मुसल्मानी सिवथा मुसल्मावन सत्ता ।  
परी नको येथें विदेिी गौर–राज्य–मत्ता ॥ ४ ॥  

धरी ध्येय बाळा! वनियें हें वनिाणीचें ।  
करीं न निकाळा प्रदिवन अपलु्या घाणींचें ॥ ५ ॥  

घाण घाण चाळा मुवनसुता! अुंतुःकलहाचा ।  
हा न मागव बाळा! भारता मुतत करायाचा ॥ ६ ॥  

न भी मुसल्माना न भी त ुं देवि जना कोणा ।   
बाुंधीं पे्रमें त्याुं देउनी देि–राज्य त्याुंना ॥ ७ ॥  

 

५२ बंधु हणरजन  
(भ पवतिैभि सुधेस) 

 
बघ ऊठ मुवनसुता कहावण इवतहासाची  
हावणताुं सुदीनाुं हावन लाभते साची १ 

वकवत घाण भारतीं हवरजन–िागिण क  
बघ वहनेंच झाली भारत–नागिण क २ 

हावणताुं सुदीनाुं हावन लाभते साची  
ही घोकी िोकीं कहावण इवतहासाची ३ 

हवरजन न जोंिरी तुष्ट तोंिरी कष्ट  
दास्याचे देिा वििवेकयाुं हें स्पष्ट ४ 

हें उमज मुवनसुता मुवनत्ि दािीं काुंहीं  
मझन मनन करीं त ुं मुवनत्ि मननीं राही ५ 

मननेंच घावणचें कळुवन घाणपण येतें  
मननेंच घाण ती काढाया बल येतें ६ 

हो बली मुवनसुता घझर घरच्यासम घेईुं  
हवरजन ति बुंध  बुंधु जिळचे भाई! ७ 
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५३ नवणहन्दो! 
(चुंद्रकाुंत) 

 
(पंतोजीिी छडी) 

 
बाल बावलका झहदुस्थानी निझहदो! विमला  
राष्ट्रपे्रमी दास्यदे्वषी वनघािया प्रबला १ 

बली पे्रम ति बली दे्वष ति आचरणीं व्हािा  
आत्महोझम त ुं, यास्ति अपलुा देह समपािा २ 

झहदु बुंधु जे दुराग्रही त्याुं पे्रमें विनिािें  
“मुक्स्लम बुंध , हवरजन बुंध  तुम्हीं तोषिाि”े ३ 

झहदु–अझहद  सिव बुंधुुंना पे्रमें विनिािें  
“परकी सत्ता नको सिवथा इतुकें  मानािें” ४ 

विनि नी हवरपदीं यापरी  देहा ठेिािें  
साुंवघक एैसें वनज देहापवण सद्भािें व्हािें ५ 

ऐिा साुंवघक होमें देिी बालबावलकाुंचा  
होइल पक्का धडा प्रभािी पे्रमादे्वषाचा ६ 

राष्ट्रपे्रमी दास्यदे्वषी प्रबल वपढी मग ती  
होइल ऐतयें क्षम साधाया मुक्ततयुता प्रगवत ७ 

 
५४ महाराष्ट्रीय नवकहदंूनो! 

(फुलिले) 
 

(मालंु नको ग!) 
 

मारुं  नका हो । वनज तेजा मारुं  नका हो ॥ ध्र ॰॥  
नि झहद ुंनो! तुम्हाुं विनवत  
गुलामाुंत गौराुंच्या गणती  
राष्ट्राची ही घोर अिनवत  

उन्नती–बीज । येथें तुमचेंवच सुतेज ॥ १ ॥ 

जावतस्िाथव भडकला भारी  
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मुक्स्लम झहद  मारामारी  
सनातनी हवरजनही समरीं  

येथ उद्धार । तुमचेंवच तेज करणार ॥ २ ॥ 

मारामारी झगडा सारा  
अद र दृष्टीचावच पसारा  
लाभाचा तो केिळ गौरा  

उमज हा ज्याुंना । त्या तुम्हाुं विनवत ही सुजनाुं ॥ ३ ॥ 

बोधिाद चालला बुवद्धचा  
यत्न पवर बुवद्धच्या िुवद्धचा  
मागव मुख्य राष्ट्रैतय–वसवद्धचा  

तयाच्यासाठीं । माझी ही आटाआटी ॥ ४ ॥ 

क्षवत्रय–तेज सहज कोणाुंत  
वििके–सुंस्कारज कोणाुंत  
असेल तुम्हाुं काुंझह जणाुंत  

राष्ट्र ताराया । लािा तें आज चला या ॥ ५ ॥ 

तेज बुवद्ध–िुद्धीचें साधन  
िुद्ध–आत्मसुंहार परायण  
तेज तें हिें अतीि पािन  

राष्ट्र ताराया । राष्ट्राुंतुः कवल माराया ॥ ६ ॥ 

चला चला ित एक तरी या  
नका मारुं  वनजतेजा िाुंया  
आत्महोम साजरा करुं  या  

प्रथम राष्ट्रीं या । विनवत ही महाराष्ट्रीयाुं ॥ ७ ॥ 

 
५५ िारतीय नवकहदंूनो! 

(वभल्लीण) 
 

(ध्यासातूंन िास) 
 

ज्या भारवतया मोक्ष हिा राष्ट्रजनाचा ।  
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तो, तो न असे लोझभ मुळीं राज्यधनाचा ॥ १ ॥ 

जे त्यावग महा भारझत या प िवज आयव ।  
त्यागीच असो िुंिजवह आज तयाुंचा ॥ २ ॥ 

“राष्ट्राथव महा–राक्ष्ट्रय व्हा वसद्ध मराया” ।  
ही ऐकुवनयाुं हाुंक न हो रोष कुणाचा ॥ ३ ॥ 

मुळिीय रणीं हाुंक वदली, ऐकुवनयाुं ती ।  
जे रष्ट कुणी, आठि हो आज तयाुंचा ॥ ४ ॥ 

“अुंगाुंग बली भारवत हो; भारत सेिो”।  
हा हाच खरा हाुंक–िचीं भाि तयाुंचा ॥ ५ ॥ 

हा नाकळला ज्या सुजनाुं भारवतयाुं ते– ।  
ते रष्ट मनीं हा मजला खेद सदाचा ॥ ६ ॥ 

तो रोष जुना टाकुवन द्या; आज हुंका ही ।  
प्रत्येक नव्या झहदुस जो क्षवत्रय साचा ॥ ७ ॥ 

“ती क्षवत्रयता तारक, ती मारुं  नका हो ।  
“ती खचुववनयाुं मारुं  कली काळ गृहाचा” ॥ ८ ॥ 

 
५६ नवें हणरगीत 

(वियोवगनी) 
 

(संक्रमि) 
 

हृदयीं हवर हवट्ट हट्ट घे म्हणुवन हें मज बोलणें पडे  
मज काय, मला न आपदा, हवरनें कीं मज घेवतलें  कडे १ 

मज काुं नुमजे युिा–मन? बहु त्या लोभन या भिाुंतलें   
पवर ज्या हृदयीं सुिीरता बहु तें लोभन िावर त्याुंतलें  २ 

वकवत िुंगीय अुंगना युिें जन सेिारत िीरता–मय  
वकवत लोभन त्याुंवह िावरलें  जनसेिा करण्यया वनरामय ३ 

िय षोडि तें ‘खुदी’ मरे वतथुनी आजिरी वकतीतरी  
भरले परलोझक गजुवनी “जय माते, ति कष्ट हो दुरी” ४ 
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कृवत िुंवगय भारतीं क्रमें पसरे; ती पसरी न, ती सरो  
म्हणुनी कझध कायदा िदे “खल िैरी त्िरया मरो मरो” ५ 

खलता खल टावकना जुंि खल िैरी तुंि नष्ट हो कसा?  
न इथें जझय कायदा कदा न अझहसा–उपदेिही तसा ६ 

खलता–मल–नािना हिें सुजनाुंचें मरणें सम हिुः  
िरणें मरणें, नको जरी खलझहसा स्िजनाुंत वनत्यिुः ७ 

वप्रय भारत मुतत व्हािया मरणारे स्िकरें बह  हि े  
बहु झहसन टाळण्यया हरी अवज गाई रणगीत हें निें ८ 

 
५७ येिार कोि बोला 

(िसन्त) 
 

(आई) 
 

आईिरी विपवत्त आम्ही मुलें  किाला!  
बुंदींत मायभ  ही आम्ही खुले किाला!  
जखड वन बाुंवधयेली बघि ेवतच्या न हालाुं  
वतज फाुंस वनत्य फट्के हृदयाुंत होय काला  
रतताळलें  िरीर भडका वजिाुंत झाला  
आईस सोडिाया येणार कोण बोला? १ 

आईस सोडि ुंच वनधार हा कुणाचा?  
आहे कुणा पसुंत व्यिहार हा खुनाचा?  
आईस सोडिाया ख न स्ियें स्ितुःचा  
व्हािा, सुखें कराया व्यिहार हा खुनाचा  
बेभान कोण कोण पाहुवन माय–जाचा  
या तेच सोडिाया व्यिहार हा खुनाचा २ 

पाह ुं स्िराज्य देिीं या देझह यावच डोळाुं  
ऐसें म्हणे कुणी जो काढा तया वनराळा  
जो कोवण असहकारी विवधभुंग भतत भोळा  
मरणें नको म्हणे जो काढा तया वनराळा  
मरणें स्ियें पटे ज्या मारवन हाुंक काळा  
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आईस सोडिील तो मातृभतत भोळा ३ 

भाई महुंमदीचे तैसे हरीजनाुंचे  
झहद झि ऐतय पुरतें व्हाया खरें मनाचें  
झहद झस त्यागबवुद्ध व्हािी; तदथव ज्याचें  
मन आत्महोम–िाुंिी होमाथव वनत्य नाचे  
तो ऐतय भतत भोळा मरणें वििुद्ध त्याचें  
आईस सोडिील दास्याुंतुनी सदाचें ४ 

गाऊवन आइ, आई नाचोत नाचणार  
लीह वन लेख लाख िाचोत िाचणार  
घेऊवन बुंवदिास काुंचोत काुंचणार  
भीऊवन याुंस आई सोडी न जाचणार  
रतताळलें  िरीर भडका वजिाुंत झाला  
आईस सोडिाया येणार कोण बोला? ५ 

 
५८ पाशयन्त्रावर 
(आनन्दकन्द) 

 
(संक्रमि) 

 
सुंक्राुंवतची वजिाच्या ही जाहली तयारी  
परलोझक आज जाणें मारवनयाुं भरारी ॥धृ॰ ॥  
आई! तुझ्या कृपेनें ही साधली अखेरी  
हा येथ फाुंस–पाट ही येथ फाुंस–दोरी १ 

हे आयव–माय! आई! जातों वफरवन याया  
येतों त्िरें वफरनी होऊवन देहधारी २ 

या देझह काुंझह काल गेला वििाझद फोल  
हा क्राुंवत–िाुंवत–िाद पुढती नको वभकारी ३ 

तुज राज–पाट नाहीं तुंि फाुंस–पाट मातें  
माते! सदा वमळािा मज हीच हाुंि भारी ४ 

साम वहक स्िहोमीं खल होमयक्त्नुं झकिा  



 
 अनुक्रमणिका 

यम–पाि–फाुंस व्हाुंिा मज हीच आस सारी ५ 

आसक्तत हीच आताुं उरली; दुजी वनमाली  
ति भक्ततची कहाली भरली वजिीं झजव्हारीं ६ 

साम वहक स्िहोमीं ऐसेंच यन्त्र ठीक  
हा उुंच फाुंस–पाट ही लाुंब फाुंस–दोरी ७ 

हें यन्त्र, गोवळ–यन्त्र अवस िा जलीं समावध  
साम वहक स्िहोमीं हे ठीक कायवकारी ८ 

मरणा वभती म्हण नी खल “मारुं , मारुं ” गजे  
मरणावस वमत्र केल्या खलही पडे विचारीं ९ 

खलता खलीं खळाया खलहोम आत्महोम  
याुंिीण मागव अन्य फलअल्प दे विकारी १० 

जैिी जयावस भक्तत जैिी जयावस िक्तत  
सेिा तिी करो तो मज मृत्युभेट प्यारी ११ 

तुजसाझठ फाुंस–पाट तुजसाझठ मृत्यु–भेट  
आनुंद हा अलोट मज वनत्य हाच चारी १२ 

 
५९ जन्मठेपी 

(अगोट) 
 

(संक्रमि) 
 

अनेक जन्मवह माते! िरीन दासगवत  
तुला विमुतत कराया झट वनयाुं जगतीं ॥ धु्र॰ ॥  

विपवत्त सिववह देई वििवेकयावस धडे  
स्िमाय–सेिझन ये जी वतनें जना सुगवत १ 

विकािया बहु आहे वजिावस भ िवर या  
श्रम वन तें विकताुंना विरे विपवत्त–तवत २ 

मला न आस किाची उदास मी विषयाुं  
पहात राझह मजेनें किी घुमे प्रकृवत ३ 
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हरी करीं धवर मातें स्ियें हुंसे, हुंसिी  
पहा पहा प्रकृतीच्या पहा म्हणे गमती ४ 

कुठें कुठें गमतीचें नको म्हणे बघणें  
करीं करीं कृवत काुंहीं अिी बुझावि मवत ५ 

करी कृतीवह तदा मी पसुंत जी हवरिीं  
उसुंत देइ पुन्हाुं तो अिी चवरत्र–गवत ६ 

कधीं पहात तमािा कृती करीत कधीं  
सदा विके मवत काुंहीं अिी घडे प्रगवत ७ 

तुला विमुतत कराया झटोत थोर जन  
हरीपदीं कवरतों मी अिी सदा विनवत ८ 

 
६० पुढिी गत  
(केििकरणी) 

 
(शेतकींतील सुख) 

 
प िवविभि तें नव्या युगीं या वमळविल का भारत?  
हरी ती जाणे पुढची गत  
भार जोंिरी अुंतुःकवलचा याच्या मा्यािरी  
दास हा राहणार तोंिरी  

वसद्धान्त असा मवद्विके मज ऐकिी  
दास्यान्त इक्च्ि मत्पे्रम भारता भिीं  
कवल–अन्त हो असें इक्च्ि म्हणुवन मी जीिीं  

मुक्स्लम–हवरजन–झहदु–सुंहती व्हाया दृढ भारतीं  
श्रमवि मी म्हणुनी मम भारती १ 

महािाद माजला अझहसा–झहसा हा आजला  
हरी हें पाहुनीयाुं लाजला  
मला पे्ररणा करी उठें त ुं साुंग गड्या हद्गत  
खरें जें माझें गीता–गत  

मी उठलों हवरच्या पे्रम–आग्रहास्ति  
अवण नटलों गीता–िृवत्त–कार अवभनि  
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नी झटलों िदण्यया गीता–मत िास्ति  
गीता–गत श्रीहवरचें हृद्गत, धमव खला मारणें  
दवलत जनदास्यान्ताकारणें २ 

दास्यान्तास्ति राष्ट्रजनाुंचें पे्रमसुंघटन हिें  
रण जसें खल धृतराष्ट्रासिें  
मुक्स्लम विस्ती कुणीवह राष्ट्र–ज येती राक्ष्ट्रय जनीं  
तत्त्ि हें जागृत झहद मनीं  

पवर झगडा मुक्स्लमबुंध ुंसह िाढता  
पवर झगडा हवरजन बुंध ुंसह िाढता  
अवर–पगडा अुंतुःकवलनें या िाढता  

अुंतुःकवल माराया म्हणुवन निझहद ुंसी नि  
िावन मी आत्महोम–आहि ३ 

गीतागत जें हवरचें हृद्गत त्याुंत नसे होम हा  
असे तरी हवरसुंमत होम हा [‘गीताहृदय’ पाहा; पे्रमकथा ३१९ ते ३२८ श्लोक पहा.]  
खलहोमाहुवन असे अवधक हा खल–खलता–मारक  
अवधक हा खलदवलतोद्धारक  

हे बोल मला बोलिी विश्वनायक  
हे खोल, भारता प िवविभिदायक  
हे फोल गणा तोंिरी दास्य–सायक  

खोल राष्ट्र–हृदयीं घुसलेला चरेल अप्रवतहत  
हरी तो जाणे पुढची गत । ४ 

 
६१ नवा नकाशा  
(सुमन्दारमाला) 

 
(माझा महाराष्ट्र) 

 
“नकािा निा रुंगि ुं भारताचा, निा रुंगि ुं”, भािना–कुं प हा  
भरो भारतीं थोर भ कुं पसा काुंपिो तो जनाुंची मनोभ  महा  
“हजारों कुटुबें वनमालीं, वनराधार झालीं मनोभ वमकुं पामुळें”  
सुिाता अिी ऐकिो तो जगासी लढे गाडुनी श्रेयघाती खुळे १ 



 
 अनुक्रमणिका 

समाधी तयाची असो एक ठाईुं नसे वसवद्ध काुंहीं समाधी विना  
“स्िदेिीय–सत्ता स्िदेिीं कर” एकवनष्ठा समाधी असो ही जनाुं  
असो झहद  ऐसा समावधस्थ आधीं; असे त्यािरी भारताचा भर  
करो तुष्ट तो रष्ट जे जे तयाुंना भरो भार तीं भव्य ऐतय–स्िर  २ 

नसो कोवण अस्पृश्य या भारतीं एक अस्पृश्य सत्ता विदेिी असो  
नसो झहदु–मुस्लीम तुंटा मुळीं होउ मुस्लीम राजा परी ना रसो  
नसो आज तुंटा धनी–दीन हा एक तुंटा असो िावसत्याुंिीं सदा  
िरुं  ही जरी एकवनष्ठा समाधी तरी द र होईल दास्यापदा ३ 

“हजारों कुटुुंबें वनमालीं, वनराधार झालीं जिीं स्थ लभ कुं पनें  
हजारों मनोभ वमकुं पें तिीं व्हाझि” ही घोकणी घेतली मन्मनें  
न दास्याुंतुनी मुक्तत देिावस जों मृत्यु नाहीं अम्हाुं वमत्रसा भासत  
न दास्याुंतुनी मुक्तत जो होमकुुं डीं हजारों न घेती उडी हाुंसत  ४ 

उडी कुुं झड घ्या आत्महोमावचया हे लढे गाडण्यया दुष्ट–साहाय्यक  
उडी कुुं झड घ्या ऐतय व्हाया त्िरेनें असें तुष्ट जेणें रमानायक  
हिी श्री स्िसत्ता स्िराष्ट्रा तरी द्या वतच्या मालका मोल श्रीचें तया  
न मोलाविणें माल ही न्याय्य रीती िृथा बोल श्रीनायका कासया ५ 

 
६२ गुरंूनो! 
(कोवकळा) 

 
(समथीच्या पायाशंीं) 

 
स्िातुंत्र्याच्या भततिराुंनो! तततधराुंनो! स्मरा  

स्ितुंत्रता–सुंगरा स्मरा हो स्ितुंत्रता–सुंगरा ॥ धृ॰ ॥  

राजा मागे करभारातें । प्रजासभावप्रय नेते त्यातें ।  
विरद्ध होताुं, तोवह तयाुंतें  

धरुं  इच्िी; तें तुम्हीं धरवन त्या पोंचविलें  यमपुरा । स्मरा हो॰ १ 

राजा दुुंसरा नालायकसा । प्रजाजना तापद सायकसा  
होताुं करनी असहाय कसा  

हाुंकवलला तो तुम्ही; तुम्ही ते गुर अम्हाुं पामरा । स्मरा हो॰ २ 
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तुम्हाुं भेदगुर तुमचे राजे । तुमची वफतुरी इथें विराजे ।  
राजे तुम्हीं ; तुम्हाुंवस साजे  

भेद–नीवतनें हाझत राखणें भारतसत्ताधुरा । स्मरा हो॰ ३ 

तुम्ही गुर आम्हाुं बहु लायक । परी विष्ट्य आम्ही नालायक ।  
म्हणुनी होतो तुम्हाुं सहायक  

भाुंडुवन अपणाुंमधें; गुरुं नो । क्षमा अम्हाुंला करा । स्मरा हो॰ ४ 

िुंवगय काुंहीं, दुसरे काुंहीं । विकले तुमची कट–चतुराई ।  
परी भारतीं ऐसे भाई  

बहु थोडे हे बघुनी तुमच्या खेद होय अुंतरा । स्मरा हो॰ ५ 

खेद तुम्हाुं तो खेद आम्हाुंही । भेद अपणामध्यें नाहीं ।  
स्ितुंत्रता–सुंगर–प्रिाहीं  

उडी बह  घेतील गुरुं नो । धरा सब री जरा । स्मरा हो॰ ६ 

करा जुलुम, फाुंसा आम्हाुंतें । भरा अुंदमानीं आम्हाुंतें ।  
न द्या मुळींही आरामातें ।  

राम सुप्त आम्हाुंत; तुम्ही तो िळुनी जागा करा । स्मरा हो॰ ७ 

तुमच्या नालायक राजाुंहीं । तुम्हाुं िवळलें  जैसें भाई ।  
िळा तसें अम्हाुंस तुम्हीही ।  

िळुनी लािा ध्यास आम्हाुंस स्िातुंत्र्याचा पुरा । स्मरा हो॰ ८ 

ध्यास लागताुं हा आम्हाुंसी । तुम्हाुं धाडण्यया वनजभिनासी ।  
असहाय तुम्हाुं हाुंकलण्ययासी ।  

समथव होईल भारत तुमचा विष्ट्य गुरुं नो ! खरा । स्मरा हो॰ ९ 

 
६३ इणतहास 

(उद्धि) 
 

(देहािा पूल) 
 

प िींच्या इवतहासाचें साुंगणें आयका काुंहीं  
भाुंडताुं आपणामध्यें गवत बरी आपलुी नाहीं  
गृहकलहें गुलाम झालों ही इवतहासाची ग्िाही  
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हा मुक्स्लम–झहद  झगडा हा हवरजन–झहद  झगडा ।  
हा झगडा भारत–गाडा 

गाडील गुलाझमत वनत्य हें इवतहासाचें सत्य १ 

झहद ुंनीं हें उमजािें त्याुंचावच पसारा थोर  
भारतीं गुलामी वटकताुं त्याुंनावच यातना घोर  
नुमजताुं झहदु, परतयाुंचा होणार िाढता जोर  
हा मुक्स्लम–झहद  झगडा । हा हवरजन–झहद  झगडा ।  

हा झगडा परकी–पगडा 
पोिील भारतीं वनत्य हें इवतहासाचें सत्त्य २ 

सुंताुंहीं त्याुंच्या काळीं अस्पृश्याुं जिळी केलें   
जी अस्पृश्याुंची भ क ती पुरिुवन समजािीलें   
त्या काझल तयाुं जें वदसलें  तें दै्वत त्याुंवह वमटिीलें   
म्हणुनीच महाराष्ट्राला । साुंपडलें  वमरिायाला ।  

वनजतुंत्र राष्ट्र व्हायाला  
लागतें ऐतय–सावहत्य हें इवतहासाचें सत्य ३ 

राष्ट्रीय–सुंत–आताुंही व्हािते कराया ऐतय  
“भारती भारती एक” भारझत हें तारक िातय  
राष्ट्रीय–सुंत–मेळ्याचें घडिील बह –जन–सख्य  
तेव्हाुंच भारता सुवदन । तोंिरी भोग त्या कवठण  

भोगणें दास राह न;  
घातकी ऐतय–रावहत्य हें इवतहासाचें सत्य ४ 

झहद ुंनो! मक्स्लम अपलेु घरचे, हें उमजा आताुं  
झहद ुंनो! हवरजन झहदु घरचें, हें उमजा आताुं  
घझर हुतुत  बावहरच्याुंचा घरच्या सकलाुंसवच लाता  
बावहरचे मावरवत गोरे । “भारताुंत भरलीं ढोरें” ।  

हा पाठ पविमीं पोरें  
पढतात पाठिाळाुंत इवतहासपाठ–काळाुंत ५ 

“भारतीं वकती वकवत कोटी!  िावसते म ठभर लोक!”  
पाठ हा वकळस पोराुंसी आण नी थुुंकिी थुुंक  
थुुंकती पविमीं पोरें थोराुंवस कुणा हो िोक  
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म्हणतात कुणी ते थोर । काय ही अिनती घोर  
एकीविण कुठला जोर  

एकीचें जोर अपत्य हें इवतहासाचें सत्य ६ 

झहद ुंनो! मुक्स्लम भाई त्या वभऊुं  नका, आझलगा  
प िींच्या इवतहासाचा विसरा तो धाुंगडझधगा  
तेव्हाुं तो ठीकवच होता ठीक तो नव्हे अवज झपगा  
अवज मुक्स्लम हवरजन झहदी पे्रमाच्या बाुंधुवन बुंधीं ।  

व्हा दास्यमुतत आनुंदी  
मुक्ततचें ऐतय हें द्वार हें इवतहासाचें सार ७ 

 
६४ फार दूर 

(अिनी) 
 

(अजुन) 
 

अजुन फार द र असे आमुची विमुक्तत  
उत्कट झहद ुंत न कीं अजुन राष्ट्रभक्तत ॥ धृ॰ ॥  
जावतभतत, विश्वभतत । िाुंवतभतत कोवण सतत ।  
नेताजन भारताुंत । हा असा सभोंतीं १ 

राष्ट्रधमव गौण गणी । जावतधमव–अवभमानी ।  
नेतागण हा बघुनी । खेद होत वचत्तीं २ 

विश्वप जनाुंत रमे । राष्ट्राचा अिुभ गमे ।  
राक्ष्ट्रय म्हणताुं िरमे । हीवह येथ िृवत्त ३ 

िाुंवत प जनीय कुणा । भारतीय नेतृगणा  
राष्ट्राचा िाुंवतविना । गह्व हे गणीती ४ 

 
६५ िढ तंू 
(वचमणी) 

 
(बंणदवान गरुड) 

 
पडसी वगवर चढताुंना । चढ त ुं, िरमुुं नको पडताुंना ॥ धृ॰ ॥  
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िरमेचें कायसें प्रयोजन । सद्धगवत नाहीं वगवर चढल्याविण  

चढेल कोण जगीं पडल्याविण । करनी कुसरी नाना, चढ त ुं १ 

बाल उभें रावह तें वकती पडे । चालाया तें कसें घे धडे  
पवर अुंतीं कैसें तें दिडे । स्मरनी मझन बालाुंना, चढ त ुं २ 

पडत पडत प िवज तुंि चढले । चढुनी पडले पडुनी चढले  
गृहकलहाुंनीं वफरनी पडले । पुरनी या कलहाुंना, चढ त ुं ३ 

गाडुवन गृहकलहाुं पे्रमानें । झगडे परतयाुंिीं जोमानें  
गाुंठाया वगवरिरचें ठाणें । धरनी मझन अिसाना, चढ त ुं ४ 

कुस्ती धवरताुं वकवतदाुं पडती । तवरवह झगडती मल्ल न दडती  
त्याुंची कझधतरी होई चढती । स्मरनी त्या मल्लाुंना; चढ त ुं ५ 

पेंच येवत पेंचाुंनीं पडताुं । िाढे दमही दमें झगडताुं  
बली होवत जन लढताुं लढताुं । स्मरनी त्या बलिानाुं, चढ त ुं ६ 

इहपरिैभिवगरी–पायथा । तेथें त ुं; ही हीन अिस्था  
िरमेची ही तुला सिवथा । निभारतसुंताना, चढ त ुं ७ 

 
६६ िारती गाडा 

(श्यामला) 
 

(गुलामािें गाऱ्हािें) 
 

ज ुं आमुचें आम्हाुं बरें जुुंप ुं न कोणी दुसरे  
हा भारती गाडा करें आम्हीच ओढ ुं आदरें १ 

“हा ओढणारे भारती हा हाुंकणारे भारती  
याचे धनीही भारती होिोत” इच्ि ुं अुंतरें २ 

आम्ही धनी ना आजला हा भारतात्मा भाजला  
दास्यें,म्हण नी त्याजला हा हात देतों आदरें ३ 

मुस्लीम–झहद –एकता ‘अस्पृश्य’–झहद –एकता  
या भारतीं सिकैता व्हाया श्रम ुं पे्रमी खरे ४ 

ऐतयाविणें या भारता कोणीवह नाहीं तारता  
अुंतुःकली या मारता हें ओळखीलें  अुंतरें ५ 
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झहसा–अझहसा–भाुंडणीं ऐक ुं  हरीची माुंडणी  
“दुष्टा खलाच्या काुंडणीं दुष्टाुं अदुष्टाुं हो बरें” ६ 

कतवव्य आम्ही आचरुं  देिा सदा भािें स्मरुं   
या भारतासाठीं करुं  जें जें बरें वचत्तीं भरे ७ 

 
६७ इष्टमाणलका  

(मोवहनी) 
 

(प्रवासी जीवास) 
 

पोंचिील इष्ट स्थझल त ुं पोंच परी ठेिी  
विनापोंच नुकले गुुंता उमज उमज जीिीं॥ धृ॰ ॥  
झहदु जना! स्िातुंत्र्याचें विभि तुझें इष्ट  
भारताुंत जनसते्तचें विभि तुझें इष्ट  
वतजें, येथ जनसमतेचें विभि तुझें इष्ट  
इष्टमावलकेसाठीं या होई ऐतय–सेिी १ 

राष्ट्रभ वम परतया हातीं असे आजला ही  
वतला आपलुी करण्ययासी हिी प्रथम भाई  
मुसल्मान, हवरजन याुंिीं झहदु–एकताही  
पे्रममयी व्हािी सुटण्यया राष्ट्रभ वम देिी २ 

झहदुजना! त ुं हो पे्रमी! त्यावग होइुं थोर  
अन्यथा न होई राष्ट्रीं खरा ऐतय–जोर  
ऐतय–जोर नाहीं, तुंि ही गुलामी अघोर  
राष्ट्रभ वममातेची या नष्ट व्हावि कें वि ३ 

मुसल्मान, हवरजन याुंसी राष्ट्रकारभारीं  
हिा भाग तो तो देईुं समाधान–कारी  
समाधान करनी त्याुंचें गृहकली वनिारीं  
ऐतय करवन येणें रीती राष्ट्रमाय सेिीं ४ 

झहदुजना! सावत्त्िक िृत्ती तुझी अिी त्यागी  
करो राष्ट्रभ  ही आधीं स्ितुंत्रतायोगी  
प णव लोकसत्ता राष्ट्रीं साम्य विभिभोगीं  
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पुढें ितय; सोडवि आधी राष्ट्रभ वम देिी ५ 
 

६८ वागवा णित्तीं सदा  
(पाण्यडिवदडकी) 

 
(तुरंुगाच्या दारांत) 

 
िाढुुं देताुं भारतीं हा घातकी अुंतुःकलीं 

िाढतो ित्र  बली 
भारतीया भ वम यािी भारतीयाुंच्या करीं 

मुख्य काुंक्षा ही धरीं 
एक हें झहद जना! मी आग्रहें मागें तुला 

हट्ट सोडीं आपुला 
भाइ हे मुस्लीम, याुंची मागणी दे याुंजला 

िाढिीं झहदी बला 
भाइ हे ‘अस्पृश्य’ याुंची मागणी दे याुंजला 

िाढिीं झहदी बला 
भारती हे, भारतासी देइुं त ुं याुंच्या करीं 

राष्ट्रसेिा ही खरी 
अन्य देिी–राज्य येथें, अुंत त्याचा हो कसा 

भाइ भाई जों रसा 
अुंत त्याचा चाहणारे एक व्हा सारे जण 

वसवद्ध ना ऐतयाविण 
भाुंडलों प िीं तयाचा ही गुलामी फायदा 

िागिा वचत्तीं सदा 
 

६९ करी तपास  
(गोझिद) 

 
(दैवास आव्हान) 

 
झडिचुवन करीं तपास, भाई! झडिचुवन करीं तपास! भाई॰ ॥ धृ॰ ॥  

ब्राह्मण क्षवत्रय िैश्य बाुंधिा! सोडीं िडेा ध्यास  
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ि द्र बुंधु अवतिुद्र बुंधु हे असती तुजसम खास; भाई॰ १ 

विकार जो जो अस्पृश्यामझध तुलावह तो दे त्रास  
विचार जो जो तुझ्यामधीं तो येतो अस्पृश्यास; भाई॰ २ 

झडिच आपणा, अस्पृश्याही; झडिचुवन करीं तपास  
सुंस्कारें दोघाुंत सावरखा िरीरमनोविकास; भाई॰ ३ 

सुंस्कारवच हो स्िभाि कालें ; विकिीं अस्पृश्यास  
सत्सुंस्कारें सद्गुण सारे ति तो विकेल खास; भाई॰ ४ 

विटाळ कसला घेउवन बसला बरी न ही वमरास  
या िडेानें घडली तापद पापमलाची रास; भाई॰ ५ 

जुने भेद िणवजातीचे तीव्र जुन्या काळास  

िुभकर होते; मान ुं; पवर ते तसे न या काळास; भाई॰ ६ 

अडनाुंिाचे ब्राह्मण क्षवत्रय िैश्य आजला; त्याुंस  
जुन्या िास्त्रगत गुणकमाची ओळख ना बहुताुंस; भाई॰ ७ 

अस्पृश्यामझध मुंगल गुणगण वनपजवितो अभ्यास  
अभ्यासाविण ब्राह्मणावदकीं घाणीचावच विलास; भाई॰ ८ 

 
७० आंधळा िाव  

(गोविन्द) 
 

(इशारा) 
 

नको आुंधळा भाि भाविका नको आुंधळा भाि  
अपुला वििके कामीं लाि ॥ धृ॰ ॥  

वििके वदधला देिें तुजला आत्मोन्नवतसाठीं  
वििवेकता अभ्यासें म्हणुनी अपुला करीं स्िभाि । अपुला॰ १ 

साधु म्हणि नी विषयी कोणी भोंद ही जगतीं  

तुझा भाि आुंधळा पाहुनी साधी अपुला डाि । अपुला॰ २ 

तुझ्या आुंधळ्या भािें त्याचा डाि विलासाचा  
साधे, पवर हो नरकीं तेणें दोघाुंचा विरकाि । अपुला॰ ३ 
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देिदत्त त ुं वििके कामीं लाविवस ना म्हणुनी  
पतन तुझे हो; पतन तया दे मनुःसुंयमाभाि । अपुला॰ ४ 

त ुं कारण त्याच्या पतनासी अवििकेें  होसी  
वििके म्हणुनी करीं वनिडण्यया जनीं चोर आवण साि । अपुला॰ ५ 

भोंद  वकती साध  बैराुंगी महाराज बाबा  
साुंई सुंन्यासी म्हणिीती पाुंघरवन पेहेराि । अपुला॰ ६ 

पाुंघरवन पेहेराि ठकवि ठक तुला आुंधळ्याला  
तुला आुंधळा कवरते भलती तुझ्या मनींची हाि । अपुला॰ ७ 

हाुंि हाुंिळी, भाि बािळा, हाुंि भाि जोडी  
अिी पाहुनी तुझ्यामधीं ठक तुझ्यािरी कवर घाि । अपुला॰ ८ 

साधु श्रेष्ठ हृदयाुंत नाुंदतो तुवझया, सिांच्या  
वििके तो सत्पे्रमी; ठेिीं त्यािवर पुरता भाि । अपुला० ९ 

 
७१ म्हसोबाणद देव–देवता 

(सुवनत) 
 

(श्रीलक्ष्मी देवीस) 
 

ज्याची विश्व अनुंत हें कृवत तया देिा अनुंता स्मरा 
त्याचें रप िवरष्ठ वचन्मय असे आम्हाुं वजिा अुंतरीं 

जीिीं पे्रवम–वििके जो विलसतो ती म र्तत त्याची खरी 
त्या म र्ततवस भजा पुजा वनविवदनीं लोटाुंगणें घ्या वतथें 
सुंसारीं सकल प्रसुंवग वतजला मान वन व्हा िागते 
ती साुंगेल तुम्हाुं “करा अमुक हें, तें ना करा दुसरें” 
ती साुंगेल तसेंच िागत चला; तेणें सदा हो बरे 
त्या म तीविण अन्य म र्तत भजताुं आनुंद नाहीं खरा 
अज्ञानी पुजतो कुणी िवन कुणी प जी म्हसोबा जनीं 
नाना देि तयास देवि असती, अज्ञान त्या कारण 
ज्ञानी त्यावस जिी वमळे गवत तसे ते देि त्या देिता 
भतता त्या मुकती; क्रमें घडतसे ही देि–देिी–कथा 
ज्ञानािीण असें तया िवन–म्हसोबादी वदसे तारण 
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हें जाण वन करा प्रयत्न करण्यया अज्ञावस विज्ञा–धनी 
 

७२ णवधींिा जाि 
(वदण्यडी) 

 
(णललाव) 

 
कैक रढीचे विधी कवरवत जाच । कैक िास्त्राचे विधी कवरती जाच 
वििकेाची त्याुं देउवनयाुं आुंच । सौम्य करणें कतवव्य आज साच 
विधी जन्माच्या प विपंासुवनयाुं । झहदु जीिासी वदले लािुनीयाुं 
गभव–आधानीं विधी सुर होतो । विधी पाठीं विवध पुढें येत जातो 
विधींची ही मावलका असों द्यािी । परी काुंहीं ती ऐक्च्िकी असािी 
खचव भारीसा विधींचा नसािा । जाच खचाचा कुणासी न व्हािा 

समाजाुंचें िैविष्ट्ट्य विधींमाजी । विधी असती जझग सकलही समाजीं 
कालभेदें पवर विधी–भेद काुंहीं । होय आिश्यक समाजाुं सदाही 
विधी िैिावहक प्रौढ ियीं व्हािा । पे्रम पाया या विधीचा असािा 
कुुं डलीआवद भाग रद्द व्हािा । गभव–आधानीं विधी मुळीं नसािा 
विधी स्त्रीसाठीं गरोदरपणींचे । असाि ेते आधीन दुंपतीचे 

मौन्जबुंधनविधी जाहला अपाथव । करािा तो बदल वन काुंहीं साथव 
विधी बहु असती मला काुंहीं ठाि े। जया जें रचती तयें ते कराि े
परी खचाचें मान कमी व्हािें । दान राष्ट्राच्या कारणीच जािें 
मी न अभ्यासी समाजी विधींचा । सुधाऱ्याुंचा सद्यत्न तो सुधींचा 
सुयि दे त्या ही विनुंवत हरीपायीं । असे माझी सिवदा सिव ठायीं 

 
७३ तनु–णवक्रय 

(गीवतका) 
 

(शीलवती सुन्दरीस) 
 

पझथ आत्म–उन्नवतच्या असे नर–नावर–जीि–सम ह हा  
पिुतेंतुनी उठ नी क्रमें चढतो समावधपदीं महा  
पिुता परी नर–नाझरसी सुखिी अजाणपणीं अवत  
विवकती तन  म्हणुनी कुणी कुवण ती खरीवदवत दुमववत १ 
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व्यिसाय हा तनु–विवक्रचा अवत हीन हा अवत ओुंगळ  
जझग चालला तनुभ क कीं प्रबळा जनीं मन दुबवळ  
कवरते तनु–क्रय कावमया म्हणुनी घडे तनुविक्रय  
यवमता वजिा पटते न तों व्यिसाय हा जझन दुजवय २ 

अवत कावम जीि तनुक्रया कवर दीनसा तनुविक्रया  
अवतरोवगता–अनुभ वतनें यवमता पटे अधमा तया  
पवर जीि उन्नत काुंझह जे व्यिसाझय या पडती कुणी  
कुलटा वतथें कुपवरक्स्थती क्स्थवत ही वनरीवक्षवल सज्जनीं ३ 

कुपवरक्स्थती अबलाुंवस जी अवििावहता क्स्थवत सक्ततनें  
भझि भोगिी, अथिा करी जझन देिदावस कु–भक्ततनें  
करिी वििाह असह् िा अवत जाचण क करवनयाुं  
कुपवरक्स्थती अवि द रि ुं तरी उद्धर बहु सु–वस्त्रया ४ 

यवमता वमता िसते वजिीं पवर कावमता अवत िानुनी  
कवि कोवण कामुक त्या करी अविही घडे घटना जनीं  
पिुता कवर तनु–विक्रया पिुता–सुखा किनीं कवि  
अवत िावन तो विकिी तन  तनु तो कुणावस खरीदिी ५ 

 
७४ मजूर आणि िाडंवलदार  

(उद्धि, अुंतरा ि मेळ) 
 

नृपममतेंतील (घर) 
 

बहु मानस िदेान्ताचा साम्यवनष्ठ हो सुंसार  
िदेान्ती भौवतकिादी कालव  मातसव नामा थोर  
साम्यवनष्ठ सुंसाराचा स्मृवतकार गाजतो श्रेष्ठ  
या साम्य स्मृवतकाराच्या आत्म्यावस जाहले कष्ट  

कवष्ट तो । बघुवन जन–कष्ट । धवनकता भ्रष्ट ।  
बघुवनयाुं मजुर । आणीक भाुंडिलदार, १ 

त्या कष्टी महात्मयानें माल आवण त्याुंचें मोल  
या दुकलीचा बहुवदिस अभ्यास करीताुं खोल  
त्याजला लागला िोध कीं मोल–म ल मज री  
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मजुराुंचा श्रम मालासी कवर मोलाचा सुंसारीं  
िोध तो । िदे नि खास । मजुरिगास ।  
लढवि तो मजुर । आणीक भाुंडिलदार २ 

िोध तो साम्यिादाचा आधार जाहला थोर  
रसाुंत साम्यभतताुंनीं स्थावपलें  साम्य–सरकार  
मजुराुंचे ितेकऱ्याुंचे सुंघ तेथ सत्ताधारी  
मजुराुंचे ितेकऱ्याुंचे कझर तेथ व्यिस्था सारी  

तेझथचे । भाुंडिलदार । साम्य सरकार ।  
तेझथची जनता । अनुभिी पुवष्टकर समता ३ 

 
७५ साम्यवाद 

(न्याहारी) 
 

(न्याहारीिें गािें) 
 

न्याहारी कवरताुं कवरताुं नि साम्यमताची िाता  
चालते िहझर मजुराुंत वगरवणच्या कामगाराुंत  
इतरत्रवह कोठें काुंहीं कृषकाुंहीं कामकऱ्याुंहीं  

िहझरची साम्य–चळिळ । िहझरची मजुर–खळबळ ।  
िहझरचें कामकवर–दळ  

पाहुनी घेवतला पाठ जाहले चळिळ्ये ताठ १ 

मालाला मोल किानें? कृषकाुंच्या पवरश्रमानें  
मालाला मोल किानें? मजुराुंच्या पवरश्रमानें  
श्रमकरी–पवरश्रम जगतीं वनपजिी सिव सुंपवत्त  

श्रमकरी पवरश्रम करी । श्रमितेन त्याचे करीं ।  
पुरतें नवच पडतें परी  

श्रम वनिेतन जो त्याचा जवनता तो भाुंडिलाचा २ 

श्रम वनिेतन जो माल वनपजिी तयाचें मोल  
तो नफा भाुंडिलदारा भाुंडिला िाढविणारा  
हा नफा सिव सुंपवत्त सिवत्र वनपजिी जगतीं  

मातसवचा खास िोध हा । श्रमकऱ्यास नििदे हा ।  
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हा खळबळकारी महा  
हा लढिी या नि काला श्रमकरी आवण धनिाला ३ 

हा िोध साम्यिादाचा आधार महत्तम साचा  
साम्यिाद विकिी साम्य त्याज्य त्या िगविैषम्य  
त्या इष्ट समाजीसत्ता सिवत्र समाजी मत्ता  

विषमता धनी दीन ही । रडिीत असे हो मही ।  
ती नष्ट करवन सिववह  

जनकष्ट कराि ेद र हें साम्य–मताचें सार ४ 
 

७६ श्रमयुग 
(रसरुंग) 

 
(घात) 

 
चला चक्र वफरलें  । श्रमिाल्याुंचें युग आलें  ॥ धृ॰ ॥  

बाज  ब्रह्मज्ञान । बाज  िरसुंधान ।  
बाज  व्हा तराजुिाले । श्रम॰ १ 

श्रमले तीन युगीं सेिा करवन जगीं ।  
त्या श्रमें ब्रह्ममन धालें  । श्रम॰ २ 

नाक्स्तक मातसावद । बुवद्ध–सत्य–िावद ।  
ब्रह्मिावद होवतल कालें  । श्रम॰ ३ 

आक्स्तक वनबुवद्ध । हा नाक्स्तक–िोध ।  
िोधकीं ब्रह्म तें झालें  । श्रम॰ ४ 

‘गवतयुतत प्रकृवत’ । ब्रह्ममनोम र्तत ।  
ब्रह्मवच हें हालेचाले । श्रम॰ ५ 

ब्रह्मवच ब्रह्मज्ञान । ब्रह्मवच िरसुंधान ।  
बवनये तें, तें श्रमिाले । श्रम॰ ६ 

 
७७ नवीन यादवी  

(पुंचचामर) 
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(बालगंधवास) 
 

विलोल विश्वरुंझग । जीि–जीविका–पवरक्स्थवत  
विकासहेतु ती असे विकावसता जगत्पवत ॥ धृ॰ ॥  
वजिाुंत जीि मानिी । जडा वजिा दुज्या भिी ।  
स्ििक्तत युक्ततनें करवन दास हो महीपवत १ 

करवन दास त्यापवर । दुज्या नरास भ िरी ।  
प्रभतु्िसौख्यिैभिावस भोवग मानिी मवत २ 

जगाुंत राष्ट्रयादिी । प्रभतु्िहेतु आघिी ।  
प्रभतु्िसौख्यलालसा नरावस लोभिी अवत ३ 

करवन िणवयोजना । करावि राष्ट्रधारणा ।  
पुराणकाझल युक्तत हीच आवण िक्तत भारतीं ४ 

जगाुंत सिवही जनाुं समाझज िगवयोजना ।  
पसुंत प िवकाझल जावल आज नापसुंत ती ५ 

निीन यादिी अताुं । जगीं जगवद्वकावसता ।  
करी सुर; जगावस तोवच देइ सिवही गवत ६ 

 
७८ पणहला ध्यास 

(कवि) 
 

(कवीस) 
 

त ुं “भारतीय मी, भारतीय मी” हा पवहला घेइुं ध्यास 
कृषका! हो साम्यिादी । मजुरा! हो साम्यिादी 

पवर भारतीय त ुं, स्मरे वनत्य त ुं “भारत हा आज दास” 
दास–देिीं देि–दासीं । सोडिाया देििासी 

परकीय वमठींतुवन झटणें आहे पवहलें  कतवव्य खास 
साम्यिादा देि नाहीं । मुखवबदु्धी सिवथा ही 

जा पुसे रवसया साम्यप जका “होिो काुं रस दास?” 
साम्यिादी देिभ वम । समाजाची सरुंजामी 

हा समाज वनज पवर गुलाम जोंिवर तोंिवर ती फोल आस 
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साम्यिादी कारखाने । समाजाचा माल होणें 
हा समाज वनज पवर गुलाम जोंिवर तोंिवर ती फोल आस 

कारखान्याच्या धन्या त ुं । जमीनीच्या मालका त ुं 
त ुं “भारतीय मी, भारतीय मी” हा पवहला घेइुं ध्यास 

साम्यिादी भारताुंत । तुझा काुंहीं सौख्यघात 
पवर सौख्यलाभ होईल त वझया कोट्यिधी बाुंधिाुंस 

युंत्रयुग हें महायुंत्री । महायुंत्रें साम्यतुंत्रीं 
बहुजनाुं समाजीं महाफलद हा सुमतीचा मुंत्र खास 

साम्यिादीं दोष असती । सकल िादीं दोष असती 
पुंवर महािाद हा महायुंत्रयुझग अुंधारीं दे प्रकाि 

रवसयाुंहीं साम्यसत्ता । स्थापुनीयाुं व्यक्तत–मत्ता 
जनसमाजधन बहुधा करनीयाुं सुर केलें  श्रमयुगास 

रसिाता आजिवरची । श्रमयुगाच्या प्रयोगाची 
सुजन जे धवनक त्याुं बह जनाुंसम बहु सुखिी लावि आस 

आस पवरही श्रमयुगाची । दासदेिा फोल साची 
परकीय वमठींतुवन सुटणें आम्हाुं पवहलें  कतवव्य खास 

 
७९ णवरोधणवकासवाद इत्याणद 

(पाण्यडि) 
 

(संगीत–संजीवनी) 
 

चाल ुं  द्या तुंटे न िडेे ते विनािा कारण  
सृवष्ट मातसादींस साुंगो “म ळ माझें हो रण”  
सृवष्ट मातें साुंगते कीं– “म ळ माझें वचन्मय  
वचन्मयें माझीं फळें  त्या वचन्मया म ळाुंतुन  
िाढ येथें क्राुंवत येथें त्या फळाुंच्या धोरणें  
बेवक, एकी, ज ट,तुंटा सिवही तत्साधन  
बाह् देतें पे्ररणा जें पोझट त्याच्या वचन्मय  
वचवद्वकास वचन्मयाचें यापरी प्रोत्साहन  
स्थ लदेहीं स्थ ल मेंद  आत्मयाचें यन्त्र तें  
मेंदुनािीं स्थ झल त्याचें मीत्िलीला िारण  
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स्थ ल तैिी स क्ष्म सृवष्ट देह ही सृष्टीपरी  
आत्मया मारीत नाहीं स्थ लमेंद मारण  
स्थ ल देहा मावरताुं ही देवह आत्मा ना मरे  
वचत्कला तो वचन्मयाची सृवष्ट तत्क्रीडाुंगण–”  
तें असो; जी बुवद्ध बोधी “िाढ हो तुंटा–गुणें”  
अधव–तत्त्िग्रावहणी ती मावनते माझें मन  
भारतीं तुंटेच तुंटे ते विनािा कारण  
ऊमजा हें; गाडुनी ते चालिा मोठें रण  

 
८० आत्मघात 

(निती) 
 

(प्रतीक्षा) 
 

‘दार ऊघडा’ । म्हणुवन ओरडा । चालिीतसाुं सिेंवच आपसी लढा 
लढत आपसी । मदत ित्रुिीं । एिढीवह उमज तुम्हाुं येत ना किी 
गुरगृहीं कवल । एकदा बली । चढुवन ित्र ुयेताुं पवर एवक जाहली 
गुरगुणा विका । ओरडा फुका । करवन आपणाुंवस िृथा िीणि ुं नका 
िासनी गड । चढण अिघड । िक्ततिुंत युक्ततिुंत िासकी फड 
तेथ ओरडा । ‘दार ऊघडा’ । आवण त्यासिेंवच आपसी लढा लढा 
थुंड मेंदुनें । आपलुें  उणें । ओळख वन द र करवन नीट िागणें 

नीट िागताुं । फ ट त्यावगताुं । गड चढुनी दार फोडण्ययावस लागताुं 
दार ऊघडें । ध्यान एिढें । ठेिुवनयाुं थुंड करा आपसी लढे 

सुंहतीबळें  । राष्ट्र मोकळें । करवन पुढें लढिा मग गृहरणीं दळें  
गृह पराुंकरीं । पर–सुरा उरीं । आवण त्याुंत िगवलढत! काय ही परी! 
‘झहदु मुक्स्लम’ । ‘झहदु–पुंचम’ । ‘मजुर–धनी’ लढती, हा घातकी क्रम! 
राष्ट्रघात हा । आत्मघात हा । उमजा िा लढत रडत कढत वनत रहा. 

 
८१ एकतानता 
(बालमुकुुं द) 

 
(मातृपदाणवि) 
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मज खेद होतसे उणे िब्द बोलताुं  
पवर उणें वदसे तें गुणी कसें म्हण ुं नजर चालताुं ॥ धु्र॰ ॥  

या लढती झगडे तुंटे वनष्ट्कारण  
ऐसें न म्हणें मी त्याुंवस असे कारण  
पवर दास देि तोंिरी दास्ये–िारण  

रण लढ ुं, म्हणें मी, करवन एकतानता १ 

या लढतीं झगडे तुंटे सिववह करा  
पवर त्याुंत उग्रता नको; लीनता भरा  
रण मुख्य दास्यमुक्ततचें हें न विस्मरा  

झझण वमटिा तुंटे करा एकतानता २ 

झहद ुंस अझहद ुंसही मावझ विनिणी  
सिवही मज र–कृषकाुंस मावझ विनिणी  
सिवही धवनक लोकाुंस मावझ विनिणी  

रझण आपसाुंतल्या भरुं  नका उग्रता ३ 

स्मरवनयाुं कोट्यिवध बुंध जनदीनता  
स्मरवनयाुं दास–देिाुंवच मानहीनता  
स्मरवनयाुं ईश्वरा धरनी मझन लीनता  

करुं  वनिय आधीं करुं  देिमुततता ४ 

करुं  वनिय वमटि ुं तुंटे अपसाुंतले  
करुं  वनिय भोग ुं दास्यवह अपसाुंतलें   
पवर ठेिुुं न येथें राज्य विदेिाुंतलें   

करुं  वनिय हा तवर लागुुं यिाच्या पथा  
 

८२ दोन नट 
(ि पवणखा) 

 
(नौकाणवहार) 

 
सख्या! या तुझ्या नाटकीं हरी!  

वकवत वकती नटाुंच्या परी! ॥ धृ॰ ॥  

भिनाटक नाटक नसे । नाटतया हरी कुवण नसे  
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नट कोणी जप हा करी १ 

गवतयुतत प्रकृती जड । तवद्वकास हा भि–गड  
गझतत वन मवत ये िरी २ 

मवत देहम ल चालना । देहान्तीं मवत हो पुन्हाुं  
आस्मसा मृषा िैखरी ३ 

नट कोणी कवर हा जप । मज माझें झचतनतप  
अनुभ ती देइ द सरी ४ 

त ुं स्ियुंभ ुति मवत चल । ती प्रकृवत होइ चुंचल  
त ुं घुमविवस वतज वनज करीं ५ 

प्रकृतीच्या विकृती तन  । ति अुंि तेथ जे अण   
ती आत्म–सभा मज खरी ६ 

ही आत्मसभा नटगण । बहु देह धरन सोडुन  
थोर हो भिा अुंतरीं ७ 

थोरािुन अनुभिबळें । अुंतीं तुज अुंतझर वमळे  
हें कळे मला भीतरीं ८ 

नट दोन असे; नट दुजे । िानाया मवत ना सजे  
ना सजे हीच पवर बरी ९ 

नट अनुंत मवत अल्पिी । ती अल्पतुष्ट मी खुिी  
पाह वनच नट–क सरी १० 

 
८३ नाक्स्ततयािें गूज  

(मुवद्रका) 
 

(कोण्डमारा) 
 

मी नाक्स्ततयाचें ग ज जाणतों हरी! 
नाक्स्ततय करण तेजाची स्िारी जन–देिािरी 

जन “दैि दैि; देिाचें करणें” म्हणे 
कृवतहीन होउनी साही जें साह ुं नये तें उणें 

मन तेजस्िी तें म्हणे नको देि हा 
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हा िाद देि–दैिाचा हा अनथवकारी महा 
जन–अधोगती हटिािी िाटे तया 

“दे हात उद्धरी लोकाुं” अुंतरीं पुकारी दया 
“जगदुद्धारक तो देि अम्हाुंिवर रसे 

हें दैि आमुचें, आम्हाुं सुवदनाची आिा नसे” 
ही देिमताची करणी जनताुंतरीं 

करविते करण तेजाची स्िारी जन–देिािरी १ 

जन देिमती कृवत ठेिी देिािरी 
जन दैिमती जो त्याचा कर प िवकमवफल धरी 

जन देि–दैि–मावनता “प िव कमवज 
फल वदलें  आम्हाुं हें देिें” म्हणुवन घे अवक्रया–ध्िज 

ही देिमताचीं दैिमताचीं फलें  
पवरहायव दुुःखभारानें रडिीती मानिकुलें  

ही रडारडी म खवताम ल ऐकुनी 
तेजक्स्ि दयायुत िीरा जातसे आग लागुनी 

तो वनसगव धुुंडी आग लागल्या मनें 
तो वदसे स्ियुंभ  त्याला परमात्म्या–आत्म्याविणें 

मग नाक्स्ततयाचा पुकार जझन तो करी 
नाक्स्ततय करण तेजाची स्िारी जनदेिािरी २ 

 
८४ सवक तंूि तंू 
(अनन्यभाि) 

 
(अनन्यिाव) 

 
मी वनसर्तगचा झुुंजार । त ुं देिा! वनसगवकार ॥ धु्र॰ ॥  
म ळ वनसगा चुंचल प्रकृवत । ती देिा ति चल मवतम र्तत  
जीि वनसगी ति आत्मतवत । त ुं मीवह वनसगापार १ 

नाक्स्तक आक्स्तक सुंियिादी । सकल िर्तग या रडिी बुवद्ध–  
वक्रयाहीनता–अवििकेावद । गुण कुठें कुठें वमळणार २ 

आग लागल्या मना वनसगी । स्ियुंभतु्ि वदसतें सिांगीं  
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थुंड मन्मना जागीं जगीं । वदससी त ुं सकलाधार ३ 

त ुं परमात्मा एक स्ियुंभ  । अनुंत वचन्मय, त ुंवच सिवभ   
वनसगव त ुं, त ुं जीि, त ुं प्रभ  । त ुं एक अनेकाकार ४ 

थुंड मनेंही बुंड करीती । बहुरपी पाखुंड िरीती  
मजवह एकदाुं नाक्स्तक रीवत । तकव िुद्ध गमली फार ५ 

तकव िुद्ध आताुं अदै्वत । अदै्वतीं प्रकृतीिदै्वत  
ईि जीि प्रकृवत–विकृतींत । तो जीिा विि करणार ६ 

वििा जीिता, जीिा वििता । लीला ही वप्रय तुज अदै्वता  
म्हणुवन वनसगव होउवन रवचता । त ुं होवस तेथ झुुंजार ७ 

मी त ुं; त ुं, त ुं; सिव त ुंच त ुं । मजवस रावहला मुळीं न झकतु  
तेजस्िी त ुं, रडिाही त ुं । हुंसरा त ुं त ुं गुलजार ८ 

 
८५ मी त्वत्पकद लीन 
(वभल्लीण वदडकी) 

 
(मृत्यसू) 

 
जीिास हरी । आस बरी । एक तुझीच । कीं त ुं हृदयींच  
मी अल्पमती । कालगती । फार कठीण । मी त्ित्पदीं लीन १ 

ती काव्यकला! नाझह मला । वचत्त हराया । चैतन्य भराया  
चैतन्य जनीं । नाझह मनीं । यास्ति िीण । मी त्ित्पदीं लीन २ 

दे याुंस कुणी । काव्यगुणीं । तेजविहारी । चैतन्य वचतारी  
तो काव्य करो । याुंत भरो । तेज निीन । मी त्ित्पझद लीन ३ 

हे आयव! हरी । काय बरी । याुंस दिा ही । ही मन्मन दाही  
हे होत मुनी । आठिुनी । त्यावग धुरीण । मी त्ित्पझद लीन ४ 

त्यागी न जरी । आयव तरी । कायव न होई । हें दास्य न जाई  
हें दास्य वटके । लोक भकेु । तोंिवर दीन । मी त्ित्पझद लीन ५ 

अस्पृश्य गृहीं । मुक्स्लमही । तुष्ट न होती । हे रष्ट रहाती  
तों दास्य वटके । लोक भकेु । तोंिवर दीन । मी त्ित्पझद लीन ६ 

हे साम्यरणीं । दोन धनी! झुुंज ुं पहाती । सत्ता परहातीं!  
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हा िगवलढा । होय खडा । येथ निीन । मी त्ित्पदीं लीन ७ 

हे बुंधुलढे । तों नुघडे । द्वार यिाचें । आियव किाचें  
हें पाहुवनयाुं । मद्धहृदया । हो बहु िीण । मी त्ित्पझद लीन ८ 

आत्माहुवतनें । बुंधुरणें । गाडुवनयाुं हीं । सद्भारवतयाुंहीं  
द्यािें स्िजना । ऐतयधना । हें त्िदधीन । मी त्ित्पझद लीन ९ 

राष्ट्रैतय नसे । तों न असे । आस यिाची । मी यास्ति याचीं  
ऐतयाथव हरी । साह् करी । जें त्िदधीन । मी त्ित्पझद लीन १० 

 
८६ कधड 

(माधिकरणी) 
 

(उपासक) 
 

झधड वनघाली भारवतयाुंची वधक् वधक् ध्िवन भरला  
जगाुंवतल सकलवह देिाुंत  

गोलमेज पवरषदीं बड्याुंचा बडेपणा सरला  
बड्याुंची लढत आपसाुंत  

बडी खडी जाहली वतथें ती अजुवन चाललीसे  
गोम जी जुनी भारताुंत  

रोमरोझम गृहयुद्धाची ती क्षोभ पािलीसे  
हरी! ती करी राष्ट्रघात १ 

अनायव लढले आपसाुंत आयासी जय द्याया  
दवलत ते अवज अस्पृश्याुंत  

झहदु झहदु लढले; मुस्लीमा देि समपाया  
पुढेंही तीच घडे मात  

मुक्स्लम झहद  लढले; देिीं धनी आुंग्ल झाले  
देउवन दोघाुंसी लात  

गोलमेज पवरषदीं बड्याुंसी तें िारें आलें   
हरी! तें करी राष्ट्रघात २ 

जें झालें  तें होउवन गेलें ; आताुं तरी उमजो  
देविय होउ सिव एक  
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झहदु उमजो; हवरजन मुक्स्लम वनकट बुंधु समजो  
त्याुंची मागवण प्रत्येक  

देिो; राहो वनिय करवन “करोत हे सत्ता  
नको पवर पवरसत्ता येथें”  

वनिय हा झहद ुंचा होइल जगन्मान्य वकत्ता  
िावनवतल जन जेथें तेथें ३ 

समाजसत्ता–समत्ि सत्ता–िाद निा आला  
बरा तो; परी मुख्य िाद  

देि–स्िातुंत्र्याचा; त्यािवर करो न कुवण घाला  
पराचा होउवन पडसाद  

पर हे सत्ताधारी कारस्थानी िस्ताद–  
हरी! त ुं जाणतोवस सारें  

मुख्य िाद तो मुख्य जाणिी; त ुं घेई दाद  
घालिी गृहकवलचें िारें ४ 

 
८७ माझा धंदा 

(अभुंग) 
 

(दुबळेपिा) 
 

देिा! खेळ त झा आम्ही त झे गडी 
गड्याुंच्या त ुं नडी प रिीता 
मावझया नडी साुंवगतल्या तुज 
दुज्याुंचेंही गुज तुजपािीं 
त ला सावरखेच सारे तुझे गडी 
प्रत्येकासी नडी क्षणोक्षणीं 
तुला क्षणाचाही नाहीं गा ऊसुंत 
श्रमजीिी सुंत पवहला त ुं 
आयके नायके माझें साुंवगतलें  
माझें काम झालें  साुंगण्ययाचें 
आयकोत माझें नायकोत गडी 
माझ्या मनीं अढी मुळीं नाहीं 
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साुंगणें साुंगािें करणें करािें 
पे्रम पसरािें सुवििकेी 
धुंदा हावच माझा वनत्य आनुंदाचा 
तुझीया िुंदाचा िुंदी मीही 
देिा! खेळें  खेळ तुवझये आिडी 
न जाईन रडी काुंहीं केल्या 

 

८८ पे्रमकथा 
(अनुष्टुप्) 

 
श्रीहरी जीि–आत्म्याचा आत्मा पे्रम–प्रकाि–वध  
पे्रम–प्रकाि–प्रिण जीि घे जन्म त्यामधीं १ 

धरी तन  मानिाची विकास–पझथ चालताुं  
या तन मझध तो होय बहु–धी बहु–बोलता २ 

तें बोलणें त्या बुद्धी तो काम–कामुक सस्पृह  
कालें  सोड वन दे, होई पे्रम–कामुक वनुःस्पृह ३ 

वहताथव मानव्याच्या तो होमी देह हरीपदीं  
हुतात्मा होय हव्यासें जनपे्रम–प्रबद्ध–धी ४ 

धुि वन टाकाया मोह जनाचा देहकारण  
िाहिी रतत अपलुें  मरनी तो विना–रण ५ 

नम्र बोधें दुरात्म्याुंसी बोध नी सत्पथावििी  
हरीचे चरणीं देहा ठेिी तो पे्रम तापसी ६ 

सुदीनबुंधुसेिाथव खल–बुंधुविनािन  
करवन कोणी सद्भतत करी पे्रमप्रकािन ७ 

नारायणें तो कवथला पुंथ पे्रमप्रकािक  
परी कवठण तो कोणा खलबाुंधि–नािक ८ 

करणेचा अवतिय वनजपात्रत्ि–सुंक्षय  
करी कवठण कोणासी खल–बाुंधि–सुंक्षय ९ 
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योग्य त्या मरणें िाटे पे्रमी भतता विना–रण  
धुि वन टाकाया मोह जनाचा देह–कारण १० 

नाहीं मानव्य–उद्धार जोंिरी दास भारत  
नाहीं अ–दासता त्यासी जोंिरी तो सभा–रत ११ 

त तात तव बरें काुंहीं सभा–रवत करुं  िके  
परी प्रभा स्िसते्तची मागें काुंहीं दुजें वनकें  १२ 

करी अरण आकाि रतत–सुस्नात सादर  
रविप्रभा तदा त्यासी आझलगी पे्रम वनभवर १३ 

रतत–स्नात यदा आम्ही भारता करुं  आदरें  
स्िसते्तची प्रभा त्यासी आझलगील तदा भरें १४ 

राहील मोह देहाचा जोंिरी सेिकीं जनीं  
भरला आजसा थोर तोंिरीं दास्य–जाचणी १५ 

नाहीं जनाुंत सामान्य सावत्त्िकी मोह–ि न्यता  
ती सेिकीं जनीं व्हािी स्ि–सत्ता नाझह अन्यथा १६ 

थुंड िाुंत मनें आम्ही सत्ताधारी–जनान्तर  
तपास वन उपासािें पािण्यया इक्च्िला िर १७ 

रणहौसी कुणी स्िामी; वकती? थोडे न हे जन  
धनलोभी कुणी स्िामी धनाथव वप्रय ज्याुं रण १८ 

न लोभ ज्याुं, जयाुं नाहीं रणहौस, असे कुणी  
स्िामी असवत ज्याुं आम्ही सुटािें हें पटे मनीं १९ 

नाथिगव असे तीन याुंची सभ्यगुपासना  
देईल िर जो व्हािा आपणाुं दवलताुं जनाुं २० 

नाथ अुंवतम िगाचे िाढतील असा पथ  
आत्मसुंहार सत्त्िस्थ सामुदावयक सुंतत २१ 

तत्त्ि सत्तापात्रतेचें देहहोम–समथवता  
आम्हाुंत वदसताुं िुद्ध तुष्ट होतील देिता २२ 

वतसरा िगव िाढेल पडतील उणे दुजे  
चढेल स्िजनीं िीयव स्िहोमा फल हें वतजें २३ 
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जाण नी हीं स्िहोमाचीं फलें  उद्धार–कारण  
िाहिी रतत अपलुें  पे्रमी कोणी विना–रण २४ 

नीवत स्िहोमवनरता मानव्योद्धारहेतुकी  
विनम्र पे्रमाची सीमा अद्भ ता अवतसावत्त्िकी २५ 

केला स्ि–होम एकानें हवरच्या चरणीं असा  
करील स्िजनीं काुंहीं पवरणाम हिा तसा २६ 

स्िावमिगवविचाराुंची व्हाया सु–पवरितवना  
स्ि–होम सुमहान् व्हाि े साम वहक पुनुः पुन्हा २७ 

हें िुद्ध मरणें व्हािें व्हािें दुजवन मारणें  
यथािीयव सुिीराुंनीं करणें देि–कारणें २८ 

नाहींच मरणािीण मारणािीण तारण  
नाहींच अन्योपायाुंनीं प णव दास्य–वनिारण २९ 

नीवत दुजवन–होमाची स्ि–होमाची हवरवप्रय  
देि–उद्धारक पे्रम सिव त्या वप्रय सवक्रय ३० 

योग पे्रम प्रकािाचा ऊनावधक जसा वजथें  
तसें तें पे्रम वनदोष ऊनावधक असे वतथें ३१ 

थोरही पे्रमल कुणी प्रकाि–न्य नतागुणें  
गुणावधक प्रकाराुंत पाहे अगुण िा उणें ३२ 

“नसे अवसलता वचन्ह ि राचें, भीवतवचन्ह तें”  
असें जें बोलतें पे्रम प्रकाि–न्य नता वतथें ३३ 

थोडा विचार साुंगेल अवस ि र अ–ि र ही  
उपयोजी; भीवतवचन्ह म्हणे त्या तो दुराग्रही ३४ 

“झहसा कुणावचही त्याज्य केव्हाुंवह सत्य–सेिका  
झहसा भीतीच कवरते अझहसा पे्रम हें विका” ३५ 

कोणी पाठ असा देई “पे्रमें पे्रमें विके कुणी  
येथें प्रकाि–न्य नत्ि पाठका पठका मनीं ३६ 

नारायणा नाुंि सत्य जो नारायण–सेिक  
नारायणाथव होणें त्या प्रसुंगीं खल–झहसक ३७ 
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करी तो खलझहसा ती सत्यपे्रमें, न भीवतनें  
अवस तेथें पे्रमवचन्ह विलसे ि रता–गुणें ३८ 

“न साक्षात्कार ईिाचा अझहसा सोवडताुं कुणा”  
या पाठाुंत बहुपे्रम प्रकाि पवर तो उणा ३९ 

न ईि देखे झहसा िा अझहसा, पे्रम त्या हिें  
पे्रमें झहसा वनज, पर, झहसात्यागवह सुंभि े ४० 

िस्तु पे्रम असे िृवत्त अन्य जीि वहतोत्सुक  
विश्वपे्रम असे पे्रम सिवजीिवहतोत्सुक ४१ 

‘कल्याण देिा सिांचें करीं, करझि मत्करीं  
‘कल्याण बहु जीिाुंचें पे्रमी प्राथीत यापरी ४२ 

रमें सिववहतीं पे्रमी; बल त्याचें जसें तसें  
अवधकाुंत अवधकाुंचें स्ियें वहत करीतसे ४३ 

सेिा स्िदेिीयाुंची हें महाव्रत तया असे  
दास स्िदेि असताुं तया तें पवहलें  वदसे ४४ 

स्ितुंत्र देिीं विश्वाचा पे्रमी स्िातुंत्र्यिुंवचत  
दासदेिाथव झगडे तयासी तें महाव्रत ४५ 

तापला देि अपुला दास्यें तो दासतेंतुनी  
काढणें मुख्य कतवव्य विश्वपे्रमासही जनीं ४६ 

न सोडी गोड बोलानें सत्ता जेता रणव्रती  
न सोडी तीव्र बोलानें सत्ता जेता रणव्रती ४७ 

तापतो परतापानें जेत्या देिाुंत तो जन  
विश्वपे्रमी अल्पसुंख्य पाि ेतो कें वि िधवन ४८ 

नर जे रणहौसी िा धनासाठीं रणवप्रय  
त्याुं कें वि रणरासाची रीवत होईल अवप्रय ४९ 

याचा विचार कवरताुं स्ि–होम–पथ न तन  
विश्वपे्रमा वदसे तैसा खल–होम सनातन ५० 

न झहसापथ माने ज्या अझहसात्मक सुंगर  
चालिी विश्वपे्रमी तो दास्योच्चाटनतत्पर ५१ 
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रस्ता काुंहीं चालुनीयाुं अझहसादल जाइल  
परी न पुरती सत्ता स्िदेिीं स्िीय पावहल ५२ 

लयावस पुरतें जाया स्िदेिीं पर–िासन  
स्ि–होम कामा येईल तैसेंवच खल–नािन ५३ 

नारायणें हा प्रकाि विश्वपे्रमा वदला जया  
झहसा विवहत ज्या केली झहसा विवहत हो तया ५४ 

योग याचा जया पे्रमा नाहीं त्यावस अझहसन  
महाव्रत असो; पे्रमा दुज्या विवहत झहसन ५५ 

न होय मरणें िुद्ध तेणें दुजवन मारणें  
यथा िीयव पे्रमलाुंनी करणें देि–कारणें ५६ 

“न साक्षात्कार ईिाचा अझहसा सोवडताुं कुणा”  
या पाठाुंत बहु पे्रम प्रकाि पवर तो उणा ५७ 

न ईि देखे झहसा िा अझहसा; पे्रम त्या हिें  
पे्रमें झहसा वनज पर झहसात्यागवह सुंभि े ५८ 

िस्तु पे्रम असे िृवत्त अन्यजीिवहतोत्सुक  
विश्वपे्रम असे पे्रम सिवजीिवहतोत्सुक ५९ 

“कतवव्य देिाची होळी जगत्कल्याण व्हािया  
जिी होळी कुटुुंबाची देिकल्याण व्हािया” ६० 

या पाठाुंत बहु पे्रम प्रकाि पवर तो उणा  
जगत्कल्याण साधेना देिा जाळुवनयाुं कुणा ६१ 

नाहीं देिावस जाळ नी दास्याग्नींत जगवद्धत  
कुटुुंब–होळी वनयत देिा होत असे वहत ६२ 

“तत्त्िज्ञ भारताऐसा महादेि जळे जळो  
परी अझहसात्यागाचें कमव तें सिवथा टळो” ६३ 

लागलें  िडे हें कोणा अझहसा–िब्द–घोंकणी  
न बुद्ध विस्त गाुंधीजी अझहसक असे कुणी ६४ 

नम्रभािें स क्ष्मदृष्ट्ट्या पावहलीं चवरतें वतन्ही  
िब्दाुंचें बुंड सिवत्र अझहसक नसे कुणी ६५ 
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न सत्य िाचा सिवत्र अझहसा न सदा तथा  
मान्य या थोर पुरषा तच्चवरत्राुंत ही कथा ६६ 

थोर ते थोर; थाुंबािें अस्थानीं जीि–झहसन  
असत्य अस्थानीं तैसें या अथी थोर–िासन ६७ 

न सुंिय मुळींहीं कीं अझहसा सत्य सिवदा  
सामान्य व्यिहाराुंत पाळणें नीवत मोक्षदा ६८ 

दुष्ट जे कपटी क्र र अझहसा–सत्य–पालकाुं  
सज्जनाुं िवळताती ते दुंड्य सज्जनसेिकाुं ६९ 

कतवव्य सेिकाुंचें त्या यथान्याय दुरात्मया  
कपटेंवह िध नीयाुं दाखिािी खरी दया ७० 

यापवर िवधला दुष्ट िधोत्तर मनीं बरें  
स्िचवरत्र वििुंच नी बरें काुंहीं विके खरें ७१ 

रीवत ही खलदुंडाची श्रीहरी साधुसेिक  
स्ियें िरी बुधा बोधी सामान्य–विवध–बाधक ७२ 

कतवव्य–विधी सामान्य अझहसा, सत्य भाषण  
अपिाद असत्येंही िली–क्र र–विनािन ७३ 

नर स्ियें जो सद्िृत्त दुष्टा साह् करी भिीं  
भीष्ट्मासमान तो दुंड्य हेंवह श्रीहवर िीकिी ७४ 

वििषे हवरबोधाचा बोधान्तीं बोध साधका  
देई तो आग्रहें हा कीं णववेका करिें सखा ७५ 

“खरें गुह्तम ज्ञान तें मीं कवथयलें  तुज  
आताुं हें सिव वनुःिषे वििकेें  वििरीं वनज ७६ 

जें णववेकें  तुला माने करिें तेणि तंू करीं  
माझा बोध श्रेष्ठ एक देिाची काुंस त ुं धरीं ७७ 

राहे तुझ्या तो हृदयीं सिांच्या हृदयीं सदा  
भ्रमवि तोवच सिांसी सुंपदा दावि आपदा ७८ 

दृढ काुंस धरीं त्याची सिव भािें तुिाुं तया  
प्रसन्न कवरताुं पाथा िाुंवत लाभेल अक्षया ७९ 
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या बोधा सिव मद्बोधा वििकेें  वनज िीिरीं  
जें णववेकें  तुला माने करिें तेंणि तंू करी” ८० 

राहो वििके–स्िातुंत्र्य– बोध हा साधका मनीं  
गुर बाह् न मानािा हवर–आवदक सज्जनीं ८१ 

न वििकेा पटे जें जें बोवधलें  हवरनें स्ियें  
बाह्रपें, त्यजा तें तें कवथलें  हें स्ियें तयें ८२ 

या भिीं अिताराुंहीं महात्म्याुंहीं जुन्या नव्या  
बोवधल्या नीवतरीती ज्या त्या वििचेािया हव्या ८३ 

यथामवत वििचेाव्या वििकेें  पे्रमवनभवरें  
तया पसुंत त्या घ्याव्या टाकाव्या अन्य सद्वरें ८४ 

राहो वििके–स्िातुंत्र्य बोध हा साधका मनीं  
गुर बाह् न मानािा हृदयेि गुर धनी ८५ 

वनमवल–पे्रम–भवरत– वििके–मवत तन्मवत  
पे्रमी–वििके–रपानें जीिीं सवच्चत् जगत्पवत ८६ 

त्याचें नाटक हें विश्व नट जीि, तदुंतरीं  
वििके–पे्रम–भेदें तो वभन्नता नटनीं भरी ८७ 

रमे एकवच सिवत्र जीिाुंतझर जगत्पवत  
वनमवल–पे्रम–भवरत– वििके मवत तन्मवत ८८ 

ती एक सिवथा िुंद्य ज्याची त्यास, दुज्यास न;  
जीिें जीिें स्िवचत्ताुंत िोधािें ईि–िासन ८९ 

न सत्य माझें वनुःिषे  सत्य आज दुज्या कुणा  
प्रकाि–अनुबन्धी तें क्रमें हो तवद्वकासना  ९० 

नको म्हण वनयाुं िाद; प्रकाि–ज्ञान–िधवना  
करािी सत्प्रयत्नानें व्हाया सत्य–विकासना ९१ 

नारायण स्ियुं–सत्य वनत्य अवग्रम अक्न्तम  
तदाधारें दुजें सत्य विश्वनाटक उत्तम ९२ 

मला वदसे वतजें सत्य नाट्य–पे्रम नटीं नटीं  
चौथें नट–नट–पे्रम विकासी विश्वसुंपटुीं ९३ 
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टाुंकी चाले अहोरात्र नटम र्ततिरी भिी  
म र्तत ती मोवहनी व्हाया ती नारायण चालिी ९४ 

विश्वपे्रममयी म र्तत विश्वकाममयींतुनी  
नारायणाच्या टाुंकीनें वनपजे नाटकाुंगणीं ९५ 

नीवत सत्य–अझहसा िा झहसा–सत्य–अपहनुवत  
विश्वपे्रमी िरो जैिी हन्नारायण सुंमवत ९६ 

‘त्राण तप्ताुं तापकाुंसी कापनुी द्या’ म्हणे कुणा  
‘कुणा न हाणा त्राणाथव’ कोणा आदेि हा उणा ९७ 

नारायणाची मजी ती ददी तो सिवचालक  
यथाप्रसुंग पात्राुंसी मुंत्र दे सिवपालक ९८ 

कतृवत्ि त्याचें गुंभीर अवत आियवकारक  
रसीं विलसतें आज तप्ततापवनिारक ९९ 

करणाम र्तत तो विस्त देिाचा पुत्र गाजला  
तदे्दि–पुत्र–धमीय िासकीं रस भाजला १०० 

लीन जो कोंकरुं  विस्त तद्धमव गुर बाडगे  
रसीय–भतत–कळप खाती खादाड लाुंडगे १०१ 

गाुंजण क अिी रसीं दीघवकाल दयामय  
नारायण बघे अुंतीं वरघे सन्मझन वचन्मय १०२ 

“येि  न माना, येि चा वपता देि नसे म्हणा  
नाक्स्ततय देि धमाचें िरनी उद्धरा जनाुं” १०३ 

नारायणें मुंत्र–फुुं क फुुं कुनी अवि सन्मनीं  
‘नाक्स्त’रसीय सुंताुं तो जाहला मुंवत्रकाग्रणी १०४ 

नीवत रसीय सुंताुंची लोपली यापरी जुनी  
निी नीवत निा धमव ठाकला त्याुंवचया मनीं १०५ 

वनसगवज्ञान तें िास्त्र धमव तें िास्त्र पाहुनी  
मानव्यसेिा िास्त्रीय असें ते मावनती मुवन १०६ 

नसो अ–समता घोर िणविगोच्चनीचता  
जन्मजा धनजा जािो यासाठीं कष्टती अताुं १०७ 
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तापली सृवष्ट िैषम्यें तें युंत्रयुझग िाढलें   
बेकारी बहु सिवत्र कष्टाळ  अवत नाडले १०८ 

लवक्षता क्स्थवत ही घोर मातसवनामा महामवत  
महाग्रुंथ रची िानी धनोत्पादनपद्धवत १०९ 

त्या महामवतनें पुंथ कष्टी कष्टकरी जना  
कवथला समतेचा तो माने रसीय–सन्मना ११० 

नको जुनी राजसत्ता लोकसत्ता नको जुनी  
साम्य–वनष्ठ समाजाची सत्ता व्हािी निी जनीं १११ 

वनसगविक्तत व्यततीची खासगी सुंपदा नसो  
महोद्यम समाजाच्या मालकीचा सदा असो ११२ 

सत्ता कामकरी आवण कृषीिल गणाुं करीं  
पायाभ त असो सारी जेणें िैषम्य हो दुरी ११३ 

राष्ट्र राष्ट्र असें होिो विश्वाुंत समता भरो  
िगविगोच्चनीचत्ि सिवथा सिव िोसरो ११४ 

रणािीण न हें ितय रण तें सुंहवत–वक्रया  
होिो कष्टकरी सारा सुंघीभ त म्हण वनयाुं ११५ 

यापरी मातसव आदेिी देिीं देिीं सुसुंस्कृत  
होती कष्टकरी–सुंघ िरनी समता–मत ११६ 

त्िरें हे कायव कवरती लेवननावदक सज्जन  
खेळुनी रण रसाुंत स्थावपती साम्य–िासन ११७ 

नीवतप्रचार साम्याचा साठ िषविरी तरी  
रसाुंत सुंताुंहीं केला विरें घेऊवनयाुं करीं  ११८ 

रगडीले िावसत्याुंहीं सुंत साम्य–प्रचारक  
दोन लाखाुंिरी, होम झाला तो गुण–कारक ११९ 

वकतीक प्रमदा रसी उच्चिगीय िैभि  
सोड नी खेळल्या मोदें रवधरी साम्य–आहि १२० 

िीरा त्या िीर ते धन्य गेले जे खेळुनी रण  
त्याुंच्या िीर–प्रतापें हो तदे्दिीं साम्य–िासन १२१ 
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“नरो य आत्मौपम्येन समुं सिवत्र पश्यवत  
सुखुं िाुं यवद िा दुुःखुं स योगी परमो मतुः” १२२ 

तत्त्ि हें साम्य–योगाचें जुनें श्रीहवर–सुंमत  
व्यिहारीं नव्या रसीं जाहलें  सुप्रवतवष्ठत १२३ 

तत्त्ि हें व्यिहाराुंत आणाया हवर सन्मवण  
‘नाक्स्त’ रसीय सुंताुंवस जाहला मुंवत्रकाग्रणी १२४ 

नारायणाची मजी ती ददी तो सिव–चालक  
यथाप्रसुंग पात्राुंसी मुंत्र दे सिव–पालक १२५ 

कतृवत्ि त्याचें गुंभीर अवत आियवकारक  
रसीं विलसतें आज तप्ततापवनिारक १२६ 

कोपले रसदेिीय– समता–स्थापकाुंिरी  
असाम्यिादी परके स्िाथवप जेवचया भरीं १२७ 

राक्षसी आसुरी कृत्यें कुवटल क्र रतामय  
केलीं या परराष्ट्राुंहीं लाभला न परी जय १२८ 

यिस्िी जाहले िीर समता–भतत रवसय  
पे्रमी वििवेक िीराुंचें वििकेी पे्रम दुजवय १२९ 

“यत्र योगेश्वरुः कृष्ट्णो यत्र पाथो धनुधवरुः  
तत्र श्रीर्तिजयो भ वतर् धु्रिा नीझतमववतमवम” १३० 

मवत ही मुंत्र हा योग्य सुयोग्य जनतारक  
वििकेीपे्रम–िीरत्ि– योग कीं जयकारक १३१ 

कृपा पाथा करी दीन कृपा ती पे्रम तें तदा  
अवििकेी ज्ञानहीन तद्वीया होय आपदा १३२ 

दुष्ट–दुंडें पे्रमसाध्य विश्वकल्याणिधवना  
सुसाध्य जाणुनी कृष्ट्ण ज्ञान दे िीर अजुवना १३३ 

न िीयव ज्ञान िा पे्रम एकाकी जनतारक  
जनीं ज्ञान–पे्रम–िीयव– योग हो जयकारक १३४ 

किी रसीं जयी सत्ता जनोद्धार करीतसे  
तें समीक्षा–िादशी [Twelve Studies in Soviet निग्रुंथ कथीतसे १३५ 
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Russia (1933) by Margaret I. Cole.] हा 
समीक्षकाुंहीं रसाुंत 

पाहुनी स क्ष्म दृष्टीनें जाउनी राहुनी स्िताुं  
थोर रसी प्रयोगाचें वलवहली तेझथची कथा १३६ 

सझचत कवरतें मातें थोर पे्रम मनीं मम  
 पाहताुं दुजवनक्रम १३७ 

मावरतील कुणी दुष्ट साम्यसत्ता–सुबावलका  
झचता वचत्ता अिी माझ्या लावि दुजवन–मावलका १३८ 

करणा भावकतों वनत्य करण श्रीहरीस मी  
साुंभाळीं नि रसाला यि दे त्या नव्या क्रमीं १३९ 

महाप्रयोग रसीय धमविास्त्र–सुसुंमत  
अथविास्त्र–कामिास्त्र– मोक्षज्ञास्त्र–सुसुंमत १४० 

तो धमव जो साम्यवनष्ठ आचार पे्रम–बोधक  
िास्त्रीय अथव–कामाक्प्त ती जी धमाविरोधक १४१ 

कमव धार्तमक वनुःस्िाथव लोकसुंग्रहकारक  
तें मोक्षद मुमुक्ष तें वचत्त–कश्मल–िारक १४२ 

कायव रसीय सुंताुंचें पुरषाथव–चतुष्टय  
सुसाध्य कवरतें लोकाुं वििकेीसमतामय १४३ 

या कयाची निकथा समीक्षािादशीगत  
िावचताुं िाटलें  होिो रससक्न्मत्र भारत १४४ 

तयाचा, साम्य–ध्येयाच्या कायाचा तदनुवष्ठत  
सवक्रयादर सपे्रम करो काुंहीं यथोवचत १४५ 

तें कायव काय जें योग्य सपे्रमादरबोधक  
याचा विचार मीं केला सद्भािें स क्ष्म िोधक १४६ 

कायव आयव मला तेणें सुचलें , सुचिी हरी  
पे्रमी वििके वनष्ट्काम हरीवच हृदयान्तरीं १४७ 

रसीं एक सहस्त्राचा मेळा जािा रहािया  
सत्याग्रही सज्जनाुंचा त्याुंचीं दुुःखें सहािया १४८ 
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यासी घेतील काुं रसीं धाडील सरकार काुं  
ही उठाठेि आरुंभीं नको सद्भाि–धारकाुं १४९ 

करािी मुंडळी आधीं सहस्त्रें गमनोत्सुक  
वस्त्रया पुरष उत्साही विश्वसेिासमुत्सुक १५० 

कायव स्िजनसेिचेें प्रत्यक्ष करनी दुरी  
रसी–प्रयोग–सेिचेें कायव घेणें असे करीं १५१ 

रसतील भले कोणी रसोत पवर अुंतरीं  
पे्रमी वििके न रसो ज्याचा त्याचा खरा हरी १५२ 

रसि वन हरीसी या रसीं जाणें बरें नसे  
जािें तयाच्या सुंतोषें वहत याुंत खरें असे १५३ 

सेिा रसी प्रयोगाची विश्वपे्रमप्रकािक  
भारता कामीं येईल तमोभार–प्रणािक १५४ 

वकती आजवह अुंधार स्िजनीं िावसत्या जनीं  
कमी होईल तो काुंहीं साम्य–यावत्रक पाहुनी १५५ 

ना म्हणो िावसता येथें साम्य–यावत्रक–मुंडला  
ना म्हणो रस अथिा योज ुं सत्याग्रही बला १५६ 

लय लाि वन हवरच्या चरणीं धरणें धरुं   
एकापाठीं एक झकिा गटाुंनीं मरणें िरुं  १५७ 

राह ुं बुंदींत मरणें िरणें न घडे जयाुं  
िाह ुं परी रस–काया काया त्या यि यािया १५८ 

या सत्याग्रह–बाण्ययाचें फल सत्याग्रहीपणा  
िाढेल स्िजनीं काुंहीं मागव जो इष्टसाधना १५९ 

नीवत िासकिगाची काुंहीं इष्टसहायक  
रप घेईल बघुनी देखािा तुवष्टदायक १६० 

कोणाही ध्येय–िीराला ध्येय–िीरत्ि तोष दे  
िासकीं िीर असती जरी ते नासले मदें १६१ 

देखािा आत्महोमाचा दम तो अल्पसा तरी  
त्यागिील जागिील िासकीं िीरता खरी १६२ 
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रीवत िासक–िगाची तेणें इष्ट–सहायक  
रप घेईल काुंहींसें स्िजनाुं तुवष्टदायक १६३ 

कायव स्िजन–सेिचेें अप्रत्यक्ष असें करुं   
जरी रसी प्रयोगाची सेिा प्रत्यक्ष आचरुं  १६४ 

राबणें स्िजनाुंसाठीं कायव सामान्य लौवकक  
राबणें सुजनाुंसाठीं विदेिीय अलौवकक १६५ 

कराया सुजनत्राण माराया दुजवनाुं हरी  
युगीं युगीं योग्य धमव स्थापाया येत भ िरी १६६ 

राबणें सुजनाुंसाठीं विदेिीय यथाबल  
अलौवकक असामान्य हवर–कायव सुमुंगल १६७ 

लय लाि वन हवरच्या चरणीं कायवमुंगल  
रसीप्रयोग–सेिचेें करो सत्याग्रहीदल १६८ 

लक्ष लागेल विश्वाचें आस्थेनें भारताकडे  
विश्वपे्रम असामान्य वदसताुं येथ रोकडें १६९ 

डाुंगोरा वपटला विश्वीं गोल–मेज–सभा–वभषें  
“जावतस्िाथी भारतीय राष्ट्रपे्रमवह त्याुं नसे” १७० 

साम्य–यावत्रक–मेळ्याचें विश्वपे्रम अलौवकक  
गाजताुं काुंझह होईल विश्वीं भारत–लौवकक १७१ 

कायव रसीय याते्रचें कतवव्य सुमहत्फल  
बोले मद्धहृदयाधीि वििकेी पे्रम मुंगल १७२ 

लाभािी स्िजनाुं सत्ता स्िदेिीं प णव सिवथा  
ही नसे आज, नव्हती केव्हाुंही जल्पना कथा १७३ 

थोर जल्पक आहेत अल्प कायव तयाुं करीं  
घडतें पवर त्यायोगें स्ि–सत्ता येइना घरीं १७४ 

रण सामान्य तुमुल असामान्य स्िहोम िा  
लागेल; नवच भागेल खाण्ययानें बुंधनीं हिा १७५ 

विश्वपे्रमी खल–पे्रमी खलत्ि खल–िासकीं  
हटिील हटें बुंदी होउनी ही कथा फुकी १७६ 
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कायव काुंहीं जल्पनेनें काुंहीं बुंधाग्रहें तसें  
जल्पनेह वन अवधक होतें सुस्पष्ट हें असे १७७ 

सत्ता प णव परी नाहीं प्राप्य कोणा रणाविण  
सनातन अिी नीवत रण ना मरणाविण १७८ 

“नसे झहसेंत िीरत्ि” नसो, “तें मरणीं असे”  
मरुं  तरी सम हानें रणाविण सुिीरसे १७९ 

सनातन रणा टाक ुं  एकेरी रण न तन  
साम वहक स्ि–होमाचें खेळ ुं  स्मरवन वचद्धन १८० 

नारायणाचा आदेि ‘मामनुस्मर युद्ध च”  
म्हणुनी स्मरनी त्यातें ‘मरुं  मानुवन तद्वच १८१ 

चालना सवद्वचाराची खल–िासक–अुंतरीं  
बोधे बुंधाुंग्रहें जी ती न सत्ताप्राक्प्तसी पुरी १८२ 

रण न तन एकेरी स्ििधाग्रह साुंवघक  
करील काुंहीं अवधक खल–अुंतर सावत्त्िक १८३ 

कायव स्िसत्ताप्राप्तीचें प णव या स्ििधाग्रहें  
होईल सिवथा ऐसें न म्हणें मी दुराग्रहें १८४ 

वहत याुंत असे फार बोध–बुंधाग्रहाहुनी  
झहसा–त्यागी पे्रमलासी थोर मागव न याहुनी १८५ 

नको झहसा नको झहसा झहसामय जगीं असा  
बोध सुंतप्त िीराला न पचे, पचतो कसा १८६ 

स्िझहसा राष्ट्र–मुतत्यथव िवरयेली अझहसकें   
तरी बोध अझहसेचा सुंतप्तावस पच ुं िके १८७ 

काुंहीं िीर त्यावगतील झहसामागव सनातन  
स्िझहसामागव राष्ट्राथव आदरीतील न तन १८८ 

नको स्िझहसा स्िकरें परझहसा मुळीं नको  
कायदेभुंग विनयी िज ववन पुढचें नको १८९ 

काुंहीं अिा आग्रहाचे काुंहीं बोधाग्रही जसे  
राष्ट्रपे्रमी असायाचे भेद कीं अुंतरीं िसे १९० 
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सत्य–भेदें–मागवभेद सत्या ज्ञान प्रकाििी  
यथा ज्ञान तथा सत्य ज्ञानभेद िसे भिीं १९१ 

विविष्ट ज्ञान जें माझें तें माझें सत्य अुंतरीं  
दाखिी वनियें मातें सत्य तें मागव त्यापरी १९२ 

राष्ट्रोद्धार नसे ितय विना मागवसमुच्चय  
साम वहक स्िहोमाच्या मागें हो िीयवसुंचय १९३ 

या पुण्ययमागा िवरताुं दुजे मागव महाफल  
िर्तजताुं पवर हा मागव दुजे मागव सुदुबवल १९४ 

लावि मद् हृदयाधीि बोलाया पे्रमबोल हे  
फोल हे समजो कोणी मजला अवतखोल हे १९५ 

होम–स्िहोम हा मागव रस–यावत्रक–मुंडलें   
आदरािा जरी िास्ता ना म्हणेल तया बलें  १९६ 

लक्ष सादर लागेल विश्वाचें भारताकडे  
विश्वपे्रम असामान्य वदसताुं येथ रोकडें १९७ 

डाग देिावस दास्याचा तो धुण्यया मरणें पडे  
मरणारे असे काुंहीं जाि ेरसीय भ कडे १९८ 

डर आहे स्ि–होमाचा रस–यात्री नको असा  
खलहोमी हो न हो िा त्याचा प्रश्न न फारसा १९९ 

‘सत्याग्रहें स्िहस्तानें स्िहोम करणें सुखें’  
भारती तेज–िैविष्ट्ट्य िदिा हें जगन्मुखें २०० 

खरे वनजपरोद्धार– मागव हे चार तावत्त्िक  
बोध स्िबुंध स्ििध खलात्मिध सावत्त्िक २०१ 

काुंहीं माया िली मायी खलािीं िागताुं बरी  
राष्ट्रोद्धारकरी दैिी सत्सेव्या ती भिान्तरीं २०२ 

राष्ट्रोद्धारक सन्माया– युतत मागव–चतुष्टय  
यथाप्रसुंग सत्सेव्य मुक्तत तेणें वनरामय २०३ 

योगेि हृदयाधीि बोलिी पे्रमबोल हे  
फोल हे समजो कोणी मज खोल अमोल हे २०४ 
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हे बुद्ध विस्त गाुंधीजी सिवही मावनती मनीं  
िब्दाुंचें बुंड सिवत्र अझहसक नसे कुणी २०५ 

न सत्यिाचा ऋजुता अझहसा सिवदा तथा  
मान्य या थोर पुरषाुं तच्चवरत्राुंत ही कथा २०६ 

थोर ते थोर; थाुंबािें अस्थानीं जीिझहसन  
माया असत्यही तैसें– या अथी थोर िासन २०७ 

नसे मतैतय अस्थानीं स्थानीं काय अिाविषीं  
वििाद म्हण नी चाले; वििादवत ऋषी ऋषी २०८ 

िाुंवतिडे जयाुं त्याुंची अझहसा–सत्य–घोकणी  
क्राुंवतिडे जयाुं त्याुंची झहसा–मायावद–घोकणी २०९ 

नसे िडे असें प्रज्ञा त्या विश्व–प्रगती वप्रय  
तदथव या िा त्या मागी तो यथाकाल सवक्रय २१० 

या दास्यदग्ध देिाुंत िडे जें बाह् िाुंवतचें  
तें बरे न; तयापेक्षाुं बरें िडे अ–िाुंवतचें २११ 

चैतन्य खेळो सिवत्र दास्यदे्वषें जळो जन  
सुखहाुंि पळो द र दुुःखाुंहीं न चळो मन २१२ 

न जाय दास्य देिाचें िाुंतीचें िडे जोंिरी;  
अ–िाुंवत िािरो येथें िािरे दास्य तोंिरी २१३ 

राहोत बोधिादी ते बोध देत अहर्तनि  
राहोत बुंधिादी ते बुंध घेत अहर्तनि २१४ 

विरें घेिोत तद्वादी यथाकाल यथाबल  
विरे देिोत तद्वादी यथाकाल यथाबल २१५ 

लाभ देिा न सते्तचा विना मागव–समुच्चय  
साम वहक स्ि–होमाच्या माग ेहो िीयव–सुंचय २१६ 

या पुण्यय मागा िवरताुं दुजे मागव महाफल  
िर्तजताुं हा पुण्ययमागव दुजे मागव सुदुबवल २१७ 

लागो म्हणोवनयाुं लक्ष या न तन पथाकडे  
पथ हा िवरताुं आम्हीं हवर िारील साुंकडें २१८ 
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डुंका ही आत्महोमाची पडे िाजविणें मला  
कीं सामान्य रणीं होम असामान्यवच आजला २१९ 

लाभ देिा स्िसते्तचा व्हािा; पवर सनातन  
रण फार न गाजािें मारी अवमत जें जन २२० 

नसे दे्वष विदेिाचा; दास्याचा दे्वष मन्मनीं  
मला देिी विदेिीय वप्रय त्या त्या परी जनीं २२१ 

नीवत ती वप्रय मवच्चत्ता मरती बह  ना वजणें  
परी देि नको दास्यीं दास्याचें नािडे वजणें २२२ 

नाहींसें हो देिदास्य यासाठीं दास्य बुंधनीं  
मान्य मातें जन्म जन्म; सुखी मी देिमोचनीं २२३ 

नािडे दासता देिा दास्य देिाथव आिडे  
व्हािया मान देिाचा अपमानीं सुखें पडे २२४ 

डोळाुं मरण देिाचें पाहणें नािडे मनीं  
आिडे जीिन तया द्यािया मरणें रणीं २२५ 

नािडे मरणें लोक सुखें न मरतील जे  
सामान्य–रण झचतेनें मवच्चत्त थरके वथजे २२६ 

जेणें मरण–भीताुंचें मरणें काुंझहसें टळे  
मागव काढािया ऐसा मवच्चत्त वथजलें  िळें  २२७ 

लय लाि वन बसताुं लाधला मागव न तन  
भागीरथी–तटाकीं हें घडलें  िृत्त पािन २२८ 

नारायणें भ्रमविलें  अज्ञातीं मजला यदा  
आपदा सुंपदा काुंहीं बाह्ाुंतर वदली तदा २२९ 

वदली त्या सुंपदेमध्यें एकेरी रण–कल्पना  
कल्पना–सुंपदेनें या वदला उल्लास मन्मना २३० 

निीन रण एकेरी सम हें मरणें स्ियें  
बोध वन प्रवतपक्षासी न्याय्य जें करणें तयें २३१ 

या कल्पनेसी तो काळ अनुक ल न दीसला  
उल्लास गेला मझनचा जीि काुंहीं उदासला २३२ 
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लोक जागृवत जी आज ती पाह वन मनीं मम  
उठली लहरी “आज करािा काुंझहसा श्रम” २३३ 

मोदें बहु उडी घेती साम–सत्याग्रही रणीं  
मावरल्या प्रवतपक्षानें मरतीही सुखें कुणी २३४ 

न पटे साम ते िीर िुद्ध–सत्याग्रही रणीं  
उडी घेऊवन मरती पडती जन्मबुंधनीं २३५ 

‘नको झहसा’ ‘नको साम’ अन्योन्यासी वनषेवधती  
तीव्र िब्दीं सान थोर ममव अन्योन्य भेवदती २३६ 

तत्त्िदृष्ट्ट्या साम–िुद्ध– सत्याग्रह–समुच्चय  
बोधाद्यन्यवक्रयायुतत अिश्य वमळण्यया जय २३७ 

या तत्त्िदृष्टीचा बोध स्िहोम–रण–बोधही  
आरुंवभला पाहुनीयाुं लोकजागृवत विग्रही २३८ 

हा बोध मीं चालविला यथामवत परी मम  
मनीं प्रश्न उठे “आज फळा येईल काुं श्रम?” २३९ 

मरणा रझण एकेरी स्िहोमा िुद्ध सावत्त्िक  
सज्ज होतील काुं कोणी िरनी दृष्टी तावत्त्िक? २४० 

‘कमवण्ययेिावधकारस्ते’ हृदयीं हवर हाुंक दे  
‘िचनुं ते कवरष्ट्यावम’ पे्रमें मी हवरसी िदें २४१ 

वदलें  भाग्य मला तेणें भुंगीकामावस लाविलें   
काुंही ब्राह्मणिगीय जसें मी मझन भाविलें  २४२ 

लय तत्पझद लाि नी हातीं मीं झाडु घेतला  
झावडताुं झावडताुं अुंतीं भाग्याचा वदन पातला २४३ 

लागले काुंझह झाडाया उच्चिगीय आजला  
दृश्य हें दाखि नीयाुं तेणें तोषविलें  मला २४४ 

लोटलीं िरषाुंपाठीं िरषें झाडु–प जनीं  
अुंतीं मीं पावहलें  दृश्य दृढ जें भाविलें  मनीं २४५ 

नारायणें मम मनीं झाड ची भक्तत घातली  
तैिी दुज्याुंतही तेणें ती यथाकाल ओतली २४६ 
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लीला त्याची तोवच जाणें जाणीि–पे्रम–रपडें  
हृदयीं हृदयीं वभन्न लेऊनी भझि बागडे २४७ 

डोळाुं त्या हवरच्या पायीं कान तद्वचनाकडे  
लाि वन भािें तत्कायव करणें मज आिडे २४८ 

डोलतों आज तत्कायी डोललों न असा सदा  
फोल कायांत मवच्चत्त होतें फुलत एकदाुं २४९ 

देख वन सरणी माझ्या विकासाची मदुंतरीं  
फोल तो कवर मोलाचें श्रद्धा ही दृढ मी िरीं २५० 

राजसी तामसी जीिा कालें  सावत्त्िक तो करी  
भोततृत्ि वफरि वनयाुं कतृवत्ि वफरिी हरी २५१ 

रास सारा तयाचा हा रास–सार वजिीं वजिीं  
विकासभेदें हो वभन्न िस्तुक्स्थवत अिी भिी २५२ 

िळेा येईल, आणील हवर ती जी मला हिी  
स्िहोम–रण खेळेल उत्साहानें प्रजा निी २५३ 

विश्वास आहे मजला असा म्हण नी हा श्रम  
आज मीं चालिीलासे स्मरनी पुरषोत्तम २५४ 

महाधमव–महाभ वम महींमाझावर भारत  
आत्महोम महाधमव महापे्रम–महाव्रत २५५ 

तनुत्याग तनु त्याग महात्यागी जना मम  
झहसा–उच्चाटना ध्येय त्यागीयाुं ध्येय उत्तम २५६ 

महामुवन–महाविक्षा आम्हाुंसी भव्य भारतीं  
“स्िपरोद्धारकायाथव अज जीिा तन –तवत २५७ 

तनुत्याग तनु त्याग तनुसुंतान–जाणत्या  
झहसा उच्चाटना ध्येय दुुःसाध्य ध्येय हो न त्या २५८ 

या भिीं सिव झहसेचें उच्चाटन असुंभि  
परी स्िहोम–सुंतानें वतयेचा तनु सुंभि २५९ 

िीरता खलझहसेंत खरी पवर भिान्तरीं  
दीनझहसावह िीरत्ि िदती जन आसुरी २६० 
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रझण सामान्य दीनाुंची झहसा होय बह परी  
सामान्य–रण–खेळ्याही गाजे िीर भिान्तरीं २६१ 

‘राम’ या रण–खेळ्याुंत ‘सुिीर–िरिीरता’  
िसे कोणाुंत, कोणाुंत िसते खर–िीरता २६२ 

तनुत्याग िर–ध्येय– सेिाथव िर–िीरता  
तनुत्याग खल–ध्येय– सेिाथव खर–िीरता २६३ 

तत्त्ि हें िीर–कमाचें एकेरी रझण सावत्त्िक  
सुस्पष्ट होताुं लाजेल खर–िीयव असावत्त्िक २६४ 

कमव जें खल–नािाचें खरें िीयव हवरवप्रय  
तें न लाजेल; गाजेल सदा तें पे्रम सवक्रय २६५ 

या भिीं सिव झहसेंचें उच्चाटन असुंभि  
परी स्िहोम–सुंतानें वतयेचा तनु सुंभि २६६ 

वििकेी पे्रम जें जाणें स्िहोमीं ‘स्ि’ वटके सदा  
झहसा–झहसाथव त्या पे्रमा स्िहोमीं काय आपदा! २६७ 

दीन–झहसा दीन व्हाया अझहसा व्हािया बली  
स्िहोम भारतीं कालीं तळपेल स्थलीं स्थलीं २६८ 

लक्ष त्या तीव्र तेजाच्या वदव्य दृश्यािरी मम  
त्या दृश्यें तुष्ट होतील आमचे मुवनसत्तम २६९ 

मुवनसत्तम–सक्च्िक्षा आम्हाुंसी भव्य भारतीं  
“स्िपरोद्धारकायाथव अज जीिा तन –तवत” २७० 

“तन भतृस्तनािस्याुं कौमारुं यौिनुं जरा  
तथा तन्िन्तर–प्राक्प्त– धीरस्तत्र न मुह्वत” २७१ 

ती धीरता तन मोह– त्यावगनी नि–भारतीं  
भरेल, तैं स्िसते्तच्या उठतील इमारती २७२ 

तनुत्याग स्िहोमाुंत खलहोमाुंत तो असे  
िासन–प्रवतकाराुंत िाुंतीच्यावह कधीं वदसे २७३ 

स्िहोमीं दल तें श्रेष्ठ अवतसावत्त्िक न तन  
खलहोमी िर–ध्येय तें सात्तविक सनातन २७४ 
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नाहीं स्ि–सत्ता देिासी जोंिरी हें दल–द्वय  
नाहीं सज्ज यथासाुंग कराया खलता–क्षय २७५ 

या भिीं खलता–नािा खलहोम स्िहोम िा  
होमद्वयाचा िा योग अिश्यवच सदा हिा २७६ 

विनयी विवधभुंगाच्या दलें  अवतबली खल  
हले, पवर हले झकवचत् बहु तेणें न हो फल २७७ 

लक्ष या विवधभुंगाच्या दलाह वन पुढें, िरी  
लाि ुं न आम्ही जोमानें स्िसत्ता तों न ये घरीं २७८ 

राष्ट्र–मुतत्यथव, विश्वाचे उद्धाराथव वतन्ही दलें   
चिथें बोधदलही अिश्य कसलें  भलें  २७९ 

लागती कसलेलीं हीं दलें  दास्यविनािना  
चतुरुंग दलाची या व्हािी येथें उपासना २८० 

नको डोळ्याुंिरी व्यथव कातडी ओढणें बळें   
नकोत पक्षापक्षाचे अुंतुःकलह बािळे २८१ 

लागतें रतत साुंडाया सुंतोषें िा बळें  वजथें  
तेथें रततघृणा म ढ; पापी ती हवरच्या मतें २८२ 

त्िरा करािी रतताची गुंगा िाहविण्यया अम्हीं  
“िाहिुुं रतताची गुंगा” [महात्मा गाुंधींनीं १९३१ 
या िषी इुंग्लुंडुंध्ये केलेल्या एका भाषणाुंतील एक 
िातय.] 

थट्टा होिो न ही हमी २८३ 

महाधमव–महाभ वम महीमाझाझर भारत  
आत्महोम महाधमव महापे्रम महाव्रत २८४ 

तनुत्यागी आत्महोमें अझहसाधमविधवना  
स्िसत्तािाक्त्पफलदा भारती–ऐतय–साधना २८५ 

झनदा थट्टा हुंसें हेंवच गोलमेजसभाफल  
लाभलें  आम्हाुं येथें कीं अुंतुःकलह गोंधळ २८६ 

लाजो या िृद्ध–कलहा वििकेी निभारती  
तयाचें श्रेष्ठ कतवव्य करणें राष्ट्र–सुंहवत २८७ 

त्यागिृवत्तविवहनत्ि अुंतुःकलहकारण  
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कलहान्तक हो त्यागी आत्महोम–उपासन २८८ 

नको आम्हाुं विदेिीय िास्ता कोणीवह भारतीं  
वििकेी, निझहद ची असो दृढ अिी मवत २८९ 

तत्त्ि हें एक अत्याज्य नको आग्रह द सरा  
मुसल्मान स्िदेिीय त्या सिें कवल ना बरा २९० 

रस्ता झहदु–मुसल्मान– ऐतयाचा, झहदु भारती  
याुंहीं स्िहोमें करणें दृढ अन्योन्य–सुंहवत २९१ 

तापलेले हवरजन आवद झहदु तयाुंसिें  
स्िहोमें ऐतय करणें हेंवच झहद जनाुं हिें २९२ 

वििकेी निझहद ुंनीं भारती–ऐतय व्हािया  
स्िहोम करणें पे्रमें आळि वन दयामया २९३ 

“या भारता देिदेिा दे दृढैतय सु–सुंहवत”  
आळि वन असें ठेिो स्िदेहा झहदु भारती २९४ 

तळपेल असा पे्रमी आत्महोम स्थलीं स्थलीं  
भारती नि झहद ुंचा िाराया िाढला कवल २९५ 

लक्ष त्या तीव्र तेजाच्या वदव्य दृश्यािरी मम  
लक्ष तें लावितें मातें कराया आजचा श्रम २९६ 

मुसल्मानाुं हवरजनाुं व्हािा सत्ताुंि थोरला  
द्यािा सुखें तो झहद ुंनीं त्यागाची विकुनी कला २९७ 

लया सत्ता विदेिीय न जाय जुंि भारतीं  
तुंि कोट्यिधी लोकाुं अन्नान्न कवरता गवत! २९८ 

ताुंडा विदेिी चरतो चावरतो स्िजनाुं वकती!  
वमवत तया नसे काुंहीं देिीयाुं हाल दुगववत २९९ 

ताप झहद –अझहद ुंस आवद झहद ुंस हा सम  
आत्मोन्नवत किी व्हािी जुंि हा दुगववत–क्रम? ३०० 

मुसल्मानाुं हवरजनाुं झहद ुंसवह ‘सनातनी’  
देिीय सत्ता काढील आजच्या दुगवतींतुनी ३०१ 

नसो सनातनीयाुंसी सत्ता मुझळवह भारतीं  
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देिीय सत्ता कैिीही सिां होईल तारती ३०२ 

“ताटाुंत साुंडो िाटींत– ताट िाटीही भारती  
देिीय सत्ता कैिीही सिां होईल तारती– ३०३ 

“ताटाुंत साुंडा, िाटींत; साुंडा सत्ता पुरी पुरी”  
माुंडािी िावसत्याुंिीं ही वनिाणीचीच िैखरी ३०४ 

राज्याची फार कालाची पथारी अुंिरािया  
द्यािीं िष ेदहा िीस करनी वमवत–वनिया ३०५ 

या मुख्य न्याय–तत्िाुंचा उच्चार करनी मुखें  
नि–झहद –जनीं घ्यािी आत्महोमीं उडी सुखें ३०६ 

खरें पे्रम वििकेी जें तनु त्यागील आदरें  
तें पे्रम नय झहद ुंचें दृश्य वदव्य खरें खरें ३०७ 

रमतें वचत्त तें दृश्य वदव्य अुंतझर देखुनी  
श्रमतें नि–चैतन्य भराया आपुल्या जनीं ३०८ 

नीवतबोध न्यायबोध करनी देह ठेविणें  
स्िबुंधु झहदु िा अन्य त्यासी ये रीवत सेविणें ३०९ 

नीवतबोध न्यायबोध विनयी विवधभुंजन  
बोधासिें आत्महोम हें िास्त्याुं श्रेय अुंजन ३१० 

नीवतबोध न्यायबोध आत्महोम तयाुं सिें  
झहसाप्रिण विश्वाथव पे्रमाुंजन असें हिें ३११ 

वििकेी नि झहद ुंची स्िहोमयुत मागणी  
स्िजनीं, िासकीं, विश्वीं करील पे्रम–लागणी ३१२ 

नम्र–बोध प्रतीकार– आत्महोम वत्रमागव हा  
रढ व्हािा वििादाुंत गोड व्हाया वनसगव हा ३१३ 

हत्या रढ विपक्षाची राष्ट्र–राष्ट्र लढ्याुंमधीं  
आत्महत्या रढ तेथें व्हािी पे्रमी गड्याुंमधीं ३१४ 

धरा मारा वजथें चाले हीन दीन न पाहताुं  
लढा तो रढ गाडाया बोध क्षम न सिवथा ३१५ 

थोडें बोधें, प्रतीकारें नम्रें थोडुं, हले मन  
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बोधयुतत स्िहोमें हो तयाचें फार िोधन ३१६ 

नाहीं िोधन हें झालें  बली–राष्ट्र–मनीं जुंि  
दीन–झहसा न थाुंबले अन्योपायीं जनीं तुंि ३१७ 

वििकेी पे्रम जें देखें आत्महोमाुंत द षण  
दीनझहसकझहसा तें तुंि मानील भ षण ३१८ 

नाहीं द षण िा पाप पराथात्मिधक्रमीं  
‘परोपकारुः पुण्ययाय’ गाइलें  मुवन सत्तमीं ३१९ 

“म ढग्राहेणात्मनो यत् पीडया वक्रयते तपुः  
परस्योत्सादनाथं िा तत्तामसमुदाहृतम्” ३२० 

मान्य नाहीं आत्मपीडा हवरसी म ढ साहसी  
परोच्िेदावभलाषी िा त्याज्य ती तप तामसी ३२१ 

स क्ष्म पे्रमी वििकेा जें आत्मपीडन भाविक  
परोद्धारी िुभफल वदसे तें तप सावत्त्िक ३२२ 

करणा–पे्रम–रपानें देि सिांतरीं िसे  
प जा त्या पे्रम–देिाची आत्महोमीं करीतसे ३२३ 

सुश्रद्धायुततदेिाची प जा तें तप सावत्त्िक  
गीता–सप्तदिाध्यायीं हें तपो–गान तावत्त्िक ३२४ 

कराया ऐतय देिाुंत िाराया पर–िासन  
दीनझहसा वनिाराया आत्महोम–उपासन ३२५ 

नाहीं विकास जीिाच्या िततींचा पे्ररणाुंविणें  
पे्ररणा पे्रमिततीच्या विकासा देह होवमणें ३२६ 

नसे वििके िा पे्रम ि न्यत्िें एकही वजिीं  
वििके–पे्रम जीिाचें वद्वमुखी रप या भिीं ३२७ 

विलासी पर–नािी जो, वििके–पे्रम त्याुंतही  
िसे काुंहीं; तवद्वकासा पे्ररणा आत्मघात ही ३२८ 

हत्यावह या झहसकाची तावद्वकासावस साधक  
होई लाि वनयाुं त्यासी मनना वचत्तिोधक ३२९ 

कतवव्य केव्हाुं कोणाला झहसा झहसक–घावतनी  
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कतवव्य केव्हाुं कोणाला झहसा आत्म–विघावतनी ३३० 

नाहीं वििके िा पे्रम स्िहोमी सेिकाुंतलें   
खलहोमी सेिकाुंत ग ढ हें नाटकाुंतलें  ३३१ 

लीला सारी हरीची ही लीला सार वजिीं वजिीं  
विकासभेदें हो वभन्न िस्तुक्स्थवत अिी भिीं ३३२ 

विनष्ट खलता जेथें वत्रमागेही न होतसे  
खलहोमािीण तेथें दुजा मागव भिीं नसे ३३३ 

सुंसार–नाटकीं जीि– पात्रीं नटन–पात्रता  
वभन्न म ळाुंत योजी तो ज्याची ही सिव कतृवता ३३४ 

तो एक नटला सिव नाट्यभ , नट, नतवन;  
कल्पना–खेळ हा त्याचा यासी नाुंि ‘विितवन [विितविाद, 

पवरणामिाद, आरुंभिाद या 

जगदुत्पवत्तविषक तीन उपपवत्त आहेत.]’ 

३३५ 

न सत्य विश्व िा जीि सत्य ब्रह्मवच एकलें   
विविधा ितवना त्याची तें ‘विितवन [विितविाद, पवरणामिाद, 

आरुंभिाद या जगदुवत्तविषक तीन उपपवत्त 

आहेत.]’ बोवललें  

३३६ 

लीला मावयक ही ब्रह्मीं मावयकाुं सत्य सिवथा  
िक्ततभेद इथें पात्रीं; लीला ितय न अन्यथा ३३७ 

थोराुंत थोर सानाुंत सान पात्रीं समानता  
सिवग ब्रह्मतत्त्िाची लीला ितय न अन्यथा ३३८ 

थाटलें  ब्रह्म सिवत्र जीिा ब्रह्म पवरक्स्थवत  
ब्रह्मज पे्ररणा सिव क्रमें त्याुंहीं तदुन्नवत ३३९ 

त्या पे्ररणाुंत झहसा ही पे्ररणा विविध स्थलीं  
योजी तें नाटकी ब्रह्म खळाया खलता खलीं ३४० 

लािी कोणास तें ब्रह्म झनदाया खल–झहसका  
कोणा करी पे्ररणा तें आत्महोम तुम्ही विका ३४१ 

काुंही स्िातुंत्र्य जीिातें पे्ररणातुंत्रतेमधीं  
विकास तेणें जोमानें दमानें िा कुठें कधीं ३४२ 
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धारणा नाटकाची या ब्रह्माची वनयमािली  
करी, वतयेच्या ज्ञानानें पात्र दुबवल हो बली ३४३ 

लक्ष भौवतक विज्ञानीं ज्याुंचें त्याुं बल त्यापरी  
लक्ष आुंतर विज्ञानीं ज्याुंचें त्याुं बल त्यापरी ३४४ 

राष्ट्र–दुगववत थाुंबाया व्हाया राष्ट्र–समुन्नवत  
अिश्य दोन्ही विज्ञानें असो ही सिवदा स्मृवत ३४५ 

ताप द्या ताप घ्या येथें सुख द्या सुख घ्या तसें  
उद्धार उद्धारें साधा कमववसद्धान्त हा असे ३४६ 

सिवथा पर–उद्धारीं वचत्त ज्याचें रते सदा  
साधी तो स्िात्म–उद्धार असा कीं कमव–कायदा ३४७ 

दासराष्ट्र–समुद्धार कराया िवर आपदा  
साधी तो आत्म–उद्धार असा कीं कमव–कायदा ३४८ 

देई साह् तया साह् वमळे हा कमवकायदा  
जाऊ रसा तरी देिा तेणें होईल फायदा ३४९ 

दीन कष्ट करी विश्वीं तदुद्धारक योजना  
दीन–कष्टकरी–सत्ता िगव–िैषम्य–भुंजना ३५० 

नीवत ही रस–नेत्याुंची समता–समुपासक  
रसीं क्स्थत्युंतर करी दीन–िक्तत–विकासक ३५१ 

कायव सिव नव्या रसीं तेथींचे नि िासक  
योजनाप िव कवरती वििके–समुपासक ३५२ 

वकती घाण जुनी त्याुंहीं कावढली कष्टदायक  
वकती प्राण निा रसीं िाढला तुवष्टदायक ३५३  

कसें निा रस–िास्ता जन–कायव करीतसे  
तें समीक्षा–द्वादिी हा नि–ग्रुंथ कथीतसे ३५४ 

सहस्त्र भारतीयाुंहीं जािें रसीं रहािया  
पहािया सुखें त्याचीं त्याचीं दुुःखें सहािया ३५५ 

या यावत्रक–सहस्त्राुंत स्िहोमक्षमता असो  
क्षमता खलहोमाची असो कोणाुंत िा नसो ३५६ 
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समीक्षा–द्वादिी ग्रुंथ िावचताुं लक्ष लािुनी  
कल्पना ही मनीं िागे िागिी कल्पकाग्रणी ३५७ 

नारायणें सुचविली कल्पना ती जना मम  
कवथली मीं; मला कीं ती गमली हृदयुंगम ३५८ 

माझें व्यसन मुख्यत्िें हरीच्या हृदयुंगम  
कल्पना व्यिहाराुंत आणण्यया करणें श्रम ३५९ 

मला एक वदसे दोष रसी विज्ञ–वितकव नीं  
म्हणती ते नसे देि देि–धमव नको जनीं ३६० 

नीच–धमवगुर–नाच या मता म ल जाहला  
काुंहीं भौवतक िास्त्राुंचा अवििकेवह भोंिला ३६१ 

लोकायत तसे साुंख्य येथें होते वनरीश्वर  
सिव कालीं विज्ञ काुंहीं रसती ईश्वरािर ३६२ 

रमे तो एक सिवत्र ‘मी असें’ ‘मी नसें’ म्हणे  
आक्स्तकीं तो नाक्स्तकीं तो जाणणें तोवच नेणणें ३६३ 

नाटतया तो; तया मौज नाक्स्तकी–नाट्य–गोंधळीं  
नाट्य तें एकदाुं तेणें माझ्याही बाुंवधले गळीं ३६४ 

लपला तो लपुंडािी; विनादेि भिीं मला  
भ्रमिीलें  तया देिें काुंहीं काल वनरगवला ३६५ 

लागला तो पुढें पाठी सोडी ना मज एकला  
गेला तसा स्ियें आला झाड  माझे करीं वदला ३६६ 

लपला तवर त्या देिें राष्ट्र मानव्य–प जनीं  
लाि वन रवक्षलें  मातें नाना सुंकझट या जनीं ३६७ 

नारायणा त्या नाहींसा करणार कसा कुणी  
नाक्स्त अक्स्त अक्स्त–नाक्स्त िृत्ती या तवद्वितवनीं ३६८ 

नसो नाक्स्ततय रसीय दीनोद्धारक िासकीं  
काुंक्षा ही मजला तीव्र; सुंियी स्नेह खास कीं ३६९ 

कसाई बसले भोंतीं ईसाई नामधारक  
“धोका रसीय नाक्स्ततय” हाुंका देतील मारक ३७० 
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कवरतील कसाई ते रसीं ही भेद–योजना  
“धोका नाक्स्ततय िास्त्याुंचे” पढि नी असें जनाुं ३७१ 

नारायणासी प्राथी मी साुंभाळीं रस न तन  
प्रकटे त ुं साम्य–भततीं आुंिरीं ‘नाक्स्त’ नतवन ३७२ 

‘नाक्स्त’चें ‘अक्स्त’ व्हािेंच िीघ्र रसीय सज्जनीं  
आकाुंक्षा तीव्र ही माझी माुंडी ताुंडि मन्मनीं ३७३ 

निीन िास्त्रें वजतुकें  निीन ज्ञान साुंगती  
वततुकी देि–धमाच्या िास्त्रीं व्हािी निी गवत ३७४ 

तत्त्िाुंचे तत्त्ि अजे्ञय तें ज्ञाना म ल एकटें  
िास्त्रें िोध वन कवथती कैसें तें एकटें नटे ३७५ 

टाका जुने धमव सारे जुन्या ज्ञानें वदले जना  
नव्या ज्ञाना मुंथुनीयाुं निी काढा उपासना ३७६ 

नाहींच देि म्हणणें मी म्हणें अवििकेज  
“जीि–म ल जगन्म ल नाहीं” हें नुमजे मज ३७७ 

जीि–म ल वचदाकार अवचदाकार द सरें  
म ळ या दोन म ळाुंचें देि–तत्त्ि खरें खरें ३७८ 

रवय–प्राण अिी जोडी प्रश्रोपवनषदीं असे  
जगत्–जीि–म ळें  तीं;तीं प्रजापवत सृजीतसे ३७९ 

साुंख्याुंची म लप्रकृवत रवय ती; प्राण ईश्वर  
प्रकृतीि द्वया म ळ ब्रह्म तें परमाक्षर ३८० 

राहे तें ब्रह्म सावक्षत्िें त्याचें कतृवत्ि ईश्वरीं  
वक्रया–सावहत्य प्रकृवत ईि–कतृवत्ि तीिरी ३८१ 

रमे ब्रह्म तमािाुंत जीििेाच्या जगद्गत  
आुंिरी पसरी त्यातें जैसें जेव्हाुं मनोगत ३८२ 

तमािा चालतो सारा कायद्यानें; जडा वजिा  
विकास आहे वनयमें जीि ईिाुंि आघिा ३८३ 

विज्ञान भौवतक निें नीट अभ्यावसलें  तरी  
मन्मना हीं जुनीं तत्त्िें वदसती नीट अुंतरीं ३८४ 
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रमे ईिाुंि जगतीं यथामवत यथाक्स्थवत  
तन्मवतप्रगतीसाठीं तक्त्स्थतीस हिी गवत ३८५ 

तद्वीज ज्ञानसाम्यव पे्रमसाम्यव िोभन  
भोततृता–कतृवता–द्वारें पािें तें बीजिधवन ३८६ 

निीन भ त–विज्ञान नीट अभ्यावसलें  तरी  
मन्मना हीं जुनीं तत्त्िें वदसती नीट अुंतरीं ३८७ 

रसीं श्रीअरझिदाुंनी अथिा कृष्ट्णम र्ततनीं  
विज्ञुंमान्य निा धमव साुंगािा िाटतें मनीं ३८८ 

न मानो विज्ञ रसीय येि  िा येिुचा वपता  
मानो परी विज्ञ–अज्ञ– म ल–सत्ता स्ियुंक्स्थता ३८९ 

ती सत्ता ज्ञानगम्या न ज्ञानयम्या वतची कृवत  
वनसगव सारा तत्सगव मानो रसीय ही मवत ३९० 

वतचे पे्रम–प्रकािाुंि जीि–प्रिर मानि  
विकास–भेदें भजती देि धमव जुना नि ३९१ 

िुंद्याुंत िुंद्य जगतीं देि–धमव ‘समानता’  
देिाच्या देि धमाच्या माना रसीय या मता ३९२ 

तत्त्िज्ञ भारती थोर योगी विश्ववहतोत्सुक  
रसीय साम्य–धमाचें कवरतीलवच कौतुक ३९३ 

काुं न त्याुंनीं नव्या रसा नाक्स्ततय–मत–मवज्जता  
आक्स्तकत्िाुंत आण नी आचरािें जगवद्धता ३९४ 

तुंटा हा हवरिीं माझा पे्रमाचा; पे्रमला तया  
ठाऊकें  काुं न ते थोर पे्रम दाविती रवसयाुं ३९५ 

या स्थ ल भझि ते स्थ ल िब्दाुंहीं साम्यसेिकाुं  
रसीयाुं धमव देिाचा विकिोत निा वनका ३९६ 

कायव हें इष्ट मजला पवर त्याुं इष्ट ना वदसे  
तरी ते स क्ष्म–भझि त्याुं विकिोत ‘हरी असे’ ३९७ 

स क्ष्म प्राणावद भझि जे सुंचार कवरती तयाुं  
योवगयाुं विनती माझी स्मरिा हवर रवसयाुं ३९८ 



 
 अनुक्रमणिका 

यत्निाद असे थोर यत्निादीच रवसय  
परी यत्ना हवर–श्रद्धा हवर–भक्तत असो वप्रय ३९९ 

यत्न सारा सिव िक्तत खचुवनीयाुं यथामवत  
कवरताुंना, करनीयाुं घ्यािा वनत्य जगत्पवत ४०० 

तयाच्या कायद्यामध्यें मानसी–सृवष्ट–कायदा  
असे कीं तत्पदध्यानीं मानिा िाुंवत–सुंपदा ४०१ 

दोन ही तत्पदध्यानीं अयत्नी भार त्यािरी  
श्रदे्धनें टाकुनी सारा वमळिी िाुंवत अुंतरीं ४०२ 

रक्ष ही तामसी िाुंवत; सुरसा िाुंवत सावत्त्िकी  
िोभते हवरच्या भततीं साम्य–धमव–प्रसारकीं ४०३ 

काुं न माझें वप्रय धन वमळािें वप्रय रवसया  
साम्य–धमव–प्रसाराथव कवर जो िासन–वक्रया ४०४ 

यापरी पे्रम खिळे वििकेें  प्रबळे अवत  
िाटे जािें हवर–श्रद्धा जागिाया यथामवत ४०५ 

तो हवर जाणतो सारें जो माझा प्राण सिवथा  
साुंगतो मी जयापािीं पे्रमाची सिवही कथा ४०६ 

थोर रसी प्रयोगाचें थोर पे्रम मनीं मम  
सझचत कवरतें मातें पाहताुं नाक्स्तक–क्रम ४०७ 

महाप्रयत्न कवरत्याुं महािाुंवत वमळो तयाुं  
यासाठीं िाटतें जािें रसीयाुं ‘हवर द्यािया’ ४०८ 

येता जन्म तरी रसीं घ्यािा त्या द्यािया हवर  
उठे िृवत्त अिी माझ्या अुंतरीं पे्रमवनभवरीं  ४०९ 

राहील वटकुनी रसीं जरी साम्य–प्रिासन  
तरी विश्वाुंत िाढे जोमानें पे्रम–िासन ४१० 

नारायणासी म्हणुनी यावचतों मी पुनुः पुन्हा  
साुंभाळी नि रसाच्या नव्या साम्य–प्रिासना ४११ 

नारायणा कळे सिव आकळे सत्य हें मल  
परी त्याच्या नाटकाचा कायदावह कळे मला ४१२ 
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लीला त्याची कायद्यानें सुबद्धा सिवतोपरी  
बाह्ाुंत कायदा चाले, चाले तो तेंवि अुंतझर ४१३ 

राज्य त्याचें एकतुंत्री वदसे, पवर तसें नसे  
लोकतुंत्री सिवथा तें लोक कीं तोवच होतसे ४१४ 

सपे्रम आळिीलें  त्या जातसे न िृथा कधीं  
फेरफार यथाितय करी तो नाटकामधीं ४१५ 

धाता पाता समाहता नाटकाचा पुनुः पुन्हा  
नाटकीं नट सारे तो दुज्या नटवितो कुणा ? ४१६ 

नाहींच कोणी त्यािीण एक तो एकटा िसे  
एकटा नट सारे तो िस्तुक्स्थवत अिी असे ४१७ 

स्िीय आवण स्िकीयाुंचें श्रेय कोणीवह जाणता    
सावधतो; सावध तो तैसा नट–श्रेय स्िभािताुं ४१८ 

तत्त्ि हें धरनी ध्यानीं आम्ही नट–नटी–गणें    
स्िाुंतरी सत्य साधुत्ि िोध वन जझन िागणें  ४१९ 

नको मग मुळीं झचता श्रेयाची वनज िा पर    
िततीबाहेर भततीतें न मागे तो नटेश्वर  ४२० 

राब वन सुवििकेानें, पे्रमानें योग्य मागणी    
करािी त्यावस; देईल  ती तो योग्य जरी गणी  ४२१ 

नाहीं आम्हाुंवस वदसत सारें जें ईश्वरा वदसे    
म्हण वन योग्य आम्हाुं जें तें सदा योग्य त्या नसे  ४२२ 

साधी तो सकल–श्रेय यथाकाल अिी मनीं    
श्रद्धा दृढ असों द्यावि  ितय तें करनी जनीं  ४२३ 

न िाुंवत वनत्य वनझित जो नटी–नट–जीिनीं    
यापरी सत्य–साधुत्ि– श्रद्धा–प णव नसे जनीं  ४२४ 

नटी–नट नि ेरसीं अश्रद्ध असती असें    
िाचुनी मावझया वचत्ता झचतेचें लागलें  वपसें ४२५ 

सदा मी म्हणनुी देिा  साुंगतों जें वदसे बरें    
“करी सश्रद्ध रसीयाुं करीं सश्रद्ध त्या त्िरें” ४२६ 
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वरघे िाुंवत त्िरें वचत्तीं  बरें देिावस साुंगताुं   
िाुंवतम ल मनो–िाचा– काय–कतवव्य–साुंगताुं ४२७ 

तें बरें साुंगतों मी जें  देिावस न वदसो बरें    
माझें बरें खरें मातें त्याचें त्याला जसें खरें  ४२८ 

राज्य त्याचें लोकतुंत्र साुंगणें हक्क आपलुा   
हक्क आणीक कतवव्य लौवककीं ज्या नसे तुला   ४२९ 

लोक साुंगो न साुंगो िा मज त्या साुंगणें पडे    
कीं न साुंगे तरी माझें  गाडें वबघडुनी अडे ४३० 

डोळा त्याचा मीवह एक  डोकें  हृदय एक मी   
माझ्या असहकारानें त्याची जाणीि हो कमी ४३१ 

महापाठ महषीचा जाहला मज आत्मसात्   
“सहस्त्रिीषा पुरष  सहस्त्राक्षुः सहस्त्रपात्” ४३२ 

त्या अगण्यय सहस्त्राुंत  एक विषावक्षपादक  
करी न जरी कतवव्य  तरी तें विश्वबाधक ४३३ 

कला कुिल युंत्राचा  वखळा वखळवखळा जरी   
एक झाला तरी त्याची  वबघडे बहु क सरी ४३४ 

राहिें न मला स्िस्थ  विश्वयुंत्रीं म्हण वनयाुं   
वखळा वखळवखळा कोठें  वदसताुं मी िदें तया  ४३५ 

या देहचक्रीं माझ्याही  नसे सिव बरें पुरे  
िदें मी हेंवह त्या देिा  िदणेंच मला बरें ४३६ 

रोगीं भोगीं रोझष तोषीं  रमताुं श्रमताुं जनीं  
मी करीं िाद सुंिाद  हरीिीं आपुल्या मनीं  ४३७ 

नातीं तयािीं बहुत  विष्ट्य मी तो गुर मम   
अगण्यय गुर माझे जे  त्याुंत तोवच गुरत्तम  ४३८ 

माझा रक्षक तो वनत्य  िाटाड्या सिव–जाणता   
सुंियातीत मजला एक त्याची प्रमाणता  ४३९ 

त्यानें कृष्ट्णािताराुंत  गाइलें  गीत जें िुभ   
तें सिव धमवगीताुंत मजला अतुल–प्रभ ४४० 
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“भोततारे यज्ञतपसाुं सिवलोकमहेश्वरम्  
सुहृदुं सिवभ तानाुं ज्ञात्िा माुं िाुंवतमृच्िवत  ४४१ 

तस्मादसततुः सततुं कायं कमव समाचर  
आसततो ह्ाचरन् कमव परमाप्नोवत प रषुः” ४४२ 

िाुंवत वजिावस व्हािी ती  वमळे तो मागव पािन   
या श्लोकद्वझय सुंके्षपें साुंगतो भव्यभािन ४४३ 

नाटकीं या नटनटी श्रद्धा ठेिोत कीं हरी   
श्रेय–साधक सिांचा सुहृत्–श्रेष्ठ भिान्तरीं ४४४ 

राबणें वनजकतवव्यीं स्िाुंतरीं पसुुनी तया  
तपाचीं या फलें  सिव अपुवनी त्या दयामया ४४५ 

या अनासतत कमाची  श्रदे्धची िाुंवतदायक   
जोड रसी साम्य–भतताुं  देिो तो िाुंवतनायक  ४४६ 

कतृवत्ि त्याचें गुंभीर अवत आियवकारक  
रसीं विलसतें आज तप्ततापवनिारक ४४७ 

कापि नी तापकाुंसी त्राण तप्ताुं वदलें  वतथें   
मदें धनाच्या भरले तेणें करविले वरते ४४८ 

तप्त तो तापकवह तो तापकाुं कावपतावह तो   
एकटा नट सारे तो साहिी दुुःख सावह तो  ४४९ 

त्या श्रेय सिांचें इष्ट इष्ट तें तो क्रमें श्रमें   
सावधतो सुखदुुःखाुंच्या नानाविध पराक्रमें ४५० 

महानाटक हें विश्व येथें तेणें नटान्तरीं  
“मी, माझें, देि, देिाचें” अिी केली बह  परी  ४५१ 

रमताुं श्रमताुं कायें िाचेनें मानसें नट  
विचार भाषा कमे तो करी चोखट चोखट  ४५२ 

टाकाऊ िोखटा िाटे अुंतरीं मी–विचार तो   
वटकाऊ चोखटा िाटे देि–दत्त विचार तो  ४५३ 

तदु्यतत भाषा िा कमव स्िधमव श्रेय–साधक  
तवद्वरोधक िाक्, कमव अधमव श्रये–बाधक ४५४ 
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करी सत्यग्रहण जो पे्रमाचें दान जो करी   
विचार तो देि–दत्त तो भ त–हृदयीं हरी  ४५५ 

राजसी स्िाथवपरता तामसी अविचावरता   
‘मी’ चा प्रपुंच तो देहीं  न तेथें श्रेय; तो वरता  ४५६ 

तो पे्रय–काुंक्षी सुंसार अिश्य पवर या भिीं   
पे्रय कीं चावखल्यािीण  श्रेयाची न कळे चिी  ४५७ 

विचार राजसी ‘देि’  तया जो तामसी नर   
जसा सावत्त्िक तो ‘देि ’ तया तो राजसी नर  ४५८ 

रजा सत्त्ि जसा ‘देि’  वनसै्त्रगुण्यय तसा िरी   
‘देि’ सत्त्िा; असा खेळ देि प्रकृवतचा करी ४५९ 

राबता देि तो देि प्रकृतीचा,तदीश्वर;  
पाहता देि तो ब्रह्म अदै्वत परमाक्षर ४६० 

रमे माझें मन बह  देिाचा ठाि कावढताुं  
रमे माझें मन बह  सकलाुं देि िावढताुं ४६१ 

तो गोड मजला गोड अवत गोड; िद ुं वकती  
तो तुम्हाुं सकलाुं लाभो तोवच कीं परमागवत ४६२ 
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मुळशी सगं्राम िालू असता ंयेरवडा तुरंुगातूंन पाठणवलेले सेनापती बापट यािें 
णनरोप 

 
णनरोप पणहला 

 
(सत्याग्रही ि सत्याग्रहमुंडळाुंचे अवधकारी याुंस) 
 

श्रद्धामवधष्ठाय विमशृ्य िास्त्रुं सत्याग्रहस्य वक्रयताुं स्िकायवम् ॥ 
गीताधमव ि सत्याग्रह–सत्याग्रहवतथी आवण वतवथिीर–स्िािलुंबन– 

िालेस वनमुंत्रण– िाखामुंडलस्थापना. 
 

स्िक्स्त प्रणम्य प्रवणधाय कायुं अभ्यथवये हन्त सहस्त्रकृत्िुः । 
श्रद्धामवधष्ठाय विमशृ्य िास्त्रुं सत्याग्रहस्य वक्रयताुं स्िकायवम् ॥ १ ॥  

विमृश्य िास्त्रुं श्रद्धाुं च पुरस्कृत्य मुमुक्षुवभुः । 
सावत्त्िकुं  कमव कतवव्यवमवत गीता प्रगायवत ॥ २ ॥ 

िासे्त्रषु गीतािास्त्रुं िै कायाकायवव्यिक्स्थतौ । 
प्रमाणमवग्रमुं तत्र सिवधमवविचारणा ॥ ३ ॥  

सिवधमान्पवरत्यज्य मामेकुं  िरणुं व्रज।  
अहुं त्िाुं सिवपापेभ्यो मोक्षवयष्ट्यावम मा िुचुः ॥ ४ ॥  

इदुं मुमुक्ष नुवद्दश्य गीताधमवस्य गर्तजतम् ।  
श्रुत्िा सम्यगधीतोऽयुं मया धमो मुमुक्षुणा ॥ ५ ॥ 

गीतािास्त्रस्य धमेऽत्र सिवभ तवहते रवतुः ।  
रहस्युं प्रथमुं दृष्टुं वद्वतीयुं लोकसुंग्रहुः ॥ ६ ॥ 

रहस्यभ तमेतदै्व गीतािास्त्रविवधद्वयम् । 
प्रमाणमवग्रमुं कृत्िा िर्तततव्युं मुमुक्षुवभुः ॥ ७ ॥ 

युः िास्त्रविवधमुत्सृज्य ितवते कामकारतुः । 
न स वसवद्धमिाप्नोवत न सुखुं न पराुं गवतम् ॥ ८ ॥ 

कामोपभोगपरमा आसुरुं भािमावश्रताुः । 
प्रभिन्त्युग्रकमाणुः क्षयाय जगतोऽवहताुः ॥ ९ ॥ 

पवरत्राणुं च साध नाुं विनाििोग्रकमवणाम् । 
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धमवसुंस्थापनुं चेवत कमव िै भगिक्त्प्रयम् ॥ १० ॥  

मत्कमवकृन्मत्परमो मद्भततुःसुंगिर्तजतुः । 
वनिरैुः सिवभ तेषु युःस मामेवत पाुंडि ॥ ११ ॥  

इत्यत्र भगित्कमववत्रतयुं वक्रयतावमवत । 
गीतािास्त्रविवधुः स्पष्टो मुमुक्ष णाुं विमुततये ॥ १२ ॥  

यदत्र लोके विख्यातमत्र सत्याग्रहव्रतम् । 
तस्यावप परमोवद्दष्टुं भगित्कमवणाुं त्रयम् ॥ १३ ॥  

विमृश्य िास्त्रुं श्रद्धाुं च पुरस्कृत्य मुमुक्षुवभुः । 
सत्याग्रहे िर्तततव्युं भिवद्भुः कायवकावरवभुः ॥ १४ ॥ 

उत्पत्स्यतेऽक्स्त लोके िै िास्त्रुं सत्याग्रहुं प्रवत । 
तवद्वद्यमानुं विज्ञाय कायं कमव समाचरेत् ॥ १५ ॥  

श्रद्धया परया कायं कृतुं सत्याग्रहस्य यत् । 
तदेि धमवसुंमृढान्धमे स्थापवयतुुं क्षमभ् ॥ १६ ॥ 

अथात्र याच्यते झकवचत् सुविमृश्य पुनुः पुनुः ।  
तत्रािधानुं दातव्युं भिवद्भुः कायवकावरवभुः ॥ १७ ॥  

निमासवमतुं िषं सत्याग्रहरणस्य िै । 
मेमासान्तुं प्रप येत रणकृत्युैःसुसुंहतैुः ॥ १८ ॥ 

सत्याग्रहस्य वतथयुः चतस्त्रुः प्रवतमावस िै । 
प्रथमाष्टमी पुंचदिी द्वाझििीवत विघुष्ट्यताम् ॥ १९ ॥  

प्रवतसत्याग्रहवतथौ कायवुःसत्याग्रहुः खलु । 
दृष्टकारागृहैर्तिरैर्तद्वतै्रुः प िवविघोवषतैुः ॥ २० ॥ 

प्रवतसत्याग्रहवतथौ घौषणामनुित्यवताम् । 
अगणय्य निीनानामभािमागमुं तथा ॥ २१ ॥ 

वतथीनाुं वतवथिीराणाुं कारानुभििावलनाम् । 
या प िवघोषणा यच्च घोषणामनुितवनम् ॥ २२ ॥ 

तज्जनुं धमवसुंम ढुं श्रद्धाहीनुं सुदुबवलम् । 
उद्धरेदुंितुः श्रद्धामुवद्दप्येवत मवतमवम ॥ २३ ॥ 

इत्येकुं  यावचतम् अत्र वद्वतीयमवप क्यते । 
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सप्रश्रयुं साग्रहुं च कायवमाहात्म्यहेतुना ॥ २४ ॥ 

पञ्चदश्यामेि वतथौ अक्स्मन्मासे वदसम्बरे । 
कायवुः सत्याग्रहस्त णं स्िािलुंबनिालया ॥ २५ ॥ 

अश्रद्दधानुं स्िजनुं मोहपुंकात्सुदुस्तरात् । 
उद्धतंु सुमहान्यत्नुः कायवुः श्रद्धाधनैवरह ॥ २६ ॥ 

विप्यैश्व सकलैस्तेषाुं विक्षकैश्व समुत्सुकैुः । 
पञ्चदश्यामेिवतथौ कायं सत्याग्रहे पदम् ॥ २७ ॥ 

तृतीयुं यावचतुं िाखामुंडलस्थापनवक्रयाुं । 
मावस फेबुिरौ प णां कतंु यत्नो विधीयताम् ॥ २८ ॥ 

मयात्र विषये दीघं सुदीघं सुविचावरतम् । 
इत्येि कथयन् याचे यावचतुं सुविमृश्यताम् ॥ २९ ॥ 

सुविमृश्य विधातव्या सत्यसेिा यथारवच । 
सा भ यात्सिवलोकस्य सुखाय च वििाय च ॥ ३० ॥ 

ॐ िाुंवतुः िाुंवतुः िाुंवतुः ॥ 
 

सिांचें कल्याण झचत न ि अनुंत िळेाुं साष्टाुंग प्रवणपात करन माझी सिांस अिी प्राथवना आहे कीं, 
आपण िास्त्रझचतन करन श्रद्धायुतत अुंतुःकरणानें आपल्या सत्याग्रहरपी कतवव्यकमाचें आचरण करा. 
कारण िास्त्राचें झचतन करन श्रद्धायुतत अुंतुःकरणानें प्रत्येक मुमुक्ष माणसानें सावत्त्िक कमव करािें असे गीता 
आग्रहप िवक साुंगते. चाुंगल्या ि िाईट कमासुंबुंधीं वनणवय देणाऱ्या सिव िास्त्राुंत गीता ही प्रामुख्यानें प्रमाणभ त 
िास्त्र आहे. त्याुंत सिव धमांचा विचार केला आहे. “सिव धमव बाज ला सारन मला िरण ये, मी तुला सिव 
पापाुंपास न मुतत करीन, िोक करुं  नकोस ”, असें गीताधमव सिव मुमुक्ष ुंस गजवना करन साुंगत आहे, आवण 
मुमुक्षु असा जो मी त्यानें गीता धमाचा ही गजवना श्रिण करन त्याचें उत्तम तऱ्हेनें अध्ययन केलें  आहे.  
 

गीतािास्त्रामध्यें सिव भ ताुंच्या कल्याणाचा विचार प्रथम आहे हें गीतेचें पवहलें  रहस्य अस न दुसरें 
रहस्य लोकसुंग्रह हें आहे. हीं दोन गीताधमाचीं प्रमुख रहस्यें होत ि हींच प्रमाण मान न सिव मुमुक्षु लोकाुंनीं 
आपलें  ितवन ठेविलें  पावहजे. जो िास्त्राला सोड न ितवन करतो ि स्िाथवबदु्धीनें कायाला प्रिृत्त होतो त्याचा 
इष्ट हेतु साध्य होत नाहीं. त्याला मोक्ष तर नाहींच पण सुखसुद्धाुं वमळत नाहीं. जे सुखाच्या इच्िेने ि 
स्िाथानें आसुरी इच्िेला बळी पडतात ते दुरात्मे जगाच्या अवहताला ि स्ितुःच्या नािाला कारणीभ त 
होतात. साध ुंचें रक्षण ि आततायी पुरषाुंचा नाि करन धमाची सुंस्थापना करणें हेंच कमव भगिुंताला वप्रय 
आहे. ‘जो माझा भतत माझें (आिडतें असें) कमव आिा सोड न ि सिव भ ताुंचे ठायीं वनिैर भाि ठेि न 
एकवनष्ठेनें करतो तो मला येऊन वमळतो’ असें भगिुंताुंचें िचन आहे. याप्रमाणें भगिुंताला वप्रय असलेलें  ि 
िर िर्तणलेलें  जें तीन प्रकारचें कायव त्याचें प्रत्येक मुमुक्ष नें मुततीसाठीं आचरण करािें असा गीतेचा स्पष्ट 
आदेि आहे. 
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हल्लीं जगाुंत विख्यात झालेलें  जें सत्याग्रहव्रत त्याचें परम उवद्दष्ट भगित्प्रणीत जें कमवत्रय तेंच होय. 
म्हण न कायवकारी असे जे आपण मुमुक्षु त्याुंनीं िास्त्राचें झचतन करन ि श्रदे्धची नेहमीं काुंस धरन या 
सत्याग्रहाचें आचरण करािें. सत्याग्रहासुंबुंधींचें िास्त्र काुंहीं वनमाण व्हाियाचें आहे ि काुंहीं आजला प्रचवलत 
आहे. तरी आज जें जगताुंत विद्यमान आहे, त्याचें प णव ज्ञान करन घेऊन कतवव्य कायव करािें, परमश्रदे्धनें 
सत्याग्रहव्रताचें आचरण केलें  असताुं तें धमापास न च्युत झालेल्या लोकाुंस धमवमागािर आणण्ययास समथव 
होतें. असो. आताुं आपणापािीं मी फार फार विचार करन काुंहीं याचना करीत आहें वतजकडे आपण 
कायवकत्या माणसाुंनीं नीट लक्ष द्यािें. 

 
आपणापािीं माझी पवहली याचना अिी आहे कीं सत्याग्रहाच्या मोवहमेचें िषव नऊ मवहन्याुंचें अस न 

तें मे १९३३ च्या अखेरीस सुंपतें, तरी हें िषव सुसुंघवटत अिा रणकृत्याुंनीं भरलें  जािें. प्रत्येक मवहन्याुंत 
सत्याग्रह करण्ययाच्या पवहली, आठिी, पुंधरािी ि बाविसािी अिा चार तारखा असाव्यात ि त्या सिवत्र 
जाहीर करण्ययाुंत याव्यात. प्रत्येक वतथीला न चुकताुं सत्याग्रह करण्ययाुंत यािा. तो एकदाुं तुरुं गाुंत जाऊन 
आलेल्या ि प िीच नाुंिें प्रवसद्ध झालेल्या दोन तीन सत्याग्रहिीराुंनीं करािा. 

 
निीन लोक येिोत िा न येिोत, वतकडे न पाहताुं प्रत्येक सत्याग्रहवतथीला प िवघोषणेनुसार 

सत्याग्रह व्हािा. सत्याग्रहवतवथ ि तुरुं गानुभिी वतवथिीराुंचीं नाुंिें आगऊ जाहीर करन त्याप्रमाणें िागल्यानें 
धमासुंबुंधानें सुंियाुंत पडलेल्या श्रद्धाहीन ि कमकुित मनाच्या लोकाुंची श्रद्धाबुवद्ध अुंितुः तरी जागतृ 
होऊन त्याुंचा उद्धार होईल अिी माझी समज त आहे. 

 
हें माझे एक मागणें झालें ; माझें दुसरें सविनय ि आग्रहप िवक मागणें हें आहे कीं, लिकर ह्ाच 

वडसेंबर मवहन्याच्या १५ व्या तारखेस स्िािलुंबन िाळेनें सत्याग्रह करािा. श्रद्धाहीन अिा स्िजनाुंचा 
मोहपुंकाुंत न उद्धार करण्ययासाठीं श्रद्धायुतत लोकाुंनीं मोठा प्रयत्न केला पावहजे. सिव उत्सुक विद्याथी ि 
विक्षक याुंनीं एकदम १५ तारखेस सत्याग्रहाुंत आपलें  पाऊल टाकािें. 
 

माझी वतसरी याचना अिी आहे कीं, सत्याग्रहाच्या िाखा स्थापण्ययाचें कायव फेब्ररुिारी मवहन्याुंत 
प णवतेस नेण्ययाचा प्रयत्न करण्ययाुंत यािा. 

 
ििेटीं, मीं या विषयासुंबुंधानें फार दीघव काळपयंत बारकाईनें विचार केला आहे इतकें च कळि न 

असें मागत आहें कीं, माझ्या याचनाुंचा नीट विचार करा. नीट विचार करन यथारवच सत्यसेिा कराल ती 
सिांच्या कल्याणाला ि सुखाला कारण होईल. 
 

णनरोप दुसरा 
 

(विद्या्यांस) 
 

चला श्रीहरी हा कसोटी पहात 
 

चला या चला श्रीहरी हाुंक देई । चला मुळिी–के्षत्र युद्धाुंत भाई  
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चला या चला आज कारागृहाुंत । चला श्रीहरी हा कसोटी पहात १ 

उडी घेउनी सामसत्याग्रहाुंत । चला या चला आज कारागहृाुंत  
श्रमाचे सजेचे इथें भोग भोगा । पुरे सज्ज होऊवनयाुं कमवयोगा २ 

श्रमाचे कुणी कमवयोगी चहाते । सजेचे कुणी कमवयोगी चहाते  
कुणी भोवगती भोग दोहींपरींचे । सुखी सिवही कमवयोगा हरीचे ३ 

चला व्हा चला म ळिीकमवयोगी । चला व्हा चला बुंधनानुंद भोगी  
चला बुंधनीं तीन व्हाि ेहजार । नसे मागणी ही मराठ्याुंवस फार ४ 

तुम्ही ते मराठे, तुम्ही ते मराठे । वजहीं चावरले कैक ित्र ुंवस काुंटे  
उठा हो उठा तोडुनी मोहपाि । पहा ित्रुुंनीं माुंवडलासे विनाि ५ 

चला आज या सामसत्याग्रहाुंत । चला या चला आज कारागृहाुंत  
चला बुंधनीं तीन या हो हजार । जसा आपलुा जाहलासे विचार ६ 

चला सोडुनी सिवही पाठिाला । चला ित्रुची बुवद्ध लाि ुं कसाला  
उणी वसद्ध होताुं पुढे श्रीहरीचा । जुना मागव अदै्वत सत्याग्रहाचा ७ 

पुढें रतत माझें रणीं या पडेल । पुढें युद्ध िुद्धुः स्िरपें घडेल  
पुढें तें पुढें; आज सत्याग्रहाुंत । चला श्रीहरी हा कसोटी पहात ८ 

रचो गुरजनाुं गृही, गुरुं वस पाठािालागृहीं  
रचो मुझळ न िा रचो; अचल व्हाच सत्याग्रही ९ 

स्मरा धु्रि–कथा, हरी अचल सत्यमागी जनाुं  
िनींवह जिळी करी पुरिुनी मनुःकामना  

 
णनरोप णतसरा 

 
(थोर लोकाुंस) 

 
तुम्ही विि–नृपप्रतापभजनीं असा अग्रणी ।  
प्रताप समयोवचत प्रकटिा चला या रणीं ॥  
तुम्हाुंवस हवरनें महत्पद वदलें  स्िराष्ट्रान्तरीं  
तुम्हाुंवस विनिीतसें,विनिीण्ययावस साुंगे हरी  
तुम्ही विि–नृप–प्रतापभजनीं असा अग्रणी  
प्रताप समयोवचत प्रकटिा चला या रणीं ॥  १ 
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हठें मुळविच्या रणीं उतरला स्िताुंच्या बळें   
धुरीणजझन िावरला तवरवह जो मुळीं ना िळे  
प्रतावप वििभतत तो स्िजन दुमवदें मातला  
गण वन कुवण झचवतती अयि म ळिीच्या दला ॥ २ 

कथा कवथयली सुदुुःखद अिी स्ियुंसेिकीं  
महत्पदधराुं तुम्हाुं विनितों म्हण नीच कीं,  
स्ियेंच उतरा तुम्ही त्िवरत म ळिीच्या रणीं  
तुम्ही विि नृप–प्रताप–भजनीं असा अग्रणी ॥ ३ 

स्िराज्यसमरीं वििप्रभवुस साह् जे जाहले  
असोत कुवण आज ते दुधखुळे बुळे मािळे  
कृतज्ञ जझन प र्तिची स्मरवन मािळ्याुंची कृवत  
रणीं उतरणें बरें, कवथत हेंवच माझी मवत ॥  ४ 

थोराुंपुढें लहानाुंचें बरें न बहु भाषण  
म्हण वन थाुंबतों येथें पदीं मस्तक ठेि न ॥ ५ 

णनरोप िवथा 
 

(सिव महाराष्ट्रीयाुंस) 
 

हरी हा उभा म ळिी–के्षझत्र आज । करायावस काुंहीं निें धमवकाज   
झुरे धमव; सत्ता अधमावस आली । नुरे सज्जनाुं दुबवलाुं कोवण िाली   
अधमे जनीं माुंवडलें  घोर कमव । हरीला नको जाहला हा अधमव  १ 

हरी हा स्ियें होतसे मत्स्य, क मव । विनािािया घोरकमीं अधमव  
कधीं हा नराुं िानराुं सानथोराुं । करनी पुढें आिरी भ वमभारा २ 

सिें िानराुं घेइ रामाितारीं। सिें गोप जो घेइ कृष्ट्णाितारीं  
जयें पे्रवरलें  मािळ्याुंला, वििाला । स्ियें हाुंक दे श्रीहरी तो तुम्हाुंला  ३ 

हरी हा तुम्हाुंला स्ियें हाुंक देई । मनीं कान द्या आयका सिव भाई   
हरी हा उभा म ळिीके्षझत्र आज । करायावस काुंहीं निें धमवकाज ४ 

धनानें कुणी िैश्य उन्मत्त झाला । स्ियें साह् दे राज्यकता तयाला   
इहीं या जनीं माुंवडलें  घोर कमव । हरीला नको जाहला हा अधमव  ५ 

असे िैश्यधमव असे राजधमव । असे आजही बवुद्धमुंतावस धमव  
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विचारा विचारी नव्या पुंवडताला । अधमीं नका ब डि ुं हो स्िताुंला ६ 

विचारा नव्या पुंवडता गौरकाया । विचारा नव्या पुंवडता गौरबाह्ा   
विचारा कुणाही खऱ्या पुंवडताला । अधमीं नका ब डि ुं हो स्िताुंला ७ 

धनें िैश्य, भ पाल सत्तामदानें । जसे जाहले अुंध प िीं िहाणे  
तसे आजही िाहणे अुंध झाले । भल्याुं दुबवलाुंसी िळाया वनघाले ८ 

भल्याुं दुबवलाुं सुंकटीं हात द्यािा । बली दुजवनाुंचा परामिव घ्यािा   
नराुं िानराुं ठेिुनी चाकरीला । असे सत्य हें िडे माझ्या हरीला ९ 

चला या चला श्रीहरी हाुंक देई । चला म ळिी–के्षत्र–युद्धाुंत भाई  
चला आज या सामसत्याग्रहाुंत । चला या चला आज कारागृहाुंत  १० 

चला सिवही सोडुनी कायविाला । चला ित्रुची बुवद्ध लाि ुं कसाला   
उणी वसद्ध होताुं पुढें श्रीहरीचा । जुना मागव अदै्वत सत्याग्रहाचा ११ 

पुढें तें पुढें आज सत्याग्रहाुंत । चला या चला आज कारागहृाुंत   
करा चाकरी काुंझह माझ्या हरीची । हरी िाश्वती िाुंवत दे अुंतरींची  १२ 

तुम्हीं चाकरी चालिीली स्िताुंची । तुम्हीं चाकरी चालिीली गृहाची   
बरी ती, परी िाुंवत अभ्युंतरींची । खरी एक दे चाकरी श्रीहरीची  १३ 

हरी चाकरी घे भल्या सज्जनाुंची । न घे चाकरी तो खलाुं दुजवनाुंची   
अिा सुंियीं जे दुराचावर ठेले । तयाुंसाझठ देखा हरी काय बोले  १४ 

अवप चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्  
साधुरेि स मुंतव्युः सम्यक् व्यिवसतो वह सुः ॥ १५ 

वक्षप्रुं भिवत धमात्मा िश्विाुंझत वनगच्िवत  
कौंतेय प्रवतजानीवह न मे भततुः प्रणश्यवत ॥ १६ 

दुराचावर ही चाकरी जो करील । तया िाश्वती िाुंवत कालें  िरील   
प्रवतज्ञा खरी ही खरी श्रीहरीची । मला लाभली िाुंवत अभ्युंतरींची  १७ 

म्हण नी तुम्हाुं सिव लोकाुंवस याची । धरा चाकरी श्रीहरीची सदाची   
करा सत्यसेिा, करा न्यायसेिा । हरी सेिकाुं देतसे िाुंवतठेिा  १८ 

हरी हा उभा म ळिी–के्षझत्र आज । करायावस काुंहीं निें धमवकाज  
तुम्हाुं बोलिी आज सत्याग्रहाुंत । चला िा रहा िा सुखानें गृहाुंत  १९ 

सुखानें रहा राहणारे गृहाुंत । सुखानें चला कोवण कारागृहाुंत  
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सुखानें घडो आजचें धमवकाज । सुखानें चढो िैभिा हा समाज  २० 
 
 

णनरोप पािंवा 
 

(सिव महाराष्ट्रीयाुंस) 
 

कृतज्ञतेची ध्िजा उभारा या तुमच्या नगरीं । 
चला म ळिीके्षझत्र उडी घ्या सत्याग्रहसमरीं ॥ 
कृतज्ञतेची ध्िजा उभारा या तुमच्या नगरीं । 
चला म ळिीके्षझत्र उडी घ्या सत्याग्रह–समरीं ॥ धृ॰ ॥  

वििरायाचे तुम्ही मराठे तुमचा वििराय । 
प्रतापिाली आहे तुमचा वनुःसुंिय काय । 
िीरझपड हा तुम्हाुं लाभला धन्य तुम्ही धन्य! 
या झपडानें तुम्हीं जाहलाुं िीर िीरमान्य । 
मरहटे्ट हे ‘हट्टें  मर’ या ब्रीदा जपणारे । 
हटातटानें झुुंज झुुंजता झुुंजीं खपणारे । 
िक्ततयुक्ततचे युक्ततिक्ततचे खेळ खेळणारे । 
हट्टें  मरवतल, हट्टी पवर हे कधीं न िळणारे! 

चाल–हे असे जगीं गाजले । ित्रु माजले । झजहीं भाजले ।  
ते तुम्ही िीर झपडाचे । 
गाजला धनी खुंडाचे । 
गाजला भतत बुंडाचे । 

थुंड आजला कसे उठा घ्या ित्र ची हवजरी ॥ 
चला म ळिी॰ ॥ १ ॥  

थुंड आजला कारण याचें मन तुमचें मळलें  । 
कृतज्ञतेच्या पुंथािरनी पद तुमचें ढळलें  । 
कृतज्ञताविलयानें झाला िीरझपड थुंड । 
िीरझपझड या क्षुद्र मत्सरें माजविलें  बुंड । 
‘थोर मी तुम्ही’कवरताुं कवरताुं घोर अहुंकार । 
थोराुंकरिीं पोरपणाचे करिी व्यिहार । 
पक्ष पक्ष हे दक्षपणानें अन्योन्याुं िळती । 
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चढती पाहुवन अन्योन्याुंची क्षदु्रपणें जळती । 
चाल–िैवर हा क्षदु्र मत्सर । जावळलें  घर । जोवडतों कर ।  

आठिा वििाजी राजा । 
आठिा तयाच्या काजा । 
या कृतघ्नतेतें लाजा । 

वििबाचे मािळे तयाुंिवर होत असे जबरी ॥ 
चला म ळिी॰ ॥ २ ॥  

 
णनरोप सहावा 

 
(सत्याग्रही िीराुंस) 

 
हें आपलें  ‘सत्याग्रही िाुंवतसप्तक’. याुंतील िाुंतिृवत्त आपलीिी 
करा.  

 

मराठे अम्ही श्रीवििाजी प्रभ चे । आम्ही पाुंग फेड ुंच ह्ा आयवभ चे ॥  
असे पुंगु का आमुची राष्ट्र–माता । अम्ही जाणतों िमव हें प णव आताुं  ॥ १ ॥ 

अम्ही जाणुनी िमव सत्याग्रहाुंत । उडी घेतली पाहुनी धमवघात ॥  
अम्ही पाुंडिाुंसावरखी विस्त पाळ ुं  । मनींच्या मनीं आमुचा क्रोध जाळ ुं   ॥ २ ॥  

झतहीं पाुंडिीं हाल िषानुिषव । कसे कावढले जाळुनीयाुं अमषव ॥  
तसे हाल काढ ुं अम्ही तीन साल । कसाही िळो िैवर सोड वन ताल  ॥ ३ ॥ 

कसाही िळो िैवर सत्याग्रहाुंत । कसाही िळो िैवर कारागहृाुंत ॥  
अम्ही पाुंडिाुंसावरखी विस्त पाळ ुं  । मनींच्या मनीं आमुचा क्रोध जाळ ुं   ॥ ४ ॥  

महाराक्ष्ट्रयाुंच्या सभेचा विचार । सुखें बुंधनीं तीन जाि ेहजार ॥  
सुखानें वतहीं भोगणें सिव हाल । कसाही िळो िैवर सोड वन ताल  ॥ ५ ॥ 

चला बुंधनीं तीन या हो हजार । जसा आपलुा जाहलासे विचार ॥   
सुखें हाल काढ ुं चला तीन साल । कसाही िळो िैवर सोड वन ताल   ॥ ६ ॥ 

पुढें तीन िषांपढुें िैर चाले । सुखें म ळिीह वन िैवर न हाले ॥   
तरी धमवयुद्धीं करुं  दोन हात । परी तोंिरी राहणें िाुंत िाुंत  ॥ ७ ॥ 

 
णनरोप सातवा 
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(मुळिीसाठीं एकदाुं तुरुं गिास भोगलेल्याुंस) 
 

पुन्हाुं एकदाुं बुंधनीं चला या ॥  
तुम्हीं िीर हो तोवडलें  मोहजाला । सुखें म ळिी–धमवकायांत आलाुं ।   
तुम्हीं दीधली भेट कारागृहाला । सुखें भोवगलें  बुंधनाुंतील हालाुं  ॥ १ ॥  

तुम्हाुं मुततकारागृहाुं सत्यभतताुं । तुम्हाुं म ळिीयुद्धरुंगानुरतताुं  
तुम्हाुं याचना कीं, पुन्हाुं एकदाुं या । पुन्हाुं एकदाुं बुंधनीं या चला या!  ॥ २ ॥  

महाराष्ट्रतेजक्स्िता जागिाया । पुन्हाुं एकदाुं बुंधनीं या चला या!   
पुन्हाुं बुंधनाचे तुम्ही हाल भोगा । पुरे सज्ज होऊवनयाुं कमवयोगा  ॥ ३ ॥  

खरे कमवयोगी ियातीत थोर । खरे कमवयोगी ियें अल्प पोर  
खरे कमवयोगी कुणीही चला या । महाराष्ट्रतेजक्स्िता जागिाया  ॥ ४ ॥ 

महाराष्ट्रतेजक्स्िता नाझह मेली । महाराष्ट्रतेजक्स्िता ही वनजेली  
महाराष्ट्रतेजक्स्िता जागिाया । पुन्हाुं एकदाुं बुंधनीं या चला या  ॥ ५ ॥  

महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेलें  । मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले   
खरा िीर िैरी पराधीनतेचा । महाराष्ट्र आधार या भारताचा  ॥ ६ ॥ 

पुरे बालवमत्राुंसिें हा वनरोप । चला घालिाया महाराष्ट्र–झोंप  
वनजेला महाराष्ट्र हा जागिाया । पनु्हाुं बुंधनीं या चला या  ॥ ७ ॥ 

 
णनरोप आठवा 

 
(सिव महाराष्ट्रीयाुंस) 

 
कृतजे्ञची ध्िजा उभारा या तुमच्या नगरीं । 
चला म ळिीके्षझत्र उडी घ्या सत्याग्रहसमरीं ॥ 
कृतज्ञतेची ध्िजा उभारा या तुमच्या नगरीं 
चला म ळिीके्षझत्र उडी घ्या सत्याग्रह–समरीं ॥ धृ॰ ॥ 

वििरायाचे तुम्ही मराठे तुमचा वििराय । 
प्रतापिाली आहे तुमचा वनुःसुंिय काय । 
िीरझपड हा तुम्हाुं लाभला धन्य तुम्ही धन्य । 
या झपडानें तुम्ही जाहलाुं िीर िीरमान्य । 
मरहटे्ट हे ‘हट्टें  मर’ या ब्रीदा जपणारे । 
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हटातटानें झुुंज झुुंजता झुुंजीं खपणारे । 
िक्ततयुक्ततचे युक्ततिक्ततचे खेळ खेळणारे । 
हट्टें  मरतील, हट्टी पवर हे कधीं न िळणारे । 
हे असे जगीं गाजले । ितु्र माजले । वजहीं भाजले ।  

ते तुम्ही िीरझपडाचे । 
गाजलाुं धनी खुंडाचे । 
गाजलाुं भतत बुंडाचे । 

थुंड आजला कसे! उठा घ्या ित्र ची हवजरी ॥ 
चला म ळिी॰ ॥ १ ॥  

थुंड आजला कारण याचें मन तुमचें मळलें  । 
कृतज्ञतेच्या पथािरनी पद तुमचें ढळलें  । 
कृथज्ञताविलयानें झाला िीरझपड थुंड । 
िीरझपझड या क्षुद्र मत्सरें माजविलें  बुंड । 
‘थोर मी तुम्ही’ कवरताुं कवरताुं घोर अहुंकार । 
थोराुंकरिीं पोरपणाचें करिी व्यिहार । 
पक्ष पक्ष हे दक्षपणानें अन्योन्याुं िळती । 
चढती पाहुवन अन्योन्याुंची क्ष द्रपणें जळती । 
िैवर हा क्षदु्र मत्सर । जावळलें  घर! जोवडतों कर ।  

आठिा वििाजी राजा । 
आठिा तयाच्या काजा । 
या कृतघ्नतेनें लाजा । 

वििबाचे मािळे तयाुंिवर होत असे जबरी ॥ 
चला म ळिी॰ ॥ २ ॥  

फेरिीरसम नाफेरेही िीर तुम्ही थुंड । 
गमे मनीं माजलें  तुमवचया कृताथवताबुंड ॥ 
फेरपक्ष हरविला ही तुम्हा कृताथवता िाटे । 
कृताथवतेच्या गिवधगीनें कृतज्ञता आटे ॥ 
वििप्रभ  हे ित्रपती हे महाराष्ट्रराजे । 
हृदयीं असताुं सवन्नध तुम्हाुं गिव कसा साजे । 
स्ितुंत्रता वनजसाध्य आपलुें  साधन समिरे । 
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वििप्रभवुप्रय कुणीं हरविलें  िरवन िाुंवतफेर ॥ 
िाुंवत ही कौक्न्सलीं कुणा । अन्यथा कुणा । गोड सज्जना । 

गोड ही कुणा समिरे । 
लोकाुंत असे मवतफेर । 
लोकाुंत असे रवचफेर । 

फेरिाद हा पुरे राहुुं द्या ही हमरीतुमरी ॥ 
चला म ळिी॰ ॥ ३ ॥ 

कोणी फेरे िीर मराठे कोणी नाफेरे । 
कोणी आपण वनजराष्ट्राचे सेिक समिरेे ॥ 
वतघेही आपण कृतघ्नतेचे भतत नसों खास । 
परी पडुवनयाुं मोहीं झालों मदमत्सरदास ॥ 
कृतज्ञतेचा विलय वदसे जो कृतघ्नताविजय । 
मोहाचा तो विजय असे मदमत्सरावदविजय ॥ 
ज्ञान धन्यप िवजकरणीचें तच्चरणध्यान । 
मोहावदक वरपु िधाियासी अमोघ हे बाण ॥ 

बाणिा वचझत्त यदुिर । पाथवझककर । राम िनचर । 
बाणिा जनक मुवनराय । 
बाणिा भतत वििराय । 
बाणिा धन्यजनपाय । 

बाणद्वय योजुनी िधुवनयाुं मोहावदक कहरी ॥ चला म ळिी॰ ॥ ४ ॥ 

महाराष्ट्र–म ळिी–पवरषदीं वतन्ही पक्ष जमले । 
दक्षत्िाच्या िीरत्िाच्या सुविचारीं रमले ॥ 
विश्वसलें  मन वजिुंत आहे थोर महाराष्ट्र । 
महाराष्ट्र वनजतेजें उठविल अवखल झहदराष्ट्र ॥ 
असो थुंडपण सोडा आताुं काल फार झाला । 
बरा न इतुका काल यािया तीन हजाराुंला ॥ 
मरािया धािले मराठे लाखाुंनी मेले । 
काल नसे तो द र नसे तें तेजवह विझलेलें  ॥ 

तेज तें दाखिा चला । बोल बोललाुं । आुंकडा वदला । 
तो पुरा करा सत्िरीं । 
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बोल जो चाल ती बरी । 
घ्या उडी चला सुंगरीं । 

खरी िैखरी अढळ विलसते सद्वीर–प्रिरीं ॥ चला म ळिी ॰ ॥ ५ ॥ 

अवखल–झहद–राष्ट्रीय पवरषदीं वतन्ही पक्ष जमले । 
दक्षत्िाच्या िीरत्िाच्या सुविचारीं रमले ॥ 
ितें पुंचित सत्यआग्रही उभे करा ठरलें  । 
याुंत पावहजे सातहजारी महाराष्ट्र धरलें  ॥ 
असो कसेंही; श्रीवििराष्ट्रा एक गोष्ट करणें । 
अवतत्िरें सैवनक भरतीचा तुझा भार भरणें ॥ 
हें दुसरें कीं भाग सिव हा मुळिीयुद्धाुंत । 
िीघ्र पाठिीं पाठ घ्यािया सत्यआग्रहाुंत ॥ 

पाठ हा घ्यािया चला । आड व्हा चला । कुं पनीदला । 
या करा पहारी िायाुं । 
या भरा खोदला पाया । 
या धरा रेलमागा या । 

याच आग्रहें सोसुवन सारें या कारागारीं ॥ चला म ळिी ॰ ॥ ६ ॥ 

कारागारीं कामें करणें सत्यापवण म्हणुनी । 
कारागारीं हाल भोगणें सत्यापवण म्हणुनी । 
कारागझृह अन्याय भोगणें सत्यापवण म्हणुनी । 
कारागझृह अपमान भोगणें सत्यापवण म्हणुनी ॥ 
कारागझृह जो तक्रारींचा अजाचा हक्क । 
टाळािें तो हक्क भोगणें तुम्हीं यथाितय ॥ 
पाळाि ेकायदे विक्स्तचे सिव लीनतेनें । 
त्याज्य सिवथा स्िैर िागणें विस्तहीनतेनें ॥ 

विस्त ही राष्ट्रकारक । राष्ट्रधारक । राष्ट्रतारक । 
विस्त ही चीज वबनमोल । 
विस्तहीन झालों फोल । 
विस्तही रज ुं द्या खोल । 

खोल अुंतरीं विस्त रजाया या कारागारीं ॥ चला म ळिी॰ ॥ ७ ॥ 

आिरतों हें चऱ्हाट माझें मी हवरचा भाट । 
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माझ्या नीरस भाटपणाचा आहे बोभाट ॥ 
उणीि माझी पुरी जाणतों काय करुं  साुंगा । 
हट्टी हवर हा हटकुवन झटतो कधीं कधीं अुंगा ॥ 
बोल बोल हा तुझ्याच बोलीं बोल अरे भाई । 
नीरस रसना तुझी असों दे त्याचें तुज काई ॥ 
हट्ट असा हा हवर धवरतो मग मी कवरतों धीर । 
बोल टावकतों बोलुवन हवरचा मी िडेापीर ॥ 

बोल हा हरीचा असे । सोसुवन हुंसें । या चला कसे । 
या चला फेर–नाफेरे । 
या चला िीर समिरेे । 
या चला मुमुक्ष  सारे । 

प्यारे जनहो झणीं आिरा गृहमायालहरी ॥ चला म ळिी॰ ॥ ८ ॥ 
णनरोप नववा 

 
(िुंगीयावद झहदी वमत्र और बुंधुगणसे प्राथवना) 

 
“रण म लिीका सत्य–आग्रह सत्य है हवर–अचवना  
इसकी करो िुभ झचतना यह एक है अभ्यथवना”।  
वप्रय िुंग–अुंगज वमत्रिरगण भ वर ‘िुंदे मातरम्’  
कुि याचना है आपसे वचत्तुं वह मे बहु कातरम् ।  
यह याचना है अल्पसी बहुदोषभागहवमत्यतुः  
कृपया क्षमा कर दीवजये क्षमया क्षमो भवितास्म्यहम् ॥ १ ॥ 

वप्रय वमत्रिर वमत्रत्ि अपना प्रभकृुपाििसे हुिा  
कुि कायवभी वनजराष्ट्रका सहयोगसे वमलकर हुिा ।  
कुि कायवके पिात् वकया हत दैिने हमको जुदा  
यह नीवत है सुंसारकी कुि सुंपदा कुि आपदा ॥ २ ॥ 

सहचावरताकी सुंपदा सहकावरताकी सुंपदा  
कुि भोग इनका वमलगया वफर आगई विरहापदा ।  
तनु आपकी अटकी रही यह हततन  भटकी रही  
वनजराष्ट्रसेिाकी मनीषा मनवह मन लटकी रही  ॥ ३ ॥ 

वदिस बीते मास बीते िषवभी बीते चले  
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अवत अल्प वनजबल देख हमभी अल्प कुि करते चले ।  
कुि अल्पसी वनजराष्ट्रसेिा हाथसे बनती रही ॥ ४ ॥ 

कुि भीवत भिदीय [श्लोक ४ मध्यें ‘भिदीय’ याुंतील ‘दी’ आवण श्लोक ८, ११ ि १४ 

मध्यें महाराष्ट्र’ याुंतील ‘हा’ एकमात्रक अथिा लघु उच्चाराचा आहे.] रष्टताकी साथमें 
बनती रही 

 

कुि भीवतका कारण सवदच्िा वचत्तमें जैसी पली  
वनज हाथसे वनजराष्ट्रकी सेिा न थी िैसी चली ।  
अब याचना है आपसे बहुदोषभागहवमत्यतुः  
कृपया क्षमा कर दीवजये क्षमया क्षमो भवितास्म्यहम् ॥ ५ ॥ 

बल अल्पसो बहु दोष यह है सृवष्टका कान  कडा  
इस दोषसे वनज देि है परदास्यमें रोता पडा ।  
यह दोष अब कैसा वमटे? बलअुंिसुंग्रहनीवतसे  
इस नीवतसे नर ि टते परदास्यसे भिभीवतसे ॥ ६ ॥ 

बल–अुंि–सुंग्रह होत है वप्रय िुंगमें कुि ढुंगसे  
बल–अुंि–सुंग्रह होत है इस अुंगमें कुि ढुंगसे ।  
बल–अुंि–सुंग्रह राष्ट्रके प्रत्युंगमें वनज ढुंगसे  
कुि ठीक होगा मुक्तत तब परदास्यसे भिसुंगसे ॥ ७ ॥ 

बल–अुंि–सुंग्रह म लिीके िाुंवतरणमें है चला  
वप्रय वमत्रिर सो जानते जो म लिीपर है बला ।  
यह म लिीरण म ल है महाराष्ट्र–वनद्रा–भुंगका [श्लोक ४ मध्यें ‘भिदीय’ 
याुंतील ‘दी’ आवण श्लोक ८, ११ ि १४ मध्यें महाराष्ट्र‘ याुंतील ‘हा’ एकमात्रक अथिा लघु 
उच्चाराचा आहे.] 

 

यह म लिीरण म ल मानो भावि भारतजुंगका ॥ ८ ॥ 

भावि भारतजुंगका है म ल उत्तरझहदमें  
भावि भारतजुंगका है म ल दवक्षणझहदमें ।  
म ल भािी जुंगका है राष्ट्रके प्रत्युंगमें  
प्रवत अुंगमें रणरुंग होगा कालबलके सुंगमें ॥ ९ ॥ 

अनुक ल होगा काल वनजबल–अुंि–सुंग्रह नीवतसे  
अनुक ल होगा काल वनजमल–अुंि–वनग्रह नीवतसे ।  
रण सामसत्याग्रह मनोमलवनग्रही बलसुंग्रही  
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अनुक ल करता कालबलको सामसत्याग्रह यही ॥ १० ॥ 

वरपुवचत्तकाभी भेद देता सामसत्याग्रह हमें  
गुणवित्त इसका देख लाते सामरणको काममें ।  
वरपुवचत्तवनकषीभ त रण मलवनग्रही बलसुंग्रही  
यह है चला महाराष्ट्रमें जो श्रीवििप्रभकुी मही ॥ ११ ॥ 

अनुक ल होगा कालबल कुि सामरणके नीवतसे  
वफर काम लें गे वििमहीमें िुद्ध रणके रीवतसे ।  
रण िुद्धसत्याग्रह हरीने पाथवसे करिा वलया  
अवतसामका सम्मोह उसका ज्ञानसे हरिा वदया ॥ १२ ॥ 

वप्रय िुंग–अुंगज वमत्रिरगण आप श्रीहवरभतत है  
हवरगीत गीतामागवमें वनजहृदयसे अनुरतत है ।  
रण म लिीका सत्य–आग्रह सत्य है हवर अचवना  
इसकी करो िुभ झचतना यह एक है अभ्यथवना ॥ १३ ॥ 

वप्रय झहदअुंगज वमत्रगणसे बुंधुगणसे प्राथवना  
महाराष्ट्र [श्लोक ४ मध्यें ‘भिदीय’ याुंतील ‘दी’ आवण श्लोक ८, ११ ि १४ मध्यें महाराष्ट्र‘ 

याुंतील ‘हा’ एकमात्रक अथिा लघु उच्चाराचा आहे.] के िुभ कायवकी कृपया करो 
िुभ झचतना । 

 

रण म लिीका सत्य–आग्रह सत्य है हवर–अचवना  
इसकी करो िुभ झचतना यह एक है अभ्यथवना ॥ १४ ॥ 
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सेनापणत बापट यािंीं झेंडागीतें व णशस्तगीतें 
 

झेंडागीत पणहलें  
 

महाराष्ट्रझेंडा । िुंदुनी । महाराष्ट्रझेंडा  
नव्या युगींचा निीन िुंद  झहदराष्ट्रझेंडा ॥ आमुचा ॥ धृ॰ ॥ 

स्ितुंत्रतेचा विरतततेचा महाराष्ट्रझेंडा । भगिा ।  
करील विजयी नव्या युगींचा झहदराष्ट्रझेंडा । आमुचा  ॥ १ ॥ 

झहदराष्ट्रझेंडा या नि युझग निीन रुंगतसे । जनमतें ।  
निीन राक्ष्ट्रय झेंड्यानें या वरपुमन भुंगतसे । आग्रही  ॥ २॥ 

निीन झेंडा लोकिाहीच्या निीन रुंगाचा । पाहुनी ।  
दाह होतसे दुुःसह वनविवदझन वरपुच्या अुंगाचा । आग्रही  ॥ ३ ॥ 

नव्या लोकिाहीचे असती प्रमुख घटक दोन । महत्त्िें ।  
जुने रामकृष्ट्णाुंचे झहद  नि ेमुसल्मान । धमवरत  ॥ ४ ॥ 

प्रमुख घटक हे ित्रु कालचे आज वमत्र झाले । पाहुनी ।  
अकब्बराचें वििरायाचें उदार मन धालें  । स्िभािें ॥ ५ ॥ 

नव्या लोकिाहीचा झेंडा विजयें फडकािा । भारतीं ।  
या ध्येयानें ध्येयरप हा महाराष्ट्र व्हािा । आमुचा ॥ ६ ॥ 

वििप्रभ  मािळे िीरिर बाजी प्रभिुीर । विदेही ।  
हृदयसुंपटुी िसती आमुच्या प िवज रणधीर । वकवतक ते  ॥ ७ ॥ 

रततीं अमुच्या परुंपरेची धमवयुद्धभतती । खेळते ।  
हीच भक्तत देिोद्धाराची असे थोर िक्तत । पुण्ययमय  ॥ ८ ॥ 

याच भक्ततचा याच िक्ततचा महाराष्ट्र झेंडा । भगिा ।  
झाला होता दास्य विमोचक या भारतखुंडा । आमुच्या  ॥ ९ ॥  

भगिा वहरिा ित्रु कालचे आज वमत्र झाले । पाहुनी ।  
अकब्बराचें वििरायाचें उदार मन धालें  । स्िभािें ॥ १० ॥ 

भगिा वहरिा एक जहाले भोगुनी कवलदुंडा । सारख्या ।  
ऐतयबळें या होइल विजयी झहदराष्ट्रझेंडा ॥ आमुचा  ॥ ११ ॥  
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झेंडागीत दुसरें 
 

महाराष्ट्रझेंडा । िुंदुनी । महाराष्ट्रझेंडा ।  
नव्या युगींचा निीन िुंद ुं झहदराष्ट्रझेंडा । आमुचा ॥ धृ॰ ॥ 

स्ितुंत्रतेचा विरतततेचा महाराष्ट्रझेंडा । भगिा ।  
करील विजयी लोकिावहचा निा राष्ट्रझेंडा । आमुचा १ 

स्ितुंत्रतेचे लोकिावहचे वमळ ुं  सिव भतत । चला या ।  
निीन राक्ष्ट्रय झेंड्यासाठीं आटिुुं या रतत ॥ आपलुें   २ 

स्ितुंत्रतेचे लोकिावहचे वमळ ुं  सिव भतत । चला या ।  
निीन राक्ष्ट्रय झेंड्यासाठीं िाहिुुं या रतत ॥ आपुलें   ३ 

रतत आटि ुं रतत िाहि ुं प्रथम सामयुद्धीं । भक्ततनें ।  
पुरती लाि ुं चला कसाला ित्र ची बवुद्ध । आग्रही  ४ 

ित्रुबुवद्धची खरी परीक्षा खरी राष्ट्रिुवद्ध । आपलुी ।  
दोन्ही गोष्टी घडती एतया सत्याग्रहयुद्धीं । िाुंवतच्या  ५ 

राष्ट्रिुद्धी जाहली रावहली अचल ित्र–ुबुवद्ध । आग्रही ।  
तरी स्िभािें पडणें आहे िुद्ध धमवयुद्धीं ॥ घोरतर ६ 

धमवयुद्धमुंत्रें हटिीलें  कृपामोह–बुंडा । अजुवनीं ।  
हवरमुंते्र त्या होईल विजयी झहदराष्ट्रझेंडा  ७ 

 

झेंडागीत णतसरें 
 

िुंद्याुंत िुंद्य आम्हाुं । निझहदराष्ट्रझेंडा ॥ धृ. ॥   

रमिीत हा जनाला । जमिीत िीरमाला ।  
िमिील ित्रुबुंडा ॥ नि॰  १ 

धिलक्त्िुं झहदु आयव । हवरती महुंमदीय ।  
ऐतयवक्रयेंत गुुंडा ॥ नि॰  २ 

धवर इुंद्रचापिणव । ते सिवराष्ट्रिणव ।  
मतै्रवक्रयेंत गुुंडा ॥ नि॰  ३ 

धवर स त्रकमवचक्र । वप्रय मागव तो अिक्र ।  



 
 अनुक्रमणिका 

सरल वक्रयेंत गुुंडा ॥ नि॰ ४ 

भगिा विरक्ततरुंग । ते झहद अुंतरुंग ।  
मोक्षवक्रयेंत गुुंडा ॥ नि॰ ५ 

गुुंडा मनोरथीं हा । विजयेच्िु भारतीं हा ।  
हृदयाुंत एक माुंडा ॥ नि॰ ६ 

भवगनींस बुंधुुंना ही । विनती न फार काुंहीं ।   
हृदयाुंत एक माुंडा ॥ नि॰ ७ 

प्यारे मुमुक्षु भाई । विनती तुम्हाुं सदा ही!   
हृदयाुंतुनी न साुंडा ॥ नि॰ ८ 

दडप वन हा अहुंता । नेईल मोक्ष पुंथा  
तुडिील मोहबुंडा ॥ नि॰ ॥ ९ 

स्िातुंत्र्य मोक्ष–दाता । सायुज्य–मोक्षदाता ।   
जझग हाच एक गुुंडा ॥ नि॰ ॥ १० 

सत्याग्रहप्रकारीं । सेि वन वनर्तिकारी ।  
करुं  िुंद्य सिव खुंडाुं ॥ नि॰ ॥ ११ 

रण िाुंवतयुतत खेळ ुं  । रण िुद्ध मुतत खेळ ुं  ।   
करुं  िुंद्य सिव खुंडाुं ॥ नि॰ ॥ १२ 

कारागृहाुंत राह ुं । यमधमवभेवट घेऊुं  ।  
करुं  िुंद्य सिव खुंडाुं । नि॰ ॥ १३ 

वमळि वन भाइ भाई । जुळि न लोकिाही ।   
करुं  िुंद्य सिव खुंडाुं । नि॰ ॥ १४ 

रमिीत हा जनाला । जमिीत िीरमाला  
िमिील ित्रुबुंडा ॥ नि॰ ॥ १५ 

णशस्तगीत पणहलें  
 

थोराुंत थोर सकलाुं । तो एक विस्तधमव ॥ धृ॰ ॥  

आम्हाुंवस प िवकालीं । करनी महत्ििाली ।  
जो देइ आयवनाम ॥ तो एक ॥ १ 
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आयवत्ि विष्टधमव । विष्टत्ि विस्तधमव 
आयवत्ि–हृदयममव ॥ तो एक ॥ २ 

कवर तोवच राष्ट्रपाया । धवर तोवच राष्ट्र ठायाुं ।  
कवर तारकत्िकमव ॥ तो एक ॥ ३ 

जी विस्त तीच िाही । विस्तींत राज्य राही ।  
राष्ट्रेवतहासिमव । तो एक ॥ ४ 

विस्तींत झहदुिाही । विस्तींत म्लें च्ििाही 
अवज आुंग्लराज्यिमव ॥ तो एक ॥ ५  

राष्ट्रीय पाठिाला । त्या राष्ट्रविस्त–िाला । 
[राष्ट्रीय कायविाला । त्या राष्ट्रविस्त–िाला] 

येथें करुं  स्िधमव ॥ तो एक ॥ ६ 

ऋवषिुंद्य कृष्ट्ण राम । सुजनाुंवस सौख्यधाम 
त्याुंचावह थोर धमव ॥ तो एक ॥ ७ 

आम्हाुंत कृष्ट्ण व्हािा । आम्हाुंत राम यािा 
म्हण नी करुं  स्िधमव ॥ तो एक ॥ ८ 

आम्हाुं स्िराज्य व्हािें । नि लोकराज्य व्हािें  
म्हणुनी करुं  स्िधमव ॥ तो एक ॥ ९ 

 

णशस्तगीत दुसरें 
 

विस्त प वजली सदा सिव जझग सिव िास्त्रकारीं  
प ज ुं वनत्य ही  } विस्तदेिता विस्तीच्या हारीं ॥ धृ॰ ॥ 
पुज ुं भक्ततनें 

प्रपुंचिास्त्रीं थोर आजला बुंधु गौरकाय  
त्याुंचा पडतो कसा प्रपुंचीं एक एक पाय ॥ 

विस्त विस्त या तालािरती पाय पहा पडतो  
विस्तीनें या गौरकाय हा कुठें कुठें चढतो ॥ 

परिाुं परिाुं मागें असताुं वकती पुढें चढले 
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वकतीं तयाुंच्या मागें अमुचे लोक आज पडले ॥ 

हें चढणें हें पडणें याला म ळ एक विस्त 
विस्तयुतत ते चढले पडलो आम्हीं बवेिस्त ॥ 

विस्त ही राष्ट्रकारक । राष्ट्रधारक । राष्ट्रतारक 
विस्त ही चीज वबनमोल 
विस्तहीन झालों फोल 
विस्त ही रजो मझन खोल 

विस्त मनीं रजि ुं या राक्ष्ट्रय सवद्वद्यागारीं । राक्ष्ट्रय 
सत्कायागारीं ॥ पुज ुं॰ ॥ १ ॥  

पहा पहा ही विस्तदेिता बाजीप्रभमु र्तत 
पहा पहा ही तानाजीची वदव्य विस्तम र्तत 
वप्रय पुत्राचा लग्नसोहळा उद्याुं आज गेली ॥ 
विस्तम र्तत कोंडाण्ययािवर ती यमधमें नेली ॥ 
राुंगण्ययास राष्ट्रात्मा वििबा जािा सुखरप ॥ 
विस्तदेिता यास्ति झाली झखझडत वििरप ॥ 
राष्ट्र मराठा झालें  ठरलें  ठरलें  तरलें  ती विस्त ॥ 

विस्त ही राष्ट्रकारक । राष्ट्रधारक । राष्ट्रतारक 
राष्ट्र मराठा हरलें  सरलें  ती सरली विस्त ॥ 

विस्त ही चीज वबनमोल 
विस्तहीन झालों फोल 
विस्त ही रजो मझन खोल 

विस्त मनीं रजि ुं या राक्ष्ट्रय सवद्वद्यागारीं । राक्ष्ट्रय 
सत्कायागारीं ॥ प ुंज ॰ ॥ २ ॥  

परमाथाचें िास्त्र आमुचें थोर सिव काल । 
अज्ञ जनाुंच्या हातीं होती त्याचेही हाल ॥ 
असो पहा परमाथविास्त्र हें अमुचें इतराुंचें 
परमाथी या पहा श्रेष्ठतर िासन कोणाचें ॥ 
परमाथी या विस्त विस्त हा ताल सदा िाजे । 
विस्तीचें या िासन येथें श्रेष्ठ श्रेष्ठ गाजे ॥ 
विस्त इुंवद्रयाुं विस्त मनाला बुद्धीला विस्त । 
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विस्तयुतत ते मोक्षा चढती पडती बवेिस्त ॥ 
विस्त ही देहतारक । मनोधारक । मोक्षकारक । 

विस्त ही चीज वबनमोल ॥ ३ ॥ 

स्िराज्य व्हािें लोकिावहचें व्हािें स्िाराज्य । 
अधमव बुडुनी िाढािें या जगीं धमवराज्य ॥ 
झहदराष्ट्र हें सत्िर व्हािें खरें खरें राष्ट्र । 
राष्ट्रीकरणीं पढुें असािा थोर महाराष्ट्र ॥ 
मनीं िाुंवितों गोड गोवष्ट या सािव जीिभािें । 
मनोराज्य हें जनीं किानें म तवरप व्हािें ॥ 
म तवरप या मनोरथाुंना देत एक विस्त । 
विस्तयुतत ते कृताथव होती झुरती बेविस्त ॥ 

विस्त ही राष्ट्रकारक । धमवकारक । जीितारक । 
विस्त ही चीज वबनमोल ॥ ४ ॥ 

॥ ॐ िाुंवतुः िाुंवतुः िाुंवतुः ॥ 
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रत्नाणगरी तुरंुगातूंन सुटल्यावर 
 

झाडू–अष्टक 
 

स्िदेिास सुंप णव व्हािें स्िराज्य । असे भािना हीं भिीं भव्य प ज्य । 

अिा भािनेचे भले जे उदार । तयाुंसाझठ ही घोषणा हा पुकार ॥ १ ॥ 

रहा जेथ तो गाुंि झाडा चला या । रहा जेथ तो देि झाडा चला या । 
चला या चला घाण काढा चला या । असे मागव हा भारता उद्धराया ॥ २ ॥ 

किी िागिी अपलुें  बाळ माता । किी घावलते वनत्य घाणींत हाता । 
स्मरा तें तसा िागिा हा स्िदेि । चला घाण काढा नको लाज लेि ॥ ३ ॥ 

तुम्हाुं लाज िाटो करायावस घाण । नको लाज व्हायावस मातेसमान । 
करो घाण अज्ञान सज्ञान बुंधु । करा द र ती होउनी पे्रमझसधु ॥ ४ ॥ 

असे पे्रम ही भािना तारणारी । असे दे्वष ही भािना मारणारी । 
तरा होउनी सिवथा पे्रमझसधु । नको अुंतरीं लेिही दे्वषझबदु ॥ ५ ॥ 

करो घाण कोणी कुठेंही वकतीही । धरा अुंतरीं सिवदा सन्मती ही । 
अम्हाुं काढणें घाण हा राष्ट्रधमव । अिानेंच साधेल कीं राष्ट्रिमव ॥ ६ ॥ 

तुम्हाुं पाहुनी पे्रमकायी प्रिीण । तुम्हाुं मागुनी बुंधु काुंहीं निीन! 
स्ियें घाण काढािया लागतील । कुणी िीघ्र कोणी हळ  जागतील ॥ ७ ॥ 

कुणी िीघ्र कोणी हळ  जागणारे । परी सिव बुंध ुं–करीं पे्रमिारें । 
कधीं ना कधीं झाडु हा घेििील । कधीं ना कधीं घाण ही काढिील ॥ ८ ॥ 

आरोग्यािी ध्वजा 
 

आरोग्याची ध्िजा उभारा या तुमच्या नगरीं 
चला चला स्िच्िता कराया झाड  घ्या स्िकरीं ॥ धु्र॰ ॥ 

हें रोगाुंचें बीज घाण ही प्राण वकती घेई 
वकती वदव्य जीिाुंवस अिळेीं मृत्युकरीं देई 
वजतुतया साुंथी वततुतया हातीं प्राण घेइ घाण 
घाण न जेथें साुंथी तेथें होती हैराण 
घाण असे सिववह साुंथींचा वप्रय साथीदार 
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घाण न जेथें न चले तेथें साुंथींचा जोर 
घरीं घाण बाहेर घाण तुंि कसलें  आरोग्य 
आरोग्याविण असाध्य जनता–सुंिधवन योग्य 
बुंधुुंनो । बुंधुनो सत्य हें असे । जाणनुी कसे । रहा स्िस्थसे 

टाका ही सुस्ती सारी 
घ्या झाडु घरीं बाहेरी 
पोंचिा द र हा िैरी 

िैरी हा घाण ही जिवळ तुंि देि न येइ िरी ॥ 
ता. २९–९–३७ 

 

राष्ट्रीय जूट 
 

मुसल्मान झहद  अम्ही भाउभाऊ । जुटीनें स्िदेिास सेिीत जाऊुं  
जुटीच्या तुटीनें अम्हाुं ही गुलामी । वहला मारण्यया ज ट येईल कामीं 
िृथा भाुंडणें भाुंडती आपसाुंत । स्िदेिास केलें  अिानें अनाथ 
गरीबाुंस ही भाुंडणें जाचतात । धनी सिव काळीं सुखें भोगतात 
विदेिीय साम्राज्यिाहींत दास । असे देि हा तोंिरी नाझह आस 
गरीबाुं मज राुं गरीबाुं वकसाुंनाुं । धनी भोवगती सिवदा भोग नाना 
धनी झहदु भोगी सुखाची वमरास । धनी मुक्स्लमाुंवह सुखाची वमरास 
धनी दुष्ट ते भाुंडणें भाुंडिीती । गरीबाुं गुलामींत ते राबिीती 
गुलामीस मारािया ज ट व्हािी । म्हण नी वतथी मे दहा ही स्मरािी 
धनी सुष्ट तेव्हाुं कसे एक झाले । गरीबाुंथव त्याुंही कसे त्याग केले 
स्मरा तें स्मरा ते मुसल्मान, झहद  । जुटीनें रहा सिवही देिबुंध  
जुटीच्या बळें हें विदेिीय राज्य । लया नेउनी स्थापुुं आम्ही स्िराज्य 

 
सेनापतींनीं वनजाम हैदराबाद सत्याग्रह जेव्हाुं सुर केला तेव्हाुं प्रभातफेरीकवरता केलेले श्लोक 

 

हैदराबाद–सत्याग्रह–प्रिातफेरी 
 

अम्ही झहदु कोणी कुणी विश्व–बुंधु । अम्ही एकमेकाुं कुणी िुंद  झनद   
अम्हाुंला न साहे कुणाही जुल म। अम्ही ऊठलों िाुंकिाया वनजाम १ 
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अम्ही ऊठलों िाुंकिाया वनजाम । गुलामींतुनी उद्धराया गुलाम  
वनजामींत झहद  गुलामींत सारे । वनजामींत झहद –िळाचेंवच िारें २ 

अम्ही सिवही इुंग्रजाचे गुलाम । अम्हाुंला न साहे कुणाही जुल म  
अम्ही ऊठलों देि हा सोडिाया । गुलामींतुनी देि हा उद्धराया ३ 

गुलामींतुनी देि हा उद्धराया । असे त्यागणें देवि–सुंस्थान–माया  
नसे एकही देवि सुंस्थावनकाुंत । सुखें देई जो लोकराज्यास हात ४ 

हिी लोकिाही नको एकिाही । हिा ही निी देवि सुंस्थावनकाुंही  
हिी आदराया; परी ते न कोणी । सुखें सोवडती राज्यधाटी पुराणी ५ 

म्हण नी नको देवि–सुंस्थान–माया । बरें साुंगणें देवि सुंस्थावनकाुं या  
तुम्ही पालटा िीघ्र सुंस्थान–काया । जरी पावहजे आज तुम्हाुं जगाया ६ 

उद्याुंचें उद्याुं; आज टाका जुल म । तुम्हीही असा इुंग्रजाचे गुलाम  
जरी पावहजे आज तुम्हाुं जगाया । तुम्ही पालटा िीघ्र सुंस्थान–काया ७ 

िरा लोकिाही त्यजा एकिाही । पहा इुंग्रजी खालसाची प्रजाही  
गुलामींत ही हक्क भोगीत काुंही । तुम्हाुंसावरखा येथ अुंधार नाही ८ 

अम्हाुं पावहजे सिव देिीं प्रकाि । मनुष्ट्यत्ि पाि ेगुलामींत नाि  
असे घोर अुंधार जेथें गुलामी । मनुष्ट्यत्ि तेथें त्िरें हो वनकामी ९ 

मनुष्ट्यत्ि देिीं जगाया तगाया । झणीं पालटा सिव सुंस्थान–काया  
िरा लोकिाही त्यजा एकिाही । जनाची मनाची धरा लाज काुंहीं १० 

असे सिव सुंस्थावनकाुं हा पुकारा । िळाचा वजथें िाहतो घोर िारा  
िळाचा प्रतीकार िाुंवतप्रधान । वजथें बसैला देउनी आज ठाण ११ 

िळाचा प्रतीकार िाुंवतप्रधान । वनजामी प्रजाही करी सािधान  
तया बाुंधिाुं या चला हात द्याया । वनजामा चला या चला िाुंकिाया १२ 

अम्ही ऊठलों िाुंकिाया वनजाम । गुलामींतुनी उद्धराया गुलाम  
वनजामींत झहद  गुलामींत सारे । वनजामींत झहद –िलाचेंवच िारें १३ 

करा साह् जें ितय तें सिव सिव । असें युद्ध सत्याग्रही थोर पिव  
चला एक व्हा िाुंकिाया वनजाम । कुणाचें कसेंही असो पक्ष–नाम १४ 

न द्या पक्षभेदाुंकडे फार लक्ष । चला िाुंकिायावस जुल्मी विपक्ष  
असे युद्ध सत्याग्रही थोर पिव । करा साह् जें ितय तें सिव सिव १५ 
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ता. २६–१०–३८ 

माझें वेड––स्वातंत्र्य, समता, बंधुपे्रमसत्ता 
 

मज एक िडे स्िातुंत्र्य, समता । बुंधुपे्रमसत्ता व्हािी जगीं १ 

जगीं व्हािी सत्ता पे्रमाची सिवत्र । व्हािा जीिमात्र पे्रमप णव २ 

प णव तोवच जीि पे्रमें जो भरला । सिवथा विरला दे्वष ज्याचा ३ 

ज्याचा िब्द, ज्याचा आचार विचार । सिव कारभार पे्रममय ४ 

पे्रममय तत्त्ि िसे सिांतरीं । तोवच माझा हवर जगत्कता ५ 

कता धता हता तो एक जगाचा । ग ढमय त्याचा व्यिहार ६ 

व्यिहारविज्ञ िैज्ञावनक आज । भौवतकाचें चोज करतात ७ 

कवरतात गोष्टी स्ियुंभ  ही सृष्टी । येथें परमेष्ठी भ तजड ८ 

जड आवण जड–चेतिीता हवर । तयाची कुसरी तोवच जाणे ९ 

जाणे मी जाणें मी म्हणों िैज्ञावनक । असो तो नाक्स्तक जडिादी १० 

िादी प्रवतिादी नाक्स्तक आक्स्तक । होउवनयाुं एक हरी खेळे ११ 

खेळे सृवष्टखेळ अपार अनुंत । मज तो पसुंत सिव काुंहीं १२ 

काुंहीं घडो काुंहीं न घडो घटना । हवरसुंगें मना िाुंवत सदा १३ 

सदा काुंहीं कायव करीत असािें । जनसेिा भािें सानथोर १४ 

सानथोर जनकायी भाग घेताुं । पे्रमाचीच सत्ता िसो मनीं १५ 

मनीं पे्रम िाणी पे्रमाची िदनीं । पे्रमाची करणी जनीं व्हािी १६ 

व्हािी ऐिी कृवत व्हािी ऐिी िृवत्त । सत्सुखसुंपवत्त िाुंिा ज्याुंसी १७ 

ज्याुंसी जनपे्रम त्याुंसी विषमता । परकीय सत्ता बोंचतसे १८ 

बोंचतसे त्याुंसी बोंचे जें जनाुंसी । जनकायवहौसी जनपे्रम १९ 

जनपे्रमासाठीं विषमता–दे्वष । स्िातुंत्र्याचा घोष अहर्तनि २० 

अहर्तनि झचता राष्ट्राच्या रोगाची । देहाच्या भोगाची िाुंिा नाहीं २१ 

नाहीं जेथ काुंहीं इुंवद्रयसुंयम । तेथ जनपे्रमभाषा व्यथव २२ 
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व्यथव राष्ट्रझचता सुंयमािाुंचोनी । स्िैरचारें हावन सिवपरी २३ 

सिवपरी आधीं सुवििकेबळें । स्िैरतेचे चाळे आिराि े २४ 

आिरािें मन आणीक िरीर । खरा पे्रमिीर व्हाियासी २५ 

व्हाियासी िीर राष्ट्र–स्िातुंत्र्याचा । िीर समतेचा व्हाियासी २६ 

व्हाियासी िीर सोडा स्िैराचार । सुंयम आधार िीरतेचा २७ 

िीरतेचा पाया भोगासक्ततत्याग । वििकेाची जाग सिव काळ २८ 

काळ हा आजचा िीघ्र व्हािा नष्ट । देि व्हािा पुष्ट ऐिी झचता २९ 

ऐिी झचता खरी तरी व्हा सुंयमी । िीर जनपे्रमी अुंतबाह् ३० 

अुंतबाह् िुद्ध स्िातुंत्र्याची झचता । समतेची झचता जागो वनत्य ३१ 

वनत्य जागा करा कायव सानथोर । जेणें जनोद्धार घडे काुंहीं ३२ 

काुंहीं तरी द्यािा दीनावस आधार । जनीं हेंवच सार गोड मज ३३ 

मज एक िडे स्िातुंत्र्य, समता । बुंधुपे्रमसत्ता व्हािी जगीं ३४ 

ता. २३–१२–३७ 
 

सत्य धमक 
 

खरा धमव देिाथव हा जीि द्यािा । खरा धमव विश्वाथव हा जीि द्यािा  
खरा धमव दुष्टावस दुदंड द्यािा । खरा धमव नेई जनाुं मोक्षगाुंिा १ 

असे सिव भ ताुंत जें आत्मतत्त्ि । सदा राहणारें वििर्तधष्ट्णु सत्त्ि  
तयाच्या वहता जी असे स्िात्मझहसा । असे धम्यव ती जेंवि दुष्टात्मझहसा २ 

अझहसाथव झहसा अझहसाचवना ती । िलोपाय सत्याथव सत्याचवना ती  
अिी सत्यप जा अझहसाचवनाही । असे सावत्त्िकी तावत्त्िकी मोक्षदायी ३ 

िलें  िा बलें  दुबवला घातकारी । तया घातका येउ झहसाविसारी  
म्हण नी स्िताुंला स्ियें मावरताती । अझहसाथव झहसा अझहसाचवना ती ४ 

अझहसाथव झहसा अझहसाथव माया । िरी झहसका झहवसता उद्धराया  
प्रसुंगीं असें पापतापान्त–कमव । करी ती अझहसा सदा सत्य–धमव ५ 

वदसे चालला दीनझहसा–अधमव । तरी द ष्ट्य तत्तापपापान्त कमव  
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गणी ती अझहसा सदा सत्य धमव । असें साुंगती ते करीती अधमव ६ 

दुरात्मा खुनी, िाुंवतची िीरता जी । उपायें वतच्या सत्पथा जो न राजी  
असे धम्यव झहसाच त्या झहसकाची । असे कीं तया आत्मया ती वहताची ७ 

िली झहसकाुंहीं िला घातपाता । सुखें आचरािें करािें अनथा  
अिी हीन िाता न ऐके समथा । खरी सत्यवनष्ठा अझहसा पराथा ८ 

न झहसा अझहसा न माया अमाया । असे धमव सिव क्षणीं सिव ठायाुं  
जनीं िाढिी साधुता ज्ञान िमव । मनीं िा असे कमव तें म ल धमव ९ 
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देश न वाटे हणर–घर जोंवणर तुम्हाणंस तोंवरीं मजला । 
“कर! कर! ” करिे आहे; हणरकाया देह हा असे सजला ॥ 
हणरघकर–माझ्या देशीं घाि असे सािंली पहात असा ं। 
झाडु न हातीं तुमच्या तोंवणर आक्रोश, राहिार कसा? ॥ 
मी न म्हिे घेउणनया ंझाडू, रस्ताि झाडिें मजसा । 
घाि अनेकपरीिी काढा काहंीं तरी; सुखें न बसा ॥  

चै. गा. २९ झाड . 
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िैतन्यगाथा 

१ संसारािें सार (अभुंग) 
 

सार सुंसाराचें, पर–उपकार, त्याविण असार सिव काुंहीं । 
देहा कष्ट होताुं देह रडे रडो, उपकार घडो,वनियो हा । 
मना [१९१३ च्या जानेिारींत राजविलासी अटकें त असताुं हा अभुंग वलवहलेला आहे. या अटकें त माझ्या 
मनाला अत्युंत कष्ट झाले. ही अटक घडि न आणणाऱ्या सज्जनानें विश्वासघाताचे आणखी काुंहीं चमत्कार केले. 
ते अनुभिताुंना आवण या चमत्काराुंनीं माझ्या काुंहीं वमत्राुंिर विनाकारण ओढिलेलें  सुंकट टाळाण्ययासाठीं जे 

प्रवतचमत्कार मला करािे लागले ते करताुंना माझ्या मनाला अत्युंत कष्ट झाले.] कष्ट होताुं, मन रडे 
रडो, उपकार घडो, वनियो हा । 
देह वदला देिें, उपकारासाठीं, उपकारासाठीं वदलें  मन । 
अल्प िक्तत तरी, अल्प उपकार, थोर तरी थोर, करणेंवच । 
उपकारीं िेंचा तन, मन, धन, मोक्षासी साधन, दुजे नाहीं ॥ १ 

 

२ मुलासं बोध (श्लोक िगैरे) 
[हा बालविक्षणाच्या ‘लोकमान्य’ अुंकासाठीं वलवहला ( १९१६ जुलै).] 

 
मुलाुंनो, उद्याुंचे तुम्ही थोर लोक, करा आपुलें  आजचें काम चोख;  
वदलें  लक्ष नाहीं बरें आज ज्यानें स्िकायी, तया दुुःख हें वनियानें १ 

असे दुुःख सुंसाझर नानापरीचें परी त्याुंत जें का स्िताुंच्या चुकीचें  
खरें तेंच अत्युंत अत्युंत जाची, म्हण नी स्िकतवव्य–सेिा सुखाची २ 

िरीर व्यायामें सुदृढ बनिािें अनुवदन,  
करािें अभ्यासें सुपथ–अनुिती वनजमन;  
कला विद्या काुंहीं समयउवचता प्राप्त करनी,  
स्िदेिोद्धाराचें व्रत उचलणें धमव म्हण नी ३ 

नसे सत्ता आम्हाुंवस या स्िदेिीं, नसे सते्तविण मान जझग कुणासी;  
म्हणुनी देिातें प्राप्त होय सत्ता असें करणें हा मुख्य धमव आताुं ४ 

धैयव, वचकाटी, हट्ट सोडणें स्िाथािरती पाणी,  
देहािरती उदार होणें स्िराज्य व्हािें त्याुंनी; ५ 

हीच एक पात्रतावनिाणी विश्वा सुंमत झाली,  
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म्हणुवन हीच आम्हीं दाखविणें जरर साुंप्रतकालीं ६ 

असे यापरी गोष्ट ही भारताची म्हण नी तुम्हाुं साुंगणी काळजीची  
विका सिव काुंहीं, परी धैयव आवद गुणाुंची पुरी जोड साधाच आधीं ७ 

 

३ णवद्या (अिगं) 
[पोलीस ॲतटाखाली ‘तुमच्यािर खटला करुं  तेव्हाुं याियाचें ‘येऊुं ’ येतील’ असे करारमदार झाल्यािर जानेिारीअखेर अटकमुतत होऊन पुढें काुंही 
वदिसाुंनीं घरीं पारनेरीं गेल्यानुंतर तेथें लिकरच, सकाळीं ३।४ तास रस्ते ि रस्त्याुंतील मोऱ्या साफ करणें, सायुंकाळीं ५ िाजताुं रस्त्यािर ज्ञानेश्वरीचें 
प्रिचन ि तदनुंतर थोडेंसें स्ितुंत्र प्रिचन, पुढें घरीं कुणबी मुलाुंस विकविणें ि रात्री महारिाड्याुंत जाऊन तेथील मुलाुंस विकविणे हा कायवक्रम सुर 

करन तो १९१५ माचवपािेतों चालविला. िरील स्ितुंत्र प्रिचनासाठीं मध न मध न काुंहीं पद्य वलहाियाचें असा क्रम असे. या क्रमाप्रमाणें जीं पद्यें वलवहलीं 
त्याुंतील हे एक माझ्या कुणबी महार गािकऱ्याुंना उदे्दि न वलवहलेलें  पद्य आहे.] 

ऐका ऐका माझे चाकराचे बोल, तुम्हाुंसी देतील गोड फळें । 
धनी माझे सिव, विश्वाुंतील लोक, पे्रमळ सेिक तुमचा मी । 
वलवहणें, िाचणें, विका विका सारे, आुंधळे बवहरे, राह ुं नका ।  
आुंधळेपणानें, घराचा सुंसार, कवरताुं बजेार, जाहलाुंत । 
लोभानें जे झाले, िडेे सािकार, आुंधळ्याुंसी फार, नावडताती ।  
लोभी सािकार, पुष्ट्कळ असती, आुंधळी ही क्स्थवत नको नको ।  
सािकार कोणी, दयाळ  असती, न्यायानें चालती व्यिहारीं । 
अडाण्ययासी तेही दुष्ट वदसताती, अडाण्ययाची क्स्थवत नको नको ।  
डोळस व्हा सारे, वलवहणें विक नी, नाहीं याुंत हावन, काडीचीही ।  
मुलींना विकिा, मुलाुंना विकिा, डोळस हा व्हािा, सिव जन ।  
साहेबाचे घरीं सिव विकताती, पहा ते करीती, राज्य थोर । 
साहेबचें घर, समुद्राच्या पार, जाहले ते थोर राजे येथें । 
तारायुंत्र, गाडी आगीची कावढली, वकती तरी केलीं, कामें त्याुंनीं ।  
हा सिव पसारा झाला विकण्ययानें, त्याुंच्या सुंगतीनें िहाणे व्हा ।  
त्याुंच्या घरीं बापे, बायका विकती, सुंसार करीती, त मचाही  
नका नका राह ुं, आुंधळे हो कोणी, जाहली ती हावन, पुरे झाली ।  
उमजा उमजा, आळस हा झाडा, विदे्यचा पिाडा, काय गाऊुं  ।  
बळ लेखणीचें, ठाउकें  तुम्हाुंसी आुंधळेपणासी टाका टाका । 
ऐका ऐका माझे, चाकराचे बोल, तुम्हाुंसी देतील गोड फळें । 

 
 

४ देशािा संसार (अभुंग)  
[पारनेरचें प्रिचन.]  
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देिाचा सुंसार, माझे अुंगािरी, ऐसें थोडें तरी, िाट ुं द्याहो ।  
िाट ुं द्याहो थोडेंतरी प्रत्येकासी, माझी कासाविसी, याचसाठीं ।  
याचसाठीं तुम्हाुं, हात जोडीतसें, कोणी म्हणतसे, िडेा झाला ।  
िडेा झाला देि–माउलीचे साठीं, होतें पुण्यय गाुंठीं, हेंवच खरें ।  
हेंवच खरें देिा, आिडता झालों, तेणें वनिवडलों देिसेि े। 
देिसेिसेाठीं, व्हािते सगळे, ज्याुंना कळे, धमवतत्त्ि । 
धमवतत्त्ि तेंवच, जो का उपकार, त्याचावच आधार सज्जनासी ।  
सज्जनासी चह ुंकड वन टोंवचती, वकतीक िवळती, िळक ते । 
िळक ते अुंतीं, मनीं पस्तािती, सज्जनाची िाुंवत, देखोवनयाुं । 
देखोवनयाुं िावत, कारण िोधीती तेथ आलोवकती भ तदया । 
भ तदया बीज, उपकार फळ, िाुंवत ते अढळ, उपकारीं । 
उपकारीं ज्याुंना, साथवकता िाटे, सोविती चपेटे, सुंकटाचे । 
सुंकटाचे काळीं, हृदयवनिासी, आपुल्या भततासी, धीर देई । 
धीर देई कीं जो, पर–उपकार, तोवच तो साचार, धमवतत्त्ि । 
धमवतत्त्ि ज्याुंनीं, आपलुेंसें केलें , त्यासी बोलाविलें , देिसेि े। 
देिसेिसेाठीं, राबािें काुंहींसें, हेंवच मज वपसें, सत्य सत्य । 
सत्य सत्य माझी, विद्यािक्तत थोडी, परी देिा गोडी, भततीचीच ।  
भततीचीच गोडी, सुदाम्याचे पोहे, गोड कवरताहे, हवरमुखीं । 
हवरमुखीं मीही, घावलतसें पोहे, म ठभरी तो हे, स्िीकारीत । 
स्िीकारीत भािें, केली देिसेिा, मज िाुंवतमेिा, िाढीतसे । 
िाढीतसे हवर, मोक्षाचें िाढणें, ज्यासी ज्यासी येणें, त्याणें यािें ।  
यािें यािें ऐसी, हाुंक दे लोकाुंसी ऐसें मजपासीं, हवर बोले ।  
हवर बोले मी तों बोलािणें करी, तुम्हाुंसी पाचारी, हरीसाठीं ।  
हरीसाठीं तुम्हाुं, बोलािणें केलें , आले िा न आले, मज काय । 
मज काय मी तों, सेिक हरीचा, िडेावपसा त्याचा, त्यासी गोड ।  
त्यासी गोड व्हाल, जेणें तें तुम्हाुंसी, ग ढ सज्जनाुंसी, साुंवगतलें  । 
साुंगीतलें  कीं त्या, सेिा–अनुरतत, आिडतो भतत, स्िदेिाचा । 
देिाचा सुंसार, माझे अुंगािरी, ऐसें थोडें तरी, िाट ुं द्या हो । 
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५ िणगनींस णवनंणत (झदड्या) 
[राजकीय कैद भोगीत असलेल्या बुंध ुंच्या मुतततेसाठीं १९१९ अखेर झालेल्या अजवबाजींत मला भाग घेणें भाग झालें  होतें. त्या िेळीं 

वसवद्ध अजाची बुंधुबुंधनाि, किी लाभे ही वसवद्ध दुबवलाुंस? 
दुबवलाुंची दुबवला अजवबाजी, इला कैसा हो बलपे्रवम राजी? 

अिा मनुःक्स्थतींत भवगनींना ‘अजवदार व्हा’ म्हण न मीं अजव केला होता त्याुंतील तावत्त्िक भाग आजही भवगनींनीं लक्ष देण्ययासारखा आहे तेिढा येथें 
वदला आहे.] 

 
तुम्ही भवगनींनो! खऱ्या आयविुंिी । आयवधमाचें ममव तुम्हापाुंिीं  
िमव देिाचें व्हाियावस वसद्ध । कमव िुभ व्हािें असे हें प्रवसद्ध १ 

वसद्ध व्हा तवर िुभ कमव आचराया । नका दिड ुं हा सुप्रसुंग िाया   
उद्याुं कोणीं पावहलें  काय होतें । करा काुंहीं िुभ कमव आज होतें २ 

बलपे्रमी हे बली वब्रवटि–बुंधु । अम्ही अवत दुबवल मुसलमान–झहद   
अिी क्स्थवत ही आजची खरी आहे । दीन जनतेला कोण बरी पाहे! ३ 

दीन जनतेला बली देि व्हािा । ममव याचें वनजधमव ओळखािा  
आत्ममननानें धमवपालनानें । दैन्य जातें साुंगतों अनुभिानें ४ 

तुम्हाुं, भवगनींनो! धमवपालनाची । आयवजनरीती आत्मझचतनाची  
असे अद्यापी वनत्य–पवरचयाची । देि–उद्धारक हीच व्हाियाची ५ 

तुम्हाुंिवर माझा–मावझया गृहाचा । झहददेिाचा भार असे साचा  
पहा! हे बुंध , वपते, पुत्र, कान्त । तुम्हाुं वदसती ना कसे हे सझचत? ६ 

असे झचतेनें ग्रावसलें  पतीला । पुत्र गेलासे त्याच दुगवतीला  
बुंधु रात्रुंवदन विचाराुंत राहे । वपता दुमुवखला सदाचाच आहे  ७ 

अिी क्स्थवत पवतची, मुलाची, वपत्याची । बुंधुचीही पाहताुं जाणत्याची   
वहला कारण काय तें तुम्ही िोधा ! । पे्रमबोलाुंहीं तुम्ही याुंवस बोधा  ८ 

स्िजनसत्ता लोपली भारताुंत । हुंसें झालें  सिवत्र परजनाुंत  
इुंग्रजाुंचे हाताुंत देि गेला । स्िराज्याचा हा जनात्मा भकेुला ९ 

 
कसा येई हा देि पनु्हाुं हातीं । मनीं झचता ही सिवदा िहाती  
बुंधु तुमचे हे वपते, पुत्र, काुंत । सिव झचतातुर अुंतरीं किाुंत १० 

िाुंवत कैिी लाभेल पवतपे्रमा । द र होताुं लाडकी गुणी रामा  
राज्यसत्ता देझिची देवियाुंस । द र होताुं मन सहज तें उदास ११ 

स्ियुंवनणवय हें गोड तत्त्ि कालें  । महायुद्धाचे मुंथनें वनघालें   
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परी भारतराज्याुंत पर–जनाुंचा । उदो पाहुवनयाुं विरस हो मनाचा  १२ 

तत्त्ि एकवच हो विजयिावल येथें । तत्त्ि साम्यववच विजयिावल येथें   
समथाविण अन्यावस आजकाल । असे बहुधा भोगणें बह  हाल  १३ 

वमत्रराष्ट्रें झहदीय आुंग्ल व्हािी । दास–दासप ही हीनता नसािी  
दासपवत होती पवतत अधम कालें  । दासही तैसे, अनुभिावस आलें   १४ 

झहदराष्ट्रातें दासता नको ती । दासपालकता इुंग्रजाुं नको ती  
हक्क झहदीयाुं, हक्क इुंग्रजाुंना । हक्क व्हाि ेसम सिवपरी याुंना  १५ 

असें िदण्ययाची क्स्थती आज आली । काल वफरला दुष्ट्कृतें फार झालीं   
काल येथें गजवले वपतर थोर । आज आम्ही जाहलों इथें चोर  १६ 

चोर झालों हे कुणाच्या कृतीनें । बहुत अुंिीं हे स्िीय दुष्ट्कृतीनें  
व्यथव दुसऱ्यािीं भाुंडणें किाला । व्यथव कोपाचें प्रदिवन किाला  १७ 

बुंध बाुंधि जे वनकट आप्त त्याुंचा । पे्रम–अमृत माधुरी–मधुरतेचा  
प्रथम तोडािा आत्मझचतनानें । भक्तत उज्ज्िल तेव्हाुंच मनीं बाणे  १८ 

भक्तत उज्ज्िल बाणली राष्ट्रभ ची । नसे झचता त्या लाडतया िध ची   
िृद्ध वपतराुं बालकाुं लाडकीतें । वनरवि हवरकझर, िवर देिचाकरीतें  १९ 

असो इुंग्रज िा असो स्िीय राजा । हिी चैतन्यप्रभा वनजसमाजा   
देहमायेचा दासभाि सोडा । आत्मचैतन्यप्रभा काुंझह जोडा  २० 

आत्मचैतन्यप्रभा वचवत्त ठाणे । योगयुततीचें कमव करीं बाणे  
आत्मिाुंतीचा लाभ तया होतो । समाजाचें कल्याण सावधतो तो  २१ 

आत्ममननें चतैन्य वचझत्त ठाके । दैन्य दीनत्िें द र पळे धाकें   
आत्मझचतनरवत भरा आप्तवचत्तीं । तुम्हाुं भवगनींनो! मुख्य ही विनुंती  २२ 

 

६ सत्याग्रही यज्ञ (अभुंग) 
[स्िराज्यविष्टाई चाल  असताुं वलवहलेला (१९१९).]  

 
आमुचा हा माल, आम्ही हा घेणार । यासाठीं होणार, तें तें होिो  
स्िराज्याचा हक्क, आमुचा हा माल । घेण्ययासाठीं हाल, सिव सोस ुं  
असे वनकराचे, सत्याग्रही पुरे । ऐतयें िागणारे, पावहजेत 
ऐसे सत्याग्रही, व्हाि ेबरेचसे । तेव्हाुं कोठें असे, आिा काुंहीं  
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असा हा वबकट, स्िराज्याचा िाद । कष्टािीण दाद, येथें नाहीं  
स्िताुं मेल्यािीण, स्िगव तो वदसेना । िचन हें जनाुं, आहे ठािें  
लाखों वझजतील, स्िराज्याचे पायीं । तेव्हाुं इष्ट काुंहीं, साुंपडेल  
सोडीि रे देिा, भाकती करणा । परी ही याचना, व्यथव व्यथव 
‘देिा दे स्िराज्य’, मागणें हे फोल । जोंिरी न मोल, पोचिीलें   
हत्ती व्हािा तरी, मोल द्या हत्तीचें । येथें मुिवतीचें, काम नाहीं  
काय नाहीं ठािा, देिाचा वसद्धाुंत । पहा गीताग्रुंथ, उघडोवन 
अनुरप यज्ञें, तोषिािें देिा । तेव्हाुं इष्ट ठेिा, प्राप्त होय 
स्िराज्याचे साठीं, अनुरप यज्ञ । कोणता तो प्राज्ञ जाणतात 
करा करा ऐिा यज्ञाची तयारी । याचनेच्या भरीं पड ुं नका 
सत्याग्रही यज्ञ, स्िराज्याचे साठीं । केल्या जगजेठी, धािले तो 
घेतसे परीक्षा, भतताुंचे सत्त्िाची । ही तों श्रीरुंगाची िवहिाट 
आपलुा हा गडी, गोकुळींचा राणा । जगतीं या नाना, ढुंग करी  
स्िराज्याचा माल, याजपािीं आहे । आमुचें हा पाहे, सत्त्ि देखा  
यासी धरोवनयाुं; वहसकाि ुं माल । हा तो चिचाल, ठािाुं आम्हाुं  
पाुंडुरुंग म्हणे जाऊुं  यज्ञकुुं डीं । तेव्हाुंवच हा लुंडी, साुंपडेल 

 

७ सवांिा संसार (गीत)  
[पारनेरचें प्रिचन.]  

 
सुंसार देझिचा हा तुमचा सिांचा ।  

सुंसार नव्हे हा एकाचा दोघाुंचा ॥ धृ॰ ॥   

हा गाुंि, तालुका, वजल्हा, प्राुंत, इलाखा  
हा तुमचा तुमचा देि सिवही ऐका ।  १ 

सुंसार गाुंिचा गाुंिकरी चालविती   
तालुका तालुतयाचेच लोक चालविती ।   

वजल्ह्ाचे जन तो वजल्हा चालवितात  
यापरी इलाखाकारभार कवरतात ।  

जे प्रश्न सिवही देिाच्या सुंबुंधीं  
ते देि सोडिी, राज्यरीवत ही साधी ।  २ 

जी गाुंिसभा ती गाुंिकाम करणारी  
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जी देिसभा ती देिकाम करणारी ।   
जे सानथोर असतात भाग देिाचे  

ते भाग सभाुंनीं नीट चालिायाचे ।   
ही राज्यरीवत नियुगीं आजच्या आहे  

ही राज्यरीवत बहु सरळ सबळही आहे ।   
ही वसद्ध व्हािया तेथ अडचणी नसती  

जवर गाुंिगाुंिचे लोक उमजले वचत्तीं । ३ 

जें काम गाुंिचें, भागाचें, देिाचें  
तें करणें तुम्ही वहत पाहुवन सिांचें ।   

हें काम उरवकताुं स्िाथवकाम टाकािा  
मन मोठें करनी कायविकट हाुंकािा ।   

मावतच्याच साऱ्या चलुी घरोघर असती  
या म्हणींतला सत्याुंि धरािा वचत्तीं । ४ 

वनदोष कुणीही नाहीं जन सामान्य  
सुंभाळुवन घेती परस्पराुं सन्मान्य ।  

सुंभाळुवन घ्यािें परस्पराुं सिांनीं  
जें काम देझिचें त्यावस मान देऊवन ।  ५ 

आत्म्याुंची वमळणी क्षमािीलता कवरते  
जी दोषदृवष्ट ती घडली घवड वबघडीते ।   

आत्म्याची वमळणी हाच ब्रह्मपदमागव  
सुंसार देझिचा आत्मवमळवणचा मागव ।   

त्या ब्रह्मसुखाची गीता–परमाथाची  
सुंसार देझिचा करवन प्राक्प्त व्हायाची ।  ६ 

सुंसार देझिचा करण्ययाचा उपदेि  
श्रीहरीच तुम्हाुं कवरत असे जगदीि ।  

मी सेिक हवरचा हवरस्िरपीं िसतों  
बोल तो बोलिी योग्य तया जो वदसतो ।   

श्रीहवरचें माझ्या पे्रम तुम्हाुंिवर आहे  
म्हणुवनया बोल हे मजला बोलविताहे ।  ७ 

ही मावझ–लेखणी िाणी माझी स्थ ल  
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वझजिीत हरी हटिाया दुबवल ख ळ ! ।  
हवर हातपाय हे माझे चालविताहे  

त्या मागे जो त्या उद्धारक वदसताहे ।  
जन–उद्धारक मदे्दहयुंत्र हें व्हािें  

ठरविलें  हरीनें, मींवह अर्तपलें  भािें ।  
हें देहयुंत्र जन–उद्धाराचे साठीं  

अर्तपता हरीसी, हवर देई मज भेटी ।  
“त ुं मीच मीच त ुं” बोले बोल अमोल  

स्िस्िरप केलें  मजला नेउवन खोल ।  
हा अनुभि अनुभवि लोकाुं समजायाचा  

हा अनुभि सिां कधीं तरी यायाचा ।  
हवरबोल ऐकुनी लिकवर जे साुंिरती   

ते लिकवर अनुभि हवरभेटीचा घेती ।  
हें असो; बोलणें हवरचें तुम्हाुं कझथलें   

त्यािरी करािें मनन योग्य जवर वदसलें  ।  ८ 
 

८ कवींस णवनविी (गीत) 
[स्िराज्यविष्टाईप्रसुंगीं वलवहलेली.]  

 
किींनो तुम्हाुं ही विनिणी ॥ धृ॰ ॥  

माझ्या घझर–या भारतदेिीं जनसत्ता ती नसे ।  
माझा जन हा दीन जाहला यासी कोवण न पुसे ।  
घरीं तसें परघरीं गौरजन ! यासी िागविवत कसें ।  
किास तें उद्गारवन दाि ुं ठािें सकलाुं असें ।  

ही अिी क्स्थवत मला राहुुं देइना उगी,  
मज वदसे मावझया जझन काुंहीं धुगधुगी,  
हा रावहल कैसा वजिुंत या नियुगीं ।  

विचारवन हे मझन, जगिाया स्िजनाुं, घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ १ 

जगणें जें काुं परिि केिळ जगणें तें मुझळ नसे ।  
जगणें जें काुं दुबवलतेचें जगणें तें मुझळ नसे ।  
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देहािवर सत्ता चालािी तें जगणें जझन खरें ।  
देिािरी सत्ता चालािी तें जगणें जझन खरें ।  

ही अिी व्यक्ततची राष्ट्राचीही क्स्थवत,  
हें नको साुंगणें सिववच हें जाणती,  
पवर काुं मग तेथें परििता दुगववत?   

तुम्ही जाणताुं रहस्य याुंचे म्हणुनी घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ २ 

प्रकाि अपुलें  अन्न विजविना विवदत जनाुं हें असें ।  
अक्ग्नताप पावहजे, तयाविण विजणें ितयवच नसे ।  
अक्ग्न राष्ट्रभक्ततचा अुंतरीं धगधग उज्िल जळे ।  
जनसते्तचें तेंव्हाुं विजतें अन्न तुम्हाुं हें कळे  

जनतेच्या वचत्तीं प्रकाि करण्ययास्ति,  
बहु सज्ज जाहले होवतलही बाुंधि,  
पवर अक्ग्न जळेना तीव्रभक्ततसुंभि  

जनाुंतरी, तों प्रकाि वनष्ट्फळ म्हणुनी घ्या लेखणी ।   
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ३ 

मी हवरघझरचा झाड  [पुण्ययास १९१७ मे–१९२० माचव या मुदतींत रोज सकाळीं तास दीड 
तास वबऱ्हाडाुंतील िौचक प िरन साफ करणें, आळींतील रस्त्याचा काुंहीं भाग ि त्याुंतील 

मोऱ्या साफ करणें हें काम मी करीत असें.] केिळ हवरच्या कायास्ति । 

 

देहाचा सुंकल्प सोवडला गोष्ट नसे ही नि ।  
सते्तस्ति सत्याग्रह–होमीं सुखें पडो आहुती ।  
बळ माझें ही तीव्र भािना तीव्र न माझी मती ।  

मवत नाहीं माझी तीव्र तरी लेखन,  
हें धवरलें  हातीं हवरचें िच ऐक न,  
मी उणीि माझी असें सिव जाणुन,  

झाडु–लेख हे उणे गुणा हें जाणुवन घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥  ४ 

 

९ मानवी वगक (गीत) 
[पारनेरचें प्रिचन.] 

 



 
 अनुक्रमणिका 

सुुंदरता भरली येथें सुंसारीं मन हें रमतें ॥ धृ ॥  
िगव हे मानिी बघुनी मन सुंस्कृत जाय रम नी ।  
हा बाळबवुद्धचा खेळ जावतची गुलामी प्रबळ ।  
मी मोठा त ुं तर सान मी सान तुम्हीच महान । हा॰  
मी ब्राह्मण सिवश्रेष्ठ त ुं भुंगी सिवकवनष्ठ । हा बाळ॰  
तुम्ही ब्राह्मण सिवश्रेष्ठ मी भुंगी सिवकवनष्ठ । हा बाळ॰  
विदे्यची सुंस्कृवत सिव कवर द र श्रेष्ठपण–गिव ।  
विदे्यची सुंस्कृवत पाि ेमी नीच त्या न िाटािें ।  
विदे्यची सुंस्कृवत नाहीं तेथेंवच बाळबुद्धी ही ॥ १ 

जन्मतों कुणाच्या पोटीं जातीची हीच कसोटी ।  
मक्त्पता थोर सरदार मजुराचा त ुं रे पोर ।  
म्हणुवन ‘मी श्रेष्ठवच तुजला त ुं नमुवन ऐस रे मजला । हा॰  
मज चक्रिर्तत रे जनक तुज वनक्ष्ट्कुं चन रे रुंक ।  
म्हणुनी मी श्रेष्ठवच तुजला त ुं नमुवन ऐस रे मजला । हा॰  
ब्राह्मणी आवण ब्राह्मण हें माझें जन्मस्थान ।  
म्हणुनी मी सिवश्रेष्ठ मवदतर त ुं नीच स्पष्ट । हा॰  
िगव हे मानिी बघुनी मन सुंस्कृत जाय रम नी ॥  २ 

जी विद्या–सुंस्कृत–दृवष्ट वतजला ही जावतसृवष्ट ।  
मािळे वनरीक्षण कवरताुं द सरी उदय घे बघताुं ।  
देहाचा पडदा त्यातें चकिीना तत्त्िज्ञानें ।  
हे पडदे स क्ष्मािरचे सिववच त्या सुुंदर साचें ॥  ३ 

आकािीं मेघ–वचतारी रुंगाच्या कवरत बहारी ।  
आकािीं मेघ–वचतारी रपाच्या कवरत बहारी ।  
स याचे घेउवन वकरण रेवखतो वचत्रपट िान ।  
वचत्रें हीं रुंगीं, रपीं रेखीत वभन्न बहुरपी ।  
वचत्र एक प िव प्रसि ेपविमीं उदय कुवण पाि े।  
या वदङ्नारींच्या पोटीं जन्मवत हीं िोटीं मोठीं ।  
रुंग, रप जन्म–स्थान कोणाचें कैसें कोण ।  
हें रप–रुंग–मधु–मृुंग पाहीना प्रािझन दुंग ॥ ४ 

सृष्टीचे पडदे स्थ ळ ते सुुंदर सुुंदर सकळ ।  
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मानिी देह–पडदे हे सौंदयै भरले पाहें ।  
रुंग–रप, जन्म–स्थान कोणाचें कैसें कोण? ।  
हें सृवष्टतत्त्ि–मधु–भृुंग पाहीना प्रािझन दुंग ॥ ५ 

देहाच्या पडद्या आुंत स क्ष्माची पाहीं जात ।  
स क्ष्माची वदसली जात िर्तणताुं कवठण पवर बहुत ।  
एकाुंत वदसवत बहु जीि त्या काय ठेिणें नाुंि ।  
हें नामकरण स क्ष्माचें काम एक सिवज्ञाचें ।  
तत्त्िदृवष्ट बघुनी घेई नाुंि एक देऊुं  पाही ।  
पवर हा तुंि फोल प्रयत्न हें करुं  जाणे सिवज्ञ ॥ ६ 

एकाच देझह बहु जीि त्या द्यािें कैसें नाि ।  
घ्या एक मानिी देह हा पहा वकतींचें गेह ।  
कुतऱ्याचा येथें अुंि बैलाचा येथें अुंि  
रासभही थोडा येथें थोडासा सरडा येथें ।  
सपाचा येथें अुंि कोल्ह्ाचा येथें अुंि ।  
बोकाही थोडा येथें थोडासा रेडा येथें ।  
ऐसी या पडद्या आुंत स क्ष्माची वदसते मात ।  
या देहा ब्राह्मण म्हणती या देहा भुंगी म्हणती ।  
या देहा राजा म्हणती या देहा नाुंिें देती ॥ ७ 

रुंग, रप, जन्म–स्थान पाहुनी मान–अपमान ।  
िावटती खेळ हा साचा मानिी बाळबुद्धीचा ।  
देहाचे पडद्या आुंत स क्ष्माची कैसी मात ।  
हें ज्याचें त्यानें सिव देखािें फेडुवन गिव ।  
हें गिविस्त्र फेडािें स्िाुंतरा नग्न पाहािें ।  
स क्ष्मावस नग्न पाहोनी िाइटपण अिलोक नी ।  
िाइटपण द र करािें स्िाुंतरा भलें  बनिािें ।  
हें कायव येथ सुंसारीं सुुंदर हें सुुंदर भारी ॥ ८ 

 

१० दैन्य–हाकं (अभुंग) 
[स्िराज्यविष्टाई चाल  असताुं वलवहलेली (१९१९ उत्तराधव)] 

 
नव्हे हा, नव्हे हा, अिा नेवत–पुंथें । जाले उजवळते मुक्ततमागव 
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मुक्ततमागव ऋवषजनीं उजळीला । हेत पुरविला साधकाुंचा 
साधकाुंचा िुद्ध हेत पुरविणें । ऋषींचें तें वजणें याचसाठीं 
याचसाठीं मान ऋषींच्या समान । लोकमान्याुं जन देती आज 
देती आज नेवत–पुंथें उपदेि । जेणें हा स्िदेि मुतत व्हािा 
मुतत व्हािा तरी ‘कष्टािें आपण’ । दास–विकिण ठािी सिां 
ठािी सिां परी कष्ट नाहीं गोड । स्िराज्याची जोड सुखें व्हािी 
सुखें व्हािी ऐसी माया पसरली । करुंटी जाहली जन–बुवद्ध 
जन–बुवद्ध नष्ट, िोखटी, करुंटी । िैभिाची तुटी सहजवच 
सहजवच झचता सज्जनाुंचे वचत्तीं । कैसी पडे माती दैन्यातोंडीं 
दैन्यातोंडीं माती पडो हावच ध्यास । लागला वचत्तास वटळकाुंच्या 
वटळकाुंच्या जीिीं ‘दास–विकिण । विको सिव जन’ हेवच बुवद्ध 
हेवच बवुद्ध आज करिी विष्टाई । ‘राज्य दे ग आई’ बोलिीत 
बोलिीत बोल होणार जे फोल । दैन्याचें हें मोल रीतसर 
रीतसर हुंसें करुंटेपणाचें । आणािें जनाुंचे अनुभिा 
अनुभिा येताुं स्ियें कष्टतील । कास सोवडतील विष्टाईची 
विष्टाईची नीवत फजीत पािािी । नेवत–पुंथें यािी िुवद्ध जनाुं 
िुवद्ध जनाुं यािी, माया द र व्हािी । वटळकाुंचे जीिीं हेंवच िसे 
हेंवच िसे ऐसें माझी बवुद्ध साुंगे । तें मी या प्रसुंगें बोवलयलों 
बोवलयलों जें तें लोकमान्याुं मान्य । असो नसो; दैन्य लावजरिाणें 
लावजरिाणें दैन्य, दास–विकिण । तीच सोडिण एक सत्य 
एक सत्य मागव नसेवच आणीक । मागव दैन्य–हाुंक नव्हे नव्हे 

 

११ कहदु (अभुंग) 
[पारनेरचें प्रिचन.]  

 
देि सिवत्र भरला, देि–भततासी वदसला 
देि भुंगी, देि माुंग, देि महार श्रीरुंग 
भुंगी झहद , माुंग झहद , तैसे महारही झहद  
झहद चें जें झहदुपण, ते श्रीिदेाचें प जन 
िदेाचें जें अुंतरुंग, तेंवच झहदुत्ि अभुंग 
िदेीं देिताप जन, देि–स्तिन, हिन 
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िदेाुंमध्यें ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म व्हािें हें कथन 
सिांभ तीं ब्रह्म वदसे, त्यासी उपकार वपसें 
करीत तो उपकार, बळाऐसा थोडाफार 
उपकार केल्याविणें, नाहीं ब्रह्माकार होणें 
ज्ञान वमळविल्याविणें, नाहीं ब्रह्माकार होणें 
भुंगी, माुंग, म्हार सारे, देिभतताचे सोइरे 
असा म तीचे प जक, झकिा अम तव–प जक 
असा कमवकाुंड–सतत, झकिा ज्ञान–मागी भतत 
प ज्य जयाुं िदे–माता, ते ते झहद वच तत्त्िता 
श्रुवत झहदुधमव–माता, सिव झहद ुंवच झहदुता 
झहद  भुंगी, माुंग म्हार, श्रुतीचे हे हक्कदार 
मातेिरी पे्रम–सत्ता, सिव बाळाुंची तत्त्िता 
नको हक्कावििीं िाद, जाहला तो पुरे खेद 
आताुं उमजा उमजा, लागा धमोद्धारकाजा 
काय विटाळाचें बीज, काय विटाळाचें चीज 
याचा कराच विचार, नको आुंधळा बाजार 
तनिुवद्ध, मनुःिुवद्ध, व्हािी हेवच धमवबुवद्ध 
ऐिा बदु्धींचें साधन, तें तें ठेिािें जप न 
वििावििीनें विटाळ, विटाळाचावच सुकाळ 
मनािरी रात्रुंवदन, विटाळाचें दडपण 
िाचा नको ती बोलती, मनीं नको तें झचवतती 
अुंगें नको तें करीती, परी विटाळ धरीती 
काया–िाचा–मनुःिुवद्ध, करायाची नाहीं बुवद्ध 
सदा विटाळ विटाळ, साुंगा काय याचें फळ  
ि द्र विस्ती जरी झाला, त्याचा विटाळ सुंपला  
झहद –ि द्रासी विटाळ, विस्ती जाहले जिळ 
झहद  झहद , द र द र, चाले विस्त्याचा िजेार  
विस्ती असती िजेारा, त्याुंचा सोसतसे िारा  
परी भुंगी िुद्ध होताुं, तोही अिुद्ध मावनताुं  
याचा कराच विचार, नको आुंधळा बाजार  
धुंदा ओुंगळ भुंग्याचा, साुंगा कोणी करायाचा  
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भुंगी–काम घरोघरीं, होत असे परोपरी 
भुंगी–काम चार घरीं, करी त्यासी ठेिा द री  
साुंगा याुंतील विचार, नको आुंधळा बाजार  
व्हािा स्ितुंत्र विचार, नको आुंधळा बाजार  
वििावििीचा विटाळ, याचा फारवच सुकाळ  
यानें वकती केलें  पाप, त्याचें नाहींच हो माप  
अपिब्दाचें कारण, िृथा दे्वषाचें कारण 
अधोगतीचें कारण, असें विटाळ हें धन 
माझ्या हरीचीं लेंकरें, त्याुंचें करािें हो बरें 
त्याुंना िुद्धता विकिा, त्याुंना स्िच्िता विकिा  
देिप जन, स्तिन, यज्ञयाग–ब्रह्मज्ञान 
सिा सुलभ हें करा, ऐसा हरीचा हाुंकारा 
प णव सुविचार करा, झहद जातींना उद्धरा 
झहदुस्थानीं झहदुजातीं, त्याुंची झाली असे माती  
झहद जातींना उद्धरा, झहदुस्थानसेिा करा 
िदेपताकेखालतीं, गोळा करा झहद जाती 
झहद धमव िदेप जा, घरोघरीं श्रुवतध्िजा 
आताुं उमजा, उमजा, लागा धमोद्धारकाजा  
झहद जातीचा उद्धार, तोवच झहदुधमोद्धार 
एकधमीयाुंच्या जाती, कमवसुंबुंधानें होती 
तेथें जन्मताुं विटाळ, साुंगा किाचें हें फळ 
ज्याुंसी विटाळ जन्मताुं, त्याुंसी विनविताुं आताुं  
माझे सोइरे सिवही, मज विटाळवच नाहीं 
परीं आपुल्या जनासी, आहे विटाळ मानसीं 
िैश्य क्षवत्रय ब्राह्मण, हें तों आपुले स्िजन  
याुंना विटाळ त मचा, प्रताप हा अज्ञानाचा  
यत्नें घालि ुं अज्ञान, जाया विटाळबुंधन 
तुम्ही मुलींना, मुलाुंना, विद्या विकिा सिांना  
विद्या विक वनयाुं थोर, करा तुम्ही उपकार  
िैश्य, क्षवत्रय, ब्राह्मण, ि द्र, सिव झहदुजन 
धमव आम्हाुं सगळ्याुंचा, देिें वदलेल्या िदेाुंचा  
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िदेप जक आपण, पुरातन झहदुजन 
झहदुधमव िदेप जा, िदे झहदुत्िाचा राजा 
िदेाचें जें अुंतरुंग, तेंवच झहदुत्ि अभुंग 
आम्ही झहद  एक सारे, िदे आम्हाुं तारणारे  
जैसा विस्तीयाुंना विस्त, मोक्षमागव दाखिीत  
जैसा मुसल्मानाुं रस्ता, महम्मद दाखिीता 
तैसा िदेऋवषगण, आम्हाुं झहद ुंचें तारण 
आम्ही िदेाचे अुंवकत, असो कोणतीही जात  
िदे झहदुत्िाचा राजा, आम्ही िदेाचीच प्रजा  
आम्ही झहद  एक सारे, िदे आम्हाुं तारणारे  
यत्नें घालि ुं अज्ञान, तोड ुं विटाळबुंधन 
एक धमीयाुंच्या जावत, कमवसुंबुंधानें होती 
तेथें जन्मताुं विटाळ, हें तों अज्ञानाचें फळ  
आम्ही आमच्या स्िजनाुं, िैश्य–क्षवत्रय–ब्राह्मणाुं  
लाि ुं विचार कराया, अविचार घालिाया 
देिा पुरिील हेत, देि भािाचा अुंवकत 
झहद  झहद  द र द र, जाईल हा अविचार 
देि येईल िरती, स ज्ञ होताुं झहदुजाती 
भािें सद्यत्न करािा, हेंवच विनिणी सिां 
देिा ििेटीं मागणें, कामीं येिो माझें वजणें  
देि सिवत्र भरला, कुणी हेंही विसरला 
देिा, काढी विस्मवृत, देई सिांवस सद् गवत 
देि सिवत्र भरला, देि भततासी दीसला 

 

१२ अध्यात्मािा डंका (अभुंग) 
[१९१९ उत्तराधव] 

 
थोर सुंताुंचें हें स्थान । महाराष्ट्राचें भिुन 
हवर पडािया गाुंठी । थोर येथें आटापीटी 
महाराष्ट्रधमवपीठ । समथांचें हें अिीट 
येथें पुंढरी नगर । सुंतजनाुंचें माहेर 
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येथें वकल्ला वििनेर । वििराय–जन्मघर 
महाराष्ट्रधमवमठ । थोर मोक्षधमव–पेठ 
येथें दोन्ही अुंगीं प णव । आहे माझें हें वठकाण  
डुंस डुंका अध्यात्माचा । येथ िारा स्िातुंत्र्याचा  
एका श्रिणीं भरला । देहीं िारा सुंचरला 
आताुं पाुंडुरुंग म्हणे । करो हरी जें करणें 

X X X 
जुना डुंका अध्यात्माचा । तोवच तारक विश्वाचा  
जुना डुंका अध्यात्माचा । तोवच तारक देिाचा  
तुम्ही ऐका सिव जन । नीट लाि वनयाुं मन 
ध्िवन श्रिणीं भरेल । देहीं िारें सुंचरेल 
जनसत्तािडेे व्हाल । ‘देि देि’ ओरडाल 
‘देह पडो, मन रडो’ । देिसेिा काुंहीं घडो’  
ऐसे िडेे िडेे व्हाल । जरी डुंका हा ऐकाल  
हातीं घेतला हा डुंका । माझी चाललीसे हाुंका  
आताुं पाुंडुरुंग म्हणे । करो हरी जें करणें 

X X X 
 

१३ अध्यात्मािें सार (अभुंग) 
[१९१९ उत्तराधव] 

 
जुन्या अध्यात्माचें सार । आत्मसत्ता देहािर  
भेदाकारी असे देह । आत्मा अभेदी विदेह  
देह स क्ष्म, देह स्थ ळ । सिव भेदाुंचें हें म ळ 
भेदीं अभेद करािा । देहभ्रम द र व्हािा 
देहसत्ता भ्रमम ळ । वतचें वमटिािें ख ळ 
आत्मसत्ता देहािर । चालिािी रीतसर 
याचसाठीं अध्यात्माचा । सारा खटाटोप साचा 

X X X 
ऋवषजन, सुंतजन । अध्यात्म तें याुंचें धन 
माझ्या महाराष्ट्रीं सुंत । थोर जाले जावतिुंत 
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त्याुंणीं अध्यात्म गाइलें  । स्िदेहाुंत अभ्यावसलें  
करवनयाुं अट्टाहास । केला लोकभ्रमनाि 
लोकीं देहसत्ताबुंड । होतें थोर जें पाखुंड 
त्याचा पसारा मोवडला । लोक आत्मतुंत्र केला 

X X X 
सुंतीं अध्यात्मगायनें । अध्यात्माचे आचरणें 
देहसत्ता घालविली । आत्मतुंत्रता स्थावपली 
तेव्हाुं भेद लीन झाले । अभेदाचें युग आलें  
भेद गरीब श्रीमुंत । कुलहीन कुलिुंत 
भेद अज्ञ प्रज्ञािुंत । जावतहीन जावतिुंत 
भेद सारे लीन झाले । अभेदाचे युग आलें  
अभेदाचे बळें राष्ट्र । जाहलें  हें महाराष्ट्र 

X X X 
देिबाह् सत्ता बळी । होती देिीं या दुबवळीं 
वतच्या बळाचें कारण । देहतुंत्र देिी जन 
जाण नी हें सुंत जनीं । देहा पाडीलें  हाण नी 
देहतुंत्रता वनमाली । जालें  महाराष्ट्र बली 

X X X 
देहतुंत्रतेनें भेद । आत्मसते्तनें अभेद 
अभेदाचे गुणें बळ । भेदें बळी हो दुबवळ 

X X X 
देि–बाह्सत्ता बळी । देिीं असे ज्या ज्या काळीं 
त्या त्या काळीं त्या सते्तचें; । बळ अुंतभदे साचें 
अुंतभदे भीवतम ल । भीवत देहसत्ताम ल 
अुंतभदे लोभम ल । लोभ देहसत्ताम ळ 
देहसत्ता आत्म्यािरी । भ्रमबळें  ही जोंिरी 
जन तोंिरी दुबवळ । देहभ्रमाचा िळ 

X X X 
देहभ्रमवनरसन । करी अध्यात्मझचतन 
ऐसा अनुभि आला । सुंतमागव हा धरीला 
काुंहीं अध्यात्मझचतन । अध्यात्माचे आचरण 
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काुंहीं अध्यात्मगायन । चालविलें  अनुवदन 
आताुं पाुंडुरुंग म्हणे । करो हरी जें करणें 

 

१४ देहािा क्षोि (अभुंग)  
[१९१९ उत्तराधव.] 

 
डुंका आध्यात्माचा िाजे । देह थरारे आिाजें 
म्हणे माझी राजसत्ता । येथें सुंपणार आताुं 
मन िासनाुंची माुंदी । बवुद्ध विश्वबोधच्िुंदी 
याुंची वनष्ठा माझे ठाईुं । आताुं राहणार नाहीं 

X X X 
तुम्ही आम्ही सिवजण । एकजात आयवजन 
ऐसें बदु्धीसी, मनासी । विकविलें  वदसमासीं 
विकिणी कामा आली । माझी बैठक बैसली 
अवधराज्य माझें जालें  । आत्मराज्य लया गेलें  
मन, बुवद्ध, सिवजण । जाले माझे प्रजाजन 
माझी बैठक बैसताुं । अवधराज्य माझें होताुं 
बुवद्ध, मन याुंचे िुंद । त्याुंसी घावतला मीं बुंद 

X X X 
मन िासनाुंची माुंदी । बवुद्ध विश्वबोधच्िुंदी 
मनोिासनापसारा । माझ्या सोईचा न सारा 
बुवद्धच्िुंद विश्वबोध । जें जें ग ढ त्याचा िोध 
ऐिा िुंदाचा पसारा । माझ्या सोईचा न सारा 
काुंहीं िासना मनाच्या । आत्मराजाचे ओढीच्या 
देहसत्ता आत्म्यािरी । भ्रमबळें ही जोंिरी 
काुंहीं चालना बुद्धीच्या । आत्मराजाचे ओढीच्या 
याुंसी घावतला मीं बुंद । थोर पािलों आनुंद 

X X X 
जालों वनष्ट्कुं टक आताुं । जाली कृताथव देह–ता 
ऐसा आनुंदीआनुंद । भोवगयला मीं स्िच्िुंद 
मन बुवद्ध प्रजाजन । राबि नी रात्रुंवदन 
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घरीं भरीलें  सुिणव । घरच्याुंची केली चैन 
राणी रसना, नावसका । दृवष्ट, श्रिणा, स्पर्तिका 
याुंचे भोगा नाहीं वमवत । सिव आनुंदीं पोहती 
आज पणु्ययाुंि सुंपला । डुंका झड ुं हा लागला 

X X X 
तुम्ही आम्ही सिवजण । एकजात आयवजन 
ऐसें मोह न मोह न । फोवडयेली बुवद्ध, मन 
बुवद्ध, मन फोड नीयाुं । नेली आत्मसत्ता लया 
मोह बुद्धीचा, मनाचा । आताुं राहतो तो कैं चा 
डुंका झड ुं हा लागला । माझा पुण्ययाुंि सुंपला 

X X X 
माझी वकतीिी आयवता । वकती माझी अनायवता 
मन, बुवद्ध, प्रजाजन । याुंसी होणार हें ज्ञान 
डुंका झड ुं हा लागला । माझा पुण्ययाुंि सुंपला 

X X X 
िुद्ध वनभेंळ आयवता । आत्मराजाचीच मत्ता 
मन बुवद्ध प्रजाजन । याुंसी होणार हें ज्ञान 
डुंका झड ुं हा लागला । माझा पुण्ययाुंि सुंपला 

X X X 
आत्मराज आयवत्िाचें । ज्ञान होताुं जनाुं साचें 
आत्मपक्षा हे जाणार । माझी सत्ता सुंपणार 
ऐसा क्षोभ झाला देहीं । डुंका िाजताुं विदेही 
पाुंडुरुंग आनुंदला । म्हणे देह उद्धरला 

 

१५ देहािा अणधकार (अभुंग) 
 

तोवच उद्धार उद्धार । यथाधमव जो आचार 
येथें वििुद्ध आनुंद । येथें अक्षय्य आनुंद 
देह, मन, बुवद्ध, आत्मा । सिव अुंि–परमात्मा 
परमात्म–अुंि नाहीं । ऐसा अणुरेणु नाहीं 
भ तजातीं हा भरला । दि अुंगुलें  उरला 
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ऐिी श्रुतीची गजवना । ऐसा अनुभि जनाुं 
पहा गाणें मी गातसें । त्याुंत सिवत्र मी िसें 
परी गायनीं भरनी । नाहीं गेलों मी सरनी 
गाणें माझें मी गायक । गायनाह नी अवधक 
आहे सिवत्र गायनीं । राहे बाहेरी उरोनी 
माझ्या गानीं मी भरलों । दि अुंगुलें  उरलों 
तैसा भ तीं हा भरला । दि अुंगुलें  उरला 

X X X 
येणेंपरी देह, आत्मा । दोन्ही अुंि–परमात्मा 
परी देहाचे, आत्म्याचे । अवधकार वभन्न साचे 
रस मावझया गीताुंत । नाहीं सारखा सिांत 
कोठें थोडा, कोठें फार । तैसा ब्रह्माचा व्यापार 
रसीं पवरणामभेद । रसीं तैसा गुणभेद 
कोठें िाुंत, कोठें िीर । तैसा ब्रह्माचा व्यापार 
बहुगुणीं ब्रह्म झालें  । पवरमाणीं विनटलें  
आत्मा, बुवद्ध, मन, देह । सिव ब्रह्म–गुण–गेह 
परी अवधकार वभन्न । जैसा गुण तैसे स्थान 

X X X 
यथास्थान जो आचार । तोवच धमाचा सुंसार 
तोवच उद्धार उद्धार । वनजसुखाचें माहेर 
डुंका अध्यात्माचा िाजे । देह थरारे आिाजें 
वनजसत्ता सुंपणार । म्हण वनयाुं क्षोभे फार 
परी क्षोभ हें अज्ञान । देहा होईल हें ज्ञान 
आत्मदेिीं आत्मसत्ता । हावच िुद्ध सुखपुंथा 
लोभ सीमा उल्लुंघिी । देहा विद्रोही बनिी 
लोभें देह आत्मद्रोही । फ ट पाड वन तद्धगेही 
आत्मसत्ता लया नेई । आत्मदेिीं राजा होई 
परी लोभम ल सुख । नसे वनत्याचें तें सुख 
वनत्यसुख िुद्धसुख । वनत्यसुख धमवसुख 
अवधकारानें रहािें । तेणें वनत्यसुखी व्हािें 
ऐसा कायदा विश्वाचा । ऐसा कायदा ब्रह्माचा 
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X X X 
देह रवक्षता नेवमला । पुंचनारीयुत केला 
नारी रसना, नावसका । दृवष्ट, श्रिणा, स्पर्तिका 
देहाच्या या पाुंच नारी । पाुंच तैसे कमवचारी 
याुंचें साहाय्य घेऊन । आत्मदेिाची राखण 
जागरकत्िें करािी । आत्मसत्ता साुंभाळािी 
ऐिी देहा आज्ञा झाली । परी लोभाि वन कालीं 
तेणें सत्ता गुुंडावळली । देिीं माजि वन कली 

X X X 
पवर कवल हा मोहाचा । नाहीं सदा रहायाचा 
आताुं अुंत याचा आला । डुंका झड ुं हा लागला 

X X X 
अव्यिस्था आत्मागारीं । देहें केली ती ती सारी 
आताुं अुंतासी जाणार । धमवव्यिस्था होणार 
भवितव्य हें वदसलें  । देह बापडुें क्षोभलें  
परी क्षोभ हा अज्ञान । देहा होईल हें ज्ञान 

X X X 
धमवव्यिस्था होणार । तेथें देहा अवधकार 
जुना परुंपरागत । सुंतसज्जनसुंमत 
यथाप िव लाभणार । नाहीं येथें बवहष्ट्कार 

X X X 
यथावधकार िागािें । आत्मरक्षक रहािें 
देहा एिढें मानलें  । तरीं त्याचें बुरें भलें  
सिव घावलतों मी पोटीं । ऐसें बोले जगजेठी 
श्रीहरीची हीं व्यिस्था । देह मानेल सिवथा 
तरी देह उद्धरला । पाुंडुरुंग आनुंदला 

 

१६ देहािा उद्धार (अभुंग)  
[१९१९ उत्तराधव.] 

 
देहा हरीची व्यिस्था । जरी मानली सिवथा 
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प िव अवधकार याचा । आहे जो काुं रक्षकाचा 
त्याचा अुंगीकार केला । तरी देह उद्धरला 
जालें  इतुकें  वनवित । स्पष्ट याुंत देहवहत 
परी मागव उद्धाराचा । नाहीं मुळीं हा कामाचा 
ऐसें देहानें, मोहानें । ठरविलें  आग्रहानें 
तरी उद्धार तयाचा । नाहीं नाहीं राहायाचा 
डुंका झड ुं हा लागला । देह उद्धार ठरला 

X X X 
यथाधमव जो आचार । त्याचा नको अुंगीकार 
ऐसा मोह देहा झाला । तरी आत्मराजयाला 
सत्ता त्याचे स्िदेिाुंत । सिव घेणेंवच हाताुंत 
येथें तडजोड काुंहीं । आत्मराजा मान्य नाहीं 

X X X 
देहें माया पसरन । बवुद्ध, मन प्रजाजन 
आत्मराजाचे मोवहले । आत्मराज्य लया नेलें  
देहराज्य एकित्री । आत्मदेिीं या पवित्रीं 
दीघवकाल हे चाललें  । देहघर स्िगव जालें  
देहाघरीं नारी, नर । त्याुंचे सुखा नाहीं पार 
परी आत्मराजदेिीं । देहें केली जी कसोिी 
बुवद्ध, मन याुंचे िुंद । याुंसी घावतला जो बुंद 
तेणें आत्मराज्य जना । आठिलें  पुनुः पुनुः 
बुवद्ध मन–प्रजाजनीं । बुंदी देहाची पाळ नी 
आत्मराजा कळिीली । िाता दुुःखाची आपुली 
आत्मराज राज्यच्युत । प्रजा–सुंसार–विरतत 
परमात्मसुंगतींत । वनजानुंदाुंत राहत 
तेथें िाता कळविली । बवुद्धमनाुंनीं आपलुी 
िाता बदु्धीची मनाची । ऐकुनीयाुं ती दुुःखाची 
आत्मराजा वसद्ध झाला, । राज्यभार घ्याियाला 
आताुं तडजोड काुंहीं । आत्मराजा मान्य नाहीं 
सत्ता आपलेु देिाुंत । सिव घेणेंवच हाताुंत 
ऐसें ठरिीलें  त्यानें । देहा आहे खालीं येणें 
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X X X 
डुंका झड ुं हा लागला । देहराज्य–अुंत आला 
देहा रक्षकावधकार । देउनीयाुं तदुद्धार 
कराियाचा विचार । आहे ठरला साचार 
परी रक्षकावधकार । देह न करी स्िीकार 
तरी देहा घाल ुं  बुंद । मोडायासी त्याचा िुंद 
ऐसा आत्मराजयाचा । जाला वनिय पे्रमाचा 
देह–उद्धार ठरला । डुंका झड ुं हा लागला 
एक रक्षकावधकार । दुजा मागव कारागार 
देहासाठी उद्धाराचे । मागव असती हे साचे 
हरीनें हें ठरिीलें  । देहसाम्राज्य सुंपलें  

X X X 
कारागार तो उद्धार । कैसा याचा हा विचार 
तेथें विस्त आवण पे्रम । देहा विकिील धमव 
धमविृत्तीचें िळण । देहा लागताुं वफरन 
आत्मरक्षणावधकार । करील तो अुंगीकार 
अवधकारीं या उद्धार । हें तों स्पष्ट धमवसार 

X X X 
सारज्ञान जेथें नाुंदे । डुंकानादें तो आनुंदे 
क्षोभ झाला फार देहीं । डुंका िाजताुं विदेही 
परी रुंग आनुंदला । देखे देह उद्धरला 

 

१७ अिगंगीता–गीतेिें स्वरूप (अभुंग) 
[१९१९ उत्तराधव]  

 
देह–उद्धार कहाणी । गीता उद्धारक जनीं 
परुंतप पाथवराय । तेणें माुंडीयली हाय 
पाहुनीया बुंधुजन । जाला मायागुणें दीन 
पाथव म्हणे बा गोझिदा । नको युद्धाचा हा धुंदा  
माझा देह हा गळाला । सारा उत्साह पळाला  
हातीं राहीना हें धनु । उभी राहीना ही तनु  
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राहो युद्ध हें अघोर । माझा सुटलासे धीर 
X X X 

िीरिुंिाचा मोहरा । त्याचा ऐसा बोजिारा 
करणारी देहमाया । वतचा मोह द रिाया 
भगिुंतें बोध केला । तोवच गीताग्रुंथ जाला 

X X X 
पाथव देहमायादास । बोध करनी तयास 
देिें नावियला मोह । त्याचा सोडीला सुंदेह  
‘नष्टो मोहुः स्मृवतलव ब्धा त्ित्प्रसादान्मयाऽच्युत  
क्स्थतोऽक्स्म गतसुंदेहुः कवरष्ट्ये िचनुं ति’ 
जाला वसद्ध पाथवराज । करािया आत्मकाज 

X X X 
पाथे देि–आत्म–काज । कालप्राप्त थोर झुुंज 
केलें , आप्तही मावरलें  । धमवराज्य प्रस्थावपलें  
पाथवदेहाचा उद्धार । हावच बोवलला साचार 
धमवराज्योदय झाला । देह कारणीं लागला 
“यथावधकार िागािें । आत्मरक्षक रहािें 
“आत्मिचन करािें । रणीं मारािें, मरािें 
“धमवझुुंज उभें पढुें । तुंथें नको हीन रडे” 
पाथवदेहा हवर–गीता । मान्य जाली ही व्यिस्था  
हीच मान्यता उद्धार । पाथवदेहाचा साचार 
यथाधमव जो आचार । तोवच उद्धार उद्धार 
(ओिी) हा अभुंगगीतेचा पवहला अभुंग । श्रीरमारुंगसुंगें पाुंडुरुंग  
गातसे जनीं देहमायाभुंग । सुरुंग अव्युंग रुंगािया  

 

१८ अिगंगीता–सत्यसत्याग्रह (अभुंग) 
[१९१९ उत्तराधव]  

 
पाथवदेहोद्धारकथा । उद्धारक मायािृत्ता 
वहचा प्रसुंग प्रवसद्ध । महाभारतीय युद्ध 
भारतीय युद्धरुंग । तेथें नायक श्रीरुंग 
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नीवतनायक श्रीहरी । आधीं सामोपाय करी 
सामोपाय यथासाुंग स्ियें बोवलला श्रीरुंग 
परी साम दुयोधना । दुंडिीरावस मानेना 
रणके्षत्र, धमवके्षत्र । येथें चालि ुं या िस्त्र 
मग होईल तें होिो । राज्य जािो अथिा राहो  
मारुं , मरुं  िा रणाुंत । नको राज्य हें दोघाुंत  
एक आम्ही झकिा तुम्ही । भोग ुं सिव राज्यलक्ष्मी  
नको राज्य हें दोघाुंत । दुयोधनाचें हें मत 
दुयोधन दुराग्रही । पाथवसखा सत्याग्रही 
सत्य–धमव–राज्य व्हािें । दुयोधनानें िाुंकािें 
ऐसा आग्रह सत्याचा । सत्यरप श्रीरुंगाचा 
दुराग्रही सत्याग्रही । दोन्ही वमळताुं आग्रही 
दुंडोपाय–आिाहन । प्राप्त वनियेंकरन 
दुंडी झकिा दुंडहीन । सत्य सदा सुंरक्षीन 
ऐसा सत्याग्रही पक्ष । सत्यरक्षणीं सुलक्ष 
दुंड असो नसो हातीं । सत्यपक्ष सदा वचत्तीं 
सत्यासाठीं झुुंजायाचें । सत्याग्रही व्रत साचें 
एक सत्याचा आग्रह । नाहीं दुसरा आग्रह 
िस्त्र पावहजेच हातीं । िस्त्र न धरीन हातीं 
दोनी आग्रह सुटले । एक सत्य विनटलें  
िस्त्र असो, नसो हातीं । पद सदा सत्यपुंथी 
राखाियाचा आग्रह । तोवच सत्य सत्याग्रह 

X X X 
िस्त्र न धरीन हातीं । बोवलयला रमापवत 
परी बोल हे प्रसुंगीं । द र ठेिी सत्यसुंगी 
(आया) भीष्ट्म ग्रीष्ट्परवणसा, अजुवन हेमुंततरवणसा गमला  
देि म्हणे बहु आला िृद्धाहुवन वजष्ट्णचुाच राग मला ॥  
हा ि र ‘द र ओसर’ म्हणणार महाप्रभाि हा रविला  
हार विलावसजनेंसा येणें कैसा प्रभाि हारविला? ॥  
आणवुन मनीं असें ज्या धन्य म्हणवत सिव विप्र तो दास  
भीष्ट्म िधाया धाुंि ेहवर हस्तें किळुवन प्रतोदास ॥  
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पाथाप्रवत प्रयत्नें तो बळकारण्ययझसधु राखाया 
क्रोधें गजवत धाुंि ेझसह जसा मत्तझसधुरा खाया ॥  

X X X 
कृष्ट्ण स्िरथीं चढताुं समरचमत्कार मग निा तातें  
दाखविला िाहों दे न िरव्रजप णव गगन िातातें ॥  

–पुंतभारत  
घोर भीष्ट्माजुवनयुद्धीं । मुंद झाली पाथवबवुद्ध 
भीष्ट्मप्रताप िाढला । पाथव सुंकटीं पडला 
तेथें िस्त्र मी न धरीं । ऐिी आपुली िैखरी 
वतचा तोड वनयाुं बुंद । कृष्ट्णें घेवतला प्रतोद 
स्ियें भीष्ट्मािरी धाुंि े। तोडी िचनाचे गोंि े
एक सत्याचा आग्रह । दुजे गौण सारे ग्रह 
सत्य पक्षाचा विजय । हेंवच सत्याग्रहध्येय 
हवर यावच ध्येयासाठीं । तोडी िाग्बुंधाची वमठी 
हवर सप्रतोद धाुंि े। रणझसधु तैं हेलािे 
पाथवबवुद्धमाुंद्य पळे । पाथवप्रताप उजळे 
जालें  हरींचें उवद्दष्ट । गेलें  पाथाचें सुंकट 

X X X 
असो, नसो िस्त्र हातीं । पद सदा सत्यपुंथी 
राखाियाचा आग्रह । तोवच सत्य सत्याग्रह 

X X X 
सत्यपुंथी, िस्त्र परी । नच धरिीं ना धरीं  
ऐसा दै्वती सत्याग्रह । दोन ययाुंत आग्रह 
सत्याग्रह तो अदै्वती । एका सत्यीं जेथें प्रीवत  
दै्वतीं जनाुं वप्रय दै्वत । अदै्वतीयाुंसी अदै्वत 
दोनी आग्रह सावत्त्िक । तेथें दोनी हे भाविक  
आपलुा तो श्रेष्ठतर । म्हणती हा भाि–जोर  
आज दै्वत बहु जालें  । िुद्ध अदै्वत वनमालें   
पाहुनी हें हवर अुंगे । दै्वती सत्याग्रह साुंगे 
रणीं मारािें, मरािें । एक सत्य साुंभाळािें  
अदै्वताचा हा आदेि । जुना–हवर उपदेि 
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निा आदेि मरािें । परी सत्य साुंभाळािें  
असा आदेि दै्वताचा । हवर बोले आज साचा  
निा आदेि सावत्त्िक । जुन्याहुनीवह अवधक  
आहे तुम्हाुं दै्वती जनाुं । लागा ययाच्या झचतना  
िरा दै्वती सत्याग्रह । येणें जातील दुग्रवह 
अुंतीं अदै्वत पटेल । सत्य सत्तत्त्ि भेटेल 
मग पटेल ही साची । िाणी िुद्ध अदै्वताची  
असो नसो िस्त्र हातीं । पद सदा सत्यपुंथी  
राखाियाचा आग्रह । तोवच सत्य सत्याग्रह  
असो; सत्याग्रही हरी । आधीं सामोपाय करी  
परी साम दुयोधना । दुंडिीरावस मानेना 
तेणें युद्ध ठरविलें  । तेव्हाुं झुुंजणेंवच आलें  
झुुंज झुुंजाया झुुंजार । दोनी सेनाुंचे सागर  
आले समोरासमोर । थोर कुरके्षत्रािर 
तेथें पाथव झाला वखन्न । देख नीयाुं बुंधुजन  
मोह देहाचे मायेचा । जाला िरपडा साचा  
देहें पाथािरी मात । केली; घातला मोहाुंत  
देहसत्ता सुर झाली । आत्मसत्ता लया गेली  
देहसते्तचा हा पाि! तोड नीयाुं हृषीकेि 
देहा करिी स्िधमव । जेणें देहाचें या िमव  
यथाधमव जो आचार । तोवच उद्धार उद्धार  
(ओिी) हा अभुंगगीतेचा दुसरा अभुंग 

श्रीरमारुंगसुंगें पाुंडुरुंग 
गातसे जनीं देहमायाभुंग  
सुरुंग अव्युंग रुंगािया 

 

१९ णवद्या (गीत) 
[पारनेरचें प्रिचन.] 

 
ऐका ऐका हो । विदे्यचें । गाणें या मुरलीचें ॥ ऐकुवन गाणें हें । श्रीहवरचें । वहत होिो सिांचें ॥ ऐका 

ऐका हो ॥ धृ॰ ॥ 
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सुुंदरता तनुची । सिांस । नाहीं नावरनराुंस ॥ मझनची सुुंदरता । सुलभ असे ही खास ॥ ऐका ऐका॰ ॥ 
१ 

विद्यासुुंदरता । असो मना । तनुतें व्युंगें नाना ॥ नारी ती नर तो । सन्माना । योग्य होय सिांना ॥ २ 

गुण या देहाचा । सुुंदरही । लिकरी विलया जाई ॥ मुंझनची सुुंदरता । यत्नेंही । िाढे िाश्वत होई ॥ ३ 

अक्षर–विद्याही । उघडीते । सरस्ितीमुंवदर तें । मुंवदझर जाऊनी । सज्जन ते सेविवत या देिीतें ॥ ४ 

विद्या पोट भरी । धन देई । सत्ता कीती देई । मनावस देहातें । ही समयीं । दुुःखविनािक होई ॥ ५ 

ग ढें जगताचीं । ही उकली । िक्तत देई थोरली ॥ भतताुंतें अपुल्या । पहा बली । पविम कैिी जाली ॥ 
६ 

सृष्टीच्या ितती । समजािी । जेणें कामें घ्यािीं ॥ सुविद्य मनुजाुंनीं । त्याुंकरिीं । जीं जीं त्याुंना व्हािीं 
॥ 

७ 

वनभवय वचत्ताचा उपकारी । न्याय–वमत्र व्यिहारीं ॥ विद्या बनिीते । सुंसारीं । मनुजातें श्रीहरी ॥ ८ 

अक्षर–विद्या ही । देिीचे । डोळे सरस्ितीचे ॥ दुसऱ्या ज्या विद्या हात वतचे । म्हणािते ते साचे ॥ ९ 

अक्षर–विदे्यनें । ज्ञानातें । साुंठविताुं बहु येतें । विकुनी साुंठविलें  । वहच्या गुणें । िाढविताुंही येतें ॥ १० 

अक्षर.विदे्यनें । िाढती । दुसऱ्या विद्या जगती । प्रसार विद्याुंचा । कवरते ती । यास्ति वतज सेविती ॥  
११ 

अक्षर–विदे्यचा । घरोंघर । होऊुं  द्या अितार । नारी नर कोणी । वनरक्षर ॥ राहु न जगतािर ॥ १२ 
 

२० हृदय उघडा (गीत) 
 

उघडा जन हो हृदयाला । िाट करा या स याला ॥ धृ॰ ॥ 

उघडीलें  मीं हृदयाला । स यव आुंत हा प्रकािला 
घाण वकती ही साुंठिली । मजला ती सारी वदसली 
स यानें ती दाखविली । केरसुणी हातीं वदधली 
केरसुणी, खापर, खोरें । धन्य धन्य हीं अिजारें 
वनमवळतेचें सुख घ्या रे । हृदयाचीं उघडा द्वारें 
हृदयकपाटें लाि नी । घाण ठेविली साुंठिुनी 
घाणीनें हा हृद्रोग । िोकाचा तुम्हाुं भोग 
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िोकानें विव्हल होताुं । दीन मीनसे तळमळताुं 
िोकाचें कारण काय । िोधाया उघडा हृदय  १ 

स यव िाट हा पहातसे । स्िागत त्याचें करा कसें 
नाहीं हा िैरी तुमचा । द त असे तुमच्या हवरचा 
मुरलीचा सख्खा भाऊ । आलासे तुम्हाुं सुखि ुं 
विश्वव्रजगोपीगोप । आटोपा तुमची झोंप 
दुुःस्िप्नाुंनीं ही भरली । विश्राुंती येथें कसली 
हाय काय हें ओरडणें । बडबडणें स्िप्नीं रडणें 
स्िास््य नसे तुम्हाुं जीिीं । घाणच ही तुम्हाुं रडिी 
मुरलीधर स यवस्िामी । विश्वव्रजिावसपे्रमी 
द त पाठिी उठिाया । पे्रमें सुख तुम्हाुं द्याया 
थोर भाग्य आहे तुमचें । पे्रम तुम्हाुंिरी या हवरचें 
नका रसिुुं हो श्रीहवरला । अव्हेरवन या द ताला 
रसिा जवर तवर भोगाल । बह परी दुुःखद हाल  २ 

हालवच िाटवत भोगाि े। हृदय तरी नच उघडािें 
साुंठ ुं द्या बहुपवर घाण । हालहौस घ्या फेड न 
चाल ुं  द्या विव्हळ होणें । दीनमीनसें तळमळणें 
हाय हाय करनी रडणें । बडबडणें धरणीं पडणें 
कामाििेें तडफडणें । क्रोधानें चडफड करणें 
लोभानें व्याकुळ होणें । मोहानें िाती वपटणें 
मदयोगें धके्क खाणें । मात्सरझचते्तनें वझजणें 
हालवच िाटवत भोगाि े। हृदय तरी नच उघडािें  
हालहौस झाली पुरती । त्याुंसच माझी ही विनती  
उघडा रे उघडा हृदय । िाट पाहतो हा स यव ३ 

वनमवळतेचें सुख घ्यारे । हृदयाचीं उघडा द्वारें 
ज्ञानस यव आला आला । विश्वव्रज सुखिायाला 
दाखिील हा जी घाण । काढा ती हृदयाुंत न 
हा भाऊ त्या मुरलीचा । द त लाडका श्रीहवरचा  
हा हवरच्या हृदयीं राही । मुरलीतें सुस्िर देई 
मुरलीचें मोहक गाणें । रवचलें  तें होतें यानें 
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गृह टाकवि टाकवि लाज । मुरलीचा ध्िवन तो सहज  
िक्तत अिी त्या मुरलीतें । हाच देइ वनज भवगनीतें  
गोपींनीं हृदयीं धवरला । श्रीहवर मधु मुरलीिाला  
परम सुखाचे सागझर त्या । आनुंदें झाल्या रमत्या  
ही करणी ज्या भािाची । तो झचता कवरतो तुमची  
दाखिील हा जी घाण । काढा ती हृदयाुंत न 
अुंतर वनमवळ झालेलें  । पे्रमसडा झिपडलेलें  ४ 

पाहुवन घेउवन येइल हा । श्रीहवरसी तुमच्या गेहा  
भततीनें गोपी व्हाल । परमसुखें मग भोगाल  

 

२१ मोक्षमागक (गीत) 
 

आनुंद जनाुं िाटािा मज हावच मोक्षपथ ठािा ॥ धृ॰ ॥  

मज आनुंदाचें िडे आनुंदवच सकलाुं गोड । 
मुक्ततधाम हवरपद मागे मझन काय तयाच्या िागे? ।  
‘आनुंद थोर अक्षय्य व्हािा मज’ हें तद्धयेय । 
जें अवचत्  तें न अक्षय्य अनुभिें वसद्ध हें होय । 
अक्षय्य वचन्मयानुंद त्याचावच सज्जना िुंद । 
अक्षय्य वचन्मयानुंद त्या नाम सवच्चदानुंद । 
त्याचावच सज्जनाुं िुंद सकलाुंवस इष्ट आनुंद ॥ १ ॥  

आनुंद इष्ट सकलाुंचें हें प्राप्त कसें व्हायाचें? । 
वचत् –चैतन्याची सेिा वमळि वन देइ हा मेिा । 
वचत्  वनजदेहीं परदेहीं िािरतें एक विदेही । 
हें एक सिव भ ताुंत नानापवर लीला कवरत । 
ओळख वन याची मात िागती सुजन जगताुंत । 
‘ज्ञानाची धरणें काुंस जनसेिचेा हव्यास । 
भ तमाझत्र चैतन्यास सुख देण्ययाचा अभ्यास ।’ 
हा मागव सुजन धवरतात आनुंद याच मागांत ॥ २ ॥  

आनुंदमागव हा िवरला या मार्तग दुुःख देहाला ।  
पाहुवन हें पे्रमळ कोणी दुुःखानें घेती धरणी । 
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यापरी आप्तइष्टाुंतें सुजनही देवत कष्टातें । 
आप्त इष्ट पे्रमळ वमत्र टाक वन दुुःझख सिवत्र । 
‘देि देि’ घेती ध्यास ‘विश्व विश्व’ घेतो ध्यास ।  
चैतन्यम र्तत आप्तावद त्या दुुःखद होउवन आधीं ।  
चैतन्यम र्ततमय देि त्यासाझठ भोवगती तलेि ॥ ३ ॥  

हा मागव असा निलाचा हा कैसा आनुंदाचा? ।  
हें साुंगुवन काय कळेल अनुभिेंवच हें उमजेल ।  
आप्तावदक दुुःखी होती पाहुवन आप्त–आपवत्त । 
वमत्रावदक दुुःखी होती पाह वन वमत्र–आपवत्त । 
हें दुुःख िमे काळानें सुविचारें ज्ञानबळानें ॥ ४ ॥  

‘हा आप्त, वमत्र, आपवत्त भोवगतो किासाठीं तीं ।  
‘हा आप्त, वमत्र, आम्हाुंस देतसे काुं न सुख–आस ।’  
कवरताुं हा प णव विचार दुुःखावस होय उतार । 
‘चैतन्यम र्तत हा एक चैतन्यें सेवि अनेक । 
सुख अवधक अवधक सेिचेें म्हणुवन हा न दुुःखें काुंचे ।  
आप्तावदक िगव लहान देिावदक िगव महान । 
देिावदक सेिा मोठी आप्तावदक सेिा िोटी । 
हें खरें; दोवष हा नाहीं सुजनोवचत मागीं राही । 
सुजनावस सुजनतानुंद तो भोगी हा स्िच्िुंद । 
हें कळे आप्त–वमत्राुंस मग जाई दुुःख लयास ॥ ५ ॥  

यापरी सुखी सुविचारें ििेझट जन होती सारे । 
म्हणुनीच सुजन सुविचारी वचत्सेिा अुंगीकारी 
‘ज्ञानाची धरणें काुंस जनसेिचेा हव्यास । 
भ तमात्र चतैन्यास सुख देण्ययाचा अभ्यास ।’  
हा मागव सुजन धवरतात आनुंद याच मागांत । 
आनुंद जनाुं िाटािा मज हावच मोक्षपथ ठािा ॥ ६ ॥ 

 

२२ आनंदािा धंदा (अभुंग) 
 

वनत्य आनुंदाची गाुंठ बाुंधा बाुंधा । आनुंदाचा धुंदा माझे घरीं 
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वनत्य आनुंदाचें माुंवडलें  दुकान । या या ज्याुंचें मन वखन्न झालें   
जुना पुराणा हा माल या खेदाचा । विकत घ्यायाचा धुंदा येथें  
निा सदा निा वनत्य आनुंदाचा । माल विकायाचा धुंदा येथें  
जुना देऊनीयाुं निा घ्यािा माल । नव्याचें या मोल करुं  नका  
घासाघीस नाहीं येथें घेणारासी । मानेल जी ज्यासी झकमत ती  
विव्याुंची लाखोली हृदयाची खोली । जी ज्यासी मानली झकमत ती  
गाुंठ बाुंधा वनत्य आनुंद–मालाची । ख प भरगच्ची माल भरा 
जाईल वततुका तेिढ्याची गाुंठ । येथें हीच अट माल न्याया  
िाहा खाुंद्यािरी अथिा िाहक । एक िा अनेक करा करा 
ज्याचा त्यानें येथें िाहक आणािा । माल नेििािा जाईल तो  
जागजागीं मालविक्रीचीं दुकानें । आमुच्या धन्यानें ठेवियेलीं 
मुनीम मी एक ब्रह्मिटेजींचा । नव्या दुकानाचा नगरीं या 
मालक अमुचा माल जो जो धाडी । ठेवितों वबऱ्हाडीं काळजीनें  
वबऱ्हाड हें माझें रस्ता आवण घर । देहाचा सुंचार जेथें जेथें  
वबऱ्हाडींच आहे दुकान मालाचें । ब्रह्मिटेजींचे नाुंिािरी 
ब्रह्म हीं अक्षरें दुकानाचे िर । वलवहली सुुंदर वदव्य रसें 
कारखानदार ब्रह्मिटे थोर । त्याुंचा व्यिहार सिव काल 
सिव स्थलीं मालविक्रीचीं दुकानें । ज्यासी जेथें जाणें तेथें जािें  
दुकाने मोडती मुनीमाुंचे नाुंिें । ऐिी झाली सि ेवगऱ्हाइका 
िदेाचें दुकान बदु्धाचें दुकान । वखस्ताचें दुकान नाुंि देती 
महुंमद िटे महािीर िटे । झरदुष्ट्र िटे नाुंि देती 
िटेजी िुंकर मध्िरामानुज । मुनीमाुंचे चोज वगऱ्हाइका 
मोझेस् कन्फ्फयुविअस दयानुंद ताजा । मुनीमाुंच्या चोजा बुंध नाहीं  
चैतन्य नानक रामदास तुका । तुलसी–आवदकाुं ओळवखती 
दुकानें मोडती मुनीमाुंचे नाुंिें । ऐिा झाली सि ेवगऱ्हाइका 
ब्रह्म िटेजींचीं सिव हीं दुकानें । विविध मालानें भरलेलीं 
जैसा जो मुनीम लाभला धन्याला । माल तैसा त्याला पुरिीला  
मुनीमाुंनी मालाची या विक्री केली । जैिी ज्यासी झाली बवुद्ध तैिी  
नको पारायण घडल्या गोष्टींचें । आहे पुष्ट्कळाुंचे कानाुंिरी 
पारायणें नाहीं खेद द र जात । नाहीं घरीं येत वनत्यानुंद 
सिवकाळ सिव स्थळींचा व्यापारी । त्याचा या नगरीं माल आहे 
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मुनीमाुंचे नाुंिें न चालो दुकान । येणें नुकसान झालें  झालें  
ब्रह्मिटेजींचीं दुकानें हीं सारीं । झालेलीं होणारीं सिव सिव 
वनत्यानुंदमाल–कारखाना नाहीं । अन्य कोणाच्याही घरीं जाणा 
कोठ नीही माल खरेदी हा करा । वदसे जेथें बरा तेथें घ्यािा 
प्रती या मालाच्या वगऱ्हाइकासाठीं । लािोनी या गाुंठी बाुंवधयेल्या  
प्रत्येक गाुंठींत नानाढुंगी माल । प्रत्येकीचें मोल मानेल तें 
प्रत्येक गाुंठींत पटेल तो माल । काढोनी बाुंधाल निी गाुंठ 
तरी सिोत्तम होईल हा सौदा । गाुंठ भेदाभेदा िाि नको 
माुंवडलें  दुकान जाहीर कराया । लागे ठायाुं ठायाुं बोलणेंही 
िटेजींचा माल खपािा यासाठीं । करुं  आटावपटी होईल ती 
ब्रह्मिटेजींचीं बहुत दुकानें । मानेल तें घेणें कोठें तरी 
नाहीं आग्रह कीं याच दुकानाुंत । करा यातायात खरीदीची 
वनत्यानुंद माल जेथें वदसे गोड । जेथें जीि–कोड पुरिािें 
आजुं वदसे गोड उद्याुं तो पटेना । तरी या दुकाना निा घ्याया  
होऊुं  द्या मालाला वकतीही वदिस । परत तो खास घेऊुं  येथें  
निा रचेल तो माल उचलािा । पुराणा टाकािा दुकानाुंत 
अथिा पुराणा घराुंत असािा । निाही आणािा ऐसें िाटे 
तरी िटेजींना तेंही गोड आहे । निा माुंवडलाहे नेण्ययासाठीं 
नका आण ुं येथें जुना घराुंतला । आमच्या धन्याला हाुंि नाहीं  
एकवच धोरण माल विकण्ययाचें । आमुच्या धन्याचें मन थोर 
झकमत मालाची मानेल ती द्यािी । ि न्य िा आघिी जीििृवत्त 

 

२३ णवद्या (गीत) 
 

ऐका ऐका हो । विदे्यचें । गाणें या मुरलीचें । ऐकुनी गाणें हें । श्रीहवरचें । वहत होिो सिांचें ॥ ऐका ऐका 
हो ॥ धृ॰ ॥ 

सुुंदर सुंसारीं । दुुःखाुंनीं । रडिीली ही धरणी । पाहुवन श्रीहवरनें । अितरनी । योग वदला साुंग नी  
॥ १ ॥ 

कमीं कौिल तो । योग असे । िदला श्रीहवर ऐसें ॥ पाह ुं आपण तें । योगवपसें । कौिल ही कायसें  
॥ २ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

‘कौिल्य’कुिळपणा । कमाचा । कुिळपणा तो साचा । धोपट मागव धरा । सौख्याचा । असे योग  
नाुंिाचा ॥ ३ ॥ 

होई वनत्याचा । सुखयोग । होई दुुःखवियोग । ऐसा सुुंदर हा । उद्योग । नाुंि जयासी योग ॥ ४ ॥ 

कमें देह करी । त्याकरिीं । सुुंदर कमें व्हािीं । यास्ति मनामधें । िृवत्त हिी । सिवपरी ती बरिी ॥ ५ ॥ 

बरिी िृवत्त मनीं । व्हायासी । बुवद्ध पावहजे खािी । खािी ती व्हाया । ज्ञानासी लाविणेंच सेिसेी ॥ ६ ॥ 

ज्ञानाचा मागव । देखािें । ऐकािें िाचािें । त्यािर मनन पुरें । तें व्हािें । नुंतर अभ्यासािें ॥ ७ ॥ 

अभ्यासािें जें । मननानें । गोड वदसे आचरणें । विचारिृत्तींना । मागानें । अभ्यासानें नेणें ॥ ८ ॥ 

विचारिृत्तींना । मागव बरा । सुुंदर दाखविणारा । वत्रगुणी िाटाड्या । हावच खरा । याविण नाहीं दुसरा  
॥ ९ ॥ 

यासी िदेान्तीं । श्रिण । मनन वनवदध्यासन । ऐसें नाुंि असे । सज्जन । सुवख याचें ऐकुन ॥ १० ॥ 
कमीं कुिळपणा । तो योग । वनत्यसुखाचा मागव । याया कुिळपणा । उद्योग व्हािा ऐसा दीघव ॥ ११ ॥ 
हवरच्या सुंसारीं । सुुंदरता । भरलीसे तत्त्िता । येथें दुुःखाची । दुिाता । अज्ञानवच सिवथा ॥ १२ ॥ 
विद्दाहीनपणा । दुुःखाचें । म ळ असे तें साचें । विद्या प णव खरी । सौख्याचें । स्थान तेंवच वनत्याचें ॥ १३ 
॥ 
अग्नी जल िायु । काम करी । िीजवह करी चाकरी । विश्वाचीं तत्त्िें । सुज्ञकरीं । सुखकर होती सारीं  

॥ १४ ॥ 

आत्मा, मन, देह । हे तीन । साुंगे समजाि न । आत्मा–परमात्मा– । बुंधन । साुंगें समजाि न ॥ १५ ॥ 

विभतत आत्म्याुंचें । एकपण । साुंगे समजाि न । जड जें विश्व वदसे । त्याुंत न । करिी आत्मदिवन ॥ 
१६ ॥ 

विचार आत्म्याचा । करि न । वनत्यावनत्य ज्ञान । विद्या देत असे । याुंत न । जन्म घेवत सद् गुण ॥ १७ ॥ 
 

२४ णशकण्यािें सार ( अभुंग) 
 

विक वन विकणें कामासी लािािें जेणें सुखी व्हाि ेकाुंहीं जन ।  
हेंवच हेंवच सार असे विकण्ययाचें नाहीं तरी त्याुंचें फल काय । 
सत्य हें बोलणें असे सज्जनाुंचें जन्म िेंचे ज्याुंचे उपकारीं । 
लोकाुंचें कल्याण सुराज्याचें ब्रीद, नीतीचें वििद साुंगणें हें । 
विनिणी माझी राजसेिकाुंसी न्यायाच्या ब्रीदासी साुंभाळा हो ।  
सते्तचा हो अुंि तुम्हीं मेळविला कावळमा तयाला लाि ुं नका । 



 
 अनुक्रमणिका 

मनीं तुमच्या हो नका मळ ठेि ुं नका कोणी देऊुं  मुंत्र खोटा । 
आस ची रयत अडाणी ही फार वतयेिरी धार धरुं  नका । 
अडाणी दुबळे त्याुंसी जें गाुंजणें त्यासी कोण म्हणे पुरषाथव ।  
असो हेंवच तुम्हाुं सज्जनाुं मागणें न्यायानें करणें राज्यकायव । 
आताुं विनिीतों तयाुं सज्जनाुंसी म्हणती जे मिीं ‘धन जोडा’ ।  
वहताचा कवरताुं तुम्ही उपदेि तुम्हाुं परमेि धन देिो । 
काय करुं  माझें बवुद्धबळ थोडें लोकाुंकडे ओढे माझें वचत्त । 
माझे घरीं दैन्य तैसें वकती घरीं झहदुस्थानभरी मज ठािें । 
माझा झहदुस्थान माझीं सिव घरें हें मज ईश्वरें विकविलें  । 
काय देऊुं  माझ्या कोवट भािुंडाुंसी काय मी घरासी माझ्या देऊुं  ।  
वहिोब मीं केला मावझया बळाचा लोकगरजाुंचा तैसावच तो ।  
वहिोब पाह नी हवर बोले साचें नको रे धनाचेसाठीं राब ुं । 
जा जा साुंगे माझा लोकाुंवस वनरोप जेणें भिताप लया जाई । 
हरीचा वहिोब हरीनेंच केला सुंदेह फेवडला माझा सारा । 
आलों साुंगािया हरीचा वनरोप जेणें भिताप लया जाई । 
हरी माझा पोटीं अपराध घाली असे तो माउली भाविकाुंची । 
भाविकाुंचें ब्रीद हरीचें िचन न मोडणें जन काुंहीं म्हणो । 
भाविकाुंिीं हरी बोलतसे गुज स्िानुभिें मज कळों आलें  । 
अपराध केले तयासी साुंगाि ेमन लििािें तयापायीं । 
प्रत्यहीं आपुल्या विसाव्याचे िळेीं हृदयाची मळी काढािीच । 
प्रवतवदनीं िािरताुं ििेहारीं मळ मनािरी बसतसे । 
झाडलोट व्याप प्रत्यहीं न केला तरी तो माजला उवकरडा । 
नका माज ुं देऊुं  उवकरडा मनीं रोज केरसुणी वफरिा हो । 
‘िुद्ध’ राहुनीयाुं पर–उपकारीं वझजेन सुंसारीं मनीं घोका । 
मनीं घोका मनापास नी हा धडा इुंवद्रयाुंचा ओढा तेथ लािा । 
नाक, डोळे, कान, रसनाही त्िचा उपयोग याुंचा ज्ञान व्हािें । 
झालें  ज्ञान तें तें योजा उपकारीं नाहीं तरी सारी विटुंबना । 
माझें माझें म्हणा परी माझेपण अुंतरीं पुसोन विस्तारािें । 
देह एक, दोन, तीन, चार, पाुंच टाकुवन सुंकोच माझे म्हणा । 
देह आईबाप बवहणभािाुंचे बायकापोराुंचे माझे म्हणा । 
देह ग्रामस्थाुंचे देिींच्या जनाुंचे अवखल भ ताुंचे माझे म्हणा । 



 
 अनुक्रमणिका 

विस्तारा यापरी माझेंमाझेंपण ठेिा आचरण बोलाऐसें । 
साधेल वततुका वगरिा हा धडा श्रीहरीचा ओढा जरी तुम्हाुं । 
धडा हा वगरिा यानेंवच श्रीहरी भेटेल अुंतरीं भाविकहो । 
विकुवन विकणें लाभ तुम्हाुं झाला तसा अडाण्ययाला होईलची । 
वनरक्षर कोणीं रहािें न देिीं अिीच कसोिी करा करा । 
जें जें चाुंगलें  तें वनियें करािें तरीच वदसाि ेत्याचे पाय । 
त्याचे पाय ज्याुंना हिसेे िाटती ते ते कवरताती त्याची आज्ञा । 
त्याची आज्ञा द्यािें अज्ञान्यासी ज्ञान जें काुंहीं झटोन वमळविलें  । 
करा करा काुंहीं याुंिरी विचार जोवडतों मी कर सज्जनाुंसी ॥ 

 

२५ देशिक्तत (गीत) 
 

देि देि ऐसा सोस कधीं तुम्ही घ्याल । 
कधीं मोक्षमागािरती िाटसर व्हाल ॥ धृ॰ ॥ 

तोवच सुवदन या देिाचा त मच्या वजिाचा । 
तुम्हाुं मोक्षरस्ता नाहीं अन्य वमळायाचा ॥ 

स्िजन विश्वजन हा सारा, धरा मनीं नीट । 
जुलुम–ित्रु व्हािें तुम्हीं सदयहृदय धीट ॥ 

स्िजन देझिचा तो अपुला आप्त वनकट साच । 
भार देिसुखदुुःखाचा आपुल्यािरीच ॥ 

सभा, सुंघ, मुंडळ, मेळा करवन एकज ट । 
देिदुुःख वनिवटत जािें मोडुवनयाुं फ ट ॥ 

सान थोर कटकवट घरच्या तिा जावतच्याही ।  
जिा अम्हाुं तैिा असतो अन्य–देवियाुंही ॥ 

पवर देिसुंकटकाळीं अन्यदेिबाळीं । 
देिभक्तत उसळे, होई पक्षभेदहोळी ॥ 

सान थोर कटकवट साऱ्या द र ठेिुनीयाुं । 
देि देि म्हणुनी उठती देि साुंिराया ॥ 

फ ट नागिीते देिा, साुंिवरते ज ट । 



 
 अनुक्रमणिका 

फुटीचेवच फाुंटे येथें, जुटीचीच त ट ॥ 

फ ट फोडुनीयाुं सारी ज ट जोडुनीयाुं । 
देिदुुःख वनिटायातें चला हो झणीं या ॥ 

देिदुुःख वनिटायातें कष्टती तयाुंना । 
हात हरी देउवन नेतो मुक्ततच्या वठकाणा ॥ 

स्थान मुक्ततचें तें आहे जिवळ अुंतरींच । 
परी पोंहचेना तेथें स्िाथव–काम नीच ॥ 

स्िाथव–काम अज्ञानाचा असे हा पसारा । 
यथाकाल होईल जगतीं जन प्राज्ञ सारा ॥ 

बाल–तरण–िृद्धत्िाची प्रथा सिवगामी । 
बाल–जीि–आत्मे ते जे स्िाथव–काम–कामी ॥ 

देहबाल्य जाताुं जैिी निी दृवष्ट येते । 
आत्मबाल्य जाताुं तैिी निी दृवष्ट येते ॥ 

तरण िरीराला जैिी काम–भोग–िाुंिा । 
तरण आत्मयाला तैिी आत्म–योग–िाुंिा ॥ 

िृद्ध देह जाई वमळुनी पुंचमहाभ ती । 
तसा िृद्ध आत्मा वमळतो एक–सिव–भ तीं ॥ 

देह पुंचभ ताुंचा तो पुंझच वमळ वन जाई । 
जीि एक सत्तत्त्िाचा एझक वमळ वन जाई ॥ 

देह सिव कालें  जाती वमळ वन कारणाुंत । 
तसे जीि–आत्मे कालें  वमळवत कारणाुंत ॥  

मागव देहलय होण्ययाचा जसा वनयत येथें । 
मागव आत्मलय होण्ययाचा तसा वनयत येथें ॥  

देह आवण आत्मा याुंचें साम्य एिढेंच । 
लयक्स्थती दोघाुंची या सारखी नसेच ॥ 

देहलयें देहाचें या वमटे सिव खातें । 
आत्मलयें आत्मा पाि ेसदाचे सुखातें ॥ 

असा आत्म–लय होण्ययाचा मागव जगत्सेिा ।  
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जगत्सेिकत्ि न होई जुंि न देिसेिा ॥  

म्हणुवन मन्मुखानें हवर हा साुंगतो विचार ।  
देिभक्ततमागें एका मुक्तत लाभणार ॥ 

 

२६ कन्या ( अभुंग) 
 

जन्मा लेकरुं  जें आलें , त्याचें करािें हो भलें  । 
असो कन्या असो पुत्र, परब्रह्म हें सिवत्र । 
जैसें कौतुक पतु्राचें, तैसें करािें कन्येचें । 
विद्या दोघाुंसी विकिा, विद्या मोक्ष देई जीिाुं  
होिो लग्न बाळपणीं, परी नको ती गाुंजणी । 
सास घरींच्या साजणी, आठिा हो चक्रपावण । 
िळ त मचा जो झाला, करा अपवण देिाला । 
नका घेऊुं  हो बदला, नका िळ ुं  या सुनेला । 
जसा पुत्र तिी स न, दोघा विद्या द्या झट न । 
पे्रम पुत्रासी सुनेसी, पे्रम द्यािें हो दोघाुंसी ।  
सास –घर, माता–घर, नको पे्रमाचें अुंतर । 
पे्रम दोन्ही घरीं वमळो, विद्या दोन्ही घरीं वमळो  
पुत्रासुनेचें कल्याण, तेंवच करा सिवजण । 
विद्यादान, पे्रमदान, हेंवच करील कल्याण । 
नाही विद्या काुंहीं वदली, िळण क केली केली । 
तरी स डबवुद्ध िाढे, मग दुुःखची रोकडें 
करी म खवताही पाप, करी स डबुवद्ध पाप । 
ऐिी स न पाप करी, पाप िवडलाुंच्या विरीं ।  
िळण्ययानें नव्हे बरें, महापापी िळणारे । 
महापापी होऊुं  नका, घ्या घ्या पे्रमाची पताका ।  
पे्रम राहो घरोघर, पे्रमें होईल उद्धार । 
सुने िैधव्य तें आलें , पे्रमें करा वतचें भलें  । 
िय तरण सुनेचें, पतीविण तें जायाचें । 
असे कवठण कवठण, पहा अुंतरीं िोध न । 
वजनें वनियवच केला, पुनुः नको पवत मला ।  
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वतनें व्रतस्थ रहािें, देिकल्याणीं झटािें । 
विद्याधन वमळिािें, देिकारणीं लािािें । 
ऐसी सती वनियाची, थोर रावि ती पुण्ययाची ।  
वजचा वनिय होईना, राहिनेा पतीविना ।  
अिी दीन कन्या स न, वतचें करणेंच लग्न ।  
नको िैधव्य भोगणें, नको पाुंपात पडणें । 
वजचें लग्न नाहीं केलें , वतनें देहा विटाळींलें  ।  
गुप्तपणें भोग भोगी, कन्या, स नही अभागी ।  
याचें पाप िवडलाुंना, पहा विचारन मना ।  
गुप्तपणें पोट पाडी, कन्या, स नही बापुडी ।  
याचें पाप िवडलाुंना, पहा विचारन मना ।  
कन्या, स न हो वनुःसुंग, उजेडाुंत भोगी भोग । 
याचें पाप िवडलाुंना, पहा विचारन मना ।  
ऐिा भोगाची सुंतवत, वतची होतसे माती ।  
याचें पाप िवडलाुंना, पहा विचारन मना ।  
नाहीं कन्येचा उपाय, नाहीं सुनेचा उपाय । 
तारण्ययाुंत भोगािीण, िुद्ध राहणें कठीण । 
िृद्ध जख्खही म्हातारे, पोरी नाडीती वबचारे । 
िृद्ध पुरष गुलाम, ऐसा प्रबळ हा काम । 
तेथें तरण नारीचें, बळ कैसें चालायाचें । 
वजचें चालतें ती सती, िुंद्य सिांसी जगतीं । 
नरनारी साधारण, राहीनात भोगािीण । 
हें तों ठाउकें  सिांवस, दोष नाहीं विधिसेी । 
विधिनेें पाप केलें , िवडलाुंच्या िाुंट्या आलें  । 
करा करा सुविचार, नको आुंधळा बाजार । 
काम नारींत, नराुंत, सावरखाच या दोघाुंत । 
तेथें हक्क पुरषाुंसी, तेवच असाि ेवस्त्रयाुंसी । 
राहो सुखें ब्रह्मचारी, नर अथिा ती नारी । 
करो विधुर वििाह, करो विधिा वििाह । 
साठा िषांचा विधुर, माुंडी निा सुंसार । 
पोर तरण पाहुनी, घेतो वििाह करनी । 
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आठा िषांची विधिा, तीतें दुुःखाचाच ठेिा । 
जन्मिरी या पोरीनें, हाय हायवच करणें । 
साुंगा याुंतील विचार, नको आुंधळा बाजार । 
लग्न होय थोरपणीं, तरी इतुकी न हावन । 
विद्या विकत असािी, देहिाढ पुरी व्हािी । 
देहिाढ पुरी होताुं, पवत व्हािासें िाटताुं । 
कन्येचें या लग्न व्हािें, हेंही वदसतें बरिें । 
बालविधिा न होती, जरी ऐिी लग्नरीवत । 
वििाहाचा हेतु काय, मनीं विचारा सदय । 
तारण्ययाुंत नारीनर, अुंगसुंगाचे झककर । 
जरी तारण्ययही जाई, अुंगसुंग–भ क राही । 
तपोवनष्ठ तेही झाले, अुंगसुंगाचे भकेुले । 
ऐसा अुंगसुंगकाम, करी जगीं ध मधाम । 
त्यासी योग्य वमळो अन्न, याचसाठीं आहे लग्न । 
अुंगसुंगे बाळें  होतीं, त्याुंची होऊुं  नये माती । 
त्याुंचें व्हािेंच कल्याण, याचसाठीं आहे लग्न । 
आहे पत्नी ज्याला घरीं, तोही भोगी दुजी नारी । 
आहे पवत वजला घरीं, तीही परसुंग करी । 
ऐसे वकती नारीनर, याचा कराच विचार । 
ऐसा अुंगसुंग काम, करी जगीं ध मधाम । 
त्यासी योग्य वमळो अन्न, याचसाठीं असे लग्न । 
याचसाठीं विधिचेें, लग्न व्हािेंच रीतीचें । 
पतीिीण राह ुं म्हणे, नको वतचें लग्न होणें । 
राहिनेा पतीविणें, लग्न वतयेचें करणें । 
नको िैधव्य भोगणें, नको पापाुंत पडणें । 
मुवन परािर म्हणे, विधिसेी पवत देणें । 
भ तदया मनीं म्हणे, विधिसेी पवत देणें । 
पापभय मनीं म्हणे, विधिसेी पवत देणें । 
पुण्ययपे्रम मनीं म्हणे, विधिसेी पवत देणें । 
समदृवष्ट मनीं म्हणे, विधिसेी पवत देणें । 
जनसुंसार सुुंदर, व्हािा हेंवच स्मृवतसार । 
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जेणें सुुंदरता नासे, पाप अवधक होतसे । 
ऐसी रीवत पापकारी, नको आज ती सुंसारीं । 
विधिा ती जन्मिरी, राहो सुंन्यस्त सुंसारीं । 
ऐिी जुलुमाची रीवत, देई समाजा दुगववत । 
कोण्यया एका मुवनकालीं, असो कोणा मान्य झाली । 
परी आज पापकारी; नको यास्ति सुंसारीं । 
बाळें पुनर्तििाहाचीं, सुखें राहतील साचीं । 
कामीं येतील देिाला, देि पढुें न्याियाला । 
देह देिाचे करीताुं, नका विसरुं  हे आताुं । 
देहापास वन जे देह, जन्मिीत हा वििाह । 
तेही देिाचे करीताुं, नका विसरुं  हें आताुं । 
करा विधिावििाह, व्हाि ेदेिासाठीं देह । 
बाळें  देतसे हें लग्न, कामदुुःख होय भग्न । 
पाप कमी होत असे, सुख िाढतें काुंहींसें । 
पुण्यय अवधक होतसे, समदृवष्ट मनीं ठसे । 
हाच मागव वििकेाचा, थोर िाुंतीचे सुखाचा । 
करा यािरी विचार, नको आुंधळा बाजार । 

 

२७ कवींस णवनविी (गीत) 
 

किींनो तुम्हाुं ही विनिणी ॥ धृ॰ ॥ 

िाणी तुमची आणी हृदयीं लहरी लहरी क्षणीं । 
अिी िक्तत ही तुम्हाुं लाधली साुंगा मज कोठुनी– 
नको िृत्त तें अथिा दाता, धाता कोणी असो । 
म ळ नदीचें, क ळ ऋषीचें िृथा विचारीतसों । 

राहुुं द्या नको िृत्त तें मला । 
तुम्हाुंिवर ‘वफदा’ असे आजला । 

सुुंदरी िाग्देिी वचत्कला । 
असे वफदा ही म्हणुनी लािा झणीं राष्ट्रकरणीं । 

किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ १ ॥ 
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अनेक सज्जन रवसक, रवसकमनमोहन मत्कृवत नसे!  
परी कसा मी उगी राहुुं हो! परिि झालों असें  
हरी माझा हा गडी, जाहलें  हवर–िि माझें मन । 
हजार गोष्टी साुंगुन करिी कृवत नीरस हातुन । 

अजुवना चाप घेििी हरी । 
तुम्हाुंला विवदत असे ती परी । 

अिि मी हवरचा सेिकेरी । 
असें, म्हणुवनयाुं रवसक जनाुंस्ति घ्या हो घ्या लेखनी । 

किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ २ ॥ 

जरी कुणाला रवसकासाठीं–हवरसाठीं लेखणी । 
घ्यािी, ऐसें मनीं िाटलें  तरी एक साुंगणी । 
माझी–हवरची–मनीं िागिा; भारत–उद्धारक । 
स्ियुंिासन–पे्रमोत्पादक वलहा काव्य–कौतुक । 

स्िराज्या साधन सत्याग्रह । 
एक हा भारतरोगापह । 
याविणें जो साधनसुंग्रह । 

उणा पडे तो गुणा जाणुनी चालविणें लेखणी । 
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ३ ॥ 

 

२८ खेळाडू हरी (गीत) 
 

जीिसवृष्टवनयमाुंचें हें असे एक सार । 
विमल परवहताथी जीिाुं मोक्ष लाभणार ॥ धृ॰ ॥ 

सुंत परवहताथी मुतत सिव व्हाियाचे ॥ 
कुणी पढुें कोणी मागें हळ  जाियाचे ॥ १ ॥ 

कुणी पढुें कोणी मागें हळ  चालणार । 
सिव अुंझत हवरच्याजिळी बाळ पोंचणार ॥ २ ॥ 

हरीचावच माझ्या आहे सिवही पसारा । 
हरी खेळवितो येथें आम्हाुं सान–थोराुं ॥ ३ ॥ 

हरी पहा खेळाड  हा खेळतसें खेळ । 
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स्िस्थ रावहना हा, आहे खेळ–भतत बाळ ॥ ४ ॥ 

खेळ कायद्यानें खेळे; कायदे बघ नी । 
खेळ खेळती या हवरिीं सुखी ते वनदानीं ॥ ५ ॥ 

सृवष्टवनयम हवरखेळाच्या कायद्याुंवस नाुंि । 
सुखी तेवच जे का याुंचा लावितात ठाि ॥ ६ ॥ 

वदली अम्हाुं बुद्धी हवरनें कायदे विकाया । 
विकुवन कायदे खेळाचे सदा सुखी व्हाया ॥ ७ ॥ 

नीट कायद्यानें जवर हा खेळ खेळलाुंत । 
तरी दुुःख गळुनी सारे सुखी व्हाल मुतत ॥ ८ ॥ 

असा िब्द विश्वासाचा वदलासे हरीनें । 
चला खेळ खेळ ुं  या हो नीट कायद्यानें ॥ ९ ॥ 

िब्द वदला हवरनें माझ्या अनुभिावस आला । 
खेळ खेळताुं रीतीनें सुखी जीि झाला ॥ १० ॥ 

कुणी म्हणवत विटलों आम्ही नको खेळ आताुं । 
दुुःख बहुत येथें सुख ये फार अल्प हाताुं ॥ ११ ॥ 

खेळ खेळण्ययाचा िीट श्रीहरीवस नाहीं । 
तेथ िीट तुम्हाुं आला तरी व्यथव, भाई ॥ १२ ॥ 

“कायवते ह्ििुः कमव सिवुः प्रकृवतजैगुवणुैः” 
खेळ तुम्हाुं खेळविणार स्िभाि हा माझा । 
हवर स्पष्ट साुंगे ऐसें मनीं विचारा जा ॥ १३ ॥ 

िीट तुम्हाुं येतो केव्हाुं दुुःख होइ तेव्हाुं । 
िीट न ये खेळाचा या सुखी असा जेव्हाुं ॥ १४ ॥ 

डाि काुंझह पडतो खोटा तुमच्याच हातें । 
दुुःख फल तयाचें साुंगा कुणी भोगणें तें ॥ १५ ॥ 

नका डाि खोटा खेळ ुं, खेळलाुं पुरे तो । 
खरा खेळ खेळा हवरिीं तुम्हाुं िीनवितों ॥ १६ ॥ 

खरें खेळल्यानें जन हो! सदा सुखी व्हाल । 
खेळण्ययावस विटलों, ऐसें कधीं नच म्हणाल ॥ १७ ॥ 
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२९ झाडू (आया) 

 
(एका ‘कर’ सज्जनासाठीं) 

 
–कर “कर! कर!” ही माझी ऐकुवन कुं टाळुनी पुढें सरती । 
सुंग्रह–काराुं सुचविवत सुंग्रझह द्यािी न ही अिी भरती ॥ 

भरती माझ्या हृदयीं जनसेिािृवत्तची सदा भरली । 
“कर! कर!” जनाुं म्हणेलवच जोंिवर जनदीनता न िोसरली ॥ 

सुंग्रह सुंग्रह न करो; “कर! कर!” माझी सदाच चालेल । 
ही खुणगाुंठ बाुंधा करकवरनें या स्िदेि हालेल ॥ 

कर माझे ऐकुवन ही “कर! कर!” माझी नव्हे नव्हे हवरची । 
घेउवन झाड  रस्ता झावडवत ओटीच ही हरी–घझरची ॥ 

देि न िाटे हवर–घर जोंिवर तुम्हाुंवस तोंिरी मजला । 
“कर! कर!” करणें आहे; हवरकाया देह हा असे सजला ॥ 

हवरघझर–माझ्या देिीं–घाण असे साुंचली पहात असाुं । 
झाडु न हातीं तुमच्या तोंिवर आक्रोि राहणार कसा? ॥ 

मी न म्हणे घेउवनयाुं झाड , रस्ताच झाडणें मजसा । 
घाण अनेकपरीची काढा काुंहीं तरी; सुखें न बसा ॥ 

बसलों होतों मीही, विवदत मला मोह तो रमायाचा । 
उठलों पवर करकवरनें हवरनें वदन आवणला श्रमायाचा ॥ 

तो वदन, हवर–करकवरनें कर जेव्हाुं लागले श्रमायाला । 
तो वदन सहज न आला, बहुपवर जालें  मना िमायाला ॥ 

मन मननें नमिीलें  िमिीलें  रढ दुष्ट मत त्याचें । 
रमिीलें  त्या कामीं जें कवरताुं प्रथम त्यावस बहु जाचे ॥ 

मन नमिीताुं सहजवच कर झाले वसद्ध ते नमायाला । 
मन रमताुं कर रमती, मन साधन दुवरतजल तरायाला ॥ 

कर नसवत पात्र दोषा, जड अनुसरतात प िवसुंस्कार । 
नि ‘कार’ करीं म्हणताुं, करकर ती त्या गमे सहज फार ॥ 
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करकर नको नको ही ऐसें माझ्या कराुंझह बहु केलें  । 
पवर अुंतीं म्याुं हवरनें–म्हणणें माझेंच ििेटा नेलें  ॥ 

माझे तैसे तुमचे–जन हो! कर मावझया हवरचेच । 
मजकरिीं हवर करिी, करविल तुमच्या कराुंवह तो तेंच ॥ 

कुं टाळा करकवरचा माझ्या–हवरच्या तुम्हाुं असे आला? । 
मजही तसाच! नसे कीं पुंताुंच्या िावणचा प्रसाद मला ॥ 

जा तवर लिकवर विनिा पुंताुंना तो प्रसाद मज द्याया । 
जवर करकर माझी ही सुमधुर तुम्हाुंवस पावहजे व्हाया ॥ 

तुमची त्याुंचे ठाईुं आहे जी भक्तत अुंतरीं गाढ । 
ती तो प्रसाद आणील, भतताचा कोण पुरविना लाड? ॥ 

 

३० णवद्या (झदडीिृत्त ि पृ्िीिृत्त) 
 

देि भारत हा भार जगा झाला । 
तया विद्या द्या जीि याियाला । 
नसे औषध मुझळ इच्याविणें काुंहीं 
जीि आणाया झहद–राष्ट्र–देहीं ॥ १ ॥ 

असेल इवतहास जो खवचत प र्तिचा तो असो ॥ 
पुढील वदिसाुंत ही क्स्थती अिी मुळींही नसो 
करीत सरकार जें जझध तया बरेंसें गमे । 
प्रजा घझरघरीं खुळ्या खळखळीमधें ही रमे ॥ २ ॥ 

प्रजाच सरकार ही क्स्थवत असो निी िा जुनी । 
असे बहुत देझि ही उचवलली प्रथा या जनीं ॥ 
असे विवदत वनर्तमते जनमनीं बरें जीिन । 
मला न रचते दुजी मज रचे स्ियुंिासन ॥ ३ ॥ 

उणें मुझळ न जीमधीं अुंवि नसेच राज्यप्रथा । 
प्रजाच सरकार हो तवरवह तेथ ये न्य नता । 
मनुष्ट्यकरणी उणी पडतसे सदासिवदा । 
असे अवधक जी गुणी वतजमधीं कमी आपदा ॥ ४ ॥ 
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रची अनुभिें तिी स्िपरबुवद्धिादें बने । 
प्रजाच सरकार हें उवचत, घेतलें  मन्मनें । 
सुजाण जन जावलया सुलभ हो स्ियुंिासन । 
सुजाण म्हणुवन करा सुजनहो स्िदेिीं जन ॥ ५ ॥ 

 

३१ देशणपसें (गीत) 
 

देि–देिुं–देि–देि काय हें असे? । 
जाणत्यावस कैसें हें लागतें वपसें? । 
विद्यासुख सोवडतसे । 
आप्तवमत्र टावकतसे । 
देह बळी देत असे । 

काय अिी देिमयी िृवत्त ही असे? ॥ १ ॥ 

देह काय मागतसे ठाउकें  तुम्हाुं । 
घर तुमचें देह चार ठाउकें  तुम्हाुं । 

तुमचें हें सान गेह । 
देिबुंधुभवगवनदेह । 
जाणत्यावस हें स्िगेह । 

त्या सुख हो–देिमयी िृवत्त ही असे ॥ २ ॥ 

देह तसें मन आहे नावरनरजनाुं । 
मन मागे काय तेंवह ठाउकें  जनाुं । 
मवतसुंस्कृवत सुख देते । 
जाणत्याुंवस हें कळतें । 
देििावस मन तें तें । 

सुख भोगो–देिमयी िृवत्त ही असे ॥ ३ ॥ 

मवतसुंस्कृवत ममतेचें के्षत्र िाढिी । 
मवतसुंस्कृवत सान थोर स्िाथव सोडिी । 

अननीिवर अितरली । 
गृहकक्षा िाढविली । 
देिहद्द व्यावपयली. । 
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रढ अिी देिमयी िृवत्त ही असे ॥ ४ ॥ 

अिनीिवर देि–िृवत्त रढ जाहली । 
स्ि–पर–देि–िृवत्त ही तेथ वनपजली । 

परदेविय ते परके । 
जाउत विलयावह भकेु । 
भोगो हा स्िजन सुखें । 

अल्पदृवष्ट देिमयी िृवत्त ही असे ॥ ५ ॥ 

स्ि–पर–देि विश्वघटक सानथोर ते । 
समुवचत सुंस्कृवत सिां स्िगृह मावनते । 

परदेविय वनजदेविय । 
जन होिो सत्सुखमय । 
पािो जनदुुःख विलय । 

थोरदृवष्ट देिमयी िृवत्त ही असे ॥ ६ ॥ 
 

३२ गतधवेस दीपावणल–भेट (आया) 
 

गोड वदिाळी सण हा पवर मज विधिवेस गोड हा न गमे । 
पवतसुखिुंवचत तनुमन जझन िा विजनीं असो मुझळ न रमे ॥ १ ॥ 

गोडाचा गोडपणा कोठें राहे? पवत गमे गोड । 
काुं? कोड पुरवि अपुले समागमाची अनावद ही खोड ॥ २ ॥ 

मी पवतसी पवत मातें गोड, असे एक खोड ही म्हणुनी । 
पवतविरहविचारें हें मस्तक जाई अतीच भणभणुनी ॥ ३ ॥ 

देहसमागमलुंपट देह असे, िाश्वती नसे देहा । 
दुुःखवच दे लुंपटता पवत सोडुवन जाइ जैं स्ितनुगेहा ॥ ४ ॥ 

घर थोड्या वदिसाुंचें देह असे सिव जीि–आत्म्याुंना । 
हें सत्य परवहतोन्मुख कवरतें पे्रमळ अिा महात्म्याुंना ॥ ५ ॥ 

पवत एकवच विवहत असे िाटे िवडलाुंस सत्य काुंझह असो । 
वनजतनुवहत लुंपटता देिा! मन्मझन नसे, कधीं ही नसो ॥ ६ ॥ 

दुुःख मला जें होई मद्भवगनींना गरीब विधिाुंना । 
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दुुःख कवठण तें बहुतवच नाहीं हें विवदत काय सधिाुंना? ॥ ७ ॥ 

माता भवगनी िवहनी जाणुवनही दुुःख काुं तटस्थ बरें? । 
विक्षण–अभाि याुंचा कारण हें येथ मुख्य एक खरें ॥ ८ ॥ 

विक्षण तेंच खरें जें विचार करिी समत्ि आिडिी । 
परवहत घडिी हातुवन मोक्षविडी विवक्षतास जें चढिी ॥ ९ ॥ 

माझें दुुःख वगळुवनया मद्भवगनींचें स्मरोवन मागव बरा । 
तें दुुःख कमी करण्यया क्रमणें हा सदुपदेि थोर खरा ॥ १० ॥ 

मागव बरा सवद्वद्या प्रसार जेणें जनाुं समत्िाची । 
गोडी लागुवन होईल िृवद्ध जनमनीं खऱ्या ममत्िाची ॥ ११ ॥ 

पुनरद्वावहत भवगनी ती ती सुंसृवतसुखें बहुत पाहो । 
विधिा–दुुःख विमोचन–कत्यांतें श्रीहरी सुयि िाहो ॥ १२ ॥ 

अवििावहत विधिा ज्या मजसम त्याुंतें प्रभ  सुमवत िाहो । 
सासर माहेर तसा समाज त्याुंना सदा बरें पाहो ॥ १३ ॥ 

पवत असताुं जी गृवहणी मान्य बहुपरी, वतचा पती जाताुं । 
अवधकवच मान्य असो ती, पवतविण जवर वतजवस वनत्य राहविताुं ॥ १४ ॥ 

अवििावहत विधिाुंचा िाप फळे ताप, नीवत जाइ लया । 
उमजा सज्जन हो! हें, काुं नेताुं वनजसमाज हा वनरया ॥ १५ ॥ 

पवतविण काल क्रमणें आलें  दैंिीं अिाुंस विनयानें । 
मी त्याुंची समदुुःखी भवगनी विनिीं, लहान न ियानें ॥ १६ ॥ 

पतन मनाचें होताुं अभद्र येताुं मनीं विचार करा । 
िील मवलन हो जेणें मागव सुखाचावह तो मुळीं न बरा ॥ १७ ॥ 

पवतसुख–इच्िा प्रबला अबलेसी मज िळीत सा िरषें । 
पवतसुख अल्प वमळालें  सोळाची मी तधींच दैि रसे ॥ १८ ॥ 

िळ माझा बहु झाला, अुंतर कामें अतीच कालविलें  । 
पवर मन घट्ट करनी देिाला स्मरवन वदिस घालविले ॥ १९ ॥ 

सुविचाराभ्यासानें सत्काथीं तनुवस रोज िळि नी। 
पवतसुख इच्िा प्रबला आुंिवरली प्रभवुस अळि नी ॥ २० ॥ 

प्राबल्य कमी झालें  इच्िेचें काुंझहसें, परी मधुनी । 
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येताुं वदिस सणाचा अुंतर हें जाइ फार खदखदुनीं ॥ २१ ॥ 

सुख व्हाया पतन बरें िाटे, जइुं िासना मनीं दाटे । 
पवर सािध वनत्य असाुं सुख हें थोडें क्षणामधीं आटे ॥ २२ ॥ 

मग दुुःख दुुःख सारें सत्त्ि हरपताुं पुन्हाुं न अपुलें  हो । 
या कामिासनेचें दुुःखवच सोस वन जीिन भलें  हो ॥ २३ ॥ 

सुख पतनाचें दुुःखीं बुडिी सत्कुलितीस जन्मिरी । 
हा काम सहन कवरताुं जनवहझत रमताुं मनावस िाुंवत िरी ॥ २४ ॥ 

या ग ढ जीिनाचें अुंवतम परमाथव हें असे रढ । 
परमाथव आत्मतेजा िाढविणें आुंिरवन मन म ढ ॥ २५ ॥ 

मन म ढ तनुसुखानें भलत्यानेंही सुखाितें िळेीं । 
जीिन कलुं वकत करी जीिा जाळी अभद्रिा खेळीं ॥ २६ ॥ 

तें भद्र आचरण जें तोषवि आत्म्यावस सिवदा स्मरणें । 
िुद्ध मनें जनसेिा भ तदया भद्र भद्र हेंवच वजणें ॥ २७ ॥ 

देहीं झधगाणा जे विकार घावलती तयाुंवस नीटपणें । 
पारखुनी त्याुंपासुनी दयाद्रवता हावच एक गुण विकणें ॥ २८ ॥ 

आपण तैसे इतरवह जीि विकारीं कमी अवधक भरले । 
ओळखुनी हें झालें  दयाद्रव जे तेच या जनीं तरले ॥ २९ ॥ 

बल आक्त्मक िाढिुनी स्िदेहिृत्तींवस सत्त्ििील करी । 
जन तो बहुपवर बहुताुं सुख देउवन मुक्तत घेतसे स्िकरीं ॥ ३० ॥ 

जें वनत्य सुख तयाची गोडी, गोडी नसे अवनत्याची । 
खोडी विषयसुखाची पाहुवन गाते हो अिी वििकेाची ॥ ३१ ॥ 

ऐसा वििके व्हािा देहाचे क्षण–सुखा न लोभािें । 
बहु दुुःख होउुं देहा भजणें सत्त्िावस सिवदा भािें ॥ ३२ ॥ 

दुुःखाुंत अुंतरीं सुख सावत्त्िक ितवझन वमळे सदभ्यासें । 
अभ्यासी सत्त्िाचे व्हािें दुुःवखत जनाुंवह हव्यासें ॥ ३३ ॥ 

जें दुुःख तें विचारें िमतें, सुख हो सदा सदाचारें । 
यास्ति वििके–उपकृवत भक्ततनें सेविती सुजन सारे ॥ ३४ ॥ 

दुुःखवच गुर होउवनयाुं परदुुःखाचा विचार करिीतें । 
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परदुुःखहरझण वझजिुवन वनजिल्यातें स्ियेंच हरिीतें ॥ ३५ ॥ 

दुुःखवच गुर होउवनयाुं वनत्यसुखाचा विचार करिीतें । 
देहीं वनत्य असे जें त्याची आम्हाुंवस कास धरिीतें ॥ ३६ ॥ 

हें वनत्य तत्त्ि अपुलें  स्िरप आहे खरें तदज्ञानें । 
नश्वर देहसुखाचें िडे भरे दुुःख ििेटीं ज्यानें ॥ ३७ ॥ 

ल्याया वनत्यसुखातें आपण आहोंत सिववह भकेुले । 
तवर सवद्विकेमागें सिांहीं वनत्य पावहजे गेलें  ॥ ३८ ॥ 

देिा! मज या मागीं चालझि हातीं धरवन जन्मिरी । 
त ुं सखा वप्रय माझा धमवपती त ुंच मी तुझी निरी ॥ ३९ ॥ 

गतधि–सौभाग्येच्िुक िीलिती–सुमवत–युिवत–मवत लहरी । 
दुुःखी भवगनी–कझर ही दीपािवल–भेट देििीत हरी ॥ ४० ॥ 

 

३३ कवींस णवनविी (गीत) 
 

किीनों तुम्हाुं ही विनिणी ॥ धृ॰ ॥  

हें पहा जोंिरी जनसत्ताप जक ।  
नाहींत लक्षही सत्याग्रह–सेिक ।  
तोंिरी भारता जनसत्ता–कौतुक ।  

तें कसें वमळािें पहाियाला? म्हणुनी घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ॥ १ ॥ 

आजकालवह असती लाखों जन बहुगुणी ।  
जे जनसते्तचे प जक असती मनीं ।  
पवर जनसते्तस्ति सत्याग्रह सेिनीं ।  

दृढ आहे श्रद्धा असे वकतीकसे? म्हणुनी घ्या लेखणी ।  
किींनों! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ॥ २ ॥ 

िस्त्रावस िस्त्र हा पुंथ कुणा मानला ।  
तो जुनाच जगतीं हवरनें उपदेविला ।  
अवज निा पुंथ सत्याग्रह हवर बोलला।  

या हवरच्या न तन मागीं आणा जन कुवण बोलािुवन ।  
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किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ॥ ३ ॥ 

जन सत्ताधारी, सत्ताकाुंक्षी जन ।  
िस्त्रें याुं श्रीहवर वनजरपा देउन ।  
खेळिी जुना हा खेळ; खेळ न तन ।  

या हवरचा आहे सत्याग्रह हा–यास्ति घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ॥ ४ ॥ 

जें जुनें सिव तें त्याज्य म्हणे म ढ तो ।  
तें नको म ढपण; रवचभेदें लोक तो ।  
कुवण जुन्या कुवण नव्या हवरमागी चालतो ।  

हा निा मागव सत्याग्रह हवरचा, यास्ति घ्या लेखणी ।  
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ ॥ ५ ॥ 

 

३४ राष्ट्रिक्ततिा उदय (गीत) 
 

उगिताुं नभीं बालतपन । रम्य हो स्ियें सिव भिुन 
रक्ततमा सडा पडे गगनीं । केर हा अुंधकार हटुनी 
रक्ततमासुंमार्तजत गगनीं । टावकतो पाउल वदिसमवण 
चालतो िाट नीट अपुली । ततिी मही रुंग बदली 
रम्य तें रप, रम्य रुंग । पाहुनी मन होई दुंग 

X X X 
रिीची प्रभा नभीं जैिी । मायभ भक्तत मनीं तैिी 
उगिताुं मनीं राष्ट्रभक्तत । रम्य हो स्ियें वक्रयािक्तत 
भतत जो अवधकारी कोणी । रम्य तो करी भक्ततकरणी  
म्हणे तो हृदयींच्या हृदयीं । रयत ही माझी माझी ही  
जन्मली देिमायपोटीं । जन्मलों मीवह मायपोटीं 
वहचें मी अकल्याण कवरताुं । अधमतापुंकीं मी फसताुं  
रड ुं मी कोणाच्या नाुंिें । हाल ते कैसे सोसाि े
मीच हे सिव बवहणभाऊ । मला मी दुुःख कसें देऊुं  
रयत ही सुखाुंत ठेिीन । भक्ततनें हरी तोषिीन 
भतत जो अवधकारी कोणी । रम्य तो करी भक्तत–करणीं  
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जयासी जी मवतसुंपवत्त । भक्ततनें िुभकर होते ती 
िब्दकवि जनता जागविती । वचतरनी िक्ब्दुं देिभक्तत  
रुंगकवि जनता जागविती । वचतरनी रुंझग देिभक्तत 
गानकवि नाच–ताल–कविही । जनाुंतें जागिीत राही  
भततजन–गान नाच ताल । जागिी भक्तत जनीं सकल  
धनाथी, उदमी, व्यापारी । तोवह हो उदार व्यिहारीं  
सिवही धुंदा करणारे । िागती इमानइतबारें 
पतीचें पवतपण मृदु होय । पक्त्नचें पत्नीपण सदय 
सासुचें सास पण वनितें । दीरपण नणुंदपण वनितें 

X X X 
धमवगुर गुरत्ि हो सदय । रीवत लय पाितात अदय  
गतधिा कामाता तरणी । पवतविना होत पापखाणी 
असें हें अदयहृदय कमव । लया ने देिभक्ततधमव 
िाहती देिासी मुलगी । पवत वतचा कोवणवह जो भोगी  
असें हें अदयहृदय कमव । लया ने देिभक्ततधमव 
जन्मताुं विटाळमय कोणा । मानुनी कवरती अपमाना  
असें हें अदयहृदय कमव । लया ने देिभक्ततधमव 
वििाहीं कन्या, सुत विकती । लाज मुझळ िाटेना वचत्तीं  
असें हें अदयहृदय कमव । लया ने देिभक्ततधमव 
जख्खही म्हातारा पोर । नावडतो बाळा सकुमार 
असें हें अदयहृदय कमव । लया ने देिभक्ततधमव 

X X X 
माय–भ –भक्तत उदय होताुं । लयातें जाय पापसत्ता  
पुण्ययमय कमें जनसुखद । करवि या भततीचा नाद  
बोलिी बोल बलद बाला । ओलिी सुकल्या हृदयाला  
मायभ भक्तत खेळ ऐसा । पुण्ययमय हवरलीला जैिा  
पहा हा हवर घेउवन मुरली । येतसे िाजिवत टाळी  
पहा ही मुरली साुंिवरली । पहा ही तान सुर झाली  
मायभ –भक्तत–भक्तत–भक्तत । तान ही या मुरलीिरती  
भततजन हवर पे्रमखाणी । जाहला दुंग हरी–गानीं 
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३५ धमक (अभुंग) 
 

िब्द घोवकयेला ईश्वर ईश्वर तयाचा सुंसार आकळेना । 
धमव, धमव ऐसा टाहो फोवडयेला नाहीं. सोवडयेला अहुंकार । 
ईश्वराची आज्ञा तोवच धमव खरा तेथ अहुंकारा िाि नाहीं ।  
धमाचे आचार जे काुं प िापार धमाचें तें सार नव्हे नव्हे ।  
धमाचें तें सार जो का उपकार अन्य तो िवे्हार साधनाुंचा ।  
मिीद साधन, देऊळ साधन कुराण, पुराण साधनें हीं । 
गुडघे टेकणें, आसनीं बसैणें देिा आळविणें साधनें हीं 
धमीं धमीं वभन्न साधनें बहुत उपकारीं वचत्ता लािािया । 
मोक्ष व्हाया जीिा यासाठींच धमव धमाचें हें ममव सनातन ।  
मोक्ष त्याचें नाुंि वचत्ताची जे िाुंवत एकाुंतीं, लोकाुंतीं अढळ जे ।  
िडेािला जीि, लोभला विषया तया सोडिाया धमाचार । 
वचत्तिाुंवत नाहीं विषयलुंपटा धमाचार साुंठा तयासाठीं । 
ओढाळ मनासी आचार िसेण नीच स्िाथांत न ओढािया ।  
ऐसें हें साधन असे धमाचार साध्य उपकार बवुद्ध थोर । 
उपकारबवुद्ध थोरािली जेथें वचत्तिाुंवत तेथें वनकटवच । 
मोक्ष तोवच जे काुं वनत्य वचत्तिाुंवत एकाुंतीं लोकाुंतीं हेलािनेा ।  
धमाच्या या खुणा मनाुंत ठेि नी ईश्वरभजनीं वचत्त लािा । 
नका भाुंड  बाह् आडुंबरासाठीं अुंतरुंगा वमठी घाला घाला ।  
अुंतरुंग तेंवच जो का उपकार धमाचें तें सार सनातन । 
जगदीि हेंवच तुम्हाुंसी मागत लािा वचत्तवित्त उपकारीं । 

 

३६ मुक्ततसाठीं तळमळ (गीत) 
 

मुक्ततसाझठ तळमळ चाले उपाय कवरती जे सुचले ।  
दुुःख नको हा पडसाद जझन विजनीं उमटे नाद ॥  

दुुःख नको हें, दुुःख नको तळमळ मझनची नको नको ।  
हेच नाद पडसाद जनीं हेच हेच रानीं, रानीं ॥ 

श्रिणीं तळमवळचे नाद नयनीं वदसे म तव खेद । 
स्िीय–देह–मन–बुद्धीचे कष्ट बघुवन सुंसाराचे ॥ 

कष्टी होताुं जन विटती मुक्ततसाझठ बहु झटपटती । 
‘गुर करा’ ऐवकलें  असें गुरचरणीं धन अर्तपतसे ॥  

गुरकरणी गुरमुंत्राची ती न िमवि तळमळ मझनची ।  
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स्िीय–देह–मन–बुद्धीचे कष्ट िवळती सुंसाराचे ॥ 

ते न िमवत गुरमुंत्रानें ते न िमवत गुरतुंत्रानें । 
‘योग करा’ ऐवकलें  असें योगगुरकडे धाुंितसे ॥ 

आसन, प्राणायाम करी विजझन विराजे सुंसारीं । 
तळमळ खळली नाझह पवर अगवणत ऐिा नरनारी ॥  

यात्रा, िाऱ्या पुंढवरच्या कािीच्या रामेश्वरच्या । 
चार धाम करनी आले तळमळ मझन तवरही चाले ॥  

मीनसुंघ जलविना जसा तळमळतो जन हा तैसा ।  
नरनारीमीनाुंवस जल काय न सुंसारीं विपलु? ॥ 

विपुल जल इथें भरलेंसें नरनारीमीनाुं न वदसे । 
ज्या धन्याुंना तें वदसलें  त्याुंना तळमळणें कसलें  ॥ 

गुर, योग, यात्रा, िाऱ्या तळमवळला नवच पुरणाऱ्या ।  
वनत्यकमव नैवमवत्तक तें तळमवळला नवच तें पुरतें ॥ 

व्रतें नेम जपतप सारें तळमवळला नवच पुरणारें। 
श्रुवतचचा िदेान्तखल तळमळ त्याहुवन ही प्रबल ॥ 

काव्य, वचत्र, नतवन, गान तळमळ उरे त्याुंवस पुरन ।  
चक्रिर्ततपण सुवख गमतें तळमळ त्यावस पुरन उरते ॥  

जननेतेपण सुवख गमतें तळमळ त्यावस पुरन उरते ।  
अिी प्रबळ तळमळ नािी सुखी करी जनमीनाुंवस ॥  
तें जल पर उपकार रवत येथवच तळमवळला मुक्तत ॥ 

 

३७ हरीिें णवश्व (गीत) 
 

सिववह विश्व म्हणा अप लें  । 
हवरचें विश्व म्हणा अपलुें  ॥ धृ॰ ॥ 

धमवपुस्तकें  हवरभेटीचा मागव िर्तणतात । 
विश्व आपलुें  म्हणोवन िागा हेंवच साुंगतात ॥ १ ॥  

नानाविध आचार जाहले रढ देझिदेिीं । 
धमवबवुद्ध ही पुष्ट्कळ कोठें, कोठें थोडीिी ॥ २ ॥ 

सिव जीि हे आगेंमागें ईश्वर होणार । 
नसे आज जवर या सिांचा एक समाचार ॥ ३ ॥  
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वहिोब हवरघझर अलग रावखती जीिाजीिाचा । 
जीि प णव जाहला तो सदा प णव रहायाचा ॥ ४ ॥ 

देिा असतें िरी येउनी खालींही जाणें । 
तसें नसे जीिाला होउवन प णव उणें होणें ॥ ५ ॥ 

नानाविध नरनारी कमें नानाविध कवरती । 
सुंघ तयाुंचा देि फळें कडु गोड भोवगतो तीं ॥ ६ ॥  

कमवरावि माझा तो माझा मीच करी सारा । 
कमवरावि देिाचा माझा तुमचा कमवपसारा ॥ ७ ॥ 

माझा तुमचा कमवपसारा वमळ वन देिकमव । 
याुंतवच देिाच्या उन्नवतचें अिनवतचें ममव ॥ ८ ॥ 

देि यापरी असे सिवथा सुंघकमवतुंत्र । 
असे नसे जीिाचें; त्याचें सौख्य आत्मतुंत्र ॥ ९ ॥  

करोत अवत दुष्ट्कमव कुणीही जीि भोंितालीं । 
तुम्हाुं न कोणी अपुल्या कमें ओवढतील खालीं ॥ १० ॥  

तुम्ही उमजलाुं तरी जाहलाुं स्ितुंत्र सुंसारीं । 
साुंठविण्ययासी अव्यय वनमवल सुख हृदयागारीं ॥ ११ ॥  

विश्व आपलुें  म्हणोवन हवरताुं तप्ताुंचा ताप । 
आनुंदाचें अखुंड भरतें तोंडिरी माप ॥ १२ ॥ 

म्हणुवन विनिणी हवरचा अुंतझर विचार घेऊनी । 
विश्व आपलुें  म्हणवुन िागणें जगतीं या सुजनीं ॥ १३ ॥ 

 

३८ संसारािें सौंदयक (गीत) 
 

सुुंदरता भरली येथें । सुंसारीं मन हें रमतें ॥ धृ॰ ॥ 

पाप्याुंचे हाल बघ नी । सद् बदु्धी जाइ रम नी 
सद् बुवद्धस वनिय िाटे । हालाुंचे कवठण चपेटे 
भोगुवन हे पापी अधम । सोवडतील िाइट काम 
येवतल हे रस्त्यािरती । सुख वनत्य याुंवस मग जगतीं 
सुख भोवगवत हें पापाचें । तें नसे फार वदिसाुंचें 
सुख भोवगवत हें पापाचें । तें नसे जसें पुण्ययाचें 
पुण्ययाचें सुख बहु गोड । त्याुं सुखाुंत नाहीं खोड 
तें सिव काळ वटकणारें । सच्ितती िाढविणारें 
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हवर लिकवर भेटविणारें । झझण परम िाुंवत देणारें 
तें सुख हे हालवच कवठण । देतील याुंवस वमळि न 
पाप्याुंचे हाल बघ नी । मन यापवर जाइ रम नी १ 

पुण्ययात्मे कष्टीं पडती । त्याुंचेवह हाल रमिीती 
पुण्ययाचें सुख अक्षय्य । हालाुंनीं विश्रतु होय 
बहु असो दुुःख िवरिवरचें । पणु्ययात्मा स्िसुखें नाचे 
जवर विरह गोड विदे्यचा । पुण्ययात्मा रावि सुखाचा 
जवर विरह गोड आप्ताुंचा । पणु्ययात्मा रावि सुखाचा 
जवर विरह मायदेिाचा । पणु्ययात्मा रावि सुखाचा 
जवर विरह होय देहाचा । पणु्ययात्मा रावि सुखाचा 
पुण्ययाचें सुख अक्षय्य । हालाुंनीं विश्रतु होय 
देखुवन हें सुख–ऐश्वयव । देखुवन हें हृदय–स्थैयव 
सोवडतील पापी लोक । पापाचें दुबवळ स ख 
येवतल ते रस्त्यािरती । भोवगतील सत्सुख अुंतीं 
पुण्ययात्मे कष्टीं पडती । देखुवन हें सुख हो वचत्तीं २ 

 

३९ देशदेव (अभुंग) 
 

नका देिातें विसरुं  । नका देिातें विसरुं  
देि झहदुस्थान माझा । देि झहदुस्थान माझा 
काुंहीं सज्जनता धरा । झहदुस्थानसेिा करा 
देिीं अुंधार अुंधार । नाना िडेाुंचा बाजार 
करा विचार विचार । करा अुंधार हा द र 
ऐिा सेिवेचया सुंगें । परब्रह्म व्हाल अुंगें 
परब्रह्म परा िाुंवत । िाुंतीसाठीं यातायाती 
नसे सुख िाुंतीिीण । नसे िाुंवत सेििेीण 
नसे सेिा यत्नािीण । यत्न ज्ञानाचे अधीन 
ज्ञान वमळिा वमळिा । ज्ञानें यत्न हो बरिा 
यत्न बरिा सेिचेा । लाभ देतसे िाुंतीचा 
िाुंवत सुखातें प्रसि े। िाुंवत–सुख जनाुं व्हािें 
िाुंवत सुखावचयेसाठीं । सोडा वखन्नतेची वमठी 
नाहीं ज्ञान नाहीं बळ । ऐसे वखन्नतेचे बोल 
नाहीं केलें  करणें ते । ऐसें वखन्नता बोलते 
आली सुंवध दिवडली । बोले वखन्नता तापली 
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ऐिा वखन्नतेची वमठी । सोडा िाुंवत–सुखासाठीं 
झालें  होऊन तें गेलें  । आताुं पढुें व्हा हो भले 
सुंवध िायाुं न घालिा । यत्न योग्य तो चालिा 
ज्ञानबळ असें ज्यासी । तैिी करा हो कसोिी 
टाका सुंकुवचत मन । करा देिाचें झचतन 
देिीं अुंधार भरला । अुंधार हा नसे भला 
कड  अुंधाराचें फळ । काढा अुंधार सम ळ । 
कष्ट सोसा देिासाठीं । काुंहीं पुण्यय जोडा गाुंठीं 
टाका बेकीचे प्रकार । एकी करील उद्धार 
देि एकीनेंच जगे । एकी करा लागिगेें 
बेकी करी देिघात । बकेी करी आत्मघात 
बेकी अधमव करिी । बकेी नरक झहडिी 
करा करा हो विचार । काढा बेकीचा अुंधार 
आहे अुंधार अुंतरीं । हवर भेटेना तोंिरीं 
हवर जवर तुम्हाुं व्हािा । तरी भजा देि–देिा 
देि–देिा विसरलाुं । म्हण नी हा काल आला 
देि–देिा विसराल । तरी वनत्याचे हे हाल 
नका देिातें विसरुं  । नका देिातें विसरुं  
पाुंडुरुंग मुखें हवर । साुंगे देिाची चाकरी 

 

४० कवीस णविविी (गीत) 
 

किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ धृ॰ ॥ 

जनतेस साुंगण्यया हरी । साुंगणी तुम्ही वनघाल्यािरी । 
जवर कुणी तुम्हाुंला नको साुंगु हें अिी िदे िैखरी । 
तवर नम्रपणें त्या बुंधुिरातें विनिािें यापरी । 
“हवरसेिक मी बा बुंध राया कवरतों हवर–चाकरी । 

“कुणी तीव्र िचाुंनीं दुखिो माझें मन । 
“कुवण हात टाक नी करो देहकुं दन । 
“कुवण ठार करो मज िस्त्रास्त्रें घेउन । 

“मज करणें” साुंगा “हरी चाकरी देहवह हा होमुनी” । 
किींनो तुम्हाुं ही विनिणी ॥ १ ॥ 

“अवज जनसत्ता सत्याग्रह होमीं पडो सुखें आहुवत । 
“अवज तुटो सहोदर–काुंता–पुत्री पुत्र–वमत्र–सुंगवत । 
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अवज मातावपतरें िृद्ध पुंगु तीं पडोत िोकाणविीं । 
“अवज राहो करणें आत्मतुवष्टकर सुुंदर कविता निी । 

“अवज हवरची इच्िा देह आहुती पडो । 
अवज हवरची इच्िा मद् गृह सारें रडो । 
जी हवरची इच्िा तें तें सारें घडो” । 

जवर अिी भािना तरीच घ्यािी सत्याग्रह–लेखणी । 
किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ २ ॥ 

 

४१ कतकव्य (गीत) 
 

जें जें झालें  तें हवर–इच्िेनें झालें  । कतवव्य करुं  या आपलुें  ॥ धृ॰ ॥ 

मुझळही गोष्ट नको गेल्या सुंपत्तीची । हवरला ती अपवण साची । 
मुझळही गोष्ट नको गेल्या विद्वते्तची । विफल ती उमळ दुुःखाची ॥ 
मुझळही गोष्ट नको घडलेल्या पापाुंची । कडु फळें चाखुुं या त्याुंची ॥ 

हें पहा ज्ञानरवितेज 
चहुुंकडे पसरलें  आज 
चह ुंकडचा पहा समाज । 

बघुनी सभोंितीं काम पावहजे केलें  । कतवव्य करुं  या आपलुें  ॥ १ ॥ 

गवत या विश्वाची विश्वपती तो जाणे । कवरल तो तया जें करणें ॥ 
गवत या देिाची विश्वपती तो जाणे । कवरल तो तया जें करणें ॥ 
वदधली आम्हाुंला बवुद्ध आमुच्या हवरनें । ती व्यथव न जाऊुं  देणें ॥ 

विकुवनयाुं उजळ ती करणें । 
बळ वतचें विकुवन िाढविणें । 
खळ विकाराुंवस आुंिरणें । 

ऐकुवन श्रीहवरचें काम पावहजे केलें  । कतवव्य करुं  या आपलुें  ॥ २ ॥ 

नारी–नर जगतीं काळे, झपिळे, गोरे, । ताुंबडे, साुंिळे सारे ॥ 
हवरनें पेवरयले के्षत्रीं या कृवषकारें । हवरला ते सिववह प्यारे ॥ 
हवरची ितेी हीं हटे्ट नासविणारे । ते थोर गुन्हा करणारे ॥ 

त्याुं िासन कैचें चकुतें । 
उमजािें आम्हीं पुरतें । 
अपुल्यापवर हवरितेीतें । 

सेिकभािानें फार पावहजे जपलें  । कतवव्य करुं  या अपलुें  ॥ ३ ॥ 

वकती तरी सोपें हें सुंसाराचें काम । वकती तरी येथ आराम ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

नश्वर देहाचें ज्याुंना िडेें पे्रम । ते चुकती अपलुा धमव ॥ 
स्िाथी स्िमनाचें ज्याुंना िडेे पे्रम । ते चुकती अपलुा धमव ॥ 

आराम चुकुवन धमाला । 
घेतसों, िैवर तो अपलुा । 
सोडुवन जाइ अपुल्याला । 

जवर हो! िाश्वतचें सुख व्हािसेें गमलें  । कतवव्य करुं  या अपुलें  ॥ ४ ॥ 

वकवततवर सोपें हें सुंसाराचें काम । घागणें ओळखुवन धमव ॥ 
हृदयीं श्रीहवरला आिडला सत्काम । तो खरा आपलुा धमव ॥ 
या वनजधमातें विसरवनयाुं आराम । करणें तें घातक काम ॥ 

उवकरडा मनामझध झाला । 
पापाुंचा जावच अम्हाुंला । 
झझण लाग ुं झाडायाला । 

कवर जो विलुंब तो अवहतवच कवरतो अपलुें  । कतवव्य करुं  या अपलुें  ॥ ५ ॥ 
 

४२ लोकमान्य (स्िागता िृत्त) 
 

स्िागतानवत भिच्चरणाुंसी । लोकमान्य! जनतािरणाुंसी   
आुंग्लदेझि करनी श्रम आलाुं । साुंगण्यया वहत–िच स्िजनाला १ 

लोकमान्य! जनत्मात–हरीची । हार्तदकी विविध भक्तत परीची   
आचरवन जन जागविला हा । सत्कलाविषय सत्कविला हा २ 

सत्कवित्ि बहु जन्म झट नी । मेळिीन हवरपाझय हट नी   
काव्यमुंगल भिद् गुणगानें । मी रचीन तदनुंतर सानें ३ 

मी प्रयत्न–पुरषाथव–भकेुला । यत्निावद गुरचा ‘लघु’ चेला   
सत्कवित्ि हवरपाझय झट नी । मेळिीन बहु जन्म झट नी ४ 

मेळिीन, तदनुंतर सानें । काव्यमुंगल भिद् गुणानें   
मी रचीन; तुमचें यि तेव्हाुं । लाभणार मज सद्यि–ठेिा ५ 

लोकमान्य! हवरची मज साुंगी । आज भेट गुरसी कझर ‘िाुंगी’   
जी जयाजिवळ चीज वजिाची । तीच भेट गुरला गुर साची ६ 

लोकमान्य! जन चुंचल भारी । स्थैयव, धैयव गुणहीन उभारी   
सिव ही विफल, हें विकिाया । आग्रहें वझजविली वनजकाया ७ 

लोकमान्य! भगिुंत िचाचें । सारतत्त्ि, निनीतवच साचें   
कमवयोग अनुिासक गीता । साुंगुनी उठविलें  भिभीता ८ 

घोर हा भि अकमव–पराुंना । गोड हा कुिल कमव–पराुंना   
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योगयुक्ततयुत कमव करािें । याच मावग ंजन सिव तराि े ९ 

लोकमान्य! उपदेि जनाुं हा । लोकमान्य उपदेि मना हा   
जें जनाुं, वनजमनावसवह तेंच । साुंगणें, िर गुरपण हेंच १० 

लोकमान्य! तुमच्या करणीनें । स्थैयव धैयव सुभगा सरणीनें   
लोकमानस विनम्र जहालें  । ‘लोकमान्य’ पद अर्तपत कालें  ११ 

‘लोकमान्य’ पदिी क्स्थर झाली । लोकनायक अनागत कालीं   
आठि वन तुमच्या चवरतातें । सावधतील वनजलोकवहतातें १२ 

लोक थोर बहु उत्सुक झाले । अल्पतुष्ट मन हें मम धालें    
िुंदुनी चरण यास्ति जातों । श्रीहरीवस बघण्ययावस बहातों १३ 

श्रीहरी! बघुवन घे चरणाुंतें । भारतीय जनता िरणाुंतें   
लोकमान्य कृवतचा अवभमानीं । लोक हा वनरत तद् गुण–गानीं १४ 

त ुं मला हवर! कवित्ि कला ही । आज दे करवन काुंझह भलाई   
लोकमान्य गुण हे जन गाती । ‘गाइुं त ुं वह’ मजला म्हणताती १५ 

‘गाइुं त ुं वह’ मज आग्रह िाणी । ऐकिी जिवळचा जन कोणी   
कोवण हा जिवळचाच दुजा रे । साुंगतो, ‘बरळ’ थाुंबवि, जा रे १६ 

श्रीहरी! बघुवन हें तुज काुंहीं । काुंझह का स्िमझन िाटत नाहीं   
मी तुझा म्हणवितों तुझ ठािें । मी तुझा स्िमझन हें तुज ठािें १७ 

जें जनाुंवस तुजलावह हरी! ते । साुंगतों, िर वदसेल करी तें   
मी तुझा गवरब झाडु घरींचा । रावखता मधुर आत्म–झरीचा १८ 

रावखता मधुर आत्मझरीचा । चावखता सहज तल्लहरीचा   
चावख तो सहज चावख लबाड । जाणतोवस तुज काुंझह न आड १९ 

मी लबाड तुजसी हवर! ठािें । मी लबाड म्हणुनी न रसािें   
त ुं गुर हवर! तुझा ‘लघु’ चेला । मी तुझ्यासमवच खाउ–भकेुला २० 

गोड घोट धझर आत्म–झरीचा । तृप्त हा वपउनी झाडु हरीचा   
तृप्त हा म्हणवुन गोवष्ट हरीतें । साुंगतो, िर वदसेल करी तें २१ 

दे मला कविकला कुसरीची । श्रीहरी! जवर तुझ्या लहरीची   
सािली मजिरी वफरण्ययासी । िाि मागत असें तुझपासी २२ 

आज सत्कवि कला कुसरीची । होउनी ति कृपा लहरीची   
लाभली जवर मला हवरराया । लोकमान्य–गुण–गान कराया २३ 

राय काय तुमची मग लीला । पाय ती हवर! धरील सलीला   
ती म्हणेल मज नम्रपणानें । ‘लोकमान्य–गुण–कीतवन माने’ २४ 

ती म्हणेल ‘हवरची वप्रय भारी । मी म्हण वन मम कीतवन तारी   
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साुंगतेच हवरसी पवर आज । “श्रीहरी बघुवन घ्या गुणराज २५ 

“लोकमान्य गुणराज बघा हो । श्रीहरी! मजवस हा सुख लाहो   
मी तुम्हाुं वप्रय मला पवर प्यारी । लोकमान्य–गुण–गान–खुमारी २६ 

“मी तुम्हाुं वप्रय जरी तवर देिा! । हेत एक मझनचा पुरिािा   
लोकमान्य–गुणसुंहवत–गानें । लोक हा भि तरोच सुखानें” २७ 

लोकमान्य! हवर हा चरणाुंतें । भारतीय जनता िरणाुंतें   
िुंदुनी िर िदे, “गुणगाणें । याुंवचया जन तरेल सुखानें २८ 

 

४३ लोकमान्यो जयक्त्वह (अनुष्टुप्) 
 

लोकुः स्िीयुः स्िदेिऽेयुं स्िराज्युं सुंसदा युतम्  । 
कमववभुः कमविीराणामुवचतैुः कलयेवदवत ॥ 

मानेन महतझितुः परुं, मे राष्ट्रमुत्तमम्  । 
न्यस्तभ्रान्तमतैुः प्राप्तकालसिवकलायुतैुः ॥ 

यतस्िाथोवमवमुः स्िम्यग्देश्यसेिापरायणुैः । 
ित्रुुं देिस्य बुध्द् िा तुं वनग्रहीतुुं सत्मुत्सुकैुः ॥ 

स्िीयाुं सुंस्कृवतमापन्नाुं सुंिोध्य पवरिोध्य च । 
होतृबदु्धया वििुद्धाुं ताुं सिायार्तपतुमुद्यतैुः ॥ 

ओजक्स्िवभजवनैुः प णव भिक्त्िवत सदुिरम् । 
तपिरवत धमात्मा लोकमान्यो जयक्त्िह ॥ 

 

४४ णनत्यसुख (गीत) 
 

सुख सिवत्र सदा व्हािें । सकलाुं हें सकलाुं ठािें ॥ धृ॰ ॥   

वनत्य सुखाचा मागव कसा । हें रात्रुंवदन िोवधतसाुं   
जुनाट काळींचे ग्रुंथ । त्याुंतुवन नाना सुखपुंथ   
तुम्हीं पुंथ बहु चालविले । दुुःख न पवर तुमचें गेलें  १ 

हाय हाय तुमची चाले । जरी पुंथ बहु चालविले   
देि धुउवन िस्त्रीं पवुिला । गुंधपुक्ष्ट्पुं िृुंगावरयला   
ध प, दीप, नैिदे्य वदला । ओिाळुवन मुंत्रीं स्तविला   
मुंत्र, पुष्ट्प अपुववन नवमला । क्षमस्ि म्हणुवन वनरोवपला   
कमव रोज हें चालतसे । पुराण, िाचन, श्रिण तसें   
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भजन हरीच्या नामाचें । चालें  नेमानें साचें   
नेम, धमव, जप, तप चाले । दुुःख न पवर तुमचें गेलें  २ 

नमाज नेमानें म्हणती । उपास रोजाचे कवरती   
नेमानें डोले रवचती । मके्क मवदनेला जाती   
तुम्हीं पुंथ बहु चालविले । दुुःख न पवर तुमचें गेलें  ३ 

स्िगीय प्रभ ुप्रार्तथतसाुं । डोळे वमटुनी अळवितसाुं   
प्रभचुें गीत मुखें गाताुं । बबैलिाचन चालविताुं   
तुम्ही पुंथ बहु चालविले । दुुःख न पवर तुमचें गेलें  ४ 

नाना पुंथ जगीं असती । देि भजवत नानारीतीं   
बहु धार्तमक जे म्हणिीती । त्याुंतवह बहु दुुःखी असती   
पहा पहा कोठें चुकतें । दुुःख तुम्हाुं काुं हें िवळतें   
धमवरीवत सोडुवन देती । त्याुंतवह बहु दुुःखी असती   
पहा पहा कोठें चुकतें । दुुःख तुम्हाुं काुं हें िवळतें ५ 

सुख तुम्हाुं अवत अल्प वदसे । दुुःख पिवतापवर भासे   
सुख तुम्हाुं सिवत्र सदा । काुं न वमळे िोधा िोधा   
िोधा दुुःखाचें म ळ । िोधा सुख कोठें अढळ   
देहदुुःख अनुभि आला । त्याचें सुख बनिायाला ६ 

विचार करणें हाच तुम्हीं । येइल अनुभि हा कामीं   
परदेहाला दुुःख कसें । होतें मज हा विकवितसे   
येईन मी त्याुंच्या कामीं । दुुःख तयाुंचें कवरन कमी   
मनोदुुःख अनुभि आला । त्याुंचें सुख बनिायाला   
विचार करणें हाच तुम्हीं । येइल अनुभि हा कामीं   
यापवर देहमनोदुुःख । वितळुवन जीि होय सुख ७ 

परजीिाुंचें दुुःख कमी । करािया यािें कामीं   
यथािक्तत अुंगें श्रमुनी । श्रमािया इतरा कथुनी   
विचार दृढ हा मनीं करा । असो कोणीही पसुणारा   
अल्ला हवर कोवणही असो । इथें वतथें कोठेंवह िसो   
काय अम्हाुं तो पुसणार । िक्तत वदली थोडीफार   
खर्तचयली ती उपकारीं । स्िाथांतवच कीं अपकारीं   
प्रश्न हेच तो पुसणार । न्याय योग्य तो वमळणार   
विचार दृढ हा मनीं करा । िमविल दुुःखाचा िारा   
वनत्यिाुंवतसुख सदा घडे । या मागे वजकडे वतकडे ८ 
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४५ हरीिी वािी (गीत) 
 

उपकारी व्हा सिवही ॥ 
तनमनधन जनकारझण लािा । स्िवहत परमगवत परवहतसाधझन । हवरची िावण ही । उपकारी व्हा  

सिवही ॥ धृ॰ ॥ 
क्रम वनत्याचा वनजुनी उठणें । सुंसाराचीं कामें करणें । पनुरवप वनजणें, पुनरवप उठणें । घटना वनत्य  

ही ॥ १ ॥ 
ज्ञानेंवद्रय वनज–अनुभि घेतें । कमेंवद्रय वनजकमे कवरतें । िृवत्तविचारीं मन खळ–बळतें । घटना  

वनत्य ही ॥२ ॥ 
रोज निा रस जुन्याच विषयीं । जुनीच पत्नी जुनाच पवतही । तेंच जुनें सुख भोवगत राही । घटना  

वनत्य ही ॥ ३ ॥ 
चर्तितचिवण सुखदुुःखाचें । वनत्यरप हें सुंसाराचें । तेथें चिवण धमविृवत्तचें । पावहजे प्रत्यहीं ॥४ ॥ 
धमव धारणा एकपणाची । सिवजीिगत वनजरपाची । जनवन हेवच सद् भ तदयेची । देते मुक्तत ही ॥ ५ ॥ 
वनजरप प्रवतजीिीं भरलें  । स्मरवन पावहजे वनत्य िागलें  । ज्ञान वनत्य पावहजे वमळविलें  । मोक्षा िाट  

ही ॥ ६ ॥ 
स्िाथव कुणा, अज्ञान कुणासी । रीवत लावितें जी भलतीसी । विनुंती माझी असे तयाुंसी । टाका रीवत  

ही ॥ ७ ॥ 
तुम्ही सेिक वनजरपाचे । सिांभ तीं विलसे त्याचे । विकिा देह–मनाुं हें साचें । विकिा प्रत्यहीं  

॥ ८ ॥ 
स्िावमकायव वनष्ठनेें करणें । थोर सुख तुम्हाुं या मागानें । विकिा हेंवच तयाुं गोडीनें । विकिा प्रत्यहीं  

॥ ९ ॥ 
स्िामी तुमचा वनजान्तरात्मा । बीजरप वचद् घन परमात्मा । सिवभ तगत अव्यय आत्मा । विकिा  

प्रत्यहीं ॥ १० ॥ 
प्रवतवदझन वनजणें, उठणें, बसणें । प्रवतवदझन जुनींच कमे करणें । प्रवतवदझन तसेंच हें विकविणें ।  

हवरची िावण ही ॥ ११ ॥ 
स्िाथवबुवद्ध िडेी अवहताची । रीवत विकविताुं परम वहताची । धवरल िाट ती वनजविलयाची । हवरची  

िावण ही ॥ १२ ॥ 

घोकुवन घोक वन िब्दपाठ ये । िळिुवन िळिुवन अक्षरही ये । 
याच रीवतनें धमविृवत्त ये । हवरची िावण ही ॥ १३ ॥ 

 

४६ सािंलेली घाि (श्लोक) 
 

अहो काुं न द्या स्थान जीिीं विचारा । विचाराविणें िागणें िोक सारा    
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पहा अुंतरीं घाण ती साुंचलेली । पहा ती किी बाह्रपाुंत आली १ 

कुणी म र्ततविदे्ववष डोळे वमट वन । प्रभ सी बहाती बह  ओरड नी   
कुणी अुंतरीं ध्यान त्याचें करीती । परी बुंधुबुंध ुंस हे नोळखीती २ 

कुणी म र्तत–आसतत म र्ततस्थ देि । बह  आदरें प वजताती सदैि   
बह  आदरें नाम घेतात त्याचें । परी नाझह बुंध ुंिरी पे्रम याुंचें ३ 

जसें कमव तैिीं फळें भोवगताती । जसें दुुःख देती तसें दुुःख घेती    
परी दुुःख होताुं स्िताुंच्या वजिाला । झणीं हाुंक देतात देिा कृपाला  ४ 

अहो देि कैसा तुम्हाुंसाठीं धाुंि े। तुम्हीं जावचताुं बाुंधिाुं जीिभािें    
जयाुं नीच झाले भलेही स्िबुंध  । तयाुंसाझठ धाुंिले काुं विश्वबुंध  ५ 

असे नीचता जोंिरी अुंतराुंत । कसें दुुःख हें तोंिरी होय िान्त   
जिी नीचता–घाण होईल नष्ट । तसे नष्ट होतील सुंसारकष्ट ६ 

कड  दुुःख जें जें तुम्हाुं आज होतें । तुम्हीं पाप केलें  फळे आज तें तें    
करा पाप जें जें तुम्हाुं गोड लागे । कड  ताप सुंताप भोगाल अुंगें ७ 

सुबुद्धीस सार्य देऊुं  िरीरीं । तरी जाउुं आम्ही सुखें पैंलतीरीं   
सुबुद्धीविना इुंवद्रयें अश्व आम्हाुं । मदोन्मत्त नेतील कैसे स्िधामा ८ 

मना कल्पना कक्ल्पण्ययाचाच धुंदा । करी साह् तें इुंवद्रयाुंच्याच फुं दा    
तया िीकि नी बऱ्या कल्पनाुंचे । करुं  दास, तेव्हाुं अम्हाुं स ख साचें ९ 

जसा मी, जिी मी, तिी सिव सृवष्ट । मनीं बाणिा ही िुभ पे्रमदृवष्ट    
जनीं ितय तैिी करा पे्रमिृवष्ट । पडो देह स खें महाथोर कष्टी १० 

तुम्ही लागताुं ऊपकारीं वझजाया । स्ियें श्रीहरी ये तुम्हाुं हात द्याया    
जया श्रीहरी प्रीवतनें हात देई । तया सज्जना दुुःख सुंताप नाहीं ११ 

अहुंभाि देहािरीचा गळाला । वरघे अुंतरीं श्रीहरीसी वमळाला   
तयाुं देहदुुःखे मुळीं दुुःख नाहीं । तयाुं अुंतरीं स खवच स ख पाही  १२ 

यथािक्तत देहावस या ऊपकारीं । सुखें झीजिी श्रीहरी त्यावस तारी    
अहो आयका बोल माझ्या हरीचे । तुम्हाुं मोक्ष सिां,जरी व्हाल त्याचे १३ 

 

४७ कीटत्व (गीत) 
 

देि देि ऐकुवन िीट । येतसे तयाुं जें कीट  
नीट त्याुं रप मनुजाचें । पवर अुंतर कृवमकीटाचें 
हें कीटरप अुंतझरचें । अस्थावय लया जायाचें 
या वनरिवध सुंसवृतकालीं । कीटता न वटकण्यया आली  
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कीटता भ वमका एक । सुंसाझर घेइ प्रत्येक 
प्रत्येक कीटगुवण होता । धीट जो वदसे बहु आताुं  
कीटावस धीट बनिीते । कीटत्ि िीट आणीतें 
ऐिीं हे प्रकृती थोर । जीिरी उभा सुंसार 

X X X 
प्रकृती ही माया हवरची खेळते फुगवड सुंसृवतची 
हाताुंत हरीच्या हात । घालोवन पाय जुळिीत 
आधार हरी हाताचा । मायेस देइ पे्रमाचा 
माया ही हवरमुख बघुनी । हवरकरसुख उपभोग नी  
उन्मादवल घाली फेरे । रेलुनी प णव माघारें 

X X X 
सोवडताुं हरीनें हात । फुगडी ही होते िाुंत 

X X X 
माया हवरहृदयीं लपते । हवर–एक –एकता उरते  

X X X 
अदै्वत असें अनुभिलें  । कीटत्िवच धीट जहालें  
एिढी िक्तत मनुजाुंत । अनुभिें जाहली ज्ञात 

X X X 
घ्या अनुभि अनुभि जनहो । येणेंवच मुक्ततचा लाहो  
हवर एक–एकता उरते । ही परा मुक्तत मुतताुंतें 
हीच ती परात्पर–भेट । येथेंच परमसुख लोट 
परसत्ता परमज्ञान । नाही या अनुभिािीण 
हा अनुभि अदै्वताचा । उपकाराभ्यासें साचा 
उपकाराभ्यासें अुंतीं । हा अनुभि होइल वचत्तीं 
नाहीं या अनुभिािीण । परसत्ता परमज्ञान 

X X X 
परसत्ताज्ञानानुंद । भेटवि जनसेिािुंद 
जनसेिा गाुंि, देिा । सुखविणें तसें परदेिा 
नेणेंच गाुंि परगाुंि । उपकारीं धाुंिाधाुंि 
वनजदेि जसा वनजदेह । परदेि जसे परदेह 
वनजदेह सबल ठेि नी । परदेहा सुख दे झटुनी 
हें हेंच इष्ट या जगतीं । हें सत्य उमजला वचत्तीं  
जनसेिा यापवर चाले । वनजसेिानुंदें डोले 
जझन हवरम ती अनुभविली । हवर– एक– एकता उरली  
हा अनुभि अदै्वताचा । उपकाराभ्यासें साचा 
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X X X 
उपकारीं नीट वरघाले । त्याुं देि देिमय झालें  
‘देि देि’ ऐकुवन िीट । नवच त्याुं ते उपकृवत धीट 

X X X 
मनुज जे स्िाथवपर कीट । होतील ते उपकृवत धीट ॥ 
पाहुनी सुंत उपकारी । भोगुनी दुुःख अपकारीं 
येवतल हे रस्त्यािरती । उपकारी होवतल जगतीं 
‘देि देि’ ऐकुवन मग हे । नाचतील परमोत्साहें 

X X X 
‘देि देि’ ऐकुवन िीट । येतसे तयाुं जें कीट 
जे धीट नीट उपकारी । सुख त्याुंना अिीट भारी 

 

४८ दीन दीन–हर हर (गीत) 
 

पुरे जाहली वनद्रा आताुं दीन दीन–हर हर बोलो ॥धृ ॰॥   

सुन लो, प्यारे झहदी भाई ओ! बात मायभ की सुन लो! १ 

सत्याग्रहकी ध न लगािो देिपे्रम वदलमें भर लो २ 

देि झहद झहदीओुंका है विचार यह वचतमें भर लो ३ 

देि हमारा हमें चावहये भाई सब वनिय कर लो ४ 

मुसल्मान झहद  या औरों झहदी सब भाई वगन लो ५ 

चलो दीनकी ध न लगािो दीन देिसेिा कर लो ६ 

एक लाख सत्िाग्रहिाला भाइ जमा कर लो कर लो ७ 

ज्यों न झमले यह फौज देसमें नवह िुटकारा त्यों सुन लो ८ 

दीन बडा प्यारा हरजीको हरजी भी उसको सुन लो ९ 

मसवजदी या मुंवदरिाला हो देस देस वचतमें भर लो १० 

वजद्दी मसवजवद धीर मुंवदरी मेला यह भारी कर लो  ११ 

देस चावहये? झहदीओुंका सत्याग्रहमेला कर लो  १२ 

वजद्द करो धीरता धरो सब दीन दीन–हर हर बोलो  १३ 
 

४९ कवींस णविविी (गीत) 
 



 
 अनुक्रमणिका 

किींनो तुम्हाुं ही विनिणी ॥ धृ॰ ॥ 

मज एक हिें हें माझ्या हवरची साुंगाया साुंगणी । 
भक्ततनें उभे रहािें कुणी ॥ 

हा भािभकेुला माझा हवर घे मजला सुंभाळुनी । 
जरी मी अल्पबुवद्ध या जनीं ॥ 

हा भािभकेुला सुदामयाचे पाय देह दाबुनी । 
कवर तया अझकचनाचा धनी ॥ 

हा भािभकेुला कुब्जेला घे जिळी आझलगुनी! । 
हा भािभकेुला खेळ खेळला गोपाळा घेउनी । 

काय त्या पेंद्याची मोहनी? ॥  

या माझ्या हवरला भाि पावहजे भािािवर मोहुनी । 
घेतसे सकलाुं सुंभाळुनी ॥ 

या भािभकेुल्या श्रीहवरसाठीं व्हाि ेकोणी गुणी । 
भततीनें श्रमवतल जे गायनीं ॥ 

या भारतदेिीं लक्ष लागवतल सत्य–आग्रही गुणी । 
भक्ततनें श्रम ुं जवर गायनीं ॥ 

हें वनुःसुंिय हें भक्तत–भतत साुंगतो । 
म्हणुनी मी भक्ततनें गीत वलवहत चालतों । 
म्हणुनी मी हरीस्ति तुम्हाुंवस पाचावरतों । 
या चला लिकरी माझ्या हवरची । 
व्हा हो व्हा लेखणी । किींनो! तुम्हाुं ही विनिणी ॥ 

 

५० सत्ता व शहािपि (श्लोक) 
 

दुज्या स ख व्हायावस कष्टें जगािें । दुज्या स ख व्हायावस कष्टीं मरािें  
असा कष्ट–वसद्धान्त ज्या सज्जनाचा । िहाणा म्हणों काुं न त्यातें वत्रिाचा १ 

िहाणा खरा आत्मयाचा जयानें । वनवदध्यास केला, अिा झचतनानें  
जया स्िाथव–िैय्यव आलें  कळोनी । यदात्मा जनात्म्याुंत गेला वमळोवन २ 

जनाुंसाझठ सारा जयाचा पसारा । तयाचे मनीं नाझह दुखावस थारा  
‘जगीं सिवस खी’ अिानें अपसैा । असे जाहला, िाहणा तो न कैसा ३ 

अिा िाहण्ययाुंच्या िहाणेपणानें । जनीं सत्य–साधुत्ि–सौभाग्य ठाणें  
असे ही द्वयी िमवदा मानिाुंतें । िहाण्ययाुंविना ही जगेनाच येथें ४ 
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अिा िहाण्ययाुंच्या िहाणेपणानें । जनीं आत्मविश्वास सदै्धयव बाणे  
अिा धैयवयोगें विपक्षीय सत्ता । नमे थोर साम्यविाली प्रमत्ता ५ 

न सते्तपुढें चालतें िाहण्ययाचें । असें जें असें स त्र सामान्य, त्याचें  
विरोधी असें स त्र हें प्राप्त जालें  । िहाण्ययापुढें काुंझह सत्ता न चाले ६ 

िहाणे जनात्मे असे कष्ट–योगी । ‘जगीं सिवस खीं’ स्िराज्याथव जोगी   
स्िदेिामधें आज आहेत थोडे । न याकारणें आज तें भाग्य जोडे ७ 

म्हण नी करािी उद्याुंची तयारी । नको इुंग्रजाुं–देझिची व्यथव िारी  
स्िकष्टार्तजता भाकरी तीच प्यारी । वभकेची तुम्हाुं येउुं द्या हो विसारी ८ 

 

५१ णरकामा शीि (अभुंग) 
 

१  
असो वधक्कार वधक्कार । नको भ्रान्त हा आचार १ 
कोठें गेला सुविचार । रचे कैसा अनाचार २ 
काय जाहलें  मनाला । काुं त्या पक्षघात झाला ३ 
सरकारा उपदेि । करीतसाुं अहर्तनि ४ 
अनाचार अत्याचार । आहेवच हा अवत थोर ५ 
पाुंडुरुंगा म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका ६ 

२  
साुंगािाच समाचार । परस्पराुंतें साचार १ 
जो जो करील सरकार । उपकार अपकार २ 
तो तो जनाुं कळिािा । जन िहाणा करािा  ३ 
जाणत्याुंनीं नेणत्याुंस । जागिािें अहर्तनि ४ 
हा तो जाणत्याुंचा धमव । चाल ुं  द्या हें वनत्यकमव ५ 
परी जाणत्याुंचा सरकारा । करा रोज जो हाुंकारा ६ 
असे भ्रान्त तो आचार । असे थोर अत्याचार ७ 
पाुंडुरुंग म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका ८ 

३  
काळ्या आफरीका–देिीं । सरकार गोरें हौसी १ 
करीतसे झहदीयाुंचा । िल दुुःसह तो साचा २ 
परीं तुम्ही हाय हाय । करवनयाुं लाभ काय ३ 
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तुम्हाुं तुमच्याच देिीं । सरकार गोरें हौसी  ४ 
कसें िागवितें गोड । कसें पुरिीतें कोड  ५ 
हें तों नलगे साुंगािें । आहे सकळाुंना ठाि े ६ 
अिा तुम्हीं हाय हाय । करवनयाुं लाभ काय  ७ 
धाडा दुुःखाचा सुंदेि । आहे सहदुुःखी देि  ८ 
स्िजनाुंचे दुुःखें दुुःखी । स्िजनाुंचे सुखें सुखी  ९ 
हा तो सुजन–स्िभाि । येथें चालेना उपाि  १० 
धाडा दुुःखाचा सुंदेि । म्हण नीयाुं स्िजनाुंस  ११ 
धरुं  सत्याग्रह–काुंस । असें म्हणतात त्याुंस  १२ 
द्यािा ितय तसा हात । सिव काुंहीं बरें याुंत  १३ 
परी सरकार येथींचें । झकिा इुंग्रज देिींचे  १४ 
याुंना साुंगताुं जें काुंहीं । बरें याुंत काुंहीं नाहीं  १५ 

पाुंडुरुंग म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका  १६ 
४  

िब्द मिाळ नरम । िब्द जहाल गरम  १ 
दोनी व्यथव व्यथव व्यथव । सरकार हें कृताथव २ 
सरकार नव्हे अज्ञ । सरकार अवत प्राज्ञ  ३ 
िब्दाग्रह व्यथव येथें । हें तों ठाउकें  तुम्हाुंतें  ४ 

पाुंडुरुंग म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका  ५ 
५  

नको व्यथव िब्द नाच । सरकारा व्यथव काुंच  १ 
परस्पराुं समाचार । साुंगा होय तो साचार  २ 
करा जें जें काुंहीं हातीं । बरी हेवच एक रीवत  ३ 
नको नम्र विनिणी । नको कान–उघाडणी  ४ 
सरकार झाुंकी कान । हे तों कल्पना नादान  ५ 

पाुंडुरुंग म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका ६ 
६  

नाहीं लोकसत्ता घरीं । तुंि घरीं आवण दारीं  १ 
बह  पावहजे सोविलें  । हें तों कपाळींच आलें   २ 
एक साध्याचें झचतन । एक साधन झचतन  ३ 
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हेंच आताुं बरें आम्हा । नको सुंताप वरकामा  ४ 
लोकसत्ता हेंवच साध्य । हेंवच आमुचें आराध्य ५ 
सत्याग्रहाचें साधन । हीवच एक सोडिण  ६ 
वसद्ध व्हािें हें साधन । याचेसाठीं रात्रुंवदन  ७ 
करा ितय तो विचार । करा ितय तो उच्चार ८ 
बरें हेंवच हेंवच करा । नका िीणि ुं सरकारा ९ 

पाुंडुरुंग म्हणे ऐका । नका मारुं  व्यथव हाुंका १० 
 

५२ अिगंगीत–पाथकमोह 
 

कृष्ट्णा! सख्या! हा स्िजन । न घे झुुंजायासी मन  
रणीं घात याुंचा करुं  । तेणें श्रये काुंहीं िरुं   
हें तों मज समजेना । वदसे विपरीत मना 
राज्य, भोग सुखें सारीं । भोगो स्िजन सुंसारीं  
याचेसाठींच आमुचा । व्याप सिव असे साचा  
परी येथें गुर, वपते, । पुत्र आणीक प्रवपते 
येथें मातुल, श्विुर । श्याल येथें येथें पौत्र 
येथें सिवही स्िजन । आले झुुंजािया रण 
येथें बरें बा मरणें । नको कुणाला मारणें 

X X X 
याुंचे घातीं श्रेय नसे । पाप असुख गिसे 
याुंचे घातीं कुलक्षय । याुंचे घातीं वमत्रद्रोह 
याुंचे घातीं कुलधमव–। नाि, कुलाुंत अधमव  
याुंचे घातीं कुलनारी । पडतील व्यवभचारी 
याुंचे घातीं व्यवभचार । कुलीं करील सुंकर 
मग केचे कुलधमव । मग कैचे जावतधमव 
नष्टधमव या स्िजनाुं । मग नरकयातना 
याुंचे घातीं परुंपरा । ऐसी पापाची उदारा 
न हो ऐसा पापी घात । माझे हात नी रणाुंत  
येथें बरें बा मरणें । नको कुणाला मारणें 

X X X 
नको नको प्रतीकार । बरा अिस्त्र हा कर 
सुखें सिस्त्र स्िजन । माझा घेिोत हे प्राण  
तेंच के्षमतर मातें । नको बुंधुघात हातें 
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X X X 
के्षमतर हें मरण । के्षमतर वभक्षाटन 
परी नको बुंधुघात । होणें हात नी रणाुंत 
प्राण माझा हे न घेती । मज वभके्षसी लाविती  
तरी तेंही बरें मातें । नको बुंधुघात हातें 

X X X 
याुंचे घातीं श्रेय नसे । पाप असुख गिसे 
असुखाच त्या िोकाचें वचत्र मजपुढें नाचे 
बुंधुघातिोकवचत्र । देखुनी हें गात्र गात्र 
माझें काुंपतें धाकानें । मज घात हा न माने  

X X X 
याुंचे घातीं प्राक्प्त एक । पृ्िीराज्य वनष्ट्कुं टक  
परी मज हें साम्राज्य । नको नको सुरराज्य  
याुंचे घातीं स्िराज्यही । मज सुखदायी नाहीं  
याुंचे घातीं िोकें  िोष । माझे िततीचा वनुःिषे  
याुंचे घातीं हीं इुंवद्रयें । िोकें  होतील वनक्ष्ट्क्रयें  
येथें मरणेंच बरें । नको मारण्ययाचें िारें 

X X X 
पहा कृष्ट्णा सख्या! माझें । गात्र गात्र जालें  ओझें 
बुंधुघात झाल्यािरी । िोक होईल जो भारी 
त्याची केिळ कल्पना । तीही इुंवद्रया मानेना 
पहा भरलें  काुंपरें । काुंटा सिांगीं थरारे 
मुख पडलें  कोरडें । धनु हाताुंतुनी पडे 
दाह अुंगीं अुंगीं झाला । उभें राहिनेा मला 
नको नको बुंधुघात । नको िोकाचा पिवत 
इुंवद्रयाुंची ऐिी क्स्थवत । तीच मनाची ही क्स्थवत  
पटेना ही युद्ध–रीत । म्हणा िृवत्त “विपरीत” 
कृपाविष्ट जालें  मन । म्हणा ‘दुबवल’ ‘कृपण’  
जसें मन तैिी बवुद्ध । ती ही “विपरीत“ बोधी  
वतचा बोध गमे िुद्ध । म्हणा ‘सुंम ढुं’ ‘अिुद्ध’ 

X X X 
धमवयुद्ध क्षवत्रयासी । श्रये विकविलें  मसी 
परी सिव तें विकणें । आताुं पडतसे उणें 
नसें श्रेय या रणाुंत । नसे धमव या रणाुंत 
अपश्रेय, धमवनाि । तो हा येथें बुंधु–नाि 
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कृष्ट्णा सख्या! काुंहीं म्हणा । मज युद्ध हें मानेना  
X X X 
आलों स्ियें झुुंझाया । परी आताुं गेलों िायाुं 
िुंख स्ियें मीं फुुं वकला । िस्त्रपात प्रितवला 
स्ियें रथािरी आलों! स्ियें चाप घेता झालों 
स्ियें बोवललों तुजला । सेना दोनी पाह ुं चला 
स्ियें भरवनयाुं भरीं । आलों सेनामध्यािरी 
स्ियें बुवद्ध मन देह! येथें आले वनुःसुंदेह 
परी येथें हा स्िजन । कुरपक्षाचा पाह न 
देह सिेंच िाुंकला । मनीं सुंदेह ठाकला 
बुवद्ध तीवह देहा मना । रण झुुंजाया साुंगेना 
कृष्ट्णा सख्या! काुंहीं म्हणा । मज युद्ध हें मानेना  

X X X 
चाप टावकलें , बैसलों । कृष्ट्णा सख्या! िाुंया गेलों  
असे ‘विषम’ प्रसुंग । तरी ऐसा माझा ‘ढुंग’  
म्हणा ‘मोह’ म्हणा काुंहीं । मला आठित नाहीं  
म्हणा ‘अनायव’ ‘अस्िग्यव’ । ‘क्षुद्र हृदयदौबवल्य’  
म्हणा ‘म ळ अकीतीचें’ । ‘पाथा िोभेना हें साचें’  
म्हणा ‘तलैब्य’ म्हणा काुंहीं । मला उठित नाहीं  

X X X 
मज िाटे माझें खरें । तोंिरी हें माझें ‘िारें’ 
कसें जाईल श्रीहरी?! आताुं एक गोष्ट करीं 
माझा सखा त ुं जाणता । तुझा सखा मी नेणता 
घालिीं हें माझें ‘िारें’ । जरी तुझें असे खरें 
तुझें तेंवच माझें खरें । होतें आजिरी खरें 
परी क्षणीं या श्रीहवर । ‘विपरीत’ जाली परी 
आताुं वमत्र–कायव करीं । आताुं गुर–कायव करीं 
घालिीं हें माझें ‘िारें’ । जरी तुझें असे खरें 

X X X 
देह–माया मोहिारें । पाथा बोलिी उत्तरें 
तीं हा ऐकुवनयाुं हवर । पाथािरी कृपा करी 
घालिुवन त्याचा मोह । करी त्यावस वनुःसुंदेह 
मग पाथवदेह चाप । घेई उठे आपोआप 
पाथवदेह येणें रीवत । िरी सुक्षवत्रयनीवत 
हीच नीवत धमाचार । तेणें पाथवदेहोद्धार 
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यथाधमव जो आचार । तोवच उद्धारे उद्धार 
X X X 
हा अभुंग गीतेचा वतसरा अभुंग । श्रीरमारुंगसुंगें पाुंडुरुंग ।  
गातसे जनीं देहमायाभुंग । सुरुंग अव्युंग रुंगािया ॥  

 

५३ धमकवाता (अभुंग) 
 

“कृष्ट्णा सख्या माझें खरें । मला िाटे तों हें ‘िारें’ 
युद्धत्याग करायाचें । नाहीं जाणार हें साचें 

X X X 
पाथविच हें ऐकुनी । िदे श्रीहवर हुंसुनी 
पाथा सख्या! तुज युद्ध । वदसे अधमाचें िुद्ध  
युद्ध त्यागीच तोंिरी । हीच नीवत पाथा! खरी  
तरी युद्ध राहो आताुं । करुं  काुंहीं धमविाता  

X X X 
माझा सखा त ुं पे्रमाचा । बुंधु पे्रमीं त ुं धमाचा  
तुला युद्ध हें अधमव । िाटे तोंिरी हा धमव 
बुंधु सकल प्रजाुंचा । तुझा आणीक सत्याचा  
सत्ताभ्रष्ट राहणार । प्रजा कष्ट साहणार 

X X X 
राजा नष्ट दुयोधन । त्याचें जाणतोसी मन 
पाथा! धमवराजसत्ता । हराियासी सिवथा 
काय काय कौरिाुंनीं । केली अधमवकरणी 
द्रौपदीिीं अमानुष । कैं सें केलें  तें साहस 

X X X 
धमा तुम्हाुं मारािया । काय काय केली माया  
जाणतोसी सिव गोष्टी । जाण नीही होवि कष्टी  
सामोपाय तुम्हीं केला । गेलों साम–विष्टाईला  
परी साम दुयोधना । दुंडिीरासी मानेना 

X X X 
दुंडवप्रयाुं देणें दुंड । नको अधमाचें बुंड 
प्रजाजनाुंचें कल्याण । धमवसत्ता–सुंस्थापन 
म्हण नीयाुं धमवसत्ता । आम्ही स्थापणेंच आताुं 
ऐसा सुदीघव विचार । करनीयाुं तुम्ही चार 
जनीं धमव–सत्ता व्हाया । वसद्ध जाहला झुुंझाया  
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X X X 
दीघव जाहला विचार । जाला साम–उपचार 
दीघव विचारें हें युद्ध । तुम्हीं ठरविलें  िुद्ध 
िुद्ध आज तें अिुद्ध । एका क्षणीं झालें  युद्ध!  
एका क्षणाचा विचार । दीघव कालाचा विचार 
दोन्ही तुझे त वच पहा । करी धमवदास देहा 

X X X 
धमव ‘सहज’ देहाचा । आत्म–सेिकत्ि साचा 
आत्मसेिचेा व्यापार । तोवच देहाचा उद्धार 
उद्धाराचें हें लक्षण । ‘वनत्य–िुद्ध–सुखस्थान’ 
एैसा उद्धार सुंसारीं । धमव–विवहत आचारीं 
म्हण नीयाुं पाथा सख्या । जीवि साुंठिी ही व्याख्या 
“यथाधमव जो आचार । तोवच उद्धार उद्धार” 

 

५४ अिैतणवणशष्ट िैत (अभुंग–गीता) 
 

पाथा! आत्म–सेिा–धमव । हावच सनातन धमव 
हावच खरा आयवधमव । हेंवच वनत्य िमवकमव 

X X X 
पाथा सख्या! मानिाुंचें । तैसें देिादानिाुंचें 
पाथा! अवखल जीिाुंचें । धमविास्त्र एक साचें 

X X X 
ब्रह्मअुंि सिव जीि । जड तेंही तत्सुंभि 
सिां साधारण धमव । सिां सनातन धमव 
आत्म–परमात्म–सेिा । येणें वनत्यसुखठेिा 
वनत्यसुख तो उद्धार । उद्धाराथव धमाचार 

X X X 
ब्रह्मलीला हें ब्रह्माुंड । सुखहेतु लीलाकाुंड 
‘आहें एकलें  एकलें  । व्हािें बहु आकारलें” 
स्फुर्तत ऐिी ही ब्रह्माची । जननी या ब्रह्माुंडाची 
स्फ र्तत बह  व्हाियाची । सुखभोगासाठीं साची 
‘एकमेि अवद्वतीय’ । तेथें विश्व दै्वतमय 
सुखासाठीं जन्मा आलें  । एक दै्वतसुखीं धालें  

X X X 
एक–अुंि सिव आम्ही । एक ओळख ुं हृद्धामीं 
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तरी विश्व दै्वतमय । होईल हें सुखमय 
विश्वीं एक ओळखािें । जीिीं एक तें पहािें 
दृवष्ट क्स्थर ही करािी । येणें वनत्यसुख जीिीं 

X X X 
एक ब्रह्माुंडीं िािरे । दै्वतीं अदै्वत सुंचरे 
अदै्वतानें वििषेलें  । दै्वत विविष्ट बोवललें  
दै्वतीं ितवताुं जीिासी । तुटी नाहींच ब्रह्मासी 
ऐिी वक्रया ती वजिाची । लीला विविष्टदै्वताची 
हीच लीला येथें साची । िुद्ध अक्षय्य सुखाची 

X X X 
येथें दै्वताचा सुंसार । नाना द्वुंद्वाुंचें आगर 
जीि–विि जीि–विश्व । द्वुंद्व येथें जीि–जीि 
द्वुंद्व आत्मा–देह जीिीं । द्वुंद्व आत्मा–बुवद्ध जीिीं 
द्वुंद्व आत्मा–मन याुंचें । द्वुंद्व आत्मा–अनात्म्याचें 
जीिीं अनात्मावनकाय । देह–मन–बुवद्ध–त्रय 
द्वुंद्व सत्य आवण भ्रम । द्वुंद्व सत्त्ि आवण तम 
तम–रज सत्त्ि–रज । द्वुंद्व अवमत सहज 

X X X 
द्वुंद्व–बहुत्ि–पसारे । एक ब्रह्माचेच सारे 
एक लीलेनें आकारें । माुंडी बहुत्ि–पसारे 
येथें गुण पवरमाण । बहुभािाचें साधन 
गुण सत्त्ि रज तम । लेउनीयाुं उपक्रम 
बहु–भाि धारणाचा । केला वनगुवणानें साचा 
पवरमाण ऊनावधक । गुणाुं लेिि वन एक 
बहु–भािें आकारलें  । ब्रह्म द्वुंद्वमय झालें  

X X X 
द्वुंद्व आत्मा–अनात्म्याचें । जीिा हेंच वजव्हाळ्याचे 
जीिा सुखाचें दुुःखाचें । हेंच कारण वनत्याचें 

X X X 
आत्मा अनात्मा ही एक । परी आत्मा गुणावधक 
गुणावधतयगुणें आत्मा । धनी, सेिक अनात्मा 
हीच विविष्ट दै्वताची । बवुद्ध जीिा वजव्हाळ्याची 
वक्रया ‘लीला’ या बुवद्धची । खाणी अक्षय्य सुखाची 
देह, बुवद्ध, आवण मन । हा जो अनात्म्याचा जन 
तेणें ज्याचे त्याचे परी । आत्मा सेिािा सुंसारीं 
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आत्मयाची ही चाकरी । सुख अक्षय्य देणारी 
हीच विविष्ट दै्वताची । लीला अक्षय्य सुखाची 

X X X 
धमव विविष्ट दै्वताचा । देहा आत्म–सेिा साचा 
पाथा हावच हावच धमव । सनातन आयवधमव 
देहें आत्म्याचें ऐकािें । रणीं मारािें–मरािें 
धमवझुुंज उभें पुढें । तेथें नको हीन रडें 
धमवझुुंज हें उद्धार । ति देहाचा साचार 
यथाधमव जो आचार । तोवच उद्धार उद्धार 

हा अभुंगगीतेचा पाुंचिा अभुंग. 
 

५५ अिगंगीता–पे्रय व श्रेय 
 

इुंवद्रयावण पराण्ययाहुझरवद्रयेभ्युः परुं मनुः । 
मनसस्तु परा बवुद्धयोबुदे्धुः परतस्तु सुः ॥ 
एिुं बुदे्धुः परुं बुद्धिा सुंस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जवह ित्रुुं महाबाहो कामरपुं दुरासदम् ॥ 
पाथा! देहीं । कमेवद्रयें । स्थ ल स क्ष्म ज्ञानेंवद्रयें 
इुंवद्रयें हीं देहाह वन । श्रेष्ठ गुणीं आवण मानीं 
मन इुंवद्रयाुंसी श्रेष्ठ । मना बवुद्ध आहे श्रेष्ठ 
आत्मा बदु्धीह नी ‘पर’ । ‘सुंस्तुंभक’ सिांिर 

X X X 
बुवद्ध–आवदक अनात्मा । त्यासी कोणी म्हणे ‘आत्मा’ 
भ्रम–भ्रान्ताुंचा हा आत्मा । याचेिरी सत्य आत्मा 
भ्रम–आत्मा–सुंस्तुंभन । सत्य–आत्म–कायव जाण 

X X X 
पाथा! विश्वदै्वतमेळा । आधीं इुंवद्रयाुंच्या डोळाुं 
पडे मोहक थाटाचा । झकिा त्रासक कष्टाचा 
याुंत इुंवद्रयाुंतें वप्रय । त्याची झणीं लागे सोय 

X X X 
आुंत मालकाची स्िारी । द्वारीं उभी प्रतीहारी 
गाुंठ ध्याया मालकाची । गदी लहानथोराुंची 
याुंत प्रतीहारीवप्रय । त्याची झणीं लागे सोय 

X X X 
इुंवद्रयाची विफारस । क्षणोक्षणीं अहर्तनि 
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बाह् अुंतरीं पाठिी । आुंत सकलाुं भेटिी 
X X X 
ज्ञानेंवद्रय–प्रतीहारी । फारा वदसाुंची या घरीं 
विफारस या बाईची । बाह् लहाना–थोराुंची 
हेटाळणें अिघड । असो नसो िा सिड 

X X X 
यत्नें बाळपणीं वजणें । केले धन्यासी िाहणें 
पे्रमें लेििीलें  लेणें । वदलें  वप्रयसें खेळणें 
जुनी बाई ती घरची । ‘जड’ होते सहजवच 
बाईची या विफारस । धन्या–घरींच्या जनास 
हेटाळणें अिघड । असो नसो िा सिड 
असो स्थानीं िा अस्थानीं । येिो भलताही कोणी 
त्यासी येऊुं  देणें पडे । “जड जुन्याचें पारडें” 

X X X 
ज्ञानेंवद्रयाुं येणेपरी । जी जी आिडती परी 
ती ती आुंत सिां भेटे । सुंिईनें गोड िाटे 

X X X 
दृवष्ट, श्रिणा, नावसका, । रस–रवसका, स्पर्तिका 
गुणावधक देहाहुन । देह–स्त्रीजन हा जाण 
यासी कोणासी जो वप्रय । त्याची आुंत झणीं सोय 
स्त्रीजन हा उभा द्वारीं । ‘चपरासी’ जीि–घरीं 
याुंची लाभे विफारस । तरी त्िवरत प्रििे  
याुंना जाहला अवप्रय । त्याची बाहेरीच सोय  

X X X 
कमेंवद्रयें ज्ञानीं हीन । कमी केिळ प्रिीण 
ज्ञान–ग्रहण–प्रिण । सिव देह–नारीजन 
परी आपलुाले परी । करी कमव पवत–घरीं 
देह–इुंवद्रय–व्यिस्था । ती ही यापरीची पाथा  

X X X 
देहा विश्वदै्वत–मेळा । भेटे प्रथम सगळा 
तेथें इुंवद्रयाुंतें वप्रय । त्याची क्षणीं आुंत सोय  
अवप्रय जें इुंवद्रयाुंस । त्याचा दुष्ट्कर प्रििे  
ऐिी स्िभािें रहाणी । जीिावचया बालपणीं  

X X X 
देहीं पाुंच त्याच्या नारी । तैसे पाुंच कमविारी  
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िाचािती ही मुखस्थ । हस्त–पाद पाय पस्थ 
कमवचारी हे देहाचे । दास त्याचे स्त्रीजनाुंचे  
देह–नारीजना गोड । तें तें परुविण्यया कोड  
उभे अहर्तनि द्वारीं । ऐिी देहीं आहे परी  

X X X 
दास–युत देह–नारी । ज्ञान–कमव–गुणें भारी 
देह–पवतराजाहुनी । ‘पर’ बोवलल्या म्हण नी  

X X X 
जीि िाढे अनुवदन । तैसें िाढे त्याचें मन  
देहा इुंवद्रयाुं अवप्रय । तेंही काुंहीं मना वप्रय  
मन ‘पर’ देहेंवद्रयाुं । वप्रय मनाचें कराया 
देहेंवद्रयाुं जाले कष्ट । तरी तेंही असे इष्ट  
देहेंवद्रयाुंतें आिडे । परी मनातें नािडे 
तेथें ‘सस्तुंभ’ मनें । देहेंवद्रयाुंचें कारणें 

X X X 
सुंस्तुंभन ‘थाुंबविणें’ । परें अिरासी यत्नें  
हेंवच वनत्यिमवकमव । हावच सनातनधमव 
देहेंवद्रयें आवण मन । बुवद्ध ‘पर’ याुंचेहुन  
मनदेहेंवद्रयाुं वप्रय । परी बदु्धीतें अवप्रय 
तेथें देहुंवद्रयें मन । याुंचें इष्ट सुंस्तुंभन 
बुवद्ध मन–देहेंवद्रयाुं । वप्रय, अवप्रय आत्मया  
तेथें सिव अिराुंचें । इष्ट सुंस्तुंभन साचें 

X X X 
देहेंवद्रयें बुवद्ध मन । सिव अनात्म्याचे जन  
जीिीं अिर अनात्मा । पर आत्मा अुंतरात्मा  
परें सिव अिराुंचें । इष्ट सुंस्तुंभन साचें 

X X X 
परािर दोनी जीि । जीि तोवच ब्रह्म विि  
परी पर िर गुणी । अिर तें ऊन गुणीं 
िर–गुण ऊन–गुण । िर–मान ऊन–मान 
ऐिा वििषेीं अदै्वत । वििषे नी होय दै्वत 
येथें विविष्टादै्वताुंत । िरें अिरावच मात 
नीट पहािी िोधािी । अिीट ती चाल ुं  द्यािी  
वदसे जी का अधमिी । झणीं सुंस्तुंभािें वतसी  
सदा अस ुं द्यािें ध्यानीं । मीच िरािर दोनी  
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िरािर विश्वीं वदसे । तेंही मीच मीच असे  
मीच विश्व मीच विि । माझे इच्िेनें मी जीि  
ध्यान सदा येणेंपरी । मान िराचा सुंसारीं 
िरें अिर–िोधन । अिराुंचें सुंस्तुंभन 
लीला विविष्ट दै्वताची । हीच म्हणीतली साची  
वनत्य सुखाची सुंसारीं । लीला हीच पाथा! खरी  

X X X 
जीिीं अिर अनात्मा । पर आत्मा अुंतरात्मा  
जीिीं सुंस्तुंभक िास्ता । जीिदेिाचा वनयुंता  
पर आत्मा सनातन । अिर ते प्रजाजन 
जीिावचया प्रौढपणीं । हीच सुखाची राहणी  

X X X 
आत्मा जीि–के्षत्र–ईि । जीिदेि आत्मदेि 
देहेंवद्रयें बदु्धी मन । आत्मयाचे प्रजाजन 
हेंच नातें सनातन । वनत्य सुखाचें साधन 
येथें क्राुंवत काुंहीं होय । तरी दुुःखाची ती सोय  
देहेंवद्रयें बुवद्ध मन । असो कोणीही याुंत न 
जीि–देिीं सत्ता याुंची । जीिा ठेि ती दुुःखाची  

X X X 
परािर दोनी जीि । आत्मा अनात्माही जीि 
सत्तासुख अनात्म्यातें । असे सुख तें जीिातें 
परी दुुःख जें आत्म्यातें । दुुःख असे तें जीिातें  
सत्ता जीिीं अनात्म्याची । आत्मयाला ती दुुःखाची  
येणें परी अनात्माची । सत्ता सुखाची दुुःखाची  
सुख अल्प दुुःख भारी । म्हण नीयाुं ही िैखरी 
‘जीिदेिीं अनात्म्याची । सत्ता ठेि तो दुुःखाची’  

X X X 
आत्मयाचा अवतपे्रमी । जीि, जाणती सुंयमीं 
अनुभिी हें जाणती । जीिा आत्मा नाुंि देती  
‘जीि आत्मा आत्मा जीि । सारा अनात्मा अजीि’  
ऐिी भाषा अत्युततीची । योजुनीयाुं ही दोषाची  
सुंत िर्तणती सपे्रम । गाढ जीि–आत्मा–पे्रम 

X X  
आत्मा वजव्हाळा जीिाचा । जरी अनात्मा ही त्याचा  
अनात्म्याचे दुुःखें दुुःखी । आत्मयाचे दुुःखें दुुःखी  
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जीिा दुुःख या दोघाुंचें । असे स्िताुंचेंच साचें  
परी पे्रमें आत्मदुुःख । तेंवच जीिा भारी दुुःख 

X X X 
ममवस्थानींचा आघात । तेणें दुुःख भारी होत 
सुख–स्पिव गालीं केला । ठोंसा हृदयीं मावरला 
तेणें देहा दुुःख सुख । सुख अल्प भारी दुुःख 
हीच गोष्ट आहे जीिीं । जाणती हें अनुभिी 
सुख होतें अनात्म्यातें । तरी जीिा तें पाितें  
परी ‘कपोल’ अनात्मा । जीिीं ‘हृदय’ हा आत्मा  
सुख कपोलातें जाले । ठोंसें हृदयीं बसैले 
तरी जीिा दुुःख सुख । सुख अल्प भारी दुुःख  
ममव हृदय देहाचें । ममव आत्मा या जीिाचें  
जीि–देिीं क्राुंवत होय । आत्मसत्ता लया जाय  
देहेंवद्रयें बुवद्ध मन । राज्य करीती आपण 
हाच हृदयीं प्रहार । गालीं स्पिव हळुिार 
येथें ‘सुख जिापाडें । दुुःख पिवताएिढें’ 
येणें सत्ता अनात्म्याची । ‘जीिा ठेि ती दुुःखाची’  

X X X 
जीि देिीं आत्मा राजा । अनात्मा ही त्याची प्रजा  
हेंवच नातें सनातन । वनत्य सुखाचें साधन 
अनुभिी हें जाणती । जाणुनी हें सुखी होती  

X X X 
नातें आत्म्याचें आपुलें  । ब्रह्म–इच्िेनें जें झालें   
जीिानें तें ओळख न । सुंपादािें सुखीपण 
वनत्यसुखीपण–ठेिा । व्हािा सानथोर जीिाुं 
वनत्यसुखीपण ‘श्रेय’ । सिव जीिाुंचें हे ध्येय  
मागव श्रेय हें लाभाया । बवुद्धमनाुं देहेंवद्रयाुं 
सिां आत्मराजवनष्ठ । करणें हा असे स्पष्ट 
स्पष्ट जाणते जाणती । श्रेंय–ित्र ुंतें म्हवणती 

X X X 
श्रेयित्रु कामक्रोध । लोभ मोह हेिा मद 
काम विषयरुंगाचा । क्रोध कामनाभुंगाचा 
लोभ मानाचा धनाचा । मोह आप्त स्िजनाुंचा  
हेिा दुज्याचे भल्याचा । मद आपलेु भाग्याचा  
श्रेयित्रु सहाजण । याुंत काम अग्रगण्यय 
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साहीजणाुं या जाणता । हाणी श्रेय–सुंपावदता  
X X X 
पाथा! श्रेय तुज व्हािें । तुज वनत्य–सुख व्हािें  
तरी जाणत्याुंची िाट । तुिाुं चालणें चोखट 
श्रेय–ित्र ुसहाजण । ‘पे्रय’ पुढती करन 
तुझे अनात्म्याचें जन । त्याुंसी घेतील मोह न 

X X X 
देह इुंवद्रयें बाहेर । त्याुंसी ित्र ुंचे या हेर 
आधीं हेवरती घेवरती । नाना रीतीं मोहविती 

X X X 
“देहा! दिेंवद्रय–इुंद्रा! । जीिदेिीं राजमुद्रा” 
तुझी तुझीच असािी । दुज्या कोणाची नसािी 
अरे! रसना, नावसका । दृवष्ट, श्रिणा, स्पर्तिका 
याुंची थोरिी सुंसारीं । तुला अिगत सारी 
थोर लाभल्या गृवहणी । याुंनीं व्हािें राज–पत्नी 
ऐसा अवधकार याुंचा । तुला अिगत साचा 
तुझे कमवचारी जन । तेही िीर सुयोधन 
तुला नाहीं काुंहीं कमी । कामावदक तुझे पे्रमी 

X X X 
ऐिी बरळ सुढाळ । करनीयाुं काुंहीं काळ 
देहा देहाचे स्त्रीजना । देह–कमवचारी जना 
मोहविती ित्रुहेर । पे्रय करनी समोर 

X X X 
दृवष्ट–आवद नारीजन । राणीपदा लोभाि न 
कमवचारी–जना–हातीं । पावहजे तें करविती 
देह बािळा अज्ञान । ध तव तयाचा स्त्रीजन 
भोगािया राणीपद । देहीं भरी हेिा मद 
येणें परी भरीं भरे । देह सते्तसाठीं झुरे 

X X X 
मन ‘पर’ बुद्धी ‘पर’ । देह इुंवद्रयें अिर 
आत्मा पर या सिांस । जीिदेिींचा वक्षतीि 
जाणीिनेें या झुरणीं । देह पवडला पाहोनी 
ध तव तयाचा स्त्रीजन । बाह्–साहाय्य घेऊन 

मोहिीत मन बुवद्ध । 
तेणें देहा राज्यवसवद्ध 
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कामावदक बाह् जन । त्याचें साह्सुंपादन 
नसे साध्य मोलाविणें । हें तों नलगे साुंगणें 
“अवनबधं व्यापाराचा । हक्क असािा आमुचा” 
कामावदक ही मागणी । करीताती नम्रपणीं 
याुंचें साहाय्यािाुंच न । नाहीं राज्य हें जाण न 
देह मागणी बाह्ाुंची । मान्य करी व्यापाराची 

X X X 
येणें रीती जीिििे । प्राप्त होताुंवच देहास 
कामावदक ‘अवनबंध’ । देिीं िागतीं स्िच्िुंद 

X X X 
देह राजा नामधारी । खरे राजे हे व्यापारी 
ऐिी होते जीिदेिीं । क्स्थवत राजसी तामसी 

X X X 
कामावदक सहाजण । ‘पे्रय’ पुढती करन 
जीि देिीं सत्ताधारी । होती पाथा! येणेंपरी 
कामावदकाुंची ही सत्ता । रचे अनात्म्या प्रमत्ता 
कामावदकाुंचा व्यापार । िाटे सिवथा सुुंदर 
ऐसा काुंहीं काल जाई । पुढें ‘भोग’ उभा राही 
बुवद्ध मन देहेंवद्रयें । मग त्रासती वनियें 
तेथें पाथा! ‘पर’ बुवद्ध । वतला प्रथम ये िुवद्ध 
पुढें जागें होई मन । िुद्ध बुद्धीचें ऐक न 
देह सपत्नीक पुढें । िुद्ध बुद्धीकडे ओढे 
मग रचते सिांसी । आत्मसत्ता जीिदेिीं 

X X X 
पाथा! ऐसा हा सुंसार । येथें पे्रय हें असार 
श्रेय वनत्य–सुख–प्राप्ती । तुज व्हािी ही वनविती 
पाथा! श्रेय तुज व्हािें । तुज वनत्य–सुख व्हािें 
तरी जाणत्याची िाट । तुिाुं चालणें चोखट 
श्रेय–ित्र ुसहाजण । त्याुंचें पे्रयाचें िचन 
नको ऐक ुं  सख्या पाथा! । विघ्नकर परमाथा 
श्रेयित्र ुसहाजण । त्याुंत काम अग्रगण्यय 
काम ित्र ु‘दुरासद’ । अवत दुजवय दुमवद 
याची ग ढ क ट–नीवत । नीट पारख नी वचत्तीं 
याचा वनरोधी व्यापार । झकिा मारी यासी ठार 

X X X 
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काम–सोदर तुजला । मोह आज बाधला 
आज मोहाचा व्यामोह । तसा उद्याुं काम–मोह 
तुला ओढील खालती । तेणें दुगवतीची प्राक्प्त 
मोह आप्त स्िजनाचा । ििे मोहक कृपेचा 
घेउनीयाुं तुज बाहे । धमवच्युत करुं  पाहे 

X X X 
मोह सोदर कामाचा । ित्र ुति कल्याणाचा 
पे्रय करीत पुढती! अवप्रयाची घाली भीवत 
ति देहा येणें रीती । आिडिी धमवच्युवत 
तुझी वभवत तैिी प्रीवत । ‘आिरणा’ ची सुंतवत 
मोह वनज–आिरण । तुजपढुें पसरन 
धमव–अधमव–सुंिय । उपजिी मायामय 
पाथा! येथें सत्यज्ञान । हेंवच एक सुंरक्षण 
ज्ञान जीिाचें वििाचें । ज्ञान आत्मा–अनात्म्याचें 
ज्ञान बाह्ाुंच्या लीलाुंचें । ज्ञान दै्वत–सुंसाराचें 
ज्ञानिस्त्र हें सुंिय । िेदील हा मायामय 
घे हें ज्ञानिस्त्र पाथा । नको मोहाची दुव्यवथा 

X X X 
सत्य–ज्ञान–विकिण । ‘पाथा! घेईुं चापबाण’ 
देहें आत्म्याचें ऐकािें । रणीं मारािें–मरािें 
हेवच योग–विकिण । हेवच साुंख्य–विकिण 
धमव–झुुंज उभें पुढें । तेथें नको हीन रडें 
धमव–झुुंज हें उद्धार । ति देहाचा साचार 
यथा–धमव जो आचार । तोवच उद्धार उद्धार 

X X X 
हा अभुंगगीतेचा सहािा अभुंग । श्रीरमारुंगसुंगे पाुंडुरुंग । 
गातसे जनीं देहमायाभुंग । सुरुंग अव्युंग रुंगािया । 

 

५६ माझी प्यारी (गीत) 
 

झहद–भ –भक्तत मला प्यारी । मावझ ही खुबस रत नारी ॥ धृ॰ ॥ 

प्राप्त ही जाहवल मज बाला । जुना तो काल अताुं झाला 
बाल्य तें गेलें  ही आताुं । यौंिनें मुसमुसली काुंता 
अहा तो भाग्याचा वदिस । मावझया सौख्याचा कळस 
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पाहुनी काय कोण जाणे । िळे ती आवणयली विवधनें 
झहद–भ –भक्तत–सुुंदरीची । कहाणी उन्मादक साची 
सुुंदरी ही श्रीहवरभवगनी । मोवहनी विश्वरप–खाणी 
इयेचें पे्रम जेथ जेथ । अितरे सती तेथ तेथ 
इयेच्या पे्रमीं ज्या नारी । तयाुंसी हवर होउवन तारी 
इयेच्या पे्रमीं जे पुरष । तयाुं दे वनजरपें हरष 
अिी ही पे्रममयी म र्तत । ऐकुनी वहची पे्रमकीर्तत 
जाहलों इचा पुरा दास । पुरविली ‘िुभमुंगल’ हौस 
अहा तो भाग्याचा वदिस! मावझया सौख्याचा कळस 
झहद–भ –भक्तत मला प्यारी । मावझ ही खुबस रत नारी 

 

५७ माझा बाळ (अभुंग) 
 

ब्रह्माचा त ुं िाुंटा, ब्रह्मरप बाळा, आलासी िले्हाळा माझे घरीं । 
वपतापुत्र नातें, प िवकमवफळ, ब्रह्मरप बाळ, अुंकीं माझ्या । 
आठि नाठि, माझा मज होई, नाठिाचें ठाईुं, दुुःख–भार 
नाठिाचा ठाि, मोड नीयाुं बाळ, आठिाचें बळ, िाढिीत । 
देहबुवद्ध थोर, करनीयाुं जोर, कामिृवत पोर, आिडिी । 
आिड ही िाढे, येई बाळ पढुें, बाळाचें या रडें, जड िाटे । 
जड–देह–दास, होऊनीयाुं त्रास, पोंचिीला यास, बरें नोहे । 
उमज रे मना, माझा बाळ तान्हा, देहबुवद्धधना, हीन करी । 
गोड बाळ गोड, गोड सिव घरीं, अितरे हवर, बहुरपी । 
ज्याचे त्याचे परी, ज्यासी त्यासी हवर, विकिीत घरीं येऊनीयाुं । 
बाळापाठीं बाळ, हेंच हें मुंगळ, कुणा हीच कळ, मनीं लािी । 
बाळ एक येई, व्यग्र मन होई, जनकावस नेई, िैराग्याुंत । 
माझें बाळ मातें, धडा िीकिीतें, नको देहनातें, म्हणतसे । 
उमज रे मना, नको ती कामना, बाळासी यातना, वजच्यासुंगें । 
घरीं घरीं बाळ िाढिीत काळ, तयाुंचें मुंगळ, करािें त ुं । 
यातनेचें घर, सुंसार बह ताुं, तयाुंच्या त ुं वहता, सुंपादािें । 
बह्म देहीं देहीं, ओळख वन मना, जनसेिाधना, मेळिािें । 
भ तदया हेंवच, मुततीचें साधन, हेंवच सुंतधन, सत्य सत्य । 
सुंतधन मना, िाुंतीचें तें घर, िाुंवत हेवच थोर, जीिन्मुक्तत । 
जीिन्मुक्ततिाट, मज दाखिीण्यया, आलासी त ुं तान्ह्ा, माझे घरीं । 
ब्रह्माचा त ुं िाुंटा, ब्रह्मरप बाळा, आलासी िले्हाळा, माझे घरीं ॥ 
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५८ तरुजन (विखवरणी) 
 

गजावलश्रेष्ठाची िसवत घनकाुंतारजठरीं । 
हरीच्या भेटीनें असुखपवरणामी जवर तरी । 
िनीं जोंपाितेों भ्रमण कवरतो तो मदभरीं । 
तयाच्या सौख्याची तवदतर न जाणे कुवण परी ॥ १ 

तयाच्या सौख्यातें बघुवन मझन हे उक्तत उमटे । 
महाभागा! सौख्यें बहुवदस िनीं याच विनटे । 
स्ियें दुुःखें भोग ुं अवमत तुजसाठीं अिचटें । 
न आम्हाुं लीला ही िझन इतर हो हें मुझळ पटे ॥ २ 

तुझ्या सोंडेनें या वकवतक उपडीले हुंसडुनी । 
तुझ्या पायाुंनींही वकवतक वचरडीले रगडुनी । 
सभाग्या त्िल्लीला मग तनुवस भोंिले समयीं । 
सुखें यो ती िळेा पवर िन दुजें राहुुं अमयीं ॥ ३ 

गजावलश्रेष्ठा या वनवबडिझन िास्तव्य न करीं । 
मदाुंधाक्षा आहे जिवळच इथें वनवद्रत हवर । 
असें ऐक नीयाुं तरजन कुणी याच िझनचा । 
थरारे, त्याचा हा पदवििद भािाथव मझनचा ॥ ४ 

असो ती काुंहींवह तर–कवर–हरींची गडबड । 
हरी माझा साुंगे विफल कृवतहीना बडबड । 
वजये िाुंतीसाठीं खटपट जगीं चालवल असे । 
वतयेच्या प्राप्तीचा सुपथ जनसेिाच विलसे ॥ ५ 

 

५९ खरा मागक (अभुंग) 
 

धनी अुंतरीं पावहला । देह धन्याला िावहला 
आलों आताुं विनिाया । साुंवगतलें  तें साुंगाया 
जे जे झाले नर थोर । धमवझककर उदार 
हरीचेवच भतत सारे । देिाचेवच भतत सारे 
महुंमद पैगुंबर । येि विस्त ‘देिपुत्र’ 
श्रुवतस्मृवतऋवषिर । बदु्धमुवन महािीर 
तुकािाणी साधुिर । चोखामेळा तो महार 
हरीचेवच भतत सारे । देिाचेवच भतत सारे 
त्याुंनीं लोकाुं विनविलें  । गुणदोष दावियेले 
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काुंहीं साुंग वनयाुं गेले । बरें तेव्हाुं जें िाटलें  
कोणीं त्याुंचा िळ केला । कोणीं विटाळ धवरला 
कोणीं बरें तें ऐवकलें  । त्याुंच्या भजनीं लागले 
ऐिा झाल्या नाना परी । हेच रीवत या सुंसारीं 
कोणी िळेीं साुंिरती । लिकरी जागे होती 
कोणी हट्टानें झोंपती । भितापानें तापती 
ऐिा येथें नाना परी । हेच रीवत या सुंसारीं 
दुुःख नको ओरडती । फार येती काकुळती 
बह  रुंजले गाुंजले । सुंसारासी या विटले 
त्याुंजसाठीं माझा व्याप । त्याुंजसाठीं हा वनरोप 
कोणी सुखी सुखािले । दीन जनाुं विसरले 
विसरले हा विसर । पढुें दुुःखवच देणार 
पुढें दुुःख घरा येताुं । दुुःखें फोवडतील माथा 
आज सुखीं जे लोळती । येतील ते काकुळती 
त्याुंजसाठीं माझा व्याप । त्याुंजसाठीं हा वनरोप 
तुम्ही सिव पैगुंबर । तुम्ही सिव देिपुत्र 
तुम्ही ब्रह्मा–हवर–हर । तुम्ही ईि–अितार 
तुम्हाुं नसे काुंहीं उणें! जरी िागाल रीतीनें 
जरी विचार कराल । जरी ज्ञान वमळिाल 
जरी जुनें तें चाळाल । निें चाुंगलें  तें घ्याल 
जुनें चाळाया चाळणी । एक भ तदया मनीं 
निें चाळाया चाळणी । एक भ तदया मनीं 
भ तदयेची चाळणी । नीट िापरा जप नी 
भोंकें  जातील बुज नी! ऐसें न घडो हातुनी 
निें जुनें चाळा नीट । न यो चाळण्ययाचा िीट 
जुनें सिव जुन्या काळीं । होतें नीट त्या त्या काळीं 
जुनें सारें आज नाहीं । आलें  निें काुंहीं काुंहीं 
चाळा निें जें जें घेणे । चाळा जुनें जें टाकणें 
नीट काळजीनें चाळा । बघुवनयाुं देिकाळा 
ऐसें चावलताुं अुंतरीं । गोष्ट साुंगेल श्रीहवर 
ती ती भक्ततभािें करा । हावच मागव एक खरा ॥ १ 

 

६० जनसेवा (गीत) 
 

एकही जनसेिा, जनसेिा । 
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नेइ मुक्ततच्या गाुंिा ॥ धृ॰ ॥ 

चमत्कार–गोष्टी सुंताुंच्या बहु ऐवकयेल्या । 
अनेकपवर भतताुंनीं पे्रमळ मनें िर्तणयेल्या ॥ 

नसे िाुंवत सुंतासी भलुली चमत्कार बघुनी । 
पहा नीट सुंत जें साुंगती पहा त्याुंची करणी ॥ 

कोणी जे रुंजले गाुंजले त्याुंवस म्हणे आपलेु । 
तोवच साधु तेथेंवच देि श्रीतुका साधु बोले ॥ 

चमत्कार ज्या ज्या सुंताचे तुम्हीं ऐवकयेले । 
पहा नीट साुंगणें तयाचे पहा कसा चाले ॥ 

हीच साुंगणी हीच िागणी साधु सज्जनाुंची । 
जनसेिा ही एक िाट या मुततीगाुंिाची ॥ 

देि असे तेथेंवच रुंजले त्यावस खरे अपुले । 
देि नसे इतरावस प्राप्त हें तुका साधु बोले ॥ 

देिभेट, वनिाण िाुंवतचें, मुक्तत, सिव एक । 
ज्यावस रुंजले खरे आपलेु त्यावसच हें स ख ॥ 

हेंच हेंच साुंगती सुंतजन, सिव योवगराज । 
सुंतसाुंगणी करा; नको हे चमत्कार–चोज ॥ 

चमत्कार पाहुनी काुंहींसा वमळतो आनुंद । 
परी न तेणें प्राप्त कुणाला सदानुंदकुं द ॥ 

चमत्कारिततीमझध वदसते असामान्य िक्तत । 
परी पाहुनी गुंमत नाहीं वमळत िाुंवत–मुक्तत ॥ 

मनुःिक्तत थोरली यापरी ज्या सुंताुं होती । 
ते िदले जनसेिवेिण नवच वमळत आत्मिाुंवत ॥ 

मनुःिक्तत अद् भतु जी घडिी थोर चमत्कार । 
जिवळ असुवन ती सुंत असवत जनचाकरी करणार ॥ 

िाुंवतसाझठ ही धडपड सारी सुंत–असुंताुंची । 
िाुंवतिाट जझग एक हौस या जनताचाकवरची ॥ 

चमत्कारिततीतें पाहुवन िुंदन लीनपणीं । 
करा परी ओळखा मुक्तत नच केिळ या नमनीं ॥ 

चमत्कारिाल्याुंवह वमळेना मुक्तत वजच्यािीण । 
तो जनसेिा अव्हेरवन काुं व्यथव नमन–िीण ॥ 

चमत्कारिक्तत ही वमळािीं जनसेिसेाठीं । 
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िाटे तवर वमळिाया करणें योग्य अटापीटी ॥ 

परी न भलुणें वमळविताुं ही वमळताुं ही िक्तत । 
जनसेिवेिण नाझह मुक्ततपद नाझह अढळ िाुंवत ॥ 

चमत्कारितती मुझळ नसताुं मन्मझन िाुंवत िसे । 
कारण याचें एक लीनपझण जन मी सेवितसें ॥ 

िक्तत असे माझी साधारण अगदीं थोडीिी । 
जनाुंसाझठ खर्तचतों पाहुनी आज जनक्स्थतीिीं ॥ 

िाुंवत वमळे भज या विवनयोगीं अक्षय आनुंद । 
जनसेिा ही एकवच या जझग अव्ययसुखकुं द ॥ 

 

६१ उत्तम कल्याि (गीत) 
 

देििृवत्त विलसो स्िजनाुंत । अल्पदृवष्ट ती नसो कुणाुंत १ 
X X X 

 
अल्पदृवष्ट परदेविय परके । म्हणते जाउत विलयावह भकेु 

 
स्िदेिीय भोगोत बहु सुखें । दृवष्ट अिी दे अुंतीं दुुःखें 

 
देििृवत्त जी थोर दृवष्टची । विश्वजना सत्सुख ती इच्िी  २ 

X X X 
 

असो हीच स्िजनीं या माझ्या । प्रधान िाुंिा हीच मनीं ज्या 
 

तें आधीं अुंतमुवख होतें । स्िीय धनाचा झाडा घेतें 
 

सुधन कुधन िगेळें  करीतें । सुधन िाढिुवन दुजें नावितें ३ 
X X X 

 
वदनरजनीं अुंतमुवख राही । व्यिहारीं अुंतमुवख राही 

 
विव्यािाप अपिब्दा साही । नको मान िा नाम काुंझहही 

 
‘देि देि’ गुुंजारि मझनचा । ‘विश्व विश्व’ गुुंजारि मझनचा 

 
‘हवर–आज्ञा’ गुुंजारि मझनचा । ‘अहुं ब्रह्म’ गुुंजारि मझनचा  ४ 

X X X 
 

ध्येय एक उपकार तयाुंचें । काम एक देिोद्धाराचें 
 

काम एक विश्वोद्धाराचें । काम एक धमोद्धाराचे 
 

मनपण–विकार विचार सारे । देहपणा–जे कमवपसारे 
 

‘विश्वमहुं’ सिवत्रवह िारें । विश्व मीच माझें हें सारें 
 

विकार विचार कमें सारीं । सदैि भरलीं सोहुंकारीं ५ 
X X X 

 
ध्िवन सृष्टीचे जड जीिाुंचे । ऐकुवन सोहुं सोहुं नाचे 
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दृश्य देखुनी सोहुंभाि । स्पृश्य स्पिुववन सोहुंभाि 
 

रसिासाुंतवह सोहुंभाि । दुज्या िृवत्तसी नाहीं िाि ६ 
X X X 

 
अुंिब्रह्म असे जीिाुंत । अुंिब्रह्म असे जडाुंत 

 
सुवच्चत्सुख हें रप कुणाचें । स्िरप हें प णव ब्रह्माचें 

 
सत्–सत्ता–ही जडाुंत वदसते । सत् वचत् सिववह जीिीं िसतें 

 
असो म खवता असो दुष्टता । स्पष्ट वतथें द्वय हें वचत्सत्ता 

 
सवचत्सुख ही त्रयी कुणाुंत । जीझि तया जो िाुंवतच म तव ७ 

X X X 
 

िाुंवत म र्तत ही िाुंतगुणाची । गुण हे पवरणवत सुवििकेाची 
 

सुवििकेाचा आश्रय केला । िाुंत गुणाुंचा लाभ जाहला 
 

क्षमािीलता न्यायवप्रयता । विषयविरक्तत विश्वबुंधुता 
 

िाुंत गुणाुंची माुंदी ऐसी । सुवििकेें  लाभे आपैसी 
 

प णव ब्रह्म–सुखाची िाया । भेटे िाुंत वििकेी हृदया ८ 
X X X 

 
जीिा कवथली जीिन्मुक्तत । सवच्चत्सुखमय ही िाुंवत 

 
देह तोंिरी हीच प णवता । सोहुंभाि हीच तन्मयता 

 
सोहुंसुख–सवच्चत्सुख–िाुंवत । देहधावर जीिा ही मुक्तत 

 
सुवििकेें  मुक्तत ही लाभते । सोहुंसुख सिांवस हिें तें ९ 

X X X 
 

सुवििकेी व्हा यास्ति जनहो । अल्प दृवष्ट ही सोडुवन द्या हो 
 देह–गृहा काुंहीं विसरा हो । देि–देि भािना धरा हो 
 आचरणीं िृवत्त ही भरािी । धनसेिचेी काुंस धरािी 
 याुंतवच तें उत्तम कल्याण । परा मुक्तत नच यािाुंच न १० 

 

६२ ब्रह्मियक आणि णववाह (विविध िृत्तें) 
 

पुरा ब्रह्मचारी पुरा ऊपकारी । जनीं िुंद्य तो एक सिव प्रकारीं 
पुरी ब्रह्मचारी पुरी ऊपकारी । जगीं िुंद्य ती एक सिव प्रकारीं 
ब्रह्मचयाचे स्तुतीपाठ गाती । ब्रह्मचाऱ्याची चरणधुळी घेती 
घरीं लग्नाचा जुलुम चालिीती । अिी निलाची असे लोकरीवतुः 
असे कामाचा जुल म महा थोर । तयासाठीं लग्नावद कारभार 
असे जुलुमाचा रामराम लग्न । प्यकर त्याुं जे असवत कामरग्ण 
जोंिरी हा बहुताप देत नाहीं । तोंिरी तवर लग्नावच नको घाई 



 
 अनुक्रमणिका 

लग्न केल्यानें अल्पियी काम । कवरत नरनाझरस लिकरी गुलाम 
गुलामी या कामावच तापदायी । कामसेिमेझध पणु्यय काुंझह नाहीं 
देह–मीपण िाढतें कामभोगें । दुुःख बहुपरी होतसे मोह–योगें 
िगव मनुजाुंचे बहुत या जगाुंत । ब्रह्मचारी उपकावर श्रेष्ठ त्याुंत 
श्रेष्ठतेची ही ख ण देह–िृवत्त । आुंिरनी स्िजनाुंवस साह् देती 
स्िजन सारें हें विश्व श्रेष्ठ त्याला । विश्वजनसेिा आिडे तयाला 
विश्वजनसेिा बहुपरी घडािी । तरी विषयाची िृवत्त आुंिरािी 
देि व्हािा हा थोर असें िाटे । विश्व व्हािें हें थोर असें िाटे 
थोरिीच्या मागांत असवत काुंटे । द र सारवन चालणें पडे नेटें 
थोरिी या देिास प्राप्त व्हािी । थोरिी या विश्वास प्राप्त व्हािी 
अिी इच्िा ज्या त्याुंझह आिरािें । देहिृत्तीतें, िाुंवततें िरािें 
देहिृत्तीमझध अुंग–सुंग–िृवत्त । नराुं–नारींची प्रबळ यौिनीं ती 
प्रबळ िृत्ती ही आुंिवरली ज्यानें । परम िाुंतीतें झजवकलें  तयानें 
देझह नाना रस खेळती तयाुंत । श्रेष्ठ सत्यवच तो जननिक्तत ज्याुंत 
हावच रस दे सुख अुंग–सुंग दासा । हावच रस दे सुख वनत्य–पद–वनिासा 
हावच रस होतो िीयव कामसुंगें । हावच रस होतो ओज कामसुंगें 
कामसुंगें दे क्षवणक सुख िरीरीं । आत्मसुंगें हा भिाणविीं तारी 
ओज तेजस्िी िाुंवत–मुक्ततदायी । कामदमनें जेतुलें  होय देहीं 
तेतुलें  तें पवरणाझम सुखद साच । म्हणुवन आुंिरणें खुळा काम–नाच 
ब्रह्म सिव स्थल–सिव–काल–आत्मा । लीन तेथें जो विरागी महात्मा 
जनोन्नवतसाठीं सदा ऊपकारी । तोवच तो या जझन पुरा ब्रह्मचारी 

X X X 
दमािेंच कामा यथाितय यत्नें । रमािें जनोद्धारकायीं प्रयत्नें 
विचारेंच उद्धार झाला–सदैि । विचाराविणें िागणें हें कुदैि 
ज्ञान–प्राक्प्त विश्वजनसेिा । रमिी ज्या जीिा हा गोंिा 
त्यातें कामदमन हो सुखद । याविण कामदमन तें दुुःखद 

X X X 
जनसेिवेिण कामदमन जें । तें झकवचत्कर केिळ ओझें 
अहुंकार िाढिी िृथा तें । मुक्तत वमळविण्यया काझम न येतें 

X X X 
देहधारी घ्या जीि कसा कोणी । असो बदु्धीची वसवद्धचीवह खाणी 
आज वजतुके हे जीि पोळलेले । रडवत जणुुं हे तज्जन्म व्यथव झालें  
असो प िींचा थोर कुवण महात्मा । असो अथिा आजचा उदारात्मा 
असो येणारा थोर कुणी योगी । देहधारी तो अल्पताच भोगी 
स क्ष्म दृष्टीनें जगाकडे पाहे । त्यावस तों हें सुस्पष्ट वदसत आहे 
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एक एका ये कायव दुजें अन्या । देझह देहीं िाुंटली िक्तत धन्या 
ब्रह्मितती ही देझह देझह राहे । सिव देहाुंची स्िावमनी सदा हे 
सिव लहरींसी उदवध अवधष्ठान । तेंवि सुंसारा ब्रह्म अवधष्ठान 
ओळख नी हें देहधावर जीिें । काम आुंिरनी विश्वदास व्हािें 
काम आुंिवरल्यािीण विश्वदास्य । प णव नच होई सुगम हें रहस्य 
नम्रभािाची प णव विश्वसेिा । हीच देते जझन प णव िाुंवत जीिा 
प णव िाुंतीचे असवत जे भकेुले । त्याुंझह पाहीजे विश्वदास्य केलें  
असो; जीिामझध जीि ब्रह्मचारी । विश्वसेिक तो श्रेष्ठ भिागारीं 
अिा जीिाचे मागुवनयाुं जािें । तरी त्याचें सुख आपणाुं वमळािें 
नको लग्नाची उतािळी बेडी । नको िळेेच्या प र्ति पाझय बेडी 
मुलाुं–मुझलना लागुुं द्या ज्ञानगोडी । स्िजनसेिचेी होऊुं  त्याुंस जोडी 
नाझह पुण्ययाई कामसुंगतींत । गुलामी ही ओळखा वजिाआुंत 
गुलामी ही िाुंट्यास जयाुं आली । तयाुं तापाुंची सुंगती वमळाली 
काम कामी जन ताझप तापलेले । तयाुं सेिाया ब्रह्मचारी झाले 
असे नारीनर धन्य धन्य लोकीं । तयाुं साुंडीलें  सदा मोह–िोकीं 
लग्न–बुंधें जे असवत बाुंवधयले । काम–सुंगें सुंतान जयाुं झालें  
तयाुंनीं हें मझन वनत्य आठिािें । प्राप्त सुंतवततें िहाणें करािें 
वनयम बाुंधोनी काम आुंिरािा । स्िजनसेिचेा लोभ िाढिािा 
ज्ञान, जनसेिा, सदा नम्रभाि । याच अभ्यासें मुतत होत जीि 
मुलाुंमुझलना राहुुं द्या ब्रह्मचारी । ज्ञान, जनसेिा सार या असारीं 
अन्य आहे जो येथ हा पसारा । मोह–कारण तो िोक िोक सारा 
ज्ञान वमळि ुं द्या योग्य तें मुलींना । ितय वततुकें  िाढुुं द्या गहृीं त्याुंना 
रजोदिवन होउनी काुंहीं िष े। ज्ञान–अजवझन जािोत घरीं हष े

X X X 
वतचे सुंमतीनें पुढें चाुंगल्यािीं । करा लग्न सत्कायव–हौसी िरािीं 
नको थाट मोठा, करा िास्त्रमागव । िृथा खचव काुं? येथ नाहींच स्िगव 

X X X 
स्िगव हा असे ज्ञान–अजवनीं । स्िगव हा असे स्िजन–सेिनीं 
अुंगसुंग हा सुखवि पळभरी । मोझह बुडिुनी दुखवि वकतीतरी 
मोह–दुख हें जावचतें मना । अनुभिें असे ठाउकें  जनाुं 
ज्ञान–अजवनीं स्िजनसेिनीं । लीन होवत ते धन्य या जनीं 

X X X 
स्िवहत जनाुंचे किाुंत आहे । ओळखुनी हें सेवित राहे 
अिा नरातें अिा नावरतें । बहुत झनवदती निल काय तें 

X X X 
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बाळ अज्ञानी स्िवहत सिव नेणे । तेंवि अज्ञानी जनवह सिव नेणे 
त्यावस वहतकरही गोष्ट कड  िाटे । म्हणवुन झनदेचें निल मुझळ न िाटे 

X X X 
हळुहळ  रजे सत्य जन–मनीं । ज्ञान हात दे सत्य पोषणीं 
झनवदलें वच ते िुंद्य होतसे । देि आपलुें  कायव कवरतसें 

X X X 
असे ही प्रथा सुंसृतीची ठरीि । म्हण नी नको कीर्ततची व्यथव हाुंि 
असे सत्य जें अुंतरीं आज ठािें । तयाचे प्रकािें जनीं िािरािें 

 

६३ दुही (विविधिृत्तें) 
[हे बोल सिालकाराुंिीं ‘पे्रमाचे बोल’ या मथळ्याखालीं प्रवसद्ध झाले होते. ‘सिाल ’ पुढें वदला आहे.] 

 
नसे ‘भीवत’, ना ‘झकतु’, आतार आयव! । 

 धरा ‘हात हातीं’ , ‘करुं  देि–कायव’ । 
 असे बुंधु मी त मचा झहदपुत्र । 
 चला उद्धरुं  । मायभ  ही पवित्र १ 

दुही–कार कोणी तरी राहणार । वकतीही करा ऐतयधमवप्रचार 
 दुहीचे विषाचा ‘समाचार’ घेऊुं  । चला या स्िराज्याथव हा जन्म देऊुं  २ 

खरे लोकसत्तावप्रय प्राज्ञ लोक । तयाुंतें दुही पाहुनी होय िोक 
 सुटायावस सद्युःक्स्थतींत वन देि । सुटाया हिा हा दुहीचा कुििे ३ 

दुही योग्य जैं ित्रु ‘इस्लावम–झहद ’ । परी आज आम्ही असों देिबुंध  
 दुही–ििे हा आज आहे कुििे । जरी एकदाुं तोवच होता सु–ििे ४ 

दुही सिवथा ही असे बाह्–ििे । बरा िा बुरा बोलिी काल देि 
 नसे अुंतरीं भेद आम्हाुंत लेि । वजथें भेद तो सिव माया–प्रदेि ५ 

असें सिव हें विश्व माया–पसारा । इथें भेद हा सिवदा राहणारा 
 “असें एकलें  मी बहुत्िें असािें” । अिा स्फ र्ततनें ब्रह्म विश्वत्ि पािे ६ 

बह भाि लेऊवनयाुं ब्रह्म जेथें । स्ियें राहतें भेद हा वनत्य तेथें 
 परी भेद हा बाह्–ििेाुंत आहे । स्ियें ब्रह्म ििेाुंतरी राहताहे ७ 
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मुसलमान बंधंूिा सवाल 
 

राष्ट्रैतयािी तळमळ 
 

(रा. रा. जोगळेकर याुंच्या ता. २०। ८। १९ च्या लोकसुंग्रहाुंतील कवितेिरन सुचलेले विचार.)   
 

अहो बुंधुुंनों “बोलताुं झहदी–भाई । नसे भेद इस्लामी–झहद ुंत काुंहीं”  
असे तत्त्िताुं बोल ऐसा खचीत । परी भेद काुं दाविताुं िागण्ययाुंत? १ 

कधीं लेख [ग्रुंथमालेंतील अफजुलखानाच्या पोिाड्याचें परीक्षण; रा. ब. िैद्याुंचा “वििाजीमहाराज लुटार होते 
काय?” हा लेख; रा. ब. साने “औरुंजेबाच्या काुंहीं दुंतकथा”; भा. इ. सुं. मुंडळ इवतिृत्त िके १८३८; आनुंदाुंतील 
“वििाजी आवण मुसलमान” हा सुंपादकीय लेख िगैरे मुसलमानाुंच्या विरद्ध आहेत. त्याुंचा समाचार आम्ही घेणार 

आहोंच.] कादुंबरी [हवरभाऊ आपट्याुंची ‘उषुःकाल’ काुंदबरी पाहा.] लेहुनीयाुं । बह  तुच्ि आम्हाुं तुम्ही 
लेखुनीयाुं 

 

 
 

टिाळी करीताुं बरी ऐिी रीत? । असा भेद काुं दाविताुं िागण्ययाुंत? २ 

कधीं काढुनी नाटकें  [नरिीर मालुसरे, पानपतचा मोबदला िगैरे नाटकें  पाहा.] पद्य–ग्रुंथऽ [विनायक 

कविकृत अफजुलखानाचा पोिाडा, झसहगडचा ि बाजी देिपाुंड्याुंचा पोिाडा िगैरे चटसारे ऐवतहावसक पोिाडे.] । बह  
झनद्य भाषा करीताुं जनाुंत 

 
 
 

अिा रीवतनें िमव काढोवन त्याुंत । तुम्ही भेद काुं दाविताुं िागण्ययाुंत? ३ 

निी कावढली िीि–जन्मोत्सिाची । तिी ट म राज्यावभषेकोत्सिाची [वििरायाुंच्या 
जन्मवतथीवनवमत्त ि राज्यारोहणाप्रीत्यथव जे उत्सि होतात त्याुंत मुसल–मानाुंना झोंबण्ययासारखीं काुंहीं भाषणें होतात.] 

 
 

तयामाजी झनदा करोवन प्रभ त । असा भेद काुं दाविताुं िागण्ययाुंत?  ४ 
 

णवनंणत 
 

जरी ऐतय व्हािें असा िुद्ध हेत  । तरी टाकुनी द्या बघ ुं सिव झकत   
िरीरें मनें तै िृथा द्रव्य–पक्षें । नका बीज पेरुं  दुही–िीष [दुहीरपी विष.] िक्ष्यें [अुंतुःकरणप िवक] ५ 

तुम्ही झहदु जैसें अहाुं झहद–पुत्र । अम्हीही तसेंची अहों झकत  नात्र [याुंत सुंिय नाहीं.]  
तरी बुंध ुंनो घालुनी हात हातीं । करुं  देिकाया; उरे कोठ भीती? ६ 

िाळिें, वज सातारा } 

 
श्रीगणेिचतुथी णशकंदरलाल आतार 

विके १८५१  
 —लेखक 
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असे अुंतरीं ब्रह्म–एकत्ि भाि । म्हण नीच विश्वाुंतरीं ऐतय–हाुंि  
वनघे ित्रुभािाुंतुनी बुंधुभाि । लया पािती सिव अुंतीं कु–भाि ८ 

इथें झहद–देिाुंत इस्लावम–झहद  । जुने ितु्र ते आज आहेत बुंध   
म्हण नी दुही–ििे हा त्याज्य आज । दुहीनें बुडे सिवही देिकाज ९ 

बह भाि विश्वस्िभािेंच वनत्य । दुही–भाि आहे परी हा अवनत्य  
अस ुं दोन ते दोन राहुवन िाग ुं । परी या दुहीची गुलामी न भोग ुं १० 

चला या चला ‘घाल नी हात हातीं’। तुम्ही मी करुं  या दुहीची समाक्प्त   
दुही–कार कोणी कसेही असोत । तयाुंह वन भारी जन–पे्रम–झोत ११ 

मराठे मुसल्मान हे ित्रु होते । तदा ित्रुभािें कसे िागले ते  
जुने िृत्त हें बाड–िातयाुंत कोणी । कुणी कल्पना खचुवनीयाुंवह िाणीं १२ 

असो बाड िा कल्पना जाड ताजी । दुही व्यथव जी िाढविणार आजी   
अिी गोष्ट झाुंक वन ठेिा खरीही । असे साुंगणी श्रीहरीची बरी ही १३ 

बरीं ही हरीसाुंगणी आदरानें । कुणी मावनती यादिीच्या दरानें  
‘खरें–पे्रवम’ कोणी हरीसाुंगणीतें । कमी लेखुनी बोलती जें ‘खरें’ ते १४ 

‘खऱ्यासाझठ’ जे हे ‘खरें बोलणारे’ । कमी श्रीहरीसाुंगणी लेखणारे  
नमस्कार माझा अिा बाुंधिाुंना । ‘खरें पे्रवम’हो! श्रीहरीसी न माना ? १५ 

खरें राझत्र जें पे्रम काुंहीं करीताुं । तयाची वदनीं गा तुम्ही स्पष्ट गीता   
खऱ्यासाझठ तुम्ही खरें बोलणारे । तुम्हाुं सभ्यतेचे नको ‘झ ट’ िारें! १६ 

“खरे” व्यथव जें यादिी माजिीतें । खरें तें नसे, साफ खोटें असे ते  
खरें देिकल्याण जें सावधतें तें । दुहीकावर झकिा दुहीिगेळें  तें १७ 

दुही यादिी काुंझह आधीं उठेल । परी ििेटीं देिकोडें सुटेल  
असें जें खरें मायभ च्या वहताचें । तुम्हाुंला गमे, तें िदा सिव साचे १८ 

तुम्हा अुंतरींची खरी देिभक्तत । नसे जाणण्ययाची दुज्याुं काुंहीं िक्तत  
म्हण नी दुजे बाह् कृत्यें बघ नी । तुम्हाुं दोष देतील तो घ्या नम वन १९ 

नम नी जनाुंसी मनाुंतील हेतु । िदािा यदा कोवण काढील झकतु  
समाधान हें बोलणें दे न दे िा । जनाुं, हें नको पाहणें; मान्य देिा २० 

धरा देि वचत्तीं सदा सिवकाल । स्मरा लोक हे सिव त्याचेच बाल  
धरा बालुं–बुंधु–वहताचीच चाल । करा वनत्य याुंच्या वहताचा सिाल २१ 
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अिी विस्त वचत्ताुंत िाणी मुखाुंत । सदा ठेिुनी िागतो जो जनाुंत  
तयाचें िचाुंहीं दुही होय काुंहीं । असे ती जनाुंच्या वहताची सदाही २२ 

खरें साुंगण्ययाची मनीं ये उभारी । विचारा तदा, देिकल्याणकारी  
कसें होय ते? या सिाला जबाब । नसे योग्य, तैं एक मौनाुंत ‘आब’ २३ 

असो गोष्ट ‘बाडी’असो गोष्ट ताजी । दुही व्यथव जी िाढिीणार आजी   
नसे जी बरी देिकल्याणकारी । खरीही नको ती, िदे श्रीमुरारी २४ 

खरे लोकसत्तावप्रय प्राज्ञ लोक । तयाुंतें दुही व्यथव पाहुवन िोक  
असे अुंझत जी देिकल्याणकारी । दुही प्राज्ञ लोकाुं न ती िोककारी २५ 

परी िोककारी असो िा नसो ती । दुही टाळणें सिवथा ितय ती ती  
तिी रढ जी व्यथव िा साथव भारी । दुही मोडणें तीवह सुज्ञाुंवस सारी  २६ 

चला, आयव आतार! द्या हात हातीं । चला या करुं  या दुहीची समाक्प्त   
दुहीकार कोणी कसेही असोत । तयाुंह वन भारी जन–पे्रम–झोत २७ 

मराठे जुने ते भले रुंगिीती । जुने तवद्रप  ते ‘बुरे’ रुंगिीती  
भल्याचें बरें हो, ‘बुरें’ िाइटाचें । असे रुंगिीण्ययाुंत हें सार साचें २८ 

असो रुंग बाडाुंतला ‘सत्य’–रुंग, । असो िा कुठें कल्पनेचा तरुंग  
भल्याचें बरें हो, बुरें िाइटाचें । असे रुंगविण्ययाुंत हें सार साचें २९ 

भले धैयविाली वजिाचे उदार । भले ध तव ध तांवस नीतींत थोर  
मराठे तुम्ही एकदाुं नीट होताुं । असें साुंगुुं इच्िी कथा–रुंगविताुं ३० 

तसे ध तव धैयाढ्य नीतींत थोर । तसे राष्ट्रभतत स्िराज्यप्रिीर  
तसे नीट व्हा घ्या स्िराज्यावधकार । असे रुंगिीण्ययाुंत हें हेंच सार ३१ 

तदा िीयविाली महाराक्ष्ट्रयाुंनीं । स्िराज्याथवयज्ञाुंत नारीनराुंनीं  
किीं जीवितें होवमलीं तें स्मरा हो! । कथाकार–रुंगाुंत हा हाच टाहो ३२ 

नको आज झहसा, नको िस्त्र हातीं? । परी धैयव तें, नीवत ती, ध तवता ती  
हिी आज व्हाया स्ि–सत्ता–अिाक्प्त । कथा–कार गाणें कुणी हेंच गाती ३३ 

मुसल्मानसते्तवस बाुंधाियातें । जुटीनें वमळाले मराठे तदा ते  
तसे नीट बाुंधािया आुंग्लसत्ता । वमळा कोवण साुंगे कथा–रुंगिीताुं ३४ 

वमळाले तदा ते महाराष्ट्रिासी । वमळा आज सारे तुम्ही राष्ट्र–िासी  
मराठ्याुं मुसल्मावन, ही आुंग्लसत्ता । तुम्हाुं तैवस,–साुंगे कथा रुंगिीताुं ३५ 



 
 अनुक्रमणिका 

जिी ग्रुंथमाला तसे िैद्य साने । कुणालाही सद्युःक्स्थती ही न माने  
स्िराज्याथव सारेच सारे भकेुले । कुणी बोलती काुंझह, कोणी अबोले ३६ 

ययाुंच्या ‘कथा’ ‘लेख’ आनुंद–लेख । खरा भाि याुंतील सिवत्र एक  
जुन्या आपुल्या सद् गुणातें स्मरोनी । गुणी होउनी देि जािो तरोनी ३७ 

‘उषुःकाल’ ‘माल सरे’ ‘पावनपत्’ ही । दुजीं तैझि ‘कादुंबरी’ नाटकें  हीं  
खऱ्या एकभािेंच गेलीं भरोनी । गुणी होउनी देि जािो तरोनी ३८ 

‘विनायकानें’ रवचले पिाडे । स्िदेि–सत्पे्रम तयाुंत गाढें  
दुजे पिाडे इवतहास–रढ । तयाुंत सिांत वह ‘देि–िडे’ ३९ 

वििावभषेकोत्सि–जन्मउत्सि । खरा–मराठाजन–मानसोद्भि  
असेल येथें दुसरी गुणाल्पता । न देविय–पे्रम भराुंत अल्पता ४० 

कुणी कुठें ‘तुच्ि’ असेल ‘लेवखलें ’ । कुठें ‘टिाळी’ ही असेल बोवललें   
असेल ‘झनदा’ िच, ‘िमव’ कावढलें  । सिें गुणपे्रम परुंतु िावढलें  ४१ 

जुनी कथा जी इवतहाझस साुंपडे । िद वन ती लोक सुधारणें पडे  
तदा कुणी थोरवह फार धोरणी । चुके प्रसुंगीं अिधानरक्षणीं ४२ 

नको दुही साथव असाथव िा जनीं । चकुो न कोणी कझध लेख भाषणीं .  
असें तुम्हाुंला मजलावह िाटतें । दुहीविषा पाहुवन वचत्त फाटतें ४३ 

विषत्ि लेखान्तझर भाषणाुंतरीं । न यो अिी जागवृत राहु अुंतरीं  
अिी विनुंती विनयें स्िबाुंधिाुं । करुं  चला, सज्जन आयव–बाुंधिा!  ४४ 

“जसे झहदु तैसे असों झहदपुत्र” । अिी भािना िागविताुं पवित्र  
तुम्ही मी असों दोन नाना प्रकारीं । परी झहदभ भक्तत दोघाुंवस प्यारी ४५ 

जिी द्रौपदी पाुंच भािाुंत एक । तिी झहदभ भक्तत दोघाुंत एक  
वहची साुंगणी पे्रमगाणें तुम्हाुंला । तसें तें मला तोषदायी मनाला ४६ 

असे झहदभ भक्तत ही श्रीहरीची । स्िसा द्रौपदीिीं बह  आिडीची  
वजथें ही वतथें श्रीहरी सिवकाल । उभा ऐकण्यया आिडीचा सिाल ४७ 

स्िकाुंता वप्रया भक्तत ही बाुंधिाुंनीं । करािी सदा–पे्रवम–काुंता–वप्रयाुंनीं  
इथें मत्सराचें मुळीं नाुंि नाहीं । इथें िाण सौख्याुंत काुंहीं न राही ४८ 

असो; आयव आतार! या भक्ततसाठीं । दुहीचे विषाचे चला लागुुं पाठीं  
विषाचे विषत्िा विनाि वन िळेीं । जना मीळि ुं या वहच्या पे्रममेळीं ४९ 
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वहचे पे्रझम सिांवस िडेें करािें । वहचे पे्रझम इस्लावम झहद  भरािे  
वहचा पे्रममेळा इथें रढ व्हािा । ययासाझठ मीं अर्तपलें  जीिभािा ५० 

दुही रढ ती घालि ुं ‘दोन’ राह ुं । असों सत्य आम्ही इथें भाऊुं भाऊ  
स्ि–भ –भक्तत पायीं तन  बुवद्ध ‘लीन’ । चला आपुलाली करुं  पे्रम–दान ५१ 

कुणी झहद , इस्लावम झकिा स्िबुंध  । स्िबुंध वस मोहें जरी ये वनखुंद   
तरी िीनि ुं आळि ुं त्यावस झनद  । नको येथ दोषी ‘दुहीिीष’झबद  ५२ 

चला, आयव आतार! द्या हात हातीं । चला या करुं  या दुहीचीं समाक्प्त  
दुहीकार कोणी कसेही असोत । तयाुंह वन भारी जन–पे्रम–झोत ५३ 

 

६४ खरा धमक (श्लोक) 
 

खरा धमव देिाथव हा जीि द्यािा । खरा धमव विश्वाथव हा जीि द्यािा  
खरा धमव दुष्टाुंवस दुदंड द्यािा । खरा धमव नेई जनाुं मोक्षगाुंिा १ 

अझहसा सदा सिवदा सत्य धमव । असें साुंगती ते करीती अधमव  
असे दुष्टझहसा प्रसुंगीं स्िधमव । नका िीसरुं  स क्ष्म हें धमव–ममव २ 

धरा काुं तुम्ही दुष्टझहसा–विटाळ? । स्मरा काय साुंगे तुम्हाुं नुंदबाळ  
‘अझहसा सदा’ हा नसे आयवधमव । असे दुष्टझहसा प्रसुंगीं स्िधमव ३ 

जसा पाथव तैसे कुणी थोर थोर । कृपामोहपुंकीं बुडाले सुिीर  
असें विघ्न हे धमवमागांत आज । विनािील कालें  प्रभ  विघ्नराज ४ 

 

६५ करंटा (अभुंग) 
 

भारतीय लोक मान्य या सुंसारी । करायासी सारी धाि ज्याुंची 
धाुंि ज्याुंची ते हे लोकमान्य आज । कवरतात काज विष्टाईचें 
विष्टाईचे पेंच सुढाळ बोलाचे । कोणत्या मोलाचे आज वदनी 
आज वदनीं दीन सत्त्िहीन लोक । अिाुंचें कौतुक कोण करी 
कोण करी साह् स्िाथी दुबवलाुंचे । काय इुंग्रजाुंचे वहत याुंत 
वहत याुंत नाहीं, देिवहतासाठीं । सिव आटापीटी गौरदेिीं 
गौरदेिीं नाुंदे देिवहतधमव । स्िजनाुंचे िमव ध्येय त्याुंचें 
ध्येय त्याुंचें देि–स्िजन–िैभि । िैभिाची चि आहे त्याुंसी 
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आहे त्याुंसी वनज पर हा विचार । परदेि थोर त्याुंचे हातीं 
हातीं त्याुंचे आले कैसे परदेि । हा तो इवतहास सुप्रवसद्ध 
सुप्रवसद्ध परदेिीं गौरकाय । चाली काय काय चालतात 
चालतात चाली बोली बोलतात । त्या सिव विवदत लोकमान्याुं 
लोकमान्याुं ठािी सिव गौरचाल । विष्टाईचे बोल फोल आज 
फोल आज जाणतात लोकमान्य । परी लोक अन्य उमजेना 
उमजेना त्यासी पडािा उमज । म्हणुनीच आज पुढें झाले 
पुढें झाले याचसाठीं हें वनवित । मज माझें वचत्त साुंगतसे 
साुंगतसे वचत्त तें तुम्हाुं साुंगणें । टाका टाका वजणें दीनिाणें 
दीनिाणे तुम्हाुं पाहोवन वचत्ताुंत । उदास होतात लोकमान्य 
लोकमान्यभक्तत जरी तुम्हाुं वचत्तीं । तरी स्िाथवप्रीवत टाका टाका 
टाका झाडोवनयाुं दैन्याचा हा मळ । सत्त्ि तें सोज्िल तळप ुं द्या 
तळप ुं द्या सत्त्ििुद्ध सत्याग्रह । येणेंच सुंग्रह िैभिाचा 
िैभिाचा िाुंटा नाहीं करुंट्यासी । साुंगा हें वचत्तासी पुनुः पनु्हाुं 

 

६६ आयुष्ट्यािा नाश (अभुंग) 
 

देिाची व्यिस्था देिीजनाुंहातीं । िासनाची रीवत हेवच बरी 
बरी दुज्या सिव रीतींह नी फार । अनुभिें सार कळलें  हें 
कळलें  हें सार सानथोराुं येथें । इुंग्रजाुंचे नातें कामा आलें  
कामा आलें , आताुं पुढें काय मागव । स्िराज्जाचा स्िगव लाभे कैसा 
कैसा देि–पाि विवथल होईल । केव्हाुं ती येईल सत्ता हातीं 
हातीं सत्ता सिव देिाची पावहजे । त्यािीण हें ओझें नर–जन्म 
नर–जन्म ओझें स्िराज्यािाच ुंन । ऐसें मनाुंत न िाटे कोणा? 
कोणा िाटे त्याुंसी माझा उपदेि । नका करुं  नाि आयुष्ट्याचा 
आयुष्ट्याचा नाि वभकेची विष्टाई! नका ठाईुं ठाईुं दीन होऊुं  
होऊुं  नका दीन देिाचेही पुढें । दैन्यानें न जोडे कृपा त्याची 
त्याची कृपा होई समथांच्यािरी । देिाची ही परी सुप्रवसद्ध 
सुप्रवसद्ध गोष्ट धरवन ही ध्यानीं । िागती या जनीं तेवच थोर 
थोरपण नव्हे वभकाऱ्याचें धन । वजिाचें या रान करणें लागे 
लागे स्िाहाकार सदेह मनाचा । उद्धार देिाचा जरी व्हािा 
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जरी व्हािा स्िगव स्िराज्याचा तरी । वभकेची खापरी फोडा फोडा 
फोडा ही खापरी, टाका हाय हाय । कोणाचेही पाय धरुं  नका 
नका नका धरुं  दुज्याचा विश्वास । स्िामी रामदास काय साुंगे 
साुंगे कायवभाग बुडे या विश्वासें । कष्टें मनाऐसें सिव होय 
होय सिव काुंहीं साम्याचे पायीं । साम्यव तें येई कष्टबळें  
कष्टबळें तेज भरा हो िरीरीं । कष्टाुंनीं अुंतरी तेज भरा 
भरा अुंतबाह् तुम्हीं येणेंपरी । स्िराज्यवच जरी व्हािें देिा 

 

६७ णमत्रािें पत्र ( श्लोक) 
 

कुणी थोर मक्न्मत्र सन्मागवगामी । दुजें पद्य [पद्य ६६िें] िाच वन माझें स्िधामीं  
वलही पे्रम–गोष्टी “किीराय ऐका । तुम्ही विकि ुं इक्च्िताुं काय लोकाुं १ 

‘स्िदेिी जनाहाझत देिव्यिस्था । असो’ ठीक हें, मान्य आहे समस्ताुं   
परी मागव हें प्राप्त होण्ययास काय । ‘समथवत्ि’ याचा असे अथव काय २ 

गलेलठ्ठ जो काुं करी दाुंडगाई । अिा दाुंड लठ्ठाुंत जी दुंडिाई  
असे तें समथवत्ि झकिा कसें हें । करा स्पष्ट, सुंवदग्धता िाटताहें ३ 

दुजी गोष्ट कीं विष्ट–विष्टाइ आज । असे चालली, थोर विद्वत्समाज   
असे जाहला एक नानामताुंचा । बरा नाझह वधक्कार या विष्टतेचा ४ 

असे विष्टतापुंथ हा मान्य जाला । बह ताुं जनाुं, आड यािें न याला   
अपीलें  विनुंत्या करनी जनानें । अिा िझेळ साहाय्य विष्टाुंवस देणें ५ 

बरे हें वदसे, हेंवच साुंगा जनातें । धरा िा तुम्ही आज मौनव्रतातें   
नको विष्टतापुंथविध्िुंसुंनाची । मनीं बवुद्ध तुम्हाुं, बरी ही न साची  ६ 

असे ध्िुंस हें काम सोपें जनाुंत । नका आणुुं तुम्ही मुळीं हें मनाुंत  
तुम्हा भािना–तेज–िाणी–प्रसाद । असे प्राप्त जो, त्या बरा हा न िाद ७ 

तुम्हासारख्याुंचेिरी भारताचा । असे हक्क तो घ्या विचाराुंत साचा  
बरा सिव अुंगीं उद्याुंचा स्िदेि । करी तें िदा, हावच माझा वनदेि  ८ 

 

६८ णमत्रास उत्तर (श्लोक) 
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किी मी नव्हे, जाणताुं वमत्रराय! । परी हें तुम्हाुं बोलुन लाभ काय ?  
असे हक्क िाटेल तें बोलण्ययाचा । जुना फार जो वमत्र आहे तयाचा  १ 

असो तें; तुम्हाुं साुंगतों एक गोष्ट । मनीं मावझया फार होतात कष्ट  
जनीं पाहुनी भ्रान्त आचार फार । म्हण नी कवित्िाथव मी राबणार २ 

कवित्िाथव राब वन या जक्न्मुं काुंहीं । पुढेंही तसें राबुनी एकदाुं ही  
कवित्िप्रभा अुंझग आणीन काुंहीं । प्रसादें इच्या हो सुखें कायविाही ३ 

जसा मी सुखी जाहलोंसें जनीं या । अज नीवह होईन झजक वन माया  
तसे हे सुखी बुंधु काुंहीं कराि े। अिी मन्मनीं िृवत्त आहे स्िभािें ४ 

जसा मी तसे बुंधु काुंहीं कराि े। गमे ितय हें सत्कवित्ि–प्रभािें  
म्हण वन कवित्ि–प्रसादाथव काुंही । असे चावलला यत्न हा आज पाहीं ५ 

असे भािनातेज माझे मनाुंत । असें त मचें बोलणे हें यथाथव  
परी िावणचा बोवललाुं जो प्रसाद । मला तो नसे प्राप्त, राहो वििाद ६ 

तुम्ही जाणताुं सिव, तुम्ही मदथव । जसा देतसाुं प्रीवतनें स्िीय अथव  
िुभािी तिी प्रीवतनें द्यावि मातें । “तुला प्राप्त हो सत्कवित्ि–प्रभा ते” ७ 

असो हें, विचारा समथवत्ि काय । तरी तें अताुं साुंगतों वमत्रराय  
समथवत्ि “सत्याथव सिाथवनाि । प्रसुंगीं बरा” हा सदात्मप्रकाि ८ 

समथवत्ि नाहीं खुळी दुंडिाही । समथवत्ि नाहीं लुळी याचनाही  
समथवत्ि सत्याथव सिाथवनाि । प्रसुंगीं बरा हा सदात्मप्रकाि ९ 

असें सत्य हें तत्ि, ‘मी आवण मत्ता’। ययाुं सत्य हाणीत डोईुंत लत्ता  
न माझा–तुझा हा वतथें काुंझह भाि । विदेहीपणा हावच तत्त्ि–स्िभाि १० 

असें सत्य हें तत्ि, मीत्ि–प्रमाद । जईुं टावकला त्याुंिरी तत्–प्रसाद  
न माझा–तुझा हा वतथें काुंहीं भाि । विदेहीपणा हावच तत्त्ि–स्िभाि ११ 

तुम्ही जाणताुं काुंहीं पुंजाब–गोष्टी । वकती तेथले लोक आहेत कष्टी  
कसे लोवटले िेंकडों काल–गेहीं । समथवत्ि नाहीं अिी दुंडिाही १२ 

तुम्ही जाणताुं हाल काढाियासी । न राजी कुणी गेह सोडाियासी  
स्िराज्याथव विष्टाइ चाले तरीही । समथवत्ि नाहीं अिी याचना ही १३ 

समथवत्ि तो दुंड जो सामगभव । समथवत्ि तो साम जो दुंडगभव  
समथवत्ि सत्याथव सत्सामदुंड । मतें अन्य सारीं खुळाचें वितुंड १४ 
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समथवत्ि सत्याग्रहीं राहणारें । समथवत्ि सत्याग्रहाचेंवच िारें  
स्िराज्याथव हें सत्य येईल कामीं । लुळी याचना येथ आहे वनकामी १५ 

पुरे हें; अताुं विष्ट–विष्टाइ घेऊुं , । कसें िागणें मी बरें तेंवह पाह ुं  
बरें तेंवच जें सत्य–सुंस्थापनाथव । असें िागणें, दुसरें तें अनथव १६ 

खुळा जाहला थोर विद्वत्समाज । खुळा जाहला लोक सामान्य आज  
खुळाचा मनीं इक्च्ितों ध्िुंस सत्य । मला पाहिनेा खुळाचें असत्य १७ 

‘असे ध्िुंस हें काम सोपें जनाुंत’ । असें काुं म्हणा? हें वदसेना यथाथव  
असो काुंझहही; दैन्य विष्टाइ ख ळ । असे पाप तें, नाि पािो सम ळ १८ 

उगा राहुुं कैसा बरें वमत्रराय । खुळाुंचें असत्पे्रम हा अुंतराय  
असे लोक–उद्धार–मागांत ऐसें । विचाराुंझत माझ्या मनें घेतलेंसें १९ 

“तुम्हाुंसारख्याुंचेिरी भारताचा । असे हक्क; घ्या तो विचाराुंत साचा  
बरा सिव अुंगीं उद्याुंचा स्िदेि । करी, तें िदा” त मचा हा वनदेि २० 

मनीं प णव हा साुंठिीला वनदेि । यथािक्तत गाईन जें का स्िदेि  
उद्याुंचा बरा सिव अुंगीं करील । जनीं सत्य साधुत्ि हीं िाढविल २१ 

परी जाणताुं, बाणताुंही सुबवुद्ध । न हो एकट्याचे बळें राष्ट्र–िुवद्ध  
मला हात द्या, मी दुज्या हात देतों । अिानेंच येथें फळा यत्न येतो २२ 

जसा मी तसे बुंधु काुंहीं कराि े। सुखी, ितय हें सत्कवित्िप्रभािें  
परी प्राप्त हें व्हािया हात काुंहीं । वदला पावहजे त मच्यासारख्याहीं २३ 

असो हें; तुम्हीं स चना पझत्र केल्या । बह  चाुंगल्या त्या मनीं साुंठविल्या  
नसे पत्र तें सत्य ‘कुं टाळिाणें’। असे गोड, माझें तुम्हाुं जेंवि गाणें २४ 

 
(गीत) 

 
प्रीवत जेथ वनमवल िसते । गोड तेथ सिववच असतें 

वनजमत–खुंडन । विमत विमुंडन । साधें गायन 
तेंवह तुम्हाुं सुमधुर गमतें । पे्रमवच हें पे्रमवच रमतें 

 

६९ णवद्या (श्लोक, झदड्या) 
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खळबळ बहु झाली अुंतरी मन्मनाची ।  
बघुवन अबलता ही मावझया या जनाची ॥  

हवर मज गुण साुंगे यत्न काुंहीं करािा ।  
स्िजन सबळ जेणें सन्मती थोर व्हािा ॥ १  

हवरच्या आजे्ञतें मन लििुनी पावळत असे ।  
नसे मातें इच्िा मुझळवह फल भोगीं;मज वपसें ॥  

जना सेिायाचें झटुनी करनी सुुंदर कृवत ।  
जिी मातें देई हवर सुजनतेची िर–मवत ॥ २  

गुर हवर माझा अुंतरीं रहातो । मला िदताुंना मनािीं पहातो  
मला बदु्धी तो उदारिी देतो । मीवह ऐकें  जें मला स चविता ३ 

विचारा विचारा मनाला विचारा । हरीसाझठ तुम्हाुं करीतों हुंकारा  
करा देिसेिा करा लोकसेिा । तुम्हाुंला जरी तो हिा मोक्ष–मेिा ४ 

ज्ञान जगताचें स्िताुंचेंवह साच । सबळ होण्ययाचा मागव एक हाच  
पुढें गेले ते याच पथें गेले । जाणुनी हें पावहजे काम केलें  ५ 

ज्ञानरविचा सिवत्र सुप्रकाि । करािा हें कतवव्य मुख्य खास  
स्िजनहृदयातें उघडण्यया समथव । असवत बहु येथें परी ते प्रसुप्त ६ 

बुिा येथें आहेत; आहेत योगी । महाराज देिामधें जागजागीं  
जना ज्ञान द्या, हा हवरचा वनरोप । परी सिव घेती जुनी गाढ झोंप ७ 

उठा पावहजे हा देि सोडिीला । नको पाहणें येथ सुंमोहलीला  
जनाुं ज्ञान द्या हा हरीचा वनरोप । जनाुं ज्ञान द्या टाकुनी दुष्ट झोंप ८ 

 

७० कवींद्रािा अश्व (अभुंग) 
 

किींद्रें रिीद्रें कहाणी अश्वाची । साुंगीतली साची बोधपर १ 

बोध मला झाला भारतीय जन । न पाहे सुवदन अश्वगुणें २ 

अश्व किींद्राचा िायु–आकािाचा । तयाुंत तेजाचा अुंि थोडा  ३ 

अुंि आप, पृ्िी याुंचा अवतसान । ऐिा गुणें दीन अश्व झाला  ४ 

मालक मानि सोडीनाच यातें । जरी विधात्यातें इच्िा झाली  ५ 
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पाुंडुरुंग करी स्िकीयाुं हाुंकारा । अश्वाच्या िवे्हारा टाका टाका  ६ 

२ 

किींद्रा रिींद्रा प्रवणपात माझा । जनतेच्या काजा आपणीलें   १ 

पुंजबाुंत झाली हकीकत ऐके । कवििर िोकें  दीन झाला २ 

सरकारी भ षा जड पदिीची । होती ती सिेंवच द र केली ३ 

पाुंडुरुंग म्हणे ऐसे कवििर । आहेत तोंिर आिा आहे ४ 

३ 

किींद्राची अश्वकथा बोधपर । वतयेंतील सार घ्या रे घ्या रे  १ 

पुनजवन्म नाहीं जोंिरी राष्ट्राचा । तोंिरी सुखाचा वदन कैं चा  २ 

अश्वकिच हें टाकािें टाकािें । जनात्म्यानें घ्यािें अन्य रप ३ 

पृ्िी आप तेज याुंचें जें प्रमाण । अश्व–रपीं सान तें न बरें  ४ 

िायु–आकािाचें अश्व–रपीं मोठें । प्रमाण तें खोंटें बरें नोहे  ५ 

पाुंडुरुंग म्हणे करुं  देहान्तर । नको हा सुंसार दीनतेचा ६ 

४ 

किींद्राचा ब्रह्मा लुंगडत्या अश्वा । पाह नी मानिा–हातीं देई  १ 

‘राहो अश्विाळे तेथेंवच हा बरा । मदैानींचा िारा यासी काय’ २ 

किीराय साुंगे पाय बाुंधीयले । तें नाहीं देखील ब्रह्मदेिें ३ 

पाुंडुरुंग म्हणे देखे ब्रह्मा तरी । अश्वाची ती दोरी सुटेनाची ४ 

५ 

अश्व अश्वपण टाक नी देईल । सुंसारीं घेईल बरा देह  १ 

तेव्हाुंवच तयाला आिा आहे काुंहीं । येथें सत्ता नाहीं विधात्याची   २ 

विधात्याचा वपता त्याचा हा सुंसार । येथें कुुं भकार ब्रह्मदेि  ३ 

देह–कुुं भ आत्म्या–आत्म्यासाठीं हवर । विधात्याचे करीं घडिीत  ४ 

जसा ज्याचा यत्न जिी ज्याची बवुद्ध । तिी देहोपावध त्यासी द्यािी  ५ 

असा श्रीहरीचा वनयम हा वनत्य । अश्वपण सत्य कृत्यगुणें  ६ 
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पाुंडुरुंग म्हणे अश्वपण आहे । तोंिरी हें िाहे ओझें बापा  ७ 

 

७१ सत्ताग्रह व सत्याग्रह (श्लोक) 
 

दुजा पक्ष सत्ताग्रही हा समथव । असे येथ सत्याग्रहीं काय अथव 
 असे बोलती, बाहती देिराया । स्िदेिावस पािाुंतुनी उद्धराया १ 

मनीं झचवतती देि हा चक्रधारी । अम्हाुंसाझठ धाुंिले सत्तापहारी 
 परी सत्यमागी तयाुंचावच ताप । हरी तो हरी येउनीयाुं अपाप २ 

पवरत्राणाय साध नाुं विनािाय च दुष्ट्कृताम् । 
 धमवसुंस्थापनाथाय सुंभिावम युगे युगे ॥ 
 

“पवरत्राण साध जनाुंचें कराया । दुरात्म्याुंवस दुष्टाुंवस दुदंड द्याया 
 समाजाुंत धमवव्यिस्था कराया । यथाकाल मी येतसें पाथवराया” ३ 

असे बोल हे श्रीहरीचे सुढाळ । विचारा मनीं आजचा कोण काळ 
 तुम्ही झहदिासी असा काय साधु । असे झहदिास्ता वकतीसा असाधु ४ 

समथािरी श्रीहरी हो कृपाळ । मनीं तत्त्ि हें साुंठिा सिवकाळ 
 सदाचार–साम्यव येताुं तुम्हाुंत । तुम्हाुं श्रीहरी काुं न देइल हात ५ 

दुजा पक्ष सत्ताग्रही हा समथव । नसे येथ सत्याग्रहीं काुंझह अथव 
 असे घोकुवन व्यथव कालापहार । करा तोंिरी नाझह हा धाुंिणार ६ 

असें सत्यसाम्यव साम्यव जैसें । नसे अन्य साम्यव साम्यव तैसें 
 धरा या तुम्ही कास सत्याग्रहाची । पहा ना तुम्ही काुं परीक्षाच याची ७ 

जमायास सत्याग्रही एक लक्ष । करा यत्न घाल वनयाुं प णव लक्ष 
 असा लक्ष लोकाुंत तेतीस कोटी । वमळािा अिी िाटते आस पोटीं ८ 

वमळो ना वमळो सत्यमागवस्थ व्हािें । सदाचारसाम्यव अुंगीं भरािें  
असें केवलया श्रीहरी भतत–भािें । स्ियें धाुंितो हें मनीं िागिािें ९ 

अनेकाुंत हा एकटा रप घेई । प्रसुंगा परीक्ष वन बदु्धीवस देई  
करी कायव जें त्याविणें होईनाच । धरनी मनीं हें करा यत्न साच  १० 

 

७२ गृहींगृहीं (रथोद्धता) 
 

श्रीसमथवकृवत िुंदुनी मनीं । या चला धृवत िरवनयाुं झणीं 
 सत्य–अथव गुणिान् सदाग्रही । पावहजेत नर लक्ष सुंग्रहीं १ 
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सत्य थोर जनता–स्ििासन । रढम ल जगताुंत पािन 
 एतदथव नर आग्रही इथें । लक्षही न, तुंि फोल बोल ते २ 

लक्ष एक जन–राज्य–आग्रही । कोटी तेवतस जनाुंत सुंग्रहीं 
 नाझह तोंिवर नकोच बोलणें । राष्ट्रदैन्य उघड वन दाविणें ३ 

स्िीयदुगुवणगुणें अझकचन । त्यावस येथ उपहावसती जन 
 दैन्य देिकृत त्यािरी दया । सिव जाणत असाच या नया ४ 

व्यक्ततदैन्यविषयीं असा नय । रढ येथ कवर तो दयामय 
 आतव–राष्ट्रविषयीं तसा हरी । लोकवचझत्त नय तोच तो भरी ५ 

स्िीयदुगुवणगुणेंच देि हा । भोवगतो जगझत दुुःख हें महा 
 यावस येथ उपहावसती जन । साधु कोण म्हणतील दुगुवण ६ 

स्िाथवदास बहु नाुंदती इथें । तोंिरी विफल िब्द ते वरते 
 लोकराज्यरत सत्य–आग्रही । लक्ष एकवह न देिसुंग्रहीं  ७ 

श्रीसमथवकृवत िुंदुनी मनीं । या चला धृवत िरवनयाुं झणीं 
 लोकराज्यरत सत्य–आग्रही । िोधुुं या जन गुणी गृहीं गृहीं ८ 

 

७३ णफरणफरून (गीत) 
 

सुहृद्वरा! तें वफरवफरनी । तसेंच िदणें प्राप्त जनीं ॥ धृ॰ ॥  
 वदनकर हा उदया आला । कालवह हाच विधी झाला 
 रावत्र–आगमन । होई प्रवतवदन । तवन्नष्ट्कासन 
 करणें हें प्राप्तच म्हणनुी । वदनकर येतो वफरवफरनी  १ 

िषाऋतु िष ेजल तें । तेच तसेंच महीिरतें 
 कुणा धान्यकण । कुणावस जीिन । कुणा रम्यिन   

विहराया व्हािें म्हणनुी । िषाऋतु ये वफरवफरनी  २ 

वकतीकदाुं पे्रमा भरतें । तेंच तसेंच पुन्हाुं येतें  
लीलावयत–मन । अनावदकारण । सृवष्टप्रजनन । 

 इक्च्ितसे, मन्मथ म्हणुनी । मुंवथतसे मन वफरवफरनी  ३ 

लोक मान्य माझे व्हाि े। तद्यि सिवजनीं गािें 
 म्हणुनी मदाग्रह । जन सत्याग्रह । िस्त्र धरो, ग्रह ।   

दुजें खुळे जाि ेम्हणुनी । तेंच िदें मी वफरवफरनी ४ 
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७४ हंसिें रडिें (श्लोक) 
 

असें दुुःख येथें बह तापरीचें । रडािें! कळेना हरी–अुंतरींचें 
 असें स ख येथें बह तापरीचें । हुंसािें! कळेना हरी–अुंतरींचें १ 

रड नी जगािें रड नी मरािें । कुणा मानिा हेंवच िाुंट्यावस यािें 
 हुंस नीच सुंसार कोणीं क्रमािा । हुंस नी रड नी कुणीं चालिािा २ 

हुंस नीच सुंसार होई जयाचा । वमळाला तया मागव सवच्चत्सुखाचा 
 दुजे सिव मागे तयाच्याच अुंतीं । यथाकाल जातील पािोवन खुंती ३ 

कळेना असें सृवष्टच्या तत्त्ि पोटीं । असे त्यावस नाुंिें वदलीं सानमोठीं 
 कळेना असें जें तया सत् म्हणािें । तया आकळायावस सद् बुवद्ध धाुंि े ४ 

असा यत्न सद् बुवद्धचा वनत्य चाले । मनीं ज्या, जया गोड हें कायव झालें  
 तया गोड सुंसार झाला सदाचा । महद् दुुःझखही काल त्या हाुंसण्ययाचा ५ 

सुखीं ये हुंसें दुुःख लािी रडाया । नसे तत्पदीं ओढ जों काुं मना या 
 कळेना तया तत् असें नाुंि सान । वतथें ओढ त्या स खदुुःखें समान ६ 

मना दुुःख–आघात झाला, रडें ये । त्िरेनें वतथें लक्ष जाई, हुंसें ये 
 असें काुं असें काुं असें िोधण्ययाुंत । विरे दुुःख, सुस्िस्थता ये मनाुंत ७ 

वदसें सवृष्ट मातें वदसे मीवह मातें । असें काय माझें वहचें सत्य नातें 
 कळेना, तया नीटसें आकळाया । झटे, त्या सखी ही सदा सृवष्टमाया ८ 

असा ज्ञानमागी दुज्याुं स ख व्हाया । महद् दुुःवख टाकी उडी, दुुःखमाया 
 न बाधी जना या; यथा स खिाया । उभी आत्मगेहीं सदा िाुंवत–जाया ९ 

 

७५ क्षत्रधन महाराष्ट्र (अभुंग) 
 

तुम्हाुं महाराष्ट्रजनाुं । माझी म ळ ही प्राथवना 
 तुम्हाुंिरी माझा भार । माझ्या देझिचा सुंसार 
 तुम्हाुंिीण कोठें जाऊुं  । काय कोणासी विनि ुं 
 तुम्ही जरी आळसाल । विसराल देिकाल  

तरी–पाुंडुरुंग म्हणे । महाराष्ट्रा लावजरिाणें १ 

माझा महाराष्ट्रजन । महा थोर क्षात्रधन  
क्षात्रधन हें देिाचें । महाराष्ट्र असे साचें 

 हेंच धन या देिाचें । दैन्य नािील आमुचें  
ऐसी विश्वासाची िाणी । बोवललों मी सिव जनीं 

 तुम्ही महाराष्ट्रजन । वििबाचें क्षत्रधन  
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तुम्ही जरी आळसाल । विसराल देि–काल 
 तरी–पाुंडुरुंग म्हणे । महाराष्ट्रा लावजरिाणें २ 

X X X 
 माझ्या महाराष्ट्रीं सुंत । वकती जाले जावतिुंत 
 “आनुंदाचें िनभिुन” । समथांचें तें हें स्थान 
 ज्ञानदेि, एकनाथ । याुंणीं केला हा सनाथ  

नामदेि, तुकािाणी । याुंची येथ गजे िाणी 
 म्हारविठ्याचा दामाजी । तोही येथींचाच गाजी  

सजन, साुंित्या तो माळी । गोरा, चोखा येवच स्थळीं  
मुतता, गोणाई, जनाई । याुंची िस्ती यावच ठाईुं  
गडी मािळे, वििबा । याुंची येथ पुण्ययप्रभा  
पर–उपकारासाठीं । हवर पडािया गाठीं  
केला सिवस्िाचा यज्ञ । ऐसे नारीनर प्रज्ञ  
जाले महाराष्ट्रीं वकती । ठािें सिव तुम्हाुंप्रवत  
जावतिुंत सुंतजन । त्याुंचे कुळींचे हे जन  
महाराष्ट्रीय या देिा । सोडवितील ही आिा  
बोवललों मी सिव जनीं । तुम्हाुंिरी विश्वसुनी  
तुम्ही जरी आळसाल । विसराल देि–काल  
तरी–पाुंडुरुंग म्हणे । महाराष्ट्रा लावजरिाणें  

 

७६ फंुकारे (आया) 
 

फुुं का हो फुुं का हो । हृदयींचा सुप्त अक्ग्न फुुं का हो 
 झेलािा कोठिरी । कोणाचाही सुधींझह थुुंका हो १ 

जायाचें यायाचें । देहकिच हें पुनुः पनु्हा जाणा 
 आणा काुं न मनीं तवर । हवरचा सत्याग्रही जुना बाणा २ 

देह नसे ध्येय कधीं । ध्येय सुधींचें सदैि सत्य असे  
 सत्यास्ति होमाया । देह नसे वसद्ध, तो सुधीच नसे ३ 

सुष्ठ सु–तत्त्िस्पिी । धी तुमची व्हािया वकती श्रमले 
 ऋवष प िवयुगीन तसे । तक्च्िष्ट्य प्रज्ञ आवण सुंत भले ४ 

आजिरी प्रजे्ञनें । आचरणानें तुम्हाुं धडे वदधले 
 प्रज्ञाुंहीं सुंताुंहीं । सिव असे तेज काय तें विझलें  ५ 

विझलें  विझो, हरीनें । कझर माझ्या दीधली असे धमनी 
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आत्मस्फुुं झलग फुुं कुवन । अक्ग्न करायावस वसद्ध हृद्भिनीं ६ 

उघडा हो उघडा हो । हृद्भिनाचीं झणीं तुम्ही द्वारें 
 आत्माक्ग्नकणािरती । घाल ुं  द्या मजवस आज फुुं कारे ७ 

‘तत्त्िमवस’ महािातयें । ‘तें त ुं आहेस’ तत्त्ि हें कवथलें  
 ‘जीिात्मा ब्रह्म’ असें । सुंततमननेंवच सुंझत पारवखलें  ८ 

अक्ग्न महान् ब्रह्म असे । जीिात्मा एतदक्ग्नकण तुमचा 
 गुण एक, मानभेदें । भ्रान्तान्तुःकरण होउनी न खचा ९ 

सुंततमननें सुंतीं । मानाचा भेद जो भ्रमवि वचत्त  
तो भेवदयला कालें  । मननवच दे सिव सुंतजनवित्त १० 

सुंत असुंतवच होते । सुंत महान् जाहले असुंताुंचे  
हें वचझत्त धरा, पवथकाुं । प्रोत्साहक होय गमन पवुढलाुंचें ११ 

‘मी ब्रह्म–’ अनुभिी ते । प र्तिल ‘मी जीि अल्प’ म्हणणारे  
सुंतत–सत्तत्त्िमनन । उपकृवतपरता गुणें घडे सारें १२ 

सारें चवरत ऋषींचें । बदु्ध–महािीर–आवदसुंताुंचें  
साुंगे तत्त्िमनन–फल । सेिा–फल सुंतपण असुंताुंचें १३ 

ते िीर मािळे जन । वििबा ते ते समथव राम–गडी  
हे थोर सुंत सिववह । गोष्टी हे प्रज्ञजनमना उघडी १४ 

उघडी रामगडी तो । दास–हृदय–गड चढ वनयाुं द्वारें  
विघडी भ्रम–भीवत–रवचत । तेथींचे थोर यिन–देव्हारे १५ 

वििबा सुंत क्षवत्रय । सुंत–क्षवत्रय तसे गडी त्याचे  
दुुःवखत–दुुःख विमोचन । कायव असें प्रमुख सुंत जो त्याचें १६ 

त्या मािळे गड्याुंनीं । अर्तपयलीं जीवितें जनासाठीं  
तेव्हाुंच महाराष्ट्रा । स्िराज्य–सुखराज्य तें पडे गाुंठीं १७ 

पुवढलाुं स्िपुत्रपौत्राुं । त्रासाुंतुवन िाुंचि ुं स्िताुं मरनी  
ऐसा वनिय करनी । गेले ते मािळे गडी तरनी १८ 

तरती ते, मरती जे । जन दुुःखत्रस्त तारण्ययासाठीं  
आनुंदाची हवरघझर । ठेि पडे त्याुंवचया स्ियें गाुंठीं १९ 

“धमासाझठ मरािें– । मारािें” हा पुराण आदेि  
श्रीहवरचा विझर घेउवन । सोडविला त्याझह हा महादेि २० 

 

७७ हरीिा धमक (आया) 
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हवरचा वनरोप सकलाुं । चुकल्या हवर–लेंकराुंवस साुंगािा 
 गािा धमव हरीचा । मागव सदाचाच मुक्ततच्या गाुंिा १ 

हा एक हेत मझनचा । जनहो! चुकल्या मुला मज हरीनें 
 घेउवन जिळी कवथलें  । भि दुस्तर सुतर उपकृवत–तरीनें २ 

उपकृवत–सुतरींत बसा । हवरनाविक िल्हविता इथें वनत्य 
 वनत्य सुख इथेंवच असें । सुख इतर तरींत सत्यवच अवनत्य ३ 

उपकारधमव जनहो! । हवरचा हा एक सिवयुगधमव 
 प्राप्त ययाचेवच गुणें । सकलाुं सुतताुंवस मुक्ततपदिमव ४ 

उपकृवत–उपदेि करी । हृदयीं हवर त्यास सुजन हो! माना 
 कोण तरािा साुंगा । हवरच्या भलत्यावह करवन अिमाना ५ 

ज्ञान असो कमव असो । नाम असो सिवदा मुखीं हझरचें 
 उपकृवतविण मुक्तत नसे । मुक्तत नसे सुलभ फल हरी–घझरचें ६ 

हवर–घझर फल सिोत्तम । मुक्तत तया नाुंि ठाउकें  सुजनाुं 
 जन उपकृवतपर त्यातें । लाभे तें, लाभतें न इतर जनाुं ७ 

नामावदझक उद्धरले । ते त्या मागी न प णव उद्धरले 
 उपकृवत–धमव–परायण । झाले तेव्हाुंच ते पुरे तरले ८ 

हें नलगे साुंगािें । हवरचवरतवह तें मनीं बरें स्मरताुं 
 हें स्पष्ट रहस्य वनघे । मुक्ततफलद एक उपकृतीपरता ९ 

हवरधमव बोवलला जो । अथिा उपकारधमव ज्या नाुंि  
त्याचा झकवचत्कर मी । झककर, कायावस लावि मज भाि १० 

भाि–भकेुला श्रीहवर । तेणें मज झककरत्िपद वदधलें   
वरझलें  मन बहु माझें । अुंतझर झचताक्ग्न भडकते विझले ११ 

झचता देि कसा हा । िरती येईल, कोण आणील  
नाणील तरी पढुती । या दीन कोण कोण हाणील १२ 

झचता ऐिी बहुपवर । वचत्तातें जाळती जळे आुंत  
हाताुंत नसे काुंहीं । लुप्त कुठें सुप्त राम लोकाुंत १३ 

झचता ऐिी आताुं । एतत्सदृिा दुज्यावह मज नसती  
हवरधमवसेिनानें । अितरली मानसाुंत िाुंवतसती १४ 

राम महाराष्ट्राचा । केिल एकाच या विभागाचा  
आराम भारताुंतझर । पनुरवप आणािया पुरे साचा १५ 

माझा वििरायाचा । महाराष्ट्र हा समथव दासाुंचा  
आहे अद्यावपवह हा । आधार–स्िजन–राज्य–आिाुंचा १६ 
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देिीं देविजनाुंची । सत्ता हा सत्त्ििील वसद्धान्त  
युद्धान्तिाुंवतसुंसद् । िदली परिाुंच करवन आकाुंत १७ 

आकान्त िान्त झाला । आिनेें आुंग्लदेझि विष्टाई  
थोराुंहीं चालविली । जनसत्ता ती पडािया ठाईुं १८ 

ठाईुं पडािया ती । राम पुरे या समथव–राष्ट्राचा  
सत्यवच महाराष्ट्र हें । आत्मा या भारतीय राष्ट्राचा १९ 

राम महाराष्ट्रीं या । सुप्त असे तो कसा धगधगेल  
सुप्तवच जवर रावहयला । तवर कैसें भारती–जग जगेल २० 

झचता ऐिी आताुं । एतत्सदृिा दुज्यावह मज नसती  
हवरधमवसेिनानें । अितरली मानसाुंत िाुंवतसती २१ 

 

७८ उपकारधमक (ओव्या) 
 

नमन माझें जगदीिासी । नमन वपत्यावस मातेवस 
 नमन सिव नमनाहांसी । यथावधकार १ 

परोपकारधमवप्रसार । करािा हावच वनधार 
 हावच धमव असे आधार । सिव धमांचा २ 

माझी विद्या अगदीं थोडी । माझें विक्षण बाराखडी 
 कक्का–वकक्की हेवच जोडी । सिव माझी ३ 

िक्तत तैिी जबाबदारी । मजसी बोले माझा हरी 
 विद्या तैिी सान चाकरी । करािी त ुं ४ 

उपकारधमाचा प्रसार । कराियासी अिनीिर 
 झटािें त ुं यथावधकार । हीच आज्ञा ५ 

आज्ञा हरीची पाळीन । यथािक्तत यत्न करीन 
 उपकार–धमव उपदेिीन । अिनीिरी ६ 

उपकारधमाची पताका । घरोघरीं फडकेल ऐका 
 माझी भतताची हाुंक लोकाुं । जागिील ७ 

भ त भविष्ट्य न जाणे काुंहीं । मुंत्र तुंत्र काुंहींच नाहीं या 
 बाहेर तैसा अुंतरींही । सामान्य मी ८ 

सामान्य लेंकरासी वनिवडलें  । उपकार–धमव–झककर केलें  
 काुंहीं सज्जनाुं हें न मानलें  । िुंवकत होती ९ 

त्याुंनी पहािें स्िान्तराुंत । तेथें प्रकाि ेवदव्यज्योत  
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उपकार–धमव आज्ञावपत । प्रत्येकासी १० 

प्रत्येक नारी प्रत्येक नर । सान थोर परोपकार  
कवरतोवच याचें प्रत्युंतर । सज्जनासी ११ 

परोपकार–धमव झककर । प्रत्येक नारी प्रत्येक नर  
आहे होता आवण असणार । सिव काल १२ 

बहुताुं वदसाुंचा पापमळ । तेणें अुंतर जाहलें  ओुंगळ  
तें ओुंगळ घाणेरें कमवफळ । भोवगतात १३ 

त्याुंचे अुंतरींची वदव्यज्योत । अुंधुक जाहलीसे वनवित  
उपकार–धमाची प्रचीत । अुंधुक झाली १४ 

जाले स्िाथाचे गुलाम । त्याुंचें िागणें अधमाधम  
फळही त्याुंसी तैसेंच अधम । भोगणें पडे १५ 

दुुःखाचे तडाके खाऊनी । येतील मागािरी साुंिरनी  
उपकार–धमाचे भतताग्रणी । होतील ते १६ 

दुुःसह दुुःखाचा तडाका । पे्रमळ सज्जनाची हाुंका  
उपकार–धमाची पताका । घेििील १७ 

अनेक जन्माुंचे सुंसारीं । िडील धाकटे त्या त्या परी  
धाकटे अज्ञान त्याुंची चाकरी । िवडलाुंकडे १८ 

पे्रमळ सज्जनाची हाुंका । दुुःसह दुुःखाचा तडाका  
त्याुंकरिीं हा धमवपताका । घेििील १९ 

धाकटे ते अज्ञानानें । िडील ते लुं पटपणानें  
कवरती नको जें करणें । दुुःखम ल २० 

दुुःखाचा दुुःसह प्रभाि । आवण पे्रमळ सज्जनस्िभाि  
िवडलाुं धाकट्याुं एकवच उपाि । मागी येण्यया २१ 

तुम्हाुंपैकीं पापी कोण । अज्ञानेंवच चकुती कोण 
 हें आपापलें  अुंतरीं पाह न । ओळखािें २२ 

पापी असा िा अज्ञान । तुम्हाुंवस देणें धमवज्ञान 
 ऐसे मावझया हरीचें िचन । ऐका ऐका २३ 

माझा हरी तोवच तुमचा । सुंस्थापक सिव धमांचा 
 प्रवसद्ध स्थाइक हृदयींचा । आज्ञावपत २४ 

धमवझककर भतत झाले । त्याुंनीं काुंहीं जें साुंवगतलें  
 तें तें इष्ट त्या त्या िळेे । त्या त्या लोकाुं २५ 

जन्म हावच एक तुम्हाुंला । कराल जैिी तुम्ही लीला 
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तैसें स्िगाला–नरकाला । जाल तुम्ही २६ 

ऐसें कोणीं साुंवगतलें  । कोणी जन्म अनेक बोलले 
 तें तें इष्ट त्या त्या िळेे । त्या त्या लोकाुं २७ 

कोणी बहुत देि साुंवगतले । कोणी एक दैित उपदेविले 
 कोणी म तीचें स्थापन केलें  । कोणी नाहीं २८ 

कोणी जन्मानें िणव बोलले । कोणी कमविणव उपदेविले 
 कोणी एक–िणव साुंवगतले । मनुज सिव २९ 

धमवझककर जे जे झाले । त्याुंनी काुंहीं जें साुंवगतलें  
 तें तें इष्ट त्या त्या िळेे । त्या त्या लोकाुं ३० 

धमीं ज्या कोणत्या जन्मलाुं । अथिा जो कोणता स्िीकावरला 
 त्या धमाच्या आचार–लीला । पहा नीट ३१ 

भ तदयेचे व्हा सागर । उपकार–धमाचे झककर 
 जुन्या धमांचे आचार–विचार । पहा नीट ३२ 

उपकारधमािीं अविरद्ध । ते त्याचेवच आचार वसद्ध 
 अन्य ते सिवथा वनवषद्ध । समजािते ३३ 

विक्षणें बुवद्ध िाढिािी । आत्मझचतनें वनमवळ करािी 
 भ तदया मनीं िागिािीं । अपरुंपार ३४ 

ही दयाप्रधान सुंस्कृत मवत । दाखिील जी उपकाररीवत 
 वनभवयपणे वतयेचे सुंगतीं । मागव चाला ३५ 

हावच उपकारधमव उदार । सिव धमांचें हेंवच सार 
 हावच एक असे आधार । सिव धमांचा ३६ 

प्रवसद्ध स्थाइक हृदयींचा । सुंस्थापक सिव धमांचा 
 माझ्या तुमच्या त्या हरीचा । आदेि हा ३७ 

 

७९ मेरा वतन (गीत) 
 

मेरा ितन भलाई । मेरा ितन भलाई ॥ धृपद ॥ 

अल्ला ने मुझ को जैसी विद्या है पाक वसखाई ।  
िैसी मुझे है करनी वमहनत से कुि भलाई ॥ १ ॥ 

कोई खुदा का बुंदा गाली मुझे सुनाि े। 
कोई खुदा का बुंदा दो चार ग न लेि े॥ २ ॥ 

जैसी वजसे है ताकद बदु्धी की सद् गुणों की । 
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िैसी उसे वदखेगी करत त दुसरों की ॥ ३ ॥ 

अल्ला का अजव युंही है करते रहो भलाई । 
जैसी वजसी को विद्या हमने है पाक वसखाई ॥४ ॥ 

अल्ला का अजव सब को वमहनत से और जबाुंसे ।  
माल म करना, वरश्ता यही मेरा झजदगी से ॥५ ॥ 

वरश्ता न लोभ का है वरश्ता न मोह का है । 
कुबान झजदगी यह मुद्दत से कर वदई है ॥ ६॥ 

कोई डराना चाहे तया मैं डरुं गा बुंदा । 
मैं तो खुदा का चेला डरना ना मेरा धुंदा ॥ ७ ॥ 

मुझ को नहीं खुदा का डर इतना सा भी वबलकुल ।  
मैं तो खुदाका प्यारा उस के ही घर का बलुबलु ॥ ८ ॥ 

वजस को नहीं खुदा का डर इतना सा भी वबलकुल ।  
िह तया डरेगा सुनकर पानी की पास झुलझुल ॥ ९ ॥ 

झुलझुल डरानेहारी होगी वजसी को होगी । 
मुझ को नहीं रखा है इतना सुनो अभागी ॥ १० ॥ 

वमहनतसे सेिा करना अल्ला के बुंदेओुं की । 
मुझे चाल है बताई यह पाक झजदगी की ॥ ११ ॥ 

इस चल से चल ुं गा सेिा नहीं भलु ुं गा । 
चाहे सो होिो मुझ को आनुंद मे रह ुंगा ॥ १२ ॥ 

ॐ शाणंतुः शाणंतुः शाणंतुः । 
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ॐ 
 

श्रीगीता–हृदय 
 

॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मिे नमुः ॥ 
॥ ॐ श्रीजगद्गुरवे श्रीकृष्ट्िाय नमुः ॥ 

 
कोणी सुंन्यास अ–सुंन्यास कोणी । अझहसात्मक अनासक्तत कोणी । गीताहृदय म्हणोनी िानी । हें न 

मानी माझी मवत ॥१ ॥ ती म्हणे देहमायाभुंग । सिेिसुंग सिवभ त–वहतसुंग । आवण लोकसुंग्रह अथाुंग । ऐसें 
चतुरुंग गीताहृदय ॥ २ ॥ गीता व्यवष्टमोक्षिास्त । गीता समवष्ट–मोक्षिास्त्र । गीता अध्यात्मपवुष्टिास्त्र । 
गीतािास्त्र बहु–अुंगी ॥ ३ ॥ गीता व्यवष्टमोक्षपर । मावनती श्रीआचायव िुंकर । गीता समवष्टमोक्षपर । मज सार 
ऐसें वदसे ॥ ४॥ गीता अध्यात्मवनष्ठ नीवतपर । मावनवत श्री–लोकमान्यिर । गीता नीवतवनष्ठ अध्यात्मपर । मज 
सार ऐसें वदसें ॥ ५ ॥ गीताथव अझहसात्मक अनासक्तत । श्री–महात्मा गाुंधी मावनती । अनासतत खल–झहसा 
गीताथी । माझी मवत मज दाखिी ॥ ६ ॥ व्यवष्टमोक्ष अ–पुनरािृवत्त । प्रधान गीताथव कोणी मावनती । समष्ट्ट्यथव 
मुतत–पुनरािृवत्त । मज गीताथी प्रधान वदसे ॥ ७ ॥ व्यवष्टमोक्षा ज्ञान, भक्तत । ध्यान, सुंयम िा कमविक्तत । 
प्रधान अुंग गीता–मतीं । अन्यान्य–मवत ऐसी असे ॥ ८ ॥ ज्ञानावद अुंगे तुल्यबल । श्रद्धा–समुवच्चत वनमवल । 
व्यष्टीस देती मोक्षफल । गीताथव सरल मज वदसे ॥ ९ ॥ जन्मजात जावतधमव । कुणी मावनती गीता–ममव । 
सुंस्कारप त स्िभािज धमव । गीताममव मज वदसे ॥ १० ॥ गुरिातयश्रद्धा िास्त्रश्रद्धा । कुणा गीतेची श्रेष्ठ श्रद्धा । 
गीतामतीं श्रेष्ठ श्रद्धा । आत्मश्रद्धा मज वदसे ॥ ११ ॥ साुंख्यमत वनरीश्वर । त्याचा गीता न करी अव्हेर । 
ईश्वरिादी िैवदक [िैवदक=िेदिादी=ज्ञानहीन कमविादी. गीताकाली िेद या िब्दामध्यें हल्लीप्रमाणे मुंत्र, ब्राह्मण, उपवनषद्, िेदान्त या 
सिांचा समािेि होत नसे. त्या िेळीं िेद िब्दाने यज्ञावदसुंबुंधी विवधवनषेधपर मुंत्र–तेिढा मुंत्रभाग–एिढ।च अथव स वचत होत असे. ब्राह्मण, 
उपवनषद, िेदान्त याुंसाठीं ते ते िब्द वनरवनराळे िापराि ेलागत.] थोर । त्याुंचा अव्हेर गीता करी ॥ १२ ॥ ती साुंख्याुं म्हणे 
तत्त्िज्ञान । तुमचें मज बहुधा प्रमाण । परी तुमचें धमाधमव–वनदान । थोडें अप णव वदसे मज ॥ १३ ॥ तुमचा 
आत्मा केिळ साक्षी । प्रकृवत–वक्रया–विवक्रया लक्षी । धमव–अधमव तुमच्या पक्षीं । प्रकृवत–कुक्षीं खेळ सारा 
॥१४ ॥ प्रकृतीचा खेळ अडोळस । तुमचा आत्मा केिळ डोळस । या मताुंत वििकेाचा आळस । वििवेकयाुंस 
वदसािा ॥ १५ ॥ झपडीं डोळस अ–डोळस । तत्त्िें वदसती तुम्हाुंस । तिी अनलस वििकेास । ब्रह्माुंडीं खास 
वदसािीं ॥ १६ ॥ ब्रह्माुंड डोळस अ–डोळस । झपड तयाचा तत्सम अुंि । या मता वििके–प्रकाि । वििवेकयाुंस 
वदसािा ॥ १७ ॥ झपड ब्रह्माुंडाच्या पोटीं । झपडींची वक्रया–विवक्रयारहाटी । दोन डोळसाुंची खटपटी । वििके–
पोटीं वदसािी ॥ १८ ॥ ब्रह्माुंडीं तत्त्ि डोळस । त्याुंचे अनुंत अुंि डोळस । लेऊनी अ–डोळस देहास । 
सुंसारास लागती ॥ १९ ॥ ब्रह्माुंडीं तत्त्ि डोळस । साक्षी चालक ब्रह्माुंडास । धमव–अधमव–विकास । तयाचा 
विलास सुंसारीं ॥ २० ॥ ब्रह्माुंड अ–डोळस प्रकृवत । ब्रह्माुंड डोळस प्रकृवतपवत । प्रकृतीची कृवत–विकृवत । 
सिां तत्पवत वनवमत्त असे ॥ २१ ॥ प्रकृवत आवण प्रकृवतपवत । एका तत्त्िाची विलास–क्स्थवत । विलास तों 
तत्सावक्षत्ि–क्स्थवत । अविलास–क्स्थवत अवनिाच्य ॥ २२ ॥ ब्रह्माुंड अवनिाच्या पोटीं । झपड ब्रह्माुंडाच्या पोटीं 
। पाुंच पदाथांची गाुंठी । झपडासाठीं जाहली असे ॥ २३ ॥ एक प्रकृवत अ–डोळस । दुजा जीि डोळस । वतसरा 
ईश्वर डोळस । साक्षी सविलास चौथा तो ॥ २४ ॥ पाुंचिा अ–विलास अ–वद्वतीय । खरा एकला एक अव्यय । 
त्याचे पोटीं होय जाय । आय–व्यय इतराुंचा ॥ २५ ॥ दोन डोळसाुंची खटपटी । स्पष्ट वदसे झपडापोटीं । 
जीिशे्वराुंची झटापटी । विलासासाठीं चालली असे ॥ २६ ॥ जीि असुंख्यात अनीश्वर । ईश्वराचे अुंिाितार । 
अ–डोळस प्रकृतीचे विकार । देहाकार तयाुं होती ॥ २७ ॥ 
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साक्षी अवनिाच्य तें ब्रह्म परम अक्षर । अध्यात्म [गी. अ. ८, श्लो. ३, ४.] स्िभाि प्रकृवत परापर । पर प्रकृवत 
तो चालक ईश्वर । प्रकृवत अपर वत्रगुणखाणी ॥ २८ ॥ कमव [गी. अ. ८, श्लो. ३, ४.] विसगव भ तभािोद्भिकर । तें 
अपर प्रकृतीचा विकार । तत्कता कुलाल ईश्वर । प्रकृवत अपर मृवत्तका त्याची ॥ २९ ॥ अवधभ त [गी. अ. ८, श्लो. 
३, ४. ] अपर–प्रकृवत–विस्तार । अवधदैित जीि देहधर । अवधयज्ञ साक्षी ईश्वर । जीिसुहद्वर यज्ञभोतता ॥ 
३० ॥ के्षत्र [गी. अ. १३, श्लो. ५, ६.] तें अवधभ त । के्षत्रज्ञ अवधदैित । जे्ञय [गी. अ. १३, श्लो. १२ ते १७.] ईश्वर साक्षी अदै्वत 
। तत्प्राक्प्त करिीत तें ज्ञान [गी. अ. १३, श्लो. ७ ते ११.] ॥ ३१ ॥ के्षत्र तोवच पुरष [गी. अ. १५, श्लो. २६, १७.] क्षर । के्षत्रज्ञ 
पुरष अक्षर । पुरषोत्तम साक्षी ईश्वर । तै्रलोतयाधार अवनिाच्य ॥ ३२ ॥ 
 

ब्रह्म सविलास असताुंवह अविलास । हें नीट ध्यानीं याियास । पहािें आपण आपणाुंस । वििकेाची 
काुंस धरािी क्षण ॥ ३३ ॥ माझें कथन तुमचें श्रिण । आपलुें  या क्षणीं सविलासपण । परी आपलुें  िक्ततवनधान 
। सिव झाड न याुंत नाहीं ॥ ३४ ॥ तैिीच गोष्टी ब्रह्माची । ही सृवष्ट एक लीला त्याची । हींत त्याच्या 
िक्ततसिवस्िाची । न होय साची समािणी ॥ ३५ ॥ तें िक्ततसिवस्ि ब्रह्माचें । कसें कोणी िणायाचें । अ–झचत्य 
तें अ–विषय िाचेचें । म्हणोनी साचें अवनिाच्य ॥ ३६ ॥ अ–वनिाच्य अविलास ब्रह्म । तेथ सृवष्टव्यापाचा 
उपक्रम । कैसा काुं याचें काय काम । त्या अकाम अवनिाच्या ॥ ३७ ॥ हा सृवष्टव्यापविलास । त्याचा स्िानुंद–
समुल्लास । स्िानुंदीं नाचताुं नाचणारास । नाचतोसी किास पुसोनी काई ॥ ३८ ॥ ब्रह्म एकलें  स्िसावक्षक 
अव्यय । तें विलाससाक्षी विलासमय । विलास जगत्–जीिशे्वरत्ि–आय–व्यय । नाट्य मायामय 
स्िानुंदम ल ॥ ३९ ॥ माया ब्रह्माची नाट्यिक्तत । अव्यतत त्या परम अव्यततीं । परा आवण अपरा प्रकृवत । 
वतयेची क्स्थवत दै्वतरप ॥ ४० ॥ परा प्रकृवत वचन्मय ईश्वरतत्त्ि । अपरा जगताचें जड म लतत्त्ि । तत्त्िें तम रज 
आवण सत्त्ि । याचें समत्ि अपरे ठायीं ॥ ४१ ॥ अपरेचा विकार–विस्तार । स क्ष्मस्थ ल–भ ताकार । इुंवद्रयें मन 
बुवद्ध अहुंकार । आवण सुंभार इुंवद्रयाथांचा ॥ ४२ ॥ अपरा तें महत् ब्रह्म । तवद्वकाराुंिरी कुलालत्ि–श्रम । 
करनी अनुंत के्षत्रें मनोरम । ईश्वर अपर–ब्रह्म वनमाण करी ॥ ४३ ॥ त्या अनुंत के्षत्रीं के्षत्रज्ञ होय । के्षत्रवनमाता 
ईश्वर वचन्मय । उपद्रष्टावद [गी. अ. १३, श्लो, २२.] रपें करी साहाय्य । त्यासी वनरामय करािया ॥ ४४ ॥ 
 

अवनिाच्य साक्षी ईश्वर । अवभन्नरप एकाकार । तेंवच ब्रह्म परम अक्षर । ऐसा विचार कोणाचा असे ॥ 
४५ ॥ या पक्षीं अध्यात्म स्िभाि । अपर प्रकृवत आवण जीि । पर प्रकृवत िा स्िभाि । जीिावस नाुंि या पक्षीं ॥ 
४६ ॥ अथिा अध्यात्म स्िभाि । जीिाचा म ळ सवच्चदानुंद भाि । जो वमळिुनी देण्यया उपाि । उठाठेि 
अध्यात्मिास्त्राची ॥ ४७ ॥ अथिा अध्यात्म स्िभाि । ब्रह्माचा सवच्चदानुंदभाि । ज्यासुंगें व्हाया सायुज्यभाि । 
उठाठेि अध्यात्मिास्त्राची ॥ ४८ ॥ आत्मा हें मोकाट नाुंि । अवनिाच्यावद देहाुंत त्याचा गाुंि । या गाुंिीं कोठेंवह 
यासी िाि । यासी मज्जाि नाहीं कोठें ॥ ४९ ॥ देह आत्मा इुंवद्रयें आत्मा । मन आत्मा बुवद्ध आत्मा । जीि आत्मा 
ईश्वर आत्मा । साक्षी आत्मा आत्मा अवनिाच्य ॥ ५० ॥ अध्यात्म स्िभाि प्रकृवत । या िब्दाची ऐिीच क्स्थवत । 
पाहािी प िव–अपर ग्रुंथगवत । ही मुख्य रीवत बोध व्हािया ॥ ५१ ॥ 

 
असो तुमच्या साुंख्या मतीं । पुरष आवण प्रकृवत । ही जगताची म ल क्स्थवत । तेथुनी उत्पवत्त 

सृवष्टबाजाराची ॥ ५२ ॥ मी हें मानीं परी पुरष । असुंख्य हा तुमचा वििषे । प्रकृवत एक, एक पुरष । ऐसा पक्ष 
माझा असे ॥ ५३ ॥ पुरष वचन्मय प्रकृवत जड । हें तुमचें तत्त्ि जाड । पुरषसावक्षत्िें प्रकृवतिाढ । हेंवह गोड 
तुमचें कथन ॥ ५४ ॥ परी सावक्षत्िापोटीं चालकत्ि । अकतृवत्िापोटीं कतृवत्ि । कतृवत्िापोटीं भोतत्ततृ्ि । हें सत्य 
तत्त्ि मज वदसे ॥ ५५ ॥ प्रकृतीचे सृवष्ट प्रसिणें । तें मृवत्तकेचें घटरप होणें । येथें सावक्षत्िासह हात चालविणें । 
बुवद्ध चालविणें कुलाला पडे ॥ ५६ ॥ घटीं उपयोवगत्ि मनोरमत्ि । अथिा साधुत्ि सुुंदरत्ि । ऐसें दुहेरी कतृवत्ि 
। हें कुलालत्ि सत्कुलालाचें ॥ ५७ ॥ या दुहेरी कतृवत्िाच्या पोटीं । आनुंदाची उर्तम गोमटी । उठे 
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सत्कुलालाच्या पोटीं । ऐसी रहाटी प्रत्यक्ष असे ॥ ५८ ॥ प्रकृवत एक, एक पुरष । पुरष सत्कुलालवििषे । 
प्रकृवत स क्ष्म मृवत्तकावििषे । ऐसा पक्ष माझा असे ॥ ५९ ॥ वचन्मयाकाित्ि पुरषक्स्थवत । जडाकािवििषे 
प्रकृवत । प्रकृतीपासोनी विकारोत्पवत्त । ती आद्य कृवत पुरषाची ॥ ६० ॥ प्रकृवत–विकाराचे विकार । घड नी 
देह नानाकार । घेऊनी तयाुंचा आधार । अनुंताकार पुरष होय ॥ ६१ ॥ एक पुरष ईश्वर । अनुंत पुरष 
अनीश्वर । ईश्वराचे अुंिाितार । त्याचे सहचर सृवष्टखेळीं ॥ ६२ ॥ तयाुंसी सावक्षत्ि कतृवत्ि भोतत्तृत्ि । अुंिरप 
ईश्वरत्ि । अुंिरप सत्कुलालत्ि । ऐसें तत्त्ि सृवष्टखेळाचें ॥ ६३ ॥ ईश्वर आवण प्रकृवत । ही जगताची म ल 
क्स्थवत । प्रकृवततुंत्र ईश्वरकृवत । ईश्वरमवत प्रकृवतचालक ॥ ६४ ॥ ही जी अन्योन्यतुंत्रता । येणें सदोष ईश्वरता 
। ही जडतुंत्र ईश्वरता । म ल ईश्वरता न वदसे मज ॥ ६५ ॥ जगन्म लद्वयाचें म ल । प णव स्ितुंत्र तत्त्ि केिल । 
परमेश्वर परमात्मा अनुंतबल । हें ज्ञान विमल मज वदसे ॥ ६६ ॥ त्या केिल परम अव्यततीं । असे सुप्त 
मायािक्तत । वतयेची विलासाथव जागृवत । ईश्वर–प्रकृवत हें दै्वत ॥ ६७ ॥ अदै्वत केिल तें पर–ब्रह्म । ईश्वर 
प्रकृवतचालक अपर–ब्रह्म । प्रकृवत ईश्वरतुंत्र महत्–ब्रह्म । ऐसा ब्रह्मीं ब्रह्म–प्रसारा ॥ ६८ ॥ अपर–ब्रह्म ती 
परा प्रकृवत । महत्–ब्रह्म ती अ–परा प्रकृवत । ह्ा ब्रह्मद्वयाची वििाहक्स्थवत [मम योवनमवहत् ब्रह्म...] । करी उत्पवत्त 
साुंख्य–पुरषाुंची ॥ ६९ ॥ ईश्वर प्रकृतीचा ईश्वर । तयाचा ईश्वर परमेश्वर । वत्रलोकरचना [(१) प्रकृझत 
स्िामिष्टभ्य... अ. ९, श्लो. ७; (२) पवरत्राणाय साध नाुं अ. ३, श्लो. ८; (३) कालोक्स्म लोकक्षयकृत् अ. ११, श्लो. ३२; (४) उत्सीदेयुवरमे….अ. ३, 
श्लो. २४.]–रक्षण–सुंहार । ईश्वर–व्यापार परमेश्वराथव ॥ ७० ॥ परमेश्वरीं िुद्ध सावक्षत्ि । ईश्वरीं कतृवत्ियुतत 
[चातुिवण्ययव मया सषृ्टम्, न माुं कमावण...इ.] सावक्षत्ि । प्रकृतींत ईश्वरतुंत्र वचकावरत्ि । हें व्यिस्थातत्त्ि केिल विलासाचें 
॥ ७१ ॥ परमेश्वर व्यापक ईश्वर व्यापक । जीि व्यापक प्रकृवत व्यापक । बुवद्ध व्यापक मन व्यापक । व्यापक 
अ–व्यापक सापेक्ष विचार ॥ ७२ ॥ मन व्यापक इुंवद्रयाुंसी । बुवद्ध व्यापक मनसी । जीि व्यापक बुद्धीसी । ईश्वर 
जीिासी व्यापक असे ॥ ७३ ॥ जीि व्यापक बुवद्ध–मन–इुंवद्रयाुं । प्रकृतीही व्यापक असे तयाुं । या दोन 
व्यापकाुंच्या लढाया । ठायाुंठायाुं चालल्या असती ॥ ७४ ॥ हा लढा प्रकृतीचा जीिाचा । मागव जीिाच्या 
विकासाचा । येथें जीि जयी व्हाियाचा । हावच अखेरचा प्रििे खेळीं ॥ ७५ ॥ परमेश्वर [ब्रह्मणोवह प्रवतष्ठाऽहुं........ 

सुखस्यैकाुंवतकस्य च.] एकाुंवतक सुखाचें भाुंडार । त्याचें वनिासस्थान ईश्वर । परमेश्वरा जीि पािणार । हेंवच 
अखेर सुंसार–खेळाची ॥ ७६ ॥ परी हें न होय ईश्वरप्रसादाविणें । तो प्रसाद िाश्वत–धमाचरणें । त्या 
िाश्वतधमाचें ईश्वर ठाणें । जीिा ईश्वराविणें गवत नाहीं ॥ ७७ ॥ 
 

हा िाश्वत–धमव ईश्वरप्रवतवष्ठत । कोणता हें कळािया वनवित । ज्ञानविज्ञानें भरला ग्रुंथ । जीिा 
समथव कराियासी ॥ ७८ ॥ ज्ञान तें ब्रह्मविद्या । विज्ञान तें ब्रह्मयोगविद्या । ही दुहेरी उपवनषद् [श्रीमद्. उपवनषस्तु 
ब्रह्मविद्यायाुं योगिासे्त्र.... इ.]–विद्या । अनिद्या आद्या जगदुद्धारक ॥ ७९ ॥ प्रवत अध्यायीं ज्ञानविज्ञान । थोडें थोडें 
वमसळ न । पाथाचें झावडलें  अज्ञान । समथव सज्ञान केलें  तया ॥ ८० ॥ उपवनषदीं जें गोड साुंपडे । तें इये ग्रुंथीं 
ठायीं पडे । जें तेथें स्थ ल दृष्टीसी दडे । तेंवह येथें साुंपडे गोड काुंहीं ॥ ८१ ॥ आपणाुं आपण न स्तिािें । 
म्हणुनी क्षमाि ेहे बोल आघि े। मजमध्यें गोड असेल तें घ्यािें । नीरस टाकािें नीरस म्हणुनी ॥ ८२ ॥ माझे 
वपत्याची हेवच साुंगणी [गी. अ. १८, श्लो. ६३.] । ग्रुंथाचे समाक्प्त–प्रकरणीं । ग्रुंथ हा वनुःिषे वििर वििरनी । 
पडेल पचनीं तेंवच सेिािें ॥ ८३ ॥ तो भारती युद्धाचा काल । तो पाथव रणविमुख मोहाकुल । हें ईश्वरकृत 
वनवमत्त केिल । या विश्वमुंगल ज्ञानसत्रासी ॥ ८४ ॥ हें ज्ञानसत्र िाश्वतधमवग्रुंथ । िाश्वत धमव तो िाश्वत 
सुखपुंथ । हें विश्व दुुःखमय अवनत्यसुखिुंत । तया वनत्यसुखश्रीमुंत करािया कवथला ॥ ८५ ॥ 

 
त्या िाश्वत धमाचें आद्याद्य तत्त्ि । ओळखणें मरणाचें अ–मरणत्ि । हें बाणािया तत्त्ि–

असाधारणत्ि । घोर–रण–िरणत्ि या प्रिचनाचें ॥ ८६ ॥ िृथा मरणमारणभयें भेदरले । त्याुंनीं अधमव–
आचरण आदवरलें  । तें दुुःखपात्राुंत महादुुःख ओगवरलें  । जाणवुन अितरले तात माझे ॥ ८७ ॥ देहाचें िेदन 
भेदन कुं दन रणीं । ही कुणा आिडे सुंहारसरणी? त्याुंत न आप्तेष्ट–गुरजन–हननीं । भयुंकर करणी कोणा न 
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वदसे? ॥ ८८ ॥ आप्तेष्टाुं मारण्ययाह नी बरें मरण । बरें सुंन्यासग्रहण । बरें वभक्षापात्र–अिलुंबन । बरें सहन 
अिमानाचें ॥ ८९ ॥ हें पाथविचन माने सुजनाुंस । परी तें न मानलें  माझ्या वपतयास । तेणें हुंसत हुंसत पाथास । 
स्िजनहननास उदु्यतत केलें  ॥ ९० ॥ 
 

माझा वपता कोणी कपटी । तयें पुरिुनी पाुंडिाुंची पाठी । त्याुंसी भल्या कौरिाुंिीं अटीतटी । लढिुनी 
चािटी घोर केली ॥ ९१ ॥ पढुें कालचक्राच्या फेऱ्याुंत । माझा वपता बसला देव्हाऱ्याुंत । ऐसें कोणी [मॅतडोनेलकृत 
सुंस्कृत िाङ्मयाचा इवतहास (मराठी अनुिाद प.ृ ३००, ३०१) “.... यािरन असे गृहीत धरले पावहजे की अिी तुटक युद्धाुंची गीते एखाद्या 
प्रवतभािाली किीनें एकत्र जुळि न त्याुंचे एक िोटेसे पुराण करन त्यात न्यायवनष्ठ आवण सद्गुणिील कुरकुलाचा विजयी पाुंडुपुत्र ि त्याुंचा नायक 
कृष्ट्ण याच्या कपटाने नाि झाला त्या प्रसुंगाचे िणवन केले असािे.... कविपरुंपरेनें चालत आलेल्या या महाभारताची िाढ िीस. हजार श्लोकाुंिर 
झाली हे त्याचे दुसरे अिस्थाुंतर होय; ि या अिस्थेत विजयी पाुंडुपुत्राुंच्या चवरत्रास अनुक ल स्िरप देण्ययात येऊन, विि आवण विष्ट्णु या दोन मोठ्या 
देिाुंस ब्रह्मदेिाच्या पदिीइतकी मोठी पदिी देण्ययात आली आवण कृष्ट्णाला विष्ट्ण चा अितार हे स्िरप वमळाले.”] प्राच्यविद्यावनष्ट्णात । 
पाुंवडत्य यथाथव (!) कवरताती ॥ ९२ ॥ माझा वपता कोणी कवि । ऐसें कोणी [गीता एक महान् धमवकाव्य आहे. 

अनासक्ततयोग पा. २५.] यथाथव विकिी । मनीषी [सापयवगात्.... कविमवनीषी । ईिािास्य.] कवि पुराण [कझि 
पुराणमनुिावसतारम्.... गी. अ. ८, श्लो. ९.] कवि । किींचा [गणानाुं त्िा गणपवतम्] कवि तो प्रवसद्ध ॥ ९३ ॥ कठोर कपटी 
किीश्वर । कोमल सरल व्यिहारचतुर । म्हण नीच माझ्या वपतया ऋषीश्वर । प णाितार म्हणताती ॥ ९४ ॥ 
वत्रगुणी प्रकृवत आवण माझा तात । याुंचें वनजानुंदीं न पाहताुं गणगोत । परमेश्वरें उधळोवनयाुं अक्षत । 
वििाहसुंगत त्याुं केलें  ॥ ९५ ॥ त्या मुंगल वििाहाची सुंतवत । बालपणीं सिवस्िीं मातेहातीं । ििैिीं यौिनीं 
आपलुाली मवत । यथािक्तत चालि ुं लागे ॥ ९६ ॥ हीं अजर अमर वदव्य बाळें । याुंचे नानाविध डोहाळे । 
पुरिुनी त्याुंसी यथाकाळें । देणें आगळें ज्ञान–विज्ञान ॥ ९७ ॥ हें परमेश्वरवनयत ईश्वरकायव. । हें वनयतकायव 
हो अव्यिहायव । जरी ईश्वर मक्त्पता आयव । न िरी अवनिायव कठोरता कपट ॥ ९८ ॥ वनज बाळाुंच्या वहताथव 
कपट । तयाुंच्या वहताथव कठोरता वनपट । तयासाठींच कवित्िाची लटपट । तात पे्रमलुं पट करीतसे ॥ ९९ ॥ 
जें कोमलतेनें न घडे वहत । तें घडिािया कठोरता विवहत । जें सरलतेसी न आतुडत । तदथव विवहत 
कपटकृवत ॥ १०० ॥ तैसें जें व्यिहारचतुराई न साधी । तें साधािया लािी कवित्िसमावध । तात्पयव जीिाुंच्या 
हरािया आवधव्यावध । ताताचे विवध सिवही असती ॥ १०१ ॥ कौरि भले पाुंडि भले । ताता सिववच आपुले । 
जया जें पावहजे होतें तें वदलें  । लढिुनी बलें  दोघाुंचीं ॥ १०२ ॥ भला तो न भला चौरस । खल तो न खल 
चौरस । खलाई भलाई सरस नीरस । दाखिी जीिरस प्रवतजीिीं ॥ १०३ ॥ खलाई भलाई सापेक्ष नाुंिें । 
कठोरता कोमलता सापेक्ष नाुंिें । कपट सरलता सापेक्ष नाुंिें । तातासी व्हािें विश्वमोचन ॥ १०४ ॥ 
विश्वमोचना साहाय्यक । तें कमव करिी विश्वनायक । भले आवण खल हें नाटक । केिळ तात्कावलक 
कायापुरतें ॥ १०५ ॥ तामस आळसी झोंपाळ । राजस अधािी नाठाळ । कठोरतेचा कपटाचा खेळ । त्याुंचा 
सत्त्िकाळ याियासी ॥ १०६ ॥ सावत्त्िक अहुंकारें नासले । ते यथाकाळ ईश्वरें फाुंसले । तेणें त्याुंचें हृदय 
विकासलें  । तेथें प्रकािलें  गुणातीतत्ि ॥ १०७ ॥ मातृ–आत्म–वपतृ–भततता । प्रकृवत–अहुं–ईश्वर–
िरणता । हा जीिाचा वििसायुज्यपुंथा । रमेश्वरी वििसत्ता वनवित करी ॥ १०८ ॥ परमेश्वरीं िुद्ध सावक्षत्ि । 
तें गाुंवठयलें  म्याुंप स्ियें तत्त्ि । मजसी काय होय ईश्वर–िरणत्ि । ऐसें सत्त्ि अहुंकारी म्हणे ॥ १०९ ॥ 
अहुंश्रद्धा जे काुं सावत्त्िक । तेवच आत्त्मश्रद्धा तावत्त्िक । ऐिी िृवत्त अ–ताक्त्िक । अ–भाविक सत्त्िीं उठे ॥ 
११० ॥ हें सावत्त्िक जीिाचें मी–ज्ञानीपण । हें तयाचें मी–सुखीपण । हें तयाचें मी–मीपण । जािया कठोरपण 
ईश्वर घरी ॥ १११ ॥ जीि इुंवद्रय–मन–बुद्धींचा आत्मा । ईश्वर जीिाचा आत्मा । परमेश्वर ईश्वराचा आत्मा । 
तो परमात्मा तुरीय विि ॥ ११२ ॥ तुरीय देखे वनजमायाविलास । पलीकडे तुरीयातीत अविलास । तेथेंवच 
अवनिाच्य वनजादनाुंस । विि जीिास घेऊन जाई ॥ ११३ ॥ परी त्याच्या मागात मोठी अडचण । जीिाचें 
सावत्त्िक अहुंपण । तें वनपटािया मत्तात करण । समुवचत कठोरपण करीतसे ॥ ११४ ॥ कठोरता जीिाच्या 
विकासाथव । तिी तीं योवजणे पडे परीक्षाथव । साक्त्िकाुं गुणातीताुं एतदथव । महा अनथव भेटिी तात ॥ ११५ ॥ 
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स्िपरीक्षणाथव िा लोकसुंग्रहाथव । सावत्त्िक गुणातीत नाना अनथव । तातापािीं यावचती त्याुंप्रीत्यथव । कठोर 
पुरषाथव तात योजी ॥ ११६ ॥ तात कठोर तैसा कपटी । कपटें वकतेक नराधम वनपटी । कपटें 
जरासुंधावदकाुंची भेटी । मृत्य िीं उठाउठी घडविली तातें ॥ ११७ ॥ कपटें मारविलें  द्रोणाला । खोटें िदिुनी 
धमाला । कपटें मारविलें  जयद्रथाला । सुदिवनें स याला झाुंकुनीयाुं ॥ ११८ ॥ कपटें िवरयलें  रक्तमणीला । 
कपटें सुभद्रा वदली अजुवनाला । कपटें जगत्पटीं बह  खेळला । तयाच्या खेळाला सीमा नाहीं ॥ ११९ ॥ ताताचें 
कपट विश्व–पे्रम–म लक । विश्वनाटकाचा तो एकटा चालक । असुंख्य गुणी असुंख्य जीिबालक । त्याुंचा 
पालक एकटा तो ॥ १२० ॥ ही पालकत्िाची जबाबदारी । ही चालकत्िाची जबाबदारी । अल्पवह जयाुंच्या 
विरािरी । तयाुं कपटविदोरी अिश्य लागे ॥ १२१ ॥ कपट खोटें कठोरता । सरलता सत्य कोमलता । 
सिांची घेऊनी सहायता । विश्वाच्या वहता सुंपादी तात ॥ १२२ ॥ मुख्यात्मकल्याण सिांचें । हें एकवच ध्येय 
ताताचें । हेंवच परम सत्य साचें । ऋवषियांचें हेंवच कथन ॥ १२३ ॥ या परम सत्याच्या पोषणाथव । कपट–
आवदही सत्पुरषाथव । या सत्यासी पोंचिी अनथव । तो असत्पुरषाथव सरलतावदही ॥ १२४ ॥ या परम सत्यािीं 
सरल असािें । या परम सत्यासी सत्य असािें । या परम सत्यासी कोमल असािें । यासी न दुखिािें झकवचत 
॥ १२५ ॥ या सरलतेसाठीं कपट इतराुंिीं । या सत्यासाठीं खोटें इतराुंिीं । या कोमलतेसाठीं कठोरता 
इतराुंिीं । माझ्या तातासी सुंमत असे ॥ १२६ ॥ हें माइया ताताचें वनवित मत । या मतें आपुल्या 
अितारकायांत । तो िागला सिवत्र सतत । तें तात–मत मुख्यात्मवहताचें ॥ १२७ ॥ तातें उपदेविली 
उपवनषद्–विद्या । ती उपवनषद्–विद्या अनिद्या । सरलतावद यमवनयमविद्या । मावनते आद्या 
मुख्यात्मानुक ल [जाबालदिवन– आजकवम्–पुते्र वमते्र कलते्र च वरपौ स्िात्मवन सुंततम् । एकरपुं मुने यत्तत् आजविुं प्रोच्यते मया । सत्यम्–सिव 
सत्युं परुं ब्रह्म न चान्यवदवत या मवतुः । तच्च सत्युं िरुं प्रोततुं िेदान्तज्ञानपारगैुः । आकहसा–आत्मा सिवगतोऽच्िेद्यो न ग्राह् इवत या मवतुः । सा च अझहसा 
िरा प्रोतता मुने िेदान्तिेवदवभुः । दया–स्िात्मित्सिवभ तेषु कायेन मनसा वगरा । अनुज्ञा या दया सैि प्रोतता िेदान्त िेवदवभुः ।] ॥ १२८ ॥ कुलाथव 
[त्यजेदेकुं  कुलस्याथे ग्रामस्याथे कुलुं  त्यजेत् । ग्रामुं जनपदस्याथे आत्माथे प ्िीं त्यजेत् ।] त्यवजणें एक एकमत । ग्रामाथव त्यवजणें 
कुल कुलमत । जनपदाथव त्यवजणें ग्राम ग्राममत । पृवथिी पृवथिीमत मुख्यात्मवहतासाठीं ॥ १२९ ॥ हें 
लोकप्रवसद्ध जुनाट िचन । तातासी हेंच िचन प्रमाण जीिमुख्यात्मवहताथव धमवकारण । जन्मधारण 
[धमवसुंस्थापनाथाय सुंभिावम युगे युगे ।] ताताचें ॥ १३० ॥ 
 

देहात्मिादाच्या लहरी । इुंवद्रयात्मिादाच्या लहरी । मन–बुवद्ध–आत्मिादाच्या लहरी । 
लोकमतसागरीं उठत असती ॥ १३१ ॥ या लहरींनीं लहरािला । लोकमतप्रिाहीं िाहिला । तो 
मुख्यात्मवहतासी अुंतरला । तेणें गरला अमृत मावनलें  ॥ १३२ ॥ कपट कठोरता आवण खोटें । िोखटें मध्यम 
आवण चोखटें । हें जाणािें वििरनी नेटें । नाना खेंगटे प्रकृतीचीं ॥ १३३ ॥ तामसाचें आळिी खोटें । राजसाचें 
अधािी खोटें । सावत्त्िकाचें परमाथी [व्यततीपुरती िाुंवत, परम स्िाथव.]खोटें । विश्ववहताथी खोटें गुणातीताचें ॥ १३४ 
॥ हावच वहिबे कठोरतेचा । हावच वहिबे कपटाचा । कपटावद नाुंिें घाबरायाचा । विचार अविचाराचा टाकुनी 
द्यािा ॥ १३५ ॥ दृढ करािा सिात्मभाि । दृढ धरािा ईश्वरीं भाि । विश्वकल्याणाची हाुंि । वनजस्िभाि 
करािा ॥ १३६ ॥ सिांचें िागणें पाहािें । सिांचें साुंगणें ऐकािें । सिांचें वलवहणें िाचािें । सिव वििरािें 
हृदयगुहेंत ॥ १३७ ॥ सिांतरीं जो िास करी । तो राहतो तुमच्या हृदयवििरीं । त्याची सुंमवत घेऊनी पुरी । 
कृवत व्यिहारीं करािी ॥ १३८ ॥ ‘अहो हें खोटें क्रौयव कपट’। करोत कोणीही वकतीही िटिट । वतची न होऊुं  
द्यािी कटकट । अवधयज्ञावनकट असािें क्स्थर ॥ १३९ ॥ अवधयज्ञ यज्ञभोतता तात । तुमची यज्ञाथव कमे पाहात 
। तुमच्या अुंतरीं असे रहात । तयाचा हात बळकट धरािा ॥ १४० ॥ तो आुंधळ्या जीिाची काठी । तो पाुंगळ्या 
घेतसे पाठी । तो भल्या दुबळ्यासाठीं । खलािरी लाठी चालिीतसे ॥ १४१ ॥ 
 

पाथें केली रडारडी । हृदयीं स्िजनाुंची आिडी । डोळ्याुंतुनी आुंसिें काढी । धनुष्ट्या पाडी हाताुंतुनी 
॥ १४२ ॥ त्याचें श्रि नी साश्रु–प्रिचन । साधु साधु म्हणती सामान्य सुजन । परी मत्तातें स्िजनहनन । 
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पाथाहात न घडविलें  ॥ १४३ ॥ पाथव सावत्त्िक परमाथी । तात गुणातीत विश्ववहताथी । तातें बोल बोल नी नाना 
अथी । साम्य–योग पाथी जागविला ॥ १४४ ॥ अिघें विश्व माझें घर । घर नोहे जीिीचें वजव्हार । त्याचा 
मुख्यात्म–उद्धार । हा एक व्यिहार माझा मोक्ष ॥ १४५ ॥ परी मी काय जाणें उद्धार–कथा । माझा सखा जाणे 
सत्पथा । तो साुंगेल तें धरािें माथाुं । एिढें आताुं कायव माझें ॥ १४६ ॥ ऐसें पाथव–हृदयें वनवित केलें  । मग तें 
वनियें उद्धगारलें  । अच्युता मोहसुंदेह गेले । ठायािरी आलें  वचत्त माझें ॥ १४७ ॥ साम्ययोग जीिीं ठसला । 
सिात्मभाि जीिीं घुसला । आत्मस्मृवतलाभें आत्मा हुंसला । आताुं कसला खेद मातें ॥ १४८ ॥ त ुं साुंग वनयाुं 
बहु ज्ञान । बोवललासी कीं तें वििर वििरन । मी करािें जें माझें मन । करी म्हणोन साुंगेन मज ॥ १४९ ॥ 
वििर वििरनी माझ्या मनें । वनवित केलें  की त्ित्प्रसादानें । जागलेल्या माझ्या जीिानें । तुझें साुंगणें करीत 
जािें ॥ १५० ॥ तरी अच्युता आताुं तुझें िचन! कवरतों मी, होिो स्िजनहनन । स्िजनसुखाह नी विश्वकल्याण 
। श्रेष्ठ हें ज्ञान क्स्थर झालें  ॥ १५१ ॥ ऐसें बोलोवनयाुं पाथव । करी झुुंज विश्ववहताथव । मारनी खल बहु समथव । 
जाला कृताथव कतवव्य–िीर ॥ १५२ ॥ पाथाचें साश्र–ुप्रिचन । तेथें भेद स्िजन–परजन । तो गौण मानी 
वििकेी मन । जया विश्वजन आपलेु झाले ॥ १५३ ॥ जेथें कुटुुंब जाले विश्वजन । कुटुुंब नव्हे जीिींचें जीिन । 
तेथें स्िजन परजन । हा भेद दीन उरेना ॥ १५४ ॥ तेथें सुजन आवण दुजवन । सौजन्य आवण दुष्टपण । हा भेद 
आत्मौपम्येन । सिवत्र समदिवन देख ुं िके ॥ १५५ ॥ तातबोधें पाथें हें देवखलें  । म्हण नी तयें तातिचन रावखलें  । 
रणाग्रही दुजवनाुंहीं चावखलें  । रणरसीं मावखलें  रोख मरण ॥ १५६ ॥ आप्तेष्टावदद्रोह–पातकाची भीवत । 
आप्तेष्टावद–सुंगसुखाची प्रीवत । पाथास विकिीत होती नीवत । रणसुंगवत सोडी बाबा ॥ १५७ ॥ 
विश्वजनद्रोह–पातकाची भीवत । विश्वेिसुंगसुखाची प्रीवत । पाथास विकि ुं वनघाली नीवत । रणसुंगवत न 
सोडी बाबा ॥ १५८ ॥ तातें भीतीस भीवत सामोरी केली । तातें प्रीतीस प्रीवत सामोरी केली । येणें रीतीं 
विलयासी नेली । पाथविृवत्त हटेली [हट्टी.] रणत्यागाची ॥ १५९ ॥ अिस्त्र राह नी खलहस्तें मरणें । सुंन्यास घेणें 
वभक्षान्न खाणें । खलहातीं अिमान साहणें । टावकलें  अजुवनें लोकसुंग्रहाथव ॥ १६० ॥  
 

सिव भ ताुंचे मुख्यात्मवहत । सिात्मभाि गुणातीत । तत्प्राक्प्तमागाकडे लोकाुंसी नेत । तें कमवजात 
लोकसुंग्रही ॥ १६१ ॥ स्िकतवव्य भततीनें आचरणें । हें त्या मागाकडे असे जाणें । तें करोवन आपुल्या उदाहरणें 
। लोकाुं आकर्तषणें हा लोकसुंग्रह ॥ १६२ ॥ हा सिात्मभाि िा सिवभ तवहतसुंग । हा लोकसुंग्रह वनदोष अव्युंग 
। पाथासी विकिी तात श्रीरुंग । घोर रणप्रसुंग वनवमत्त करोनी ॥ १६३ ॥ हीं िाश्वतधमाचीं अुंगें प्रधान । तीं 
साुंग आचरािया मुख्य विधान । मरणाच्या अमरणत्िाचें अनुसुंधान । म्हणोनी रणमदैान प्रिचनपीठ ॥ १६४ ॥ 
मरण कोणाचेंही मरण नोहे । आत्मा हा देहािृत देहिरण नोहे । देहमरणें आत्ममरण नोहे । हें सत्य आहे श्रुत 
सिां ॥ १६५ ॥ सिां श्रुत परी सिां अश्रुत । ऐसे सिांचे व्यिहार चालत । देहाच्या मरणें अिरण होत । ऐसे 
विद्यािुंत वकतीतरी ॥ १६६ ॥ स्थ ल प्रकृतीचा पसारा । स्थ ल दृष्टीसी मोठा आसरा । येथ नी गेल्या पुढचा थारा 
। वतयेच्या विचारा सुंदेहविषय ॥ १६७ ॥ मागें होतों पुढें होणार । अनेक देहाुंचा माझा व्यापार । आजिरी 
घडला पुढेंही घडणार । हा देह जाणार भला जािो ॥ १६८ ॥ ऐसा वनिय क्स्थर जयाचा । तो देहदुुःखें न 
काुंचायाचा । तो लोकवहताथव चालायाचा । मागव मरायाचा सुखें चाले ॥ १६९ ॥ जसें बाल्य तारण्यय िृद्धपण । 
तसेंच देहाुंतर–धारण । आत्म्या नाहीं मरण मारण । हा वनिय तारण धमाधमवसुंियीं ॥ १७० ॥ 

 
खलसुंहारें खलत्िसुंहार । हा ताताचा एक विचार । खलत्िसुंहारें खलसुंहार । हाही विचार त्याचा 

असे ॥ १७१ ॥ खलमारण तुम्हाुंसी नािडे । न आिडो तातातें परिडे । खलत्िमारण तुम्हाुं आिडे । तदथव 
त्याकडे विचार घ्यािा ॥ १७२ ॥ खल आवण भला सापेक्ष नाुंिें । हें अनुभिें सिांसी असे ठािें । खलाुंतही 
ईश्वरत्ि वदसािें । वनज हृदय भािें भरवलयािरी ॥ १७३ ॥ करािया वनज अितारकायव । खोटें कपट आवण 
क्रौयव । तातें योवजलें  परी तें अवनिायव । अपवरहायव तेव्हाुं होतें ॥ १७४ ॥ तात वनधान विश्वपे्रमाचें । तात वनधान 
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कोमलतेचें । सरलतेचें आवण सत्याचें । वनधान साचें तात असे ॥ १७५ ॥ तुम्हाुं खलसुंहार नािडे । खलमारणीं 
िाती धडधडे । खलमरणें कोसळे रडें । तातही रडे तुम्हाुंसिें तेव्हाुं ॥ १७६ ॥ खलत्िसुंहार करािया । खल 
नको मारािया । आत्मसुंहारें खलहृदया । सदय करािया झटािें ॥ १७७ ॥ हा दुसरा तातविचार । करण 
हृदयीं करी कठोर सुंचार । या विचाराचा सामुदावयक आचार । करण्ययाचा विचार करािा तुम्हीं ॥ १७८ ॥ 
प्रकृतीची सनातन प्रयोगिाला । तेथ परमेश्वरें नेवमयेलें  ताताला । नाना प्रयोग कराियाला । वत्रगुणी मसाला 
घेऊनीयाुं ॥ १७९ ॥ त्या मसाल्याचे नाना प्रकार । त्या प्रकाराुंचे प्रवत–प्रकार । घड नी तात प्रयोगकार । 
सृवष्टकारभार चालिीतसे ॥ १८० ॥ जडाकािाुंतुनी मानिापयंत । तातें भ तें घवडलीं अनुंत । मानिप्रकारही 
असुंख्यात । आला घडीत आजिरी ॥ १८१ ॥ कुण्ययाही मानिी जीिाचा इवतहास । अवत गहन विषय 
अभ्यासास । पुढें होणारा त्याचा विकास । मानि–मनास आकळेना ॥ १८२ ॥ तो न आकळे स्ियें तातास । तो 
ठािा एक परमेश्वरास । अथिा त्यासही स्िानुंदफुं दीं बेभानास । न ये ध्यानास अ–विकलपणें ॥ १८३ ॥ चला 
हें नाटक–सुंविधानक । हे तुम्ही दास–दासी नावयका–नायक । स्िबुद्धीनें करा काुंहीं कौतुक । तुम्हाुं 
मोकळीक वदधली वमयाुं ॥ १८४ ॥ बह  नव्हे ही मोकळीक । बह  देताुं वबघडेल नाटक । माझा नाराज होईल 
मालक । हें नाट्यकौतुक पाहाणारा ॥ १८५ ॥ ऐसें बोलोवनयाुं आपुल्या अुंिाुंसी । तातें आरुंभ केला नाटकासी 
। अुंि ते अुंि त्याुंच्या अप णवत्िासी । सीमा कायसी असणार ॥ १८६ ॥ प्रयोगिाळेचे प्रयोगाचायव । 
नाटकमुंडळाचे नाटकाचायव । माझे तात, त्याुंतें वनजकायव । कवरताुं अवनिायव अडचणी येती ॥ १८७ ॥ 
नायक–नावयका वनजपाठ विसरती । दास–दासींचें काम कवरती । दास–दासी हुरळोनी िवरती । भ वमका 
पर ती नायक–नावयकाुंची ॥ १८८ ॥ ब्रह्मघोटाळा कमवघोटाळा । भ्रमें भ्रम िाढे आगळा । नाट्यवनयमाुंचा थोर 
झबडाळा । देखती न डोळाुं पात्रें कोणी ॥ १८९ ॥ ताताचें हृदय अवत कोमल । पाह नी रुंगभ मीचे हाल । तात न 
होय बेताल । दीघव काल िाुंवत धरी ॥ १९० ॥ मग पात्रें अतीच बेढुंग । रुंगाचा कवरती बहु बेरुंग । त्याुंसी 
पडद्याआड करनी सोंग । आपलुालें  साुंग विकिीतसे ॥ १९१ ॥ ही पडद्याआड करण्ययाची वक्रया । िगेळाली 
िगेळाल्या समया । प्रयोगाचाया नाटकाचाया । अनुभिें प्रवक्रया वभन्न सुचती ॥ १९२ ॥ खलसुंहार न करािा । 
आत्मसुंहारें खलत्िािरी धाुंिा । करवनयाुं खलीं कोमल भािा । जागिाया हािा प्रयत्नसुंभार ॥ १९३ ॥ 
खलसुंघाथव साुंवधक आत्मसुंहार । करनी खलसुंधीं कोमलत्िउद्धार । कराया करािा यत्न थोर । ऐसा 
पे्रमविचार तात विकिी ॥ १९४ ॥ खलसुंघाच्या खलत्िाचें म ळ । स्िसुंघाचा सुंग स्नेह प्रबळ । या अवतसुंगाचें 
प्रबळ म ळ । अवतध्यान केिळ स्िसुंघसुखाचें ॥ १९५ ॥ या सुंगाुंतुनी काम वनपजे । या अवतस्नेहाुंतुनी हाुंि 
उपजे । या हाुंिनेें खलसुंघ सजे । लुटािया जें जें स्िसुखसाधन ॥ १९६ ॥ पुरिािया हा सुंघ–सुख–काम । 
लािी अन्य सुंघाुंसी लगाम । दाससुंघाचे मोक्षावद काम । दुघवट लगाम लागलीया ॥ १९७ ॥ हा लगाम वढला 
खुला व्हाया । एतदथव दाससुंघ कवरती उठािा । तेणें खळसुंघवचत्तीं क्रोधाचा यािा । क्रोधें भरािा सुंमोहाचा ॥ 
१९८ ॥ या सुंमोहें गोंधळें  िृवत्त व्यावपली । तेणें सत्–असत्–स्मृवत भ्रुंि पािली । त्या भ्रुंिें खलसुंघबुवद्ध 
बुडाली । तेणें बुडिण क झाली खलात्मयाची ॥ १९९ ॥ खलसुंघासी क्रोध न यािा । म्हण नी दाससुंघें न 
करािा उठािा । अपहार प्रहार सिव सोसािा । खलसुंघ पोसािा आत्मत्यागे ॥ २०० ॥ खलसुंघा क्रोध बह  न 
यािा । यास्ति दाससुंघाचा उठािा । अिस्त्र अप्रवतकार असािा । चुंग कसािा असहकाराचा ॥ २०१ ॥ 
खलसुंघ खिळ ुं  द्यािा । दासीं यथािक्तत प्रवतकार करािा । िस्त्रास्त्राचा आश्रय घ्यािा । मागव क्रमािा लाठपणें 
॥ २०२ ॥ खलसुंघा आत्मबलाचा पुरािा । आत्मसुंहार करनी प्रत्ययासी आणािा । दाससुंघाचा आत्मोद्धाराथव 
उठािा । त्याुंत भाग व्हािा आत्मसुंहाराचा ॥ २०३ ॥ ऐिीं मतमताुंतरे जनीं िािरती । त्याुंत प्रत्येकीं आहे 
सत्याची िसवत । प्रकृवतभेदें सुंस्कृवतभेदें मवत । या िा त्या मतीं श्रेष्ठत्ि देखे ॥ २०४ ॥ आत्मसुंहार सामुदावयक 
। ितीं सहस्त्रीं विमल भाविक । दाससुंघाचा मोह दैवहक । दिडील मावयक उद्धारित्र ु॥ २०५ ॥ दास–धनी 
मानी खलसुंघ । देखोनी िता सहस्त्राुंचा स्िकायभुंग । आपुलें  मदमत्त उत्तमाुंग । मदसुखीं दुंग खाजिील ॥ 
२०६ ॥ अहो देिा दासवहतझचतका । खलाुं सुबवुद्ध द्यािी खलाुंतका । या रततें खलाच्या खलत्िासी धका । 
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लाग नी हो सखा आमुचा तो ॥ २०७ ॥ ऐिी भाविक याचना करनी । ितीं सहस्त्रीं विर द्यािें उतरनी । या 
आत्मयज्ञें आपण तरनी । जगदुद्धरणीं हात द्यािा ॥ २०८ ॥ खलीं चालविली दीनदासझहसा । ती असह् 
होताुं विवहत खलझहसा । परी सम ळ हटिाया जनझहसा । उपाय कायसा करािा? ॥ २०९ ॥ सम ळ जनझहसा 
हटेल । हें आज वििवेकयाुं न पटेल । परी आत्मसुंहारमाग ेसुटेल । काुंहीं धटेल [उद्धट.] दीनझहसा ॥ २१० ॥ 
आझहसाधमव धमांत उत्तम । ऐसें न बोवलला पुरषोत्तम । खलझहसेचें कायव महत्तम । त्याचें श्रेष्ठतम अितारकायव 
॥ २११ ॥ परी आपुल्या धमव–प्रिचनीं । अझहसा साुंवगतली वफरवफरनी । ज्ञान–तप–दैिीसुंपद् िणवनीं । 
िरगुणगणनीं अझहसा असे ॥ २१२ ॥ ज्ञान–तप दैिी–सुंपवत्त । ही मोक्षसाहाय्यक गुणसुंतवत । म्हण नी अझहसा 
मोक्षसाहाय्यक ही मवत । तकव पद्धवत मान्य करी ॥ २१३ ॥ खलझहसा करी आवण करिी । तोवच अझहसा मनीं 
भरिी । म्हण नी खलझहसा अझहसात्मक हवि । हें तो विकिी हें स्पष्ट असे ॥ २१४ ॥ माझे ठायी वचत्त जडिी । 
माझें मला ही हाुंि उडिी । मग अनासततवचत्तें [मवय सिावण कमावण सुंन्यस्याध्यात्मचेतसा । वनरािीर्तनमवमो भ त्िा युध्यस्ि 

विगतज्िरुः ॥] खला बडिी । खलझहसा–हवि समपी मज ॥ २१५ ॥ ऐसा पुरषोत्तमें अजुवना बोध केला । 
अनासतत खलझहसेचा धडा वदला । तथावप अझहसा बहु आिडे तयाला । हें सहृदयाला साुंगणे नलगे ॥ २१६ 
॥ खलझहसा खलात्मोद्धारक । खल–दवलतदुबवलोद्धारक । म्हण नी ती अपिादात्मक । हवि अझहसात्मक 
गवणयेली ॥ २१७ ॥ खलझहसाथव खोटें कपट । खलात्मोद्धार त्याचा ििेट । म्हण न तेंही अपिादात्मक अिीट । 
गवणलें  चोखट सत्याजविात्मक ॥ २१८ ॥ जेणें आत्मोद्धार खलाचा खल–दवलताचा । तो मागव आिडता 
ताताचा । आत्मोद्धार चराचराचा । कायवभाग त्याचा परमेश्वरवनयत ॥ २१९ ॥ हा कायवभाग मत्ताताचा । तो 
यथाितय तदुंिाचा । तो कवरताुं कवरताुं जीिात्म्याचा । उद्धार साचा सुसाध्य होय ॥ २२० ॥ पाथा त ुं याुंसी 
मारी । हे मीं मावरले सुंिय न धरीं । ऐसें बोलोनी पाथासी उभारी । देत श्रीहरी खलझहसेची ॥ २२१ ॥ हें विविष्ट 
व्यततीस विविष्ट साुंगणें । दुसरें सिव जनाुंसी सामान्य साुंगणें । मत्कमव करी जो वनिरैपणें । त्याचें हो येणें 
मजकडे ॥ २२२ ॥ हीं दोन्ही साुंगणीं खलझहसाविधायक । परी या जगन्नाटकाचा नायक । अझहसाधमाचा श्रेष्ठ 
गायक । अझहसासाहाय्यक सिवपरी ॥ २२३ ॥ झहसा खलाुंची आिडती । भल्या कोमलाुंची नािडती । वतची 
जगाुंत पाहोनी चढती । सज्जन कढती मनींच्या मनी ॥ २२४ ॥ नष्ट होिो ही दुष्ट राक्षसी । ऐिी प्राथवना 
सज्जनाुंची अहर्तनिीं । अझहसा सुंसारीं स्थापाियासी । कष्टती हौसी अझहसावप्रय ॥ २२५ ॥ अगण्यय 
झहसायुगाुंतुनी ि न्यझहसायुग । एका टप्प्यानें न वनघेल लगबग । मध्यें लागेल स्िझहसायुग । ऐसा धमवयोग 
वदसतसे ॥ २२६ ॥ सुधारलें  जग सुसुंस्कृत झालें  । भोग–विलासीं चढाओढ चाले । विलासविकासाथव सुंघयुंत्र 
हाले । विनाि पािले दुबवल सुंघ ॥ २२७ ॥ दुबवल सावत्त्िक खलसुंहारीं । दुबवल अवतसावत्त्िक आत्मसुंहारीं । 
केिल अधवपक्व असहकारी । तया सुंसारीं अधोगवत ॥ २२८ ॥ खलसुंहाराची सुंवहता । घोवकली बहुकाल 
तातविवहता । आताुं आत्मसुंहाराची सुंवहता । तातसुंमता घोकुनी पाहािी ॥ २२९ ॥ देिप जन िारीर [गी. अ. १७, 
श्लो. १४.] तप । या तपीं आत्मसुंहार–सुंकल्प । अुंतभ वत होय वनष्ट्पाप । हरािया जनताप जो केला ॥ २३० ॥ 
देिदेिाचें साुंवघक प जन । करोनी करािें [********* अथिा केिल वनजदेहाचा होम करा थोर । जगा दाखिा अद्भतु 
भारतसत्त्िाचा जोर ॥ या चला पाुंच ित तरी । भारताुंतरीं । घेउनी सुरी । मी देतों पवहलें  विर । वनज देिाच्या खातर । ईिाच्या चरणाुंिर । देि वमळेना 
देहमोह हा जोंिरी न आटे । तुम्हीं टाकुनी द्यािें आपुलें  चवरत्र उरफाटें ॥ धु्र ॥ ––मुक्ततमागवमीमाुंसा ( अप्रकावित)] स्ििीषव अपवण । मागािें 
अझहसाधमव–सुंस्थापन । जेणें सुंसारजीिन स्िगीय होय ॥ २३१ ॥ हें सामुदावयक स्ििीषापवण । जागिील 
खलहृदयीं कोमलपण । स्िजनींही देहमोहभुंजन । चैतन्योत्थापन घडिील ॥ २३२ ॥ असो ही आत्मसुंहार–
सुंवहता । वदङमात्र वनरवपली तातसुंमता । या वनरपणाची अप णवता । अझहसा–करणता प णव करील ॥ २३३ 
॥ 
 

सिवभ तवहतीं अत्युंत आसक्तत । स्िाथी सिवथा अनासक्तत । ईश्वरीं अपार वनष्ठा प्रीवत । ही 
जीिात्मक्स्थवत परम िाुंतीची ॥ २३४ ॥ ही क्स्थवत जीिमात्रास प्राप्त व्हािी । यासाठीं ताताची सिव उठाठेिी । 
यासाठीं नाना अितारीं आपणासी गोंिी । धमवध्िज रोिी यासाठीं तो ॥ २३५ ॥ तेणें ध्िज िाश्वतधमाचा । रणीं 
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रोविला, या रोविण्ययाचा । हेतु, विचार मरणाचा । जीिा सदाचा सक्न्मत्र व्हािा ॥ २३६ ॥ मरण िाटे अवमत्र 
जोंिरी । आत्मोद्धार अितय तोंिरी । देह न टाकि ेजीणव िस्त्रापरी । आत्मविचारीं टोणपा तो ॥ २३७ ॥ आत्मा 
हें वचन्मय आकाितत्त्ि । तेथें सिवव्यावपत्ि आवण समत्ि । अजत्ि आवण अमरत्ि । देहाचें नश्वरत्ि तेथें नाहीं ॥ 
२३८ ॥ देह अवतस्थ ल आत्मोपावध । दुसऱ्या मनआवद स क्ष्मतर उपावध । त्याुंच्या द्वारा आत्मा वनरपावध । वनज 
विकास साधी बहुरुंगी ॥ २३९ ॥ हा त्याचा बहुरुंगी विकास । साधणें ईश्वराचें साध्य खास । तेथें काुंहीं 
स्ितुंत्रता आत्मयास । कतवव्य करण्ययास वदधली असे ॥ २४० ॥ या बहुरुंगी विकासाचें एक थोर साधन । त्याचें 
नाुंि देहाुंतर िा मरण । तें परम वमत्र आनुंदकारण । त्यासी अ–कारण न झनदािें ॥ २४१ ॥ स्थ ल लोक हा 
सृवष्टभाग एक । सुष्टींत वकतीक स क्ष्म लोक । तेथींचें विविध सुंसार–कौतुक । पाहािया हाुंक मरणाची ॥ २४२ 
॥ मरण ग ढ सृष्टींचे किाड । वजज्ञास ुंसी तें न िाटे दुिाड । काय काय दडलें  त्याचे आड । तें जाणण्ययाची चाड 
बाळगािी ॥ २४३ ॥ जीिाचें जागरण स्िप्न । तैसें सुषुप्तींत त्याचें स्थान । याचें करनी वििरण । वनरुंतर 
स्मरण ठेिाि े॥ २४४ ॥ जागरण स्थ लसवृष्टविहार । स्िप्न स क्ष्मसृवष्टसुंचार । सुषुप्तींत मनबवुद्ध–अहुंकार । 
कामना कारभार ि न्य होय ॥ २४५ ॥ सुषुप्तींत नजर ठेिी देहािारी । श्वासोच्ि्िासें िाय  सोडी भरी । हाुंक 
मारल्या ये देहािरी । या वक्रया करी जीितत्त्ि। ॥ २४६ ॥ जो िाय  भरी देहाुंतरीं । त्याची गणना िाय ुंत बरी । 
कीं आकािवििषेाभीतरीं । याचा अुंतरीं वििके करािा ॥ २४७ ॥ जीि न िाय  जीि आकाि । हें पटािें थोड्या 
वििकेास । तो आकाि परी न जड आकाि । हेंही त्यास पटािें ॥ २४८ ॥ सुषुप्तींत न स क्ष्मीं स्थ लीं । तेथें 
असताुं न सुषुक्प्तस्थलीं । ही जीियात्रा वत्रस्थली । चतुथव स्थलीं वििकेा ओढी ॥ २४९ ॥ जीि चतुथव स्थलींचा 
वनिासी । तो कैसा साुंपडे मरणासी । त्याची स क्ष्म मन–आवद वमरासी । तीही ज्यासी न साुंपडे ॥ २५० ॥ येणें 
रीती वििर वििरोनी । मरणाचें अमरणत्ि भरािें ध्यानीं । स्थ ल–देहमायेचा भुंग करोनी । स्िधमव–आचरणीं 
रत व्हािें ॥ २५१ ॥ हें िाश्वत धमाचें प्रधान विधान । यास्ति तात–प्रिचनाचा प्रारुंभ येथ न । देहमायाभुंग 
अव्युंग झाल्यािीण । परमाथवसुंपादन होणें नाहीं ॥२५२ ॥ 
 

परमाथवसुंपादन होईल यथोवचत । तेव्हाुं प णवतया साधेल सिवभ तवहत । लोकाुंसी आकर्तषणें सन्मागाुंत 
। हा लोकसुंग्रह–अथव प णव तेव्हाुंची ॥ २५३ ॥ स्िधमव आवण िाश्वतधमव । याुंचें अुंगाुंवगभाि–ममव । जावणल्या 
प्राप्त होईल मोक्षिमव । अन्यथा िृथा श्रम सुंसारीं ॥ २५४ ॥ िाश्वतधमव सिवभ तवहत । त्याचें अुंग स्िधमव विवहत 
। स्िधमव–प्राणप्रवतष्ठा सिववहताथव । हा धमव–अथव वििद वििकेा ॥ २५५ ॥ बृहदा [बृहदारण्ययक अध्याय १ ला–ब्रह् िा 
इदमग्र आसीदेकमेि । तदेकुं  सत् न व्यभित् ।तत् श्रेयोरपम् अत्यसजृत क्षत्रम् ।...... स नैि त्यभित् । स वििमसजृत ।....स नैि व्यभित् । स िौद्रुं 
िणवमसजृत ।...... स नैि व्यभित् । तत् श्रेयोरपम् अत्यसजृतधमवम् ।] रण्ययकीं िणव–उत्पवत्त । तीच तातें आपुल्यारीतीं । 
कुरके्षत्रीय प्रिचनाुंत मागुती । मुमुक्ष ुंप्रती साुंवगतली ॥ २५६ ॥ सुंसार विभििाली व्हािा । यासाठीं एकरप 
समाजाचा चतुधा उठािा । िणवधमव आप–आपुला आचरािा ।एसा गोडिा ईश्वरी बोध ॥ २५७ ॥ कुलधमव तो 
नव्हे िणवधमव । जावतधमव तो नव्हे िणवधमव । वमत्रधमव आवण गुर–विष्ट्यधमव । मुख्य िणवधमव हे नव्हती ॥ २५८ ॥ 
अजुवनें आपुल्या साश्र–ुप्रिचनीं । कुलधमावदकाुंची बुडिणी । रणप्रसुंगें अवनिायव ही कहाणी । वफरवफरोनी 
कवथयेली ॥ २५९ ॥ तातें ती कहाणी ऐवकली । वतची सत्यता मौनें अुंवगकावरली । परी आपलुी रणप्रिणता न 
वनिावरली । रणविमुखता वनिावरली अजुवनाची ॥ २६० ॥ देहमायाभुंगाथव त्यासी बोध न । लगेंच स्िधमव करी 
ऐसें तातकथन । हा स्िधमव िणवधमव सिववहतसाधन । जन्मजावतजीिन जावतधमव नव्हे ॥ २६१ ॥ बुडोत तुझे 
वमत्रधमव । बुडोत गुर–विष्ट्यधमव । बुडोत कुलधमव जावतधमव । पाळी िणवधमव हा तातभािाथव ॥ २६२ ॥ सुंसारीं 
ज्ञानप्रिण सत्ताप्रिण । भोग्य–वनर्तमवतप्रिण सेिाप्रिण । ऐसे चतुधां जन–स्िभािगुण । लोकविभिसाधन 
स्पष्ट वदसती ॥ २६३ ॥ अवखल विश्वाचा समाज । अथिा विश्वाुंतगवत विविष्ट समाज । या चातुिवण्ययव–
व्ययस्थाबलें  वनजकाज । यथासुंभि आज करीतसे ॥ २६४ ॥ प्रकृतीच्या [चातुिवण्यय मया सषृ्टुं गुणकमवविभागिुः ।] 
गुणाुंची कमे पाह न । ताुंतें तीं सुंसारीं वदलीं विभाग न । यापरी ि द्र िैश्य क्षवत्रय ब्राह्मण । चार िणव वनर्तमयेले ॥ 
२६५ ॥ या िणववनमाणाचें कारण । बृहदारण्ययकीय विभि प्रमाण । विभिाथव िणव–िणवधमववनमाण । ऐसें प्रिचन 
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तेथें असे ॥ २६६ ॥ विभि लौवकक पारलौवकक । पारलौवककाचें म ळ लौवकक । भोगािाुंच न त्यागाचें पीक । 
कथा काल्पवनक असुंभिही ॥ २६७ ॥ भोग–विभिाुंतुनी व्यवष्टत्यागविभि । त्याुंत नी व्यष्टीचें मोक्ष–विभि । 
त्याुंत न अव्युंग लोकसुंग्रह–विभि । समवष्ट–मोक्षविभि त्यापास नी ॥ २६८ ॥ समवष्टमोक्षपर तातप्रिचन । 
व्यवष्टमोक्ष समवष्टमोक्षाुंचें साधन । त्यागवििषे व्यवष्ट–मोक्षसाधन । त्यागाथव वनमाण भोग्य विषयाुंचे ॥ २६९ ॥ हें 
भोग्यवनमाण विश्वसमाजीं । अथिा तदुंगभ त विविष्ट समाजीं । भोग्यवनमाणप्रिणाुंची रावज । स्िभािें राजी 
साधािया ॥ २७० ॥ परी भोग्याुंचें विभियुतत वनमाण । न साध्य सामान्य सेिकेऱ्याुंविण । न साध्य असामान्य 
सत्ताधाऱ्याुंविण । नवच तें ज्ञावनयाुंिीण साध्य असे ॥ २७१ ॥ या कारणें ताताची सुंसारीं । स्िभािप्रवतवष्ठत–
चातुिवण्ययव–चातुरी । सिवभ तवहतसुंगाची माधुरी । तातचातुरी उदया आणी ॥ २७२ ॥ वपत्याचा व्यिसाय पुत्र 
करी । ऐसी सामान्य कमवरीवत जुन्या सुंसारीं । येणें िणवधमी जन्मबद्धतेची परी । कालाचे उदरीं जन्मा आली ॥ 
२७३ ॥ भारतीय युद्धकालीं ही जन्मबद्धता । िणांसी आली होती अुंिीं बहुता । परी सिव कालीं ही सुंयुततता । 
पोषक सिववहता न होय ॥ २७४ ॥ सिववहत हें िणवधमाचें प्रयोजन । त्यासी प्रवतक ल होय िणाचें जन्मबुंधन । 
त्या कालीं त्या बुंधनाचें मोचन । कतवव्य प्रधान जाणत्याुंचें ॥ २७५ ॥ स योदयीं भुंगीकाम करी । मग अध्ययन–
अध्यापन िरी । भोग्य–वनर्तमवतकतवव्य त्यािरी । ऐिी एक परी जीविताची ॥ २७६ ॥ िणवधमव सिव येणें रीतीं । 
प्रत्येक व्यततींत राह ुं िकती । परी जेथें ज्याची वििषे प्रीवत । तेथें त्याची गवत वििषे होय ॥ २७७ ॥ स्िभािज 
गुण सुंस्कार–पवरप त । व्यततीचा िणव कवरती वनवित । या िणाची खरीखुरी मात । व्यततीच्या अुंतराुंत िास 
करी ॥ २७८ ॥ बा करी स्िधमव आपलुा । आचरी िणवधमव आपुला । ऐिा ताताच्या वनवित कथनाला । अथव 
आजला कोणता द्यािा ॥ २७९ ॥ आज तुम्हा बहुताुंचा स्िधमव । अथिा सुंस्कारपवरप त स्िभािज गुणकमव । 
आवण तुमचा परुंपरागत जावतधमव । याुंचा ऐतयक्रम लुप्त झाला ॥ २८० ॥ अिा समयीं स्िधमव आचरी । या 
तातकथनाच्या अुंतरीं । त्याची स्िधमववनणायक हृदयलहरी । स्िहृदयवििरीं देवखली पावहजे ॥ २८१ ॥ 
सिववहताथव त्याची धमवव्यिस्था । त्या सिववहताविषयीं आपलुी आस्था । तीव्र करािी त्यज वनयाुं अनास्था । मग 
वनज प्रकृवतव्यिस्था पाहािी तुम्हीं ॥ २८२ ॥ वनज प्रकृवत आवण वनज सुंस्कृवत । याुंहीं आपवणली असेल जी 
कायवपद्धवत । वतच्या द्वारा सिवभ तवहतीं । आपुली िक्तत खचव करािी ॥ २८३ ॥ बा आचरीं स्िधमव आपुला । 
याचा हा अथव ताताचा आजला । हाच अथव भारतयुद्धसमयाला । परी तेव्हाुं गोंधळाला जागा नव्हती ॥ २८४ ॥ 
बहुताुंिीं जावतबद्धता । िणाची त्या कालीं तत्त्िता । म्हण नी सध्याच्या गोंधळाची सत्ता । तेव्हाुंच्या धमववनरताुं 
ठािी नव्हती ॥ २८५ ॥ अजुवना वनजिणवधमव होता ठािा । परी वमत्रधमावद धमांनीं अुंतरीं उठािा । करनी 
त्याच्या क्षात्रस्िभािा । व्याकुलभािा नेलें  होतें ॥ २८६ ॥ वमत्रधमावद धमव अव्यापक । िणवधमव त्या सिांह नी 
व्यापक । अव्यापक व्यापकासी होता तापक । धमवसुंस्थापक न आदरी त्या ॥ २८७ ॥ म्हण नी तातें 
अजुवनप्रिचन न आदवरलें  । अजुवनें तातिचन अुंतीं आदवरलें  । जेव्हाुं तातें त्याचें अज्ञान हवरलें  । द र सावरलें  
मोहपटल ॥ २८८ ॥ 
 

धमात व्यापक–अव्यापक–विचार । लौवकक–पारलौवकक–विचार । मोक्षकारक–बुंधकारक–
विचार । नाना विचार धमापोटीं ॥ २८९ ॥ कोणा व्हािें या लोकीं िैभि । कोणा स्िगवलोकीय िैभि । कोणा 
व्हािें मोक्षिैभि । ऐसे नाना भाि नाना मनीं ॥ २९० ॥ मोक्षिैभि ते अढळ िाुंवत । जीिाची वििस्िरपीं िसवत । 
ती वमळिािया नाना युतती । वििकेिक्तत योजीतसे ॥ २९१ ॥ तातें आपुल्या प्रिचनीं । नाना युततींचे 
समालोचन करनी । अजुवनासी स्िधमाचे आचरणीं । मोक्षसुंपादनसरणी दावियेली ॥ २९२ ॥ नाना धमाचा 
अुंतरीं लढा । देखोनी अजुवन झाला बािरा िडेा । त्यानें आपुल्या मनाचा घोडा लगाम बेलगाम थोडा सोड न 
वदला ॥ २९३ ॥ तो घोडा बेलगाम धाुंिला । धाुंिताुं एका वठकाणा पािला । तेथींचा आराम त्यासी भािला । 
तेथें विसािला ययास्ति ॥ २९४ ॥ त्या वठकाणाचें कमवसुंन्यास नाुंि । तेथें अजुवनासी उपजला भाि । कमाचा 
धकाधकीचा डाि । पातकी हाुंि वदसों लागली ॥ २९५ ॥ िणवधमव आचवरताुं पुण्यय होई । सिेंवच 
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वमत्रावदधमवद्रोहीं पाप होई । अिाुंत कमवसुंन्यासधमाची सोई । पाहुनी डोई टेवकली अजुवनें ॥ २९६ ॥ 
कमवसुंन्यासयुतत ज्ञान िा ध्यान । व्यवष्टमोक्षाचें एक साधन । वतकडे अजुवनाचें लागलें  मन । पाह नी समाधान 
तात पाि े॥ २९७ ॥ ऐवहक िैभि उभें समोर । स्िगीय िैभिाचा हक्कदार । तेणें दोन्ही िैभिाुंचा महाथोर । मोह 
अनािर द र केला ॥ २९८ ॥ करणावतियें िैराग्य आलें  । भोग्याुंचें भोग्यपण वनमालें  । या मुमुक्षुत्ि–वचन्हें 
धालें  । प्रसन्न झालें  तातमन ॥ २९९ ॥ मुमुक्षु अजुवन म्हणे तातासी । मी विटलों या घोर कमासी । मज श्रेय वदसे 
कमवसुंन्यासीं । परी वनिय मानसीं होत नाहीं ॥ ३०० ॥ माझा स्िधमव क्षवत्रयाचा । तेथें करणावतियही दोषाचा 
। हें ध्यानीं येताुं मनाचा । वनिय ििेटचा होत नाहीं ॥ ३०१ ॥ म्हण नी मी आलों तुज िरण । मज देई वनवित 
ज्ञान । या धमवसुंियीं तुजिीण आन । माझें समाधान कोण करी ॥ ३०२ ॥ मी हें घोर कमव करीन । तरी मज 
होईल िोक दारण । स्िगवराज्येंही तयाचें िमन । अितय मन साुंगे माझे ॥ ३०३ ॥ यािरी तातें पे्रमें हुंस न । 
आरुंवभलें  आपुलें  प्रिचन । प्रथम देहमायाभुंगाथव बोध करन । मग िैराग्यपरीक्षण केलें  तयाचें ॥ ३०४ ॥ 
स्िगासाठीं कीतीसाठीं । झुुंजें त ुं झनदा टळण्ययासाठीं । इत्यावद प्रकारें परीके्षसाठीं । पाथा जगजेठी बोवलला 
बह  ॥ ३०५ ॥ पाथव हालेना ऐिा िचनीं । पाहोनी तात प्रसन्न मनीं । उपदेिी बुवद्धयोगाची कमवसरणी । मोक्षासी 
गिसणी जेणें पडे ॥ ३०६ ॥ 
 

नको भोग ऐवहक स्िगीय । तुला व्हािी आत्युंवतक मोक्षसोय । तरी त्याचा सुलभ उपाय । घेणें 
साहाय्य योगाचें ॥ ३०७ ॥ ऐसें िदोनी तातें अजुवनासी । बुवद्धयोगाची दाविली वमरासी । जेथें पाप–पुण्ययाुंवचया 
रािी । मोक्ष–हौसी द री फें वकती ॥ ३०८ ॥ बुवद्ध सामान्य बाह्माश्रयी । इुंवद्रयाुंच्या विषयाुंत मग्न राही । येथें िा 
स्िगी इुंवद्रयाुंची सोई । पाहाण्ययाच्या मोहीं सदा असे ॥ ३०९ ॥ िैवदक ईश्वरिादी थोर । ते स्िगवसुखसाठीं 
बेजार । नाना काम्य वक्रयाुंचा बाजार । माुंड नी जोजार िाढविती ॥ ३१० ॥ ते ईश्वरिादी ईश्वरासी विसरले । 
चिचाल इुंवद्रयाुंपाठीं घसरले । ईश्वर अुंतरीं ते बाहेरी पसरले । कालें  ओसरलें  पुण्यय त्याुंचें ॥ ३११ ॥ स्िगव–
पृ्िीच्या येरजाऱ्या । या िैवदकाुंच्या इतुतयाच भराऱ्या । त्याुंना थोर मोक्षपदाच्या पायऱ्या । न वदसल्या खऱ्या 
म्हणोवनयाुं ॥ ३१२ ॥ तातें स्िगवहौसी िैवदक झनवदले । मोक्षहौसी अ–िैवदक िुंवदले । विषयाुंचे फुं दीं जे 
फाुंवदले । त्या िैवदकीं बाुंवधलें  स्िताुंसी स्ियें ॥ ३१३ ॥ 
 

बुवद्ध नसािी इुंवद्रयाुंची दासी । बुद्धी िसािी आत्मारामापासी । तेव्हाुंवच पाप–पुण्ययाुंवचया रािी । 
नासोवन मोक्षासी अवधकारी होय ॥ ३१४ ॥ परी इुंवद्रयाुंचें इुंवद्रयाथी िागणें । हें तों देहधरा अितय त्यागणें । 
म्हण नी कमवसुंन्यासधमाचें साुंगणें । केिळ राुंगणें राुंगत्या मनाचें ॥ ३१५ ॥ प्रौढ चालत्या वििकेी मनासी । 
मोक्षयुक्तत वदसे कमवफलसुंन्यासीं । आत्मस्थ बुवद्ध सिां इुंवद्रयाुंसी । िागिीं ििेी आपलुीया ॥ ३१६ ॥ आत्मस्थ 
बुवद्ध आत्मसुख–आसतत । आत्मस्थ बुवद्ध विषयसुखीं विरतत । आत्मस्थ बुवद्ध स्िधमव–अनुरतत । 
सिवभ तभतत आत्मस्थ बुवद्ध ॥ ३१७ ॥ आत्मानात्मवििके केला िा ऐवकला । अनात्मा वििकेें  िा श्रदे्धनें 
साुंवडला । आत्म्याुंत िा परमात्म्याुंत ठाि घेतला । आनुंद लुवटला अुंतुःसुखाचा ॥ ३१८ ॥ हा वििकेी 
ध्यावनयाुंचा मागव । हा श्रद्धाळ  ध्यावनयाुंचा मागव । हा सुंयमी ध्यावनयाुंचा मागव । अुंतुःसुखस्िगव आतुडे येणें ॥ 
३१९ ॥ वििकेप्रधान साुंख्य िा ज्ञानयोगी । श्रद्धाप्रधान भक्ततयोगी । सुंयमप्रधान अभ्यासयोगी । आत्मयोगी हे 
सिवही ॥ ३२० ॥ वििके िा श्रद्धा अपुरी पडे । तेथें सुंयम अभ्यावसणें पडे । मन बाह् विषयाुंकडे ओढे । तों न 
साुंपडे अुंतुःसुख ॥ ३२१ ॥ साुंख्याुंचा ध्यानविषय आत्मा िा परमात्मा । सावक्षस्िरप अकता अभोतता आत्मा । 
तेथें बस नी प्रकृवतकायवमवहमा । पाहे अकामा साुंख्यबदु्धी ॥ ३२२ ॥ भतताुंचा ध्यानविषय ईश्वर सिवकता । 
सुंयमीयाुंचा कता िा अकता । अितारावदही ध्यानविषय भतता । विभ वत–अनुरतता विनयिीला ॥ ३२३ ॥ 
वििकेी भतत आवण सुंयमी । ध्यान लािोनी पडले आरामीं । स्िकमी िज ववनयाुं आत्मारामीं । आनुंदधामीं 
विराम पािले ॥ ३२४ ॥ तात जगन्नाटकाचा चालक । त्यासी कमवविराम नसे क्षण एक । त्याच्या अुंिाुंहीं 
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कमवविरामकौतुक । परम मोक्षसुख मावनयेलें  ॥ ३२५ ॥ ताता हे न माने अ–कमवरवत । कमी आराम भोगी 
तन्मवत । तीच कमी नैष्ट्कम्यव–क्स्थवत । तो मुमुक्ष प्रती उपदेिी ॥ ३२६ ॥ असो अभ्यासयोग–असमथवता । असो 
ज्ञानयोग–असमथवता । असो ध्यानयोग–असमथवता । असो असमथवता श्रिणावदकीं ॥ ३२७ ॥ परी नसो 
कमवफलत्याग–असमथवता । फलत्यागीं वबलगली िाुंवत–समथवता । म्हण नी मुमुक्ष नें ती त्याग–समथवता । 
आपुल्या हाताुं प्रथम आणािी ॥ ३२८ ॥ स्िधमव–कमव सिवभ तवहताथव । तें िज ववनयाुं मोक्षप्राप्त्यथव । आचरणें 
अभ्यासावद पुरषाथव । स्िाथी परमाथव ताता गमे ॥ ३२९ ॥ स्िकमवसुंन्यासयुतत अभ्यासावद । ही एक 
स्िाथवबुवद्धसुंिधवक उपावध । ही मुमुक्ष  जीिातें बाधी । तेंवि त्या न बाधी स्िकमवरवत ॥ ३३० ॥ स्िकमे बाधक 
बुंधक नसती । बाधक बुंधक कमवफलासक्तत । अभ्यावसणें कमवफल–अनासक्तत । प्रथम युक्तत मोक्षयुततींत ॥ 
३३१ ॥ कमवण्ययेिावधकारस्ते । स्िकमव केव्हाुंही न टाकािें परतें । न धरािें कमवफलहेत ुंतें । थोर आत्म्यासी तेथें 
अवधकार नाहीं ॥ ३३२ ॥ सिवभ तवहताथव स्िकमव–आचार । थोर आत्म्याचा अनुरप अवधकार । तत्फलविषयीं 
रागदे्वषविकार । हा अवधकार हीन [गी. अ. २, श्लो. ४९.] आत्म्याचा ॥ ३३३ ॥ म्हण नी श्रेष्ठ स्िकमव अनासतत 
करणें । अ–कमी अभ्यासावद त्याहुनी उणें । ऐसें द्वादिाध्यायीं जीिीचें साुंगणें । मोक्षमागववनपणुें साुंवगतलें  
तातें ॥ ३३४ ॥ स्िकमे उत्साहानें करािीं । फलाुंविषयीं उदासीनता धरािी । बुवद्ध अुंतरात्म्याुंत भरािी । येणें 
तरािी रागदे्वष–खळबळ ॥ ३३५ ॥ अुंतरात्मा ईश्वराचा अुंि । तो नसे प्रकृतीचा दास । प्रकृतींत नी इुंवद्रयास 
मनास । घेऊनी दास आपुले करी ॥ ३३६ ॥ या दासाुंचे दास व्हािें । हें अुंतरात्म्या कसें िोभािें । ऐसें वििरोनी 
वििकेी भािें । राग–दे्वष सोडाि ेइुंवद्रयाुंचे ॥ ३३७ ॥ कमे नेवमलीं सिवभ तवहताथव । ती करणें हा ईश्वरसुंमत 
पुरषाथव । तो करनी ईश्वरप्रीत्यथव । कमवफवलताथव त्यासी समपािा ॥ ३३८ ॥ 
 

कमवफली आसक्तत सोडािी । ती ईश्वरचरणी जोडािी । ईश्वरविस्मृवत सम ळ तोडािी जोडी फोडािी 
जीि–प्रकृतीची ॥ ३३९ ॥ जीि आवण प्रकृवत । दोनवच तत्त्िें इया जगतीं । देखताुं जीिासी न होय मुक्तत । 
प्रकृतीची सक्तत थोडी नसे ॥ ३४० ॥ प्रकृतीचा पवत ओळखािा । त्यासी आपुला पावठराख करािा । तेव्हाुंवच 
प्रकृतीचा जोरािा । थुंडािुनी जीिा स्िातुंत्र्य लाभे ॥ ३४१ ॥ जीिें रहािें प्रकृतीचे दास । अथिा व्हािें ईश्वराचे 
दास । याुंिीण वतसरा मागव त्यास । चालाियास असेना ॥ ३४२ ॥ प्रकृवत–दास्याची स्िुंतुंत्रता । अथिा 
ईश्वरदास्याची स्ितुंत्रता । याुंह नी वतसरी स्ितुंत्रता । देहाुंत असताुं जीिा नाहीं ॥ ३४३ ॥ वनद्रा आळस आवण 
दुलवक्ष । हा मानिप्रकृतीचा कवनष्ठ पक्ष । त्याुंत नी त्या जीिाचा मोक्ष । ईश्वराचे दक्ष करीतसे ॥ ३४४ ॥ वनम वनी 
नाना सुखदुुःखप्रसुंग । अवप्रय करिी तमाचा सुंग । जेणें जीि लोभी प्रित्तींत दुंग । होय रजसुंग सेि वनयाुं ॥ 
३४५ ॥ वनम वनी नाना सुखदुुःखप्रसुंग । अवप्रय करिी रजाचा सुंग । जेणें जीि वनलोभ वनिृत्त ज्ञानीं दुंग । होय 
सत्त्िसुंग सेि वनयाुं ॥ ३४६ ॥ वनम वनी नाना सुखदुुःखप्रसुंग । अवप्रय करिी सत्त्िाचा सुंग । जेणें जीि 
गुणातीत–िृत्तींत दुंग । होय ईश्वरसुंग सेि वनयाुं ॥ ३४७ ॥ खवनज उवद्भज्ज मानितेर प्राणी । जीिाच्या या 
असुंख्यात योनी । तेथें नाना देहाुंत अनुभि घेऊनी । मग मानियोवन जीि घेई ॥ ३४८ ॥ मानि–योवन रजाची 
िा तमाची । यथानुभि प्रथम वमळायाची । मग यथाक्रम योवन सत्त्िाची । आवण गुणातीताची वमळे जीिा ॥ 
३४९ ॥ येणें रीती अनेक जन्मसुंवसद्ध । जीि होई गुणातीत वसद्ध । या विकासाचा कता आवदवसद्ध । िुद्ध 
आवदबुद्ध ईश्वरवच असे ॥ ३५० ॥ 
 

त्या ईश्वराची विस्मृवत टाकािी । तच्चरणीं मनोिृवत्त सिवथा िाुंकािी । तद्दासत्िें देहनौका हाुंकािी । 
तेव्हाुं चाखािी गुणातीत िाुंवत ॥ ३५१ ॥ देह स्िकमी राबिािा । तो श्रम ईश्वरचरणीं समपािा । ईश्वरें 
व्यावपला हा सुंसार आघिा । तोवच प्रकृवतविभिा आधार असे ॥ ३५२ ॥ स्िकमव करािें यथासाुंग । वििकेें  
िोधािें प्रत्येक कमांग । कोठेंही राह ुं न द्यािें व्युंग । अवत सुरुंग रुंगिािें तें ॥ ३५३ ॥ ऐसें कमव अव्युंग सुुंदर । 
तेणें पे्रमें पुजािा ईश्वर । ईश्वरभततीचा हा प्रकार । आिडे फार मत्तातातें ॥ ३५४ ॥ कतवव्य आपलुें  तेंवच करािें 
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। दुसऱ्याचे कतवव्यीं न विरािें । कतवव्य आपलुें  आवण परािें । याुंचें न करािें म ढ–वमश्रण ॥ ३५५ ॥ आपलुें  
कतवव्य दोषयुतत वदसें । दुसऱ्याचें तें वनदोष भासे । परी कमी दोष सिवत्र िसे । वनदोष नसे एकही कमव ॥ ३५६ 
॥ सिव भ तवहताथव स्ि–स्ि कमवव्यिस्था । या व्यिस्थेविषयीं नसािी अनास्था । कतवव्यविभागणी समाजा 
समस्ता । एकमेि रस्ता वनज विकासाथव ॥ ३५७ ॥ समवष्टविकासापोटीं व्यवष्टविकास । व्यवष्टविकासापोटीं 
समवष्टविकास । याुंचा अन्योन्य–वहत–वनवदध्यास । विश्वविकास िगेें चालिी ॥ ३५८ ॥ विश्व नाना समष्टींचा 
सम ह । प्रत्येक समावष्ट नाना उपसमवष्टसम ह । सिवत्र नाना–ध्येय–आरोह–अिरोह । तेथें कतवव्यव्य ह वनदोष 
कैचा ॥ ३५९ ॥ म्हणोनी दुसऱ्याचें कतवव्य तें बरें । हें नसािें अवििकेाचें िारें । आपलुें  कतवव्य जें खरें । तें करािें 
आदरें ईश्वरप जाथव ॥ ३६० ॥ 
 

स्िकमापवणें कवरताुं ईश्वरभक्तत । क्रमें द र होय कमवफलासक्तत । द र होय अहुंकतृवत्ि–मवत । 
ब्रह्मवनिाण मवत लाभे [गी. अ. १०, श्लो. १०, ११, गी. अ. ६, श्लो. ४७; गी. अ. ७, श्लो. १.] ज्ञानें ॥ ३६१ ॥ कमवसुंन्यासी [२ गी. 
अ. १८,श्लो. ५० ते ५५.] अभ्यास ध्यान । करनी, आसक्ततहीन अहुंकारहीन । होऊनी ईिभतती परमपािन । 
जोडोवन, वनिाण पािती ज्ञानें ॥ ३६२ ॥भततीच्या पोटीं जें ईश्वरज्ञान । तें प्राप्त केल्यािाुंच न । जीिा न लाभे 
ब्रह्मवनिाण । हें तातकथन मुमुक्ष  जनाुं ॥ ३६३ ॥ सुंन्यासयुतत साुंख्यिदेाुंत–ज्ञान [गी. अ. ७,श्लो. १६, १७, १८.] । 
सुंन्यासयुतत अभ्यास योगसाधन । जोडोवन ईश्वरभक्तत पािन । ब्रह्मवनिाण पािताती ॥ ३६४ ॥ 
 

जो भतत जाहला ईश्वराचा । तो भतत होय स्िकमाचा । तो तातित् सिवभ तवहताचा । लोकसुंग्रहाचा 
पे्रमी होय ॥ ३६५ ॥ ताताचा लोकसुंग्रह तोंिरी चाले । जोंिरी अिघें विश्व वनिाण न पािलें  । तेथें तातभतत जे 
मुतत जाहले । ते आनुंदे धाुंिले तत्सेिसेी ॥ ३६६ ॥ वनज विकासाथव गतागत । जन्म–मृत्यु–चक्रीं बद्ध वफरत 
। या पुनराितृ्तींतुनी मुतत । त्या नाुंि मुतत मोक्षिास्त्रीं ॥ ३६७ ॥ ही [गी. अ.८, श्लो. १५] पुनरािृवत्त दुुःखालय । ही 
त्या महात्म्याुंसी न होय । जे परम मोक्षवसद्धीचा ठाय । ताताचे पाय धरनी पािले ॥ ३६८ ॥ परी पुनरािवृत्त जी 
कीं वदव्य । तातसम लोकोद्धाराथव सदय । भेिभीताुं भटिाया अभय । ती मुतताुं न होय ऐसें नव्हे ॥ ३६९ ॥ 
मुतत तो मुतत सिवथा मुतत । भतत तो भतत सिवदा भतत । जो मुतत सिवथा सिवदा भतत । तो तात–अनुरतत 
मुततपणें ॥ ३७० ॥ तात म्हणे वनजधामीं िसाि े। तरी तेथें मुतत भतत विसािें । तात म्हणे मृत्युलोकीं असािें । 
तरी चुंग कसाि ेअितराया ॥ ३७१ ॥ ही भततीची परम सीमा । ही मुततीची परम सीमा । मुतत–पुनरािृत्तीचा 
मवहमा । मुतत भततात्मा तोवच जाण ॥ ३७२ ॥ ही पुनरािृवत्त मुतता वनवषद्ध । तरी तो मुतत नव्हे तो सिवथा बद्ध 
। जीिें किासी व्हािें सुंवसद्ध । जरी दुजे बद्ध द रािती त्या ॥ ३७३ ॥ तातमतीं मुतत–पुनरािृवत्त । बद्धमोचनाथव 
बद्धसुंगवत । ही परागतीह नी परागवत । तत्प्रिचनीं ती ध्िवनत असे ॥ ३७४ ॥ माझें वदव्य जन्म वदव्य कमव । याुंचें 
तत्त्ि जाणें त्या न पुनजवन्म । तो मजपासी ये माझा भाि धमव । त्याचा भाि धमव होत असे ॥ ३७५ ॥ एसें ताताचें 
स्पष्ट िचन । तेथें अवदव्य बद्धित् पुनजवनन । नाहीं तत्त्िज्ञाुं हें िक्ब्दत कथन । वदव्य मुतत–जनन ध्िवनत केलें  
॥ ३७६ ॥ वदव्य कमाचा तत्त्िज्ञ । वदव्य कमव करी प्राज्ञ । सत्पवरत्राणाथव आत्मयज्ञ । करनी अवधयज्ञ आपलुा 
करी ॥ ३७७ ॥ तेणें ऐसेंवच जाणणें जाणािें । जावणलें  व्यिहारीं आणािें । हें तातें अन्यत्रही पे्रमभािें । मुमुक्ष ुंसी 
ठािें केलें  असे ॥ ३७८ ॥ [गी. अ.४, श्लो. १४.]मी कमे करीं परी कमवलेप । मला न लागे मी वनलेप । याचें कारण 
फलेच्िेची झेंप । मवच्चत्तविके्षप करीत नाहीं ॥ ३७९ ॥ येणें रीती मज जो जाणें । त्यासी न बाुंवधती कमवबुंधनें । 
या वनरपणीं मत्तातानें । स्िसुंमत जाणणें जाणविलें  असे ॥ ३८० ॥ जाण नी ईश्वराचा फलत्याग । आपण 
करािा तैसा त्याग । हें खरें जाणणें यथासाुंग । ऐसें अुंतरुंग ताताचें येथें ॥ ३८१ ॥ फलत्यागज्ञान फलत्याग 
करणें । वदव्यकमवज्ञान वदव्य कमे करणें । तेंवि वदव्य–जन्म–ज्ञान वदव्य जन्म घेणें । हें तात–साुंगणे 
मुक्ततविषयक ॥ ३८२ ॥ मुमुक्ष नें कमवफलें  द र सारािीं । मुमुक्ष नें वदव्यकमे आचरािीं । ये रीती मुक्तत आपुली 
करािी । मग िरािी वदव्यजन्मपद्धवत ॥ ३८३ ॥ ऐिी ताताची ध्िवनत साुंगणी । ही प्रधान–तातमतप्रवत–
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पावदनी । अ–पुनरािृत्तीची िक्ब्दत कहाणी । त्यावचया मनीं गौण अप्रधान ॥ ३८४ ॥ पुनरािृत्तीसी कुं टाळले । 
भितापानें बहु पोळले । ते अ–पुनरािृत्तीसी भाळले । त्याुंचे पाळले लळे तातानें ॥ ३८५ ॥ इहलोकीं करािया 
कमव नीट । तो स्िगवभोगाुंकडे दाखिी बोट । जेणें इहलोकींचे भोग िोखट । स्िगवलुं पट सोडीतसे ॥ ३८६ ॥ 
परी जीिात्म्याचा प णव विकास । नसे तयाचा स्िगववििषे–िास । म्हण नी स्िगवभोगाविषयीं त्रास । तात 
तन्मनास िाटिीतसे ॥ ३८७ ॥ त्रयीधमाचे अवििकेी दास । त्याुंसी स्िगवसुखाचा हव्यास । परी तया 
गतागताचा आयास । ऐसें मुमुक्ष ुंस तो साुंगे ॥ ३८८ ॥ गतागत नको तुम्हाुंस । तरी टाका कमवफलाची हीन 
आस । ऐसें बोध नी मुमुक्ष  जीिाुंस । त्याुं वनजपदास घेऊनी जाई ॥ ३८९ ॥ वनजपदस्थाुं नाहीं गतागत । हें 
ऐक नी जे वतकडे धाुंित । त्याुंसी मुतत–पुनरािृत्तींचें मत । भयानें सुंत्रस्त करील िायाुं ॥ ३९० ॥ हें जाणे तात 
पे्रमसागर । म्हण नी तेणें अ–पुनरािृत्तीचें जोर । माहात्म्य गाउनी वनजधामपर । म्हवणतलें  घर अ–
पुनरािृत्तीचें ॥ ३९१ ॥ बद्धित् पुनरािवृत्त तेथुनी नसे । म्हण नी हें तातिक्ब्दत सत्य असे । परी मुतत मुततपणें 
जन्म घेतसे । हें तातध्िवनत त्याहुनी सत्य ॥ ३९२ ॥ हें ध्िवनत सत्य श्रेष्ठतर । दुजें िक्ब्दत तें सत्य अिर । 
गणाया कारण समवष्टमोक्षव्यिहार । गवणला थोर व्यवष्टमोक्षाहुनी ॥ ३९३ ॥ जीि जाहला जीिन्मुतत । तेणें 
चालिािें वनजधमवव्रत । अज्ञानमुतत म्हणोवन कतवव्यमुतत । समजणें अयुतत आपणासी ॥ ३९४ ॥ हें तातमत 
त्याचे प्रिचनीं । तेणें स्पष्ट केलें  असे स्पष्ट िचनीं । आपुलें  उदाहरण पुढें करनी । लोकसुंग्रह–विकविणी 
विकविली असे ॥ ३९५ ॥ अ–मुततें उदारें लोकसुंग्रह करािा । जीिन्मुततें उदारें लोकसुंग्रह करािा । तो 
विदेहमुततें न आदरािा । या अ–युततभािा न भािी तकव  ॥ ३९६ ॥ न भािी तकव  न भािी पे्रम । तें मत प्रकाि–
पे्रमधाम । तात आदरील विश्वमोक्षकाम । हें म्हणणें श्रम िाचेचा िायाुं ॥ ३९७ ॥ असो समष्ट्ट्यथव मुतत–
पुनरािृवत्त । असे प्रधान ताताच्या मतीं । समवष्टमोक्षाथव व्यवष्टमोक्षक्स्थवत । वतयेची प्राक्प्त ज्ञानविज्ञानें ॥ ३९८ ॥ 
 

ब्रह्मज्ञान आवण योगविज्ञान । दोन्ही मोक्ष–अुंगें समान । योगीं सिव मागव समान । कोणा अवधक ऊन 
लेख ुं नये ॥ ३९९ ॥ तातें बहु प्रिुंवसलें  ज्ञान । बहु प्रिुंवसलें  कमव–आचरण । बहु प्रिुंवसलें  अनासततपण । 
आत्मतुष्टपण बुद्धीचें ॥ ४०० ॥ तातें बहु प्रिुंवसलें  श्रद्धाळ पण । बहु प्रिुंवसलें  वचत्तसुंयमन । बहु प्रिुंवसलें  
िैराग्य, भजन । विभ वतध्यान ईश्वराचें ॥ ४०१ ॥ अजुवना त ुं ज्ञान सुंपादीं । अजुवना अभ्यासयोग साधीं । अजुवना 
लािीं भक्ततसभावध । स्िकमी धी व्हािी अजुवना ॥ ४०२ ॥ ऐिी तातप्रिचनपद्धवत । सिव साधनीं समान प्रीवत । 
याचें कारण सिव साधन–सुंपवत्त । सहकाये मुक्तत व्यष्टीसी देत ॥ ४०३ ॥ कमवसुंन्यास आवण कमव–असुंन्यास । 
दोहीं मागी वनश्रयेस । हें तातिचन अभ्यासकास । तात मानस स्पष्ट करी ॥ ४०४ ॥ व्यवष्ट–मुततीस दोन्ही 
समान । परी समवष्टवहतसाधक कमव–आचरण । ताताचें समवष्टवहत–धोरण । आहे कारण कमवयोग–प्रिुंसनीं 
॥ ४०५ ॥ 
 

सिवभ तवहत सिवभ तमोक्ष । इकडे ताताचें सिावधक लक्ष । एतदथव बोध प्रत्यक्ष अ–प्रत्यक्ष । तात 
मोक्षाध्यक्ष दक्षतेनें करी ॥ ४०६ ॥ देहमायेचा सिवथा भुंग । सिेिसुंग सिवभ तवहतसुंग । आवण लोकसुंग्रह 
अथाुंग । ऐसें चतुरुंग माझें हृदय ॥ ४०७ ॥ याुंत सिववहतसुंग सिवश्रेष्ठ । दुसरीं अुंगें त्याह नी कवनष्ठ । या 
चौघाुंपोटीं समाविष्ट । दुजीं मोक्षवनष्ठ माझी अुंगे ॥ ४०८ ॥ अभ्यासयोगी [गी. अ. ५, श्लो. २६] सिवभ तवहतरत । 
ज्ञानयोगी [गी. अ. १२, श्लो. ३, ४.] सिवभ तवहतरत । अभ्यासयुतत ज्ञानयोगी तवन्नरत । ब्रह्मत्ि पाित तातें बोवधलें  
॥ ४०९ ॥ लोकसुंग्रहाथव [गी. अ. ३, श्लो.२०.] स्िकमे करी । लोकसुंग्रहाथव [गी. अ. श्लो. २२.] मी कमे आचरीं । 
लोकबुवद्धभेद [गी. अ. ३, श्लो.२५/२६.] न करािा विद्वद्वरीं । ऐिी व्यिहारचातुरी तातेंबोवधली ॥ ४१० ॥ देहाच्या 
[गी. अ. २, श्लो. ११ ते २५.] मायेचा भुंग करी । जीिाुंच्या [गी. अ. ६, श्लो. ३२.] वहताची झचता करी । सिवजीििेी [गी. अ. 
१८, श्लो. ६२.] सिवभािें जिळ करी । ऐसी जीिन–परी तातें बोधली ॥ ४११ ॥ अजुवनी क्स्थरािला जो बोध । तो 
बोध ऐसा चतुर्तिध । तातप्रिचनाचें फल हें िुद्ध । अजुवन–युद्ध या फलाचें फल ॥ ४१२ ॥ ग्रुंथाचा मुख्य अथव 
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गौण अथव । वििकेें  करािया वनवित । त्याचा आवद अुंत वििषे फवलत । बहुिार–कवथत िोधािें ॥ ४१३ ॥ या 
िोधानें मुख्यगौण अथव अनुमानाि े। त्याुंचें अुंगाुंवगत्ि तके साधािें । तें वसद्ध होताुं वसद्ध मानािें । अनुमावनत 
आघिें अथवअुंगावगत्ि ॥ ४१४ ॥ मुख्य–अथवसुंघ तें ग्रुंथतात्पयव । गौणअथवसुंघ अथविादसुंचय । ऐसा 
मीमाुंसकाुंचा तात्पयववनणवय–सुंप्रदाय । तेणेंही वसद्ध होय चतुरुंग तात्पयवत्ि ॥ ४१५ ॥ आवद देहमायाभुंगाथव 
बोध । अुंत ईश्वरैकिरणत्ि बोध । बहुकवथत लोकसुंग्रह सिववहतबोध । फवलत बोध अजुवनीं ठसािला हें ॥ 
४१६ ॥ हा चतुरथवबोध ग्रुंथवििषे । या अथवसुंघापोटीं दुसरा अथवसुंघ वनुःिषे । अुंगत्िभािें पाहाियास । 
सवद्विकेास आयास नाहीं ॥ ४१७ ॥ तातप्रिचन सिवभ तमोक्षपर । सिवभ तमोक्ष त्याचें तात्पयव थोर । या मोक्षाचीं 
साधक अुंगें चार । यत्सुंघ सुुंदर मद्धहृदय मी गणीं ॥ ४१८ ॥ 
 

श्रीआचायव िुंकर व्यवष्टमोक्ष । माझा मावनती प्रमुख पक्ष । परी माझें साध्य समवष्टमोक्ष । तया व्यवष्टमोक्ष 
साधनभ त ॥ ४१९ ॥ लोकमान्या नीवत अध्यात्मवनष्ठ । माझें हृदय वदसे इष्ट । परी अध्यात्म सिव लोकीं पुष्ट । 
करणें गुह् गोष्ट माझी प्रधान ॥ ४२० ॥ व्यष्टीची अध्यात्मवनष्ठ नीवत । पोषी समष्टीची अध्यात्मसुंपवत्त । जेणें 
समष्टीची मोक्षमागािरती । पदें पडती दु्रत गतीनें ॥ ४२१ ॥ जीिन्मुतत ज्ञानयोगवनष्ठ । कमवयोगवनष्ठाहुनी 
कवनष्ठ । तातें गणायाचें कारण स्पष्ट । त्याचें परम इष्ट सिव–जीिमुक्तत ॥ ४२२ ॥ 
 

असो आताुं जीिाची मुक्तत कैसी होय । त्या कैसा वमळे परम िाुंतीचा ठाय । हें विचावरताुं चतुरुंग 
उपाय । जीि–सहाय स्पष्ट वदसे ॥ ४२३ ॥ मुमुक्ष नें देहमाया द रिािी । ईिपदीं बुवद्ध िाहािी । सिववहताथव 
दुुःखें सहािीं । दक्षता ठेिािी लोकसुंग्रहीं ॥ ४२४ ॥ सिव िब्दें देि–मनुष्ट्य–वतयवगावद समस्त । लोकिब्दें 
मानि अवभपे्रत । मुमुक्ष नें िरािें सिववहतव्रत । ऐसें तातमत स्पष्ट असे ॥ ४२५ ॥ लोकसुंग्रह लोकाुं सन्मागीं 
लािणें । हें ितय उपदेिें उदाहरणें । उदाहरणािीण उपदेि देणें । तें लोक भरणें असन्मागांत ॥ ४२६ ॥ 
मानिवहताचा कवरताुं विचार । भोगावद मोक्षान्त सिव प्रकार । जीिाजीिासी यथावधकार । विकासानुसार 
वहताचे वदसती ॥ ४२७ ॥ मुमुक्ष  भोगासी विटला असे । त्यासी िाुंतीचें लागलें  वपसें । तेणें ईिपदाच्या 
वनवदध्यासें । विषयाुंचे तमाि ेटाळाि े॥ ४२८ ॥ ईिपदाचा वनवदध्यास । त्याच्या बुवद्धचा करीत विकास । 
अुंतुःपे्ररणेनें तो सग्दुरस । सच्िास्त्रास िरण वरघे ॥ ४२९ ॥ त्या पािन सुंगतींत श्रद्धाबळें  । त्याचें अुंतुःकरण 
प्रवतवदन वनिळे । त्याच्या इुंवद्रयाुंचा दुराग्रह मािळे । बुवद्ध िळे ज्ञान–विज्ञानाकडे ॥ ४३० ॥ तें ज्ञानविज्ञान 
क्रमें अभ्यासािें । लोकवहताथव कमास न त्रासािें । ऐसा मोक्षमागव चालताुं अुंतर विसाि े। सिवत्र वदसािें ईिमय 
तया ॥ ४३१ ॥ ज्ञान जे्ञय के्षत्र [गी. अ. १३.] के्षत्रज्ञ । प्रकृवत [गी. अ. ७, १३, १४,१६, १७,१८.] परुष [गी. अ. २, १३, १५.] 
पुरषोत्तम [गी. अ. ७, १२, १५.] सिवज्ञ । सुंयमी [गी. अ. ५, ६, ८.] भतत [गी. अ. १२.] गुणातीत [गी. अ. १४.] क्स्थतप्रज्ञ 
[गी. अ. २.] । व्हािया प्राज्ञ हें सिव जाणाि े॥ ४३२ ॥ प्रज्ञा विषयाुंकडे न ओढािी । म्हण नी ती ईिचरणींजोडािी 
। मन–इुंवद्रयें विषयाुंतुनी काढािीं । हाण नी पाडािी विषय–झचता ॥ ४३३ ॥ स्थलीं स्थलीं म ती–म तींत । 
ईश्वराची विभ वत असे रहात । त्या विभ तीचे असािें ध्यानाुंत । स्थ लातें मनाुंत स्थान न द्याि े॥ ४३४ ॥ या ज्ञानीं 
ध्यानीं भक्तत भरािी । श्रिण–कीतवनावद वक्रया करािी । अभ्यास–योगाची काुंस धरािी । जरी भोगाुं भािी 
मन हटेलें  ॥ ४३५ ॥ स्िकमे सिववहताथव लोकसुंग्रहाथव । आचरीत असािें टाक नी स्िाथव । सिवगत 
सिेिप जनाथव । तत्कवलताथव उपयोजािा ॥ ४३६ ॥ येणें रीती ज्ञान भक्तत । ध्यान सुंयम कमविक्तत । व्यष्टीसी 
देत असे मुक्तत । श्रद्धा विरक्तत वनमवल ॥ ४३७ ॥ ताता इष्ट सिांग–समुच्चय । समुच्चयीं िाुंवत आत्युंवतक होय । 
परी ज्यासी ज्या मागी वििषे सोय । तेणें तो ठाय प्रथम आपणािा ॥ ४३८ ॥ व्यष्टींची अुंतबाह् पवरक्स्थवत । 
वभन्न वभन्न असे या जगतीं । म्हण नी कोणी ज्ञान कोणी भक्तत । कोणी इतर िक्तत प्रथम जागिी ॥ ४३९ ॥ ज्या 
जीिासी जे अुंग सोयीचें । तें त्यासी प्रधान गणायाचें । येणें रीती तुल्यबल सिव अुंगाुंचें । तुल्य सिांचें मुक्तत–
सहायत्ि ॥ ४४० ॥ देहमायाभुंग सिेिसुंग । क्रमें जागिी प्रत्येक मोक्षाुंग । म्हण नी या सिव अुंगाुंचा सुंघ । 
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गवणयेला अुंग चतुरुंग हृदयाचें ॥ ४४१ ॥ चतुरुंग मद्–हृदय साधनभ त । सिवभ तमोक्ष तातसाध्य वनवित । तें 
मद्हृदयाचें हृदय सत्सुंमत । हें वििकेिुंत ओळखतील ॥ ४४२ ॥ 
 

सद् गुरश्रद्धा सच्िास्त्रश्रद्धा । तात उपदेिी जीिा भिबद्धा । परी वििकेिुंत जीिा वनजात्मश्रद्धा । 
श्रेष्ठतम श्रद्धा तातमतीं ॥ ४४३ ॥ गुर–गुरुं त सद् गुर कोण । िास्त्रािास्त्राुंत सच्िास्त्र कोण । हें वनवित 
कराियाचें कायव कठीण । वनजात्म्यासी पुस न करणें लागे ॥ ४४४ ॥ यासी त्यासी विचारन पुस न । गुर िास्त्र 
चाुंगलें  म्हण न । ठरविलें  तरीही हा तो प्रमाण । ठरविण्यया प्रमाण वनजात्मा असे ॥ ४४५ ॥ तातें अजुवनासी बोध 
करन । त्याचें जागविलें  वििकेीपण । साुंवगतलें  कीं माझें कथन । वििकेें  [गी अ. १८, श्लो. ६३.] परीक्ष न पाहािें 
आपुल्या ॥ ४४६ ॥ सिां हृदयीं राहे ईश्वर । तो आत्म्याचा आत्मा िरण्ययिर । त्यासीच िरण वरघािें तोवच पार 
। पाििील दुस्तर भिसागराचा[गी. अ. १८, श्लो. ६१, ६२.] ॥ ४४७ ॥ ऐसेंही सािध केलें  अजुवनासी । वनजात्मश्रद्धा 
जागिायासी । वनजात्मश्रदे्धिाुंच नी जीिासी । िाश्वत स्थानासी जाणें अितय ॥ ४४८ ॥ देह नव्हे वनज आत्मा 
। इुंवद्रयें नव्हतीं वनज आत्मा । मन नव्हे वनज आत्मा । वनज आत्मा तकव बुवद्ध नव्हे ॥ ४४९ ॥ िुद्ध पे्रमल पे्रमतत्त्ि 
। िुद्ध वजज्ञासु ज्ञानतत्त्ि । याुंहीं युतत जें अुंतुःसत्त्ि । तें आत्मतत्त्ि ओळखािें ॥ ४५० ॥ हें वजतुकें  विकवसत 
आपणाुंत । वततुकें  आणािें उपयोगाुंत । तत्प्रकावित तकव बुद्धीच्या ताजव्याुंत । गुर–िास्त्र–कवथत परीक्षीत 
जािें ॥ ४५१ ॥ आत्मा आज चुकेल उद्याुं चुकेल । चुकताुं चुकताुं चुकणें चुकेल । तत्प्रकाि फाुंकताुं फाुंकताुं 
फाुंकेल । अुंती िाुंकेल हृदयेिपदीं तो ॥ ४५२ ॥ हृदयेि जीिात्म्याचा आत्मा । तो श्रद्धा–विनम्र–
जीिात्म्यासी सिात्मा । करनी भेटिील आपलुा आत्मा । स्िानुंद–मवहमा अवनिाच्याचा ॥ ४५३ ॥ 
 

वनरीश्वर साुंख्य–वसद्धाुंतिादी । तया श्रीगीता बोध बोधी । तो ऐवकला हवरभाटें वनरपावध । 
वििकेसमावध लाि वनयाुं ॥ ४५४ ॥ ऐवकला बह  बह  ऐकत । श्रिणें अुंतरीं प्रकाि फाुंकत । मननें मन विनम्र 
िाुंकत । श्रीगीता–तातपदीं सदा ॥ ४५५ ॥ तेणें तो बोधप्रकाि । येथे यथाबुवद्ध यथािकाि । तु्रवटत अप णव 
अभ्यासकास । अर्तपला । वििकेास चालना 
द्याया ॥ ४५६ ॥ 
 

॥ श्रीकृष्ट्णापवणमस्तु ॥ 
 

॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मापवणमस्तु ॥ 
 

॥ ॐ िाुंवतुः िाुंवतुः िाुंवतुः ॥ 
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॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मिे नमुः ॥ 
॥ ॐ श्रीजगद्गुरदे श्रीकृष्ट्िाय नमुः ॥ 

 
अनासक्ततयोग–परीक्षि 

 
तुम्हाुं सज्जनाुं मोक्ष वमळािा ऐसें जवर िाटे । फुट ुं न द्याि ेजड देहाच्या मोहाला फाुंटे ॥ धृ॰ ॥ 

गीताकाव्यीं कविनें कवथला अनासक्ततयोग । त्या योगाचा अभ्यासी मी कझर झहसात्याग ॥ 
म्हणुनी केिळ झहसात्यागी अनासक्ततयोगी । सुजनीं व्हािें सदा सिवदा जझग झहसात्यागी ॥ 
प णव जी अनासक्तत ती । अझहसाव्रतीं । अन्यथा न ती । ही दोषी विचारसरणी । 
वनदोष मनीं समज नी । श्रीगीता गाुंधीजींनीं । खलझहसात्यावगनी ठरविताुं ठरेल का कोठें? । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १ ॥ 

ऐकुवन घ्यािें सिव जनाचें तैसें स्िमनाचें । पाहुवन घ्यािें कोण कसा या जगीं नाच नाचे ॥ 
िाचुवन घ्याि ेग्रुंथ ितय ते िुंकाविषयाचे । मग मुंथािें ज्ञान सिव हें पुढती श्रीहवरचे ॥ 
श्रीहरी सिव मझन दडे । तयाच्या पुढें । मुंथणें पडे । जें वमळे ज्ञान यत्नानें । मुंथािें िाुंतपणानें । 
मुंवथताुं हरी पे्रमानें । जें जेव्हाुं साुंगे तें तेव्हाुं करा तुम्ही नेटें । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २ ॥ 

गीताकाव्यीं कविनें कवथला अनासक्ततयोग । गीताकाव्यीं कविनें कवथला खलझहसायोग ॥ 
फलासक्ततयुत खलझहसा तें रजोगुणी कमव । फलासक्ततरवहता खलझहसा तो सावत्त्िक धमव ॥ 
धमव हा लोकसुंग्रही । खल दुराग्रही । तुडविताुं मही । हवर विकिी काुंहीं सुजनाुं । 
त्याुंकरिीं खलवनदवलना । करि नी िासनरचना । रचिी नि जेणें जन इहपर–सुखा सुखें भेटे । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ३ ॥ 

गीतेचा मी भतत पुरातन मी हवरचा प्यारा । गीतागायक नायक माझ्या विचार–आचारा ॥ 
अनासक्ततयोग मीं िाचनुी नमस्कार केला । माझ्या खेळाड  श्रीहवरच्या लीलावप्रयतेला ॥ 
श्रीहरी महात्मा–मनीं । अझहसा–धुनी । देह लािुनी । मज साुंगे दुसरें काुंहीं । 
वतसऱ्यासी वतसरें काुंहीं । तो तुम्हाुंवस प्यारे भाई । जें जेव्हाुं साुंगे तें तेव्हाुं करा. तुम्ही नेटें । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ४ ॥ 

खला सुंहरी मुंत्र हाच गीतेचा सुंदेि । खलझहसात्यागाचा न करी गीता उपदेि ॥ 
क्स्थतप्रज्ञ जो क्षात्रिीयविाली त्या भततानें । ईि पजुािा लोकनािकत्याच्या रततानें ॥  
िीर जो क्षवत्रयेतर । बुवद्धचा क्स्थर । ईिझककर । त्या क्स्थतप्रज्ञ भततानें । 
ईिाची प जा करणें । सेिुवन जन वनजिीयानें । लोकसुंग्रही गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ५ ॥  

िैश्य ब्राह्मण ि द्र िृवत्तचा जो कोणी िीर । खलझहसा त्यानें न करािी जवर धरि ेधीर ॥  
परी िीर जो क्षात्रिीयविाली त्या भततानें । ईि पजुािा लोकनािकत्याच्या रततानें ॥  
िीरता आपआपली । करािी भली । परी तत्फलीं । आसक्तत मुझळ न ठेिािी । 
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वनष्ट्कामबुवद्ध सेिािी । समदृवष्ट जयाजझय व्हािी । मोक्षसुंग्रही गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  
फुट ुं न द्याि॰े ॥ ६ ॥  

िणव चार िणािणाचीं कमे ठरलेलीं । मोक्षविरोधक कमव सिव ही िुंका भरलेली ॥ 
अिी भारतीं क्स्थवत होती ज्या कालीं आलेली । त्या कालीं िुंका वनरसाया गीता झालेली ॥  
कमव जें आपआपलें  । करािें भलें  । परी तत्फलें  । ईिावस जरी अपाल । 
आसक्तत मुझळ न ठेिाल । तवर मोक्ष सुखें पािाल । मोक्षसुंग्रही गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ७ ॥  

समाजधारक कमे िणी विभतत गतकालीं । कालगतीनें िणवविभागा दुरिस्था आली ॥  
समाजधारक कमे पवर तीं लोकीं कुवण आज । सहजस्फ तीनें केल्याविण न हो लोककाज ॥  
आजही ज्ञानबल हिें । अथवबल हिें । तसें त्यासिें । खलसुंहारक बल व्हािें । 
पवरचयाबलही व्हािें । येणेंवच लोक थोराि े। लोकसुंग्रही गीतेचा सुंदेि असा थाटे । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ८ ॥  

लोकसुंग्रही मोक्षसुंग्रही श्रीगीताग्रुंथ । समाजधारक जीिा तारक त्याुंत थोर पुंथ ॥ 
कमवयोग जगता विकिीला ग्रुंथ–गायकानें । लोकसुंग्रही मोक्षसुंग्रही लोकनायकानें ॥ 
ग्रुंथ तो अज्ञता हरी । ज्ञान विस्तरी । िाुंवत दे खरी । श्रीक्स्थतप्रज्ञ वटळकाुंनीं । 
योवजली अमोघा िाणी । श्रीगीतारहस्यगानीं । रहस्य तें खलझहसापझथचें झावडतसे काुंटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ९ ॥  

समाजधारक कमवबलानें समाज थोराि े। घडो कमव तें सावत्त्िक राजस तामस िा भािें ॥  
सावत्त्िक–भािें अनासक्ततनें कवरताुं तें कमव । कमवयोग तो, तेणें कत्या वमळे मोक्षिमव ॥  
योग तो नीट चालताुं । येत िमयुता । क्स्थतप्रज्ञता । त्या क्स्थतप्रज्ञ भततानें । 
आमरण कमवयोगानें । चालुवन जनसेिा करणें । कमवयोगपर गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १० ॥  

फलासक्ततनें समाजधारक वनजकमे कवरती । कुणी राजसी कुणी तामसी िृवत्त मनीं िवरती ॥  
बुवद्धभेद त्या अज्ञ जनाचा प्रज्ञें न करािा । समाजधारक वनजकमी त्या वनरत असो द्यािा ॥  
कमव तें अनासक्ततनें । ईिभक्ततनें । योगयुक्ततनें । करण्ययावस त्यावस विकिािें । 
करवनयाुं स्ियें क्स्थर भािें । भािक्स्थर त्यावस करािें । कमवयोगपर गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ११ ॥  

क्षवत्रयिीरा समाजझहसक–झहसा प्राप्त असे । झहसक तो जवर त्या िीराचा पे्रमी आप्त असे ॥  
आप्तपे्रमें समाजझहसक–झहसा–त्याग करी । मोह असे तो, धमव नसे तो, नसे सुनीवत खरी ॥  
िीर जो खरा क्षवत्रय । स्िधमववप्रय । सुनीवतवप्रय । तो मोह आप्तपे्रमाचा । 
आुंिरनी मानव्याचा । होिो सत्सेिक साचा । कमवयोगपर गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १२ ॥  

आत्ममोह सारणें द र हें वदव्य असे थोर । आप्त मारणें विश्वकारणें कमव असे घोर ॥  
मरो विश्व आप्ताच्या हातें आप्तािवर हात । आप्तमोहिि आप्त न टाकी करािया घात ॥  
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मोह तो दुस्तर स्िाथव । मोह–तरणाथव । व्यथव पुरषाथव । ही मोहाची दुस्तरता । 
आप्तेष्टसुंगसुखवनरता । पाहुनी अझहसापरता । गीताहृद् गत म्हणुवन विकविणें कवित्ि हें मोठें ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १३ ॥  

गीताकाव्यीं कविनें कवथला अनासक्ततयोग । कवथलें  कीं वनजधमव आचरा त्यजुवन मोहभोग ॥  
समाजधारक वनजधमव क्षवत्रया क्षात्रयुद्ध । तें त्यवजणें आप्ताच्या मोहें अधमव तो िुद्ध ॥  
मोह तो दुस्तर स्िाथव । म्हणवुन गीताथव । सरल तो व्यथव ही दोषी विचारसरणी । 
वनदोष मनीं समज नी । श्रीगीता गाुंधीजींनीं । खलझहसात्यावगनी ठरविताुं ठरेल का कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १४ ॥  

धमाचा आदिव दिविी गीताकाव्यकवि । व्यिहारीं दुघवट घटना तो कुठें कुठें विकिी ॥  
ऐसें म्हणवुन महात्मा म्हणती एका अध्यायीं । क्स्थतप्रज्ञ परमेि एकला दुजा कुणी नाहीं ॥  
मीपणा दुस्तर स्िाथव । अहुं–तरणाथव । व्यथव पुरषाथव । ही अहुंकारदुस्तरता । 
देहावदसुंगसुखवनरता । पाहुनी अझहसापरता । गीताहृद् गत म्हणुवन ठरविताुं ठरेल का कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १५ ॥ 

क्स्थतप्रज्ञ सुंहरवन कोणा सुंहरीत नाहीं । सुंहारक कमाच्या बुंधें बद्ध होत नाहीं ॥ 
या गीता–श्लोकािवर टीका गाुंधीजींची ही । क्स्थतप्रज्ञ परमेि एकला दुजा कुणी नाहीं ॥  
मीपणा दुस्तर स्िाथव । म्हणुवन गीताथव । सरल तो व्यथव । ही दोषी विचारसरणी । 
वनदोष मनीं समज नी । श्रीगीता गाुंधीजींनी । खलझहसात्यावगनी ठरविताुं ठरेल का कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १६ ॥  

ऐवहक युद्ध क्स्थतप्रज्ञलक्षणीं येत नाहीं । ऐसें म्हणती गाुंधीजी प्रास्ताविक िचनाुंहीं ॥  
ऐवहक–युद्धत्याग युद्ध िा क्स्थतप्रज्ञलक्षणीं । येत नसे हें तत्त्ि ओळखे तत्त्िवििकेें  क्षणीं ॥  
मीपणा दुस्तर स्िाथव । जो तरे साथव । करवन पुरषाथव । तो क्स्थतप्रज्ञ जाणािा । 
सुंन्यावस कमवयोगी िा । क्षवत्रय क्षवत्रयेतर िा । युद्धायुद्ध तयाच्या लक्षझण यास्ति ना भेटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १७ ॥  

क्स्थतप्रज्ञ सुंहरवन कोणा सुंहरीत नाहीं । सुंहारक कमाच्या बुंधें बद्ध होत नाहीं ॥ 
कारण याचें अनासक्ततनें ईिभक्ततनें तो । कता ईि तयाचें केिळ कमवयुंत्र होतो ॥ 
स्पष्ट हा सरल गीताथव । असे झहसाथव । म्हणुवन तो व्यथव । ही दोषी विचारसरणी । 
वनदोष मनीं समज नी । श्रीगीता गाुंधीजींनीं । खलझहसात्यावगनी ठरविताुं ठरेल का कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १८ ॥  

भारतयुद्धीं जेते रडले दुुःख करवन फार । याुंत युद्ध–िैय्यववच विकिी श्रीभारतकार ॥  
ऐसें म्हणती गाुंधीजी, हें मुंदा पचणार । मुंदबवुद्ध जो नाहीं त्याला नाहीं रचणार ॥ 
दुुःख तें धम्यवही रणीं । आत्ममारणीं । फार हो मनीं । तवरही वनजधमाचार । 
क्षवत्रया युतत हें सार । विकिी श्रीभारतकार । धमाचा आदिव भारतीं धमवपरा भेटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ १९ ॥  

कौरि–पाुंडि–युद्ध किीची कल्पनाच केिळ । मनुज–मनोगत युद्ध रुंगिी व्यासकल्पनाबळ ॥  
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असो सत्य हें, तवरवह सत्य कीं कौरिसम पापी । पाुंडिसम सुजनाुं स्िजनाुंवसवह तापविती तापीं ॥  
तें लढा तप्तमझन पडे । मोझह मन बुडे । क्षवत्रयवह रडे । हा लढा मनोगत युद्धीं । 
भाग एक याची िुवद्ध । घेउनी व्यासकविबवुद्ध । अनासक्ततयुत युद्ध विकविते कृष्ट्णमुखािाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २० ॥  

कौरिसम–खल–मदवन–हेतुक लढा धमवरतत । समताबवुद्ध जयाजझय ठेिुवन करो ईिभतत ॥ 
फलासक्ततविरवहता भक्तत ही प णव अनासक्तत । अनासक्ततयुत युद्ध विकविते व्यासधमवभक्तत ॥ 
प णव जी अनासक्तत ती । अझहसाव्रतीं । अन्यथा न ती । ही दोषी विचारसरणी । 
वनदोष मनीं समज नी । श्रीगीता गाुंधीजींनीं । खलझहसात्यावगनी ठरविताुं ठरेल काुं कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २१ ॥  

कौरिसम–खलमदवन सोडा क्षात्रधमव सोडा । क्षात्रधमव तो अधमव केिळ पापाचा खोडा ॥  
सदा अझहसा वनरपिाद ती प णव अनासक्तत । सदा अझहसा वनरपिाद ती प णव ईिभक्तत ॥  
ईि ही अझहसा–धुनी । महात्मा–मनीं । देइ लािुनी । मज साुंगे दुसरें काुंहीं । 
वतसऱ्यासी वतसरें काुंहीं । तो तुम्हाुंवस प्यारे भाई । जें जेव्हाुं साुंगे तें तेव्हाुं करा तुम्ही नेटें ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २२ ॥  

सोड ुं आम्ही आुंग्लविरोधी क्षात्रधमव सोड ुं । आुंग्लेतर वरपु घरचे परके यथान्याय झोड ुं ॥  
गोलमेजपवरषदीं महात्मा या अथी बोलले । जमवनाुंग्लसुंगरीं महात्मा या अथी चालले ॥  
ईि ही अझहसा–धुनी । महात्मा–मनीं । देइ लािुनी । मज साुंगे दुसरें काुंहीं । 
वतसऱ्यासी वतसरें काुंहीं । तो तुम्हाुंवस प्यारे भाई । जें जेव्हाुं साुंगे तें तेव्हाुं करा तुम्ही नेटें । 

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २३ ॥  

वद्वतीया गीताध्याय न विकिी युद्धव्यिहार । क्स्थतप्रज्ञ–लक्षणें त्याुंत दे श्रीगीताकार ॥  
यास्ति ऐवहक युद्ध नसे त्या कविला मुझळ मान्य । तकव  असा हा गाुंधीजींचा तार्तककाुं न मान्य ॥  
पाथव तो युद्धपुंवडत । मोहखुंवडत । िोकदुंवडत । त्या युद्धपुंवडता पाथा । 
ती हिी किासी िाता । जी युद्धव्यिहाराथा । त्यावस हिी ती िाता कवि कवथ कृष्ट्णमुखािाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २४ ॥  

कौरि–पाुंडि–युद्ध कुटुुंबी भाुंडण सामान्य । तदथव केिळ कृवत गीतेसम रची न कवि मान्य ॥  
असो सत्य हें, तवरवह सत्य कीं कौरिसम पापी । पाुंडिसम सुजनाुं स्िजनाुंसवह तापविती तापीं ॥  
तें लढा तप्त–मझन पडे । मोझह न बुडे । क्षवत्रयवह रडे । हा लढा मनोगत–युद्धीं । 
भाग एक याची िुद्धी । घेउवन व्यासकविबदु्धी । अनासक्ततयुत युद्ध विकविते कृष्ट्णमुखािाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २५ ॥  

अनासक्ततच्या पोझट अझहसा सहज सिव येई । अनासक्ततच्या पोटीं झहसा कसलीवह न येई ॥  
गाुंधीजींचें मत हें गीताकविवस मान्य नाहीं । त्यावस अझहसा वनरपिाद हा परमधमव नाहीं ॥  
धमव तो अझहसा परम । ऐकुनी गरम । िीरही नरम । होतील धम्यवही युद्धीं । 
या भवितव्याची िुद्धी । घेउनी व्यासकविबदु्धी । अनासक्ततयुत युद्ध विकविते कृष्ट्णमुखािाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २६ ॥  
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आसक्ततविण होइ न तें तें त्याज्य असे कमव । गाुंधीजी म्हणती कीं ऐुंसें गीतेचें ममव ॥ 
भ्राुंवत असे ही गीता साुंगे त्याज्य न वनजधमव । फलासक्तत मझन भरली तवरही त्याज्य न वनजकमव ।  
कमव तें अनासक्ततनें । ईिभक्ततनें । युक्ततयुक्ततनें । करण्ययावस विकािें सुजनीं । 
येणेंवच िाुंवत जझन विजनीं । मझन अखुंड राहे भरनी । कमवयोगपर गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २७ ॥  

आसततीविण अितय झहसा गाुंधीजी म्हणती । ितय असे वनियें साुंगते माझी अनुभ वत ॥  
फलासक्तत मझन भरली तवरही खलझहसाकमव । नसे क्षवत्रया त्याज्य असे हें गीतेचें ममव ॥  
कमव तें अनासक्ततनें । ईिभक्ततनें । युक्ततयुक्ततनें । करण्ययावस विकािें सुजनीं । 
येणेंवच िाुंवत जझन विजनीं । मझन अखुंड राहे भरनी । कमवयोगपर गीतेचा सुंदेि असा थाटे ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २८ ॥  

अनासक्ततचा गीताकविचा अथव न ये कामीं । तरी वतयेचा अथव यथामवत विस्तृत करुं  आम्ही ॥  
ऐसें म्हणनुी गाुंधीजी त्या िब्दाचा अथव । विस्तृत कवरती जेणें साधे त्याुंचा इष्टाथव ॥  
प णव जी अनासक्तत ती । अझहसाव्रतीं । अन्यथा न ती । हा असा अथवविस्तार । 
कोणीवह करो करणार । येणें श्रीगीताकार । समाजझहसक–झहसा–त्यागी ठरेल का कोठें? ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ २९ ॥  

मनुज–मनोगत युद्ध रुंगिी व्यास–कल्पनाबळ । कौरि–पाुंडि–युद्धयोजना कल्प नी केिळ ॥  
युद्ध बाह् कक्ल्पलें  मनोगत युद्धा खुलिाया । अिी कल्पना गाुंधीजींची तीवह असे िायाुं ॥  
युद्ध जें मनीं मानिी । तें महाकवि । व्यास दाखिी । सुस्पष्ट सरल िब्दाुंनीं । 
तें युद्ध फलाच्या ध्यानीं । जन्म घे म्हणुवन तो ज्ञानी । अनासक्ततचा ईिभक्ततचा पाठ पढवि थाटें ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ३० ॥  

अनासक्ततयोगाची सतती गीतेिवर झाली । त्या सततीचा वनषेध करण्यया गीतेचा िाली ॥  
पुढें न होई कुणी भततिर अनासक्ततिाली । पाहुवन हें िाटलें  निल मझन खळबळ बहु झाली ॥  
िाटलें  वटळक आज ते । जरी राहते । तरी िाहते । काळजी नीट गीतेची । 
िाटुवन हें माझ्या मझनची । स्िस्थता पळाली साची । यथािक्तत यास्ति सतती ती वनषेवधली नेटें ।  

फुट ुं न द्याि॰े ॥ ३१ ॥  

आुंिरतों हें चऱ्हाट माझें मी हवरचा भाट । माझ्या नीरस भाटपणाचा आहे बोभाट ॥  
उणीि माझी पुरी जाणतों काय करुं  साुंगा । हट्टी हवर हा हटकुवन झटतो कधीं कथीं अुंगा ॥  
बोल बोल हा तुझ्याच बोलीं बोल अरे भाई । नीरस रसना तुझी अस ुं दे त्याचें तुज काुंई ॥  
हट्ट असा हा हवर धवरतो मग मी कवरतों धीर । बोल टावकतों बोलुवन हवरचा मी िडेा पीर ॥ 
बोल हा हरी बोवलला । माझर मी खला । ताझर साधुला । मत्कमव करी जो िीर । 
होऊवन भ झत वनिेर । वनष्ट्कामभक्ततगुंभीर । मत्पर तो वप्रय भतत पाुंडिा सख्या मला भेटे ।  
फुट ुं न द्याि ेजड देहाच्या मोहाला फाुंटे ॥ ३२ ॥  
 

॥ श्रीकृष्ट्णापवणमस्तु ॥ 
॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मापवणमस्तु ॥ 
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॥ ॐ िाुंवतुः िाुंवतुः िाुंवतुः ॥ 
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अणिप्राय 
 

॥ श्री ॥ 
 

सेनापतींचा समग्र–ग्रुंथ हा पद्यरप, गहन अदै्वत तत्त्िज्ञानाच्या भ वमकेिरन प्रचवलत व्यिहाराुंत 
निीन तऱ्हेनें प्रकाि देणारा–पाडणारा असा असल्यामुळें  समग्र ग्रुंथाला जरी अवभप्रायाची आिश्यकता 
नव्हती तरी िाचकाुंकवरताुं ती आहे असें मनाुंत येऊन मीं मला प ज्य, विख्यात िैकुुं ठिासी हवरभतत 
विष्ट्णुबुिा जोग याुंचे विष्ट्य प्रो. सोनोपुंत दाुंडेकर याुंना आग्रहाची विनुंवत केली. उठल्यापास न वनजेपयंत 
सदा कामाुंत अिी त्याुंची पवरक्स्थवत मला माहीत होती. पण काुंहींच अडचण न बोलताुं ते पटकन ठीक आहे 
असें म्हणाले याचें मला निल िाटलें  ि कीतवनाकवरताुं द र गाुंिीं जात असताुंना आगगाडींत त्याुंनीं हा ग्रुंथ 
िाच न दोनतीन वदिसाुंत अवभप्राय वदला. त्यामुळें  माझें मन त्याुंजबद्दलच्या आदरानें अवधकच दडप न गेलें  
आहे. त्याुंचे आभार िब्दाुंत येथें मानणें म्हणजे काुंहीं तरी करणें आहे असें िाटतें. थोर हे सदैि अनुकरणीय 
ि िुंद्य आहेत. 

धंु. णव. देव 
 

सन्मान्य हणरितत प्रो. दांडेकर यािंा अणिप्राय 
 

प्रस्तुत प्रवसद्ध होणारा ग्रुंथ हा सेनापती बापटाुंच्या िाङ्मयप्रकािनासुंबुंधीं श्री. धुुंवडराज देि याुंनीं 
केलेल्या सुंकल्पाची प र्तत होय. सेनापतींचें िाङ्मय जरी थोडें असलें  तरी तें फारच मोठ्या झकमतीचें आहे. 
ज्ञानेश्वराुंनीं म्हटलें  आहे ‘दीपकवळका धाकुटी । पवर बहुतेजातें प्रकटीं.’ पाुंचि ेमेणबत्त्याुंच्या प्रकािाइतकी 
प्रकाि पाडणारी वबजलीची तार फार का मोठी असते? पण वतचा प्रकाि केिढा व्यापक ि डोळे वदपविणारा 
असतो! तद्वतच् सेनापतींच्या िाङ्मयाचें आहे. 

 
अिा या सेनापतींच्या िाङ्मयािर िास्तविक अवभप्रायाची जररी नाहीं. रत्न काय ओपसराच्या 

प्रकािानें का उजाळ होणार आहे! कापुराला काय लािलें  असताुं त्याचा िास अवधक दरिळणारा आहे! 
रत्न हें स्िभाितुःच उजाळ आहे. काप र हा वनसगवतुःच सुिावसक आहे. बापटिाङ्मय हें तसेंच स्िप्रकािानें 
प्रकािी होणारें आहे. पण माझे वमत्र श्री. देि याुंना असें िाटलें  कीं, ‘आपलुें वच रत्न वथतें । पवर घेणें 
परकीयाचेवन हातें’ म्हण न त्याुंनीं मला म्हटलें  कीं या पुस्तकािर तुमचा अवभप्राय द्या. ि मींवह अवधकार 
नसताुंना तें काम पत्करलें . कारण अवभप्रायाथव िाचन म्हटलें  की ‘मनन’ करािेंच लागतें. येऱ्हिीं 
आपल्याकड न मननप िवक िाचन कसचें होणार! तेव्हाुं ह्ा सुंधीचा फायदा घ्यािा ि पुस्तक िाच न काढािें 
म्हण नच हा अवभप्राय वदला आहे. 
 

हल्लींचा काळ हा किींचा ि लघुकथालेखकाुंचा आहे असें म्हटल्यास हरकत नाहीं. पण हीं जीं 
िोटीं मोठीं काव्यें प्रवसद्ध होत आहेत त्याुंत सिवभक्षक काळाच्या दाढेंत न मागें राहतील वकती याची िानिाच 
आहे. हें बहुतेक िाङ्मय अल्पायुषी असेंच आहे. कारण याुंतील बहुतेक वलखाण हें भोजनोत्तर विश्राुंतीच्या 
िळेीं आपण वचिडा खातों, अथिा ज्यास सुंिय असेल तो जेिण झाल्यािर करमण क म्हण न विडी ओढतो, 
अिा प्रकारचें आहे. जीिनास निीन िळण लािणारें, हतिीयव झालेल्याुंना सुंजीिनीित् होणारें असें िाङ्मय 
फारच थोडें असें आहे. सेनापतींचे िाङ्मय ‘वचरुंजीिी’ अस न तें अिा या हाताच्या बोटाुंिर मोजण्ययाइततया 
थोड्या सुंभाराुंत बसण्ययास योग्य असें आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
इतर ग्रुंथ ि हा ग्रुंथ याुंत जो फरक आहे त्याचें कारण िोध ुं लागल्यास ग्रुंथकत्याच्या ‘चमत्कारमय’ 

जीिनाुंत साुंपडणारें आहे. कवि, कादम्बरीकार याुंना विस्मयकारक प्रसुंग कल्पनेनें कल्पाि ेलागतात. 
सेनापतींच्या आयुष्ट्याुंत असे वकतीतरी प्रसुंग येऊन गेले आहेत, कीं ज्याुंच्या सुंबुंधानें असें म्हणताुं येईल कीं 
िस्तुक्स्थवत ही कादम्बरींत कक्ल्पलेल्या वचत्रापेक्षाुं अवधक विस्मयकारक होती. 
 

सेनापतींचें िाङ्मय बहुतेक पद्याुंतच आहे. म्हण न त्याुंच्या िाङ्मयाुंसुंबुंधीं बोलताुंना काव्य असा 
िब्द साधारण रीतीनें िापरला तरी चालेल. सेनापतींचें काव्य ज्ञानेश्वराुंनीं जें ‘बरिें कवित्ि’ म्हटलें  आहे 
त्याुंत बसण्ययाच्या योग्यतेचें आहे. ज्ञानेश्वर म्हणतात—िाचे बरिें कवित्ि । कवित्िीं बरिें रवसकत्ि । 
रवसकत्िीं परतत्ि । स्पिव जैसा ॥ ही योग्यता मला िाटतें अवलकडे प्रवसद्ध होणाऱ्या फारच थोड्या काव्याुंस 
लाभेल. सेनापतींचें काव्य थोडें असलें  तरी अत्युंत उच्च दजाचें आहे. याचीं कारणें माझ्यामतें खालीलप्रमाणें 
आहेत. 

 
सेनापवत हे अिा थोर विभ तींपकैी आहेत कीं ज्याुंना कतवव्याचा ईश्वरी सुंदेि आयुष्ट्याुंतील 

प िवभागाुंतच वमळतो. ते कॉलेजाुंत असताुंनाच एका सुंध्यासमयीं श्रीहरीनें त्याुंना आपल्या ‘मायभ ’ करताुं 
सिवस्िचा होम करण्ययाचा सुंदेि वदला; ि आज त्याुंच्या ियाला साठ िष ेझालीं तरी ‘आत्मयज्ञ’ अथिा 
‘होम’ आपल्याकड न श्रीहवर पुरा काुं करन घेत नाहीं याची तळमळ त्याुंना आजवह िाटतच आहे. 
सेनापतींचें िाङ्मय वदव्य आहे याुंचें कारण त्याुंना वमळालेला राष्ट्राकरताुं–मानिाुंकरताुं–आत्युंवतक 
त्यागाचा आत्मयज्ञ करण्ययाचा वदव्य सुंदेि आपल्या मुरलीच्या द्वाराुं राष्ट्रास द्याियाचा आहे. ‘अुंतरींचें 
बाहेरी धाुंि’े असा वनयम आहे. त्याुंच्या काव्याुंत उत्कटता, तळमळ, राष्ट्रभक्तत वदसतात याचें कारण हेंच 
आहे कीं त्याुंना जगास वदव्य सुंदेि देणें आहे. त्याुंचे िाङ्मय बहुतेक पद्याुंत आहे याचेंसुद्धाुं कारण हेंच 
आहे. सेनापवत हे प्रकृतीनें भािनाप्रधान आहेत. त्याुंत त्याुंना असा ज्िलत्सुंदेि वमळालेला. मग 
स्िाभाविकच तो गद्याच्या द्वारा िाट िोधण्ययापेक्षाुं रसमय पद्याुंत नच िाट काढणार. 
 

दुसरें कारण असें आहे कीं, सेनापवत हे उपजत अवभजात कवि आहेत. ते मुलाुंना पत्रें वलवहताुंना 
काव्य करतात; ग ढ प्रश्नाुंची चचा, माुंडणी काव्याुंत करतात; तुरुं गाुंत, घराुंत, रस्त्याुंत सिवत्र काव्य 
करतात. ि प िीच्या किींप्रमाणें हव्या त्या िृत्ताुंत करतात. ‘यिोधन रागरुंगा’ बाबतची कथा त्याुंनीं वदलेली 
िाचली म्हणजे काव्यदेिता त्याुंच्या ताब्याुंत किी िािरत आहे हें सहज लक्ष्याुंत येण्ययासारखें आहे. या 
पुस्तकाकडे नुसती नजर टाकली तरी याुंतील िृत्ताुंची विविधता सामान्य निवितयास घाबरन सोडणारी 
अिी आहे. सुंस्कृतची त्याुंनीं विष्ट्यिृवत्त वमळिली असल्यानें त्याुंच्या काव्याुंत सुंस्कृत िब्द येणें अगदीं 
स्िाभाविक आहे. 
 

वतसरें कारण असें आहे कीं त्याुंच्या काव्याुंत जीिनाची मीमाुंसा उच्च अध्यात्माच्या भ वमकेिरन 
केलेली आहे. त्याुंना जो सुंदेि वमळाला तो त्याुंच्याुंत नुसता स्फ र्ततरपानें रावहला नाहीं. त्याुंनीं तत्त्िज्ञान, 
अथविास्त्र, धमव, काव्य इत्यावदकाुंिरील प्राचीन, अिाचीन, पौिात्य, पािात्य असे ग्रुंथ िाचले—नव्हे 
पचिले. अिा रीतीनें िगेिगेळ्या धमांचा, तत्त्िज्ञानाुंचा अभ्यास केल्यानें त्याुंच्या मताुंना एक प्रकारची 
व्यापकता प्राप्त झाली आहे. पण महाराष्ट्रास याुंत कौतुकास्पद जर असेल तर तें हें कीं इतका सिव अभ्यास 
करन सेनापवत हे महाराष्ट्राची परुंपरा—उपवनषदें, गीता, िुंकराचायव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम रामदास—
याुंचेच सिवस्िीं प जक आहेत. कालव  मातसव िाच न सुद्धाुं त्याुंना आर्तथक जडिाद आिडला नाहीं. त्याचें 
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कारण नाक्स्तकपणाच्या वदव्याुंत न बाहेर पड न ते विचारानें आक्स्तक बनले. सेनापतींच्या िाङ्मयास या 
सुंतिाङ्मयाच्या दालनाुंत जागा द्यािी लागेल इतकें  तें उच्च आध्याक्त्मक भ वमकेिरन रचलेलें  आहे. 
भक्ततप्रधान अदै्वत, ज्ञानप्रधान वक्रयाप्रयोग, व्यक्ततत्िाचा पे्रममय विश्वात्मक श्रीहरींत लय इत्यावद 
महाराष्ट्रीय धमाचीं जीं लक्षणें आहेत तीं आपणाुंस सेनापतींच्या िाङ्मयाुंत आढळ न येतात. समथांच्या 
प्रमाणें सेनापतींना ‘आदेि’ राष्ट्रकायाचा असल्यानें, हें तत्त्िज्ञान राष्ट्रसेिा, राष्ट्रोद्धार याविषयींच्या 
काव्याुंत न बाहेर पडलेलें  आहे. 
 

सेनापतींचें तत्त्िज्ञान हें अस्सल महाराष्ट्रीय िापाचें आहे. ि या ग्रुंथाुंस वििषे महत्त्ि प्राप्त होण्ययाचें 
कारण त्याुंनीं हें तत्त्िज्ञान नुसतें िातपाुंवडत्य, बुवद्धकौिल्य म्हण न पुढें माुंडले नाहीं, तर तें आपल्या 
आचरणाुंत आणण्ययाचा प्रयत्न केला आहे. तें पुष्ट्कळ अिीं पचिलें  आहे. सेनापतींच्या अध्यात्मभ वमकेची 
बैठक ख प उुंच अिी आहे. तेथें राह न ते जो समन्िय करतात तो सामान्य मनुष्ट्यास उमजणेंवह कठीण आहे. 
त्याुंनीं आपलें  जीिन सिवस्िीं श्रीहरीच्या स्िाधीन केलें  आहे. ते म्हणतात, ‘हरीिा मी सदा बंदी स्वातंत्र्य 
मुकळ ना माशी’ ॥ ’ तुकोबा हेंच म्हणतात. ‘कवरता नारायण । एिढें िवेचताुं िचन’ याुंतच खरा भततपणा 
आहे, ि खरें अदै्वत आहे. तुकोबा म्हणतात, 

 
न करीरे संग राहे रे णनश्चल । लागो नेदी मळ ममतेिा ॥  
या नावें अिैत खरें ब्रह्मज्ञान । अनुिवावािूंन बडबडती ॥ 

 
सेनापतींच्या वठकाणीं भक्तत, वक्रयायोग ि ज्ञान याुंचा असा अप िव वमलाफ झाला आहें कीं, िर िर 

वदसणाऱ्या विरोधी गुणाुंचें एकवत्रत राहण्ययाचें ते वठकाण बनले आहेत. खादीचा जाडा भरडा कपडा अुंगािर 
ि वदसण्ययाुंत उदास पण अुंतरीं मानव्याच्या पे्रमानें अुंतर ओथुंबलेलें , प्राुंवतक काँगे्रस कवमटीचे अध्यक्ष पण 
‘बघुवन घाण जीिाला विसारी येते’ म्हण न खराटा फािडें हाताुंत घेऊन आळोआळीचे रस्ते साफ करणारे, 
एक तपािर आयुष्ट्य बुंदीखान्याुंत जाऊनवह कोठेंही बुंवदिासाला तोंड देण्ययाचा प्रसुंग आल्यास ज्याुंचें 
पाऊल पुढें, अदै्वती आवण भतत, त्यागी आवण पे्रमी, आपण हालअपेष्टा सहन करन पण दुसऱ्याच्या नखास 
सुद्धाुं धक्का लागला असताुं सहन न होणारे, सिव जीिन पे्रममय पहाणारे पण ज्याुंच्या पे्रमाच्या तत्त्िज्ञानाुंत 
दुष्ट सुंहारास प णव िाि आहे, अत्युंत स्फ र्ततदायक आिािादी उपदेि करणारे, तर नऊ िळेाुं स्ितुःचा होम 
करण्ययास तयार झालेले, सेनापवत हे विरोधी गुणाुंची समन्िय म र्तत आहे. एका दृष्टीनें महाराष्ट्रीय 
तत्त्िज्ञानाचें ते उत्तम प्रतीक आहे. 

 
सेनापतींच्या िाङ्मयास जो अलौवककपणा आहे त्याला मुख्य कारण हें आहे कीं, त्याुंनीं जें 

तत्त्िज्ञान साुंवगतलें  तें आधीं आचरलेलें  आहे. करणें एक ि साुंगणें एक हें त्याुंना मुळाुंत ठाऊकच नाहीं. 
त्याुंच्यासुंबुंधीं श्री. देिाुंनीं जें वलवहलेलें  आहे कीं “आधीं केलें  मग साुंवगतलें” तें अगदीं सत्य आहे. 
 

येथपयंत त्याुंच्या बैठकीचा विचार झाला. येथिर ग्रुंथकत्याचा अवधकार ि त्यामुळें  त्याुंच्या िब्दाला 
प्राप्त झालेलें  िजन याचा विचार केल्यािर आताुं आपण त्याुंच्या िाङ्मयाुंतील विषयाकडे िळ ुं. या चारिेंिर 
असलेल्या पानाुंच्या ग्रुंथाुंत धमव, राजकारण, समाजकारण, अथविास्त्र, काव्य इत्यादी महत्त्िप णव विषयाुंिर 
सेनापतींचे विचार आलेले आहेत. 

 
सेनापवत हे वक्रयायोगी असल्यानें, त्याुंनीं राष्ट्रोद्धाराच्या कायांत सिव बाज नें जातीनें भाग घेतलेला. 
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यामुळें प्रचवलत सिव प्रश्नाुंिर त्याुंचीं मतें आपणाुंस पहाियास वमळतात. त्याुंचे या सिव विषयाुंिरील विचार 
अत्युंत मननीय आहेत. इुंग्लुंड, फ्रान्स सारख्या देिाुंत न स्ितुः राह न येऊन, पे्रम करण्ययाचे प्रसुंग प्राप्त झाले 
असताुं त्याुंत न सहीसलामत बाहेर पड न, स्िातुंत्र्याचा सिव प्रकारें पुरस्कार करणारे असे ते असल्यानें सिव 
प्रकारचें िाङ्मय िाच न त्याुंनीं जें मवथत काढलें  आहे तें अत्युंत मननीय आहे. चैनीनें, भोगासततीनें राष्ट्रें 
लयास जातात. समाजस्िास्थ सुंयमानेंच उत्तम राहील, कृवत्रम उपायानें नव्हे, हे विचार आधुवनक 
तरणतरणींच्या समोर वजतके येतील वततकें  अिश्य आहे. रढी ि िास्त्रें याुंना योग्य मान द्यािा असें 
म्हणण्ययाकडे त्याुंचा कल आहे. त्याुंच्या विकिणुकींचे सार असें आहे कीं धमाचें सार परोपकार आहे. 
तुकोबावह ‘तुका म्हणे फार । थोडा तरी परउपकार’ असेंच म्हणतात.ह्ा परोपकाराकरताुं अत्युंत त्यागाची 
तयारी पावहजे. राष्ट्रोद्धार हा त्यागी–मराियास तयार असणाऱ्या मुंडळींकड नच होईल, अिी त्याुंची ठाम 
समज त आहे. ‘त्यागेनैकेनामृतत्िमानिुुः’ हें औपवनषवदक िचन त्याुंच्या उपदेिाचें सार आहे. परोपकार 
करीत असताुं परपीडकाुंस ‘चोंच मारणें’ हेंवह अिश्यक आहे. स्ितुः आपणाुंस ‘चोंच’ मारायची तयारी 
पावहजे असेंही कुठें कुठें त्याुंनीं स्पष्ट म्हटलें  आहे. 

 
त्याुंची काुंहीं खाजगी ‘िामन कमळी’ याुंना वलवहलेलीं पत्रें आहेत. तीं खाजगी कसलीं? िामन 

कमल याुंचा जन्म होण्ययाप िींच केव्हाुंच सेनापतींचा पवरविन्न गृहस्थाश्रम आटोपला होता. हीं पत्रें म्हणजे 
‘अजुवनुं पुरस्कृत्य’ जिी गीता अिासारखींच जिळ जिळ आहेत. पत्राुंतील काुंहीं भाग अत्युंत हृदयस्पिी 
आहे. 

 
काव्य या दृष्टीनें बघ ुं लागल्यास त्याुंच्या काव्याुंत राष्ट्राकरताुं तळमळ हा गुण वििषे वदसतो. फुलें  

िगेळीं िगेळीं मोजताुं येतात, तसेच हार मोजताुं येतात, पण त्याुंतील सुिास जसा एकच असतो, तसेंच 
सेनापतींच्या काव्याचें आहे. राष्ट्रसेिा, मानव्याची सेिा हा एकच सुिास त्याुंच्या िगेिगेळ्या रुंगाुंच्या 
काव्यकुसुमाुंत न आपणाुंस येईल. मात्र अवत उच्च भ वमकेिरन काव्यवनर्तमवत झाल्यामुळें काव्य वकत्येक 
वठकाणीं ग ढ ि क्तलष्ट असें झालें  आहे. 

 
सेनापतींच्या िाङ्मयाचा गुण असा आहे कीं, तें िाचीत असताुंना िाचक उुंच फें कला जातो, 

घटकाभर बाकी सिव विसरतो, अुंतुःकरणाुंतील खळमळ नाहींिी होते ि िाचक पवित्र विचाराुंच्या उच्च 
िातािरणाुंत िािरुं  लागतो. 

 
असलें  विदग्ध, ओजस्िी, चैतन्यमय, निजीिनदायी िाडमय महाराष्ट्रापुढें आण न श्री. देिाुंनीं 

महाराष्ट्रीयाुंिर फार उपकार केले आहेत. कारण सेनापतींची मुरली नादान करणारे पे्रमरि काढीत नाहीं. 
ती सावत्त्िक युद्धाचे स र काढीत आहे. ि अिा स राुंची राष्ट्राुंतील तरण वपढीस अत्युंत गरज आहे. वििाय 
सेनापवत हे सिवस्िीं हरीचे बुंदी असल्यानें हे िाडमय केव्हाुं प्रकावित झालें  असतें तें श्रीहवरलाच ठाऊक! 
महाराष्ट्र श्री. देिाुंच्या पवरश्रमाुंचें चीज करील अिी आिा आहे. सरते ििेटीं श्री. ज्ञानेश्वराुंनी जें िरदान 
आपल्या विश्वात्मक गुरुं जिळ मावगतलें  त्याच िब्दाुंत विश्वात्मक श्रीहरीस या ग्रुंथाबाबत मागणी करतों. 

 
“आवण ग्रुंथोपजीविये । वििषेीं लोकीं इयें” 
“दृष्टादृष्ट विजयें । हो आिें जी” 

 
ता. ९।९।३९  शंकर वामन दाडेंकर 
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