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सोळा सोमवार �त करणारान पेढु�ल �माण�वागाव�

"सोळा सोमवार" ह �ेीशकंराच शेी� फलदायी �त आह.े

ह �ेीशकंराच �ेत, सौ�य-सपं�ी �मळ�व�यासाठ�, �:ख-दा�र�य्-रोगराई जा�यासाठ�, मन�ची कोणती�ह स�द�छा पणू�
हो�यासाठ� करावयाच अेसत.े नवस बोलनू �याच फेळ �ा�त झा�यावर नवस फेड�यासाठ�, �क�वा कोण�याही इ�छापतू��या
आनदंासाठ� ह �ेत कराव.े

ह �ेत के�यान,े द�र�� धनवान होतो. रोगी रोगम�ु होऊन �याला आरो�य �ा�त होत.े �:खी माणसाला सखु �ा�त होत.े मन�ची
�च�ता नाहीशी होत.े �रदशेी असल�ेयाआप�या माणसाचंी भटे होत.े प�ु-क�याचंा लाभ होतो. कुमा�रकानंा मनपसतं पती
�मळतो. �ापाया�ला �ापारातं फायदा होतो. नोकरीत �मोशन �मळत,े ��ापवू�क ह �ेत करणाराची मन�ची इ�छा परीपणू�
होत.े �त करणाया� ��ी अगर प�ुषान �ेता�या �दवशी, मनान वे शरीरान शे�ु व �व�छ असाव.े

�ताला सरुवात �ावणात�या प�ह�या सोमवारी करावी. १६ सोमवार �त क�न यणेाया� १७�ा सोमवारी �ताच उे�ापन कराव.े
�क�वा कोण�याही म�ह�यात�या कोण�याहीसोमवारी �ताच उे�ापन कराव.े

�त करणारान सेकाळ� �नान क�न सोवळ��क�वा धतू व�� नसेनू मनोभाव शेकंराची पजूा करावी. सा�ागं नम�कार घालावा.
�न�या�माण आेप�या नोकरी-ध�ंावर जाव.े आप�या उ�ोगाला लागाव.े �दवसभर उपास करावा. मनातं शकंराच �ेमरण कराव.े
[ उपास न झपेणारानंी ज�र तर"ग�, गळू व तपू" �मळनु तयार केलले पेदाथ� उदा० �शरा, खीर वगरै पेदाथ� खाव.े ]

स�ंयाकाळ� आघंोळ करावी. मनोभाव शेकंराची [ मतू� अगर �च�, तस�बरीची ] पचंमोपचार पजूा करावी. पजूते बलेाची पाने
अव�य असावी. दवेासमोर बसनू "सोळा सोमवार कथा." ( कहाणी ) वाचावी. �क�वा "सोळा सोमवार माहा��य " ही पोथी
वाचावी. "�शव�ततुी" �हणनू नतंर आरती करावी. जमल�ेया व घरातं�या मडंळ�स क�णके�या च�ूया�चा �साद वाटावा वआपण
�वत: �यावा. [चमूा�-ग�हा�या �पठा�या जाडसर खरपसू भाकया� भाजा�ा �क�वा मटुके क�न तपुात तळाव.े ] �या हाताने
कुसक�न चाळणीन चेाळा�ा. यातं यो�य �माणात गळू व तपू घालाव.े याच पेढेे �क�वा लाड कूेल तेरी हरकत नाही �त
करणारान अेधा�शरे क�णकेचा चमूा� घऊेन उपास सोडावा. चमूा� करतानंा क�णकेत मीठ घाल नूय.े तसचे उपासास खावया�या
पदाथा�तही मीठ असता कंामानय येा �दवशी मीठ व�य� आह.े

ओळ�न १े६ सोमवार �त क�न यणेाया� १७ �ा सोमवारी �ताच उे�ापन कराव.े उ�ापनाच �ेदवशी �सादासाठ� पाचं शरे
क�णकेचा (ग�हाच �ेपठाचा ) चमूा� तयार करावा. पजूचे सेा�ह�य तयार कराव.े �व�छ पा�याचा ता�ंया भ�न �यावा. या पजूा
सा�ह�यातं "सोळा" व�त अूसा�ा. (अबीर, गलुाल, श��र, हळद, कुंकू, फुल,े चदंनाच गेधं, अ�ता, धपू, द�प, कापरू, सपुारी,



दठेाची खायची पान,े फळ, बलेाची पान नेवै�े. ) शकंराच देवेळात जाऊन मनोभाव शेकंराची षोडशोपचार पेजूा करावी. १०८
�क�वा १ हजार ८ �ब�वप� वेहावी. नवै�े दाखवनु आरती करावी. मनातं�यामनातं आपली इ�छा सागंनू इ�छा पणू�
कर�या�वषयी �ाथ�ना करावी. सा�ागं नम�कार घालावा.च�ूया�च तेीन भाग क�न एक भाग दवेाला �ावा, �सरा भाग दऊेळ�
�ा�णानंा वाटावा �क�वा गाईला चारावा, �तसरा भाग घरीआणनू कुटबंात�या सव� मडंळ�नी व �वत: �साद �यावा.

शकंराच देऊेळ जवळपास नस�यास �क�वा दवेळात जाण शे�य नस�यास घरीच �ा�णास बोलावनू �ीशकंराची षोडशोपचार
पजूा करावी. दवेळात करावया�या �हणनू सा�ंगतल�ेया सव� गो�ी करा�ा. �ा�णही न �मळा�यास पोथीव�न पजूा वगरै सेव�
गो�ी �वत:च करा�ा.

उ�ापना�या �दवशी दवेळातं पजूा क�न घरीआ�यावर �क�वा घरीच उ�ापनाची पजूा के�यावर मागील १६ सोमवारा�ंमाणे
"सोळा सोमवार कथा" व "सोळा सोमवार माहा��य" वाचाव.े "�शव�ततुी" �हणनू आरती करावी. च�ूया�चा �साद सवा�ना वाटावा,
आपणा �यावा. कुटुंबात�या सवा�नी, �त करणारासह पचंप�वा�ाच भेोजन कराव.े

मनोभाव�ह �ेत करणाराची इ�छा �ीशकंर पणू� करतात.
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आटपाट नगर होत.ं �या नगरातं एक महादवेाच दंऊेळ होत. एके �दवशी काय झाल?ं �शवपाव�ती �फरता �ंफरता �ंया दवेळात
आली. सारीपाट खळे लूागली,

"डाव कोणी �ज�कला?"

�हणनू पाव�तीन गंरुवाला �वचारल.ं �यान शंकंराच नंाव सा�ंगतल.ं पाव�तीला राग आला. गरुवाला

"तूंकोडी होशील"

�हणनू शाप �दला. तशा �याला अस� वदेना होऊं लाग�या. पढुं एके �दवश� काय झाल ?ं दऊेळ� �वग��या अ�सराआ�या.
�यानंी गरुव कोडी पा�हला. �याला कारण प�ुशल.ं गरुवान �ंग�रजचेा शाप सा�ंगतला. �या �हणा�या,

"�भऊं नको. घाब� नको. तूंसोळासोमवाराचं �ंत कर, �हणज तेझु कंोड जाईल."

गरुव �हणाला,

"त��त कस कंराव?ं"

अ�सरानंी सा�ंगतल,ं



"सारा �दवस उपवास करावा. स�ंयाकाळ� आघंोळ करावी. शकंराची पजूा करावी. नतंर अधा� शरे कणीक घऊेन �यातं तपू गळू
घालावा व त�खाव.ं मीठ �या �दवशी खाऊं नय.े �या�माण संोळा सोमवार कराव.े सतराव सेोमवारी पाचं शरे कणीक �यावी,
�यातं तपू गळू घालनू चमूा� करावा. तो दवेळ� �यावा. भ��न शंकंराची षोडशोपचार�पजूा करावी. नतंर च�ूया�चा नवै�े
दाखवावा. पढुं �याच तेीन भाग कराव.ेएक भाग दवेाला �ावा, �सरा भाग दउेळ� �ा�णानंा वाटावा �क�वा गाईला चारावा,
�तसरा भाग आपण घरी घऊेन जाऊन सहकुटुंबी भोजन कराव.ं"

अस संागंनू �या नाहीशा झा�या. पढुं गरुवान तं �ेत केल,ं गरुव चागंला झाला.पढुं काही �दवसानंी शकंरपाव�ती प�ुहा �ंया दउेळ�
आल�. पाव�तीन गंरुवाला कु�र�हत पा�हल.ं �तन गंरुवाला �वचारल,ं "तझु कंोड कशान गंले?ं" गरुवान संा�ंगतल,ं "मी सोळा
सोमवाराचं �ंत केल,ं �यान मंाझ कंोड गले.ं" पाव�तीला आ�य� वाटल.ं �तन आंपला रागावनू गलेलेा मलुगा का�त�क�वामी परत
यावा �हणनू ह��त केल.ं समा�तीनतंर का�त�क-�वामी लागलीच यऊेन भटेला. दोघानंा आनदं झाला. �यान आंईला �वचारल,ं
"आईआई, मी तर त�ुयावर रागावनू गलेो होतो, आ�ण मला प�ुहा तं�ुया भटे�ची इ�छा झाली, याच कंारण काय?" पाव�तीनं
�याला सोळा सोमवार�या �ताचा म�हमा सा�ंगतला. पढु�का�त�क�वामीन तं��त केल.ं�याचा एक �ा�ण �म� फार �दवस
दशेातंराला गलेा होता �याची व �ाची सहज र��या तं भटे झाली. पढु�का�त�क�वामीन हं��त �या �ा�णाला सा�ंगतल.ं �यानं
ल�नाचा हते मुनातं धरला. मनोभाव सेोळा सोमवाराचं �ंत केल.ं समा�तीनतंर तो �वासाला �नघाला. �फरता �ंफरता एंका
नगरातं आला. �तथ कंाय चम�कार झाला? �तथ�या राजा�या मलुीच लं�न होत.ं ल�नाला अनके दशेाचं रेाजप�ु आल हेोत.े
मडंप चागंल सेशुो�भत केल आेहते. ल�नाची वळे झाली आह.े पढुं राजान हं��णी�या स�डते माळ �दली. माळ �या�या ग�यातं
ह��ण घालील, �याला आपली मलुगी �ायची असा राजाचा पण होता. �तथ आंपला हा �ा�ण ती मौज पहायला गलेा होता.
पढुं कम�धम�सयंोगान तंी माळ ह��णीन �ंाच �ा�णा�या ग�यातं घातली, तशी राजान आंपली मलुगी �याला �दली. दोघाचंं
ल�न लावल,ं व नवरानवर�ची बोळवण केली.पढुं काय झाल?ं राजाची मलुगी मोठ� झाली. तश� दोघ नंवराबायको एका �दवशी
खोल�त बसली आहते, तस बंायकोन नंवया�ला �वचारल,ं "कोण�या प�ुयान मंी आपणासं �ा�त झाल�?" �यान �ंतला सोळा
सोमवारा�ंया �ताचा म�हमा सा�ंगतला. �या �ताची �ची�त पाह�याक�रता पं�ु�ा�तीचा हते मुनात धरला व त��त ती क�ं
लागली. तसा �तला सुंदर मलुगा झाला. तो मोठा झा�यावर �यान आंईला �वचारल कं�, "मी कोण�या प�ुयान तंलुा �ा�त
झाल�?" �तन �ंयाला �ताचा म�हमा सा�ंगतला. �यान रंा�य�ा�तीची इ�छा मनातं धरली. तो �त क� लागला व दशेपय�टनाला
�नघाला. इकड केाय चम�कार झाला? �फरता �ंफरता तंो एका नगरातं गलेा. �या राजाला मलुगा न�हता. एक मलुगी मा� होती.
त�ेहा कंोणीतरी एकादा सुंदर व गणुवान असा नवरा मलुगा पा�न �याला आपली मलुगी �ावी, व रा�यही �यालाच �ाव,ं असा
�यान �ंवचार केला. अनायास �ंया प�ुाची गाठं पडली. राजान �ंयाला पा�हल तंो राज�च�ह �ंया�या ��ीस पडल�. राजान �ंयाला
आप�या घरीआणल,ं क�यादान केल वं �याला आप�या रा�यावर बसवल.ंइतकं होत आंह ते� �या �ा�णाचा सतरावा सोमवार
आला. �ा�णप�ु दऊेळ� गलेा. घर� बायकोला �नरोप पाठ�वला क�, पाचं शरे कणक�चा चमुा� पाठवनू द.े राणीन आंपला
थोरपणा मनातं आणला. च�ुया�ला लोक हसतील, �हणनू एका तबकातं पाचंश��पय भे�न त पेाठवनू �दल.े चमुा� वळेवेर आला
नाह�, �तभगं झाला �हणनू दवेाला राग आला. �यान रेाजाला ��ातं�दला. तो काय �दला? राणीला घरात ठेवशील तर रा�याला
मकुशील. दा�र�ान �ंपडशील. असा शाप �दला. पढुं �सर �ेदवश� ही गो� राजान �ंधानाला सा�ंगतली. तो �हणाला, महाराज,
"रा�य ह��त�या बापाच.ं आपण अस कं� लागलो तर लोक दोष दतेील, याक�रता अंस कंरण अंयो�य आह.े राजा �हणाला,
ई�राचा ��ा�त, अमा�य करण हं�ही अयो�य आह.े " मग उभयतानंी �वचार केला. �तला नगरातंनू हाकलनू लावल.ंपढुं ती द�न
झाली, र��यान जंाऊं लागली. जाता जंाता एंकानगरात गलेी. �तथ एंका �हातारी�या घरी उतरली. �तन �ंतला ठेवनू घतेल,ं
खाऊं�पऊं घातल.ं पढुं काय झाल ?ं एके �दवश��हातारीन �तला �चवट �ंवकायला पाठवल.ं दवैाची ग�त �व�च� आह!े बाजारातं
ती चालली. मोठा वारा आला, सव� �चवट उंडनू गले�. �तन घंर� यऊेन �हातारीला सा�ंगतल.ं �तन �ंतला घरातंनू हाकंलनू लावल.ं
�तथनू �नघाली त� एका त�ेया�या घरी गलेी. �तथ तंलेा�या घागरी भर�या हो�या. �याजंवर �तची नजर गलेी. तस �ंयातंल संगळं
तले नाहीस झंाल.ं �हणनू त�ेयान �ंतला घालवनू �दल.ं पढुं �तथनू �नघाली. वाटने जंाऊ लागली. जाता जंाता एंक नद� लागली.
�या नद�ला पाणी प�ुकळ होत.ं पण �तची ��� �याजवर ग�ेयाबरोबर सव� पाणी आटनू गले.ं पढुं जाता जंाता एंक सुंदर तळं
लागल.ं �याजवर �तची ��� गलेी, तसपेा�यातं �कड पेडल.े पाणी नासनू गले.ं रोज�यासारख ते�यावर गरुाखी आल.े नासकं
पाणी पा�न माग पंरतल.े गरुढंोर तंा�हलेी रा�हली. पढुं काय झाल?ं एक गोसावी आला. �यान �ंतला पा�हल.ं कोण कुठची
�हणनू सगळ� हक�कत �वचारली. �तन संगळ� हक�कत सा�ंगतली. गोसा�ान �ंतला धम�क�या मानल वं आपल घेरी घऊेन
आला. �तथ रंा�न ती कामधदंा क� लागली. तशी �जकड �ेतकड �ेतची ��� जाऊं लागली. �यातं �तची ��� जाई �यातं �कडे
पडाव,े काहंी �जनसा आपोआप नाहीशा �हा�ा, असा चम�कार होऊ लागला. मग गोसा�ान �ंवचार केला, अतं��� लावली.



�त�या पदरी �त मोड�याच पंाप आह अेस �ंयान जंाणल.ं त�नाहीस कंे�या�शवाय �तची ��� चागंली होणार नाह� अस ठंरवल.ं
मग �यान शंकंराची �ाथ�ना केली. दवे �स� झाल.े गोसा�ान रंाणीब�ल �ाथ�ना केली. शकंरान �ंतला सोळा सोमवाराचं �ंत
करायला सा�ंगतल वं आपण अतंधा�न पावल.े पढुं गोसा�ान �ंत�याकडनू सोळा सोमवाराचं �ंत कर�वल,ं तसा परम�ेराचा
कोप नाह�सा झाला.�त�या नवया�ला �त�या भटे�ची इ�छा उ�वली. �त चो�ह�कड शेोधाला पाठवल.े शोधता शंोधता �ंतथ आल.े
गोसा�ा�या मठ�त राणीला पा�हल.ं तसचं जाऊन �यानं� सा�ंगतल.ं �याला मोठा आनदं झाला. राजा �धानस�ुा गोसा�ाकडे
आला. गोसा�ाला सा�ागं नम�कार केला. व���ावण� दऊेन सतंो�षत केल.ं गोसावी �हणाला, राजाराजा, ही माझी धम�क�या.
मी इतके �दवस �तला माहरेी ठेवनूघतेल हंोत,ं ती तझुी ��ी आपल घेरी घऊेन जा, व चागं�या रीतीन पंा�ण�हण क�न सखुानं
नादं." राजान हंोय �हटल.ं गोसा�ाला जो�ान नंम�कार केला व राणीला घऊेन आप�यानगर�आला. पढुं मोठा उ�सव केला.
दानद��णा दऊेन �ा�ण सतं�ु केल.े राजाराण�ची भटे झाली. आनदंान रंामरा�य क�ं लागल�.तस ते�ुही शकंराला �स�
क�न रामरा�य करा.

ही साठा उं�राचंी कहाणी पाचंा उं�र� दवेा�ा�णाचं �ेार�, गा�च गेोठ�, �प�पळाच पेार�, सफुळ सपंणू�.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

*सोळा सोमवार माहा��य*Ǣ Ǣ

�ीगणशेाय नम: ॥

वदैभ�दशे� परम प�व� । अमरावती नाम�एक नगर ।तथे��शवालय महाथोर । ज�का अंपवू� ��भवुन� ॥ १ ॥तथे�कोण एेके वळे� ।
�शवपाव�ती एके �थळ� ।उभयता यंऊे�न दउेळ� । सहज��थती �ण एक ॥ २ ॥�थळ रमणीय दखेोनी । पाव�ती �हण शेलूपाणी
।सारीपाट माडंोनी । खळे� ऎस�वाटत ॥े ३ ॥मग �शव �हण आेव�यक । डाव मा�ंडला स�यक ।तथे�गरुव पजुारी होता एक ।
�यासी �ग�रजा काय बोल ॥े ४ ॥हा डाव कोण� �ज��कला । स�य सागं ये वेळेा ।ंतवं तो गरुव बोलला । �शव��ज��कला �हणॊ�न ॥
५ ॥मग �सरा डाव मा�ंडला । खळेता पंाव�तीन��ज��कला ।अबंा �हण अेस�य गरुव बो�लला । तरी तूंकोडी होशील ॥ ६
॥अस�य बोलसी पापराशी । वगेी घ�े मम शापासी ।तजु कु� होईल सवा�गासी । �वलबं यासी न लाग ॥े ७ ॥यापरी गरुव शापनुी
। उभयता गंले� कैलासभवुन� ।गरुव पाह अेवलोकुनी । आगं�ची का�ंत पालटली ॥ ८ ॥गरुव मन� �च�ता करी ।�ा�ध जाईल
कैशापरी ।कोड आगंी �:ख कर� । कवण उपाय अस येासी ॥ ९ ॥तवं तथे�अ�सरा सुंदरी । घवेो�न पजूासाम�ुी ।पजूावया
�शवगौरी । दउेळाभीतरी पातली ॥ १० ।�तन�पा�हल�गरुवात�। तजु कोड जाहल�कव�या अथ�।गरुव बोल भेयभीत �च��।
�ग�रजने�मज शा�पल�॥ ११ ॥ह�ऎको�न अ�सरासुंदरी ।�हण गेरुवा तूं�च�ता न कर� ।सोळा सोमवार �त �नधा�र� । क�रता �था
जाईल ॥ १२ ॥मग तो उठो�न पजूा करी । कर जोडो�न �वनतंी करी ।मात हे��त झडकरी । मज उकलो�न सा�ंगज ॥े १३
॥अ�सरा �हण अेवधारी । तूंसोमवारच��त करी ।�दवसा असाव��नराहारी । सायकंाळपावते� ॥ १४ ॥मग �या �दवश�
सायकंाळ� । सा�पजूावा च�ंमौळ� ।धपूद�प इ�या�द सकळ� । षोडशोपचार पेजूावा ॥ १५ ॥मग अध�शरे क�णक घइेज ।े �याचे
भाग अगंार तेीन क�ज ।ेघतृगळु�स�हत भ��ज ।े लवणर�हत जाण पा ॥ं १६ ॥ऎस�सोळा सोमवार�त । चाला�वज येथा��थत ।ह�
जाह�लया समा�त । स�ाव सेोमवार� कराव�॥ १७ ॥क�णक घईेज पेाचं शरे । �याच भेाग अगंार सेम� ।घतृगळु�स� प�रकर ।
चमूा� तयाचंा करावा ॥ १८ ॥तो चमूा� दऊेळ� �यावा । भाव�च�ंमौळ� पजूावा ।�तसरा भाग अपा�वा । सदा�शवासी तधेवा ॥ं १९
॥�सरा भाग दउेळ� वा�ंटज ।े उरला एक घराआ�णज ।ेतो आपण �वत: भ��ज ।े कुटुंबा समवते आदर�॥ २० ॥अ�सरा �हणे
अवधार� । गरुवा ह��त तूंभाव�कर� ।कु� जाईल �नधा�र� । स�य स�य ��वाचा ॥ २१ ॥ऎकता गंरुव ध�रता जाहला ।
अतं:करणापासो�न आचरला ।पवू��दशा अगं पावला । समा��त होता कंु� जाय ॥ २२ ॥याउपरी एके �दन� । ई�रपाव�ती



�मळोनी ।�फरत �फरत माग�ुयानी । �याच दउेळ� पातल� ॥ २३ ॥पवू� गरुवासी शाप �दधला । त��मरण झाल�पाव�तीला
।साप�े�पाहो�न गरुवाला । तवं कु� आगं� �दसनेा ॥ २४॥पाव�ती पसु गेरुवा�ती । तझु�कु� गले�कवण �ेरत� ।य�े बोल येथाथ�
�नगतुी । ��े �तासी आचरल� ॥ २५ ॥सोळा सोमवार �त करोनी । तोष�वली �शवभवानी ।�या�ंचय केृपावलोकन� । आगंीच�
कु� लोपल�॥ २६ ॥उमा ऎको�न आ�य� करी । एवढ� या �ताची थोरी ।मी ह �ेत आचरीन �नधा�र� । ष�मखु �सला �हणो�नयां
॥२७ ॥मग �हमनगजा �त आचरी । पणू��ताच अेवसर� ।�वामी का�त�क मन� �वचारी । मातसे� �सण�अयो�य ॥ २८ ॥�वामी
उठो�न ता�काळ� । धावंो�न आला मातजेवळ� ।पाहो�न उमा सतंोषली । आनदं �च�� न समाय ॥े २९ ॥�वामी बोल जेननीसी ।
माझ मेनी न रहाव�तजुपाश� ।�हणो�न असता अंर�यवासी । �दवस काह� लोटल ॥े ३० ॥आता उं�वली क�पना । जाव�
मात�ेया दश�ना ।ऎसी �हावया मनकामना । कारण काय सा�ंगज ॥े ३१ ॥मग शलैजा �हण पे�ुा ��ेा । सोळा सोमवार धरो�न
�न�ा ॥तणे�तजु जाहली उ�कंठा । माझ भेटे�ची स�य प ॥ै ३२ ॥ऎको�न �ताच�म�हमान । �वामी बोल �ेवय�आपण ।जननी �त
ह�मी करीन । मनकामना �च�ाची सागंत� ॥ ३३ ॥माझा �म� एक �ा�ण । दशेातंरा गलेा ब�त �दन ।�याची भटे�
�हावयालागनु । इ�छा पोट� वसतस ॥े ३४ ॥या उ�शे��वामी का�त�क । �त आरभंीतस देखे ।सपंणू� होता तंा�काळ�क ।
फळादशे पावला ॥ ३५ ॥र�य वन� सहजगती । �वामीन�द�ेखला पथं� ।�म� ओळखो�न ��मतू� । अ�ागंभाव भेटेला ॥ ३६
॥�व� नवल करी �च�ा । �वामी�ती होय पसुता ।त�ुहीआ�ही माग� चालता ।ं भटे� उभयता नंवल ह�॥ ३७ ॥�म�ासी �हणे
�शवसतु । म� �त आचरल� अद ् भतु ।तणे�तझुी भटे� स�य । अक�मात प�जाहली ॥ ३८ ॥��ज �हण चेम�कार �ताचा । तरी
मी करीन कायावाचा ।मज �वाथ� आह ले�नाचा । �हणो�न मज सा�ंगज ॥े ३९ ॥�शवसतु सागं येथाय�ु� । त��च �ा�ण धरी
�च�� ।�त चालवी यथा�नगतुी । �वदशे� गमन करीतस ॥े ४० ॥�त होताचंी सपंणू� । �व�च� कमा�ची ग�त गहन ।माग� एक नगर
शोभायमान । र�य अपवू� द�ेखल�॥ ४१ ॥तथेील राजा प�ुयप�व� । �यास एक क�या सुंदर ।�तच�मा�ंडल��वयवंर । पण �ध�र
करोनी ॥ ४२ ॥�मळाल रेाज अे�त अद ् भतु । अठरा वणा��द सम�त ।तयामंाजी ��जनाथ । त�कौतकु पा� पंातला ॥ ४३
॥राय�ह��तनी शृंगारोनी । �तच से�ड� माळ दऊेनी ।यथा�वधी करो�न । मडंपामाजी सो�डली ॥ ४४ ॥ती ह��तनी �फरत �फरत ।
आली जथे���जनाथ ।गळा मंाळ घालो�न �व�रत । �नजम�तक� बसै�वला ॥ ४५ ॥पाहो�न राजा आनदंघन । सखुसोहळा
ल�न�वधान ॥क��न वधवूर�दोघजेण । �वगहृा�स बोळ�वल ॥ं ४६ ॥उभयता एंक�च��करोनी । नादंत असता आंपलु सेदनी
।�भ�ुव पावली राजन�ंदनी । पवू� व�ृा�त जाण�वला ॥ ४७ ॥एका�त�थळ� समाधान� । उभयता अंसता संखुसदन� ।�नवा�त
समय पाहोनी । राजक�या �� करी ॥ ४८ ॥माग��थ असता �ं�जो�मा । मी कैस�ेन �ा�त जाहल�त�ुहा ।ंकोण�या सकुृताचा
म�हमा । ह�मजलाग� सा�ंगज ॥े ४९ ॥��ज �हण ऎेक�साचार । �त केल�सोळा सोमवार ।�या प�ुय�मज साचार । भाया� �ा�त
जाहलीस ॥ ५० ॥राजक�या आ�य� करी । �त ऎ�कल नेवलपरी ।ह�आचरो�न �नधा�री । चम�कार पा� यंाचा ॥ ५१ ॥धरो�न
प�ुाची कामना । �त आर�ंभल�जाणा ।सफुल होताचं प�ुर�ना । सदा�शव�द�धल�॥ ५२ ॥शतायषुी आ�ण श�ुच�मतं । �ानी
अनभुवी आ�ण �वर� ।प�ुयशील �तापवतं । �पतसृवेसेी सादर जो ॥ ५३ ॥आ�ापाळक प�ु जाहला । दखेो�न ��ज सतंोषला
।�हण येा �ताचा �ताप आगळा । तो मज व�ण�ला न जाय ॥ ५४ ॥प�ु �ानदशेसेी यतेा ।ं मातलेाग� होय पसुता ।मी
सव�गणुसपं�ता । �ा�त कैस�ेन त�ुहातं�॥ ५५ ॥माता �हण पे�ुराया । उ�म �शव�त करो�नया ।ंशलूपाणी तोषव�ूनया ।ं
मनकामना परु�वली ॥ ५६ ॥प�ु �हण मेातलेागनू । ह��त सागं केृपा करो�न ।भ��भाव�आचरीन । कामना पणू� �हावया ॥ ५७
॥माझ मेन�चा इ�यथ� । रा�यासन� बसैाव��व�रत ।�लशेर�हत �:खर�हत । काहं� सायास न क�रता ॥ं ५८ ॥मातसेी पसुो�न
�त�वचार । यथो�आचर �े�जवर ।तवं एके नगरी राजा थोर । व�ृापकाळ तयाचा ॥ ५९ ॥तयासी पोट� प�ु सतंान । नसतं
एक क�यार�न ।�तजलागी �त �वचा�न । ��ानदं न�ेमला ॥ ६० ॥क�या अप��न साचार । �व�धय�ु केल��वयवंर ।रा�य
दवेो�न सम� । पद� आपलु ने�ेमला ॥ ६१ ॥�ा�ण रा�य क�ं लागला । �तसकं�प पणू� जाहला ।तवं सतरावा सोमवार आला
। ���यसेी सागंनू पाठ�वल�॥ ६२ ॥क�णक पाचं शरे घऊेनी । �याच तेीन अगंार के�नी ।तपूगळुाचा चमूा�
करोनी।स�वरदउेळ�पाठ�वज॥े६३॥�तन�ऎको�न समाचार । �हण एेवढा राजा थोर ।दउेळ� चमूा� नतेा �ंवचार । थोरपणा कैस�ेन
वाट ॥े ६४ ॥पाचंश��पय तेबक� भरोनी । पाठ�वल देउेळालागोनी ।तणे��त भगंल�त��ण� । शलूपाणी �ोभला ॥ ६५ ॥�शव
�हण रेाजाला । तझु �े�ीन��तभगं केला ।रा�यालागी �य आला । ��यया यईेल तजुलागी ॥ ६६ ॥तूंया ���य�ेस घरी ठे�वता ।ं
सव��य होईल त�वता ।ंतझु�रा�य र��ण�आता ।ं तरी ��ीस सव�था ठेवूंनको ॥ ६७ ॥मग बोल �ेाचीन �धान । �तच बेापाच�
रा�य असोन ।�तसी �ाव�काढोन । ह�तवं �न��आ�हातं�॥ ६८ ॥ई�र बोल �ेधानासी । तरी तूंहोशील अधमराशी ।रा�य बडुले
�न�य�स� । ���यसेी घर� ठे�वता ॥ं ६९ ॥मग उभय वग� �वचार करोन� । राजक�या �दधली काढोनी ।ती चालली द�नवदनी ।
ब�त खदे करीत�च ॥ ७० ॥�:�खत मानस� �च�ता�ात । चरणी चालली �र पथं ।नगर द�ेखल�अक�मात । माजी सुंदर �वशेली
॥ ७१ ॥�ब�ळ �हातारीच घेर� । तथे�रा�हली राजकुमारी ।�हातारी �हण ऎेके नारी । काय तजु��त सा�ंग�य�॥ ७२॥�चवट�



आणाव� �वकोनी । तजु मी काहं� दईेन साजणी ।अव�य �हणॊ�न राजन�ंदनी । �चवट��वकूं �नघूंलाग ॥े ७३॥�शर� �चवट�
ठे�वल� बाधंोन । अक�मात अ�तु �भजंन ।वा�रयान��चवट�गले� उडोन । आली परतोन घरासी ॥ ७४ ॥�हातारीस �हण�
लागल� । क� �चवट�अवघ� उडाली ।मग �हातारी काय बोलली तूंजाय शी� यथेो�न ॥ ७५ ॥तथेनू राणी चालली । त�ेलयाचे
घर� रा�हली ।तथेहेी होणार ग�त जाहली । त�चतरुी प�र�सज ॥े ७६ ॥चार घागरी भरो�न त�ेलयान ।े ठे�व�या हो�या तलेान�।�तन�
पाहता �ंरतपेण�। तले अवघ�उडाल�॥ ७७ ॥मग तलेी �हण झेडकर । तूंजाय आता कंृपा करी ।तूंअसता आं�ही �भकारी । होऊं
ऎस�वाटतस ॥े ७८ ॥तलेी मनी आ�य� करी । तले उडाल�कैशापरी ।ही बाई यतेाचं घर� । इ�यान�नाह�स��दसतस ॥े ७९
॥त�ेलयान�बाहरे घातली । ती नद�तीर� चालली ।तवं नद� सव� आटो�न गलेी । पापयो�य जाण पा ॥ं ८० ॥मग ती �ह�ड वेनातं ।
तवं सरोवर द�ेखल�अक�मात ।जळ �नम�ळ उचबंळत । पा�न सधंी पातली ॥ ८१ ॥��� पडता जंळावर । माजी �कड पेडले
सम� ।आसमतंीच गेरुाखी स�वर । गायी जळ�ाशनाथ� आ�ण�या ॥ ८२ ॥मलु�जळ�ाशन क�रती । तवं �कड दे�ेखल अेव�चती
।तहेी जळ �याग�ून जाती । �कड पेडल �ेहणो�न ॥ ८३ ॥गोसावी राहात होता वन� । तो आला उदकालागनुी ।एकट� पा��न
राजन�ंदनी । घऊे�न गलेा आ�या ॥ ८४ ॥गोसावी बोल �ेतजलागनु । तूंमजलागी क�यसेमान ।तजु नाह� अ�व��ाची वाण ।
�व�थ�च��रहाव�॥ ८५ ॥मग तथे रेा�हली सुंदरी । घरधदंा सव� करी ।�तभगंाची ऎसी थोरी । नाना �:ख�भोगवीतस ॥े ८६
॥अ�ोदकासी हात ला�वता ।ं �यामाजी �कड हेोती त�वता।ंपाहो�न गोसावी �च�ा । आ�य� क�ं लागला ॥ ८७ ॥आता कंवण
उपाय करावा । इच पेदर� कोण दोष जाणावा ।काहंी एक य�न करावा । जणे�प�रहार होईल ॥ ८८ ॥मग आर�ंभल�अन�ुान ।
तणे��शव जाहला �स� ।माग �हण वेरदान । जी का अंप�ेा तझु मेनी ॥ ८९ ॥मग गोसावी �वनवी ई�रास । इच पेदर� काय
आह देोष ।तो मज सा�ंगज अेव�य । कृपा करो�न �वा�मया ॥ ९० ॥�शव �हण सेोळा सोमवार �त ।े इन�भ�ंगल�माझ से�य ।�या
दोषा�तव �:ख �ा�त । दशा ऎश� जाण पा ॥ं ९१ ॥गोसावी �हण उेमापती । तूंकृपाळ हूोऊ�न �न��त� ।दोष प�रहरोनी
महासती । पवू���थती करावी ॥ ९२ ॥�शव �हण सेोळा सोमवार के�लया । इच देोष पावती �वलया ।ही �नद�ष होऊ�नया।ं
आप�ुया �वामीस भटेले ॥ ९३ ॥ऎस�बोलो�न शलूपाणी । गलेा आप�ुया �व�थान� ।�त क�रती जाहली का�मनी । काहंीएक
�दवस ॥ ९४ ॥तवं �तच �ेतारासी । �मरण जाहल�ब�ता �ंदवस� ।��ी कोठ�असले वनवासी । शोध �तचा करावा ॥ ९५
॥दशेोदशेी हरे पाठ�वल ।े �ह�डत �ह�डत �या वनासी आल ।े�यानं� राज���यते�ओळ�खल�। माग� लागल गेोसा�वयास� ॥ ९६
॥तो काहंी न बोल वेचन । हरे गले पेरतोन।राजापाश� वत�मान । सागंता रंाजा हष�ला ॥ ९७ ॥आपणआ�ण �धान । दोघे
चा�लल ने लागता �ंण ।थोर समारभं�यऊेन । गोसावी न�मला सा�ागं� ॥ ९८ ॥पर�पर��मेा�ल�गन। व���भषूण�दऊेन
।म�ृभाषण�समाधान । योगी�रा तोष�वला ॥ ९९ ॥�हण रेाज��ा अवधारी । माझी क�या ह �ेनधा�री ।आजवरी पा�ळली माहरेी ।
आता तं�ुही पा�ळज ॥े १०० ॥ऎस�बोलो�न त अेवसर� । सती �दधली राजाच केर� ।राजा उठो�न नम�कारी । गोसा�वयासी
तधेवा ॥ं १०१ ॥आपलुी ��ी हात� धरोन� । बसै�वली सखुासन� ।आपण तरुगंी आ�ढोनी । �नज नगरा परतल ॥े १०२
॥वाजतगायत आप�ुया �थळा । यवेो�न महो�सव केला ।दान द��णा त वेळेा ।ं दऊे�न �ा�ण तोष�वल ॥े १०३ ॥राजाराणीची
भटे जाहली । आनदं रेा�य क�ं लागल� ।सकळ �जा आनदं पावली । म�हमा अगाध नणेव ॥े १०४ ॥ऎस�जो �त करील व�र�
। कृपाळ हूोऊ�न नीळकंठ।दोष द�र� �लशे सकंट । �नवारील �णाध�॥ १०५ ॥जो कोणी मनकामना ध�न ॥ आदर �ेत
करील सपंणू� ।�याच मेनोरथ होतील पणू� । �शवकृपने�स�य�व�॥ १०६ ॥�हण रेाघव �कंटशे साचार । मजसी जाहला चम�कार
।भाव ध�र�या साचार । सव� कामना �स� होती ॥ १०७ ॥आरो�यव�ृ� आ�ण धन । प�ुपौ�क�यार�न ।इ��छली इ�छा प�रपणू�
। �त क�रता पंावले ॥ १०८ ॥सोळा सोमवारकथा अनके । �वण पठण क�रती दखे ।�या �ंस� उमानायक । �न:सशंय जाण
पा ॥ं १०९ ॥�ी�ास �वनवी �ोतया�ंती । ही कथा पवूा�पार �न��त� ।नतून न�ह केवण क��पती । चतरु� स�य जा�णज ॥े
११० ॥

॥ इ�त �ी सोळा सोमवारकथा सपंणू� ॥ �ीशकंराप�णम�त ॥ु
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कैलासराणा �शवच�ंमौळ� । फण��माथा मंकुुट� झळाळ� ।का��य�स�ध भूव�:खहारी । तजु�वण शभंो मज कोण तारी ॥ १ ॥

रव�� दावानल पणू� भाळ� । �वतजे न�े� �त�मरौघ जाळ� ।��ाडंधीशा मदनातंकारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २॥

जटा �वभतूी उ�ट चदंनाची । कपालमाला ��त गौतमीची ।पचंानना �व��नवातंकारी । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ३ ॥

वरैा�ययोगी �शव शलूपाणी । सदा समाधी �नजबोधवाणी ।उमा�नवासा ��परुातंकार । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ४ ॥

उदार म�े प�त शलैजचेा । �ी�व�नाथ �हणती सरुाचंा ।दया�नधी तो गजचम�धारी । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ५ ॥

��ाद� वदं� अमरा�दनाथ । भजुगंमाला धरी सोमकातं ।गगंा �शर� दोष महा �वदारी । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ६ ।

कपू�रगौरी �ग�रजा �वराज ।े हाळाहळ�कंठ �नळा�च साज ।ेदा�र�य्�:ख �ेमरण��नवारी । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ७ ॥

�मशान��डा क�रता संखुाव ।े तो दवे चडुाम�ण कोण आह ।ेउदासमतू�जटाभ�मधारी । तजुवीण शभंो मज कोण तारी ॥ ८ ॥

भतूा�दनाथ अ�र अतंकाचा । तो �वा�म माझा �वज शाभंवाचा ।राजा महशे ब�बा�धारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ ९
॥

नदं� हराचा हर न�ंदकेश । �ी�व�नाथ �हणती सरुशे ।सदा�शव �ापक तापहारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १० ॥

भयानक भीम �व�ाळ न�न । लीला�वनोद�क�र काम भ�न।तो �� �व�भंर द� भारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ ११ ॥

इ�छा हराची जग ह��वशाळ । पाळ� रची तो क�र ��गोळ ।उमापती भरैव �व�नहारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १२ ॥

भागीरथीतीर सदा प�व� । जथे�अस तेारक ��म�ं ।�व�शे �व�भंर ��न�ेधारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १३ ॥

�याग वणेी सकळा हरा�या । पादार�व�द� वहाती हरी�या ।मदंा�कनी मगंल मो�कारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १४ ॥

क��त�हराची �ततुी बोलवनेा । कैव�यदाता मनजुा कळनेा ।एका�नाथ �वष अ�ंगकारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १५ ॥

सवा�तरी �ापक जो �नयतंा । तो �ाण�ल�गाजवळ� महतंा ।अकं� उमा त �ेग�र�पधारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १६ ॥

सदा तप�वी अस केामधने ।ू सदा सतजे श�श को�टभान ।ूगौरीपती जो सदा भ�मधारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १७ ॥

कपू�रगौर �मर�या �वसावा । �च�ता ह�र जो भजका संदवैा ।अतंी �वहीत सचुना �वचारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १८ ॥

�वरामकाळ� �वकळ शरीर । उदास �च�� न धरीच धीर ।�च�तामणी �च�तन��च�हारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ १९ ॥

सखुावसान�सकळ सखुाच� । �:खावसान�टळती जगाच� ।दहेावसान�धरणी थरारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २० ॥

अनहुातश�द गगनी न माय । �याच�ेन नाद�भव श�ूय होय ।कथा �नजागं�क�णा कुमारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २१
॥

शा�ंत �वलीला वदन� �वलास ।े ��ाडंगोळ� असनुी न द�स ।े�भ�ली भवानी �शव ��चारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी
॥२२ ॥



पीताबंर मे�ंडत ना�भ �याची । शोभ जे�डत व�र �क�कणीची ।�ीदवेद� ��रतातंकारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २३ ॥

�जवा�शवाचंी जडली समाधी । �वटला �पचं तटुली उपाधी ।श�ु�वर�गज��त वदे चारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥२४ ॥

�नधानकुंभ भरला अभगं । पहा �नजागं��शव �यो�त�ल�ग ॥गभंीर धीर सरु च�धारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २५ ॥

मदंार �ब�व बेकुल�सवुासी । माला प�व� वहा शकंरासी ।काशीपरु� भरैव �व� तारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २६ ॥

जाई जईु चपंक प�ुपजाती । शोभ गेळा मंाल�तमाळ हात� ।�ताप सयू� शरचापधारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २७ ॥

अल�यम�ुा �वण� �काश ।े सपंणू� शोभा वदनी �वकास ।ेनईे सपुथं�भवपलैतीर� ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २८ ॥

नागशेनामा सकळा �ंज�हाळा । मना जप�र �ेशवम�ंमाळा ।पचंा�री �यान गहुा�वहारी ।तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥ २९ ॥

एका�ंत य रे गे�ुराज �वामी । चतै�य�प� �शव सौ�य नाम� ।�शणल� दयाळा ब�साल भारी । तजुवीण शभंॊ मज कोण तारी ॥
३०॥

शा��ा�यास नको �तुी पढुं नको तीथा��स जाऊं नको ॥योगा�यास नको �त�मख नको ती��तप�ती नको ॥काळाच�भय मानस�
ध�ं नको ��ासं शकंंू नको ॥�याचीया �मरण�पतीत तरती तो शभं सुोडूंनको ॥ ३१ ॥

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


