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काषायव� ंकरद�ड धा�रणम ्| 

चबं गदा भ%ूषत भषुणा'यम | 

ॄ)हानदंं परमसखुदं केवल ं/ानमतू0म ्

एकं िन3य ं%वमलमचल ंसव4धी 

 

ौी ौी ौी ौी पंतपंतपंतपंत    गु5च�रऽगु5च�रऽगु5च�रऽगु5च�रऽ 
५२ 9ोक; 

||   ॐ नमः िशवाय || 

ौीगु5देवद? 

मगंलाचरणमगंलाचरणमगंलाचरणमगंलाचरण 

 
| कमडंलु ंप@ करेण शखंम ्|| 

| ौीपादराज ंशरण ंूपCे || 

/ानमतू0म ्| DंDातीत ंगगनसEश ंत3वमःया�दलआयम ्

 साGHभतूम ्| भावातीत ं%ऽगणुर�हत ंसIJंु तKनमािम

 

 || 

तKनमािम || 



 

Lयायेत ्ौीपतंराज ंगJुवरमतलु ंँयामल ंभNयभालम ्| 

गभंीर कंुकुमाढय ंिसतशभुवसन ंमPुकेश ंपरेशम ्|| 

शांत NयायाGजनःथ ंकरघतृवरसTोधद�डं महाKतम ्| 

मPुा5िाHहारं सरिसजनयन ं�दNयगाऽ ंप%वऽम ्|| 
 

 

 

 

सुदंर ते Lयान औदुंबरातळW | पावन कद�ळWपरुW शोभे || १ || 

शोभती कंुतल मPुकेश िशरW ं| तेवी ःकंधावरW दोहW भागी || २ || 

भाYयवतं तेची ौीमखु पाहती | नभी िनशापित लाGजKनला || ३ || 

ला%वयेला �टळा भाळW कंुकुमाचा | परू तो ूेमाचा नेऽी �दसे || ४ || 

�दसे �कती शांत ती गभंीर | �दNय]ेतांबर शोभा अगंी || ५ || 

अगंाची ठेवण अनपुम �कती | बोधदंड हाती माळ गळा || ६ || 

गळे अहंकृित पाहता हW मतू0 | जीवासी %वौांती होय येथे || ७ || 

येथे ग5ुद? अनसुया3मज | पतंमहाराजJपी वसे || ८ || 

वसे �दगबंर दास रHणाथ� | भPमनोरथ परुवाया || ९ || 
 

 

 
 

 

ौीपतं प�रवारौीपतं प�रवारौीपतं प�रवारौीपतं प�रवार    



|| ौीौीौीौी    पंतपंतपंतपंत    समथ�समथ�समथ�समथ�    || 

 

ौीपंतगु5च�रऽ ूारंभ 
 

जय जय जय हा नाद कeदला | 

नरिसंहा�या तपोबलाने अविनतली आला || 

िनगु�ण असून सगुण होऊिन अजापु�र जKमला | 

पंतूभ ूतो परॄ)हची उiर�या आला || १ || 
 

भगीरथाने जी गंगा आणली ःवगा�तून भूवरW | 

ूवाह ितचा वाहे कद�ळWपुरW || 

युगा युगांतरW प%वऽ ठरले ऐसे हे Hेऽ | 

दा%वत लीला इथे वाढतो रामाचा पुऽ || २ || 
 

अजापूरW मग जाई िशHणा सवंगडW जमती | 

पाहुनी लीला ऐकुनी बोधा %वGःमत ते होती || 

बुडालेला पती आणुनी देता धKयची होय सती | 

द?ची हा, हा नाहW मानव खूण बाणली िच?ी || ३ || 
 

वेणूपुरासी िनघे जावया जगदोiार कराया | 

तधी सmगडW घे5नी 3यासी लागती ःफंुदाया || 

िनगु�ण दाखवुनी लप%वसी सगुणा नको आ)हा प�र ते | 

ग�हवर दाटुिन पंत बोलती ःमरता मी येथे || ४ || 
  



 

बालमुकंुद म�हमा जाणुनी अप0 सव�ःवाते | 

पुऽ हाच जो चालवील अवधूत वंशाते || 

जाणुनी गुJवर देती बोध 'तूिच अना�द अनंत | 

जKम मरणा%वर�हत तु रे तूची अवधूतÕ || ५ || 
 

ूेम वाढले ओढ लागुनी परःपरा भेटती | 

अविचत येउनी याऽे जातो ौीशैला )हणती || 

सां3वन क5नी 3यासी सांगी वाढवी संूदाय | 

द?ूभ ूहा माना याते भPा सांगुनी जाय || ६ || 
 

गु5आ/ेसी वतु�नी चालवी संूदाय पीठा | 

/ानामतृ पाGजता अ/हW भजनी डंुबती देखा || 

सुशील कKया यमुना व5नी ूपंच साधीतसे | 

नाना मत नी संूदाय ते %वकrप फे�डतसे || ७ || 
 

अsकोळचे ते %वंणूअ�णा �फरती इथे ितथे | 

शांती िमळेना अंती पातले ौीपंतगहृW ते || 

कृपा लाभता िमळे शांतता नातेहW जडले | 

आपुrया मामी शुi ूेमे पंतासी ओढWले || ८ || 
 

द?जयंती उ3सवी रम�या %वंणूअ�णा जाती | 

ूेमसागरW ूेमभोवरW डंुबत ते राहती || 

बंध ूमाता सुवािसनी नी सारे गु5गहृWचे | 

वष�ती ूेमा तधी हरपले भानची देहाचे || ९ || 
 



नऊ भोवरे पार क5नी गाठावा तो तळ | 

Gजथे %वराजे भPमंडळW ःवJप ते उvvवल || 

ूेमामतृ ते कण0 पडता धKय धKय झाला | 

नव%वध भP;�या माहेरW पुxी तो पावला || १० || 
 

बाळकृंण %पतामह ूभूचे संKयासा वांG�छती | 

धािम�क %वधी सकल संपता �दHा Cा )हणती || 

कोणी न धजती, %वूा/ेने ूभ ूदे �दHेला | 

कृताथ� होऊनी %पतामहे मग 3यGजले देहाला || ११ || 
 

Nयंकटरावा िनिेमाजी वेणुपुरा आणले | 

अपुढया अKना व� झाकुनी सकलासी पुर%वले || 

लीला दावीत %बंबवी िच?ी नामाचा म�हमा | 

तारक तेची किलयुगी या जपतप याग ना कामा || १२ || 
 

नवराऽाचे महा3)य सांगी Nयंकटरावाते | 

महामारWतून वाचवी लीले 3या�या प|ीते || 

दंडाऐवजी अिधकार देऊनी बोधी तया लागून | 

सुखदःुखा %वर�हत होऊनी रहावे गु5पदW लीन || १३ || 
 

पाहुनी भP; हणमतंाची ूेमे सजा� )हणती | 

डोहW पडता सकल भP ते सुखJप 3या आGणती || 

“अYनीमधून व3स सोडवी सजा�” आ/ा%पती | 

ग5ुआ/ेचे पालन करणे ौ}ेधम� दा%वती || १४ || 
 



पंचबंधूंसह सहा Jपे ती सव�ःवी रGHती | 

भP खरा तो भाव जयाचा %व]ी 3या पाहती || 

अनKयभावा देखूनी क�रती ःफोटक िनवारण | 

गु5लीला हW ताJन नेते संकट जरW दा5ण || १५ || 
 

क5णालाप पडता ौवणी %वठूस आिलंगती | 

तशीच कृपा जगदंबे�या भPावारW क�रती || 

Jप दावूनी जगदंबेचे ऐsय तया दा%वती | 

समाधीसुखाचा परमानंद अनुभवमंडपी देती || १६ ||. 
 

मंऽामLये तेज आगळे तारकमंऽाचे | 

गुJमुखातून �दयी िशरता दश�न ःवJपाचे || 

3या साम�य� मुP; %पशा�चा गु5माउली देई | 

अनKय भPा vवरे मािसता Nयाधी िनरसुनी जाई || १७ || 
 

संतु गुरव दWन परW 3या तीो ओढ गु5ची | 

ःकंधी नेता जलापार 3या आस पुरली मनीची || 

सेवा Lयान नाम भP;ने भवसागर त5 दे | 

ह5नी संकटा उ3सवी आणुनी )हणे िशंग वाजुदे || १८ || 
 

तळमळ िच?ी वHृाव5नी राणोजी पडला | 

भःम लावुनी मंऽ सांगुनी सावध 3या केला || 

%वठू महारासे गुJने तयाला कज�मुP केले | 

ूपंची आGण परमाथ0हW भPा ता�रयाले || १९ || 
 



देव सोडूनी पुGजती मानव िनंदे रंगोपंत | 

चेxा करता Ôद? द?Õ तो पापे िगळूिन जात || 

गु5नाम ते पावन ऐसे िनंदेःतव जरW गाती | 

तारक होऊनी भPअभPा देई एकची गती || २० || 
 

अनुतापाने सोडW नोकरW कृंणा रत चरणा | 

भP;भावे अंतरW साठवी पंत योगीरमणा || 

गु5बंधू परW बळW /ानाचे वधावया जाती | 

Hमा क5नी पंत तयांना वाढवी अंतरW भP; || २१ || 
 

भP;भावे चरणी पडता सIJु उi�रतो | 

भाव पाहुनी गणपतराव ःवयंvयोती दा%वतो || 

अिभमानाने प�र तयाला ना�डले %वसरW सIJुला | 

संकटW पडता वम� उमजुनी कृपाछऽ पावला || २२ || 
 

तरंग Jपे भेट घडतसे म�हमा ूेमाचा | 

समाधीत भPास नेऊनी नाशी ॅम योगाचा || 

द? पंत हे नाहWत िभKन पाहुनी Nयंका त�ृ | 

अिभमानाने हानी होते पटवी सIJु पंत || २३ || 
 

िसiाJढ मठ� जाई भेट�या ःकंधी तये घेतले | 

खूण बाणता परःपराते ूेमे मग पूGजले || 

कrले]र मं�दरात देई पंतूभू दश�न | 

%वभूतीम�हमा पटवी सकला Nयाधीते नाशून || २४ || 
 



स3संगाने गु5 भेटतो बोधे संशय %वरतो | 

ःवयंभू वःतू तोिच आ3मा %व]ी %व]ंभर तो || 

सुखदःुखादW िनNवळ माया अहंकार तनया | 

3यासी 3यािगता Gःथती %वदेह िमळवी सायोvया || २५ || 
 

ूेमळ उदार ूसKन सIJु न मागताहW देई | 

लीन होऊनी अिभमान सोडूनी चरणी रत जो होई || 

दावी सIJु सकल �ठकाणी नको तीथ� ॅमण | 

अनKय भPा भेटवी भिगनी करW ितज ूभुपदW %वलीन || २६ || 
 

गु5कृपेहून Nयथ�िच सारे भजन योग साधन | 

पितोता धमा�ची महती क�रती %वठ�ला कथन || 

संकटसमयी तारW बुडता भावभP; पाहून | 

ूा�घडW हW )हणून �याहो गु5कृपे साधून || २७ || 
 

गु5पदW होता लीन उडतसे भाव साGH3वाचा | 

Gजव-िशव ऐsया दावी अ%प�ता काया मन वाचा || 

िनवा�णीचा सखा सIJु माियक सव�हW जाण | 

मुतािलक सोडवी काननी तःकर हातातून || २८ || 
 

ूेमानंदW ॐकार ःफुरण नमः )हणता िश%व %वलीन | 

मंऽाथा� या सांगुनी दावी द?ःवJप खूण || 

समथ� तोिच तो सव�/ जाणी समत3वा | 

नमन जगादW बोधुनी %ववरे कृपाूसाद3वा || २९ || 
 



िशवराऽीची फोड करोनी भ%Pूेमा गाई | 

कम� नाहW देहशुiW आ3मा मु%Pिच पाहW || 

बोधुनी ऐसे िनHुिन सांगे ना रम गु5परWHी | 

बाहे गु5सी रानी तयाला गु5 सव�साHी || ३० || 
 

गूज सांगती H%ऽयांचे कोट गु5बोध | 

रHण क5नी नामशराने िमळवा ःवानंद || 

िभमरावासी राखी संकटW पळती दायाद | 

%ऽशूल फेटा गुJचा तारW िनकरW ूसाद || ३१ || 
 

सामंतासी देई अनुमह कृपाकवच rयाला | 

दरबारWचा सरदार होऊनी ःवानंदW रमला || 

कत�Nयाते िनत जागावे आ3)याला त�ृी | 

भिगनी�या तव अनंतरावा िनHुिनया सांगती || ३२ || 
 

�रसा आिलंगी %व]ी भरला %व]ंभर स3य | 

)हणून बाहे अवधूत नामे राघव�िा पंत || 

कृंणासाठ� होई नोकर वैजनाथी रमतो | 

िचदंबराते सांगे भज�या किलयुगी द?ूभू तो || ३३ || 
 

बसवंतासी बोधुनी सांगे घातकरे ÔमीÕपण | 

3यागुनी 3याते ÔतूÕपण ध5नी �यावे गु5चरण || 

उडW घेऊनी ख��यामाजी भP पट%वती लोका | 

गु5आ/े�या नसे पालनी कसलाहW धोका || ३४ || 
 



कम�ठ व?ृी %वंणुपंत रमे अनु}ानी | 

खूण दावूनी दश�न �दधले त�र रत तीथा�टनी || 

Nयाधीमःत होता सांगे नको आ3मिोह | 

चरणी पडता देई पादकुा िनरसुनी जाई मोह || ३५ || 
 

आ/ापालनी असे गु5कृपा तेच असे सोवळे | 

स�ावाने भPासंगे काला क5नी खेळे || 

%वूधम� तो सांगी %पशा��या देई तया मुP; | 

आशीव�चने पितोता मग भोगे जीवन त�ृी || ३६ || 
 

दश आ/ा 3या घालुनी देई पाळा ूाणपणाने | 

बोधुनी %ववरे पंचवग� ते गु5पुऽ लHणे || 

बाळे अ%प�ता �दNय पादकुा rयाला जगvजीवन | 

उ3सवसमयी मोदे िमर%वती भP तया अजून || ३७ || 
 

संLयेसमयी अLय� Cावे गु5सी जो स%वता | 

गायऽी तो तारकमंऽ भवसागरW ता�रता || 

स3संगतीने सहज समाधी पोचवी पूण�Gःथतीला | 

वामनराव Eढ धरW बोधा उiरW %पतयाला || ३८ || 
 

शुi मनाने िशवभेटWसी जाणे आ3)याचे | 

गणेशभP; तीच जाणीजे ऐsयिच गु5िशंयाचे || 

सांगी कसोनी कुलधम� पाळ�या गु5 अंबा ना िभKन | 

Lयास मनाला सदा लाग�या मूित�पूजा जाण || ३९ || 
 



ःव�नी दा%वता ऐsयभावा िशवशP;Jप | 

तोिच सIJु कृपा िमळवूनी Nहावे ूेमःवJप || 

शांती %ववेक धैया�दW हW गु5पुऽ लHणे | 

नरदेहाचे साथ�क कर�या गु5-कास धरणे || ४० || 
 

गु5ची देणगी शांती ौ}े सव�ःवे रHा%व | 

नागरक�टW ऐकुनी भावे गु5कृपा िमळवी || 

ÔअrलखÕ वचन ौवणी पडता धाव ितथे �यावी | 

बोधी पंत आ/ा ग5ुची कधी नच उrलंघावी || ४१ || 
 

पंत सांगती नागरक�टWस सामोरW बसवून | 

िनम�न होऊनी गु5पदW पडणे तेची अखंड नमन || 

जप तप कम� %वफलची सारW गु5कृपा िमळवा | 

�दNय Exीने देखा अंतरW चैतKयाचा ठेवा || ४२ || 
 

अशा]ताते घेऊनी देई गु5कृपा शा]त | 

सोvवल मंगल सव�ौ}े माग� एक अवधूत || 

शांती िमळव�या Nहावे आपण गु5घरचे ]ान | 

भP;साठ� अखंड %ूती गु5मूत0 सगुण || ४३ || 
 

पाप कद�मी राम िशपाई उiरW कृपे करोनी | 

रामानंद होऊनी कर%वरW पसरW भP; जनी || 

नंदादWपा जला ओितले ःनेह परW झाले | 

भP म�हमा असा वाढवूिन मूढ जना ता�रले || ४४ || 
 



िलंगायत श�दा %ववJनी दावी अथ� सुबोध | 

परॄ)ह तो जंगम जाण तीथ� गु5बोध || 

ूसाद तो तर बोधूिचती भःम शुi िच? | 

ऐसा होई िलंगायत मग पावसी ःव5पाूत || ४५ || 
 

द?भजनी रमे गोपाळ दH ूजापालनी | 

ःमरता बंधूस पंत धावती भेटती आिलंगुनी || 

परतत असता भPा भेटुनी मनोरथा पुर%वतो | 

कडोलीला आशीससाम�य� सुत भिगनीला देती || ४६ || 
 

राधा )हणजे ूकृितमाया भुलला Gजव गोपाल | 

अनंत योनी दःुखी �फरणे �हत कैसे साधाल || 

बोध ऐकता तrलीन सारे बाहे नारायणा | 

ःव�नखूणेने पटवून �दधले नाहW मी-तूपणा || ४७ || 
 

लीला दावूनी सांगती अKन िन%षi ते कोणते | 

गोपाळाते वाचवी %वभूती दावी तेजJपाते || 

अ/कुमारा वरदान देऊनी नाशी दैKय अ%वCा | 

म�हमा वाढवी नामाचा िमळवी िचरसौ�या || ४८ || 
 

बोधी सांगे गणपतरावा तनु हW अशा]त | 

जKममरण ते आ3)या नाहW गु5चरण शा]त || 

िनरसुनीऐसे भवबंधाते देई %वभूती तया | 

मुखी घालता खडबडूनी ती उठे तयाची जाया || ४९ || 
 



ःवयंॄ)ह हा आ3मा असुनी Gजव भाव िम�या | 

ूपंच तो तर जाणी ःव�न सोडW कGrपत माया || 

उभवशील रे तू ऽैलोsयी Lवज मम नामाचा | 

तसेच घडुनी मोरोबा हो पुतळा शांतीचा || ५० || 
 

बोलावूनी कांतेस सांगती काय� झाले पूण� | 

अवताराची कJ समा�ी लौ�कक देहा 3यजून || 

आदWशP;स सांगुनी ऐसे भPा बोिधती पंत | 

कद�ळWपुरW वास िन3य मम, पावती अंतधा�न || ५१ || 
 

काय� संपता कांतेसह ते संप%वती अवतार | 

भPवृंद मं�दर उभवूनी गज�ती जयजयकार || 

ूकट झाहला 3याच �ठकाणी औदुंबर ोुH | 

ौीपंतपादकुा आजहW तेथे देती भPा साH || ५२ || 
 

|| || || || ौी पंतगु5च�रऽ समा� ौी पंतगु5च�रऽ समा� ौी पंतगु5च�रऽ समा� ौी पंतगु5च�रऽ समा� ||||||||  
लेGखका ौीमती सरल कारेकर 

 

बाळेकंुिW मठ, बेळगाव. 


