
नौकरी साठ� उपासना

१) �ी ग�ुच�र�ाचा १४ वा अ�याय रोज
सकाळ� �हणावा. स�ुवात ग�ुवार �क�वा
ग�ु�या न��ापासनू करावी.
२) �ी �कंटशे �तो�ाच रेोज १ अस ४े०
पाठ कराव.े �ारभं बधुवारी सकं�प क�न
करावा.
३) " ॐ चतै�य गोर�नाथाय नमः ! " हा म�ं
सकाळ� आघंोळ�नतंर २० �मनीट �ेहणावा.
४) �ी गणपती�या दवेळात जाऊन �ी
गणशेाला गळु, खोबर येाचंा नवै�े
��दापवु�क अप�ण करावा व सकं�पपवू�क
खालील म�ं �हणावा
' मगंलमतु��व�नहरा ! ��रतनाशना कृपा
करा !! '



सकं�पानतंर दवेळात रोज �न��त वळेलेा
जाऊन दश�न �याव.े खडं पड दूऊे नये
५) प.प �ूी ट�ब�ेवामी याचंी ' क�णा��पद�'
दररोज �हणावी.

क�णा��पद�

पद १ ल�.

शातं हो �ीग�ुद�ा, मम �च�ा शमव� आतां
॥�०ु॥
तूंकेवळ माता ज�नता सव�था तूं�हतकता� ॥
तूंआ�त �वजन �ाता सव�था तूंची �ाता
॥चाल०॥



भयकता� तूंभयहता�, दडंधता� तूंप�रपाता ॥
तजुवाचं�ुन न �जी वाता�, तूंआता�म आ�य
द�ा ॥शातं हो०॥१॥
अपराधा�तव ग�ुनाथा ज�र दडंा ध�र�स
यथाथा� ॥
त�र आ�ह� गाउ�न गाथा, तव चरण� नमवूं
माथा ॥चा०॥
तूंतथा�प द�ंड�स दवेा । कोणाचा मग क�ं
धावंा ॥
सोड�वता �ंसरा त��हा ।ं कोण द�ा आ�हां
�ाता ? ॥शातं हो०॥२॥
तूंनटसा होउ�न कोपी, द�ंडता�ंह आ�ह�
पापी ॥
पनुर�प ही चकुता तंथा�प, आ�हावं�र न ज
सतंाप� ॥चा०॥
ग�छतः �वलन �ंवा�प, अस�मान�ुन नच हो



कोपी ॥
�नजकृपा लशेा ओपी, आ�हावं�र तूंभगवतंा
॥शातं०॥३॥
तव पदर� असता तंाता, आडमाग� पाउल
पडता ॥ं
साभंाळ�ुन मागा�वरता आ�णता न �जा �ाता
॥चा०॥
�नज �ब�दा आण�ुन �च�ा । तूंपतीतपावन
द�ा ॥
वळ आेता आं�ावंरता । क�णाधन तूं
ग�ुनाथा ॥शातं०॥४॥
सहकुटुंब सह प�रवार, दास आ��� हे
घरदार ॥
तव पद� अप�ुअसार, ससंारा�हत हा भार
॥चा०॥
प�रह�रसी क�णा�स�धो, तूंद�नानाथ सबुधंो



॥
आ�हा अंधलशे न बाधो, वासदुवे �ा�थ�त
द�ा ॥शातं०॥५॥

पद २ र�.

�ीग�ुद�ा जय भगवतंा । त�मन �न�ुर न
कर� आता ॥ं�०ु॥
चोर���जासी मा�रता मंन ज�। कळकळल�त�
कळकळो आता ॥ं१॥
पोटशळुान���ज तडफडता ।ं कळकळल�त�
कळकळो आता ॥ं२॥
��जसतु मरता वंळल�त�मन । हो क�
उदासीन न वळ आेता ॥ं३॥
स�तप�त मरता कंाकुळती यतेा ।ं वळल�त�
मन न वळ के� आता ॥ं४॥



�ीग�ुद�ा �य�ज��न�ुरता । कोमल �च�ा
वळव� आता ॥ं५॥
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जय क�णाघन �नजजनजीवन ।
अनसयूानदंन पा�ह जनाद�न ॥�०ु॥
�नज अपराध�उफराट� ��ी । होउ�न पोट�
भय ध�ं पावन ॥१॥
तुंक�णाकर कध� आ�हावंर । �ससी न
�क�कर-वरद कृपाघन ॥२॥
वारी अपराध तूंमायबाप । तव मन� कोप
लशे न वामन॥३॥
बालकापराधा गण जेरी माता । तरी कोण
�ाता दईेल जीवन ॥४॥
�ाथ� वासदुवे पद� ठेव� भाव । पद� दवेो



ठाव दवे अ��नदंन ॥५॥

मलुाखतीसाठ� जातानंा

१) तळुशीच पेान त�डात ध�न बाहरे पडावे
२) दही व साखर हातावर घऊेन �हण
करावी
३) दवेाला व घरातील वडीलधा�या
मडंळ�ना नम�कार क�न बाहरे पडावे
४) घराबाहरे पडतानंा उजवा पाय पढुे ठेऊन
बाहरे पडाव .े

५) मलुाखतीच �ेठकाणी जातानंा
कुलदवेतचे �ेमरण क�न �थम उजवे
पाऊल पढुे टाकाव .े

६) म�ं



ऊँ �� वा�वा�दनी भगवती मम काय� �स�द�
कु� कु� फट �्वाहा!
हा म�ं जप 1, 11 ,108 श�य होईल
�या�माण �ेहणनू नतंर घराबाहरे पडाव .े

अशोककाका कुलकण�
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