
गीत दासायन
---------------

समथ� रामदास�वाम�च नेाव माहीत नसणारा भारतीय
�व�चतच सापडले. धम�कारण आ�ण राजकारण
याचंी अचकू सागंड घालणारा हा महाप�ुष जाबं
नावा�या ख�ेात ठोसर कुलात ज�माला आला.
व�डलाचं नेाव सयूा�जीपतं आ�ण आईच नेाव रणेकुा
अस हेोत.े सयूा�जीपतंा�ंया पवू� जवळ जवळ बावीस
�प�ा �ीरामाची उपासना या�ंया घरा�यात चालू
होती. सयूा�जीप�ं सयूा�चहेी उपासक होत.े �यानंा �भू
रामच�ंा�या कृपने देोन प�ु झाल.े �यातला लहान प�ु
हाच नारायण ऊफ� समथ� रामदास�वामी होत.
आप�या अतलु रामभ��न आे�ण असामा�य
सदाचरणान मेहारा�ात सव�� �भ रूामच�ंाची
उपासना वाढवनू सवा�ना नाम�मरणाचा सोपा म�ं
�यानंी �दला त सेमथ� रामदास �वामी नहेमी �हणत
असत-



"जय जय रघवुीर समथ�"
( �ी बबनराव नावडीकर �ल�खत )

-----------------------

�सगं १

समथ� रामदास�वाम�च नेाव माहीत नसणारा भारतीय
�व�चतच सापडले. धम�कारण आ�ण राजकारण
याचंी अचकू सागंड घालणारा हा महाप�ुष जाबं
नावा�या ख�ेात ठोसर कुलात ज�माला आला.
व�डलाचं नेाव सयूा�जीपतं आ�ण आईच नेाव रणेकुा
अस हेोत.े सयूा�जीपतंा�ंया पवू� जवळ जवळ बावीस
�प�ा �ीरामाची उपासना या�ंया घरा�यात चालू
होती. सयूा�जीप�ं सयूा�चहेी उपासक होत.े �यानंा �भू
रामच�ंा�या कृपने देोन प�ु झाल.े �यातला लहान प�ु
हाच नारायण ऊफ� समथ� रामदास�वामी होत.
आप�या अतलु रामभ��न आे�ण असामा�य
सदाचरणान मेहारा�ात सव�� �भ रूामच�ंाची
उपासना वाढवनू सवा�ना नाम�मरणाचा सोपा म�ं



�यानंी �दला त सेमथ� रामदास �वामी नहेमी �हणत
असत-

"जय जय रघवुीर समथ�"
महारा�ा�या गाभाया�तनु �म�मल जे सेाथ� ।
जय जय रघवुीर समथ� ॥१॥
जाबं गावचा तो कुलकण�
ठोसर नाम के�र कुलकरणी
सयूा�जी सयूा�सम होता
नाम जयाच सेाथ� ॥१॥
रणेकुासती �याची भाया�
�नत सवेारत प�त�या काया�
स�ुख स�ंकारी एक उणपेण
सतंाना�वण �थ� ॥२॥
बावीस �प�ा ठोसर कु�ळ�या
अन�य चरणी �भरुामा�या



�स� झाल �ेीरघनुदंन
बघ�ुन भाव �नः�वाथ� ॥३॥
सयूा�जीला दश�न दउे�न
वर �दधला �या �ीरामानी
"दोन स�गणुी सपु�ु हो�तल
कर�तल ज वेदेाथ�."
�य�े प�ु जो �हण�त ��े �या ।
ब�ु�मान अन शातंच जा�या ।
माय�प�या आधार जाहला
ससंारी �स�ाथ� ॥५॥
रामनव�मचा शभु �दन आला ।
�भजु�माची मगंल वळेा
साध�ुनया अवतार जाहला
स�ग�ुराज समथ� ॥६॥
आनदं� आनदं जाहला
सा�ात वायसूतु अवतरला



जनसवेचेी अपणू� वा�ंछा
परुव�ुन होइ कृताथ� ॥७॥
----------------------------

�सगं २

समथा��या मातो��च नेाव रणेकुा अस हेोत.े परतंु
सव�जण �यानंा राणबूाई अस �ेहणत असत.
लहानपणी नारायण राणबूा��या बरोबर
कथाक�त�नाला आवडीन जेात अस.े ब�ु�न अे�तशय
�शार परतं मुलुखाचा ख�ाळ अशी नारायणाची
�याती होती. एकदा नारायण �ह�डता �ह�डता एका
शतेात गलेा. तथे जे�ध�याची मळणी चालली होती.
काही पोती भ�न ठेवली होती. नारायणाने
शतेकया�ला �वचारल "ेयातल एेक पोत घेरी नऊे का?"
यावर शतेकरी �वनोदान �ेहणाला, "तलुा उचलत
असले तर न.े" एवढे ऐकताच नारायणान सेहज लीलनेे
ज�ध�याच भेरलले पेोत पेाठ�वर घतेल आे�ण
मा�तीन �ेोणा�गरी आणला �या आवशेात त पेोत घेरी



आणनू टाकल.े शतेकरी पाठोपाठ पळत आला, आ�ण
राणबुा�ना �हणाला. "त�ुया लकेान मेाझ पेोते
पळ�वल.े त�ेहा नारायण �हणाला, "तमुच पेोत ते�ुही
घरी घऊेन जा." शतेकया�न पेोत उेचलल तेो �या जागी
�सर पेोत �ेदस लूागल.े �सर उेचलल तेो �तसर �ेदसू
लागल.े शवेट� शतेकरी दमला. �यान रेाणबूा�ना
सा�ागं नम�कार घातला. हा �सगं पा�न राणबूा�चे
डोळ आेनदंा�ूंनी भ�न आल.े �यानंी नारायणाला
जवळ घतेल आे�ण �हणा�या, "नारायणा ! आता तू
मोठा झालास. अशा खो�ा क� नय.े" परतं मुनातनू
मा� �यानंा असचे वाटत होत,े "सानलुा ग नारायण."

सानलुा ग नारायण
काय सागं �ुयाच गेणु
बोब�ा ग बोलान हेा
सागं मेला रामायण ॥�०ु॥
सानलु गे याच ओेठ



गोया� भा�ळ शोभ तेीट
नजर �तखट आ�ण धीट
आवरनेा एक �ण ॥१॥
सानलु धेन�ुय बाण
हा�त घईे नारायण
�हण वे�धन मी रावण
आ�ण सोडी रामबाण ॥२॥
सानलुा ग नारायण
�म� याच सेारजेण
जम�व सव� वानरगण
खो�ा या�या �वल�ण ॥३॥
सानलुा ग नारायण
आज होतस �ेा�ण
या�या मुंजीसाठ� जाण
गोळा झाल आे�तगण ॥४॥
सानलुा ग नारायण



स�ु झाल अे�ययन
तोष पावल गे�ुजन
पा��नया याच �ेान ॥५॥
सपंल गे बालपण
थोर झाला नारायण
क��नया �याच ले�न
होउ सव� सखुी जाण ॥६॥
---------------------

�सगं ३

सयूा�जीपतंाचं देहेावसान झा�यानतंर काही �दवसातच
"नारायणाच ले�न कराव"े अस रेाणबूा��या मनात
आल.े �यानंी आपला �वचार �य�े प�ु गगंाधर यानंा
सा�ंगतला. ��े �हणाल,े "आई, नारायण हा सामा�य
मलुगा नाही. ल�नाचा �वषय काढला क� तो �कती
रागावतो ह तेलुा माहीत आह.े" पण राणबूा�नी ऐकले



नाही. एकदा घरातच ल�नाची गो� �नघाली त�ेहा
नारायण घराबाहरे पडला आ�ण थटे गावाबाहरे
असल�ेया डोहाजवळ�या वटव�ृावर उचं जागी
जाऊन बसला. ��े गगंाधर �याला न�ेयासाठ� आल.े
�यानंा पाहताच नारायणान डेोहात बडुी मारली.
डोहातील खडकावर कपाळ आपटनू एक ट�गळू आल.े
नारायण बडुताच सव�� हाहाकार उडाला. डोहा�या
काठाव�न ��ेानंी वा�स�यान हेाक मारली,
'नारायणा, वर य.े' ती ऐकताच नारायण वर आला
आ�ण ��ेा�ंया बरोबर घरी गलेा. राणबूा�नी �याला
जवळ घतेल आे�ण �मेान �ेया�या पाठ�व�न हात
�फर�वला. �या �हणा�या, "नारायणा, त मूाझ ऐेकणार
नाहीस का? �नदान ल�नाचा अतंरपाट धरललेा तरी
मला पा� द.े" नारायणान आेई�या �हण�याला मान
�दला. राणबूा�नी आप�या भावा�या क�यशेी
नारायणाचा �ववाह �न��त केला. ल�नाचा �दवस
उजाडला. नवरा मलुगा बोह�यावर उभा रा�हला
आ�ण सव�जण �हण लूागल,े "शभुमगंल सावधान."



घोष क�र�त �व� सव� शभुमगंल सावधान
ऐकु�न तो नारायण झाला झ�ण सावधान ॥�०ु॥
सावधान सावधान ।
बावरला नारायण ।
सावरला �याच �णी ।
पसुत मातलुा ॥१॥
सावधान मी असता
सावध मज का क�रता
सागंा मज घोष वथृा
काय चालला ॥२॥
प�रस�ुन ह नेवल वचन
म�ुहा�य क�र�त �वजन
�हणती "ही ब�ेड त�ुहा
आज घातली ॥३॥
आता नच �वरै गमन
ससंारी ��थर आसन



सपंलाच खळे सव�
�या�न ह धेरा" ॥४॥
नारायण क�र �वचार
काय घडत हा �कार
अव�ध नरु पे�र पळभर
सो�ड स�ंमा ॥५॥
मातवृचन मा�नयले
यथासागं पा�ळयले
'झालो मी सावधान
चाललो अता' ॥६॥
अतंरपट उड�व �णी
ल�ंघयला मडंप आ�ण
हा हंा हंा �ंहणत जाइ
गगन भ�ेनी ॥७॥
---------------------

�सगं ४



'सावधान' हा श�द कानी पडताच नारायण सावध
झाला. �यान मेनाशी �वचार केला, आईला �दल�ेया
वचनातनू आपण म�ु झालो आहोत. आता सावध
�हायला हरकत नाही. असा �वचार क�न
ल�नमडंपातनू नारायण एकदम बाहरे पडला. मडंपात
सव�� हलक�लोळ उडाला. 'अर नेवरा पळाला' असे
जो तो एकमकेानंा सागं लूागला. भटा-�भ�कुाचंी
एकच धादंल उडाली. राणबूा�ना काय कराव तेे
सचुनेा. या अनप�े�त �सगंान �ेया अ�यतं �ाकूळ
झा�या. नारायण जो पळाला तो गावाबाहरेील
अ��था�या झाडावर चढून बसला. राणबूा�ना हे
समजताच काळजीन �ेयाचं �ेदय शतशः �वद�ण� झाल.े
��ेानंा बरोबर घऊेन �या व�ृापाशी आ�या. नारायण
अगद� उचं जाऊन बसला होता. त पेा�न राणबूाईचे
अतंःकरण घाब�न गले.े �या सव� मडंळ�ना �वनवनू
सागं लूाग�या, "कुणीतरी झाडावर चढून मा�या
नारायणाला खाली आणा हो." पण नारायण इत�या
उचंावर जाऊन बसला होता, क� तथे चेढून जा�याचे



धयै� कुणालाच झाल नेाही. शवेट� अस� होऊन
राणबूाई �हणा�या, "मा�या जी�व�या जीवना, खा�ल
यईे नारायणा."

मा�या जी�व�या जीवना
खा�ल यईे नारायणा
नको अतं पा� माझा
ओढ लाग पेचं�ाणा ॥�०ु॥
मा�नलसे तहूी मजला
�हण�ुन मा�ंडला सोहला
ना�ह ओळखील तेजुला
लाड�या र नेारायणा ॥१॥
ल�न न�ह आेल �ेव�न
मनोरथ झाल भे�न
रामना�म त रू मे�न
रा�ह सदा नारायणा ॥२॥



आता ना�ह रागावणार
मीच तझु मेानणार
आजवरी चकुल फेार
राग सो�ड नारायणा ॥३॥
त�ुया�वना कैशी रा�
ताटातटू कैसी सा�
नारायणा कोठे पा�
सागं तचू नारायणा ॥४॥
तात तझु सेोड�ुन गलेे
�ःख तलुा पा��न �गळले
त�ूह जा�स सोड�ुन सगळे
सा� कशी नारायणा ॥५॥
तचू एक �ाण�वसावा
बावर�या मा�या जीवा
का र देवै साधी दावा
खा�ल यईे नारायणा ॥६॥



------------------------

�सगं ५

"खा�ल यईे नारायणा" या आई�या क�णो�ाराने
नारायण �णभर बावरला. �याला काय कराव हे ने
सचु�यान मेनाची थोडी चल�बचल झाली. पण
�सया�च �णी �यान �ेनण�य घतेला आ�ण मायापाश
तोडनू त�काळ �सया� व�ृावर उडी मारली.
�सया�व�न �तसया�वर, �तथनू चौ�यावर अस केरीत
नारायण �णभरत �दसनेासा झाला. �भ रूामच�ंानंी
�या �ठकाणी वा�त� केल हेोत �ेया पचंवट� ��ेाकडे
नारायण गलेा. ना�शकशजेारी टाकळ� गावात �नवा�त
�ठकाणी राहाव आे�ण गोदावरी न�ंदनी सगंमात उभे
रा�न तरेा कोट� रामनाम जप व गाय�ी परुः�रण
कराव अेसा नारायणान �ेन�य केला. सयू�दयापासनू
म�या�हकाळापय�त कमरइेत�या पा�यात उभ रेा�न
अन�ुानास सरुवात केली. नतंर मधकुरी माग�यासाठ�
नारायण पचंवट�त यते अस.े मधकुरीचा �ीरामाला
नवै�े दाखवनू �साद भ�ण करावा असा �म अखडं



बारा वष�चाल हूोता. 'बरी �नानस�ंया करी एक�न�ा"
या वचना�माण नेारायणान खेडतर तप�या� केली.
�भ रूामच�ंानी नारायणाला ��य� दश�न �दल आे�ण
कृ�णातीरी जावयास सा�ंगतल.े नारायणाब�ल �याला
�याला उ�कंठा आ�ण ओढ उ�प� झाली. आ�ण
��यकेा�या मनात एकसारखा एकच �वचार यऊे
लागला, "कोण हा तजे�वी �ा�ण."

कोण हा तजे�वी �ा�ण
क�रतस तेपाचरण दा�ण ॥�०ु॥
रोज �भाती मजला �दसतो
गोदाव�र�या जली उभा तो
सयू� उगवता अ�य��च दतेो
मा�या�हीला घरी जाउनी
�भ�चे जेवेण ॥१॥
दोन �ह�र �थंाचं वेाचन
�वय के�रतस सेतंत लखेन



�भरुायाच �ेन�श�दन �च�तन
रा�ी जाउ�न राउळामधे
क�रत �वण क�त�न ॥२॥
अगंावरती व�� भेगवी
शोभनू �दस ते�ण तप�वी
�वन� व�ृी सदा लाघवी
��चय� अन ग्ौरकाय ते
का�ंतमान यौवन ॥३॥
जटाभार म�तक� शोभला
जाणतपेणा मखुी �वलसला
अवनीवर जण मु�ुन अवतरला
वषा�माग�ुन वष�गलेी
त�र न कळ हेा कोण ॥४॥
�नवास याचा सदा पचंवट�
तपाचरण हा क�र गोदात�ट
�भ रुामासम आकृ�त गोम�ट



एकातंाम�ध �न�य राहतो
क�रत �भ �ूच�तन ॥५॥
----------------------

�सगं ६

एकदा नारायण �यान�थ बसला असता कुणा�या तरी
कंकणाचा नारायणाला आवाज आला. याव�न
नम�कार करणारी ��ी सवुा�सनी आह अेस सेमजनू
�यान आेशीवा�द �दला, "अ�प�ुा सौभा�यवती भव."
ती ��ी पतीबरोबर सती जा�यासाठ� �नघाली होती.
�तन �ेवचारल,े "हा आशीवा�द या ज�मीचा का पढु�ल
ज�मीचा?" नारायण �हणाला, "याच ज�मीचा." आ�ण
�यान डेोळ उेघडनू पा�हल तेो बाई सती जा�यासाठ�
�नघाली आह.े नारायणान बेा�ना सा�ंगतल,े "मा�या
त�डनू गलेलेा श�द रघपुतीचा आह.े तो अ�यथा होणार
नाही. मी तमु�या पत�ना एकदा पाहतो." अस �ेहणनू
नारायणान केमडंलतूील गगंोदक हातात घतेल आे�ण
�या बाई�या पती�या मतृदहेावर �स�चन



केल.े�याबरोबर �तचा पती खडबडनू उठून बसला.
सव� लोकानंा अ�यतं �व�मय वाटला आ�ण �यानंी
नारायणा�या चरणी लोटागंण घातल.े नारायण
�हणाला, ह सेव� रघपुतीन केेलले आेह.े आपण �याचे
सतत �मरण केल पेा�हज.े �हणज तेो आप�याला
कधीही �वसरणार नाही. "�नत बोला त�ु�ह ह�रच नेाम
। �ीराम जयराम जयजयराम ।"

�नत बोला त�ु�ह ह�रच नेाम
�ीराम जयराम जयजयराम ॥�०ु॥
रामनाम उ�चारण सोपे
�न�श�द�न �मरता जळ�तल पापे
अघम वासना थरथर कापे
सतत �मरा त�ु�ह �भचु नेाम ॥१॥
सगणु �प �ीराम दयाघन
घडता दश�न पावन जीवन
भाव दाटल भेरल लेोचन



सतत करा नामामतृ पान ॥२॥
�नम�ल भाव �भवूर ठेवा
भवसाग�र तो एक �वसावा
सकल सखुाचा एकच ठेवा
सोड नुका �नत �चरसखु धाम ॥३॥
�भनुामाची जडता गोडी
तो�च एक इहपर सखु जोडी
मोहपाश तो सहज�च तोडी
ह�रनाम�च �या सौ�य�नधान ॥४॥
वा��म�क तरला नामबलाने
र�चल रेामायण भा�याने
क�वकुलग�ु मा�न�त अ�भमाने
भव�ख वा�रल �भचु नेाम ॥५॥
उठता बसता नाम �मरावे
राघव�प �नरतंर �यावे
सकल चराच�र �यास पाहावे



तोच जगाचा �चर�व�ाम ॥६॥
भ�व�सला मघे�यामा
�ीरघनुदंन ह �ेीरामा
तव नामाचा अगाध म�हमा
�ण�ह न �वसरो मगंल नाम ॥७॥
--------------

�सगं ७

टाकळ��या सव� लोकानंी नारायणाच सेाम�य�
ओळखल आे�ण याच �ठकाणी नारायणाला 'समथ�'
अशी पदवी �ा�त झाली. या वळेपेासनू '�ीराम
जयराम जयजयराम' या �योदशा�री म�ंाचा अन�ुह
�ायला समथा�नी स�ुवात केली. बारा वषा�ची खडतर
तप�या� सपंत आली त�ेहा �भ रूामचदंानंी समथा�ना
कृ�णातीरी जा�याचा आ�ह स�ु केला. �शवा�या
अशंापासनू भोस�या�ंया कुळात �शवाजीचा ज�म
झाला आह.े �याला समथा�नी सहा�य कराव अेस �ेभू



रामच�ंानंी सा�ंगतल.े समथा�नी बारा वषा��या
तप�य�नतंर तीथा�टन कर�याचा �वचार केला.
तीथ�या��ेया �न�म�ान भेारतातील सव� प�र��थती
��य� अवलोकन करावी हा �याचंा मनातला हतेू
होता. �याच�माण भेारतातील सव� दवे�थान आे�ण
तीथ���े �ेयानंी पा�हली. सव� �वास पायी केला.
�यामळु �ेया�ंया तीथ�या�लेा बारा वषा�चा कालावधी
लागला. वगेवगे�या �ातंातनू �नर�नरा�या भाषा
�यानंी अवगत के�या आ�ण �यात कवन रेचली.
"�ादश सवं�सर आेच�नी, ती� तपचरणा, �नघाले
समथ� तीथा�टना."

�ादश सवं�सर आेच�नी
ती� तपाचरणा ।
�नघाल सेमथ� तीथा�टना ॥�०ु॥
राम�भूंची आ�ा �मळता
मान�ुन �शरसाव�ं त�वता
�नज�ताची क��न सागंता



व�ं�न नारायणा ॥१॥
रामदास पद जथे पेडती
ती ती ��े पेावन होती
अवघ भेा�वक दश�न घतेी
घाल�ून लोटागंणा ॥२॥
काशी��ेी �ी�शवदश�न
गगंा�नान नेरतन पुावन
�भरुायाच अे�वरत �च�तन
क�न �यानधारणा ॥३॥
��े अयो�या �भपुद पावन
राधा-कृ�णाचं वे�ृदावन
मथरुा गोकुळ न�ेी दखेनु
सा�ात �ीकृ�णा ॥४॥
�हमालयाम�ध कैलास�ेर
द��णकेड �ेीराम�ेर
नमनुी ब��केदार�ेर



ब��नारायणा ॥५॥
पा�ह�ल पढुती परुी �ारका
उ�ज�यनी सोमनाथ लकंा
सतेबुधं द�ेखला न शकंा
राम वधी रावणा ॥१॥
अखडं भारत पायी �फरले
जन मन जातीन पेारखले
अस भेारती एकच झाले
रामदास जाणा ॥७॥
----------------------

�सगं ८

तीथा��न परत आ�यावर समथ� पचंवट�स आल.े
तीथ�या�चेा सम� अहवाल �भ रूामच�ंानंा सादर
केला. तीथ�या�चे सेव� प�ुय �भ रूामच�ंा�या चरणी
अप�ण केल.े यानतंर कृ�णातीरी सचंार कर�यासाठ�
समथ� �नघाल.े अगंावर भगवी व�� आे�ण खा�ंावर



गलोल अशा वषेात त पेठैण ��ेातील वाळवटंात
�फरत होत.े �तथ�या काही �ा�ण मडंळ�नी �याचंी
कुच�ेा करावी �हणनू आकाशातनू उडणाया� घारीला
गलोलीन नेमे मा�न पाडावयास सा�ंगतल.े समथा�नी
घार पाडली. �याबरोबर �याच �ा�णानंी �ह�सा
के�याब�ल समथा�ना स�ौर �ाय��� �यायला लावल.े
�ाय���ानतंरही घार �जवतं होत नाही ह पेा�न
समथा�नी �ा�णानंा �वचारल,े "�ाय���ाचा काय
उपयोग झाला?' �ा�ण हस लूागल.े त�ेहा समथा�नी
घारीला हातात घतेल आे�ण �भ रूामच�ंाच �ेमरण
क�न �तला सा�ंगतल,े "पवू��माण आेकाशात �वहार
कर." �याबरोबर घार उडनू गलेी. सव� �ा�ण
समथा�ना शर�गले.े "अचतेनासी करी सचतेन, दा�व
चम�कार, �या�वना कुठे नम�कार."

अचतेनासी करी सचतेन,

दा�व चम�कार, �या�वना
कुठे नम�कार



�भरुायाची सव� लकेरे
अडखळती ज�ग �नत अ�वचारे
भवसाग�र बडुता�त �बचारे
ग�ु एकचआधार ॥१॥
नरतन �ुल�भ लाध�ल दवैे
साथ�क नरज�माच �ेहावे
राघव�प �नरतंर �यावे
कोण �जा आधार॥२॥
जनसवेचे बेाधं�ुन कंकण
सखोल केल �ेवय �ेनरी�ण
�नजधमा�च के�र सरं�ण
दाव�ुन सा�ा�कार ॥३॥
----------------------

�सगं ९

लोकस�ंह कर�यासाठ� समथा�नी आप�या



योग�स���या बळावर अनके �ठकाणी चम�कार केल.े
पठैण ��ेात समथा�ची रसाळ �कत�न से�ु झाली.
अस�ंय लोक �याचं के�त�न ऐकावयास यते असत.
�यातच आबंड �ातंातला �न�य यणेारा एक �ा�ण
समथा��याकड टेक लावनू पाहत अस.े �याला वाट,े
यापवू� समथा�ना आपण कुठेतरी पा�हल आेह.े आ�ण
एक �दवस �या�या मनात शकंा आली. लहानपणी
ल�नमडंपातनू पळनू गलेलेा सयूा�जीपतंाचंा नारायण
तोच हा असावा. क�त�नानतंर �यान सेमथा�ची भटे
घतेली आ�ण शकंा �नरसन केली. तो समथा�ना
�हणाला, "आपण �वधमा�साठ� ह�रक�त�न करीत
गावोगाव �फरता, ह येो�य आह.े पणआपली वाट
पा�न पा�न आप�या मातो��च डेोळ गेले.े �यानंा
आपण भटेाव.े" समथा�नी �सया�च �दवशी आप�या
ज�मगावी जावयाच ठेर�वल.े गावात �शरताच
मा��तरायाच देश�न घतेल.े आप�या घरा�या अगंणात
रामनामाचा जयजयकार केला. तो ऐकून ��ेप�नी
�भ�ा घाल�यासाठ� बाहरे आ�या. तवे�ात समथ�
ओसरीवर आल हेोत.े त �ेहणाल.े "हा �भ�ा घणेारा



गोसावी नाही." ह शे�द ऐकताच राणबूाई �हणा�या,
"माझा नारोबा आला क� काय?" समथा�नी आई�या
डो�यावं�न हात �फर�वला. �यानंा �द� ��ी �ा�त
झाली आ�ण �या �हणा�या, "ही काय र भेतुच�ेा?"
यावर समथ� �हणाल,े "त�ेच भतू ग मेाय."

होत वेकैंुठ��या कोनी
�शरल अेयो�या भवुनी
लाग केौसल�े�या �तनी
त�ेच भतू ग मेाय ॥�॥ु
आता कौ�शक राउळ�
अवलो�कता भयकाळ�
ता�टका त छेळोनी मलेी । त�ेच० ॥१॥
माग� जाता वनातंरी
पाय पडता दगडावरी
पाषाणाची झाली नारी । त�ेच० ॥२॥
जनकाच अेगंणी गले ।े



�शवाच धेन भुगंल ।े
वदैहेी अगंी सचंरल ।े त�ेच० ॥३॥
जणे सेह��ाजु�न व�धला
तो�ह त�काळची �याला
धन दूऊेनी दहे र��ला ।त�ेच० ॥४॥
�पतयाच भेाकेशी
कैकयीच वेचनासी
मान�ुन गले अेर�यासी । त�ेच० ॥५॥
चौदा सवं�सर तेपसी
अखडं �ह�ड वेनवासी
सागंात भेजुगं पोशी । त�ेच० ॥६॥
स�ुीवाच पेालन
वालीच �ेनदा�लन
तारी पा�यावर पाषाण । त�ेच० ॥७॥
र�ी मरणी �बभीषण
मारी रावण कुंभकण�



तोडी अमराच बेधंन । त�ेच० ॥८॥
वामागंी ���यलेा ध�रले
धावनुी शरयतूीरा आले
तथे भेरतासी भटेल ।े त�ेच० ॥९॥
सवा� भतूाचं �ेदय
नाम �याच रेामराय
रामदास �न�य गाय । त�ेच० ॥१०॥
-----------------------

�सगं १०

मातो���या आ�ण बधंूं�या �मेळ सहवासात काही
�दवस काढ�यानतंर �याचंी अन�ुा घऊेन समथ� प�ुहा
सचंाराला �नघाल.े मसरू �ातंात म�ुकाम असताना
एका वा�ात त �ेभ�सेाठ� गले.े रामनामाचा
जयजयकार केला. मालक�णबाईन बेाहरे यऊेन �यानंा
बजावल.े "भर�या घरात 'राम राम' �हण नूकोस."
असा �म दहा �दवस चालला. बाई सतंाप सोडीना,



समथ� शातंपणा सोडीनात. शवेट� एक �दवस
जयजयकारानतंरही बाई आली नाही �हणनू समथा�नी
प�ुहा जयजयकार केला त�ेहा बा�नी समथा�ना
सा�ंगतल के�. "घर�या मालकानंा मसुलमानी
अ�धकाया�न केैद क�न �वजापरुास नले आेह.े" समथ�
�हणाल,े "आजपासनू अकरा�ा �दवशी तमुच पेती
सरु��त घरी यतेील. �याब�ल त�ुही मला रामनामाची
�भ�ा घाला." समथ� तथेनू �नघाल आे�ण �वजापरू�या
दरबारात �कट झाल.े �यानंी बा��या पत�ना सोड�वले
आ�ण �या�ंयासह मसरू�या वशेीपय�तआल.े पतीला
पा�न बा�ना आनदं झाला. �यानंी आप�यावर
उपकार केल �ेयानंा आपण नाही नाही त बेोललो असे
वाटनू �यानंी समथा�चा धावा स�ु केला. "रामदास ग�ु
माझ आेई, मजला ठाव �ावा पायी."

रामदास ग�ु माझ आेई
मजला ठाव �ावा पायी ॥�॥ु
गतज�मीच भेा�य उदलेे



�हणनुी स�ग�ु दारी आले
दवै �ेदधल केम�नलेे
काय क� मी चकुल बेाई ॥१॥
मज मढूेला नाही कळले
मजव�नी मी जग पार�खले
�व�चन मेी �वय बेोलले
कधी भटे�तल कव�या ठायी ॥२॥
�मा करा मज ह गे�ुमाउली
करी दयाळा कृपा साउली
वाट पा�नी ��ी थकली
धाव स�वरी दश�न दईे ॥३॥
---------------------

�सगं ११

यानतंर समथा�नी सतीबा�ना आ�ण बाजीपतंानंा दश�न
दऊेन अन�ुह �दला. अशा तह�न सेचंार करीत करीत



समथ� को�हापरुी गले अेसताना पाराजीपतं या�ंया
घरी भोजनास गले.े �या �ठकाणी �याचंा भाचा
अबंाजी समथा�ना आवडला. �याला समथा�नी
आप�या स�ंदायात ठेवनू घतेला. मसरू गावी रामाचा
उ�सव चाल अूसताना �मरवणकू��या र��यावर एक
व�ृाची फादं� आड यउे लागली. समथा�नी अबंाजीला
सा�ंगतल,े "फादं��या श��ाकड बेसनू फादं� तोड."
अबंाजीन सेमथा��या आ��ेमाण फेादं� तोडली.
�यामळु �ेया फादं�सह व�ृातळ� असल�ेया �व�हरीत
अबंाजी पडला आ�ण बडुाला. स�ंयाकाळ�
काठाव�न समथा�नी �याला हाक मारली आ�ण
�वचारल,े "अबंादासा, आहसे तथे के�याण�प आहसे
ना?" अबंादासान 'ेहोय' �हणताच समथा�नी �याला वर
बोला�वल.े �याला जवळ घतेल.े �या�य पाठ�व�न
हात �फर�वला आ�ण �श�याची कसोट� पणू� झाली
अस सेमजनू �या �दवसापासनू �याच नेाव क�याण
अस ठेेवल.े समथा��या सव� �श�यात एक�न� आ�ण
सदग�ुसवेारत �हणनू क�याणाची ��स�� आह.े
समथा�च बे�तके लखेन क�याणानंीच �ल�हल आेह.े



"स�ग�ुचरणी लीन जाहला �श�यो�म जाण । असा
हा एकच क�याण."

स�ग�ुचरणी लीन जाहला
�श�यो�म जाण ।
असा हा एकच क�याण.

पाराजीपतंाचंा भाचा
अबंाजी करवीर ��े�चा
लाभ जाहला ग�ुकृपचेा
�थमदश�नी जाण ॥१॥
सदवै ग�ु�या समीप राही
सवेारत जो भ�� �वाही
अ�य जयाला भानच नाही
�यास कशाची वाण ॥२॥
अनके �श�यो�म दासाचंे
�या �श�या��ण नाम तयाचे



साथ�क केल नेरज�माचे
पणा लावनुी �ाण ॥३॥
-------------------------

�सगं १२

रगंनाथ�वाम��या �नगडी�न समथ� परत चालल हेोत.े
वाटते अगंापरूजवळ कृ�णातीरावर �नानस�ंयसेाठ�
थाबंल अेसता डोहातनु �वनी आला, "त�ुहाला पा�हजे
असललेी �भ रूामच�ंाची मतू� या डोहात आह.े"
समथा�नी त�काळ डोहात उडी मारली आ�ण मतू�
बाहरे काढली. मतू� झोळ�त घालनू त चेाफळ गावी
गले.े पा�हज तेसा एका�त आ�ण मनोहर वन�ी
यामळु सेमथा�ना ह गेाव पसतं पडल.े समथा�नी या
�ठकाणी �भ रूामच�ंा�या मतू�ची �थापना केली. या
गावाशजेारीच चार मलैावंर समथ�ची रामघळ ही
��स� घळआह.े या म�ंदरासाठ� समथा�नी
छ�पत��याकडनू एका �कत�नकारान �ेबदा�ग �हणनू
�मळ�वलले तेीनश हेोन खच� केल.े माडं� नद��या



द��ण तीरावर ह मे�ंदर आह.े या म�ंदरासमोर
समथा��या अकरा मा�तीपकै� दास मा�ती आह.े
समथा�च येा गावी प�ुकळ �दवस वा�त� होत.े
नतंर�या काळात समथ� स�जनगड आ�ण चाफळ या
दोनही �ठकाणी राहत असत. समथा�नी �वतः �थापन
केललेी अशी रामाची मतू� आ�ण �या मतू�ला
समथा��या हातनू पजूाअचा� लाभली अशा या मतू�चे
��यके भारतवासीयान एेकदा तरी दश�न घतेललेे
असाव.े "उजळल भेा�यच भ�ाचं,े बा�ंधल मे�ंदर
रामाच.े"

उजळल भेा�यच भ�ाचं,े

बा�ंधल मे�ंदर रामाच ॥े�॥ु
अगंाप�ुर�या कृ�णाडोही ।
�ीरामाच �ेयान �वाही ।
रामदास शो�धती लवलाही
गवसल पेर�� साच ॥े१॥



गद� सभोत ह�रत तणृाकंुर ।
भव�त �वखरुल रे�य �गरीवर ।
�याम�ध शोभ रेघपु�त म�ंदर ।
�हया�ला क�दण पाचचू ॥े२॥
सगणु �भचू देश�न होता ।
�मळ मेानवा सहज म�ुता ।
नरज�माची हो साथ�कता ।
ध�यता ��पद� नाच ॥े३॥
------------------------

�सगं १३

समथा�चा सचंार चाल अूसतानाच महारा�ात
�शवाजीमहाराजाचंा �वरा�य �थापनचेा उ�ोग चालू
होता. एकदा महाराज महाड गावी असताना एका
क�त�नाला गले.े क�त�नकारानंी 'स�ग�ुकृपा' हा �वषय
रसाळपण मेाडंला. �शवाजीमहाराजानंा स�ग�ुकृपचेी
ओढ लागनू त तेकुाराममहाराजानंा भटेल.े परतं �ुयानंी



�शवाजीमहाराजानंा समथा�चा अन�ुह �यावा असे
सा�ंगतल.े समथा��या भटे�साथी महाराज
�तापगडा�न चाफळ�या मठात गले.े �या �ठकाणी
समथ� न�हत.े चाफळशजेारी �श�गणवाडी या �ठकाणी
दासबोध लखेनाच केाम चाल हूोत.े छ�पती �या
�ठकाणी गले आे�ण �यानंी समथ�चरणी लोटागंण
घातल.े समथा�नी �या�ंया अन�य भ��कड पेा�न
�याणंा अन�ुह �दला. �शवाजीमहाराजानंी समथा�ची
पजूा केली. अन�ुह�सगंी समथा�नी महाराजा�ंया
श�ेयात �ीफल, मठूभर माती, मठूभर खड आे�ण
थोडीशी घो�ाची लीड असा �साद �दला. �भू
रामच�ंाचंा �साद झा�यावर समथा�नी �यानंा �नरोप
�दला. परतं �ुशवाजीमहाराज �हणाल,े "आप�या
सहवासात सतत राहाव अेस मेला वाटत.े" यावर
समथा�नी राजानंा �ा�धम� सा�ंगतला, "�ी�शवाच अेशं
त�ुही, राजधमा� �वीकरा, अन �्ा�धम� आचरा."

�ी�शवाच अेशं त�ुही ।



राजधमा� �वीकरा
अन �्ा�धम� आचरा ॥�॥ु
मातला हा �ल�ेछ सारा
दडंनुी �या �र सारा
जागवा जनता जनाद�न
वम� आपलुा उ�रा
अन �ा तयाला आसरा ॥१॥
मद� �ततकुा मळेवावा
सतंर�णी तो खपावा
गाइ-�ा�ण धम�पालन
काय� अवतारी करा
�यायनीतीला वरा ॥२॥
रघपुत�ची हीच आ�ा
मान �शरसाव�ं स�ूा
आमचु आेशीष तजुला
ध�य कुल आपलु केरा



अन उ�रा सारी धरा ॥३॥
---------------------------

�सगं १४

समथा�चा उपदशे �वण क�न �शवाजीमहाराज
�तापगडावर परतल.े समथ� सचंार करीत करीत
एकदा पढंरपरुला गले.े पाडंरुगंाच देश�न घ�ेयाक�रता
त मे�ंदरा�या गाभाया�त गले आे�ण दश�न घते�यानतंर
"जयजय रघवुीर समथ�" अस सेहजो�ार �या�ंया
त�डातनू �नघाल.े मतू�शजेारी बडव मेडंळ� होती.
�या�ंया कानावर त शे�द पडताच �यानंी समथा�ना
घरेल,े आ�ण पाडंरुगंासमोर पाडंरुगंाचाच जयजयकार
केला पा�हज अेस सेा�ंगतल.े समथ� �हणाल,े "पाडंरुगं
आ�ण राम ही दोन वगेवगेळ� दवैत अेसली तरी
परम�ेर एकचआह.े �हणनू आपण असा �वषाद
मान�याच केारण नाही."परतं बुडव मेडंळ� ऐकावयास
तयार होईनात, आ�ण पाडंरुगंाचा जयजयकार
के�या�शवाय जाऊ दईेनात. "अनके� सदा एक दवेा�स



पाह"े या समथा��याच उ���माण सेमथा�नी
बडवमेडंळ�ना समजाव�याचा �य�न केला. शवेट� ते
पाडंरुगंा�या मतू�समोर अन�यभावान उेभ रेा�हल.े
�यानंी पाडंरुगंाला आळवायला स�ुवात केली. "इथे
कार उेभा �ीरामा, मनमोहन मघेः�यामा."

इथ केार उेभा �ीरामा
मनमोहन मघे �यामा ॥�॥ु
काय केली शरय गूगंा
इथ आे�णली च�ंभागा
काय केली अयो�यापरुी
इथ वेस�वली पढंरी ॥१॥
काय केल वेानरदळ
इथ जेम�वल गेोपाळ
काय केल धेन�ुयबाण
कर कटावरी ठेवनू ॥१॥
काय केली सीतामाई



इथ रेाही रखमुाबाई
रामदासी ऐसा भाव
तसैा झाला पढं�रराव ॥३॥
-------------------------

�सगं १५

अशा रीतीन पेाडंरुगंाची आळवणी करताच
गाभाया�तील दखेावा एकदम बदलनू गलेा पाडंरुगंा�या
मतू��या �ठकाणी धनधुा�री रामच�ंाची मतू� �दसू
लागली. समथा�चा कंठ स��दत झाला आ�ण �यानंी
�भ रूामच�ंा�या पायावर डोके ठेवल.े सव�
बडवमेडंळ� हा �कार पा�न आ�य�च�कत झाली
आ�ण सव�जण समथा�ना शरण गलेी. छ�पती
�शवाजीमहाराजानंी �वरा�य�थापनसेाठ� अनके
�क�ल शे�कूडनू �ज�कून घतेल.े आ�ण �नर�नरा�या
�क��याचं बेाधंकाम स�ु केल.े हजारो गवडंी, सतुार,
पाथरवट मडंळ� खपत होती. त �े�य पा�न
�शवराया�ंया मनात �वचार आला क�, "या सवा�चा



पो�श�दा मीच आह.े" समथा�नी ह अेतं�ा�नान हे जेाणले
आ�ण त�काळ त �ेक��यावर �गट झाल.े �शवराय
आ�ण समथ� बरोबर चालत असताना वाटतेला एक
ध�डा समथा�नी फोडावयास लावला. �या ध��ा�या
आत�या बाजलूा मठु�एवढ� पोकळ� होती आ�ण
पोकळ�तील पा�यात एक �जवतं बडेक� होती. समथ�
�हणाल,े "�शवबा ! खरोखरीच त यूा �लैो�याचा
पो�श�दा आहसे." �शवाजीमहाराज मनातनू उमगले
आ�ण �यानंी समथा��या चरणी लोटागंण घातल.े
"जनहो ऐका �शवरा�या�तल नवलकथा एक,
पाषाणा�या पो�ट �नपजला सजीव मडंकू."

जनहो ऐका �शवरा�या�तल नवलकथा एक,

पाषाणा�या पो�ट �नपजला सजीव मडंकू ॥�०ु॥
क�नी यवनाचं �ेनदा�लन
महारा�-भ कूेली पावन
�ग�म �ग��ह घतेी �ज�कुन



गज�ती 'हरहरमहादवे' अन दा�वती यमलोक ॥३॥
�क��यावर तटबदं� क�रती
ढासळल तेट प�ुहा बा�ंधती
सह��ावधी मजरू खपती
छ�पती जातीन के�रती दखेभाल दखे ॥२॥
�जकड �ेतकड �ेक��यावरती
घाम गाळनुी काम केरती
�शवबा�ंया म�न �वचार यतेी
'पालनपोषण कता� याचंा अस मेीच एक" ॥३॥
अहकंार जाहला �शवाला
अतं�ा�न सेमज गे�ुला
झडक�र �नघती �शवभटे�ला
"जयजय रघवुीर" समथा�ची �व�ण यइे भाक ॥४॥
�शवबा ग�ुचरणानंा व�ंद�त
�वन�भाव केुशल �वचा�र�त
बोलत बोलत सव चेालती



मागा�वरती मधचे �दसला �शलाखडं एक ॥५॥
�शला दखेनुी समथ� वदती
"कशास माग� ही आप�ी
खडं�ुन टाका �तजला स�ं�त ।"
��खडं झाली �शला घा�लता सबलघाव एक ॥६॥
�या शील�ेया पोट �ेदसली
मठु�एवढ� सजल पोकळ�
जलामध �ेया �जवतं पा�हली
सान बडेक�, आ�या�न �े�त�मत सव� लोक ॥७॥
समथ� �हणती "बा �शवराया
ध�य ध�य तव अ�तू �कमया
जड पाषाणी र���स काया
तचू खरोखर �लैो�याचा सव��र एक ॥८॥
ऐकु�न �शवबा तट�थ झाले
प�ा�ाप मेनी �वरमले
समथ�चरणी लीन जाहले



अहकंार �वतळला दखेनुी, स�ग�ु �नःशकं ॥९॥
------------------------

�सगं १६

या �सगंी समथा�नी �वतः केललेी प�रचना
लोक��स�आह.े

आ��ह काय कुणाच खेातो
तो राम अ�हाला दतेो ॥�०ु॥
बा�ंधल घेमुट �क��याच तेट
तयाला फुटती �पपळवट
तथे केोण ला�वतो मोट
बडुाला पाणी घा�लतो ॥१॥
खडक फो�डता स�जव रोडक�
पा�हली सवा�नी बडेक�
�स�ध नूसता �तयचे मेखुी
पाणी कोण घा�लतो ॥२॥



नसता पा�याच बेडुबडुे
सदासव�दा गगन कोरडे
दास �हण जेीवन च�कंडे
पा�नी सड पेीक उग�वतो ॥३॥
-------------------------

�सगं १७

छ�पती �शवाजीमहाराजाचंा अहकंार नाहीसा
झा�याच पेा�न समथा�ना आनदं झाला आ�ण समथ�
�व�थानी परतल.े काही �दवसानंतंर समथ�
महाबळ�ेरी असताना �शवाजीराज �ेया�ंया
दश�नासाठ� आल.े समथा�नी ही गो� अतं�ा�नाने
आधीच जाणली होती �हणनू त अेर�यात �नघनू गलेे
होत.े छ�पत�नी �वाम�ची चौकशी केली आ�ण
�या�ंया शोधासाठ� एकटचे अर�यात �नघाल.े बराच
काळ अर�यात घाल�व�यानतंर �शवाजीमहाराज
�नराश झाल.े परतं दुश�न झा�या�शवाय परतावयाचे
नाही या �ढ�न�यान तेसचे पढुे चालल.े शवेट� अ�यतं



क�ण �वरात �व�हळणार सेमथ� एका व�ृाखाली
बसलले �ेयानंा �दसल.े �शवबानंी जवळ जाऊन
न�तने �ेयानंा �वचारल ते�ेहा समथ� �हणाल,े "ह मेाझे
�खण अेसा�य आह.े यावर औषध नाही. वा�घणीचे
�ध एवढे एकचऔषध उपयोगी पडणार आेह,े पण ते
कस �ेमळणार?" अस �ेहणनू समथ� प�ुहा �व�हळू
लागल.े छ�पती तसचे अर�यात �शरल आे�ण
वाघा�या गहुपेाशी जाऊन थाबंल.े आप�या गहुपेाशी
माणसू आललेा पा�न वा�घणीन �ेशवबानंा ओरबाडल.े
छ�पत�नी वा�घणीला न�पण �ेवनतंी केली आ�ण
सा�ंगतल,े "मा�या ग�ुज�साठ� थोडसे �ेध द.े"
वा�घणीच �ेध काढून �शवबा परत �फरल तेोच �या�ंया
कानावर "जयजय रघवुीर समथ�" अशी समथा�ची
�मेळ वाणी पडली. "सदवै स�ग�ुचरणी वा�हले
जीवन �शवबाचं,े का�ढल �ेध वा�घणीच.े"

सदवै स�ग�ुचरणी वा�हल जेीवन �शवबाचंे
का�ढल �ेध वा�घणीच ॥े�०ु॥



ग�ुदश�न मज �न�य घडावे
ग�ुसवेतेच सतत रमावे
अशी मनीषा अ�वरत नादं�व, मानस �शवबाचं ॥े१॥
�यास मानसी ध�न �नघाले
समथा��मी �शवबा आले
परी न �यानंा दश�न घडल गे�ुपदकमलाचं ॥े२॥
एका जागी कधी न वसती
भवुन��य ज �ेनत सचंरती
कस घेडाव देश�न सखुकर । सहज सलुभ �याचं ॥े३॥
�न�बड वनातं�र शोधशो�धले
अव�चत �यानंा स�मखु �दसले
��थत �ा�धन �ेाकुळलले �ेयान समथा�च ॥े४॥
धावत �शवबा स��ध गलेे
ग�ुचरणानंा �पशु��न वदले
आज अस केा मखु �व�मखुल से�ग�ुराजाचं ॥े५॥
�वामी �हणती ऐक नरशेा



कोण �नवा�रल र येमपाशा
नरुली आशा औषध �ल�भ �ध वा�घणीच ॥े६॥
�व�रत �नघाल �ेी�शवभपू�त
�न�बड वनातं�र �ा�गहु�े�त
घोर गज�ना ऐकु�न �मरती चरण समथा�च ॥े७॥
वा�घण झपेाव �ेशवबाव�र
�ोधावशे झे�ब शे�र�र
ढळला प�र नच नपृ�त �तळभरी फल �ढ ��चे ॥े८॥
ग�ुभ��ची सीमा झाली
�न�ुर वाघीण क�पला बनली
�कट�ुन पाह�त �ीग�ुमाउली कौतकु �श�याच ॥े९॥
----------------------

�सगं १८

समुार सेहा वष�रा�यकारभार क�न छ�पती
�शवाजीमहाराज �नजधामाला गले.े �शवराय



ग�ेयापासनू समथ�ही आप�या जा�याची भाषा बोलू
लागल.े छ�पती �शवाजी आ�ण रामदास�वामी याचंा
सरुखे सगंम �हणज सेा�ात श�� आ�ण य�ु� याचंा
एकजीव होता. श�� ग�ेयावर नसु�या य�ु�ला मागे
रा�न काय करायच आेह?े समथा�नी चाफळला
जाऊन �भ रूामच�ं आ�ण मा�ती यानंा भटेनू �ाथ�ना
केली. �श�यपरपंरचेी �नरवा�नरव केली. चाफळ
खोया�तील व�ृाचा, घळ�चा आ�ण पव�ताचंा शवेटचा
�नरोप घऊेन समथ� स�जनगडावर आल.े आता
गडाव�न खाली उतरायच नेाही असा �यानंी �नधा�र
केला. �नया�णापवू� सहा म�हन सेमथा�नी अ� व�य�
केल आे�ण दवेळा�या ओवरीत रा� लागल.े माघ व�
नव�मचा �दवस उजाडला. समथा�नी �ीरामाला
सा�ागं नम�कार केला. दश�नासाथी जमल�ेया
मडंळ�ना दश�न �दल.े अ�कानंी �वनतंी के�याव�न
साखरपाणी घतेल आे�ण पायात खडावा घालनू ते
रघपुतीकड �े�ी लावनू बसल.े यानतंर समथा�नी
रामनामाचा तीन वळेा मो�ान गेजर केला. सव��
एकदम शातंता पसरली आ�ण �याच �णी समथा��या



मखुातनू �द� तजे �नघनू �ीरामराया�ंया मखुात
��व� झाल.े अशा रीतीन येा महाप�ुषाच �ेनवा�ण
झाल.े "रामदास ग�ु माऊली, �या हो पनुर�प अवतारा,
कोण त�ुहा�वण समथ� �सरा या जगदो�ारा."

रामदास ग�ु माऊली, �या हो पनुर�प अवतारा
कोण त�ुहा�वण समथ� �सरा या जगदो�ारा ॥�०ु॥
समथ� नसती �हणनू आ�ही
जगती असमथ�
असमथा�ना जगी न थारा
तळमळती �थ�
�थ��च आमचु जेीवन सदया
आ�हाला तारा ॥ कोण० ॥१॥
समथ�-सवेक �नभ�य �याला
कोण व� पाही
��तपा�दल ह केोण त�ुहा�वण



दउे�नया �वाही
आ�ही �ब�ल आ�हास �ा हो
तमु�या आधारा ॥ कोण०॥२॥
नाठाळासी नम�का�रता
अनभुव �वपरीत
उ�त �दसता �हाव उे�ट
हीच यो�य रीत
जशास तसै हेाच �याय ज�ग
�ज�न सहंारा ॥कोण० ॥३॥
पापप�ुय समतने लेाभे
�ल�भ नरदहे
साथ��क ला�वल तोच धरुधंर
यात न सदंहे
दश�न तमुच घेडता मानव
�ज��कल भवसमरा ॥ कोण० ॥४॥
�वरा करा हो समथ� स�ग�ु



वाट �कती पा�
अन�य बालकआ�ही कैसे
त�ुहा�वना रा�
अस�आता पोरकेपणा
�या हो कैवारा ॥कोण० ॥५॥
-------------------------
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