
मगंलाचरण - अभंग 

समचरणदृष्टि वष्टि ि वविटेविरी सािजिरी । तेथे माझी हरी विृत्तित्ति राहो ॥१॥
आणीक न लगे माि वयिक पदाथर । तेथे माझेर् आत्ति नको देविा ॥ध्रु.॥
ब्रह्माि वदक पदे दःुखाची ि वशिराणी । तेथे दिुत श्चत झणी जिडों देसी ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचे कळले आह्मां विमर । जेि जेि कमरधर्मर नाशिविंत॥३॥

सुंदर ते ध्यिान उभे ि वविटेविरी । कर कटाविरी ठेविूनि वनयिां ॥१॥
तुळसीचे हार गळां कासे पीतांबर । आविडे ि वनरतंर ते ि वच रूप ॥ध्रु.॥
मकरकंुडले तळपती श्रविणीं । कंठीं कौस्तुभमि वण ि वविरािजित ॥२॥
तुका ह्मणे माझे हे ि वच सविर सखु । पाहीन श्रीमुख आविडीने ॥३॥

सदा माझे डोळे जिडो तुझे मूनताअ । रखमुाईच्यिा पती सोयििरयिा ॥१॥
गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम । देई ंमजि प्रेम सविर काळ ॥ध्रु.॥
ि वविठो माउिलयेि हा ि वच विर देई ं। संचरोि वन राहीं हृदयिामाजिी ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं न मागे आणीक । तुझे पायिीं सुख सविर आहे ॥३॥

राजिस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रि वविशिि वशिकळा लोपिलयिा ॥१॥
कस्तुरीमळविट चदंनाची उटी । रुळे माळ कंठीं विजैियिंती ॥ध्रु.॥
मुगुट कंुडले श्रीमुख शिोभले । सुखाचे ओतले सकळ ही ॥२॥
कासे सोनसळा पांघर ेपाटोळा । घननीळ सांविळा बाइयिानो ॥३॥
सकळ ही तुह्मी व्हा गे एकीसविा । तुका ह्मणे जिीविा धर्ीर नाहीं॥४॥

कर कटाविरी तुळसीच्यिा माळा । ऐसे रूप डोळां दाविीं हरी ॥१॥
ठेि वविले चरण दोन्ही ि वविटेविरी । ऐसे रूप हरी दाविीं डोळां ॥ध्रु.॥
कटीं पीतांबर कास ि वमरविली । दाखविीं विि वहली ऐसी मूनती ॥२॥
गरुडपाराविरी उभा राि वहलासी । आठवेि मानसीं ते ि वच रूप ॥३॥
झुरोनी पांजिरा होऊं पाहे आतां । येिई ंपंढरीनाथा भेटावियिा ॥४॥
तुका ह्मणे माझी पुरविाविी आस । ि वविनंती उदास करंू नयेि ॥५॥

गरुडाचे विािरके कासे पीतांबर । सांविळे मनोहर कै देखेन ॥१॥
बरवियिा बरविंटा घनमेघ सांविळा । विजैियिंतीमाळा गळां शिोभे ॥ध्रु.॥
मुगुट माथां कोि वट सूनयिार्यांचा झळाळ । कौस्तुभ ि वनमरळ शिोभे कंठीं ॥२॥



ओतींवि श्रीमुख सुखाचे सकळ । विामांगीं वेिल्हाळ रखमुादेविी ॥३॥
उध्दवि अकून र उभे दोहींकडे । विि वणरती पविाडे सनकाि वदक ॥४॥
तुका ह्मणे नव्हे आि वणकांसािरखा । तो ि वच माझा सखा पांडुरगं ॥५॥ ॥६॥

ि वविराण्यिा - अभगं 

विाळो जिन मजि ह्मणोत ि वशंिदळी । पिर हा विनमाळी न ि वविसंबे ॥१॥
सांडून ि वन लौि वकक जिािलयिे उदास । नाहीं भयि आस जिीि ववित्विाची ॥२॥
नाइके विचन बोलतां यिा लोकां । ह्मणे जिालों तुका हिररता ॥३॥

आिधर्ल्यिा भ्रतार ेकाम नव्हे पुरा । ह्मणोि वन व्यिि वभचारा टेकिलयिे ॥१॥
रातं्रि वदस मजि पाि वहजेि जिविळी । क्षण त्यिाि वनराळी न गमे घडी ॥२॥
नाम गोष्टिी माझी सोयि सांडा आतां । रातले अनंता तुका ह्मणे ॥३॥

हाि वच नेम आतां न ि वफिर ेमाघारी । बसैले शेिजिारीं गोि वविंदाचे ॥१॥
घरिरघी जिाले पट्टराणी बळे । वििरले सांविळे परब्रह्म ॥२॥
बि वळयिाचा अंगसंग जिाला आतां । नाहीं भयि ि वचंता तुका ह्मणे ॥३॥

नाहीं काम माझे काजि तुह्मांसवेि । होते गपु्त ठावेि केले आतां ॥१॥
व्यिि वभचार माझा पि वडला ठाउका । न सर ती लोकांमाजिी जिाले ॥२॥
न धर्राविा लोभ कांहीं मजिि वविशिीं । जिाले देविि वपशिी तुका ह्मणे॥३॥

ि वविसरले कुळ आपुला आचार । पती भावेि दीर घर सोयि ॥१॥
सांि वडला लौि वकक लाजि भयि ि वचंता । रातले अनंता ि वचत्ति माझे ॥२॥
मजि आतां कोणी आळविाल झणी । तुका ह्मणे कानीं बि वहरी जिाले ॥३॥
     

न देखे न बोले नाइके आणीक । बसैला हा एक हिर ि वचत्तिीं ॥१॥
सासुर ेमाहेर मजि नाहीं कोणी । एक केले दोन्ही ि वमळोि वनयिां॥२॥
आळ आला होता आह्मी भांडखोरी । तुका ह्मणे खरी केली मात ॥३॥

दजुिा ऐसा कोण बळी आहे आतां । हिर यिा अनंता पासूनि वनयिा ॥१॥
बि वळयिाच्यिा आह्मी जिालों बि वळविंता । करंू सविर सत्तिा सविार्यांविरी ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी िजिविाच्यिा उदारा । जिालों प्रीि वतकरा गोि वविंदासी ॥३॥



क्षणभरी आह्मी सोिसले विाईट । सािधर्ले अविीट ि वनजिसुख ॥१॥
सांडी मांडी मागे केल्यिा भरोविरी । अिधर्क ि वच परी दःुखाि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे येिणे जिाणे नाहीं आतां । राि वहलों अनंताि वचयेि पायिीं ॥३॥

आह्मां आह्मी आतां विडील धर्ाकुटीं । नाहीं पाठीं पोटीं कोणी दजेुि ॥१॥
फिाविला एकांत एकि वविधर् भावि । हिर आह्मांसविे सविर भोगी ॥२॥
तुका ह्मणे अगंसंग एके ठायिीं । असों जेिथे नाहीं दजेुि कोणी ॥३॥

सविर सुख आह्मी भोगूनं सविर काळ । तोि वडयेिले जिाळ मोहपाशि ॥१॥
यिाचसाठी सांि वडयेिले भरतार । रातलों यिा परपुरुषाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां गभर नयेि धर्रंू । औषधर् जेि करंू फिळ नव्हे ॥३॥

एका िजिवेि आतां िजिणे जिाले दोहीं । वेिगळीक कांहीं नव्हे आतां ॥१॥
नारायिणा आह्मां नाहीं वेिगळीक । परुि वविली हे भाक सांभाि वळली ॥२॥
तुका ह्मणे जिाले सायिासाचे फिळ । सरली ते वेिळ काळ दोन्ही ॥३॥

हासों रुसों आतां विाढविूनं आविडी । अंतरींची गोडी अविीट ते ॥१॥
सेविासुखे करंू ि वविनोदविचन । आह्मी नारायिण एकाएकीं ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी जिालों उदासीन । आपुल्यिा आधर्ीन केला पि वत ॥३॥

मजिसवेि आतां येिऊं नका कोणी । सासुरविािसनी बाइयिानो ॥१॥
न साहवेि तुह्मां यिा जिनाची कून ट । बोलती विाईट ओखटे ते ॥२॥
तुका ह्मणे जिालों उदास मोकळयिा । ि वविचरों गोविळयिासविे आह्मी ॥३॥

ि वशिकि वविले तुह्मीं ते राहे तोंविरी । मजि आि वण हरी ि ववियिोग तों ॥१॥
प्रसगंीं यिा नाहीं देहाची भाविना । तेथे यिा विचना कोण मानी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं बसैला अनंत । ि वदसों नेदी ि वनत्यि अि वनत्यि ते ॥३॥

सांगतों ते तुह्मीं अइकावेि कानीं । आमुचे नाचणीं नाचूनं नका ॥१॥
जिोंविरी यिा तुह्मां माि वगलांची आस । तोंविरी उदास होऊं नका ॥२॥
तुका ह्मणे कायि विांयिांि वविण िधर्दं । पि वत ना गोि वविदं दोन्ही नाहीं ॥३॥



आिजिविरी तुह्मां आह्मां नेणपण । कौतुके खेळणे संग होता ॥१॥
आतां अनाविर जिाले अगुणाची । करंू नयेि ते ि वच करीं सुखे ॥२॥
तुका ह्मणे आतां बुडि वविलीं दोन्ही । कुळे एक मनीं नारायिण ॥३॥

सासुिरयिां विीट आला भरतारा । इकडे माहेरा स्विभाविे ि वच ॥१॥
सांडविर कोणी न धर्िरती हातीं । प्रारब्धर्ाची गि वत भोगूनं आतां ॥२॥
न व्हाविी ते जिाली आमुची भंडाई । तुका ह्मणे काई लाजिों आतां ॥३॥

मरणाही आधर्ीं राि वहलों मरोनी । मग केले मनीं होते तसेै ॥१॥
आतां तुह्मी पाहा आमचेु नविल । नका वेिचूनं बोल विांयिांि वविण ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी भयिाभीत नारी । कैसे संग सरी तुह्मां आह्मां ॥३॥

परपुरुषाचे सुख भोगे तरी । उतरोि वन करीं घ्यिावेि सीस ॥१॥
संविसारा आगी आपुलेि वन हाते । लाविूनि वन मागुते पाहू ंनयेि ॥२॥
तुका ह्मणे व्हावेि तयिापरी धर्ीट । पतगं हा नीट दीपासोई ॥३॥

अइकाल परी ऐसे नव्हे बाई । न संडा यिा सोई भ्रताराची ॥१॥
नव्हे आराणकु लौि वककापासूनन । आपुल्यिा आपण गोि वविले ते ॥२॥
तुका ह्मणे मन कराल कठीण । त्यिा यिा ि वनविडोन मजिपाशिीं ॥३॥

आहांच विाहांच आंत विरी दोन्ही । न लगा गडणी आह्मां तशैिा ॥१॥
भेऊं नयेि तेथे भेडसाविूनं कोणा । आविरूि वन मना बदं द्याविा ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं अभ्यिासाविांचनुी । नव्हे हे करणी भलतीची ॥३॥

बहुतांच्यिा आह्मी न ि वमळों मतासी । कोणी कैसी कैसी भाविनेच्यिा ॥१॥
ि वविचार किरतां विांयिां जिायि काळ । लि वटके ते मूनळ फििजितीचे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी करा घटापटा । नका जिाऊं विाटा आमुि वचयिा ॥३॥

त्यिाचे सुख नाहीं आले अनुभविा । कि वठण हे िजिविा तोंि वचविरी ॥१॥
माि वगलांचे दःुख लागों नेदी अंगा । अंतर हे संगा नेदी पुढे ॥२॥
तुका ह्मणे सविरि वविशिीं हा सपंन्न । जिाणती मि वहमान श्रुि वत ऐसे ॥३॥



न राहे रसना बोलतां आविडी । पायिीं ि वदली बुडी माझ्यिा मने ॥१॥
मानेल त्यिा तुह्मी अइका स्विभावेि । मी तों माझ्यिाभावेि अनुसरले ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मीं ि वफिरावेि बहुतीं । माझी तों हे गती जिाली आतां ॥३॥

न बोलतां तुह्मां कळों न येि गुजि । ह्मणउनी लाजि सांि वडयेिली ॥१॥
आतां तुह्मां पुढे जिोडीतसे हात । नका कोणी अंत पाहों माझा ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी बसैलों शेिजिारीं । करील ते हरी पाहों आतां ॥३॥ ॥॥

नयेि जिरी तुजि मधर्ुर उत्तिर । ि वदधर्ला सुस्विर नाहीं देविे ॥१॥
नाहीं तयिाि वविण भुकेला ि वविठ्ठल । येिइल तसैा बोल रामकृत्त ष्ण ॥ध्रु.॥
देविापाशिीं मागे आविडीची भि वक्ति । ि वविश्विासेशिीं प्रीि वत भाविबळे ॥२॥
तुका ह्मणे मना सांगतों ि वविचार । धर्राविा ि वनधर्ारर ि वदसेि वदस ॥३॥

साविधर् जिालों साविधर् जिालों । हिरच्यिा आलों जिागरणा ॥१॥
तेथे विषै्णविांचे भार । जियिजियिकार गजिरतसे ॥ध्रु.॥
पळोि वनयिां गेली झोप । होते पाप आड ते ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिा ठायिा । ओल छायिा कृत्त पेची ॥३॥

आपुिलयिा ि वहता जिो असे जिागता । धर्न्यि माता ि वपता तयिाि वचयिा ॥१॥
कुळीं कन्यिापुत्र होतीं जिीं साित त्त्वि । तयिाचा हिरख विाटे देविा ॥ध्रु.॥
गीता भागवित किरती श्रविण । आणीक ि वचंतन ि वविठोबाचे ॥२॥
तुका ह्मणे मजि घडो त्यिाची सेविा । तरी माझ्यिा दवैिा पार नाहीं ॥३॥

अंतरींची घेतो गोडी । पाहे जिोडी भाविाची ॥१॥
देवि सोयिरा देवि सोयिरा । देवि सोयिरा दीनाचा ॥ध्रु.॥
आपुल्यिा विैभवेि । शंृगारावेि ि वनमरळ ॥२॥
तुका ह्मणे जेिविी सवेि । प्रेम द्यावेि प्रीतीचे ॥३॥

सुखे विोळंब दाविी गोहा । माझे दःुख नेणा पाहा ॥१॥
आविडीचा मािरला वेिडा । होयि होयि कैसा ह्मणे ि वभडा ॥ध्रु.॥
ि वनपट मजि न चले अन्न । पायिली गहू ंसांजिा तीन ॥२॥



गेले विारीं तुह्मीं आि वणली साकर ।सातदी गेली साडेदहा शेिर ॥३॥
अखंड मजि पोटाची व्यिथा । दधुर्भात साकर तूनप पथ्यिा ॥४॥
दो पाहरा मजि लहरी येिती। शुिध्द नाहीं पडे सुपती ॥५॥
नीजि नयेि घाली फुिले । जिविळीं न साहती मुले ॥६॥
अंगी चंदन लाि वविते भाळीं । सदा शिूनळ माझे कपाळीं ॥७॥
हाड गळोि वन आले मास । माझे दःुख तुह्मां नेणवेि कैसे ॥८॥
तुका ह्मणे िजिता गाढवि केला । मेिलयिावििर नरका नेला ॥९॥

पाविले पाविले तुझे आह्मां सविर । दजुिा नको भावि होऊं देऊं ॥१॥
जेिथे तेथे तुझीं च पाउले । ि वत्रभुविन सचंले ि वविठ्ठला गा ॥ध्रु.॥
भेदाभेदमते भ्रमाचे संविाद । आह्मां नको विाद त्यिांशिीं देऊं ॥२॥
तुका ह्मणे अण ुतुजिि वविण नाहीं । नभाहूि वन पाहीं विाढ आहे ॥३॥

विंदून ंचरणरजि सेविूनं उष्टिाविळी । पूनविरकमार होळी करुनी सांडून ं ॥१॥
अमुप हे गांठीं बांधर्ून ंभांडविल । अनाथा ि वविठ्ठल आह्मां जिोगा ॥ध्रु.॥
अविघे होती लाभ एका यिा ि वचंतने । नामसंकीतरने गोि वविंदाच्यिा ॥२॥
जिन्ममरणाच्यिा खुंटतील खेपा । होईल हा सोपा िसध्द पंथ ॥३॥
गेले पुढे त्यिांचा शिोधर्ीत मारग । चला जिाऊं माग घेत आह्मी ॥४॥
तुका ह्मणे घालून ंजिीविपणा ि वचरा । जिाऊं त्यिा माहेरा ि वनजिाि वचयिा॥५॥

जेिि वविले ते संत मागे उष्टिाविळी । अविघ्यिा पत्राविळी करुनी झाडा ॥१॥
सोविळयिा ओंविळयिा राि वहलों ि वनराळा । पासूनि वन सकळां अविघ्यिां दरुीं ॥ध्रु.॥
पर ेपरते मजि न लागे सांगावेि । हे तों देवेि बर ेि वशिकि वविले ॥२॥
दसुऱ्यिाते आह्मी नाहीं आतळत । जिाणोि वन संकेत उभा असे ॥३॥
येिथे कोणीं कांहीं न धर्राविी शंिका । मजि चाड एका भोजिनाची ॥४॥
लांचाविला तुका मािरतसे झड । पुरि वविले कोड नारायिणे ॥५॥

देविाच्यिा प्रसादे करा र ेभोजिन । व्हाल कोण कोण अिधर्कारी ते ॥१॥
ब्रह्माि वदकांिस हे दलुरभ उित च्छष्टि । नका मानूनं विीट ब्रह्मरसीं ॥ध्रु.॥
अविि वघयिां परुते विोसंडले पात्र । अिधर्कार सविरत्र आहे येिथे ॥२॥
इच्छादानी येिथे विळला समथर । अविघे ि वच आतर पुरि ववितो ॥३॥
सर ेयेिथे ऐसे नाहीं कदाकाळीं । पुढती विाटे कविळीं घ्यिाविे ऐसे ॥४॥
तुका ह्मणे पाक लक्षुमीच्यिा हाते । कामारीसांगाते ि वनरुपम॥५॥



अविगुणांचे हातीं । आहे अविघी फिजिीती ॥१॥
नाहीं पात्रासवेि चाड । प्रमाण ते ि वफिके गोड ॥ध्र.ु॥
ि वविष तांब्यिा विाटी । भरली लाविूनं नयेि होटीं ॥२॥
तुका ह्मणे भावि । शुिध्द बरा सोंग विावि ॥३॥

हरीच्यिा जिागरणा । जिातां कां र ेनयेि मना ॥१॥
कोठे पाहासील तुटी । आयिषु्यि वेिचे फुिकासाटीं ॥२॥
ज्यिांची तुजि गुतंी । ते तों मोकिलती अंतीं ॥२॥ तुका ह्मणे बरा । लाभ कायि तो ि वविचारा ॥३॥

धर्मारची तून ंमूनती । पाप पुण्यि तुझे हातीं ॥१॥
मजि सोडविीं दातारा । कमारपासूनि वन दसु्तरा ॥ध्रु.॥
किरसी अगंीकार । तरी कायि माझा भार ॥२॥
िजिविींच्यिा जिीविना । तुका ह्मणे नारायिणा ॥३॥

ब्रह्माि वदक जियिा लाभािस ठेगणे । बि वळयेि आह्मी भले शिरणागत ॥१॥
कामनेच्यिा त्यिागे भजिनाचा लाभ । जिाला पद्मनाभ सेविाॠणी ॥ध्रु.॥
कामधेर्नूनि वचयिा क्षीरा पार नाहीं । इच्छेि वचयेि विाही विरुषावेि ॥२॥
बसैिलयेि ठायिीं लागले भरते । ि वत्रपुटीविरते भेदी ऐसे ॥३॥
हिर नाहीं आह्मां ि वविष्णदुासां जिगीं । नारायिण अंगीं ि वविसाविला ॥४॥
तुका ह्मणे बहु लाटे हे भोजिन । नाहीं िरता कोण राहत राहों ॥५॥

दजेुि खंडे तरी । उरला तो अविघा हिर ॥ आपणाबाहेरी। न लगे ठावि धर्ुडंाविा ॥१॥
इतुले जिाणावियिा जिाणा । कोंडे तरी मने मना ॥ पारधर्ीच्यिा खणुा । जिाणते ि वच साधर्ावेि ॥ध्रु.॥
देह आधर्ीं कायि खरा । देहसंबंधर्पसारा ॥ बुजिगाविणे चोरा । रक्षणसे भासते ॥२॥
तुका करी जिागा । नको चाचपूनं विाउगा ॥ आहेिस तून ंआगा। अगंीं डोळे उघडी ॥३॥

ि वविष्णमुयि जिग विैष्णविांचा धर्मर । भेदाभेदभ्रम अमगंळ ॥१॥
अइका जिी तुह्मी भक्ति भागवित । कराल ते ि वहत सत्यि करा ॥ध्रु.॥
कोणा ही िजिविाचा न घडो मत्सर । विमर सवेिश्विरपूनजिनाचे ॥२॥
तुका ह्मणे एका देहाचे अवियिवि । सखु दःुख जिीवि भोग पावेि ॥३॥



आह्मी जिरी आस । जिालों टाकोि वन उदास ॥१॥
आतां कोण भयि धर्री । पुढे मरणाचे हरी ॥ध्रु.॥
भलते ठायिीं पडों । देह तुरगंीं हा चढो ॥२॥
तुमचे तुह्मांपासीं । आह्मी आहों जिसैीं तसैीं ॥३॥
गेले मानामान । सुखदःुखाचे खडंन ॥४॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं। नाहीं विागविीत खतंी ॥५॥

ि वनंदी कोणी मारी । विंदी कोणी पूनजिा करी ॥१॥
मजि हे ही नाहीं ते ही नाहीं । वेिगळा दोहीं पासनुी ॥ध्रु.॥
देहभोग भोगे घडे। जेि जेि जिोडे ते बर े॥२॥
अविघे पावेि नारायिणीं । जिनादरनीं तुक्यिाचे ॥३॥

जिन ि वविजिन जिाले आह्मां । ि वविठ्ठलनामा प्रमाणे ॥१॥
पाहे ि वतकडे बापमायि । ि वविठ्ठल आहे रखमुाई ॥ध्रु.॥
विन पट्टण एकभावि। अविघा ठावि सरता जिाला ॥२॥
आठवि नाहीं सखुदःुखा । नाचे तुका कौतुके ॥३॥

ि वहरा ठेि ववितां ऐरणीं । विांचे मािरतां जिो घणीं ॥१॥
तोि वच मोल पावेि खरा । करणीचा होयि चुरा ॥ध्रु.॥
मोहरा होयि तोि वच अंगे। सूनत न जिळे ज्यिाचे सगंे ॥२॥
तुका ह्मणे तोि वच संत । सोसी जिगाचे आघात ॥३॥

आिलगंने घडे । मोक्ष सायिजु्यिता जिोडे ॥१॥
ऐसा संताचा मि वहमा । जिाली बोलायिाची सीमा ॥ध्रु.॥
तीथे ंपविरकाळ । अविघीं पायिांपे सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । त्यिांची केली पावेि सेविा ॥३॥

मािझयिा मीपणा । जिाला यिाविरी उगाणा ॥१॥
भोगी त्यिागी पांडुरगं । त्यिाने विसि वविले अंग ॥ध्रु.॥
टाि वळले ि वनि वमत्ति । फिार थोडे घात ि वहत ॥२॥
यिावेि कामाविरी । तुका ह्मणे नाहीं उरी ॥३॥



सकळ ि वचंतामणी शिरीर । जिरी जिायि अहकंार आशिा समूनळ ॥ ि वनदंा ि वहसंा नाहीं कपट देहबुित ध्द । ि वनमरळ स्फिि वटक जिसैा 
॥१॥
मोक्षाचे तीथर न लगे विाराणसी । येिती तयिापासीं अविघीं जिने॥ तीथार्यांसी तीथर जिाला तो ि वच एक । मोक्ष तेणे दशिरने ॥ध्रु.॥
मन शुिध्द तयिा कायि किरसी माळा । मंि वडत सकळा भूनषणांसी ॥ हिरच्यिा गुणे गजिरताती सदा । आनंद तयिा मानसीं ॥
२॥
तन मन धर्न ि वदले पुरुषोत्तिमा । आशिा नाहीं कविणाची ॥ तुका ह्मणे तो पिरसाहूि वन आगळा । कायि मि वहमा विणूनर्यां त्यिाची ॥
३॥

आहे ते सकळ कृत्त ष्णा ि वच अपरण । न कळतां मन दजेुि भाविी ॥१॥
ह्मणउनी पाठी लागतील भूनते । येिती गविसीत पांचजिणे ॥ध्रु.॥
ज्यिाचे त्यिा विचंले आठवि न होतां । दडं यिा ि वनि वमत्तिाकारणे हा ॥२॥
तुका ह्मणे काळे चेि वपयेिला गळा । मी मी वेिळोवेिळा करीतसे ॥३॥

महारािस िसवेि । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ॥१॥
तयिा प्रायिित श्चत्ति कांहीं । देहत्यिाग किरतां नाहीं ॥ध्रु.॥
नातळे चांडाळ । त्यिाचा अंतरीं ि वविटाळ ॥२॥
ज्यिाचा संग ि वचत्तिीं । तुका ह्मणे तो त्यिा यिाती ॥३॥

तेलनीशिीं रुसला वेिडा । रागे कोरडे खातो ि वभडा ॥१॥
आपुले ि वहत आपण पाही । संकोच तो न धर्री कांहीं ॥ध्रु.॥
नाविडे लोकां टाि वकला गोहो । बोि वडले डोके सांि वडला मोहो ॥२॥
शेिजिारणीच्यिा गेली रागे ।कुतऱ्यिांनी घर भिरले मागे ॥३॥
ि वपसारागे भािजिले घर । नागि वविले ते नेणे फिार ॥४॥
तुका ह्मणे विांच्यिा रागे । फेिि वडले साविले देिखले जिगे ॥५॥

मजि दास करी त्यिांचा । संतदासांच्यिा दासांचा ॥१॥
मग होत कल्पविरी । सखुे गभरविास हरी ॥ध्रु.॥
नीचविृत्तित्तिकाम । परी मुखीं तुझे नाम ॥२॥
तुका ह्मणे सेवेि । माझे संकल्प वेिचावेि ॥३॥

सदा तळमळ । ि वचत्तिाि वचयेि हळहळ ॥१॥
त्यिाचे दशिरन न व्हावेि । शिवि असतां तो िजिवेि ॥ध्रु.॥



कुशिब्दाची घाणी । अमगंळि वविली विाणी ॥२॥
नेणे शिब्द पर । तुका ह्मणे परउपकार ॥३॥

जियिा नाहीं नेम एकादशिीव्रत । जिाणावेि ते प्रेत शिवि लोकीं ॥१॥
त्यिाचे वियि ि वनत्यि काळ लेखीताहे । रागे दात खायि कराकरा ॥ध्रु.॥
जियिाि वचयेि द्वारीं तुळसीविृत्तंदाविन । नाहीं ते स्मशिान गृत्तह जिाणां ॥२॥
जियेि कुळीं नाहीं एक ही विषै्णवि । त्यिाचा बडेु भविनदीतापा ॥३॥
ि वविठोबाचे नाम नचु्चारी जेि तोंड । प्रत्यिक्ष ते कंुड रजिकाचे ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिाचे काष्ठ हातपायि । कीतरना नवि जिायि हरीि वचयिा ॥५॥

आह्मी सदवैि सुडके । जिविळीं येितां चोर धर्ाके ॥ जिाऊं पडुी ि वभके । कुतरीं घर राखती ॥१॥
नांदणूनक ऐसी सांगा । नाहीं तरी विांयिां भागा ॥ थोरपण अगंा । तरी ऐसे आणावेि ॥ध्रु.॥
अक्षयि साचार । केले सायिासांनी घर ॥ एरडंिसंविार । दजुिा भार न साहती ॥२॥
धर्न कण घरोघरीं । पोट भर ेि वभकेविरी ॥ जितन तीं करी । कोणगुर ेविासर े॥३॥
जिाली सकळ ि वनित श्चंती । भांडविल शेिण माती । झळझळीत ि वभंती । विृत्तदंाविने तुळसीचीं ॥४॥
तुका ह्मणे देविा । अविघा ि वनरि वविला हेविा ॥ कुटंुबाची सेविा । तो ि वच करी आमुच्यिा ॥५॥

पराि ववियिा नारी माउलीसमान । माि वनिलयिा धर्न कायि वेिचे ॥१॥
न किरतां परि वनंदा द्रव्यि अि वभलाष । कायि तुमचे यिास वेिचे सांगा ॥ध्र.ु॥
बसैिलयेि ठायिी ह्मणतां रामराम । कायि होयि श्रम ऐसे सांगा ॥२॥
संताचे विचनीं माि वनतां ि वविश्विास । कायि तुमचे यिास वेिचे सांगा ॥३॥
खर ेबोलतां कोण लागती सायिास । कायि वेिचे यिास ऐसे सांगा ॥४॥
तुका ह्मणे देवि जिोडे यिाचसाटीं । आणीक ते आटी न लगे कांहीं ॥५॥

शुिध्दबीजिा पोटीं । फिळे रसाळ गोमटीं ॥१॥
मुखीं अमृत्तताची विाणी । देह वेिचाविा कारणीं ॥ध्रु.॥
सविार्यांगीं ि वनमरळ । ि वचत्ति जिसेै गगंाजिळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिाती । ताप दशिरने ि वविश्रांती ॥३॥

ि वचत्ति समाधर्ाने । तरी ि वविष विाटे सोने ॥१॥
बहु खोटा अि वतशियि । जिाणां भले सांगों कायि ॥ध्रु.॥
मनाच्यिा तळमळे । चंदने ही अगं पोळे ॥२॥



तुका ह्मणे दजुिा । उपचार पीडा पूनजिा ॥३॥

पिरमळ ह्मूनण चोळूनं  नयेि फिून ल । खाऊं नयेि मूनल आविडते ॥१॥
मोि वतयिाचे पाणी चाखूनं नयेि स्विाद । यिंत्र भेदिु वन नाद पाहू ंनयेि ॥२॥
कमरफिळ ह्मणनुी इच्छून ं नयेि काम । तुका ह्मणे विमर दाविूनं लोकां ॥३॥

मायिा ते ि वच ब्रह्म ब्रह्म तेि वच मायिा । अगं आि वण छायिा तयिा परी ॥१॥
तोि वडतां न तुटे सािरतां ि वनराळी । लोटांगणांतळीं हारपते ॥ध्रु.॥
दजेुि नाहीं तेथे बळ कोणासाठीं । आि वणक ते आटी ि वविचाराची ॥२॥
तुका ह्मणे उंच विाढे उंचपणे । ठेगणीं लविणे जिसैीं तसैीं ॥३॥

दजुिरनािस करी साहे । तो ही दडं हे लाहे ॥१॥
ि वशंिदळीच्यिा कंुटणी विाटा । संग खोटा खोटयिाचा ॥ध्रु.॥
येिर येिरा कांचणी भेटे। आगी उठे तेथूननी ॥२॥
तुका ह्मणे कापूनं नाके । पढेु आि वणके ि वशिकि वविती ॥३॥

विृत्तित्ति भूनि वम राज्यि द्रव्यि उपािजिरती । जिाणा त्यिा ि वनित श्चतीं देवि नाहीं ॥१॥
भाडेकरी विाहे पाठीविरी भार । अंतरींचे सार लाभ नाहीं ॥ध्रु.॥
देविपूनजेिविरी ठेविूनि वनयिां मन । पाषाणा पाषाण पूनजिी लोभे ॥२॥
तुका ह्मणे फिळ ि वचंि वतती आदर े। लाघवि हे चार ि वशंिदळीचे ॥३॥

पि ववित्र सोंविळीं । एक तीं च भूनमंडळीं ॥१॥
ज्यिांचा आविडता देवि । अखंि वडत प्रमेभावि ॥ध्रु.॥
तीं च भाग्यिविंते । सरतीं पुरतीं धर्नि ववित्तिे ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । त्यिांची केल्यिा पावेि सेविा ॥३॥

आशिाबध्द जिन । कायि जिाणे नारायिण ॥१॥
करी इिं वद्रयिांची सेविा । पाहे आविडीचा हेविा ॥ध्रु.॥
भ्रमले चाविळे । तसेै उि वचत न कळे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविषे । अन्न नाि वशियिले जिसेै ॥३॥

ढेकर ेजेिविण ि वदसे साचे । नाहीं तिर काचे कंुथाकंुथी ॥१॥



हे ही बोल ते ही बोल । कोरडे फिोल रुचीि वविण ॥ध्रु.॥
गव्हांि वचयिा होती परी । फिके विरी खाऊं नयेि ॥२॥
तुकां ह्मणे असे हातींचे कांकण । तयिासी दपरण ि वविल्हाळक ॥३॥

कराविी ते पूनजिा मने ि वच उत्तिम । लौि वककाचे काम कायि असे ॥१॥
कळावेि तयिािस कळे अंतरींचे । कारण ते साचे साचा अंगीं ॥ध्रु.॥
अि वतशियिा अंतीं लाभ ि वकंविा घात । फिळ देते ि वचत्ति बीजिा ऐसे ॥२॥
तुका ह्मणे जेिणे राहे समाधर्ान । ऐसे ते भजिन पार पाविी ॥३॥

एकादशिीव्रत सोमविार न किरती । कोण त्यिांची गि वत होइल नेणों ॥१॥
कायि करंू बहु विाटे तळमळ । आंधर्ळीं सकळ बि वहमुरख ॥ध्रु.॥
हिरहरां नाहीं बोटभरी विाती । कोण त्यिांची गि वत होईल नेणों ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं नारायिणीं प्रीि वत । कोण त्यिांची गि वत होइल नेणों ॥३॥

नव्हे आराणूनक सवंिसारा हातीं । सविरकाळ ि वचत्तिीं हा ि वच धर्दंा ॥१॥
देविधर्मर सांदीं पि वडला सकळ । ि वविषयिीं गोंधर्ळ गाजितसे ॥ध्रु. ॥
राि वत्र दीस न पुर ेकुटंुबाचे समाधर्ान । दलुरभ दशिरन ईश्विराचे ॥२॥
तुका ह्मणे आत्महत्यिा र ेघातकी । थोर होते चकुी नारायिणीं ॥३॥

स्मशिान ते भूनि वम प्रतेरूप जिन । सेविाभि वक्तिहीन ग्रामविासी ॥१॥
भरतील पोट श्विानाि वचयिा परी । विित स्त ि वदली घरीं यिमदूनतां ॥ध्र.ु॥
अपूनज्यि िलगं तेथे अि वतत न घे थारा । ऐसी विस्ती चोरां कंटकांची ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं ठाविी ित स्थि वत मती । यिमाची ि वनित श्चंती कुळविाडी ॥३॥

आहाकटा त्यिाचे किरती ि वपतर । विंशिीं दरुाचार पतु्र जिाला ॥१॥
गळे ि वच ना गभर नव्हे ि वच कां विांजि । माता त्यिाची लाजिलाविा पापी ॥ध्रु. ॥
परपीडे परद्वारीं साविधर्ान । सादर ि वच मन अभाग्यिाचे ॥२॥
न ि वमळतां ि वनंदा चाहडी उपविास । संग्रहाचे दोष सकळ ही ॥३॥
परउपकार पुण्यि त्यिा विाविडे । ि वविषाचे ते कीडे दगु्धर्ीं मर े॥४॥
तुका ह्मणे ि वविटाळाची च तो मूनि वतर । दयिा क्षमा शिांि वत नातळे त्यिा ॥५॥

श्विान शिीघ्रकोपी । आपणा घातकर पापी ॥१॥



नाहीं भीड आि वण धर्ीर । उपदेशि न िजिर ेक्षीर ॥ध्रु. ॥
माणसांिस भुंके । ि वविजिातीने द्यावेि थुकें ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । मि वळण करा ते फििजित ॥३॥

देखोि वन हरखली अंड । पुत्र जिाला ह्मणे रांड ॥ तवंि तो जिाला भांड । चाहाड चोर ि वशंिदळ ॥१॥
जिायि ि वतकडे पीड Ò लोकां। जिोडी भांडविल थुकंा ॥ थोर जिाला चुका । विर कां नाहीं घातली ॥ध्रु.॥
भूनि वम कांपे त्यिाच्यिा भार े। कंुभपाकाचीं शिरीर े॥ि वनषु्ठरउत्तिर।े पापदृष्टष्टिी मि वळणि वचत्ति ॥२॥
दरुाचारी तो चांडाळ । पाप सांगाते ि वविटाळ । तुका ह्मणे खळ । ह्मणोि वनयिां ि वनि वषध्द तो ॥३॥

नेणे गाणे कंठ नाहीं हा सुस्विर । घालूनं तुजि भार पांडुरगंा ॥१॥
नेणे राग वेिळ काळ घात मात । तुझे पायिीं ि वचत्ति ठेविीं देविा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि चाड नाहीं जिना । तुजि नारायिणा विांचूनि वनयिा॥३॥

माझी पाठ करा कविी । उट लाविी दारोदार ॥१॥
तवंि तयिा पारखी िसवि । लाजेि ठावि सांि वडतां ॥ध्रु. ॥
उष्टिाविळी करूि वन जिमा । कंुथुि वन प्रमेा आि वणतसे ॥२॥
तुका ह्मणे बाहेरमुदी । आहा च गोि वविंदीं न सरती ॥३॥

उपाधर्ीच्यिा नांवेि घेतला िसंतोडा । नेदून ंआतां पीडा आतळों ते ॥१॥
काशिासाठीं हात भरूि वन धर्ुविावेि । चालि वतयिा गोवेि मारगािस ॥ध्रु. ॥
कायि नाहीं देवेि करूि वन ठेि वविले । असे ते आपुले ते ते ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे जेिव्हां गेला अहकंार । तेव्हां आपपर बोळि वविले ॥३॥

यिोगाचे ते भाग्यि क्षमा । आधर्ीं दमा इिं वद्रयिे ॥१॥
अविघीं भाग्येि येिती घरा । देवि सोयिरा जिािलयिा ॥ध्रु. ॥
ि वमरासीचे ह्मूनण सेत। नाहीं देत पीक उगे ॥२॥
तुका ह्मणे उि वचत जिाणां । उगीं िसणा काशिाला ॥३॥

न येि नेत्रां जिळ । नाहीं अंतरीं कळविळ ॥१॥
तों हे चाविटीचे बोल । जिन रजंिविणे फिोल ॥ध्रु. ॥
न फिळे उत्तिर । नाहीं स्विामी जिों सादर ॥२॥



तुका ह्मणे भेटी । जंिवि नाहीं दृष्टष्टिादृष्टष्टिी ॥३॥

बाईल सविािसण आई । आपण ि वपतरांचे ठायिीं ॥१॥
थोर वेिच जिाला नष्टिा । अविघ्यिा अपसव्यि चेष्टिा ॥ध्रु. ॥
ि वविषयिांचे चरविणीं । केली आयिषु्यिाची गाळणी ॥२॥
तुका ह्मणे लडंा । नाहीं दयिा देवि धर्ोंडा ॥३॥

दाने कांपे हात । नावि तेि वविशिीं मात ॥१॥
कथी चाविटीचे बोल । ि वहगं क्षीरीं ि वमथ्यिा फिोल ॥ध्रु.॥
न विजिती पाप । तीथार ह्मणे वेिचूनं कायि ॥२॥
तुका ह्मणे मनीं नाहीं । न येि आकाराते कांहीं ॥३॥

विि वळते जेि गाई । त्यिािस फिार लागे काई ॥१॥
ि वनवेि भाविाच्यिा उत्तिरीं । भलते एके धर्णी विरी ॥ध्रु.॥
न लगती प्रकार । कांहीं मानाचा आदर ॥२॥
सांडी थोरपणा । तुका ह्मणे सवेि दीना ॥३॥

मैत्र केले महा बळी । कामा न येिती अंतकाळीं ॥१॥
आधर्ीं घे र ेरामनाम । सामा भरीं हा उत्तिम ॥ध्रु.॥
नाहीं तरी यिम । दांत खातो करकरा ॥२॥
धर्न मेळि वविले कोडी । काळ घेतल्यिा न सोडी ॥३॥
कामा न येि हा पिरविार । सैन्यि लोक बहु फिार ॥४॥
तवंिवििर ि वमरि वविसी बळ । जंिवि आला नाहीं काळ ॥५॥
तुका ह्मणे बापा । चकुविीं चौऱ्यिाशिींच्यिा खेपा ॥६॥

कानडीने केला मऱ्हाटा भ्रतार । एकाचे उत्तिर एका न येि ॥१॥
तसेै मजि नको करंू कमळापि वत । देई ंयिा संगि वत सज्जिनांची ॥ध्रु.॥
ि वतने पाचािरले इल बा ह्मणोन । येिरु पळे आण जिाली आतां ॥२॥
तुका ह्मणे येिर येिरा जेि ि वविित च्छन्न । तेथे विाढे सीण सुखा पोटीं ॥३॥

सुख पाहतां जिविापाडे । दःुख पविरता एविढे ॥१॥
धर्रीं धर्रीं आठविण । मानीं संताचे विचन ॥ध्रु.॥



नेले रात्रीने ते अधेर् ं। बाळपण जिराव्यिाधर्े ॥२॥
तुका ह्मणे पढुा । घाणा जंुिती जिसी मूनढा ॥३॥

बोलायिाचा त्यिासीं । नको संबंधर् मानसीं ॥१॥
जियिा घडली संति वनंदा । तुजि ि वविसरूि वन गोि वविंदा ॥ध्रु.॥
जिळो त्यिाचे तोंड। नको दृष्टष्टिीपुढे भांड ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । तयिा दरुी मजि ठेविा ॥३॥

तीळ जिाि वळले तांदळु । काम कोधेर् तसेै ि वच खळ ॥१॥
कां र ेिसणलासी विाउगा । न भजितां पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥
मानदभंासाठीं। केली अक्षरांची आटी ॥२॥
तप करूि वन तीथारटन । विाढि वविला अि वभमान ॥३॥
विांि वटले ते धर्न । केली अहतंा जितन ॥४॥
तुका ह्मणे चकुले विमर । केला अविघा ि वच अधर्मर ॥५॥

संविसारतापे तापलों मी देविा । किरतां यिा सेविा कुटंुबाची ॥१॥
ह्मणऊनी तुझे आठि वविले पायि । येि विो माझे मायि पांडुरगें ॥ध्रु.॥
बहुतां जिन्मींचा जिालों भारविाही । सुि वटजेि हे नाहीं विमर ठावेि ॥२॥
वेिि वढयेिलों चोरीं अंतबारहयिात्कारीं । कणवि न करी कोणी माझी ॥३॥
बहु पांगि वविलों बहु नागि वविलों । बहु ि वदविस जिालों कासाि वविस ॥४॥
तुका ह्मणे आतां धर्ांवि घाली वेिगीं । ब्रीद तुझे जिगीं दीननाथा ॥५॥

भक्तिॠणी देवि बोलती पुराणे । ि वनधर्ारर विचने साच करीं ॥१॥
मागे कायि जिाणों अइि वकली विारत्तिा । कि वबर साते जिातां घि वडयिा विांटी ॥ध्रु.॥
माघािरयिा धर्न आि वणले घरािस । न घे केला त्यिािस त्यिाग तेणे ॥२॥
नामदेविाि वचयिा घरािस आि वणले । तेणे लुटि वविले ि वद्वजिां हातीं ॥३॥
प्रत्यिक्षािस कायि द्यावेि हे प्रमाण । व्यिंकोबाचे ॠण फेिि वडयेिले ॥४॥
बीजि दळोि वनयिां केली आराधर्ना । लागे नारायिणा पेरणे ते ॥५॥
तुका ह्मणे नाहीं जियिािस ि वनधर्ारर । नाडला साचार तो ि वच एक ॥६॥

भोगे घडे त्यिाग । त्यिागे अगंा येिती भोग ॥१॥
ऐसे उफिराटे विमर । धर्मार अंगीं च अधर्मर ॥ध्रु.॥



देवि अंतर ेते पाप । खोटे उगविा संकल्प ॥२॥
तुका ह्मणे भीड खोटी । लाभ ि वविचाराविा पोटीं ॥३॥

भोरप्यिाने सोंग पालि वटले विरी । ध्यिान धर्री मत्स्यिा जिसैे ॥१॥
ि वटळे माळा मदै मुद्रा लाविी अगंीं । देखों नेि वद जिगीं फिांसे जिसेै ॥ध्रु.॥
ढीविर यिा मत्स्यिा चारा घाली जिसैा । भीतरील फिांसा कळों नेदी ॥२॥
खाि वटक हा स्नेहविादे पशुि पाळी । कापावियिा नळी तयिा साठीं ॥३॥
तुका ह्मणे तसैा भला मी लोकांत । परी तून ंकृत्त पाविंत पांडुरगंा ॥४॥

गेली विीरसरी । मग त्यिािस रांड मारी ॥१॥
मग नयेि तसैी सत्तिा । गेली मागील आि वणतां ॥ध्रु.॥
भंगिलयिा ि वचत्तिा । न येि काशिाने सांि वदतां ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर । भगंिलयिा पाठीं कीर ॥३॥

यिकु्तिाहार न लगे आि वणक साधर्ने । अल्प नारायिणे दाखि वविले ॥१॥
किलयिगुामाजिी करावेि कीतरन । तेणे नारायिण देइल भेटी ॥ध्रु.॥
न लगे हा लौि वकक सांडाविा वेिव्हार । घ्यिाविे विनांतर भस्म दडं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि आि वण उपावि । ि वदसती ते विावि नामाि वविण ॥३॥

कंठीं कृत्त ष्णमणी । नाहीं अशुिभ ते विाणी ॥१॥
हो का नर अथविा नारी । रांड तयिे नावेि खरी ॥ध्रु.॥
नाहीं हातीं दान । शिूनरपणाचे कांकण ॥२॥
विाि वळयेिली संतीं । केली बोडोि वन फििजिती ॥३॥
तुका ह्मणे ताळा । नाहीं त्यिाची अविकळा ॥४॥

मायिा ब्रह्म ऐसे ह्मणती धर्मरठक । आपणासिरसे लोक नागि वविले ॥१॥
ि वविषयिीं लपंट ि वशिकविी कुि वविद्या । मनामागे नांद्या होऊि वन ि वफिर े॥ध्रु.॥
करुनी खातां पाक िजिर ेसुरण राई । किरतां अि वतत्यिाई दःुख पावेि ॥२॥
औषधर् द्यावियिा चाळि वविले बाळा । दाविूनि वनयिां गळुा दृष्टष्टिीपुढे ॥३॥
तरावियिा आधर्ीं शिोधर्ा वेिदविाणी । विांजिट बोलणीं विारा त्यिांचीं ॥४॥
तुका ह्मणे जियिां ि वपंडाचे पाळण। न घडे नारायिणभेट तयिां ॥५॥



मृत्तगजिळ ि वदसे साचपणा ऐसे । खोि वटयिाचे ि वपसे ऊर फिोडी ॥१॥
जिाणोन कां करा आपुलाले घात । ि वविचारा र ेि वहत लविलाहीं ॥ध्रु.॥
संि वचत सांगातीं बोळविणे सवेि । आचरले द्यावेि फिळ तेणे ॥२॥
तुका ह्मणे शेिखी श्मशिान तोंविरी । संबंधर् गोविरी अंगीं सविे ॥३॥

गौळीयिाची ताकि वपर े। कोण पोर ेचांगलीं ॥१॥
येिविढा त्यिांचा छंद देविा । कायि सेविा भक्तिी ते ॥ध्रु.॥
कायि उपास पि वडले होते । कण्यिाभोंविते ि वविदरुाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे कुब्जिा दासी । रूपरासी हीनकळा ॥३॥

आतां तरी पुढे हा ि वच उपदेशि । नका करंू नाशि आयिषु्यिाचा ॥१॥
सकळांच्यिा पायिां माझे दडंवित । आपुलाले ि वचत्ति शुिध्द करा ॥ध्रु.॥
ि वहत ते करावेि देविाचे ि वचंतन । करूि वनयिां मन एकि वविधर् ॥२॥
तुका ह्मणे लाभ होयि तो व्यिापार । करा कायि फिार ि वशिकविाविे ॥३॥

भक्तिाि वविण देविा । कैचे रूप घडे सेविा ॥१॥
शिोभि वविले येिर येिरां । सोने एके ठायिीं ि वहरा ॥ध्रु.॥
देविाि वविण भक्तिा । कोण देता ि वनष्कामता ॥२॥
तुका ह्मणे बाळ । माता जिसैे स्नेहजिाळ ॥३॥

ि वविश्विाचा जिि वनता । ह्मणे यिशिोदेिस माता ॥१॥
ऐसा भक्तिांचा अंि वकत । लागे तसैी लाविी प्रीत ॥ध्रु.॥
ि वनष्काम ि वनराळा। गोपी लाि ववियेिल्यिा चाळा ॥२॥
तुका ह्मणे आले । रूपा अव्यिक्ति चांगले ॥३॥

कायि ि वदनकरा । केला कोंबडयिाने खरा ॥१॥
कां हो ऐसा संत ठेविा । भार माझे माथां देविा ॥ध्रु.॥
आडि वविले दासीं । तिर कां मरती उपविासी ॥२॥
तुका ह्मणे हातीं । कळा सकळ अनंतीं ॥३॥

जेिि ववितां ही घरी । नाक हागि वतयिा परी ॥१॥
ऐिसयिाचा करी चाळा । आपुली च अविकळा ॥ध्रु.॥
सांडावेि मांडावेि । कायि ऐसे नाहीं ठावेि ॥२॥



तुका ह्मणे करी । ताका दधुर्ा एक सरी ॥३॥

हो का पुत्र पत्नी बंधर्ु । त्यिांचा तोडाविा संबंधर्ु ॥१॥
कळों आले खटयिाळसे । ि वशिविों नयेि िलपंों दोषे ॥ध्रु.॥
फिोडावेि मडके। मेले लेखीं घायेि एके ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिागे । ि वविण चुकीजेिना भोगे ॥३॥

व्यिाल्यिाि वविण करी शिोभनतांतडी । चार ते गधर्डी करीतसे ॥१॥
कासयिा पाल्हाळ आि वणकांचे देखी । सांगतां नव्हे सुखी साखरिेस ॥ध्रु.॥
कंुथाच्यिा ढेकर ेन देवेिल पुष्टिी । रूप दाविी कष्टिी मि वळण विरी ॥२॥
तुका ह्मणे अर ेविाचाळ हो ऐका । अनुभविेि वविण नका विावि घेऊं ॥३॥

जेिणे घडे नारायिणीं अंतरायि । होत बाप मायि विजिारविीं तीं ॥१॥
येिर ि वप्रयिा पुत्र धर्ना कोण लेखा । किरती तीं दःुखा पात्र शितु्र ॥ध्रु.॥
प्रल्हादे जिनक ि वबभीषणे बंधर्ु । राज्यि माता ि वनदं ुभरते केली ॥२॥
तुका ह्मणे सविर धर्मर हिरचे पायि । आणीक उपायि दःुखमूनळ ॥३॥

मान अपमान गोवेि । अविघे गुडंून नी ठेविावेि ॥१॥
हे ि वच देविाचे दशिरन । सदा राहे समाधर्ान ॥ध्रु.॥
शिांतीची विसती । तेथे खुटें काळगती ॥२॥
आली ऊमी साहे । तुका ह्मणे थोडे आहे ॥३॥

थोडे आहे थोडे आहे । ि वचत्ति साहे जिािलयिा ॥१॥
हषारमषर नाहीं अंगीं । पांडुरगंीं सरले ते ॥ध्र.ु॥
अविघ्यिा साधर्नांचे सार। न लगे फिार शिोधर्ावेि ॥२॥
तुका ह्मणे लि वटके पाहे । सांडीं देह अि वभमान ॥३॥

आतां उघडीं डोळे । जिरी अद्याि वप न कळे ॥ तरी मातेि वचयेि खोळे । दगड आला पोटािस ॥१॥
मनुष्यिदेहा ऐसा ि वनधर्। सािधर्ली ते साधेर् िसध्द ॥ करूि वन प्रबोधर् । संत पार उतरले ॥ध्रु.॥
नावि चदं्रभागे तीरीं । उभी पुंडलीकाचे द्वारीं ॥ कट धर्रूि वनयिां करीं । उभाउभी पालविी ॥२॥
तुका ह्मणे फुिकासाठीं । पायिीं घातली यिा ि वमठी ॥ होतो उठाउठी । लविकरी च उतार ॥३॥



न करीं संग राहे र ेि वनश्चळ । लागों नेदीं मळ ममतेचा ॥१॥
यिा नांवेि अद्वैत खर ेब्रह्मज्ञान । अनुभविाविांचूनन बडबड ते ॥ध्रु.॥
इिं वद्रयिांचा जियि विासनेचा क्षयि । सकंल्पा ही न येि विरी मन ॥२॥
तुका ह्मणे न येि जिाणीवि अंतरा । अंतरीं यिा थारा आनंदाचा ॥३॥

पंढरीचा मि वहमा । देतां आणीक उपमा ॥१॥
ऐसा ठावि नाहीं कोठे । देवि उभाउभी भेटे ॥ध्रु.॥
आहेि वत सकळ । तीथे ंकाळे देती फिळ ॥२॥
तुका ह्मणे पेठ । भूनि वमविरी हे विकंुैठ ॥३॥

ि वतथाअ धर्ोंडा पाणी । देवि रोकडा सज्जिनीं ॥१॥
ि वमळािलयिा संतसंग । समि वपरतां भले अंग ॥ध्रु.॥
तीथाअ भावि फिळे । येिथे आनाड ते विळे ॥२॥
तुका ह्मणे पाप । गेले गेल्यिा कळे ताप ॥३॥

घेऊि वनयिां चक गदा । हा ि वच धर्दंा करी तो ॥१॥
भक्तिा राखे पायिापासीं । दजुिरनासी सहंारी ॥ध्रु.॥
अव्यिक्ति ते आकारले। रूपा आले गणुविंत ॥२॥
तुका ह्मणे परुविी इच्छा । जियिा तसैा ि वविठ्ठल ॥३॥

देखोि वन पुराि वणकांची दाढी । रडे काुुंफ्दे नाक ओढी ॥१॥
प्रेम खर ेि वदसे जिना । ि वभन्न अंतरीं भाविना ॥ध्रु.॥
आवििरतां नाविर े। खरु आठविी नेविर े॥२॥
बोलों नयेि मुखाविाटां । ह्मणे होतां ब्यिांचा तोटा ॥३॥
दोन्ही िसंगे चारी पायि । खणुा दाविी ह्मणे होयि ॥४॥
मना आि वणतां बोकड । मेला त्यिाची चरफिड ॥५॥
होता भावि पोटीं। मखुा आलासे शेिविटीं ॥६॥
तुका ह्मणे कुडे । कळों येिते ते रोकडे ॥७॥

दजुिरनाची गधंर्ी ि वविषे्ठि वचयिा परी । देखोि वनयिां दरुी व्हावेि तयिा ॥१॥
अइका हो तुह्मी मात हे सज्जिन । करंू सघंष्टिन नयेि बोलों ॥ध्रु.॥
दजुिरनाचे अंगीं अखंड ि वविटाळ । विाणी रजिस्विला स्रवेि तशैिी ॥२॥
दजुिरनाचे भयि धर्रावेि त्यिापरी । ि वपसाळलेविरी धर्ांवेि श्विान ॥३॥



दजुिरनाचा भला नव्हे अगंसंग । बोिललासे त्यिाग देशिाचा त्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे ि वकती सांगावेि पृत्तथक । अंग कंुभीपाक दजुिरनाचे ॥५॥

अि वतविादी नव्हे शुिध्द यिा बीजिाचा । ओळखा जिातीचा अंत्यिजि तो ॥१॥
वेिद श्रुि वत नाहीं ग्रंथ ज्यिा प्रमाण । शे्रष्ठाचे विचन न मानी जिो ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे मद्यपानाचे ि वमष्टिान्न । तसैा तो दजुिरन ि वशिविों नयेि ॥२॥

शिब्दा नाहीं धर्ीर । ज्यिाची बिुत ध्द नाहीं ित स्थर ॥१॥
त्यिाचे न व्हावेि दशिरन । खळा पगंती भोजिन ॥ध्रु.॥
संतास जिो ि वनंदी। अधर्म लोभासाठीं विंदी ॥२॥
तुका ह्मणे पोटीं । भावि अणीक जियिा होटीं ॥३॥

चोर ेचोराते कराविा उपदेशि । आपुला अभ्यिास असेल तो ॥१॥
ि वशंिदळीच्यिा मागे वेिि वचतां पाउले । होईल आपुले ि वतच्यिा ऐसे ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे ि वभतो पुि वढिलयिा दत्तिा । ह्मणऊि वन ि वचंता उपजिली ॥२॥

मांडविाच्यिा दारा । पढेु आि वणला ह्मातारा ॥१॥
ह्मणे नविरी आणा रांड । जिाळा नविऱ्यिाचे तोंड ॥ध्रु.॥
समयि न कळे । कायि उपयिोगीं येि वेिळे ॥२॥
तुका ह्मणे खरा । येिथूनि वनयिा दूनर करा ॥३॥

कांहीं ि वनत्यिनेमाि वविण । अन्न खायि तो श्विान ॥ विांयिां मनुष्यिपण । भार विाहे तो विृत्तषभ ॥१॥
त्यिाचा होयि भूनमी भार । नेणे यिातीचा आचार ॥ जिाला दावेिदार । भोगविी अघोर ि वपतरांिस ॥ध्रु.॥
अखंड अशुिभ विाणी । खर ेन बोले स्विप्नीं ॥ पापी तयिाहुनी । आणीक नाहीं दसुरा ॥२॥
पोट पोसी एकला । भूनतीं दयिा नाहीं ज्यिाला ॥ पाठीं लागे आल्यिा । अि वतताचे दाराशिीं ॥३॥
कांहीं संतांचे पूनजिन । न घडे तीथार्यांचे भ्रमण ॥ यिमाचा आंदण । सीण थोर पावेिल ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिांनीं । मनुष्यिपणा केली हानी । देविा ि वविसरूनी । गेलीं ह्मणतां मी माझे ॥५॥

कन्यिा गो करी कथेचा ि वविकरा । चांडाळ तो खरा तयिा नांविे ॥१॥
गुण अविगुण हे दोन्ही प्रमाण । यिाि वतशिीं कारण नाहीं देविा ॥२॥
आशिाबध्द नयेि करंू ते किरती । तुका ह्मणे जिाती नरकामधर्ीं ॥३॥



हिरहरां भेद । नाहीं करंू नयेि विाद ॥१॥
एक एकाचे हृदयिीं । गोडी साखरचे्यिा ठायिीं ॥ध्रु.॥
भेदकासी नाड । एक वेिलांटी च आड ॥२॥
उजिवेि विामांग । तुका ह्मणे एक ि वच अंग ॥३॥

विक्त्यिा आधर्ीं मान । गंधर् अक्षता पूनजिन । श्रोता यिि वत जिाला जिाण । तरी त्यिा नाहीं उि वचत ॥१॥
शिीर सविार्यांगा प्रमाण । यिथाि ववििधर् कर चरण । धर्मारचे पाळण । सकळीं सत्यि करावेि ॥ध्रु.॥
पट्ट पुत्र सांभाळी । ि वपता त्यिाची आज्ञा पाळी । प्रमाण सकळीं । ते मयिारदा कराविी ॥२॥
विरासनीं पाषाण । तो न मानाविा सामान्यि । येिर उपकरणे । सोि वनयिाचीं परी तीं नीच ॥३॥
सोि वनयिाचा पजैिण । मगुुटमि वण केला हीण । जियिाचे कारण । तयिा ठायिीं अळंकार ॥४॥
सेविका स्विामीसाठीं मान । त्यिाचे नाम त्यिाचे धर्न । तुका ह्मणे जिाण। तुह्मी संत तदथाअ ॥५॥

घरीं रांडा पोर ेमरती उपविासीं । सांगे लोकांपासीं थोरपण ॥१॥
नेऊि वनयिां घरा दाखविावेि कायि । काळतोंडा जिायि चकुाविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी जिाणों त्यिा प्रमाण । ठकावेि हे जिन तसेै नहों ॥३॥

जिोहार - अभगं 

मायिबाप जिोहार । सारा साधर्ावियिा आलों वेिसकर ॥१॥
मागील पुढील करा झाडा । नाहीं तरी खोडा घािलती जिी ॥ध्रु.॥
फिांकंु नका रुजिून जिािलयिा विांचूनन । सांगा जिी कोण घरीं तीं धर्ण्यिा ॥२॥
आिजि मायिबाप करा तडामोडी । उद्यां कोणी घडी राहेना हो ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं न चले ते बोली । अखरते सालीं झाडा घेती ॥४॥

येिऊं द्या जिी कांहीं वेिसकरास । आंतूनन बाहेर विोजेिचा घास ॥१॥
जिों यिावेि तों हात ि वच िरता नाहीं । कधर्ीं तरीं कांहीं द्याविे घ्यिावेि ॥२॥
तुका ह्मणे उद्यां लाविीन ह्मनेरा । जेि हे दारोदारांभोंवितीं ि वफिरा ॥३॥

देती घेती परजि गेली । घर खालीं करूि वनयिां ॥१॥
धर्ांविि वणयिाचे न पडे हातीं । खादली राती काळोखी ॥ध्रु.॥
विि वघयिांचे अविघे नेले । काहीं ठेि वविले नाहीं मागे ॥२॥
सोंग संपादिु वन दाि वविला भावि । गेला आधर्ीं मावि वििर होती ॥३॥
घराकडे पाहू ंनयेि से ि वच जिाले । अमानत केले ि वदविाणांत ॥४॥



आतां तुका कोणा न लगे ि वच हातीं । जिाली ते ि वनित श्चती बोलों नयेि ॥५॥ ॥३॥

शुिकसनकाि वदकीं उभािरला बाहो । पिरि वक्षतीला हो ि वदसां सातां ॥१॥
उठाउठी करी स्मरणाचा धर्ांविा । धर्रवित देविा नाहीं धर्ीर ॥ध्रु.॥
त्विरा जिाली गरुड टाि वकयेिला मागे । द्रौपदीच्यिा लागे नारायिणे ॥२॥
तुका ह्मणे करी बहु च तांतडी । प्रमेाची आविडी लोभ फिार ॥३॥

बोललों ते कांहीं तुमि वचयिा ि वहता । विचन नेणतां क्षमा कीजेि ॥१॥
विाट दाविी तयिा न लगे रुसावेि । अि वतत्यिाई जिीवेि नाशि पावेि ॥ध्रु.॥
ि वनंब ि वदला रोग तुटायिा अंतरीं । पोभाि वळतां वििर आंत चर े॥२॥
तुका ह्मणे ि वहत देखण्यिािस कळे । पडती आंधर्ळे कून पा माजिी ॥३॥

माकडे मुठीं धर्िरले फुिटाणे । गुतंले ते नेणे हात तेथे ॥१॥
कायि तो तयिाचा लेखाविा अन्यिायि । ि वहत नेणे कायि आपुले ते ॥ध्रु.॥
शुिके नि वळकेशिीं गोि ववियेिले पायि । ि वविसरोि वन जिायि पक्ष दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे एक ऐसे पशुिजिीवि । न चले उपावि कांहीं तेथे ॥३॥

हिर तूनं ि वनषु्ठर ि वनगुरण । नाहीं मायिा बहु कि वठण । नव्हे ते किरसी आन । कविणे नाहीं केले ते ॥१॥
घेऊि वन हिरश्चंद्राचे विैभवि । राज्यि घोडे भाग्यि सविर । पुत्र पत्नी जिीवि । डोंबाघरीं विोपि वविलीं ॥ध्रु.॥
नळा दमयिंतीचा यिोग । ि वबघि वडला त्यिांचा संग । ऐसे जिाणे जिग । पुराणे ही बोलती ॥२॥
राजिा ि वशिबी चकविती । कृत्त पाळु दयिा भूनतीं । तुळि वविले अंतीं । तुळे मास तयिाचे ॥३॥
कणर ि वभडता समरगंणीं । बाणीं व्यिाि वपयेिला रणीं । मागसी पाडोनी । तेथे दांत तयिाचे ॥४॥
बळी सविरस्वेि उदार । जेिणे उभािरला कर । करूि वन काहार । तो पाताळीं घातला ॥५॥
िश्रयिाळाच्यिा घरीं । धर्रणे मांि वडले मुरारी । मारि वविले करीं । त्यिाचे बाळ त्यिाहातीं ॥६॥
तुजि भावेि जेि भजिती । त्यिांच्यिा संसारा हे गि वत । ठावि नाहीं पढुती। तुका ह्मणे किरसी ते ॥७॥

चाल केलासी मोकळा । बोल ि वविठ्ठल वेिळोवेिळां ॥१॥
तुजि पापि वच नाहीं ऐसे । नाम घेतां जिविळीं विसे ॥ध्रु.॥
पंच पातकांच्यिा कोडी । नामे जिळतां न लगे घडी ॥२॥
केलीं मागे नको राहों । तुजि जिमान आह्मी आहों ॥३॥
करीं तुजि जिीं करविती । आि वणक नामे घेऊं ि वकती ॥४॥
तुका ह्मणे काळा । रीग नाहीं ि वनघती ज्विाळा ॥५॥



बाळ बापा ह्मणे काका । तरी तो कां ि वनपराधर् ॥१॥
जिसैा तसैा भावि गोड । पुरविी कोड ि वविठ्ठल ॥ध्रु.॥
साकरिेस ह्मणतां धर्ोंडा । तरी कां तोंडा न रुचे ॥२॥
तुका ह्मणे आरुष बोल । नव्हे फिोल आहाच ॥३॥

ि वचत्तिीं नाहीं ते जिविळीं असोि वन कायि । वित्स सांडी मायि तेणे न्यिायेि ॥१॥
प्रीतीचा तो विायि ुगोड लागे मात । जिरी जिायि ि वचत्ति ि वमळोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे अविघे ि वफिके भाविाि वविण । मीठ नाहीं अन्न तेणे न्यिायेि ॥३॥

कायि कशिी किरती गगंा । भीतिर ंचांगा नाहीं तो ॥१॥
अधर्णीं कुचर बाहेर तसैा । नयेि रसा पाकािस ॥ध्रु.॥
कायि ि वटळे किरती माळा । भावि खळा नाहीं त्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे प्रमेे ि वविण । बोले भुंके अविघा शिीण ॥३॥

ि वशंिदळा साल्यिाचा नाहीं हा ि वविश्विास । बाईल तो त्यिास न ि वविसंभे ॥१॥
दषु्टि बुित ध्द चोरी करी ि वनरतंर । तो ह्मणे इतर लोक तसेै ॥२॥
तुका ह्मणे जियिा ि वचत्तिीं जेि विासना । तयिाची भाविना तयिापरी ॥३॥

काला चेडुफिळी - अभंग 

झेला र ेझेला विरचेविर झेला । हाि वतचे गमाविी तो पाठीं साहे टोला ॥१॥
ि वत्रगुणाचा चेडून  हाते झुगारी ि वनराळा । वििरिलयिा मखुे मन लाविी तेथे डोळा ॥ध्रु.॥
आगळा होऊि वन धर्री वििरि वचयिा विरी। चपळ तो िजंिके गांढयिा ठके येिरझारीं ॥२॥
हातीं सांपडले उभे बसैों नेदी कोणी । सोरीमागे सोरी घेती ओणवेि करूि वन ॥३॥
डाई ंपि वडिलयिा सोसी दःुखाचे डोंगर । पाठीविरी भार भोंविता ही उभा फेिर ॥४॥
तुका ह्मणे सखु पाहे तयिाचे आगळे । िजंिकी तो हरविी कोणी एका तरी काळे ॥५॥

अझुि वन कां थीर पोरा न ह्मणसी ि वकर । धर्रुि वनयिां धर्ीर लाजेि बुर ि वनघाला ॥१॥
मोकळा होतािस कां र ेपि वडलािस डाई ं। वििरलांचा भार आतां उतरसेा नाहीं ॥ध्रु.॥
मेळविूनि वन मेळा एकाएकीं ि वदली ि वमठी । कविि वळले एक बहु बसैि वविलीं पाठीं ॥२॥
तळील ते विरी विरील ते येिते तळा । न सुटे तोंविरी येिथे गुंतिलयिा खेळा ॥३॥
सांि वडतां ठावि पुढे सईल धर्री हात । चढेल तो पडेल ऐसी ऐका र ेमात ॥४॥
तुका ह्मणे ि वकती आविरावेि हात पायि । न खेळाविे तोंच बर ेविरी न येि डायि ॥५॥



कोडे - अभंग 

कोडे र ेकोडे ऐका हे कोडे । उगविूनि वन फिार राहे गुतंोि वनयिां थोडे ॥१॥
पुसतसे सांगा मी हे माझे ऐसे काई ॥ रुसूनं नका नगुवेि तो झवेि आपुली आई ॥ध्रु.॥
सांगतों हे मूनळ काहीं न धर्राविी खतंी । ज्यिाले ज्यिविो मेले मरो प्रारब्धर्ा हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे अि वभमान सांडाविा सकळीं । नयेि अंगाविरी विांयिां येिऊं देऊं कळी ॥३॥

नगुवेि ते उगविूनन सांि वगतले भाई । घालुि वनयिां ताळा आतां शुिध्द राखा घाई ॥१॥
आतां कांहीं नाहीं राि वहले । म्यिां आपणा आपण पाि वहले ॥ध्रु.॥
कमाईस मोल येिथे नका रीस मानून। ि वनविडून ं नयेि मजि कोणा येिथे विानूनं ॥२॥
तुका ह्मणे पदोपदीं कान्हो विनमाळी । जियेिजित मग सेविि वटला एक वेिळीं ॥३॥

हारस आनंदाचा । घोष करा हिरनामाचा । कोण हा दवैिाचा । भाग पावेि येिथील ॥१॥
पुण्यि पाि वहजेि बहुत । जिन्मांतरींचे संि वचत । होईल करीत । आला अिधर्कारी तो ॥ध्रु.॥
कायि पाहातां हे भाई । हरुषे नाचा धर्रा घाई । पोटभरी कांहीं । घेतां उरी कांहीं ठेविा ॥२॥
जेि सखु दृष्टष्टिी आहे । ते च अंतरीं जिो लाहे । तुका ह्मणे कायि। कि वळकाळ ते बापुडे ॥३॥

अविघे गोपाळ ह्मणती यिा र ेकरंू काला । कायि कोणाची िसदोरी ते पाहों द्या मला ।
नका कांहीं मागे पुढे र ेठेविूनं खर ेच बोला । विंची विचंला तो ि वच र ेयेिथे भोविंडा त्यिाला ॥१॥
घेतल्यिा विांचूनन झाडा र ेनेदी आपुले कांहीं । एकां एक ग्विाही बहुत देती मोकळे नाहीं ।
ताक सांडी येिर येिर र ेकाला भात भाकरी दहीं । आले घेतो मध्येि बसैला नाहीं आणविीत ते ही ॥ध्रु.॥
एका नाहीं धर्ीर तांतडी ि वदल्यिा सोडोि वन मोटा । एक सोि वडतील गाठी र ेएक चालती विाटा ।
एक उभा भार विाहोि वन पाहे उगाि वच खोटा । एक ते करूि वन आराले आतां ऐसे ि वच घाटा ॥२॥
एकीं ित स्थराि वविल्यिा गाई र ेएक विळत्यिा देती । एकांच्यिा फिांकल्यिा विोढाळा फेिर ेभोंवितीं घेती।
एके चाराबोरा गुंतलीं नाहीं जिीविन ि वचत्तिीं । एक एका चला ह्मणती एक हुबंरी घेती ॥३॥
एकीं एके विाटा लाि वविलीं भोळीं नेणतीं मुले । आपण घरींच गुंतले माळा नािसलीं फुिले ।
गांठीचे ते सोडून ं नाविडे खायि आइते ि वदले । सांपडले वेिठी विोढी र ेभार विाहातां मेले ॥४॥
एक ते मायिा गुंतले घरीं बहुत काम । विातार ही नाहीं तयिाची तयिा कांहीं च ठाविे
जिसेै होते ि वशिळे संि वचत तसेै लागले खावेि । हातोहातीं गेले वेिचुि वन मग पि वडले ठावेि ॥५॥
एकीं हातीं पायिीं पटे र ेअगंीं लाि वविल्यिा राखा । एक ते सोिलवि बोडके केली सपाट ि वशिखा।
एक ते आळसी तळीं र ेविरी विाि वढल्यिा काखा । िसदोरी विांचूनन बुित ध्द र ेकेला अविघ्यिां विाखा ॥।
तुका ह्मणे आतां कान्होबा आह्मां विांटोि वन द्याविे । आहे नाहीं आह्मांपाशिीं ते तुजि अविघे ि वच ठावेि।
मोकिलतां तुह्मी शिरण आह्मी कविणािस जिावेि । कृत्त पाविंते कृत्त पा केली र ेपोट भर ेतों खावेि ॥७॥



बसैविुि वन फेिरी । गि वडयिां मध्यिभागीं हरी । अविि वघयिांचे करी । समाधर्ान सािरखे ॥१॥
पाहे तो देखे समोर । भोगी अविघे प्रकार । हरुषे झेली कर । कविळ मखुीं देती ते ॥ध्रु.॥
बोले बोलि वतयिा सवेि । देतील ते त्यिांचे घ्यिावेि । एक एका ठावेि । येिर येिरा अदृष्टश्यि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । बहु आविडीचा हेविा । कोणाि वचयिा जिीविा विाटों नेदी ि वविषम ॥३॥

आह्मां ि वनकट विासे । कळों आले जिसेै तसेै । नाहीं अनारीसे । कान्होबाचे अंतरीं ॥१॥
पीडती आपुल्यिा भाविना । जिसैी जियिाची विासना । कमारचा देखणा । पाहे लीळा कौतुक ॥ध्रु.॥
खेळ खेळे न पडे डाई ं। ज्यिाचा भार त्यिाच्यिा ठायिीं । कोणी पडतील डाई ं। कोणी कोडीं उगविीती ॥२॥
तुका ह्मणे कविळ । हातीं घेऊि वन गोपाळ । देतो ज्यिांचे बळ । त्यिांिस तसैा ि वविभाग ॥३॥

काम सारूि वन सकळ । आले अविघे गोपाळ । जिाली आतां वेिळ । ह्मणती आणा िसदोऱ्यिा ॥१॥
देती आपुलाला झाडा। गाई बसैि वविल्यिा विाडां । दोंि वदल बोबडा । विांकडयिाचा हिर मेळीं ॥ध्रु.॥
आपुलािलयेि आविडी । मुदा बांधर्ल्यिा परविडी । ि वनविडून ि वनयिां गोडी । हिर मेळविी त्यिांत ते ॥२॥
भार विागि वविला खांदीं । नव्हती ि वमळाली जिों मांदी । सकाळांचे संदी । विोझीं अविघीं उतरलीं ॥३॥
मागे जिो तांतडी । त्यिािस रागा येिती गडी । तुझी कां र ेकुडी । येिथे ि वमथ्यिा भाविना ॥४॥
एक एकाच्यिा संविादे । कैसे धर्ाले ब्रह्मानंदे । तुका ह्मणे पदे । यिा र ेविंदून ंहरीचीं ॥५॥

यिमुने पाबळीं । गि वडयिां बोले विनमाळी । आणा िसदोऱ्यिा सकळी । काला करंू आजिी ।
अविघे एके ठायिीं । करूि वन स्विाद त्यिाचा पाहीं । मजिपाशिीं आहे ते ही । तुह्मामाजिी देतों ॥१॥
ह्मणती बरवेि गोपाळ । ह्मणती बरवेि गोपाळ । विाहाती सकळ । मोहरी पांवेि आनंदे।
खडकीं सोि वडयेिल्यिा मोटा । अविघा केला एकविटा । काला करूि वनयिां विांटा । गि वडयिां देतो हिर ॥ध्रु.॥
एकापुढे एक । घाली हात पसरी मखु । गोळा पांवेि तयिा सुख । अिधर्क ि वच विाटे ।
ह्मणती गोड जिाले । ह्मणती गोड जिाले ।आि वणक देई ं। नाहीं पोट धर्ाले ॥२॥
हात नेतो मुखापासीं । एर आशिा तोंड विासी । खायि आपण तयिासी । दाविी विांकुिलयिा ।
देऊि वनयिां ि वमठी। पळे लागतील पाठीं । धर्रूि वन काि वढतील ओठीं । मुखामाजिी खाती ॥३॥
ह्मणती ठकडा र ेकान्हा। लाविी घांसा भरी राणा । दमु किरतो शिहाणा । पाठोविाठीं तयिाच्यिा ।
अविि वघयिांचे खायि । कविळ कृत्त ष्णा माझी मायि । सुरविर ह्मणती हायि हायि । सुखा अंतरलों ॥४॥
एक एका मारी । ढंुगा पाठी तोंडाविरी। गोळा न साहवेि हिर । ह्मणे पुर ेआतां ।
येितो काकुलती । गोळा न साहवेि श्रीपती । ह्मणे खेळों आतां नीती । सांगों आदिरले ॥५॥
आनंदाचे फेिरी । माजिी घालुि वनयिां हरी । एक घािलती हुबंरी । विाती िसंगे पांवेि ।
विांकडे बोबडे । खडेु मुडे एक लुडे । कृत्त ष्णा आविडती पुढे । बहु भाि वविक ते ॥६॥
करी कवितुक । त्यिांचे देखोि वनयिां मुख । हरी विाटतसे सुख । खदखदां हांसे ।



एक एकाचे उित च्छष्टि । खातां न माि वनती विीट । केलीं लाजितां ही धर्ीट । आपुिलयिा संगे ॥७॥
नाहीं ज्यिाची गेली भकु । त्यिाचे पसरि ववितो मुख । अविि वघयिां देतो सुख । सािरखे ि वच हरी ।
ह्मणती भला भला हरी । तुझी सगंती र ेबरी । आतां चाळि वविसी तरी । न विजिों आि वणकां सविे ॥८॥
गाई ि वविसरल्यिा चार । पक्षी श्विापदांचे भार। जिाले यिमुनेचे ित स्थर । जिळ विाहों ठेले ।
देवि पाहाती सकळ। मखुे घोटून ि वनयिां लाळ । धर्न्यि ह्मणती गोपाळ । िधर्ग जिालों आह्मी॥९॥
ह्मणती कैसे करावेि । ह्मणती कैसे करावेि । यिमुनाजिळीं व्हावेि । मत्स्यि शेिष घ्यिावियिा ।
सुरविरांचे थाट । भरले यिमनेुचे तट । तवंि अिधर्क ची होंट । मटमटां विाजिविी ॥१ 0॥
आनंदे सि वहत । कीडा करी गोपीनाथ । ह्मणती यिमनुेत हात । नका धर्ुऊं कोणी ।
ह्मणती जिाणे जिीविीचे । ह्मणती जिाणे जिीविीचे । लाजेि त्यिास येिथे कैचे । शेिष कृत्त ष्णाचे । लाभ थोिरवेि ॥११॥
धर्न्यि ि वदविस काळ। आजिी पाविला गोपाळ । ह्मणती धर्ालों र ेसकळ । तुिझयिा ि वन हाते ।
मानविले गडी। एक एकांचे आविडी । दहीं खादले परविडी । धर्णीविरी आजिी ॥१२॥
तुझा संग बरविा । ि वनत्यि आह्मां द्याविा । ऐसे करूि वन जिीविा। ि वनत्यि देविा चालावेि ।
तवंि ह्मणे विनमाळी । घ्यिार ेकाि वठयिा कांबळी। आतां जिाऊं खेळीमेळीं । गाई चारावियिा ॥१३॥
तुका ह्मणे प्रमेे धर्ालीं । कोणा न साहवेि चाली । गाई गोपाळांिस केली। आपण यिांसरी ।
आिजि जिाला आनंद । आिजि जिाला आनंद । चाले परमानंद । सविे आह्मांसि वहत ॥१४॥

यिा हो यिा चला जिाऊं सकळा । पाहों हा सोहळा आिजि विृत्तंदाविनींचा ॥१॥
विाइला गोपाळे वेिणनुाद पडे कानीं । धर्ीर नव्हे मनीं ि वचत्ति जिाले चचंळ ॥ध्रु.॥
उरले ते सांडा काम नका करंू गोविी। हे ि वच वेिळ ठाविी मजि कृत्त ष्णभेटीची ॥२॥
ि वनवितील डोळे यिाचे श्रीमुख पाहातां । बोलती ते आतां घरचीं सोसूनं विाईट ॥३॥
कृत्त ष्णभेटीआड कांहीं नाविडे आणीक । लाजि तरी लोक मन जिाले उदास ॥४॥
एकाएकीं चािलयेिल्यिा सादाविीत सविे । तुका ह्मणे देवेि रूपे केल्यिा तन्मयि ॥५॥

फुिगडयिा - अभंग 

फुिगडी फिून  फुिगडी घािलतां उघडी राहे । लाजि सांडोि वन एक एकी पाहे ॥१॥
फुिगडी गे अविघे मोडी गे । तरीच गोडी गे संसार तोडी गे ॥ध्रु.॥
मागे जेि ि वशिकली होतीस पोटीं । ते ि वच ि वविचारूि वन आतां उच्चारी ओठीं ॥२॥
ि वत्रगुणांची वेिणी तुझे उडते पाठीं । साविरूि वन धर्री घाली मूनळबंदीं गांठी ॥३॥
आगळे पाउल िजंिके एकाएक । पाविसी मान हे मानविती ि वतन्ही लोक ॥४॥
तुका ह्मणे तुजिमजिमध्येि एक भावि। सम तुके बार घेऊं पाविों उंच ठावि ॥५॥

फुिगडी फिून  सविती माझे तून ं। हागुि वन भरले धर्ून तुझ्यिा ढंुगा तोंडावििर ॥१॥
फुिगडी घेतां आली हरी । ऊठ जिाविो जिगनोविरी ॥ध्रु.॥



हातपायि बेबळ जिाती । ढंुगण घोि वळतां लागे माती ॥२॥
सात पांच आि वणल्यिा हरी । विांचनुी कायि तगसी पोरी ॥३॥
सरला दम पांगले पायि । आझुि वन विरी घोि वळसी कायि ॥४॥
तुका ह्मणे आझुन तरी । सांि वगतले ते गधर्डी करी ॥५॥ ॥२॥

लखोटा - अभगं 

लयेि लयेि लखोटा । मूनळबंि वद कासोटा । भाविा केले साहे । आतां माझे पाहे ॥१॥
हातोहातीं गुंतली । जिीविपणा मकुली। धर्ीर माझा ि वनका । सांडीं बोल ि वफिका ॥२॥
अंगीकारी हिर । नको पडों फेिरी । लाजि धर्रीं भांडे । जिग झोडी रांडे ॥३॥
बसै भाविा पाठीं। ऐक माझ्यिा गोष्टिी । केला सांडीं गोहो । येिथे धर्रीं मोहो ॥४॥
पाठमोरा डोल । आविरी ते बोल । पांगलीस बाळा । पुढे अविकळा ॥५॥
आतां उभी ठायिीं । उभाउभीं पाहीं । नको होऊं डुकरी । पुढे गाढवि कुतरी ॥६॥
नामा केले खर े। आपुले म्यिा बर।े तुका ह्मणे येिरी । पांगि वविल्यिा पोरी ॥७॥

हुबंरी - अभंग 

तुशिीं कोण घाली हुबंरी । साही पांगल्यिा अठरा चारी ॥ध्रु.॥
सहस्र मुखाविरी हरी । शेिष ि वशिणि वविले ॥१॥
चेडुविासवेि घातली उडी । नािथला काि वळयिा देऊि वन बुडी ॥२॥
अशुिध्द पीतां करुणा नाहीं । तुविां माउशिी ही मािरयेिली ॥३॥
राविणाचे घर बुडि वविले सार े। त्यिाचीं रांडापोर ेमािरयेिलीं ॥४॥
जिाणो तो ठाविा आहेिस आह्मां । तुविां आपुला मामा मािरयेिला ॥५॥
यिाशिीं खेळतां नाशि थोरू । तुकयिास्विामी सारगंधर्रू ॥६॥ ॥१॥

हमामा - अभंग 

मशिीं पोरा घे र ेबार । तुझे बुजिीन खालील द्वार ॥१॥
पोरा हमामा र ेहमामा र े॥ध्रु.॥
मशिीं हमामा तूनं घालीं । पोरा विरी सांभाळीं खालीं ॥२॥
तरी च मशिीं बोल । पोरा िजिव्हाळयिाची ओल ॥३॥
मशिीं घेतां भास । जिीविा मीतूनपंणा नास ॥४॥
मजि सवेि खरा । पण जिाऊं नेदी घरा ॥५॥
आमुि वचयेि रगंीं । दजेुि तगेना येि सगंीं ॥६॥
तुक्यिासवेि भास । हरी जिीविा करी नास ॥७॥



हमामा र ेपोरा हमामा र े। हमामा घािलतां ठकले पोर। करी येिरझार चौऱ्यिाशिीची ॥१॥
पि वहले पहारा रगंािस आले । सोह ंसोह ंसे बार घेतले । देखोि वन गडी ते ि वविसरले । डारई ंपि वडले आपणची ॥ध्रु.॥
दसुऱ्यिा पहारा महा आनंदे । हमामा घाली छंदछंदे। ि वदस विाडे तों गोड विाटे । पिर पुढे नेणे पोर कायि होते ते ॥२॥
ि वतसऱ्यिा पहारा घेतला बार । अहपंणे पायि न राहे ित स्थर । सोस सोस किरतां डाई ंपडसी । सत्यि जिाणे हा ि वनधर्ारर ॥३॥
चौथ्यिा पहारा हमामा । घािलसी कांपि वविसी हातपायि । सुऱ्यिापाि वटलाचा पोर यिम । त्यिाचे पडलीस डाई ं॥४॥
हमामा घािलतां भ्यिाला तुका त्यिाने सांि वडली गडयिाची सोई । यिादविांचा मूनल एक ि वविठोबा त्यिासविे चािरतो गाई ॥५॥ ॥
२॥

गाई - अभगं 

आह्मां घरीं एक गायि दभुता हे । पान्हा न समायेि ि वत्रभुविनीं ॥१॥
विान ते सांविळी नांवि ते श्रीधर्रा । चर ेविसुंधर्रा चौदा भुविने ॥ध्रु.॥
वित्स नाहीं मायि भलत्यिा सवेि जिायि । कुविारळी तो लाहे भाविभरणा ॥२॥
चहू ंधर्ारीं क्षीर विोळली अमुप । धर्ाले सनकाि वदक िसध्द मुनी ॥३॥
तुका ह्मणे माझी भूनक तेथे कायि । जिोगाि वविते मायि ि वतन्ही लोकां ॥४॥ ॥१॥

कांडण - अभगं 

िसध्द करूि वनयिां ठेि वविले कांडण । मजि सांगातीण शुिध्द बुित ध्द गे ॥१॥
आठवि हा धर्रीं मजि जिागे करीं । माि वगले पाहारीं सेविि वटचा गे ॥ध्रु.॥
सम तुके घावि घालीं विो साजिणी । मी तुजिि वमळणी जंिवि ि वमळे ॥२॥
एक कशिी पाखडी दसुरी ि वनविडी । ि वनःशेिष ि वतसडी ओजि करी ॥३॥
सरले कांडण पाकिसित ध्द करी । मेळविण ि वक्षरीसाकरचेे ॥४॥
उध्दवि अकून र बंधर्ु दोघेजिण । बाप नारायिण जेिविणार ॥५॥
तुका ह्मणे मजि माहेरीं आविडी । ह्मणोि वन तांतडी मूनळ केले ॥६॥

साविडीं कांडण ओविी नारायिण । ि वनविडे आपण भूनस सार ॥१॥
मुसळ आधर्ारीं आविरूि वन धर्रीं । सांविरोि वन िथरीं घावि घालीं ॥ध्रु.॥
विाजिती कांकणे अनहुात गजिर े। छंद माि वहयेिर ेगाऊं गीि वत ॥२॥
कांि वडता कांडण नव्हे भाग शिीण । तुजिमजिपण ि वनविडे तों ॥३॥
तुका ह्मणे रूप उमटे आिरसा । पाक त्यिा सिरसा शुिध्द जिाला ॥४॥ ॥२॥

आडसण दळण - अभगं 

शुिध्दीचे सारोि वन भिरयेिली पाळी । भरडोि वन विोंगळी नाम केले ॥१॥
आडसोि वन शुिध्द करीं विो साजिणी । िसध्द कां पाि वपणी नािसयेिले ॥ध्रु.॥



सुपीं तों ि वच पाहे धर्ड उगि वटले । नव्हतां नािसले जिगझोडी ॥२॥
सुपीं तों ि वच आहे तुजि ते आधर्ीन । दि वळल्यिा जेिविण जिसैे तसेै ॥३॥
सुपीं तों ि वच सगं घेई ंधर्डफुिडी । एकसा गधर्डी नास केला ॥४॥
दि वळतां आदळे तुजि कां न कळे । कायि गेले डोळे कान तुझे ॥५॥
सुपीं तों ि वच विोजि न किरतां सायिास । पडसी सांदीस तुका ह्मणे ॥६॥ ॥१॥

दळण - अभंग 

शुिध्द दळणाचे सुख सांगों काई । मानि ववित सईबाई तुजि ॥१॥
शुिध्द ते विळण लविकरी पावेि । डोलि ववितां ि वनवेि अष्टिांग ते ॥ध्रु.॥
शुिध्द हे जेिि ववितां तन ि वनवेि मन । अल्प त्यिा इधंर्न बुडा लागे ॥२॥
शुिध्द त्यिाचा पाक सुि वचत चांगला । अि वविट तयिाला नाशि नाहीं ॥३॥
तुका ह्मणे शुिध्द आविडे सकळां । भ्रतार वेिगळा न करी जिीविे ॥४॥ ॥१॥

उपजिोि वनयिां पुढती येिऊं । काला खाऊं दहींभात ॥१॥
विैकंुठीं तों ऐसे नाहीं । कविळ कांहीं काल्यिाचे ॥ध्रु.॥
एकमेकां देऊं मुखीं । सखुीं घालून ंहुबंरी ॥२॥
तुका ह्मणे विाळविंट । बरवेि नीट उत्तिम ॥३॥

यिाल तर यिा र ेलागे । अविघे माझ्यिा मागे मागे ॥१॥
आिजि देतों पोटभरी । पुर ेह्मणाल तोंविरी ॥ध्रु.॥
हळून हळून चला । कोणी कोणाशिीं न बोला ॥२॥
तुका ह्मणे सांडा घाटे । तेणे नका भरंू पोटे ॥३॥

ि वशंिके लाि ववियेिले दरुी । होतों ि वतघांचे मी विरी ॥१॥
तुह्मी व्हार ेदोहींकडे । मुख पसरूि वन गडे ॥ध्रु.॥
विाहाती त्यिा धर्ारा। घ्यिार ेदोहींच्यिा कोंपरा ॥२॥
तुका ह्मणे हातीं टोका । अिधर्क उणे नेदी एका ॥३॥

पळाले ते भ्यिाड । त्यिांिस येिथे जिाला नाड ॥१॥
धर्ीट घेती धर्णीविरी । ि वशंिकीं उतिरतो हरी ॥ध्रु.॥
आपुिलयिा मतीं । पडलीं ि वविचारीं तीं िरतीं ॥२॥
तुका लागे घ्यिार ेपायिां । कै पाविाल यिा ठायिा ॥३॥



धर्ाले मग पोट । केला गडयिांनी बोभाट ॥१॥
येि र ेयेि र ेनारायिणा । बोलों अबोलण्यिा खणुा ॥ध्रु.॥
खांद्याविरी भार । तीं ि वशिणती बहु फिार ॥२॥
तुकयिाच्यिा दातार े। नेलीं सुखी केलीं पोर े॥३॥

पाहाती गौळणी । तवंि पालथी दधुर्ाणी ॥१॥
ह्मणती नदंाि वचयिा पोर े। आिजि चोरी केली खर े॥ध्रु.॥
त्यिाि वविण हे नासी नव्हे दसुिरयिा ऐसी ॥२॥
सवेि तुका मेळा । त्यिाणे अगुणा आि वणला ॥३॥

आतां ऐसे करंू । दोघां धर्रूि वनयिां मारंू ॥१॥
मग टाि वकती हे खोडी । तोंडीं लागली ते गोडी ॥ध्रु.॥
कोंडून ं घरामधर्ीं । न बोलोि वन जिागों बुध्दी ॥२॥
बोलाि ववितो देविा । तुका गि वडयिांचा मेळाविा ॥३॥

गडी गेले रडी । कान्हो नेदीस तून ंचढी ॥१॥
आह्मी न खेळों न खेळों । आला भावि तुझा कळों ॥ध्रु.॥
न साहावेि भार। बहु लागतो उशिीर ॥२॥
तुका आला रागे । येिऊं नेदी मागे मागे ॥३॥

हाल - अभंग 

यिमुनेतटीं मांि वडला खेळ । ह्मणे गोपाळ गि वडयिांिस ॥१॥
हाल महाहाल मांडा । विाउगी सांडा मोकळी ॥ध्रु.॥
नांवेि ठेविूनि वन विांटा गडी । न विजेि रडी मग कोणी ॥२॥
तुका ह्मणे कान्हो ि वतळतांदळयिा । िजंिके तो करी आपुला खेळयिा ॥३॥

बळे डाई ंन पडे हरी । बुित ध्द करी शिाहणा तो ॥१॥
मोकळे देविा खेळों द्यावेि । सम भावेि सांपडावियिा ॥ध्रु.॥
येितो जिातो वेिळोवेिळां । न कळे कळा सांपडती ॥२॥
तुका ह्मणे धर्रा ठायिींच्यिा ठायिीं । ि वमठी जिीविीं पायिीं घालुि वनयिां ॥३॥ ॥२॥

सुतुतून - अभगं 



जिीविि वशिविाच्यिा मांडून ि वन हाला । अह ंसोह ंदोन्ही भेडती भला ॥१॥
घाली सुतुतून ि वफिरोि वन पाही आपुणािस । पाही बि वळयिा तो माि वगला तुटी पिु वढलािस ॥ध्रु.॥
खेि वळयिा तो हाल सांभाळी । धर्ुम घाली तो पडे पाताळीं ॥२॥
बि वळयिा गांढयिा तो ि वच खेळे । दम पुर ेतो वेिळोवेिळां खेळे ॥३॥
हातीं पडे तो ि वच ढांग । दम पुर ेतो खेि वळयिा चांग ॥४॥
मागे पुढे पाहे तो िजंिके । हातीं पडे तो ि वच आधर्ार ि वफिके ॥५॥
आपल्यिा बळे खळे र ेभाई । गि वडयिाची सांडोि वन सोई ॥६॥
तुका ह्मणे मी खेि वळयिा नव्हे । िजिकडे पडे त्यिाि वच सवेि ॥७॥ ॥१॥

अनंत ब्रह्मांडे उदरीं । हिर हा बाळक नदंा घरीं ॥१॥
नविल केव्हडे केव्हडे । न कळे कान्होबाचे कोडे ॥ध्रु.॥
पृत्तथ्विी जेिणे तृत्तप्त केली । त्यिािस यिशिोदा भोजिन घाली ॥२॥
ि वविश्विव्यिापक कमळापती। त्यिािस गौळणी कि वडयेि घेती ॥३॥
तुका ह्मणे नटधर्ारी। भोग भोगूनन ब्रह्मचारी ॥४॥

कृत्त ष्ण गोकुळीं जिन्मला । दषु्टिां चळकांप सुटला ॥१॥
होतां कृत्त ष्णाचा अवितार । आनंद किरती घरोघर ॥ध्रु.॥
प्रेम नाम विाचे गाती । सदा आनंदे नाचती ॥२॥
तुका ह्मणे हरती दोष । आनंदाने किरती घोष ॥३॥

मेळउि वन सकळ गोपाळ । कांहीं किरती ि वविचार ॥१॥
चला जिाऊं चोरंू लोणी । आिजि घेऊं चंद्रधर्णी । वेिळ लाि ववियेिला अझुणी। एकाकिरतां गडे हो ॥ध्रु.॥
विाट काि वढली गोि वविंदीं । मागे गोपाळांची मांदी ॥२॥
अविघा ि वच विाविर े। कळों नेदी कोणा ि वफिर े॥३॥
घर पाहोि वन एकांताचे । नविि वविधर्ा नविनीताचे ॥४॥
िरघे आपण भीतरी । पुरविी माथुिलयिाच्यिा हरी ॥५॥
बोलों नेदी ह्मणे स्थीर । खणुा दाविी खा र ेक्षीर ॥६॥

धर्न्यि त्यिा गौळणी इदं्राच्यिा पूनजिनीं । नवेैिद्य ि वहरोि वन खातो कृत्त ष्ण ॥१॥
अर ेकृत्त ष्णा इदं्र अमर इित च्छती । कोण तयिांप्रि वत येिइल आतां ॥२॥
तुका ह्मणे देवि दाखविी ि वविंदान । नवेैिद्य खाऊन हासों लागे ॥३॥



तुह्मी गोपी बाळा मजि कैशिा नेणा । इदं्र अमरराणा म्यिां ि वच केला ॥१॥
इदं्र चंद्र सूनयिर ब्रह्मा ि वतन्ही लोक । माझे सकळीक यिम धर्मर ॥ध्रु.॥
मजिपासूनि वनयिा जिाले जिीवि ि वशिवि । देविांचा ही देवि मी च कृत्त ष्ण ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिांसी बोले नारायिण । व्यिथर मी पाषाण जिन्मा आलों ॥३॥

कां र ेगमाि वविल्यिा गाई । आली विळती तुझी जिाई । मागे जिाले काई । एका ते का नेणसी ॥१॥
केलास फििजित । मागे पुढे ही बहुत । लाजि नाहीं ि वनत्यि । ि वनत्यि दडं पावितां ॥ध्रु.॥
विोला खोडा िखळ गाढी । ऐसा कोण तयेि काढी । धर्ांवेिल का पाडी । तुझी आधर्ीं विोढाळा ॥२॥
चाल धर्ांवेि । मी ही येितों तुजिसवेि । तुका ह्मणे जंिवि । तेथे नाहीं पाविली ॥३॥

कायि यिा संतांचे मानूनं उपकार । मजि ि वनरतंर जिागि वविती ॥१॥
कायि देविा यिांिस व्हावेि उतराई । ठेि ववितां हा पायिीं जिीवि थोडा ॥ध्रु.॥
सहजि बोलणे ि वहत उपदेशि । करूि वन सायिास ि वशिकि वविती ॥२॥
तुका ह्मणे वित्स धेर्नुि वचयिा ि वचत्तिीं । तसैे मजि येिती सांभाि वळत ॥३॥

कंठीं धर्िरला कृत्त ष्णमणी । अविघा जिनीं प्रकाशि ॥१॥
काला विांटून ं एकमेकां । विैष्णविा ि वनका संभ्रम ॥ध्रु.॥
विांकुिलयिा ब्रह्माि वदकां । उत्तिम लोकां दाखविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे भूनमंडळीं । आह्मी बळी विीर गाडे ॥३॥

कविळाि वचयिा सुखे । परब्रह्म जिाले गोरखे । हात गोऊि वन खायि मखुे । बोटासांदी लोणचे ॥१॥
कोण जिाणे तेथे । कोण लाभ कां ते । ब्रह्माि वदकां दलुरभ ॥ध्र.ु॥
घाली हमामा हुबंरी । पांविा विाजिविी छंदे मोहरी । गोपाळांचे फेिरी । हिर छंदे नाचतसे ॥२॥
कायि नव्हते त्यिा घरीं खावियिा । िरघे लोणी चोरावियिा । तुका ह्मणे सविे तयिा । आह्मी ही सोंकलों ॥३॥

कान्होबा आतां तुह्मी आह्मी च गडे । कोणाकडे जिाऊं नेद ूनं ॥१॥
विाहीन तुझी भारि वशिदोरी । विळतीविरी येिऊं नेदीं ॥ध्रु.॥
ढविळे गाईचे दूनधर् काढून ं । एकएकल्यिां ठोंबे मारंू ॥२॥
तुका ह्मणे टोकविूनं त्यिांला । जेि तुझ्यिा बोला मानीत ना ॥३॥

बहु काळीं बहु काळी । आह्मी देविाचीं गोविळीं ॥१॥
नाहीं ि वविटों देत भात । जेिऊं बेसविी सांगाते ॥ध्रु.॥
बहु काळे बहु काळे । माझे पांघर ेकांबळे ॥२॥



तुका ह्मणे नाहीं नाहीं । त्यिाचे आमचे से कांहीं ॥३॥

बहु बरा बहु बरा । यिासांगाते ि वमळे चारा ॥१॥
ह्मणोि वन जिीवेिसाठीं । घेतली कान्होबाची पाठी ॥ध्रु.॥
बरविा बरविा ि वदसे । समागम यिाचा ि वनि वमषे ॥२॥
पुढती पुढती तुका । सोंकला सोंकि ववितो लोकां ॥३॥

घेती पाण्यिासी हुबंरी । त्यिांचे समाधर्ान करी ॥१॥
ऐशिी गोपाळांची सवेि । जिाती ि वतकडे मागे धर्ांवेि ॥ध्र.ु॥
ित स्थराविली गगंा । पांगि वविली ह्मणे उगा ॥२॥
मोहरी पांविा काठी । तुका ह्मणे यिांजिसाठी ॥३॥

विळी गाई धर्ांवेि घरा । आमच्यिा करी येिरझारा ॥१॥
नांवि घेतां तो जिविळी । बहु भला कान्हो बळी ॥ध्रु.॥
नेदी पडों उणे पुर।े ह्मणे अविघे ि वच बर े॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिा । विाटे न व्हाविा परता ॥३॥

ह्मणती धर्ालों धर्णीविरी । आतां न लगे ि वशिदोरी । नयेि क्षणभरी । आतां यिािस ि वविसंबों ॥१॥
चाल चाल र ेकान्होबा खेळ मांडून ं रानीं । बसैविूनं गोठणीं गाई जिमा करूि वन ॥ध्रु.॥
न लगे जिावेि घरा। चुकिलयिा येिरझारा । सज्जिन सोयिरा । मायिबाप तून ंआह्मां ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ाले पोट । आतां कशिाचा बोभाट । पाहाणे ते विाट । मागे पुढे राि वहली ॥३॥

तुिझयेि संगि वत । जिाली आमुची ि वनित श्चिं वत ॥१॥
नाहीं देिखले ते ि वमळे । भोग सुखाचे सोहळे ॥ध्रु.॥
घरीं ताकाचे सरोविर। येिथे नविनीताचे पूनर ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । आह्मी न विजिों दविि वडतां ॥३॥

कामे पीि वडलों मायिा । बहु मारी नाहीं दयिा ॥१॥
तुझ्यिा राि वहलों आधर्ार े। जिाले अविघे ि वच बर े॥ध्रु.॥
तुझे लागलों संगती। आतां येितों काकुळती ॥२॥
तुका ह्मणे तुझ्यिा ि वभडा । कान्होबा हे गेली पीडा ॥३॥

ि वटपरी - अभगं 



खेळ मांि वडयेिला विाळविंटीं घाई ं। नाचती विषै्णवि भाई र।े कोधर् अि वभमान केला पाविटणी । एक एका लागतील पायिीं र े॥
१॥
नाचती आनंदकल्लोळीं । पि ववित्र गाणे नामाविळी । कि वळकाळावििर घातलीसे कास । एक एकाहुनी बळी र े॥ध्र.ु॥
गोपीचंदनउटी तुळसीच्यिा माळा । हार ि वमरविती गळां । टाळ मृत्तदगं घाई पुष्पविरुषावि। अनुपम्यि सखुसोंहळा र े॥२॥
लुब्धर्लीं नादीं लागली समाधर्ी । मूनढ जिन नर नारी लोकां । पंि वडत ज्ञानी यिोगी महानुभावि । एकि वच िसध्दसाधर्कां र े॥
३॥
विणारि वभमान ि वविसरली यिाि वत । एकएकां लोटांगणीं जिाती । ि वनमरळ ि वचत्तिे जिालीं नविनीते । पाषाणा पाझर सुटती र े॥४॥
होतो जियिजियिकार गजिरत अंबर । मातले हे विैष्णवि विीर र े। तुका ह्मणे सोपी केली पायिविाट । उतरावियिा भविसागर र े॥
५॥

एके घाई ंखेळतां न पडसी डाई ं। दचुाळयिाने ठकसील भाई र े।
ि वत्रगुणांचे फेिरी थोर कष्टिी होसी । यिा चौघांसी तरी धर्रीं सोई र े॥१॥
खेळ खेळोि वनयिां ि वनराळा ि वच राही । सांडी यिा ि वविषयिाची घाई र े।
तेणे ि वच खेळे बसविंत होसी । ऐसे सत्यि जिाणे माझ्यिा भाई र े॥ध्रु.॥
िसंि वपयिाचा पोर एक खेि वळयिा नामा । तेणे ि वविठ्ठल बसविंत केला र े। आपुल्यिा सविगंि वडयिा िसकविूनि वन घाई ं।
तेणे सततंर फिड जिागि वविला र े। एक घाई ंखेळतां तो न चकेु ि वच कोठे । तयिा संत जिन मानविले र े॥२॥
ज्ञानदेवि मुक्तिाबाई विटेश्विर चांगा । सोपान आनंदे खेळती र े। कान्हो गोविारी त्यिांनीं बसविंत केला
आपण भोंवितीं नाचती र े। सकि वळकां ि वमळोि वन एकी च घाई ं। त्यिाच्यिा ब्रह्माि वदक लागती पायिीं र े॥३॥
रामा बसविंत कि वबर खेि वळयिा । जिोडा बरविा ि वमळाला र े। पांचा सविंगि वडयिां एक ि वच घाई
तेथे नाद बरविा उमटला र े। ब्रह्माि वदक सुरविर ि वमळोि वनयिां त्यिांनीं । तो ही खेळ ि वनविि वडला र े॥४॥
ब्राह्मणाचा पोर खेि वळयिा एक भला तेणे जिन खेळकर केला र े। जिनादरन बसविंत करूि वनयिां ।
तेणे विैष्णविांचा मेळ ि वमळि वविला र े। एक ि वच घाई ंखेळतां खेळतो । आपण ि वच बसविंत जिाला र े॥५॥
आणीक खेि वळयेि होउि वनयिां गेले । विणारवियिा विाचा मजि नाहीं र े। तुका ह्मणे गडे हो हुशिारूि वन खेळा ।
पुि वढलांची धर्रूि वनयिां सोई र े। एक ि वच घाई ंखेळतां जिो चकुला । तो पडेल संसारडाई ंर े॥६॥

बाराही सोळा गि वडयिांचा मेळा । सतराविा बसविंत खेि वळयिा र े।
जिि वतस पद राखों जेिणे ि वटपिरयिा घाई ं। अनहुाते विायेि मांदळा र े॥१॥
नाचत पंढिरयेि जिाऊं र ेखेि वळयिा । ि वविठ्ठल रखमुाई पाहू ंर े॥ध्रु.॥
सा चहू ंवेिगळा अठराही ि वनराळा । गाऊं विाजिविूनं एक चाळा र े।
ि वविसरती पक्षी चारा घेणे पाणी । तारुण्यि देहभावि बाळा र े॥२॥
आनंद तेिथचा मुि वकयिािस विाचा । बि वहर ेऐकती कानीं र े।
आंधर्ळयिांिस डोळे पांगळांिस पायि । तुका ह्मणे विृत्तध्द होती तारुण्यिे र े॥३॥



दोन्ही ि वटपरीं एक ि वच नाद । सगुण ि वनगुरण नाहीं भेद र े।
कुसरी अंगे मोि वडतील परी । मेळि वविि वत एका छंदे र े॥१॥
कांहीं च न विजेि विांयिां र े। खेि वळयिा एक ि वच बसविंत अविि वघयिां र े।
सम ि वविषम तेथे होऊं च नेदी । जिाणऊि वन आगि वळयिा र े॥ध्रु.॥
संत महतं िसध्द खेळतील घाई ं। ते च सांभाळी माझ्यिा भाई र े।
हात राखोन हाि वणती ि वटपऱ्यिा । ि वटपर ेि वमळोि वन जिायि त्यिाची सोई र े॥२॥
ि वविताळाचे अविघे जिाईल विांयिां । कायि ते शंृगारूि वन कायिा र े।
ि वनविडून ि वन बाहेर काि वढती ि वनराळा । जिो न ि वमळे संताि वचयिा घाई र े॥३॥
प्रकाराचे काजि नाहीं सोडीं लाजि । ि वनःशंिक होउि वनयिां खेळे र।े
नेणतीं नेणतीं च एके पाविलीं मान । ि वविठ्ठल नामाि वचयिा बळे र े॥४॥
रोमांच गुि वढयिा डोलि वविती अंगे । भाविबळे खेळि वविती सोंगे र।े
तुका ह्मणे कंठ सद्गि वदत दाटे । यिा ि वविठोबाच्यिा अंगसगंे र े॥५॥

यिा र ेगडे हो धर्रंू घाई जिाणतां ही नेणतां । नाम गाऊं टाळी विाहू ंआपुिलयिा ि वहता ॥१॥
फिाविले ते घ्यिार ेआतां प्रमेदाता पांडुरगं । आिजि सोि वनयिाचा ि वदविस सोि वनयिाचा विोडविला रगं ॥ध्रु.॥
ि वहडंती रानोरान भुजंिगांत कांटयिाविन । सुख तयिांहून आह्मां गातां नाचतां र े॥२॥
तुका ह्मणे ब्रह्माि वदकां सांविळे दलुरभ सुखा । आिजि येिथे आले फुिका नाम मखुा कीतरनीं ॥३॥

भीमातीरीं एक विसले नगर । त्यिाचे नांवि पंढरपुर र े।
तेथील मोकासी चार भुजिा त्यिासी । बाइला सोळा हजिार र े॥१॥
नाचत जिाऊं त्यिाच्यिा गांविा र ेखेि वळयिा । सुख देईल ि वविसाविा र े।
पुढे गेले ते ि वनधर्ाई जिाले । विाि वणतील त्यिाची सीमा र े॥ध्रु.॥
बि वळयिां आगळा पाळी लोकपाळां । रीघ नाहीं कि वळकाळा र े।
पुंडलीक पाटील केली कुळविाडी । तो जिाला भविदःुखा वेिगळा र े॥२॥
संतसज्जिनीं मांि वडलीं दकुाने । जियिा जेि पाि वहजेि ते आहे र े।
भुि वक्तिमुि वक्ति फुिका च साठीं । कोणी तयिाकडे न पाहे र े॥३॥
दोन्ही च हाट भरले घनदाट । अपार ि वमळाले विारकरी र े।
न विजिों ह्मणती आह्मी विकंुैठा । िजिहीं देिखली पंढरी र े॥४॥
बहुत ि वदस होती मजि आस। आिजि घडले सायिासीं र े।
तुका ह्मणे होयि तुमचेनी पुण्यिे । भेटी तयिा पायिांसी र े॥५॥

पंढरी चोहटा मांि वडयेिला खेळ । विैष्णवि ि वमळोि वन सकळ र े।



टाळ ि वटपरी मांदळे एक नाद र े। जिाला बसविंत देविकीचा बाळ र े॥१॥
चला ते कवितुक भाई र े। पाहों डोळां कामीं गुंतलेि वत काई र े।
भाग्यिविंत कोणी गेले सांगाि वत । ऐसे सुख ि वत्रभुविनीं नाहीं र े॥ध्रु.॥
आनंदाचे विाद सुखाचे संविाद । एक एका दाखि वविती छंद र।े
साही अठरा चारी घालुि वनयिां घाई ं। नाचती फेिरी टाळशुिध्द र े॥२॥
भक्तिाचीं भूनषणे मदु्रा आभरणे । शिोभती चंदनाच्यिा उटयिा र े।
सत्वि सुंदर कास घालूनि वन कुसरी । गजिरती नाम बोभाटीं र े॥३॥
हिर हर ब्रह्मा तीथारसि वहत भीमा । देवि कोटी तेहतीस र े।
ि वविित स्मत होऊि वन ठाकले सकळ जिन । अमराविती केली ओस र े॥४॥
विाि वणतील थोरी विकंुैि वठचीं परी । न पवेि पंढरीची सरी र े।
तुकयिाचा दास ह्मणे नका आळस करंू । सांगतों नरनारींस र े॥५॥ ॥७॥

ब्रह्माि वदकां न कळे खोळ । ते हे आकळ धर्िरली ॥१॥
मोहरी पांविा विाहे काठी । धर्ांवेि पाठीं गाईचे ॥ध्रु.॥
उित च्छष्टि न लभे देविा । ते हे सदवैिां गोविळयिां ॥२॥
तुका ह्मणे जिोड जिाली । ते हे माउली आमुची ॥३॥

कान्होबा तूनं आलगट । नाहीं लाजि बहु धर्ीट । पाि वहले विाईट । बोलोि वनयिां खोटे ॥१॥
पिर तूनं न संि वडसी खोडी । किरसी केली घडीघडी । पाि वडसी रोकडी । तुटी मायेि आह्मांसी ॥ध्रु.॥
तूनं ठायिींचा गोविळ । अि वविचारी अनगरळ । चोरटा ि वशंिदळ । ऐसा ि वपटून ं डांगोरा ॥२॥
जिरी तुझी आई । आह्मी घालूनं सविार ठायिीं । तुका ह्मणे ते ही । तुजि विाटे भूनषण ॥३॥

भोजिनाच्यिा काळीं । कान्हो मांि वडयेिली आळी । काला करी विनमाळी अन्न एकविटा ।
देई ंि वनविडुनी । माते ह्मणतो जिननी। हात ि वपटून ि वन मेि वदनी । वििर अंग घाली ॥१॥
कैसा आळ घेसी । नव्हे ते ि वच करि वविसी । घेई ंदसुर ेतयेिसी । विारी ह्मणे नको ॥ध्रु.॥
आतां कायि करंू । नयेि यिािस हाणून ंमारंू । नव्हे बुझाि ववितां ित स्थरू कांहीं किरना हा ।
तोंि वचं केले एके ठायिीं । आतां ि वनविडून ि वन खाई ं। आह्मा जिाि वचतोिस काई । हिरिस ह्मणे माता ॥२॥
त्यिाचे तयिाकुन । करि ववितां तुटे भान । तवंि जिाले समाधर्ान उठोि वनयिां बसेै।
माते बर ेजिाणि वविले। अंग चोरूि वन आपुले । तोि वडयिले एका बोले । कैसे सुखदःुख ॥३॥
ताट पालवेि झाि वकले होते तसेै तेथे केले । ि वभन्नाि वभन्न ि वनविि वडले । अन्ने वेिगळालीं ।
ि वविित स्मत जिननी । भावि देखोि वनयिां मनीं । ह्मणे नाहीं ऐसा कोणी । तुजि सािरखा र े॥४॥
हरुषली मायेि । सखु अंगीं न समायेि । कविळूनि वन बाहे । देती आिलगंन। आनंद भोजिनीं ।
तेथे ि वफिटलीसे धर्णी । तुका ह्मणे कोणी। सांडा शेिष मजि ॥५॥



चला विळूनं  गाई । बसैों जेिऊं एके ठायिीं ॥१॥
बहु केली विणविण । पायिि वपटी जिाला िसण ॥ध्रु.॥
खांदीं भार पोटीं भुक । कायि खेळायिाचे सुख ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ांवेि । मग अविघे बरवेि ॥३॥

नेणों वेिळा काळ । धर्ालों तुझ्यिाने सकळ ॥१॥
नाहीं नाहीं र ेकान्होबा भयि आह्मापाशिीं । विळूनि वन परुि वविसी गाई पोटा खावियिा ॥ध्रु.॥
तुजिपाशिीं भयेि । हे तों बोलों परी नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे बोल । आह्मा अनुभवेि फिोल ॥३॥

ि वविटूनदांडून  - अभगं 

माग ि वविटूनदांडून  । आणीक कांही खेळ मांडून ं ॥१॥
बहु अंगा आले डावि । ित स्थर नाहीं कोठे पावि ॥ध्रु.॥
कोली हाणे टोला। झेली तेणे तो गोि वविला ॥२॥
एकमेकां हाका मारी । सेल जिाळी एक धर्री ॥३॥
राजिी आले नांवि । फेिरा न चुके ि वच धर्ांवि ॥४॥
पुढे एक पाटी । एक एके दोघां आटी ॥५॥
एका सोस पोटीं । एक धर्ांवेि हात ि वपटी ॥६॥
तुका ह्मणे आतां । खेळ मोडाविा परता ॥७॥ ॥१॥

पाहातां गोविळी । खायि त्यिांची उष्टिाविळी ॥१॥
किरती नामाचे ि वचंतन । गडी कान्होबाचे ध्यिान ॥ध्र.ु॥
आली द्याविी डाई । धर्ांवेि विळत्यिा मागे गाई ॥२॥
एके ठायिीं काला । तुका ह्मणे भाि वविकाला ॥३॥

पैल आली आगी कान्हो कायि र ेकरावेि । न कळे ते कैसे आिजि विांचों आह्मी जिीवेि ॥१॥
धर्ांवि र ेहरी सांपडलों संधर्ी । विोणव्यिाचे मधर्ीं बुित ध्द कांहीं कराविी ॥ध्रु.॥
अविि वचतां जिाळ येितां देिखयेिला विरी । परतोि वन पाहतां आधर्ीं होतों पाठमोरी ॥२॥
सभोंविता फेिर रीग न पुर ेपळतां । तुका ह्मणे जिाणसी ते करावेि अनंता ॥३॥

ि वभऊं नका बोले झाकुि वनयिां राहा डोळे । चालविील देवि धर्ाक नाहीं येिणे वेिळे ॥१॥
बाप र ेहा देविांचा ही देवि कळों । नेदी मावि कायि करी करविी ते ॥ध्रु.॥



पसरूि वन मुख ि वविश्विरूप खायि जिाळ। सारूि वनयिां संधर्ी अविघे पाहाती गोपाळ ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी मागे भ्यिालों विांयिांि वविण । कळों आले आतां यिा सांगाते नाहीं ि वशिण ॥३॥

नेणती तयिांिस साच भावि दाविी हरी । लाजि नाहीं नाचे पांविा विाजिविी मोहरी ॥१॥
चला र ेयिाच्यिा पायिां लागों आतां । रािखले जिळतां महा आगीपासूनि वन ॥ध्रु.॥
कैसी र ेकान्होबा एविढी ि वगि वळयेिली आगी । न देखों पोळला तुजि तोंडीं कोठे अंगी ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी कां र ेकिरतां नविल । आमची िसदोरी खातो त्यिाचे आले बळ ॥३॥

त्यिांनीं धर्णीविरी सगं केला हरीसवेि । देऊि वन आपुले तो ि वच देईल ते खावेि ॥१॥
न ठेविी आभार प्रमेाचा भुकेला । बहु ि वदविस संग हा ि वच ि वनधर्ारर त्यिाला ॥ध्रु.॥
कान्होबा तून जेिविीं घासोघासीं ह्मणती। आरुष गोपाळे त्यिांची बहु देविा प्रीती ॥२॥
तुका ह्मणे आतां जिाऊं आपुिलयिा घरा । तोयि विांचि वविले ऐसे सांगों र ेदातारा ॥३॥

घ्यिा र ेभोंकर ेभाकरी । दहींभाताची िसदोरी । ताक सांडीं दरुी । असेल ते तयिापे ॥१॥
येिथे द्यावेि तसेै घ्यिावेि । थोडे परी ि वनर ेव्हावेि । सांगतों हे ठावेि । असों द्या र ेसकळां ॥ध्रु.॥
माझे आहे तसेै पाहे । नाहीं तरी घरा जिायेि । चोरोि वनयिां मायेि । नविनीत आणाविे ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं । माझे कोणी नाहीं हरी । नका करंू दरुी । मजि पायिां वेिगळे ॥३॥

काल्यिाि वचयेि आसे । देवि जिळीं जिाले मासे । पसुोि वनयिां हांसे ि वटरीसांगाते हात ॥१॥
लाजेि त्यिािस विांटा नाहीं । जिाणे अंतरीचे ते ही । दीन होतां कांहीं । होऊं नेदी वेिगळे ॥ध्रु.॥
उपायि अपायि यिापुढे । खोटे ि वनविि वडतां कुडे । जिोडुि वनयिां पुढे । हात उभे नपेुक्षी ॥२॥
ते घ्यिा र ेसाविकाशेि । जियिा फिावेिल तो तसेै । तुका ह्मणे रसे । प्रमेाि वचयिा आनंदे ॥३॥

गोपाळ ह्मणती कान्होबा यिा र ेकांहीं मागों । आपुलाले आह्मी जिीविीची तयिा आविडी सांगों ।
एक ह्मणती उगे र ेउगे मागे ि वच लागों । ि वनजिों नका कोणी घरीं र ेआिजि अविघे ि वच जिागों ॥१॥
जिाणोि वन नेणता हिर र ेमध्यिे उगाि वच बसेै । नाइकोि वन बोल अइके कोण कोणाचे कैसे ।
एक एकाच्यिा संविादा जिाणे न ि वमळे ची ऐसे। पोटीचे होटा आणविी देतो तयिांिस तसेै ॥ध्रु.॥
एक ह्मणि वत बहु र ेआह्मी पीि वडलों मायिा । नेदी दहींभातिसदोरी ताक घािलती ि वपयिा ।
तापलों विि वळतां गोधर्ने नाहीं जिीविन छायिा । आतां मागों पोटभरी र ेयिाच्यिा लागोि वन पायिां ॥२॥
एक ह्मणि वत तुमचे अर ेपोट ते ि वकती। मागों गाई ह्मैसी घोडे र ेधर्न सपंित्ति हित्ति ।
देवि गडी कान्हो आमुचा आह्मां कायि हाि वतं । कन्यिाकुमर ेदासी र ेबाजिाविरी सुपती ॥३॥
एक ह्मणती बेटे हो कोण करी जितन । गाढवि तसैे ि वच घोडे र ेकोण तयिाचा मान ।



लागे भविरोग विाहतां खांदीं चविघे जिण । हातीं काठयिा डोयिा बोडक्यिा ि वहडंों मोकळे राण ॥४॥
एक ह्मणती रानीं र ेबहु साविजेि फिार । फिाडफिाडून ं खाती डोळे र ेपायि नेतील कर ।
राखोि वन राखे आपणा ऐसा कइचा शिूनर । बसैोि वन राहों घरीं र ेकोण करी हे चार ॥५॥
घरीं बसैिलयिा बहुते बहु सांगती काम । िरकामे कोणािस नाविडे ऐसे आह्मािस ठावेि ।
चौघांमध्येि बर ेि वदसेसे तेथे नेमक व्हावेि। लपोि वन सहजि खेळतां भले गि वडयिासवेि ॥६॥
एक ह्मणती गडी ते भले ि वमळती मता । केली तयिाविरी चाली र ेबरी आपुली सत्तिा ।
नसावेि ते तेथे तसेै र ेखेळ हाि वणती लाता । रडी एकाएकीं गेिलयिा गोंधर्ळ उडती लाता ॥७॥
एक ह्मणती खेळतां उगीं राहतीं पोर े। ऐसे कायि घडों शिके र ेकोणी लहान थोर े।
अविघीं येिती रागा र ेएका ह्मणतां बर े। संगे विाढे कलह हराविा एकाएकीं च खर े॥८॥
एक ह्मणती एकला र ेतून ंजिासील कोठे । सांडी मांडी हे विाउगे तुझे बोल ि वच खोटे ।
ठायिीं राहा उगे ठायिीं च कां र ेिसणसी विाटे । अविि वघयिांची िसदोरी तुझे भरली मोटे ॥९॥
तुका ह्मणे कायि काहण्यिा अर ेसांगाल गोष्टिी । चाटावेि तुमचे बोल र ेभुका लागल्यिा पोटीं ।
जिागा करंू यिा र ेकान्होबा मागों कविळ ताटीं । धर्ाले गडी तुका ढेकर देतो ि वविठ्ठल कंठीं ॥१ 0॥

आिजि ओस अमराविती । काला पाहावियिा येिती । देवि ि वविसरती । देहभावि आपुला ॥१॥
आनंद न समायेि मेि वदनी । चारा ि वविसरल्यिा पाणी । तटस्थ त्यिा ध्यिानीं । गाई जिाल्यिा श्विापदे ॥ध्रु.॥
जेि यिा देविांचे दवैित । उभे आहे यिा रगंांत । गोपाळांसि वहत । कीडा करी कान्होबा ॥२॥

चला बाई पांडुरगं पाहू ंविाळविंटीं । मांि वडयेिला काला भोंविती गोपाळांची दाटी ॥१॥
आनंदे कविळ देती एकामुखीं एक । न ह्मणती सान थोर अविघीं सकि वळक ॥ध्रु.॥
हमामा हुबंरी पांविा विाजिि वविती मोहरी । घेतलासे फेिर माजिी घालुि वनयिां हरी ॥२॥
लुब्धर्ल्यिा नारी नर अविघ्यिा पशुियिाती । ि वविसरलीं देहभावि शंिका नाहीं ि वचत्तिीं ॥३॥
पुष्पाचा विरुषावि जिाली आरि वतयिांची दाटी । तुळसी गुफंिोि वनयिां माळा घािलतील कंठीं ॥४॥
यिादविांचा राणा गोपीमनोहर कान्हा । तुका ह्मणे सखु विाटे देखोि वनयिां मना ॥५॥

माझे गडी कोण कोण । ि वनविडा ि वभन्न यिांतुनी ॥१॥
आपआपणामध्येि ि वमळों । एक खेळों एकाशिीं ॥ध्रु.॥
घाबिरयिांच्यिा मोडा काडयिा । धर्ाडा भाडयिां विळि वतयिां ॥२॥
तुका ह्मणे देविापाशिीं। ि वविटाळशिी नसाविी ॥३॥

हे ि वच अनुविाद सदा सविरकाळ । करुि वनयिां गोपाळकाला सेविूनं ॥१॥
विोरसले कामधेर्नूनचे दभुते । संपूनणर आइते गगनभरी ॥ध्रु.॥
संत सनकाि वदक गोमटयिा परविडी । ि वविभाग आविडी इच्छेि वचयेि ॥२॥



तुका ह्मणे मधर्ीं घालून ंनारायिण । मग नव्हे सीण कोणा खेळे ॥३॥

अिधर्काचा मजि कांटाळा । तुह्मां गोपाळां संगि वत ॥१॥
कायि नाहीं तुह्मापाशिीं । सकळांि वविशिीं संपन्न ॥ध्रु.॥
उद्योगाचा नेघे भार। लागल्यिा सार पुरते ॥२॥
तुका ह्मणे अधर्ीर िजिणे । नारायिणे न करावेि ॥३॥

जिालों आतां एके ठायिीं । न विचंूनं कांहीं एकमेकां ॥१॥
सरलों हेगे देउि वन मोट । कटकट काशिाची ॥ध्रु.॥
सोडोि वनयिां गांठीं पाहे । कायि आहे त्यिांत ते ॥२॥
तुका ह्मणे जिालों ि वनराळा । आतां गोपाळा देऊं बोभा ॥३॥

यिा र ेकरंू गाई । जिमा ि वनजिलेती काई । बोभाटाने आई । घरा गेल्यिा मारील ॥१॥
घाला घाला र ेफुिकार े। ज्यिाची तेणे ि वच मोहर े। एविढे ि वच पुर े। केिलयिाने साविधर् ॥ध्रु.॥
नेणोि वनयिां खेळा। समयि समयिाच्यिा वेिळा । दिुत श्चताजिविळा । ि वमळालेि वत दिुत श्चत ॥२॥
तुका ह्मणे शिीक । न धर्िरतां लागे भीक । धर्रा सकळीक । मनेरी धर्ांविा विळि वतयिां ॥३॥

विोळलीचा दोहू ंपान्हा । मजि कान्हा सांि वगतला ॥१॥
घ्यिा िजि हेगे क्षीर हातीं । ि वनगुतीने विाढावेि ॥ध्रु.॥
सांि वगतले केले काम। नव्हे धर्मर सत्यिाचा ॥२॥
तुका ह्मणे नवेि जुिने । ऐसे कोणे सोसावेि॥३॥

येिइल ते घेइन भागा । नव्हे जिोगा दसुिरयिा ॥१॥
आविडी ते तुह्मी जिाणा । बहु गुणांसािरखी ॥ध्रु.॥
मजि घेती डांगविरी। सवेि हिर नसिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे राबविा देविा । करीन सेविा सांि वगतली ॥३॥

अंतरली कुटी मेटी । भयि धर्रूि वनयिां पोटीं । ह्मणतां जिगजेिठी । धर्ांविे करुणाउत्तिरीं ॥१॥
बाप बि वळयिा ि वशिरोमणी । उताि वविळ यिा विचनीं । पडिलयिा कानीं । धर्ांविा न करी आळस ॥ध्रु.॥
बळ दनुी शिरणागता । स्विामी विाहों नेदी ि वचंता । आइते ि वच दाता । पगंतीस बसैविी ॥२॥
विाहे खांदीं पाविविी घरा । त्यिाच्यिा करी येिरझारा। बोबडयिा उत्तिरा । स्विामी तुकयिा मानवेि ॥३॥



धर्न्यि ते गोधर्न कांबळी काि वष्ठका । मोहरी पांविा ि वनका ब्रीद विांकी ॥१॥
धर्न्यि ते गोकुळ धर्न्यि ते गोपाळ । नर नारी सकळ धर्न्यि जिाल्यिा ॥ध्रु.॥
धर्न्यि देविकी जिसविंती दोहींचे । विसुदेविनंदाचे भाग्यि जिाले ॥२॥
धर्न्यि त्यिा गोि वपका सोळा सहस्र बाळा । यिादविां सकळां धर्न्यि जिाले ॥३॥
धर्न्यि ह्मणे तुका जिन्मा तीं ि वच आलीं । हिररगंीं रगंलीं सविरभावेि ॥४॥

गौळणी बांिधर्ती धर्ारणािस गळा । खेळे त्यिा गोपाळांमाजिी ब्रह्म ॥१॥
धर्ांविोि वनयिां मागे यिशिोदे भोजिन । ि वहडें रानोरान गाईपाठीं ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे सविर कळा ज्यिाचे अंगीं । भोळेपणालागीं भीक मागे ॥२॥

देिखलािस माती खातां । दाि ववियिाने बांधर्ी माता ॥१॥
जिाळी घेउि वन कांबळी काठी । गाई विळी वेिण ुपाठीं ॥ध्रु.॥
मोठे भाविाथारचे बळ । देवि जिाला त्यिाचे बाळ ॥२॥
तुका ह्मणे भक्तिासाठीं। देवि धर्ांवेि पाठोविाटीं ॥३॥

हा गे माझे हातीं । पाहा कविळ सांगाती ॥१॥
देवेि ि वदला खातों भाग । कराल तर करा लाग ॥ध्रु.॥
धर्ाले ऐसे पोट । विरी करूि वनयिां बोट ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं । मग कै जिी यिा परी ॥३॥

अविघे अविघीकडे । ि वदले पाहे मजिकडे । अशिा सविगंडे। सि वहत थोरी लागली ॥१॥
कां र ेधर्िरला अबोला । माझा विांटा देई ंमला । िसदोरीचा केला । झाडा आतां ि वनविडे ना ॥ध्रु.॥
भूनक लागली अनंता । कां र ेनेणसी जिाणतां । भागलों विि वळतां । गाई सैरा ओढाळा ॥२॥
तुका करुणा भाकी । हिर पाहे गोळा टाकी । घेता जिाला सखुी। भीतरी विांटी आणीकां ॥३॥

आह्मी गोविळीं रानटे । नव्हों जिनांतील धर्ीटे ॥१॥
िसदोरीचा करंू काला । एक विांि वटतों एकाला ॥ध्रु.॥
खेळों आपआपणांशिीं। आमचीं तीं आह्मांपाशिीं ॥२॥
ि वमळालों नेणते । तुका कान्होबा भोंविते ॥३॥

अविि वघयिां ि वदला गोर । मजिकर ेपाहीना ॥१॥
काुुंफ्दे गोपाळ डोळे चोळी । ढंुगा थापली हाणे तोंडा ॥ध्रु.॥



आविडती थोर मोटे । मी र ेपोरटे दनै्यिविाणे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाणों भावि । जिीि वविंचा देवि बझुाविी ॥३॥

मृत्तदगं पाटयिा - अभंग

मागे पुढे पाहे सांभाळूनि वन दोनी ठायि । चकुाविूनि वन जिायि गडी राखे गि वडयिांिस ॥१॥
मुरडे दडंा दोहीं तोंडे गि वडयिां साविधर् करी । भेटि वतयिासंगे तयिा हाल तुजिविरी ॥ध्रु.॥
गि वडयिां गडी विांटुि वन देई ं। ज्यिाचा सोडी ते ि वच ठायिीं ॥२॥
अगळयिा बळे करील कायि। तुजि देणे लागे डोयि ॥३॥
नविां घरीं पाउला करीं । सांपडे तो तेथे धर्रीं ॥४॥
िजंिकोि वन डावि करीं । टाहो सत्तिा आि वणकांविरी ॥५॥
सांपडोि वन डाई ंबहु । काळ गुतंलासी ॥६॥
बि वळयिा गडी फिळी । फिोडी न धर्िरतां त्यिांसी ॥७॥
चुकांडी जिो खायि ि वमळोि वन अंगीं जिायि। गुंतलासी कायि तुका ह्मणे अझूननी ॥८॥

पाहा र ेतमासा तुमचा येिथे नव्हे लाग । देईन तो भाग आिलयिाचा बाहेरी ॥१॥
जिागा र ेगोपाळ नो ठायिीं ठायिीं जिागा । चाहुलीने भागा दूनर मजिपासूनि वन ॥ध्रु.॥
न िरघतां ठावि आह्मा ठाविा पाळि वतयिां । भयिाभीत विांयिां तेथे कायि चांचपा ॥२॥
तुका ह्मणे हातां चडे जिीविाि वचयेि साटीं । ि वमटक्यिा देतां गोड मग लागते शेिविटीं ॥३॥

डाई घालुि वनयिां पोर े। त्यिांचीं गरु ेचुकविीलीं ॥१॥
खेळ खेळतां फिोि वडल्यिा डोयिा । आपण होयि ि वनराळा ॥ध्रु.॥
मािरती मायिा घेती जिीवि । नाहीं कीवि अन्यिायिे ॥२॥
तुका कान्होबा मागे । तयिा अंगे कळों आले ॥३॥

आतां हे ि वच जेिऊं हे ि वच जेिऊं । सवेि घेऊं िसदोरी ॥१॥
हिरनामाचा िखचडा केला । प्रेमे मोि वहला साधर्ने ॥ध्रु.॥
चविीं चविीं घेऊं घास । ब्रह्मरस आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे गोड लागे । तों तों मागे रसना ॥३॥

अविघे ि वच गोड जिाले । मागीलयेि भरी आले ॥१॥
साहयि जिाला पांडुरगं । ि वदला अभ्यिंतरीं संग ॥ध्रु.॥
थि वडयेि पावितां तो विावि । मागे विाहावितां ठावि ॥२॥



तुका ह्मणे गेले । स्विप्नींचे जिागे जिाले ॥३॥

तुजिसवेि येितों हरी । आह्मां लाजि नाहीं तरी । उचिलला ि वगरी । चांग तई ंविांचलों ॥१॥
मोडा आतां खेळ । गाई गेल्यिा जिाला वेिळ । फिांकल्यिा ओढाळ । नाहीं तो ि वच आविरा ॥ध्रु.॥
चांग दवेैि यिमुनेसी विांचलों बुडतां । ि वनलािजिरीं आह्मी नाहीं भयि धर्ाक यिा अनंता ॥२॥
खातों आगी माती । आतां पुर ेहा सांगाती । भोंवितां भोंवेिल। आह्मां विाटते हे ि वचत्तिीं ॥३॥
तुका ह्मणे उरी नाहीं तुजिसवेि। शिाहाणे यिा भावेि दरुी छंद भोि वळयिां सवेि ॥४॥

नको आह्मांसवेि गोपाळा । येिऊं ओढाळा तुझ्यिा गाई ॥१॥
कोण धर्ांवेि त्यिांच्यिा लागे । मागे मागे येिरझारी ॥ध्रु.॥
न बसैती एके ठायिीं । धर्ांविती दाही दाहा विाटां ॥२॥
तुका ह्मणे तून राख मनेरी। मग त्यिा येिरी आह्मी जिाणों ॥३॥

मागायिास गेलों िसदोरी । तुझ्यिा मायिाघरीं गांिजियेिलों ॥१॥
तुजिि वविणे ते नेदी कोणा । सांगतां खणुा िजिवेि गेलों ॥ध्रु.॥
विांयिांि वविण केली येिरझार । आतां पुर ेघर तुझी मायिा ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंआह्मां वेिगळा । राहे गोपाळा ह्मणउनी ॥३॥

काकुलती येितो हरी । क्षणभरी ि वनविि वडतां ॥१॥
तुमची मजि लागली सवेि । ठायिींचे नवेि नव्हों गडी ॥ध्रु.॥
आणीक बोलाि वविती फिार । बहु थोर नाविडती ॥२॥
भाि वविके त्यिांची आविडी मोठी । तुका ह्मणे ि वमठी घाली िजिविे ॥३॥

विरता वेिघोि वन घातली उडी । कळंबाबुडीं यिमुनेसी ॥१॥
हिर बुडाला बोंब घाला । घरचीं त्यिांला ठाविा नाहीं ॥ध्रु.॥
भविनदीचा न कळे पार । काि वळयिा माजिी थोर ि वविखार ॥२॥
तुका ह्मणे कायि विाउग्यिा हाका । हातींचा गमाविुि वनयिां िथकंा ॥३॥

अविघीं ि वमळोि वन कोल्हाळ केला । आतां होता ह्मणती गेला ॥१॥
आपिलयिा रडती भावेि । जियिासवेि जियिापरी ॥ध्रु.॥
चुकलों आह्मी खेळतां खेळ । गेला गोपाळ हातींचा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ांविती थडी । न घली उडी आंत कोणी ॥३॥



भ्यिालीं िजिविा चकुलीं देविा । नाहीं ठाविा जिविळीं तो ॥१॥
आहाकटा किरती हायि । हात डोके ि वपि वटती पायि ॥ध्रु.॥
जिविळी होतां न कळे आह्मां । गेल्यिा सीमा नाहीं दःुखा ॥२॥
तुका ह्मणे हा लाघविी मोटा । पाहे खोटा खरा भावि ॥३॥

काि वळयिा नाथूनि वन आला विरी । पलै हरी दाखि वविती ॥१॥
दसुिरयिा भावेि न कळे कोणा । होयि नव्हेसा संदेह मना ॥ध्रु.॥
रूपा ि वभन्न पालट जिाला । गोर ेसांविळेसा प ैदेिखला ॥२॥
आश्विासीत आला कर े। तुका खर ेह्मणे देवि ॥३॥

हिर गोपाळांसवेि सकळां । भेटे गळयिा गळा मेळविूननी ॥१॥
भाि वविके त्यिांची आविडी मोठी । सांगे गोष्टिी जिीि वविंि वचयिा ॥ध्रु.॥
यिोि वगयिांच्यिा ध्यिाना जिो नयेि । भाकरी त्यिांच्यिा मागोि वन खायेि ॥२॥
तुका ह्मणे असे शिाहाि वणयिां दरुी । बोबि वडयिां दास कामारी ॥३॥

धर्ांवि कान्होबा गेल्यिा गाई । न ह्मणे मी कोण ही काई ॥१॥
आपुिलयिांचे विचन देविा । गोड सेविा करीतसे ॥ध्रु.॥
मागतां आधर्ीं द्याविा डावि । बि वळयिा मी तो नाहीं भावि ॥२॥
तुका ह्मणे ऐशिा सवेि । अनुसरावेि जिीवेिभावेि ॥३॥

धर्ाकुटयिाचे मुखीं घांस घाली माता । विरी करी सत्तिा शिाहाि वणयिां ॥१॥
ऐसे जिाणपणे पि वडले अंतर । विाढे तों तों थोर अंतरायि ॥ध्रु.॥
दोन्ही उभयितां आपण ि वच व्यिाली । आविडीची चाली ि वभन्न ि वभन्न ॥२॥
तुका ह्मणे अगंापासूनि वन ि वनराळे । ि वनविि वडले बळे रडते स्तनीं ॥३॥

देविाचे ह्मणोि वन देविीं अनादर । हे मोठे आश्चयिर विाटतसे ॥१॥
आतां येिरा जिना ह्मणावेि ते काई । जियिा भार डोई संसाराचा ॥ध्रु.॥
त्यिजुिनी संसार अि वभमान सांटा । जुिलूनम हा मोटा ि वदसतसे ॥२॥
तुका ह्मणे अळस करूि वनयिां साहे । बळे कैसे पाहे विांयिां जिाती ॥३॥

उपदेशि तो भलत्यिा हातीं । जिाला ि वचत्तिीं धर्राविा ॥१॥



नयेि जिाऊं पात्राविरी । कविटी सारी नारळे ॥ध्रु.॥
स्त्री पुत्र बंदीजिन । नारायिण स्मरि वविती ॥२॥
तुका ह्मणे रत्नसार । पिर उपकार ि वचंधर्ीचे ॥३॥

संतांचे गुण दोष आि वणतां यिा मना । केिलयिा उगाणा सकुृत्त ताचा ॥१॥
ि वपळोि वनयिां पाहे पुष्पाचा पिरमळ । ि वचरोि वन केळी केळ गाढवि तो ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे गगें अग्नीिस ि वविटाळ । लाविी तो चांडाळ दःुख पावेि ॥२॥

चुंबळीचा करी चुंबळीशिीं संग । अंगीं विसे रगं ि वकयिाहीन ॥१॥
बीजिा ऐसे फिळ दाविी पिरपाकीं । पिरमळ लौि वककीं जिाती ऐसा ॥ध्रु.॥
माकडाच्यिा गळां रत्न कुळांगना । सांडून ि वनयिां सुना ि वबदी धर्ुडंी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा व्यिाली ते गाढविी । फििजिती ते व्हाविी आहे पुढे ॥३॥

सांपडला संदीं । मग बि वळयिा पडे फंिदीं ॥१॥
ऐसी कोणी विाहे वेिळ । हातीं काळाच्यिा सकळ ॥ध्रु.॥
दाता मागे दान । जिायि यिाचका शिरण ॥२॥
तुका ह्मणे नेणां । कायि सांगों नारायिणा ॥३॥

सपर ि वविंचून ि वदसे । धर्न अभाग्यिा कोळसे ॥१॥
आला डोळयिांिस कविळ । तेणे मळले उजिळ ॥ध्रु.॥
अंगाचे भोंविडी । भोयि झाड ि वफिरती धर्ोंडी ॥२॥
तुका ह्मणे नाड । पाप ठाके ि वहता आड ॥३॥

न देखोन कांहीं । म्यिा पाि वहले सकळ ही ॥१॥
जिालों अविि वघयिांपरी । मी हे माझे ठेले दरुी ॥ध्रु.॥
न घेतां घेतले । हाते पायेि उसंि वतले ॥२॥
खादले न खातां । रसना रस जिाली घेतां ॥३॥
न बोलोि वन बोले । केले प्रगट झांि वकले ॥४॥
नाइि वकले कानीं। तुका ह्मणे आले मनीं ॥५॥

ब्रह्मचारी ि वफियिारद गेला - अभगं 

काखे कडासन आड पडे । खडबड खडबडे हुसकले ॥१॥



दादकरा दादकरा । फििजितखोरा लाजि नाहीं ॥ध्रु.॥
अविघा जिाला राम राम । कोणी कमर आचर ेना ॥२॥
हिरदासांच्यिा पडती पायिां । ह्मणती तयिां नागविाविे ॥३॥
दोहीं ठायिीं फिजिीत जिाले । पारणे केले अविकळा ॥४॥
तुका ह्मणे नाशि केला । ि वविटंि वबला वेिशि िजिहीं ॥५॥

कुटंुबाचा केला त्यिाग । नाहीं राग जंिवि गेला ॥१॥
भजिन ते विोंगळविाणे । नरका जिाणे चकेु ना ॥ध्रु.॥
अक्षराची केली आटी । जिरी पोटीं संति वनंदा ॥२॥
तुका ह्मणे मागे पायि । तयिा जिायि स्थळािस ॥३॥ ॥२॥

तारि वतम विरी तोंडा च पुरते । अंतरा हे येिते अंतरीचे ॥१॥
ऐसी कायि बरी ि वदसे ठकाठकी । ि वदसते लौि वककीं सत्यिा ऐसे ॥ध्रु.॥
भोजिनांत द्यावेि ि वविष कालविूनि वन । मोहचाळविणी मारावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे मदै देखों नेदी कुडे । आदर ि वच पुढे सोंग दाविी ॥३॥

ब्रह्मि वनष्ठ काडी । जिरी जिीविानांवेि मोडी ॥१॥
तयिा घडली गुरुहत्यिा । गेला उपदेशि तो ि वमथ्यिा ॥ध्रु.॥
सांि वगतले कानीं। रूप आपुले विाखाणी ॥२॥
भूनतांच्यिा मत्सर े। ब्रह्मज्ञान नेले चोर े॥३॥
ि वशिकल्यिा सांगे गोष्टिी । भेद कोधर् विाहे पोटीं ॥४॥
ि वनंदा स्तुि वत स्तविनीं । तुका ह्मणे वेिची विाणी ॥५॥

इहलोकींचा हा देहे । देवि इित च्छताती पाहे ॥१॥
धर्न्यि आह्मी जिन्मा आलों । दास ि वविठोबाचे जिालों ॥ध्रु.॥
आयिषु्यिाच्यिा यिा साधर्ने । सित च्चदानंद पदविी घेणे ॥२॥
तुका ह्मणे पाविठणी । करंू स्विगारची ि वनशिाणी ॥३॥

पंि वडत विाचक जिरी जिाला पुरता । तरी कृत्त ष्णकथा ऐके भावेि ॥१॥
क्षीर तुपा साकर ेजिािलयिा भेटी । तसैी पडे ि वमठी गोडपणे ॥ध्रु.॥
जिाणोि वनयिां लाभ घेई ंहा पदरीं । गोड गोडाविरी सेविीं बापा ॥२॥
जिाि वणवेिचे मूनळ उपडोनी खोड । जिरी तुजि चाड आहे तुझी ॥३॥



नाना पिरमळद्रव्यि उपचार । अंगी उटी सारचंदनाची ॥४॥
जेिि ववििलयिाि वविण शिूनन्यि ते शंृगार । तसैी गोडी हिरकथेि वविण ॥५॥
ज्यिाकारणे वेिदश्रुि वत ही पुराणे । ते ि वच ि वविठ्ठलनाणे ि वतषे्ठ कथे ॥६॥
तुका ह्मणे येिर दगडाचीं पेवेि । खळखळ आविघे मूनळ तेथे॥७॥

आि वणकांच्यिा काि वपती माना । ि वनषु्ठरपणा पार नाहीं ॥१॥
किरती बेटे उसणविारी । यिमपुरी भोगावियिा ॥ध्रु.॥
सेदराचे दवैित केले । नविस बोले तयिािस ॥२॥
तुका ह्मणे नाचि वत पोर े। खोि वडतां येिर ेअगं दखेु ॥३॥

गंधर्विर अि वग्न सोम भोि वगती कुमारी । कोठे चराचरीं त्यिाग केला ॥१॥
गायित्री स्विमुखे भक्षीतसे मळ । ि वमळाल्यिा विाहाळ गगंाओघ ॥ध्रु.॥
कागाि वचयेि ि वविषे्ठ जिन्म ि वपंपळािस । पांडविकुळािस पाहातां दोष ॥२॥
शिकंुतळा सूनत कणर शंृगी व्यिास । यिांच्यिा नामे नाशि पातकांिस ॥३॥
गि वणका अजिामेळ कुब्जिा तो ि वविदरु । पाहातां ि वविचार ि वपगंळेचा ॥४॥
विाल्हा ि वविश्विाि वमत्र वििसष्ठ नारद । यिांचे पूनविर शुिध्द कायि आहे ॥५॥
न व्हाविी तीं जिालीं कमे ंनरनारी । अनुतापे हरी स्मरतां मुक्ति ॥६॥
तुका ह्मणे पूनविर नाठविी श्रीहरी । मूनळ जिो उच्चारी नरक त्यिािस ॥७॥

सोि वनयिाचे ताट क्षीरीने भिरले । भक्षावियिा ि वदले श्विाना लागीं ॥१॥
मुक्तिाफिळहार खरािस घातला । कस्तुरी सुकराला चोजिि वविली ॥ध्रु.॥
वेिदपरायिण बिधर्रा सांगे ज्ञान । तयिाची ते खणु कायि जिाणे ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाचे तो ि वच एक जिाणे । भक्तिीचे मि वहमान साधर्ु जिाणे ॥३॥

ऐसा हा लौि वकक कदा राखवेिना । पि वततपाविना देविरायिा ॥१॥
संसार किरतां ह्मणती हा दोषी । टाि वकतां आळसी पोटपोसा ॥ध्रु.॥
आचार किरतां ह्मणती हा पसारा । न किरतां नरा ि वनंि वदताती ॥२॥
संतसंग किरतां ह्मणती हा उपदेशिी । येिरा अभाग्यिािस ज्ञान नाहीं ॥३॥
धर्न नाहीं त्यिािस ठायिींचा करटंा । समथारिस ताठा लाि वविताती ॥४॥
बहु बोलों जिातां ह्मणि वत हा विाचाळ । न बोलतां सकळ ह्मणती गविी ॥५॥
भेि वटिस न विजिातां ह्मणती हा ि वनषु्ठर । येितां जिातां घर बुडि वविले ॥६॥
लग्न करंू जिातां ह्मणती हा मातला। न किरतां जिाला नपुंसक ॥७॥
ि वनपुि वत्रका ह्मणती पहा हो चांडाळ। पातकाचे मूनळ पोरविडा ॥८॥



लोक जिसैा लोक धर्िरतां धर्रवेि ना। अभक्तिा िजिर ेना संतसंग ॥९॥
तुका ह्मणे आतां ऐकावेि विचन । त्यिजुिि वनयिां जिन भि वक्ति करा ॥१ 0॥

धर्मर रक्षावियिा साठीं । करणे आटी आह्मांिस ॥१॥
विाचा बोलों वेिदनीती । करंू संतीं केले ते ॥ध्र.ु॥
न बाणतां ित स्थि वत अगंीं । कमर त्यिागी लडं तो ॥२॥
तुका ह्मणे अधर्म त्यिासी । भि वक्ति दूनषी हरीची ॥३॥

चविदा भुविने जियिाि वचयेि पोटीं । तो ि वच आह्मीं कंठीं साठि वविला ॥१॥
कायि एक उणे आमुि वचयेि घरीं । विोळगती द्वारीं िरित ध्दिसध्दी ॥ध्रु.॥
असुर जियिाने घातले तोडरीं । तो आह्मांिस जिोडी कर दोन्ही ॥२॥
रूप नाहीं रखेा जियिािस आकार । आह्मीं तो साकार भक्तिीं केला ॥३॥
अनंत ब्रह्मांडे जियिाि वचयेि अंगीं । समान तो मुगंी आह्मासाठीं ॥४॥
िरित ध्दिसध्दी सुखे हाि वणतल्यिा लाता । तेथे यिा प्राकृत्त ता कोण मानी ॥५॥
तुका ह्मणे आह्मी देविाहूि वन बळी। जिालों हे ि वनराळी ठेविुि वन आशिा ॥६॥

केला मातीचा पशुिपि वत । पिर मातीिस कायि ह्मणती । ि वशिविपूनजिा ि वशिविासी पावेि । माती मातीमाजिी सामावेि ॥१॥
तसेै पूनिजिती आह्मां संत । पूनजिा घेतो भगविंत । आह्मी ि वकंकर संतांचे दास। संतपदविी नको आह्मांस ॥ध्रु.॥
केला पाषाणाचा ि वविष्ण ु। परी पाषाण नव्हे ि वविष्ण।ु ि वविष्णपुूनजिा ि वविष्णिुस अपे । पाषाण राहे पाषाणरूपे ॥२॥
केली कांशिाची जिगदबंा । पिर कांसे नव्हे अंबा । पूनजिा अंबेची अंबेला घेणे । कांसे राहे कांसेपणे ॥३॥
ब्रह्मानंद पूनणारमाजिी । तुका ह्मणे केली कांजिी । ज्यिाची पूनजिा त्यिाणे ि वच घेणे। आह्मी पाषाणरूप राहणे ॥४॥

ते माझे सोयिर ेसज्जिन सांगाती । पायि आठि वविती ि वविठोबाचे ॥१॥
येिरा मानी ि ववििधर् पाळणापुरते । देविाचीं तीं भूनते ह्मणोि वनयिां ॥ध्रु.॥
सविरभावेि जिालों विषै्णविांचा दास । करीन त्यिांच्यिा आस उित च्छष्टिाची ॥२॥
तुका ह्मणे जिसेै मानती हिरदास । तशैिी नाहीं आस आि वणकांची ॥३॥

दयिा ि वतचे नांवि भूनतांचे पाळण । अणीक ि वनदरळण कंटकांचे ॥१॥
पाप त्यिाचे नांवि न ि वविचािरतां नीत । भलते ि वच उन्मत्ति करी सदा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्मर रक्षावियिा साठीं । देविास ही आटी जिन्म घेणे ॥३॥

करावेि गोमटे । बाळा माते ते उमटे ॥१॥



आपुिलयिा जिीविाहूनी । असे विाल्हे ते जिननी ॥ध्र.ु॥
ि ववियिोग ते ि वतस । त्यिाच्यिा उपचार ेते ि वविष ॥२॥
तुका ह्मणे पायेि । डोळा सुखावेि ज्यिा न्यिायिे ॥३॥

कन्यिा सासुऱ्यिािस जिायेि । मागे परतोनी पाहे ॥१॥
तसेै जिाले माझ्यिा िजिविा । केव्हां भेटसी केशिविा ॥ध्रु.॥
चुकिलयिा मायेि। बाळ हुरू हुरू पाहे ॥२॥
जिीविना वेिगळी मासोळी । तुका ह्मणे तळमळी ॥३॥

हातीं होन दाविी बेना । किरती लेकीच्यिा धर्ारणा ॥१॥
ऐसे धर्मर जिाले कळीं । पुण्यि रकं पाप बळी ॥ध्रु.॥
सांि वडले आचार। ि वद्वजि चाहाड जिाले चोर ॥२॥
ि वटळे लपि वविती पातडीं । लेती ि वविजिारा कातडीं ॥३॥
बसैोि वनयिां तक्तिां । अन्नेि वविण ि वपि वडती लोकां ॥४॥
मुदबख िलि वहणे । तेलतुपाविरी िजिणे ॥५॥
नीचाचे चाकर । चुकिलयिा खाती मार ॥६॥
राजिा प्रजिा पीडी । के्षत्री दिुत श्चतासी तोडी ॥७॥
विैश्यिशिूनद्राि वदक । हे तों सहजि नीच लोक ॥८॥
अविघे बाहयि रगं । आंत ि वहरवेि विरी सोंग ॥९॥
तुका ह्मणे देविा । कायि ि वनद्रा केली धर्ांविा ॥१ 0॥

साळंकृत्त त कन्यिादान । किरतां पृत्तथ्विीसमान ॥१॥
पिर ते न कळे यिा मूनढा । येिइल कळों भोग पढुां ॥ध्रु.॥
आचरतां कमर । भर ेपोट राहे धर्मर ॥२॥
सत्यिा देवि साहे । ऐसे करूि वनयिां पाहे ॥३॥
अन्न मान धर्न । हे तों प्रारब्धर्ा आधर्ीन ॥४॥
तुका ह्मणे सोस । दःुख आतां पुढे नास ॥५॥

ि वदविटयिा विाद्ये लाविुि वन खाणे । करूि वन मंडण ि वदली हातीं ॥१॥
नविरा नेई नविरी घरा । पूनजिन विरा पाद्याचे ॥ध्रु.॥
गौरि वविली ि वविहीण व्यिाही । घि वडले कांहीं ठेविूनं नका ॥२॥
करंू द्यावेि न्हावेि विर।े ठायिीचे कां र ेन कळे ि वच ॥३॥
विऱ्हि वडयिांचे लागे पाठीं। जिसैी उि वटका तेलीं ॥४॥



तुका ह्मणे जिोि वडला थुकंा । पढेु नरका सामग्री ॥५॥

ब्रह्महत्यिा मािरल्यिा गाई । आणीक काई पाप केले ॥१॥
ऐका जेिणे ि वविि वकली कन्यिा । पविाडे त्यिा सुन्यिाचे ॥ध्रु.॥
नरमांस खादली भाडी । हाका मारी ह्मणोि वन ॥२॥
अविघे पाप केले तेणे । जेिणे सोने अि वभळाुाि वषले ॥३॥
उच्चािरतां मजि ते पाप । िजिव्हे कांप सुटतसे ॥४॥
तुका ह्मणे कोरान्न रांड । बेटा भांड मागे ना कां ॥५॥

यिाचा कोणी करी पक्ष । तो ही त्यिाशिी समतुल्यि ॥१॥
फुिकासाठीं पावेि दःुखाचा ि वविभाग । पूनविरजिांिस लाग ि वनरयिदडंीं ॥ध्रु.॥
ऐके राजिा न करी दडं । जििर यिा लडं दषु्टिािस ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचे अन्न । मद्यपाना समान ॥३॥

कपट कांहीं एक । नेणे भुलविायिाचे लोक ॥१॥
तुमचे किरतोंर् कीत्तिन । गातों उत्तिम ते गुण ॥ध्रु.॥
दाऊं नेणे जिडीबुटी । चमत्कार उठाउठी ॥२॥
नाहीं ि वशिष्यिशिाखा । सांगों अयिाि वचत लोकां ॥३॥
नव्हे मठपि वत । नाहीं चाहुरांची विृत्तित्ति ॥४॥
नाहीं देविाचरन । असे मांि वडले दकुान ॥५॥
नाहीं वेिताळ प्रसन्न । कांहीं सांगों खाण खणु ॥६॥
नव्हे पुराि वणक । करणे सांगणे आणीक ॥७॥
नेणे विाद घटा पटा । किरतां पंि वडत करटंा ॥८॥
नाहीं जिाळीत भणदीं । उदो ह्मणोि वन आनंदी ॥९॥
नाहीं हालविीत माळा । भोंविते मेळविुि वन गबाळा ॥१ 0॥
आगमीचे कुडे नेणे । स्तभंन मोहन उच्चाटणे ॥॥
नव्हे यिांच्यिा ऐसा । तुका ि वनरयिविासी ि वपसा ॥॥

रडोि वनयिां मान । कोण मागतां भूनषण ॥१॥
देवेि ि वदले तरी गोड । राहे रुि वच आि वण कोड ॥ध्रु.॥
लाि ववितां लाविणी । ि वविके भीके केज्यिा दानी ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीरा । ि वविण कैसा होतो ि वहरा॥३॥



पूनज्यिा एकासनीं आसनीं आसन । बसैतां गमन मातेशिीं ते ॥१॥
सांगतों ते धर्मर नीतीचे संकेत । साविधर्ान ि वहत व्हावेि तरी ॥ध्रु.॥
संतां ठायिा ठावि पूनजिनाची इच्छा । जिीविनीं च विळसा सांपडला ॥२॥
तुका ह्मणे एकाएकीं विरासने । दजेुि तेथे ि वभन्न अशिोभ्यि ते ॥३॥

जेिणे मुखे स्तविी । ते ि वच ि वनंदे पाठीं लाविी ॥१॥
ऐसी अधर्माची यिाती । लोपी सोने खायि माती ॥ध्रु.॥
गुदद्वारा विाटे । ि वमष्टिान्नांचा नरक लोटे ॥२॥
ि वविंचु लाभाि वविण । तुका ह्मणे विाहे शिीण ॥३॥

अधर्माची यिारी । रगं पतगंाचे परी ॥१॥
ि वविटे न लगतां क्षण । मोल जिायि विांयिां ि वविण ॥ध्रु.॥
सपारि वचयिा परी । ि वविषे भरला कल्हारीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । मजि झणी ऐसे दाविा ॥३॥

आि वणकांची स्तुि वत आह्मां ब्रह्महत्यिा । एका विांचूनि वन त्यिा पांडुरगंा ॥१॥
आह्मां ि वविष्णुदासां एकि वविधर् भावि । न ह्मणों यिा देवि आि वणकांिस ॥ध्रु.॥
शितखंड माझी होईल रसना । जिरी यिा विचना पालटेन ॥२॥
तुका ह्मणे मजि आि वणका संकल्पे । अविघीं च पापे घडतील ॥३॥

तान्हेल्यिाची धर्णी । ि वफिटे गगंा नव्हे उणी ॥१॥
माझे मनोरथ िसध्दी । पाविविावेि कृत्त पाि वनधर्ी ॥ध्रु.॥
तूनं तों उदाराचा राणा । माझी अल्प ि वच विासना ॥२॥
कृत्त पादृष्टष्टिीं पाहे । तुका ह्मणे होई ंसाहे ॥३॥

संताचा अि वतकम । देविपूनजिा तो अधर्मर ॥१॥
येिती दगड तसेै विरी । मतं्रपुष्पे देविा ि वशिरीं ॥ध्रु.॥
अतीतािस गाळी । देविा नवेैिद्यासी पोळी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । ताडण भेदकांची सेविा ॥३॥

करणे ते देविा । हे ि वच एक पावेि सेविा ॥१॥



अविघे घडे येिणे सांग । भक्ति देविाचे ते अंग ॥ध्रु.॥
हे ि वच एक विमर । कायि बोिलला तो धर्मर ॥२॥
तुका ह्मणे खर े। खर ेि वत्रविाचा उत्तिर े॥३॥

मागे नेणपणे घडले ते क्षमा । आतां देतों सीमा करूि वनयिां ॥१॥
परनारीचे जियिा घडले गमन । दाविीतो विदन जिननीरत ॥ध्रु.॥
उपदेशिा विरी मन नाहीं हातीं । तो आह्मां पढुती पाहू ंनयेि ॥२॥
तुका ह्मणे साक्षी असों द्यावेि मन । घातली ते आण पाळावियिा ॥३॥

आि वणकांच्यिा घाते । ज्यिांचीं ि वनवितील ि वचत्तिे ॥१॥
ते ि वच ओळखावेि पापी । ि वनरयिविासी शिीघ्रकोपी ॥ध्रु.॥
कान पसरोनी । ऐके विदे दषु्टि विाणी ॥२॥
तुका ह्मणे भांडा । धर्ीर नाहीं ज्यिाच्यिा तोंडा॥३॥

हनमुंतस्तुि वत - अभगं 

शिरण शिरण जिी हनमुंता । तुजि आलों रामदूनता ॥१॥
कायि भक्तिीच्यिा त्यिा विाटा । मजि दाविाव्यिा सुभटा ॥ध्रु.॥
शिूनर आि वण धर्ीर । स्विाि वमकाजिीं तून ंसादर ॥२॥
तुका ह्मणे रुद्रा । अंजिनीि वचयिा कुमरा ॥३॥

केली सीताशुिध्दी । मूनळ रामायिणा आधर्ीं ॥१॥
ऐसा प्रतापी गहन । सुरां सकळ भक्तिांचे भूनषण ॥ध्रु.॥
जिाऊि वन पाताळा। केली देविाची अविकळा ॥२॥
राम लक्षुमण । नेले आि वणले चोरून ॥३॥
जिोडून ि वनयिां कर । उभा सन्मुख समोर ॥४॥
तुका ह्मणे जिपे । विायिसुुता जिाती पापे ॥५॥

काम घातला बांदोडी । काळ केला देशिधर्डी ॥१॥
तयिा माझे दडंवित । कि वपकुळीं हनूनमंत ॥ध्रु.॥
शिरीर विज्रा ऐसे । कविळी ब्रह्मांड जिो पचु्छे ॥२॥
रामाच्यिा सेविका । शिरण आलों ह्मणे तुका ॥३॥



हनमुंत महाबळी । राविणाची दाढी जिाळी ॥१॥
तयिा माझा नमस्कार । विारवंिार ि वनरतंर ॥ध्रु.॥
करोनी उड्डाण । केले लकेंचे दहन ॥२॥
जिाळीयेिली लकंा । धर्न्यि धर्न्यि ह्मणे तुका ॥३॥ ॥४॥

कंुभ अविघा एक आविा । पाकीं एकीं गफेुि डाविा ॥१॥
ऐसे ि वभन्न ि वभन्न साटे । केले प्रारब्धर्ाने विांटे ॥ध्रु.॥
ि वहर ेदगड एक खाणी । कैचे ि वविजिातीसी पाणी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वशिरीं । एक एकाची पायिरी ॥३॥

मांडे पुऱ्यिा मखुे सांगों जिाणे मात । तोंडीं लाळ हात चोळी िरते ॥१॥
ऐिसयिाच्यिा गोष्टिी ि वफिक्यिा ि वमठेि वविण । रुि वच नेदी अन्न चविी नाहीं ॥ध्रु.॥
बोलों जिाणे अगंीं नाहीं शिूनरपण । कायि ते विचन जिाळावेि ते ॥२॥
तुका ह्मणे बहुतोंडे जेि विाचाळ । तेग ते च मूनळ लि वटक्यिाचे ॥३॥

न लगे चदंना सांगाविा पिरमळ । विनस्पि वतमेळ हाकारुनी ॥१॥
अंतरीचे धर्ांवेि स्विभावेि बाहेरी । धर्िरतां ही परी आविर ेना ॥ध्रु.॥
सूनयिर नाहीं जिागे करीत यिा जिना । प्रकाशि ि वकरणा कर ह्मूनन ॥२॥
तुका ह्मणे मेघ नाचविी मयिूनर े। लपि ववितां खर ेयेित नाहीं ॥३॥

चंदनाचे हात पायि ही चदंन । पिरसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥१॥
दीपा नाहीं पाठीं पोटीं अंधर्कार । सविार्यांगे साकर अविघी गोड ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे तसैा सज्जिनापासूनन । पाहातां अविगुण ि वमळे ि वच ना ॥२॥

मन करा र ेप्रसन्न । सविर िसध्दीचे कारण । मोक्ष अथविा बंधर्न । सुख समाधर्ान इच्छा ते ॥१॥
मने प्रि वतमा स्थाि वपली । मने मना पूनजिा केली । मने इच्छा पुरि वविली । मन माउली सकळांची ॥ध्रु.॥
मन गरुू आि वण ि वशिष्यि । करी आपुले ि वच दास्यि । प्रसन्न आपआपणास। गि वत अथविा अधर्ोगि वत ॥२॥
साधर्क विाचक पंि वडत । श्रोते विके्ति ऐका मात । नाहीं नाहीं आनुदवैित । तुका ह्मणे दसुर े॥३॥

मायिबापे जिरी सपीण बोका । त्यिांचे सगंे सुखा न पवेि बाळ ॥१॥
चंदनाचा शिूनळ सोि वनयिाची बेडी । सुख नेदी फिोडी प्राण नाशिी ॥२॥



तुका ह्मणे नरकीं घाली अि वभमान । जिरी होयि ज्ञान गविर ताठा ॥३॥

ि वशिकल्यिा बोलाचे सांगतील विाद । अनुभवि भेद नाहीं कोणा ॥१॥
पंि वडत हे ज्ञानी किरतील कथा । न ि वमळती अथार ि वनजिसुखा ॥२॥
तुका ह्मणे जिसैी लांचासाठीं ग्विाही । देतील हे नाहीं ठाविी विस्तु ॥३॥

प्रारब्धर् ि वकयिमाण । भक्तिां संि वचत नाहीं जिाण ॥१॥
अविघा देवि ि वच जिाला पाहीं । भरोि वनयिां अंतबारहीं ॥ध्रु.॥
सत्विरजितमबाधर्ा। नव्हे हिरभक्तिांिस कदा ॥२॥
खायि बोले करी । अविघा त्यिांच्यिा अगंे हरी ॥३॥
देविभक्तिपण । तुका ह्मणे नाहीं ि वभन्न ॥४॥

शिास्त्राचे जेि सार वेिदांची जिो मूनि वतर । तो माझा सांगाती प्राणसखा ॥१॥
ह्मणउनी नाहीं आि वणकांचा पांग । सविर जिाले सांग नामे एका ॥ध्रु.॥
सगुण ि वनगुरण जियिाचीं अंगे । तो ि वच आह्मां संगे कीडा करी ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी ि वविधर्ीचे जिि वनते । स्वियिंभून आइते केले नव्हों ॥३॥

ऐका मि वहमा आविडीचीं । बोर ेखायि ि वभलटीचीं ॥१॥
थोर प्रमेाचा भुकेला । हा ि वच दषु्काळ तयिाला । अष्टिमा िसध्दींला । न मनी क्षीरसागराला ॥ध्रु.॥
पव्हे सुदामदेविाचे । फिके मारी कोरडे च ॥२॥
न ह्मणे उित च्छष्टि अथविा थोडे । तुका ह्मणे भक्तिीपुढे ॥३॥

कोणे तुझा सांग केला अगंीकार । ि वनित श्चि वत त्विां थोर माि वनयेिली ॥१॥
कोणे ऐसा तुजि उपदेशि केला । नको यिा ि वविठ्ठला शिरण जिाऊं ॥ध्रु.॥
तेव्हां तुजि कोण घालील पाठीसी । घासील भूनमीसी विदन यिम ॥२॥
कां र ेनागविसी आयिषु्यि खातो काळ । ि वदसेि वदस बळ क्षीण होते ॥३॥
तुका ह्मणे यिािस सांगा कोणी तरी। ि वविसरला हरी मायिबाप ॥४॥

साधर्ूननी बचनाग खाती तोळा तोळा । आि वणकाते डोळां न पाहवेि ॥१॥
साधर्ूननी भुजंिग धर्िरतील हातीं । आि वणके कापती देखोि वनयिां ॥२॥
असाध्यि ते साध्यि किरतां सायिास । कारण अभ्यिास तुका ह्मणे ॥३॥



आमचे गोसाविी अयिाि वचतविृत्तत्तिी । करविी ि वशिष्यिाहातीं उपदेशि ॥१॥
दगडाची नावि आधर्ींच ते जिड । ते कायि दगड तारंू जिाणे ॥१॥
तुका ह्मणे वेिष ि वविटंि वबला त्यिांनी । सोंगसंपादणी किरती परी॥३॥

मृत्तगजिळा कायि कराविा उतार । पाविावियिा पार पैल थडी ॥१॥
खापराचे होन खेळती लेकुर े। कोण त्यिा वेिव्हार ेलाभ हाि वण ॥ध्र.ु॥
मंगळदायिक किरती कुमारी । कायि त्यिांची खरी सोयिरीक ॥२॥
स्विप्नींचे जेि सुखदःुख जिाले काहीं । जिागृत्ततीं तो नाहीं साच भावि ॥३॥
सारीं जिालीं मेलीं लि वटके विचन । बध्द मुक्ति शिीण तुका ह्मणे ॥४॥

माझे ह्मणतां यिाला कां र ेनाहीं लाजि । कन्यिा पुत्र भाजि धर्न ि ववित्ति ॥१॥
कोणी सोडविी ना काळाचे हातींचे । एकाि वविणे साचे नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती सांगावेि चांडाळा । नेणे जिीविकळा कोण्यिा जिीतो ॥३॥

आंधर्ळयिािस जिन अविघे ि वच आंधर्ळे । आपणािस डोळे दृष्टष्टिी नाहीं ॥१॥
रोग्यिा ि वविषतुल्यि लागे हे ि वमष्टिान्न । तोंडािस कारण चविी नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द नाहीं जिो आपण । तयिा ि वत्रभुविन अविघे खोटे ॥३॥

छळी ि वविष्णदुासा कोणी । त्यिाची अमंगळ विाणी ॥१॥
येिऊं न द्याविा समोर । अभागी तो दरुाचार ॥ध्रु.॥
नाविडे हिरकथा। त्यिाची व्यिि वभचारीण माता ॥२॥
तुका ह्मणे यिाि वत । भ्रष्टि तयिाि वच ते मि वत ॥३॥

बोलि वविसी तसेै आणीं अनुभविा । नाहीं तरी देविा ि वविटंबना ॥१॥
ि वमठेि वविण कायि करावेि ि वमष्टिान्न । शिवि जिीवेिि वविण शंृगािरले ॥ध्रु.॥
संपादणीि वविण ि वविटंि वबले सोंग । गणुेि वविण चांग रूप हीन ॥२॥
कन्यिापुते्रि वविण मंगळदायिके । वेिि वचले हे ि वफिके द्रव्यि तरी ॥३॥
तुका ह्मणे तसैी होते मजि परी । न देखे अंतरीं प्रमेभावि ॥४॥

अंगीं ज्विर तयिा नाविडे साकर । जिन तो इतर गोडी जिाणे ॥१॥
एकाि वचयेि तोंडीं पि वडली ते माती । अविघे ते खाती पोटभरी ॥ध्रु.॥
चािरतां बळे येित असे दांतीं । मागोि वनयिां घेती भाग्यिविंत ॥२॥



तुका ह्मणे नसे संि वचत हे बर े। तयिािस दसुर ेकायि करी ॥३॥

िधर्ग जिीणे तो बाईले आधर्ीन । परलोक मान नाही दोन्ही ॥१॥
िधर्ग जिीणे ज्यिाचे लोभाविरी मन । अतीतपूनजिन घडे ि वच ना ॥ध्रु.॥
िधर्ग जिीणे आळस ि वनद्रा जियिा फिार । अि वमत आहार अघोिरयिा ॥२॥
िधर्ग जिीणे नाहीं ि वविवेिक विरैाग्यि । झुर ेमानालागीं साधर्ुपणा ॥३॥
तुका ह्मणे िधर्ग ऐसे जिाले लोक । ि वनदंक विादक नरका जिाती ॥४॥

अर ेहे देह व्यिथर जिावेि । ऐसे जिरी तुजि व्हावेि । द्यूनतकमर मनोभावेि । सारीपाट खेळाविा ॥१॥
मग कैचे हिरचे नाम । ि वनजेििलयिा जिागा राम । जिन्मोजिन्मींचा अधर्म । दःुख थोर िधर्ले ॥ध्र.ु॥
ि वविषयिसखुाचा लपंट । दासीगमनीं अि वतधर्ीट । तयिा तेि वच विाट । अधर्ोगती जिावियिा ॥२॥
अणीक एक कोड । नरका जिावियिाची चाड। तरी संति वनंदा गोड । करीं कवितुके सदा ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसे । मना लाविी राम ि वपसे । नाहीं तरी आिलयिा सायिासे । फुिकट जिासी ठकोनी ॥४॥

अविघे ब्रह्मरूप िरता नाहीं ठावि । प्रि वतमा तो देवि कैसा नव्हे ॥१॥
नाहीं भावि तयिा सांगावेि ते ि वकती । आपुल्यिाला मतीं पाषांि वडयिा ॥ध्रु.॥
जियिा भावेि संत बोिलले विचन । नाहीं अनुमोदन शिाित ब्दकांिस ॥२॥
तुका ह्मणे संतीं भावि केला बळी । न कळतां खळीं दूनि वषला देवि ॥३॥

एक तटस्थ मानसीं । एक सहजि ि वच आळसी ॥१॥
दोन्ही ि वदसती सािरखीं । विमर जिाणे तो पारखी ॥ध्र.ु॥
एक ध्यिानीं किरती जिप । एक बसैुि वन घेती झोप ॥२॥
एकां सविरस्विाचा त्यिाग। एकां पोटासाठीं जिोग ॥३॥
एकां भि वक्ति पोटासाठीं । एकां देविासविे गांठी ॥४॥
विमर पोटीं एका । फिळे दोन ह्मणे तुका ॥५॥

कायि कळे बाळा । बाप सदवैि दबुळा ॥१॥
आहे नाहीं हे न कळे । हातीं कायि कोण्यिा वेिळे ॥ध्रु.॥
देिखले ते दृष्टष्टिी । मागे घालूनि वनयिां ि वमठी ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । माझ्यिा मजि समजिावेि ॥३॥

भजिन घाली भोगाविरी । अकतरव्यि मनीं धर्री ॥१॥



िधर्ग त्यिाचे साधर्ुपण । ि वविटाळूननी विते मन ॥ध्रु.॥
नाहीं विैराग्यिाचा लेशि । अथरचाड जिावेि आस ॥२॥
हे ना ते से जिाले । तुका ह्मणे विांयिां गेले ॥३॥

एकादशिीस अन्न पान । जेि नर किरती भोजिन । श्विानि वविषे्ठ समान । अधर्म जिन तो एक ॥१॥
ऐका व्रताचे मि वहमान। नेमे आचरती जिन । गाती ऐकतीं हिरकीतरन । ते समान ि वविष्णूनशिीं ॥ध्रु.॥
अशुिध्द ि वविटाळसीचे खळ । ि वविडा भि वक्षतां तांबूनल । सांपडे सबळ । काळाहातीं न सुटे ॥२॥
सेजि बाजि ि वविलास भोग । करी काि वमनीशिीं संग । तयिा जिोडे क्षयिरोग । जिन्मव्यिाधर्ी बि वळविंत ॥३॥
आपण न विजेि हिरकीतरना । अि वणकां विारी जिातां कोणा । त्यिाच्यिा पापे जिाणा । ठेगणा महा मेरु ॥४॥
तयिा दडंी यिमदूनत । जिाले तयिाचे अंि वकत । तुका ह्मणे व्रत । एकादशिी चकुलीयिा ॥५॥

करि ववितां व्रत अधेर् ंपुण्यि लाभे । मोडि ववितां दोघे नरका जिाती ॥१॥
शुिध्दबुित ध्द होयि दोघां एक मान । चोरासविे कोण िजिवेि राखे ॥ध्रु.॥
आपुले देऊनी आपुला ि वच घात । न कराविा थीत जिाणोि वनयिां ॥२॥
देऊि वनयिां वेिच धर्ाडी विाराणसी । नेदावेि चोरािस चदं्रबळ ॥३॥
तुका ह्मणे तप तीथर व्रत यिाग । भि वक्ति हे मारग मोडून ं नयेि ॥४॥

इनामाची भरली पेठ । विाहाती दाट मारग ॥१॥
अविघेची येिती विाण । अविघे शिकुन लाभाचे ॥ध्रु.॥
अडचणी त्यिा केल्यिा दरुी । देण्यिा उरी घेण्यिाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिोडी जिाली । ते आपुली आपणा ॥३॥

वेिदाचे गव्हर न कळे पाठकां । अिधर्कार लोकां नाहीं येिरां ॥१॥
ि वविठोबाचे नाम सुलभ सोपार े। तारी एक सर ेभवििसंधर्ु ॥ध्रु.॥
जिाणत्यिा असाध्यि मंत्र ततं्र काळ । येिर तो सकळ मूनढ लोक ॥२॥
तुका ह्मणे ि ववििधर् ि वनषेधर् लोपला । उच्छेद यिा जिाला मारगाचा ॥३॥

ि वविधर्ीने सेविन । ि वविषयित्यिागाते समान ॥१॥
मुख्यि धर्मर देवि ि वचत्तिीं । आि वद अविसान अंतीं ॥ध्रु.॥
बहु अि वतशियि खोटा । तकंे होती बहु विाटा ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । कृत्त पा करीजेिते देवेि ॥३॥



येिथीि वचयिा अळंकार े। कायि खर ेपूनजिन ॥१॥
विैकंुठींच्यिा लाविूनं विाटा ।सविर साटा ते ठायिीं ॥ध्रु.॥
येिथीि वचयिा नाशिविंते । कायि िरते चाळविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे विषै्णवि जेिन । माझे गण समुदायि ॥३॥

उजिळावियिा आलों विाटा । खरा खोटा ि वनविाड ॥१॥
बोलि वविले बोल बोले । धर्नीि वविठ्ठला सि वन्नधर् ॥ध्रु.॥
तरी मनीं नाहीं शंिका । बळे एका स्विामीच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे नयेि आह्मां । पुढे कामा गबाळ ॥३॥

बोलावेि ते धर्मार ि वमळे । बर ेडोळे उघडून ि वन ॥१॥
काशिासाठीं खावेि शेिण । जेिणे जिन थुकंी ते ॥ध्रु.॥
दजेुि ऐसे कायि बळी । जेि यिा जिाळी अग्नीिस ॥२॥
तुका ह्मणे शिूनर रणीं । गांढे मनीं बुरबुरी ॥३॥

बरा कुणबी केलों । नाहीं तिर दभंेि वच असतों मेलों ॥१॥
भले केले देविरायिा । नाचे तुका लागे पायिां ॥ध्रु.॥
ि वविद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायिीं ॥२॥
सेविा चुकतों संताची । नागविण हे फुिकाची ॥३॥
गविर होता ताठा । जिातों यिमपंथे विाटा ॥४॥
तुका ह्मणे थोरपणे । नरक होती अि वभमाने ॥५॥

दाता नारायिण । स्वियिे भोि वगता आपण ॥१॥
आतां कायि उरले विाचे । पुढे शिब्द बोलायिाचे ॥ध्रु.॥
देखती जेि डोळे । रूप आपुले ते खेळे ॥२॥
तुका ह्मणे नाद । जिाला अविघा गोि वविदं ॥३॥

कृत्त पा करुनी देविा । मजि साच ते दाखविा ॥१॥
तुह्मी दयिाविंत कैसे । कीि वतर जिगामाजिी विसे ॥ध्रु.॥
पाहोि वनयिां डोळां । हातीं ओढविाल काळा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । माझा कराविा कुठाविा ॥३॥



ठायिींची ओळखी । येिइल टाकंु टाका सखुीं ॥१॥
तुमचा जिाईल ईमान । माझे कपाळीं पतन ॥ध्रु.॥
ठेि वविला तो ठेविा। अि वभळाषे बुडविाविा ॥२॥
मनीं न ि वविचारा । तुका ह्मणे हे दातारा ॥३॥

तुझे विमर ठावेि । माझ्यिा पाि वडयेिले भावेि ॥१॥
रूप कासविाचे परी । धर्रुि वन राहेन अंतरीं ॥ध्रु.॥
नेदी होऊं तुटी । मेळविीन दृष्टष्टिादृष्टष्टिी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । ि वचंतन ते तुझी सेविा ॥३॥

गहू ंएकजिाती । परी त्यिा पाधर्ाणी नािसती ॥१॥
विमर जिाणावेि ते सार । कोठे कायि थोडे फिार ॥ध्रु.॥
कमाईच्यिा सार े। जिाि वत दाि वविती प्रकार ॥२॥
तुका ह्मणे मोल । गणुा ि वमथ्यिा ि वफिके बोल ॥३॥

पुण्यिविंत व्हावेि । घेतां सज्जिनांची नांवेि ॥१॥
नेघे माझे विाचे तुटी । महा लाभ फुिकासाठी ॥ध्रु.॥
ि वविश्रांतीचा ठावि । पायिीं संतांि वचयिा भावि ॥२॥
तुका ह्मणे जिपे । संतांि वचयिा जिाती पापे ॥३॥

देवि होईजेित देविाचे सगंती । पतन पंगती जिगाि वचयिा ॥१॥
दोहींकडे दोन्ही विाहातील विाटा । किरतील सांटा आपुलाला ॥ध्रु.॥
दाखि वविले परी नाहीं वििजिरजेितां । आला तो तो ि वचत्तिा भाग भरा ॥२॥
तुका ह्मणे अगंीं आविडीचे बळ । उपदेशि मूनळबीजिमात्र ॥३॥

शिोिधर्सील मूनळे । त्यिाचे करीसी विाटोळे ॥१॥
ऐसे संतांचे बोभाट । तुझे बहु जिाले तट ॥ध्रु.॥
लौि वकका बाहेरी । घाली रोंखीं जियिा धर्री ॥२॥
तुका ह्मणे गणु । तुझा लागिलयिा शिूनन्यि ॥३॥

विैद विाचि वविती जिीविा । तरी कोण ध्यिाते देविा ॥१॥
कायि जिाणों कैसी परी । प्रारब्धर् ते ठेविी उरी ॥ध्रु.॥



नविसे कन्यिापुत्र होती । तिर कां करणे लागे पती ॥२॥
जिाणे हा ि वविचार । स्विामी तुकयिाचा दातार ॥३॥

मारगीं बहुत । यिा ि वच गेले साधर्ुसंत ॥१॥
नका जिाऊ आडराणे । ऐसीं गजिरती पुराणे ॥ध्रु.॥
चोखाि वळल्यिा विाटा । न लगे पुसाव्यिा धर्ोपटा ॥२॥
झळकती पताका । गरुड टके ह्मणे तुका ॥३॥

काि वतरकीचा सोहळा । चला जिाऊं पाहू ंडोळां । आले विैकंुठ जिविळां । सि वन्नधर् पंढरीयेि ॥१॥
पीक ि वपकले घमुरी । प्रेम न समायेि अंबरीं । अविघी मातली पंढरी । घरोघरीं सकुाळ ॥ध्रु.॥
चालती ित स्थर ित स्थर । गरुड टकयिांचे भार । गजिरती गभंीर । टाळ श्रुि वत मृत्तदगं ॥२॥
ि वमळािलयिा भद्रजिाती । कैशिा आनंदे डुलती । शिूनर उठाविती । एका एक आगळे ॥३॥
नामामृत्तत कल्लोळ । विृत्तंदे कोंदलीं सकळ । आले विैष्णविदळ । कि वळकाळ कांपती ॥४॥
आस किरती ब्रह्माि वदक । देखिु वन विाळविंटीचे सुख । धर्न्यि धर्न्यि मृत्तत्यिलुोक। ह्मणती भाग्यिाचे कैसे ॥५॥
मरण मिु वक्ति विाराणसी । ि वपतृत्तॠण गयिा नासी । उधर्ार नाहीं पढंरीिस । पायिापाशिीं ि वविठोबाच्यिा ॥६॥
तुका ह्मणे आतां । कायि करणे आह्मां ि वचंता । सकळ िसध्दींचा दाता । तो सविरथा नपेुक्षी ॥७॥

जियिा दोषां परीहार । नाहीं नाहीं धर्ुिं वडतां शिास्त्र । ते हरती अपार । पंढरपुर देिखिलयिा ॥१॥
धर्न्यि धर्न्यि भीमातीर । चदं्रभागा सरोविर । पद्मातीथी ि वविठ्ठल विीर । कीडास्थळ वेिणनुादीं ॥ध्रु.॥
सकळतीथार्यांचे माहेर । भूनविैकंुठ ि वनि वविरकार । होतो नामाचा गजिर । असुरकाळ कांपती ॥२॥
नाहीं उपमा द्यावियिा । सम तुल्यि आि वणका ठायिा । धर्न्यि भाग्यि जियिां । जेि पंढरपूनर देखती ॥३॥
उपजिोि वन संसारीं। एक वेिळ पाहे पा पंढरी । महा दोषां कैची उरी। देविभक्ति देिखिलयिा ॥४॥
ऐसी ि वविष्णूनची नगरी । चतुभुरजि नर नारी। सुदशिरन घरटी करी । रीग न पुर ेकि वळकाळा ॥५॥
ते सखु विणारवियिा गि वत। एविढी कैची मजि मि वत । जेि पंढरपुरा जिाती । ते पाविती विकंुैठ ॥६॥
तुका ह्मणे यिा शिब्दाचा । जियिा ि वविश्विास नाहीं साचा । अधर्म जिन्मांतिरचा। तयिा पढंरी नाविडे ॥७॥

एक नेणतां नाडली । एकां जिाि वणवेिची भुली ॥१॥
बोलों नेणे मकेु । वेिडे विाचाळ कायि ि वनके ॥ध्रु.॥
दोहीं सविा नाड। ि वविहीर एकीकडे आड ॥२॥
तुका ह्मणे कमर । तुझे कळों नेदी विमर ॥३॥

ह्मणि ववितों दास । मजि एविढी च आस ॥१॥



परी ते अगंीं नाहीं विमर । करीं आपुला तून ंधर्मर ॥ध्रु.॥
बडबि वडतों तोंडे । िरते भावेिि वविण धेर्डे ॥२॥
तुका ह्मणे बरा । दाविूनं जिाणतों पसारा ॥३॥

पूनजिा समाधर्ाने । अि वतशियेि विाढे सीण ॥१॥
हे तों जिाणां तुह्मी संत । आहे बोिलली ते नीत ॥ध्रु.॥
पाि वहजेि ते केले । सहजि प्रसंगीं घडले ॥२॥
तुका ह्मणे माथा । पायिीं ठेविीं तुह्मां संतां ॥३॥

स्विप्नींि वचयिा गोष्टिी । मजि धर्िरले होते वेिठी । जिािलयिा सेविटीं । जिाले लि वटके सकळ ॥१॥
विायिां भाि वकली करुणा । मूनळ पाविावियिा िसणा । रावि रकं राणा । कैचे स्थानावििर आहे ॥ध्र.ु॥
सोिसले ते अंगे । खर ेहोते नव्हतां जिागे । अनुभवि ही सांगे । दःुखे डोळे उघडीले ॥२॥
तुका ह्मणे संतीं । साविि वचत केले अंतीं । नाहीं तिर होती । टाळी बसैोि वन राि वहली ॥३॥

आसुरी स्विभावि ि वनदरयि अंतर । मानसीं ि वनषु्ठर अि वतविादी ॥१॥
यिाि वत कुळ येिथे असे अप्रमाण । गणुाचे कारण असे अंगीं ॥ध्रु.॥
काळकुट ि वपतळ सोने शुिध्द रगं । अंगाचेच अंग साक्ष देते ॥२॥
तुका ह्मणे बरी जिातीसवेि भेटी । नविनीत पोटीं सांटि वविले ॥३॥

बाळपणीं हिर । खेळे मथुरमेाझारी । पायिीं घागिरयिा सरी । कडदोरा विांकी ।
मुख पाहे माता । सुख न मायेि ि वचत्तिा । धर्न्यि मानवि संि वचता । विोडविले आिजि ॥१॥
बाळ चांगले विो । बाळ चांगले विो । ह्मणतां चांगले ।
वेिळ लागे तयिा बोले । जिीविापरीस ते विाल्हे । मजि आविडते ॥ध्र.ु॥
ि वमळोि वनयिां यिाती । येिती नारी कुमारी बहुती । नाही आठवि त्यिा ि वचत्तिीं । देहभावि कांहीं ।
ि वविसरल्यिा घर े। तान्हीं पारठीं लेकुर े। धर्ाक सांडोि वनयिां येिर े। तान भूनक नाहीं ॥२॥
एकी असतील घरीं । ि वचत्ति तयिापासीं परी । वेिगीं करोि वन विोसरी । तेथे जिाऊं पाहे ।
लाजि सांि वडयेिली विोजि । नाहीं फििजितीचे काजि । सखु सांडोि वनयिां सेजि । तेथे धर्ावि घाली ॥३॥
वेििधर्येिल्यिा बाळा । नर नारी यिा सकळा । बाळा खेळविी अबला । त्यिाही ि वविसरल्यिा ।
कुमर कुमारी । नाभावि हा शिरीरीं । दृष्टष्टिी न ि वफिर ेमाघारी । तयिा देखतां हे ॥४॥
विैरभावि नाहीं । आप पर कोणीं कांहीं । शिोक मोह दःुख ठायिीं । तयिा ि वनरसलीं ।
तुका ह्मणे सखुी । केलीं आपणासािरखीं। स्विामी माझा कवितुके । बाळवेिषे खेळे ॥५॥



अशिोकाच्यिा विनीं सीता शिोक करी । कां हों अंतरले रघनुाथ दरुी ।
येिउि वन गुफेंिमाजिी दषु्टिे केली चोरी । कांहो मजि आि वणले अविघड लकंापुरी ॥१॥
सांगा विो त्रीजिटे सिखयेि ऐसी मात। देईल कां नेदी भेटी रघुनाथ ।
मन उताि वविळ जिाला दरुी पथं। राहों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥ध्रु.॥
कायि दषु्टि आचरण होते म्यिां केले । तीथर व्रत होते कविणाचे भंगीले ।
गाईवित्सा पत्नीपुरुषा ि वविघि वडले । न कळे विो संि वचत चरण अंतरले ॥२॥
नाि वडयेिले आशिा मृत्तगकांि वतसोने । धर्ाि वडले रघुनाथा पाि वठलागे तेणे ।
उलिं वघली आज्ञा मावि कायि मी जिाणे । देखनुी सूननाट घेउि वन आले सनेु ॥३॥
नाहीं मूनळ मारग लाग अणीक सोयेि । एकाि वविण नामे रघुनाथाच्यिा मायेि ।
उपटी पि वक्षयिा एक देउि वन पायेि । उदकवेिढयिामध्यिे तेथे चाले कायेि ॥४॥
जिनकाची नंि वदनी दःुखे ग्लानी थोरी । चकुली कुरिं वगणी मेळा तशैिा परी ।
संमोखी त्रीजिटा ित स्थर ित स्थर विो करी । घेइल तुकयिास्विामी राम लकंापुरी ॥५॥

विीट नेघे ऐसे रांधर्ा । जेिणे बाधर्ा उपजेि ना ॥१॥
तरी च ते गोड राहे । ि वनर ेपाहे स्वियिंभ ॥ध्रु.॥
आि वणकां गणुां पोटीं विावि। दाविी भावि आपुला ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द जिाती । ते मागुती परतेना ॥३॥

नव्हतों साविि वचत । तेणे अंतरले ि वहत ॥१॥
पि वडला नामाचा ि वविसर । विाढि वविला संविसार ॥ध्रु.॥
लि वटक्यिाचे पुरीं विाहोि वनयिां गेलों दरुी ॥२॥
तुका ह्मणे नावि । आह्मां सांपडला भावि ॥३॥

अन्नाच्यिा पिरमळे जििर जिायि भूनक । तिर कां हे पाक घरोघरीं ॥१॥
आपुलाले तुह्मी करा र ेस्विि वहत । विाचे स्मरा ि वनत्यि राम राम ॥ध्रु.॥
देखोि वन जिीविन जििर जिायि तान । तिर कां सांटविण घरोघरीं ॥२॥
देखोि वनयिां छायिा सखु न पविीजेि । जंिवि न बसैीजेि तयिा तळीं ॥ ॥
ि वहत तरी होयि गातां अईकतां । जििर राहे ि वचत्तिा दृष्टढ भावि ॥४॥
तुका ह्मणे होसी भावेि ि वच तूनं मुक्ति । कायि किरसी यिकु्ति जिाि वणवेिची॥५॥

कायि उणे आह्मां ि वविठोबाचे पाई ं। नाहीं ऐसे काई येिथे एक ॥१॥
ते हे भोंविताले ठायिीं विांटून ं मन । बराडी करून दारोदारीं ॥ध्रु.॥
कोण बळी माझ्यिा ि वविठोबा वेिगळा । आणीक आगळा दजुिा सांगा ॥२॥



तुका ह्मणे मोक्ष ि वविठोबाचे गाविीं । फुिकाचीं लुटाविीं भांडार ेतीं ॥३॥

सेि ववितों रस तो विांि वटतों आि वणकां । घ्यिा र ेहोऊं नका राणभरी ॥१॥
ि वविटेविरी ज्यिाचीं पाउले समान । तो ि वच एक दानशिूनर दाता ॥ध्रु.॥
मनाचे सकंल्प पाविविील िसध्दी । जिरी राहे बुध्दी यिाचे पायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि धर्ाि वडले ि वनरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥३॥

ऐसे ऐिसयिाने भेटती ते साधर्ु । ज्यिाच्यिा दरशिने तुटे भविबंद ु।
जेि कां सित च्चदानंदीं ि वनत्यिानंद ु। जेि कां मोक्षिसध्दी तीथर विंदून ंर े॥१॥
भावि सविरकारण मूनळ विंद ु। सदा समबुित ध्द नाित स्त भेद।ु
भूनतकृत्त पा मोडीं द्वेषकंद ु। शितु्र ि वमत्र पुत्र सम करीं बंधर्ु र े॥ध्रु.॥
मन बुित ध्द कायिा विाचा शुिध्द करीं । रूप सविरत्र देखोि वन नमस्कारीं ।
लघुत्वि सविरभावेि अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतूनपंण ऐसी थोरी र े॥२॥
अथरकामचाड नाहीं ि वचंता । मानामान मोह मायिा ि वमथ्यिा ।
विते समाधर्ानीं जिाणोि वन नेणता । साधर्ु भेट देती तयिा अविि वचता र े॥३॥
मनीं दृष्टढ धर्रीं ि वविश्विास । नाहीं सांडीमांडीचा सायिास ।
साधर्ुदशिरन ि वनत्यिकाळ त्यिास । तुका ह्मणे जिो ि वविटला जिाणीवेिस र े॥४॥

भविसागर तरतां । कां र ेकरीतसां ि वचंता । पैल उभा दाता । कटीं कर ठेविुि वनयिां ॥१॥
त्यिाचे पायिीं घाला ि वमठी । मोल नेघे जिगजेिठी । भाविा एका साठीं । खांदां विाहे आपुल्यिा ॥ध्रु.॥
सुखे कराविा संसार । पिर न संडावेि दोन्ही विार । दयिा क्षमा घर । चोजिविीत येितील ॥२॥
भुि वक्तिमुक्तिीची ि वचंता । नाहीं दनै्यि दिरद्रता। तुका ह्मणे दाता । पांडुरगं विोळि वगल्यिा ॥३॥

जेि का रजंिले गांजिले । त्यिािस ह्मणे जिो आपुले ॥१॥
तो ि वच साधर्ु ओळखाविा । देवि तेथे ि वच जिाणाविा ॥ध्रु.॥
मृत्तद ुसबाहयि नविनीत । तसेै सज्जिनाचे ि वचत्ति ॥२॥
ज्यिािस आपंि वगता नाहीं । त्यिािस घरी जिो हृदयिीं ॥३॥
दयिा करणे जेि पुत्रासी । ते ि वच दासा आि वण दासी ॥४॥
तुका ह्मणे सांगूनं ि वकती । तो ि वच भगविंताची मूनती ॥५॥

यिाजिसाठीं भि वक्ति । जिगीं रूढविावियिा ख्यिाि वत ॥१॥
नाहीं तरी कोठे दजेुि । आहे बोलायिा सहजेि ॥ध्रु.॥



गौरवि यिासाटीं । स्विाि वमसेवेिची कसोटी ॥२॥
तुका ह्मणे अळंकारा । देविभक्ति लोकीं खरा ॥३॥

अमंगळ विाणी । नयेि ऐकों ते कानीं ॥१॥
जिो हे दूनषी हिरची कथा । त्यिािस क्षयिरोगव्यिथा ॥ध्रु.॥
यिाि वत विणर शे्रष्ठ । पिर तो चांडाळ पाि वपष्ठ ॥२॥
तुका ह्मणे पाप । मायि नाविडे ज्यिा बाप ॥३॥

कैसा िसंदळीचा । नव्हे ऐसी ज्यिाची विाचा ॥१॥
विाचे नचु्चारी गोि वविंदा । सदा करी परि वनंदा ॥ध्रु.॥
कैसा ि वनरयिगांविा । जिाऊं न पवेि ि वविसाविा ॥२॥
तुका म्हणे दडं । कैसा न पवेि तो लडं ॥३॥

आचरणा ठावि ।नाहीं अंगीं स्विता भावि ॥१॥
करविी आि वणकांचे घात । खोडी काढून ि वन पंि वडत ॥ध्रु.॥
श्विानाि वचयिापरी ि वमष्टिान्नािस ि वविटाळ करी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा । सटवेि ि वच ना पांचा ि वदसां ॥३॥

गभारचे धर्ारण । ि वतने विागि वविला िसण ॥१॥
व्यिाली कुऱ्हाडीचा दांडा । विर न घली च तोंडा ॥ध्रु.॥
उपजिला काळ । कुळा लाि वविला ि वविटाळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिायि । नरका अभक्तिाची मायि॥३॥

पतनािस जेि नेती । ि वतचा खोटा स्नेह प्रीती ॥१॥
ि वविधर्ीपुरते कारण । बहु विारावेि विचन ॥ध्र.ु॥
सविरस्विािस नाडी । ऐसी लाघविाची बेडी ॥२॥
तुका ह्मणे दरुी । राखतां हे तों ची बरी ॥३॥

देवि आड जिाला । तो भोि वगता मी उगला । अविघा ि वनविारला । शिीण शुिभाअशुिभाचा ॥१॥
जिीविि वशिविाचे भातुके । केले कीडायिा कौतुके । कैचीं येिथे लोके । हा आभास अि वनत्यि ॥ध्र.ु॥
ि वविष्णमुयि खर ेजिग । येिथे लागतसे लाग । विांि वटले ि वविभाग । विणरधर्मर हा खेळ तयिाचा ॥२॥
अविघी एकाची च विीण । तेथे कैचे ि वभन्नाि वभन्न । वेिदपुरुष नारायिण । तेणे केला ि वनविाडा ॥३॥



प्रसादाचा रस । तुका लाधर्ला सौरस । पायिापाशिीं विास । ि वनकट नव्हे ि वनराळा ॥४॥

मंबाजिी गोसाविी यिांनीं स्विामीस पीडा केली - अभगं ॥५॥

न सोडीं न सोडीं न सोडीं । ि वविठोबा चरण न सोडीं ॥१॥
भलते जिड पडो भारी । जिीविाविरी आगोजि ॥ध्रु.॥
शितखंड देह शिस्त्रधर्ारी । किरतां परी न भीयिे ॥२॥
तुका ह्मणे केली आधर्ीं । दृष्टढ बुध्दी साविधर् ॥३॥

बरवेि बरवेि केले ि वविठोबा बरवेि । पाहोि वन आंत क्षमा अंगी कांटीविरी मारि वविले ॥१॥
ि वशिव्यिा गाळी नीत नाहीं । बहु फिार ि वविटंि वबले ॥२॥
तुका ह्मणे कोधर्ा हातीं । सोडविूनि वन घेतले र े॥३॥

पाविलों पाविलों । देविा पाविलों र े॥१॥
बरवेि संि वचत होते तसेै जिाले र े। आतां कायि बोलों र े॥२॥
सोज्ज्विळ कंटकविाटा भावेि करंू गेलों र े। तुका ह्मणे करूि वन वेिगळा केलों र े॥३॥

कां होती कां होती । देविा एविढी फिजिीती ॥१॥
मुळीं विमर नसतों चकुलों । तो मी ऐसे ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
होणार होऊि वन गेले। ि वमथ्यिा आतां खंती र े॥२॥
तुका ह्मणे परु ेआतां । दजुिरनाची संगती र े॥३॥

सोडविा सोडविा । सोडविा हो अनंता ॥१॥
तुजिि वविण ऐसा । कोण दजुिा प्राणदाता ॥ध्र.ु॥
कोणा लाजि नेणां ऐसे । आि वणकां शिरण आह्मी जिातां ॥२॥
तुका ह्मणे सखयिा । माझ्यिा रखमुाईच्यिा कांता ॥३॥ ॥५॥

पुत्राची विातार । शुिभ ऐके जेिविीं माता ॥१॥
तसेै राहो माझे मन । गातां ऐकतां हिरगुण ॥ध्रु.॥
नादे लुब्धर् जिाला मृत्तग । देह ि वविसरला अंग ॥२॥
तुका ह्मणे पाहे । कासविीचे ि वपले मायेि ॥३॥



ध्यिानी यिोगीराजि बसैले कपाटीं । लागे पाठोविाटीं तयिांि वचयिा ॥१॥
तान भुक त्यिांचे राखे शिीत उष्ण । जिाले उदासीन देहभावि ॥ध्रु.॥
कोण सखे तयिां आणीक सोयिर े। असे त्यिां दसुर ेहरीि वविण ॥२॥
कोण सखु त्यिांच्यिा जिीविािस आनंद । नाहीं राज्यिमद घडी तयिां ॥३॥
तुका ह्मणे ि वविष अमृत्तता समान । कृत्त पा नारायिण किरतां होयि ॥४॥

न व्हावेि ते जिाले देिखयेिले पायि । आतां ि वफिरंू कायि मागे देविा ॥१॥
बहु ि वदस होतों करीत हे आस । ते आले सायिासे फिळ आिजि ॥ध्रु.॥
कोठवििर िजिणे संसाराच्यिा आशिा । उगविो हा फिांसा येिथूनि वनयिां ॥२॥
बुडालीं तयिांचा मूनळ ना मारग । लागे तो लाग सांडून ि वनयिां ॥३॥
पुढे उलिं वघतां दःुखाचे डोंगर । नाहीं अंतपार गभरविासा ॥४॥
तुका ह्मणे कास धर्रीन पीतांबरीं । तून ंभविसागरीं तारंू देविा ॥५॥

विैकंुठा जिावियिा तपाचे सायिास । करणे जिीविा नास न लगे कांहीं ॥१॥
तयिा पुडंिलके केला उपकार । फेिडावियिा भार पृत्तथीविीचा ॥२॥
तुका ह्मणे सोपी केली पायिविाट । पढंरी विकंुैठ भूनमीविरी ॥३॥

शिोके शिोक विाढे । ि वहमतीचे धर्ीर गाढे ॥१॥
येिथे केले नव्हे काई ॥ लडंीपण खोटे भाई ॥ध्रु.॥
किरती होयिा होयि । परी नव्हे कोणी साहयि ॥२॥
तुका ह्मणे घडी । सािधर्िलयिा एक थोडी ॥३॥

ह्मणउनी खेळ मांि वडयेिला ऐसा । नाहीं कोणी ि वदशिा विजिीयेिली ॥१॥
मािझयिा गोते हे विसले सकळ । न देिखजेि मूनळ ि वविटाळाचे ॥ध्र.ु॥
करूि वन ओळखी ि वदली एकसर े। न देखों दसुर ेि वविषमासी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं काळापाशिीं गोविा । ित स्थि वत मि वत देविा विांचूनि वनयिां ॥३॥

विैष्णवि तो जियिा । अविघी देविाविरी मायिा ॥१॥
नाहीं आणीक प्रमाण । तन धर्न तृत्तण जिन ॥ध्रु.॥
पडतां जिड भारी । नेमा न टळे ि वनधर्ाररीं ॥२॥
तुका ह्मणे यिाती । हो का तयिाची भलती ॥३॥



करोत तपाि वद साधर्ने । कोणी साधर्ो गोरांजिने ॥१॥
आह्मी न विजिों तयिा विाटा । नाचूनं पंढरीचोहटां ॥ध्रु.॥
पाविोत आत्मित स्थि वत । कोणी ह्मणोत उत्तिम मुि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे छंद । आह्मां हिरच्यिा दासां ि वनदं्य ॥३॥

॥ स्विामीस सद्गुरूची कृत्त पा जिाली - अभगं  ॥

सद्गुरुरायेि कृत्त पा मजि केली । परी नाहीं घडली सेविा कांहीं ॥१॥
सांपडि वविले विाटे जिातां गगंास्नाना । मस्तकीं तो जिाणा ठेि वविला कर ॥ध्रु.॥
भोजिना मागती तूनप पाविशेिर । पि वडला ि वविसर स्विप्नामाजिी ॥२॥
कांहीं कळहे उपजिला अंतरायि । ह्मणोि वनयिां कायि त्विरा जिाली ॥३॥
राघविचैतन्यि कैशिविचैतन्यि । सांि वगतली खणु माि वळकेची ॥४॥
बाबाजिी आपले सांि वगतले नाम । मंत्र ि वदला राम कृत्त ष्ण हिर ॥५॥
माघाशुिध्द दशिमी पाहुि वन गुरुविार । केला अगंीकार तुका ह्मणे ॥६॥

मािझयेि मनींचा जिाणोि वनयिां भावि । तो करी उपावि गरुुराजिा ॥१॥
आविडीचा मंत्र सांि वगतला सोपा । जेिणे गुंपा कांहीं कोठे ॥ध्रु.॥
जिाती पुढे एक उतरले पार । हा भविसागर साधर्ुसंत ॥२॥
जिाणत्यिा नेणत्यिा ज्यिा जिसैी आविडी । उतार सांगडी तापे पेटीं ॥३॥
तुका ह्मणे मजि दाि ववियेिला तारू । कृत्त पेचा सागरु पांडुरगं ॥४॥

घालुि वनयिां भार राि वहलों ि वनित श्चतीं । ि वनरि वविले संतीं ि वविठोबािस ॥१॥
लाविूनि वनयिां हाते कुरविाि वळला माथा । सांि वगतले ि वचंता न कराविी ॥ध्रु.॥
कटीं कर सम चरण सािजिर े। राि वहला भीविर ेतीरीं उभा ॥२॥
खुंटले सायिास अि वणि वक यिा जिीविा । धर्िरले केशिविा पायि तुझे ॥३॥
तुजि विाटे आतां ते करीं अनंता । तुका ह्मणे संता लाजि माझी ॥४॥

मािझयेि मनींचा जिाणा हा ि वनधर्ारर । िजिविािस उदार जिालों आतां ॥१॥
तुजिि वविण दजेुि न धर्रीं आि वणका । भयि लज्जिा शंिका टाि वकयेिली ॥ध्रु.॥
ठायिींचा संबंधर् तुजि मजि होता । ि वविशेिष अनंता केला संतीं ॥२॥
जिीविभावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिीं । हे ि वच आतां नाही लाजि तुह्मां ॥३॥
तुका ह्मणे संतीं घातला हाविाला । न सोडीं ि वविठ्ठला पायि आतां ॥४॥ ॥४॥



देवि सखा जिरी । जिग अविघे कृत्त पा करी ॥१॥
ऐसा असोि वन अनुभवि । कासाि वविस होती जिीवि ॥ध्रु.॥
देविाची जितन। तयिा बाधर्ून ंन शिके अग्न ॥२॥
तुका ह्मणे हरी । प्रऱ्हादािस यित्न करी ॥३॥

भले भणि ववितां संतांचे सेविक । आइत्यिाची भीक सखुरूप ॥१॥
ठसाि ववितां बहु लागती सायिास । चकुल्यिा घडे नास अल्प विमर ॥ध्रु.॥
पाकिसध्दी लागे संि वचत आइते । घडतां सोई ते तेव्हां गोड ॥२॥
तुका ह्मणे बर ेसांगतां ि वच गोष्टिी । रणभूनि वम दृष्टष्टिी न पडे तों ॥३॥

संतसमागम एखाि वदयिा परी । राहावेि त्यिाचे द्वारीं श्विानयिाती ॥१॥
तेथे रामनाम होईल श्रविण । घडेल भोजिन उित च्छष्टिाचे ॥ध्र.ु॥
कामारी बटीक सेवेिचे सेविक । दीनपण रकं तेथे भले ॥२॥
तुका ह्मणे सविर सुख त्यिा संगती । घडेल पगंती संतांि वचयिा ॥३॥

एकली राणागोि वविंदा सवेि । गेले ठावेि ते जिाले ॥१॥
मजि न ह्मणा न ह्मणा ि वशंिदळी । नाहीं ि वविषम जिविळीं आतळले ॥ध्रु.॥
नव्हती देिखली म्यिां विाट । ह्मणोि वन हा धर्ीट संग केला ॥२॥
भेणे ि वमठी ि वदधर्ली गळां । सेजेि जिविळ दडाले ॥३॥
सलगी धर्री पयिोधर्र। साहाती करमुर सविे ॥४॥
आहेवि मी गभीणपणे । हे सांगणे कां लागे ॥५॥
तुका ह्मणे सेविटा नेले । संपाि वदले उभयितां ॥६॥

होते बहुत हे ि वदविस मानसीं । आिजि नविस हे फिळले नविसीं ।
व्हाविी भेटी ते जिाली गोि वविंदासीं । आतां सेविा करीन ि वनश्चयेिसीं विो ॥१॥
ित स्थर ित स्थर मजि ि वच साहे करा । बहु कष्टि सोिसल्यिा येिरझारा ।
येिथे आड मजि न साहावेि विारा । देऊि वन कपाट आले ते दसुर ेविारा विो ॥ध्र.ु॥
मूनळ सत्तिा हे सायिासाची जिोडी । नेदी वेिगळे होऊं एकी घडी ।
नाहीं लौि वकक स्मरला आविडी । आता येिणे काळे यिा विो लोभे वेिडी विो ॥२॥
उदयिीं उदयि सािधर्ला अविकाशि । ि वनित श्चंतीने ि वनित श्चतंी साविकाशि ।
धर्िरयेि गोडी बहुत आला रस । तुका ह्मणे हा मागुता न येि ि वदविस विो ॥३॥



स्वियेि सुखाचे जिाले अनुभवि । एक एकीपाशिीं सांगतील भावि ।
अविघ्यिां अविघा हा कैसा नविलावि । सविरसाक्ष तेथे ि वच त्यिाचा जिीवि विो ॥१॥
आपआपणाशिीं किरती नविल । पिर विादाविाद न संि वडती बोल ।
एका मेघःशिामे जिलधर्र विोल । रसीं उताि वविळ हृदयि सखोल विो ॥ध्रु.॥
एक ि वविषयि तो सकळांचा हिर । त्यिाच्यिा आविडीने आविडी इतरीं ।
अंधर् बि वहर हे प्रते लोकां चारी । त्यिांची कीि वतर गाइली पुराणांतरी विो ॥२॥
स्तुि वत पराि ववियिा मुखे रुि वचकर । प्रीि वतपात्राच्यिा गौरविीं आदर ।
परस्पर ेहे सादरा सादर । यिोग सज्जिनाच्यिा सुखा नाहीं पार विो ॥३॥
भि वक्तिविल्लभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त हे ऐशिी ठेविी उरी ।
दरुी जिविळी संि वचता ऐसे धर्री । रगंा रगंा ऐसे होणे लागे हिर विो ॥४॥
तुका लाधर्ला हे उित च्छष्टि भोजिन । आला बाहेरी प्रेमे विोसंडूनन ।
पि वडले कानीं त्यिा जिीविाचे जितन । धर्िरयेिले एकाभावेि हृदयिीं चरण विो ॥५॥

आिजि का विो तून ंि वदससी दिुत श्चती । ह्मणी एका मन लगे तुझ्यिा ि वचत्तिीं ।
ि वदले ठेविूनं ते ि वविसरसी हातीं । नेणों कायि बसैला हिर ि वचत्तिीं विो ॥१॥
सर सर परती जिालीस आतां भांड । कैसे दाखि वविसी जिगासी यिा तोंड ।
व्यिाली मायि ते लाजिि वविली रांड । नाहीं थार दो ठायिीं जिाला खंड विो ॥धर्ृत्त ॥
होते तसेै ते उमटले विरी । बाह्य सपंादणी अंतरींची चोरी ।
नाहीं मयिारदा ि वनःसंग बाविरी । मन हे गोि वविंदीं देह काम करी विो ॥२॥
नाहीं करीत उत्तिर कोणासवेि । पराधर्ीन भोजिन ि वदले खावेि ।
नाहीं अचळ साविराविा ठावेि । देखों उदासीन तुजि देहभाविे विो ॥३॥
कोठे नेणों हा फिाविला एकांत । सदा ि वकलि वकल भोंवितीं बहुत ।
दोघे एकविाटा बोलावियिा मात । नाहीं लाजि धर्िरली ि वदला हात विो ॥४॥
करी कवितुक खेळ खेळे कान्हा । दाविी लाघवि भांडविी सासासुना ।
परा भि वक्ति हे शुिध्द तुह्मी जिाणा । तुका ह्मणे ऐसे कळों यिावेि जिना विो ॥५॥

भिरला उलडंून ि वन िरता करी घट । मीस पाि वणयिाचे गोि वविंदाची चट ।
चाले झडझडां उसंतूनि वन विाट । पाहे पाळतूनि वन उभा तो ि वच नीट विो ॥१॥
चाळा लाि ववियेिले गोप गोपीनाथे । जिाणे आविडीचे रूप जेिथे तेथे ।
दाविी बहुतांच्यिा बहुवेिषपंथे । गणुातीते खेळ मांि वडयेिला येिथे विो ॥ध्रु.॥
मनीं आविडे ते करावेि उत्तिर । कांहीं ि वनि वमत्तिाचा पाहोि वन आधर्ार ।
उगा राहे कां मािरसी कंकर । मात विाढि वविसी उत्तिरा उत्तिर विो ॥२॥
धर्िरली खोडी दे टाकोि वनयिां मागे । न येि ि वविनोद हा कामा मशिीं संगे ।



ि वमठी घालीन यिा जिीविाि वचयिा त्यिागे । नाहीं ठाउकी पि वडलीं तुझीं सोंगे र े॥३॥
सुख अंतरींचे बाहयि ठसठसी । ह्मणे ि वविनोद हा कायि सोंग यिासी ।
तुजि मजि कायि सोयिरीक ऐसी । नदंानंदन यिा थोरपणे जिासी र े॥४॥
करी कारण ते कळों नेदी कोणा । सखु अंतरींचे बाहयि रगं जिाना ।
मन ि वमनले र ेतुका ह्मणे मना । भोग अंतरींचा पावेि नारायिणा विो ॥५॥

आिजि नविल मी आले येिणे राणे । भेटी अविि वचती नदंाि वचयिा कान्हे ।
गोविी सांगती विो सकळ ही जिन । होते संि वचत आि वणयेिले तेणे विो ॥१॥
गेले होउि वन न चले आतां कांहीं । साद घािलतां जिविळी दजेुि नाहीं ।
अंगीं जिडला मग उरले ते काई । आतां राखतां गमुान भले बाई विो ॥ध्रु.॥
बहुत कामे मजि नाहीं आराणूनक। एक सािरतां तों पुढे उभे एक ।
आिजि मी टाकोि वन आले सकि वळक। तवंि रि वचले आि वणक कवितुक विो ॥२॥
ि वचंता किरतां हिरली नारायिणे। अंगसंगे ि वमनतां दोघेजिणे ।
सुखे ि वनभरर जिािलयेि त्यिाच्यिा गणुे । तुका ह्मणे खुंटले येिणे जिाणे विो ॥३॥

म ैभुली घरजिानी बाट । गोरस बेचन आयिे हाट ॥१॥
कान्हा र ेमनमोहन लाल । सब ही ि वबसरंू देखे गोपाल ॥ध्रु.॥
काहां पग डारंू देख आनेरा । देखे तों सब विोि वहन घेरा ॥२॥
हु ंतों थि वकत भैर तुका । भागा र ेसब मनका धर्ोका ॥३॥

हिरि वबन रि वहयिां न जिायेि िजिि वहरा । कबकी थाडी देखे राहा ॥१॥
क्यिा मेर ेलाल कविन चुकी भई । क्यिा मोि वहपािसती बेर लगाई ॥ध्रु.॥
कोई सखी हरी जिावेि बुलाविन । बार ि वह डारंू उसपर तन ॥२॥
तुका प्रभु कब देखे पाऊं । पासीं आऊं फेिर न जिाऊं ॥३॥

भलो नदंाजिीको ि वडकरो । लाजि राखीलीन हमारो ॥१॥
आगळ आविो देविजिी कान्हा । म ैघरछोडी आहे ह्मांना ॥ध्रु.॥
उन्हसुं कळना वेितो भला । खसम अहकंार दादलुा ॥२॥
तुका प्रभु परविली हरी ।छपी आहे हु ंजिगाथी न्यिारी ॥३॥

नका कांहीं उपचार माझ्यिा शिरीरा । करंू न साहती बहु होतो उबारा ।
मनोजिन्यि व्यिथा वेिधर् जिाला अंतरा । लविकरी आणा नंदाि वचयिा कुमरा ॥१॥



सिखयिा वेिि वशियिा तुह्मी प्राणविल्लभा । ि वनवेिि वदला भावि आतरभूनत यिा लोभा ।
उमटली अगंीं विो सांविळी प्रभा । साच हे अविस्था कळे मजि माझ्यिा क्षोभा ॥ध्रु.॥
नयेि कळों नेदाविी हे दिुजियिािस मात । घडाविा तयिािस उत्कंठा एकांत ।
एकाएकीं साक्षी येिथे आपुले ि वचत्ति । कोण्यिा काळे होइल नेणों भाग्यि उि वदत विो ॥२॥
स्विाद सीण देहभान ि वनद्रा खंडन । पाि वहले तटस्थ उन्मि वळत लोचन ।
अविघे विोसाऊन उरले ते चरण । तुका ह्मणे दशिरनापे आले जिीविन ॥३॥

पि वडली भुली धर्ांविते सैराट । छंद गोि वविदंाचा चोजिि वविते विाट ।
मागे सांडोि वन सकळ बोभाट । विंदीं पदांबुजिे ठेविुि वन ललाट विो ॥१॥
कोणी सांगा यिा गोि वविदंाची शुिध्दी । होते विि वहले लपाला आतां खांदीं ।
कोठे आड आली हे देहबुध्दी । धर्ांविा आळविीं करुणा कृत्त पाि वनधर्ी विो ॥ध्र.ु॥
मागे बहुतांचा अंतरला संग । मुळे जियिाि वचयिा तेणे केला त्यिाग ।
पि वहले पाहातां ते हरपले अगं । खुंटली विाट नाहींसे जिाले जिग विो ॥२॥
शिोके ि ववियिोग घडला सकळांचा । गेल्यिा शिरण हा अन्यिायि आमुचा ।
केला उच्चार र ेघडल्यिा दोषांचा। जिाला प्रगट स्विामी तुकयिाचा विो ॥३॥

कायि उणे कां किरशिील चोरी । ि वकती सांगों तुजि नाइकसी हरी ।
परपरता तून ंपळोि वन जिासी दरुी । अनाविर यिा लौि वकका बाहेरी विो ॥१॥
मायिा करुणा हे किरते बहुत । ि वकती सोसूनं यिा जिनांचे आघात ।
न पुर ेअविसरु हे ि वच ि वनत्यिाि वनत्यि । तूनं ि वच सोडविीं करूि वन ित स्थर ि वचत्ति ॥ध्रु.॥
बहुत कामे मी गुंतिलयेि घरीं । जिासी डोळा तून ंचकुाविूनि वन हरी ।
किरतां लाग न येिसी च पळभरी । नाहीं सायिासाची उरों ि वदली उरी विो ॥२॥
तुजि ह्मणीयेि मी न सगें अनंता । नको जिाऊं यिा डोि वळयिां परता ।
न लगे जिोडी हे तुजिि वविण आतां । तुकयिास्विामी कान्होबा गुणभिरता विो ॥३॥

घाली कविाड टळली विाड राती । कामे व्यिाि वपलीं कां पि वडली दिुत श्चत्तिी ।
कोणे लागला गे सदवेैिचे हातीं । आिजि शिूनन्यि शेिजेि नाहीं ि वदसे पती विो ॥१॥
बोले दूनि वतकेशिीं राधर्ा हे विचन । मशिीं लाघवि दाखविी नारायिण ।
ह्मणे कोमळ परी बहु गे ि वनगुरण । यिाशिीं न बोले कळला मजि पूनणर विो ॥ध्र.ु॥
धर्ाि वडले गरुडा आि वणले हनमुंता। त ैपाचािरले होउि वन येि विो सीता ।
लािजिनली रूप न येि पालि वटतां । जिाला भीमकी आपण राम सीता विो ॥२॥
सत्यिभामा दान करी नारदासी । त ैकळला विो मजि हृषीकेशिी ।
तुळे घािलतां न येि कनक विो रासी । सम तुके एक पान तुळसी विो ॥३॥



मजि भुली पडली कैशिापरी । आह्मां भोगूनि वन ह्मणे मी ब्रह्मचारी ।
ि वदली विाट यिमुने मायिे खरी । तुह्मां आह्मां न कळे अद्यापविरी विो ॥४॥
जिाणे जिीविींचे सकळ नारायिण । असे व्यिापूनि वन तो न ि वदसे लपूनन ।
राधर्ा संबोिखली प्रीती आिलगंूनन । तुका ह्मणे येिथे भावि ि वच कारण विो ॥५॥

ि वमळोि वन गौळणी देती यिशिोदे गाऱ्हाणीं । दि वहं दधुर् तुप लोणीं ि वशंिकां नुर ेकांहीं ।
मेळविुनी पोर ेतेथे िरघे एकसर े। वेिगीं आणोनी सामोर ेतेथे लोणी खायि ॥१॥
हिर सोंकला विो हिर सोंकला विो । सोंकला तो विारीं तुजि लाजि नाहीं तरी ।
आम्हां सांपडतां उरी तुजि मजि नाहीं ॥ध्रु.॥
तुजि विाटतसे कोड यिािस लागतसे गोड । कायि हासतेसी वेिड तुजि लागले विो ।
आह्मी जिाऊं तुजिविरी पोर ेचाळि वविल्यिा पोरी । कायि सांगों भांडखोरी लाजि विाटे आह्मां ॥२॥
मुख मि वळण विदन उभा हाडि वतयेि घोणे । तवंि दसविंती ह्मणे आणा शिीक लाविूनं ।
थोर आि वणला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळां। डेरा िरघोनी गुसळा तेथे लोणी खायि ॥३॥
ि वमळोि वन सकळा दावेि लाविूनि वनयिां गळां । कैशिा बांिधर्ती उखळा येिथे राहे उगा ।
बरा सांपडलासी हरी आिजिच्यिाने किरिसल चोरी । डोळे घालुि वनयिां येिरी येिरीकडे हांसे ॥४॥
फिांकल्यिा सकळा उपडून ि वनयिां उखळा । मोडी विृत्तक्ष ि वविमळाजुिरन दोन्ही ।
उि वठला गजिर दसविंती नव्हे धर्ीर । धर्ांवेि तुकयिाचा दातार आळंि वगला वेिगीं ॥५॥

गोरस घेउनी साते ि वनघाल्यिा गौळणी । तवंि ती कृत्त ष्णाची करणी कायि करी तेथे ।
जिाला पानसरा ि वमठी घातली पदरा । आधर्ीं दान माझे सारा मग चाला पंथे ॥१॥
सर जिाऊं दे परता । मळुीं भेटलासी आतां ।
नाट लागले संि वचता । खेपा खुंटिलयिा ॥ध्रु.॥
आसुडी पदरा धर्री आणीक दसुरा । येिरी झोंबतील करा कायि वेिडा होसी ।
आलों गेलों बहु वेिळां नेणों गोरा कीं सांविळा । सर परता गोविळा कायि बोलतोसी ॥२॥
आह्मी येिथे अिधर्कारी मागे केली तुह्मी चोरी । आतां कळिलयिाविरी मागे केले त्यिाचे ।
बोिलल्यिा हांसुनी आह्मी सासुरविािसनी । कां र ेझोंबसी दरुूनी करी मात कांहीं ॥३॥
विांयिां परनारी कैशिा धर्िरसी पदरीं । तयिां कळिलयिा उरी तुजि मजि नाहीं ।
जिडला िजिव्हारीं फिांकों नेदी तयिा नारी । जेिथे विमर ते धर्री जिाऊं पाहे ि वतयेिचे ॥४॥
तयिा हाती सांपडल्यिा हाटीं पाटीं चकुाि वविल्यिा। कृत्त ष्णि वमळणीं ि वमळाल्यिा त्यिाही न ि वफिरती ।
तुका ह्मणे खतंी विांयिां न धर्राविी ि वचत्तिीं । होते तुमच्यिा संि वचतीं विोडविले आिजि ॥५॥

हरी तुझी कांि वत र ेसांविळी । मी र ेगोरी चांपेकळी । तुझ्यिा दशिरने होईन काळी । मग हे विाळी जिन मजि ॥१॥
उगला राहे न करीं चाळा । तुजि ि वकती सांगों र ेगोविळा । तुझा खडबड कांबळा। अर ेनंदबाळा आलगटा ॥ध्रु.॥



तुिझयेि अंगीं घरुट घाणी। बहु खासी दधुर् तुप लोणी । घिरचे बाहेिरल आणोनी । मी र ेचांदणी सकुमार ॥२॥
मजि ते हांसतील जिन । िधर्ःकािरती मजि देखोन । अंगीं तुझे देखोि वन लक्षण । मग ि वविटंबणा होइल र े॥३॥
तुजि लाजि भयि शंिका नाहीं । मजि तवंि सज्जिन ि वपशुिन व्यिाही । आणीक मात बोलून ंकाहीं । मसी भीड नाहीं तुजि माझी ॥
४॥
विचन मोडी नेदी हात । कळले न साहे ची मात । तुकयिास्विामी गोपीनाथ । जिीविन्मुक्ति करूि वन भोगी ॥५॥

सात पांच गौळणी आिलयिा ि वमळोनी यिशिोदे गाऱ्हाणे देती कैसे ।
कायि व्यिालीस पोर चोरटे िसरजिोर जिनावेिगळे ची कैसे।
दि वहं दधुर् लोणी ि वशंिकां नुर ेि वच कांहीं कविाड जिशैिाचे तसेै ।
चाळविूनि वन नाि वशिली कन्यिाकुमर ेआमुच्यिा सनुांिस लाि वविले ि वपसे गे बाइयेि ॥१॥
आझुि वन तरी यिािस सांगे बरव्यिा परी नाहीं तरी नाहीं उरी जिीवेिसाटी ।
ि वमळोि वन सकळै जिणी करंू विाखा सखीं तुजि मजि होईल तुटी गे बाइयेि ॥ध्रु.॥
नेणे आपपर लौि वकक वेिव्हार भलते ठायिीं भलते करी । पाळतुि वन घरीं आह्मी नसतां तेथे आपण संचार करी।
सोगयिा चुंबन देतो आिलगंन लोळे मेजिाबाजिाविरी । ि वशंिकीं कडा फिोडी गोरसाचे डेर ेधर्िरतां न सांपडे करीं गे बाइयेि ॥
२॥
आतां यिाची चाड नाहीं आह्मां भीड सांपतां कोड पुरविूनं मि वनचे । सोिसले बहु ि वदस नव्हता केला ि वनस ह्मणिु वन एकुलते 
तुमचे ।
चरण खांबीं जिीवेि बांधर्नै सिरसा जिवेि न चले कांहीं यिाचे । अथर प्राण देतां न सोडी सविरथा भलते हो यिा िजिविाचे गे बाइयेि 
॥३॥
घेउनी जिननी हातीं चकपाणी देि वतसे गौळणी वेिळोवेिळां । ि वनषु्ठर विाद झणीं बोलाल सकळा क्षोभ जिाइल माझ्यिा बाळा ।
जेिथे लागे हात विाढते नविनीत अमृत्तताच्यिा कल्लोळा । देखोि वन तुकयिास्विामी देशि देहभावि ि वविसरल्यिा सकळा गे बाइयेि ॥
४॥

ि वविरहतापे काुुंफ्दे छंद किरते जिाती । हा गे तो गे साविधर्ान सविे ि वच दिुत श्चती ।
न सांभाळुि वन अंग लोटी पाहे भोंवितीं । वेिगळी च पडों पाहे कुळाहुि वनयिा ती ॥१॥
खुंटलीसी जिाली येिथे अविि वघयिांची गती । आपुलीं पराविीं कोण नेणे भोंविती ।
त्यिांचीं नांवेि बोभे अहो अहो श्रीपती । नविलावि हा येिरां विाटोि वनयिां हांसती ॥ध्रु.॥
बाहेरी च धर्ांवेि रानां न धर्री च घर । न कळे बंधर्ना जिाला तेणे संचार ।
ि वविसरूि वन गेली सासुर ेकी माहेर । एका अविलोकी एका पि वडला ि वविसर ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी अविघ्यिा राहा ि वनश्चळा । न येि आतां येिऊं येिथे सविरथा बळा ।
त्यिाचा त्यिाच्यिा मुखे अविघाची ि वनविारळा । बहुतां मते येिथे तकर विाद ि वनराळा ॥३॥

येि र ेकृत्त ष्णा खणुाि वविती खेळों भातुके । ि वमळािलयिा बाळा एके ठायिीं कवितुके ।



कळों नेदी मायिा त्यिाचे त्यिास ठाउके । खेळतोंसे दाविी लक्षलक्षापे मुके ॥१॥
अखंि वडत चटे त्यिांनीं लाि ववियेिला कान्हा । आविडे तयिा त्यिा विाहाती संकल्प मना ।
कायिा विाचा मने रूपीं गुंतल्यिा विासना । एकांताचे सुख जिाती घेविोि वनयिां राणा ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा जिाणे जिाला मेळासा हरी । ि वमळोि वनयिां जिावेि तेथे तयिा भीतरी ।
कळों नेदी घिरच्यिा करी गोविूननी चोरी । हातोहातीं नेती परपरत्यिा दरुी ॥२॥
आनंदे ि वनभरर आपणाशिीं आपण । कीडतील बाळा त्यििजिले पािरखे जिन ।
एकाएकीं तेथे नाहीं दसुर ेि वभन्न । तुका ह्मणे एका नारायिणा विांचूनन ॥३॥

खेळतां मरुारी जिायि सरोविरा ि वतरीं । तवंि नग्न ि वच यिा नारी तेथे देिखयेिल्यिा ।
मांि वडले ि वविदंान ख्यिाल सखुाचे संधर्ान । अगं लपविूननी मान ि वपलगंत चाले ॥१॥
ख्यिाल मांि वडला र ेख्यिाल मांि वडला र े। पायिां पडतां र ेन सोडी नेदी साउलां र े॥ध्रु.॥
साडयिा साउलीं पातळे गोंडे कसि वणयिा चोळयिा । बुंथी घेउनी सकळा कळंबाविरी पळे।
खांदी धर्रूि वनयिां करीं दृष्टष्टिी घालोि वन सामोरी । बसेै पाला विोढी विरी खदखदां हांसे ॥२॥
आनंदे कल्लोळ बाळा खेळती सकळ देती उलि वटयिा चपळ । एकी एकीहूि वन ह्मैस वेिल सुर काडी ।
एकी उगि वविती कोडीं । नाना परीच्यिा ि वनकडी खेळ मांि वडयेिला ॥३॥
एकी आिलयिा बाहेरी पाहे लुगडे तवंि नारी । ह्मणे नाहीं नेले चोरी कायि जिाणों केव्हां।
केला सकळी हाकारा तवंि आिलयिा बाहेरा । आतां ह्मणतील घरां जिाविे कैशिा परी ॥४॥
तवंि हांसे विनमाळी विरी पाहोनी सकळी । लाजेि िरघािलयिा जिळीं मागे पढेु हात ।
लाजि राखाविी गोपाळा आह्मांजिणींची सकळां । कायि मागसी येि वेिळा देऊं गळुविाटी ॥५॥
जिोडोि वनयिां कर यिा गे सकळी समोर । विांयिां न बोलाविे फिार बडबड कांहीं ।
भातुके भूनषण नाहीं चाड नेघे धर्न । करा एक ि वचत्ति मन यिा गे मजिपाशिीं ॥६॥
एक एकीकडे पाहे लाजि सांडून ि वनयिां राहे। ह्मणे चला आतां सयेि जिाऊं तयिापाशिीं ।
जिोडोि वनयिां हात कैशिा राि वहल्यिा ि वनविांत । तुका ह्मणे केली मात लाजि रािखली तयिांची ॥७॥

धर्िरला पालवि न सोडी माझा येिणे । कांहीं किरतां यिा नदंाि वचयिा कान्हे ।
एकली न येिते मी ऐसे कायि जिाणे । कोठे भरले अविघड यिा राणे र े॥१॥
सोडी पालवि जिाऊ दे मजि हरी । वेिळ लागला र ेकोपतील घरीं ।
सासून दारुण सासरा आहे भारी । तुजि मजि सांगतां नाहीं उरी र े॥ध्रु.॥
सिखयिा वेिि वशियिा होि वतयिा । तुजि फिाविले र ेफिांकतां तयिांसी ।
होते अंतर तर सांपडते कैसी । एकाएकीं अंगीं जिडलासी र े॥२॥
कैसी भागली हे किरतां उत्तिर । शिि वक्ति माविळल्यिा आसुि वडतां कर ।
स्विामी तुकयिाचा भोि वगयिा चतुर। भोग भोगी त्यिांचा राखे लोकाचार विो ॥३॥



गाई गोपाळ यिमुनेचे तटीं । येिती पाि वणयिा ि वमळोि वन जिगजेिटी ।
चेडून  चौगुणा खेळती विाळविंटीं । चला चला ह्मणती पाहू ंदृष्टष्टिी विो ॥१॥
ऐशिा गोि वपका त्यिा कामातुरा नारी । ि वचत्ति ि वविव्हळ देखावियिा हरी ।
ि वमस पाि वणयिाचे किरतील घरीं । बारा सोळा ि वमळोि वन परस्परीं विो ॥ध्रु.॥
ि वचर ेचोि वळयिा त्यिा धर्ुतां ि वविसरती । ऊध्विर लक्ष लागले कृत्त ष्णमूनती ।
कोणा नाठवेि कोण कुळ यिाती । जिालीं ताटस्त सकळ नेत्रपातीं विो ॥२॥
दतंधर्ाविनाचा मुखामाजिी हात । विाद्ये विाजिती नाइके जिनमात ।
करी श्रविण कृत्त ष्णवेिणगुीत । स्विामी तुकयिाचा पुरविील मनोरथ विो ॥३॥

कोठे मी तुझा धर्रंू गेले संग । लाि ववियेिले जिग माझ्यिा पाठीं ॥१॥
सर सर र ेपरता अविगुणाच्यिा गोविळा । नको लाविूनं चाळा खोटा येिथे ॥ध्रु.॥
रूपाच्यिा लाविण्येि नेली ि वचत्तिविृत्तत्तिी । न देखे भोंवितीं मी ते माझी ॥२॥
तुकयिाचा स्विामी माझे जिीविीं च बसैला। बोलीं च अबोला करूि वनयिां ॥३॥

गोड लागे परी सांगतां ि वच न येि । बसेै ि वमठी सयेि आविडीची ॥१॥
वेिधर्ले विो येिणे श्रीरगंरगें । मीमाजिी अंगे हारपलीं ॥ध्रु.॥
परते ि वच ना दृष्टष्टिी बसैली ते ठायिीं । ि वविसाविोि वन पायिीं ठेले मन ॥२॥
तुकयिाच्यिा स्विामीसवेि जिाली भेटी । तेव्हां जिाली तुटी माि वगल्यिांची ॥३॥

पाहावियिा माजिी नभा । ि वदसे शिोभा चांगली ॥१॥
बसैला तो माझे मनीं । नका कोणी लाजिविूनं ॥ध्रु.॥
जिीविा आविडे जिीविाहूि वन । नव्हे क्षण वेिगळा ॥२॥
जिाले ि वविश्विंभरा ऐसी । तुकयिा दासी स्विामीची ॥३॥

कोणी एकी भुलली नारी । ि वविि वकतां गोरस ह्मणे घ्यिा हरी ॥१॥
देिखला डोळां बसैला मनीं । तो विदनीं उच्चारी ॥ध्रु.॥
आपुिलयिाचा ि वविसर भोळा । गोि वविदं कळा कौतुके ॥२॥
तुका ह्मणे हांसे जिन । नाहीं कान ते ठायिीं ॥३॥

करूनी आइत सत्यिभामा मंि वदरीं र े। विाट पाहे टळोि वन गेली रात्री र े। न येि ि वच देवि येितील कामलहरी र े। पि वडली 
दिुत श्चती तवंि तो कविाड ि वटमकारी र े॥१॥
सर गा परता कळला तुझा भावि र े। कायिार परुते हे दाि वविसी लाघवि र े। बोलतोसी ते अविघी तुझी मावि र े। जिाणोि वन 



आलासी उजिडता समयिो र े॥ध्रु.॥
मी च वेिडी तुजिला बोल नाहीं र े। दानावेिळे ि वविटंबणा जिाली कायि र े। मागुती रुद्रािस भेटी ि वदली तई ंर े। ि वविश्विास तो 
तुझ्यिा बोला आझुि वन तरी र े॥२॥
भ्रम होता तो अविघा कळों आला र े। मानवित होते मी भला भला र े। नष्टिा ि वकयिा नाहीं मां तुझ्यिा बोला र े। तुकयिाबंधर्ु 
स्विामी कानडयिा कौसाल्यिा र े॥३॥

तवंि तो हिर ह्मणे विो ि वनजिांगने विो । लाइ नीच कां देसील डोहणे विो । मजिपे दजेुि आले ते देवि जिाणे विो । शिब्द कायि हे 
बोलसी ते उणे विो ॥१॥
पाहा मनीं ि वविचारुनी आिधर् विो । सांडून ि वन देई ंभ्रांि वत करीं ित स्थर बुित ध्द विो । तटं केले हे माझे तुझे उपाधर्ीं विो । उघडी 
डोळे आझुि वन तरी धर्रीं शुिित ध्द विो ॥ध्रु.॥
कोठे तरी दिु वनयिांत वितरले विो । िस्त्रयिांनीं भ्रतारा दानां ि वदले विो । कैसा भला मी नव्हे ते सोिसले विो । रुसतेसी तूनं 
उफिराटे नविल जिाले विो ॥२॥
कायि सांग म्यिां दनै्यि केली कैसी विो । तुझ्यिा गविे ंआणि वविले हनुमंतािस विो । कष्टिी केले मजि गरुडा भीमकीिस विो । 
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे खर ेखोटे नव्हे यिािस विो ॥३॥

तवंि ते ह्मणे ऐका हृषीकेशिी विो । नविािजिले तुह्मी ह्मणां आपणांिस विो । तरी कां विंचनुक सुमनािस विो । नट नाटयि बर े
संपादूनं जिाणतोिस विो ॥१॥
सर हो परता परता हो आतां हरी । ह्मणे सत्रािजिताची कुमरी । जिाणते मी यिा शिब्दाच्यिा कुसरी । ऐसे च करून 
ठकि वविले आिजिविरी ॥ध्रु.॥
भावेि गेले ह्मूनण न व्हाविा ि ववियिोग। मि वनचे आतर जिन्मांतरीं व्हाविा संग । तों तों केले हे पाठमोर ेजिग । ऐसे कायि जिाणे हे 
तुझे रगं ॥२॥
कायि करंू यिा नागि वविले कामे । लागले तयिास्तवि इतुके सोसावेि । नाहीं तरी कां नव्हती ठाविीं विमे।ं परद्वारीं ऐसा 
हाकिलती प्रिसध्द नांवेि ॥३॥
कायि ि वकती सांगावेि तुझे गुण । न फुिटे विाणी ि वनषु्ठर ऐसा ि वनगुरण । आप पर न ह्मणसी मायि बहीण । सासूनसुनास लाविुि वन 
पाहासी भांडण ॥४॥
इतुि वकयिाविरी ह्मणे विैकंुि वठंचा राणा । होऊन गेले ते नयेि आणूनं मना । आतां न करीं तसेै करी ि वकयिा आणा । भक्तिवित्सल 
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु कान्हा ॥५॥

कान्हो एकली र ेएकली र े। तुजिसविे चकुले र े। भयि विाटे विनीं मजि अबळा धर्ाकली र े॥१॥
ि वनघतां घरीं आई बा विारी। तुजिसवेि कां आिलयेि हरी ॥ध्र.ु॥
लोक विाटा सांगती खोटा । परी मी चटा लागिलयिे ॥२॥
ि वपकल्यिा बोरी जिाले सामोरी । कायि जिाणे कोठे राि वहला हरी ॥३॥
आड खुंट जिािलयिा जिाळी । कायि जिाणों कान्हे मांि वडली रळी ॥४॥



तुका ह्मणे जिाऊं आिलयिा विाटा । पाहों हरी पायिीं न मोडे कांटा ॥५॥

क्यिाला मजि आयिो विािरतेसी घरा । खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१॥
बहु ि वदसीं जिाली यिासीं मजि भेटी । आतां विाटे तुटी न पराविी ॥ध्रु.॥
कोविळे बोलतो मना आविरते । डोि वळयिाचे पाते ढापवेिना ॥२॥
आिजि सकळांसी आले चोलुि वनयिां । कां गो पाठी विांयिां पुलि वविली ॥३॥
तुमचे ते कायि खोळंबले काजि । बल्यिा कां गो मजि कोंडा घरीं ॥४॥
तुकयिाचा धर्नी गोकुळनायिक । सरा कांहीं एक बोलतों मी ॥५॥

आता न येि मागे । मी आले यिाच्यिा रागे । कायि माझे जिगे । कोपोि वनयिां करावेि ॥१॥
कां गो किलत्यिां कोल्हाल । तुह्मी भलत्यिा च सकल । वेिचाल ते बोल । झुटे होती बोिलले ॥ध्रु.॥
यिाचे भेटी माझे मन । स्विरुपीं ठाकले लोचन । वेिगळे ते क्षण आतां होऊं नाविर े॥२॥
काजि काम नको जिाले । बीजेि नाविर ेबोिलले । यिाि वचयिा भेि वदले। कामबाणीं अंतर ॥३॥
यिा वेिगळे होणे । आतां जिळो तसेै िजिणे । घेतले ते मने । आतां मागे न ि वफिर े॥४॥
आतां मोटी विार। माझी नका धर्रंू चार । तुकयिाचा दातार । शेिजेि तो मी सुतलों ॥५॥

हिररता चपळा नारी । लागविरी न िरघती ॥१॥
अविघ्यिा अंगे सविोत्तिम । भोगी काम भोगता ॥ध्रु.॥
विाचा विाच्यित्विािस न येि । कोठे कायि करावेि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा ऐशिा । देविि वपशिा उदारा ॥३॥

गौळणी आल्यिा विाजि । ह्मणती यिा गे राखों आजि । सांपडविुनी माजिघरांत धर्रुनी कोंडून ं । उघडे कविाड उभ्यिा काळोशिाचे 
आड । साता पांचा एक भीड मौनेची ठेल्यिा ॥१॥
ि वनत्यि सोंकविला नेदी । सांगों ि वचत्ति बोला । आतां सांपडतां यिाला कोण सोडी जिीविे ॥ध्रु.॥
जिाणोि वनयिां हरी त्यिाच घरा आला चोरी । गि वडयिां ठेविुनी बाहेरी पूनविरद्वार ेि वशिर े। त्यिांच्यिा भयिाभीत चाले ि वपलगंत भोंविताले 
। पाहे तवंि देिखयेिले नविनीत पुढे ॥२॥
उतरोि वन िसंके । पाहे चाखोि वनयिां ि वनके। गोड ते ि वच एका एके । हातीं लांबि ववितो । जिाणे राखती तयिांिस । तेथे अिधर्क 
ि वच नासी । माग लाविी हात पुसी । चोरी जिाणावियिा ॥३॥
जिाणोि वनयिां नारी । मूनळ विमरद्वार धर्री । माजेि कोंडूननी भीतरी । घरांत धर्रीयेिला । कां र ेनागि वविसी । माझे मुळीं लागलासी 
। आणविीन तुजिपासीं । मागे खादले ते ॥४॥
दोही संदी बाहे । धर्रूि वन नेती माते पाहे । कायि नासी केली आहे । घरामाजिी येिणे । तुका ह्मणे मुख । त्यिाचे विाढों नेदी 
दःुख । दसविंती कवितुक। करुनी रजंिि वविल्यिा ॥३॥



आिलयेि धर्ांविि वत धर्ांविि वत भेट होइल ह्मूनण । तवंि ते टळली वेिळ विो माझा उरला सीण ॥१॥
आतां कायि करंू सांग विो मजि भेटेल कैसा । हिरलागीं प्राण फुिटे विो थोरी लागली आशिा ॥ध्रु.॥
लाि वविला उशिीर बहुतीं बहु ओि वढती ओढा । सांभाि वळतां सांग असांग दःुख पाविल्येि पीडा ॥२॥
जिळो आतां संसारु विो कई ंशेिविट पुर े। तुकयिाच्यिा स्विामी गोपाळालागीं जिीवि झुर े॥३॥

आणीक कायि थोडीं । पिर ते फिार खोटीं कुडीं ॥१॥
सदा मोकळीं च गरु े। होती फिजिीत तीं पोर े॥ध्रु.॥
सदा घािलता हुबंरी। एक एकांचे न करी ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं मायि वेिळोवेिळां मारी ॥३॥

बहुतांचे संगती । बहु पाविलों फििजिती ॥१॥
बर ेकेले नंदबाळे । माि वगलांचे तोंड काळे ॥ध्रु.॥
माझा किरतील तटंा । लपती आिलयिा बोभाटा ॥२॥
तुका ह्मणी काई । ि वकती ह्मणों बाप आई ॥३॥

गाईन ते लीळा चिरत्र पविाडे । रािखले संविगडे सि वहत गाई ॥१॥
चोिरले नविनीत बांधर्ि वविला गळा । जेि तुह्मीं गोपाळा छंद केले ॥ध्रु.॥
मोि वहल्यिा गोि वपका पांवियिाच्यिा छंदे । केली ते गोि वविंदे कीडा गाऊं ॥२॥
मायिबापा लाड दाखि वविले कौतुक । ते यिा आणून ंसुख अंतरासी ॥३॥
ि वनदारि वळले दषु्टि भक्तिां प्रि वतपाळी । ऐसा ह्मणों बळी आमुचा स्विामी ॥४॥
तुका ह्मणे सरसी असों येिणे विोघे । लागोि वन संबंधेर् सविरकाळ ॥५॥

डांका - अभंग 

चौक भिरयेिला आसनीं पाचािरली कुळस्विाि वमनी । विैकंुठविािसि वन येि धर्ांविोनी झडकरी ॥१॥
रगंा येिई ंविो ि वविठाई सांविि वळयेि डोळसे । तुझे श्रीमखु सािजिर ेते मी केधर्विां देखेन ॥ध्रु.॥
रजितमधर्ुपारती। पंचप्राणांची आरती । अविघी सारोनी आइती । येि धर्ांविती झडकरी ॥२॥
मन मारोि वनयिां मेढा । आशिा मनसा तृत्तष्णा सुटी । भि वक्तिभावि नैवेिद्य ताटीं । भरोि वन केला हाकारा ॥३॥
डांका अनुहात गजिर े। येिउि वन अंगासी संचर े। आपुला घेउनी परुस्कार । आरोग्यि करीं तुकयिासी ॥४॥

साच माझा देव्हारा । भाक ठेविा भावि खरा । ि वत्रगुणाचा फुिलविरा । आणा ि वविनि वत सांगतों ॥१॥
माझे दवैित हे रगंीं । नाचे विैष्णविांच्यिा संगीं । भरले मग अगंीं । ि वनविाड करी दोहींचा ॥ध्रु.॥



तुझे आहे तुजिपासीं । पिर तून ंजिागा चुकलासी । ि वचविडुि वनयिां नासी। तुझ्यिा घिरच्यिांनीं केली ॥२॥
आतां न पडे ठावेि । विांचूनि वनयिां माझ्यिा देवेि । अंधर्कार व्हावेि । नासु ठावि शिोधर्ाविा ॥३॥
आंधर्ळयिासी डोळे। देते पांगुळासी पायि । विांजिा पुत्र फिळे । नविस पुरि वविते ि वविठाई ॥४॥
उगि वविलीं कोडीं । मागे ि वकतेकांचीं बापुडीं । तुका ह्मणे घडी। न लगे नविस द्या आधर्ीं ॥५॥

ि वविनि वत घातली अविधर्ारीं । मजि देई ंविो अभयि करीं । पीि वडलों खेचरीं । आणीक विारी नांविांची ॥१॥
रगंा येिई ंविो एकला रगं विोडविला । हिरनाम उि वठला गजिर केला हाकारा ॥ध्रु.॥
देविांचे दवैिते । तुजि नि वमले आि वदनाथे । येि विो कृत्त पाविंते । भोगा माझ्यिा धर्ांविि वत ॥२॥
न लविीं आतां वेिळ । आइत सािरली सकळ । तुका ह्मणे कुळ । आमुि वचयेि दवैिते ॥३॥

माझा देव्हारा साचा । नाहीं आणीक कोणाचा । ि वत्रभुविनीं यिाचा । ठसा न लगे पुसाविे ॥१॥
यिा र ेलोटांगणीं । कांहीं करा ि वविनविणी। करील झाडणी । भूनत काढी संसार ॥ध्रु.॥
पि वडले ि वविषयिांचे गोंधर्ळीं । ते ि वत्रगुण आकळी । हिरनाम आरोळी । कानीं पडतां ते उठी ॥२॥
घेतला अहकंार । काम कोधर् यिा मत्सर े। पळती प्रेमभर।े अविघे ठावि सांडुनी ॥३॥
घेतलासे पुरा । मायिा ममता आसरा । अविघ्यिा एक सरा । पळती रगं देखोनी ॥४॥
तुका ह्मणे द्याविा भावि । ि वफिटेल मि वनचा संदेह । आणीक न लगे ठावि । कांहीं कोठे ि वहडंावेि ॥५॥

पुढे येिते देविी । ि वतची जिती चालों द्याविी । मागील झाडाविी । झाडा मान आसडी ॥१॥
एकविीरा आली अंगा । आतां ि वनविारील रोगा । माझ्यिा भक्तिापाशिीं सांगा । पूनजिा भाविे कराविी ॥ध्र.ु॥
मेढा माराविा लोविाळ । पूनजिा पाविली सकळ । तुह्मीं केले बळ । मग मी ठायिीं न पडे ॥२॥
तुका ह्मणे मळुीं । लागली ते आली कुळीं । विदंनुी सकळीं । जिीवेि भाविों ओविाळा ॥३॥

अविघ्यिा जेिष्ठादेविी कोण पूनजिनाचा ठावि । धर्िरतां ि वच भावि कोठे नाहींसे जिाले ॥१॥
ि वदसे सािरखे सािरखे । पिर ते कारणीं पािरखे । तळीं गेले देखे । विरी टोले न साहाती ॥ध्रु.॥
पट एका ि वशिरीं । यिथाि वविधर्ीने त्यिा येिरी । बसकोळयिा घागरी डेर ेरांझण गाडगीं ॥२॥
तुका ह्मणे माना । येिथे कोणीं रुसावेि ना । आपुलाल्यिा स्थानां । जेिथे त्यिा ि वच शिोभल्यिा ॥३॥

खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर। पढंरपुर पाटणीं ॥१॥
आतां करी कां र ेहाकारा । सहस्र नामे एकसरा । दविि वडते खेचरा । अंगसगंे धर्रूनी ॥ध्रु.॥
सीते जिाली झडपणी । राहाणे विासुगीच्यिा बनीं । पाविली जिननी । झोंि वट मोकि वळयिा केशिी ॥२॥
लाि वविले काविर े। प्रल्हादा ह्मैसासुर े। आली येिकसर े। दांत खात रगंासी ॥३॥
विसुदेविाचीं बाळे । सात खादलीं ज्यिा काळे। आली भोगवेिळे । तयिा कारणे तेथे ॥४॥



पांडवेि बापुडीं । विाजि केलीं ि वफिरती वेिडीं । धर्ांविोि वनयिां काढी । अगंसंगे त्राहाि वविलीं ॥५॥
नामाचे ि वचंतन । तेथे धर्ांविते आपण । न ि वविचािरतां हीण । भावि देखे जियिाचा ॥६॥
कुळीची कुळदेविता । तुका ह्मणे आह्मां माता । कायि भयि भूनतां । काळ यिमदूनताचे ॥७॥

देविी देवि जिाला भोग सरला यिाविरी । सांगायिा दसुरी ऐसी नाहीं उरली ॥१॥
हिरनाम देविनाम तुह्मी गाऊि वनयिां जिागा । पेठविणी मागा नका ठेविूनं िलगाड ॥ध्रु.॥
शेिविटीं सुताळी बरविी विाजिविाविी डांक । ताळा घाली एक सरिलयिाचे शेिविटीं ॥२॥
गुंडाळा देव्हारा मान देती मानकरी । तुका ह्मणे बरीं आिजि कोडीं उगि वविलीं ॥३॥
॥८॥

जिाली झडपणी खडतर देविता । संचरली आतां ि वनघों नयेि ॥१॥
मजि उपचार झणी उपचार झणी आतां करा । न साहे दसुरा भार कांहीं ॥ध्र.ु॥
नेऊि वनयिां घाला चदं्रभागे ि वतरीं । जिीविा नाहीं उरी कांहीं आतां ॥२॥
तुका ह्मणे कळों आले वितरमान । माझे तों विचन आच्छादले ॥३॥

अंगीं देविी खेळे । कां र ेतुह्मासी न कळे । कोणाचे हे चाळे सुख दःुख न मि वनतां ॥१॥
मीं तों आतां येिथे नाहीं । ओळखी विचनाच्यिा ठायिीं । पालटाचा घेई ं। भावि खर ेलोपे ना ॥ध्रु.॥
आपुलाले तुह्मी पुसा । सोविा एव्यिाच सिरसा । िथराविल्यिा कैसा कायि जिाणों ि वविचार ॥२॥
तुका ह्मणे लाभकाळ । तेथे नसावेि शिीतळ । मग तशैिी वेिळ । कोठे जिाते सांपडों ॥३॥

पांगुळ जिालों देविा नाहीं हात ना पायि । बसैलों जियिाविरी सैराट ते जिायि ।
खेि वटतां कंुप कांटी । खुटं दरडी न पाहे। आधर्ार नाहीं मजि कोणी । बाप ना मायेि ॥१॥
दाते हो दान करा। जिाते पंढरपुरा । न्यिा मजि तेथविरी । अखमाचा सोयिरा ॥ध्रु.॥
ि वहडंतां गव्हाने गा । ि वशिणलों दारोदारीं । न ि वमळे ि वच दाता कोणी जिन्मदःुखाते विारी ।
कीि वतर हे संतां मखुीं । तो ि वच दाखविा हरी । पांगळां पायि देतो । नांदे पंढरपुरीं ॥२॥
यिा पोटाकारणे गा । जिालों पांगीला जिना । न सर ेि वच बापमायि भीक नाहीं खडंणा ।
पुढारा ह्मणती एक । तयिा नाहीं करुणा । श्विान हे लागे पाठीं । आशिा बहु दारुणा ॥३॥
कायि मी चकुलों गा मागे नेणवेि कांहीं । न कळे ि वच पाप पुण्यि । तेथे आठवि नाहीं
मी माजिी भुललों गा । दीप पतगंासोयिी । द्या मजि जिीविदान । संत महानुभावि कांहीं ॥४॥
दरुोि वन आलों मी गा । दःुख जिाले दारुण । यिावियिा येिथविरी
होते हे ि वच कारण । दलुरभ भेटी तुह्मां । पायिीं जिाले दरुषन । ि वविनि ववितो तुका संतां । दोन्ही कर जिोडूनन ॥५॥



देशि वेिष नव्हे माझा । सहजि ि वफिरत आलों । करंू सत्तिा कविणाविरी कोठे ित स्थर राि वहलों ।
पायि डोळे ह्मणतां माझे । तींहीं कैसा मोकिललों । परदेशिीं नाहीं कोणी । अंधर् पांगुळ जिालों ॥१॥
आतां माझी करीं ि वचतंा । दान देई ंभगविंता । पाठीं पोटीं नाहीं कोणी । ि वनरविीं सज्जिन संता ॥ध्रु.॥
चालतां विाट पढेु । भयि विाटते ि वचत्तिीं । बहुत जिन गेलीं नाहीं आलीं मागुतीं ।
न देखे कायि जिाले। कान तरी ऐकती । बसैलों संिधर्भागीं । तुजि धर्रूि वन ि वचत्तिीं ॥२॥
भाि वकतों करुणा गा । जिसैा सांि वडला ठावि । न भर ेपोट कधर्ीं नाहीं ि वनश्चळ पावि ।
ि वहडंतां भागलों गा । लक्ष चौऱ्यिाशिी गांवि । धर्रूि वन राि वहलों गा । हा ि वच विसता ठावि ॥३॥
भरविसा कायि आतां । कोण आि वण अविि वचता । तसैी च जिाली कीि वतर । तयिा मजि बहुतां ।
ह्मणउि वन मारीं हाका । सोयिी पावेि पुण्यिविंता । लागली भूनक थोरी । तूनं ि वच कृत्त पाळून दाता ॥४॥
संि वचत सांडविले । कांहीं होते जिविळीं । ि ववित्ति गोत पतु मायिा । तुटली हे लागाविळी ।
ि वनष्काम जिालों देविा। होते माझे कपाळीं । तुका ह्मणे तून ंि वच आतां । माझा सविरस्वेि बळी ॥५॥

देखत होतों आधर्ीं मागे पढेु सकळ । मग हे दृष्टष्टिी गेली विरी आले पडळ ।
ि वति वमर कोंदलेसे विाढे विाढतां प्रबळ । भीत मी जिालों देविा । कायि ज्यिाल्यिाचे फिळ ॥१॥
आतां मजि दृष्टष्टिी देई ं। पांडुरगंा मायिबापा । शिरण आलों आतां । ि वनविारूि वनयिां पापा ।
अंजिन लेविविनुी। करीं मारग सोपा । जिाईन िसध्दपंथे । अविघ्यिा चकुती खेपा ॥ध्रु.॥
होतसे खेद ि वचत्तिा । कांहीं नाठवेि ि वविचार । जिात होतों जिना मागे तोही सांि वडला आधर्ार ।
हा ना तोसा ठावि जिाला। अविघा पि वडला अंधर्ार । ि वफिरलीं माझीं मजि । कोणी न देती आधर्ार ॥२॥
जिोंवििर चळण गा । तोंवििर ह्मणती माझा । माि वनती लहान थोर देहसुखाच्यिा काजिा ।
इिं वद्रयेि माविळलीं । आला बागुल आजिा। कैसा ि वविपरीत जिाला। तो ि वच देह नव्हे दजुिा ॥३॥
गुंतलों यिा संसार।े कैसा झालोंसे अंधर्। मी माझे विाढविनुी मायिातृत्तष्णेचा बाधर्।
स्विि वहत न ि वदसे ि वच । केला आपुला विधर् । लागले काळ पाठीं । सविे काम हे कोधर् ॥४॥
लागती चालतां गा । गणुदोषाच्यिा ठेसा । सांि वडली विाट मग जिालों ि वनराळा कैसा ।
पाहातों विास तुझी । थोरी करूनी आशिा । तुका ह्मणे विदै्यराजिा। पढंरीच्यिा ि वनविासा ॥५॥

सहजि मी आंधर्ळा गा ि वनजिि वनराकार पथंे । विृत्तित्ति हे ि वनविृत्तित्ति जिाली जिन न ि वदसे तेथे ।
मी माजिी हारपले ठायिीं जेिथींचा तेथे। अदृष्टश्यि ते ि वच जिाले कांहीं दृष्टश्यि जेि होते ॥१॥
सुखी मी ि वनजिलों गा शिूनन्यि सारूि वन तेथे । ि वत्रकून टि वशिखरीं गा दान ि वमळे आइते ॥ध्र.ु॥
टाि वकली पात्र झोळी धर्मरअधर्मर आशिा । कोल्हाळ चुकि वविला ि वत्रगुणाचा विोळसा ।
न मागे मी भीक आतां हा ि वच जिाला भरविसा। विोळली सत्राविी गा ि वतणे परुि वविली इच्छा ॥२॥
ऊध्विरमुखे आळि वविला सोह ंशिब्दाचा नाद । अरूप जिागि वविला दाता घेऊि वन छंद ।
घेऊि वन आला दान ि वनजितत्त्वि ि वनजिबोधर् । स्विरूपीं मेळि वविले नांवि ठेि वविला भेद ॥३॥
शिब्द हा बहुसार उपकाराची राशिी । ह्मणोि वन चालि वविला मागे येितील त्यिांसीं ।



मागोि वन आली विाट िसध्दओळीि वच तसैी । तरले तरले गा आणीक ही ि वविश्विासी ॥४॥
विमर ते एक आहे दृष्टढ धर्राविा भावि । जिाि वणविनागविण नेदी लागो ठावि ।
ह्मणोि वन संग टाकी सेविीं अद्वैत भावि । तुका ह्मणे हा ि वच संतीं मागे केला उपावि ॥५॥

आंधर्ळयिापांगळयिांचा एक ि वविठोबा दाता । प्रसविला ि वविश्वि तो ि वच सविर होयि जिाणता ।
घडी मोडी हेळामाते्र पापपुण्यिसंि वचता। भविदःुख कोण विारी तुजिविांचुि वन ि वचंता ॥१॥
धर्मर गा जिागो तुझा तून ंि वच कृत्त पाळून राजिा । जिाणसी जिीविींचे गा न सांगतां सहजिा ॥ध्रु.॥
घातली लोळणी गा पुंडलीके विाळविंटीं । पंढरी पुण्यि ठावि नीर ेभीविर ेतटीं ।
न देखे दसुर ेगा । जिाली अदृष्टश्यिदृष्टष्टिी । विोळला प्रमेदाता केली अमृत्ततविृत्तष्टिी ॥२॥
आणीक उपमन्यि ुएक बाळ धर्ाकुटे। न देखे न चलवेि जिना चालते विाटे ।
घातली लोळणी गा हिरनाम बोभाटे । पाविला त्यिाकारणे धर्ांवि घातली नेटे ॥३॥
बसैोि वन खोळी शुिक राहे गभर आंधर्ळा । शिीणला येिरझारी दःुख आठविी वेिळा ।
मागील सोिसले ते ना भीं ह्मणे गोपाळा । पाविला त्यिाकारणे । लाजि रािखली कळा ॥४॥
न देखे जिो यिा जिना तयिा दाविी आपणा । वेिगळा सुखदःुखा मोहो सांडविी धर्ना ।
आपपर ते ही नाहीं बंधर्वुिगर सज्जिना। तुकयिा ते ि वच परी जिाली पाविे नारायिणा ॥५॥

भगविंता तुजिकारणे मेलों जिीता ि वच कैसी । ि वनष्काम बुध्दी ठेली चळण नाहीं तयिासी ।
न चलती हात पायि दृष्टि वष्टि ि वफिरली कैसी। जिाणतां न देखों गा क्षर आि वण अक्षरासी ॥१॥
ि वविठोबा दान दे गा तुझ्यिा सािरखे नामा । कीि वतर हे विाखाि वणली थोर विाढली सीमा ॥ध्रु.॥
भुि वक्ति मुि वक्ति तून ंि वच एक होिस िसध्दीचा दाता । ह्मणोि वन सांडविली शिोक भयि लज्जिा ि वचंता ।
सविरस्वेि त्यिाग केला धर्ांवि घातली आतां। कृत्त पादान देई ंदेविा येिउि वन सामोरा आतां ॥२॥
संसारसागरू गा भविदःुखाचे मूनळ । जिनविाद अंथरुण माजिी केले इगंळ ।
इिं वद्रयेि विज्रघाते तपे उष्ण विरी जिाळ । सोिसले कायि करंू दभुरर हे चांडाळ ॥३॥
ि वतहीं लोकीं तुझे नाम विृत्तक्ष पल्लवि शिाखा । वेिघलों वििर खोडा भावि धर्रूि वन टेका ।
जिाणविी नरनारी जिागो धर्रम लोकां । पाविती पुण्यिविंत सोई आमुि वचयेि हाका ॥४॥
नाठवेि आपपर आतां कायि बा करंू । सािरखा सोइसविा हारपला ि वविचारू ।
घातला यिोगके्षम तुजि आपुला भारू । तुकयिा शिरणागता देई ंअभयिकरू ॥५॥

विासुदेवि - अभंग 

मनु राजिा एक देहपुरी । असे नांदतु त्यिािस दोघी नारी।
पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तेणे कृत्त पा केली आह्मांविरी गा ॥१॥
ह्मणउि वन आलों यिा देशिा । होतों नाहीं तरी भुललों ि वदशिा ।



दाता तो मजि भेटला इच्छा । येिउि वन मारग दाि वविला सिरसा गा॥ध्रु.॥
सवेि घेउि वन चौघेजिण । आला कुमर सुलक्षण ।
कडे चकुविुि वन कांटविण। ऐका आि वणली तीं कोण कोण गा ॥२॥
पुढे भक्तिीने धर्िरले हातीं। मागे ज्ञान विैराग्यि धर्मर येिती ।
ित स्थर केलीं जिीं आचपळे होतीं । िसध्द आणिु वन लाि वविलीं पंथीं गा ॥३॥
केले उपकार सांगों कायि । बाप न करी ऐसी मायि ।
धर्मे ंत्यिाच्यिा देिखयेिले पायि । ि वदले अखयि भयि विारुि वन दान गा ॥४॥
होतों पीडत ि वहडंतां गांवि । पोट भरनेा राहावियिा ठावि ।
तो येिणे अविघा संदेह । ह्मणे फेिि वडयेिला तुकयिाचा बंधर्वि गा ॥५॥

गातों विासुदेवि मीं ऐका । ि वचत्ति ठेविुि वन ठायिीं भाविे एका।
डोळे झाकुि वन रात्र करंू नका । काळ करीत बसैला लेखा गा ॥१॥
राम राम स्मरा आधर्ीं । लाहो करा गांठ घाला मूनळबंदीं ।
सांडाविा उि वगयिा उपाधर्ी । लक्ष लाविुि वन राहा गोि वविंदीं गा ॥ध्रु.॥
ऐसा अल्प मानविी देह । शित गि वणले अधर्र रात्र खायि ।
पुढे बालत्वि पीडा रोग क्षयि । कायि भजिनािस उरले ते पाहे गा ॥२॥
क्षणभंगुर नाहीं भरविसा। व्हा र ेसाविधर् सोडा मायिा आशिा ।
न चळे बळ पडेल मग फिासा । पुढे हुशिार थोर आहे विोळसा गा ॥३॥
कांहीं थोडे बहुत लागपाठ । करा भि वक्ति भावि धर्रा बळकट ।
तन मन ध्यिान लाविुि वनयिां नीट । जिर असेल करणे गोड शेिविट गा ॥४॥
ि वविनि ववितों सकळां जिनां । कर जिोडुि वन थोरां लाहनां ।
दान इतुले द्या मजि दीना । ह्मणे तुकयिाबंधर्ु राम ह्मणा गा ॥५॥

गेले टळले पाहार तीन । कायि ि वनदसुरा अझूनन ।
जिागे होउि वन करा कांहीं दान । नका ऐकोि वन झाकों लोचन गा ॥१॥
हरी राम कृत्त ष्ण विासुदेविा । जिाणि ववितसे जिना ।
ि वचपळयिा टाळ हातीं मुखीं घोष । नारायिणा गा ॥ध्रु.॥
जेि टाकेल कोणा कांहीं । फिळ पुष्प अथविा तोयि ।
द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढे ि वविन्मखु होतां बर ेनाहीं गा ॥२॥
देविाकारणे भावि तस्मात । द्यावेि न लगे फिारसे ि ववित्ति।
जिाले एक ि वचत्ति तरी बहुत । तेविढयिासाठीं नका करंू विाताहात गा ॥३॥
आलों येिथविरी बहु सायिासे । किरतां दान हे ि वच मागावियिास।
नका भार घेऊं करंू ि वनरास । धर्मर सारफिळ संसारास गा ॥४॥



आतां मागुता येिईल फेिरा । हे तों घडे यिा नगरा ।
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु धर्रा । ओळखी नाहीं तरी जिाल अघोरा गा ॥५॥

राम राम दोनी अक्षर े। सुलभ आि वण सोपार े। जिागा माि वगले पाहार े। सेविि वटचे गोड ते ि वच खर ेगा ॥१॥
राम कृत्त ष्ण विासुदेविा । जिाणविी जिनािस । विाजिविी ि वचपि वळयिा । टाळ घागऱ्यिाघोषे गा ॥ध्रु.॥
गायि विासुदेवि विासुदेविा । ि वभन्न नाहीं आि वणका नांविा । दान जिाणोि वनयिां करीं आविा । न ठेविीं उरीं कांहीं ठेविा गा ॥२॥
एक वेिळा जिाणि वविती । धर्रूि वनयिां राहा ि वचत्तिीं । नेघे भार सांडीं कामा हातीं। नीजि घेउि वन ि वफिरती गा ॥३॥
सुपात्रीं सविर भावि । मी तों सविर विासुदेवि । जिाणती कृत्त पाळु संत महानुभावि । जियिा ि वभन्न भेद नाहीं ठावि गा ॥४॥
शिूनर दान जिीवेि उदार । नाहीं विासुदेविी ि वविसर । कीि वतर विाढे चराचर । तुका ह्मणे तयिा नमस्कार गा ॥५॥

बोल बोले अबोलणे । जिागे बाहेर आंत ि वनजेिले । कैसे घरांत घरकुल केले । नेणों आंधर्ार ना उजेिडले गा ॥१॥
विासुदेवि किरतों फेिरा । विाि वडयिांत बाहेर दारा । कोणी कांहीं तरी दान करा । जिाब नेदा तरी जिातों सामोरा गा ॥ध्रु.॥
हातीं टाळ ि वदडंी मखुीं गाणे। गजिर होतो बहु मोटयिाने । नाहीं ि वनविि वडलीं थोरलाहाने । नका ि वनजिों ि वभकेच्यिा भेणे गा ॥
२॥
मी विासुदेवि तत्विता । कळों येिईल ि वविचािरतां। आहे ठाउका सभाग्यिा संतां । नाहीं दजुिा आणीक मागता गा ॥३॥
कायि जिागाि वच ि वनजिलासी । सनुे जिागोन दारापासीं तुझ्यिा ि वहतापाठीं करी व्यिास व्यिासी । भेटी न घेसी विासुदेविासी गा ॥
४॥
ऐसे जिागि वविले अविघे जिन । होते संि वचत तींहीं केले दान । तुका ह्मणे दबुळीं कोणकोण । गेलीं विासुदेविा ि वविसरून गा ॥
५॥

रामकृत्त ष्ण गीती गात । टाळ ि वचपळयिा विाजिविीत । छंदे आपुिलयिा नाचत । नीजि घेऊि वन ि वफिरत गा ॥१॥
जिनीं विनीं हा अविघा देवि । विासनेचा हा पुसाविा ठावि । मग विोळगती विासुदेवि । ऐसा मनीं विसूनं द्याविा भावि गा ॥ध्रु.॥
ि वनजि दासाची थोर आविडी । विासुदेविािस लागली गोडी । मखुीं नाम उच्चारी घडोघडीं । ऐसी करा हे विासुदेविजिोडी गा 
॥२॥
अविघा सारूि वन सेविट जिाला । प्रयित्न न चले कांहीं केला । जिागा होई ंसांडुि वन झोपेला । दान देई ंविासुदेविालागा ॥३॥
तुका ह्मणे र ेधर्न्यि त्यिाचे िजिणे । जिींहीं घातले विासुदेविा दान। त्यिाला न लगे येिणे जिाणे । जिाले विासुदेविीं राहणे गा ॥४॥ 
।॥

गांविगुंड - अभंग 

आह्मी जिालों गांविगुंड । अविघ्यिा पुडं भूनतांसी ॥१॥
दसुर ेते खेळों आले । एका बोले तो ि वमयिां ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा येिऊं लाग । नेदून ंअंग ि वशिविायिा ॥२॥
तुका ह्मणे खुटंून ं नाद । िजंितून ंविाद सतीने ॥३॥ ॥१॥



जिोगी - अभगं 

जिग जिोगी जिग जिोगी । जिागजिागे बोलती ॥१॥
जिागता जिगदेवि । राखा कांहीं भावि ॥ध्रु.॥
अविघा के्षत्रपाळ । पूनजिा सकळ ॥२॥
पूनजिापात्र कांहीं । फिल पुष्प तोयि ॥३॥
बहुतां ि वदसां फेिरा । आला यिा नगरा ॥४॥
नका घेऊं भार । धर्मर तो ि वच सार ॥५॥
तुका मागे दान । द्या जिी अनन्यि ॥६॥ ॥१॥

सरविदा - अभगं 

एका गा ए भाई । सरविदा सांगतो काई । येिथे नाडेल माई । दोघां पुत्रांची ।
ते किरती ि वतची ि वविटंबना । अविघ्यिा प्रिसध्द जिना । एक न मािरतां शिाहाणा । तो जिाणा सुख न पवेि ॥१॥
अुाणीक ऐका गा ए । सरविदा सांगतो कायि । खर ेि वच बोले तो जिायि। नरकामध्यिे अधर्ोगती ।
हे चौघांच्यिा मखुे । मना आणावेि सुखे। अविघीं चकुती दःुखे । खोटे बोला नरनारी ॥ध्रु.॥
आणीक नाडेल एक जिाण । सरविदा बोलतो विचन । जिागे माझे ह्मणोन । पि वडले खान तयिा घरीं ।
ह्मणोन न ह्मणा माझे कांहीं । ि वनजिीं ि वनजिा सुखे ठायिीं । यित्न होईल तई ं। चोराठायिीं ि वविश्विास ॥२॥
आणीक एकी परी । सरविदा सांगतो थोरी । दःुख पावेिल नारी । पि वतव्रता यिामधर्ीं ।
पांचांनीं ि वदधर्ली हातीं । ह्मणोि वन न मनाविी ि वनित श्चती । परपुरुषीं होयि रती । सखुगती ते पावेि ॥३॥
एकी परी । सरविदा सांगतो ते करीं । दान देतां जिो न विारी । नव्हे भला भला तो तुका ह्मणे आई ।
येिथे नांवि काई । सांगसी ते ठायिीं । मरो रांडेचे ॥४॥ ॥१॥

मुंढा - अभंग 

संबाल यिारा उपर तले दोन्हो मारकी चोट । नजिर कर ेसो ही राखे पश्विा जिावेि लुट ॥१॥
प्यिार खदुाई र ेबाबा िजिि वकर खदुाई ॥ध्रु.॥
उडे कुदे ढंुग नचावेि आगल भुलन प्यिार । लडबड खडबड कांहेकां खचलावित भार ॥२॥
कहे तुका चलो एका हम िजिन्होंके सात । ि वमलावेि तो उसे देना तो ही चढावेि हात ॥३॥

सब संबाल भ्यिाने लौंढे खडा केऊं गुंग । मि वदरथी मता हुविा भुिल पाडी भगं ॥१॥
आपसकंु संबाल आपसकंु संबाल । मुंढे खबु राख ताल । मुिथविोि वह बोला नहीं तो करँूगा हाल ॥ध्रु.॥
आविलका तो पीछे नहीं मुदल ि वबसर जिायि । ि वफिरते नहीं लाजि रडंी गधेर् गोते खायि ॥२॥
िजिन्हो खाि वतर इतना होता सो नहीं तुझे बेफिाम । उचा जिोरो िलयिा तुबंा तुबंा बुरा काम ॥३॥
ि वनकल जिावेि ि वचकल जिोरो मुढें ि वदलदारी । जिबानीकी छोड दे बात ि वफिर एक तारी ॥४॥



कहे तुका ि वफिसल रुका मेरकेो दान देख । पकड धर्का गांडगुडघी मार चलाऊं आलेख ॥५॥

आविल नाम आल्ला बडा लेते भुल न जिायेि । इलाम त्यिाकालजिमुपरताहाुी तुबं बजिायेि ॥१॥
आल्ला एक तुं नबी एक तु ं॥ध्रु.॥
काटते िसर पाविों हात नहीं जिीवि उरायेि । आगले देखे ि वपछले बझेु । आपे हजुिर आयेि ॥२॥
सब सबरी नचावि म्यिाने । खडा आपनी सात । हात पाविों रखते जिबाब । नहीं आगली बात ॥३॥
सुनो भाई बजिार नहीं । सब ि वह ि वनरचे लावि । नन्हा बडा नहीं कोयेि एक ठोर ि वमलावि ॥४॥
एक तार नहीं प्यिार । जिीवितनकी आस । कहे तुका सो ि वह मुंढा । राखिलयेि पायेिनपास ॥५॥ ॥३॥

डोई फिोडा - अभंग 

तम भज्यिायि ते बुरा िजिकीर ते कर े। सीर काटे ऊर कुटे ताहां सब डर े॥१॥
ताहां एक तु ही ताहां एक तु ही । ताहां एक तु ही र ेबाबा हमे तुहे्म नहीं ॥ध्र.ु॥
ि वददार देखो भुले नहीं ि वकशेि पछाने कोयेि । सचा नहीं पकडुं सके झटुा झटेु रोयेि ॥२॥
ि वकसे कहे मेरा ि वकन्हे सात िलयिा भास । नहीं मेलो ि वमले जिीविना झुटा ि वकयिा नास ॥३॥
सुनो भाई कैसा तो ही । होयि तसैा होयि । बाट खाना आल्ला कहना एकबारां तो ही ॥४॥
भला िलयिा भेक मुढें । आपना नफिा देख । कहे तुका सो ही संका । हाक आल्ला एक ॥५॥ ॥१॥

मलगं - अभगं 

नजिर कर ेसो ही िजंिके बाबा दरुथी तमासा देख । लकडी फिांसा लेकर बठैा आगले ठकण भेख ॥१॥
काहे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजिार ॥ध्रु.॥
दमरी चमरी जिो नर भुला। सोत आघो ि वह लत खायेि ॥२॥
नि वह बुलावित ि वकसे बाबा आप ि वह मत जिायेि । कहे तुका उस असाके संग ि वफिरि वफिर गोदे खायेि ॥३॥ ॥१॥

दरवेिस -अभगं 

अल्ला कर ेसो होयि बाबा करतारका िसरताजि । गाउ बछर ेि वतस चलावेि यिारी बाघो न सात ॥१॥
ख्यिाल मेरा साहेबका। बाबा हुविा करतार । व्हांटे आघे चढे पीठ । आपे हुविा असुविार ॥२॥
िजिि वकर करो अल्लाकी बाबा सबल्यिां अंदर भेस । कहे तुका जिो नर बझेु सो ि वह भयिा दरवेिस ॥३॥ ॥१॥

विैद्यगोळी - अभगं 

अल्ला देवेि अल्ला ि वदलावेि अल्ला दारु अल्ला खलावेि। अल्ला बगर नही कोयेि अल्ला कर ेसो ि वह होयेि ॥१॥
मदर होयेि विो खडा फिीर नामदरकंु नहीं धर्ीर । आपने ि वदलकंु करना खसुी तीन दामकी क्यिा खमुासी ॥ध्रु.॥
सब रसोंका ि वकयिा मार । भजिनगोली एक ि वह सार । इमान तो सब ही सखा । थोडी तो भी लेकर ज्यिा ॥२॥



िजिन्हो पास नीत सोयेि । विो ि वह बसकर ि वतरोवेि । सांतो पांचो मार चलावेि । उतार सो पीछे खावेि ॥३॥
सब ज्विानी ि वनकल जिावेि। पीछे गधर्डा मटी खावेि । गांविढाळ सो क्यिा लेवेि । हगविि वन भरी नि वह धर्ोवेि ॥४॥
मेरी दारु िजिन्हे खायिा । ि वददार दरगां सो ि वह पायिा । तल्हे मुंढी घाल जिावेि । ि वबगारी सोवेि क्यिा लेवेि ॥५॥
बजिारका बझेु भावि। विो ि वह पुसता आवेि ठावि । फुिकट बाटु कहे तुका । लेवेि सोि वह ले ि वहसखा ॥६॥ ॥१॥

गोंधर्ळ - अभंग 

राजिस सुंदर बाळा । पाहों आिलयिा सकळा विो । ि वबबीं ि वबंबोि वन ठेली
माझी परब्रह्म वेिल्हाळा विो । कोि वट रि वविशिि वशि माझी। परब्रह्म वेिल्हाळा विो ॥१॥
राजिस ि वविठाबाई । माझे ध्यिान तुझे पायिीं विो । त्यिजुिि वनयिां चौघींसी । लाविी आपुिलयेि सोई विो ॥ध्रु.॥
सकुमार सािजिरी । कैसीं पाउले गोिजिरीं विो । कंठीं तुळसीमाळा
उभी भीविरचे्यिा ि वतरीं विो । दतं ि वहरयिा ज्यिोि वत । शंिखचक ि वमरवेि करीं विो ॥२॥
ि वनगुरण ि वनराकार । वेिदां न कळे ि वच आकार विो । शेिषाि वदक श्रमले
श्रुती न कळे तुझा पार विो । उभारोि वन बाहे । भक्तिां देत अभयिकर विो ॥३॥
येिउि वन पढंरपुरा । अवितरली सारगंधर्रा विो । देखोि वन भि वक्ति भावि
विोरसली अमृत्ततधर्ारा विो । देउि वन प्रमेपान्हा । तुकयिा स्विामीने ि वकंकरा विो ॥४॥

सुि वदन सवेुिळ । तुझा गोंधर्ळ विो । पंच प्राण ि वदविटे । दोनी नेत्रांचे ि वहलाल विो ॥१॥
पंढरपुरि वनविासे । तुझे रगंी नाचत असे विो । नविस पुरविीं माझा । मि वनंची जिाणोि वनयिां इच्छा विो ॥ध्रु.॥
मांि वडला देव्हारा । तुझा ि वत्रभुविनामाझारी विो । चौक सािधर्येिला । नाि वभकळस ठेि वविला विरी विो ॥२॥
बसैली देविता । पुढे विषै्णविाचे गाणे विो । उद्गार ेगजिरती । कंठीं तुळसीचीं दशिरने विो ॥३॥
स्विानंदाचे ताटीं । धर्ूनप दीप पंचारती विो । ओविाि वळली माता । ि वविठाबाई पचंभूनतीं विो ॥४॥
तुझे तुजि पाविले । माझा नविस पुरविीं आतां विो । तुका ह्मणे राखे । आपुिलयिा शिरणागता विो ॥५॥

सुंदर मखु सािजिर े। कंुडले मनोहर गोमटीं विो । नागर नाग खोपा । केशिर कस्तुरी मळविटीं विो ।
ि वविशिाळ व्यिंकट नेत्र । विजैियिंती तळपे कंठीं विो । कास पीतांबराची । चंदन सुगंधर् साजेि उटी विो ॥१॥
अि वतबरविंटा बाळा । आली सुलक्षणीं गोंधर्ळा विो । राजिस तेजिोराशिी। ि वमरविी ि वशिरोमणी वेिल्हाळा विो ।
कोि वट रि वविशिि वशिप्रभा लोपल्यिा सकळा विो । न कळे ब्रह्माि वदकां । अनुपम्यि इची लीळा विो ॥ध्रु.॥
साविळी सकुमार । गोरी भुजिा शिोभती चारी विो । सखोल विक्षस्थळ । सुढाळ पदक झळके विरी विो ।
कटीं क्षुद्र घिं वटका । शिब्द किरताती माधर्ुरी विो । गजिरत चरणीं विाकी । अि वभनवि संगीत नृत्तत्यि करी विो ॥२॥
अष्टिांगे मंि वडत कायि । विणारविी रूपठेविणी विो । शिोिधर्वि सुंदर रसाची ओि वतली। सगुंधर् लाविण्यिखाणी विो ।
सविरकळासंपन्न । मजुंिळ बोले हास्यिविदनीं विो । बहु रूपे नटली । आि वदशिि वक्ति नारायिणी विो ॥३॥
घटस्थापना केली । पंढरपुरमहानगरीं विो । अस्मानी मंडप ि वदला । ि वतन्ही ताळांविरी विो ।
आरिं वभला गोंधर्ळ इने । चंद्रभागेि वतरीं विो । आली भि वक्तिकाजिा। कृत्त ष्णाबाई यिोगेश्विरी विो ॥४॥



तेहि वतस कोि वट देवि । चौंडा अष्टि कोि वट भैरवि विो । आरत्यिा कुरविंडयिा । किरती पुष्पांचा विरुषावि विो ।
नारद तुबंर गायिन । ब्रह्मानंद किरती गधंर्विर विो। विंदी चरणरजि तेथे । तुकयिाचा बधंर्वि विो ॥५॥

शंिख किरशिी ज्यिाच्यिा नांवेि । त्यिाचे तुजि नाहीं ठावेि ।
ऐक सांगतों एका भावेि । सांपडे घरीं ते जिीविउि वन खावेि । र ेि वविठ्ठल ॥१॥
ि वटळे माळा करडंी सोंग । धर्रुि वन चाळि वविले जिग ।
पसरी हात नाहीं त्यिाग । दाविी दगड पुजिी भग । र ेि वविठ्ठल ॥२॥
राख लाविुि वन अंग मळी । विायेि ठोके मी एक बळी ।
विासने हातीं बांधर्विी नळी। त्यिािस येिउि वन ि वगळी । र ेि वविठ्ठल ॥३॥
कोण ते राहडीचे सखु । विरते पायि हारते मुख ।
करविी पीडा भोगविी दःुख । पडे नरकीं परी न पळे ि वच मूनखर । र ेि वविठ्ठल ॥४॥
िसकला फिाक मारी हाका । रांडा पोर ेमेळविी लोकां ।
ि वविटंबी शिरीर मागे रुका । केले ते गेले अविघे ि वच फुिका । र ेि वविठ्ठल ॥५॥
कळावेि जिनां मी एक बळी । उभा राहोि वन मांडी फिळी ।
फिोडोि वन गडुघे कोंपर चोळी । आपला घात करोि वन आपण ि वच तळमळे । र ेि वविठ्ठल ॥६॥
फुिकट खेळे ठकलीं विांयिां । धर्रुि वन सोंग बोडक्यिा डोयिा ।
ि वशिविों नयेि ती अंतरीं मायिा । संपादणीि वविण ि वविटंि वबली कायिा । र ेि वविठ्ठल ॥७॥
धर्ुळी माती कांहीं खेळों च नका। जिविादी चदंन घ्यिाविा बुका ।
आपणा पिरमळ आि वणकां लोकां । मोलाची मि वहमा फििजिती फुिका । र ेि वविठ्ठल ॥८॥
बहुत दःुखी जिािलयिां खेळे । अगंीं बिुत ध्द नाहींत बळे ।
पाठीविरी तोबा तोंड काळे । रसना द्रवेि उपस्थाच्यिा मुळे । र ेि वविठ्ठल ॥९॥
कायि सांगतो ते ऐका तुका। मोडा खेळ कांहीं अविगों च नका ।
चला जेिविूनं आधर्ीं पोटीं लागल्यिा भुका । धर्ाल्यिाविरी बरा टाकमि वटका। र ेि वविठ्ठल ॥१ 0॥

ऐक बाई तुजि विो कांहीं सांगते शिकुन । ि वनजििलयिा भुर होसी जिागे ह्मणउन ॥१॥
मान्यि माझे केले सांगते एका बोले । न येितां हे भले कळों कोणा लोकांिस ॥ध्रु.॥
सांगते गुण जिीविीची खणु ऐक माझी मात । बसै एका भाविे माझे हातीं दे विो हात ॥२॥
बरविा घरचार तुजि सांपडला ठावि । फिळ नाहीं पोटीं येिथे ि वदसे खोटा भावि ॥३॥
आहे तुझे हातीं एका नविसाचे फिळ । भाविा करीं साहयि चहू ंअठरांच्यिा बळे ॥४॥
करीं लागपाठ ि वचत्ति ि ववित्ति नको पाहों । अखई तो चुडा तुजि भोगईल ना हो ॥५॥
कुळींची हे मुळी तुझे लागलीसे देविी । पि वडला ि वविसर नेदी फिळ नाहीं ठाविी ॥६॥
तुका ह्मणे नांद सुखे धर्रीं आठविण । माझ्यिा येिती कोणी त्यिांचा राख बरा मान ॥७॥

काविडे - अभगं 



आहा र ेभाई । प्रथम नमूनं तो ि वविनायिक ।
ठेविुि वन गरुुचरणीं मस्तक । विदेल प्रसाि वदक विाणी । हिरहरांचे पविाडे ॥१॥
माझी ऐसी ब्रीदाविळी । दासे दासत्वेि आगळी ।
पान्हेरीने मागर मळी। जिीविन घ्यिा र ेकापि वड हो ॥२॥
जेि यिा सीतळाहुि वन सीतळ। पातळाहुि वन जेि पातळ ।
प्रेमामृत्तत रसाळ । ते हे सेविा अहो भाग्यिाचे ॥३॥
िजंिकाल तरी िजंिका र ेअि वभमान । दविडाल तरी दविडा लज्जिा आि वण मान ।
धर्राल ते धर्रा शंिभूनचे चरण । दाविाल पण ऐसा दाविा तो ॥४॥
काळा घेऊं नेदीं विावि । आला तो राखे घाविडावि ।
शुिध्द सत्विीं राखोि वन भावि । ह्मणा महादेवि हिरहर विाणी गजिो ंद्या ॥५॥
पराि ववियिा नारी माउली समान । परधर्नीं बाटों नेदीं मन ।
जिीि ववित्वि ते तृत्तणासमान । स्विाि वमकाजिीं जिाण शिूनर ह्मणों तयिा ॥६॥
शिि वक्ति वेिचाि ववियिा परउपकारा । खोटे खोटयिाचा पसारा ।
सत्यि ते भविनदीचा तारा । आळस तो न करा येिथे अहो सांगतों ॥७॥
व्रत करा एकादशिी सोमविार । कथा पूनजिन हिरजिागर ।
पुण्यि ते असे गातां नाचतां बहु फिार । पुन्हा बोिलला संसार नाहीं नाहीं सत्यित्विे ॥८॥
संग संतांचा किरतां बरविा । उत्तिमोत्तिम कीतीचा ठेविा ।
पंथ तो सुपंथे चालाविा । उगविा विासना िलगाड ॥९॥
तुका चालि ववितो काविडी । प्रविृत्तित्ति ि वनविृत्तित्ति चोखडी ।
पुढती पुढती अिधर्क गोडी । भरुि वन कळस भजिन आविडी केशिविदास नटतसे ॥१ 0॥

आहा आहा र ेभाई । हे अन्नदानाचे सत्र ।
पव्हे घातली सविरत्र । पथंीं अविघे पंथ मात्र । इच्छाभोजिनाचे आतर परुविावियिा ॥१॥
यिावेि तेणे घ्यिावेि । न सरसेे केले सदाि वशिवेि ।
पात्र शुिध्द पाि वहजेि बरवेि । मंगळभावेि सकळ हिर ह्मणा र े॥२॥
नव्हे हे कांहीं मोकळे। साक्षी चौघांि वचयिा वेिगळे ।
नेदी नाचों मताि वचयिा बळे । अणु अणोरणीयिा आगळे । महि वद महदा साि वक्षत्वेि हिर ह्मणा र े॥३॥
हे हिर नामाची आंि वबली । जिगा पोटभरी केली ।
ि वविश्रांि वत कल्पतरूची साउली । सकळां विणार्यां सेि ववितां भली । ह्मणा हर हर महादेवि ॥४॥
तुका हिरदास तराळ । अविघे हाकारी सकळ ।
यिा र ेविंदून ंि वशिखरातळ । चैत्रमास पविरकाळ महादेविदशिरने ॥५॥

आहा र ेभाई । नमो उदासीन जिाले देहभाविा । आळि वविती देविा तयिा नमो ॥१॥



नमो तीथरपंथे चालती तयिांसी । येिती त्यिांसी बोळि वविती त्यिां नमो ॥२॥
नमो तयिां संतविचनीं ि वविश्विास । नमो भाविे दास्यि गुरुचे त्यिां ॥३॥
नमो तयिा माताि वपत्यिांचे पाळण । नमो त्यिा विचन सत्यि विदे ॥४॥
नमो तयिा जिाणे आि वणकाचे सुखदःुख । राखे तान भकु तयिा नमो ॥५॥
परोपकारी नमो पुण्यिविंता । नमो त्यिा दि वमत्यिा इिं वद्रयिांिस ॥६॥
तुका ह्मणे नमो हिरि वचयिा दासा । तेथे सविर इच्छा पुरलीसे ॥७॥

आहा र ेभाई । तयिाविरी माझी ब्रीदाविळी । भ्रष्टि येि कळी ि वकयिाहीन ॥१॥
थुकंा थुकंा र ेत्यिाच्यिा तोंडाविरी । विाि वणली ते थोरी दविडा विांयिां बाहेरी ॥ध्रु.॥
बाइलेचा दास ि वपत्रांस उदास । भीक ि वभकाऱ्यिास नयेि दारा ॥२॥
ि वविद्याबळे विाद सांगोि वनयिां छळी । आि वणकांिस फिळी मांडोि वनयिां ॥३॥
गांि वविंि वचयिा देविा नाहीं दडंवित । ब्राह्मण अतीत घडे ि वच ना ॥४॥
सदा सविरकाळ किरतो ि वच ि वनंदा । स्विप्नीं ही गोि वविंदा आठविीना ॥५॥
खासेमध्येि धर्न पोटािस बंधर्न । नेणे ऐसा दानधर्मर कांहीं ॥६॥
तुका ह्मणे नटे दाविुि वनयिां सोंग । लविों नेदी अंग भि वक्तिभाविे ॥७॥

आहा र ेभाई । गगंा नव्हे जिळ । विृत्तक्ष नव्हे विड ि वपंपळ। तुळसी रुद्राक्ष नव्हे माळ । शे्रष्ठ तनु देविाि वचयिा ॥१॥
समुद्र नदी नव्हे प ैगा । पाषाण ह्मणों नयेि िलगंा । संत नव्हती जिगा। मानसा त्यिा सािरखे ॥२॥
काठी ह्मणों नयेि वेितु । अन्न ह्मणों नयेि सांतु । राम राम हे मातु । नयेि ह्मणों शिब्द हे ॥३॥
चंद्र सूनयिर नव्हती तारांगणे । मेरु तो नव्हे पविरता समान । शेिष विासुकी नव्हे सपर जिाण । ि वविखाराच्यिा सािरखे ॥४॥
गरुड नव्हे पाखरंू । ढोर नव्हे नंि वदकेश्विरू । झाड नव्हे कल्पतरू । कामधेर्नु गायि न ह्मणाविी ॥५॥
कून मर नव्हे कासवि । डुकर नव्हे विराह । ब्रह्मा नव्हे जिीवि । स्त्री नव्हे लक्ष्मी ॥६॥
गविाक्ष नव्हे हाड । पाटावि नव्हे कापड । परीस नव्हे दगड । सगुण ते ईश्विरीचे ॥७॥
सोने नव्हे धर्ातु । मीठ नव्हे रतुे । नाहीं नाहीं चमार्यांतु । कृत्त ष्णिजिन व्यिाघ्रांबर ॥८॥
मुक्तिाफिळे नव्हेि वत गारा । खडयिाऐसा नव्हे ि वहरा । जिीवि नव्हे सोइरा । बोळविीजेि स्विइच्छेने ॥९॥
गांवि नव्हे द्वाराविती । रणसोड नव्हे मूनि वतर । तीथर नव्हे गोमती । मोक्ष घडे दशिरने ॥१ 0॥
कृत्त ष्ण नव्हे भोगी । शंिकर नव्हे जिोगी । तुका पांडुरगंीं । हा प्रसाद लाधर्ला ॥॥
॥५॥

सौऱ्यिा - अभंग 

वेिसन गेले ि वनष्काम जिाले नर नव्हे नारी । आपल्यिा तुटी पारख्यिा भेटी सौिरयिांचे फेिरी ॥१॥
त्यिाचा वेिधर् लागला छंद हिर गोि वविंद वेिळोवेिळां । आपुलेमागे हासत रागे साविले घािलती गळां ॥ध्रु.॥



जिन वेिषा भीते तोंडा आमुच्यिा भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पढंरीचा राणा ॥२॥
वेिगळयिा यिाि वत पि वडलों खंतीं अविघ्यिा एका भाविे। टाि वकयेिली चाड देहभावि जिीवेि ि वशिवेि ॥३॥
सकळांमधर्ीं आगळी बुित ध्द ि वतची करंू सेविा । विायि तुबंामूनढासविे भक्तिी नाचों भाविा ॥४॥
ह्मणे तुका टाक रुका नाचों ि वनलरज्जिा । बहु जिाले सुख काम चुकलों यिा काजिा ॥५॥

आि वणकां उपदेशिूनं नेणे नाचों आपण । मुंढा विांयिां मारगेली विांयिां हांसे जिन ॥१॥
तसैा नव्हे चाळा आविरीं मन डोळा। पिु वढलांच्यिा कळा कवितुक जिाणोनी ॥ध्रु.॥
बाि वहरल्यिा वेिषे आंत जिसे तसे । झाकले तों बर ेपोट भर ेतेणे ि वमसे ॥२॥
तुका ह्मणे केला तरी करीं शुिध्द भावि । नाहीं तरी जिासी विांयिां हा ना तोसा ठावि ॥३॥

टाक रुका चाल रांडे कां गे केली गोविी । पसुोि वनयिां आले ठावि ह्मणोि वन देते िसविी ॥१॥
आतां येिणे छंदे नाचों ि वविनोदे। नाहीं यिा गोि वविंदे माझे मजिसी केले ॥ध्रु.॥
कोरडे ते बोल कांगे वेिि वचतेसी विांयिां । विते करूि वन दाविीं तुझ्यिा मुळींि वचयिा ठायिा ॥२॥
यिाजिसाठीं म्यिा डौर धर्िरयेिला हातीं । तुका ह्मणे तुह्मा गांठी सोडायिाची खंती ॥३॥

मोकळी गुंते िरती कंुथे नाहीं भार दावेि । धेर्डविाडा बसैली खोडा घेतली आपुल्यिा भाविे ॥१॥
ऐका बाई लाजि नाहीं आि वणकां त्यिा गरतीची । समाधर्ानीं उंच स्थानीं जिाणे सेविा पतीची ॥ध्रु.॥
न बोलतां करी ि वचतंा न मािरता पळे । दादला सेजि नाविडे ि वनजेि जिगझोडीचे चाळे ॥२॥
देखत आंधर् बि वहर कानीं बोल बोलतां मुके । तुका ह्मणे पतन सोयिरीं ऐसीं जिालीं एके ॥३॥

साते चला काजिळ घाला तेल फिणी करा । ि वदविाणदारीं बसैले पारीं नाचों फेिर धर्रा ॥१॥
यिा साहेबाचे जिाले देणे वेिळोवेिळां न लगे येिणे । आतां हाटीं काशिासाठीं ि वहडंों पाटी दकुाने ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा जिणी मुंढा धर्णी नाचों एके घाई ं। सरसाविले सुख कैसा चाळा एके ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे विोळगों एका तोड ि वचतंा मायिा। देऊं उद्गार आतां जिाऊं मुळीि वचयिा ठायिा ॥३॥

सौरी सुर जिाले दरु डौर घेतला हातीं । मायिा मोह सांडविले तीही लोकीं जिाले सरती ॥१॥
चाल ि वविठाबाई अविघी पांजि देई ं। न धर्रीं गजुि कांहीं विाळविंटीं सांपडतां ॥ध्रु.॥
ि वहडंोि वन चौऱ्यिांशिी घर ेआले तुझ्यिा दारा । एक्यिा रुक्यिासाठीं आंचविले संसारा ॥२॥
लाजि मेली शंिका गेली नाचों महाद्वारीं । भ्रांि वत साविले ि वफिटोि वन गेले आतां कैची उरी ॥३॥
जिाले भांडी जिगा सांडी नाहीं भीड चाड । घालीन चरणीं ि वमठी पुरि वविन जिीि वविंचे ते कोड ॥४॥
तुका ह्मणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुह्मां आह्मां कैसी जिाली जिीवेि साटीं ॥५॥



सम सपाट वेिसनकाट ि वनःसगं जिाले सौरी । कुडपीयेिला देशि आतां येिऊं नेदीं दसुरी ॥१॥
गाऊं रघुरामा हे ि वच उरले आह्मां। नाहीं जिीवितमा ि ववित्तिगोतासहीत ॥ध्रु.॥
ठावि जिाला िरता झाकुि वन कायि आतां । कोणासवेि लाजि कोण दजुिा पाहता ॥२॥
सौरीयिांचा सगं आह्मां दरुाविले जिग । ि वभन्न जिाले सुख भावि पालटला रगं ॥३॥
लाजि भयि झणी नाहीं तिजियेिलीं दोन्ही । ि वफिराि वविला वेिष नव्हों कोणाचीं च कोणी ॥४॥
तुका ह्मणे हा आह्मां वेिष ि वदला जेिणे। जिनाप्रि वचत सवेि असों एकपणे ॥५॥

नव्हे नरनारी संविसारीं अंतरलों ि वनलरज्जि ि वनष्काम जिना वेिगळे ि वच ठेलों ॥१॥
चाल रघुरामा न आपुल्यिा गांविा । तुजिि वविण आह्मां कोण सोयिरा सांगाती ॥ध्रु.॥
जिनविाद लोकि वनंद्य ि वपशुिनाचे चेर।े साहू ंतुजिसाठीं अंतरलीं सहोदर े॥२॥
बहुता पाठीं ि वनरोप हाटीं पाठि वविला तुजि । तुका ह्मणे आतां सांडुि वन लौि वकक लाजि ॥३॥

नीट पाट करूि वन थाट । दाविीतसे तोरा । आपणाकडे पाहो कोणी । ि वनघाली बाजिारा ॥१॥
ते सौरी नव्हे ि वनकी । भक्तिीि वविण ि वफिकी ॥ध्रु.॥
चांग भांग करूि वन सोंग । दाविी माळा मदुी । रुक्यिाची आस धर्रूि वन । हालविी ती फुिदी ॥२॥
थोर ेघरीं करी फेिरी । तेथे नाचे बरी । जेिथे ि वनघे रुका । तेथे हालविी ि वटरी ॥३॥
आंत मांग बाहेर चांग । सौरी ती नव्हे तेग । तुका दास नटतसे । न करी त्यिाचा संग ॥४॥

चाल माझ्यिा राघो । डोंगरीं ि वदविा लागो ॥ध्रु.॥
घर केले दार केले । घरीं नाहीं विरो । सेजिारणी पाि वपणीचीं पांच पोर ेमरो ॥१॥
घरीं पांच पोर े। तीं मजिहुि वन आहेत थोर े। पांचांच्यिा बळे । खादलीं बाविन केळे ॥२॥
घर केले दार केले । दकुान केला मोटा। पाटाची राणी धर्ांगडिधर्गंा ि वतचा मोटा ॥३॥
दकुान केला मोटा । तर पदरीं रुका खोटा । ि वहजिडा ह्मणसी जिोगी । तर सोळा सहस्र भोगी । तुका ह्मणे वेिगीं । तर हिर 
ह्मणा जिगीं ॥४॥

जिन्मा आिलयिा गेिलयिा परी । भि वक्ति नाहीं केली ।
माझे माझे ह्मणोि वनयिां । गुतंगुंतों मेलीं ॥१॥
येिथे कांहीं नाहीं । लवि गरुूच्यिा पायिीं । चाल रांडे टाकी रुका ।
नकों करंू बोल । गरुुि वविण मागर नाहीं । किरसी ते फिोल ॥२॥
खाउनी जेिउि वन लेउि वन नेसुि वन । ह्मणती आह्मी बऱ्यिा । साधर्ु संत घरा आल्यिा । होती पाठमोऱ्यिा ॥३॥
विाचोि वन पढोि वन जिाले शिाहणे । ह्मणती आह्मी संत । परनारी देखोि वन त्यिांचे । चचंळ जिाले ि वचत्ति ॥४॥
ि वटळा टोपी घालुि वन माळा। ह्मणती आह्मी साधर्ु । दयिाधर्मर ि वचत्तिीं नाहीं । ते जिाणावेि भोंद ु॥५॥
किलयिगुीं घरोघरीं । संत जिाले फिार । विीि वतभरी पोटासाठीं । ि वहडंती दारोदार ॥६॥



संत ह्मणती केली ि वनंदा । ि वनदंा नव्हे भाई । तुका असे अनन्यिे भावेि शिरण संतां पायिीं ॥७॥ ॥॥

विाघा - अभगं 

अनंत जुिगाचा देव्हारा । ि वनजिबोधर्ांचा घुमारा । अविि वचता भरला विारा । यिा मल्लारी देविाचा ॥१॥
शुिध्दसत्त्विाचा कविडा मोठा। बोधर्ि वबरडे बांधर्ला गांठा । गळां विरैाग्यिाचा पट्टा । विाटा दाविूनं यिा भक्तिीच्यिा ॥२॥
हृदयि कोटंबा सांगाते । घोळ विाजिविूनं अनुहाते। ज्ञानभांडाराचे पोते । िरते नव्हे कल्पांतीं ॥३॥
लक्ष चौऱ्यिांशिी घर ेचारी । यिा जिन्माची केली विारी । प्रसन्न जिाला देवि मल्लारी । सोहभंाविीं राि वहलों ॥४॥
यिा देविाचे भरतां विार े। अगंीं प्रेमाचे फेिपर।े गरुुगुरु करी वेिडे चार े। पाहा तुके भुंकि वविले ॥५॥ ॥१॥

लि वळत - अभंग 

आजिी ि वदविस जिाला । धर्न्यि सोि वनयिाचा भला ॥१॥
जिाले संताचे पंगती । बरवेि भोजिन ि वनगुती ॥ध्रु.॥
रामकृत्त ष्णनामे । बरविीं मोि वहयेिलीं प्रमेे ॥२॥
तुका ह्मणे आला । चविी रसाळ हा काला ॥३॥

तुह्मी तरी सांगा कांहीं । आह्मांि वविशिीं रखमुाबाई ॥१॥
कांहीं उरले ते ठायिीं । वेिगीं पाठविनुी देई ं॥ध्रु.॥
टोकत बसैलों देखा। इच्छीतसे ग्रासा एका ॥२॥
प्रेम देउि वन बहुडा जिाला । तुका ह्मणे ि वविठ्ठल बोला ॥३॥

विाट पाहे बाहे ि वनडळीं ठेविुि वनयिां हात । पंढरीचे विाटे दृष्टि वष्टि लागले ि वचत्ति ॥१॥
कई ंयेितां देखे माझा मायिबाप । घि वटका बोटे ि वदविस लेखीं धर्रूि वनयिां माप ॥ध्रु.॥
डाविा डोळा लवेि उजिविी स्फुिरते बाहे । मन उताि वविळ भावि सांडुि वनयिां देहे ॥२॥
सुखसेजेि गोडि वचत्तिीं न लगे आणीक । नाठवेि घर दार तान पळाली भूनक ॥३॥
तुका ह्मणे धर्न्यि ि वदविस ऐसा तो कोण । पंढरीचे विाटे येितां मूनळ देखेन ॥४॥

तुझे दास्यि करंू आि वणका मागों खावियिा । िधर्ग् जिाले िजिणे माझे पंढरीरायिा ॥१॥
कायि गा ि वविठोबा तुजि ह्मणावेि । थोराच्यिा दवेैि गोड शुिभअशुिभ ॥ध्रु.॥
संसाराचा धर्ाक ि वनरतंर आह्मांसी। मरण भले पिर कायि अविकळा तसैी ॥२॥
तुझे शिरणागत शिरण जिाऊं आि वणकांसी । तुका ह्मणे कविणा लाजि हे कां नेणसी ॥३॥

पुरि वविली आळी । जेि जेि केली ते ते काळीं ॥१॥



मायि तरी ऐसी सांगा । कृत्त पाळुविा पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
घेतले नुतरी उचलोि वन कि वडयेिविरी ॥२॥
तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥

कथेची सामुग्री । देह अविसानाविरी ॥१॥
नको जिाऊं देऊं भगंा । गाते्र माझीं पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
आयिषु्यि करीं उणे । परी मजि आविडो कीतरन ॥२॥
तुका ह्मणे हाणी । यिा वेिगळी मना नाणीं ॥३॥

गि वळत जिाली कायिा । हे ि वच लि वळत पंढिररायिा ॥१॥
आले अविसानापासीं । रूप राि वहले मानसीं ॥ध्रु.॥
विाइला कळस । तेथे ित स्थराविला रस ॥२॥
तुका ह्मणे गोड जिाले । नारायिणीं पोट धर्ाले ॥३॥

रत्नजिि वडत िसंहासन । विरी बसैले आपण ॥१॥
कंुचे ढळती दोहीं बाहीं । जिविळी रखमुाई राही ॥ध्रु.॥
नाना उपचारीं । िसित ध्द विोळगती कामारी ॥२॥
हातीं घेऊि वन पादकुा । उभा बंि वदजिन तुका ॥३॥

ि वहरा शिोभला कोंदणीं । जिि वडत माि वणकांची खाणी ॥१॥
तसैा ि वदसे नारायिण । मखु सुखाचे मडंण ॥ध्रु.॥
कोि वट चदं्रलीळा । पूनि वणरमेच्यिा पूनणरकळा ॥२॥
तुका ह्मणे दृष्टि वष्टि धर्ायेि । परतोि वन माघारी ते न येि ॥३॥

पि वतत पि वतत । परी मी ि वत्रविाचा पि वतत ॥१॥
परी तूनं आपुिलयिा सत्तिा । मजि करावेि सरता ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वचत्तिशुिित ध्द । ित स्थर पायिांपाशिीं बुित ध्द ॥२॥
अपराधर्ाचा केलों । तुका ह्मणे ि वकती बोलों ॥३॥

उभािरला हात । जिगीं जिाणि वविली मात ॥१॥
देवि बसैले िसंहासनीं । आल्यिा यिाचका होयि धर्नी ॥ध्रु.॥
एकाच्यिा कैविाडे । उगवेि बहुतांचे कोडे ॥२॥



दोहीं ठायिीं तुका । नाहीं पडों देत चुका ॥३॥ ॥॥

आशिीविारद - अभंग 

जिीवेिसाटीं यित्नभावि । त्यिाची नावि बळकट ॥१॥
पैल तीरा जिातां कांहीं । संदेह नाहीं भविनदी ॥ध्रु.॥
ि वविश्विासाची धर्न्यि जिाती। तेथे विस्ती देविाची ॥२॥
तुका ह्मणे भोि वळयिांचा । देवि साचा अंि वकत ॥३॥

आशिीविारद तयिा जिाती । आविडी ि वचत्तिीं देविाची ॥१॥
कल्यिाण ती असो के्षम । विाढे प्रमे आगळे ॥ध्रु.॥
भि वक्तिभाग्यिगांठी धर्न। त्यिा नमन जिीविासी ॥२॥
तुका ह्मणे हिरचे दास । तेथे आस सकळ ॥३॥

तयिा साटीं वेिचूनं विाणी । अइकों कानीं विारता ॥१॥
के्षम माझे हिरजिन । समाधर्ान पुसतां त्यिां ॥ध्रु.॥
परत्रींचे जेि सांगाती। त्यिांची यिाती न ि वविचारीं ॥२॥
तुका ह्मणे धर्यैिरविंते । ि वनमरळि वचत्तिे सरविीं तीं ॥३॥

अभयि उत्तिर संतीं केले दान । जिाले समाधर्ान ि वचत्ति तेणे ॥१॥
आतां प्रमेरसे न घडे खंडण । द्यावेि कृत्त पादान नारायिणा ॥ध्रु.॥
आले जेि उि वचत देहि वविभागासी । तेणे पायिांपासीं उभी असों ॥२॥
तुका ह्मणे करी पूनजिन विैखरी । बोबडा उत्तिरीं गातों गीत ॥३॥

असो मतं्रहीन ि वकयिा । नका चयिार ि वविचारंू ॥१॥
सेवेिमधर्ीं जिमा धर्रा । कृत्त पा करा शेिविटीं ॥ध्रु.॥
ि वविचारूि वन ठायिा ठावि। येिथे भावि राि वहला ॥२॥
आतां तुकयिापाशिीं हेविा । नाहीं देविा तांतडी ॥३॥ ॥५॥

ऐके विचन कमळापती । मजि रकंाची ि वविनंती ॥१॥
कर जिोि वडतों कथाकाळीं । आपण असावेि जिविळी ॥ध्र.ु॥
घेई ंऐसी भाक। मागेन जििर कांहीं आि वणक ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे देविा । शिब्द इतुका राखाविा ॥३॥



आली लि वळताची वेिळ । असा साविधर् सकळ ॥१॥
लाहो करा वेिगीं स्मरा । टाळी विाउि वन ि वविश्विंभरा ॥ध्रु.॥
जिािलयिा अविसान । न संपडती चरण ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे थोडे । अवििधर् उरली आहे पुढे ॥३॥

नेणे गाऊं कांहीं धर्ड बोलतां विचन । कायिाविाचामनेसि वहत आलों शिरण ॥१॥
करीं अंगीकार नको मोकलून ंहरी । पि वततपाविन ि वब्रदे कराविीं खरीं ॥ध्रु.॥
नेणे भि वक्तिभावि तुझा ह्मणि ववितों दास । जििर देसी अंतर तिर लज्जिा कोणास ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु तुझे धर्िरयेिले पायेि । आतां कोण दजुिा ऐसा आह्मांसी आहे ॥३॥

तूनं च मायिबाप बंधर्ु सखा आमचा । ि ववित्ति गोत जिीविलग जिीविाचा ॥१॥
आणीक प्रमाण नाहीं दसुर ेआतां । यिोगके्षमभार तुझे घातला माथां ॥ध्रु.॥
तूनं च ि वकयिाकमर धर्मर देवि तून ंकुळ । तून ंच तप तीथर व्रत गरुु सकळ ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु किरता कायिरता देविा । तून ंच भावि भि वक्ति पूनजिा पनुस्कार आघविा ॥३॥

करुि वन उि वचत । प्रमे घालीं हृदयिांत ॥१॥
आलों दान मागायिास । थोरी करूि वनयिां आस ॥ध्रु.॥
ि वचंतन समयिीं । सेविा आपुली च देई ं॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे भाविा । मजि ि वनरविाविे देविा ॥३॥

गाऊं विाऊं टाळी रगंीं नाचों उदास । सांडोि वन भयि लज्जिा शंिका आस ि वनरास ॥१॥
बि वळयिाचा बळी तो कैविारी आमचुा। भुि वक्तिमुि वक्तिदाता सकळां ही िसध्दींचा ॥ध्रु.॥
मारंू शिब्दशिस्त्रबाण ि वनःशंिक अि वनविार । कंटकाचा चरु ि वशिर फिोडून ं काळाचे ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु नाहीं जिीविाची चाड । आपुिलयिा तेथे कायि आि वणकांची भीड ॥३॥

सांडून ि वन विैकंुठ । उभा ि वविटेविरी नीट ॥१॥
आला आला र ेजिगजेिठी । भक्तिा पुंडिलकाचे भेटी ॥ध्रु.॥
पैल चंद्रभागे ि वतरीं । कट धर्रूि वनयिां करीं ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अंबर । गजिर होतो जियिजियिकार ॥३॥

कृत्त पाळु भक्तिांचा । ऐसा पि वत गोि वपकांचा ॥१॥



उभा न पाचािरतां दारीं । न सगंतां काम करी ॥ध्रु.॥
भावि देखोि वन ि वनमरळ। रजिां विोडविी कपाळ ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे न भजिा । कां र ेऐसा भोळा राजिा ॥३॥

केला अंगीकार पंढरीच्यिा देवेि । आतां कायि किरती काळ मशिक मानविे ॥१॥
घातलीं बाहेर तीं भयि होते ज्यिाने । बसैला आपण तेथे घालुि वनयिां ठाणे ॥ध्रु.॥
लागों नेदी विारा दिुजियिाचा अंगासी । हा पुरता ि वनधर्ारर कळों आला आह्मांसी ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु न लगे कराविी ि वचंता । कोणेि वविशिीं आतां बसैलों हस्तीविरी माथां ॥३॥

अगोचरी बोिललों आजे्ञि वविण आगळे । परी ते आतां न संडावेि राउळे ॥१॥
जिाईल रोकडा बोल न पसुती आह्मां । तुझा तुझे ह्मणि वविले पाहा पुरुषोत्तिमा ॥ध्रु.॥
न व्हाविा न विजिाविा न कळतां अन्यिायि । न धर्राविे ते मनीं भलता करा उपायि ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु हीन मी ह्मणोि वन लाजिसी । विारा लागों पाहातोहे उंच्यिा झाडासी ॥३॥

जिाली पाकिसित ध्द विाट पाहे रखमुाई । उदक तापले डेरां चीकसा मदुरि वन अई ॥१॥
उठा पांडुरगंा उशिीर जिाला भोजिनीं। उभ्यिा आंचविणा गोपी कळस घेउनी ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा साविि वचत्ति सेवेिलागीं सकळा । उध्दवि अकून र आले पाचारंू मुळा ॥२॥
सावििरली सेजि सुमनयिाि वत सुगंधर्ा । रत्नदीप ताटीं विाळा ि वविि वडयिा ि वविनोदा ॥३॥
तुका ि वविनंती करी पाहे पंढरीराणा । असा साविि वचत्ति सांगे सकळा जिना ॥४॥

उठा सकळ जिन उि वठले नारायिण । आनंदले मुि वनजिन ि वतन्ही लोक ॥१॥
करा जियिजियिकार विाद्यांचा गजिर । मृत्तदगं ि वविणे अपार टाळ घोळ ॥ध्रु.॥
जिोडोि वन दोन्ही कर मुख पाहा सादर । पायिाविरी ि वशिर ठेविूनि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे कायि पि वढयिंते ते मागा । आपुलाले सांगा सखु दःुखे ॥३॥

करूनी ि वविनविणी पायिीं ठेविीं माथा । पिरसाविी ि वविनविणी माझी पंढरीनाथा ॥१॥
अखंि वडत असावेिसे विाटते पायिीं । साहोि वन संकोच ठावि थोडासा देई ं॥ध्रु.॥
असो नमो भावि आलों तुिझयिा ठायिा। पाहे कृत्त पादृष्टष्टिी मजि पंढरीरायिा ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मीं तुझीं वेिडीं विांकडीं । नामे भविपाशि हाते आपुल्यिा तोडीं ॥३॥

घि वडयिा घालुि वन तळीं चालती विनमाळी । उमटती कोमळीं कंुकुमाचीं ॥१॥
विंदा चरणरजि अविघे सकळ जिन । तािरयेिले पाषाण उदकीं जेिणे ॥ध्र.ु॥



पैस धर्रुनी चला ठाकत ठायिीं ठायिीं । मौन्यि धर्रुनी कांहीं नो बोलाविे ॥२॥
तुका अविसरु जिाणि ववितो पुढे। उघडलीं महाल मंि वदर ेकविाडे ॥३॥

भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी । होईल फिळ धर्ीर कराविा ॥१॥
न करीं त्विरा ऐके मात । क्षण एक ि वनविांत बसैावेि ॥ध्र.ु॥
करूनी मदरन सािरले पाणी । न्हाले देवि अंग पुसी भविानी ॥२॥
नेसला सोनसळा ि वविनविी रखमुाई । विाि वढले आतां ठायिीं चलावेि जिी ॥३॥
करुि वनयिां भोजिन घेतले आंचविण । आनंदे नारायिण पहुडले ॥४॥
तुका मात जिाणविी आतां । सकळां बहुतां होती ची ॥५॥

द्या जिी आह्मां कांहीं सांगा जिी रखमुाई । शेिष उरले ठायिीं सनकाि वदकांचे ॥१॥
टोकत बाहेरी बसैलों आशिा । परुायिा ग्रासा एकमेकां ॥ध्रु.॥
येिथविरी आलों तुिझयिा नांवेि । आस करुनी आह्मी दातारा ॥२॥
प्रेम देउि वनयिां बहुडा आतां ि वदला । तुका ह्मणे आतां ि वविठ्ठल बोला ॥३॥

बहुडि वविले जिन मन जिाले ि वनश्चळ । चुकविूननी कोल्हाळ आला तुका ॥१॥
पयिर्यांकीं ि वनद्रा करावेि शियिन । रखमुाई आपण समवेित ॥ध्रु.॥
घेउि वनयिां आलों हातीं टाळ विीणा । सेवेििस चरणा स्विामीि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां पिरसाविीं सादर े। बोबडीं उत्तिर ेपांडुरगंा ॥३॥

नाच गाणे माझा जिविळील ठावि । ि वनरोपीन भावि होईल तो ॥१॥
तुह्मां ि वनद्रा मजि आज्ञा ते स्विभावेि । उतरूि वन जिीवेि जिाईन लोण ॥ध्रु.॥
एकाएकीं बहु करीन सुस्विर े। मधर्ुर उत्तिर ेआविडीने ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंजिगदानी उदार । फेिडशिील भार एका वेिळा ॥३॥

िसणलेती सेविकां देउि वन इच्छादान । केला अि वभमान अंगीकारा ॥१॥
अहो दीनानाथा आनंदमूनती । तुह्मांिस शिोभती ब्रीदे ऐसीं ॥ध्रु.॥
बहुतांनीं ि वविनि वविले बहुतां प्रकारीं । सकळां ठायिीं हरी परुलेती ॥२॥
तुका ह्मणे अगा कुटंुबवित्सळा । कोण तुझी लीळा जिाणे ऐसी ॥३॥

उठा भागलेती उजिगरा । जिाला स्विामी ि वनद्रा करा ॥१॥
विाट पाहाते रुित क्मणी । उभी मंचक सवंिारुणी ॥ध्रु.॥



केली करा क्षमा। बडबड पुरुषोत्तिमा ॥२॥
लागतो चरणा । तुकयिाबंधर्ु नारायिणा ॥३॥

पाविला प्रसाद आतां ि वविटोि वन जिावेि । आपला तो श्रम कळों येितसे जिीवेि ॥१॥
आतां स्विामी सुखे ि वनद्रा करा गोपाळा । परुले मनोरथ जिातों आपुिलयिा स्थळा ॥ध्रु.॥
तुह्मांिस जिागविूनं आह्मी आपुिलयिा चाडा । शुिभाशुिभ कमे ंदोष विारायिा पीडा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदले उित च्छष्टिाचे भोजिन । आह्मां आपुिलयिा नाहीं ि वनविि वडले ि वभन्न ॥३॥

शिब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार । तेणे ि वविश्विंभर पूनिजियेिला ॥१॥
भाविाचे उपचार करूि वन भोजिन । तेणे नारायिण जेिविि वविला ॥ध्रु.॥
संसारा हातीं ि वदले आंचविण । मखुशुिध्दी मन समि वपरले ॥२॥
रगंलीं इिं वद्रयेि सुरगं तांबूनल । माथां तुळसीदळ समि वपरले ॥३॥
एकभाविदीप करूि वन ि वनरांजिन । देऊि वन आसन देहाचे यिा ॥४॥
न बोलोि वन तुका करी चरणसेविा । ि वनजिि वविले देविा माजिघरीं ॥५॥

उठोि वनयिां तुका गेला ि वनजिस्थळा । उरले राउळा माजिी देवि ॥१॥
ि वनउल जिाले सेविका स्विामींचे । आजे्ञ करुनी ि वचत्ति समाधर्ान ॥ध्रु.॥
पहुडिलयिा हरी अनंतशिनैाविरी । तेथे नाहीं उरी कांहीं काम ॥२॥
अविघी बाहेर घालूनि वन गेला तुका । सांि वगतले लोकां ि वनजिले देवि ॥३॥

दसरा - अभंग 

पि ववित्र सुि वदन उत्तिम ि वदविस दसरा । सांपडला तो साधर्ा आिजि महूुतर बरा ।
गजिार जेिजेिकार हिर हृदयिीं धर्रा । आळस नका करंू लाहानां सांगतों थोरां ॥१॥
यिा हो यिा हो बाइयिानो ि वनघाले हरी। िसलगंणा वेिगीं घेउि वन आरत्यिा करीं ।
ओविाळूनं  श्रीमुख विंदून ंपाउले ि वशिरीं । आह्मां दवैि आले येिथे घिरच्यिा घरीं ॥ध्रु.॥
अक्षयि मुहूतर औठामध्येि साधेर् ते । मग येिरी गजेि जिसेै तसेै होत जिाते ।
ह्मणोि वन मागे पुढे कोणी न पाहावेि येिथे । सांडा परते काम जिाऊं हरी सांगाते ॥२॥
बहुतां बहुतां रीतीं ि वचत्तिीं धर्रा हे मनीं । नका गै करंू आइकाल ज्यिा कानीं ।
मग हे सुख कधर्ीं न देखाल स्विप्नीं । उरले हायिहायि मागे होईल काहाणी ॥३॥
ऐिसयिास विचंती त्यिांच्यिा अभाग्यिा पार । नाहीं नाहीं नाहीं सत्यि जिाणा ि वनधर्ारर ।
मग हे वेिळ घि वटका न येि अजिरामर। कळले असों द्या मग पडतील ि वविचार ॥४॥



जियिासाटीं ब्रह्माि वदक जिालेि वत ि वपसे । उित च्छष्टिा कारणे देवि जिळीं जिाले मासे ।
अध्र्दांगीं ि वविश्विमाता लक्षुमी विसे । तो हा तुकयिाबंधर्ु ह्मणे आले अनायिासे ॥५॥

ओविाळूनं  आरती पंढरीरायिा । सविरभावेि शिरण आलों तुिझयिा पायिां ॥१॥
सविर व्यिापूनन कैसे रूप आकळ । तो हा गौळयिा घरीं जिाला कृत्त ष्ण बाळ ॥ध्र.ु॥
स्विरूप गुणातीत जिाला अवितारधर्ारी। तो हा पांडुरगं उभा ि वविटेविरी ॥२॥
भक्तिीि वचयिा काजिा कैसा रूपािस आला । ि वब्रदाचा तोडर चरणीं ि वमरि वविला ॥३॥
आरते आरती ओविाि वळली । विाखाि वणतांर् कीित्ति विाचा परतली ॥४॥
भाविभि वक्तिबळे होसी कृत्त पाळु देविा । तुका ह्मणे पांडुरगंा तुझ्यिा न कळती माविा ॥५॥

करूि वन आरती । आतां ओविाळूनं  श्रीपती ॥१॥
आिजि पुरले नविस । धर्न्यि जिाला हा ि वदविस ॥ध्रु.॥
पाहा विो सकळा । पुण्यिविंता तुह्मी बाळा ॥२॥
तुका विाहे टाळी । होता सि वन्नधर् जिविळी ॥३॥

द्याल माळ जिरी पडेन मी पायिां । दडंवित विांयिां कोण वेिची ॥१॥
आले ते ि वहशिोबे अविि वघयिा प्रमाण । द्यावेि तरी दान मान होतो ॥ध्रु.॥
मोकि वळयिा मने घ्यिाल जिरी सेविा । प्रसाद पाठविा लविकरी ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी जिािलयिा कृत्त पण । नामाची जितन मग कैची ॥३॥

तुह्मीं जिावेि ि वनजिमंि वदरा । आह्मी जिातों आपुल्यिा घरा ॥१॥
ि वविठोबा लोभ असों देई ं। आह्मी असों तुमचे पाई ं॥ध्रु.॥
ि वचत्ति करी सेविा । आह्मी जिातों आपुल्यिा गाविां ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदशिा भुलों। ि वफिरोन पायिापाशिीं आलों ॥३॥

पाहे प्रसादाची विाट । द्यावेि धर्ोविोि वनयिां ताट ॥१॥
शेिष घेउि वन जिाईन । तुमचे जिािलयिा भोजिन ॥ध्रु.॥
जिालों एकसविा । तुह्मां आडुि वनयिां देविा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । करूि वन राि वहलों ि वनित श्चंत॥३॥

केली कटकट गाऊं नाचों नेणतां । लाजि नाहीं भयि आह्मां पोटाची ि वचंता ॥१॥
बसैा िसणलेती पायि रगडून ं दातारा । जिाणविूनं द्या विारा उब जिाली शिरीरा ॥ध्रु.॥



उि वशिरा उशिीर ि वकती कायि ह्मणाविा । जिनि वनयेि बाळका कोप कांहीं न धर्राविा ॥२॥
तुिझयेि संगतीं येिऊं करंू कोल्हाळ । तुका ह्मणे बाळे अविघीं ि वमळोन गोपाळ ॥३॥

कळस विाि वहयेिला ि वशिरीं । सहस्रनामे पूनजिा करीं ॥१॥
पीक ि वपकले ि वपकले । घन दाटोि वनयिां आले ॥ध्रु.॥
शेिविटीचे दान । भागा आला नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे पोट । भरले विारले बोभाट ॥३॥

आरुष शिब्द बोलों मनीं न धर्रावेि कांहीं । लि वडविाळ बाळके तून ंि वच आमुि वच आई ॥१॥
देई ंगे ि वविठाबाई प्रमेभातुके । अविि वघयिां कवितुके लहानां थोरां सकळां ॥ध्रु.॥
असो नसो भावि आलों तुिझयिा ठायिा । पाहे कृत्त पादृष्टष्टिी आतां पढंरीरायिा ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेिडीं विांकुडीं । नामे भविपाशि आतां आपुिलयिा तोडीं ॥३॥

आडकले देविद्वार । व्यिथर कायि करकर ॥१॥
आतां चला जिाऊं घरा । नका करंू उजिगरा ॥ध्रु.॥
देविा लागलीसे ि वनजि । येिथे उभ्यिा कायि काजि ॥२॥
राग येितो देविा । तुका ह्मणे नेघे सेविा ॥३॥

कृत्त ष्ण माझी माता कृत्त ष्ण माझा ि वपता । बि वहणी बंधर्ु चलुता कृत्त ष्ण माझा ॥१॥
कृत्त ष्ण माझा गुरू कृत्त ष्ण माझे तारंू । उतरी पैल पारू भविनदीची ॥ध्रु.॥
कृत्त ष्ण माझे मन कृत्त ष्ण माझे जिन । सोइरा सज्जिन कृत्त ष्ण माझा ॥२॥
तुका ह्मणे माझा श्रीकृत्त ष्ण ि वविसाविा। विाटे न कराविा परता जिीविा ॥३॥

कृत्त पा कराविी भगविंते । ऐसा ि वशिष्यि द्याविा माते ॥१॥
माझे व्रत जिो चालविी । त्यिािस द्यावेि त्विां पालविी ॥ध्र.ु॥
व्हाविा ब्रह्मज्ञानी गुडंा । ि वतहीं लोकीं ज्यिाचा झेडा ॥२॥
तुका तुका हाका मारी । माझ्यिा ि वविठोबाच्यिा द्वारीं ॥३॥

जिातो विाराणसी । ि वनरविी गाई घोडे ह्मसैी ॥१॥
गेलों येितों नाहीं ऐसा । सत्यि मानाविा भरविसा ॥ध्रु.॥
नका काढून ं माझीं पेवेि। तुह्मीं विरळा भूनस खावेि ॥२॥
ि वभकािरयिाचे पाठीं । तुह्मी घेउि वन लागा काठी ॥३॥



सांगा जेिविायिा ब्राह्मण । तरी कापा माझी मान ॥४॥
विोकिलयिा विोका । म्यिां खि वचरला नाहीं रुका ॥५॥
तुह्मीं खावेि ताकपाणी । जितन करा तूनपलोणी ॥६॥
नाहीं माझे मनीं । पोर ेरांडा नागविणी ॥७॥
तुका ह्मणे नीट । होते तसेै बोले स्पष्टि ॥८॥

कास घालोनी बळकट । झालों कि वळकाळासी नीट । केली पायिविाट । भवििसंधर्ूनविरूि वन ॥१॥
यिा र ेयिा र ेलाहान थोर । यिाि वत भलते नारीनर । कराविा ि वविचार । न लगे ि वचंता कोणासी ॥ध्रु.॥
कामी गुंतले िरकामे । जिपी तपी येिथे जिमे । लाि वविले दमामे। मुक्ति आि वण मुमुक्षा ॥२॥
एकंदर ि वशिका । पाठि वविला इहलोका । आलों ह्मणे तुका । मी नामाचा धर्ारक ॥३॥

आह्मी विैकंुठविासी । आलों यिा ि वच कारणासी । बोिलले जेि ॠषी । साच भाविे वितारव्यिा ॥१॥
झाडून ं संतांचे मारग । आडराने भरले जिग । उित च्छष्टिाचा भाग । शेिष उरले ते सेविूनं ॥ध्रु.॥
अथे ंलोपलीं पुराणे । नाशि केला शिब्दज्ञाने । ि वविषयिलोभी मन । साधर्ने बुडि वविलीं ॥२॥
ि वपटून ं भक्तिीचा डांगोरा । कि वळकाळासी दरारा । तुका ह्मणे करा। जेिजेिकार आनंदे ॥३॥

बि वळयिाचे अंि वकत । आह्मी जिालों बि वळविंत ॥१॥
लाता हाणोि वन संसारा । केला षडूनमाअचा मारा ॥ध्रु.॥
जिन धर्न तन । केले तृत्तणाही समान ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । आह्मी मुक्तिीि वचयिा माथां ॥३॥

मृत्तत्यिलुोकीं आह्मां आविडती परी । नाहीं एका हिरनामे ि वविण ॥१॥
ि वविटले हे ि वचत्ति प्रपचंापासूनि वन । विमन हे मनीं बसैलेसे ॥ध्रु.॥
सोने रूपे आह्मां मृत्तित्तिके समान । माि वणके पाषाण खडे तसेै ॥२॥
तुका ह्मणे तशैिा ि वदसतील नारी । िरसाि वचयिापरी आह्मांपुढे ॥३॥

िस्त्रयिांचा तो संग नको नारायिणा । काष्ठा यिा पाषाणामृत्तित्तिकेच्यिा ॥१॥
नाठवेि हा देवि न घडे भजिन । लांचाविले मन आविर ेना ॥ध्रु.॥
दृष्टि वष्टिमुखे मरण इिं वद्रयिाच्यिा द्वार े। लाविण्यि ते खर ेदःुखमूनळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिरी अि वग्न जिाला साधर्ु । परी पावेि बाधर्ून ंसंघट्टणे ॥३॥

पराि ववियिा नारी रखमुाईसमान । हे गेले नेमूनन ठायिींचे ि वच ॥१॥



जिाई ंविो तूनं माते न करीं सायिास । आह्मी ि वविष्णदुास नव्हों तसेै ॥ध्रु.॥
न साहावेि मजि तुझे हे पतन । नको हे विचन दषु्टि विदों ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि पाि वहजेि भ्रतार । तरी कायि नर थोडे जिाले ॥३॥

भि वक्तिप्रि वतपाळे दीन विो वित्सळे । ि वविठ्ठले कृत्त पाळे होसी मायेि ॥१॥
पि वडला ि वविसर माझा कायि गुणे । कपाळ हे उणे कायि करंू ॥२॥
तुका ह्मणे माझे जिाळूनि वन संि वचत । करीं विो उि वचत भेट देई ं॥३॥

तुजिि वविण मजि कोण विो सोयिर े। आणीक दसुर ेपांडुरगें ॥१॥
लागलीसे आस पाहा तुझे विास । रात्री विो ि वदविस लेखीं बोटीं ॥२॥
काम गोड मजि न लगे हा धर्दंा । तुका ह्मणे सदा हे ि वच ध्यिान ॥३॥

पि वढयिंते आह्मी तुजिपाशिीं मागावेि । जिीविींचे सांगावेि ि वहतगुजि ॥१॥
पाळसील लळे दीन विो वित्सले । ि वविठ्ठले कृत्त पाळे जिनि वनयेि ॥ध्रु.॥
जिीवि भावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिीं । तून ंि वच सविार ठायिीं एक आह्मां ॥२॥
दिुजियिाचा संग लागों नेदीं विारा । नाहीं जिात घरा आि वणकांच्यिा ॥३॥
सविरसत्तिा एकी आहे तुजिपाशिीं । ठावेि आहे देसी मागेन ते ॥४॥
ह्मणउि वन पुढे मांि वडयेिली आळी । िथकंोि वनयिां चोळी डोळे तुका ॥५॥

कोण पविरकाळ पहासील तीथ । होते माझे ि वचत्ति कासाविीस ॥१॥
पाठविीं भातुके प्रेरीं झडकरी । नको राखों उरी पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥
न धर्राविा कोप मजिविरी कांहीं । अविगुणी अन्यिायिी ह्मणोि वनयिां ॥२॥
कायि रडविीसी नेणि वतयिां पोरां । जिाणि वतयिां थोरां यिाि वचपरी ॥३॥
कायि उभी कर ठेविुि वनयिां कटीं । बुझाविीं धर्ाकुटीं लि वडविाळे ॥४॥
तुका ह्मणे आतां पदरासी ि वपळा । घालीन ि वनराळा नव्हे मग ॥५॥

कां हो देविा कांहीं न बोला ि वच गोष्टिी । कां मजि ि वहपंुटी करीतसा ॥१॥
कंठीं प्राण पाहे विचनाची आस । तों ि वदसे उदास धर्िरले ऐसे ॥ध्रु.॥
येिणे काळे बुंथी घेतलीसे खोल । कां नयेि ि वविटाळ होऊं माझा ॥२॥
लाजि विाटे मजि ह्मणि ववितां देविाचा । न पुससी फुिकाचा तुका ह्मणे ॥३॥

उि वचत ते कायि जिाणावेि दबुरळे । थोिरवेिचे काळे तोंड देविा ॥१॥



देतों हाका कोणी नाइकती द्वारीं । ओस कोणी घरीं नाहींऐसे ॥ध्रु.॥
आिलयिा अतीता शिब्द समाधर्ान । किरतां विचन कायिविेचे॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां साजेि हे श्रीहरी । आह्मी ि वनलािजिरीं नाहीं ऐसीं ॥३॥

आह्मी मागों ऐसे नाहीं तुजिपाशिीं । जिरीं तून ंभीतोिस पांडुरगंा ॥१॥
पाहे ि वविचारूि वन आहे तुजि ठावेि । आह्मी धर्ालों नावेि तुझ्यिा एका ॥ध्रु.॥
ॠित ध्दिसित ध्द तुझे मुख्यि भांडविल । हे तों आह्मां फिोल भक्तिीपुढे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाऊं विकंुैठा चालत । बसैोि वन ि वनित श्चंत सखु भोगून ॥३॥

न लगे हे मजि तुझे ब्रह्मज्ञान । गोिजिर ेसगुण रूप पुर े॥१॥
लागला उशिीर पि वततपाविना । ि वविसरोि वन विचना गेलािस यिा ॥ध्रु.॥
जिाळोि वन संसार बसैलों अगंणीं । तुझे नाहीं मनीं मानसीं ते ॥२॥
तुका ह्मणे नको रागेजिों ि वविठ्ठला । उठीं देई ंमला भेटी आतां ॥३॥

कमोि वदनी कायि जिाणे तो पिरमळ । भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥
तसेै तुजि ठावेि नाहीं तुझे नाम । आह्मी च ते प्रमेसुख जिाणों ॥ध्रु.॥
माते तृत्तण बाळा दधुर्ाची ते गोडी । ज्यिाची नयेि जिोडी त्यिासी कामा ॥२॥
तुका ह्मणे मकु्तिाफिळ ि वशंिपीपोटीं । नाहीं त्यिाची भेटी भोग ि वतयेि ॥३॥

कायि सांगों तुझ्यिा चरणांच्यिा सुखा । अनुभवि ठाउका नाहीं तुजि ॥१॥
बोलतां हे कैसे विाटे खरपेण । अमृत्तताचे गुण अमृत्ततासी ॥ध्रु.॥
आह्मी एकएका ग्विाही मायिपुते । जिाणों ते ि वनरुते सुख दोघे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां मोक्षाचा कांटाळा । कां तुह्मी गोपाळा नेणां ऐसे ॥३॥

देखोि वनयिां तुझ्यिा रूपाचा आकार । उभा कटीं कर ठेविूनि वनयिां ॥१॥
तेणे माझ्यिा ि वचत्तिा होते समाधर्ान । विाटते चरण न सोडावेि ॥ध्रु.॥
मुखे गातों गीत विाजिि ववितों टाळी । नाचतों राउळीं प्रेमसखुे ॥२॥
तुका ह्मणे मजि तुझ्यिा नामापुढे । तुशि हे बापुडे सकळी काळ ॥३॥

आतां येिणेि वविण नाहीं आह्मां चाड । कोण बडबड करी विांयिां ॥१॥
सुख ते ि वच दःुख पुण्यिपाप खर े। हे तों आह्मां बर ेकळों आले ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे विाचा विाईली अनंता । बोलायिाचे आतां काम नाहीं ॥३॥



बोलों अबोलणे मरोि वनयिां िजिणे । असोि वन नसणे जिि वन आह्मां ॥१॥
भोगीं त्यिाग जिाला सगंीं च असंग । तोि वडयेिले लाग माग दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे ि वदसतों मी तसैा । पुसणे ते पसुा पांडुरगंा ॥३॥

अिधर्कार तसैा दाि ववियेिले मागर । चालतां हे मग कळों येिते ॥१॥
जिाळूनं  नयेि नावि पाविलेि वन पार । मागील आधर्ार बहुतांचा ॥२॥
तुका ह्मणे रोग विैदाचे अंगीं । नाहीं करी जिगीं उपकार ॥३॥

संविसार तीहीं केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्यि दारा जियिा ि वचत्तिीं ॥१॥
शुिभाशुिभ नाहीं हषारमषर अगंीं । जिनादरन जिगीं होउि वन ठेला ॥२॥
तुका ह्मणे देहे ि वदला एकसर े। जियिािस दसुर ेनाहीं मग ॥३॥

देहबुित ध्द विसे लोभ जियिां ि वचत्तिीं । आपुले जिाणती परावेि जेि ॥१॥
तयिािस चालतां पाि वहजेि िसदोरी । दःुख पावेि करी असत्यि तो ॥२॥
तुका ह्मणे धर्मर रक्षायिा कारणे । छायिा इच्छी उन्हे तापला तो ॥३॥

काळे खादला हा अविघा आकार । उत्पित्तिसंहारघडमोडी ॥१॥
विीजि तो अंकुर आच्छाि वदला पोटीं । अनंता सेविटीं एकाि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे शिब्दे व्यिाि वपले आकाशि । गुढार हे तसेै कळों नयेि ॥३॥

आणीक काळे न चले उपायि । धर्रावेि यिा पायि ि वविठोबाचे ॥१॥
अविघे ि वच पुण्यि असे तयिा पोटीं । अविि वघयिा तुटी होयि पापा ॥ध्रु.॥
अविघे मोकळे अविि वघयिा काळे । उध्दरती कुळे नरनारी ॥२॥
काळ वेिळ नाहीं गभरविासदःुखे । उच्चािरतां मखुे नाम एक ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं न लगे सांडावेि । सांगतसे भावेि घेती तयिां ॥४॥

कां र ेमाझा तुजि न येि कळविळा । असोि वन जिविळा हृदयिस्था ॥ ॥
अगा नारायिणा ि वनषु्ठरा ि वनगुरणा । केला शिोक नेणां कंठस्फिोट ॥ध्रु.॥
कां हे ि वचत्ति नाहीं पाविले ि वविश्रांती । इिं वद्रयिांची गि वत कंुटे ि वच ना ॥२॥
तुका ह्मणे कां र ेधर्िरयेिला कोप । पाप सरले नेणों पांडुरगंा ॥३॥



दीनानाथा तुझीं ि वब्रदे चराचर । घेसील कैविार शिरणागता ॥१॥
पुराणीं जेि तुझे गजिरती पविाडे । ते आह्मां रोकडे कळों आले ॥ध्रु.॥
आपुल्यिा दासांचे न साहासी उणे । उभा त्यिाकारणे राि वहलासी ॥२॥
चक गदा हातीं आयिधेुर् अपार े। न्यिूनन तेथे पुर ेकरंू धर्ावेि ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि भक्तिीचे कारण । करावियिा पूनणर अवितार ॥४॥

विणूनर्यां मि वहमा ऐसी नाहीं मजि विाचा । न बोलवेि साचा पार तुझा ॥१॥
ठायिींची हे कायिा ठेि वविली चरणीं । आतां ओविाळुि वन कायि सांडून ं ॥ध्रु.॥
नाहीं भावि ऐसा करंू तुझी सेविा । जिीवि विाहू ंदेविा तो ही तुझा ॥२॥
मजि माझे कांहीं न ि वदसे पाहातां । जिे तुजि अनंता समपारवेि ॥३॥
तुका ह्मणे आतां नाहीं मजि थार । तुझे उपकार फेिडावियिा ॥४॥

नाहीं सुख मजि न लगे हा मान । न राहे हे जिन कायि करंू ॥१॥
देहउपचार ेपोळतसे अगं । ि वविषतुल्यि चांग ि वमष्टिान्न ते ॥ध्रु.॥
नाइकवेि स्तुि वत विाि वणतां थोरीवि । होतो माझा जिीवि कासाविीस ॥२॥
तुजि पावेि ऐसी सांग कांहीं कळा । नको मृत्तगजिळा गोविूनं मजि ॥३॥
तुका ह्मणे आतां करीं माझे ि वहत । काढावेि जिळत आगींतूनि वन ॥४॥

न ि वमळो खावियिा न विाढो संतान । पिर हा नारायिण कृत्त पा करो ॥१॥
ऐसी माझी विाचा मजि उपदेशिी । आणीक लोकांसी हे ि वच सांगे ॥ध्रु.॥
ि वविटंबो शिरीर होत कां ि वविपित्ति । पिर राहो ि वचत्तिीं नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे नािसविंत हे सकळ । आठवेि गोपाळ ते ि वच ि वहत ॥३॥

ि वपंड पोसावेि हे अधर्माचे ज्ञान । ि वविलास ि वमष्टिान्न करूि वनयिां ॥१॥
शिरीर रक्षावेि हा धर्मर बोलती । कायि असे हातीं तयिाि वचयिा ॥ध्रु.॥
क्षणभंगुर हे जिायि न कळतां । ग्रास ि वगळी सत्तिा नाहीं हातीं ॥२॥
कविरि वतलीं देहे काि वपयेिले मांस । गेले विनविासा शुिकाि वदक ॥३॥
तुका ह्मणे राज्यि किरतां जिनक । अग्नीमाजिी एक पायि जिळे ॥४॥

जिरी माझी कोणी काि वपतील मान । तरी नको आन विदों िजिव्हे ॥१॥
सकळां इिं वद्रयिां हे माझी ि वविनंती । नका होऊं परतीं पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
आि वणकांची मात नाइकाविी कानीं । आणीक नयिनीं न पाहाविे ॥२॥



ि वचत्तिा तुविां पायिीं रहावेि अखंि वडत । होउनी ि वनित श्चत एकि वविधर् ॥३॥
चला पायि हात हे ि वच काम करा । माझ्यिा नमस्कारा ि वविठोबाच्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे तुह्मां भयि कायि करी । आमुचा कैविारी नारायिण ॥५॥

किरसी ते देविा करीं माझे सखेु । परी मी त्यिासी मखुे न ह्मणे संत ॥१॥
जियिा राज्यि द्रव्यि करणे उपाजिरना । विशि दभंमाना इच्छे जिाले ॥ध्रु.॥
जिगदेवि परी ि वनविडीन ि वनराळे । ज्ञानाचे आंधर्ळे भारविाही ॥२॥
तुका ह्मणे भयि न धर्रीं मानसीं । ऐिसयिाचे ि वविशिीं किरतां दडं ॥३॥

ह्मणि वविती ऐसे आइकतों संत । न देखीजेि होत डोळां कोणीं ॥१॥
ऐिसयिांचा कोण माि वनते ि वविश्विास । ि वनविडे तो रस घाईडंाई ं॥ध्र.ु॥
पजिरन्यिाचे काळीं विाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थार ेि वच ॥२॥
ि वहऱ्यिा ऐशिा गारा ि वदसती दूनरोन । तुका ह्मणे घन न भेटे तों ॥३॥

अि वतविाद लाविी । एक बोट सोंग दाविी ॥१॥
त्यिाचा बहुरूपी नट । नव्हे विषै्णवि तो चाट ॥ध्रु.॥
प्रि वतपादी विाळी । एक पजुिी एका छळी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । भूनतदयिा ज्यिाचे ठायिीं ॥३॥

पोटाचे ते नट पाहों नयेि छंद । ि वविषयिांचे भेद ि वविषयिरूप ॥१॥
अथाअ परमाथर कैसा घडों सके । ि वचत्ति लोभी भीके सोंग विांयिां ॥ध्रु.॥
देविाचीं चिरते्र दाखि वविती लीळा । लाघविाच्यिा कळा मोहावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं राहे अि वभळास । दोघां नरकविास सािरखा ि वच ॥३॥

भुंकती तीं द्याविीं भुकंों । आपण त्यिांचे नयेि ि वशिकों ॥१॥
भाि वविकांनीं दजुिरनाचे । मानूनं नयेि कांहीं साचे ॥ध्रु.॥
होइल तसेै बळ । फिजिीत करावेि ते खळ ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिांचे । पाप नाहीं ताडणाचे ॥३॥

जिप किरतां राग । आला जिविळी तो मांग ॥१॥
नको भोंविताले जिगीं । पाहों जिविळी राख अंगीं ॥ध्रु.॥
कुडयिाची सगंती। सदा भोजिन पगंती ॥२॥



तुका ह्मणे ब्रह्म । साधर्ी ि वविरि वहत कमर ॥३॥

कांहीं च मी नव्हे कोि वणयेि गांविींचा । एकट ठायिींचा ठायिीं एक ॥१॥
नाहीं जिात कोठे येित ि वफिरोि वनयिां । अविघे ि वच विांयिांि वविण बोले ॥ध्रु.॥
नाहीं मजि कोणी आपुले दसुर े। कोणाचा मी खर ेकांहीं नव्हे ॥२॥
नाहीं आह्मां ज्यिावेि मरावेि लागत । आहों अखंि वडत जिसेै तसेै ॥३॥
तुका ह्मणे नांविरूप नाहीं आह्मां । वेिगळा हयिा कमार अकमारसी ॥४॥

लोहगाविांस परचकवेिढा पडला - अभंग 

न देखवेि डोळां ऐसा हा आकांत । परपीडे ि वचत्ति दःुखी होते ॥१॥
कायि तुह्मी येिथे नसालसे जिाले । आह्मीं न देिखले पाि वहजेि हे ॥ध्रु.॥
परचक कोठे हिरदासांच्यिा विासे । न देिखजेित देशेि राहाि वतयिा ॥२॥
तुका ह्मणे माझी लाजिि वविली सेविा । हीनपणे देविा िजिणे जिाले ॥३॥

कायि म्यिां मानावेि हिरकथेचे फिळ । तिरजेि सकळ जिनीं ऐसे ॥१॥
उच्छेद तो असे हा गे आरभंला । रोकडे ि वविठ्ठला परचक ॥ध्रु.॥
पापाि वविण नाहीं पाप येित पुढे । साक्षसी रोकडे साक्ष आले ॥२॥
तुका ह्मणे जेिथे विसतील दास । तेथे तुझा विास कैसा आतां ॥३॥

भीत नाहीं आतां आपुल्यिा मरणा । दःुखी होतां जिना न देखवेि ॥१॥
आमची तो जिाती ऐसी परपंरा । कां तुह्मी दातारा नेणां ऐसे ॥ध्र.ु॥
भजिनीं ि वविके्षप ते ि वच प ैमरण । न विजिाविा क्षण एक विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं आघाताचा विारा । ते स्थळीं दातारा ठावि मागे ॥३॥
॥३॥

ि वफिरगंी विाखर लोखडंाचे ि वविळे । पिर ते ि वनराळे गणुमोल ॥१॥
पायिरी प्रि वतमा एक ि वच पाषाण । पिर ते मि वहमान वेिगळाले ॥२॥
तुका ह्मणे तशैिा नव्हतील परी । संतजिना सरी सािरिखयिा ॥३॥

कोण जिाणे कोणा घडे उपासना । कोण यिा विचनाप्रि वत पावेि ॥१॥
आतां माझा श्रोता विक्तिा तूनं ि वच देविा । कराविी ते सेविा तुझी च मां ॥ध्रु.॥
कुशिळ चतुर येिथे न सरते । किरतील िरते तकर  मते ॥२॥



तुका ह्मणे जिाले पेणे एके घरीं । मजि आि वण हरी तुह्मां गांठी ॥३॥

आमचा ि वविनोद ते जिगा मरण । किरती भाविहीण देखोवेिखीं ॥१॥
न कळे सततं ि वहताचा ि वविचार । तों हे दारोदार खाती फेिर े॥ध्रु.॥
विंि वदले विदंावेि ि वनिं वदले ि वनंदावेि । एक गेले जिावेि त्यिाि वच विाटा ॥२॥
तुका ह्मणे कोणी नाइके सांगतां । होती यिमदूनता विरपडे ॥३॥

दीप घेउि वनयिां धर्ुिं वडती अंधर्ार । भेटे हा ि वविचार अघि वटत ॥१॥
ि वविष्णुदास आह्मी न भ्यिों कि वळकाळा । भुलों मृत्तगजिळा न घडे ते ॥ध्रु.॥
उधर्ि वळतां माती रि वविकळा मळे । हे कैसे न कळे भाग्यिहीना ॥२॥
तुका ह्मणे तृत्तणे झांके हुताशिन । हे तवंि विचन विाउगे ि वच ॥३॥

नटनाटयेि अविघे संपाि वदले सोंग । भेद दाऊं रगं न पालटे ॥१॥
मांि वडयेिला खेळ कौतुक बहुरूप । आपुले स्विरूप जिाणतसों ॥ध्र.ु॥
स्फिि वटकाची ि वशिळा उपािधर् न ि वमळे । भावि दाविी ि वपविळे लाल संगे ॥२॥
तुका ह्मणे आम्ही यिा जिनाि वविरि वहत । होऊि वन ि वनित श्चंत कीडा करंू ॥३॥

तुजिि वविण विाणीं आि वणकांची थोरी । तरी माझी हरी िजिव्हा झडो ॥१॥
तुजिि वविण ि वचत्तिा आविडे आणीक । तरी हा मस्तक भगंो माझा ॥ध्रु.॥
नेत्रीं आि वणकांिस पाहीन आविडी । जिातु ते ि वच घडी चांडाळ हे ॥२॥
कथामृत्ततपान न किरती श्रविण । कायि प्रयिोजिन मग यिांचे ॥३॥
तुका ह्मणे कायि विांचूनन कारण । तुजि एक क्षण ि वविसंबतां ॥४॥

स्विामींचे स्त्रीने स्विामींस कि वठण उत्तिर ेकेलीं - अभगं 

मजि ि वच भोंविता केला येिणे जिोग । कायि यिाचा भोग अंतरला ॥१॥
चालोि वनयिां घरा सविर सखेु येिती । माझी तों फिजिीती चुके ि वच ना ॥ध्रु.॥
कोणाची बाईल होऊि वनयिां विोढून ं । संविसारीं काढून ं आपदा ि वकती ॥२॥
कायि तरी देऊं तोि वडतील पोर े। मरतीं तरी बर ेहोते आतां ॥३॥
कांहीं नेदी विांचों धर्ोि ववियेिले घर । सारविावियिा ढोर शेिण नाहीं ॥४॥
तुका ह्मणे रांड न किरतां ि वविचार । विाहुि वनयिां भार कंुथे माथां ॥५॥

कायि नेणों होता दावेिदार मेला । विरै तो सािधर्ला होउि वन गोहो ॥१॥



ि वकती सविरकाळ सोसावेि हे दःुख । ि वकती लोकां मखु विासूनं तरीं ॥ध्रु.॥
झवेि आपुली आई कायि माझे केले । धर्ड यिा ि वविठ्ठले संसाराचे ॥२॥
तुका ह्मणे येिती बाईले असडे । काुुंफ्दोि वनयिां रडे हांसे कांहीं ॥३॥

गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥१॥
भरी लोकांची पांटोरी । मेला चोरटा खाणोरी ॥ध्रु.॥
खविळली ि वपसी । हाता झोंबे जिसैी लांसी ॥२॥
तुका ह्मणे खोटा । रांडे संि वचताचा सांटा ॥३॥

आतां पोरा कायि खासी । गोहो जिाला देविलसी ॥१॥
डोचके ि वतबंी घातल्यिा माळा । उदमाचा सांडी चाळा ॥ध्रु.॥
आपल्यिा पोटा केली थार । आमचा नाहीं येिसपार ॥२॥
हातीं टाळ तोंड विासी। गायि देउळीं । देविापासीं ॥३॥
आतां आह्मी करंू कायि । न विसे घरीं राणा जिायि ॥४॥
तुका ह्मणे आतां धर्ीरी । आझुि वन नाहीं जिाले तरी ॥५॥

बर ेजिाले गेले । आजिी अविघे ि वमळाले ॥१॥
आतां खाईन पोटभरी । ओल्यिा कोरडयिा भाकरी ॥ध्रु.॥
ि वकती तरी तोंड। यिाशिीं विाजिविूनं मी रांड ॥२॥
तुका बाइले मानविला । चीथून करूि वनयिां बोला ॥३॥

न करवेि धर्दंा । आइता तोंडीं पडे लोंदा ॥१॥
उि वठते ते कुि वटते टाळ । अविघा मांि वडला कोल्हाळ ॥ध्रु.॥
िजिविंत ि वच मेले। लाजिा विाटुि वनयिां प्यिाले ॥२॥
संसाराकडे । न पाहाती ओस पडे ॥३॥
तळमळती यिांच्यिा रांडा । घािलती जिीविा नांविे धर्ोंडा ॥४॥
तुका ह्मणे बर ेजिाले । घे गे बाइले लीि वहले ॥५॥

कोण घरा येिते आमुच्यिा काशिाला । कायि ज्यिाचा त्यिाला नाहीं धर्दंा ॥१॥
देविासाटीं जिाले ब्रह्मांड सोइर े। कोमळयिा उत्तिर ेकायि वेिचे ॥ध्रु.॥
माने पाचािरतां नव्हे आराणकु । ऐसे येिती लोक प्रीतीसाटीं ॥२॥
तुका ह्मणे रांडे नाविडे भूनषण । कांतेलेसे श्विान पाठीं लागे ॥३॥



॥७॥

भावि धर्री तयिा तारील पाषाण । दजुिरना सज्जिन कायि करी ॥१॥
किरतां नव्हे नीट श्विानाचे हे पुसं । खापरा परीस कायि करी ॥ध्रु.॥
कायि किरल तयिा साकरचेे आळे । बीजि तसैीं फिळे येिती तयिा ॥२॥
तुका ह्मणे विज्र भंगे एक वेिळ । कठीण हा खळ तयिाहूनी ॥३॥

इच्छावेि ते जिविळी आले । कायि बोले कारण ॥१॥
नामरूपीं पि वडली गांठी । अविघ्यिा गोष्टिी सरल्यिा ॥ध्रु.॥
मुि वकयिाचे परी जिीविीं । साकर जेिविों खादली ॥२॥
तुका ह्मणे कायि बोले । आतां भले मौन्यि ची ॥३॥

साधर्ने तरी हीं च दोन्ही । जिरी कोणी साधर्ील ॥१॥
परद्रव्यि परनारी । यिाचा धर्रीं ि वविटाळ ॥ध्रु.॥
देविभाग्येि घरा येिती । संपत्तिी त्यिा सकळा ॥२॥
तुका ह्मणे ते शिरीर । गृत्तह भांडार देविाचे ॥३॥

आह्मासाठीं अवितार । मत्स्यिकून मारि वद सूनकर ॥१॥
मोहे धर्ांवेि घाली पान्हा । नांवि घेतां पंढरीराणा ॥ध्रु.॥
कोठे न ि वदसे पाहतां। उडी घाली अविि वचता ॥२॥
सुख ठेविी आह्मासाठीं । दःुख आपणची घोंटी ॥३॥
आह्मां घाली पाठीकडे । पुढे कि वळकाळाशिीं ि वभडे ॥४॥
तुका ह्मणे कृत्त पानीधर्ी । आह्मां उतरीं नांवेिमधर्ीं ॥५॥

रि ववि रित श्मकळा । नयेि काि वढतां ि वनराळा ॥१॥
तसैा आह्मां जिाला भावि । अंगीं जिडोि वन ठेला देवि ॥ध्रु.॥
गोडी साकरपेासुनी। कैसी ि वनविडती दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे नाद उठी । ि वविरोि वन जिायि नभा पोटीं ॥३॥

थोडे परी ि वनर े। अि वविट ते घ्यिावेि खर े॥१॥
घ्यिावेि जेिणे नयेि तुटी । बीजि विाढे बीजिा पोटीं ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति ठेविीं ग्विाही । आि वणकांशिीं चाड नाहीं ॥२॥



आपले ते ि वहत फिार । तुका ह्मणे खर ेसार ॥३॥

अविघे देवि साधर् । परी यिा अविगुणांचा बाधर् ॥१॥
ह्मणउनी नव्हे सरी । राहे एका एक दरुी ॥ध्रु.॥
ऊंस कांदा एक आळां । स्विाद गोडीचा ि वनराळा ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे सरी । ि वविष अमृत्तताची परी ॥३॥

शिांतीपरते नाहीं सुख । येिर अविघे ची दःुख ॥१॥
ह्मणउनी शिांि वत धर्रा । उतराल पलै तीरा ॥ध्रु.॥
खविळिलयिा कामकोधर्ीं। अंगी भरती आिधर्व्यिाधर्ी ॥२॥
ह्मणे ि वत्रि वविधर् ताप । जिाती मग आपेआप ॥३॥

गोडीपणे जिसैा गुळ । तसैा देवि जिाला सकळ ॥१॥
आतां भजिों कविणे परी । देवि सबाहयि अंतरीं ॥ध्रु.॥
उदका वेिगळा। नव्हे तरगं ि वनराळा ॥२॥
हेम अळंकारा नामीं । तुका ह्मणे तसेै आह्मी ॥३॥

परमेि वष्ठपदा । तुच्छ किरती सविरदा ॥१॥
हे ि वच ज्यिांचे धर्न । सदा हरीचे स्मरण ॥ध्रु.॥
इदं्रपदाि वदक भोग । भोग नव्हे तो भविरोग ॥२॥
साविरभौमराज्यि । त्यिांिस कांहीं नाहीं काजि ॥३॥
पाताळींचे आिधर्पत्यि । ते तों माि वनती ि वविपत्यि ॥४॥
यिोगिसित ध्दसार। ज्यिािस विाटे ते असार ॥५॥
मोक्षायेिविढे सुख । सुख नव्हे ि वच ते दःुख ॥६॥
तुका ह्मणे हरीि वविण । त्यिािस अविघा विाटे िसण ॥७॥

मोहोऱ्यिाच्यिा संगे । सुत नव्हे आगीजिोगे ॥१॥
नाहीं तरी त्यिाचे भक्ष । कायि सांगणे ते साक्ष ॥ध्रु.॥
स्विामीि वचयिा अंगे । रूप नव्हे कोणाजिोगे ॥२॥
तुका ह्मणे खोडी । देविमणी न देती दडी ॥३॥

मजिसवेि नको चेष्टिा । नव्हे साळी कांहीं कोष्टिा ॥१॥



बसै सांडोि वन ि वदमाख । जिायि काळे करीं मखु ॥ध्रु.॥
येिथे न सर ेचार। हीण आणीक वेिव्हार ॥२॥
तुका ि वविष्णुदास । रस जिाणतो नीरस ॥३॥

भावि देविाचे उि वचत । भावि तोि वच भगविंत ॥१॥
धर्न्यिधर्न्यि शुिध्द जिाती । संदेह कैचा तेथे ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
बहुत बराडी । देविजिविळी आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे हे रोकडे । लाभ अिधर्कारी चोखडे ॥३॥

गौरवि गौरविापुरते । फिळ सत्यिाचे संकल्प ॥१॥
कि वठण यिोगाहुि वन क्षम । ओकिलयिा होतो श्रम ॥ध्रु.॥
पाविले मर ेिसवेिपाशिीं। क्लेशि उरत ते क्लेशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे बहु आणी । कि वठण ि वनघािलयिा रणीं ॥३॥

न संडी अविगुण । विमे ंमानीतसे िसण ॥१॥
भोग देतां किरती काई । फुिटतां यिमदडें डोई ॥ध्र.ु॥
पापपुण्यिझाडा । देतां तेथे मोटी पीडा ॥२॥
तुका ह्मणे बोला । माझ्यिा िसणती ि वविठ्ठला ॥३॥

पावेि ऐसा नाशि । अविि वघयिां ि वदला त्रास ॥१॥
अि वविटाचा केला संग । सविर भोगी पांडुरगं ॥ध्रु.॥
आइता च पाक । संयिोगाचा सकि वळक ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी । सीमा राि वहली होऊनी ॥३॥

दबुरळ हे अविघे जिन । नारायिणीं ि वविमखु ॥१॥
झाडोि वनयिां हात जिाती । पात्र होतीं दडंासी ॥ध्रु.॥
िसदोरी ते पापपुण्यि । सवेििसण ि वभकेचा ॥२॥
तुका ह्मणे पि वडला विाहो । कैसा पाहा हो लि वटक्यिाचा ॥३॥

विाजितील तुर े। येिणे आनंदे गजिर े॥१॥
िजंिकोि वनयिां अहकंार । पाविटणी केले ि वशिर ॥ध्र.ु॥
काळा नाहीं विावि । परा श्रमा कोठे ठावि ॥२॥



तुका ह्मणे आतां । सोपे विैकंुठासी जिातां ॥३॥

झाड कल्पतरू । न करी यिाचकीं आव्हेरू ॥१॥
तुह्मी सविाअ सविोत्तिम । ऐसे ि वविसरतां धर्मर ॥ध्रु.॥
पिरसा तुमचे देणे । तो त्यिा जिागे अि वभमाने ॥२॥
गाऱ्हाण्यिाने तुका । गजेि मारुि वनयिां हाका ॥३॥

विसविावेि घर । देवेि बर ेि वनरतंर ॥१॥
संग आसनीं शियिनीं । घडे भोजिनीं गमनीं ॥ध्रु.॥.

संकल्प ि वविकल्प । माविळोि वन पणु्यिपाप ॥२॥
तुका ह्मणे काळ । अविघा गोि वविंदे सुकाळ ॥३॥

येिथील हा ठसा । गेला पडोि वनयिां ऐसा ॥१॥
घरीं देविाचे अबोला । त्यिाची ते ि वच सवेि त्यिाला ॥ध्रु॥.

नाहीं पाहावेि लागत। एकाएकीं च ते िरत ॥२॥
तुका ह्मणे जिन । तयिामध्यिे येिविढे ि वभन्न ॥३॥

. किरतां देविाचरन । घरा आले संतजिन ॥१॥
देवि सारावेि परते । संत पूनजिावेि आरते ॥ध्रु.॥.

शिाि वळग्राम ि वविष्णमुूनती । संत हो का भलते यिाती ॥२॥
तुका ह्मणे संधर्ी । अिधर्क विषै्णविांची मांदी ॥३॥

. ज्यिाची खरी सेविा । त्यिाच्यिा भयि कायि जिीविा ॥१॥
किरतां स्विामीसवेि विाद । अिधर्क अिधर्क आनंद ॥ध्रु.॥.

असाविा तो धर्मर । मग साहों जिाते विमर ॥२॥
विदे विाग्देविी । तुका ि वविठ्ठली गौरविी ॥३॥

. देवेि जिीवि धर्ाला । संसार तो कडून  झाला ॥१॥
ते ि वच येितील ढेकर । आनंदाचे हिरहर ॥ध्रु.॥.

वेिधर्ी आि वणकांस । ऐसा जियिा अगंीं कस ॥२॥
तुका ह्मणे भकु । येिणे न लगे आणीक ॥३॥

. नाम साराचे ही सार । शिरणागत यिमि वकंकर ॥१॥
उतमातम । विाचे बोला पुरुषोत्तिम ॥ध्रु.॥.



नाम जिपतां चंद्रमौळी । नामे तरला विाल्हा कोळी ॥२॥
तुका म्हणे विणूनर्यां कायि । तारक ि वविठोबाचे पायि ॥३॥

. गातों भावि नाहीं अंगीं । भूनषण करावियिा जिगीं ॥१॥
पिर तूनं पि वततपाविन । करीं साच हे विचन ॥ध्रु.॥.

मुखे ह्मणि ववितों दास । ि वचत्तिीं मायिा लोभ आस ॥५॥
तुका ह्मणे दाविीं वेिशि । तसैा अंतरीं नाहीं लेशि ॥३॥

. द्रव्यि असतां धर्मर न करी । नागि वविला राजिद्वारीं ॥१॥
मायि त्यिािस व्यिाली जेिव्हां । रांड सटविी नव्हती तेव्हां ॥ध्रु.॥.

कथाकाळीं ि वनद्रा लागे । कामीं श्विानापरी जिागे ॥२॥
भोग िस्त्रयेििस देतां लाजेि । विस्त्र दासीचे घेउि वन ि वनजेि ॥३॥
तुका ह्मणे जिाण । नर गाढविाहुनी हीन ॥४॥

. मुखे बोले ब्रह्मज्ञान । मनीं धर्नअि वभमान ॥१॥
ऐि वशियिाची करी सेविा । कायि सखु होयि जिीविा ॥ध्रु.॥.

पोटासाठीं संत । झाले कलींत बहुत ॥२॥
ि वविरळा ऐसा कोणी । तुका त्यिािस लोटांगणी ॥३॥

माझे ह्मणतां यिाला कां र ेनाहीं लाजि । कन्यिा पुत्र भाजि धर्न ि ववित्ति ॥१॥
कोणी सोडविी ना काळाचे हातींचे । एकाि वविणे साचे नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती सांगावेि चांडाळा । नेणे जिीविकळा कोण्यिा जिीतो ॥३॥

आंधर्ळयिािस जिन अविघे ि वच आंधर्ळे । आपणािस डोळे दृष्टष्टिी नाहीं ॥१॥
रोग्यिा ि वविषतुल्यि लागे हे ि वमष्टिान्न । तोंडािस कारण चविी नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द नाहीं जिो आपण । तयिा ि वत्रभुविन अविघे खोटे ॥३॥

छळी ि वविष्णदुासा कोणी । त्यिाची अमंगळ विाणी ॥१॥
येिऊं न द्याविा समोर । अभागी तो दरुाचार ॥ध्रु.॥
नाविडे हिरकथा। त्यिाची व्यिि वभचारीण माता ॥२॥
तुका ह्मणे यिाि वत । भ्रष्टि तयिाि वच ते मि वत ॥३॥

बोलि वविसी तसेै आणीं अनुभविा । नाहीं तरी देविा ि वविटंबना ॥१॥
ि वमठेि वविण कायि करावेि ि वमष्टिान्न । शिवि जिीवेिि वविण शंृगािरले ॥ध्रु.॥



संपादणीि वविण ि वविटंि वबले सोंग । गणुेि वविण चांग रूप हीन ॥२॥
कन्यिापुते्रि वविण मंगळदायिके । वेिि वचले हे ि वफिके द्रव्यि तरी ॥३॥
तुका ह्मणे तसैी होते मजि परी । न देखे अंतरीं प्रमेभावि ॥४॥

अंगीं ज्विर तयिा नाविडे साकर । जिन तो इतर गोडी जिाणे ॥१॥
एकाि वचयेि तोंडीं पि वडली ते माती । अविघे ते खाती पोटभरी ॥ध्रु.॥
चािरतां बळे येित असे दांतीं । मागोि वनयिां घेती भाग्यिविंत ॥२॥
तुका ह्मणे नसे संि वचत हे बर े। तयिािस दसुर ेकायि करी ॥३॥

िधर्ग जिीणे तो बाईले आधर्ीन । परलोक मान नाही दोन्ही ॥१॥
िधर्ग जिीणे ज्यिाचे लोभाविरी मन । अतीतपूनजिन घडे ि वच ना ॥ध्रु.॥
िधर्ग जिीणे आळस ि वनद्रा जियिा फिार । अि वमत आहार अघोिरयिा ॥२॥
िधर्ग जिीणे नाहीं ि वविवेिक विरैाग्यि । झुर ेमानालागीं साधर्ुपणा ॥३॥
तुका ह्मणे िधर्ग ऐसे जिाले लोक । ि वनदंक विादक नरका जिाती ॥४॥

अर ेहे देह व्यिथर जिावेि । ऐसे जिरी तुजि व्हावेि । द्यूनतकमर मनोभावेि । सारीपाट खेळाविा ॥१॥
मग कैचे हिरचे नाम । ि वनजेििलयिा जिागा राम । जिन्मोजिन्मींचा अधर्म । दःुख थोर िधर्ले ॥ध्र.ु॥
ि वविषयिसखुाचा लपंट । दासीगमनीं अि वतधर्ीट । तयिा तेि वच विाट । अधर्ोगती जिावियिा ॥२॥
अणीक एक कोड । नरका जिावियिाची चाड। तरी संति वनंदा गोड । करीं कवितुके सदा ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसे । मना लाविी राम ि वपसे । नाहीं तरी आिलयिा सायिासे । फुिकट जिासी ठकोनी ॥४॥

अविघे ब्रह्मरूप िरता नाहीं ठावि । प्रि वतमा तो देवि कैसा नव्हे ॥१॥
नाहीं भावि तयिा सांगावेि ते ि वकती । आपुल्यिाला मतीं पाषांि वडयिा ॥ध्रु.॥
जियिा भावेि संत बोिलले विचन । नाहीं अनुमोदन शिाित ब्दकांिस ॥२॥
तुका ह्मणे संतीं भावि केला बळी । न कळतां खळीं दूनि वषला देवि ॥३॥

एक तटस्थ मानसीं । एक सहजि ि वच आळसी ॥१॥
दोन्ही ि वदसती सािरखीं । विमर जिाणे तो पारखी ॥ध्र.ु॥
एक ध्यिानीं किरती जिप । एक बसैुि वन घेती झोप ॥२॥
एकां सविरस्विाचा त्यिाग। एकां पोटासाठीं जिोग ॥३॥
एकां भि वक्ति पोटासाठीं । एकां देविासविे गांठी ॥४॥
विमर पोटीं एका । फिळे दोन ह्मणे तुका ॥५॥



कायि कळे बाळा । बाप सदवैि दबुळा ॥१॥
आहे नाहीं हे न कळे । हातीं कायि कोण्यिा वेिळे ॥ध्रु.॥
देिखले ते दृष्टष्टिी । मागे घालूनि वनयिां ि वमठी ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । माझ्यिा मजि समजिावेि ॥३॥

भजिन घाली भोगाविरी । अकतरव्यि मनीं धर्री ॥१॥
िधर्ग त्यिाचे साधर्ुपण । ि वविटाळूननी विते मन ॥ध्रु.॥
नाहीं विैराग्यिाचा लेशि । अथरचाड जिावेि आस ॥२॥
हे ना ते से जिाले । तुका ह्मणे विांयिां गेले ॥३॥

एकादशिीस अन्न पान । जेि नर किरती भोजिन । श्विानि वविषे्ठ समान । अधर्म जिन तो एक ॥१॥
ऐका व्रताचे मि वहमान। नेमे आचरती जिन । गाती ऐकतीं हिरकीतरन । ते समान ि वविष्णूनशिीं ॥ध्रु.॥
अशुिध्द ि वविटाळसीचे खळ । ि वविडा भि वक्षतां तांबूनल । सांपडे सबळ । काळाहातीं न सुटे ॥२॥
सेजि बाजि ि वविलास भोग । करी काि वमनीशिीं संग । तयिा जिोडे क्षयिरोग । जिन्मव्यिाधर्ी बि वळविंत ॥३॥
आपण न विजेि हिरकीतरना । अि वणकां विारी जिातां कोणा । त्यिाच्यिा पापे जिाणा । ठेगणा महा मेरु ॥४॥
तयिा दडंी यिमदूनत । जिाले तयिाचे अंि वकत । तुका ह्मणे व्रत । एकादशिी चकुलीयिा ॥५॥

करि ववितां व्रत अधेर् ंपुण्यि लाभे । मोडि ववितां दोघे नरका जिाती ॥१॥
शुिध्दबुित ध्द होयि दोघां एक मान । चोरासविे कोण िजिवेि राखे ॥ध्रु.॥
आपुले देऊनी आपुला ि वच घात । न कराविा थीत जिाणोि वनयिां ॥२॥
देऊि वनयिां वेिच धर्ाडी विाराणसी । नेदावेि चोरािस चदं्रबळ ॥३॥
तुका ह्मणे तप तीथर व्रत यिाग । भि वक्ति हे मारग मोडून ं नयेि ॥४॥

इनामाची भरली पेठ । विाहाती दाट मारग ॥१॥
अविघेची येिती विाण । अविघे शिकुन लाभाचे ॥ध्रु.॥
अडचणी त्यिा केल्यिा दरुी । देण्यिा उरी घेण्यिाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिोडी जिाली । ते आपुली आपणा ॥३॥

वेिदाचे गव्हर न कळे पाठकां । अिधर्कार लोकां नाहीं येिरां ॥१॥
ि वविठोबाचे नाम सुलभ सोपार े। तारी एक सर ेभवििसंधर्ु ॥ध्रु.॥
जिाणत्यिा असाध्यि मंत्र ततं्र काळ । येिर तो सकळ मूनढ लोक ॥२॥
तुका ह्मणे ि ववििधर् ि वनषेधर् लोपला । उच्छेद यिा जिाला मारगाचा ॥३॥



ि वविधर्ीने सेविन । ि वविषयित्यिागाते समान ॥१॥
मुख्यि धर्मर देवि ि वचत्तिीं । आि वद अविसान अंतीं ॥ध्रु.॥
बहु अि वतशियि खोटा । तकंे होती बहु विाटा ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । कृत्त पा करीजेिते देवेि ॥३॥

येिथीि वचयिा अळंकार े। कायि खर ेपूनजिन ॥१॥
विैकंुठींच्यिा लाविूनं विाटा ।सविर साटा ते ठायिीं ॥ध्रु.॥
येिथीि वचयिा नाशिविंते । कायि िरते चाळविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे विषै्णवि जेिन । माझे गण समुदायि ॥३॥

उजिळावियिा आलों विाटा । खरा खोटा ि वनविाड ॥१॥
बोलि वविले बोल बोले । धर्नीि वविठ्ठला सि वन्नधर् ॥ध्रु.॥
तरी मनीं नाहीं शंिका । बळे एका स्विामीच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे नयेि आह्मां । पुढे कामा गबाळ ॥३॥

बोलावेि ते धर्मार ि वमळे । बर ेडोळे उघडून ि वन ॥१॥
काशिासाठीं खावेि शेिण । जेिणे जिन थुकंी ते ॥ध्रु.॥
दजेुि ऐसे कायि बळी । जेि यिा जिाळी अग्नीिस ॥२॥
तुका ह्मणे शिूनर रणीं । गांढे मनीं बुरबुरी ॥३॥

बरा कुणबी केलों । नाहीं तिर दभंेि वच असतों मेलों ॥१॥
भले केले देविरायिा । नाचे तुका लागे पायिां ॥ध्रु.॥
ि वविद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायिीं ॥२॥
सेविा चुकतों संताची । नागविण हे फुिकाची ॥३॥
गविर होता ताठा । जिातों यिमपंथे विाटा ॥४॥
तुका ह्मणे थोरपणे । नरक होती अि वभमाने ॥५॥

दाता नारायिण । स्वियिे भोि वगता आपण ॥१॥
आतां कायि उरले विाचे । पुढे शिब्द बोलायिाचे ॥ध्रु.॥
देखती जेि डोळे । रूप आपुले ते खेळे ॥२॥
तुका ह्मणे नाद । जिाला अविघा गोि वविदं ॥३॥



कृत्त पा करुनी देविा । मजि साच ते दाखविा ॥१॥
तुह्मी दयिाविंत कैसे । कीि वतर जिगामाजिी विसे ॥ध्रु.॥
पाहोि वनयिां डोळां । हातीं ओढविाल काळा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । माझा कराविा कुठाविा ॥३॥

ठायिींची ओळखी । येिइल टाकंु टाका सखुीं ॥१॥
तुमचा जिाईल ईमान । माझे कपाळीं पतन ॥ध्रु.॥
ठेि वविला तो ठेविा। अि वभळाषे बुडविाविा ॥२॥
मनीं न ि वविचारा । तुका ह्मणे हे दातारा ॥३॥

तुझे विमर ठावेि । माझ्यिा पाि वडयेिले भावेि ॥१॥
रूप कासविाचे परी । धर्रुि वन राहेन अंतरीं ॥ध्रु.॥
नेदी होऊं तुटी । मेळविीन दृष्टष्टिादृष्टष्टिी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । ि वचंतन ते तुझी सेविा ॥३॥

गहू ंएकजिाती । परी त्यिा पाधर्ाणी नािसती ॥१॥
विमर जिाणावेि ते सार । कोठे कायि थोडे फिार ॥ध्रु.॥
कमाईच्यिा सार े। जिाि वत दाि वविती प्रकार ॥२॥
तुका ह्मणे मोल । गणुा ि वमथ्यिा ि वफिके बोल ॥३॥

पुण्यिविंत व्हावेि । घेतां सज्जिनांची नांवेि ॥१॥
नेघे माझे विाचे तुटी । महा लाभ फुिकासाठी ॥ध्रु.॥
ि वविश्रांतीचा ठावि । पायिीं संतांि वचयिा भावि ॥२॥
तुका ह्मणे जिपे । संतांि वचयिा जिाती पापे ॥३॥

देवि होईजेित देविाचे सगंती । पतन पंगती जिगाि वचयिा ॥१॥
दोहींकडे दोन्ही विाहातील विाटा । किरतील सांटा आपुलाला ॥ध्रु.॥
दाखि वविले परी नाहीं वििजिरजेितां । आला तो तो ि वचत्तिा भाग भरा ॥२॥
तुका ह्मणे अगंीं आविडीचे बळ । उपदेशि मूनळबीजिमात्र ॥३॥

शिोिधर्सील मूनळे । त्यिाचे करीसी विाटोळे ॥१॥



ऐसे संतांचे बोभाट । तुझे बहु जिाले तट ॥ध्रु.॥
लौि वकका बाहेरी । घाली रोंखीं जियिा धर्री ॥२॥
तुका ह्मणे गणु । तुझा लागिलयिा शिूनन्यि ॥३॥

विैद विाचि वविती जिीविा । तरी कोण ध्यिाते देविा ॥१॥
कायि जिाणों कैसी परी । प्रारब्धर् ते ठेविी उरी ॥ध्रु.॥
नविसे कन्यिापुत्र होती । तिर कां करणे लागे पती ॥२॥
जिाणे हा ि वविचार । स्विामी तुकयिाचा दातार ॥३॥

मारगीं बहुत । यिा ि वच गेले साधर्ुसंत ॥१॥
नका जिाऊ आडराणे । ऐसीं गजिरती पुराणे ॥ध्रु.॥
चोखाि वळल्यिा विाटा । न लगे पुसाव्यिा धर्ोपटा ॥२॥
झळकती पताका । गरुड टके ह्मणे तुका ॥३॥

काि वतरकीचा सोहळा । चला जिाऊं पाहू ंडोळां । आले विैकंुठ जिविळां । सि वन्नधर् पंढरीयेि ॥१॥
पीक ि वपकले घमुरी । प्रेम न समायेि अंबरीं । अविघी मातली पंढरी । घरोघरीं सकुाळ ॥ध्रु.॥
चालती ित स्थर ित स्थर । गरुड टकयिांचे भार । गजिरती गभंीर । टाळ श्रुि वत मृत्तदगं ॥२॥
ि वमळािलयिा भद्रजिाती । कैशिा आनंदे डुलती । शिूनर उठाविती । एका एक आगळे ॥३॥
नामामृत्तत कल्लोळ । विृत्तंदे कोंदलीं सकळ । आले विैष्णविदळ । कि वळकाळ कांपती ॥४॥
आस किरती ब्रह्माि वदक । देखिु वन विाळविंटीचे सुख । धर्न्यि धर्न्यि मृत्तत्यिलुोक। ह्मणती भाग्यिाचे कैसे ॥५॥
मरण मिु वक्ति विाराणसी । ि वपतृत्तॠण गयिा नासी । उधर्ार नाहीं पढंरीिस । पायिापाशिीं ि वविठोबाच्यिा ॥६॥
तुका ह्मणे आतां । कायि करणे आह्मां ि वचंता । सकळ िसध्दींचा दाता । तो सविरथा नपेुक्षी ॥७॥

जियिा दोषां परीहार । नाहीं नाहीं धर्ुिं वडतां शिास्त्र । ते हरती अपार । पंढरपुर देिखिलयिा ॥१॥
धर्न्यि धर्न्यि भीमातीर । चदं्रभागा सरोविर । पद्मातीथी ि वविठ्ठल विीर । कीडास्थळ वेिणनुादीं ॥ध्रु.॥
सकळतीथार्यांचे माहेर । भूनविैकंुठ ि वनि वविरकार । होतो नामाचा गजिर । असुरकाळ कांपती ॥२॥
नाहीं उपमा द्यावियिा । सम तुल्यि आि वणका ठायिा । धर्न्यि भाग्यि जियिां । जेि पंढरपूनर देखती ॥३॥
उपजिोि वन संसारीं। एक वेिळ पाहे पा पंढरी । महा दोषां कैची उरी। देविभक्ति देिखिलयिा ॥४॥
ऐसी ि वविष्णूनची नगरी । चतुभुरजि नर नारी। सुदशिरन घरटी करी । रीग न पुर ेकि वळकाळा ॥५॥
ते सखु विणारवियिा गि वत। एविढी कैची मजि मि वत । जेि पंढरपुरा जिाती । ते पाविती विकंुैठ ॥६॥
तुका ह्मणे यिा शिब्दाचा । जियिा ि वविश्विास नाहीं साचा । अधर्म जिन्मांतिरचा। तयिा पढंरी नाविडे ॥७॥



एक नेणतां नाडली । एकां जिाि वणवेिची भुली ॥१॥
बोलों नेणे मकेु । वेिडे विाचाळ कायि ि वनके ॥ध्रु.॥
दोहीं सविा नाड। ि वविहीर एकीकडे आड ॥२॥
तुका ह्मणे कमर । तुझे कळों नेदी विमर ॥३॥

ह्मणि ववितों दास । मजि एविढी च आस ॥१॥
परी ते अगंीं नाहीं विमर । करीं आपुला तून ंधर्मर ॥ध्रु.॥
बडबि वडतों तोंडे । िरते भावेिि वविण धेर्डे ॥२॥
तुका ह्मणे बरा । दाविूनं जिाणतों पसारा ॥३॥

पूनजिा समाधर्ाने । अि वतशियेि विाढे सीण ॥१॥
हे तों जिाणां तुह्मी संत । आहे बोिलली ते नीत ॥ध्रु.॥
पाि वहजेि ते केले । सहजि प्रसंगीं घडले ॥२॥
तुका ह्मणे माथा । पायिीं ठेविीं तुह्मां संतां ॥३॥

स्विप्नींि वचयिा गोष्टिी । मजि धर्िरले होते वेिठी । जिािलयिा सेविटीं । जिाले लि वटके सकळ ॥१॥
विायिां भाि वकली करुणा । मूनळ पाविावियिा िसणा । रावि रकं राणा । कैचे स्थानावििर आहे ॥ध्र.ु॥
सोिसले ते अंगे । खर ेहोते नव्हतां जिागे । अनुभवि ही सांगे । दःुखे डोळे उघडीले ॥२॥
तुका ह्मणे संतीं । साविि वचत केले अंतीं । नाहीं तिर होती । टाळी बसैोि वन राि वहली ॥३॥

आसुरी स्विभावि ि वनदरयि अंतर । मानसीं ि वनषु्ठर अि वतविादी ॥१॥
यिाि वत कुळ येिथे असे अप्रमाण । गणुाचे कारण असे अंगीं ॥ध्रु.॥
काळकुट ि वपतळ सोने शुिध्द रगं । अंगाचेच अंग साक्ष देते ॥२॥
तुका ह्मणे बरी जिातीसवेि भेटी । नविनीत पोटीं सांटि वविले ॥३॥

बाळपणीं हिर । खेळे मथुरमेाझारी । पायिीं घागिरयिा सरी । कडदोरा विांकी ।
मुख पाहे माता । सुख न मायेि ि वचत्तिा । धर्न्यि मानवि संि वचता । विोडविले आिजि ॥१॥
बाळ चांगले विो । बाळ चांगले विो । ह्मणतां चांगले ।
वेिळ लागे तयिा बोले । जिीविापरीस ते विाल्हे । मजि आविडते ॥ध्र.ु॥
ि वमळोि वनयिां यिाती । येिती नारी कुमारी बहुती । नाही आठवि त्यिा ि वचत्तिीं । देहभावि कांहीं ।
ि वविसरल्यिा घर े। तान्हीं पारठीं लेकुर े। धर्ाक सांडोि वनयिां येिर े। तान भूनक नाहीं ॥२॥
एकी असतील घरीं । ि वचत्ति तयिापासीं परी । वेिगीं करोि वन विोसरी । तेथे जिाऊं पाहे ।



लाजि सांि वडयेिली विोजि । नाहीं फििजितीचे काजि । सखु सांडोि वनयिां सेजि । तेथे धर्ावि घाली ॥३॥
वेििधर्येिल्यिा बाळा । नर नारी यिा सकळा । बाळा खेळविी अबला । त्यिाही ि वविसरल्यिा ।
कुमर कुमारी । नाभावि हा शिरीरीं । दृष्टष्टिी न ि वफिर ेमाघारी । तयिा देखतां हे ॥४॥
विैरभावि नाहीं । आप पर कोणीं कांहीं । शिोक मोह दःुख ठायिीं । तयिा ि वनरसलीं ।
तुका ह्मणे सखुी । केलीं आपणासािरखीं। स्विामी माझा कवितुके । बाळवेिषे खेळे ॥५॥

अशिोकाच्यिा विनीं सीता शिोक करी । कां हों अंतरले रघनुाथ दरुी ।
येिउि वन गुफेंिमाजिी दषु्टिे केली चोरी । कांहो मजि आि वणले अविघड लकंापुरी ॥१॥
सांगा विो त्रीजिटे सिखयेि ऐसी मात। देईल कां नेदी भेटी रघुनाथ ।
मन उताि वविळ जिाला दरुी पथं। राहों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥ध्रु.॥
कायि दषु्टि आचरण होते म्यिां केले । तीथर व्रत होते कविणाचे भंगीले ।
गाईवित्सा पत्नीपुरुषा ि वविघि वडले । न कळे विो संि वचत चरण अंतरले ॥२॥
नाि वडयेिले आशिा मृत्तगकांि वतसोने । धर्ाि वडले रघुनाथा पाि वठलागे तेणे ।
उलिं वघली आज्ञा मावि कायि मी जिाणे । देखनुी सूननाट घेउि वन आले सनेु ॥३॥
नाहीं मूनळ मारग लाग अणीक सोयेि । एकाि वविण नामे रघुनाथाच्यिा मायेि ।
उपटी पि वक्षयिा एक देउि वन पायेि । उदकवेिढयिामध्यिे तेथे चाले कायेि ॥४॥
जिनकाची नंि वदनी दःुखे ग्लानी थोरी । चकुली कुरिं वगणी मेळा तशैिा परी ।
संमोखी त्रीजिटा ित स्थर ित स्थर विो करी । घेइल तुकयिास्विामी राम लकंापुरी ॥५॥

विीट नेघे ऐसे रांधर्ा । जेिणे बाधर्ा उपजेि ना ॥१॥
तरी च ते गोड राहे । ि वनर ेपाहे स्वियिंभ ॥ध्रु.॥
आि वणकां गणुां पोटीं विावि। दाविी भावि आपुला ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द जिाती । ते मागुती परतेना ॥३॥

नव्हतों साविि वचत । तेणे अंतरले ि वहत ॥१॥
पि वडला नामाचा ि वविसर । विाढि वविला संविसार ॥ध्रु.॥
लि वटक्यिाचे पुरीं विाहोि वनयिां गेलों दरुी ॥२॥
तुका ह्मणे नावि । आह्मां सांपडला भावि ॥३॥

अन्नाच्यिा पिरमळे जििर जिायि भूनक । तिर कां हे पाक घरोघरीं ॥१॥
आपुलाले तुह्मी करा र ेस्विि वहत । विाचे स्मरा ि वनत्यि राम राम ॥ध्रु.॥
देखोि वन जिीविन जििर जिायि तान । तिर कां सांटविण घरोघरीं ॥२॥
देखोि वनयिां छायिा सखु न पविीजेि । जंिवि न बसैीजेि तयिा तळीं ॥ ॥



ि वहत तरी होयि गातां अईकतां । जििर राहे ि वचत्तिा दृष्टढ भावि ॥४॥
तुका ह्मणे होसी भावेि ि वच तूनं मुक्ति । कायि किरसी यिकु्ति जिाि वणवेिची॥५॥

कायि उणे आह्मां ि वविठोबाचे पाई ं। नाहीं ऐसे काई येिथे एक ॥१॥
ते हे भोंविताले ठायिीं विांटून ं मन । बराडी करून दारोदारीं ॥ध्रु.॥
कोण बळी माझ्यिा ि वविठोबा वेिगळा । आणीक आगळा दजुिा सांगा ॥२॥
तुका ह्मणे मोक्ष ि वविठोबाचे गाविीं । फुिकाचीं लुटाविीं भांडार ेतीं ॥३॥

सेि ववितों रस तो विांि वटतों आि वणकां । घ्यिा र ेहोऊं नका राणभरी ॥१॥
ि वविटेविरी ज्यिाचीं पाउले समान । तो ि वच एक दानशिूनर दाता ॥ध्रु.॥
मनाचे सकंल्प पाविविील िसध्दी । जिरी राहे बुध्दी यिाचे पायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि धर्ाि वडले ि वनरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥३॥

ऐसे ऐिसयिाने भेटती ते साधर्ु । ज्यिाच्यिा दरशिने तुटे भविबंद ु।
जेि कां सित च्चदानंदीं ि वनत्यिानंद ु। जेि कां मोक्षिसध्दी तीथर विंदून ंर े॥१॥
भावि सविरकारण मूनळ विंद ु। सदा समबुित ध्द नाित स्त भेद।ु
भूनतकृत्त पा मोडीं द्वेषकंद ु। शितु्र ि वमत्र पुत्र सम करीं बंधर्ु र े॥ध्रु.॥
मन बुित ध्द कायिा विाचा शुिध्द करीं । रूप सविरत्र देखोि वन नमस्कारीं ।
लघुत्वि सविरभावेि अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतूनपंण ऐसी थोरी र े॥२॥
अथरकामचाड नाहीं ि वचंता । मानामान मोह मायिा ि वमथ्यिा ।
विते समाधर्ानीं जिाणोि वन नेणता । साधर्ु भेट देती तयिा अविि वचता र े॥३॥
मनीं दृष्टढ धर्रीं ि वविश्विास । नाहीं सांडीमांडीचा सायिास ।
साधर्ुदशिरन ि वनत्यिकाळ त्यिास । तुका ह्मणे जिो ि वविटला जिाणीवेिस र े॥४॥

भविसागर तरतां । कां र ेकरीतसां ि वचंता । पैल उभा दाता । कटीं कर ठेविुि वनयिां ॥१॥
त्यिाचे पायिीं घाला ि वमठी । मोल नेघे जिगजेिठी । भाविा एका साठीं । खांदां विाहे आपुल्यिा ॥ध्रु.॥
सुखे कराविा संसार । पिर न संडावेि दोन्ही विार । दयिा क्षमा घर । चोजिविीत येितील ॥२॥
भुि वक्तिमुक्तिीची ि वचंता । नाहीं दनै्यि दिरद्रता। तुका ह्मणे दाता । पांडुरगं विोळि वगल्यिा ॥३॥

जेि का रजंिले गांजिले । त्यिािस ह्मणे जिो आपुले ॥१॥
तो ि वच साधर्ु ओळखाविा । देवि तेथे ि वच जिाणाविा ॥ध्रु.॥
मृत्तद ुसबाहयि नविनीत । तसेै सज्जिनाचे ि वचत्ति ॥२॥



ज्यिािस आपंि वगता नाहीं । त्यिािस घरी जिो हृदयिीं ॥३॥
दयिा करणे जेि पुत्रासी । ते ि वच दासा आि वण दासी ॥४॥
तुका ह्मणे सांगूनं ि वकती । तो ि वच भगविंताची मूनती ॥५॥

यिाजिसाठीं भि वक्ति । जिगीं रूढविावियिा ख्यिाि वत ॥१॥
नाहीं तरी कोठे दजेुि । आहे बोलायिा सहजेि ॥ध्रु.॥
गौरवि यिासाटीं । स्विाि वमसेवेिची कसोटी ॥२॥
तुका ह्मणे अळंकारा । देविभक्ति लोकीं खरा ॥३॥

अमंगळ विाणी । नयेि ऐकों ते कानीं ॥१॥
जिो हे दूनषी हिरची कथा । त्यिािस क्षयिरोगव्यिथा ॥ध्रु.॥
यिाि वत विणर शे्रष्ठ । पिर तो चांडाळ पाि वपष्ठ ॥२॥
तुका ह्मणे पाप । मायि नाविडे ज्यिा बाप ॥३॥

कैसा िसंदळीचा । नव्हे ऐसी ज्यिाची विाचा ॥१॥
विाचे नचु्चारी गोि वविंदा । सदा करी परि वनंदा ॥ध्रु.॥
कैसा ि वनरयिगांविा । जिाऊं न पवेि ि वविसाविा ॥२॥
तुका म्हणे दडं । कैसा न पवेि तो लडं ॥३॥

आचरणा ठावि ।नाहीं अंगीं स्विता भावि ॥१॥
करविी आि वणकांचे घात । खोडी काढून ि वन पंि वडत ॥ध्रु.॥
श्विानाि वचयिापरी ि वमष्टिान्नािस ि वविटाळ करी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा । सटवेि ि वच ना पांचा ि वदसां ॥३॥

गभारचे धर्ारण । ि वतने विागि वविला िसण ॥१॥
व्यिाली कुऱ्हाडीचा दांडा । विर न घली च तोंडा ॥ध्रु.॥
उपजिला काळ । कुळा लाि वविला ि वविटाळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिायि । नरका अभक्तिाची मायि॥३॥

पतनािस जेि नेती । ि वतचा खोटा स्नेह प्रीती ॥१॥
ि वविधर्ीपुरते कारण । बहु विारावेि विचन ॥ध्र.ु॥
सविरस्विािस नाडी । ऐसी लाघविाची बेडी ॥२॥



तुका ह्मणे दरुी । राखतां हे तों ची बरी ॥३॥

देवि आड जिाला । तो भोि वगता मी उगला । अविघा ि वनविारला । शिीण शुिभाअशुिभाचा ॥१॥
जिीविि वशिविाचे भातुके । केले कीडायिा कौतुके । कैचीं येिथे लोके । हा आभास अि वनत्यि ॥ध्र.ु॥
ि वविष्णमुयि खर ेजिग । येिथे लागतसे लाग । विांि वटले ि वविभाग । विणरधर्मर हा खेळ तयिाचा ॥२॥
अविघी एकाची च विीण । तेथे कैचे ि वभन्नाि वभन्न । वेिदपुरुष नारायिण । तेणे केला ि वनविाडा ॥३॥
प्रसादाचा रस । तुका लाधर्ला सौरस । पायिापाशिीं विास । ि वनकट नव्हे ि वनराळा ॥४॥

मंबाजिी गोसाविी यिांनीं स्विामीस पीडा केली - अभगं ॥५॥

न सोडीं न सोडीं न सोडीं । ि वविठोबा चरण न सोडीं ॥१॥
भलते जिड पडो भारी । जिीविाविरी आगोजि ॥ध्रु.॥
शितखंड देह शिस्त्रधर्ारी । किरतां परी न भीयिे ॥२॥
तुका ह्मणे केली आधर्ीं । दृष्टढ बुध्दी साविधर् ॥३॥

बरवेि बरवेि केले ि वविठोबा बरवेि । पाहोि वन आंत क्षमा अंगी कांटीविरी मारि वविले ॥१॥
ि वशिव्यिा गाळी नीत नाहीं । बहु फिार ि वविटंि वबले ॥२॥
तुका ह्मणे कोधर्ा हातीं । सोडविूनि वन घेतले र े॥३॥

पाविलों पाविलों । देविा पाविलों र े॥१॥
बरवेि संि वचत होते तसेै जिाले र े। आतां कायि बोलों र े॥२॥
सोज्ज्विळ कंटकविाटा भावेि करंू गेलों र े। तुका ह्मणे करूि वन वेिगळा केलों र े॥३॥

कां होती कां होती । देविा एविढी फिजिीती ॥१॥
मुळीं विमर नसतों चकुलों । तो मी ऐसे ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
होणार होऊि वन गेले। ि वमथ्यिा आतां खंती र े॥२॥
तुका ह्मणे परु ेआतां । दजुिरनाची संगती र े॥३॥

सोडविा सोडविा । सोडविा हो अनंता ॥१॥
तुजिि वविण ऐसा । कोण दजुिा प्राणदाता ॥ध्र.ु॥
कोणा लाजि नेणां ऐसे । आि वणकां शिरण आह्मी जिातां ॥२॥



तुका ह्मणे सखयिा । माझ्यिा रखमुाईच्यिा कांता ॥३॥ ॥५॥

पुत्राची विातार । शुिभ ऐके जेिविीं माता ॥१॥
तसेै राहो माझे मन । गातां ऐकतां हिरगुण ॥ध्रु.॥
नादे लुब्धर् जिाला मृत्तग । देह ि वविसरला अंग ॥२॥
तुका ह्मणे पाहे । कासविीचे ि वपले मायेि ॥३॥

ध्यिानी यिोगीराजि बसैले कपाटीं । लागे पाठोविाटीं तयिांि वचयिा ॥१॥
तान भुक त्यिांचे राखे शिीत उष्ण । जिाले उदासीन देहभावि ॥ध्रु.॥
कोण सखे तयिां आणीक सोयिर े। असे त्यिां दसुर ेहरीि वविण ॥२॥
कोण सखु त्यिांच्यिा जिीविािस आनंद । नाहीं राज्यिमद घडी तयिां ॥३॥
तुका ह्मणे ि वविष अमृत्तता समान । कृत्त पा नारायिण किरतां होयि ॥४॥

न व्हावेि ते जिाले देिखयेिले पायि । आतां ि वफिरंू कायि मागे देविा ॥१॥
बहु ि वदस होतों करीत हे आस । ते आले सायिासे फिळ आिजि ॥ध्रु.॥
कोठवििर िजिणे संसाराच्यिा आशिा । उगविो हा फिांसा येिथूनि वनयिां ॥२॥
बुडालीं तयिांचा मूनळ ना मारग । लागे तो लाग सांडून ि वनयिां ॥३॥
पुढे उलिं वघतां दःुखाचे डोंगर । नाहीं अंतपार गभरविासा ॥४॥
तुका ह्मणे कास धर्रीन पीतांबरीं । तून ंभविसागरीं तारंू देविा ॥५॥

विैकंुठा जिावियिा तपाचे सायिास । करणे जिीविा नास न लगे कांहीं ॥१॥
तयिा पुडंिलके केला उपकार । फेिडावियिा भार पृत्तथीविीचा ॥२॥
तुका ह्मणे सोपी केली पायिविाट । पढंरी विकंुैठ भूनमीविरी ॥३॥

शिोके शिोक विाढे । ि वहमतीचे धर्ीर गाढे ॥१॥
येिथे केले नव्हे काई ॥ लडंीपण खोटे भाई ॥ध्रु.॥
किरती होयिा होयि । परी नव्हे कोणी साहयि ॥२॥
तुका ह्मणे घडी । सािधर्िलयिा एक थोडी ॥३॥

ह्मणउनी खेळ मांि वडयेिला ऐसा । नाहीं कोणी ि वदशिा विजिीयेिली ॥१॥
मािझयिा गोते हे विसले सकळ । न देिखजेि मूनळ ि वविटाळाचे ॥ध्र.ु॥
करूि वन ओळखी ि वदली एकसर े। न देखों दसुर ेि वविषमासी ॥२॥



तुका ह्मणे नाहीं काळापाशिीं गोविा । ित स्थि वत मि वत देविा विांचूनि वनयिां ॥३॥

विैष्णवि तो जियिा । अविघी देविाविरी मायिा ॥१॥
नाहीं आणीक प्रमाण । तन धर्न तृत्तण जिन ॥ध्रु.॥
पडतां जिड भारी । नेमा न टळे ि वनधर्ाररीं ॥२॥
तुका ह्मणे यिाती । हो का तयिाची भलती ॥३॥

करोत तपाि वद साधर्ने । कोणी साधर्ो गोरांजिने ॥१॥
आह्मी न विजिों तयिा विाटा । नाचूनं पंढरीचोहटां ॥ध्रु.॥
पाविोत आत्मित स्थि वत । कोणी ह्मणोत उत्तिम मुि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे छंद । आह्मां हिरच्यिा दासां ि वनदं्य ॥३॥

॥ स्विामीस सद्गुरूची कृत्त पा जिाली - अभगं  ॥

सद्गुरुरायेि कृत्त पा मजि केली । परी नाहीं घडली सेविा कांहीं ॥१॥
सांपडि वविले विाटे जिातां गगंास्नाना । मस्तकीं तो जिाणा ठेि वविला कर ॥ध्रु.॥
भोजिना मागती तूनप पाविशेिर । पि वडला ि वविसर स्विप्नामाजिी ॥२॥
कांहीं कळहे उपजिला अंतरायि । ह्मणोि वनयिां कायि त्विरा जिाली ॥३॥
राघविचैतन्यि कैशिविचैतन्यि । सांि वगतली खणु माि वळकेची ॥४॥
बाबाजिी आपले सांि वगतले नाम । मंत्र ि वदला राम कृत्त ष्ण हिर ॥५॥
माघाशुिध्द दशिमी पाहुि वन गुरुविार । केला अगंीकार तुका ह्मणे ॥६॥

मािझयेि मनींचा जिाणोि वनयिां भावि । तो करी उपावि गरुुराजिा ॥१॥
आविडीचा मंत्र सांि वगतला सोपा । जेिणे गुंपा कांहीं कोठे ॥ध्रु.॥
जिाती पुढे एक उतरले पार । हा भविसागर साधर्ुसंत ॥२॥
जिाणत्यिा नेणत्यिा ज्यिा जिसैी आविडी । उतार सांगडी तापे पेटीं ॥३॥
तुका ह्मणे मजि दाि ववियेिला तारू । कृत्त पेचा सागरु पांडुरगं ॥४॥

घालुि वनयिां भार राि वहलों ि वनित श्चतीं । ि वनरि वविले संतीं ि वविठोबािस ॥१॥
लाविूनि वनयिां हाते कुरविाि वळला माथा । सांि वगतले ि वचंता न कराविी ॥ध्रु.॥
कटीं कर सम चरण सािजिर े। राि वहला भीविर ेतीरीं उभा ॥२॥
खुंटले सायिास अि वणि वक यिा जिीविा । धर्िरले केशिविा पायि तुझे ॥३॥
तुजि विाटे आतां ते करीं अनंता । तुका ह्मणे संता लाजि माझी ॥४॥



मािझयेि मनींचा जिाणा हा ि वनधर्ारर । िजिविािस उदार जिालों आतां ॥१॥
तुजिि वविण दजेुि न धर्रीं आि वणका । भयि लज्जिा शंिका टाि वकयेिली ॥ध्रु.॥
ठायिींचा संबंधर् तुजि मजि होता । ि वविशेिष अनंता केला संतीं ॥२॥
जिीविभावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिीं । हे ि वच आतां नाही लाजि तुह्मां ॥३॥
तुका ह्मणे संतीं घातला हाविाला । न सोडीं ि वविठ्ठला पायि आतां ॥४॥ ॥४॥

देवि सखा जिरी । जिग अविघे कृत्त पा करी ॥१॥
ऐसा असोि वन अनुभवि । कासाि वविस होती जिीवि ॥ध्रु.॥
देविाची जितन। तयिा बाधर्ून ंन शिके अग्न ॥२॥
तुका ह्मणे हरी । प्रऱ्हादािस यित्न करी ॥३॥

भले भणि ववितां संतांचे सेविक । आइत्यिाची भीक सखुरूप ॥१॥
ठसाि ववितां बहु लागती सायिास । चकुल्यिा घडे नास अल्प विमर ॥ध्रु.॥
पाकिसध्दी लागे संि वचत आइते । घडतां सोई ते तेव्हां गोड ॥२॥
तुका ह्मणे बर ेसांगतां ि वच गोष्टिी । रणभूनि वम दृष्टष्टिी न पडे तों ॥३॥

संतसमागम एखाि वदयिा परी । राहावेि त्यिाचे द्वारीं श्विानयिाती ॥१॥
तेथे रामनाम होईल श्रविण । घडेल भोजिन उित च्छष्टिाचे ॥ध्र.ु॥
कामारी बटीक सेवेिचे सेविक । दीनपण रकं तेथे भले ॥२॥
तुका ह्मणे सविर सुख त्यिा संगती । घडेल पगंती संतांि वचयिा ॥३॥

एकली राणागोि वविंदा सवेि । गेले ठावेि ते जिाले ॥१॥
मजि न ह्मणा न ह्मणा ि वशंिदळी । नाहीं ि वविषम जिविळीं आतळले ॥ध्रु.॥
नव्हती देिखली म्यिां विाट । ह्मणोि वन हा धर्ीट संग केला ॥२॥
भेणे ि वमठी ि वदधर्ली गळां । सेजेि जिविळ दडाले ॥३॥
सलगी धर्री पयिोधर्र। साहाती करमुर सविे ॥४॥
आहेवि मी गभीणपणे । हे सांगणे कां लागे ॥५॥
तुका ह्मणे सेविटा नेले । संपाि वदले उभयितां ॥६॥

होते बहुत हे ि वदविस मानसीं । आिजि नविस हे फिळले नविसीं ।
व्हाविी भेटी ते जिाली गोि वविंदासीं । आतां सेविा करीन ि वनश्चयेिसीं विो ॥१॥
ित स्थर ित स्थर मजि ि वच साहे करा । बहु कष्टि सोिसल्यिा येिरझारा ।



येिथे आड मजि न साहावेि विारा । देऊि वन कपाट आले ते दसुर ेविारा विो ॥ध्र.ु॥
मूनळ सत्तिा हे सायिासाची जिोडी । नेदी वेिगळे होऊं एकी घडी ।
नाहीं लौि वकक स्मरला आविडी । आता येिणे काळे यिा विो लोभे वेिडी विो ॥२॥
उदयिीं उदयि सािधर्ला अविकाशि । ि वनित श्चंतीने ि वनित श्चतंी साविकाशि ।
धर्िरयेि गोडी बहुत आला रस । तुका ह्मणे हा मागुता न येि ि वदविस विो ॥३॥

स्वियेि सुखाचे जिाले अनुभवि । एक एकीपाशिीं सांगतील भावि ।
अविघ्यिां अविघा हा कैसा नविलावि । सविरसाक्ष तेथे ि वच त्यिाचा जिीवि विो ॥१॥
आपआपणाशिीं किरती नविल । पिर विादाविाद न संि वडती बोल ।
एका मेघःशिामे जिलधर्र विोल । रसीं उताि वविळ हृदयि सखोल विो ॥ध्रु.॥
एक ि वविषयि तो सकळांचा हिर । त्यिाच्यिा आविडीने आविडी इतरीं ।
अंधर् बि वहर हे प्रते लोकां चारी । त्यिांची कीि वतर गाइली पुराणांतरी विो ॥२॥
स्तुि वत पराि ववियिा मुखे रुि वचकर । प्रीि वतपात्राच्यिा गौरविीं आदर ।
परस्पर ेहे सादरा सादर । यिोग सज्जिनाच्यिा सुखा नाहीं पार विो ॥३॥
भि वक्तिविल्लभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त हे ऐशिी ठेविी उरी ।
दरुी जिविळी संि वचता ऐसे धर्री । रगंा रगंा ऐसे होणे लागे हिर विो ॥४॥
तुका लाधर्ला हे उित च्छष्टि भोजिन । आला बाहेरी प्रेमे विोसंडूनन ।
पि वडले कानीं त्यिा जिीविाचे जितन । धर्िरयेिले एकाभावेि हृदयिीं चरण विो ॥५॥

आिजि का विो तून ंि वदससी दिुत श्चती । ह्मणी एका मन लगे तुझ्यिा ि वचत्तिीं ।
ि वदले ठेविूनं ते ि वविसरसी हातीं । नेणों कायि बसैला हिर ि वचत्तिीं विो ॥१॥
सर सर परती जिालीस आतां भांड । कैसे दाखि वविसी जिगासी यिा तोंड ।
व्यिाली मायि ते लाजिि वविली रांड । नाहीं थार दो ठायिीं जिाला खंड विो ॥धर्ृत्त ॥
होते तसेै ते उमटले विरी । बाह्य सपंादणी अंतरींची चोरी ।
नाहीं मयिारदा ि वनःसंग बाविरी । मन हे गोि वविंदीं देह काम करी विो ॥२॥
नाहीं करीत उत्तिर कोणासवेि । पराधर्ीन भोजिन ि वदले खावेि ।
नाहीं अचळ साविराविा ठावेि । देखों उदासीन तुजि देहभाविे विो ॥३॥
कोठे नेणों हा फिाविला एकांत । सदा ि वकलि वकल भोंवितीं बहुत ।
दोघे एकविाटा बोलावियिा मात । नाहीं लाजि धर्िरली ि वदला हात विो ॥४॥
करी कवितुक खेळ खेळे कान्हा । दाविी लाघवि भांडविी सासासुना ।
परा भि वक्ति हे शुिध्द तुह्मी जिाणा । तुका ह्मणे ऐसे कळों यिावेि जिना विो ॥५॥

भिरला उलडंून ि वन िरता करी घट । मीस पाि वणयिाचे गोि वविंदाची चट ।



चाले झडझडां उसंतूनि वन विाट । पाहे पाळतूनि वन उभा तो ि वच नीट विो ॥१॥
चाळा लाि ववियेिले गोप गोपीनाथे । जिाणे आविडीचे रूप जेिथे तेथे ।
दाविी बहुतांच्यिा बहुवेिषपंथे । गणुातीते खेळ मांि वडयेिला येिथे विो ॥ध्रु.॥
मनीं आविडे ते करावेि उत्तिर । कांहीं ि वनि वमत्तिाचा पाहोि वन आधर्ार ।
उगा राहे कां मािरसी कंकर । मात विाढि वविसी उत्तिरा उत्तिर विो ॥२॥
धर्िरली खोडी दे टाकोि वनयिां मागे । न येि ि वविनोद हा कामा मशिीं संगे ।
ि वमठी घालीन यिा जिीविाि वचयिा त्यिागे । नाहीं ठाउकी पि वडलीं तुझीं सोंगे र े॥३॥
सुख अंतरींचे बाहयि ठसठसी । ह्मणे ि वविनोद हा कायि सोंग यिासी ।
तुजि मजि कायि सोयिरीक ऐसी । नदंानंदन यिा थोरपणे जिासी र े॥४॥
करी कारण ते कळों नेदी कोणा । सखु अंतरींचे बाहयि रगं जिाना ।
मन ि वमनले र ेतुका ह्मणे मना । भोग अंतरींचा पावेि नारायिणा विो ॥५॥

आिजि नविल मी आले येिणे राणे । भेटी अविि वचती नदंाि वचयिा कान्हे ।
गोविी सांगती विो सकळ ही जिन । होते संि वचत आि वणयेिले तेणे विो ॥१॥
गेले होउि वन न चले आतां कांहीं । साद घािलतां जिविळी दजेुि नाहीं ।
अंगीं जिडला मग उरले ते काई । आतां राखतां गमुान भले बाई विो ॥ध्रु.॥
बहुत कामे मजि नाहीं आराणूनक। एक सािरतां तों पुढे उभे एक ।
आिजि मी टाकोि वन आले सकि वळक। तवंि रि वचले आि वणक कवितुक विो ॥२॥
ि वचंता किरतां हिरली नारायिणे। अंगसंगे ि वमनतां दोघेजिणे ।
सुखे ि वनभरर जिािलयेि त्यिाच्यिा गणुे । तुका ह्मणे खुंटले येिणे जिाणे विो ॥३॥

म ैभुली घरजिानी बाट । गोरस बेचन आयिे हाट ॥१॥
कान्हा र ेमनमोहन लाल । सब ही ि वबसरंू देखे गोपाल ॥ध्रु.॥
काहां पग डारंू देख आनेरा । देखे तों सब विोि वहन घेरा ॥२॥
हु ंतों थि वकत भैर तुका । भागा र ेसब मनका धर्ोका ॥३॥

हिरि वबन रि वहयिां न जिायेि िजिि वहरा । कबकी थाडी देखे राहा ॥१॥
क्यिा मेर ेलाल कविन चुकी भई । क्यिा मोि वहपािसती बेर लगाई ॥ध्रु.॥
कोई सखी हरी जिावेि बुलाविन । बार ि वह डारंू उसपर तन ॥२॥
तुका प्रभु कब देखे पाऊं । पासीं आऊं फेिर न जिाऊं ॥३॥

भलो नदंाजिीको ि वडकरो । लाजि राखीलीन हमारो ॥१॥
आगळ आविो देविजिी कान्हा । म ैघरछोडी आहे ह्मांना ॥ध्रु.॥



उन्हसुं कळना वेितो भला । खसम अहकंार दादलुा ॥२॥
तुका प्रभु परविली हरी ।छपी आहे हु ंजिगाथी न्यिारी ॥३॥

नका कांहीं उपचार माझ्यिा शिरीरा । करंू न साहती बहु होतो उबारा ।
मनोजिन्यि व्यिथा वेिधर् जिाला अंतरा । लविकरी आणा नंदाि वचयिा कुमरा ॥१॥
सिखयिा वेिि वशियिा तुह्मी प्राणविल्लभा । ि वनवेिि वदला भावि आतरभूनत यिा लोभा ।
उमटली अगंीं विो सांविळी प्रभा । साच हे अविस्था कळे मजि माझ्यिा क्षोभा ॥ध्रु.॥
नयेि कळों नेदाविी हे दिुजियिािस मात । घडाविा तयिािस उत्कंठा एकांत ।
एकाएकीं साक्षी येिथे आपुले ि वचत्ति । कोण्यिा काळे होइल नेणों भाग्यि उि वदत विो ॥२॥
स्विाद सीण देहभान ि वनद्रा खंडन । पाि वहले तटस्थ उन्मि वळत लोचन ।
अविघे विोसाऊन उरले ते चरण । तुका ह्मणे दशिरनापे आले जिीविन ॥३॥

पि वडली भुली धर्ांविते सैराट । छंद गोि वविदंाचा चोजिि वविते विाट ।
मागे सांडोि वन सकळ बोभाट । विंदीं पदांबुजिे ठेविुि वन ललाट विो ॥१॥
कोणी सांगा यिा गोि वविदंाची शुिध्दी । होते विि वहले लपाला आतां खांदीं ।
कोठे आड आली हे देहबुध्दी । धर्ांविा आळविीं करुणा कृत्त पाि वनधर्ी विो ॥ध्र.ु॥
मागे बहुतांचा अंतरला संग । मुळे जियिाि वचयिा तेणे केला त्यिाग ।
पि वहले पाहातां ते हरपले अगं । खुंटली विाट नाहींसे जिाले जिग विो ॥२॥
शिोके ि ववियिोग घडला सकळांचा । गेल्यिा शिरण हा अन्यिायि आमुचा ।
केला उच्चार र ेघडल्यिा दोषांचा। जिाला प्रगट स्विामी तुकयिाचा विो ॥३॥

कायि उणे कां किरशिील चोरी । ि वकती सांगों तुजि नाइकसी हरी ।
परपरता तून ंपळोि वन जिासी दरुी । अनाविर यिा लौि वकका बाहेरी विो ॥१॥
मायिा करुणा हे किरते बहुत । ि वकती सोसूनं यिा जिनांचे आघात ।
न पुर ेअविसरु हे ि वच ि वनत्यिाि वनत्यि । तूनं ि वच सोडविीं करूि वन ित स्थर ि वचत्ति ॥ध्रु.॥
बहुत कामे मी गुंतिलयेि घरीं । जिासी डोळा तून ंचकुाविूनि वन हरी ।
किरतां लाग न येिसी च पळभरी । नाहीं सायिासाची उरों ि वदली उरी विो ॥२॥
तुजि ह्मणीयेि मी न सगें अनंता । नको जिाऊं यिा डोि वळयिां परता ।
न लगे जिोडी हे तुजिि वविण आतां । तुकयिास्विामी कान्होबा गुणभिरता विो ॥३॥

घाली कविाड टळली विाड राती । कामे व्यिाि वपलीं कां पि वडली दिुत श्चत्तिी ।
कोणे लागला गे सदवेैिचे हातीं । आिजि शिूनन्यि शेिजेि नाहीं ि वदसे पती विो ॥१॥
बोले दूनि वतकेशिीं राधर्ा हे विचन । मशिीं लाघवि दाखविी नारायिण ।



ह्मणे कोमळ परी बहु गे ि वनगुरण । यिाशिीं न बोले कळला मजि पूनणर विो ॥ध्र.ु॥
धर्ाि वडले गरुडा आि वणले हनमुंता। त ैपाचािरले होउि वन येि विो सीता ।
लािजिनली रूप न येि पालि वटतां । जिाला भीमकी आपण राम सीता विो ॥२॥
सत्यिभामा दान करी नारदासी । त ैकळला विो मजि हृषीकेशिी ।
तुळे घािलतां न येि कनक विो रासी । सम तुके एक पान तुळसी विो ॥३॥
मजि भुली पडली कैशिापरी । आह्मां भोगूनि वन ह्मणे मी ब्रह्मचारी ।
ि वदली विाट यिमुने मायिे खरी । तुह्मां आह्मां न कळे अद्यापविरी विो ॥४॥
जिाणे जिीविींचे सकळ नारायिण । असे व्यिापूनि वन तो न ि वदसे लपूनन ।
राधर्ा संबोिखली प्रीती आिलगंूनन । तुका ह्मणे येिथे भावि ि वच कारण विो ॥५॥

ि वमळोि वन गौळणी देती यिशिोदे गाऱ्हाणीं । दि वहं दधुर् तुप लोणीं ि वशंिकां नुर ेकांहीं ।
मेळविुनी पोर ेतेथे िरघे एकसर े। वेिगीं आणोनी सामोर ेतेथे लोणी खायि ॥१॥
हिर सोंकला विो हिर सोंकला विो । सोंकला तो विारीं तुजि लाजि नाहीं तरी ।
आम्हां सांपडतां उरी तुजि मजि नाहीं ॥ध्रु.॥
तुजि विाटतसे कोड यिािस लागतसे गोड । कायि हासतेसी वेिड तुजि लागले विो ।
आह्मी जिाऊं तुजिविरी पोर ेचाळि वविल्यिा पोरी । कायि सांगों भांडखोरी लाजि विाटे आह्मां ॥२॥
मुख मि वळण विदन उभा हाडि वतयेि घोणे । तवंि दसविंती ह्मणे आणा शिीक लाविूनं ।
थोर आि वणला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळां। डेरा िरघोनी गुसळा तेथे लोणी खायि ॥३॥
ि वमळोि वन सकळा दावेि लाविूनि वनयिां गळां । कैशिा बांिधर्ती उखळा येिथे राहे उगा ।
बरा सांपडलासी हरी आिजिच्यिाने किरिसल चोरी । डोळे घालुि वनयिां येिरी येिरीकडे हांसे ॥४॥
फिांकल्यिा सकळा उपडून ि वनयिां उखळा । मोडी विृत्तक्ष ि वविमळाजुिरन दोन्ही ।
उि वठला गजिर दसविंती नव्हे धर्ीर । धर्ांवेि तुकयिाचा दातार आळंि वगला वेिगीं ॥५॥

गोरस घेउनी साते ि वनघाल्यिा गौळणी । तवंि ती कृत्त ष्णाची करणी कायि करी तेथे ।
जिाला पानसरा ि वमठी घातली पदरा । आधर्ीं दान माझे सारा मग चाला पंथे ॥१॥
सर जिाऊं दे परता । मळुीं भेटलासी आतां ।
नाट लागले संि वचता । खेपा खुंटिलयिा ॥ध्रु.॥
आसुडी पदरा धर्री आणीक दसुरा । येिरी झोंबतील करा कायि वेिडा होसी ।
आलों गेलों बहु वेिळां नेणों गोरा कीं सांविळा । सर परता गोविळा कायि बोलतोसी ॥२॥
आह्मी येिथे अिधर्कारी मागे केली तुह्मी चोरी । आतां कळिलयिाविरी मागे केले त्यिाचे ।
बोिलल्यिा हांसुनी आह्मी सासुरविािसनी । कां र ेझोंबसी दरुूनी करी मात कांहीं ॥३॥
विांयिां परनारी कैशिा धर्िरसी पदरीं । तयिां कळिलयिा उरी तुजि मजि नाहीं ।
जिडला िजिव्हारीं फिांकों नेदी तयिा नारी । जेिथे विमर ते धर्री जिाऊं पाहे ि वतयेिचे ॥४॥



तयिा हाती सांपडल्यिा हाटीं पाटीं चकुाि वविल्यिा। कृत्त ष्णि वमळणीं ि वमळाल्यिा त्यिाही न ि वफिरती ।
तुका ह्मणे खतंी विांयिां न धर्राविी ि वचत्तिीं । होते तुमच्यिा संि वचतीं विोडविले आिजि ॥५॥

हरी तुझी कांि वत र ेसांविळी । मी र ेगोरी चांपेकळी । तुझ्यिा दशिरने होईन काळी । मग हे विाळी जिन मजि ॥१॥
उगला राहे न करीं चाळा । तुजि ि वकती सांगों र ेगोविळा । तुझा खडबड कांबळा। अर ेनंदबाळा आलगटा ॥ध्रु.॥
तुिझयेि अंगीं घरुट घाणी। बहु खासी दधुर् तुप लोणी । घिरचे बाहेिरल आणोनी । मी र ेचांदणी सकुमार ॥२॥
मजि ते हांसतील जिन । िधर्ःकािरती मजि देखोन । अंगीं तुझे देखोि वन लक्षण । मग ि वविटंबणा होइल र े॥३॥
तुजि लाजि भयि शंिका नाहीं । मजि तवंि सज्जिन ि वपशुिन व्यिाही । आणीक मात बोलून ंकाहीं । मसी भीड नाहीं तुजि माझी ॥
४॥
विचन मोडी नेदी हात । कळले न साहे ची मात । तुकयिास्विामी गोपीनाथ । जिीविन्मुक्ति करूि वन भोगी ॥५॥

सात पांच गौळणी आिलयिा ि वमळोनी यिशिोदे गाऱ्हाणे देती कैसे ।
कायि व्यिालीस पोर चोरटे िसरजिोर जिनावेिगळे ची कैसे।
दि वहं दधुर् लोणी ि वशंिकां नुर ेि वच कांहीं कविाड जिशैिाचे तसेै ।
चाळविूनि वन नाि वशिली कन्यिाकुमर ेआमुच्यिा सनुांिस लाि वविले ि वपसे गे बाइयेि ॥१॥
आझुि वन तरी यिािस सांगे बरव्यिा परी नाहीं तरी नाहीं उरी जिीवेिसाटी ।
ि वमळोि वन सकळै जिणी करंू विाखा सखीं तुजि मजि होईल तुटी गे बाइयेि ॥ध्रु.॥
नेणे आपपर लौि वकक वेिव्हार भलते ठायिीं भलते करी । पाळतुि वन घरीं आह्मी नसतां तेथे आपण संचार करी।
सोगयिा चुंबन देतो आिलगंन लोळे मेजिाबाजिाविरी । ि वशंिकीं कडा फिोडी गोरसाचे डेर ेधर्िरतां न सांपडे करीं गे बाइयेि ॥
२॥
आतां यिाची चाड नाहीं आह्मां भीड सांपतां कोड पुरविूनं मि वनचे । सोिसले बहु ि वदस नव्हता केला ि वनस ह्मणिु वन एकुलते 
तुमचे ।
चरण खांबीं जिीवेि बांधर्नै सिरसा जिवेि न चले कांहीं यिाचे । अथर प्राण देतां न सोडी सविरथा भलते हो यिा िजिविाचे गे बाइयेि 
॥३॥
घेउनी जिननी हातीं चकपाणी देि वतसे गौळणी वेिळोवेिळां । ि वनषु्ठर विाद झणीं बोलाल सकळा क्षोभ जिाइल माझ्यिा बाळा ।
जेिथे लागे हात विाढते नविनीत अमृत्तताच्यिा कल्लोळा । देखोि वन तुकयिास्विामी देशि देहभावि ि वविसरल्यिा सकळा गे बाइयेि ॥
४॥

ि वविरहतापे काुुंफ्दे छंद किरते जिाती । हा गे तो गे साविधर्ान सविे ि वच दिुत श्चती ।
न सांभाळुि वन अंग लोटी पाहे भोंवितीं । वेिगळी च पडों पाहे कुळाहुि वनयिा ती ॥१॥
खुंटलीसी जिाली येिथे अविि वघयिांची गती । आपुलीं पराविीं कोण नेणे भोंविती ।
त्यिांचीं नांवेि बोभे अहो अहो श्रीपती । नविलावि हा येिरां विाटोि वनयिां हांसती ॥ध्रु.॥
बाहेरी च धर्ांवेि रानां न धर्री च घर । न कळे बंधर्ना जिाला तेणे संचार ।



ि वविसरूि वन गेली सासुर ेकी माहेर । एका अविलोकी एका पि वडला ि वविसर ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी अविघ्यिा राहा ि वनश्चळा । न येि आतां येिऊं येिथे सविरथा बळा ।
त्यिाचा त्यिाच्यिा मुखे अविघाची ि वनविारळा । बहुतां मते येिथे तकर विाद ि वनराळा ॥३॥

येि र ेकृत्त ष्णा खणुाि वविती खेळों भातुके । ि वमळािलयिा बाळा एके ठायिीं कवितुके ।
कळों नेदी मायिा त्यिाचे त्यिास ठाउके । खेळतोंसे दाविी लक्षलक्षापे मुके ॥१॥
अखंि वडत चटे त्यिांनीं लाि ववियेिला कान्हा । आविडे तयिा त्यिा विाहाती संकल्प मना ।
कायिा विाचा मने रूपीं गुंतल्यिा विासना । एकांताचे सुख जिाती घेविोि वनयिां राणा ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा जिाणे जिाला मेळासा हरी । ि वमळोि वनयिां जिावेि तेथे तयिा भीतरी ।
कळों नेदी घिरच्यिा करी गोविूननी चोरी । हातोहातीं नेती परपरत्यिा दरुी ॥२॥
आनंदे ि वनभरर आपणाशिीं आपण । कीडतील बाळा त्यििजिले पािरखे जिन ।
एकाएकीं तेथे नाहीं दसुर ेि वभन्न । तुका ह्मणे एका नारायिणा विांचूनन ॥३॥

खेळतां मरुारी जिायि सरोविरा ि वतरीं । तवंि नग्न ि वच यिा नारी तेथे देिखयेिल्यिा ।
मांि वडले ि वविदंान ख्यिाल सखुाचे संधर्ान । अगं लपविूननी मान ि वपलगंत चाले ॥१॥
ख्यिाल मांि वडला र ेख्यिाल मांि वडला र े। पायिां पडतां र ेन सोडी नेदी साउलां र े॥ध्रु.॥
साडयिा साउलीं पातळे गोंडे कसि वणयिा चोळयिा । बुंथी घेउनी सकळा कळंबाविरी पळे।
खांदी धर्रूि वनयिां करीं दृष्टष्टिी घालोि वन सामोरी । बसेै पाला विोढी विरी खदखदां हांसे ॥२॥
आनंदे कल्लोळ बाळा खेळती सकळ देती उलि वटयिा चपळ । एकी एकीहूि वन ह्मैस वेिल सुर काडी ।
एकी उगि वविती कोडीं । नाना परीच्यिा ि वनकडी खेळ मांि वडयेिला ॥३॥
एकी आिलयिा बाहेरी पाहे लुगडे तवंि नारी । ह्मणे नाहीं नेले चोरी कायि जिाणों केव्हां।
केला सकळी हाकारा तवंि आिलयिा बाहेरा । आतां ह्मणतील घरां जिाविे कैशिा परी ॥४॥
तवंि हांसे विनमाळी विरी पाहोनी सकळी । लाजेि िरघािलयिा जिळीं मागे पढेु हात ।
लाजि राखाविी गोपाळा आह्मांजिणींची सकळां । कायि मागसी येि वेिळा देऊं गळुविाटी ॥५॥
जिोडोि वनयिां कर यिा गे सकळी समोर । विांयिां न बोलाविे फिार बडबड कांहीं ।
भातुके भूनषण नाहीं चाड नेघे धर्न । करा एक ि वचत्ति मन यिा गे मजिपाशिीं ॥६॥
एक एकीकडे पाहे लाजि सांडून ि वनयिां राहे। ह्मणे चला आतां सयेि जिाऊं तयिापाशिीं ।
जिोडोि वनयिां हात कैशिा राि वहल्यिा ि वनविांत । तुका ह्मणे केली मात लाजि रािखली तयिांची ॥७॥

धर्िरला पालवि न सोडी माझा येिणे । कांहीं किरतां यिा नदंाि वचयिा कान्हे ।
एकली न येिते मी ऐसे कायि जिाणे । कोठे भरले अविघड यिा राणे र े॥१॥
सोडी पालवि जिाऊ दे मजि हरी । वेिळ लागला र ेकोपतील घरीं ।
सासून दारुण सासरा आहे भारी । तुजि मजि सांगतां नाहीं उरी र े॥ध्रु.॥



सिखयिा वेिि वशियिा होि वतयिा । तुजि फिाविले र ेफिांकतां तयिांसी ।
होते अंतर तर सांपडते कैसी । एकाएकीं अंगीं जिडलासी र े॥२॥
कैसी भागली हे किरतां उत्तिर । शिि वक्ति माविळल्यिा आसुि वडतां कर ।
स्विामी तुकयिाचा भोि वगयिा चतुर। भोग भोगी त्यिांचा राखे लोकाचार विो ॥३॥

गाई गोपाळ यिमुनेचे तटीं । येिती पाि वणयिा ि वमळोि वन जिगजेिटी ।
चेडून  चौगुणा खेळती विाळविंटीं । चला चला ह्मणती पाहू ंदृष्टष्टिी विो ॥१॥
ऐशिा गोि वपका त्यिा कामातुरा नारी । ि वचत्ति ि वविव्हळ देखावियिा हरी ।
ि वमस पाि वणयिाचे किरतील घरीं । बारा सोळा ि वमळोि वन परस्परीं विो ॥ध्रु.॥
ि वचर ेचोि वळयिा त्यिा धर्ुतां ि वविसरती । ऊध्विर लक्ष लागले कृत्त ष्णमूनती ।
कोणा नाठवेि कोण कुळ यिाती । जिालीं ताटस्त सकळ नेत्रपातीं विो ॥२॥
दतंधर्ाविनाचा मुखामाजिी हात । विाद्ये विाजिती नाइके जिनमात ।
करी श्रविण कृत्त ष्णवेिणगुीत । स्विामी तुकयिाचा पुरविील मनोरथ विो ॥३॥

कोठे मी तुझा धर्रंू गेले संग । लाि ववियेिले जिग माझ्यिा पाठीं ॥१॥
सर सर र ेपरता अविगुणाच्यिा गोविळा । नको लाविूनं चाळा खोटा येिथे ॥ध्रु.॥
रूपाच्यिा लाविण्येि नेली ि वचत्तिविृत्तत्तिी । न देखे भोंवितीं मी ते माझी ॥२॥
तुकयिाचा स्विामी माझे जिीविीं च बसैला। बोलीं च अबोला करूि वनयिां ॥३॥

गोड लागे परी सांगतां ि वच न येि । बसेै ि वमठी सयेि आविडीची ॥१॥
वेिधर्ले विो येिणे श्रीरगंरगें । मीमाजिी अंगे हारपलीं ॥ध्रु.॥
परते ि वच ना दृष्टष्टिी बसैली ते ठायिीं । ि वविसाविोि वन पायिीं ठेले मन ॥२॥
तुकयिाच्यिा स्विामीसवेि जिाली भेटी । तेव्हां जिाली तुटी माि वगल्यिांची ॥३॥

पाहावियिा माजिी नभा । ि वदसे शिोभा चांगली ॥१॥
बसैला तो माझे मनीं । नका कोणी लाजिविूनं ॥ध्रु.॥
जिीविा आविडे जिीविाहूि वन । नव्हे क्षण वेिगळा ॥२॥
जिाले ि वविश्विंभरा ऐसी । तुकयिा दासी स्विामीची ॥३॥

कोणी एकी भुलली नारी । ि वविि वकतां गोरस ह्मणे घ्यिा हरी ॥१॥
देिखला डोळां बसैला मनीं । तो विदनीं उच्चारी ॥ध्रु.॥
आपुिलयिाचा ि वविसर भोळा । गोि वविदं कळा कौतुके ॥२॥



तुका ह्मणे हांसे जिन । नाहीं कान ते ठायिीं ॥३॥

करूनी आइत सत्यिभामा मंि वदरीं र े। विाट पाहे टळोि वन गेली रात्री र े। न येि ि वच देवि येितील कामलहरी र े। पि वडली 
दिुत श्चती तवंि तो कविाड ि वटमकारी र े॥१॥
सर गा परता कळला तुझा भावि र े। कायिार परुते हे दाि वविसी लाघवि र े। बोलतोसी ते अविघी तुझी मावि र े। जिाणोि वन 
आलासी उजिडता समयिो र े॥ध्रु.॥
मी च वेिडी तुजिला बोल नाहीं र े। दानावेिळे ि वविटंबणा जिाली कायि र े। मागुती रुद्रािस भेटी ि वदली तई ंर े। ि वविश्विास तो 
तुझ्यिा बोला आझुि वन तरी र े॥२॥
भ्रम होता तो अविघा कळों आला र े। मानवित होते मी भला भला र े। नष्टिा ि वकयिा नाहीं मां तुझ्यिा बोला र े। तुकयिाबंधर्ु 
स्विामी कानडयिा कौसाल्यिा र े॥३॥

तवंि तो हिर ह्मणे विो ि वनजिांगने विो । लाइ नीच कां देसील डोहणे विो । मजिपे दजेुि आले ते देवि जिाणे विो । शिब्द कायि हे 
बोलसी ते उणे विो ॥१॥
पाहा मनीं ि वविचारुनी आिधर् विो । सांडून ि वन देई ंभ्रांि वत करीं ित स्थर बुित ध्द विो । तटं केले हे माझे तुझे उपाधर्ीं विो । उघडी 
डोळे आझुि वन तरी धर्रीं शुिित ध्द विो ॥ध्रु.॥
कोठे तरी दिु वनयिांत वितरले विो । िस्त्रयिांनीं भ्रतारा दानां ि वदले विो । कैसा भला मी नव्हे ते सोिसले विो । रुसतेसी तूनं 
उफिराटे नविल जिाले विो ॥२॥
कायि सांग म्यिां दनै्यि केली कैसी विो । तुझ्यिा गविे ंआणि वविले हनुमंतािस विो । कष्टिी केले मजि गरुडा भीमकीिस विो । 
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे खर ेखोटे नव्हे यिािस विो ॥३॥

तवंि ते ह्मणे ऐका हृषीकेशिी विो । नविािजिले तुह्मी ह्मणां आपणांिस विो । तरी कां विंचनुक सुमनािस विो । नट नाटयि बर े
संपादूनं जिाणतोिस विो ॥१॥
सर हो परता परता हो आतां हरी । ह्मणे सत्रािजिताची कुमरी । जिाणते मी यिा शिब्दाच्यिा कुसरी । ऐसे च करून 
ठकि वविले आिजिविरी ॥ध्रु.॥
भावेि गेले ह्मूनण न व्हाविा ि ववियिोग। मि वनचे आतर जिन्मांतरीं व्हाविा संग । तों तों केले हे पाठमोर ेजिग । ऐसे कायि जिाणे हे 
तुझे रगं ॥२॥
कायि करंू यिा नागि वविले कामे । लागले तयिास्तवि इतुके सोसावेि । नाहीं तरी कां नव्हती ठाविीं विमे।ं परद्वारीं ऐसा 
हाकिलती प्रिसध्द नांवेि ॥३॥
कायि ि वकती सांगावेि तुझे गुण । न फुिटे विाणी ि वनषु्ठर ऐसा ि वनगुरण । आप पर न ह्मणसी मायि बहीण । सासूनसुनास लाविुि वन 
पाहासी भांडण ॥४॥
इतुि वकयिाविरी ह्मणे विैकंुि वठंचा राणा । होऊन गेले ते नयेि आणूनं मना । आतां न करीं तसेै करी ि वकयिा आणा । भक्तिवित्सल 
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु कान्हा ॥५॥



कान्हो एकली र ेएकली र े। तुजिसविे चकुले र े। भयि विाटे विनीं मजि अबळा धर्ाकली र े॥१॥
ि वनघतां घरीं आई बा विारी। तुजिसवेि कां आिलयेि हरी ॥ध्र.ु॥
लोक विाटा सांगती खोटा । परी मी चटा लागिलयिे ॥२॥
ि वपकल्यिा बोरी जिाले सामोरी । कायि जिाणे कोठे राि वहला हरी ॥३॥
आड खुंट जिािलयिा जिाळी । कायि जिाणों कान्हे मांि वडली रळी ॥४॥
तुका ह्मणे जिाऊं आिलयिा विाटा । पाहों हरी पायिीं न मोडे कांटा ॥५॥

क्यिाला मजि आयिो विािरतेसी घरा । खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१॥
बहु ि वदसीं जिाली यिासीं मजि भेटी । आतां विाटे तुटी न पराविी ॥ध्रु.॥
कोविळे बोलतो मना आविरते । डोि वळयिाचे पाते ढापवेिना ॥२॥
आिजि सकळांसी आले चोलुि वनयिां । कां गो पाठी विांयिां पुलि वविली ॥३॥
तुमचे ते कायि खोळंबले काजि । बल्यिा कां गो मजि कोंडा घरीं ॥४॥
तुकयिाचा धर्नी गोकुळनायिक । सरा कांहीं एक बोलतों मी ॥५॥

आता न येि मागे । मी आले यिाच्यिा रागे । कायि माझे जिगे । कोपोि वनयिां करावेि ॥१॥
कां गो किलत्यिां कोल्हाल । तुह्मी भलत्यिा च सकल । वेिचाल ते बोल । झुटे होती बोिलले ॥ध्रु.॥
यिाचे भेटी माझे मन । स्विरुपीं ठाकले लोचन । वेिगळे ते क्षण आतां होऊं नाविर े॥२॥
काजि काम नको जिाले । बीजेि नाविर ेबोिलले । यिाि वचयिा भेि वदले। कामबाणीं अंतर ॥३॥
यिा वेिगळे होणे । आतां जिळो तसेै िजिणे । घेतले ते मने । आतां मागे न ि वफिर े॥४॥
आतां मोटी विार। माझी नका धर्रंू चार । तुकयिाचा दातार । शेिजेि तो मी सुतलों ॥५॥

हिररता चपळा नारी । लागविरी न िरघती ॥१॥
अविघ्यिा अंगे सविोत्तिम । भोगी काम भोगता ॥ध्रु.॥
विाचा विाच्यित्विािस न येि । कोठे कायि करावेि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा ऐशिा । देविि वपशिा उदारा ॥३॥

गौळणी आल्यिा विाजि । ह्मणती यिा गे राखों आजि । सांपडविुनी माजिघरांत धर्रुनी कोंडून ं । उघडे कविाड उभ्यिा काळोशिाचे 
आड । साता पांचा एक भीड मौनेची ठेल्यिा ॥१॥
ि वनत्यि सोंकविला नेदी । सांगों ि वचत्ति बोला । आतां सांपडतां यिाला कोण सोडी जिीविे ॥ध्रु.॥
जिाणोि वनयिां हरी त्यिाच घरा आला चोरी । गि वडयिां ठेविुनी बाहेरी पूनविरद्वार ेि वशिर े। त्यिांच्यिा भयिाभीत चाले ि वपलगंत भोंविताले 
। पाहे तवंि देिखयेिले नविनीत पुढे ॥२॥
उतरोि वन िसंके । पाहे चाखोि वनयिां ि वनके। गोड ते ि वच एका एके । हातीं लांबि ववितो । जिाणे राखती तयिांिस । तेथे अिधर्क 
ि वच नासी । माग लाविी हात पुसी । चोरी जिाणावियिा ॥३॥



जिाणोि वनयिां नारी । मूनळ विमरद्वार धर्री । माजेि कोंडूननी भीतरी । घरांत धर्रीयेिला । कां र ेनागि वविसी । माझे मुळीं लागलासी 
। आणविीन तुजिपासीं । मागे खादले ते ॥४॥
दोही संदी बाहे । धर्रूि वन नेती माते पाहे । कायि नासी केली आहे । घरामाजिी येिणे । तुका ह्मणे मुख । त्यिाचे विाढों नेदी 
दःुख । दसविंती कवितुक। करुनी रजंिि वविल्यिा ॥३॥

आिलयेि धर्ांविि वत धर्ांविि वत भेट होइल ह्मूनण । तवंि ते टळली वेिळ विो माझा उरला सीण ॥१॥
आतां कायि करंू सांग विो मजि भेटेल कैसा । हिरलागीं प्राण फुिटे विो थोरी लागली आशिा ॥ध्रु.॥
लाि वविला उशिीर बहुतीं बहु ओि वढती ओढा । सांभाि वळतां सांग असांग दःुख पाविल्येि पीडा ॥२॥
जिळो आतां संसारु विो कई ंशेिविट पुर े। तुकयिाच्यिा स्विामी गोपाळालागीं जिीवि झुर े॥३॥

आणीक कायि थोडीं । पिर ते फिार खोटीं कुडीं ॥१॥
सदा मोकळीं च गरु े। होती फिजिीत तीं पोर े॥ध्रु.॥
सदा घािलता हुबंरी। एक एकांचे न करी ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं मायि वेिळोवेिळां मारी ॥३॥

बहुतांचे संगती । बहु पाविलों फििजिती ॥१॥
बर ेकेले नंदबाळे । माि वगलांचे तोंड काळे ॥ध्रु.॥
माझा किरतील तटंा । लपती आिलयिा बोभाटा ॥२॥
तुका ह्मणी काई । ि वकती ह्मणों बाप आई ॥३॥

गाईन ते लीळा चिरत्र पविाडे । रािखले संविगडे सि वहत गाई ॥१॥
चोिरले नविनीत बांधर्ि वविला गळा । जेि तुह्मीं गोपाळा छंद केले ॥ध्रु.॥
मोि वहल्यिा गोि वपका पांवियिाच्यिा छंदे । केली ते गोि वविंदे कीडा गाऊं ॥२॥
मायिबापा लाड दाखि वविले कौतुक । ते यिा आणून ंसुख अंतरासी ॥३॥
ि वनदारि वळले दषु्टि भक्तिां प्रि वतपाळी । ऐसा ह्मणों बळी आमुचा स्विामी ॥४॥
तुका ह्मणे सरसी असों येिणे विोघे । लागोि वन संबंधेर् सविरकाळ ॥५॥

डांका - अभंग 

चौक भिरयेिला आसनीं पाचािरली कुळस्विाि वमनी । विैकंुठविािसि वन येि धर्ांविोनी झडकरी ॥१॥
रगंा येिई ंविो ि वविठाई सांविि वळयेि डोळसे । तुझे श्रीमखु सािजिर ेते मी केधर्विां देखेन ॥ध्रु.॥
रजितमधर्ुपारती। पंचप्राणांची आरती । अविघी सारोनी आइती । येि धर्ांविती झडकरी ॥२॥
मन मारोि वनयिां मेढा । आशिा मनसा तृत्तष्णा सुटी । भि वक्तिभावि नैवेिद्य ताटीं । भरोि वन केला हाकारा ॥३॥



डांका अनुहात गजिर े। येिउि वन अंगासी संचर े। आपुला घेउनी परुस्कार । आरोग्यि करीं तुकयिासी ॥४॥

साच माझा देव्हारा । भाक ठेविा भावि खरा । ि वत्रगुणाचा फुिलविरा । आणा ि वविनि वत सांगतों ॥१॥
माझे दवैित हे रगंीं । नाचे विैष्णविांच्यिा संगीं । भरले मग अगंीं । ि वनविाड करी दोहींचा ॥ध्रु.॥
तुझे आहे तुजिपासीं । पिर तून ंजिागा चुकलासी । ि वचविडुि वनयिां नासी। तुझ्यिा घिरच्यिांनीं केली ॥२॥
आतां न पडे ठावेि । विांचूनि वनयिां माझ्यिा देवेि । अंधर्कार व्हावेि । नासु ठावि शिोधर्ाविा ॥३॥
आंधर्ळयिासी डोळे। देते पांगुळासी पायि । विांजिा पुत्र फिळे । नविस पुरि वविते ि वविठाई ॥४॥
उगि वविलीं कोडीं । मागे ि वकतेकांचीं बापुडीं । तुका ह्मणे घडी। न लगे नविस द्या आधर्ीं ॥५॥

ि वविनि वत घातली अविधर्ारीं । मजि देई ंविो अभयि करीं । पीि वडलों खेचरीं । आणीक विारी नांविांची ॥१॥
रगंा येिई ंविो एकला रगं विोडविला । हिरनाम उि वठला गजिर केला हाकारा ॥ध्रु.॥
देविांचे दवैिते । तुजि नि वमले आि वदनाथे । येि विो कृत्त पाविंते । भोगा माझ्यिा धर्ांविि वत ॥२॥
न लविीं आतां वेिळ । आइत सािरली सकळ । तुका ह्मणे कुळ । आमुि वचयेि दवैिते ॥३॥

माझा देव्हारा साचा । नाहीं आणीक कोणाचा । ि वत्रभुविनीं यिाचा । ठसा न लगे पुसाविे ॥१॥
यिा र ेलोटांगणीं । कांहीं करा ि वविनविणी। करील झाडणी । भूनत काढी संसार ॥ध्रु.॥
पि वडले ि वविषयिांचे गोंधर्ळीं । ते ि वत्रगुण आकळी । हिरनाम आरोळी । कानीं पडतां ते उठी ॥२॥
घेतला अहकंार । काम कोधर् यिा मत्सर े। पळती प्रेमभर।े अविघे ठावि सांडुनी ॥३॥
घेतलासे पुरा । मायिा ममता आसरा । अविघ्यिा एक सरा । पळती रगं देखोनी ॥४॥
तुका ह्मणे द्याविा भावि । ि वफिटेल मि वनचा संदेह । आणीक न लगे ठावि । कांहीं कोठे ि वहडंावेि ॥५॥

पुढे येिते देविी । ि वतची जिती चालों द्याविी । मागील झाडाविी । झाडा मान आसडी ॥१॥
एकविीरा आली अंगा । आतां ि वनविारील रोगा । माझ्यिा भक्तिापाशिीं सांगा । पूनजिा भाविे कराविी ॥ध्र.ु॥
मेढा माराविा लोविाळ । पूनजिा पाविली सकळ । तुह्मीं केले बळ । मग मी ठायिीं न पडे ॥२॥
तुका ह्मणे मळुीं । लागली ते आली कुळीं । विदंनुी सकळीं । जिीवेि भाविों ओविाळा ॥३॥

अविघ्यिा जेिष्ठादेविी कोण पूनजिनाचा ठावि । धर्िरतां ि वच भावि कोठे नाहींसे जिाले ॥१॥
ि वदसे सािरखे सािरखे । पिर ते कारणीं पािरखे । तळीं गेले देखे । विरी टोले न साहाती ॥ध्रु.॥
पट एका ि वशिरीं । यिथाि वविधर्ीने त्यिा येिरी । बसकोळयिा घागरी डेर ेरांझण गाडगीं ॥२॥
तुका ह्मणे माना । येिथे कोणीं रुसावेि ना । आपुलाल्यिा स्थानां । जेिथे त्यिा ि वच शिोभल्यिा ॥३॥

खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर। पढंरपुर पाटणीं ॥१॥



आतां करी कां र ेहाकारा । सहस्र नामे एकसरा । दविि वडते खेचरा । अंगसगंे धर्रूनी ॥ध्रु.॥
सीते जिाली झडपणी । राहाणे विासुगीच्यिा बनीं । पाविली जिननी । झोंि वट मोकि वळयिा केशिी ॥२॥
लाि वविले काविर े। प्रल्हादा ह्मैसासुर े। आली येिकसर े। दांत खात रगंासी ॥३॥
विसुदेविाचीं बाळे । सात खादलीं ज्यिा काळे। आली भोगवेिळे । तयिा कारणे तेथे ॥४॥
पांडवेि बापुडीं । विाजि केलीं ि वफिरती वेिडीं । धर्ांविोि वनयिां काढी । अगंसंगे त्राहाि वविलीं ॥५॥
नामाचे ि वचंतन । तेथे धर्ांविते आपण । न ि वविचािरतां हीण । भावि देखे जियिाचा ॥६॥
कुळीची कुळदेविता । तुका ह्मणे आह्मां माता । कायि भयि भूनतां । काळ यिमदूनताचे ॥७॥

देविी देवि जिाला भोग सरला यिाविरी । सांगायिा दसुरी ऐसी नाहीं उरली ॥१॥
हिरनाम देविनाम तुह्मी गाऊि वनयिां जिागा । पेठविणी मागा नका ठेविूनं िलगाड ॥ध्रु.॥
शेिविटीं सुताळी बरविी विाजिविाविी डांक । ताळा घाली एक सरिलयिाचे शेिविटीं ॥२॥
गुंडाळा देव्हारा मान देती मानकरी । तुका ह्मणे बरीं आिजि कोडीं उगि वविलीं ॥३॥
॥८॥

जिाली झडपणी खडतर देविता । संचरली आतां ि वनघों नयेि ॥१॥
मजि उपचार झणी उपचार झणी आतां करा । न साहे दसुरा भार कांहीं ॥ध्र.ु॥
नेऊि वनयिां घाला चदं्रभागे ि वतरीं । जिीविा नाहीं उरी कांहीं आतां ॥२॥
तुका ह्मणे कळों आले वितरमान । माझे तों विचन आच्छादले ॥३॥

अंगीं देविी खेळे । कां र ेतुह्मासी न कळे । कोणाचे हे चाळे सुख दःुख न मि वनतां ॥१॥
मीं तों आतां येिथे नाहीं । ओळखी विचनाच्यिा ठायिीं । पालटाचा घेई ं। भावि खर ेलोपे ना ॥ध्रु.॥
आपुलाले तुह्मी पुसा । सोविा एव्यिाच सिरसा । िथराविल्यिा कैसा कायि जिाणों ि वविचार ॥२॥
तुका ह्मणे लाभकाळ । तेथे नसावेि शिीतळ । मग तशैिी वेिळ । कोठे जिाते सांपडों ॥३॥

पांगुळ जिालों देविा नाहीं हात ना पायि । बसैलों जियिाविरी सैराट ते जिायि ।
खेि वटतां कंुप कांटी । खुटं दरडी न पाहे। आधर्ार नाहीं मजि कोणी । बाप ना मायेि ॥१॥
दाते हो दान करा। जिाते पंढरपुरा । न्यिा मजि तेथविरी । अखमाचा सोयिरा ॥ध्रु.॥
ि वहडंतां गव्हाने गा । ि वशिणलों दारोदारीं । न ि वमळे ि वच दाता कोणी जिन्मदःुखाते विारी ।
कीि वतर हे संतां मखुीं । तो ि वच दाखविा हरी । पांगळां पायि देतो । नांदे पंढरपुरीं ॥२॥
यिा पोटाकारणे गा । जिालों पांगीला जिना । न सर ेि वच बापमायि भीक नाहीं खडंणा ।
पुढारा ह्मणती एक । तयिा नाहीं करुणा । श्विान हे लागे पाठीं । आशिा बहु दारुणा ॥३॥
कायि मी चकुलों गा मागे नेणवेि कांहीं । न कळे ि वच पाप पुण्यि । तेथे आठवि नाहीं
मी माजिी भुललों गा । दीप पतगंासोयिी । द्या मजि जिीविदान । संत महानुभावि कांहीं ॥४॥



दरुोि वन आलों मी गा । दःुख जिाले दारुण । यिावियिा येिथविरी
होते हे ि वच कारण । दलुरभ भेटी तुह्मां । पायिीं जिाले दरुषन । ि वविनि ववितो तुका संतां । दोन्ही कर जिोडूनन ॥५॥

देशि वेिष नव्हे माझा । सहजि ि वफिरत आलों । करंू सत्तिा कविणाविरी कोठे ित स्थर राि वहलों ।
पायि डोळे ह्मणतां माझे । तींहीं कैसा मोकिललों । परदेशिीं नाहीं कोणी । अंधर् पांगुळ जिालों ॥१॥
आतां माझी करीं ि वचतंा । दान देई ंभगविंता । पाठीं पोटीं नाहीं कोणी । ि वनरविीं सज्जिन संता ॥ध्रु.॥
चालतां विाट पढेु । भयि विाटते ि वचत्तिीं । बहुत जिन गेलीं नाहीं आलीं मागुतीं ।
न देखे कायि जिाले। कान तरी ऐकती । बसैलों संिधर्भागीं । तुजि धर्रूि वन ि वचत्तिीं ॥२॥
भाि वकतों करुणा गा । जिसैा सांि वडला ठावि । न भर ेपोट कधर्ीं नाहीं ि वनश्चळ पावि ।
ि वहडंतां भागलों गा । लक्ष चौऱ्यिाशिी गांवि । धर्रूि वन राि वहलों गा । हा ि वच विसता ठावि ॥३॥
भरविसा कायि आतां । कोण आि वण अविि वचता । तसैी च जिाली कीि वतर । तयिा मजि बहुतां ।
ह्मणउि वन मारीं हाका । सोयिी पावेि पुण्यिविंता । लागली भूनक थोरी । तूनं ि वच कृत्त पाळून दाता ॥४॥
संि वचत सांडविले । कांहीं होते जिविळीं । ि ववित्ति गोत पतु मायिा । तुटली हे लागाविळी ।
ि वनष्काम जिालों देविा। होते माझे कपाळीं । तुका ह्मणे तून ंि वच आतां । माझा सविरस्वेि बळी ॥५॥

देखत होतों आधर्ीं मागे पढेु सकळ । मग हे दृष्टष्टिी गेली विरी आले पडळ ।
ि वति वमर कोंदलेसे विाढे विाढतां प्रबळ । भीत मी जिालों देविा । कायि ज्यिाल्यिाचे फिळ ॥१॥
आतां मजि दृष्टष्टिी देई ं। पांडुरगंा मायिबापा । शिरण आलों आतां । ि वनविारूि वनयिां पापा ।
अंजिन लेविविनुी। करीं मारग सोपा । जिाईन िसध्दपंथे । अविघ्यिा चकुती खेपा ॥ध्रु.॥
होतसे खेद ि वचत्तिा । कांहीं नाठवेि ि वविचार । जिात होतों जिना मागे तोही सांि वडला आधर्ार ।
हा ना तोसा ठावि जिाला। अविघा पि वडला अंधर्ार । ि वफिरलीं माझीं मजि । कोणी न देती आधर्ार ॥२॥
जिोंवििर चळण गा । तोंवििर ह्मणती माझा । माि वनती लहान थोर देहसुखाच्यिा काजिा ।
इिं वद्रयेि माविळलीं । आला बागुल आजिा। कैसा ि वविपरीत जिाला। तो ि वच देह नव्हे दजुिा ॥३॥
गुंतलों यिा संसार।े कैसा झालोंसे अंधर्। मी माझे विाढविनुी मायिातृत्तष्णेचा बाधर्।
स्विि वहत न ि वदसे ि वच । केला आपुला विधर् । लागले काळ पाठीं । सविे काम हे कोधर् ॥४॥
लागती चालतां गा । गणुदोषाच्यिा ठेसा । सांि वडली विाट मग जिालों ि वनराळा कैसा ।
पाहातों विास तुझी । थोरी करूनी आशिा । तुका ह्मणे विदै्यराजिा। पढंरीच्यिा ि वनविासा ॥५॥

सहजि मी आंधर्ळा गा ि वनजिि वनराकार पथंे । विृत्तित्ति हे ि वनविृत्तित्ति जिाली जिन न ि वदसे तेथे ।
मी माजिी हारपले ठायिीं जेिथींचा तेथे। अदृष्टश्यि ते ि वच जिाले कांहीं दृष्टश्यि जेि होते ॥१॥
सुखी मी ि वनजिलों गा शिूनन्यि सारूि वन तेथे । ि वत्रकून टि वशिखरीं गा दान ि वमळे आइते ॥ध्र.ु॥
टाि वकली पात्र झोळी धर्मरअधर्मर आशिा । कोल्हाळ चुकि वविला ि वत्रगुणाचा विोळसा ।
न मागे मी भीक आतां हा ि वच जिाला भरविसा। विोळली सत्राविी गा ि वतणे परुि वविली इच्छा ॥२॥



ऊध्विरमुखे आळि वविला सोह ंशिब्दाचा नाद । अरूप जिागि वविला दाता घेऊि वन छंद ।
घेऊि वन आला दान ि वनजितत्त्वि ि वनजिबोधर् । स्विरूपीं मेळि वविले नांवि ठेि वविला भेद ॥३॥
शिब्द हा बहुसार उपकाराची राशिी । ह्मणोि वन चालि वविला मागे येितील त्यिांसीं ।
मागोि वन आली विाट िसध्दओळीि वच तसैी । तरले तरले गा आणीक ही ि वविश्विासी ॥४॥
विमर ते एक आहे दृष्टढ धर्राविा भावि । जिाि वणविनागविण नेदी लागो ठावि ।
ह्मणोि वन संग टाकी सेविीं अद्वैत भावि । तुका ह्मणे हा ि वच संतीं मागे केला उपावि ॥५॥

आंधर्ळयिापांगळयिांचा एक ि वविठोबा दाता । प्रसविला ि वविश्वि तो ि वच सविर होयि जिाणता ।
घडी मोडी हेळामाते्र पापपुण्यिसंि वचता। भविदःुख कोण विारी तुजिविांचुि वन ि वचंता ॥१॥
धर्मर गा जिागो तुझा तून ंि वच कृत्त पाळून राजिा । जिाणसी जिीविींचे गा न सांगतां सहजिा ॥ध्रु.॥
घातली लोळणी गा पुंडलीके विाळविंटीं । पंढरी पुण्यि ठावि नीर ेभीविर ेतटीं ।
न देखे दसुर ेगा । जिाली अदृष्टश्यिदृष्टष्टिी । विोळला प्रमेदाता केली अमृत्ततविृत्तष्टिी ॥२॥
आणीक उपमन्यि ुएक बाळ धर्ाकुटे। न देखे न चलवेि जिना चालते विाटे ।
घातली लोळणी गा हिरनाम बोभाटे । पाविला त्यिाकारणे धर्ांवि घातली नेटे ॥३॥
बसैोि वन खोळी शुिक राहे गभर आंधर्ळा । शिीणला येिरझारी दःुख आठविी वेिळा ।
मागील सोिसले ते ना भीं ह्मणे गोपाळा । पाविला त्यिाकारणे । लाजि रािखली कळा ॥४॥
न देखे जिो यिा जिना तयिा दाविी आपणा । वेिगळा सुखदःुखा मोहो सांडविी धर्ना ।
आपपर ते ही नाहीं बंधर्वुिगर सज्जिना। तुकयिा ते ि वच परी जिाली पाविे नारायिणा ॥५॥

भगविंता तुजिकारणे मेलों जिीता ि वच कैसी । ि वनष्काम बुध्दी ठेली चळण नाहीं तयिासी ।
न चलती हात पायि दृष्टि वष्टि ि वफिरली कैसी। जिाणतां न देखों गा क्षर आि वण अक्षरासी ॥१॥
ि वविठोबा दान दे गा तुझ्यिा सािरखे नामा । कीि वतर हे विाखाि वणली थोर विाढली सीमा ॥ध्रु.॥
भुि वक्ति मुि वक्ति तून ंि वच एक होिस िसध्दीचा दाता । ह्मणोि वन सांडविली शिोक भयि लज्जिा ि वचंता ।
सविरस्वेि त्यिाग केला धर्ांवि घातली आतां। कृत्त पादान देई ंदेविा येिउि वन सामोरा आतां ॥२॥
संसारसागरू गा भविदःुखाचे मूनळ । जिनविाद अंथरुण माजिी केले इगंळ ।
इिं वद्रयेि विज्रघाते तपे उष्ण विरी जिाळ । सोिसले कायि करंू दभुरर हे चांडाळ ॥३॥
ि वतहीं लोकीं तुझे नाम विृत्तक्ष पल्लवि शिाखा । वेिघलों वििर खोडा भावि धर्रूि वन टेका ।
जिाणविी नरनारी जिागो धर्रम लोकां । पाविती पुण्यिविंत सोई आमुि वचयेि हाका ॥४॥
नाठवेि आपपर आतां कायि बा करंू । सािरखा सोइसविा हारपला ि वविचारू ।
घातला यिोगके्षम तुजि आपुला भारू । तुकयिा शिरणागता देई ंअभयिकरू ॥५॥

विासुदेवि - अभंग 



मनु राजिा एक देहपुरी । असे नांदतु त्यिािस दोघी नारी।
पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तेणे कृत्त पा केली आह्मांविरी गा ॥१॥
ह्मणउि वन आलों यिा देशिा । होतों नाहीं तरी भुललों ि वदशिा ।
दाता तो मजि भेटला इच्छा । येिउि वन मारग दाि वविला सिरसा गा॥ध्रु.॥
सवेि घेउि वन चौघेजिण । आला कुमर सुलक्षण ।
कडे चकुविुि वन कांटविण। ऐका आि वणली तीं कोण कोण गा ॥२॥
पुढे भक्तिीने धर्िरले हातीं। मागे ज्ञान विैराग्यि धर्मर येिती ।
ित स्थर केलीं जिीं आचपळे होतीं । िसध्द आणिु वन लाि वविलीं पंथीं गा ॥३॥
केले उपकार सांगों कायि । बाप न करी ऐसी मायि ।
धर्मे ंत्यिाच्यिा देिखयेिले पायि । ि वदले अखयि भयि विारुि वन दान गा ॥४॥
होतों पीडत ि वहडंतां गांवि । पोट भरनेा राहावियिा ठावि ।
तो येिणे अविघा संदेह । ह्मणे फेिि वडयेिला तुकयिाचा बंधर्वि गा ॥५॥

गातों विासुदेवि मीं ऐका । ि वचत्ति ठेविुि वन ठायिीं भाविे एका।
डोळे झाकुि वन रात्र करंू नका । काळ करीत बसैला लेखा गा ॥१॥
राम राम स्मरा आधर्ीं । लाहो करा गांठ घाला मूनळबंदीं ।
सांडाविा उि वगयिा उपाधर्ी । लक्ष लाविुि वन राहा गोि वविंदीं गा ॥ध्रु.॥
ऐसा अल्प मानविी देह । शित गि वणले अधर्र रात्र खायि ।
पुढे बालत्वि पीडा रोग क्षयि । कायि भजिनािस उरले ते पाहे गा ॥२॥
क्षणभंगुर नाहीं भरविसा। व्हा र ेसाविधर् सोडा मायिा आशिा ।
न चळे बळ पडेल मग फिासा । पुढे हुशिार थोर आहे विोळसा गा ॥३॥
कांहीं थोडे बहुत लागपाठ । करा भि वक्ति भावि धर्रा बळकट ।
तन मन ध्यिान लाविुि वनयिां नीट । जिर असेल करणे गोड शेिविट गा ॥४॥
ि वविनि ववितों सकळां जिनां । कर जिोडुि वन थोरां लाहनां ।
दान इतुले द्या मजि दीना । ह्मणे तुकयिाबंधर्ु राम ह्मणा गा ॥५॥

गेले टळले पाहार तीन । कायि ि वनदसुरा अझूनन ।
जिागे होउि वन करा कांहीं दान । नका ऐकोि वन झाकों लोचन गा ॥१॥
हरी राम कृत्त ष्ण विासुदेविा । जिाणि ववितसे जिना ।
ि वचपळयिा टाळ हातीं मुखीं घोष । नारायिणा गा ॥ध्रु.॥
जेि टाकेल कोणा कांहीं । फिळ पुष्प अथविा तोयि ।
द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढे ि वविन्मखु होतां बर ेनाहीं गा ॥२॥
देविाकारणे भावि तस्मात । द्यावेि न लगे फिारसे ि ववित्ति।



जिाले एक ि वचत्ति तरी बहुत । तेविढयिासाठीं नका करंू विाताहात गा ॥३॥
आलों येिथविरी बहु सायिासे । किरतां दान हे ि वच मागावियिास।
नका भार घेऊं करंू ि वनरास । धर्मर सारफिळ संसारास गा ॥४॥
आतां मागुता येिईल फेिरा । हे तों घडे यिा नगरा ।
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु धर्रा । ओळखी नाहीं तरी जिाल अघोरा गा ॥५॥

राम राम दोनी अक्षर े। सुलभ आि वण सोपार े। जिागा माि वगले पाहार े। सेविि वटचे गोड ते ि वच खर ेगा ॥१॥
राम कृत्त ष्ण विासुदेविा । जिाणविी जिनािस । विाजिविी ि वचपि वळयिा । टाळ घागऱ्यिाघोषे गा ॥ध्रु.॥
गायि विासुदेवि विासुदेविा । ि वभन्न नाहीं आि वणका नांविा । दान जिाणोि वनयिां करीं आविा । न ठेविीं उरीं कांहीं ठेविा गा ॥२॥
एक वेिळा जिाणि वविती । धर्रूि वनयिां राहा ि वचत्तिीं । नेघे भार सांडीं कामा हातीं। नीजि घेउि वन ि वफिरती गा ॥३॥
सुपात्रीं सविर भावि । मी तों सविर विासुदेवि । जिाणती कृत्त पाळु संत महानुभावि । जियिा ि वभन्न भेद नाहीं ठावि गा ॥४॥
शिूनर दान जिीवेि उदार । नाहीं विासुदेविी ि वविसर । कीि वतर विाढे चराचर । तुका ह्मणे तयिा नमस्कार गा ॥५॥

बोल बोले अबोलणे । जिागे बाहेर आंत ि वनजेिले । कैसे घरांत घरकुल केले । नेणों आंधर्ार ना उजेिडले गा ॥१॥
विासुदेवि किरतों फेिरा । विाि वडयिांत बाहेर दारा । कोणी कांहीं तरी दान करा । जिाब नेदा तरी जिातों सामोरा गा ॥ध्रु.॥
हातीं टाळ ि वदडंी मखुीं गाणे। गजिर होतो बहु मोटयिाने । नाहीं ि वनविि वडलीं थोरलाहाने । नका ि वनजिों ि वभकेच्यिा भेणे गा ॥
२॥
मी विासुदेवि तत्विता । कळों येिईल ि वविचािरतां। आहे ठाउका सभाग्यिा संतां । नाहीं दजुिा आणीक मागता गा ॥३॥
कायि जिागाि वच ि वनजिलासी । सनुे जिागोन दारापासीं तुझ्यिा ि वहतापाठीं करी व्यिास व्यिासी । भेटी न घेसी विासुदेविासी गा ॥
४॥
ऐसे जिागि वविले अविघे जिन । होते संि वचत तींहीं केले दान । तुका ह्मणे दबुळीं कोणकोण । गेलीं विासुदेविा ि वविसरून गा ॥
५॥

रामकृत्त ष्ण गीती गात । टाळ ि वचपळयिा विाजिविीत । छंदे आपुिलयिा नाचत । नीजि घेऊि वन ि वफिरत गा ॥१॥
जिनीं विनीं हा अविघा देवि । विासनेचा हा पुसाविा ठावि । मग विोळगती विासुदेवि । ऐसा मनीं विसूनं द्याविा भावि गा ॥ध्रु.॥
ि वनजि दासाची थोर आविडी । विासुदेविािस लागली गोडी । मखुीं नाम उच्चारी घडोघडीं । ऐसी करा हे विासुदेविजिोडी गा 
॥२॥
अविघा सारूि वन सेविट जिाला । प्रयित्न न चले कांहीं केला । जिागा होई ंसांडुि वन झोपेला । दान देई ंविासुदेविालागा ॥३॥
तुका ह्मणे र ेधर्न्यि त्यिाचे िजिणे । जिींहीं घातले विासुदेविा दान। त्यिाला न लगे येिणे जिाणे । जिाले विासुदेविीं राहणे गा ॥४॥ 
।॥

गांविगुंड - अभंग 

आह्मी जिालों गांविगुंड । अविघ्यिा पुडं भूनतांसी ॥१॥



दसुर ेते खेळों आले । एका बोले तो ि वमयिां ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा येिऊं लाग । नेदून ंअंग ि वशिविायिा ॥२॥
तुका ह्मणे खुटंून ं नाद । िजंितून ंविाद सतीने ॥३॥ ॥१॥

जिोगी - अभगं 

जिग जिोगी जिग जिोगी । जिागजिागे बोलती ॥१॥
जिागता जिगदेवि । राखा कांहीं भावि ॥ध्रु.॥
अविघा के्षत्रपाळ । पूनजिा सकळ ॥२॥
पूनजिापात्र कांहीं । फिल पुष्प तोयि ॥३॥
बहुतां ि वदसां फेिरा । आला यिा नगरा ॥४॥
नका घेऊं भार । धर्मर तो ि वच सार ॥५॥
तुका मागे दान । द्या जिी अनन्यि ॥६॥ ॥१॥

सरविदा - अभगं 

एका गा ए भाई । सरविदा सांगतो काई । येिथे नाडेल माई । दोघां पुत्रांची ।
ते किरती ि वतची ि वविटंबना । अविघ्यिा प्रिसध्द जिना । एक न मािरतां शिाहाणा । तो जिाणा सुख न पवेि ॥१॥
अुाणीक ऐका गा ए । सरविदा सांगतो कायि । खर ेि वच बोले तो जिायि। नरकामध्यिे अधर्ोगती ।
हे चौघांच्यिा मखुे । मना आणावेि सुखे। अविघीं चकुती दःुखे । खोटे बोला नरनारी ॥ध्रु.॥
आणीक नाडेल एक जिाण । सरविदा बोलतो विचन । जिागे माझे ह्मणोन । पि वडले खान तयिा घरीं ।
ह्मणोन न ह्मणा माझे कांहीं । ि वनजिीं ि वनजिा सुखे ठायिीं । यित्न होईल तई ं। चोराठायिीं ि वविश्विास ॥२॥
आणीक एकी परी । सरविदा सांगतो थोरी । दःुख पावेिल नारी । पि वतव्रता यिामधर्ीं ।
पांचांनीं ि वदधर्ली हातीं । ह्मणोि वन न मनाविी ि वनित श्चती । परपुरुषीं होयि रती । सखुगती ते पावेि ॥३॥
एकी परी । सरविदा सांगतो ते करीं । दान देतां जिो न विारी । नव्हे भला भला तो तुका ह्मणे आई ।
येिथे नांवि काई । सांगसी ते ठायिीं । मरो रांडेचे ॥४॥ ॥१॥

मुंढा - अभंग 

संबाल यिारा उपर तले दोन्हो मारकी चोट । नजिर कर ेसो ही राखे पश्विा जिावेि लुट ॥१॥
प्यिार खदुाई र ेबाबा िजिि वकर खदुाई ॥ध्रु.॥
उडे कुदे ढंुग नचावेि आगल भुलन प्यिार । लडबड खडबड कांहेकां खचलावित भार ॥२॥
कहे तुका चलो एका हम िजिन्होंके सात । ि वमलावेि तो उसे देना तो ही चढावेि हात ॥३॥

सब संबाल भ्यिाने लौंढे खडा केऊं गुंग । मि वदरथी मता हुविा भुिल पाडी भगं ॥१॥
आपसकंु संबाल आपसकंु संबाल । मुंढे खबु राख ताल । मुिथविोि वह बोला नहीं तो करँूगा हाल ॥ध्रु.॥



आविलका तो पीछे नहीं मुदल ि वबसर जिायि । ि वफिरते नहीं लाजि रडंी गधेर् गोते खायि ॥२॥
िजिन्हो खाि वतर इतना होता सो नहीं तुझे बेफिाम । उचा जिोरो िलयिा तुबंा तुबंा बुरा काम ॥३॥
ि वनकल जिावेि ि वचकल जिोरो मुढें ि वदलदारी । जिबानीकी छोड दे बात ि वफिर एक तारी ॥४॥
कहे तुका ि वफिसल रुका मेरकेो दान देख । पकड धर्का गांडगुडघी मार चलाऊं आलेख ॥५॥

आविल नाम आल्ला बडा लेते भुल न जिायेि । इलाम त्यिाकालजिमुपरताहाुी तुबं बजिायेि ॥१॥
आल्ला एक तुं नबी एक तु ं॥ध्रु.॥
काटते िसर पाविों हात नहीं जिीवि उरायेि । आगले देखे ि वपछले बझेु । आपे हजुिर आयेि ॥२॥
सब सबरी नचावि म्यिाने । खडा आपनी सात । हात पाविों रखते जिबाब । नहीं आगली बात ॥३॥
सुनो भाई बजिार नहीं । सब ि वह ि वनरचे लावि । नन्हा बडा नहीं कोयेि एक ठोर ि वमलावि ॥४॥
एक तार नहीं प्यिार । जिीवितनकी आस । कहे तुका सो ि वह मुंढा । राखिलयेि पायेिनपास ॥५॥ ॥३॥

डोई फिोडा - अभंग 

तम भज्यिायि ते बुरा िजिकीर ते कर े। सीर काटे ऊर कुटे ताहां सब डर े॥१॥
ताहां एक तु ही ताहां एक तु ही । ताहां एक तु ही र ेबाबा हमे तुहे्म नहीं ॥ध्र.ु॥
ि वददार देखो भुले नहीं ि वकशेि पछाने कोयेि । सचा नहीं पकडुं सके झटुा झटेु रोयेि ॥२॥
ि वकसे कहे मेरा ि वकन्हे सात िलयिा भास । नहीं मेलो ि वमले जिीविना झुटा ि वकयिा नास ॥३॥
सुनो भाई कैसा तो ही । होयि तसैा होयि । बाट खाना आल्ला कहना एकबारां तो ही ॥४॥
भला िलयिा भेक मुढें । आपना नफिा देख । कहे तुका सो ही संका । हाक आल्ला एक ॥५॥ ॥१॥

मलगं - अभगं 

नजिर कर ेसो ही िजंिके बाबा दरुथी तमासा देख । लकडी फिांसा लेकर बठैा आगले ठकण भेख ॥१॥
काहे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजिार ॥ध्रु.॥
दमरी चमरी जिो नर भुला। सोत आघो ि वह लत खायेि ॥२॥
नि वह बुलावित ि वकसे बाबा आप ि वह मत जिायेि । कहे तुका उस असाके संग ि वफिरि वफिर गोदे खायेि ॥३॥ ॥१॥

दरवेिस -अभगं 

अल्ला कर ेसो होयि बाबा करतारका िसरताजि । गाउ बछर ेि वतस चलावेि यिारी बाघो न सात ॥१॥
ख्यिाल मेरा साहेबका। बाबा हुविा करतार । व्हांटे आघे चढे पीठ । आपे हुविा असुविार ॥२॥
िजिि वकर करो अल्लाकी बाबा सबल्यिां अंदर भेस । कहे तुका जिो नर बझेु सो ि वह भयिा दरवेिस ॥३॥ ॥१॥

विैद्यगोळी - अभगं 



अल्ला देवेि अल्ला ि वदलावेि अल्ला दारु अल्ला खलावेि। अल्ला बगर नही कोयेि अल्ला कर ेसो ि वह होयेि ॥१॥
मदर होयेि विो खडा फिीर नामदरकंु नहीं धर्ीर । आपने ि वदलकंु करना खसुी तीन दामकी क्यिा खमुासी ॥ध्रु.॥
सब रसोंका ि वकयिा मार । भजिनगोली एक ि वह सार । इमान तो सब ही सखा । थोडी तो भी लेकर ज्यिा ॥२॥
िजिन्हो पास नीत सोयेि । विो ि वह बसकर ि वतरोवेि । सांतो पांचो मार चलावेि । उतार सो पीछे खावेि ॥३॥
सब ज्विानी ि वनकल जिावेि। पीछे गधर्डा मटी खावेि । गांविढाळ सो क्यिा लेवेि । हगविि वन भरी नि वह धर्ोवेि ॥४॥
मेरी दारु िजिन्हे खायिा । ि वददार दरगां सो ि वह पायिा । तल्हे मुंढी घाल जिावेि । ि वबगारी सोवेि क्यिा लेवेि ॥५॥
बजिारका बझेु भावि। विो ि वह पुसता आवेि ठावि । फुिकट बाटु कहे तुका । लेवेि सोि वह ले ि वहसखा ॥६॥ ॥१॥

गोंधर्ळ - अभंग 

राजिस सुंदर बाळा । पाहों आिलयिा सकळा विो । ि वबबीं ि वबंबोि वन ठेली
माझी परब्रह्म वेिल्हाळा विो । कोि वट रि वविशिि वशि माझी। परब्रह्म वेिल्हाळा विो ॥१॥
राजिस ि वविठाबाई । माझे ध्यिान तुझे पायिीं विो । त्यिजुिि वनयिां चौघींसी । लाविी आपुिलयेि सोई विो ॥ध्रु.॥
सकुमार सािजिरी । कैसीं पाउले गोिजिरीं विो । कंठीं तुळसीमाळा
उभी भीविरचे्यिा ि वतरीं विो । दतं ि वहरयिा ज्यिोि वत । शंिखचक ि वमरवेि करीं विो ॥२॥
ि वनगुरण ि वनराकार । वेिदां न कळे ि वच आकार विो । शेिषाि वदक श्रमले
श्रुती न कळे तुझा पार विो । उभारोि वन बाहे । भक्तिां देत अभयिकर विो ॥३॥
येिउि वन पढंरपुरा । अवितरली सारगंधर्रा विो । देखोि वन भि वक्ति भावि
विोरसली अमृत्ततधर्ारा विो । देउि वन प्रमेपान्हा । तुकयिा स्विामीने ि वकंकरा विो ॥४॥

सुि वदन सवेुिळ । तुझा गोंधर्ळ विो । पंच प्राण ि वदविटे । दोनी नेत्रांचे ि वहलाल विो ॥१॥
पंढरपुरि वनविासे । तुझे रगंी नाचत असे विो । नविस पुरविीं माझा । मि वनंची जिाणोि वनयिां इच्छा विो ॥ध्रु.॥
मांि वडला देव्हारा । तुझा ि वत्रभुविनामाझारी विो । चौक सािधर्येिला । नाि वभकळस ठेि वविला विरी विो ॥२॥
बसैली देविता । पुढे विषै्णविाचे गाणे विो । उद्गार ेगजिरती । कंठीं तुळसीचीं दशिरने विो ॥३॥
स्विानंदाचे ताटीं । धर्ूनप दीप पंचारती विो । ओविाि वळली माता । ि वविठाबाई पचंभूनतीं विो ॥४॥
तुझे तुजि पाविले । माझा नविस पुरविीं आतां विो । तुका ह्मणे राखे । आपुिलयिा शिरणागता विो ॥५॥

सुंदर मखु सािजिर े। कंुडले मनोहर गोमटीं विो । नागर नाग खोपा । केशिर कस्तुरी मळविटीं विो ।
ि वविशिाळ व्यिंकट नेत्र । विजैियिंती तळपे कंठीं विो । कास पीतांबराची । चंदन सुगंधर् साजेि उटी विो ॥१॥
अि वतबरविंटा बाळा । आली सुलक्षणीं गोंधर्ळा विो । राजिस तेजिोराशिी। ि वमरविी ि वशिरोमणी वेिल्हाळा विो ।
कोि वट रि वविशिि वशिप्रभा लोपल्यिा सकळा विो । न कळे ब्रह्माि वदकां । अनुपम्यि इची लीळा विो ॥ध्रु.॥
साविळी सकुमार । गोरी भुजिा शिोभती चारी विो । सखोल विक्षस्थळ । सुढाळ पदक झळके विरी विो ।
कटीं क्षुद्र घिं वटका । शिब्द किरताती माधर्ुरी विो । गजिरत चरणीं विाकी । अि वभनवि संगीत नृत्तत्यि करी विो ॥२॥
अष्टिांगे मंि वडत कायि । विणारविी रूपठेविणी विो । शिोिधर्वि सुंदर रसाची ओि वतली। सगुंधर् लाविण्यिखाणी विो ।



सविरकळासंपन्न । मजुंिळ बोले हास्यिविदनीं विो । बहु रूपे नटली । आि वदशिि वक्ति नारायिणी विो ॥३॥
घटस्थापना केली । पंढरपुरमहानगरीं विो । अस्मानी मंडप ि वदला । ि वतन्ही ताळांविरी विो ।
आरिं वभला गोंधर्ळ इने । चंद्रभागेि वतरीं विो । आली भि वक्तिकाजिा। कृत्त ष्णाबाई यिोगेश्विरी विो ॥४॥
तेहि वतस कोि वट देवि । चौंडा अष्टि कोि वट भैरवि विो । आरत्यिा कुरविंडयिा । किरती पुष्पांचा विरुषावि विो ।
नारद तुबंर गायिन । ब्रह्मानंद किरती गधंर्विर विो। विंदी चरणरजि तेथे । तुकयिाचा बधंर्वि विो ॥५॥

शंिख किरशिी ज्यिाच्यिा नांवेि । त्यिाचे तुजि नाहीं ठावेि ।
ऐक सांगतों एका भावेि । सांपडे घरीं ते जिीविउि वन खावेि । र ेि वविठ्ठल ॥१॥
ि वटळे माळा करडंी सोंग । धर्रुि वन चाळि वविले जिग ।
पसरी हात नाहीं त्यिाग । दाविी दगड पुजिी भग । र ेि वविठ्ठल ॥२॥
राख लाविुि वन अंग मळी । विायेि ठोके मी एक बळी ।
विासने हातीं बांधर्विी नळी। त्यिािस येिउि वन ि वगळी । र ेि वविठ्ठल ॥३॥
कोण ते राहडीचे सखु । विरते पायि हारते मुख ।
करविी पीडा भोगविी दःुख । पडे नरकीं परी न पळे ि वच मूनखर । र ेि वविठ्ठल ॥४॥
िसकला फिाक मारी हाका । रांडा पोर ेमेळविी लोकां ।
ि वविटंबी शिरीर मागे रुका । केले ते गेले अविघे ि वच फुिका । र ेि वविठ्ठल ॥५॥
कळावेि जिनां मी एक बळी । उभा राहोि वन मांडी फिळी ।
फिोडोि वन गडुघे कोंपर चोळी । आपला घात करोि वन आपण ि वच तळमळे । र ेि वविठ्ठल ॥६॥
फुिकट खेळे ठकलीं विांयिां । धर्रुि वन सोंग बोडक्यिा डोयिा ।
ि वशिविों नयेि ती अंतरीं मायिा । संपादणीि वविण ि वविटंि वबली कायिा । र ेि वविठ्ठल ॥७॥
धर्ुळी माती कांहीं खेळों च नका। जिविादी चदंन घ्यिाविा बुका ।
आपणा पिरमळ आि वणकां लोकां । मोलाची मि वहमा फििजिती फुिका । र ेि वविठ्ठल ॥८॥
बहुत दःुखी जिािलयिां खेळे । अगंीं बिुत ध्द नाहींत बळे ।
पाठीविरी तोबा तोंड काळे । रसना द्रवेि उपस्थाच्यिा मुळे । र ेि वविठ्ठल ॥९॥
कायि सांगतो ते ऐका तुका। मोडा खेळ कांहीं अविगों च नका ।
चला जेिविूनं आधर्ीं पोटीं लागल्यिा भुका । धर्ाल्यिाविरी बरा टाकमि वटका। र ेि वविठ्ठल ॥१ 0॥

ऐक बाई तुजि विो कांहीं सांगते शिकुन । ि वनजििलयिा भुर होसी जिागे ह्मणउन ॥१॥
मान्यि माझे केले सांगते एका बोले । न येितां हे भले कळों कोणा लोकांिस ॥ध्रु.॥
सांगते गुण जिीविीची खणु ऐक माझी मात । बसै एका भाविे माझे हातीं दे विो हात ॥२॥
बरविा घरचार तुजि सांपडला ठावि । फिळ नाहीं पोटीं येिथे ि वदसे खोटा भावि ॥३॥
आहे तुझे हातीं एका नविसाचे फिळ । भाविा करीं साहयि चहू ंअठरांच्यिा बळे ॥४॥
करीं लागपाठ ि वचत्ति ि ववित्ति नको पाहों । अखई तो चुडा तुजि भोगईल ना हो ॥५॥



कुळींची हे मुळी तुझे लागलीसे देविी । पि वडला ि वविसर नेदी फिळ नाहीं ठाविी ॥६॥
तुका ह्मणे नांद सुखे धर्रीं आठविण । माझ्यिा येिती कोणी त्यिांचा राख बरा मान ॥७॥

काविडे - अभगं 

आहा र ेभाई । प्रथम नमूनं तो ि वविनायिक ।
ठेविुि वन गरुुचरणीं मस्तक । विदेल प्रसाि वदक विाणी । हिरहरांचे पविाडे ॥१॥
माझी ऐसी ब्रीदाविळी । दासे दासत्वेि आगळी ।
पान्हेरीने मागर मळी। जिीविन घ्यिा र ेकापि वड हो ॥२॥
जेि यिा सीतळाहुि वन सीतळ। पातळाहुि वन जेि पातळ ।
प्रेमामृत्तत रसाळ । ते हे सेविा अहो भाग्यिाचे ॥३॥
िजंिकाल तरी िजंिका र ेअि वभमान । दविडाल तरी दविडा लज्जिा आि वण मान ।
धर्राल ते धर्रा शंिभूनचे चरण । दाविाल पण ऐसा दाविा तो ॥४॥
काळा घेऊं नेदीं विावि । आला तो राखे घाविडावि ।
शुिध्द सत्विीं राखोि वन भावि । ह्मणा महादेवि हिरहर विाणी गजिो ंद्या ॥५॥
पराि ववियिा नारी माउली समान । परधर्नीं बाटों नेदीं मन ।
जिीि ववित्वि ते तृत्तणासमान । स्विाि वमकाजिीं जिाण शिूनर ह्मणों तयिा ॥६॥
शिि वक्ति वेिचाि ववियिा परउपकारा । खोटे खोटयिाचा पसारा ।
सत्यि ते भविनदीचा तारा । आळस तो न करा येिथे अहो सांगतों ॥७॥
व्रत करा एकादशिी सोमविार । कथा पूनजिन हिरजिागर ।
पुण्यि ते असे गातां नाचतां बहु फिार । पुन्हा बोिलला संसार नाहीं नाहीं सत्यित्विे ॥८॥
संग संतांचा किरतां बरविा । उत्तिमोत्तिम कीतीचा ठेविा ।
पंथ तो सुपंथे चालाविा । उगविा विासना िलगाड ॥९॥
तुका चालि ववितो काविडी । प्रविृत्तित्ति ि वनविृत्तित्ति चोखडी ।
पुढती पुढती अिधर्क गोडी । भरुि वन कळस भजिन आविडी केशिविदास नटतसे ॥१ 0॥

आहा आहा र ेभाई । हे अन्नदानाचे सत्र ।
पव्हे घातली सविरत्र । पथंीं अविघे पंथ मात्र । इच्छाभोजिनाचे आतर परुविावियिा ॥१॥
यिावेि तेणे घ्यिावेि । न सरसेे केले सदाि वशिवेि ।
पात्र शुिध्द पाि वहजेि बरवेि । मंगळभावेि सकळ हिर ह्मणा र े॥२॥
नव्हे हे कांहीं मोकळे। साक्षी चौघांि वचयिा वेिगळे ।
नेदी नाचों मताि वचयिा बळे । अणु अणोरणीयिा आगळे । महि वद महदा साि वक्षत्वेि हिर ह्मणा र े॥३॥
हे हिर नामाची आंि वबली । जिगा पोटभरी केली ।
ि वविश्रांि वत कल्पतरूची साउली । सकळां विणार्यां सेि ववितां भली । ह्मणा हर हर महादेवि ॥४॥



तुका हिरदास तराळ । अविघे हाकारी सकळ ।
यिा र ेविंदून ंि वशिखरातळ । चैत्रमास पविरकाळ महादेविदशिरने ॥५॥

आहा र ेभाई । नमो उदासीन जिाले देहभाविा । आळि वविती देविा तयिा नमो ॥१॥
नमो तीथरपंथे चालती तयिांसी । येिती त्यिांसी बोळि वविती त्यिां नमो ॥२॥
नमो तयिां संतविचनीं ि वविश्विास । नमो भाविे दास्यि गुरुचे त्यिां ॥३॥
नमो तयिा माताि वपत्यिांचे पाळण । नमो त्यिा विचन सत्यि विदे ॥४॥
नमो तयिा जिाणे आि वणकाचे सुखदःुख । राखे तान भकु तयिा नमो ॥५॥
परोपकारी नमो पुण्यिविंता । नमो त्यिा दि वमत्यिा इिं वद्रयिांिस ॥६॥
तुका ह्मणे नमो हिरि वचयिा दासा । तेथे सविर इच्छा पुरलीसे ॥७॥

आहा र ेभाई । तयिाविरी माझी ब्रीदाविळी । भ्रष्टि येि कळी ि वकयिाहीन ॥१॥
थुकंा थुकंा र ेत्यिाच्यिा तोंडाविरी । विाि वणली ते थोरी दविडा विांयिां बाहेरी ॥ध्रु.॥
बाइलेचा दास ि वपत्रांस उदास । भीक ि वभकाऱ्यिास नयेि दारा ॥२॥
ि वविद्याबळे विाद सांगोि वनयिां छळी । आि वणकांिस फिळी मांडोि वनयिां ॥३॥
गांि वविंि वचयिा देविा नाहीं दडंवित । ब्राह्मण अतीत घडे ि वच ना ॥४॥
सदा सविरकाळ किरतो ि वच ि वनंदा । स्विप्नीं ही गोि वविंदा आठविीना ॥५॥
खासेमध्येि धर्न पोटािस बंधर्न । नेणे ऐसा दानधर्मर कांहीं ॥६॥
तुका ह्मणे नटे दाविुि वनयिां सोंग । लविों नेदी अंग भि वक्तिभाविे ॥७॥

आहा र ेभाई । गगंा नव्हे जिळ । विृत्तक्ष नव्हे विड ि वपंपळ। तुळसी रुद्राक्ष नव्हे माळ । शे्रष्ठ तनु देविाि वचयिा ॥१॥
समुद्र नदी नव्हे प ैगा । पाषाण ह्मणों नयेि िलगंा । संत नव्हती जिगा। मानसा त्यिा सािरखे ॥२॥
काठी ह्मणों नयेि वेितु । अन्न ह्मणों नयेि सांतु । राम राम हे मातु । नयेि ह्मणों शिब्द हे ॥३॥
चंद्र सूनयिर नव्हती तारांगणे । मेरु तो नव्हे पविरता समान । शेिष विासुकी नव्हे सपर जिाण । ि वविखाराच्यिा सािरखे ॥४॥
गरुड नव्हे पाखरंू । ढोर नव्हे नंि वदकेश्विरू । झाड नव्हे कल्पतरू । कामधेर्नु गायि न ह्मणाविी ॥५॥
कून मर नव्हे कासवि । डुकर नव्हे विराह । ब्रह्मा नव्हे जिीवि । स्त्री नव्हे लक्ष्मी ॥६॥
गविाक्ष नव्हे हाड । पाटावि नव्हे कापड । परीस नव्हे दगड । सगुण ते ईश्विरीचे ॥७॥
सोने नव्हे धर्ातु । मीठ नव्हे रतुे । नाहीं नाहीं चमार्यांतु । कृत्त ष्णिजिन व्यिाघ्रांबर ॥८॥
मुक्तिाफिळे नव्हेि वत गारा । खडयिाऐसा नव्हे ि वहरा । जिीवि नव्हे सोइरा । बोळविीजेि स्विइच्छेने ॥९॥
गांवि नव्हे द्वाराविती । रणसोड नव्हे मूनि वतर । तीथर नव्हे गोमती । मोक्ष घडे दशिरने ॥१ 0॥
कृत्त ष्ण नव्हे भोगी । शंिकर नव्हे जिोगी । तुका पांडुरगंीं । हा प्रसाद लाधर्ला ॥॥
॥५॥



सौऱ्यिा - अभंग 

वेिसन गेले ि वनष्काम जिाले नर नव्हे नारी । आपल्यिा तुटी पारख्यिा भेटी सौिरयिांचे फेिरी ॥१॥
त्यिाचा वेिधर् लागला छंद हिर गोि वविंद वेिळोवेिळां । आपुलेमागे हासत रागे साविले घािलती गळां ॥ध्रु.॥
जिन वेिषा भीते तोंडा आमुच्यिा भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पढंरीचा राणा ॥२॥
वेिगळयिा यिाि वत पि वडलों खंतीं अविघ्यिा एका भाविे। टाि वकयेिली चाड देहभावि जिीवेि ि वशिवेि ॥३॥
सकळांमधर्ीं आगळी बुित ध्द ि वतची करंू सेविा । विायि तुबंामूनढासविे भक्तिी नाचों भाविा ॥४॥
ह्मणे तुका टाक रुका नाचों ि वनलरज्जिा । बहु जिाले सुख काम चुकलों यिा काजिा ॥५॥

आि वणकां उपदेशिूनं नेणे नाचों आपण । मुंढा विांयिां मारगेली विांयिां हांसे जिन ॥१॥
तसैा नव्हे चाळा आविरीं मन डोळा। पिु वढलांच्यिा कळा कवितुक जिाणोनी ॥ध्रु.॥
बाि वहरल्यिा वेिषे आंत जिसे तसे । झाकले तों बर ेपोट भर ेतेणे ि वमसे ॥२॥
तुका ह्मणे केला तरी करीं शुिध्द भावि । नाहीं तरी जिासी विांयिां हा ना तोसा ठावि ॥३॥

टाक रुका चाल रांडे कां गे केली गोविी । पसुोि वनयिां आले ठावि ह्मणोि वन देते िसविी ॥१॥
आतां येिणे छंदे नाचों ि वविनोदे। नाहीं यिा गोि वविंदे माझे मजिसी केले ॥ध्रु.॥
कोरडे ते बोल कांगे वेिि वचतेसी विांयिां । विते करूि वन दाविीं तुझ्यिा मुळींि वचयिा ठायिा ॥२॥
यिाजिसाठीं म्यिा डौर धर्िरयेिला हातीं । तुका ह्मणे तुह्मा गांठी सोडायिाची खंती ॥३॥

मोकळी गुंते िरती कंुथे नाहीं भार दावेि । धेर्डविाडा बसैली खोडा घेतली आपुल्यिा भाविे ॥१॥
ऐका बाई लाजि नाहीं आि वणकां त्यिा गरतीची । समाधर्ानीं उंच स्थानीं जिाणे सेविा पतीची ॥ध्रु.॥
न बोलतां करी ि वचतंा न मािरता पळे । दादला सेजि नाविडे ि वनजेि जिगझोडीचे चाळे ॥२॥
देखत आंधर् बि वहर कानीं बोल बोलतां मुके । तुका ह्मणे पतन सोयिरीं ऐसीं जिालीं एके ॥३॥

साते चला काजिळ घाला तेल फिणी करा । ि वदविाणदारीं बसैले पारीं नाचों फेिर धर्रा ॥१॥
यिा साहेबाचे जिाले देणे वेिळोवेिळां न लगे येिणे । आतां हाटीं काशिासाठीं ि वहडंों पाटी दकुाने ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा जिणी मुंढा धर्णी नाचों एके घाई ं। सरसाविले सुख कैसा चाळा एके ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे विोळगों एका तोड ि वचतंा मायिा। देऊं उद्गार आतां जिाऊं मुळीि वचयिा ठायिा ॥३॥

सौरी सुर जिाले दरु डौर घेतला हातीं । मायिा मोह सांडविले तीही लोकीं जिाले सरती ॥१॥
चाल ि वविठाबाई अविघी पांजि देई ं। न धर्रीं गजुि कांहीं विाळविंटीं सांपडतां ॥ध्रु.॥
ि वहडंोि वन चौऱ्यिांशिी घर ेआले तुझ्यिा दारा । एक्यिा रुक्यिासाठीं आंचविले संसारा ॥२॥
लाजि मेली शंिका गेली नाचों महाद्वारीं । भ्रांि वत साविले ि वफिटोि वन गेले आतां कैची उरी ॥३॥



जिाले भांडी जिगा सांडी नाहीं भीड चाड । घालीन चरणीं ि वमठी पुरि वविन जिीि वविंचे ते कोड ॥४॥
तुका ह्मणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुह्मां आह्मां कैसी जिाली जिीवेि साटीं ॥५॥

सम सपाट वेिसनकाट ि वनःसगं जिाले सौरी । कुडपीयेिला देशि आतां येिऊं नेदीं दसुरी ॥१॥
गाऊं रघुरामा हे ि वच उरले आह्मां। नाहीं जिीवितमा ि ववित्तिगोतासहीत ॥ध्रु.॥
ठावि जिाला िरता झाकुि वन कायि आतां । कोणासवेि लाजि कोण दजुिा पाहता ॥२॥
सौरीयिांचा सगं आह्मां दरुाविले जिग । ि वभन्न जिाले सुख भावि पालटला रगं ॥३॥
लाजि भयि झणी नाहीं तिजियेिलीं दोन्ही । ि वफिराि वविला वेिष नव्हों कोणाचीं च कोणी ॥४॥
तुका ह्मणे हा आह्मां वेिष ि वदला जेिणे। जिनाप्रि वचत सवेि असों एकपणे ॥५॥

नव्हे नरनारी संविसारीं अंतरलों ि वनलरज्जि ि वनष्काम जिना वेिगळे ि वच ठेलों ॥१॥
चाल रघुरामा न आपुल्यिा गांविा । तुजिि वविण आह्मां कोण सोयिरा सांगाती ॥ध्रु.॥
जिनविाद लोकि वनंद्य ि वपशुिनाचे चेर।े साहू ंतुजिसाठीं अंतरलीं सहोदर े॥२॥
बहुता पाठीं ि वनरोप हाटीं पाठि वविला तुजि । तुका ह्मणे आतां सांडुि वन लौि वकक लाजि ॥३॥

नीट पाट करूि वन थाट । दाविीतसे तोरा । आपणाकडे पाहो कोणी । ि वनघाली बाजिारा ॥१॥
ते सौरी नव्हे ि वनकी । भक्तिीि वविण ि वफिकी ॥ध्रु.॥
चांग भांग करूि वन सोंग । दाविी माळा मदुी । रुक्यिाची आस धर्रूि वन । हालविी ती फुिदी ॥२॥
थोर ेघरीं करी फेिरी । तेथे नाचे बरी । जेिथे ि वनघे रुका । तेथे हालविी ि वटरी ॥३॥
आंत मांग बाहेर चांग । सौरी ती नव्हे तेग । तुका दास नटतसे । न करी त्यिाचा संग ॥४॥

चाल माझ्यिा राघो । डोंगरीं ि वदविा लागो ॥ध्रु.॥
घर केले दार केले । घरीं नाहीं विरो । सेजिारणी पाि वपणीचीं पांच पोर ेमरो ॥१॥
घरीं पांच पोर े। तीं मजिहुि वन आहेत थोर े। पांचांच्यिा बळे । खादलीं बाविन केळे ॥२॥
घर केले दार केले । दकुान केला मोटा। पाटाची राणी धर्ांगडिधर्गंा ि वतचा मोटा ॥३॥
दकुान केला मोटा । तर पदरीं रुका खोटा । ि वहजिडा ह्मणसी जिोगी । तर सोळा सहस्र भोगी । तुका ह्मणे वेिगीं । तर हिर 
ह्मणा जिगीं ॥४॥

जिन्मा आिलयिा गेिलयिा परी । भि वक्ति नाहीं केली ।
माझे माझे ह्मणोि वनयिां । गुतंगुंतों मेलीं ॥१॥
येिथे कांहीं नाहीं । लवि गरुूच्यिा पायिीं । चाल रांडे टाकी रुका ।
नकों करंू बोल । गरुुि वविण मागर नाहीं । किरसी ते फिोल ॥२॥



खाउनी जेिउि वन लेउि वन नेसुि वन । ह्मणती आह्मी बऱ्यिा । साधर्ु संत घरा आल्यिा । होती पाठमोऱ्यिा ॥३॥
विाचोि वन पढोि वन जिाले शिाहणे । ह्मणती आह्मी संत । परनारी देखोि वन त्यिांचे । चचंळ जिाले ि वचत्ति ॥४॥
ि वटळा टोपी घालुि वन माळा। ह्मणती आह्मी साधर्ु । दयिाधर्मर ि वचत्तिीं नाहीं । ते जिाणावेि भोंद ु॥५॥
किलयिगुीं घरोघरीं । संत जिाले फिार । विीि वतभरी पोटासाठीं । ि वहडंती दारोदार ॥६॥
संत ह्मणती केली ि वनंदा । ि वनदंा नव्हे भाई । तुका असे अनन्यिे भावेि शिरण संतां पायिीं ॥७॥ ॥॥

विाघा - अभगं 

अनंत जुिगाचा देव्हारा । ि वनजिबोधर्ांचा घुमारा । अविि वचता भरला विारा । यिा मल्लारी देविाचा ॥१॥
शुिध्दसत्त्विाचा कविडा मोठा। बोधर्ि वबरडे बांधर्ला गांठा । गळां विरैाग्यिाचा पट्टा । विाटा दाविूनं यिा भक्तिीच्यिा ॥२॥
हृदयि कोटंबा सांगाते । घोळ विाजिविूनं अनुहाते। ज्ञानभांडाराचे पोते । िरते नव्हे कल्पांतीं ॥३॥
लक्ष चौऱ्यिांशिी घर ेचारी । यिा जिन्माची केली विारी । प्रसन्न जिाला देवि मल्लारी । सोहभंाविीं राि वहलों ॥४॥
यिा देविाचे भरतां विार े। अगंीं प्रेमाचे फेिपर।े गरुुगुरु करी वेिडे चार े। पाहा तुके भुंकि वविले ॥५॥ ॥१॥

लि वळत - अभंग 

आजिी ि वदविस जिाला । धर्न्यि सोि वनयिाचा भला ॥१॥
जिाले संताचे पंगती । बरवेि भोजिन ि वनगुती ॥ध्रु.॥
रामकृत्त ष्णनामे । बरविीं मोि वहयेिलीं प्रमेे ॥२॥
तुका ह्मणे आला । चविी रसाळ हा काला ॥३॥

तुह्मी तरी सांगा कांहीं । आह्मांि वविशिीं रखमुाबाई ॥१॥
कांहीं उरले ते ठायिीं । वेिगीं पाठविनुी देई ं॥ध्रु.॥
टोकत बसैलों देखा। इच्छीतसे ग्रासा एका ॥२॥
प्रेम देउि वन बहुडा जिाला । तुका ह्मणे ि वविठ्ठल बोला ॥३॥

विाट पाहे बाहे ि वनडळीं ठेविुि वनयिां हात । पंढरीचे विाटे दृष्टि वष्टि लागले ि वचत्ति ॥१॥
कई ंयेितां देखे माझा मायिबाप । घि वटका बोटे ि वदविस लेखीं धर्रूि वनयिां माप ॥ध्रु.॥
डाविा डोळा लवेि उजिविी स्फुिरते बाहे । मन उताि वविळ भावि सांडुि वनयिां देहे ॥२॥
सुखसेजेि गोडि वचत्तिीं न लगे आणीक । नाठवेि घर दार तान पळाली भूनक ॥३॥
तुका ह्मणे धर्न्यि ि वदविस ऐसा तो कोण । पंढरीचे विाटे येितां मूनळ देखेन ॥४॥

तुझे दास्यि करंू आि वणका मागों खावियिा । िधर्ग् जिाले िजिणे माझे पंढरीरायिा ॥१॥
कायि गा ि वविठोबा तुजि ह्मणावेि । थोराच्यिा दवेैि गोड शुिभअशुिभ ॥ध्रु.॥



संसाराचा धर्ाक ि वनरतंर आह्मांसी। मरण भले पिर कायि अविकळा तसैी ॥२॥
तुझे शिरणागत शिरण जिाऊं आि वणकांसी । तुका ह्मणे कविणा लाजि हे कां नेणसी ॥३॥

पुरि वविली आळी । जेि जेि केली ते ते काळीं ॥१॥
मायि तरी ऐसी सांगा । कृत्त पाळुविा पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
घेतले नुतरी उचलोि वन कि वडयेिविरी ॥२॥
तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥

कथेची सामुग्री । देह अविसानाविरी ॥१॥
नको जिाऊं देऊं भगंा । गाते्र माझीं पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
आयिषु्यि करीं उणे । परी मजि आविडो कीतरन ॥२॥
तुका ह्मणे हाणी । यिा वेिगळी मना नाणीं ॥३॥

गि वळत जिाली कायिा । हे ि वच लि वळत पंढिररायिा ॥१॥
आले अविसानापासीं । रूप राि वहले मानसीं ॥ध्रु.॥
विाइला कळस । तेथे ित स्थराविला रस ॥२॥
तुका ह्मणे गोड जिाले । नारायिणीं पोट धर्ाले ॥३॥

रत्नजिि वडत िसंहासन । विरी बसैले आपण ॥१॥
कंुचे ढळती दोहीं बाहीं । जिविळी रखमुाई राही ॥ध्रु.॥
नाना उपचारीं । िसित ध्द विोळगती कामारी ॥२॥
हातीं घेऊि वन पादकुा । उभा बंि वदजिन तुका ॥३॥

ि वहरा शिोभला कोंदणीं । जिि वडत माि वणकांची खाणी ॥१॥
तसैा ि वदसे नारायिण । मखु सुखाचे मडंण ॥ध्रु.॥
कोि वट चदं्रलीळा । पूनि वणरमेच्यिा पूनणरकळा ॥२॥
तुका ह्मणे दृष्टि वष्टि धर्ायेि । परतोि वन माघारी ते न येि ॥३॥

पि वतत पि वतत । परी मी ि वत्रविाचा पि वतत ॥१॥
परी तूनं आपुिलयिा सत्तिा । मजि करावेि सरता ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वचत्तिशुिित ध्द । ित स्थर पायिांपाशिीं बुित ध्द ॥२॥
अपराधर्ाचा केलों । तुका ह्मणे ि वकती बोलों ॥३॥



उभािरला हात । जिगीं जिाणि वविली मात ॥१॥
देवि बसैले िसंहासनीं । आल्यिा यिाचका होयि धर्नी ॥ध्रु.॥
एकाच्यिा कैविाडे । उगवेि बहुतांचे कोडे ॥२॥
दोहीं ठायिीं तुका । नाहीं पडों देत चुका ॥३॥ ॥॥

आशिीविारद - अभंग 

जिीवेिसाटीं यित्नभावि । त्यिाची नावि बळकट ॥१॥
पैल तीरा जिातां कांहीं । संदेह नाहीं भविनदी ॥ध्रु.॥
ि वविश्विासाची धर्न्यि जिाती। तेथे विस्ती देविाची ॥२॥
तुका ह्मणे भोि वळयिांचा । देवि साचा अंि वकत ॥३॥

आशिीविारद तयिा जिाती । आविडी ि वचत्तिीं देविाची ॥१॥
कल्यिाण ती असो के्षम । विाढे प्रमे आगळे ॥ध्रु.॥
भि वक्तिभाग्यिगांठी धर्न। त्यिा नमन जिीविासी ॥२॥
तुका ह्मणे हिरचे दास । तेथे आस सकळ ॥३॥

तयिा साटीं वेिचूनं विाणी । अइकों कानीं विारता ॥१॥
के्षम माझे हिरजिन । समाधर्ान पुसतां त्यिां ॥ध्रु.॥
परत्रींचे जेि सांगाती। त्यिांची यिाती न ि वविचारीं ॥२॥
तुका ह्मणे धर्यैिरविंते । ि वनमरळि वचत्तिे सरविीं तीं ॥३॥

अभयि उत्तिर संतीं केले दान । जिाले समाधर्ान ि वचत्ति तेणे ॥१॥
आतां प्रमेरसे न घडे खंडण । द्यावेि कृत्त पादान नारायिणा ॥ध्रु.॥
आले जेि उि वचत देहि वविभागासी । तेणे पायिांपासीं उभी असों ॥२॥
तुका ह्मणे करी पूनजिन विैखरी । बोबडा उत्तिरीं गातों गीत ॥३॥

असो मतं्रहीन ि वकयिा । नका चयिार ि वविचारंू ॥१॥
सेवेिमधर्ीं जिमा धर्रा । कृत्त पा करा शेिविटीं ॥ध्रु.॥
ि वविचारूि वन ठायिा ठावि। येिथे भावि राि वहला ॥२॥
आतां तुकयिापाशिीं हेविा । नाहीं देविा तांतडी ॥३॥ ॥५॥



ऐके विचन कमळापती । मजि रकंाची ि वविनंती ॥१॥
कर जिोि वडतों कथाकाळीं । आपण असावेि जिविळी ॥ध्र.ु॥
घेई ंऐसी भाक। मागेन जििर कांहीं आि वणक ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे देविा । शिब्द इतुका राखाविा ॥३॥

आली लि वळताची वेिळ । असा साविधर् सकळ ॥१॥
लाहो करा वेिगीं स्मरा । टाळी विाउि वन ि वविश्विंभरा ॥ध्रु.॥
जिािलयिा अविसान । न संपडती चरण ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे थोडे । अवििधर् उरली आहे पुढे ॥३॥

नेणे गाऊं कांहीं धर्ड बोलतां विचन । कायिाविाचामनेसि वहत आलों शिरण ॥१॥
करीं अंगीकार नको मोकलून ंहरी । पि वततपाविन ि वब्रदे कराविीं खरीं ॥ध्रु.॥
नेणे भि वक्तिभावि तुझा ह्मणि ववितों दास । जििर देसी अंतर तिर लज्जिा कोणास ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु तुझे धर्िरयेिले पायेि । आतां कोण दजुिा ऐसा आह्मांसी आहे ॥३॥

तूनं च मायिबाप बंधर्ु सखा आमचा । ि ववित्ति गोत जिीविलग जिीविाचा ॥१॥
आणीक प्रमाण नाहीं दसुर ेआतां । यिोगके्षमभार तुझे घातला माथां ॥ध्रु.॥
तूनं च ि वकयिाकमर धर्मर देवि तून ंकुळ । तून ंच तप तीथर व्रत गरुु सकळ ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु किरता कायिरता देविा । तून ंच भावि भि वक्ति पूनजिा पनुस्कार आघविा ॥३॥

करुि वन उि वचत । प्रमे घालीं हृदयिांत ॥१॥
आलों दान मागायिास । थोरी करूि वनयिां आस ॥ध्रु.॥
ि वचंतन समयिीं । सेविा आपुली च देई ं॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे भाविा । मजि ि वनरविाविे देविा ॥३॥

गाऊं विाऊं टाळी रगंीं नाचों उदास । सांडोि वन भयि लज्जिा शंिका आस ि वनरास ॥१॥
बि वळयिाचा बळी तो कैविारी आमचुा। भुि वक्तिमुि वक्तिदाता सकळां ही िसध्दींचा ॥ध्रु.॥
मारंू शिब्दशिस्त्रबाण ि वनःशंिक अि वनविार । कंटकाचा चरु ि वशिर फिोडून ं काळाचे ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु नाहीं जिीविाची चाड । आपुिलयिा तेथे कायि आि वणकांची भीड ॥३॥

सांडून ि वन विैकंुठ । उभा ि वविटेविरी नीट ॥१॥
आला आला र ेजिगजेिठी । भक्तिा पुंडिलकाचे भेटी ॥ध्रु.॥



पैल चंद्रभागे ि वतरीं । कट धर्रूि वनयिां करीं ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अंबर । गजिर होतो जियिजियिकार ॥३॥

कृत्त पाळु भक्तिांचा । ऐसा पि वत गोि वपकांचा ॥१॥
उभा न पाचािरतां दारीं । न सगंतां काम करी ॥ध्रु.॥
भावि देखोि वन ि वनमरळ। रजिां विोडविी कपाळ ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे न भजिा । कां र ेऐसा भोळा राजिा ॥३॥

केला अंगीकार पंढरीच्यिा देवेि । आतां कायि किरती काळ मशिक मानविे ॥१॥
घातलीं बाहेर तीं भयि होते ज्यिाने । बसैला आपण तेथे घालुि वनयिां ठाणे ॥ध्रु.॥
लागों नेदी विारा दिुजियिाचा अंगासी । हा पुरता ि वनधर्ारर कळों आला आह्मांसी ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु न लगे कराविी ि वचंता । कोणेि वविशिीं आतां बसैलों हस्तीविरी माथां ॥३॥

अगोचरी बोिललों आजे्ञि वविण आगळे । परी ते आतां न संडावेि राउळे ॥१॥
जिाईल रोकडा बोल न पसुती आह्मां । तुझा तुझे ह्मणि वविले पाहा पुरुषोत्तिमा ॥ध्रु.॥
न व्हाविा न विजिाविा न कळतां अन्यिायि । न धर्राविे ते मनीं भलता करा उपायि ॥२॥
ह्मणे तुकयिाबंधर्ु हीन मी ह्मणोि वन लाजिसी । विारा लागों पाहातोहे उंच्यिा झाडासी ॥३॥

जिाली पाकिसित ध्द विाट पाहे रखमुाई । उदक तापले डेरां चीकसा मदुरि वन अई ॥१॥
उठा पांडुरगंा उशिीर जिाला भोजिनीं। उभ्यिा आंचविणा गोपी कळस घेउनी ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा साविि वचत्ति सेवेिलागीं सकळा । उध्दवि अकून र आले पाचारंू मुळा ॥२॥
सावििरली सेजि सुमनयिाि वत सुगंधर्ा । रत्नदीप ताटीं विाळा ि वविि वडयिा ि वविनोदा ॥३॥
तुका ि वविनंती करी पाहे पंढरीराणा । असा साविि वचत्ति सांगे सकळा जिना ॥४॥

उठा सकळ जिन उि वठले नारायिण । आनंदले मुि वनजिन ि वतन्ही लोक ॥१॥
करा जियिजियिकार विाद्यांचा गजिर । मृत्तदगं ि वविणे अपार टाळ घोळ ॥ध्रु.॥
जिोडोि वन दोन्ही कर मुख पाहा सादर । पायिाविरी ि वशिर ठेविूनि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे कायि पि वढयिंते ते मागा । आपुलाले सांगा सखु दःुखे ॥३॥

करूनी ि वविनविणी पायिीं ठेविीं माथा । पिरसाविी ि वविनविणी माझी पंढरीनाथा ॥१॥
अखंि वडत असावेिसे विाटते पायिीं । साहोि वन संकोच ठावि थोडासा देई ं॥ध्रु.॥
असो नमो भावि आलों तुिझयिा ठायिा। पाहे कृत्त पादृष्टष्टिी मजि पंढरीरायिा ॥२॥



तुका ह्मणे आह्मीं तुझीं वेिडीं विांकडीं । नामे भविपाशि हाते आपुल्यिा तोडीं ॥३॥

घि वडयिा घालुि वन तळीं चालती विनमाळी । उमटती कोमळीं कंुकुमाचीं ॥१॥
विंदा चरणरजि अविघे सकळ जिन । तािरयेिले पाषाण उदकीं जेिणे ॥ध्र.ु॥
पैस धर्रुनी चला ठाकत ठायिीं ठायिीं । मौन्यि धर्रुनी कांहीं नो बोलाविे ॥२॥
तुका अविसरु जिाणि ववितो पुढे। उघडलीं महाल मंि वदर ेकविाडे ॥३॥

भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी । होईल फिळ धर्ीर कराविा ॥१॥
न करीं त्विरा ऐके मात । क्षण एक ि वनविांत बसैावेि ॥ध्र.ु॥
करूनी मदरन सािरले पाणी । न्हाले देवि अंग पुसी भविानी ॥२॥
नेसला सोनसळा ि वविनविी रखमुाई । विाि वढले आतां ठायिीं चलावेि जिी ॥३॥
करुि वनयिां भोजिन घेतले आंचविण । आनंदे नारायिण पहुडले ॥४॥
तुका मात जिाणविी आतां । सकळां बहुतां होती ची ॥५॥

द्या जिी आह्मां कांहीं सांगा जिी रखमुाई । शेिष उरले ठायिीं सनकाि वदकांचे ॥१॥
टोकत बाहेरी बसैलों आशिा । परुायिा ग्रासा एकमेकां ॥ध्रु.॥
येिथविरी आलों तुिझयिा नांवेि । आस करुनी आह्मी दातारा ॥२॥
प्रेम देउि वनयिां बहुडा आतां ि वदला । तुका ह्मणे आतां ि वविठ्ठल बोला ॥३॥

बहुडि वविले जिन मन जिाले ि वनश्चळ । चुकविूननी कोल्हाळ आला तुका ॥१॥
पयिर्यांकीं ि वनद्रा करावेि शियिन । रखमुाई आपण समवेित ॥ध्रु.॥
घेउि वनयिां आलों हातीं टाळ विीणा । सेवेििस चरणा स्विामीि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां पिरसाविीं सादर े। बोबडीं उत्तिर ेपांडुरगंा ॥३॥

नाच गाणे माझा जिविळील ठावि । ि वनरोपीन भावि होईल तो ॥१॥
तुह्मां ि वनद्रा मजि आज्ञा ते स्विभावेि । उतरूि वन जिीवेि जिाईन लोण ॥ध्रु.॥
एकाएकीं बहु करीन सुस्विर े। मधर्ुर उत्तिर ेआविडीने ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंजिगदानी उदार । फेिडशिील भार एका वेिळा ॥३॥

िसणलेती सेविकां देउि वन इच्छादान । केला अि वभमान अंगीकारा ॥१॥
अहो दीनानाथा आनंदमूनती । तुह्मांिस शिोभती ब्रीदे ऐसीं ॥ध्रु.॥
बहुतांनीं ि वविनि वविले बहुतां प्रकारीं । सकळां ठायिीं हरी परुलेती ॥२॥



तुका ह्मणे अगा कुटंुबवित्सळा । कोण तुझी लीळा जिाणे ऐसी ॥३॥

उठा भागलेती उजिगरा । जिाला स्विामी ि वनद्रा करा ॥१॥
विाट पाहाते रुित क्मणी । उभी मंचक सवंिारुणी ॥ध्रु.॥
केली करा क्षमा। बडबड पुरुषोत्तिमा ॥२॥
लागतो चरणा । तुकयिाबंधर्ु नारायिणा ॥३॥

पाविला प्रसाद आतां ि वविटोि वन जिावेि । आपला तो श्रम कळों येितसे जिीवेि ॥१॥
आतां स्विामी सुखे ि वनद्रा करा गोपाळा । परुले मनोरथ जिातों आपुिलयिा स्थळा ॥ध्रु.॥
तुह्मांिस जिागविूनं आह्मी आपुिलयिा चाडा । शुिभाशुिभ कमे ंदोष विारायिा पीडा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदले उित च्छष्टिाचे भोजिन । आह्मां आपुिलयिा नाहीं ि वनविि वडले ि वभन्न ॥३॥

शिब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार । तेणे ि वविश्विंभर पूनिजियेिला ॥१॥
भाविाचे उपचार करूि वन भोजिन । तेणे नारायिण जेिविि वविला ॥ध्रु.॥
संसारा हातीं ि वदले आंचविण । मखुशुिध्दी मन समि वपरले ॥२॥
रगंलीं इिं वद्रयेि सुरगं तांबूनल । माथां तुळसीदळ समि वपरले ॥३॥
एकभाविदीप करूि वन ि वनरांजिन । देऊि वन आसन देहाचे यिा ॥४॥
न बोलोि वन तुका करी चरणसेविा । ि वनजिि वविले देविा माजिघरीं ॥५॥

उठोि वनयिां तुका गेला ि वनजिस्थळा । उरले राउळा माजिी देवि ॥१॥
ि वनउल जिाले सेविका स्विामींचे । आजे्ञ करुनी ि वचत्ति समाधर्ान ॥ध्रु.॥
पहुडिलयिा हरी अनंतशिनैाविरी । तेथे नाहीं उरी कांहीं काम ॥२॥
अविघी बाहेर घालूनि वन गेला तुका । सांि वगतले लोकां ि वनजिले देवि ॥३॥

दसरा - अभंग 

पि ववित्र सुि वदन उत्तिम ि वदविस दसरा । सांपडला तो साधर्ा आिजि महूुतर बरा ।
गजिार जेिजेिकार हिर हृदयिीं धर्रा । आळस नका करंू लाहानां सांगतों थोरां ॥१॥
यिा हो यिा हो बाइयिानो ि वनघाले हरी। िसलगंणा वेिगीं घेउि वन आरत्यिा करीं ।
ओविाळूनं  श्रीमुख विंदून ंपाउले ि वशिरीं । आह्मां दवैि आले येिथे घिरच्यिा घरीं ॥ध्रु.॥
अक्षयि मुहूतर औठामध्येि साधेर् ते । मग येिरी गजेि जिसेै तसेै होत जिाते ।
ह्मणोि वन मागे पुढे कोणी न पाहावेि येिथे । सांडा परते काम जिाऊं हरी सांगाते ॥२॥



बहुतां बहुतां रीतीं ि वचत्तिीं धर्रा हे मनीं । नका गै करंू आइकाल ज्यिा कानीं ।
मग हे सुख कधर्ीं न देखाल स्विप्नीं । उरले हायिहायि मागे होईल काहाणी ॥३॥
ऐिसयिास विचंती त्यिांच्यिा अभाग्यिा पार । नाहीं नाहीं नाहीं सत्यि जिाणा ि वनधर्ारर ।
मग हे वेिळ घि वटका न येि अजिरामर। कळले असों द्या मग पडतील ि वविचार ॥४॥
जियिासाटीं ब्रह्माि वदक जिालेि वत ि वपसे । उित च्छष्टिा कारणे देवि जिळीं जिाले मासे ।
अध्र्दांगीं ि वविश्विमाता लक्षुमी विसे । तो हा तुकयिाबंधर्ु ह्मणे आले अनायिासे ॥५॥

ओविाळूनं  आरती पंढरीरायिा । सविरभावेि शिरण आलों तुिझयिा पायिां ॥१॥
सविर व्यिापूनन कैसे रूप आकळ । तो हा गौळयिा घरीं जिाला कृत्त ष्ण बाळ ॥ध्र.ु॥
स्विरूप गुणातीत जिाला अवितारधर्ारी। तो हा पांडुरगं उभा ि वविटेविरी ॥२॥
भक्तिीि वचयिा काजिा कैसा रूपािस आला । ि वब्रदाचा तोडर चरणीं ि वमरि वविला ॥३॥
आरते आरती ओविाि वळली । विाखाि वणतांर् कीित्ति विाचा परतली ॥४॥
भाविभि वक्तिबळे होसी कृत्त पाळु देविा । तुका ह्मणे पांडुरगंा तुझ्यिा न कळती माविा ॥५॥

करूि वन आरती । आतां ओविाळूनं  श्रीपती ॥१॥
आिजि पुरले नविस । धर्न्यि जिाला हा ि वदविस ॥ध्रु.॥
पाहा विो सकळा । पुण्यिविंता तुह्मी बाळा ॥२॥
तुका विाहे टाळी । होता सि वन्नधर् जिविळी ॥३॥

द्याल माळ जिरी पडेन मी पायिां । दडंवित विांयिां कोण वेिची ॥१॥
आले ते ि वहशिोबे अविि वघयिा प्रमाण । द्यावेि तरी दान मान होतो ॥ध्रु.॥
मोकि वळयिा मने घ्यिाल जिरी सेविा । प्रसाद पाठविा लविकरी ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी जिािलयिा कृत्त पण । नामाची जितन मग कैची ॥३॥

तुह्मीं जिावेि ि वनजिमंि वदरा । आह्मी जिातों आपुल्यिा घरा ॥१॥
ि वविठोबा लोभ असों देई ं। आह्मी असों तुमचे पाई ं॥ध्रु.॥
ि वचत्ति करी सेविा । आह्मी जिातों आपुल्यिा गाविां ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदशिा भुलों। ि वफिरोन पायिापाशिीं आलों ॥३॥

पाहे प्रसादाची विाट । द्यावेि धर्ोविोि वनयिां ताट ॥१॥
शेिष घेउि वन जिाईन । तुमचे जिािलयिा भोजिन ॥ध्रु.॥
जिालों एकसविा । तुह्मां आडुि वनयिां देविा ॥२॥



तुका ह्मणे ि वचत्ति । करूि वन राि वहलों ि वनित श्चंत॥३॥

केली कटकट गाऊं नाचों नेणतां । लाजि नाहीं भयि आह्मां पोटाची ि वचंता ॥१॥
बसैा िसणलेती पायि रगडून ं दातारा । जिाणविूनं द्या विारा उब जिाली शिरीरा ॥ध्रु.॥
उि वशिरा उशिीर ि वकती कायि ह्मणाविा । जिनि वनयेि बाळका कोप कांहीं न धर्राविा ॥२॥
तुिझयेि संगतीं येिऊं करंू कोल्हाळ । तुका ह्मणे बाळे अविघीं ि वमळोन गोपाळ ॥३॥

कळस विाि वहयेिला ि वशिरीं । सहस्रनामे पूनजिा करीं ॥१॥
पीक ि वपकले ि वपकले । घन दाटोि वनयिां आले ॥ध्रु.॥
शेिविटीचे दान । भागा आला नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे पोट । भरले विारले बोभाट ॥३॥

आरुष शिब्द बोलों मनीं न धर्रावेि कांहीं । लि वडविाळ बाळके तून ंि वच आमुि वच आई ॥१॥
देई ंगे ि वविठाबाई प्रमेभातुके । अविि वघयिां कवितुके लहानां थोरां सकळां ॥ध्रु.॥
असो नसो भावि आलों तुिझयिा ठायिा । पाहे कृत्त पादृष्टष्टिी आतां पढंरीरायिा ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेिडीं विांकुडीं । नामे भविपाशि आतां आपुिलयिा तोडीं ॥३॥

आडकले देविद्वार । व्यिथर कायि करकर ॥१॥
आतां चला जिाऊं घरा । नका करंू उजिगरा ॥ध्रु.॥
देविा लागलीसे ि वनजि । येिथे उभ्यिा कायि काजि ॥२॥
राग येितो देविा । तुका ह्मणे नेघे सेविा ॥३॥

कृत्त ष्ण माझी माता कृत्त ष्ण माझा ि वपता । बि वहणी बंधर्ु चलुता कृत्त ष्ण माझा ॥१॥
कृत्त ष्ण माझा गुरू कृत्त ष्ण माझे तारंू । उतरी पैल पारू भविनदीची ॥ध्रु.॥
कृत्त ष्ण माझे मन कृत्त ष्ण माझे जिन । सोइरा सज्जिन कृत्त ष्ण माझा ॥२॥
तुका ह्मणे माझा श्रीकृत्त ष्ण ि वविसाविा। विाटे न कराविा परता जिीविा ॥३॥

कृत्त पा कराविी भगविंते । ऐसा ि वशिष्यि द्याविा माते ॥१॥
माझे व्रत जिो चालविी । त्यिािस द्यावेि त्विां पालविी ॥ध्र.ु॥
व्हाविा ब्रह्मज्ञानी गुडंा । ि वतहीं लोकीं ज्यिाचा झेडा ॥२॥
तुका तुका हाका मारी । माझ्यिा ि वविठोबाच्यिा द्वारीं ॥३॥



जिातो विाराणसी । ि वनरविी गाई घोडे ह्मसैी ॥१॥
गेलों येितों नाहीं ऐसा । सत्यि मानाविा भरविसा ॥ध्रु.॥
नका काढून ं माझीं पेवेि। तुह्मीं विरळा भूनस खावेि ॥२॥
ि वभकािरयिाचे पाठीं । तुह्मी घेउि वन लागा काठी ॥३॥
सांगा जेिविायिा ब्राह्मण । तरी कापा माझी मान ॥४॥
विोकिलयिा विोका । म्यिां खि वचरला नाहीं रुका ॥५॥
तुह्मीं खावेि ताकपाणी । जितन करा तूनपलोणी ॥६॥
नाहीं माझे मनीं । पोर ेरांडा नागविणी ॥७॥
तुका ह्मणे नीट । होते तसेै बोले स्पष्टि ॥८॥

कास घालोनी बळकट । झालों कि वळकाळासी नीट । केली पायिविाट । भवििसंधर्ूनविरूि वन ॥१॥
यिा र ेयिा र ेलाहान थोर । यिाि वत भलते नारीनर । कराविा ि वविचार । न लगे ि वचंता कोणासी ॥ध्रु.॥
कामी गुंतले िरकामे । जिपी तपी येिथे जिमे । लाि वविले दमामे। मुक्ति आि वण मुमुक्षा ॥२॥
एकंदर ि वशिका । पाठि वविला इहलोका । आलों ह्मणे तुका । मी नामाचा धर्ारक ॥३॥

आह्मी विैकंुठविासी । आलों यिा ि वच कारणासी । बोिलले जेि ॠषी । साच भाविे वितारव्यिा ॥१॥
झाडून ं संतांचे मारग । आडराने भरले जिग । उित च्छष्टिाचा भाग । शेिष उरले ते सेविूनं ॥ध्रु.॥
अथे ंलोपलीं पुराणे । नाशि केला शिब्दज्ञाने । ि वविषयिलोभी मन । साधर्ने बुडि वविलीं ॥२॥
ि वपटून ं भक्तिीचा डांगोरा । कि वळकाळासी दरारा । तुका ह्मणे करा। जेिजेिकार आनंदे ॥३॥

बि वळयिाचे अंि वकत । आह्मी जिालों बि वळविंत ॥१॥
लाता हाणोि वन संसारा । केला षडूनमाअचा मारा ॥ध्रु.॥
जिन धर्न तन । केले तृत्तणाही समान ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । आह्मी मुक्तिीि वचयिा माथां ॥३॥

मृत्तत्यिलुोकीं आह्मां आविडती परी । नाहीं एका हिरनामे ि वविण ॥१॥
ि वविटले हे ि वचत्ति प्रपचंापासूनि वन । विमन हे मनीं बसैलेसे ॥ध्रु.॥
सोने रूपे आह्मां मृत्तित्तिके समान । माि वणके पाषाण खडे तसेै ॥२॥
तुका ह्मणे तशैिा ि वदसतील नारी । िरसाि वचयिापरी आह्मांपुढे ॥३॥

िस्त्रयिांचा तो संग नको नारायिणा । काष्ठा यिा पाषाणामृत्तित्तिकेच्यिा ॥१॥
नाठवेि हा देवि न घडे भजिन । लांचाविले मन आविर ेना ॥ध्रु.॥



दृष्टि वष्टिमुखे मरण इिं वद्रयिाच्यिा द्वार े। लाविण्यि ते खर ेदःुखमूनळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिरी अि वग्न जिाला साधर्ु । परी पावेि बाधर्ून ंसंघट्टणे ॥३॥

पराि ववियिा नारी रखमुाईसमान । हे गेले नेमूनन ठायिींचे ि वच ॥१॥
जिाई ंविो तूनं माते न करीं सायिास । आह्मी ि वविष्णदुास नव्हों तसेै ॥ध्रु.॥
न साहावेि मजि तुझे हे पतन । नको हे विचन दषु्टि विदों ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि पाि वहजेि भ्रतार । तरी कायि नर थोडे जिाले ॥३॥

भि वक्तिप्रि वतपाळे दीन विो वित्सळे । ि वविठ्ठले कृत्त पाळे होसी मायेि ॥१॥
पि वडला ि वविसर माझा कायि गुणे । कपाळ हे उणे कायि करंू ॥२॥
तुका ह्मणे माझे जिाळूनि वन संि वचत । करीं विो उि वचत भेट देई ं॥३॥

तुजिि वविण मजि कोण विो सोयिर े। आणीक दसुर ेपांडुरगें ॥१॥
लागलीसे आस पाहा तुझे विास । रात्री विो ि वदविस लेखीं बोटीं ॥२॥
काम गोड मजि न लगे हा धर्दंा । तुका ह्मणे सदा हे ि वच ध्यिान ॥३॥

पि वढयिंते आह्मी तुजिपाशिीं मागावेि । जिीविींचे सांगावेि ि वहतगुजि ॥१॥
पाळसील लळे दीन विो वित्सले । ि वविठ्ठले कृत्त पाळे जिनि वनयेि ॥ध्रु.॥
जिीवि भावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिीं । तून ंि वच सविार ठायिीं एक आह्मां ॥२॥
दिुजियिाचा संग लागों नेदीं विारा । नाहीं जिात घरा आि वणकांच्यिा ॥३॥
सविरसत्तिा एकी आहे तुजिपाशिीं । ठावेि आहे देसी मागेन ते ॥४॥
ह्मणउि वन पुढे मांि वडयेिली आळी । िथकंोि वनयिां चोळी डोळे तुका ॥५॥

कोण पविरकाळ पहासील तीथ । होते माझे ि वचत्ति कासाविीस ॥१॥
पाठविीं भातुके प्रेरीं झडकरी । नको राखों उरी पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥
न धर्राविा कोप मजिविरी कांहीं । अविगुणी अन्यिायिी ह्मणोि वनयिां ॥२॥
कायि रडविीसी नेणि वतयिां पोरां । जिाणि वतयिां थोरां यिाि वचपरी ॥३॥
कायि उभी कर ठेविुि वनयिां कटीं । बुझाविीं धर्ाकुटीं लि वडविाळे ॥४॥
तुका ह्मणे आतां पदरासी ि वपळा । घालीन ि वनराळा नव्हे मग ॥५॥

कां हो देविा कांहीं न बोला ि वच गोष्टिी । कां मजि ि वहपंुटी करीतसा ॥१॥
कंठीं प्राण पाहे विचनाची आस । तों ि वदसे उदास धर्िरले ऐसे ॥ध्रु.॥



येिणे काळे बुंथी घेतलीसे खोल । कां नयेि ि वविटाळ होऊं माझा ॥२॥
लाजि विाटे मजि ह्मणि ववितां देविाचा । न पुससी फुिकाचा तुका ह्मणे ॥३॥

उि वचत ते कायि जिाणावेि दबुरळे । थोिरवेिचे काळे तोंड देविा ॥१॥
देतों हाका कोणी नाइकती द्वारीं । ओस कोणी घरीं नाहींऐसे ॥ध्रु.॥
आिलयिा अतीता शिब्द समाधर्ान । किरतां विचन कायिविेचे॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां साजेि हे श्रीहरी । आह्मी ि वनलािजिरीं नाहीं ऐसीं ॥३॥

आह्मी मागों ऐसे नाहीं तुजिपाशिीं । जिरीं तून ंभीतोिस पांडुरगंा ॥१॥
पाहे ि वविचारूि वन आहे तुजि ठावेि । आह्मी धर्ालों नावेि तुझ्यिा एका ॥ध्रु.॥
ॠित ध्दिसित ध्द तुझे मुख्यि भांडविल । हे तों आह्मां फिोल भक्तिीपुढे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाऊं विकंुैठा चालत । बसैोि वन ि वनित श्चंत सखु भोगून ॥३॥

न लगे हे मजि तुझे ब्रह्मज्ञान । गोिजिर ेसगुण रूप पुर े॥१॥
लागला उशिीर पि वततपाविना । ि वविसरोि वन विचना गेलािस यिा ॥ध्रु.॥
जिाळोि वन संसार बसैलों अगंणीं । तुझे नाहीं मनीं मानसीं ते ॥२॥
तुका ह्मणे नको रागेजिों ि वविठ्ठला । उठीं देई ंमला भेटी आतां ॥३॥

कमोि वदनी कायि जिाणे तो पिरमळ । भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥
तसेै तुजि ठावेि नाहीं तुझे नाम । आह्मी च ते प्रमेसुख जिाणों ॥ध्रु.॥
माते तृत्तण बाळा दधुर्ाची ते गोडी । ज्यिाची नयेि जिोडी त्यिासी कामा ॥२॥
तुका ह्मणे मकु्तिाफिळ ि वशंिपीपोटीं । नाहीं त्यिाची भेटी भोग ि वतयेि ॥३॥

कायि सांगों तुझ्यिा चरणांच्यिा सुखा । अनुभवि ठाउका नाहीं तुजि ॥१॥
बोलतां हे कैसे विाटे खरपेण । अमृत्तताचे गुण अमृत्ततासी ॥ध्रु.॥
आह्मी एकएका ग्विाही मायिपुते । जिाणों ते ि वनरुते सुख दोघे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां मोक्षाचा कांटाळा । कां तुह्मी गोपाळा नेणां ऐसे ॥३॥

देखोि वनयिां तुझ्यिा रूपाचा आकार । उभा कटीं कर ठेविूनि वनयिां ॥१॥
तेणे माझ्यिा ि वचत्तिा होते समाधर्ान । विाटते चरण न सोडावेि ॥ध्रु.॥
मुखे गातों गीत विाजिि ववितों टाळी । नाचतों राउळीं प्रेमसखुे ॥२॥
तुका ह्मणे मजि तुझ्यिा नामापुढे । तुशि हे बापुडे सकळी काळ ॥३॥



आतां येिणेि वविण नाहीं आह्मां चाड । कोण बडबड करी विांयिां ॥१॥
सुख ते ि वच दःुख पुण्यिपाप खर े। हे तों आह्मां बर ेकळों आले ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे विाचा विाईली अनंता । बोलायिाचे आतां काम नाहीं ॥३॥

बोलों अबोलणे मरोि वनयिां िजिणे । असोि वन नसणे जिि वन आह्मां ॥१॥
भोगीं त्यिाग जिाला सगंीं च असंग । तोि वडयेिले लाग माग दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे ि वदसतों मी तसैा । पुसणे ते पसुा पांडुरगंा ॥३॥

अिधर्कार तसैा दाि ववियेिले मागर । चालतां हे मग कळों येिते ॥१॥
जिाळूनं  नयेि नावि पाविलेि वन पार । मागील आधर्ार बहुतांचा ॥२॥
तुका ह्मणे रोग विैदाचे अंगीं । नाहीं करी जिगीं उपकार ॥३॥

संविसार तीहीं केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्यि दारा जियिा ि वचत्तिीं ॥१॥
शुिभाशुिभ नाहीं हषारमषर अगंीं । जिनादरन जिगीं होउि वन ठेला ॥२॥
तुका ह्मणे देहे ि वदला एकसर े। जियिािस दसुर ेनाहीं मग ॥३॥

देहबुित ध्द विसे लोभ जियिां ि वचत्तिीं । आपुले जिाणती परावेि जेि ॥१॥
तयिािस चालतां पाि वहजेि िसदोरी । दःुख पावेि करी असत्यि तो ॥२॥
तुका ह्मणे धर्मर रक्षायिा कारणे । छायिा इच्छी उन्हे तापला तो ॥३॥

काळे खादला हा अविघा आकार । उत्पित्तिसंहारघडमोडी ॥१॥
विीजि तो अंकुर आच्छाि वदला पोटीं । अनंता सेविटीं एकाि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे शिब्दे व्यिाि वपले आकाशि । गुढार हे तसेै कळों नयेि ॥३॥

आणीक काळे न चले उपायि । धर्रावेि यिा पायि ि वविठोबाचे ॥१॥
अविघे ि वच पुण्यि असे तयिा पोटीं । अविि वघयिा तुटी होयि पापा ॥ध्रु.॥
अविघे मोकळे अविि वघयिा काळे । उध्दरती कुळे नरनारी ॥२॥
काळ वेिळ नाहीं गभरविासदःुखे । उच्चािरतां मखुे नाम एक ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं न लगे सांडावेि । सांगतसे भावेि घेती तयिां ॥४॥

कां र ेमाझा तुजि न येि कळविळा । असोि वन जिविळा हृदयिस्था ॥ ॥



अगा नारायिणा ि वनषु्ठरा ि वनगुरणा । केला शिोक नेणां कंठस्फिोट ॥ध्रु.॥
कां हे ि वचत्ति नाहीं पाविले ि वविश्रांती । इिं वद्रयिांची गि वत कंुटे ि वच ना ॥२॥
तुका ह्मणे कां र ेधर्िरयेिला कोप । पाप सरले नेणों पांडुरगंा ॥३॥

दीनानाथा तुझीं ि वब्रदे चराचर । घेसील कैविार शिरणागता ॥१॥
पुराणीं जेि तुझे गजिरती पविाडे । ते आह्मां रोकडे कळों आले ॥ध्रु.॥
आपुल्यिा दासांचे न साहासी उणे । उभा त्यिाकारणे राि वहलासी ॥२॥
चक गदा हातीं आयिधेुर् अपार े। न्यिूनन तेथे पुर ेकरंू धर्ावेि ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि भक्तिीचे कारण । करावियिा पूनणर अवितार ॥४॥

विणूनर्यां मि वहमा ऐसी नाहीं मजि विाचा । न बोलवेि साचा पार तुझा ॥१॥
ठायिींची हे कायिा ठेि वविली चरणीं । आतां ओविाळुि वन कायि सांडून ं ॥ध्रु.॥
नाहीं भावि ऐसा करंू तुझी सेविा । जिीवि विाहू ंदेविा तो ही तुझा ॥२॥
मजि माझे कांहीं न ि वदसे पाहातां । जिे तुजि अनंता समपारवेि ॥३॥
तुका ह्मणे आतां नाहीं मजि थार । तुझे उपकार फेिडावियिा ॥४॥

नाहीं सुख मजि न लगे हा मान । न राहे हे जिन कायि करंू ॥१॥
देहउपचार ेपोळतसे अगं । ि वविषतुल्यि चांग ि वमष्टिान्न ते ॥ध्रु.॥
नाइकवेि स्तुि वत विाि वणतां थोरीवि । होतो माझा जिीवि कासाविीस ॥२॥
तुजि पावेि ऐसी सांग कांहीं कळा । नको मृत्तगजिळा गोविूनं मजि ॥३॥
तुका ह्मणे आतां करीं माझे ि वहत । काढावेि जिळत आगींतूनि वन ॥४॥

न ि वमळो खावियिा न विाढो संतान । पिर हा नारायिण कृत्त पा करो ॥१॥
ऐसी माझी विाचा मजि उपदेशिी । आणीक लोकांसी हे ि वच सांगे ॥ध्रु.॥
ि वविटंबो शिरीर होत कां ि वविपित्ति । पिर राहो ि वचत्तिीं नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे नािसविंत हे सकळ । आठवेि गोपाळ ते ि वच ि वहत ॥३॥

ि वपंड पोसावेि हे अधर्माचे ज्ञान । ि वविलास ि वमष्टिान्न करूि वनयिां ॥१॥
शिरीर रक्षावेि हा धर्मर बोलती । कायि असे हातीं तयिाि वचयिा ॥ध्रु.॥
क्षणभंगुर हे जिायि न कळतां । ग्रास ि वगळी सत्तिा नाहीं हातीं ॥२॥
कविरि वतलीं देहे काि वपयेिले मांस । गेले विनविासा शुिकाि वदक ॥३॥
तुका ह्मणे राज्यि किरतां जिनक । अग्नीमाजिी एक पायि जिळे ॥४॥



जिरी माझी कोणी काि वपतील मान । तरी नको आन विदों िजिव्हे ॥१॥
सकळां इिं वद्रयिां हे माझी ि वविनंती । नका होऊं परतीं पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
आि वणकांची मात नाइकाविी कानीं । आणीक नयिनीं न पाहाविे ॥२॥
ि वचत्तिा तुविां पायिीं रहावेि अखंि वडत । होउनी ि वनित श्चत एकि वविधर् ॥३॥
चला पायि हात हे ि वच काम करा । माझ्यिा नमस्कारा ि वविठोबाच्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे तुह्मां भयि कायि करी । आमुचा कैविारी नारायिण ॥५॥

किरसी ते देविा करीं माझे सखेु । परी मी त्यिासी मखुे न ह्मणे संत ॥१॥
जियिा राज्यि द्रव्यि करणे उपाजिरना । विशि दभंमाना इच्छे जिाले ॥ध्रु.॥
जिगदेवि परी ि वनविडीन ि वनराळे । ज्ञानाचे आंधर्ळे भारविाही ॥२॥
तुका ह्मणे भयि न धर्रीं मानसीं । ऐिसयिाचे ि वविशिीं किरतां दडं ॥३॥

ह्मणि वविती ऐसे आइकतों संत । न देखीजेि होत डोळां कोणीं ॥१॥
ऐिसयिांचा कोण माि वनते ि वविश्विास । ि वनविडे तो रस घाईडंाई ं॥ध्र.ु॥
पजिरन्यिाचे काळीं विाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थार ेि वच ॥२॥
ि वहऱ्यिा ऐशिा गारा ि वदसती दूनरोन । तुका ह्मणे घन न भेटे तों ॥३॥

अि वतविाद लाविी । एक बोट सोंग दाविी ॥१॥
त्यिाचा बहुरूपी नट । नव्हे विषै्णवि तो चाट ॥ध्रु.॥
प्रि वतपादी विाळी । एक पजुिी एका छळी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । भूनतदयिा ज्यिाचे ठायिीं ॥३॥

पोटाचे ते नट पाहों नयेि छंद । ि वविषयिांचे भेद ि वविषयिरूप ॥१॥
अथाअ परमाथर कैसा घडों सके । ि वचत्ति लोभी भीके सोंग विांयिां ॥ध्रु.॥
देविाचीं चिरते्र दाखि वविती लीळा । लाघविाच्यिा कळा मोहावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं राहे अि वभळास । दोघां नरकविास सािरखा ि वच ॥३॥

भुंकती तीं द्याविीं भुकंों । आपण त्यिांचे नयेि ि वशिकों ॥१॥
भाि वविकांनीं दजुिरनाचे । मानूनं नयेि कांहीं साचे ॥ध्रु.॥
होइल तसेै बळ । फिजिीत करावेि ते खळ ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिांचे । पाप नाहीं ताडणाचे ॥३॥



जिप किरतां राग । आला जिविळी तो मांग ॥१॥
नको भोंविताले जिगीं । पाहों जिविळी राख अंगीं ॥ध्रु.॥
कुडयिाची सगंती। सदा भोजिन पगंती ॥२॥
तुका ह्मणे ब्रह्म । साधर्ी ि वविरि वहत कमर ॥३॥

कांहीं च मी नव्हे कोि वणयेि गांविींचा । एकट ठायिींचा ठायिीं एक ॥१॥
नाहीं जिात कोठे येित ि वफिरोि वनयिां । अविघे ि वच विांयिांि वविण बोले ॥ध्रु.॥
नाहीं मजि कोणी आपुले दसुर े। कोणाचा मी खर ेकांहीं नव्हे ॥२॥
नाहीं आह्मां ज्यिावेि मरावेि लागत । आहों अखंि वडत जिसेै तसेै ॥३॥
तुका ह्मणे नांविरूप नाहीं आह्मां । वेिगळा हयिा कमार अकमारसी ॥४॥

लोहगाविांस परचकवेिढा पडला - अभंग 

न देखवेि डोळां ऐसा हा आकांत । परपीडे ि वचत्ति दःुखी होते ॥१॥
कायि तुह्मी येिथे नसालसे जिाले । आह्मीं न देिखले पाि वहजेि हे ॥ध्रु.॥
परचक कोठे हिरदासांच्यिा विासे । न देिखजेित देशेि राहाि वतयिा ॥२॥
तुका ह्मणे माझी लाजिि वविली सेविा । हीनपणे देविा िजिणे जिाले ॥३॥

कायि म्यिां मानावेि हिरकथेचे फिळ । तिरजेि सकळ जिनीं ऐसे ॥१॥
उच्छेद तो असे हा गे आरभंला । रोकडे ि वविठ्ठला परचक ॥ध्रु.॥
पापाि वविण नाहीं पाप येित पुढे । साक्षसी रोकडे साक्ष आले ॥२॥
तुका ह्मणे जेिथे विसतील दास । तेथे तुझा विास कैसा आतां ॥३॥

भीत नाहीं आतां आपुल्यिा मरणा । दःुखी होतां जिना न देखवेि ॥१॥
आमची तो जिाती ऐसी परपंरा । कां तुह्मी दातारा नेणां ऐसे ॥ध्र.ु॥
भजिनीं ि वविके्षप ते ि वच प ैमरण । न विजिाविा क्षण एक विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं आघाताचा विारा । ते स्थळीं दातारा ठावि मागे ॥३॥
॥३॥

ि वफिरगंी विाखर लोखडंाचे ि वविळे । पिर ते ि वनराळे गणुमोल ॥१॥
पायिरी प्रि वतमा एक ि वच पाषाण । पिर ते मि वहमान वेिगळाले ॥२॥
तुका ह्मणे तशैिा नव्हतील परी । संतजिना सरी सािरिखयिा ॥३॥



कोण जिाणे कोणा घडे उपासना । कोण यिा विचनाप्रि वत पावेि ॥१॥
आतां माझा श्रोता विक्तिा तूनं ि वच देविा । कराविी ते सेविा तुझी च मां ॥ध्रु.॥
कुशिळ चतुर येिथे न सरते । किरतील िरते तकर  मते ॥२॥
तुका ह्मणे जिाले पेणे एके घरीं । मजि आि वण हरी तुह्मां गांठी ॥३॥

आमचा ि वविनोद ते जिगा मरण । किरती भाविहीण देखोवेिखीं ॥१॥
न कळे सततं ि वहताचा ि वविचार । तों हे दारोदार खाती फेिर े॥ध्रु.॥
विंि वदले विदंावेि ि वनिं वदले ि वनंदावेि । एक गेले जिावेि त्यिाि वच विाटा ॥२॥
तुका ह्मणे कोणी नाइके सांगतां । होती यिमदूनता विरपडे ॥३॥

दीप घेउि वनयिां धर्ुिं वडती अंधर्ार । भेटे हा ि वविचार अघि वटत ॥१॥
ि वविष्णुदास आह्मी न भ्यिों कि वळकाळा । भुलों मृत्तगजिळा न घडे ते ॥ध्रु.॥
उधर्ि वळतां माती रि वविकळा मळे । हे कैसे न कळे भाग्यिहीना ॥२॥
तुका ह्मणे तृत्तणे झांके हुताशिन । हे तवंि विचन विाउगे ि वच ॥३॥

नटनाटयेि अविघे संपाि वदले सोंग । भेद दाऊं रगं न पालटे ॥१॥
मांि वडयेिला खेळ कौतुक बहुरूप । आपुले स्विरूप जिाणतसों ॥ध्र.ु॥
स्फिि वटकाची ि वशिळा उपािधर् न ि वमळे । भावि दाविी ि वपविळे लाल संगे ॥२॥
तुका ह्मणे आम्ही यिा जिनाि वविरि वहत । होऊि वन ि वनित श्चंत कीडा करंू ॥३॥

तुजिि वविण विाणीं आि वणकांची थोरी । तरी माझी हरी िजिव्हा झडो ॥१॥
तुजिि वविण ि वचत्तिा आविडे आणीक । तरी हा मस्तक भगंो माझा ॥ध्रु.॥
नेत्रीं आि वणकांिस पाहीन आविडी । जिातु ते ि वच घडी चांडाळ हे ॥२॥
कथामृत्ततपान न किरती श्रविण । कायि प्रयिोजिन मग यिांचे ॥३॥
तुका ह्मणे कायि विांचूनन कारण । तुजि एक क्षण ि वविसंबतां ॥४॥

स्विामींचे स्त्रीने स्विामींस कि वठण उत्तिर ेकेलीं - अभगं 

मजि ि वच भोंविता केला येिणे जिोग । कायि यिाचा भोग अंतरला ॥१॥
चालोि वनयिां घरा सविर सखेु येिती । माझी तों फिजिीती चुके ि वच ना ॥ध्रु.॥
कोणाची बाईल होऊि वनयिां विोढून ं । संविसारीं काढून ं आपदा ि वकती ॥२॥
कायि तरी देऊं तोि वडतील पोर े। मरतीं तरी बर ेहोते आतां ॥३॥
कांहीं नेदी विांचों धर्ोि ववियेिले घर । सारविावियिा ढोर शेिण नाहीं ॥४॥



तुका ह्मणे रांड न किरतां ि वविचार । विाहुि वनयिां भार कंुथे माथां ॥५॥

कायि नेणों होता दावेिदार मेला । विरै तो सािधर्ला होउि वन गोहो ॥१॥
ि वकती सविरकाळ सोसावेि हे दःुख । ि वकती लोकां मखु विासूनं तरीं ॥ध्रु.॥
झवेि आपुली आई कायि माझे केले । धर्ड यिा ि वविठ्ठले संसाराचे ॥२॥
तुका ह्मणे येिती बाईले असडे । काुुंफ्दोि वनयिां रडे हांसे कांहीं ॥३॥

गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥१॥
भरी लोकांची पांटोरी । मेला चोरटा खाणोरी ॥ध्रु.॥
खविळली ि वपसी । हाता झोंबे जिसैी लांसी ॥२॥
तुका ह्मणे खोटा । रांडे संि वचताचा सांटा ॥३॥

आतां पोरा कायि खासी । गोहो जिाला देविलसी ॥१॥
डोचके ि वतबंी घातल्यिा माळा । उदमाचा सांडी चाळा ॥ध्रु.॥
आपल्यिा पोटा केली थार । आमचा नाहीं येिसपार ॥२॥
हातीं टाळ तोंड विासी। गायि देउळीं । देविापासीं ॥३॥
आतां आह्मी करंू कायि । न विसे घरीं राणा जिायि ॥४॥
तुका ह्मणे आतां धर्ीरी । आझुि वन नाहीं जिाले तरी ॥५॥

बर ेजिाले गेले । आजिी अविघे ि वमळाले ॥१॥
आतां खाईन पोटभरी । ओल्यिा कोरडयिा भाकरी ॥ध्रु.॥
ि वकती तरी तोंड। यिाशिीं विाजिविूनं मी रांड ॥२॥
तुका बाइले मानविला । चीथून करूि वनयिां बोला ॥३॥

न करवेि धर्दंा । आइता तोंडीं पडे लोंदा ॥१॥
उि वठते ते कुि वटते टाळ । अविघा मांि वडला कोल्हाळ ॥ध्रु.॥
िजिविंत ि वच मेले। लाजिा विाटुि वनयिां प्यिाले ॥२॥
संसाराकडे । न पाहाती ओस पडे ॥३॥
तळमळती यिांच्यिा रांडा । घािलती जिीविा नांविे धर्ोंडा ॥४॥
तुका ह्मणे बर ेजिाले । घे गे बाइले लीि वहले ॥५॥

कोण घरा येिते आमुच्यिा काशिाला । कायि ज्यिाचा त्यिाला नाहीं धर्दंा ॥१॥



देविासाटीं जिाले ब्रह्मांड सोइर े। कोमळयिा उत्तिर ेकायि वेिचे ॥ध्रु.॥
माने पाचािरतां नव्हे आराणकु । ऐसे येिती लोक प्रीतीसाटीं ॥२॥
तुका ह्मणे रांडे नाविडे भूनषण । कांतेलेसे श्विान पाठीं लागे ॥३॥
॥७॥

भावि धर्री तयिा तारील पाषाण । दजुिरना सज्जिन कायि करी ॥१॥
किरतां नव्हे नीट श्विानाचे हे पुसं । खापरा परीस कायि करी ॥ध्रु.॥
कायि किरल तयिा साकरचेे आळे । बीजि तसैीं फिळे येिती तयिा ॥२॥
तुका ह्मणे विज्र भंगे एक वेिळ । कठीण हा खळ तयिाहूनी ॥३॥

इच्छावेि ते जिविळी आले । कायि बोले कारण ॥१॥
नामरूपीं पि वडली गांठी । अविघ्यिा गोष्टिी सरल्यिा ॥ध्रु.॥
मुि वकयिाचे परी जिीविीं । साकर जेिविों खादली ॥२॥
तुका ह्मणे कायि बोले । आतां भले मौन्यि ची ॥३॥

साधर्ने तरी हीं च दोन्ही । जिरी कोणी साधर्ील ॥१॥
परद्रव्यि परनारी । यिाचा धर्रीं ि वविटाळ ॥ध्रु.॥
देविभाग्येि घरा येिती । संपत्तिी त्यिा सकळा ॥२॥
तुका ह्मणे ते शिरीर । गृत्तह भांडार देविाचे ॥३॥

आह्मासाठीं अवितार । मत्स्यिकून मारि वद सूनकर ॥१॥
मोहे धर्ांवेि घाली पान्हा । नांवि घेतां पंढरीराणा ॥ध्रु.॥
कोठे न ि वदसे पाहतां। उडी घाली अविि वचता ॥२॥
सुख ठेविी आह्मासाठीं । दःुख आपणची घोंटी ॥३॥
आह्मां घाली पाठीकडे । पुढे कि वळकाळाशिीं ि वभडे ॥४॥
तुका ह्मणे कृत्त पानीधर्ी । आह्मां उतरीं नांवेिमधर्ीं ॥५॥

रि ववि रित श्मकळा । नयेि काि वढतां ि वनराळा ॥१॥
तसैा आह्मां जिाला भावि । अंगीं जिडोि वन ठेला देवि ॥ध्रु.॥
गोडी साकरपेासुनी। कैसी ि वनविडती दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे नाद उठी । ि वविरोि वन जिायि नभा पोटीं ॥३॥



थोडे परी ि वनर े। अि वविट ते घ्यिावेि खर े॥१॥
घ्यिावेि जेिणे नयेि तुटी । बीजि विाढे बीजिा पोटीं ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति ठेविीं ग्विाही । आि वणकांशिीं चाड नाहीं ॥२॥
आपले ते ि वहत फिार । तुका ह्मणे खर ेसार ॥३॥

अविघे देवि साधर् । परी यिा अविगुणांचा बाधर् ॥१॥
ह्मणउनी नव्हे सरी । राहे एका एक दरुी ॥ध्रु.॥
ऊंस कांदा एक आळां । स्विाद गोडीचा ि वनराळा ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे सरी । ि वविष अमृत्तताची परी ॥३॥

शिांतीपरते नाहीं सुख । येिर अविघे ची दःुख ॥१॥
ह्मणउनी शिांि वत धर्रा । उतराल पलै तीरा ॥ध्रु.॥
खविळिलयिा कामकोधर्ीं। अंगी भरती आिधर्व्यिाधर्ी ॥२॥
ह्मणे ि वत्रि वविधर् ताप । जिाती मग आपेआप ॥३॥

गोडीपणे जिसैा गुळ । तसैा देवि जिाला सकळ ॥१॥
आतां भजिों कविणे परी । देवि सबाहयि अंतरीं ॥ध्रु.॥
उदका वेिगळा। नव्हे तरगं ि वनराळा ॥२॥
हेम अळंकारा नामीं । तुका ह्मणे तसेै आह्मी ॥३॥

परमेि वष्ठपदा । तुच्छ किरती सविरदा ॥१॥
हे ि वच ज्यिांचे धर्न । सदा हरीचे स्मरण ॥ध्रु.॥
इदं्रपदाि वदक भोग । भोग नव्हे तो भविरोग ॥२॥
साविरभौमराज्यि । त्यिांिस कांहीं नाहीं काजि ॥३॥
पाताळींचे आिधर्पत्यि । ते तों माि वनती ि वविपत्यि ॥४॥
यिोगिसित ध्दसार। ज्यिािस विाटे ते असार ॥५॥
मोक्षायेिविढे सुख । सुख नव्हे ि वच ते दःुख ॥६॥
तुका ह्मणे हरीि वविण । त्यिािस अविघा विाटे िसण ॥७॥

मोहोऱ्यिाच्यिा संगे । सुत नव्हे आगीजिोगे ॥१॥
नाहीं तरी त्यिाचे भक्ष । कायि सांगणे ते साक्ष ॥ध्रु.॥
स्विामीि वचयिा अंगे । रूप नव्हे कोणाजिोगे ॥२॥



तुका ह्मणे खोडी । देविमणी न देती दडी ॥३॥

मजिसवेि नको चेष्टिा । नव्हे साळी कांहीं कोष्टिा ॥१॥
बसै सांडोि वन ि वदमाख । जिायि काळे करीं मखु ॥ध्रु.॥
येिथे न सर ेचार। हीण आणीक वेिव्हार ॥२॥
तुका ि वविष्णुदास । रस जिाणतो नीरस ॥३॥

भावि देविाचे उि वचत । भावि तोि वच भगविंत ॥१॥
धर्न्यिधर्न्यि शुिध्द जिाती । संदेह कैचा तेथे ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
बहुत बराडी । देविजिविळी आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे हे रोकडे । लाभ अिधर्कारी चोखडे ॥३॥

गौरवि गौरविापुरते । फिळ सत्यिाचे संकल्प ॥१॥
कि वठण यिोगाहुि वन क्षम । ओकिलयिा होतो श्रम ॥ध्रु.॥
पाविले मर ेिसवेिपाशिीं। क्लेशि उरत ते क्लेशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे बहु आणी । कि वठण ि वनघािलयिा रणीं ॥३॥

न संडी अविगुण । विमे ंमानीतसे िसण ॥१॥
भोग देतां किरती काई । फुिटतां यिमदडें डोई ॥ध्र.ु॥
पापपुण्यिझाडा । देतां तेथे मोटी पीडा ॥२॥
तुका ह्मणे बोला । माझ्यिा िसणती ि वविठ्ठला ॥३॥

पावेि ऐसा नाशि । अविि वघयिां ि वदला त्रास ॥१॥
अि वविटाचा केला संग । सविर भोगी पांडुरगं ॥ध्रु.॥
आइता च पाक । संयिोगाचा सकि वळक ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी । सीमा राि वहली होऊनी ॥३॥

दबुरळ हे अविघे जिन । नारायिणीं ि वविमखु ॥१॥
झाडोि वनयिां हात जिाती । पात्र होतीं दडंासी ॥ध्रु.॥
िसदोरी ते पापपुण्यि । सवेििसण ि वभकेचा ॥२॥
तुका ह्मणे पि वडला विाहो । कैसा पाहा हो लि वटक्यिाचा ॥३॥



विाजितील तुर े। येिणे आनंदे गजिर े॥१॥
िजंिकोि वनयिां अहकंार । पाविटणी केले ि वशिर ॥ध्र.ु॥
काळा नाहीं विावि । परा श्रमा कोठे ठावि ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । सोपे विैकंुठासी जिातां ॥३॥

झाड कल्पतरू । न करी यिाचकीं आव्हेरू ॥१॥
तुह्मी सविाअ सविोत्तिम । ऐसे ि वविसरतां धर्मर ॥ध्रु.॥
पिरसा तुमचे देणे । तो त्यिा जिागे अि वभमाने ॥२॥
गाऱ्हाण्यिाने तुका । गजेि मारुि वनयिां हाका ॥३॥

विसविावेि घर । देवेि बर ेि वनरतंर ॥१॥
संग आसनीं शियिनीं । घडे भोजिनीं गमनीं ॥ध्रु.॥.

संकल्प ि वविकल्प । माविळोि वन पणु्यिपाप ॥२॥
तुका ह्मणे काळ । अविघा गोि वविंदे सुकाळ ॥३॥

येिथील हा ठसा । गेला पडोि वनयिां ऐसा ॥१॥
घरीं देविाचे अबोला । त्यिाची ते ि वच सवेि त्यिाला ॥ध्रु॥.

नाहीं पाहावेि लागत। एकाएकीं च ते िरत ॥२॥
तुका ह्मणे जिन । तयिामध्यिे येिविढे ि वभन्न ॥३॥

. किरतां देविाचरन । घरा आले संतजिन ॥१॥
देवि सारावेि परते । संत पूनजिावेि आरते ॥ध्रु.॥.

शिाि वळग्राम ि वविष्णमुूनती । संत हो का भलते यिाती ॥२॥
तुका ह्मणे संधर्ी । अिधर्क विषै्णविांची मांदी ॥३॥

. ज्यिाची खरी सेविा । त्यिाच्यिा भयि कायि जिीविा ॥१॥
किरतां स्विामीसवेि विाद । अिधर्क अिधर्क आनंद ॥ध्रु.॥.

असाविा तो धर्मर । मग साहों जिाते विमर ॥२॥
विदे विाग्देविी । तुका ि वविठ्ठली गौरविी ॥३॥

. देवेि जिीवि धर्ाला । संसार तो कडून  झाला ॥१॥
ते ि वच येितील ढेकर । आनंदाचे हिरहर ॥ध्रु.॥.

वेिधर्ी आि वणकांस । ऐसा जियिा अगंीं कस ॥२॥
तुका ह्मणे भकु । येिणे न लगे आणीक ॥३॥



. नाम साराचे ही सार । शिरणागत यिमि वकंकर ॥१॥
उतमातम । विाचे बोला पुरुषोत्तिम ॥ध्रु.॥.

नाम जिपतां चंद्रमौळी । नामे तरला विाल्हा कोळी ॥२॥
तुका म्हणे विणूनर्यां कायि । तारक ि वविठोबाचे पायि ॥३॥

. गातों भावि नाहीं अंगीं । भूनषण करावियिा जिगीं ॥१॥
पिर तूनं पि वततपाविन । करीं साच हे विचन ॥ध्रु.॥.

मुखे ह्मणि ववितों दास । ि वचत्तिीं मायिा लोभ आस ॥५॥
तुका ह्मणे दाविीं वेिशि । तसैा अंतरीं नाहीं लेशि ॥३॥

. द्रव्यि असतां धर्मर न करी । नागि वविला राजिद्वारीं ॥१॥
मायि त्यिािस व्यिाली जेिव्हां । रांड सटविी नव्हती तेव्हां ॥ध्रु.॥.

कथाकाळीं ि वनद्रा लागे । कामीं श्विानापरी जिागे ॥२॥
भोग िस्त्रयेििस देतां लाजेि । विस्त्र दासीचे घेउि वन ि वनजेि ॥३॥
तुका ह्मणे जिाण । नर गाढविाहुनी हीन ॥४॥

. मुखे बोले ब्रह्मज्ञान । मनीं धर्नअि वभमान ॥१॥
ऐि वशियिाची करी सेविा । कायि सखु होयि जिीविा ॥ध्रु.॥.

पोटासाठीं संत । झाले कलींत बहुत ॥२॥
ि वविरळा ऐसा कोणी । तुका त्यिािस लोटांगणी ॥३॥

एक वेिळ प्रायिित श्चत्ति । केले ि वचत्ति मुंडण ॥१॥
अहकंारा नांवेि दोष । त्यिाचे ओस पाि वडले ॥ध्रु.॥
अनुतापे स्नानि ववििधर् । यिज्ञिसित ध्द देहहोम ॥२॥
जिीविि वशिविा होतां चकुा । तेथे तुका ि वविनटला ॥३॥

तै्रलोक्यि पाि वळतां उबगला नाहीं । आमचे त्यिा काई असे ओझे ॥१॥
पाषाणाचे पोटीं बसैला ददुरर । तयिा मुखीं चार कोण घाली ॥ध्रु.॥
पक्षी अजिगर न करी संि वचत । तयिािस अनंत प्रि वतपाळी ॥२॥
तुका ह्मणे तयिा भार घातिलयिा । उपेक्षीना दयिािसंधर्ु माझा ॥३॥

बोली मदैाची बरविी असे । विाटे अंतरीं घालावेि फिांसे ॥१॥
कैसा वििरवििर ि वदसताहे चांग । नव्हे भाि वविक केविळ मांग ॥ध्रु.॥



ि वटळा टोपी माळा कंठीं । अंधर्ारीं नेउि वन चेपी घांटी ॥२॥
तुका ह्मणे तो केविळ पुडं । त्यिाजिविरी यिमदडं ॥३॥

दोष पळती कीतरने । तुझ्यिा नामे संकीतरने ॥१॥
हे कां करंू आदिरले । खोटे विचन आपुले ॥ध्रु.॥
तुह्मी पापा भीतां । आह्मां उपजिावियिा ि वचंता ॥२॥
तुका ह्मणे सेविा । कि वळकाळा िजंिकी देविा ॥३॥

करा नारायिणा । माझ्यिा दःुखाची खंडणा ॥१॥
विृत्तित्ति राखा पायिांपाशिीं । विस्ती धर्रूि वन मानसीं ॥ध्रु.॥
पाळोि वनयिां लळा । आतां पाविविावेि फिळा ॥२॥
तुका ह्मणे दीने । त्यिांचा हरि वतयिा सीण ॥३॥

मी तों दीनाहूि वन दीन । माझा तूनजि अि वभमान ॥१॥
मी तों आलों शिरणागत । माझे करावेि स्विि वहत ॥ध्रु.॥
ि वदनानाथा कृत्त पाळुविा। सांभाळावेि आपुल्यिा नांविा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । भले नव्हे मोकिलतां ॥३॥

सुख विाटे तुझे विि वणरतां पविाडे । प्रेम ि वमठी पडे विदनासी ॥१॥
व्यिाले दोन्ही पक्षी एका विृत्तक्षाविरी । आला दरुाचारी पारधर्ी तो ॥ध्रु.॥
विृत्तक्षाि वचयिा माथां सोि वडला ससाना । धर्नुष्यिािस बाणा लाि ववियेिले ॥२॥
तयेि काळीं तुजि पक्षी आठि वविती । धर्ांवेि गा श्रीपती मायिबापा ॥३॥
उडोि वनयिां जिातां ससाना मारील । बसैतां ि वविंधर्ील पारधर्ी तो ॥४॥
ऐकोि वनयिां धर्ांविा तयिा पि वक्षयिांचा । धर्िरला सपारचा वेिशि वेिगीं ॥५॥
डंखोि वन पारधर्ी भुमीिस पाि वडला । बाण तो लागला ससान्यिासी ॥६॥
ऐसा तून ंकृत्त पाळु आपुिलयिा दासा । होसील कोंविसा संकटींचा ॥७॥
तुका ह्मणे तुझी कीि वतर ि वत्रभुविना । वेिदाि वचयेि विाणी विणरवेिना ॥८॥

नाही दकुळलों अन्ना । पिर यिा मान जिनादरना ॥१॥
देवि केला सकळसाक्षी । काळीं आि वण शुिध्दपक्षीं ॥ध्रु.॥
भोगी भोगि वविता। बाळासवेि तो ि वच ि वपता ॥२॥
कमर अकमर जिळाले । प्रौढे तुका ते उरले ॥३॥



नाटाचे अभंग समाप्त 

प्रथम नमन तुजि एकदतंा । रगंीं रसाळ विोडविीं कथा। मि वत सौरस करीं प्रबळता । जेिणे ि वफिटे आतां अंधर्कार ॥१॥
तुिझयेि कृत्त पेचे भिरते । आणीक कायि राि वहले तेथे । मारग िसध्दाच्यिाि वन पंथे। पाविि वविसी तेथे तून ंि वच एक ॥ध्रु.॥
आरभंा आि वद तुझे विंदन । सकळ किरतां कारण । देवि ॠि वष मुि वन आि वदकरुन । ग्रंथ पुराण ि वनमारणी ॥२॥
कायि विणूनर्यां तुझी गती । एविढी कैची मजि मती । ि वदनानाथ तुजि ह्मणती । करी । करीं सत्यि विचन हे ि वच आपुले ॥३॥
मजि विाहावितां मायेिच्यिा पुरीं । बुडतां डोहीं भविसागरीं । तुजि विांचुि वन कोण तारी । पावि झडकरी तुका ह्मणे ॥४॥

प्रथमारभंीं लबंोदर । सकळ िसध्दींचा दातार । चतुभुरजि फिरशिधर्र । न कळे पार विि वणरतां ॥१॥
तो देवि नटला गौरीबाळ । पायिीं बांधर्ोि वन घागऱ्यिा घोळ । नारदतुबंरसि वहत मेळ । सुटला पळ ि वविघ्नांसी ॥२॥
नटारभंी थाि वटयिला रगं । भुजिा नाचविी हालविी अगं। सेदरुि वविलेपने चांग । मगुुटीं नाग ि वमरि वविला ॥३॥
जियिा मानवितीदेवि ॠि वष मनुी । पाहातां न पुर ेडोि वळयिां धर्नी । असुर जियिाच्यिा चरणीं। आदीं अविसानीं तो ि वच एक ॥४॥
सकळां िसध्दींचा दातार । जियिाच्यिा रूपा नाहीं पार । तुका ह्मणे आमुचा दातार । भविसागर तारील हा ॥५॥

ि वविठ्ठल आमचे जिीविन । आगमि वनगमाचे स्थान । ि वविठ्ठल िसध्दीचे साधर्न । ि वविठ्ठल ध्यिानि वविसाविा ॥१॥
ि वविठ्ठल कुळींचे दवैित। ि वविठ्ठल ि ववित्ति गोत । ि वविठ्ठल पुण्यि पुरुषाथर । आविडे मात ि वविठ्ठलाची ॥२॥
ि वविठ्ठल ि वविस्तारला जिनीं । सप्त ही पाताळे भरूनी । ि वविठ्ठल व्यिापक ि वत्रभुविनीं । ि वविठ्ठल मुि वनमानसीं ॥३॥
ि वविठ्ठल जिीविाचा िजिव्हाळा। ि वविठ्ठल कृत्त पेचा कोंविळा । ि वविठ्ठल प्रमेाचा पुतळा। लाि ववियेिले चाळा । ि वविश्वि ि वविठ्ठले ॥४॥
ि वविठ्ठल बाप मायि चुलता । ि वविठ्ठल भि वगनी आि वण भ्राता । ि वविठ्ठलेि वविण चाड नाहीं गोता । तुका ह्मणे आतां नाहीं दसुर े॥
५॥

बरविा झाला वेिविसावि । पाविलों ि वचंि वतला ि वच ठावि । दृष्टढ पायिीं राि वहला भावि । पाविला जिीवि ि वविश्रांती ॥१॥
बरविा फिळला शिकुन । अविघा ि वनविािरला िसण । तुमचे जिािलयिा दरुषण । जिन्ममरण नाहीं आता ॥ध्रु.॥
बरवेि जिाले आलों यिा ठायिा । होते संि वचत ठायिींच पायिा । देहभावि पालटली कायिा । पडली छायिा ब्रह्मींची ॥२॥
जिोि वडले न सर ेहे धर्न । अि वविनाशि आनंदघन । अमूनतरमूनि वतर मधर्ुसूनदन। सम चरण देिखयेिले ॥३॥
जुिनाट जुिगाि वदचे नाणे । बहुता काळाचे ठेविणे । लोपले होते पािरखेपणे । ठाविचळण चकुि वविला ॥४॥
आतां यिा जिीविाि वचयिासाठीं । न सुटे पडिलयिा ि वमठी। तुका ह्मणे िसणलों जिगजेिठी । न लगो ि वदठी दसुऱ्यिाची ॥५॥

मी तवंि अनाथ अपराधर्ी । कमरहीन मि वतमंदबुध्दी । तुजि म्यिां आठि वविले नाहीं कधर्ीं । विाचे कृत्त पानीधर्ी मायिबापा ॥१॥
नाहीं ऐि वकले गाइले गीत । धर्िरली लाजि सांि वडले ि वहत । नाविडे पुराण बसैले संत । केली बहुत परि वनंदा ॥ध्रु.॥
केला करि वविला नाहीं उपकार। नाहीं दयिा आली पीि वडतां पर । करू नयेि तो केला व्यिापार। विाि वहला भार कुटंुबाचा ॥२॥
नाही केले तीथारचे भ्रमण । पाि वळला ि वपंड करचरण । नाहीं संतसेविा घडले दान । पूनजिाविलोकन मतुीचे ॥३॥
असंगसंग घडले अन्यिायि । बहुत अधर्मर उपायि । न कळे ि वहत करावेि ते कायि । नयेि बोलून ंआठविूनं ते ॥४॥



आप आपण्यिा घातकर। शितु्र जिालों मी दावेिदार । तून ंतवंि कृत्त पेचा सागर। उतरीं पार तुका ह्मणे ॥५॥

आतां पाविन सकळ सुखे । खादले कदा ते नखे । अविघे सरले पािरखे । सकळ देखे माि वहयिर े॥१॥
जिविळी ि वविठ्ठल रखमुाई । बि वहणी बंधर्ु बाप आई । सकळ गोताची च साई । पािरखे काई ंऐसे नेि वणजेि ॥ध्रु.॥
जिगदाकारीं जिाली सत्तिा । विारोनी गेली पराधर्ीनता । अविघे आपुले ि वच आतां । लाजि आि वण ि वचंता दऱु्हाविली ॥२॥
विाविर ेइच्छा विसे घरीं । आपुले सत्तिचेे माहेरीं । करविी तसैे आपण करी । भीड न घरी चकुल्यिाची ॥३॥
सोिसला होता सासुरविास। बहुतांचा बहुत ि वदविस । बहु कामे पुरि वविला सोस । आतां उदास आपुल्यिाते ॥४॥
किरती कवितुक लाडे । मजि बोलि वविती कोडे । मायिबाप उत्तिर ेगोडे । बोले बोबडे पुढे तुका ॥५॥

सविरसुखाि वचयिा आशिा जिन्म गेला । क्षण मुक्तिी यित्न नाहीं केला । ि वहडंतां ि वदशिा सीण पाविला । मायिावेिि वष्टिला जिीवि माझा ॥
१॥
माझे स्विि वहत नेणती कोणी । कांहीं न किरतां मजिविांचुनी । स्विजिन तवंि सुखमांडणी । नेणती कोणी आि वद अंत ॥ध्रु.॥
कायि सांगों गभीची यिातना । मजि भोि वगतां नारायिणा । मांस मळ मूनत्र जिाणा । तुजि क्षणक्षणा ध्यिात असे ॥२॥
मजि चालतां प्रयिाणकाळीं। असतां न ि वदसती जिविळी । मृत्तित्तिके मृत्तित्तिका कविळी । एकले मेळीं संि वचताचे ॥३॥
आतां मजि ऐसे करीं गा देविा । कांहीं घडे तुझी चरणसेविा । तुका ि वविनविीतसे केशिविा । चालविीं दाविा संसार े॥४॥

अगा ए साविळयिा सगुणा । गुणि वनिधर्नाम नारायिणा । आमची पिरसा ि वविज्ञापना । सांभाळी दीना आपुिलयिा ॥१॥
बहु यिा उदराचे कष्टि । आह्मांिस केले कमरभ्रष्टि । तुमची चकुि वविली विाट । करीं विटविट यिा ि वनि वमत्यिे ॥ध्रु.॥
जिालों पांि वगला जिनासी । संसाराची आंदणी दासी । न कळे कधर्ीं सोडि वविसी । दृष्टढपाशिीं बहु बांधर्लों ॥२॥
येिथे तों नयेि आठवि कांहीं । ि वविसाविा तो क्षण एक नाहीं । पि वडलों आि वणके प्रविाहीं । ि वहत तों कांहीं ि वदसे ि वच ना ॥३॥
जिीि ववित्वि वेिचलों ि ववियिोगे । ि वहडंतां प्रविास विाउगे । कांहीं व्यिािधर् पीडा रोगे । केिलयिा भोगे तडातोडी ॥४॥
माझा मीं च जिालों शितु्र । कैचा पतु्र दारा कैचा ि वमतु्र । कासयिा घातला पसरु । अहो जिगद्गुरु तुका ह्मणे ॥५॥

आतां मजि धर्रविाविी शुिित ध्द । येिथुनी परतविाविी बुित ध्द । घ्यिाविे सोडविुि वन कृत्त पाि वनिधर् । सांपडलों संधर्ीं काळचकीं ॥१॥
किरसील तिर नव्हे काई । राईचा डोंगर पविरत राई । आपुले करुणेची खाई। करीं विो आई मजिविरी ॥ध्रु.॥
मागील काळ अज्ञानपणे । सरला स्विभावेि त्यिा गणुे । नेणे आयिषु्यि जिाले उणे । पढुील पेणे अंतरले ॥२॥
आतां मजि विाटतसे भयि । ि वदविसेि वदविस चालत जिायि । येिथे म्यिा येिउि वन केले कायि । नाहीं तुझे पायि आठि वविले ॥३॥
करूि वन अपराधर् क्षमा । होतील केले पुरुषोत्तिमा । आपुले नामीं घ्यिाविा प्रेमा। सोडविीं भ्रमापासुि वनयिा ॥४॥
हृदयि विसो तुमच्यिा गणुीं । ठावि हा पायिांपे चरणीं । करंू हा रस सेविन विाणी । ि वफिटे तों धर्णी तुका ह्मणे ॥५॥

जेिणे हा जिीवि ि वदला दान । तयिाचे करीन ि वचतंन । जिगजिीविन नारायिण । गाईन गुण तयिाचे ॥१॥
जिो यिा उभा भीविरचे्यिा ि वतरीं । कट धर्रूि वनयिां करीं । पाउले सम ि वच सािजिरीं । अंतरीं धर्रोि वन राहेन ॥ध्रु.॥



जिो यिा असुरांचा काळ । भक्तिजिनप्रि वतपाळ । खेळे हीं लाघविे सकळ । तयिाच्यिा भाळ पायिांविरी ॥२॥
जिो यिा गोपाळांच्यिा मेळीं । खेळु खेळे विनमाळी । रसातळा नेला बळी । राहे पाताळीं स्विामी माझा ॥३॥
जिो हा लाविण्यिपुतळा । जियिाचे अंगीं सकळ कळा । जियिाचे गळां विजैियिंतीमाळा । तयिा वेिळोवेिळां दडंवित ॥४॥
जियिाचे नाम पाप नासी । लक्ष्मी ऐसी जियिाची दासी । जिो हा तेजिोपुंज्यिरासी । सविरभावेि त्यिािस तुका शिरण ॥५॥

कायि मी उध्दार पावेिन । कायि कृत्त पा करील नारायिण । ऐसे तुह्मी सांगा संतजिन । करा समाधर्ान ि वचत्ति माझे ॥१॥
कायि हे खडंईल कमर । पारुषतील धर्मारधर्मर । कासयिाने ते कळे विमर । ह्मणउनी श्रम विाटतसे ॥ध्रु.॥
कायि हो ित स्थर राहेल बुध्दी । कांहीं अिरष्टि न येिल मधर्ीं । धर्िरली जिाईल ते शुिध्दी । शेिविट कधर्ीं तो मजि न कळे ॥२॥
कायि ऐसे पणु्यि होईल गांठीं । घालीन पायिीं देविाचे ि वमठी । मजि तो कृत्त विाळील जिगजेिठी । दाटइन कंठीं सद्गि वदत ॥३॥
कायि हे ि वनवितील डोळे । सुख ते देखोनी सोहळे । संि वचत कैसे ते न कळे । होतील डोहळे विासनेसी ॥४॥
ऐसी ि वचंता करीं सदा सविरकाळ । राि वत्रि वदविस तळमळ । तुका ह्मणे नाहीं आपुले बळ । जेिणे फिळ पावेि ि वनश्चयेिसी ॥५॥

तूनिं वच अनाथाचा दाता । दःुख मोह नासावियिा ि वचतंा । शिरण आलों तुजि आतां । तारीं कृत्त पाविंता मायिबापा ॥१॥
संतसंगि वत देई ंचरणसेविा । जेिणे तुझा ि वविसर न पडाविा । हा च भावि मािझयिा जिीविा । पुरविीं देविा मनोरथ ॥२॥
मजि भावि प्रेम देई कीती । गुण नाम विणारवियिा स्तुती । ि वविघ्नां सोडविूनि वन हातीं । ि वविनंती माझी पिरसाविी हे ॥३॥
आणीक कांहीं नाहीं मागणे । सुखसंपित्तिराज्यिचाड धर्न । सांकडे न पडे तुजि जेिणे । दजेुि भक्तिीि वविण मायिबापा ॥४॥
जिोडोि वनयिां कर पायिीं ठेविीं माथा । तुका ि वविनविी पंढिरनाथा । रगंीं विोडविाविी रगंकथा । पुरविीं व्यिथा मायिबापा ॥५॥

सेदरीं हे देविी दवैिते । कोण तीं पुजिी भुतेकेते । आपुल्यिा पोटा जिीं रडते । मागती ि वशिते अविदान ॥१॥
आपुले इच्छे आि वणकां पीडी । कायि ते देईल बराडी । कळों ही आली तयिाची जिोडी । अल्प रोकडी बुित ध्द अधर्रा ॥
ध्रु.॥
दासीचा पाहुनरउखते। धर्णी देईल आपुल्यिा हाते । करुणाभाषणउि वचते । हे तों िरते सततं शिि वक्तिहीन ॥२॥
कायि ते िथल्लरीचे पाणी । ओठ न ि वभजेि ि वफिटे धर्णी । सीण तरीं आदीं आविसानीं । क्षोभे पुरश्चरणीं ि वदले फिळ ॥३॥
ि वविलेपने बुजिि वविती तोंड । भार खोल विाहाती उदडं । करि वविती आपणयिां दडं। ऐिसयिास भांड ह्मणे देवि तो ॥४॥
तसैा नव्हे नारायिण । जिगव्यिापक जिनादरनष । तुका ह्मणे त्यिाचे करा ि वचंतन । विंदून ंचरण येिती सकळे ॥५॥

ि वविषयिओढीं भुलले जिीवि । आतां यिांची कोण करील कींवि । नुपजेि नारायिणीं भावि । पाविोि वन ठावि नरदेह ॥१॥
कोण सखु धर्रोि वन संसारीं । पडोि वन काळाचे आहारीं । माप यिा लागले शिरीरीं । जिािलयिाविरी सळे ओि वढती ॥ध्रु.॥
बापुडीं होतील सेविटीं । आयिषु्यिासवेि जिािलयिा तुटी । भोि वगले मागे पढेु ही कोटी । होईल भेटी जिन्मासी ॥२॥
जंिि वतली घाणां बांधर्ोि वन डोळे । मागे जिोडी आर तेणेही पोळे । चािललों ि वकती ते न कळे । दःुखे हारबंळे भूनकतान ॥३॥
एविढे जियिाचे ि वनि वमत्ति । प्रारब्धर् ि वकयिमाण संि वचत । ते हे देह मानुि वन अि वनत्यि। न किरती ि वनत्यि नामस्मरण ॥४॥
तुका ह्मणे न वेिचतां मोल । तो हा यिािस महाग ि वविठ्ठल । विेि वचतां फुिकाचे ि वच बोल। केविढे खोल अभाि वगयिा ॥५॥



आले हो संसारा तुह्मी एक करा । मुि वक्तिमारग हळून ि वच धर्रा । काळदडं कंुभयिातना थोरा । कां र ेअघोरा देखसी ना ॥१॥
नाहीं त्यिा यिमािस करुणा । बाहेर काि वढतां कुडी प्राणा । ओढाळ सांपडे जि ैधर्ान्यिा । चोर यिातना धर्िरजेितां ॥२॥
नाहीं ि वदले पाविइल कैसा । चालतां पंथ तेणे विळसा । नसेल ठाउके ऐकतो कैसा । नेती बंद जिसैा धर्रोि वनयिां ॥३॥
क्षण एक नागीविा पायिीं । न चलवेि तयिा किरतां कांहीं । विोि वढतां कांटविणा सोई ं। अि वग्नस्तभंीं बाही कविटाळि वविती ॥४॥
देखोि वन अंगे कांपती । तयेि नदीमाजिी चालि वविती। लागे ठावि न लगे बुडि वविती । वििर मािरती यिमदडं ॥५॥
तानभूनक न साहावेि वेिळ । तो रािखती ि वकतीएक काळ । ि वपंड पाळूनि वन कैसा सीतळ । तो तप्तभूनमीं ज्विाळ लोळि वविती ॥
६॥
ह्मणउनी करा कांहीं सायिास । व्हावेिल तर व्हा र ेउदास । करवेिल तर करा नामघोष । सेविा भि वक्तिरस तुका ह्मणे ॥७॥

न बोलसी ते ही कळले देविा । लाजिसी आपुिलयिा नांविा। तुजि मी नाहीं घालीत गोविा । भीड केशिविा कासयिाची ॥१॥
उतरीं आपुला हा पार । मजिशिीं बोलोि वन उत्तिर । माझा तुजि नव्हे अंगीकार । मग ि वविचार करीन मी ॥२॥
दात्यिा आि वण मागत्यिासी । धर्मरनीि वत तरी बोिलली ऐसी । यिथानशिि वक्ति टाकेल तसैी । बाधर्ी दोघांसी ि वविन्मुखता ॥३॥
ह्मणोि वन किरतों मी आस । तुिझयिा विचनाची विास । धर्ीर हा करूि वन सायिास । न टळे नेमास आपुिलयिा ॥४॥
तुझे म्यिां घेतल्यिा विांचूनन । न विजिे एथूनि वन विचन । हा ि वच माझा नेम सत्यि जिाण । आहे नाहीं ह्मणे तुका ह्मणे ॥५॥

आतां मी न पडे सायिासीं । संसारदःुखाि वचयेि पाशिीं । शिरण िरघेन संतांसी । ठावि पायिांपाशिीं मागेन त्यिां ॥१॥
न कळे संि वचत होते कायि । कोण्यिा पुण्यिे तुझे लाधर्ती पायि । आतां मजि न ि वविसंबे मायि । मोकलूनि वन धर्ायि ि वविनविीतसे ॥
२॥
बहुत जिाचलों संसार े। मोहमायिाजिाळाच्यिा ि वविखार े। ि वत्रगुण येितील लहर े। तेणे दःुखे थोर ेआकंदलों ॥३॥
आणीक दःुखे सांगों मी ि वकती । सकळ संसारित स्थती । न साहे पाषाण फुिटती । भयि ि वचत्तिीं कांप भरलासे ॥४॥
आतां मजि न साहवेि सविरथा । संसारगंधर्ीची हे विातार । जिालों वेिडा असोि वन जिाणता । पाविे अनंता तुका ह्मणे ॥५॥

आतां तुजि कळेल ते करीं । तािरसी तिर तारीं मारीं । जिविळी अथविा दरुी धर्रीं । घाली संसारीं अथविा नको ॥१॥
शिरण आलों नेणतपणे । भावि आि वण भि वक्ति कांहीं च नेणे । मि वतमंद सविरज्ञाने । बहु रकं उणे रकंाहुनी ॥ध्रु.॥
मन ित स्थर नाहीं मािझयेि हातीं। इिं वद्रयिे धर्ांवितां नाविरती । सकळ खुंटिलयिा यिकु्तिी । शिांि वत ि वनविृत्तित्ति जिविळी नाहीं ॥२॥
सकळ ि वनवेिि वदला भावि । तुिझयेि पायिीं ठेि वविला जिीवि । आतां करीं कळे तो उपावि । तून ंि वच सविर ठावि माझा देविा ॥३॥
राि वहलों धर्रूि वन ि वविश्विास । आधर्ार नेटीं तुझी कास । आणीक नेणे मी सायिास । तुका ह्मणे यिास तुझे उि वचत ॥४॥

देविा तून ंकृत्त पाकरुणािसंधर्ु । होसी मायिबाप आमचा बधंर्ु। जिीविनिसित ध्द साधर्निसंधर्ु । तोि वडसी भविबंधर्ु काळपाशि ॥१॥
शिरणागता विज्रपंजिर । अभयिदाना तून ंउदार । सकळां देविां तूनं अगोचर । होसी अि वविकार अि वविनाशि ॥ध्रु.॥
भागली स्तुि वत किरतां फिार । तेथे मी कायि ते गव्हार । जिाणावियिा तुझा हा ि वविचार । नको अंतर देऊं आतां ॥२॥
नेणे भावि पिर ह्मणविीं तुझा । नेणे भि वक्ति पिर किरतों पूनजिा । आपुल्यिा नामाि वचयिा काजिा । तुजि केशिीराजिा लागे धर्ांविणे ॥



३॥
तुिझयिा बळे पंढरीनाथा । जिालों ि वनभरर तुटली व्यिथा । घातला भार तुिझयिा माथां। न भीं सविरथा तुका ह्मणे ॥४॥

कोण सखु धर्रोि वन संसारीं । राहों सांग मजि बा हरी । अविघ्यिा नाि वशिविंता परी । िथता दरुी अंतरसी ॥१॥
प्रथम केला गभाअ विास । कायि ते सांगावेि सायिास । दःुख भोि वगले नवि ही मास । आलों जिन्मास येिथविरी ॥२॥
बाळपण गेले नेणतां । तारुण्यिदशेि ि वविषयिव्यिथा। विृत्तध्दपणीं प्रवितरली ि वचतंा । मर ेमागुता जिन्म धर्रीं ॥३॥
क्षण एक तो ही नाहीं ि वविसाविा । लक्ष चौऱ्यिाशिीं घेतल्यिा धर्ांविा ।
भोविंि वडती पाठीं लागल्यिा हांविा । लागो आगी नांविा माझ्यिा मीपणा ॥४॥
आतां पुर ेऐसी भरोविरी । रकं होऊि वन राहेन द्वारीं । तुझा दास मी दीन कामारी। तुका ह्मणे करीं कृत्त पा आतां ॥५॥

सुख यिा संतसमागमे । ि वनत्यि दनुावेि तुिझयिा नामे । दहन होती सकळ कमे ं। सविरकाळ प्रेमे डुलतसों ॥१॥
ह्मणोि वन नाहीं कांहीं ि वचंता । तून ंि वच आमुचा माताि वपता । बि वहणी बंधर्ु आि वण चलुता । आि वणकां गोतां सविार्यांठायिीं ॥२॥
ऐसा हा कळला ि वनधर्ारर। मा माझा तुजि न पडे ि वविसर । अससी देऊि वनयिां धर्ीर । बाहयि अभ्यिंतर मजिजिविळा ॥३॥
दःुख ते कैसे नयेि स्विप्नासी । भुि वक्तिमुि वक्ति जिाल्यिा कामारी दासी । त्यिांचे विमर तूनं आह्मांपाशिीं । सुखे राि वहलासी प्रेमाि वचयिा 
॥४॥
जेिथे तुझ्यिा कीतरनाचा घोष । जिळती पापे पळती दोष । कायि ते उणे आह्मां आनंदास । सेविूनं ब्रह्मरस तुका ह्मणे ॥५॥

देविा तून ंआमचा कृत्त पाळ । भि वक्तिप्रि वतपाळ दीनवित्सळ । मायि तून ंमाउली स्नेहाळ । भार सकळ चालि वविसी ॥१॥
तुजि लागली सकळ ि वचंता । राखणे लागे विांकडे जिातां । पुडती ि वनरि वविसी संतां । नव्हे ि वविसंबतां धर्ीर तुजि ॥२॥
आह्मां भयि ि वचंता नाहीं धर्ाक जिन्म मरण कांहीं एक । जिाला इहलोकीं परलोक । आले सकळैकविैकंुठ ॥३॥
न कळे ि वदविस कीं राती । अखंड लागलीसे ज्यिोती । आनंदलहरीची गती । विणूनर कीती तयिा सुखा ॥४॥
तुिझयिा नामाचीं भूनषणे । तों येि मजि लेविि वविलीं लेणे । तुका ह्मणे तुिझयिान गणुे । कायि ते उणे एक आह्मां ॥५॥

न पवेि सि वन्नधर् विाटते ि वचतंा । वििर यिा बहुतांची सत्तिा । नगुवेि पडत जिातो गुतंा । कमार बि वळविंता सांपडलों ॥१॥
बहु भार पि वडयेिला ि वशिरीं । मी हे माझे मजिविरी । उघडयिा नागि वविलों चोरीं । घिरच्यिाघरीं जिाणजिाणतां ॥ध्रु.॥
तुजि मागणे इतुले आतां । मजि यिा ि वनरविावेि संतां । जिाला कंठस्फिोट आळि ववितां । उदास आतां न कराविे ॥२॥
अि वत हा ि वनकट समयि । मग म्यिां कराविे ते कायि । ि वदविस गेिलयिा टाकईल छायि । उरईल हायि राि वतकाळीं ॥३॥
होईल संि वचताची सत्तिा। अगंा येिईल पराधर्ीनता । ठावि तो न ि वदसे लपतां। बहुत ि वचंता प्रवितरली ॥४॥
ऐसी यिा संकटाची संधर्ी । धर्ांवि घालाविी कृत्त पाि वनधर्ी । तुका ह्मणे माझी बळबुध्दी । सकळ िसध्दी पायि तुझे ॥५॥

आतां धर्मारधर्माअ कांहीं उि वचत । माझे ि वविचारावेि ि वहत । तुजि मी ठाउका पि वतत । शिरणागत पिर जिालों ॥१॥
येिथे रायिा रकंा एकी सरी । नाहीं ि वभन्नाि वभन्न तुमच्यिा घरीं । पाविलों पायि भलत्यिा परी। मग बाहेरी न घालाविे ॥ध्रु.॥



ऐसे हे चालत आले मागे । नाहीं मी बोलत विाउगे । आपुिलयिा पि वडल्यिा प्रसंगे । कीि वतर हे जिगे विाि वणजेिते ॥२॥
घालोि वनयिां माथां बसैलों भार । सांि वडला लौि वकक वेिव्हार । आधर्ीं हे ि वविचािरली थार । अि वविनाशि पर पद ऐसे ॥३॥
येिथे एक विमर पाि वहजेि धर्ीर । पिर म्यिां लेिखले असार । देह हे नाि वशिविंत जिाणार । धर्िरले सार नाम तुझे ॥४॥
केली आराणकु सकळां हातीं। धर्रावेि धर्िरले ते ि वचत्तिीं । तुका ह्मणे सांि वगतले संतीं। देई ंअंतीं ठावि मजि देविा ॥५॥

बरवेि झाले आलों जिन्मासी । जिोड जिोि वडली मनुष्यि देहा ऐसी । महा लाभाची उत्तिम रासी । जेिणे सुखासी पात्र होइजेि ॥
१॥
ि वदलीं इिं वद्रयेि हात पायि कान । डोळे मखु बोलावियिा विचन । जेिणे तून ंजिोडसी नारायिण । नासे जिीविपण भविरोग ॥ध्रु.॥
ि वतळेतीळ पुण्यि सांचा पडे । तिर हे बहुतां जिन्मीं जिोडे । नाम तुझे विाचेसी आतुडे । समागम घडे संतांचा ॥२॥
ऐिसयेि पाविि वविलों ठायिीं । आतां मी कांई होऊं उतराई। येिविढा जिीवि ठेविीन पायिीं । तून ंमाझे आई पांडुरगें ॥३॥
फेिि वडयेिला डोि वळयिांचा कविळ । धर्ुतला गुणदोषांचा मळ । लाविूनि वन स्तनीं केलों सीतळ । ि वनजिि वविलों बाळ ि वनजिस्थानीं ॥
४॥
नाहीं यिा आनंदासी जिोडा । सांगतां गोष्टिी लागती गोडा । आला आकारा आमुच्यिा चाडा। तुका ह्मणे ि वभडा भक्तिीि वचयिा ॥
५॥

अल्प भावि अल्प मती । अल्प आयिषु्यि नाहीं हातीं । अपराधर्ाची विोि वळलों मूनती । अहो वेिदमूनती पिरयेिसा ॥१॥
ि वकती दोषा देऊं पिरहार । गुणदोषे मि वळले अंतर । आि वद वितरमान भि वविष्यिाकार। गेला अंतपार ऐसे नाहीं ॥ध्रु.॥
ि वविि वविधर् कमर चौऱ्यिाशिी फेिरा । ि वत्रि वविधर् भोग यिा शिरीरा । कमरकोठार पांजिरा । जिन्मजिरामरणसांटविण ॥२॥
जिीविा नाहीं कुडीचे लाहाते । येि ि वभन्न पचं भूनते । रचते खचते संि वचते । असार िरते फिलकट ॥३॥
पुत्र पत्नी सहोदर । मायिबाप गोताचा पसर । ि वमळतां काषे्ठ लोटतां पूनर । आदळीं द ूनर होती खलाळीं ॥४॥
ह्मणोि वन नासावेि अज्ञान । इतुले करीं कृत्त पादान । कृत्त पाळु तून ंजिनादरन । धर्रूि वन चरण तुका ि वविनविी ॥५॥

ऐसी हे गजिरविूनं विैखरी । केशिवि मकंुुद मरुारी । राम कृत्त ष्ण नामे बरीं । हरी हरी दोष सकळ ॥१॥
जिनादरना जिगजिीविना। ि वविराटस्विरूपा विामना । महदाि वद मधर्ुसूनदना । भविबंधर्ना तोि वडि वतयिा ॥ध्रु.॥
चकपाणी गदाधर्रा । असुरमदरना विीयिरविीरा । सकळमगुुटमि वण शिूनरा । अहो दातारा जिगदाि वनयिा ॥२॥
मदनमूनती मनमोहना । गोपाळगोि वपकारमणा । नटनाटयिकौशिल्यि कान्हा । अहो संपन्ना सविरगुणे ॥३॥
गुणविंता आि वण ि वनगुरणा । सविरसाक्षी आि वण सविरजिाणा। करोि वन अकतार आपणा । नेदी अि वभमाना आतळों ॥४॥
कासयिाने घडे यिाची सेविा । कायि एक समपारविे यिा देविा । विश्यि तो नव्हे विांचुि वन भाविा । पायि जिीविावेिगळे न करी तुका ॥
५॥

होतों ते ि वचंतीत मानसीं । नविस फिळले नविसीं । जिोि वडते नारायिणा ऐसी । अि वविट ज्यिासी नाशि नाहीं ॥१॥
धर्िरले जिीविीं न सोडीं पायि । आले यिा जिीि ववित्विाचे कायि । कै हे पाि वविजेिती ठायि । लाि वविली सोयि संि वचताने ॥ध्रु.॥
मजि तों पि वडयेिली होती भुली। ि वचत्तिाची अपसव्यि चाली । होती मृत्तगजिळे गोविी केली । दृष्टि वष्टि उघडली बर ेजिाले ॥२॥



आतां हा िसित ध्द पाविो भावि । मध्यिे चांचल्येि न व्हाविा जिीवि । ऐसी तुह्मां भाकीतसे कींवि । कृत्त पाळुविा जिगदाि वनयिा ॥३॥
कळों येिते आपुले बधु्दी । ऐसे तों न घडते कधर्ीं। केविढे आघात ते मधर्ीं । लज्जिा िरध्दी उभी आड ठाके ॥४॥
कृत्त पा यिा केली संतजिनीं । माझी अळंकािरली विाणी । प्रीि वत हे लाि वविली कीतरनीं । तुका चरणीं लोळतसे ॥५॥

तुिझयिा पार नाहीं गुणां । माझी अल्प मि वत नारायिणा। भवितारका जिी सुजिाणा । एक ि वविज्ञापना पायिांपाशिीं ॥१॥
कायि जिाणावेि म्यिां दीने । तुिझयेि भक्तिीचीं लक्षणे । धर्ड ते तोंड धर्ोऊं नेणे । पिर ि वचंतने काळ सारीं ॥ध्रु.॥
न लविीं आणीक कांहीं ि वपसे। मािझयिा मना विांयिां जिायि ऐसे । चालविीं आपुल्यिा प्रकाशिे । हातीं सिरसे धर्रोि वनयिां ॥२॥
तुजि समि वपरली कायिा । जिीवेि भावेि पंढरीरायिा। सांभाळीं समि वविषम डायिा । करीं छायिा कृत्त पेची ॥३॥
चतुर तरीं चतुरां राविो । जिाणता तरीं जिीविांचा जिीवि । न्यिूनन तो कोण एक ठावि। आरुष भावि पिर माझा ॥४॥
होते ते माझे भांडविल । पायिांपे ि वनवेिि वदले बोल । आदरा ऐसे पाि वविजेि मोल । तुका ह्मणे साच फिोल तून ंजिाणसी ॥५॥

कां हो माझा माि वनयेिला भार । ऐसा ि वदसे फिार । अनंत पाविि वविलीं उध्दार । नव्हे ि वच थार मजि शेिविटीं ॥१॥
पाप बि वळविंत गाढे । तुजि ही राहों सकते पढेु । मागील कांहीं राि वहले ओढे । नविल कोडे देिखयेिले ॥२॥
कायि माि वनती संतजिन । तुमचे हीनत्विविचन। कीं विृत्तध्द जिाला नारायिण । न चले पण आधर्ील तो ॥३॥
आतां न कराविी चोरी । बहुत न धर्रावेि दरुी । पडदा कायि घरच्यिाघरीं । धर्िरले दरुी तेव्हां धर्िरले ॥४॥
नको चाळविूनं अनंता । कासयिा होतोिस नेणता । कायि तून ंनाहीं धर्रीत सत्तिा । तुका ह्मणे आतां होई ंप्रगट ॥५॥

मजि ते हांसतील संत । जिींहीं देिखलेती मूनि वतरमंत । ह्मणोि वन उद्वगेले ि वचत्ति । आहा च भक्ति ऐसा ि वदसे ॥१॥
ध्यिानीं म्यिा विणारवेिि वत कैसे । पुढे एकीं स्तुि वत केली असे । तेथूनि वन जिीवि ि वनघत नसे । ऐिसयेि आशि लागलोंसे ॥ध्रु.॥
कासयिा पाि वडला जिी धर्डा । उगा ि वच वेिडा आि वण विांकडा । आह्मां लेकरांिस पीडा । एक मागे जिोडा दसुऱ्यिाचा ॥२॥
सांगा कोणाचा अन्यिायि । ऐसे मी धर्रीतसे पायि । तूनं तवंि सम ि वच सकळां मायि । कायि अन्यिायि एक माझा ॥३॥
नयेि हा जिरी कारणा । तरी कां व्यिालेि वत नारायिणा । विचन द्याविे जिी विचना । मजि अज्ञाना समजिाविीं ॥४॥
बहुत ि वदविस केला बोभाट । पाहातां श्रमलों ते विाट । तुका ह्मणे ि वविस्तारले ताट । कायि विीट आला नेणों स्विामी ॥५॥

बर ेजिाले आिजिविरी । नाहीं पि वडलों मृत्तत्यिाचे आहारीं । विांचोन आलों एथविरी । उरले ते हरी तुह्मां समपरण ॥१॥
ि वदला यिा काळे अविकाशि । नाहीं पाविले आयिषु्यि नाशि । कायिार कारण उरले शेिष । गेले ते भूनस जिाविो परते ॥ध्रु.॥
बुडणे खोटे पावितां थडी । स्विप्नीं जिाली ओढाओढी । नासली जिागृत्ततीची घडी । साच जिोडी शेिविटीं गोड घास ॥२॥
तुह्मािस पाविि वविली हाक । तेणे ि वनरसला धर्ाक । तुमचे भाते हे कवितुक । जेि शिरणागत लोक रक्षावेि ॥३॥
रविीच्यिा नावेि ि वनशिीचा नाशि । उदयि होतां ि वच प्रकाशि । अतां कैचा आह्मां दोष । तून ंजिगदीशि कैविारी ॥४॥
आतां जिळो देह सखु दभं मान । न करीं यिाचे साधर्न । तून ंजिगदाि वद नारायिण । आलों शिरण तुका ह्मणे ॥५॥

आतां माझा नेणों परतों भावि । ि वविसाविोि वन पायिीं ठेि वविला जिीवि । सकळां लाभांचा हा ठावि । ऐसा विावि जिाला ि वचत्तिाठायिीं 



॥१॥
भांडविल गांठी तिर ि वविश्विास । जिालों तों जिालों ि वनश्चयि दास । न पाहे मागील ते विास । पढुती सोस सेवेिचा ची ॥ध्रु.॥
आहे ते ि वनवेिि वदले सविर । मी हे माझे मोि वडयिला गविर । अकाळीं काळ अविघे पविर । जिाला भरविसा कृत्त पेलाभाचा ॥२॥
वेिव्हारीं वेिव्हारा अनंत । नाहीं यिाविांचुनी जिाणत । तरी हे समाधर्ान ि वचत्ति । लाभहानी नाहीं येित अंतरा ॥३॥
करूि वन नातळों संसारा । अगं ि वभन्न रािखला पसारा । कळविळा तो जिीविनीं खरा । बीजिाचा थारा दरुी आघात ॥४॥
बहु मतापासूनि वन ि वनराळा । होऊि वन राि वहलों सोंविळा । बसैल्यिा रूपाचा कळविळा । तुका ह्मणे डोळां लेइलों ते ॥५॥

तुळसीमाळा घालुनी कंठीं । उभा ि वविटेविरी जिगजेिठी । अविलोकोि वन पुंडलीका दृष्टष्टिी । असे भीमातटीं पंढरीनाथ ॥१॥
भुि वक्तिमुि वक्ति जियिाच्यिा कामारी । िरित ध्दिसित ध्द विोळगती द्वारीं । सुदशिरन घरटी करी । काळ कांपे दरुी धर्ाके तयिा ॥२॥
जिगज्जिननी असे विाम भागीं । भीमकी शिोभली अधर्ार्यांगीं । जिसैी ि वविद्युल्लता झमके मेघीं । दरुषणे भगंी महा दोष ॥३॥
सुखसागर परमानंद ु। गोपीगोपाळां गोधर्नां छंद ु। पि वक्षश्विापदां जियिाचा वेिधर्ु । विाहे गोि वविंद ुपांविा छंदे ॥४॥
मुखमंि वडत चतुभुरजिा । मनमोहना गरुडध्विजिा । तुका ह्मणे स्विामी माझा । पावेि भि वक्तिकाजिा लविलाहीं ॥५॥

हातींचे न संडावेि देवेि । शिरण आलों जिीवेि भावेि । आपुले ऐसे ह्मणावेि । किरतों जिीवेि ि वनंबलोण ॥१॥
बसैतां संतांचे पगंती । कळों आले कमळापती । आपुलीं कोणी च नव्हती । ि वनश्चयि ि वचत्तिीं दृष्टढ जिाला ॥ध्रु.॥
येिती तुिझयिा भजिना आड । दाि वविती प्रपचंाचे कोड । कि वनष्ठीं रुि वच ठेऊि वन गोड । देखत नाड कळतसे ॥२॥
मरती मेलीं नेणों ि वकती । तो ि वच लाभ तयिाचे सगंती । ह्मणोि वन येितों काकुलती । धर्ीर तो ि वचत्तिीं दृष्टढ द्याविा ॥३॥
सुखे ि वनंदोत हे जिन । न करीं तयिांशिीं विचन । आि वदि वपता तूनं नारायिण । जिोडी चरण तुमचे ते ॥४॥
आपले आपण न करंू ि वहत । करंू हे प्रमाण संि वचत । तरी मी नष्टि ि वच पि वतत । तुका ह्मणे मजि संत हांसती ॥५॥

बरवेि जिाले लागलों कारणीं । तुमचे राि वहलों चरणीं । फेिडीन संतसंगती धर्णी । गजिरइल गुणीं विैखरी ॥१॥
न विचें शिरीर सेवेिसी । कायिा विाचा आि वण मनेसीं । जिालों संताची अंदणी दासी। केला यिाि वविशिीं ि वनधर्ारर ॥ध्रु.॥
जिीविनीं रािखला िजिव्हाळा । जिालों मी मजिसी ि वनराळा । पंचभूनतांचा पुतळा । सहजि लीळा वितरतसे ॥२॥
जियिाचे जियिा होईल ठावेि । लाहो यिा सािधर्येिला भावेि । ऐसे होते रािखयिले जिीवेि । येिथूनि वन देवेि भोविहुनी ॥३॥
आस ि वनरसली येि खेपे। अविघे पंथ जिाले सोपे । तुमचे दीनबंधर्ु कृत्त पे । दसुर ेकांपे सत्तिाधर्ाके ॥४॥
अंि वकले पणे आनंदरूप । आतळों नयेि पणु्यिपाप । सारूि वन ठेि वविले संकल्प । तुका ह्मणे आपे आप एकाएकीं ॥५॥

अविघ्यिा दशिा येिणे साधर्ती । मखु्यि उपासना सगुणभक्तिी। प्रगटे हृदयिींची मूनती । भाविशुिित ध्द जिाणोि वनयिां ॥१॥
बीजि आि वण फिळ हरींचे नाम । सकळ पुण्यि सकळ धर्मर । सकळां कळांचे हे विमर। ि वनविारी श्रम सकळ ही ॥ध्रु.॥
जेिथे कीतरन हे नामघोष । किरती ि वनलरज्जि हरीचे दास । सकळ विोथबंले रस । तुटती पाशि भविबंधर्ाचे ॥२॥
येिती अगंा विसती लक्षणे । अंतरीं देवेि धर्िरले ठाणे। आपण ि वच येिती तयिाचा गणु । जिाणे येिणे खुंटे विस्तीचे ॥३॥
न लगे सांडाविा आश्रम । उपजिले कुळींचे धर्मर । आणीक न करावेि श्रम । एक परु ेनाम ि वविठोबाचे ॥४॥
वेिदपुरुष नारायिण । यिोि वगयिांचे ब्रह्म शिूनन्यि । मकु्तिा आत्मा पिरपूनणर । तुका ह्मणे सगुण भोळयिा आह्मां ॥५॥



श्रीअनंता मधर्ुसूनदना । पद्मनाभा नारायिणा । जिगव्यिापका जिनादरना । आनंदघना अि वविनाशिा ॥१॥
सकळदेविा आि वददेविा । कृत्त पाळुविा जिी केशिविा । महा महानुभविा । सदाि वशिविा सहजिरूपा ॥ध्रु.॥
चकधर्रा ि वविश्विंभरा । गरुडध्विजिा करुणाकरा । सहस्रपादा सहस्रकरा । क्षीरसागरा शेिषशियिना ॥२॥
कमलनयिना कमलापती । काि वमनीमोहना मदनमूनती । भवितारका धर्िरत्यिा ि वक्षती । विामनमूनती ि वत्रि वविकमा ॥३॥
अगा येि सगुणा ि वनगुरणा । जिगज्जिि वनत्यिा जिगज्जिीविना। विसुदेविदेविकीनंदना । बाळरांगणा बाळकृत्त ष्णा ॥४॥
तुका आला लोटांगणी । मजि ठावि द्याविा जिी चरणीं । हे ि वच करीतसे ि वविनविणी। भविबंधर्नीं सोडविावेि ॥५॥

आतां येिणे बळे पंढरीनाथ । जिविळी राि वहला ि वतष्ठत । पाहातां न कळे जियिाचा अंत । तो ि वच हृदयिांत घालून ंआतां ॥१॥
ि वविसरोि वन आपुला देहपणभावि । नामे ि वच भुलि वविला पंढरीरावि । न ि वविचारी यिाती कुळ नांवि । लागावियिा पावि संतांचे ॥२॥
बर ेविमर आले आमुि वचयिा हातां । ि वहडंावेि धर्ुडंावेि न लगतां । होयि अि वविनाशि सहाकारी दाता । चतुभुरजि संता पिर धर्ाके ॥
३॥
होयि आविडी साने थोर । रूप सुंदर मनोहर । भि वक्तिि वप्रयि लोभापर । करी आदर यिाचकपणे ॥४॥
ते विमर आले आमुच्यिा हाता । ह्मणोि वन शिरण ि वनघालों संतां । तुका ह्मणे पढंरीनाथा । न सोडी आतां जिीविे भावेि ॥५॥

माझा तवंि खुंटला उपावि । जेिणे तुझे आतुडती पावि । करंू भि वक्ति तिर नाहीं भावि । नाहीं हातीं जिीवि कविणेि वविशिीं ॥१॥
धर्मर करंू तिर नाहीं ि वचत्ति । दान देऊं तिर नाहीं ि ववित्ति । नेणे पुजिों ब्राह्मण अतीत । नाहीं भूनतदयिा पोटा हातीं ॥२॥
नेणे गुरुदास्यि संतसेविन । जिप तप अनुष्ठान । नव्हे विरैाग्यि विनसेविन । नव्हे दमन इिं वद्रयिांसी ॥३॥
तीथर करंू तिर मन नयेि सवेि । व्रत करंू तिर ि ववििधर् नेणे स्विभावेि । देवि जििर आहे ह्मणों मजिसवेि । तिर आपपरावेि न विंचे 
॥४॥
ह्मणोि वन जिालों शिरणागत । तुझा दास मी अंि वकत । यिास कांहीं न लगे संि वचत । जिालों ि वनित श्चतं तुका ह्मणे ॥५॥

तिर म्यिां आळविावेि कोणा । कोण हे पुरविील विासना। तुजिविांचूनि वन नारायिणा । लाविी स्तना कृत्त पाविंते ॥१॥
आपुला न ि वविचारी िसण । न धर्रीं अंगसंगे ि वभन्न । अंगीकािरले राखे दीन । देई ंजिीविदान आविडीचे ॥ध्रु.॥
मािझयेि मनािसहे आस । ि वनत्यि सेविाविा ब्रह्मरस । अखंड चरणींचा विास । पुरविीं आस यिाचकाची ॥२॥
मािझयिा संि वचताचा ठेविा । तेणे हे विाट दाि वविली देविा । एविढयिा आदराचा हेविा । मागे सेविादान आविडीने ॥३॥
आळविीन करुणाविचनीं। आणीक गोड न लगे मनीं । ि वनद्रा जिागृत्तती आि वण स्विप्नीं । धर्िरले ध्यिानीं मनीं रूप ॥४॥
आतां भेट न भेटतां आहे । ि वकंविा नाहीं ऐसे ि वविचारूि वन पाहे । लागला झरा अखंड आहे । तुका ह्मणे साहे केले अंतरीं 
॥५॥

हे ि वच भविरोगाचे औषधर् । जिन्म जिरा तुटे व्यिाधर् । आणीक कांहीं नव्हे बाधर् । करील विधर् षड्विगार ॥१॥
सांविळे रूप ल्यिावेि डोळां । सा चौ अठरांचा गोळा । पदर लागों नेदी खळा । नाममंत्रमाळा ि वविष्णसुहस्र ॥ध्रु.॥



भोजिना न द्यावेि अन्न । जेिणे चकेु अनुपान । तरीं च घेतल्यिाचा गणु । होईल जिाण सत्यि भावि ॥२॥
नयेि ि वनघों आपुिलयिा घरा । बाहेर लागों नयेि विारा । बहु बोलणे ते सारा । संग दसुरा विजिारविा ॥३॥
पास ते एक द्यावेि विरी । नविनीताची होईल परी । होईल गसुि वळले ते ि वनविारी । सार भीतरी नाहीं तयिा ॥४॥
न्हायेि अनुतापीं पांघर ेि वदशिा । स्वेिद ि वनघों दे अविघी आशिा । होिसल मागे होतािस तसैा । तुका ह्मणे दशिा भोगीं विरैाग्यि 
॥५॥

मागुता हा ि वच जिन्म पाविसी । भोि वगले सुखदःुख जिाणसी। हे तों न घडे र ेसायिासीं । कां र ेअंधर् होसी जिाणोि वनयिां ॥१॥
लक्ष चौऱ्यिाशिी न चकेु फेिरा । गभरविासीं यिातना थोरा । येिउि वन पडसी संदेहपुरा। विोळसा थोरा मायिाजिाळीं ॥२॥
पशुि कायि पापपुण्यि जिाणती । उत्तिम मध्यिम भोग भोि वगती । कांहीं एक उपजितां मरती । बि वहरीं अंधर् होती पांगुळ मुकीं ॥
३॥
नरदेह ि वनधर्ान लागले हातीं । उत्तिम सार उत्तिम गती । होइन देवि ि वच ह्मणती ते होती । तिर कां ि वचत्तिीं न धर्राविे ॥४॥
क्षण एक मन ित स्थर करूनी । सावि होई ंडोळे उघडोनी । पाहे वेिद बोिलले पुराणीं । तुका ि वविनविणी करीतसे ॥५॥

दास्यि करी दासांचे । उणे न साहे तयिांचे । विाि वढले ठायिींचे । भाने टाकोि वनयिां धर्ांवेि ॥१॥
ऐसा कृत्त पेचा सागर । ि वविटे उभा कटीं कर । सविरस्वेि उदार । भक्तिांलागीं प्रगटे ॥ध्रु.॥
हृदयिीं श्रीवित्सलांछन । ि वमरविी भक्तिांचे भूनषण । नाहीं तयिाचा सीण । सुख धर्िरले लातेचे ॥२॥
सत्यिभामा दान करी । उजुिर नाहीं अगंीकारी । सेविकाच्यिा ि वशिरीं । धर्रूि वन चाले पादकुा ॥३॥
राखे दारविंटा बळीचा। रथी जिाला अजुिरनाचा । दास सेविकांचा । होयि साचा अंि वकत ॥४॥
ि वभडा नो बोलवेि पुंडिलकाशिीं । उभा मयिारदा पाठीशिीं । तुका ह्मणे ऐसी । कां र ेन भजिा माउली ॥५॥

हिर तसेै हरीचे दास । नाहीं तयिां भयि मोह ि वचंता आस। होउि वन राहाती उदास । बळकट कांस भक्तिीची ॥१॥
धर्रूि वन पायि तिजिले जिन । न लगे मान मृत्तित्तिकाधर्न । कंठीं नाम अमृत्तताचे पान। न लगे आन ऐसे जिाले ॥ध्र.ु॥
विावि तरी उदडं च पोटीं । धर्ीर िसंधर्ु ऐसे जिगजेिठी । कामकोधर्ा न सुटे ि वमठी । वेिठी तरी ि वगऱ्हे राबविीती ॥२॥
बळे तिर नांगविती काळा । लीन तिर सकळांच्यिा तळा । उदार देहासी सकळा । जिाणोि वन कळा सविर नेणते ॥३॥
संसार तो तयिांचा दास । मोक्ष ते पाहातसे विास । िरित ध्दिसित ध्द देशिटा त्रास । न ि वशिविि वत यिास विैष्णविजिन ॥४॥
जिन्ममृत्तत्यिसु्विप्नांसािरखे । आप त्यिां न ि वदसे पारखे । तुका ह्मणे अखंि वडत सखुे । विाणी विदे मखुे प्रेमा अमृत्तताची ॥५॥

बहुत जिाचलों संसारीं । विसे गभाअ मातेच्यिा उदरीं । लक्ष चौऱ्यिाशिी यिोि वनद्वारीं । जिालों ि वभकारी यिाचक ॥१॥
िजिणे पराधर्ीन आि वणकां हातीं । दृष्टढ पाशिीं बांधर्लों संि वचतीं । प्रारब्धर् ि वकयिमाण सांगाती । भोविंि वडती सत्तिा आपुिलयिा ॥
ध्रु.॥
न भर ेपोट नाहीं ि वविसांविा । नाहीं नेम एक ठावि गांविा । नाहीं सत्तिा न ि वफिर ेऐसी देविा । लाहे जिीविा खापरीं तडफिडी ॥
२॥
काळ बहुत गेले ऐिसयिा रीती । आणीक पढेु नेणों ि वकती । खडंणा नाहीं पनुराविृत्तत्तिी । मजि कल्पांतीं तरी वेिगळे ॥३॥



ऐसे दःुख कोण हरील माझे । कोणा भार घालून ंआपुले ओझे । भवििसंधर्ुतारक नाम तुझे । धर्ांवििस काजेि आडिलयिा ॥
४॥
आतां धर्ांवि घालीं नारायिणा । मजिकारणे रकंा दीना । गणु न ि वविचारीं अविगुणा । तुका करुणा भाकीतसे ॥५॥

जंिवि हे सकळ िसध्द आहे । हात चालावियिा पायेि । तवंि तून ंआपुले स्विि वहत पाहे । तीथरयिाते्र जिायेि चकुों नको ॥१॥
जंिवि काळ असे दरुी ठेला । तवंि तूनं हिरगुण गायिे आइक विि वहला । मनीं भावि धर्रूि वन भला । न विचंे त्यिाला चुकों नको ॥
२॥
जिोडोि वन धर्न न घलीं माती । ब्रह्मविृत्तंदे पूनजिन इि वत । सत्यि आचरण दयिा भूनतीं । करीं सांगाती चुकों नको ॥३॥
दशिा यिौविन बाणली अंगीं । पांि वगला नव्हे ि वविषयिसंगीं । काम कोधर् लोभ मोह त्यिागीं । राहे संतसंगीं चकुों नको ॥५॥
मग तेथे न चले कांहीं । सत्तिा संपदा राहेल ठायिींच्यिा ठायिीं। पढेु संि वचत जिाईल ग्विाही । तुका ह्मणे ते ही यिमआज्ञा ॥
५॥

ऐक पांडुरगंा एक मात । कांहीं बोलणे आहे एकांत । आह्मां जिरी तारील संि वचत । तरी उि वचत कायि तुझे ॥१॥
उसने फेिि वडतां धर्मर तो कोण । कायि तयिा मानवेिल जिन । कायि गा ि वमरविूनि वन भूनषण । विांयिां थोरपण जिनांमध्यिे ॥ध्रु.॥
अन्न जिरी न ि वमळे तयिासी देणे । आगांतुक पात्र उि वचत दान । उपकार तरी धर्नमंत्रीपणे । जिरी देणेघेणे नाहीं आशिा ॥
२॥
शिूनर तों तयिासी बोिलजेि जिाणा । पाठीशिीं घालूनि वन राखे दीना । पार पुण्यि नाहीं त्यिा भूनषणा । ऐक नारायिणा विचन हे ॥
३॥
आतां पढेु बोलणे ते काई ं। मजि तािरसी तरी च सही । विचन आपुले िसध्दी नेई ं। तुका ह्मणे तई ंमजि कळसी ॥४॥

चांगले नाम गोमटे रूप । ि वनविती डोळे हरती ताप । ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल हा जिप । प्रगट स्विल्प । अि वत सार ॥१॥
शिस्त्र हे ि वनविारणींचा बाण । ि वनकट समयि अविसान । कोठे यिोजेिल दशि दान। खंडी नारायिण दःुख ि वचंतने ॥ध्रु.॥
सकळ शे्रष्ठांचे मत । पावेि िसध्दी पाविविी अनंत । ह्मणोि वन व्हाविे शिरणागत । आहे उि वचत एविढे ि वच ॥२॥
ह्मणोि वन रुसलों संसारा । सपर ि वविखार हा पांढरा । तुजिशिीं अंतर र ेदातारा । यिा ि वच दावेिदाराि वनि वमत्ति ॥३॥
येिणे मजि भोगि वविल्यिा खाणी। नसतां छंद लाि वविला मनीं । माजिलों मी माझे भ्रमणीं । जिाली बोडणी ि वविटंबना ॥४॥
पाविलों केिलयिाचा दडं । खाणी भोि वगि वविल्यिा उदडं। आतां केला पाि वहजेि खडं । तुका दडंवित घाली देविा ॥५॥

चांगला तरी पूनणरकाम । गोड तरी यिाचे ि वच नाम । दयिाळ तरी अविघा धर्मर । भला तरी दासा श्रम होऊं नेदी ॥१॥
उदार तरी लक्ष्मीयेिसी । जंुिझार तरी कि वळकाळासी । चतुर तरी गुणांची च रासी । जिाणता तयिासी तो एक ॥ध्रु.॥
जुिनाट तरी बहु काळा । न कळे जियिाची लीळा । नेणता गोविळीं गोविळा । लाघविी अविळाभुलविणा ॥२॥
गांढयिा तरी भाविाचा अंि वकत । बराडी तरी उित च्छष्टिाची प्रीत । ओंगळ तरी कुब्जेिशिीं रत । भ्यिाड अनंत बहु पापा ॥३॥
खेळतो येिणे ि वच खेळाविा । नट तो येिणे ि वच आविगाविा। लपोि वन जिीविीं न कळे जिीविा । धर्िरतां देविा नातुडेसी ॥४॥
उंच तरी बहुत ि वच उंच । नीच तरी बहुत ि वच नीच । तुका ह्मणे बोिललों साच। नाहीं अहाच पूनजिा केली ॥५॥



कायि आह्मी भि वक्ति करणे कैसी । कायि एक विाहावेि तुह्मांसी । अविघा भरोि वन उरलासी । विाणीं खाणीं रसीं रूपगंधर्ी ॥१॥
कसे करंू इिं वद्रयिां बंधर्न । पुण्यिपापाचे खंडण । कायि व्रत करंू आचरण । कायि तुजिि वविण उरले ते ॥२॥
कायि डोळे झांकुि वनयिां पाहू ं। मंत्रजिप कायि ध्यिाऊं । कविणे ठायिीं धर्रूि वन भावि । कायि ते विावि तुजिि वविण ॥३॥
कायि ि वहडंों कविण ि वदशिा । कविणे ठायिीं पायि ठेविूनं कैसा । कायि तून ंनव्हेिस न कळे तसैा । कायि मी कैसा पाहों आतां ॥४॥
तुिझयिा नामाची सकळ । पूनजिा अचरन मंत्र माळ । धर्ूनप दीप नवेैिद्य फिळ तांबूनल । घेऊं पुष्पांजुिळ तुका ह्मणे ॥५॥

शिरीर दःुखाचे कोठार । शिरीर रोगाचे भांडार । शिरीर दगुर्यांधर्ीची थार । नाहीं अपि ववित्र शिरीरा ऐसे ॥१॥
शिरीर उत्तिम चांगले। शिरीर सुखाचे घोंसुले । शिरीर ेसाध्यि होयि केले । शिरीर ेसाधर्ले परब्रह्म ॥ध्रु.॥
शिरीर ि वविटाळाचे अळे । मायिामोहपाशिजिाळे। पतन शिरीराच्यिा मुळे । शिरीर काळे व्यिाि वपले ॥२॥
शिरीर सकळ हे शुिध्द । शिरीर ि वनधर्ींचा ही ि वनधर् । शिरीर ेतुटे भविबंधर् । विसे मध्यिे भोगी देवि शिरीरा ॥३॥
शिरीर अि वविद्येचा बांधर्ा । शिरीर अविगुणाचा रांधर्ा । शिरीरीं विसे बहुत बाधर्ा । नाहीं गुण सुदा एक शिरीरीं ॥४॥
शिरीरा दःुख नेदाविा भोग । न द्यावेि सखु न करीं त्यिाग । नव्हे विोखटे ना चांग । तुका ह्मणे वेिग करीं हिरभजिनीं ॥५॥

इतुले करीं भलत्यिा परी । परद्रव्यि परनारी । सांडुि वन अि वभलाष अंतरीं । विते ंवेिव्हारीं सुखरूप ॥१॥
न करीं दभंाचा सायिास । शिांती राहे बहुविस । िजिव्हे सेविीं सुगंधर्रस । न करीं आळस रामनामीं ॥२॥
जिनि वमत्र होई ंसकळांचा । अशुिभ न बोलाविी विाचा । सगं न धर्राविा दजुिरनाचा । करीं संतांचा सायिास ॥३॥
किरसी देविाि वविण आस । अविघी होईल ि वनरास । तृत्तष्णा विाढि वविसी बहुविस । कधर्ीं सुखास न पविसी ॥४॥
धर्रूि वन ि वविश्विास करीं धर्ीर । किरतां देवि हा ि वच ि वनधर्ारर । तयिाचा विाहे यिोगके्षमभार । नाहीं अंतर तुका ह्मणे ॥५॥

संसारिसंधर्ु हा दसु्तर । नलुघंवेि उलिं वघतां पार । बहुत विाहाि वविले दूनर । न लगे ि वच तीर पलै थडी ॥१॥
ि वकती जिन्म जिाला फेिरा । गि वणत नाहीं जिी दातारा । पि वडलों आविताअ भोंविरा । बहुता थोरा विोळिसयिा ॥ध्रु.॥
विाढलों परी नेणती बुध्दी । नाहीं परतली धर्िरली शुिध्दी । मग म्यिां ि वविचाराविे कधर्ीं । ऐसी संधर्ी सांडुि वनयिा ॥२॥
अनेक खाणीं आहार ि वनद्रा । भयिमैथुनाचा ि वच थारा । बाळत्वि तारुण्यि जिरा । प्रधर्ान पुरा भोग तेथे ॥३॥
ऐसीं उलघंूनि वन आलों स्थळे । बहु भोविंि वडलों काळे । आतां हे उगविावेि जिाळे । उजेिडा बळे ि वदविसाच्यिा ॥४॥
सांडीन यिा संसाराची विाट । बहु येिणे भोगि वविले कष्टि । दाविी सत्यिा ऐसे नष्टि । तुका ह्मणे भ्रष्टि जिालों देविद्रोही ॥५॥

ि वविठ्ठल भीमातीरविासी । ि वविठ्ठल पढंरीि वनविासी । ि वविठ्ठल पुडंिलकापासीं । कृत्त पादानाि वविसीं उदार ॥१॥
ि वविठ्ठल स्मरणा कोंविळा। ि वविठ्ठल गौरविीं आगळा । आधर्ार ब्रह्मांडा सकळा । ि वविठ्ठल लीळाि वविग्रही ॥ध्रु.॥
उभा ि वच परी न मनी सीण । नाहीं उध्दिरतां ि वभन्न । समथारचे घरीं एक अन्न । आतरभूनता क्षणोक्षणा सांभाळी ॥२॥
रुचीचे प्रकार। आि वणताती आदर े। कोठे ही न पडे अंतर । थोरां थोर धर्ाकुटयिा धर्ाकुटा ॥३॥
किरतां बळ धर्िरतां नयेि । झोंबतां डोळे मने च होयि। आपुल्यिा उदे्दशिाची सोयि । जिाणे हृदयिि वनविासी ॥४॥



पान्हा तरी आल्यिा अंतर तेथे । तों नाहीं भिरले िरते । किरतों सेविन आइते । तुका ह्मणे ि वचत्तिे ि वचत्ति मेळविूननी ॥५॥

ताप हे हरण श्रीमखु । हरी भविरोगा ऐसे दःुख । अविलोि वकतां उपजेि सखु । उभे सन्मुख दृष्टष्टिीपढेु ॥१॥
न पुर ेडोि वळयिांची धर्णी । सखोल कृत्त पेची च खाणी । स्ति ववितां न पुर ेवेिदविाणी । तो हा समचरणी कृत्त पाि वनधर्ी ॥ध्रु.॥
रामकृत्त ष्णध्यिान विामननारिसंहीं । उग्र आि वण सौम्यि कांहीं च नाहीं । सांपडे भरलीयेि विाही । भावि शुिध्द पाहीं यिाचे भातुके 
॥२॥
गुणगंभीर चतुर सुजिाण। शिूनर धर्ीर उदार नारायिण। व्यिापक तरी ि वत्रभुविन । मनमोहनलाविण्यि हे ॥३॥
ठाण हे सािजिर ेसुंदर । अि वविनाशि अि वविकार । अनंत आि वण अपार । तो हा कटीं कर धर्िरताहे ॥४॥
जियिाची विाणी सुमनमाळा। परमामृत्ततिजिव्हाळा । अनंता अगंीं अनंत कळा । तुका जिविळा चरण सेवेि ॥५॥
कान्होबानाट अभंग 

अगा येि विकंुैटनायिका । अगा येि तै्रलोक्यितारका । अगा जिनादरना जिगव्यिापका । अगा पाळका भक्तिांि वचयिा ॥१॥
अगा येि विसुदेविदेविकीनंदना । अगा येि गोि वपकारमणा । अगा बि वळबंधर् विामना। अगा ि वनधर्ाना गणुि वनधर्ी ॥ध्रु.॥
अगा येि द्रौपदीबांधर्विा । अगा येि सखयिा पांडविा । अगा जिीविाि वचयेि जिीविा । अगा माधर्विा मधर्ुसूनदना ॥२॥
अगा महेश्विरा महाराजिा । अगा श्रीहरी गरुडध्विजिा । अगा सुंदरा सहस्रभुजिा । पार मी तुझा कायि विणूनर्यां ॥३॥
अगा अंबॠि वषपरपंरा। ि वनलारभं ि वनि वविरकारा । अगा गोविधर्रन धर्रणीधर्रा । अगा माहेरा दीनाि वचयिा ॥४॥
अगा धर्मररायिा धर्मरशिीळा । कृत्त पािसंधर्ु कृत्त पाळा । अगा प्रमेाि वचयिा कल्लोळा । सकळकळाप्रविीणा ॥५॥
अगा चतुरा सुजिाणा । मधर्ुराि वगरा सुलक्षणा । अगा उदारा असुरमदरना । राखे शिरणा तुकयिाबंधर्ु ॥६॥

उभा देिखला भीमातीरीं । कर ि वमरविले कटाविरी । पाउले तरी सम ि वच सािजिरीं । नाम तरी अनंत अि वतगोड ॥१॥
शंिखचकांि वकत भूनषणे । जिि वडतमेखळा ि वचद्रत्ने । ि वपतांबर उटी शिोभे गोरपेणे । लोपलीं तेणे रि ववितेजेि ॥२॥
श्रविणीं कंुडले देती ढाळ । दशिांगुळीं मुि वद्रका माळ । दतंओळी ि वहर ेझळाळ । मुख ि वनमरळ सखुरासी ॥३॥
कडीं कडदोरा विांकी वेिळा । बाहीं बाहुविटे पदक गळां । मृत्तगनाभी रिेखला ि वटळा । लविती डोळां ि वविद्युल्लता ॥४॥
सुंदरपणाची साम्यिता । कायि विणूनर्यां ते पावेि आतां । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे र ेअच्यितुा । धर्न्यि ते माताि वपता प्रसविली ॥५॥

एक मागणे हृषीकेशिी । ि वचत्ति द्यावेि सांगतों विचनासी । मजि अंतर तुझ्यिा चरणासी । न पडे ऐसी कृत्त पा करीं ॥१॥
नको दजुिी बुित ध्द आणीक । िरित ध्दिसध्दी परलोक । तूनं स्विामी मी सेविक । खंडणा नको करंू ऐसी ॥ध्रु.॥
मना येिईल तो जिन्म देई ं। भलते कुळीं भलते ठायिीं । ते मी सांकडे घालीत नाहीं । हृदयिींहुनीं तूनं न विजेि ॥२॥
इतुले करीं भलत्यिा परी । भलत्यिा भावेि तुझे द्वारीं । राहेन दास होऊि वन कामारी । विदो विखैरी ि वनत्यि नाम ॥३॥
नको ि वविचारंू दसुर ेआतां । शिरण आलों जिी पंढरीनाथा । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे र ेअच्यितुा । आहेिस तून ंदाता दानशिूनर ॥४॥

कई ंदेखतां होईन डोळीं । सकळां भूनतीं मूनि वतर सांविळी। जिीविा नांवि भूनमंडळीं । जिळीं स्थळीं काष्ठीं पाषाणीं ॥१॥
ऐसा कृत्त पा करील नारायिण । जिीवि जिगाचा होईन । प्रेमसागरीं बुडईन । होईल स्नान अनुतापीं ॥ध्रु.॥



ऐसा कई ंयेिईन दवैिास । दृष्टश्यि नासोि वन जिाईल आस । सदा संतचरणीं देहाचा विास । सेविीन शेिष धर्णीविरी ॥२॥
कई ंनविसा येितील अकुंर । सुखा नाहींसा होईल पार । अमृत्तत ते पृत्तथ्विीजिळ सागर । विाहाती पूनर आनंदाचे ॥३॥
प्रसन्न दयिा क्षमा शिांि वत । कई ंनविि वविधर्ा होईल भि वक्ति । भोगीन विैराग्यिसंपित्ति । मनोरथ कळती तई ंपुरले ॥४॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे सांग । नव्हे तुजिि वविण ि वनरसेना पांग । ह्मणोि वन घातले साष्टिांग । पांडुरगंा विरी चरणा ॥५॥

तूनं बि वळयिा ि वशिरोमणी । आहेिस माजिी येि ि वत्रभुविनीं । िरघालों पाठी तुझी ह्मणउनी । आतां करीन मी असेल ते ॥१॥
तूनं देविा प्रतापि वदनकर । सुरा असुरांचा सुर । महाविीरां विीर धर्नुधर्रर । मी तों पामर कायि तेथे ॥ध्रु.॥
कृत्त पािसंधर्ु दीनवित्सल । फिोि वडली देविाची बंदशिाळ । संहारूि वन राक्षसदळ । शिरणागत राजिीं स्थाि वपला ॥२॥
उपकमर कराविा बहुत । तरी तून ंजिाणसी धर्मरनीत । उि वचत कायि ते अनुि वचत । राखे शिरणागत आलों आतां ॥३॥
ि वकती म्यिां कायि ि वविनविावेि । शिरण आलों जिीवेि भावेि । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे करावेि । के्षम अविघे येिणे काळे ॥४॥

देविा मी चांडाळ चांडाळ । ह्मणतां लागताहे वेिळ । नसे पाहातां भूनमंडळ । ऐसा अमंगळ खळ दसुरा ॥१॥
जिन्मा उपजििलयिापासुनी । असत्यि कमर ते अझुनी । सत्यि आचरण नेणे स्विप्नीं । ि वनखळ खाणी अविगुणांची ॥२॥
भि वक्ति दयिा अथविा कथा। कानीं न साहवेि विातार । अखंड ि वविषयिांची वेिथा । अधर्म पुरता अधर्माहुनी ॥३॥
काम कोधर् दभं अहकंार । गविर ताठा मद मत्सर । यिांचे तरी माहेरघर । परउपकार विरैी तसैा ॥४॥
ि वनंदा द्वषे घात ि वविश्विास । किरतां नाहीं केला आळस । करंू नयेि ते केले संतउपहास । अभक्ष ते ही भि वक्षले ॥५॥
पाि वळले नाहीं ि वपतृत्तविचन। सदा परद्वारीं परधर्नीं ध्यिान । बोलों नयेि घडले ऐसे अनोि वविन । दासीगमन आि वदकरूनी ॥६॥
कायिामने विाचाइिं वद्रयिांशिीं । सकळ पापांची च राशिी । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ऐिसयिासी । आलों हृषीकेशिी तुजि शिरण ॥७॥

कायि कायि किरतों यिा मना । परी नाइके नारायिणा । करंू नयेि त्यिाची करी ि वविविंचना । पतना नेऊं आदिरले ॥१॥
भलि वतयेि सवेि धर्ांवेि सैराट । विाट आडविाट दर ेदरकुट । न ि वविचारी कुडे कांहीं कपट । घात बळकट मांि वडयेिला ॥२॥
न पुरती भ्रमणा दाही ि वदशिा । सप्त ही पाताळ आकाशिा । घाली उडी बळे ि वच देखोि वन फिांसा । केलों यिा देशिा पाहुणा ॥
३॥
चेतविूनि वन इिं वद्रयेि सकळ। आशिा तृत्तष्णा कल्पना काम कोधर् काळ । दरुाि वविली शुिध्द बुित ध्द केली राळ । ऐसे चांडाळ 
अि वनविार हे ॥४॥
आतां कायि ऐसे करावेि यिासी । बहु जिाि वचलों केलों कासाि वविसी । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे हृषीकेशिी । धर्ांवि मजि ऐसी परी जिाली 
॥५॥
नाटाचे अभंग समाप्त 
------------------------

कायि खावेि आतां कोणीकडे जिावेि । गांविांत राहावेि कोण्यिा बळे ॥१॥
कोपला पाटील गांविचे हे लोक । आतां घाली भीक कोण मजि ॥ध्रु.॥
आतां येिणे चविी सांि वडली ह्मणती । ि वनविाडा किरती ि वदविाणांत ॥२॥



भल्यिा लोकीं यिास सांि वगतली मात । केला माझा घात दबुरळाचा ॥३॥
तुका ह्मणे यिाचा संग नव्हे भला । शिोधर्ीत ि वविठ्ठला जिाऊं आतां ॥४॥

संत मागे पाणी नेदी एक चूनळ । दासीस आंघोळ ठेविी पाणी ॥१॥
संतासी देखोनी होयि पाठमोरा । दासीि वचयिा पोरा चुबंन देतो ॥ध्रु.॥
संतासी देखोि वन किरतो ढविाळयिा । भावेि धर्ुतो चोळयिा दासीि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाच्यिा तोंडाविरी थुकंा । जिातो यिमलोका भोगावियिा ॥३॥

एक प्रमेगुजि ऐके जिगजेिठी । आठविली गोष्टिी सांगतसे ॥१॥
एक मृत्तग दोन्ही पाडसांसि वहत । आनंदे चरत होती विनी ॥ध्रु.॥
अविि वचता तेथे पारधर्ी पाविला । घेऊि वनयिां आला श्विाने दोन्ही ॥२॥
एकीकडे त्यिाणे ि वचिरल्यिा विाघुरा । ठेि वविले श्विानपुत्रा एकीकडे ॥३॥
एकीकडे तेणे विोणविा लाि वविला । आपण राि वहला एकीकडे ॥४॥
चहूकंडोि वनयिां मृत्तगे वेिि वढयेिलीं । स्मरों ते लागलीं नाम तुझे ॥५॥
रामा कृत्त ष्णा हरी गोि वविंदा केशिविा । देविाि वचयिा देविा पाविे आतां ॥६॥
कोण रक्षी आतां ऐिसयेि संकटीं । बापा जिगजेिठी तुजिि वविण ॥७॥
आइकोि वन तुह्मी तयिांचीं विचने । कृत्त पाअंतःकरणे कळविि वळलां ॥८॥
आज्ञा तयेि काळीं केली पजिरन्यिासी । वेिगीं पाविकासी ि वविझविाविे ॥९॥
ससे एक तेथे उठविुनी पळि वविले । तयिा पाठीं गेली श्विाने दोन्ही ॥१ 0॥
मृत्तगे चमकोनी सत्विर चाललीं । गोि वविंदे रि वक्षलीं ह्मणोि वनयिां ॥॥
ऐसा तून ंकृत्त पाळु दयिाळु आहेसी । आपुल्यिा भक्तिांसी जिीविलग ॥॥
ऐसी तुझी कीती जिीविीं आविडती । रखमुाईच्यिा पती तुका ह्मणे ॥॥

आशिाबध्द विक्तिा । धर्ाक श्रोतयिाच्यिा ि वचत्तिा ॥१॥
विांयिां गेले ते भजिन । उभयितां लोभी मन ॥ध्रु.॥
बि वहमुरख एके ठायिीं । तसेै जिाले तयिा दोहीं ॥२॥
माप तसैी गोणी । तुका ह्मणे िरतीं दोन्ही ॥३॥

ि वविठ्ठला र ेतून ंउदाराचा रावि । ि वविठ्ठला तून ंजिीवि यिा जिगाचा ॥१॥
ि वविठ्ठला र ेतून ंउदाराची रासी । ि वविठ्ठला तुजिपाशिीं सकळिसध्दी ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठला र ेतुझे नाम बहु गोड । ि वविठ्ठला र ेकोड पुरि वविसी ॥२॥
ि वविठ्ठला र ेतुझे श्रीमुख चांगले । ि वविठ्ठला लागले ध्यिान मनीं ॥३॥
ि वविठ्ठला र ेविाचे बोला बहुरस । ि वविठ्ठला र ेसास घेतला जिीवेि ॥४॥



ि वविठ्ठला र ेशिोक करीतसे तुका । ि वविठ्ठला तून ंयेि कां झडकरी ॥५॥

बाि वहर पि वडलों आपुल्यिा कतरव्येि । संसारािस जिीवेि वेिटाि वळलों ॥१॥
एकामध्येि एक नाहीं ि वमळों येित । ताक नविनीत ि वनविडीले ॥ध्रु.॥
जिालीं दोनी नामे एका ि वच मथनीं । दसुिरयिा गुणीं वेिगळालीं ॥२॥
तुका ह्मणे दाखि वविल्यिा मुक्तिाफिळीं । ि वशंिपले ि वच स्विस्थळीं खुंटिलयिा ॥३॥

बरविा बरविा बरविा र ेदेविा तून ं। जिीविाहूनी आविडसी जिीविा र ेदेविा तून ं॥१॥
पाहातां विदन संतुष्टि लोचन । जिाले आइकतां गुण श्रविण र ेदेविा ॥ध्रु.॥
अष्टिै अंगे तनु ि वत्रि वविधर् ताप गेला सीण । विि वणरतां लक्षण र ेदेविा ॥२॥
मन जिाले उन्मन अनुपम ग्रहण । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे मि वहमा नेणे र े॥३॥

सोलीवि जेि सुख अि वतसुखाहुि वन । उभे हे अंगणीं विैष्णविांच्यिा ॥१॥
विृत्तंदाविन सडे चौक रगं माळा । नाचे तो सोहोळा देखोि वनयिां ॥ध्रु.॥
भूनषणमंि वडत सदा सविरकाळ । मुद्रा आि वण माळ तुळसी कंठीं ॥२॥
नामओघ मुखीं अमृत्तताचे सार । मस्तक पि ववित्र सि वहत रजेि ॥३॥
तुका ह्मणे मोक्ष भक्तिाि वचयिा मना । नयेि हा विासना त्यिाची करी ॥४॥

तीथे ंकेलीं कोटीविरी । नाहीं देिखली पंढरी ॥१॥
जिळो त्यिाचे ज्यिालेपण । न देखे ि वच समचरण ॥ध्रु.॥
यिोग यिाग अनंत केले । नाहीं समचरण देिखले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठ्ठलपायिीं। अनंत तीथे ंघि वडलीं पाहीं ॥३॥

कोणते कारण राि वहले यिामुळे । जेि म्यिां तुजि बळे कष्टिविावेि ॥१॥
नाहीं जिात जिीवि नाहीं होत हानी । सहजि ते मनीं आठविले ॥ध्रु.॥
नाहीं कांहीं ि वचंता मरतों उपविासी । अथविा त्यिा ह्मैसी गाई व्हाव्यिा ॥२॥
हे तों तुजि कळों येितसे अंतरीं । लाखणीक विरी साच भावि ॥३॥
तुका ह्मणे देविा नािसविंतासाठीं । पायिांसविे तुटी किरती तुझ्यिा ॥४॥

रामा अयिोध्येिच्यिा रायिा । ि वदनानाथा र ेसखयिा ॥१॥
पाप ताप ि वविघ्न हरीं । ि वदनानाथा सुख करीं ॥ध्रु.॥
ि वभलटीि वचयिा र ेउित च्छष्टिा । स्विीकािरसी र ेतून ंभ्रष्टिा ॥२॥



मी तों सलगीचे मूनल । तुका ह्मणे तून सखोल ॥३॥

तुजिविरी ज्यिाचे मन । दरुषण दे त्यिाचे ॥१॥
कैसा जिाती शुिध्द भावि । हात पावि ना विृत्तत्तिी ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा करूि वन मेळा । तुजि डोळां रोिखले ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि आड । लपोि वन कोड दाविीं देविा ॥३॥

ि वविश्विव्यिापी मायिा । ि वतणे झाकुि वळले छायिा ॥१॥
सत्यि गेले भोळयिाविारी । अि वविद्येची चाली थोरी ॥ध्रु.॥
आपुले ि वच मन । करविी आपणां बंधर्न ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । तुह्मी कोडीं हीं उगविा ॥३॥

पोटीं जिन्मती रोग । तिर कां ह्मणावेि आप्तविगर ॥१॥
रानीं विसती औषधर्ी । तिर कां ह्मणाव्यिा ि वनपराधर्ी ॥२॥
तसेै शिरीराचे नाते । तुका ह्मणे सविर आप्ते ॥३॥

नव्हे शिब्द एक देशिी । सांडी गविशिी कोणाला ॥१॥
जिाली माझी विखैरी । ि वविश्विंभरी व्यिापक ॥ध्रु.॥
मोकिलले जिावेि बाणे। भाता जेिणे विाइले ॥२॥
आतां येिथे कैचा तुका । बोले िसका स्विामीचा ॥३॥

गायिनाचे रगंीं । शिि वक्ति अदतु हे अंगीं ॥१॥
हे तों देणे तुमचे देविा । घ्यिाविी अखंि वडत सेविा ॥ध्रु.॥
अंगीं प्रमेाचे भरते । नाहीं उतार चढते ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । नाम अमृत्तताची खाणी ॥३॥

माप ह्मणे मी मि वविते । भरी धर्णी ठेविी िरते ॥१॥
देविा अि वभमान नको । माझेठायिीं देऊं सकों ॥ध्रु.॥
देशिी चाले िसका । िरते कोण लेखी रकंा ॥२॥
हातीं सूनत्रदोरी । तुका ह्मणे त्यिाची थोरी ॥३॥

कोण सांगायिास । गेले होते देशिोदेशि ॥१॥



नेले विाऱ्यिा हातीं माप । समथर तो माझा बाप ॥ध्रु.॥
कोणाची हे सत्तिा। जिाली विाचा विदि वविता ॥२॥
तुका ह्मणे यिा ि वनश्चयिे । माझे ि वनरसले भयि ॥३॥

सकि वळकांच्यिा पायिां माझी ि वविनविणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥
अहो श्रोते विके्ति सकळ ही जिन । बर ेपारखनु बांधर्ा गांठी ॥ध्रु.॥
फिोि वडले भांडार धर्न्यिाचा हा माल । मी तवंि हामाल भारविाही ॥२॥
तुका ह्मणे चाली जिाली चहू ंदेशिी । उतरला कसीं खरा माल ॥३॥

कोण त्यिाचा पार पाविला धर्ुिं वडतां । पुढे ि वविचािरतां ि वविश्विंभरा ॥१॥
अणरुणे ुसूनक्ष्मस्थूनळा पार नाहीं । श्रुती नेती त्यिा ही खुंटिलयिा ॥ध्रु.॥
फिळांत कीटक येिविढे आकाशि । ऐसीं तरुविरास अनेक ि वकती ॥२॥
दाि वविले अनंते अजुिरनािस पोटीं । आणीक त्यिा सृत्ति वष्टि कृत्त ष्णलोक ॥३॥
तुका ह्मणे लागा संतांि वचयेि कासे । ठावि घेतां कैसे विांचा जिीविे ॥४॥

जेि जेि कांही किरतों देविा । ते ते सेविा समपे ं॥१॥
भेद नाहीं सविारत्मना । नारायिणा तुजि मजि ॥ध्रु.॥
आह्मी दजेुि नेणों कोणा। हे ि वच मना मन साक्ष ॥२॥
तुका ह्मणे जिगन्नाथा । हे अन्यिथा नव्हे कीं ॥३॥

स्तुि वत करंू तरी नव्हे ि वच यिा वेिदा । तेथे माझा धर्दंा कोणीकडे ॥१॥
परी हे विखैरी गोडाविली सखुे । रसना रस मुखे इच्छीतसे ॥ध्रु.॥
रूप विणारवियिा कोठे पुर ेमती । रोमीं होती जिाती ब्रह्मांडे हीं ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंऐसा एक साचा । ऐसी तवंि विाचा जिाली नाहीं ॥३॥

तुजि विणी ऐसा तुजि ि वविण नाहीं । दजुिा कोणी तीहीं ि वत्रभुविनीं ॥१॥
सहस्रमुखे शेिष िसणला बापुडा । ि वचरिलयिा धर्डा िजिव्हा त्यिाच्यिा ॥ध्रु.॥
अव्यिक्तिा अलक्षा अपारा अनंता । ि वनगुरणा सि वचद नारायिणा ॥२॥
रूप नाम घेसी आपुल्यिा स्विइच्छा । होसी भावि तसैा त्यिाकारणे ॥३॥
तुका ह्मणे जिरी दाि वविसी आपणा । तिर च नारायिणा कळों येिसी ॥४॥

पूनर आला आनंदाचा । लाटा उसळती प्रमेाच्यिा ॥१॥



बांधर्ून ंि वविठ्ठलसांगडी । पोहुि वन जिाऊं पैल थडी । अविघे जिन गडी । घाला उडी भाई नो ॥ध्रु.॥
हे तों नाहीं सविरकाळ । अमुप अमृत्ततांचे जिळ ॥२॥
तुका ह्मणे थोरा पुण्येि । ओघ आला पंथे येिणे ॥३॥

आणीक दसुर ेमजि नाहीं आतां । नेि वमले यिा ि वचत्तिापासुि वनयिां ॥१॥
पांडुरगं मनीं पांडुरगं ध्यिानीं । जिाग्रतीं स्विप्नीं पांडुरगं ॥ध्रु.॥
पि वडले विळण इिं वद्रयिां सकळां । भावि तो ि वनराळा नाहीं दजुिा ॥२॥
तुका ह्मणे नेत्रीं केले ओळखण । सािजिर ेते ध्यिान ि वविटेविरी ॥३॥

मी तों सविरभावेि अनिधर्कारी । होइल कैसी परी नेणों देविा ॥१॥
पुराणींचे अथर आि वणतां मनास । होयि कासाविीस जिीवि माझा ॥ध्रु.॥
इिं वद्रयिांचीं आह्मी पांि वगलों अंि वकते । त्यिांचे रगंीं ि वचत्ति रगंलेसे ॥२॥
एकाचे ही मजि न घडे दमन । अविघीं नेमूनन कैसीं राखों ॥३॥
तुका ह्मणे मजि तारीं पंढरीरायिा । नाहीं तरी विांयिां गेलों दास ॥४॥

लक्षूनि वनयिां यिोगी पाहाती आभास । ते ि वदसे आह्मांस दृष्टष्टिीपुढे ॥१॥
कर दोनी कटी राि वहलासे उभा । सांविळी हे प्रभा अगंकांती ॥ध्रु.॥
व्यिापूनि वन वेिगळे राि वहलेसे दरुी । सकळां अंतरीं ि वनि वविरकार ॥२॥
रूप नाहीं रखेा नाम ही जियिासी । आपुला मानसीं ि वशिवि ध्यिायि ॥३॥
अंत नाहीं पार विणार नाहीं थार । कुळ यिाि वत ि वशिर हस्त पाद ॥४॥
अचेत चेतले भक्तिाि वचयिा सखेु । आपुल्यिा कौतुके तुका ह्मणे ॥५॥

कैसे करंू ध्यिान कैसा पाहों तुजि । विमर दाविीं मजि यिाचकासी ॥१॥
कैसी भि वक्ति करंू सांग तुझी सेविा । कोण्यिा भाविे देविा आतुडसी ॥ध्रु.॥
कैसी कीती विाणूनं कैसा लक्षा आणूनं । जिाणूनं हा कविण कैसा तुजि ॥२॥
कैसा गाऊं गीतीं कैसा ध्यिाऊं ि वचत्तिीं । कैसी ित स्थती मती दाविीं मजि ॥३॥
तुका ह्मणे जिसेै दास केले देविा। तसेै हे अनुभविा आणीं मजि ॥४॥

ि वनगमाचे विन । नका शिोधर्ून ंकरंू सीण ॥१॥
यिा र ेगौि वळयिांचे घरीं । बांधर्ले ते दावेि विरी ॥ध्रु.॥
पीडलेती भ्रमे । विाट न कळतां विमे ं॥२॥
तुका ह्मणे भार । माथा टाका अहकंार ॥३॥



मन विोळी मना । बुित ध्द बुध्दी क्षण क्षणां ॥१॥
मी च मजि राखण जिालों । ज्यिाणे तेथे ि वच धर्िरलों ॥ध्रु.॥
जेि जेि जेिथे उठी। ते ते तयिा हाते कंुटी ॥२॥
भांिजिली खांजिनी । तुका साक्ष उरला दोन्ही ॥३॥

ब्रह्म न िलपें त्यिा मेळे । कमारअकमार वेिगळे ॥१॥
तो ि वच एक तयिा जिाणे । पावेि अनुभि वविले खणेु ॥ध्रु.॥
शिोच अशिौचाचे संधर्ी । तन आळा तना ि वच मधर्ीं ॥२॥
पापपुण्यिां नाहीं ठावि । तुका ह्मणे सहजि भावि ॥३॥

कायि दरा करील विन । समाधर्ान नाहीं जंिवि ॥१॥
तरी कायि तेथे असती थोडीं । कायि जिोडी तयिांसी ॥ध्रु.॥
िरगतां धर्ांविा पेविामध्येि । जिोडे िसित ध्द ते ठायिीं ॥२॥
कायि भस्म करील राख । अंतर पाख नाहीं तों ॥३॥
विणारआश्रमाचे धर्मर । जिाती श्रम जिािलयिा ॥४॥
तुका ह्मणे सोंग पाशि । ि वनरसे आस ते ि वहत ॥५॥

ते हीं नव्हे जेि किरतां कांहीं । ध्यिातां ध्यिायिीं ते ही नव्हे ॥१॥
ते ही नव्हे जेि जिाणविी जिना । विाटे मना ते नव्हे ॥ध्रु.॥
त्रास माि वनजेि कांटाळा । अशुिभ विाचाळा ते ही नव्हे ॥२॥
ते ही नव्हे जेि भोंविते भोंवेि । नागवेि धर्ांवेि ते ही नव्हे ॥३॥
तुका ह्मणे एक ि वच आहे । सहिजंि पाहे सहजि ॥४॥

बोल बोलतां विाटे सोपे । करणी किरतां टीर कांपे ॥१॥
नव्हे विैराग्यि सोपार े। मजि बोलतां न विटे खर े॥ध्रु.॥
ि वविष खावेि ग्रासोग्रासीं । धर्न्यि तो ि वच एक सोसी ॥२॥
तुका ह्मणे करूि वन दाविी । त्यिाचे पायि माझे जिीविीं ॥३॥

होईन ि वभकारी । पढंरीचा विारकरी ॥१॥
हा ि वच माझा नेम धर्मर । अविघे ि वविठोबाचे नाम ॥ध्रु.॥
हे ि वच माझी उपासना । लागन संतांच्यिा चरणा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । करीन ते भोळी सेविा ॥३॥



सांटि वविला हरी । जिींहीं हृदयिमंि वदरीं ॥१॥
त्यिांची सरली वेिरझार । जिाला सफिळ व्यिापार ॥ध्रु.॥
हरी आला हाता । मग कैची भयि ि वचंता । तुका ह्मणे हरी । कांहीं उरों नेदी उरी ॥३॥

मोक्ष तुमचा देविा । तुह्मी दलुरभ तो ठेविा ॥१॥
मजि भक्तिीची आविडी । नाहीं अंतरीं ते गोडी ॥ध्रु.॥
आपल्यिा प्रकारा । करा जितन दातारा ॥२॥
तुका ह्मणे भेटी । पुर ेएक ि वच शेिविटीं ॥३॥

नामपाठ मुक्तिाफिळांच्यिा ओविणी । हे सुख सगुणीं अि वभनवि ॥१॥
तरी आह्मी जिालों उदास ि वनगुरणा । भक्तिांि वचयिा मना मोक्ष नयेि ॥ध्रु.॥
द्यावेि घ्यिावेि ऐसे येिथे उर ेभावि । कायि ठायिा ठावि पुसोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे आतां अभयिदान करा । ह्मणा ि वविश्विंभरा ि वदले ऐसे ॥३॥

भवििसंधर्ूनचे कायि कोडे । दाविी विाट चाले पढेु ॥१॥
तारंू भला पांडुरगं । पायि ि वभजिों नेदी अंग ॥ध्रु.॥
मागे उतिरले बहुत । पैल ि वतरीं साधर्ुसंत ॥२॥
तुका ह्मणे लाग वेिगे । जिाऊं तयिाि वचयिा मागे ॥३॥

नाहीं साजित हो मोठा । मजि अळंकार खोटा ॥१॥
असे तुमचा रजिरणे । संतां पायिींची विाहाण ॥ध्रु.॥
नाहीं स्विरूपीं ओळखी । भि वक्तिभावि करीं देखीं ॥२॥
नाहीं शिूनन्यिाकारीं । क्षर ओळखी अक्षरीं ॥३॥
नाहीं ि वविवेिक यिा ठायिीं । आत्मा अनात्मा काई ॥४॥
कांहीं नव्हे तुका । पांयिां पडने हे ऐका ॥५॥

सत्यि साच खर े। नाम ि वविठोबाचे बर े॥१॥
जेिणे तुटती बंधर्ने । उभयिलोकीं कीि वतर जेिणे ॥ध्रु.॥
भावि ज्यिाचे गांठी । त्यिासी लाभ उठाउठी ॥२॥
तुका ह्मणे भोळा । िजंिकंु जिाणे कि वळकाळा ॥३॥



सत्यि तो आविडे । ि वविकल्पाने भावि उडे ॥१॥
आह्मी तुमच्यिा कृत्त पादाने । जिाणों शुिध्द मंद सोने ॥ध्रु.॥
आला भोग अंगा। न लविूनं उसीर त्यिा त्यिागा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । अंजिन ते तुझी सेविा ॥३॥

करावेि ि वचंतन । ते ि वच बर ेन भेटूनन ॥१॥
बरविा अंगीं राहे भावि । तो गे तो ि वच जिाणा देवि ॥ध्रु.॥
दशिरणाची उरी । अविस्था ि वच अगं धर्री ॥२॥
तुका ह्मणे मन । तेथे सकळ कारण ॥३॥

जेि जेि जेिथे पावेि । ते ते समपारवेि सेवेि ॥१॥
सहजि पूनजिा यिा ि वच नांवेि । गि वळत अि वभमाने व्हावेि ॥ध्र.ु॥
अविघे भोि वगतां गोसाविी। आदीं आविसानीं जिीविी ॥२॥
तुका ह्मणे िसण । न धर्िरतां नव्हे ि वभन्न ॥३॥

नसे तरी मनो नसो । परी विाचे तरी विसो ॥१॥
देह पडो यिा ि वचंतने । ि वविठ्ठलनामसंकीतरने ॥ध्रु.॥
दभंित स्थती भलत्यिा भावेि । मजि हिरजिन ह्मणावेि ॥२॥
तुका ह्मणे काळे तरी । मजि सांभाळील हरी ॥३॥

नयेि जिरी कांहीं । तरी भलते ि वच विाहीं ॥१॥
ह्मणि वविल्यिा ढास । कोण न धर्री वेिठीस ॥ध्रु.॥
समथारच्यिा नांवेि । भलतसेै ि वविकावेि ॥२॥
तुका ह्मणे सत्तिा । विरी असते बहुतां ॥३॥

न संडवेि अन्न । मजि न सेविवेि विन ॥१॥
ह्मणउनी नारायिणा । कींवि भाि वकतों करुणा ॥ध्रु.॥
नाहीं अिधर्कार । कांहीं घोकायिा अक्षर ॥२॥
तुका ह्मणे थोडे । आयिषु्यि अविघे ि वच कोडे ॥३॥

एकांचीं उत्तिर े। गोड अमृत्तत मधर्ुर े॥१॥
ऐशिा देविाच्यिा ि वविभुती । ि वभन्न प्रारब्धर्ाची गती ॥ध्रु.॥



एकांचीं विचने । कडु अत्यिंत तीक्षणे ॥२॥
प्रकाराचे तीन । तुका ह्मणे केले जिन ॥३॥

विचने ही नाड । न बोले ते मकेु खोड ॥१॥
दोहीं वेिगळे ते ि वहत । बोली अबोलणी नीत ॥ध्रु.॥
अंधर्ार प्रकाशिी । जिायि ि वदविस पावेि ि वनशिी ॥२॥
बीजि पृत्तिथविीच्यिा पोटीं । तुका ह्मणे दाविी दृष्टष्टिी ॥३॥

ि वविचारा विांचूनन । न पविीजेि समाधर्ान ॥१॥
देह ि वत्रगुणांचा बांधर्ा । माजिी नाहीं गुण सुदा ॥ध्रु.॥
देविाि वचयेि चाडे । देविा द्यावेि जेि जेि घडे ॥२॥
तुका ह्मणे होते । बहु गोमटे उि वचते ॥३॥

तुटे भविरोग । संि वचति वकयिमाणभोग ॥१॥
ऐसे ि वविठोबाचे नाम । उच्चािरतां खडें जिन्म ॥ध्रु.॥
विसों न सके पाप । पळे ि वत्रि वविधर् तो ताप ॥२॥
तुका ह्मणे मायिा । होयि दासी लागे पायिां ॥३॥

मुसाविले अंग । रगंीं मेळि वविला रगं ॥१॥
एकीं एक दृष्टढ जिाले । मुळा आपुिलयिा आले ॥ध्रु.॥
सागरीं थेबुडा । पि वडल्यिा ि वनविडे कोण्यिा विाटा ॥२॥
तुका ह्मणे नवेि । नव्हे जिाणावेि हे देवेि ॥३॥

अनुतापे दोष । जिायि न लगतां ि वनि वमष ॥१॥
पिर तो राहे ि वविसाविला । आदीं अविसानीं भला ॥ध्रु.॥
हे ि वच प्रायिित श्चत । अनुतापीं न्हायि ि वचत्ति ॥२॥
तुका ह्मणे पापा । ि वशिविों नयेि अनुतापा ॥३॥

चहू ंआश्रमांचे धर्मर । न राखतां जिोडे कमर ॥१॥
तसैी नव्हे भोळी सेविा । एक भावि ि वच कारण देविा ॥ध्रु.॥
तपे इिं वद्रयिां आघात । क्षणे एका विाताहात ॥२॥
मंत्र चळे थोडा । तिर धर्ड ि वच होयि वेिडा ॥३॥



व्रते किरतां सांग । तरी एक चकुतां भगं ॥४॥
धर्मर सत्त्वि ि वच कारण । नाहीं तरी केला िसण ॥५॥
भूनतदयेििस आघात । उंचि वनच विाताहात ॥६॥
तुका ह्मणे दजेुि । ि ववििधर्ि वनषेधर्ाचे ओझे ॥७॥

सोि वडला संसार । मायिा तयिावििर फिार ॥१॥
धर्ांवित चाले मागे मागे । सुखदःुख साहे अंगे ॥ध्रु.॥
यिाने घ्यिावेि नाम । तीसीकरणे त्यिाचे काम ॥२॥
तुका ह्मणे भोळी । ि वविठ्ठलकृत्त पेची कोंविळी ॥३॥

बसैों खेळूनं  जेिविूनं । तेथे नाम तुझे गाऊं ॥१॥
रामकृत्त ष्णनाममाळा । घालून ंओविुि वनयिां गळा ॥ध्रु.॥
ि वविश्विास हा धर्रंू। नाम बळकट करंू ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । आह्मां जिीविन शिरणागतां ॥३॥

पाटीं पोटीं देवि । कैचा हिरदासां भेवि ॥१॥
करा आनंदे कीतरन । नका आशंिि वकतमन ॥ध्रु.॥
एथे कोठे काळ । करील देविापाशिीं बळ ॥२॥
तुका ह्मणे धर्नी । सपुरता कायि विाणी ॥३॥

मनोमयि पूनजिा । हे ि वच पढीयिे केशिीराजिा ॥१॥
घेतो कल्पनेचा भोग । न मानेती बाहयि रगं ॥ध्रु.॥
अंतरींचे जिाणे । आि वदवितरमान खणेु ॥२॥
तुका ह्मणे कुडे । कोठे सर ेत्यिाच्यिा पुढे ॥३॥

जिाणे भक्तिीचा िजिव्हाळा । तो ि वच देविीचा पुतळा ॥१॥
आणीक नयेि माझ्यिा मना । हो का पंि वडत शिाहाणा ॥ध्रु.॥
नामरूपीं जिडले ि वचत्ति । त्यिाचा दास मी अंि वकत ॥२॥
तुका ह्मणे नविि वविधर् । भि वक्ति जिाणे तो ि वच शुिध्द ॥३॥

यिाजिसाठीं विनांतरा । जिातों सांडुि वनयिां घरा ॥१॥
माझे ि वदठावेिल प्रमे । बुित ध्द होईल ि वनष्काम ॥ध्रु.॥



अद्वैताची विाणी । नाहीं ऐकत मी कानीं ॥२॥
तुका ह्मणे अहबं्रह्म । आड येिऊं नेदीं भ्रम ॥३॥

बुडतां आविरीं । मजि भविाचे सागरीं ॥१॥
नको मानूनं भार । पाहों दोषांचे डोंगर ॥ध्रु.॥
आहे ते सांभाळीं । तुझी कैसी ब्रीदाविळी ॥२॥
तुका ह्मणे दोषी । मी तों पातकांची राशिी ॥३॥

अक्षई ते झाले । आतां न मोडे रि वचले ॥१॥
पायिा पि वडला खोले ठायिीं । तेथे पुढे चाली नाहीं ॥ध्रु.॥
होते ि वविखरुले । ताळा जिमे झडती आले ॥२॥
तुका ह्मणे बोली । पुढे कंुि वटत ि वच जिाली ॥३॥

तुझे थोर थोर । भक्ति किरती ि वविचार ॥१॥
जिपतपाि वद साधर्ने । मजि ि वचंतवेिना मने ॥ध्र.ु॥
करुणाविचने । म्यिां भाकाविीं तुह्मां दीने ॥२॥
तुका ह्मणे घेई ं। माझे थोडे फिार ठायिीं ॥३॥

लाविुि वन काहाळा । सुखे किरतों सोहोळा ॥१॥
सादविीत गेलों जिना । भयि नाहीं सत्यि जिाणां ॥ध्रु.॥
गात नाचत ि वविनोदे । टाळघागऱ्यिांच्यिा छंदे ॥२॥
तुका ह्मणे भेवि । नाहीं पुढे येितो देवि ॥३॥

मुक्ति कासयिा ह्मणावेि । बंधर्न ते नाहीं ठावेि ॥१॥
सुखे किरतों कीतरन । भयि ि वविसरले मन ॥ध्रु.॥
देिखजेिना नास । घालून ंकोणाविरी कास ॥२॥
तुका ह्मणे साहे । देवि आहे तसैा आहे ॥३॥

ओनाम्यिाच्यिा काळे । खडे मांडि वविले बाळे ॥१॥
ते ि वच पुढे पुढे काई । मग लागिलयिा सोई ॥ध्रु.॥
रज्जुि सपर होता । तोंविरी ि वच न कळतां ॥२॥
तुका ह्मणे साचे । भयि नाहीं बागुलाचे ॥३॥



आतां पढेु धर्रीं । माझे आठवि विखैरी ॥१॥
नको बडबडून ं भांडे । कांहीं विाउगे ते रांडे ॥ध्र.ु॥
ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल । ऐसे सांडुि वनयिां बोल ॥२॥
तुका ह्मणे आण । तुजि स्विामीची हे जिाण ॥३॥

कायि नव्हे किरतां तुजि । आतां राखे माझी लाजि ॥१॥
मी तों अपराधर्ाची राशिी । ि वशिखा अगंुष्टि तोंपाशिीं ॥ध्रु.॥
त्राहे त्राहे त्राहे । मजि कृत्त पादृष्टष्टिी पाहे ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । सत्यिा घ्यिाविी आतां सेविा ॥३॥

विंदीन मी भूनते । आतां अविघीं ि वच समस्ते ॥१॥
तुमची करीन भाविना । पदोपदीं नारायिणा ॥ध्रु.॥
गाळुि वनयिां भेद । प्रमाण तो ऐसा वेिद ॥२॥
तुका ह्मणे मग । नव्हे दजुियिाचा संग ॥३॥

पूनजिा पजु्यिमान । कथे उभे हिरजिन ॥१॥
ज्यिाची कीती विाखाि वणती । तेथे ओतली ते मुती ॥ध्रु.॥
देहाचा ि वविसर । केला आनंदे सचंार ॥२॥
गेला अि वभमान । लाजि बोळि वविला मान ॥३॥
शिोक मोह ि वचंता । यिाची नेणती ते विातार ॥४॥
तुका ह्मणे सखे । ि वविठोबा च ते सािरखे ॥५॥

भावि तसेै फिळ । न चले देविापाशिीं बळ ॥१॥
धर्ांवेि जिातीपाशिीं जिाती । खणु येिरयेिरां ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
ि वहरा ि वहरकणी । काढी आंतुि वन आि वहरणी ॥२॥
तुका ह्मणे केले । मन शुिध्द हे चांगले ॥३॥

वििर बोला रस । कथी ज्ञान माजिी फिोस ॥१॥
ऐसे लि वटके जेि ठक । तयिां येिहे ना पर लोक ॥ध्रु.॥
पिरस एक सांगे । अगंा धर्ुळी हे न लगे ॥२॥
तुका ह्मणे हाडे । कुतऱ्यिा लाि वविले झगडे ॥३॥



हे ि वच तुझी पूनजिा । आतां करीन केशिीराजिा ॥१॥
अविघीं तुझींच हे पदे । नमस्कारीन अभेदे ॥ध्र.ु॥
न वििजिरति वदशिा । जिायि तेथे ि वच सिरसा ॥२॥
नव्हे एकदेशिी । तुका ह्मणे गुणदोषीं ॥३॥

आपले तों कांहीं । येिथे सांि वगजेिसे नाहीं ॥१॥
पिर हे विाणी विायिचळ । छंद करि वविते बरळ ॥ध्रु.॥
पंचभूनतांचा हा मेळा । देह सत्यित्वेि ि वनराळा ॥२॥
तुका ह्मणे भुली । इच्यिा उफिराटयिा चाली ॥३॥

ि वविठ्ठल नाविाडा फुिकाचा । आळि वविल्यिा साटीं विाचा ॥१॥
कटीं कर जिसेै तसेै । उभा राि वहला न बसेै ॥ध्रु.॥
न पाहे िसदोरी । जिाती कुळ न ि वविचारी ॥२॥
तुका ह्मणे भेटी । हाका देतां उठाउठीं ॥३॥

कृत्त पाविंत ि वकती । दीने बहु आविडती ॥१॥
त्यिांचा भार विाहे माथां । करी यिोगके्षमि वचंता ॥ध्रु.॥
भुले नेदी विाट । करीं धर्रूि वन दाविी नीट ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवेि । अनुसरतां एका भावेि ॥३॥

नेणती वेिद श्रुि वत कोणी । आह्मां भाि वविकां विांचुनी ॥१॥
रूप आविडे आह्मांशिी । तसैी जिोडी हृषीकेशिी ॥ध्रु.॥
आह्मीं भावेि बि वळविंत। तुजि घालूनं हृदयिांत ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि धर्ाक । देतां पाविसील हाक ॥३॥

मन गुतंले लुलयिां । जिायि धर्ांविोि वन त्यिा ठायिा ॥१॥
मागे परती तो बळी । शिूनर एक भूनमंडळीं ॥ध्रु.॥
येिऊि वनयिां घाली घाला । नेणों कायि होई तुला ॥२॥
तुका ह्मणे येिणे । बहु नाि वडले शिाहाणे ॥३॥

घेई ंमाझे विाचे । गोड नाम ि वविठोबाचे ॥१॥
तुह्मी घ्यिा र ेडोळे सुख । पाहा ि वविठोबाचे मुख ॥ध्रु.॥



तुह्मी ऐका र ेकान । माझ्यिा ि वविठोबाचे गणु ॥२॥
मना तेथे धर्ांवि घेई ं। राहे ि वविठोबाचे पायिीं ॥३॥
तुका ह्मणे जिीविा । नको सोडून ं यिा केशिविा ॥४॥

धर्णी न पुर ेगुण गातां । रूप दृष्टष्टिी न्यिाहाि वळतां ॥१॥
बरविा बरविा पांडुरगं । कांि वत सांविळी सुरगं ॥ध्रु.॥
सविरमगंळाचे सार। मखु िसध्दीचे भांडार ॥२॥
तुका ह्मणे सखुा । अंतपार नाहीं लेखा ॥३॥

जिरी मी नव्हतों पि वतत । तिर तून ंपाविन कैचा येिथ ॥१॥
ह्मणोि वन माझे नाम आधर्ीं । मग तून ंपाविन कृत्त पाि वनधर्ी ॥ध्रु.॥
लोहो मि वहमान पिरसा । नाहीं तरीं दगड जिसैा ॥२॥
तुका ह्मणे यिाचकभावेि। कल्पतरु मान पावेि ॥३॥

एक भावि ि वचत्तिीं । तरीं न लगे कांहीं यिकु्तिी ॥१॥
कळों आले जिीवेि । मजि मािझयिाि वच भावेि ॥ध्रु.॥
आठवि ि वच पुर े। सखु अविघे मोहो र े॥२॥
तुका ह्मणे मन । पूनजिा इच्छी नारायिण ॥३॥

मजि संतांचा आधर्ार । तून ंएकले ि वनि वविरकार ॥१॥
पाहा ि वविचारूि वन देविा । नको आह्मांसवेि दाविा ॥ध्रु.॥
तुजि बोल न बोलवेि। आह्मां भांडायिाची सवेि ॥२॥
तुका ह्मणे तरी । ऐक्यिभावि उर ेउरी ॥३॥

तुजि मागणे ते देविा । आह्मां तुझी चरणसेविा ॥१॥
आन नेघों देसी तरी । िरित ध्द िसित ध्द मुि वक्ति चारी ॥ध्रु.॥
संतसंगि वत सविरकाळ । थोर प्रमेाचा सुकाळ ॥२॥
तुका ह्मणे नाम । तेणे पुर ेमाझे काम ॥३॥

तुझा शिरणागत । जिन्मोजिन्मींचा अंि वकत ॥१॥
आणीक नेणे कांहीं हेविा । तुजिविांचूनि वन केशिविा ॥ध्रु.॥
हे ि वच माझे गाणे । तुझे नामसंकीतरन ॥२॥



तुझ्यिा नामाचीं भूनषणे । तुका म्हणे ल्यिालों लेणे ॥३॥

उतरलों पार । सत्यि झाला हा ि वनधर्ारर ॥१॥
तुझे नाम धर्िरले कंठीं । केली संसारासी तुटी ॥ध्रु.॥
आतां नव्हे बाधर्ा । कोणेि वविशिीं कांहीं कदा ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं । आतां उरले ऐसे नाहीं ॥३॥

ि वकयिामि वतहीन । एक मी गा तुझे दीन ॥१॥
देविा कराविा सांभाळ । विारीं माझी तळमळ ॥ध्रु.॥
नको माझे ठायिीं । गणुदोष घालूनं कांहीं ॥२॥
अपराधर्ाच्यिा कोटी । तुका ह्मणे घालीं पोटीं ॥३॥

नाहीं ि वनमरळ जिीविन । कायि करील साबण ॥१॥
तसैी ि वचत्तिशुिित ध्द नाहीं । तेथे बोधर् करील काई ॥ध्रु.॥
विृत्तक्ष न धर्री पुष्पफिळ । कायि करील विसंतकाळ ॥२॥
विांजेि न होती लेकर े। कायि करावेि भ्रतार े॥३॥
नपुंसका परुुषासी । कायि करील बाइल त्यिासी ॥४॥
प्राण गेिलयिा शिरीर । कायि करील वेिव्हार ॥५॥
तुका ह्मणे जिीविनेि वविण । पीक नव्हे नव्हे जिाण ॥६॥

नविां नविसांचीं । जिालों तुह्मासी विाणीचीं ॥१॥
कोण तुझे नाम घेते । देविा ि वपंडदान देते ॥ध्रु.॥
कोण होते मागे पुढे । दजेुि बोलायिा रोकडे ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगंा । कोणा घेतािस विो सगंा ॥३॥

एका बीजिा केला नास । मग भोगेल कणीस ॥१॥
कळे सकळां हा भावि । लाहानथोरांविरी जिीवि ॥ध्रु.॥
लाभ नाहीं फुिकासाठीं । केल्यिाविीण जिीविासाठीं ॥२॥
तुका ह्मणे रणीं । जिीवि देतां लाभ दणुी ॥३॥

आयिषु्यि गेले विांयिांि वविण । थोर झाली नागविण ॥१॥
आतां धर्ांवेि धर्ांवेि तरी । कायि पाहातोिस हरी ॥ध्रु.॥



माझे तुझे यिा ि वच गती । ि वदविस गेले तोंडीं माती ॥२॥
मन विावि घेऊं नेदी । बुडविूनं पाहे भविनदी ॥३॥
पि वडला ि वविषयिाचा घाला । तेणे नागि वविले मला ॥४॥
शिरण आलों आतां धर्ांवेि । तुका ह्मणे मजि पावेि ॥५॥

सोसोि वन ि वविपत्तिी । जिोडी ि वदली तुझे हातीं ॥१॥
त्यिाचा हा ि वच उपकार । अंतीं आह्माशिीं वेिव्हार ॥ध्रु.॥
नामरूपा केला ठावि। तुजि कोण ह्मणते देवि ॥२॥
तुका ह्मणे हरी । तुजि ठावि ि वदला घरीं ॥३॥

आपुले मागतां । कायि नाहीं आह्मां सत्तिा ॥१॥
पिर यिा लौि वककाकारणे । उरीं ठेि वविली बोलणे ॥ध्रु.॥
येि ि वच आतां घडी । करंू बसैों ते ची फिडी ॥२॥
तुका ह्मणे किरतों तुला । ठावि नाहींसे ि वविठ्ठला ॥३॥

असो आतां ि वकती । तुजि यिावेि काकुलती ॥१॥
माझे प्रारब्धर् हे गाढे । तून ंबापुडे तयिापुढे ॥ध्रु.॥
सोडविीन आतां । ब्रीदे तुझीं पंढरीनाथा ॥२॥
तुका ह्मणे बळी । तो गांढयिाचे कान ि वपळी ॥३॥

कायि नव्हे केले । एका ि वचिं वततां ि वविठ्ठले ॥१॥
सविर- साधर्नांचे सार । भवििसंधर्ु उतरी पार ॥ध्रु.॥
यिोगायिागतपे । केलीं तयिाने अमुपे ॥२॥
तुका म्हणे जिपा । मतं्र तीं अक्षरी सोपा ॥३॥

हो कां दरुाचारी । विाचे नाम जिो उच्चारी ॥१॥
त्यिाचा दास मी अंि वकत । कायिाविाचामनेसि वहत ॥ध्रु.॥
नसो भावि ि वचत्तिीं । हिरचे गणु गातां गीतीं ॥२॥
करी अनाचार । विाचे हिरनामउच्चार ॥३॥
हो कां भलते कुळ । शुिि वच अथविा चांडाळ ॥४॥
ह्मणविी हिरचा दास । तुका ह्मणे धर्न्यि त्यिास ॥५॥



हाकेसिरसी उडी । घालूनि वनयिां स्तभं फिोडी ॥१॥
ऐसी कृत्त पाविंत कोण । माझे ि वविठाईविांचूनन ॥ध्रु.॥
किरतां आठवि । धर्ांविोि वनयिां घाली कवि ॥२॥
तुका ह्मणे गीती गातां । नामे द्याविी सायिजु्यिता ॥३॥

लोह चुंबकाच्यिा बळे । उभे राि वहले ि वनराळे ॥१॥
तसैा तून ंि वच आह्मांठायिीं । खेळतोसी अंतबारहीं ॥ध्रु.॥
भक्ष अग्नीचा तो दोरा । त्यिािस विांचविी मोहरा ॥२॥
तुका ह्मणे अधर्ीलपणे । नेली लांकडे चंदने ॥३॥

डोई विाढविूनि वन केशि । भूनते आि वणती अंगास ॥१॥
तरी ते नव्हि वत संतजिन । तेथे नाहीं आत्मखणु ॥ध्रु.॥
मेळविूनि वन नरनारी। शिकुन सांगती नानापरी ॥२॥
तुका ह्मणे मदै । नाहीं त्यिापासीं गोि वविदं ॥३॥

गाढविाचे घोडे । आह्मी करंू दृष्टष्टिीपुढे ॥१॥
चघळी विाहाणा । माघािरयिा बांडा सुना ॥ध्रु.॥
सोंगसंपादनी । तिर करंू शुिध्द विाणी ॥२॥
तुका ह्मणे खळ । करंू समयिीं ि वनमरळ ॥३॥

बाईल मेली मुक्ति जिाली । देवेि मायिा सोडि वविली ॥१॥
ि वविठो तुझे माझे राज्यि । नाहीं दसुऱ्यिाचे काजि ॥ध्रु.॥
पोर मेले बर ेजिाले । देवेि मायिाि वविरि वहत केले ॥२॥
माता मेली मजि देखतां । तुका ह्मणे हरली ि वचंता ॥३॥

यिोग तप यिा ि वच नांवेि । गि वळत व्हावेि अि वभमाने ॥१॥
करणे ते हे ि वच करा । सत्येि बरा व्यिापार ॥ध्र.ु॥
तिर खडें येिरझार। ि वनघे भार देहाचा ॥२॥
तुका ह्मणे मानामान । हे बधंर्न नसावेि ॥३॥

करी संध्यिास्नान । विारी खाउि वनयिां अन्न ॥१॥
तयिा नाहीं लाभहानी । आदा वेिचाि वचयेि मानीं ॥ध्रु.॥



मजुिराचे धर्न । ि वविळा दोर ि वच जितन ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । अधर्ीरासी देवि कांहीं ॥३॥

विाखर घेउि वन आले । त्यिासी तरविारणेे हाले ॥१॥
नव्हे आपुले उि वचत । करुि वन टाकावेि फििजित ॥ध्र.ु॥
अंगुि वळयिा मोडी। त्यिासी कायि िसले घोडीं ॥२॥
नपुंसकासाठीं । तुका ह्मणे न लगे जेिठी ॥३॥

विणारश्रम किरसी चोख । तिर तून ंपाविसी उत्तिम लोक ॥१॥
तुजिला ते नाहीं ठावेि । जेिणे अगें ि वच ब्रह्म व्हावेि ॥ध्रु.॥
जििर तून ंजिालासी पंि वडत । किरसी शिब्दाचे पांि वडत्यि ॥२॥
गासी तान मान बंधर् । हावि भावि गीत छंद ॥३॥
जिाणसील तून ंस्विततं्र । आगमोक्ति पूनजिायिंत्र ॥४॥
साधर्नाच्यिा ओढी । डोि वळयिांच्यिा मोडामोडी ॥५॥
तुका ह्मणे देहीं । संत जिाहाले ि वविदेही ॥६॥

प्रेमसूनत्र दोरी । नेतो ि वतकडे जिातों हरी ॥१॥
मनेसि वहत विाचा कायिा । अविघे ि वदले पंढरीरायिा ॥ध्रु.॥
सत्तिा सकळ तयिा हातीं। माझी कींवि काकुलती ॥२॥
तुका ह्मणे ठेविी तसेै । आह्मी राहों त्यिाचे इच्छे ॥३॥

पाविविील ठायिा । पांडुरगं ि वचिं वतिलयिा ॥१॥
त्यिासी ि वचिं वतिलयिा मनीं । ि वचत्तिा करी गवंिसणी ॥ध्रु.॥
पाविावियिा फिळ । अगंीं असावेि हे बळ ॥२॥
तुका ह्मणे तई ं। िसित ध्द विोळगती पायिीं ॥३॥

धर्न्यि भाविशिीळ । ज्यिाचे हृदयि ि वनमरळ ॥१॥
पूनजिी प्रि वतमेचे देवि । संत ह्मणती तेथे भावि ॥ध्रु.॥
ि ववििधर्ि वनषेधर् नेणती । एक ि वनष्ठा धर्रुनी ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे तसेै देविा । होणे लागे त्यिांच्यिा भाविा ॥३॥

आधर्ीं च आळशिी । विरी गरुूचा उपदेशिी ॥१॥



मग त्यिा कैची आडकाठी । ि ववििधर्ि वनषेधर्ाची भेटी ॥ध्रु.॥
नाचरवेि धर्मर । न करवेि ि ववििधर्कमर ॥२॥
तुका ह्मणे ते गाढवि । घेती मनासविे धर्ांवि ॥३॥

नाचे टाळी ि वपटी । प्रमेे अंग धर्रणीं लोटी ॥१॥
माझे सखे ते सज्जिन । भोळे भाि वविक हिरजिन ॥ध्रु.॥
न धर्िरती लाजि । नाहीं जिनासवेि काजि ॥२॥
तुका ह्मणे दाटे । कंठ नेत्रीं जिळ लोटे ॥३॥

ि वटळा टोपी माळा देविाचे गविाळे । विागविी विोंगळ पोटासाटीं ॥१॥
तुळसी खोविी कानीं दभर खोविी शेिडी । लि वटकी धर्री बोंडी नािसकाची ॥ध्रु.॥
कीतरनाचे वेिळे रडे पडे लोळे । प्रमेेि वविण डोळे गळताती ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे मावेिचे मइदं । त्यिांपाशिीं गोि वविंद नाहीं नाहीं ॥३॥

धर्न्यि देहू ंगांवि पुण्यि भूनि वम ठावि । तेथे नांदे देवि पांडुरगं ॥१॥
धर्न्यि के्षत्रविासी लोक दइविाचे । उच्चािरती विाचे नामघोष ॥ध्रु.॥
कर कटी उभा ि वविश्विाचा जिि वनता । विामांगीं ते माता रखमुादेविी ॥२॥
गरुड पारीं उभा जिोडुि वनयिां कर । अश्वित्थ समोर उत्तिरामुख ॥३॥
दि वक्षणे शंिकर िलगं हरशे्विर । शिोभे गगंातीर इदं्रायिणी ॥४॥
लक्ष्मीनारायिण बल्लाळाचे विन । तेथे अिधर्ष्ठान िसध्देश्विर ॥५॥
ि वविघ्नराजि द्वारीं बि वहरवि बाहेरी । हनुमंत शेिजिारीं सि वहत दोघे ॥६॥
तेथे दास तुका किरतो कीतरन । हृदयिीं चरण ि वविठोबाचे ॥७॥

शिाक्तिाविर - अभगं 

टंविकारूि वन दृष्टष्टिी लाविुि वनयिां रगं । दाविी झगमग डोळयिांपुढे ॥१॥
ह्मणती ि वशिष्यिासी लागली समाधर्ी । लटकी ि वच उपाधर्ी झकि वविती ॥ध्रु.॥
दीपाि वचयिा ज्यिोती कोंि वडयेिले तेजि । उपदेशि सांजिरात्रीमाजिी ॥२॥
रांगोि वळयिा चौक शंृगारुनी विोजिा । आविरण पूनजिा यिंत्र करी ॥३॥
पडदा लाविोि वनयिां दीप चहू ंकोनीं । बसैोि वन आसनीं मुद्रा दाविी ॥४॥
नैवेिद्यासी ह्मणे करावेि पक्विान्न । पात्रासी ि वदव्यिान्न परविडी ॥५॥
जिाला उपदेशि कविळ घ्यिा र ेमुखीं । आपोशिन शेिखीं बुडि वविले ॥६॥
पाषांड करोि वन मांि वडली जिीि वविका । बुडविी भाि वविकां लोकांप्रती ॥७॥
कायिाविाचामने सोडविी संकल्प । गुरु गरुु जिप प्रि वतपादी ॥८॥



शुिध्द परमाथर बडुि वविला तेणे । गुरुत्विभूनषणे भोग भोगी ॥९॥
ि वविधर्ीचा ही लोप बुडि वविला वेिद । शिास्त्रांचा ही बोधर् हरि वविला ॥१ 0॥
यिोगाची धर्ारणा नाहीं प्राणायिाम । सांडी यिम नेम ि वनत्यिाि वदक ॥॥
विैराग्यिाचा लोप हिरभजिनीं ि वविके्षप । विाढि वविले पाप मि वतलडें ॥॥
तुका ह्मणे गेले गुरुत्वि गखुाडी । पूनविरजिांसी धर्ाडी नकर विासा ॥॥

शिाक्ति गधर्डा जियेि देशिीं । तेथे राशिी पापाच्यिा ॥१॥
सुकृत्त ताचा उदो केला । गोंधर्ळ घाला इिं वद्रयिे ॥ध्रु.॥
कोधर्रूपे विसे काम । तीचे नाम जिपतसे ॥२॥
मद्यभक्षण मांि वगण जिाती । ि वविटाळ ि वचत्तिीं सांटि वविला ॥३॥
स्तविुि वनयिां पूनजिी रांड । न लजेि भांड दाढीसी ॥४॥
तुका ह्मणे भगविती । नेइल अंतीं आपणापे ॥५॥

राजिा प्रजिा द्वाड देशि । शिाक्ति विास किरती तो ॥१॥
अधर्मारचे उबड पीक । धर्मर रकं त्यिा गांविीं ॥ध्रु.॥
न ि वपके भूनि वम कांपे भार े। मेघ विार ेपीतील ॥२॥
तुका ह्मणे अविघीं दःुखे । येिती सुखे विस्तीसी ॥३॥

ऐसे किलयिगुाच्यिा मळेु । जिाले धर्मारचे विाटोळे ॥१॥
सांडुि वनयिां रामराम । ब्राह्मण ह्मणती दोमदोष ॥ध्रु.॥
ि वशिविों नयेि तीं ि वनळीं । विसे्त्र पांघरती काळीं ॥२॥
तुका ह्मणे विृत्तित्ति । सांडुि वन गदा मागत जिाती ॥३॥

अविघ्यिा पापे घडला एक । उपासक शिक्तिीचा ॥१॥
त्यिाचा ि वविटाळ नको अंगा । पांडुरगंा मािझयिा ॥ध्रु.॥
काम कोधर् मद्य अगंीं । रगंला रगंीं अविगुणी ॥२॥
किरतां पाप न धर्री शंिका। ह्मणे तुका कोणी ही ॥३॥

विािरतां बळे धर्िरतां हातीं । जुिलुमे जिाती नरकामधर्ीं ॥१॥
रडंीदासाप्रि वत कांहीं । उपदेशि तो ही चालेना ॥ध्रु.॥
जिन्म केला विाताहात । थोर घात येिठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे पढंरीनाथा । तुझी कथा दूनषीती ॥३॥



शिाक्तिांची शिूनकरी मायि । ि वविष्ठा खायि ि वबदीची ॥१॥
ि वतची त्यिा पडली सवेि । मागे धर्ांवेि ह्मणोि वन ॥ध्रु.॥
शिाक्तिांची गाढविी मायि । भुंकत जिायि वेिसदारा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वशंिदळीचे । बोलतां विाचे ि वनदं्य ते ॥३॥

हिरहर सांडून ि वन देवि । धर्िरती भावि क्षुल्लकीं ॥१॥
ऐका त्यिांची ि वविटंबणा । देविपणा भक्तिांची ॥ध्रु.॥
अंगीं कविडे घाली गळां । परडी कळाहीन हातीं ॥२॥
गळां गांठा ि वहडें दारीं । मनुष्यि परी कुतरीं तीं ॥३॥
माथां सेदरु दांत खाती । जेिगट हातीं सटविीचे ॥४॥
पूनिजिती ि वविकट दौंद । पशुि सोंड गजिाची ॥५॥
ऐशिा छंदे चकुलीं विाटा । भावि खोटा भजिन ॥६॥
तुका ह्मणे ि वविष्णिु वशिविा । विांचुि वन देविा भजिती ती ॥७॥

कांद्यासाठी जिाले ज्ञान । तेणे जिन नाि वडले ॥१॥
ऐकाकाम कोधर् बचुबुची । भुंके पचुी व्यिालीची ॥ध्रु.॥
पूनजेिलागीं द्रव्यि मागे।कायि सांगे ि वशिष्यिाते ॥२॥
तुका ह्मणे कैचे ब्रह्म । अविघा भ्रम ि वविषयिांचा॥३॥

सांडुि वनयिां पंढरीरावि । कविणाते ह्मणों देवि ॥१॥
बहु लाजि विाटे ि वचत्तिा । आि वणकांते देवि ह्मणतां ॥ध्रु.॥
सांडुि वनयिां ि वहरा । कोणे वेिचाव्यिा त्यिा गारा ॥२॥
तुका ह्मणे हिरहर । ऐसी सांडुि वनयिां धर्ुर ॥३॥

बहुते गेलीं विांयिां । न भजितां पंढरीरायिा ॥१॥
किरती काि वमकांची सेविा । लागोन मागोन खात्यिा देविा ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा धर्नी । त्यिासी गेलीं ि वविसरोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे अंतीं । पडती यिमाि वचयिा हातीं ॥३॥

असो आतां ऐसा धर्दंा । तुजि गोि वविदंा आठविूनं ॥१॥
रि वक्षता तून ंहोसी जिरी । तिर कायि येिरीं कराविे ॥ध्रु.॥
कायिा विाचा मन पायिीं । राहे ठायिीं करंू ते ॥२॥



तुका ह्मणे गाइन गीतीं । रूप ि वचत्तिीं धर्रूि वनयिां ॥३॥

नाहीं आह्मी ि वविष्णदुास । करीत आस कोणांची ॥१॥
कां हे नष्टि किरती ि वनंदा । नेणों सदा आमुची ॥ध्रु.॥
असों भलते ठायिीं मने । समाधर्ाने आपुिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे करंू देविा । तुझी सेविा धर्दंा तो ॥३॥ ॥॥

पाखांडयिांनीं पाठी पुरि वविला दमुाला । तेथे मी ि वविठ्ठला कायि बोलों ॥१॥
कांद्याचा खाणार चोजिविी कस्तुरी । आपुले ि वभकारी अथर नेणे ॥ध्रु.॥
न कळे ते मजि पुसती छळूननी । लागतां चरणीं न सोि वडती ॥२॥
तुझ्यिा पांयिांि वविण दजेुि नेणे कांहीं । तून ंि वच सविार्यांठायिीं एक मजि ॥३॥
तुका ह्मणे खीळ पडो त्यिांच्यिा तोंडा । ि वकती बोलों भांडां विादकांशिीं ॥४॥

किलयिगुीं कि ववित्वि किरती पाषांड । कुशिळ हे भांड बहु जिाले ॥१॥
द्रव्यि दारा ि वचत्तिीं प्रजिांची आविडी । मुखे बडबडी कोरडा ि वच ॥ध्रु.॥
डंवि करी सोंग मानावियिा जिग । मखुे बोले त्यिाग मनीं नाहीं ॥२॥
वेिदाजे्ञ करोि वन न किरती स्विि वहत । नव्हती अिलप्त देहाहुनी ॥३॥
तुका ह्मणे दडं साहील यिमाचे । न करी जिो विाचे बोले तसैे ॥४॥

ि वविषयिाचे सुख एथे विाटे गोड । पुढे अविघड यिमदडं ॥१॥
मािरती तोि वडती झोि वडती ि वनषु्ठर । यिमाचे ि वकंकर बहुसाल ॥ध्रु.॥
अिसपत्रीं तरुविरखैराचे ि वविंगळ । ि वनघतील ज्विाळ तेलपाकीं ॥२॥
तप्तभूनमीवििर लोळि वविती पाहीं । अि वग्नस्तभं बाहीं कविळि वविती ॥३॥
ह्मणऊि वन तुका येितो काकुलती । पुर ेआतां यिोनी गभरविास ॥४॥

अल्प माझी मती । ह्मणोि वन येितों काकुलती ॥१॥
आतां दाखविा दाखविा । मजि पाउले केशिविा ॥ध्रु.॥
धर्ीर माझ्यिा मना। नाहीं नाहीं नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे दयिा । मजि करा अभाि वगयिा ॥३॥

विाटुली पाहातां िसणले डोळुले । दाि वविसी पाउले कइ ंविो डोळां ॥१॥
तूनं मायि माउली कृत्त पेची साउली । ि वविठ्ठले पाि वहली विास तुझी ॥२॥



तुका ह्मणे माझ्यिा असांविल्यिा बाहयिा । तुजि के्षम द्यायिा पांडुरगंा ॥३॥

देह हा सादर पाहाविा ि वनित श्चत । सविर सुख एथे नाम आहे ॥१॥
ब्रह्म जेि देखणे द्वैत जेिव्हां गेले । शिरीर ते जिाले ब्रह्मरूप ॥ध्रु.॥
यिजिन यिाजिन तप व्रते किरती । ि वविकल्पे नागविती शुिध्द पणु्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे सविर सुख एथे आहे । भ्रांि वत दूनर पाहे टाकुि वनयिां ॥३॥ ॥॥

तुझे विणूनर्यां गुण ऐसी नाहीं मती । राि वहल्यिा त्यिा श्रुती मौन्यिपणे ॥१॥
मौन्यिपणे विाचा थोंटाविल्यिा चारी । ऐसे तुझे हरी रूप आहे ॥ध्रु.॥
रूप तुझे ऐसे डोळां न देखवेि । जेिथे हे झकवेि ब्रह्माि वदक ॥२॥
ब्रह्माि वदक देविा कमारची कचाटी । ह्मणोि वन आटाटी फिार त्यिांसी ॥३॥
तुका ह्मणे तुझे गणु नाम रूप । आहेसी अमुप विाणून ंकाई ॥४॥

मनविाचातीत तुझे हे स्विरूप । ह्मणोि वनयिां माप भि वक्ति केले ॥१॥
भक्तिीि वचयिा मापे मोिजितों अनंता । इतराने तत्विता न मोजिवेि ॥ध्रु.॥
यिोग यिाग तपे देहाि वचयिा यिोगे । ज्ञानाि वचयिा लागे न सांपडेसी ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी भोळयिा भावेि सेविा । घ्यिाविी जिी केशिविा किरतों ऐसी ॥३॥

देविा ऐसा ि वशिष्यि देई । ब्रह्मज्ञानी ि वनपुण पाहीं ॥१॥
जिो कां भाविाचा आगळा । भि वक्तिप्रेमाचा पुतळा ॥ध्रु.॥
ऐशिा यििु वक्ति ज्यिाला बाणे । तेथे विरैाग्यिाचे ठाणे ॥२॥
ऐसा जिाला हो शिरीरीं । तुका िलबंलोण करी ॥३॥

जंिवि नाहीं देिखली पढंरी । तोंविरी विि वणरसी थोर विकंुैठींची ॥१॥
मोक्षिसित ध्द तेथे ि वहडें दारोदारीं । होऊि वन कामारी दीनरूप ॥ध्रु.॥
विृत्तंदाविन सडे चौक रगं माळा । अि वभन्नवि सोहोळा घरोघरीं ॥२॥
नामघोष कथापुराणकीतरनीं । ओि ववियिा कांडणीं पांडुरगं ॥३॥
सविर सुख तेथे असे सविरकाळ । ब्रह्म ते केविळ नांदतसे ॥४॥
तुका ह्मणे जेि न साधेर् सायिासे । ते हे प्रत्यिक्ष ि वदसे ि वविटेवििर ॥५॥

दःुख विाटे ऐसी ऐकोि वनयिे गोष्टिी । जेिणे घडे तुटी तुझ्यिा पायिीं ॥१॥
येितो कळविळा देखोि वनयिां घात । किरतों फििजित नाइकती ॥ध्रु.॥



कायि करंू देविा ऐसी नाहीं शिि वक्ति । दडुंि वन पुढती विाटे लाविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि दाविूनं नको ऐसे । दृष्टष्टिीपुढे ि वपसे पांडुरगंा ॥३॥

शिूनकरासी ि वविष्ठा माने साविकास । ि वमष्टिान्नाची त्यिास कायि गोडी ॥१॥
तेविीं अभक्तिांसी आविडे पाखांड । न लगे त्यिां गोड परमाथर ॥ध्रु.॥
श्विानासी भोजिन ि वदले पचंामृत्तत । तरी त्यिाचे ि वचत्ति हाडावििर ॥२॥
तुका ह्मणे सपार पािजििलयिा क्षीर । विि वमतां ि वविखार ि वविष जिाले ॥३॥

रासभ धर्ुतला महा तीथार्यांमाजिी । नव्हे जिसैा तेजिी शिामकणर ॥१॥
तेविीं खळा कायि केला उपदेशि । नव्हे ि वच मानस शुिध्द त्यिाचे ॥ध्रु.॥
सपारसी पािजिले शिकर रापीयिूनष । अंतरींचे ि वविष जिाऊं नेणे ॥२॥
तुका ह्मणे श्विाना ि वक्षरीचे भोजिन । सवेि ि वच विमन जेिविी तयिा ॥३॥

जेिविीं नविज्विर ेतापले शिरीर । लागे तयिा क्षीर ि वविषातुल्यि ॥१॥
तेविीं परमाथर जिीहीं दरुाि वविला । तयिालागीं झाला सि वन्नपात ॥ध्रु.॥
काि वमनी जियिाच्यिा जिाहाली नेत्रासी । देखी तो चदं्रासी पीतविणर ॥२॥
तुका ह्मणे मद्यपानाची आविडी । न रुचे त्यिा गोडी नविनीताची ॥३॥

आतां असों मना अभक्तिांची कथा । न होई ंदिुत श्चता हिरनामीं ॥१॥
नयेि त्यिाची कदा गोष्टिी करंू मात । िजिव्हे प्रायिित श्चत्ति त्यिाच्यिा नांविे ॥ध्रु.॥
प्रभाते न घ्यिावेि नांवि माकडाचे । तसेै अभक्तिाचे सविरकाळ ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आठविूनं मगंळ । जेिणे सविर काळ सुखरूप ॥३॥

नाम आठि ववितां सद्गि वदत कंठीं । प्रमे विाढे पोटीं ऐसे करीं ॥१॥
रोमांच जिीविन आनंदाश्रु नेत्रीं । अष्टिांग ही गात्रीं प्रमे तुझे ॥ध्र.ु॥
सविर ही शिरीर वेिचो यिा कीतरनीं । गाऊं ि वनि वशिि वदनीं नाम तुझे ॥२॥
तुका ह्मणे दजेुि न करीं कल्पांतीं । सविरदा ि वविश्रांि वत संतां पाई ं॥३॥

जिननी हे जिाणे बाळकाचे विमर । सुख दःुख धर्मर जेि जेि कांहीं ॥१॥
अंधर्ापुढे जेिणे ि वदधर्ला आधर्ार । त्यिाचा हा ि वविचार तो ि वच जिाणे ॥ध्रु.॥
शिरणागता जेिणे घातले पाठीशिीं । तो जिाणे तेि वविशिीं राखों तयिा ॥२॥
कासे लागे तयिा न लगती सायिास । पोहोणारा त्यिास पार पाविी ॥३॥



तुका ह्मणे जिीवि ि वविठ्ठलाचे हातीं । ि वदला त्यिाची गि वत तो ि वच जिाणे ॥४॥

नका विांटून ं मन ि ववििधर्ि वनषेधर्ांसी । स्मराविा मानसीं पांडुरगं ॥१॥
खादिलयिा अन्ना मासी बोलों नयेि । अविघे ि वच जिायेि एका घांसे ॥ध्रु.॥
जिोडी होते परी ते बहु कि वठण । किरतां जितन सांभाळावेि ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे न मना ि वविषाद । ि वनंबेि वविण व्यिाधर् तुटों नयेि ॥३॥

नको होऊं देऊं भाविीं अभाविना । यिा ि वच नांविे जिाणा बहु दोष ॥१॥
मेघविृत्ति वष्टि येिथे होते अि वनविार । िजिव्हाळयिां उखर लाभ नाड ॥ध्रु.॥
उत्तिमा ि वविभागे कि वनष्ठाची इच्छा । कल्पतरु तसैा फिळे त्यिासी ॥२॥
तुका ह्मणे िजिणे बहु थोडे आहे । आपुिलयिा पाहे पुढे बर े॥३॥

त्यिाग तवंि मजि न विजितां केला । कांहीं च ि वविठ्ठला मनांतूनि वन ॥१॥
भागिलयिा आला उबग सहजि । न धर्िरतां काजि जिाले मनीं ॥ध्रु.॥
देह जिड जिाले ॠणाच्यिा आभार े। केले संविसार ेकासाविीस ॥२॥
तुका ह्मणे गेला आळसि वकळस । अकतरव्यि दोष ि वनविािरले ॥३॥

मढे झांकुि वनयिां किरती पेरणी । कुणि वबयिाचे विाणी लविलाहे ॥१॥
तयिापरी करीं स्विि वहत आपुले । जियिासी फिाविले नरदेह ॥ध्रु.॥
ओटीच्यिा पिरस मुठीचे ते विाढे । यिापिर कैविाडे स्विि वहताचे ॥२॥
नाहीं काळसत्तिा आपुिलयेि हातीं । जिाणते हे गुतंी उगि वविती ॥३॥
तुका ह्मणे पाहे आपुली सूनचना । किरतो शिाहाणा मृत्तत्यिलुोकीं ॥४॥

राजिा चाले तेथे विभैवि सांगाते । हे कायि लागते सांगावेि त्यिा ॥१॥
कोणी कोणा एथे न मनी जिी फुिका । कृत्त पेि वविण एका देविाि वचयिा ॥ध्रु.॥
शंृगािरले नाहीं तगोंयेित वििर । उमटे लौकिर जिसेै ततैे ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं विसे नारायिण । कृत्त पेची ते खणु साम्यिा येिते ॥३॥

वित्स पळे धेर्नु धर्ांवेि पाठीलागीं । प्रीतीचा तो अगंीं आयिभुारवि ॥१॥
ि वशिकि वविले कायि येिईल कारणा । सूनत्र ओढी मना आि वणकांच्यिा ॥ध्रु.॥
सांि वडले ते नाहीं घेत मेळि ववितां । ह्मणऊि वन लाता मागे सारी ॥२॥
तुका ह्मणे आग्रह कराविा न लगे । सांगतसे अगंे अनुभवि ॥३॥



देविाच्यिा संबधेंर् ि वविश्वि ि वच सोयिर े। सूनत्र ओढे दोर ेएका एक ॥१॥
आहाच हे नव्हे ि वविटायिासािरखे । जिीवि जिीविनीं देखे सामाविले ॥ध्रु.॥
आि वणकांचे सखु दःुख उमटे अंतरीं । एथील इतरीं तेणे न्यिायेि ॥२॥
तुका ह्मणे ठसाविले शुिध्द जिाती । शिोभा ि वच पुढती ि वविशेिषता ॥३॥

अविघा वेिचलों इिं वद्रयिांचे ओढी । जिाले ते ते घडी ि वनरोि वपले ॥१॥
असाविा जिी ठाविा सेवेिसी ि वविचार । आपुला म्यिां भार उतिरला ॥ध्रु.॥
कायिाविाचामने तो ि वच ि वनजिध्यिास । एथे जिालों ओस भि वक्तिभावेि ॥२॥
तुका ह्मणे करंू येिईल धर्ाविणे । तिर नारायिणे सांभाळावेि ॥३॥

राहो आतां हे ि वच ध्यिान । डोळा मन लपंटो ॥१॥
कोंडकोंडुि वन धर्रीन जिीवेि । देहभावेि ओवंिाळीन ॥ध्रु.॥
होईल येिणे कळसा आले । ित स्थराविले अंतरीं ॥२॥
तुका ह्मणे गोिजििरयिा । ि वविठोबा पायिां पडों द्या ॥३॥

आि वद मध्यि अंत दाखि वविला दीपे । हा तों आपणापे यित्न बरा ॥१॥
दाशित्त्वेि दाि वविले धर्न्यिाचे भांडार । तोंतों नव्हे सार एथुि वनयिां ॥ध्रु.॥
उपायिाने सोस नासला सकळ । सत्तिे सत्तिाबळ अगंा आले ॥२॥
तुका ह्मणे दृष्टि वष्टि सकळांचे ि वशिरीं । विचन ि वच करी बसैोि वनयिां ॥३॥

सांटि वविले विाण । पैस घातला दकुान ॥१॥
जेि ज्यिा पाि वहजेि जेि काळीं । आहे िसध्द ि वच जिविळी ॥ध्रु.॥
ि वनविि वडले साचे । उत्तिममध्यिमकि वनष्ठाचे ॥२॥
तुका बसैला दकुानीं । दाविी मोला ऐसी विाणी ॥३॥

लागिलयिा मखु स्तनां । घाली पान्हा माउली ॥१॥
उभयितां आविडी लाडे । कोडे कोड पुरतसे ॥ध्रु.॥
मेळि ववितां अगंे अंग । प्रमेे रगं विाढतो ॥२॥
तुका ह्मणे जिड भारी । अविघे ि वशिरीं जिननीचे ॥३॥

अविगुण तों कोणीं नाहीं प्रि वति वष्ठले । मागे होत आले ि वशिष्टिाचार ॥१॥



दबुरळाच्यिा नांवेि ि वपटाविा डांगोरा । हा तों नव्हे बरा सत्यिविाद ॥ध्रु.॥
मद्य आि वण मधर्ु एकरासी नांवेि । तिर कां ते खावेि आधर्ार ेत्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे माझा उित च्छष्टि प्रसाद । ि वनविडी भेदाभेद विृत्ति वष्टिन्यिायिे ॥३॥

भूनतीं भगविंत । हा तों जिाणतों संकेत ॥१॥
भारी मोकिलतों विाण । ज्यिाचा त्यिासी कळे गुण ॥ध्रु.॥
कराविा उपदेशि। ि वनविडोि वन तिर दोष ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे । चकुतां आडराने कांटे ॥३॥

आह्मां हे कवितुक जिगा द्याविी नीत । करावेि फििजित चुकती ते ॥१॥
कासयिाचा बाधर् एकाच्यिा ि वनरोपे । कायि व्हावेि कोपे जिगाि वचयिा ॥ध्रु.॥
अि वविद्येचा येिथे कोठे पिरश्रम । रामकृत्त ष्णनाम ऐसे बाण ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे खऱ्यिाचा ि वविकरा । न सरती येिरा खोटयिा परी ॥३॥

दपरणासी नखटे लाजेि । शुिध्द िखजेि देखोि वन ॥१॥
ऐसे अविगुणांच्यिा बाधेर् । ि वदसे सुदे ि वविपरीत ॥ध्रु.॥
अंधर्ळयिास कायि ि वहरा । गारां ि वच तो सािरखा ॥२॥
तुका ह्मणे भुकें सुने । ठायिा नेणे ठावि तो ॥३॥

नाविडे तिर कां येितील हे भांड । घेउि वनयिां तोंड काळे येिथे ॥१॥
नासोि वनयिां जिायि रस यिासगंती । खळाचे पंगती नारायिणा ॥ध्रु.॥
तोंडाविाटा नकर  काढी अमंगळ । ि वमष्टिान्ना ि वविटाळ करी सुने ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं संतांची मयिारदा । ि वनंदे तो ि वच ि वनंदा मायिझविा ॥३॥

लेकरा आईते ि वपत्यिाची जितन । दाविी ि वनजिधर्न सविर जिोडी ॥१॥
त्यिापिर आमचा जिालासे सांभाळ । देिखला ि वच काळ नाहीं आड ॥ध्रु.॥
भुकेचे संि वनधर् विसे स्तनपान । उपायिाची ि वभन्न ि वचंता नाहीं ॥२॥
आळविूनि वन तुका उभा पैलथडी । घातली यिा उडी पांडुरगें ॥३॥

शुिध्द चयिार हे ि वच संताचे पूनजिन । लागत ि वच धर्न नाहीं ि ववित्ति ॥१॥
सगुणाचे सोई सगुण ि वविश्रांती । आपण ि वच येिती चोजिविीत ॥ध्रु.॥
कीतरनीं ि वच विोळे कृत्त पेचा विोरस । दरुीपणे विास संि वनधर्ता ॥२॥



तुका ह्मणे विमर सांगतों सविंगे । मन लाविा लागे स्विि वहताच्यिा ॥३॥

जिीविींचे जिाणावेि यिा नांवेि आविडी । हेकड ते ओढी अमगंळ ॥१॥
ि वचत्तिाच्यिा संकोचे कांहीं च न घडे । अि वतशियिे वेिडे चार तो ि वच ॥ध्रु.॥
काळाि वविण कांहीं नाहीं रुचों येित । करूि वन सकेंत ठेि ववियेिला ॥२॥
तुका ह्मणे कळे विचने चांचणी । कायि बोलविूनि वन वेिळोवेिळां ॥३॥

कामातुर चविी सांडी । बरळ तोंडीं बरळे ॥१॥
रगंले ते अंगीं दाविी । ि वविष देविविी आसडे ॥ध्रु.॥
धर्नसोसे लागे वेिड । ते बडबड शिमेना ॥२॥
तुका ह्मणे वेिसने दोन्ही । नकर खाणी भोगावियिा ॥३॥

कृत्त ष्णांजिने जिाले सोज्विळ लोचन । तेणे ि वदले विान ि वनविडुनी ॥१॥
ि वनरोपाच्यिा मापे करीं लडबड । त्यिाचे त्यिाने गोड नारायिणे ॥ध्रु.॥
भाग्यिविंतांघरीं किरतां ि वविश्विासे । कायिर त्यिासिरसे होईजेिते ॥२॥
तुका ह्मणे पोट भर ेबर ेविोजिा । ि वनजि ठावि ि वनजिा ि वनजिस्थानीं ॥३॥

मदै आला पंढरीस । हातीं घेउि वन प्रेमपाशि ॥१॥
पुढे नाि वडयिले जिग । नेतो लागों नेदी माग ॥ध्रु.॥
उभारोि वन बाहे । दृष्टष्टिादृष्टष्टिी वेिधर्ीताहे ॥२॥
विैकंठीहुि वन पेणे । केले पंढरीकारणे ॥३॥
पुंडिलके यिारा । देउि वन आि वणले चोरा ॥४॥
तुका ह्मणे चला । तुह्मी आह्मी धर्रंू त्यिाला ॥५॥

भांडविी माउली कवितुके बाळा । आपणा सकळां साि वक्षत्वेिसीं ॥१॥
माझी माझी ह्मणे एकएकां मारी । हे तों नाहीं दरुी उभयितां ॥ध्रु.॥
तुझे थोडे भाते माझे बहु फिार । छंद करकर विाद ि वमथ्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे एके ठायिीं आहे विमर । हे ि वच होयि श्रम ि वनविािरते ॥३॥

लि वटि वकयिाच्यिा आशिा । होतों पि वडलों विळसा । होउि वनयिां दोषा । पात्र ि वमथ्यिा अि वभमाने ॥१॥
बरविी उघडली दृष्टष्टिी । नाहीं तरी होतों कष्टिी । आकंदते सृत्तष्टिी । मात्र यिा चेष्टिांनीं ॥ध्रु.॥
मरणाची नाहीं शुिध्दी । लोभीं प्रवितरली बुध्दी । परती तों कधर्ीं । घडे ि वच ना माघारीं ॥२॥



सांचूनि वन मर ेधर्न । लाविी पोरांसी भांडण । नाहीं नारायिण । तुका ह्मणे स्मरीला ॥३॥

जिविळी मखुापाशिीं । असतां नेघे अहि वनरशिीं ॥१॥
भविि वनदारळण नाम । ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल नासी काम ॥ध्रु.॥
सुखाचे शेिजिार । करंू कां नाविडे घर ॥२॥
तुका ह्मणे ठेविा । कां हा न करी ि वच बरविा ॥३॥

बरवेि देशिाउर जिाले । कायि बोले बोलावेि ॥१॥
लाभे लाभ दणुाविला । जिीवि धर्ाला दरुषणे ॥ध्रु.॥
भाग्येि जिाली संतभेटी। आविडी पोटीं होती ते ॥२॥
तुका ह्मणे श्रम केला । अविघा आला फिळासी ॥३॥

सांगतां हे नयेि सखु । कीती मखु न पुर े॥१॥
आविडीने सेविन करू । जिीविींचे धर्रंू जिीविीं च ॥ध्रु.॥
उपमा यिा देतां लाभा । काशिा शिोभा सािरखी ॥२॥
तुका ह्मणे नचुलीं डोई । ठेि वविली पायिीं संतांचे ॥३॥

आपुलाला लाहो करंू । केणे भरंू हा ि वविठ्ठल ॥१॥
भाग्यि पाविलों यिा ठायिा । आतां कायिा कुरविंडी ॥ध्र.ु॥
पुढती कोठे घडे ऐसे । बहुतां ि वदसे फिाविले ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली जिोडी । चरण घडी न ि वविसंभे ॥३॥

उजिळले भाग्यि आतां । अविघी ि वचंता विारली ॥१॥
संतदशिरने हा लाभ । पद्मनाभ जिोडला ॥ध्रु.॥
संपुष्टि हा हृदयिपेटी । करूि वन पोटीं सांटविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे होता ठेविा । तो यिा भाविा सांपडला ॥३॥

आह्मां आपुले नाविडे संि वचत । चरफिडी ि वचत्ति कळविळयिाने ॥१॥
न कळतां जिाला खोळंब मारगा । जिगीं जिालों जिगा बहुरूपी ॥ध्रु.॥
कळों आले बर ेउघडले डोळे । कणरधर्ार ि वमळे तिर बर े॥२॥
तुका ह्मणे व्हाल ऐकत करुणा । तिर नारायिणा उडी घाला ॥३॥



बरगासाटीं खादले शेिण । ि वमळतां अन्न न संडी ॥१॥
फििजित तो केला आहे । ताडण साहे गौरवि ॥ध्रु.॥
ओढाळाची ओगंळ ओढी । उगी खोडी नविजिायि ॥२॥
तुका फिजिीत करी बुच्यिा। ि वविसर ेकुच्यिा खोडी तेणे ॥३॥

धर्ांवि घालीं आई । आतां पाहातेसी काई ॥१॥
धर्ीर नाहीं माझे पोटीं । जिाले ि ववियिोगे ि वहपंुटीं ॥ध्रु.॥
करावेि सीतळ । बहु जिाली हळहळ ॥२॥
तुका ह्मणे डोई । कधर्ीं ठेविीन हे पायिीं ॥३॥

तुह्मां ठाविा होता देविा । माझे अंतरींचा हेविा ॥१॥
होती काशिाने सुटका । तिर हे विकंुैठनायिका ॥ध्रु.॥
नसते सांभाि वळले। जििर तुह्मीं आश्विािसले ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाळुविा । बरविा केला साविाधर्ाविा ॥३॥

देऊं ते उपमा । आविडीने पुरुषोत्तिमा ॥१॥
पाहातां काशिा तून ंसािरखा । ि वतहंीं लोकांच्यिा जिनका ॥ध्रु.॥
आरुष हे विाणी। गोड विरूि वन घेतां कानीं ॥२॥
आविडीने खेळे । तुका परुविावेि सोहाळे ॥३॥

दशिरनाची आस । आतां ना साहे उदास ॥१॥
जिीवि आला पायिांपाशिीं । येिथे असे किलविरसेीं ॥ध्रु.॥
कांहीं च नाठवेि । ठायिीं बसैले नुठवेि ॥२॥
जिीवि असतां पाहीं । तुका ठकाविला ठायिीं ॥३॥

भोगावििर आह्मीं घातला पाषाण । मरणा मरण आि वणयेिले ॥१॥
ि वविश्वि तून ंव्यिापक कायि मी ि वनराळा । काशिासाठीं बळा येिऊं आतां ॥ध्रु.॥
कायि सारूि वनयिां काढावेि बाहेरी । आणूनि वन भीतरी कायि ठेविूनं ॥२॥
केला तरी उर ेविाद ि वच कोरडा । बळे घ्यिाविी पीडा स्विपनींची ॥३॥
आविघे ि वच विाण आले तुह्मां घरा । मजुिरी मजुिरा रोजि कीदी ॥४॥
तुका ह्मणे कांहीं नेणे लाभ हानी । असेल तो धर्नी राखो विाडा ॥५॥



कां हो एथे काळ आला आह्मां आड । तुह्मांपाशिीं नाड करावियिा ॥१॥
कां हो ि वविचाराचे पि वडले सांकडे । कायि ऐसे कोडे उपजिले ॥ध्र.ु॥
कां हो उपजेिना द्याविी ऐशिी भेटी । कायि द्वतै पोटीं धर्िरले देविा ॥२॥
पाप फिार ि वकंविा जिालासी दबुरळ । माि वगल ते बळ नाहीं आतां ॥३॥
कायि जिाले देणे ि वनघाले ि वदविाळे । कीं बांधर्लािस बळे ॠणेपायिीं ॥४॥
तुका ह्मणे कां र ेऐसी केली गोविी । तुझी माझी ठेविी ि वनविडुि वनयिां ॥५॥

कायि देह घालून ंकरविती करमरी । टाकंु यिा ि वभतरी अग्नीमाजिी ॥१॥
कायि सेविूनं विन शिीत उष्ण तान । साहों कीं मोहन धर्रुनी बसैों ॥ध्रु.॥
कायि लाविूनं अंगीं भस्म उधर्ळण । ि वहडंून ं देशि कोण खुंट चारी ॥२॥
कायि तजिूनं अन्न करूि वन उपास । कायि करंू नास जिीि ववित्विाचा ॥३॥
तुका ह्मणे कायि कराविा उपावि । ऐसा देई ंभावि पांडुरगंा ॥४॥

दभें कीि वतर पोट भर ेमानी जिन । स्विि वहत कारण नव्हे कांहीं ॥१॥
अंतरती तुझे पायि मजि दरुी । धर्िरतां हे थोरी जिाि वणवेिची ॥ध्रु.॥
ि वपंडाच्यिा पाळणे धर्ांविती ि वविकार । मजि दावेिदार मजिमाजिी ॥२॥
कैसा करंू घात आपुला आपण । धर्रूि वन गुमान लोकलाजि ॥३॥
तुका ह्मणे मजि दाविी तो सोहोळा । देखे पायि डोळां तुझे देविा ॥४॥

िधर्ग िजिणे त्यिाचा स्विामी हीन विर । मरण ते बर भले मग ॥१॥
ऐका जिी देविा ऐसी आहे नीत । कायि ते उि वचत सांभाळावेि ॥ध्रु.॥
देशिोदेशिीं धर्ाक जियिाच्यिा उत्तिर े। तयिाचे कुतर ेपिर भले ॥२॥
तुका ह्मणे हे कां सुचले उत्तिर । जिाणोि वन अंतर ओळखावेि ॥३॥

आतां गाऊं तुजि ओि ववियिा मगंळीं । करंू गदारोळी हिरकथा ॥१॥
होिस ि वनविािरता आमचेु सकळ । भयि तळमळ पापपुण्यि ॥ध्रु.॥
भोि वगले ते भोग लाविूनं तुझे अंगीं । अिलप्त यिा जिगीं होउि वन राहों ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी लाि वडकीं लेकर े। न राहों अंतर ेपायिांि वविण ॥३॥

सविर सुखे आजिी एथे ि वच विोळलीं । संतांचीं देिखलीं चरणांबुजिे ॥१॥
सविरकाळ होतों आठविीत मनीं । ि वफिटली ते धर्णी येिणे काळे ॥२॥
तुका ह्मणे विाचा राि वहली कंुि वटत । पुढे जिाले ि वचत्ति समाधर्ान ॥३॥



ि वविठ्ठल सोयिरा सज्जिन सांगाती । ि वविठ्ठल यिा ि वचत्तिीं बसैलासे ॥१॥
ि वविठ्ठले हे अंग व्यिाि वपली ते कायिा । ि वविठ्ठल हे छायिा माझी मजि ॥ध्रु.॥
बसैला ि वविठ्ठल िजिव्हेि वचयिा माथां । न विदे अन्यिथा आन दजेुि ॥२॥
सकळां इिं वद्रयिां मन एक प्रधर्ान । ते ही करी ध्यिान ि वविठोबाचे ॥३॥
तुका ह्मणे यिा ि वविठ्ठलासी आतां । नयेि ि वविसंबतां माझे मजि ॥४॥

होयेि विारकरी । पांहे पांहे र ेपंढरी ॥१॥
कायि कराविीं साधर्ने । फिळ अविघे ि वच तेणे ॥ध्र.ु॥
अि वभमान नुर े। कोड अविघे ि वच पुर े॥२॥
तुका ह्मणे डोळां । ि वविठो बसैला सांविळा ॥३॥

पंढरीसी जिायि । तो ि वविसर ेबापमायि ॥१॥
अविघा होयि पांडुरगं । राहे धर्रूि वनयिां अगं ॥ध्रु.॥
न लगे धर्न मान । देहभावेि उदासीन ॥२॥
तुका ह्मणे मळ । नासी तात्काळ ते स्थळ ॥३॥

बळे बाहयिात्कार ेसंपाि वदले सोंग । नाहीं जिाला त्यिाग अंतरींचा ॥१॥
ऐसे येिते ि वनत्यि माझ्यिा अनुभविा । मनासी हा ठाविा समाचार ॥ध्रु.॥
जिागृत्ततीचा नाहीं अनुभवि स्विप्नीं । जिातों ि वविसरुि वन सकळ हे ॥२॥
प्रपचंाबाहेिर नाहीं आले ि वचत्ति । केले करी ि वनत्यि वेिविसायि ॥३॥
तुका ह्मणे मजि भोरप्यिा ि वच परी । जिाले सोंग विरी आंत तसेै ॥४॥

ह्मणि ववितों दास ते नाहीं करणी । आंत विरी दोन्ही ि वभन्न भावि ॥१॥
गातों नाचतों ते दाखि ववितों जिना । प्रमे नारायिणा नाहीं अंगीं ॥ध्रु.॥
पाि वविजेि ते विमर न कळे ि वच कांहीं । बुडालों यिा डोहीं दभंाि वचयिा ॥२॥
भांडविल काळे हातोहातीं नेले । माप यिा लागले आयिषु्यिासी ॥३॥
तुका ह्मणे विांयिां गेलों ऐसा ि वदसे । होईल यिा हांसे लौि वककाचे ॥४॥

न कळतां कायि कराविा उपायि । जेिणे राहे भावि तुझ्यिा पायिीं ॥१॥
येिऊि वनयिां विास किरसी हृदयिीं । ऐसे घडे कई ंकासयिाने ॥ध्रु.॥
साच भावेि तुझे ि वचंतन मानसीं । राहे हे किरसी कै गा देविा ॥२॥
लि वटके हे माझे करूि वनयिां दरुी । साच तून ंअंतरीं येिउि वन राहे ॥३॥



तुका ह्मणे मजि राखावेि पि वतता ।आपुिलयिा सत्तिा पांडुरगंा ॥४॥

ि वचंि वतले ते मि वनचें जिाणे । पुरविी खणेु अंतरींचे ॥१॥
रात्री न कळे ि वदविस न कळे । अंगीं खेळे दवैित हे ॥ध्रु.॥
नवििसयिाचे नवि रस । भोगी त्यिास ि वभन्न नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे सम ि वच देणे । समचरण उभा असे ॥३॥

उधर्ाराचा संदेह नाहीं । यिाचा कांहीं सेविकां ॥१॥
पांडुरगं अि वभमानी । जिीविदानी कोंविसा ॥ध्रु.॥
बुडतां जिळीं जिळतां अंगीं । ते प्रसगंीं राखाविे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मांसाटीं । कृत्त पा पोटीं विागविी ॥३॥

कायि ि वविरि वक्ति कळे आह्मां । जिाणों एका नामा ि वविठोबाच्यिा ॥१॥
नाचों सुखे विषै्णविमेळीं । टाळघोळीं आनंदे ॥ध्रु.॥
शिांि वत क्षमा दयिा मी कायि जिाणे । गोि वविंद कीतरनेविांचूनि वनयिां ॥२॥
कासयिा उदास असों देहाविरी । अमृत्ततसागरीं बुडोि वनयिां ॥३॥
कासयिा एकांत सेविूनं तयिा विना । आनंद तो जिनामाजिी असे ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मां ऐसा भरविसा । ि वविठ्ठल सरसा चालतसे ॥५॥

जेिथे विैष्णविांचा विास । धर्न्यि भूनमी पणु्यि देशि ॥१॥
दोष नाहीं ओखदासी । दूनत सांगे यिमापाशिीं ॥ध्रु.॥
गरुडटकयिांच्यिा भार े। भूनि वम गजेि जेिजेिकार े॥२॥
सहजि तयिां जिनां छंद । विाचे गोि वविंद गोि वविंद ॥३॥
तुळसीविने रगंमाळा । अविघा विैकंुठसोहळा ॥४॥
तुका ह्मणे भेणे । काळ नयेि तेणे राणे ॥५॥

माझ्यिा ि वविठोबाचा कैसा प्रमेभावि । आपण ि वच देवि होयि गुरू ॥१॥
पि वढयेि देहभावेि पुरि ववितो विासना । अतीं ते आपणापाशिीं न्यिावेि ॥ध्र.ु॥
मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत । आिलयिा आघात ि वनविारावेि ॥२॥
यिोगके्षम जिाणे जिडभारी । विाट दाविी करीं धर्रूि वनयिां ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं ि वविश्विास ज्यिा मनीं । पाहाविे पुराणीं ि वविचारूनी ॥४॥



सकळ धर्मर मजि ि वविठोबाचे नाम । आणीक त्यिां विमर नेणे कांहीं ॥१॥
कायि जिाणों संतां ि वनरि वविले देवेि । किरती यिा भावेि कृत्त पा मजि ॥२॥
तुका ह्मणे माझा कोण अिधर्कार । तो मजि ि वविचार कळों यिाविा ॥३॥

उदडं शिाहाणे होत तकर विंत । पिर यिा नेणवेि अंत ि वविठोबाचा ॥१॥
उदडंा अक्षरां करोत भरोविरी । पिर ते नेणवेि थोरी ि वविठोबाची ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं भोळेपणाि वविण । जिाणीवि ते िसण िरते माप ॥३॥

आधर्ाराविांचुनी । कायि सांगसी काहाणी ॥१॥
ठाविा नाहीं पंढरीरावि । तोंविरी अविघे ि वच विावि ॥ध्रु.॥
माि वनताहे कोण । तुझे कोरडे ब्रह्मज्ञान ॥२॥
तुका ह्मणे ठेविा । जिाणपण एक सविा ॥३॥

अनाथांची तुह्मां दयिा । पढंरीरायिा येितसे ॥१॥
ऐसी ऐकोि वनयिां कीि वतर । बहु ि वविश्रांि वत पाविलों ॥ध्रु.॥
अनाथांच्यिा धर्ांविा घरा । नामे करा कुडाविा ॥२॥
तुका ह्मणे सविघड ि वहत । ठेविूनं ि वचत्ति पायिांपे ॥३॥

येिथे नाहीं उरों आले अवितार । येिर ते पामर जिीवि ि वकती ॥१॥
ि वविषयिांचे झणी व्हाल लोिलंगत । चेवििलयिा अंत न लगे मजि ॥ध्रु.॥
विाहोि वनयिां भार कंुथसील ओंझे । नव्हे ते ि वच माझे थीता त्यिाग ॥२॥
तुका ह्मणे कैसी नाहीं त्यिाची लाजि । संतीं केशिीराजि सािधर्येिला ॥३॥

हीं च त्यिांचीं पचंभूनते । जिीविन भाते प्रमेाचे ॥१॥
कळविळा धर्िरला संतीं । ते ि वनगुती कैविाड ॥ध्रु.॥
हा च काळ वितरमान । साधर्न ही संपत्तिी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदविसरातीं । हे ि वच खाती अन्न ते ॥३॥

दीप न देखे अंधर्ारा । आतां हे ि वच करा जितन ॥१॥
नारायिण नारायिण । गांठी धर्न बळकट ॥ध्रु.॥
ि वचंतामणीपाशिीं ि वचंता । तत्विता ही नयेिल ॥२॥
तुका ह्मणे उभयिलोकीं । हे ि वच ि वनकी सामोग्री ॥३॥



धर्न्यि काळ संतभेटी । पायिीं ि वमठी पि वडली तो ॥१॥
संदेहाची सुटली गांठी । जिाले पोटीं शिीतळ ॥ध्रु.॥
भविनदीचा जिाला तारा । यिा उत्तिरा प्रसादे ॥२॥
तुका ह्मणे मगंळ आतां । कोण दाता यिाहूि वन ॥३॥

ि वदनरजिनीं हा ि वच धर्दंा । गोि वविदंाचे पविाडे ॥१॥
संकित ल्पला देह देविा । सकळ हेविा तयेि ठायिीं ॥ध्रु.॥
नाहीं अविसान घडी । सकळ जिोडी इिं वद्रयिां ॥२॥
कीि वतर मखेु गजेि तुका । करी लोकां साविधर् ॥३॥

खर ेनानविट ि वनके्षपीचे जुिने । काि वढले ठेविणे समथारचे ॥१॥
मजुिराच्यिा हाते मापाचा उकल । मी तों येिथे फिोल सत्तिा त्यिाची ॥ध्रु.॥
कुलाळाच्यिा हाते घटाच्यिा उत्पित्ति । पाठविी त्यिा जिाती पाकस्थळा ॥२॥
तुका ह्मणे जिीविन ते नारायिणीं । प्रभा जिाते कीणाअ प्रकाशिाची ॥३॥

गगेंि वचयिा अंताि वविण कायि चाड । आपुले ते कोड तृत्तषेपाशिीं ॥१॥
ि वविठ्ठल हे मूनि वतर सािजिरी सुंदर । घालीं ि वनरतंर हृदयिपुटीं ॥ध्रु.॥
कारण ते असे नविनीतापाशिीं । गबाळ ते सोसी इतर कोण ॥२॥
बाळाचे सोईते घांस घाली माता । आटाहास ि वचंता नाहीं तयिा ॥३॥
गाऊं नाचों करंू आनंदसोहळा । भावि ि वच आगळा नाहीं हातां ॥४॥
तुका ह्मणे अविघे जिाले एकमयि । परलोकींची कायि चाड आतां ॥५॥

स्त्रीपुत्राि वदकीं राि वहला आदर । ि वविषयिीं पि वडभर अि वतशियि ॥१॥
आतां हाता धर्ांविा नारायिणा । मजि हे विासना अनाविर ॥ध्रु.॥
येिउि वनयिां आड ठाके लोकलाजि । ते हे ि वदसे काजि अंतरले ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां जेिथे जेिथे गोविा । तेथे तुह्मीं देविा सांभाळावेि ॥३॥

पि वडलों भोविणीं । होतों बहु ि वचंतविणी ॥१॥
होतों चकुलों मारग । लाहो केला लाग वेिगे ॥ध्रु.॥
इिं वद्रयिांचे संदी । होतों सांपडलों बंदीं ॥२॥
तुका ह्मणे बर ेजिाले । ि वविठ्ठलसे विाचे आले ॥३॥



बर ेजिाले आलीं ज्यिाचीं त्यिाच्यिा घरा । चकुला पाऱ्हेरा ओढाळांचा ॥१॥
बहु केले दखुी त्यिांि वचयिा सांभाळे । आतां तोंड काळे तेणे लोभे ॥ध्रु.॥
त्यिांि वचयिा अन्यिायेि भोगा माझे अगं । सकळ ही लाग द्याविा लागे ॥२॥
नाहीं कोठे ित स्थर राहों ि वदले क्षण । आिजिविरी िसण पाविलों तो ॥३॥
वेिगळाल्यिा खोडी केली तडातडी। सांगावियिा घडी नाहीं सखु ॥४॥
ि वनरविूनि वन तुका चािलला गोविार े। देविापाशिीं भार सांडविूनि वन ॥५॥

न कराविी आतां पोटासाटीं ि वचंता । आहे त्यिा संि वचता माप लाविूनं ॥१॥
दृष्टि वष्टि ते घालाविी परमाथारठायिीं । क्षुल्लका उपायिीं िसण जिाला ॥ध्रु.॥
येिथे तवंि नाहीं घेइजेिसे सवेि । कांहीं नयेि जिीवेि वेिचों ि वमथ्यिा ॥२॥
खंडणे ि वच नव्हे उद्वगे वेिरझारीं । बापुडे संसारीं सदा असों ॥३॥
शेिविटा पाविविी नावेिचे बसैने । भुजिाबळे कोणे कष्टिी व्हावेि ॥४॥
तुका ह्मणे आतां सकळांचे सार । कराविा व्यिापार तरी ऐसा ॥५॥

आमच्यिा हे आले भागा । जिीव्हार यिा जिगाचे ॥१॥
धर्रूि वनयिां ठेलों जिीवेि । बळकट भावेि एकि वविधर् ॥ध्रु.॥
आणूनि वनयिां केला रूपा । उभा सोपा जिविळी ॥२॥
तुका ह्मणे अंि वकत केला । खालीं आला विचने ॥३॥

खर ेभांडविल सांपडले गांठी । जेिणे नयेि तुटी उदमासी ॥१॥
संविगाचे केणे सांपडले घरीं । भरूि वन विैखरी सांटि वविले ॥ध्रु.॥
घेतां देतां लाभ होतसे सकळां । सदेविां दबुरळा भावि तसैा ॥२॥
फिडा आिलयिा तो न विजेि ि वनरासे । जििर कांहीं त्यिास न कळतां ॥३॥
तुका ह्मणे आतां जिालीसे ि वनित श्चंती । आणीक ते ि वचत्तिीं न धर्रंू दजेुि ॥४॥

पदोपदीं ि वदले अगं । जिाले सांग कारण ॥१॥
रुधर्विूनि वन ठेलों ठावि । जिगा विावि सकळ ॥ध्रु.॥
पुढती चाली मनालाहो । विाढे देहो संतोष ॥२॥
। तुका ह्मणे क्षरभागीं । जिालों जिगीं व्यिापक ॥३॥

ि वनविडुि वन ि वदले नविनीत । संि वचत ते भोगीत ॥१॥



आतां पढेु भाविसार । जिीविना थार पाहावियिा ॥ध्रु.॥
पारिखयिाचे पि वडले हातीं । चांचपती आंधर्ळीं ॥२॥
तुका ह्मणे सेविन घडे । त्यिासी जिोडे लाभ हा ॥३॥

उि वचत न कळे इिं वद्रयिाचे ओढी । मखुे बडबडी ि वशिकले ते ॥१॥
आपण जिाऊन न्यिाविीं नरकास । बळे बेताळीस कुळे जिग ॥ध्रु.॥
अबोलणे बोले डोळे झांकुि वनयिां । बडबडी विांयिां दभंासाटीं ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी तेथील पारखी । नाचे देखोवेिखीं जिाणों खर े॥३॥

एक मन तुझ्यिा अविघ्यिा भांडविला । विांि वटतां ते तुला येिई कैसे ॥१॥
ह्मणउि वन दृष्टढ धर्रीं पांडुरगं । देहा लाविीं सगं प्रारब्धर्ाचा ॥ध्रु.॥
आि वणका संकल्पा नको गोऊं मन । तरी च कारण साध्यि होयि ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे जिाणावेि उि वचत । तरी सहजि ित स्थत येिईल कळों ॥३॥

गावेि ह्मणउि वन गीत । धर्रुि वन राहे तसैे ि वचत्ति ॥१॥
हे ि वच थोर अविघड आहे । अन्न देखोि वन भूनक राहे ॥ध्रु.॥
ऐकाविी ह्मूनण कथा । राहे तसेै धर्रुि वन ि वचत्तिा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी । नव्हे जेिि वविल्यिाविांचुि वन ॥३॥

कळल हे खणु । तिर दाविी नारायिण ॥१॥
सत्यि संतांपाशिीं राहे । येिरां भयि आड आहे ॥ध्रु.॥
अनुि वचयिा ऐसे । असे भरले प्रकाशेि ॥२॥
इिं वद्रयिांचे धर्नी । ते हे जिाती समजिूनि वन ॥३॥
तकर  कुतकर  विाटा । नागविण घटापटा ॥४॥
तुका ह्मणे ल्यिावेि । डोळां अंजिन बरवेि ॥५॥

जिातो न येिि वतयिा विाटा । कायि ि वनरि ववितो करटंा ॥१॥
कैसा जिालासे बेश्रम । लाजि नाहीं न ह्मणे राम ॥ध्रु.॥
पाहे विैिरयिाकडे। डोळे विासुि वनयिां रडे ॥२॥
बांधर्ुि वनयिां यिमा हातीं । ि वदला नाहीं त्यिाची खतंी ॥३॥
नाहीं यिांपे काम । ऐसे जिाणे तो अधर्म ॥४॥
अझुन तिर मुका । कां र ेजिालािस ह्मणे तुका ॥५॥



विांटा घेई ंलविकिर । मागे अंतरसी दरुी । केली भरोविरी। सार नेती आणीक ॥१॥
ऐसीं भांमाविलीं ि वकती । कायि जिाणों नेणों ि वकती । समयि नेणती । माथां भार विाहोि वन ॥ध्रु.॥
नाहीं सािरले तोंविरी । धर्ांवि घेई ंवेिग करीं । घेतले पदरीं । फिाविले ते आपुले ॥२॥
फिट लडंी ह्मणे तुका । एक न साहावेि धर्का । तिर च यिा सखुा । मग कैसा पाविसी ॥३॥

चालाविा पंथ तो पाि वविजेि त्यिा ठायिा । ऐि वकल्यिा विांयिां विारता त्यिा ॥१॥
ऐका जिी विोजेि पडतसे पायिां । भाविाि वच ते जिायिाविाट नव्हे ॥ध्रु.॥
व्यिाली कुमारीचा अनुभवेि अनुभवि । सांगतां तो भावि येित नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे पाि वहजेि आराले । ि वबंबीं ि वनविळले तिर भासे ॥३॥

कायि नाहीं लवित झाडे । ि वविसर ेवेिडे देहभावि ॥१॥
जियिा न फिळे उपदेशि । धर्स ऐसा त्यिा नांविे ॥ध्रु.॥
कायि नाहीं असत जिड । दगड तो अबोलणा ॥२॥
तुका ह्मणे कुचर दाणा । तसैा ह्मणा डेग हा ॥३॥

देखीचा ि वदमाख ि वशिकोि वनयिां दाविी । ि वहऱ्यिा ऐसी केविीं गारगोटी ॥१॥
मयिारदा ते जिाण अर ेअभाि वगयिा । देविाच्यिा ऐिसयिा सकळ मूनि वतर ॥ध्र.ु॥
कायि पि वडलेसी लि वटक्यिाचे भरी । विोंविाळुि वन थोरी परती सांडीं ॥२॥
तुका ह्मणे पढेु ि वदसतसे घात । किरतों फििजित ह्मणउनी ॥३॥

संसाराचा माथां भार । कांहीं पर न ठेविीं ॥१॥
भक्तिीची ते जिाती ऐसी । सविरस्विासी मुकावेि ॥ध्रु.॥
ि वभक्षाणी वेिविसावि। काला किरतो गाढवि ॥२॥
करुि वन विस्ती बाजिारीं । ह्मणविी कासयिा ि वनस्पृत्तही ॥३॥
प्रसादा आडुि वन कविी । केले तुप पाणी तेविीं ॥४॥
तुका ह्मणे होंई सुर । ि वकंविा ि वनसुर मजुिर ॥५॥

तेज्यिा इशिारती । तटा फिोक विरी घेती ॥१॥
कायि सांगावेि त्यिाहूनी । ऐका र ेधर्रा मनीं ॥ध्रु.॥
नव्हे भांडखोर । ओढून ि वन धर्रंू पदर ॥२॥
तुका ह्मणे तोंड । काळे करा खालीं मुंड ॥३॥



मागे संतीं होते जेि जेि सांि वगतले । ते येिऊं लागले अनुभविा ॥१॥
आचारभ्रष्टि होती लोक कळी । पुण्यि क्षीण बळी जिाले पाप ॥ध्र.ु॥
विणरधर्मर कोण न धर्री ि वविटाळ । घािलती गोंधर्ळ एके ठायिीं ॥२॥
वेिदाचे पाठक सेि ववितील मद्य । न देखती भेद ि वविषयिीं भांड ॥३॥
तुका ह्मणे ि वकती करावेि फििजित । ते ि वच छंद ि वनत्यि बहु होती ॥४॥

अक्षरांचा श्रम केला । फिळा आला तेणे तो ॥१॥
अविि वघयिाचा तळ धर्री । जिीविा उरी नुरउनी ॥ध्रु.॥
फिळले ते लवेि भार े। पीक खर ेआले तई ं॥२॥
तुका ह्मणे देविा । पढेु भावि साराविा ॥३॥

उि वचत जिाणावेि मुख्यि धर्मर आधर्ीं । ि वचत्तिशुिध्द बुध्दी ठायिीं ित स्थर ॥१॥
न घलाविी धर्ांवि मनाि वचयेि ओढी । विचन आविडी संताि वचयेि ॥२॥
अंतरीं यिा राहे विचनाचा ि वविश्विास । न उगे उपदेशि तुका ह्मणे ॥३॥

जिीविन हे मुक्ति नर जिाले पाविन । तजिा हो दजुिरनसंगि वत ही ॥१॥
बहुत अन्न ि वविष मोहरीच्यिा माने । अविघे ि वच तेणे ि वविष होयि ॥२॥
तुका ह्मणे जेिणे आपले स्विि वहत । तसैी करीं नीत ि वविचारूि वन ॥३॥

द्रव्यिाचा तो आह्मी धर्िरतों ि वविटाळ । तयिा पाठी काळ लाग करी ॥१॥
करोि वनयिां हे ि वच राि वहलों जिीविन । एक नारायिण नाम ऐसे ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच करुि वन जितन । आिलयिा ही दान यिाचकासी ॥३॥

द्रव्यिाि वचयिा मागे कि वळकाळाचा लाग । ह्मणोि वनयिां संग खोटा त्यिाचा ॥१॥
ि वनरयिाचे मूनळ घालुि वनयिा मागे । मांि वडली प्रसगंे कथा पढेु ॥ध्रु.॥
आिजिच्यिा प्रसंगे हा ि वच लाभ घ्यिाविा । पुढील भार देविाविरी घाला ॥२॥
प्रालब्धर् कांहीं न पालटे सोसे । तृत्तष्णेचे हे ि वपसे विांयिांि वविण ॥३॥
तुका ह्मणे घेई ंराहे ऐसे धर्न । सादर श्रविण करोि वनयिां ॥४॥

रडे अळंकार दनै्यिाि वचयेि कांती । उतमा ि वविपित्तिसंग घडे ॥१॥
एकाि वविण एक अशिोभ दातारा । कृत्त पेच्यिा सागरा पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥



रांधर्ून ंनेणे तयिा पढुील आइते । केले ते सोइते विांयिां जिायि ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंामि वण शेिळी गळा । पावेि अविकळा ह्मणउनी ॥३॥

दःुखाचे डोंगर लागती सोसावेि । ऐसे तवंि ठावेि सकळांसीं ॥१॥
कांहीं न किरती ि वविचार ि वहताचा । न किरती विाचा नामघोष ॥ध्रु.॥
भोग कळों येितो माि वगल ते जिन्म । उत्तिम मध्यिम कि वनष्ठ ते ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे झांि वकतील डोळे । भोग देतेवेिळे येिइल कळों ॥३॥

सदवैि तुह्मां अविघे आहे । हातपायि चालायिा ॥१॥
मुखीं विाणी कानीं कीि वतर । डोळे मूनती देखायिा ॥ध्रु.॥
अंधर् बि वहर ठकलीं ि वकती । मुकीं होती पांगुळे ॥२॥
घरास आि वग लाविुि वन जिागा। न पळे तो गा विांचे ना ॥३॥
तुका ह्मणे जिागा ि वहता । कांहीं आतां आपुल्यिा ॥४॥

ऐसे पुढती ि वमळतां आतां । नाहीं सत्तिा स्विततं्र ॥१॥
म्हणउि वन फिाविले ते घ्यिावेि । नाम गावेि आविडी ॥ध्रु.॥
संि वचत प्रारब्धर् गाढे । धर्ांवेि पुढे ि वकयिमाण ॥२॥
तुका ह्मणे घबुडा ऐसे । जिन्म सिरसे शुिकराचे ॥३॥

सविरि वविशिीं माझा त्रासलासे जिीवि । आतां कोण भावि ि वनविडे एक ॥१॥
संसाराची मजि न साहे ि वच विातार । आणीक ह्मणतां माझे कोणी ॥ध्रु.॥
देहसुख कांहीं बोिलले उपचार । ि वविष ते आदर बदं विाटे ॥२॥
उपािधर् दाटणी प्रि वतष्ठा गौरवि । होयि माझा जिीवि कासाविीस ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं आणीक न साहे । आविडती पायि विैष्णविांचे ॥२॥

आणीक कांहीं यिा उत्तिराचे काजि । नाहीं आतां मजि बोलावियिा ॥१॥
ि वभन्न भेद हे भाविनास्विभावि । नव्हे कांहीं देवि एकि वविधर् ॥ध्रु.॥
गुण दोष कोणे ि वनविडावेि धर्मर । कोण जिाणे कमर अकमर ते ॥२॥
तिर च भले आतां न कराविा सगं । दःुखाचा प्रसंग तोडावियिा ॥३॥
तुका ह्मणे गणु गाई ंयिा देविाचे । घेई ंमाझे विाचे हे ि वच धर्णी ॥४॥

आपुल्यिा ि वविचार करीन जिीविाशिीं । कायि यिा जिनाशिीं चाड मजि ॥१॥



आपुले स्विि वहत जिाणती सकळ । ि वनरोिधर्तां बळे दःुख विाटे ॥ध्रु.॥
आइको नाइको कथा कोणी तरी । जिाऊि वनयिां घरीं ि वनजिो सुखे ॥२॥
माझी कोण विोजि जिाला हा शेिविट । देखोि वनयिां विाट आि वणकां लाविूनं ॥३॥
तुका ह्मणे भाकंु आपुली करुणा । जियिाची विासना तथा फिळे ॥४॥

धर्ाई ंअंतिरचं्यिा सखेु । कायि बडबड विाचा मुखे ॥१॥
ि ववििधर्ि वनषेधर् उर फिोडी । जंिवि नाहीं अनुभविगोडी ॥ध्रु.॥
विाढे तळमळ उभयिता । नाहीं देिखले अनुभि ववितां ॥२॥
अपुल्यिा मते ि वपसे । पिर ते आहे जिसेैतसेै ॥३॥
साधर्नाची िसित ध्द । मोन करा ित स्थर बिुत ध्द ॥४॥
तुका ह्मणे विादे । विांयिां गेलीं ब्रह्मविृत्तंदे ॥५॥

कुशिळ गुंतले ि वनषेधर्ा । विादी प्रवितरले विादा ॥१॥
कैसी ठकलीं बापुडीं । दभंि वविषयिांचे सांकडीं ॥ध्रु.॥
भुस उपणिु वन केले कायि । हारपले दोन्ही ठायि ॥२॥
तुका ह्मणे लागे हातां । कायि मिथले घसुि वळतां ॥३॥

संतांचीं उित च्छष्टिे बोलतों उत्तिर े। कायि म्यिां गव्हार ेजिाणावेि हे ॥१॥
ि वविठ्ठलाचे नाम घेतां नयेि शुिध्द । तेथे मजि बोधर् कायि कळे ॥ध्रु.॥
किरतों कवितुक बोबडा उत्तिरीं । झणी मजिवििर कोप धर्रा ॥२॥
कायि माझी यिाि वत नेणां हा ि वविचार । कायि मी ते फिार बोलों नेणे ॥३॥
तुका ह्मणे मजि बोलि ववितो देवि । अथर गहुयि भावि तो ि वच जिाणे ॥४॥

चंदनाच्यिा विासे धर्िरतील नाक । नाविडे कनक न घडे हे ॥१॥
साकरसेी गोडी सािरखी सकळां । थोरां मोटयिां बाळां धर्ाकुि वटयिां ॥२॥
तुका ह्मणे माझे ि वचत्ति शुिध्द होते । तिर का ि वनंि वदते जिन मजि ॥३॥

तुजि ऐसा कोण उदाराची रासी । आपुले ि वच देसी पद दासा ॥१॥
शुिध्द हीन कांहीं न पाहासी कुळ । किरसी ि वनमरळ विास देहीं ॥२॥
भावेि हे कदान्न खासी त्यिाचे घरीं । अभक्तिांची परी नाविडेती ॥३॥
न विजिासी जेिथे दरुी दविि वडतां । न येिसी जिो ि वचत्तिा यिोि वगयिांच्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसीं ब्रीदे तुझीं खरीं । बोलतील चारी वेिद मुखे ॥५॥



तिर कां नेणते होते मागे ॠषी । तींहीं यिा जिनासी दरुाि वविले ॥१॥
विोळगती जियिा अष्टिमािसित ध्द । ते यिा जिनबुध्दी नातळती ॥२॥
कंदमूनळे पाला धर्ातूनच्यिा पोषणा । खातील विास राणां तरी केला ॥३॥
लाविुि वनयिां नेत्र उगे ि वच बसैले । न बोलत ठेले मौन्यिमुदे्र ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसे करीं माझ्यिा ि वचत्तिा । दरुाविीं अनंता जिन दरुी ॥५॥

कोणाच्यिा आधर्ार ेकरंू मी ि वविचार । कोण देइल धर्ीर माझ्यिा जिीविा ॥१॥
शिास्त्रज्ञ पंि वडत नव्हे मी विाचक । यिाि वतशुिध्द एक ठावि नाहीं ॥२॥
किलयिगुीं बहु कुशिळ हे जिन । छि वळतील गुण तुझे गातां ॥३॥
मजि हा संदेह झाला दोहीं सविा । भजिन करंू देविा ि वकंविा नको ॥४॥
तुका ह्मणे आतां दरुाि ववितां जिन । ि वकंविा हे मरण भले दोन्ही ॥५॥

कायि उणे जिाले तुजि समथारसी । ऐसा मजिपाशिीं कोण दोष ॥१॥
जिो तून ंमाझा न किरसी अगंीकार । सांगेन वेिव्हार संतांमधर्ीं ॥२॥
तुजिि वविण रत आि वणकांचे ठायिीं । ऐसे कोण ग्विाही दाविीं मजि ॥३॥
तुका ह्मणे कायि धर्रूनी गुमान । सांग उगविूनन पांडुरगंा ॥४॥

कायि करंू आन दवैिते । एका ि वविण पंढरीनाथे ॥१॥
सिरता ि वमळाली सागरीं । आि वणकां नांविां कैची उरी ॥ध्रु.॥
अनेक दीपीचा प्रकाशि । सूनयिर उगवितां नाशि ॥२॥
तुका ह्मणे नेणे दजेुि । एका ि वविण पंढरीराजेि ॥३॥

कायि करंू कमारकमर । बर ेसांपडले विमर ॥१॥
होसी नामा च सािरका । समजिाि वविली नाहीं लेखा ॥ध्रु.॥
नाहीं वेिचावेिच जिाला । उरला आहेसी संचला ॥२॥
तुका ह्मणे माझे । कायि होईल तुह्मां ओझे ॥३॥

एकाएकीं हातोफिळी । ठायिा बळी पाविले ते ॥१॥
आह्मी देविा शिि वक्तिहीने । भाकंु तेणे करुणा ॥ध्रु.॥
पाविटणी केला काळ । जियिा बळ होते ते ॥२॥
तुका ह्मणे विीयिारविीर । संतधर्ीर समुद्र ॥३॥



पुि वढलाचे इच्छी फिळ । नाहीं बळ ते अंगीं ॥१॥
संत गेले तयिा ठायिा । देविरायिा पाविविीं ॥ध्रु.॥
ज्येिष्ठांचीं कां आह्मां जिोडी। परविडी न लभों ॥२॥
तुका ह्मणे करीं कोड । पुरविीं लाड आमुचा ॥३॥

कैविल्यिाच्यिा तुह्मां घरीं । रासी हरी उदडं ॥१॥
मजिसाठीं कां जिी विाणी । नव्हे धर्णी ि वविभागा ॥ध्रु.॥
सविार गुणीं सपुरता । ऐसा ि वपता असोनी ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगंा । जिालों सांगा सन्मुख ॥३॥

आपलाल्यिा तुह्मी रूपासी समजिा । कासयिा विरजिा आरिसयिा ॥१॥
हे तों नव्हे देहबुध्दीचे कारण । होइल नारायिणे दान केले ॥ध्रु.॥
बब्रूनि वचयिा बाणे विमारिस स्पशिारवेि । हे तों नाहीं ठावेि मोकिलत्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे बहु मुखे यिा विचना । सत्यिाि वविण जिाणा चाल नाहीं ॥३॥

न मनाविी ि वचंता तुह्मीं संतजिनीं । ि वहरा स्पि वटकमणी केि ववि होयि ॥१॥
पि वडला प्रसंग स्तळा त्यिा सािरखा । देिखला पािरखा भावि कांहीं ॥ध्रु.॥
बहुतांसी भयि एकाि वचयिा दडें । बहुत यिा तोंडे विचनासी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं विैखरी बा सर । करायिाचे चार वेिडे वेिडे ॥३॥

यिथाि ववििधर् पूनजिा करी । सामोग्री तोंवििर हे नाहीं ॥१॥
आतां माझा सविर भार । तून ंदातार चालि वविसी ॥ध्रु.॥
मंगळ ते तुह्मी जिाणां । नारायिणा कायि ते ॥२॥
तुका ह्मणे समि वपरला । तुजि ि वविठ्ठला देहभावि ॥३॥

भवििसंधर्ूनचे हे तारंू । मजि ि वविचारंू पाहातां ॥१॥
ि वचत्तिीं तुझे धर्िरन पायि । सुख कायि ते तेथे ॥ध्र.ु॥
माझ्यिा खणुा मनापाशिीं। ते यिा रसीं बुडाले ॥२॥
तुका ह्मणे विमर आले । हातां भले हे माझ्यिा ॥३॥

पाहातां श्रीमखु सुखाविले सुख । डोि वळयिांची भूनक न विजेि माझी ॥१॥



िजिव्हे गोडी तीन अक्षरांचा रस । अमृत्तत जियिास ि वफिके पुढे ॥ध्रु.॥
श्रविणीची विाट चोखाळली शुिध्द । गेले भेदाभेद विारोि वनयिां ॥२॥
महामळे मन होते जेि गांदले । शुिध्द चोखाळले स्पि वटक जिसेै ॥३॥
तुका ह्मणे माझ्यिा जिीविाचे जिीविन । ि वविठ्ठल ि वनधर्ान सांपडले ॥४॥

हा ि वच परमानंद आळंगीन बाहीं । के्षम देतां ठायिीं द्वैत तुटे ॥१॥
बोलायिािस मात मन ि वनवेि हरषे ि वचत्ति । दणुी विाढे प्रीत प्रमेसुख ॥ध्रु.॥
जिनांत भूनषण विकंुैठीं सरता । फिाविले स्विि वहता सविरभावेि ॥२॥
तुटला वेिव्हार मायिा लोकाचार । समूनळ संसार पारुषला ॥३॥
तुका ह्मणे हा ि वविठ्ठल ि वच व्हाविा । आि वणकी यिा जिीविा चाड नाहीं ॥४॥

आमुची कृत्त पाळून तून ंहोसी माउली । ि वविठ्ठले साउली शिरणागता ॥१॥
प्रेमपान्हा स्तनीं सदा सविरकाळ । दृष्टि वष्टि हे ि वनमरळ अमृत्तताची ॥ध्रु.॥
भूनक तान दःुख विाटों नेदीं सीण । अंतरींचा गुण जिाणोि वनयिां ॥२॥
आशिा तृत्तष्णा मायिा ि वचंता दविडीं दरुी । ठावि आह्मां करीं खेळावियिा ॥३॥
तुका ह्मणे लाविीं संताचा सांगात । जेिथे न पवेि हात कि वळकाळाचा ॥४॥

जेिथे जिावेि तेथे कपाळ सिरसे । लाभ तो ि वविशेिषे संतसंगे ॥१॥
पूनविर पुण्येि जििर होतीं सानुकून ळ । अंतरायिमूनळ नपुजेि तेथे ॥ध्रु.॥
भाग्यि तरी नव्हे धर्न पुत्र दारा । ि वनकट विास बरा संतांपायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच कराविी ि वमरासी । बळी संतांपाशिीं द्याविा जिीवि ॥३॥

आतां कांहीं सोस न करीं आणीक । धर्रीन ते एक हे ि वच दृष्टढ ॥१॥
जेिणे भवििसंधर्ु उतिरजेि पार । तुटे हा दसु्तर गभरविास ॥ध्रु.॥
जिोडीन ते आतां देविाचे चरण । अि वविनाशि धर्न परमाथर ॥२॥
तुका ह्मणे बरा जिोडला हा देह । मनुष्यिपणे इहलोका आलों ॥३॥

जितन करीन जिीवेि । शुिध्दभावेि करूनी ॥१॥
ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल हे धर्न । जिीविन अंतकाळींचे ।ध्र.ु॥
विदरळ हे संि वचत सारंू । बरविा करंू उि वदम हा ॥२॥
तुका ह्मणे हृदयिपेटी । येि संपुटीं सांटविूनं ॥३॥

एविढा प्रभु भावेि । तेणे संपुष्टिी राहावेि ॥१॥



होयि भक्तिीं केला तसैा । पुरविी धर्राविी ते इच्छा ॥ध्रु.॥
एविढा जिगदानी। मागे तुळसीदळ पाणी ॥२॥
आला नांविा रूपा । तुका ह्मणे जिाला सोपा ॥३॥

भाग्येि ऐसी जिाली जिोडी । आतां घडी ि वविसंभेना ॥१॥
ि वविटेविरी समचरण । संतीं खणु सांि वगतली ॥ध्रु.॥
अविघे आतां काम सारंू । हा ि वच करंू कैविाड ॥२॥
तुका ह्मणे खडंून ं खेपा । पढेु पापापुण्यिाच्यिा ॥३॥

पि वतव्रते जिसैा भ्रतार प्रमाण । आह्मां नारायिण तशैिापरी ॥१॥
सविरभावेि लोभ्यिा आविडे हे धर्न । आह्मां नारायिण तशैिापरी ॥२॥
तुका ह्मणे एकि वविधर् जिाले मन । ि वविठ्ठला विांचूनन नेणे दजेुि ॥३॥

ि वविठ्ठल गीतीं गाविा ि वविठ्ठल ि वचत्तिीं ध्यिाविा । ि वविठ्ठल उभा पाहाविा ि वविटेविरी ॥१॥
अनाथाचा बंधर्ु ि वविठ्ठल कृत्त पािसंधर्ु । तोडी भविबंधर्ु यिमपाशि ॥ध्रु.॥
तो ि वच शिरणागतां हा ि वविठ्ठल मुि वक्तिदाता । ि वविठ्ठल यिा संतांसमागमे ॥२॥
ि वविठ्ठल गणुि वनिधर् ि वविठ्ठल सविर िसित ध्द। लागली समािधर् ि वविठ्ठलनामे ॥३॥
ि वविठ्ठलाचे नाम घेतां जिाले सखु। गोडाविले मखु तुका ह्मणे ॥४॥

ि वविठो सांपडावियिा हातीं । ठाविी जिाली एक गती । न धर्रीं भयि ि वचत्तिीं । बळ ि वकती तयिाचे ॥१॥
लागे आपण ि वच हातीं । ि वकंवि भाकाविी काकुलती । करी मग ि वचत्तिीं । असेल ते तयिाचे ॥ध्र.ु॥
एकिलयिा भाविबळे । कै सांपडे तो काळे । विैष्णविांच्यिा मेळे। उभा ठाके हाकेसी ॥२॥
बांधर्ा मािझयिा जिीविासी । तुका ह्मणे प्रमेपाशिीं । न सोडीं तयिासी । सविरस्विासी उदार ॥३॥

विाट विैकंुठीं पाहाती । भक्ति कै पां येिथे येिती । तयिां जिन्ममरणखंती । नाहीं ि वचत्तिीं परलोक ॥१॥
धर्न्यिधर्न्यि हिरचे दास। तयिां सुलभ गभरविास । ब्रह्माि वदक किरती आस । तीथारविास भेटीची ॥ध्रु.॥
कथाश्रविण व्हावियिास । यिमधर्मार थोर आस । पाहे रात्रि वदविस। विाट कर जिोडोि वनयिां ॥२॥
िरित ध्दिसध्दी न पाचािरतां । त्यिा धर्ुिं वडती हिरभक्तिां । मोक्ष सायिोज्यिता । विाट पाहे भक्तिांची ॥३॥
असती जेिथे उभे ठेले । सदा प्रमेसुखे धर्ाले । आणीक ही उध्दिरले । महादोषी चांडाळ ॥४॥
सकळ किरती त्यिांची आस । सविरभावेि ते उदास । धर्न्यिभाग्यि त्यिांस । तुका ह्मणे दरुषणे ॥५॥

सोने दाविी विरी तांबे तयिापोटीं । खिरयिाचे साटीं ि वविकंु पाहे ॥१॥



पारखी तो जिाणे तयिाचे जिीविींचे । ि वनविडी दोहींचे वेिगळाले ॥ध्रु.॥
क्षीरा नीरा कैसे होयि एकपण । स्विादीं तो ि वच ि वभन्न ि वभन्न काढी ॥२॥
तुका ह्मणे थीता नागविला ि वच खोटा । अपमान मोटा पाविईल ॥३॥

फिोडुि वन सांगडी बांधर्ली माजिासी । पैल थडी कैसी पावेि सहजिीं ॥१॥
आपला घात आपण ि वच करी । आि वणकां सांगतां नाइके तरी ॥ध्रु.॥
भुकेभेणे ि वविष देऊ पाहे आतां । आपल्यिा ि वच घाता करंू पाहे ॥२॥
तुका ह्मणे एक चालतील पुढे । तयिांसी विांकडे जिातां ठके ॥३॥

उपकारासाटीं बोलों हे उपायि । येिणेि वविण कायि आह्मां चाड ॥१॥
बुडतां हे जिन न देखवेि डोळां । येितो कळविळा ह्मणउि वन ॥२॥
तुका ह्मणे माझे देखि वतल डोळे । भोग देते वेिळे येिईल कळों ॥३॥

आठवेि देवि तो कराविा उपावि । येिर तजिीं विावि खटपटा ॥१॥
होई ंबा जिागा होई ंविा जिागा । विाउगा कां गा िसणसील ॥ध्रु.॥
जिाि वणवेिच्यिा भार ेभविाि वचयेि डोहीं । बुडसी तों कांहीं ि वनघेिस ना ॥२॥
तुका ह्मणे देविा पाविसील भावेि । जिाणतां ते ठावेि कांहीं नव्हे ॥३॥

माझ्यिा मुखाविाटा नयिो हे विचन । व्हावेि संतान द्रव्यि कोणां ॥१॥
फुिकाचा ि वविभाग पतनदःुखासी । दोहींमुळे त्यिासी ते ि वच साधेर् ॥ध्रु.॥
नाइकाविी ि वनदंा स्तुि वत माझ्यिा काने । सादर यिा मने होऊि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे देवि असाध्यि यिामुळे । आशिामोहजिाळे गुंतिलयिा ॥३॥

ि वचत्ति ग्विाही तेथे लौि वककाचे काई । स्विि वहत ते ठायिीं आपणापे ॥१॥
मनासी ि वविचार तो ि वच साच भावि । व्यिापक हा देवि अंतबारहीं ॥ध्रु.॥
शुिध्द भाविा न लगे सचुाविा पिरहार । उमटे साचार आि वणके ठायिीं ॥२॥
भोि वगत्यिासी काजि अंतरीचे गोड । बाि वहरल्यिा चाड नाहीं रगंे ॥३॥
तुका ह्मणे भावि शुिध्द हे कारण । भाट नारायिण होईल त्यिांचा ॥४॥

नव्हती माझे बोल । अविघे किरतो ि वविठ्ठल ॥१॥
कांहीं न धर्राविी खतंी । ि वहत होइल धर्रा ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
खोटी ते अहतंा । विाट टाि वकली सांगतां ॥२॥



ज्यिाचे तो ि वच जिाणे । मी मापाडे तुका ह्मणे ॥३॥

विासनेच्यिा मखुीं अदळूनि वन भीते । ि वनविारहापुरते कारण ते ॥१॥
यिा नांवेि अंतरा आला नारायिण । ि वचत्तिसमाधर्ान खणु त्यिाची ॥ध्रु.॥
सविरकाळ हा ि वच करणे ि वविचार । ि वविवेिकीं सादर आत्मत्विाचे ॥२॥
तुका ह्मणे जिों जिों भजिनासी विळे । अगं तों तों कळे सि वन्नधर्ता ॥३॥

ि वचंतने अि वचंत राि वहलों ि वनश्चळ । ते ि वच ि वकती काळ विाढविावेि ॥१॥
अबोल्यिाचा काळ आतां ऐशिाविरी । विचनाची उरी उरली नाहीं ॥ध्रु.॥
करंू आला तों तों केला लविलाहो । उरों च संदेहे ि वदला नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे मोह परते ि वच ना मागे । ह्मणउि वन त्यिागे त्यिाग जिाला ॥३॥

ि वनगुरणाचे घ्यिावेि गणुासी दशिरन । एकाएकीं ि वभन्न भेद घडे ॥१॥
तुह्मां आह्मां आतां न पडे यिाविरी । आहों ते ि वच बरी जेिथे तेथे ॥ध्रु.॥
आपणापासुनी नसावेि अंतर । वेिि वचले उत्तिर ह्मणउि वन ॥२॥
तुका ह्मणे अगंा आली कि वठन्यिता । आमच्यिा अनंता तुह्मां ऐसी ॥३॥

तुजि च पासावि जिालोंसों ि वनमारण । असावेि ते ि वभन्न कासयिाने ॥१॥
पाहाविा जिी ठायिीं करूि वन ि वविचार । नुन्यि कोठे फिार असे ि वच ना ॥ध्रु.॥
ठेि ववििलयेि ठायिीं आजे्ञचे पाळण । करूि वन जितन राि वहलोंसे ॥२॥
तुका ह्मणे आतां बोलतसे स्पष्टि । जिालों ि वकयिानष्टि तुह्माऐसा ॥३॥

प्रीि वतभंग माझा केला पांडुरगंा । भि वक्तिरस सांगा कां जिी तुह्मीं ॥१॥
ह्मणऊि वन कांहीं न ठेविीं ि वच उरी । आलों विमारविरी एकाएकीं ॥ध्रु.॥
न देखों ि वच कांहीं परती माघारी । उरली ते उरी नाहीं मुळीं ॥२॥
तुका ह्मणे आला अंतरासी खडं । तिर माझे तोंड खविि वळले ॥३॥

लि वटका ऐसा ह्मणतां देवि । संदेहसा विाटतसे ॥१॥
ऐसे आले अनुभविा । मजि ही सेविा किरता ॥ध्रु.॥
शिूनन्यिाकारी बहु मोळा । भेडोळा हे पविाडे ॥२॥
तुका ह्मणे ताळी नाहीं । एके ठायिीं चपळत्विे ॥३॥



जिशैिासाठीं तसेै हावेि । हे बरवेि कळलेसे ॥१॥
उदास तून ंनारायिणा । मी ही ह्मणा तुह्मी च ॥ध्रु.॥
ठका महाठक जिोडा । जिो धर्डफुिडा लागासी ॥२॥
एकांगी च भांडे तुका । नाहीं धर्ोका जिीि ववित्विे ॥३॥

बहुतां रीती काकुलती । आलों ि वचत्तिीं न धर्रा च ॥१॥
आतां काशिासाटीं देविा । ि वमथ्यिा हेविा विाढविूनं ॥ध्रु.॥
तुह्मां आह्मां जिाली तुटी । आतां भेटी ि वचंतने ॥२॥
तुका ह्मणे लािजिरविाणे । आधर्र िजिणे इच्छेचे ॥३॥

आश्चयिर ते एक जिाले । मना आले मािझयिा ॥१॥
मढयिापाशिीं करुणा केली । तसैी गेली विृत्तथा हे ॥ध्रु.॥
न यिाविा तो कैसा राग । खोटे मग देखोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे कैचा बोला । शिोधर् ि वविठ्ठला मािझयिा ॥३॥

मागायिाची नाहीं इच्छा । जिो मी ऐसा संकोचों ॥१॥
लि वटि वकयिाची न करंू स्तुि वत । इच्छा ि वचत्तिीं धर्रूि वन ॥ध्रु.॥
ि वहशिोबे ते आले घ्यिावेि । हे तों ठावेि सकळांसी ॥२॥
तुका ह्मणे स्विाि वमसेविा । येिथे देविा काशिाची ॥३॥

पाठविणे पडणे पायिां । उध्दार विांयिां काशिाचा ॥१॥
घडले ते भेटीसवेि । ि वदसेल बरवेि सकळां ॥ध्रु.॥
न घडतां दृष्टष्टिादृष्टष्टिी। कायि गोष्टिी कोरडयिा ॥२॥
अबोल्यिाने असे तुका । अंतर ऐका साक्षीते ॥३॥

अभयिाचे स्थळ । ते हे एक अचळ ॥१॥
तिर धर्िरला ि वविश्विास । ठेलों होउि वनयिां दास ॥ध्रु.॥
पुरली आविडी । पायिीं लागलीसे गोडी ॥२॥
तुका ह्मणे कंठीं नाम । अंगीं भरले सप्रमे ॥३॥

संदेह ि वनरसे तिर रुि वचकर । ि वफिक्यिासी आदर चविी नाहीं ॥१॥
आतां नको मजि खोटयिाने फिटविूनं । कोठे येिऊं जिाऊं वेिळोवेिळां ॥ध्रु.॥



गेला तिर कायि जिीविाचे सांकडे । विांचउि वन पुढे कायि काजि ॥२॥
तुका ह्मणे कसीं ि वनविडा जिी बर े। केलीं तसैीं पोर ेआळीपायिीं ॥३॥

विदे विाणी पिर दलुरभ अनुभवि । चालीचा ि वच विाहो बहुतेक ॥१॥
आह्मी ऐसे कैसे राहावेि ि वनश्चळ । पाि वठलाग काळ िजंिि वततसे ॥ध्रु.॥
विाढि ववितां पोट दभंाचे पसार े। येितील माघार ेमुदला तोटे ॥२॥
तुका ह्मणे बर ेजिागि ववितां मना । तुमच्यिा नारायिणा अभयिे कर े॥३॥

उगे ि वच हे मन राहाते ि वनश्चळ । तिर कां तळमळ साट होती ॥१॥
कायि तुमचीं नेणों कवितुक ि वविदंाने । सविोत्तिमपणे खेळतसां ॥ध्रु.॥
नानाछंदे आह्मां नाचविावेि जिीविां । विाढविाव्यिा हांविा भलत्यिापुढे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी आपुली प्रि वतष्ठा । विाढविावियिा चेष्टिा करीतसां ॥३॥

आह्मी बळकट जिालों ि वफिराउनी । तुमच्यिा विचनीं तुह्मां गोऊं ॥१॥
जिाले तेव्हां जिाले मागील ते मागे । आतां विमरलागे ठाविीं जिालीं ॥ध्रु.॥
तोडावियिा अविघ्यिा चेष्टिांचा संबंधर् । शुिध्दापाशिीं शुिध्द बुध्द व्हाविे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां आत्मत्विाची सोयि । आपण ि वच होयि तसैा ि वच तून ं॥३॥

तुह्मी साच नुपेक्षाल हा भरविसा । मजि जिाणतसां अधर्ीरसे ॥१॥
कासयिा घातला लांबणी उध्दार । ठेविा करकर विारूि वनयिां ॥ध्रु.॥
सुटों नयेि ऐसे कळले ि वनरुते । कां घ्यिावेि मागुते आळविुि वन ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी सभाग्यि जिी देविा । माझा तुह्मां केविा कायि आला ॥३॥

तुह्मां होईल देविा पि वडला ि वविसर । आह्मीं ते उत्तिर यित्न केले ॥१॥
पि वततपाविन ब्रीदे ि वमरि वविसी । यिाचा कायि देसी झाडा सांग ॥ध्रु.॥
आहाच मी नव्हे अथारचे भुकेले । भलत्यिा एका बोले विारने त्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे देह देईन सांडणे । सि वहत अि वभमाने ओविाळूनि वन ॥३॥

जिडलों अगंाअंगीं । मग ठेविीं प्रसंगीं । कांहीं उरीजिोगी। लोकीं आहे पुरती ॥१॥
ठेविीं ि वनविारुि वन आधर्ीं । अविकाशि तो ि वच बधु्दी । सांपडली संधर्ी । मग बळ कोणासी ॥ध्रु.॥
गळा बांधेर्न पायिीं । हालों नेदीं ठाि वयिचा ठायिीं । ि वनविाड तो तई ं। अविकळा केिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे ठावेि । तुह्मी असा जिी बरवेि । बोभाटाची सवेि । मुळींहुनी ि वविठोबा ॥३॥



आह्मी शिि वक्तिहीने । कैसे कराल ते नेणे । िलगाडाच्यिा गणुे । खोळंबला राि वहलों ॥१॥
माझे मजि देई ंदेविा । असे ठेि वविला तो ठेविा । नाहीं करीत हेविा । कांहीं अधर्ीक आगळा ॥ध्रु.॥
नाहीं गळां पडलों झोंड । तुमचे ते ि वच माझे तोंड । चौघां चार खडं । लांबणी हे अनुि वचत ॥२॥
नाहीं येित बळा । आतां तुह्मासी द्मगोपाळा । तुका ह्मणे गळा । उगविा पायिां लागतों ॥३॥

कायि कृत्त पेि वविण घालावेि सांकडे । ि वनित श्चंती ि वनविाडे कोण्यिा एका ॥१॥
आहों तसैीं पढेु असों दीनपणे । वेिचूनि वन विचने करुणेचीं ॥ध्रु.॥
धर्रंू भयि आतां कायि विाहों ि वचंता । कायि करंू आतां आप्तपण ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी भाविहीन जिीवि । ह्मणउनी देवि दरु ेदरुी ॥३॥

नाहीं उलं्लि वघले कोणाचे विचन । मजि कां नारायिण दरुी जिाला ॥१॥
अशंिि वकते मने करीं आळविण । नाहीं समाधर्ान ि वनित श्चतंीचे ॥ध्रु.॥
दासांचा ि वविसर हे तों अनुि वचत । असे सविर नीत पायिांपाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां लाजि येित नाहीं । आह्मां ि वचंताडोहीं बुडि ववितां ॥३॥

जिीवि जिायिविरी सांडी करी माता । हे तों आश्चयिरता बाळकाची ॥१॥
दबुरळ कीं नाहीं आइकत कानीं । कायि नारायिणीं न्यिूनन जिाले ॥ध्रु.॥
क्षणक्षणा माझा ने घाविा सांभाळ । अभाग्यिाचा काळ ऐसा आला ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं विचनासी रुि वच । फिल कटविे ि वच ते ते होयि ॥३॥

ह्मणउनी दास नव्हे ऐसा जिालों । अनुभवेि बोलों स्विामीपुढे ॥१॥
कां नाहीं विचन प्रि वतउत्तिराचे । मी च माझ्यिा वेिचे अट्टाहासे ॥ध्रु.॥
कासयिाने गोडी उपजिाविा ि वविश्विास । प्रीती कांहीं रस विाचुि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे अगा चतुरा ि वशिरोमणी । ि वविचाराविे मनीं केशिीराजिा ॥३॥

कायि आतां आह्मीं पोट ि वच भरावेि । जिग चाळविावेि भक्ति ह्मूनण ॥१॥
ऐसा तिर एक सांगा जिी ि वविचार । बहु होतों फिार कासाविीस ॥ध्रु.॥
कायि कि ववित्विाची घालूनि वनयिां रूढी । करंू जिोडाजिोडी अक्षरांची ॥२॥
तुका ह्मणे कायि गुंपोि वन दकुाना । राहों नारायिणा करुनी घात ॥३॥

विमर तिर आह्मां दाविा । कायि देविा जिाणे मी ॥१॥



बहुतां रगंीं हीन जिालों । तिर आलों शिरण ॥ध्रु.॥
द्याल जििर तुह्मी धर्ीर । होईल ित स्थर मन ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे सत्तिाबळे । लि वडविाळे राखाविीं ॥३॥

सांगों कायि नेणा देविा । बोलाची त्यिा आविडी ॥१॥
विांयिां मजि चुकुर करा । ि वविश्विंभरा ि वविनोदे ॥ध्रु.॥
आविडीच्यिा करा ऐसे। अंतविारसे जिाणतसां ॥२॥
तुका ह्मणे समाधर्ाने । होइन मने मोकळा ॥३॥

ि वनधर्ारराचे अविघे गोड । विाटे कोड कौतुक ॥१॥
बसैिलयिा भावि पांयिीं । बरा तई ंनाचेन ॥ध्रु.॥
स्विामी कळे साविधर्ान। तिर मन उल्हासे ॥२॥
तुका ह्मणे आश्विासावेि । प्रेम द्यावेि ि वविठ्ठले ॥३॥

जिाली तडातोडी । अविघीं पि वडलों उघडीं ॥१॥
नव्हों कोणांची च कांहीं । तुझे भरिलयिा विाहीं ॥ध्रु.॥
पारुशिला संविसार। मोडली बसैण्यिाची थार ॥२॥
आतां ह्मणे तुका । देविा अंतर ेराखों नका ॥३॥

आधर्ार तो व्हाविा । ऐसी आस करीं देविा ॥१॥
तुह्मांपाशिीं कायि उणे । कायि वेिचे समाधर्ाने ॥ध्रु.॥
सेवेिच्यिा अि वभळासे। मन बहु जिाले ि वपसे ॥२॥
अर ेभक्तिापराधर्ीना । तुका ह्मणे नारायिणा ॥३॥

तुमचा तुह्मीं केला गोविा । आतां चुकि ववितां देविा ॥१॥
कैसे सर ेचाळविणे । केले काशिाला शिाहाणे ॥ध्रु.॥
कासयिा रूपा । नांविा आलेि वत गा बापा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । न सर ेहविाले घािलतां ॥३॥

माझी भक्तिी भोळी । एकि वविधर् भाविबळी ॥१॥
मी कां पडेन ि वनराळा । ऐसा सांडून ि वन सोहळा ॥ध्रु.॥
आतां अनािरसा । येिथ ंन व्हावेि सहसा ॥२॥



तुका ह्मणे जिोडुि वन पायि । पढेु उगा उभा राहे ॥३॥

आहे तिर ंसत्तिा । ऐशिा किरतों विारता ॥१॥
अंगसंगाचीं उत्तिर े। सलगीसेवेिने लेकर े॥ध्रु.॥
तरी ि वनकटविासे । असों अशंिकेच्यिा नासे ॥२॥
तुका ह्मणे रुची । येिथे ि वभन्नता कैची ॥३॥

काळ साराविा ि वचंतने । एकांतविासीं गंगास्नाने । देविाचे पूनजिन । प्रदक्षणा तुळसीच्यिा ॥१॥
यिकु्ति आहार वेिहार । नेम इिं वद्रयिांचा सार । नसाविी विासर । ि वनद्रा बहु भाषण ॥ध्रु.॥
परमाथर महाधर्न । जिोडी देविाचे चरण । व्हावियिा जितन । हे उपायि लाभाचे ॥२॥
देह समि वपरजेि देविा । भार कांहीं च न घ्यिाविा । होईल आघविा। तुका ह्मणे आनंद ॥३॥

मऊ मेनाहूि वन आह्मी ि वविष्णदुास । कि वठण विज्रास भेदूनं ऐसे ॥१॥
मेले िजित असों ि वनजिोि वनयिां जिागे । जिो जिो जिो जिे मागे ते ते देऊं ॥ध्रु.॥
भले तिर देऊं गांडीची लगंोटी । नाठयिाळा ि वच गांठीं देऊं माथां ॥२॥
मायिबापाहूि वन बहू मायिाविंत । करंू घातपात शित्रूनहूि वन ॥३॥
अमृत्तत ते कायि गोड आह्मांपुढे । ि वविष ते बापुडे कडून  ि वकती ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मी अविघे ि वच गोड । ज्यिाचे पुर ेकोड त्यिाचेपिर ॥५॥

गाढविाचे ताने । पालटले क्षणक्षणे ॥१॥
तसेै अधर्माचे गुण । एकि वविधर् नाहीं मन ॥ध्रु.॥
उपजितां बर ेि वदसे । रूप विाढतां ते नासे ॥२॥
तुका ह्मणे भुकंते वेिळे । वेिळ अवेिळ न कळे ॥३॥

ि वविटाळ तो परद्रव्यि परनारी । येिथुि वन जिो दरुी तो सोंविळा ॥१॥
गद्ये पद्ये कांहीं न धर्राविी उपाधर्ी । स्विाधर्ीन ि वच बुित ध्द करुनी ठेविा ॥ध्रु.॥
ि वविचाराचे कांहीं करावेि स्विि वहत । पापपुण्यिांचीत भांडविल ॥२॥
तुका ह्मणे न लगे जिावेि विनांतरा । ि वविश्वि ि वविश्विंभरा सािरखे ि वच ॥३॥

कल्पतरु रुयिा नव्हती बाभुळा । पुरि वविती फिळा इित च्छि वतयिा ॥१॥
उदडं त्यिा गाई ह्मैसी आि वण शेिळयिा । पिर त्यिा ि वनराळयिा कामधेर्नु ॥२॥
तुका ह्मणे देवि दाखविील दृष्टष्टिी । तयिा सविे भेटी थोर पणु्यि ॥३॥



जिळो प्रमेा तसैा रगं । जिायि भुलोि वन पतगं ॥१॥
सासूनसाटीं रडे सूनन । भावि अंतरींचा ि वभन्न ॥ध्रु.॥
मदै मखुींचा कोंविळा। भावि अंतरीं ि वनराळा ॥२॥
जिसैी विृत्तंदाविनकांती । उत्तिम धर्रंू येि हातीं ॥३॥
बक ध्यिान धर्री । सोंग करूि वन मासे मारी ॥४॥
तुका ह्मणे सपर डोले । तसैा कथेमाजिी खलेु ॥५॥

वेिशिा नाहीं बोल अविगुण दूनषीले । ऐशिा बोला भले झणे क्षोभा ॥१॥
कोण नेणे अन्न जिीविाचे जिीविन । ि वविषमेळविण ि वविष होयि ॥ध्रु.॥
सोने शुिध्द नेणे कोण हा ि वविचार । डांके हीनविर केले त्यिासी ॥२॥
यिाती शुिध्द पिर अधर्म लक्षण । विांयिां गेले तेणे सोंगे ही ते ॥३॥
तुका ह्मणे शिूनर तो ि वच पावेि मान । आणीक मंडण भार विाही ॥४॥

अणरुणीयिां थोकडा । तुका आकाशिाएविढा ॥१॥
ि वगळुि वन सांि वडले कि वळविर । भवि भ्रमाचा आकार ॥ध्रु.॥
सांि वडली ि वत्रपुटी । दीप उजिळला घटीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । उरलों उपकारापुरता ॥३॥

धर्न्यि आिजि ि वदन । जिाले संताचे दशिरन ॥१॥
जिाली पापातापा तुटी । दनै्यि गेले उठाउठीं ॥ध्रु.॥
जिाले समाधर्ान । पायिीं ि वविसांविले मन ॥२॥
तुका ह्मणे आले घरा । तो ि वच ि वदविाळीदसरा ॥३॥

हे ि वच माझे धर्न । तुमचे विदंावेि चरण ॥१॥
येिणे भाग्येि असों जिीत । एविढे समपूनरनी ि वचत्ति ॥ध्रु.॥
सांभाि वळले देविा । मजि अनाथा जिी जिीविा ॥२॥
जिोडून ि वनयिां कर । तुका ि वविनि ववितो ि वकंकर ॥३॥

फििजितखोरा मना ि वकती तुजि सांगों । नको कोणा लागों मागे मागे ॥१॥
स्नेहविादे दःुख जिडलेसे अंगीं । ि वनषु्ठर हे जिगीं प्रमेसुख ॥ध्रु.॥
ि वनंदास्तुती कोणी करो दयिामयिा । न धर्रीं चाड यिा सखुदःुखे ॥२॥



यिोि वगराजि कां र ेन राहाती बसैोनी । एि वकयेि आसनीं यिा ि वच गुणे ॥३॥
तुका ह्मणे मना पाहे ि वविचारून । होई ंर ेकि वठण विज्राऐसे ॥४॥

जिळो माझी ऐसी बधु्दी । मजि घाली तुजिमधर्ीं । आविडे हे ि ववििधर् । ि वनषेधर्ीं ि वच चांगली ॥१॥
तूनं स्विामी मी सेविक । उंच पद ि वनचं एक । ऐसे करावेि कौतुक । नको करंू खंडणा ॥ध्रु.॥
जिळ न खाती जिळा । विृत्तक्ष आपुिलयिा फिळा । भोक्तिा ि वनराळा । तेणे गोडी ि वनविि वडली ॥२॥
ि वहरा शिोभला कोंदणे । अळंकारीं ि वमरवेि सोने । एक असतां तेणे । कायि दजेुि जिाणावेि ॥३॥
उष्णे छायेि सुख विाटे। बाळे माते पान्हा फुिटे । एका एक भेटे । कोण सुख ते काळीं ॥४॥
तुका ह्मणे ि वहत । हे ि वच मानी माझे ि वचत्ति । नव्हे आतां मुक्ति । ऐसा जिाला भरविसा ॥५॥

मनीं विसे त्यिाचे आविडे उत्तिर । विाटे समाचार घ्यिाविा ऐसे ॥१॥
जिातीचे ते झुर ेयेिर येिरासाटीं । ि ववियिोगे ही तुटी नेघे कधर्ीं ॥ध्रु.॥
भेटीची अपेक्षा विरता आदर । पुसे नव्हे धर्ीर मागुताले ॥२॥
तुका ह्मणे माझ्यिा जिीविाचे जिीविन । सोइर ेहिरजिन प्राणसखे ॥३॥

नव्हे आराणूनक पिर मनीं विाहे । होईल त्यिा साहे पांडुरगं ॥१॥
पंढरीिस जिावेि उदेग मानसीं । धर्िरल्यिा पाविसी संदेह नाहीं ॥ध्रु.॥
नसो बळ देह असो पराधर्ीन । पिर हे ि वचंतन टाकों नको ॥२॥
तुका ह्मणे देह पडो यिा ि वचंतने । पुढे लागे येिणे यिाजिसाटीं ॥३॥

कोठे देविा आले अगंा थोरपण । बर ेहोते दीन होतों तरीं ॥१॥
साधर्न ते सेविा संतांची उत्तिम । आविडीने नाम गाईन ते ॥ध्रु.॥
न पुसते कोणी कोठे ही असतां । समाधर्ान ि वचत्तिाि वचयिा सुखे ॥२॥
तुका ह्मणे जिन अव्हेिरते मजि । तरी केशिीराजि सांभाि वळता ॥३॥

चतुर मी जिालों आपुल्यिा भोंविता । भावेिि वविण िरता काुुंफ्जि अंगीं ॥१॥
आतां पढेु विांयिां जिावेि हे ते काई । कामकोधर्े ठायिीं विास केला ॥ध्र.ु॥
गुणदोष आले जिगाचे अंतरा । भूनताच्यिा मत्सराविरी बिुत ध्द ॥२॥
तुका हमणे करंू उपदेशि लोकां । नाहीं जिालों एका परता दोषा ॥३॥

धर्न्यि ते संसारीं । दयिाविंत जेि अंतरीं ॥१॥
येिथे उपकारासाठीं । आले घर ज्यिां विैकंुठीं ॥ध्रु.॥



लि वटके विचन । नाहीं देहीं उदासीन ॥२॥
मधर्ुरा विाणी ओटीं । तुका ह्मणे विावि पोटीं ॥३॥

कुटल्यिाि वविण नव्हे मांडा । अळसे धर्ोंडा पडतसे ॥१॥
राग नको धर्रंू मनीं । गांडमणी सांगतों ॥ध्रु.॥
तरटापुढे बर ेनाचे। सुतकाचे मुसळ ॥२॥
तुका ह्मणे काठी सार । करी फिार शिाहाणे ॥३॥

कळों येिते तिर कां नव्हे । पडती गोवेि भ्रमाचे ॥१॥
जिाणतां ि वच होतो घात । पिरसा मत देविा हे ॥ध्र.ु॥
आंि वविसासाटीं फिासा मान । पाडी धर्नइच्छा ते ॥२॥
तुका ह्मणे होणार खोटे । कमर मोटे बि वळविंत ॥३॥

मोकळे मन रसाळ विाणी । यिा ि वच गुणीं संपन्न ॥१॥
लक्ष्मी ते ऐशिा नावेि । भाग्येि ज्यिावेि तिर त्यिांनीं ॥ध्रु.॥
नमन नम्रता अंगीं । नेघे रगंीं पालट ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाच्यिा नांवेि । घेतां व्हावेि संतोषी ॥३॥

शेिविटची ि वविनविणी । संतजिनीं पिरसाविी ॥१॥
ि वविसर तो न पडाविा । माझा देविा तुह्मांसी ॥ध्रु.॥
पुढे फिार बोलों काई । अविघे पायिीं ि वविि वदत ॥२॥
तुका ह्मणे पि वडलों पायिां । करा छायिा कृत्त पेची ॥३॥

किरतों कि ववित्वि ह्मणाल हे कोणी । नव्हे माझी विाणी पदरींची ॥१॥
मािझयेि यिकु्तिीचा नव्हे हा प्रकार । मजि ि वविश्विंभर बोलि ववितो ॥ध्रु.॥
कायि मी पामर जिाणे अथरभेद । विदविी गोि वविंद ते ि वच विदे ॥२॥
ि वनि वमत्ति मापासी बसैि वविलों आहे । मी तों कांहीं नव्हे स्विाि वमसत्तिा ॥३॥
तुका ह्मणे आहे पाईक ि वच खरा । विागि ववितों मुद्रा नामाची हे ॥४॥

आह्मीं गावेि तुह्मीं कोणीं कांहीं न ह्मणावेि । ऐसे तवंि आह्मां सांि वगतले नाहीं देवेि ॥१॥
ह्मणा रामराम टाळी विाजिविा हाते। नाचा डोला प्रमेे आपुिलयिा स्विि वहते ॥ध्रु.॥
सहजि घडे तयिा आळस करणे ते काई । अग्नीचे भातुके हात पाि वळतां कां पायिीं ॥२॥



येिथे नाहीं लाजि भि वक्तिभावि लौि वकक । हांसे तयिा घडे ब्रह्महत्यिापातक ॥३॥
जियिा जिसैा भावि ि वनरोपण कराविा । येिथे नाहीं चाड ताळि वविताळ यिा देविा ॥४॥
सदवैि ज्यिां कथा काळ घडे श्रविण । तुका ह्मणे येिर जिन्मा आले पाषाण ॥५॥

देवि घ्यिा कोणी देवि घ्यिा कोणी । आइता आला घर पुसोनी ॥१॥
देवि न लगे देवि न लगे । सांटविणेचे रुधर्ले जिागे ॥ध्रु.॥
देवि मंदला देवि मंदला । भावि बुडाला कायि करंू ॥२॥
देवि घ्यिा फुिका देवि घ्यिा फुिका । न लगे रुका मोल कांहीं ॥३॥
दबुळा तुका भावेिि वविणे । उधर्ारा देवि घेतला रुणे ॥४॥

ि वविष्णमुयि सविर विैष्णविांसी ठावेि । येिरांनीं विाहावेि भार माथां ॥१॥
साधर्ने संकटे सविार्यांलागीं सीण । व्हाविा लागे क्षीण अहमंान ॥ध्रु.॥
भावि हा कठीण विज्र हे भेदवेि । पिर न छेदवेि मायिाजिाळ ॥२॥
तुका ह्मणे विमर भजिने ि वच सांपडे । येिरांसी तों पडे ओस ि वदशिा ॥३॥

कीतरनाची गोडी । देवि ि वनविडी आपण ॥१॥
कोणी व्हा र ेअिधर्कारी । त्यिासी हिर देईल ॥ध्रु.॥
विैराग्यिाचे बळे । साही खळ िजिणावेि ॥२॥
उरले ना उरी । तुका करी बोभाट ॥३॥

कायिाविाचामन ठेि वविले गाहाण । घेतले तुझे िरण जिोडीलागीं ॥१॥
अविघे आले आंत पोटा पि वडले थीते । सारूि वन ि वनित श्चंत जिालों देविा ॥ध्रु.॥
द्यावियिासी आतां नाहीं तोळा मासा । आधर्ील मवेिशिा तुजि ठाविी ॥२॥
तुझ्यिा िरणे गेले बहुत बांधर्ोन । जिाले मजिहून थोरथोर ॥३॥
तुका ह्मणे तुझे खतीं जेि गुंतले । करूि वन आपुले घेई ंदेविा ॥४॥

किरसी कीं न किरसी माझा अंगीकार । हा मजि ि वविचार पि वडला देविा ॥१॥
देसी कीं न देसी पायिांचे दशिरन । ह्मणऊि वन मन ित स्थर नाहीं ॥ध्रु.॥
बोलसी कीं न बोलसी मजिसवेि देविा । ह्मणोि वनयिां जिीविा भयि विाटे ॥२॥
होईल कीं न होयि तुजि माझा आठवि। पि वडला संदेह हा ि वच मजि ॥३॥
तुका ह्मणे मी कमाईचे हीण। ह्मणऊि वन सीण करीं देविा ॥४॥



ऐसा माझा आहे भीडभार । नांविाचा मी फिार विांयिां गेलों ॥१॥
कायि सेविा रुजुि आहे सत्तिाबळ । ते मजि राउळ कृत्त पा करी ॥ध्रु.॥
कायि यिाती शुिध्द आहे कुळ कमर । तेणे पडे विमर तुझे ठायिीं ॥२॥
कोण तपोि वनधर् दानधर्मरसीळ । अगंीं एक बळ आहे सत्तिा ॥३॥
तुका ह्मणे विांयिां जिालों भूनमी भार । होईल ि वविचार कायि नेणों ॥४॥

साच मजि कायि कळों नयेि देविा । कायि तुझी सेविा काहे नव्हे ॥१॥
करावेि ते बर ेजेिणे समाधर्ान । सेविावेि हे विन न बोलावेि ॥ध्रु.॥
शुिध्द माझा भावि होइल तुझे पायिीं । तिर च हे देई ंि वनविडून ि वन ॥२॥
उि वचत अनुि वचत कळों आली गोष्टिी । तुझे कृत्त पादृष्टष्टिी पांडुरगंा ॥३॥
तुका ह्मणे मजि पायिांसवेि चाड । सांगसी ते गोड आहे मजि ॥४॥

नाहीं कंटाळलों पिर विाटे भयि । कराविे ते कायि न कळतां ॥१॥
जिन विन आह्मां समान ि वच जिाले । कामकोधर् गेले पाविटणी ॥ध्रु.॥
षडऊमी शितु्र िजंिि वतले अनंता । नामाि वचयिा सत्तिाबळे तुझ्यिा ॥२॥
ह्मणऊि वनं मुख्यि धर्मर आह्मां सेविकांचा ऐसा । स्विामी करी ि वशिरसा पाळाविे ते ॥३॥
ह्मणऊि वनं तुका अविलोकुनी पायि । विचनाची पाहे विास एका ॥४॥

विांयिांि वविण विाढि वविला हा लौि वकक । आि वणला लि वटक विाद दोघां ॥१॥
नाहीं ऐसा जिाला देवि माझ्यिा मते । भुकेले जेिि वविते कायि जिाणे ॥ध्रु.॥
शिब्दज्ञाने गौरि वविली हे विखैरी । साच ते अंतरीं ि वबंबे ि वच ना ॥२॥
जिालों परदेशिी गेले दोन्ही ठायि । संसार ना पायि तुझे देविा ॥३॥
तुका ह्मणे मागे कळों येिते ऐसे । न घेतों हे ि वपसे लाविूनि वनयिां ॥४॥

न कळे तत्त्विज्ञान मूनढ माझी मती । पिर ध्यिातों ि वचत्तिीं चरणकमळ ॥१॥
आगमाचे भेद मी कायि जिाणे । काळ तो ि वचंतने सारीतसे ॥ध्रु.॥
कांहीं नेणे पिर ह्मणि ववितों दास । होइल त्यिाचा त्यिास अि वभमान ॥२॥
संसाराची सोयि सांि वडला मारग । दरुाि वविले जिग एका घायेि ॥३॥
माि वगल्यिा लागाचे केलेसे खंडण । एकाएकीं मन रािखयेिले ॥४॥
तुका ह्मणे अगा रखमुादेविीविरा । भक्तिकरुणाकरा सांभाळावेि ॥५॥

इतुले करीं देविा ऐके हे विचन । समूनळ अि वभमान जिाळीं माझा ॥१॥



इतुले करीं देविा ऐके हे गोष्टिी । सविर समदृष्टष्टिी तुजि देखे ॥ध्रु.॥
इतुले करीं देविा ि वविनि ववितों तुजि । संतांचे चरणरजि विदंीं माथां ॥२॥
इतुले करीं देविा ऐके हे मात । हृदयिीं पढंरीनाथ ि वदविसरात्रीं ॥३॥
भलि वतयिा भावेि तारीं पंढरीनाथा । तुका ह्मणे आतां शिरण आलों ॥४॥

तुझा दास ऐसा ह्मणती लोकपाळ । ह्मणऊि वन सांभाळ करीं माझा ॥१॥
अनाथाचा नाथ पि वततपाविन । हे आतां जितन करीं नाम ॥ध्रु.॥
माझे गुण दोष पाहातां न लगे अंत । ऐसे माझे ि वचत्ति मजि ग्विाही ॥२॥
नेणे तुझी कैसी कराविी हे सेविा । जिाणसी तून ंदेविा अंतरींचे ॥३॥
तुका ह्मणे तून ंयिा कृत्त पेचा िसंधर्ु । तोडीं भविबंधर्ु माझा देविा ॥४॥

जिाणावेि ते कायि नेणावेि ते कायि । ध्यिावेि तुझे पायि हे ि वच सार ॥१॥
करावेि ते कायि न करावेि ते कायि । ध्यिावेि तुझे पायि हे ि वच सार ॥ध्रु.॥
बोलावेि ते कायि न बोलावेि ते कायि । ध्यिावेि तुझे पायि हे ि वच सार ॥२॥
जिावेि ते कोठे न विजिावेि आतां । बरवेि आठि ववितां नाम तुझे ॥३॥
तुका ह्मणे तून ंकिरसी ते सोपे । पुण्येि होती पापे आमुच्यिा मते ॥४॥

नको ब्रह्मज्ञान आत्मित स्थि वतभावि । मी भक्ति तून ंदेवि ऐसे करीं ॥१॥
दाविीं रूप मजि गोि वपकारमणा । ठेविीन चरणांविरी माथा ॥ध्रु.॥
पाहोि वन श्रीमुख देइन आिलगंन । जिीवेि ि वनंबलोण उतरीन ॥२॥
पुसतां सांगेन ि वहतगुजि मात । बसैोि वन एकांत सुखगोष्टिी ॥३॥
तुका ह्मणे यिासी न लाविीं उशिीर । माझे अभ्यिंतर जिाणोि वनयिां ॥४॥

मागे शिरणागत तािरले बहुत । ह्मणती दीनानाथ तुजि देविा ॥१॥
पाि वहले अपराधर् नाहीं यिाती कुळ । तािरला अजिामेळ गि वणका ि वभल्ली ॥ध्रु.॥
अढळपदीं बाळ बसैि वविला धर्ुरु । क्षीराचा सागरु उपमन्येि ॥२॥
गजेिद्रपशुि नाि वडयेि जिळचर े। भवििसंधर्ुपार उतिरला ॥३॥
प्रल्हाद अग्नींत रािखला जिळांत । ि वविषाचे अमृत्तत तुझ्यिा नामे ॥४॥
पांडविां संकट पडतां जिडभारी । त्यिांचा तून कैविारी नारायिणा ॥५॥
तुका ह्मणे तून ंयिा अनाथाचा नाथ । ऐकोि वनयिां मात शिरण आलों ॥६॥

तुझा शिरणागत जिालों मी अंि वकत । करीं माझे ि वहत पांडुरगंा ॥१॥



पि वततपाविन तुझी ब्रीदाविळी । ते आतां सांभाळीं मायिबापा ॥ध्रु.॥
अनाथाचा नाथ बोलतील संत ऐकोि वनयिां मात ि वविश्विासलों ॥२॥
न कराविी ि वनरास न धर्रावेि उदास । देई ंयिाचकास कृत्त पादान ॥३॥
तुका ह्मणे मी तों पातकांची रासी । देई ंपायिापासीं ठावि देविा ॥४॥

सविरस्विाचा त्यिाग तो सदा सोंविळा । न िलपें ि वविटाळा अि वग्न जिसैा ॥१॥
सत्यिविादी करी संसार सकळ । अिलप्त कमळ जिळीं जिसैे ॥ध्रु.॥
घडे ज्यिा उपकार भूनतांची दयिा । आत्मित स्थि वत तयिा अंगीं विसे ॥२॥
नो बोले गुणदोष नाइके जिो कानीं । वितोि वन तो जिनीं जिनादरन ॥३॥
तुका ह्मणे विमर जिाि वणतल्यिाि वविण । पावेि किरतां सीण सांडीमांडी ॥४॥

कुळधर्मर ज्ञान कुळधर्मर साधर्न । कुळधर्मे ंि वनधर्ान हातीं चढे ॥१॥
कुळधर्मर भि वक्ति कुळधर्मर गि वत । कुळधर्मर ि वविश्रांि वत पाविविील ॥ध्रु.॥
कुळधर्मर दयिा कुळधर्मर उपकार । कुळधर्मर सार साधर्नाचे ॥२॥
कुळधर्मर महत्त्वि कुळधर्मर मान । कुळधर्मर पाविन परलोकींचे ॥३॥
तुका ह्मणे कुळधर्मर दाविी देविीं देवि । यिथाि वविधर् भावि जिरीं होयि ॥४॥

पुण्यि परउपकार पाप ते परपीडा । आणीक नाहीं जिोडा दजुिा यिासी ॥१॥
सत्यि तो ि वच धर्मर असत्यि ते कमर । आणीक हे विमर नाहीं दजेुि ॥ध्र.ु॥
गि वत ते ि वच मुखीं नामाचे स्मरण । अधर्ोगि वत जिाण ि वविन्मखुते ॥२॥
संतांचा सगं तो ि वच स्विगरविास । नकर  तो उदास अनगरळा ॥३॥
तुका ह्मणे उघडे आहे ि वहत घात । जियिाचे उि वचत करा तसेै ॥४॥

न विजेि विांयिां कांहीं ऐकतां हिरकथा । आपण किरतां विांयिां न विजेि ॥१॥
न विजेि विांयिां कांहीं देविळासी जिातां । देविासी पूनिजितां विांयिां न विजेि ॥ध्रु.॥
न विजेि विांयिां कांहीं केिलयिा तीथर । अथविा कां व्रत विांयिां न विजेि ॥२॥
न विजेि विांयिां जिाले संतांचे दशिरन । शुिध्द आचरण विांयिां न विजेि ॥३॥
तुका ह्मणे भावि असतां नसतां । सायिास किरतां विांयिां न विजेि ॥४॥

ि वचत्तिीं धर्रीन मी पाउले सकुमार े। सकळ ि वबढार संपत्तिीचे ॥१॥
कंठीं धर्िरन मी नाम अमृत्तताची विल्ली । होईल राि वहली शिीतळ तनु ॥ध्रु.॥
पाहेन श्रीमखु सािजिर ेसुंदर । सकळां अगर लाविण्यिांचे ॥२॥



किरन अगंसंग बाळकाचे परी । बसेैन तों विरी नतुरीं कि वडयेि ॥३॥
तुका ह्मणे हा केला तसैा होयि । धर्िरली मने सोयि ि वविठोबाची ॥४॥

बाळ मातेपाशिीं सांगे तानभूनक । उपायिाचे दःुख कायि जिाणे ॥१॥
तयिापरी करीं पाळण हे माझे । घेउि वनयिां ओझे सकळ भार ॥ध्रु.॥
कासयिा गुणदोष आि वणसील मना । सविर नारायिणा अपराधर्ी ॥२॥
सेविाहीन दीन पातकांची रासी । आतां ि वविचािरसी कायि ऐसे ॥३॥
जेिणे काळे पायिीं अनुसरले ि वचत्ति । ि वनधर्ारर हे ि वहत जिाले ऐसे ॥४॥
तुका ह्मणे तुह्मी तािरले बहुतां । माझी कांहीं ि वचंता असों दे विो ॥५॥

जिीविनाविांचूनि वन तळमळी मासा । प्रकार हा तसैा होतो जिीविा ॥१॥
न संपडे जिाले भूनि वमगत धर्न । चरफिडी मन तयिापरी ॥ध्रु.॥
मातेचा ि ववियिोग जिािलयिां हो बाळा । तो कळविळा जिाणा देविा ॥२॥
सांगावेि ते ि वकती तुह्मांसी प्रकार । सकळांचे सार पायि दाविीं ॥३॥
येि ि वच ि वचंते माझा करपला भीतर । कां नेणों ि वविसर पि वडला माझा ॥४॥
तुका ह्मणे तून ंहे जिाणसी सकळ । यिावििर कृत्त पाळ होई ंदेविा ॥५॥

शिरण आले त्यिासी न दाविीं हे पाठी । ऐका जिगजेिठी ि वविज्ञापना ॥१॥
अळि वविती तयिांसी उत्तिर झडकरी । द्यावेि पिरसा हरी ि वविज्ञापना ॥ध्रु.॥
गांिजििलयिाचे करावेि धर्ांविणे । ि वविनंती नारायिणे पिरसाविी हे ॥२॥
भागिलयिाचा होई ंर ेि वविसांविा । पिरसाविी केशिविा ि वविज्ञापना ॥३॥
अंि वकताचा भार विागविाविा माथां । पिरसाविी अनंता ि वविज्ञापना ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मां ि वविसरावेि ना देविा । पिरसाविी हे देविा ि वविज्ञापना ॥५॥

कोण आह्मां पसेु िसणले भागले । तुजिि वविण उगले पांडुरगंा ॥१॥
कोणापाशिीं आह्मीं सांगावेि सुखदःुख । कोण तानभूनक ि वनविारील ॥ध्रु.॥
कोण यिा तापाचा करील पिरहार । उतरील पार कोण दजुिा ॥२॥
कोणापे इच्छेचे मागावेि भातुके । कोण कवितुके बझुाविील ॥३॥
कोणाविरी आह्मीं कराविी हे सत्तिा । होइल साहाता कोण दजुिा ॥४॥
तुका ह्मणे अगा स्विामी सविर जिाणां । दडंवित चरणां तुमच्यिा देविा ॥५॥

तेव्हां धर्ाले पोट बसैलों पगंती । आतां आह्मां मुि वक्तिपांग काई ॥१॥



धर्ांविा केला आतां होईल धर्ांविणे । तयिा कायिी करणे लागे सध्यिा ॥ध्रु.॥
गायिनाचा आतां कोठे उरला काळ। आनंदे सकळ भरी आले ॥२॥
देविाच्यिा सख्यित्वेि ि वविषमासी ठावि । मध्यिे कोठे विावि राहों सके ॥३॥
तेव्हां जिाली अविघी बाधर्ा विाताहात। प्रमे हृदयिांत प्रवेिशिले ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मीं िजंिि वतले भरविसा । देवि कोठे दासा मोकिलतो ॥५॥

तिर कां पविाडे गजिरती परुाणे । असता नारायिण शिि वक्तिहीन ॥१॥
कीतीि वविण नाहीं नामाचा डांगोरा । येिर कां इतरां विाणीत ना ॥ध्रु.॥
तिर च ह्मणा तो आहे ि वचरजंिीवि । केिलयिाचा जिीवि सुखीं गुण ॥२॥
चांगलेपण हे ि वनरुपायिता अगंीं । बाणले श्रीरगंा ह्मणऊि वन ॥३॥
तिर च हा थोर सांि वगतले करी । अि वभमान हरीपाशिीं नाहीं ॥४॥
तुका ह्मणे तिर किरती यिाची सेविा । देविापाशिीं हेविा नाहीं कुडे ॥५॥

अि वविट हे क्षीर हिरकथा माउली । सेि वविती सेि वविली विैष्णविजिनीं ॥१॥
अमृत्तत राि वहले लाजिोि वन माघार े। येिणे रसे थोर ेब्रह्मानंदे ॥ध्र.ु॥
पि वतत पातकी पाविनपंगती । चतुभुरजि होती देविाऐसे ॥२॥
सविर सुखे तयिा मोहोरती ठायिा । जेिथे दाटणी यिा विषै्णविांची ॥३॥
ि वनगुरण हे सोंग धर्िरले गुणविंत । धर्रूि वनयिां प्रीत गायेि नाचे ॥४॥
तुका ह्मणे केलीं साधर्ने गाळणी । सुलभ कीतरनीं होऊनी ठेला ॥५॥

संसारसोहळे भोि वगतां सकळ । भक्तिां त्यिाचे बळ ि वविटोबाचे ॥१॥
भयि ि वचंता धर्ाक न मि वनती मनीं । भक्तिां चकपाि वण सांभाळीत ॥ध्रु.॥
पापपुण्यि त्यिांचे धर्रंू न शिके अंग । भक्तिांसी श्रीरगं सविरभावेि ॥२॥
नव्हती ते मुक्ति आविडे संसार । देवि भक्तिां भार सविर विाहे ॥३॥
तुका ह्मणे देवि भक्तिां वेिळाईत । भक्ति ते ि वनित श्चंत त्यिाि वचयिाने ॥४॥

देविासी अवितार भक्तिांसी संसार । दोहींचा ि वविचार एकपणे ॥१॥
भक्तिांसी सोहळे देविाि वचयिा अंगे । देवि त्यिांच्यिा संगे सखु भोगी ॥ध्रु.॥
देवेि भक्तिां रूप ि वदलासे आकार । भक्तिीं त्यिाचा पार विाखाि वणला ॥२॥
एका अंगीं दोन्ही जिालीं हीं ि वनमारण । देविभक्तिपण स्विाि वमसेविा ॥३॥
तुका ह्मणे येिथे नाहीं ि वभन्नभावि । भक्ति तो ि वच देवि देवि भक्ति ॥४॥



हुबंरती गायेि तयिांकडे कान । कैविल्यिि वनधर्ान देउि वन ठाके ॥१॥
गोपाळांची पूनजिा उित च्छष्टि कविळी । तेणे विनमाळी सखुाविला ॥ध्रु.॥
चोरोि वनयिां खायेि दधुर् दहीं लोणी । भावेि चकपाि वण गोि वविला तो ॥२॥
ि वनष्काम तो जिाला कामासी लपंट । गोि वपकांची विाट पाहात बसेै ॥३॥
जिगदानी इच्छी तुळसीएकदळ । भाविाचा सकळ ि वविि वकला तो ॥४॥
तुका ह्मणे हे ि वच चैतन्येि साविळे । व्यिापुि वन ि वनराळे राि वहलेसे ॥५॥

समथारसी नाहीं विणारविणरभेद । सामग्री ते सविर िसध्द घरीं ॥१॥
आदराचे ठायिीं बहु च आदर । माि वगतले फिार तेथे विाढी ॥ध्र.ु॥
न ह्मणे सोइरा सुहुदर आविश्यिक । राजिा आि वण रकं सािरखा ि वच ॥३॥
भावि देखे तेथे करी लडबड । जिडा राखे जिड ि वनराळे ि वच ॥३॥
कोणी न ि वविसंभे यिाचकाचा ठावि । ि वविनविनुी देवि शंिका फेिडी ॥४॥
तुका ह्मणे पोट भरुनी उरविी । धर्ाले ऐसे दाविी अनुभवेि ॥५॥

आले भरा केणे । येिरझार चकेु जेिणे ॥१॥
उभे केले ि वविटेविरी । पेठ इनाम पंढरी ॥ध्रु.॥
विाहाती मारग । अविघे मोहोरले जिग ॥२॥
तुका ह्मणे माप । खर ेआणा माझे बाप ॥३॥

लक्ष्मीविल्लभा । ि वदनानाथा पद्मनाभा ॥१॥
सुख विसे तुझे पायिीं । मजि ठेविीं ते ि वच ठायिीं ॥ध्रु.॥
माझी अल्प हे विासना। तून ंतो उदाराचा राणा ॥२॥
तुका ह्मणे भोगे । पीडा केली धर्ांवि वेिगे ॥३॥

करीं ऐसे जिागे । वेिळोवेिळां पायिां लागे ॥१॥
प्रेम झोंबो कंठीं । देह धर्रि वणयेि लोटीं ॥ध्रु.॥
राहे लोकाचार पडे अविघा ि वविसर ॥२॥
तुका ह्मणे ध्यिावेि । तुजि ि वविभीचारभावेि ॥३॥

टाळ ि वदडी हातीं । विकंुैठींचे सांगाती ॥१॥
जिाल तरी कोणा जिा गा । करा िसदोरी ते वेिगा ॥ध्रु.॥
जिाती सादाविीत । तेथे असों द्यावेि ि वचत्ति ॥२॥



तुका ह्मणे बोल । जिाती बोलत ि वविठ्ठल ॥३॥

विांयिां जिातों देविा । नेणे भक्तिी करंू सेविा ॥१॥
आतां जिोडोि वनयिां हात । उभा राि वहलों ि वनविांत ॥ध्रु.॥
करावेि ते कायि। न कळे अविलोि वकतों पायि ॥२॥
तुका ह्मणे दान । ि वदले पदरीं घेईन ॥३॥

जिीवि खादला देवित । माझा येिणे महाभूनते । झोंबले ि वनरुते । कांहीं किरतां न सुटे ॥१॥
आतां करंू कायि । न चले किरतां उपायि । तुह्मां आह्मां सयि । ि वविघडाि वविघड केली ॥ध्रु.॥
बोलतां दिुत श्चती । मी विो पि वडयेिले भ्रांती । आठवि हा ि वचत्तिीं । न येि ह्मणतां मी माझे ॥२॥
भलते ि वच चाविळे । जिना अविि वघयिा वेिगळे । नाठविती बाळे । आपपर सािरखे ॥३॥
नका बोलों सयेि । मजि विचन न साहे। बसैाल त्यिा राहे । उग्यिा विाचा खुंटोनी ॥४॥
तुह्मां आह्मां भेटी । नाहीं जिाली जिीवेिसाटीं । तुका ह्मणे दृष्टष्टिी । पाहा जिविळी आहे तों ॥५॥

जिींविीचा िजिव्हाळा । पाहों आपुिलयिा डोळां ॥१॥
आह्मां ि वविठ्ठल एक देवि । येिर अविघे ि वच विावि ॥ध्रु.॥
पुंडिलकाचे पाठीं। उभा हात ठेविुि वन कटी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं । विाहू ंरखमुाईचा पती ॥३॥

माझे आराधर्न । पढंरपुरींचे ि वनधर्ान ॥१॥
तयिा एकाि वविण दजेुि । कांहीं नेणे पंढरीराजेि ॥ध्रु.॥
दास ि वविठ्ठलाचा । अंि वकत अंि वकला ठायिींचा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । नव्हे पालट सविरथा ॥३॥

आतां आह्मां हे ि वच काम । न ि वविसंभावेि तुझे नाम । विाहुि वनयिां टाळी । प्रमेसुखे नाचावेि ॥१॥
अविघी जिाली आराणूनक । मागे पुढे सकि वळक । ि वत्रपुटीचे दःुख । प्रारब्धर् सािरले ॥ध्रु.॥
गोदातटे ि वनमरळे । देवि देविांचीं देविळे । संत महतं मेळे । ि वदविस जिायि सुखाचा ॥२॥
तुका ह्मणे पढंरीनाथा । आि वणक नाहीं मजि ि वचंता । यिोगके्षम माथां । भार तुझ्यिा घातला ॥३॥

चोरटे सुने मािरले टाळे । केउं करी पिर न संडी चाळे ॥१॥
ऐसे एक दरुाचारी गा देविा । आपुिलयिा जिीविा घात करी ॥ध्रु.॥
नाक गेले तिर लाजि ना ि वविचार । ि वहडें फििजितखोर दारोदारीं ॥२॥



तुका ह्मणे कमर बि वळविंत गाढे । नेदी तयिा पुढेमागे सरों ॥३॥

मुि वन मुक्ति जिाले भेणे गभरविासा । आह्मां ि वविष्णदुासां सुलभ तो ॥१॥
अविघा ि वच संसार केला ब्रह्मरूप । ि वविठ्ठलस्विरूप ह्मणोि वनयिां ॥ध्रु.॥
पुराणीं उपदेशि साधर्न उदट । आह्मां सोपी विाट विकंुैठींची ॥२॥
तुका ह्मणे जिनां सकळांसि वहत । घेऊं अखंि वडत प्रेमसुख ॥२॥

न कराविी स्तुि वत माझी संतजिनीं । होईल यिा विचनीं अि वभमान ॥१॥
भार ेभविनदी नुतरवेि पार । दरुाविती दूनर तुमचे पायि ॥२॥
तुका ह्मणे गविर पुरविील पाठी । होईल माझ्यिा तुटी ि वविठोबाची ॥३॥

तुमि वचयेि दासींचा दास करूि वन ठेविा । आशिीविारद द्याविा हा ि वच मजि ॥१॥
नविि वविधर्ा कायि बोिलली जेि भक्तिी । घ्यिाविी माझ्यिा हातीं संतजिनीं ॥२॥
तुका ह्मणे तुमच्यिा पायिांच्यिा आधर्ार।े उत्तिरने खर ेभविनदी ॥३॥

चोर टेकाचे ि वनघाले चोरी । आपले तसेै पारखे घरीं ॥१॥
नाहीं नफिा नागवेि आपण । गमाि वविले कान हात पायि ॥ध्रु.॥
बुित ध्दहीन नयेि कांहीं ि वच कारणा । तयिासविे जिाणा ते ि वच सुख ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं ठाउके विमर । तयिासी कमर विोडविले ॥३॥

समथारचे बाळ कीि वविलविाणे ि वदसे । तरी कोणा हांसे जिन देविा ॥१॥
अविगुणी जिरी जिाले ते विोंगळ । कराविा सांभाळ लागे त्यिाचा ॥२॥
तुका ह्मणे तसैा मी एक पि वतत । पिर मुद्रांि वकत जिालों तुझा ॥३॥

गाढविाचे अंगीं चंदनाची उटी । राख तयिा तेणे केलीसे भेटी ॥१॥
सहजि गुण जियिाचे देहीं । पालट कांहीं नव्हे तयिा ॥ध्रु.॥
माकडाचे गळां मोलाचा मि वण । घातला चाविुनी टाकी थुकंोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे खळा नाविडे ि वहत । अि वविद्या विाढविी आपुले मत ॥३॥

नेणे सुने चोर पाहुणा मागता । देखूनन भलता भुंकतसे ॥१॥
ि वशिकि वविले कांहीं न चले तयिा । बोिलयेिले विांयिां बोल जिाती ॥ध्रु.॥
क्षीर ओकुि वनयिां खायि अमगंळ । आपुली ते ढाळ जिाऊं नेदी ॥२॥



विंदून ंि वनंदूनं कायि दरुाचार । खळाचा ि वविचार तुका ह्मणे ॥३॥

जिन मानि वविले विरी बाहयिात्कारीं । तसैा मी अंतरीं नाहीं जिालों ॥१॥
ह्मणउनी पंढरीनाथा विाटतसे ि वचतंा । प्रगट बोलतां लाजि विाटे ॥ध्रु.॥
संतां ब्रह्मरूप जिाले अविघे जिन । ते माझे अविगुण न देखती ॥२॥
तुका ह्मणे मी तों आपणांसी ठाविा । आहे बरा देविा जिसैा तसैा ॥३॥

काम कोधर् माझे जिीताती शिरीरीं । कोविळे ते विरी बोलतसे ॥१॥
कैसा सरतां जिालों तुझ्यिा पायिीं । पांडुरगंा कांहीं न कळे हे ॥ध्रु.॥
पुराणींची ग्विाही विदतील संत । तसैे नाहीं ि वचत्ति शुिध्द जिाले ॥२॥
तुका ह्मणे मजि आणूनि वन अनुभविा । दाखविीं हे देविा साच खर े॥३॥

स्तुि वत करीं जिसैा नाहीं अिधर्कार । न कळे ि वविचार यिोग्यितेचा ॥१॥
तुमचे मी दास संतांचे दबुरळ । करूि वन सांभाळ राखा पायिीं ॥ध्रु.॥
रामकृत्त ष्णहिर मंत्र उच्चारणा । आविडी चरणां ि वविठोबाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे तुमचे सेि ववितों उित च्छष्टि । क्षमा करीं धर्ीट होऊि वनयिां ॥३॥

बहु दूनरविरी । वेिठी ओझे होते ि वशिरीं ॥१॥
आतां उतरला भार । तुह्मीं केला अगंीकार ॥ध्रु.॥
बहु काकुलती । आलों मागे ि वकती ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । आिजि सफिळ जिाली सेविा ॥३॥

पाईक - अभगं 

पाईकपणे जिोि वतला िसध्दांत । सुर धर्री मात विचन ि वचत्तिीं ॥१॥
पाइकाविांचूनन नव्हे कधर्ीं सुख । प्रजिांमध्यिे दःुख न सर ेपीडा ॥ध्रु.॥
तिर व्हावेि पाईक िजिविाचा उदार । सकळ त्यिांचा भार स्विामी विाहे ॥२॥
पाइकीचे सुख जियिां नाहीं ठावेि । िधर्ग त्यिांनीं ज्यिावेि विांयिांि वविण ॥३॥
तुका ह्मणे एका क्षणांचा करार । पाईक अपार सुख भोगी ॥४॥

पाइकीचे सुख पाइकासी ठावेि । ह्मणोि वनयिां जिीवेि केली साटीं ॥१॥
येितां गोळयिा बाण साि वहले भडमार । विषारतां अपार विृत्ति वष्टि विरी ॥ध्रु.॥
स्विामीपुढे व्हावेि पडतां भांडण । मग त्यिा मंडन शिोभा दाविी ॥२॥



पाइकांनीं सुख भोि वगले अपार । शुिध्द आि वण धर्ीर अंतबारहीं ॥३॥
तुका ह्मणे यिा िसध्दांताच्यिा खणुा । जिाणे तो शिाहाणा करी तो भोगी ॥४॥

पाईक जिो जिाणे पाइकींनीं भावि । लाग पगे ठावि चोरविाट ॥१॥
आपणां राखोि वन ठकावेि आणीक । घ्यिावेि सकळीक हरूि वनयिां ॥ध्रु.॥
येिऊं नेदी लाग लागों नेदी माग । पाईक त्यिा जिग स्विामी मानी ॥२॥
ऐसे जिन केले पाइके पाईक । जियिा कोणी भीक न घिलती ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसे जियिाचे पाईक । बि वळयिा तो नाइक तै्रलोकींचा ॥४॥

पाइकांनीं पंथ चालि वविल्यिा विाटा । पारख्यिाचा सांटा मोडोि वनयिां ॥१॥
पारिखयेि ठायिीं घेउि वनयिां खाणे । आपले ते जिन रािखयेिले ॥ध्रु.॥
आधर्ारिे वविण जेि बोलतां चाविळे । आपले ते कळे नव्हे ऐसे ॥२॥
सांि वडतां मारग मािरती पाईक । आि वणकांसी शिीक लागावियिा ॥३॥
तुका ह्मणे ि वविश्विा घेऊि वन ि वविश्विास । पाईक तयिास सुख देती ॥४॥

पाईक तो प्रजिा राखोि वनयिां कुळ । पारिखयिा मूनळ छेदी दषु्टिा ॥१॥
तो एक पाईक पाइकां नाईक । भावि सकळीक स्विाि वमकाजिीं ॥ध्रु.॥
तृत्तणवित तनु सोने ज्यिा पाषाण । पाइका त्यिा ि वभन्न नाहीं स्विामी ॥२॥
ि वविश्विासाविांचूनि वन पाइकासी मोल । नाहीं ि वमथ्यिा बोल बोिलिलयिा ॥३॥
तुका ह्मणे नयेि स्विामी उणेपण । पाइका जितन करी त्यिासी ॥४॥

धर्नी ज्यिा पाइका माि वनतो आपण । तयिा ि वभते जिन सकळीक ॥१॥
िजिविाचे उदार शिोभती पाईक । ि वमरविती नाईक मगुुटमि वण ॥ध्रु.॥
आपुिलयिा सत्तिा स्विामीचे विभैवि । भोि वगती गौरवि सकळ सखु ॥२॥
कमाइचीं हीणे पि वडलीं उदडें । नाहीं तयिां खंड येिती जिाती ॥३॥
तुका ह्मणे तिर पाइकी च भली । थोडीबहुत केली स्विाि वमसेविा ॥४॥

पाइकपणे खरा मुशिारा । पाईक तो खरा पाइकीने ॥१॥
पाईक जिाणे मािरते अंग । पाइकासी भगं नाहीं तयिा ॥ध्रु.॥
एके दोहीं घरीं घेतले खाणे । पाईक तो पणे ि वनविडला ॥२॥
करूि वन कारण स्विामी यिशि द्यावेि । पाइका त्यिा नांवि खरपेण ॥३॥
तुका ह्मणे ठावि पाइकां ि वनराळा । नाहीं स्विामी स्थळा गेल्यिाि वविण ॥४॥



उंच ि वनचं कैसी पाइकाची विोळी । कोण गांढे बळी ि वनविि वडले ॥१॥
स्विाि वमकाजिीं एक सविरस्वेि तत्पर । एक ते कुचर आशिाबध्द ॥ध्रु.॥
प्रसगंाविांचूनि वन आि वणती आयिभुारवि । पाईक तो नांवि ि वमरविी विांयिां ॥२॥
गणतीचे एक उंच ि वनचं फिार । तयिांमध्यिे शिूनर ि वविरळा थोडे ॥३॥
तुका ह्मणे स्विामी जिाणे त्यिांचा मान । पाईक पाहोन मोल करी ॥४॥

एका च स्विामीचे पाईक सकळ । जिसैे बळ तसेै मोल तयिा ॥१॥
स्विाि वमपदीं एकां ठावि उंच स्थळीं । एक तीं ि वनराळीं जिविळी दरुी ॥ध्रु.॥
हीन कमाईचा हीन आन ठावि । उंचा सविर भावि उंच पद ॥२॥
पाइकपणे तो सविरत्र सरता । चांग तरी परता गांढयिा ठावि ॥३॥
तुका ह्मणे मरण आहे यिा सकळां । भेणे अविकळा अभयेि मोल ॥४॥

प्रजिी तो पाईक ओळीचा नाईक । पोटासाटीं एके जिशैिीं तशैिीं ॥१॥
आगळे पाऊल आि वणकांसी तरी । पळती माघारीं तोि वडजेिती ॥ध्रु.॥
पाठीविरी घायि ह्मणती फिटमर । धर्डा अंग शिूनर मान पावेि ॥२॥
घेईल दरविडा देहा तो पाईक । मारी सकळीक सविर हरी ॥३॥
तुका ह्मणे नव्हे बोलाचे कारण । कमाईचा पण िसध्दी पावेि ॥४॥

जिातीचा पाईक ओळखे पाइका । आदर तो एका त्यिाचे ठायिीं ॥१॥
धर्िरतील पोटासाटीं हि वतयेिर े। कळती तीं खर ेवेिठीचींसीं ॥ध्रु.॥
जिीताचे ते असे खर ेघायिडायि । पारिखयिा कायि पाशिीं लोपे ॥२॥
तुका ह्मणे नमूनं देवि ह्मूनण जिना । जिािलयिांच्यिा खणुा जिाणतसों ॥३॥
॥॥

बुध्दीचा पालट धर्रा र ेकांहीं । मागुता नाहीं मनुष्यिदेह ॥१॥
आपुल्यिा ि वहताचे नव्हती सायिास । गृत्तहदाराआसधर्नि ववित्ति ॥ध्रु.॥
अविि वचते ि वनधर्ान लागले हे हातीं । भोगाविी ि वविपत्तिी गभरविास ॥२॥
यिावेि जिावेि पुढे ऐसे ि वच कारण । भोगावेि पतन नरकविास ॥३॥
तुका ह्मणे धर्रीं आठवि यिा देहीं । नाहींतिर कांहीं बर ेनव्हे ॥४॥

आह्मीं पि वततांनीं घालावेि सांकडे । तुह्मां लागे कोडे उगविणे ॥१॥
आचरतां दोष न धर्रंू सांभाळ । ि वनविाड उकल तुह्मां हातीं ॥ध्रु.॥



न घेतां कविडी कराविा कुढाविा । पाचािरतां देविा नामासाठीं ॥२॥
दयिािसंधर्ु नाम पि वततपाविन । हे आह्मां विचन सांपडले ॥३॥
तुका ह्मणे करंू अन्यिायिाच्यिा कोटी । कृत्त पाविंत पोटीं तून ंि वच देविा ॥४॥

जिो भक्तिांचा ि वविसाविा । उभा पाचािरतो धर्ांविा ॥१॥
हातीं प्रमेाचे भातुके । मखुीं घाली कवितुके । भवििसंधर्ून सखेु । उतरी कासे लाविूनि वन ॥ध्रु.॥
थोर भक्तिांची आस । पाहे भोंविताली विास ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पादानी । फेिडी आविडीची धर्णी ॥३॥

अखंड तुझी जियिा प्रीि वत । मजि दे त्यिांची सगंि वत । मग मी कमळापि वत । तुजि नानीं कांटाळा ॥१॥
पडोन राहेन ते ठायिीं । उगा ि वच संतांि वचयेि पायिीं । न मगे न करीं कांहीं । तुझी आण ि वविठोबा ॥ध्रु.॥
तुह्मी आह्मी पीडों ज्यिाने । दोन्ही विारती एकाने । बसैलों धर्रणे । हाका देत दारशेिीं ॥२॥
तुका ह्मणे यिा बोला । ि वचत्ति द्यावेि बा ि वविठ्ठला । न पाि वहजेि केला । अविघा माझा आव्हेर ॥३॥

पुनीत केले ि वविष्णदुासीं । संगे आपुिलयिा दोषी ॥१॥
कोण पाहे तयिांकडे । विीर ि वविठ्ठलाचे गाढे । अशुिभ त्यिांपुढे शुिभ होउि वनयिां ठाके ॥ध्रु.॥
प्रेमसखुाि वचयिा रासी । पाप नाहीं ओखदासी ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिांनीं । केली विैकंुठ मेि वदनी ॥३॥

जिन देवि तरी पायिां ि वच पडावेि । त्यिाि वचयिा स्विभावेि चाड नाहीं ॥१॥
अग्नीचे सौजिन्यि शिीति वनविारण । पालविीं बांधर्ोि वन नेतां नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविचंु सपर नारायिण । विंदावेि दरुोन ि वशिविों नयेि ॥३॥

भक्ति भागवित जिीविन्मुक्ति संत । मि वहमा अत्यिदतु चराचरीं।
ऐिसयिा अनंतामाजिी तून ंअनंत । लीलावेिशि होत जिगत्राता ॥१॥
ब्रह्मानंद तुके तुळे आला तुका । तो हा ि वविश्विसंख्यिा कीडे जिनीं ॥ध्रु.॥
शिास्त्रा शे्रष्ठाचार अि वविरुध्द ि वकयिा । तुझी भक्तिरायिा देिखयेिली ।
देऊि वन ि वतळाजुिळी काम्यि ि वनि वषध्दांसी । ि ववििधर्ि वविण यिोगेशिी ब्रह्मापरण ॥२॥
संत ग्रहमेळीं जिगधर्दं्या ि वगळी । पैल उदयिाचळीं भानु तुका ।
संत विृत्तदें तीथर गौतमी हिरकथा । तुकयिा नर िसंहस्ता भेटों आली ॥३॥
शिांि वत पि वतव्रते जिाले पिरनयिन । काम संतपरण ि वनष्कामता।
क्षमा क्षमापणे प्रिसध्द प्रथा जिगीं । ते तों तुझ्यिा अगंी मूनि वतरमंत ॥४॥



दयिा ि वदनानाथा तुविा जिीविि वविली । ि वविश्विीं ि वविस्तारली कीि वतर तुझी ।
वेिदविाक्यिबाहु उभािरला ध्विजि । पूनिजिले देवि ि वद्वजि सविरभूनते ॥५॥
अधर्मर क्षयिव्यिािधर् धर्मार्यांशिीं स्पशिरला । तो त्विां उपचािरला अनन्यिभि वक्ति।
ब्रह्म ऐक्यिभावेि भि वक्ति ि वविस्तािरली । विाक्यिे सपळ केलीं वेिदि वविि वहते ॥६॥
देहबुित ध्द जिात्यिा अि वभमाने विचंलों । तो मी उपेि वक्षलों न पाि वहजेि।
न घडो यिाचे पायिीं बुध्दीचा व्यिि वभचार । मागे रामेश्विर रामचंद्र ॥७॥

भूनत भि वविष्यि कळों यिावेि वितरमान । हे तों भाग्यिहीन त्यिांची जिोडी ॥१॥
आह्मीं ि वविष्णुदासीं देवि ध्यिाविा ि वचत्तिे । होणार ते होते प्रारब्धेर् ॥ध्रु.॥
जिगरूढीसाटीं घातले दकुान । जिातो नारायिण अंतरोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे हा हो प्रपचं गाढा । थोरली ते पीडा िरित ध्दिसध्दी ॥३॥

॥घोंगडयिाचे अभंग-॥॥

ठि वकले काळा मािरली दडी । ि वदली कुडी टाकोि वनयिां ॥१॥
पांघुरलों बहु काळे । घोंगडे बळे सांडविले ॥ध्र.ु॥
नयेि ऐसा लाग विरी । परते दरुी लपाले ॥ ॥
तुका ह्मणे आड सेविा । लाि वविला हेविा धर्ांदली ॥३॥

घोंगि वडयिांचा पालट केला । मुलांमुलां आपुल्यिांत ॥१॥
कान्होबा तो मी च ि वदसे । लाि वविले ि वपसे संविगि वडयिां ॥ध्रु.॥
तो बोले मी उगाच बसैे । आनािरसे न ि वदसे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदले सोंग । नेदी वेिग जिाऊं देऊं ॥३॥

खेळों लागलों सुरकविडी । माझी घोंगडी हारपली ॥१॥
कान्होबाचे पि वडलों गळां । घेई ंगोपाळा देई ंझाडा ॥ध्रु.॥
मी तों हागे उघडा जिालों । अविघ्यिा आलों बाहेरी ॥२॥
तुका ह्मणे बुित ध्द काची । नाहीं ठायिींची मजिपाशिीं ॥३॥

घोंगि वडयिांची एकी राशिी । त्यिाचपाशिीं ते ही होते ॥१॥
मािझयिाचा माग दाविा । केला गोविा उगविों द्या ॥ध्रु.॥
व्हावेि ऐसे ि वनसंतान । घेइन आन तुजिपाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे लाहाण मोठा । सांड ताठा हा देविा ॥३॥



नाहीं तुझे उगा पडत गळां । पुढे गोपाळा जिाऊं नको ॥१॥
चाहाड तुझे दाि वविन घरीं । बोलण्यिा उरी नाहीं ऐसी ॥ध्रु.॥
तुह्मां आह्मां पडदा होता । सरला आतां सरोबरी ॥२॥
तुका ह्मणे उरती गोठी । पि वडली ि वमठी न सुटे ॥३॥

तुह्मां आह्मां उरी तोंविरी । जिनाचारी ऐसे तसैी ॥१॥
माझे घोंगडे टाकुन देई ं। एके ठायिीं मग असों ॥ध्रु.॥
ि वविरोधर्ाने पडे तुटी । कपट पोटीं नसावेि ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंजिाणता हरी । मजि वेिव्हारीं बोलि वविसी ॥३॥

मुळींचा तुह्मां लागला चाळा । तो गोपाळा न संडा ॥१॥
घ्यिावेि त्यिाचे देणे ि वच नाहीं । येि ि वच विाि वह ंदेखतसों ॥ध्रु.॥
माझी तरी घोंगडी मोठी । गांडीची लगंोटी सोि वडस ना ॥२॥
तुका ह्मणे म्यिां सांि वडली आशिा । हुिं वगला फिांसा येिथुि वनयिां ॥३॥

घोंगि वडयिास घातली ि वमठी । न सोडी साटी केली जिीविे ॥१॥
हा गे चोर धर्रा धर्ांविा कोणी । घरांत राहाटे चहू ंकोणी ॥ध्रु.॥
नोळखवेि म्यिां धर्िरला हातीं । देहयिाि वदप मायि लाि वविली विाती ॥२॥
न पावेि धर्ांविणे मािरतो हाका । जिनाचारीं तुका नागविला ॥३॥

आतां मी देविा पांघरों काई । ि वभकेचे ते ही उर ेि वच ना ॥१॥
सदवैि दबुळे नेणे चोर । देखोि वन सनुाट फिोि वडतो घर ॥ध्रु.॥
नाहीं मजिपाशिीं फुिटकी फिोडी । पांचांनीं घोंगडी ि वदली होती ॥२॥
तुका ह्मणे जिना वेिगळे जिाले । एक ि वच नेले एकल्यिाचे ॥३॥

मी माझे किरत होतों जितन । भीतिरल्यिा चोर ेघेतले खाने ॥१॥
मजि आल्यिाि वविण आधर्ीं च होता । मजि न कळतां मजि माजिी ॥ध्रु.॥
घोंगडे नेले घोंगडे नेले । उघडे केले उघडे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे चोरटा ि वच जिाला सावि । सहजि ि वच न्यिायि नाहीं तेथे ॥३॥

घोंगडे नेले सांगों मी कोणा । दबुळे माझे नाणीत मना ॥१॥



पुढे ते मजि न ि वमळे आतां । जिविळी सत्तिा दाम नाहीं ॥ध्रु.॥
सेटे महाजिन ऐका कोणी । घोंगि वडयिाची करा शिोधर्णी ॥२॥
घोंगि वडयिाचा करा बोभाट । तुका ह्मणे जंिवि भरला हाट ॥३॥

माझे घोंगडे पि वडले ठायिीं । माग तयिा पायिीं सांपडला ॥१॥
चोर तो भला चोर तो भला । पाि वठसी घातला पुंडिलके ॥ध्र.ु॥
चोर कुठोिर एके ि वच ठायिीं । वेिगळे पाहावेि नलगेच कांहीं ॥२॥
आि वणकांचीं ही चोरलीं आधर्ीं । माझे तयिामधर्ीं मेळि वविले ॥३॥
आपल्यिा आपण शिोिधर्ले तींहीं । करीन मी ही ते ि वच परी ॥४॥
तुका ह्मणे माझे ि वहत ि वच जिाले । फिाटके जिाउन धर्डके ि वच आले ॥५॥ ॥॥

सपर भुलोन गुंतला नादा । गारुि वडयिे फिांदां घातलासे।
ि वहडंविुि वन पोट भरी दारोदारीं । कोंडुि वन पेटारी असेरयिा ॥१॥
तसैी परी मजि जिाली पांडुरगंा । गुतंलों तो मी गा सोडीं आतां ।
माझे मजि कांहीं न चलेसे जिाले । कृत्त पा तुजि न किरतां ॥ध्रु.॥
आि वविसे ि वमनु लाि ववियिला गळीं । भक्ष तो ि वगळी म्हणउि वनयिां ।
काढून ि वन बाहेरी प्राण घेऊं पाहे । तेथे बापुमायेि कविण रयिा ॥२॥
पक्षी ि वपलयिां पातले आशिा । देखोि वनयिां फिांसा गुंते बळे ।
मरण नेणे मायिा धर्ांविोि वन विोसर े। जिीि ववित्वि ना जिालीं बाळे ॥३॥
गोडपणे मासी गुंतली िलगाडीं । सांपडे फिडफिडी अिधर्काअिधर्क ।
तुका म्हणे प्राण घेतला आशिा । पंढरीि वनविासा धर्ावि घालीं ॥४॥

यिाि वतहीन मजि कायि तो अि वभमान । मानी तुजि जिन नारायिणा ॥१॥
कायि सुख मजि तयिाची हे खतंी । आपुलाला घेती गुणभावि ॥ध्रु.॥
द्रव्यिामुळे माथां विाि वहयेिली ि वचंधर्ी । होन जियिामधर्ीं होता गांठी ॥२॥
तुका ह्मणे जिन वििं वदतो वेिगळा । मजिसी दबुरळा कायि चाड ॥३॥

शिीतळ साउली आमचुी माउली । ि वविठाई विोळली प्रमेपान्हा ॥१॥
जिाऊि वन विोसंगा विोरस । लागले ते इच्छे पीइन विरी ॥ध्रु.॥
कृत्त पा तनु माझा सांभाळी दभुूनि वन । अमृत्ततजिीविनी लोटलीसे ॥२॥
आनंदाचा ठावि नाहीं माझा ि वचत्तिीं । सागर तो ि वकती उपमेसी ॥३॥
सैर जिायेि पडे तयेिसी सांकडे । सांभाळीत पढेु मागे आस ॥४॥
तुका ह्मणे ि वचतंा कैसी ते मी नेणे । लि वडविाळ तान्हे ि वविठाईचे ॥५॥



रामचिरत्र - अभंग ॥॥

रामा विनविास । तेणे विसे सविर देशि ॥१॥
केले नामाचे जितन । समथर तो नव्हे ि वभन्न ॥ध्र.ु॥
विनांतरीं रडे । ऐसे पुराणीं पविाडे ॥२॥
तुका ह्मणे ॠि वषनेम । ऐसा कळोि वन कां भ्रम ॥३॥

राम ह्मणे ग्रासोग्रासीं । तो ि वच जेिि वविला उपविासी ॥१॥
धर्न्यिधर्न्यि ते शिरीर । तीथार्यांव्रतांचे माहेर ॥ध्रु.॥
राम ह्मणे किरतां धर्दंा । सुखसमािधर् त्यिा सदा ॥२॥
राम ह्मणे विाटे चाली । यिज्ञ पाउलापाउलीं ॥३॥
राम ह्मणे भोगीं त्यिागीं । कमर न िलपें त्यिा अगंीं ॥४॥
ऐसा राम जिपे ि वनत्यि । तुका ह्मणे जिीविन्मुक्ति ॥५॥

तारी ऐसे जिड । उदकाविरी जिो दगड ॥१॥
तो हा न करी ते काई । कां र ेलीन नव्हां पायिीं ॥ध्रु.॥
सीळा मनुष्यि जिाली। ज्यिाच्यिा चरणाचे चाली ॥२॥
विानरां हातीं लकंा । घेविि वविली ह्मणे तुका ॥३॥

राम ह्मणतां राम ि वच होइजेि । पदीं बसैोन पदविी घेइजेि ॥१॥
ऐसे सुख विचनीं आहे । ि वविश्विासे अनुभवि पाहे ॥ध्रु.॥
रामरसाि वचयिा चविी । आन रस रुचती केविीं ॥२॥
तुका ह्मणे चाखोि वन सांगे । मजि अनुभवि आहे अंगे ॥३॥

रामराम उत्तिम अक्षर े। कंठीं धर्िरलीं आपण शंिकर े॥१॥
कैसीं तारक उत्तिम ि वतहीं लोकां । हळाहळ शिीतळ केले ि वशिविा देखा ॥ध्र.ु॥
हा ि वच मंत्र उपदेशि भविानी । ि वतच्यिा चुकल्यिा गभारि वदयिोि वन ॥२॥
जुिन्हाट नागर नीच नवेि । तुका ह्मणे म्यिां धर्िरले जिीवेि भावेि ॥३॥

राम ह्मणतां तर ेजिाणता अणतां । हो का यिाि वतभलता कुळहीन ॥१॥
राम ह्मणतां न लगे आणीक सायिास । केले महा दोष तेही जिळती ॥ध्रु.॥
राम ह्मणे तयिा जिविळी नयेि भूनत । कैचा यिमदूनत ह्मणतां राम ॥२॥



राम म्हणतां तर ेभवििसंधर्ुपार । चकेु वेिरझार म्हणतां राम ॥३॥
तुका ह्मणे हे सुखाचे हे साधर्न । सेविीं अमृत्ततपान एका भाविे ॥४॥

पैल आला राम राविणासी सांगती । कायि ि वनदसुरा ि वनजिलासी भूनपि वत ॥१॥
अविघे लकेंमाजिी जिाले रामाचे दूनत । व्यिाि वपले सविरत्र बाहेरी भीतरी आंत ॥ध्रु.॥
अविघे अंगलग तुझे वििधर्येिले विीर । होई शिरणागत ि वकंविा यिधु्दासी सादर ॥२॥
तुका म्हणे ऐक्यिा भावेि रामेसी भेटी । करूि वन घेई आतां संविघेंसी तुटी ॥३॥

समरगंणा आला । रामे राविण देिखला ॥१॥
कैसे भीडतील दोन्ही । नांवि सारुि वनयिां रणीं ॥ध्रु.॥
प्रेमसखुाचे संधर्ान । बाणे ि वनविािरती बाण ॥२॥
तुकयिास्विामी रघुनाथ । विमर जिाणोि वन केली मात ॥३॥

केला राविणाचा विधर् । अविघा तोि वडला संबंधर् ॥१॥
लकंाराज्येि ि वबभीषणा । केली ि वचरकाळ स्थापना ॥ध्रु.॥
उदायिारची सीमा । कायि विणूनर्यां रघुरामा ॥२॥
तुका ह्मणे माझा दाता । रामे सोडि वविली सीता ॥३॥

रामरूप केली । रामे कौसल्यिा माउली ॥१॥
राम राि वहला मानसीं । ध्यिानीं ि वचंतनीं जियिासी ।
राम होयि त्यिासी । संदेह नाहीं हा भरविसा ॥ध्रु.॥
अयिोध्येिचे लोक । राम जिाले सकळीक ॥२॥
स्मरतां जिानकी । रामरूप जिाले कि वप ॥३॥
राविणेसी लकंा। राम आपण जिाला देखा ॥४॥
ऐसा ि वनत्यि राम ध्यिायि । तुका विंदी त्यिाचे पायि ॥५॥

आनंदले लोक नरनारी पिरविार । शंिखभेरीतुर ेविाद्यांचे गजिर ॥१॥
आनंद जिाला अयिोध्येिसी आले रघनुाथ । अविघा जेिजेिकार आळंि वगला भरत ॥ध्रु.॥
किरती अक्षविाणे ओंविाि वळती रघुविीरा । लक्ष्मीसि वहत लक्ष्मण दसुरा ॥२॥
जिाले रामराज्यि आनंदलीं सकळे । तुका ह्मणे गाईवित्से नरनारीबाळे ॥३॥

जिाले रामराज्यि कायि उणे आम्हांसी । धर्रणी धर्री पीक गाई विोळल्यिा ह्मैसी ॥१॥



राम वेिळोवेिळां आम्ही गाऊं ओि ववियेि। दि वळतां कांि वडतां जेिि ववितां गे बाइयेि ॥ध्रु.॥
स्विप्नीं ही दःुख कोणी न देखे डोळां । नामाच्यिा गजिर ेभयि सुटले काळा ॥२॥
तुका ह्मणे रामे सखु ि वदले आपुले । तयिां गभरविासीं येिणे जिाणे खुंटले ॥३॥

अहल्यिा जेिणे तािरली रामे । गि वणका परलोका नेली नामे ॥१॥
रामहर ेरघुराजिहर े। रामहर ेमहाराजिहर े॥ध्रु.॥
कंठ शिीतळ जिपतां शिूनळपाणी । राम जिपतां अि वविनाशि भविाणी ॥२॥
तारकमंत्रश्रविण काशिी । नाम जिपतां विाल्मीक ॠि वष ॥३॥
नाम जिपे बीजि मंत्र नळा । िसंधर्ु तरती ज्यिाच्यिा प्रतापे ि वशिळा ॥४॥
नामजिप जिीविन मुि वनजिना ॥ तुकयिास्विामी रघुनंदना ॥५॥

मी तों अल्प मि वतहीन । कायि विणूनर्यां तुझे गुण । उदकीं तािरले पाषाण । हे मि वहमान नामाचे ॥१॥
नाम चांगले चांगले । माझे कंठीं राहो भले । कि वपकुळ उध्दिरले । मकु्ति केले राक्षसां ॥ध्र.ु॥
द्रोणाि वगिर कि वपहातीं । आणि वविला सीतापती । थोर केली ख्यिाि वत । भरतभेटीसमयिीं ॥२॥
ि वशिळा होती मनुष्यि जिाली । थोर कीि वतर विाखाि वणली । लकंा दहन केली । हनुमंते काशिाने ॥३॥
राम जिानकीजिीविन । यिोि वगयिांचे ि वनजिध्यिान । राम राजिीविलोचन । तुका चरण वििं वदतो ॥४॥ ॥॥

श्लोकरूपी अभंग - ॥६॥

तुजिविाचुनी मागणे कायि कोणा । महीमंडळीं ि वविश्विव्यिापकजिना ।
जिीविभाविना पुरविूनं कोण जिाणे । तुजिविांचनुी होत कां राविराणे ॥१॥
नसे मोक्षदाता ि वतहींमािजि लोकां । भवितारकु तूनजिविांचुि वन एका ।
मनीं मानसीं ि वचंि वततां रूपनाम । पळे पाप ताप भयिे नास काम ॥२॥
हरी नाम हे साच तुझे पुराणीं । हरीहाि वतचे काळगभारि वदयिोनी ।
करंू मुखविाणी कैसी देशिघडी । तुजिविांचुि वन विाि वणतां व्यिथर गोडी ॥३॥
भविभंजिना व्यिापक लोक ि वतन्ही । तुजि विाि वणतां श्रमला शेिषफिणी ।
असो भावेि जिीवि तुझ्यिा सविर पायिीं । दजेुि मागणे आणीक व्यिथर काई ं॥४॥
ि वदनानाथ हे साक्ष तूनझी जिनासी । ि वदने तािरलीं पातकी थोर दोषी ।
तुका राि वहला पाि वयिं तो राख देवि। असे मागतसे तुझी चरणसेविा ॥५॥

उभा भींविरचे्यिा ि वतरी राि वहलाहे । असे सन्मुख दि वक्षणे मूनख विाहे ।
महापातकांसी पळ कांप थोर । कैसे गजिरती घोष हे नामविीर ॥१॥
गुणगंभीर हा धर्ीर हास्यिमुख । विदे विदनीं अमृत्तत सविरसुख ।
लागले मुि वनविरां गोड ि वचत्तिीं । देहभाविना तुटिलयिािस खंती ॥२॥



ठसा घातला येि भूनि वममाजिी थोर । इच्छादाना हा द्यावियिासी उदार ।
जियिा विोळगती िसित ध्द सविरठायिीं । तुझे नाम हे चांगले गे ि वविठाई ॥३॥
असे उघडा हा ि वविटेवििर उभा । कटसूनत्र हे धर्रुि वन भि वक्तिलोभा ।
पुढे विाट दाविी भविसागराची । ि वविठो माउली हे िसध्दसाधर्कांची ॥४॥
करा वेिगु हा धर्रा पथं आधर्ीं । जियिा पार नाहीं सुखा ते च साधर्ीं ।
म्हणे तुका पंढरीस सविर आले । असे ि वविश्वि हे जिीविने त्यिाि वच ज्यिाले ॥५॥

धर्ना गुंतले ि वचत्ति माझे मरुारी । मन घेउनी ि वहडंविी दारोदारीं ।
मर ेि वहडंतां न पुर ेयिािस कांहीं । मही ठेगणी परी ते तृत्तप्त नाहीं ॥१॥
न ि वदसे शुिध्द पाहातां ि वनजिमती । पुढे पि वडलों इिं वद्रयिां थोर घातीं ।
िजिविा नास त्यिा सगंती दडं बेडी । हरी शिीघ्र यिा दषु्टिसंगािस तोडीं ॥२॥
असीं आि वणके कायि सांगों अनंता । मोहो पाि वपणी दषु्टिमायिाममता ।
कोधर् काम यिातना थोर करी । तुजिविांचनुी सोडविी कोण हरी ॥३॥
ि वनजि देखतां ि वनजि हे दूनिर जिायेि । ि वनद्रा आळस दभं यिी भीत आहे ।
तयिां विित स्त देहीं नको देउं देविा । तुजिविांचुनी आि वणक नाित स्त हेविा ॥४॥
करीं घात पात शंिका लाजि थोरी । असे सत्यि भावि बहू भि वक्ति दूनरी ।
नको मोकलून ंदीनबंधर्ु अनाथा । तुका विीनविी ठेविनुी पाि वयिं माथा ॥५॥

पैल सांविळे तेजि पुंजिाळ कैसे । िसरीं तुि वबरलीं सािजिरीं मोरविीसे ।
हर ेत्यिािस र ेदेखतां ताप मायिा । भजिा र ेभजिा यिादवि यिोि वगरायिा ॥१॥
जियिा काि वमनी लुब्धर्ल्यिा सहस्रसोळा । सुकुमार यिा गोि वपका ि वदव्यि बाळा ।
शिोभे मध्यिभागीं कळा चदं्रकोटी । रुपा मीनली सािजिरी माळकंठीं ॥२॥
असे यिादविां शे्रष्ठ हा चकपाणी । जियिा वििं वदती कोि वट तेहतीस तीन्ही ।
महाकाळ हे कांपती दतै्यि ज्यिासी । पाहा सांविळे रूप हे पापनासी ॥३॥
कसीं पाउले सािजिरीं कंुकुमाचीं। कसी विीट हे लाधर्ली दवैिांची।
जियिा ि वचिं वततां अि वग्न हा शिांि वत नीवेि। धर्रा मानसीं आपला देहभावि ॥४॥
मुनी देखतां मूनख हे ि वचत्ति ध्यिायि। देह मांडला भावि हा बापमायि।
तुक्यिा लागले मानसीं देविपीसे । ि वचत्ति चोरटे सांविळे रूप कैसे ॥५॥

असे नांदतु हा हरी सविरजिीविीं । असे व्यिापुनी अि वग्न हा काष्ठ तेविीं ।
घटीं ि वबंबले ि वबंब हे ठाि वयिठायिीं । तयिा सगंती नासु हा त्यिािस नाहीं ॥१॥
तन विाि वटतां क्षीर हे होत नाहीं । पशिून भि वक्षतां पालटे ते ि वच देहीं ।
तयिा विमर तो जिाणता एक आहे । असे व्यिापक व्यिापनुी अंतबारहे ॥२॥



फिळ कदरळीं सेविटीं येित आहे । असे शिोिधर्तां पोकळीमािजि कायेि ।
धर्ीर नाहीं त्येि विाउगे धर्ीग जिाले । फिळ पुष्पना यित्न व्यिथर गेले ॥३॥
असे नाम हे दपरणे िसध्द केले। असे ि वबंब ते यिा मळा आहे ठेले ।
कैसे शुिध्द नाहीं ि वदसे मािजिरूप। नका विाढविूनं सीण हा पुण्यिपाप ॥४॥
करा विमर ठावेि नका सोंग विांयिां। तुका विीनविीतो पडों कायि पायिां ।
तुजि पुत्र दारा धर्न विासना हे । मग ऊरले शेिविटीं कायि पाहे ॥५॥

मना सांि वडं हे विासना दषु्टि खोडी । मती मानसीं एक हे व्यिथर गोडी ।
असे हीत माझे तुजि कांहीं एक । धर्रीं ि वविठ्ठलीं प्रमे हे पाि वयिं सूनख ॥१॥
ऐसा सविरभावेि तुजि शिरण आलों । देहदःुख हे भोि वगतां फिार भ्यिालों ।
भवितािरते दूनसर ेनाि वह ंकोणी । गरुु होत कां देवि तेहतीस तीन्ही ॥२॥
जिना विासना हे धर्ना थोिर आहे । तुजि लागली सगंती ते ि वच सोयेि ।
करीं सविर संगी पिर त्यिागु ठायिीं । तुका ि वविनविीतो मस्तक ठेविुि वन पायिीं ॥३॥ ॥६॥

सुटायिाचा कांहीं पाहातों उपायि । तों हे देखे पायि गोि ववियेिले ॥१॥
ऐिसयिा दःुखाचे सांपडलों संदी । हारपली बुित ध्द बळ माझे ॥ध्रु.॥
प्रारब्धर् ि वकयिमाण संि वचताचे । विोढत ठायिींचे आले साचे ॥२॥
ि ववििधर्ि वनषेधर्ाचे सांपडलों चपे । एके एक लोपे ि वनविडेना ॥३॥
सारावेि ते विाढे त्यिाि वचयिा ि वच अंगे । तृत्तष्णेि वचयिा संगे दःुखी जिालों ॥४॥
तुका ह्मणे आतां करीं सोडविण । सविरशिि वक्तिहीन जिालों देविा ॥५॥

भयि विाटे पर । न सुटे हा संसार ॥१॥
ऐसा पि वडलों कांचणी । करीं धर्ांविा ह्मणउनी ॥ध्रु.॥
ि वविचािरतों कांहीं । तों हे मन हातीं नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । येिथे न पुर ेिरघाविा ॥३॥

येिगा येिगा पांडुरगंा । घेई उचलुि वन विोसगंा ॥१॥
ऐसी असोि वनयिां वेिसी । ि वदसतों मी परदेसी ॥ध्रु.॥
उगविूनि वन गोविा । सोडविूनि वन न्यिावेि देविा ॥२॥
तुजि आड कांहीं । बळ करी ऐसे नाहीं ॥३॥
तुका ह्मणे हृषीकेशिी । कायि उशिीर लाि वविसी ॥४॥



माझी ि वविठ्ठल माउली । प्रमेे पान्हा पान्हायेिली ॥१॥
कृत्त विाळूनि वन लाविी स्तनीं । न विजेि दरुी जिविळूनि वन ॥ध्रु.॥
केली पुरविी आळी । नव्हे ि वनषु्ठर कोंविळी ॥२॥
तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥

आह्मी उतराई । भावि ि वनरोपूनि वन पायिीं ॥१॥
तुह्मी पुरविाविी आळी । कराविी ते लि वडविाळीं ॥ध्रु.॥
आमचा हा नेम । तुह्मां उि वचत हा धर्मर ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । जिाणों सांि वगतली सेविा ॥३॥

केले पाप जेिणे ि वदले आन्मोदन । दोघांसी पतन सािरके ि वच ॥१॥
ि वविष नविनीता ि वविष करी सगंे । दजुिरनाच्यिा त्यिागे सविर ि वहत ॥ध्रु.॥
देिखले ओढाळ ि वनघािलयिा सेता । टाळावेि ि वनि वमत्यिा थकै ह्मूनण ॥२॥
तुका ह्मणे जिोडे केल्यिाि वविण कमर । देखतां तो श्रम न माि वनतां ॥३॥

ि वविठ्ठल गीतीं ि वविठ्ठल ि वचत्तिीं । ि वविठ्ठल ि वविश्रांि वत भोग जियिा ॥१॥
ि वविठ्ठल आसनीं ि वविठ्ठल शियिनीं । ि वविठ्ठल भोजिनीं ग्रासोग्रासीं ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल जिागृत्ति वतस्विप्नी सुषुि वप्त । आन दजेुि नेणती ि वविठ्ठलेि वविण ॥२॥
भूनषण अळंकार सखुाचे प्रकार । ि वविठ्ठल ि वनधर्ारर जियिां नरां ॥३॥
तुका ह्मणे ते ही ि वविठ्ठल ि वच जिाले । सकंल्प मुराले दजेुिपणे ॥४॥

दास जिालों हिरदासांचा । बुित ध्दकायिामनेविाचा ॥१॥
तेथे प्रमेाचा सुकाळ । टाळमृत्तदगंकल्लोळ ।
नासे दषु्टिबुित ध्द सकळ । समािधर् हरर्ि वुकीत्तिनीं ॥ध्रु.॥
ऐकतां हिरकथा । भि वक्ति लागे त्यिा अभक्तिां ॥२॥
देखोि वन कीतरनाचा रगं । कैसा उभा पांडुरगं ॥३॥
हे सुख ब्रह्माि वदकां । ह्मणे नाहीं नाहीं तुका ॥४॥

गि वत अधर्ोगि वत मनाची यििु वक्ति । मन लाविीं एकांतीं साधर्ुसंगे ॥१॥
जितन करा जितन करा । धर्ांविते सैरा ओढाळ ते ॥ध्रु.॥
मान अपमान मनाचे लक्षण । लाि ववििलयिा ध्यिान ते ि वच करी ॥२॥
तुका ह्मणे मन उतरी भवििसंधर्ु । मन करी बधंर्ु चौऱ्यिाशिीचा ॥३॥



पंढरीस दःुख न ि वमळे ओखदा । प्रमेसुख सदा सविरकाळ ॥१॥
पुंडिलके हाट भिरयेिली पेठ । अविघे विकंुैठ आि वणयेिले ॥ध्रु.॥
उदमासी तुटी नाहीं कोणा हाि वन । घेऊि वनयिां धर्णी लाभ घेती ॥२॥
पुरले देशिासी भरले िसगेसी । अविघी पंचकोशिी दमुदमुीत ॥३॥
तुका ह्मणे संतां लागलीसे धर्णी । बसैले राहोि वन पंढरीस ॥४॥

द्वारकेचे केणे आले यिा ि वच ठायिा । पढेु भक्तिरायिा चोजिविीत ॥१॥
गोि वविले ि वविसार ेमाप केले खर े। न पाहे माघार ेअद्यापविरी ॥ध्रु.॥
विैष्णवि मापार नाहीं जिाली सळे । पुढे ही न कळे पार त्यिाचा ॥२॥
लाभ जिाला त्यिांनीं धर्िरला तो ि वविचार । आि वहक्यि परत्र सांटि वविले ॥३॥
तुका ह्मणे मजि ि वमळाली मजुिरी । ि वविश्विास यिा घरीं संतांि वचयिा ॥४॥

सुरविर येिती तीथे ंि वनत्यिकाळ । पेठ त्यिा ि वनमरळ चंद्रभागा ॥१॥
साक्षभूनत नव्हे सांि वगतली मात । मि वहमा अत्यिदतु विणरवेिना ॥ध्रु.॥
पंचकोशिीमाजिी रीग नाहीं दोषा । जिळती आपैसा अघोर ते ॥२॥
ि वनि वविरषयि नर चतुभुरजि नारी । अविघा घरोघरीं ब्रह्मानंद ु॥३॥
तुका ह्मणे ज्यिापे नाहीं पुष्पलेशि । जिा र ेपढंरीस घेई ंकोि वट ॥४॥

ि वविचार नाहीं नर खर तो तसैा । विाहे ज्ञान पाठी भार लगड तसैा ॥१॥
विादाविाद करणे त्यिासी तों च विरी । गुखाडीची चाड सर ेतों च बाहेरी ॥ध्रु.॥
सौभाग्यिसंपन्न हो कां विृत्तध्द प्रि वतष्ठ । ि वचकरूि वन सांडी पायिां लागली ते ि वविष्ठ ॥२॥
नाहीं यिाि वत कुळ फिांसे ओढी तयिासी । तुका ह्मणे कायि मुद्रासोंग जिाि वळसी ॥३॥

देवि होसी तरी आि वणकांते किरसी । संदेह येिि वविशिीं करणे न लगे ॥१॥
दषु्टि होसी तरी अि वणकांते किरसी । संदेह येिि वविशिीं करणे न लगे ॥२॥
तुका ह्मणे जेि दपरणीं ि वबंबले । ते तयिा बाणले ि वनश्चयेिसीं ॥३॥

किलधर्मर मागे सांि वगतले संतीं । आचार सांि वडती ि वद्वजिलोक ॥१॥
ते ि वच कळों आतां येितसे प्रि वचती । अधर्मार टेकती धर्मर नव्हे ॥ध्रु.॥
तप व्रत किरतां लागती सायिास । पाि वळतां ि वपंडास गोड विाटे ॥२॥
देवि ह्मणऊनी न येिती देऊळा । संसारा वेिगळा तरी कां नव्हे ॥३॥
तुका ह्मणे मजि धर्िरतां गुमान । ऐसे कोणी जिन नरका जिाती ॥४॥



नमो ि वविष्णिु वविश्विरूपा मायिबापा । अपरा अमपुा पांडुरगंा ॥१॥
ि वविनि ववितों रकं दास मी सेविक । विचन ते एक आइकावेि ॥ध्रु.॥
तुझी स्तुि वत वेिद किरतां भागला । ि वनविांत ि वच ठेला नेि वत नेि वत ॥२॥
ॠि वष मुि वन बहु िसध्द कि वविजिन । विि वणरतां ते गुण न सरती ॥३॥
तुका ह्मणे तेथे कायि माझी विाणी । जेि तुझी विाखाणी कीती देविा ॥४॥

अंतरींचा भावि जिाणोि वनयिां गुजि । तसैे केले काजि पांडुरगंा ॥१॥
घातले विचन न पडे ि वच खालीं । तून ंआह्मां माउली अनाथांची ॥ध्रु.॥
मजि यिाचकाची पुरविाविी आशिा । पंढरीि वनविासा मायिबापा ॥२॥
नाि वशिली आशंिका मािझयिा जिीविाची । उरली भेदाची होती कांहीं ॥३॥
तुका ह्मणे आतां केलों मी ि वनभरर । गाईन अपार गुण तुझे ॥४॥

उदार कृत्त पाळ अनाथांचा नाथ । ऐकसी मात शिरणागतां ॥१॥
सविर भार माथां चालि वविसी त्यिांचा । अनुसरलीं विाचा कायिा मने ॥ध्रु.॥
पाचािरतां उभा राहासी जिविळी । पाि वहजेि ते काळीं पुरविाविे ॥२॥
चालतां ही पथं सांभाि वळसी विाटे । विािरसील कांटे खडे हाते ॥३॥
तुका ह्मणे ि वचतंा नाहीं तुझ्यिा दासां । तूनं त्यिांचा कोंविसा सविरभावेि ॥४॥

कायि कीती करंू लोक दभं मान । दाखविीं चरण तुझे मजि ॥१॥
मजि आतां ऐसे नको करंू देविा । तुझा दास जिाविा विांयिां ि वविण ॥ध्रु.॥
होइल थोरपण जिाणीवेिचा भार । दरुावेिन दूनर तुझा पायिीं ॥२॥
अंतरींचा भावि कायि कळे लोकां । एक मानी एकां देखोवेिखीं ॥३॥
तुका ह्मणे तुझे पायि आतुडती । ते मजि ि वविपित्ति गोड देविा ॥४॥

मानावियिा जिग व्हाविी द्रव्यिमायिा । नाहीं ते मािझयिा जिीविा चाड ॥१॥
तुझ्यिा पायिांसाठीं केली आराणूनक । आतां कांहीं एक नको दजेुि ॥ध्रु.॥
करूि वनयिां कृत्त पा करीं अगंीकार । न लविीं उसीर आतां देविा ॥२॥
नव्हे साच कांहीं कळों आले मना । ह्मणोि वन विासना आवििरली ॥३॥
तुका ह्मणे आतां मनोरथ िसध्दी। माझे कृत्त पाि वनधर्ी पाविविावेि ॥४॥

आतां माझा सविरभावेि हा ि वनधर्ारर । न करीं ि वविचार आि वणकांसी ॥१॥



सविरभावेि नाम गाईन आविडी । सविर माझी जिोडी पायि तुझे ॥ध्रु.॥
लोटांगण तुझ्यिा घालीन अगंणीं । पाहीन भरोि वन डोळे मुख ॥२॥
ि वनलरज्जि होऊि वन नाचेन रगंणीं । येिऊं नेदी मनीं शंिका कांहीं ॥३॥
अंि वकत अंि वकला दास तुझा देविा । सकंल्प हा जिीविा तुका ह्मणे ॥४॥

जिनीं जिनादरन ऐकतों हे मात । कैसा तो विृत्तत्तिांत न कळे आह्मां ॥१॥
जिन्म जिरा मरण कविण भोगी भोग । व्यिािधर् नाना रोग सुखदःुखे ॥ध्रु.॥
पापपुण्येि शुिध्दाशुिध्द आचरणे । हीं कोणांकारणे कविणे केलीं ॥२॥
आह्मां मरण नाशि तून ंतवंि अि वविनाशि । कैसा हा ि वविश्विास साच मानूनं ॥३॥
तुका ह्मणे तून ंि वच ि वनविडीं हा गुढार । दाखविीं साचार ते ि वच मजि ॥४॥

यिथाथर विाद सांडून ि वन उपचार । बोलती ते अघोर भोि वगतील ॥१॥
चोरा धर्िरतां सांगे कुठोऱ्यिाचे नांवि । दोघांचे ही पावि हात जिाती ॥२॥
तुका ह्मणे असे पुराणीं ि वनविाड । माझी हे बडबड नव्हे कांहीं ॥३॥

धर्ीर तो कारण साहे होतो नारायिण । नेदी होऊं सीण विाहों ि वचंता दासांसी ॥१॥
सुखे करावेि कीतरन हषे ंगावेि हिरचे गुण। विारी सुदशिरन आपण ि वच कि वळकाळ ॥ध्रु.॥
जिीवि वेिची माता बाळा जिडभारी होतां । तो तों नव्हे दाता प्राकृत्त तां यिां सािरखा ॥२॥
हे तों माझ्यिा अनुभवेि अनुभविा आले जिीवेि । तुका ह्मणे सत्यि व्हावेि आहाच नयेि कारणा ॥३॥

पुढे आतां कैचा जिन्म । ऐसा श्रम विारसेा ॥१॥
सविरथाही ि वफिरों नयेि । ऐसी सोयि लागिलयिा ॥ध्रु.॥
पांडुरगंा ऐसी नावि । तारंू भावि असतां ॥२॥
तुका ह्मणे चकुती बापा । पुन्हा खेपा सकळा ॥३॥

ददु दहीं ताक पशिूनचे पाळण । त्यिांमध्येि कारण घृत्ततसार ॥१॥
हे ि वच विमर आह्मां भाि वविकांचे हातीं । ह्मणऊि वन ि वचत्तिीं धर्िरला राम ॥ध्रु.॥
लोहो कफि गारा अग्नीि वचयिा काजिे । येिऱ्हविी ते ओझे कोण विाहे ॥२॥
तुका ह्मणे खोरीं पाहारा जितन । जिोंवििर हे धर्न हातीं लागे ॥३॥

विीर ि वविठ्ठलाचे गाढे । कि वळकाळ पायिां पडे ॥१॥
किरती घोष जेिजेिकार । जिळती दोषांचे डोंगर ॥ध्रु.॥



क्षमा दयिा शिांि वत । बाण अभंग ते हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे बळी । ते ि वच एक भूनमंडळीं ॥३॥

ऐके र ेजिना तुझ्यिा स्विि वहताच्यिा खणुा । पंढरीचा राणा मनामाजिी स्मराविा ॥१॥
मग कैचे र ेबंधर्न विाचे गातां नारायिण। भवििसंधर्ु तो जिाण येि ि वच तीरी सरले ॥ध्रु.॥
दास्यि करील कि वळकाळ बंद तुटेल मायिाजिाळ । होतील सकळ िरित ध्दिसध्दी ह्मि वणयिारीं ॥२॥
सकळशिास्त्रांचे सार हे वेिदांचे गव्हर । पाहातां ि वविचार हा ि वच किरती पुराणे ॥३॥
ब्राह्मण के्षत्री विैश्यि शिूनद्र चांडाळां आहे अिधर्कार । बाळे नारीनर आि वद करोि वन वेिश्यिा ही ॥४॥
तुका ह्मणे अनुभवेि आह्मीं पाि वडयिले ठावेि । आणीक ही दवेैि सुख घेती भाि वविके ॥५॥

न करीं तळमळ राहे र ेि वनश्चळ । आहे हा कृत्त पाळ स्विामी माझा ॥१॥
अि वविनाशि सुख देईल ि वनविारणी । चुकतील खाणी चौऱ्यिाशिीच्यिा ॥ध्रु.॥
आि वणि वकयिा जिीविां होईल उध्दार । ते ही उपकार घडती कोि वट ॥२॥
आि वहक्यि परत्रीं होसील सरता । उच्चारीं र ेविाचा रामराम ॥३॥
तुका ह्मणे सांडीं संसाराचा छंद । मग परमानंद पाविसील ॥४॥

कां र ेदास होसी संसाराचा खर । दःुखाचे डोंगर भोगावियिा ॥१॥
ि वमष्टिान्नाची गोडी िजिव्हेच्यिा अगरीं । मसक भरल्यिाविरी स्विाद नेणे ॥ध्रु.॥
आणीक ही भोग आि वणकां इिं वद्रयिांचे। नाहीं ऐसे साचे जिविळी कांहीं ॥२॥
रूप दृष्टि वष्टि धर्ायि पाहातां पाहातां। न घडे सविरथा आि वण तृत्तष्णा ॥३॥
तुका ह्मणे कां र ेनाि वशिविंतासाटीं। देविासविे तुटी किरतोसी ॥४॥

बसैोि वन ि वनश्चळ करीं त्यिाचे ध्यिान । देईल तो अन्नविस्त्रदाता ॥१॥
कायि आह्मां करणे अिधर्क सांचुनी । देवि जिाला ॠणी परुि वविता ॥ध्रु.॥
दयिाळ मयिाळ जिाणे कळविळा । शिरणागतां लळा राखों जिाणे ॥२॥
न लगे मागणे सांगणे तयिासी। जिाणे इच्छा तसैी पुरविी त्यिाची ॥३॥
तुका ह्मणे लेई ंअळंकार अगंीं । ि वविठ्ठल हा जिगीं तून ंि वच होसी ॥४॥

सोि वनयिांचा कळस । माजिी भिरला सुरारस ॥१॥
कायि करावेि प्रमाण । तुह्मी सांगा संतजिन ॥ध्रु.॥
मृत्तित्तिकेचा घट । माजिी अमृत्तताचा सांट ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहत । ते मजि सांगावेि त्वििरत ॥३॥



सेताविर - अभगं 

सेत करा र ेफुिकाचे । नाम ि वविठोबारायिाचे ॥१॥
नाहीं वेिठी जेिविा सारा । जिाहाती नाहीं ह्मि वणयिारा ।
सिरक नाहीं र ेदसुरा । धर्नी सारा तुझा तून ं॥ध्रु.॥
जिपतप नांगरणी । न लगे आटी दनुविणी ॥२॥
कमर कुळविणी ॥ न लगे धर्मरपाळी दोन्ही ॥३॥
ज्ञानपाभारी ती फिणी । न लगे कराविी पेरणी ॥४॥
बीजि न लगे संि वचताचे । पीक ि वपकले ठायिींचे ॥५॥
नाहीं यिमाचे चोरटे । ि वविठ्ठल पागोऱ्यिाच्यिा नेटे ॥६॥
पीक न विजेि हा भरविसा । करी उद्वगे तो ि वपसा ॥७॥
सरायेि सविर काळ । विांयिां न विजेि घि वटकापळ ॥८॥
प्रेम ि वपकले अपार । नाहीं सांटविावियिा थार ॥९॥
ऐसीयेि जिोडी जिो चकुला । तुका ह्मणे िधर्ग त्यिाला ॥१ 0॥

विोनव्यिा सोंकरीं । सेत खादले पांखरीं ॥१॥
तसैा खाऊं नको दगा । ि वनदसुरा राहुि वन जिागा ॥ध्रु.॥
चोरासवेि विाट ॥ चालोि वन केले तळपट ॥
॥ डोळे झांकुि वन राती ॥
कून पी पडे ि वदविसा जिोती ॥३॥
पोसी विांजि गायि । तेथे कैची दधुर् सायि ॥४॥
फुिटकी सांगडी । तुका ह्मणे न पवेि थडी ॥५॥

सेत आले सुगी सांभाळावेि चारी कोण । ि वपका आले परी केले पाि वहजेि जितन ॥१॥
सोंकरीं सोंकरीं ि वविसाविा तों विरा । नकोउभे आहे तों ॥ध्रु.॥
गोफिणेसी गुंडा घालीं पागोऱ्यिाच्यिा नेटे। पळती हाहाकार ेअविघीं पांखरांची थाटे ॥२॥
पेटविूनि वन आगटी राहे जिागा पालटून ि वन । पि वडिलयिा मान बळ बुित ध्द व्हाविीं दोनी ॥३॥
खळे दाने ि वविश्वि सुखी करीं होतां रासी । सारा सारूि वनयिां ज्यिाचे भाग देई ंत्यिासी ॥४॥
तुका ह्मणे मग नाहीं आपुले कारण । ि वनजि आले हातां भूनस सांि वडले ि वनकण ॥५॥ ॥३॥

नका घालूनं दधुर् जियिामध्येि सार । ताकाचे उपकार तरी करा ॥१॥
नेदा तरी हे हो नका देऊं अन्न । फुिकाचे जिीविन तरी पाजिा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि सगुणाची चाड । परुविा कोणी कोड दबुरळाचे ॥३॥



उतरािधर्पदे - 

क्यिा गाऊं कोई सुननविाला । देखे तों सब जिग ही भुला ॥१॥
खेलों आपणे राम इसाते । जिसैी विसैी करहों मात ॥ध्रु.॥
काहांसे ल्यिाविों माधर्र विाणी । रीझे ऐसी लोक ि वबराणी ॥२॥
ि वगिरधर्र लाल तो भाविि वह भुका । राग कला नि वह ंजिानत तुका ॥३॥

छोडे धर्न मंि वदर बन बसायिा । मांगत टूनका घरघर खायिा ॥१॥
तीनसों हम करविों सलाम । ज्यिा मखुे बठैा राजिाराम ॥ध्रु.॥
तुलसीमाला बभूनत चऱ्हावेि । हरजिीके गुण ि वनमरल गावेि ॥२॥
कहे तुका जिो साई ंहमारा । ि वहरनकश्यिप उन्हे मारि वह डारा ॥३॥

मंत्रयिंत्र नि वह ंमानत साखी । प्रमेभावि नि वह ंअंतर राखी ॥१॥
राम कहे त्यिाके पगहू ंलागूनं । देखत कपट अि वममान दरु भागूनं ॥ध्रु.॥
अिधर्क यिाती कुलहीन नि वह ंज्यिानु । ज्यिाणे नारायिन सो प्राणी मानूनं ॥२॥
कहे तुका जिीवि तन डारू विारी । राम उपािसंहु बिलयिारी ॥३॥

चुराचुराकर माखन खायिा । गौळणीका नंद कुमर कन्हयिा ॥१॥
काहे बडाई ि वदखावित मोि वह । जिाणत हु ंप्रभुपणा तेरा खवि ि वह ॥ध्रु.॥
और बात सनु उखळसुं गळा । बांधर्िलयिा आपना तून ंगोपाळा ॥२॥
फेिरत विनबन गाऊ धर्राविते । कहे तुकयिाबंधर्ु लकरी लेले हात ॥३॥

हिरसुं ि वमल दे एक ि वह बेर । पाछे तून ंि वफिर नावेि घर ॥१॥
मात सनुो दिु वत आवेि मनाविन । जिायिा करि वत भर जिोबन ॥ध्रु.॥
हिरसुख मोि वह कि वहयिा न जिायेि । तवि तूनं बझेु आगोपायेि ॥२॥
देखि वह भावि कछु पकिर हात । ि वमलाइ तुका प्रभुसात ॥३॥

क्यिा कहु ंनहीं बझुत लोका । िलजिावेि जिम मारत धर्का ॥१॥
क्यिा जिीविनेकी पकडी आस । हातों िलयिा नि वह ंतेरा घांस ॥ध्रु.॥
ि वकसे ि वदविाने कहता मेरा । कछु जिावेि तन तून ंसब ल्यिा न्यिारा ॥२॥
कहे तुका तून ंभयिा ि वदविाना । आपना ि वविचार कर ले जिाना ॥३॥



कब मरंू पाऊं चरन तुम्हार े। ठाकुर मेर ेजिीविन प्यिार े॥१॥
जिग रडे ज्यिाकंु सो मोि वह मीठा । मीठा दर आनंदमाि वह पैठा ॥ध्रु.॥
भला पाऊं जिनम ईण्हे बेर । बस मायिाके असगं फेिर ॥२॥
कहे तुका धर्न मानि वह दारा । विोि वहिलयेि गुडंलीयिे पसारा ॥३॥

दासों पाछे दौर ेराम । सोवेि खडा आपे मुकाम ॥१॥
प्रेमरसडी बांधर्ी गळे । खचै चले उधर्र ॥ध्रु.॥
आपणे जिनसु भुल न देवेि । कर ि वह धर्र आघे बाट बसावेि ॥२॥
तुका प्रभु दीनदयिाला। विािर र ेतुजि पर हु ंगोपाला ॥३॥

ऐसा कर घर आवेि राम । और धर्दंा सब छोर ि वह काम ॥ ध्र॥ु
इतन गोते काहे खाता । जिब तून ंआपणा भूनल न होता ॥१॥
अंतरजिामी जिानत साचा । मनका एक उपर बाचा ॥२॥
तुकाप्रभु देसि वबदेस । भिरयिा खाली नि वह ंलेस ॥३॥

मेर ेरामको नाम जिो लेवेि बारोंबार । त्यिाके पाऊं मेर ेतनकी पैजिार ॥ध्रु.॥
हांसत खेलत चालत बाट । खाणा खाते सोते खाट ॥१॥
जिातनसुं मुजेि कछु नि वह ंप्यिार । असते की नही हेद ुधेर्ड चंभार ॥२॥
ज्यिाका ि वचत लगा मेर ेरामको नावि । कहे तुका मेरा ि वचत लगा त्यिाके पावि ॥३॥

आपे तर ेत्यिाकी कोण बराई । औरनकंु भलो नाम घराई ॥ध्रु.॥
काहे भूनि वम इतना भार राखे । दभुत धेर्नु नि वह ंदधुर् चाखे ॥१॥
बरसते मेघ फिलतेहे ि वबरखा । कोन काम अपनी उन्होि वत रखा ॥२॥
काहे चंदा सुरजि खावेि फेिरा । िखन एक बठैन पावित घेरा ॥३॥
काहे पिरस कंचन कर ेधर्ातु । नि वह ंमोल तुटत पावित घातु ॥४॥
कहे तुका उपकार ि वह काजि । सब कररि वहयिा रघुराजि ॥५॥

जिग चले उस घाट कोन जिायि । नि वह ंसमजित ि वफिरि वफिर गोदे खायि ॥ध्रु.॥
नि वह ंएकदो सकल संसार । जिो बझेु सो आगला स्विार ॥१॥
उपर श्विार बठेै कृत्त ष्णांपीठ । नि वह ंबाचे कोइ जिावेि लूनठ ॥२॥
देख ि वह डर फेिर बठैा तुका । जिोवित मारग राम ि वह एका ॥३॥



भले र ेभाई िजिन्हे ि वकयिा चीजि । आछा नि वह ंि वमलत बीजि ॥ध्रु.॥
फिीरतफिीरत पायिा सारा । मीटत लोले धर्न ि वकनारा ॥१॥
तीरथ बरत ि वफिर पायिा जिोग । नि वह ंतलमल तुटि वत भविरोग ॥२॥
कहे तुका म ैताको दासा । नि वह ंिसरभार चलावेि पासा ॥३॥

लाल कमिल विोढे पेनायेि । मोसु हिरथे कैसे बनायेि ॥ध्रु.॥
कहे सिख तुम्हे करि वत सोर । ि वहरदा हिरका कि वठन कठोर ॥१॥
नि वह ंि वकयिा सरम कछु लाजि । और सनुाउं बहुत हे भाजि ॥२॥
और नामरूप नि वह ंगोवििलयिा । तुकाप्रभु माखन खायिा ॥३॥

राम कहो जिीविना फिल सो ही । हिरभजिनसुं ि वविलबं न पाई ॥ध्रु.॥
कविनका मंदर कविनकी झोपरी । एकारामि वबन सब ि वह फुिकरी ॥१॥
कविनकी कायिा कविनकी मायिा । एकरामि वबन सब ि वह जिायिा ॥२॥
कहे तुका सब ि वह चेलण्हार । एकारामि वविन नि वह ंविासार ॥३॥

काहे भुला धर्नसंपत्तिीघोर । रामराम सनु गाउ हो बाप र े॥ध्रु.॥
राजेि लोक सब कहे तूनं आपना । जिब काल नहीं पायिा ठाना ॥१॥
मायिा ि वमथ्यिा मनका सब धर्दंा । तजिो अि वभमान भजिो गोि वविंदा ॥२॥
राना रगं डोंगरकी राई । कहे तुका कर ेइलाि वह ॥३॥

काहे रोवेि आगले मरना । गवं्हार तूनं भुला आपना ॥ध्रु.॥
केते मालुम नि वह ंपडे । नन्हे बडे गयेि सो ॥१॥
बाप भाई लेखा नि वह ं। पाछे तून ंि वह चलनार ॥२॥
काले बाल िसपत भयेि । खबर पकडो तुका कहे ॥३॥

क्यिा मेर ेराम कविन सखु सारा । कहकर दे पछुून ं दास तुह्मारा ॥ध्रु.॥
तनजिोबनकी कोन बराई । ब्यिाधर्पीडाि वद स काटि वह खाई ॥१॥
कीतर बधर्ाऊं तों नाम न मेरा । काहे झटुा पछतऊं घेरा ॥२॥
कहे तुका नि वह ंसमज्यिात मात । तुह्मार ेशिरन हे जिोडि वह हात ॥३॥

देखत आखों झटुा कोरा । तो काहे छोरा घरबंार ॥ध्रु.॥
मनसुं ि वकयिा चाि वहयेि पाख । उपर खाक पसारा ॥१॥



कामकोधर्सो संसार । विो िसरभार चलावेि ॥२॥
कहे तुका विो संन्यिास। छोडे आस तनकी ि वह ॥३॥

रामभजिन सब सार ि वमठाई । हिर संताप जिनमदखु राई ॥ध्रु.॥
दधुर्भात घृत्तत सकरपार े। हरते भुक नि वह अंततार े॥१॥
खाविते जुिग सब चिलजिावेि । खटि वमठा ि वफिर पचतावेि ॥२॥
कहे तुका रामरस जिो पावेि । बहुिर फेिरा विो कबहु न खावेि ॥३॥

बारबंार काहे मरत अभागी । बहुिर मरन संक्यिा तोरभेागी ॥ध्रु.॥
येि ि वह तन करते क्यिा ना होयि । भजिन भगि वत कर ेविकंुैठे जिायि ॥१॥
रामनाम मोल नि वह ंवेिचे कबिर । विो ि वह सब मायिा छुरावित झगरी ॥२॥
कहे तुका मनसुं ि वमल राखो । रामरस िजिव्हा ि वनत्यि चाखो ॥३॥

हम दास तीन्हके सनुाहो लोकां । राविणमार ि वविभीषण ि वदई लकंा ॥ध्रु.॥
गोबरधर्न नखपर गोकुल राखा । बसरन लागा जिब मेहु ंफित्तिरका ॥१॥
विैकंुठनायिक काल कौंसासुरका । दतै डुबायि सब मगंायि गोि वपका ॥२॥
स्तभं फिोड पेट ि वचरीयिा कसेपका । प्रल्हाद के िलयिे कहे भाई तुकयिाका ॥३॥ ॥॥

॥ साख्यिा ॥  ॥

तुका बस्तर ि वबचारा क्यिों कर ेर े। अंतर भगविा न होयि।
भीतर मैला केवि ि वमटे र े। मर ेउपर धर्ोयि ॥१॥

रामराम कहे र ेमन । औरसुं नि वह ंकाजि ।
बहुत उतार ेपार । आघे राख तुकाकी लाजि ॥१॥

लोभीके ि वचत धर्न बठेै । कामीन ि वचत्ति काम ।
माताके ि वचत पतु बठेै । तुकाके मन राम ॥१॥

तुका पंिखबि वहरन मानुं । बोई जिनाविर बाग ।
असंतनकंु संत न मानूनं । जेि विमरकंु दाग ॥१॥



तुका राम बहुत ि वमठा र े। भर राखूनं शिरीर ।
तनकी करंू नावििर । उतारंू पैल तीर ॥१॥

संतन पन्हयिां ले खडा । राहू ंठाकुरद्वार ।
चलत पाछेहु ंि वफिरों । रजि उडत लेऊं सीर ॥१॥

तुकाप्रभु बडो न मनूनं न मानूनं बडो । िजिसपास बहु दाम ।
बिलहािर उस मखुकी । जिीसेती ि वनकसे राम ॥१॥

राम कहे सो मुख भलार े। खायेि खीर खांड ।
हिरि वबन मखुमो धर्ूनल परी र े। क्यिा जिि वन उस रांड ॥१॥

राम कहे सो मुख भला र े। ि वबन रामसे बीख ।
आवि न जिानूनं रमते बेरों । जिब काल लगावेि सीख ॥१॥

कहे तुका मे सविदा बेचूनं । लेवेिके तन हार ।
ि वमठा साधर्ुसंतजिन र े। मुरुखके िसर मार ॥१॥

तुका दास ि वतनका र े। रामभजिन ि वनरास ।
क्यिा ि वबचार ेपंि वडत करो र े। हात पसार ेआस ॥१॥

तुका प्रीत रामसुं । तसैी ि वमठी राख ।
पतगं जिायि दीप पर ेर े। कर ेतनकी खाक ॥१॥

कहे तुका जिग भुला र े। कहयिा न मानत कोयि ।
हात पर ेजिब कालके । मारत फिोरत डोयि ॥१॥

तुका सुरा नि वह सबदका र े। जिब कमाइ न होयेि ।
चोट साहे घनि वक र े। ि वहरा नीबर ेतोयेि ॥१॥

तुका सुरा बहुत कहावेि । लडत ि वविरला कोयेि ।



एक पावेि उंच पदविी । एक खौंसां जिोयेि ॥१॥

तुका माऱ्यिा पेटका । और न जिाने कोयेि ।
जिपता कछु रामनाम । हिरभगतनकी सोयेि ॥१॥

काफिर सोही आपण बुझे । आला दिु वनयिां भर ।
कहे तुका तुम्हे सनुो र ेभाई । ि वहिरदा िजिन्होका कठोर ॥१॥

भीस्त न पावेि मालथी । पढीयिा लोक िरझायेि ।
ि वनचा जिथे कमतिरण । सो ही सो फिल खायेि ॥१॥

फिल पायिा तो खसु भयिा । ि वकन्होसुं न कर ेबाद ।
बान न देखे ि वमरगा र े। ि वचत्ति ि वमलायिा नाद ॥१॥

तुका दास रामका । मनमे एक ि वह भावि ।
तो न पालटून  आवि । येि ि वह तन जिावि ॥१॥

तुका रामसुं ि वचत बांधर् राखूनं । तसैा आपनी हात ।
धेर्नु बछरा छोर जिावेि । प्रेम न छुटे सात ॥१॥

ि वचतसुं ि वचत जिब ि वमले । तब तनु थडंा होयेि ।
तुका ि वमलनां िजिन्होसुं । ऐसा ि वविरला कोयेि ॥१॥

ि वचत ि वमले तो सब ि वमले । नि वह ंतो फुिकट सगं ।
पानी पाथर येिक ही ठोर । कोरनि वभगे अंग ॥१॥

तुका संगत तीन्हसे कि वहयेि । िजिनथे सखु दनुायेि ।
दजुिरन तेरा मून काला । थीतो प्रमे घटायेि ॥१॥

तुका ि वमलना तो भला । मनसुं मन ि वमल जिायि ।
उपर उपर माि वट घसनी । उनि वक कोन बराई ॥१॥



तुका कुटंुब छोर ेर े। लरके जिोरों िसर गुदंायि ।
जिबथे इच्छा नि वह ंमुई । तब तून ंि वकयिा कायि ॥१॥

तुका इच्छा मीटइ तो । काहा कर ेचट खाक ।
मथीयिा गोला डारि वदयिा तो । नि वह ंि वमले फेिरन ताक ॥१॥

ब्रीद मेर ेसाइयंिाके । तुका चलावेि पास ।
सुरा सो ि वह लर ेहमसे । छोर ेतनकी आस ॥१॥

कहे तुका भला भयिा । हु ंहुविा संतनका दास ।
क्यिा जिानूनं केते मरता । जिो न ि वमटती मनकी आस ॥१॥

तुका और ि वमठाई क्यिा करंू र े। पाले ि वविकारि वपंड ।
राम कहावेि सो भली रुखी । माखन खांडखीर ॥१॥ ॥॥

ह्मणसी नाहीं र ेसंि वचत । न करीं न करीं ऐसी मात ॥१॥
लाहो घेई ंहिरनामाचा । जिन्म जिाऊं नेदीं साचा ॥ध्रु.॥
गळां पडेल यिमफिांसी । मग कैचा हिर ह्मणसी ॥२॥
पुरलासाटीं देहाडा। ऐसे न ह्मणे न ह्मणे मूनढा ॥३॥
नरदेह दबुळा । ऐसे न ह्मणे र ेचांडाळा ॥४॥
तुका ह्मणे सांगों ि वकती । सेको तोंडीं पडेल माती ॥५॥

संतांचा मि वहमा तो बहु दगुरम । शिाित ब्दकांचे काम नाहीं येिथे ॥१॥
बहु धर्ड जिरी जिाली ह्मैस गायि । तरी होईल कायि कामधेर्नु ॥२॥
तुका ह्मणे अगंे व्हावेि ते आपण । तरी च मि वहमान येिईल कळों ॥३॥

नाहीं संतपण ि वमळते हे हाटीं । ि वहडंतां कपाटीं रानीं विनीं ॥१॥
नयेि मोल देतां धर्नाि वचयिा राशिी । नाहीं ते आकाशिीं पाताळीं ते ॥१॥
तुका ह्मणे ि वमळे िजिविाि वचयेि साटीं । नाहीं तरी गोष्टिी बोलों नयेि ॥३॥



नामाची आविडी तो ि वच जिाणा देवि । न धर्रीं संदेह कांहीं मनीं ॥१॥
ऐसे मी हे नाहीं बोलत नेणतां । आनुि वन समंता संतांि वचयिा ॥ध्रु.॥
नाम ह्मणे तयिा आणीक साधर्न । ऐसे हे विचन बोलों नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे सखु पावेि यिा विचनीं । ज्यिाचीं शुिध्द दोन्ही मायिबापे ॥३॥

सुखे होतो कोठे घेतली सुती । बांधर्ि वविला गळा आपुले हातीं ॥१॥
कायि करंू बहु गुतंलों आतां । नयेि सरतां मागे पढेु ॥ध्रु.॥
होते गांठी ते सरले येितां । आणीक माथां रीण जिाले ॥२॥
सोंकिरिलयिाि वविण गमाि वविले ि वपक । रांडापोर ेि वभके लाि ववियेिलीं ॥३॥
बहुतांचीं बहु घेतलीं घर े। न पडे पुर ेकांहीं केल्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे कांहीं न धर्राविी आस । जिाविे हे सविरस्वि टाकोि वनयिां ॥५॥

न मनावेि तसेै गुरूचे विचन । जेिणे नारायिण अंतर ेते।
आड आला ह्मूनन फिोि वडयेिला डोळा । बि वळने आंधर्ळा शुिक केला ॥१॥
करी देवि तरी कायि नव्हे एक । कां तुह्मी पृत्तथक िसणा विांयिां ॥ध्रु.॥
उलघंुि वन भ्रताराची आज्ञा । अन्न ॠि वषपत्न्यिा घेउि वन गेल्यिा ।
अविघे ि वच त्यिांचे देवेि केले काजि । धर्मर आि वण लाजि रािखयेिली ॥२॥
ि वपि वतयिासी पुते्र केला विैराकार । प्रल्हादे असुर मारि वविला ।
बहुत ि वविघ्ने केलीं तयिा आड । पिर नाहीं कैविाड सांि वडयेिला ॥३॥
गौळणी किरती देविाशिीं व्यिि वभचार । सांडुनी आचार भ्रष्टि होती ।
तयिां ि वदले ते कोणासी नाहीं । अविघा अंतबारहीं तो ि वच जिाला ॥४॥
देवि जिोडे ते करावेि अधर्मर । अंतर ेते कमर नाचरावेि ।
तुका ह्मणे हा जिाणतो कळविळा । ह्मणोि वन अजिामेळा उध्दिरले॥५॥

अर ेि वगि वळले हो संसार े। कांहीं तिर राखा खर े। ि वदला करुणाकर े। मनुष्यिदेह सत्संग ॥१॥
येिथे न घलीं न घलीं आड । संि वचतसा शिब्द नाड । उठाउठीं गोड । बीजिे बीजि विाढविा ॥ध्रु.॥
केले ते ि वकयिमाण । जिाले ते संि वचत ह्मण । प्रारब्धर् जिाण । उरवििरत उरले ते ॥२॥
ि वचत्ति खोटे चालीवििर । रोग भोगाचे अंतरीं। रसने अनाविरी । तुका ह्मणे ढुंग विाहे ॥३॥

अग्न तापिलयिा कायिा ि वच होमे । तापत्रयिे संतप्त होती । संि वचत ि वकयिमाण प्रारब्धर् तेथे ।
न चकेु संसारित स्थि वत । राहाटघि वटका जिसैी ि वफिरतां ि वच राि वहली । भरली जिाती एके िरतीं ।
साधर्ीं हा प्रपंच पचंायि अग्न । तेणे पाविसील ि वनजिशिांती र े॥१॥
नारायिणनाम नारायिणनाम । ि वनत्यि करीं काम िजिव्हामुखे ।



जिन्मजिराव्यिािधर् पापपुण्यि तेथे । नासती सकळ ही दःुखे ॥ध्रु.॥
शिीत उष्ण विन सेि ववितां कपाट । आसनसमाधर्ी साधर्ीं । तप तीथर दान व्रत आचरण।
यिज्ञ नाना मन बुध्दी । भोगाभोग तेथे न चकुती प्रकार जिन्मजिरादःुखव्यिािधर्।
साहोि वन काम कोधर् अहकंार । आश्रमीं अि वविनाशि साधर्ीं ॥२॥
घोि वकतां अक्षर अि वभमानि ववििधर् । ि वनषेधर् लागला पाठी । विाद किरतां ि वनंदा घडती दोष होयि विज्रलेपो भि वविष्यिि वत ।
दूनषणाचे मूनळ भूनषण तुका ह्मणे । सांडीं ि वमथ्यिा खतंी । िरघोि वन संतां शिरण सविरभावेि । राहे भलि वतयिा ित स्थती ॥३॥

नव्हे गुरुदास्यि संसािरयिां । विैराग्यि तरी भेणे कांपे ि वविषयिां । तसैे नाम पंढरीरायिा । जियिा सायिास न लगती ॥१॥
ह्मणोि वन गोड सविरभावेि । आंघोळी न लगे तोंड धर्ुविावेि । अथरचाड जिीवेि । न लगे भ्यिावेि संसारा ॥ध्रु.॥
कमार तवंि न परु ेसंसािरक । धर्मर तवंि फिळदायिक । नाम ि वविठ्ठलाचे एक । नाशिी दःुख भविाचे ॥२॥
न लगे सांडणे मांडणे । आगमि वनगमाचे देखणे । अविघे तुका ह्मणे। ि वविठ्ठलनामे आटले ॥३॥

नयेि इच्छून ं सेविा स्विइच्छा जिगाची । अविज्ञा देविाची घडे तेणे ॥१॥
देहाचा ि वनग्रही त्यिाचे तो सांभाळी । मग नयेि कि वळ अगंाविरी ॥ध्रु.॥
आपिलयिा इच्छा माता सेविा करी । न बाधर्ी ते थोरी येिणे क्षोभे ॥२॥
तुका ह्मणे सांडा देखीचे ि वदमाख । मोडसीचे दःुख गांड फिाडी ॥३॥

सत्यि सत्येि देते फिळ । नाहीं लागत ि वच बळ ॥१॥
ध्यिावेि देविाचे ते पायि । धर्ीर सकळ उपायि ॥ध्रु.॥
कराविी च ि वचंता। नाहीं लागती तत्विता ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । शिरण ह्मणि ववितां बरवेि ॥३॥

साधर्क जिाले कळी । गरुुगुडीची लांब नळी ॥१॥
पचीं पडे मद्यपान । भांगभुकार हे साधर्न ॥ध्रु.॥
अभेदाचे पाठांतर । अि वत ि वविषयिीं पि वडभर ॥२॥
चेल्यिांचा सुकाळ । ि वपंड दडं भंगपाळ ॥३॥
सेविा मानधर्न । बर ेइच्छेने संपन्न ॥४॥
सोंगाच्यिा नरकाडी । तुका बोडोि वनयिां सोडी ॥५॥

मजि पाहातां हे लि वटके सकळ । कोठे मायिाजिाळ दाविीं देविा ॥१॥
कोणाचा कोणासीं न धर्र ेसंबंधर् । आहे शुिध्दबुध्द ठायिींचे ठायिीं ॥ध्रु.॥
काढा काढा जिी मोह बुंथा जिाळ । नका लाविूनं बळे वेिड आह्मां ॥२॥



जिीवि ि वशिवि कां ठेि ववियेिलीं नांवेि । सत्यि तुह्मां ठावेि असोि वनयिां ॥३॥
सेवेिच्यिा अि वभळासे न धर्रा ि वच ि वविचार । आह्मां दारोदार ि वहडंि वविले ॥४॥
आहे तसेै आतां कळिलयिाविरी । परते सांडा दरुी दजेुिपण ॥५॥
तुका ह्मणे कायि छायेिचा अि वभलाष। हसं पावेि नाशि तारागणीं ॥६॥

पंचभूनतांचा गोंधर्ळ । केला एकेठायिीं मेळ । लाि वविला सबळ । अहकंार त्यिापाठीं ॥१॥
तेथे कायि मी ते माझे । कोण विागविी हे ओझे । देहा केविीं िरझे । हे काळाचे भातुके ॥ध्रु.॥
जिीवि न देखे मरण । धर्री नविी सांडी जिीणर । संि वचत प्रमाण । भोगा शुिभा अशुिभा ॥२॥
इच्छा विाढविी ते वेिल । खुंटाविा तो खरा बोल । तुका ह्मणे मोल । झाकले ते पावेिल ॥३॥

पुसावेिसे हे ि वच विाटे । जेि जेि भेटे तयिासी ॥१॥
देवि कृत्त पा करील मजि । कायि लाजि राखील ॥ध्रु.॥
अविि वघयिांचा ि वविसर जिाला। हा राि वहला उदेग ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंा विाटे । कोण भेटे सांगेसे॥३॥

जिाळा तुह्मी माझे जिाणते मीपण । येिणे माझा खणु मांि वडयेिला ॥१॥
खादले पचे तिर च ते ि वहत । ओकिलयिा थीत ि वपडं पीडी ॥ध्रु.॥
तिर भले भोगे जिोि वडले ते धर्न । पि वडिलयिा खाने जिीविनासी ॥२॥
तुका ह्मणे मजि तारीं गा ि वविठ्ठला । नेणतां ि वच भला दास तुझा ॥३॥

यिाती मि वतहीन रूपे लीन दीन । आणीक अविगुण जिाणोि वनयिां ॥१॥
केला त्यिा ि वविठ्ठले माझा अगंीकार । ऐसा हा ि वविचार जिाणोि वनयिां ॥ध्रु.॥
जेि कांहीं किरतों ते माझे स्विि वहत । आली हे प्रि वचत कळों ि वचत्तिा ॥२॥
जिाले सुख जिीविा आनंद अपार । परमानंदे भार घेतला माझा ॥३॥
तुका ह्मणे यिासी नांविाचा अि वभमान। ह्मणोि वन शिरण तारी बळे ॥४॥

बहु उताविीळ भक्तिीि वचयिा काजिा । होसी केशिीराजिा मायिबापा ॥१॥
तुझ्यिा पायिीं मजि जिालासे ि वविश्विास । ह्मणोि वनयिां आस मोकिलली ॥ध्रु.॥
ॠि वष मुि वन िसध्द साधर्क अपार । कळला ि वविचार त्यिांसी तुझा ॥२॥
नाहीं नास ते सुख ि वदले तयिांस । जिाले जेि उदास सविरभावेि ॥३॥
तुका ह्मणे सखु न मायेि मानसीं । धर्िरले जिीविेसी पायि तुझे ॥४॥



मायिा मोहोजिाळीं होतों सांपडलों । पिर यिा ि वविठ्ठला कृत्त पा आली ॥१॥
काढून ि वन बाहेिर ठेि वविलों ि वनराळा । कवितुक डोळां दाखि वविले ॥ध्रु.॥
नाचे उडे मायिा करी कवितुक । नािसविंत सुखे साच केलीं ॥२॥
रडे काुुंफ्दे दःुखे कुि वटतील माथा । एकासी रडतां ते ही मर े॥३॥
तुका ह्मणे मजि विाटते नविल । मी माझे बोल ऐकोि वनयिां ॥४॥

देहभावि आह्मी राि वहलों ठेविूनि वन । ि वनविांत चरणीं ि वविठोबाच्यिा ॥१॥
आमुच्यिा ि वहताचा जिाणोि वन उपावि । तो ि वच पुढे देवि करीतसे ॥ध्र.ु॥
ह्मणउनी नाहीं सुख दःुख मनीं । ऐि वकिलयिा कानीं विचनाचे ॥२॥
जिालों मी ि वनःसगं ि वनविांत एकला । भार त्यिा ि वविठ्ठला घालूनि वनयिां ॥३॥
तुका ह्मणे जिालों जियिाचे अंि वकत । तो ि वच माझे ि वहत सविर जिाणे ॥४॥

आले फिळ तेव्हां राि वहले ि वपकोन । जिरी ते जितन होयि देठीं ॥१॥
नामे ि वच िसित ध्द नामे ि वच िसित ध्द । व्यिि वभचारबुित ध्द न पवितां ॥ध्रु.॥
चािलला पंथ तो पाविईल ठायिा । जििर आड तयिा नयेि कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे मध्येि पडती आघात । तेणे होयि घात हाणी लाभ ॥३॥

ि वनरोधर्ाचे मजि न साहे विचन । बहु होते मन कासाविीस ॥१॥
ह्मणऊि वन जिीविा न साहे संगि वत । बसैतां एकांतीं गोड विाटे ॥ध्रु.॥
देहाची भाविना विासनेचा संग । नाविडे उबग आला यिांचा ॥२॥
तुका ह्मणे देवि अंतर ेज्यिामुळे । आशिामोहोजिाळे दःुख विाढे ॥३॥

तुजिशिीं संबंधर् ि वच खोटा । परता परता र ेथोंटा ॥१॥
देविा तुझे कायि घ्यिावेि । आप आपणां ठकावेि ॥ध्रु.॥
जेिथे मुदल न येि हातां । व्यिाजि मरावेि लेिखतां ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा । ि वत्रभुविनीं तुझा ठसा ॥३॥

यिा ि वच हाका तुझे द्वारीं । सदा देखों िरणकरी ॥१॥
सदा किरसी खंड दडं । देविा बहु गा तून ंलडं ॥ध्र.ु॥
सुखे गोि वविसी भोजिना । लपविूनि वनयिां आपणां ॥२॥
एके एक बझुाि वविसी । तुका ह्मणे ठक होसी ॥३॥



आह्मी जिाणों तुझा भावि । दृष्टढ धर्िरयेिले पावि ॥१॥
फिांकंु नेदूनं चकुाि ववितां । नेघों थोडे बहु देतां ॥ध्रु.॥
बहुता ि वदसाचे िलगाड । आले होत होत जिड ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । नेघे सविरस्वि ही देतां ॥३॥

िरण विैर हत्यिा । हे तों न सुटे नेि वदतां ॥१॥
हे कां नेणां पांडुरगंा । तुह्मी सांगतसां जिगा ॥ध्रु.॥
माझा संबंधर् तो ि वकती। चकुविा लोकाची फििजिती ॥२॥
तुका ह्मणे यिा ि वच साठीं । मजि न घेतां नयेि तुटी ॥३॥

नाहीं माि वगतला । तुह्मां मान म्यिां ि वविठ्ठला ॥१॥
जेि हे करि वविली फििजिती । माझी एविढी जिना हातीं ॥ध्रु.॥
नाहीं केला पोट । पुढे घालूनि वन बोभाट ॥२॥
तुका ह्मणे धर्रूि वन हात । नाहीं नेले ि वदविानांत ॥३॥

तूनं पांढरा स्पि वटक मणी । किरसी आि वणकां त्यिाहुि वन ॥१॥
ह्मणोि वन तुझ्यिा दारा । न येित ठकती दातारा ॥ध्रु.॥
तुझी ठाविी नांदनूनक । अविघा बुडि वविला लोक ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाचे घेसी । त्यिास हे ि वच दाखि वविसी ॥३॥

बोलतों ि वनकुर े। नव्हेत सलगीचीं उत्तिर े॥१॥
माझे संतापले मन । परपीडा ऐकोन ॥ध्रु.॥
अंगावििर आले । तोंवििर जिाईल सोिसले ॥२॥
तुजि भक्तिांची आण देविा । जििर तुका येिथे ठेविा ॥३॥

बुध्दीचा जिि वनता लक्ष्मीचा पि वत । आठि ववितां ि वचत्तिीं कायि नव्हे ॥१॥
आि वणकां उपायिां कोण विांटी मन । सखुाचे ि वनधर्ान पांडुरगं ॥ध्रु.॥
गीत गाविों नाचों छंदे विाविों टाळी । विैष्णविांचे मेळीं सुखरूप ॥२॥
अनंत ब्रह्मांडे एके रोमाविळी । आह्मी केला भोळीं भावेि उभा ॥३॥
लि वडका हा केला संविसारिसंधर्ु ॥ मोक्ष खरा बंधर्ु नाहीं पुढे ॥४॥
तुका ह्मणे ज्यिाच्यिा नामाचे अंि वकत । राि वहलों ि वनित श्चंत त्यिाच्यिा बळे ॥५॥



न लगे मायेिसी बाळे ि वनरविावेि । आपुल्यिा स्विभावेि ओढे त्यिासी ॥१॥
मजि कां लागला करणे ि वविचार । ज्यिाचा जिार भार त्यिाचे मायिां ॥ध्रु.॥
गोड धर्ड त्यिासी ठेविी न मगतां । समाधर्ान खातां नेदी मना ॥२॥
खेळतां गुतंले उमगूननी आणी । बसैोि वनयिां स्तनीं लाविी बळे ॥३॥
त्यिाच्यिा दःुखेपणे आपण खापरीं । लाही तळीं विरी होयि जिसैी ॥४॥
तुका ह्मणे देह ि वविसर ेआपुला । आघात तो त्यिाला लागों नेदी ॥५॥

ब्राह्मण तो नव्हे ऐसी ज्यिासी बुित ध्द । पाहा श्रुतीमधर्ीं ि वविचारूि वन ॥१॥
जियिासी नाविडे हिरनामकीतरन । आणीक नृत्तत्यि न विैष्णविांचे ॥ध्रु.॥
सत्यि त्यिाचे वेिळे घडला व्यिि वभचार । मातेसी वेिव्हार अंत्यिजिाचा ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे मानी आनसािरखे । तात्काळ तो मुखे कुष्टि होयि ॥३॥

ब्राह्मण तो यिाती अंतेजि असतां । मानाविा तत्विता ि वनश्चयेिसी ॥१॥
रामकृत्त ष्णे नाम उच्चारी सरळे । आठविी सांविळे रूप मनीं ॥ध्र.ु॥
शिांि वत क्षमा दयिा अलकंार अगंीं । अभंग प्रसंगीं धर्यैिरविंत ॥२॥
तुका ह्मणे गेल्यिा शिडऊमी अगंे । सांडुि वनयिां मग ब्रह्मं ि वच तो ॥३॥

एक किरती गुरु गरुु । भोंविता भारु ि वशिष्यिांचा ॥१॥
पुंस नाहीं पायि चारी । मनुष्यि परी कुतरीं तीं ॥ध्रु.॥
परस्त्री मद्यपान। पेडखान माजिि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनभरर ि वचत्तिीं । अधर्ोगती जिावियिा ॥३॥

एका पुरुषा दोघी नारी । पाप विसे त्यिाचे घरीं ॥१॥
पाप न लगे धर्ुडंावेि । लागेल तेणे तेथे जिावेि ॥ध्रु.॥
कांहीं दसुरा ि वविचार । न लगे कराविा ि वच फिार ॥२॥
असत्यि जेि विाणी । तेथे पापाची च खाणी ॥३॥
सत्यि बोले मखेु । तेथे उचंबळती सखेु ॥४॥
तुका ह्मणे दोन्ही । जिविळी च लाभहानी ॥५॥

जिळाते संि वचत । ऐसी आहे धर्मर नीत ॥१॥
माझ्यिा ि वविठोबाचे पायि । वेिळोवेिळां मनीं ध्यिायि ॥ध्रु.॥
नेदी कमर घडों । कोठे आडराणे पडों ॥२॥



तुका ह्मणे मळ । राहों नेदी ताप जिाळ ॥३॥

संतापाशिीं बहु असावेि मयिारदा । फिलकटाचा धर्दंा उर फिोडी ॥१॥
विासर तो भुकें गाढविाचेपरी । उडे पाठीवििर दडं तेणे ॥ध्रु.॥
समयि नेणे ते वेिडे चाहाटळ । अविगुणाचा ओगंळ मान पावेि ॥२॥
तुका ह्मणे कायि विांयिां चाळविणी । ि वपटि वपटघाणी हागविणेची ॥३॥

घेसी तरी घेई ंसंताची भेटी । आणीक ते गोष्टिी नको मना ॥१॥
सविरभावेि त्यिांचे देवि भांडविल । आणीक ते बोल न बोलती ॥ध्रु.॥
किरसील तो करीं संतांचा सांगत । आणीक ते मात नको मना ॥२॥
बसैसी तरी बसै संतां च मधर्ीं । आणीक ते बुित ध्द नको मना ॥३॥
जिासी तिर जिाई ंसंतांि वचयिा गांविां । होईल ि वविसाविा तेथे मना ॥४॥
तुका ह्मणे संत सुखाचे सागर । मना ि वनरतंर धर्णी घेई ं॥५॥

संतांि वचयेि गांविीं प्रमेाचा सुकाळ । नाहीं तळमळ दःुखलेशि ॥१॥
तेथे मी राहीन होऊि वन यिाचक । घािलतील भीक ते ि वच मजि ॥ध्रु.॥
संतांि वचयेि गांविीं विरो भांडविल । अविघा ि वविठ्ठल धर्न ि ववित्ति ॥२॥
संतांचे भोजिन अमृत्तताचे पान । किरती कीतरन सविरकाळ ॥३॥
संतांचा उदीम उपदेशिाची पेठ । प्रमेसुख साटीं घेती देती ॥४॥
तुका ह्मणे तेथे आि वणक नाहीं परी । ह्मणोि वन ि वभकारी जिालों त्यिांचा ॥५॥

संतांचे सुख जिाले यिा देविा । ह्मणऊि वन सेविा करी त्यिांची ॥१॥
तेथे माझा कायि कोण तो ि वविचार । विणारवियिा पार मि वहमा त्यिांचा ॥ध्रु.॥
ि वनगुरण आकार जिाला गुणविंत । घाली दडंवित पूनजिोि वनयिां ॥२॥
तीथे ंत्यिांची इच्छा किरती ि वनत्यिकाळ । व्हावियिा ि वनमरळ आपणांसी ॥३॥
अष्टिमा िसध्दींचा कोण आला पाड । विागों नेदी आड कोणी तयिा ॥४॥
तुका ह्मणे ते बि वळयिा ि वशिरोमणी । राि वहलों चरणीं ि वनकटविासे ॥५॥

जिो मानी तो देईल काई । न मनी तो नेईल काई ॥१॥
आह्मां ि वविठ्ठल सविरभूनतीं । राहो ि वचत्तिीं भलतसैा ॥ध्रु.॥
आध्येिन ते जिना काई । जिल्पे विांयिांि वविण ठायिीं ॥२॥
विंदी ि वनदंी तुजि तो गा। तुका ह्मणे पांडुरगंा ॥३॥



भाविबळे कैसा जिालासी लाहान । मागे संतीं ध्यिान विि वणरयेिले ॥१॥
ते मजि उि वचत करूि वनयिां देविा । दाखविीं केशिविा मायिबापा ॥ध्रु.॥
पाहोि वनयिां डोळां बोलेन मी गोष्टिी । आळंगुि वन ि वमठी देइन पांयिीं ॥२॥
चरणीं दृष्टि वष्टि उभा राहेन समोर । जिोडोि वनयिां कर पुढे दोन्ही ॥३॥
तुका ह्मणे उत्कंि वठत विासना । पुरविीं नारायिणा आतर माझे ॥४॥

कृत्त पाळु ह्मणोि वन बोलती पुराणे । ि वनधर्ारर विचने यिांचीं मजि ॥१॥
आणीक उपायि नेणे मी कांहीं । तुझे विमर ठायिीं पडे तसेै ॥ध्रु.॥
नयेि धर्ड कांहीं बोलतां विचन । िरघालों शिरण सविरभावेि ॥२॥
कृत्त पा किरसी तिर थोडे तुजि काम । माझा तिर श्रम बहु हर े॥३॥
तुका ह्मणे मजि दाखविीं श्रीमुख । हरले यिा भूनक डोि वळयिांची ॥४॥

सविरभावेि आलों तुजि ि वच शिरण । कायिाविाचामनेसि वहत देविा ॥१॥
आणीक दसुर ेनयेि माझ्यिा मना । राि वहली विासना तुझ्यिा पायिीं ॥ध्रु.॥
मािझयेि विारचे कांहीं जिडभारी । तुजिि वविण विारी कोण एक ॥३॥
तुझे आह्मी दास आमचुा तून ंॠणी । चालत दूनरूनी आले मागे ॥३॥
तुका ह्मणे आतां घेतले धर्रणे । ि वहशिोबाकारणे भेटी देई ं॥४॥

. कई ंमात माझे ऐकती कान । बोलतां विचन संतां मखुीं ॥१॥
केला पांडून रगें तुझा अंगीकार । मग होइल धर्ीर माझ्यिा जिीविा ॥ध्रु.॥
ह्मणऊि वन मुख अविलोि वकतों पायि । हे ि वच मजि आहे थोरी आशिा ॥२॥
मािझयिा मनाचा हा ि वच ि वविश्विास । न करीं सायिास साधर्नांचे ॥३॥
तुका ह्मणे मजि होईल भरविसा । तरलों मी ऐसा साच भावि ॥४॥

दोन्ही हात ठेविुि वन कटीं । उभा भीविरचे्यिा तटीं । कष्टिलासी साटीं । भि वक्तिकाजिे ि वविठ्ठला ॥१॥
भागलासी मायिबापा । बहु श्रम केल्यिा खेपा । आह्मालागीं सोपा । दतै्यिा काळ कृत्त तांत ॥ध्रु.॥
होतासी क्षीरसागरीं । मही दाटली असुरीं । ह्मणोि वनयिां घरीं। गौि वळयिांचे अवितार ॥२॥
केला पुंडिलके गोविा । तुजि पंढरीिस देविा। तुका ह्मणे भाविा । साटीं हातीं सांपडसी ॥३॥

गोड जिाले पोट धर्ाले । अविि वचत विाचे आले । ह्मणतां पाप गेले । ि वविठ्ठलसे विाचेसी ॥१॥
सत्यि माना र ेसकळ । उध्दिरला अजिामेळ । पातकी चांडाळ । नामासाटीं आपुिलयिा ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति पाविले आनंदा । सुखसमाधर्ीते सदा । ह्मणतां गोि वविंदा । वेिळोवेिळां विाचेसी ॥२॥



हे जिाणती अनुभविी । जियिा चाड तो चोजिविी । तुका ह्मणे दाविी । रूप ते ि वच अरूपा ॥३॥

आंत हिर बाहेर हिर । हिरने घरीं कोंि वडले ॥१॥
हिरने कामा घातला ि वचरा । ि ववित्तिविरा मकुि वविले ॥ध्रु.॥
हिरने जिीवेि केली साटी । पाि वडली तुटी सकळांसी ॥२॥
तुका ह्मणे वेिगळा नव्हे । हिर भोवेि भोंविताला ॥३॥

हिरने माझे हिरले ि वचत्ति । भार ि ववित्ति ि वविसरले ॥१॥
आतां कैसी जिाऊं घरा । नव्हे बरा लौि वकक ॥ध्रु.॥
पारिखयिांसी सांगतां गोटी । घरची कुटी खातील ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनविांत राहीं। पाि वहले पाहीं धर्णीवििर ॥३॥

॥ भुपाळयिा ॥ अभंग ॥  ॥

बोलोि वन दाऊं कां तुह्मी नेणा जिी देविा । ठेविाल ते ठेविा ठायिीं तसैा राहेन ॥१॥
पांगुळले मन कांहीं नाठवेि उपायि । ह्मणऊि वन पायि जिीविीं धर्रूि वन राि वहलों ॥ध्रु.॥
त्यिागे भोगे दःुख कायि सांडावेि मांडावेि । ऐसी धर्िरयेिली जिीवेि माझ्यिा थोरी आशंिका ॥२॥
तुका ह्मणे माते बाळा चुकिलयिा विनीं । न पवितां जिननी दःुख पावेि ि वविठ्ठले ॥३॥

ऐसी विाट पाहे कांहीं ि वनरोप कां मूनळ । कंुा हे कळविळ तुजि उमटे ि वच ना ॥१॥
आविो पांडुरगें पढंरीचे ि वनविासे । लाविूनि वनयिां आस चाळविूननी ठेि वविले ॥ध्रु.॥
कायि जिन्मा येिविूनि वनयिां केली म्यिां जिोडी। ऐसे घडीघडी ि वचत्तिां येिते आठविूनं ॥२॥
तुका ह्मणे खरा न पवेि ि वच ि वविभाग । िधर्कािरते जिग हे ि वच लाहों ि वहशिोबे ॥३॥

कां गा ि वकि वविलविाणा केलों दीनाचा दीन । कायि तुझी हीन शिि वक्ति जिालीसी ि वदसे ॥१॥
लाजि येिते मना तुझा ह्मणि ववितां दास । गोडी नाहीं रस बोिलली यिासािरखी ॥ध्रु.॥
लाजिि वविलीं मागे संतांची हीं उत्तिर े। कळों येिते खर ेदजेुि एकाविरूि वन ॥२॥
तुका ह्मणे माझी कोणे विदि वविली विाणी । प्रसादाविांचूनि वन तुमि वचयिा ि वविठ्ठला ॥३॥

जिळो माझे कमर विायिां केली कटकट । जिाले तसेै तटं नाहीं आले अनुभविा ॥१॥
आता पढेु धर्ीर कायि देऊं यिा मना। ऐसे नारायिणा प्रेिरले ते पाि वहजेि ॥ध्रु.॥
गुणविंत केलों दोष जिाणायिासाठीं। माझे माझे पोटीं बळकट दूनषण ॥२॥
तुका ह्मणे अहो केशिीराजिा दयिाळा । बरविा हा लळा पाि वळयेिला शेिविटीं ॥३॥



कामे नेले ि वचत्ति नेदी अविलोकंु मखु । बहु विाटे दःुख फुिटों पाहे हृदयि ॥१॥
कां जिी सासुरविासी मजि केले भगविंता । आपुिलयिा सत्तिा स्विाधर्ीनता ते नाहीं ॥ध्रु.॥
प्रभातेिस विाटे तुमच्यिा यिावेि दशिरना । येिथे न चले चोरी उरली राहे विासना ॥२॥
येिथे अविघे विांयिां गेले ि वदसती सायिास । तुका ह्मणे नास ि वदसे जिाल्यिा वेिचाचा ॥३॥

जिळोत तीं येिथे उपजिि वविती अंतरायि । सायिासाची जिोडी माझी तुमचे पायि ॥१॥
आतां मजि साहे येिथे करावेि देविा । तुझी घेई ंसेविा सकळ गोविा उगविूनि वन ॥ध्रु.॥
भोगे रोगा जिोडोि वनयिां ि वदले आणीकां । अरुि वच ते हो कां आतां सकळांपासूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे असो तुझे तुझे मस्तकीं । नाहीं येि लौि वककीं आतां मजि वितरने ॥३॥

न संगतां तुह्मां कळों येिते अंतर । ि वविश्विीं ि वविश्विंभर पिरहार ि वच न लगे ॥१॥
पिर हे अनाविर आवििरतां आविडी । अविसान ते घडी पुरों देत नाहीं ॥ध्रु.॥
कायि उणे मजि येिथे ठेि ववििलयेि ठायिीं । पोटा आलों तईपंासूनि वनयिा समथर ॥२॥
तुका ह्मणे अविघी आवििरली विासना । आतां नारायिणा दसुिरयिापासूनि वन ॥३॥

तुजिसवेि आह्मीं अनुसरलों अबळा । नको अंगीं कळा राहों हरी हीन देऊं ॥१॥
सासुरविासा भीतों जिीवि ओढे तुजिपाशिीं । आतां दोहींि वविशिीं लज्जिा राखे आमुची ॥ध्रु.॥
न कळतां संग जिाला सहजि खेळतां । प्रवितरली ि वचंता माि वगलांि वचयिावििर ॥२॥
तुका ह्मणे असतां जिसेै तसेै बरवेि । विचन यिा भावेि वेिचुि वनयिां ि वविनटलों ।॥ ॥८॥

रि ववि दीप हीरा दाि वविती देखणे । अदृष्टश्यि दषरने संतांचे नी ॥१॥
त्यिांचा मि वहमा कायि विणूनर्यां मी पामर । न कळे तो साचार ब्रह्माि वदकां ॥ध्रु.॥
तापली चंदन ि वनविि ववितो कुडी । ि वत्रगुण तो काढी संतसंग ॥२॥
मायिबापे ि वपंड पाळीला मायिा । जिन्ममरण जिायिा संतसंग ॥३॥
संतांचे विचन विारी जिन्मदःुख । ि वमष्टिान्न ते भूनकि वनविारण ॥४॥
तुका ह्मणे जिविळी न पाचािरतां जिावेि । संतचरणीं भावेि िरघावियिा ॥५॥

हिर हिर तुह्मीं ह्मणा र ेसकळ । तेणे मायिाजिाळ तुटईल ॥१॥
आि वणका नका कांहीं गाबाळाचे भरी । पडों येिथे थोरी नागविण ॥ध्रु.॥
भावेि तुळसीदळ पाणी जिोडा हात । ह्मणाविा पि वतत वेिळोवेिळां ॥२॥
तुका ह्मणे ही तवंि कृत्त पेचा सागर । नामासाटीं पार पाविविील ॥३॥



ऐसे कुळीं पुत्र होती । बुडि वविती पूनविरजिा ॥१॥
चाहाडी चोरी भांडविला । विांटा आला भागासी ॥ध्रु.॥
त्यिाि वचयिाने दःुखी मही । भार तेही न साहे ॥२॥
तुका ह्मणे ग्रामपशुि । केला नाशुि अयिषुा ॥३॥

गांठोळीस धर्न भाकाविी करुणा । दाविूनि वन सज्जिना कींवि पीडी ॥१॥
नाठेळाची भि वक्ति कुचराचे बळ । कोरडे विोंगळ मार खायि ॥ध्रु.॥
सांडोव्यिासी घाली देविाची करडंी । ि वविल्हाळ त्यिा धर्ोंडी पूनजिा दाविी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे माकडाचे छंद । अविघे धर्दंधर्दं िसंदळीचे ॥३॥

कैसे असोि वन ठाउके नेणां । दःुख पाविाल पुि वढले पेणा ॥१॥
आतां जिागे र ेभाई जिागे र े। चोर ि वनजिल्यिा नाडून ि वन भागे र े॥ध्रु.॥
आतां नका र ेभाई नका र े। आहे गांठीं ते लुटविूनं लोकां र े॥२॥
तुका ह्मणे एकांच्यिा घायिे । कां र ेजिाणोि वन न धर्रा भयेि ॥३॥

मुदल जितन जिाले । मग लाभाचे कायि आले ॥१॥
घरीं देउि वन अंतर गांठी । राख्यिा पािरख्यिां न सुटे ि वमठी ॥ध्रु.॥
घाला पडे थोडे च विाटे । काम मदैाचे च पेटे ॥२॥
तुका ह्मणे विरदळ खोटे । फिांसे अंतिरचं्यिा कपटे ॥३॥

मजि अंगाच्यिा अनुभवेि । काई विाईट बर ेठावेि ॥१॥
जिालों दोहींचा देखणा । नयेि मागे पुढे ही मना ॥ध्रु.॥
विोस विसती ठाविी । पिर हे चाली दःुख पाविी ॥२॥
तुका ह्मणे घेऊं देविा । सवेि करूि वन बोळाविा ॥३॥

पाविविावेि ठायिा । ऐसे सवेि बोलों तयिा ॥१॥
भाविा ऐसी ि वकयिा राखे । खोटयिा खोटेपणे विाखे ॥ध्र.ु॥
न ठेविूनं अंतर । कांहीं भेदाचा पदर ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवेि भावेि । सत्यिा मानि वविजेि देवेि ॥३॥

मोल देऊि वनयिां सांटविावेि दोष । नटाचे ते वेिशि पाहोि वनयिां ॥१॥



हिरदासां मुखे हिरकथाकीतरन । तेथे पुण्येि पुण्यि ि वविशेिषता ॥ध्रु.॥
हिरतील विसे्त्र गोि वपकांच्यिा वेिशिे । पाप त्यिासिरसे मात्रागमन ॥२॥
तुका ह्मणे पाहा ऐसे जिाले जिन । सेविाभि वक्तिहीन रसीं गोडी ॥३॥

बहुक्षीदक्षीण । आलों सोसुि वनयिां विन ॥१॥
ि वविठोबा ि वविसांवियिा ि वविसांवियिा । पडों देई ंपायिां ॥ध्रु.॥
बहुतां काकुलती । आलों सोिसली फििजिती ॥२॥
केली तुजिसाटीं । तुका ह्मणे येिविढी आटी ॥३॥

कां गा धर्मर केला । असोन सत्तिचेा आपुला ॥१॥
उभाउभीं पायि जिोडीं । आतां फिांकों नेदीं घडी ॥ध्रु.॥
नको सोडून ं ठावि । आतां घेऊं नेदीं विावि ॥२॥
तुका ह्मणे इच्छा । तसैा करीन सिरसा ॥३॥

तुमची तों भेटी नव्हे ऐसी जिाली । कोरडी च बोली ब्रह्मज्ञान ॥१॥
आतां न बोलावेि ऐसे विाटे देविा । संग न कराविा कोणांसविे ॥ध्रु.॥
तुह्मां ि वनि वमत्यिासी सांपडले अगं । नेदाविा हा संग ि वविचािरले ॥२॥
तुका ह्मणे माझी राि वहली विासना । आविडी दशिरनाची च होती ॥३॥

आहे ते ि वच आह्मी मागों तुजिपाशिीं । नव्हों तुजि ऐसीं ि वकयिानष्टिे ॥१॥
न बोलाविीं तों च विमे ंबर ेि वदसे । प्रकट ते कैसे गणु करंू ॥ध्रु.॥
एका ऐसे एका द्यावियिाचा मोळा । कां तुह्मां गोपाळा नाहीं ऐसा ॥२॥
तुका ह्मणे लोकां नाहीं कळों आले । करावेि आपुले जितन तों ॥३॥

आह्मीं यिाची केली सांडी । कोठे तोंडीं लागावेि ॥१॥
आहे तसैा असो आतां ि वचंते ि वचंता विाढते ॥ध्रु.॥
बोिलल्यिाचा मानी सीण । ि वभन्न ि वभन्न राहाविे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मांपाशिीं । धर्ीराऐसी जितन ॥३॥

आह्मांपाशिीं यिाचे बळ । कोण काळविरी तों ॥१॥
करूि वन ठेलों जिीवेिसाटीं । होयि भेटी तोंवििर ॥ध्रु.॥
लागलों तों न ि वफिर ेपाठी । पि वडल्यिा गांठी विांचूनि वन ॥२॥



तुका ह्मणे अविकाशेि । तुमच्यिा ऐसे होवियिा ॥३॥

बोिलले ि वच बोले पडपडताळूनि वन । उपजित मनीं नाहीं शंिका ॥१॥
बहुतांची मायि बहुत कृत्त पाळ । साहोि वन कोल्हाळ बुझाि वविसी ॥ध्रु.॥
बहुतांच्यिा भावेि विांि वटसी भातुके । बहु कवितुके खेळि वविसी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे जिाणतसों विमर । करणे तो श्रम न विजेि विांयिां॥३॥ ॥॥

कोठे भोग उरला आतां । आठि ववितां तुजि मजि ॥१॥
आड कांहीं नयेि दजेुि । फिळ बीजेि आि वणले ॥ध्रु.॥
उद्वगे ते विांयिांि वविण। कैचा सीण ि वचंतने ॥२॥
तुका ह्मणे गेला भ्रम । तुमच्यिा धर्मे ंपायिांच्यिा ॥३॥

संसार तो कोण देखे । आह्मां सखे हिरजिन ॥१॥
काळ ब्रह्मानंदे सर े। आविडी उर ेसचंली ॥ध्रु.॥
स्विप्नीं ते ही नाहीं ि वचंता । रात्री जिातां ि वदविस ॥२॥
तुका ह्मणे ब्रह्मरसे । होयि सिरसे भोजिन ॥३॥

पि वडयेिलों विनीं थोर ि वचंतविनी । उसीर कां आझूनि वन लाि ववियेिला ॥१॥
येिई ंगा ि वविठ्ठला येिई ंगा ि वविठ्ठला । प्राण हा फुिटला आळि ववितां ॥ध्रु.॥
कायि तुजि नाहीं लौि वककाची शंिका । आपुल्यिा बाळका मोकिलतां ॥२॥
तुका ह्मणे बहु खंती विाटे जिीविा । धर्िरयेिले देविा दरुी ि वदसे ॥३॥

आपुले गांविींचे न देखेसे जिाले । परदेसी एकले ि वकती कंठून ं ॥१॥
ह्मणऊि वन पाहे मूनळ येितां विाटे । जिीविलग भेटे कोणी तरी ॥ध्रु.॥
पाहातां अविघ्यिा ि वदसतील ि वदशिा । सकळ ही विोसा दृष्टष्टिीपुढे ॥२॥
तुका ह्मणे कोणी न सगें विारता । तुझी विाटे ि वचंता पांडुरगंा ॥३॥

जिन तरी देखे गुतंले प्रपंचे । स्मरण ते त्यिाचे त्यिासी नाहीं ॥१॥
ह्मणऊि वन मागे परतले मन । घालणीचे रान देखोि वनयिां ॥ध्रु.॥
इिं वद्रयिांचा गाजेि गोंधर्ळ येि ठायिीं । फिोडीतसे डोई अहकंार ॥२॥
तुका ह्मणे देविा विासनेच्यिा आटे । केलीं तळपटे बहुतांचीं ॥३॥



धर्ांवेि त्यिासी फिावेि । दजेुि उगविूनि वन गोवेि ॥१॥
घ्यिावेि भरूि वनयिां घर । मग नाहीं येिरझार ॥ध्रु.॥
धर्णी उभे केले । पुडंिलके यिा उगले ॥२॥
तुका ह्मणे ठसा । गेला पडोि वनयिां ऐसा ॥३॥

लाहानपण दे गा देविा । मुगंी साखरचेा रविा ॥१॥
ऐरावित रत्न थोर । तयिा अंकुशिाचा मार ॥ध्रु.॥
ज्यिाचे अगंीं मोठेपण । तयिा यिातना कठीण ॥२॥
तुका ह्मणे जिाण । व्हावेि लाहनाहुि वन लाहन ॥३॥

ि वनंचपण बरवेि देविा । न चले कोणाचा ही दाविा ॥१॥
महा पुर ेझाडे जिाती । तेथे लव्हाळे राहाती ॥ध्रु.॥
येितां िसंधर्ूनच्यिा लहरी । नम्र होतां जिाती वििर ॥२॥
तुका ह्मणे कळ । पायि धर्िरल्यिा न चले बळ ॥३॥

उष्टियिा पत्राविळी करूि वनयिां गोळा । दाखि वविती कळा कि ववित्विाची ॥१॥
ऐसे जेि पातकी ते नरकीं पचती । जिोंविरी भ्रमती चंद्रसूनयिर ॥२॥
तुका ह्मणे एक नारायिण घ्यिाई ं। विरकडा विाहीं शिोक असे ॥३॥

आविडीच्यिा मते किरती भजिन । भोग नारायिणे ह्मणती केला ॥१॥
अविघा देवि ह्मणे वेिगळे ते कायि । अथारसाठीं डोयि फिोडून ं पाहे ॥ध्रु.॥
लाजेि कमडंल धर्िरतां भोपळा । आणीक थीगळा प्राविरणा ॥२॥
शिाला गडवेि धर्ातुद्रव्यिइच्छा ि वचत्तिीं । नैश्वियिर बोलती अविघे मुखे ॥३॥
तुका ह्मणे यिांस देविा नाहीं भेटी । ऐसे कल्पकोि वट जिन्म घेतां ॥४॥

ह्मणतां हिरदास कां र ेनाहीं लाजि । दीनास महाराजि ह्मणसी हीना ॥१॥
कायि ऐसे पोट न भर ेते गेले । हालि वविसी कुले सभेमाजिी ॥२॥
तुका ह्मणे पोटे केली ि वविटंबना । दीन जिाला जिना कींवि भाकी ॥३॥

िरित ध्दिसध्दी दासी कामधेर्नु घरीं । पिर नाहीं भाकरी भक्षावियिा ॥१॥
लोडे विािलस्ते पलगं सुपि वत । पिर नाहीं लगंोटी नेसावियिा ॥ध्रु.॥
पुसाल तिर आह्मां विकंुैठींचा विास । पिर नाहीं राहयिास ठावि कोठे ॥२॥



तुका ह्मणे आह्मी राजेि तै्रलोक्यिाचे । पिर नाहीं कोणाचे उणे पुर े॥३॥

घरोघरीं अविघे जिाले ब्रह्मज्ञान । पिर मेळविण बहु माजिी ॥१॥
ि वनर ेकोणापाशिीं होयि एक रजि । तिर द्या र ेमजि दबुरळासी ॥ध्रु.॥
आशिा तृत्तष्णा मायिा कालविूनि वन दोन्ही । दभं तो दूनरोि वन ि वदसतसे ॥२॥
काम कोधर् लोभ िसणविी बहुत । मेळविूनि वन आंत काळकून ट ॥३॥
तुका ह्मणे तेथे कांहीं हातां नयेि । आयिषु्यि मोले जिायेि विांयिांि वविण ॥४॥

अविघ्यिा भूनतांचे केले संतपरण । अविघी च दान ि वदली भूनि वम ॥१॥
अविघा ि वच काळ ि वदनरात्रशुिध्दी । सािधर्येिली ि ववििधर् पविरकाळ ॥ध्रु.॥
अविघीं च तीथे ंव्रते केले यिाग । अविघे ि वच सांग जिाले कमर ॥२॥
अविघे ि वच फिळ आले आह्मां हातां । अविघे ि वच अनंता समि वपरले ॥३॥
तुका ह्मणे आतां बोलों अबोलणे । कायिाविाचामने उरलों नाहीं ॥४॥

महुरा ऐसीं फिळे नाहीं । आलीं कांहीं गळती ॥१॥
पक्विदशेि येिती थोडीं । नास आढी वेिचे तो ॥ध्रु.॥
ि वविरुळा पावेि ि वविरुळा पावेि । अविघड गोवेि सेविटाचे ॥२॥
उंच ि वनचं पिरविार देविी। धर्न्यिा ठाविी चाकरी ॥३॥
झळके तेथे पावेि आणी । ऐसे क्षणी बहु थोडे ॥४॥
पावेिल तो पलै थडी । ह्मणों गडी आपुला ॥५॥
तुका ह्मणे उभाऱ्यिाने । कोण खर ेमाि वनतसे ॥६॥

अविघ्यिा उपचारा । एक मने ि वच दातारा ॥१॥
घ्यिाविी घ्यिाविी हे ि वच सेविा । माझी दबुरळाची देविा ॥ध्रु.॥
अविि वघयिाचा ठावि। पायिांवििर जिीविभावि ॥२॥
ि वचत्तिाचे आसन । तुका किरतो कीतरन ॥३॥

आली सलगी पायिांपाशिीं । होइल तसैी करीन ॥१॥
आणीक आह्मीं कोठे जिावेि । येिथे जिीवेि वेिचलों ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा ि वनरोपणा भावि । हा ि वच ठावि उरलासे ॥२॥
तुका ह्मणे पाळीं लळे। कृत्त पाळुवेि ि वविठ्ठले ॥३॥



देह आि वण देहसंबंधेर् ि वनंदाविीं । इतर ेविदंाविीं श्विानशिूनकर े॥१॥
येिणे नांवेि जिाला मी माझ्यिाचा झाडा । मोहा नांविे खोडा गभरविास ॥ध्रु.॥
गृत्तह आि वण ि ववित्ति स्विदेशिा ि वविटावेि । इतरा भेटावेि श्विापदझाडां ॥२॥
तुका ह्मणे मी हे माझे न यिो विाचे । येिणे नांवेि साचे साधर्ुजिन ॥३॥

देविाि वचयेि माथां घालुि वनयिां भार । सांडीं कि वळविर ओवंिाळूनि वन ॥ ॥
नािथला हा छंद अि वभमान अंगीं । ि वनि वमत्यिाचे वेिगीं सारीं ओझे ॥ध्रु.॥
करुणाविचनीं लाहो एकसर े। नेदावेि दसुर ेआड येिऊं ॥२॥
तुका ह्मणे सांडीं लि वटक्यिाचा सगं । आनंद तो मग प्रगटेल ॥३॥

देह नव्हे मी हे सर े। उरला उर ेि वविठ्ठल ॥१॥
ह्मणऊि वन लाहो करा । काळ सारा ि वचंतने ॥ध्रु.॥
पाळणाची नाहीं ि वचतंा । ठावि िरता देविाचा ॥२॥
तुका ह्मणे जिीविासाटीं । देवि पोटीं पडेल ॥३॥

पृत्तथक मी सांगों ि वकती । धर्मर नीती सकळां ॥१॥
अविि वघयिांचा एक ठावि । शुिध्द भावि ि वविठ्ठलीं ॥ध्रु.॥
क्षराअक्षराचा भाग । करा लाग पंढरीयेि ॥२॥
तुका ह्मणे आगमींचे । मिथले साचे नविनीत ॥३॥

पुण्यिि वविकरा ते मातेचे गमन । भाडी ऐसे धर्न ि वविटाळ तो ॥१॥
आत्महत्यिारा हा ि वविषयिांचा लोभी । ह्मणाविे ते नाभी करविी दडं ॥ध्रु.॥
नागविला अल्प लोभाि वचयेि साटीं । घेऊि वन कांचविि वट पिरस ि वदला ॥२॥
तुका ह्मणे हात झाि वडले परत्रीं । श्रम तो ि वच श्रोत्रीं वेिठी केली ॥३॥

अंतरींचे ध्यिान । मुख्यि यिा नांवेि पूनजिन ॥१॥
उपािधर् ते अविघे पाप । गोड ि वनरसतां संकल्प ॥ध्रु.॥
आज्ञा पाळाविी हा धर्मर । जिाणते हो जिाणा विमर ॥२॥
तुका ह्मणे विृत्तित्ति । अि वविट हे सहजि ित स्थि वत ॥३॥

मूनळ करणे संतां । नाहीं ि वमळत उि वचता ॥१॥
घडे कासयिाने सेविा । सांग ब्रह्मांडाच्यिा जिीविा ॥ध्रु.॥



सागर सागरीं । सामावेिसी कैची थोरी ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । शिरण ह्मणि ववितां बरवेि ॥३॥

बरविी नामाविळी । तुझी महादोषां होळी ॥१॥
जिाले आह्मांसी जिीविन । धर्णीवििर हे सेविन ॥ध्रु.॥
सोपे आि वण गोड । ि वकती अमृत्तता ही विाड ॥२॥
तुका ह्मणे अच्यितुा । आमचा कल्पतरु दाता ॥३॥

तु्रशिाकाळे उदके भेटी । पडे ि वमठी आविडीची ॥१॥
ऐिसयिाचा हो कां सगं । िजिविलग संतांचा ॥ध्रु.॥
ि वमष्टिान्नाचा यिोग भकेु । ह्मणतां चकेु पुरसेे ॥२॥
तुका ह्मणे माते बाळा । कळविळा भेटीचा ॥३॥

कुचराचे श्रविण । गणुदोषांवििर मन ॥१॥
असोि वनयिां नसे कथे । मूनखर अभाग्यि ते तेथे ॥ध्रु.॥
ि वनरथरक कारणीं । कान डोळे वेिची विाणी ॥२॥
पापाचे सांगाती । तोंडीं ओढाळांचे माती ॥३॥
ि वहताि वचयिा नांवेि । विोस पि वडले देहभावेि ॥४॥
फिजिीत करूि वन सांडीं । तुका करी बोडाबोडी ॥५॥

जिग तिर आह्मां देवि । पिर हे ि वनिं वदतों स्विभावि ॥१॥
येितो ि वहताचा कळविळा । पडती हातीं ह्मूनन काळा ॥ध्रु.॥
नाहीं कोणी सखा । आह्मां ि वनपराधर् पािरखा ॥२॥
उपकमे विदे । तुका विमारसी ते भेदे ॥३॥

सोपे विमर आह्मां सांि वगतले संतीं । टाळ ि वदडंी हातीं घेउि वन नाचा ॥१॥
समाधर्ीचे सुख सांडा ओंविाळूनन । ऐसे हे कीतरन ब्रह्मरस ॥ध्र.ु॥
पुढती घडे चढते सेविन आगळे । भि वक्तिभाग्यिबळे ि वनभररता ॥२॥
उपजिों ि वच नयेि संदेह ि वचत्तिासी । मुि वक्ति चारी दासी हिरदासांच्यिा ॥३॥
तुका ह्मणे मन पाविोि वन ि वविश्रांती । ि वत्रि वविधर् नासती ताप क्षणे ॥४॥

गगंा न देखे ि वविटाळ । ते ि वच रांजिणीं ही जिळ ॥१॥



अल्पमहदा नव्हे सरी । ि वविटाळ तो भेद धर्री ॥ध्रु.॥
कायि खंि वडली भूनि वमका । विणार पायििरकां लोकां ॥२॥
तुका ह्मणे अगीि वविण । बीजिे वेिगळीं तों ि वभन्न ॥३॥

देविावििरल भार । काढून ं नयेि कांहीं पर ॥१॥
तानभुके आठविण । घडे ते बर ेि वचंतन ॥ध्रु.॥
देखाविी ि वनित श्चंती । ते ि वच अंतर श्रीपती ॥२॥
विैभवि सकळ । तुका माि वनतो ि वविटाळ ॥३॥

थुकंोि वनयिां मान । दभं किरतों कीतरन ॥१॥
जिालों उदासीन देहीं । एकाि वविण चाड नाहीं ॥ध्रु.॥
अथर अनथर सािरखा । करूि वन ठेि वविला पािरखा ॥२॥
उपािधर्वेिगळा । तुका राि वहला सोंविळा ॥३॥

कायि हयिाचे घ्यिावेि । ि वनत्यि ि वनत्यि कोणे गावेि ॥१॥
केले हिरकथेने विाजि । अंतरोनी जिाते ि वनजि ॥ध्रु.॥
काम संसार । अंतरीं हे करकर ॥२॥
तुका ह्मणे हेड । ऐसे माि वनती ते लडं ॥३॥

विदे साक्षत्वेिसीं विाणी । नारायिणीं ि वमिश्रत ॥१॥
न लगे कांहीं चाचपावेि । जिातों भावेि पेरीत ॥ध्रु.॥
भांडार त्यिा दाि वतयिाचे। मी कैचे येि ठायिीं ॥२॥
सादाविीत गेला तुका । येिथे एकाएकीं तो ॥३॥

ऐसी िजिव्हा ि वनकी । ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल कां न घोकी ॥१॥
जेिणे पाि वविजेि उध्दार । तेथे राखावेि अंतर ॥ध्रु.॥
गुंपोि वन चाविटी । तेथे कोणा लाभे भेटी ॥२॥
तुका ह्मणे कळा । देविाि वविण अमंगळा ॥३॥

साजेि अळंकार । तिर भोि वगतां भ्रतार ॥१॥
व्यिि वभचारा टाकमि वटका । उपहास होती लोकां ॥ध्रु.॥
शिूनरत्विाची विाणी । रूप ि वमरवेि मंडणीं ॥२॥



तुका ह्मणे िजिणे ।र् शित्तिीि वविण लािजिरविाणे ॥३॥

मानामान ि वकती । तुझ्यिा क्षुल्लका संपत्तिी ॥१॥
जिा र ेचाळविीं बापुडीं । कोणी धर्िरती तीं गोडी ॥ध्रु.॥
िरित ध्दिसध्दी देसी। आह्मीं चुंभळे नव्हों तसैीं ॥२॥
तुका ह्मणे ठका । ऐसे नागि वविले लोकां ॥३॥

पाहातोसी कायि । आतां पुढे करीं पायि ॥१॥
वििर ठेविूनं दे मस्तक । ठेलों जिोडून ि वन हस्तक ॥ध्रु.॥
बरवेि करीं सम । नको भंगों देऊं प्रेम ॥२॥
तुका ह्मणे चला । पढुती सामोर ेि वविठ्ठला ॥३॥

भक्ति ऐसे जिाणा जेि देहीं उदास । गेले आशिापाशि ि वनविारूि वन ॥१॥
ि वविषयि तो त्यिांचा जिाला नारायिण । नाविडे धर्न जिन माता ि वपता ॥ध्रु.॥
ि वनविारणीं गोि वविंद असे मागेपुढे । कांहीं च सांकडे पडों नेदी ॥२॥
तुका ह्मणे सत्यि कमार व्हावेि साहे । घातिलयिा भयेि नकार जिाणे ॥३॥

तों च हीं क्षुल्लके सखीं सहोदर े। नाहीं ि वविश्विंभर ेविोळखी तों ॥१॥
नारायिण ि वविश्विंभर ि वविश्विि वपता । प्रमाण तो होतां सकळ ि वमथ्यिा ॥ध्रु.॥
रि ववि नगुवेि तों दीि वपकाचे काजि । प्रकाशेि ते तेजि सहजि लोपे ॥२॥
तुका ह्मणे देहसंबंधर् संि वचते । कारण ि वनरुते नारायिणीं ॥३॥

यिज्ञ भूनतांच्यिा पाळणा । भेद कारीयेि कारणा । पाविावियिा उपासना । ब्रह्मस्थानीं प्रस्थान ॥१॥
एक परी पि वडले भागीं । फिळ बीजिाि वचयेि अंगीं । धर्न्यि तो ि वच जिगीं । आि वद अंत सांभाळी ॥ध्रु.॥
आविशिक तो शेिविट । मागे अविघी खटपट । चालों जिाणे विाट । ऐसा ि वविरळा एखादा ॥२॥
तुका होविोि वन ि वनराळा । क्षराअक्षरावेिगळा । पाहे ि वनगमकळा । बोले ि वविठ्ठलप्रसादे ॥३॥

वेिदपुरुष तिर नेती कां विचन । ि वनविडून ि वन ि वभन्न दाखि वविले ॥१॥
तुझीं विमे ंतून ंि वच दाविूनि वन अनंता । होतोसी नेणता कोण्यिा गुणे ॥ध्रु.॥
यिज्ञाचा भोक्तिा तिर कां नव्हे सांग । उणे पडतां अगं क्षोभ घडे ॥२॥
विससी तूनं यिा भूनतांचे अंतरीं । तिर कां भेद हरी दाि ववियेिला ॥३॥
तपि वतथारटणे तुझे मूनि वतरदान । तिर कां अि वभमान आड येितो ॥४॥



आतां क्षमा कीजेि ि वविनि ववितो तुका । देऊि वनयिां हाका उभा द्वारीं ॥५॥

लोहागांविीं स्विामींच्यिा अंगाविर ऊन पाणी घातले - तो अभंग ॥१॥

जिळे माझी कायिा लागला विोणविा । धर्ांवि र ेकेशिविा मायिबापा ॥१॥
पेटली सकळ कांि वत रोमाविळी । नाविर ेहे होळी दहन जिाले ॥ध्र.ु॥
फुिटोि वनयिां दोन्ही भाग होऊं पाहे । पाहातोसी कायि हृदयि माझे ॥२॥
घेऊि वन जिीविन धर्ांवेि लविलाहीं । कविणाचे काहींहीं न चले येिथे ॥३॥
तुका ह्मणे माझी तूनं होसी जिननी । आणीक ि वनविारणीं कोण राखे ॥४॥ ॥१॥

अभक्ति ब्राह्मण जिळो त्यिाचे तोंड । कायि त्यिासी रांड प्रसविली ॥१॥
विैष्णवि चांभार धर्न्यि त्यिाची माता । शुिध्द उभयितां कुळ यिाती ॥ध्र.ु॥
ऐसा हा ि वनविाडा जिालासे परुाणीं । नव्हे माझी विाणी पदरींची ॥२॥
तुका ह्मणे आगी लागो थोरपणा । दृष्टि वष्टि त्यिा दजुिरना न पडो माझी ॥३॥

नामदेवि वि पांडुरगं यिांनी स्विप्नांत येिऊन स्विामींस आज्ञा केली कीं कि ववित्वि करणे - ते अभंग ॥२॥

नामदेवेि केले स्विप्नामाजिी जिागे । सवेि पांडुरगें येिऊि वनयिां ॥१॥
सांि वगतले काम करावेि कि ववित्वि । विाउगे ि वनि वमत्यि बोलों नको ॥ध्रु.॥
माप टाकी सळ धर्िरली ि वविठ्ठले । थापटोि वन केले साविधर्ान ॥२॥
प्रमाणाची संख्यिा सांगे शित कोटी । उरले शेिविटीं लाविी तुका ॥३॥

द्याल ठावि तिर राहेन संगती । संतांचे पंगती पायिांपाशिीं ॥१॥
आविडीचा ठावि आलोंसे टाकून न । आतां उदासीन न धर्रावेि ॥ध्रु.॥
सेविटील स्थळ ि वनंच माझी विृत्तित्ति । आधर्ार ेि वविश्रांती पाविईन ॥॥
नामदेविापायिीं तुक्यिा स्विप्नीं भेटी । प्रसाद हा पोटीं राि वहलासे ॥३॥ ॥२॥

ि वत्रपुटीच्यिा यिोगे । कांहीं नव्हे कोणां जिोगे । एक जिातां लागे । एक पाठीं लागते ॥१॥
मागे पुढे अविघा काळ । पळों नयेि न चले बळ । किरतां कोल्हाळ । कृत्त पे खांदां हिर विाहे ॥ध्रु.॥
पापपुण्यिात्मयिाच्यिा शिक्तिी । असती यिोिजिल्यिा श्रीपती । यिाविे काकुलती। तेथे सत्तिानायेिका ॥२॥
तुका उभा पलै थडी । तिर हे प्रकाशि ि वनविडी । घातल्यिा सांगडी । तापे पेटीं हाकारी ॥३॥

देखण्यिाच्यिा तीन जिाती । वेिठी विातार अत्यिंतीं ॥१॥



जिसैा भावि तसेै फिळ । स्विातीतोयि एक जिळ ॥ध्रु.॥
पाहे सांगे आि वण जेिविी । अंतर महदांतर तेविी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहरा । पारिखयिां मूनढां गारा ॥३॥

अनुभवेि अनुभवि अविघा ि वच सािधर्ला । तिर ित स्थराविला मनु ठायिीं ॥१॥
ि वपटून ि वनयिां मुसे आला अळंकार । दग्धर् ते असार होऊि वनयिां ॥ध्रु.॥
एक ि वच उरले कायिाविाचामना । आनंद भुविनामाजिी त्रयिीं ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी िजंिि वकला संसार । होऊि वन ि वकंकर ि वविठोबाचे ॥३॥

ऐिसयिा संपत्तिी आह्मां संविसारी । भोगाि वचयिा पिर कायि सांगों ॥१॥
काम तो कामना भोगीतसे देविा । आि वळंगणे हेविा चरण चुबंीं ॥ध्रु.॥
शिांतीच्यिा संयिोगे ि वनरसला ताप । दसुर ेते पाप भेदबुित ध्द ॥२॥
तुका ह्मणे पाहे ि वतकडे सािरखे । आपुले पािरखे ि वनरसले ॥३॥

राम राज्यि राम प्रजिा लोकपाळ । एक ि वच सकळ दजेुि नाहीं ॥१॥
मंगळाविांचूनि वन उमटेना विाणी । अखंड ि वच खाणी एकी रासी ॥ध्रु.॥
मोडले हे स्विामी ठाविाठावि सेविा । विाढविा तो हेविा कोणा अगंे ॥२॥
तुका ह्मणे अविघे दमुदिु वमले देवेि । उरले ते गावेि हे ि वच आतां ॥३॥

ि वनविडोि वन विाण काि वढले ि वनराळे । प्रमाण डोहळे यिावििर ते ॥१॥
जियिाचा ि वविभाग तयिासी च फिळे । देखणे ि वनराळे कौतुकासी ॥ध्रु.॥
शिूनर तो ओळखे घायिडायिहात । येिरां होइल मात सांगायिासी ॥२॥
तुका ह्मणे माझी केळविते विाणी । केला ि वनजिस्थानीं जिाणविसा ॥३॥

यिाजिसाटीं केला होता आटाहास्येि । शेिविटाचा ि वदस गोड व्हाविा ॥१॥
आतां ि वनित श्चतीने पाविलों ि वविसांविा । खुंटिलयिा धर्ांविा तृत्तष्णेि वचयिा ॥ध्रु.॥
कवितुक विाटे जिािलयिा वेिचाचे । नांवि मंगळाचे तेणे गुणे ॥२॥
ह्मणे मुि वक्ति पिरि वणली नोविरी । आतां ि वदविस चारी खेळीमेळीं ॥३॥

भक्तिीि वचयिा पोटीं रत्नाि वचयिा खाणी । बह्मींची ठेविणी सकळ विस्तु ॥१॥
माउलीचे मागे बाळकांची हरी । एका सूनते्र दोरी ओढतसे ॥ध्रु.॥
जेिथील जेि मागे ते रायिासमोर । नाहींसे उत्तिर येित नाहीं ॥२॥



सेवेिि वचयेि सत्तिे धर्नी च सेविक । आपुले ते एक न विंची कांहीं ॥३॥
आि वदअंताठावि असे मध्यिभाग । भोंविते भासे मग उंचासनी ॥४॥
भाविारूढ तुका जिाला एकाएकीं । देवि च लौि वककीं अविघा केला ॥५॥

सांगतां दलुरभ ज्ञानाि वचयिा गोष्टिी । अनुभवि तो पोटीं कैचा घडे ॥१॥
भजिनाचे सोई जिगा पिरहार । नेणत्यिां सादर ि वचत्ति कथे ॥ध्रु.॥
नाइकवेि कानीं साधर्न उपायि । ऐकतो गायि हरुषे गीत ॥२॥
नव्हे आराणूनक जिावियिासी विना । वेिधर् काि वममना हिरकथेचा ॥३॥
काळाच्यिा साधर्ना कोणा अंगीं बळ । ि वचंतना मगंळ अष्टिप्रहर ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मी खेळों भातुकुले । ि वविभागासी मुले भोळीं येिथे ॥५॥

जिाणपण बर ेदेविाचे ि वशिरीं । आह्मी ऐसीं बरीं नेणतीं च ॥१॥
देखि वणयिांपुढे रुचे कवितुक । उभयितां सखु विाढतसे ॥ध्रु.॥
आशंिकेचा बाधर्ा नाहीं लि वडविाळां । ि वचत्ति वििर खेळा समबुित ध्द ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदशिा मोकळयिा सकळा । अविकाशिीं खेळा ठावि जिाला ॥३॥

विचनांचे मांडे दाविावेि प्रकार । कायि त्यिा साचार कौतुकाचे ॥१॥
जिातां घरा मागे । उरों नेणे खतंी । ि वमळाल्यिा बहुतीं फिांकिलयिा ॥ध्रु.॥
उदयिीं च अस्त उदयिो संपादला । कल्पनेचा केला जिागेपणे ॥२॥
जिाणविूनि वन गेला हांडोिरयिां पोरां । साविधर् इतरां करुनी तुका ॥३॥

स्विामीस संतांनीं पुसले कीं तुह्मांस विैराग्यि कोण्यिा प्रकार ेजिाले ते सांगा - ते अभंग ॥  ॥

यिाि वत शिूनद्र विैशि केला वेिविसावि । आि वद तो हा देवि कुळपूनज्यि ॥१॥
नयेि बोलों पिर पाि वळले विचन । केिलयिाचा प्रश्न तुह्मीं संतीं ॥ध्रु.॥
संविसार ेजिालों अि वतदःुखे दखुी । मायिबाप सेखीं कमरिलयिा ॥२॥
दषु्काळे आि वटले द्रव्येि नेला मान । स्त्री एकी अन्न अन्न किरतां मेली ॥३॥
लज्जिा विाटे जिीविा त्रासलों यिा दःुखे । वेिविसायि देख तुटी येितां ॥४॥
देविाचे देऊळ होते ते भंगले । ि वचत्तिासी जेि आले करावेिसे ॥५॥
आरभंीं कीतरन करीं एकादशिी । नव्हते अभ्यिासीं ि वचत्ति आधर्ीं ॥६॥
कांहीं पाठ केलीं संतांचीं उत्तिर।े ि वविश्विासे आदर ेकरोि वनयिां ॥७॥
गाती पुढे त्यिांचे धर्रावेि धर्ृत्तपद । भावेि ि वचत्ति शुिध्द करोि वनयिां ॥८॥
संताचे सेि वविले तीथर पायिविणी । लाजि नाहीं मनीं येिऊं ि वदली ॥९॥
टाकला तो कांहीं केला उपकार । केले हे शिरीर कष्टिविूनि वन ॥१ 0॥



विचन माि वनले नाहीं सहुदारचे । समूनळ प्रपंचे विीट आला ॥॥
सत्यिअसत्यिासी मन केले ग्विाही । माि वनयेिले नाहीं बहुमतां ॥॥
माि वनयेिला स्विप्नीं गुरूचा उपदेशि । धर्िरला ि वविश्विास दृष्टढ नामीं ॥॥
यिावििर यिा जिाली कि ववित्विाची स्फिून ि वतर । पायि धर्िरले ि वचत्तिीं ि वविठोबाचे ॥॥
ि वनषेधर्ाचा कांहीं पि वडला आघात । तेणे मध्येि ि वचत्ति दखुि वविले ॥॥
बुडि वविल्यिा विहयिा बसैलों धर्रणे । केले नारायिणे समाधर्ान ॥॥
ि वविस्तारीं सांगतां बहुत प्रकार । होईल उशिीर आतां पुर े॥॥
आतां आहे तसैा ि वदसतो ि वविचार । पुढील प्रकार देवि जिाणे ॥॥
भक्तिा नारायिण नपेुक्षी सविरथा । कृत्त पाविंत ऐसा कळों आले ॥॥
तुका ह्मणे माझे सविर भांडविल । बोलि वविले पांडुरगें ॥॥

ऐका विचन हे संत । मी तों आगळा पि वतत । कायि काजिे प्रीत । करीतसां आदर े॥१॥
माझे ि वचत्ति मजि ग्विाही । सत्यि तरलों मी नाहीं । एकांि वचयेि विांहीं । एक देखीं माि वनती ॥ध्रु.॥
बहु पीि वडलों संसार े। मोडीं पुसे ि वपटीं ढोर े। न पडतां पुर े। यिा ि वविचार ेराि वहलों ॥२॥
सहजि सरले होते कांहीं । द्रव्यि थोडे बहु ते ही । त्यिाग केला नाहीं । ि वदले ि वद्वजिां यिाचकां ॥३॥
ि वप्रयिापुत्रबंधर्ु । यिांचा तोि वडला संबंधर्ु । सहजि जिालों मंद ु। भाग्यिहीन करटंा ॥४॥
तोंड न दाखवेि जिना । ि वशिर ेसांदी भर ेराणां । एकांत तो जिाणां । तयिासाटीं लागला ॥५॥
पोटे ि वपि वटलों काहार े। दयिा नाहीं यिा ि वविचार े। बोलाि ववितां बर े। सहजि ह्मणे यिासाटीं ॥६॥
सहजि विि वडलां होती सेविा । ह्मणोि वन पूनिजितों यिा देविा । तुका ह्मणे भाविा । साटीं झणी घ्यिा कोणी ॥७॥

बर ेजिाले देविा ि वनघाले ि वदविाळे । बरी यिा दषु्काळे पीडा केली ॥१॥
अनुतापे तुझे राि वहले ि वचंतन । जिाला हा विमन संविसार ॥ध्रु.॥
बर ेजिाले जिगीं पाविलों अपमान । बर ेगेले धर्न ढोर ेगरु े॥३॥
बर ेजिाले नाहीं धर्िरली लोकलाजि । बरा आलों तुजि शिरण देविा ॥४॥
बर ेजिाले तुझे केले देविाईल । लेकर ेबाईल उपेि वक्षलीं ॥५॥
तुका ह्मणे बर ेव्रत एकादशिी । केले उपविासीं जिागरण ॥६॥ ॥३॥

. बोलाविा ि वविठ्ठल पाहाविा ि वविठ्ठल । कराविा ि वविठ्ठल जिीविभावि ॥१॥
येिणे सोसे मन जिाले हांविभरी । परती माघारी घेत नाहीं ॥ध्रु.॥
बंधर्नापासूनि वन उकलली गांठी । देतां आली ि वमठी साविकाशिे ॥२॥
तुका ह्मणे देह भािरला ि वविठ्ठले । कामकोधेर् केले घर िरते ॥३॥

मीि वच मजि व्यिालों । पोटा आपुिलयिा आलों ॥१॥



आतां पुरले नविस । ि वनरसोनी गेली आस ॥ध्रु.॥
जिालों बरा बळी। गेलों मरोि वन तेकाळीं ॥२॥
दोहींकडे पाहे । तुका आहे तसैा आहे ॥३॥

जिग अविघे देवि । मुख्यि उपदेशिाची ठेवि ॥१॥
आधर्ीं आपणयिां नासी । तिर उतर ेयेि कसीं ॥ध्रु.॥
ब्रह्मज्ञानाचे कोठार । ते हे ि वनश्चयेि उत्तिर ॥२॥
तुका ह्मणे ते उन्मनी । नास कारयिा कारणीं ॥३॥

साधर्नांच्यिा कळा आकार आकृत्त ि वत । कारण नविनीतीं मथनाचे ॥१॥
पि वक्षयिासी नाहीं मारगीं आडताळा । अंतराक्षी फिळासी ि वच पावेि ॥ध्रु.॥
भक्तिीची जिोडी ते उखत्यिा ि वच साटीं । उणे पुर ेतुटी तेथे नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे आले सांचत सांचणी । आिजि जिाली क्षणी एकसर े॥॥

नाहीं येिथे विाणी । सकळां विणाअ घ्यिाविी धर्णी ॥१॥
जिाले दपरणाचे अंग । ज्यिाचा त्यिासी दाविी रगं ॥ध्रु.॥
एका भाविाचा एकांत । पीक ि वपकला अनंत ॥२॥
तुका खळे दाणीं । करी बसैोनी विांटणी ॥३॥

ठेि वविले जितन । करूि वनयिां ि वनजि धर्न ॥१॥
जियिापासावि उत्पित्ति । ते हे बीजि धर्िरले हातीं ॥ध्रु.॥
ि वनविि वडले विरळा भूनस । सार आइन िजिनस ॥२॥
तुका ह्मणे नारायिण । भाग संि वचताचा गणु ॥३॥

भ्रमना पाउले वेिि वचलीं तीं विावि । प्रवेिशितां ठावि एक द्वार ॥१॥
सार तीं पाउले ि वविठोबाचीं जिीविीं । कोणीं न ि वविसंभाविीं क्षणभिर ॥ध्रु.॥
सुलभ हे केले सकळां जिीविन । काुुफं्कावेि ि वच कान न लगेसे ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे सकळ ही कोड । पुर ेमूनळ खोड ि वविस्ताराचे ॥३॥

कांहीं जिाणों नयेि पांडुरगंाि वविण । पाि वविजेिल सीण संदेहाने ॥१॥
भलि वतयिा नावेि आळि वविला ि वपता । तिर तो जिाणता कळविळा ॥ध्रु.॥
अळंकार जिातो गौरि ववितां विाणी । सविरगात्रा धर्णी हिरकथा ॥२॥



तुका ह्मणे उपजि ि वविल्हाळे आविडी । कराविा तो घडी घडी लाहो ॥३॥

बीजिापोटीं पाहे फिळ । ि वविधर् न किरतां सकळ ॥१॥
तयिा मूनखर ह्मणावेि वेिडे । कैसे तुटेल सांकडे ॥ध्रु.॥
दाि वविि वतयिा विाट। वेिठी धर्रंू पाहे चाट ॥२॥
पुि वढल्यिा उपायिा । तुका ह्मणे राखे कायिा ॥३॥

मातेचीं जिो थाने फिाडी । तयिा जिोडी कोण ते ॥१॥
वेिदां ि वनदंी तो चांडाळ । भ्रष्टि सुति वकयिा खळ ॥ध्रु.॥
अगी लाविी घरा । मग विसती कोठे थारा ॥२॥
तुका ह्मणे विमर । येिरा नाचि ववितो भ्रम ॥३॥

वेिशि विंदायिा पुरते । कोण ब्राह्मण ि वनरुते ॥१॥
ऐसे सांगा मजिपाशिीं । संतां ि वनरि ववितों येिि वविशिीं ॥ध्रु.॥
असा जिी प्रविीण । ग्रंथीं कळे शुिध्दहीण ॥२॥
तुका ह्मणे लोपे । सत्यिाि वचयिा घडती पापे ॥३॥

ज्यिा ज्यिा आह्मांपाशिीं होतील ज्यिा शिि वक्ति । तेणे हा श्रीपती अळंकारंू ॥१॥
अविघा पायिांपाशिीं ि वदला जिीविभावि । जिन्ममरणाठावि पिुसयेिला ॥ध्रु.॥
ज्यिाचे देणे त्यिासी घातला संकल्प। बंधर्नाचे पाप चुकि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे उरला ि वविठ्ठल । खायेि बोले बोल गायेि नाचे ॥३॥

आह्मी आळीकर े। प्रेमसुखाचीं लेकुर े॥१॥
पायिीं गोि वविली विासना । तुशि केले ब्रह्मज्ञाना ॥ध्रु.॥
येितां पाहे मुळा । विाट पंढरीच्यिा डोळां ॥२॥
तुका ह्मणे स्थळे । मग मी पाहेन सकळे ॥३॥

आइत्यिाची राशिी । आली पाकिसध्दीपाशिीं ॥१॥
आतां सांडोि वन भोजिन । ि वभके जिावेि वेिडेपणे ॥ध्रु.॥
उसंि वतली विाट । मागे परतावेि फुिकट ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । वेिचों बसैोन ठाकणीं ॥३॥



धर्न्येि शुिध्द जिाती । धर्रीं लौकरी परती ॥१॥
ऐि वकले ते ि वच कानीं । होयि पिरपाक मनीं ॥ध्रु.॥
कळविळा पोटीं । साविधर्ान ि वहतासाठीं ॥२॥
तुका ह्मणे भावि । त्यिाचा तो ि वच जिाणां देवि ॥३॥

जिीि ववित्वि ते ि वकती । हे ि वच धर्िरतां बर ेि वचत्तिीं ॥१॥
संत सुमने उत्तिर े। मृत्तद ुरसाळ मधर्ुर े॥ध्रु.॥
ि वविसांवितां कानीं । पिरपाक घडे मनीं ॥२॥
तुका ह्मणे जिोडी । हायि जितन रोकडी ॥३॥

अि वभमानाची स्विाि वमनी शिांि वत । महत्त्वि घेती सकळ ॥१॥
कळोि वन ही न कळे विमर । तिर श्रम पाविती ॥ध्रु.॥
सविर सत्तिा किरतां धर्ीर । विीयिार्यां विीर आगळा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वतखट ि वतखे । मृत्तदसखे आविडी ॥३॥

भोजिन ते पाशिांतीचे । ि वनचें उंचे उसाळी ॥१॥
जिशैिी कारजं्यिाची कळा । तो िजिव्हाळा स्विि वहता ॥ध्रु.॥
कल्पना ते देविाि वविण । न करी ि वभन्न इतरीं ॥२॥
तुका ह्मणे पावेि भूनती । ते ि वनित श्चतंी मापली ॥३॥

पोटापुरते काम । पिर अगत्यि तो राम ॥१॥
कारण ते हे ि वच करीं । ि वचत्तिीं पांडुरगं धर्रीं ॥ध्रु.॥
प्रारब्धर्ी हेविा । जिोडी देविाची ते सेविा ॥२॥
तुका ह्मणे बळ । बुध्दी वेिचूनि वन सकळ ॥३॥

बहुतां जिन्मां अंतीं । जिोडी लागली हे हातीं ॥१॥
मनुष्यिदेहा ऐसा ठावि । धर्रीं पांडुरगंीं भावि ॥ध्रु.॥
बहु केला फेिरा । येिथे सांपडला थारा ॥२॥
तुका ह्मणे जिाणे । ऐसे भले ते शिाहाणे॥३॥

रूप नांवेि मायिा बोलावियिा ठावि । भागा आले भावि तयिावििर ॥१॥
सींवि विाटे परी न खंडे पृत्तिथविी । शिाहाणे ते जिीविीं समजिती ॥ध्रु.॥



पोटा आले ि वतच्यिा लोळे मांडयिांवििर । पारखी न करी खंतीं ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे भक्तिीसाटीं हिरहर । अरूपीचे क्षरि वविभाग हे ॥३॥

लेकराची आळी न पुरविी कैसी । कायि तयिापाशिीं उणे जिाले ॥१॥
आह्मां लि वडविाळां नाहीं ते प्रमाण । कांहीं ब्रह्मज्ञान आत्मित स्थि वत ॥ध्रु.॥
विचनाचा घेईन अनुभवि पदरीं । जिे हे जिनाचारीं ि वमरविले ॥२॥
तुका ह्मणे माझी भोि वळवेिची आटी । दाविीन शेिविटीं कौतुक हे ॥३॥

आतरभूनतांप्रि वत । उत्तिम यिोजिाव्यिा त्यिा शिि वक्ति ॥१॥
फिळ आि वण समाधर्ान । तेथे उत्तिम कारण ॥ध्रु.॥
अल्पे तो संतोषी। स्थळीं सांपडे उदेसीं ॥२॥
सहजि संगम । तुका ह्मणे तो उत्तिम ॥३॥

मुळाि वचयिा मुळे । दःुखे विाढती सकळे ॥१॥
ऐसा यिोि वगयिांचा धर्मर । नव्हे विाढविाविा श्रम ॥ध्रु.॥
न कळे आविडी । कोण आहे कैसी घडी ॥२॥
तुका ह्मणे थीत । दःुख पाविविावेि ि वचत्ति ॥३॥

भाग्यिविंतां हे ि वच काम । मापी नाम विखैरी ॥१॥
आनंदाची पुि वष्टि अंगीं । श्रोते सगंीं उध्दरती ॥ध्रु.॥
ि वपकि वविले तयिा खाणे ि वकती । पगंतीस सुकाळ ॥२॥
तुका करी प्रि वणपात । दडंवित आचािरयिां ॥३॥

लि वटके ते रुचे । साच कोणां ही न पचे ॥१॥
ऐसा माजिल्यिाचा गुण । भोगे कळों येिइल सीण ॥ध्रु.॥
विाढविी ममता । नाहीं विरपडला तो दूनतां ॥२॥
कांहीं न मनी माकड । तुका उपदेशि हेकड ॥३॥

कौतुकाची सृत्तष्टिी । कौतुके ि वच केले कष्टिी ॥१॥
मोडे तरी भले खेळ । फिांके फिांि वकल्यिा कोल्हाळ ॥ध्रु.॥
जिाणि वणयिासाटीं। भयि सामाविले पोटीं ॥२॥
तुका ह्मणे चेता । होणे ते तून ंच आइता ॥३॥



भोविंडींसिरसे । अविघे भोंवित ि वच ि वदसे ॥१॥
ठायिीं राि वहल्यिा ि वनश्चळ । आहे अचळीं अचळ ॥ध्रु.॥
एक हाकेचा कपाटीं। तेथे आणीक नाद उठी ॥२॥
अभे्र धर्ांवेि शिशिी । तुका असे ते ते दसुर ेभासी ॥३॥

नव्हों आह्मी आिजिकालीचीं । काचीं कुचीं चाळविणी ॥१॥
एके ठायिीं मूनळडाळ । ठाविा सकळ आहेसी ॥ध्रु.॥
तुमचे आमचेसे कांहीं । ि वभन्न नाहीं विांटले ॥२॥
तुका ह्मणे जेिथे असे । तेथे ि वदसे तुमचासा ॥३॥

यिोग्यिाची संपदा त्यिाग आि वण शिांि वत । उभयिलोकीं कीि वतर सोहळा मान ॥१॥
येिरयेिरांविरी जिायिांचे उिसणे । भाग्यिस्थळीं देणे झाडावेिसीं ॥ध्र.ु॥
केिलयिा फिाविला ठायिींचा तो लाहो । तृत्तष्णेचा तो काहो काव्हि ववितो ॥२॥
तुका ह्मणे लाभ अकतरव्यिा नांवेि । ि वशिविपद जिीवेि भोि वगजेिल ॥३॥

मरणा हातीं सुटली कायिा । ि वविचार ेयिा ि वनश्चयेि ॥१॥
नासोि वनयिां गेली खंती । सहजिित स्थि वत भोगाचे ॥ध्रु.॥
न देखे से जिाले श्रम । आले विमर हाता हे ॥२॥
तुका ह्मणे कैची कींवि । कोठे जिीवि ि वनराळा ॥३॥

नव्हे ब्रह्मचयिर बाइलेच्यिा त्यिागे । विरैाग्यि विाउगे देशित्यिागे ॥१॥
काम विाढे भयि विासनेच्यिा द्वार े। सांडावेि ते धर्ीर ेआचाविाचे ॥ध्रु.॥
कांपविूनि वन ि वटरी शिूनरत्विाची मात । केले विाताहात उि वचत काळे ॥२॥
तुका ह्मणे करी िजिव्हेसी ि वविटाळ । लि वटक्यिाची मळ स्तुि वत होतां ॥३॥

नको सांडून ं अन्न नको सेविूनं विन । ि वचंतीं नारायिण सविर भोगीं ॥१॥
मातेि वचयेि खांदीं बाळ नेणे सीण । भाविना त्यिा ि वभन्न मुंडाि ववियिा ॥ध्रु.॥
नको गुपंों भोगीं नको पडों त्यिागीं । लाविुि वन सर ेअंगीं देविाि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे नको पुसों वेिळोवेिळां । उपदेशि वेिगळा उरला नाहीं ॥३॥

अविघी ि वमथ्यिा आटी । राम नाहीं तवंि कंठीं ॥१॥



साविधर्ान साविधर्ान । उगविीं संकल्पीं हे मन ॥ध्रु.॥
सांि वडले ते मांडे। आघ्र उरल्यिा काळे दडें ॥२॥
तुका ह्मणे आले भागा । देउि वन ि वचंतीं पांडुरगंा ॥३॥

न संगावेि विमर । जिनीं असों द्याविा भ्रम ॥१॥
उगींच लागतील पाठीं । होतीं िरतीं च ि वहपंुटीं ॥ध्रु.॥
िसकि वविल्यिा गोटी । ि वशिकोि वन धर्िरतील पोटीं ॥२॥
तुका ह्मणे सीण । होइल अनुभविाि वविण ॥३॥

जिाि वति वविजिातीची व्हावियिािस भेटी । सकंल्प तो पोटीं विाहों नयेि ॥१॥
होणार ते घडो होणाराच्यिा गुणे । होइल नारायिणे ि वनि वमरले ते ॥ध्रु.॥
व्यिाघ्राि वचयेि भुके विधर्ाविी ते गायि । यिाचे नांवि कायि पुण्यि असे ॥२॥
तुका ह्मणे न करी ि वविचार पुरता । गरज्यिाची माता ि वपता खर ॥३॥

शिाहाि वणयिां पुर ेएक ि वच विचन । ि वविशिारती खणु ते ि वच त्यिासी ॥१॥
उपदेशि असे बहुतांकारणे । घेतला तो मने पाि वहजेि हा ॥ध्रु.॥
फिांसावेिना तिर ंदःुख घेते विावि । मग होतो जिीवि कासाविीस ॥२॥
तुका ह्मणे नको राग धर्रंू झोंडा । नघुि वडतां पीडा होइल डोळे ॥३॥

अि वभन्नवि सुख तिर यिा ि वविचार े। ि वविचारावेि बर ेसंतजिनीं ॥१॥
रूपाच्यिा आठवेि दोन्ही ही आपण । ि ववियिोगे तो क्षीण होत नाहीं ॥ध्रु.॥
पूनजिा तिर ि वचत्तिे कल्पा ते ब्रह्मांड । आहाच तो खंड एकदेसी ॥२॥
तुका ह्मणे माझा अनुभवि यिापिर । डोई पायिांवििर ठेविीतसे ॥३॥

नटनाटयि तुह्मी केले यिाच साटीं । कवितुके दृष्टष्टिी ि वनविविाविी ॥१॥
नाहीं तिर कायि कळले ि वच आहे । विाघ आि वण गायि लांकडाची ॥ध्रु.॥
अभेद ि वच असे मांि वडयेिले खेळा । केल्यिा दीपकळा बहुएकी ॥२॥
तुका ह्मणे रूप नाहीं दपरणांत । संतोषाची मात दसुर ेते ॥३॥

रविीचा प्रकाशि । तो ि वच ि वनशिी घडे नाशि । जिाल्यिा बहुविस । तिर त्यिा कायि दीि वपका ॥१॥
आतां हा ि वच विसो जिीविीं । माझे अंतरी गोसाविीं । होऊं येिती ठाविीं । कायि विमे ंयिाच्यिाने ॥ध्रु.॥
सवेि असतां धर्णी । आड येिऊं न सके कोणी । न लगे ि वविनविणी । पृत्तथकाची कराविी ॥२॥



जिन्माि वचयिा गि वत । येिणे अविघ्यिा खुंटती । कारण ते प्रीि वत । तुका ह्मणे जिविळी ॥३॥

ऐसे सांडुि वनयिां घरु े। ि वकि वविलविाणी ि वदसां कां र े। कामे उर भर े। हातीं नुर ेमृत्तित्तिका ॥१॥
उदार हा जिगदानी । पांडुरगं अि वभमानी । तुळसीदळ पाणी । ि वचंतनाचा भुकेला ॥ध्रु.॥
न लगे पसुाविी चाकरी । कोणी विकील येि घरीं । त्यिाचा तो चाकरी । पारपत्यि सकळ ॥२॥
नाहीं आडकाटी । तुका ह्मणे जिातां भेटी । न बोलतां ि वमठी । उगी च पायिीं घालाविी ॥३॥

उपकारी असे आरोि वण उरला । आपुले तयिाला पर नाहीं ॥१॥
लाभावििर घ्यिावेि सांपडले काम । आपला तो श्रम न ि वविचारी ॥ध्रु.॥
जिीविा ऐसे देखे आि वणकां जिीविांसी । ि वनखळ ि वच रािस गुणांची च ॥२॥
तुका ह्मणे देवि तयिांचा पांि वगला । न भंगे संचला धर्ीर सदा ॥३॥

कोणा पुण्येि यिांचा होईन सेविक । जिींहीं द्वदंाि वदक दरुाि वविले ॥१॥
ऐसे विमर मजि दाविीं नारायिणा । अंतरीं च खणुा प्रकटोि वन ॥ध्र.ु॥
बहु अविघड असे संतभेटी । तिर जिगजेिठी करुणा केली ॥२॥
तुका ह्मणे मग नयिे विृत्तत्तिीविरी । सुखाचे शेिजिारीं पहुडईन ॥३॥

क्षणक्षणां सांभाि वळतों । साक्षी होतों आपुला ॥१॥
न घडाविी पायिीं तुटी । मन मुठी घातले ॥ध्रु.॥
ि वविचारतों विचनां आधर्ीं । धर्रूि वन शुिध्दी ठेि वविली ॥२॥
तुका ह्मणे मागे भ्यिालों ॥ तरीं जिालों जिागृत्तत ॥३॥

आणूनि वनयिां मना । आविघ्यिा धर्ांडोि वळल्यिा खणुा । देिखला तो राणा । पंढरपूनरि वनविासी ॥१॥
यिासी अनुसरल्यिा कायि । घडे ऐसे विांयिां जिायि । देिखले ते पायि । सम जिीविीं राहाती ॥ध्रु.॥
तो देखाविा हा ि वविधर् । ि वचंतने ते कायिर िसध्द । आि वणकां संबंधर् । नाहीं पविरकाळासी ॥२॥
तुका ह्मणे खळ । हो क्षणे ि वच ि वनमरळ । जिाऊि वनयिां मळ । विाळविंटीं नाचती ॥३॥

धर्िरतां येि पढंरीची विाट । नाहीं संकट मुक्तिीचे ॥१॥
विंदून ंयेिती देवि पदे । त्यिा आनंदे उत्साहे ॥ध्र.ु॥
नृत्तत्यिछंदे उडती रजि । जेि सहजि चालतां ॥२॥
तुका ह्मणे गरुड टके । विैष्णवि ि वनके संभ्रम ॥३॥



नाम घेतां मन ि वनवेि । िजिव्हे अमृत्तत ि वच स्रवेि । होताती बरवेि । ऐसे शिकुन लाभाचे ॥१॥
मन रगंले रगंले । तुझ्यिा चरणीं ित स्थराविले । केिलयिा ि वविठ्ठले । ऐसी कृत्त पा जिाणाविी ॥ध्र.ु॥
जिाले भोजिनसे ि वदसे । ि वचरा पडोि वन ठेला इच्छे । धर्ािलयिाच्यिा ऐसे। अगंा येिती उद्गार ॥२॥
सुख भेटों आले सखुा । ि वनधर् सांपडला मखुा । तुका ह्मणे लेखा । आतां नाहीं आनंदा ॥३॥

रुची रुची घेऊं गोडी । प्रमेसुखे जिाली जिोडी ॥१॥
काळ जिाऊं नेदूनं विांयिां । ि वचिं वततां ि वविठोबाच्यिा पायिां ॥ध्रु.॥
करंू भजिन भोजिन । धर्णी घेऊं नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि धर्ाला । होयि तुझ्यिाने ि वविठ्ठला ॥३॥

वेिळोवेिळां हे ि वच सांगे । दान मागे जिगािस ॥१॥
ि वविठ्ठल हे मंगळविाणी । घेऊं धर्णी पंगती ॥ध्रु.॥
वेिचतसे पळे पळ । केले बळ पाि वहजेि ॥२॥
तुका ह्मणे दिुत श्चत नका । राहों फुिका नाड हा ॥३॥

आणीक ऐसे कोठे सांगा । पांडुरगंा सािरखे ॥१॥
दवैित येि भूनमंडळीं । उध्दार कळी पाि वविते ॥ध्रु.॥
कोठे कांहीं कोठे कांहीं । शिोधर् ठायिीं स्थळासी ॥२॥
आनेत्रींचे तीथाअ नासे । तीथाअ विसे विज्रलेप ॥३॥
पांडुरगंींचे पांडुरगंीं । पाप अंगीं राहेना ॥४॥
ऐसे हर ेि वगिरजेिप्रि वत । गहुयि ित स्थती सांि वगतली ॥५॥
तुका ह्मणे तीथर के्षत्र । सविरत्र हे दवैित ॥६॥

पुराणींचा इि वतहास । गोड रस सेि वविला ॥१॥
नव्हती हे आहाच बोल । मोकळे फिोल कि ववित्वि ॥ध्रु.॥
भावेि घ्यिा र ेभावेि घ्यिा र े। येिगदा जिा र ेपढंिरयेि ॥२॥
भाग्येि आलेि वत मनुष्यिदेहा । तो हा पाहा ि वविठ्ठल ॥३॥
पापपुण्यिा करील झाडा । जिाइल पीडा जिन्माची ॥ ॥
घ्यिाविी हातीं टाळि वदडंी । गावेि तोंडीं गणुविाद ॥५॥
तुका ह्मणे घटापटा । न लगे विाटा शिोधर्ाव्यिा ॥६॥

कमर धर्मर नव्हती सांग । उण्यिा अगंे पतन ॥१॥



भलत्यिा काळे नामाविळी । सुलभ भोळी भाि वविकां ॥ध्रु.॥
प्रायिित श्चत्तिे पडती पायिां । गाती तयिां विैष्णविां ॥२॥
तुका ह्मणे नपुजेि दोष करा घोष आनंदे ॥३॥

पाहा र ेहे दवैित कैसे । भि वक्तिि वपसे भाि वविक ॥१॥
पाचािरल्यिा सिरसे पावेि । ऐसे सेवेि बराडी ॥ध्रु.॥
शुिल्क काष्ठीं गरुुगुरी । लाजि हिर न धर्री ॥२॥
तुका ह्मणे अधर्रनारी । ऐसीं धर्री रूपडीं ॥३॥

बहुत सोिसले मागे न कळतां । पुढती कायि आतां अंधर् व्हाविे ॥१॥
एकाि वचयेि अगंीं हे ठेविावेि लाविूनन । नयेि ि वभन्न ि वभन्ना चांचपडो ॥ध्रु.॥
कोण होईल तो ब्रह्मांडचाळक । आपणे ि वच हाके देईल हाके ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदलीं चेतविूनि वन सुणीं । कौतुकाविांचूनि वन नाहीं छळ ॥३॥

आश्चयिर यिा विाटे नसत्यिा छंदाचे । कैसे ि वदले साचे करोि वनयिां ॥१॥
दिुजियिासी तवंि अकळ हा भावि । कराविा तो जिीवि साक्ष येिथे ॥ध्रु.॥
एकीं अनेकत्वि अनेकीं एकत्वि । प्रकृत्त ि वतस्विभावि प्रमाणे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे करंू उगविूनं जिाणसी । कुशिळ येिि वविशिीं तुह्मी देविा ॥३॥

अस्त नाहीं आतां एक ि वच मोहोरा । पासूनि वन अंधर्ारा दिुर जिालों ॥१॥
साक्षत्वेि यिा जिालों गुणाचा देखणा । करीं नारायिणा तरी खर े॥ध्रु.॥
आठवेि ि वविसरु पि वडयेिला मागे । आले ते ि वच भागे यित्न केले ॥२॥
तुका ह्मणे माझा ि वविनोद देविासी । आह्मी तुह्मां ऐसीं दोन्ही नव्हों ॥३॥

क्षर अक्षर हे तुमचे ि वविभाग । कासयिाने जिग दरुी धर्रा ॥१॥
तसेै आह्मी नेणों पालटों च कांहीं । त्यिाि वगल्यिाची नाहीं मागे चाड ॥ध्रु.॥
प्रि वतपाि वदता तून ंसमि वविषमाचा । प्रसाद तो यिाचा पापपुण्यि ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां नाना अविगणीं । लागे संपादणी लि वटक्यिाची ॥३॥

सविररसीं मीनले ि वचत्ति । अखंि वडत आनंद ु॥१॥
गोत पि वत ि वविश्विंभरीं । जिाला हिर सोयिरा ॥ध्रु.॥
विोळखी ते एका नांवेि । इतरभावेि खडंणा ॥२॥



तुका ह्मणे नांवेि रूपे । दसुरीं पापे हारपलीं ॥३॥

मीं हे ऐसे कायि जिाती । अविघड ि वकती पाहातां ॥१॥
नाहीं होत उलं्लघन । नसतां ि वभन्न दसुर े॥ध्रु.॥
अंधर्ाराने तेजि नेले। दृष्टष्टिीखाले अंतर ॥२॥
तुका ह्मणे सवेि देवि । घेतां ठावि दाविील ॥३॥

कवेिश्विरांचा तो आह्मांसी ि वविटाळ । प्रसाद विोंगळ ि वचविि वडती ॥१॥
दभंाचे आविडी बि वहराट अंधर्ळे । सेविटािस काळे होइल तोंड ॥ध्रु.॥
सोन्यिासेजिारी तों लाखेची जितन । सततं ते गणु जिसेैतसेै ॥२॥
सेव्यि सेविविता न पडतां ठाविी । तुका ह्मणे गोविी पाविती हीं ॥३॥

विाढिलयिां मान न मनाविी ि वनित श्चती । भूनतांि वचयेि प्रीती भूनतपण ॥१॥
ह्मणऊि वन मना लाविाविी कांचणी । इिं वद्रयिांचे झणी ओढी भर े॥ध्रु.॥
एका एकपणे एकाि वचयेि अगंीं । लागे रगं रगंीं ि वमळिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे देवि ि वनष्काम ि वनराळा । जिीविदशेि चाळा चळणांचा ॥३॥

मायिा साक्षी आह्मी नेणों भीड भार । आप आि वण पर नाहीं दोन्ही ॥१॥
सत्यिाि वचयेि साटीं अविघा ि वच भर े। नाविडे व्यिापार तुटीचा तो ॥ध्रु.॥
पोंभाि वळता चर ेअंतरींचे दःुख । लांसे फिांसे मुख उघडावेि ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे स्फिीतीचा हा ठावि । ि वनविाडयिासी देवि साक्षी केला ॥३॥

संतां आविडे तो काळाचा ही काळ । समथारचे बाळ जेिविीं समथर ॥१॥
पिरसतां तेथे नाहीं एकि वविणे । मोहे न पवेि सीण ऐसे राखे ॥ध्रु.॥
केले अन्यिायि ते सांडविी उपचार े। न देखे दसुर ेनासा मूनळ ॥२॥
तुका ह्मणे मखु्यि कल्पतरुछायिा । कायि नाहीं दयिा तयेि ठायिीं ॥३॥

संतांच्यिा धर्ीकार ेअमगंळ िजिणे । ि वविश्विशितु्र तेणे सांडी पिर ॥१॥
कुळ आि वण रूप विांयिां सवंिसार । गेला भरतार मोकिलतां ॥ध्रु.॥
मूनळ राखे तयिा फिळा कायि उणे । चतुर लक्षणे राखों जिाणे ॥२॥
तुका ह्मणे सायिास तो एके ठायिीं । दीप हातीं तई अविघे बर े॥३॥



ओले मूनळ भेदी खडकाचे अंग । आभ्यिासासी सांग कायिरिसित ध्द ॥१॥
नव्हे ऐसे कांहीं नाहीं अविघड । नाहीं कईविाड तोंच वििर ॥ध्रु.॥
दोर ेि वचरा कापे पि वडला कांचणी । अभ्यिासे सेविनीं ि वविष पडे ॥२॥
तुका ह्मणे कैचा बसैण्यिासी ठावि । जिठरीं बाळा विावि एकाएकीं ॥३॥

अमर आहां अमर आहां । खर ेकीं पाहा खोटे हे ॥१॥
न ह्मणां देह माझा ऐसा । मग भरविसा कळेल ॥ध्रु.॥
कैचा धर्ाक कैचा धर्ाक । सकि वळक हे आपुले ॥२॥
देवि ि वच बर ेदेवि ि वच बर े। तुका ह्मणे खर ेतुह्मी ॥३॥

काम नाहीं काम नाहीं । जिालों पाहीं िरकामा ॥१॥
फिाविल्यिा यिा करंू चेष्टिा । ि वनश्चळ दृष्टष्टिा बसैोि वन ॥ध्रु.॥
नसत्यिा छंदे नसत्यिा छंदे । जिग ि वविनोदे ि वविऱ्हडतसे ॥२॥
एकाएकीं एकाएकीं । तुका लोकीं ि वनराळा ॥३॥

हातीं घेऊि वनयिां काठी । तुका लागला कि वळविरा पाठी ॥१॥
नेऊि वन ि वनजिि वविले स्मशिानीं । माणसे जिाळी ते ठाकणीं ॥ध्रु.॥
काि वडले ते ओढे । मागील उपचाराचे पुढे ॥२॥
नाहीं विाटों आला भेवि । सुख दःुख भोि वगता देवि ॥३॥
यिाजिसाटीं हे ि वनविारण । केले किसयेिले मन ॥४॥
तुका ह्मणे अनुभवि बरा । नाहीं तरी सास्त होयि चोरा ॥५॥

कीतरन चांग कीतरन चांग । होयि अंग हिररूप ॥१॥
प्रेमाछंदे नाचे डोले । हारपला देहभावि ॥ध्रु.॥
एकदेशिीं जिीविकळा। हा सकळां सोयिरा ॥२॥
तुका ह्मणे उरला देवि । गेला भेवि त्यिा काळे ॥३॥

न बोलेसी करा विाचा । उपाधर्ीचा संबंधर् ॥१॥
एका तुमच्यिा नामाि वविण । अविघा सीण कळतसे ॥ध्रु.॥
संकल्पाचे ओढी मन । पापपुण्यि सम ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे नारायिणीं । पाविो विाणी ि वविसांविा ॥३॥



प्रारब्धर्ा हातीं जिन । सुख सीण पावितसे ॥१॥
किरतां घाईळाचा संग । अगंे अंग माखावेि ॥ध्रु.॥
आि वविसा अंगे पीडा विसे । त्यिागे असे बहु सुख ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि भ्यिाला । अविघ्यिा आला बाहेरी ॥३॥

आशिा ते करि वविते बुध्दीचा लोप । संदेह ते पाप कैसे नव्हे ॥१॥
आपला आपण कराविा ि वविचार । प्रसन्न ते सार मन गोही ॥ध्रु.॥
नांवेि रूपे अगंीं लाि वविला ि वविटाळ । होते त्यिा ि वनमरळ शुिध्द बुध्द ॥२॥
अंधर्ळयिाने नयेि देखण्यिाची चाली । चालों ऐसी बोली तुका बोले ॥३॥

जिळो आतां नांवि रूप । माझे पाप गांठींचे ॥१॥
संतांि वचयिा चरणरजेि । उतरंू ओझे मातीचे ॥ध्रु.॥
लि वटि वकयिाचा अि वभमान । होता सीण पाि ववित ॥२॥
तुका ह्मणे अरूपींचे । सुख साचे ि वननांवेि ॥३॥

ि वनंदा स्तुती करविी पोट । सोंग दाखविी बोभाट ॥१॥
जिटा राख ि वविटंबना । धर्ीर नाहीं क्षमा मना ॥ध्रु.॥
शंृगािरले मढे । जिीवेिि वविण जिसेै कुडे ॥२॥
तुका ह्मणे रागे । भलते चाविळे विाउगे ॥३॥

ि वभक्ष्यिापत्र अविलबंणे । जिळो िजिणे लािजिरविाणे । ऐिसयिासी नारायिणे । उपेक्षीजेि सविरथा ॥१॥
देविा पायिीं नाहीं भावि। भि वक्ति विरी विरी विावि । समि वपरला जिीवि । नाहीं तो हा व्यिि वभचार ॥ध्रु.॥
जिगा घालावेि सांकडे । दीन होऊि वन बापडेु । हे ि वच अभाग्यि रोकडे । मूनळ आि वण ि वविश्विास ॥२॥
कायि न करी ि वविश्विंभर । सत्यि किरतां ि वनधर्ारर । तुका ह्मणे सार । दृष्टढ पायि धर्रावेि ॥३॥

भाविबळे ि वविष्णुदास । नाहीं नास पावित ॥१॥
यिोगभाग्येि घरा येिती । सविर शिि वक्ति चालत ॥ध्र.ु॥
ि वपत्यिाचे जेि कायि धर्न । पतु्रा कोण विचंील ॥२॥
तुका ह्मणे कडे बसैों । तेणे असों ि वनभरर ॥३॥

कोरडयिा गोठी चटक्यिा बोल । ि वशिकल्यिा सांगे नाहीं ओल ॥१॥
कोण यिांचे मना आणी । ऐकों कानीं नाइकोि वन ॥ध्रु.॥



घरोघरीं सांगती ज्ञान । भूनस िसणे कांि वडती ॥२॥
तुका ह्मणे आपुल्यिा मि वत । कायि िरतीं पोकळे ॥३॥

नव्हि वतयिाचा सोस होता । झडो आतां पदर ॥१॥
देखणे ते देिखयेिले । आतां भले साि वक्षत्वेि ॥ध्र.ु॥
लाभे कळों आली हाि वन । राहों दोन्हीं ि वनराळीं ॥२॥
तुका ह्मणे एकाएकीं । हा कां लोकीं पसारा ॥३॥

सोसे विाढे दोष । जिाला न पालटे कस ॥१॥
ऐसे बरवेि विचन । किरतां ते नारायिण ॥ध्रु.॥
असे प्रारब्धर् नेमे । श्रमुि वच उर ेश्रम ॥२॥
सुख देते शिांती । तुका ह्मणे धर्िरतां ि वचत्तिीं ॥३॥

कायि शिरीरापे काम । कृत्त पा साधर्ावियिा प्रमे । उि वचताचे धर्मर । भागा आले ते करंू ॥१॥
देईन हाक नारायिणा । ते तों नाकळे बंधर्ना । पंढरीचा राणा । आइकोन धर्ांवेिल ॥ध्रु.॥
सातांपांचांचे गोठले । प्रारब्धेर् आकारले । आतां हे संचले । असो भोगा सांभाळीं ॥२॥
फिाविली ते बरविी संिधर् । साविधर्ान करंू बुध्दी । तुका ह्मणे मधर्ीं । कोठे नेघे ि वविसाविा ॥३॥

न लगे देशिकाळ । मंत्रि वविधर्ाने सकळ । मने ि वच ि वनश्चळ । करूि वन करुणा भाकाविी ॥१॥
येितो बसैिलयिा ठायिा । आसणे व्यिापी देविरायिा । ि वनमरळ ते कायिा । अिधर्ष्ठान तयिाचे ॥ध्रु.॥
कल्पनेचा साक्षी । तिर आदर ेि वच लक्षी । आविडीने भक्षी । कोरडे धर्ान्यि मटमटां ॥२॥
घेणे तिर भावि । लक्षी दासांचा उपावि। तुका ह्मणे जिीवि । जिीविीं मेळि वविल अनंत ॥३॥

नाहीं आले भि वक्तिसुख अनुभविा । तो मी ज्ञान देविा कायि करंू ॥१॥
नसावेि जिी तुह्मी कांहीं ि वनित श्चंतीने । मािझयिा विचने अभेदाच्यिा ॥ध्र.ु॥
एकाएकीं मन नेदी समाधर्ान । देिखल्यिा चरण विांचूनि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे विाचा गुणीं लांचाविली । न राह उगली मौन्यि मजि ॥३॥

मागतां ि वविभाग । कोठे लपाल जिी मग ॥१॥
संत साक्षी यिा विचना । त्यिांसी ठाउि वकयिा खणुा ॥ध्रु.॥
होइन धर्रणेकरी। मग मी िरघों नेदीं बाहेरी ॥२॥
तुका ह्मणे मी अक्षर । तुजि देविपणाचा भार ॥३॥



ि वमटविण्यिाचे धर्नी । तुम्ही वेिविसायि जिनीं ॥१॥
कोण पडे येि िलगाडीं । केली तसैीं उगविा कोडीं ॥ध्रु.॥
केले सांि वगतले काम । ि वदले पाळूनि वनयिां धर्मर ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । असो तुमचे तुमचे माथां ॥३॥

समि वपरली विाणी । पांडुरगंीं घेते धर्णी ॥१॥
पूनजिा होते मुक्तिाफिळीं । रस ओि ववियिा मगंळीं ॥ध्रु.॥
धर्ार अखंि वडत । ओघ चािलयेिला ि वनत ॥२॥
पूनणारहुि वत जिीवेि । तुका घेऊि वन ठेला भावेि ॥३॥

अविघा ि वच आकार ग्रािसयेिला काळे । एक ि वच ि वनराळे हिरचे नाम ॥१॥
धर्रूि वन राि वहलों अि वविनाशि कंठीं । जिीविन हे पोटीं सांटि वविले ॥ध्रु.॥
शिरीरसंपित्ति मृत्तगजिळभान । जिाईल नासोन खर ेनव्हे ॥२॥
तुका ह्मणे आतां उपाधर्ीच्यिा नांवेि । आि वणयेिला देवेि विीट मजि ॥३॥

बोलणे ि वच नाहीं । आतां देविाि वविण कांहीं ॥१॥
एकसर ेकेला नेम । देविा ि वदले कोधर् काम ॥ध्रु.॥
पाहेन ते पायि । जिोंवििर हे दृष्टि वष्टि धर्ायि ॥२॥
तुका ह्मणे मने । हे ि वच सकंल्प विाहाणे ॥३॥

येिथूनि वनयिां ठावि । अविघे लक्षायिाचे भावि ॥१॥
उंची देविाचे चरण । तेथे जिाले अिधर्ष्ठान ॥ध्रु.॥
आघातावेिगळा । असे ठावि हा ि वनराळा ॥२॥
तुका ह्मणे स्थळ । धर्रूि वन राि वहलों अचळ ॥३॥

भरला ि वदसे हाट । अविघी विाढली खटपट । संि वचताचे विाट । विाटाऊि वन फिांकती ॥१॥
भोगा ऐसे ठायिाठावि । कमार ि वत्रि वविधर्ाचे भावि । द्रष्टिा येिथे देवि । ि वविरि वहत सकंल्पा ॥ध्रु.॥
ि वदला पाडून ि वनयिां धर्डा । पापपुण्यिांचा ि वनविाडा । आचरती गोडा । आचरणे आपुलाल्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे पराधर्ीने । जिालीं ओढिलयिा ॠणे । तुटती बंधर्ने । जििर देविा आळि वविते ॥३॥

आला भागासी तो करीं वेिविसावि । पिर राहो भावि तुझ्यिा पायिीं ॥१॥



कायि चाले तुह्मीं बांधर्ले दातारा । विाि वहिलयिा भारा उसंि वततों ॥ध्रु.॥
शिरीर ते करी शिरीराचे धर्मर । नको देऊं विमर चकुों मना ॥२॥
चळण ि वफिरविी ठावि बहुविस । न घडो आळस ि वचंतनाचा ॥३॥
इिं वद्रयेि करोत आपुले व्यिापार । आविडीसी थार देई ंपायिीं ॥४॥
तुका ह्मणे नको देऊं काळा हातीं । येितों काकुलती ह्मणऊि वन ॥५॥

आह्मां अविघे भांडविल । येिथे ि वविठ्ठल एकला ॥१॥
कायिाविाचामनोभावेि । येिथे जिीवेि वेिचलों ॥ध्र.ु॥
परते कांहीं नेणे दजेुि। तत्त्विबीजेि पाउले ॥२॥
तुका ह्मणे संतसंगे । येिणे रगें रगंलों ॥३॥

साहोि वनयिां टोले उरविावेि सार । मग अंगीकार खऱ्यिा मोले ॥१॥
भोगाचे सांभाळीं द्यावेि कि वळविर । संि वचत ि वच थार मोडून ि वनयिां ॥ध्र.ु॥
महत्त्विाचे ठायिीं भोगाविी अप्रि वतष्ठा । ि वविटविाविे नष्टिां पचंभूनतां ॥२॥
तुका ह्मणे मग कैचा सवंिसार । जियिाचा आदर ते ि वच व्हावेि ॥३॥

ि वनवैिर होणे साधर्नाचे मूनळ । येिर ते ि वविल्हाळ सांडीमांडी ॥१॥
नाहीं चालों येिती सोंगसंपादणी । ि वनविडे अविसानीं शुिध्दाशुिध्द ॥ध्रु.॥
त्यिागा नांवि तरी ि वनि वविरषयिविासना । कारीयेिकारणांपुरते ि ववििधर् ॥२॥
तुका ह्मणे राहे ि वचतंनीं आविडी । येिणे नांवेि जिोडी सत्यित्वेिशिीं ॥३॥

पशुि ऐसे होती ज्ञानी । चविरणीं यिा ि वविषयिांचे ॥१॥
ठेविूनि वनयिां लोभीं लोभ । जिाला क्षोभ आत्मत्विीं ॥ध्रु.॥
केला आि वणकां विाढी पाक । खाणे ताक मूनखारसी ॥२॥
तुका ह्मणे मोठा घात । विाताहात हा देह ॥३॥

कां जिी धर्िरले नाम । तुह्मी असोि वन ि वनष्काम ॥१॥
कोणां सांगतसां ज्ञान । ठकाठकीचे लक्षण ॥ध्रु.॥
आविडीने नाचे। आहे तरी पुढे साचे ॥२॥
तुका ह्मणे प्रमे । नाहीं भगंायिाचे काम ॥३॥

खर ेबोले तरी । फुिकासाठीं जिोडे हरी ॥१॥



ऐसे फुिकाचे उपायि । सांडून ि वनयिां विांयिां जिायि ॥ध्रु.॥
परउपकार । एका विचनाचा फिार ॥२॥
तुका ह्मणे मळ । मने सांि वडतां शिीतळ ॥३॥

दयिा क्षमा शिांि वत । तेथे देविाची विसि वत ॥१॥
पावेि धर्ांविोि वनयिां घरा । राहे धर्रोि वनयिां थारा ॥ध्रु.॥
कीतरनाचे विाटे । बराि वडयिा ऐसा लोटे ॥२॥
तुका ह्मणे घडे । पूनजिा नामे देवि जिोडे ॥३॥

ि वशिष्यिांची जिो नेघे सेविा । मानी देविासािरखे ॥१॥
त्यिाचा फिळे उपदेशि । आि वणकां दोष उफिराटे ॥ध्रु.॥
त्यिाचे खर ेब्रह्मज्ञान । उदासीन देहभाविीं ॥२॥
तुका ह्मणे सत्यि सांगे । यिोत रागे येिती ते ॥३॥

माझी मेलीं बहुवििर ं। तून ंकां जिसैा तसैा हरी ॥१॥
ि वविठो कैसा विांचलािस । आतां सांग मजिपाशिीं ॥ध्रु.॥
तुजि देखतां ि वच माझा । बाप मेला आजिा पणजिा ॥२॥
आह्मां लागलेसे पाठी । बालत्वि तारुण्यिे काठीं ॥३॥
तुजि फिाविले ते मागे । कोणी नसतां विाि वदलागे ॥४॥
तुका ह्मणे तुझ्यिा अगंीं । मजि देिखल लागलीं औघीं ॥५॥

आणीक कोणाचा न करीं मी सगं । जेिणे होयि भगं माझ्यिा ि वचत्तिा ॥१॥
ि वविठ्ठलाविांचूनि वन आणीक जेि विाणी । नाइके मी कानीं आपुिलयिा ॥ध्रु.॥
समाधर्ानासाटीं बोलाविी हे मात । पिर माझे ि वचत्ति नाहीं कोठे ॥२॥
िजिविाहूि वन मजि ते ि वच आविडती । आविडे ज्यिा ि वचत्तिीं पांडुरगं ॥३॥
तुका ह्मणे माझे तो ि वच जिाणे ि वहत । आि वणकांच्यिा ि वचत्ति नेदीं बोला ॥४॥

आशिा हे समूनळ खाणोि वन काडाविी । तेव्हां ि वच गोसाविी व्हाविे तेणे ॥१॥
नाहीं तरी सुखे असावेि संसारीं । फििजिती दसुरी करंू नयेि ॥ध्रु.॥
आशिा मारूि वनयिा जियिविंत व्हावेि । तेव्हां ि वच ि वनघावेि सविार्यांतूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे जिरीं यिोगाची तांतडी । आशेिची बीबुडी करीं आधर्ीं ॥३॥



ि वनष्ठाविंत भावि भक्तिांचा स्विधर्मर । ि वनधर्ारर हे विमर चुकों नयेि ॥१॥
ि वनष्काम ि वनश्चळ ि वविठ्ठलीं ि वविश्विास । पाहों नयेि विास आि वणकांची ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा कोणे उपेि वक्षला । नाहीं ऐि वकला ऐसा कोणीं ॥३॥

नामाचे ि वचंतन प्रगट पसारा । असाल ते करा जेिथे तेथे ॥१॥
सोडविील माझा स्विामी ि वनश्चयेिसीं । प्रि वतज्ञा हे दासीं केली आह्मीं ॥ध्रु.॥
गुण दोष नाहीं पाहात कीतरनीं । प्रेमे चकपाणी विश्यि होयि ॥२॥
तुका ह्मणे कडु विाटतो प्रपंच । रोकडे रोमांच कंठ दाटे ॥३॥

नाम ह्मणतां मोक्ष नाहीं । ऐसा उपदेशि किरती कांहीं । बिधर्र व्हाविे त्यिाचे ठायिीं । दषु्टि विचन विाक्यि ते ॥१॥
जियिाचे राि वहले मानसीं । ते ि वच पाविले तयिासी । चांचपडतां मेलीं ि वपसीं । भलतसैीं विाचाळे ॥ध्रु.॥
नविि वविधर्ीचा ि वनषेधर् । जेिणे मुखे किरती विाद । जिन्मा आले ि वनंद्य । शिूनकरयिाती संसारा ॥२॥
कायि सांगों वेिळोवेिळां । आठवि नाहीं चांडाळा । नामासाठीं बाळा । क्षीरसागरीं कोंि वडले ॥३॥
आपुिलयिा नामासाठीं । लागे शंिखासुरापाठीं। फिोडोि वनयिां पोटीं । वेिद चारी काि वढले ॥४॥
जिगीं प्रिसध्द हे बोली। नामे गि वणका तािरली । आि वणके ही उध्दिरलीं । पातकी महादोषी ॥५॥
जेि हे पविाडे गजिरती । नाम प्रल्हादाचा ि वचत्तिीं । जिळतां बुडतां घातीं । राखे हातीं ि वविषाचे ॥६॥
कायि सांगों ऐशिीं ि वकती । तुका ह्मणे नामख्यिाती । नरकाप्रती जिाती । ि वनषेिधर्ती तीं एके ॥७॥

ि वकती यिा काळाचा सोसाविा विळसा । लागला सिरसा पाठोविाठीं ॥१॥
लक्ष चौऱ्यिाशिीची करा सोडविण । िरघा यिा शिरण पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
उपजिल्यिा ि वपंडा मरण सांगाते । मरते उपजिते सवेि ि वच ते ॥२॥
तुका ह्मणे माळ गुतंली राहाटीं । गाडग्यिाची सुटी फुिटिलयिा ॥३॥

गासी तिर एक ि वविठ्ठल ि वच गाई ं। नाहीं तिर ठायिीं राहे उगा ॥१॥
अद्वैतीं तों नाहीं बोलाचे कारण । जिाणीवेिचा श्रम किरसी विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती कराविी फििजिती । लाजि नाहीं नीि वतं ि वनलािजिरा ॥३॥

जियिाि वचयेि विाचे नयेि हा ि वविठ्ठल । त्यिाचे मजि बोल नाविडती ॥१॥
शितु्र तो म्यिां केला न ह्मणे आपुला । जिो ि वविन्मुख ि वविठ्ठला सविरभावेि ॥२॥
जियिासी नाविडे ि वविठोबाचे नाम । तो जिाणा अधर्म तुका ह्मणे ॥३॥

आह्मांसी तों नाहीं आणीक प्रमाण । नामासी कारण ि वविठोबाच्यिा ॥१॥



घालूनि वनयिां कास किरतो कैविाड । विागों नेदीं आड कि वळकाळासी ॥ध्रु.॥
अबध्द विांकडे जिशैिातशैिा परी । विाचे हिर हिर उच्चाराविे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां सांपडले ि वनजि । सकळां हे बीजि पुराणांचे ॥३॥

जिीवि तो ि वच देवि भोजिन ते भि वक्ति । मरण तेि वच मुि वक्ति पापांडयिाची ॥१॥
ि वपंडाच्यिा पोषकी नागि वविले जिन । लि वटके पुराण केले वेिद ॥ध्रु.॥
मना आला तसैा किरती ि वविचार । ह्मणती संसार नाहीं पनु्हा ॥२॥
तुका ह्मणे पाठीं उडती यिमदडं । पापपुण्यि लडं न ि वविचारी ॥३॥

भक्तिांचा मि वहमा भक्ति ि वच ंजिाणती । दलुरभ यिा गि वत आि वणकांसी ॥१॥
जिाणोि वन नेणते जिाले तेणे सखेु । नो बोलोि वन मुखे बोलताती ॥ध्रु.॥
अभेदूनि वन भेद रािखयेिला अंगीं । विाढावियिा जिगीं प्रेमसखु ॥२॥
टाळ घोष कथा प्रेमाचा सुकाळ । मूनढ लोकपाळ तरावियिा ॥३॥
तुका ह्मणे हे तों आहे तयिां ठावेि । िजिहीं एक्यिा भावेि जिाणीतले ॥४॥

आशिा तृत्तष्णा मायिा अपमानाचे बीजि । नािसिलयिा पूनज्यि होईजेिते ॥१॥
अधर्ीरासी नाहीं चालों जिातां मान । दलुरभ दरुषण धर्ीर त्यिाचे ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं आि वणकांसी बोल । विांयिां जिायि मोल बुध्दीपाशिीं ॥३॥

ि वचंतने सर ेतो धर्न्यि काळ । सकळ मंगळ मगंळांचे ॥१॥
संसारिसंधर्ु नाहीं हिरदासा । गभरविास कैसा नेणती ते ॥ध्रु.॥
जिनविन ऐसे कृत्त पेच्यिा सागर े। दाटला आभार ेपांडुरगं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा भक्तिांचे बंधर्न । दाखि वविले ि वभन्न परी एक ॥३॥

मोक्षाचे आह्मांसी नाहीं अविघड । तो असे उघाड गांठोळीस ॥१॥
भक्तिीचे सोहळे होतील जिीविासी । नविल तेि वविशिीं पुरि ववितां ॥ध्रु.॥
ज्यिाचे त्यिासी देणे कोण ते उि वचत । मानूनि वनयिां ि वहत घेतों सुख ॥२॥
तुका ह्मणे सखेु देई ंसवंिसार । आविडीसी थार करीं माझे ॥३॥
॥॥

ि वचंतनासी न लगे वेिळ । सविर काळ करावेि ॥१॥
सदा विाचे नारायिण । ते विदन मगंळ ॥ध्र.ु॥



पि वढयेि सविोत्तिमा भावि । येिथे विावि पसारा ॥२॥
ऐसे उपदेशिी तुका । अविघ्यिा लोकां सकळां ॥३॥

अंतरायि पडे गोि वविंदीं अंतर । जिो जिो घ्यिाविा भार तो ि वच बाधर्ी ॥१॥
बसैिलयेि ठायिीं आठविीन पायि । पाहीन तो ठायि तुझा देविा ॥ध्रु.॥
अखंड ते खंडे संकल्पीं ि वविकल्प । मनोजिन्यि पाप रज्जुिसपर ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विीं ि वविश्विंभर विसे । राहों ऐसे दशेि सुखरूप ॥३॥

एकाि वचयिा घाटयिा टोके । एक ि वफिके उपचार ॥१॥
ऐसी सवेि गोविि वळयिा । भावि तयिा पि वढयिंता ॥ध्रु.॥
एकाचेथे उित च्छष्टि खायि । एका जिायि ठकोि वण ॥२॥
तुका ह्मणे सोपे । बहु रूपे अनंत ॥३॥

कोठे नाहीं अिधर्कार । गेले नर विांयिां ते ॥१॥
ऐका हे सोपे विमर । न लगे श्रम ि वचंतना ॥ध्रु.॥
मृत्तत्यिाि वचयेि अगंीं छायेि । उपायेि ि वच खुंटतां ॥२॥
तुका म्हणे अविघे जिन । येिथे मन असों द्या ॥३॥

ज्यिाणे ज्यिाणे जिसेै ध्यिावेि । तसेै व्हावेि कृत्त पाळे ॥१॥
सगुणि वनगुरणांचा ठावि । ि वविटे पावि धर्िरयेिले ॥ध्रु.॥
अविघे साकरचेे अंग । नयेि व्यिगं ि वनविि वडतां ॥२॥
तुका ह्मणे जेि जेि करी । ते ते हरी भोि वगता ॥३॥

आचरती कमे ं। तेथे काळे कमरधर्मे ं॥१॥
खेळे गोविि वळयिांसवेि । किरती ते त्यिांचे साहावेि ॥ध्रु.॥
यिज्ञमुखे घांस । मतं्रपूनजेिसी उदास ॥२॥
तुका ह्मणे चोरी । यिोि वगयिां ही सवेि करी ॥३॥

नामाचे पविाडे बोलती पुराणे । होऊि वन कीतरन तो ि वच ठेला ॥१॥
आि वदनाथा कंठीं आगळा हा मंत्र । आविडीचे स्तोत्र सदा घोकी ॥ध्रु.॥
आगळे हे सार उत्तिमा उत्तिम । ब्रह्मकमार नाम एक तुझे ॥२॥
ि वतहीं ि वत्रभुविनीं गमन नारदा । हातीं ि वविणा सदा नाम मखुीं ॥३॥



पिरि वक्षती मृत्तत्यि ुसातां ि वदविसांचा । मकु्ति जिाला विाचा उच्चािरतां ॥४॥
कोि वळयिाची कीि वतर विाढली गहन । केले रामायिण रामा आधर्ीं ॥५॥
सगुण ि वनगुरण तुजि ह्मणे वेिद । तुका ह्मणे भेद नाहीं नांविा ॥६॥

भूनतदयिापरत्वेि जियिा तयिा परी । संत नमस्कारीं सविरभावेि ॥१॥
ि वशिकल्यिा बोलाचा धर्रीसील ताठा । तरी जिासी विाटा यिमपंथे ॥ध्रु.॥
ि वहरा पिरस मोहरा आणीक पाषाण । नव्हे परी जिन संतां तसैी ॥२॥
सिरतां विाहाळां गगें सागरा समान । लेखी तयिाहून अधर्म नाहीं ॥३॥
आणीक अमपु होती तारांगणे । रि वविशिि वशिमाने लेखूनं नयेि ॥४॥
तुका ह्मणे नाहीं नरमता अंगी । नव्हे ते ि वफिरगंी कि वठण लोह ॥५॥

आणीक कांहीं मजि नाविडे मात । एक पंढिरनाथ विांचुि वनयिा ॥१॥
त्यिाची च कथा आविडे कीतरन । ते मजि श्रविणे गोड लागे ॥२॥
तुका ह्मणे संत ह्मणोत भलते । ि वविठ्ठलापरते न मनी कांहीं ॥३॥

ठेविा जिाणीवि गुडंून न । येिथे भावि ि वच प्रमाण ॥१॥
एका अनुसरल्यिा काजि । अविघे जिाणे पंढिरराजि ॥ध्रु.॥
तकर ि ववितकारसी विावि न लागे सायिासीं ॥२॥
तुका ह्मणे भावेिि वविण । अविघा बोलती तो सीण ॥३॥

येिथे दसुरी न सर ेआटी । देविा भेटी जिावियिा ॥१॥
तो ि वच ध्यिाविा एका ि वचत्तिे । करूि वन िरते कि वळविर ॥ध्रु.॥
षडउमी हृदयिांत । यिांचा अंत परुविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे खुटें आस । तेथे विास करी तो ॥३॥

मुक्ति तो आशंिका नाहीं जियिा अंगीं । बध्द मोहोसंगीं लज्जिा ि वचंता ॥१॥
सुख पावेि शिांती धर्रूि वन एकांत । दःुखी तो लोकांत दभं करी ॥२॥
तुका ह्मणे लागे थोडा च ि वविचार । परी हे प्रकार नागि वविती ॥३॥

कानीं धर्री बोल बहुतांचीं मते । चाट त्यिापरते आणीक नाहीं ॥१॥
पावेिल गौरवि विोढाळाचे परी । दडं पाठीविरी यिमदूनतां ॥ध्रु.॥
शिब्दज्ञानी एक आपुल्यिाला मते । सांगती वेिदांत ि वभन्नभावेि ॥२॥



तुका ह्मणे एक भावि न धर्िरती । पि वडली हे माती त्यिांचे तोंडीं ॥३॥

देविा ऐके हे ि वविनंती । मजि नको र ेहे मुि वक्ति । तयिा इच्छा गि वत । हे ि वच सुख आगळे ॥१॥
यिा विैष्णविांचे घरीं । प्रमेसुख इच्छा करी । िरित ध्दिसध्दी द्वारीं । कर जिोडून ि वन उभ्यिा ॥ध्रु.॥
नको विकंुैठींचा विास । असे तयिा सुखा नास । अदतु हा रस । कथाकाळीं नामाचा ॥२॥
तुझ्यिा नामाचा मि वहमा । तुजि न कळे र ेमेघशिामा । तुका ह्मणे आह्मां । जिन्म गोड यिासाटीं ॥३॥

न पूनजिीं आि वणकां देविां न करीं त्यिांची सेविा । न मनीं यिा केशिविाि वविण दजेुि ॥१॥
कायि उणे जिाले मजि तयिापायिीं । ते मी मागों काई कविणासी ॥ध्रु.॥
आि वणकाची कीती नाइके न बोले । चाड यिा ि वविठ्ठलेि वविण नाहीं ॥२॥
न पाहे लोचनीं श्रीमुखाविांचूनि वन । पंढरी सांडून ि वन न विजेि कोठे ॥३॥
न करीं कांहीं आस मुक्तिीचे सायिास । न भे संसारास येितां जिातां ॥४॥
तुका म्हणे कांहीं व्हावेि ऐसे जिीविा । नाहीं यिा केशिविाि वविण दजेुि ॥५॥

नव्हे खळविादी मता च पुरता । सत्यिाची हे सत्तिा उपदेशि ॥१॥
साक्षत्वेिसी मना आणाविीं उत्तिर े। पिरपाकीं खर ेखोटे कळे ॥ध्रु.॥
नव्हे एकदेशिी शिब्द हा उखता । ब्रह्मांडापुरता घेईल त्यिासी ॥२॥
तुका ि वविनविणी करी जिाणि वतयिां । बहुमते विांयिां श्रमों नयेि ॥३॥

यिा ि वच नांवेि दोष । राहे अंतरीं ि वकित ल्मष ॥१॥
मना अगंीं पणु्यि पाप । शुिभ उत्तिम संकल्प ॥ध्रु.॥
ि वबजिाऐसीं फिळे । उत्तिम कां अमंगळे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । शुिध्द करावेि हे ि वनत ॥३॥

कुशिळ विक्तिा नव्हे जिाणीवि श्रोता । राहे भावि ि वचत्तिा धर्रूि वनयिां ॥१॥
धर्न्यि तो जिगीं धर्न्यि तो जिगीं । ब्रह्म तयिा अंगीं विसतसे ॥ध्रु.॥
न धर्ोविी तोंड न करी अघंोळी । जिपे सदाकाळीं रामराम ॥२॥
जिप तप ध्यिान नेणे यिाग यिकु्तिी । कृत्त पाळु जिो भूनतीं दयिाविंत ॥३॥
तुका ह्मणे होयि जिाणोि वन नेणता । आविडे अनंता जिीविाहूि वन ॥४॥

काळाि वचयिा सत्तिा ते नाहीं घि वटका । पंढरीनायिका आठि ववितां ॥१॥
सदाकाळ गणना करी आयिषु्यिाची । कथेचे वेिळेची आज्ञा नाहीं ॥ध्रु.॥



यिाकारणे माझ्यिा ि वविठोबाची कीि वतर । आहे हे ि वत्रजिगतीं थोर विाट ॥२॥
तुका ह्मणे जिन्मा आिलयिाचे फिळ । स्मराविा गोपाळ ते ि वच खर े॥३॥

घरोघरीं बहु जिाले कि ववि । नेणे प्रसादाची चविी ॥१॥
लडंा भूनषणांची चाड । पुढे न ि वविचारी नाड ॥ध्र.ु॥
काढावेि आइते। ते ि वच जिोडावेि स्विि वहते ॥२॥
तुका ह्मणे कळे । पिर होताती अंधर्ळे ॥३॥

नयेि पाहों मखु मात्रागमन्यिाचे । तसेै अभक्तिाचे गुरुपुत्रा ॥१॥
ह्मणऊि वन बर ेधर्िरतां एकांत । तेणे नव्हे घात भजिनासी ॥ध्रु.॥
नयेि होऊं कदा ि वनंदकाची भेटी । जियिा द्वैत पोटीं चांडाळाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे नका बोलों त्यिासी गोष्टिी । जियिाि वचयेि दृष्टष्टिी पाप विाढे ॥३॥

कथा करोि वनयिा द्रव्यि घेती देती । तयिां अधर्ोगि वत नरकविास ॥१॥
रविरवि कंुभपाक भोि वगती यिातना । नयेि नारायिणा करुणा त्यिांची ॥ध्रु.॥
अिसखड्गधर्ारा छेि वदती सविार्यांग । तप्तभूनमी अंग लोळि वविती ॥२॥
तुका ह्मणे तयिा नरक न चकुती । सांपडले हातीं यिमाि वचयिा ॥३॥

नाइकावेि कानीं तयिाचे ते बोल । भक्तिीि वविण फिोल ज्ञान सांगे ॥१॥
विाखाणी अद्वैत भि वक्तिभावेिि वविण । दःुख पावेि सीण श्रोता विक्तिा ॥ध्रु.॥
अह ंब्रह्म ह्मणोि वन पाि वळत ि वपंडा । नो बोलाविे भांडा तयिा सवेि ॥२॥
वेिदबाहयि लडं बोले जिो पाषांड । त्यिाचे काळे तोंड संतांमध्येि ॥३॥
तुका ह्मणे खडंी देविभक्तिपण । वििरष्ठ त्यिाहूि वन श्विपच तो ॥४॥

वेिदि वविि वहत तुह्मी आइका हो कमे ं। बोलतों तीं विमे ंसंतांपुढे ॥१॥
चारी विणर जिाले एकाि वचयेि अगंीं । पापपुण्यि भागीं ि वविभाि वगले ॥ध्रु.॥
प्रथम पाउलीं पाविि वविला पंथ । आि वद मध्यि अंत भेद नाहीं ॥२॥
आंबे बोरी विड बाभुळा चदंन । गुणागुणे ि वभन्न अि वग्न एक ॥३॥
तुका ह्मणे मन उन्मन जिों होयि । तोंवििर हे सोयि ि ववििधर् पाळीं ॥४॥

तीथार्यांचे मूनळ व्रतांचे फिळ । ब्रह्म ते केविळ पंढिरयेि ॥१॥
ते आह्मीं देिखले आपुल्यिा नयिनीं । ि वफिटलीं पारणीं डोि वळयिांचीं ॥ध्रु.॥



जिीविांचे जिीविन सुखाचे सेजिार । उभे कटीं कर ठेविूनि वनयिां ॥२॥
जिनाचा जिि वनता कृत्त पेचा सागर । दीनां लोभापार दषु्टिां काळ ॥३॥
सुरविरां ि वचंतनीं मुि वनविरां ध्यिानीं । आकार ि वनगुरणीं ते ि वच असे ॥४॥
तुका ह्मणे नाहीं श्रुती आतुडले । आह्मां सांपडले गीती गातां ॥५॥

माझे मनोरथ पाविले िसध्दी । तई ंपायिीं बुित ध्द ित स्थराविली ॥१॥
समाधर्ान जिीवि राि वहला ि वनश्चळ । गेली हळहळ स्मरण हे ॥ध्रु.॥
ि वत्रि वविधर् तापाचे जिालेसे दहन । सुखाविले मन प्रमेसुखे ॥२॥
महालाभ विाचे विसे पांडुरगं । अंगोअगंीं सगं अखंि वडत ॥३॥
जिीविनाचा जिाला ओलाविा अंतरीं । ि वविश्वि ि वविश्विंभरीं सामाविले ॥४॥
तुका ह्मणे माप भरी आले िसगे । धर्ारबोळ गगें पूनर विाहे ॥५॥

कृत्त पेचे उत्तिर देविाचा प्रसाद । आनंदीं आनंद विाढविाविा ॥१॥
बहुतांच्यिा भाग्येि लागले जिाहाजि । येिथे आतां काजि लविलाहे ॥ध्रु.॥
अलभ्यि ते आले दाराविरी फुिका । येिथे आता चुका न पाि वहजेि ॥२॥
तुका ह्मणे िजिव्हाश्रविणाच्यिा द्वार े। माप भरा विर ेिसगेवििर ॥३॥

पापपुण्यिसुखदःुखाचीं मडंळे । एक एकाबळे विावि घेती ॥१॥
कवितुक डोळां पाि वहले सकळ । नाचि ववितो काळ जिीविांसी तो ॥ध्रु.॥
स्विगारि वचयिा भोगे सरतां नरक । मागे पुढे एक एक दोन्ही ॥२॥
तुका ह्मणे भयि उपजिले मना । घेई ंनारायिणा कि वडयेि मजि ॥३॥

विचना ि वफिरती अधर्म जिन । नारायिण तो नव्हे ॥१॥
केला आतां अगंीकार । न मनी भार समथर ॥ध्र.ु॥
संसाराचा नाहीं पांग । देवि सांग सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे कीतर विाणून ं। मध्येि नाणून ंसंकल्प ॥३॥

कथा करोि वनयिां मोल ज्यिापे घेती । ते ही दोघे जिाती नरकामध्यिे ॥१॥
ब्रह्म पूनणर करा ब्रह्म पूनणर करा । अखडं स्मरा रामराम ॥ध्रु.॥
मधर्ुरविाणीच्यिा नका पडों भरी । जिाल यिमपुरी भोगावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे करीं ब्रह्मांड ठेगणे । हात पसरी िजिणे िधर्ग त्यिाचे ॥३॥



गोड नांवेि क्षीर । परी साकरचेा धर्ीर ॥१॥
तसेै जिाणा ब्रह्मज्ञान । बापुडे ते भक्तिीि वविण ॥ध्रु.॥
रुची नेदी अन्न । ज्यिांत नसतां लविण ॥२॥
अंधर्ळयिाचे श्रम । ि वशिकि वविल्यिाचे ि वच नाम ॥३॥
तुका ह्मणे तारा । नावि तबंऱु्यिाच्यिा सारा ॥४॥

नम्र जिाला भूनतां । तेणे कोंि वडले अनंता ॥१॥
हे ि वच शिूनरत्विाचे अगं । हरी आि वणला श्रीरगं ॥ध्रु.॥
अविघा जिाला पण । लविण सकळां कारण ॥२॥
तुका ह्मणे पाणी । पाताळ ते परी खणी ॥३॥

आपुल्यिा मि वहमाने । धर्ातु पिरसे केले सोने ॥१॥
तसेै न मनीं माझे आतां । गणुदोष पंढिरनाथा ॥ध्रु.॥
गांविाखालील विाहाळ । गगंा न मनी अमंगळ ॥२॥
तुका ह्मणे माती । केली कस्तुरीने सरती ॥३॥

आशिाबध्द विक्तिा । भयि श्रोतयिाच्यिा ि वचत्तिा ॥१॥
गातो ते ि वच नाहीं ठावेि । तोंड विासी कांहीं द्यावेि ॥ध्रु.॥
जिाले लोभाचे मांजिर । भीक मागे दारोदार ॥२॥
तुका ह्मणे गोणी । माप आि वण िरतीं दोन्ही ॥३॥

तक ि वशिष्यिा मान । दगु्धर्ा ह्मणे नारायिण ॥१॥
ऐशिीं ज्ञानाचीं डोबडे । आशिा ि वविटंि वबलीं मूनढे ॥ध्रु.॥
उपदेशि तो जिगा । आपण सोंविळा इतका मांगा ॥२॥
रसनाि वशिश्नाचे अंि वकत । तुका ह्मणे विरदळ ित स्पत ॥३॥

ब्रह्मचारी धर्मर घोकावेि अक्षर । आश्रमीं ि वविचार षटकमे ं॥१॥
विानप्रस्थ तरी संयिोगीं ि ववियिोग । संन्यिास तो त्यिाग संकल्पाचा ॥ध्रु.॥
परमहसं तरी जिाणे सहजि विमर । तेथे यिाती धर्मर कुळ नाहीं ॥२॥
बोले विमर जिो चाले यिाि वविरि वहत । तो जिाणा पि वतत श्रुि वत बोले ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं नाहीं नेमाि वविण । मोकळा तो सीण दःुख पावेि ॥४॥



आह्मी के्षत्रींचे संन्यिासी । देहभिरत हृषीकेशिी । नाहीं केली ऐशिी । आशिाकामबोहरी ॥१॥
आले अयिाि वचत अगंा । सहजि ते आह्मां भागा । दाता पांडुरगंा । ऐसा किरतां ि वनित श्चंती ॥ध्रु.॥
दडं धर्िरला दडंायिमान । मुळीं मुंि वडले मुंडण । बंदी बंद कौपीन । बि वहरविास औठडे ॥२॥
काळे सािधर्येिला काळ । मन करूि वन ि वनश्चळ । लौि वककीं ि वविटाळ । धर्रूि वन असों ऐकांत ॥३॥
कायिरकारणाची चाली । विाचाविाचत्वेि नेि वमली । एका नेमे चाली । स्विरूपीं च राहाणे ॥४॥
नव्हे वेिषधर्ारी । तुका आहाच विरविरी । आहे तसैीं बरीं। खडंे ि वनविि वडतों वेिदांची ॥५॥

ि वनविारहापुरते अन्न आच्छादन । आश्रमासी स्थान कोंपी गुहा ॥१॥
कोठे ही ि वचत्तिासी नसावेि बंधर्न । हृदयिीं नारायिण सांटविाविा ॥ध्रु.॥
नयेि बोलों फिार बसैों जिनामधर्ीं । साविधर्ान बुध्दी इिं वद्रयिे दमी ॥२॥
तुका ह्मणे घडी घडीने साधर्ाविी । ि वत्रगुणांची गोविी उगविूनि वन ॥३॥

जिसैीं तसैीं तरी । शिरणागते तुझीं हरी ॥१॥
आतां न पाि वहजेि केले । ब्रीद लि वटके आपुले ॥ध्रु.॥
शुिध्द नाहीं ि वचत्ति । परी ह्मणि ववितों भक्ति ॥२॥
मजि कोण पुसे रकंा । नाम सांगे तुझे तुका ॥३॥

नाशिविंत देह नासेल हा जिाणा । कां र ेउच्चाराना विाचे नाम ॥१॥
नामे ि वच तािरले कोटयिान हे कोटी । नामे हे विकंुैठी बसैि वविले ॥ध्रु.॥
नामापरते सार नाहीं ि वत्रभुविनीं । ते कां तुह्मी मनीं आठविाना ॥२॥
तुका ह्मणे नाम वेिदांसी आगळे । ते ि वदले गोपाळे फुिकासाटीं ॥३॥

आळि ववितां बाळे । मातेते सुख आगळे ॥१॥
द्यावेि आविडी भातुके । पाहे ि वनवेि कवितुके ॥ध्रु.॥
लेविविूनि वन अळंकार । दृष्टष्टिी कराविी सादर ॥२॥
आपुिलयेि पदीं । बसैविूनि वन कोडे विंदी ॥३॥
नेदी लागों ि वदठी । उचलोि वन लाविी कंठीं ॥४॥
तुका ह्मणे लाभा । विारी घ्यिा विो पद्मनाभा ॥५॥

तप तीथर दान व्रत आचरण । गातां हिरगुण विारंू नयेि ॥१॥
कोि वट कुळे त्यिाचीं विाटुली पाहाती । त्यिा तयिा घडती ब्रह्महत्यिा ॥ध्रु.॥
आपुिलयिा पापे न सुटे सायिासे । कोणा काळे ऐसे ि वनस्तरले ॥२॥



व्हावेि साहयि तयिा न घलावेि भयि । फुिकासाटीं पाहे लाभ घात ॥३॥
तुका ह्मणे ि वहत माना यिा विचना ॥सखु दःुख जिाणा साधेर् फुिका ॥४॥

देविासाटीं जिाणा तयिासी च आटी । असेल ज्यिा गांठीं पुण्यिराशिी ॥१॥
ि वनबरळा पाठविी बळे विाराणसी । मेला आला त्यिासी अधर्र पुण्यि ॥ध्रु.॥
कथे ि वनद्राभंग कराविा भोजिनीं । तयिा सुखा धर्णी पार नाहीं ॥२॥
यिागीं रीण घ्यिावेि द्यावेि सुख लाहीं । बुडतां ि वचंता नाहीं उभयितां ॥३॥
तुका ह्मणे विमर जिाणोि वन करावेि । एक न घलावेि एकाविरी ॥४॥

अग्नीमाजिी पडे धर्ातु । लीन होउि वन राहे अतु । होयि शुिध्द न पवेि घातु । पटततुंप्रमाण ॥१॥
बाहयिरगंाचे कारण । ि वमथ्यिा अविघे ि वच भाषण । गविर ताठा हे अज्ञान । मरण सवेि विाहातसे ॥ध्र.ु॥
पुर ेमातिलयिा नदी । लव्हा नांदे जिीविनसंधर्ी । विृत्तक्ष उन्मळोि वन भेदी । पिर तो कधर्ीं भंगेना ॥२॥
हस्ती परदळ ते भंगी । तयिा पायिीं न मर ेमुगंी । कोण जिायि संगी । पाणोविाणी तयेिच्यिा ॥३॥
ि वपि वटतां घणे वििर सैरा । तयिा पोटीं राहे ि वहरा । तशैिा कायि तगती गारा । तयिा थोरा होऊि वन ॥४॥
लीन दीन हे ि वच सार । भवि उतरावियिा पार। बुडे माथां भार । तुका ह्मणे विाहोि वन ॥५॥

आह्मी विीर जंुिझार । करंू जिमदाढे मार । तापि वटले भार । मोड जिाला दोषांचा ॥१॥
जिाला हाहाकार । आले हांकीत जंुिझार । शंिखचकांचे शंृगार । कंठीं हार तुळसीचे ॥ध्रु.॥
रामनामांि वकत बाण । गोपी लाि वविला चंदन । झळकती ि वनशिाणे । गरुडटके पताका ॥२॥
तुका ह्मणे काळ । जिालों िजंिकोि वन ि वनश्चळ । पाविला सकळ। भोग आह्मां आमचा ॥३॥

आशिाबध्द तो जिगाचा दास । पूनज्यि तो उदास सविरजिना ॥१॥
आहे ते अधर्ीन आपुले हातीं । आि वणकां ठेि वविती कायि बोल ॥ध्रु.॥
जिाणि वतयिा पाठीं लागला उपाधर् । नेणता तो िसध्द भोजिनासी ॥२॥
तुका ह्मणे भयि बांधर्ले गांठीं । चोर लागे पाठी दमु तयिा ॥३॥

आि वणकांसी तारी ऐसा नाहीं कोणी । धर्ड ते नासोि वन भलता टाकी ॥१॥
सोने शुिध्द होते अि वविट ते घरीं । नािसले सोनारीं अळंकारीं ॥ध्र.ु॥
ओल शुिध्द काळी काळे िजिर ेबीजि । कैचे लागे ि वनजि हाता तेथे ॥२॥
एक गहू किरती अनेक प्रकार । सांजिा ि वदविसीं क्षीर घगुिरयिा ॥३॥
तुका ह्मणे ि वविषा रुि वच एका हातीं । पाधर्ानी नािसती नविनीत ॥४॥



विाटे यिा जिनाचे थोर बा आश्चयिर । न किरती ि वविचार कां ि वहताचा ॥१॥
कोण दम ऐसा आहे यिांचे पोटीं । येिईल शेिविटीं कोण कामा ॥ध्रु.॥
कायि मानुि वनयिां राि वहले ि वनित श्चंती । कायि जिाब देती यिमदूनतां ॥२॥
कां हीं ि वविसरलीं मरण बापुडीं । कायि यिांसी गोडी लागलीसे ॥३॥
कायि हातीं नाहीं करील तयिासी ॥ कायि जिाले यिांसी कायि जिाणों ॥४॥
कां हीं नाठि वविती देविकीनंदना । सुटायिा बंधर्नापासूनि वनयिां ॥५॥
कायि मोल यिासी लागे धर्न ि ववित्ति । कां हे यिांचे ि वचत्ति घेत नाहीं ॥६॥
तुका ह्मणे कां हीं भोि वगतील खाणी ॥ कां त्यिा चकपाणी ि वविसरलीं ॥७॥

कायि एकां जिाले ते कां नाहीं ठावेि । कायि हे सांगावेि कायि ह्मूनण ॥१॥
देखतील डोळां ऐकती कानीं । बोिलले पुराणीं ते ही ठावेि ॥ध्रु.॥
कायि हे शिरीर साच कीं जिाणार । सकळ ि वविचार जिाणती हा ॥२॥
कां हे कळों नयेि आपुले आपणा । बाळत्वि तारुण्यि विृत्तध्ददशिा ॥३॥
कां हे आविडले ि वप्रयिापुत्रधर्न । कायि कामा कोण कोणा आले ॥४॥
कां हे जिन्म विांयिां घातले उत्तिम । कां हे रामराम न ह्मणती ॥५॥
कायि भुली यिांसी पडली जिाणतां । देखती मरतां आि वणकांसी ॥६॥
कायि किरती हे बांधर्िलयिा काळे । तुका ह्मणे बळे विज्रपाशिीं ॥७॥

जंुिझार ते एक ि वविष्णुदास जिगीं । पापपुण्यि अंगीं नातळे त्यिां ॥१॥
गोि वविंद आसनीं गोि वविंद शियिनीं । गोि वविंद त्यिां मनीं बसैलासे ॥ध्रु.॥
ऊधर्र पुंड भाळीं कंठीं शिोभे माळी । कांि वपजेि कि वळकाळ तयिा भेणे ॥२॥
तुका ह्मणे शंिखचकांचे शंृगार । नामामृत्ततसार मुखामाजिी ॥३॥

जेिणे नाहीं केले आपुले स्विि वहत । पुि वढलांचा घात इच्छीतसे ॥१॥
संि वचतासी जिायि ि वमळोि वनयिां खोडी । पतनाचे ओंडीविरी हांवि ॥ध्रु.॥
बांधर्ले गांठी ते लागले भोगावेि । ऐिसयिासी देवेि कायि कीजेि ॥२॥
तुका ह्मणे जियिा गांविां जिाणे जियिा । पुसोि वनयिां तयिा विाट चाले ॥३॥

मानी भक्तिांचे उपकार । रुणीयिा ह्मणविी ि वनरतंर । केला ि वनगुरणीं आकार । कीतर मखेु विि वणरतां ॥१॥
ह्मणोि वन जियिा जेि विासना ॥ ते पुरि ववितो पंढिरराणा । जिाला भक्तिांचा आंदणा । ते उपकार फेिडावियिा ॥ध्रु.॥
अंबॠषीकारणे । जिन्म घेतले नारायिणे । एविडे भक्तिींचे लहणे । दास्यि करी हा दासाचे ॥२॥
ह्मि वणयेि किरतां शंिका न धर्री । रक्षपाळ बि वळच्यिा द्वारीं । भक्तिीचा आभारी । रीग न पुर ेजिावियिा ॥३॥
अजुिरनाचे रथविारु । ते विागविी सवेिश्विरु । एविडे भक्तिीचे उपकारु । मागे मागे ि वहडंतसे ॥४॥



पुंडिलकाचे द्वारीं । सम पाउलीं ि वविटेविरी । न विजेि कट करीं । धर्रूि वन तेथे राि वहला ॥५॥
भाविभक्तिीचा अंि वकत । नाम साजेि ि वदनानाथ । ह्मणोि वन राि वहला ि वनविांत । तुका चरण धर्रोि वन ॥६॥

सांगों जिाणती शिकुन । भूनत भि वविष्यि वितरमान ॥१॥
त्यिांचा आह्मांसी कंटाळा । पाहों नाविडती डोळां ॥ध्रु.॥
िरित ध्दिसध्दींचे साधर्क । विाचािसध्द होती एक ॥२॥
तुका ह्मणे जिाती । पुण्यिक्षयिे अधर्ोगती ॥३॥

ठाकलोंसे द्वारीं । उभे यिाचक भीकारी ॥१॥
मजि भीक कांहीं देविा । प्रेमभातुके पाठविा ॥ध्रु.॥
यिाचकाचा भार । नयेि घेऊं येिरझार ॥२॥
तुका ह्मणे दान । सेविा घेतल्यिाविांचूनन ॥३॥

सदाि वशिविाविर अभंग ॥  ॥

कायि धर्मर नीत । तुह्मां ि वशिकविावेि ि वहत ॥१॥
अविघे रि वचयेिले हेळा । लीळा ब्रह्मांड सकळा ॥ध्रु.॥
नाम महादेवि । येिथे ि वनविडला भावि ॥२॥
तुका ह्मणे वेिळे । माझे तुह्मां कां न कळे ॥३॥

भांडावेि ते गोड । पुर ेसकळ ही कोड ॥१॥
ऐसा घरींचा यिा मोळा । ठाविा ि वनकटां जिविळां ॥ध्रु.॥
हाक देतां दारीं । येिती जिविळी सामोरीं ॥२॥
तुका ह्मणे ि वशिवेि । माि वगतले हातीं द्यावेि ॥३॥
॥२॥

ऐसे कां जिाले ते मजि ही न कळे । कीतरनाचे रळेपळे जिगीं ॥१॥
कैसे तुह्मां देविा विाटतसे बर े। संतांचीं उत्तिर ेलाजिि वविलीं ॥ध्र.ु॥
भाि वविकां कंटक किरताती पीडा । हा तवंि रोकडा अनुभवि ॥२॥
तुका ह्मणे नाम ि वनविारणीचा बाण । यिाचा अि वभमान नाहीं तुह्मां ॥३॥

तुह्मी बसैलेती ि वनगुरणाचे खोळे । आह्मां कां हे डोळे कान ि वदले ॥१॥
नाइकवेि तुझी अपरकीित्ति देविा । अव्हेरली सेविा न देखवेि ॥ध्रु.॥



आपुले पोटीं तों रािखयेिला विावि । आह्मांसी कां भावि अल्प ि वदला ॥२॥
तुका ह्मणे दःुखी असे हे कळों द्या । पुि वढिलयिा धर्दं्या मन नेघे ॥३॥

सोंगे छंदे कांहीं । देवि जिोडे ऐसे नाहीं ॥१॥
सारा अविघे गाबाळ । डोळयिा आडील पडळ ॥ध्रु.॥
शुिध्द भाविाि वविण । जिो जिो केला तो तो सीण ॥२॥
तुका ह्मणे कळे । पिर होताती अंधर्ळे ॥३॥

अविघीं भूनते साम्यिा आलीं । देिखलीं म्यिां कै होतीं ॥१॥
ि वविश्विास तो खरा मग । पांडुरगंकृत्त पेचा ॥ध्रु.॥
माझी कोणी न धर्रो शंिका ।हो कां लोकां ि वनद्वर्यांद्व ॥२॥
तुका ह्मणे जेि जेि भेटे । ते ते विाटे मी ऐसे ॥३॥

सत्यिसंकल्पाचा दाता नारायिण । सविर करी पूनणर मनोरथ ॥१॥
येिथे अळंकार शिोभती सकळ । भाविबळे फिळ इच्छेचेते ॥ध्रु.॥
अंतरींचे बीजि जिाणे कळविळा । व्यिापक सकळां ब्रह्मांडाचा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं चालत तांतडी । प्राप्तकाळघडी आल्यिाि वविण ॥३॥

कायि विाणून ंआतां न पुर ेहे विाणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥
थोरींवि सांि वडली आपुली पिरसे । नेणे िसविों कैसे लोखडंासी ॥ध्रु.॥
जिगाच्यिा कल्यिाणा संतांच्यिा ि वविभूनि वत । देह कष्टिि वविती उपकार े॥२॥
भूनतांची दयिा हे भांडविल संतां । आपुली ममता नाहीं देहीं ॥३॥
तुका ह्मणे सखु पराि ववियिा सुखे । अमृत्तत हे मखेु स्रवितसे ॥४॥

जिन्मा आलों त्यिाचे । आिजि फिळ जिाले साचे ॥१॥
तुह्मी सांभाि वळलों संतीं । भयि ि वनविारली खतंी ॥ध्रु.॥
कृत्त त्यिाकृत्त त्यि जिालों । इच्छा केली ते पाविलों ॥२॥
तुका ह्मणे काळ । आतां करंू न शिके बळ ॥३॥

कायि पुण्यिराशिी । गेल्यिा भेदूनि वन आकाशिीं ॥१॥
तुह्मी जिालेि वत कृत्त पाळ । माझा केला जिी सांभाळ ॥ध्रु.॥
कायि विोळले संि वचत । ऐसे नेणे अगि वणत ॥२॥



तुका ह्मणे नेणे । कायि केले नारायिणे ॥३॥

असे येिथींि वचयिा ि वदने । भाग्यिहीन सकळां ॥१॥
भांडविल एविढे गांठी । नाम कंठीं धर्िरयेिले ॥ध्र.ु॥
आि वणक ते दजेुि कांहीं । मजि नाहीं यिाविरी ॥२॥
तुका ह्मणे केली कोणे । एविढा नेणे लौि वकक ॥३॥

गायेि नाचे विायेि टाळी । साधर्न कळी उत्तिम हे ॥१॥
कायि जिाणों तरले ि वकती । नावि ऐती यिा बसैा ॥ध्रु.॥
सायिासाचे नाहीं काम । घेतां नाम ि वविठोबाचे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनविारणीचे । शिस्त्र साचे हे एक ॥३॥

सविरकाळ माझे ि वचत्तिीं । हे ि वच खंती राि वहली ॥१॥
बसैले ते रूप डोळां । वेिळोवेिळां आठवेि ॥ध्रु.॥
वेिव्हाराची सरली मात । अखंि वडत अनुसंधर्ान ॥२॥
तुका ह्मणे वेिधर् जिाला । अंगा आला श्रीरगं ॥३॥

जिसेै दाविी तसैा राहे । तिर कां देवि दरुी आहे ॥१॥
दःुख पाविायिाचे मूनळ । रहनी ठावि नाहीं ताळ ॥ध्रु.॥
माळामुद्रांविरी। कैचा सोंगे जिोडे हिर ॥२॥
तुका ह्मणे देखे । ऐसे परीचीं बहुतेके ॥३॥

अविघा तो शिकुन । हृदयिीं देविाचे चरण ॥१॥
येिथे नसतां ि ववियिोग । लाभा उणे कायि मग ॥ध्रु.॥
संग हिरच्यिा नामाचा। शुिि वचभूनरत सदा विाचा ॥२॥
तुका ह्मणे हिरच्यिा दासां । शुिभकाळ अविघ्यिा ि वदशिा ॥३॥

ब्रह्मरूपाचीं कमे ंब्रह्मरूप । ि वविरि वहत संकल्प होती जिाती ॥१॥
ठेि ववििलयिा ि वदसे रगंाऐसी ि वशिळा । उपािधर् ि वनराळा स्फिि वटक मि वण ॥ध्रु.॥
नानाभाषामते आळि वविती बाळा । प्रबोधर् तो मूनळा जिननीठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे माझे नमन जिाणि वतयिां । लागतसे पायिां वेिळोवेिळां ॥३॥



नाहीं सुगंधर्ाची लागती लाविणी । लाविाविी ते मनीं शुिध्द होतां ॥१॥
विाऱ्यिा हातीं माप चाले सज्जिनाचे । कीि वतर मखु त्यिाचे नारायिण ॥ध्रु.॥
प्रभा आि वण रि ववि कायि असे आन । उदयिीं तवंि जिन सकळ साक्षी ॥२॥
तुका ह्मणे बरा सत्यिाचा सायिास । नविनीता नाशि नाहीं पुन्हा ॥३॥

तीथारटणे एके तपे हुबंरती । नािथले धर्िरती अि वभमान ॥१॥
तसेै ि वविष्णदुास नव्हती साबडे । एकाि वचयिा पडे पायिां एक ॥ध्रु.॥
अक्षर ेआि वणती अंगासी जिाणीवि । इच्छा ते गौरवि पूनज्यि व्हाविे ॥२॥
तुका ह्मणे ि ववििधर्ि वनषधर्ाचे डोहीं । पि वडले त्यिां नाहीं देवि कधर्ीं ॥३॥

पटे ढाळूनं  आह्मी ि वविष्णुदास जिगीं । लागों नेदूनं अगंीं पापपुण्यि ॥१॥
ि वनभरर अंतरीं सदा सविरकाळ । घेतला सकळ भार देवेि ॥ध्रु.॥
बि वळविंत जेिणे रि वचले सकळ । आह्मां त्यिाचे बळ अंि वकतांसी ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी देखत ि वच नाहीं । देविाि वविण कांहीं दसुर ेते ॥३॥

कथेचा उलघं तो अधर्मां अधर्म । नाविडे ज्यिा नाम ओळखा तो ॥१॥
कासयिा जिीऊन जिाला भूनमी भार । अनउपकार माते कंुसी ॥ध्रु.॥
ि वनदे्रचा आदर जिागरणीं विीट । त्यिाचे पोटीं कीट कुपथ्यिाचे ॥२॥
तुका ह्मणे दोन्ही बुडि वविलीं कुळे । ज्यिाचे तोंड काळे कथेमाजिी ॥३॥

सांडोनी दों अक्षरां । कायि करंू हा पसारा ।
ि ववििधर्ि वनषेधर्ाचा भारा । तेणे दातारा नातुडेसी ॥१॥
ह्मणोि वन बोबडा उत्तिरीं । विाचे जिपे ि वनरतंरीं ।
नाम तुझे हरी । भविसागरीं तारंू ते ॥ध्रु.॥
सविरमयि ऐसे वेिदांचे विचन । श्रुि वत गजिरती पुराणे ।
नाहीं आणीक ध्यिान । र ेसाधर्न मजि चाड ॥२॥
शेिविटीं ब्रह्मापरण । यिा ि वच मंत्राचे कारण ।
काना मात्र विांयिांि वविण । तुका ह्मणे ि वबंदलुीं ॥३॥

हिरनामाचे करूि वन तारंू । भवििसंधर्ुपार उतरलों ॥१॥
फिाविले फिाविले आतां । पायिीं संतां ि वविनटलों ॥ध्रु.॥
हिरनामाचा शिस्त्र घोडा । संसार गाढा छेि वदला ॥२॥



हिरनामाचीं धर्नुष्यिकांडे । ि वविन्मुख तोंडे कि वळकाळ ॥३॥
येिणे ि वच बळे सरते आह्मी । हिरचे नामे लोकीं ि वतहीं ॥४॥
तुका ह्मणे जिालों साचे । श्रीि वविठ्ठलाचे ि वडगंर ॥५॥

नव्हे हे गरुुत्वि मेघविृत्ति वष्टि विाणी । ऐकाविी कानीं संतजिनीं ॥१॥
आरुष हा शिब्द देविाचा प्रसाद । करि वविला विाद तसैा केला ॥ध्रु.॥
देहि वपंड दान ि वदला एकसर े। मुि वळचे ते खर ेटांकसाळ ॥२॥
तुका ह्मणे झरा लागला नविनीत । सेि ववििलयिा ि वहत पोट धर्ायि ॥३॥

घटीं अिलप्त असे रि ववि । अि वग्न काष्ठामाजिी जेिविी । तसैा नारायिण जिीविीं । जिीविसाक्षीवितरने ॥१॥
भोग ज्यिाचे तयिा अगंीं । ि वभन्न प्रारब्धर् जिगीं । ि वविि वचत्र येि रगंीं । रगंे रगंला गोसाविी ॥ध्रु.॥
देह संकल्पासािरखे । एक एकांसी पािरखे । सुख आि वण दःुखे । अंगी कमे ंि वत्रि वविधर् ॥२॥
तुका ह्मणे कोडे । न कळे तयिासी सांकडे । त्यिाि वचयिा ि वनविाडे । उगवेि केले ि वविदंान ॥३॥

सद्गि वदत कंठ दाटो । येिणे फुिटो हृदयि ॥१॥
ि वचंतनाचा एक लाहो । तुमच्यिा अहो ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
नेत्रीं जिळ विाहो सदां । आनंदाचे रोमांच ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पादान । इच्छी मन हे जिोडी ॥३॥

जेिथे देखे तेथे उभा । अविघ्यिा गगनाचा गाभा ॥१॥
डोळां बसैले बसैले । ध्यिान राहोि वन संचले ॥ध्रु.॥
सरसाविले मन । केले सोज्विळ लोचन ॥२॥
तुका ह्मणे सवेि । आतां अिसजेित देवेि ॥३॥

तान्हे तान्ह प्यिाली । भूनक भुकेने खादली ॥१॥
जेिथे ते च नाहीं जिाले । झाडा घेतला ि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥
विास विासनेसी नाहीं । मन पांगुळले पायिीं ॥२॥
शेिष उरला तुका । जिीविा जिीविीं जिाला चुका ॥३॥

पाि वणपात्र ि वदगांबरा । हस्त करा सािरखे ॥१॥
आविश्यिक देवि मनीं । ि वचंतनींच सादर ॥ध्रु.॥
ि वभक्षा कामधेर्नऐुशिी । अविकाशिीं शियिन ॥२॥



पांघरोि वन तुका ि वदशिा ॥ केला विास अलक्षीं ॥३॥

ि वविषयिीं ि वविसर पि वडला ि वनःशेिष । अंगीं ब्रह्मरस ठसाविला ॥१॥
माझी मजि झाली अनाविर विाचा । छंद यिा नामाचा घेतलासे ॥ध्रु.॥
लाभाि वचयिा सोसे पुढे चाली मना । धर्नाचा कृत्त पणा लोभ जिसैा ॥२॥
तुका ह्मणे गगंासागरसंगमीं । अविघ्यिा जिाल्यिा ऊि वमर एकमयि ॥३॥

कृत्त ष्णरामनाम मांडीं पां विोळी । तेणे होइल होळी पापा धर्ुनी ॥१॥
ऐसा मना छंद लाविीं र ेअभ्यिास । जियिा नाहीं नास ब्रह्मरसा ॥ध्रु.॥
जिोडी तरी ऐसी कराविी न सर े। पढेु आस नुर ेमागुताली ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे धर्रा कांहीं मनीं । यिातायिाती खाणीं चकुतील ॥३॥

परमाथी तो न ह्मणाविा आपुला । सलगी धर्ाकुला हेळूनं  नयेि ॥१॥
थोडा ि वच स्फुििलगं बहुत दाविाग्नी । विाढतां इधंर्नीं विाढि वविला ॥ध्रु.॥
ि वपि वतयिाने तसैा विदंाविा कुमर । जियिाचे अंतर देवेि विसे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वशिरीं विाहावेि खापर । माजिी असे सार नविनीत ॥३॥

ज्यिाचा ऐसा अनुभवि । ि वविश्वि देवि सत्यित्विे ॥१॥
देवि तयिा जिविळी असे । पाप नासे दरुषणे ॥ध्र.ु॥
कामकोधर्ा नाहीं चाली । भूनतीं जिाली समता ॥२॥
तुका ह्मणे भेदाभेद । गेले विाद खडंोि वन ॥३॥

सेविा ते आविडी उच्चारावेि नाम । भेदाभेदकाम ि वनविारूि वन ॥१॥
न लगे हालावेि चालावेि बाहेरी । अविघे ि वच घरीं बसैिलयिा ॥ध्रु.॥
देविाचीं च नामे देविाि वचयेि ि वशिरीं । सविर अळंकारीं समपारविीं ॥२॥
तुका ह्मणे आहे भावेि ि वच संतोषी । विसे नामापाशिीं आपुिलयिा ॥३॥

ज्ञाि वनयिांचे घरीं चोजिि ववितां देवि । तेथे अहभंावि पाठी लागे ॥१॥
ह्मणोि वनयिां ऐसे सांि वडले उपायि । धर्िरयेिले पायि दृष्टढ तुझे ॥ध्रु.॥
वेिदपारायिण पंि वडत विाचक । न ि वमळती एक एकांमधर्ीं ॥२॥
पाहों गेलों भावि कैसी आत्मि वनष्ठा । तेथे देखे चेष्टिा ि वविपरीत ॥३॥
आपुिलयिा नाहीं ि वनविाले जेि अंगे । यिोगी करती रागे गरुगुरु ॥४॥



तुका ह्मणे मजि कोणांचा पांि वगला । नको बा ि वविठ्ठला करंू आतां ॥५॥

पंढरीची विाट पाहे ि वनरतंर । ि वनडळाविरी कर ठेविूनि वनयिां ॥१॥
जिाि वतयिां ि वनरोप पाठविीं माहेरा । कां मजि सासुरा सांि वडयेिले ॥ध्रु.॥
पैल कोण ि वदसे गरुडाचे विािरके । ि वविठ्ठलासािरके चतुभुरजि ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर नाहीं माझ्यिा जिीविा । भेटसी केधर्विां पांडुरगंा ॥३॥

ऐसी जिोडी करा राम कंठीं धर्रा । जेिणे चुके फेिरा गभरविास ॥१॥
नािसविंत आटी ि वप्रयिापुत्रधर्न । बीजि ज्यिाचा सीण ते ि वच फिळ ॥ध्रु.॥
नावि धर्ड करा सहस्रा नामांची । जेि भवििसंधर्ूनची थडी पावेि ॥२॥
तुका ह्मणे काळा हाणा तोंडाविरी । भाता भरा हिररामबाणीं ॥३॥

पाहे मजिकडे भरोि वनयिां दृष्टष्टिी । बहुत ि वहपंुष्टिी जिालों माते ॥१॥
करावेिसे विाटे जिीविा स्तनपान । नव्हे हे विचन श्रुघंािरक ॥ध्रु.॥
सत्यिासाटीं माझी शिब्दि वविविंचना । जिोि वडल्यिा विचनाचे ते नव्हे ॥२॥
तुका ह्मणे माझी कळविळयिाची कींवि । भागलासे जिीवि कतरव्यिाने ॥३॥

तुजि ह्मणतील कृत्त पेचा सागर । तिर कां केला धर्ीर पांडुरगंा ॥१॥
आझुि वन कां नयेि तुजि माझी दयिा । कायि देविरायिा पाहातोिस ॥ध्रु.॥
आळि ववितों जिसेै पाडस कुरिं वगणी । पीि वडिलयिा विनीं तानभूनक ॥२॥
प्रेमरसपान्हा पाजिीं माझे आई । धर्ांविे विो ि वविठाई विोरसोि वन ॥३॥
तुका ह्मणे माझे कोण हरी दःुख । तुजिि वविण एक पांडुरगंा ॥४॥

भि वक्ति तों कि वठण शुिळाविरील पोळी । ि वनविडे तो बळी ि वविरळा शिूनर ॥१॥
जेिथे पाहे तेथे देखीचा पविरत । पायिाि वविण ि वभंत तांतडीची ॥ध्रु.॥
कामाविले तिर पाका ओजि घडे । रुि वच आि वण जिोडे श्लाघ्यिता हे ॥२॥
तुका ह्मणे मना पाि वहजेि अंकुशि । ि वनत्यि नविा ि वदस जिागृत्ततीचा ॥३॥

पापी ह्मणों तिर आठि ववितों पायि । दोष बळी कायि तयिाहूि वन ॥१॥
ऐशिा ि वविचाराचे घालूनि वन कोंडणी । कायि चकपाणी ि वनजिलेती ॥ध्रु.॥
एकवेिळ जेिणे पतु्राच्यिा उदे्दशेि ॥ घेतल्यिाचे कैसे नेले दःुख ॥२॥
तुका ह्मणे अहो विकंुैठनायिका । ि वचंता कां सेविका तुमि वचयिा ॥३॥



उगि वविल्यिा गुतंी । ऐशिा मागे नेणों ि वकती ॥१॥
ख्यिात केली अजिामेळे । होते ि वनघाले ि वदविाळे ॥ध्रु.॥
मोकिलला प्रायिित श्चतीं । कोणी न धर्िरती हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे मकु्ति विाट । विकंुैठीची घडघडाट ॥३॥

सरळीं हीं नामे उच्चाराविीं सदा । हिर बा गोि वविदंा रामकृत्त ष्णा ॥१॥
पुण्यि पविरकाळ तीथे ंही सकळ । कथा िसंधर्ुजिळ न्हाऊं येिती ॥ध्रु.॥
अविघे ि वच लाभ बसैिलयिा घरा । येिती भावि धर्रा एके ठायिीं ॥२॥
सेळयिा मेढयिा गाई सेविा घेती ह्मसैी । कामधेर्नु तसैी नव्हे एक ॥३॥
तुका ह्मणे सखेु पाि वविजेि अनंता । हे विमर जिाणतां सुलभ ि वच ॥४॥

पि ववित्र तो देह विाणी पुण्यिविंत । जिो विदे अच्यितु सविर काळ ॥१॥
तयिाच्यिा ि वचतंने तरतील दोषी । जिळतील रासी पातकाच्यिा ॥ध्रु.॥
देवि इच्छी रजि चरणींची माती । धर्ांवित चालती मागे मागे ॥२॥
कायि त्यिां उरले वेिगळे आणीक । विकंुैठनायिक जियिां कंठीं ॥३॥
तुका ह्मणे देविभक्तिांचा संगम । तेथे ओघ नाम ि वत्रवेिणीचा ॥४॥

पाप ताप दनै्यि जिायि उठाउठीं । जिािलयिा भेटी हिरदासांची ॥१॥
ऐसे बळ नाहीं आि वणकांचे अगंीं । तपे ि वतथे ंजिगीं दाने व्रते ॥ध्रु.॥
चरणींचे रजि विदंी शिूनळपाणी । नाचती कीतरनीं त्यिांचे माथां ॥२॥
भवि तरावियिा उत्तिम हे नावि । ि वभजिों नेदी पावि हात कांहीं ॥३॥
तुका ह्मणे मन जिाले समाधर्ान । देिखले चरण विैष्णविांचे ॥४॥

येिणे बोधेर् आह्मी असों सविरकाळ । करूि वन ि वनमरळ हिरकथा ॥१॥
आह्मी भूनमीविरी एक दइविांचे । ि वनधर्ान हे विाचे सांपडले ॥ध्रु.॥
तरतील कुळे दोन्ही उभयितां । गातां आइकतां सुखरूप ॥२॥
न चळे हा मतं्र न ह्मणों यिातीकुळ । न लगे काळ वेिळ ि वविचाराविी ॥३॥
तुका ह्मणे माझा ि वविठ्ठल ि वविसांविा । सांटविीन हांविा हृदयिांत ॥४॥

बहुतां जिन्मींचे संि वचत । सबळ होयि जििर बहुत । तिर ि वच होयि हिरभक्ति । कृत्त पाविंत मानसीं ॥१॥
ह्मणविी ह्मि वणयिारा तयिांचा । दास आपुल्यिा दासांचा । अनुसरले विाचा । कायिा मने ि वविठ्ठलीं ॥ध्रु.॥



असे भूनतदयिा मानसीं । अविघा देखे हृषीकेशिी । जिीविे न ि वविसंबे तयिासी । मागे मागे ि वहडंतसे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनि वविरकार । शिरणागतां विज्रपंजिर । जेि जेि अनुसरले नर । तयिां जिन्म चकुले ॥३॥

तारंू लागले बंदरीं । चंद्रभागेि वचयेि ि वतरीं ॥१॥
लुटा लुटा संतजिन । अमुप हे रासी धर्न ॥ध्र.ु॥
जिाला हिरनामाचा तारा। सीड लागले फिरारा ॥२॥
तुका जिविळी हमाल । भार चालविी ि वविठ्ठल ॥३॥

आळविीन स्विर े। कैशिा मधर्ुरा उत्तिर े॥१॥
येि विो येि विो पांडुरगें । प्रमेपान्हा मजि दे गे ॥ध्रु.॥
पसरूि वन चोंची । विचन हे करुणेची ॥२॥
तुका ह्मणे बळी । आह्मी लि वडविाळे आळीं ॥३॥

सकि वळकांचे समाधर्ान । नव्हे देिखल्यिाविांचूनन ॥१॥
रूप दाखविीं र ेआतां । सहस्रभुजिांच्यिा मंि वडता ॥ध्रु.॥
शंिखचकपद्मगदा। गरुडासि वहत येि गोि वविंदा ॥२॥
तुका ह्मणे कान्हा । भूनक लागली नयिनां ॥३॥

पि वततपाविना । ि वदनानाथा नारायिणा ॥१॥
तुझे रूप माझे मनीं । राहो नाम जिपो विाणी ॥ध्रु.॥
ब्रह्मांडनायिका । भक्तिजिनाच्यिा पाळका ॥२॥
जिीविांि वचयिा जिीविा । तुका ह्मणे देविदेविा ॥३॥

करीं हे ि वच काम । मना जिपे राम राम ॥१॥
लागो हा ि वच छंद । मना गोि वविंद गोि वविंद ॥२॥
तुका ह्मणे मना । मजि भीक द्याविी दीना ॥३॥

आपुिलयिा लाजिा । धर्ांवेि भक्तिांि वचयिा काजिा ॥१॥
नाम धर्िरले ि वदनानाथ । सत्यि करावियिा व्रत ॥ध्रु.॥
आघात ि वनविारी। छायिा पीतांबर ेकरी ॥२॥
उभा कर कटीं । तुका ह्मणे यिाजिसाटीं ॥३॥



साधर्ावियिा भि वक्तिकाजि । नाहीं लाजि हा धर्रीत ॥१॥
ऐिसयिासी शिरण जिावेि । शिक्तिी जिीवेि न विचंी ॥ध्र.ु॥
भीष्मपण केला खरा । धर्नुधर्ररा रक्षीले ॥२॥
तुका ह्मणे साक्ष हातीं । तो म्यिां ि वचत्तिीं धर्िरयेिला ॥३॥

धेर्नु चर ेविनांतरीं । ि वचत्ति बाळकापे घरीं ॥१॥
तसेै करीं विो माझे आई । ठावि देऊि वन राखे पायिीं ॥ध्रु.॥
न काि वढतां तळमळी । िजिविनाबाहेर मासोळी ॥२॥
तुका ह्मणे कुडी । जिीविाप्राणांची आविडी ॥३॥

हिरजिनाची कोणां न घडाविी ि वनदंा । साहात गोि वविंदा नाहीं त्यिाचे ॥१॥
रूपा येिऊि वनयिां धर्री अवितार । भक्तिां अभयिंकर खळां कष्टि ॥ध्रु.॥
दवुिारस हा छळों आला आंबॠषी । सुदशिरन त्यिासी जिाि वळत ि वफिर े॥२॥
द्रौपदीच्यिा क्षोभे कौरविांची शिांि वत । होऊि वन श्रीपि वत साहे केले ॥३॥
न साहे ि वच बबु्र पांडविां पािरखा । धर्ुडाि वविला सखा बि वळभद्र ॥४॥
तुका ह्मणे अगंीं रािखली दगुर्यांिधर् । अश्वित्थामा विधर्ी पांडविपुत्रां ॥५॥

ज्यिासी आविडी हिरनामांची । तो ि वच एक बहु शुिि वच ॥१॥
जिपतो हिरनामे बीजि । तो ि वच विणार्यांमाजिी ि वद्वजि ॥२॥
तुका ह्मणे विणार धर्मर । अविघे आहे सम ब्रह्म ॥३॥

ि वविठ्ठल हा ि वचत्तिीं । गोड लागे गातां गीतीं ॥१॥
आह्मां ि वविठ्ठल जिीविन । टाळ ि वचपि वळयिा धर्न ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल हे विाणी। अमृत्तत हे संिजिविनी ॥२॥
रगंला यिा रगंे । तुका ि वविठ्ठल सविार्यांगे ॥३॥

ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल मंत्र सोपा । करी पापा ि वनमूनरळ ॥१॥
भाग्यिविंता छंद मनीं । कोडे कानीं ऐकती ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल हे दवैित भोळे। चाड काळे न धर्राविी ॥२॥
तुका ह्मणे भलते यिाती । ि वविठ्ठल ि वचत्तिीं ते शुिध्द ॥३॥

ह्मणे ि वविठ्ठल ब्रह्म नव्हे । त्यिाचे बोल नाइकावेि ॥१॥



मग तो हो का कोणी एक । आि वद करोि वन ब्रह्माि वदक ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वविठ्ठल जियिा ठाविा । तो ही डोळां न पाहाविा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं। त्यिाची भीड मजि कांहीं ॥३॥

एक पाहातसां एकांचीं दहने । साविधर् त्यिा गणुे कां र ेनव्हा ॥१॥
मारा हाक देविा भयि अटाहासे । जंिवि काळाऐसे जिाले नाहीं ॥ध्रु.॥
मरणांची तवंि गांठोडी पदरीं । िजिणे तो ि वच वििर माप भरी ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ींग विाहाती मारग । अंगा आले मग हालों नेदी ॥३॥

संतांसी तों नाहीं सन्मानाची चाड । पिर पडे द्वाड अव्हेिरतो ॥१॥
ह्मणऊि वन तयिा न विजिावेि ठायिा । होतसे घात यिा दबुरळाचा ॥ध्रु.॥
भाविहीना आड येितसे आशंिका । उि वचतासी चकुा घालावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे जियिा संकोच दशिरने । तयिा ठायिा जिाणे अनुि वचत ॥३॥

संसारसंगे परमाथर जिोडे । ऐसे कायि घडे जिाणतेनो ॥१॥
हेडग्यिाच्यिा आळां अविघीं ि वचपाडे । कायि तेथे गोडे ि वनविडाविीं ॥ध्रु.॥
ढेकणाचे बाजेि सखुाची कल्पना । मूनखरत्वि विचना येिऊं पाहे ॥२॥
तुका ह्मणे मद्य सांडविी लगंोटी । सांि वगतला सेटीं ि वविचार त्यिा ॥३॥

जिातीचे ते चढे प्रमे । पक्षी स्मर ेराम राम ॥१॥
ते कायि गुण लागती येिरां । कागा ि वपंजिरा शिोभेना ॥ध्रु.॥
ि वशिकि वविले ते सुजिात सोसी । मग तयिासी मोल चढे ॥२॥
तुका ह्मणे वेिषधर्ारी ॥ ि वहजिडयिा नारी नव्हती ॥३॥

विसने िथल्लरीं । बेडुक सागरा िधर्क्कारी ॥१॥
नाहीं देिखला ना ठाविा । तोंड ि वपटी करी हांविा ॥ध्रु.॥
फुिगाते काउळे । ह्मणे मी राजिहसंा आगळे ॥२॥
गजिाहूि वन खर । ह्मणे चांगला मी फिार ॥३॥
मुलाम्यिाचे नाणे । तुका ह्मणे नव्हे सोने ॥४॥

मुक्ति होता परी बळे जिाला बध्द । घेउि वनयिां छंद माझे माझे ॥१॥
पाप पुण्यि अंगीं घेतले जिडूनन । विमर नेणे कोण किरता तो ॥२॥



तुका ह्मणे विांयिां गेले विांयिां ि वविण । जिसैा मृत्तगशिीण मृत्तगजिळीं ॥३॥

पंढरीयेि माझे माहेर साजिणी । ओि ववियेि कांडणीं गाऊं गीत ॥१॥
राही रखमुाई सत्यिभामा माता । पांडुरगं ि वपता माि वहयेिर ॥ध्रु.॥
उध्दवि अकून र व्यिास आंबॠि वष । भाई नारदासी गौरविीन ॥२॥
गरुड बंधर्ु लि वडविाळ पुंडलीक । यिांचे कवितुक विाटे मजि ॥३॥
मजि बहु गोत संत आि वण महतं । ि वनत्यि आठविीत ओि ववियेिसी ॥४॥
ि वनविृत्तित्ति ज्ञानदेवि सोपान चांगयिा । िजिविलगा मािझयिा नामदेविा ॥५॥
नागोजिन ि वमत्रा नरहिर सोनारा । रोि वहदास कि वबरा सोईिरयिा ॥६॥
परसो भागविता सुरदास सांविता । गाईन नेणतां सकळांसी ॥७॥
चोखामेळा संत िजिविाचे सोइर े। न पडे ि वविसर यिांचा घडी ॥८॥
जिीविींच्यिा जिीविना एका जिनादरना । पाटका कान्हयिा ि वमराबाई ॥९॥
आणीक हे संत महानुभावि मुि वन । सकळां चरणीं जिीवि माझा ॥१ 0॥
आनंदे ओि ववियिा गाईन मी त्यिांसी । जिाती पढंरीसी विारकरी ॥॥
तुका ह्मणे माझा बि वळयिा बापमायि । हरुषे नांदों सयेि घराचारी ॥॥

पोट लागले पाठीशिीं । ि वहडंि वविते देशिोदेशिीं ॥१॥
पोटाभेणे िजिकडे जिावेि । ि वतकडे पोट येिते सवेि ॥ध्रु.॥
जिप तप अनुष्ठान। पोटासाटीं जिाले दीन ॥२॥
पोटे सांि वडयेिली चविी । नीचापुढे ते नाचविी ॥३॥
पोट काि वशियिाने भर े। तुका ह्मणे झरुझुरंू मर े॥४॥

आरत्यिा ॥  ॥

जिगदेशि जिगदेशि तुजि ह्मणती । पिर यिा जिनामाजिी असशिील यििु वक्ति ।
पुण्यिपापि वविरि वहत सकळां अिधर्पि वत । दृष्टष्टिा पिर नळणी अिलप्त गि वत ॥१॥
जियि देवि जियि देवि जियि पंढिरनाथा । श्रीपंढिरनाथा । नुर ेपाप ि वविठ्ठल ह्मणतां सविरथा ॥ध्रु.॥
आगम ि वनगम तुजि नेणती कोणी । पिर तूनं भावि भि वक्ति जिविळी च दोन्ही ।
नेणतां ि ववििधर्यिकु्ति राते पूनजेिनी । न मायेि ब्रह्मांडीं संपुष्टिशियिनीं ॥२॥
असुरां काळ भासे ि वविकाळ पुढे । पसरी मखुएक चाि ववितो धर्ुडे ।
भक्तिा शिरणागता चाले तो पुढे । दाविी विाट जिाऊ नेदी विांकडे ॥३॥
एकाएकीं बहु ि वविस्तरला सुखे । खेळे त्यिाची लीळा तो ि वच कवितुके।
तेथे नरनारी कविण बाळके । कायि पापपुण्यि कविण सुखदःुखे ॥४॥
सकळा विमार्यां तून ंि वच जिाणशिी एक । बध्द मोक्ष प्राप्त आि वण सुखदःुख।



जिाणों ह्मणतां तुजि टकलीं बहुतेके । तुका ह्मणे शिरण आलों मजि राखे ॥५॥

दतै्यिभार ेपीि वडली पृत्तथुविी बाळा । ह्मणोि वन तूनजि येिणे जिाले गोपाळा ।
भि वक्तिप्रि वतपाळक उत्सवि सोहळा । मगंळे तुजि गाती आबळ बाळा ॥१॥
जियि देवि जियि देवि जियि गरुडध्विजिा । श्रीगरुडध्विजिा। आरती ओविाळूनं  तुजि भक्तिीकाजिा ॥ध्र.ु॥
गुण रूप नाम नाहीं जियिासी। ि वचंि वततां तसैा ि वच होसी तयिांसी ।
मत्स्यि कून मर विराह नरिसंह जिालासी। असुरां काळ मिु वण ठाके ध्यिानासी ॥२॥
सहस्र रूपे नाम सांविळा ना गोरा । श्रुि वत नेती ह्मणती तुजि ि वविश्विंभरा।
जिीविनां जिीविन तून ंि वच होसी दातारा । न कळे पार ब्रह्माि वदकां सुरविरां ॥३॥
संतां महतंां घरीं ह्मणविी ह्मि वणयिारा । शंिखचकगदाआयिधुर्ांचा भारा ।
सुदशिरन घरटी ि वफिर ेअविश्विरा । सकुमार ना स्थूनळ होसी गोिजिरा ॥४॥
भावेिि वविण तुझे न घडे पूनजिन । सकळ ही गगंा जिाल्यिा तुजिपासूनन ।
उत्पित्ति प्रळयि तून ि वच किरसी पाळण । धर्रूि वन राि वहला तुका ि वनश्चयिीं चरण ॥५॥

कायि तुझा मि वहमा विणूनर्यां मी ि वकती । नामे माते्र भविपाशि तुटती ।
पाहातां पाउले हे ि वविष्णमुूनती । कोि वटकुळां सि वहत जेि उध्दरती ॥१॥
जियि देवि जियि देवि जियि पंढिररायिा । श्रीपंढिररायिा। करुि वनयिां कुरविंडी । सांडीन कायिा ॥ध्रु.॥
मंगळआरतीचा थोर मि वहमा । आणीक द्यावियिा नाहीं उपमा ।
श्रीमुखासि वहत देखे जिो कमार । पासनु सुटे जिसैा रि ववि नासी तमा ॥२॥
धर्न्यि व्रतकाळ हे एकादशिी । जिागरण उपविास घडे जियिांसी ।
ि वविष्णूनचे पूनजिन एकाभावेिसी। ि वनत्यिमुक्ति पूनज्यि ि वतहीं लोकांसी ॥३॥
न विजेि विांयिां काळ जेि तुजि ध्यिाती । असे तुझा विास तयिांच्यिा ि वचत्तिीं ।
धर्ाले सखेु सदा प्रमेे डुल्लती । तीथे ंमि वळन विास तयिांचा विाहाती ॥४॥
देवि भक्ति तून ंि वच जिालासी दोन्ही । विाढावियिा सुख भि वक्ति हे जिनीं ।
जिड जिीविां उध्दार होयि लागोि वन । शिरण तुका विंदी पाउले दोन्ही ॥५॥

कंसरायेि गभर वििधर्येिले सात । ह्मणोि वन गोकुळासी आले अनंत ।
घ्यिावियिा अवितार जिाले हे ि वच ि वनि वमत्यि । असुर संहारूि वन तारावेि भक्ति ॥१॥
जियि देवि जियि देवि जियि ि वविश्विरूपा । श्रीि वविश्विरूपा । ओविाळीन तुजि देहदीपे बापा ॥ध्रु.॥
स्थूनळरूप होऊि वन धर्िरतसे साने । जिसैा भावि तसैा तयिांकारणे ।
दतै्यिांसी भासला िसहीं गजिान । काळासी महाकाळ यिशिोदेसी तान्हे ॥२॥
अनंत विणी कोणा न कळे ि वच पार । सगुण कीं ि वनगुरण हा ही ि वनधर्ारर ।
पांगलीं साई अठरा किरतां वेिव्हार । तो विि वळतसे गौि वळयिांचे िखल्लार ॥३॥



तेहि वतस कोि वट ि वतहीं देविांसी शे्रष्ठ । पाउले पाताळीं नेणती स्विगर मगुुट ।
ि वगि वळलीं चौदा भूनविने तिर न भर ेि वच पोट । तो खाउन धर्ाला गोपाळाचे उित च्छष्टि ॥४॥
मि वहमा विणूनर्यां तिर पांगिलयिा श्रुि वत । िसणला शेिष ि वचरल्यिा िजिव्हा किरतां स्तुती ।
भावेिि वविण कांहीं न चले ि वच यििु वक्ति । राखे शिरण तुकयिाबंधर्ु करी ि वविनंती ॥५॥

परमानंदा परमपुरुषोत्तिमरामा । अच्यितुा अनंता हिर मेघश्यिामा ।
अि वविनाशिा अलक्षा परता परब्रह्मा । अकळकळा कमळापती न कळे मि वहमा ॥१॥
जियि देवि जियि देवि जियिा जिी श्रीपती । मगंळशुिभदायिका करीन आरती ॥ध्रु.॥
गोि वविंदा गोपाळा गोकुळरक्षणा। ि वगिरधर्रकर भविसागरतारक दिधर्मथना ।
मधर्ुसूनदन मुि वनजिीविन धर्रणीश्रमहरणा । दीनवित्सळ सकळां मूनळ जियि जियिि वनधर्ाना ॥२॥
ि वविश्विंभरा सवेिश्विर जिगदाधर्ारा । चकधर्र करुणाकर पाविन गजिेद्रा ।
सुखसागर गुणआगर मगुुटमणी शिूनरा । कल्यिाणकैविल्यिमूनि वतर मनोहरा ॥३॥
गरुडासना शेिषशियिना नरहरी । नारायिणा ध्यिाना सुरहरविरगौरी।
नंदा नंदनविंदन ि वत्रभुविनांभीतरी । अनंतनामीं ठसा अवितारांविरी ॥४॥
सगुणि वनगुरणसाक्ष श्रीमंत संतां । भगविाना भगविंता कालकृत्त दांता।
उत्पित्तिपाळणपासुन सहंारणसत्तिा । शिरण तुकयिाबंधर्ु तारीं िरि वत बहुतां ॥५॥

पंढिर पुण्यिभूनमी भीमा दि वक्षणाविाि वहनी । तीथर हे चंद्रभागा महा पातकां धर्नुी ।
उतरले विकंुैठमहासुख मेि वदनी ॥१॥
जियि देविा पांडुरगंा जियि अनाथनाथा । आरती ओंविाळीन तुह्मां लक्ष्मीकांता ॥ध्रु.॥
ि वनत्यि नविा सोहळा हो महाविाद्यां गजिर । सन्मुख गरुड पारीं उभा जिोडुि वन कर ।
मंि वडतचतुभुरजिा कटीं ि वमरविती कर ॥२॥
हिरनाम कीतरन हो आनंद महाद्वारीं । नाचती प्रमेसुखे नर तेिथचं्यिा नारी ।
जिीविन्मुक्ति लोक ि वनत्यि पाहाती हरी ॥३॥
आषाढी काि वतरकी हो गरुडटकयिां भार । गजिरती नाम घोष महाविैष्णविविीर ।
पापासी रीग नाहीं असुर कांपती सुर ॥४॥
हे सुख पुंडिलके कसे आि वणले बापे । ि वनगुरण साकारले आह्मांलाि वगं हे सोपे ।
ह्मणोि वन चरण धर्रोि वन तुका राि वहला सुखे ॥५॥

अवितार गोकुळीं हो जिन तारावियिासी । लाविण्यिरूपडे हे तेजिपुंजिाळरासी ।
उगवितां कोि वट ि वबंबे रि ववि लोपले शिशिी । उत्सावि सुरविरां मही थोर मानसीं ॥१॥
जियि देविा कृत्त ष्णनाथा जियि रखमुाईकांता। आरती ओवंिाळीन तुह्मां देविकीसुता । जियि देविा कृत्त ष्णनाथा ॥ध्र.ु॥
विसुदेविदेविकीची बंद फिोडुनी शिाळ । होउि वन ि वविश्विजिि वनता तयिा पोि वटंचा बाळ ।



दतै्यि हे त्रािसयेिले समूनळ कंसासी काळ । राजियिा उग्रसेना केला मथुरापाळ ॥२॥
राखतां गोधर्ने हो इदं्र कोपला वििर । मेघ जिो कडाि वडला ि वशिळा विषरतां धर्ारीं ।
रािखले गोकुळ हे नखीं धर्िरला ि वगरी। ि वनभरयि लोकपाळ अवितरले हरी ॥३॥
कौतुक पाहावियिा मावि ब्रह्म्यिाने केली । वित्से चोरोि वनयिां सत्यिलोकािस नेलीं ।
गोपाळ गाईवित्से दोहीं ठायिीं राखीलीं । सखुाचा प्रेमिसंधर्ु अनाथांची माउली ॥४॥
तािरले भक्तिजिना दतै्यि ि वनदारळून ि वन । पांडविां साहकारी आडल्यिां ि वनविारणी ।
गुण मी कायि विणूनर्यां मि वत केविढी विाणी । ि वविनि ववितो दास तुका ठावि देई ंचरणीं ॥५॥

सुंदर अगंकांती मखुे भाळ सुरखे । बाणली उटी अगंीं ि वटळा सािजिरी रखे ।
मस्तकीं मगुुट कानीं कंुडलां तेजि फिांके। आरक्ति दंत ि वहर ेकैसे शिोभले ि वनके ॥१॥
जियि देविा चतुभुरजिा जियिा लाविण्यितेजिा । आरती ओविाळीन भवितािरयिा हा विोजिा । जियि. ॥ध्रु.॥
उदार जंुिझार हा जियिा विाि वणती श्रुि वत । परतल्यिा नेि वत ह्मणती तयिां न कळे गि वत ।
भाट हा चतुमुरखे अनवुिाद किरती । पांगलीं साही अठरा रूप न गि वत ॥२॥
ऐकोि वन रूप ऐसे तुजिलागीं धर्ुिं वडती। बोडके नग्न एक ि वनराहार ईि वत ।
साधर्ने यिोग नाना तपे दारुण ि वकती। सांि वडले सुख ि वदली संसारा शिांती ॥३॥
भरूि वन माजिी लोकां ि वतहीं नांदिस एक। काि वमनी मनमोहना रूप नाम अनेक ।
नासि वत नाममाते्र भविपातके शिोक । पाउले विंि वदताती िसध्द आि वण साधर्क ॥४॥
उपमा द्यावियिासी दजेुि कायि हे तुजि । तत्त्विािस तत्त्विसार मूनळ जिालासी बीजि ।
खेळिस बाळलीळा अवितार सहजि । ि वविनि ववितो दास तुका कर जिोडोि वन तुजि ॥५॥

सकुमार मुखकमळ ि वनजिसारि वनमरळ । साविळी सनुीळ तनु भ्रमरांग कुरळ ।
झळकि वत ि वदव्यि तेजेि दतं माजि पातळ । ि वमरवििल ंमयिोरपते्र मुगुट कंुडले माळ ॥१॥
जियि देविा जिगदीश्विरा । धर्न्यि रखमुाईविरा । आरती करीन कायिा । ओंविाि वळन सुंदरा । जियि. ॥ध्रु.॥
गोिजिर ेठाणमाण भुजिा मंि वडत चारी । शिोभि वत शंिखचकगदापद्म मोहरी ।
हृदयिीं ब्रह्मपद बाणले शंृगारीं । गजिरि वत चरणीं विांकी कंठ कोि वकळास्विरीं ॥२॥
घविघि ववित उटी अंगीं बाविन चंदनांची । लल्हाट कस्तुिरचा कास ि वपतांबरीची ।
कि वटसूनत्र वििर सािजिर ेप्रभा विर मोि वतयिांची। संगीत सकळ मुद्रा पाउले कंुकुमाचीं ॥३॥
सौभाग्यिसुख सागर गणुलाविण्यिखाणी । लाघविी दीनवित्सळ ि वविश्वि लाि वविले ध्यिानीं ।
आश्चयिर देवि किरती ॠि वष राि वहले मुि वन । धर्न्यि ते प्रसविली ऐिसयिा नदंपत्नी ॥४॥
विि वणरतां ध्यिान मि वहमा श्रुि वत राि वहल्यिा नेि वत । रि वविकोि वट चदं्र तारा प्रकाशिा न तुळती ।
उदार सुर गंभीर पूनणर आनंदमूनि वतर । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे स्तविूनं मी कायि ि वकती ॥५॥

महा जिी महादेविा महाकाळमदरना । मांि वडयेिले उग्रतप महादीप्त दारुणा ।



पिरधर्ान व्यिाघ्रांबर ि वचदाभस्मलेपना । स्मशिान कीडास्थळ तुह्मा जिी ि वत्रनयिना ॥१॥
जियि देविा हरशे्विरा जियि पाविरतीविरा। आरती ओंविाि वळन कैविल्यिदातारा । जियि. ॥ध्रु.॥
रुद्र हे नाम तुह्मां उग्र संहारासी । शंिकर ि वशिवि भोळा उदार सविरस्विीं ।
उदक बेलपत्र टाळी विाि वहल्यिा देसी । आपुले पद दासां ठावि देई ंकैलासीं ॥२॥
तै्रलोक्यिव्यिापका हो जिन आि वण ि वविजिन । ि वविराटस्विरूप हे तुझे सािजिर ेध्यिान ।
किरतो वेिद स्तुती कीती मुखे आपण । जिाणतां नेणवेि हो तुमचे मि वहमान ॥३॥
बोलतां नाम मि वहमा असे आश्चयिर जिगीं । उपदेशि केल्यिानंतर ेपापे पळती वेिगीं ।
हरहर विाणी गजेि प्रेम सचंर ेअंगीं । राि वहिल दृष्टष्टिी चरणीं रगं मीनला रगंीं ॥४॥
पुजिूनि वन िलगं उभा तुका जिोडोनी हात। किरती ि वविज्ञापना पिरसाविी हे मात ।
अखंड राहू ंद्यावेि माझे चरणीं ि वचत्ति । घातले साष्टिांग मागे मस्तकीं हात ॥५॥

अवितारनामभेद गणा आि वद अगाद । जियिािस पार नाहीं पढेु खुंटला विाद ।
एक ि वच दतं शिोभे मखु ि वविकाळ दोंद । ब्रह्मांडामािजि दाविी अनंत हे छंद ॥१॥
जियि जियिा गणपती ओंविाि वळत आरती । सािजिऱ्यिा सरळ भुजिा फिरशिकमळ शिोभती ॥ध्रु.॥
हे मही ठेगणी हो तुजि नृत्तत्यिनायिका । भोंवििर फेिर देतां असुर मि वदले एकां ।
घातले तोडरीं हो भक्तिजिनपाळका । सहस्र नाम तुजि भुि वक्तिमुि वक्तिदायिका ॥२॥
सुंदर शिोभला हो रूपे लोपलीं तेजेि । उपमा कायि देऊं असे आि वणक दजेुि ।
रि वविशिि वशितारागणे जियिामाजिी सहजेि । उदरी सामाविलीं जियिा ब्रह्मांडबीजिे ॥३॥
विि वणरता शेिष लीळा तयिा भागलीं मखुे । पांगुळले वेिद चारी कैसे राि वहले सखुे ।
अवितार जिन्मला हो िलगंनाभी यिा मखुे । अमूनतर मूनि वतरमंत होयि भक्तिीच्यिा सुखे ॥४॥
ि वविश्वि हे रूप तुझे हस्त पाद मुखडे । ऐसा ि वच भावि देई ंतयिा नाचतां पुढे ।
धर्ूनप दीप पंचारि वत ओवंिाि वळन ि वनविाडे । राखे यिा शिरणागता तुका खेळतां लाडे ॥५॥

कनकाच्यिा पिरयेिळीं उजिळूनि वन आरती । रत्नदीपशिोभा कैशिा पाजिळल्यिा ज्यिोती ॥१॥
ओंविाळूनं  गे मायेि सबाहयि सािजिरा । राि वहरखमुाईसत्यिभामेच्यिा विरा ।ध्रु.॥
मंि वडतचतुभुरजि ि वदव्यि कानीं कंुडले। श्रीमुखाची शिोभा पाहातां तेजि फिांकले ॥२॥
विैजियिंती माळ गळां शिोभे श्रीमंत । शंिखचकगदापद्म आयिधेुर् शिोभत ॥३॥
सांविळा सकुमार जिसैा कदरळीगाभा । चरणीचीं नेपुर ेविांकी गजिरती नभा ॥४॥
ओंविाि वळतां मन हे उभे ठाकले ठायिीं । समदृष्टि वष्टि समािधर् तुकयिा लागली पायिीं ॥५॥

भक्तिीि वचयिा पोटीं बोधर् कांकडा ज्यिोती । पचंप्राण जिीविे भावेि ओवंिाळूनं  आरती ॥१॥
ओंविाळून आरती माझ्यिा पढंरीनाथा। दोन्ही कर जिोडोि वन चरणीं ठेविीन माथा ॥ध्रु.॥
कायि मि वहमा विणूनर्यां आतां सांगणे ते ि वकती । कोि वट ब्रह्महत्यिा मुख पाहतां जिाती ॥२॥



राही रखमुाई दोही दों बाही । मयिूनर ि वपच्छचामर ेढाि वळि वत ठायिीं ठायिीं ॥३॥
तुका ह्मणे दीप घेऊि वन उन्मनि वत शिोभा । ि वविटेविरी उभा ि वदसे लाविण्यिगाभा ॥४॥
॥॥

धर्न्यि ि वदविस आिजि दरुषण संतांचे । नांदे तयिा घरीं दवैित पंढरीचे ॥१॥
धर्न्यि पुण्यि रूप कैसा जिाले संसार । देवि आि वण भक्ति दजुिा नाहीं ि वविचार ॥ध्रु.॥
धर्न्यि पूनविर पुण्यि विोडविले ि वनरुते । संतांचे दशिरन जिाले भाग्येि बहुते ॥२॥
तुका ह्मणे धर्न्यि आह्मां जिोडली जिोडी । संतांचे चरण आतां जिीविे न सोडीं ॥३॥

गाऊं विाणून ंतुजि ि वविठो तुझा करंू अनुविाद । िजिकडे पाहे ि वतकडे सविरमयि गोि वविदं ॥१॥
आनंद र ेि वविठोबा जिाला माझे मनीं। देिखले लोचनीं ि वविटेसि वहत पाउले ॥ध्रु.॥
न करीं तपसाधर्ने र ेमुक्तिीचे सायिास । हा ि वच जिन्मोजिन्मी गोड भक्तिीचा रस ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां प्रमेा उणे ते काई । पंढरीचा राणा सांटि वविला हृदयिीं ॥३॥

मागणे ते एक तुजिप्रि वत आहे । देशिी तिर पाहे पांडुरगंा ॥१॥
यिा संतांसी ि वनरविीं हे मजि देई ं। आि वणक दजेुि काहीं न मगे तुजि ॥२॥
तुका ह्मणे आतां उदार होई ं। मजि ठेविीं पायिीं संतांि वचयिा ॥३॥

स्विामींनीं कायिा ब्रह्म केली ते अभंग ॥  ॥

शिोिधर्तां ि वच नयेि । ह्मणोि वन विोळगतों पायेि ॥१॥
आतां ि वदसों नयेि जिना । ऐसे करा नारायिणा ॥ध्र.ु॥
परतोि वन मन । गेले ठायिीं ि वच मुरोन ॥२॥
ि वविसरला तुका । बोलों चालों जिाला मुका ॥३॥

रज्जुिसपारकार । भासयेिले जिगडंबर ॥१॥
ह्मणोि वन आठविती पायि । घेतों आलायि बलायि ॥ध्रु.॥
दु्रशि दु्रमाकार लाणी। केलों सविर सासी धर्णी ॥२॥
तुकीं तुकला तुका । ि वविश्विीं भरोि वन उरला लोकां ॥३॥

ह्मणि ववितों दास । पिर मी असे उदास ॥१॥
हा ि वच ि वनश्चयि माझा । पिर मी ि वनश्चयिाहुि वन दजुिा ॥ध्रु.॥
सरते कतुरत्वि माझ्यिाने । पिर मी त्यिाही हून ि वभन्न ॥२॥



तुका तुकासी तुकला । तुका तुकाहुि वन ि वनराळा ॥१॥

घोंटविीन लाळ ब्रह्मज्ञान्यिा हातीं । मुक्तिां आत्मित स्थती सांडविीन ॥१॥
ब्रह्मभूनत होते कायिा च कीतरनीं । भाग्यि तरी ॠणी देविा ऐसा ॥ध्रु.॥
तीथर भ्रमकासी आणीन आळस । कडु स्विगरविास किरन भोग ॥२॥
सांडविीन तपोि वनधर्ा अि वभमान । यिज्ञ आि वण दान लाजिविीन ॥३॥
भि वक्तिभाग्यिप्रेमा साधर्ीन पुरुषाथर । ब्रह्मींचा जिो अथर ि वनजिठेविा ॥४॥
धर्न्यि ह्मणविीन येिहे लोकीं लोकां । भाग्यि आह्मीं तुका देिखयेिला ॥५॥

संसाराचे अगंीं अविघीं च वेिसने । आह्मी यिा कीतरने शुिध्द जिालों ॥१॥
आतां हे सोंविळे जिाले ि वत्रभुविन । ि वविषम धर्ोऊन सांि वडयेिले ॥ध्र.ु॥
ब्रह्मपुरीं विास करणे अखंड । न देिखजेि तोंड ि वविटाळाचे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां एकांताचा विास । ब्रह्मीं ब्रह्मरस सेविूनं सदा ॥३॥

तुह्मी सनकाि वदक संत । ह्मणि ववितां कृत्त पाविंत ॥१॥
एविढा करा उपकार । देविा सांगा नमस्कार ॥ध्रु.॥
भाकून ि वन करुणा । ि वविनविा विैकंुठींचा राणा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि आठविा । मळु लविकरी पाठविा ॥३॥

आपुल्यिा माहेरा जिाईन मी आतां । ि वनरोप यिा संतां हातीं आला ॥१॥
सुख दःुख माझे ऐि वकले कानीं । कळविळा मनीं करुणेचा ॥ध्रु.॥
करुनी िसध्द मूनळ साउले भातुके । येिती ि वदसे एके न्यिावियिासी ॥२॥
त्यिा ि वच पंथे माझे लागलेसे ि वचत्ति । विाट पाहे ि वनत्यि माहेराची ॥३॥
तुका ह्मणे आतां येितील न्यिावियिा । अंगे आपुिलयिा मायिबाप ॥४॥

ि वचन्हे उमटताती अगंीं । शिकुना जिोगीं उत्तिम ॥१॥
आठविला बापमायि । येिइल कायि मूनळ नेणों ॥ध्रु.॥
उत्कंि वठत जिाले मन । ते ि वच खणु तेथींि वच ॥२॥
तुका ह्मणे काम विारीं । आळस घरीं करमेना ॥३॥

आरोि वनयिां पाहे विाट । कटकट सोसेना ॥१॥
आिलयिांस पुसे मात । तेथे ि वचत्ति लागले ॥ध्रु.॥



दळीं कांडीं लोकांऐसे । पिर मी नसे ते ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे ि वपसे । तेथे तसेै असेल ॥३॥

येिथीिलयिा अनुभवेि । कळों जिीवेि हे येितसे ॥१॥
दोहीं ठायिीं एक जिीवि । माझी कींवि त्यिा अंगीं ॥ध्रु.॥
भूनक भुके ि वच खाउि वन धर्ायि । नाहीं हायि अन्नाची ॥२॥
तुका ह्मणे सखु जिाले । अंतर धर्ाले त्यिागुणे ॥३॥

पैल आले हिर । शंिख चक शिोभे करीं ॥१॥
गरुड येितो फिडत्कार े। ना भी ना भी ह्मणे त्विर े॥ध्रु.॥
मुगुटकंुडलांच्यिा दीि वप्त । तेजिे लोपला गभित स्त ॥२॥
मेघश्यिामविणर हिर । मूनि वतर डोळस सािजिरी ॥३॥
चुतभुरजि विजैियिंती । गळां माळ हे रुळती ॥४॥
पीतांबर झळके कैसा । उजिळल्यिा दाही ि वदशिा ॥५॥
तुका जिालासे संतुष्टि । घरा आले विकंुैठपीठ ॥६॥

शंिखचकगदापद्म । पैल आला पुरुषोत्तिम ॥१॥
ना भी ना भी भक्तिरायिा । वेिगीं पाविलों सखयिा ॥ध्रु.॥
दरुूि वन येितां ि वदसे दृष्टष्टिी। धर्ाके दोष पळती सृत्तष्टिी ॥२॥
तुका देखोि वन एकला । विैकंुठींहूि वन हिर आला ॥३॥

पैल ि वदसतील भार । ि वदडंी पताका अपार ॥१॥
आला पढंरीचा राणा । ि वदसतील त्यिाच्यिा खणुा ।
सुख विाटे मना । डोळे बाहयिा स्फुिरती ॥ध्र.ु॥
उि वठले गजिर नामाचे । दळभार विषै्णविांचे ॥२॥
तुका करी िरता ठावि । त्यिांसी बसैावियिा विावि ॥३॥

चला जिाऊं र ेसामोर े। पुढे भेटों ि वविठ्ठल धर्ुर े॥१॥
तुका आनंदला मनीं । कैसा जिातो लोटांगणीं ।
फेिडावियिा धर्णी । प्रमेसुखाची आिजि ॥ध्रु.॥
पुढे आले कृत्त पाविंत । मायिबाप साधर्ुसंत ॥२॥
आळंि वगला बाहीं । ठेि वविला ि वविठोबाचे पायिीं ॥३॥



पाहुणे घरासी । आिजि आले हृषीकेशिी ॥१॥
कायि करंू उपचार । कोंप मोडकी जिजिरर ।
कण्यिा दरदर । पाण्यिामाजिी रांिधर्ल्यिा ॥ध्रु.॥
घरीं मोडि वकयिा बाजिा । वििर विाकळांच्यिा शेिजिा ॥२॥
मुखशुिित ध्द तुळसी दळ । तुका ह्मणे मी दबुरळ ॥३॥

संतीं केला अगंीकार । त्यिासी अि वभमान थोर ॥१॥
कांहीं ठेि वविले चरणीं । घेतीं ते ि वच पुरविूनि वन ।
तुका पायिविणी । घेऊि वनयिां ि वनराळा ॥ध्रु.॥
नसतां कांहीं संि वचत । भेटी जिाली अविि वचत ॥२॥
देवि ि वमळोि वनयिां भक्ति । तुका केलासे सनाथ ॥३॥

अविि वघयिांच्यिा आलों मुळे । एका वेिळे न्यिावियिा ॥१॥
िसध्द व्हावेि िसध्द व्हावेि । आधर्ीं ठावेि किरतों ॥ध्र.ु॥
जिोंवििर ते घि वटका दरुी । आहे उरी तो काळ ॥२॥
मंगळाचे वेिळे उभे । असों शिोभे साविधर् ॥३॥
अविि वघयिांचा यिोग घडे । तरी जिोडे श्लाघ्यिता ॥४॥
तुका ह्मणे पाहे विाट । बहु आट करूि वन ॥५॥

सकळ ही माझी बोळविण करा । परतोि वन घरा जिाविे तुह्मीं ॥१॥
कमरधर्मे ंतुह्मां असावेि कल्यिाण । घ्यिा माझे विचन आशिीविारद ॥ध्रु.॥
विाढविूनि वन ि वदलों एकाि वचयेि हातीं । सकळ ि वनित श्चंती जिाली तेथे ॥२॥
आतां मजि जिाणे प्राणेश्विरासवेि । मािझयिा भावेि अनुसरलों ॥३॥
विाढि ववितां लोभ होईल उसीर । अविघींच ित स्थर करा ठायिीं ॥४॥
धर्मर अथर काम जिाला एके ठायिीं । मेळि वविला िजंिहीं हाता हात ॥५॥
तुका ह्मणे आतां जिाली हे ि वच भेटी । उरल्यिा त्यिा गोष्टिी बोलावियिा ॥६॥

बोिललों ते आतां पाळावेि विचन । ऐसे पुण्यि कोण माझे गांठी ॥१॥
जिातों आतां आज्ञा घेऊि वनयिां स्विामी । काळके्षप आह्मी करंू कोठे ॥ध्र.ु॥
न घडे यिावििर न धर्रवेि धर्ीर । पीडतां राष्टिर्  देखोि वन जिग ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी ि वदसे मोकिलले । कायि आतां आले जिीि ववित्विाचे ॥३॥



करावेि ते काम । उगाच विाढविाविा श्रम ॥१॥
अविघे एकमयि । राज्यि बोलों चालों नयेि ॥ध्रु.॥
दजुियिाची सत्तिा । न चलेसी जिाली आतां ॥२॥
आतां नाहीं तुका । पनु्हा हारपला लोकां ॥३॥

आह्मी जिातों तुह्मी कृत्त पा असों द्याविी । सकळा सांगाविी ि वविनंती माझी ॥१॥
विाडवेिळ जिाला उभा पांडुरगं । विैकंुठा श्रीरगं बोलाि ववितो ॥२॥
अंतकाळीं ि वविठो आह्मांसी पाविला । कुडीसि वहत जिाला गपु्त तुका ॥३॥

तुका उतरला तुकीं । नविल जिाले ि वतहीं लोकीं ॥१॥
ि वनत्यि किरतों कीतरन । हे ि वच माझे अनुष्ठान ॥ध्रु.॥
तुका बसैला ि वविमानीं । संत पाहाती लोचनीं ॥२॥
देवि भाविाचा भुकेला । तुका विैकंुठासी नेला ॥३॥

न देिखजेि ऐसे केले । यिा ि वविठ्ठले दःुखासी ॥१॥
कृत्त पेि वचयेि िसवं्हासनीं । अिधर्ष्ठानीं बसैि वविले ॥ध्रु.॥
विाजिता तो नलगे विारा क्षीरसागरा शियिनीं ॥२॥
तुका ह्मणे अविघे ठायिीं । मजि पायिीं रािखले ॥३॥

विाराणसीपयिर्यांत असों सुखरूप । सांगाविा ि वनरोप संतांसी हा ॥१॥
येिथूनि वनयिां आह्मां जिाणे ि वनजिधर्ामा । सवेि असे आह्मां गरुड हा ॥२॥
कृत्त पा असों द्याविी मजि दीनाविरी । जिातोंसों माहेरी तुका ह्मणे ॥३॥ ॥॥

शिखे  एकाहत्तिरीं ि वविरोधर्नामसवंित्सरीं फिालगुनविद्य
ि वद्वतीयिा सोमविासरीं प्रथमप्रहरीं तुकोबा गपु्त जिाले ॥१॥

जिाती पंढरीस । ह्मणे जिाईनं तयिांस ॥१॥
तयिा आहे संविसार । ऐसे बोले तो माहार ॥ध्रु.॥
असो नसो भावि । जिो हा देखे पढंिररावि ॥२॥
चंद्रभागे न्हाती । तुका ह्मणे भलते यिाती ॥३॥



धर्िरयेिलीं सोंगे । येिणे अविघीं पांडुरगें ॥१॥
ते हे ब्रह्म ि वविटेविरी । उभे चंद्रभागे ि वतरीं ॥ध्रु.॥
अंतर व्यिापी बाहे । धर्ांडोि वळतां कोठे नोहे ॥२॥
यिोगयिागतपे । ज्यिाकारणे दानजिपे ॥३॥
ि वदले नेदी जिि वत । भोग सकळ ज्यिा होती ॥४॥
अविघी लीळा पाहे । तुका ह्मणे दासां साहे ॥५॥

ज्यिाचे गजिरतां पविाडे । कि वळकाळ पायिां पडे ॥१॥
तो हा पढंरीचा राणा । पुसा सा चौं अठरा जिणां ॥ध्रु.॥
ि वचंि वततां जियिासी । भुि वक्तिमुि वक्ति कामारी दासी ॥२॥
विैकंुठासी जिावेि । तुका ह्मणे ज्यिाच्यिा नांवेि ॥३॥

ज्यिाचे गजिरतां पविाडे । श्रुि वतशिास्त्रां मौन्यि पडे ॥१॥
तेथे माझी विाचा ि वकती । परु ेकरावियिा स्तुती ॥ध्रु.॥
िसणले सहस्र तोंडे । शेिषाफिणी ऐसे धेर्डे ॥२॥
तुका ह्मणे मही । पत्र िसंधर्ु न पुर ेशिाही ॥३॥

देवि राखे तयिा मारील कोण । न मोडे कांटा ि वहडंतां विन ॥१॥
न जिळे न बुडे नव्हे कांहीं । ि वविष ते ही अमृत्तत पाहीं ॥ध्र.ु॥
न चकेु विाट न पडे फंिदीं । नव्हे कधर्ीं कधर्ीं यिमबाधर्ा ॥२॥
तुका ह्मणे नारायिण । येिता गोळयिा विारी विाण ॥३॥

कोठे गुंतलासी द्वारकेच्यिा रायिा । वेिळ कां सखयिा लाि ववियेिला ॥१॥
ि वदनानाथ ब्रीद सांभाळीं आपुले । नको पाहों केले पापपुण्यि ॥ध्रु.॥
पि वततपाविन ब्रीदे चराचर । पातकी अपार उध्दिरले ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे द्रौपदीचा धर्ांविा । केला तसैा मला पाविे आतां ॥३॥

कोठे गुंतलासी कोणांच्यिा धर्ांवियिा । आली देविरायिा ि वनद्रा तुजि ॥१॥
कोठे गुंतलासी भि वक्तिप्रमेसुखे । न सुटेती मुखे गोि वपकांचीं ॥ध्रु.॥
कायि पि वडले तुजि कोणाचे संकट । दरुी पथं विाट न चालवेि ॥२॥
कायि माझे तुजि गुण दोष ि वदसती । ह्मणोि वन श्रीपती कोपलासी ॥३॥
कायि जिाले सांग मािझयिा कपाळा । उरला जिीवि डोळां तुका ह्मणे ॥४॥



परस्त्रीते ह्मणतां माता । ि वचत्ति लाजिि वविते ि वचत्तिा ॥१॥
कायि बोलोि वनयिां तोंडे । मनामाजिी कानकोंडे ॥ध्रु.॥
धर्मरधर्ािरष्टिगोष्टिी सांगे । उष्टियिा हाते नुडविी काग ॥२॥
जेि जेि कमर विसे अंगीं । ते ते आठवेि प्रसगंीं ॥३॥
बोले तसैा चाले । तुका ह्मणे तो अमोल ॥४॥

असत्यि विचन होतां सविर जिोडी । जिरी लग्नघडी परउपकार ॥१॥
जिाईल पतना यिािस संदेह नाहीं । साक्ष आहे कांहीं सांगतों ते ॥ध्रु.॥
विदि वविले मुखे नारायिणे धर्मार । अंगुष्ठ त्यिा कमारसाटीं गेला ॥२॥
तुका ह्मणे आतां सांभळा र ेपढेु । अंतिरचें कुडे देइल दःुख ॥३॥

जिळों त्यिाचे तोंड । ऐसी कां ते व्यिाली रांड ॥१॥
सदा भोवियिासी गांठी । कोधर् धर्डधर्डीत पोटीं ॥ध्रु.॥
फिोि वडली गोंविरी। ऐसी ि वदसे तोंडाविरी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । ि वचत्तिा समाधर्ान कांहीं ॥३॥

तोंडे खायेि फिार । पादे बोचा करी मार ॥१॥
एक ऐसे ते शिाहाणे । आपुले अधर्ीन ते नेणे ॥ध्रु.॥
कुले घालूनि वन उघडे। रागे पाहे लोकांकडे ॥२॥
खेळे जुितकमर । मग बोंबली जुिलूनम ॥३॥
ि वनजितां आला मोहो । विीतां ह्मणे मेला गोहो ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिांनीं। मनुष्यिपणा केली हानी ॥५॥

पि वतव्रता नेणे आि वणकांची स्तुती । सविरभावेि पि वत ध्यिानीं मनीं ॥१॥
तसेै माझे मन एकि वविधर् जिाले । नाविडे ि वविठ्ठलेि वविण दजेुि ॥ध्रु.॥
सूनयिरि वविकािसनी नेघे चंद्रकळा । गायि ते कोि वकळा विसंतेसी ॥२॥
तुका ह्मणे बाळ मातेपुढे नाचे । बोल आि वणकांचे नाविडती ॥३॥

पंि वडत ह्मणतां थोर सखु । पिर तो पाहातां अविघा मूनखर ॥१॥
कायि करावेि घोि वकले । वेिदपठण विांयिां गेले ॥ध्रु.॥
वेिदीं सांि वगतले ते न करी । सम ब्रह्म नेणे दरुाचारी ॥२॥



तुका देखे जिीविीं ि वशिवि । हा तेथींचा अनुभवि ॥३॥

पंि वडत तो ि वच एक भला । ि वनत्यि भजेि जिो ि वविठ्ठला ॥१॥
अविघे सम ब्रह्म पाहे । सविार्यां भूनतीं ि वविठ्ठल आहे ॥ध्रु.॥
िरता नाहीं कोणी ठावि । सविार्यां भूनतीं विासुदेवि ॥२॥
तुका ह्मणे तो ि वच दास। त्यिां देिखल्यिा जिाती दोष ॥३॥

ऐका पंि वडतजिन । तुमचे विंि वदतों चरण ॥१॥
नका करंू नरस्तुि वत । माझी पिरसा हे ि वविनंती ॥ध्रु.॥
अन्न आच्छादन । हे तों प्रारब्धर्ा अधर्ीन ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । सुखे वेिचा नारायिणीं ॥३॥

ि वविठ्ठल टाळ ि वविठ्ठल ि वदडंी । ि वविठ्ठल तोंडीं उच्चारा ॥१॥
ि वविठ्ठल अविघ्यिा भांडविला । ि वविठ्ठल बोला ि वविठ्ठल ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल नाद ि वविठ्ठल भेद । ि वविठ्ठल छंद ि वविठ्ठल ॥२॥
ि वविठ्ठल सखुा ि वविठ्ठल दःुखा। तुकयिा मखुा ि वविठ्ठल ॥३॥

कायि तुझे वेिचे मजि भेटी देतां । विचन बोलतां एक दोन ॥१॥
कायि तुझे रूप घेतों मी चोरोि वन । त्यिा भेणे लपोि वन राि वहलासी ॥ध्रु.॥
कायि तुझे आह्मां करावेि विकंुैठ । भेविों नको भेट आतां मजि ॥२॥
तुका ह्मणे तुझी नलगे दसोडी । पिर आहे आविडी दशिरनाची ॥३॥

संति वनंदा ज्यिाचे घरीं । नव्हे घर ते यिमपुरी ॥१॥
त्यिाच्यिा पापा नाहीं जिोडा । सगंे जिना होयि पीडा ॥ध्रु.॥
संति वनंदा आविडे ज्यिासी । तो िजिता ि वच नकर विासी ॥२॥
तुका ह्मणे तो नष्टि। जिाणा गाढवि तो स्पष्टि ॥३॥

आले देविाि वचयिा मना । तेथे कोणाचे चालेना ॥१॥
हिरश्चंद्र ताराराणी । विाहे डोंबा घरीं पाणी ॥ध्रु.॥
पांडविांचा साहाकारी। राज्यिाविरोि वन केले दरुी ॥२॥
तुका ह्मणे उगेि वच राहा । होईल ते सहजि पाहा ॥३॥



ि वनजिल्यिाने गातां उभा नारायिण । बसैल्यिा कीतरन किरतां डोले ॥१॥
उभा राहोि वनयिां मुखीं नाम विदे । नाचे नाना छंदे गोि वविंद हा ॥ध्रु.॥
मारगीं चालतां मखुीं नाम विाणी । उभा चकपाणी मागे पुढे ॥२॥
तुका ह्मणे यिासी कीतरनाची गोडी । प्रेमे घाली उडी नामासाटीं ॥३॥

काम कोधर् आह्मी विाि वहले ि वविठ्ठलीं । आविडी धर्िरली पायिांसविे ॥१॥
आतां कोण पाहे मागे परतोि वन । गेले हारपोि वन देहभावि ॥ध्रु.॥
िरित ध्दिसध्दी सुखे हाि वणतल्यिा लाता । तेथे यिा प्राकृत्त ता कोण मानी ॥२॥
तुका ह्मणे आम्ही ि वविठोबाचे दास । करूि वन ठेलों ग्रास ब्रह्मांडाचा ॥३॥

उठाउठीं अि वभमान । जिायि ऐसे स्थळ कोण ॥१॥
ते यिा पढंरीस घडे । खळां पाझर रोकडे ॥ध्रु.॥
अश्रूनि वचयिा धर्ारा । कोठे रोमांच शिरीरा ॥२॥
तुका ह्मणे काला । कोठे अभेद देिखला ॥३॥

पंढरी पंढरी । ह्मणतां पापाची बोहोरी ॥१॥
धर्न्यि धर्न्यि जिगीं ठावि । होतो नामाचा उत्सावि ॥ध्रु.॥
िरित ध्दिसध्दी लोटांगणीं। प्रमेसुखाि वचयिा खाणी ॥२॥
अिधर्क अक्षराने एका । भूनविैकंुठ ह्मणे तुका ॥३॥

भार घालीं देविा । न लगे देशि डोई घ्यिाविा ॥१॥
देह प्रारब्धर्ा अधर्ीन । सोसे अिधर्क विाढे सीण ॥ध्रु.॥
व्यिविसायि ि वनि वमत्ति। फिळ देतसे संि वचत ॥२॥
तुका ह्मणे ि वफिर े। भोंविडीने दम िजिर े॥३॥

भोग भोगाविरी द्याविा । संि वचताचा करुनी ठेविा ॥१॥
शिांती धर्रणे िजिविासाटीं । दशिा उत्तिम गोमटी ॥ध्रु.॥
देह लेखावेि असार । सत्यि परउपकार ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वमरासी । बुडी द्याविी ब्रह्मरसी ॥३॥

येिथे बोलोि वनयिां कायि । व्हाविा गरुू तिर जिायि ॥१॥
मजि न साहे विांकडे । येि ि वविठ्ठलकथेपुढे ॥ध्रु.॥



ऐकोि वन मरसी कथा। जंिवि आहेिस तु ंजिीता ॥२॥
हुरमतीची चाड । तेणे न कराविी बडबड ॥३॥
पुसेल कोणी त्यिास । जिा र ेकरीं उपदेशि ॥४॥
आह्मी ि वविठ्ठलाचे विीर । फिोडून ं कि वळकाळाचे शिीर ॥५॥
घेऊं पढुती जिन्म । विाणून ंकीतर मुखे नाम ॥६॥
तुका ह्मणे मकु्तिी । नाहीं आस ि वच येि ि वचत्तिी ॥७॥

आनुहातीं गुंतला नेणे बाहयि रगं । विृत्तित्ति येितां मग बळ लागे ॥१॥
मदे माते तयिा नाहीं देहभावि । आपुले आवेिवि आवििरतां ॥ध्रु.॥
आि वणकांची विाणी वेिद तेणे मखेु । उपचारदःुखे नाठविती ॥२॥
ते सखु बोलतां आश्चयिर यिा जिना । ि वविपरीत मना भासतसे ॥३॥
तुका ह्मणे बाहयि रगं तो ि वविठ्ठल । अंतर ि वनविाले ब्रह्मरसे ॥४॥

ब्रह्मरसगोडी तयिांसी फिाविली । विासना ि वनमाली सकळ ज्यिांची ॥१॥
नाहीं त्यिा ि वविटाळ अखंड सोंविळीं । उपाधर्ीवेिगळीं जिाि वणवेिच्यिा ॥ध्रु.॥
मन हे ि वनश्चळ जिाले एके ठायिीं । तयिां उणे काई ि वनजिसुखा ॥२॥
तीं ि वच पणु्यिविंते परउपकारी । प्रबोधर्ी त्यिा नारीनरलोकां ॥३॥
तुका ह्मणे त्यिांचे पायिीं पायिपोस । होऊि वनयिां विास किरन तेथे ॥ ॥

जिसेै तसेै राहे देविाचे हे देणे । यित्न किरतां तेणे कायि नव्हे ॥१॥
दासां कृत्त पािसंधर्ु नपेुक्षी सविरथा । अंतरींची व्यिथा कळे त्यिासी ॥ध्रु.॥
मागों नेणे परी मायि जिाणे विमर । बाळा नेदी श्रम पाविों कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि अनुभवि अंगे । विचन विाउगे मानेना हे ॥३॥

आह्मां हिरच्यिा दासां कांहीं । भयि नाहीं तै्रलोकीं ॥१॥
देवि उभा मागे-पुढे । उगविी कोडे संकट ॥ध्र.ु॥
जिसैा केला तसैा होयि। धर्ांवेि सोयि धर्रोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे असों सुखे । गाऊं मुखे ि वविठोबा ॥३॥

परद्रव्यिपरनारीचा अि वभळास । तेथूनि वन हारास सविरभाग्यिा ॥१॥
घि वटका ि वदविस मास विरुषे लागेतीन । बांधर्ले पतन गांठोडीस ॥ध्रु.॥
पुढे घात त्यिाचा रोकडा शिकुन । पुढे करी गुण ि वनश्चयेिसी ॥२॥



तुका ह्मणे एकां तडतांथविड । काळ लागे नाड परी खरा ॥३॥

समथारचे केले । कोणां जिाईल मोि वडले ॥१॥
विांयिां कराविी ते उर े। खटपटे सोस पुर े॥ध्रु.॥
ठेि वविला जिो ठेविा । आपुलाला तसैा खाविा ॥२॥
ज्यिाचे त्यिाचे हातीं । भुके तयिाची फििजिती ॥३॥
तुका ह्मणे कोटी । बाळे जिाले शिूनळ पोटी ॥४॥

हे माझी ि वमराशिी । ठावि तुझ्यिा पायिांपाशिीं ॥१॥
यिाचा धर्रीन अि वभमान । करीन आपुले जितन ॥ध्रु.॥
देऊि वनयिां जिीवि। बळी सािधर्ला हा ठावि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । जुिन्हाट हे माझी सेविा ॥३॥

नेणे गि वत कायि कविण अधर्ोगि वत । माि वनली ि वनित श्चंती तुझ्यिा पायिीं ॥१॥
कमर धर्मर कोण नेणे हा उपावि । तुझ्यिा पायिीं भावि ठेि ववियेिला ॥ध्रु.॥
नेणे ि वनरसं पाप पुण्यि नेणे कायि । ह्मणऊि वन पायि धर्िरले तुझे ॥२॥
वेिडा मी अि वविचार न कळे ि वविचार । तुजि माझा भार पांडुरगंा ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि किरतां नव्हे कायि । माझा तो उपायि कविण तेथे ॥४॥

तुझा ह्मणऊि वन जिालों उतराई । त्यिाचे विमर काई ते मी नेणे ॥१॥
हातीं धर्रोि वनयिां दाविीं मजि विाट । पुढे कोण नीट ते ि वच देविा ॥ध्रु.॥
देविभक्तिपण करावेि जितन । दोहीं पक्षीं जिाण तून ंि वच बळी ॥२॥
अि वभमाने तुजि लागली हे लाजि । शिरणागतां काजि करावियिा ॥३॥
तुका ह्मणे बहु नेणता मी फिार । ह्मणऊि वन ि वविचार जिाणि वविला ॥४॥

मारगीं चालतां पाउलापाउलीं । ि वचंताविी माउली पांडुरगं ॥१॥
सविर सुख लागे घेउि वनयिा पाठी । आविडींचा कंठीं रस ओती ॥ध्रु.॥
पीतांबर ेछायिा करी लोभापर । पाहे ते उत्तिर आविडीचे ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच करावेि जिीविन । विाचे नारायिण तान भूनक ॥३॥

जिालों आतां दास । माझे तोडोि वनयिां पाशि ॥१॥
ठावि द्याविा पायिांपाशिीं । मी तो पातकांची राशिी ॥ध्रु.॥



सकळ ही गोविा । माझा उगविूनि वन देविा ॥२॥
तुका ह्मणे भयि । करा जिविळी ते नयेि ॥३॥

अंतरींचे जिाणां । तिर कां येिऊं ि वदले मना ॥१॥
तुमची कराविी म्यिां सेविा । आतां अव्हेिरतां देविा ॥ध्रु.॥
नव्हती मोडामोडी । केली मागे ते ि वच घडी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदला विावि । पायिीं लागों ि वदला भावि ॥३॥

पि ववित्र होईन चिरत्रउच्चार े। रूपाच्यिा आधर्ार ेगोिजििरयिा ॥१॥
आपुरती बुित ध्द पणु्यि नाहीं गांठी । पायिीं घालीं ि वमठी पाहे डोळां ॥ध्रु.॥
गाईन ओि ववियिा ि वशिष्टिांच्यिा आधर्ार े। सारीन ि वविचार ेआयिषु्यिा यिा ॥२॥
तुका ह्मणे तुझे नाम नारायिणा । ठेविीन मी मना आपुिलयिा ॥३॥

कायि ऐसा जिन्म जिाविा विांयिांि वविण । कांहीं तरी ॠण असो माथां ॥१॥
कोणे तरी काळे होईल आठवि । नाहीं जिरी भावि भार खरा ॥ध्रु.॥
शिता एकातरी जिन्माच्यिा शेिविटीं । कृत्त पाळुविा पोटीं होइल दयिा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं फिांकों तरी देत । सविार्यांचे उि वचत सांपडले ॥३॥

नाहीं कोणी ि वदस जिात विांयिांि वविण । साध्यि नाहीं सीण लि वटका ि वच ॥१॥
एकाि वचयेि माथां असावेि ि वनि वमत्ति । नसो नाहीं ि वहत कपाळीं ते ॥ध्रु.॥
कांहीं एक तरी बोलायिाचा जिागा । नेि वदती विाउगा उभा ठाकों ॥२॥
तुका ह्मणे विमे ंकळों येिती कांहीं । ओळखी जेि नाहीं होईल ते ॥३॥

कायि करील ते नव्हे ि वविश्विंभर । सेविका दािरद्र लाजि नाहीं ॥१॥
मजिपासूनि वन हे पि वडले अंतर । कायि तो अव्हेर करंू जिाणे ॥ध्रु.॥
नामाच्यिा ि वचंतने नासी गभरविास । नेदी करंू आस आि वणकांची ॥२॥
तुका ह्मणे नेणों ि वकती विांयिां गेले । तयिां उध्दिरले पांडुरगें ॥३॥

संध्यिा किरतोसी केशिविाच्यिा नांवेि । आरभंीं ते ठावेि नाहीं कैसे ॥१॥
ि वकती यिा सांगावेि करूि वन फििजित । खळ नेणे ि वहत जिविळीं ते ॥ध्रु.॥
माजिल्यिा न कळे उि वचत ते कायि । नेघावेि ते खायि घ्यिावेि सांडी ॥२॥
तुका ह्मणे घेती ि वभंती सवेि डोके । विाविसी ते एके अंधर्ारलीं ॥३॥



दधुर्ाचे घागरी मद्याचा हा बुंद । पि वडिलयिा शुिध्द नव्हे मग ॥१॥
तसेै खळां मखेु न करावेि श्रविण । अहकंार ेमन ि वविटाळले ॥ध्रु.॥
कायि कराविीं ते बत्तिीस लक्षणे । नाक नाहीं तेणे विांयिां गेलीं ॥२॥
तुका ह्मणे अन्न िजिरों नेदी माशिी । आपुिलयिा जिशैिी सविे श्विगे ं॥३॥

सांगावेि ते बर ेअसते हे पोटीं । दःुख देते खोटी बुित ध्द मग ॥१॥
आपला आपण कराविा वेिव्हार । िजंिकोि वन अंतर मन ग्विाही ॥ध्रु.॥
नाहीं मागे येित बोिलले विचन । पाविाविा तो सीण बरा मग ॥२॥
तुका ह्मणे बहु भ्यिालों खटपटे । आतां देविा खोटे शिब्द परु े॥३॥

विाराणसीस यिात्रा चालली तेव्हां स्विामींनीं भागीरथीस पत्र धर्ाि वडले - ते अभगं ॥  ॥

पिरसे विो माते माझी ि वविनविणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥
भागीरथी महादोष ि वनविारणी । सकळां स्विाि वमणी तीथार्यांि वचयेि ॥ध्रु.॥
जिीतां भुि वक्ति मोक्ष मरणे तुझ्यिा ि वतरीं । अि वहक्यिपरत्री सुखरूप ॥२॥
तुका ि वविष्णुदास संतांचे पोसने । विागपुष्प तेणे पाठि वविले ॥३॥

तुह्मी ि वविश्विनाथ । दीनरकं मी अनाथ ॥१॥
कृत्त पा कराल ते थोडी । पायिां पि वडलों बराडी ॥ध्रु.॥
कायि उणे तुह्मांपाशिीं। मी तों अल्पे ि वच संतोषी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । कांहीं भातुके पाठविा ॥३॥

ि वपंड पदाविरी । ि वदला आपुिलयेि करीं ॥१॥
माझे जिाले गयिाविजिरन । ि वफिटले ि वपतरांचे ॠण ॥ध्रु.॥
केले कमार्यांतर । बोंब मािरली हिरहर ॥२॥
तुका ह्मणे माझे । भार उतरले ओझे ॥३॥ ॥३॥

मथुरचे्यिा रायिा । माझे दडंवित पायिां ॥१॥
तुमचे कृत्त पेचे पोसने । माझा समाचार घेणे ॥ध्रु.॥
नाम धर्िरले कंठीं । असे आतरभूनत पोटीं ॥२॥
जिीविींचे ते जिाणा । तुका ह्मणे नारायिणा ॥३॥



जिायि ि वतकडे लागे पाठीं । नाहीं तुटी आठविाची ॥१॥
हरूि वनयिां नेले ि वचत्ति । माझे थीत भांडविल ॥ध्रु.॥
दाविूनि वनयिां रूप डोळां। मन चाळा लाि ववियेिले ॥२॥
आणीक तोंडा पि वडली ि वमठी । कान गोठी नाइकती ॥३॥
बोिलल्यिाचा आठवि न घडे । विाणी ओढे ते सोई ॥४॥
तुका ह्मणे प्रमेधर्गी । भरली अंगीं अखंड ॥५॥

नको ऐसे जिाले अन्न । भूनक तान ते गेली ॥१॥
गोि वविंदाची आविडी जिीविा । करीन सेविा धर्णीविरी ॥ध्रु.॥
राि वहले ते राहो काम । सकळ धर्मर देहीचे ॥२॥
देह घिरला त्यिाचे फिळ । आणीक काळ धर्न्यि हा ॥३॥
जिाऊं नेदीं किरतां सोस । के्षमा दोष करविीन ॥४॥
तुका ह्मणे यिा च पाठी । आता साटी जिीविाची ॥५॥

विाट पाहे हिर कां नयेि आझूनि वन । ि वनषु्ठर कां मनीं धर्िरयेिले ॥१॥
कायि करंू धर्ीर होत नाहीं जिीविा । कायि आड ठेविा उभा ठेला ॥ध्रु.॥
नाहीं माझा धर्ांविा पि वडयेिला कानीं । कोठे चकपाणी गुतंलेती ॥२॥
नाही आले कळों अंतरा अंतर । कृत्त पाविंत फिार ऐकतो ॥३॥
बहुता ि वदसांचे राि वहले भातुके । नाहीं कवितुके कृत्त विाि वळले ॥४॥
तुका ह्मणे देई ंएकवेिळा भेटी । शिीतळ हे पोटीं होइल मग ॥५॥

नाहीं ि वदले कधर्ीं कि वठण उत्तिर । तरी कां अंतर पि वडयेिले ॥१॥
ह्मणऊि वन आतां ि ववियिोग न साहे । लांचाविले देहे सघंष्टिणे ॥ध्रु.॥
वेिळोवेिळां विाचे आठि ववितों नाम । अिधर्क ि वच प्रेम चढे घेतां ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगें जिनि वनयेि । घेऊि वन कि वडयेि बुझाि वविले ॥३॥

आतां न करीं सोस । सेविीन हा ब्रह्मरस ॥१॥
सुखे सेविीन अमृत्तत । ब्रह्मपदींचे ि वनित श्चत ॥ध्रु.॥
तुमचा ि वनजि ठेविा । आह्मी पाि वडयेिला ठाविा ॥२॥
तुका ह्मणे देविरांयिा । आतां लपालेती विांयिां ॥३॥

जेिथे जेिथे जिासी । तेथे मजि ि वच तून ंपासी ॥१॥



ऐसा पसरीन भावि । िरता नाहीं कोणी ठावि ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति जिडले पायिीं । पाळती हे ठायिीं ठायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे पोटीं । देवि घालुि वन सांगे गोष्टिी ॥३॥

सांपडला हातीं । तरी जिाली हे ि वनित श्चंती ॥१॥
नाहीं धर्ांविा घेत मन । इिं वद्रयिांचे समाधर्ान ॥ध्रु.॥
सांि वडयेिला हेविा । अविघा संि वचताचा ठेविा ॥२॥
तुका ह्मणे काम । ि वनरसुि वनयिां घेतों नाम ॥३॥

मुि वक्तिपांग नाहीं ि वविष्णिु वचयिा दासां । संसार तो कैसा न देखती ॥१॥
बसैला गोि वविंद जिडोि वनयिां ि वचत्तिी । आि वद ते ि वच अंतीं अविसान ॥ध्रु.॥
भोग नारायिणा देऊि वन ि वनराळीं । ओि ववियिा मगंळीं तो ि वच गाती ॥२॥
बळ बुित ध्द त्यिांची उपकारासाटीं । अमृत्तत ते पोटी सांटविले ॥३॥
दयिावेित तरी देविा च सािरखीं । आपुलीं पारखीं नोळखती ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिांचा जिीवि तो ि वच देवि । विकंुैठ तो ठावि विसती तो ॥५॥

सेविीन उित च्छष्टि लोळेन अंगणीं । विैष्णविां चरणीं होइन जिोडा ॥१॥
ऐसे जिन्म आतां मजि देई ंदेविा । आविडी हे जिीविा सविर काळ ॥ध्रु.॥
त्यिांचे चरणरजि येिती अगंाविरी । विंदीत ते ि वशिरीं जिाइन मागे ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे राि वहलासे भावि । सकळ ही विावि जिाणोि वनयिां ॥३॥

के्षम देयिाला हो । स्फुिरताती दडं बाहो ॥१॥
आतां झडझडां चाले । देई ंउचलून ंपाउले ॥ध्र.ु॥
सांडीं हसंगती । बहु उत्कंठा हे ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे आई । श्रीरगें ि वविठाबाई ॥३॥

जेिणे वेिळ लागे । ऐसे सांडीं पांडुरगें ॥१॥
कंठ कंठा ि वमळों देई ं। माझा विोरस तून ंघेई ं॥ध्रु.॥
नको पीतांबर । सांविरंू हे अळंकार ॥२॥
टाकीं विो भातुके । लौि वककाचे कवितुके ॥३॥
हातां पायिां नको । कांहीं वेिगळाले राखों ॥४॥
तुका ह्मणे यिाविरी । मग सुखे अळंकारीं ॥५॥



कृत्त पेचा ओलाविा । ि वदसे वेिगळा ि वच देविा ॥१॥
मी हे इच्छीतसे साचे । न लगे फुिकटशिाई काचे ॥ध्र.ु॥
जेिणे जिायि कळसा। पायिा उत्तिम तो तसैा ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं । तुझ्यिा अविि वघयिा परी ॥३॥

दाविूनि वनयिां कोणां कांहीं । ते ि वच विाहीं चाळि वविलीं ॥१॥
तसेै नको करंू देविा । शुिध्दभाविा मािझयिा ॥ध्रु.॥
िरित ध्दिसध्दी ऐसे आड । येिती नाड नागविूनं ॥२॥
उदकाऐसे दाविुि वन ओढी । उर फिोडी झळई ॥३॥
दपरणींचे ि वदले धर्न । ि वदसे पण चरफिडी ॥४॥
तुका ह्मणे पायिांसाटीं । करीं आटी कळों द्या ॥५॥

कायि माता ि वविसर ेबाळा । कळविळा प्रीतीचा ॥१॥
आविडीने गळां ि वमठी । घाली उठी बसैविी ॥ध्रु.॥
लाविूनं धर्ांवेि मुख स्तना । नयेि मना ि वनराळे ॥२॥
भाविंडाचे भाते दाविी । आपुले लाविी त्यिास जिी ॥३॥
माझे थोडे त्यिाचे फिार । उत्तिर हे विाढविी ॥४॥
तुका ह्मणे नारायिणा । तुह्मी जिाणां बुझाविूनं ॥५॥

तरीं आह्मी तुझी धर्िरयेिली कास । नाहीं कोणी दास विांयिां गेला ॥१॥
आगा पंढरीच्यिा उभ्यिा ि वविटेविरी । येिई ंलविकरी धर्ांवेि नेटे ॥ध्रु.॥
पालि ववितों तुजि उभी करोि वन बाहे । कृत्त पाविंता पाहे मजिकडे ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि बहु कान डोळे । कां हे माझे वेिळे ऐसी परी ॥३॥

कराविा कांटाळा नव्हे हे उि वचत । आधर्ीं च कां प्रीत लाि ववियेिली ॥१॥
जिाणतसां तुह्मीं रूपाचे लाघवि । आपुले ते जिीवि घेते ऐसा ॥ध्र.ु॥
कायि ह्मणऊि वन आलेती आकारा । आह्मां उजिगरा करावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे भीड होती आिजिविरी । आतां देविा उरी कोण ठेविी ॥३॥

धर्रूि वन पालवि असुडीन कर े। मग कायि बर ेि वदसे लोकीं ॥१॥
कायि ते ि वविचारा ठायिींचे आपणां । जिो हा नारायिणा अविकाशि ॥ध्रु.॥
अंतर पायिांसी तो विरी यिा गोष्टिी । पि वडिलयिा ि वमठी हालों नेदीं ॥२॥



रुसलेती तरी होईल बुझाविणी । तांतडी करूि वन साधर्ाविे हे ॥३॥
सांपडिलयिा आधर्ीं कारणासी ठावि । येिथे करंू भावि दृष्टढ आतां ॥४॥
तुका ह्मणे तुझे ठाउके बोभाट । मग खटपट चुकली ते ॥५॥

ि वनषु्ठरा उत्तिरीं न धर्राविा राग । आहे लागभाग ठायिींचा ि वच ॥१॥
तूनं माझा जिि वनता तून ंमाझा जिि वनता । रखमुाईच्यिा कांता पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
मुळींच्यिा ठेविण्यिां आहे अिधर्कार । दरुाविोि वन दूनर गेलों होतों ॥२॥
पोटींच्यिा आठविा पि वडला ि वविसर । काहीं आला भार माथां तेणे ॥३॥
रािखला हा होता बहु चौघां चार । साक्षीने वेिव्हार ि वनविि वडला ॥४॥
तुका ह्मणे कांहीं बोलणे न लगे । आतां पांडुरगें तूनं मी ऐसे ॥५॥

सांगतां गोष्टिी लागती गोडा । हा तो रोकडा अनुभवि ॥१॥
सुख जिाले सखु जिाले । नयेि बोले बोलतां ॥ध्रु.॥
अंतर ते नयेि ि वदसों । आतां सोस कासयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जितन करंू । हे ि वच धर्रंू जिीवेिसी ॥३॥

मजिशिीं पुर ेन पडे विादे । सुख दोहींच्यिा सवंिादे ॥१॥
तूनं ि वच आगळा काशिाने । ि वशिर कायि पायिांि वविणे ॥ध्रु.॥
विाहों तुझा भार । दःुख साहोि वन अपार ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं भेद । देविा करंू नयेि विाद ॥३॥

तुजि नाहीं शिि वक्ति । काम घेसी आह्मां हातीं ॥१॥
ऐसे अनुभवेि पाहीं । उरले बोिलजेिसे नाहीं ॥ध्रु.॥
लपोि वनयिां आड । आह्मां तुझा कैविाड ॥२॥
तुका ह्मणे तुजिसाठी । आह्मां सवंिसार ेतुटी ॥३॥

तुझाठायिीं ओस । दोन्ही पुण्यि आि वण दोष ॥१॥
झडले उरले ि वकती । आह्मी धर्िरयेिले ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
कळलासी नष्टिा। यिाि वति वकयिाकमरभ्रष्टिा ॥२॥
तुका ह्मणे बोला । नाहीं ताळा गा ि वविठ्ठला ॥३॥

भांडावेि तों ि वहत । ठायिी पडा ते उि वचत ॥१॥



नयेि खडंों देऊं विाद । आह्मां भांडविलभेद ॥ध्रु.॥
शिब्दासारसे भेटी । नयेि पडों देऊं तुटी ॥२॥
तुका ह्मणे आळस । तो ि वच कारणांचा नास ॥३॥

नव्हों गांढे आळसी । जिो तून ंआह्मांपुढे जिासी ॥१॥
अर ेि वदले आह्मां हातीं । विमर वेिविादाचे संतीं ॥ध्र.ु॥
धर्रोि वनयिां विाट। जिालों ि वशिरोमि वण थोंट ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । विाद करीन खरी सेविा ॥३॥

तुझा ि वविसर नको मािझयिा जिीविा । क्षण एक केशिविा मायिबापा ॥१॥
जिाओ राहो देह आतां येि ि वच घडी । कायिसी आविडी यिाची मजि ॥ध्रु.॥
कुश्चीळ इिं वद्रयेि आपुिलयिा गुणे । यिांि वचयिा पाळणे कोण ि वहत ॥२॥
पुत्र पत्नी बंधर्ु सोयिरीं खाणोरीं । यिांचा कोण धर्री संग आतां ॥३॥
ि वपंड हा उसना आि वणला पांचांचा । सेकीं लागे ज्यिाचा त्यिासी देणे ॥४॥
तुका ह्मणे नाहीं आि वणक सोइर े। तुजिि वविण दसुर ेपांडुरगंा ॥५॥

ऐसे सत्यि माझे येिईल अंतरा । तिर मजि करा कृत्त पा देविा ॥१॥
विचनांसािरखे तळमळी ि वचत्ति । बाहेिर तो आंत होइल भावि ॥ध्रु.॥
तिर मजि ठावि द्याविा पायिांपाशिीं । सत्यित्विे जिाणसी दास खरा ॥२॥
तुका ह्मणे सत्यि ि वनकट सेविके । तिर च भातुके प्रमे द्यावेि ॥३॥

आि वद वितरमान जिाणसी भि वविष्यि । मागे पुढे नीस संि वचताचा ॥१॥
आतां कायि देऊं पायिांपे पिरहार । जिाणां तो ि वविचार करा देविा ॥ध्रु.॥
आपुले ते येिथे कायि चाले केले । जिोडावेि ते भले हात पुढे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वफिके बोल माझे विारा । कराल दातारा होईल ते ॥३॥

सुखे न मनी अविगुण । दःुख भोगी त्यिाचे कोण ॥१॥
हे कां ठायिींचे न कळे । राती करा झांकुि वन डोळे ॥ध्रु.॥
चालोि वन आड विाटे । पायिीं मोडि वविले कांटे ॥२॥
तुका ह्मणे कोणा। बोल ठेि ववितो शिाहाणा ॥३॥

आह्मी न देखों अविगुणां । पापी पि ववित्र शिाहाणा ॥१॥



अविघीं रूपे तुझीं देविा । विदं ूनं भावेि करंू सेविा ॥ध्रु.॥
मजि मुक्तिी सवेि चाड । नेणे पाषाण धर्ातु विाड ॥२॥
तुका ह्मणे घोटीं। ि वविष अमृत्तत तुजिसाटीं ॥३॥

मजि नाहीं तुझ्यिा ज्ञानाची ते चाड । घेतां विाटे गोड नाम तुझे ॥१॥
नेणते लेकरंू आविडीचे तान्हे । बोलतों विचने आविडीने ॥ध्रु.॥
भक्तिी नेणे कांहीं विरैाग्यि ते नाहीं । घातला ि वविठाई भार तुजि ॥२॥
तुका ह्मणे नाचे ि वनलरज्जि होऊि वन । नाहीं माझे मनीं दजुिा भावि ॥३॥

कायि माझी संत पाहाती जिाणीवि । सविर माझा भावित्यिांचे पायिीं ॥१॥
कारण सरते करा पांडुरगंीं । भूनषणाची जिगीं कायि चाड ॥ध्रु.॥
बोबडा उत्तिरीं ह्मणे हिरहिर । आणीक भीकारी नेणे दजेुि॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी ि वविठ्ठलाचे दास । किरतों मी आस उित च्छष्टिाची॥३॥

जिीविाचे जिीविन अमृत्तताची तनु । ब्रह्मांड भूनषण ुनारायिण ॥१॥
सुखाचा सांगात अंतकासी अंत । ि वनजिांचा ि वनविांत नारायिण ॥ध्रु.॥
गोडाचे ही गोड हषारचे ही कोड । प्रीतीचा ही लाड नारायिण ॥२॥
भाविाचा ि वनजि भावि नांविांचा हा नांवि । अविघा पंढिररावि अवितरलासे ॥३॥
तुका ह्मणे जेि हे साराचे हे सार । माझा अगंीकार तेणे केला ॥४॥

आतां मी सविरथा नव्हे गा दबुरळ । यिाि वतहीनकुळ दनै्यिविाणा ॥१॥
मायि रखमुाई पांडुरगं ि वपता । शुिध्द उभयितां पक्ष दोन्ही ॥ध्रु.॥
बापुडा मी नव्हे दबुरळ ठेगणा । पांि वगला हा कोणा आि वणकांसी ॥२॥
दृष्टष्टि नव्हों आह्मी अभागी अनाथ । आमचुा समथर कैविारी हा ॥३॥
संविसार आह्मां सरला सकळ । लपोि वनयिां काळ ठेला धर्ाके ॥४॥
तुका ह्मणे जिालों ि वनभरर मानसीं । जिोडिलयिा रासी सुखाि वचयिा ॥५॥

केले नाहीं मनीं तयिा घडे त्यिाग । उबगे उद्वगे नाहीं ि वचत्तिीं ॥१॥
देवि ि वच हा जिाणे अंतरींचा भावि । ि वमथ्यिा तो उपावि बाहयि रगं ॥ध्रु.॥
त्यिाि वगल्यिाचे ध्यिान राि वहले अंतरीं । अविघी ते परी ि वविटंबना ॥२॥
तुका ह्मणे आपआपण्यिां ि वविचारा । कोण हा दसुरा सांगे तुह्मां ॥३॥



ि वहत व्हावेि तरी दभं दरुी ठेविा । ि वचत्ति शुिध्द सेविा देविाची हे ॥१॥
आविडी ि वविठ्ठल गाईजेि एकांतीं । अलभ्यि ते येिती लाभ घरा ॥ध्रु.॥
आणीकां अंतरीं ि वनदाविी विसि वत । कराविी हे शिांती विासनेची ॥२॥
तुका ह्मणे बाण हा ि वच ि वनविारणींचा । विाउगी हे विाचा वेिचूनं नयेि ॥३॥

हो कां नर अथविा नारी । ज्यिांचा आविडता हिर ॥१॥
ते मजि ि वविठोबासमान । नमूनं आविडी ते जिन ॥ध्रु.॥
ज्यिाचे अंतर ि वनमरळ । त्यिाचे सबाहयि कोमळ ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । िजिव्हे प्रेम विोसंडावेि ॥३॥

हिरची हिरकथा नाविडे जियिा । अधर्म ह्मणतां तयिा वेिळ लागे ।
मनुष्यिदेहीं तयिा नाट लागले । अघोर सािधर्ले कंुभपाक ॥१॥
कासयिा जिन्मा आला तो पाषाण । जंित कां होऊन पि वडला नाहीं।
उपजेि मरोि वन वेिळोवेिळां भांड । पिरलाजि लडं न धर्री कांहीं ॥ध्रु.॥
ऐिसयिाची माता कासयिा प्रसविली । विर नाहीं घातली मुखाविरी।
देविधर्मार्यांि वविण तो हा चांडाळ नर । न साहे भूनि वम भार क्षणभरी ॥२॥
राम ह्मणतां तुझे कायि वेिचेल । कां ि वहत आपुले न ि वविचािरसी ।
जिन्मोजिन्मींचा होईल नरकीं । तुका ह्मणे चकुी जिरी यिासी ॥३॥

उपेि वक्षला येिणे कोणी शिरणागत । ऐसी नाहीं मात आईि वकली ॥१॥
आतां कायि ब्रीद सांडील आपुले । ठायिींचे धर्िरले जिाणोि वनयिां ॥ध्रु.॥
माझ्यिा दोषासाटीं होइल पाठमोरा । ऐसा कोण पुरा भोग बळी ॥२॥
तुका ह्मणे रूप आमुच्यिा कैविार े। धर्िरले गोिजिर ेचतुभुरजि ॥३॥

आविडीसािरखे संपाि वदले सोंग । अनंत हे मग जिाले नाम ॥१॥
कळे ऐशिा विाटा रि वचल्यिा सुलभा । दगुरम यिा नभाचा ही साक्षी ॥ध्रु.॥
हाते जेिविी एक मुखीं मागे घांस । माउली जियिास तसैी बाळा ॥२॥
तुका ह्मणे माझे ध्यिान ि वविटेविरी । तसैी च गोिजिरी ि वदसे मूनि वतर ॥३॥

धर्न्यि मी मानीन आपुले संि वचत । राि वहलीसे प्रीत तुझे नामीं ॥१॥
धर्न्यि जिालों आतां यिािस संदेह नाहीं । न पडों यिा विाहीं काळा हातीं ॥ध्रु.॥
ब्रह्मरस करंू भोजिन पंगती । संतांचे संगती सविरकाळ ॥२॥



तुका ह्मणे पोट धर्ाले ि वच न धर्ायेि । खादले ि वच खायेि आविडीने ॥३॥

आविडी न पुर ेसेि ववितां न सर े। पि वडयेिली धर्ुरसेविे गांठी ॥१॥
न पुर ेहा जिन्म हे सुख सांि वटतां । पढुती ही आतां हे ि वच मागों ॥ध्रु.॥
मारगाची ि वचंता पालखी बसैतां । नाहीं उसंि वततां कोसपेणी ॥२॥
तुका ह्मणे माझी ि वविठ्ठल माउली । जिाणे ते लागली भूनक तान ॥३॥

नाहीं ि वत्रभुविनीं सखु यिा समान । ह्मणऊि वन मन ित स्थराविले ॥१॥
धर्िरयेिलीं जिीविीं पाउले कोमळीं । केली एकाविळी नाममाळा ॥ध्रु.॥
शिीतळ होऊि वनयिां पाविलों ि वविश्रांती । न साहे पढुती घाली ि वचत्तिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिाले सकळ सोहळे । पुरि वविले डोहळे पांडुरगें ॥३॥

मायिबापापुढे लाि वटके लेकरंू । तसेै बोल करंू कवितुके ॥१॥
कृत्त पाविंता घालीं प्रमेपान्हारस । विोळली विोरसे पांडुरगं ॥ध्रु.॥
नाहीं धर्ीर खुंटी जिविळी हुबंर े। ठायिीं च पाखर कविि वळते ॥२॥
तुका ह्मणे मजि होऊं नेदी सीण । कळों नेदी ि वभन्न आहे ऐसे ॥३॥

आठविों नेदी आविडी आणीक । भरूि वनयिां लोक ि वतन्ही राहे ॥१॥
मन धर्ांवेि तेथे ि वतचे ि वच दभुते । संपूनणर आइते सविरकाळ ॥ध्रु.॥
न लगे विोळाविीं इिं वद्रयिे धर्ांवितां । ठावि नाहीं िरता उरों ि वदला ॥२॥
तुका ह्मणे समपाउलाचा खुटं । केला बळकट हालों नेदी ॥३॥

उत्तिम घालावेि आमुि वचयेि मुखीं । ि वनविारावेि दःुखी होऊि वन ते ॥१॥
न बसेै न विजेि जिविळूनि वन दरुी । मागे पढेु विारी घातपात ॥ध्रु.॥
नाहीं शंिका असो भलि वतयेि ठायिीं । माविळले पाहीं द्वतैाद्वैत ॥२॥
तुका ह्मणे भार घेतला ि वविठ्ठले । अंतरीं भरले बाहयि रूप ॥३॥

आह्मां अळंकार मुद्रांचे शंृगार । तुळसीचे हार विाहों कंठीं ॥१॥
लाि वडके ि वडंगर पंढिररायिाचे । ि वनरतंर विाचे नामघोष ॥ध्रु.॥
आह्मां आि वणकांची चाड ि वच नाहीं । सविर सखेु पायिीं ि वविठोबाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी नेघों यिा मुक्तिी । एकि वविण ि वचत्तिीं दजेुि नाहीं ॥३॥



चला पंढरीसी जिाऊं । रखमुादेविीविरा पाहू ं॥१॥
डोळे ि वनवितील कान । मना तेथे समाधर्ान ॥ध्रु.॥
संतां महतंां होतील भेटी । आनंदे नाचों विाळविंटीं ॥२॥
ते तीथार्यांचे माहेर । सविरसखुाचे भांडार ॥३॥
जिन्म नाहीं र ेआणीक । तुका ह्मणे माझी भाक ॥४॥

पैल घरीं जिाली चोरी । देहा करीं बोंब ॥१॥
हाबा हाबा किरसी कायेि । ि वफिराऊि वन नेटयिां विायिे ॥ध्रु.॥
सांडुि वनयिां शुिध्दी। ि वनजिलासी गेली बुध्दी ॥२॥
चोरीं तुझा काढला बरु । वेिगळे भाविा घातले दूनर ॥३॥
भलि वतयिासी देसी विावि । लाहेिस तून ंएविढा ठावि ॥४॥
तुका ह्मणे अझुि वन तरी । उरले ते जितन करीं ॥५॥

ि वकती वेिळा खादला दगा । अझूनन कां जिागसी ना ॥१॥
लाजि नाहीं ि वहडंतां गांवेि । दःुख नवेि ि वनत्यि ि वनत्यि ॥ध्रु.॥
सवेि चोरा हातीं फिांसे । देखतां कैसे न देखसी ॥२॥
तुका ह्मणे सांि वडती विाट । तळपट करावियिा ॥३॥

मुदलामध्येि पडे तोटा । ऐसा खोटा उदीम ॥१॥
आि वणकांची कां लाजि नाहीं । आळसा िजिहीं तिजिले ॥ध्रु.॥
एके सांते सिरखीं ि ववित्तिे । हाि वन ि वहत वेिगळालीं ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहत धर्रा । नव्हे पुरा गांविढाळ ॥३॥

ि वनरोप सांगतां । न धर्रीं भयि न करीं ि वचंता ॥१॥
असो ज्यिाचे त्यिाचे त्यिाचे माथां । आपण कराविी ते कथा ॥ध्रु.॥
उतराविा भार । ि वकंविा न व्हावेि सादर ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ाक । तयिा इह ना परलोक ॥३॥

शिूनरत्विासी मोल । नयेि कामा ि वफिके बोल ॥१॥
केला न संडी कैविाड । जिीवेिसाटीं तों हे होड ॥ध्रु.॥
धर्ीर तो कारण । साहयि होतो नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे हिर । दासां रि वक्षतो ि वनधर्ाररीं ॥३॥



हिरच्यिा दासां भयेि । ऐसे बोलों ते ही नयेि ॥१॥
राहोि वनयिां आड । उभा देवि पुरविी कोड ॥ध्रु.॥
हिरच्यिा दासां ि वचंता। अघि वटत हे विातार ॥२॥
खावेि ल्यिावेि द्यावेि । तुका ह्मणे परुविावेि ॥३॥

दासां सविर काळ । तेथे सुखाचे कल्लोळ ॥१॥
जेिथे विसती हिरदास । पणु्यि ि वपके पापा नास ॥ध्रु.॥
ि वफिर ेसुदशिरन । घेऊि वनयिां नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं । होयि ह्मि वणयिारा कामारी ॥३॥

आमचा स्विदेशि । भवुिनत्रयिामध्यिे विास ॥१॥
मायिबापाचीं लाडकीं । कळों आले हे लौि वककीं ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वनपराद । कोणां आह्मांमध्यिे भेद ॥२॥
तुका ह्मणे मान । अविघे आमचे हे धर्न ॥३॥

कायि ढोरापुढे घालूनि वन ि वमष्टिान्न । खरा ि वविलेपन चदंनाचे ॥१॥
नको नको देविा खळाची संगि वत । रस ज्यिा पंगती नाहीं कथे ॥ध्रु.॥
कायि सेजि बाजि माकडा ि वविलास । अळंकारा नास करुनी टाकी ॥२॥
तुका ह्मणे कायि पाजिूनि वन नविनीत । सपार ि वविष थीत अमृत्तताचे ॥३॥

आनंदे एकांतीं प्रमेे विोसंडत । घेऊं अगि वणत प्रमेसुख ॥१॥
गोप्यि धर्न विारा लागों यिास । पाहों नेदूनं विास दजुिरनासी ॥ध्रु.॥
झणी दृष्टि वष्टि लागे आविडीच्यिा रसा । सेविूनं िजिर ेतसैा आपणासी ॥२॥
तुका ह्मणे हे बहु सकुमार । न साहावेि भार विचनाचा ॥३॥

मोक्षपदे तुच्छ केलीं यिाकारणे । आह्मां जिन्म घेणे यिगुायिगुीं ॥१॥
ि वविटे ऐसे सुख नव्हे भि वक्तिरस । पुडतीपुडती आस सेविावेि हे ॥ध्रु.॥
देविा हातीं रूप धर्रि वविला आकार । नेदून ंि वनराकार होऊं त्यिासी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति ि वनविांत राि वहले । ध्यिाई ंतीं पाउले ि वविटेवििर ॥३॥

नको बोलों भांडा । खीळ घालुन बसै तोंडा ॥१॥



ऐक ि वविठोबाचे गुण । करीं सादर श्रविण ॥ध्रु.॥
प्रेमसखुा आड । कायि विाजिाते चाभाड ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहता । कां र ेनागविसी थीता ॥३॥

अि वत जिाले उत्तिम वेिश्येिचे लाविण्यि । पिर ते सविासीण न ह्मणाविी ॥१॥
उि वचत अनुि वचत केले ठायिा ठावि । गणुां मोल विावि थोरपण ॥ध्रु.॥
शिूनरत्विाविांचूनि वन शिूनरांमाजिी ठावि । नाहीं आयिभुारवि आि वणिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे सोंग पोटाचे उपायि । कारण कमाईि वविण नाहीं ॥३॥

शिूनरां साजिती हि वतयिार े। गांढयिां हासतील पोर े॥१॥
कायि केली ि वविटंबण । मोतीं नािसकाविांचूनन ॥ध्रु.॥
पि वतव्रते रूप साजेि। िसंदळ काजिळ लेतां लाजेि ॥२॥
दासी पत्नी सुता । नव्हे सरी एक ि वपता ॥३॥
मान बुित ध्दविंतां । थोर न मि वनती ि वपता ॥४॥
तुका ह्मणे तरी । आंत शुिध्द दडें विरी ॥५॥

कायि केले जिळचरीं । ढीविर त्यिांच्यिा घाताविरी ॥१॥
हा तों ठायिींचा ि वविचार । आहे यिाि वतविैराकार ॥ध्रु.॥
श्विापदाते विधर्ी । ि वनरपराधेर् पारधर्ी ॥२॥
तुका ह्मणे खळ । संतां पीि वडती चांडाळ ॥३॥

विाइटाने भले । हीने दाि वविले चांगले ॥१॥
एकाि वविण एका । कैचे मोल होते फुिका ॥ध्रु.॥
ि वविषे दाि वविले अमृत्तत । कडून  गोड घाते ि वहत ॥२॥
काि वळमेने ज्यिोती । ि वदविस कळों आला राती ॥३॥
उंच ि वनचं गारा । ि वहरा पिरस मोहरा ॥४॥
तुका ह्मणे भले । ऐसे नष्टिांनीं कळले ॥५॥

असो खळ ऐसे फिार । आह्मां त्यिांचे उपकार ॥१॥
किरती पातकांची धर्नुी । मोल न घेतां साबनीं ॥ध्रु.॥
फुिकाचे मजुिर। ओझे विागि वविती भार ॥२॥
पार उतरुन ह्मणे तुका । आह्मां आपण जिाती नरका ॥३॥



संत पढंरीस जिाती । ि वनरोप धर्ाडीं तयिा हातीं ॥१॥
माझा न पडाविा ि वविसर । तुका ि वविनि ववितो ि वकंकर ॥ध्रु.॥
केरसुणी महाद्वारीं । ते मी असे ि वनरतंरीं ॥२॥
तुमचे पायिीं पाइतन । मोचे माझे तन मन ॥३॥
तांबुलाची ि वपकधर्रणी । ते मी असे मुख पसरूि वन ॥४॥
तुमची इष्टिा पंढरीरायिा । ते सारसुबी माझी कायिा ॥५॥
लागती पादकुा । ते मी तळील मृत्तित्तिका ॥६॥
तुका ह्मणे पढंिरनाथा। दजेुि न धर्रावेि सविरथा ॥७॥

इच्छेचे पाि वहले । डोळीं अंतीं मोकिलले ॥१॥
यिांचा ि वविश्विास तो काई । ऐसे ि वविचारूि वन पाहीं ॥ध्रु.॥
सुगंधर् अभ्यिंगे पाि वळतां । केशि ि वफिरले जिाणतां ॥२॥
ि वपंड पाि वळतां ओसर े। अविघी घेऊि वन मागे सर े॥३॥
किरतां उपचार । कोणां नाहीं उपकार ॥४॥
अल्प जिीविन करीं । तुका ह्मणे साधर्ीं हरी ॥५॥

यिज्ञि वनि वमत्ति ते शििररासी बधंर्न । कां र ेतृत्तष्णा विांयिांि वविण विाढि वविली ॥१॥
नव्हे ते भि वक्ति परलोकसाधर्न । ि वविषयिांनीं बंधर्न केले तुजि ॥ध्रु.॥
आशिा धर्रूि वन फिळाची । तीथाअ व्रतीं मुि वक्ति कैि वच ॥२॥
तुका ह्मणे िसणसी विांयिा । शिरण न विजितां पंढिररायिा ॥३॥

संध्यिा कमर ध्यिान जिप तप अनुष्ठान । अविघे घडे नाम उच्चािरतां ।
न वेिचे मोल कांहीं लागती न सायिास । तरी कां आळस किरसी झणी ॥१॥
ऐसे हे सार कां नेघेसी फुिकाचे । कायि तुझे वेिचे मोल तयिा ॥ध्रु.॥
पुत्रस्नेहे शिोक करी अजिामेळ । तवंि तो कृत्त पाळ जिविळी उभा ।
अनाथांच्यिा नाथे घातला ि वविमानीं । नेला उचलूनि वन परलोका ॥२॥
अंतकाळीं गि वणका पि वक्षयिाच्यिा छंदे । राम राम उच्चािरले ।
तवंि त्यिा ि वदनानाथा कृत्त पा आली । त्यिाने तयेिसी विकंुैठा नेले ॥३॥
अविि वचता नाम आिलयिा हे गती । ि वचंि वततां ि वचत्तिीं जिविळी असे ।
तुका ह्मणे भावेि स्मरा राम राम । कोण जिाणे तयेि दशेि ॥४॥

दषु्टिाचे ि वचत्ति न ि वभन्ने अंतरीं । जिरी जिन्मविरी उपदेि वशिला।



पालथे घागरी घातले जिीविन । न धर्री च जिाण ते ही त्यिाला ॥१॥
जिन्मा येिउि वन तेणे पतन ि वच सािधर्ले । तमोगुणे व्यिाि वपले जियिा नरा।
जिळो जिळो हे त्यिाचे ज्यिालेपण । कासयिा हे आले संविसारा ॥ध्रु.॥
पाषाण जिीविनीं असतां कल्पविरी । पाहातां अंतरीं कोरडा तो।
कुचर मगु नयेि ि वच पाका । पाहातां सािरखा होता तसैा ॥२॥
तुका ह्मणे असे उपायि सकळां । न चले यिा खळा प्रते्न कांहीं ।
ह्मणऊि वन संग न किरतां भला । धर्िरतां अबोला सविर ि वहत ॥३॥

कािसयिाने पूनजिा करंू केशिीराजिा । हा ि वच संदेह माझा फेिडीं आतां ॥१॥
उदके न्हाणूनं तरी स्विरूप तुझे । तेथे कायि माझे वेिचे देविा ॥ध्रु.॥
गंधर्ाचा सगुंधर् पुष्पाचा पिरमळ । तेथे मी दबुरळ कायि करंू ॥२॥
फिळदाता तूनचं तांबोल अक्षता । तरी कायि आतां विाहों तुजि ॥३॥
विाहू ंदि वक्षणा जिरी धर्ातु नारायिण । ब्रह्म ते ि वच अन्न दजेुि काई ॥४॥
गातां तूनं ओंकार टाळी नादेश्विर । नाचावियिा थार नाहीं कोठे ॥५॥
तुका ह्मणे मजि अविघे तुझे नाम । धर्ूनप दीप रामकृत्त ष्णहिर ॥६॥

गातां आइकतां कांटाळा जिो करी । विास त्यिा अघोरीं कंुभपाकीं ॥१॥
रागे यिमधर्मर जिाचि वविती तयिा । तु ि वदले कासयिा मुख कान ॥ध्रु.॥
ि वविषयिांच्यिा सुखे अखंड जिगासी । न विजेि एकादशिी जिागरणा ॥२॥
वेिचूनि वनयिां द्रव्यि सेविी मद्यपान । नाहीं ि वदले अन्न अतीतासी ॥३॥
तीथारटण नाहीं केले उपकार । पाि वळले शिरीर पुष्टि लोभे ॥४॥
तुका ह्मणे मग केला साहे दडं । नाइकती लडं सांि वगतले ॥५॥

तुझे ह्मणि ववितां कायि नास जिाला । ऐके बा ि वविठ्ठला कीती तुझी ॥१॥
परी तुजि नाहीं आमचे उपकार । नामरूपा थार केिलयिाचे ॥ध्रु.॥
समूनळीं संसार केला देशिधर्डी । सांि वडली आविडी ममतेची ॥२॥
लोभ दभं काम कोधर् अहकंार । यिांसी नाहीं थार ऐसे केले ॥३॥
मृत्तित्तिका पाषाण तसेै केले धर्न । आपले ते कोण पर नेणों ॥४॥
तुका ह्मणे जिालों देहासी उदार । आणीक ि वविचार कायि तेथे ॥५॥

जिाऊि वनयिां तीथार कायि तुविां केले । चमर प्रक्षाि वळले विरीं विरीं ॥१॥
अंतरींचे शुिध्द कासयिाने जिाले । भूनषण तों केले आपणयिा ॥ध्रु.॥
इदं्राविण फिळ घोि वळले साकरा । भीतरील थारा मोडे ि वच ना ॥२॥



तुका ह्मणे नाहीं शिांि वत क्षमा दयिा । तोंविरी कासयिा काुुंफ्दां तुह्मी ॥३॥

बसैोि वन ि वनविांत शुिध्द करीं ि वचत्ति । तयिा सुखा अंतपार नाहीं ॥१॥
येिऊि वन अंतरीं राहील गोपाळ । सायिासाचे फिळ बसैिलयिा ॥ध्रु.॥
राम कृत्त ष्ण हिर मकंुुद मुरािर । मंत्र हा उच्चारीं वेिळोवेिळां ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे देईन मी ि वदव्यि । जिरी होइल भावि एकि वविधर् ॥३॥

धर्न्यि पुंडिलका बहु बर ेकेले । ि वनधर्ान आि वणले पंढिरयेि ॥१॥
न पविीजेि केल्यिा तपांि वचयिा रासी । ते जिनलोकांसी दाखि वविले ॥ध्रु.॥
सविोत्तिम तीथर के्षत्र आि वण देवि । शिास्त्रांनी हा भावि ि वनविि वडला ॥२॥
ि वविष्णपुद गयिा रामधर्ाम काशिी । अविघीं पायिांपाशिीं ि वविठोबाच्यिा ॥३॥
तुका ह्मणे मोक्ष देिखल्यिा कळस । तात्काळ यिा नास अहकंाराचा ॥४॥

धर्न्यि ते पंढरी धर्न्यि भीमातीर । आि वणयेिले सार पुंडिलके ॥१॥
धर्न्यि तो ि वह लोक अविघा दवैिांचा । सुकाळ प्रमेाचा घरोघरीं ॥ध्रु.॥
धर्न्यि ते ही भूनमी धर्न्यि तरुविर । धर्न्यि ते सुरविर तीथररूप ॥२॥
धर्न्यि त्यिा नरनारी मखुीं नाम ध्यिान । आनंदे भविन गजिरतसे ॥३॥
धर्न्यि पशुि पक्षी कीटक पाषाण । अविघा नारायिण अवितरला ॥४॥
तुका ह्मणे धर्न्यि संसाराते आलीं । हिररगंीं रगंलीं सविरभावेि ॥५॥

मायिबाप किरती ि वचंता । पोर नाइके सांगतां ॥१॥
नको जिाऊं देउळासी । नेतो बागुल लोकांसी ॥ध्रु.॥
कणरद्वार ेपुराि वणक। भुलविी शिब्दे लाविी भीक ॥२॥
विैष्णविां संगती । हातीं पडलीं नेणों ि वकती ॥३॥
आह्मां कैचा मग । किरसी उघि वडयिांचा सगं ॥४॥
तुका ह्मणे जिाणे नरका । त्यिांचा उपदेशि आइका ॥५॥

मन माझे चपळ न राहे ि वनश्चळ । घडी एकी पळ ित स्थर नाहीं ॥१॥
आतां तून ंउदास नव्हे नारायिणा । धर्ांवेि मजि दीना गांिजियेिले ॥ध्रु.॥
धर्ांवि घालीं पुढे इिं वद्रयिांचे ओढी । केले तडातडी ि वचत्ति माझे ॥२॥
तुका ह्मणे माझा न चले सायिास । राि वहलों हे आस धर्रुनी तुझी ॥३॥



मागि वतयिाचे दोि वन च कर । अि वमत भांडार दाि वतयिाचे ॥१॥
कायि करंू आतां कासयिांत भरंू । हा मजि ि वविचारु पि वडयेिला ॥ध्रु.॥
एके सांटविणे प्रमेे विोसंडलीं । िजिव्हा हे भागली किरतां माप ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आहे तेथे असो । अखंिु वनयिां बसैों पायिांपाशिीं ॥३॥

िजिचे पीडे बाळ । प्राण तयेिचा ि वविकळ ॥१॥
ऐसा मातेचा स्विभावि । सूनत्र दोरी एक जिीवि ॥ध्रु.॥
सुखाची ि वविश्रांती । उमटे मातेि वचयेि ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे संत । तुह्मी बहु कृत्त पाविंत ॥३॥

यिावेि माहेरास । हे च सविरकाळ आस ॥१॥
घ्यिाविी उित च्छष्टिाची धर्णी । तीथर इच्छी पायिविणी ॥ध्रु.॥
भोग उभा आड । आहे तोंविरी च नाड ॥२॥
तुका ह्मणे देवेि । माझे िसध्दी पाविविावेि ॥३॥

लेकराचे ि वहत । विाहे माउलीचे ि वचत्ति ॥१॥
ऐसी कळविळयिाची जिाती । करी लाभेि वविण प्रीती ॥ध्र.ु॥
पोटीं भार विाहे। त्यिाचे सविरस्वि ही साहे ॥२॥
तुका ह्मणे माझे । तसेै तुह्मां संतां ओझे ॥३॥

आह्मां गांजिी जिन । तिर कां मेला नारायिण ॥१॥
जिालों पोरटीं ि वनढळे । नाहीं ठावि बुड आळे ॥ध्रु.॥
आह्मीं जिना भ्यिावेि। तिर कां न लािजिजेि देवेि ॥२॥
तुका ह्मणे देशि । जिाला देविाि वविण ओस ॥३॥

तुह्मी पायि संतीं । माझे ठेि ववियेिले ि वचत्तिीं ॥१॥
आतां बाधर्ून ंन सके काळ । जिालीं ि वविषम शिीतळ ॥ध्रु.॥
भयि नाहीं मनीं । देवि विसे घरीं रानीं ॥२॥
तुका ह्मणे भयेि । आतां स्विप्नीं ही नयेि ॥३॥

काळाचे ही काळ । आह्मी ि वविठोबाचे लि वडविाळ ॥१॥
करंू सत्तिा सविार्यां ठायिी । विसों ि वनकटविासे पायिीं ॥ध्र.ु॥



ऐसी कोणाची विैखरी । विदे आमुचे समोरी ॥२॥
तुका ह्मणे बाण । हातीं हिरनाम तीक्षण ॥३॥

जिन्मा येिऊन उदार जिाला । उध्दार केला विशंिाचा । मेळविूनि वन धर्न मेळविी माती । सदा ि वविपत्तिी भोगीतसे ॥१॥
नाम घेतां न ि वमळे अन्न । नव्हे कारण देिखिलयिा । धर्मर किरतां ऐके कानीं । बांधेर् ि वनजिोि वन डोि वकयिासी ॥ध्रु.॥
घरा व्यिाही पाहुणा आला । ह्मणे त्यिाला बर ेनाहीं । तुमचे गाविीं विदै्य आहे । बसैोि वन कायि प्रयिोजिन ॥२॥
उजिविूनं ि वकती होि वतल पोर े। मरतां बर ेह्मणे यिांसी । ह्मणऊि वन देविा नविस करी । दाविी घरींहुि वन बोने ॥३॥
पविरकाळीं भट घरासी आला । बोंब घाला ह्मणे पोरां । तुमचा उणा होईल विांटा । काळ ि वपठासी आला ॥४॥
दाढी किरतां अडका गेला । घरांत आला बाइलेपे । ह्मणे आतां उगविीं मोडी । डोई बोडीं आपुली ॥५॥
तीथर स्विप्नीं नेणे गगंा । पूनजिन िलगंा गांि वविंि वचयिा । आडकुि वन दार बसेै दारीं। आल्यिा घर ह्मणे ओस ॥६॥
तुका ह्मणे ऐसे आहेत गा हरी। यिा ही तारीं जिीविांसी । माझ्यिा भयि विाटे ि वचत्तिीं । नरका जिाती ह्मणोि वन ॥७॥

जिाणे वितरमान । पिर ते न विार ेत्यिाच्यिाने ॥१॥
तो ही कारणांचा दास । देवि ह्मणि ववितां पावेि नास ॥ध्रु.॥
वेिची अनुष्ठान। िसध्दी करायिा प्रसन्न ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचे । मुदल गेले हाटवेिचे ॥३॥

घातला दकुान । पढीयेि तसैा आहे विान ॥१॥
आह्मी भांडारी देविाचे । द्यावेि घ्यिावेि माप विाचे ॥ध्रु.॥
उगविूनं जिाणों मोडी । जिाली नव्हे त्यिाची जिोडी ॥२॥
तुका ह्मणे पडुी । मोल तसैी खरी कुडी ॥३॥

सादाि वविले एका । सर ेअविि वघयिां लोकां ॥१॥
आतां आविडीचे हातीं । भेद नाहीं येि पंगती ॥ध्रु.॥
मोकळी च पोतीं । नाहीं पुसायिाची गुंती ॥२॥
तुका ह्मणे बरा । आहे ढसाळ वेिव्हारा ॥३॥

तडामोडी करा । पिर उत्तिम ते भरा ॥१॥
जेिणे खंडे एके खेपे । जिायि तेथे लाभे विोपे ॥ध्रु.॥
दाि वविल्यिा सािरखे । मागे नसावेि पािरखे ॥२॥
मागे पुढे ॠण । तुका ह्मणे ि वफिटे हीण ॥३॥



नसावेि ओशिाळ । मग माि वनती सकळ ॥१॥
जिायि तेथे पावेि मान । चाले बोिलले विचन ॥ध्रु.॥
राहों नेदी बाकी । दान ज्यिाचे त्यिासी टाकी ॥२॥
होविा विाटे जिना । तुका ह्मणे साटीं गुणां ॥३॥

अनघडिसध्दाच्यिा शिब्देकरून रामेश्विरभटाच्यिा शिरीरीं दाह जिाला तो ज्यिाने शिमला तो अभंग ॥  ॥

ि वचत्ति शुिध्द तरी शितु्र ि वमत्र होती । व्यिाघ्र हे न खाती सपर तयिा ॥१॥
ि वविष ते अमृत्तत अघाते ि वहत । अकतरव्यि नीत होयि त्यिासी ॥ध्रु.॥
दःुख ते देईल सविर सुख फिळ । होतील शिीतळ अि वग्नज्विाळा ॥२॥
आविडेल जिीविां जिीविाचे परी । सकळां अंतरीं एक भावि ॥३॥
तुका ह्मणे कृत्त पा केली नारायिणे । जिाि वणयेिते येिणे अनुभवेि ॥४॥

लाजि विाटे मजि माि वनती हे लोक । हे तों नाहीं एक माझे अंगी ॥१॥
मजुिि वन िझजिलों मापाि वचयिा परी । जिाळाविी हे थोरी लाभाि वविण ॥ध्रु.॥
कोमळ कंटक तीक्षण अगरीं । पोचट ते विरी अगंकांि वत ॥२॥
ि वचत्रींचे लेप शंृगािरले ि वनके । जिीवेिि वविण ि वफिके रूप त्यिाचे ॥३॥
तुका ह्मणे ि वदसे विांयिां गेलों देविा । अनुभवि ठाविा नाहीं तेणे ॥४॥

बोलि वविसी माझे मुख । परी यिा जिना विाटे दःुख ॥१॥
जियिा जियिाची आविडी । तयिा लागीं ते चरफिडी ॥ध्रु.॥
कठीण देतां काढा । जिल्पे रोगी मेळविी दाढा ॥२॥
खाऊं नयेि ते ि वच मागे । ि वनविािरतां रडों लागे ॥३॥
विैद्या भीड कायि । अि वतत्यिाई जिीवेि जिायि ॥४॥
नयेि ि वभडा सांगों आन । पथ्यि औषधर्ाकारण ॥५॥
धर्न मायिा पुत्र दारा । हे तों आविडी नरका थारा ॥६॥
तुका ह्मणे यिांत । आविडे ते करा मात ॥७॥

पि वतव्रते आनंद मनीं । िसंदळ खोंचे व्यिि वभचारविचनीं ॥१॥
जिळो विमर लागो आगी । शुिध्दपण भले जिगीं ॥ध्रु.॥
सुख पुराणीं आचारशिीळा । दःुख विाटे अनगरळा ॥२॥
शिूनरा उल्हास अंगीं । गांढयिा मरण ते प्रसंगीं ॥३॥
शुिध्द सोने उजिळे अगी । हीन काळे धर्ांवेि रगंीं ॥४॥
तुका ह्मणे तो ि वच ि वहरा । घनघायिे ि वनविडे पुरा ॥५॥



चािलती आड विाटा । आि वणकां द्राि वविती जेि नीटा ॥१॥
न मनीं तयिांचे उपकार । नाहीं जिोडा तो गवं्हार ॥ध्रु.॥
ि वविष सेविूनि वन विारी मागे । प्राण जिातां जेिणे सगें ॥२॥
बुडतां हाक मारी । ठावि नाहीं आि वणकां विारी ॥३॥
तुका ह्मणे न करीं ि वहकंा । गुण घेऊन अविगुण टाका ॥४॥

कुळींचे दवैित ज्यिाचे पंढरीनाथ । होईन दासीसुत त्यिाचे घरीं ॥१॥
शुिध्द यिाि वतकुळविणार चाड नाहीं । करीं भलते ठायिीं दास तुझा ॥ध्रु.॥
पंढरीस कोणी जिाती विारकेरी । होईन त्यिांचे घरीं पशुियिाि वत ॥२॥
ि वविठ्ठलि वचंतन ि वदविसरात्रीं ध्यिान । होईन पायितन त्यिाचे पायिीं ॥३॥
तुळसीविृत्तंदाविन जियिाचे अंगणीं । होइन केरसुणी त्यिाचे घरीं ॥४॥
तुका ह्मणे हा ि वच भावि माझ्यिा ि वचत्तिीं । नाहीं आि वणकां गती चाड मजि ॥५॥

अविि वघयिा चाडा कंुि वटत करूि वन । लाविीं आपुली च गोडी । आशिा मनसा तृत्तष्णा कल्पना ।
करूि वनयिां देशिधर्डी । मीतूनपंणापासावि गुंतलों । ि वमथ्यिा सकंल्प तो माझा तोडीं ।
तुिझयेि चरणीं माझे दोन्ही पक्ष । अविघी करुि वन दाखविीं ि वपंडी र ेर े॥१॥
माझे साच कायि केले मृत्तगजिळ । विणार यिाती कुळ अि वभमान । कुमारी भातुके खेळती कवितुके । कायि त्यिांचे साचपण ॥
ध्रु.॥
वेिगळाल्यिा भावेि ि वचत्तिा तडातोडी । केलों देशिधर्डी मायिाजिाळे । गोत ि ववित्ति मायि बाप बि वहणी सुत ।
बंधर्ुविगर माझीं बाळे । एका एक न धर्री संबंधर् परुिलयिा । पातिलयिा जिविळी काळे ।
जिाणोि वनयिां त्यिाग सविरस्वेि केला। सांभाळीं आपुले जिाळे ॥२॥
एकां जिविळी धर्री आि वणकां अंतरीं । तीं कायि सोयिरीं नव्हतीं माझीं । एकांचे पाळण एकांसी भांडण ।
चाड कविि वणयेि काजिीं । अिधर्क असे उणे कविण कविण्यिा गणुे । हे मावि न कळे ि वच तुझी ।
ह्मणोि वन ि वचंतनीं राि वहलों श्रीपती। तुका ह्मणे भाक माझी ॥३॥

आि वणकां छळावियिा जिालासी शिाहाणा । स्विि वहता घातले खाने । आि वडके पैके करूि वन सायिास ।
कृत्त पणे सांचले धर्न। न िजिर ेक्षीर श्विानासी भि वक्षतां । यिाती तयिाचा गुण ।
तारुण्यिदशेि अधर्म मातला । दविडी हात पायि कान ॥१॥
कायि जिाले यिांस विांयिां कां ठकले । हातीं सांपडले टाकीतसे ।
घेउि वन स्फिि वटकमणी टाकी ि वचंतामणी । नागविले आपुले इच्छे ॥ध्रु.॥
िसध्दीं सेि वविले सेि वविती अधर्म । पात्रासािरखे फिळ । िसंि वपला मोतीं जिन्मले स्विाती ।
विरुषले सविरत्र जिळ । कापुस पट नयेि ि वच कारणा । तयिास पातला काळ ।



ते ि वच भुजंिगे धर्िरले कंठीं । मा ि वविष जिाले त्यिाची गरळ ॥२॥
भक्षूनि वन ि वमष्टिान्न घृत्ततसाकर । सि वहत सोलुि वन केळे । घालुि वनयिां घसां अंगोि वळयिा।
हाते विांत करू बळे । कंुथावियिाची आविडी बोंबा । उन्हविणी रडविी बाळे ।
तुका ह्मणे जेि जिसेै किरती । ते पविती तसैीं च फिळे ॥३॥

चंदनाचे गांविीं सपार्यांच्यिा विसि वत । भोि वगते ते होती द्वीपांतरीं ॥१॥
एका ओझे एका लाभ घडे देविा । संि वचताचा ठेविा वेिगळाला ॥ध्रु.॥
क्षीराची विसि वत अशुिध्द सेविावेि । जिविळी ते जिावेि भोगे दरुी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसी बुित ध्द ज्यिाची जिड । त्यिाहुि वन दगड बर ेदेविा ॥३॥

तुजि ि वदले आतां करीं यित्न यिाचा । जिीविाभावि-विाचाकायिामन ॥१॥
भागलों दातारा सीण जिाला भारी । आतां मजि तारीं शिरणागता ॥ध्रु.॥
नेणतां सोिसली तयिाची आटणी । नव्हतां ही कोणी कांहीं माझीं ॥२॥
विमर नेणे ि वदशिा ि वहडंती मोकट । इिं वद्रयिे सुनाट दाही ि वदशिा ॥३॥
वेिरझारीफेिरा िसणलों सायिासीं । आतां हृषीकेशिी अंि वगकारीं ॥४॥
तुका ह्मणे मन इिं वद्रयिांचे सोई । धर्ांवेि यिासी काई करंू आतां ॥५॥

स्वियेि पाक करी । संशियि तो ि वच धर्री । संदेहसागरीं। आणीक परी बुडती ॥१॥
जिाणे ि वविरळा एक । जिाले तेथींचे हे सुख। देिखले बहुतेक । पुसतां विाट चकुले ॥ध्रु.॥
तो ि वच जिाणे सोंविळे । शिोधर्ी ि वविकल्पाचीं मळेु । नाचती पाल्हाळे । जेि ि वविटाळे कोंि वडले ॥२॥
तो ि वच साधर्ी संधर्ी । साविधर् ि वत्रकाळ जिो बुध्दी । संदेहाचा संधर्ी। वेिठी आि वण किरयेिले ॥३॥
अखंड ते ध्यिान । समबुित ध्द समाधर्ान । सोंग विांयिांि वविण । ते झांकून न बसैती ॥४॥
करणे जियिासाटीं । जिो नातुडे कविणे आटी । तुका ह्मणे साटी । ि वचत्तिि ववित्तिेविांचूनि वन ॥५॥

मािझयिा संि वचता । दृष्टढ देखोि वन बि वळविंता । पळसी पंढिरनाथा । भेणे आतां तयिाच्यिा ॥१॥
तिर मजि कळलासी । नव्हतां भेटी जिाणीवेिसी । एक संपाि वदसी । मान किरसी लोकांत ॥ध्रु.॥
तिर हे प्रारब्धर् जिी गाढे । कांहीं न चले तयिापुढे । कायि तुजि म्यिां कोंडे । र ेसांकडे घालावेि ॥२॥
भोगधर्ीपि वत ि वकयिमाण । ते तुजि नांगवेि अजिूनन। तिर का विांयिांि वविण । तुजि म्यिां सीण कराविा ॥३॥
तुजि नव्हतां माझे कांहीं । पिर मी न संडीं भि वक्तिसोई । हो कां भलत्यिा ठायिीं । कुळीं जिन्म भलतसैा ॥४॥
तूनं ि वभतोिस मािझयिा दोषा । कांहीं मागणे ते आशिा । तुका ह्मणे ऐसा । कांहीं न धर्रीं सकंोच ॥५॥

लोकमान देहसुख । संपित्तिउपभोग अनेक । ि वविटंबना दःुख । तुिझयेि भेटीविांचूनि वन ॥१॥



तरी मजि येि भेट येि भेट । कायि ठाकलासी नीट । थोर पुण्यिे विीट । तुजि दवेैि ि वच लाधर्ली ॥ध्रु.॥
कायि ब्रह्मज्ञान करंू कोरडे । िरते मावेिचे मापाडे । भेटीि वविण कुडे । तुिझयेि अविघे मजि विाटे ॥२॥ आत्मित स्थतीचा ि वविचार 
। कायि करंू हा उध्दार। न देखतां धर्ीर । चतुभुरजि मजि नाहीं ।॥
िरध्दीिसध्दी कायि करंू । अथविा अगम्यि ि वविचारू । भेटीि वविण भारु । तुिझयेि विाटे मजि यिांचा ॥४॥
तुजिविांचूनि वन कांहीं व्हावेि । ऐसे नको मािझयिा जिीवेि। तुका ह्मणे द्यावेि । दरुषण पायिांचे ॥५॥

तुझा ह्मणविूनन तुजि नेणे । ऐसे कायि माझे िजिणे॥१॥
तिर मजि कविणाचा आधर्ार । करोि वनयिां राहों धर्ीर ॥ध्रु.॥
कायि शिब्दीं ि वच ऐि वकला । भेटी नव्हतां गा ि वविठ्ठला ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । अभयि देई ंपंढिरनाथा ॥३॥

उध्दविअकून रासी । आणीक व्यिासआंबॠषी । रुक्मांगदाप्रल्हादासी । दाि वविले ते दाखविीं ॥१॥
तिर मी पाहेन पाहेन। तुझे श्रीमुखचरण । उताि वविळ मन । तयिाकारणे तेथे ॥ध्रु.॥
जिनकश्रुतदेविा करीं । कैसा शिोभलासी हरी । ि वविदरुाच्यिा घरीं । कण्यिा धर्री कवितुके ॥२॥
पांडविा अकांतीं । तेथे पाविसी स्मरती । घातले द्रौपदी । यिागीं ि वबरडे चोळीचे ॥३॥
करी गोपीचे कवितुक । गाईगोपाळांसी सुख । दाविीं ते ि वच मुख । दृष्टष्टिी माझ्यिा आपुले ॥४॥
तिर तून ंअनाथाचा दाता । मागि वतयिां शिरणागतां । तुका ह्मणे आतां। कोड पुरविीं हे माझे ॥५॥

मागता ि वभकारी जिालों तुझे द्वारीं । देई ंमजि हरी कृत्त पादान ॥१॥

प्रेम प्रीि वत नाम उि वचत करावेि । भावेि सचंरावेि हृदयिामाजिी ॥ध्रु.॥
सविरभावेि शिरण आलों पांडुरगंा । कृत्त पाळु तून ंजिगामाजिी एक ॥२॥
तापत्रयेि माझी तापि वविली कायिा । शिीतळ व्हावियिा पायि तुझे ॥३॥
संबंधर्ीं जिनविाद पीडलों परोपरी । अंतरलों दरुी तुजिसी तेणे ॥४॥
तुका ह्मणे आतां तुझा शिरणागता । करावेि सनाथ मायिबापा ॥५॥

भावि नाहीं कायि मदु्रा विाणी । बसेै बगळा ि वनश्चळ ध्यिानीं ॥१॥
न मनी नाम न मनी त्यिासी । विाचाळ शिब्द ि वपटी भासी ॥ध्रु.॥
नाहीं चाड देविाची कांहीं । छळणे टोंके तस्करघाई ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचा सगं । नको शिब्द स्पशिरअंग ॥३॥

ि वदनि वदन शंिका विाटे । आयिषु्यि नेणवितां गाढे ॥१॥
कैसीं भुललीं बापुडीं । दबंि वविषयिांचे सांकडीं ॥ध्रु.॥



ि वविसरला मरण। त्यिाची नाहीं आठविण ॥२॥
देखत देखत पाहीं । तुका ह्मणे आठवि नाहीं ॥३॥

माझे मजि आतां न देखे ि वनरसतां । ह्मणऊन आधर्ार केला । संसाराची आस सांडुि वन लौि वकक ।
जिीवि भावि तुजि ि वदला । नव्हतीं माझीं कोणी मी कविणांचा । अथर मोहो सांडविला ।
तारीं मारीं करीं भलते दातारा । होऊन तुझा आतां ठेलों र े॥१॥
असो माझे कोडे तुजि हे सांकडे । मी असेन ि वनविाडे सुखरूप ।
बाळकासी ि वचंता कायि पोटवेिथा । जियिा ि वशिरीं मायिबाप ॥ध्रु.॥
पापपुण्येि श्रुि वत आि वटल्यिा। शिास्त्रांस न लगे ि वच ठावि ।
ि ववििधर्ि वनि वषधेर् गोि वविलीं परुाणे वेिदांसी तो अहभंावि ।
ओंकाराचे मूनळ व्यिाि वपले मायिा । तेथे न धर्र ेच भावि ।
ह्मणऊन काबाड सांि वडले उपसतां । धर्िरले तुझे ि वच नांवि ॥२॥
तनमनइिं वद्रयेि ठेविूनि वन राि वहलों । सविर आशिा तुझे पायिीं । तप तीथर दान करविूनं कविणा ।
हातीं अधर्ीन ते मजि काई । आि वहक्येि परते्र चाड नाहीं सविरथा । जिन्म सदा मजि देहीं ।
मायिामोहपाशि करीं ि वविष तसैे । तुका ह्मणे माझ्यिाठायिीं ॥३॥

तुझे नाम गोड नाम गोड । परु ेकोड सकळ ही ॥१॥
रसना येिरां रसां ि वविटे । घेतां घोट अिधर्क हे ॥ध्र.ु॥
आि वणकां रसे मरण गांठी । येिणे तुटी संसार े॥२॥
तुका ह्मणे आहार जिाला। हा ि वविठ्ठला आह्मांसी ॥३॥

धर्ालों सखेु ढेकर देऊं । उमटे जेिविूनं तोंविरी ॥१॥
कीडा करंू ि वनरांजिनीं । न पुर ेधर्णी हिरसविे ॥ध्रु.॥
अविघे खेळों अविघ्यिामधर्ीं । डाई ंन पडों ऐसी बुित ध्द ॥२॥
तुका ह्मणे विांचविीत। आह्मां सत्तिा समथर ॥३॥

एकल्यिा नव्हे खेळ चांग । धर्िरला सगं ह्मणऊि वन॥१॥
उमटे तेव्हां कळे नाद । भेदाभेद ि वनविडेना ॥ध्रु.॥
दसुरा परी एक ऐसा । विजेि िरसा ि वनकुर ेही ॥२॥
तुका ह्मणे कळत्यिां कळे । येिर खेळे खेळ ह्मूनण ॥३॥

बोलि वविले जेिणे । तो ि वच यिाचे गहुयि जिाणे ॥१॥



मी तों काबाडाचा धर्नी । जेिविूनं मागाविे िथकंोि वन ॥ध्रु.॥
मजुिराच्यिा हाते । माप जिाले गेले िरते ॥२॥
जिाला पुरि वविता । पांडुरगं माझा ि वपता॥३॥
मायिबापासवेि । बाळे कौतुके खेळावेि ॥४॥
जिसैा किरती धर्दंा । तसैा पडोि वनयिां छंदा ॥५॥
त्यिाच्यिा साच गाई ह्मैसी । येिणे खेळावेि मातीशिीं ॥६॥
तुका ह्मणे बोल । माझा बोलतो ि वविठ्ठल ॥७॥

कां हो तुह्मी माझी विदि वविली विाणी । नेदा हे ि वनविडून ि वन पांडुरगंा ॥१॥
आणीक म्यिां कोणां पुसाविा ि वविचार । मळुीं सवंिसार दरुाि वविला ॥ध्रु.॥
स्विाि वमसेविा ह्मूनण घेतली पदरीं । सांि वगतले करीं कारण ते ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं ि वशिकि वविले जेिणे । तो यिाच्यिा विचने उगा राहे ॥३॥

सेविकासी आज्ञा स्विामीची प्रमाण । जिोंविरी हा प्राण जिायि त्यिाचा ॥१॥
आि वणकांचा धर्ाक न धर्राविा मनीं । ि वनरोपाविचनीं टळों नयेि ॥ध्रु.॥
समयि सांभाळूनि वन आगळे उत्तिर । द्यावेि भेदी विज्र तपायिरी ॥२॥
तुका ह्मणे तरी ह्मणविावेि सेविक । खादले ते हाक अन्न होयि ॥३॥

नयेि पुसों आज्ञा केली एकसर े। आह्मांसी दसुर ेआतां नाहीं ॥१॥
ज्यिाचे तो बि वळविंत सविर ि वनविािरता । आह्मां कायि ि वचंता करणे लागे ॥ध्रु.॥
बुध्दीचा जिि वनता ि वविश्विाचा व्यिापक । कायि नाहीं एक अंगीं तयिा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि होईल विािरता । तरी कायि सत्तिा नाहीं हातीं ॥३॥

बि वळविंत आह्मी समथारचे दास । घातली यिा कास कि वळकाळासी ॥१॥
तेथे मानसाचा कोण आला पाड । उलघंोि वन जिड गेलों आधर्ीं ॥ध्रु.॥
संसाराचे बळी सािधर्ले ि वनधर्ान । मािरले दजुिरन षडविगर ॥२॥
तुका ह्मणे एक उरला धर्िरता ठावि । येिर केले विावि तृत्तणवित ॥३॥

एका गावेि आह्मीं ि वविठोबाचे नाम । आि वणकांपे काम नाहीं आतां ॥१॥
मोडून ि वनयिां विाटा सूनक्षम सगर । केला राज्यिभार चाले ऐसा ॥ध्रु.॥
लाविूनि वन मृत्तदांग टाळश्रुि वतघोष । सेविूनं ब्रह्मरस आविडीने ॥२॥
तुका ह्मणे महापातकी पि वतत । ऐिसयिांचे ि वहत हेळामाते्र ॥३॥



विाचाचापल्येि बहु जिालों कुशिळ । नाहीं बीजिमूनळ हाता आले ॥१॥
ह्मणोि वन पंढिररायिा दखुी होते मन । अंतरींचे कोण जिाणे माझे ॥ध्रु.॥
पूनज्यि जिालों अगंा आला अि वभमान । पढुील कारण खोळंबले ॥२॥
तुका ह्मणे खूनण न कळे ि वच ि वनरुती। सांपडलों हातीं अहकंाराचे ॥३॥

आतां काढाकाढी करीं बा पढंिररायिा । नाहीं तरी विांयिां गेलों दास ॥१॥
जिाणतां बसैलों दगडाचे नावेि । ि वतचा धर्मर घ्यिावेि प्राण हा ि वच ॥ध्रु.॥
मनाचा स्विभावि इिं वद्रयिांचे ओढी । पतनाचे जिोडी विरी हांवि ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली अंधर्ळयिाची परी । आतां मजि हरी विाट दाविीं ॥३॥

सज्जिन तो शिब्द सत्यि जिो मानी । छळी दजुिरन आि वणकांसी ॥१॥
एक गुण तो केला दोंठायिीं । ज्यिाचा त्यिास पाहीं जिसैा तसैा ॥ध्रु.॥
भाि वविक शिब्द बोले विाणीचा । लि वटका विाचा विाचाळ तो ॥२॥
परउपकार घडे तो भला । नाठयिाळ तयिा दयिा नाहीं ॥३॥
जिाणीविंत तो पायिरी जिाणे । अधर्म तो नेणे खुटं जिसैा॥४॥
ि वहत ते अनि वहत केले कैसे । तुका ह्मणे ि वपसे लागले यिास ॥५॥

तुझे नाम मखुीं न घेतां आविडी । िजिव्हा ते ि वच घडी झडो माझी ॥१॥
हे मजि देई ंहे मजि देई ं। आि वणक दजेुि कांहीं न मगे तुजि ॥ध्रु.॥
बि वहर कान तुझी कीती नाइकतां । पायि न देखतां जिात डोळे ॥३॥
मना तुझे ध्यिान नाहीं ि वनत्यि काळ । िधर्ग ते चांडाळ जिळो जिळो ॥३॥
हातपायि तेणे पंथ न चलतां । जिावेि ते अनंता गळोि वनयिां ॥४॥
तुजिि वविण िजिणे नाहीं मजि चाड । तुका ह्मणे गोड नाम तुझे ॥५॥

.

ह्मणसी होऊनी ि वनित श्चंता । हरूि वनयिां अविघी ि वचंता । मग जिाऊं एकांता
भजिन करंू । संसारसंभ्रमे आशिा लागे पाठी । तेणे जिीविा साटी होईल तुझ्यिा ॥१॥
सेकीं नाडसील नाडसील । ि वविषयिसगंे अविघा नाडसील । मागुता पडसील भविडोहीं ॥ध्रु.॥
शिरीर सकळ मायेिचा बांधर्ा । यिासी नाहीं कधर्ीं अराणूनक । किरती तडातोडी
आंत बाहयिात्कारीं । ऐसे जिाती चारी ि वदविस वेिगीं ॥२॥
मोलाची घडी जिाते विांयिांि वविण । न ि वमळे मोल धर्न देतां कोडी ।
जिागा होई ंकरीं ि वहताचा उपायि । तुका ह्मणे हायि किरसी मग ॥३॥



कनविाळून कृत्त पाळून भक्तिांलागीं मोही । गजेिद्राचा धर्ांविा तुविां केला ि वविठाई ॥१॥
पांडुरगें येि विो पांडुरगें । जिीविाचे िजिविलगे येि विो पांडुरगें ॥ध्रु.॥
भक्तिांच्यिा कैविार ेकष्टिलीस ि वविठ्ठले । आंबॠषीकारणे जिन्म दाहा घेतले ॥२॥
प्रल्हादाकारणे स्तभंीं अवितार केला । ि वविदारूि वन दतै्यि प्रेमपान्हा पािजिला ॥३॥
उपमन्यिाकारणे कैसी धर्ांविसी लविलाहीं । पाजिी प्रमेपान्हा क्षीरसागराठायिीं ॥४॥
कौरविीं पांचाळी सभेमाजिी आि वणली । विस्त्रहरणीं विसे्त्र कैसी जिाली माउली ॥५॥
दवुिारस पातला धर्मार छळावियिा विनीं । धर्ांविसी लविलाहीं शिाखादेठ घेऊि वन ॥६॥
कृत्त पाळून माउली भुि वक्तिमुि वक्तिभांडार । करीं माझा अंगीकार तुका ह्मणे ि वविठ्ठले ॥७॥

कविणा पाषाणासी धर्रूि वन भावि । कविणाविरी पावि ठेविूनं आतां ।
ह्मणऊि वन ि वनित श्चत राि वहलों मनीं । तून ंि वच सविार्यां खाणी देखोि वनयिां ॥१॥
कविणाचे कारण न लगे कांहीं । सविार्यांठायिीं तून ंएक।
कायिाविाचामन ठेि वविले तुझ्यिा पायिीं । आता उरले काई न ि वदसे देविा ॥ध्रु.॥
जिळे जिळ कायि धर्ोि वविले एक । कविण ते पातक हरले तेथे ।
पापपुण्यि हे विासना सकळ । ते तुजि समूनळ समि वपरली ॥२॥
ि वपतरस्विरूपी तून ंि वच जिनादरन। सव्यि ते कविण अपसव्यि ।
तुका ह्मणे जिीत ि वपंड तुह्मां हातीं। देऊि वन ि वनित श्चतंी माि वनयेिली ॥३॥

िसणलों दातारा किरतां वेिरझारा । आतां सोडविीं संसारापासोि वनयिां ॥१॥
न सुटे ि वच बाकी नव्हे झाडापाडा । घातलोंसे खोडा हाडांि वचयिा ॥ध्रु.॥
मायिबापे माझीं जिीविाचीं सांगाती । तीं देतील हातीं काळाि वचयिा ॥२॥
पडताळूनि वन सुरी बसैली सेजिारीं । यिमफिासा करीं घेऊि वनयिा ॥३॥
पाठी पोटीं एके लागलीं सरसीं । नेती नरकापाशिीं ओढून ि वनयिां ॥४॥
जिन साहेभूनत असे यिा सकळां । मी एक ि वनराळा परदेशिी ॥५॥
कोणा काकुलती नाहीं कोणे परी । तुजिि वविण हरी कृत्त पाळुविा ॥६॥
तुका ह्मणे मजि तुझाची भरविसा । ह्मणऊि वन आशिा मोकिलली ॥७॥

देविाचा भक्ति तो देविासी गोड । आि वणकांसी चाड नाहीं त्यिाची ।
कविणाचा सोइरा नव्हे च सांगाती । अविि वघयिां हातीं अंतरला ॥१॥
ि वनष्काम वेिडे ह्मणतील बापुडे । अविि वघयिां सांकडे जिाला कैसा ।
माझे ऐसे तयिा न ह्मणत कोणी । असे रानीं विनीं भलते ठायिीं ॥ध्रु.॥
प्रातःस्नान करी ि वविभूनि वतचचरन । दखोि वनयिा जिन ि वनदंा करी ।
कंठीं तुळसीमाळा बसैोि वन ि वनराळा । ह्मणती यिा चांडाळा कायि जिाले ॥२॥



गातां शंिका नाहीं बसेै भलते ठायिीं । ि वशिव्यिा देती आई बाप भाऊ ।
घरी बाइल ह्मणे कोठे व्यिाली रांड । बर ेहोते शंिड मरता तरी ॥३॥
जिन्मोि वन जिाला अविि वघयिां वेिगळा । ह्मणोि वन गोपाळा दलुरभ तो ।
तुका ह्मणे जिो संसारा रुसला । तेणे ि वच टाि वकला िसध्दपंथ ॥४॥

कस्तुरी ि वभनली जियेि मृत्तित्तिके । तयेिसी आि वणके कैसी सरी ॥१॥
लोखंडाचे अंगीं लागला पिरस । तयिा आि वणकास कैसी सरी ॥२॥
तुका ह्मणे मी न विजेि यिातीविरी । पूनज्यिमान करीं विषै्णविांसी ॥ ।॥

अनुहात ध्विि वन विाहे सकळां ि वपंडीं । राम नाहीं तोंडीं कैसा तर े॥१॥
सकळां जिीविांमाजिी देवि आहे खरा । देिखल्यिा दसुरा ि वविण न तर े॥ध्रु.॥
ज्ञान सकळांमाजिी आहे हे साच । भक्तिीि वविण ते च ब्रह्म नव्हे ॥२॥
कायि मुद्रा कळल्यिा कराव्यिा सांगतां । दीप न लगतां उन्मनीचा ॥३॥
तुका ह्मणे नका ि वपंडाचे पाळण । स्थापून नारायिण आतुडेना ॥४॥

नेणे अथर कांहीं नव्हती माझे बोल । ि वविनि ववितों कोपाल संत झणी ॥१॥
नव्हती माझे बोल बोले पांडुरगं । असे अंगसंगे व्यिापूनि वनयिा ॥ध्रु.॥
मजि मूनढा शिि वक्ति कैचा हा ि वविचार । ि वनगमाि वदकां पार बोलावियिा ॥२॥
राम कृत्त ष्ण हरी मकंुुदा मुरािर । बोबडा उत्तिरीं हे ि वच ध्यिान ॥३॥
तुका ह्मणे गरुुकृत्त पेचा आधर्ार । पांडुरगें भार घेतला माझा ॥४॥

देविासी लागे सकळांसी पोसावेि । आह्मां न लगे खावेि कायि ि वचतंा ॥१॥
देविा ि वविचारावेि लागे पापपुण्यि । आह्मासी हे जिन अविघे भले ॥ध्रु.॥
देविासी उत्पित्ति लागला संहार । आह्मां नाहीं फिार थोडे काहीं ॥२॥
देविासी काम लागला धर्दंा । आह्मासी ते सदा िरकामीक ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मी भले देविाहून । ि वविचािरतां गणु सविरभावेि ॥४॥

घेईन मी जिन्म यिाजिसाठीं देविा । तुझी चरणसेविा साधर्ावियिा ॥१॥
हिरनामकीतरन संतांचे पूनजिन । घालून ंलोटांगण महाद्वारीं ॥ध्रु.॥
आनंदे ि वनभरर असों भलते ठायिीं । सुखदःुख नाहीं चाड आह्मां ॥२॥
आणीक सायिास न करीं न धर्रीं आस । होईन उदास सविर भावेि ॥३॥
मोक्ष आह्मां घरीं कामारी ते दासी । होयि सांगों तसैी तुका ह्मणे ॥४॥



देविा तुजि मजि पण । पाहों आगळा तो कोण ॥१॥
तरी साच मी पि वतत । तून ंच खोटा ि वदनानाथ ।
ग्विाही साधर्ुसंत जिन। करूि वन अगंीं लाविीन ॥ध्रु.॥
आह्मी धर्िरले भेदाभेद । तुजि नव्हे त्यिाचा छेद ॥२॥
न चले तुझे कांहीं त्यिास । आह्मी बळकाि वविले दोष ॥३॥
ि वदशिा भरल्यिा माझ्यिा मने । लपालासी त्यिाच्यिा भेणे ॥४॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । करी तुझी माझी नीत ॥५॥

लापि वनकशिब्दे नातुडे हा देवि । मि वनंचे गहुयि भावि शुिध्द बोला ॥१॥
अंतिरचंा भेद जिाणे परमानंद । जियिासी संविाद करणे लागे ॥२॥
तुका ह्मणे जिरी आपुले स्विि वहत । तरी करीं ि वचत्ति शुिध्दभावेि ॥३॥

नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलतां िसध्द । जंिवि हा आत्मबोधर् नाहीं ि वचत्तिीं ॥१॥
कायि किरसी विांयिां लि वटका ि वच पाल्हाळ । श्रम तो केविळ जिाि वणवेिचा ॥ध्रु.॥
मी च देवि ऐसे सांगसी यिा लोकां । ि वविषयिांच्यिा सुखा टोंकोि वनयिां ॥२॥
अमृत्तताची गोडी पुि वढलां सांगसी। आपण उपविासी मरोि वनयिा ॥३॥
तुका ह्मणे जििर राहील तळमळ । ब्रह्म ते केविळ सदोि वदत ॥४॥

गगंाजिळा पाहीं पाठी पोट नाहीं । अविगुण तो कांहीं अमृत्ततासी ॥१॥
रि ववि दीप काि वळमा कायि जिाणे ि वहरा । आि वणका ि वति वमरा नासे तेणे ॥ध्रु.॥
कपूनररकांडणी कायि कोंडा कणी । िसंधर्ून ि वमळविणीं कायि चाले ॥२॥
पिरस ि वचंतामि वण आि वणकांचा गणुी । पालटे लागोि वन नव्हे तसैा ॥३॥
तुका ह्मणे तसेै जिाणा संतजिन । सविरत्र संपूनणर गगन जिसेै ॥४॥

पिरस कायि धर्ातु । फेिि वडतो ि वनभ्रांतु लोहपांगु ॥१॥
कायि तयिाहूि वन जिालासी बापुडे । फेिि वडतां सांकडे माझे एक ॥ध्र.ु॥
कल्तपरु कोड पुरि ववितो रोकडा । ि वचंतामि वण खडा ि वचंि वतले ते ॥२॥
चंदनांच्यिा विासे विसतां चंदन । होती काष्ठ आन विृत्तक्षयिाती ॥३॥
कायि त्यिाचे उणे जिाले त्यिासी देतां । ि वविचारीं अनंता तुका ह्मणे॥४॥

तोडुि वन पुष्पविि वटका फिळविृत्तक्षयिाि वत । बाभळा राखती करूि वन सार ॥१॥
कोण ि वहत तेणे देिखले आपुले । आणीक पाि वहले सुख काई ॥ध्रु.॥



धर्ान्येि बीजेि जेिणे जिाि वळलीं सकळे । पेिरतो काळे िजिर ेबीजि ॥२॥
मोडोि वनयिा विाटा पुि वढलांची सोयि । आडराने जिायि घेउि वन लोकां ॥३॥
ि वविषाचे अमृत्तत ठेविूनि वनयिां नाम । किरतो अधर्म ब्रह्महत्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिास नाइके सांगतां । तयिा हाल किरतां पाप नाहीं ॥५॥

संसाराच्यिा भेणे । पळों न लाहेसे केले ॥१॥
जेिथे तेथे आपण आहे । आह्मीं करावेि ते कायेि ॥ध्र.ु॥
एकांतींसी ठावि । ि वतहीं लोकीं नाहीं विावि ॥२॥
गांविा जिातों ऐसे । न लगे ह्मणावेि ते कैसे ॥३॥
स्विप्नाचे परी । जिागा पाहे तवंि घरीं ॥४॥
तुका ह्मणे कायेि । तुझे घेतले म्यिां आहे ॥५॥

आण कायि सादर । ि वविशिीं आह्मां कां ि वनषु्ठर ॥१॥
केले भक्ति तसेै देई ं। तुझे प्रमे माझ्यिाठायिीं ॥ध्रु.॥
कायि पगंतीस कोंडा । एकांतासी साकरमांडा ॥२॥
कायि एकपण । पोतां घालूनि वन गांठी खूनण ॥३॥
कायि घ्यिावेि ऐसे । त्यिा आपण अनािरसे ॥४॥
तुका ह्मणे मधर्ीं । आतां तोडून ं भेद बुध्दी ॥५॥

ि वचत्ति तुझ्यिा पायिीं । ठेविुि वन जिालों उतराई ॥१॥
पिर तूनं खोटा केशिीराजिा । अंतपार न कळे तुझा ॥ध्रु.॥
आह्मी सविरस्वेि उदार । तुजि देऊि वनयिां धर्ीर ॥२॥
इिं वद्रयिांची होळी । संविसार ि वदला बळी ॥३॥
न पडे ि वविसर । तुझा आह्मां ि वनरतंर ॥४॥
प्रेम एकासाटी। तुका ह्मणे न वेिचे गांठी ॥५॥

आह्मी पि वतत ह्मणोि वन तुजि आलों शिरण । किरतों ि वचंतन ि वदविस रात्रीं ।
नाहीं तरी मजि कायि होती चाड । धर्रावियिा भीड तुजि ि वचत्तिीं ॥१॥
आह्मां न तारावेि तुह्मी कायि करावेि । सांगीजिोजिी भावेि नारायिणा ॥ध्रु.॥
अन्यिायि एकाचा अंगीकार करणे। तयिा हातीं देणे लाजि ते ि वच ।
कायि ते शिूनरत्वि ि वमरविूनि वन बोलणे । जिनामाजिी दाविणे बळरयिा ॥२॥
पोहयिा अन्नछत्र घालूनि वनयिां घरीं । दिं वडतो बाहेरी आिलयिासी ।
नव्हे कीतर कांहीं न माने लोकां । कायि ि वविटंबणा तसैी ॥३॥



प्रत्यिक्षासी कायि द्यावेि हे प्रमाण । पाहातां दपरण साक्ष काई ।
तुका ह्मणे तरी आह्मां का न कळे । तरलों ि वकंविा आह्मी नाहीं ॥४॥

काग बग िरठा मािरले बाळपणीं । अविघी दतै्यिखाणी बुडि वविली ॥१॥
तो मजि दाविा तो मजि दाविा । नंदनंदन जिीविा आविडे तो ॥ध्रु.॥
गोविधर्रन ि वगरी उचिलला करीं । गोकुळ भीतरी रािखयेिले ॥२॥
बघुि वन भौमासुरा आि वणल्यिा गोपांगना । राज्यि उग्रसेना मथुरचेे ॥३॥
पांडवि जिोहरीं रािखले कुसरी । ि वविविराभीतरीं चालि वविले॥४॥
तुका ह्मणे हा भक्तिांचा कृत्त पाळ । दषु्टिजिना काळ नारायिण ॥५॥

तुजिि वविण देविा । कोणा ह्मणे माझी िजिव्हा ॥१॥
तिर हे हो कां शितखंड । पडो झडोि वनयिां रांड ॥ध्रु.॥
कांहीं इच्छेसाटीं । किरल विळविळ करटंी ॥२॥
तुका ह्मणे कर । कटीं तयिाचा ि वविसर॥३॥

आह्मां सविरभावेि हे ि वच काम । न ि वविसंभावेि तुझे नाम॥१॥
न लगे कराविी हे ि वचंता । तरणे करणे कायि आतां॥ध्रु.॥
आसनीं भोजिनीं शियिनीं । दजेुि नाहीं ध्यिानीं मनीं ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाि वनधर्ी । माझी तोि वडली उपाधर्ी ॥३॥

नव्हे कांहीं कविणाचा । भावि जिाणविला साचा ॥१॥
ह्मणोि वन तुझ्यिा पायिीं । जिीवि ठेि वविला ि वनश्चयिीं ॥ध्रु.॥
शिरीर जिायिाचे कोंपट । यिाची कायि खटपट ॥२॥
तुका ह्मणे विांयिांि वविण । देविा कळों आला सीण ॥३॥

रज्जुि धर्रूि वनयिां हातीं । भेडसाि वविलीं नेणतीं । कळों येितां ि वचत्तिीं । दोरी दोघां सािरखी ॥१॥
तुह्मांआह्मांमध्येि हरी । जिाली होती तसैी परी । मृत्तगजिळाच्यिा पुरीं । ठावि पाहों तरावियिा ॥ध्रु.॥
सरी ि वचताक भोंविरी । अळंकाराि वचयिा परी । नामे जिालीं दरुी । एक सोने आि वटतां ॥२॥
ि वपसांचीं पारविीं । करोि वन बाजिाि वगरी दाविी । तुका ह्मणे तेविीं । मजि नको चाळविूनं ॥३॥

नेघे तुझे नाम । न करीं सांि वगतले काम ॥१॥
विाढे विचने विचन । दोष उच्चािरतां गुण ॥ध्रु.॥



आतां तुझ्यिा घरा । कोण करी येिरझारा ॥ ॥
तुका ह्मणे ठायिीं । मजिपाशिीं कायि नाहीं ॥३॥

व्यिविहार तो खोटा । आतां न विजिों तुझ्यिा विाटा॥१॥
एका नामा नाहीं ताळ । केली सहस्रांची माळ ॥ध्रु.॥
पाहों जिातां घाई। खेळसी लपडंाई ॥२॥
तुका ह्मणे चार । बहु किरतोसी फिार॥३॥

लि वटका ि वच केला । सोंग पसारा दाि वविला ॥१॥
अविघा बडुालासी ॠणे । बहुतांचे देणे घेणे ॥ध्रु.॥
लाि ववियेिलीं चाळा। बहू दाविूनि वन पुतळा ॥२॥
तुका ह्मणे हात । आह्मी अवििरली मात ॥३॥

दाखविूनि वन आस । केला बहुतांचा नास ॥१॥
थोंटा झोडा ि वशिरोमणी । भेटलासी नागविणी ॥ध्रु.॥
सुखाचे उत्तिर । नाहीं मदुलासी थार ॥२॥
तुका ह्मणे कायि । तुझे घ्यिावेि उर ेहायि ॥३॥

लाजि ना ि वविचार । बाजिारी तून ंभांडखोर ॥१॥
ऐसे ज्यिाणे व्हावेि । त्यिाची गांठी तुजिसवेि ॥ध्रु.॥
फेिि वडसी लगंोटी । घेसी सकळांसी तुटी ॥२॥
तुका ह्मणे चोरा । तुला आप ना दसुरा ॥३॥

ठावि नाहीं बुड । घर ेविसि वविसी कुड ॥१॥
भलते ठायिीं तुझा विास । सदा एरविी उदास ॥ध्रु.॥
जिागा ना ि वनजेिला । धर्ाला ना भुकेला ॥२॥
न पुसतां भले । तुका ह्मणे बझुे बोले ॥३॥

श्विाना ि वदली सवेि । पायिांभोंविते ते भोंवेि ॥१॥
तसैी जिाली मजि परी । विसे ि वनकट सेजिारीं ॥ध्रु.॥
जेिि ववितां जिविळी । येिऊि वनयिां पुसं घोळी ॥२॥
कोपेल तो घनी । तुका ह्मणे नेणे मनीं॥३॥



विटविट केली । न ि वविचािरतां मना आली ॥१॥
मजि कराल ते क्षमा । कैसे नेणों पुरुषोत्तिमा ॥ध्रु.॥
उि वचत न कळे । िजिव्हा भलते ि वच बरळे ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं । लौि वककाची चाड नाहीं ॥३॥

जिीवेि व्हावेि साटी । पडे संविसार ेतुटी ॥१॥
ऐशिीं बोिललों विचने । सवेि घेउि वन नारायिण ॥ध्रु.॥
नाहीं जिन्मा आलों । करील ऐसे नेदीं बोलों ॥२॥
ठावि पुसी सेणे । तुका ह्मणे खुंटी येिणे ॥३॥

आता पढंरीरायिा । माझ्यिा ि वनरसावेि भयिा ॥१॥
मनीं राि वहली आशंिका । स्विाि वमभयिाची सेविका ॥ध्रु.॥
ठेविा माथां हात । कांहीं बोला अभयिमात ॥२॥
तुका ह्मणे लाडे । खेळे ऐसे करा पुढे॥३॥

कवितुकविाणे । बोलों बोबडयिा विचने ॥१॥
हे तों नसावेि अंतरीं । आह्मां धर्रायिाचे दरुी ॥ध्रु.॥
स्तुि वत तसैी ि वनदंा । माना सम ि वच गोि वविंदा ॥२॥
तुका ह्मणे बोले । मजि तुह्मी ि वशिकि वविले॥३॥

असो मागे जिाले । पडेु गोड ते चांगले ॥१॥
आतां माझे मनीं । कांहीं अपराधर् न मनीं ॥ध्रु.॥
नेदीं अविसान । किरतां नामाचे ि वचंतन ॥२॥
तुका ह्मणे बोले । तुजि आधर्ीं च गोि वविले॥३॥

मातेि वविण बाळा । आि वणक न माने सोहळा ॥१॥
तसेै जिाले माझ्यिा ि वचत्तिा । तुजिि वविण पंढिरनाथा ॥ध्रु.॥
विाट पाहेमेघा ि वबंद ु। नेघे चातक सिरता िसंधर्ून ॥२॥
सारसांसी ि वनशिीं । ध्यिानरविीच्यिा प्रकाशिीं ॥३॥
जिीविनाि वविण मत्स्यि । जिसैे धेर्नूनलागीं वित्स ॥४॥
पि वतव्रते िजिणे । भ्रताराच्यिार् वित्तिमाने ॥५॥



कृत्त पणाचे धर्न । लोभालागीं जिसैे मन ॥६॥
तुका ह्मणे कायि । तुजिि वविण प्राण राहे॥७॥

तुजिऐसा कोणी न देखे उदार । अभयिदानशिूनर पांडुरगंा ॥१॥
शिरण येिती त्यिांचे न ि वविचािरसी दोष । न मागतां त्यिांस अढळ देसी ॥ध्रु.॥
धर्ांविसी आडणी ऐकोि वनयिां धर्ांविा । कइविार ेदेविा भक्तिांि वचयिा ॥२॥
दोष त्यिांचे जिाळी कल्पकोि वटविरी । नामासाटीं हिर आपुिलयिा ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि विाणून ंकैशिा परी । एक मुख हरी आयिषु्यि थोडे ॥४॥

कायि तुझे उपकार पांडुरगंा । सांगों मी यिा जिगामाजिी आतां ॥१॥
जितन हे माझे करूि वन संि वचत । ि वदले अविि वचत आणूनि वनयिां॥ध्रु.॥
घडल्यिा दोषांचे न घली च भरी । आली यिास थोरी कृत्त पा देविा ॥२॥
नव्हते ठाउके आइि वकले नाहीं । न मगतां पाहीं दान ि वदले ॥३॥
तुका ह्मणे यिाच्यिा उपकारासाटीं । नाहीं माझे गाठीं कांहीं एंक ॥४॥

विाळूनि वनयिां जिन सांडी मजि दरुी । किरसील हरी ऐसे कधर्ीं ॥१॥
आठविीन पायि धर्रूि वन अनुताप । विाहे जिळ झोंप नाहीं डोळां ॥ध्रु.॥
नाविडती जिीविा आणीक प्रकार । आविडी ते फिार एकांताची ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसी धर्िरतों विासना । होई ंनारायिणा साहयि मजि ॥३॥

सांगतों यिा मना ते माझे नाइके । घाताविरी टेके चांडाळ हे ॥१॥
ह्मणऊि वन पाहे तरते बुडते । न ल्हायेि पुरते बळ करंू ॥ध्र.ु॥
कायि ते संि वचत न कळे पाहातां । मि वतमंद ि वचत्तिा उपजिते॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे बळ नाहीं अंगी । पाहोि वनयिां वेिगीं पार टाकीं ॥३॥

आतां नको चुकों आपुल्यिा उि वचता । उदारा यिा कांता रखमुाईच्यिा ॥१॥
आचरावेि दोष हे आह्मां ि वविि वहत । तारावेि पि वतत तुमचे ते ॥ध्रु.॥
आह्मी तों आपुले केलेसे जितन । घडो तुह्मांकून न घडेल ते ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठो चतुराच्यिा रायिा । आहे ते कासयिा मोडों देसी ॥३॥

मुखे बोलावेि ते जिीि वविंचे जिाणसी । ि वविि वदत पायिांपाशिीं सविर आहे ॥१॥
आतां हे ि वच भले भाकाविी करुणा । ि वविि वनयिोग तो जिाणां तुह्मी त्यिाचा ॥ध्रु.॥



आपले तों येिथे केले नव्हे कांहीं । साधर्नाचा विांहीं पडों नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे देह ि वदला ि वपंडदान । वेिळोवेिळां कोण ि वचंता करी ॥३॥

कामातुरा भयि लाजि ना ि वविचार । शिरीर असार तृत्तणतुल्यि ॥१॥
नविल हे लीळा करात्यिाचे लाघवि । प्रारब्धेर् भावि दाखि वविले ॥ध्रु.॥
लोभालोभ एका धर्नाि वचयेि ठायिीं । आि वणकांची सोई चाड नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे भूनक न ि वविचारी प्रकार । यिोजेि ते ि वच सार यिथाकाळे ॥३॥

बांधेर् सोडी हे तों धर्न्यिाि वचयेि हातीं । हेकडे गोि वविती आपणां बळे ॥१॥
भुलिलयिासी नाहीं देहाचा आठवि । धर्ोतऱ्यिाने भावि पालि वटला ॥ध्रु.॥
घरांत िरघावेि दाराि वचयेि सोई । ि वभंतीसवेि डोई घेऊि वन फिोडी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा गेलीं ि वविसरोन । आतां विमर कोण दाविी यिांसी ॥३॥

कविण जिन्मता कविण जिन्मि वविता । न कळे कृत्त पाविंता मावि तुझी ॥१॥
कविण हा दाता कविण हा मागता । न कळे कृत्त पाविंता मावि तुझी ॥ध्रु.॥
कविण भोि वगता कविण भोगि वविता । न कळे कृत्त पाविंता मावि तुझी ॥२॥
कविण ते रूप कविण अरूपता । न कळे कृत्त पाविंता मावि तुझी ॥३॥
सविार्यां ठायिीं तूनं ि वच सविर ही जिालासी। तुका ह्मणे यिासी दजेुि नव्हे ॥४॥

जेिथे देखे तेथे तुझी च पाउले । ि वविश्वि अविघे कोंदाटले।
रूप गुण नाम अविघा मेघश्यिाम । वेिगळे ते कायि उरले ।
जिातां लोटांगणीं अविघी च मेि वदनी । सकळ देवि पाट जिाले ।
सदा पविरकाळ सुि वदन सुवेिळ । ि वचत्ति प्रमेे असे धर्ाले ॥१॥
अविघा आह्मां तून ंच जिालासी देविा । संसार हेविा कामधर्दंा ।
न लगे जिाणे कोठे कांहीं च करणे । मुखीं नाम ध्यिान सदा ॥ध्रु.॥
विाचा बोले ते तुझे ि वच गुणविाद। मंत्रजिप कथा स्तुि वत ।
भोजिन सारंू ठायिीं फिल तांबोल कांहीं । पूनजिा नैवेिद्य तुजि होती ।
चालतां प्रदक्षणा ि वनद्रा लोटांगण । दडंवित तुजिप्रि वत ।
देखोन दृष्टष्टिी परस्पर ेगोष्टिी । अविघ्यिा तुझ्यिा मूनि वतर॥२॥
जिाल्यिा तीथररूप विाविी नदी कून प । अविघे गगंाजिळ जिाले।
महाल मंि वदर ेमाडयिा तनघर े। झोपडयिा अविघीं देवि देविाइले।
ऐके कानीं त्यिा हिरनामध्विनी । नाना शिब्द होत जिाले ।
तुका ह्मणे यिा ि वविठोबाचे दास । सदा प्रमेसुखे धर्ाले ॥३॥



जेि दोष घडले न ि वफिटे किरतां कांहीं । सरते तुझ्यिा पायिीं जिाले तसेै ॥१॥
माझा कां हो करंू नयेि अंगीकार । जिालेती ि वनषु्ठर पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
यिाि वतहीन नयेि ऐकों ज्यिां वेिद । तयिां ि वदले पद विैकंुठींचे ॥२॥
तुका ह्मणे कां र ेएकाचा आभार । घेसी माथां भार विाहोि वनयिां ॥३॥

हिरकथेची आविडी देविा । किरतो सेविा दासांची॥१॥
ह्मणोि वन ि वहडें मागे मागे । घरटी जिागे घािलतसे ॥ध्रु.॥
ि वनलरज्जि भोजेि नाचत रगंीं । भरते अगंीं प्रेमाचे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविकले देवेि। आपण भावेि सवंिसाटी ॥३॥

साधर्न संपित्ति हे ि वच माझे धर्न । सकळ चरण ि वविठोबाचे ॥१॥
शिीतळ हा पंथ माहेराची विाट । जिविळी च नीट सुखरूप ॥ध्रु.॥
विैष्णविांचा संग रामगाणे गाणे । मंि वडत भूनषण अळंकार ॥२॥
भविनदी आड नव्हतीसी जिाली । कोरडी च चाली जिाविे पायिी ॥३॥
मायिबाप दोघे पाहातील विाट । ठेविूनि वनयिा कटीं कर उभी ॥४॥
तुका ह्मणे केव्हां देखेन कळस । पळाली आळस ि वनद्रा भूनक ॥५॥

यिथाथरविादे तुजि न विणरवेि कदा । बोलतों ते ि वनंदा किरतों तुझी ।
वेिदश्रुि वत तुजि नेणती कोणी । चोविीस ठेगणीं धर्ांडोि वळतां॥१॥
आतां मजि क्षमा करावेि देविा । सलगी ते केशिविा बोिलयेिलों ॥ध्रु.॥
सगुण कीं साकार ि वनगुरण कीं ि वनराकार । न कळे हा पार वेिदां श्रुतीं ।
तो आह्मी भावेि केलासी लहान । ठेविूनि वनयिां नांवेि पाचािरतों ॥२॥
सहस्रमुखे शेिष सीणला स्ति ववितां । पार न कळतां ब्रह्मा ठेला ।
तेथे माझी देहबुित ध्द ते काई । थोर मी अन्यिायिी तुका ह्मणे ॥३॥

कृत्त ष्ण गातां गीतीं कृत्त ष्ण ध्यिातां ि वचत्तिीं । ते ही कृत्त ष्ण होती कृत्त ष्णध्यिाने ॥१॥
आसनीं शियिनीं भोजिनीं जेिि ववितां । ह्मणार ेभोि वगता नारायिण ॥ध्रु.॥
ओि ववियेि दळणीं गाविा नारायिण । कांि वडतां कांडण किरतां काम ॥२॥
नर नारी यिाि वत हो कोणी भलतीं । भावेि एका प्रीती नारायिणा ॥३॥
तुका ह्मणे एका भावेि भजिा हरी । कांि वत ते दसुरी रूप एक ॥४॥



डोि वळयिां पाझर कंठ माझा दाटे । येिऊं देई ंभेटे पांडुरगें ॥१॥
बहु ि वदस टाि वकले ि वनरास कां केले । कोठे विो गुतंले ि वचत्ति तुझे ॥ध्रु.॥
बहु धर्दंा तुजि नाहीं विो आठवि । राि वहलासे जिीवि माझा कंठीं ॥२॥
पंढरीस जिाती विारकरी संतां । ि वनरोप बहुतां हातीं धर्ाडीं ॥३॥
तुजिि वविण कोण सांविा धर्ांविा करी । येि विो झडकरी पांडुरगें ॥४॥
कायि तुझी विाट पाहों कोठविरी । कृत्त पाळु कांपरी ि वविसरलासी ॥५॥
एक वेिळ माझा धर्रूि वन आठवि । तुका ह्मणे येि विो न्यिावियिासी ॥६॥

अिधर्क कोंि वडतां चरफिडी । भलतीकडे घाली उडी॥१॥
कायि करंू यिा मना आतां । का ि वविसराते पंढिरनाथा ।
करी संसाराची ि वचंता । वेिळोवेिळां मागुती ॥ध्रु.॥
भजिन नाविडे श्रविण । धर्ांवेि ि वविषयि अविलोकून न ॥२॥
बहुत चंचळ चपळ । जिातां येितां न लगे वेिळ॥३॥
ि वकती राखों दोनी काळ । ि वनजििलयिा जिागे वेिळे ॥४॥
मजि राखे आतां । तुका ह्मणे पंढिरनाथा ॥५॥

कंथा प्राविणर । नव्हे ि वभके्षचे ते अन्न ॥१॥
करीं यिापरी स्विि वहत । ि वविचारूि वन धर्मर नीत ॥ध्रु.॥
देऊळ नव्हे घर । प्रपचं परउपकार ॥२॥
ि ववििधर्सेविन काम । नव्हे शिब्द रामराम ॥३॥
हत्यिा क्षत्रधर्मर । नव्हे ि वनष्काम ते कमर ॥४॥
तुका ह्मणे संतीं । करूि वन ठेि वविली आइती ॥५॥

पडोि वनयिां राहीं । उगा च संतांि वचयेि पायिीं ॥१॥
न लगे पसुणे सांगावेि । ि वचत्ति शुिध्द करीं भावेि ॥ध्रु.॥
सहजि ते ित स्थि वत। उपदेशि परयििु वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे भावि । जिविळी धर्रूि वन आणी देवि॥३॥

देविाचे घरीं देवेि केले चोरी । देवेि देवि नागविूनि वन केला ि वभकारी ॥१॥
धर्ांविि वणयिां धर्ांविा धर्ांविि वणयिां धर्ांविा । माग ि वच नाहीं जिाविे कविि वणयिा गांविा ॥ध्रु.॥
सवेि ि वच होता चोर घिरि वचयिा घरीं । फिावििलयिाविरी केले अविघे विाटोळे ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे कोणी च नाहीं । नागविले कोण गेले कोणाचे काई ॥३॥



अविघे ि वच ि वनजिों नका अविि वघयेि ठायिीं । वेिळ अवेिळ तरी सांभाळाविी कांहीं ॥१॥
जितन करा र ेजितन करा । घालून ंपाहे घराविरी घाला चोरटे ॥ध्र.ु॥
सीतिरलीं फिार खाती भोंविताले फेिर े। गेले नयेि हातां सेकीं तळमळ उर े॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी करंू आपले जितन । न लगे कांहीं कोणां द्यावेि उघडा र ेकान ॥३॥

काळोखी खाऊन कैविाड केला धर्ीर । आपुिलयिा ि वहते जिाले जिनामध्येि शिूनर ॥१॥
कां र ेतुह्मी नेणां कां र ेतुह्मी नेणां। अल्पसुखासाटीं पडशिी ि वविपत्तिीचे घाणां ॥ध्रु.॥
नाहीं ऐसी लाजि कायि तयिांपे आगळे । कायि नव्हे केले आपुिलयिा बळे ॥२॥
तुका ह्मणे तरी सुख अविघे ि वच बर े। जितन करून हे आपुलालीं ढोर॥े३॥

जिायि परते कायि आि वणला कांटाळा । बोला एक वेिळा ऐसे तरी ॥१॥
कां हो केले तुह्मी ि वनषु्ठर देविा । मानेना हे सेविा किरतों ते ॥ध्रु.॥
भाग्यिविंत त्यिांसी सांि वगतल्यिा गोष्टिी । ते नाहीं अदृष्टष्टिीं आमुि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मापासूनि वन अंतर । न पडे नाहीं ित स्थर बुित ध्द माझी ॥३॥

अनुभवेि कळों येिते पांडुरगंा । रुसावेि ते कां गा तुह्मांविरी ॥१॥
आवििरतां ि वचत्ति नाविर ेदजुिरन । घात करी मन माझे मजि ॥ध्रु.॥
अंतरीं संसार भि वक्ति बाहयिात्कार । ह्मणोि वन अंतर तुझ्यिा पायिीं ॥२॥
तुका ह्मणे कायि करंू नेणे विमर । आले तसेै कमर सोसूनं पुढे ॥३॥

तुजिकिरतां होते आनाचे आन । तािरले पाषाण उदकीं देविा ॥१॥
कां नयेि कैविार करंू अंगीकार । माझा बहु भार चड जिाला ॥ध्रु.॥
चुकलासी ह्मणों तरी जिीविांचा ही जिीवि । िरता नाहीं ठावि उरों ि वदला ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे कायि सत्तिाबळ । माझे परी कृत्त पाळ आहां तुह्मी ॥३॥

फिळ देठींहून झडे । मग मागुते न जिोडे ॥१॥
ह्मणोि वन तांतडी खोटी । कारण उि वचताचे पोटीं ॥ध्रु.॥
पुढे चढे हात। त्यिाग माि वगलां उि वचत ॥२॥
तुका ह्मणे रणीं । नयेि पाहों परतोि वन ॥३॥

अगी देखोि वनयिां सती । अंगीं रोमांच उठती ॥१॥



हा तो नव्हे उपदेशि । सुख अंतरीं उल्हासे ॥ध्रु.॥
ि ववित्तिगोतांकडे । ि वचत्ति न घाली न रडे ॥२॥
आठविूनि वन एका । उडी घाली ह्मणे तुका ॥३॥

फिळ ि वपके देठीं । ि वनि वमत्यि विािरयिाची भेटी ॥१॥
हा तों अनुभवि रोकडा । कळों येितो खरा कुडा ॥ध्रु.॥
तोि वडिलयिा बळे। विांयिां जिाती काचीं फिळे ॥२॥
तुका ह्मणे मन । तेथे आपुले कारण ॥३॥

हालविूनि वन खुटं । आधर्ीं कराविा बळकट ॥१॥
मग तयिाच्यिा आधर्ार े। करणे अविघे ि वच बर े॥ध्रु.॥
सुख दःुख साहे । हषारमषाअ भंगा नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवेि । आधर्ीं मरोि वन राहावेि॥३॥

धर्ांवेि माते सोई । बाळ न ि वविचािरतां कांहीं ॥१॥
मग त्यिाचे जिाणे ि वनके । अगं विोडविी कौतुके ॥ध्रु.॥
नेणे सपर दोरी । अगी भलते हातीं धर्री ॥२॥
तीि वविन ते नेणे । आणीक कांहीं तुका ह्मणे ॥३॥

भोग द्यावेि देविा । त्यिाग भोगीं च बरविा ॥१॥
आपण व्हावेि एकीकडे । देवि कळेविरी जिोडे ॥ध्रु.॥
यिोजेि यिथाकाळे । उत्तिम पाला कंदे मूनळे ॥२॥
विंचक त्यिासी दोष । तुका ह्मणे ि वमथ्यिा सोस॥३॥

पायिांच्यिा प्रसादे । कांहीं बोिललों ि वविनोदे ॥१॥
मजि क्षमा करणे संतीं । नव्हे अंगभूनत यििु वक्ति ॥ध्र.ु॥
नव्हे हा उपदेशि । तुमचे बडबि वडलों शेिष ॥२॥
तुमचे कृत्त पेचे पोसणे । जिन्मोजिन्मीं तुका ह्मणे ॥३॥

जिायिांचे अंगुले लेतां नाहीं मान । शिोभा नेदी जिन हांसि वविले ॥१॥
गुसि वळतां ताक कांि वडतां भूनस । साध्यि नाहीं क्लेशि जिाती विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं स्विता भांडविल । ि वभकेचे ते फिोल बीजि नव्हे ॥३॥



न बोलावेि परी पि वडला प्रसगं । हाकिलते जिग तुझ्यिा नामे ॥१॥
लि वटके ि वच सोंग मांि वडला पसारा । ि वभकारी तूनं खरा कळों आले ॥ध्रु.॥
ि वनलािजिरीं आह्मी करोि वनयिां धर्ीर । राि वहलों आधर्ार धर्रूि वनयिां ॥२॥
कैसा नेणों आतां किरसी शेिविट । केली कटकट त्यिाची पुढे ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं न बोलसी देविा । उि वचत हे सेविा घेसी माझी ॥४॥

नाहीं जिाले मोल कळे देतां काळीं । कोण पाहों बळी दोघांमध्यिे ॥१॥
आह्मी तरी जिालों जिीविासी उदार । कैचा हा धर्ीर तुजिपाशिीं ॥ध्रु.॥
बहु चाळि वविले मागे आिजिविरी । आतां पुढे हिर जिाऊं नेदीं ॥२॥
नव्हती जिों भेटी नामाची ओळखी । ह्मणऊि वन दःुखी बहु जिाले ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं राहों नेदीं बाकी । एकवेिळा चुकी जिाली आतां ॥४॥

कैसा कृत्त पाळु हे न कळसी देविा । न बोलसी सेविा घेसी माझी ॥१॥
कायि ऐसे बळ आहे तुजिपाशिीं । पाहों हा िरघेसी कोणा आड ॥ध्रु.॥
पाि वडयेिला ठायिीं तुझा थारा मारा । अविघा दातारा लपसी तो ॥२॥
आतां तुह्मां आह्मां उरी तों ि वच बर े। कायि हे उत्तिर ेविाढविूनि वन ॥३॥
तुका ह्मणे मजि साहयि झाले संत । ह्मणऊि वन मात फिाविली हे ॥४॥

चुकिलयिा आह्मां किरतसां दडं । हाकासी कां खडं पांडुरगंा ॥१॥
चाळि वविलीं एके िरित ध्दिसध्दीविरी । तसैा मी ि वभकारी नव्हे देविा ॥ध्रु.॥
कां मी येिथे गुंतों मांडून ि वन पसारा । मागुता दातारा दभंासाटीं ॥२॥
केले म्यिां जितन आपुले विचन । ठायिींचे धर्रून होतों पोटीं ॥३॥
तुका ह्मणे ताळा घातला आडाखीं । ठावेि होते सेकीं आडि वविसी ॥४॥

कृत्त पाविंता कोप न धर्राविा ि वचत्तिीं । छळूनं  विकोक्तिी स्तुती करंू ॥१॥
आह्मी तुझा पार कायि जिाणों देविा । नेणों कैसी सेविा कराविी ते ॥ध्रु.॥
अनंता अरूपा अलक्षा अच्यितुा । ि वनगुरणा सि वचता सविोत्तिमा ॥२॥
चांगलीं हीं नामे घेतलीं ठेविूनन । जिालासी लाहान भि वक्तिकाजिा ॥३॥
तुका ह्मणे तुझ्यिा पायिांविरी सदा । मस्तक गोि वविंदा असो माझा ॥४॥

आतां तुझा भावि कळों आला देविा । ठकून ि वनयिां सेविा घेसी माझी ॥१॥



टाकून ि वन सांकडे आपुिलयेि माथां । घातला यिा संताविरी भार ॥ध्रु.॥
स्तुती करविूनि वन ि वपि वटला डांगोरा । ते कोण दातारा साच करी ॥२॥
जिातीचे विाणी मी पोटींचे कुडे । नका मजिपुढे ठकाठकी ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं आले अनुभविा । आधर्ीं च मी देविा कैसे नाचों ॥४॥

जिन पूनजिी यिाचा मजि कां आभार । हा तुह्मी ि वविचार जिाणां देविा ॥१॥
पत्र कोण मानी विंि वदतील िसक्का । गौरवि सेविका त्यिा ि वच मुळे ॥ध्रु.॥
मी मीपणे होतों जिनामधर्ीं आधर्ीं । कोणे ि वदले कधर्ीं कायि तेव्हां ॥२॥
आतां तून ंभोि वगता सविर नारायिणा । नको आह्मां दीनां पीडा करंू ॥३॥
आपुिलयिा हाते देसील मशुिारा । तुका ह्मणे खरा तो ि वच आह्मां ॥४॥

आमची कां नयेि तुह्मासी करुणा । ि वकती नारायिणा आळविाविे ॥१॥
कायि जिाणां तुह्मी दबुरळाचे िजिणे । विैभविाच्यिा गुणे आपुिलयिा ॥ध्रु.॥
देती घेती किरती खटपटा आि वणके । ि वनराळा कौतुके पाहोि वनयिां ॥२॥
ि वदविस बोटीुीं आह्मीं धर्िरयेिले माप । विाहातों संकल्प स्विि वहताचा ॥३॥
तुका ह्मणे मग देसी कोण्यिा काळे । चकुुर दबुरळे होतों आह्मी ॥४॥

तुह्मां आह्मां तुटी होईल यिाविरी । ऐसे मजि हरी ि वदसतसे ॥१॥
विचनाचा कांहीं न देखों आधर्ार । कराविा हा धर्ीर कोठविरी ॥ध्रु.॥
सािरले संि वचत होते गांठी कांहीं । पुढे ॠण ते ही नेदी कोणी ॥२॥
जिावेि ि वच न लगे कोणांि वचयिा घरा । उडाला पातेरा तुझ्यिा संगे ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मां हा ि वच लाभ जिाला । मनुष्यिधर्मर गेला पांडुरगंा ॥४॥

देवि मजुिर देवि मजुिर । नाहीं उजुिर सेवेिपुढे ॥१॥
देवि गांढयिाळ देवि गांढयिाळ । देखोि वनयिां बळ लपतसे ॥२॥
देवि तर काई देवि तर काई । तुका ह्मणे राई तरी मोटी ॥३॥

देवि दयिाळ देवि दयिाळ । साहे कोल्हाळ बहुतांचा॥१॥
देवि उदार देवि उदार । थोडयिासाटीं फिार देऊं जिाणे ॥२॥
देवि चांगला देवि चांगला । तुका लागला चरणीं ॥३॥

देवि बासर देवि बासर । असे ि वनरतंर जेिथे तेथे ॥१॥



देवि खोळंबा देवि खोळंबा । मजि झळंबा म्हूण कोंडी ॥ध्रु.॥
देवि लागट देवि लागट । लाि ववििलयिा चट जिीविीं जिडे ॥२॥
देवि बाविळा देवि बाविळा । भावेि जिविळा लुडबुडी ॥३॥
देवि न व्हाविा देवि न व्हाविा। तुका ह्मणे गोविा करी कामीं ॥४॥

देवि ि वनढळ देवि ि वनढळ । मूनळ नाहीं डाळ परदेशिी॥१॥
देवि अकुळी देवि अकुळी । भलते ठायिीं सोयिरीक ॥२॥
देवि िलगाडयिा देवि िलगाडयिा । तुका ह्मणे भाडयिा दभंे ठकी ॥३॥

देवि बराडी देवि बराडी । घाली देठासाटीं उडी ॥१॥
देवि भ्यिाड देवि भ्यिाड । राखे बळीचे कविाड ॥ध्रु.॥
देवि भाि वविक भाि वविक । होयि दासाचे सेविक ॥२॥
देवि होयिा देवि होयिा । जिसैा ह्मणे तसैा तयिा ॥३॥
देवि लाहान लाहान । तुका ह्मणे अनुरणे॥४॥

देवि भला देवि भला । ि वमळोि वन जिायि जिसैा त्यिाला॥१॥
देवि उदार उदार । देतां नाहीं थोडे फिार ॥ध्रु.॥
देवि बळी देवि बळी। जिोडा नाहीं भूनमंडळीं ॥२॥
देवि व्हाविा देवि व्हाविा । आविडे तो सविार्यां जिीविां ॥३॥
देवि चांगला चांगला । तुका चरणीं लागला ॥४॥

देवि पाहों देवि पाहों । उंचे ठायिीं उभे राहों ॥१॥
देवि देिखला देिखला । तो नाहीं कोणां भ्यिाला ॥ध्रु.॥
देविा कांहीं मागों मागों । जिीवि भावि त्यिासी सांगों ॥२॥
देवि जिाणे देवि जिाणे । पुरविी मनींि वचयेि खणेु ॥३॥
देवि कातर कातर । तुका ह्मणे अभ्यिंतर ॥४॥

देवि आमचा आमचा । जिीवि सकळ जिीविांचा ॥१॥
देवि आहे देवि आहे । जिविळीं आह्मां अंतरबाहे ॥ध्रु.॥
देवि गोड देवि गोड । पुरविी कोडाचे ही कोड ॥२॥
देवि आह्मां राखे राखे । घाली कि वळकाळासी काखे ॥३॥
देवि दयिाळ देवि दयिाळ । करी तुक्यिाचा सांभाळ ॥४॥



जिाऊं देविाि वचयिा गांविां । देवि देईल ि वविसांविा ॥१॥
देविा सांगों सखुदःुख । देवि ि वनविारील भूनक ॥ध्रु.॥
घालून ंदेविासी च भार। देवि सखुाचा सागर ॥२॥
राहों जिविळी देविापाशिीं । आतां जिडोि वन पायिांसी ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मी बाळे । यिा देविाचीं लि वडविाळे॥४॥

प्रेम तेथे विास करी । मखुीं उच्चािरतां हरी ॥१॥
प्रेम यिावेि तयिा गांविा । चोजिविीत यिा विैष्णविां ॥ध्रु.॥
प्रेमे पाठी लागे बळे। भक्ति देखोि वनयिां भोळे ॥२॥
प्रेम न विजेि दविि वडतां । ि वशिर ेबळे जेिथे कथा ॥३॥
तुका ह्मणे थोर आशिा । प्रमेा घरीं ि वविष्णदुासां॥४॥

संत माि वनतील मजि । तेणे विाटतसे लाजि ॥१॥
तुह्मी कृत्त पा केली नाहीं । ि वचत्ति माझे मजि ग्विाही ॥ध्र.ु॥
गोि वविलों थोिरविां । दःुख विाटतसे जिीविा ॥२॥
तुका ह्मणे मायिा । अविरा हे पंढिररायिा ॥३॥

नाहीं तुह्मी केला । अंगीकार तो ि वविठ्ठला ॥१॥
सोंगे न पविीजेि थडी । माजिी फुिटकी सांगडी ॥ध्रु.॥
प्रेम नाही अंगीं । भले ह्मणि वविले जिगीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । मजि विांयिां कां चाळविा॥३॥

आतां चकधर्रा । झणी आह्मांस अव्हेरा ॥१॥
तुमचीं ह्मणि वविल्यिाविरी । जिसैीं तसैीं तरी हरी ॥ध्रु.॥
काळ आह्मां खायि । तरी तुझे नांवि जिायि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । आतां पण िसध्दी न्यिाविा ॥३॥

मजि ऐसे कोण उध्दिरले सांगा । ब्रीदे पांडुरगंा बोलतसां ॥१॥
हातींच्यिा कांकणां कायिसा आिरसा । उरलों मी जिसैा तसैा आहे ॥ध्रु.॥
धर्नमंत्री हरी रोग्यिाि वचयेि वेिथे । ते तों कांहीं येिथे न देिखजेि ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं अनुभवि अगंे । विचन विाउगे कोण मानी ॥३॥



कायि ते सामथ्यिर न चले यिा काळे । कायि जिालीं बळे शिि वक्तिहीण ॥१॥
मािझयिा संि वचते आि वणलासी हरी । जिाले तुजिविरी वििरष्ठ ते ॥ध्र.ु॥
कायि गमाि वविली सुदशिरन गदा । नो बोला गोि वविंदा लाजितसां ॥२॥
तुका ह्मणे कायि ि वब्रदाचे ते काम । सांडा परते नाम ि वदनानाथ ॥३॥

बळ बुध्दी वेिचुि वनयिां शिक्तिी । उदक चालविाविे यिकु्तिी॥१॥
नाहीं चळण तयिा अंगीं । धर्ांवेि लविणामागे वेिगीं॥ध्रु.॥
पाट मोट कळा । भिरत पखाळा सागळा ॥२॥
बीजि ज्यिासी घ्यिावेि। तुका ह्मणे तसेै व्हावेि ॥३॥

न ह्मणे साना थोर । दृष्टष्टि पापी अथविा चोर ॥१॥
सकळा द्याविी एकी चविी । तान हरूि वन ि वनविविी ॥ध्रु.॥
न ह्मणे ि वदविस राती । सविर काल सविार्यां भूनतीं ॥२॥
तुका ह्मणे झारी । घेतां तांब्यिाने खापरी ॥३॥

इच्छा चाड नाहीं । न धर्री सकंोच ही कांहीं ॥१॥
उदका नेले ि वतकडे जिावेि । केले तसेै सहजि व्हावेि ॥ध्र.ु॥
मोहरी कांदा ऊंस । एक विाफिा ि वभन्न रस ॥२॥
तुका ह्मणे सखु । पीडा इच्छा पावेि दःुख ॥३॥

तरले ते मागे आपुिलयिा सत्तिा । कमाई अनंता करूि वनयिां ॥१॥
उसने फेिि वडतां धर्मर तेथे कोण । ते तुजि अनन्येि तुह्मी त्यिांसी ॥ध्रु.॥
मजि ऐसा कोण सांगा विांयिां गेला । तो तुह्मी तािरला पांडुरगंा ॥२॥
तुका ह्मणे नांविासािरखी करणी । न देखे हे मनीं समजिावेि ॥३॥

कविणांशिीं भांडों कोण माझे साहे । कोण मजि आहे तुजिि वविण ॥१॥
धर्िरले उदास दरुदरुांतर े। सांडी एकसर ेकेली माझी॥ध्रु.॥
आइकोन माझे नाइकसी बोल । देखोि वनयिां खोळ बुंथी घेसी ॥२॥
तुका ह्मणे एके गांविींची विसती । ह्मणऊि वन खतंी विाटे देविा ॥३॥

आळि ववितां कंठ शिोकला भीतर । आयिषु्यि वेिचे धर्ीर नाहीं मना ॥१॥



अझूनन कां नयेि हे तुझ्यिा अंतरा । ि वदनाच्यिा माहेरा पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥
धर्न ि वदसे डोळा दगडाचे परी । भोग ते शिरीरीं ि वविष जिाले ॥२॥
चुकलों कायि ते मजि क्षमा करीं । आि वळंगूनि वन हरी प्रमे द्याविे ॥३॥
अविस्था राि वहली रूपाची अंतरीं । बाहेर भीतरी सविर काळ ॥४॥
तुका ह्मणे माजेि सकळ उपायि । पांडुरगंा पायि तुझे आतां ॥५॥

॥ ि वशिविाजिी राजेि यिांनीं स्विामींस अबदाि वगरी, घोडा,
कारकून न असे न्यिावियिास पाठि वविले ते अभगं ॥  ॥

ि वदविटयिा छत्री घोडे । हे तों बऱ्यिांत न पडे ॥१॥
आतां येिथे पंढिररायिा । मजि गोि वविसी कासयिा ॥ध्रु.॥
मान दभं चेष्टिा। हे तों शिूनकराची ि वविष्ठा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । माझे सोडविविणे धर्ांविा ॥३॥

नाविडे जेि ि वचत्तिा । ते ि वच होसी पुरि वविता ॥१॥
कां र ेपुरि वविली पाठी । माझी केली जिीवेिसाटीं ॥ध्रु.॥
न कराविा सगं । विाटे दरुाविावेि जिग ॥२॥
सेविाविा एकांत । विाटे न बोलाविी मात ॥३॥
जिन धर्न तन । विाटे लेखावेि विमन ॥४॥
तुका ह्मणे सत्तिा । हातीं तुझ्यिा पंढिरनाथा ॥५॥

जिाणोि वन अंतर । टाि वळसील करकर ॥१॥
तुजि लागली हे खोडी । पांडुरगंा बहु कुडी ॥ध्रु.॥
उठि वविसी दारीं । धर्रणे एखाि वदयिा परी ॥२॥
तुका ह्मणे पायेि । कैसे सोडीन ते पाहे ॥३॥

नाहीं ि वविचारीत । मेघ हागनदारी सेत ॥१॥
नयेि पाहों त्यिाचा अंत । ठेविीं कारणापे ि वचत्ति ॥ध्रु.॥
विजिीत गगंा । नाहीं उत्तिम अधर्म जिगा ॥२॥
तुका ह्मणे मळ । नाहीं अग्नीसी ि वविटाळ॥३॥

कायि ि वदला ठेविा । आह्मां ि वविठ्ठल ि वच व्हाविा ॥१॥
तुह्मी कळलेती उदार । साटीं पिरसाची गार ॥ध्रु.॥



जिीवि ि वदला तरी। विचना माझ्यिा नयेि सरी ॥२॥
तुका ह्मणे धर्न । आह्मां गोमासासमान ॥३॥

ि वपकविावेि धर्न । ज्यिाची आस करी जिन ॥१॥
पुढे उर ेखातां देतां । नव्हे खडंण मि ववितां ॥ध्रु.॥
खोलीं पडे ओली बीजि। तरीं च हातीं लागे ि वनजि ॥२॥
तुका ह्मणे धर्नी । ि वविठ्ठल अक्षरी हीं ि वतन्ही ॥३॥

मुंगी आि वण रावि । आह्मां सारखाची जिीवि ॥१॥
गेला मोह आि वण आशिा । कि वळकाळाचा हा फिांसा ॥ध्रु.॥
सोने आि वण माती। आह्मां समान हे ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे आले । घरा विकंुैठ सगळे ॥३॥

ि वतहीं ि वत्रभुविनीं । आह्मी विैभविाचे धर्नी ॥१॥
हातां आले घावि डावि । आमचा मायिबाप देवि ॥ध्रु.॥
कायि ि वत्रभुविनीं बळ। अगंीं आमुच्यिा सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे सत्तिा । अविघी आमुची च आतां ॥३॥

आह्मी तेणे सुखी । ह्मणा ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल मखुीं ॥१॥
तुमचे येिर ि ववित्ति धर्न । ते मजि मृत्तित्तिकेसमान ॥ध्रु.॥
कंटीं ि वमरविा तुळसी । व्रत करा एकादशिी ॥२॥
ह्मणविा हिरचे दास । तुका ह्मणे मजि हे आस ॥३॥
॥९॥

नाही काष्ठाचा गुमान । गोविी भ्रमरा सुमन ॥१॥
प्रेम प्रीतीचे बांधर्ले । ते न सुटे कांहीं केले ॥ध्रु.॥
पदरीं घालीं ि वपळा। बाप ि वनबरळ साटी बाळा ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । भेणे देविा आकारावेि ॥३॥

भाविापुढे बळ । नाहीं कोणाचे सबळ ॥१॥
करी देविाविरी सत्तिा । कोण त्यिाहूि वन परता ॥ध्रु.॥
बसेै तेथे येिती । न पाचािरतां सविर शिि वक्ति ॥२॥



तुका ह्मणे राहे । तयिाकडे कोण पाहे॥३॥

भाविाि वचयिा बळे । आह्मी ि वनभरर दबुरळे ॥१॥
नाहीं आि वणकांची सत्तिा । सदा समाधर्ान ि वचत्तिा ॥ध्रु.॥
तकार नाहीं ठावि । येिथे िरघावियिा विावि ॥२॥
एकछत्रीं राजि । तुक्यिा पांडुरगंीं काजि॥३॥

सत्तिर्ुावित्तिे मन । पाळी ि वविठ्ठलाची आन ॥१॥
आज्ञा विाहोि वनयिां ि वशिरीं । सांि वगतले ते ि वच करीं ॥ध्रु.॥
सरलीसे धर्ांवि । न लगे विाढविाविी हांवि ॥२॥
आहे नाहीं त्यिाचे । तुका ह्मणे कळे साचे॥३॥

खावेि ल्यिावेि द्यावेि । जिमाखचर तुझ्यिा नांवेि ॥१॥
आतां चकुली खटपट । झाडयिा पाडयिाचा बोभाट ॥ध्रु.॥
आहे नाहीं त्यिाचे । आह्मां काम सांगायिाचे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंा । भार विाहे तुझ्यिा माथां ॥३॥

आतां बर ेजिाले । माझे माथांचे ि वनघाले ॥१॥
चुकली हे मरमर । भार माथांचे डोंगर ॥ध्रु.॥
नसतां कांहीं जिोडी । किरती बहुते तडातोडी ॥२॥
जिाला झाडापाडा । तुका ह्मणे गेली पीडा ॥३॥

संि वचते ि वच खावेि । पढेु कोणाचे न घ्यिावेि ॥१॥
आतां पुर ेहे चाकरी । राहों बसैोि वनयिां घरीं ॥ध्रु.॥
नाहीं काम हातीं। आराणूनक ि वदसराती ॥२॥
तुका ह्मणे सत्तिा । पुर ेपराधर्ीन आतां ॥३॥

ज्यिाचे गांविीं केला विास । त्यिासी नसावेि उदास॥१॥
तरी च जिोि वडले ते भोगे । कांहीं आघात न लगे ॥ध्रु.॥
विाढविाविी थोरी। मुखे ह्मणे तुझे हरी ॥२॥
तुका ह्मणे हे गोमटी । दासा न घलाविी तुटी ॥३॥



माझा तुह्मी देविा केला अगंीकार । हे मजि साचार कैसे कळे ॥१॥
कां हो कांहीं माझ्यिा नयेि अनुभविा । ि वविचािरतां देविा आहे तसैा ॥ध्रु.॥
लौि वककाचा मजि लाि वविसी आभार । ि वशिरोरत्नभार दःुखाचा हा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं पालट अंतरीं । तेथे ि वदसे हरी ठकाठकी ॥३॥

तोंडे बोलावेि ते तरी विाटे खर े। जिीवि येिरयेेिर ेविंि वचजेि ना ॥१॥
हे तुह्मां सांगणे कायि उगविूनि वन । जिावेि समजिोि वन पांडुरगंा॥ध्रु.॥
जेिि ववित्यिाची खूनण विाि वढत्यिा अंतरीं । प्रीतीने हे धर्री चाली तेथे ॥२॥
तुका ह्मणे बहु परीचे आदर । अत्यिंत वेिव्हारसंपादणी ॥३॥

न पालटे एक । भोळा भक्ति ि वच भाि वविक ॥१॥
येिरां नास आहे पुढे । पणु्यि सरतां उघडे ॥ध्रु.॥
नेणे गभरविास । एक ि वविष्णूनचा ि वच दास ॥२॥
तुका ह्मणे खर े। नाम ि वविठोबाचे बर े॥३॥

॥ स्विामींनीं पत्र पंढरीनाथास पंढरीस पाठि वविले ते अभंग ॥  ॥
संतांबरोबर पाठि वविल्यिा पत्राचे अभगं 

कोणा मखेु ऐसी ऐकेन मी मात । चाल तुजि पढंिरनाथ बोलाि ववितो ॥१॥
मग मी न धर्रीं आस मागील बोभाट । वेिगीं धर्िरन विाट माहेराची ॥ध्रु.॥
ि वनरांिजिर ेि वचत्ति किरते तळमळ । केधर्विां देखती मूनळ आले डोळे ॥२॥
तुका ह्मणे कई ंभाग्यिाची उजिरी। होईल पंढरी देखावियिा ॥३॥

कां माझा ि वविसर पि वडला मायिबाप । सांि वडयेिली कृत्त पा कोण्यिा गुणे ॥१॥
कैसा कंठून ि वनयिां राहों संविसार । कायि एक धर्ीर देऊं मना ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वनरोपाची पाविली विारता । कराविी ते ि वचंता ऐसी कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे एक वेिचूनि वन विचन । नाहीं समाधर्ान केले माझे ॥३॥

कांहीं माझे कळों आले गुणदोष । ह्मणऊि वन उदास धर्िरले ऐसे ॥१॥
नाहीं तरी येिथे न घडे अनुि वचत । नाहीं ऐसी रीत तयिा घरीं ॥ध्रु.॥
कळावेि ते मना आपुिलयिा सवेि । ठायिींचे हे घ्यिावेि ि वविचारूि वन ॥२॥



मजि अव्हेिरले देवेि । मािझयिा कतरव्येि बुध्दीि वचयिा॥३॥

नव्हे धर्ीर कांहीं पाठविूनं ि वनरोप । आला तरीं कोप येिऊ सुखे ॥१॥
कोपोि वनयिां तरी देईल उत्तिर । जिसैे तसेै पर ि वफिराविूनि वन ॥ध्रु.॥
नाहीं तयिा तरी कायि एक पोर । मजि तों माहेर आणीक नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे असे तयिामध्यिे ि वहत । आपण ि वनविांत असों नयेि ॥३॥

आतां पाहों पंथ माहेराची विाट । कामाचा बोभाट पडो सुखे ॥१॥
कायि करंू आतां न गमेसे जिाले । बहुत सोिसले बहु ि वदस ॥ध्रु.॥
घर लागे पाठी ि वचत्तिा उभे विार े। आपुले ते झुर ेपाहावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि गेला तरी जिावि । धर्िरला तो देवि भावि िसध्दी ॥३॥

ि वविनविीजेि ऐसे भाग्यि नाहीं देविा । पायिांशिीं केशिविा सलगी केली ॥१॥
धर्ीटपणे पत्र िलि वहले आविडी । पार नेणे थोडी मि वत माझी ॥ध्रु.॥
जेिथे देविा तुझा न कळे ि वच पार । तेथे मी पामर कायि विाणून ं॥२॥
जिसेै तसेै माझे बोल अंगीकारीं । बोबडयिा उत्तिरीं गौरि ववितों ॥३॥
तुका ह्मणे ि वविटेवििर जिी पाउले । तेथे म्यिां ठेि वविले मस्तक हे ॥४॥

देविांच्यिा ही देविा गोि वपकांच्यिा पती । उदार हे ख्यिाती ि वत्रभुविनीं ॥१॥
पातकांच्यिा रासी नािसतोसी नामे । जिळतील कमे ंमहा दोष ॥ध्रु.॥
सविर सुखे तुझ्यिा विोळगती पायिीं । िरित ध्द िसित ध्द ठायिीं मुि वक्तिचारी ॥२॥
इदं्रासी दलुरभ पाि वविजेि ते पद । गीत गातां छंद विातां टाळी ॥३॥
तुका ह्मणे जिड जिीवि शिि वक्तिहीन । त्यिांचे तून ंजिीविन पांडुरगंा ॥४॥

कायि जिाले नेणों मािझयिा कपाळा । न देखीजेि डोळां मूनळ येितां ॥१॥
बहु ि वदस पाहे विचनासी विास । धर्िरले उदास पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वनरोपाचे पाविले उत्तिर । ऐसे तों ि वनषु्ठर न पाि वहजेि ॥२॥
पि वडला ि वविसर ि वकंविा कांहीं धर्दंा । त्यिाहूि वन गोि वविंदा जिरूरसा ॥३॥
तुका ह्मणे आले वेिचाचे सांकडे । देणे घेणे पढेु तो ही धर्ाक ॥४॥

एविढा संकोच तिर कां व्यिालासी । आह्मी कोणांपाशिीं तोंड विासूनं ॥१॥
कोण मजि पुसे िसणले भागले । जिरी मोकिलले तुह्मीं देविा ॥ध्रु.॥



कविणाची विाट पाहों कोणीकडे । कोण मजि ओढे जिीविलग ॥२॥
कोण जिाणे माझे जिीविींचे सांकडे । उगविील कोडे संकटाचे॥३॥
तुका ह्मणे तुह्मी देिखली ि वनित श्चंती । कायि माझे ि वचत्तिीं पांडुरगंा ॥४॥

देई ंडोळे भेटी न धर्रीं संकोच । न घलीं कांहीं वेिच तुजिविरी ॥१॥
तुजि बुडविावेि ऐसा कोण धर्मर । अहि वनरशिीं नाम घेतां थोडे ॥ध्रु.॥
फिार थोडे काहीं करूि वन पातळ । त्यिाजिमध्यिे काळ कडे लाविूनं ॥२॥
आहे माझी ते ि वच सारीन िसदोरी । भार तुजिविरी नेदीं माझा ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मां लेकराची जिाती । भेटावियिा खतंी विाटतसे ॥४॥

सीण भाग हर ेतेथींच्यिा ि वनरोपे । देिखिलयिा रूप उरी नरु े॥१॥
इिं वद्रयिांची धर्ांवि होईल कंुि वटत । पावेिल हे ि वचत्ति समाधर्ान॥ध्रु.॥
माहेर आहेसे लौि वककीं कळावेि । ि वनढळ बरवेि शिोभा नेदी ॥२॥
आस नाहीं परी उरी बरी विाटे । आपले ते भेटे आपणासी ॥३॥
तुका ह्मणे माझी अि वविट आविडी । खंडण तांतडी होऊं नेदीं ॥४॥

धर्िरतों विासना परी नयेि फिळ । प्राप्तीचा तो काळ नाहीं आला ॥१॥
तळमळी ि वचत्ति घातले खापरीं । फुिटतसे परी लाहीि वचयिा ॥ध्रु.॥
प्रकार ते कांहीं नाविडती जिीविा । नाहीं पढेु ठाविा काळ हातीं ॥२॥
जिातों तळा येितों मागुता लौकरी । विोळशिाचे फेिरी सांपडलों ॥३॥
तुका ह्मणे बहु किरतों ि वविचार । उतर ेडोंगर एक चढे ॥४॥

कां माझे पंढरी न देखती डोळे । कायि हे न कळे पाप यिांचे ॥१॥
पायि पंथे कां हे न चलती विाट । कोण हे अदृष्टष्टि कमर बळी ॥ध्रु.॥
कां हे पायिांविरी न पडे मस्तक । के्षम कां हस्तक न पविती ॥२॥
कां यिा इिं वद्रयिांची न पुर ेविासना । पि ववित्र होईना िजिव्हा कीती ॥३॥
तुका ह्मणे कई ंजिाऊि वन मोटळे । पडेन हा लोळे महाद्वारीं ॥४॥

कायि पोर ेजिालीं फिार । ि वकंविा न साहे करकर ॥१॥
ह्मणऊि वन केली सांडी । घांस घेऊं न ल्हां तोंडीं ॥ध्रु.॥
करंू कलागती। तुजि भांडणे भोंवितीं ॥२॥
तुका ह्मणे टांचे । घरीं जिालेसे विरोचे ॥३॥



कांहीं ि वचंतेि वविण । नाहीं उपजित सीण ॥१॥
तरी हा पि वडला ि वविसर । माझा तुह्मां जिाला भार ॥ध्रु.॥
आली कांहीं तुटी । गेली सुटोि वनयिां गांठी ॥२॥
तुका ह्मणे घरीं । बहु बसैले िरणकरी॥३॥

ि वनरोपासी वेिचे । कायि बोलतां फुिकाचे ॥१॥
परी हे नेघेवेि ि वच यिशि । भेओं नको सुखी आस ॥ध्रु.॥
सुख समाधर्ाने । कोण पाहे देणे घेणे ॥२॥
न लगे ि वनरोपासी मोल । तुका ह्मणे वेिचे बोल ॥३॥

जिोडीच्यिा हव्यिासे । लागे धर्नांचे ि वच ि वपसे ॥१॥
मग आणीक दसुर े। लोभ्यिा नाविडती पोर े॥ध्रु.॥
पाहे रुक्यिाकडे । मग अविघे ओस पडे ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । तुला बहुत ि वच हेविा ॥३॥

मि वविले मि वविती । नेणों रासी पि वडल्यिा ि वकती ॥१॥
पिर तूनं धर्ाला ि वच न धर्ासी । आले उभाउभीं घेसी ॥ध्रु.॥
अविघ्यिां अविघा काळ । विाटा पाहाती सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । अराणूनक तुजि कांहीं ॥३॥

न बसैसी खालीं । सम उभा च पाउलीं ॥१॥
ऐसे जिाले बहुत ि वदस । जिालीं यिगेु अठ्ठाि वविस ॥ध्रु.॥
नाहीं भाग सीण । अराणूनक एक क्षण ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती । मापे केलीं देती घेती॥३॥

जिोडी कोणांसाटीं । एविढी किरतोसी आटी ॥१॥
जिरी हे आह्मां नाहीं सुख । रडों पोर ेपोटीं भूनक ॥ध्रु.॥
करूि वन जितन। कोणा देसील हे धर्न ॥२॥
आमचे तळमळे । तुझे होईल विाटोळे ॥३॥
घेसील हा श्राप । माझा होऊि वनयिां बाप ॥४॥
तुका ह्मणे उरी । आतां न ठेविीं यिाविरी ॥५॥



करूि वन चाहाडी । अविघी बुडविीन जिोडी ॥१॥
जििर तून ंहोऊि वन उदास । माझी बुडि वविसी आस ॥ध्रु.॥
येिथे न करी काम। मखुे नेघे तुझे नाम ॥२॥
तुका ह्मणे कुळ । तुझे बुडविीन समूनळ॥३॥

समथारचे पोटीं । आह्मी जिन्मलों करटंीं ॥१॥
ऐसी जिाली जिगीं कीि वतर । तुझ्यिा नामाची फििजिती ॥ध्रु.॥
येिथे नाहीं खायिा। न येि कोणी मूनळ न्यिायिा ॥२॥
तुका ह्मणे िजिणे । आतां खोटे जिीविपणे ॥३॥

पुढे तरी ि वचत्तिा । कायि येिईल ते आतां ॥१॥
मजि सांगोि वनयिा धर्ाडीं । विाट पाहातों विराडी ॥ध्रु.॥
कंठीं धर्िरला प्राण । पायिांपाशिीं आले मन ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंा । बहु विाटतसे आतां॥३॥

कैचा मजि धर्ीर । कोठे बुित ध्द माझी ित स्थर ॥१॥
जेि यिा मनासी आविरंू । आंत पोटीं विावि धर्रंू ॥ध्रु.॥
कैची शुिध्द मि वत। भांडविल ऐसे हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे कोण दशिा आली सांगा ॥३॥

समपरक विाणी । नाहीं ऐि वकजेिसी कानीं ॥१॥
आतां भावेि करूि वन साचा । पायिां पि वडलों ि वविठोबाच्यिा ॥ध्रु.॥
न कळे उि वचत। करंू समाधर्ान ि वचत्ति ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविनंती । ि वविनि वविली धर्रा ि वचत्तिीं ॥३॥

येिती विारकरी । विाट पाहातों तोंविरी ॥१॥
घालूनि वनयिां दडंवित । पुसेन ि वनरोपाची मात ॥ध्रु.॥
पत्र हातीं ि वदले । जियिा जेिथे पाठि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे येिती । जिाइन सामोरा पुढती ॥३॥

रुळे महाद्वारीं । पायिांखालील पायिरी ॥१॥



तसेै माझे दडंवित । सांगा ि वनरोप हा संत ॥ध्रु.॥
पडे दडंकाठी । देह भलतीसविा लोटी ॥२॥
तुका ह्मणे बाळ । लोळे न धर्िरतां सांभाळ॥३॥

तुह्मी संतजिनीं । माझी कराविी ि वविनविणी ॥१॥
कायि तुक्यिाचा अन्यिायि । त्यिासी अंतरले पायि ॥ध्रु.॥
भाका बहुतां रीती। माझी कीवि काकुलती ॥२॥
न देखे पंढरी । तुका चरण ि वविटेविरी॥३॥

होइल कृत्त पादान । तरी मी येिईन धर्ांविोन ॥१॥
होती संतांि वचयिा भेटी । आनंदे नाचों विाळविंटीं ॥ध्र.ु॥
िरघेन मातेपुढे । स्तनपान करीन कोडे ॥२॥
तुका ह्मणे ताप । हरती देखोि वनयिां बाप॥३॥

पिरसोि वन उत्तिर । जिाब देईजेि सत्विर ॥१॥
जिरी तून ंहोसी कृत्त पाविंत । तिर हा बोलाविीं पि वतत ॥ध्रु.॥
नाणीं कांहीं मना । करूि वन पापाचा उगाणा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं । कायि शिि वक्ति तुझे पायिीं ॥३॥

ऐकोि वनयिां कीती । ऐसी विाटती ि वविश्रांती ॥१॥
माते सखु डोळां पडे । तेथे कोण लाभ जिोडे ॥ध्रु.॥
बोलतां येि विाचे । विीट नयेि िजिव्हा नाचे ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ांवेि । विासना ते रस घ्यिावेि॥३॥

ि वकती करंू शिोक । पढेु विाढे दःुखे दःुख ॥१॥
आतां जिाणसी ते करीं । माझे कोण मनीं धर्री ॥ध्रु.॥
पुण्यि होते गांठी । तिर कां लागती हे आटी ॥२॥
तुका ह्मणे बळ । माझी राि वहली तळमळ ॥३॥

करील आबाळी । माझ्यिा दांताची कसाळी ॥१॥
जिासी एखादा मरोन । पाठी लागेल हे जिन ॥ध्रु.॥
घरीं लागे कळहे। नाहीं जिात तो शिीतळ ॥२॥



तुका ह्मणे पोरविडे । मजि येितील रोकडे ॥३॥

आतां आशिीविारद । माझा असो सखुे नांद ॥१॥
ह्मणसी कोणा तरी काळे । आहेतसी माझीं बाळे ॥ध्र.ु॥
दरुी दूनरांतर। तरी घेसी समाचार ॥२॥
नेसी कधर्ीं तरी । तुका ह्मणे लाजि हरी ॥३॥

आतां हे सेविटीं । माझी आइकाविी गोष्टिी ॥१॥
आतां द्याविा विचनाचा । जिाब कळे तसैा यिाचा ॥ध्रु.॥
आतां करकर। पुढे न करीं उत्तिर ॥२॥
तुका ह्मणे ठसा । तुझा आहे राखे तसैा ॥३॥

बोिललों ते आतां । कांहीं जिाणतां नेणतां ॥१॥
क्षमा करावेि अन्यिायि । पांडुरगें माझे मायि ॥ध्रु.॥
स्तुती ि वनंदा केली। लागे पाि वहजेि साि वहली ॥२॥
तुका ह्मणे लाड । ि वदला तसैे पुरविा कोड ॥३॥ ॥॥

यिा पत्राच्यिा उत्तिराच्यिा मागरप्रतीके्षचे अभगं 

माहेिरचंा कायि येिईल ि वनरोप । ह्मणऊि वन झोंप नाहीं डोळां ॥१॥
विाट पाहे आस धर्रूि वनयिां जिीविीं । ि वनडळा हे ठेविीं विरी बाहे ॥ध्रु.॥
बोटविरी माप लेिखतों ि वदविस । होतों कासाविीस धर्ीर नाहीं ॥२॥
कायि नेणों संतां पडेल ि वविसर । कीं नव्हे सादर मायिबाप॥३॥
तुका ह्मणे तेथे होईल दाटणी । कोण माझे आणी मना तेथे ॥४॥

पिर तो आहे कृत्त पेचा सागर । तोंविरी अंतर पडों नेदी॥१॥
बहुकानदृष्टष्टिी आइके देखणा । परुोि वनयिां जिना उरलासे॥ध्रु.॥
सांि वगतल्यिाि वविणे जिाणे अंतिरचें । पुरविावेि ज्यिाचे तसेै कोड ॥२॥
बहुमखेु कीती आइि वकली कानीं । ि वविश्विास ही मनीं आहे माझा ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं जिात विांयिांि वविण । पाि वळतो विचन बोिललों ते ॥४॥

यिावििर न कळे संि वचत आपुले । कैसे विोडविले होइल पुढे ॥१॥



करील ि वविके्षप धर्ाि वडतां मुळासी । ि वकंविा धर्ाडा ऐसी तांतडी हे ॥ध्रु.॥
जिोंविरी हे डोळां देखे विारकरी । तों हे भरोविरी करी ि वचत्ति ॥२॥
आस विाढि वविते बुध्दीचे तरगं । मनाचे ही वेिग विाविडती॥३॥
तुका ह्मणे तेव्हां होतील ि वनश्चळ । इिं वद्रयिे सकळ ि वनरोपाने ॥४॥

होईल ि वनरोप घेतला यिाविरी । राउळाभीतरीं जिाऊि वनयिां॥१॥
करूि वनयिां दिधर्मंगळभोजिन । प्रयिाण शिकुनसुमुहूते॥ंध्रु.॥
होतील दाटले सद्गि वदत कंठीं । भरते यिा पोटीं ि ववियिोगाचे ॥२॥
येिरयेिरां भेटी के्षम आिलगंने । केलीं समाधर्ान होतीं संतीं ॥३॥
तुका ह्मणे चाली न साहे मनास । पाहाती कळस परपरतों ॥४॥

ऐसी ते सांि वडली होईल पढंरी । येिते विारकरी होत विाटे ॥१॥
देिखले सोहळे होती आठवित । चालती ते मात करूि वनयिां ॥ध्रु.॥
केली आइि वकली होईल जेि कथा । राि वहले ते ि वचत्तिा होइल प्रमे ॥२॥
गरुडटके टाळ मृत्तदांग पताका । सांगती ते एकां एक सुख ॥३॥
तुका ह्मणे आतां येिती लविलाहीं । आिलगंूनि वन बाहीं देइन के्षम ॥४॥

के्षम मायिबाप पुसेन हे आधर्ीं । न घलीं हे मधर्ीं सुख दःुख ॥१॥
न करीं तांतडी आपणांपासूनि वन । आइकेन कानीं सांगतीं ते ॥ध्रु.॥
अंतरींचे संत जिाणतील गूनजि । ि वनरोप तो मजि सांगतील॥२॥
पायिांविरी डोई ठेविीन आदर े। प्रीि वतपि वडभर ेआि वळंगूनन ॥३॥
तुका ह्मणे कायिा करीन कुरविंडी । ओविाळूनन सांडीं त्यिांविरून ॥४॥

होइल माझी संतीं भाि वकली करुणा । जेि त्यिा नारायिणा मनीं बसेै ॥१॥
शंृगारूि वन माझीं बोबडीं उत्तिर े। होतील ि वविस्तार ेसांि वगतलीं ॥ध्रु.॥
के्षम आहे ऐसे होइल सांि वगतले । पाि वहजेि धर्ाि वडले शिीघ्र मूनळ ॥२॥
अविस्था जेि माझी ठाविी आहे संतां । होइल कृत्त पाविंता ि वनरोि वपली ॥३॥
तुका ह्मणे सवेि येिईल मुऱ्हाळी । ि वकंविा कांहीं उरी राखतील ॥४॥

दोहींमध्येि एक घडेल ि वविश्विासे । भातुके सिरसे मूनळ तरी ॥१॥
किरती ि वनरास ि वनःशेिष न घडे । कांहीं तरी ओढे ि वचत्ति मायेि ॥ध्रु.॥
लौि वककाची तरी धर्िरतील लाजि । कायि माझ्यिा काजि आचरणे ॥२॥



अथविा कोणाचे घेणे लागे रीण । नाहीं तरी हीनकमी कांहीं ॥३॥
व्यिालीि वचयेि अगंीं असती वेिधर्ना । तुका ह्मणे मना मन साक्ष ॥४॥

बसैतां कोणापे नाहीं समाधर्ान । ि वविविर ेहे मन ते ि वच सोई ॥१॥
घडी घडी मजि आठवेि माहेर । न पडे ि वविसर क्षणभरी॥ध्रु.॥
नो बोलावेि ऐसा किरतों ि वविचार । प्रसंगीं तों फिार आठविते ॥२॥
इिं वद्रयिांसी विाहो पि वडली ते चाली । होती ि वविसांविली येि ि वच ठायिीं॥३॥
एकसर ेसोस माहेरासी जिावेि । तुका ह्मणे जिीवेि घेतलासे ॥४॥

नाहीं हाि वन परी न राहावेि ि वनसुर । न पडे ि वविसर कायि करंू ॥१॥
पुसाि वविसी विाटे मात कापि वडयिां । पाठि वविती न्यिायिा मूनळ मजि ॥ध्रु.॥
आणीक यिा मना नाविडे सोहळा । किरते टकळा माहेरींचा ॥२॥
बहु कामे केले बहु कासाविीस । बहु जिाले ि वदस भेटी नाहीं ॥३॥
तुका ह्मणे त्यिाचे न कळे अंतर । अविस्था तों फिार होते मजि ॥४॥

तोंविरी म्यिां त्यिास कैसे ि वनषेधर्ावेि । जिों नाहीं बरवेि कळों आले ॥१॥
कोणाि वचयिा मखुे तट नाहीं मागे । विचन विाउगे बोलों नयेि ॥ध्रु.॥
ि वदसे हाि वन परी ि वनरास न घडे । हे तवंि रोकडे अनुभवि॥२॥
आपुिलयिा भोगे होईल उशिीर । तोंविरी कां धर्ीर केला नाहीं ॥३॥
तुका ह्मणे गोड करील सेविट । पाि वहली ते विाट ठायिीं आहे ॥४॥

माहेरींचे आले ते मजि माहेर । सुखाचे उत्तिर किरन त्यिासी ॥१॥
पायिांविरी माथा आि वळंगीन बाहीं । घेईन लविलाहीं पायिविणी ॥ध्रु.॥
सुख समाचार पुसेन सकळ । कैसा पविरकाळ आहे त्यिास ॥२॥
आपुले जिीविींचे सुखदःुख भावेि । सांगेन अघवेि आहे तसेै ॥३॥
तुका ह्मणे विीट नेघे आविडीचा । बोिलली च विाचा बोलविीन ॥४॥

ि ववियिोग न घडे सि वन्नधर् विसले । अखंड राि वहले होयि ि वचत्तिीं ॥१॥
ि वविसरु न पडे ि वविकल्प न घडे । आले ते आविडे तयिा पंथे ॥ध्रु.॥
कामाचा ि वविसर नाठवेि शिरीर । रसना मधर्ुर नेणे ि वफिके॥२॥
ि वनरोपासी काजि असो अनाि वमक । ि वनविि वडतां एक नयेि मजि ॥३॥
तुका ह्मणे ि वहत ि वचत्तिे ओि वढयेिले । जेिथे ते उगले जिावेि येिणे ॥४॥



आतां माझे सखे येिती विारकरी । जिीविा आस थोरी लागली ते ॥१॥
सांगतील माझ्यिा ि वनरोपाची मात । सकळ विृत्तत्तिांत माहेरींचा ॥ध्रु.॥
कायि लाभ जिाला कायि होते केणे । कायि कायि कोणे सांटि वविले ॥२॥
मागणे ते कायि धर्ाि वडले भातुके । पुसेन ते सुखे आहेतसीं ॥३॥
तुका ह्मणे कायि सांगती ते कानीं । ऐकोि वनयिां मनीं धर्रुि वन राहे ॥४॥

कायि करावेि म्यिां केले ते ि वविचार । घडेल साचार कायि पाहों ॥१॥
कायि मन नाहीं धर्रीत आविडी । प्रारब्धर्ीं जिोडी ते ि वच खरी ॥ध्रु.॥
कायि म्यिां तेथींचे रांिधर्ले चाखोि वन । ते हे करीं मनीं ि वविविंचना ॥२॥
आणीक ही त्यिासी बहुत कारण । बहु असे िजिणे ओढीचे ही ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मां बोळि वविल्यिाविरी । परती माघारी केली नाहीं ॥४॥

आह्मां अराणूनक सवंिसारा हातीं । पि वडली नव्हती आिजिविरी ॥१॥
पुत्रदाराधर्न होता मनी धर्दंा । गोि ववियेिलों सदा होतों कामे ॥ध्रु.॥
विोडविले ऐसे ि वदसते कपाळ । राि वहले सकळ आविरोि वन॥२॥
मागे पुढे कांहीं न ि वदसे पाहातां । तेथूनि वनयिां ि वचंता उपजिली ॥३॥
तुका ह्मणे विाट पाह्याचे कारण । येिथीि वचयिा ि वहणंे जिाले भाग्यि ॥४॥

बहु ि वदस नाहीं माहेिरचंी भेटी । जिाली होती तुटी व्यिविसायिे ॥१॥
आपुल्यिाला होतों गुंतलों व्यिासंगे । नाहीं त्यिा प्रसगंे आठविले ॥ध्रु.॥
तुटाते तुटते जिडती जिडले । आहे ते आपुले आपणापे ॥२॥
बहु ि वनरोपाचे पाविले उत्तिर । जिविळी च पर एक ते ही ॥३॥
कायि जिाणों मोह होईल सांि वडला । बहु ि वदस तुटला तुका ह्मणे ॥४॥

होतीं नेणों जिालीं कि वठणे कठीण । जिविळी च मन मने ग्विाही ॥१॥
आह्मी होतों सोई सांि वडला मारग । घि वडले ते मग ि वतकून न ही ॥ध्रु.॥
ि वनित श्चंतीने होते पुि वढलांची सांडी । न चाले ते कोंडी मायिबापा ॥२॥
आह्मां नाहीं त्यिांचा घि वडला आठवि । त्यिांचा बहु जिीवि ि वविखरुला ॥३॥
तुका ह्मणे जिाले धर्मारचे माहेर । पि वडले अंतर आह्मांकून ि वन ॥४॥

आतां कराविा कां सोंस विांयिांि वविण । लि वटका ि वच सीण मनासी हा ॥१॥
असेल ते कळों येिईल लौकरी । आतां विारकरी आल्यिापाठी ॥ध्रु.॥



बहु ि वविलबंाचे सि वन्नधर् पातले । धर्ीराचे राि वहले फिळ पोटीं ॥२॥
चािलले ते ठावि पावेिल सेविटीं । परुिलयिा तुटी पाउलांची ॥३॥
तुका ह्मणे आसे लागलासे जिीवि । ह्मणऊि वन कींवि भाकीतसे ॥४॥ ॥॥

वि संत परत आले त्यिांची भेट झाली ते अभंग 

भागलेती देविा । माझा नमस्कार घ्यिाविा ॥१॥
तुह्मी के्षम कीं सकळ । बाळ अविघे गोपाळ ॥ध्रु.॥
मारगीं चालतां । श्रमलेती येितां जिातां ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं । कृत्त पा आहे माझ्यिा ठायिीं ॥३॥

घालूनि वनयिां ज्यिोती । विाट पाहे ि वदविसराती ॥१॥
बहु उताि वविळ मन । तुमचे व्हावेि दरुषण ॥ध्रु.॥
आलों बोळविीत । तसेै यिा ि वच पंथे ि वचत्ति ॥२॥
तुका ह्मणे पेणी । येितां जिातां ि वदविस गणीं॥३॥

आिजि ि वदविस धर्न्यि । तुमचे जिाले दरुषण ॥१॥
सांगा माहेरींची मात । अविघा ि वविस्तारीं विृत्तत्तिांत ॥ध्रु.॥
आइकतों मन। करूि वन सादर श्रविण ॥२॥
तुका ह्मणे नाम । माझा सकळ संभ्रम ॥३॥

बोिललीं तीं कायि । माझा बाप आि वण मायि ॥१॥
ऐसे सांगा जिी झडकरी । तुह्मी सखे विारकरी ॥ध्रु.॥
पत्राचे विचन । कायि ि वदले ि वफिराविूनन ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं । मना आि वणले कीं नाहीं ॥३॥

कायि पाठि वविले । सांगा भातुके ि वविठ्ठले ॥१॥
आसे लागलासे जिीवि । कायि केली माझी कींवि ॥ध्रु.॥
फेिि वडले मुडतर । ि वकंविा कांहीं जिरजिर ॥२॥
तुका ह्मणे सांगा । कैसे आतर पांडुरगंा॥३॥

आिजिि वचयिा लाभे ब्रह्मांड ठेगणे । सुखी जिाले मन कल्पवेिना ॥१॥



आतरभूनत माझा जिीवि जियिांसाटीं । त्यिांच्यिा जिाल्यिा भेटी पायिांसविे ॥ध्रु.॥
विाटुली पाहातां िसणले नयिन । बहु होते मन आतरभूनत ॥२॥
माझ्यिा ि वनरोपाचे आि वणले उत्तिर । होइल समाचार सांगती तो ॥३॥
तुका ह्मणे भेटी ि वनविारला ताप । फिळले संकल्प संत आले ॥४॥

आिजि बरवेि जिाले । माझे माहेर भेटले ॥१॥
डोळां देिखले सज्जिन । ि वनविारला भाग सीण ॥ध्रु.॥
धर्न्यि जिालों आतां । के्षम देऊि वनयिां संतां ॥२॥
इच्छेचे पाविलों । तुका ह्मणे धर्न्यि जिालों॥३॥

विोरसोि वन येिती । वित्से धेर्नवेुिच्यिा ि वचत्तिीं ॥१॥
माझा करायिा सांभाळ । विोरसोि वनयिां कृत्त पाळ ॥ध्रु.॥
स्नेहे भूनक तान । ि वविसरती जिाले सीण ॥२॥
तुका ह्मणे कौतुके । ि वदले प्रेमाचे भातुके॥३॥

आले ते आधर्ीं खाईन भातुके । मग कवितुके गाईन ओव्यिा ॥१॥
सांि वगतला आधर्ीं आइकों ि वनरोप । होइल माझा बाप पुसे तों ते ॥२॥
तुका ह्मणे माझे सखे विारकरी । आले हे माहेरीहून आिजि ॥३॥

आमुप जिोडल्यिा सखुाि वचयिा रासी । पार त्यिा भाग्यिासी नाहीं आतां ॥१॥
कायि सांगों सुख जिाले आिलगंन । ि वनविाली दशिरने कांि वत माझी ॥२॥
तुका ह्मणे यिांच्यिा उपकारासाटीं । नाहीं माझे गांठी कांहीं एक ॥३॥

पि ववित्र व्हावियिा घालीन लोळणी । ठेविीन चरणीं मस्तक हे ॥१॥
जिोडोि वन हस्तक करीन ि वविनविणी । घेइन पायिविणी धर्ोविोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे माझे भांडविल सुचे । संतां हे ठायिींचे ठावेि आहे ॥३॥ ॥॥
पत्राचे अभंग समाप्त ।  ।  ।  ॥ ॥

मना एक करीं । ह्मणे जिाईन पंढरी । उभा ि वविटेविरी। तो पाहेन सांविळा ॥१॥
करीन सांगती ते काम । जिरी जिपसी हे नाम । ि वनत्यि विाचे राम । हिर कृत्त ष्ण गोि वविदंा ॥ध्रु.॥
लागे संतांि वचयिा पायिां । कथे उल्हास गावियिा । आलों मागावियिा । शिरण देई ंउि वचत॥२॥
नाचे रगंीं विाहे टाळी । होयि सादर ते काळीं । तुका ह्मणे मळी । सांडून ि वनयिां अंतरी ॥३॥



न राहे क्षण एक विकंुैठीं । क्षीरसागरीं ि वत्रपुटी ।
जिायि तेथे दाटी । विैष्णविांची धर्ांविोि वन ॥१॥
भाि वविक गे मायेि भोळे गणुाचे। आविडे तयिाचे नाम घेतां तयिासी ॥ध्र.ु॥
जिो नातुडे कविि वणयेि परी । तपे दाने व्रते थोरी ।
ह्मणतां विाचे हिर । राम कृत्त ष्ण गोि वविंदा ॥२॥
चौदा भवुिने जियिा पोटीं । तो राहे भक्तिांि वचयेि कंठीं ।
करूि वनयिां साटी। ि वचत्ति प्रेम दोहींची ॥३॥
जियिा रूप ना आकार । धर्री नाना अवितार ।
घेतलीं हजिार । नांवेि ठेविूनि वन आपणां ॥४॥
ऐसा भक्तिांचा ॠणी । पाहातां आगमीं पुराणीं ।
नाहीं तुका ह्मणे ध्यिानीं । तो कीतरनीं नाचतसे ॥५॥

स्विल्प विाट चला जिाऊं । विाचे गाऊं ि वविठ्ठल ॥१॥
तुह्मी आह्मी खेळीमेळीं । गदा रोळी आनंदे ॥ध्रु.॥
ध्विजिा कंुचे गरुडटके । शंृगार ि वनके करोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच नीट । जिविळी विाट विकंुैठा ॥३॥

आनंदाच्यिा कोटी । सांटविल्यिा आह्मां पोटीं ॥१॥
प्रेम चािलला प्रविाहो । नामओघ लविलाहो ॥ध्रु.॥
अखंड खडेंना जिीविन । राम कृत्त ष्ण नारायिण ॥२॥
थडी आि वहक्यि परत्र । तुका ह्मणे सम तीर ॥३॥

चाहाडाची माता । व्यिि वभचारीण तत्त्विता ॥१॥
पाहे संतांचे उणे । ि वछद्र छळावियिा सुने ॥ध्रु.॥
जेिणों त्यिाच्यिा विाचे । कांहीं सोि वडले गाठीचे ॥२॥
तुका ह्मणे घात । व्हाविा ऐसी जिोडी मात ॥३॥

सापे ज्यिासी खावेि । तेणे प्राणासी मुकावेि ॥१॥
कायि लाधर्ला दजुिरन । तोंडाविरी थुकंी जिन ॥ध्रु.॥
ि वविंचु हाणे नांगी। अग्न लाविी आि वणकां अगंीं ॥२॥
तुका ह्मणे जिाती । नरका पाउलीं चालती ॥३॥



॥६॥

स्विामींनीं स्त्रीस उपदेशि केला ते अभंग ॥  ॥

ि वपकल्यिा सेताचा आह्मां देतो विांटा । चौधर्री गोमटा पांडुरगं ॥१॥
सत्तिर टके बाकी उरली मागे तो हा । मागे झडले दाहा आिजिविरी ॥ध्रु.॥
हांडा भांडीं गरु ेदाखविी ऐविजि । माजिघरीं बाजेि बसैलासे ॥२॥
मजि यिासी भांडतां जिाब नेदी बळे । ह्मणे एका वेिळे घ्यिाल विांटा ॥३॥
तुका ह्मणे िस्त्रयेि कायि विो करावेि । नेि वदतां लपावेि कायि कोठे ॥४॥

किरतां ि वविचार अविघे एक राज्यि । दजुिा कोण मजि पाठी घाली ॥१॥
कोण्यिा रीती जिावेि आह्मी विो पळोि वन । मोकळ अगंणीं मागे पढेु ॥ध्रु.॥
कायि ते गव्हाणे ि वहडंाविीं विो ि वकती । दूनत ते लागती यिाच पाठी ॥२॥
कोठे यिाची करंू केलों कुळविाडी । आतां हा न सोडी जिीवेि आह्मां ॥३॥
होऊि वन बेबाख येिथे ि वच राहावेि। देईल ते खावेि तुका ह्मणे ॥४॥

नागविूनि वन एके नागविीं च केली । ि वफिरोि वनयिां आलीं नाहीं येिथे ॥१॥
भेणे सुती कोणी न घेती पालविीं । करूि वनयिां गोविी ि वनसंतान ॥ध्रु.॥
एके तीं गोि वविलीं घेऊि वन जिमान । हांसतील जिन लोक तयिां ॥२॥
सरले तयिांसी घाली विैकंुठीं । न सोडी हे साटी जिीवेि जिाली ॥३॥
तुका ह्मणे जिालों जिाणोि वन नेणती । सांपडलों हातीं यिाचे आह्मी ॥४॥

आतां तून ंतयिास होई विो उदास । आरभंला नास माझ्यिा जिीविा ॥१॥
जिरूर हे जिाले मजि कां नाविडे । उपास रोकडे येिती आतां ॥ध्रु.॥
बर ेम्यिा तुिझयिा जिीविाचे ते कायि । व्हावेि हे ते पाहे ि वविचारूि वन ॥२॥
तुजि मजि तुटी नव्हे यिा ि वविचार े। सि वहत लेकुर ेराहों सखेु ॥३॥
तुका ह्मणे तरी तुझा माझा संग । घडेल ि ववियिोग कधर्ीं नव्हे ॥४॥

कायि करंू आतां मािझयिा संि वचता । तेणे जिीविि ववित्तिा साटी केली ॥१॥
न ह्मणावेि कोणी माझे हे करणे । हुकुम तो येिणे देवेि केला ॥ध्र.ु॥
करूि वन मोकळा सोि वडलों ि वभकारी । पुरि वविली तरी पाठी माझी ॥२॥
पाि वणयिा भोंपळा जेिविावियिा पाने । लाि वविलीं विो येिणे देवेि आह्मां ॥३॥
तुका ह्मणे यिासी नाहीं विो करुणा । आहे नागविणा ठाविा मजि ॥४॥



नको धर्रंू आस व्हावेि यिा बाळांस । ि वनमारण ते त्यिांस त्यिांचे आहे ॥१॥
आपुला तून ंगळा घेई ंउगविूनि वन । चकुविीं जिाचणी गभरविास ॥ध्रु.॥
अवेिजि देखोि वन बांिधर्तील गळा । ह्मणोि वन ि वनराळा पळतुसे ॥२॥
देखोि वनयिां त्यिांचा अविघड मार । कांपे थरथर जिीवि माझा ॥३॥
तुका ह्मणे जिरी आहे माझी चाड । तरी करीं विाड ि वचत्ति आतां ॥४॥

भले लोक तुजि बहु मानविती । विाढेल यिा कीि वतर जिगामाजिी ॥१॥
ह्मणे मेलीं गरु ेभांडीं नेलीं चोर े। नाहींत लेकुर ेजिालीं मजि ॥ध्रु.॥
आस ि वनरसूनि वन कि वठण हे मन । करीं विो समान विज्र तसैे ॥२॥
ि वकंि वचत हे सुख टाकीं विो थुकंोि वन । पाविसील धर्नी परमानंद ॥३॥
तुका ह्मणे थोर चुकती सायिास । भविबंद पाशि तुटोि वनयिां ॥४॥

ऐक हे सुख होईल दोघांसी । सोहळा हे ॠि वष किरती देवि ॥१॥
जिि वडति वविमाने बसैि वविती माने । गंधर्विार्यांचे गाणे नामघोष ॥ध्रु.॥
संत महतं िसध्द येितील सामोर े। सविरसुखा पुर ेकोड तेथे ॥२॥
आिलगंूनि वन लोळों त्यिांच्यिा पायिांविरी । जिाऊं तेथविरी मायिबापे ॥३॥
तुका ह्मणे तयिा सुखा विणूनर्यां कायि । जेिव्हां बापमायि देखे डोळां ॥४॥

देवि पाहावियिा करीं विो सायिास । न धर्रीं हे आस नाि वशिविंत ॥१॥
ि वदन शुिध्द सोम सकाळीं पातला । द्वादशिी घडला पविरकाळ ॥ध्रु.॥
ि वद्वजिां पाचारूि वन शुिध्द करीं मन । देई ंविो हे दान यिथाि वविधर् ॥२॥
नको ि वचंता करंू विस्त्रा यिा पोटाची । माउली आमुची पांडुरगं ॥३॥
तुका ह्मणे दरुी सांगतों पाल्हाळीं । परी तो जिविळी आहे आह्मां ॥४॥

सुख हे नाविडे आह्मां कोणा बळे । नेणसी अंधर्ळे जिालीशिी तून ं॥१॥
भूनक तान कैसी राि वहली ि वनश्चळ । खुंटले चपळ मन ठायिीं ॥ध्रु.॥
द्रव्यि जिीविाहूि वन आविडे यिा जिना । आह्मांसी पाषाणाहूि वन हीन ॥२॥
सोइर ेसज्जिन जिन आि वण विन । अविघे समान कायि गणुे ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मां जिविळी च आहे । सुख दःुख साहे पांडुरगं ॥४॥

गुरुकृत्त पे मजि बोलि वविले देवेि । होईल हे घ्यिावेि ि वहत कांहीं ॥१॥
सत्यि देवेि माझा केला अंगीकार । आणीक ि वविचार नाहीं आतां ॥ध्रु.॥



होई बळकट घालूनि वनयिां कास । हा ि वच उपदेशि तुजि आतां ॥२॥
सडा संमाजिरन तुळसीविृत्तंदाविन । अतीतपूनजिन ब्राह्मणाचे॥३॥
विैष्णविांची दासी होई ंसविरभावेि । मुखीं नाम घ्यिावेि ि वविठोबाचे ॥४॥
पूनणरबोधर् स्त्रीभ्रतारसंविाद । धर्न्यि िजिहीं विाद आइि वकला॥५॥
तुका ह्मणे आहे पांडुरगंकथा । तरले जिो ि वचत्तिा धर्रील कोणी ॥६॥ ॥॥

खडा रविाळी साकर । जिाला नामाचा ि वच फेिर ।
न ि वदसे अंतर । गोडी ठायिीं ि वनविि वडतां ॥१॥
iुाुुह्मी आह्मी पांडुरगंा । ि वभन्न ऐसे कायि सांगा ।
जिाळि वविले जिगा । मी हे माझे यिासाटीं॥ध्रु॥
पायिीं हातीं नाकीं ि वशिरीं । हेम राहे अळंकारीं ।
मुसे आल्यिाविरी। कायि ि वनविडे वेिगळे ॥२॥
ि वनजििलयिा लाभ हानी । तों च खरी ते स्विप्नीं ।
तुका ह्मणे दोन्ही । ि वनविारलीं जिागतां ॥३॥

आह्मी जिाणों तुझा भावि । कैचा भक्ति कैचा देवि । बीजिा नाहीं ठावि । कैचे फिळ शेिविटीं ॥१॥
संपाि वदले बहु रूप । कैचे पुण्यि कैचे पाप । नव्हतों आह्मी आप । आपणासी देिखले॥ध्रु.॥
एके ठायिीं घिरच्यिाघरीं । न कळतां जिाली चोरी । तेथे ते ि वच दरुी । जिाणे येिणे खुटंले ॥२॥
तुका ह्मणे धर्रूि वन हातीं । उर ठेि वविली मागुती । एकांतीं लोकांतीं । देविभि वक्तिसोहळा ॥३॥

कांहीं बोिललों बोबडे । मायिबापा तुह्मांपढेु । सलगी लाडे कोडे । मजि क्षमा कराविी ॥१॥
कायि जिाणाविा मि वहमा । तुमचा म्यिां पुरुषोत्तिमा । आविडीने सीमा । सांडि वविली मजि हातीं ॥ध्रु.॥
घडे अविज्ञा सख्यित्वेि । बाळे बापासी न भ्यिावेि । कायि म्यिां सांगावेि । आहे ठावेि तुह्मासी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । प्रमे लोभ न संडाविा । पाि वळला पाळाविा । लळा पुढती आगळा ॥३॥

बहु ि वभतों जिाणपणा । आड न यिो नारायिणा ।
घेइन प्रेमपान्हा । भि वक्तिसुख ि वनविाडे ॥१॥
यिासी तुळे ऐसे कांहीं । दजेुि ि वत्रभुविनीं नाहीं ।
काला भात दहीं । ब्रह्माि वदकां दलुरभ ॥ध्रु.॥
ि वनि वमशिा अधर्र संतसंगि वत । विास विकंुैठीं कल्पांतीं ।
मोक्षपदे होती । ते ि वविश्रांि वत बापुडी ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच देई ं। मीतूनपंणा खंड नाहीं।
बोिललों त्यिा नाहीं । अभेदाची आविडी ॥३॥ ॥४॥



देविा आतां ऐसा करीं उपकार । देहेचा ि वविसर पाडीं मजि ॥१॥
तरीं च हा जिीवि सखु पावेि माझा । बर ेकेशिीराजिा कळों आले ॥ध्रु.॥
ठावि देई ंि वचत्तिा राख पायिांपाशिीं । सकळ विृत्तत्तिींसी अखंि वडत ॥२॥
असे भयि आतां लाजि काम कोधर् । तोडाविा संबधंर् यिांचा माझा ॥३॥
मागणे ते एक हे ि वच आहे आतां । नाम मखुीं संतसंग देई ं॥४॥
तुका ह्मणे नको विरपगं देविा । घेई ंमाझी सेविा भाविशुिध्द ॥५॥

तुजि न किरतां कायि नव्हे एक । हे तों सकि वळक संतविाणी ॥१॥
घेई ंमाझा भार करीं कइविार । उतरीं हा पार भवििसंधर्ु ॥ध्रु.॥
उि वचत अनुि वचत पापपुण्यिकाला । हा तों नयेि मला ि वनविि वडतां ॥२॥
कंुि वटत राि वहली बोलतां बोलतां । पार न पवितां विाणी पुढे ॥३॥
पुसतां ही कोणां न कळे हे गुजि । राखे आतां लाजि पांडुरगंा ॥४॥
तुका ह्मणे बहु पाि वहले यिा जिीवेि । विमर जिाले जिी ठावेि नाम तुझे ॥५॥

मजि त्यिाची भीड नुलघंवेि देविा । जिो ह्मणे केशिविा दास तुझा ॥१॥
मजि आविडती बहु तसेै जिन । किरती कीतरन कथा तुझी ॥ध्रु.॥
सांडून ि वनयिां लाजि नाचेन त्यिांपुढे । आइकती कोडे नाम तुझे ॥२॥
न लगे उपचार होईन ि वभकारी । विषै्णविांच्यिा घरीं उष्टिाविळी॥३॥
तुका ह्मणे जिाणों उि वचत अनुि वचत । ि वविचारूि वन ि वहत ते ि वच करंू ॥४॥

तुझे पायि माझे राि वहयेिले ि वचत्तिीं । ते मजि दाि वविती विमर देविा ॥१॥
आह्मां अंधर्ां तुझ्यिा पायिांचा आधर्ार । जिाणसी ि वविचार चाळि ववितां ॥ध्रु.॥
मन ित स्थर ठेले इिं वद्रयेि ि वनश्चळ । हे तों माझे बळ नव्हे देविा ॥२॥
पापपुण्यि भेद नािसले ि वति वमर । ि वत्रगुण शिरीर सांि वडयेिले ॥३॥
तुका ह्मणे तुझा प्रताप हा खरा । मी जिाणे दातारा शिरणागत ॥४॥

जेिथे जिातों तेथे तून माझा सांगाती । चालि वविसी हातीं धर्रूि वनयिां ॥१॥
चालों विाटे आह्मी तुझा ि वच आधर्ार । चालि वविसी भार सविे माझा ॥ध्रु.॥
बोलों जिातां बरळ किरसी ते नीट । नेली लाजि धर्ीट केलों देविा ॥२॥
अविघे जिन मजि जिाले लोकपाळ । सोइर ेसकळ प्राणसखे ॥३॥
तुका ह्मणे आतां खेळतों कौतुके । जिाले तुझे सुख अंतबारहीं ॥४॥



जिाले पीक आह्मां अविघा सुकाळ । घेऊं अविघा काळ प्रमेसुख ॥१॥
जिाली अराणकु अविि वघयिांपासूनन । अविघा गेला सीण भाग आतां ॥ध्रु.॥
अविघा जिाला आह्मां एक पांडुरगं । आतां नाहीं जिग माझे तुझे ॥२॥
अविघे ि वच आह्मी ल्यिालों अळंकार । शिोभलों ि वह फिार अविघ्यिांविरी ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मी सदेविांचे दास। करणे न लगे आस आि वणकांची ॥४॥ ॥६॥

साधर्ने आमुचीं आजे्ञचीं धर्ारके । प्रमाण सेविके स्विाि वमसत्तिा ॥१॥
प्रकाि वशिले जिग आपुल्यिा प्रकाशेि । रि ववि कमररसे अिलप्त त्यिा ॥ध्रु.॥
सांगणे ते ते नाहीं करणे आपण । मोलही विचन बाधर् जिाले ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां भांडविल हातीं । येिरझारा खाती केविि वढयिे ॥३॥

शुिभ जिाल्यिा ि वदशिा अविघा ि वच काळ । अशुिभ मगंळ मंगळाचे ॥१॥
हातींि वचयिा दीपे दरुाि वविली ि वनशिी । न देिखजेि कैसी आहे ते ही ॥ध्रु.॥
सुख दःुखाहूि वन नाहीं ि वविपरीत । देतील आघात ि वहतफिळे ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आह्मांसी हे भले । अविघे ि वच जिाले जिीवि जंित ॥३॥

पाप पुण्यि दोन्ही विाहाती मारग । स्विगरनकर भोग यिांचीं पेणीं ॥१॥
एका आड एक न लगे पुसावेि । जेिि वविल्यिा देखावेि मागे भूनक ॥ध्रु.॥
राहाटीं पि वडले भरोि वनयिां िरतीं । होतील मागुतीं येितीं जिातीं ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी खेळि वतयिांमधर्ीं । नाहीं केली बुध्दी ित स्थर पाहों ॥३॥
॥३॥

ि वहत ते हे एक राम कंठीं राहे । नाठि वविती देहभावि देही ॥१॥
हा ि वच एक धर्मर ि वनजि बीजिविमर । हे ि वच जिाळी कमे ंकेलीं महा ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति राहे पायिीं रूप बसेै डोळां । जिीविे कळविळा आविडीचा ॥२॥
अखंड न खंडे अभंग न भंगे । तुका ह्मणे गगें ि वमळणी िसंधर्ु ॥३॥ ॥१॥

मािझयेि जिातीचे मजि भेटो कोणी । आविडीची धर्णी फेिडावियिा ॥१॥
आविडे ज्यिा हिर अंतरापासूनि वन । ऐिसयिाचे मनीं आतर माझे ॥ध्र.ु॥
तयिालागीं जिीवि होतो कासाविीस । पाहातील विास नयिन हे ॥२॥
सुफिळ हा जिन्म होईल तेथूनन । देतां आिलगंन विषै्णविांसी ॥३॥
तुका ह्मणे तो ि वच सुि वदन सोहळा । गाऊं यिा गोपाळा धर्णीवििर ॥४॥



आमुचे जिीविन हे कथाअमृत्तत । आि वणक ही संतसमागम॥१॥
सारंू एके ठायिीं भोजिन परविडी । स्विादरसे गोडी पदोपदीं ॥ध्रु.॥
धर्ािलयिा ढेकर येिती आनंदाचे । विोसंडले विाचे प्रमेसुख ॥२॥
ि वपकले स्विरूप आिलयिा घुमिर । रासी ते अंबरीं न समायेि ॥३॥
मोिजितां तयिाचा अंत नाहीं पार । खुंटला व्यिापार तुका ह्मणे ॥४॥

जिोि वडले ते आतां न सर ेसािरतां । जिीवि बळी देतां हाता आले ॥१॥
संि वचत सारूि वन बांिधर्ले धर्रणे । तुिं वबले जिीविन आक्षयि हे ॥ध्र.ु॥
शिीत उष्ण तेथे सुखदःुख नाहीं । अंतर सबाही एक जिाले ॥२॥
बीजि तो अंकुर पत्र शिाखा फिळे । प्राप्तबीजि मुळे अविघे नासे ॥३॥
तुका ह्मणे नामीं राि वहलीसे गोडी । बीजिाच्यिा परविडी होती जिाती ॥४॥

भि वक्तिभावि आह्मी बांिधर्लासे गांठी । साधर्ाि ववितों हाटीं घ्यिा र ेकोणी ॥१॥
सुखाि वचयिा पेठे घातला दकुान । मांि वडयेिले विान रामनाम ॥ध्रु.॥
सुखाचे फुिकाचे सकळांचे सार । तरावियिा पार भवििसंधर्ु ॥२॥
मागे भाग्यिविंत जिाले थोर थोर । ि वतहीं केला फिार हा ि वच सांटा ॥३॥
खोटे कुडे तेथे नाहीं घातपात । तुका ह्मणे ि वचत्ति शुिध्द करीं ॥४॥

प्रजिन्येि पडावेि आपुल्यिा स्विभावेि । आपुलाल्यिा दवेैि ि वपके भूनि वम ॥१॥
बीजि ते ि वच फिळ येिईल शेिविटीं । लाभहाि वनतुटी ज्यिाची तयिा ॥ध्रु.॥
दीपाि वचयेि अगंीं नाहीं दजुिाभावि । धर्णी चोर सावि सािरखे ि वच ॥२॥
काउळे ढोंपरा ककर ि वतित्तिरा । राजिहसंा चारा मुक्तिाफिळे ॥३॥
तुका ह्मणे येिथे आविडी कारण । ि वपकला नारायिण जियिां तसैा ॥४॥

धर्ीर तो कारण एकि वविधर्भावि । पि वतव्रते नाहो सविरभावेि॥१॥
चातक हे जिळ न पाहाती दृष्टष्टिी । विाट पाहे कंठीं प्राण मेघा ॥ध्रु.॥
सूनयिरि वविकाशिनी नेघे चंद्रामृत्तत । विाट पाहे अस्तउदयिाची॥२॥
धेर्नु येिऊं नेदी जिविळी आि वणकां । आपुल्यिा बाळकाि वविण वित्सा ॥३॥
तुका ह्मणे नेम प्राणांसवेिसाटी । तरी च यिा गोष्टिी ि वविठोबाची ॥४॥ ॥६॥

रामे स्नानसंध्यिा केले ि वकयिाकमर । त्यिाचा भविश्रम ि वनविारला ॥१॥



आि वणके दरुाविलीं किरतां खटपट । विाउगे बोभाट विमारि वविण॥ध्रु.॥
रामनामीं िजंिहीं धर्िरला ि वविश्विास । ि वतहंीं भविपाशि तोि वडयेिले ॥२॥
तुका ह्मणे केले कि वळकाळ ठेगणे । नामसंकीतरने भाि वविकांनीं ॥३॥

विैष्णविांची कीती गाइली परुाणीं । साही अठरांजिणीं चहू ंवेिदीं ॥१॥
ऐसे कोणी दाविा ग्रंथांचे विाचक । कमरठ धर्ाि वमरक पुण्यिशिील ॥ध्रु.॥
आि वदनाथ शंिकर नारद मुनेश्विर । शुिका ऐसा थोर आि वणक नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे मगुुटमणी हे भि वक्ति । आणीक ि वविश्रांि वत अरि वतयिा ॥३॥

बोिललों जिसेै बोलि वविले देवेि । माझे तुम्हां ठावेि जिाि वतकुळ ॥१॥
करा क्षमा कांहीं नका धर्रंू कोप । संत मायिबाप दीनावििर ॥ध्रु.॥
विाचेचा चाळक जिाला दाविी विमर । उि वचत ते धर्मर मजिपुढे ॥२॥
तुका ह्मणे घडे अपराधर् नेणतां । द्याविा मजि आतां ठावि पायिीं ॥३॥

संतांचे घरींचा दास मी कामारी । दारीं परोपरीं लोळतसे ॥१॥
चरणींचे रजि लागती अंगांस । तेण बेताळीस उध्दरती ॥ध्रु.॥
उित च्छष्टि हे जिमा करुि वन पत्राविळी । घालीन कविळी मुखामाजिी ॥२॥
तुका ह्मणे मी आणीक ि वविचार । नेणे हे ि वच सार मानीतसे ॥३॥ ॥४॥

एक शेिरा अन्ना चाड । येिर विाउगी बडबड ॥१॥
कां र ेतृत्तष्णा विाढि वविसी । बांधर्विूनि वन मोहपाशिीं ॥ध्रु.॥
ओठ हात तुझा जिागा। येिर िसणसी विाउगा ॥२॥
तुका ह्मणे श्रम । एक ि वविसरतां राम ॥३॥

आले धर्रायिच पेट । पुढे मागुते न भेटे ॥१॥
होसी फिजिीती विरपडा । लक्ष चौऱ्यिासीचे वेिढां ॥ध्रु.॥
नाहीं कोणांचा सांगात । दःुख भोि वगतां आघात ॥२॥
एका पाउलाची विाट । कोणां सांगाविा बोभाट ॥३॥
जंुिि वतजेिसी घाणां । नाहीं मािरत्यिा करुणा ॥४॥
तुका ह्मणे ि वहत पाहे । जिोंवििर हे हातीं आहे ॥५॥

लाभ जिाला बहुतां ि वदसीं । लाहो करा पढेु नासी । मनुष्यिदेहा ऐसी । उत्तिमजिोडी जिोि वडली ॥१॥



घेई ंहिरनाम सादर े। भरा सुखाचीं भांडार े। जिािलयिा व्यिापार े। लाहो हेविा जिोडीचा॥ध्रु.॥
घेउि वन माप हातीं । काळ मोविी ि वदविस राती । चोर लाग घेती । पुढे तसेै पळावेि ॥२॥
ि वहत साविकासे । ह्मणे करीन ते ि वपसे । हातीं कायि ऐसे । तुका ह्मणे नेणसी ॥३॥ ॥३॥

सुखाचे ओतले । ि वदसे श्रीमुख चांगले ॥१॥
मनेधर्िरला अि वभळास । ि वमठी घातली पायिांस ॥ध्रु.॥
होतां दृष्टष्टिादृष्टष्टिी । तापगेला उठाउठी ॥२॥
तुका ह्मणे जिाला । लाभे लाभ दणुाविला ॥३॥

झरा लागला सुखाचा । ऐसा मापारी कइचंा ॥१॥
जिो हे माप तोंडे धर्री । सळे जिाली ते आविरी ॥ध्रु.॥
जिाले बहु काळ । कोणा नाहीं ऐसे बळ ॥२॥
तुका ह्मणे तळ । नाहीं पाहेसा सकळ ॥३॥

आह्मी बोलों ते तुजि कळे । एक दोहीं ठायिीं खेळे॥१॥
कायि पिरहाराचे काम । जिाणे अंतरींचे राम ॥ध्रु.॥
कळोि वनयिां कायि चाड । माझी लोकांसी बडबड ॥२॥
कारण सवेि एका । अविघे आहे ह्मणे तुका ॥३॥

उमटे ते ठायिीं । तुझे ि वनरोपावेि पायिीं ॥१॥
आह्मीं करावेि ि वचंतन । तुझे नामसंकीतरन ॥ध्रु.॥
भोजिन भोजिनाच्यिा काळीं। मागों करूि वनयिां आळी ॥२॥
तुका ह्मणे माथां । भार तुझ्यिा पंढिरनाथा॥३॥

केला पण सांडी । ऐिसयिासी ह्मणती लडंी ॥१॥
आतां पाहा ि वविचारून । समथारसी बोले कोण ॥ध्रु.॥
आपला ि वनविाड। आपणे ि वच किरतां गोड ॥२॥
तुह्मीं आह्मीं देविा । बोिलला बोल िसध्दी न्यिाविा ॥३॥
आसे धर्ुर ेउणे । मागे सर ेतुका ह्मणे॥४॥

न व्हावेि ते जिाले । तुह्मां आह्मांसी लागले ॥१॥
आतां हालमाकलमे । भांडोि वनयिां काढून ं विमे ं॥ध्रु.॥



पाटोळयिासवेिसाटी। ि वदली रगटयिाची गांठी ॥२॥
तुका ह्मणे हरी । आणूनि वनयिां किरन सरी ॥३॥

पि वतति वमरासी । ते म्यिां धर्िरला जिीविेसी ॥१॥
आतां बि वळयिा सांग कोण । ग्विाही तुझे माझे मन ॥ध्रु.॥
पाविणांचा ठसा। दाविीं मजि तुझा कैसा ॥२॥
विावि तुका ह्मणे जिाले । रोख पाि वहजेि दाि वविले ॥३॥

किरतां वेिरझारा । उभा न राहासी वेिव्हारा ॥१॥
हे तों झोंडाईचे चाळे । कायि पोटीं ते न कळे ॥ध्रु.॥
आरगुणी मगु । बसैलासी जिसैा बग ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती । बुडि वविलीं आळि ववितीं॥३॥

नाहीं देणे घेणे । गोविी केली अि वभमाने ॥१॥
आतां कां हो ि वनविडून ं नेदां । पांडुरगंा येिविढा धर्दंा ॥ध्रु.॥
पांचांमधर्ीं जिावेि । थोडयिासाटीं फििजित व्हावेि ॥२॥
तुजि ऐसी नाहीं । पांडुरगंा आह्मी कांहीं ॥३॥
टाकंु तो वेिव्हार । तुजि बहू करकर ॥४॥
तुका ह्मणे आतां । ि वनविडून ं संतां हे देखतां ॥५॥ ॥९॥

िसंचन किरतां मूनळ । विृत्तक्ष विोल्हावेि सकळ ॥१॥
नको पृत्तथकाचे भरी । पडों एक मूनळ धर्रीं ॥ध्रु.॥
पाणचोऱ्यिाचे दार। वििरल दाटावेि ते थोर ॥२॥
विस्वि जिाला राजिा । मग आपुल्यिा त्यिा प्रजिा ॥३॥
एक ि वचंतामणी । ि वफिटे सविर सुखधर्णी ॥४॥
तुका ह्मणे धर्ांविा । आहे पंढिरयेि ि वविसांविा ॥५॥

करंू यिाची कथा नामाचा गजिर । आह्मां सवंिसार कायि करी ॥१॥
ह्मणविूनं हिरचे दास लेऊं तीं भूनषणे । कांपे तयिाभेणे कि वळकाळ ॥ध्रु.॥
आशिा भयि लाजि आड नयेि ि वचंता । ऐसी तयिा सत्तिा समथारची ॥२॥
तुका ह्मणे करंू ऐिसयिांचा संग । जेिणे नव्हे भंग ि वचंतनाचा ॥३॥ ॥२॥



कायि सपर खातो अन्न । कायि ध्यिान बगाचे ॥१॥
अंतरींची बुित ध्द खोटी । भरले पोटीं विाईट ॥ध्रु.॥
कायि उंदीर नाहीं धर्ांविीं । राख लाविी गाढवि ॥२॥
तुका ह्मणे सुसर जिळीं । काउळीं कां न न्हाती ॥३॥

मदे मातले नागवेि नाचे । अनुि वचत विाचे बडबडी॥१॥
आतां ि वशिकविाविा कोणासी ि वविचार । कमर ते दसु्तर करविी धर्ीट॥ध्रु.॥
आले अगंासी ते बि वळविंत गाढे । कायि वेिडयिापढेु धर्मरनीत ॥२॥
तुका ह्मणे कळों येिईल तो भावि । अगंावििरल घावि उमटतां ॥३॥ ॥२॥

सोन्यिाचे पविरत करविती पाषाण । अविघे रानोरान कल्पतरू ॥१॥
पिर यिा दलुरभ ि वविठोबाचे पायि । तेथे हे उपायि न सरती ॥ध्रु.॥
अमृत्तते सागर भरवेि ती गंगा । ह्मणवेिल उगा राहे काळा ॥२॥
भूनत भि वविष्यि कळों येिईल वितरमान । करविती प्रसन्न िरित ध्दिसध्दी ॥३॥
स्थान मान कळों येिती यिोगमुद्रा । नेविवेिल विारा ब्रह्मांडासी ॥४॥
तुका ह्मणे मोक्ष राहे आलीकडे । इतर बापुडे कायि तेथे ॥५॥ ॥१॥

भाि वविकां हे विमर सांपडले ि वनके । सेि वविती कवितुके धर्णीवििर ॥१॥
इित च्छतील तसैा नाचे त्यिांचे छंदे । विंि वदती तीं पदे सकुमार े॥ध्रु.॥
ि वविसरले मुक्तिी भि वक्तिअि वभळासे । ओढत सिरसे सुखा आले ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं मागायिाची आस । पांडुरगं त्यिांस ि वविसंबेना ॥३॥

भक्तिां समागमे सविरभावेि हिर । सविर काम करी न सगंतां ॥१॥
सांटविला राहे हृदयिसंपुष्टिीं । बाहेर धर्ाकुटी मूनि वतर उभा॥ध्रु.॥
मागण्यिाची विास पाहे मखुाकडे । ि वचंि वतल्यिा रोकडे मनोरथ ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि भावि देविापायिीं । ठेविूनि वन ते कांहीं न मगती ॥३॥

प्रेमअमृत्तते रसना ओलाविली । मनाची राि वहली विृत्तित्ति पायिीं ॥१॥
सकळ ही तेथे विोळलीं मगंळे । विृत्ति वष्टि केली जिळे आनंदाच्यिा ॥ध्रु.॥
सकळ इिं वद्रयेि जिालीं ब्रह्मरूप । ओतले स्विरूप माजिी तयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जेिथे विसे भक्तिरावि । तेथे नांदे देवि संदेह नाहीं ॥३॥
॥३॥



कासयिा गुणदोष पाहों आि वणकांचे । मजि कायि त्यिांचे उणे असे ॥१॥
कायि पापपुण्यि पाहों आि वणकांचे । मजि कायि त्यिांचे उणे असे ॥ध्रु.॥
नष्टिदषु्टिपण कविणाचे विाणून । तयिाहून आनु अिधर्क माझे ॥२॥
कुचर खोटा मजि कोण असे आगळा । तो मी पाहों डोळां आपुिलयेि ॥३॥
तुका ह्मणे मी भांडविले परुता । तुजिसी पढंिरनाथा लाि ववियेिले ॥४॥ ॥१॥

काळ जिविि वळ च उभा नेणां । घाली झांपडी खुंटी कानां ॥१॥
कैसा हुशिार साविधर् राहीं । आपुला तून ंअपुलेठायिीं॥ध्रु.॥
काळ जिविि वळच उभा पाहीं । नेदी कोणािस देऊं कांहीं ॥२॥
काळे पुरि वविली पाठी । विरुषे जिालीं तरी साठी ॥३॥
काळ भोंविताला भोंवेि। राम येिऊं नेदी िजिव्हे ॥४॥
तुका ह्मणे काळा । कमर ि वमळते ते जिाळा ॥५॥ ॥१॥

दषु्टि भूनषण सज्जिनाचे । अलभ्यिलाभ पुण्यि त्यिाचे॥१॥
धर्न्यि ऐसा परउपकारी । जिायि नरका आि वणकांविािर ॥ध्रु.॥
मळ खायेि संविदणी । करी आि वणकांची उजिळणी ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचा । प्रीती आदर करा साचा ॥३॥

साहोि वनयिां टांकीघायेि । पाषाण देवि ि वच जिाला पाहे॥१॥
तयिा रीती दृष्टढ मन । करीं साधर्ायिा कारण ॥ध्रु.॥
बाण शिस्त्र साहे गोळी । सुरां ठावि उंच स्थळीं ॥२॥
तुका ह्मणे सती । अग्न न देखे ज्यिा रीती ॥३॥ ॥२॥

तेणे वेिशेि माझीं चोिरलीं अंगे । मानावियिा जिग आत्मैपणे।
नाहीं चाड भीड संसाराचे कोड । उदासीन सविर गणेु ।
भयि मोह लज्जिा ि वनरसली शंिका । अविि वघयिां एक ि वच पणे ।
ि वविठ्ठलाच्यिा पायिीं बसैोि वन राि वहलीं । भागलीं नुि वटत तेणे ॥१॥
आतां त्यिांसीं कायि चाले माझे बळ । जिालोंसे दबुरळ सत्त्विहीन ।
दग्धर् पट ि वदसे संगि वत बरविंट । कायि त्यिाचे कारण ॥ध्रु.॥
आळसे दृष्टष्टिी न पाहे आपुले । एक ि वच देिखले सविररूप ।
मानामान तेथे खुंटोि वन राि वहले । ि वपसुन तो कोण बाप ।
ज्यिोि वत ना अंधर्ार अविघा एकंकार। तेथे कायि पुण्यिपाप ।



ि वविठ्ठलाविांचुि वन कांहीं च नाविडे । वेिगळाल्यिा भाविे रूप ॥२॥
बळबि वडविार लौि वकक वेिव्हार । गेली आशिा तृत्तष्णा मायिा ।
सुखदःुखाची विातार नाइके । अंतरलों दरुी तयिा ।
मीतूनपंणि वनःकाम होऊि वन । राि वहलों आपुिलयिा ठायिां ।
तुजिि वविण आतां मजि नाहीं कोणी । तुका ह्मणे देविरायिा ॥३॥ ॥१॥

कथा पुराण ऐकतां । झोंप नािथिल तत्त्विता । खाटेवििर पडतां । व्यिापी ि वचंता तळमळ ॥१॥
ऐसी गहन कमरगि वत। कायि तयिासी रडती । जिाले जिाणते जिो ि वचत्तिीं । कांहीं नेघे आपुला॥ध्रु.॥
उदक लाि ववितां न धर्र े। ि वचंता करी केव्हां सर े। जिाऊं नका धर्ीर े। ह्मणे किरतां ढविाळयिा ॥२॥
जिविळी गोंि वचड क्षीरा । जिसैी कमळणी ददुररा । तुका ह्मणे दरुा । देशित्यिागे तयिासी ॥३॥

संदेह बाधर्क आपआपणयिांते । रज्जुिसपरवित भासतसे।
भेऊि वनयिां कायि देिखले येिणे । मार ेघायेिि वविण लोळतसे ॥१॥
आपणे ि वच तारी आपण ि वच मारी । आपण उध्दरी आपणयिां ।
शुिकनि वळकेन्यिायेि गुंतलासी कायि । ि वविचारूि वन पाहे मोकि वळयिा ॥ध्रु॥
पापपुण्यि कैसे भांिजिले अख । दशिकाचा एक उरि वविला ।
जिाणोि वनयिां कायि होतोसी नेणता । शिूनन्यिा ठावि िरता नाहीं नाहीं ॥२॥
दरुा दृष्टष्टिी पाहे न्यिाहाळूनि वन । मृत्तगजिला पाणी न ह्मणे चाडा ।
धर्ांवितां ि वच फुिटे नव्हे समाधर्ान । तुका ह्मणे जिाण पावेि पीडा ॥३॥ ॥२॥

कथे उभा अंग राखे जिो कोणी । ऐसा कोण गणी तयिा पापा ॥१॥
येिथे तो पातकी न येिता च भला । रणीं कुचराला कायि चाले ॥ध्रु.॥
कथे बसैोनी आणीक चचार । िधर्ग त्यिाची विाचा कंुभपाक ॥२॥
तुका ह्मणे ऐलपैल ते थडीचे । बुडतील साच मध्यिभागीं ॥३॥

नाविडे ज्यिा कथा उठोि वनयिां जिाती । ते यिमा फिाविती बर ेविोजिा ॥१॥
तो असे जिविळी गोंि वचडाच्यिा न्यिायिे । देशित्यिागे ठायेि तयिा दरुी ॥ध्रु.॥
नव्हे भला कोणी नाविडे दसुरा । पाहुणा ि वकंकरा यिमा होयि ॥२॥
तुका ह्मणे तयिा करावेि ते काई । पाषाण कां नाहीं जिळामध्यिे ॥३॥

जिविळी नाहीं ि वचत्ति । कायि मांि वडयेिले प्रते ॥१॥
कैसा पाहे चि वद्रद्राि वष्टि । दीप स्नेहाच्यिा शेिविटीं ॥ध्रु.॥



कांतेलेसे श्विान । तसेै ि वदशिा ि वहडें मन ॥२॥
त्यिाचे कानीं हाणे । कोण बोंब तुका ह्मणे॥३॥

दबुरळा विाणीच्यिा एक दोि वन िसित ध्द । सदवैिा समािधर् ि वविश्विरूपीं ॥१॥
कायि त्यिाचे विांयिां गेले ते एक । सदा प्रमेसुख सविरकाळ ॥ध्रु.॥
तीथर देवि दरुी तयिा भाग्यिहीना । ि वविश्वि त्यिा सज्जिना दमुदिु वमले ॥२॥
तुका ह्मणे एक विाहाती मोि वळयिा । भाग्यिे आगि वळयिा घरा येिती ॥३॥ ॥४॥

पिरमळे काष्ठ ताजिविां तुळि वविले । आणीक नांविांचीं थोडीं । एक ते काि वतवेि उभि वविलीं ढविळारे
एकाि वचयिा कुड मेडी । एक दीनरूप आि वणती मेि वळयिा । एक ते बांधर्ोि वन माडी
अविि वघयिां बाजिार एक ि वच जिाला । मांि वविकलीं आपुल्यिा पाडीं ॥१॥
गुण तो सार रूपमध्यिकार । अविगुण तो फिार पीडीतसे ॥ध्रु.॥
एक गुणे आगळे असती । अमोल्यि नांविांचे खडे । एक समथर दबुरळा घरीं
फिार मोलाचे थोडे । एक झगमग किरती विाळविंटीं । कोणी न पाहाती तयिांकडे
सभाग्यि संपन्न आपुलाले घरीं । मायेिक दनै्यि बापुडे ॥२॥
एक माने रूपे सािरख्यिा असती । अनेकप्रकार यिाती। ज्यिाि वचयिा संि वचते जिसेै आले पुढे
तयिाची तसैी च गि वत । एक उंचपदीं बसैउि वन सुखे । दास्यि करविी एका हातीं
तुका ह्मणे कां माि वनती सखु । चुकिलयिा विांयिां खंती ॥३॥ ॥१॥

नाहीं आह्मां शितु्र सासुर ेि वपसनु । दाटले हे घन माि वहयेिर ॥१॥
पाहे तेथे पांडुरगं रखमुाई । सत्यिभामा राही जिनि वनयिा॥ध्रु.॥
लज्जिा भयि कांही आह्मां ि वचतंा नाहीं । सविरसुखे पायिीं विोळगती ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी सदवैिाचीं बाळे । जिालों लि वडविाळे सकळांचीं ॥३॥

गभाअ असतां बाळा । कोण पाळी त्यिाचा लळा॥१॥
कैसा लाघविी सूनत्रधर्ारी । कृत्त पाळुविा माझा हरी ॥ध्र.ु॥
सपर ि वपलीं ि ववितां ि वच खायि । विांचिलयिा कोण मायि ॥२॥
गगनीं लागला कोसरा । कोण पुरविी तेथे चारा ॥३॥
पोटीं पाषाणांचे जिीवि । कविण जिीवि त्यिाचा भावि ॥४॥
तुका ह्मणे ि वनश्चळ राहे । होईल ते सहजि पाहे ॥५॥

न ह्मणे कविणां िसध्द साधर्क गवं्हार । अविघा ि वविश्विंभर विांचूनि वनयिां ॥१॥



ऐसे माझे बिुत ध्द कायिा विाचा मन । लाविीं तुझे ध्यिान पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
गातां प्रेमगुण शंिका माझ्यिा मनीं । नाचतां रगंणीं नाठविाविी ॥२॥
देई ंचरणसेविा भूनतांचे भजिन । विणार अि वभमान सांडविूनि वन ॥३॥
आशिापाशि माझी तोडीं मायिा ि वचंता । तुजिि वविण वेिथा नको कांहीं ॥४॥
तुका ह्मणे सविर भावि तुझे पायिीं । राहे ऐसे देई ंप्रमे देविा ॥५॥

अि वग्नमाजिी गेले । अि वग्न होऊन ते च ठेले ॥१॥
कायि उरले तयिा पण । मागील ते नाम गुण ॥ध्रु.॥
लोह लागेपिरसा अगंीं । तो ही भूनषण जिाला जिगीं ॥२॥
सिरता विोहळा ओघा। गगें ि वमळोि वन जिाल्यिा गगंा ॥३॥
चंदनाच्यिा विासे । तरु चंदन जिालेस्पशेि॥४॥
तुका जिडला संतां पायिीं । दजेुिपणा ठावि नाहीं॥५॥ ॥४॥

ऐशिा भाग्येि जिालों । तरी धर्न्यि जिन्मा आलों ॥१॥
रुळे तळीले पायिरी । संत पायि देती विरी ॥ध्रु.॥
प्रेमामृत्ततपान । होईल चरणरजेि स्नान ॥२॥
तुका ह्मणे सखेु । तयिा हरतील दःुखे॥३॥

किरतां यिा सखुा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१॥
माथां पडती संतपायि । सुख कैविल्यि ते कायि ॥ध्रु.॥
ऐसा लाभ नाहीं । दजुिा ि वविचािरतां कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे गोड । तेथे पुर ेमाझे कोड॥३॥ ॥२॥

वेिद जियिा गाती । आह्मां तयिाची संगि वत ॥१॥
नाम धर्िरयेिले कंठीं । अविघा सांटि वविला पोटीं ॥ध्रु.॥
ॐकाराचे बीजि । हातीं आमुचे ते ि वनजि ॥२॥
तुका ह्मणे बहु मोटे । अणरुि वणयिां धर्ाकुटे ॥३॥

तूनं श्रीयेिचा पि वत । माझी बहु हीन यिाती ॥१॥
दोघे असों एके ठायिीं । माझा माथा तुझे पायिीं ॥ध्रु.॥
माझ्यिा दीनपणां पार । नाहीं बहु तून ंउदार ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगंा । मी ओहोळ तूनं गगंा ॥३॥



मी यिाचक तून ंदाता । कायि सत्यि पाहों आतां ॥१॥
म्यिा तों पसिरला हात । करीं आपुले उि वचत ॥ध्र.ु॥
आह्मी घ्यिावेि नाम । तुह्मां समाधर्ान काम ॥२॥
तुका ह्मणे देविराजिा । विाद खडंीं तुझा माझा ॥३॥

तुझे पोटीं ठावि । व्हाविा ऐसा माझा भावि ॥१॥
करीं विासनेसािरखे । प्राण फुिटे येिणे दःुखे ॥ध्रु.॥
अहकंार खोटे । विाटे श्विापदांची थाटे ॥२॥
तुका ह्मणे आई । हातीं धर्रूि वन संग देई ॥३॥

दारीं परोविरी । कुडीं कविाडीं मी घरीं ॥१॥
तुमच्यिा लागलों पोषणा । अविघे ठायिीं नारायिणा ॥ध्रु.॥
नेदीं खाऊं जेिविूनं । हातींतोंडींचे ही घेऊं ॥ ॥
तुका ह्मणे अगंीं । जिडलों ठायिींचा सलगी ॥३॥

मजि कोणी कांहीं करी । उमटे तुमचे अंतरीं ॥१॥
व्यिाला विाडि वविले ह्मूनण । मजि सुख तुजि सीण ॥ध्रु.॥
माझे पोट धर्ाले। तुझे अंगीं उमटले ॥२॥
तुका ह्मणे खेळे । तेथे तुमि वचयिा बळे ॥३॥

जिोडोि वनयिां कर । उभा राि वहलों समोर ॥१॥
हे ि वच माझेभांडविल।जिाणे कारण ि वविठ्ठल ॥ध्रु.॥
भाि वकतों करुणा । आतां नुपेक्षावेि दीना ॥२॥
तुका ह्मणे डोई । ठेविीं वेिळोवेिळां पायिीं ॥३॥

आह्मी घ्यिावेि तुझे नाम । तुह्मी आह्मां द्यावेि प्रमे॥१॥
ऐसे ि वनविि वडले मळुीं । संतीं बसैोि वन सकळीं ॥ध्रु.॥
माझी डोई पायिांविरी । तुह्मी न धर्राविी दरुी ॥२॥
तुका ह्मणे केला । खडं दोघांचा ि वविठ्ठला ॥३॥

विािरले िलगाड । बहुि वदसांचे हे जिाड ॥१॥
न बोलावेि ऐसे केले । काहीं विाउगे ि वततुले ॥ध्रु.॥



जिाला चौघांचार । गेला खंडोि वन वेिव्हार ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । करीन ते घ्यिाविी सेविा॥३॥

पायिरवेि अन्न । मग करी क्षीदक्षीण ॥१॥
ऐसे होती घातपात । लाभे ि वविण संगे थीत ॥ध्रु.॥
जिन्माची जिोडी । विाताहात एके घडी ॥२॥
तुका ह्मणे शंिका । ि वहत आड यिा लौि वकका ॥३॥

आह्मांविैष्णविांचा।नेमकायिामनेविाचा॥१॥
धर्ीर धर्रंू िजिविासाटीं । येिऊं नेदून ंलाभा तुटी ॥ध्रु.॥
उि वचत समयि । लाजिि वनविारावेि भयि ॥२॥
तुका ह्मणे कळा । जिाणों नेम नाहीं बाळा ॥३॥

उलिं वघली लाजि । तेणे सािधर्येिले काजि ॥१॥
सुखे नाचे पैलतीरीं । गेलों भविाचे सागरीं ॥ध्रु.॥
नामाची सांगडी । सखुे बांधर्ली आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे लोकां । उरली विाचा मारीं हाका॥३॥

बसैलोंसे दारीं । धर्रणे कोंडोि वन ि वभकारी ॥१॥
आतां कोठे हालों नेदीं । बरी सांपडली संदी ॥ध्रु.॥
ि वकती वेिरझारा । मागे घातलीयिा घरा ॥२॥
माझे मजि नारायिणा । देतां ुां र ेनयेि मना॥३॥
भांडावेि ते ि वकती । बहु सोिसली फििजिती ॥४॥
तुका ह्मणे नाहीं । लाजि तुझे अगंीं कांहीं ॥५॥

जिालों द्वारपाळ । तुझे रािखले सकळ ॥१॥
नाहीं लागों ि वदले अगंा । आड ठाकलों मी जिगा ॥ध्रु.॥
करूि वनयिां नीती। ि वदल्यिाप्रमाणे चालती ॥२॥
हातीं दडं काठी । भा िजिविाि वचयेि साटीं॥३॥
बळ बुध्दी यिकु्तिी । तुजि ि वदल्यिा सविर शिक्तिी ॥४॥
तुका ह्मणे खरा । आतां घेईन मुशिारा ॥५॥



फिळाची तों पोटीं । घडे ि ववियिोगे ही भेटी ॥१॥
करावेि ि वचंतन । सार ते ि वच आठविण ॥ध्र.ु॥
ि वचत्ति ि वचत्तिा ग्विाही । उपचार ेचाड नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । पावेि ुंतरींची सेविा॥३॥ ॥॥

दबुरळाचे कोण । ऐके घालूनि वनयिां मन । राि वहले कारण। तयिाविांचूनि वन कायि ते ॥१॥
कळों आले अनुभवेि । पांडुरगंा माझ्यिा जिीवेि । न संगतां ठावेि । पडे चयिार देखोि वन ॥ध्रु.॥
काम कोधर् माझा देहीं । भेदाभेद ुोले नाहीं । होते तेथे कांहीं । तुजि कृत्त पा किरतां॥२॥
हे तों नव्हे उि वचत । नुपेक्षावेि शिरणागत । तुका ह्मणे रीत । तुमची आह्मां न कळे ॥३॥

आह्मी भावि जिाणों देविा । न कळती तुिझयिा माविा । गि वणकेचा कुढाविा । पतना न्यिाविा दशिरथ ॥१॥
तरी म्यिां कायि गा करावेि । कोण्यिा रीती तुजि पावेि । न संगतां ठावेि । तुह्मांि वविण न पडे॥ध्रु.॥
दोनी फिाकिलयिा विाटा । ुाुोविी केला घटापटा । नव्हे धर्ीर फिांटा । आड राने भरती ॥२॥
तुका ह्मणे माझे डोळे । तुझे देखती हे चाळे । आतां येिणे वेिळे । चरण जिीवेि न सोडीं ॥३॥

वेिरझारीं जिाला सीण । बहु केले क्षीदक्षीण । भांडणासी ि वदन । आजिी येिथे फिाविला ॥१॥
आतां कायि भीड भार । धर्रूि वनयिां लोकचार । बुडविूनि वन वेिव्हार । सरोबरी कराविी ॥ध्रु.॥
आले बहुतांच्यिा मना । कां र ेन ुोसी ुाुाहाणा । मळुींच्यिा विचना । आह्मी जिागों आपुल्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे चौघांमधर्ीं । तुजि नेले होते आधर्ीं । आतां नामधर्ीं । उरी कांहीं राि वहली ॥३॥ ॥३॥

कल्पतरूखालीं । फिळे येिती मागीतलीं ॥१॥
तेथे बसैल्यिाचा भावि । ि वविचारूि वन बोले ठावि ॥ध्रु.॥
द्यावेि ते उत्तिर । येितो प्रि वतत्यिाचा फेिर ॥२॥
तुका ह्मणे मनीं । आपुल्यिा च लाभहाि वन॥३॥

रगंले यिा रगें पालट न घरी । खेविले अंतरीं पालटेना॥१॥
साविळे ि वनखळ कृत्त ष्णनाम ठसे । अगंसंगे कैसे शिोभा देती ॥ध्रु.॥
पि ववित्र जिाले ते न िलपें ि वविटाळा । नैदी बसैों मला आडविरी ॥२॥
तुका ह्मणे काळे काळे केले तोंड । प्रकाशि अभंड देखोि वनयिां ॥३॥

जिगा काळ खायि । आह्मी माथां ि वदले पायि ॥१॥
नाचों तेथे उभा राहे । जिातां व्यिगं करी साहे ॥ध्रु.॥



हिरच्यिा गुणे धर्ाला । होता खात ि वच भुकेला ॥२॥
तुका ह्मणे हळु । जिाला कढत शिीतळु ॥३॥
॥३॥

ब्रह्मरस घेई ंकाढा । जेिणे पीडा विारले ॥१॥
पथ्यि नाम ि वविठोबाचे । अणीक विाचे न सेविीं ॥ध्रु.॥
भविरोगाऐसे जिायि । आणीक कायि क्षुल्लके ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे बाधर्ा । अणीक कदा भूनतांची ॥३॥

अंगे अनुभवि जिाला मजि । संतरजिचरणांचा ॥१॥
सुखी जिालों यिा सेविने । दःुख नेणे यिाविरी ॥ध्र.ु॥
ि वनमारल्यिाचे तुळसीदळ । ि वविष्णजुिळ चरणींचे ॥२॥
तुका ह्मणे भाविसार । करूि वन फिार ि वमिश्रत ॥३॥

विैद्य एक पंढिररावि । अंतभारवि तो जिाणे ॥१॥
रोगाऐशिा द्याव्यिा विल्ली । जिाणे जिाली बाधर्ा ते ॥ध्रु.॥
नेदी रुका वेिचों मोल । पोहे बोल प्रीतीचे ॥२॥
तुका ह्मणे दयिाविंता । सदा ि वचंता दीनांची ॥३॥

किरतां कोणाचे ही काजि । नाहीं लाजि देविासी ॥१॥
बर ेकरावेि हे काम । धर्िरले नाम दीनबंधर्ु ॥ध्रु.॥
करुि वन अराणूनक पाहे । भलत्यिा साहयि व्हावियिा ॥२॥
बोले तसैी करणी करी । तुका ह्मणे एक हिर ॥३॥ ॥४॥

उभे चंद्रभागे तीरीं । कट धर्रोि वनयिां करीं ।
पाउले गोिजिरीं । ि वविटेविरी शिोभलीं ॥१॥
त्यिाचा छंद माझ्यिा जिीविा । कायिा विाचा मने हेविा ।
संि वचताचा ठेविा । जिोडी हातीं लागली ॥ध्रु.॥
रूप डोि वळयिां आविडे । कीि वतर श्रविणीं पविाडे ।
मस्तक नाविडे । उठों पायिांविरोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे नाम । ज्यिाचे नासी कोधर् काम ।
हरी भविश्रम । उच्चािरतां विाचेसी ॥३॥



आह्मां हे ि वच भांडविल । ह्मणों ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल ॥१॥
सुखे तरों भविनदी । संग विैष्णविांची मांदी ॥ध्रु.॥
बाखराचे विाण। सांडून ं हे जेिविूनं जेिविण ॥२॥
न लगे विारवंिार । तुका ह्मणे वेिरझार ॥३॥

आतां माझ्यिा भाविा । अंतरायि नको देविा ॥१॥
आले भागा ते किरतों । तुझे नाम उच्चािरतों ॥ध्रु.॥
दृष्टढ माझे मन। येिथे राखावेि बांधर्ोन ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे । नको फुिटों देऊं फिांटे॥३॥ ॥३॥

कायि देविापाशिीं उणे । ि वहडें दारोदारीं सुने ॥१॥
करी अक्षरांची आटी । एके कविडी च साटीं ॥ध्रु.॥
ि वनंदी कोणां स्तविी । ि वचंतातुर सदा जिीविीं ॥२॥
तुका ह्मणे भांड । जिलो जिळो त्यिाचे तोंड ॥३॥

मागणे ते मागों देविा । करंू भक्तिी त्यिाची सेविा ॥१॥
कायि उणे तयिापाशिीं । िरित ध्दिसध्दी ज्यिाच्यिा दासी ॥ध्रु.॥
कायिाविाचामन । करंू देविा हे अपरण ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विंभर । ज्यिाच्यिाने हे चराचर ॥३॥

ि वचत्तिीं नाहीं आस । त्यिाचा पांडुरगं दास ॥१॥
असे भक्तिांि वचयेि घरीं । काम न संगतां करी ॥ध्रु.॥
अनाथाचा बंधर्ु । असे अंगीं हा संबंधर्ु ं॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । देविा सत्तिा राबविावेि ॥३॥

ककर शिसंगि वत । दःुख उदडं फििजिती ॥१॥
नाहीं इह ना परलोक । मजुिर ि वदसे जिसैे रकं ॥ध्रु.॥
विचन सेटाविरी । त्यिाचे ठेविूनि वन िधर्क्कारी ॥२॥
तुका ह्मणे पायिीं बेडी । पि वडली कपाळीं कुऱ्हाडी ॥३॥ ॥४॥

बीजि पेर ेसेतीं । मग गाडेविरी विाहाती ॥१॥



विांयिां गेले ऐसे ि वदसे । लाभ त्यिाचे अंगीं विसे ॥ध्रु.॥
पाल्यिाची जितन । तिर प्रांतीं येिती कण ॥२॥
तुका ह्मणे आळा । उदक देतां लाभे फिळा ॥३॥

जिाणावेि ते सार । नाहीं तरी दगा फिार ॥१॥
डोळे झांि वकिलयिा रि ववि । नाहीं ऐसा होयि जेिविीं ॥ध्रु.॥
बहुथोडयिा आड । ि वनविािरतां लाभे जिाड ॥२॥
तुका ह्मणे खर े। नेले हातींचे अंधर्ार॥े३॥

मुळीं नेणपण । जिाला तरी अि वभमान ॥१॥
विांयिां जिावेि हे ि वच खर े। केले तेणे ि वच प्रकार े॥ध्रु.॥
अराणूनक नाहीं कधर्ीं। जिाली तिर भेदबुित ध्द ॥२॥
अंतरली नावि । तुका ह्मणे नाहीं ठावि॥३॥ ॥३॥

संविसारसांते आले हो आइका । तुटीचे ते नका केणे भरंू ॥१॥
लाभाचा हा काळ अविघे ि वविचारा । पारखी ते करा साहयि येिथे ॥ध्रु.॥
शंृगािरले ि वदसे न कळे अंतर । गोि वविला पदर उगवेिना ॥२॥
तुका ह्मणे खोटे गुपंतां ि वविसार े। हाि वतिं वचयिा खर ेहातीं घ्यिावेि ॥३॥

साराविीं िलगाडे धर्राविा सुपंथ । जिावेि उसंतीत हळूनहळून ॥१॥
पुढे जिाि वतयिाचे उमटले माग । भांबाविले जिग आडराने ॥ध्र.ु॥
वेिचल्यिाचा पाहे विरावििर झाडा । बळाचा ि वनधर्डा पुि वढिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिसैी दाखविाविी विाणी । ते द्याविी भरोनी शेिविट तों ॥३॥

बुित ध्दमंद ि वशिरीं । भार फििजिती पदरीं ॥१॥
जिायि तेथे अपमान । पावेि हाणी थुकंी जिन ॥ध्रु.॥
खिरयिाचा पाड । मागे लाविावेि िलगाड ॥२॥
तुका ह्मणे करी । विमर नेणे भरोविरी ॥३॥ ॥३॥

पूनविरजिांसी नकार । जिाणे ते आइका ॥१॥
ि वनंदा कराविी चाहाडी । मनीं धर्रूि वन आविडी ॥ध्रु.॥
मात्रागमना ऐसी।जिोडी पातकांची रासी ॥२॥



तुका ह्मणे विाट । कंुभपाकाची ते नीट॥

वेिडीं ते वेिडीं बहुत ि वच वेिडीं । चाखतां गोडी चविी नेणे ॥ध्रु.॥
देहा लाविी विात । पालवि घाली जिाली रात ॥१॥
कि वडयेि मूनल भोंविते भोंयेि । मोकलुि वन रडे धर्ायेि ॥२॥
लेकर ेि ववित्ति पुसे जिगा । माझा गोहो कोण तो सांगा ॥३॥
आपुली शुिित ध्द जियिा नाहीं । आि वणकांची ते जिाणे काई ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसे जिन । नकार जिातां राखे कोण ॥५॥

आविडीचे दान देतो नारायिण । बाहे उभारोि वन राि वहलासे॥१॥
जेि जियिासी रुचे ते करी समोर । सविरज्ञ उदार मायिबाप ॥ध्रु.॥
ठायिीं पि वडिलयिा ते ि वच लागे खावेि । ठायिींचे ि वच घ्यिावेि ि वविचारूि वन ॥२॥
बीजि पेरूि वनयिां ते ि वच घ्यिावेि फिळ । डोरलीस केळ कैचे लागे ॥३॥
तुका ह्मणे देविा कांहीं बोल नाहीं । तुझा तून ंि वच पाहीं शितु्र सखा ॥४॥

अडचणीचे दार । बाहेर माजिी पैस फिार ॥१॥
कायि करावेि ते मौन्यि । दाही ि वदशिा ि वहडें मन ॥ध्रु.॥
बाहेर दाविी वेिशि । माजिी विासनेचे लेशि ॥२॥
नाहीं इिं वद्रयिां दमन । कायि मांि वडला दकुान ॥३॥
सारि वविले ि वनके । वििर माजिी अविघे ि वफिके ॥४॥
तुका ह्मणे अंतीं । कांहीं न लगे ि वच हातीं ॥५॥

लयि लक्षूनि वनयिां जिालों ह्मणती देवि । तो ही नव्हे भावि सत्यि जिाणा ॥१॥
जिालों बहुश्रुत न लगे आतां कांहीं । नको राहू ंते ही ि वनित श्चतीने ॥ध्रु.॥
तपे दान कायि माि वनसी ि वविश्विास । बीजि फिळ त्यिास आहे पुढे ॥२॥
कमर आचरण यिातीचा स्विगुण । ि वविशेिष तो गुण कायि तेथे ॥३॥
तुका ह्मणे जिरी होईल ि वनष्काम । तिर च होयि राम देखे डोळां ॥४॥ ॥५॥

पुरली धर्ांवि कि वडयेि घेई ं। पुढे पायिीं न चलविीं ॥१॥
कृत्त पाळुवेि पांडुरगें । अंगसंगे िजिविलगे ॥ध्रु.॥
अविघी ि वनविाराविी भूनक। अविघ्यिा दःुख जिन्माचे ॥२॥
तुका ह्मणे बोलवेिना । लाविीं स्तनां ि वविश्विर े॥३॥



जेि जेि मना विाटे गोड । ते ते कोड परुि वविसी ॥१॥
आतां तून ंि वच बाहयिात्कारीं । अविघ्यिापरी जिालासी ॥ध्रु.॥
नाहीं सायिासाचे काम । घेतां नाम आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे सविरसांगे । पांडुरगें दयिाळे ॥३॥

जेिथे माझी दृष्टि वष्टि जिायि । तेथे पायि भाविीन ॥१॥
असेन यिा समाधर्ाने । पूनजिा मने करीन ॥ध्रु.॥
अविघा च अविघे देसी। सुख घेविि वविसी संपन्न ॥२॥
तुका ह्मणे बधंर्न नाहीं । ऐसे कांहीं ते करंू ॥३॥ ॥३॥

नातुडे जिो कविणे परी । उभा केला ि वविटेविरी ॥१॥
भला भला पुंडिलका । मानलासी जिनलोकां ॥ध्रु.॥
कोण्यिा काळे सुखा। ऐशिा कोण पाविता ॥२॥
अविघा आि वणला पिरविार । गोपी गोपाळांचा भार ॥३॥
तुका ह्मणे धर्न्यि जिाले । भूनमी विैकंुठ आि वणले॥४॥

अविघे चुकि वविले सायिास । तप रासी जिीविा नास॥१॥
जिीवि देऊि वनयिां बळी । अविघीं तािरलीं दबुरळीं । केला भूनमडंळीं । माजिी थोर पविाडा ॥ध्रु.॥
कांहीं न मगे यिाची गती । लुटि ववितो जिगा हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे भक्तिराजिा । कोण विणी पार तुझा ॥३॥

प्रमाण हे त्यिाच्यिा बोला । देवि भक्तिांचा अंि वकला॥१॥
न पुसतां जिातां नयेि । खालीं बसैतां ही ि वभयेि ॥ध्रु.॥
अविघा त्यिाचा होत । जिीवि भाविाही सि वहत ॥२॥
विदे उपचाराची विाणी । कांहीं माग ह्मणऊि वन ॥३॥
उदासीनाच्यिा लागे । तुका ह्मणे धर्ांवेि मागे॥४॥

कांहीं न मागती देविा । त्यिांची करंू धर्ांवेि सेविा ॥१॥
हळूनहळून फेिडी ॠण । होऊि वनयिां रूपे दीन ॥ध्रु.॥
होऊं न सके वेिगळा । क्षण एक त्यिां ि वनराळा ॥२॥
तुका ह्मणे भि वक्तिभावि । हा ि वच देविाचा ही देवि ॥३॥



जिाणे अंतिरचंा भावि । तो ि वच किरतो उपावि ॥१॥
न लगे सांगावेि मांगावेि ॥
जिीवेि भावेि अनुसरावेि । अि वविनाशि घ्यिावेि। फिळ धर्ीर धर्रोि वन ॥ध्रु.॥
बाळा न मागतां भोजिन । माता घाली पाचारून ॥२॥
तुका ह्मणे तरी । एकीं लिं वघयेिले ि वगरी ॥३॥

आह्मी नाचों तेणे सखेु । विाऊं टाळी गातों मखुे॥१॥
देवि कृत्त पेचा कोंविळा । शिरणागता पाळी लळा ॥ध्रु.॥
आह्मां जिाला हा ि वनधर्ारर । मागे तािरले अपार ॥२॥
तुका ह्मणे संतीं । विमर ि वदले आह्मां हातीं ॥३॥

जिालों ि वनभरर मानसीं । ह्मणऊि वन कळलासी ॥१॥
तुझे ह्मणि वविती त्यिांस । भयि ि वचतंा नाहीं आस ॥ध्रु.॥
चुकि वविसी पाशि । गभरविासयिातना ॥२॥
तुझे जिाणोि वनयिां विमर । कंठीं धर्िरयेिले नाम ॥३॥
तुका ह्मणे तेणे सुखे । ि वविसरलों जिन्मदःुख ॥४॥ ॥७॥

नको दषु्टिसंग । पडे भजिनामधर्ीं भगं ॥१॥
कायि ि वविचार देिखला । सांग माझा तो ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
तुजि ि वनषेिधर्तां । मजि न साहे सविरथा ॥२॥
एका माझ्यिा जिीवेि । विाद करंू कोणासवेि॥३॥
तुझे विणूनर्यां गुण । कीं हे राखों दषु्टिजिन ॥४॥
कायि करंू एका। मखुे सांग ह्मणे तुका ॥५॥

ि वविठ्ठल माझी मायि । आह्मां सुखा उणे कायि ॥१॥
घेतों अमृत्तताची धर्नी । प्रमे विोसंडले स्तनीं ॥ध्रु.॥
कीडों विषै्णविांच्यिा मेळीं । करंू आनंदाच्यिा जिळीं ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाविंत । ठेविीं आह्मांपाशिीं ि वचत्ति ॥३॥

भि वक्तिसुखे जेि मातले । ते कि वळकाळा शिूनर जिाले॥१॥
हातीं बाण हिरनामाचे । विीर गजिरती ि वविठ्ठलाचे ॥ध्रु.॥
महां दोषां आला त्रास । जिन्ममरणां केला नाशि ॥२॥



सहस्रनामाची आरोळी। एक एकाहूि वन बळी ॥३॥
नाहीं आि वणकांचा गुमान । ज्यिाचे अंि वकत त्यिाविांचूनन ॥४॥
तुका ह्मणे त्यिांच्यिा घरीं । मोक्षिसध्दी यिा कामारी॥५॥ ॥३॥

पंधर्रां ि वदविसां एक एकादशिी । कां र ेन किरसी व्रतसार ॥१॥
कायि तुझा जिीवि जिातो एका ि वदसे । फिराळाच्यिा ि वमसे धर्णी घेसी ॥ध्रु.॥
स्विि वहत कारण मानवेिल जिन । हिरकथा पूनजिन विैष्णविांचे ॥२॥
थोडे तुजि घरीं होती उजिगर े। देउळासी कां र ेमरसी जिातां ॥३॥
तुका ह्मणे कां र ेसकुमार जिालासी । कायि जिाब देसी यिमदूनतां ॥४॥

कथा हे भूनषण जिनामध्येि सार । तरले अपार बहुत येिणे ॥१॥
नीि वचयेि कुळींचा उंचा विंद्य होयि । हरीचे जिो गायि गुणविाद ॥ध्रु.॥
देवि त्यिाची माथां विदंी पायिधर्ुळी । दीप झाला कुळीं विशंिाि वचयेि ॥२॥
त्यिाची ि वनंदा करी त्यिाची कुष्ठ विाणी । मखु संविदणी रजिकाची ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं चोरीचा व्यिापार । ि वविठ्ठलाचे सार नाम ध्यिावेि ॥४॥

टाळघोळ सखु नामाचा गजिर । घोषे जेिजेिकार ब्रह्मानंद॥ु१॥
गरुडटके ि वदडंी पताकांचे भार । आनंद अपार ब्रह्माि वदकां॥ध्रु.॥
आनंदे विैष्णवि जिाती लोटांगणीं । एक एकाहुि वन भद्रजिाि वत ॥२॥
तेणे सुखे सुटे पाषाणां पाझर । नष्टि खळ नर शुिध्द होती ॥३॥
तुका ह्मणे सोपे विकंुैठविासी जिातां । रामकृत्त ष्ण कथा हे ची विाट ॥४॥ ॥३॥

देखोवेिखीं किरती गुरू । नाहीं ठाउका ि वविचारु॥१॥
विमर ते न पडे ठायिीं । पांडुरगंाि वविण कांहीं ॥ध्रु.॥
ि वशिकों कळा ि वशिकों येिती । प्रेम नाहीं कोणां हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे सार । भि वक्ति नेणती गव्हार ॥३॥

भाग्यिविंत ह्मणों तयिां । शिरण गेले पंढिररायिा ॥१॥
तरले तरले हा भरविसा । नामधर्ारकांचा ठसा ॥ध्रु.॥
भुि वक्तिमुक्तिीचे ते स्थळ । भाि वविकि वनमरळ ि वनमरळ ॥२॥
गाइले पुराणीं । तुका ह्मणे वेिदविाणी ॥३॥



जिसेै ि वचत्ति जियिाविरी । तसेै जिविळी ते दरुी ॥१॥
न लगे द्याविा पिरहार । यिा कोरडे उत्तिर ।
असे अभ्यिंतर । साक्षभूनत जिविळी ॥ध्रु.॥
अविघे जिाणे सूनत्रधर्ारी । कोण नाचे कोणे परी ॥२॥
तुका ह्मणे बुित ध्द । ज्यिाची ते च तयिा िसित ध्द ॥३॥

नाहीं पाइतन भूनपतीशिीं दाविा । िधर्ग त्यिा कतरव्यिा आगी लागो ॥१॥
मुंि वगयिांच्यिा मखुा गजिाचा आहार । न साहावेि भार जिायि जिीविे ॥२॥
तुका ह्मणे आधर्ीं कराविा ि वविचार । शिूनरपणे तीर मोकलाविा ॥३॥

ि वतन्ही लोक ॠणे बांिधर्ले जियिाने । सविरिसित ध्द केणे तयेि घरीं ॥१॥
पंढरीचोहोटां घातला दकुान । मांि वडयेिले विान आविडीचे ॥ध्रु.॥
आषाढी काि वतरकी भिरयेिले हाट । इनाम हे पेठ घेतां देतां ॥२॥
मुि वक्ति कोणी तेथे हातीं नेघे फुिका । लुि वटतील सखुा प्रमेाि वचयिा ॥३॥
तुका ह्मणे संतसज्जिन भाग्यिाचे । अनंतां जिन्मींचे सांटेकरी ॥४॥

दःुखाि वचयेि साटीं तेथे ि वमळे सुख । अनाथाची भूनक दनै्यि जिायि ॥१॥
उदाराचा राणा पढंरीस आहे । उभारोि वन बाहे पालि ववितो ॥१॥
जिाणि वतयिाहूि वन नेणत्यिाची गोडी । आि वळंगी आविडी करूि वनयिां ॥२॥
शिीण घेऊि वनयिां प्रेम देतो साटी । न ि वविचारी तुटी लाभा कांहीं ॥३॥
तुका ह्मणे असों अनाथ दबुळीं । आह्मांसी तो पाळी पांडुरगं ॥४॥

आि वणक मात माझ्यिा नाविडे जिीविासी । कायि करंू यिासी पांडुरगंा ॥१॥
मुखा ते ि वच गोड श्रविणां आविडी । ि वचत्ति माझे ओढी तुझे पायिीं ॥ध्रु.॥
जियेि पदीं नाहीं ि वविठ्ठलाचे नाम । मजि होती श्रम आइकतां ॥२॥
आि वणकाचे मजि ह्मणि ववितां लाजि । विाटे हे सहजि न बोलावेि ॥३॥
तुका ह्मणे मजि तून ंच आविडसी । सविरभावेिि वविसीं पांडुरगंा ॥४॥

कळेल हे तसेै गाईन मी तुजि । जिनासवेि काजि कायि माझे ॥१॥
करीन मी स्तुती आपुले आविडी । जिसैी माझ्यिा गोडी विाटे जिीविा ॥ध्रु.॥
होऊनी ि वनभरर नाचेन मी छंदे । आपुल्यिा आनंदे करूि वनयिां ॥२॥
कायि करंू कळा यिकु्तिी यिा कुसरी । जिाि वणवेिच्यिा परी सकि वळका ॥३॥



तुका ह्मणे माझे जियिासवेि काजि । भोळा तो सहजि पांडुरगं ॥४॥

तयिासी नेणतीं बहु आविडती । होयि जियिां ि वचत्तिीं एक भावि ॥१॥
उपमन्यि ुधर्ुरु हे कायि जिाणती । प्रल्हादाच्यिा ि वचत्तिीं नारायिण ॥ध्रु.॥
कोळे ि वभले्ल पशुि श्विापदे अपार े। कृत्त पेच्यिा सागर ेतािरयेिलीं ॥२॥
कायि ते गोपाळे चांगलीं शिाहाणीं । तयिां चकपाणी जेिविी सविे ॥३॥
तुका ह्मणे भोळा भाि वविक हा देवि । आह्मी त्यिाचे पावि धर्रूनी ठेलों ॥४॥

न लगे पाहावेि अबध्द विांकडे । उच्चारावेि कोडे नाम तुझे ॥१॥
नाहीं वेिळ नाहीं पंि वडतांचा धर्ाक । होत कां विाचक वेिदविके्ति ॥ध्रु.॥
पुराणीं ही कोठे न ि वमळे पाहातां । तशैिीं यिा अनंता ठेविूनं नामे ॥२॥
आपुिलयिा मना उपजेि आनंद । तसेै करंू छंद कथेकाळीं ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मी आनंदे ि वच धर्ालों । आनंद ि वच ल्यिालों अळंकार ॥४॥

दनै्यि दःुख आह्मां न येिती जिविळी । दहन हे होळी होती दोष ॥१॥
सविर सुखे येिती माने लोटांगणीं । कोण यिांसी आणी दृष्टष्टिीपुढे ॥ध्रु.॥
आमुची आविडी संतसमागम । आणीक त्यिा नाम ि वविठोबाचे ॥२॥
आमचे मागणे मागों त्यिाची सेविा । मोक्षाची ि वनदैविा कोणा चाड ॥३॥
तुका ह्मणे पोटीं सांटि वविला देवि । ननु्यि तो भावि कोण आह्मां ॥४॥

काळतोंडा सुना । भलते चोरुि वन करी जिना ॥१॥
िधर्ग त्यिाचे साधर्ुपण । ि वविटाळुि वन विते मन ॥ध्रु.॥
मंत्र ऐसे घोकी । विशि व्हावेि जेिणे लोकीं ॥२॥
तुका ह्मणे थीत । नागविला नव्हे ि वहत॥३॥

ि वविठ्ठल मिु वक्तिदाता । नव्हे मरो हे बोलता ॥१॥
मजि न साहावेि कानीं । ि वविष उत्तिर लागे मनीं ॥ध्रु.॥
हरीकथेते धर्ीकारी । शितु्र माझा तो विैरी ॥२॥
सुना काळतोंडा । जिो यिा देविा ह्मणे धर्ोंडा॥३॥
अह ंह्मणे ब्रह्म । नेणे भक्तिीचे ते विमर ॥४॥
तुका ह्मणे क्षण। नको तयिाचे दषरण ॥५॥



यिमपुरी त्यिांणीं विसि वविली जिाणा । उच्छेद भजिना ि वविधर्ी केला ॥१॥
अविघड कोणी न करी सांगतां । सुलभ बहुतां गोड विाटे ॥ध्रु.॥
कायि ते नेणते होते मागे ॠषी । आधर्ार लोकांसी ग्रंथ केले ॥२॥
द्रव्यि दारा कोणे स्थाि वपयेिले धर्न । ि वपंडाचे पाळण ि वविषयिभोग ॥३॥
तुका ह्मणे दोहीं ठायिीं हा फििजित । पावेि यिमदूनतजिना हातीं ॥४॥

न कळतां कोणीं मोि वडयेिले व्रत । तयिा प्रायिित श्चत्ति चाले कांहीं ॥१॥
जिाणि वतयिां विज्रलेप जिाले थोर । तयिांस अघोर कंुभपाक ॥ध्रु.॥
आतां जिरी कोणी नाइके सांगतां । तयिा ि वशिकि ववितां ते ि वच पाप ॥२॥
कायि करंू मजि देवेि बोलि वविले । माझे खोळंि वबले कायि होते ॥३॥
तुका ह्मणे जिना पाहा ि वविचारूनी । सुख विाटे मनीं ते ि वच करा ॥४॥

विाचे ि वविठ्ठल नाहीं । तो ि वच प्रतेरूप पाहीं ॥१॥
िधर्ग त्यिाचे ज्यिालेपण । भार न साहे मेि वदन ॥ध्रु.॥
न बसेै कीतरनीं । गणु नाइके जिो कानीं ॥२॥
जिातां कांटाळे देउळा । तो ि वच सनुा मुखकाळा ॥३॥
हिरभक्तिीि वविण । त्यिाचे जिळो शिाहाणपण ॥४॥
तुका ह्मणे तेणे । विंशिा आि वणयेिले उणे ॥५॥

तािरलीं बहुते चुकविूनि वन घात । नाम हे अमृत्तत स्विीकािरतां॥१॥
नेणतां सायिास शुिध्द आचरण । यिातीकुळहीन नामासाटीं ॥ध्रु.॥
जिन्म नांवि धर्री भक्तिीच्यिा पाळणा । आकार कारणा यिा च साटीं ॥२॥
असुरीं दाटली पाप होतां फिार । मग फेिडी भार पृत्तिथविीचा ॥३॥
तुका ह्मणे देवि भक्तिपण सार । कवितुक- वेिव्हार तयिासाटीं ॥४॥

यिाि वचयिा आधर्ार ेराि वहलों ि वनित श्चतं । ठेविूनि वनयिां ि वचत्ति पायिीं सुखे ॥१॥
माझे सुखदःुख जिाणे ि वहत फिार । घातलासे भार पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
कृत्त पेचीं पोसणीं ठायिींचीं अंिखलीं । ह्मणऊि वन लागली यिास ि वचतंा ॥२॥
मन राखे हातीं घेऊि वनयिां काठी । इिं वद्रयिे तापटीं फिांकों नेदी ॥३॥
तुका ह्मणे यिासी अविघड नाहीं । शिरणागता कांहीं रक्षावियिा ॥४॥

उभाउभी फिळ । अंगीं मंत्राचे यिा बळ ॥१॥



ह्मणा ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल । गोड आि वण स्विल्प बोल ॥ध्रु.॥
कि वळकाळाची बाधर्ा । नव्हे उच्चािरतां सदा ॥२॥
तुका ह्मणे रोग । विार ेभविाऐसा भोग ॥३॥

जिसैा अिधर्कार । तसेै बोलावेि उत्तिर ॥१॥
कायि विाउगी घसघस । आह्मी ि वविठोबाचे दास ॥ध्रु.॥
आह्मी जिाणों एका देविा । जिसैी तसैी करंू सेविा ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि । माझे पुढे पडेल ठावेि ॥३॥

नवि जिातां घरा । आह्मी कोणाच्यिा दातारा ॥१॥
कां हे छळूनं  येिती लोक । दाट बळे ि वच कंटक ॥ध्रु.॥
नाहीं आह्मी खात। कांहीं कोणाचे लागत ॥२॥
कळे तसैी सेविा । तुका ह्मणे करंू देविा ॥३॥

मोहरोनी ि वचत्तिा । आणूनं हळूनं  ि वच वििर ि वहता ॥१॥
तों हे पडती आघात । खोडी काि वढती पंि वडत ॥ध्रु.॥
संविसारा भेणे । कांहीं उसंती तों पेणे ॥२॥
एखाि वदयिा भावेि । तुका ह्मणे जिविळी यिावेि ॥३॥

कायि जिाणों वेिद । आह्मी आगमाचे भेद ॥१॥
एक रूप तुझे मनीं । धर्रूि वन राि वहलों ि वचतंनी ॥ध्रु.॥
कोठे अिधर्कार । नाहीं रानट ि वविचार ॥२॥
तुका ह्मणे दीना । नपेुक्षावेि नारायिणा॥३॥

धर्मारचे पाळण । करणे पाषांड खंडण ॥१॥
हे ि वच आह्मां करणे काम । बीजि विाढविावेि नाम ॥ध्रु.॥
तीक्षण उत्तिर े। हातीं घेउि वन बाण ि वफिर े॥२॥
नाहीं भीड भार । तुका ह्मणे साना थोर॥३॥

ि वनविडावेि खडे । तरी दळण विोजेि घडे ॥१॥
नाहीं तिर नासोि वन जिायि । कारण आळस उर ेहायि ॥ध्रु.॥
ि वनविडावेि तन। सेतीं करावेि राखण ॥२॥



तुका ह्मणे नीत । न ि वविचािरतां नव्हे ि वहत॥३॥

दजुिरनाचा मान । सुखे कराविा खडंण ॥१॥
लात हाणोि वनयिां विारी । गुंड विाट शुिध्द करी ॥ध्रु.॥
बहुतां पीडी खळ । त्यिाचा धर्राविा ि वविटाळ ॥२॥
तुका ह्मणे नखे । काढुि वन टाि वकजेिती सुखे ॥३॥

नका धर्रंू कोणी । राग विचनाचा मनीं ॥१॥
येिथे बहुतांचे ि वहत । शुिध्द करोि वन राखा ि वचत्ति ॥ध्रु.॥
नाहीं केली ि वनंदा । आह्मीं दिुसलेसे भेदा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि । येिणे ि वविण कायि काजि॥३॥

कांहीं जिडभारी । पडतां ते अविश्विरी ॥१॥
तुजि आठविावेि पायि । आह्मीं मोकलूनि वन धर्ायि ॥ध्रु.॥
तान पीडी भूनक । शिीत उष्ण विाटे दःुख ॥२॥
तुका ह्मणे लाड । तेथे पुर ेमाझे कोड॥३॥

होउि वन कृत्त पाळ । भार घेतला सकळ ॥१॥
तूनं ि वच चालि वविसी माझे । भार सकळ ही ओझे ॥ध्रु.॥
देह तुझ्यिा पायिीं । ठेविुि वन झालों उतराई ॥२॥
कायिाविाचामने । तुका ह्मणे दजेुि नेणे॥३॥

आतां होई ंमाझे बुध्दीचा जिि वनता । अविरावेि ि वचत्तिा पांडुरगंा ॥१॥
येिथूनि वनयिां कोठे न विजेि बाहेरी । ऐसे मजि धर्रीं सत्तिाबळे ॥ध्रु.॥
अनाविर गणु बहुतां जिातींचे । न बोलावेि विाचे ऐसे करीं ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहत कोि वणयेि जिातीचे । तुजि ठावेि साचे मायिबापा ॥३॥

ि वनत्यि मनासी किरतों ि वविचार । तों हे अनाविर ि वविषयिलोभी॥१॥
आतां मजि राखे आपुिलयिा बळे । न देखे हे जिाळे उगवितां ॥ध्रु.॥
सांपडलों गळीं नाहीं त्यिाची सत्तिा । उगळी मागुता घेतला तो ॥२॥
तुका ह्मणे मी तों अज्ञान ि वच आहे । पिर तुझी पाहे विास देविा ॥३॥



दबुरळाचे हातीं सांपडले धर्न । किरतां जितन नयेि त्यिासी ॥१॥
तसैी परी मजि झाली नारायिणा । यिोगके्षम जिाणां तुह्मी आतां ॥ध्रु.॥
खातां लेतां नयेि ि वमरि ववितां वििर । राजिा दडं करी जिनराग ॥२॥
तुका ह्मणे मग तळमळ उर े। देिखले ते झुर ेपाहावियिा ॥३॥

मागे जिसैा होता माझे अंगीं भावि । तसैा एक ठावि नाहीं आतां ॥१॥
ऐसे गोही माझे मन मजिपाशिीं । तुटी मुदलेसी ि वदसे पुढे ॥ध्रु.॥
पुि वढलांचे मना आि वण गुणदोष । पूनज्यि आपणांस करावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली कोंबडयिाची परी । पुढे ि वच उकरी लाभ नेणे ॥३॥

ि वकती तुजिपाशिीं देऊं पिरहार । जिाणसी अंतर पांडुरगंा॥१॥
आतां माझे हातीं देई ंि वहत । करीं माझे ि वचत्ति समाधर्ान॥ध्रु.॥
राग आला तरी कापूनं नयेि मान । बाळा मायेिि वविण कोण दजेुि ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा होईल लौि वकक । मागे बाळ भीक समथारचे ॥३॥

लाजि विाटे पुढे तोंड दाखि ववितां । पिर जिाऊं आतां कोणापाशिी ॥१॥
चुकिलयिा काम मागतों मुशिारा । लाजि फििजितखोरा नाहीं मजि ॥ध्रु.॥
पायि सांडून ि वनयिा ि वफिरतों बासर । स्विाि वमसेवेि चोर होऊि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे मजि पाि वहजेि दिं वडले । पढेु हे घडले न पाि वहजेि ॥३॥

पुि वढिलयिा सुखे ि वनंब देतां भले । बहुत विारले होयि दःुख ॥१॥
हे तों विमर असे माउलीचे हातीं । हाणी मारी प्रीती ि वहतासाठीं ॥ध्रु.॥
खेळतां ि वविसर ेभूनक तान घर । धर्रूि वनयिां कर आणी बळे ॥२॥
तुका ह्मणे पाळी तोंडींि वचयिा घांसे । उदार सविरस्वेि सविरकाळ ॥३॥

आतां गणु दोष कायि ि वविचािरसी । मी तों आहे रासी पातकांची ॥१॥
पि वततपाविनासवेि समागम । अपुलाला धर्मर चालविीजेि॥ध्रु.॥
घनघायेि भेटी लोखंडपिरसा । तरी अनािरसा न पालटे ॥२॥
तुका ह्मणे माती कोण पुसे फुिका । कस्तुरीच्यिा तुका समागमे ॥३॥

कृत्त पाविंता दजेुि नाहीं तुह्मां पोटीं । लाडे बोले गोठी सुख माते ॥१॥
घेउि वन भातुके लागसील पाठी । लाि वविसील ओंठीं ब्रह्मरस ॥ध्रु.॥



आपुिलयेि पांख घािलसी पाखर । उदार मजिविर कृत्त पाळून तूनं ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मांकारणे गोि वविंदा । विागि वविसी गदा सुदशिरन ॥३॥

पाि वळलों पोिसलों जिन्मजिन्मांतरीं । विागि वविलों करीं धर्रोि वनयिां ॥१॥
आतां कायि माझा घडेल अव्हेर । मागे बहु दूनर विागि वविले ॥ध्रु.॥
नेदी विारा अगंीं लागों आघाताचा । घेतला ठायिींचा भार माथां ॥२॥
तुका ह्मणे बोल किरतों आविडी । अि वविट ते ि वच गोडी अंतरींची ॥३॥

पांडुरगंा कांहीं आइकाविी मात । न कराविे मुक्ति आतां मजि ॥१॥
जिन्मांतर ेमजि तसैीं देई ंदेविा । जेिणे चरणसेविा घडे तुझी ॥ध्रु.॥
विाखाणीन कीती आपुिलयिा मखुे । नाचेन मी सुखे तुजिपुढे ॥२॥
करूि वन कामारी दास दीनाहुनी । आपुला अगंणीं ठावि मजि ॥३॥
तुका ह्मणे आह्मी मृत्तत्यिलुोकीं भले । तुझे ि वच अंिखले पांडुरगंा ॥४॥

माझे अंतरींचे तो ि वच जिाणे एक । विकंुैठनायिक पांडुरगं ॥१॥
जिीवि भावि त्यिाचे ठेि ववियेिला पायिीं । मजि ि वचंता नाहीं कविणेि वविशिीं ॥ध्रु.॥
सुखसमारभें संतसमागमे । गाऊं विाचे नाम ि वविठोबाचे ॥२॥
गातां पुण्यि होयि आइकतां लाभ । संसारबंद तुटतील ॥३॥
तुका ह्मणे जिीवि तयिासी ि वविि वकला । आणीक ि वविठ्ठलाि वविण नेणे ॥४॥

कथा दःुख हरी कथा मुक्ति करी । कथा यिाची बरी ि वविठोबाची ॥१॥
कथा पाप नासी उध्दिरले दोषी । समािधर् कथेसी मूनढजिना ॥ध्रु.॥
कथा तप ध्यिान कथा अनुष्ठान । अमृत्तत हे पान हिरकथा ॥२॥
कथा मंत्रजिप कथा हरी ताप । कथाकाळी कांप कि वळकाळासी ॥३॥
तुका ह्मणे कथा देविाचे ही ध्यिान । समािधर् लागोन उभा तेथे ॥४॥
॥॥

कायि ऐसा सांगा । धर्मर मजि पांडुरगंा ॥१॥
तुझे पायिीं पावेि ऐसा । जेिणे उगवेि हा फिांसा ॥ध्रु.॥
करीं कृत्त पादान । तसेै बोलविीं विचन ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । माझे हृदयि विसविा ॥३॥



भला ह्मणे जिन । पिर नाहीं समाधर्ान ॥१॥
माझे तळमळी ि वचत्ति । अंतरले ि वदसे ि वहत ॥ध्रु.॥
कृत्त पेचा आधर्ार । नाहीं दभं जिाला भार ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पे । अंतरायि कोण्यिा पापे ॥३॥

ि वशिकि वविले बोल । बोले तसैी नाहीं ओल ॥१॥
आतां देविा संदेह नाहीं । विांयिां गेलों यिासी कांहीं ॥ध्रु.॥
एकांताचा विास । नाहीं संकल्पाचा नास ॥२॥
बुित ध्द नाहीं ित स्थर । तुका ह्मणे शिब्दा धर्ीर ॥३॥

उि वचताचा दाता । कृत्त पाविंता तून ंअनंता ॥१॥
कां र ेन घािलसी धर्ांवि । तुझे उच्चािरतां नांवि ॥ध्रु.॥
कायि बळयििु वक्ति । नाहीं तुझे अगंीं शिि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंि वविश्विंभर । ओस माझे कां अंतर ॥३॥

विाहि ववितों पुरीं । आतां उि वचत ते करीं ॥१॥
माझी शिि वक्ति नारायिणा । कींवि भाकाविी करुणा ॥ध्रु.॥
आह्मां ओढी काळ। तुझे क्षीण झाले बळ ॥२॥
तुका ह्मणे गोडी । जिीविा मातेि वचयिा ओढी ॥३॥

आतां घेई ंमाझे । भार सकळ ही ओझे ॥१॥
कायि किरसी होई विाड । आलों पोटासीं दगड ॥ध्रु.॥
तूनं ि वच डोळे विाती। होई दीपक सांगातीं ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं । ि वविचारायिा चाड नाहीं॥३॥

असोत हे बोल । अविघे तून ंि वच भांडविल ॥१॥
माझा मायिबाप देविा । सज्जिन सोयिरा केशिविा ॥ध्रु.॥
गाि वळयेिले भेद । सािरयेिले विादाविाद ॥२॥
तुका ह्मणे मधर्ीं । आतां न पडे उपािधर्॥३॥

करीन कोल्हाळ । आतां हा ि वच सविरकाळ ॥१॥
आतां येि विो माझे आई । देई ंभातुके ि वविठाई ॥ध्रु.॥



उपायिासी नाम। ि वदले यिाचे पुढे के्षम ॥२॥
बीजि आि वण फिळ । हे ि वच तुका ह्मणे मूनळ॥३॥

धर्नासीं च धर्न । करी आपण जितन ॥१॥
तुजि आळि ववितां गोडी । पांडुरगंा खरी जिोडी ॥ध्रु.॥
जेिि वविल्यिाचे खर े। विरी उमटे ढेकर े॥२॥
तुका ह्मणे धर्ायि । तेथे कोठे उर ेहायि ॥३॥

अनुभविा आले । माझे ि वचत्तिींचे क्षरले ॥१॥
असे जिविळी अंतर । ि वफिर ेआविडीच्यिा फेिर े॥ध्रु.॥
खादले ि वच विाटे । खावेि भेटले ि वच भेटे ॥२॥
तुका ह्मणे उभे । आह्मी रािखयेिले लोभे॥३॥ ॥१ 0॥

पोटीं शिूनळ अंगीं उटी चंदनाची । आविडी सखुाची कोण तयिा ॥१॥
तसेै मजि कां गा केले पंढिररायिा । लौि वकक हा विांयिां विाढि वविला ॥ध्रु.॥
ज्वििरिलयिापुढे विाि वढलीं ि वमष्टिान्ने । कायि चविी तेणे घ्यिाविी त्यिाची ॥२॥
तुका ह्मणे मढे शंृगािरले विरी । ते ि वच जिाली परी मजि देविा ॥३॥

बेगडाचा रगं राहे कोण काळ । अगंे हे ि वपतळ न देखतां ॥१॥
माझे ि वचत्ति मजि जिविळीच गो ही । तुझी मजि नाहीं भेटी ऐसे ॥ध्रु.॥
दासीसुतां नाहीं ि वपि वतयिाचा ठावि । अविघे ि वच विावि सोंग त्यिाचे ॥२॥
तुका ह्मणे माझी केली ि वविटंबना । अनुभविे जिना येिईल कळों ॥३॥

मजिपुढे नाहीं आणीक बोलता । ऐसे कांहीं ि वचत्तिा विाटतसे ॥१॥
यिाचा कांहीं तुह्मीं देखा पिरहार । सविरज्ञ उदार पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
काम कोधर् नाहीं सांि वडले आसन । राि वहले विसोन देहामध्यिे ॥२॥
तुका ह्मणे आतां जिालों उतराई । कळों यिावेि पायिीं ि वनरोि वपले ॥३॥

साि ववित्रीची ि वविटंबण । रांडपण करीतसे ॥१॥
कायि जिाळावेि ते नांवि । अविघे विावि असे ते ॥ध्र.ु॥
कुि वबर नांवि मोळी विाहे। कैसी पाहे फििजिती ॥२॥
तुका ह्मणे ठुणगुण देखे । उगीं मूनखर काुुंफ्दतां ॥३॥



न गमेसी जिाली ि वदविसरजिनी । राि वहलों लाजिोि वन नो बोलाविे ॥१॥
रुि वचि वविण कायि शिब्द विाऱ्यिा माप । अनादर ेकोप येित असे ॥ध्र.ु॥
आपुिलयिा रडे आपुले ि वच मन । दाटे समाधर्ान पावितसे॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी असा जिी जिाणते । कायि करंू िरते विादाविाद ॥३॥

मेल्यिावििर मोक्ष संसारसंबंधर्े । आरािलयिा बधेर् ठेविा आह्मां ॥१॥
विागविीत संदेह राहों कोठविरी । मग कायि थोरी सेविकाची ॥ध्रु.॥
गाणे गीत आह्मां नाचणे आनंदे । प्रेम कोठे भेदे अंगा येिते ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती सांगावेि दृष्टष्टिांत । नसतां तून ंअनंत सानकुळ ॥३॥

एकाएकीं आतां असावेिसे विाटे । तिर च हे खोटे चाळे केले ॥१॥
विाजिविूनि वन तोंड घातलों बाहेरी । कुल्प करुनी दारीं माजिी विसा ॥ध्रु.॥
उजेिडाचा केला दाटोि वन अंधर्ार । सवेि हुदे्ददार चेष्टिाि वविला ॥२॥
तुका ह्मणे भयि होते तों ि वच विरी । होती कांहीं उरी स्विाि वमसेविा ॥३॥

कायि नव्हेसी तून ंएक । देखों कासयिा पृत्तथक ॥१॥
मुंग्यिा कैचे मुंगळे । नटनाटयि तुझे चाळे ॥ध्रु.॥
जिाली तरी मयिारदा। ि वकंविा त्रासावेि गोि वविंदा ॥२॥
तुका ह्मणे साचा । कोठे जिासी हृदयिींचा॥३॥

कां जिी विाढि वविले । न लगतां हे उगले ॥१॥
आतां माि वनतां कांटाळा । भोवितीं ि वमळािलयिा बाळा ॥ध्रु.॥
लाविूनि वनयिां सवेि। पळतां ि वदसाल बरवेि ॥२॥
तुका ह्मणे बापा । येितां न कळा ि वच रूपा ॥३॥ ॥३॥

क्षुधेर्िलयिा अन्न । द्यावेि पात्र न ि वविचारून ॥१॥
धर्मर आहे विमार अगंीं । कळले पाि वहजेि प्रसंगीं ॥ध्रु.॥
द्रव्यि आि वण कन्यिा। येिथे कुळ कमर शिोधर्ण्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे पणु्यि गांठी । तिर च उि वचतासी भेटी ॥३॥

वेिचावेि ते जिीवेि । पूनजिा घडे ऐशिा नावेि ॥१॥



ि वबगारीची ते ि वबगारी । साक्षी अंतरींचा हरी ॥ध्रु.॥
फिळ बीजिाऐसे । कायिरकारणासिरसे ॥२॥
तुका ह्मणे मान । लविणासािरखे लविण॥३॥

मजि नाहीं धर्ीर । तुह्मी न करा अंगीकार ॥१॥
ऐसे पि वडले ि वविषम । बळी देविाहूि वन कमर ॥ध्रु.॥
चालों नेणे विाट । केल्यिा न पविा बोभाट ॥२॥
वेिचों नेणे जिीवेि । तुका उदास धर्िरला देवेि॥३॥

तळमळी ि वचत्ति दशिरनाची आशिा । बहु जिगदीशिा करुणा केली ॥१॥
विचनीं च संत पाविले स्विरूप । माझे नेदी पाप यिोगा येिऊं ॥ध्रु.॥
वेिठीऐसा करीं भि वक्तिवेिविसावि । न पवेि ि वच जिीवि समाधर्ान ॥२॥
तुका ह्मणे कई ंदेसील ि वविसांविा । पांडुरगें धर्ांविा घेते मन ॥३॥ ॥४॥

हागतां ही खोडी । चळण मोडि वविते काडी ॥१॥
ऐसे अनाविर गुण । आविरावेि कायि ह्मूनण ॥ध्रु.॥
नाहीं जिरी सगं । तरी बडबडि वविती रगं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । तुमची न घडे ि वच सेविा ॥३॥ ॥१॥

देह ि वनरसे तरी । बोलावियिा नरु ेउरी ॥१॥
येिर विाचेचे विाग्जिाळ । अळंकारापुरते बोल ॥ध्रु.॥
काचे तरी कढे । जिाती ऐसे ि वचत्ति ओढे ॥२॥
ि वविष्णुदास तुका । पूनणर धर्नी जिाणे चुका॥३॥

खोटयिाचा ि वविकरा । येिथे नव्हे कांच ि वहरा ॥१॥
कायि दाविायिाचे काम । उगा च विाढविाविा श्रम ॥ध्रु.॥
परीक्षकाि वविण । ि वमरविों जिाणों ते ते हीण ॥२॥
तुका पायिां पडे । विाद पुर ेहे झगडे॥३॥ ॥२॥

पंढरीस घडे अि वतत्यिायेि मृत्तत्यि । तो जिायि पि वतत अधर्ःपाता ॥१॥
दरुाचार ेमोक्ष सुखाचे विसि वत । भोळी बाळमूनि वतर पांडुरगं ॥ध्र.ु॥
केला न सहावेि तीथरउपविास । कथेि वविण दोषसाधर्न ते ॥२॥



कािलयिापे भेद माि वनतां ि वनविडे । श्रोि वत्रयिांसी जिोडे आंतेजेिता॥३॥
माहेरीं सलज्जि ते जिाणा िसंदळी । काि वळमा काजिळी पाविि वविते ॥४॥
तुका ह्मणे तेथे ि वविश्विास जितन । पुर ेभीमास्नान सम पायि ॥५॥ ॥१॥

चातुयिारच्यिा अनंतकळा । सत्यिा ि वविरळा जिाणत ॥१॥
हांसत्यिासवेि हांसे जिन । रडतां ि वभन्न पालटे ॥ध्रु.॥
जिळो ऐसे विांजिट बोल । गुणां मोल भूनस ि वमथ्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे अंधर्ळयिाऐसे । विोंगळ ि वपसे कौतुक ॥३॥

नयिो विाचे अनुि वचत विाणी । नसो मनीं कुडी बुित ध्द॥१॥
ऐसे मागा अर ेजिना । नारायिणा ि वविनविूनि वन ॥ध्रु.॥
कामकोधर्ां पडो ि वचरा । ऐसा बरा सायिास ॥२॥
तुका ह्मणे नानाछंदे । यिा ि वविनोदे न पडावेि ॥३॥

मािझयिा देहाची मजि नाहीं चाड । कोठे करंू कोड आि वणकांचे ॥१॥
इित च्छतां ते मान मागा देविापासीं । आसा संि वचतासी गुपंले हो ॥ध्रु.॥
देह आह्मी केला भोगाचे सांभाळीं । राि वहलों ि वनराळीं मानामानां ॥२॥
तुका ह्मणे कोणे वेिचावेि विचन । नसतां तो सीण विाढविाविा ॥३॥

धर्िरतां इच्छा दरुी पळे । पाठी सोहळे उदासा ॥१॥
ह्मणऊि वन असट मन । नका खणु सांगतों ॥ध्रु.॥
आि वविसापासी अविघे विमर । सोस श्रम पाविविी ॥२॥
तुका ह्मणे बीजि न्यिावेि । तेथे यिावेि फिळाने ॥३॥ ॥४॥

वेिद शिास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण । तयिाचे विदन नाविलोका॥१॥
ताि वकयिारचे अंग आपणा पािरखे । मािजिऱ्यिासािरखे विाईचाळे ॥ध्र.ु॥
माता ि वनदंी तयिा कोण तो आधर्ार । भंगले खपर यिाचे नावेि ॥२॥
तुका ह्मणे आडराणे ज्यिाची चाली । तयिाची ते बोली ि वमठेि वविण ॥३॥

कस्तुरीचे अंगीं मीनली मृत्तित्तिका । मग वेिगळी कां येिईल लेखूनं ॥१॥
तयिापिर भेद नाहीं देविभक्तिीं । संदेहाच्यिा यििु वक्ति सरों द्याव्यिा ॥ध्रु.॥
इधंर्ने ते आगी संयिोगाच्यिा गणुे । सागरा दरुषणे विाहाळ तों ि वच ॥२॥



तुका ह्मणे माझे साक्षीचे विचन । येिथे तों कारण शुिध्द भावि ॥३॥

भि वक्ति ते नमन विैराग्यि तो त्यिाग । ज्ञान ब्रह्मीं भोग ब्रह्मतनु ॥१॥
देहाच्यिा ि वनरसने पाि वविजेि यिा ठायिा । माझी ऐसी कायिा जंिवि नव्हे ॥ध्रु.॥
उदक अि वग्न धर्ान्यि जिाल्यिा घडे पाक । एकाि वविण एक कामा नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे मजि केले ते चांचणी । बडबडीची विाणी अथविा सत्यि ॥३॥ ॥३॥

श्रीसंतांि वचयिा माथा चरणांविरी । साष्टिांग हे करीं दडंवित ॥१॥
ि वविश्रांती पाविलों सांभाळउत्तिरीं । विाढले अंतरीं प्रमेसुखे॥ध्रु.॥
डौरली हे कायिा कृत्त पेच्यिा विोरसे । नव्हे अनािरसे उध्दरलों ॥२॥
तुका ह्मणे मजि न घडतां सेविा । पूनविरपुण्यिठेविा विोडविला ॥३॥

नेणों कायि नाड । आला उि वचत काळा आड ॥१॥
नाहीं जिाली संतभेटी । येिविढी हानी कायि मोठी ॥ध्रु.॥
सहजि पायिांपासीं । जिविळी पावििलयिा ऐसी ॥२॥
चुकी जिाली आतां कायि। तुका ह्मणे उरली हायि ॥३॥

आणीक कांहीं नेणे । असे पायिांच्यिा ि वचतंने ॥१॥
माझा न व्हाविा ि वविसर । नाहीं आणीक आधर्ार ॥ध्रु.॥
भांडविल सेविा। हा ि वच ठेि ववियेिला ठेविा ॥२॥
करीं मानभाविा । तुका ि वविनंती करी देविा ॥३॥

आरुशि माझी विाणी बोबडीं उत्तिर े। केली ते लेकुर ेसलगी पायिीं ॥१॥
करावेि कवितुक संतीं मायिबापीं । जिीविन देउि वन रोपीं ि वविस्तािरजेि ॥ध्रु.॥
आधर्ार ेविदली प्रसादाची विाणी । उित च्छष्टिसेविणी तुमि वचयिा ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच किरतों ि वविनंती । मागोि वन पुढती सेविादान ॥३॥ ॥४॥

पुरुषा हातीं कंकणचुडा । नविल दोडा विृत्तित्ति यिा ॥१॥
पाहा कैसी ि वविटंबणा । नारायिणा देिखली ॥ध्रु.॥
जिळो ऐसी ि वब्रदाविळी। भाटविोळीपणाची ॥२॥
तुका ह्मणे पाहों डोळां । अविकळा नयेि हे॥३॥



ि ववितीयेिविढेसे पोट । केविढा बोभाट तयिाचा ॥१॥
जिळो यिाची ि वविटंबना । भूनक जिना नाचविी ॥ध्रु.॥
अि वभमान िसरीं भार । जिाले खर तृत्तष्णेचे ॥२॥
तुका ह्मणे नरका जिावेि । हा ि वच जिीवेि व्यिापार ॥३॥

सेविटासी जिरी आले । तरी जिाले आंधर्ळे ॥१॥
स्विि वहताचा लेशि नाहीं । दगडा कांहीं अंतरीं ॥ध्रु.॥
कायि पिरसासवेि भेटी । खापरखुंटी जिािलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे अधर्म जिन । अविगुणे ि वच विाढविी ॥३॥

प्रायिित श्चत्तिे देतो तुका । जिातो लोकां सकळां ॥१॥
धर्िरतील ते तरती मनीं । जिाती घाणी विांयिां त्यिा ॥ध्रु.॥
ि वनग्रहअनुग्रहाचे ठायि । देतो घायि पाहोि वन ॥२॥
तुका जिाला नरिसंहीं । भयि नाहीं कृत्त पेने ॥३॥ ॥४॥

दजुिरनाचे अंग अविघे ि वच सरळ । नकारचा कोथळ सांटविण ॥१॥
खायि अमगंळ बोले अमगंळ । उठविी कपाळ संघष्टिणे ॥ध्रु.॥
सपार मंत्र चाले धर्रावियिा हातीं । खळाची ते जिाती ि वनखळे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं न साहे उपमा । आणीक अधर्मा विोखटयिाची ॥३॥

ऐका जिी संतजिन । सादर मन करूि वन ॥१॥
सकळांचे सार एक । कंटक ते तजिावेि ॥ध्रु.॥
ि वविशेिषता कांद्याहूि वन । सेि ववित्यिा घाणी आगळी ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाची जिोडी । ते परविडी बसैीजेि॥३॥

आज्ञा पाळुि वनयिां असे एकसर े। तुमचीं उत्तिर ेसंतांचीं हीं ॥१॥
भागविूनि वन देह ठेि ववियेिला पायिीं । चरणावििर डोई येिथुने ि वच॥ध्रु.॥
येिणे जिाणे हे तों उपाधर्ीचे मूनळ । पूनजिा ते सकळ अकतरव्यि ॥२॥
तुका ह्मणे असे चरणींचा रजि । पदीं च सहजि जेिथे तेथे ॥३॥ ॥३॥

न संडाविा ठावि । ऐसा ि वनश्चयिाचा भावि ॥१॥
आतां पुर ेपुन्हा यिात्रा । हे ि वच सारूि वन सविरत्रा ॥ध्रु.॥



संि वनधर् ि वच सेविा । असों करुि वनयिां देविा ॥२॥
आजे्ञच्यिा पाळणे । असे तुका संतां ह्मणे॥३॥

उपाधर्ीजेि बीजि । जिळोि वन राि वहले सहजि ॥१॥
आह्मां राि वहली ते आतां । चाली देविाि वचयिा सत्तिा ॥ध्रु.॥
प्राधर्ीन ते िजिणे । केले सत्तिा नारायिणे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाणे पायि । खुंटले आणीक उपायि ॥३॥

गोि वविंदाविांचोि वन विदे ज्यिाची विाणी । हगविण घाणी ि वपटि वपट ते ॥१॥
मस्तक सांडून ि वन िससफिून ल गुडघां । चार तो अविघा बाविळयिाचा ॥ध्रु.॥
अंगभूनत ह्मूनण पूनिजितो विाहाणा । ह्मणतां शिाहाणा येिइल कैसा ॥२॥
तुका ह्मणे वेिश्यिा सांगे सविािसणी । इतर पूनजिनीं भावि तसैा ॥३॥

कुतऱ्यिाऐसे ज्यिाचे िजिणे । संग कोणी न करीजेि॥१॥
जिायि ि वतकडे हाडहाडी । गोऱ्हविाडी च सोइरीं ॥ध्रु.॥
अविगुणांचा त्यिाग नाहीं । खविळे पाहीं उपदेशिे ॥२॥
तुका ह्मणे कैची लविी । ठेग्यिा केविीं अंकुर ॥३॥

सविरथा ही खोटा सगं । उपजेि भंग मनासी ॥१॥
बहु रगें भरले जिन । संपन्न ि वच अविगुणी ॥ध्रु.॥
सेि ववििलयिा ि वनःकामबुध्दी। मदे शुिध्दी सांडविी ॥२॥
त्रासोि वनयिां बोले तुका । आतां लोकां दडंवित ॥३॥ ॥५॥

उपचारासी विांजि जिालों । नका बोलों यिाविरी ॥१॥
असेल ते असो तसेै । भेटीसिरसे नमन ॥ध्र.ु॥
दसुऱ्यिामध्येि कोण ि वमळे । छंद चाळे बहु मते ॥२॥
एकाएकीं आतां तुका । लौि वकका यिा बाहेरी ॥३॥

मी ते मी तून ंते तून ं। कंुकुड हे लाडसी ॥१॥
विचनासी पडो तुटी । पोटींचे पोटीं राखावेि ॥ध्रु.॥
तेथील तेथे येिथील येिथे । वेिगळयिा कंुथे कोण भार े॥२॥
यिाचे यिास त्यिाचे त्यिास । तुक्यिाने कास घातली ॥३॥ ॥२॥



लाडाच्यिा उत्तिरीं विाढि वविती कलहे । हा तो अमगंळ जिाि वतगुण ॥१॥
तमाचे शिरीरीं ि वविटाळ ि वच विसे । ि वविचाराचा नसे लेशि तो ही ॥ध्रु.॥
कवितुके घ्यिावेि लेकराचे बोल । साि वहिलयिा मोल ऐसे नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे कायि उपदेशि खळा । न्हाउि वन काउळा खते धर्ुडंी ॥३॥

आतां मजि देविा । इचे हातींचे सोडविा ॥१॥
पाठी लागलीसे लांसी । इच्छा िजिते जिसैी तसैी ॥ध्रु.॥
फेिडा आतां पांग। अंगीं लपविुनी अंग ॥२॥
दजेुि नेणे तुका । कांहीं तुह्मासी ठाउका॥३॥

बहु विाटे भयेि । माझे उडी घाला दयेि ॥१॥
फिांसा गुंतलों िलगाडीं । न चले बळ चरफिडी ॥ध्रु.॥
कंुि वटत ि वच यििु वक्ति । माझ्यिा जिाल्यिा सविर शिि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । काममोहे केला गोविा ॥३॥ ॥३॥

ि वविष्ठा भक्षी तयिा अमृत्तत पािरखे । विोंगळ ि वच सखे विोंगळाचे ॥१॥
नयेि पाहों कांहीं गोऱ्हविाडीचा अंत । झणी ठाका संत दजुिरनापे ॥ध्रु.॥
भेसळीच्यिा बीजिा अमंगळ गणु । उपजिविी सीण दरुषणे ॥२॥
तुका ह्मणे छी थून ंजियिा घरीं धर्न । तेथे ते कारण कासयिाचे ॥३॥ ॥१॥

चाविळले कायि न करी बडबड । न ह्मणे ि वफिके गोड भुकेले ते ॥१॥
उमजिल्यिाि वविण न धर्री सांभाळ । असो खळखळ जिनाची हे ॥ध्रु.॥
गरज्यिा न कळे आपुिलयिा चाडा । कराविी ते पीडा कोणा काई ॥२॥
तुका ह्मणे भोग भोि वगतील भोगे । संि वचत ते जिोगे आहे कोणा ॥३॥

आपुला तो देह आह्मां उपेक्षीत । कोठे जिाऊं ि वहत सांगों कोणा ॥१॥
कोण नाहीं दक्ष किरतां संसार । आह्मीं हा ि वविचार विमन केला ॥ध्रु.॥
नाहीं यिा धर्रीत जिीि ववित्विाची चाड । कोठे करंू कोड आि वणकांचे ॥२॥
तुका ह्मणे असों ि वचंतोि वनयिां देविा । मी माझे हा हेविा सारूि वनयिां ॥३॥ ॥२॥

चाकरीविांचूनन । खाणे अनुि वचत वेितन ॥१॥



धर्णी काढोि वनयिां ि वनजिा । करील येि कामाची पूनजिा ॥ध्रु.॥
उि वचतावेिगळे । अि वभलाषे तोंड काळे ॥२॥
सांगे तरी तुका । पाहा लाजि नाहीं लोकां ॥३॥

बर ेसाविधर्ान । राहावेि समयि राखोन ॥१॥
नाहीं सारिखयिा वेिळा । अविघ्यिा पावितां अविकळा ॥ध्रु.॥
लाभ अथविा हानी । थोडयिामध्यिे च भोविनी ॥२॥
तुका ह्मणे राखा । आपणा नाहीं तोंि वच विाखा ॥३॥
॥२॥

कायि करंू जिी दातारा । कांहीं न पुर ेसंसारा ॥१॥
जिाली माकडाची पिर । येितों तळा जिातों विरी ॥ध्रु.॥
घालीं भलते ठायिीं हात । होती ि वशिव्यिा बसै लात ॥२॥
आि वद अंतीं तुका । सांगे न कळे झाला चकुा ॥३॥

धर्मर तो न कळे । कायि झांि वकतील डोळे ॥१॥
जिीवि भ्रमले यिा कामे । कैसीं कळों येिती विमे ं॥ध्रु.॥
ि वविषयिांचा माजि । कांहीं धर्रंू नेदी लाजि ॥२॥
तुका ह्मणे लांसी । मायिा नाचि वविते कैसी ॥३॥ ॥२॥

दजुिरनाची जिोडी । सज्जिनाचे खेटर तोडी ॥१॥
पाहे ि वनि वमत्यि ते उणे । धर्ांवेि छळावियिा सुने ॥ध्रु.॥
न ह्मणे रामराम । मने विाचे हे ि वच काम ॥२॥
तुका ह्मणे भागा । आली ि वनंदा करी मागा॥३॥

शिादीचे ते सोंग । संपाि वदतां जिरा वेिग ॥१॥
पाहा कैसी ि वविटंबना । मूनखार अभाग्यिाची जिना ॥ध्रु.॥
ि वदसते ते लोपी । िझजं्यिा बोडुि वनयिां पापी ॥२॥
िसंदळी त्यिा सती । तुका ह्मणे थुकंा घेती ॥३॥ ॥२॥

भक्तिा ह्मणऊि वन विचंावेि जिीवेि । तेणे शेिण खावेि काशिासाटीं ॥१॥
नािसले अडबंद कौपीन ते माळा । अडचण राउळामाजिी केली ॥ध्रु.॥



अंगीकािरले सेवेि अंतरायि । तयिा जिाला न्यिायि खापराचा ॥२॥
तुका ह्मणे कोठे तगों येिती घाणीं । आहाच ही मनीं अधर्ीरता ॥३॥ ॥१॥

गयिाळाचे काम ि वहताचा आविारा । लाजि फििजितखोरा असत नाहीं ॥१॥
ि वचत्तिा न ि वमळे ते डोळां सलों येिते । असावेि परते जिविळूनि वन ॥ध्रु.॥
न कराविा सगं न बोलाविी मात । साविधर्ान ि वचत्ति नाहीं त्यिासी ॥२॥
तुका ह्मणे दःुख देतील माकडे । घािलती सांकडे उफिराटे ॥३॥

बहु बर ेएकाएकीं । सगं चुकी कराविा ॥१॥
ऐसे बर ेजिाले ठावेि । अनुभवेि आपुल्यिा ॥ध्रु.॥
सांगावेि ते काम मना । सलगी जिना नेदाविी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनघे अगी । दजेुि संगीं आतळतां ॥३॥ ॥२॥

अलकापुरीं स्विामी कीतरनास उभे राि वहले तेव्हां कि ववित्विाचा ि वनषेधर् करून लोक
बोिलले कीं कि ववित्वि बुडविणे तेव्हां कि ववित्वि बुडविूनन पांच ि वदविस होते ॥
लोकांनीं फिार पीडा केली कीं संसारही नाहीं वि परमाथरही बुडि वविला
आणीक कोणी असते ते जिीवि देते मग ि वनद्रा केली ते अभंग ॥  ॥

भूनतबाधर्ा आह्मां घरीं । हे तों आश्चयिर गा हरी ॥१॥
जिाला भक्तिीचा कळस । आले विस्तीस दोष ॥ध्रु.॥
जिागरणाचे फिळ । ि वदली जिोडोि वन तळमळ ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । आहाच कळों आली सेविा ॥३॥

नाहीं जिों वेिचलों िजिविाि वचयिा त्यिागे । तोंविरी विाउगे कायि बोलों ॥१॥
जिाि वणविले आतां करीं येि उदेशि । जिोडी ि वकंविा नाशि तुमची जिीविे ॥ध्रु.॥
ठायिींचे ि वच आले होते ऐसे मना । जिावेि ऐसे विना दृष्टढ जिाले ॥२॥
तुका ह्मणे मग वेिचीन उत्तिर े। उध्देिसले खर ेजिाल्यिाविरी ॥३॥

करंू कि ववि कायि आतां नाही लाजि । मजि भक्तिराजि हांसतील ॥१॥
आतां आला एका ि वनविाडयिाचा ि वदस । सत्यिाि वविण रस ि वविरसला ॥ध्रु.॥
अनुभविाि वविण कोण करी पाप । िरते ि वच संकल्प लाजिलावेि ॥२॥
तुका ह्मणे आतां न धर्रवेि धर्ीर । नव्हे जिीवि ित स्थर माझा मजि ॥३॥



नाहीं आइकत तुह्मी माझे बोल । कासयिा हे फिोल उपणूनं भूनस ॥१॥
येिसी ते करीन बसैिलयिा ठायिा । तून ंि वच बझुावियिा जिविळी देविा ॥ध्रु.॥
करावेि ते केले सकळ उपायि । आतां पाहों कायि अझुि वन विास ॥२॥
तुका ह्मणे आला आजे्ञसी सेविट । होऊि वनयिां नीट पायिां पडों ॥३॥

नव्हे तुह्मां सरी । येिविढे कारण मुरारी ॥१॥
मग जिसैा तसैा काळ । दाट साराविा पातळ ॥ध्रु.॥
स्विामींचे ते सांडे । पुत्र होतां काळतोंडे ॥२॥
शिब्दा नाहीं रुची । मग कोठे तुका वेिची॥३॥

केल्यिापुरती आळी । कांहीं होते टाळाटाळी ॥१॥
सत्यिसंकल्पाचे फिळ । होतां न ि वदसे ि वच बळ ॥ध्रु.॥
दळणांच्यिा ओव्यिा । िरत्यिा खर ेमापे घ्यिाव्यिा ॥२॥
जिातीं उखळे चाटून ं । तुका ह्मणे राज्यि घाटून ं ॥३॥

आतां नेम जिाला । यिा च कळसीं ि वविठ्ठला ॥१॥
हातीं न धर्रीं लेखणी । कायि भुसकट ते विाणी ॥ध्रु.॥
जिाणे तेणे काळ । उरला सारीन सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे घाटी । चाटून  कोरडा शेिविटीं ॥३॥

पाविावेि संतोष । तुह्मीं यिासाटीं सायिास ॥१॥
करीं आविडी विचने । पालटून ि वन क्षणक्षणे ॥ध्रु.॥
द्यावेि अभयिदान । भुमीन पाडावेि विचन ॥२॥
तुका ह्मणे परस्पर े। कांहीं विाढविीं उत्तिर े॥३॥

बोलतां विचन असा पाठमोर े। मजि भावि बर ेकळों आले ॥१॥
मागि वतले नयेि अरुचीने हातां । नाहीं विरी सत्तिा आदराची॥ध्रु.॥
समाधर्ानासाटीं लाि वविलासे कान । चोरले ते मन ि वदसतसां ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां तुमचे ि वच फंिद । विरदळ छंद कळों येिती ॥३॥

काशिासाटीं बसैों करूि वनयिां हाट । विाउगा बोभाट डांगोरा हा ॥१॥



कायि आले एका िजिविाच्यिा उध्दार े। पाविशिी उच्चार ेकायि हो ते ॥ध्रु.॥
नेदी पट परी अन्ने तों न मरी । आपुिलयेि थोरीसाटीं राजिा ॥२॥
तुका ह्मणे आतां अव्हेिरले तरी । मग कोण करी दकुान हा ॥३॥

माझा मजि नाहीं । आला उबेग तो कांहीं ॥१॥
तुमच्यिा नामाची जितन । नव्हतां थोर विाटे सीण ॥ध्रु.॥
न पडाविी ि वनदंा । कानीं स्विामींची गोि वविंदा ॥२॥
तुका ह्मणे लाजि । आह्मां स्विामीचे ते काजि ॥३॥

कांहीं मागणे हे आह्मां अनुि वचत । विि वडलांची रीत जिाणतसों ॥१॥
देह तुच्छ जिाले सकळ उपाधर्ी । सेवेिपाशिीं बिुत ध्द राि वहलीसे ॥ध्रु.॥
शिब्द तो उपािधर् अचळ ि वनश्चयि । अनुभवि हो कायि नाहीं अगंीं ॥२॥
तुका ह्मणे देह फिांि वकला ि वविभागीं । उपकार अंगीं उरि वविला ॥३॥

माि वगतल्यिास कर पसरी । पळतां भरी विाखती ॥१॥
कायि आह्मी नेणों विमर । केला श्रम नेणतां ॥ध्र.ु॥
बोलतां बर ेयेितां रागा । कठीण लागा मागेमागे ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे बोली । असे चाली उफिराटी ॥३॥

असो तुझे तुजिपाशिीं । आह्मां त्यिासी कायि चाड ॥१॥
ि वनरोधेर् कां कोंडून ं मन । समाधर्ान असोनी ॥ध्रु.॥
कराविा तो उर ेआट । खटपट विाढतसे ॥२॥
तुका ह्मणे येिउि वन रागा । कां मी भागा मकेुन ॥३॥

आहे ते ि वच पुढे पाहों । बर ेआहों येिथे ि वच ॥१॥
कायि विाढविूनि वन काम । उगा च श्रम तृत्तष्णेचा ॥ध्रु.॥
ित स्थरावितां ओघीं बर े। चाली पुर ेपडेना ॥२॥
तुका ह्मणे विि वळतां मन । आह्मां क्षण न लगे ॥३॥

सांगा दास नव्हे तुमचा मी कैसा । ऐसे पंढरीशिा ि वविचारूि वन ॥१॥
कोणासाटीं केली प्रपंचाची होळी । यिा पायिां वेिगळी मायिबापा ॥ध्रु.॥
नसेल तो द्याविा सत्यित्विासी धर्ीर । नयेि भाजिूनं हीर उफिराटे ॥२॥



तुका ह्मणे आह्मां आि वहक्यि परत्रीं । नाहीं कुळगोत्रीं दजेुि कांहीं ॥३॥

अनन्यिासी ठावि एक सविरकाजेि । एकाि वविण दजेुि नेणे ि वचत्ति ॥१॥
न पुरतां आळी देशिधर्डी व्हावेि । हे कायि बरवेि ि वदसतसे॥ध्रु.॥
लेकराचा भार माउलीचे ि वशिरीं । ि वनढळ ते दरुी धर्िरिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती घातली लांबणी । समथर होउि वन केविढयिासाटीं ॥३॥

स्तुती तिर करंू कायि कोणापासीं । कीतर तिर कैसी विाखाणाविी ॥१॥
खोटयिा तवंि नाहीं अनवुिादाचे काम । उरला भ्रम वििर बरा ॥ध्रु.॥
ह्मणविावेि त्यिाची खणु नाहीं हातीं । अविकळा फििजिती साविकाशिे ॥२॥
तुका ह्मणे हेगे तुमचे माझे तोंड । होऊि वनयिा लडं आळि ववितों ॥३॥

कांहीं च न लगे आि वद अविसान । बहुत कठीण ि वदसतसां ॥१॥
अविघ्यिाच माझ्यिा वेिचि वविल्यिा शिक्तिी । न चलेसी यििु वक्ति जिाली पुढे ॥ध्रु.॥
बोिलले विचन हारपले नभीं । उतरलों तों उभीं आहों तसैीं ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं न करावेिसे जिाले । थि वकत ि वच ठेले ि ववित्ति उगे ॥३॥

रूपे गोि वविले ि वचत्ति । पायिीं राि वहले ि वनित श्चंत ॥१॥
तुह्मीं देविा अविघे ि वच गोमटे । मुख देखतां दःुख न भेटे ॥ध्रु.॥
जिाली इिं वद्रयिां ि वविश्रांि वत । भ्रमतां पीडत ते होतीं ॥२॥
तुका ह्मणे भेटी । सुटली भविबंदाची गांठी ॥३॥ ॥॥

स्विामींनीं तेरा ि वदविस ि वनद्रा केली. मग भगविंते येिऊन समाधर्ान केले कीं,
कि ववित्वि कोरडे आहे ते काढणे उदकांतूनन

थोर अन्यिायि केला तुझा अंत म्यिां पाि वहला । जिनाि वचयिा बोलासाटीं ि वचत्ति क्षोभि वविले ॥१॥
भागि वविलासी केला सीण अधर्म मी यिाि वतहीन । झांकून ि वन लोचन ि वदविस तेरा राि वहलों ॥ध्रु.॥
अविघे घालूनि वनयिां कोडे तानभुकेचे सांकडे । यिोगके्षम पढेु तुजि करणे लागेल ॥२॥
उदकीं रािखले कागद चकुि वविला जिनविाद । तुका ह्मणे ब्रीद साच केले आपुले ॥३॥

तूनं कृत्त पाळून माउली आह्मां दीनांची साउली । न संिरत आली बाळवेिशिे जिविळी ॥१॥
माझे केले समाधर्ान रूप गोिजिर ेसगुण । ि वनविि वविले मन आिलगंन देऊनी ॥ध्रु.॥



कृत्त पा केली जिना हातीं पायिीं ठावि ि वदला संतीं । कळों नयेि ि वचत्तिीं दःुख कैसे आहे ते॥२॥
तुका ह्मणे मी अन्यिायिी क्षमा करीं विो माझे आई । आतां पढेु काई तुजि घालून ंसांकडे ॥३॥

कापो कोणी माझी मान सुखे पीडोत दजुिरन । तुजि होयि सीण ते मी न करीं सविरथा ॥१॥
चुकी जिाली एकवेिळा मजि पासूनि वन चांडाळा । उभे करोि वनयिां जिळा माजिी विहयिा रािखल्यिा॥ध्रु.॥
नाहीं केला हा ि वविचार माझा कोण अिधर्कार । समथारसी भार न कळे कैसा घालाविा ॥२॥
गेले होऊि वनयिां मागे नयेि बोलों ते विाउगे । पिु वढिलयिा प्रसंगे तुका ह्मणे जिाणावेि ॥३॥

कायि जिाणे मी पामर पांडुरगंा तुझा पार । धर्िरिलयिा धर्ीर कायि एक न किरसी ॥१॥
उताि वविळ जिालों आधर्ीं मि वतमंद हीनबुित ध्द । पिर तून ंकृत्त पाि वनधर्ी नाहीं केला अव्हेर ॥ध्रु.॥
तूनं देविांचा ही देवि अविघ्यिा ब्रह्मांडाचा जिीवि । आह्मां दासां कींवि कां भाकणे लागली ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विंभरा मी तों पि वतत ि वच खरा । अन्यिायि दसुरा दारीं धर्रणे बसैलों ॥३॥

नव्हती आली सीसा सुरी अथविा घायि पाठीविरी । तो म्यिां केला हरी एविढा तुह्मां आकांत ॥१॥
विांि वटलासी दोहीं ठायिीं मजिपाशिीं आि वण डोहीं । लागों ि वदला नाहीं येिथे तेथे आघात ॥ध्रु.॥
जिीवि घेती मायिबापे थोडयिा अन्यिाच्यिा कोपे । हे तों नव्हे सोपे साहों तों ि वच जिाणीतले ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाविंता तुजि ऐसा नाहीं दाता। कायि विाणून ंआतां विाणी माझी कंुटली ॥३॥

विषारवि केला

तूनं माउलीहून मयिाळ चंद्राहूि वन शिीतळ । पाि वणयिाहूि वन पातळ कल्लोळ प्रमेाचा ॥१॥
देऊं काशिाची उपमा दजुिी तुजि पुरुषोत्तिमा । ओवंिाळूनि वन नामा तुझ्यिा विरूि वन टाि वकलों ॥ध्रु.॥
तुविां केले र ेअमृत्तता गोड त्यिा ही तूनं परता । पांचां तत्त्विांचा जिि वनता सकळ सत्तिानायिक ॥२॥
कांहीं न बोलोि वन आतां उगा च चरणीं ठेि ववितों माथा । तुका ह्मणे पंढिरनाथा क्षमा करीं अपराधर् ॥३॥

मी अविगुणी अन्यिायिी ि वकती ह्मणोन सांगों काई । आतां मजि पायिीं ठावि देई ंि वविठ्ठले ॥१॥
पुर ेपुर ेहा संसार कमर बि वळविंत दसु्तर । राहों नेदी ित स्थर एके ठायिीं ि वनश्चळ ॥ध्रु.॥
अनेक बुित ध्दचे तरगं क्षणक्षणां पालटती रगं । धर्रंू जिातां संग तवंि तो होतो बाधर्क ॥२॥
तुका ह्मणे आतां अविघी तोडीं माझी ि वचंता । येिऊि वन पंढिरनाथा विास करीं हृदयिीं ॥३॥ ॥७॥

बर ेआह्मां कळों आले देविपण । आतां गुजि कोण राखे तुझे ॥१॥
मािरले कां मजि सांग आिजिविरी । आतां सरोबरी तुजि मजि ॥ध्रु.॥
जेि आह्मी बोलों ते आहे तुझ्यिा अंगीं । देईन प्रसंगीं आिजि ि वशिव्यिा ॥२॥



ि वनलािजिरा तुजि नाहीं यिाि वत कुळ । चोरटा ि वशंिदळ ठाविा जिना ॥३॥
खासी धर्ोंडे माती जिीवि जंित झाडे । एकले उघडे परदेसी ॥४॥
गाढवि कुतरा ऐसा मजि ठाविा बईल तून ंदेविा भारविाही ॥५॥
लि वडका तूनं मागे बहुतांसी ठाविा । आले अनुभविा माझ्यिा ते ही ॥६॥
तुका ह्मणे मजि खविि वळले भांडा । आतां धर्ीर तोंडा न धर्रवेि ॥७॥

आह्मी भांडों तुजिसवेि । विमी धर्रंू जिाले ठावेि ॥१॥
होसी सरड बेडुक । बाग गांढयिा ही पाईक ॥ध्रु.॥
बळ करी तयिा भ्यिावेि । पळों लागे तयिा घ्यिावेि ॥२॥
तुका ह्मणे दूनर परता । नर नारी ना तून ंभूनता ॥३॥

कायि साहतोसी फुिका । माझा बुडि वविला रुका ॥१॥
रीण घराचे पांि वगले । ते न सुटे कांहीं केले ॥ध्र.ु॥
चौघांि वचयिा मते। आधर्ीं खर ेकेले होते ॥२॥
तुका ह्मणे यिाविरी । आतां भीड कोण धर्री ॥३॥

प्रीतीचा कलहे पदरासी घाली पीळ । सरों नेदी बाळ मागे पुढे ि वपत्यिासी ॥१॥
कायि लागे त्यिासी बळ हेडाि ववितां कोण काळ । गोि वविते सबळ जिाळीं स्नेहसूनत्राचीं ॥ध्रु.॥
सलगी ि वदला लाड बोले ते ते विाटे गोड । करी बझुाविोि वन कोड हातीं देऊि वन भातुके॥२॥
तुका ह्मणे बोल कोणा हे कां नेणां नारायिणा । सलगीच्यिा विचना कैचे उपजेि ि वविषम।॥ ॥४॥

भार देखोि वन विषै्णविांचे । दूनत पळाले यिमाचे ॥१॥
आले आले विषै्णविविीर । काळ कांपती असुर ॥ध्रु.॥
गरुडटकयिाच्यिा भार े। भूनमी गजेि जेिजेिकार े॥ ।॥
तुका ह्मणे काळ । पळे देखोि वनयिां बळ ॥३॥ ॥१॥

रगंीं रगें र ेश्रीरगें । कायि भुललासी पतगंे ॥१॥
शिरीर जिायिांचे ठेविणे । धर्िरसी अि वभळास झणे ॥ध्र.ु॥
नव्हे तुझा हा पिरविार । द्रव्यि दारा क्षणभंगुर ॥२॥
अंतकाळींचा सोइरा । तुका ह्मणे ि वविठो धर्रा ॥३॥ ॥१॥

जिन्मा येिउि वन कायि केले । तुविां मुदल गमाि वविले॥१॥
कां र ेन ि वफिरसी माघारा । अझुि वन तरी फििजितखोरा ॥ध्रु.॥



केली गांठोळीची नासी । पुढे भीके ि वच मागसी ॥२॥
तुका ह्मणे ठायिा । जिाई ंआपल्यिा आिलयिा ॥३॥ ॥१॥

पंढरीस जिाते ि वनरोप आइका । विकंुैठनायिका क्षम सांगा ॥१॥
अनाथांचा नाथ हे तुझे विचन । धर्ांवेि नको दीन गांजिों देऊं ॥ध्रु.॥
ग्रािसले भुजंिगे सपे ंमहाकाळे । न ि वदसे हे जिाळे उगवितां॥२॥
कामकोधर्सुनीं श्विापदीं बहुतीं । वेिढलों आविताअ मायेिि वचयेि॥३॥
मृत्तदजिलनदी बुडि वविना तरी । आणूनि वनयिां विरी तळा नेते ॥४॥
तुका ह्मणे तुविां धर्िरले उदास । तिर पाहों विास कविणाची॥५॥

कृत्त पाळून सज्जिन तुह्मी संतजिन । हे ि वच कृत्त पादान तुमचे मजि ॥१॥
आठविण तुह्मी द्याविी पांडुरगंा । कींवि माझी सांगा काकुलती ॥ध्रु.॥
अनाथ अपराधर्ी पि वतताआगळा । पिर पायिांवेिगळा नका करंू ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी ि वनरि वविल्यिावििर । मग मजि हिर उपेक्षीना ॥३॥

संतांि वचयिा पायिीं माझा ि वविश्विास । सविरभावेि दास जिालों त्यिांचा ॥१॥
ते ि वच माझे ि वहत किरती सकळ । जेिणे हा गोपाळ कृत्त पा करी ॥ध्रु.॥
भागिलयिा मजि विाहतील कडे । यिांि वचयिाते जिोडे सविर सखु ॥२॥
तुका ह्मणे शेिष घेईन आविडी । विचन न मोडीं बोिललों ते ॥३॥ ॥३॥

लाघविी सूनत्रधर्ारी दोरी नाचविी कुसरी । उपजिविी पाळूनि वन संसािर नानापिरचीं लाघवेि ॥१॥
पुरोि वन पंढिरयेि उरले भि वक्तिसुखे लांचाविले । उभे ि वच राि वहले कर कटीं न बसेै ॥ध्रु.॥
बहु काळे ना साविळे बहु कि वठण ना कोंविळे । गुणत्रयिा वेिगळे बहुबळे आथीले ॥२॥
असोि वन नसे सकळांमधर्ीं मना अगोचर बुध्दी । स्विामी माझा कृत्त पाि वनिधर् तुका ह्मणे ि वविठ्ठल ॥३॥

कीतरन ऐकावियिा भुलले श्रविण । श्रीमखु लोचन देखावियिा ॥१॥
उि वदत हे भाग्यि होईल कोणे काळीं । ि वचत्ति तळमळी ह्मणऊि वन ॥ध्रु.॥
उताविीळ बाहयिा भेि वटलागीं दडं । लोटांगणीं धर्ड जिावियिासी ॥२॥
तुका ह्मणे माथा ठेविीन चरणीं । होतील पारणी इिं वद्रयिांची ॥३॥

नाम घेतां कंठ शिीतळ शिरीर । इिं वद्रयिां व्यिापार नाठविती ॥१॥
गोड गोमटे हे अमृत्ततासी विाड । केला कइविाड माझ्यिा ि वचत्तिे ॥ध्रु.॥



प्रेमरसे जिाली पषु्टि अंगकांि वत । ि वत्रि वविधर् सांि वडती ताप अंग ॥२॥
तुका ह्मणे तेथे ि वविकाराची मात । बोलों नयेि ि वहत सकळांचे ॥३॥ ॥३॥

स्विाि वमकाजि गरुुभि वक्ति । ि वपतृत्तविचन सेविा पि वत ॥१॥
हे ि वच ि वविष्णूनची महापूनजिा । अनुभावि नाहीं दजुिा ॥ध्र.ु॥
सत्यि बोले मखेु । दखुवेि आि वणकांच्यिा दःुखे ॥२॥
ि वनश्चयिाचे बळ । तुका ह्मणे ते च फिळ ॥३॥

ि वचत्ति घेऊि वनयिां तून कायि देसी । ऐसे मजिपासीं सांग आधर्ीं ॥१॥
तिर च पंढिररायिा किरन साटोविाटी । नेघे जियिा तुटी येिईल ते ॥ध्र.ु॥
िरित ध्दिसित ध्द कांहीं दाि वविसी अि वभळास । नाहीं मजि आस मुक्तिीची ही ॥२॥
तुका ह्मणे तुझे माझे घडे तर । भक्तिीचा भावि र ेदेणे घेणे ॥३॥

तुझा संग पुर ेसंग परु े। संगि वत परु ेि वविठोबा ॥१॥
आपल्यिा सािरखे किरसी दासां । ि वभकािरसा जिग जिाणे ॥ध्रु.॥
रूपा नाहीं ठावि नांविा । तसैे आमचेु किरसी देविा ॥२॥
तुका ह्मणे तोयेि आपुले भेडोळे । किरसी विाटोळे माझे तसेै ॥३॥

आतां मजि तारीं । विचन हे साच करीं ॥१॥
तुझे नाम ि वदनानाथ । ि वब्रदाविळी जिगि वविख्यिात ॥ध्रु.॥
कोण लेखी माझ्यिा दोषा । तुझा ि वत्रभुविनीं ठसा ॥२॥
विांयिां जिातां मजि । तुका ह्मणे तुह्मां लाजि ॥३॥

ि वविठ्ठल आमचुा ि वनजिांचा । सज्जिन सोयिरा जिीविाचा॥१॥
मायिबाप चुलता बंधर्ु । अविघा तुजिशिीं संबंधर्ु ॥ध्रु.॥
उभयिकुळींसाक्ष। तूनं ि वच माझा मातुळपक्ष ॥२॥
समि वपरली कायिा । तुका ह्मणे पढंिररायिा॥३॥

वेिदाचा तो अथर आह्मांसी च ठाविा । येिरांनी विाहाविा भार माथां ॥१॥
खादल्यिाची गोडी देिखल्यिासी नाहीं । भार धर्न विाही मजुिरीचे ॥ध्रु.॥
उत्पित्तिपाळणसंहाराचे ि वनजि । जेिणे नेले बीजि त्यिाचे हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे आले आपण ि वच फिळ । हातोहातीं मूनळ सांपडले ॥३॥



आमचा तून ंॠणी ठायिींचा ि वच देविा । मागावियिा ठेविा आलों दारा ॥१॥
विमर तुझे आह्मां सांपडले हातीं । धर्िरयेिले ि वचत्तिीं दृष्टढ पायि ॥ध्रु.॥
बसैलों धर्रणे कोंडोि वनयिां द्वारीं । आंतूनि वन बाहेरी येिओं नेदी ॥२॥
तुजि मजि सरी होइल यिा ि वविचार े। जिळो भांडखोर ेि वनलािजिरीं ॥३॥
भांडविल माझे ि वमरि वविसी जिनीं । सहस्र विोविनी नाममाळा ॥४॥
तुका ह्मणे आह्मी केली िजिवेि साटी । तुह्मां आह्मां तुटी घालून ंआतां ॥५॥

कायि धर्ोि वविले बाहेरी मन मळले अंतरीं । गादले जिन्मविरीं असत्यिकाटे काटले ॥१॥
सांडी व्यिापार दभंाचा शुिध्द करीं र ेमन विाचा । तुिझयिा ि वचत्तिाचा तून ंच ग्विाही आपुला ॥ध्रु.॥
पापपुण्यिि वविटाळ देहीं भिरतां न ि वविचािरसी कांहीं । कायि चाचपसी मही जिी अखंड सोंविळी ॥२॥
कामकोधर्ा वेिगळा ऐसा होई ंकां सोंविळा । तुका ह्मणे कळा गुडुंन ठेविीं कुसरी ॥३॥

ऊंस विाढि ववितां विाढली गोडी । गुळ साकर हे त्यिाची परविडी ॥१॥
सत्यिकमे ंआचर ेर े। बापा सत्यिकमे ंआचर ेर े।
सत्यिकमे ंआचर ेहोईल ि वहत । विाढेल दःुख असत्यिाचे ॥ध्र.ु॥
साकरचे्यिा आळां लाि वविला कांदा । स्थूनळसानापिर विाढे दगुर्यांधर्ा ॥२॥
सत्यि असत्यि हे ऐिसयिा परी । तुका ह्मणे यिाचा ि वविचार करीं ॥३॥

पाषाण देवि पाषाण पायिरी । पूनजिा एकाविरी पायि ठेविी ॥१॥
सार तो भावि सार तो भावि । अनुभविीं देवि ते ि वच जिाले॥ध्रु.॥
उदका ि वभन्न पालट काई । गंगा गोड येिरां चविी कायि नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे हे भाि वविकांचे विमर । येिरीं धर्मारधर्मर ि वविचारावेि॥३॥ ॥१ 0॥

जिन्मा येिऊि वन कां र ेि वनदसुरा । जिायिे भेटी विरा रखमुाईच्यिा ॥१॥
पाप ताप दनै्यि जिाईल सकळ । पाविसी अढळउत्तिम ते ॥ध्र.ु॥
संतमहतंिसध्दहिरदासदाटणी । ि वफिटती पारणीं इिं वद्रयिांचीं॥२॥
तुका ह्मणे तेथे नामाचा गजिर । फुिकाची अपार लुटी घेई ं॥३॥

कायि धर्ोि वविले कातडे । काळकुट भीतिर कुडे ॥१॥
उगा राहे लोकभांडा । चाळि वविल्यिा पोर ेरांडा ॥ध्रु.॥
घेसी बुंथी पानविथां । उगा च हालि वविसी माथा ॥२॥



लाविूनि वन बसेै टाळी । मन इिं वद्रयिे मोकळीं ॥३॥
हालविीत बसै माळा । ि वविषयिजिप वेिळोवेिळां॥४॥
तुका ह्मणे हा व्यिापार । नाम ि वविठोबाचे सार ॥५॥ ॥२॥

येिई ंविो येिई ंविो येिई ंधर्ांविोि वनयिां । ि वविलबं कां विायिां लाि वविला कृत्त पाळे ॥१॥
ि वविठाबाई ि वविश्विंभर ेभविच्छेदके । कोठे गुंतलीस अगे ि वविश्विव्यिापके ॥ध्रु.॥
न करीं न करीं न करीं आतां अळस अव्हेरु । व्हावियिा प्रकट कैचे दूनिर अंतरु ॥२॥
नेघे नेघे नेघे माझी विाचा ि वविसांविा । तुका ह्मणे हांविा हांविा हांविा साधर्ाविा ॥३॥

हे ि वच यिाच्यिा ऐसे मागावेि दान । विंदूनि वन चरण नारायिणा ॥१॥
धर्ीर उदारींवि ि वनमरळ ि वनमरत्सर । येिणे सवेिश्विर ऐसे नांवि ॥ध्र.ु॥
हा ि वच होईजेिल यिाि वचयिा ि वविभागे । अनुभविविी अगंे अनुभविविील ॥२॥
जिोडे तयिाचे कां न करावेि सायिास । जिाला तिर अळस दीनपणे ॥३॥
पाविल्यिामागे कां न घलाविी धर्ांवि । धर्िरल्यिा तिर हांवि बळ येिते ॥४॥
तुका ह्मणे घालून ंखंडीमध्येि टांक । देविाचे हे एक करुनी घेऊं ॥५॥

सत्तिाबळे येितो मागतां ि वविभाग । लाविावियिा लाग ि वनि वमत्यि करंू ॥१॥
तुझीं ऐसीं मुखे करंू उच्चारण । बोले नारायिण सांपडविूनं ॥ध्रु.॥
आसेि वविण नाहीं उपजित मोहो । तिर च हा गोहो न पडे फंिदीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां व्हावेि यिाजिऐसे । सिरसे सिरसे समागमे ॥३॥

किरतां होयिा व्हावेि ि वचत्ति ि वच नाहीं । घटापटा कांहीं करंू नयेि ॥१॥
मग हालत ि वच नाहीं जिविळूनन । कराविा तो सीण सीणि ववितो ॥ध्रु.॥
साहत ि वच नाहीं कांहीं पांकुळले । उगल्यिा उगले ढळत आहे ॥२॥
तुका ह्मणे तरी बोलावेि झांकून न । येिथे खणेु खूनण परुते ि वच ॥३॥

संतसंगे यिाचा विास सविरकाळ । संचला सकळ मूनि वतरमंत ॥१॥
घालूनि वनयिां काळ अविघा बाहेरी । त्यिासी च अंतरीं विास ि वदला ॥ध्रु.॥
आपुलेसे िजंिहीं नाहीं उरों ि वदले । चोजिि ववितां भले ऐसीं स्थळे ॥२॥
तुका ह्मणे नाही झांकत पिरमळ । चंदनाचे स्थळ चंदन ि वच ॥३॥

पुष्टि कांि वत ि वनविती डोळे । हे सोहळे श्रीरगंीं ॥१॥
अंतबारहीं ि वविलेपन । हे भूनषण ि वमरविूनं ॥ध्रु.॥



इच्छेऐसी आविड पुर े। ि वविश्विंभर ेजिविळी ॥२॥
तुका करी नारायिण । यिा यिा सेविन नामाचे॥३॥

सुकाळ हा ि वदविसरजिनी । नीत धर्णी नविी च ॥१॥
करुण सेविूनं नानापरी । राहे उरी गोडीने ॥ध्रु.॥
सर ेऐसा नाहीं झरा। पंक्तिी करा समवेित ॥२॥
तुका ह्मणे बरविा पान्हा । कान्हाबाई माउलीचा ॥३॥

पाहतां तवि एकला ि वदसे । कैसा असे व्यिापक ॥१॥
ज्यिाचे त्यिाचे ि वमळणीं ि वमळे । तरी खेळे बहुरूपी ॥ध्रु.॥
जिाि वणवेिचे नेदी अगं । ि वदसों रगं ि वनविडीना ॥२॥
तुका ह्मणे येि ि वच ठायिीं । हे तों नाहीं सविरत्र ॥३॥ ॥८॥

तुह्मांसाटीं आह्मां आपुला ि वविसर । किरतां अव्हेर कैसे ि वदसे ॥१॥
ि वविचाराजिी आतां ठायिीचे हे देविा । आह्मां नयेि हेविा विाढि ववितां ॥ध्रु.॥
आलों टाकोि वनयिां सुखाची विसती । पढेु माझ्यिा यििु वक्ति खुंटिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिाला सकळ विृत्तत्तिांत । केला प्रि वणपात ह्मणऊि वन ॥३॥

कराविा उध्दार हे तुह्मां उि वचत । आह्मी केली नीत कळली ते ॥१॥
पाविविील हाक धर्ांविा ह्मणऊन । कराविे जितन ज्यिाचे तेणे ॥ध्रु.॥
दिुत श्चतासी बोल ठेविायिासी ठावि । ऐसा आह्मी भावि जिाणतसों ॥२॥
तुका ह्मणे माझे कायिाविाचामन । दसुर ेते ध्यिान किरत नाही ॥३॥

संताचे उपदेशि आमचेु मस्तकीं । नाहीं मृत्ततेलोकीं राहाणेसा ॥१॥
ह्मणऊि वन बहु तळमळी ि वचत्ति । येिई ंविो धर्ांवित पांडुरगें ॥ध्रु.॥
उपजिली ि वचंता लागला उसीर । होत नाहीं धर्ीर ि वनढळ विाटे ॥२॥
तुका ह्मणे पोटीं िरघालेसे भयि । करंू आतां कायि ऐसे जिाले ॥३॥

काळावििर घालून ंतिर तो सिरसा । न पुरतां इच्छा दास कैसे ॥१॥
आतां नाहीं कांहीं उिसराचे काम । न खडंावेि प्रमे नारायिणा ॥ध्रु.॥
देणे लागे मग ि वविलबं कां आड । गोड तिर गोड आि वद अंत ॥२॥
तुका ह्मणे होइल दरुषणे ि वनित श्चंती । गाईन ते गीतीं ध्यिान मग ॥३॥



परउपकार ेकायिाविाचामन । वेिचे सुदशिरन रक्षी तयिा॥१॥
यिाजिसाटीं असे यिोिजिले श्रीपि वत । संकल्पाचे हातीं सविर जिोडा॥ध्रु.॥
परपीडे ज्यिाची िजिव्हा मुंडताळे । यिमदूनत डाळे किरती पूनजिा ॥२॥
तुका ह्मणे अंबॠषी दयुिोधर्ना । कायि झाले नेणां दवुिारसयिा ॥३॥

हाि वगल्यिाचे िसंके विोणविा ि वच राहे । अपशिकुन पाहे वेिडगळ ॥१॥
अत्यिंत समयि नेणतां अविकळा । येिऊं नयेि बळा िसक धर्रा ॥ध्रु.॥
भोजिनसमयिीं ओकाचा आठवि । ठकोि वनयिां जिीवि कष्टिी करी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती सांगों उगविूनन । अभाग्यिाचे गुण अनाविर ॥३॥

नार ेतिर कायि नुजेिडे कोंबडे । करूि वनयिां वेिडे आघ्रो दाविी ॥१॥
आइत्यिाचे साहे फुिकाचा ि वविभाग । ि वविके्षपाने जिग ची थून करी ॥ध्रु.॥
नेमूनन ठेि वविला करत्यिाने काळ । नल्हायेिसे बळ करंू पढेु॥२॥
तुका ह्मणे देवि साहे जिाल्यिाविरी । असांग ि वच करी सविर सगं ॥३॥ ॥७॥

तरी सदा ि वनभरर दास । ि वचंताआसि वविरि वहत ॥१॥
अविघा ि वच एकीं ठावि । सविर भावि ि वविठ्ठलीं ॥ध्र.ु॥
ि वनरि वविले तेव्हां त्यिास । जिाला विास त्यिामाजिी ॥२॥
तुका ह्मणे रूप ध्यिावेि । नाहीं ठावेि गुणदोष ॥३॥

वेिि वडयिा उपचार किरतां सोहळे । कायि सुख कळे तयिासी ते ।
अंधर्ापुढे दीप नाचती नाचणे । भि वक्तिभावेिि वविण भि वक्ति तसैी ॥१॥
ि वतमाणे राखण ठेि ववियेिले सेता । घालुि वनयिां माथां चनुा तयिा ।
खादले ह्मणोि वन सेविटीं बोबाली । ठायिींची भुली कां नेणां रयिा ॥ध्रु.॥
मुि वकयिापासावि सांगतां पुराण । रोि वगयिा ि वमष्टिान्न काई होयि ।
नपुंसका कायि करील पि वद्मणी । रुि वचि वविण विाणी तसेै होयि॥२॥
हात पायि नाहीं किरल तो काई । विृत्तक्षा फिळ आहे अमोिलक।
हातां नयेि तसैा विांयिां च तळमळी । भावेिि वविण भोळीं ह्मणे तुका ॥३॥

मेघविृत्तष्टिीने कराविा उपदेशि पिर गुरुने न कराविा ि वशिष्यि। विांटा लाभे त्यिास केल्यिा अधर्रकमारचा ॥१॥
द्रव्यि वेिचावेि अन्नसत्रीं भूनतीं द्यावेि सविरत्र । नेदाविा हा पुत्र उत्तिमयिाती पोसना ॥ध्रु.॥



बीजि न पेरावेि खडकीं ओल नाहीं ज्यिाचे बुडखीं । थीतां ठके सेखीं पाठी लागे ि वदविाण ॥२॥
गुजि बोलावेि संतांशिीं पत्नी राखाविी जिसैी दासी । लाड देतां ि वतयेिसी विांटा पावेि कमारचा ॥३॥
शुिध्द कसूनि वनपाहावेि वििर रगंा न भुलावेि । तुका ह्मणे घ्यिावेि जियिा नयेि तुटी ते ॥४॥

नाविडावेि जिन नाविडाविा मान । करूि वन प्रमाण तून ंि वच होई ं॥१॥
सोडुि वन देहसंबंधर् वेिसने । ऐसी नारायिणे कृत्त पा कीजेि॥ध्रु.॥
नाविडावेि रूप नाविडावेि रस । अविघी राहो आस पायिांपाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आपुिलयिा सत्तिा । करूि वन अनंता ठेविा ऐसे ॥३॥

उपािधर्वेिगळे तुह्मी ि वनि वविरकार । कांहीं च संसार तुह्मां नाहीं ॥१॥
ऐसे मजि करूि वन ठेविा नारायिणा । समूनळ विासना नरुविाविी ॥ध्रु.॥
ि वनसंग तुह्मांसी राहणे एकट । नाहीं कटकट साहों येिक ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं ि वमळों येित ि वशिळा । रगंासी सकळा स्पि वटकाची ॥३॥

माहार माते चपणी भर े। न कळे खर ेपुढील ॥१॥
विोंगळ अधर्माचे गुण । जिातां घडी न लगे ि वच ॥ध्रु.॥
श्विान झोळी स्विाि वमसत्तिा । कोप येितां उतर े॥२॥
तुका ह्मणे गमुान कां । सांगों लोकां अधर्मासी ॥३॥

डोळयिामध्येि जिसेै कण ु। अणु ते ि वह न समायेि ॥१॥
तसेै शुिध्द करीं ि वहत । नका ि वचत्ति बाटविूनं ॥ध्रु.॥
आपल्यिाचा कळविळा। आि वणका बाळावििर न येि ॥२॥
तुका ह्मणे बीजि मुडा । जिशैिा चाडा ि वपकाच्यिा ॥३॥

मुखीं नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतांसी ॥१॥
विैष्णविांचा माल खरा । तुरतुरा विस्तूनसी ॥ध्रु.॥
भस्म दडं न लगे काठी । तीथार्यां आटी भ्रमण ॥२॥
तुका ह्मणे आडकाठी । नाहीं भेटी देविाचे ॥३॥

आगी लागो तयिा सुखा । जेिणे हिर नयेि मुखा ॥१॥
मजि होत कां ि वविपित्ति । पांडुरगं राहो ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
जिळो ते समूनळ। धर्न संपित्ति उत्तिम कुळ ॥२॥



तुका ह्मणे देविा । जेिणे घडे तुझी सेविा॥३॥

आतां न ह्मणे मी माझे । नेघे भार कांहीं ओझे ॥१॥
तूनं ि वच तािरता मािरता । कळों आलासी ि वनरुता ॥ध्रु.॥
अविघा तून ंि वच जिनादरन । संत बोलती विचन ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगंा । तुझ्यिा िरगालों विोसंगा ॥३॥

समुद्रविळयिांि वकत पृत्तथ्विीचे दान । किरतां समान न येि नामा ॥१॥
ह्मणऊि वन कोणीं न कराविा आळस । ह्मणा रात्रीि वदविस रामराम ॥ध्रु.॥
सकळ ही शिासे्त्र पठण करतां वेिद । सरी नयेि गोि वविंदनाम एके ॥२॥
सकळ ही तीथे ंप्रयिाग काशिी । किरतां नामाशिीं तुळेि वत ना ॥३॥
कविरतीं कमररीं देहासी दडंण । किरतां समान नयेि नामा ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसा आहे शे्रष्ठाचार । नाम हे ि वच सार ि वविठोबाचे ॥५॥

अविघ्यिा विाटा झाल्यिा क्षीण कळीं न घडे साधर्न । उि वचत ि ववििधर् ि वविधर्ान न कळे न घडे सविरथा ॥१॥
भि वक्तिपंथ बहु सोपा पुण्यि नागवियिा पापा । येिणे जिाणे खेपा येिणे ि वच एक खंडती॥ध्रु.॥
उभारोि वन बाहे ि वविठो पालविीत आहे । दासां मी ि वच साहे मखुे बोले आपुल्यिा ॥२॥
भाि वविक ि वविश्विासी पार उतिरले त्यिांसी । तुका ह्मणे नासी कुतक्यिारचे कपाळीं ॥३॥

आह्मीं नामाचे धर्ारक नेणों प्रकार आणीक । सविर भावेि एक ि वविठ्ठल ि वच प्रमाण ॥१॥
न लगे जिाणावेि नेणावेि गावेि आनंदे नाचावेि । प्रमेसुख घ्यिावेि विषै्णविांचे संगती ॥ध्रु.॥
भाविबळे घालून ंकास लज्जिा ि वचतंा दविडून ं आस । पायिीं ि वनजिध्यिास ह्मणों दास ि वविष्णूनचे ॥२॥
भयि नाहीं जिन्म घेतां मोक्षपदा हाणों लाता । तुका ह्मणे सत्तिा धर्रंू ि वनकट सेवेिची ॥३॥

आह्मी हिरचे सविगंडे जुिने ठायिींचे वेिडे बागडे । हातीं धर्रुनी कडे पाठीसविे विागि वविलों ॥१॥
ह्मणोि वन ि वभन्न भेद नाहीं देविा आह्मां एकदेहीं । नाहीं जिालों कहीं एका एक वेिगळे ॥ध्रु.॥
ि वनद्रा किरतां होतों पायिीं सवेि ि वच लकंा घेतली तई ं। विान्नर ेगोविळ गाई सवेि चािरत ि वफिरतसों ॥२॥
आह्मां नामाचे ि वचंतन राम कृत्त ष्ण नारायिण। तुका ह्मणे क्षण खातां जेिि ववितां न ि वविसंभों ॥३॥

मागे बहुतां जिन्मीं हे ि वच किरत आलों आह्मी । भवितापश्रमी दःुखे पीि वडलीं ि वनविविूनं त्यिां ॥१॥
गजिो ंहिरचे पविाडे ि वमळों विैष्णवि बागडे । पाझर रोकडे काढून ं पाषाणामध्येि ॥ध्रु.॥
भावि शुिध्द नामाविळी हषे ंनाचों ि वपटून ं टाळी । घालून ंपायिां तळीं कि वळकाळ त्यिाबळे ॥२॥



कामकोधर् बंदखाणी तुका ह्मणे ि वदले दोन्ही । इिं वद्रयिांचे धर्णी आह्मी जिालों गोसांविी ॥३॥

अमर तून ंखरा । नव्हे कैसा मी दातारा ॥१॥
चाल जिाऊं संतांपुढे । विाद सांगेन ि वनविाडे ॥ध्रु.॥
तुजि नांवि जिर नाहीं । तर माझे दावि काई ॥२॥
तुजि रूप नाहीं । तर माझे दावि काई॥३॥
खळसी तूनं लीळा । तेथे मी कायि वेिगळा ॥४॥
साच तून ंलि वटका । तसैा मी ही ह्मणे तुका ॥५॥

मंत्र चळ ि वपसे लागते सत्विर । अबध्द ते फिार तरले नामे ॥१॥
आशिोचे तो बाधर्ी आि वणकां अक्षरां । नाम ि वनदसुरा घेतां तर े॥ध्रु.॥
रागज्ञानघात चुकतां होयि वेिळ । नाम सविरकाळ शुिभदायिक॥२॥
आि वणकां भजिना बोिलला ि वनषेधर् । नाम ते अभेद सकळां मुखीं ॥३॥
तुका ह्मणे तपे घािलती घालणी । वेिश्यिा उध्दरूि वन नेली नामे ॥४॥

नव्हती ते संत किरतां कि ववित्वि । संताचे ते आप्त नव्हती संत ॥१॥
येिथे नाहीं वेिशि सरते आडनांवेि । ि वनविडे घाविडावि व्हाविा अंगीं ॥ध्रु.॥
नव्हती ते संत धर्िरतां भोंपळा । किरतां विाकळा प्राविरण ॥२॥
नव्हती ते संत किरतां कीतरन । सांगतां परुाणे नव्हती संत ॥३॥
नव्हती ते संत वेिदाच्यिा पठणे । कमर आचरणे नव्हती संत ॥४॥
नव्हती संत किरतां तप तीथारटणे । सेि ववििलयिा विन नव्हती संत ॥५॥
नव्हती संत माळामुद्रांच्यिा भूनषणे । भस्म उधर्ळणे नव्हती संत ॥६॥
तुका ह्मणे नाहीं ि वनरसला देहे । तों अविघे हे सांसािरक ॥७॥

हे ि वच दान देगा देविा । तुझा ि वविसर न व्हाविा ॥१॥
गुण गाईन आविडी । हे ि वच माझी सविर जिोडी ॥ध्रु.॥
न लगे मिु वक्ति आि वण सपंदा । संतसंग देई ंसदा ॥२॥
तुका ह्मणे गभरविासीं । सुखे घालावेि आह्मासी ॥३॥

भाग्यिविंता हे परविडी । किरती जिोडी जिन्माची ॥१॥
आपुलाल्यिा लाहो भावेि । जेि ज्यिा व्हावेि ते आहे ॥ध्रु.॥
इच्छाभोजिनाचा दाता । न लगे ि वचंता कराविी ॥२॥



तुका ह्मणे आल्यिा थाऱ्यिा । विस्तु बऱ्यिा मोलाच्यिा ॥३॥

विंचुि वनयिां ि वपंड । भाता दान करी लडं ॥१॥
जिसैी यिाची चाली विरी । तसैा अंतरला दरुी ॥ध्रु.॥
मेला राखे ि वदस । ज्यिालेपणे जिाले विोस ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । लोभे न पुर ेि वच सेविा॥३॥

अधर्ीरा माझ्यिा मना ऐक एकी मात । तून ंकां र ेदिुत श्चत ि वनरतंर ॥१॥
हे ि वच ि वचंता कायि खावेि ह्मणऊि वन । भले तुजिहूि वन पि वक्षराजि ॥ध्रु.॥
पाहा ते चातक नेघे भूनि वमजिळा । विरुषे उन्हाळा मेघ तयिा ॥२॥
सकळयिातींमध्येि ठक हा सोनार । त्यिाघरीं व्यिापार झािरयिाचा ॥३॥
तुका ह्मणे जिळीं विनीं जिीवि एक । तयिापाशिीं लेख कायि असे ॥४॥

कां र ेनाठि वविसी कृत्त पाळु देविासी । पोिसतो जिनासी एकला तो ॥१॥
बाळा दधुर्ा कोण किरते उत्पत्तिी । विाढविी श्रीपि वत सवेि दोन्ही ॥ध्रु.॥
फुिटती तरुविर उष्णकाळमासीं । जिीविन तयिांसी कोण घाली ॥२॥
तेणे तुझी कायि नाहीं केली ि वचतंा । राहे त्यिा अनंता आठविूनि वन ॥३॥
तुका ह्मणे ज्यिाचे नाम ि वविश्विंभर । त्यिाचे ि वनरतंर ध्यिान करीं ॥४॥

उदारा कृत्त पाळा पि वततपाविना । ि वब्रदे नारायिणा साच तुझीं ॥१॥
विि वणरलासी जिसैा जिाणतां नेणतां । तसैा तून ंअनंता साच होसी ॥ध्रु.॥
दतै्यिां काळ भक्तिां मेघश्यिाममूनि वतर । चतुभुरजि हातीं शंिख चक ॥२॥
काम इच्छा तयिां तसैा होसी राणीं । यिशिोदेच्यिा स्तनीं पान करी ॥३॥
होऊि वन सकळ कांहींच न होसी । तुका ह्मणे यिासी वेिद ग्विाही ॥४॥

ऐका संतजिन उत्तिर ेमाझे बोबडे बोल । करीं लाड तुह्मांपुढे हो कोणी झणी कोपाल ॥१॥
उपायि साधर्न आइका कोण गि वत अविगि वत । दृष्टढ बसैोि वन सादर तुह्मी धर्राविे ि वचत्तिीं ॥ध्रु.॥
धर्मर तयिासी घडे र ेज्यिाचे स्विाधर्ीन भाजि । कमर तयिासी जिोडे र ेभीत नाहीं लाजि ॥२॥
पुण्यि ते जिाणां र ेभाइनो परउपकाराचे । परपीडा परि वनदंा र ेखर ेपाप तयिाचे ॥३॥
लाभ तयिासी जिाला र ेमुखीं देवि उच्चारी । प्रपंचापाठी गुंतला हाणी तयिासी च थोरी ॥४॥
सुख ते जिाणा र ेभाइनो संतसमागम । दःुख ते जिाणार ेभाइनो शिम तेथे ि वविशिम ॥५॥
साधर्न तयिासी साधेर् र ेज्यिाची स्विाधर्ीन बुित ध्द । पराधर्ीनासी आहे घात र ेथोर जिाण संबधंर्ी ॥६॥



मान पावेि तो आगळा मुख्यि इिं वद्रयिे राखे । अपमानी तो अधर्ररसस्विाद चाखे॥६॥
जिाणता तयिासी बोिलजेि जिाणे समाधर्ान । नेणता तयिासी बोिलजेि विाद करी भूनषण ॥८॥
भला तो ि वच एक जिाणा र ेगयिाविजिरन करी । बुरा धर्न नष्टि मेळविी परद्वार जिो करी ॥९॥
आचारी अन्न काढी र ेगाई अि वततभाग । अनाचारी करी भोजिन ग्विाही नसतां संग ॥१ 0॥
स्विि वहत तेणे ि वच केले र ेभूनतीं देिखला देवि । अनि वहत तयिाचे जिाले र ेआणी अहभंावि ॥॥
धर्न्यि जिन्मा ते ि वच आले र ेएक हिरचे दास । िधर्ग ते ि वविषयिीं गुंतले केला आयिषु्यिा नास ॥॥
जिोहोिर तो ि वच एक जिाणा र ेजिाणे िसध्दलक्षणे । वेिडसरु तो भुले र ेविरदळभूनषणे ॥॥
बि वळयिाढा तो ि वच जिाणा र ेभि वक्ति दृष्टढ शिरीरीं। गांढयिा तयिासी बोिलजेि एक भावि न धर्री ॥॥
खोल तो विचन गरुूचे जिो ि वगळूनि वन बसेै । उथळ धर्ीर नाहीं अंगीं र ेह्मणे होईल कैसे॥॥
उदार तो जिीविभावि र ेठेविी देविाचे पायिीं । कृत्त पण तयिासी बोिलजेि पडे उपािधर्डाई ं॥॥
चांगलेपण ते ि वच र ेज्यिाचे अंतर शुिध्द । विोंगळ मि वळन अंतरीं विाणी विाहे दगुर्यांधर् ॥॥
गोड ते ि वच एक आहे र ेसार ि वविठ्ठलनाम । कडु तो संसार र ेलक्षचौऱ्यिाशिी जिन्म ॥॥
तुका ह्मणे मना घरी र ेसंतसंगि वतसोई । न लगे कांहीं कराविे राहे ि वविठ्ठलपायिीं ॥॥

॥ येिकाखडी ॥ ॥

कराविा कैविाड । नाहीं तरी आला नाड ॥१॥
स्मरा पढंरीचा देवि । मनीं धर्रोि वनयिा भावि ॥ध्रु.॥
खचि वविले काळे । उगविा लविलाहे जिाळे ॥२॥
गजिर नामाचा । करा लविलाहे विाचा ॥३॥
घरटी चकफेिरा । जिन्ममृत्तत्यिाचा भोंविरा ॥४॥
नानाहव्यिासांची जिोडी। तृत्तष्णा करी देशिधर्डी ॥५॥
चरणीं ठेविा ि वचत्ति । ह्मणविा देविाचे अंि वकत ॥६॥
छंद नानापरी । कळा न पि वविजेि हरी ॥७॥
जिगाचा जिि वनता । भुि वक्तिमुक्तिींचा ही दाता ॥८॥
झणी माझे माझे । भार विागि वविसी ओझे ॥९॥
यिांची कां र ेगेली बुित ध्द । नाहीं तरायिाची शुिित ध्द ॥१ 0॥
टणक धर्ाकुलीं । अविघीं सरती ि वविठ्ठलीं ॥॥
ठसा ि वत्रभुविनीं । उदार हा ि वशिरोमि वण ॥॥
डगमगी तो विांयिां जिायि । धर्ीर नाहीं गोता खायि ॥॥
ढळों नयेि जिरी । लाभ घिरि वचयिा घरीं॥॥
नाहीं ऐसे राहे । कांहीं नािसविंत देहे ॥॥
तरणा भाग्यिविंत । नटे हिरकीतरनांत ॥॥
थडी टाकी पैलतीर । बाहे ठोके होयि विीर ॥॥
दयिा ि वतचे नांवि । अहकंार जिायि जंिवि॥॥



धर्नधर्ान्यि हेविा । नाडे कुटंुबाची सेविा ॥॥
नाम गोि वविदंाचे । घ्यिा र ेहे ि वच भाग्यि साचे ॥॥
परउपकारा । वेिचा शिि वक्ति ि वनंदा विारा॥॥
फिळ भोग इच्छा । देवि आहे जियिां तसैा ॥॥
बरविा ऐसा छंद । विाचे गोि वविदं गोि वविदं ॥॥
भि वविष्यिाचे माथां । भजिन न द्याविे सविरथा ॥॥
माग लागला न संडीं । अळसे माती घालीं तोंडीं ॥॥
यिशि कीि वतर मान । तरी जिोडे नारायिण ॥॥
रि ववि लोपे तेजेि । जिरी हारपे हे दजेुि ॥॥
लकार लाि वविला । असतां नसतां ि वच उगला ॥॥
विासने ि वच धर्ाडी । बंद खोडयिा नाडयिा बेडी ॥॥
सरते न कळे । कायि झांि वकयेिले डोळे ॥॥
खंती ते न धर्रा । होणे गाढवि कुतरा ॥॥
सायिासाच्यिा जिोडी । ि वपके काि वढयेिल्यिा पेडी ॥॥
हातीं ि वहत आहे । पिर न किरसी पाहे॥॥
अळंकार लेणे । ल्यिा र ेतुळसीमुद्राभूनषणे ॥॥
ख्यिाि वत केली ि वविष्णदुासीं । तुका ह्मणे पाहा कैसी ॥॥

देवेि देऊळ सेि वविले । उदक कोरडे ि वच ठेि वविले ॥१॥
नव्हे मत गूनढ उमाने कांहीं । तून ंआपणआपणापे पाहीं ॥ध्रु.॥
पाठे पूनर विोसंडला । सिरता सागर तुबंोि वन ठेला ॥२॥
विांजेिघरीं बाळ तान्हा । एक बाळी दों कानां ॥३॥
तुका ह्मणे पसै । अनुभि ववियिा ठाविा गोडीरस ॥४॥
॥ लोहागांविीं कीतरनांत मेले मूनल जिीत झाले ते समयिीं स्विामींनीं अभगं केले ते ॥

अशिक्यि तों तुह्मां नाहीं नारायिणा । ि वनजिीविा चेतना आणावियिा ॥१॥
मागे कायि जिाणों स्विामीचे पविाडे । आतां कां रोकडे दाविूनं नयेि ॥ध्रु.॥
थोर भाग्यि आह्मी समथारचे कासे । ह्मणि ववितों दास कायि थोडे ॥२॥
तुका ह्मणे माझे ि वनविविावेि डोळे । दाविूनि वन सोहळे सामथ्यिारचे ॥३॥

दाता तो एक जिाणा । नारायिणा स्मरविी ॥१॥
आणीक नािसविंते कायि । न सर ेहायि ज्यिांच्यिाने ॥ध्रु.॥
यिावेि तयिां काकुलती । जेि दाि वविती सपुंथ ॥२॥
तुका ह्मणे उरी नरु े। त्यिाचे खर ेउपकार ॥३॥



अलकंापुरीं ब्राह्मण धर्रणे बसूनन बेताळीस ि वदविस उपविासी होता त्यिास द्दष्टिांत
कीं देहूस तुकोबापाशिी जिाणे. ब्राह्मण स्विामीपे आला त्यिाबद्दल अभगं ॥  ॥

श्रीपंढरीशिा पि वततपाविना । एक ि वविज्ञापना पायिांपाशिीं॥१॥
अनाथां जिीविांचा तून ंकाजिकैविारी । ऐसी चराचरीं ि वब्रदाविळी ॥ध्रु.॥
न संगतां कळे अंतरीचे गुजि । आतां तुझी लाजि तुजि देविा ॥२॥
आि वळकर ज्यिाचे किरसी समाधर्ान । अभयिाचे दान देऊि वनयिां ॥३॥
तुका ह्मणे तून ंि वच खेळे दोहीं ठायिीं । नसेल तो देई ंधर्ीर मना ॥४॥

अगा येि उदारा अगा ि वविश्विंभरा । रखमुाईच्यिा विरा पांडुरगंा ॥१॥
अगा सविोत्तिमा अगा कृत्त ष्णा रामा । अगा मेघश्यिामा ि वविश्विजिि वनत्यिा ॥ध्रु.॥
अगा कृत्त पाविंता जिीविन तून ंदाता । अगा सविरसत्तिा धर्िरतयिा ॥२॥
अगा सविरजिाणा अगा नारायिणा । करुणविचना ि वचत्ति द्याविे ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं अिधर्कार तसैी । सरती पायिांपाशिीं केली मागे ॥४॥

नव्हे दास खरा । पिर जिाला हा डांगोरा ॥१॥
यिासी कायि करंू आतां । तून ंहे सकळ जिाणता ॥ध्रु.॥
नाहीं पुण्यिगाठीं । जेि हे वेिचूनं कोणासाठीं ॥२॥
तुका ह्मणे कां उपाधर्ी । विाढि वविली कृत्त पाि वनधर्ी ॥३॥

तुजिि वविण सत्तिा । नाहीं विाचा विदि वविता ॥१॥
ऐसे आह्मी जिाणों दास । ह्मणोि वन जिालों उदास ॥ध्रु.॥
तुह्मी ि वदला धर्ीर। तेणे मन झाले ित स्थर ॥२॥
तुका ह्मणे आड । केलों मी हे तुझे कोड॥३॥

कायि मी जिाणता । तुह्मांहुि वन अनंता ॥१॥
जिो हा करंू अि वतशियि । कां तुह्मां दयिा नयेि ॥ध्रु.॥
कायि तुजि नाहीं कृत्त पा । ि वविश्विाि वचयिा मायिबापा ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । माझी विदे तुह्मांहुि वन॥३॥

कायि ज्ञानेश्विरीं उणे । ि वतहंीं पाठि वविले धर्रणे ॥१॥
ऐकोि वनयिां िलिखत । ह्मूनण जिाणविली हे मात ॥ध्रु.॥



तरी जिाणे धर्णी। विदे सेविकाची विाणी ॥२॥
तुका ह्मणे ठेविा । होतां सांभाळावेि देविा ॥३॥

ठेविूनि वनयिां डोई । पायिीं जिालों उतराई ॥१॥
कारण ते तुह्मीं जिाणां । मी तराळ नारायिणा ॥ध्रु.॥
प्रसगंीं विचन । ि वदले ते ि वच खावेि अन्न ॥२॥
तुका ह्मणे भार । तुह्मी जिाणां थोडा फिार ॥३॥

उपदेशि अभगं ॥  ॥

नको कांहीं पडों ग्रंथाचे भरीं । शिीघ व्रत करीं हे ि वच एक ॥१॥
देविाि वचयेि चाडे आळविावेि देविा । ओस देहभाविा पाडोि वनयिां॥ध्रु.॥
साधर्ने घािलती काळाि वचयेि मुखी । गभरविास सेकीं न चकुती ॥२॥
उधर्ाराचा मोक्ष होयि नव्हे ऐसा । पतनासी इच्छा आविश्यिक ॥३॥
रोकडी पातली अंगसगंे जिरा । आतां उजिगरा कोठवििर ॥४॥
तुका ह्मणे घालीं नामासाठी उडी । पांडुरगं थडी पाविविील ॥५॥

नाहीं देविापाशिीं मोक्षाचे गांठोळे । आणूनि वन ि वनराळे द्यावेि हातीं ॥१॥
इिं वद्रयिांचा जियि साधर्ुि वनयिां मन । ि वनि वविरषयि कारण असे तेथे ॥ध्रु.॥
उपास पारणीं अक्षरांची आटी । सत्कमार्यां शेिविटीं असे फिळ ॥२॥
आदर ेसंकल्प विारीं अि वतशियि । सहजि ते कायि दःुख जिाण ॥३॥
स्विप्नींच्यिा घायेि ि वविळविसी विांयिां । रडे रडि वतयिासवेि ि वमथ्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे फिळ आहे मूनळापाशिीं । शिरण देविासीं जिायि वेिगीं ॥५॥

तिजिले भेटविी आणूनि वन विासना । दाि वविल्यिाचे जिना कायि काजि ॥१॥
आळविावेि देविा भाकून ि वन करुणा । आपुिलयिा मना साक्ष करीं ॥ध्रु.॥
नाहीं जिावेि यिावेि दरुूि वन लागत । आहे साक्षभूनत अंतरींचा ॥२॥
तुका ह्मणे हा आहे कृत्त पािसंधर्ु। तोडी भविबंधर्ु तात्काि वळक ॥३॥

गोि वविंद गोि वविंद । मना लागिलयिा छंद ॥१॥
मग गोि वविंद ते कायिा । भेद नाहीं देविा तयिा ॥ध्रु.॥
आनंदले मन । प्रमेे पाझरती लोचन ॥२॥
तुका ह्मणे आळी । जेिविी नुर ेि वच वेिगळी॥३॥



ज्यिाचे जियिा ध्यिान । ते ि वच होयि त्यिाचे मन ॥१॥
ह्मणऊि वन अविघे सारा । पांडुरगं दृष्टढ धर्रा ॥ध्रु.॥
सम खूनण ज्यिाचे पायि । उभा व्यिापक ि वविटे ठायि ॥२॥
तुका ह्मणे नभा । परता अनूनचा ही गाभा ॥३॥

पाहुि वनयिां ग्रंथ करावेि कीतरन । तेव्हां आले जिाण फिळ त्यिाचे ॥१॥
नाहीं तिर विांयिां केली तोंडि वपटी । उरी ते शेिविटी उरलीसे ॥ध्रु.॥
पढोि वनयिां वेिद हिरगुण गावेि । ठावेि ते जिाणावेि तेव्हां जिाले ॥२॥
तप ि वतथारटण तेव्हां कायिरिसित ध्द । ित स्थर राहे बुित ध्द हिरच्यिा नामीं ॥३॥
यिागयिज्ञाि वदक कायि दानधर्मर । तिर फिळ नाम कंठीं राहे ॥४॥
तुका ह्मणे नको काबाडाचे भरी । पडों सार धर्रीं हे ि वच एक ॥५॥

सुखे खावेि अन्न । त्यिाचे करावेि ि वचतंन ॥१॥
त्यिाचे ि वदले त्यिासी पावेि । फिळ आपणासी फिावेि ॥ध्रु.॥
आहे हा आधर्ार। नाम त्यिाचे ि वविश्विंभर ॥२॥
नाही िरता ठावि । तुका ह्मणे पसरीं भावि॥३॥

संकोचोि वन कायि जिालासी लहान । घेई ंअपोशिण ब्रह्मांडाचे ॥१॥
करोि वन पारणे आंचवेि संसारा । उशिीर उि वशिरा लाविूनं नको ॥ध्रु.॥
घरकुलाने होता पि वडला अंधर्ार । तेणे केले फिार कासाविीस ॥२॥
झुगारूि वन दरुी लपि वविले काखे । तुका ह्मणे विाखे कौतुकाचे ॥३॥

माझ्यिा बापे मजि ि वदधर्ले भातुके । ह्मणोि वन कवितुके कीडा करीं ॥१॥
केली आळी पढेु बोिललों विचन । उत्तिम हे ज्ञान आले त्यिाचे ॥ध्रु.॥
घेऊि वन ि वविभाग जिावेि लविलाहा । आलेि वत यिा ठायिा आपुिलयिा ॥२॥
तुका ज्ञानदेविीं समुदायि । कराविा मी पायि येिइन विंद ून ं॥३॥

ज्ञाि वनयिांचा गुरु राजिा महारावि । ह्मणती ज्ञानदेवि ऐसे तुह्मां ॥१॥
मजि पामरा हे कायि थोरपण । पायिींची विाहाण पायिीं बरी ॥ध्रु.॥
ब्रह्माि वदक जेिथे तुह्मां विोळगणे । इतर तुळणे कायि पुर॥े२॥
तुका ह्मणे नेणे यिकु्तिीची ते खोलीं । ह्मणोि वन ठेि वविली पायिीं डोई ॥३॥



बोिललीं लेकुर े। वेिडीं विांकुडीं उत्तिर े॥१॥
करा क्षमा अपराधर् । महाराजि तुह्मी िसध्द ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वविचािरला । अिधर्कार म्यिां आपुला ॥२॥
तुका ह्मणे ज्ञानेश्विरा । राखा पायिांपे ि वकंकरा ॥३॥

कायि तुह्मी जिाणां । करंू अव्हेर नारायिणा ॥१॥
तरी यिा लि वटक्यिाची गोही । ि वनविडली दसुर ेठायिीं ॥ध्रु.॥
कळों अंतरींचा गणु । नयेि ि वफिटल्यिाविांचूनन ॥२॥
आि वणले अनुभविा । जिनाच्यिा हे ज्ञानदेविा ॥३॥
आणीक कोणी ि वमती । त्यिांच्यिा ि वचतंने ि वविश्रांि वत॥४॥
तुका ह्मणे बीजि पोटीं । फिळ तसैे ि वच सेविटीं ॥५॥

अि वविश्विासीयिाचे शिरीर सुतकी । ि वविटाळ पातकी भेद विाही ॥१॥
कायि त्यिाचे वेिल जिाईल मांडविा । होता तसैा ठेविा आला पढेु ॥ध्रु.॥
मातेचा संकल्प व्हाविा राजिि वबंडा । कपाळीचे धर्ोंडा उभा ठाके । तुका ह्मणे जिसैा कुचराचा दाणा । पिरपाकीं अन्ना न 
ि वमळे जिसैा ॥३॥

. तामसाचीं तपे पापाची िसदोरी । तमोगुणे भरी घातले ते ॥१॥
राज्यिमदा आड सखुाची संपित्ति । उलघंूनि वन जिाती ि वनरयिगांविा॥ध्रु.॥
इिं वद्रयेि दि वमलीं इच्छा िजिती जिीविीं । नागि वविती ठाविीं नाहीं पढेु ॥२॥
तुका ह्मणे हिरभजिनाविांचूनन । किरती तो सीण पाहों नयेि ॥३॥

हिरकथेविांचूनन इित च्छती स्विि वहत । हिरजिन ि वचत्ति न घला तेथे ॥१॥
जिाईल भगंोन आपुला ि वविश्विास । होईल यिा नास कारणांचा ॥ध्रु.॥
ज्यिाि वचयिा बसैावेि भोजिनपगंती । त्यिाि वचयिा सगंती तसेै खाविे ॥२॥
तुका ह्मणे कायि जिालेिस जिाणते । देविा ही परते थोर तुह्मी ॥३॥

सेविके करावेि स्विामीचे विचन । त्यिासी हुतंूनपंण कामा नयेि ॥१॥
घेईल जिीवि कां सारील परते । भगंिलयिा ि वचत्तिे सांदी जिनां॥ध्रु.॥
खद्योते दाविाविी रविी केविीं विाट । आपुले ि वच नीट उसंतावेि ॥२॥
तुका ह्मणे तो ज्ञानाचा सागर । पिर नेदी अगर ि वभजिों भेदे ॥३॥

जियिाि वचयेि द्वारीं सोन्यिाचा ि वपंपळ । अंगीं ऐसे बळ रडेा बोले ॥१॥



करील ते कायि नव्हे महाराजि । पिर पाहे बीजि शुिध्द अंगीं ॥ध्रु.॥
जेिणे हे घातली मुक्तिीची गविांदी । मेळि वविली मांदी विषै्णविांची ॥२॥
तुका ह्मणे तेथे सुखा कायि उणे । राहे समाधर्ाने ि वचत्तिाि वचयिा ॥३॥

बहुतां छंदाचे बहु विसे जिन । नयेि विांटून ं मन त्यिांच्यिा संगे ॥१॥
कराविा जितन आपुला ि वविश्विास । अंगा आला रस आविडीचा ॥ध्रु.॥
सुखाची समाधर्ी हिरकथा माउली । ि वविश्रांि वत साउली िसणिलयिांची ॥२॥
तुका ह्मणे बडेु बांधर्ोि वन दगड । तेथे कायि कोड धर्ांविायिाचे ॥३॥

हिरकथे नाहीं । ि वविश्विास ज्यिाचे ठायिीं ॥१॥
त्यिाची विाणी अमंगळ । कान उंदराचे बीळ ॥ध्र.ु॥
सांडुि वन हा रस । किरती आणीक सायिास ॥२॥
तुका ह्मणे ि वपसीं । विांयिां गेलीं ि वकती ऐसीं॥३॥

प्रेम अमृत्तताची धर्ार । विाहे देविा ही समोर ॥१॥
उध्विरविाि वहनी हिरकथा । मगुुटमि वण सकळां तीथार्यां ॥ध्रु.॥
ि वशिविाचे जिीविन। जिाळी महादोष कीतरन ॥२॥
तुका ह्मणे हिर । इची स्तुि वत विाणी थोरी ॥३॥

आतां माझ्यिा मना । इची घडो उपासना ॥१॥
ऐसे करींपांडुरगंा।प्रेमविोसंडेसेअगंा ॥ध्रु.॥
सविर काळ नयेि । विाचेि वविट आड भयेि ॥२॥
तुका विैष्णविांसंगती । हे ि वच भजिन पगंती ॥३॥

उपास कराडी । ि वतहीं कराविीं बापुडीं ॥१॥
आह्मी ि वविठोबाचे दास । ि वचतंा झगुाराविी आस ॥ध्रु.॥
भक्तिीच्यिा उत्कषे ं। नाहीं मुक्तिीचे ते ि वपसे ॥२॥
तुका ह्मणे बळ । अगंीं आमुच्यिा सकळ ॥३॥

करि वविली तसैी केली कटकट । विांकडे कीं नीट देवि जिाणे ॥१॥
कोणाकारणे हे जिालेसे ि वनमारण । देविाचे कारण देवि जिाणे ॥२॥
तुका ह्मणे मी यिा अि वभमाना वेिगळा । घालुि वन गोपाळा भार असे ॥३॥



तुह्मी येिथे पाठि वविला धर्रणेकरी । त्यिाची जिाली परी आइका ते ॥१॥
आतां कायि पढेु विाढविुि वन ि वविस्तार । जिाला समाचार आइका तो ॥ध्रु.॥
देविाचे उि वचत एकादशि अभगं । महाफिळ त्यिाग करूि वन गेला ॥२॥
तुका ह्मणे सेविा समपूनरि वन पायिीं । जिालों उतराई ठावेि असो ॥३॥ ॥॥

मरण माझे मरोन गेले । मजि केले अमर ॥१॥
ठावि पुिसले बुड पुिसले । विोस विोसले देहभाविा ॥ध्रु.॥
आला होता गेला पूनर । धर्िरला धर्ीर जिीविनीं ॥२॥
तुका ह्मणे बनुादीचे । जिाले साचे उजिविणे ॥३॥

माझे लेखीं देवि मेला । असो त्यिाला असेल ॥१॥
गोष्टिी न करी नांवि नेघे । गेलों दोघे खंडोनी ॥ध्रु.॥
स्तुि वतसमवेित ि वनंदा । केला धर्दंा उदडं ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनविांत ठेलों । वेिि वचत आलों जिीि ववित्वि ॥३॥

लविि वविले तयिा सवेि लवेि जिाती । अि वभमाना हातीं सांपडेना ॥१॥
भोि वळवेिचे लेणे ि वविष्णदुासां साजेि । तेथे भावि दजेुि हारपती ॥ध्रु.॥
अचरन विदंन नविि वविधर्ा भि वक्ति । दयिा क्षमा शिांि वत ठायिीं ॥२॥
तयेि गांविीं नाहीं दःुखाची विसती । अविघा ि वच भूनतीं नारायिण ॥३॥
अवि घे ि वच जिाले सोंविळे ब्रह्मांड । ि वविटाळाचे तोंड न देखती ॥४॥
तुका ह्मणे गाजेि विकंुैठीं सोहळा । यिाही भूनमंडळामाजिी कीि वतर ॥५॥

पंढरीची विारी आहे माझे घरीं । आणीक न करीं तीथरव्रत ॥१॥
व्रत एकादशिी करीन उपविासी । गाइन अहि वनरशिीं मखुीं नाम ॥२॥
नाम ि वविठोबाचे घेईन मी विाचे । बीजि कल्पांतींचे तुका ह्मणे ॥३॥

संपदा सोहळा नाविडे मनाला । करी ते टकळा पंढरीचा ॥१॥
जिावेि पंढिरसी आविडी मनासी । कधर्ीं एकादशिी आषाढी हे ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे आतर ज्यिाचे मनीं । त्यिाची चकपाणी विाट पाहे ॥३॥

कथनी पठणी करूि वन कायि । विांचुि वन रहणी विांयिां जिायि ॥१॥



मुखीं विाणी अमृत्ततगोडी । ि वमथ्यिा भकेु चरफिडी ॥ध्रु.॥
ि वपळणी पाक किरतां दगडा । कायि जिडा होयि ते ॥२॥
मधर्ु मेळविूनि वन माशिी । आि वणका सांसी पारिधर्यिा ॥३॥
मेळऊि वन धर्न मेळविी माती । लोभ्यिा हातीं ते ि वच मखुीं ॥४॥
आपले केले आपण खायि । तुका विंदी त्यिाचे पायि ॥५॥

उमटती विाणी । विाटे नामाि वचयिा ध्विनी ॥१॥
बर ेसेविन उपकारा । द्यावेि द्यावेि यिा उत्तिरा ॥ध्रु.॥
सरळ आि वण मृत्तद । कथा पाहाविी ते उधर्र ॥२॥
गात जिात तुका । हा ि वच उपदेशि आइका॥३॥

कथाकाळींची मयिारदा सांगतों ते भावेि विंदा । प्रीतीने गोि वविंदा हे ि वच एक आविडे ॥१॥
टाळ विाद्या गीत नृत्तत्यि अंतःकरणे प्रेमभिरत । विाि वणता तो कीतर तदाविने लेखाविा ॥ध्रु.॥
नयेि अळसे मोडून ं अगं कथे कानविडे हुगं । हेळणेचा रगं दाविी तो चांडाळ ॥२॥
तोंडी ि वविडा माने ताठा थोरपणे धर्ाली गेठा । ि वचत्ति नेदी नामपाठा गोष्टिी लाविी तो चांडाळ ॥४॥
कथे इच्छी मान दाविूनि वनयिां थोरपण रजिा संकोच न लुगडी सांविरी तो चांडाळा ॥४॥
आपण बसेै बाजेिविरी सामान हिरच्यिा दासां धर्री । तिर तो सुळावििर विाि वहजेि ि वनश्चयेिसीं ॥५॥
येितां नकरी नमस्कार कर जिोडोि वनयिां नम्र । न म्हणि ववितां थोर आि वणकां खेटी तो चांडाळ ॥६॥
तुका ि वविनविी जिना कथे नाणावेि अविगुणा । करा नारायिणा ॠणी समपरक भावेि ॥७॥

कथा देविाचे ध्यिान । कथा साधर्ना मंडण । कथे ऐसे पुण्यि आणीक नाहीं सविरथा ॥१॥
ऐसा साच खरा भावि । कथेमाजिी उभा देवि ॥ध्रु.॥
मंत्र स्विल्प जिना उच्चािरतां विाचे मना । म्हणतां नारायिणा क्षणे जिळती महा दोष ॥२॥
भावेि किरतां कीतरन तर ेतारी आणीक जिन । भेटे नारायिण संदेह नाहीं ह्मणे तुका ॥३॥

कथा ि वत्रवेिणीसंगम देवि भक्ति आि वण नाम । तेथींचे उत्तिम चरणरजि वििं वदतां ॥१॥
जिळती दोषांचे डोंगर शुिध्द होती नारी नर । गाती ऐकती सादर जेि पि ववित्र हिरकथा ॥ध्रु.॥
तीथे ंतयिा ठायिा येिती पनुीत व्हावियिा । पविरकाळ पायिां तळीं विसे विैष्णविां॥२॥
अनुपम्यि हा मि वहमा नाहीं द्यावियिा उपमा । तुका ह्मणे ब्रह्मा नेणे विणूनर्यां यिा सखुा ॥३॥

सांडून ि वन कीतरन न करीं आणीक काजि । नाचेन ि वनलरज्जि तुझ्यिा रगंीं ॥१॥
आविडीचे आतर पुरविीं पंढिररायिा । शिरण तुझ्यिा पायिां यिा ि वच लागीं ॥ध्रु.॥



टाळी विाहूि वनयिां ि वविठ्ठल ह्मणेन । तेणे ि वनविारीन भविश्रम ॥२॥
तुका ह्मणे देविा नपेुक्षावेि आह्मां । न्यिावेि ि वनजिधर्ामा आपुिलयिा ॥३॥

जिळती कीतरने दोष पळतील ि वविघ्ने ॥१॥
हे ि वच बि वळविंत गाढे । आनंद करंू ि वदंडीपुढे ॥ध्रु.॥
कि वळ पापाची हे मूनि वतर। नामखड्ग घेऊं हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे जिाऊं । बळे दमामे ही लाविूनं ॥३॥

यिम सांगे दूनतां तुह्मां नाहीं तेथे सत्तिा । जेिथे होयि कथा सदा घोष नामाचा ॥१॥
नका जिाऊं तयिा गांविां नामधर्ारकाच्यिा ि वशिविां । सुदशिरन येिविा घरटी ि वफिर ेभोंविती ॥ध्रु.॥
चक गदा घेउनी हिर उभा असे त्यिांचे द्वारीं । लक्ष्मी कामारी िरित ध्दिसध्दीसि वहत ॥२॥
ते बि वळयिाि वशिरोमणी हिरभक्ति येि मेि वदनी । तुका ह्मणे कानीं यिम सांगे द ूनतांचे ॥३॥

कान्हयिा र ेजिगजेिठी । देई ंभेटी एकवेिळे ॥१॥
कायि मोकिलले विनीं । साविजिांनीं वेिि वढले ॥ध्रु.॥
येिथविरी होता सगं । अंगे अगं लपि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे पाि वहले मागे । एविढयिा वेिगे अंतरला ॥३॥

आपुल्यिा आह्मी पुिसले नाही । तुजि कांहीं कारणे॥१॥
मागे मागे धर्ांवित आलों । कांहीं बोलों यिासाटीं ॥ध्रु.॥
बहुत ि वदस होते मनीं । घ्यिाविी धर्णी एकांतीं ॥२॥
तुका ह्मणे उभा राहे । कान्हो पाहे मजिकडे ॥३॥

धर्न्यि बा हयिा ऐशिा नारी । घरीं दारीं नांदती ॥१॥
चोरूि वनयिा तुजिपाशिीं । येितां त्यिांसी न कळतां ॥ध्रु.॥
दोन्हीं ठायिीं समाधर्ान । सम कठीण बहुति वच ॥२॥
तुका ह्मणे जिीविासाठीं । दलुरभ भेटी ते देविा ॥३॥

उदासीना पाविल्यिा वेिगीं । अंगा अगंीं जिडिलयिा॥१॥
वेिटाि वळला भोंविता हरी । मयिोरफेिरीं नाचती ॥ध्रु.॥
मना आले किरती चार । त्यिा फिार हा एकला ॥२॥
तुका ह्मणे नारायिणीं । ि वनराजिनी मीनिलयिा ॥३॥



ि वविशिमाची शंिका विाटे । सािरखे भेटे तरी सुख ॥१॥
ह्मणऊि वन चोिरले जिना । आल्यिा राणां एकांतीं ॥ध्रु.॥
दिुजियिासी कळों नयेि । जियिा सोयि नाहीं हे ।॥
तुका ह्मणे मोकळे मन । नारायिण भोगासी ॥३॥

आिलगंन कंठाकंठीं । पडे ि वमठी सविार्यांगे ॥१॥
न घडे मागे परते मन । नारायिण संभोगी ॥ध्रु.॥
विचनासी विचन ि वमळे। िरघती डोळे डोि वळयिांत ॥२॥
तुका ह्मणे अंतध्यिारनीं । जिीवि जिीविनीं ि वविराल्यिा ॥३॥

कोणी सनुा कोणी लेकी । कोणी एकी सतंता ॥१॥
अविि वघयिांची जिगि वनंद । जिाली िधर्दं सारखी ॥ध्रु.॥
अविघ्यिा अविघ्यिा चोरा । ि वविना विरा मायिबापा ॥२॥
तुका ह्मणे करा सेविा । आले जिीविाविर तरी ॥३॥

येिथील जेि एक घडी । तयेि जिोडी पार नाहीं ॥१॥
ती त्यिांचा सासुरविास । कैचा रस हा तेथे ॥ध्र.ु॥
अविघे ि वदविस गेले कामा । हीं जिन्मा खडंण ॥२॥
तुका ह्मणे रतल्यिा जिनीं । सोडा झणी कान्होबा ॥३॥ ॥८॥

ि वचंता नाहीं गांविीं ि वविष्णदुासांि वचयेि । घोष जियिजियिकार सदा ॥१॥
नारायिण घरीं सांठि वविले धर्न । अविघे ि वच विाण तयिा पोटीं ॥ध्रु.॥
सविंग सकळां पुर ेधर्णीविरी । सेविावियिा नारी नर बाळा॥२॥
तुका ह्मणे येिणे आनंदी आनंद ु। गोि वविंदे गोि वविंद ुि वपकि वविला॥३॥

किरती तयिा वेिविसावि आहे । येिथे व्हा र ेसाहे एकां एक ॥१॥
गातां आइकतां समान ि वच घडे । लाभे लाभ जिोडे ि वविशेिषता ॥ध्रु.॥
प्रेमाचे भरते भाते घ्यिावेि अगंीं । नटे टाळी रगंीं शिूनरत्वेिसी ॥२॥
तुका ह्मणे बहुजिन्मांचे खंडण । होइल हा सीण ि वनविारोि वन ॥३॥ ॥२॥



नाहीं घाटावेि लागत । एका िसते कळे भात ॥१॥
क्षीर ि वनविि वडते पाणी । चोंची हसंाि वचयेि आणी ॥ध्रु.॥
आंगडे फिाडुि वन घोंगडे करी । अविकळा तयेि परी ॥२॥
तुका ह्मणे कण । भुसीं ि वनविडे कैचा सीण ॥३॥

स्विामीचे अभंगींचे नांवि काढूनन सालोमालो आपले नांवि घालीत त्यिाविर अभगं ॥  ॥

सालोमालो हिरचे दास । ह्मणउन केला अविघा नास॥१॥
अविघे बचमगंळ केले । ह्मणती एकांचे आपुले ॥ध्रु.॥
मोडून ि वन संतांचीं विचने । किरती आपणां भूनषणे ॥२॥
तुका ह्मणे कविी । जिगामधर्ीं रूढ दाविी ॥३॥

जिायिाचे अळंकार । बडुविूनि वन होती चोर ॥१॥
त्यिांसी ताडणाची पूनजिा । यिोग घडे बऱ्यिा विोजिा ॥ध्रु.॥
अि वभलाषाच्यिा सखुे। अंतीं होती काळीं मुखे ॥२॥
तुका ह्मणे चोरा । होयि भूनषण मातेरा ॥३॥

कालविूनि वन ि वविष । केला अमृत्तताचा नास ॥१॥
ऐशिा अभाग्यिाच्यिा बुित ध्द । सत्यि लोपी नाहीं शुिित ध्द ॥ध्रु.॥
नाक कापुि वन लाविी सोने । कोण अळंकार तेणे ॥२॥
तुका ह्मणे बाविी । मोडून ि वन मदार बांधर्ाविी ॥३॥

कण भुसाच्यिा आधर्ार े। पिर ते ि वनविि वडतां बर े॥
कायि घोंगािल पाधर्ाणी । ताकामध्यिे घाटी लोणी ॥ध्रु.॥
सुइणीपुढे चेटा । कायि लपि वविसी चाटा ॥२॥
तुका ह्मणे ज्ञान । ि वदमाकाची भनभन ॥३॥

ि वविकल तेथे ि वविका । माती नांवि ठेविूनि वन बुका ॥१॥
हा तो ि वनविाडयिाचा ठावि । खऱ्यिा खोटयिा ि वनविडी भावि ॥ध्रु.॥
गऱ्हविार ेहा ि ववििधर् । पोट विाढि वविले ि वचंधर्ीं ॥२॥
लाविूनं जिाणे ि वविल्हे। तुका साच आि वणक कल्हे ॥३॥

ि वविषयिीं अद्वयेि । त्यिासी आह्मां िसविो नयेि ॥१॥



देवि तेथुि वन ि वनराळा । असे ि वनष्काम वेिगळा ॥ध्रु.॥
विासनेची बुंथी । तेथे कैची ब्रह्मित स्थि वत ॥२॥
तुका ह्मणे असतां देहीं । तेथे नाही जेिमेतीं ॥३॥

नि वमतों यिा देविा । माझी एके ठायिीं सेविा ॥१॥
गुणअविगुण ि वनविाडा । ह्मसै ह्मैस रडेा रडेा ॥ध्रु.॥
जिनीं जिनादरन। साक्ष त्यिासी लोटांगण ॥२॥
तुका ह्मणे खडे । ि वनविडून  दळणीं घडघडे ॥३॥ ॥८॥

जिीवि जिीती जिीविना संगे । मत्स्यिा मरण त्यिा ि ववियिोगे॥१॥
जियिा ि वचत्तिीं जिसैा भावि । तयिां जिविि वळ तसैा देवि ॥ध्रु.॥
सकळां पाडीयेि भानु । पिर त्यिा कमळाचे जिीविनु ॥२॥
तुका ह्मणे माता । विाहे तान्हे यिाची ि वचंता ॥३॥

मुंगीि वचयिा घरा कोण जिायि मूनळ । देखोि वनयिां गूनळ धर्ांवि घाली ॥१॥
यिाचकाि वविण कायि खोळंबला दाता । तोि वच धर्ांवेि ि वहता आपुिलयिा ॥ध्रु.॥
उदक अन्न कायेि ह्मणे मजि खा येि । भकेुला तो जिायेि चोजिविीत ॥२॥
व्यिाधर्ी ि वपि वडला धर्ांवेि विैद्याि वचयिा घरा । दःुखाच्यिा पिरहारा आपुिलयिा ॥३॥
तुका ह्मणे जियिा आपुले स्विि वहत। करणे तो ि वच प्रीत धर्री कथे ॥४॥

जिन्मांतिरचंा पिरट न्हाविी । जिात ठेविी त्यिाने ते॥१॥
विाखर जिसैा चरचरी । तोंड करी संवि दणी ॥ध्रु.॥
पूनविर जिन्म ि वशिखासूनत्र । मळ मूनत्र अंतरीं ॥२॥
तुका ह्मणे किरती ि वनंदा । धर्ुविटधर्दंा पिु वढलांचा ॥३॥

नाम दसुी त्यिाचे नको दरषण । ि वविष ते विचन विाटे मजि ॥२॥
अमंगळ विाणी नाइकवेि कानीं । ि वनंदेची पोहोणी उठे तेथे॥ध्रु.॥
कायि लभ्यि त्यिाि वचयेि विचनीं । कोणत्यिा पुराणीं ि वदली ग्विाही ॥२॥
कायि आड लाविूनं त्यिाि वचयिा तोंडासी । आतां यिा िजिभेसी कायि करंू ॥३॥
तुका ह्मणे संत न मि वनती त्यिांस । घेऊं पाहे ग्रास यिमदूनत ॥४॥

येिऊि वन नरदेहा झांि वकतील डोळे । बळे ि वच अंधर्ळे होती लोक ॥१॥



उजिडासरसी न चलती विाट । पुढील बोभाट जिाणोि वनयिां ॥ध्रु.॥
बहु फेिर ेआले सोसोि वन विोळसा । पुढे नाहीं ऐसा लाभ मग ॥२॥
तुका ह्मणे जिाऊं सादाविीत विाट । भेटे तरी भेटो कोणी तरी ॥३॥

नव्हे जिोखाई जिोखाई । मायिराणी मेसाबाई ॥१॥
बि वळयिा माझा पंढिररावि । जिो यिा देविांचा ही देवि ॥ध्रु.॥
रडंी चंडी शिि वक्ति । मद्यमांस भि वक्षती ॥२॥
बि वहरवि खडेंरावि । रोटीसुटीसाटीं देवि ॥३॥
गणोबा ि वविकाळ । लाडुमोदकांचा काळ ॥४॥
मुंज्यिा ह्मैसासुर े। हे तों कोण लेखी पोर े॥५॥
वेिताळे फेिताळे । जिळो त्यिांचे तोंड काळे ॥६॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं । धर्रा रखमुाईचा पती॥७॥

पडतां जिड भारी । दासीं आठविाविा हरी ॥१॥
मग तो होऊं नेदी सीण । आड घाली सुदशिरन ॥ध्र.ु॥
नामाच्यिा ि वचंतने । बारा विाटा पळती ि वविघ्ने ॥२॥
तुका ह्मणे प्राण । करा देविासी अपरण ॥३॥

मायेि मोकिलले कोठे जिावेि बळे । आपुिलयिा बळे न विंचे ते ॥१॥
रुसोि वनयिां पळे सांडुि वनयिां ताट । मागे पाहे विाट यिावेि ऐसीं ॥ध्रु.॥
भांडविल आह्मां आळी कराविी हे । आपणे मायेि धर्ांविसील ॥२॥
तुका ह्मणे आळी करुि वनयिां ि वनकी । देसील भातुकीं बुझाऊि वन ॥३॥

नागर गोडे बाळरूप । ते स्विरूप काळीचे ॥१॥
गाईगोपाळांच्यिा संगे । आले लागे पुडंलीका ॥ध्रु.॥
ते हे ध्यिान ि वदगांबर । कटीं कर ि वमरविती ॥२॥
नेणपणे उगे ि वच उभे । भि वक्तिलोभे राि वहले ॥३॥
नेणे विरदळाचा मान । ि वविटे चरण सम उभे ॥४॥
सहजि कटाविरी हात । दहींभात ि वशिदोरी ॥५॥
मोहरी पांविा गांिजिविा पाठीं । धर्िरली काठी ज्यिा काळे ॥६॥
रम्यि स्थळ चदं्रभागा । पांडुरगंा कीडेसी ॥७॥
भीमा दक्षणमुख विाहे । दृष्टष्टिी पाहे समोर॥८॥
तारावेिसे मूनढ लोक । ि वदली भाक पुंडिलका ॥९॥
तुका ह्मणे विकंुैठविासी । भक्तिांपासीं राि वहला ॥१ 0॥



ि वविठ्ठलनामाचा नाहीं ज्यिा ि वविश्विास । तो विसे उदास नरकामध्यिे ॥१॥
तयिासी बोलतां होईल ि वविटाळ । नेवि जिायेि तो जिळस्नान किरतां ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठलनामाची नाहीं ज्यिा आविडी । त्यिाची काळ घडी लेिखताहे ॥२॥
तुका ह्मणे मजि ि वविठोबाची आण। जिरी प्रि वतविचन किरन त्यिासी ॥३॥

तयिा घडले सकळ नेम । मुखीं ि वविठोबाचे नाम॥१॥
कांहीं न लगे िसणावेि । आि वणक वेिगळाल्यिा भावेि । विाचे उच्चारावेि। रामकृत्त ष्णगोि वविंदा ॥ध्रु.॥
फिळ पाविाल अवििलळा । भोग विैकंुठ सोहळा ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाच्यिा नांवेि । तो ि वच होइजेिल स्विभावेि॥३॥

पुराणप्रिसध्द सीमा । नामतारकमि वहमा ॥१॥
मागे जिाळी महा दोष । पढेु नाही गभरविास ॥ध्रु.॥
जेि ि वनिं वदले शिासे्त्र । विदं्य जिाले नाममाते्र ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा । ि वत्रभुविनीं नामठसा ॥३॥

नाम घेतां न लगे मोल । नाममंत्र नाहीं खोल ॥१॥
दों अक्षरांचे काम । उच्चारावेि राम राम ॥ध्रु.॥
नाहीं विणारधर्मयिाती। नामीं अविघीं ि वच सरतीं ॥२॥
तुका ह्मणे नाम । चैतन्यि ि वनजिधर्ाम॥३॥

नाम घेतां विांयिां गेलां । ऐसा कोणे आईि वकला ॥१॥
सांगा ि वविनि ववितों तुह्मांसी । संत महतं िसध्द ॠषी ॥ध्रु.॥
नामे तरला नाहीं कोण । ऐसा द्याविा ि वनविडूनन ॥२॥
सलगीच्यिा उत्तिरा । तुका ह्मणे क्षमा करा ॥३॥

फुिकाचे ते लुटा सार । व्हा र ेअमर सदवैि ॥१॥
नाहीं गभरविास पुढती । डोंगर जिळती दोषांचे ॥ध्रु.॥
उदडं भावेि उदडं घ्यिावेि । नाम गावेि आविडी ॥२॥
तुका ह्मणे घिरच्यिा घरीं । देशिा उरीं न सीणीजेि ॥३॥ ॥॥

प्रीि वत नाही रायिा वििजिरली ते कांता । परी ि वतची सत्तिा जिगाविरी ॥१॥



तसेै दभंी जिालों तरी तुझे भक्ति । विास यिमदूनत न पाहाती ॥ध्रु.॥
राजियिाचा पुत्र अपराधर्ी देखा । तो कायि आि वणकां दडंवेिल ॥२॥
बाहातरी खोडी परी देविमण कंठीं । तसैो जिगजेिठी ह्मणे तुका ॥३॥

कराविा उध्दार ि वकंविा घ्यिाविी हारी । एका बोला ित स्थरी राहे देविा ॥१॥
ि वनरसने माझा होईल संदेह । अविघे ि वच आहे मूनळ पायिीं ॥ध्रु.॥
राि वहलों ि वचकटूनण कांहीं ि वच न कळे । कोणा नेणों काळे उदयि भाग्यि ॥२॥
तुका ह्मणे बहु उद्वगेला जिीवि । भाकीतसे कीवि देविरायिा ॥३॥ ॥१॥

आिलयिा भोगासी असावेि सादर । देविाविरी भार घालूनि वनयिां ॥१॥
मग तो कृत्त पािसंधर्ु ि वनविारी सांकडे । येिर ते बापुडे कायि रकें ॥ध्रु.॥
भयिाि वचयेि पोटीं दःुखाि वचयिा रासी । शिरण देविासी जिातां भले ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे कायि त्यिा किरतां । ि वचंताविा तो आतां ि वविश्विंभर ॥३॥

भोग तो न घडे संि वचताविांचूनि वन । कराविे ते मनीं समाधर्ान ॥१॥
ह्मणऊनी मनीं मानूनं नयेि खेद ु। ह्मणाविा गोि वविदं वेिळोवेिळां ॥ध्रु.॥
आि वणकां रुसावेि न लगे बहुतां । आपुल्यिा संि वचताविांचूनि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे भार घातिलयिा विरी । होईल कैविारी नारायिण ॥३॥

ि वनवैिर व्हावेि सविरभूनतांसवेि । साधर्न बरवेि हे ि वच एक॥१॥
तरी च अंगीकार किरल नारायिण । बडबड तो सीण येिणेि वविण ॥ध्रु.॥
सोइर ेि वपशुिन समान ि वच घटे । ि वचत्ति पर ओढे उपकारी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति जिािलयिा ि वनमरळ । तिर च सकळ केले होयि ॥३॥

ि वदली चाले विाचा । क्षयि माि वगल्यिा तपाचा ॥१॥
िरित ध्द िसित ध्द येिती घरा । त्यिाचा किरती पसारा ॥ध्रु.॥
मानदभंांसाटीं। पडे देविासवेि तुटी ॥२॥
तुका ह्मणे मेविा । कैचा वेिठीच्यिा नदविां॥३॥

तापल्यिाविांचूनन नव्हे अळंकार । ि वपटून ि वनयिां सार उरले ते ॥१॥
मग कदाकाळीं नव्हे शुिध्द जिाि वत । नासे शितु्र होती ि वमत्र ते ि वच ॥ध्रु.॥
कि वळविर बर ेभोगूनं द्यावेि भोगा । फिांिसले ते रोगा हातीं सुटे ॥२॥



तुका ह्मणे मन करावेि पाठेळ । साहावेि ि वच जिाळ िसजेिवििर ॥३॥

पाठेळ किरतां न साहावेि विारा । साहेिलयिा ढोरा गोणी चाले ॥१॥
आपणां आपण हे ि वच कसविटी । हषारमषर पोटीं ि वविरों द्यावेि ॥ध्रु.॥
नविनीत तोंविरी कडकडी लोणी । ि वनश्चळ होऊनी राहे मग ॥२॥
तुका ह्मणे जिरी जिग टाकी घायिा । त्यिाच्यिा पडे पायिां जिन मग ॥३॥

काविि वळयिासी नाहीं दयिा उपकार । काि वळमा अंतर ि वविटाळसे ॥१॥
तसेै कुधर्नाचे िजिणे अमंगळ । घाणेरी विोंगळ विदे विाणी ॥ध्रु.॥
कडु भोंपळयिाचा उपचार ेपाक । सेि वविल्यिा ि वतडीक कपाळासी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविष सांडून ं नेणे साप । आदर ेते पाप त्यिाचे ठायिीं ॥३॥

लाभ खरा नयेि तुटी । नाहीं आडखळा भेटी ॥१॥
जिायि अविि वघयिा देशिा । येिथे संचलाची तसैा ॥ध्रु.॥
मग न लगे पारखी। अविघीं सकट सारखीं । तुका ह्मणे विोळे । रूपे भुलि वविले डोळे ॥३॥

. नको आतां पुसों कांहीं । लविलाहीं उसंती ॥१॥
जिायि वेिगीं पंढरपुरा । तो सोयिरा दीनांचा ॥ध्रु.॥
विचनाचा न करीं गोविा । िरघे देविासीं शिरण ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाविंता । बहु ि वचंता दीनाची ॥३॥

बुित ध्दहीनां जिडजिीविां । नको देविा उपेक्षूनं ॥१॥
पिरसाविी हे ि वविज्ञापना । आह्मां दीनां दासांची ॥ध्रु.॥
ि वचंतूनि वनयिां आले पायि । त्यिांसी कायि विंचन ॥२॥
तुका ह्मणे परुुषोत्तिमा । करीं क्षमा अपराधर्॥३॥

ह्मणऊि वन काकुळती । येितों पढुतों पढुती । तुह्मां असे हातीं । कमळापती भांडार ॥१॥
फेिडून ं आलेती दिरद्र । तरी न लगे उशिीर । पुर ेअभयिंकर । ठायिा ठावि रकंाशिी ॥ध्रु.॥
कोठे न घली धर्ांवि । यिाजिसाठीं तिजिली हांवि । घेऊं नेदी विावि । मना केला ि वविरोधर् ॥२॥
कारणांच्यिा गणुे । वेिळ काळ तोही नेणे । तुमच्यिा कीतरने । तुका तुह्मां जिागविी ॥३॥

बहु नांवेि ठेि वविलीं स्तुतीचे आविडी । बहुत यिा गोडी आली रसा ॥१॥



बहु सोसे सेविन केले बहुविस । बहु आला ि वदस गोमटयिाचा ॥ध्रु.॥
बहुतां पुरला बहुतां उरला । बहुतांचा केला बहु नट ॥२॥
बहु तुका जिाला ि वनकट विृत्तत्तिी । बहु काकुलती येिऊि वनयिां॥३॥

येिहलोकीं आह्मां विस्तीचे पेणे । उदासीन तेणे देहभाविीं॥१॥
कायिारपुरते कारण मारगीं । उलघंूनि वन वेिगीं जिाविे स्थळा ॥ध्रु.॥
सोंगसंपादणी चालि ववितों वेिव्हार । अत्यिंि वतक आदर नाहीं गोविा ॥२॥
तुका ह्मणे वेिच लाि वविला संि वचता । होइल घेतां लोभ कोणां ॥३॥

रोजिकीदी जिमा धर्रुनी सकळ । खताि वविला काळ विराविरी ॥१॥
नाहीं होत झाडयिापाडयिाचे िलगाड । हुजिराती ते गोड सेविा रूजिून ॥ध्रु.॥
चोरासाटीं रदबदल आटा हाशि । जिळो िजिणे दाशि बहुताचे ॥२॥
साविधर्ान तुका ि वनभरर मानसीं । सालझाडयिापाशिी गुंपों नेणे ॥३॥

ि वत्रि वविधर्कमारचे वेिगळाले भावि । ि वनविडून ि वन ठावि दाखि वविला॥१॥
आिलयिाचा झाडा राि वहल्यिाचा ठावि । सुख गौरवि संतां अंगीं ॥ध्रु.॥
ि वहशेिबे आले ते सकळांसी प्रमाण । तेथे नाही आन चालों येित ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं पापपुण्यि खतीं । झाडयिाची हुजिती हातां आली ॥३॥

साकरचेे नाम घेतां कळे गोडी । तसैी आह्मां जिोडी विैष्णविांची ॥१॥
मोक्ष गांठी असे ठेि वविला बांधर्ोनी । सोस तो भजिनीं आविडीचा ॥ध्रु.॥
भोजिनाची ि वचंता मायि विाहे बाळा । आह्मांिस तरी खेळावििर ि वचत्ति ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी देहउपकार े। गाऊं ि वनरतंर नाचों लागों ॥३॥

सुखे घेऊं जिन्मांतर े। एक बर ेइहलोकीं ॥१॥
पंढरीचे विारकरी । होतां थोरी जिोडी हे॥ध्रु.॥
हिरदासांचा समागम। अंगीं प्रमे ि वविसांवेि ॥२॥
तुका ह्मणे हे ि वच मन । इच्छादान मागतसे ॥३॥

करंू जिातां सि वन्नधर्ान । क्षि वण जिन पालटे ॥१॥
आतां गोमटे ते पायि । तुझे मायि ि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥



हे तों आले अनुभविा । पाहावेि जिीविाविरूि वन ॥२॥
तुका ह्मणे केला त्यिाग । सविरसंग ह्मणऊि वन ॥३॥

क्षीर मागे तयिा रायिते विाढी । पाधर्ानी गधर्डी ऐशिा नांविे ॥१॥
समयिो जिाणां समयिो जिाणां । भलते नाणां भलतेथे॥ध्रु.॥
अमंगळ विाणी विदविी मंगळी । अशुिभ विोंगळी शिोभन ते ॥२॥
तुका ह्मणे नेणे समयिो ठायिा ठावि । राहाडी ते विावि नरकाडी ॥३॥

ि वविंचा पीडी नांगी । ज्यिाचा दोष त्यिाचे अंगीं ॥१॥
केला पाि वहजेि ि वविचार । मन ि वमत्र दावेिदार ॥ध्रु.॥
मधर्ुरा उत्तिरीं । रांविा खेळे उराविरी ॥२॥
तुका ह्मणे रडेा । सखुे जिाती ऐशिा पीडा ॥३॥

तीथाअची अपेक्षा स्थळीं विाढे धर्मर । जिाणावेि ते विमर बहु पुण्यि ॥१॥
बहु बरी ऐसी भाि वविकांची जिोडी । काळ नाहीं घडी जिात विांयिां ॥ध्रु.॥
करूनी ि वचंतन करविावेि आि वणकां । तो यिा जिाला लोकां नावि जिगीं ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे परउपकारी । त्यिांच्यिा पायिांविरी डोई माझी ॥३॥

भयिाची तों आह्मां ि वचतं्तिीं । राहो खतंी सकेना ॥१॥
समि वपरलों जिीवेि भावेि । काशिा भ्यिावेि कारणे ॥ध्रु.॥
करीन ते कवितुके। अविघे ि वनके शिोभेल ॥२॥
तुका ह्मणे माप भरंू । ि वदस सारंू कवितुके ॥३॥

पाचािरतां धर्ावेि । ऐसी ठायिींची हे सवेि ॥१॥
बोले करुणा विचनीं । करी कृत्त पा लाविी स्तनीं ॥ध्रु.॥
जिाणे कळविळा । भावििसध्दींचा िजिव्हाळा ॥२॥
तुका ह्मणे नाम । मागे मागे धर्ांवेि प्रमे॥३॥

कां जिी माझे जिीविीं । आळस ठेि वविला गोसाविीं ॥१॥
येिविढा घात आणीक कायि । ि वचंतनासी अंतरायि ॥ध्रु.॥
देहआत्म विंदी । केला घात कुबुध्दी ॥२॥
तुका ह्मणे मन । कळविळी विाटे सीण ॥३॥



दशिरनाचे आतर जिीविा । बहु देविा राि वहले ॥१॥
आतां जिाणसी ते करीं । ि वविश्विंभरीं कायि उणे ॥ध्रु.॥
येिथे जिरी उर ेि वचंता । कोण दाता यिाहूनी ॥२॥
तुका ह्मणे जिाणविले । आह्मां भले एविढेच॥३॥

बसैों पाठमोरीं । मना विाटे तसेै करीं ॥१॥
पिर ंतूनं जिाणसीं आविडीं । बाळा बहुतांचीं परविडी ॥ध्रु.॥
आपुलाल्यिा इच्छा। मागों जियिा व्हाविे जिशैिा ॥२॥
तुका ह्मणे आई । नव्हसी उदास ि वविठाई ॥३॥

ि वविश्विंभरा विोळे । बहुत हात कान डोळे ॥१॥
जेिथे असे तेथे देखे । माि वगतले ते आइके ॥ध्रु.॥
जेि जेि विाटे गोड । तसेै पुरि ववितो कोड ॥२॥
तुका ह्मणे भेटी । कांहीं पडों नेदी तुटी ॥३॥

दाटे कंठ लागे डोि वळयिां पाझर । गणुाची अपार विृत्ति वष्टि विरी ॥१॥
तेणे सुखे छंदे घेईन सोंहळा । होऊि वन ि वनराळा पापपुण्यिां॥ध्रु.॥
तुझ्यिा मोहे पडो मागील ि वविसर । आलापे सुस्विर किरन कंठ ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे पाि वहजेि सौरस । तुह्मांि वविण रस गोड नव्हे॥३॥

पसरूि वन राि वहलों बाहो । सोयिी अहो तुमि वचयेि ॥१॥
आतां यिावेि लागवेिगे । पांडुरगें धर्ांवित ॥ध्र.ु॥
बसैायिाची इच्छा कडे। चाली खडे रुपताती ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाळुविा । करीन सेविा लागली ॥३॥

आह्मी जिालों एकि वविधर् । सुद्या सुदे असावेि ॥१॥
यिाविरी तुमचा मोळा । तो गोपाळा अकळ ॥ध्रु.॥
घेतले ते उसणे द्यावेि । कांहीं भावेि ि वविशेिषे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकयिानष्टि । तरी कष्टि घेतसां ॥३॥

आह्मी आतरभूनत िजिविीं । तुह्मी गोसाविी तों उदास॥१॥



विादाविाद समथारशिीं । काशिानशिीं कराविा ॥ध्रु.॥
आह्मी मरों वेिरझारीं। स्विामी घरीं बसैले ॥२॥
तुका ह्मणे किरतां विाद । कांहीं भेद कळेना॥३॥

पुसावेि ते ठाई आपुल्यिा आपण । अहकंारा शिूनन्यि घालूनि वनयिां ॥१॥
येिर विाग्जिाळ मायेिचा अहकंार । विचनाशिीं थार अज्ञान ते ॥ध्र.ु॥
फिळ ते ि वच बीजि बीजि ते ची फिळ । उपनांवेि मूनळ न पालटे ॥२॥
तुका ह्मणे अविघे गव्हांचे प्रकार । सोने अलकंार ि वमथ्यिा नांवि ॥३॥

माझी आतां सत्तिा आहे । तुह्मां पायिां हे विरती ॥१॥
एकाि वविण नेणे दजुिा । पंढिरराजिा सविार्यांगे ॥ध्रु.॥
पुरविाविी केली आळी । जेि जेि काळीं मागण ते ॥२॥
तुका ह्मणे सुटसी कैसा । धर्रूि वन ि वदशिा राि वहलों ॥३॥

फिाविले तुह्मां मागे । नवितों लागे पाविलों ॥१॥
आलों आतां उभा राहे । जिविळी पाहे सन्मुख ॥ध्र.ु॥
घरीं होती गोविी जिाली । कामे बोली न घडे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे धर्डफुिडा । जिालों झाडा देई ंदेविा ॥३॥

आतां नयेि बोलों अव्हेराची मात । बाळावििर ि वचत्ति असों द्याविे ॥१॥
तुजि कां सांगणे लागे हा प्रकार । पिर हे उत्तिर आविडीचे ॥ध्रु.॥
न विचंीं विो कांहीं एकही प्रकार । आपणां अंतर नका मजि ॥२॥
तुका ह्मणे मोहो राखाविा सतंत । नयेि पाहों अंत पांडुरगंा ॥३॥

करूि वन राहों जिरी आत्मा ि वच प्रमाण । ि वनश्चळ नव्हे मन कायि करंू ॥१॥
जेिवििलयिा ि वविण काशिाचे ढेकर । शिब्दाचे प्रकार शिब्द ि वच ते ॥ध्रु.॥
पुर ेपुर ेआतां तुमचे ब्रह्मज्ञान । आह्मासी चरण न सोडणे ॥२॥
ि वविरोधेर् ि वविरोधर् विाढे पुढतोपुढती । विासनेचे हातीं गभरविास ॥३॥
सांडीमांडीअंगीं विसे पुण्यिपाप । बंधर्न संकल्प यिा ि वच नांविे ॥४॥
तुका ह्मणे नाहीं मुक्तिता मोकळी । ऐसा कोण बळी ि वनरसी देह ॥५॥

तुमचे स्तुि वतयिोग्यि कोटे माझी विाणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥



भि वक्तिभाग्यि तरी नेदीं तुळसीदळ । जिोडून ि वन अंजुिळ उभा असे ॥ध्र.ु॥
कैचे भाग्यि ऐसे पाि वविजेि संि वनधर् । नेणे पाळूनं  ि वविधर् करुणा भाकीं ॥२॥
संतांचे सेविटीं उित च्छष्टिाची आस । करूि वनयिां विास पाहातसे ॥३॥
करीं इच्छा मजि ह्मणोत आपुले । एखाि वदयिा बोले ि वनि वमत्यिाच्यिा ॥४॥
तुका ह्मणे शिरण आलों हे साधर्न । किरतों ि वचतंन रात्रि वदविस ॥५॥

सविरि वविशिीं आह्मीं हे ि वच जिोडी केली । स्विीमीची सािधर्ली चरणसेविा ॥१॥
पाि वहले ि वच नाहीं मागे परतोनी । िजंिि वकला तो क्षणीं क्षण काळ ॥ध्रु.॥
नाहीं पडों ि वदला ि वविचाराचा गोविा । नाहीं पाठी हेविा येिऊं ि वदला ॥२॥
केला लाग वेिगीं अविघी ि वच तांतडी । भाविना ते कुडी दरुाि वविली ॥३॥
कोठे मग ऐसे होते साविकास । जिळो तयिा आस वेिव्हाराची ॥४॥
तुका ह्मणे लाभ घेतला पालविीं। आतां नाहीं गोविी कशिाची ही ॥५॥

येिणे मखेु तुझे विणाअ गुण नाम । ते ि वच मजि प्रमे देई ंदेविा ॥१॥
डोळे भरूि वनयिां पाहे तुझे मुख । ते ि वच मजि सखु देई ंदेविा ॥ध्रु.॥
कान भरोि वनयिां ऐके तुझी कीती । ते मजि ि वविश्रांती देई देविा ॥२॥
विाहे रगंीं टाळी नाचेन उदास । हे देई ंहातांस पायिां बळ॥३॥
तुका ह्मणे माझा सकळ देहभावि । आणीक नको ठावि ि वचंतून ंयिासी ॥४॥

तूनं माझा मायिबाप सकळ ि ववित्ति गोत । तून ंि वच माझे ि वहत किरता देविा ॥१॥
तूनं ि वच माझा देवि तूनं ि वच माझा जिीवि । तूनं ि वच माझा भावि पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
तूनं ि वच माझा आचार तूनिं वच माझा ि वविचार। तून ंि वच सविर भार चालि वविसी ॥२॥
सविर भावेि मजि तून ंहोसी प्रमाण । ऐसी तुझी आण विाहातुसे ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि ि वविकला जिीविभावि। कळे तो उपावि करीं आतां ॥४॥

विारवंिार तुजि द्यावियिा आठवि । ऐक तो भावि माझा कैसा॥१॥
गेले मग नयेि ि वफिरोन ि वदविस । पुि वडलांची आस गि वणत नाहीं ॥ध्रु.॥
गुणां अविगुणांचे पडती आघात । तेणे होयि ि वचत्ति कासाविीस ॥२॥
कांहीं एक तुझा न देखों आधर्ार । ह्मणऊनी धर्ीर नाहीं जिीविा ॥३॥
तुका ह्मणे तून ंब्रह्मांडाचा जिीवि । तरी कां आह्मी कींवि भाकीतसों ॥४॥

असोत हे तुझे प्रकार सकळ । कायि खळखळ कराविी हे ॥१॥



आमुचे स्विि वहत जिाणतसों आह्मी । तुझे विमर नामीं आहे तुझ्यिा ॥ध्रु.॥
ि वविचािरतां आयिषु्यि जिाते विांयिांि वविण । रोजि जिन्मा गोविण पडतसे ॥२॥
राहेन मी तुझे पायि आठविूननी । आणीक ते मनीं येिऊं नेदीं ॥३॥
तुका ह्मणे येिथे येिसी अनायिासे । थोर तुजि ि वपसे कीतरनाचे ॥४॥

ि वविष्णुदासां भोग । जिरी आह्मां पीडी रोग ॥१॥
तिर हे ि वदसे लािजिरविाणे । कायि तुह्मांसी सांगणे ॥ध्रु.॥
आह्मां काळे खावेि । बोिलले ते विांयिां जिावेि ॥२॥
तुका ह्मणे दास । आह्मी भोगूनं गभरविास ॥३॥

भावेि गावेि गीत । शुिध्द करूि वनयिां ि वचत्ति ॥१॥
तुजि व्हाविा आहे देवि । तिर हा सुलभ उपावि ॥ध्रु.॥
आि वणकांचे कानीं । गुण दोष मना नाणीं ॥२॥
मस्तक ठेगणा । करी संतांच्यिा चरणा॥३॥
वेिचीं ते विचन । जेिणे राहे समाधर्ान ॥४॥
तुका ह्मणे फिार । थोडा तरी पर उपकार ॥५॥

विचन ते नाहीं तोडीत शिरीरा । भेदत अंतरा विज्रा- ऐसे ॥१॥
कांहीं न सहावेि काशिा करणे । संदेह ि वनधर्ान देह बळी॥ध्रु.॥
नाहीं शिब्द मखुीं लागत ि वतखट । नाहीं जिड होत पोट तेणे ॥२॥
तुका ह्मणे जिरी ि वगळे अहकंार । तरी विसे घर नारायिण॥३॥

नव्हो आतां जिीविीं कपटविसती । मग काकुळती कोणा यिावेि ॥१॥
सत्यिाि वचयेि मापे गांठीं नयेि नाड । आि वद अंत गोड नारायिण ॥ध्रु.॥
चोखि वटयिा नाहीं ि वविटाळाचा आघात । साच ते साचांत सांचा पडे ॥२॥
ि वविचािरली विाट उसंत सीतळ । बुध्दीपुढे बळ तृत्तणतुल्यि ॥३॥
आहाराच्यिा घासे पचोि वनयिां िजिर े। विासना ही उर ेउविररीत ॥४॥
तुका ह्मणे ताळा घालाविा विचनीं । तून ंमाझी जिननी पांडुरगें ॥५॥

नव्हती हीं माझीं जिायिाचीं भूनषणे । असे नारायिणे उि वचत केले ॥१॥
शिब्दाच्यिा विोविोनी रत्नाि वचयिा माळा । मुळींच िजिव्हाळा झरविणी ॥ध्रु.॥
अथार्यांतरीं असे अनुभविसेविन । पिरपाकीं मन साक्ष येिथे ॥२॥



तुका ह्मणे मजि सरते परते । हे नाहीं अनंते उरों ि वदले ॥३॥

सहजि लीळा मी साक्षी यिाचा । नयेि विचंूनं विाचा ऐसे जिाले ॥१॥
उपकमे विदे ि वनशिब्दाची विाणी । जेि कोठे बंधर्नीं गुपंों नेणे ॥ध्र.ु॥
तम नासी पिर वेिव्हारा वेिगळा । रि वविप्रभाकळा विते जिन॥२॥
तुका ह्मणे येिथे गेला अि वतशियि । आतां पनु्हा नयेि तोंड दाविूनं ॥३॥

बोलाल यिा आतां आपुल्यिापुरते । मजि यिा अनंते गोि ववियेिले ॥१॥
झाि वडला न सोडी हातींचा पालवि । वेिधर्ी वेिधर्े जिीवि वेििधर्येिला ॥ध्रु.॥
तुमचे ते शिब्द कोरि वडयिा गोष्टिी । मजि सविे ि वमठी अगंसंगे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां होईल हे परी । अनुभवि विरी येिईल मग ॥३॥

जिशैिा तुह्मी दरुी आहां । तशैिा राहा अंतर े॥१॥
नका येिऊं देऊं आळ । अंगीं गोपाळ जिडलासे ॥ध्रु.॥
अविघा हा ि वच राखा काळ । ि वविकाळ ि वच भोंविता ॥२॥
तुका ह्मणे मजि ऐशिा । होतां ि वपशिा जिगि वनंद्य ॥३॥

सतीचे ते घेतां विाण । बहु कठीण पिरणामीं ॥१॥
िजिविासाटीं गौरवि विाढे । आहाच जिोडे ते नव्हे ॥ध्रु.॥
जििर होयि उघडी दृष्टि वष्टि । तिर गोष्टिी यिधु्दाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे अगंा येितां । तरी सत्तिा धर्यैिारची ॥३॥

आडविा तो उभा । असे दाटोि वनयिां प्रभा ॥१॥
देवि नाहीं एकि वविधर् । एक भावि असे शुिध्द ॥ध्रु.॥
भेदाभेद आटी । नाहीं फिार कोठे तुटी ॥२॥
तुका ह्मणे गोविा । उगविा वेिव्हाराचा हेविा॥३॥

एका बोटाची ि वनशिाणी । परीपाख नाहीं मनीं ॥१॥
तिर ंते संपाि वदले सोंग । कारणाविांचूनि वनयिां वेिग ॥ध्रु.॥
विैष्णविांचा धर्मर। जिग ि वविष्ण ुनेणे विमर ॥२॥
अि वतशियेि पाप । तुका सत्यि करी माप ॥३॥



सत्यित्वेिशिीं घेणे भक्तिीचा अनुभवि । स्विामीचा गौरवि इच्छीतसे ॥१॥
मग ते अविीट न भगें साचार े। पाविले ि वविस्तार ेि वफिरों नेणे ॥ध्रु.॥
विाणी विदे त्यिाचा कोणांसी ि वविश्विास । अभयिे कर ेदास सत्यि तई ं॥२॥
तुका ह्मणे आधर्ीं न करीं तांतडी । पायिीं जिाली जिोडी तेणे शुिध्द ॥३॥

सविारत्मकपण । माझे ि वहरोि वन नेतो कोण ॥१॥
मनीं भक्तिीची आविडी । हेविा व्हाविी ऐशिी जिोडी ॥ध्रु.॥
घेईन जिन्मांतर।े हे ि वच करावियिा खर े॥२॥
तुका ह्मणे देविा । ॠणी करूि वन ठेविूनं सेविा॥३॥

आि वणतां त्यिा गती । हसं काउळे न होती ॥१॥
सांडा सांडा र ेमठार े। येिथे गांठीसवेि धर्ुर े॥ध्रु.॥
नाकेि वविण मोती । उभ्यिा बाजिार ेफििजिती ॥२॥
हुकुमदाजि तुका । येिथे कोणी काुुंफ्दों नका ॥३॥

ढेकणासी बाजि गड । उतरचढ केविढी ॥१॥
होता तसैा कळों भावि । आला विावि अंतरींचा ॥ध्रु.॥
बोरामध्येि विसे अळी। अठोळीच भोंविती ॥२॥
पोटासाटीं वेिची चणे । राजिा ह्मणे तोंडे मी ॥३॥
बेडकाने ि वचखल खाविा । कायि ठाविा सागर ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसे आहे । कायि पाहे त्यिांत ते ॥५॥

धर्ांवि धर्ांवि गरुडध्विजिा । आह्मां अनाथांच्यिा काजिा॥१॥
बहु जिालों कासाविीस । ह्मणोि वन पाहे तुझी विास ॥ध्रु.॥
पाहे पाहे त्यिा मारगे । कोणी येिते माझ्यिा लागे ॥२॥
असोि वनयिां ऐसा । तुजि सािरखा कोंविसा ॥३॥
न लविाविा उशिीर । नेणों कां हा केला धर्ीर॥४॥
तुका ह्मणे चाली । नको चालून ंधर्ांवि घालीं ॥५॥

पांडुरगें पांडुरगें । माझे गगें माउिलयेि ॥१॥
पान्हां घाली प्रेमधर्ारा । पूनर क्षीरा लोटों दे ॥ध्रु.॥
अंगे अगं मेळउनी । करीं धर्णी फेिडायिा ॥२॥



तुका ह्मणे घेइन उडयिा । सांि वडन कुडयिा भाविना॥३॥

गजिइदं्र पशुि आप्ते मोकिलला । तो तुजि स्मरला पांडुरगंा ॥१॥
त्यिासाठीं गरुड सांडुि वन धर्ांविसी । मायिा झळंबेसी ि वदनानाथा ॥ध्रु.॥
धेर्नु वित्साविरी झेप घाली जिसैी । तसेै गजेिद्रासी सोडि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे ब्रीद बांधर्ले यिासाठीं । भक्तिांसी संकटीं रक्षावियिा ॥३॥

चारी वेिद जियिासाटीं । त्यिाचे नाम धर्रा कंठीं ॥१॥
न करीं आणीक साधर्ने । कष्टिसी कां विांयिांि वविण ॥ध्रु.॥
अठरा परुाणांचे पोटीं । नामाि वविण नाहीं गोठी ॥२॥
गीता जेिणे उपदेि वशिली। ते ही ि वविटेविरी माउली ॥३॥
तुका ह्मणे सार धर्रीं । विाचे हिरनाम उच्चारीं ॥४॥

पाहातां ठायिाठावि । जिातो अंतरोि वन देवि ॥१॥
नयेि विाटों गुणदोषीं । मना जितन येिि वविशिीं ॥ध्रु.॥
ि वत्रि वविधर्देह पिरचारा । जिनीं जिनादरन खरा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीरे- । ि वविण कैसे होते बर॥े३॥

नामसंकीतरन साधर्न प ैसोपे । जिळतील पापे जिन्मांतर॥े१॥
न लगे सायिास जिावेि विनांतरा । सुखे येितो घरा नारायिण ॥ध्रु.॥
ठायिींच बसैोि वन करा एकि वचत्ति । आविडी अनंत आळविाविा ॥२॥
रामकृत्त ष्णहिरि वविठ्ठलकेशिविा । मंत्र हा जिपाविा सविरकाळ॥३॥
यिाहूि वन आणीक नाहीं प ैसाधर्न । विाहातसे आण ि वविठोबाची ॥४॥
तुका ह्मणे सोपे आहे सविार्यांहूि वन । शिाहाणा तो धर्णी घेतो येिथे ॥५॥

भाि वविकांचे काजि अंगे देवि करी । काढी धर्मारघरीं उित च्छष्टि ते ॥१॥
उित च्छष्टि तीं फिळे खायि ि वभल्लटीचीं । आविडी तयिांची मोठी देविा ॥ध्रु.॥
कायि देविा घरीं न ि वमळेची अन्न । मागे भाजिीपान द्रौपदीसी ॥२॥
अजुिरनाचीं घोडीं धर्ुतलीं अनंते । संकटे बहुते ि वनविािरलीं ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसीं आविडती लि वडविाळे । जिाणीवेिचे काळे तोंड देविा ॥४॥

सांविळे रूपडे चोरटे ि वचत्तिाचे । उभे पंढरीचे ि वविटेविरी॥१॥



डोि वळयिांची धर्णी पाहातां न पुर े। तयिा लागीं झुर ेमन माझे ॥ध्रु.॥
आन गोड कांहीं न लगे संसारीं । राि वहले अंतरीं पायि तुझे॥२॥
प्राण िरघों पाहे कुडी हे सांडुनी । श्रीमुख नयिनीं न देखतां ॥३॥
ि वचत्ति मोि वहयेिले नंदाच्यिा नंदने । तुका ह्मणे येिणे गरुडध्विजेि ॥४॥

ऐका ऐका भाि वविकजिन । कोण कोण व्हाल ते ॥१॥
ताि वककांचार टाका सगं । पांडुरगं स्मरा हो ॥ध्र.ु॥
नका शिोधर्ून ंमतांतर।े नमुगे खर ेबुडाल ॥२॥
किलमध्येि दास तुका । जिातो लोकां सांगत ॥३॥

आपुिलयिा आंगे तोडी मायिाजिाळ । ऐसे नाहीं बळ कोणापाशिीं ॥१॥
रांडापोर ेत्यिाग करी कुटंुबाचा । नाविर ेहे विाचा आि वण मन ॥ध्रु.॥
हषारमषर जिों हे नाहीं जिों िजिराले । तोंवििर हे केले चार त्यिांनीं ॥२॥
मुक्ति जिालों ऐसे बोलों जिायेि मखेु । तुका ह्मणे दःुखे बांधर्ला तो ॥३॥

आिलयिा अतीता ह्मणतसां पुढार े। आपुले रोकडे सत्त्वि जिायि ॥१॥
कायि त्यिाचा भार घेऊि वन मस्तकीं । हीनकमी लोकीं ह्मणावियिा ॥ध्रु.॥
दारीं हाका कैसे करविते भोजिन । रुची तिर अन्न कैसे देते ॥२॥
तुका ह्मणे ध्विजि उभािरला कर । ते शिि वक्ति उदार कायि जिाली ॥३॥

जेिथे लक्ष्मीचा विास । गगंा आली पापा नास ॥१॥
ते म्यिां हृदयिीं धर्िरले । तापे हरण पाउले ॥ध्रु.॥
सेविा केली संतजिनीं। सखुे राि वहले लपोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे विांकी । भाट जिाली ि वतहीं लोकीं ॥३॥

रूपीं जिडले लोचन । पायिीं ित स्थराविले मन ॥१॥
देहभावि हरपला । तुजि पाहातां ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
कळों नयेि सुखदःुख। तान हरपली भूनक ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे परती । तुझ्यिा दशिरने मागुती ॥३॥

जिाणते लेकरंू । माता लागे दूनर धर्रंू ॥१॥
तसेै न करीं कृत्त पाविंते । पांडुरगें माझे माते ॥ध्रु.॥



नाहीं मुक्तिाफिळा । भेटी मागुती त्यिा जिळा ॥२॥
तुका ह्मणे लोणी । ताक सांडी ि वनविडून ि वन॥३॥

तुजिि वविण कोणां । शिरण जिाऊं नारायिणा ॥१॥
ऐसा न देखे मी कोणी । तुजिा ि वतहीं ि वत्रभुविनीं ॥ध्रु.॥
पाि वहलीं परुाणे । धर्ांडोि वळलीं दरुषणे ॥२॥
तुका ह्मणे ठायिीं । जिडूनन ठेलों तुझ्यिा पायिीं ॥३॥

ऐसे भाग्यि कई ंलाहाता होईन । अविघे देखे जिन ब्रह्मरूप ॥१॥
मग तयिा सुखा अंत नाहीं पार । आनंदे सागर हेलाविती ॥ध्रु.॥
शिांि वत क्षमा दयिा मूनि वतरमंत अगंीं । पराविृत्तत्ति संगीं कामाि वदकां ॥२॥
ि वविवेिकासि वहत विैराग्यिाचे बळ । धर्ग्धर्ि वगतोज्ज्विाळ अि वग्न जिसैा ॥३॥
भि वक्ति नविि वविधर्ा भाविशुिध्द बरी । अळंकाराविरी मुगुटमि वण ॥४॥
तुका ह्मणे माझी पुरविी विासना । कोण नारायिणा तुजिि वविण ॥५॥

कासयिा करावेि तपाचे डोंगर । आणीक अपार दःुखरासी॥१॥
कासयिा ि वफिरावेि अनेक ते देशि । दाि ववितील आस पुढे लाभ ॥ध्रु.॥
कासयिा पुजिाविीं अनेक दवैिते । पोटभर ेतेथे लाभ नाहीं ॥२॥
कासयिा करावेि मुक्तिीचे सायिास । ि वमळे पंढरीस फुिका साटीं ॥३॥
तुका ह्मणे करीं कीतरन पसारा । लाभ येिईल घरा पाि वहजेि तो ॥४॥

विैष्णविमुि वनि वविप्रांचा सन्मान । कराविा आपण घेऊं नयेि ॥१॥
प्रभु जिाला तरी संसाराचा दास । ि वविि वहत तयिासी यिांची सेविा ॥२॥
तुका ह्मणे हे आशिीविारदे बळी । जिाईल तो छळी नरकायिासीं ॥३॥

देवि विसे ि वचत्तिीं । त्यिाची घडाविी संगती ॥१॥
ऐसे आविडते मना । देविा परुविाविी विासना ॥ध्रु.॥
हिरजिनासी भेटी । नहो अंगसंगे तुटी ॥२॥
तुका ह्मणे िजिणे । भले संतसंघष्टिणे ॥३॥

भाग सीण गेला । माझा सकळ ि वविठ्ठला ॥१॥
तुझा ह्मणि ववितों दास । केली उित च्छष्टिाची आस ॥ध्रु.॥



राि वहली तळमळ । तई ंपासोनी सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ाले । पोट ऐसे कळों आले॥३॥

रायिाचे सेविक । सेविटीचे पीडी रकं ॥१॥
हा तों ि वहणावि कविणा । कां हो नेणां नारायिणा ॥ध्रु.॥
पिरसेसी भेटी । नव्हे लोहोपणा तुटी ॥२॥
तुझे नाम कंठीं । तुक्यिा काळासवेि भेटी॥३॥

सुखरूप ऐसे कोण दजेुि सांगा । माझ्यिा पांडुरगंा सािरके ते ॥१॥
न लगे ि वहडंणे मुंडणे ते कांहीं । साधर्नाची नाहीं आटाआटी ॥ध्रु.॥
चंद्रभागे स्नान ि वविधर् तो हिरकथा । समाधर्ान ि वचत्तिा सविरकाळ ॥२॥
तुका ह्मणे काला विकंुैठीं दलुरभ । ि वविशेिष तो लाभ संतसंग ॥३॥

नसतां अिधर्कार उपदेशिासी बळत्कार । तिर ते केले हो चार माकडा आि वण गारूडी ॥१॥
धर्न धर्ान्यि राज्यि बोल विृत्तथा रजंिविणे फिोल । नाहीं तेथे ओल बीजि वेिची मूनखर तो ॥ध्रु.॥
नयेि बांधर्ों गांठी पदरा आण ऐसी तुटी । असोन कसोटी ि वशिष्टिाचारअनुभवि॥२॥
उपदेसी तुका मेघ विृत्तष्टिीने आइका । संकल्पासी धर्ोका सहजि ते उत्तिम ॥३॥

घालुि वनयिां मापीं । देविभक्ति बसैले जिपीं ॥१॥
तसैी होते सांडउलडंी । ि वनजिि वनजिांची मुडी ॥ध्रु.॥
अमुपीं उखते । आपण विोस आपण यिाते ॥२॥
देवि आतां जिाला । उगवेि संकोच विि वहला॥३॥
अखंड नेले वेिठी । भार सत्यिाि वविण गांठी ॥४॥
आडि वकला झोंपा । िरता कि वळविरचा खोंपा ॥५॥
गोदातीरीं आड । किरते करि वविते द्वाड॥६॥
तुका ह्मणे बळे । उपदेशिाचे तोंड काळे ॥७॥

उंबरांतील कीटका । हे ि वच ब्रह्मांड ऐसे लेखा ॥१॥
ऐसीं उंबर ेि वकती झाडीं । ऐशिीं झाडे ि वकती नविखडीं ॥ध्र.ु॥
हे ि वच ब्रह्मांड आह्मांसी । ऐसीं अगि वणत अंडे कैसीं ॥२॥
ि वविराटाचे अंगी तसेै । मोजिूनं जिातां अगि वणत केशि ॥३॥
ऐशिा ि वविराटाच्यिा कोटी । सांटविल्यिा ज्यिाच्यिा पोटीं ॥४॥



तो हा नदंाचा बाळमकंुुद । तान्हा ह्मणविी परमानंद ॥५॥
ऐशिी अगम्यि ईश्विरी लीळा । ब्रह्मानंदीं गम्यि तुक्यिाला ॥६॥

ब्रह्मज्ञान तरी एके ि वदविसीं कळे । तात्काळ हा गळे अि वभमान ॥१॥
अि वभमान लागे शुिकाि वचयेि पाठी । व्यिासे उपराटी दृष्टष्टिी केली ॥ध्रु.॥
जिनकभेटीसी पाठि वविला तेणे । अि वभमान नाणे खोटे केले ॥२॥
खोटे करूि वनयिां लाि वविला अभ्यिासीं । मेरुि वशिखरासी शुिक गेला ॥३॥
जिाऊि वनयिां तेणे सािधर्ली समाधर्ी । तुका ह्मणे तधर्ीं होतों आह्मी ॥४॥

सहजि पावितां भगविंतीं पिर हीं ि वविकल्पे परतीं । फुिकाची हे ि वचत्तिीं विाठविण कां न धर्िरती ॥१॥
हिर व्यिापक सविरगत हे तवंि मखु्यित्वेि वेिदांत । ि वचंतनासी ि वचत्ति असों द्यावेि साविधर् ॥ध्र.ु॥
ि वविरजिाहोम यिा ि वच नांवेि देह नव्हे मी जिाणावेि । मग कां जिी यिावेि विरी लागे संकल्पा ॥२॥
कामकोधेर् देह मि वळण स्विाहाकारीं कैचे पणु्यि । मंत्रीं पूनिजियेिला यिज्ञ मनमुंडण नव्हे ि वच ॥३॥
अनन्यिभक्तिीचे उपायि ते यिा ि वविठोबाचे पायि । ध्यिाइल तो कायि जिाणे चकुों मारग ॥४॥
आतां सांगे तुका एक तुह्मी चकुों नका । सांडीमांडी धर्ोका शिरण िरघतां गोमटे ॥५॥

आह्मीं जिाणावेि ते काई तुझे विमर कोणे ठायिीं । अंतपार नाहीं ऐसे श्रुि वत बोलती ॥१॥
होई ंमजि तसैा मजि तसैा साना सकुमार रुषीकेशिा । पुरविीं माझी आशिा भुजिा चारी दाखविीं॥ध्रु.॥
खालता सप्त ही पाताळा विरता स्विगारहूि वन ि वढसाळा । तो मी मस्यिक डोळां कैसा पाहों आपला ॥२॥
मजि असे हा भरविसा पढीयिे विोसी तयिां तसैा । पंढरीि वनविासा तुका ह्मणे गा ि वविठोबा ॥३॥

विृत्तक्ष विल्ली आह्मां सोयिरीं विनचर े। पक्षी ही सुस्विर ेआळि वविती ॥१॥
येिणे सखेु रुचे एकांताचा विास । नाहीं गुण दोष अगंा येित ॥ध्रु.॥
आकाशि मडंप पृत्तथुविी आसन । रमे तेथे मन कीडा करी ॥२॥
कंथाकुमंडलु देहउपचारा । जिाणि ववितो विारा अविश्विरु॥३॥
हिरकथा भोजिन परविडी ि वविस्तार । करोि वन प्रकार सेविूनं रुची ॥४॥
तुका ह्मणे होयि मनासी संविाद । आपुला ि वच विाद आपणांसी ॥५॥

अनंत ब्रह्मांडे । एके रोमीं ऐसे धेर्डे ॥१॥
तो यिा गौि वळयिांचे घरीं । उंबरा चढतां टेका धर्री ॥ध्रु.॥
मारी दतै्यि गाडे । ज्यिांचे पुराणीं पविाडे ॥२॥
तुका ह्मणे कळा । अगंीं जियिाच्यिा सकळा ॥३॥



साविधर्ान ऐसे कायि ते ि वविचारा । आले हो संसारा सकळ ही ॥१॥
अंतीं समयिाचा करणे ि वविचार । वेिचती सादर घि वटका पळे ॥ध्रु.॥
मंगळ हे नोहे कन्यिापुत्राि वदक । राि वहला लौि वकक अंतरपाट ॥२॥
तुका ह्मणे देवि अंतरला दरुी । डोि वळयिा अंधर्ारी पडलीसे ॥३॥

लविण मेळि ववितां जिळे । कायि उरले ि वनराळे ॥१॥
तसैा समरस जिालों । तुजिमाजिी हरपलों ॥ध्रु.॥
अि वग्नकपुरराच्यिा मेळीं । कायि उरली काजिळी ॥२॥
तुका ह्मणे होती । तुझी माझी एक ज्यिोती ॥३॥

सुख नाहीं कोठे आिलयिा संसारीं । विांयिा हांविभरी होऊं नका ॥१॥
दःुखबांदविडी आहे हा संसार । सुखाचा ि वविचार नाहीं कोठे ॥ध्रु.॥
चविदा कल्पेविरी आयिषु्यि जियिाला । परी तो राि वहला ताटीखालीं ॥२॥
तुका ह्मणे वेिगीं जिायि सुटोि वनयिां । धर्रूि वन हृदयिामाजिी हिर ॥३॥

तुजि किरतां होयि ऐसे कांहीं नाहीं । डोंगराची राई रकं राणा ॥१॥
अशुिभाचे शुिभ किरतां तुजि कांही । अविघड नाहीं पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
सोळा सहस्र नारी ब्रह्मचारी कैसा । ि वनराहारी दवुिारसा नविल नव्हे ॥२॥
पंचभ्रतार द्रौपदी सती । किरतां ि वपतृत्तशिांती पुण्यि धर्मार ॥३॥
दशिरथा पातके ब्रह्महत्येि ऐसीं । नविल त्यिाचे कुशिीं जिन्म तुझा ॥४॥
मुनेश्विरा नाहीं दोष अनुमात्र । भांडि ववितां सुत्र विधर् होती ॥५॥
तुका ह्मणे माझे दोष ते कायिी । सरता तुझा पायिीं जिालों देविा ॥६॥

पाळणा

जिनि वनयिा बाळका र ेघातले पाळणा । पचंतत्त्विीं जिि वडयेिल्यिा विारि वतयिा चहू ंकोणा । अखंड जिि वडयेिल्यिा तयिा ढाळ अंगणा । 
विैखरी धर्रूि वन हातीं भावि दाविी खेळणा ॥१॥
ि वनजिीं र ेि वनजिीं आतां । ह्मणोि वन पिरयेि दे माता । खेळतां कष्टिलासी बाळा तून ंर ेनेणतां । ि वनजिीं र ेि वनजिीं आतां ॥ध्रु.॥
खेळतां बाहेिर र ेमुला लोकांच्यिा सविे । बागुल काळतोंडा नाहीं नेतो ते ठावेि । खेळतां दिुत श्चत्तिा र ेदेखोि वन ते न्यिावेि । 
ह्मणोि वन सांगे तुजि शिीघ्र विचन पाळावेि॥२॥
संि वचत मागे तुजि शुिध्द होते सांगाती । तेणे तुजि विांचि वविले वेिरझािरयिा हातीं । आणीक नेली मागे कायि जिाणों तीं ि वकती । 
आलािस येिथवििर थोरपुण्येि बहुतीं ॥३॥
खेळतां शुिक देविा तो र ेलागला पाठीं । लपाला विरुषे बारा ि वतयेि मातेचे पोटीं । िरघतां बाहेिर र ेपळे घेऊि वन कासोटी । 



ते ि वच परी जिाली स्विामी भेणे िरघे कपाटीं ॥४॥
खेळतां चकविती जिनका लागला धर्ाक । पि वडला अग्नीमाजिी पावि जिळत एक। भरलासे कांप अगंीं सखु नाठविे दःुख। 
आप पर ते ही नाहीं देहभावि सकि वळक ॥५॥
िसभ्रीयिा चकविती कवि पि वडली अविि वचती । धर्ीट तो न भे तयिा मास काि वपले हातीं । टाि वकले तयिाविरी खणेु गोि वविला अंतीं 
। पाविला मायिबाप ि वहरोन घेतला हातीं ॥६॥
बांधर्ले अजिामेळा वेिश्यिागणीका कैसी । मािरली हाक धर्ाके कळले मायिबापासी। घातली धर्ांवि नेटे वेिगीं पाविला त्यिासी । 
ि वहरोि वन नेलीं दोघे आपणयिां तीं पासी ॥७॥
धर्रूनी आठविून र ेबाळा राहे ि वनश्चळ । खेळतां दिुत श्चता र ेनको जिाऊं बरळ। टोंकताहे तुजिलागीं ि वदविस लेखूननी काळ । 
मग नेदी आठविूनं र ेनेत्रीं घालीं पडळ ॥८॥
ऐसी तीं कृत्त पाविंते बाळा मोि वहले ि वचत्ति । सुस्विर ेकंठ गायि मधर्ुर आि वण संगीत । तेणे ते ि वच ि वचत्ति राहे होऊि वनयिां ि वनविांत । 
पाविती तुका ह्मणे नाहीं ि वविश्विास ते घात ॥९॥
॥१॥

उभ्यिा बाजिारांत कथा । हे तों नाविडे पंढिरनाथा॥१॥
अविघे पोटासाटीं ढोंग । तेथे कैचा पांडुरगं ॥ध्रु.॥
लाविी अनुसंधर्ान। कांहीं देईल ह्मणऊन ॥२॥
कायि केले रांडलेका । तुला राजिी नाहीं तुका ॥३॥

असोत लोकांचे बोल ि वशिराविरी । माझी मजि बरी ि वविठाबाई ॥१॥
आपंि वगले मजि आहे ते कृत्त पाळु । बहुत कनविाळु अंतरींची ॥ध्रु.॥
वेिदशिासे्त्र िजिसी विि वणरती पुराणे । ि वतचे मी पोसणे लि वडविाळ ॥२॥
िजिचे नाम कामधेर्नु कल्पतरू । ि वतचे मी लेकरंू तुका ह्मणे ॥३॥

विाराणसी गयिा पाि वहली द्वारका । परी नयेि तुका पंढरीच्यिा ॥१॥
पंढरीसी नाहीं कोणा अि वभमान । पायिां पडे जिन एकमेका ॥२॥
तुका ह्मणे जिायि एकवेिळ पंढरी । तयिाि वचयेि घरीं यिम न येि ॥३॥

सांडुि वनयिां सविर लौि वककाची लाजि । आळविा यिदरुाजि भि वक्तिभावेि ॥१॥
पाहूि वनयिां झाडे विरबडून ि वन पाला । खाऊि वन ि वविठ्ठला आळविावेि ॥ध्रु.॥
वेिचूनि वनयिां ि वचंध्यिा भरूि वनयिां धर्ागा । गुंडाळूनि वन ढंुगा आळविावेि ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे मांि वडल्यिा ि वनविारण । तयिा नारायिण उपेक्षीना ॥३॥



दहयिांि वचयिा अंगीं ि वनघे ताक लोणी । एका मोले दोन्ही मागों नयेि ॥१॥
आकाशिाचे पोटीं चदं्र तारांगणे । दोहींशिी समान पाहों नयेि ॥ध्रु.॥
पृत्तथ्विीचा पोटीं ि वहरा गारगोटी । दोहोंसी समसाटी करंू नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे तसेै संत आि वण जिन । दोहींसी समान भजिूनं नयेि ॥३॥

तेरा ि वदविस जिाले ि वनश्चक किरतां । न पविसी अनंता मायिबापा ॥१॥
पाषाणांची खोळ घेउि वन बसैलासी । कायि हृषीकेशिी जिाले तुजि ॥ध्रु.॥
तुजिविरी आतां प्राण मी तजिीन । हत्यिा मी घालीन पांडुरगंा ॥२॥
फिार ि वविठाबाई धर्िरली तुझी आस । करीन जिीविा नास पांडुरगंा ॥३॥
तुका ह्मणे आतां मांि वडले ि वनविारण । प्राण हा सांडीन तुजिविरी ॥४॥

लोक फिार विाखा अमगंळ जिाला । त्यिाचा त्यिाग केला पांडुरगंा ॥१॥
ि वविषयिां विचंलों मीपणा मकुलों । शिरण तुजि आलों पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
घर दार अविघीं तिजिलीं नारायिणा । जिीविींच्यिा जिीविना पांडुरगंा ॥२॥
तुका ह्मणे पि वडलों पुंडिलकापाशिीं । धर्ांवि हृषीकेशिी आि वळंगीं मजि ॥३॥

इिं वद्रयिांचीं ि वदने । आह्मी केलों नारायिणे ॥१॥
ह्मणऊि वन ऐसे सोसीं । कायि सांगों कोणांपाशिी ॥ध्रु.॥
नाहीं अंगीं बळ । त्यिाग करींसा सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे मोटे । प्रारब्धर् होते खोटे ॥३॥

हातीं धर्रंू जिावेि । तेणे परते ि वच व्हावेि ॥१॥
ऐसा कां हो आला विांटा । हीन भाग्यिाचा करटंा ॥ध्रु.॥
देवि ना संसार । दोहीं ठायिीं नाहीं थार ॥२॥
तुका ह्मणे पीक । भूनि वम न दे न ि वमळे भीक ॥३॥

मोले घातले रडायिा । नाहीं असुं आि वण मायिा ॥१॥
तसैा भि वक्तिविाद कायि । रगंबेगडीचा न्यिायि ॥ध्रु.॥
वेिठी धर्िरल्यिा दाविी भावि । मागे पळायिाचा पावि ॥२॥
काजिव्यिाच्यिा ज्यिोती । तुका ह्मणे न लगे विाती ॥३॥



तिर च जिन्मा यिावेि । दास ि वविठ्ठलाचे व्हावेि ॥१॥
नाहीं तिर कायि थोडीं । श्विानशिूनकर ेबापुडीं ॥ध्र.ु॥
ज्यिाल्यिाचे ते फिळ। अंगीं लागों नेदी मळ ॥२॥
तुका ह्मणे भले । ज्यिाच्यिा नावेि मानविले ॥३॥

॥ लळते  ॥

देवि ते संत देवि ते संत । ि वनि वमत्यि त्यिा प्रि वतमा ॥१॥
मी तों सांगतसे भावेि । असो ठावेि सकळां ॥ध्रु.॥
ि वनराकारी ओस ि वदशिा । येिथे इच्छा पुरतसे ॥२॥
तुका ह्मणे रोकडे केणे । सेि ववितां येिणे पोट धर्ायि ॥३॥

न कळे मावि मुि वन मागे एकी अंतुरी । साठी संवित्सरां जिन्म तयिा उदरीं ॥१॥
कैसा आकळे गे मायेि चपळ विो । ि वत्रभुविनव्यिापक सकळ विो ॥ध्रु.॥
हनमुंता भेटी गविर हिरला दोहींचा । गरुडा ि वविटंबना रूपा सत्यिभामेच्यिा ॥२॥
द्रौपदीचा भेद पुरि वविला समयिीं । ॠि वष फिळविनीं देठीं लाि ववितां ठायिीं ॥३॥
अजुिरनाच्यिा रथीं कि वप स्तभंीं ठेि वविला । दोहीं पैजि तेथे गविर हरी दादलुा ॥४॥
भाविभक्तिी सत्त्विगुण जिाला दजुिरना । तुका ह्मणे सकळां छंदे खेळे आपण ॥५॥

उदारा कृत्त पाळा अंगा देविांच्यिा देविा । तुजिसवेि पण आतां आमुचा दाविा ॥१॥
कैसा जिासी सांग आतां मजिपासुनी । केले विाताहात ि वदले संसारा पाणी ॥ध्रु.॥
अविघीं आविरूि वन तुझे लाि वविलीं पाठीं । आतां त्यिा ि वविसर सोहकंोहचं्यिा गोष्टिी ॥२॥
तुका ह्मणे आतां चरणीं घातली ि वमठी । पि वडली ते पडो तुह्मा आह्मांसी तुटी ॥३॥

जिाली होती कायिा । बहु मळीन देविरायिा ॥१॥
तुमच्यिा उजिळली नामे । ि वचत्ति प्रक्षाि वळले प्रमेे ॥ध्र.ु॥
अनुतापे झाला झाडा । प्रारब्धर्ाचा केला तोडा ॥२॥
तुका ह्मणे देह पायिीं । ठेविूनि वन झालों उतराई ॥३॥

आिजि आनंद ुर ेएकी परमानंद ुर े। जियिा श्रुि वत नेि वत नेि वत ह्मणती गोि वविंद ुर े॥१॥
ि वविठोबाचीं वेिडीं आह्मां आनंद ुसदा । गाऊं नाचों विाऊं टाळी रजंिविूनं गोि वविंदा ॥ध्रु.॥
सदा सन सांत आह्मां ि वनत्यि ि वदविाळी । आनंदे ि वनभरर आमचा कैविारी बळी ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं जिन्ममरणांचा धर्ाक । संत सनकाि वदक ते आमचे कवितुक॥३॥



प्राि वणयिां एक बीजिमंत्र उच्चारीं । प्रि वति वदनीं रामकृत्त ष्ण ह्मण कां मुरािर ॥१॥
हे ि वच साधर्न र ेतुजि सविर िसध्दींचे । नाम उच्चारीं पां गोपाळाचे विाचे ॥ध्रु.॥
उपास पारणे न लगे विनसेविन। न लगे धर्ूनम्रपान पचंाअग्नतापन ॥२॥
फुिकाचे सखुाचे कांहीं न वेिचे भांडार । कोटी यिज्ञां पिरस तुका ह्मणे हे सार ॥३॥

ि वविठ्ठल कीतरनाचे अंतीं । जियि जियि हरी जेि ह्मणती॥१॥
ते ि वच सुकृत्त ताचे फिळ । विाचा रामनामे ि वनखळ ॥ध्रु.॥
बसैोि वन हिरकथेसी । होयि साविधर् ि वचत्तिासी ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाचा जिन्म । सुफिळ जिाला भविकम ॥३॥

न चलवेि पंथ वेिच नसतां पालविीं । शिरीर ि वविटंि वबले विाटे भीक मागाविी ॥१॥
न करीं र ेतसेै आपआपणां । ि वनत्यि राम राम तुह्मी सकळ ह्मणा ॥ध्रु.॥
राम ह्मणि ववितां रांडा पोर ेि वनरि वविशिी । पडसी यिमा हांतीं जिाचि वविती चौऱ्यिाशिी ॥२॥
मुखीं नाहीं राम तो ही आत्महत्यिारा । तुका ह्मणे लाजि नाहीं तयिा गवं्हारा ॥३॥

थि वडयेिसी ि वनघतां पाषाणांच्यिा सांगडी । बडुतां मध्यिभागीं तेथे कोण घाली उडी ॥१॥
न करी र ेतसेै आपआपणा । पतगं जिायि विांयिां जिीवेि ज्यिोती घालूनि वनयिां ॥ध्रु.॥
साविधर्पणे सोमविल विाटी भरोि वनयिां प्यिाला । मरणा अंतीं विदै्य बोलाि ववितो गि वहला ॥२॥
तुकाह्मणे करीं ठायिींचा ि वच ि वविचार । जंिविे नाहीं पातला यिमाचा ि वकंकर ॥३॥
॥९॥

द्या जिी माझा ि वविचारोि वनयिां ि वविभाग । न खंडे हा लाग आहाचपणे ॥१॥
ि वकती नेणों तुह्मां साहाते कटकट । आह्मी च विाईट ि वनविडलों ते ॥ध्रु.॥
करि ववितां कल्हे िजिविाि वचयेिसाटीं । हे तुह्मां विोखटीं ढाळ देविा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर कारण आपुला । तुह्मीं तों ि वविठ्ठला मायिातीत ॥३॥

आमुचे ठाउके तुह्मां गभरविास । बि वळविंत दोष केले भोग ॥१॥
कायि हा सांगाविा नसतां नविलाविो । मदैपणे भावि भुलविणेचा ॥ध्रु.॥
एका पळविूनि वन एका पाठी लाविा । कवितुक देविा पाहावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाणे असे चेति वविले । त्यिाच्यिाने उगळे कैसे नव्हे ॥३॥



ि वनदरयिासी तुह्मी किरतां दडंण । तुमचे गाऱ्हाणे कोठे द्यावेि ॥१॥
भाि वकतों करुणा ऐकती कान ।उगले ि वच मौन्यि धर्िरले ऐसे ॥ध्रु.॥
दीनपणे पाहे पायि ि वभडाविोि वन । मंजुिळा विचनीं ि वविनविीतसे॥२॥
तुका ह्मणे गांठी मनाची उकला । कायि जिी ि वविठ्ठला पाहातसां ॥३॥

नसतों ि वकि वविलविाणे । कांहीं तुमच्यिा कृत्त पादाने ॥१॥
हे ि वच तयिाची ओळखी । धर्ाले टविटि ववित मुखीं ॥ध्र.ु॥
विांयिां जिात नाहीं । विचन प्रीतीचे ते कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । सत्यि येिते अनुभविा ॥३॥

जिालों तवंि साचे । दास राहविणे काचे ॥१॥
हे कां ि वमळते उि वचत । तुह्मी नेणा कृत्त पाविंत ॥ध्रु.॥
िसंहाचे ते ि वपले । जिायि घेऊि वनयिां कोल्हे ॥२॥
तुका ह्मणे नास । आह्मां ह्मणि ववििलयिां दास॥३॥

देविाच्यिा उदे्दशेि जेिथे जेिथे भावि । तो तो विसे ठावि ि वविश्विंभर े॥१॥
लोभाचे संकल्प पळािलयिाविरी । कैची तेथे उरी पापपुण्यिा ॥ध्रु.॥
शुिध्द भक्तिी मन जिािलयिा ि वनमरळ । कुश्चळी ि वविटाळ विज्रलेप ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाचे तयिासी च कळे । प्रांत येितो फिळे कळों मग ॥३॥

कडसणी धर्िरतां अडचणीचा ठावि । ह्मणऊि वन जिीवि त्रासलासे ॥१॥
लौि वककाबाहेिर राि वहलों ि वनराळा । तुजिि वविण वेिगळा नाहीं तुजिा ॥ध्रु.॥
संकोचाने नाहीं होत धर्णीविरी । उरविूनि वन उरी कायि काजि ॥२॥
तुका ह्मणे केले इच्छे ि वच सािरखे । नाहींसे पािरखे येिथे कोणी ॥३॥

हे ि वच जितन करा दान । धर्रुनी चरण राि वहलों तो॥१॥
आणीक कांहीं न घलीं भार । बहुत फिार सांकडे ॥ध्रु.॥
घ्यिाविी माझ्यिा हाते सेविा । हे ि वच देविा ि वविनविणी ॥२॥
तुका तुमचा ह्मणविी दास । तेणे आस पुरविाविी ॥३॥

आपल्यिा च स्काुुंफ्दे । जेिथे तेथे घेती छंदे ॥१॥
पि वडला सत्यिाचा दषु्काळ । बहु फिार जिाली घोळ ॥ध्रु.॥



ि वविश्विासाचे माठ । त्यिाचे कपाळीं ते नाट ॥२॥
तुका ह्मणे घाणा । मूनढा तीथाअ प्रदि वक्षणा ॥३॥

उद्वगेाची धर्ांवि बसैली आसनीं । पि वडले नारायिणीं मोटळे हे ॥१॥
सकळ ि वनित श्चंती जिाली हा भरविसा । नाहीं गभरविासा येिणे ऐसा ॥ध्रु.॥
आपुिलयिा नांवेि नाहीं आह्मां िजिणे । अि वभमान तेणे नेला देवेि ॥२॥
तुका ह्मणे चेळे एकाि वचयिा सत्तिा । आपुले ि वमरि ववितां पणे ऐसे ॥३॥

बहुतां पुर ेऐसा विाण । आले धर्न घरासी ॥१॥
घ्यिा र ेफुिका मोलेि वविण । नारायिण न भुला ॥ध्रु.॥
ऐका ि वनविळल्यिा मने। बरवेि काने सादर ॥२॥
तुका ह्मणे करूि वन अंतीं । ि वनित श्चंती हे ठेविाविी ॥३॥

माझी मजि जिाती आविरली देविा । नव्हतां यिा गोविा इिं वद्रयिांचा ॥१॥
कासयिा मी तुझा ह्मणि ववितों दास । असतों उदास सविर भावेि ॥ध्र.ु॥
भयिाि वचयिा भेणे धर्िरयेिली कास । न पुरतां आस कायि थोरी ॥२॥
तुका ह्मणे आपआपुलीं जितन । कैचे थोरपण मग तुह्मां ॥३॥

ि वविनि ववितों तरी आि वणतोिस परी । यिाचकाने थोरी दातयिाची ॥१॥
आमुचे ही कांहीं असों द्या प्रकार । एकल्यिाने थोर कैचे तुह्मी ॥ध्रु.॥
नेघाविी जिी कांहीं बहु साल सेविा । गौरवि ते देविा यित्न कीजेि ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं आमुची ि वमरासी । असावेिसे ऐसीं दबुरळे ि वच ॥३॥

एका ऐसे एक होते कोणां काळे । समथारच्यिा बळे कायि नव्हे ॥१॥
घालूनि वन बसैलों ि वमरासीस पायिा । िजंिकों देविरायिा संदेह नाहीं ॥ध्रु.॥
केला तो न संडीं आतां कइविाड । विारीन हे आड कामकोधर् ॥२॥
तुका ह्मणे जिाळीं अळसाची धर्ाडी । नव्हती आली जिोडी कळों साच ॥३॥

जिाले समाधर्ान । तुमचे धर्िरले चरण ॥१॥
आतां उठावेिसे मना । येित नाहीं नारायिणा ॥ध्रु.॥
सुरविाि वडकपणे । येिथे सांपडले केणे ॥२॥
तुका ह्मणे भाग । गेला ि वनविारला लाग ॥३॥



मुखाकडे विास । पाहे करूि वनयिां आस ॥१॥
आतां होईल ते ि वशिरीं । मनोगत आज्ञा धर्रीं ॥ध्रु.॥
तुह्मीं अंगीकार । केला पाि वहजेि हे सार ॥२॥
तुका ह्मणे दारीं । उभे यिाचक मीं हरी ॥३॥

नाहीं माथां भार । तुह्मी घेत हा ि वविचार ॥१॥
जिाणोि वनयिां ऐसे केले । दिुरल अंगेसी लाि वविले ॥ध्रु.॥
आतां बोलावेि आविडी । नाम घ्यिावेि घडी घडी ॥२॥
तुका ह्मणे दरुी । देविा खोटी ऐसी उरी ॥३॥

माझे जिड भारी । आतां अविघे तुह्मांविरी ॥१॥
जिालों अंि वकत अंि वकला । तुमच्यिा मकुलों माि वगला ॥ध्रु.॥
किरतों जेि काम। माझी सेविा तुझे नाम ॥२॥
तुका पायिां लागे । कांहीं नेदी ना न मगे॥३॥

तुह्मी आह्मी भले आतां । जिालों ि वचंता काशिाची॥१॥
आपुलाले आलों स्थळीं । मौन कळी विाढेना ॥ध्रु.॥
सहजि जेि मनीं होते । ते उि वचते घडले ॥२॥
तुका ह्मणे नसते अगंा । येित संगा सािरखे ॥३॥

ि वचत्तिा ऐसी नको देऊं आठविण । जेिणे देविाचे चरण अंतर ेते ॥१॥
आिलयिा विचने रामनामध्विि वन । ऐकाविीं कानीं ऐसीं गोडे ॥ध्रु.॥
मत्सराचा ठावि शिरीरीं नसाविा । लाभेि वविण जिीविा दःुख देतो ॥२॥
तुका ह्मणे राहे अंतर शिीतळ । शिांतीचे ते बळ क्षमा अगंीं ॥३॥

कोण पणु्यि कोणा गांठी । ज्यिासी ऐिसयिांची भेटी॥१॥
िजिहीं हरी धर्िरला मनीं । ि वदले संविसारा पाणी ॥ध्रु.॥
कोण हा भाग्यिाचा । ऐिसयिांसी बोले विाचा ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिांचे भेटी। होयि संसारासी तुटी ॥३॥

तिर च हा जिीवि संसारीं उदास । धर्िरला ि वविश्विास तुह्मां सोई ॥१॥



एके जिातीि वविण नाहीं कळविळा । ओढली गोपाळा सूनत्रदोरी ॥ध्रु.॥
फुिटतसे प्राण क्षणांच्यिा ि वविसर े। हे तों परस्पर ेसािरखे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्तिीं रािखला अनुभवि । तेणे हा संदेह ि वनविारला ॥३॥

ि वकती ि वविविंचना करीतसे जिीविीं । मन धर्ांविडविी दाही ि वदशिा ॥१॥
कोणा एका भावेि तुह्मी अगंीकार । कराविा ि वविचार यिा च साटीं ॥ध्रु.॥
इतर ते आतां लाभ तुच्छ जिाले । अनुभविा आले गुणागुण ॥२॥
तुका ह्मणे लागो अखंड समािधर् । जिाविे प्रमेबोधर्ीं बुडोि वनयिां ॥३॥

ि वदक ि वच यिा नाहीं संसारसंबंधर्ा । तुटेना यिा बाधर्ा भविरोगाची ॥१॥
तांतडींत करीं ह्मणऊि वन तांतडी । सािधर्ली ते घडी सोि वनयिाची ॥ध्रु.॥
संकल्पाच्यिा बीजेि इिं वद्रयिांची चाली । प्रारब्धर् ते घाली गभरविासीं ॥२॥
तुका ह्मणे बीजेि जिाळुनी सकळ । कराविा गोपाळ आपुला तो ॥३॥

आतां होइन धर्रणेकरी । भीतरीच कोंडीन ॥१॥
नाही केली जिीवेिसाटी । तों कां गोष्टिी रुचे ते ॥ध्रु.॥
आधर्ी ि वनधर्ारर तो सार । मग भार सोसीन ॥२॥
तुका ह्मणे खाऊं जेिविूनं । नेदून ंहोऊं वेिगळा ॥३॥

होइल तिर पुसापुसी । उत्तिर त्यिासी यिोजिावेि ॥१॥
तोंवििर मी पढेु कांहीं । आपुले नाहीं घालीत ॥ध्र.ु॥
जिाणेि वनयिां अंतर देवि । जेिव्हां भेवि फेिडील ॥२॥
तुका ह्मणे धर्िरला हातीं । करील खतंीवेिगळे ॥३॥

हा तों नव्हे कांहीं ि वनराशेिचा ठावि । भले पोटीं विावि रािखिलयिा ॥१॥
ि वविश्विंभर ेि वविश्वि सामाि वविले पोटी । तेथे ि वच सेविटीं आह्मी असों ॥ध्रु.॥
नेणतां ि वचंतन किरतों अंतरीं । तेथे अभ्यिंतरीं उमटेल ॥२॥
तुका ह्मणे माझा स्विामी अबोलणा । पुरविूनं खणेु खणुा जिाणतसों ॥३॥

ि वनषु्ठर तो ि वदसे ि वनराकारपणे । कोंविळा सगुणे प्रि वतपाळी॥१॥
केला च कराविा केला कइविाड । होईल ते गोड न परतेे ॥ध्रु.॥
मिथिलयिा लागे नविनीत हातां । नासे ि वविति वळतां आहाच ते ॥२॥



तुका ह्मणे आतां मनाशिीं ि वविचार । कराविा तो सार एकि वचत्ति ॥३॥

बहु देविा बर ेजिाले । नसते गेले सोंविळे ॥१॥
धर्ोविटाशिीं पि वडली गांठी । जिगजेिठीप्रसादे ॥ध्रु.॥
गादल्यिाचा जिाला जिाडा । गेली पीडा ि वविकल्प ॥२॥
तुका ह्मणे विराविरी । ि वनमरळ करी ि वनमरळा ॥३॥

स्विाि वमत्विाचीं विमे ंअसोि वन जिविळी । विाहों जिावेि मोळी गुणांसवेि ॥१॥
काबाडापासूनि वन सोडविा दातारा । कांहीं नका भारा पात्र करंू ॥ध्रु.॥
धर्नविंत्र्यिाि वचयेि अगंीं सत्तिाबळ । व्यिािधर् तो सकळ तोडावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे आले मोडयिासी कोंपट । सांडव्यिाची विाट ि वविसराविी ॥३॥

ॠणाच्यिा पिरहारा जिालों विोळगणा । द्याविी नारायिणा विासलाती ॥१॥
जिालों उतराई शिरीरसंकल्पे । चकुों द्याविीं पापे सकळ ही ॥ध्रु.॥
आिजिवििर होतों धर्रूि वन िजिविासी । व्यिाजिे कासाि वविसी बहु केले ॥२॥
तुका ह्मणे मना आि वणला म्यिां भावि । तुमचा तेथे ठावि आहे देविा ॥३॥

येिणे पांगे पायिांपाशिीं । ि वनश्चयिेसी राहेन ॥१॥
सांि वगतली करीन सेविा । सकळ देविा दास्यित्वि ॥ध्रु.॥
बंधर्नाची तुटली बेडी । हे ि वच जिोडी मग आह्मां ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे क्षण । पायिांि वविण वेिगळा ॥३॥

आपुल्यिा आपण उगविा िलगाड । कायि माझे जिड करुन घ्यिाल ॥१॥
उधर्ारासी कायि उधर्ाराचे काम । विाढविूनं ि वच श्रम नयेि देविा ॥ध्रु.॥
करा आतां मजिसाटीं विाड पोट । ठावि नाहीं तटें जिाले लोकीं ॥२॥
तुका ह्मणे बाकी झडिलयिाविरी । न पडे वेिव्हारीं संि वचताचे ॥३॥

सविर संगीं ि वविट आला । तूनं एकला आविडसी ॥१॥
ि वदली आतां पायिीं ि वमठी । जिगजेिठी न सोडीं ॥ध्रु.॥
बहु जिालों क्षीदक्षीण । येिणे सीण तो नासे ॥२॥
तुका ह्मणे गगंविास । बहु त्यिा आस स्थळाची ॥३॥



शिीतळ ते शिीतळाहुनी । पायिविणी चरणींचे ॥१॥
सेविन हे ि वशिरसा धर्रीं । अंतरीं हीं विरदळा ॥ध्रु.॥
अविघे ि वच नासी पाप । तीथर बाप माझ्यिाचे ॥२॥
बसैोि वनयिां तुका तळीं । त्यिा कल्लोळीं डौरला ॥३॥

गोदे कांठीं होता आड । करूि वन कोड कवितुके॥१॥
देखण्यिांनीं एक केले । आइत्यिा नेले िजिविनापे ॥ध्रु.॥
राखोि वनयिां ठावि । अल्प जिीवि लाविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे ि वफिटे धर्नी । हे सज्जिनीं ि वविश्रांि वत ॥३॥

न पाहे माघार ेआतां परतोि वन । संसारापासूनि वन ि वविटला जिीवि ॥१॥
सामोर ेयेिऊि वन कविळीं दातारा । काळाचा हाकारा न साहावेि ॥ध्रु.॥
साविधर्ान ि वचत्ति होईल आधर्ार े। खेळतां ही बर ेविाटईल ॥२॥
तुका ह्मणे कंठ दाटला यिा सोसे । न पवेि कैसे जिविळी हे ॥३॥

मथनीचे नविनीत । सविर ि वहतकारक ॥१॥
दडंवित दडंा परी । मागे उरी नरुाविी ॥ध्रु.॥
विचनाचा तो पसरंु काई । तांतडी डोईपाशिींच ॥२॥
तुका ह्मणे जिगजेिठी । लाविीं कंठीं उचलूनि वन ॥३॥

अविि वचता ि वच हातीं ठेविा । ि वदला सेविा न किरतां॥१॥
भाग्यि फिळले जिाली भेटी । नेघे तुटी यिाविरी ॥ध्रु.॥
दनै्यि गेले हरली ि वचतंा । सदवैि आतां यिाविरी ॥२॥
तुका ह्मणे विांटा जिाला । बोलों बोली देविासीं ॥३॥

समथारची धर्िरली कास । आतां नाशि काशिाचा ॥१॥
धर्ांवि पावेि करीन लाहो । तुमच्यिा आहो ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
न लगे मजि पाहाणे ि वदशिा । हाकेसिरसा ओढसी ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हे धर्ीर । तुह्मां ित स्थर दयेिने ॥३॥

करंू तसेै पाठांतर । करुणाकर भाषण ॥१॥
िजिहीं केला मूनि वतरमंत । ऐसे संतप्रसाद ॥ध्रु.॥



सोज्ज्विळ केल्यिा विाटा । आइत्यिा नीटा मागीलां ॥२॥
तुका ह्मणे घेऊं धर्ांविा । करंू हांविा ते जिोडी ॥३॥

अचळ न चळे ऐसे जिाले मन । धर्रूि वन ि वनजि खणु राि वहलोंसे ॥१॥
आविडी बसैली गुणांची अंतरीं । करंू धर्णीविरी सेविन ते ॥ध्रु.॥
एकि वविधर् भावि नव्हे अभाविना । आि वणि वकयिा गणुां न ि वमळवेि ॥२॥
तुका ह्मणे माझे पि वडले आहारीं । ध्यिान ि वविटेविरी ठाकले ते ॥३॥

कायि तुझी थोरी विणूनर्यां मी पामर । होसी दयिाकर कृत्त पािसंधर्ु ॥१॥
तुजि ऐसी दयिा नाहीं आि वणकासी । ऐसे हृषीकेशिी नविल एक ॥ध्रु.॥
कुरुके्षत्रभूनमीविरी पक्षी व्यिाले । तृत्तणामाजिी केले कोठे त्यिांनीं ॥२॥
अकस्मात तेथे रणखांब रोि वविला । यिधु्दाचा नेि वमला ठावि तेथे ॥३॥
कौरवि पांडवि दळभार दोन्ही । झुंजिावियिा रणीं आले तेथे ॥४॥
तयेि काळीं तुजि पक्षी आठि वविती । पावि बा श्रीपती ह्मणोि वनयिां ॥५॥
हस्ती घोडे रथ येिथे धर्ांवितील । पाषाण होतील शितचूनणर ॥६॥
ऐिसयेि आकांतीं विांचों कैसे परी । धर्ांवि बा श्रीहरी लविलाहे ॥७॥
टाकोि वनयिां ि वपलीं कैसे जिावेि आतां । पावेि जिगन्नाथा लविलाहीं ॥८॥
आली ि वतयेि काळीं कृत्त पा तुझ्यिा ि वचत्तिा । अनाथांच्यिा नाथा नारायिणा ॥९॥
एका गजिाि वचयिा कंठीं घटंा होती। पाि वडली अविि वचती तयिांविरी ॥१ 0॥
अठरा ि वदविस तेथे द्वंदजंुिजि जिाले । विारा ऊन लागले नाहीं तयिां ॥॥
जंुिजि जिाल्यिाविरी दाि वविले अजुिरना । तुह्मीं नारायिणा पि वक्षयिांसी ॥॥
पाहे आपुिलयिा दासां म्यिां रि वक्षले । रणीं विांचि वविले कैशिा परी ॥॥
ऐसी तुजि मायिा आपुल्यिा भक्तिांची । माउली आमुची तुका ह्मणे ॥॥

विैष्णविां संगती सुख विाटे जिीविा । आणीक मी देविा कांहीं नेणे ॥१॥
गायेि नाचे उडे आपुिलयिा छंदे । मनाच्यिा आनंदे आविडीने ॥ध्रु.॥
लाजि भयि शंिका दरुाि वविला मान । न कळे साधर्न यिापरते ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आपुल्यिा सायिासे । आह्मां जिगदेशेि सांभाळावेि ॥३॥

शिरण शिरण विाणी । शिरण ि वत्रविाचा ि वविनविणी ॥१॥
स्तुती न पुर ेहे विाचा । सत्यि दास मी दासांचा ॥ध्रु.॥
देह सांभाळूनन। पायिांविरी लोटांगण ॥२॥
ि वविनविी संता तुका दीन । नव्हे गोरविे उत्तिीणर ॥३॥



लेकरा लेविविी माता अळंकार । नाहीं अंतपार आविडीसी॥१॥
कृत्त पेचे पोसणे तुमचे मी दीन । आिजि संतजिन मायिबाप ॥ध्रु.॥
आरुषा उत्तिरीं संतोषे माउली । कविळूनि वन घाली हृदयिात ॥२॥
पोटा आले त्यिाचे नेणे गणुदोष । कल्यिाण ि वच असे असाविे हे ॥३॥
मनाची ते चाली मोहाि वचयेि सोई । ओघे गगंा काई परतों जिाणे ॥४॥
तुका ह्मणे कोठे उदार मेघां शिि वक्ति । माझी तृत्तषा ि वकती चातकाची ॥५॥

यििु वक्ति तवंि जिाल्यिा कंुि वटत सकळा । उरली हे कळा जिीविनाची ॥१॥
संतचरणीं भावेि ठेि वविले मस्तक । जिोडोि वन हस्तक राि वहलोंसे ॥ध्रु.॥
जिाणपणे नेणे कांहीं ि वच प्रकार । साक्षी ते अंतर अंतरासी ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी केले अभयिदान । जेिणे समाधर्ान राि वहलेसे ॥३॥

हा गे आलों कोणी ह्मणे बुडि वतयिा । तेणे ि वकती तयिा बळ चढे ॥१॥
तुह्मी तवंि भार घेतला सकळ । आश्विािसलों बाळ अभयिकर े॥ध्र.ु॥
भुकेिलयिां आस दाि ववितां ि वनधर्ारर । ि वकती होयि धर्ीर समाधर्ान ॥२॥
तुका ह्मणे ि वदली ि वचतंामणीसाटीं । उि वचत कांचविटी दडंवित ॥३॥

कैसा तीं देिखला होसील गोपाळीं । पणु्यिविंतीं डोळीं नारायिणा ॥१॥
तेणे लोभे जिीवि जिालासे बराडी । आह्मी ऐशिी जिोडी कई ंलाभों ॥ध्र.ु॥
असेल ते कैसे दशिरनाचे सखु । अनुभवेि श्रीमखु अनुभि ववितां ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे देसी आिलगंन । अविस्था ते क्षणाक्षणां होते ॥३॥

कासयिा यिा लोभे केले आतरभूनत । सांगा माझे ि वचत्ति नारायिणा ॥१॥
चातकाचे परी एक ि वच ि वनधर्ारर । लक्षभेदीतीर ि वफिरों नेणे ॥ध्रु.॥
सांविळे रूपडे चतुभुरजि मूनि वतर । कृत्त ष्णनाम ि वचत्तिीं सकंल्प हा ॥२॥
तुका ह्मणे करीं आविडीसी ठावि । नको माझा भावि भगंों देऊं ॥३॥

कायि माझा पण होईल लि वटका । ि वब्रदाविळी लोकां दाि वविली ते ॥१॥
खरी करूि वनयिां देई ंमाझी आळी । येिऊि वन कृत्त विाळी पांडुरगें ॥ध्र.ु॥
आणीक म्यिां कोणा ह्मणविावेि हातीं । नयेि काकुलती दिुजियिासी ॥२॥
तुका ह्मणे मजि येिथे ि वच ओळखी । होईन तो सुखी पायिांनीं च ॥३॥



तुह्मां आह्मां जंिवि जिािलयिा समान । तेथे कोणां कोण सनमानी ॥१॥
उरी तों राि वहली गोमटे गौरवि । ओढे माझा जिीवि पायिांपाशिीं ॥ध्रु.॥
नेणपणे आह्मी आळविूनं विोरसे । बोलि ववितों रसे शिब्दरत्ने ॥२॥
तुका ह्मणे लळे पाळीं विो ि वविठ्ठले । कां हे उरि वविले भेदाभेद ॥३॥

नको माझे मानूनं आहाच ते शिब्द । कळविळयिाचा विाद करीतसे ॥१॥
कासयिाने बळ करंू पायिांपाशिीं । भाकाविी ते दासीं करुणा आह्मीं ॥ध्रु.॥
कायि मजि चाड असे यिा लौि वकके । परी असे ि वनके अनुभविाचे ॥२॥
लांचाविल्यिासाटीं विचनाची आळी । टकळयिाने घोळी जिविळी मन ॥३॥
विाटतसे आस पुरि वविसी ऐसे । तिर अगंीं ि वपसे लाि ववियेिले ॥४॥
तुका ह्मणे माझी येिथे ि वच आविडी। श्रीमुखाची जिोडी इच्छीतसे ॥५॥

ह्मणऊनी लविलाहे । पायि आहे ि वचतंीत ॥१॥
पाि वठलागा येितो काळ । तून ंकृत्त पाळून माउली ॥ध्रु.॥
बहु उसंतीत आलों । तयिा भ्यिालों स्थळासी ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंजिननी । येि ि वनविारणीं ि वविठ्ठले॥३॥

जेिणे विाढे अपकीि वतर । सविारथाअ ते विजिारवेि ॥१॥
सत्यि रुचे भलेपण । विचन ते जिगासी ॥ध्रु.॥
होइजेिते शिूनर त्यिागे । विाउगे ते सारावेि ॥२॥
तुका ह्मणे खोटे विमर । ि वनंद्यकमर काि वळमा ॥३॥

यिाची सवेि लागली जिीविा । गोडी हेविा सगंाचा ॥१॥
परते न सरवेि दरुी । क्षण हरीपासूनि वन ॥ध्रु.॥
जिाले तरी कायि तटं । आतां चट न संटे ॥२॥
तुका ह्मणे चकचाळे । वेिळ बळे लाि वविले॥३॥

यिाचा तवंि हा ि वच मोळा । देिखला डोळा उदडं॥१॥
नेदी मग ि वफिरों मागे । अंगा अंगे संचर े॥ध्रु.॥
कां गा यिाची नेणां खोडी । जिीभा जिोडी किरतसां ॥२॥
पांघर ेते बहु काळे । घोंगडे ही ठायिींचे ॥३॥



अंगीं विसे ि वच ना लाजि । न ह्मणे भाजि कोणाची॥४॥
सविरसाक्षी अबोल्यिाने । दिुत श्चत कोणे नसावेि ॥५॥
तुका ह्मणे धर्िरला हातीं । मग ि वनित श्चतंीं हरीने ॥६॥

प्रिसध्द हा असे जिगा । अविघ्यिा रगंारगंाचा ॥१॥
तरी विाटा न विजेि कोणी । नारायिणीं घरबुडी ॥ध्रु.॥
बहुतां ऐसे केले मागे । लाग लागे लागेना ॥२॥
हो कां नर अथविा नारी । लाहान थोरीं आदर ॥३॥
जिाले वेिगळे लोकीं परु े। मग नरु ेसमूनळ ॥४॥
कळेना तो आहे कैसा । कोणी ि वदशिा बहु थोडा ॥५॥
तुका ह्मणे दसुऱ्यिा भावेि । छायेि नावेि न देखवेि ॥६॥

न संडाविा आतां ऐसे विाटे ठावि । भयिाशिी उपावि रक्षणाचा ॥१॥
ह्मणऊि वन मने विि वळयेिले मन । कािरयेिकारण चाड नाहीं ॥ध्रु.॥
नाना विीि वच उपािधर् करूि वनयिां मूनळ । राखतां ि वविटाळ ते ि वच व्हावेि ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे न वेिचे विचन । ि वनजिीं ि वनजिखूनण सांपडली ॥३॥

सत्तिेचे भोजिन समयिीं आतुडे । सेविन ही घडे रुि वचनेसी॥१॥
विमे ंश्रम नेला जिाले एकमयि । हृदयिस्थीं सोयि सगं जिाला ॥ध्रु.॥
कोथळीस जिमा पि वडले संि वचत । मापल्यिाचा ि ववित्ति नेम जिाला ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी ऐसा जिालों आतां । करीन ते सत्तिा माझी आहे ॥३॥

देईल ते उणे नाहीं । यिाचे कांहीं पदरीं ॥१॥
पाि वहजेि ते संि वचत आतां । येिथे सत्तिा करावियिा ॥ध्रु.॥
गुणां ऐसा भरणा भरी। जिो जेि चारी ते लाभे ॥२॥
तुका ह्मणे देविीं देवि । फिळे भवि आपुला ॥३॥

तेव्हां होतों भोगाधर्ीन । तुह्मां ि वभन्न पासूनि वन ॥१॥
आतां बोलों नयेि ऐसे । आनािरसे वेिगळे ॥ध्रु.॥
सन्मुख जिालों स्विामीकडे । भवि औठडे ि वनराळे ॥२॥
ि वचंि वतले ते ि वचंतामणी । ि वफिटे धर्णी तों द्यावेि ॥३॥
सहजि ित स्थत आहे अंगीं । प्रसंगीं ते विंचेना॥४॥



तुमची देविा धर्िरली कास । केला नास प्रपंचा ॥५॥
तुका ह्मणे जिाणोि वन विमर । कमारकमे ंठेि वविलीं ॥६॥
॥५॥

केला कैविाड संतांच्यिा आधर्ार े। अनुभवेि खर ेकळों आले ॥१॥
कायि जिीि ववित्विाची धर्रुि वनयिां आशिा । व्हाविे गभरविासा पात्र भेणे ॥ध्रु.॥
अबाळीने जिावेि ि वनि वचंि वतयिा ठायिां । रांडा रोटा विांयिां करंू नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे बळी देतां ते ि वनधर्ान । ि वभकेसाटीं कोण राज्यि देतो ॥३॥

संगतीने होतो पंगतीचा लाभ । अशिोभीं अनुभवि अिसजेिते ॥१॥
जिसैीं तसैीं असों पिु वढलांचे सोई । धर्िरती हातीं पायिीं आचािरयेि ॥ध्रु.॥
उपकारी नाहीं देखत आपदा । पिु वढलांची सदा दयिा ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे तरीं सज्जिनाची कीि वतर । पुरविाविी आि वतर ि वनबरळांची ॥३॥

किरतां ि वविचार सांपडले विमर । समूनळ ि वनश्रम पिरहाराचे॥१॥
मजि घेऊि वनयिां आपणांसी द्यावेि । साटी जिीवेि जिीवेि नारायिणा ॥ध्रु.॥
उरी नाहीं मग पडदा कां आला । स्विमुखे ि वच भला किरतां विाद ॥२॥
तुका ह्मणे माझे खर ेदेणे घेणे । तुह्मी साक्षी जिाणे अंतरींचे ॥३॥

कुळींची हे कुळदेविी । केली ठाविी संतांनीं ॥१॥
बरवेि जिाले शिरण गेलों । उगि वविलों संकटीं ॥ध्रु.॥
आि वणला रूपा ही बळे । करूि वन खळे हिरदासीं ॥२॥
तुका ह्मणे समागमे । नाचों प्रमेे लागलों ॥३॥

आतां देह अविसान । हे जितन तोंविरी ॥१॥
गाऊं नाचों गदारोळे । िजंिकों बळे संसार ॥ध्रु.॥
यिा ि वच जिीऊं अि वभमाने। सेविाधर्ने बळकट ॥२॥
तुका ह्मणे न सर ेमागे । होईन लागे आगळा ॥३॥

ज्यिाने आड यिावेि कांहीं । त्यिाचे नाहीं बळ आतां॥१॥
मन येिथे साहयि जिाले । हिरच्यिा धर्ाले गुणविादीं ॥ध्रु.॥
चुकुर तो गेला काळ । जिाले बळ संगाचे ॥२॥



तुका ह्मणे धर्रंू सत्तिा । होईल आतां करंू ते ॥३॥

देविासी तो पुर ेएकभावि गांठी । तो ि वच त्यिाचे ि वमठी देइल पायिीं ॥१॥
पाहोि वन राहीन कवितुक ि वनराळा । मी मजि वेिगळा होऊि वनयिां ॥ध्रु.॥
कांहीं नेघे ि वशिरीं ि वनि वमत्त्यिाचा भार । न लगे उत्तिर वेिचाविे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवेि पि वडिलयिा गांठी । मग नाहीं ि वमठी सुटों येित ॥३॥

लौि वककासाटीं यिा पसाऱ्यिाचा गोविा । कांहीं नाहीं देविा लागों येित ॥१॥
ठेविाविा माथा तो नचुलाविा पायिीं । ठांयिींि वचयेि ठांयिीं हालों नयेि ॥ध्रु.॥
डव्हि वळल्यिा मने ि वविति वळले रूप । नांविऐसे पाप उपाधर्ीचे ॥२॥
तुका ह्मणे देवि प्रीतीने कविळी । ठेविील जिविळी उठविूनि वन ॥३॥

नाहीं होत भार घातल्यिा उदास । पुरविाविी आस सकळ ही ॥१॥
ऐसा नाहीं मजि एकाचा अनुभवि । धर्िरला तो भावि उध्दरले ॥ध्रु.॥
उताविीळ असे शिरणागतकाजेि । धर्ांवि केशिीराजेि आइकतां ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहत ि वचंतन भरविंसा । नेदी गभरविासा येिऊं देविा ॥३॥

उपजिों मरों हे तों आमचुी ि वमरासी । हे तून ंि वनविािरसी तरी थोर ॥१॥
उभा राहीं करीं खरा खोटा विाद । आह्मी जिालों ि वनदं लडंीपणे ॥ध्रु.॥
उभयितां आहे करणे समान । तुह्मां ऐसा ह्मणे मी ही देविा ॥२॥
तुका ह्मणे हातीं सांपडले विमर । अविघाची भ्रम फेिि वडन आतां ॥३॥

मेिलयिांच्यिा रांडा इित च्छती लेकरंू । लाजि नाहीं धर्रंू प्रीती कैशिी ॥१॥
माि वगलां पुि वढलां एकी सरोबरी । काळाची पेटारी खांदा विाहे ॥ध्रु.॥
आन ि वदसे परी मरणे ि वच खर े। सांपळा उंि वदर ेसामाि वविलीं ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली मनाची परती । ि वनविळली ज्यिोती ि वदसों आली ॥३॥

ि वनषु्ठर मी जिालों अि वतविादागुणे । हे कां नारायिणे नेि वणजेिल ॥१॥
सांि वडयेिली तुह्मी गोत पिरसोयि । फिोडि वविली डोयि कमार हातीं ॥ध्रु.॥
सांपडून ि वन संदी केली जिीवेिसाटीं । घ्यिावियिािस तुटी कारण हे ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि कायि ह्मणों उणे । नाहीं अि वभमाने चाड देविा ॥३॥



माझे माझ्यिा हाता आले । आतां भले सकळ ॥१॥
काशिासाटीं ि वविषम थारा । तो अंतरा ि वविटाळ ॥ध्रु.॥
जिालीं तयिा दःुखे तुटी । माि वगल पोटीं नसावेि ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्दकुळ । तेथे मळ काशिाचा ॥३॥

समथरपणे हे करा संपादणी । नसते ि वच मनीं धर्िरल्यिाची॥१॥
दसुऱ्यिाचे येिथे नाहीं चालों येित । तिर मी ि वनविांत पायि पाहे ॥ध्रु.॥
खोि वटयिाचे खर ेखिरयिाचे खोटे । मानले गोमटे तुह्मांसी ते ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां सवेि किरतां विाद । होईजेिते ि वनंद जिनीं देविा ॥३॥

तुह्मां आह्मांसवेि न पडाविी गांठी । आलेि वत जिगजेिठी कळों आतां ॥१॥
ि वकती ह्मणों आतां विाइटा विाइट । ि वशिविों नयेि विीट आल्यिाविरी ॥ध्रु.॥
बोिलल्यिाची आतां हे ि वच परि वचत । भीड भार थीत बुडविील ॥२॥
तुका ह्मणे आली रोकडी प्रि वचती । झांकणे ते ि वकती कोठे देविा ॥३॥

सकळ सत्तिाधर्ारी । व्हावेि ऐसे कायि हरी ॥१॥
पिर यिा कृत्त पेच्यिा विोरसे । कुढावियिाचे ि वच ि वपसे ॥ध्रु.॥
अंगे सविोत्तिम । अविघा ि वच पूनणरकाम ॥२॥
तुका ह्मणे दाता । तिर हा जिीवि दान देता॥३॥

कोणापाशिीं द्यावेि माप । आपीं आप राि वहले ॥१॥
कासयिाची भरोविरी । कायि दरुी जिविळी ॥ध्रु.॥
एके दाखि वविले दाहा। फिांटा पाहा पुसूनन ॥२॥
तुका ह्मणे सरले विोझे । आतां माझे सकळ॥३॥

नभोमयि जिाले जिळ । एकीं सकळ हरपले ॥१॥
आतां कायि सारासारी । त्यिाच्यिा लहरी तयिांत ॥ध्रु.॥
कैचा तेथ यिाविा सांडी । आप कोंडी आपण्यिां ॥२॥
तुका ह्मणे कल्प जिाला। अस्त गेला उदयि ॥३॥

राजिा करी तसेै दाम । ते ही चाम चालती ॥१॥
कारण ते सत्तिा ि वशिरीं । कोण करी अव्हेर ॥ध्रु.॥



विाइले ते सुने खांदीं । चाले पदीं बसैि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विंभर े। करुणाकर ेरि वक्षले ॥३॥

आह्मी देवि तुह्मी देवि । मध्यिे भेवि अधर्ीक ॥१॥
कैविाडाच्यिा धर्ांविा लागे । मागे मागे ि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥
भेडसाि वविले हाके नादे । विोळखी भेदे मोि वडली ॥२॥
तुका ह्मणे उभा राहे । मागे पाहे परतोि वन ॥३॥

हीनसुरबुध्दीपासाुीं । आकृत्त तीसी भेद नाहीं ॥१॥
एक दांडी एक खांदी । पदीं पदीं भोगणे ॥ध्रु.॥
एकाऐसे एक नाहीं । ि वभन्न पाहीं प्रकृत्त ती ॥२॥
तुका ह्मणे भूनमी खडें । पीक दडें जेिथे ते॥३॥

कायि बोलों सांगा । यिाउपरी पांडुरगंा ॥१॥
कांहीं आधर्ाराविांचूनन । पढेु न चले विचन ॥ध्रु.॥
विाढे ऐसा रस । कांहीं कराविा सौरस ॥२॥
भि वक्तिभाग्यिसीमा । द्याविा जिोडोि वनयिां प्रमेा॥३॥
कोरडयिा उत्तिरीं । नका गौरविूनं विैखरी ॥४॥
करी ि वविज्ञापना । तुका प्रसादाची दाना ॥५॥

आहाच तो मोड विाळिलयिामधर्ीं । अधर्ीराची बुित ध्द तेणे न्यिायेि ॥१॥
ह्मणऊि वन संग न करीं दसुर े। ि वचत्ति मळीन द्वार ेदोड पडे ॥ध्रु.॥
ि वविषासाटीं सपार्यां भयिाभीत लोक । हे तों सकळीक जिाणतसां ॥२॥
तुका ह्मणे काचे राहे कुळांकुड । अविगुण तो नाड ज्यिाचा तयिा ॥३॥

क्षणक्षणां जिीविा विाटतसे खंती । आठविती ि वचत्तिीं पायि देविा ॥१॥
येिई ंविो येिई ंविो येिई ंलविलाहीं । आि वळंगूनि वन बाहीं के्षम देई ं॥ध्रु.॥
उताि वविळ मन पंथ अविलोकी । आठविा ते चुकी कायि जिाली ॥२॥
तुका ह्मणे माझ्यिा जिीविींच्यिा जिीविना । घाला नारायिणा उडी वेिगीं ॥३॥

आळी कराविी ते कळते बाळका । बुझविावेि हे कां नेणां तुह्मी ॥१॥
ि वनविाड तो तेथे असे पायिांपाशिीं । तुह्मांआह्मांि वविशिीं एकेठायिीं ॥ध्रु.॥



आणीक तों आह्मी न देखोंसे जिाले । जिाणावेि ि वशिणले भागलेसे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां लागते सांगावेि । अंतरींचे ठावेि कायि नाहीं ॥३॥

तांतडीने आह्मां धर्ीर ि वच न कळे । पाळावेि हे लळे लविलाहीं ॥१॥
नका कांहीं पाहों साविकाशिीं देविा । करा एक हेविा तुमचा माझा ॥ध्रु.॥
विोरसाचा हेविा सांभाळाविी प्रीत । नाहीं राहों येित अंगीं सदा ॥२॥
तुका ह्मणे मजि नका गोविूनं खेळा । भोजिनाची वेिळा रािखयेिली ॥३॥

नाहीं लोपों येित गुण । वेिधर्ी आणीके चंदन ॥१॥
न संगतां पडे ताळा । रूप दपरणीं सकळां ॥ध्रु.॥
सारि वविले विरी । आहाच ते क्षणभरी ॥२॥
तुका ह्मणे विोहळे । सागराच्यिा ऐसे व्हावेि॥३॥

विचने ि वच व्हावेि आपण उदार । होइल ि वविश्विंभर संपुष्टि ि वच ॥१॥
सत्यिसंकल्पाचीं फिळे बीजिाऐसीं । शुिध्द नाहीं नासी पाविों येित ॥ध्रु.॥
विंि वचिलयिा कायिा येितसे उपेगा । शिरीर हे नरकाचे ि वच आळे ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि िजितां थार ेलाविा । पि वडिलयिा गोविा देशिधर्डी ॥३॥

उखते आयिषु्यि जिायिांचे कि वळविर । अविघे विोडंबर ि वविषयिांचे ॥१॥
कोणासी हा लागे पुसणे ि वविचार । मने ि वच सादर करंू आतां ॥ध्रु.॥
उत्पित्ति प्रळयि पि वडले दळण । पाकाचे भोजिन बीजि विाढे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाऊं अभयिाच्यिा ठायिां । िरघों देविरायिा शिरण वेिगीं ॥३॥

बोलावेि ह्मूनण हे बोलतों उपायि । प्रविाहे हे जिायि गगंाजिळ ॥१॥
भाग्यियिोगे कोणां घडेल सेविन । कैचे येिथे जिन अिधर्कारी ॥ध्रु.॥
मुखीं देतां घांस पळि ववितीं तोंडे । अंगींि वचयिा भांडे असुकाने ॥२॥
तुका ह्मणे पूनजिा किरतों देविाची । आपुिलयिा रुची मनाि वचयेि ॥३॥

लि वटक्यिाचे विाणी चविी ना सवंिाद । नांहीं कोणां विाद रुचों येित ॥१॥
अन्यिायि तो त्यिाचा नव्हे विायिचाळा । मायिबापीं वेिळा न सािधर्ली ॥ध्रु.॥
अनाविर अगंीं प्रबळ अविगुण । तांतडीने मन लाहो साधर्ी ॥२॥
तुका ह्मणे दोष आि वण अविकळा । न पडतां ताळा घडे तसे ॥३॥



नयेि स्तविूनं काचे होते ि वकयिानष्टि । काुुंफ्दाचे ते कष्टि भंगा मूनळ ॥१॥
नाहीं परमाथर साधर्त लौि वकके । धर्रुन होतों ि वफिके अगंा आले ॥ध्रु.॥
पारिखयिा पुढे नयेि घालून ंतोंड । तुटी लाभा खडं होतो माना ॥२॥
तुका ह्मणे तरी ि वमरविते परविडी । कामाविल्यिा गोडी अि वविनाशि ॥३॥

कोण्यिा काळे येिईल मना । नारायिणा तुमि वचयिा॥१॥
माझा करणे अंगीकार । सविर भार फेिडून ि वन ॥ध्रु.॥
लागली हे तळमळ ि वचत्तिा । तरी दिुत श्चता संसारी ॥२॥
सुखाची च पाहे विास । मागे दोष सांभाळीं ॥३॥
इच्छा पूनणर जिाल्यिाि वविण । कैसा सीण विारले ॥४॥
लाहो कायिा मने विाचा । देविा साच्यिा भेटीचा ॥५॥
कांटाळा तो न धर्राविा । तुह्मी देविा दासांचा ॥६॥
तुका ह्मणे माझे वेिळे । न कळे कां हे उफिराटे ॥७॥

घ्यिाविी तरी घ्यिाविी उदडं ि वच सेविा । द्याविे तरी देविा उदडं ि वच ॥१॥
ऐसीं कैचीं आह्मी परुतीं भांडविले । आल्यिा करीं बोले समाधर्ान ॥ध्र.ु॥
व्हावेि तरीं व्हावेि बहुत ि वच दरुी । आिलयिा अंतरीं विसविावेि ॥२॥
तुका ह्मणे तुझे सख्यित्वि आपणीं । अससील ॠणी आविडीचा ॥३॥

कायि करंू जिीवि होतो कासाविीस । कोंडिलयेि ि वदस गमे ि वच ना ॥१॥
पि वडले हे ि वदसे ब्रह्मांड ि वच विोस । दाटोि वन उच्छ्वास राहातसे ॥२॥
तुका ह्मणे आगा सविरजिाणि वतयिा । ि वविश्विंभर ेकायिा ि वनविविाविी ॥३॥

सुकिलयिां कोमां अत्यिंत जिळधर्र । तेणे च प्रकार न्यिायि असे ॥१॥
न चले पाउलीं सांडीं गरुडासन । मनाचे हो मन त्विरलेागीं ॥२॥
तुका ह्मणे भूनक न साहावेि बाळा । जिीविनांची कळा ओढलीसे ॥३॥

शंृगािरक माझीं नव्हती उत्तिर े। आळि ववितों खर ेअविस्थेच्यिा ॥१॥
न घलाविा मधर्ीं कामाचा ि वविलबं । तुह्मी तों स्वियिंभ करुणामूनि वतर ॥२॥
तुका ह्मणे केले सन्मखु विदन । देखतां चरण पोटाळीन ॥३॥



तूनं माझी माउली तून ंमाझी साउली । पाहातों विाटुली पांडुरगें ॥१॥
तूनं मजि येिकुला विडील धर्ाकुला । तून ंमजि आपुला सोयिरा जिीवि ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि तुजिपाशिीं असे । तुिझयिाने ओस सविर ि वदशिा ॥३॥

कराल ते करा । हाते आपुल्यिा दातारा ॥१॥
बि वळयिाचीं आह्मी बाळे । असों ि वनभरर यिा सळे ॥ध्रु.॥
आतां कोठे काळ । करील देविापाशिीं बळ ॥२॥
तुका ह्मणे पढंरीरायिा । थापि वटतों ठोक बाहयिा ॥३॥

डोळां भिरले रूप । ि वचत्तिा पायिांपे संकल्प ॥१॥
अविघी घातली विांटणी । प्रेम राि वहले कीतरनी ॥ध्र.ु॥
विाचा केली माप । रासीं हिरनाम अमुप ॥२॥
भरूि वनयिां भाग । तुका बसैला पांडुरगं ॥३॥

आतां आहे नाहीं । न कळे आळी करा कांहीं ॥१॥
देसी पुरविनुी इच्छा । आतां पंढरीि वनविासा ॥ध्रु.॥
नेणे भाग सीण । दजेुि कोणी तुह्मांि वविण ॥२॥
आतां नव्हे दरुी । तुका पायिीं ि वमठी मारी॥३॥

संकल्पासी अिधर्ष्ठान । नारायिण गोमटे ॥१॥
अविि वघयिांचे पुर ेकोड । ि वफिडे जिड देहत्वि ॥ध्रु.॥
उभयि लोकीं उत्तिम कीि वतर । देवि ि वचत्तिीं राि वहिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि धर्ायि । नयेि हायि जिविळी ॥३॥

भाग्यिविंता ऐशिी जिोडी । परविडी संतांची ॥१॥
धर्न घरीं पांडुरगं । अभंग जेि सरनेा ॥ध्रु.॥
जिनाि वविरि वहत हा लाभ । टांचे नभ सांटविणे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविष्णदुासां । नाहीं आशिा दसुरी॥३॥

जिरी आले राज्यि मोळि वविक्यिा हातां । तरी तो मागुता व्यिविसायिी ॥१॥
तृत्तष्णेचीं मंजुिर ेनेणती ि वविसांविा । विाढे हांवि हांविां काम कामीं ॥ध्रु.॥
विैभविाचीं सखेु नातळतां अंगा । ि वचतंा करी भोगा ि वविघ्न जिाळी ॥२॥



तुका ह्मणे विाहे मरणाचे भयि । रक्षणउपायि करूि वन असे ॥३॥

कोण होईल आतां संसारपांि वगले । आहे उगविले सहजेि ि वच ॥१॥
केला तो चालविीं आपुला प्रपंच । कायि कोणां वेिच आदा घे दे ॥ध्रु.॥
सहजेि ि वच घडे आतां मोळयिाि वविण । येिथे कायि सीण आि वण लाभ ॥२॥
तुका ह्मणे जिालों सहजि देखणा । ज्यिाच्यिा तेणे खणुा दाखि वविल्यिा ॥३॥

आह्मां शिरणागतां । एविढी कायि करणे ि वचंता ॥१॥
पिर हे कौतुकाचे खेळ । अविघे पाहातों सकळ ॥ध्रु.॥
अभयिदानविृत्तंदे। आह्मां कैचीं द्वदें ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी । हिरजिन साधर्नाचे स्विामी॥३॥

देविाि वचयेि चाडे प्रमाण उि वचत । नयेि विांटून ं ि वचत्ति ि वनषेधर्ासीं ॥१॥
नयेि राहों उभे कसमळापाशिीं । भुंकतील तसैीं सांडाविीं तीं ॥२॥
तुका ह्मणे क्षमा सखुाची हे रासी । सांडून ि वन कां ऐसी दःुखी व्हावेि ॥३॥
॥१॥

खळा सदा क्षुद्रीं दृष्टष्टिी । करी कष्टिी सज्जिना ॥१॥
किरतां आपुलाले परी । धर्णीविरी व्यिापार ॥ध्रु.॥
दयिा संतां भांडविल। वेिची बोल उपकार ॥२॥
तुका ह्मणे आपुलाले । उसंि वतले ज्यिांणीं ते ॥३॥

जिग ऐसे बहुनांवेि । बहुनावेि भाविना ॥१॥
पाहों बोलों बहु नयेि । सत्यि कायि सांभाळा ॥ध्रु.॥
कािरयिासी जेि कारण। ते जितन करावेि ॥२॥
तुका ह्मणे संतजिनीं । हे ि वच मनीं धर्रावेि ॥३॥

ि वनघाले ते अगीहूि वन । आतां झणी आतळे ॥१॥
पळविा परपरते दरुी । आतां हरी येिथूनि वन ॥ध्र.ु॥
धर्िरले तसेै श्रुत करा हो । येिथे आहो प्रपचंीं ॥२॥
अबोल्यिाने ठेला तुका । भेउि वन लोकां ि वनराळा ॥३॥



आतां दसुर ेनाहीं विनीं । ि वनरांजिनी पि वडलों ॥१॥
तुमची च पाहे विास । अविघी आस ि वनरसली ॥ध्रु.॥
माि वगलांचा मोडला माग । घडला त्यिाग अरुची ॥२॥
तुका ह्मणे करुणाकरा । तून ंसोयिरा जिीविींचा ॥३॥

धर्रूि वनयिां सोई परतले मन । अनुलक्षीं चरण करूि वनयिां॥१॥
येिई ंपांडुरगें नेई ंसांभाळूनि वन । करुणाविचनीं आळि ववितों॥ध्रु.॥
बुित ध्द जिाली साहयि पिर नाहीं बळ । अविलोि वकतों जिळ विाहे नेत्रीं ॥२॥
न चलती पायि गि वळत जिाली कायिा । ह्मणऊि वन दयिा येिऊं द्याविी ॥३॥
ि वदशिच्यिा किरतों विािरयिासीं मात । जिोडुि वनयिां हात विास पाहे ॥४॥
तुका ह्मणे वेिग कराविा सत्विर । पाविावियिा तीर भविनदीचे ॥५॥

कौले भिरयेिली पेठ । ि वनग्रहाचे खोटे तटं ॥१॥
ऐसे माता जिाणे विमर । बाळ विाढि ववितां धर्मर ॥ध्रु.॥
कामि ववितां लोहो कसे। तांतडीने काम नासे ॥२॥
तुका ह्मणे खडे । देतां अक्षर ेते जिोडे ॥३॥

चािलले न विाटे । गाऊि वनयिां जिातां विाटे ॥१॥
बरविा विैष्णविांचा संग । येितो सामोरा श्रीरगं ॥ध्रु.॥
नाहीं भयि आड । कांहीं ि वविषमांचे जिड ॥२॥
तुका ह्मणे भि वक्ति । सुखरूप आदीं अंतीं ॥३॥

किरतां ि वविचार तो हा दृष्टढ संसार । ब्रह्मांि वदकां पार नुलघंवेि सामथ्यिे ं॥१॥
शिरण शिरण नारायिणा मजि अंगीकारीं दीना। आले ते विचनांपासीं माझ्यिा सामथ्यिर ॥ध्रु.॥
पाठीविरी मोळी तो ि वच कळविा पायिीं तळीं । सांपडला जिाळीं मत्स्यि जिाला तो न्यिायि ॥२॥
आतां करीन तांतडी लाभाची ते यिाच जिोडी । तुका ह्मणे ओढी पायिां सोई मनाची ॥३॥

बहुतां जिातीचा केला अंगीकार । बहुत ही फिार सविोत्तिमे ॥१॥
सरला ि वच नाहीं कोणांि वचयेि वेिचे । अक्षोभ ठायिींचे ठायिीं आहे ॥ध्रु.॥
लागत ि वच नाहीं घेतां अंतपार । विसविी अंतर अणचेु ही ॥२॥
तुका ह्मणे केला होयि टाकीऐसा । पुरविाविी इच्छा धर्िरली ते ॥३॥



पोट धर्ाले आतां जिीविनीं आविडी । पुरविावेि परविडी बहुतांचे ॥१॥
कायि आंचविणा तांतडीचे काम । मागील तीं श्रम न पविाविीं ॥ध्रु.॥
विाि वढि वतयिा पोटीं बहु असे विावि । सांभाि वळतां ठावि कायि विांचे ॥२॥
दाि वविल्यिाविांचूनि वन नाहीं कळों येित । तेथे ही दिुत श्चत एकपणे ॥३॥
नावेिचा भार तो उदकाचे ि वशिरीं । कायि हळून भारी तयेि ठायिीं ॥४॥
तुका ह्मणे गीतीं गाऊि वन गोि वविंद । करंू ब्रह्मानंद एकसर॥े५॥

एका हातीं टाळ एका हातीं ि वचपि वळयिा । घािलती हुमंरी एक विाताती टाि वळयिा ॥१॥
मातले विषै्णवि नटती नाना छंदे। नाहीं चाड मोक्षपदे भजिनीं आविडी ॥ध्रु.॥
हाका अरोि वळयिा गीतविादे सुखसोहळे । जिायि ते न कळे केव्हां रजिनी ि वदविस ॥२॥
तीथाअ नाहीं चाड न लगे जिावेि विनांतरा । तुका ह्मणे हिरहरात्मक ि वच पृत्तथुविी॥३॥

देवि सखा आतां केले नव्हे काई । येिणे सकळई सोइरीं च ॥१॥
भाग्यिविंत जिालों गोते सपुरतीं । आतां पणु्यिा नीती पार नाहीं ॥ध्रु.॥
पाहातां ि वदसती भरिलयिा ि वदशिा । ठसाविला ठसा लोकत्रयिीं ॥२॥
अि वविनाशि जिोडी आह्मां भाग्यिविंतां । जिाली होती सत्तिा संि वचताची ॥३॥
पायिांविरी डोई ठेविायिा अरोथा । जिाली द्याविी सत्तिा के्षम ऐसी ॥४॥
तुका ह्मणे जिीवि पाविला ि वविसाविा । ह्मणि ववितां देविा तुमचींसीं ॥५॥

कोण आतां कि वळकाळा । येिऊं बळा देईल ॥१॥
सत्तिा झाली ि वत्रभुविनीं । चकपाणी कोंविसा ॥ध्रु.॥
लि वडविाळांचा भार विाहे । उभा आहे कुढावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे घि वटका ि वदस । ि वनि वमशि ही न ि वविसंभे ॥३॥

आह्मां आविडे नाम घेतां । तो ही ि वपता संतोषे ॥१॥
उभयितां एकि वचत्ति । तरी प्रीत विाढली ॥ध्रु.॥
आह्मी शिोभों ि वनकटविासे। अनािरसे न ि वदसे ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगें । अविघीं अंगे ि वनविालीं॥३॥

देह तवंि असे भोगाचे अधर्ीन । यिाचे सुख सीण क्षीणभंगर ॥१॥
अि वविनाशि जिोडी देविापायिीं भावि । कल्यिाणाचा ठावि सकळही ॥ध्रु.॥
क्षणभंगुर हा तेथील पसारा । आिलयिा हाकारा अविघे राहे ॥२॥



तुका ह्मणे येिथे सकळ ि वविश्रांि वत । आठविाविा ि वचत्तिीं नारायिण ॥३॥

आतां आविश्यिक करणे समाधर्ान । पाि वहले ि वनविारण न पाि वहजेि ॥१॥
केले तरीं आतां शुिशिोभे करावेि । ि वदसते बरवेि संतांमधर्ीं ॥ध्रु.॥
नाहीं भक्तिराजिीं ठेि वविला उधर्ार । नामाचा आकार त्यिांि वचयिाने ॥२॥
तुका ह्मणे माझ्यिा विि वडलांचे ठेविणे । गोप्यि नारायिणे न करावेि ॥३॥

कायिा विाचा मने श्रीमुखाची विास । आणीक उदास ि वविचारासी ॥१॥
कायि आतां मोक्ष कराविा जिी देविा । तुमि वचयिा गोविा दशिरनासी ॥ध्रु.॥
केिलयिा नेमासी उभे ठाडे व्हावेि । नेमले ते भावेि पालटेना ॥॥
तुका ह्मणे जिों जिों कराल उशिीर । तों तों मजि फिार रडविील ॥३॥

पुढीलांचे सोयिी माझ्यिा मना चाली । मताची आि वणली नाहीं बधु्दी ॥१॥
केलासी तो उभा आजिविरी संतीं । धर्रि वविले हातीं कट देविा ॥ध्रु.॥
आहे ते ची मागों नाहीं खोटा चाळा । नयेि येिऊं बळा लेकराशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे माझा साक्षीचा वेिव्हार । कृत्त पण जिी थोर परी तुह्मी ॥३॥

बहुत करूि वन चाळविाचाळविी । ि वकती तुह्मी गोविी करीतसां ॥१॥
लागटपणे मी आलों येिथविरी । चाड ते दसुरी न धर्रूि वन ॥ध्र.ु॥
दिुजियिाचा तवंि तुह्मांसी कांटाळा । राहासी ि वनराळा एकाएकीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां यिाविरी गोि वविंदा । मजिशिीं ि वविनोदा येिऊं नयेि ॥३॥

तीथर जिळ देखे पाषाण प्रि वतमा । संत ते अधर्मा माणसाऐसे ॥१॥
विांजेिच्यिा मैथुनापरी गेले विांयिां । बांडेल्यिाचे जिायिां जिाले पीक ॥ध्रु.॥
अभाि वविक सदा सुतकी चांडाळ । सदा तळमळ चकेु ि वच ना ॥२॥
तुका ह्मणे विरदळी ज्यिाची दृष्टष्टिी । देहबुित ध्द कष्टिी सदा दःुखी ॥३॥

नव्हे मतोळयिाचा विाण । नीच नविा नारायिण ॥१॥
सुख उपजेि श्रविणे । खर ेटांकसाळी नाणे ॥ध्रु.॥
लाभ हातोहातीं । अिधर्क पुढतोंपुढती ॥२॥
तुका ह्मणे नेणों ि वकती । पुरोि वन उरले पुढती ॥३॥



घातला दकुान । देती आिलयिासी दान ॥१॥
संत उदार उदार । भरले अनंत भांडार ॥ध्र.ु॥
मागत्यिाची पुर े। धर्णी आि वणकांसी उर े॥२॥
तुका ह्मणे पोते । देवेि भिरले नव्हे िरते ॥३॥

नरस्तुि वत आि वण कथेचा ि वविकरा । हे नको दातारा घडों देऊं ॥१॥
ऐिसयेि कृत्त पेि वच भाि वकतों करुणा । आहेिस तून ंराणा उदाराचा ॥ध्रु.॥
पराि ववियिा नारी आि वण परधर्ना । नको देऊं मनाविरी येिऊं ॥२॥
भूनतांचा मत्सर आि वण संति वनंदा । हे नको गोि वविंदा घडों देऊं ॥३॥
देहअि वभमान नको देऊं शिरीरीं । चढों कांहीं परी एक देऊं ॥४॥
तुका ह्मणे तुझ्यिा पायिांचा ि वविसर । नको विारवंिार पडों देऊं ॥५॥

लौि वककापुरती नव्हे माझी सेविा । अनन्यि केशिविा दास तुझा ॥१॥
ह्मणऊि वन करीं पायिांसवेि आळी । आणीक वेिगळी नेणे परी ॥ध्रु.॥
एकि वविधर् आह्मी स्विाि वमसेवेिसाटीं । विरी तो ि वच पोटीं एकभावि ॥२॥
तुका ह्मणे करीं सांि वगतले काम । तुह्मां धर्मारधर्मर ठावेि देविा ॥३॥

ज्यिांच्यिा संगे होतों पि वडलों भोविनीं । ते केली धर्ोविनी झाडून ि वनयिां ॥१॥
आतां एकाएकीं मनासीं ि वविचार । करंू नाहीं भार दजुिा यिाचा ॥ध्रु.॥
प्रसादसेविने आली उष्टिाविळी । उि वचत ते काळीं अविि वचत ॥२॥
तुका ह्मणे विमर सांपडले हातीं । सांि वडली ते खंती ि वचतंा देविा ॥३॥

आविडीभोजिन प्रकार परविडी । ि वभन्नाि वभन्न गोडी एक रसा ॥१॥
भोि वगत्यिा पंगती लाधर्लों प्रसाद । ि वतहंीं नाहीं भेद रािखयेिला ॥ध्रु.॥
पाकिसित ध्द स्विहस्तके ि वविि वनयिोग। आविडीचे भाग िसध्द केले ॥२॥
तुका ह्मणे आला उित च्छष्टि प्रसाद । तेणे हा आनंद माझ्यिा जिीविा ॥३॥

समथारचा ठावि संचलाि वच असे । दबुरळाची आस पुढे करी ॥१॥
पाविले घेईन पदरीं हे दान । एकांतीं भोजिन करंू दाऊं॥ध्रु.॥
न लगे पाहाविी उि वचताची वेिळ । अयिाि वचत काळ साधर्ला तो ॥२॥
तुका ह्मणे पोट धर्ािलयिा उपरी । गौरविा उत्तिरीं पूनजिूनं देविा ॥३॥



आपुल्यिांचा करीन मोळा । माझ्यिा कुळाचारांचा॥१॥
अविि वघयिांचे विंि वदन पायि । ठायिाठायि न देखे ॥ध्रु.॥
नेदीं तुटों समाधर्ान । थांबों जिन सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे झाडा होयि । तों हे सोयि न संडीं ॥३॥

जिन्ममरणांची ि वविसरलों ि वचंता । तूनं माझा अनंता मायिबाप ॥१॥
होतील ते डोळां पाहेन प्रकार । भयि आि वण भार ि वनरसलीं ॥ध्रु.॥
िलगाडाचे मूनळ होतीं पंच भूनते । त्यिांचे यिां पुरते ि वविभाि वगले ॥२॥
तुका ह्मणे जिाला प्रपचं पािरखा । िजिविासी तून ंसखा पांडुरगंा ॥३॥

उदार तून ंहरी ऐसी कीि वतर चराचरीं । अनंत हे थोरी गजिरतील पविाडे ॥१॥
तुझे लागों पायिीं माझा भावि पुसी जिन्ममरणां ठावि। देविाचा तून ंदेवि स्विामी सकळा ब्रह्मांडा ॥ध्रु.॥
मागणे ते तुजि मागों जिीविभावि तुजि सांगों । लागों तरी लागों पायिां तुमच्यिा दातारा ॥२॥
ि वदसों देसी कीि वविलविाणे तरी तुजि ि वच हे उणे । तुका ह्मणे िजिणे माझे तुजि अधर्ीन ॥३॥

पाहा ि वकती आले शिरण समान ि वच केले । नाहीं ि वविचािरले गणु दोष कोणांचे ॥१॥
मजि सेविटींसा द्याविा ठावि तयिांि वचयेि देविा । नाहीं करीत हेविा कांहीं थोरपणाचा ॥ध्रु.॥
नाहीं पाि वहला आचार कुळगोत्रांचा ि वविचार । फेिडून ं आला भार मग न ह्मणे दगड ॥२॥
तुका ह्मणे सविरजिाणा तुझ्यिा आल्यिावििर मना । केला तो उगाणा घडल्यिा दोषांच्यिा ॥३॥

आतां चकुले बंधर्न गेले ि वविसरोि वन दान । आपुले ते विाण साविकाशि ि वविकावेि ॥१॥
लाभ जिोडला अनंत घरीं सांपडले ि ववित्ति । हातोहातीं थीत उरों तळ नल्हाि वच ॥ध्रु.॥
होते गोि वविले ि वविसार ेमाप जिाले एकसर े। होते होर ेविार ेतों ि वच लाहो सािधर्ला॥२॥
करायिा जितन तुका ह्मणे ि वनजिधर्न । केला नारायिण साहयि नेदी ि वविसंबों ॥३॥

तुझ्यिा रूपे माझी कायिा भरों द्याविी पंढरीरायिा । दपरणींची छायिा एका रूपे ि वभन्नत्वि ॥१॥
सुख पि वडले साटविण सत्तिा वेिचे शिने शिने । अडचणीचे कोन चारी मागर उगविले ॥ध्रु.॥
विसो डोळयिांची बाहुली कविळे ि वभन्न छायिा आली । कृत्त ष्णांजिन चाली नव्हे प्रि वत माघारी ॥२॥
जिीवि ठसाविला ि वशिवेि मना आले तेथे जिावेि । फिांटा पि वडला नांवेि तुका ह्मणे खंडले ॥३॥

सोसे सोसे मारंू हाका । होइल चकुा ह्मणऊि वन॥१॥
मागे पुढे क्षणभरी । नव्हे दरुी अंतर ॥ध्र.ु॥



नाम मखुीं बसैला चाळा। वेिळोवेिळां पडताळीं ॥२॥
तुका ह्मणे सखुी केले । यिा ि वविठ्ठले बहुतांसी ॥३॥

धर्रूि वनयिां चाली हांविा । येिइन गांविां धर्ांवित ॥१॥
पाठि वविसी मूनळ तरी । लविकरी ि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥
नाचेन त्यिा प्रेमसखुे । कीती मखेु गाईन ॥२॥
तुका ह्मणे संतमेळीं । पायिधर्ुळी विंदीन॥३॥

मायिबापाि वचयेि भेटी । अविघ्यिा तुटी सकंोचा ॥१॥
भोि वगले ते आहे सुख । खातां मुख मोकळे ॥ध्रु.॥
उत्तिम ते बाळासाटीं । लाविी ओठीं माउली ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली धर्णी । आनंद मनीं न समायेि ॥३॥

उदासीनाचा देह ब्रह्मरूप । नाहीं पुण्यि पाप लागत त्यिा ॥१॥
अनुताप अंगीं अि वग्नि वचयिा ज्विाळा । नाहीं मृत्तगजिळा ि वविझों येित ॥ध्रु.॥
दोष ऐशिा नावेि देहाचा आदर । ि वविटले अंतर अहभंावेि॥२॥
तुका ह्मणे जिायि नासोि वनयिां खतंी । तवंि ि वच हे ि वचत्तिीं बध्दता ते ॥३॥

बंधर्नाचा तोडून ं फिांसा । देऊं आशिा टाकोि वन ॥१॥
नाहीं ते च घेतां ि वशिरीं । होइल दरुी ि वनजिपंथ ॥ध्रु.॥
नािथले ि वच माझे तुझे । कोण विोझे विागविी ॥२॥
तुका ह्मणे अंतरायि । देविीं कायि िजिणे ते ॥३॥

ते च ि वकती विारवंिार । बोलों फिार बोिलले ॥१॥
आतां माझे दडंवित । तुमच्यिा संत चरणांसी ॥ध्रु.॥
आविडी ते नीच नविी । जिाली जिीविीं विसती ॥२॥
तुका ह्मणे बरवेि जिाले । घरा आले बंदरीचे ॥३॥

उपासा सेविटीं अन्नासवेि भेटी । तसैी माझी ि वमठी पडो पायिीं ॥१॥
पुरविीं विासना साच सविरजिाणा । आह्मां नारायिणा अंि वकताची ॥ध्रु.॥
बहुि वदसां पुत्रामातेमध्येि भेटीं । तसैा दाटो पोटीं प्रीि वतउभोड ॥२॥
तुका ह्मणे धर्न कृत्त पणा सोयिर े। यिापिर दसुर ेनहो आतां ॥३॥



रणीं ि वनघतां शिूनर न पाहे माघार े। ऐशिा मजि धर्ीर ेराख आतां ॥१॥
संसारा हातीं अंतरलों दरुी । आतां कृत्त पा करीं नारायिणा ॥ध्रु.॥
विागि ववितों तुिझयिा नामाचे हत्यिार । हा ि वच बि वडविार ि वमरि ववितों ॥२॥
तुका ह्मणे मजि ि वफिरतां माघार े। तेथे उणे परु ेतुह्मी जिाणां ॥३॥

सकळ पूनजिा स्तुि वत । कराविी ते व्होवेि यिाती ॥१॥
ह्मणऊि वन विारा जिन । संतपूनजिा नारायिण ॥ध्रु.॥
सेविावेि ते विरी । दाविी उमटून ि वन ढेकरीं ॥२॥
तुका ह्मणे सुरा । दधुर्ा ह्मणतां केविीं बरा॥३॥

धर्ीर नव्हे मने । कायि तयिापाशिीं उणे ॥१॥
भार घातिलयिाविरी । दासां नुपेक्षील हरी ॥ध्रु.॥
यिाऐसी आटी । द्याविी द्रव्यिाि वचयेि साटी ॥२॥
तुका ह्मणे पोटे । देविा बहु केले खोटे ॥३॥

द्रव्यिाि वचयिा कोटी । नयेि गांडीची लगंोटी ॥१॥
अंती बोळविणेसाटीं । पांडुरगं धर्रा कंठीं ॥ध्रु.॥
लोभाची लोि वभके । यिांचे सि वन्नधर्ान ि वफिके ॥२॥
तुका ह्मणे ि वहते । जिग नव्हो पडो िरते॥३॥

कोणापाशिीं आतां सांगों मी बोभाट । कधर्ीं खटखट सरले हे ॥१॥
कोणां आराणूनक होईल कोणे काळीं । आपुलालीं जिाळीं उगविूनि वन ॥ध्रु.॥
माझा येिणे दःुखे फुिटतसे प्राण । न कळतां जिन सुखी असे ॥२॥
भोगा आधर्ीं मने माि वनलासे त्रास । पाहे लपायिास ठावि कोठे ॥३॥
तुका ह्मणे देतों देविाचे गाऱ्हाणे । माझे िरण येिणे सोिसयेिले ॥४॥

राि वहलों ि वनराळा । पाहों कवितुक डोळां ॥१॥
करंू जिगाचा ि वविनोद । डोळां पाहोि वनयिां छंद ॥ध्रु.॥
भुलिलयिा संसार े। आले डोळयिासी मािजिर े॥२॥
तुका ह्मणे माथा । कोणी नुचली सविरथा ॥३॥



आह्मां एकि वविधर्ा पुण्यि सविरकाळ । चरणसकळ स्विामीचे ते ॥१॥
ि वचत्तिाचे संकल्प राि वहले चळण । आज्ञा ते प्रमाण करुनी असों ॥ध्रु.॥
दिुजियिापासूनन परतले मन । केले द्यावेि दान होईल ते॥२॥
तुका ह्मणे आतां पुरला नविस । एकाि वविण ओस सकळ ही॥३॥

राहाणे ते पायिांपाशिी । आि वणकां रसीं ि वविटोि वन ॥१॥
ऐसा धर्ीर देई ंमना । नारायिणा ि वविनि ववितों ॥ध्रु.॥
अंतरीं तों तुझा विास । आि वणकां नास कारण ॥२॥
तुका ह्मणे शेिविटींचे । विाटे साचे राखावेि ॥३॥

चंदन तो चंदनपणे । सहजि गुणसंपन्न ॥१॥
वेिधर्िलयिा धर्न्यि जिाती । भाग्यिे होती सन्मुख ॥ध्रु.॥
पिरसा अगंीं पिरसपण । बाणोि वन ते राि वहले ॥२॥
तुका ह्मणे कैची खंती । सुजिाती ते ठाकणी ॥३॥

लयि लक्षी मन न राहे ि वनश्चळ । मुख्यि तेथे बळ आसनाचे ॥१॥
हे तों असाध्यि जिी सविरत्र यिा जिना । भले नारायिणां आळि ववितां ॥ध्रु.॥
कामनेचा त्यिाग विैराग्यि यिा नांवि । कुटंुब ते सविरि वविषयिजिात ॥२॥
कमर उसंतावेि चालत पाउलीं । होयि जिों राि वहली देहबुित ध्द ॥३॥
भि वक्ति ते नमावेि जिीविजंितुभूनत । शिांतविूनि वन ऊत कामकोधर् ॥४॥
तुका ह्मणे साध्यि साधर्न अविघडे । देतां हे सांकडे देह बळी ॥५॥

ऐसे कां हो न करा कांहीं । पुढे नाहीं नास ज्यिा ॥१॥
ि वविश्विंभरा शिरणागत । भूनतजिात विदं ूनि वन ॥ध्रु.॥
श्रुतीचे कां नेघा फिळ। सारमूनळ जिाणोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे पढेु कांहीं । विाट नाहीं यिाविरी॥३॥

जिाला प्रेतरूप शिरीराचा भावि । लि वक्षयेिला ठावि श्मशिानींचा ॥१॥
रडती रात्रि वदविस कामकोधर्मायिा । ह्मणती हायिहायिा यिमधर्मर ॥ध्रु.॥
विैराग्यिाच्यिा शेिणी लागल्यिा शिरीरा । ज्ञानाि वग्न भरभरां जिीि ववित्वेिसी ॥२॥
ि वफिरि वविला घट फिोि वडला चरणीं । महाविाक्यि जिनीं बोंब जिाली ॥३॥
ि वदली ि वतळांजुिळी कुळनामरूपांसी । शिरीर ज्यिाचे त्यिासी समि वपरले ॥४॥



तुका ह्मणे रक्षा जिाली आपींआप । उजिळला दीप गरुुकृत्त पा ॥५॥

आपुले मरण पाि वहले म्यिां डोळां । तो जिाला सोहळा अनुपम्यि ॥१॥
आनंदे दाटलीं ि वतन्ही ि वत्रभुविने । सविारत्मकपणे भोग जिाला ॥ध्रु.॥
एकदेशिीं होतों अहकंार ेआिथला । त्यिाच्यिा त्यिागे जिाला सुकाळ हा ॥२॥
ि वफिटले सुतक जिन्ममरणाचे । मी माझ्यिा संकोचे दरुी जिालों ॥३॥
नारायिणे ि वदला विस्तीस ठावि । ठेविूनि वनयिां भावि ठेलों पायिीं ॥४॥
तुका ह्मणे ि वदले उमटून ि वन जिगीं । घेतले ते अंगीं लाविूनि वनयिां ॥५॥

बोळि वविला देह आपुलेि वन हाते । हुताि वशिलीं भूनते ब्रह्माग्नीसीं ॥१॥
एकवेिळे जिाले सकळ कारण । आतां नारायिण नारायिण ॥ध्रु.॥
अमृत्ततसंजिीविनी ि वनविि वविली खाई । अंगे तयेि ठायिीं हारपलीं ॥२॥
एकादशिीि वविधर् जिागरण उपविास । बाराविा ि वदविस भोजिनाचा ।॥
अविघीं कमे ंजिालीं घटस्पोटापाशिीं । संबंधर् एकेसी उरला नामीं ॥४॥
तुका ह्मणे आतां आनंदीं आनंद ु। गोि वविंदीं गोि वविंद ुि वविस्तारला ॥५॥

ि वपंडदान ि वपंडे ठेि वविले करून । ि वतळीं ि वतळविण मूनळत्रयिीं॥१॥
सािरले संकल्प एका ि वच विचने । ब्रह्मीं ब्रह्मापरण सेविटींच्यिा ॥ध्रु.॥
सव्यि अपसव्यि बुडाले हे कमर । एका एक विमर एकोि वविष्णु ॥२॥
ि वपत्यिापुत्रत्विाचे जिाले अविसान । जिनीं जिनादरन अभेदेसी ॥३॥
आहे तसैी पूनजिा पाविली सकळ । सहजि तो काळ सािधर्येिला ॥४॥
तुका ह्मणे केला अविि वघयिांचा उध्दार । आतां नमस्कार सेविटींचा ॥५॥

सरले आतां नाहीं । न ह्मणे वेिळकाळ कांहीं ॥१॥
ि वविठ्ठल कृत्त पाळु माउली । सदा प्रेमे पान्हायेिली ॥ध्रु.॥
सीण न ि वविचारी भाग । नव्हे ि वनषु्ठर नाहीं राग ॥२॥
भेदाभेद नाहीं । तुका ह्मणे ि वतच्यिाठायिीं ॥३॥

तुजि पाहावेि हे धर्िरतों विासना । पिर आचरणा नाहीं ठावि ॥१॥
किरसी कैविार आपुिलयिा सत्तिा । तिर च देखता होइन पायि ॥ध्रु.॥
बाि वहरल्यिा वेिषे उत्तिम दडंले । भीतरी मुंडले नाहीं तसेै॥२॥
तुका ह्मणे विांयिां गेलों च मी आहे । जििर तुह्मी साहे न व्हा देविा ॥३॥



दषु्टि आचरण ग्विाही माझे मन । मजि ठावेि गुण दोष माझे ॥१॥
आतां तुह्मी सविरजिाण पांडुरगंा । पाि वहजेि प्रसंगाऐसे केले॥ध्रु.॥
व्यिाहयिाजिांविायिांचे पगंती दबुरळ । विंि वचजेि तो काळ नव्हे कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे आतां जिालों शिरणागत । पिु वढल उि वचत तुह्मां हातीं ॥३॥

आतां भयि नाहीं ऐसे विाटे जिीविा । घडिलयिा सेविा समथारची ॥१॥
आतां माझ्यिा मने धर्राविा ि वनधर्ारर । ि वचंतनीं अंतर न पडाविे ॥ध्र.ु॥
येिथे नाहीं जिाली कोणांची ि वनरास । आल्यिा यिाचकास कृत्त पेि वविशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे नाहीं दजुिी परी । रायिा रकंा सरी देविा पायिीं ॥३॥

विैष्णवेि चोरटीं । आलीं घरासी करटंीं ॥१॥
आिजि आपुले जितन । करा भांडे पांघुरण ॥ध्र.ु॥
ज्यिाचे घरीं खावेि ।त्यिाचे सविरस्वेि ही न्यिावेि ॥२॥
तुका ह्मणे माग । नाहीं लागों देत लाग॥३॥

ऐकतों दाट । आले एकांचे बोभाट ॥१॥
नका ि वविश्विासों यिाविरी । चोर देहाचे खाणोरी ॥ध्रु.॥
हे ि वच यिांची जिोडी। सदा बोडकीं उघडीं ॥२॥
तुका ह्मणे न्यिावेि । ज्यिाचे त्यिासी नाहीं ठावेि ॥३॥

आि वणकांची सेविा कराविी शिरीर े। तीं येिथे उत्तिर ेकोरडीं च ॥१॥
ऐसा पांडुरगं सुलभ सोपारा । नेघे येिरझारा सेविकाच्यिा ॥ध्रु.॥
आि वणकांचे भेटी आडकाठी पडे । येिथे ते न घडे विचन ही ॥२॥
आि वणकांचे देणे काळीं पोट भर े। येिथील न सर ेकल्पांतीं ही ॥३॥
आि वणके दिं वडती चकुिलयिा सेविा । येिथे सोस हेविा नाहीं दोन्ही ॥४॥
तुका ह्मणे करी आपण्यिासािरखे । उध्दरी पािरखे उंच ि वनंच ॥५॥

दजुिरनाची जिाती । त्यिाचे तोंडीं पडे माती ॥१॥
त्यिाची बुित ध्द त्यिासी नाडी । विाचे अनुि वचत बडबडी ॥ध्रु.॥
पाहे संतांकडे । दोषदृष्टष्टिी सांडी भडे ॥२॥
उंच ि वनचं नाहीं । तुका ह्मणे खळा कांहीं ॥३॥



न करीं उदास । माझी पुरविाविी आस ॥१॥
ऐका ऐका नारायिणा । माझी पिरसा ि वविज्ञापना ॥ध्रु.॥
मायिबाप बंधर्ुजिन। तून ंि वच सोयिरा सज्जिन ॥२॥
तुका ह्मणे तुजिि वविरि वहत । माझे कोण करी ि वहत ॥३॥

जिीविन उपायि । विदेैविाणी तुझे पायि ॥१॥
ते मी नाठविीं घि वडघडी । ह्मणोि वनयिां चरफिडीं ॥ध्रु.॥
तुटे भविरोग । जेिथे सविर सखेु भोग ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविटे । धर्िरयेिले जिे गोमटे ॥३॥

ऐका हे विचन माझे संतजिन । ि वविनि ववितों जिोडुन कर तुह्मां ॥१॥
तकर  करूि वनयिां आपुल्यिा भाविना । बोलि वतयिा जिना कोण विारी ॥ध्रु.॥
आमुच्यिा जिीविींचा तो ि वच जिाणे भाविो । रकुमाईचा नाहो पांडुरगं ॥२॥
ि वचत्ति माझे त्यिाचे गुतंलेसे पायिीं । ह्मणऊि वन कांहीं नाविडे त्यिा ॥३॥
तुका ह्मणे मजि न साहे मीनती । खेद होयि ि वचत्तिीं भंग मना ॥४॥

ऐसा कोणी नाहीं हे जियिा नाविडे । कन्यिा पुत्र घोडे दारा धर्न ॥१॥
ि वनंब घेते रोगी कविि वणयिा सखुे । हरावियिा दःुखे व्यिािधर् पीडा ॥ध्रु.॥
कायि पळे सुखे चोरा लागे पाठी । न घलाविी काठी आड तयिा ॥२॥
जियिाचे कारण तो ि वच जिाणे करंू । नयेि कोणां विारंू आि वणकासी ॥३॥
तुका ह्मणे तरी सांपडे ि वनधर्ान । द्याविा ओंविाळूनन जिीवि बळी ॥४॥

कायि मी अन्यिायिी ते घाला पालविीं । आणीक विाट दाविीं चालावियिा ॥१॥
माग पाहोि वनयिां जिातों ते च सोयिी । न विजिाविे कायिी कोण सांगा ॥ध्रु.॥
धर्ोपट मारग लागलासे गाढा । मजि कायि पीडा करा तुह्मी ॥२॥
विािरतां ही भयि कोण धर्री धर्ाक । परी तुह्मां एक सांगतों मी ॥३॥
तुका ह्मणे शिूनर दोहीं पक्षीं भला । मरतां मुक्ति जिाला मान पावेि ॥४॥

नव्हती माझे बोल जिाणां हा ि वनधर्ारर । मी आहे मजिूनर ि वविठोबाचा ॥१॥
ि वनधर्ाररा विचन सोडि वविले माझ्यिा । कृत्त पाळुवेि लज्जिा रािखयेिली ॥ध्रु.॥
ि वनभरर मानसीं जिालों आनंदाचा । गोडाविली विाचा नामघोषे ॥२॥
आतां भयि माझे नासले संसारीं । जिालोंसे यिाविरी गगनाचा ॥३॥



तुका ह्मणे हा तों संतांचा प्रसाद । लाधर्लों आनंद प्रमेसुख ॥४॥

जिरा कणरमूनळीं सांगों आली गोष्टिी । मृत्तत्यिाि वचयेि भेटी जिविळी आली ॥१॥
आतां माझ्यिा मना होई ंसाविधर्ान । विोंपुण्यिाची जिाण कायिरिसध्दी ॥ध्रु.॥
शेिविटील घडी बुडतां न लगे वेिळ । साधर्ाविा तो काळ जिविळी आला ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंीं कुळींची देविता । विाराविा भोंविता शिब्द ि वमथ्यिा ॥३॥

मागील ते आटी येिणे घडे सांग । सुतवेिल अगं एका सूनते्र ॥१॥
पि वहपाहुणेर ते सोहळयिापुरते । तेथुि वन आरते उपचार ते॥ध्रु.॥
आविश्यिक तेथे आगळा आदर । चाली थोडे फिार संपादते ॥२॥
तुका ह्मणे ॠण ि वफिटे एके घडी । अलभ्यि ते जिोडी हातां आल्यिा ॥३॥

साधर्ाविा तो देवि सविरस्विाचेसाटीं । प्रारब्धर् तुटी ि वकयिमाण॥१॥
मग कासयिाने पुन्हा संविसार । बीजिाचे अंकुर दग्धर् होती ॥ध्रु.॥
िजिणे ि वदल्हे त्यिासी द्याविा ि वपंडदान । उत्तिीणर चरण धर्रूि वन व्हावेि ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनजि भोगईल ि वनजिता । नाहीं होइल सत्तिा दिुजियिाची ॥३॥

जिळों अगी पडो खान । नारायिण भोक्तिा ॥१॥
ऐसी ज्यिाची विदे विाणी । नारायिणीं ते पावेि ॥ध्रु.॥
भोजिनकाळीं किरतां धर्दंा । ह्मणा गोि वविदंा पाविले ॥२॥
तुका ह्मणे न लगे मोल। देविा बोल आविडती ॥३॥

संतांसी क्षोभविी कोण्यिा ही प्रकार े। त्यिाचे नव्हे बर ेउभयिलोकीं ॥१॥
देविाचा तो विरैी शितु्र दावेिदार । पृत्तथ्विी ही थार नेदी तयिा ॥ध्रु.॥
संतांपाशिीं ज्यिाचा नुर ेि वच ि वविश्विास । त्यिाचे जिाले दोष बि वळविंत ॥२॥
तुका ह्मणे क्षीर विासराच्यिा अंगे । ि वकंविा धर्ांवेि लागे ि वविषमे मारंू ॥३॥

उदकीं कालविी शेिण मलमूनत्र । तो होयि पि ववित्र कासयिाने ॥१॥
उध्दारासी ठावि नाहीं भाग्यिहीना । ि वविन्मुख चरणां संतांि वचयिा ॥ध्रु.॥
दखुविी तो बडेु सांगडीचा तापा । अि वतत्यिाई पापाची च मूनि वतर ॥२॥
तुका ह्मणे जेिव्हां ि वफिरते कपाळ । तरी अमगंळ यिोग होतो ॥३॥



शिोकविाविा म्यिां देहे । ऐसे नेणों पोटीं आहे ॥१॥
तरी च नेदा जिी उत्तिर । दःुखी रािखले अंतर ॥ध्रु.॥
जिावेि विनांतरा। येिणे उदे्दशेि दातारा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वगरी । मजि सेविविाविी दरी ॥३॥

येिइल तुझ्यिा नामा । जिाल ह्मणों पुरुषोत्तिमा ॥१॥
धर्ीर राि वहलों धर्रूि वन । त्रास उपजिला मनीं ॥ध्रु.॥
जिगा कथा नांवि। ि वनराशेिने नपुजेि भावि ॥२॥
तुह्मी साक्षी कीं गा । तुका ह्मणे पांडुरगंा ॥३॥

नेणे जिप तप अनुष्ठान यिाग । काळे तवंि लाग घेतलासे ॥१॥
िरघालो यिा भेणे देविाचे पाठीसी । लागे त्यिाचे त्यिासी सांभाळणे ॥ध्रु.॥
मापे माप सळे चािलली चढती । जिाली मग राती कायि चाले ॥२॥
तुका ह्मणे चोरा हातीं जेि विांचले । लाभाविरी आले विािरलेशुि ॥३॥

कळों आले ऐसे आतां । नाहीं सत्तिा तुह्मांसी ॥१॥
तरी विीयिर नाहीं नामा । जिातो प्रमेा खंडत ॥ध्रु. ॥
आड ऐसे येिते पाप। विाढे ताप आगळा ॥२॥
तुका ह्मणे गणु जिाला । हा ि वविठ्ठला हीनशिि वक्ति ॥३॥

लागों ि वदले अंगा । ऐसे कां गा सि वन्नधर् ॥१॥
कोण्यिा पापे उदो केला । तो देिखला प्रळयि ॥ध्रु.॥
न देखवेि ि वपडला सपर। दयिा दपर ि वविषाचा ॥२॥
तुका ह्मणे भले । मजि तो न विजेि साि वहले॥३॥

धर्ांविा शिीघ्रवित । ि वकंविा घ्यिाविे दडंवित ॥१॥
तुमचा जिातो बि वडविार । आह्मीं होतों हीनविर ॥ध्रु.॥
न धर्राविा धर्ीर । धर्ांविा नका चालों ित स्थर ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । माझी लाजिली जिी गुणीं ॥३॥

सेविकासी आज्ञा ि वनरोपासी काम । स्विामीचे ते धर्मर स्विामी जिाणे ॥१॥
मनाि वचयेि मळुीं रहावेि बसैोन । आकशिावेि गुण पायिांपाशिीं ॥ध्रु.॥



भेटीचे तांतडी करीतसे लाहो । ओवंिाळाविा देहो ऐसे विाटे ॥४॥
तुका ह्मणे माझे करावेि कारण । आपुले जितन ब्रीद कशिाला ॥३॥

. उद्वगेासी बहु फिाकती मारग । नव्हे ऐसे अंग माझे होते ॥१॥
आतां कोण यिासी करणे ि वविचार । तो देखा साचार पांडुरगंा ॥ध्रु
॥
मजि तो अत्यिंत दशिरनाची आस । जिाला तिर हो नाशि जिीि ववित्विाचा ॥२॥
तुका ह्मणे आहे विचनाची उरी । किरतों तोंवििर ि वविज्ञापना ॥३॥

दःुखाची संगि वत । ि वतच्यिाठायिीं कोण प्रीि वत ॥१॥
अविघे असो हे ि वनराळे । करंू सोइर ेसाविळे ॥ध्रु.॥
क्षणभंगुर ते ठावि। करूि वन सांडावेि ि वच विावि ॥२॥
तुका ह्मणे बरा । ठावि पाविलों हा थारा ॥३॥

मेला तरी जिाविो सुखे नरकासी । कळंकी यिाि वविशिीं ि वशिविों नयेि ॥१॥
रजिस्विला करी वेिलासी आघात । अंतर ेतों ि वहत दरुी बर े॥ध्रु.॥
उगी च कां आलीं नासविाविीं फिळे । ि वविटाळ ि वविटाळे कालविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे लोणी घालोि वन शेिणांत । उपेगाची मात कायि असे ॥३॥

विणारवेि ते ि वकती । केले पविाडे श्रीपि वत ॥१॥
ि वविश्विािसयिा घडे लाभ । देइल तरी पद्मनाभ ॥ध्रु.॥
भावि शुिध्द तरी । सांि वगतले काम करी ॥२॥
तुका ह्मणे भोळा देवि । पिर हा नागविी संदेह ॥३॥

संि वचताविांचूनन । पथं न चलवेि कारण ॥१॥
कोरडी ते अविघी आटी । विांयिां जिायि लाळ घोंटीं ॥ध्रु.॥
धर्न ि ववित्ति जिोडे । देवि ऐसे तों न घडे ॥२॥
तुका ह्मणे आड । स्विि वहतासी बहु नाड ॥३॥

अि वतत्यिाई बडेु गंगे । पाप लागे त्यिाचे त्यिा ॥१॥
हे तों आपुिलयिा गणुे । असे जेिणे यिोिजिले ॥ध्र.ु॥
अविचटे अि वग्न जिाळी । न सांभाळी दःुख पावेि ॥२॥
जिसेै तसेै दाविी आरसा । नकटयिा कैसा पालटे ॥३॥



हेदऱ्यिाचे भिरतां कान । हलविी मान भोंक िरते ॥१॥
नाहीं मी येिथे सांगों स्पष्टि । भावेि नष्टि घेत नाहीं ॥ध्रु.॥
अविगुणी विाटले ि वचत्ति । तयिा ि वहत आतळे ना ॥२॥
तुका ह्मणे फििजितखोरा। ह्मणतां बरा उगा रहा ॥३॥

नाहीं सरो येित जिोि वडल्यिा विचनीं । कि ववित्विाची विाणी कुशिळता ॥१॥
सत्यिाचा अनुभवि वेिधर्ी सत्यिपणे । अनुभविाच्यिा गणुे रुचों येितों ॥ध्रु.॥
कायि आगीपाशिीं शंृगािरले चाले । पोटींचे उकले कसापाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे कराविा उकल । लागे ि वच ना बोल विाढविूनि वन ॥३॥

लचाळाच्यिा कामा नाहीं ताळाविाळा । न कळे ओगंळा उपदेशि ॥१॥
विचनचयेिची न कळे चांचणी । ऐसी सघंष्टिनी अमंगळ ॥ध्रु.॥
समयि न कळे वेिडगळ बुित ध्द । ि वविजिाती ते शुिित ध्द चांच चाट ॥२॥
तुका ह्मणे यिाचा िधर्क्कार ि वच बरा । बहुमि वत खराहूि वन हीन ॥३॥

एक धर्िरला ि वचत्तिीं । आह्मीं रखमुाईचा पती ॥१॥
तेणे जिाले अविघे काम । ि वनविारला भविश्रम ॥ध्रु.॥
परद्रव्यि परनारी । जिालीं ि वविषाि वचयेि परी ॥२॥
तुका ह्मणे फिार । नाहीं लागत वेिव्हार ॥३॥

भेणे पळे डोळसा । न कळे मृत्तत्यि ुतो सिरसा ॥१॥
कैसी जिाली ि वदशिाभुली । न विजिाि वतयेि विाटे चाली ॥ध्रु.॥
संसाराची खतंी । माविळल्यिा तरी शिि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे हीणा । बुित ध्द चकुली नारायिणा ॥३॥

अि वभमानाचे तोंड काळे । दाविी बळे अंधर्ार ॥१॥
लाभ न्यिाविा हातोहातीं । तोंडी माती पाडोि वन ॥ध्रु.॥
लागलीसे पाठी लाजि । जिाले काजि नासायिा ॥२॥
तुका ह्मणे कुश्चळ मनीं । ि वविटंबनीं पि वडलीं तीं ॥३॥



चोराि वचयिा धर्ुडका मनीं । विसे ध्यिानीं लछंन ॥१॥
ऐशिा आह्मीं करणे कायि । विरसो न्यिायिे पजिरन्यि ॥ध्रु.॥
ज्यिाच्यिा बसेै खताविरी । ते चुरचुरी दखुविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाची खोडी । त्यिाची जिोडी त्यिा पीडी ॥३॥

बुित ध्दहीना उपदेशि । ते ते ि वविष अमृत्ततीं ॥१॥
हुगंों नयेि गोऱ्हविाडी । तेथे जिोडी ि वविटाळ ॥ध्रु.॥
अळिसयिाचे अंतर कुडे। जिसेै मढे ि वनष्काम ॥२॥
तुका ह्मणे ऐशिा हाती । मजि श्रीपती विांचविा ॥३॥

न करीं तुमची सेविा । बापडेु मी पण देविा ।
बोिललों तो पाविविा । पण िसध्दी सकळ ॥१॥
आणीक कायि तुह्मां काम । आह्मां नेदा तरी प्रमे ।
कैसे धर्मारधर्मर । ि वनश्चयेिसी रहाती ॥ध्रु.॥
आह्मीं वेिचलों शिरीर े। तुझी बीजि पेरा खर े।
संयिोगाचे बर े। गोड होते उभयितां ॥३॥
एका हाते टाळी । कोठे विाजिते ि वनराळी ।
जिाला तरी बळी । स्विामीि वविण शिोभेना ॥३॥
रूपा यिावेि जिी अनंता । धर्रीन पुटाची त्यिा सत्तिा ।
होईन सरता । संतांमाजिी पोसणा ॥४॥
ठेि वविले उधर्ारा । विरी कायि तो पातेरा ।
तुका ह्मणे बरा । रोकडा ि वच ि वनविाड ॥५॥

. भुके नाहीं अन्न । मेल्यिाविरी ि वपंडदान ॥१॥
हे तों चाळविाचाळविी । केले आपण ि वच जेिविी ॥ध्रु.॥
नैवेिद्याचा आळ । वेिच ठाकणीं सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिड । मजि न राखावेि दगड ॥३॥

सविर भाग्यिहीन । ऐसे सांभाि वळलों दीन ॥१॥
पायिीं संतांचे मस्तक । असों जिोडोि वन हस्तक ॥ध्रु.॥
जिाणे तिर सेविा । दीन दबुरळ जिी देविा ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि । समपूनरन भाकीं कींवि ॥३॥



भाग्यिाचा उदयि । ते हे जिोडी संतपायि ॥१॥
येिथूनि वनयिा नुठो माथा । मरणांविाचूनि वन सविरथा ॥ध्र.ु॥
होई ंबळकट । माझ्यिा मना तूनं र ेधर्ीट ॥२॥
तुका ह्मणे लोटांगणीं । भि वक्तिभाग्यिे जिाली धर्णी ॥३॥

नाहीं तरी आतां कैचा अनुभवि । जिालासीं तून ंदेवि घरघेणा ॥१॥
जेिथे तेथे देखे लांचाचा पविरत । घ्यिावेि तिर ि वचत्ति समाधर्ान ॥ध्रु.॥
आधर्ीं विरी हात यिा नांवेि उदार । उसण्यिाचे उपकार ि वफिटाफिीट ॥२॥
तुका ह्मणे जिसैी तसैी करंू सेविा । सामथ्यिर न देविा पायिांपाशिीं ॥३॥

आह्मी सविरकाळ कैचीं साविधर्ाने । वेिविसायेि मन अभ्यिासले ॥१॥
तरी ह्मणा मोट ठेि वविली चरणीं । केलों गणुागुणीं कासाविीस ॥ध्रु.॥
यिाचे कानसुळीं मारीतसे हाका । मजि घाटून ं नका मधर्ीं आतां ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनद्रा जिागृत्ति वत सुषुि वप्त । तुह्मी हो श्रीपती साक्षी येिथे ॥३॥

नसता ि वच दाउि वन भेवि । केला जिीवि ि वहपंुटी ॥१॥
जिालों तेव्हां कळले जिना । विाउगा हा आकांत ॥ध्रु.॥
गंवििसलों पुढे मागे लागलागे पाविला ॥२॥
तुका ह्मणे केली आि वण । सलगीच्यिांनी सन्मुख ॥३॥

हे का आह्मां सेविादान । देखों सीण ि वविषमाचा ॥१॥
सांभाळा जिी ब्रीदाविळी । तुह्मीं कां कळीसािरखे ॥ध्रु.॥
शिरणागत विऱै्यिा हातीं । हे ि वनित श्चंती देिखली ॥२॥
तुका ह्मणे इच्छीं भेटी । पायि पोटीं उफिराटे ॥३॥

कां हो आले नेणों भागा । पांडुरगंा मािझयिा ॥१॥
उफिराटी तुह्मां चाली । ि वकयिा गेली सत्यिाची ॥ध्रु.॥
साक्षी हेगे माझे मन । आतर कोण होते ते ॥२॥
तुका ह्मणे समथरपणे । कायि नेणे करीतसां ॥३॥

शिकुनाने लाभ हाि वन । येिथूनि वन च कळतसे ॥१॥
भयिारूढ जिाले मन । आतां कोण ि वविश्विास ॥ध्रु.॥



प्रीत कळे आिलगंनीं। संपादनीं अत्यिंत ॥२॥
तुका ह्मणे मोकिलले । कळों आले बरवेि हे॥३॥

नव्हेवि ि वनग्रह देहासी दडंण । न विजेि भूनकतान सहाविली ॥१॥
तिर ि वनत्यि ि वनत्यि करीं आळविण । माझा अि वभमान असों द्याविा ॥ध्रु.॥
नाहीं ि वविटाि वळले कायिाविाचामन । सकंल्पासी ि वभन्न असे ि वच यिा ॥२॥
तुका ह्मणे भविसागरीं उतार । करायिा आधर्ार इच्छीतसे ॥३॥

ऐि वकलीर् कीित्ति संतांच्यिा विदनीं । तिर हे ठाकोि वन आलों स्थळ ॥१॥
माि वगला पुि वढला करावेि सािरखे । पालटों पािरखे नयेि देविा ॥ध्रु.॥
आह्मासी ि वविश्विास नामाचा आधर्ार । तुटतां हे थार उरी नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे नसावेि ि वच दजेुि । ि वविनंती पढंिरराजेि पिरसाविी हे ॥३॥

मोलाचे आयिषु्यि वेिचतसे सेवेि । नगुवितां गोवेि खेद होतो ॥१॥
उगविूनं आलेि वत तुह्मीं नारायिणा । पिरहार यिा िसणा ि वनि वमस्यिांत ॥ध्रु.॥
िलगाडाचे मासी न्यिायिे जिाली परी । उरली ते उरी नाहीं कांहीं ॥२॥
तुका ह्मणे लाहो साधर्ीं विाचाबळे । ओि वढयेिलों काळे धर्ांवि घाला ॥३॥

ह्मणऊि वन जिालों के्षत्रींचे संन्यिासी । ि वचत्ति आशिापाशिीं आविरूि वन ॥१॥
कदाि वप ही नव्हे सीमा उलं्लघन । केले ि वविसजिरन आव्हानीं च ॥ध्रु.॥
पािरखा तो आतां जिाला दजुिा ठावि । दृष्टढ केला भावि एकि वविधर् ॥२॥
तुका ह्मणे कायिरकारणाचा हेविा । नाहीं जिीवि देविा समि वपरला ॥३॥

ि वविभं्रि वशिली बुित ध्द देहांत जिविळी । काळाची अकाळीं विायिचाळा ॥१॥
पालटले जिसेै देठ सोडी पान । ि वपकले आपण तयिापरी ॥ध्र.ु॥
न मािरतां हीन बुित ध्द दःुख पाविी । माजिल्यिाची गोविी तयिापरी ॥२॥
तुका ह्मणे गळ लागिलयिा मत्स्यिा । तळमळेचा तसैा लविलाहो ॥३॥

न विजिाविा तो काळ विांयिां । मुख्यि दयिा हे देविा ॥१॥
ह्मणऊि वन जिसेै तसेै । रहणी असे पायिांचे ॥ध्रु.॥
मोकळे हे मन कष्टि। करी नष्टि दजुिरन ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं नेणे । न विजेि येिणेपरी विांयिां ॥३॥



कल्पतरूअंगीं इित च्छले ते फिळ । अभागी दबुरळ भावेि िसध्दी ॥१॥
धर्न्यि त्यिा जिाती धर्न्यि त्यिा जिाती । नारायिण ि वचत्तिीं सांठि वविला ॥ध्रु.॥
बीजिाऐसा द्याविा उदके अंकुर । गुणाचे प्रकार ज्यिाचे तयिा ॥२॥
तुका ह्मणे कळे पारिखयिा ि वहरा । ओझे पाठी खरा चंदनाचे ॥३॥

उकरडा आधर्ीं अंगीं नरकाडी । जिातीची ते जिोडी ते ि वच ि वचत्तिीं ॥१॥
कासयिाने देखे अंधर्ळा माि वणके । चविीि वविण ि वफिके विांयिां जिायि ॥ध्रु.॥
कायि जिाणे ि वविष पालटों उपचार े। मखुासी अंतर तों ि वच बर े॥२॥
तुका ह्मणे कायि उपदेशि वेिडयिा । संगे होतो रडेयिासवेि कष्टि ॥३॥

जियिा ि वशिरीं कारभार । बुित ध्द सार तयिाची ॥१॥
विते तसेै विते जिन । बहुतां गुण एकाचा ॥ध्र.ु॥
आपणीयिां पाक करी । तो इतरीं सेि वविजेि ॥२॥
तुका ह्मणे शिूनर राखे । गाढयिा विाखेसांगाते॥३॥

एक एका साहयि करंू । अविघे धर्रंू सपुंथ ॥१॥
कोण जिाणे कैसी परी । पढेु उरी ठेि ववितां ॥ध्रु.॥
अविघे धर्न्यि होऊं आता । स्मरि ववितां स्मरण ॥२॥
तुका ह्मणे अविघी जिोडी । ते आविडा चरणांची ॥३॥

फिळकट तो संसार । येिथे सार भगविंत ॥१॥
ऐसे जिागि ववितों मना । सरसे जिनासि वहत ॥ध्रु.॥
अविघे ि वनरसूनि वन काम । घ्यिावेि नाम ि वविठोबाचे ॥२॥
तुका ह्मणे देविाि वविण । केला सीण तो ि वमथ्यिा ॥३॥

सुधर्ारसे ओलाविली । रसना धर्ाली न धर्ायि ॥१॥
कळों नयेि जिाली धर्णी । नारायिणीं पूनणरता ॥ध्र.ु॥
आविडे ते ते च यिासी । ब्रह्मरसीं ि वनरसे ॥२॥
तुका ह्मणे बहुतां परी । करूि वन करीं सेविन ॥३॥

असंतीं कांटाळा हा नव्हे मत्सर । ब्रह्म ते ि वविकारि वविरि वहत॥१॥



तिर ह्मणा त्यिाग प्रि वतपादलासे । अनाि वद हा असे विरैाकार ॥ध्रु.॥
िसजिले ि वहरवेि एका नांवेि धर्ान्यि । सेविनापे ि वभन्न ि वनविडे ते ॥२॥
तुका ह्मणे भूनतीं साक्ष नारायिण । अविगुणीं दडंण गुणीं पुजिा ॥३॥

आपुले आपण जिाणावेि स्विि वहत । जेिणे राहे ि वचत्ति समाधर्ान ॥१॥
बहुरगें मायिा असे ि वविखरली । कंुि वटत ि वच चाली होतां बरी ॥ध्रु.॥
पूनजिा ते अबोला ि वचत्तिाच्यिा प्रकारीं । भावि ि वविश्विंभरीं समपारविा ॥२॥
तुका ह्मणे गेला ि वफिटोि वनयिां भेवि । मग होतो देवि मनाचा ि वच ॥३॥

असोि वन न कीजेि अिलप्त अहकंार े। उगी च यिा भार ेकंुथाकंुथी ॥१॥
धर्ांविा सोडविणे वेिगीं लविकरी । मी तों जिालों हरी शिि वक्तिहीन ॥ध्रु.॥
भ्रमल्यिाने ि वदसे बांधर्ल्यिाचेपरी । माझे मजिविरी विाहोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ांवि घेतलीसे सोई । आतां पुढे येिई ंलविकरी ॥३॥

आपुल्यिाचा भोत चाटी । मारी करटंीं पािरख्यिा॥१॥
ऐसे जिन भुलले देविा । ि वमथ्यिा हेविा विाढविी ॥ध्रु.॥
गळ ि वगळी आि वविसे मासा । प्राण आशिा घेतला ॥२॥
तुका ह्मणे बोकडमोहो । धर्री पहा हो खाि वटक ॥३॥

ि वविषयि तो मरणसंगीं । नेणे सुि वटका अभागी ॥१॥
शिास्त्राचा केला लुडंा । तोंडीं पाि वडयेिला धर्ोंडा ॥ध्रु.॥
अगदीं मोक्ष नाहीं ठाविा । कायि सांगाविे गाढविा ॥२॥
तुका ह्मणे ग्यिानगड । सुखे देविा पावेिना नाड ॥३॥

मी च ि वविखळ मी च ि वविखळ । येिर सकळ बहु बर॥े१॥
पाि वहजेि हे क्षमा केले । येिणे बोले ि वविनविणी ॥ध्रु.॥
मी च माझे मी च माझे । जिाले ओझे अन्यिायि ॥२॥
आधर्ीं आंचविला आधर्ीं आंचविला । तुका जिाला ि वनमनुष्यि ॥३॥

येिणे जिाणे तरी । राहे देवि कृत्त पा करी ॥१॥
ऐसे तवंि पुण्यि नाहीं । पाहातां माझे गांठी कांहीं ॥ध्रु.॥
भयि ि वनविािरता कोण वेिगळा अनंता ॥२॥



तुका ह्मणे विार ेभोग । विारी तरी पांडुरगं ॥३॥

भल्यिाचे कारण सांगावेि स्विि वहत । जिसैी कळे नीत आपणासी ॥१॥
परी आह्मी असों एकाि वचयेि हातीं । नाचि ववितो ि वचत्तिीं त्यिाचे तसेै ॥ध्रु.॥
विाट सांगे त्यिाच्यिा पुण्यिा नाहीं पार । होती उपकार अगि वणत ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी बहु कृत्त पाविंत । आपुले उि वचत केले संतीं ॥३॥

लाविूनि वनयिां पुष्टिी पोर े। आि वण करकर कथेमाजिी ॥१॥
पडा पायिां करा ि वविनंती । दविडा हातीं धर्रोि वनयिां ॥ध्रु.॥
कुविारळून ि वन बसेै मोहे । प्रेम कां हे नासीतसे ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे ि वचत्ति । करा फििजित ह्मणऊि वन ॥३॥

पुण्यि उभे राहो आतां । संताचे यिाकारणे ॥१॥
पंढरीचे लागा विाटे । सखा भेटे ि वविठ्ठल ॥ध्रु.॥
संकल्प हे यिावेि फिळा । कळविळा बहुतांचा ॥२॥
तुका ह्मणे होऊि वन क्षमा । पुरुषोत्तिमा अपराधर् ॥३॥

आइि वकली मात । पुरि वविले मनोरथ ॥ ॥
प्रेम विाढि वविले देविा । बरविी घेऊि वनयिां सेविा ॥ध्रु.॥
केली ि वविनविणी । तसैी पुरि वविली धर्णी ॥२॥
तुका ह्मणे कायिा । रसा कुरोंडी विरोि वनयिां ॥३॥

संतांची स्तुि वत ते दशिरनाच्यिा यिोगे । पि वडल्यिा प्रसंगे ऐसी कीजेि ॥१॥
संकल्प ते सदा स्विामीचे ि वच ि वचत्तिीं । फिाकों नयेि विृत्तित्ति अखंि वडत ॥ध्रु.॥
दास्यित्वि ते असे एकि वविधर् नांवेि । उरों नयेि जिीवेि ि वभन्नत्विासी ॥२॥
ि वनजि बीजिा येिथे तुका अिधर्कारी । पाि वहजेि ते पेरी तयेि वेिळे ॥३॥

सेजेिचा एकांत आगीपाशिीं कळे । झांि वकिलयिा डोळे अधर्ःपात ॥१॥
राहो अथविा मग जिळो अगीमधर्ीं । ि वनविाडु तो आधर्ीं होऊि वन गेला ॥ध्रु.॥
भेणे झडपणी नाहीं येिथे दजेुि । पादरिधर्टा ओझे हि वतयिार े॥२॥
तुका ह्मणे मजि नाहीं जिी भरविसा । तोवििर सहसा ि वनविाडु तो ॥३॥



न सर ेभांडार । भरले वेिि वचतां अपार ॥१॥
मि ववित्यिाचे पोट भर े। पुि वढलासी पुढे उर े॥ध्र.ु॥
कारणापुरता लाहो आपुलाल्यिा ि वहता ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । पढेु केला चाले हेविा ॥३॥

तरी हांवि केली अमुपा व्यिापार े। व्हावेि एकसर ेधर्नविंत ॥१॥
जिालों हिरदास शिूनरत्विाच्यिा नेमे । जिालीं ठाविीं विमे ंपुि वढलांची ॥ध्रु.॥
जिनावेिगळे हे असे अि वभन्नवि । बळी ि वदला जिीवि ह्मणऊि वन ॥२॥
तुका ह्मणे तरी लागलों ि वविल्हेसी । चालि वतयिा ि वदसीं स्विामी ॠणी ॥३॥

कोण दजेुि हरी सीण । शिरण दीन आल्यिाचा ॥१॥
तुह्मांि वविण जिगदीशिा । उदार ठसा ि वत्रभुविनीं ॥ध्रु.॥
कोण ऐसे विारी पाप । हरी ताप जिन्माचा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ांवि घाली । कोण चाली मनाचे ॥३॥

ग्रंथाचे अथर नेणती हे खळ । बहु अनगरळ जिाले ि वविषयिीं ॥१॥
नाहीं भेदून ह्मूनण भलते ि वच आचर े। मोकळा ि वविचर ेमनासवेि ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविषा नांवि ते अमृत्तत । पापपुण्यिा भीत नाहीं नष्टि ॥३॥

कायिाविाचामने जिाला ि वविष्णदुास । काम कोधर् त्यिास बाधर्ीतना ॥१॥
ि वविश्विास तो करी स्विामीविरी सत्तिा । सकळ भोि वगता होयि त्यिाचे ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति करावेि ि वनमरळ । येिऊि वन गोपाळ राहे तेथे ॥३॥

यिाती हीन मि वत हीन कमर हीन माझे । सांडोि वनयिां सविर लज्जिा शिरण आलों तुजि ॥१॥
येिई ंगा तून ंमायिबापा पढंरीच्यिा रायिा । तुजिि वविण सीण जिाला क्षीण जिाली कायिा ॥ध्रु.॥
ि वदनानाथ दीनबंधर्ून नाम तुजि साजेि । पि वततपाविन नाम ऐसी ब्रीदाविळी गाजेि॥२॥
ि वविटेवििर विीट उभा कटाविरी कर । तुका ह्मणे हे ि वच आह्मां ध्यिान ि वनरतंर ॥३॥

गगंा आली आम्हांवििर । संतपाउले सािजिरीं ॥१॥
तेथे करीन मी अंघोळी । उडे चरणरजिधर्ुळी । येिती तीथारविळी । पविरकाळ सकळ ॥ध्रु.॥
पाप पळाले जिळाले । भविदःुख दरुाविले॥२॥
तुका ह्मणे धर्न्यि जिालों । सप्तसागरांत न्हालों ॥३॥



पोटासाठीं खटपट किरसी अविघा विीळ । राम राम ह्मणतां तुझी बसली दांतखीळ ॥१॥
हिरचे नाम कदाकाळीं कां र ेनयेि विाचे । ह्मणतां राम राम तुझ्यिा बाचे कायि वेिचे ॥ध्रु.॥
द्रव्यिाि वचयिा आशिा तुजिला दाही ि वदशिा न पुरती । कीतरनासी जिातां तुझी जिड झाली माती ॥२॥
तुका ह्मणे ऐशिा जिीविा कायि करंू आता । राम राम न ह्मणे त्यिाचा गाढवि माताि वपता ॥३॥

आह्मां सुकाळ सुखाचा । जिविळी हाट पढंरीचा । सादाि वविती विाचा । रामनामे विषै्णवि ॥१॥
घ्यिा र ेआपुलाल्यिा परी । नका ठेविूनं कांही उरी । ओसरतां भरी । तोंडविरी अंबर ॥ध्रु.॥
विाहे बंदर द्वारका । खेप आली पुंडिलका । उभे ि वच ि वविि वकले एका । सनकाि वदकां सांपडले ॥२॥
धर्न्यि धर्न्यि हे भूनमंडळी । प्रगटली नामाविळी । घेती जिीं दबुळीं । तीं आगळीं सदवैि ॥३॥
माप आपुलेि वन हाते । कोणी नाहीं ि वनविािरते । पैस करूि वन ि वचत्तिे । घ्यिावेि ि वहते आपुिलयिा ॥४॥
नाहीं विाि वटतां सरले । आहे तसेै ि वच भरले । तुका ह्मणे गेले । विांयिांि वविण न घेतां ॥५॥

चुकिलयिा ताळा । विाती घालुि वन बसेै डोळां ॥१॥
तसेै जिागे करीं ि वचत्तिा । कांहीं आपुिलयिा ि वहता ॥ध्रु.॥
ि वनके्षि वपले धर्न। तेथे गुंतलेसे मन ॥२॥
नाि वशिविंतासाटीं । तुका ह्मणे किरसी आटी ॥३॥

करूि वन जितन । कोणा कामा आले धर्न ॥ ॥
ऐसे जिाणतां जिाणतां । कां र ेहोतोसी नेणता ॥ध्रु.॥
ि वप्रयिा पुत्र बंधर्ु । नाहीं तुजि यिांशिीं संबंधर्ु ॥२॥
तुका ह्मणे एका । हरीि वविण नाहीं सखा ॥३॥

आह्मीं देतों हाका । कां र ेजिालासी तून ंमुका ॥१॥
न बोलसी नारायिणा । कळलासी ि वकयिाहीना ॥ध्रु.॥
आधर्ीं करंू चौघाचार। मग सांडून ं भीडभार ॥२॥
तुका ह्मणे सेविटीं । तुह्मां आह्मां घालून ंतुटी ॥३॥

नव्हे ि वभडा हे कारण । जिाणे करंू ऐसे जिन ॥१॥
जिों जिों धर्राविा लौि वकक । रडि ववितोसी आणीक ॥ध्रु.॥
चाल जिाऊं संतांपुढे । ते हे ि वनविि वडती रोकडे ॥२॥
तुका ह्मणे तून ंि वनलरज्जि । आह्मां रोकडी गरजि ॥३॥



बहु होता भला । पिर येि रांडेने नािसला ॥१॥
बहु ि वशिकला रगं चाळे । खर ेखोटे इचे वेिळे ॥ध्रु.॥
नव्हते आळि वविते कोणी । इने केला जिगॠणी ॥२॥
ज्यिाचे त्यिासी नेदी देऊं । तुका ह्मणे धर्ांवेि खाऊं ॥३॥

कायि करावेि ते आतां । जिाले नयेिसे बोलतां ॥१॥
नाहीं दोघांि वचयेि हातीं । गांठी घालाविी एकांतीं ॥ध्रु.॥
होयि आपुले काजि । तों हे भीड सांडून ं लाजि ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । आधर्ीं ि वनविडून ं हा गोविा ॥३॥

केली सलगी तोंडि वपटी । आह्मी लि वडविाळे धर्ाकुटीं॥१॥
न बोलावेि ते ि वच आले । देविा पाि वहजेि साि वहले ॥ध्र.ु॥
अविघ्यिांमध्येि एक वेिडे । ते ि वच खेळि वविती कोडे ॥२॥
तुका ह्मणे मायिबापा । मजिवििर कोपों नका ॥३॥

ि वशिकविूनि वन बोल । केले कवितुक नविल ॥१॥
आपि वणयिां रजंिि वविले । बापे मािझयिा ि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥
हातीं प्रमेाचे भातुके । आह्मां देऊि वनयिां ि वनके ॥२॥
तुका करी टाहो । पाहे रखमुाईचा नाहो ॥३॥

तेथे सुखाची विसि वत । गाती विषै्णवि नाचती । पताका झळकती । गजिरती हिरनामे ॥१॥
दोषा जिाली घेघेमारी । पळती भरले ि वदशिा चारी । न येिती माघारीं । नाहीं उरी परतायिा ॥ध्रु.॥
ि वविसरोि वन देविपणा । उभा पढंरीचा राणा । ि वविटोि वन ि वनगुरणा । रूप धर्िरले गोिजिर े॥२॥
पोट सेि ववितां न धर्ायेि । भूनक भुकेली च राहे । तुका ह्मणे पाहे । कोण आस यिा मुक्तिीची ॥३॥

शिूनद्रविंशिी जिन्मलों । ह्मणोि वन दभंे मोकिललों ॥१॥
अर ेतूनं ि वच माझा आतां । मायिबाप पंढरीनाथा ॥ध्रु.॥
घोकायिा अक्षर। मजि नाहीं अिधर्कार ॥२॥
सविरभावेि दीन । तुका ह्मणे यिाि वतहीन ॥३॥

वेिडे विांकडे गाईन । पिर मी तुझा ि वच ह्मणविीन॥१॥



मजि तारीं ि वदनानाथा । ब्रीदे साच करीं आता ॥ध्रु.॥
केल्यिा अपराधर्ांच्यिा राशिीं । ह्मणऊि वन आलों तुजिपाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे मजि तारीं । सांडीं ब्रीद नाहींतरी ॥३॥

हिरभक्ति माझे िजिविलग सोइर े। हृदयिीं पाउले धर्िरन त्यिांचे ॥१॥
अंतकाळीं येिती माझ्यिा सोडविणे । मस्तक बसैणे देइन त्यिांसी ॥ध्रु.॥
आि वणक सोइर ेसज्जिन विो कोणी । विैष्णविांविांचोि वन नाहीं मजि ॥२॥
देइन आि वळंगण धर्रीन चरण । संविसारसीण नासे तेणे ॥३॥
कंठीं तुळशिीमाळा नामाचे धर्ारक । ते माझे तारक भविनदीचे ॥४॥
तयिांचे चरणीं घालीन मी ि वमठी । चाड हे विकंुैठीं नाहीं मजि ॥५॥
अळसे दभें भावेि हिरचे नाम गाती । ते माझे सांगाती परलोकींचे ॥६॥
कायिाविाचामने देइन के्षम त्यिासी । चाड जिीि ववित्विासी नाहीं मजि ॥७॥
हिरचे नाम मजि म्हणि वविती कोणी । तयिा सखुा धर्णी धर्णी विरी ॥८॥
तुका ह्मणे तयिा उपकार ेबांधर्लों। ह्मणऊि वन आलों शिरण संतां ॥९॥

लि वटका तो प्रपचं एक हिर साचा । हिरि वविण आहाच सविर इिं वद्रयेि ॥१॥
लि वटके ते मौन्यि भ्रमाचे स्विप्न । हिरि वविण ध्यिान नश्विर आहे ॥ध्रु.॥
लि वटि वकयिा ि वविपित्ति हिरि वविण किरती । हिर नाहीं ि वचत्तिीं तो शिवि जिाणा ॥२॥
तुका ह्मणे हिर हे धर्िरसी ि वनधर्ाररीं । तरीं तूनं झडकरी जिासी विकंुैठा ॥३॥

सविरस्विा मुकावेि तेणे हरीसी िजंिकावेि । अथर प्राण जिीवेि देहत्यिाग ॥१॥
मोह ममता मायिा चाड नाहीं ि वचतंा । ि वविषयिकंदवेुिथा जिाळूनि वनयिां ॥ध्रु.॥
लोकलज्जिा दभं आि वण अहकंार । करूि वन मत्सर देशिधर्डी ॥२॥
शिांि वत क्षमा दयिा सिखयिा ि वविनउनी । मूनळ चकपाणी धर्ाडी त्यिांसी ॥३॥
तुका ह्मणे यिाती अक्षर ेअि वभमान । सांडोि वनयिा शिरण िरघे संतां ॥४॥

एकांतांचे सुख देई ंमजि देविा । आघात यिा जिीविा चकुविूनि वन ॥१॥
ध्यिानीं रूप विाचे नाम ि वनरतंर । आपुला ि वविसर पडों नेदीं ॥ध्रु.॥
मायिबाळा भेटी सुखाची आविडी । तशैिी मजि गोडी देई ंदेविा ॥२॥
कीती ऐकोि वनयिां जिालों शिरणांगत । दासाचे तून ंि वहत किरतोसी ॥३॥
तुका ह्मणे मी तों दीन पापराशिी । घालाविे पाठीशिी मायिबापा ॥४॥



लि वटके ते ज्ञान लि वटके ते ध्यिान । जििर हिरि वकतरन ि वप्रयि नाहीं ॥१॥
लि वटके ि वच दभं घातला दकुान । चाळि वविले जिन पोटासाटीं ॥ध्रु.॥
लि वटके ि वच केले वेिदपारायिण । जििर नाहीं स्काुुंफ्दन प्रमे कथे ॥२॥
लि वटके ते तप लि वटका तो जिप । अळस ि वनद्रा झोप कथाकाळीं ॥३॥
नाम नाविडे तो करील बाहेरी । नाहीं त्यिाची खरी ि वचत्तिशुिित ध्द ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसीं गजिरती पुराणे । ि वशिष्टिांची विचने माि वगला ही ॥५॥

भूनतीं भगविदावि । मात्रासि वहत जिीवि । अद्वैत ठावि । ि वनरजंिन एकला ॥१॥
ऐसीं गजिरती पुराणे । वेिदविाणी सकळ जिन । संत गजिरतील तेणे । अनुभवेि ि वनभरर ॥ध्रु.॥
माझे तुझे हा ि वविकार । ि वनरसतां एकंकार । न लगे कांहीं फिार । ि वविचार ि वच करणे ॥२॥
तुका ह्मणे दजेुि । हे तों नाहीं सहजेि । संकल्पाच्यिा काजेि । आपे आप विाढले ॥३॥

नेणे काुुंफ्कों कान । नाहीं एकांतींचे ज्ञान ॥१॥
तुह्मी आइका हो संत । माझा सादर विृत्तत्तिांत ॥ध्रु.॥
नाहीं देिखला तो डोळां। देवि दाखविूनं सकळां ॥२॥
ि वचंतनाच्यिा सुखे । तुका ह्मणे नेणे दःुखे ॥३॥

त्यिाग तरी ऐसा करा । अहकंारा दविडाविे ॥१॥
मग जिसैा तसैा राहे । कायि पाहे उरले ते ॥ध्रु.॥
अंतरींचे ि वविषम गाढे । येिऊं पुढे नेदावेि ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द मन । समाधर्ान पाि वहजेि॥३॥

मातेि वचयेि ि वचत्तिीं । अविघी बाळकाची व्यिाि वप्त ॥१॥
देह ि वविसर ेआपुला । जिविळीं घेतां सीण गेला ॥ध्रु.॥
दाविी प्रमेभाते। आि वण अंगावििर चढते ॥२॥
तुका संतापुढे । पायिीं झोंबे लाडे कोडे॥३॥

कोणा पुण्यिा फिळ आले । आिजि देिखलीं पाउले॥१॥
ऐसे नेणे नारायिणा । संतीं सांभाि वळले दीना ॥ध्रु.॥
कोण लाभकाळ। दीन आिजि मगंळ ॥२॥
तुका ह्मणे जिाला । लाभ सहजि ि वविठ्ठला॥३॥



मान इच्छी तो अपमान पावेि । अमंगळ सवेि अभाग्यिाची॥१॥
एकाि वचयेि अगंीं दिुजियिाचा विास । आशिा पढेु नाशि िसध्द करी ॥ध्रु.॥
आधर्ीं फिळासी कोठे पाविों शिके । विासनेची ि वभकेविरी चाली ॥२॥
तुका ह्मणे राजिहसं ढोरा नांवि । कायि तयिा घ्यिाविे अळंकाराचे ॥३॥

संसारापासूनि वन कैसे सोडि वविशिी । न कळे हृषीकेशिी कायि जिाणे । किरतां न सर ेअिधर्क विाट पाहीं ।
तृत्तष्णा देशिधर्डी केलों। भि वक्तिभजिनभावि यिांसी नाहीं ठावि । चरणीं तुझ्यिा अंतरलों।
मागे पुढे रीग न पुर ेि वच पाहातां । अविघा अविघीं वेिि वष्टिलों ॥१॥
आतां माझी लाजि राखे नारायिणा । हीन हीन लीन यिाचकाची ।
किरतां न कळे कांहीं असतील गणु दोष । करीं होळी संि वचताची॥ध्रु.॥
इिं वद्रयेि द्वार ेमन धर्ांवेि सैर े। नांगवेि किरतां ि वच कांहीं । हात पायि कान मखु िलगंस्थान ।
नेत्र घ्राणद्वार ेपाहीं । जियिा जिसैी सोयि तयिा तसैे होयि। क्षण एक ित स्थर नाहीं ।
किरती ताडातोडी ऐसी यिांची खोडी। न चले माझे यिास कांहीं ॥२॥
शिरीरसंबंधर्ु पुत्र पत्नी बंधर्ु। धर्न लोभ मायिाविंत । जिन लोकपाळ मैत्र हे सकळ ।
सोइरीं सज्जिने बहुते । नाना कमर डायि किरती उपायि । बडुावियिा घातपाते ।
तुका ह्मणे हरी राखे भलत्यिा परी । आह्मी तुझीं शिरणागते ॥३॥

नाम घेतां उठाउठीं । होयि संसारासी तुटी ॥१॥
ऐसा लाभ बांधर्ा गांठी । ि वविठ्ठलपायिीं पडे ि वमठी ॥ध्रु.॥
नामापरते साधर्न नाहीं । जेि तून ंकिरशिी आि वणक कांहीं ॥२॥
हाकारोि वन सांगे तुका । नाम घेतां राहों नका ॥३॥

प्राण समि वपरला आह्मी । आतां उशिीर कां स्विामी॥१॥
माझे फेिडावेि उसणे । भार न मना यिा ॠणे ॥ध्रु.॥
जिाला कंठस्फिोट। जिविळी पातलों ि वनकट ॥२॥
तुका ह्मणे सेविा । कैसी बरी विाटे देविा॥३॥

येिणे मागे ंआले । त्यिांचे ि वनसंतान केले ॥१॥
ऐसी अविघड विाट । कोणा सांगाविा बोभाट ॥ध्रु.॥
नागि वविल्यिा थाटी । उरों नेदी च लगंोटी ॥२॥
तुका ह्मणे चोर । तो हा उभा कि वटकर ॥३॥



तोंवििर तोंवििर जंिबुक किर गजिरना । जंिवि त्यिा पचंानना देिखले नाहीं ॥१॥
तोंवििर तोवििर ंिसंधर्ु किर गजिरना । जंिवि त्यिा अगित स्तब्राह्मणा देिखले नाहीं ॥ध्रु.॥
तोंवििर तोंवििर विैराग्यिाच्यिा गोष्टिी। जंिवि सुंदर विि वनता दृष्टष्टिी पि वडली नाहीं ॥२॥
तोंवििर तोंवििर शिूनरत्विाच्यिा गोष्टिी । जंिवि परमाईचा पतु्र दृष्टष्टिी देिखला नाहीं ॥३॥
तोंवििर तोंवििर माळामुद्रांचीं भूनषणे । जंिवि तुक्यिाचे दशिरन जिाले नाहीं॥४॥

तोंवििर तोंवििर शिोभतील गारा । जंिवि नाहीं ि वहरा प्रकाशिला ॥१॥
तोंवििर तोंवििर शिोभतील दीि वपका । नुगविता एका भास्करासी ॥२॥
तोंवििर तोंवििर सांगती संताि वचयिा गोष्टिी । जंिवि नाहीं भेटी तुक्यिासविे ॥३॥

धर्रोि वन दोन्ही रूपे पाळणे संहार । करी कोप रुद्र दयिाळ ि वविष्ण ु॥१॥
जिटाजिूनट एका मुगुट माथां ि वशिरीं । कमळापि वत गौरीहर एक ॥ध्रु.॥
भस्मउध्दळण लक्ष्मीचा भोग । शंिकर श्रीरगं उभयिरूपीं ॥२॥
विैजियिंती माळा विासगुीचा हार । लेणे अळंकार हिरहरा ॥३॥
कपाळ झोळी एका स्मशिानींचा विास । एक जिगि वन्नविास ि वविश्विंभर ॥४॥
तुका ह्मणे मजि उभयिरूपीं एक । सारोि वन संकल्प शिरण आलों ॥५॥

उि वचताचा भाग होतों राखोि वनयिां । ि वदसती ते विांयिां कष्टि गेले ॥१॥
विचनाची कांहीं राहे ि वच ना रुि वच । खळाऐसे विाची कुची जिाले ॥ध्रु.॥
ि वविश्विासाने माझे बुडि वविले घर । करि वविला धर्ीर येिथविरी ॥२॥
तुका ह्मणे शेिकीं थार नाहीं बुड । कैसे तुह्मीं कोड परुि वविले ॥३॥

लांब लांब जिटा कायि विाढविूनि वन । पाविडे घेऊि वन कोधेर् चाले ॥१॥
खायिाचा विोळसा ि वशिव्यिा दे जिनाला । ऐशिा तापशिाला बोधर् कैचा ॥ध्रु.॥
सेविी भांग अफिून  तमाखून उदडं । पिर तो अखंड भ्रांतीमाजिी ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा सविरस्वेि बुडाला । त्यिासी अंतरला पांडुरगं ॥३॥

अविघीं च तीथे ंघडलीं एकवेिळा । चंद्रभागा डोळां देिखिलयिा ॥१॥
अविघीं च पापे गेलीं ि वदगांतरीं । विकंुैठ पंढरी देिखिलयिा ॥ध्रु.॥
अविि वघयिा संतां एकवेिळा भेटी । पुंडलीक दृष्टष्टिी देिखिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे जिन्मा आल्यिाचे साथरक । ि वविठ्ठल ि वच एक देिखिलयिा ॥३॥



सदा सविरकाळ अंतरीं कुि वटल । तेणे गळां माळ घालून ंनयेि ॥१॥
ज्यिासी नाहीं दयिा क्षमा शिांि वत । तेणे अंगीं ि वविभूनती लाविूनं नयेि ॥ध्रु.॥
जियिासी न कळे भक्तिीचे मि वहमान । तेणे ब्रह्मज्ञान बोलों नयेि ॥२॥
ज्यिाचे मन नाहीं लागले हातासी । तेणे प्रपचंासी टाकंु नयेि ॥३॥
तुका ह्मणे ज्यिासी नाहीं हिरभि वक्ति । तेणे भगवेि हातीं धर्रंू नयेि ॥४॥

आह्मी असों ि वनित श्चंतीने । एक्यिा गुणे तुमि वचयिा॥१॥
दरुाचारी तरले नामे । घेतां प्रमे ह्मणोि वन ॥ध्रु.॥
नाहीं तुह्मां धर्ांवि घेता। कृत्त पाविंता आळस ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविसरंू कांहीं । तुजि विो आई ि वविठ्ठले ॥३॥

अनुभवेि विदे विाणी । अंतर ध्यिानीं आपुले ॥१॥
कैची ि वचका दधुर्चविी । जिरी दाविी पांढर े॥ध्रु.॥
जिातीऐसा दाविी रगं। बहु जिग यिा नावेि ॥२॥
तुका ह्मणे खद्योत ते । ढंुगाभोंविते आपुिलयिा ॥३॥

परपीडक तो आह्मां दावेिदार । ि वविश्विीं ि वविश्विंभर ह्मणऊि वन॥१॥
दडंून ं त्यिागूनं बळे नाविलोकंु डोळा । राखूनं तो चांडाळा ऐसा दिुर ॥ध्रु.॥
अनाचार कांहीं न साहे अविगुणे । बहु होयि मन कासाविीस ॥२॥
तुका ह्मणे माझी एकि वविधर् सेविा । ि वविमुख ते देविा विाळी ि वचत्तिे ॥३॥

कांहीं न मागे कोणांसी । तो ि वच आविडे देविासी॥१॥
देवि तयिासी ह्मणावेि । त्यिाचे चरणीं लीन व्हावेि ॥ध्रु.॥
भूनतदयिा ज्यिाचे मनीं । त्यिाचे घरीं चकपाणी ॥२॥
नाहीं नाहीं त्यिासमान । तुका ह्मणे मी जिमान ॥३॥

नाम उच्चािरतां कंटीं । पुढे उभा जिगजेिठी ॥१॥
ऐसे धर्रोि वनयिां ध्यिान । मने करावेि ि वचंतन ॥ध्रु.॥
ब्रह्माि वदकांच्यिा ध्यिाना नयेि । तो हा कीतरनाचे सोयेि ॥२॥
तुका ह्मणे सार घ्यिावेि । मने हिररूप पाहावेि ॥३॥

आडिलयिा जिना होसी सहाकारी । अंधर्ि वळयिाकरीं काठी तूनं ि वच ॥१॥



आि वडले गांिजिले पीि वडले संसारीं । त्यिांचा तून ंकैविारी नारायिणा ॥ध्रु.॥
प्रल्हाद महासंकटीं रि वक्षला । तुह्मी अपंि वगला नानापरी ॥२॥
आपुले ि वच अंग तुह्मी विोडि वविले । त्यिाचे ि वनविारले महा दःुख ॥३॥
तुका ह्मणे तुझे कृत्त पे पार नाहीं । माझे ि वविठाबाई जिननीयेि ॥४॥

तपासी ते मन करंू पाहे घात । धर्रोि वन सांगात इिं वद्रयिांचा ॥१॥
ह्मणोि वन कीतरन आविडले मजि । सांडोि वनयिां लाजि हे ि वच करी ॥ध्रु.॥
पाहातां आगमि वनगमाचे ठावि । तेथे नाहीं भावि एकि वविधर् ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे नाहीं विो ि वविकार । नाम एक सार ि वविठोबाचे ॥३॥

गुरुि वशिष्यिपण । हे तों अधर्मलक्षण ॥१॥
भूनतीं नारायिण खरा । आप तसैा ि वच दसुरा ॥ध्रु.॥
न कळतां दोरी साप। राहू ंनेदाविा तो कांप ॥२॥
तुका ह्मणे गणुदोषी । ऐसे न पडावेि सोसीं ॥३॥

अंगीकार ज्यिाचा केला नारायिणे । ि वनंद्य ते ि वह तेणे विंद्य केले ॥१॥
अजिामेळ ि वभल्ली तारीली कंुटणी । प्रत्यिक्ष पुराणीं विदं्य केली ॥ध्रु.॥
ब्रह्महत्यिाराशिी पातके अपार । विाल्मीक ि वकंकर विंद्य केला ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे भजिन प्रमाण । कायि थोरपण जिाळावेि ते ॥३॥

धर्नविंता घरीं । करी धर्न ि वच चाकरी ॥१॥
होयि बसैल्यिा व्यिापार । न लगे सांडाविे ि वच घर ॥ध्रु.॥
रानीं विनीं दीपीं । असतीं तीं होतीं सोपीं ॥२॥
तुका ह्मणे मोल । देतां कांहीं नव्हे खोल ॥३॥

हा गे माझा अनुभवि । भि वक्तिभावि भाग्यिाचा ॥१॥
केला ॠणी नारायिण । नव्हे क्षण वेिगळा ॥ध्रु.॥
घालोि वनयिां भार माथा। अविघी ि वचंता विारली ॥२॥
तुका ह्मणे विचन साटीं । नाम कंठीं धर्रोि वन ॥३॥

देवि आहे सुकाळ देशिीं । अभाग्यिासी दिु वभरक्षा ॥१॥
नेणती हा करंू सांटा । भरले फिांटा आडराने ॥ध्रु.॥



विसविूनि वन असे घर । माग दूनर घातला ॥२॥
तुका ह्मणे मन मुर े। मग जिे उर ेते ि वच तून ं॥३॥

खुंटोि वनयिां दोरी आपि वणयिांपाशिीं । विाविडी आकाशिीं मोकिलली ॥१॥
आपुिलयिा आहे मालासी जितन । गाहाणाचे ॠण बुडों नेणे ॥ध्रु.॥
बीजि नेले तेथे येिईल अकुंर । जितन ते सार करा यिाची ॥२॥
तुका ह्मणे माझी ि वनित श्चंतीची सेविा । वेिगळे नाहीं देविा उरों ि वदले ॥३॥

शिाहाणपणे वेिद मुका । गोि वपका त्यिा ताकटी ॥१॥
कैसे येिथे कैसे तेथे । शिहाणे ते जिाणती ॥ध्रु.॥
यिज्ञमुखे खोडी काढी । कोण गोडी बोरांची ॥२॥
तुका ह्मणे भाविाि वविण । अविघा सीण केला होयि ॥३॥

मजुिराचे पोट भर े। दाता उर ेसचंला ॥१॥
यिा र ेयिा र ेहातोहातीं । कायि माती साराविी ॥ध्रु.॥
रोजिकीदी होतां झाडा । रोकडा ि वच पविरत ॥२॥
तुका ह्मणे खोल पायिा । वेिचों कायिा क्लेशेिसीं ॥३॥

स्मशिानीं आह्मां न्यिाहालीचे सखु । यिा नांवेि कौतुक तुमची कृत्त पा ॥१॥
नाहीं तरीं विांयिां अविघे ि वनफिर ळ । शिब्द ते पोकळ बडबड ॥ध्रु.॥
झाडे झुडे जिीवि सोइर ेपाषाण । होती तई ंदान तुह्मीं केले ॥२॥
तुका ह्मणे आतां पाहे अनुभवि । घेऊि वन हातीं जिीवि पांडुरगंा ॥३॥

आमची जिोडी ते देविाचे चरण । कराविे ि वचतंन ि वविठोबाचे ॥१॥
लागेल तरीं कोणी घ्यिावेि धर्णीविरी । आमुपि वच परी आविडीच्यिा ॥ध्रु.॥
उभािरला कर प्रिसध्द यिा जिग । करंू केला त्यिाग मागे पुढे ॥२॥
तुका ह्मणे होयि दिरद्र ि वविित च्छन्न । ऐसे देऊं दान एकवेिळे ॥३॥

दिधर्माझी लोणी जिाणती सकळ । ते काढी ि वनराळे जिाणे मथन ॥१॥
अि वग्न काष्ठामाजिी ऐसे जिाणे जिन । मिथिलयिाि वविण कैसा जिाळी ॥ध्रु.॥
तुका ह्मणे मखु मळीण दपरणीं । उजिि वळल्यिाविांचूनि वन कैसे भासे ॥२॥



नको नको मना गुतंूनं मायिाजिाळीं । काळ आला जिविळी ग्रासावियिा ॥१॥
काळाची हे उडी पडेल बा जेिव्हां । सोडि वविना तेव्हां मायिबाप ॥ध्रु.॥
सोडविीना राजिा देशिींचा चौधर्री । आणीक सोइरीं भलीं भलीं ॥२॥
तुका ह्मणे तुला सोडविीना कोणी । एका चकपाणी विांचूनि वनयिां ॥३॥

पुढे जेिणे लाभ घडे । ते ि वच वेिडे नाि वशिती ॥१॥
येिविढी कोठे नागविण । अंधर्ारुण ि वविष घ्यिावेि ॥ध्रु.॥
होणारासी ि वमळे बुित ध्द । नेदी शुिध्दी धर्रंू ते ॥२॥
तुका ह्मणे जिना सोंग । दाविी रगं आणीक ॥३॥

ऐका गा ए अविघे जिन । शुिध्द मन ते ि वहत ॥१॥
अविघा काळ नव्हे जिरी । समयिाविरी जिाणाविे ॥ध्रु.॥
नाहीं कोणी सवेि येिता । संि वचता यिा वेिगळा ॥२॥
बरविा अविकाशि आहे । करा साहे इिं वद्रयिे ॥३॥
कमरभूनमीऐसा ठावि । वेिविसावि जिाणाविा ॥४॥
तुका ह्मणे उत्तिम जिोडी । जिाती घडी नरदेह ॥५॥

संतसेवेििस अगं चोरी । दृष्टष्टिी न पडो तयिाविरी ॥१॥
ऐिसयिासी व्यिाली रांड । जिळो जिळो ि वतचे तोंड ॥ध्र.ु॥
संतचरणीं ठेि ववितां भावि । आपेआप भेटे देवि ॥२॥
तुका ह्मणे संतसेविा । माझ्यिा पूनविरजिांचा ठेविा ॥३॥

गेले पळाले ि वदविस रोजि । कायि ह्मणतोिस माझे माझे ॥१॥
सळे धर्रोि वन बसैला काळ । फिाकों नेदी घि वटका पळ॥ध्रु.॥
कां र ेअद्याि वप न कळे । केशि ि वफिरले कान डोळे ॥२॥
ि वहत कळोि वन असतां हातीं । तोंडीं पाडोि वन घेसी माती ॥३॥
तुजि ठाउके मी जिाणार । पायिा शिोधर्ोि वन बांिधर्सी घर ॥४॥
तुका ह्मणे वेिगे । पढंिररायिा शिरण िरघे ॥५॥

आतां माझ्यिा मायिबापा । तूनं यिा पापा प्रायिित श्चत्ति॥१॥
फििजित हे केले खळ । तो ि वविटाळ ि वनविारीं ॥ध्रु.॥
प्रेम आतां पाजिीं रस । करीं विास अंतरीं ॥२॥



तुका ह्मणे पांडुरगंा । िजिविलगा मािझयिा ॥३॥

कां र ेन पविसी धर्ांविण्यिा । अंगराख्यिा नारायिणा॥१॥
अंगीं असोि वनयिां बळ । होसी खटयिाळ नाठयिाळ ॥ध्रु.॥
आह्मां नरकासी जिातां । कायि येिइल तुझ्यिा हातां ॥२॥
तुका ह्मणे कान्हा। ि वकयिानष्टिा नारायिणा ॥३॥

माझे पायि तुझी डोई । ऐसे किर ंगा भाक देई ं॥१॥
पाहतां तवंि उफिराटे । घडे तई भाग्यि मोठे ॥ध्रु.॥
बहु साधर्न मोलाच। यिासी जिोडा दजेुि कैचे ॥२॥
नका अनमानूनं ि वविठ्ठला । तुका ह्मणे धर्डा जिाला ॥३॥

पि ववित्र ते अन्न । हिरि वचंतनीं भोजिन ॥१॥
येिर वेिठयिा पोट भरी । चाम मसकाचे परी ॥ध्रु.॥
जेिऊि वन तो धर्ाला । हिरि वचंतनीं केला काला ॥२॥
तुका ह्मणे चविी आले । जेि कां ि वमिश्रत ि वविठ्ठले॥३॥

चरणाचा मि वहमा । हा तो तुझ्यिा पुरुषोत्तिमा ॥१॥
अंधर् पारखी माि वणके । बोलि वविशिी स्पष्टि मुके ॥ध्रु.॥
कायि नाहीं सत्तिा। हातीं तुझ्यिा पंढरीनाथा ॥२॥
तुका ह्मणे मूनढा । मजि चेष्टिि वविले जिडा ॥३॥

बि वळविंत कमर । करी आपुला तो धर्मर ॥१॥
पुढे घालुि वनयिां सत्तिा । न्यिावेि पतना पि वतता ॥ध्र.ु॥
आचरणे खोटीं । केलीं सलताती पोटीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । नाहीं भजिन केली सेविा ॥३॥

कै विाहावेि जिीविन । कै पलगंीं शियिन ॥१॥
जिसैी जिसैी वेिळ पडे । तसेै तसेै होणे घडे ॥ध्रु.॥
कै भौज्यि नानापरी । कै कोरडयिा भाकरी ॥२॥
कै बसावेि विहनीं । कै पायिीं अन्हविाणी ॥३॥
कै उत्तिम प्राविणे ं। कै विसने तीं जिीणे ं॥४॥



कै सकळ संपत्तिी । कै भोगणे ि वविपत्तिी ॥५॥
कै सज्जिनाशिीं सगं । कै दजुिरनाशिीं यिोग ॥६॥
तुका ह्मणे जिाण । सुख दःुख ते समान ॥७॥

उंचि वनचं नेणे कांहीं भगविंत । ि वतषे्ठ भावि भक्ति देखोि वनयिां ॥१॥
दासीपुत्र कण्यिा ि वविदरुाच्यिा भक्षी । दतै्यिा घरीं रक्षी प्रल्हादासी ॥ध्रु.॥
चमर रगंूनं लागे रोि वहदासा संगीं । कि वबराचे मागीं ि वविणी शेिले ॥२॥
सजिनकसायिा ि वविकंु लागे मास । मळा सांवित्यिास खरुपूनं लागे ॥३॥
नरहिरसोनारा घडों काुुंफ्कंु लागे । चोख्यिामेळयिा सगंे ढोर ेओढी ॥४॥
नामयिाची जिनी सवेि वेिची शेिणी । धर्मार घरीं पाणी विाहे झाडी ॥५॥
नाम्यिासवेि जेिविी नव्हे सकंोि वचत । ज्ञाि वनयिाची ि वभंत अंगीं ओढी ॥६॥
अजुिरनाचीं घोडीं हाकी हा सारथी । भक्षी पोहे प्रीती सुदाम्यिाची ॥७॥
गौि वळयिांचे घरीं गाई अंगे विळी । द्वारपाळ बळीद्वारीं जिाला ॥८॥
यिंकोबाचे ॠण फेिडी हृषीकेशिी । आंबॠषीचे सोशिी गभरविास ॥९॥
ि वमराबाई साटीं घेतो ि वविषप्यिाला । दामाजिीचा जिाला पाडेविार ॥१ 0॥
घडी माती विाहे गोऱ्यिा कंुभाराची। हुडंी महत्यिाची अगंे भरी ॥॥
पुंडिलकासाटीं अझूनि वन ि वतष्ठत । तुका ह्मणे मात धर्न्यि यिाची ॥॥

भेटीलागीं जिीविा लागलीसे आस । पाहे रात्रीं ि वदविस विाट तुझी ॥१॥
पूनि वणरमेचा चंद्र चकोराचे जिीविन । तसेै माझे मन विाट पाहे ॥ध्रु.॥
ि वदविाळीच्यिा मुळा लेकी आसाविली । पाहतसे विाटुली पंढरीची ॥२॥
भुकेिलयिा बाळ अि वत शिोक करी । विाट पाहे पिर माउलीची ॥३॥
तुका ह्मणे मजि लागलीसे भूनक । धर्ांविूनि वन श्रीमुख दाविीं देविा ॥४॥

आले संत पायि ठेि वविती मस्तकीं । येिहीं उभयिलोकीं सरता केलों ॥१॥
विंदीन पाउले लोळेन चरणीं । आिजि इच्छाधर्णी ि वफिटईल ॥ध्रु.॥
अविघीं पूनविर पुण्येि जिालीं सानकुून ळ । अविघे ि वच मंगळ संतभेटी ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त तकृत्त त्यि जिालों देविा । नेणे पिर सेविा डोळां देखे ॥३॥

करीं धर्दंा पिर आविडती पायि । प्रीती सांगों कायि नेणां देविा ॥१॥
रूप डोळां देखे सदा सविरकाळ । संपाि वदतों आळ प्रपचंाचा ॥ध्रु.॥
नेमूनन ठेि वविली कारयिा कारणीं । आमुि वचयेि विाणी गुण विदे ॥२॥
मनासीं उत्कंठा दशिरनाचा हेविा । नाहीं लोभ जिीविा धर्न धर्ान्यि ॥३॥



उसंि वततों पंथ वेिठीि वचयिा परी । जिीविनसूनत्र दोरीपाशिीं ओढ ॥४॥
तुका ह्मणे ऐसे किरतों ि वनविारण । जिीवि तुह्मां ि वभन्न नाहीं माझा ॥५॥

कां र ेमाझीं पोर ेह्मणसील ढोर े। मायिबाप खर ेकायि एक ॥१॥
कां र ेगेले ह्मणोि वन किरसी तळमळ । ि वमथ्यिाि वच कोल्हाळ मेिलयिाचा ॥ध्रु.॥
कां र ेमाझे माझे ह्मणसील गोत । नो संडि वविती दूनत यिमा हातीं ॥२॥
कां र ेमी बि वळयिा ह्मणि वविसी ऐसा । सरणापाशिीं कैसा उचलि वविसी ॥३॥
तुका ह्मणे न धर्रीं भरविसा कांहीं । वेिगीं शिरण जिाई ंपांडुरगंा ॥ ॥

अगा करुणाकरा किरतसे धर्ांविा । यिा मजि सोडविा लविकिर ॥१॥
ऐकोि वनयिां माझीं करुणेचीं विचने । व्हावेि नारायिणे उताविीळ ॥ध्रु.॥
मागे पुढे अविघा ि वदसे िरता ठावि । ठेविूनि वन पायिीं भावि विाट पाहे ॥२॥
उशिीर तो आतां न पाि वहजेि केला । अहो जिी ि वविठ्ठला मायिबापा ॥३॥
उरले ते एक हे ि वच मजि आतां । अविघे ि वविचािरतां शिूनन्यि जिाले ॥४॥
तुका ह्मणे आतां करीं कृत्त पादान । पाउले समान दाविीं डोळां ॥५॥

न मनीं ते ज्ञानी न मनीं ते पंि वडत । ऐसे परीचे एकएका भाविे ॥१॥
धर्ातून पोसोि वनयिां आि वणकां उपदेशि । अंतरीं तो लेशि प्रमे नाहीं ॥ध्रु.॥
न मनीं ते यिोगी न मनीं ते हिरदास । दशिरने बहुविस बहुतां परीचीं ॥२॥
तुका ह्मणे तयिां नमन बाहयिात्कारी । आविडती परी ि वचत्तिशुिध्दीचे ॥३॥

कािसयिा पाषाण पूनिजिती ि वपतळ । अष्टि धर्ातु खळ भाविे ि वविण ॥१॥
भावि ि वच कारण भावि ि वच कारण । मोक्षाचे साधर्न बोिलयेिले ॥ध्रु.॥
कायि किरल जिपमाळा कंठमाळा । किरशिी वेिळोवेिळां ि वविषयिजिप ॥२॥
कायि किरशिील पिं वडत हे विाणी । अक्षराि वभमानी थोर होयि ॥३॥
कायि किरशिील कुशिल गायिन । अंतरीं मळीण कुबुित ध्द ते ॥४॥
तुका ह्मणे भावि नाहीं करी सेविा । तेणे कायि देविा यिोग्यि होशिी ॥५॥

अंतरींचे गोड । राहे आविडीचे कोड ॥१॥
संघष्टिणे येिती अगंा । गुणदोष मनभगंा ॥ध्रु.॥
उि वचताच्यिा कळा । नाहीं कळती सकळा ॥२॥
तुका ह्मणे अभाविना । भाविीं मूनळ ते पतना॥३॥



ि वशिळा जियिा देवि । तसैा फिळे त्यिाचा भावि ॥१॥
होयि जितन ते गोड । अंतरा येिती नाड ॥ध्रु.॥
देवि जिोडे भावेि । इच्छेचे ते प्रेम घ्यिावेि ॥२॥
तुका ह्मणे मोड दाविी । तशैिीं फिळे आलीं व्हाविीं ॥३॥

कासयिा जिी ऐसा माझे माथां ठेविा । भार तुह्मी देविा संतजिन ॥१॥
ि वविि वचत्र ि वविंदानी नानाकळा खेळ । नाचविी पुतळे नारायिण ॥ध्रु.॥
कायि विानरांची अगंींची ते शिि वक्ति । उदका तरती विरी ि वशिळा ॥२॥
तुका ह्मणे करी ि वनि वमत्यि ि वच आड । चेष्टिविूनि वन जिड दाविी पढेु ॥३॥

पायिां पडावेि हे माझे भांडविल । सरती हे बोल कोठे पायिीं ॥१॥
तिर हे सलगी कवितुक केले । लि वडविाळ धर्ाकुले असे बाळ ॥ध्रु.॥
कायि उणे तुह्मां संताि वचयेि घरीं । ि वविि वदत यिा परी सकळ ही ॥२॥
तुका ह्मणे माझे उि वचत हे सेविा । नयेि करंू ठेविाठेविी कांहीं॥३॥

विदविाविी विाणी माझी कृत्त पाविंता । विागपुष्प संतां समपीशिी ॥१॥
सविरसंकटाचा तुह्मां पिरहार । घालाविा म्यिां भार पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
एकसर ेि वचंता ठेविूनि वनयिां पायिीं । जिालों उतराई होतों तेणे ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे जिाले अविसान । कायिा विाचा मन वेिचूनि वनयिां ॥३॥

नमावेि पायि हे माझे उि वचत । आशिीविारदे ि वहत तुमि वचयिा॥१॥
कृत्त पेचा विोरस न समायेि पोटीं । ह्मणोि वन उफिराटीं विचने हीं ॥ध्रु.॥
तुमची उष्टिाविळी हे माझे भोजिन । झाडावेि अंगण केरपुंजेि ॥२॥
पिर ऐसे पुण्यि नाहीं माझे गांठीं । जेिणे पडे ि वमठी पायिांसवेि ॥३॥
तुका ह्मणे राहे आठविण ि वचत्तिीं । ऐशिी कृत्त पा संतीं केली तुह्मीं ॥४॥

कायि नाहीं माता गौरविीत बाळा । कायि नाहीं लळा पाळीत ते ॥१॥
कायि नाहीं त्यिाची करीत ते सेविा । कायि नाहीं जिीविा गोमटे ते ॥ध्रु.॥
अमंगळपणे कांटाळा न धर्री । उचलोि वन करीं कंठीं लाविी ॥२॥
लेविविी आपुले अंगे अळंकार । संतोषायेि फिार देखोि वनयिां ॥३॥
तुका ह्मणे स्तुि वत यिोग्यि नाहीं परी । तुह्मां लाजि थोरी अंि वकताची ॥४॥



मािझयिा मीपणाविर पडों पाषाण । जिळो हे भूनषण नाम माझे ।
पापा नाहीं पार दःुखाचे डोंगर । जिालों येि भूनमीसी ओझे ॥१॥
कायि ि वविटंबना सांगों ि वकती । पाषाण फुिटती ऐसे दःुख ।
नर नारी सकळ उत्तिम चांडाळ । न पाहाती माझे मुख ॥ध्रु.॥
कायिा विाचा मने अघि वटत करणे चमरचक्षु हात पायि ।
ि वनंदा द्वषे घात ि वविश्विासीं व्यिि वभचार । आणीक सांगों ि वकती कायि ॥२॥
लक्ष्मीमदे माते घडले महा दोष । पत्नी दोनी भेदभेद ।
ि वपतृत्तविचन घडली अविज्ञा अि वविचार। कुि वटल कचर विादी ि वनंद्य ॥३॥
आणीक ि वकती सांगों ते अविगुण । न विळे िजिव्हा कांपे मन ।
भुतदयिा उपकार नाहीं शिब्दा धर्ीर । ि वविषयिीं लपंट हीन ॥४॥
संत महानुभावि ऐका हे उत्तिर।े अविगुण अि वविचार ेविृत्तित ध्द पापा ।
तुका ह्मणे सरते करा पांडुरगंीं । शिरण आलों मायिबापा ॥५॥

ि वफिराि वविलीं दोनी । कन्यिा आि वण चकपाणी ॥१॥
जिाला आनंदे आनंद । अवितरले गोि वविंद ॥ध्रु.॥
तुटलीं बंधर्ने । विसुदेविदेविकीचीं दशिरने ॥२॥
गोकुळासी आले । ब्रह्म अव्यिक्ति चांगले ॥३॥
नंद दसविंती । धर्न्यि देिखले श्रीपती ॥४॥
ि वनशिीं जिन्मकाळ । आले अष्टिमी गोपाळ ॥५॥
आनंदली मही । भार गेला सकळ ही ॥६॥
तुका ह्मणे कंसा । आट भोि वविला विळसा ॥७॥

सोि वडयेिल्यिा गांठी । दरुषणे कृत्त ष्णभेटी ॥१॥
किरती नारी अक्षविाणे । जिीविभावि देती दाने ॥ध्रु.॥
उपजिल्यिा काळे । रूपे मोहीलीं सकळे ॥२॥
तुका तेथे विारी ॥एकी आडोि वन दसुरी ॥३॥

मुख डोळां पाहे । तशैिी च ते उभी राहे ॥१॥
केल्यिाि वविण नव्हे हातीं । धर्रोि वन आरती परती ॥ध्रु.॥
न धर्िरती मनीं। कांहीं संकोच दाटणी ॥२॥
तुका ह्मणे देवेि । ओस केल्यिा देहभावेि ॥३॥



गोकुळीच्यिा सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१॥
बाळकृत्त ष्ण नदंा घरीं । आनंदल्यिा नरनारी ॥ध्रु.॥
गुि वढयिा तोरणे । किरती कथा गाती गाणे ॥२॥
तुका ह्मणे छंदे । येिणे वेििधर्लीं गोि वविंदे ॥३॥

ि वविटंि वबले भट । ि वदला पाठीविरी पाट ॥१॥
खोटे जिाणोि वन अंतर । न साहे ि वच ि वविश्विंभर ॥ध्रु.॥
ते ि वच करी दान । जिसेै आइके विचन ॥२॥
तुका ह्मणे देवेि । पूनतना शिोि वषयेिली जिीवेि॥३॥ ॥५॥

प्रेम देविाचे देणे । देहभावि जिायि जेिणे । न धर्राविी मने। शुिध्दी देशिकाळाची ॥१॥
मुक्ति लज्जिाि वविरि वहत । भाग्यिविंत हिरभक्ति। जिाले विोसंडत । नामकीि वतरपविाडे ॥ध्रु.॥
जिोडी जिाली अि वविनाशि । जिन्मोि वन जिाले हिरसे दास । त्यिांस नव्हे गभरविास । परब्रह्मीं सौरस ॥२॥
हे ि वच विाहाती संकल्प । पुण्यिप्रसंगाचे जिप । तुका ह्मणे पाप । गांविीं नाहीं हिरजिना ॥३॥

तो ि वच लि वटक्यिामाजिी भला । ह्मणे देवि म्यिां देिखला॥१॥
ऐि वशियिाच्यिा उपदेशेि । भविबंधर्न कैसे नासे ।
बुडविी आपणासिरसे । अि वभमाने आि वणकांस ॥ध्रु.॥
आि वणक नाहीं जिोडा । देवि ह्मणि ववितां यिा मूनढा ॥२॥
आि वणकांचे न मनी साचे । तुका ह्मणे यिा शे्रष्ठांचे ॥३॥

होईल जिाला अंगे देवि जिो आपण । तयिासी हे जिन अविघे देवि ॥१॥
येिरांनीं सांगाविी रमेट काहाणी । ि वचत्तिा रजंिविणी करावियिा ॥ध्रु.॥
धर्ाला आि वणकांची नेणे तान भूनक । सुखे पाहे सुख आपुिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे पाि वहजेि अनुभवि । शिब्दाचे गौरवि कामा नयेि ॥३॥

कां न विजिावेि बसैोि वन कथे । ऐसे ऐका हो श्रोते । पांडुरगं तेथे । उभा असे ि वतष्ठत ॥१॥
ह्मणऊि वन करी धर्ीर । लक्ष लाविूनि वन सादर । भवििसंधर्ुपार । असेल ज्यिा तरणे ॥ध्रु.॥
कथे कांहीं अणमुात्र। नो बोलावेि हा विृत्तत्तिांत । देविभक्तिां ि वचत्ति । समरसीं खंडणा ॥२॥
कां विैष्णविा पूनजिावेि । ऐका घेईल जिो भावेि । चरणरजिा ि वशिवेि । विोडि वविला मस्तक ॥३॥
ऐसे जिाणा हे ि वनभ्रांत । देवि विैष्णविांचा अंि वकत । अिलप्त अतीत । परि वमत त्यिासाठीं ॥४॥
घालोि वन लोळणा। तुका आला लोटांगणीं । विंदी पायिविणीं । संतचरणींचे माथां ॥५॥



अनुभवेि आले अगंा । ते यिा जिगा देतसे ॥१॥
नव्हती हाततुके बोल । मूनळ ओल अंतिरचंी ॥ध्रु.॥
उतरूि वन ि वदले कशिीं । शुिध्दरसीं सर ेते ॥२॥
तुका ह्मणे दसुर ेनाहीं । ऐसी ग्विाही गुजिरली ॥३॥

साधर्काची दशिा उदास असाविी । उपािधर् नसाविी अंतबारही ॥१॥
लोलुपता कायि ि वनदे्रते िजिणावेि । भोजिन करावेि परि वमत ॥ध्रु.॥
एकांतीुीं लोकांतीं िस्त्रयिांशिीं विचन । प्राण गेल्यिा जिाण बोलों नयेि ॥२॥
संग सज्जिनाचा उच्चार नामाचा । घोष कीतरनाचा अहि वनरशिीं ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसा साधर्नीं जिो राहे । तो ि वच ज्ञान लाहे गुरुकृत्त पा ॥४॥

अंतरींची ज्यिोती प्रकाशिली दीि वप्त । मुळींची जेि होती आच्छाि वदली ॥१॥
तेथींचा आनंद ब्रह्मांडीं न मायेि । उपमेशिीं कायेि देऊं सखुा ॥ध्रु.॥
भाविाचे मिथले ि वनगुरण संचले । ते हे उभे केले ि वविटेविरी ॥२॥
तुरा ह्मणे आह्मां ब्रह्मांड पंढरी । प्रमेाची जेि थोरी सांठविण ॥३॥

कासयिा गा मजि घातले संसारीं । ि वचत्ति पायिांविरी नाहीं तुझ्यिा ॥१॥
कासयिा गा मजि घातले यिा जिन्मा । नाहीं तुझा प्रेमा ि वनत्यि नविा ॥ध्रु.॥
नामाि वविण माझी विाचा अमगंळ । ऐसा कां चांडाळ ि वनि वमरयेिले ॥२॥
तुका ह्मणे माझी जिळो जिळो कायिा । ि वविठ्ठला सखयिा विांचूनि वनयिां ॥३॥

प्रारब्धेर् ि वच जिोडे धर्न । प्रारब्धर्े ि वच विाडे मान ॥१॥
सोस किरसी विांयिां । भजि मना पढंरीरायिा ॥ध्रु.॥
प्रारब्धेर् ि वच होयि सुख। प्रारब्धर्े ि वच पावेि दःुख ॥२॥
प्रारब्धेर् ि वच भर ेपोट । तुका करीना बोभाट ॥३॥

हीन माझी यिाि वत । विरी स्तुती केली संतीं ॥१॥
अंगीं विसूनं पाहे गविर । माझे हरावियिा सविर ॥ध्रु.॥
मी एक जिाणता । ऐसे विाटतसे ि वचत्तिा ॥२॥
राख राख गेलों विांयिां । तुका ह्मणे पंढरीरायिा ॥३॥



तपाचे सायिास । न लगे घेणे विनविास ॥१॥
ऐसे कळले आह्मां एक । जिालों नामाचे धर्ारक ॥ध्रु.॥
जिाळीं महाकमे ं। दाविीं ि वनजिसुख धर्मे ं॥२॥
तुका ह्मणे येिणे । कि वळकाळ ते ठेगणे॥३॥

माता कापी गळा । तेथे कोण राखी बाळा ॥१॥
हे कां नेणां नारायिणा । मजि चाळि ववितां ि वदना ॥ध्रु.॥
नागविी धर्ाविणे । तेथे साहयि व्हावेि कोणे ॥२॥
राजिा सविर हरी । तेथे दजुिा कोण विारी ॥३॥
तुझ्यिा केल्यिाि वविण । नव्हे ित स्थर विशि जिन ॥४॥
तुका ह्मणे हरी। सूनत्र तुह्मां हातीं दोरी॥५॥

गाऊं नेणे परी मी कांहीं गाईन । शिरण जिाईन पांडुरगंा ॥१॥
ब्रह्मांडनायिक मी त्यिाचा अंि वकत । कायि यिमदूनत किरती काळ ॥ध्रु.॥
विश्यिा ज्यिाच्यिा नामे तािरली गि वणका । अजिामेळासािरखा पापरासीं ॥२॥
चरणींच्यिा रजेि अि वहल्यिा तािरली। रूपविंत केली कुबजिा क्षणे ॥३॥
पृत्तिथविी तािरली पाताळासी जिातां। तुका ह्मणे आतां आह्मी ि वकती ॥४॥

गाजिराची पुंगी । तसेै नवेि जिाले जिोगी ॥१॥
कायि करोि वन पठन । केली अहतंा जितन ॥ध्रु.॥
अल्प असे ज्ञान । अंगीं ताठा अि वभमान ॥२॥
तुका ह्मणे लडं । त्यिाचे हाणोि वन फिोडा तोंड॥३॥

परद्रव्यि परनारी । अि वभळासूनि वन नाक धर्री ॥१॥
जिळो तयिाचा आचार । व्यिथर भार विाहे खर ॥ध्रु.॥
सोहोळयिाची ित स्थती । कोधर्े ि वविटाळला ि वचत्तिीं ॥२॥
तुका ह्मणे सोंग । दाविी बाहेरील रगं ॥३॥

ि वटळा टोपी उंच दाविी । जिगीं मी एक गोसाविी ॥१॥
अविघा विरपंग सारा । पोटीं ि वविषयिांचा थारा ॥ध्रु.॥
मुद्रा लाि ववितां कोरोि वन । मान व्हावियिासी जिनीं ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे ि वकती । नरका गेले पढेु जिाती ॥३॥



ऐसे संत जिाले कळीं । तोंडीं तमाखूनची नळी ॥१॥
स्नानसंध्यिा बुडि वविली । पुढे भांग विोडविली ॥ध्रु.॥
भांगभुकार हे साधर्न। पची पडे मद्यपान ॥२॥
तुका ह्मणे अविघे सोंग । तेथे कैचा पांडुरगं ॥३॥

जिातीची ि वशंिदळी । ि वतला कोण विंशिाविळी ॥१॥
आपघर ना बापघर । ि वचत्तिीं मनीं व्यिि वभचार ॥ध्रु.॥
सेजेि असोि वनयिां धर्णी । परद्वार मना आणी ॥२॥
तुका ह्मणे असील जिाती । जिातीसाठीं खाती माती ॥३॥

अंधर्ळयिाची काठी । ि वहरोि वनयिां कडा लोटी ॥१॥
हे कां देखण्यिा उि वचत । लाभ ि वकंविा कांहीं ि वहत ॥ध्रु.॥
साकर ह्मणोि वन माती । चाळविूनि वन द्याविी हातीं ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे । देविा पसरावेि सराटे ॥३॥

प्रीि वति वचयिा बोला नाहीं पेसपाड । भलतसे गोड करूि वन घेई ॥१॥
तसेै ि वविठ्ठलरायिा तुजि मजि आहे । आविडीने गायेि नाम तुझे ॥ध्रु.॥
वेिडे विांकडे बाळकाचे बोल । किरती नविल मायिबाप ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि येिविो माझी दयिा । जिीविींच्यिा सखयिा िजिविलगा ॥३॥

माझे मजि कळों येिती अविगुण । कायि करंू मन अनाविर ॥१॥
आतां आड उभा राहे नारायिणा । दयिािसंधर्ुपणा साच करीं ॥ध्रु.॥
विाचा विदे परी करणे कठीण । इिं वद्रयिां अधर्ीन जिालों देविा ॥२॥
तुका ह्मणे तुझा जिसैा तसैा दास । न धर्रीं उदास मायिबापा ॥३॥

विणारविी ते थोरी एका ि वविठ्ठलाची । कीती मानविाची सांगों नयेि ॥१॥
उदडं ि वच जिाले जिन्मोि वनयिां मेले । होऊि वनयिां गेले रावि रकं ॥ध्रु.॥
त्यिांचे नाम कोणी नेघे चराचरीं । साही वेिद चारी विि वणरताती ॥२॥
अक्षयि अढळ चळेना ढळेना । तयिा नारायिणा ध्यिात जिाविे ॥३॥
तुका ह्मणे तुझी ि वविठ्ठल ि वचत्तिीं ध्यिातां । जिन्ममरण व्यिथा द ूनर होती ॥४॥



नको देऊं देविा पोटीं हे संतान । मायिाजिाळे जिाण नाठविसी ॥१॥
नको देऊं देविा द्रव्यि आि वण भाग्यि । तो एक उद्वगे होयि जिीविा ॥२॥
तुका ह्मणे करीं फिि वकराचे परी । रात्रि वदविस हिर येिइल घरा ॥३॥

जिोडोि वनयिां धर्न उत्तिम वेिव्हार े। उदास ि वविचार ेवेिच करी ॥१॥
उत्तिम ि वच गती तो एक पावेिल । उत्तिम भोगील जिीवि खाणी ॥ध्रु.॥
परउपकारी नेणे परि वनंदा । परिस्त्रयिा सदा बि वहणी मायिा ॥२॥
भूनतदयिा गाईपशिूनचे पालन । तान्हेल्यिा जिीविन विनामाजिी॥३॥
शिांि वतरूपे नव्हे कोणाचा विाईट । विाढविी महत्त्वि विि वडलांचे ॥४॥
तुका ह्मणे हे ि वच आश्रमाचे फिळ । परमपद बळ विैराग्यिाचे ॥५॥

हिर ह्मणतां गि वत पातके नासती । कि वळकाळ कांपती हिर ह्मणतां ॥१॥
हिर ह्मणतां भुि वक्ति हिर ह्मणतां मुि वक्ति । चकेु यिातायिाती हिर ह्मणतां ॥ध्रु.॥
तपे अनुष्ठाने न लगती साधर्ने । तुटती बंधर्ने हिर ह्मणतां ॥२॥
तुका ह्मणे भावेि जिपा हिरचे नाम । मग काळयिम शिरण तुह्मा ॥३॥

नयेि विांटून ं मन । कांहीं न देखावेि ि वभन्न ॥१॥
पायि ि वविठोबाचे ि वचत्तिीं । असों द्यावेि ि वदविसराती ॥ध्रु.॥
नयेि काकुळती । कोणा यिावेि हिरभि वक्ति ॥२॥
तुका ह्मणे साई । करील कृत्त पेची ि वविठाई॥३॥

सकळ देविांचे दवैित । उभे असे रगंा आंत ॥१॥
रगंा लुटा माझे बाप । शुिध्द भावि खर ेमाप ॥ध्रु.॥
रगं लुि वटला बहुतीं । शुिक नारदाि वद संतीं ॥२॥
तुका लुि वटतां हे रगं । साहयि जिाला पांडुरगं ॥३॥

उशिीर कां केला । कृत्त पाळुविा ि वविठ्ठला ॥१॥
मजि ि वदले कोणा हातीं । कायि माि वनली ि वनित श्चतंी ॥ध्रु.॥
कोठविरी धर्रंू धर्ीर । आतां मन करंू ित स्थर ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवि । ऐसी भाि वकतसे कींवि ॥३॥

तुका वेिडा अि वविचार । करी बडबड फिार ॥१॥



ि वनत्यि विाचे हा ि वच छंद । राम कृत्त ष्ण हिर गोि वविंद ॥ध्र.ु॥
धर्री पांडुरगंीं भावि। आणीक नेणे दजुिा देवि ॥२॥
गुरुज्ञान सविार ठायिीं । दजेुि न ि वविचारी कांहीं ॥३॥
बोल नाईके कोणाचे । कथे नागविा ि वच नाचे॥४॥
संगउपचार ेकांटाळे । सुखे भलते ठायिीं लोळे ॥५॥
कांहीं उपदेि वशिले नेणे । विाचे ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल ह्मणे ॥६॥
केला बहुतीं फििजित । तरी हे ि वच करी ि वनत्यि ॥७॥
अहो पंि वडतजिन । तुका टाकाविा थुकंोन ॥८॥

आली िसंहस्थपविरणी । न्हाव्यिा भटा जिाली धर्णी॥१॥
अंतरीं पापाच्यिा कोडी । वििरवििर बोडी डोई दाढी ॥ध्रु.॥
बोि वडले ते ि वनघाले । कायि पालटले सांग विि वहले ॥२॥
पाप गेल्यिाची कायि खणु । नाहीं पालटले अविगुण ॥३॥
भि वक्तिभावेि ि वविण । तुका ह्मणे अविघा सीण ॥४॥

तुजि घालोि वनयिां पूनिजितों संपुष्टिीं । पिर तुझ्यिा पोटीं चविदा भवुिने ॥१॥
तुजि नाचऊि वन दाखविूनं कौतुका । परी रूपरखेा नाहीं तुजि ॥ध्रु.॥
तुजिलागीं आह्मी गात असों गीत । परी तून ंअतीत शिब्दाहूि वन ॥२॥
तुजिलागीं आह्मीं घाि वतयेिल्यिा माळा । पिर तूनं वेिगळा कतृत्तरत्विासी ॥३॥
तुका ह्मणे आतां होऊि वन परि वमत । माझे कांहीं ि वहत ि वविचारावेि ॥४॥

पापाची मी राशिी । सेविाचोर पायिांपाशिीं ॥१॥
करा दडं नारायिणा । माझ्यिा मनाची खंडणा ॥ध्रु.॥
जिना हातीं सेविा । घेतों लडंपणे देविा ॥२॥
तुझा ना संसार । तुका दोहींकडे चोर ॥३॥

दडुीविरी दडुी । चाले मोकळी गुजिरी ॥१॥
ध्यिान लागो ऐसे हरी । तुझे चरणीं तशैिापरी ॥ध्रु.॥
आविंतण्यिाची आस । जिसैी लागे दबुरळासी ॥२॥
लोभ्यिा कळांतराची आस । बोटे मोजिी ि वदविस मास ॥३॥
तुका ह्मणे पढंरीनाथा । मजिला आि वणक नको व्यिथा ॥४॥



लागोि वनयिां पायिां ि वविनि ववितों तुम्हाला । कर ेटाळी बोला मखेु नाम ॥१॥
ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल म्हणा वेिळोवेिळां । हा सुखसोहळा स्विगाअ नाहीं ॥ध्रु.॥
कृत्त ष्ण ि वविष्ण ुहिर गोि वविंद गोपाळ । मागर हा प्रांजिळ विकंुैठीचा ॥२॥
सकळांसीं येिथे आहे अिधर्कार । कलयिगुीं उध्दार हिरनामे ॥३॥
तुका ह्मणे नामापाशिीं चारी मुि वक्ति । ऐसे बहुग्रंथीं बोिलयेिले ॥४॥

लि वटके हासे लि वटके रडे । लि वटके उडे लि वटक्यिापे॥१॥
लि वटके माझे लि वटके तुझे । लि वटके ओझे लि वटक्यिाचे ॥ध्रु.॥
लि वटके गायेि लि वटके ध्यिायेि । लि वटके जिायेि लि वटक्यिापे ॥३॥
लि वटका भोगी लि वटका त्यिागी । लि वटका जिोगी जिग मायिा ॥३॥
लि वटका तुका लि वटक्यिा भावेि । लि वटके बोले लि वटक्यिासवेि ॥४॥

. जिालों म्हणती त्यिाचे मजि विाटे आश्चयिर । ऐका नव्हे धर्ीर विचन माझे ॥१॥
ि वशिजििलयिा अन्ना ग्विाही दांत हात । िजिव्हेसी चाखत न कळे कैसे ॥ध्रु.॥
तापिलयिा तेली बाविन चदंन । बुंद एक क्षण शिीतळ करी ॥२॥
पारखी तो जिाणे अंतरींचा भेद । मूनढजिना छंद लाविण्यिांचा ॥३॥
तुका ह्मणे कसीं ि वनविडे आपण । शुिध्द मंद हीन जिसैे तसेै ॥४॥

हे ि वच थोर भि वक्ति आविडती देविा । संकल्पाविी मायिा संसाराची ॥१॥
ठेि वविले अनंते तसेै ि वच राह वेि । ि वचत्तिीं असों द्यावेि समाधर्ान ॥ध्रु.॥
विाि वहल्यिा उद्वगे दःुख ि वच केविळ । भोगणे ते फिळ संि वचताचे ॥२॥
तुका ह्मणे घालून ंतयिाविरी भार । विाहू ंहा संसार देविा पायिीं ॥३॥

जिन्मा येिणे घडे पातकाचे मूनळे । संि वचताचे फिळ आपुिलयिा ॥१॥
मग विांयिांि वविण दःुख विाहों नयेि । रुसोि वनयिां कायि देविाविरी ॥ध्रु.॥
ठाउका ि वच आहे संसार दःुखाचा । ि वचत्तिीं सीण यिाचा विाहों नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे नाम त्यिाचे आठविावेि । तेणे ि वविसरावेि जिन्मदःुख ॥३॥

आतां माझे नका विाणून ंगुण दोष । किरतों उपदेशि यिाचा कांहीं ॥१॥
मानदभंासाठीं छळीतसे कोणा । आण यिा चरणां ि वविठोबाची ॥२॥
तुका ह्मणे हे तों ठावेि पांडुरगंा । कायि कळे जिगा अंतरींचे ॥३॥

कायि माझे नेती विाईट ह्मणोन । करंू समाधर्ान कशिासाटीं ॥१॥



कायि मजि लोक नेती परलोका । जिातां कोणा एका ि वनविारले ॥ध्रु.॥
न ह्मणे कोणासी उत्तिम विाईट । सुखे माझी कून ट खाविो मागे ॥२॥
सविर माझा भार असे पांडुरगंा । कायि माझे जिगासवेि काजि ॥३॥
तुका ह्मणे माझे सविर ही साधर्न । नामसर्ुंकीत्तिन ि वविठोबाचे ॥४॥

देविांनीं स्विामींस ि वचंचविडास नेले होते ते अभंग, आरत्यिा ॥  ॥

विांजिा गाई दभुती । देविा ऐसी तुझी ख्यिाि वत ॥१॥
ऐसे मागत नाहीं तुजि । चरण दाखविावेि मजि ॥ध्रु.॥
चातक पाखरंू। त्यिासी विषे मेघधर्ारु ॥ ॥
पक्षी राजिहसं । अमोिलक मोतीं त्यिास॥३॥
तुका ह्मणे देविा । कां गा खोचलासी जिीविा ॥४॥

. परते मी आहे सहजि ि वच दरुी । वेिगळे ि वभकारी नामरूपा ॥१॥
न लगे रुसावेि धर्राविा संकोच । सहजि ते नीच आले भागा ॥ध्र.ु॥
पि वडिलयेि ठायिीं उित च्छष्टि सेविावेि । आरते ते ि वच देवेि केले ऐसे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी आह्मां जिी वेिगळे । केलेती ि वनराळे ि वद्वजि देविे ॥३॥

ि वचंतामि वणदेविा गणपतीसी आणा । करविाविे भोजिना दजेुि पात्रीं ॥१॥
देवि ह्मणती तुक्यिा एविढी कैची थोरी । अि वभमानाभीतरी नागविलों ॥ध्रु.॥
विाडवेिळ जिाला िसळे जिाले अन्न । तटस्थ ब्राह्मण बसैलेती ॥२॥
तुका ह्मणे देविा तुमच्यिा सुकृत्त ते । आणीन त्वििरत मोरयिासी ॥३॥

भोक्तिा नारायिण लक्षुमीचा पि वत । ह्मणोि वन प्राणाहुती घेतिलयिा ॥१॥
भतार आि वण भोक्तिार् कत्तिा आि वण करि वविता । आपण सहजिता पूनणरकाम ॥ध्रु.॥
ि वविश्विंभर कृत्त पादृष्टष्टिी सांभाळीत । प्राथरना करीत ब्राह्मणांची ॥२॥
कविळोकविळीं नाम घ्यिा गोि वविंदाचे । भोजिन भक्तिांचे तुका ह्मणे ॥३॥

माझा स्विामी तुझी विागि ववितो लात । तेथे मी पि वतत कायि आलों ॥१॥
तीथे ंतुमच्यिा चरणीं जिाहालीं ि वनमरळ । तेथे मी दबुरळ कायि विाणूनं ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी देविा ि वद्वजिविदं्य । मी तों कायि ि वनदं्य हीन यिाि वत ॥३॥

विंि वदले विदंावेि जिीविाि वचयेि साटीं । ि वकंविा बरी तुटी आरभंीं च ॥१॥
स्विि वहताची चाड ते ऐका हे बोल । अविघे ि वच मोल धर्ीरा अंगीं ॥ध्रु.॥



िसंि वपले ते रोंप विरीविरी बर े। विाळिलयिा विरी कोंभ नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे टाकीघायिे देविपण । फुिटिलयिा जिन कुला पुसी ॥३॥

आह्मां ि वविष्णुदासां हे ि वच भांडविल । अविघा ि वविठ्ठल धर्न ि ववित्ति ॥१॥
विाणी नाहीं घ्यिावेि आपुिलयिा हाते । करोि वनयिां ि वचत्तिे समाधर्ान ॥२॥
तुका ह्मणे द्रव्यि मेळि वविले मागे । हे तों कोणासंगे आले नाहीं ॥३॥

सुखाचे व्यिविहारीं सुखलाभ जिाला । आनंदे कोंदला मागे पुढे ॥१॥
संगती पंगती देविासवेि घडे । ि वनत्यिाि वनत्यि पडे ते ि वच सांचा ॥ध्रु.॥
समथरचे घरीं सकळ संपदा । नाहीं तुटी कदा कासयिाची॥२॥
तुका ह्मणे येिथे लाभाि वचयिा कोटी । बहु विावि पोटीं समथारचे ॥३॥

कायि देवेि खातां घेतले हातींचे । आले हे तयिाचे थोर भयि ॥१॥
ह्मणतां गजिर ेराम एकसर े। जिळती पापे थोर ेभयिधर्ाके॥ध्रु.॥
कायि खोळंबले हात पायि अंग । नाि वशिले हे सांग रूप कायि ॥२॥
कोण लोकीं सांगा घातला बाहेरी । ह्मणतां हिर हिर तुका ह्मणे॥३॥

उत्तिम त्यिा यिाि वत । देविा शिरण अनन्यिगि वत ॥१॥
नाहीं दजुिा ठावि । कांहीं उत्तिम मध्यिम भावि ॥ध्रु.॥
उमटती ठसे । ब्रह्मप्राि वप्त अंगीं ि वदसे ॥२॥
भाि वविक ि वविश्विासी।तुका ह्मणे नमन त्यिांसी॥३॥ ॥१ 0॥

ज्यिासी नाविडे एकादशिी । तो िजिता ि वच नरकविासी॥१॥
ज्यिासी नाविडे हे व्रत । त्यिासी नरक तो ही भीत ॥ध्रु.॥
ज्यिासी मान्यि एकादशिी । तो िजिता ि वच मुक्तिविासी ॥२॥
ज्यिासी घडे एकादशिी । जिाणे लागे ि वविष्णपुाशिीं ॥३॥
तुका ह्मणे पणु्यिराशिी । तो ि वच करी एकादशिी ॥४॥

मुंगी होउि वन साकर खाविी । ि वनजिविस्तूनची भेटी घ्यिाविी॥१॥
विाळविंटी साकर पडे । गजि येिउि वन कायि रडे ॥ध्रु.॥
जिाला हिरदास गोसांविी । अविघी माि वयिक ि वकयिा दाविी ॥२॥
पाठ पाठांतिरक ि वविद्या । जिनरजंिविणी संध्यिा ॥३॥



प्रेम नसतां अगंा आणी । दृष्टढ भावि नाहीं मनीं ॥४॥
ब्रह्मज्ञान विाचे बोले । करणी पाहातां न ि वनविती डोळे ॥५॥
ि वमथ्यिा भगल विाढि वविती । आपुली आपण पूनजिा घेती ॥६॥
तुका ह्मणे धर्ाकुटे व्हावेि । ि वनजिविस्तूनसी मागुि वन घ्यिावेि ॥७॥

भयि हिरजिनीं । कांहीं न धर्रावेि मनीं ॥१॥
नारायिण ऐसा सखा । कायि जिगाचा हा लेखा ॥ध्रु.॥
ि वचत्ति ि ववित्ति हेविा । समपूनरन राहा देविा ॥२॥
तुका ह्मणे मन । असों द्यावेि समाधर्ान॥३॥

आयिषु्यि मोजिावियिा बसैला मापारी । तून ंकां र ेवेिव्हारी संसाराचा ॥१॥
नेईल ओढोि वन ठाउके नसतां । न राहे दिुत श्चता हिरि वविण ॥ध्रु.॥
कठीण हे दःुख यिम जिाचतील । कोण सोडविील तयिा ठायिीं ॥२॥
राहतील दरुी सज्जिन सोयिरीं । आठविीं श्रीहरी लविलाहीं ॥३॥
तुका ह्मणे ि वकती किरसी लडंायिी । होईल भंडाई पुढे थोर ॥४॥

होऊं नको कांहीं यिा मना आधर्ीन । नाइके विचन यिाचे कांहीं ॥१॥
हि वटयिाची गोष्टिी मोडूनन टाकाविी । सोई ही धर्राविी ि वविठोबाची ॥ध्रु.॥
आपुले आधर्ीन करूि वनयिां ठेविा । नाहीं तिर जिीविा घातक हे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाले जेि मना आधर्ीन । तयिांसी बंधर्न यिम करी ॥३॥

नामाि वविण कायि विाउगी चाविट । विांयिां विटविट हरीि वविण॥१॥
फुिकट ि वच सांगे लोकाि वचयिा गोष्टिी । राम जिगजेिठी विाचे नयेि ॥ध्रु.॥
मेळविूनि वन चाट करी सुरापान । ि वविषयिांच्यिा गुणे माततसे ॥२॥
बसैोि वन टविाळी करी दजुियिाची । नाहीं गोि वविदंाची आठविण ॥३॥
बळे यिम दांत खायि तयिाविरी । जंिवि भर ेदोरी आयिषु्यिाची ॥४॥
तुका ह्मणे तुला सोडविील कोण । नाहीं नारायिण आठि वविला ॥५॥

संत गाती हररि् वुकीत्तिनीं । त्यिांचे घेइन पायिविणी ॥१॥
हे ि वच तप तीथर माझे । आणीक मी नेणे दजेुि ॥ध्रु.॥
कायिा कुरविंडी करीन । संत महतं ओंविाळीन ॥२॥
संत महतं माझी पूनजिा । अनुभावि नाहीं दजुिा ॥३॥



तुका ह्मणे नेणे कांहीं । अविघे आहे संतापायिीं ॥४॥

जिाले भांडविल । अविघा ि वपकला ि वविठ्ठल ॥१॥
आतां विाणी काशिासाटीं । धर्ीर धर्राविा च पोटीं ॥ध्रु.॥
आपुल्यिा संकोचे । ह्मणऊि वन तेथे टांचे ॥२॥
घेतों खऱ्यिा मापे । तुका देखोि वनयिां सोपे ॥३॥

शुिध्द ऐसे ब्रह्मज्ञान । करा मन सादर ॥१॥
रि ववि रसां सकळां शिोषी । गणुदोषीं न िलपें ॥ध्रु.॥
कोणासवेि नाहीं चोरी । सकळांविरी समत्वि ॥२॥
सत्यि तरी ऐसे आहे । तुका पाहे उपदेशिीं॥३॥

अि वग्न हा पाचारी कोणासी साके्षपे । ि वहवेंि तो ि वच तापे जिाणोि वनयिां ॥१॥
उदक ह्मणे कायि यिा हो मजि प्यिावेि । तृत्ति वषत तो धर्ांवेि सेविावियिा ॥ध्रु.॥
कायि विस्त्र ह्मणे यिाविो मजि नेसा । आपुले स्विइच्छा जिग विोढी ॥२॥
तुक्यिास्विामी ह्मणे कायि मजि स्मरा । आपुल्यिा उध्दारा लागूनि वनयिां ॥३॥

भक्ति देविाघरचा सुना । देवि भक्तिाचा पोसणा ॥१॥
येिर येिरां जिडले कैसे । जिीविा अगें जिसेै तसेै ॥ध्र.ु॥
देवि भक्तिाची कृत्त पाळु माता । भक्ति देविाचा जिि वनता ॥२॥
तुका ह्मणे अगंे । एक एकाि वचयिा संगे ॥३॥

बरवियिांबरविंट । ि वविटे चरण सम नीट ॥१॥
ते म्यिा हृदयिीं धर्िरले । तापशिमन पाउले ॥ध्र.ु॥
सकळां तीथार्यां अिधर्ष्ठान । करी लक्षुमी सवंिाहन ॥२॥
तुका ह्मणे अंतीं । ठावि माि वगतला संतीं॥३॥

मासं चमर हाडे । देविा अविघीं च गोडे ॥१॥
जेि जेि हिररगंीं रगंले । कांहीं न विचे विांयिां गेले ॥ध्रु.॥
वेिद खायि शंिखासुर। त्यिाचे विागविी किलविर ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा । बराडी हा भि वक्तिरसा॥३॥



कोणा ि वचंता आड । कोणा लोकलाजि नाड ॥१॥
कैचा राम अभाि वगयिा । करी कटकट विांयिां ॥ध्रु.॥
स्मरणाचा राग । कोधर्े ि वविटाळले अंग ॥२॥
तुका ह्मणे जिडा । कायि चाले यिा दगडा॥३॥

आपुिलयिा काजिा । आह्मीं सांि वडयेिले लाजिा ॥१॥
तुह्मां असों जिागविीत । आपुले आपुले ि वहत ॥ध्र.ु॥
तुह्मी देहशिूनन्यि। आह्मां कळे पाप पणु्यि ॥२॥
सांगायिासी लोकां । उरउरीत उरला तुका ॥३॥

मायिबापे केविळ काशिी । तेणे न विजिावेि तीथारसी॥१॥
पुंडलीके कायि केले । परब्रह्म उभे ठेले ॥ध्रु.॥
तसैा होई ंसाविधर्ान। हृदयिीं धर्रीं नारायिण ॥२॥
तुका ह्मणे मायिबापे । अविघीं देविाचीं स्विरूपे ॥३॥

सत्यि आह्मां मनीं । नव्हों गाबाळाचे धर्नी ॥१॥
ऐसे जिाणा र ेसकळ । भरा शुिध्द टांका मळ ॥ध्रु.॥
देतों तीक्ष्ण उत्तिर े। पुढे व्हावियिासी बर े॥२॥
तुका ह्मणे बर ेघडे । देशिोदेशिीं चाले कोडे॥३॥

ि वशिकविूनि वन ि वहत । सोयिी लाविावेि हे नीत ॥१॥
त्यिाग करंू नयेि खर े। ऐसे ि वविचारावेि बर े॥ध्र.ु॥
तुमि वचयिा तोंडे । धर्मारधर्मर ि वच खंडे ॥२॥
मजिसाटीं देविा । कां हो लपि वविला हेविा ॥३॥
जिाला साविधर्ान । त्यिासी घालावेि भोजिन ॥४॥
तुका ह्मणे ि वपता । विरी बाळाच्यिा तो ि वहता ॥५॥

सुख सुखा भेटे । मग तोि वडल्यिा न तुटे ॥१॥
रि वविरित श्मकळा । नयेि घािलतां प ैडोळां ॥ध्रु.॥
दिुर ते जिविळी । स्नेहे आकाशिा कविळी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । माझे पायिीं अखंि वडत॥३॥



तुह्मां न पडे वेिच । माझा सरले संकोच ॥१॥
फुिकासाटीं जिोडे यिशि । येिथे कां करा आळस ॥ध्रु.॥
कृत्त पेचे भकेुले। होयि जिीविदान केले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वशिकि वविले । माझे ऐकावेि ि वविठ्ठले॥३॥

लोक ह्मणती मजि देवि । हा तों अधर्मर उपावि ॥१॥
आतां कळेल ते करीं । सीस तुझे हातीं सुरी ॥ध्रु.॥
अिधर्कार नाहीं। पूनजिा किरती तसैा कांहीं ॥२॥
मन जिाणे पापा । तुका ह्मणे मायिबापा॥३॥

एका ह्मणे भले । आि वणका सहजि ि वच ि वनंि वदले ॥१॥
कांहीं न किरतां आयिास । सहजि घडले ते दोष ॥ध्रु.॥
बर ेविाइटाचे। नाहीं मजि कांहीं साचे ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । खंडोि वन राहावेि ि वचंतनीं॥३॥

आि वणले सेविटा । आतां कामा नयेि फिांटा ॥१॥
मजि आपुलेसे ह्मणा । उपिर यिा नारायिणा ॥ध्रु.॥
वेिि वचयेिली विाणी । यिकु्तिी अविघी चरणीं ॥२॥
तुका धर्री पायि । क्षमा करविूनि वन अन्यिायि॥३॥

न करा टांचणी । येिथे कांहीं आडचणी ॥१॥
िजिव्हा अमुप करी माप । ि वविठ्ठल ि वपकला माझा बाप ॥२॥
तुका ह्मणे सविरकाळ । अविघा गोि वविंद गोपाळ ॥३॥

तुझ्यिा नामाची आविडी । आह्मी ि वविठो तुझीं वेिडीं॥१॥
आतां न विजिों अि वणकां ठायिां । गाऊं गीत लागों पायिां ॥ध्रु.॥
कायि विकंुैठ बापुडे । तुझ्यिा प्रेमासखुापुढे ॥२॥
संतसमागममेळे । प्रमेसुखाचा सुकाळ ॥३॥
तुका ह्मणे तुझ्यिा पायिीं । जिन्ममरणा ठावि नाहीं ॥४॥

साकरचे्यिा यिोगे विखर । राजिा कागदाते देखे ॥१॥
तसेै आह्मां मानुसपण । रामनाम केण्यिागुणे ॥ध्र.ु॥



ि वफिरगंीच्यिा यिोगे करी । राजिा काष्ठ हातीं धर्री ॥२॥
रत्नकनका यिोगे लाख । कंठीं धर्िरती श्रीमंत लोक ॥३॥
देविा देविपाट देव्हाऱ्यिाविरी बसेै स्पष्टि॥४॥
ब्रह्मानंदयिोगे तुका । पढीयिंता सज्जिन लोकां ॥५॥

धर्नविंतालागीं । सविरमान्यिता आहे जिगीं ॥१॥
माता ि वपता बंधर्ु जिन । सविर माि वनती विचन ॥ध्रु.॥
जिवि मोठा चाले धर्दंा । तवंि बि वहण म्हणे दादा ॥२॥
सदा शंृगारभूनषणे । कांता लवेि बहुमाने॥३॥
तुका ह्मणे धर्न । भाग्यि अशिाश्वित जिाण ॥४॥

न ि वविचािरतां ठायिाठावि । कायि भुंके तो गाढवि ॥१॥
केला तसैा लाहे दडं । खळ अि वविचारी लडं ॥ध्रु.॥
करावेि लाताळे। ऐसे नेणे कोण्यिा काळे ॥२॥
न कळे उि वचत । तुका ह्मणे नीत ि वहत॥३॥

कंठ नामिसका । आतां कि वळकाळासी धर्का ॥१॥
रोखा माना कीं िसका माना । रोखा िसका तत्समाना ॥ध्रु.॥
रोखा न मना िसका न मना । जितन करा नाककाना ॥२॥
िसका न मनी राविण । त्यिाचे केले ि वनसंतान ॥३॥
िसका मानी हळाहळ । जिाले सविार्यांगीं शिीतळ ॥४॥
तुका ह्मणे नाम िसका । पटीं बसैलों ि वनजिसुखा॥५॥

भूनतीं देवि ह्मणोि वन भेटतों यिा जिना । नाहीं हे भाविना नरनारी ॥१॥
जिाणे भावि पांडुरगं अंतरींचा । नलगे द्याविा साचा पिरहार ॥ध्रु.॥
दयेिसाटीं केला उपािधर्पसारा । जिड जिीविा तारा नावि कथा ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं पडत उपविास । ि वफिरतसे आस धर्रोि वनयिां॥३॥

हारपल्यिाची नका ि वचत्तिीं । धर्रंू खतंी विांयिां च ॥१॥
पाविले ते ह्मणा देविा । सहजि सेविा यिा नांविे ॥ध्रु.॥
होणार ते ते भोगे घडे । लाभ जिोडे संकल्पे ॥२॥
तुका ह्मणे मोकळे मन । अविघे पुण्यि यिा नांवेि ॥३॥



नेसणे आले होते गळयिा । लोक रळयिा किरती॥१॥
आपि वणयिां सावििरले । जिग भले आपण ॥ध्रु.॥
संबंधर् तो तुटला येिणे । जिागेपणे चेष्टिाचा ॥२॥
भलती सेविा होती अंगे । बारस वेिगे पि वडले ॥३॥
सावििरले नीट विोजिा । दृष्टि वष्टिलाजिा पिु वढलांच्यिा ॥४॥
बर ेउघि वडले डोळे । हळहळेपासूनि वन ॥५॥
तुका ह्मणे ि वविटंबना । नारायिणा चकुली ॥६॥

िजिव्हा जिाणे ि वफिके मधर्ुर क्षार । येिर मास पर हातास न कळे ॥१॥
देखावेि नेत्रीं बोलावेि मुखे । ि वचत्तिा सखुदःुखे कळों येिती ॥ध्रु.॥
पिरमळासी घ्राण ऐकती श्रविण । एकाचे कारण एका नव्हे ॥२॥
एकदेहीं ि वभन्न ठेि ववियेिल्यिा कळा । नाचविी पुतळा सूनत्रधर्ारी॥३॥
तुका ह्मणे ऐशिी जियिाची सत्तिा । कां तयिा अनंता ि वविसरलेती ॥४॥

न लगे द्याविा जिीवि सहजि ि वच जिाणार । आहे तो ि वविचार जिाणा कांहीं ॥१॥
मरण जिो मागे गाढविाचा बाळ । बोिलजेि चांडाळ शुिध्द त्यिासी ॥२॥
तुका ह्मणे कई ंहोईल स्विि वहत । ि वनधर्ान जिो थीत टाकंु पाहे ॥३॥

मोल वेिचूनि वनयिां धर्ुिं वडती सेविका । आह्मी तरी फुिका मागों बळे ॥१॥
नसतां जिविळी ि वहत फिार करंू । जिीवि भावि धर्रंू तुझ्यिा पायिीं ॥ध्रु.॥
नेदून ंभोग आह्मी आपुल्यिा शिरीरा । तुह्मांसी दातारा व्हाविे म्हूण ॥२॥
कीती तुझी करंू आमुचे सायिास । तूनं का र ेउदास पांडुरगंा ॥३॥
तुका ह्मणे तुजि कायि मागों आह्मी । फुिकाचे कां ना भी ह्मणसी ना ॥४॥

कायि लविण कि वळकेि वविण । एके क्षीण सागरा ॥१॥
मां हे येिविढी अडचण । नारायिणीं मजिि वविण ॥ध्रु.॥
कुबेरा अटाहासे जिोडी । कायि कविडी कारणे ॥२॥
तुका ह्मणे काचमि वण । कोण गणी भांडारी ॥३॥

तुजि मजि नाहीं भेद । केला सहजि ि वविनोद ॥१॥
तूनं माझा आकार । मी तों तून ंच ि वनधर्ारर ॥ध्रु.॥
मी तुजिमाजिी देविा । घेसी माझ्यिा अंगे सेविा ॥२॥



मी तुजिमाजिी अचळ । मजिमाजिी तुझे बळ॥३॥
तूनं बोलसी माझ्यिा मखुे । मी तों तुजिमाजिी सखुे ॥४॥
तुका ह्मणे देविा । ि वविपरीत ठायिीं नांविा ॥५॥

विैराग्यिाचे भाग्यि । संतसंग हा ि वच लाग ॥१॥
संतकृत्त पेचे हे दीप । करी साधर्का ि वनष्पाप ॥ध्रु.॥
तो ि वच देविभक्ति । भेदाभेद नाहीं ज्यिांत ॥२॥
तुका प्रेमे नाचे गायेि । गाि वणयिांत ि वविरोन जिायेि ॥३॥

जिप तप ध्यिान न लगे धर्ारणा । ि वविठ्ठलरकीत्तिनामाजिी सविर ॥१॥
राहे माझ्यिा मना दृष्टढ यिा विचनीं । आि वणक ते मनीं न धर्रावेि ॥ध्रु.॥
कीतरनसमािधर् साधर्न ते मुद्रा । राहतील थारा धर्रोि वनयिां॥२॥
तुका ह्मणे मिु वक्ति हिरदासांच्यिा घरीं । विोळगती चारी ॠित ध्दिसित ध्द ॥३॥

नाहीं तुजि कांहीं मागत संपत्तिी । आठविण ि वचत्तिीं असों द्याविी ॥१॥
सरिलयिा भोग येिईन सेविटीं । पायिापे यिा भेटी अनुसंधर्ाने ॥ध्रु.॥
आतां मजिसाटीं यिाल आकारास । रोकडी हे आस नाहीं देविा ॥२॥
तुका ह्मणे मखुीं असो तुझे नाम । देईल तो श्रम देविो काळ ॥३॥

ि वहताविरी यिावेि । कोणी बोिललों यिा भावेि ॥१॥
नव्हे ि वविनोदउत्तिर । केले रजंिविायिा चार ॥ध्रु.॥
केली अटाअटी । अक्षरांची देविासाटीं ॥२॥
तुका ह्मणे िखजिों । नका जिागा येिथे ि वनजिों ॥३॥

संि वचत प्रारब्धर् ि वकयिमाण । अविघा जिाला नारायिण॥१॥
नाहीं आह्मांसी संबंधर्ु । जिरा मरण कांहीं बाधर्ु ॥ध्रु.॥
द्वैताद्वैतभावेि। अविघे व्यिाि वपयेिले देवेि ॥२॥
तुका ह्मणे हिर । आह्मांमाजिी कीडा करी ॥३॥

नेणे करंू सेविा । पांडुरगंा कृत्त पाळुविा ॥१॥
धर्ांवेि बुडतों मी काढीं । सत्तिा आपुिलयिा ओढीं ॥ध्रु.॥
ि वकयिाकमरहीन । जिालों इिं वद्रयिां अधर्ीन ॥२॥



तुका ि वविनंती करी । वेिळोवेिळां पायि धर्री॥३॥

जियिापासोि वन सकळ । महीमंडळ जिाले ॥१॥
तो एक पंढरीचा राणा । नयेि श्रुती अनुमाना ॥ध्रु.॥
ि वविविादती जियिासाठीं। जिगजेिटी तो ि वविठ्ठल ॥२॥
तुका ह्मणे तो आकळ । आहे सकळव्यिापक॥३॥

नाहीं रूप नाहीं नांवि । नाहीं ठावि धर्रायिा ॥१॥
जेिथे जिावेि तेथे आहे । ि वविठ्ठल मायिबहीण ॥ध्रु.॥
नाहीं आकार ि वविकार । चराचर भरलेसे ॥२॥
नव्हे ि वनगुरण सगुण । जिाणे कोण तयिासी॥३॥
तुका ह्मणे भाविाि वविण । त्यिाचे मन विोळेना ॥४॥

आहे सकळां वेिगळा । खेळे कळा चोरोि वन ॥१॥
खांबसुत्राि वचयेि परी । देवि दोरी हालि ववितो ॥ध्रु.॥
आपण राहोि वन ि वनराळा । कैसी कळा नाचविी ॥२॥
जेिव्हां असुि वडतो दोरी । भूनमीविरी पडे तेव्हां ॥३॥
तुका ह्मणे तो जिाणाविा । सखा कराविा आपुला ॥४॥

आतां पढेु मना । चाली जिाली नारायिणा ॥१॥
येिथे राि वहले राि वहले । कैसे गुतंोि वन उगले ॥ध्रु.॥
भोविते भोंविनी । आिलयिांची जिाली धर्णी ॥२॥
तुका ह्मणे रगं रगं । रगंले पांडुरगें ॥३॥

आळस पाडी ि वविषयिकामीं । शिक्तिी देई ंतुझ्यिा नामीं॥१॥
हे ि वच ि वविनविणी ि वविनविणी । ि वविनि वविली धर्रा मनीं ॥ध्रु.॥
आि वणक विचना मकुी विाणी । तुमच्यिा गजिो ंद्याविी गणुीं ॥२॥
तुका ह्मणे पायि डोळां । पाहे एरविी अंधर्ळा ॥३॥

कोण वेिची विाणी । आतां क्षुल्लका कारणीं ॥१॥
आतां हे ि वच काम करंू । ि वविठ्ठल हृदयिांत धर्रंू ॥ध्रु.॥
नेदाि ववियिा विृत्तित्ति। आतां उठों ि वच बहुती ॥२॥



उपदेशि लोकां । करूनी वेिडा होतो तुका ॥३॥

मागेन ते एक तुजि । देई ंि वविचारोि वन मजि ॥१॥
नको दजुिरनांचा संग । क्षणक्षणा ि वचत्तिभगं ॥ध्रु.॥
जिन्म घेईन मी नाना । बहु सोसीन यिातना ॥२॥
रकं होईन दीनांचा । घायिे देहपात साचा॥३॥
तुका ह्मणे हे ि वच आतां । देई ंदेई ंतून ंसविरथा ॥४॥

जिाणसी उि वचत । पांडुरगंा धर्मरनीत ॥१॥
तिर म्यिां बोलावेि ते काई । सर ेऐसे तुझे पायिीं ॥ध्र.ु॥
पालटती क्षणे । संि वचतप्रारब्धर्ि वकयिमाण ॥२॥
तुका ह्मणे सत्तिा । होसी सकळ किरता॥३॥

तुह्मी कांटाळलां तरी । आह्मां न सोडणे हरी ॥१॥
जिावेि कविि वणयिा ठायिा । सांगा ि वविनि ववितों पायिां ॥ध्रु.॥
केली िजिविा साटी । आतां सुखे लागा पाठी ॥२॥
तुका ह्मणे ठावि । न सोडणे हा ि वच भावि ॥३॥

येिउि वन संसारीं । मी तों एक जिाणे हरी ॥१॥
नेणे आि वणक कांहीं धर्दंा । ि वनत्यि ध्यिातसे गोि वविंदा ॥ध्रु.॥
कामकोधर्लोभस्विाथर। अविघा माझा पंढिरनाथ ॥२॥
तुका ह्मणे एक । धर्णी ि वविठ्ठल मी सेविक ॥३॥

सविरपक्षीं हिर साहेसखा जिाला । ओल्यिा अंगणीच्यिा कल्पलता त्यिाला ॥१॥
सहजिचाली चालतां पायिविाटे । ि वचंतामणींसमान होती गोटे ॥२॥
तुका तरी सहजि बोले विाणी । त्यिाचे घरीं वेिदांत विाहे पाणी ॥३॥

कायि पुण्यि ऐसे आहे मजिपाशिीं । तांतडी धर्ांविसी पांडुरगंा ॥१॥
कायि ऐसा भक्ति विांयिां गेलों थोर । तून ंमजि समोर होसी वेिगा ॥ध्रु.॥
कायि कष्टि माझे देिखली चाकरी । तो तून ंझडकरी पाचािरशिी ॥२॥
कोण मी नांविाचा थोर गेलों मोटा । अपराधर्ी करटंा नारायिणा ॥३॥
तुका ह्मणे नाहीं ठाउके संि वचत । येिणे जिन्मि वहत नाहीं केले ॥४॥



आमुि वचयिा भावेि तुजि देविपण । ते कां ि वविसरोन राि वहलासी ॥१॥
समथारसी नाहीं उपकारस्मरण । ि वदल्यिा आठविण विांचोि वनयिां ॥ध्रु.॥
चळण विळण सेविकाच्यिा बळे । ि वनगुरणाच्यिामुळे सांभाळावेि ॥२॥
तुका ह्मणे आतां आलों खडंाविरी । प्रमे देउि वन हरी बझुविाविे ॥३॥

आह्मी मेलों तेव्हां देह ि वदला देविा । आतां करंू सेविा कोणाची ॥१॥
सूनत्रधर्ारी जिसैा हालि ववितो कळा । तसैा तो पुतळा नाचे छंदे ॥ध्र.ु॥
बोलतसे जिसेै बोलि ववितो देवि । मजि हा संदेह कासयिाचा ॥२॥
पाप पुण्यि ज्यिाचे तो ि वच जिाणे कांहीं । संबंधर् हा नाहीं आह्मांसवेि ॥३॥
तुका ह्मणे तुह्मी आइका हो मात । आह्मी यिा अतीत देहाहूनी ॥४॥

लागों नेदीं बोल पायिां तुझ्यिा हरी । जिीवि जिाविो पिर न करीं आण ॥१॥
परनारी मजि रखमुाईसमान । विमनाहूि वन धर्न नीच मानीं ॥२॥
तुका ह्मणे यिाची लाजि असे कोणा । सहाकारी दीना ज्यिाची तयिा ॥३॥

हे ि वच भेटी साच रूपाचा आठवि । ि वविसाविला जिीवि आविडीपे ॥१॥
सुखाचे भातुके करावेि जितन । सेि वविल्यिा ताहान भूनक जिायि ॥ध्रु.॥
दरुील जिविळी आपण ि वच होते । कविि वळले ि वचत्तिे िजिविापासीं ॥२॥
तुका ह्मणे नाम घेतों वेिळोवेिळां । होतील सकळा शिीतळा नाडी ॥३॥

आपुिलयिा बळे नाहीं मी बोलत । सखा भगविंत विाचा त्यिाची ॥१॥
साळंुकी मजंिूनळ बोलतसे विाणी । ि वशिकि वविता धर्णी वेिगळाची ॥ध्रु.॥
कायि म्यिां पामर ेबोलाविीं उत्तिर े। पिर त्यिा ि वविश्विंभर ेबोलि वविले ॥२॥
तुका ह्मणे त्यिाची कोण जिाणे कळा । चालविी पांगळा पायिांि वविण ॥३॥

ि वहत सांगे तेणे ि वदले जिीविदान । घातकी तो जिाण मनामागे ॥१॥
बळे हे विारावेि अधर्मर किरतां । अंधर्ळे चालतां आडराने ॥ध्रु.॥
द्रव्यि देऊि वनयिां धर्ाडावेि तीथारसी । नेदावेि चोरासी चंद्रबळ ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे आहे हे पुराणीं । नाहीं माझी विाणी पदरींची ॥३॥

ऐसा घेई ंकां र ेसंन्यिास । करीं सकंल्पाचा नास॥१॥



मग तून ंराहे भलते ठायिीं । जिनीं विनीं खाटे भोई ॥ध्रु.॥
तोडीं जिाि वणवेिची कळा । होई ंविृत्तत्तिीसी वेिगळा ॥२॥
तुका ह्मणणे नभा । होई ंआणचुा ही गाभा ॥३॥

सोळा सहस्र होऊं येिते । भरले िरते आह्मापे ॥१॥
ऐसे तुह्मां ठायिाठावि । देवि ह्मूनण संपादे ॥ध्रु.॥
कैची ि वचरामध्येि ि वचर।े मना बर ेआले ते ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगंा । अंगलगा ि वभन्न करा॥३॥

इहलोकीं आह्मां भूनषण अविकळा । भोपळा विाकळा आि वण ि वभक्षा ॥१॥
ि वनमोली संपदा भयिि वविरि वहत । सविरकाळ ि वचत्ति समाधर्ान ॥ध्रु.॥
ि वछद्राचा आश्रम उंदीरकुळविाडी । धर्न नाम जिोडी देविाचे ते ॥२॥
तुका ह्मणे एक सेविटीं राहाणे । वितरतों यिा जिना ि वविरि वहत ॥३॥

आह्मी भाग्यिाचे भाग्यिाचे । आह्मां तांबे भोपळयिाचे॥१॥
लोकां घरीं गाई ह्मैसी । आह्मां घरीं उंदीरघुसी ॥ध्रु.॥
लोकां घरीं हत्तिी घोडे । आह्मां आधर्ोडीचे जिोडे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मी सुडके। आह्मां देखोन काळ धर्ाके ॥३॥

गाऊं नेणे कळा कुसरी । कान धर्रोि वन ह्मणे हरी॥१॥
माझ्यिा बोबि वडयिा बोला । ि वचत्ति द्याविे बा ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
मजि हसंतील लोक । पिर मी गाईन ि वनःशंिक ॥२॥
तुझे नामीं मी ि वनलरज्जि । कायि जिनासवेि काजि ॥३॥
तुका ह्मणे माझी ि वविनंती । तुह्मी पिरसा कमळापती ॥४॥

ि वविष पोटीं सविार । जिन भीते तयिा दपार ॥१॥
पंच भूनते नाहीं ि वभन्न । गुण दःुख देती शिीण ॥ध्रु.॥
चंदन ि वप्रयि विासे । आविडे ते जिातीऐसे ॥२॥
तुका ह्मणे दाणा । कुचर ि वमळों नयेि अन्ना॥३॥

देवि अविघे प्रि वतपादी । विंदी सकळां एक ि वनंदी ॥१॥
तेथे अविघे गेले विांयिां । ि वविष घास एके ठायिां ॥ध्रु.॥



सविार्यांग कुरविाळी । उपटी एकच रोमाविळी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचत्ति । नाहीं जियिाचे अंि वकत ॥३॥

मजि माझा उपदेशि । आि वणकां नयेि यिाचा रीस ॥१॥
तुह्मी अविघे पांडुरगं । मी च दषु्टि सकळ चांग ॥ध्रु.॥
तुमचा मी शिरणागत । कांहीं करा माझे ि वहत ॥२॥
तुका पायि धर्री । मी हे माझे दरु करीं ॥३॥

जिाणे त्यिाचे विमर नेणे त्यिाचे कमर । केल्यिाि वविण धर्मर नेणविती ॥२॥
मैथुनाचे सुख सांि वगतल्यिा शिूनन्यि । अनुभविाि वविण कळूनं  नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे जिळो शिाित ब्दक हे ज्ञान । ि वविठोबाची खूनण ि वविरळा जिाणे ॥३॥

अि वभमानी पांडुरगं । गोविा काशिाचा हो मग ॥१॥
अनुसरा लविलाहीं । नका ि वविचार करंू कांहीं ॥ध्रु.॥
कोठे राहतील पापे । जिािलयिा हो अनुतापे ॥२॥
तुका ह्मणे येि ि वच घडी । उभ्यिा पाविविील थडी ॥३॥

तुझे विमर हातीं । ि वदले सांगोि वनयिां संतीं ॥१॥
मुखीं नाम धर्रीन कंठीं । अविघा सांटविीन पोटीं ॥ध्रु.॥
नविि वविधर्ा वेिि वढन आधर्ीं । सांपडलासी भाविसंधर्ी ॥२॥
तुका ह्मणे बि वळयेि गाढे । कि वळकाळ पायिां पडे ॥३॥

माझ्यिा मना लागो चाळा । पहावियिा ि वविठ्ठला डोळां॥१॥
आणीक नाही चाड । न लगे संसार हा गोड ॥ध्रु.॥
तिर च फिळ जिन्मा आलों । सरता पांडुरगंीं जिालों ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । देई ंचरणांची सेविा ॥३॥

अविघे जेिणे पाप नासे । ते हे असे पंढरीसी ॥१॥
गात जिागा गात जिागा । प्रमे मागा ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥
अविघी सखुाची च राशिी । पुडंिलकाशिीं विोळली हे ॥२॥
तुका ह्मणे जिविळी आले। उभे ठाले समचरणीं ॥३॥



देह तुझ्यिा पायिीं । ठेविूनि वन जिालों उतराई ॥१॥
आतां माझ्यिा जिीविां । करणे ते करीं देविा ॥ध्रु.॥
बहु अपराधर्ी । मि वतमंद हीनबुित ध्द ॥२॥
तुका ह्मणे नेणे । भाविभक्तिीचीं लक्षणे ॥३॥

जिन हे सुखाचे ि वदल्यिाघेतल्यिाचे । अंत हे काळींचे नाहीं कोणी ॥१॥
जिाल्यिा हीन शिि वक्ति नाकडोळे गळती । सांडोि वन पळती रांडापोर े॥ध्रु.॥
बाइल ह्मणे खर मरता तरी बर े। नािसले हे घर थुकंोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे माझीं नव्हतील कोणी । तुजि चकपाणी विांचूनि वनयिां ॥३॥

जिाणोि वन नेणते करीं माझे मन । तुझी प्रेमखूनण देऊि वनयिां ॥१॥
मग मी व्यिविहारीं असेन वितरत । जेिविीं जिळाआंत पद्मपत्र ॥ध्रु.॥
ऐकोि वन नाइके ि वनंदास्तुि वत कानीं । जिसैा कां उन्मनी यिोि वगराजि ॥२॥
देखोि वन न देखे प्रपंच हा दृष्टष्टिी । स्विप्नींि वचयिा सृत्ति वष्टि चेि वविल्यिा जेिविीं ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे जिािलयिाविांचूनन । करणे ते ते सीण विाटतसे ॥४॥

ि वविठ्ठला ि वविठ्ठला । कंठ आळि ववितां फुिटला ॥१॥
कई ंकृत्त पा किरसी नेणे । मजि दीनाचे धर्ांविणे ॥ध्र.ु॥
जिाल्यिा येिरझारा । जिन्मां बहुतांचा फेिरा ॥२॥
तुका ह्मणे नष्टिा । अबोलण्यिा तुझ्यिा चेष्टिा ॥३॥

ज्यिासी ि वविषयिाचे ध्यिान । त्यिासी कैचा नारायिण॥१॥
साधर्ु कैचा पापीयिासी । कायि चांडाळासी काशिी ॥ध्रु.॥
कायि पि वततासी ि वपता । कायि अधर्मासी गीता ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनरजंिनी। शिट कैचा ब्रह्मज्ञानी ॥३॥

विरते करोि वनयिां तोंड । हाका मािरतो प्रचंड ॥१॥
राग आळि ववितो नाना । गातो कायि ते कळेना ॥ध्रु.॥
आशिा धर्रोि वन मनीं । कांहीं देईल ह्मणऊि वन ॥२॥
पोटा एका साटीं । तुका ह्मणे जिाले कष्टिी ॥३॥

प्रपचं विोसरो । ि वचत्ति तुझे पायिीं मुरो ॥१॥



ऐसे किर ंगा पांडुरगंा । शुिध्द रगंविावेि रगंा ॥ध्रु.॥
पुर ेपुर ेआतां । नको दिुजियिाची सत्तिा ॥२॥
लि वटके ते फेिडा । तुका ह्मणे जिायि पीडा॥३॥

ऐका कलीचे हे फिळ । पुढे होइल ब्रह्मगोळ ॥१॥
चारी विणर अठरा यिाती । भोजिन किरती एके पंक्तिी ॥ध्रु.॥
पूनिजितीअसुरा रांडा । मद्य प्राि वशितील पेढा ॥२॥
विामकविळ माजिरन । जिन जिाईल अधर्ोपतन ॥३॥
तुका हिरभि वक्ति करी । शिि वक्ति पाणी विाहे घरीं॥४॥

गुरुमागारमुळे भ्रष्टि सविरकाळ । ह्मणती यिाती कुळ नाहीं ब्रह्मीं ॥१॥
पि ववित्राला ह्मणती नको हा कंटक । माि वनती आित त्मक अनाि वमका ॥ध्रु.॥
डोहोर होलार दासी बलुती बारा । उपदेि वशिती फिारा रांडापोरा ॥२॥
कांहीं टाण्यिा टोण्यिा ि वविप्र ि वशिष्यि होती । उघडी फििजिती स्विधर्मारची ॥३॥
नसता करुनी होम खाती एके ठायिीं । ह्मणती पाप नाहीं मोक्ष येिणे ॥४॥
इिं वद्रयिांचे पेठे भला कौल देती । मयिारदा जिकाती माफि केली ॥५॥
नाहीं शिास्त्राधर्ार पात्रापात्र नेणे । उपदेशिूनन घेणे द्रव्यि कांहीं ॥६॥
तुका ह्मणे ऐसे गुरु ि वशिष्यि पूनणर । ि वविठोबाची आण नरका जिाती ॥७॥

बोलाचे गौरवि । नव्हे माझा हा अनुभवि ॥१॥
माझी हिरकथा माउली । नव्हे आि वणकांसी पांि वगली ॥ध्रु.॥
व्यिाली विाढि वविले। ि वनजिपदीं ि वनजिविले ॥२॥
दाटली विो रसे । ि वत्रभुविन ब्रह्मरसे ॥३॥
ि वविष्णु जिोडी कर । माथां रजि विंदी हर ॥४॥
तुका ह्मणे बळ । तोरडीं हा कि वळकाळ ॥५॥

सेविट तो भला । माझा बहु गोड जिाला ॥१॥
आलों ि वनजिांच्यिा माहेरा । भेटों रखमुाईच्यिा विरा ॥ध्रु.॥
पिरहार जिाला । अविघ्यिा दःुखाचा माि वगल्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । गेली आतां घेऊं धर्णी ॥३॥

तुझे नाम गाऊं आतां । तुझ्यिा रगंीं नाचों था था॥१॥



तुझ्यिा नामाचा ि वविश्विास । आह्मां कैचा गभरविास ॥ध्रु.॥
तुझे नामीं ि वविसर पडे । तरी कोटी हत्यिा घडे ॥२॥
नाम घ्यिा र ेकोणी फुिका। भावेि सांगतसे तुका ॥३॥

बाइल तरी ऐसी व्हाविी । नरकीं गोविी अि वनविार॥१॥
घडों नेदी तीथरयिात्रा । केला कुतरा हातसोंका ॥ध्रु.॥
आपुली च करविी सेविा । पुजिविी देविासािरखे ॥२॥
तुका ह्मणे गाढवि पशुि । केला नाशुि आयिषु्यिा ॥३॥

बाइले अधर्ीन होयि ज्यिाचे िजिणे । तयिाच्यिा अविलोकने पि वडजेि द्वाड ॥१॥
कासयिा ते जंित िजिताती संसारीं । माकडाच्यिा परी गारोडयिांच्यिा ॥ध्रु.॥
विाइलेच्यिा मना येिईल ते खर े। अभागी ते परु ेबाइलेचे ॥२॥
तुका ह्मणे मेग्यिा गाढविाचे िजिणे । कुतऱ्यिाचे खाणे लगबगा ॥३॥

जिगीं मान्यि केले हा तुझा देकार । कीं कांहीं ि वविचार आहे पुढे ॥१॥
किरतों कि ववित्वि जिोि वडतों अक्षर े। येिणे कायि पुर ेजिाले माझे ॥ध्रु.॥
तोंवििर हे माझी न सर ेकरकर । जिो नव्हे ि वविचार तुझ्यिा मखुे ॥२॥
तुका ह्मणे तुजि पुंडिलकाची आण । जिरी कांहीं विचन किरसी मजि ॥३॥

कोंि वडला गे माजि । ि वनरोधर्ुनी द्वार । राखण ते बर े। येिथे करा कारण ॥१॥
हा गे हा गे हिर । किरतां सांपडला चोरी । घाला गांठी धर्री । जिीविे मायि त्रासायिा ॥ध्रु.॥
ते ि वच पुढे आड । ि वतचा लोभ ि वतला नाड । लाविनुी चरफिड । हात गोउनी पळाविे॥२॥
संशियिाचे ि वबऱ्हडे । यिाचे ि वनरसले भेटी । घेतली ते तुटी । आतां घेतां फिावेिल ॥३॥
तुका येितो काकुलती । विाउि वगयिा सोड । यिासी ि वच ि वनविाड । आह्मी भार विाि वहका ॥४॥

झड मारोि वनयिां बसैलों पंगती । उठि ववितां फििजिती दातयिाची ॥१॥
कायि ते उि वचत तुह्मां कां न कळे । कां हो झांका डोळे पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
घेईन इच्छेचे मागोि वन सकळ । नाहीं नव्हे काळ बोलायिाचा ॥२॥
तुका ह्मणे जिालों माना अिधर्कारी । नाहीं लोक परी लाजि देविा ॥३॥

नाम न विदे ज्यिाची विाचा । तो लेक दो बापांचा॥१॥



हे ि वच ओळख तयिाची । खूनण जिाणा अभक्तिाची ॥ध्रु.॥
ज्यिाची ि वविठ्ठल नाहीं ठाविा । त्यिाचा संग न कराविा ॥२॥
नाम न म्हणे ज्यिाचे तोंड । ते ि वच चमरकाचे कंुड ॥३॥
तुका ह्मणे त्यिाचे ि वदविशिीं। रांड गेली महारापाशिीं ॥४॥

पि वतत मी पापी शिरण आलों तुजि । राखे माझी लाजि पांडुरगंा ॥१॥
तािरयेिले भक्ति न कळे तुझा अंत । थोर मी पि वतत पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
द्रौपदी बि वहणी विैरीं गांिजियेिली । आपणाऐसी केली पांडुरगंा ॥२॥
प्रल्हादाकारणे स्तभंीं अवितार । माझा कां ि वविसर पांडुरगंा ॥३॥
सुदामा ब्राह्मण दािरदे्र पीि वडला । आपणाऐसा केला पांडुरगंा ॥४॥
तुका ह्मणे तुजि शिरण ि वनजिभावेि । पाप ि वनदारळावेि पांडुरगंा ॥५॥

कस्तूनरीचे रूप अि वत हीनविर । माजिी असे सार मोल तयिा ॥१॥
आणीक ही तसैीं चंदनाचीं झाडे । पिरमळे विाढे मोल तयिां ॥ध्रु.॥
कायि रूपे असे परीस चांगला । धर्ातु केली मोला विाढ तेणे ॥२॥
ि वफिरगंी आि वटतां नयेि बारा रुके । गुणे मोले ि वविके सहस्रविरी ॥ ।॥
तुका ह्मणे नाहीं जिातीसवेि काम । ज्यिाचे मुखीं नाम तो ि वच धर्न्यि ॥४॥

नव्हे मी स्विततं्र अगंाचा पाईक । जेि हे सकि वळक सत्तिा विारंू ॥१॥
तुह्मां आळविावेि पाउला पाउलीं । कृत्त पेची साउली करीं मजि ॥ध्रु.॥
शिि वक्तिहीन तरी जिालों शिरणागत । आपुला विृत्तत्तिांत जिाणोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे भविाभेणे धर्िरले पायि । आणीक उपायि नेणे कांहीं ॥३॥

पाहों ग्रंथ तरी आयिषु्यि नाहीं हातीं । नाहीं ऐशिी मि वत अथर कळे ॥१॥
होईल ते हो यिा ि वविठोबाच्यिा नांवेि । आचरले भावेि जिीविीं धर्रंू ॥ध्रु.॥
एखादा अगंासी येिईल प्रकार । ि वविचािरतां फिार यििु वक्ति विाढे ॥२॥
तुका ह्मणे आळी किरतां गोमटी । मायिबापा पोटीं येिते दयिा ॥३॥

पाहातां रूप डोळां भर े। अंतर नुर ेवेिगळे । इच्छाविशेि खेळ मांडी । अविघे सांडी बाहेरी ॥१॥
तो हा नदंानंदन बाइयेि । यिासी कायि पिरचार विो ॥ध्रु.॥
ि वदसतो हा नव्हे तसैा । असे ि वदशिाव्यिापक । लाघवि हा खोळेसाटीं । होतां भेटी परतेना ॥२॥
ह्मणोि वन उभी ठालीयेि । परतलीयेि यिा विाटा । आड करोि वनयिां तुका। जिो यिा लोकां दाखि ववितो ॥३॥



दःुखे दभुागले हृदयिसंपुष्टि । गि वहवंिर ेकंठ दाटताहे॥१॥
ऐसे कायि केले सुि वमत्रा सखयिा । ि वदले टाकोि वनयिां विनामाजिी ॥ध्रु.॥
आकंदती बाळे करुणाविचनीं । त्यिा शिोके मेि वदनी फुिटों पाहे ॥२॥
कायि हे सामथ्यिर नव्हते तुजिपाशिीं । संगे न्यिावियिासी अंगभूनतां ॥३॥
तुजि ठावेि आह्मां कोणी नाहीं सखा । उभयिलोकीं तुका तुजिि वविण॥४॥
कान्हा ह्मणे तुझ्यिा ि ववियिोगे पोरटीं । जिालों दे र ेभेटी बंधर्ुरायिा ॥५॥

सख्यित्विासी गेलों करीत सलगी । नेणे ि वच अभागी मि वहमा तुझा ॥१॥
पाविलों आपुले केले लाहे रास । ि वनदैविां पिरस कायि होयि ॥ध्रु.॥
कष्टिि वविलासी म्यिां चांडाळे संसारीं । अद्याि वपवििर तिर उपदेशिीं ॥२॥
उि वचत अनुि वचत सांभाि वळले नाहीं । कान्हा ह्मणे कांहीं बोलों आतां ॥३॥

असो आतां कांहीं करोि वनयिां ग्लांती । कोणा काकुलती येिइल येिथे ॥१॥
करंू कांहीं ि वदस राहे तों सायिास । झोंबों त्यिा लागास भाविाि वचयेि ॥ध्रु.॥
किरतां रोदना बापुडे ह्मणती । पिर नयेि अंतीं कामा कोणी ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे पि वडिलयिा विनीं । ि वविचार तो मनीं बोिलला हे ॥३॥

चरफिडे चरफिड शिोके शिोक होयेि । कायिरमूनळ आहे धर्ीरापाशिीं ॥१॥
कल्पतसे मजि ऐसे हे पाहातां । कराविी ते ि वचंता ि वमथ्यिा खोटी ॥ध्रु.॥
न चकेु होणार सांि वडल्यिा शिूनरत्विा । फुिकट ि वच सत्त्विा होइल हानी ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ि वदल्यिा बंद मना । विांचूनि वन ि वनधर्ाना न पविीजेि ॥३॥

न लगे ि वचतंा आतां अन्मोन हाता । आले मूनळ भ्राता गेला त्यिाचे ॥१॥
घरभेद्या येिथे आहे ते सुकानु । धर्िरतों कविळूनन पायि दोन्ही ॥ध्रु.॥
त्यिाचे त्यिाि वचयिा मखुे पि वडले ठावेि । न लगे सारावेि मागे पुढे ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे करील भेटी भाविा । सोडीन तेधर्विां यिा ि वविठ्ठला ॥३॥

मूनळस्थळ ज्यिाचे गोमतीचे तीरीं । तो हा सारी दोरी खेळि ववितो ॥१॥
ऐसे हे कळले असावेि सकळां । चोर त्यिा वेिगळा नाहीं दजुिा ॥ध्रु.॥
विैष्णवि हे र ेतयिाचे पाळती । खूनण हे ि वनरुती सांि वगतली ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे आले अनुभविास । तेणे च आह्मांस नागि वविले ॥३॥



बरा र ेि वनगुरणा नष्टि नारायिणा । घरबुडविणा भेटलासी ॥१॥
एके घरीं कोणी कोणासी न धर्री । ऐसी अपरांपरी केली आह्मां ॥२॥
कान्हा ह्मणे कां र ेि वनःकाम देिखले । ह्मणोि वन मना आले किरतोसी ॥३॥

िधर्दंिधर्ंद तुझ्यिा करीन िधर्दंडयिा । ऐसे कायि वेिडयिा जिाि वणतले ॥१॥
केली तरी बर ेमजि भेटी भाविास । नाहीं तिर नास आरिं वभला ॥ध्रु.॥
मरावेि मारावेि यिा आले प्रसगंा । बर ेपांडुरगंा कळलेसावेि ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे तुझी माझी उरी । उडाली न धर्रीं भीड कांहीं ॥३॥

भुि वक्ति मुि वक्ति तुझे जिळों ब्रह्मज्ञान । दे माझ्यिा आणोनी भाविा वेिगीं ॥१॥
िरध्दी िसध्दी मोक्ष ठेविीं गुडंाळूनन । दे माझ्यिा आणूनन भाविा वेिगीं ॥ध्रु.॥
नको आपुिलयिा नेऊं विकंुैठासी । दे माझ्यिा भाविासी आणनु वेिगीं ॥२॥
नको होऊं कांहीं होसील प्रसन्न। दे माझ्यिा आणूनन भाविा वेिगीं ॥३॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे पाहा हो नाहींतरी । हत्यिा होईल ि वशिरीं पांडुरगंा ॥४॥

मुख्यि आहे आह्मां मातेचा पटंगा । तुजि पांडुरगंा कोण लेखी ॥१॥
नको लाविूनं आह्मां सवेि तून ंतोंविरी । पाहा दूनरविरी ि वविचारूनी ॥ध्रु.॥
साहे संतजिन केले महाराजि । न घडे आतां तुजि भेईन मी ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अि वहक्यिे ऐक्यिता । विाढते अनंता दःुखे दःुख ॥३॥

नयेि सोमसरी उपचाराची हरी । करकरचेे करीं काळे तोंड ॥१॥
मागतों इतुके जिोडुि वनयिां कर । ठेउि वनयिां शिीर पायिांविरी॥ध्रु.॥
तुह्मां आह्मां एके ठायिीं सहविास । येिथे द्वैत द्वषे कायि बरा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे बहुतां बहुतां रीती । अनंता ि वविनंती पिरसाविी हे॥३॥

लालुचाईसाटीं बळकाि वविसी भाविा । परी मी जिाण देविा िजिरों नेदीं ॥१॥
असों द्या ि वनश्चयि हा मनीं मानसीं । घातली येिि वविशिीं दृष्टढ कास ॥ध्रु.॥
मजि आहे बळ आळीचे सबळ । फिोडीन अंत्राळ हृदयि तुझे ॥२॥
करुणारसे तुकयिाबंधर्ु ह्मणे भुलविीन । काढून ि वन घेईन ि वनजि विस्तु ॥३॥

तुझीं विमे ंआह्मां ठाविीं नारायिणा । परी तूनं शिाहाणा होत नाहीं ॥१॥



मग कालाबुली हाका देते वेिळे । होतोिस परी डोळे नघुि वडसी ॥ध्रु.॥
जिाणोि वन अज्ञान करावेि मोहर े। खोटी खोडी हे र ेतुझी देविा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे कारण प्रचीि वत । पाहातों वेिळ ि वकती तेच गणु ॥३॥

अविघीं तुजि बाळे सािरखीं नाहीं ते । नविल विाटते पांडुरगंा ॥१॥
ह्मणतां लाजि नाहीं सकळांची माउली । जिविळी धर्िरलीं एके दरुी ॥ध्रु.॥
एकां सुख द्यावेि घेऊि वन विोसंगा । एक दारीं गळा श्रमि वविती ॥२॥
एकां नविनीत पाजिावेि दाटूनन । एके अन्न अन्ने किरतील ॥३॥
एके विाटतील न विजिाविीं दरुी । एकांचा मत्सर जिविळी येितां ॥४॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे नाविडतीं त्यिांस । कासयिा व्यिालास नारायिणा ॥५॥

ि वननांविा हे तुला । नांवि साजेि र ेि वविठ्ठला ।
बरा ि वशिरि वविला । फिाटक्यिामध्यिे पावि ॥१॥
कांहीं तरी ि वविचािरले । पाप पुण्यि ऐसे केले ।
भुरळे घातले । एकाएकीं भाविासी ॥ध्रु.॥
मुद्राधर्ारणे माळ माळा ि वटळे । बोल रसाळ कोंविळे ।
हातीं फिांशिाचे गुडंाळे । कोण चाळे गृत्तहस्था हे ॥ ॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ि वमित स्कन । किरतोसी देखोन ।
पाहा दिुरविरी ि वविित च्छन्न । केला परी संसार ॥३॥

नाहीं घि वटका ह्मणसी । लाग लागला तुजिपाशिीं ।
पि वडला हृषीकेशिी । जिाब सकळ करणे ॥१॥
¨Éुाझे नेले पांघरुण । ठावेि असोन दबुरळ दीन ।
माणसांमधर्ूनन । उठि वविले खाणोऱ्यिा ॥ध्रु.॥
आह्मीं हे जिगऊि वन होतों पाणी । संदीं देविदेवि करूि वन ।
जिालासी कोठोि वन । पैदा चोरा देहाच्यिा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे केले। उघडे मजिि वच उमि वगले ।
ऐसे कायि गेले । होते तुजि न परुते॥३॥

कनविाळ कृत्त पाळ । उदार दयिाळ मायिाळ । ह्मणि ववितोसी पिर केविळ । गळेकाटून  ि वदसतोसी ॥१॥
कायि केले होते आह्मीं । सांग तुझे एकयेि जिन्मीं । जिालासी जिो स्विामी । एविढी सत्तिा करावियिा॥ध्रु.॥
भलेपणाचा पविाडा । बरा दाि वविला रोकडा । करूि वन बंधर्ु वेिडा । जिोडा माझा ि वविखंि वडला ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे भला । कैसे ह्मणताती तुजिला । जिीवि आमुचा नेला । अंत पाि वहला कांहींतरी॥३॥



आतां कळों आले गुण । अविघे ि वच यिाविरोन । चोखट लक्षण । धर्िरले हे घरघेणे ॥१॥
यिा नांवेि कृत्त पािसंधर्ु । ह्मणि ववितोसी दीनबंधर्ु । मजि तरी मदै ु। ि वदसतोसी पाहातां ॥ध्रु.॥
अमळ दयिा नाहीं पोटीं । कठीण तसैाि वच कपटी । अंधर्ळयिाची काठी । माझी गुदरसी च ना ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे पुरता । नाहीं ह्मूनण बर ेअनंता। एरविीं असतां । तुझा घोंट भिरयेिला ॥३॥

कायि सांगों हृषीकेशिा । आहे अनुताप आला ऐसा । ि वगळाविासी ि वनि वमषा । ि वनि वमष लागों नेदाविे ॥१॥
माझे बुडि वविले घर। लेकर ेबाळे दारोदार । लाि वविलीं काहार । तारातीर करोि वन ॥ध्रु.॥
जिीवि घ्यिाविा कीं द्याविा । तुझा आपुला केशिविा । इतुके उरले आहे। भाविाि वचयिा ि वनि वमत्यिे ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे जिग । बर ेविाईट ह्मणो मग । यिा कारणे परी लाग । न संडाविा सविरथा ॥३॥

मायिबाप ि वनमाल्यिाविरी । घातले भाविाचे आभारीं । तो ही पिर हरी । तुजि जिाला असमाई ॥१॥
हे कां भि वक्तिचे उपकार। नांदते ि वविध्विंिसले घर । प्रसन्नता वेिव्हार । सेविटीं हे जिालासी ॥ध्रु.॥
एका िजिविाविरी । होतों दोनी कुटंुबारी । चाळविूनं तो तरीं । तुजि येितो ि वनलरज्जिा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे भला । आणीक कायि ह्मणाविे तुला । वेिडा त्यिाने केला । तुजिसवेि संबंधर्ु ॥३॥

पूनविाअ पूनविरजिांची गती । हे ि वच आईि वकली होती । सेवेि लाविूनि वन श्रीपती । ि वनित श्चंती केली तयिांची ॥१॥
कां र ेपाठी लागलासी। ऐसा सांग हृषीकेशिी । अद्यापविरी न राहासी । अंत पाहासी ि वकती ह्मूनण ॥ध्रु.॥
जिन्मजिन्मांतरीं दाविा । आह्मां आपणां केशिविा । ि वनि वमत्यि चालविा । काईसयिास्तवि हे ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अदेखणा । ि वकती होसी नारायिणा । देखों सकवेिना । खातयिासी न खात्यिा ॥३॥

ि वनसुर संसार करून । होतों पोट भरून । केली ि वविविसी ि वनमारण । देविपण दाखि वविले ॥१॥
ऐसा काि वढयेिला ि वनस । कायि ह्मूनण सि वहत विंशि । आि वणले शेिविटास । हाउस तरी न पुर॥ेध्रु.॥
उरलों पालव्यिा सेविटीं । ते ही न देखवेि दृष्टष्टिी । दोघांमध्येि तुटी । रोकडीि वच पाडीली ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे गोड । बहु जिाले अि वत विाड । ह्मणोनी कां बुड । मुळयिांसि वहत खाविे ॥३॥

बरा जिाणतोसी धर्मरनीती । उि वचत अनुि वचत श्रीपती। करंू येिते राती । ऐसी डोळे झांकून ि वन ॥१॥
आतां जिाब कायि कैसा। देसी तो दे जिगदीशिा । आि वणला विोळसा । आपणां भोंविता ॥ध्रु.॥
सेवेिि वचयिा सुखास्तवि । बळे धर्िरले अज्ञानत्वि । येिइल पिर हा भावि। ज्यिाचा त्यिासी कारणा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे नाहीं । आतां आह्मां बोल कांहीं । जिडोि वनयिां पायिीं । तुझे त्विां ि वच घेतले ॥३॥



कांहीं ि वविपित्ति अपत्यिां । आतां अमुि वचयिा होतां । कायि होईल अनंता । पाहा बोलों कासयिा ॥१॥
बर ेअनायिासे जिाले। सायिासेि वविण बोले चाले । काबाड चुकले । केले कष्टिावेिगळे ॥ध्र.ु॥
बरा सांपडलासी विोजिा । विमारविरी केशिीराजिा । बोलायिासी तुझा । उजुिरि वच नाहींसा ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे दगा । बरा ि वदला होता बागा । झडकरी चलागा । चांग दवैिे पाविलों ॥३॥

देविा तुजिपे माझ्यिा पूनविरजिांचे ॠण । आहे ते कां नेि वदसी अझूनन ।
अविगलासीं झोंडपणे । परी मी जिाण जिीवेि िजिरों नेदीं ॥१॥
कळों येिईल रोकडे । उभा किरन संतांपुढे ।
तुझे कायि एविढे । भयि आपुले मागतां ॥ध्रु.॥
आिजिविरी होतों नेणता । तों तुजि फिाविले र ेअनंता ।
कविडीचा तो आतां । पडों नेदीन फेिर ॥२॥
ठेि वविला येि जिीविनीं जिीवि । ह्मणे तुकयिाचा बंधर्वि ।
माझा गळा तुझा पावि । एके ठायिीं बांधेर्न ॥३॥

मागे असताशिी कळला । उमस घेऊं नसता ि वदला।
तेणे ि वच काळे केला । असता अविघा ि वनविाडा ॥१॥
इतका न लगता उशिीर । न धर्िरतों भीडभार ।
िसध्दासी वेिव्हार । कासयिासी लागला ॥ध्रु.॥
असोि वनयिां माल खरा । ि वकती केल्यिा येिरझारा ।
धर्रणे ही ि वदविस तेरा । माझ्यिा भावेि घेतले ॥२॥
अझुन तरी इतक्यिाविरी । चुकविीं जिनाचार हरी ।
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे उरी । नाहीं तरी नरु ेकांहीं ॥३॥

आतां न राहे क्षण एक । तुझा कळला र ेलौि वकक। नेदीं हालों एक । कांहीं केल्यिाविांचूनि वन ॥१॥
संबंधर् पि वडला कोणाशिीं। कायि डोळे झांि वकतोसी । नेईन पांचांपाशिीं । दे नाहींतरी विोढून ि वन॥ध्रु.॥
सुखे नेदीस जिाणविले । नास केल्यिाि वविण उगले । तिर ते ही ि वविचािरले । आह्मी आहे तुजि आधर्ीं ॥२॥
असे च करूि वन ि वकती । नागि वविलीं नाहीं नीती । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अंतीं । न सोि वडसी ते खोडी॥३॥

तुजि ते सवेि आहे ठावेि । घ्यिावेि त्यिाचे बुडविावेि । पिर ते आह्मांसवेि आतां न फिावेि कांहीं ॥१॥
नव्हों सोडायिाचे धर्णी । कष्टिे मेळि वविले करोि वन । पाहा ि वविचारोनी । आढी धर्रोि वन काम नाहीं॥ध्रु.॥
अविघे राि वहले प्रकार । जिालों जिीविासी उदार । असा हा ि वनधर्ारर । कळला असाविा असेल ॥२॥
आतां ि वनदसुर नसावेि । गाठ पडली कुणब्यिासवेि । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे राखावेि । देविा महत्वि आपुले॥३॥



बहु बोलणे नयेि कामा । विाउगे ते पुरुषोत्तिमा । एकाि वच विचने आह्मां । कायि सांगणे ते सांग ॥१॥
देणे आहे कीं भांडाई । करणे आहे सांग भाई । आतां भीड कांहीं । कोणी न धर्री सविरथा ॥ध्रु.॥
मागे गेले जेि होउनी । असो ते धर्िरत नाहीं मनीं । आतां पुढे येिथूनि वन । कैसा कायि ि वविचार ॥२॥
सारखी नाहीं अविघी वेिळ । हे तों कळते सकळ । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे खळखळ । कराविी ते उरले ॥३॥

आतां हे न सुटे न चकेु । बोल कां दविि वडसी ि वफिके।
जिन लोक पािरखे । अविघे केले म्यिां यिासाटीं ॥१॥
नयेि सरतां नव्हे भले । तुझे लक्षण कळले ।
बसैलासी काि वढले । देहाचे मुळीं ि वदविाळे ॥ध्रु.॥
ि वदसतोसी बरा बोल कोंविळे । गणु मदैाचे चाळे ।
ि वदसताती येि वेिळे । कायि करंू ि वविसंबोि वन ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे देखतां । अंधर् बि वहर ऐकतां ।
कैसे व्हावेि आतां । इति वकयिाउपरी॥३॥

ि वतहीं ताळीं हेि वच हाक । ह्मणती पांढरा स्फिि वटक ।
अविघा बडुि वविला लौि वकक । सखुे ि वच भीके लाि वविलीं ॥१॥
थोंटा नांवि ि वशिरोमणी । नाहीं जिोडा ि वत्रभुविनीं ।
ह्मणोि वन शिाहाणे ते कोणी। तुझे दारीं बसैि वतना ॥ध्रु.॥
ि वनगुरण ि वनलािजिरा ि वननांविा । लडं झोंड कुडा देविा ।
नागविणा यिा नांविा । विांचूनि वन दजुिा नाइकों ॥२॥
सविरगुणे संपन्न । कळों आलासी संपूनणर ।
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे चरण । आतां जिीवेि न सोडीं ॥३॥

तो ि वच प्रसंग आला सहजि । गुजि धर्िरतां नव्हे काजि। न संि वडतां लाजि । पढेु विोजि न ि वदसे ॥१॥
तूनं तर न होसी शिाहाणा। नयेि सांगतों ते ही मना । आपण आपणा । आतां प्रयित्न देखाविा ॥ध्रु.॥
न पुरविी पाहातां विाट । द्यावेि प्रमाण चोखट । कास घालूनि वनयिां नीट । चौघाचार कराविा ॥२॥
आतां श्रमाचे कारण । नव्हे व्हावेि उदासीन । न पडे तयिाि वविण । गांठी तुकयिाबंधर्ु ह्मणे॥३॥

हळूनहळून जिाड । होत चािलले िलगाड । जिाणवेिल ि वनविाड । न किरसी परी पुढे ॥१॥
मी तों सांगूनन उतराई । जिालों आतां तुजि काई । कळों येिईल भाई । तसैा करीं ि वविचार ॥ध्रु.॥
मागे यिगेु अठ्ठाि वविस । जिालीं ि वदविसाचा ि वदविस । मुदल व्यिाजि कासाविीस। होसी देविा येि कामे ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे राखे । आतां टाकीं तुझीं तीं सुखे । जिगजिाि वहर ठाउके । जिाले नाहीं खडंलेसे ॥३॥



पत्र उचि वटले प्रेत्ने । ग्विाही करायिा कारणे । नाहींतरी पुण्येि । तुझ्यिा कायि उणे आह्मां ॥१॥
नांवि तुझे ि वच करोि वन । आहों सुखे पोट भरोि वन । केली जिाणविणी । ह्मणउि वन नाहीं ह्मणसील॥ध्रु.॥
आतां इति वकयिाउपरी । दे नको भलते करीं । ह्मणती ॠणकरी । आमुचा इतके उदडं ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु जिागा । अळविावियिा पांडुरगंा। केला कांहीं मागायिाची नव्हती गरजि ॥३॥

माझ्यिा भावेि केली जिोडी । न सरसेी कल्पकोडी । आि वणयेिले धर्ाडी । घालुि वन अविघे विकंुैठ ॥१॥
आतां न लगे यिावेि जिावेि । कोठे कांहीं च करावेि । जिन्मोजिन्मीं खावेि । सुखे बसैोनसे जिाले ॥ध्रु.॥
असंख्यि संख्यिा नाहीं पार । आनंदे दाटले अंबर । न मायेि अपार । ि वत्रभुविनीं सांटि ववितां ॥२॥
अविघे भरले सदोि वदत । जिाले सुखाचे पविरत । तुकयिाबंधर्ु ह्मणे परमाथर । धर्न अदतु सांपडले ॥३॥

आतां चकुले देशिाविर । करणे अकरणे सविरत्र । घरासी आगर । आला सकळिसध्दींचा ॥१॥
जिालों ि वनधर्ाई ि वनधर्ाने। लागले अनंतगुणरत्न । जिन्माचे ि वविित च्छन्न । दःुख जिाले दािरद्र॥ध्रु.॥
तारंू सागिरचें अविि वचते । हेदोविले आले येिथे । ओि वढले संि वचते । पूनविरदत्तिे लाधर्ले ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे सीमा । नाहीं आमुि वचयिा दवैिा। आतां परुुषोत्तिमा । ऐसा सविदागर सांपडला ॥३॥

सांपडले जुिने । आमुच्यिा विि वडलांचे ठेविणे । केली नारायिणे । कृत्त पा पुण्येि पूनविाअि वचयिा ॥१॥
सुखे आनंदरूप आतां । आह्मी आहों यिाकिरतां । ि वनविारली ि वचंता । देणे घेणे चकुले ॥ध्रु.॥
जिाले भांडविल घिरचें । अमुप नाम ि वविठ्ठलाचे । सकुृत्त त भाविाचे । हे तयिाने दाि वविले ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ि वफिटला । पांग नाहीं बोलायिाला। चाड दसुरी ि वविठ्ठ्ला । विांचूनि वनयिां आणीक ॥३॥ ॥॥

काम कोधर् अहकंार नको देहीं । आशिा तृत्तष्णा मायिा लज्जिा ि वचंता कांहीं ।
विास पंढरीचा जिन्म सदा देई ं। आणीक दजेुि मागणे तुजि नाहीं ॥१॥
कृत्त पा देई ंदान हिर मजि कृत्त पा देई ंदान । नासीं ि वत्रि वमर दाखविीं चरण ।
आतर परुविावेि भेटी देऊन । नको उपेक्षूनं आिलयिा शिरण ॥ध्रु.॥
नाम अखडं हृदयिीं राहो विाणी । न पडो ि वविसर क्षण ज्यिागृत्ति वत ंस्विप्नीं ।
संतसमागम ऐसा दे लाविुि वन । आणीक दजेुि कांहीं नेणे तुजिविांचूनि वन ॥२॥
पंथपुिरचंा रि वविसुत परु ेआतां । आड कराविा भवििसंधर्ु ऐसा नव्हता ।
नाहीं आडताळा तै्रलाक्यिामाजिी सरता । ि वविनविी तुकयिाबंधर्ु चरणीं ठेविूनि वन माथा ॥३॥

तटाचे जिातीला नाहीं भीड भार । लाता मारी थोर लाहान नेणे ॥१॥
परी तो त्यिा ि वविशेिष मानुष होऊन । करी खंड मान विि वडलांचा ॥ध्रु.॥
बेरसा गाढवि मायिा ना बहीण । भुकें चविीि वविण भलते ि वच ॥२॥



तुकयिाबंधर्ु ह्मणे बोकड मातले । न ि वविचारी आपुले तोंडीं मुते ॥३॥

मायिझविा खर गाढविाचे बीजि । ते ऐसे सहजि कळों येिते ॥१॥
आपमाि वनले जेिणे शे्रष्ठाचे विचन । ते ि वच त्यिाची खणु ओळखाविी ॥ध्रु.॥
मद्यपीर पुरा अधर्म यिातीचा । तयिा उपदेशिाचा राग विांयिां ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ि वपसाळले सुने । आप पर तेणे न ि वविचारावेि ॥३॥

मत्स्यिकून मरशेिषा कोणाचा आधर्ार । पृत्तिथविीचा भार विाहावियिा ॥१॥
कायि धर्ाक आह्मां कासयिाची ि वचंता । ऐसा तो असतां साहाकारी ॥ध्रु.॥
शंिखचकगदा आयिधेुर् अपार । विागि ववितो भार भक्तिांसाटीं ॥२॥
पांडविां जिोहरी रािखले कुसरी । तो हा बंधर्ुचा कैविारी तुकयिाच्यिा ॥३॥

राम ह्मणतां कामकोधर्ांचे दहन । होयि अि वभमान देशिधर्डी ॥१॥
राम ह्मणतां कमर तुटेल भविबंधर्न । नयेि श्रम सीण स्विप्नास ही ॥ध्रु.॥
राम ह्मणे जिन्म नाहीं गभरविास । नव्हे दािरद्रास पात्र कधर्ीं ॥२॥
राम ह्मणतां यिम शिरणागत बापुडे । आढळ पद पुढे कायि तेथे ॥३॥
राम ह्मणतां धर्मर घडतील सकळ । ि वत्रि वमर पडळ नासे हेळा ॥४॥
राम ह्मणतां ह्मणे तुकयिाचा बंधर्ु । तिरजेिल भवििसंधर्ु संदेह नाहीं ॥५॥

मरोि वन जिाईन गुणनामाविरूि वन । तुझ्यिा चकपाणी मायिबापा ॥१॥
चुकि वविलीं दःुखे मायेिचा विोळसा । तोडोि वनयिां आशिापाशि तेणे ॥ध्रु.॥
केली कायिा तनु ि वहवंिसी शिीतळ । ि वचंतातळमळ नाहीं ऐसी ॥२॥
काळे तोंड काळ करूि वन राि वहले । भूनतमात्र जिाले सज्जिनसखे ॥३॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे अविघ्यिा देशिि वदशिा । मकु्ति र ेपरशेिा तुझ्यिा पुण्यिे ॥४॥

आतां मागतों ते ऐक नारायिणा । भाविपूनविरक मनापासूनि वनयिां॥१॥
असों दे मोकळी िजिव्हा जििर गाइल गुण । नाहीं तरी िखळुन टाकीं परती ॥ध्रु.॥
मातेि वचयिा परी देखती परनारी। ठेविीं नेत्र तरी नाहीं तिर नको ॥२॥
तरी बर ेकांटाळा किरती ि वनंदास्तुतीचा । नाहीं तिर कानांचा ही देख प्रते्न ॥३॥
सकळ इिं वद्रयिांचा ि वनग्रह करूि वन एक । राखविीं पृत्तथक तोडोि वन भ्रम ॥४॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ते ि वच विाट प्राणां । पडता नारायिणा ि वविसर तुझा॥५॥



नमस्कारी भूनते ि वविसरोि वन यिाती । तेणे आत्मित स्थती जिाणीतली ॥१॥
परउपकारीं वेिि वचयेिल्यिा शिक्तिी । तेणे आत्मित स्थती जिाणीतली ॥ध्रु.॥
द्वयेि द्वतैभावि नाहीं जियिा ि वचत्तिीं । तेणे आत्मित स्थती जिाणीतली ॥२॥
जियिाि वचयेि विाचे नयेि ि वनंदास्तुती । तेणे आत्मित स्थती जिाणीतली ॥३॥
उि वचत अनुि वचत जिाणे धर्मरनीती । दृष्टढ भावि भि वक्ति मानवि तो ॥४॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे विरकड ते येिर । संसाराचे खर भारविाही ॥५॥

चविदा भुविने लोक ि वतन्हीं दाढे जिो कविळी । संपुष्टि तो संबळीमध्यिे देखा ॥१॥
उत्पित्तिसंहारकिरता जिो पाळण । तो नंदा नंदन ह्मणविीतसे ॥ध्रु.॥
असुर तोडरी दतै्यिांचा काळ । जिाला द्वारपाळ बळीचा तो ॥२॥
लक्षुमीचा स्विामी क्षीराच्यिा सागरा । उित च्छष्टिकविळा पसरी मखु ॥३॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे चतुरांचा राविो । भाविे तो पाहा हो केला वेिडा ॥४॥

कोण यिा परुुषाथारची गि वत । आि वणयेिला हातोहातीं ।
जिाहाजि पृत्तथ्विीपि वत । केली ख्यिाती अदतु ॥१॥
भला र ेपुडंिलका भला। मि वहमा नवि जिायेि विि वणरला ।
दगा देउि वन अविि वघयिांला । सांटि वविले अि वविनाशि ॥ध्रु.॥
केले एके घरीं केणे । भरलीं सदोि वदत दकुाने ।
दमुदिु वमलीं सुखाने । हे भाग्यिाची पंढरी ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे ि वकल्ल्यिा। संताचे हातीं ि वदल्यिा ।
आंगावेिगळे आपुल्यिा । टाकुि वन जिाला मेहेमान ॥३॥

पाहा हो किलचे मि वहमान । असत्यिासी िरझले जिन।
पापा देती अनुमोदन । किरती हेळण संतांचे ॥१॥
ऐसे अधर्मारचे बळ । लोक झकि वविले सकळ ।
केले धर्मारचे ि वनमूनरळ । प्रळयिकाळ आरभंला ॥ध्रु.॥
थोर यिा यिगुाचे आश्चयिर । ब्रह्मकमर उत्तिम सार ।
सांडून ि वनयिां ि वद्वजिविर । दाविलपीर स्मरताती ॥२॥
ऐसे यिथाथारचे अनथर । जिाला बुडाला परमाथर ।
नाहीं जिाली ऐसी नीत । हा हा भूनत पातले ॥३॥
शिांि वत क्षमा दयिा । भाविभि वक्ति सित त्कयिा ।
ठावि नाहीं सांगावियिा । सत्त्विधर्यैिर भंि वगले ॥४॥
राि वहले विणारविणरधर्मर । अन्यिोन्यि ि वविचरती कमर ।



ह्मणि ववितां रामराम । श्रम महा माि वनती॥५॥
थेर भोरपाचे ि वविशिीं । धर्ांविती भूनते आि वविसा तसैीं ।
कथा पुराण ह्मणतां िससी । ि वतडीक उठी नकऱ्यिाचे ॥६॥
ि वविषयिलोभासाटीं । सविाथेसंीं प्राण साटी ।
परमाथी पीठ मठुी। मागतां उठती सुनींसीं॥७॥
धर्नाढयि देखोि वन अनाि वमक । तयिाते मि वनती आविश्यिक ।
अपमाि वनले वेिदपाठक । साित त्त्वि शिास्त्रज्ञ संपन्न ॥८॥
पुत्र ते ि वपि वतयिापाशिीं । सेविा घेती सेविका ऐसी ।
सुनांि वचयिा दासी । सासा जिाल्यिा आंदण्यिा॥९॥
खोटे जिाले आली ि वविंविसी । केली मयिारदा नाहींसी ।
भ्रतार ेतीं भायिारसी । रकं तसैीं माि वनती ॥१ 0॥
नमस्कारावियिा हिरदासां । लाजिती धर्िरती कांहीं गविरसा ।
पोटासाटीं खौसा । विंि वदती मिलछंाच्यिा॥॥
बहुत पाप जिाले उचंबळ । उत्तिम न ह्मणती चांडाळ।
अभक्ष भि वक्षती ि वविटाळ । कोणी न धर्री कोणाचा ॥॥
कैसे जिाले नष्टि वितरमान । एकादशिीस खाती अन्न ।
ि वविडे घेऊि वन ब्राह्मण। अि वविंदविाणी विदताती ॥॥
काि वमनी ि वविटंि वबल्यिा कुळविंती। विदने दासीचीं चुिं वबती ।
सोविळयिाच्यिा स्फिीती । जिगीं ि वमरि वविती पि ववित्रता ॥॥
मद्यपानाची सुराणी । नविनीता न पुसे कोणी ।
केळविती व्यिि वभचािरणी । दनै्यिविाणी पि वतव्रता ॥॥
केविढी दोषाची सबळता। जिाली पाहा हो भगविंता ।
पुण्यि धर्ुडाविोनी संता । तीथार्यां हरी आि वणली ॥॥
भेणे मंद जिाल्यिा मेघविृत्ति वष्टि । आकांतली कांपे सृत्ति वष्टि ।
देवि िरगाले कपाटीं । आटाआटी प्रवितरली ॥॥
अपीक धर्ान्येि ि वदविसे ि वदविसे। गाई ह्मैसी चेविल्यिा गोरसे ।
नगर ेि वदसती उध्विंसे । ि वपकलीं बहुविसे पाखांडे ॥॥
होम हरपलीं हविने । यिज्ञयिाग अनुष्ठाने ।
जिपतपाि वदसाधर्ने । आचरणे भ्रष्टिलीं ॥॥
अठरा यिातींचे व्यिापार। किरती तस्कराई ि वविप्र ।
सांडोि वनयिां शुिध्द शुिभ्र । विसे्त्र ि वनळीं पांघरती ॥॥
गीता लोपली गायित्री । भरले चमत्कार मतं्रीं ।
अश्विाि वचयिापरी। कुमारी ि वविि वकती वेिदविके्ति ॥॥
वेिदाध्यियिनसंि वहतारुि वच । भकाद्या किरती तयिांची ।



आविडी पंि वडतांची। मुसाफिाविरी बसैली ॥॥
मुख्यि सविोत्तिम साधर्ने । तीं उच्छेदिु वन केलीं दीने ।
कुडीं कापटे महा मोहने। ि वमरि वविताती दजुिरन ॥॥
कळाकुशिळता चतुराई । तकर विादी भेद ि वनदेंठायिीं ।
ि ववििधर्ि वनषेधर्ाचा विाही । एक ही ऐसीं नाडलीं ॥॥
जेि संन्यिासी तापसी ब्रह्मचारी। होतां विैरागी ि वदगांबर ि वनस्पृत्तही विरैाग्यिकारी।
कामकोधेर् व्यिाि वपले भारी। इच्छाकरीं न सुटती ॥॥
कैसे ि वविनाशिकाळाचे कौतुक । राजेि जिाले प्रजिांचे अंतक ।
ि वपते पतु्र सहोदर। एकाएक शितु्रघातेर् वित्तिती ॥॥
केविढी येि रांडेची अगंविण । भ्रमि वविले अविघे जिन ।
यिाती अठरा चाऱ्ही विणर । कदरम करूि वन ि वविटाळले ॥॥
पूनविाअहोते भि वविष्यि केले । संतीं ते यिथाथर जिाले ।
ऐकत होतों ते देिखले।प्रत्यिक्ष लोचनीं ॥॥
आतां असो हे आघवेि । गि वत नव्हे कळीमध्यिेविागविरावेि ।
देविासी भाकोि वन करुणावेि । वेिगे स्मरावेि अंतरीं ॥॥
अगा येि विकंुैठानायिका । कायि पाहातोिस यिा कौतुका ।
धर्ांवि कलीने गांिजिले लोकां । देतो हाका सेविक तुकयिाचा ॥॥

केली हाणारळां अंघोळी । येिऊि वन बसैलों राउळीं॥१॥
अिजिचे जिाले भोजिन । राम कृत्त ष्ण नारायिण ॥२॥
तुकयिाबंधर्ु ह्मणे नास । नाहीं कल्पांती जियिास ॥३॥ ॥॥

तुजिलागीं माझा जिीवि जिाला ि वपसा । अविलोि वकतों ि वदशिा पांडुरगंा ॥१॥
सांि वडला वेिव्हार मायिा लोकाचार । छंद ि वनरतंर हा ि वच मनीं ॥ध्रु.॥
आइि वकले कानीं ते रूप लोचन । देखावियिा सीण किरताि वत ॥२॥
प्राण हा ि वविकळ होयि कासाविीस । जिीविनाि वविण मत्स्यि तयिापरी ॥३॥
तुका ह्मणे आतां कोण तो उपावि । करंू तुझे पावि आतुडे तो ॥४॥

कोणे गांविीं आहे सांगा हा ि वविठ्ठल । जिरी ठाविा असेल तुह्मां कोणा ॥१॥
लागतसे पायिां येितों लोटांगणीं । मात तरी कोणी सांगा यिाची ॥ध्रु.॥
गुण रूप यिाचे विाि वणती यिा संतां । मजि के्षम देतां सुख विाटे ॥२॥
सविरस्वेि हा जिीवि ठेविीन चरणीं । पांडुरगं कोणी दाविी तयिा ॥३॥
तुका ह्मणे गाईवित्सा तडातोडी । तसैी जिाते घडी एकी मजि ॥४॥



एकाि वचयेि सोई कि ववित्विाचे बांधेर् । बांिधर्िलयिा साध्यि कायि तेथे ॥१॥
कायि हातीं लागे भुसाचे कांडणीं । सत्यिासी दाटणी करुि वन कायि ॥ध्रु.॥
कि ववित्विाचे रूढी पायिां पाडी जिग । सुखाविोि वन मग नरका जिायि ॥२॥
तुका ह्मणे देवि केल्यिाि वविण साहे । फििजिती आहे लि वटक्यिा अंगीं ॥३॥

भल्यिाचे दरुषण । तेथे शुिभ ि वच विचन ॥१॥
बोलाविी हे धर्मरनीत । क्षोभे होत नाहीं ि वहत ॥ध्र.ु॥
मयिारदा ते बरी । वेिळ जिाणाविी चतुरीं ॥२॥
तुका ह्मणे बहु । लागे ऐसे बर ेमऊ ॥३॥

आविडीने धर्िरलीं नांवेि । ि वप्रयिभावेि ि वचंतन ॥१॥
वेिडा जिाला वेिडा जिाला । लांचाविला भक्तिीसी ॥ध्रु.॥
ि वनचाडयिा चाड धर्री । तुळसी करीं दळ मागे ॥२॥
धर्िरला मग न करी बळ । तुका ह्मणे कळ पायिीं ॥३॥

कंठीं राहो नाम । अगंीं भरोि वनयिां प्रमे ॥१॥
ऐसे द्यावेि कांहीं दान । आलों पि वतत शिरण ॥ध्रु.॥
संतांि वचयेि पायिीं । वेिळोवेिळां ठेविीं डोई ॥२॥
तुका ह्मणे तर े। भवििसंधर्ु एका सर॥े३॥

ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल येिणे छंदे । ब्रह्मानंदे गजिारवेि ॥१॥
विायेि टाळ टाळयिाटाळी । होइल होळी ि वविघ्नांची ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल आद्ये अविसानीं । ि वविठ्ठल मनीं स्मराविा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठ्ठलविाणी। विदा कानीं आईका ॥३॥

पंढरीचे विारकरी । ते अिधर्कारी मोक्षाचे ॥१॥
पुंडिलका ि वदला विर । करुणाकर ेि वविठ्ठले ॥ध्रु.॥
मूनढ पापी जिसेै तसेै। उतरी कासे लाविूनि वन ॥२॥
तुका ह्मणे खर ेजिाले । एका बोले संतांच्यिा ॥३॥

अमृत्तताचीं फिळे अमृत्तताची वेिली । ते ि वच पुढे चाली बीजिाची ही ॥१॥



ऐिसयिांचा संग देई ंनारायिणा । बोलाविा विचना जियिांि वचयिा ॥ध्रु.॥
उत्तिम सेविन िसतळ कंठासी । पुष्टिी कांती तसैी ि वदसे विरी ॥२॥
तुका ह्मणे तसेै होइजेित संगे । विास लागे अगंे चंदनाच्यिा ॥३॥

पंढरीसी जिा र ेआलेनो संसारा । दीनाचा सोयिरा पांडुरगं ॥१॥
विाट पाहे उभा भेटीची आविडी । कृत्त पाळूनं  तांतडी उताविीळ ॥ध्रु.॥
मागील पिरहार पुढे नेहे सीण । जिािलयिा दषरणे एकवेिळा ॥२॥
तुका ह्मणे नेदी आि वणकांचे हातीं । बसैला तो ि वचत्तिीं ि वनविडेना ॥३॥

न कळे ते कळों येिईल उगले । नामे यिा ि वविठ्ठले एकाि वचयिा ॥१॥
न ि वदसे ते ि वदसों येिईल उगले । नामे यिा ि वविठ्ठले एकाि वचयिा ॥ध्रु.॥
न बोलों ते बोलों येिईल उगले । नामे यिा ि वविठ्ठले एकाि वचयिा ॥२॥
न भेटे ते भेटों येिईल आपण । किरतां ि वचंतन ि वविठोबाचे ॥३॥
अलभ्यि तो लाभ होईल अपार । नाम ि वनरतंर ह्मणतां विाचे ॥४॥
तुका ह्मणे आसक्ति जिीवि सविरभावेि । तरतील नांवेि ि वविठोबाच्यिा ॥५॥

बहुजिन्मे केला लाग । तो हा भाग लाधर्लों ॥१॥
जिीवि देइन हा बळी । करीन होळी संसारा ॥ध्रु.॥
गेले मग नयेि हाता । पुढती ि वचंता विाटतसे ॥२॥
तुका ह्मणे तांतड करंू । पायि धर्रंू बळकट ॥३॥

भि वक्तिप्रेमसुख नेणवेि आि वणकां । पंि वडत विाचकां ज्ञाि वनयिांसी ॥१॥
आत्मि वनष्ठ जिरी जिाले जिीविन्मुक्ति । तरी भि वक्ति सुख दलुरभ त्यिां ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पा किरल नारायिण । तिर च हे विमर पडे ठायिीं ॥३॥

दधुर्ाळ गाढविी जिरी जिाली पाहे । पावेिल ते कायि धेर्नुसरी ॥१॥
कागाि वचयिा गळा पुष्पाि वचयिा माळा । हसंाची तो कळा कायि जिाणे ॥ध्रु.॥
मकर टे अंघोळी लाि ववियेिले ि वटळे । ब्राह्मणाचे लीळे वितूनर्यां नेणे ॥२॥
जिरी तो ब्राह्मण जिाला कमरभ्रष्टि । तुका ह्मणे शे्रष्ठ ि वतहीं लोकीं ॥३॥

देवि भक्तिालागीं करंू नेदी संसार । अंगे विाराविार करोि वन ठेविी ॥१॥
भाग्यि द्यावेि तरी अंगीं भर ेताठा । ह्मणोि वन करटंा करोि वन ठेविी ॥ध्रु.॥



स्त्री द्याविी गुणविंती नसती गुतें आशिा । यिालागीं ककर शिा पाठी लाविी ॥२॥
तुका ह्मणे मजि प्रि वचत आली देखा । आणीक यिा लोकां कायि सांगों ॥३॥

विाघे उपदेि वशिला कोल्हा । सखुे खाऊं द्यावेि मला॥१॥
अंतीं मरसी ते न चकेु । मजि ही मािरतोसी भुके ॥ध्रु.॥
येिरू ह्मणे भला भला । ि वनविाड तुझ्यिा तोंडे जिाला ॥२॥
देह तवंि जिाणार । घडेल हा उपकार ॥३॥
येिरू ह्मणे मनीं । ऐसे जिावेि समजिोि वन ॥४॥
गांठी पडली ठका ठका । त्यिाचा धर्मर बोले तुका ॥५॥

जेिथे आठविती स्विामीचे ते पायि । उत्तिम ते ठायि रम्यि स्थळ ॥१॥
रान अथविा घर एकांत लोकांत । समाधर्ान ि वचत्ति ते ते घडी ॥ध्र.ु॥
धर्न्यि तो हा काळ सर ेआनंदरूप । विाहातां संकल्प गोि वविदंाचे ॥२॥
तुका ह्मणे लाभकाळ ते ि वच जिीणे । भाग्यि नारायिण उत्तिम ते ॥३॥

तुजि न भे मी कि वळकाळा । मजि नामाचा िजिव्हाळा॥१॥
माझा बि वळयिा नेणसी कोण । संतां साहे नारायिण ॥ध्रु.॥
शंिख वििधर्ला सागरीं । वेिद घेउि वन आला चारी ॥२॥
कून मे ंदतै्यि वििधर्ला जेिठी । हात पायि लपविी पोटीं ॥३॥
विाराहरूप धर्िरले गाढे । धर्रा प्रतापे धर्िरली दाढे ॥४॥
ि वहरण्यिकश्यिप ि वविदािरला । भक्ति प्रल्हाद रि वक्षला ॥५॥
विामन जिाला ि वदनानाथ । बळी पाताळीं घातला दतै्यि॥६॥
छेदिु वनयिां सहस्र भुजिा । कामधेर्नु आि वणली विोजिा ॥७॥
ि वशिळा प्रतापे सागरीं तारी । स्थापी ि वबभीषण राविण मारी ॥८॥
मारोि वनयिां कंसरावि । ि वपता सोडि वविला विसुदेवि ॥९॥
पांचाळीसी गांिजितां विैरी । विसे्त्र आपण जिाला हरी ॥१ 0॥
गजेिद्र स्मर ेराम राम। त्यिासी पाविविी विैकंुठधर्ाम ॥॥
तुका ह्मणे हिररूप जिाले । पुन्हा जिन्मा नाहीं आले ॥॥

सविार भूनतीं द्यावेि अन्न । द्रव्यि पात्र ि वविचारोन । उपि वतषे्ठ कारण । तेथे बीजि पेरीजेि ॥१॥
पुण्यि किरतां होयि पाप । दगु्धर् पाजिोि वन पोि वशिला साप । करोि वन अघोर जिप । दःुख ि वविकत घेतले ॥ध्रु.॥
भूनमी पाहातां नाहीं वेिगळी । माळ बरड एक काळी । उत्तिम ि वनराळी । मध्यिम कि वनष्ठ ॥२॥
ह्मणोि वन ि वविवेिके । कांहीं करणे ि वनके । तुका ह्मणे ि वफिके । रुची नेदी ि वमष्टिान्न ॥३॥



देविाविरी भार । विृत्तित्ति अयिाि वचत सार ॥१॥
देह देविाचे सांभाळी । सार यिोजेि यिथाकाळीं ॥ध्रु.॥
ि वविश्विासीं ि वनधर्ारर । ि वविस्तारील ि वविश्विंभर ॥२॥
तुका ह्मणे व्हावेि । बळ एक ि वच जिाणावेि ॥३॥

र् वित्तितां बासर । कायि करावेि शिरीर ॥१॥
ठेविा नेमूनन नेमूनन । माझे तुमचे पायिीं मन ॥ध्रु.॥
नेदाि ववियिा विृत्तत्तिी । कोठे फिांकों ि वच श्रीपती ॥२॥
तुका ह्मणे भले । जिन्मा येिऊि वनयिां जिाले ॥३॥

केली प्रज्ञा मनाशिीं । तई ंमी दास सत्यित्वेिशिीं । नेईन पायिांपाशिीं । स्विामी मूनळ पंढिरयेि ॥१॥
तोंविरी हे भरीं पोट । केला तो ि वमथ्यिा बोभाट । नाहीं सांपडली विाट । सइराट ि वफिरतसे ॥ध्रु.॥
ज्यिावेि आदराचे िजिणे । स्विामी कृत्त पा करी तेणे । पाि वळल्यिा विचने । सख्यित्विाचा अनुभवि ॥२॥
घडे तसेै घडो आतां । मायिबापाची सत्तिा। तुका ह्मणे ि वचंता । कायि पाहे मारगा ॥३॥

नेत्र झाकोि वनयिां कायि जिपतोसी । जंिवि नाहीं मानसीं भाविप्रेम ॥१॥
उघडा मंत्र जिाणा राम कृत्त ष्ण ह्मणा । तुटती यिातना गभरविास ॥ध्रु.॥
मंत्र यिंत्र कांहीं किरसी जिडी बुटी । तेणे भूनतसृत्तष्टिी पाविशिील ॥२॥
सार तुका जिपे बीजिमंत्र एक । भवििसंधर्ुतारक रामकृत्त ष्ण ॥३॥

संत मारगीं चालती । त्यिांची लागो मजि माती ॥१॥
कायि कराविीं साधर्ने । कायि नव्हे एक तेणे ॥ध्रु.॥
शेिष घेईन उित च्छष्टि । धर्ायि धर्णीविरी पोट ॥२॥
तुका ह्मणे संतां पायिीं । जिीवि ठेि वविला ि वनश्चयिीं ॥३॥

जिसेै तसेै बाळ मातेसी आविडे । बोलतां बोबडे शिब्द गोड ॥१॥
आपुले आविडी लेविविी खाविविी । पाहोि वनयिां जिीविीं सुख विाटे ॥२॥
तुका ह्मणे कायि देऊं पिरहार । कायि ते साचार जिाणतसे ॥३॥

देविाि वचयिा विस्त्रा स्विप्नीं ही नाठविी । िस्त्रयेिसी पाठविी उंच साडी ॥१॥
गाईचे पाळण नयेि ि वच ि वविचारा । अश्विासी खरारा करी अंगे ॥ध्रु.॥
लेकराची रास स्वियेि धर्ांवेि क्षाळूनं  ॥ न ह्मणे प्रक्षाळूनं  ि वद्वजिपायिां ॥२॥



तुका ह्मणे त्यिाच्यिा तोंडावििर थुकंा । जिातो यिमलोका भोगावियिा ॥३॥

उरा लाविी उर आळंि वगतां कांता । संतासी भेटतां अगं चोरी ॥१॥
अतीत देखोि वन होयि पाठमोरा । व्यिाहयिासी सामोरा जिायि वेिगीं ॥ध्रु.॥
ि वद्वजिा नमस्कारा मनीं भावि कैचा । तुकारचे दासीचा लेक होयि ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मी कोधर्ासी न यिावेि । स्विभाविा करावेि कायि कोणीं ॥३॥

ब्रह्मज्ञान जिरी कळे उठाउठी । तिर कां ि वहपंुटी वेिदशिासे्त्र ॥१॥
शिास्त्रांचे भांडण जिप तीथारटणे । उविीचे भ्रमण यिा च साटीं ॥ध्र.ु॥
यिाचसाटीं जिप यिाचसाटीं तप । व्यिासे ही अमपु ग्रंथ केले ॥२॥
यिा च साटीं संतपायि हे सेविावेि । तिर च तराविे तुका ह्मणे ॥३॥

गायित्री ि वविकोन पोट जेि जिाि वळती । तयिा होयि गि वत यिमलोकीं ॥१॥
कन्येिचा जेि नर किरती ि वविकरा । ते जिाती अघोरा नरकपाता ॥ध्रु.॥
नाम गाऊि वनयिां द्रव्यि जेि मागती । नेणों तयिां गि वत कैसी होयि ॥२॥
आमुचा सांगाती आहे तो श्रीहिर । न लगे दरुाचारी तुका ह्मणे ॥३॥

साधर्ूनच्यिा दशिरना लाजिसी गव्हारा । वेिश्येिि वचयिा घरा पुष्पे नेसी ॥१॥
वेिश्यिा दासी मुरळी जिगाची विोंविळी । ते तुजि सोंविळी विाटे कैशिी ॥२॥
तुका ह्मणे आतां लाजि धर्रीं बुच्यिा । टांचराच्यिा कुच्यिा मारा वेिगीं ॥३॥

राउळासी जिातां त्रास मानी मोठा । बसैतो चोहोटां आदरशेिीं ॥१॥
न करी स्नान संध्यिा ह्मणे रामराम । गुरुगुडीचे प्रमे अहि वनरशिी ॥ध्रु.॥
देविाब्राह्मणासी जिाईना शिरण । दासीचे चरण विंदी भाविे ॥२॥
सुगंधर् चंदन सांडोि वनयिां माशिी । बसे दगुर्यांधर्ीशिीं अि वतआदर॥े३॥
तुका ह्मणे अर ेऐक भाग्यिहीना । कां र ेरामराणा ि वविसरसी ॥४॥

दबुुर ित ध्द ते मना । कदा नपुजिो नारायिणा ॥१॥
आतां ऐसे करीं । तुझे पायि ि वचत्तिीं धर्रीं ॥ध्रु.॥
उपजिला भावि । तुमचे कृत्त पे िसध्दी जिाविो ॥२॥
तुका ह्मणे आतां । लाभ नाहीं यिा परता ॥३॥



तरुविर बीजिा पोटीं । बीजि तरुविरा सेविटीं ॥१॥
तसेै तुह्मां आह्मां जिाले । एकीं एक सामाविले ॥ध्रु.॥
उदकाविरील तरगं।तरगं उदकाचे अंग ॥२॥
तुका ह्मणे ि वबंबच्छायिा । ठायिीं पाविली ि वविलयिा॥३॥

साकरचे्यिा गोण्यिा बलैाि वचयेि पाठी । तयिासी सेविटीं करबाडे ॥१॥
मालाचे प ैपेटे विाहाताती उंटे । तयिालागीं कांटे भक्षावियिा ॥ध्रु.॥
विाउगा हा धर्दंा आशिा विाढि वविती । बांधर्ोि वनयिां देती यिमा हातीं ॥२॥
ज्यिासी असे लाभ तो ि वच जिाणे गोडी । येिर तीं बापुडीं िसणलीं विांयिां ॥३॥
तुका ह्मणे शिहाणा होई ंर ेगव्हारा । चोऱ्यिासीचा फेिरा ि वफिरों नको ॥४॥

ि वचरगुटे घालूनि वन विाढि वविले पोट । गऱ्हविार बोभाट जिनामध्यिे ॥१॥
लि वटके ि वच डोहळे दाखविी प्रकार । दधुर् स्तनीं पोर पोटीं नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे अंतीं विांजि ि वच ते खरी । फििजिती दसुरी जिनामध्येि ॥३॥

माझी सविर ि वचंता आहे ि वविठोबासी । मी त्यिाच्यिा पायिांसी न ि वविसंभे ॥१॥
ि वविसरतां रूप क्षण एक ि वचत्तिीं । िजिविलग मूनती सांविळी ते ॥ध्रु.॥
ि वविसरतां हरी क्षण एक घडी । अंतरली जिोडी लक्षलाभ ॥२॥
तुका ह्मणे माझ्यिा ि वविठोबाचे पायेि । संजिीविनी आहे हृदयिामाजिी ॥३॥

कायि तीं कराविीं मोलाचीं माकडे । नाचत ती पुढे संसाराच्यिा ॥१॥
झाडा देतेवेिळे ि वविचि वकती दांत । घेती यिमदूनत दडंविरी ॥ध्रु.॥
हात दांत कान हलि वविती मान । दाखि वविती जिन मानावियिा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वकती जिालीं हीं फििजित । मागे नाहीं नीत भारविाही ॥३॥

थोर ती गळाली पाि वहजेि अहतंा । उपदेशि घेतां सुख विाटे ॥१॥
व्यिथर भराभर केले पाठांतर । जिोंविरी अंतर शुिध्द नाहीं ॥ध्रु.॥
घोडे कायि थोडे विागि वविते ओझे । भावेिि वविण तसेै पाठांतर ॥२॥
तुका ह्मणे धर्रा ि वनष्ठाविंत भावि । जिरी पंढरीरावि पाि वहजेि तो॥३॥

जिायि जिायि तून ंपंढरी । होयि होयि विारकरी ॥१॥
सांडोि वनयिां विाळविंट । कायि इित च्छसी विैकंुठ ॥ध्रु.॥
खांद्या पताकांचे भार । तुळसीमाळा आि वण अबीर ॥२॥



साधर्ुसंतांच्यिा दाटणी । तुका जिायि लोटांगणीं ॥३॥

जिगीं ऐसा बाप व्हाविा । ज्यिाचा विंशि मुि वक्तिस जिाविा॥१॥
पोटा येितां हरले पापा । ज्ञानदेविा मायिबापा ॥ध्रु.॥
मुळीं बाप होता ज्ञानी । तरी आह्मी लागलों ध्यिानीं ॥२॥
तुका ह्मणे मी पोटींचे बाळ । माझी पुरविा ब्रह्मींची आळ ॥३॥

संतांच्यिा हेळणे बाटले जेि तोंड । प्रत्यिक्ष ते कंुड चमरकाचे ॥१॥
भेसळीचे विीयिर ऐशिा अनुभवेि । आपुले परावेि नाहीं खळा ॥ध्रु.॥
संतांचा जिो शिोधर् किरतो चांडाळ । धर्राविा ि वविठाळ बहु त्यिाचा ॥२॥
तुका ह्मणे केली प्रज्ञा यिा च साटीं । कांहीं माझे पोटीं शंिका नाहीं ॥३॥

बहु टाळाटाळी । होतां भोविताहे कळी ॥१॥
बर ेनव्हेल सेविटीं । भयि असों द्यावेि पोटीं ॥ध्रु.॥
मुरगाळी कान । घसुमाडील साविधर्ान ॥२॥
अबोलणा तुका । ऐसे कोणी लेखूनं नका ॥३॥

िजिव्हे जिाला चळ । नेयेि अविसान ते पळ ॥१॥
हे ि वच विोसनाविोनी उठी । देवि सांटि वविला पोटीं ॥ध्रु.॥
नाहीं ओढा विारा। पि वडला प्रसगं तो बरा ॥२॥
तुका ह्मणे जिाली । मजि हे अनाविर बोली ॥३॥

गोहो यिाविा गांविा । ऐसे नविस करी आविा ॥१॥
कैचे पुण्यि तयिा गांठी । व्रते वेिची लोभासाटीं ॥ध्रु.॥
विाढावेि संतान। गृत्तहीं व्हावेि धर्नधर्ान्यि ॥२॥
मागे गारगोटी । पिरसाचीयेि साटोविाटी ॥३॥
तुका ह्मणे मोल । देउन घेतला सोमविल ॥४॥

बाळपणे ऐसीं विरुषे गेलीं बारा । खेळतां यिा पोरा नानामते ॥१॥
ि वविटून  दांडून  चेडून  लगोऱ्यिा विाघोडीं । चपें पेड खडी एकीबेकी ॥ध्रु.॥
हमामा हुबंरी पकव्यिाच्यिा बार े। खेळे जंिगीभोंविर ेचुंबाचुंबी ॥२॥
सेलडेरा आि वण ि वनसरभोंविडी । उचली बाले धर्ोंडी अंगबळे ॥३॥



तुका ह्मणे ऐसे बाळपण गेले । मग तारुण्यि आले गविरमूनळ ॥४॥

तारुण्यिाच्यिा मदे न मनी कोणासी । सदा मसुमुसी खूनळ जिसैा ॥१॥
अंठोनी वेिठोनीं बांधर्ला मुंडासा । ि वफिरतसे ह्मैसा जिनामधर्ीं ॥ध्रु.॥
हातीं दीडपान विरती च मान । नाहीं तो सन्मान भिलयिांसी ॥२॥
श्विानाि वचयिा परी ि वहडें दारोदारीं । पाहे परनारी पापदृष्टष्टिी ॥३॥
तुका ह्मणे ऐसा थोर हा गयिाळी । किरतां टविाळी जिन्म गेला ॥४॥

ह्मातारपणीं थेटे पडसे खोकला । हात कपाळाला लाविुि वन बसेै ॥१॥
खोबिरयिाची विाटी जिाले असे मुख । गळतसे नाक श्लेष्मपुरी ॥ध्रु.॥
बोलों जिातां शिब्द नयेि ि वच हा नीट । गडगडी कंठ कफि भारी ॥२॥
सेजिारी ह्मणती मरनेा कां मेला । आि वणला कांटाळा येिणे आह्मां ॥३॥
तुका ह्मणे आतां सांडुनी सविरकाम । स्मरा राम राम क्षणक्षणा ॥४॥

जेिथे कीतरन करावेि । तेथे अन्न न सेविावेि ॥१॥
बुका लाविूनं नयेि भाळा । माळ घालून ंनयेि गळां ॥ध्रु.॥
तटाविृत्तषभासी दाणा। तृत्तण मागों नयेि जिाणा ॥२॥
तुका ह्मणे द्रव्यि घेती । देती ते ही नरका जिाती ॥३॥

लकेंमाजिी घर ेि वकती तीं आइका । सांगतसे संख्यिा जिसैीतसैी ॥१॥
पांच लक्ष घर ेपाषाणांचीं जेिथे । सात लक्ष तेथे ि वविटेबंदी ॥ध्रु.॥
कोि वट घर ेजेिथे कांशिा आि वण तांब्यिाचीं । शुिध्द कांचनाचीं सप्त कोटी ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाची संपदा एविढी । सांगाते कविडी गेली नाहीं ॥३॥

व्यिि वभचािरणी गि वणका कंुटणी । ि वविश्विास ि वच मनीं राघोबाचा ॥१॥
ऐसी ही पाि वपणी विाइली ि वविमानी । अचळ भुविनीं टेि ववियेिली ॥ध्रु.॥
पि वततपाविन ि वतहीं लोकीं ठसा । कृत्त पाळून कोंविसा अनाथांचा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठोबाची धर्रा सोयि । आि वणक उपायि नेणों ि वकती ॥३॥

गजेिद्र तो हस्ती सहस्र विरुषे । जिळामाजिी नके पीि वडलासे ॥१॥
सुहुदी सांि वडले कोणी नाहीं साहे । अंतीं विाट पाहे ि वविठो तुझी ॥ध्रु.॥
कृत्त पेच्यिा सागरा माझ्यिा नारायिणा । तयिा दोघांजिणा तािरयेिले ॥२॥



तुका ह्मणे नेले विाऊि वन ि वविमानी । मी ही आईकोनी ि वविश्विासलों ॥३॥

ब्रह्मयिाचे वेिद शंिखासुर ेनेले । त्यिासाटीं धर्िरले मत्स्यिरूप ॥१॥
तेणे आत्मा नव्हता नेला ब्रह्मांडासी । कायि ब्रह्मयिासी नव्हते ज्ञान ॥ध्रु.॥
पिर तेणे धर्ाविा केला आविडीने । जिाले नारायिण कृत्त पािसंधर्ु ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठोबा मी नामधर्ारक । पोसने सेविक भेटी देई ं॥३॥

देविीं आि वण दतैीं िसंधर्ून गुसि वळला । भार पृत्तथ्विीस जिाला साहावेिना ॥१॥
जिालासी कासवि धर्िरली पाठीविरी । ि वचतंा तुजि हरी सकळांची ॥ध्रु.॥
तयेि काळीं देवि किरताती स्तुती । कृत्त पाळु श्रीपती ह्मणोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे उदडं पविाडे । ज्यिासी सहस्र तोंडे िसणला तो ही ॥३॥

ि वहरण्यिाक्ष दतै्यि मातला जेि काळीं । विरदाने बळी शंिकराच्यिा ॥१॥
इदं्रपदराज्यि घेतले ि वहरोनी । देविा चकपाणी ह्मणती धर्ांवि ॥ध्रु.॥
तइ ंपांडुरगंा शिूनकर जिालेती । तयिा दतै्यिपती मारि वविले॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिांचीं राज्यिे त्यिांसी ि वदलीं । ऐसी तूनं माउली पांडुरगंा॥३॥

प्रल्हादाकारणे नरिसंहीं जिालासी । त्यिाि वचयिा बोलासी सत्यि केले ॥१॥
राम कृत्त ष्ण गोि वविंदा नारायिणा हिर । गजिे राजिद्वारीं भक्तिराजि ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल माधर्वि मुकंुद केशिवि । तेणे दतै्यिरावि दचकला ॥२॥
तुका ह्मणे तयिां कारणे सगुण । भक्तिांचे विचन सत्यि केले ॥३॥

नामाचे सामथ्यिर कां र ेदविडीसी । कां र ेि वविसरसी पविाडे हे ॥१॥
खणखणां हाणती खगर प्रल्हादासी । न रुपे आंगासी ि वकंि वचत ही ॥ध्रु.॥
राम कृत्त ष्ण हरी ऐसी मारी हाक । तेणे पडे धर्ाक बि वळयिासी ॥२॥
असों द्याविीं सामथ्येि ंऐिसयिा कीतीचीं । आविडी तुक्यिाची भेटी देई ं॥३॥

विाटीभर ि वविष ि वदले प्रल्हादासी । ि वनभरयि मानसीं तुझ्यिाबळे ॥१॥
भोक्तिा नारायिण केले ते प्राशिन । प्रतापे जिीविन जिाले तुझ्यिा ॥ध्रु.॥
नामाच्यिा ि वचंतने ि वविषाचे ते आप । जिाहाले देखत नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे तुझे बि वडविार । िसणला फिणीविर विणरवेिना ॥३॥



अि वग्नकंुडामध्येि घातला प्रल्हाद । तरी तो गोि वविंद ि वविसरनेा ॥१॥
ि वपि वतयिासी ह्मणे व्यिापक श्रीहिर । नांदतो मुरारी सविार्यां ठायिीं ॥ध्रु.॥
अि वग्नरूपे माझा सखा नारायिण । प्रल्हाद गजिूनरन हाक मारी ॥२॥
तुका ह्मणे अि वग्न जिाहाला शिीतळ । प्रताप सबळ ि वविठो तुझा ॥३॥

कोपोि वनयिां ि वपता बोले प्रल्हादासी । सांग हृषीकेशिी कोठे आहे ॥१॥
येिरू ह्मणे काष्ठीं पाषाणीं सकळीं । आहे विनमाळी जेिथे तेथे ॥ध्रु.॥
खांबाविरी लात मािरली दजुिरने । खांबीं नारायिण ह्मणतां ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे कैसा खांब कडाि वडला । ब्रह्मा दचकला सत्यिलोकीं ॥३॥

डळमि वळला मेरु आि वण तो मांदार । पाताळीं फिि वणविर डोई झाडी ॥१॥
लोपे तेजेि सूनयिर आणीक हा चंद्र । कांपतसे इदं्र थरथरां ॥ध्रु.॥
ऐसे रूप उग्र हरीने धर्िरले । दतै्यिा मािरयेिले मांडीविरी॥२॥
तुका ह्मणे भक्तिांकारणे श्रीहिर । बहु दरुाचारी ि वनदारि वळले ॥३॥

बहुत कृत्त पाळु दीनाचा दयिाळु । जिगीं भक्तिवित्सळु नाम तुझे ॥१॥
माि वनयेिला ि वचत्तिीं बळीचा उपकार । अझूनि वन त्यिाचे द्वार राखसील ॥ध्रु.॥
कायि त्यिाच्यिा भेणे बसैलासी द्वारीं । नाहीं तुजि हिर कृत्त पा बहु ॥२॥
तुका ह्मणे भक्तिजिनाची ममता । तुह्मांसी अनंता अलोिलक ॥३॥

पांडुरगंा तुझे कायि विाणून ंगुण । पविाडे हे धर्न्यि जिगीं तुझे ॥१॥
दिं वडले दवुिारसा सुरा असुराने । तो आला गाऱ्हाणे सांगावियिा ॥ध्रु.॥
बि वळि वचयेि द्वारीं तुह्मी बसैलेती । दवुिारस ि वविनंती करी भावेि ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पासागरा श्रीहरी । तुझी भक्तिाविरी प्रमेच्छायिा ॥३॥

दवुिारसयिा स्विामी गुतंलों भाकेसी । पुसा जिा बळीसी ि वनरोप द्याविा ॥१॥
त्यिाचे आजे्ञि वविण आह्मां येितां नयेि । द्वारपाळ राहे होऊि वनयिां ॥ध्रु.॥
पुसे दवुिारसयिा बळीसी जिाऊि वन । येिरू ह्मणे झणी बोलों नका ॥२॥
तुका ह्मणे केला अन्यित्राचा त्यिाग । तेव्हां पांडुरगं सखा जिाला ॥३॥

बळी ह्मणे आिजि दवुिारसयिा स्विामी । मागों नका तुह्मी नारायिणा ॥१॥
बहुतां प्रयिासीं जिोडला श्रीहरी । बसैि वविला द्वारीं राखावियिा ॥ध्रु.॥



परतला दवुिारस मग हो तेथूनि वन । ि वचतंातुर मनीं उद्वेगला ॥२॥
कायि तून ंएकाचा आहेसी अंि वकत । होई ंकृत्त पाविंत तुका ह्मणे ॥३॥

तै्रलोकींचा नाथ सकळांचा आधर्ार । बि वळचे तुविां घर धर्िरयेिले ॥१॥
आह्मां मोकिलले कोणां ि वनरि वविले । कोणा हातीं ि वदले ि वतन्ही लोक ॥ध्रु.॥
अनाथांचा बंधर्ु दासांचा कैविारी । ि वब्रदे तुझीं हरी जिाती विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसे बोिलला दवुिारस । विाटला संतोष पांडुरगंा ॥३॥

बोिललेती ते देविॠषी दवुिारसयिा । जिायि पुसावियिा मागत्यिाने ॥१॥
मागुता दवुिारस पसेु बि वळरायिा । ि वनरोप जिावियिा देई ंदेविा ॥ध्रु.॥
बळी ह्मणे त्यिासी जिायि मी न ह्मणे । जिाईल नारायिण लागला ची ॥२॥
मजिपाशिीं राहे कोठे तरीं जिायि । तुका ह्मणे पायि न सोडीं मी ॥३॥

दवुिारसे ि वनरोप आि वणला येि िरती । मग विाढलेती नारायिणा ॥१॥
ठेि वविले चरण बि वळि वचयेि द्वारीं । शिीर अगंाविरी लांबि वविले ॥ध्रु.॥
पाि वडयेिले द्वार द्वाराविि वतयेिसी । वििर हृषीकेशिी ि वनघालेती ॥२॥
तेथूनि वनयिां नाम पि वडले द्वारका । विकंुैठनायिका तुका ह्मणे ॥३॥

मुरुकुशि दोन्ही मािरले आसुर । दवुिारस ॠषीश्विर सखुी केला ॥१॥
मािरयेिला मरुु ह्मणोनी मरुारी । नाम तुझे हरी पि वडयेिले ॥ध्रु.॥
पूनविाअहुनी ऐसा भि वक्तिप्रि वतपाळ । केला त्विां सांभाळ नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे येि ि वच वेिळे कायि जिाले । कां सोंग धर्िरले मोहनाचे ॥३॥

गुरुपादाग्रींचे जिळ । त्यिास मानी जिो ि वविटाळ ॥१॥
संतीं विाि वळला जिो खळ । नरकीं पचे ि वचरकाळ ॥ध्रु.॥
गुरुतीथाअ अनमान । यिथासांग मद्यपान ॥२॥
गुरुअगंुष्टिा न चोखी । मखु घाली वेिश्येिमखुीं ॥३॥
तुका ह्मणे सांगों ि वकती । मखुीं पडो त्यिाचे माती ॥४॥

विाढि वविले कां गा । तुह्मी एविढे पांडुरगंा ॥१॥
कायि होती मजि चाड । एविढी करावियिा बडबड ॥ध्रु.॥
ब्रह्मसंतपरण । लोकीं करावेि कीतरन ॥२॥



ि वनि वमत्यिाचा धर्णी । तुका ह्मणे नेणे कोणी ॥३॥

साही शिास्त्रां अि वतदरुी तो परमात्मा श्रीहिर । तो दशिरथाचे घरीं कीडतो राम ॥१॥
ि वशिविाचे ि वनजिदेह विाल्मीकाचे ि वनजिगुहे । तो ि वभल्लटीचीं फिळे खायि श्रीराम तो ॥ध्रु.॥
यिोि वगयिांचे मनीं नातुडे ि वचंतनीं । विानरांचे कानीं गोष्टिी सांगे ॥२॥
चरणीं ि वशिळा उध्दरी नामे गि वणका तारी । तो कोि वळयिा घरीं पाहुणा राम॥३॥
क्षण एक सुरविरा नातुडे नमस्कारा । तो िरसा आि वण विानरा क्षम दे राम ॥४॥
राम सांविळा सगुण राम यिोि वगयिाचे ध्यिान । राम राजिीविलोचन तुका चरण वििं वदतो ॥५॥

ि वविठ्ठल माझा जिीवि ि वविठ्ठल माझा भावि । कुळधर्मर देवि ि वविठ्ठल माझा ॥१॥
ि वविठ्ठल माझा गुरु ि वविठ्ठल माझा तारंू । उतरील पारु भविनदीचा ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठल माझी माता ि वविठ्ठल माझा ि वपता । ि वविठ्ठल चलुता बि वहणी बंधर्ु ॥२॥
ि वविठ्ठल हे जिन ि वविठ्ठल माझे मन। सोयिरा सज्जिन ि वविठ्ठल माझा ॥३॥
तुका ह्मणे माझा ि वविठ्ठल ि वविसाविा। नश्वििरत गांविा जिाइन त्यिाच्यिा ॥४॥

न मनाविी ि वचंता । कांहीं माझेि वविशिीं आतां ॥१॥
ज्यिाणे लौि वकक हा केला । तो हे ि वनविािरता भला ॥ध्रु.॥
माझे इच्छे कायि । होणार ते एक ठायि ॥२॥
सुखा आि वण दःुखा । ह्मणे वेिगळा मी तुका ॥३॥

माझा पाहा अनुभवि । केला देवि आपुला ॥१॥
बोलि वविले ते ि वच द्यावेि । उत्तिर व्हावेि ते काळीं ॥ध्रु.॥
सोि वडिलयिा जिग ि वनदं्य । मग गोि वविंद ह्मि वणयिारा ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर केला । तेणे यिाला गोि वविले ॥३॥

िजंिकाविा संसार । येिणे नांवेि तरी शिूनर ॥१॥
येिर ेकायि तीं बापुडीं । कीर अहकंाराचीं घोडीं ॥ध्रु.॥
पण ऐशिा नांवेि । देविा धर्िरजेितो भावेि ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिावेि । सत्यि कीतीने बरवेि ॥३॥

सर ेऐसे ज्यिाचे दान । त्यिाचे कोण उपकार ॥१॥
नको विाढून ं ऐसे काचे । दे विो साच ि वविठ्ठला ॥ध्रु.॥



रडत मागे सांडी पोर । ते कायि थोर माउली ॥२॥
तुका ह्मणे कीि वतर विाढे । धर्मर गाढे ते ऐसे ॥३॥

तुटे मायिाजिाळ ि वविघडे भवििसंधर्ून । जििर लागे छंद ुहिरनामे ॥१॥
येिर कमर धर्मर किरतां येि कळी । माजिी तरला बळी कोण सांगा ॥ध्रु.॥
न पढवेि वेिद नव्हे शिास्त्रबोधर् । नामाचे प्रबंधर् पाठ करा ॥२॥
न साधर्वेि यिोग न करवेि विैराग्यि । साधर्ा भि वक्तिभाग्यि संतसंगे ॥३॥
नव्हे अनुष्ठान न कळे ब्रह्मज्ञान । कराविी सोपान कृत्त ष्णकथा ॥४॥
तुका ह्मणे विमर दाि ववियेिले संतीं । यिापरती ि वविश्रांि वत आि वणक नाहीं ॥५॥

लोभाविरी ठेविुि वन हेत । करी असत्यि न्यिायि नीत॥१॥
त्यिाच्यिा पूनविरजिां पतन । नरकीं ि वकडे होती जिाण ॥ध्रु.॥
कोि वटगोहत्यिापातक। त्यिासी घडेल ि वनष्टिंक ॥२॥
मासां श्रवेि जेि सुंदरा । पाजिी ि वविटाळ ि वपतरां ॥३॥
तुका ह्मणे ऐिसयिासी । यिम गांजिील सायिासी ॥४॥

देह जिाईल जिाईल । यिासी काळ बा खाईल ॥१॥
कां र ेनुमजिसी दगडा । कैचे हत्तिी घोडे विाडा ॥ध्रु.॥
लोडे बािलस्ते सुपती । जिरा आिलयिा फििजिती ॥२॥
शिरीरसंबंधर्ाचे नाते । भोरडयिा बुडि वविती सेताते ॥३॥
अझुि वन तरी होई ंजिागा । तुका ह्मणे पुढे दगा॥४॥

मागे बहुतां जिनां रािखले आडणी । धर्ांविसी ि वनविारणी नाम घेतां ॥१॥
ऐसे ठावेि जिाले मजि बरव्यिा परी । ह्मणऊि वन करीं धर्ांविा तुझा ॥ध्रु.॥
माझेि वविशिीं तुजि पि वडला ि वविसरु । आतां कायि करंू पांडुरगंा ॥२॥
अझुि वन कां नयेि तुह्मासी करुणा । दिुर नारायिणा धर्िरले मजि ॥३॥
तुका ह्मणे जिीवि जिाऊं पाहे माझा । आतां केशिीराजिा घालीं उडी ॥४॥

कळले माझा तुजि नव्हे र ेआठवि । कायि काजि जिीवि ठेविूनं आतां ॥१॥
तूनं कायि किरसी मािझयिा संि वचता । िधर्ग हे अनंता जिाले िजिणे ॥ध्रु.॥
पि वततपाविन राि वहलों यिा आशिा । आइकोि वन ठसा कीती तुझी ॥२॥
आतां कोण करी माझा अंगीकार । कळले ि वनषु्ठर जिालासी तून ं॥३॥



तुका ह्मणे माझी मांि वडली ि वनरास । किरतों जिीविा नास तुजिसाटीं ॥४॥

तिर कां मागे विांयिां कीती विाढि वविली । जिनांत आपुली ि वब्रदाविळी ॥१॥
साच किरतां आतां ि वफिरसी माघारा । ठायिींचे दातारा नेणवेिि वच ॥ध्रु.॥
संतांसी श्रीमुख कैसे दाखि वविसी । पुढे मात त्यिांसी सांगईन ॥२॥
घेईन डांगोरा तुिझयिा नामाचा । नव्हे अनाथांचा नाथ ऐसा ॥३॥
तुका ह्मणे आधर्ीं राि वहलों मरोि वन । तून ंकां होसी धर्नी ि वनि वमत्यिाचा ॥४॥

आह्मी तुझ्यिा दासीं । जििर जिावेि पतनासी ॥१॥
तिर हे ि वदसे ि वविपरीत । कोठे बोिलली हे नीत ॥ध्रु.॥
तुझे नाम कंठीं । आह्मां संसार आटी ॥२॥
तुका ह्मणे काळ । करी आह्मांसी ि वविटाळ॥३॥

लाजिती पुराणे । वेिदां येिऊं पाहे उणे ॥१॥
आह्मी नामाचे धर्ारक । ि वकि वविलविाणीं ि वदसों रकं ॥ध्रु.॥
बोिलले ते संतीं । बोल विायिांि वविण जिाती ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । रोकडी हे मोडे सेविा॥३॥

आहारि वनदे्र न लगे आदर । आपण सादर ते ि वच होयि॥१॥
परि वमतेि वविण बोलणे ते विांयिां । फिार थोडे कायिा ि वपडं पीडी ॥ध्रु.॥
समाधर्ान त्यिाचे तो ि वच एक जिाणे । आपुिलयेि खणेु पाविोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे होयि पीडा ते न करीं । मग राहे परी भलि वतयेि ॥३॥

भूनि वम अविघी शुिध्द जिाणा । अमगंळ हे विासना ॥१॥
तसेै विोसपले जिीवि । सांडी नसतां अंगीं घावि ॥ध्रु.॥
जिीवि अविघे देवि । खोटा नागविी संदेह ॥२॥
तुका ह्मणे शुिध्द । मग तुटिलयिा भेद ॥३॥

सरते माझे तुझे । तिर हे उतरते ओझे ॥१॥
न लगे सांडावेि मांडावेि । आहे शुिध्द ि वच स्विभावेि ॥ध्रु.॥
घातला तो आशिा। मोहोजिाळे गळां फिासा ॥२॥
सुखदःुखाचा तो मान । नाहीं दःुखाचा तो शिीण ॥३॥



किरतां नारायिण । एविढे वेिि वचतां विचन ॥४॥
लाभ हाि वन हे समान । तसैा मान अपमान ॥५॥
तुका ह्मणे यिाचे । नांवि सोंविळे साचे ॥६॥

तुजि किरतां होती ऐसे । मूनढ चतुर पंि वडत ि वपसे॥१॥
पिर विमर नेणे ते कोणी । पीडाखाणी भोि वगतील ॥ध्रु.॥
उलिं वघते पांगुळ ि वगरी । मुके करी अनुविाद ॥२॥
पापी होयि पुण्यिविंत । न करी घात दजुिरन ॥३॥
अविघे हेळामाते्र हिर । मकु्ति करी ब्रह्मांड॥४॥
तुका ह्मणे खेळे लीळा । पाहे वेिगळा व्यिापूनि वन ॥५॥

ि वपकविावेि धर्न । ज्यिाची आस करी जिन ॥१॥
पुरोि वन उर ेखातां देतां । नव्हे खंडन मि ववितां ॥ध्रु.॥
खोलीं पडे ओली बीजि। तरीं च हाता लागे ि वनजि ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी । ि वविठ्ठल अक्षर ेयिा ि वतन्ही ॥३॥

किरसी लाघवेि । तून ंहे खेळसी आघवेि ॥१॥
अहकंार आड । आह्मां जिगासी हा नाड ॥ध्रु.॥
येिथे भुते यिावेि । दाविूनं लपों ही जिाणावेि ॥२॥
तुका ह्मणे हो श्रीपती । आतां चाळविाल ि वकती॥३॥

घािलती पव्हयिा । विाटे अनाथाच्यिा दयिा ॥१॥
तसेै कां हे नयेि करंू । पांडुरगंा आह्मां तारंू ॥ध्रु.॥
रोि वगयिासी काढा । देउि वन विािरतील पीडा ॥२॥
बुडत्यिासाटीं उडी । घािलतील कां हे जिोडी ॥३॥
सािरतील कांटे । पुढे माि वगलांचे विाटे ॥४॥
तुका ह्मणे भार । घेती भागल्यिांचा फिार ॥५॥

नका दतंकथा येिथे सांगों कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण ॥१॥
अनुभवि येिथे व्हाविा ि वशिष्टिाचार । न चलती चार आह्मांपुढे ॥ध्रु.॥
ि वनविडी वेिगळे क्षीर आि वण पाणी । राजिहसं दोन्ही वेिगळालीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे पाि वहजेि जिातीचे । येिरा गाबाळाचे कायि काम॥३॥



न किर त्यिाचे गांढेपण । नारायिण िसध्द उभा ॥१॥
भवििसंधर्ूनचा थडविा केला । बोलाि वविला पाि वहजेि ॥ध्रु.॥
यिाचे सोई पाउल वेिचे । मग कैचे आडथळे ॥२॥
तुका ह्मणे खर ेखोटे । न ह्मणे मोटे लहान ॥३॥

िरकामे तूनं नको मना । राहों क्षणक्षणा ही ॥१॥
वेिळोवेिळां पारायिण । नारायिण हे करीं ॥ध्रु.॥
भ्रमणांच्यिा मोडीं विाटा। न भर ेफिाटा आडराने ॥२॥
तुका ह्मणे माझ्यिा जिीवेि । हे ि वच घ्यिावेि धर्णीविरी ॥३॥

पंचभूनतांि वचयेि सांपडलों संदीं । घातलोंसे बंदीं अहकंार॥े१॥
आपल्यिा आपण बांधर्ि वविला गळा । नेणे ि वच ि वनराळा असतां हो ॥ध्रु.॥
कासयिा हा सत्यि लेिखला संसार । कां हे केले चार माझे माझे ॥२॥
कां नाहीं शिरण गेलों नारायिणा । कां नाहीं विासना आवििरली ॥३॥
ि वकंि वचत सुखाचा धर्िरला अि वभळास । तेणे बहु नास केला पुढे ॥४॥
तुका ह्मणे आतां देह देऊं बळी । करुि वन सांडून ं होळी संि वचताची ॥५॥

देवि जिाले अविघे जिन । माझे गणु दोष हारपले ॥१॥
बरवेि जिाले बरवेि जिाले । ि वचत्ति धर्ाले महालाभे ॥ध्र.ु॥
दपरणीचे दसुर ेभासे । पिर ते असे एक ते ॥२॥
तुका ह्मणे िसंधर्ुभेटी । उदका तुटी विाहाळासी ॥३॥

बहुत प्रकार पिर ते गव्हाचे । िजिव्हा नाचे आविडी॥१॥
सरले पिर आविडी नविी । िसंधर्ु दाविी तरगं ॥ध्रु.॥
घेतले घ्यिावेि वेिळोवेिळां । मायि बाळा न ि वविसंबे ॥२॥
तुका ह्मणे रस राि वहला विचनीं । तो ि वच पडताळूनि वन सेविीतसे ॥३॥

आह्मां सोइर ेहिरजिन । जिनीं भाग्यि ि वनकंचन ॥१॥
ज्यिाच्यिा धर्यैिार नाहीं भगं । भावि एकि वविधर् रगं ॥ध्रु.॥
भुके तान्हे ि वचत्तिीं। सदा देवि आठि वविती ॥२॥
तुका ह्मणे धर्न । ज्यिाचे ि ववित्ति नारायिण ॥३॥



ह्मणि ववितों दास न किरतां सेविा । लडंपणे देविा पोट भरीं ॥१॥
खोटे कोठे सर ेतुझे पायिांपाशिीं । अंतर जिाणसी पांडुरगंा॥ध्रु.॥
आचरण खोटे आपणासी ठावेि । लि वटके बोलावेि दसुर ेते ॥२॥
तुका ह्मणे ऐसा आहे अपराधर्ी । असो कृत्त पाि वनधर्ी तुह्मां ठाविा ॥३॥

जिळाले ते बाहयि सोंग । अंतर व्यिगं पि वडिलयिा॥१॥
कारण ते अंतरले । विाइट भले ह्मणि ववितां ॥ध्रु.॥
तांतडीने नासी । तांतडीने च संतोषी ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर । नाहीं बुित ध्द एक ित स्थर॥३॥

ि वचत्तिाचे बांधर्ले जिविळी ते विसे । प्रकाशिीं प्रकाशेि सविरकाळ ॥१॥
अंतरीं विसाविी उत्तिम ते भेटी । होऊं कांहीं तुटी न सके ि वच ॥ध्रु.॥
ब्रह्मांड कविळे आठविणेसाटीं । धर्राविा तो पोटीं विावि बरा ॥२॥
तुका ह्मणे लाभ घिरि वचयिा घरीं । प्रेमततुं दोरी न सुटतां॥३॥

दखुविले ि वचत्ति आिजिच्यिा प्रसंगे । बहु पीडा जिगे केली देविा ॥१॥
कधर्ीं हा संबंधर् तोि वडसी ते नेणे । आठविूनि वन मने पायि असे ॥ध्रु.॥
आि वणकांची येिती अंतरा अंतर े। सखुदःुख बरवेिाइट तीं ॥२॥
तुका ह्मणे घडे एकांताचा विास । तिरच यिा नास संबंधर्ाचा॥३॥

धर्नविंत एक बि वहर अंधर्ळे । शुिभ्र कुष्ठ काळे भोग अगंीं ॥१॥
परारब्धर्गि वत न कळे ि वविि वचत्र । आहे हातीं सूनत्र ि वविठोबाचे॥ध्रु.॥
आणीक रोगांचीं नांवेि घेऊं ि वकती । अखंड असती जिडोि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे नष्टि संि वचताचे दान । पावेि खातां पण सुख नेदी ॥३॥

भेदाभेदताळा न घडे घािलतां । आठविा र ेआतां नारायिण ॥१॥
येिणे एक केले अविघे होयि सांग । अच्यितुाच्यिा यिोगे नामे छंदे ॥ध्रु.॥
भोंविर ेखळाळ चोर विाटा घेती । पाविल मािरती िसवेिपाशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे येिथे भावेिि वविण पार । न पि वविजेि सार हे ि वच आहे ॥३॥

जेि गाती अखंड ि वविठ्ठलाचे गीत । त्यिांचे पायिीं ि वचत्ति ठेविीन मी ॥१॥



जियिांसी आविडे ि वविठ्ठलाचे नाम । ते माझे परम प्राणसखे ॥ध्रु.॥
जियिांसी ि वविठ्ठल आविडे लोचनीं । त्यिांचे पायिविणी स्विीकारीन ॥२॥
ि वविठ्ठलासी िजिहीं ि वदला सविर भावि । त्यिांच्यिा पायिीं ठावि मागईन ॥३॥
तुका ह्मणे रजि होईन चरणींचा । ह्मणि वविती त्यिांचा हिरचे दास ॥४॥

कायि तो ि वविविाद असो भेदाभेद । साधर्ा परमानंद एका भाविे ॥१॥
ि वनघोि वन आयिषु्यि जिाते हातोहात । ि वविचारीं पां ि वहत लविलाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे भाविभि वक्ति हे कारण । नागविी भूनषण दभं तो ि वच ॥३॥

देविकीनंदने । केले आपुल्यिा ि वचंतने ॥१॥
मजि आपुिलयिा ऐसे । मना लाविूनि वनयिां ि वपसे ॥ध्रु.॥
गोविळे गोपाळां । केले लाविूनि वनयिां चाळा ॥२॥
तुका ह्मणे सगं । केला दिुर नव्हे मग॥३॥

मािझयिा जिीविासी हे ि वच प ैि वविश्रांि वत । तुझे पायि ि वचत्तिीं पांडुरगंा ॥१॥
भांडविल गांठी आले सपुरते । समाधर्ान ि वचत्तिे माि वनयेिले ॥ध्रु.॥
उदडं उच्चार ेघातला पसरु । रूपाविरी भरु आविडीचा॥२॥
तुका ह्मणे मजि भक्तिीची आविडी । अभेदीं तांतडी नाहीं ह्मूनण ॥३॥

एकि वविधर् आह्मी न धर्रंू पालट । न संडून ं ते विाट सांपडली ॥१॥
ह्मणविूनि वन केला पाि वहजेि सांभाळ । माझे बुध्दीबळ पायि तुझे ॥ध्रु.॥
बहुत न कळे बोलतां प्रकार । अंतरा अंतर साक्ष असे ॥२॥
तुका ह्मणे आगा जिीविांच्यिा जिीविना । तून ंि वच नारायिणा साक्षी माझा ॥३॥

राहो येि ि वच ठायिीं । माझा भावि तुझे पायिीं ॥१॥
करीन नामाचे ि वचंतन । जिाऊं नेदीं कोठे मन ॥ध्रु.॥
देईन येि रसीं । आतां बडुी सविरि वविशिीं ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । साटी करोि वनयिां जिीविा॥३॥

तसेै नहों आह्मी ि वविठ्ठलाचे दास । यिावेि आि वणकांस काकुलती ॥१॥
स्विाि वमि वचयिा सत्तिा ठेगणे सकळ । आला कि वळकाळ हाताखालीं ॥ध्रु.॥
अंि वकताचा असे अि वभमान देविा । समपूनरि वन हेविा असों पायिीं ॥२॥



तुका ह्मणे आह्मां इच्छेचे खेळणे । कोड नारायिणे परुविावेि ॥३॥

मोक्ष देविापाशिीं नाहीं । लि वटक्यिा घाई ंि वविळविते॥१॥
कायि खर ेन धर्री शुिध्दी । गेली बुध्दी भ्रमले ॥ध्रु.॥
अहकंारास उरले काई । पांचांठायिीं हे विांटे ॥२॥
तुका ह्मणे कंुथे भार े। लि वटके खर ेमानुि वनयिां ॥३॥

आपला तो एक देवि करुि वन घ्यिाविा । तेणेि वविण जिीविा सुख नव्हे ॥१॥
ते तीं माइके दःुखाचीं जिि वनतीं । नाहीं आि वदअंतीं अविसान ॥ध्रु.॥
अि वविनाशि करी आपुिलयिा ऐसे । लाविीं मना ि वपसे गोि वविंदाच्यिा ॥२॥
तुका ह्मणे एका मरणे ि वच सर े। उत्तिम ि वच उर ेकीि वतर मागे ॥३॥

आिजिचे हे मजि तुह्मीं कृत्त पादान । ि वदले संतजिन मायिबापीं ॥१॥
आलीं मखुाविाटा अमृत्ततविचने । उत्तिीणर तीं येिणे नव्हे जिन्मे ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मीं उदार कृत्त पाळ । शंृगािरले बाळ कवितुके ॥३॥

स्तुती अथविा ि वनंदा कराविी देविाची । अधर्म तो वेिची व्यिथर विाणी ॥१॥
आइकोि वन होती बि वहर हे बोल । वेिचूनि वन ते मोल नरका जिाती ॥ध्रु.॥
इह लोकीं थुकंा उडे तोंडाविरी । करणे अघोरी विास लागे ॥२॥
तुका ह्मणे माप विाचेऐसे ि वनके । भरले नरके ि वनदेंसाटीं ॥३॥

लोह कफि गारा िसध्द हे सामुग्री । अि वग्न टणत्कारी ि वदसों येितो ॥१॥
सांगावेि ते काई सांगावेि ते काई । ि वचत्तिा होयि ठायिीं अनुभवि तो ॥ध्रु.॥
अन्ने सांगों येितो तृत्तप्तीचा अनुभवि । करूि वन उपावि घेऊं हेविा ॥२॥
तुका ह्मणे ि वमळे जिीविनीं जिीविन । तेथे कोणा कोण नांवि ठेविी ॥३॥

बाळाचे जिीविन । माता जिाणे भूनक तान ॥१॥
कायि करंू ि वविनविणी । असो मस्तक चरणीं ॥ध्रु.॥
ठेि ववििलयेि ठायिीं । ि वचत्ति ठेविुि वन असे पायिीं ॥२॥
किरतों हे सेविा । ि वचंतन सविार्यां ठायिीं देविा॥३॥
न्यिूनन ते ि वच पुर े। घ्यिावेि करोि वन दातार े॥४॥
तुका ह्मणे बुित ध्द । अल्प असे अपराधर्ी ॥५॥



जिाणतों समयेि । पिर मत कामा नयेि ॥१॥
तुह्मी सांगावेि ते बर े। देविा सकळ ि वविचार े॥ध्रु.॥
फुिकाि वचयेि पसुी । ि वचतंा नाहीं होते ऐसी ॥२॥
तुका ह्मणे आहे । धर्र पायि मजि साहे ॥३॥

द्वारपाळ ि वविनंती करी । उभे द्वारीं राउळा ॥१॥
आपुिलयिा शिरणागता । विाहों ि वचंता नेदाविी ॥ध्रु.॥
विचना यिा ि वचत्ति द्यावेि । असो ठावेि पायिांसी ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पािसंधर्ून । दीनबधंर्ून केशिविा ॥३॥

दोहीं बाहीं आह्मां विास । असों कास घालूनि वन ॥१॥
बोल बोलों उभयितां । स्विामीसत्तिा सेवेिची ॥ध्रु.॥
एकसर ेआज्ञा केली । असों चाली ते नीती ॥२॥
तुका ह्मणे जिोहािरतों । आहे होतों ते ठायिीं ॥३॥

ऐका जिी देविा माझी ि वविनविणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥
सि वन्नधर् पातलों सांडून ि वनयिां शंिका । सन्मखु ि वच एकाएकीं पुढे ॥ध्रु.॥
जिाणि वविले कोठे पावेि पायिांपाशिीं । केली यिा िजिविासी साटी ह्मूनण ॥२॥
तुका ह्मणे माझे हातीं द्या उध्दार । करीं करकर ह्मणविूनि वन ॥३॥

बसैलों तों कि वडयेिविरी । नव्हे दरुी वेिगळा ॥१॥
घडले हे बहुविा ि वदसां । आतां इच्छा परुविीन ॥ध्रु.॥
बहु होता जिाला सीण । नाहीं क्षण ि वविसांविा ॥२॥
दःुखी केले मीतूनपंणे । जिविळी नेणे होते ते ॥३॥
पाहात जेि होतों विास । ते ि वच आस पुरि वविली॥४॥
तुका ह्मणे मायिबापा । झणी कोपा ि वविठ्ठला ॥५॥

तुझे नाम मखुीं तयिासी ि वविपित्ति । आश्चयिर हे ि वचत्तिीं विाटतसे ॥१॥
कायि जिाणों कायि होसील ि वनजिला । नेणों जिी ि वविठ्ठला मायिबापा ॥ध्रु.॥
भविबंधर्नाचे तुटतील फिांसे । ते कां येिथे असे अव्हेिरले ॥२॥
तुका ह्मणे माझे दचकले मन । विाटे विांयिांि वविण श्रम केला ॥३॥



सेविके करावेि सांि वगतले काम । िसक्यिाचा तो धर्मर स्विामी राखे ॥१॥
कायि देविा नेणों आले गांढेपण । तुह्मी शिि वक्तिहीन जिाले ि वदसां ॥ध्रु.॥
ि वविष्णुदास आह्मी ि वनभरर ज्यिाबळे । ते ि वदसे यिा काळे अव्हेिरले ॥२॥
तुका ह्मणे मूनळ पाठविा लौकरी । ि वकंविा करंू हरी कायि सांगा ॥३॥

खेळतां न भ्यिावेि समथारच्यिा बाळे । तयिाच्यिा सकळ सत्तिेखालीं ॥१॥
तरी लेविि वविला शिोभे अळंकार । नाहीं तरी भार मानाि वविण ॥ध्रु.॥
अविघी च ि वदशिा असाविी मोकळी । मायिबाप बळी ह्मणऊि वन ॥२॥
तुका ह्मणे माझे ऐसे आहे देविा । ह्मणऊि वन सेविा समि वपरली ॥३॥

ि वनरांजिनीं एकटविाणे । संग नेणे दसुरा ॥१॥
पाहा चाळि वविले कैसे । लाविुि वन ि वपसे गोविळे ॥ध्रु.॥
लपले अंगे अंग । ि वदला संग होता तो ॥२॥
तुका ह्मणे नव्हते ठावेि । जिाले भावेि विाटोळे ॥३॥

नव्हती भेटी तों ि वच बर े। होतां चोर ेनाि वडले ॥१॥
अविाि वघयिांचा केला झाडा । िरता विाडा खोंकर ॥ध्रु.॥
ि वचंतनांचे मूनळ ि वचत्ति । नेले ि ववित्ति हरूि वन ॥२॥
तुका ह्मणे मूनळा आले । होते केले तसेै ि वच ॥३॥

जियेि ठायिीं आविडी ठेली । मजि ते बोली न संडे॥१॥
पुरविावेि जिीविींचे कोड । भेटी गोड तुजि मजि ॥ध्रु.॥
आि वणले ते येिथविरी । रूप दरुी न करावेि ॥२॥
तुका ह्मणे नारायिणा । सेविाहीना िधर्ग विृत्तित्ति ॥३॥

सरिलयिाचा सोस मनीं । लाजिोि वनयिां राि वहलों ॥१॥
आविडीने बोलाि ववितों । येिथे ते तों लपावेि ॥ध्रु.॥
माझे ते ि वच मजि द्यावेि । होते भावेि जिोि वडले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विंभरा । आळीकरा बझुाविा ॥३॥

नाचावेिसे विाटे मना । छंद गणुा अधर्ीन ॥१॥



चेष्टिि वविलीं माझीं गाते्र । सत्तिासूनते्र हालती ॥ध्रु.॥
नामरूपे रगंा आलीं। ते ि वच चाली स्विभाविे ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगें । अंग सगंे कविि वळले॥३॥

खेळतों ते खेळ पायिांच्यिा प्रसादे । नव्हती हीं छंदे नािसविंते ॥१॥
माझा मायिबाप उभा ि वविटेविरी । कवितुके करी कृत्त पादान॥ध्रु.॥
प्रसादाची विाणी विदे ती उत्तिर े। नाहीं मतांतर ेजिोि वडयेिलीं ॥२॥
तुका ह्मणे रस विाि वढि वतयिा अंगे । छायिा पांडुरगें केली विरी ॥३॥

अखंड मुडतर । सासुरविास करकर ॥१॥
यिाची जिाली बोळविण । आतां न देखों तो शिीण ॥ध्रु.॥
बहुतांची दासी । तयेि घरीं सासुरविासी ॥२॥
तुका ह्मणे मळेु । खडं जिाला एका वेिळे॥३॥

अविघा भार विाटे देविा । संतसेविा न घडतां ॥१॥
कसोटी हे असे हातीं । सत्यि भूनतीं भगविंत ॥ध्रु.॥
चुकलोंसा ि वदसे पंथ । गेले संत तो ऐसा ॥२॥
तुका ह्मणे सोंग विांयिां । कारण यिा अनुभविे ॥३॥

आतां तुह्मी कृत्त पाविंत । साधर्ु संत िजिविलग ॥१॥
गोमटे ते करा माझे । भार ओझे तुह्मांसी ॥ध्रु.॥
विंि वचले ते पायिांपाशिीं। नाहीं यिासी वेिगळे ॥२॥
तुका ह्मणे सोि वडल्यिा गांठी । ि वदली ि वमठी पायिांसी ॥३॥

सुख विाटे परी विमर । धर्मारधर्मर न कळे ॥१॥
गायेि नाचे एविढे जिाणे । ि वविठ्ठल ह्मणे ि वनलरज्जि ॥ध्रु.॥
अविघे माझे एविढे धर्न । साधर्न ही सकळ ॥२॥
तुका ह्मणे, पायिां पडे । तुमच्यिा कोडे संतांच्यिा ॥३॥

धर्िरलीं जिीं होतीं ि वचत्तिीं । डोळां तीं च ि वदसती ॥१॥
आले आविडीस फिळ । जिाले कारण सकळ ॥ध्रु.॥
घेईन भातुके । मागोि वनयिां कवितुके ॥२॥



तुका ह्मणे लाड । ि वविठोबा पुरविील कोड॥३॥

बहुतां ि वदसांची आिजि जिाली भेटी । जिाली होती तुटी काळगती ॥१॥
येिथे साविकासे घेईन ते धर्णी । गेली अडचणी उगविोि वन ॥ध्रु.॥
बहु दःुख ि वदले होते घरीं कामे । विाढला हा श्रमश्रमे होता ॥२॥
बहु ि वदस होता पाि वहला मारग । क्लेशिाचा त्यिा त्यिाग आिजि जिाला ॥३॥
बहु होती केली सोंगसंपादणी । लौि वककापासूनि वन ि वनगरमले ॥४॥
तुका ह्मणे येिथे जिाले अविसान । परमानंदीं मन ि वविसाविले ॥५॥

पुत्र जिाला चोर । मायिबापा हषर थोर ॥१॥
आतां काशिासाटीं जिोडी । हाट धर्ाटे गुडंगे घडी ॥ध्रु.॥
ऐते अपाहार । आणूनि वनयिां भरी घर ॥२॥
माि वनली ि वनित श्चंती । नरका जिावियिा उभयितीं॥३॥
झोडाझोडगीचे पोटीं । फिळे बीजेि तीं करटंीं ॥४॥
तुका ह्मणे बेटयिा ॥ भांडविल न लगे खटयिा ॥५॥

एविढी अपकीती । ऐकोि वनयिां फिजिीती ॥१॥
जििर दाि वविल विदन । थुकंा थुकंा तो देखोन ॥ध्रु.॥
काि वळमेचे िजिणे । जिीऊि वनयिां राहे सुने ॥२॥
तुका ह्मणे गणु । दरुषणे अपशिकुन॥३॥

पुंडलीक भक्तिराजि । तेणे सािधर्येिले काजि । विकंुैठींचे ि वनजि । परब्रह्म आि वणले ॥१॥
पांडुरगं बाळमूनि वतर । गाईगोपाळां संगती । येिऊि वनयिां प्रीि वत । उभे सम ि वच राि वहले ॥ध्रु.॥
एका आगळे अक्षर । विकंुैठ ि वच दसुर े। ह्मणि वविती येिर े। पिर ती ऐसीं नव्हेती॥२॥
पाप पंचकोशिीमधर्ीं । येिऊ न सकेि वचना आधर्ीं । कैची तेथे ि ववििधर्-। ि वनषेधर्ाची विसि वत ॥३॥
पुराणे विदती ऐसे । चतुभुरजि तीं मानसे । सुदशिरनाविरी विसे । रीग न घडे कल्पांतीं ॥४॥
महाके्षत्र हे पंढरी । अनुपम्यि इयेिची थोरी । धर्न्यि धर्न्यि विारकरी । तुका ह्मणे तेथींचे॥५॥

देह मृत्तत्यिाचे भातुके । कळों आले कवितुके ॥१॥
कायि माि वनयेिले सार । हे ि वच विाटते आश्चयिर ॥ध्रु.॥
नानाभोगांची संि वचते । करूि वन ठेि वविले आइते ॥२॥
तुका ह्मणे कोडीं । उगविूनन न सकती बापुडीं ॥३॥



त्यिागे भोग माझ्यिा येितील अंतरा । मग मी दातारा कायि करंू ॥१॥
आतां असो तुझे पायिीं हे मोटळे । इिं वद्रयेि सकळे कायिा मन ॥ध्रु.॥
सांडीमांडी ि ववििधर्ि वनषेधर्ाचा ठावि । न कळतां भावि जिाइल विांयिां ॥२॥
तुका ह्मणे आतां नको उजिगरा । लपविीं दातारा अगंीं मजि ॥३॥

दाविूनि वनयिां बंड । पुर ेन करी ते भांड ॥१॥
जिळो जिळो तसेै िजिणे । फिटमर ेलािजिरविाणे ॥ध्रु.॥
घेतले ते सोंग । बरवेि संपादावेि सांग ॥२॥
तुका ह्मणे धर्ीर े। देवेि नपेुि वक्षले खर े॥३॥

न पालटे जिाती जिीविाि वचयेि साटीं । बाहे ते ि वच पोटीं दाविी विरी ॥१॥
अंतरीं सबाहीं सािरखा ि वच रगं । विीट आि वण भंग नाहीं रसा ॥ध्रु.॥
घणाि वचयिा घायेि पोटीं ि वशिर ेि वहरा । सांडून ं नेणे धर्ीरा आपुिलयिा ॥२॥
तुका ह्मणे कढे कराविी शिीतळ । ऐसे जिाि वतबळ चंदनाचे ॥३॥

ि वदली मान तरी नेघाविी शित्रूनची । शिरण आले त्यिासी जितन जिीवेि ॥१॥
समथारसी असे ि वविचाराची आण । भलीं पापपुण्यि ि वविचाराविे ॥ध्रु.॥
काकुळतीसाटीं सत्यिाचा ि वविसर । पि वडले अंतर न पाि वहजेि ॥२॥
तुका ह्मणे यिशि कीि वतर आि वण मान । किरतां जितन देवि जिोडे ॥३॥

ि वविचािरले आधर्ीं आपुल्यिा मानसीं । विांचों येिथे कैसीं कोण्यिा द्वार े॥१॥
तवंि जिाला साहयि हृदयिि वनविासी । बुित ध्द ि वदली ऐसी नास नाहीं ॥ध्रु.॥
उद्वगेाचे होतों पि वडलों समुद्रीं । कोण रीती तरी पाि वविजेिल ॥२॥
तुका ह्मणे दःुखे आला आयिभुारवि । जिाला बहु जिीवि कासाविीस ॥३॥

आपुले वेिचूनि वन खोडा घाली पावि । ऐसे जियिा भावि हीनबुित ध्द तो ॥१॥
ि वविषयिांच्यिा सगंे आयिषु्यिाचा नास । पि वडयेिले ओस स्विि वहतांचे ॥ध्र.ु॥
भुलल्यिांचे अंग आपण्यिा पािरखे । छंदा च सािरखे वितरतसे ॥२॥
तुका ह्मणे दःुख उमटे पिरणामीं । लपंटासी कामीं रतिलयिा ॥३॥

केले शिकुने प्रयिाण । आतां मागे ि वफिर ेकोण ॥१॥



होयि तसेै होयि आतां । देह बळी कायि ि वचंता ॥ध्रु.॥
पि वडले पालविीं। त्यिाचा धर्ाक विाहे जिीविीं ॥२॥
तुका ह्मणे जिीणे । देविा कायि हीनपणे ॥३॥

आळणी ऐसे कळों आले । त्यिासी भले मौन्यि ि वच॥१॥
नयेि कांहीं वेिचूनं विाणी । वेिडे घाणीसांगाते ॥ध्रु.॥
वेिगळे ते देहभाविा । भ्रम जिीविा मािजिरा ॥२॥
तुका ह्मणे कवितुक केले । ि वकंविा भले दविि वडतां ॥३॥

ि वचत्तिाचा चाळक । त्यिाचे उभयि सूनत्र एक ॥१॥
नाचि वविते नानाछंदे । सखेु आपुल्यिा ि वविनोदे ॥ध्रु.॥
चंद्र कमळणी । नाहीं धर्ाडीत सांगोि वन ॥२॥
तुका ह्मणे उठी । लोह चुबंकाचे दृष्टष्टिी॥३॥

किरतां तडातोडी । वित्सा माते सोई ओढी ॥१॥
किरत्यिाचा आग्रह उर े। एक एकासाटीं झुर े॥ध्रु.॥
भुके इच्छी अन्न। ते ही त्यिासाटीं ि वनमारण ॥२॥
तुका ह्मणे जिाती । एक एकाि वचयेि ि वचत्तिीं ॥३॥

ि वनघाले ि वदविाळे । जिाले देविाचे विाटोळे ॥१॥
आतां वेिचूनं नयेि विाणी । ि वविचारावेि मि वनच्यिा मनीं ॥ध्रु.॥
गुंडाि वळलीं पोतीं । भीतरी लाि ववियेिली विाती ॥२॥
तुका ह्मणे करा । ऐसा राहे माजिी घरा ॥३॥

तीथारि वचयेि आस । पंथ तो ि वनट देवि । पाि वविजेितो ठावि अंतरायि ॥१॥
ह्मणऊि वन भले ि वनश्चळ ि वच स्थळीं । मनाि वचयेि मुळीं बसैोि वनयिां ॥ध्रु.॥
संकल्पारूढ ते प्रारब्धेर् ि वच िजिणे । कायिर ि वच कारणे विाढतसे ॥२॥
तुका ह्मणे कामा नाहीं एक मखु । िजिरि ववितां सुख होते पोटीं ॥३॥

क्षणक्षणा हा ि वच कराविा ि वविचार । तरावियिा पार भवििसंधर्ु ॥१॥
नाि वशिविंत देह जिाणार सकळ । आयिषु्यि खातो काळ साविधर्ान ॥ध्रु.॥
संतासमागमीं धर्रूि वन आविडी । कराविी तांतडी परमाथाअ ॥२॥
तुका ह्मणे येिह लोकीच्यिा वेिव्हार े। नयेि डोळे धर्ुर ेभरूि वन राहों ॥३॥



कोणाशिीं ि वविचार कराविा सेविटीं । एविढयिा लाभे तुटी जिाल्यिा तर े॥१॥
सांभाि वळतो शिूनर आला घाविडावि । पुढे ि वदला पावि न करी मागे ॥ध्रु.॥
घात तो यिा नांवेि येिथे अंतरायि । अंतरल्यिा पायि गोि वविदंाचे ॥२॥
तुका ह्मणे गडसंदीचा हा ठावि । केला तो उपावि कायिार येितो ॥३॥

असा जिी सोंविळे । आहां तसेै ि वच ि वनराळे ॥१॥
आह्मीं नयिों तुमच्यिा विाटा । कायि लि वटका ि वच ताठा ॥ध्रु.॥
ि वचंतन ि वच पुर े। कायि सलगी सवेि धर्ुर े॥२॥
तुका ह्मणे देविा । नका नाविडे ते सेविा ॥३॥

अहकंार तो नासा भेद । जिगीं ि वनंदे ओंविळा ॥१॥
नातळे तो धर्न्यि यिासी । जिाला विषंीं दीपक ॥ध्रु.॥
करि ववितो आत्महत्यिा। नेदी सत्यिा आतळों ॥२॥
तुका ह्मणे गरुुगुरी । माथां थोरी धर्रोि वन॥३॥

इित च्छले ते शिकुनविंती । होयि देती तात्काळ ॥१॥
क्षीरा नीरा ि वनविाड करी । विराविरी ि वविठ्ठल ॥ध्रु.॥
भाग्यिाि वविण कैचे फिळ ।अंतर मळमूनत्राचे ॥२॥
तुका ह्मणे संि वचत कुडे । ते बापडेु करीतसे ॥३॥

काशिासाठीं आह्मी जिाि वळला संसार । न करा ि वविचार ऐसा देविा ॥१॥
कैसे नेणों तुह्मां करविते उदास । माझा प्रमेरस भंगावियिा ॥ध्रु.॥
समपूनरि वन ठेलों देह हा सकळ । धर्िरतां ि वविटाळ न लजिा माझा ॥२॥
तुका ह्मणे अविघी मोकलूनि वन आस । ि वफिरतों उदास कोणासाटीं ॥३॥

नाहीं तुह्मां कांहीं लाि वविले मागणे । कांटाळयिाच्यिा भेणे त्रासलेती ॥१॥
एखाि वदयेि परी टाळाविीं करकर । हा नका ि वविचार देखों कांहीं ॥ध्रु.॥
पायिांच्यिा ि ववियिोगे प्राणासवेि साटी । ने घवेिसी तुटी जिाली आतां ॥२॥
तुका ह्मणे तुह्मां मागेन ते आतां । हे ि वच कृत्त पाविंता चरणीं विास ॥३॥

जिग अमंगळ । लागे देखतां ि वविटाळ ॥१॥



धर्मर भूनतांची ते दयिा । सत्यि कारण ऐसीयिा ॥ध्रु.॥
नव्हे माझे मत । साक्षी करूि वन सांगे संत ॥२॥
तुका ह्मणे जिीवेि । दाविी उमटून ि वन अनुभवेि ॥३॥

दडं अन्यिायिाच्यिा माथां । देखोि वन कराविा सविरथा॥१॥
नयेि उगे बहुतां घाटून ं । िससे सोि वनयिांत आटून ं ॥ध्र.ु॥
पापुण्यिासाठीं । नीत केली सत्तिा खोटी ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । दोष कोणाचा तो दाविा ॥३॥

आह्मी पापी तूनं पाविन । हे तों पूनविारपार जिाण ॥१॥
नवेि करंू नयेि जुिने । सांभाळावेि ज्यिाचे तेणे ॥ध्रु.॥
राखाविा तो ठावि। ि वमरासी करोि वन उपावि ॥२॥
विादे मारी हाका । देविा आइकविी तुका ॥३॥

पाडाविी ते बरी । गांठी धर्ुरसेविे खरी ॥१॥
नयेि मरों लडंीपणे । कायि बापुडे ते िजिणे ॥ध्रु.॥
लुटावेि भांडार । तरी जियिा नाहीं पार ॥२॥
तुका ह्मणे नांवेि । कीती आगळीने ज्यिावेि ॥३॥

भजिने ि वच जिाले । मग जिीविाचे कायि आले ॥१॥
येिऊं नेदाविी पुढती । आड भयिाची ते जिाती ॥ध्रु.॥
किरतां सरोबरी। कांहीं न ठेविाविी उरी ॥२॥
तुका ह्मणे शिूनर । व्हावेि धर्ुरसेीं च धर्ुर॥े३॥

जिन्मांतरीं शुिध्द नाहीं आचरण । यिालागीं चरण अंतरले ॥१॥
विोडविले संि वचत येिणे जिन्मे पाहतां । आतां पंढिरनाथा कृत्त पा करीं ॥ध्र.ु॥
पि वततपाविन ि वब्रद साच करीं देविा । यिालागी कुढाविा करीं माझा ॥२॥
अपराधर्ी पातकी दृष्टष्टि दरुाचारी । अहाळलों भारी संविसार े॥३॥
कामकोधर् आि वद कल्पनेच्यिा त्रासे । तुजि न पवेि ऐसे जिाले देविा ॥४॥
हा ना तोसा ठावि जिाला पांडुरगंा । नयेि ि वच उपेगा कायि करंू ॥५॥
आपुिलयिा नांविा धर्ांविि वणयिा धर्ांवेि । लविकरी यिावेि तुका ह्मणे ॥६॥



प्रेमभेटी आि वळंगण । मग चरण विंदावेि ॥१॥
ऐसामाझा भोळा बाप । हरी ताप कविळोि वन ॥ध्रु.॥
न संगतां सीण भाग। पांडुरगं जिाणतसे ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त पाविंते । द्यावेि, भाते न मागतां ॥३॥

विचनाचा अनुभवि हातीं । बोलि वविती देवि मजि ॥१॥
पिर हे न कळे अभाि वविकां । जिडलोकां िजिविांसी ॥ध्रु.॥
अश्रुत हे प्रसाि वदक । कृत्त पा भीक स्विामीची ॥२॥
तुका ह्मणे विराविरी । जिातों तरी सांगत ॥३॥

कां र ेतुह्मीं ठेविा बहुतां ि वनि वमत्तिे । मािझयिा संि वचते विोडविले ॥१॥
भि वक्तिप्रेमगोडी बसैली िजिव्हारीं । आनंद अंतरीं अंतरीं येिणे झाला ॥ध्रु.॥
पुिसले पडळ ि वत्रि वमर ि वविठ्ठले । जिग ि वच भरले ब्रह्मानंदे ॥२॥
तुका ह्मणे केलों कामनेवेिगळा । आविडी गोपाळाविरी विसे ॥३॥

आसन शियिन भोजिन गोि वविदंे । भरले आनंदे ि वत्रभुविन॥१॥
अविि वघयिां केली काळे तडातोडी । अविश्विरु घडी पुरों नयेि ॥ध्रु.॥
विांटणी घातले शिरीराचे भाग । दिुजियिाचा लाग खिं वडयेिला॥२॥
आविडीच्यिा आले आहारासी रूप । पृत्तथक सकंल्प माविळले ॥३॥
काम तरी कोधर् बुित ध्द मन नासे । भ्रमाचे विोळसे ि वगि वळले शिांती ॥४॥
तुका ह्मणे मना श्रीरगंाचा रगं । बसैला अभंग एकि वविधर् ॥५॥

ज्विरल्यिासी काढा औषधर् पाचन । मूनढां नारायिण स्मरि ववितो ॥१॥
भविव्यिािधर् येिणे तुटेल रोकडी । करूि वनयिां झाडी ि वनश्चयेिसी ॥ध्रु.॥
आि वणकां उपायिां अनुपान कि वठण । भाग्यिे बर ेसीण शिीघ्रवित ॥२॥
तुका ह्मणे केला उघडा पसारा । भाग्यि आले घरा दाराविरी ॥३॥

जिपाचे ि वनि वमत्ति झोपेचा पसरु । देहाचा ि वविसरू पाडून ि वनयिां॥१॥
ऐसीं तीं भजिने अमंगळविाणी । सोंगसंपादणी बहुरूप्यिाची ॥ध्र.ु॥
सेवेिि वविशिीं केले लोभाि वचयेि आसे । तयिा कोठे असे उरला देवि ॥२॥
तुका ह्मणे मानदभं जियिा ि वचत्तिीं । तयिाची फिजिीती करंू आह्मी ॥३॥

परद्रव्यि परकांता । नातळे जियिाि वचयिा ि वचत्तिा । आि वण कमी तो तत्विता । बांधर्ला न विजिायि ॥१॥



ऐसा अनुभवि रोकडा । ि वविश्विासीतो जिीविा जिोडा । एकांत त्यिा पढुां । अविघा करी उकल ॥ध्रु.॥
सकट आंबले ते अन्न । शिोधर्ीं ते ि वच मद्यपान । ि वविषमाने ि वभन्न । केले शुिध्दाशुिध्द ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनत । बरवेि अनुभवेि उि वचत । तरी कायि ि वहत । मोले घ्यिावेि लागते ॥३॥

भूनक पोटापुरती । तृत्तष्णा भरविी विाखती । करविी फिजिीती । हांविे भार विाढला ॥१॥
कुि वळकेसी लांस फिांस । डोई दाढी बोडविी दोष । अि वविि वहतनाशि । करविी विजिन चुकतां ॥ध्रु.॥
ि ववििधर्सेविने ि वविि वहते । कायिरकारणापुरते । न विाटे तो ि वचत्तिे । अधर्मांच्यिा तो त्यिागी ॥२॥
आज्ञापालणे ते सेविा । भयि धर्रोि वनयिां जिीविा । तुका ह्मणे ठेविा । ठेि वविला तो जितन ॥३॥

कळे न कळे त्यिा धर्मर । ऐका सांगतों र ेविमर । माझ्यिा ि वविठोबाचे नाम । अटाहासे उच्चारा ॥१॥
तो यिा दाखविील विाटा । तयिा पाि वहजेि त्यिा नीटा । कृत्त पाविंत मोटा । पाि वहजेि तो कळविळा ॥ध्रु.॥
पुसतां चकुा होतो विाटा । सवेि बोळाविा गोमटा । मोडों नेदी कांटा । घेऊं सांटा चोरासी ॥२॥
तुका ह्मणे मोल । न लगे द्यावेि वेिचावेि बोल । ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल । ऐसा छंद मनासी ॥३॥

तरी कां विोळगणे । राजिद्वारीं होती सुने ॥१॥
अंगीं दाविुि वन ि वनष्कामता । पोकळ पोकळी ते विृत्तथा ॥ध्रु.॥
कासयिा मोकळ। भोंविते ि वशिष्यिांचे गाबाळ ॥२॥
तुका ह्मणे ढाळे । बाहेर गदेु ते ि वनराळे॥३॥

हिरच्यिा दासां सोपे विमर । सविर धर्मर पाउले ॥१॥
कि वडयेि देवि बाहेर खांदी । विैष्णवि मांदी कीडेसी ॥ध्रु.॥
सरती येिणे आटाआटी । नाहीं तुटी लाभाची ॥२॥
तुका ह्मणे समाधर्ान । सदा मन आमुचे ॥३॥

भूनतांि वचयेि नांदे जिीविीं । गोसाविी च सकळां ॥१॥
क्षणक्षणां जिागा ठायिीं । दृष्टढ पायिीं ि वविश्विास ॥ध्रु.॥
दाविूनि वनयिां सोंग दजेुि । अंतर बीजेि विसतसे ॥२॥
तुका ह्मणे जिाणे धर्ने । धर्री ते विमर ि वचंतन ॥३॥

संत आले घरा । तों मी अभागी दातारा ॥१॥
कासयिाने पूनजिा करंू । चरण हृदयिीं च धर्रंू ॥ध्रु.॥
कायिा कुरविंडी। करुन ओंविाळूनन सांडी ॥२॥



तुका ह्मणे भावेि । हात जिोडीं असो ठावेि ॥३॥

भेद तुटिलयिाविरी । आह्मी तुमचीं च हो हरी ॥१॥
आतां पाळावेि पाळावेि । आह्मां लि वडविाळांचे लळे ॥ध्रु.॥
आि वणकांची देविा । नाहीं जिाणत ि वच सेविा ॥२॥
तुका ह्मणे हेविा । माझा हेत पायिीं देविा ॥३॥

आमुची ि वविश्रांि वत । तुमचे चरण कमळापती ॥१॥
पुढती पुढती नमन । घालूनिं वनयिां लोटांगण ॥ध्रु.॥
हे ि वच एक जिाणे। कायिा विाचा आि वण मने ॥२॥
नीच जिनालोकां । ति वळले पायेिरीस तुका ॥३॥

ि वविनि ववितों सेविटीं । आहे तसैे माझे पोटीं ॥१॥
कंठीं राहावेि राहावेि । हे ि वच मागतसे भावेि ॥ध्र.ु॥
पुरली विासना । येिणे होईल नारायिणा ॥२॥
तुका ह्मणे जिो देहाडा । तो ि वच विणीन पविाडा ॥३॥

आविडीची सलगी पूनजिा । ि वविषम दजुिा भावि तो ॥१॥
ऐसीं उफिराटीं विमे ं। कळों भ्रमे न येिती ॥ध्रु.॥
न लगे समाधर्ान मोल । रुचती बोल प्रीतीचे ॥२॥
तुका ह्मणे एका जिीवेि । सूनत्र व्होवेि गुंतले ॥३॥

बाळ माते लाते विरी । मारी तेणे संतोषे ॥१॥
सुख विसे ि वचत्तिा अगंीं । ते हे रगंीं ि वमळाले ॥ध्रु.॥
भक्षी त्यिाचा जिीविमाग। आले भाग तो बरा ॥२॥
तुका ह्मणे ॠणानुबंधर्े । सांगे सुदे सकळां॥३॥

ि वशिजिल्यिाविरी जिाळ । विांयिां जिायिाचे ते मूनळ ॥१॥
ऐसा विाराविा तो श्रम । अि वतशियिीं नाहीं काम ॥ध्रु.॥
सांभाळावेि विमर। उि वचताच्यिा काळे धर्मर ॥२॥
तुका ह्मणे कळे । ऐसे कारणाचे वेिळे ॥३॥



उभा ऐल थडी । तेणे घालून ंनयेि उडी ॥१॥
पुढे गेल्यिाचे उपायि । करावेि ते केले कायि ।ध्रु.॥
ि वदसते आहारीं । नयेि जिाऊं ऐशिाविरी ॥२॥
अळसाची धर्ाडी ॥ तुका ह्मणे बहु नाडी॥३॥

शिक्तिी द्याव्यिा देविा । नाहीं पदाथी सेविा ॥१॥
मुख्यि आहे ऐसा धर्मर । जिाणते हो जिाणा विमर ॥ध्रु.॥
मना पोटीं देवि । जिाणे जिसैा तसैा भावि ॥२॥
तुका ह्मणे सोसे । लागे लाि वविल्यिाचे ि वपसे ॥३॥

कायिर ि वच कारण । तृत्तष्णा पाविि वविते सीण ॥१॥
कायि करुि वन ऐसा संग । सोसे ि वच तून ंपांडुरगं ॥ध्रु.॥
रूपीं नाहीं गोडी । हांवेि हांवेि ऊर फिोडी ॥२॥
तुका ह्मणे पडे भारी । ऐशिा विरदळाचे थोरी ॥३॥

संसाराच्यिा नांवेि घालूनि वनयिां शिूनन्यि । विाढता हा पुण्यि केला धर्मर ॥१॥
हिरभजिने हे धर्विि वळले जिग । चकुि वविला लाग कि वळकाळाचा ॥ध्रु.॥
कोणां ही नलगे साधर्नांचा पांग । करणे केला त्यिाग देहबुध्दी ॥२॥
तुका ह्मणे सखु समािधर् हिरकथा । नेणे भविवेिथा गाईल तो ॥३॥

ि वविश्विािसयिा नाहीं लागत सायिास । रगं अनायिासे अगंा येितो ॥१॥
लेकराच्यिा हाते घास मागे माता । विोरसोि वन ि वचत्तिा सुख पावेि ॥ध्रु.॥
गौरवि त्यिा मानी आरुषा विचनीं । भूनषण ते विाणी ि वमरविाविी ॥२॥
तुका ह्मणे आहेस सकळ ही साक्षी । माझा कई ंपक्षी पांडुरगं ॥३॥

विैभविाचे धर्णी सकळां शिरणागत । सत्यिभाविे ि वचत्ति अि वपरले ते ॥१॥
नेदी उरों देवि आपणावेिगळे । भाविाि वचयिा बळे ठायिाठावि ॥ध्रु.॥
जिाणोि वन नेणोि वन अंगा आली दशिा । मग होयि इच्छा आपणच ॥२॥
तुका ह्मणे बर ेधर्ाकटयिाचे िजिणे । माता स्तनपाने विाढविते ॥३॥

कई ंऐसी दशिा येिइल माझ्यिा आंगा । ि वचत्ति पांडुरगंा झुरतसे ॥१॥
नाठविुि वन देह पायिांचे ि वचंतन । अविसान ते क्षण नाहीं मधर्ीं ॥ध्रु.॥



कायि ऐसा पात्र होईन लाभासी । नेणों हृषीकेशिी तुष्टिईल ॥२॥
तुका ह्मणे धर्न्यि मानीन संि वचत । घेईन ते ि वनत्यि प्रमेसुख ॥३॥

नाहीं विागविीत जिाि वणवेिचे ओझे । स्विाि वमसेवेिकाजेि ि वनधर्ाररु हा ॥१॥
आज्ञा ते प्रमाण हा मनीं ि वनधर्ारर । येिणे ि वफिटे भार ि वनश्चयेिसी ॥ध्रु.॥
आळीकर ेआह्मी एकि वविधर् ि वचत्तिे । तसैे होऊं येिते मायिबापे ॥२॥
तुका ह्मणे माझी येि जिातीची सेविा । घातलासे देविाविरी भार ॥३॥

कायि नाहीं माझे अंतरीं विसि वत । व्यिापक हा भूनतीं सकळां नांदे ॥१॥
ि वचत्तिासी प्रसाद होईल चळण । ते ि वच ते विळण मनासही ॥ध्रु.॥
सविर शिि वक्ति जिीविीं राि वहल्यिा कंुि वटत । नाहीं केले होत आपुले ते ॥२॥
तुका ह्मणे दोरी खांब सूनत्र्यिा हातीं । नाचविी नाचती जिडे तसैीं ॥३॥

देविाचे ि वनमारल्यि कोण ि वशिवेि हातीं । संकल्पासी होती ि वविकल्प ते ॥१॥
विाि वहले देह हे देविा एकसर े। होईल ते बर ेतेणे द्वार े॥ध्रु.॥
होता भार त्यिाची ि वनविारली खतंी । येिथे आतां िरती साटविण ॥२॥
तुका ह्मणे इच्छे पाविि वविले कष्टि । ह्मणऊि वन नष्टि दरुाविली ॥३॥

देवि तीथर येिर ि वदसे जियिा ओस । तोि वच तयिा दोष जिाणि वतयिा ॥१॥
तयिा बर ेफिावेि देविा चुकि ववितां । संि वचताची सत्तिा अंतरायि ॥ध्रु.॥
शुिध्दाशुिध्दठावि पापुण्यिबीजि । पाविविील दजेुि फिळभोग ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविश्विंभराऐसे विमर । चुकि वविल्यिा धर्मर अविघे ि वमथ्यिा ॥३॥

कायि करंू सांगतां ही न कळे विमर । उपित स्थत भ्रम उपजिि ववितो ॥१॥
मन आधर्ीं ज्यिाचे आले होईल हातां । तयिाविरी सत्तिा केली चाले ॥ध्रु.॥
अभुकेचे अगंीं चविी ना सविाद । ि वमथ्यिा ऐसा विाद दरुाग्रह ॥२॥
तुका ह्मणे आप राखावेि आपणा । संकोचों ि वच कोणा नयेि आतां ॥३॥

अमृत्तत अव्हेर ेउचळले जिातां । ि वविषर् आत्तिभूनतां आविश्यिक ॥१॥
आदरासी मोल नयेि लाविूनं केजेि । धर्ीर शुिध्दबीजेि गोमटा तो ॥ध्रु.॥
खऱ्यिाि वचयेि अंगीं आपणे चाली । लाविणी लाि वविली कायि लागे ॥२॥
तुका ह्मणे चाडे करा वेिविसावि । आह्मांसी तो विावि धर्ीर आहे ॥३॥



अनुभविाचे रस देऊंर् आत्तिभूनतां । सोडून ं चोजिि ववितां पुढे पोतीं ॥१॥
देविाचा प्रसाद रत्नाच्यिा ओविणी । शिोभतील गणुीं आपुिलयिा ॥ध्रु.॥
आधर्ीं भावि सार शुिध्द ते भूनि वमका । बीजि आि वण ि वपका ि वचंता नाहीं ॥२॥
तुका ह्मणे ज्यिाचे नाम गणुविंत । ते नाहीं लागत पसरावेि ॥३॥

कायि मजि एविढा भार । हे वेिव्हार चाळविायिा ॥१॥
उकल तो जिाणे धर्णी । मजि भोजिनीं कारण ॥ध्रु.॥
ि वचंता ज्यिाची तयिा ि वशिरीं । लेकरीं ते खेळावेि ॥२॥
तुका ह्मणे सेविट झाल । देवि यिा बोला भोि वगता ॥३॥

न गमे न गमे न गमे हिरि वविण । न मगे न मगे न मगे मेळविा शिाम कोणी गे ॥१॥
तळमळ करी तसैा जिीवि जिळाि वविण मासा । ि वदसती ि वदशिा ओसा विो ॥ध्रु.॥
नाठवेि भूनक तान ि वविकळ जिाले मन । घडी जिायि प्रमाण जुिगा एकी विो ॥२॥
जिरी तुह्मी नोळखा सांगते ऐका । तुकयिाबंधर्ूनचा सखा जिगजिीविन ॥३॥

ि वविठ्ठला र ेतुझे विि वणरतां गुणविाद । ि वविठ्ठला र ेदग्धर् जिालीं पापे ॥१॥
ि वविठ्ठला र ेतुझे पाहातां श्रीमुख । ि वविठ्ठला र ेसुख जिाले नयिना ॥ध्रु.॥
ि वविठ्ठला र ेतुजि देतां आिलगंन । ि वविठ्ठला तनमन ि वनविाल्यिा बाहयिा ॥२॥
ि वविठ्ठला र ेतुझी ऐकतांर् कीित्ति । ि वविठ्ठल हे ि वविश्रांि वत पाविले स्मरणे ॥३॥
ि वविठ्ठला र ेतुकयिाबंधर्ु ह्मणे देहभावि । ि वविठ्ठला जिीविीं पावि धर्िरतां गेला ॥४॥

एकांतीं लोकांतीं करंू गदारोळ । लेशि तो ही मळ नाहीं येिथे ॥१॥
घ्यिावेि द्यावेि आह्मीं आपुिलयिा सत्तिा । न देखों पुसता दजुिा कोणी ॥ध्रु.॥
भांडाराची ि वकली माझे हातीं आहे । पाि वहजेि तो पाहे विान येिथे ॥२॥
तुका ह्मणे आह्मां ि वविश्विासाच्यिा बळे। ठेि वविले मोकळे देवेि येिथे ॥३॥

स्मरणाचे वेिळे । व्हावेि साविधर् न कळे ॥१॥
पि वडलों ि वविषयिांचे ओढीं । कोणी न ि वदसेसे काढी ॥ध्रु.॥
भांडविल माझे । वेिच जिाले भूनमी ओझे ॥२॥
तुका ह्मणे कळे । तूनं ि वच धर्ावेि ऐसे वेिळे॥३॥



पाहा हो देविा कैसे जिन । ि वभन्न ि वभन्न संि वचते ॥१॥
एक नाहीं एका ऐसे । दाविी कैसे शुिध्द हीन ॥ध्रु.॥
पंचभूनते एकी रासी । सूनते्र कैसीं खेळविी ॥२॥
तुका ह्मणे जेि जेि जिाती । तसैी ित स्थि वत येितसे ॥३॥

कोणाि वचयिा न पडों छंदा । गोि वविंदासी आळविूनं ॥१॥
बहुतांचीं बहु मते । अविघे िरते पोकळ ॥ध्रु.॥
घटापटा ढविळी मन। होयि सीण न करंू ते ॥२॥
तुका ह्मणे पांडुरगं । भरंू भाग आला तो ॥३॥

एकवेिळ करीं यिा दःुखावेिगळे । दिुरताचे जिाळे उगविूनि वन॥१॥
आठविीन पायि हा माझा नविस । रात्री ही ि वदविस पांडुरगंा ॥ध्रु.॥
बहु दूनरविरी भोगि वविले भोग । आतां पांडुरगंा सोडविावेि॥२॥
तुका ह्मणे कायिा करीन कुरविंडी । ओवंिाळूनि वन सांडीं मस्तक हे ॥३॥

आणीक म्यिां कोणा यिावेि काकुळती । कोण कामा येिती अंतकाळीं ॥१॥
तूनं विो माझी सखी होसी पांडुरगें । लविकरी येि गे विाट पाहे ॥ध्रु.॥
कायिा विाचा मने हे ि वच काम करीं । पाउले गोिजिरीं ि वचंतीतसे ॥२॥
तुका ह्मणे माझी पुरविीं हे आस । घालीं ब्रह्मरस भोजिन हे ॥३॥

हे आह्मां सकळा । तुझ्यिा नामाचे ि वच बळ ॥१॥
करंू अमृत्तताचे पान । दजेुि नेणों कांहीं आन ॥ध्रु.॥
जियिाचा जिो भोग । सखु दःुख पीडी रोग ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । तुझे पायिीं माझा हेविा॥३॥

आतर माझ्यिा बहु पोटीं । व्हाविीं भेटी पायिांशिी ॥१॥
यिासी तुह्मी कृत्त पाविंता । माझी ि वचंता असों द्या ॥ ।ध्रु.॥
तळमळ करी ि वचत्ति । अखंि वडत ि ववियिोगे ॥२॥
तुका ह्मणे पढंिरनाथा । जिाणे वेिथा अंतिरचंी ॥३॥

बहु जिन्मांतर ेफेिर े। केले येिर ेसोडविीं ॥१॥
आळि ववितों करुणाकर े। ि वविश्विंभर ेदयिाळे ॥ध्रु.॥
विाहवितों मायिापुरीं । येिथे करीं कुढाविा ॥२॥



तुका ह्मणे दजुिा कोण । ऐसा सीण ि वनविारी ॥३॥

कराल ते कायि नव्हे जिी ि वविठ्ठला । ि वचत्ति द्याविे बोला बोबि वडयिा ॥१॥
सोडविूनि वन घ्यिावेि काळचका हातीं । बहुत ि वविपत्तिी भोगि वविल्यिा ॥ध्रु.॥
ज्यिाले जेिऊं नेदी मािरले ि वच मरो । प्रारब्धर्ा उरो मागुतालीं ॥२॥
तुका ह्मणे दजुिा खुटंला उपायि । म्हणऊि वन पायि आठि वविले ॥३॥

डौरलों भि वक्तिसुखे । सेविूनं अमृत्तत हे मुखे ॥१॥
संतसंगे सारंू काळ । प्रमेसुखाचा कल्लोळ ॥ध्रु.॥
ब्रह्माि वदकांसी सुराणी । तो हा आनंद मेि वदनी ॥२॥
नाहीं विकंुैठींचा पांग । धर्ांवेि कथे पांडुरगं ॥३॥
मुक्ति व्हावेि काशिासाठीं । कैची येिणे रसे भेटी॥४॥
तुका ह्मणे गोड । हे ि वच पुर ेमाझे कोड ॥५॥

फिोि वडले भांडार । माप घेऊि वनयिां खर े॥१॥
केली हिरनामाची विरो । माि वगतले आतां सरो ॥ध्रु.॥
देशिांत सुकाळ । जिाला हारपला काळ ॥२॥
घ्यिावेि धर्णीविरी । तुका ह्मणे लाहान थोरीं ॥३॥

आनंदाचे डोहीं आनंदतरगं । आनंद ि वच अंग आनंदाचे॥१॥
कायि सांगों जिाले कांहींि वचयिाबाही । पुढे चाली नाहीं आविडीने ॥ध्रु.॥
गभारचे आविडी मातेचा डोहळा । तेथींचा िजिव्हाळा तेथे ि वबंबे ॥२॥
तुका ह्मणे तसैा ओतलासे ठसा । अनुभवि सिरसा मखुा आला ॥३॥

ह्मणऊि वन धर्िरले पायि । अविो मायि ि वविठ्ठले ॥१॥
आपुले ि वच करूि वन घ्यिावेि । आश्विासावेि आह्मास ॥ध्रु.॥
विाढली ते तळमळ ि वचंता । शिम आतां कराविी ॥२॥
तुका ह्मणे जिीविीं विसे । मजि नसे वेिगळी ॥३॥

कल्यिाण यिा आशिीविारदे । जिाती द्वदं्वे नासोि वन ॥१॥
आश्विािसले नारायिणे । प्रमेदाने अंतिरचं्यिा ॥ध्रु.॥
गेली ि वनविारोि वन आतां । सकळ ि वचंता यिावििर ॥२॥



तुका ह्मणे गातां गीत । आले ि वहत सामोर े॥३॥

हिरनामवेिली पाविली ि वविस्तार । फिळीं पुष्पीं भार बोल्हाविला ॥१॥
तेथे माझ्यिा मना होई ंपि वक्षराजि । साधर्ावियिा काजि तृत्तप्तीचे यिा ॥ध्रु. ॥
मुळींि वचयिा बीजेि दाखि वविली गोडी । लविकर ि वच जिोडी जिािलयिाची ॥२॥
तुका ह्मणे क्षणक्षणां जिातो काळ । गोडी ते रसाळ अंतरले ॥३॥

बरवेि ऐसे आले मना । नारायिणा यिा काळे ॥१॥
देवि आह्मा प्राणसखा । जिाले दःुखा खंडण ॥ध्रु. ॥
जिन्मांतिरचं्यिा पुण्यिरासी । होत्यिा त्यिांसी फिळ आले ॥२॥
तुका ह्मणे ि वनजिठेविा । होईल हेविा लाधर्लों ॥३॥

जििर हे आड यिती लाजि । कैसे काजि साधर्ते ॥१॥
कारण केले उठाउठी । पायिीं ि वमठी घातली ॥ध्रु.॥
समि वपरला जिीवि भावि । धर्िरला भावि अखंड ॥२॥
तुका ह्मणे आड कांहीं । काळ नाहीं घातला ॥३॥

पात्र शुिध्द ि वचत्ति गोही । न लगे कांहीं सांगणे ॥१॥
शिूनर तरी सत्यि ि वच व्हावेि । साटी जिीवेि करूि वन ॥ध्रु.॥
अमुप च सखुमान । स्विामी जिन मानाविे ॥२॥
तुका ह्मणे जिसैी विाणी । तसेै मनीं पिरपाक ॥३॥

प्रगटले ज्ञान । नारायिण भूनतीं ते ॥१॥
अनुभवि च घेऊं व्हाविा । ि वविनंती देविा करूि वनयिां ॥ध्रु.॥
देखोवेिखीं विदे विाणी। पि वडल्यिा कानीं प्रमाणे ॥२॥
तुका ह्मणे यिोगके्षम । घडे ते विमर साधर्ावेि ॥३॥

मुख्यि आधर्ीं ि वविषयित्यिाग । ि ववििधर्भाग पाळणे ॥१॥
मन पावेि समाधर्ान । हे ि वच दान देविाचे ॥ध्रु.॥
उदासीन विृत्तित्ति देहीं। चाड नाहीं पाळणे ॥२॥
तुका ह्मणे नाहीं भयि । सम सोयि ि वविषमाची॥३॥



आतां हे ि वच सार हे ि वच सार । मूनळबीजि र ेआइका॥१॥
आविडीने आविडी उर े। जेि ज्यिा झरु ेते त्यिासी ॥ध्र.ु॥
प्रेमाि वचयिा सूनत्रदोरी । नाहीं उरी उरविी ॥२॥
तुका ह्मणे ि वचतंन बर े। आहे खर ेखऱ्यिापे ॥३॥

केला तसैा अगंीकार । माझा भार चालविीं ॥१॥
होऊं अंतरायि बुध्दी । कृत्त पाि वनधर्ी नेदाविी ॥ध्रु.॥
आह्मी तरी जिड जिीवि। कैचा भावि परुता ॥२॥
अनन्यिभावेि घ्यिाविी सेविा । आह्मां देविा घडेसी ॥३॥
तुह्मीं आह्मी शिरणागते । कृत्त पाविंते रक्षीजेि ॥४॥
तुका ह्मणे भाकंु कींवि । असों जिीवि जिड आह्मी ॥५॥

सोसे बहुगभरविासीं । मेलों असों उपविासीं । नाहीं सखीं ऐसीं । तेथे कोणी भेटलीं ॥१॥
करीं करीं र ेस्विि वहत । देह तवंि हे अि वनत्यि । नाहीं ि वदले ि वचत्ति । सोडविूनं मोहापासोि वन ॥ध्रु.॥
पाळी तोंडींि वचयिा घांसे । ते ि वच होयि अनािरसे । ज्यिा नव्हे ऐसे । खेदी पिर सोडविीना ॥२॥
तुका ह्मणे धर्नमाने । माझ्यिा बाटलों मीपणे । नाहीं ि वदला जिने । देखों लाभे हा लाभ ॥३॥

इित च्छती तयिांसी व्हावेि जिी अरूप । आह्मांसी स्विरूपित स्थती चाड ॥१॥
आतां नव्हे माझा भावि अनािरसा । पाउलांनी इच्छा गोि ववियेिली ॥ध्रु.॥
लेकरासी कोठे जिाणत्यिाची परी। करंू येिते दरुी धर्रावियिा ॥२॥
लागली न सुटे नामाची आविडी। माझी भाविजिोडी भंगूनं नका ॥३॥
घेसील वेिढे मुक्तिीच्यिा अि वभळासे। चाळविीं जिा ि वपसे ब्रह्मज्ञानी ॥४॥
तुका ह्मणे माझा कोठे भि वक्तिरस। पाडावियिा ओस चाळि वविसी ॥५॥

आह्मां भाि वविकांची जिाती । एकि वविधर् जिी श्रीपती । अळंकारयििु वक्ति । सरों शिके ि वच ना ॥१॥
जिाणे माउली त्यिा खणुा। क्षोभ उपजिों नेदी मना । शिांतविूनि वन स्तना ॥लाविीं अविो कृत्त पाळे॥ध्रु.॥
तुजि अविघे होऊं येिते । मजि विाटों नयेि ि वचत्तिे । उपासने परते। नयेि कांहीं आविडों ॥२॥
करंू रूपाची कल्पना । मखुीं नाम उच्चारणा। तुका ह्मणे जिना । जिल स्थल देखतां ॥३॥

ज्यिावेि हीनपणे । कासयिाच्यिा प्रयिोजिने ॥१॥
प्रारब्धर्ीं संसार । बरी ि वहमतीची थार ॥ध्रु.॥
होणार ते कांहीं । येिथे अविकळा नाहीं ॥२॥



तुका ह्मणे देवेि । कृत्त पा केिलयिा बरवेि ॥३॥

ि वकती रांडविडे । घालूनि वन व्हाल र ेबापडेु । संसाराचे ि वभडे । कासाविीस जिालेती ॥१॥
माझ्यिा स्विामी शिरण िरघा । कृत्त पाळुविा पांडुरगंा । ठेविी अंगसगंा । ि वविश्विािसयिां जिविळी ॥ध्रु.॥
कांहीं न मागतां भले । होईल ते ि वच काम केले । नसावेि आिथले। कांहीं एका संकल्पे ॥२॥
तुका ह्मणे भावि । पाविविील ठायिाठावि । एकि वविधर् जिीवि । ठेि ववििलयिा सेवेिसी ॥३॥

बाप करी जिोडी लेकराचे ओढी । आपुली करविंडी विाळविूननी ॥१॥
एकाएकीं केलों ि वमरासीचा धर्नी । कि वडयेि विागविूननी भार खांदीं ॥ध्रु.॥
लेविऊनी पाहे डोळा अळंकार । ठेविा दाविी थोर करूि वनयिां ॥२॥
तुका ह्मणे नेदी गांजिूनं आि वणकांसी । उदार जिीविासी आपुिलयिा ॥३॥

यिा र ेहिरदासानो िजंिकों कि वळकाळा । आमुि वचयिा बळा पढेु ि वकती बापडेु ॥१॥
रगं सुरगं घमंडी नाना छंदे । हास्यिि वविनोदे मनाि वचयेि आविडी ॥ध्र.ु॥
येिणे तेणे प्रकार ेबहुतां सुख जिोडे । पूनजिन ते घडे नारायिणा अंतरीं ॥२॥
विांकडयिा माना बोल बोलावेि आषर । येिईल तो त्यिांस छंद पढीयिे गोि वविंदा ॥३॥
आपुलाले आविडी एकापुढे एक नटा । नाहीं थोर मोठा लहान यिा प्रसंगीं ॥४॥
तुका ह्मणे येिथे प्रमे भंगूनं नयेि कोणीं । देवि भक्ति दोन्ही ि वनविि वडतां पातक॥५॥

अविघा च अन्यिायिी । तेथे एकल्यिाचे काई ॥१॥
आतां अविघे एकवेिळे । जिळोि वन सरो ते ि वनराळे ॥ध्रु.॥
कायि माझे खर े। एविढे च राखों बर े॥२॥
तुका ह्मणे आतां । पिरहार न लगे ि वचत्तिा ॥३॥

कायि विृत्तंदाविन मोि वहयेिले गुळे । कायि िजिर ेकाळे उपचािरले ॥१॥
तसैी अधर्माची जिाती च अधर्म । उपदेशि श्रम कराविा तो ॥ध्रु.॥
न कळे ि वविचंासी कुरविाि वळले अगं । आपले ते रगं दाविीतसे ॥२॥
तुका ह्मणे नयेि पाकासी दगड । शिूनकरासी गोड जिसैी ि वविष्ठा ॥३॥

स्तविूनि वनयिां नरा । केला आयिषु्यिाचा मातेरा ॥१॥
नारायिणि वचयिा लोपे । घडलीं अविघीं ि वच पापे ॥ध्रु.॥



जिीवि ज्यिाचे दान। त्यिाचा खंडून ि वनयिां मान ॥२॥
तुका ह्मणे विाणी । आइके त्यिा दोष कानीं ॥३॥

संतां नाहीं मान । देवि मानी मुसलमान ॥१॥
ऐसे पोटाचे मािरले । देविा आशिा ि वविटंि वबले ॥ध्रु.॥
घाली लोटांगण । विंदी नीचाचे चरण ॥२॥
तुका ह्मणे धर्मर । न कळे माजिल्यिाचा भ्रम॥३॥

अविो कृत्त पाविंता । होई ंबधु्दीचा येि दाता ॥१॥
जेिणे पाि वविजेि उध्दार । होयि तुझे पायिीं थार ॥ध्रु.॥
विदविीं हे विाचा । भावि पांडुरगंीं साचा ॥२॥
तुका ह्मणे देविा । माझे अंतर विसविा ॥३॥

नाहीं म्यिा वििं वचला मतं्र कोणापाशिीं । राि वहलों जिीविासीं धर्रूि वन तो ॥१॥
ि वविटेविरी भावि ठेि ववियेिले मन । पाउले समान ि वचंतीतसे ॥ध्रु.॥
पाविि वविला पार धर्िरला ि वविश्विास । घालूनि वनयिां कास बळकट ॥२॥
तुका ह्मणे मागे पाविले उध्दार । ि वतहीं हा आधर्ार ठेि वविलासे ॥३॥

चंचळीं चचंळ ि वनश्चळीं ि वनश्चळ । विाजिविी खळाळ उदकासी ॥१॥
सोपे विमर पिर मन नाहीं हातीं । हा हा भूनत ि वचत्तिीं भ्रम गाढा ॥ध्रु.॥
रि वविि वबंब नाहीं तुटत उदका । छायेिची ते नका सरी धर्रंू ॥२॥
तुका ह्मणे भयि धर्री रज्जिूनसाटीं । नाहीं साच पोटीं कळले तों ॥३॥

आविडी येिते कळों । गुणे ि वचन्हे उमटती ॥१॥
पोटीचे ओठीं उभे राहे । ि वचत्ति साहे मनासी ॥ध्रु.॥
डाहोळे यिाची भूनक गभार । ताटीं प्रभा प्रि वति वबंबे ॥२॥
तुका ह्मणे मानोन घ्यिावेि । विाटे खावेि विाटते ॥३॥

. कायि ऐसी वेिळ । विोडविली अमंगळ ॥१॥
आिजि दखुविले मन । कथाकाळीं जिाला सीण ॥ध्रु.॥
पापाि वचयिा गुणे । त्यिांि वचयिा वेिळे दषरणे ॥२॥
तुका ह्मणे कानीं । घालून ंआले दषु्टिविाणी॥३॥



ि वकती वेिळां जिन्मा यिावेि । ि वनत्यि व्हावेि फिजिीत ॥१॥
ह्मणऊि वन जिीवि भ्यिाला । शिरण गेला ि वविठोबासी ॥ध्रु.॥
प्रारब्धर् पाठी गाढे । न सर ेपुढे चालत ॥२॥
तुका ह्मणे रोकडीं हे । होती पाहे फिजिीती ॥३॥

होतों सांपडलों वेिठी । जिातां भेटी संसारा ॥१॥
तों यिा विाटे कृत्त पा केली । भेटी जिाली ि वविठोबासी ॥ध्रु.॥
होता भार माथां माझे । बहु ओझे अमुप ॥२॥
तुका ह्मणे केली ि वचंता । कोण दाता भेटेल ॥३॥

भुंकुि वनयिां सनेु लागे हस्तीपाठी । होऊि वन ि वहपंुटी दःुख पावेि ॥१॥
कायि त्यिा मशिके तयिाचे करावेि । आपुल्यिा स्विभावेि पीडतसे ॥ध्रु.॥
मातले बोकड ि वविटविी पंचानना । घेतले मरणा धर्रणे ते ॥२॥
तुका ह्मणे संतां पीि वडतील खळ । घेती तोंड काळे करूि वनयिां ॥३॥

जिा र ेतुह्मी पंढरपुरा । तो सोयिरा दीनांचा ॥१॥
गुण दोष नाणी मना । करी आपणासािरखे ॥ध्र.ु॥
उभारोि वन उभा कर । भविपार उतरायिा ॥२॥
तुका ह्मणे तांतड मोठी । जिाली भेटी उदडं॥३॥

गजिरत जिावेि नामाविळी । प्रेमे टाळी विाहोि वन ॥१॥
येिणे सखेु पुढती धर्ांवेि । भेटी सवेि गोपाळा ॥ध्रु.॥
लोटांगण घाला तळीं । विदंा धर्ुळी संतांची ॥२॥
तुका ह्मणे ि वविठ्ठल लाहो । ऐसा बाहो उभारा ॥३॥

अनुसर ेतो अमर जिाला । अंतरला संसारा ॥१॥
न देखती गभरविास । कधर्ीं दास ि वविष्णूनचे ॥ध्रु.॥
ि वविसंभेना माता बाळा। तसैा लळा पाळाविा ॥२॥
ि वत्रभुविनीं ज्यिाची सत्तिा । तुक्यिा रि वक्षता तो जिाला ॥३॥

आतां केशिीराजिा हे ि वच ि वविनविणी । मस्तक चरणीं ठेविीतसे ॥१॥



देह असो माझा भलि वतयेि ठायिीं । ि वचत्ति तुझ्यिा पायिीं असों द्याविे ॥ध्रु.॥
काळाचे खंडण घडावेि ि वचंतन । धर्नमानजिनि वविन्मुख तो ॥२॥
कफिविाति वपत्ति देहअविसानीं । ठेविाविीं विारूि वन दिुरते हीं॥३॥
साविधर् तों माझीं इिं वद्रयेि सकळे । ि वदलीं एका वेिळे हाक आधर्ीं ॥४॥
तुका ह्मणे तून ंयिा सकळांचा जिि वनता । येिथे ऐकता सकळांसी ॥५॥

ि वचत्ति ते ि वचंतन कल्पनेची धर्ांवि । जेि जेि विाढे हांवि इिं वद्रयिांची ॥१॥
हात पावि ि वदसे शिरीर चालतां । नावेि भेद सत्तिा जिीविाची ते ॥ध्रु.॥
रविीि वचयेि अगंीं प्रकाशिक कळा । विचने ि वनराळा भेद ि वदला ॥२॥
तुका ह्मणे माप विचनाच्यिा अगंीं । मौन्यि कायि रगंीं ि वनविडाविे ॥३॥

बोलोि वनयिां कायि दाविूनं । तुह्मी जिीऊ जिगाचे ॥१॥
हे ि वच आतां माझी सेविा । ि वचंतन देविा किरतों ॥ध्रु.॥
ि वविरक्तिासी देह तुच्छ । नाहीं आस देहाची ॥२॥
तुका ह्मणे पायिापाशिीं । येिइन ऐसी विासना ॥३॥

ि वनजिों नव्हे सकाळवेिळीं । रातीकाळी ि वचंन ि वचनंी॥१॥
विोंगळाने घेतली पाठी । केली आटी जिीविासी ॥ध्रु.॥
मेळऊि वन सवेि जिन । ि वचतंा नेणे देविळीं च ॥२॥
तुका ह्मणे आलों घरा । तोंडा घोरा बाइलेच्यिा ॥३॥

मायिबाप सवेि नयेि धर्नि ववित्ति । करावेि संि वचत भोगावेि ते ॥१॥
ह्मणऊि वन लाभ कायि तो ि वविचारीं । नको चालीविरी ि वचत्ति ठेविूनं ॥ध्रु.॥
आयिषु्यि सेविटीं सांडून ि वन जिाणार । नव्हे हे साचार शिरीर हे ॥२॥
तुका ह्मणे काळे लाि ववियेिले माप । जिमे धर्री पापपुण्यिाची ही ॥३॥

मोटळे हाटीं सोि वडल्यिा गांठी । ि वविकऱ्यिा घातले केण।
ज्यिाचे भाग त्यिासी देऊि वन विािरले । सारूि वन िलगाड दान ।
खर ेमाप हातीं घेऊि वन बसैलों । माि वनती ते चौघे जिन ।
खर ेि ववित्ति तेथे आले चोजिविीत । ि वगऱ्हाइक संतजिन ॥१॥
झाि वडला पालवि केला हाट वेिच । जिाली सकाळीं च अराणूनक ।
यिाल तिर तुह्मी करा लगबग । आमचे ते कोणी लोक ॥ध्रु.॥



एक ते उत्तिम मध्यिम कि वनष्ठ । ि ववित्तिाचे प्रकार तीन ।
बहुतां जिनाचे बहुत प्रकार । वेिगळाले विाण ।
लाभ हाि वण कोणा मदुल जिाले । कोणासी पि वडले खाण ।
अधर्रमधर्र कोणी गुंतोि वन राि वहले । थोडे तसेै बहु जिन ॥२॥
एके सांते आले एक गांविीहून । येिकामे ि वच नव्हे जिाणे ।
येितां जिातां रुजिून नाहीं ि वदविाणा । काळतोंडीं एके तेणे ।
लाग भाग एकी एकानीं गोि वविले । मागील पुि वढलां ॠणे ।
तुका ह्मणे आतां पाहू ंनयेि विास। साधर्ावेि आपुले पेणे ॥३॥

करा करा लागपाट । धर्रा पढंरीची विाट । जंिवि नाहीं चपेट । घात पि वडला काळाचा ॥१॥
दजुिा ऐसा नाहीं कोणी । जिो यिा काढी भयिांतूनि वन । करा ह्मणऊि वन । हा ि वविचार ठायिींचा ॥ध्रु.॥
होती गाते्र बेबळीं । ि वदविस अस्तमाना काळीं । हातपायिटाळीं । जिे मोकळी आहेती ॥२॥
कां र ेघेतलासी सोसे । तुजि विाटताहे कैसे। तुका ह्मणे ऐसे । पुढे कै लाहासी ॥३॥

यित्न आतां तुह्मी करा । मजि दातारा सत्तिेने ॥१॥
ि वविश्विास तो पायिांवििर । ठेविुि वन हरी राि वहलों ॥ध्रु.॥
जिाणत ि वच दजेुि नाहीं । आणीक कांहीं प्रकार ॥२॥
तुका ह्मणे शिरण आलों । नेणे बोलों ि वविनि ववितां ॥३॥

अनाथां जिीविन । आह्मां तुमचे चरण । करूि वन सांटविण। धर्रीयेिले हृदयिीं ॥१॥
पुष्टि जिाली अंगकांि वत । आनंद न समायेि ि वचत्तिीं । कवितुके प्रीती । गाऊं नाचों उल्हासे ॥ध्रु.॥
करुणाउत्तिरीं। करून आळविण हरी । जिाऊं नेदूनं दरुी । प्रेमप्रीि वतपि वडभर े॥२॥
मोहो माते करी गोविा । ऐसे आहे जिी केशिविा । तुका ह्मणे सेविा । आणीक नाहीं जिाणत ॥३॥

सुखाची विसि वत जिाली माझे जिीविीं । तुमच्यिा गोसाविी कृत्त पादाने ॥१॥
रूप वेिळावेिळां आठविीं अंतरीं । बसैोि वन िजिव्हारीं राि वहले ते ॥ध्रु.॥
ि वविसांविले मन ि वविठ्ठले प्रपंचा ॥ गोडाविली विाचा येिणे रसे ॥२॥
तुका ह्मणे कांहीं नाठवेिसे केले । दसुर ेि वविठ्ठले मजि आतां ॥३॥

आह्मां कांहीं आह्मां कांहीं । आतां नाहीं यिा बोले॥१॥
मोल सांगा मोल सांगा । घेणे ि वतहंीं गा पसुावेि ॥ध्रु.॥
कैसे घडे कैसे घडे । बडबड तुजि मजि ॥२॥



मुदले साटी मुदले साटी । लाभ पोटीं त्यिा च मधर्ीं ॥३॥
तुका ह्मणे साटविूनं घरीं । आडल्यिा काळे पुसती तरी ॥४॥

घ्यिा र ेभाई प्यिा र ेभाई । कोणी कांहीं थोडे बहु॥१॥
येि च हाटीं येि च हाटीं । बांधर्ा गाठी पारखूनन ॥ध्रु.॥
वेिच आहे वेिच आहे । सरले पाहे मग खोटे ॥२॥
उघडे दकुान उघडे दकुान । रात्री जिाली कोण सोडी मग ॥३॥
तुका ह्मणे अंतकाळीं । जिाती टाळीं बसैोि वन ॥४॥

मागर चकुले ि वविदेशिीं एकले । तयिावििर जिाले ि वदशिाभुली॥१॥
हातीं धर्रूि वनयिां पाविि वविले घरा । त्यिाच्यिा उपकारा कायि द्याविे ॥२॥
तसैा मी कुडकुडा होतों केशिीराजिा । सेविा न घडे लाजिा ह्मणऊि वन ॥ध्रु.॥
सांि वडयेिला गभर उबगोि वन माउली । नाहीं सांभाि वळली भूनि वम शुिध्द ॥३॥
उष्ण तान भूनक एविि वढयेि अकांतीं । विोसंगा लाि वविती कायि ह्मि वणजेि ॥४॥
खांद्याविरी शिूनळ मरणाचे विाटे। अन्यिायि ि वह मोटे साच केले ॥५॥
हातींचे ि वहरोि वन घातला पाठीसी। तुका ह्मणे ऐसी परी जिाली ॥६॥

 जिसैी तसैी तिर विाणी । मना आणी माउली ॥१॥
लेकरांच्यिा स्नेहे गोड । करी कोड त्यिा गणुे ॥ध्रु.॥
मागे पुढे िरघे पोटीं । साहे खेटी करीते ॥२॥
तुका ि वविनविी पांडुरगंा । ऐसे प ैगा आहे हे ॥३॥

गुणांचे आविडी विाचेचा पसरू । पि वडला ि वविसरु इतरांचा ॥१॥
आि वदमध्यिअंतीं नाहीं अविसान । जिीविनीं जिीविन ि वमळोि वन गेले ॥ध्र.ु॥
रामकृत्त ष्णनाममाळा हे सािजिरी । ओि वविली गोिजिरी कंठाजिोगी ॥२॥
तुका ह्मणे तनु जिालीसे शिीतळ । अविघी सकळ ब्रह्मानंदे ॥३॥

देविाची भांडारी । आदा ि वविि वनयिोग करी ॥१॥
आतां न माखे हातपायि । नेणों होते ऐसे कायि ॥ध्रु.॥
देवेि नेली ि वचंता । जिाला सकळ किरता ॥२॥
तुका ह्मणे धर्णी । त्यिासी अविघी पुरविणी ॥३॥

पेणाविले ढोर मार खायि पाठी । बसैले ते नठुी तेथूनि वनयिां ॥१॥



तसैी माझ्यिा मना परी जिाली देविा । धर्ाविे अहभंाविा सांडाविलों ॥ध्रु.॥
कडां घालीं उडी माि वगलांच्यिा भेणे । मरणामरण न कळे ि वच ॥२॥
तुका ह्मणे जिालों त्यिापरी दःुिखत । असे बोलाविीत पांडुरगंा ॥३॥

जिािलयिा दशिरन करीन मी सेविा । आणीक ही देविा न लगे दजेुि ॥१॥
प्रारब्धर्ा अंगीं अन्न आच्छादन । ित स्थर करोि वन मन ठेविीं पायिीं ॥ध्रु.॥
येि गा येि गा येि गा कृत्त पाळुविा हरी । ि वनविविीं अभ्यिंतरीं देउि वन भेटी ॥२॥
आसाविले मन जिीविनाचे ओढी । नामरूपे गोडी लाि ववियेिली ॥३॥
कायि तुह्मांपाशिीं नाहीं भांडविल । माझे ि वमथ्यिा बोल जिाती ऐसे ॥४॥
कायि लोखंडाचे पाहे गणु दोष । िसविोि वन पिरस सोने करी ॥५॥
तुका ह्मणे माझे अविघे असों द्यावेि। आपुले करावेि ब्रीद साच ॥६॥

येिथे आड कांहीं न साहे आणीक । प्रमाण ते एक हे ि वच जिाले ॥१॥
गाऊं नाचों टाळी गाऊं गाऊं गीत छंदे । डोलविूनं ि वविनोदे अंग तेणे ॥ध्रु.॥
मथुि वनयिां सार काि वढले बाहेरी । उपािधर् ते येिरी ि वनविि वडली ॥२॥
तुका ह्मणे जिगा लाि वविली ि वशिराणी । सेि ववितां हे धर्णी होत नाहीं ॥३॥

शिरणागत जिालों । तेणे मीपणा मकुलों ॥१॥
आतां ि वदल्यिाची च विाट । पाहों नाहीं खटपट ॥ध्रु.॥
नलगे उि वचत । कांहीं पाहावेि संि वचत ॥२॥
तुका ह्मणे सेविा । माने तसैी करंू देविा ॥३॥

विाचेि वचयिा आळा कविि वळले ब्रह्म । चकुि वविला श्रम पृत्तथक तो ॥१॥
सुलभ जिाले सुलभ जिाले । जिविळी आले पढंिरयेि ॥ध्रु.॥
नामरूपाचे बांधर्ले मोटळे । एक एका वेिळे सािरयेिले ॥२॥
तुका ह्मणे विाटे चकुली विसती । उध्दार तो हातीं आि वणयेिला ॥३॥

सविंग जिाले सविंग जिाले । घरा आले बंदरींचे ॥१॥
आतां हेविा कराविा सोस । भि वक्तिरस बहु गोड ॥ध्रु.॥
पाउल वेिचे ि वचंता नाहीं । आड कांहीं मग नयेि ॥२॥
तुका ह्मणे संि वचताचे । नेणे काचे राहों ते ॥३॥



तुह्मी संत मायिबाप कृत्त पाविंत । कायि मी पि वतत कीती विाणून ं॥१॥
अवितार तुह्मां धर्रायिा कारणे । उध्दरावेि जिन जिड जिीवि॥ध्रु.॥
विाढि वविले सुख भि वक्ति भावि धर्मर । कुळाचार नाम ि वविठोबाचे ॥२॥
तुका ह्मणे गणु चदंनाचे अंगीं । तसेै तुह्मी जिगीं संतजिन ॥३॥

पाठी लागे तयिा दविडीं दरुी । घालीं यिा बाहेरी संविसारा ॥१॥
येिउि वन दडे तुमच्यिा पायिीं । धर्ांवेि तई ंछो ह्मणा ॥ध्रु.॥
पारिखयिाचा विास पडे । खटबड उठी ते ॥२॥
तुका ह्मणे लाि वविला धर्ाक । नेदी ताक खाऊं कोणी ॥३॥

सांखि वळलों प्रीती गळां । भुंके वेिळा जिाणोि वनयिां॥१॥
तुमचे मी केशिीराजिा । सुने यिा काजिा पाि वळलों ॥ध्रु.॥
आले गेले कळे विाटा । कोण ि वनटा विाकि वडयिा ॥२॥
तुका ह्मणे आले विारी । दिुरते दरुी नातळतां ॥३॥

सुि वनयिांचा हा ि वच भावि । आपला ठावि राखाविा ॥१॥
दिुजियिाचा येिऊं विारा । नेदूनं घराविरी देऊं ॥ध्रु.॥
केली यिाची फिाडाफिाडी। तडामोडी के्षत्राची ॥२॥
पातेजित नाहीं लोकां । तुका देविाविांचूनि वन॥३॥

सुि वनयिांची आविडी देविा । घेत सेविा नाहीं कांहीं ॥१॥
िसकि वविले जिविळी बसैों । जेिथे असों तेथे ि वच ॥ध्रु.॥
नेदी दजेुि बोलों करंू । गुरुगुरु न साहे ॥२॥
तुका ह्मणे कृत्त विाि वळतां । अगं सत्तिा सगंाची ॥३॥

सीळे खाता आला विीट । सुने धर्ीट पाि ववि धर्री॥१॥
कान्होबा ते जिाणे खूनण । उन उन घास घाली ॥ध्र॥ु
आपुिलयेि ठायिी चे घ्यिावेि । लाड भावेि पाळाविा ॥२॥
तुका म्हणे मी जुिनाट । मोहो आट परतला ॥३॥

लागले भरते । ब्रह्मानंदाचे विरते ॥१॥
जिाला हरीनामाचा तारा । सीड लागले फिरारा ॥ध्रु॥



बसैोि वन सकळ । बाळ चािलले गोपाळ ॥२॥
तुका म्हणे विाट । बरविी सांपडली नीट ॥३॥

धर्ने ि ववित्तिे कुळे । अविि वघयिाने ते आगळे ॥१॥
ज्यिाचे नारायिण गाठी । भरला हृदयि संपुटी ॥ध्र॥ु
अविघेची गोड । त्यिाचे परुले सविर कोड ॥२॥
तुका म्हणे अस्त । उदयि त्यिाच्यिा तेजिा नास्त॥३॥

बोलावेि ते आता आम्ही अबोलणे । एकाची विचने सकळा सी ॥१॥
मेघदृष्टि वष्टि काही न ि वविचारी ठावि । जिसैा ज्यिाचा भावि त्यिासी फिळो ॥२॥
तुका म्हणे नाही समाधर्ाने चाड । आपणा ही नाड पिु वढलांसी ॥३॥

अिधर्कार तसैा करू उपदेशि । साहे ओझे त्यिास तेची द्यावेि ॥१॥
मुंगीविर भार गजिाचे पालाण । घािलता ते कोण कायिरिसध्दी ॥२॥
तुका म्हणे फिांसे विाघुरा कुऱ्हाडी । प्रसगंी तो काढी पारधर्ी तो ॥३॥

नव्हो विैद्य आम्ही अथारचे भकेुले । भलते द्यावेि पाले भलत्यिासी ॥१॥
कुपथ्यि करुनी ि वविटंबावेि रोगी । का हे सलगी भीड त्यिाची ॥२॥
तुका म्हणे लांसून फिांसूनं देऊ डावि । सखुाचा उपावि पुढे आहे ॥३॥

नव्हे पिर म्हणविी दास । काही ि वनि वमत्तिास मूनळ केले ॥१॥
तुमचा तो धर्मर कोण । हा आपण ि वविचारा ॥ध्रु ॥
नाही शुिद्ध आचरण । परी चरण ि वचंि वततो ॥२॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । ऐसे का गा नेणा हे ॥३॥

मागेि वचंता होती आस । केला नास यिा काळे ॥१॥
तुम्ही आम्हा उदासीन । ि वभन्नाि वभन्न विािरले ॥ध्र॥ु
मोहजिाळे दःुख विाढे । ओढे ओढे त्यिास ते ॥२॥
तुका म्हणे कोण देविा । आता हेविाविाढविी ॥३॥

आहो उभा ि वविटेविरी । भरोविरी चुकि वविली ॥१॥
ि वनविारले जिाणे येिणे । कोणा कोणे रुसावेि ॥ध्रु॥



संकल्पासी वेिचे बळ । भार ेफिळ ि वनमारण ॥२॥
तुका म्हणे उभयिता । भेटी सत्तिा लोभाची ॥३॥

असो खटपट । आता विाउगे बोभाट ॥१॥
पिरसा हे ि वविनविणी । असो मस्तक चरणी ॥ध्रु॥
अपराधर् करा । क्षमा घडले दातारा ॥२॥
तुका म्हणे वेिथा । तुम्हा कळे पंढरीनाथा ॥३॥

विारकरी पायिांपाशिी । आले त्यिांसी ि वविनि वविले ॥१॥
कायि कायि ते आइका । ि वविसरों नका रकंासी ॥ध्रु॥
ि वचंताविोि वन ि वचंता केली । हे राि वहली अविस्था ॥२॥
तुका म्हणे संसारा । रुसलो खरा यिासाठी ॥३॥

जिीविीचे का नेणा । पिर हे आविडी नारायिणा ॥१॥
विाढविावेि हे उत्तिर । काही लाजि करकर ॥ध्रु॥
कोठे विायिा गेले । शिब्द उत्तिम चांगले ॥२॥
तुका म्हणे बाळा । असतात ि वप्रयि खेळा॥३॥

विोडि वविले अंग । आता करुनी घ्यिावेि सांग ॥१॥
कायि पूनजिा ते मी नेणे । जिाणावेि जिी सविरजिाणे ॥ध्रु॥
पोटा आले बाळ। त्यिाचे जिाणावेि सकळ ॥२॥
चुका म्हणे हरी । विाहावेि जिी कि वडयेिविरी॥३॥

सेविटीची हे ि वविनंती । पायि ि वचत्तिीरहावेि ॥१॥
ऐसे करा कृत्त पादान । तुम्हा मन सि वन्नधर् ॥ध्रु॥
भाग्यिाि वविन कैची भेटी । नव्हे तुटी ि वचंतने ॥२॥
तुका म्हणे कळसांआले । हे ि वविठ्ठले पिरसावेि ॥३॥

करुनीयिा शुिद्ध मन । नारायिण स्मराविा ॥१॥
तरीच हा तरीजेि िसंधर्ु । भविबंधर्ून तोडोि वनयिा ॥ध्र॥ु
तेथे सर ेशुिद्ध साचे । अंतरीचे बीजि ते ॥२॥
तुका म्हणे लविणकळी । पडता जिळी ते होयि ॥३॥



िजिकडे पाहे ि वतकडे देवि । ऐसाभावि दे काही ॥१॥
कायि केलो एकदेशिी । गणुदोषीं संपन्न ॥ध्रु॥
पडे तेथेतुझ्यिा पायिा । करी विायिा न विजिते ॥२॥
तुका म्हणे ि वविषमे सारी । ठाणे धर्री जिीविासी ॥३॥

िजिकडे जिायि ि वतकडे सवेि । आता यिावेि यिाविरी ॥१॥
माझ्यिा अविघ्यिा भांडविला । तून एकला जिालासी ॥ध्र॥ु
आता दजेुि धर्रा झणी । पायिा हुनी वेिगळे ॥२॥
तुका म्हणे आता देविा । नका गोविायिाविरी ॥३॥

स्मरता का घडे नास । ि वविष्णदुास यिाविरी ॥१॥
ऐसी सीमा जिाली जिगी । तरी मी वेिगी अनुसरलो ॥ध्र॥ु
धर्िरले ते ि वनविडे आता । न घडे ि वचत्तिावेिगळे ॥२॥
तुका म्हणे नाशि नाही । पुराणे ही गजिरती ॥३॥

आधर्ी नाही कळो आला हा उपायि । नाही तरी कायि चुकी होती ॥१॥
घािलतो पायिा सी ि वमठी एकसर े। नेदी तो दसुर ेआड येिऊ ॥ध्रु॥
कासयिा पडतो लि वटक्यिाचे भरी । नव्हता का ि वशिरी भार घेतो ॥२॥
तुका म्हणे का हे घेतो गभरविास । का यिा होतो दास कुटंुबाचा ॥३॥

आता बर ेजिाले । माझे मजि कळो आले ॥१॥
खोटा ऐसा संविसार । मजि पायिी द्याविी थार ॥ध्रु॥
उघडले डोळे । भोग देता काळी कळे ॥
तुका म्हणे जिीविा । होता तडातोडी देविा ॥३॥

बोिललो ते धर्मर अनुभवि अंगे । कायि पांडुरगें उणे केले ॥१॥
सविर िसद्धी पायिी विोळगती दासी । इच्छा नाही ऐसी व्हावेि काही ॥ध्रु॥
संतसमागमे अळंकार विाणी । करू हे पेरणी शुिद्ध बीजिा ॥२॥
तुका म्हणे रामकृत्त ष्णनामे गोड । आविडीचे कोड माळ ओऊ ॥३॥

पिरसाचे अंगे सोने जिाला ि वविळा । विाकणे यिा कळा हीन नेव्हे ॥१॥



अंतरी पालट घडला कारण । मग समाधर्ान तेची गोड ॥ध्र॥ु
ि वपकली सेद पूनविरकमार नयेि । अव्हेरु तो कायि घडे मग॥२॥
तुका म्हणे आणा पगंती सुरण । पृत्तथक ते गुण केले पाके॥३॥

ज्यिाचे माथा जिो जिो भार । तेची फिार तयिासी ॥१॥
मागेपुढे अविघे िरते । कळो येिते अनुभवेि ॥ध्रु॥
पिरसांअंगी अमुपसोने । पोटी हीन धर्ातुची ॥२॥
आपुला तो किर धर्मर । जिाणे विमर तुका ते ॥३॥

पाहे ि वतकडे ि वदशिा ओस । अविघी पास पायिा पे ॥१॥
मनची साच होइल कई । प्रमे देई भेटोि वन ॥ध्रु॥
सविारपिर पांगुळ असे । न कळे कैसे ते तुम्हा ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त पाविंता । तून तो दाता दीनाचा ॥३॥

चालविणे कायि । ऐसे अगें माझे मायि ॥१॥
धर्ावि धर्ावि लविलाहे । कंठी प्राण विाट पाहे ॥ध्रु॥
पसरुनी कर । तुजि चािललो समोर ॥२॥
देसील ि वविसांविा । तुका म्हणे ऐशिा हाविा ॥३॥

आविडीच्यिा ऐसे जिाले । मुखा आले हरीनाम ॥१॥
आता घेऊ धर्णीविरी । मागेउरी नुरतेो ॥ध्रु॥
सांटविण मनाऐसी । पुढे रासी अमुप ॥२॥
तुका म्हणे कारण जिाले । ि वविठ्ठल तीअक्षरी॥३॥

त्यिाचीयिा चरणा माझे दडंवित । ज्यिा चे धर्नि ववित्ति पांडुरगं ॥१॥
येिथे माझा जिीवि पाविला ि वविसांविा । म्हणउनी हाविाभरलासे ॥ध्र॥ु
चरणी चे रजि लाविीन कपाळा । जिी पदे राउळा सोई जिाती ॥२॥
आि वणक तीभाग्येि येिथे कुरविंडी । करुनीयिा सांडी इदं्राऐसी ॥३॥
विैष्णविाचे घरी देविाची विसि वत । ि वविश्विास हा ि वचत्तिीसत्यिभावेि ॥३॥
तुका म्हणे सखे हरीचे ते दास । आता पुढे आस नाही दजेुि ॥५॥

उपजिोि वनयिा मर े। पिर हेची विाटे बर े॥१॥



नाही आविडीसी पार । न म्हणावेि जिाले फिार ॥ध्रु॥
अमृत्तताची खाणी । उघडली नव्हे धर्णी ॥२॥
तुका म्हणे पचे । ि वविठ्ठल हे मखुा साचे ॥३॥

सत्यि तून सत्यि तून सत्यि तून ि वविठ्ठला । का गा हा दाि वविला जिगदाकार ॥१॥
सांभाळी आपुली हाक देतो मायिा । आम्हासी का भयिाभीत केले ॥ध्रु॥
रूप नाही त्यिासी ठेि ववियेिले नाम। लटकाची श्रम विाढि वविला ॥२॥
तुका म्हणे का गा जिालासी चतुर । होतासी ि वनसुर ि वनि वविरकार ॥३॥

अमच्यिा कपाळे तुजि ऐसी बुध्दी । धर्राविी ते शुिध्दी यिोगा नयेि ॥१॥
कायि यिा राि वहले ि वविनोदाविाचूनन । आपुिलयिा ि वभन्न केले आम्हा ॥ध्र॥ु
कोठे र् मूनित्तिमंत दाविी पुण्यिपाप । काशिासी संकल्प विाहाि वविसी ॥२॥
तुका म्हणे आता आविराविाचेडा । लि वटकी च पीडा पांडुरगंा ॥३॥

नो बोलावेि ऐसे जिनासी उत्तिर । किरतो ि वविचार बहु वेिळा ॥१॥
कोण पाप आड ठाकते येिऊन । पालि वटि वत गणु अंतरीचा ॥ध्र॥ु
संसारा हातीसोडविुनी गळा । हे का अविकळा येिती पुढे ॥२॥
तुका म्हणे सेवेि घडेल अंतरायि । यिास करू कायि पांडुरगंा ॥३॥

आता हे उि वचत माझे जिना हाती । पाि वहजेि फििजिती केली काही ॥१॥
मग हे तुमचे न सोडी चरण । त्रासोि वनयिा मन येिइल ठायिा ॥ध्र॥ु
विाउगे विाणीचा न धर्री काटाळा । ऐसी का चांडाळा बुध्दी मजि ॥२॥
तुका म्हणे जिरी माथा बसेै घावि । तरी मग विावि नेघे पुढे ॥३॥

मायेिविरी सत्तिा आविडीची बाळा । संकोचोि वन लळा प्रि वतपाळी ॥१॥
अपराधर् माझे न मनावेि मनी । तुम्ही संतजिनी मायिबापी ॥ध्रु॥
आरुष विचन ले कुराची आळी । साहोि वन कविळी मागुताली ॥२॥
तुका म्हणे अंगी कायि नाही सत्तिा । पिर ि वनषु्ठरता उपेजिना ॥३॥

कैसा होतो कृत्त पाविंत । बहुसंत सांगती । पुसणे नाही यिातीकुळ । लागो वेिळ नेदाविा ॥१॥
ऐसी कायि जिाणो ि वकती । उतरती उतरले ॥ध्र॥ु
दाविी विकंुैठीच्यिा विाटा । पाहाता मोठा संपन्न। अि वभमान तो नाही अंगी । भक्तिालागी न बसेै ॥२॥



तुका म्हणे आळस ि वनद्रा । नाही थारा त्यिा अंगी । आले द्यावेि भलत्यिा काळे । ि वविठ्ठल बळे आगळा ॥३॥

सदवैि हे विारकरी । जेि पंढरी देखती । पदोपदी ि वविठ्ठल विाचे । त्यिांसी कैचा संसार ॥१॥
दोष पळाले दोष पळाले। पैल आले हरीदास ॥ध्र॥ु
प्रेमभाते भरले अंगी । ि वनलरज्जि रगंी नाचती । गोपीचंदनाची उटी । तुळसी कंठी ि वमरविती ॥२॥
तुका म्हणे देवि ि वचत्तिी। मोक्ष हाती रोकडा । दबुरळा यिा शिि वक्तिहीना । त्यिा ही जिना पुरता ॥३॥

ऐसी ठाविी विमे । तरी सांडविलो भ्रमे ॥१॥
सुखे नाचतो कीतरनी । नाही आशंिि वकत मनी ॥ध्रु॥
ऐसे आले हाता । बळ तरी गेली ि वचंता ॥२॥
सुखे येिथे जिाले तरी । नाही आि वणकाची उरी ॥३॥
ऐसे केले देवेि । पढेु काहीची न व्हावेि ॥४॥
तुका म्हणे मन । आता जिाले समाधर्ान ॥५॥

आम्हा पाशिी सर ेएक शुिद्ध भावि । चतुराई जिाणीवि न लगे कळा ॥१॥
सविरजिाण माझा स्विामी पांडुरगं । तयिा अगंसंगेगोपाळासी ॥२॥
तुका म्हणे कमरधर्मे नयेि हाता । तयिाविरी सत्तिा भाि वविकाची ॥३॥

प्रीती करी सत्तिा । बाळा भीती माताि वपता ॥१॥
कायि चाले त्यिाशिी बळ । आळी किरता कोल्हाळ ॥ध्रु॥
पदरी घाली ि वमठी । खेदी मागेपढेु लोटी ॥२॥
बोले मना आले । तुका साि वहला ि वविठ्ठले ॥३॥

आविडीचे भेटी ि वनवेि ।ि वचत्ति पावेि ि वविश्रांती ॥१॥
बरविीयिाचा छंद मना । नारायिणा अविीट ॥ध्रु॥
तळणे काही साम्यिा पुर े। हे तो नुर ेयेि रुि वच ॥२॥
तुका म्हणे बरवेि जिाले । फिाविले हे कळे त्यिा ॥३॥

केिलयिाचे दान । करा आपुले जितन ॥१॥
माझी बुध्दी ित स्थर देविा । नाही ि वविषयिांचा हेविा ॥ध्रु॥
भाविाअंतरायि । येिती अंतरती पायि ॥२॥
तुका म्हणे जिोडी । आदी अंतीराहो गोडी॥३॥



माझे हाती आहे करावेि ि वचंतन । तुम्ही कृत्त पादान प्रेम द्यावेि ॥१॥
मागती यिा भांडविल आळविण । नामाची जितन दाि वतयिासी॥ध्रु॥
बाळक धर्ाविोि वन आड ि वनघे स्तनी ॥ घालाविाजिननी कृत्त पे पान्हा ॥२॥
तुका म्हणे करी कासविाचे परी । आहे सूनत्रदोरी तुझे हाती॥३॥

विाट दाविी त्यिाचे गेलेकायि । नागविला जिो विािरता जिायि ॥१॥
ऐसी मागेठकली ि वकती । सांगता खाती ि वविषगोळा॥ध्रु॥
ि वविचारोनी पाहे त्यिास । न विजेि जिीवेि नव्हे नास ॥२॥
तुका म्हणे जिो रुसला जिीविा । तयिासी केशिविाकायि चाले ॥३॥

अनुभविाविाचूनन सोंुगं संपादणे । नव्हे हे करणे स्विि वहताचे ॥१॥
तसैा नको भुलो बाि वहरल्यिा रगें । ि वहत तेची वेिगेकरुनी घेई ॥ध्रु॥
बहुरूपी रूपे नटला नारायिण । सोंुंग संपादूनन जिसैा तसैा ॥२॥
पाषाणाचे नावि ठेि वविले देवि । आि वणका तारी भावि पिर तो तसैा ॥३॥
कनक झाड म्हुण विंि वदले माथा । पिर ंते अथार न ि वमळे माजिी ॥४॥
तुका म्हणे त्यिाचा भावि तारी त्यिास । अहभंाविी नास तोची पावेि ॥५॥

मजि नष्टिा मायिा मोह नाही लोभ । अिधर्क हो क्षोभ आदराचा ॥१॥
िधर्ग हे शिरीर अनउपकार । न मनी आभार उपकाराचा ॥ध्रु॥
मजिहून नष्टि आहे ऐसाकोण । नाविडे ि वमष्टिान्न बहुमोल ॥२॥
न ि वदसती मजि आपलेसे गुण । संि वचत ते कोण जिाणे मागे ॥३॥
तुका म्हणे देखोि वनयिा काई । पांडुरगंा पायिी रािखयेिले ॥४॥

मि वति वविन कायि विणूनर्यां तुझे ध्यिान । जेिथे पि वडले मौन्यि वेिदश्रुती ॥१॥
करुनी गोिजिरा आपुिलयेि मती । धर्िरयेिले ि वचत्तिीचरणकमळ ॥ध्रु॥
सुखाचे ओि वतले पाहो ते श्रीमखु । तेणे हर ेभूनक तान माझी ॥२॥
रसना गोडाविली ओव्यिा गाता गीत । पाविले सेि वचत्ति समाधर्ान ॥३॥
तुका म्हणे माझी दृष्टि वष्टि चरणाविरी । पाउले गोिजिरी कंुकुमाची ॥४॥

ओस जिाल्यिा मजि ि वभंगुळविाणे । जिीविलग नेणे मजि कोणी ॥१॥
भयि विाटे देखे श्विापदांचे भार । नव्हे मजि धर्ीर पांडुरगंा॥ध्रु॥



अंधर्कारापुढे न चलवेि विाट । लागतील खुटें काटे अगंा ॥२॥
एकला ि वनःसगं फिांकती मारग । होतो नव्हे लाग चालावियिा ॥३॥
तुका म्हणे विाट दाविनुी सद्गुरु । राि वह हा दरुू पांडुरगं ॥४॥

जेि केली आळी ते अविघी गेली विायिा । उरला पढंरीरायिा श्रम माझा ॥१॥
कायि समाधर्ान केले कोण वेिळे । कोणे माझे लळे पाि वळयेिले ॥ध्रु॥
आभास ही नाही स्विप्नी दिुत श्चता । प्रत्यिक्ष बोलता कंइचा तो ॥२॥
आता पढेु लाजि विाटे पांडुरगंा । भक्ति ऐसे जिगामाजिी जिाले ॥३॥
तुका म्हणे आता नाही भरविसां। मोकलीसी ऐसाविाटतोसी ॥४॥

समश्रुि वळत असता विाचा । घोष न किरसी का नामाचा ॥१॥
का र ेविैष्णवि नव्हेसी । कविण्यिा दभें नागविलासी॥ध्रु॥
हरी हरी म्हणता लाजिसी । गवेि फुिगोि वन चालसी ॥२॥
तारुण्येि उताणा । पुंसेि वविन बांडा सुना ॥३॥
जिाले सी मि वहमेचे वेिडे । नाचो लाजिसी ि वदंडीपुढे ॥४॥
अळंकारांच्यिाि वन बळे । विंचलासी तुळसीमाळे ॥५॥
कैसा सकुमार जिालासी । म्हणसी न टके एकादशिी॥६॥
स्नान न किरसी आंघोळी । ि वविभुती न लाि वविसी कपाळी ॥७॥
विरीविरी न्यिाहाि वळसी त्विचा । उपेग नाही मांसाचा॥८॥
पद्मनाभी ि वविश्विनाथ । तुका अझूनन रडत ॥९॥

विाघाचा काळभूनत ि वदसे विाघाऐसा। परी नाही दशिा साच अंगी ॥१॥
बाहेरील रगं ि वनविडी कसोटी । संघष्टिणे भेटी आपेआप ॥ध्र॥ु
सीकि वविले तसेै नाचावेि माकडे । न चले त्यिापुढे यििु वक्ति काही ॥२॥
तुका म्हणे करी लि वटक्यिाचा सांटा । फिजिीत तो खोटा शिीघ्र होयि ॥३॥

िसंदळीचे सोर चोराची दयिा । तो ही जिाणा तयिा संविसगी ॥१॥
फुिकासाटी भोगे दःुखाचा विाटा । उभारोनी काटा विाटेविरी ॥ध्रु॥
सपर पोसूनि वनयिा दधुर्ाचा नास । केले थीता ि वविष अमृत्तताचे ॥२॥
तुका म्हणे यिासी न किरता दडंण । पुि वढल खंडण नव्हे दोषा ॥३॥

तेणे सुखे माझे ि वनविाले अंग । ि वविठ्ठल हे जिग देिखयेिले ॥१॥



कवितुके करुणा भाकीतसे लाडे । आविडी बोबडे बोलोि वनयिा ॥ध्रु॥
मजि नाही दशिा अंतरी दःुखाची । भाविना भेदाची समूनळ गेली ॥२॥
तुका म्हणे सुख जिाले माझ्यिा जिीविा । रगंले केशिविातुझ्यिा रगें ॥३॥

ि वविठ्ठल सोयिरा सज्जिन ि वविसाविा । जिाइन त्यिाच्यिा गाविाभेटावियिा ॥१॥
सीण भाग त्यिासी सांगेन आपुला । तो माझा बापुला सविर जिाणे ॥ध्रु॥
मायि माउिलयिा बंधर्ुविगार जिना । भाकीन करुणा सकि वळकासी ॥२॥
संत महतं सीद्ध महानुभावि मिु वन । जिीविभावि जिाउनी सांगेन त्यिा ॥३॥
मािझयेि माहेरी सुखा कायि उणे। न लगे येिणे जिाणे तुका म्हणे ॥४॥

ध्यिाइन तुझे रूप गाइन तुझे नाम । आि वणक न करी काम िजिव्हामुखे ॥१॥
पाि वहन तुझे पायि ठेि वविन तेथे डोयि । पृत्तथक ते कायि न करी मनी ॥ध्र॥ु
तुझेची गुणविाद आइकेन कानी । आि वणकाची विाणी पुर ेआता ॥२॥
किरन सेविा करी चालेन मी पायिी । आि वणक न विजेि ठायिी तुजिि वविन ॥३॥
तुका म्हणे जिीवि ठेि वविला तुझ्यिा पायिी । आि वणक तो काई देऊ कोणा ॥४॥

देविाचे भजिन का र ेन करीसी । अखडं हव्यिासी पीडतोसी ॥१॥
देविासी शिरण का र ेन विजिवेि तसैा । बक मीना जिसैा मनुष्यिालागी ॥ध्रु॥
देविाचा ि वविश्विास का र ेनाही तसैा । पुत्रस्नेहे जिसैा गुंतलासी ॥२॥
का र ेनाही तसैी देविाची हे गोडी । नागविूननी सोडी पत्नी तसैी ॥३॥
का र ेनाही तसेै देविाचे उपकार । मायिा ि वमथ्यिा भार ि वपतृत्तपूनजिना ॥४॥
का र ेभयि विाहासी लोकाचा धर्ाक । ि वविसरोनी एक नारायिण ॥५॥
तुका म्हणे का र ेघातले विायिा । अविघे आयिषु्यि जिायिा भि वक्तिि वविन ॥६॥

माझे ि वचत्ति तुझे पायिी । राहे ऐसे करी काही । धर्रोि वनयिा बाही । भवि तारी दातारा ॥१॥
चतुरा तून ि वशिरोमि वण । गणुलाविण्यिाची खाणी । मुकुट सकळा मि वण । तूनची धर्न्यि ि वविठोबा ॥ध्रु॥
करी ि वत्रि वमराचा नाशि । दीप होउि वन प्रकाशि । तोडी आशिापाशि। करी विास हृदयिी ॥२॥
पाहे गुंतलो नेणता । तुजि असो माझी ि वचंता। तुका ठेविी माथा । पायिी आता राखावेि ॥३॥

आमुचे उि वचत हेची उपकार । आपलाची भार घालून तुजि ॥१॥
भूनक लागिलयिा भोजिनाची आळी । पांघुरणे काळी शिीताि वचयेि ॥ध्रु॥
जेिणे काळे उठी मनाची आविडी । तेची मागो घडी आविडे ते ॥२॥
दःुख येिऊ नेदी आमि वचयिा घरा । चक करी फेिरा भोंविताला ॥३॥



तुका म्हणे नाही मुक्तिीसवेि चाड । हेची आम्हा गोड जिन्म घेता ॥४॥

मी दास तयिाचा जियिां चाड नाही । सखु दःुख दोही ि वविरि वहत जिो ॥१॥
राि वहलासे उभा भीमरचे्यिा तीरी । कट दोही करी धर्रोि वनयिा ॥ध्र॥ु
नविल काई तरी पाचािरता पावेि । न श्मिरत धर्ावेि भि वक्तिकाजेि ॥२॥
सविर भार माझा त्यिासी आहे ि वचंता । तोची माझा दाता स्विि वहताचा ॥३॥
तुका म्हणे त्यिास गाईन मी गीती। आि वणक ते ि वचत्तिीन धर्री काही ॥४॥

यिासी कोणी म्हणे ि वनंदेची उत्तिर े। नागविला खर ेतोची एक ॥१॥
आड विाटे जिाता लाविी नीट सोई । धर्मरनीत ते ही ऐसी आहे ॥ध्रु॥
नाइकता सुखे करावेि ताडण । पाप नाही पुण्यि असे फिार ॥२॥
जिन्म व्यिािधर् फिार चुकतील दःुखे । खंडाविा हा सुखे मान त्यिाचा ॥३॥
तुका म्हणे ि वनंब ि वदिलयिाविाचूनन । अंतरीचा सीण कैसा जिायि ॥४॥

ि वनविडे जेिविण सेविटी च्यिा घासे । होयि त्यिाच्यिा ऐसे सकळ ही ॥१॥
न पाि वहजेि जिाला बुध्दीचा पालट । केली खटपट जिायि विायिा ॥ध्र॥ु
संपाि वदले होयि धर्िरले ते सोंुंग । ि वविटंबणा वेि ग पि वडयिाली ॥२॥
तुका म्हणे विमर नेणता जेि रांधर्ी । पाविविी ते बुध्दी अविकळा ॥३॥

न लगे मरावेि । ऐसा ठावि ि वदला देवेि ॥१॥
माझ्यिा उपकारासाटी । विागि वविला म्हूण कंठी ॥ध्रु॥
घरी ि वदला ठावि । अविघा सकळ ही विावि ॥२॥
तुका म्हणे एके ठायिी । कोठे माझे तुझे नाही ॥३॥

नाही लाग माग । न देखेसे केले जिग ॥१॥
आता बसैोि वनयिा खावेि । ि वदले आइते यिा देवेि ॥ध्र॥ु
ि वनविािरले भयि । नाही दसुऱ्यिाची सोयि ॥२॥
तुका म्हणे काही । बोलायिाचे काम नाही ॥३॥

ि वदली हाक मने नव्हे ती जितन । वेि टाि वळल्यिा गुणे धर्ावि घेती ॥१॥
काम कोधर् मद मत्सर अहकंार । ि वनंदा द्वषे फिार मायिा तृत्तष्णा ॥ध्रु॥
इिं वद्रयिा चे भार ि वफिरतील चोर । खान घ्यिावियिा घर फिोडून  पाहे ॥२॥



माझा येिथे काही न चले पराकम । आहे त्यिाचे विमर तुझे हाती॥३॥
तुका म्हणे आता किरतो उपायि । जेिणे तुझे पायि आतुडती ॥४॥

तुझा दास मजि म्हणती अंि वकत । अविघे सकि वळक लहान थोर ॥१॥
हेची आता लागे करावेि जितन । तुझे थोरपण तुजि देविा ॥ध्रु॥
होउनी ि वनभरर राि वहलो ि वनित श्चंते । पाविनपि वतत नाम तुझे ॥२॥
किरता तुजि होयि डोगराची राई । न लगता काही पात्यिा पाते ॥३॥
तुका म्हणे तुजि कायि ते आशंिका । तािरता मशिका मजि दीना ॥४॥

कायि मागावेि कविणासी । ज्यिासी मागो तो मजिपाशिी ॥१॥
जिरी मागो पद इदं्राचे । तरी शिाश्वित नाही त्यिाचे ॥ध्रु॥
जिरी मागो ध्रवुिपद । तरी त्यिासी येिथील छंद ॥२॥
स्विगरभोग मागो पूनणर । पुण्यि सरल्यिा मागुती येिणे ॥३॥
आयिषु्यि मागोचीरजंिीवि । जिीविामरण नाही स्विभावेि ॥४॥
तुका म्हणे एक मागे । एकपणे नाही भंग ॥५॥

आम्ही ज्यिाचे दास । त्यिाचा पंढरीयेि विास ॥१॥
तो हा देविाचा ही देवि । कायि कि वळकाळाचा भेवि ॥ध्र॥ु
वेिद जियिा गाती। श्रुती म्हणती नेती नेती ॥२॥
तुका म्हणे ि वनजि । रूपडे हे तत्त्विबीजि ॥३॥

भक्तिवित्सल ि वदनानाथ । ि वतही लोकी ज्यिाची मात॥१॥
तो हा पुडंिलकासाठी । आला उभा विाळविंटी ॥ध्रु॥
गभरविास धर्री। अंबऋषीचा कैविारी ॥२॥
सकळा देविा अिधर्ष्ठान । एका मतं्रासी कारण ॥३॥
तुका म्हणे ध्यिानी । ज्यिासी ध्यिातो शिूनळपाणी॥४॥

फिटकाळ देव्हारा फिटकाळ अंगारा । फिटकाळ ि वविचारा चालि वविले ॥१॥
फिटकाळ तो देवि फिटकाळ तो भक्ति । करविीतो घात आि वणका जिीविा ॥२॥
तुका म्हणे अविघे फिटकाळ हे जिन । अनुभि ववियेि खूनण जिाणतील ॥३॥

लाविुि वनयिा गोठी । चकुविून आदिरली ि वदठी । देउि वनयिा ि वमठी । पळे मि वहमा थुिलयिा ॥१॥



पुढे तोची करी आड । ि वतचा लोभ ि वतसी नाड । लाविुि वन चरफिड । हात गोउनी पळावेि ॥ध्रु॥
आधर्ी काकुलती । मोहो घालाविापुढती । तोडी पडे माती । ि वफिरता मागेकैचा तो ॥२॥
तुका म्हणे देविा । यिासी रडविी यिाचा हेविा । भावेि का हे सेविा । सुखे तुम्हा नाि वपरती ॥३॥

जेिणे तुजि जिाले रूप आि वण नावि । पि वतत हे दवैि तुझे आम्ही ॥१॥
नाही तरी तुजि कोण हे पुसते । ि वनराकारी तेथेएकाएकी ॥ध्रु॥
अंधर्ार ेदीपा आि वणयेिली शिोभा । माि वणकासी प्रभा कोंदणासी ॥२॥
धर्न्विंतरी रोगेआि वणला उजेिडा । सखुा कायि चाडा जिाणावेि ते ॥३॥
अमृत्ततासी मोल ि वविषाि वचयिा गुणे । ि वपतळे तरी सोने उंच ि वनचं ॥४॥
तुका म्हणे आम्ही असोि वनयिा जिना । तुजि देवि पणा आि वणयेिले ॥५॥

सुखविाटे येिची ठायिी । बहु पायिी संताचे ॥१॥
म्हणउनी केला विास । नाही नास ते ठायिी ॥ध्रु॥
न करवेि हाली चाली । ि वनविािरली ि वचंता हे ॥२॥
तुका म्हणे ि वनवेि तनु । रजिकण ुलागती ॥३॥

देऊ कपाट । की कोण काळ राखों विाट ॥१॥
कायि होईल ते ि वशिरी । आज्ञा धर्रोि वनयिा करी ॥ध्र॥ु
करू कळे ऐसी मात। ि वकंविा राखाविा एंकात ॥२॥
तुका म्हणे जिागो । ि वकंविाकोणा नेदूनं विागो ॥३॥

मायिबापापुढे ले कराची आळी । आि वणक हे पाळी कोण लळे ॥१॥
सांभाळा जिी माझी ि वविषमे अनंता । जिविळी असता अव्हेर का ॥ध्रु॥
आि वणकाची चाले सत्तिा आम्हा विरी । तुमची ते थोरी कायि मग ॥२॥
तुका म्हणे आलो दरुोनी जिविळी । आता टाळाटाळी करू नयेि ॥३॥

माझ्यिा मुखे मजि बोलि ववितो हरी । सकळा अंतरी नारायिण ॥१॥
न कराविा द्वषे भूनंताचा मत्सर । हा तवि ि वविचार जिाणो आम्ही ॥२॥
तुका म्हणे दोष नाही यिा ि वविचार े। ि वहताची उत्तिर ेि वशिकि वविता ॥३॥

मांस खाता हाउस करी । जिोडुनी विरैी ठेि ववियेिला ॥१॥



कोण त्यिाची किरल कीवि । जिीवेि जिीवि नेणती ॥ध्रु॥
पुि वढलांसाटी पाजिविी सुरी । आपुली चोरी अगंुळी ॥२॥
तुका म्हणे कुि वटती हाडे। आपुल्यिा नाडे रडती ॥३॥

तुजि जिाणे ताने नाही पांडुरगंा । का जिी मजि सांगा उपेि वक्षले ॥१॥
तुजि ठावेि होते मी पातकी थोर । आधर्ी च का थार ि वदधर्ली पायिी ॥ध्रु॥
अंक तो पि वडला हरीचा मी दास । भेद पगंतीस करू नयेि ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही िजंिि वतले ते खर े। आता उणे पुर ेतुम्हा अगंी ॥३॥

आम्हा घरी धर्न शिब्दाची रत्ने । शिब्दाची शिसे्त्र यित्न करू ॥१॥
शिब्दची आमुच्यिा जिीविाचे जिीविन । शिब्दे विाटून ं धर्न जिनलोका ॥२॥
तुका म्हणे पाहा शिब्दची हा देवि । शिब्दे ची गौरवि पूनजिा करू ॥३॥

ब्रह्मज्ञान दारी येिते काकुलती । अव्हेिरले संतीि वविष्णदुासी ॥१॥
िरघों पाहे माजिी बळे त्यिाचे घर । दविि वडती दूनर म्हणोि वनयिा ॥२॥
। तुका म्हणे येिथे न चाले सायिास । पि वडले उदास त्यिाच्यिा गळा ॥३॥

कासयिा लागला यिासी चौघाचार । मुळीचा वेिव्हार ि वनविि वडला ॥१॥
ग्विाही बहुताची घालूनि वनयिा विरी । महजिर करी आहे माझ्यिा ॥ध्रु॥
तुम्हा वेिगळा लागेआपल्यिा च ठायिी । होते करुनी ते ही माझे माझे ॥२॥
भांडण सेविटी जिाले एकविट । आता कटकट करू नयेि ॥३॥
ठेि वविला ठेविातो आला माझ्यिा हाता । आता नाही सत्तिा तुजि देविा ॥४॥
तुका म्हणे विायिा ि वविन खटपटा । राि वहलो मी विाटा घेउि वनयिा ॥५॥

देहबुध्दी विसे जियिाि वचयेि अंगी । पूनज्यिता त्यिा जिगी सुख मानी ॥१॥
थोर असे दगा जिाला त्यिासी हाटी । सोडोि वनयिा गाठी चोरी नेली ॥ध्रु॥
गाठीचे जिाउि वन नव्हे तो मोकळा । बांिधर्लासे गळा दभंलोभे ॥२॥
पुि वढल्यिा उि वदमा जिाले से खडंण । ि वदसे नागविण पडे गाठी ॥३॥
तुका म्हणे ऐसे बोलतील संत । जिाणिु वनयिा घात कोण करी ॥४॥

ि वनंबाि वचयिा झाडा साकरचेे आळे । आपली ती फिळे न संडीच ॥१॥
तसेै अधर्माचे अमंगळि वचत्ति । विमन ते ि वहत करुनी सांडी ॥ध्रु॥



पिरसाचे अंगी लाि वविले खापर । पालट अंतर नेघे त्यिाचे ॥२॥
तुका म्हणे वेिळून चंदना संगती। कायि ते नसती जिविि वळके ॥३॥

दबुळे सदवैिा । म्हणे नागवेिल केव्हा ॥१॥
आपणा सािरखे त्यिा पाहे । स्विभाविासी किरल कायेि ॥ध्रु॥
मूनढ सभे आंत । इच्छी पंि वडताचा घात ॥२॥
गाढे देखिु वन शिूनरा । उगे किरते बुरबुरा ॥३॥
आि वणकाचा हेविा । न करी शिरण जिाई देविा ॥४॥
तुका म्हणे ि वकती । करू दषु्टिाची फििजिती ॥५॥

माझी आता लोक सखेु ि वनंदा करू । म्हणती ि वविचारू सांि वडयेिला ॥१॥
कारण होयि तो कराविाि वविचार । कायि भीड भार करू देविा ॥२॥
तुका म्हणे कायि करू लापि वनक । जिनाचार सखु नासीविंत ॥३॥

ढेकणाचे संगेि वहरा जिो भंगला । कुसंगेनाडला तसैा साधर्ून ॥१॥
ओढाळाच्यिा सगेंसाित त्विक नासली । क्षण एक नाडली समागमे ॥ध्रु॥
डांकाचे संगती सोने हीन जिाले । मोल ते तुटले लक्ष कोडी ॥२॥
ि वविषाने पक्विान्ने गोड कडून  जिाली । कुसंगाने केली तसैी परी ॥३॥
भावेि तुका म्हणे सत्संग हा बरा । कुसगं हा फेिरा चौऱ्यिाशिीचा ॥४॥

भलते जिन्मीमजि घािलसील तरी । न सोडी मी हरी नाम तुझे ॥१॥
सुख दःुख तुजि देईन भोि वगता । मग मजि ि वचंता कासयिाची ॥ध्र॥ु
तुझा दास म्हणविीन मी अंि वकला । भोि वगता ि वविठ्ठला गभरविास ॥२॥
कासयिा मी तुजि भाि वकतो करुणा । तारी नारायिणा म्हणविुि वन ॥३॥
तुका म्हणे तुजि येिऊ पाहे उणे । तािरसील तेणे आम्हा तयिा ॥४॥

गातो नाचतो आनंदे । टाळघागिरयिा छंदे ॥१॥
तुझी तुजि पुढे देविा । नेणो भावेि कैसी सेविा ॥ध्रु॥
नेणो ताळ घात मात । भलते सविा पायि हात ॥२॥
लाजि नाही शंिका । प्रमे घाला म्हणे तुका ॥३॥

रुसलो आम्ही आपुिलयिा सवंिसारा । तेथेजिनाचारा कायि पाड ॥१॥



आम्हा इष्टि ि वमत्र सज्जिन सोयिर े। नाही यिा दसुर ेदेविाि वविन ॥ध्र॥ु
दरुाि वविले बंधर्ु सखे सहोदर । आि वणक ि वविचार कायि तेथे॥२॥
उपािधर्विचन नाइकती कान । त्रासले हे मन बहु माझे ॥३॥
तुका म्हणे करा होईल ते दयिा । सुख दःुख विायिा न धर्रावेि ॥४॥

सांडुनी सुखाचा विाटा । मुि वक्ति मागे तो करटंा ॥१॥
का र ेन घ्यिाविा जिन्म । प्रमे लुटावेि नाम ॥ध्र॥ु
येिथे ि वमळतो दही भात । विकंुैठी ते नाही मात ॥२॥
तुका म्हणे आता । मजि न लगे सायिजु्यिता ॥३॥

पदोपदी पायिा पडणे । करुणा जिाण भाकाविी ॥१॥
येि गा येि गा ि वविसांवियिा । करुणा दयिासांगरा ॥ध्रु॥
जिोडोि वनयिा करकमळ । नेत्र जिळ भरोनी ॥२॥
तुका उभे दारी पात्र । पुरविी आतर ि वविठोबा ॥३॥

आता हे सेविटी असो पायिा विरी । विदती विैखरी विागपुष्प ॥१॥
नुपेक्षावेि आम्हा दीना पांडुरगंा । कृत्त पादानी जिगामाजिी तुम्ही ॥ध्रु॥
विोळविुनी देह सांि वडयेिली शुिद्ध । सािरयेिला भेद जिीवि ि वशिवि ॥२॥
तुका म्हणे मन तुमचे चरणी । एविढी आयिणी पुरविाविी॥३॥

तरीच होयि वेिडी । नग्न होयि धर्डफुिडी ॥१॥
कायि बोलाचे गौरवि । आंत विरी दोन भावि ॥ध्रु॥
मृत्तगजिळा न्यिाहाि वळता। तान न विजिायेि सेि वविता ॥२॥
न पाहे आि वणकाची आस । शिूनर बोिलजेि तयिास ॥३॥
तुका म्हणे हे लक्षण । संत अळंकार लेणे॥४॥

आग्रहा नांवेि पाप । यिोगी सारावेि संकल्प ॥१॥
सहजिा ऐसे भांडविल । असोनी का सारा बोल ॥ध्रु॥
तै न भेटे ते कायि । मना अगंी चे उपायि ॥२॥
तुका म्हणे धर्री सोयि । विासनेची फिोडा डोयि ॥३॥

न करी पठन घोष अक्षरांचा । बीजिमंत्र आमुचा पांडुरगं ॥१॥



सविरकाळ नामि वचंतन मानसी । समाधर्ान मनासी समाधर्ी हे ॥ध्रु॥
न करी भ्रमण न िरघे कपाटी । जिाईन तेथेदाटी विैष्णविाची ॥२॥
अनु नेणे काही न विजेि तपासी । नाचे ि वदडंीपाशिी जिागरणी ॥३॥
उपविास व्रत न करी पारणे । रामकृत्त ष्ण म्हणे नारायिण ॥४॥
आि वणकाची सेविा स्तुती नेणे विाणूनं । तुका म्हणे आण ुदजेुि नाही ॥५॥

पुंडिलकाचे ि वनकटसेवेि । कैसा धर्ावेि बराडी ॥१॥
आपुले थोरपण । नारायिण ि वविसरला ॥ध्रु॥
उभा कटी ठेविुि वन कर। न म्हणे पर बसैसे ॥२॥
तुका म्हणे जिगदीशिा । करणे आशिा भक्तिाची ॥३॥

बाळ कायि जिाणे जिीविनउपायि । मायिबाप विाहे सविर ि वचंता ॥२॥
आइते भोजिन खेळणे अंतरी । अंि वकताचे ि वशिरी भार नाही ॥ध्रु॥
आपुले शिरीर रि वक्षता न कळे । सांभाळूनि वन लळे पाळी मायि ॥२॥
तुका म्हणे माझा ि वविठ्ठल जिि वनता । जेिथे आमची सत्तिा तयिाविरी ॥३॥

कायि किरती केली ि वनत्यि पापे । विसे नाम ज्यिापे ि वविठोबाचे ॥१॥
तृत्तणी हुताशिन लागला ते रासी । जिळतील तसैी क्षणमाते्र ॥ध्र॥ु
ि वविष्णमुूनि वतरपाद पाहता चरण । तेथेकमर कोण राहू शिके ॥२॥
तुका म्हणे नाम जिाळी महादोष । जेिथे होयि घोष कीतरनाचा ॥३॥

वेिद नेले शंिखासुर े। केले ब्रम्ह्याने गाऱ्हाणे ॥१॥
धर्ावि धर्ावि झडकरी । ऐसे कृत्त पाळुविाहरी ॥ध्रु॥
गजेिद्र नाि वडयेि गािजिला ॥ तेणे तुझा धर्ाविा केला ॥
॥ तुका म्हणे पद्मनाभा । जेिथे पाहे तेथेउभा ॥३॥

माकडा ि वदसती कंविटी नारळा । भोक्तिा ि वनराळा विरील सारी ॥१॥
एका रस एका तोडी पडे माती । आपुलाले नेती ि वविभाग ते ॥ध्रु॥
सुि वनयिा सी क्षीर विाि वढल्यिा ओकविी । भोि वगत्यिा पोसविी धर्णीविरी ॥२॥
तुका म्हणे भार विागि वविती मूनखर । नेतील ते सार परीक्षक ॥३॥

भेटीची आविडी उताविीळ मन । लागले से ध्यिान जिीविी जिीविा ॥१॥



आता आविडीचा पुरविाविासोहळा । येिऊनी गोपाळा के्षम देई ॥ध्रु॥
नेत्र उन्मि वळत राि वहले ताटस्त । गगंा अश्रुपात विहाविली ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही करा साचपणा । मळुीच्यिा विचना आपुिलयिा ॥३॥

धर्विळले जिगदाकार । आंधर्ार तो ि वनरसला ॥१॥
लपों जिाता नाही ठावि । प्रगट पा पसारा ॥ध्रु॥
खिरयिाचा ि वदविस आला । विाढी बोला न परु े॥२॥
तुका म्हणे िजिवेि साटी ॥ पि वडली ि वमठी धर्ुरसेी ॥३॥

मातेची अविस्था कायि जिाणे बाळ । ि वतसी तो सकळ ि वचतंा त्यिाची ॥१॥
ऐसे परस्पर ेआहेची ि वविचारा । भोपळयिाचा तारा दगडासी ॥ध्रु॥
भुजंिग पोटाळी चंदनाचे अंग । ि वनवेि पिर संग नव्हे तसैा ॥२॥
तुका म्हणे करा पिरसाचे परी । मजि ठेविासरी लोखंडाचे ॥३॥

लाविुनी कोिलत । माझा किरतील घात ॥१॥
ऐसे बहुताचे संधर्ी । सांपडला खोळेमधर्ी ॥ध्रु॥
पाहातील उणे । तेथेदेती अनुमोदने ॥२॥
तुका म्हणे िरघे । पुढे नाही जिाले धर्ीगे ॥३॥

ऐसी एका अटी । रीतीसीणती करटंी ॥१॥
साच आपुल्यिा पुरते । करून नेघेती का ि वहते ॥ध्रु॥
का ही वेिि वचतील विाणी। ि वनरथरकची कारणी ॥२॥
तुका म्हणे देविा । काही समपुरनी सेविा ॥३॥

चािलले सोबती । कायि माि वनली ि वनित श्चती ॥१॥
कायि किरसी एकला । काळ सि वन्नधर् पातला ॥ध्रु॥
काही साविधर् तो बरविा । करी आपुला काढाविा ॥२॥
चािलले अगळे । हळून च कान केशि डोळे ॥३॥
विोसरले दांत । दाढा गडबडल्यिा आंत ॥४॥
एकली तळमळ । िजिव्हा भलते ठायिी लोळे ॥५॥
तुका म्हणे यिा णी । तुझी मांि वडली घालणी ॥६॥



नका मजिपाशिी । विदो प्रपंचाचे ि वविशिी ॥१॥
आता नाइकाविी कानी । मजि देविाि वविन विाणी ॥ध्र॥ु
येिउि वनयिा रूपा । कोण पाहे पुण्यिपापा ॥२॥
मागे आजिीविरी । जिाले माप नेले चोरी॥३॥
सांि वडयेिली पाने । पुढे ि वपका अविलोकन ॥४॥
पडो नेदी तुका । आड गुंपूनं काही चकुा ॥५॥

जिाले आता सांटे । कासयिाचे लहान मोटे ॥१॥
एक एका पि वडलो हाती। जिाली तेव्हाची ि वनित श्चंती ॥ध्रु॥
नाही ि वफिरों येित मागे । जिाले साक्षीि वचयिा अगें ॥२॥
तुका म्हणे देविा । आता येिथे कोठे हेविा ॥३॥

माझे मजि द्यावेि । नाही करविीत नवेि ॥१॥
सहस्रनामाचे रूपडे । भक्ति कैविारी चोखडे ॥ध्रु॥
साक्षीि वविन बोले । तरी मजि पाि वहजेि दिं वडले ॥२॥
तुका म्हणे माल । माझा खरा तो ि वविठ्ठल ॥३॥

करू स्तुती तरी ते ि वनंदा । तुम्ही जिाणा हे गोि वविदंा॥१॥
आम्हा लि वडविाळा चे बोल । करा कवितुके नविल ॥ध्र॥ु
बोबडयिा उत्तिरी । तुम्हा रजंिि ववितो हरी ॥२॥
मागतो भातुके । तुका म्हणे कवितुके ॥३॥

नव्हतील जिपे नव्हतील तपे । आम्हासी हे सोपे गीतीगाता ॥१॥
न किरता ध्यिान न किरता धर्ारणा । तो नाचे कीतरनामाजिी हरी ॥ध्र॥ु
जियिासी नाही रूप आि वण आकार । तोची कटी कर उभा ि वविटे ॥२॥
अनंत ब्रह्मा डे जियिाि वचयिा पोटी । तो आम्हा संपुष्टिी भि वक्तिभावेि ॥३॥
तुका म्हणे विमर जिाणती लि वडविाळे । जेि होतीि वनमरळे अंतबारही ॥४॥

आम्ही जिालो बि वळविंत । होउि वनयिा शिरणागत ॥१॥
केला घरांत िरघाविा । ठायिी पि वडयेिला ठेविा ॥ध्र॥ु
हाता चढले धर्न। नेणं रि वचलेकारण ॥२॥
तुका म्हणे ि वमठी । पायिी देउि वन केली सुटी ॥३॥



लागपाठ केला । आता विाटा ि वनत्यि त्यिाला ॥१॥
करा जिोडीचा हव्यिास । आले दरुील घरास ॥ध्रु॥
फिोि वडली भांडार े। मोहोरली एकसर े॥२॥
अविि वघयिा परुते । तुका म्हणे घ्यिावेि हाते॥३॥

एकी असे हेविा । एक अनाविड जिीविा ॥१॥
देवेि केल्यिा ि वभन्न जिाती । उत्तिम कि वनष्ठ मध्यिस्ती ॥ध्रु॥
प्रीतीसाटी भेद। कोणी पूनज्यि कोणी ि वनदं्य ॥२॥
तुका म्हणे कळा । त्यिाचा जिाणे हा कळविळा ॥३॥

स्विामीचे हे देणे । येिथे पाविलो दषरणे ॥१॥
करू आविडीने विाद । तुमच्यिा सुखाचा सवंिाद ॥ध्रु॥
कळावियिा विमर । हा तो पायिांचाची धर्मर ॥२॥
तुका म्हणे िसध्दी । हेची पाविविाविी बुध्दी ॥३॥

रुसलो संसारा । आम्ही आि वणक व्यिापारा ॥१॥
म्हणउनी केली सांडी । देउि वन पि वडलो मरुकंडी ॥ध्र॥ु
परतेची ना मागे । मोहो ि वनषु्ठर जिालो अंगे ॥२॥
सांपडला देवि । तुका म्हणे गेला भेवि ॥३॥

हे तो विाटले आश्चयिर । तुम्हा न धर्रवेि धर्ीर ॥१॥
माझा फुिटतसे प्राण । धर्ाविा धर्ाविा म्हणऊन ॥ध्रु॥
कायि नेणो ि वदशिा। जिाल्यिा तुम्हा ि वविन ओशिा ॥२॥
तुका म्हणे का गा । नाइि वकजेि पांडुरगंा ॥३॥

धर्ाविाकेला धर्ाविा । श्रम होऊ नेदी जिीविा ॥१॥
विषे अमृत्तताच्यिा धर्ारा । घेई विोसंगा ले करा ॥ध्र॥ु
उशिीर तो आता । न कराविाहे ि वचंता ॥२॥
तुका म्हणे त्विर े। वेिग करी ि वविश्विंभर े॥३॥

जिोि वडले अंजुिळ । असे दान उताविीळ ॥१॥



पाहा विाहा कृत्त पादृष्टष्टिी । आणा अनुभविागोष्टिी ॥ध्रु॥
तून धर्नी मी सेविक । आइक्यि ते एका एक ॥२॥
किरतो ि वविनंती । तुका सन्मखु पुढती॥३॥

कायि तुजि कैसे जिाणवेिल देविा । आणावेि अनुभविाकैशिा परी ॥१॥
सगुण ि वनगुरण थोर की लहान । न कळे अनुमान मजि तुझा ॥ध्र॥ु
कोण तो ि वनधर्ारर करू हा ि वविचार । भवििसंधर्ु पार तरावियिा ॥२॥
तुका म्हणे कैसे पायि आतुडती । न पडे श्रीपती विमर ठावेि ॥३॥

मी तवि बसैलो धर्रुि वनयिा ध्यिास । न करी उदास पांडुरगंा ॥१॥
नको आता मजि दविडून  श्रीहरी । मागायिा ि वभकारी जिालो दास ॥ध्र॥ु
भुकेलो कृत्त पेच्यिा विचनाकारणे । आशिा नारायिणे पुरविाविी ॥२॥
तुका म्हणे येिउि वनयिा देई भेटी । कुरविाळुनी पोटी धर्री मजि ॥३॥

आता तुझे नाम गात असे गीती। म्हणोनी माि वनती लोक मजि ॥१॥
अन्नविस्त्रि वचंता नाही यिा पोटाची । विािरली देहाची थोर पीडा ॥ध्र॥ु
सज्जिन संबंधर्ी तुटली उपाधर्ी ।रोकडी यिा बंदी सुटलोंसे ॥२॥
घ्यिाविाद्याविाकोणे कराविासायिास । गेली आशिापाशि विारोि वनयिा ॥३॥
तुका म्हणे तुजि कळेल ते आता । करा जिी अनंता मायिबापा ॥४॥

कामकोधर् माझे लाि ववियेिले पाठी । बहुत ि वहपंुटी जिालो देविा ॥१॥
आविरीता तुझे तुजि नाविरती । थोर विाटे ि वचत्तिीआश्चयिर हे ॥ध्र॥ु
तुिझयिा ि वविनोदे आम्हा प्राणसाटी । भयिभीत पोटी सदा दःुखी ॥२॥
तुका म्हणे माझ्यिा कपाळाचा गुण । तुला हासे कोण समथारसी ॥३॥

सन्मुखची तुम्ही सांगाविी जिी सेविा । ऐसे माझे देविामनोरथ ॥१॥
ि वनघों आम्ही काहीि वचत्तिि ववित्ति घर े। आपुल्यिा उदार ेजिीविाविरी ॥ध्रु॥
बोल परस्पर ेविाढविावेि सुख । पाहावेि श्रीमुख डोळेभरी ॥२॥
तुका म्हणे सत्यि बोलतो विचन । करुनी चरण साक्ष तुझे ॥३॥

मजि अनाथाकारणे । करी येिणे केशिविा ॥१॥
जिीवि झुर ेतुजिसाटी । विाट पोटी पहातसे ॥ध्रु॥



ि वचत्ति रगंले चरणी । तुजिविाचुनी न राहे ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त पाविंत । माझी ि वचंता असाविी॥३॥

कासयिा विाचनुी जिालो भूनमी भार । तुझ्यिा पायिी थार नाही तरी ॥१॥
जिाता भलेकायि डोि वळयिा चे काम । जंिवि पुरुषोत्तिम न देखती ॥ध्रु॥
कायि मुख पेवि श्विापदाचे धर्ावि । ि वनत्यि तुझे नावि नचु्चािरता ॥२॥
तुका म्हणे आता पांडुरगंाि वविन । न विाचता क्षण जिीवि भला ॥३॥

नको मजि ताठा नको अि वभमान । तुजिविाचनुी क्षीण होतो जिीवि ॥१॥
दधुर्रर हे मायिा न होयि सुटका । विकंुैठनायिका सोडविी मजि ॥२॥
तुका म्हणे तुझे जिािलयिा दषरण । मग ि वनविारण होइल सविर ॥३॥

चाल घरा उभा राहे नारायिणा । ठेविून दे चरणाविरी माथा ॥१॥
वेिळोवेिळा देई के्षम आिलगंन । विरी अविलोकन कृत्त पादृष्टष्टिी॥ध्रु॥
प्रक्षाळूनं  दे पायि बसेै माजिघरी ।ि वचत्ति ित स्थर करी पांडुरगंा ॥२॥
आहे त्यिा संि वचते करविीन भोजिन । कायि न जेिविूनन किरसी आता ॥३॥
करुणाकर ेनाही कळो ि वदले विमर । दरुी होता भ्रम कोण विारी ॥४॥
तुका म्हणे आता आविडीच्यिा सत्तिा । बोिललो अनंता करविीन ते ॥५॥

देविाची ते खूनण आला ज्यिाच्यिा घरा । त्यिाच्यिा पडेचीरा मनुष्यिपणा ॥१॥
देविाची ते खूनण करावेि विाटोंळे । आपणा वेिगळे कोणी नाही ॥ध्रु॥
देविाची ते खूनण गुतंो नेदी आशिा । ममतेच्यिा पाशिा ि वशिविों नेदी ॥२॥
देविाची ते खूनण गुतंो नेदी विाचा। लागो असत्यिाचा मळ नेदी ॥३॥
देविाची ते खूनण तोडी मायिाजिाळ। आि वण हे सकळ जिग हरी ॥४॥
पहा देवेि तेि वच बळकाि वविले स्थळ। तुक्यिापे सकळचीन्हे होती॥५॥

अनंताचे मखुी होसील गाइला । अमुप ि वविठ्ठला दास तुम्हा ॥१॥
माझे कोठे आले होईल ि वविचारा । तरी च अव्हेरा यिोग्यि जिालो ॥ध्रु॥
सविरकाळ तुम्ही असांजिी संपन्न । चतुरा नारायिण ि वशिरोमि वण ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे किलयिगुी चे जिीवि । तरी नयेि कीवि बहुपापी ॥३॥

न कराविी ि वचंता । भयि धर्रावेि सविरथा ॥१॥



दासा साहे नारायिण । होयि रि वक्षता आपण ॥ध्र॥ु
न लगे पिरहार । काही यिोजिावेि उत्तिर ॥२॥
न धर्राविी शंिका । नयेि बोलो म्हणे तुका ॥३॥

भांडविल माझे लि वटक्यिाचे गाठी । उदीम तो तुटी यिाविी हाची ॥१॥
कैसी तुझी विाट पाहो कोणा तोडे । भोंवितीि वकं र ेभांडे गभरविास ॥ध्रु॥
चहू खाणीि वचयिा रगंलोंसे संगे । सुष्टि दषु्टि अंगे धर्रुि वनयिा ॥२॥
बहुताचे बहु पालटलो सळे । बहु आला काळे रगं अंगा ॥३॥
उकलूनि वन नयेि दाि वविता अंतर । घि वडचा पदर सारुि वनयिा ॥४॥
तुका म्हणे करी गोविळे यिासाटी । आपल्यिा पालटी संगेदेविा ॥५॥

संतसंगती न कराविा विास । एखादे गुण दोष अंगा येिती ॥१॥
मग तयिा दोषा नाही पिरहार । होयि अपहार सकुृत्त ताचा॥२॥
तुका म्हणे नमस्कारावेि दरुून । अंतरी धर्रून राहे रूप ॥३॥

जेि ज्यिाचे जेिविण । तेची यिाचकासी दान ॥१॥
आता जिाऊ चोजिविीत । जेिथे विसतील संत ॥ध्रु॥
होतीधर्ाली पोटे। मागे उरली उित च्छष्टिे ॥२॥
तुका म्हणे धर्ावि । पुढे खुटंईल हावि ॥३॥

धर्राविा तो बरा । ठावि विसतीचा थारा ॥१॥
ि वनजिि वविल्यिा जिागि वविती । ि वनजि पुरविुनी देती ॥ध्रु॥
एक वेिविसावि । त्यिांचा संग त्यिांचा जिीवि ॥२॥
ि वहते केले ि वहत । ग्विाही एक एकाि वचत्ति ॥३॥
ि वविषमाचे काही । आड तयिा एक नाही ॥४॥
तुका म्हणे बरी । घरा येितील त्यिापरी ॥५॥

धर्ोंडयिासवेि आदि वळता फुिटे डोके । तो तो त्यिाच्यिा सुखे घामेजेिना ॥१॥
इगंळासी सि वन्नधर्ान अि वतत्यिाई । के्षम देता काई सुख विाटे ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा सवेि जिो रुसला । तयिाचा अबोला आकाशिासी ॥३॥

सर ेआम्हा पाशिी एक शुिद्धभावि । नाही तरी विावि उपचार ॥१॥



कोण मानी विरी रसाळ बोलणे । नाही जिाली मने ओळखी तो ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा जिाणीवेिचे दःुख । न पाहो त्यिा मखु दजुिरनाचे ॥३॥

आता तळमळ । केली पाि वहजेि सीतळ ॥१॥
करील ते पाहे देवि । पायिी ठेविुि वनयिा भावि ॥ध्रु॥
तोची अन्नदाता । नाही आि वणकाची सत्तिा ॥२॥
तुका म्हणे दासां। नुपेक्षील हा भरविसा॥३॥

लांब धर्ावेि पायि चोरी । भरोविरी जिनाच्यिा ॥१॥
आता कैसे होयि यिाचे । सीजिता काचे राि वहले ॥ध्रु॥
खायि ओकी वेिळोवेिळा । कैसी कळा राहेल ॥२॥
तुका म्हणे भाविहीण । त्यिाचा सीण पाचाविा ॥३॥

माझ्यिा इिं वद्रयिांसी लागले भांडण । म्हणतील कान रसना धर्ाली ॥१॥
किरती तळमळ हस्त पाद भाळ । नेत्रांसी दकुाळ पि वडला थोर ॥ध्रु॥
गुण गायि मखु आइकती कान । आमचे कारण तसेै नव्हे ॥२॥
दरुषणे ि वफिटे सकळाचा पांग । जेिथे ज्यिाचा भाग घेइल ते ॥३॥
तुका म्हणे ऐसे करी नारायिणा । माझी ही विासना ऐसी आहे ॥४॥

िसध्दीचा दास नव्हे श्रुतीचा अंि वकला । होईन ि वविठ्ठला सविर तुझा ॥१॥
सविरकाळ सुख आमच्यिा मानसी । राि वहले जियिासी नास नाही ॥ध्रु॥
नेणे पुण्यि पाप न पाहे लोचनी । आि वणका विाचुनी पांडुरगंा ॥२॥
न करी आस मुक्तिीचे सायिास । भि वक्तिप्रेमरस सांडून ि वनयिा ॥३॥
गभरविासी धर्ाक नाही येिता जिाता । हृदयिी राहता नाम तुझे ॥४॥
तुका म्हणे जिालो तुझाची अंि वकला । न भे मी ि वविठ्ठला कि वळकाळासी ॥५॥

जिन्मा येिउनी तयिा लाभ जिाला । ि वबडविई भेटला पांडुरगंा ॥१॥
संसारदःुखे नासीली तेणे । उत्तिम हे केणे नामघोष ॥ध्र॥ु
धर्न्यि ते संत सीद्ध महानुभावि । पंढरीचा ठावि टाि वकयेिला ॥२॥
प्रेमदाते तेच पि वततपाविन । धर्न्यि दरुषण होयि त्यिाला ॥३॥
पाविटि वणयिा पंथे जिािलयिा िसध्दी । विोळगे समाधर्ी सायिजु्यिता ॥४॥
प्रेम अराणूनक नाही भयि धर्ाक । मजि तेणे सुखे काही ि वचंता ॥५॥



ते दलुरभ संसारासी । जिडजिीविउध्दारलोकासी ॥६॥
तुका म्हणे त्यिासी । धर्न्यि भाग्यि दरूषणे ॥७॥

कायि ि वदविस गेले अविघेची विऱ्हाडे । ते आले सांकडे कथेमाजिी ॥१॥
क्षण एके ठायिी मन ित स्थर नाही । अराणूनक कइ ंहोईल पुढे ॥ध्रु॥
कथेचे ि वविरसे दोषा मूनळ होयि । तरण उपायि कैचा माती ॥२॥
कायि ते सांचविुि वन उरले हे मागे । घि वटका एक सगें कायि गेले ॥३॥
तेची विाणी येिथे करा उजिळणी । काढाविी मथूनि वन शिब्दरत्ने॥४॥
तुका म्हणे हेची बोलावियिा चाड । उभयिता नाड ि वहत असे ॥५॥

शुिध्दाशुिद्ध ि वनविडे कैसे । चमर मांस ि वभन्न नाही ॥१॥
काही अिधर्क नाही उणे । कविण्यिा गुणे देविासी ॥ध्रु॥
उदक ि वभन्न असे काई । विाहाळ बाविी सिरता नई ॥२॥
सूनयिर तेजेि ि वनविडी कायि। रश्मी रसांसकळा खायि ॥३॥
विणार ि वभन्न दधुर्ा नाही । सकळा गाई सारखे ॥४॥
किरता ि वभन्न नाही माती । मडक्यिा गती ि वभन्न नांवेि ॥५॥
र् वित्तिे एकि वविधर् अि वग्न । नाही मनी शुिध्दाशुिद्ध ॥६॥
तुका म्हणे पात्र चाड । ि वकंविा ि वविसे अमृत्तत गोड ॥७॥

न धर्री प्रि वतष्ठा कोणाची यिम । म्हणता का र ेराम लाजिा झणी ॥१॥
सांपडे हातींचे सोडविील काळा । तो का वेिळोवेिळा नयेि विाचे ॥ध्रु॥
कोण लोक जिो हा सुटला तो एक । गेले कंुभपाक रविरविात ॥२॥
तुका म्हणे ि वहत तो म्हणा ि वविठ्ठल । न म्हणे तो भोगील कळेल ते ॥३॥

म्हणि वविता हरी न म्हणे तयिाला । दरविडा पि वडला देहामाजिी ॥१॥
आयिषु्यिधर्न त्यिाचे नेले यिमदूनती। भुलि वविला ि वनित श्चंतीकामरगें ॥ध्रु॥
नाविडे ती कथा देउळासी जिाता । ि वप्रयि धर्न सुता लक्ष तेथे॥२॥
कोण नेतो तयिा घि वटका ि वदविसांएका । का र ेम्हणे तुका नागविसी ॥३॥

कथे बसैोि वन सादर े। सुखचचार परस्पर े। नविल कायि तो उद्धर े। आि वणक तर ेसुगंधर्े ॥१॥
पुण्यि घेई र ेफुिकाचे । पाप दषु्टिविासनेचे । पेिरल्यिा बीजिाचे । फिळ घेई शेिविटी ॥ध्रु॥
कथा ि वविरस पाडी आळसे । छळणा करुनी मोडी रस । बुडविी आपणासिरसे। ि वविटाळसे नावेिसी ॥२॥



सज्जिन चंदनाि वचयेि परी । दजुिरन देशित्यिागेदरुी । राहो म्हणे हरी । ि वविनंती करी तुका हे ॥३॥

कळो आले तुझे िजिणे । देविातून माझे पोसने ॥१॥
विाट पाहासी आठविाची । सत्तिा सततं कईची ॥ध्रु॥
बोलाि वविता यिावेि रूपा । सदा ि वनगुरणी ची लपा ॥२॥
तुका म्हणे तून परदेशिी । येिथे आम्हा अंगेिजिसी ॥३॥

आता येिथे लाजेि नाही तुझे काम । जिायि मजि राम आठविून दे ॥१॥
तुझे ि वभडे माझे बहु जिाले घात । केलो यिा अंि वकत दजुिरनाचा ॥ध्रु॥
माझे केले मजि पािरखे माहेर । नटोनी साचार चाळि वविले ॥२॥
सुखासाटी एक विाि वहयेिले खांदी । तेणे बहु मांदी मेळि वविली ॥३॥
केला चौघाचार नेलो पांचांमधर्ी । नाही ि वदली शुिध्दी धर्रू आशिा ॥४॥
तुका म्हणे आता घेईन काटीविरी । धर्नी म्यिा कैविारी केला देवि ॥५॥

आजिीविरी होतो तुझे सत्तिे खाली । तोविरी तो केली ि वविटंबणा ॥१॥
आता तुजि राहो नेदी यिा देशिांत । ऐसाम्यिा समथर केला धर्णी ॥ध्रु॥
सापे िरग केला कोठे बाळपणी । होतीसी पाि वपणी कायि जिाणो ॥२॥
तुका म्हणे म्यिा हा बुडि वविला वेिव्हार । तुझेची ढोपर सोलावियिा ॥३॥

देविाच्यिा ि वनरोपे ि वपि वटतो डांगोरा । लाजेि नका थारा देऊ कोणी ॥१॥
मोि वडले यिा रांडे सुपंथ मारग । चालि वविले जिग यिमपंथे ॥ध्र॥ु
पिरचारी केली आपुली च रूढी । पोटी ची ते कुडी ठाविी नाही ॥२॥
तुका म्हणे आणा राउळा धर्रून । फिजिीत करून सोडून  मग ॥३॥

का र ेतुम्ही ि वनमरळ हरीगुण गा ना । नाचत आनंदरूप विकंुैठासी जिाना ॥१॥
कायि गि वणकेच्यिा यिाती अिधर्कार मोटा । दोषी अजिामेळ ऐसी नेली विैकंुठा ॥ध्रु॥
ऐसे नेणो मागेि वकती अनंत अपार । पचं महादोषी पातका नाही पार ॥२॥
पुत्राि वचयिा लोभे नष्टि म्हणे नारायिण । कोण कतरव्यि तुका म्हणे त्यिाचे पुण्यि॥३॥

बसैोि वनयिा खाऊ जिोडी । ओढाओढी चकुविनुी ॥१॥
ऐसे केले नारायिणे । बरवेि िजिणे सखुाचे ॥ध्र॥ु
घरीच्यिा घरी भांडविल । न लगे बोल वेिचावेि ॥२॥



तुका म्हणे आटाआटी । चुकली दाटी सकळ ॥३॥

नाही भ्यिालो तरी पाविलो यिा ठायिा । तुम्हा आळविायिा जिविि वळके ॥१॥
सत्तिाबळे आता मागेन भोजिन । केले ते ि वचतंनआजिीविरी ॥ध्रु॥
नविनीतासाटी खादला हा जिीवि । थोडयिासाटी कीवि कोण करी ॥२॥
तुका म्हणे ताक न लगे हे घाटे । पांडुरगंा खोटे चाळविण ॥३॥

सारीन ते आता एकाि वच भोजिने । विारीन मागणे वेिळोवेिळा ॥१॥
सेविटी च्यिा घासे गोड करी माते । अगे कृत्त पाविंते पांडुरगें ॥ध्रु॥
विंचूनं नयेि आता काही च प्रकार । धर्ाकल्यिाचे थोर जिाल्यिाविरी ॥२॥
तुका म्हणे आता बहु चाळविावेि । काही नेदी ठावेि उरों मागे ॥३॥

पोट धर्ाले मग न लगे परती । जिािलयिा ि वनित श्चंती खेळ गोड ॥१॥
आपुिलयिा हाते देई विो कविळ । ि वविठ्ठल शिीतळ जिीविन विरी ॥ध्र॥ु
घराचा ि वविसर होईल आनंद । नाचेन मी छंदे प्रेमाि वचयिा ॥२॥
तुका म्हणे तो च विरी करकर । मग हे उत्तिर खंडईल ॥३॥

बोलि वविसी तरी । तुझ्यिा येिईन उत्तिरी ॥१॥
काही कोड कविि वतके । हातीद्यावियिा भातुके ॥ध्रु॥
बोलि वविसी तसेै । करीन सेविन सिरसे ॥२॥
तुका म्हणे देविा । माझे चळण तुजि सविा ॥३॥

ि वदला जिीविभावि । तेव्हा सांि वडला म्यिा ठावि ॥१॥
आता विते तुझी सत्तिा । येिथे सकळ अनंता ॥ध्र॥ु
माझीयिा मरणे । तुम्ही बसैि वविले ठाणे ॥२॥
तुका म्हणे काई । मी हे माझे येिथे नाही ॥३॥

एकाि वचयेि वेिठी । सांपडलो फुिकासाटी ॥१॥
घेतो काम सत्तिाबळे । माझे करुनी भेडोळे ॥ध्रु॥
धर्ावेि मागेमागे । जिायि ि वतकडेची लागे ॥२॥
तुका म्हणे नेले । माझे सविरस्वेि ि वविठ्ठले ॥३॥



बराि वडयिाची आविडी पुर े। जियिा झुर ेसाटी ते ॥१॥
तसेै जिाले माझ्यिा मना । नठुी चरणाविरुनी ॥ध्रु॥
मागिलयिा पेणे पावेि । ि वविसांवेि ते ठाकणी ॥२॥
तुका म्हणे छायिा भेटे । बर ेविाटे तापे त्यिा ॥३॥

आता द्यावेि अभयिदान । जिीविन येि कृत्त पेचे ॥१॥
उभारोनी बाहो देविा । हात ठेविामस्तकी ॥ध्रु॥
नाभी नाभी यिा उत्तिर े। करुणाकर ेसांतविीजेि ॥२॥
तुका म्हणे केली आस । तो हा ि वदस फिळाचा ॥३॥

बहुजिन्मे सोस केला । त्यिाचा जिाला पिरणाम ॥१॥
ि वविठ्ठलसे नाम कंठी । आविडी पोटी संि वचते ॥ध्रु॥
येिथुन तेथविरी आता । न लगे ि वचंता कराविी ॥२॥
तुका म्हणे धर्ाले मन । हेची दान शिकुनाचे ॥३॥

उसंि वतल्यिा कमरविाटा । बहु मोटा आघात ॥१॥
शिीघ्र यिावेि शिीघ्र यिावेि । हातीन्यिावेि धर्रुनी ॥ध्र॥ु
भागलो यिा खटपटे । घटपटे किरता ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त पाविंता । माझी ि वचंता खंडाविी॥३॥

तुम्हासी हे अविघे ठावेि । ि वकती द्यावेि स्मरण ॥१॥
का बा तुम्ही ऐसे नेणे । ि वनषु्ठरपणे टाि वळत असां ॥ध्रु॥
आळि वविता मायिबापा । नयेि कृत्त पा अझूनि वन ॥२॥
तुका म्हणे जिगदीशिा । कायि असां ि वनजेिले ॥३॥

नेले सळे बळे । ि वचत्तिाि ववित्तिाचे गाठोळे ॥१॥
साह्य जिाली घिरच्यिा घरी । होता ठायिी च कुठोरी ॥ध्रु॥
मी पातलो यिा भाविा । कपट ते नेणे देविा ॥२॥
तुका म्हणे उघडे केले । माझे माझ्यिा हाते नेले ॥३॥

जिाला हा डांगोरा । मुखी लहानाचे थोरा ॥१॥
नागि वविलो जिनाचारी । कोणी बसैो नेदी दारी ॥ध्रु॥



संि वचताचा ठेविा । आता आला तसैा घ्यिाविा ॥२॥
तुका म्हणे देवेि । म्हणो केले हे बरवेि ॥३॥

ि वकती चौघाचार े। येिथे गोि वविली वेिव्हार े॥१॥
असे बांधर्ि वविले गळे । होऊ न सकती ि वनराळे ॥ध्रु॥
आपले आपण । केलेका नाही जितन ॥२॥
तुका म्हणे खंडदडें । येिरझारी लपती लडें ॥३॥

पांडुरगंा ऐसासांडुनी वेिव्हारा । आि वणकाची करा आस विायिा ॥१॥
बहुतासी ि वदला उध्दार उदार े। ि वनविडीना खर ेखोटे काही ॥ध्रु॥
यिाि वचयिा अंि वकता विैकंुठ बंदर । आि वणक वेिव्हार चािलतना ॥२॥
तुका म्हणे माझे हातींचे विजिन । यिासी बोल कोण ठेविून सके ॥३॥

ठेविुनी इमान राि वहलो चरणी । म्हणउि वन धर्णी कृत्त पा करी ॥१॥
आम्हासी भांडार करणे जितन । आले गेले कोण उंच ि वनचं ॥ध्र॥ु
करुनी सांभाळी राि वहला ि वनराळा । एक एक वेिळा आज्ञा केली ॥२॥
तुका म्हणे यिोग्यिायिोग्यि ि वविनीत । देविानाहीि वचत्ति येिथे देणे ॥३॥

आता नव्हे गोड काही किरता संसार । आि वणक संचार जिाला माजिी ॥१॥
ब्रह्मरसे गेले भरुि वनयिा अंग । आधर्ील तो रगं पालटला ॥ध्रु॥
रसनेि वचयेि रुची कंठी नारायिण । बसैोि वनयिा मन ि वनविि वविले ॥२॥
तुका म्हणे आता बसैलो ठाकणी । इच्छेची ते धर्णी पुरईल ॥३॥

आता काशिासाटी दरुी । अंतर उरी रािखली ॥१॥
करी लविकरी मुळ । लहाने तीळ मुळीि वचयिा ॥ध्र॥ु
दोही ठायिी उद्वेगविाणे । दरुषणे ि वनित श्चंती ॥२॥
तुका म्हणे वेिग व्हाविा । ऐसी जिीविा उत्कंठा ॥३॥

पि वडली हे रूि वढ जिगा पिरचार । चालि वविती वेिव्हार सत्यि म्हूण ॥१॥
मरणाची का र ेनाही आठविण । संि वचताचा धर्न लोभ हेविा ॥ध्रु॥
देहाचे भयि ते काळाचे भातुके । ग्रासूनि वन ते एके ठेि वविले से ॥२॥
तुका म्हणे काही उघडा र ेडोळे । जिाणोि वन अंधर्ळे होऊ नका ॥३॥



जेिथे पाहे तेथे काि वडती भूनस । ि वचपाडे चोखूनि वन पाहाती रस ॥१॥
कायि सांगो देविा भुलले जिीवि । बहु यिांची येितसे कीवि ॥ध्रु॥
वेिठीचे मोटळे लि वटकेची फुिगे । पेि वणयिा जिाउनी ि वभक्षा मागे ॥२॥
तुका म्हणे का उगेची खोल । जिविळी दाखविी आपणा बोल ॥३॥

जिाि वणवेिच्यिा भार ेचे पला उर । सदा बुरबुर सरचेी ना ॥१॥
ि वकती यिाचे ऐकों कानी । मािरले घाणी नाळकरी ॥ध्रु॥
ि वमठे ि वविन आळणी बोल । कोरडी फिोल घसघस ॥२॥
तुका म्हणे डेगा न कळे ि वहत । ि वकती फिजिीत करू तरी ॥३॥

अनुतापयिकु्ति गेिलयिा अि वभमान । ि वविसरू विचन माि वगलांचा ॥१॥
त्यिाचे पायि माझे लागोत कपाळी । भोग उष्टिाविळी धर्न्यिकाळ ॥ध्रु॥
षड उमी िजिही हाि वणतल्यिा लाता । शिरण यिा संता आल्यिा वेिगी ॥२॥
तुका म्हणे जिाती विोळे लविकरी । ठायिीची अंतरी शुिद्ध होती ॥३॥

खोल ओले पडे ते पीक उत्तिम । उथळाचा श्रम विायिा जिायि ॥१॥
लि वटक्यिाचे आम्ही नव्हो साटेकरी । थीते घाली भरी पदरीचे ॥ध्र॥ु
कोणा इहलोकी पाि वहजेि पसारा । दभं पोट भरायिाचे चाडे ॥२॥
तुका म्हणे कसी अगी जेि उतर े। तेची येिथे सर ेजिाि वत शुिद्ध ॥३॥

गोमटयिा बीजिाची फिळे ही गोमटी । बाहे तेची पोटी समतुक ॥१॥
जिातीच्यिा संतोषे ि वचत्तिासी ि वविश्रांती । परतोि वन मागुती ि वफिरों नेणे ॥ध्र॥ु
खऱ्यिाचे पारखी येित नाही तोटा । ि वनविडे तो खोटा ढाळे दरुी ॥२॥
तुका म्हणे मजि सत्यिाि वच आविडी । किरता तातडी येित नाही ॥३॥

मन जिाले भाट । कीती मुखे घडघडाट । पि वडयेिली विाट । येिची चाली स्विभावेि ॥१॥
बोले देविाचे पविाडे । ि वनत्यि नवेिची रोकडे । ज्यिा परी आविडे । तसैा तसैा करुनी ॥ध्रु॥
रोखी रहावेि समोर । पुढे मागेचाले भार । करावेि उत्तिर । सेविा रुजिून करुनी॥२॥
पूनर विषरला देकार े। संतोषाच्यिा अभयेि कर े। अंगी च्यिा उत्तिर े। तुकयिा स्विामी शंृगारी ॥३॥

दूनिर तोची होतो आपुले आशंिके । नव्हते ठाउके मूनळभेद ॥१॥



आता जेिथे तेथेयेिइन सांगाते । लपायिा परुते उरों नेदी ॥ध्र॥ु
ि वमथ्यिा मोहे मजि लाि वविला उशिीर । तरी हे अंतर जिाले होते ॥२॥
तुका म्हणे का र ेदाखि वविसी ि वभन्न । लि वटकाची सीण लपंडाई ॥
।
 कळो नयेि तोची चकुाि वविता बर े। मग पाठमोर ेकायि काजि ॥
॥ धर्िरलेती आता द्या जिी माझा डावि । सांपडता भावि ऐसाआहे ॥
ध्रु॥ होतासी अंतर ेझाि वकिलयिा डोळी । तो मी हा न्यिाहाळी धर्रुनी दृष्टष्टिी ॥
॥ तुका म्हणे तुजि रडीची च खोडी । अहाच बराडी तो मी नव्हे ।॥

किरसी लाघवेि । तून हे खेळसी आघवेि ॥१॥
केला अहकंार आड । आम्हा जिगासी हा नाड ॥ध्रु॥
यिथभंुते यिावेि । दाविून लपों ही जिाणावेि ॥२॥
तुका म्हणे हो श्रीपती । आता चाळविाल ि वकती ॥३॥

ि वविश्विास तो देवि । म्हूण धर्िरयेिला भावि ॥१॥
माझी विदि ववितो विाणी । जेिणे धर्िरली धर्रणी ॥ध्रु॥

जिोि वडली अक्षर े। नव्हेती बधु्दीची उत्तिर े॥२॥
माझी विदि ववितो विाणी । जेिणे धर्िरली धर्रणी ॥ध्रु॥

नाही केली आटी । काही मानदभंासाटी ॥३॥
माझी विदि ववितो विाणी । जेिणे धर्िरली धर्रणी ॥ध्रु॥

कोणी भाग्यिविंत । तयिा कळेल उि वचत ॥४॥
माझी विदि ववितो विाणी । जेिणे धर्िरली धर्रणी ॥ध्रु॥

तुका म्हणे झरा । आहे मुळीचाची खरा ॥५॥
माझी विदि ववितो विाणी । जेिणे धर्िरली धर्रणी ॥ध्रु॥

सुराणीची जिालो लाि वडकी एकली । विडील धर्ाकुली आम्ही देविा ॥१॥
म्हणउनी काही न घडे अव्हेर । गोमटे उत्तिर भातुके ही ॥ध्र॥ु
काही एक नाही विंि वचले वेिगळे । मुळीि वचयिा मुळे ित स्थराि वविले ॥२॥
लेविि वविली अंगी आपुली भूनषणे । अळंकार लेणे सकळ ही ॥३॥
सािरता न सर ेआमुप भांडार । धर्ना अंतपार नाही लेखा ॥४॥



तुका म्हणे आम्ही आळविून आविडी । म्हणऊनी जिोडी दाखि वविली ॥५॥

एका वेिळे केले िरते किलविर । आंत ि वदली थार पांडुरगंा ॥१॥
पाळण पोषण लागले ते सोई । देहाचे ते काई सविरभावेि ॥ध्रु॥
मािझयिा मरणे जिाली हे विसि वत । लागली ते ज्यिोती अि वविनाशिा ॥२॥
जिाला ऐसा एका घायेि येिथे नाही । तुका म्हणे काही बोलो नयेि ॥३॥

पावितो ताडन । तरी हे मोकिलतो जिन ॥१॥
मग मी आठि ववितो दःुखे । देविासाविकाशि मुखे ॥ध्रु॥
होती अप्रि वतष्ठा । हो तो विरपडा कष्टिा ॥२॥
तुका म्हणे मान । होता उत्तिम खंडन ॥३॥

धर्रावेि तो भयि । अंतरोनी जिाती पायि ॥१॥
जिाल्यिा तुटी देविासवेि । कायि विाचोि वन करावेि ॥ध्रु॥
कोणासी पािरखे । लेखूनं आपणा सािरखे ॥२॥
तुका म्हणे असो । अथविा हे आता नासो॥३॥

आम्हासी सांगाती । होती अराले ते होती ॥१॥
येिती आइकता हाक । दोन ि वमळोन म्हणती एक ॥ध्रु॥
आि वणका उत्तिरी। नसे गोविी विैखरी ॥२॥
तुका म्हणे बोल । खूनण पहाती ि वविठ्ठल॥३॥

आनंदाचा थारा । सुखे मोहरला झरा ॥१॥
ऐसी प्रभचुी ज्यिा कळा । त्यिाच्यिा कोण पाहे बळा ॥ध्रु॥
अंि वकता ऐसयिा। होइल पाविि वविले ठायिा ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे । ि वदले आभंड प्रकाशेि ॥३॥

काहे लकडा घास कटावेि । खोद ि वह जुिमीन मठ बनावेि ॥१॥
देविलविासी तरविरछायिा । घरघर माई खपिरबसमायिा॥ध्रु॥
का छांि वडयेि भार फेिर ेसीर भागे । मायिाको दःुख ि वमटिलयेि अगें ॥२॥
कहे तुका तुम सुनो हो सीध्दा । रामि वबना और झुटा कछु धर्दंा ॥३॥



आि वणक पाखांडे असती उदडें । तळमि वळती ि वपंडे आपुिलयिा ॥१॥
त्यिाि वचयिा बोलाचा नाही ि वविश्विास । घातलीसे कास तुझ्यिा नामी ॥ध्रु॥
दृष्टढ एक ि वचत्तिे जिालो यिा जिीविासी । लाजि सविरि वविशिी तुम्हासी हे ॥२॥
पीडो नेदी पशुि आपुले अंि वकत । आहे जेि उि वचत तसेै करा ॥३॥
तुका म्हणे ि वकती भाकाविी करुणा । कोप नारायिणा येिइल तुम्हा ॥४॥

व्हावियिा ि वभकारी हे आम्हा कारण । अंतरोनी जिन जिावेि दरुी ॥१॥
संबंधर् तुटाविाशिब्दाचा ही स्पशिर । म्हणउनी आस मोकिलली ॥२॥
तुका म्हणे दःुखे उबगला जिीवि । म्हणऊनी कीवि भाकी देविा ॥३॥

कोरि वडयिा ऐशिा सारून गोष्टिी । करा उठाउठी ि वहत आधर्ी ॥१॥
खोळंबला राहे आपुला मारग । पहाविी ते मग तुटी कोठे ॥ध्र॥ु
लौि वककाचा आड येिईल पसारा । मग येिरझारा दःुख देती ॥२॥
तुका म्हणे डांख लागे अळंकार े। मग नव्हे खर ेपुटाि वविन ॥३॥

ऐसे ठावेि नाही मूनढा । सोस काकुलती पढुां ॥१॥
माझी नका जिाळूनं  भांडी । पोटी भयि सोस तोडी ॥ध्रु॥
पातिलयिा काळ । तेव्हा कायि चाले बळ ॥२॥
संि वचत ते करी । नरका जिायिा मेल्यिाविरी ॥३॥
परउपकार । न घडाविाहा ि वविचार ॥४॥
तुका म्हणे लांसी । आता भेटों नयेि ऐसी ॥५॥

करूनी ि वचंतन खेळों भोविताले ।ि वचत्ति येिथे आले पायिांपाशिी ॥१॥
येिथे नाही खोटा चालत पिरहार । जिाणसी अंतर पांडुरगंा ॥ध्रु॥
सुखदःुखे तुजि देऊनी सकळ । नाही ऐसाकाळ केला आम्ही ॥२॥
तुका म्हणे जिाला देहाचा ि वविसर । नाही आता पर आप दोन्ही ॥३॥

काळा च सािरखी विाहाती के्षते्र । किरता दसुर ेफिळ नाही ॥१॥
ऐसे करत्यिाने ठेि वविले करून । भिरले भरून माप नेमे ॥ध्र॥ु
शिीतउष्णकाळी मेघ विरुषावेि । विरुषता विावि होयि शिीण॥२॥
तुका म्हणे ि वविष अमृत्तताचे ि वकडे । पालट न घडे जिीणे तयिा ॥३॥



बोलणे ते आम्ही बोलो उपयिोगी । पि वडले प्रसंगी काळाऐसे ॥१॥
जियिामध्येि देवि आदी मध्येि अंती। खोल पायिा ि वभंती न खचेसी ॥ध्रु॥
करणे ते आम्ही करू एका वेिळे । पुि वढिलयिा बळे विाढी खुंटे ॥२॥
तुका म्हणे असो आजे्ञची धर्ारके । म्हणउनी एके घायेि सारू ॥३॥

तुिझयिा ि वविनोदे आम्हासी मरण । सोसीयेिला सीण बहु फेिर े॥१॥
आता आपणेची येिसी ते करीन । नाम हे धर्रीन तुझे कंठी ॥ध्रु॥
ि ववियिोगेि वच आलो उसंतीत विने । संकल्प हे मने विाहोि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे विमर सापडले सोपे । गोि ववियेिलो पापे पणु्येि होतो ॥३॥

पाठीलागा काळ येितसे यिा लागे । मी माझे विाउगे मेढी ऐसे ॥१॥
आता अगी लागो ऐिसयिा वेिव्हारा । तून माझा सोइरा पांडुरगंा ॥ध्रु॥
विागि वविला माथा नसताची भार । नव्हे ते साचार जिाणील तो ॥२॥
तुका म्हणे केले जिविळील दरुी । मृत्तगजिळ विरी आड आले ॥३॥

आपुिलयेि टाकी । करीन काही तरी एकी ॥१॥
करीन पायिांशिी विोळखी । किरसी ते करी सखुी ॥ध्रु॥
कायिा क्लेशि गगंाजिळ । समपीन तुळसीदळ ॥२॥
तुका म्हणे देविा । कर जिोडीन ते सेविा ॥३॥

माझे तो स्विभावि मजि अनाविर । तुजि ही देता भार काही नव्हे ॥१॥
ऐसे कळो आले मजि नारायिणा । जिागृत्तती स्विप्ना ताळ नाही ॥ध्रु॥
संपाि वदतो तो अविघा बाह्य रगं । तुझा नाही संग अभ्यिंतरी ॥२॥
तुका म्हणे सत्यिा नाही पाठी पोट । असते ि वनघोंट एकी जिाती ॥३॥

नव्हाविातो बरा मुळी च संबंधर् । ि वविश्विासीका विधर् बोिललासे ॥१॥
आता माझे ि वहत कायि ते ि वविचारा । सत्यित्वेि दातारा पांडुरगंा ॥ध्रु ॥
नाही भावि परी म्हणि ववितो दास । नका देऊ यिास उणेयेिऊ ॥२॥
तुका म्हणे का हो उद्धिरता दीन । मानीतसां सीण मायिबापा॥३॥

कायि तुमि वचयिा सेवेि न वेिचते गाठोळी । मोहे टाळाटाळी करीतसां ॥१॥
चतुराच्यिा रायिा आहो पांडुरगंा । ऐसे तरी सांगा ि वनविडून ि वन ॥ध्रु॥



कोण तुम्हा सखु असे यिा कौतुके । भोि वगता अनेके दःुखे आम्हा ॥२॥
तुका म्हणे कायि जिालासी ि वनगुरण । आम्हा येिथे कोण सोडविील ॥३॥

ि वनषु्ठर यिासाटी किरतो भाषण । आहेसी तून सविरजिाण दाता ॥१॥
ऐसे कोण दःुख आहे ि वनविािरता । तो मी जिाऊ आता शिरण त्यिासी ॥ध्रु॥
बसैलासी केणे करुनी एक घरी । नाही येिथे उरी दसुऱ्यिाची ॥२॥
तुका म्हणे आले अविघेची पायिापे । आता मायिबापे नपेुक्षावेि ॥३॥

पायिा पासी ि वचत्ति । तेणे भेटी अखंि वडत ॥१॥
असे खेळे भलते ठायिी । प्रमेसूनत्रदोरी पायिी ॥ध्र॥ु
केले से जितन । मुळी कायि ते विचन ॥२॥
तुका म्हणे सविरजिाणा । ठायिी ि वविचारावेि मना॥३॥

तुझे मजिपाशिी मन । माझी येिथे भूनक तान ॥१॥
िजिव्हा रते एके ठायिी । दजेुि बोलायिाचे काई ॥ध्रु॥
मािझयिा कवितुके । उभा पहासी भातुके ॥२॥
तुका म्हणे साचे । तेथेमागील कईचे ॥३॥

तुम्हा आम्हा सरी । येिथे कईच्यिा यिा परी ॥१॥
स्विाि वमसेविा अळंकार । नाही आविि वडयेि थार ॥ध्र॥ु
खुंटिलयिा विाचा। मग हा आनंद कइचा ॥२॥
तुका म्हणे कोडे । आम्ही नाचो तुजि पुढे ॥३॥

कैचे भांडविल खरा हाती भावि । कळविळ्यिाने मावि दाविीतसे ॥१॥
आता माझा अंत नको सविरजिाणा । पाहो नारायिणा ि वनविडून ि वन ॥ध्रु॥
संताचे उित च्छष्टि माि वगले पगंती । करावेि संगती लागे ऐसे ॥२॥
तुका म्हणे आलो दाविुनी ि वविश्विास । संि वचत ते नास पावेि ऐसे ॥३॥

थोडे तुम्ही मागेहोती उद्धिरले । मजि ऐसे गेले विायिा जिीवि ॥१॥
आता यिाचा काही न मनाविाभार । कृत्त पेचा सांगर आहेसी तून ॥ध्र॥ु
तुजि आळि वविता पापाची विसि वत । राहे अंगी ि वकती बळ त्यिाचे ॥२॥
तुका म्हणे उदकी तािरले दगड । तसैा मी ही जिड एक देविा ॥३॥



आम्ही म्हणो कोणी नाही तुजि आड । ि वदसतोसी भ्यिाड पांडुरगंा ॥१॥
हागे माझ्यिा भोगेकेलासी परता । ि वविश्विंभरी सत्तिा नाही ऐसी ॥ध्रु॥
आम्ही तुजि असो देउनी आधर्ार । नाम विारवंिार उच्चािरतो ॥२॥
तुका म्हणे मजि धर्िरयेिले बळे । पचंभूनतीखळे करुनीयिा ॥३॥

आहेते सकळ प्रारब्धर्ा हाती। यिावेि काकुलती यिासी आता ॥१॥
ऐसामाझ्यिा मने सांि वगतला भावि । तोविरीच देवि दजुिा नाही ॥ध्र॥ु
अविि वघयिाची जेिव्हा साराविी करकर । भाविबळे थार धर्रू येिसी ॥२॥
तुका म्हणे तुजि ठेविावेि पुजिूनन । आि वणक ते गणु नाही येिथे ॥३॥

सेविट तो होती तुिझयिाने गोड । म्हणउनी चाड धर्रीतसो ॥१॥
देऊ भोगाभोग किलविरचा भार । साहो तुजि थार त्यिाचमधर्ी ॥ध्र॥ु
तुझ्यिा बळे काही खटपट काम । विाढविाविा श्रम न लगे तो ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही चे पलो यिा भार े। तुमचे ते खर ेदेविपण ॥३॥

ऐसाची तो गोविा । न पाि वहजेि केला देविा ॥१॥
बहु आली दिुरविरी । ओढत हे भरोविरी ॥ध्रु॥
आम्हासी न कळे । तुम्ही झाकंु नयेि डोळे ॥२॥
तुका म्हणे संगे । असो एक एका अगें ॥३॥

मायिले करांत ि वभन्न । नाही उत्तिराचा सीण ॥१॥
धर्ाडी धर्ाडी विो भातुके । रजंिि वविल्यिाचे कौतुके ॥ध्रु॥
करुनी नविल । यिाचे बोिललो ते बोल ॥२॥
तुका म्हणे माते । पांडुरगें कृत्त पाविंते॥३॥

आविडी का ठेविून । बसैोि वनयिा सगेंजेिविून ॥१॥
मागेनको ठेविून उरी । माझी आण तुजिविरी ॥ध्रु॥
देिखले प्रकार । त्यिाचे पाहेन साचार ॥२॥
तुका म्हणे बाळी । केली चाहाडी सकळी॥३॥

नव्हेसी तून लांसी । मायिा आि वणका त्यिा ऐसी ॥१॥



जेि हे विायिा जिाती बोल । होती ि वनफिर ळची फिोल ॥ध्र॥ु
नव्हेसी दबुळी । काही नाही ते जिविळी ॥२॥
तुका म्हणे खोटी । काही नव्हेसी करटंी ॥३॥

आम्हा बोल लाविा । तुम्हा अनुि वचत हे देविा ॥१॥
ऐसे सांगा का व्यिालेती । कायि नाही तुम्हा हाती॥ध्रु॥
आता धर्रा दरुी । विायिा दविडायिा थोरी ॥२॥
तुका म्हणे ठायिी । ऐसे ि वविचारावेि पायिी ॥३॥

मरोि वनयिा गेली मायिा । मग तयिा कोण पुसे ॥१॥
पोरि वटयिाची दाद कोणा । ऐसाजिाना प्रविाहो ॥ध्र॥ु
ि वनढळास ि वनढळ जिोडा । होयि कोडा कवितुका ॥२॥
तुका म्हणे देविाऐसी । आहो सरसी आपण ॥३॥

संसाराची कोण गोडी । ि वदली जिोडी करुनी ॥१॥
ि वनषु्ठर तून बहु देविा । परु ेहेविान म्हणविी ॥ध्रु॥
पाहोि वनयिा कमर डोळा । ि वनराळा तो विजिीना ॥२॥
तुका म्हणे तुजि माझे । म्हणता ओझे फुिकट ॥३॥

नव्हते ते कळो आले । तरी बोले अबोला ॥१॥
तुजि मजि घातली तुटी । एके भेटीपासूनि वन ॥ध्रु॥
आता यिाची न धर्री चाड । काही कोड कवितुके ॥२॥
तुका म्हणे यिावेि जिावेि । एका भावेि खडंले ॥३॥

आता दोघामध्येि कायि । उरले होयि विाणीजेिसे ॥१॥
ि वनषु्ठर हे केले मन । समाधर्ान न करुनी ॥ध्र॥ु
झुरावेि ते तेथींच्यिा परी । घिरच्यिाघरी अविि वघयिा ॥२॥
तुका म्हणे देविपण । गुडंाळूनन असो दे ॥३॥

माि वगतल्यिास आस करा । उरी धर्रा काही बाही ॥१॥
म्हणउनी सािरली आस । होती यिास मूनळ ते ॥ध्रु॥
माझ्यिा मोहे तुजि पान्हा । लोटे स्तना विोरस ॥२॥



तुका म्हणे आळविणे । माझ्यिा देणे उत्तिर ॥३॥

आता बर ेघिरच्यिाघरी । आपली उरी आपणापे॥१॥
विाइटबर ेन पडे दृष्टष्टिी । मग कष्टिी होइजेिना ॥ध्रु॥
बोलो जिाता विाढे बोल । विायिा फिोल खटखट ॥२॥
काकुलती यिावेि देविा । तो तो सेविा इच्छीतो ॥३॥
ि वहशिोबाचे खटखटे । चढे तुटे घडेना ॥४॥
तुका म्हणे कळो आले । दसुर ेभले तो नव्हे ॥५॥

आधर्ी सोज्विळ कराविा मारग । चालता ते मग गोविी नाही ॥१॥
ऐसा चालोि वनयिा आला ि वशिष्टिाचार । गोविीचा वेिव्हार पापपुण्यि ॥ध्र॥ु
पळणे तो पळा सांडुनी काबळे । उपाधर्ीच्यिा मुळे लाग पावेि ॥२॥
तुका म्हणे येिथे शिूनर तो ि वनविडे । पि वडले बापुडे कालचकी ॥३॥

उद्धत त्यिा जिाती । द्रवेि रगंल्यिा उद्धती ॥१॥
म्हणउनी बहु फिार । त्यिांसी असावेि अंतर ॥ध्रु॥
कैचे पाठी पोट । गोडि वविषासी सेविट ॥२॥
तुका म्हणे सापा । न कळे कुरविाि वळले बापा ॥३॥

आम्हा कथा आविश्यिक । येिर संपादूनं लौि वकक ॥१॥
जिसैी तसैी मायि बरी । माि वनल्यिा त्यिा माना येिरी ॥ध्र॥ु
व्यिालीचा कळविळा । जिीवि बहुत कोंविळा ॥२॥
कवितुके विाविर े। तुका म्हणे यिा आधर्ार े॥३॥

पाि वळतो विचन । पिर बहु भीते मन ॥१॥
किरते पायिा शिी सलगी । नयेि बसैो अंगसंगी ॥ध्रु॥
जिोडोि वनयिा कर । उभे असावेि समोर ॥२॥
तुका म्हणे संत । तुम्ही मी बहु पि वतत ॥३॥

जिसैा तसैा आता । मजि प्रमाण अनंता ॥१॥
पायिा पडणे न संडी । पोटी ते च विर तोडी ॥ध्रु॥
एका भावेि चाड । आहे तसेै अंती गोड ॥२॥



तुका म्हणे आम्हा । टळणेची नाही नेमा ॥३॥

चुकलो यिा ऐशिा विमार । तरी कमार सापडलो ॥१॥
पाठी लागे करी नास । गभरविास भोगविी ॥ध्र॥ु
माझे तुझे ि वभन्नभावेि । गळा दावेि मोहाचे ॥२॥
तुका म्हणे पाठेळ केलो । नसत्यिा भ्यिालो छंदासी ॥३॥

देह प्रारब्धर्ा ि वशिरी । असोन करी उद्वेग ॥१॥
धर्ावि घाली नारायिणा । माझ्यिा मना जिागविी ॥ध्रु॥
ऐसी चकुोि वनयिा विमे । पीडा भ्रमे पाविलो ॥२॥
तुका म्हणे कैचा भोग । नव्हे रोग अंगीचा॥३॥

अनंताच्यिा ऐको कीती । ज्यिाच्यिा ि वचत्तिीहरीनाम ।
उलघंनुी गेले िसंधर्ु । हा भविबंधर्ु तोडोि वनयिा ॥१॥
आता हळुहळु तेची विाही । चालो काही अिधर्कार े॥ध्रु॥
खुंटून ि वनयिा गेले नाविा । नाही हेविाखोळंबला ।
न लगे मोल द्याविा रुका । भावेि एका कारणे॥२॥
तुका म्हणे पाहतो विाट । उभा नीट पाउली ।
भीमाि वतरी थडविा केला । उठा चला लविलाहे ॥३॥

तरी च म्यिा देविा । साटी करुनीयिा जिीविा ॥१॥
येिथे बसैलो धर्रणे । दृष्टढ कायिाविाचामने ॥ध्रु॥
आविरील्यिा विृत्तित्ति । मन घेउि वनयिा हाती॥२॥
तुका म्हणे जिरा । बाहेर येिऊ नेदी घरा ॥३॥

हे तो एक संताठायिी । लाभ पायिी उत्तिम ॥१॥
म्हणि वविता त्यिाचे दास । पढेु आस उरनेा ॥ध्रु॥
कृत्त पादान केले संतीं। कल्पांतीही सरनेा ॥२॥
तुका म्हणे संतसेविा । हाची हेविाउत्तिम॥३॥

नारायिणा ऐसा। सेविून नेणतील रसां॥१॥
जेिणे भविव्यिाधर् तुटे । दःुख मागुते न भेटे ॥ध्र॥ु



न लगे काही आटी । बाधर्ा राहो न सके पोटी ॥२॥
कैविल्यि ते जिोडे । पालट लविकरी घडे ॥३॥
जिन्ममरणदःुख अटे । जिाळे अविघेि वच तुटे ॥४॥
तुका म्हणे जिाला । यिाचा गुण बहुताला ॥५॥

अनेक दोषांचे काट । जेि जेि गादले ि वनघोंट ।
होती हरीनामे चोखट । क्षण एक न लगता ॥१॥
तुम्ही हरी म्हणा हरी म्हणा । महादोषांचे छेदना ॥ध्रु॥
अि वतप्रीतीचा बांधर्ला । नष्टि चांडाळी रतला ।
क्षण न लगता नेला । विैकंुठासी हरी म्हणता॥२॥
अि वमत्यि दोषाचे मूनळ । जिाले विाल्मीकास सबळ ।
जिाला हरीनामे ि वनमरळ । गंगाजिळ प ैजिसैा ॥३॥
हरी म्हणता तरले । महादोषी गि वणके नेले ।
कंुटणी ि वभली उद्धिरले । विैकंुठासी हरी म्हणता ॥४॥
हरीि वविन जिन्म नको विायिा । जिसैी दपरणी ची छायिा ।
म्हणोि वन तुका लागे पायिा । शिरण तयिा हरीसी ॥५॥

भजिन यिा नासीले हेि वड । दभंा लडंा आविडी ॥१॥
जेिविीत ना आइता पाक । नासी ताक घसुळूनि वन ॥ध्र॥ु
एकाएकी इच्छी पाठ । नेणे चाट का जेिविून ॥२॥
तुका म्हणे मुलाम्यिाचे । बंधर्न साचे सेविटी ॥३॥

जिसैा ि वनमरळ गगंाओघ । तसैा भाग विोगरी ॥१॥
प्रेम विाढे ग्रासोग्रासी । ब्रह्मरसी भोजिन ॥ध्रु॥
तृत्तप्तीविरी आविडी उर।े ऐसे बर ेप्रकार ॥२॥
तुका म्हणे पाख मन । नारायिण ते भोगी॥३॥

सुख सुखा ि वविरजिण जिाले । ते मथले नविनीत ॥१॥
हाले डोले हरुषे कायिा । ि वनविती बाह्या नयिन ॥ध्र॥ु
प्रबल तो नारायिण । गुणे गुण विाढला ॥२॥
तुका म्हणे भरली सीग । विरी मग विोसंडे ॥३॥



का र ेन भजिसी हरी । तुजि कोण अंगीकारी ॥१॥
होइल यिमपुरी । यिमदडं यिातना ॥ध्रु॥
कोण जिाली लगबग । कायि किरसी तेथेमग ॥२॥
का र ेभरला ताठा । किरती विोजि नेता विाटा॥३॥
तोडा पि वडली िखळणी । िजिव्हा ि वपि वटती विोढून ि वन ॥४॥
का र ेपि वडली जिनलाजि । कोण सोडविील तुजि ॥५॥
लाजि धर्री म्हणे तुका । नको विायिा जिाऊ फुिका ॥६॥

क्षरला सांगर गगंा ओघी ि वमळे । आपणची खेळे आपणाशिी ॥ ॥
मधर्ील ते विावि अविघी उपािधर् । तुम्हा आम्हा मधर्ी तेची परी ॥ध्र॥ु
घट मठ जिाले आकाशिाचे पोटी । विचनेची तुटी तेथेि वच ते ॥ ॥
तुका म्हणे बीजेि बीजि दाखि वविले । फिल पुष्प आले गेले विायिा ॥३॥

एक आता तुम्ही करा । मजि दातारा सत्तिनेे ॥१॥
ि वविश्विास तो पायिा विरी । ठेविुि वन हरी राि वहलो ॥ध्र॥ु
जिाणतची दजेुि नाही । आि वणक काही प्रकार ॥२॥
तुका म्हणे शिरण आलो । कायि बोलो ि वविनि ववितो॥३॥

कायि ि वविनविावेि कोणे तो ि वनविाड । केले माझ्यिा कोड विचनाचे ॥१॥
आहो कृत्त पि वनधर्ी गणुाच्यिा ि वनधर्ाना । माझ्यिा अनुमाना नयेिची हे ॥ध्रु॥
बहुत करुणा केले से भासेन । एक ही विचन नाही आले ॥२॥
माझी काही सेविा होईल पाविली । ि वनित श्चंती माि वनली होती ऐसी ॥३॥
तुका म्हणे माझी उरली ते आटी । अभयि कर कटी न देखेची ॥४॥

लाजिोि वनयिा काळे राि वहले िलिखत । नेि वदता हीि वचत्ति समाधर्ान ॥१॥
कैसे सुख विाटे विचनाचे तुटी । प्रीतीि वविन भेटी रुि वच नेदी ॥ध्र॥ु
एकाि वचयेि भेटी एकाचा कोंपर । मावेिचा पदर कळो येितो ॥२॥
होत्यिा आपल्यिा त्यिा वेिचुि वनयिा शिक्तिी । पुढे जिालो यििु वक्तिकळाहीन ॥३॥
तुका म्हणे तुम्ही समथर जिी देविा । दबुरळाची सेविा कोठे पावेि ॥४॥

आशिाबद्ध बहु असे ि वनलािजिर े। होयि म्हणे धर्ीर ेफिळ टोंके ॥१॥
कारणापेि वचत्ति न पाहे अपमान ।ि वचत्ति समाधर्ान लाभासाटी ॥२॥



तुका म्हणे हाते लोि वटले न कळे । झांि वकतसे डोळे पांडुरगंा ॥३॥

सांता पांचां तरी विचनां सेविटी । ि वनरोप का भेटी एक तरी ॥१॥
का नेणे ि वनषु्ठर केले नारायिणा । न देखे हे मना येिता काही ॥२॥
तुका म्हणे ऐसान देखे ि वनविाड । कडून  ि वकंविागोड फिळ पोटी ॥३॥

विायिा ऐसाजिन्म गेला । हे ि वविठ्ठला दःुख विाटे ॥१॥
नाही सरता जिालो पायिी । तुम्ही जिई न पुसां॥ध्रु॥
का मी जिीतो संविसारी । अद्यापविरी भूनमीभार ॥२॥
तुका म्हणे पंढरीनाथा । सबळ व्यिथा भविरोग ॥३॥

कासयिा हो माझा रािखला लौि वकक । ि वनविाड का एक केला नाही ॥१॥
मग तळमळ न किरते मन । जिाले ते कारण कळो येिते ॥२॥
तुका म्हणे केला पाि वहजेि ि वनविाड । विइदासी भीड मरणे रोग्यिा ॥३॥

ऐसे कोण पाप बळी । जेि जिविळी येिऊ नेदी ॥१॥
तुम्हा तवि होइल ठावेि । नेदावेि का कळो हे ॥ध्रु॥
कोण जिाला अंतरायि । का ते पायि अंतरले ॥२॥
तुका म्हणे ि वनि वमत्यिाचा । आला सुच अनुभवि ॥३॥

ब्रह्मज्ञानाची भरोविरी । पिु वढला सांगे आपण न करी॥१॥
थून थून त्यिाच्यिा तोंडाविरी । व्यिथर सीणविी विैखरी ॥ध्रु॥
कथा करी विरीविरी । प्रेम नसेची अंतरी ॥२॥
तुका म्हणे कि ववित्वि करी । मान विस्तु हे आदरी ॥३॥

कधर्ी कृत्त पा किरसी नेणे । मजि दीनाचे धर्ाविणे ॥१॥
भेटी लागी पढंरीनाथा । जिीविी लागली तळमळ व्यिथा ॥ध्रु॥
सीणले माझे मन । विाट पाहता लोचन ॥२॥
तुका म्हणे लागली भूनक । तुझे पहावियिा श्रीमखु ॥३॥

उच्चारू यिासाटी । आम्ही नाम तुझे कंठी ॥१॥
येिसी धर्ावित धर्ावित । माउिलयेि कृत्त पाविंते ॥ध्र॥ु



पायि ि वचत्तिीधर्रू । ि वकडा भलते ठायिी करू ॥२॥
तुका म्हणे माझे गगें । प्रमेभिरत पांडुरगें ॥३॥

दगडाच्यिा देविा बगाड नविस । बाईल कथेस जिाऊ नेदी ॥१॥
वेिची धर्नरासी बांधर्ले स्मशिान । दारी विृत्तदंाविन द्वाड मानी॥ध्रु॥
चोर ेनागि वविला न करी त्यिाची खंती । परी ि वद्वजिा हातीनेदी रुका ॥२॥
करी पाहुणेर ि वविव्हायिा जिावियिासी । आल्यिा अतीतासी पाठमोरा ॥३॥
तुका म्हणे जिळो िधर्ग त्यिाचे िजिणे । भार विाही सीण विमर नेणे ॥४॥

करुनी ि वविनविणी । माथा ठेि ववितो चरणी ॥१॥
होते तेची असो द्यावेि । रूप सौम्यिची बरवेि ॥ध्रु॥
भयिा भेणे तुमचा ठावि । तुमच्यिा कोपे कोठे जिावेि ॥२॥
तुका पायिा लागे । दान समुदायि मागे ॥३॥

प्रेम नयेि सांगता बोलता दाि वविता । अनुभवि ि वचत्तिा ि वचत्ति जिाणे ॥१॥
कासविीचे बाळ विाढे कृत्त पादृष्टष्टिी । दधुर्ा नाही भेटी अगंसंगे ॥ध्र॥ु
पोटामध्येि कोण सांि वगतले सपार्यां । उपजित लपा म्हणउनी ॥२॥
बोलो नेणे परी जिाणे गोड क्षार । अंतरी ि वविचार त्यिासी ठाविा ॥३॥
तुका म्हणे बर ेि वविचारावेि मनी । आि वणक भल्यिांनी पुसो नयेि ॥४॥

आता मी पि वतत ऐसा साच भावेि । कळो अनुभवेि आले देविा ॥१॥
कायि करावेि ते रोकडेची करी । राि वहली हे उरी नाही दोघा ॥ध्रु॥
येिर येिरा समदृष्टष्टिी द्यावेि यिा उत्तिरा । यिासी कायि करा गोही आता ॥२॥
तुका म्हणे मेलो सांगतसांगता । तेची आले आता कळो तुम्हा ॥३॥

कायि तुजि मागे नाही जिाणविले । माझे नाही केले ि वहत काही ॥१॥
डोळे झांकुि वनयिा होसी अबोलणा । तेव्हा नारायिणा आता कैसा ॥ध्रु॥
न कळे उि वचत न संगता स्पष्टि । ऐसाि वकयिानष्टि कायि जिाणे ॥२॥
तुका म्हणे माझा घात तुम्हा ठाविा । तरी का आधर्ी देविाविारू नयेि ॥३॥

नयेि ऐसे बोलो कठीण उत्तिर े। सलगी लेकुर ेकेली पुढे ॥१॥
अपराधर् कीजेि घडला तो क्षमा । सीकविा उत्तिमा आमुि वचयिा॥ध्र॥ु



धर्रू धर्ावेि आगी पोळले ते नेणे । ओि वढिलयिा होणे माते बाळा ॥२॥
तुका म्हणे फिार ज्यिाचा जिार त्यिासी । प्रविीण येिि वविशिी असांतुम्ही ॥३॥

लि वडविाळ म्हणोनी ि वनषु्ठर न बोला । परी सांभाि वळला लागे घात ॥१॥
बहु विागविीत आि वणले दरुुनी । दासांची पोसनी बहु आहे ॥ध्र॥ु
नाही लागो ि वदला आघाताचा विारा । ि वनषु्ठर उत्तिरा कोमेजितो ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही कृत्त पाविंत हरी । शिांतविाउत्तिरी अमृत्तताच्यिा ॥३॥

आत्मित स्थि वत मजि नको हा ि वविचार । देई ि वनरतंर चरणसेविा ॥१॥
जिन्मोजिन्मीतुझा दास पुरुषोत्तिमा । हेची गोडी माझ्यिा देई जिीविा ॥ध्र॥ु
कायि सायिजु्यिता मुि वक्ति हेची गोड । देवि भक्ति कोड तेथेनाही ॥२॥
कायि ते ि वनगुरण पाहो कैशिा परी । विणूनर्यां तुझी हरी कीती कैसी ॥३॥
गोड चरणसेविा देविभक्तिपण । मजि देविाझणे दरुाि वविसी ॥४॥
जिाि वणवेिपासूनि वन सोडविी माझ्यिा जिीविा । देई चरणसेविा ि वनरतंर ॥५॥
तुका म्हणे गोडा गोड न लगे प्रीतीकर । प्रीती ते ही सार सेविा हे र े॥६॥

चाले दडंवित घाली नारायिणा । आपुल्यिा कल्यिाणा लागूनि वनयिा ॥१॥
बसैि वविला पदी पुत्र राज्यि करी । ि वपता विाहे ि वशिरी आज्ञा त्यिाची ॥२॥
तुका म्हणे आहे ठायिी चाची मान । आता अनमुान कायिसांतो ॥३॥

समथारचे बाळ पांघर ेविाकळ । हसती सकळ लोक कोणा ॥१॥
समथारसी लाजि आपुल्यिा नांविाची । शिरण आल्यिाची लागे ि वचंता ॥२॥
जिरी तुजि काही होईल उि वचत । तरी हा पि वतत तारी तुका ॥३॥

न करी र ेमना काही च कल्पना । ि वचतंीयिा चरणा ि वविठोबाच्यिा ॥१॥
येिथे सुखाि वचयिा रासी । पढेु ठावि नाही कल्पनेसी॥ध्रु॥
सुखाचे ओि वतले सािजिर ेश्रीमुख । शिोक मोह दःुख पाहाता नाही ॥२॥
तुका म्हणे येिथे होईल ि वविसांविा । तुटतील हाविापुि वढिलयिा ॥३॥

कायि करू मजि नागि वविले आळसे । बहुत यिा सोसे पीडा केली ॥१॥
ि वहरोि वनयिा नेला मुखीचा उच्चार । पि वडले अंतर जिविळी च ॥ध्रु॥
द्वैताि वचयिा कैसा सांपडलो हाती। बहुत करती ओढाओढी ॥२॥



तुका म्हणे आता आपुिलयिा सवेि । न्यिावेि मजि देवेि सोडविनुी ॥३॥

नाही देविाचा ि वविश्विास । करी संताचा उपहास ॥१॥
। त्यिाचे तोडी पडे माती । हीन शिूनकराची जिाती ॥ध्र॥ु
घोकुनी अक्षर। विाद छळणा करीत ि वफिर े॥२॥
म्हणे देविासी पाषाण । तुका म्हणे भाविहीन ॥३॥

हेची सविरसखु जिपाविाि वविठ्ठल । न दविडाविापळ क्षण विायिा ॥१॥
हेची एक सविरसाधर्नांचे मूनळ । आतुडे गोपाळ येिणे पंथे ॥ध्र॥ु
न लगती काही तपांि वचयिा रासी । करणे विाराणसी नाना तीथे ॥२॥
कल्पना हे ि वतळ देही अि वभमान । नयेि नारायिण जिविळी त्यिांच्यिा ॥३॥
तुका म्हणे नामे देवि नेदी भेटी । म्हणे त्यिाचे हो टी कुष्टि होयि ॥४॥

माझे ि वविषयिी तुजि पडता ि वविसर । नको धर्रू दूनर पांडुरगंा ॥१॥
तुझा म्हणि ववितो हेची लाजि तुला । आता झणी मला ि वविसरसेी ॥२॥
तुका म्हणे तुझी माझी नाही उरी । आता केली खरी देविरायिा ॥३॥

अभक्तिाचे गाविी साधर्ून म्हणजेि कायि । व्यिाघे्र विाडा गायि सापडली ॥१॥
कसाबाचे आळी मांि वडले प्रमाण । बस्विणाची आण तयिा काई ॥ध्र॥ु
केळी आि वण बोरी विसती सेजिारी । संविाद कोणे परी घडे येिथे ॥२॥
तुका म्हणे खीर केली काऱ्हेळयिाची । शुिद्ध गोडी कैची विसे तेथे॥३॥

भागल्यिांचा तून ि वविसांविा । करी नांविाि वनबंलोण ॥१॥
परमानंदा पुरुषोत्तिमा । हरी यिा श्रमापासूनि वन ॥ध्रु॥
अना थाचा अंगीकार। किरता भार न मि वनसी ॥२॥
तुका म्हणे इच्छा परु े। ऐसे धर्ुरगेे ि वविठ्ठल ॥३॥

घालूनि वनयिा कास । बळे आलो मागायिास ॥१॥
प्रेमे देई पाठविुनी । पांडुरगंा सेविा ऋणी ॥ध्रु॥
होई र ेशिाहाणा । कळो नेदावेि यिा जिना ॥२॥
तुका म्हणे पायिी । जिडलो मग उरलेकाई॥३॥



भेटीलागी पढंरीनाथा । जिीविी लागली तळमळ व्यिथा॥१॥
कै कृत्त पा किरसी नेणे । मजि दीनाचे धर्ाविणे ॥ध्र॥ु
सीणले माझे मन । विाट पाहाता लोचन ॥२॥
तुका म्हणे भूनक । तुझे पाहावियिा मखु ॥३॥

सांि वडयेिली कायिा । विरी ओविाळूननी पायिा ॥१॥
शिरण शिरण नारायिणा । मजि अंगीकारा दीना ॥ध्रु॥
आलो लोटांगणी । रुळे तुमचे चरणी ॥२॥
तुका म्हणे कई । डोई ठेविीन हे पायिी ॥३॥

तुझे दारीचा कुतरा । नको मोकलून ंदातारा ॥१॥
धर्रणे घेतले घरांत । नको धर्रून उठविून हात ॥ध्रु॥
घेतली मुरकंुडी। थोर जिालो मी लडंी ॥२॥
तुका म्हणे जिगजिीविना । ि वब्रदे पाहे नारायिणा॥३॥

पि वडलो बाहेिर आपल्यिा कतरव्येि । संसाराचा जिीवेि विीट आला ॥१॥
एकामध्येि एक नाही ि वमळों येित । ताक नविनीत ि वनडि वळयिा ॥ध्र॥ु
दोनी जिाली नांवेि एकाच्यिा मथने । भुस सार गणेु वेिगळाली ॥२॥
तुका म्हणे कोठे विसे मुक्तिाफिळ । िसंपल्यिाचे स्थळ खडंिलयिा ॥३॥

पाहाता हे बरवेि जिाले । कळो आले यिाविरी ॥१॥
माि वगलांचा जिाला झाडा । त्यिा ि वनविाडास्तवि ॥ध्रु॥
ि वविसांविले अंग ि वदसे । सिरसे अनुभवि ॥२॥
तुका म्हणे बर ेजिाले । देवेि नेले गविसूनि वन ॥३॥

चकफेिरी गळी गळा । होता गोि ववियेिला माळा ॥१॥
फुिटोि वनयिा गेला कंुभ । जिालो ि वनष्काम स्वियिंभ ॥ध्रु॥
धर्िरतची नाही थारा । वेिठी भ्रमण खोंकरा ॥२॥
तुका म्हणे कौतुक कोडे । आगी कायि जिाणे मढे ॥३॥

श्रमपिरहारा । मूनळ हे जिाले दातारा ॥१॥
देह ि वनवेिदूनि वन पायिी । जिालो िरकामा उतराई ॥ध्र॥ु



आपली ते सत्तिा । येिथे असो नेदी आता ॥२॥
राि वहला ि वनराळा । तुका कटकटे वेिगळा॥३॥

पाठविाल तेथे गजेिन पविाडे । काही देहाकडे नाविलोकी ॥१॥
म्हणनुी मागे कंठीचा सौरस । पावितील नास ि वविघ्ने पुढे ॥ध्रु॥

कृत्त पेच्यिा कटाके्ष नभे कि वळकाळा । येिता येित बळा शिक्तिी पुढे ॥२॥
म्हणनुी मागे कंठीचा सौरस । पावितील नास ि वविघ्ने पुढे ॥ध्रु॥

तुका म्हणे गुढी आणीन पायिा पे । जिगा होइल सोपे नाम तुझे ॥३॥
म्हणनुी मागे कंठीचा सौरस । पावितील नास ि वविघ्ने पुढे ॥ध्रु॥

उपजिल्यिा काळे शुिभ का शिकुन । आता आविरोन राि वहलेती ॥१॥
नाही माि वगतली विचनाची जिोडी । ि वनष्काम कोरडी विरीविरी ॥ध्र॥ु
सत्यिाि वविन कायि उगीच लांबणी । कािरयिाची विाणी येिर भूनस ॥२॥
तुका म्हणे ऐसी कोणा चाळविणी । न ि वविचारा मनी पांडुरगंा ॥३॥

नव्हे मी आहाच आशेिचे बांधर्ले । जेि हे टोंकि वविले नारायिणा ॥१॥
अंतर तो तुम्हा बर ेकळो येिते । वेिव्हार उि वचते चाळविीजेि ॥ध्रु॥
मने कल्पीले आविरीता पाप । संकल्पी ि वविकल्प यिाि वच नांवेि ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा न सोसे जिळजिळ । सीजिल्यिाविरी जिाळ कढ खोटा ॥३॥

ताके कृत्त पण तो जेिविून कायि घाली । आहाच ते चालीविरुि वन कळे ॥१॥
कायि तुम्हा वेिचे घातले सांकडे । माहे आले कोडेआजिीविरी ॥ध्रु॥
सेवेि ि वविन आम्ही न िलपंों कायिा । जिाला देविरायिा ि वनधर्ारर हा ॥२॥
तुका म्हणे तुझी राखावियिा ब्रीदे । येिणे अनुविादे कािरयिासी ॥३॥

विृत्तत्तिीविरी आम्हा येिणे काशिासाटी । एविढी हे आटी सोसावियिा ॥१॥
जिाणतसां परी नेणते जिी देविा । भ्रमची बरविा राखाविा तो ॥ध्रु॥
मोडून ि वन क्षरलो अभेदाची मूनस । तुम्हा का अळस विोडविला ॥२॥
तुका म्हणे होई लविकिर उदार । लांबणीचे फिार काम नाही ॥३॥

सुलभ कीतरने ि वदले ठसाविुनी । किरता धर्रणी उरी कोण ॥१॥



आता न टळावेि केिलयिा नेमासी । उदाराचा होसी हीन कायि ॥ध्रु॥
एका नेमे कोठे दसुरा पालट । पाि वदर तो धर्ीट म्हणती त्यिासी ॥२॥
तुका म्हणे ि वकती बोलसी उणे । एकाच विचने खडं करी ॥३॥

जेिथे माझी दृष्टि वष्टि राि वहली बसैोन । तेथेि वच हे मन गुंडाळाते ॥१॥
टाळाविी ते पीडा आपुल्यिापासूनन । ि वदठावेिले अन्न ओकि वविते ॥ध्र॥ु
तुम्हासी का कोडे कोणे ही ि वविशिीचे । नविलावि यिाचे विाटतसे ॥२॥
तुका म्हणे वेिगी उभारा जिी कर । कीतर मखेु थोर गजिरईन ॥३॥

इच्छेपाशिी आलो ि वफिरोनी मागुता । स्विामीसेविकता आविडीचे ॥१॥
द्यावेि लविकरी माि वगतले दान । मुळीचे जितन करुनी असे ॥ध्रु॥
उपायि हे करी एकाची विचना । दाविुि वनयिा खणुा ठायिा येितो ॥२॥
तुका म्हणे गाठी ि वकती तुजिपाशिी । जिगाच्यिा तोि वडसी ि वचंतनाने ॥३॥

कोठे आता आम्ही वेिचाविी हे विाणी । कोण मना आणी जिाणोि वनयिा ॥१॥
न कराविी सांडी आता टाळाटाळी । देइन येि कळी होइल माजिी ॥ध्र॥ु
घरोघरी जिाल्यिा ज्ञानाि वचयिा गोष्टिी । सत्यिासवेि गाठी न पडविी ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा भाि वकता करुणा। भलताची शिाहाणा शिोधर् काढी ॥३॥

डगमगी मन ि वनराशेिच्यिा गुणे । हे तो नारायिणे सांतविीजेि ॥१॥
धर्ीर ेतून गभंीर जिीविने जिगाचे । जिळो ि वविभागाचे आत्रीतत्यिा ॥ध्रु॥
भेईल जिीवि हे देखोि वन कठीण । केला जिातो सीण तो तो विायिा ॥२॥
तुका म्हणे आविश्यिक हे विचन । पाळावेि ची विान समयिो आहे ॥३॥

आम्ही पाहा कैसी एकतत्त्वि जिालो । राखणे लागलो विासनेसी ॥१॥
तुम्हा ि वविन काही नाविडावेि जिीविा । केला तोची देविाकेला पण ॥ध्रु॥
विमर नेणो पिर विृत्तत्तिी भंगो नेद ुं । वििं वदलेची विंद ून ंआविडीने ॥२॥
तुका म्हणे कळे नामाचे जिीविन । विारता ही ि वभन्न नेणो आता ॥३॥

आपण तो असां। समथर जिी हृषीकेशिा ॥१॥
करा करा बुझाविणी । कायि ि वविलबं विचनी ॥ध्रु॥
हेगे ऐसे म्हणा । उठून ि वन लागेन चरणा ॥२॥



घेउि वनयिा सुखे । नाचेल तुका कवितुके ॥३॥

द्याल ऐसे ि वदसे । तुमचे साचपण इच्छे ॥१॥
म्हणउनी न भंगे ि वनधर्ारर । केले लोचने सादर ॥ध्र॥ु
मुखाची च विास । पुरला पाहे अविकाशि ॥२॥
तुका म्हणे कळे । कायि लाभ कोण वेिळ ॥३॥

तुम्ही तो सदवैि । आधर्रपणे माझी हावि ॥१॥
जिळो आशेिचे ते िजिणे । टोंकतसावेि दीनपणे ॥ध्रु॥
येिथूनि वन सोडविा । आता अनुभवेि सी देविा ॥२॥
तुका म्हणे जिाले । एक मग हे ि वनमाले ॥३॥

कैसे भले देविा अनुभविा का नयेि । उसीर तो कायि तुम्हा पाशिी ॥१॥
आहे ते मागो तो ि वदसाते जिविळी । केल्यिामध्येि कि वळ कोण साध्यि ॥ध्रु॥
नाही सांडीत मी सेवेिची मयिारदा । लाि वविला तो धर्दंा ि वनत्यि करी ॥२॥
तुका म्हणे हात आविरीला गुतंी । माझे तवि ि वचत्तिीनाही दजेुि ॥३॥

हुदंकी ि वपसविी हलविी दाढी । मणी विोढी ि वनंदेचे॥१॥
त्यिाचे फिळ पाकी यिमाचे दडं । घर केले कंुड कंुभपाक ॥ध्र॥ु
कोधर् पोटी मांग आि वणला अंतरा । भुंकोि वन कुतरा जिप करी ॥२॥
तुका म्हणे स्नान केले मळमूनते्र । जेिविि वविली ि वपतर ेअमंगळे ॥३॥

अंगा भरला ताठा । नयेि विळणी जिसैा खुंटा ॥१॥
कैसे न कळे त्यिा डेगा । ि वहत आदळले अंगा ॥ध्र॥ु
जिीवि जिाते वेिळे । भर ेलकडा ताठी डोळे ॥२॥
मुसळाचे धर्नु । तुका म्हणे नव्हे अनु ॥३॥

करुनी कडि वविड । जिमा घि वडली लगड ॥१॥
आता होते तेची जिाले । नाम ठायिी चे चांगले ॥ध्रु॥
उतरले डाई । उत्तिम ते सुलाख ताई ॥२॥
ि वहडंि वविता देशि । तुका म्हणे नाही नाशि ॥३॥



पढीयिंते मागा पांडुरगंापाशिी । मजि दबुरळासी कायि पीडा ॥१॥
यिाची साटी दरुाि वविला सवंिसार । विाढे हे अपार मायिा तृत्तष्णा ॥ध्र॥ु
काही किरता कोठे नव्हे समाधर्ान । ि वविचािरता पुण्यि तेची पाप ॥२॥
तुका म्हणे आता ि वनश्चळची भले । तुजि आठि वविले पांडुरगंा ॥३॥

नव्हे मी शिाहाणा । तरी म्हणा नारायिणा ॥१॥
तुम्हा बोलविायिा काही । येिच भरलोंसे विाही ॥ध्रु॥
आणावेिि वत रूपा । कोपलेती तरी कोपा ॥२॥
कळोि वन आविडी । तुका म्हणे जिाते घडी॥३॥

आम्ही भाि वविके हे कायि जिाणो खोडी । आइकोि वन प्रौढी ि वविनि वविले ॥१॥
नाही ऐसे येिथे जिालेती असता । विाढि वविली ि वचंता अिधर्क सोसे ॥ध्रु॥
न कळेची आधर्ी किरता ि वविचार । न धर्िरता धर्ीर आहाचता ॥२॥
तुका म्हणे आता विचने विचन । विाढले ि वतक्षीण बुध्दी जिाली ॥३॥

कोठे देविाबोलो । तुम्हा भीड घालूनं गेलो ॥१॥
कराविायिा सत्त्विहाणी । भांडविलाची टांचणी ॥ध्रु॥
दबुरळा मागता । त्यिाच्यिा प्रवितरला घाता ॥२॥
तुका म्हणे नाही । मजि कळले ऐसे काही ॥३॥

कायि त्यिा ि वदविस उि वचताचा आला । मागील जिो केला श्रम होता ॥१॥
ठेि ववियेिला पूनणर करुनी संकेत । तयिापाशिी ि वचत्ति लागले से ॥ध्रु॥
जिाणसी गे माते लेकराचे लाड । नयेि पडो आड ि वनषु्ठरता ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही करावेि विचन । तुम्हासी जितन करणे ते ॥३॥

पि वडला प्रसंग का मी ऐसा नेणे । संकल्प ते मने िजिरविले ॥१॥
चेष्टिाि वविले तरी सांगावेि कारणे । भक्तिी ते उजेिविन करावियिा ॥ध्रु॥
लाविुि वनयिा दृष्टि वष्टि घेतली सामोरी । बसैले िजिव्हारी डसोन ते ॥२॥
तुका म्हणे जिीविा लाि वविला तो चाळा । करावेि गोपाळा शिीघ्र दान ॥३॥

मागील ि वविसर होईल सकळ । केली तळमळ दःुखाची ते ॥१॥



दोही चे अि वहक्यि घाली गडसंदी । ित स्थरावेिल बुध्दी पायिांपाशिी ॥ध्रु॥
अहाच यिा केलो देहपिरचार े। तुमचे ते खर ेविाटों नयेि ॥२॥
तुका म्हणे व्हावेि लविकरी उदार । मी आहे सादर प्रि वतग्रहासी ॥३॥

विाढविाविापुढे आि वणक प्रकार । एकची ते फिार रुि वच नेदी ॥१॥
ि वनंच नवेि लेणे देह हा पविाडा । पालट रोकडा विराविरी ॥ध्रु॥
ि वदसे शिोि वभविंत सेवेिने सेविक । स्विामीची ते लोकत्रयिी कीती ॥२॥
तुका म्हणे आजिी पाविविासंतोष । करुनी कीतीघोष नाचईन ॥३॥

क्षोभ आि वण कृत्त पा मातेची समान । ि वविभाग जितन करुनी ठेविी ॥१॥
क्षणभंगुर ते उपजिली ि वचंता । खरी अखंडता आविडीची ॥ध्रु॥
सीकविून जिाणे ते गोमाि वटयिासाटी । लोभे नाही तुटी ि वनश्चयेिसी ॥२॥
अघवेि ची ि वमथ्यिा समयिा आरते । देता तो उि वचते काळ जिाणे ॥३॥
न करी वेिव्हार नेदी गाजिूनं कोणा । भेडसाविी तान्हे हाऊ आला ॥४॥
तुका म्हणे करी िजिविाची जितन। दचकुनी मन जिविळी आणी ॥५॥

संसाराचे धर्ावेि वेिठी । आविडी पोटी केविढी ॥१॥
हागो जिाता दगड सांची । अंतरी ही संकल्प ॥ध्र॥ु
लाजि तेविढी नारायिणी । विाकडी विाणी पोरांपे ॥२॥
तुका म्हणे बेशिरमा । श्रमाविरी पि वडभरू॥३॥

मी त्यिांसी अनन्यि ती कोणा असती । ऐसे तवि ि वचत्तिी ि वविचारावेि ॥१॥
आहे तो ि वविचार आपणयिापाशिी । कळा ि वबंबाऐसी प्रि वति वबंबी ॥ध्र॥ु
शुिभ शिकून न तो शुिभ लाभे फिळे । पुढील ते कळे अनुभवेि ॥२॥
तुका म्हणे माझा असेल आठवि । तसैा माझा भावि तुझ्यिा पायिी ॥३॥

बहु कृत्त पाविंते माझी मायिबापे । मी माझ्यिा संकल्पे अंतरलो ॥१॥
संि वचताने नाही चकुो ि वदली विाट । लाि वविले अदट मजिसवेि ॥ध्र॥ु
आता मी रुसतो न कळता विमर । परी ठावेि धर्मर सविर देविा ॥२॥
तुका म्हणे उभा राि वहला न बसेै । आमची मायि असे उद्वगे त्यिा ॥३॥

कैसी ि वदसो बरी । आम्ही आळि वविता हरी ॥१॥



नाही सोंुगं अळंकार । दास जिाला संविसार ॥ध्र॥ु
दःुख आम्हा नाही ि वचतंा । हरीचे दास म्हणि वविता ॥२॥
तुका म्हणे देविा । ऐसी जिळो किरता सेविा ॥३॥

आता सांडून  तरी हातीना पदरी । सखी सहोदरी मोकि वळलो ॥१॥
जिनाचारामध्येि उडाला पातेरा । जिालो ि वनलािजिरा म्हणउनी ॥ध्रु॥
कोणाि वचयिा दारा जिावेिनासे जिाले । म्यिा च ि वविटंि वबले आपणासी ॥२॥
का न जिाला माझे बुध्दीसी संचार । नाही कोठे थार ऐसे जिाले ॥३॥
तुका म्हणे तुजि भक्ति जिाले फिार । म्हणोि वनयिा थार नाही येिथे ॥४॥

जेिथे जिातो तेथे पडतो मतोळा । न देिखजेि डोळा लाभ काही ॥१॥
कपाळीची रखेा असती उत्तिम । तरी का हा श्रम पावितो मी ॥ध्रु॥
नव्हेची तुम्हास माझा अगंीकार । थीता संविसार अंतरला ॥२॥
भोग तवि जिाला खरा भोगावियिा तो । भांडविल नेतो आयिषु्यि काळ ॥३॥
कोठे तुझी कीती आइि वकली देविा । मुकतो का जिीविा तुका म्हणे ॥४॥

का जिी आम्हा होते दोषांचे दशिरन । तुजि समपूनरन देहभावि ॥१॥
पांडुरगंा कृत्त पाळुविादयिाविंता । धर्रसील सत्तिा सकळ ही ॥ध्रु॥
का जिी आम्हा विरी आि वणकाची सत्तिा । तुम्हासी असता जिविि वळके ॥२॥
तुका म्हणे पायिी केले ि वनवेिदन । उि वचत ते दान करी सत्तिा ॥३॥

ि वनंदावेि हे जिग । ऐसा भागा आला भाग ॥१॥
होते तसेै आले फिळ । गेले ि वनविडून ि वन सकळ ॥ध्रु॥
दसुऱ्यिाच्यिा मता । ि वमळेनासे जिाले ि वचत्तिा ॥२॥
तुका जिाला सांडा । ि वविटंि वबती पोर ेरांडा ॥३॥

माझे माथा तुझा हात । तुझे पायिी माझे ि वचत्ति ॥१॥
ऐसी पि वडयेिली गाठी । शिरीरसंबंधर्ाची ि वमठी ॥ध्रु॥
येिरयेिरांपाशिी । सांपडोन गेलो ऐसी ॥२॥
तुका म्हणे सेविा । माझी कृत्त पा तुझी देविा ॥३॥

सत्यि त्यिागाची समान । नलगे वेिचावेि विचन ॥१॥



नारायिणा ऐसे दास । येिरयेिरांची च आस ॥ध्रु॥
मळ नाही ि वचत्तिा । तेथेदेविाची च सत्तिा ॥२॥
तुका म्हणे जिाण । ते च भल्यिाचे विचन॥३॥

मािझयेि बुध्दीचा खुटंला उपावि । किरसील कायि पाहेन ते ॥१॥
सूनत्रधर्ारी तून हे सकळचाि वळता । कासयिा अनंता भार विाहो ॥ध्रु॥
विाि वहले संकल्प न पविती िसध्दी । येिऊ देहबुध्दीविरी नयिों ॥२॥
तुका म्हणे दःुखी किरती तरगं । ि वचतंून पांडुरगं आविरून॥३॥

देिखले ते धर्िरन मने । समाधर्ाने राहेन ॥१॥
भावि माझी सांटविण । जिगजिीविन कळावियिा ॥ध्रु॥
बोळविीन एकसर े। उत्तिर ेयिा करुणेच्यिा ॥२॥
तुका म्हणे नयिों रूपा । कायि बापा करीसी॥३॥

विायिा जिायि ऐसा। आता उगविाविाफिांसां॥१॥
माझे पिरसावेि गाऱ्हाणे । सखुदःुखाची विचने ॥ध्र॥ु
हाची आम्हा ठावि। पायिी ि वनरोपायिा भावि ॥२॥
तुका म्हणे जिार । तुझा तुजि देविाभार॥३॥

खादले च खावेि विाटे । भेटले भेटे आविडी ॥१॥
विीट नाही पांडुरगंी । विाढे अंगी आतर ते ॥ध्रु॥
इिं वद्रयिाची हावि पुर।े पिर हे उर ेि वचतंन ॥२॥
तुका म्हणे पोट भर े। पिर ते उर ेभूनक पढेु ॥३॥

सत्यि आठि वविता देवि । जिातो भेवि पळोि वन ॥१॥
न लगे काही करणे ि वचंता । धर्री सत्तिा सविर तो ॥ध्रु॥
भावेि भावि राहे पायिी । देवि त ैसंि वनधर् ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त ष्णनामे । शिीतळ प्रमे सविारसी ॥३॥

ब्रीद यिाचे जिगदानी । तोची मनी स्मराविा ॥१॥
सम पायि कर कटी । उभा तटी भीविरचे्यिा ॥ध्रु॥
पाि वहिलयिा वेिधर् लाविी । बसेै जिीविी जिडोि वन ॥२॥



तुका म्हणे भि वक्तिकाजिा । धर्ावेि लाजिा लविलाहे ॥३॥

मािझयिा मनाची बसैली आविडी । अविसान घडी एकी नेघे ॥१॥
पायि ि वचत्तिीरूप डोळा च राि वहले । ि वचंतने गोि वविले मखु सदा ॥ध्र॥ु
अविि वघयिांचा जिाला ि वविसर हा मागे । वेिधर् हा श्रीरगें लाि ववियेिला ॥२॥
तुका म्हणे कानी आइकली मात । तोची जिाला घात जिीविपणा ॥३॥

यिाची कोठे लागली चट । बहु तट जिाले से ॥१॥
देविि वपसी देविि वपसी । मजिऐसी जिग म्हणे ॥ध्रु॥
एकांताचे बाहेर आले । लपि वविले झांकेना ॥२॥
तुका म्हणे यिाचे भेटी । जिाली तुटी आपल्यिा सी ॥३॥

दीन आि वण दबुरळा सी । सुखरासी हरीकथा ॥१॥
तारू भविसांगरीचे । उंचनीच अिधर्कार ॥ध्र॥ु
चिरत्र ते उच्चारावेि । केले देवेि गोकुळी ॥२॥
तुका म्हणे आविडी धर्री । कृत्त पा करी म्हणऊनी॥३॥

संतोषे माउली आरुषा विचनी । विोरसोि वन स्तनी लाविी बाळा ॥१॥
तसेै पिरमळाचे अविघेची गोड । पुरविीतो कोड पांडुरगं ॥ध्रु॥
सेविा करी साहे ि वनषु्ठर उत्तिर े। त्यिाचे विाहे मनी तेच बर े॥२॥
तुका म्हणे इच्छाविसे खेळ खेळे । ि वचंता ते सकळ काही नेणे ॥३॥

ि वविनविीजेि ऐसे काही । उरले नाही यिाविरी ॥१॥
आता असो पंढरीनाथा । पायिी माथा तुमि वचयेि ॥ध्र॥ु
मागेसािरयेिली यिकु्तिी । काही होती जिविळी ते ॥२॥
ि वनराशेिची न करी आस । तुका दास माघारी ॥३॥

आता येिथे जिाली जिीविासवेि साटी । होते तसेै पोटी फिळ आले ॥१॥
आता धर्िरले ते नो सोडी चरण । सापडले धर्न ि वनजिठेविा ॥ध्र॥ु
आता हा अळस असो परता दरुी । नेदाविी ते उरी उरों काही ॥२॥
आता यिाचा मजि न व्हाविाि वविसर । भरोनी अंतर राहो रूप ॥३॥
आता लोकलाजि नयिो येिथे आड । बहु जिाले गोड ब्रह्मरस ॥४॥



तुका म्हणे आता जिन्म हा सफिळ । अंतरी गोपाळ ित स्थराविला ॥५॥

अनंता जिीविाची तोि वडली बंधर्ने । मजि ि वह येिणे काळे कृत्त पा कीजेि ॥१॥
अनंत पविाडे तुझे ि वविश्विंभरा । भक्तिकरुणाकरा नारायिणा ॥ध्र॥ु
अंतरीचे कळो देई गहु्य गजुि । अंतरी ते बीजि राखईन ॥२॥
समदृष्टष्टिी तुझे पाहेन पाउले । धर्रीन संचले हृदयिा त॥३॥
तेणे यिा ि वचत्तिाची राहेल तळमळ । होतील शिीतळ सकळ गाते्र ॥४॥
तुका म्हणे शिांि वत करील प्रवेिशि । मग नव्हे नाशि अखंड तो ॥५॥

पराधर्ीन माझे करुनीयिा जिीणे । सांडी कायि गुणे केली देविा ॥१॥
उदार हे कीती असे जिगामाजिी । का ते ऐसेआजिी पालि वटले ॥ध्रु॥
आळि ववितो परी न पुरचेी रीग । उि वचत तो त्यिाग नाही तुम्हा ॥२॥
तुका म्हणे का बा मुळी च व्यिालासी । ऐसे का नेणसी पांडुरगंा ॥३॥

नेणपणे नाही केला हा बोभाट । आता आली विाट कळो खरी ॥१॥
आता बहु ंशिीघ्र यिावेि लविकरी । विाट पाहे हरी भेटी देई ॥ध्र॥ु
समथारच्यिा बाळा करुणेचे भाषण । तरी त्यिाची कोण नांदणूनक ॥२॥
तुका म्हणे बहु बोिलले बि वडविार । पि वडले अंतर लौि वककी ते ॥३॥

जेि जेि केले ते ते साहे । कैसे पाहे भाि वविक ॥१॥
ओविाळूनि वन माझी कायिा । सांि वडली यिाविरुनी ॥ध्रु॥
कायि होयि नव्हे करू । नेणे धर्रू सत्तिा ते ॥२॥
तुका म्हणे कटी कर । उभे धर्ीर धर्रुनी ॥३॥

नाही मजि कृत्त पा केली पांडुरगें । संताि वचयिा सगेंपोट भरी ॥१॥
चतुराचे सभे पंि वडत कुशिळ । मी कायि दबुरळ ि वविष्णदुास॥२॥
तुका म्हणे नेणे करू समाधर्ान । धर्िरले चरण ि वविठोबाचे ॥३॥

तुम्ही माझा देविाकिरजेि अगंीकार । हा नाही ि वविचार मजिपाशिी ॥१॥
आता दोही पक्षीं लागले लक्षणे । देविभक्तिपण लाजिि वविले ॥ध्र॥ु
एकातीएकले न राहे ि वनश्चळ । न राहे च पळ मन ठायिी ॥२॥
पायिी महत्विाची पि वडली शंिकळा । बांधर्ि वविला गळा स्नेहा हाती॥३॥



शिरीर सोकले देिखिलयिा सखुा । कदान्न हे मुखा मान्यि नाही ॥४॥
तुका म्हणे जिाला अविगुणाचा थारा । विाढली हे ि वनद्रा अळस बहु ॥५॥

बोिलिलयिा गुणी नाही पाि वविजेित । देविानाही होत ि वहत तेथे॥१॥
कवितुक तुझे नविल यिाविरी । घेसील ते ि वशिरी कायि नव्हे ॥ध्रु॥
नाही ि वमळों येित संि वचताच्यिा मता । पुराणी पाहता अघि वटत ॥२॥
तुका म्हणे पायिी ि वनरोि वपला भावि । न्यिाल तसैा जिावि िसध्दी देविा ॥३॥

हा तो नव्हता दीन । टाळायिाच्यिा ऐसाक्षण ॥१॥
का जिी नेणो राखा हात । कैसे देखावेि रडत ॥ध्र॥ु
दाविुि वनयिा आस । दूनर पळि वविता कास ॥२॥
तुका म्हणे धर्ावि । घेता न परुचेी हावि ॥३॥

आतरभूनता द्यावेि दान । खर ेपुण्यि त्यिा नांवेि ॥१॥
होणार ते सुखे घडो । लाभ जिोडो महाबुध्दी ॥ध्रु॥
सत्यि संकल्पच साटी । उजिळा पोटी रविीि वबंब ॥२॥
तुका म्हणे मनी विावि । शुिद्ध भावि राखाविा ॥३॥

कवितुकविाणी बोलतसे लाडे । आरुष विाकडे करुनी मुख ॥१॥
दजेुिपणी भावि नाही हे आशंिका । जिननीबाळकामध्येि भेद ॥ध्र॥ु
सलगी दरुुनी जिविळी पाचारू । धर्ाविोि वनयिा करू अंगसगं॥२॥
धर्रुनी पालवि मागतो भातुके । आविडीचे ि वनके प्रमेसुख ॥३॥
तुका म्हणे तुजि आमची च गोडी । ऐसी हे आविडी कळो आली ॥४॥

ऐके पांडुरगंा विचन माझे एक । जिालो मी सेविक दास तुझा ॥१॥
कळे तसैा आता कराविाउध्दार । खुंटला ि वविचार माझा पढेु ॥ध्रु॥
दभं मान माझा करू पाहे घात । जिािलयिा ही थीत कारणाचा ॥२॥
हीन बुध्दी माझी अधर्म हे यिाती । अहकंार ि वचत्तिीविसो पाहे ॥३॥
तुका म्हणे मजि ि वविघडता क्षण । न लगे जितन करी देविा ॥४॥

जेिणे माझे ि वचत्ति राहे तुझ्यिा पायिी । अखंड ते देई प्रमेसुख ॥१॥
देहभावि राख दीन करुनीयिा । जिनाचारी विायिा जिायि तसैा ॥ध्रु॥



द्रव्यि दारा नको मानाची आविडी । कविणेि वविशिी गोडी प्रपचंाची ॥२॥
तुझे नाम माझे धर्रुि वनयिाि वचत्ति । एकात लोकात सदा राहो ॥३॥
तुका म्हणे तुझे जिडोि वनयिा पायिी । जिालो उतराई पांडुरगंा ॥४॥

कायि सांगो यिा संताचे उपकार । मजि ि वनरतंर जिागि वविती॥१॥
कायि द्यावेि त्यिांचे व्हावेि उतराई । ठेि वविता हा पायिी जिीवि थोडा ॥ध्रु॥
सहजि बोलणे ि वहत उपदेशि । करुनी सायिास ि वशिकि वविती॥२॥
तुका म्हणे वित्स धेर्नवेुिचा ि वचत्तिी। तसेै मजि येिती सांभाळीत ॥३॥

देवि जिाणता देवि जिाणता । आपली च सत्तिा एकाएकी॥१॥
देवि चतुर देवि चतुर । जिाणोि वन अंतर वितरतसे॥२॥
देवि ि वनराळा देवि ि वनराळा । अिलप्त ि वविटाळा तुका म्हणे ॥३॥

आपण चाळक बुध्दीच्यिा संचारा । आम्हासी वेिव्हारा पात्र केले ॥१॥
कायि जिाले तरी नेघा तुम्ही भार । आि वणक कोणा थोर म्हणो सांगा ॥ध्र॥ु
पंच भूनते तवि कमारच्यिा यिा मोटा । येिथे खरा खोटा कोण भावि ॥२॥
तुका म्हणे नाही बोलावियिा जिागा । का देविा विाउगा श्रम करू ॥३॥

एका एक विमे लाविुि वनयिा अंगी । ठेि ववितो प्रसंगी सांभाळीन ॥१॥
नेघाविाजिी तुम्ही विावि बहु फिार । धर्रुनी अंतर ठायिाठावि ॥ध्रु॥
वेिव्हार ेआले ते समानेची होते । बळ नाही येिथे चालो येित ॥२॥
तुका म्हणे आता ि वनविाडा च साटी । संविसार ेतुटी करुनी ठेलो ॥३॥

आता येिथे खर े। नयेि ि वफिरता माघार े॥१॥
होइल हो तसैी आबाळी । देह ि वनि वमत्यि यिा बळी ॥ध्र॥ु
तुम्हासवेि गाठी । देविाजिीविाि वचयेि साटी ॥२॥
तुका नव्हे लडं । करू चौघामध्येि खडं॥३॥

का हो विाडि वविता देविा । मजि घरी समजिाविा । केविडा हो गोविा । फिार केले थोडयिाचे ॥१॥
ठेि वविन पायिा विरी डोई । यिासी तुमचे वेिचे काई । जिालो उतराई । जिाणा एकएकाचे ॥ध्रु॥
ि वनविाड आपि वणयिा पाशिी । असोन का व्हावेि अपेसी । होती गाठी तसैी । सोडून ि वनयिा ठेि वविली ॥२॥
तुका म्हणे गोड । होते जिािलयिा ि वनविाड । दशिरने ही चाड । आविडी च विाढेल ॥३॥



नव्हो सभाधर्ीट । समोर बोलायिा नीट । एकली एकट । दजेुि नाही देिखले ॥१॥
आता अविघे तुम्ही जिाणा । तुमचे माझे नारायिणा । येिईल करुणा । तेची पहा तुम्हासी ॥ध्रु॥
ताळ नाही माझे बुध्दी । धर्रली न धर्रवेि शुिध्दी । आता बळे कधर्ी । कोण्यिा जिन्मे ि वनविाड ॥२॥
आता शेिविटीचे । उत्तिर ते हेची साचे । शिरण आले त्यिाचे । तुका म्हणे सांभाळा ॥३॥

ऐसातवि मोळा । तुमचा नसेल गोपाळा ॥१॥
मागत्यिाची टाळाटाळी । िझंज्यिा ओढोि वन कपाळी ॥ध्रु॥
नसेल ना नवेि । ऐसे धर्िरयेिले देवेि ॥२॥
तुका म्हणे जिाला । उशिीर नाही तो ि वविठ्ठला ॥३॥

माझ्यिा कपाळाच्यिा गुणे । ि वकंविासरले से नेणे ॥१॥
नयेि विचन बाहेरी । उभे ि वतष्ठतसे दारी ॥ध्रु॥
कायि सांगायिास वेिचे। रीद आरभंी ठायिी चे ॥२॥
तुका म्हणे ि वकती । भीड धर्राविी पढुती ॥३॥

काही एक तरी असाविाआधर्ार । कासयिाने धर्ीर उपजिाविा ॥१॥
म्हणि वविल्यिासाटी कैसे पडे रुजुि । धर्णी नाही उजिून सन्मुख तो ॥ध्र॥ु
वेिचल्यिा ि वदसांचा कोणाविरी लेखा । घालाविाहा सखुासुखा आम्ही ॥२॥
नाही मनोगत तोविरी हे देविा । तुका म्हणे सेविा नेघीजेि तो ॥३॥

मनाि वचयेि साक्षी जिाली सांगो मात । सकळ विृत्तत्तिात आपला तो ॥१॥
तुम्हा परामृत्तशि घेणे सत्तिाबळे । धर्िरता ि वनराळे कैसी विाचो ॥ध्र॥ु
मी माझे सांडूनन यिावियिा पसारा । आि वणक दातारा कायि काजि ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही तुजिि वविन एका । ि वनढळे लौि वकका माजिी असो ॥३॥

घालूनि वन लोळणी पि वडलो अंगणी । िसंचा िसंचविणी तीथर विरी ॥१॥
विोल्हावेिल तनु होईल शिीतळ । जिाली हळहळ बहुतापे ॥ध्र॥ु
पावेिन यिा ठायिा कई जिाले होते । आलो अविि वचते उष्टियिाविरी ॥२॥
तुका म्हणे कोणी जिाणविा राउळी । येिइल जिविळी पांडुरगं ॥३॥

तरी भले विायिा गेलो । जिन्मा आलो मागुता । म्हणउनी ठेलो दास । साविकास ि वनभरयेि ॥१॥



उणे परु ेकायि माझे । त्यिाचे ओझे तुम्हासी ॥ध्रु॥
सांभाळावेि ते म्यिा काई । अविो आई ि वविठ्ठले । मागेजियिा जिाई ने स्थळा । तुजि गोपाळा ि वविसर ेना ॥२॥
आपले म्यिा एकसर े। करुनी बर ेघेतले । तुका म्हणे नारायिणा । आता जिाणा आपुले ॥३॥

उरले ते भि वक्तिसुख । डोळा मुख पाहावेि । अंतरीचे का हो नेणा । नारायिणा मािझयेि ॥१॥
पुरविा तसैी केली आळी । बळी जिगदाि वनयिा ॥ध्रु॥
हाती घेउि वन चोरां भाते । दाविा िरते बाळका। साजिते हे थोरपण । नाही दीन वित्सळा ॥२॥
शिाहणे तरी लाड दाविी । बाळ जेिविी मातेसी । तुका म्हणे पांडुरगंा । ऐसे प ैगा आहे हे ॥३॥

धर्रुनी हे आलो जिीविी । भेटी व्हाविी ि वविठोबासी॥१॥
संकल्प तो नाही दजुिा । महाराजिा ि वविनि ववितो ॥ध्र॥ु
पायिा विरी ठेि वविन भाळ । येिणे सकळ पाविले ॥२॥
तुका म्हणे डोळेभरी । पाि वहन हरी श्रीमुख ॥३॥

तुम्हा उद्धरणे फिार । मजि दसुरी नाही थार ॥१॥
आता जिसेै तसेै सोसां। कायि करणे हृषीकेशिा ॥ध्र॥ु
बर ेन ि वदसेल ओळी । एका अन्न एका गाळी ॥२॥
लाि ववितो आभार । तुका ि वविखरलेती फिार ॥३॥

न कळे जिी भक्तिी कायि करू सेविा । संकोचोि वन देविा राि वहलोसे ॥१॥
जिोडोि वनयिा कर राि वहलो ि वनविांत । पायिांपाशिी ि वचत्ति ठेविुि वनयिा ॥ध्रु॥
ि वदशिाभुली करी स्थळी प्रदक्षणा । भ्रमे नारायिणा कष्टिि वविले ॥२॥
तुका म्हणे जिालो आजे्ञचा पाळक । जिीविनासी एक ठावि केला ॥३॥

एकि वविधर् विृत्तित्ति न राहे अंतरी । स्मरणीच हरी ि वविस्मृत्ति वत ॥१॥
कैसा हा नविलावि विाटतो अनुभवेि । मजि माझ्यिा जिीवेि साि वक्षत्वेिसी ॥ध्रु॥
न राहे ि वनश्चळ जिागि वविता मन । ि वकती क्षीणेक्षीणे साविरावेि ॥२॥
तुका म्हणे बहु केले वेिविसावि । तेणे रगें जिीवि रगंलासे ॥३॥

आता सोडविणे न यिा नारायिणा । तरी मी न विचें जिाणा काळा हाती॥१॥
ऐसे सांगोि वनयिा जिालो उतराई । आि वणक ते काई माझे हाती॥ध्रु॥
केिलयिाचे माप नयेि सेविटासी । किरतील नासी अंतरायि ॥२॥



तुका म्हणे भयि विाटतसे जिीविा । धर्ाविि वणयिा धर्ाविालविकरी ॥३॥

सत्यिा माप विाढे । गबाळाची चाली खोडे ॥१॥
उतर ेते कळे कसी । ि वविखरोणे सविरदेशिी ॥ध्रु॥
घरामध्येि राजिा । नव्हे हो विापाटपूनजिा ॥२॥
तुका म्हणे साचे । रूप ते दपरणाचे ॥३॥

नाही खंड जिाला । माझा तुमचा ि वविठ्ठला ॥१॥
कैसे कैसे हो दिुत श्चत । आहे चौघापाशिी नीत ॥ध्र॥ु
मुळीचे िलि वहले । मजि आता सापडले ॥२॥
तुका म्हणे मजि । न लगे बोलणे सहजि॥३॥

हेि वच विादकाची कळा । नाही येिऊ येित बळा ॥१॥
धर्ीर कराविाकराविा । तरी तो आहे आम्हा देविा ॥ध्रु॥
िरघावेि पोटांत। पायिा पडोन घ्यिाविाअंत ॥२॥
तुका म्हणे विरी । गोडा आणाविाउत्तिरी ॥३॥

एक पिर बि वहर बर े। पिर तीढोर ेग्यिानगडे ॥१॥
कपाळास लागली अगी । अभागी का जिीतसे ॥ध्र॥ु
एक पिर बर ेवेिडे । ताि वकर क कुडे जिळो ते ॥२॥
तुका म्हणे खातडविासी । अमृत्ततासी नोळखे ॥३॥

खेळों मनासवेि जिीविाच्यिा संविादे । कौतुक ि वविनोदे ि वनरांजिनी ॥१॥
पची पि वडले ते रुचे वेिळोवेिळा । होतसे डोहळा आविडीस ॥ध्र॥ु
एकांताचे सुख जिडले िजिव्हारी । विीट पिरचारी बरा आला ॥२॥
जिगाऐसी बुध्दी नव्हे आता कदा । लपंट गोि वविंदा जिालो पायिी ॥३॥
आि वणक ते ि वचंता न लगे कराविी । ि वनत्यि ि वनत्यि नविी आविडी हे ॥४॥
तुका म्हणे धर्डा राि वहला पडोन । पांडुरगंी मन ि वविसांविले ॥५॥

उि वचताचा काळ । साधर्ावियिा यििु वक्तिबळ । आपले सकळ । ते प्रसंगी पाि वहजेि ॥१॥
नेम नाही लाभ हाि वन । अविि वचत घडती दोनी । ि वविचारुनी मनी । पाि वहजेि ते प्रयिोजिावेि ॥ध्र॥ु
जिाळ जिाळा काळे । करपों नेदावेि आगळे । जेिि वविता वेिगळे । ज्यिाचे त्यिाचे तेथेते शिोभे ॥२॥



पाळी नांगर पाभारी । तन ि वनविडून ि वन सोकरी । तुका म्हणे धर्री । सेजि जिमा सेविटी ॥३॥

पि वडिलयिा ताळा । मग अविघाची ि वनविारळा । तेथे कोणी बळा । नाही येित कोणासी ॥१॥
जिोि वडले ते लागेहाती। आपआपली ि वनित श्चंती । हषर आि वण खतंी । तेथेदोनी नासली ॥ध्रु॥
सहजि सरिलयिा कारणे । मग एकला आपण । ि वदसे तरी ि वभन्न । विचनाचा प्रसंग ॥२॥
करुनी झाडा पाडा । तुका वेिगळा िलगाडा। ि वनित श्चंतीच्यिा गोडा । गोष्टिी म्हूण लागती ॥३॥

जिीि वविता तो माझा ि वपता । उखता तो उखत्यिांचा॥१॥
जिनादरनी सरती कमे । विाते भ्रमे अनेत्र । अपसव्यि सव्यिामधर्ी । ऐसी शुिध्दी न धर्िरता ॥२॥
तुका म्हणे खांद्या पाने । िसंचता ि वभन्न कोरडी॥३॥

माउलीची चाली लेकराचे ओढी । तयिालागी काढी प्राणे प्रीती ॥१॥
ऐसी बि वळविंत आविडी जिी देविा । संतमहानुभाविाि वविनि ववितो ॥ध्र॥ु
मोहे मोि वहयेिले सविरकाळि वचत्ति । ि वविसरु तो घेत नाही क्षणे ॥२॥
तुका म्हणे ि वदला प्रेमाचा विोरस । साभाि वळले दास आपुले ते ॥३॥

केविढा तो अहकंार । माझा तुम्हा नव्हे दूनर ॥१॥
आता कोण पडे पायिा । तुमच्यिा अहो पढंरीरायिा ॥ध्रु॥
का जिी कृत्त पेने कृत्त पण । वेिचत असे ऐसे धर्न ॥२॥
तुका म्हणे देवेि । दिुजियिाचे पोते न्यिावेि ॥३॥

अपराधर्ी म्हणोि वन येितो काकुलती । नाही तरी होती कायि चाड ॥१॥
येिइल तारू तरी तारा जिी देविा । नाही तरी सेविा घ्यिा विो भार ॥ध्रु॥
कासयिा मी आता विचंूनं हे शिरीर । आहे बारगीर जिाई जिने ॥२॥
तुका म्हणे मन करुनी मोकळे । आहे साळे ढाळे उदार मी ॥३॥

माझे तो फुिकाचे कायेिचेची कष्टि । नव्हे ि वकयिानष्टि तुम्हा ऐसा॥१॥
काही च न विंचीआजिीचा प्रसगंी । सकळा ही अगंी करीन पूनजिा ॥ध्र॥ु
द्यावेि काही तुम्ही हे तो नाही आस । असो यिा उदास देहभावेि ॥२॥
तुका म्हणे माझी माविळली खंती । समाधर्ान ि वचत्तिी सविरकाळ ॥३॥

स्विामीि वचयिा सत्तिा । अिधर्क विमर येिते हाता । पुढती ि वविशेिषता । लाभे लाभ आगळा ॥१॥



करी कवितुकाचे बोल । पिर िजिव्हाळ्यिाची ओल । आविडे रसाळ । मायिबापा लाडाचे ॥ध्रु॥
मने मेळि वविले मना । नाही अभाविी शिाहणा । अंतरीच्यिा खणुा । विरी ि वदल्यिा उमटोि वन ॥२॥
नाही पराश्रमे काळा । अविघ्यिा जिागि वविल्यिा वेिळा । देविासी ि वनराळा । तुका क्षण न सोडी ॥३॥

एके ठायिी अन्नपाणी । ग्रासोग्रासी ि वचंतनी ॥१॥
वेिळोवेिळा जिागि ववितो । दजेुि येिइल म्हूण भीतो ॥ध्रु॥
नाही ही गुतंत उपचारी । मानदभंाचे वेिव्हारी ॥२॥
तुका जिालासे शिाहाणा । आड लपे नारायिणा ॥३॥

विैरागरापाशिी रत्नाि वचयिा खाणी । हेची घ्यिाविी धर्णी फिावेिल तो ॥१॥
येिथे नाही तकर ि ववितकारची चाड । होतसे ि वनविाड खऱ्यिा खोटयिा ॥ध्रु॥
उगाच साराविा विाि वढला तो ठावि । विाि वढि वतयिा भावि कळतसे ॥२॥
तुका म्हणे टांचणीचे पाणी । येिथे झरविणी जिशैिा तसेै ॥३॥

समथर यिा नांवेि ि वदनांचा कृत्त पाळ । हे तवि सकळ स्विामीअंगी ॥१॥
मजि कायि लागे करणे ि वविनविणी । ि वविि वदत चरणी सकळ आहे ॥ध्रु॥
दयिािसंधर्ु तुम्हा भांडविल दयिा । िसंचावेि आता यिा कृत्त पापीयिूनषे ॥२॥
तुका म्हणे अविो पंढरीि वनविासे । बहु जिीवि आसे लागलासे ॥३॥

लेिखले कि ववित्वि माझे सहजि बोल । न लगेची ओल िजिव्हाळ्यिाची ॥१॥
नयेिची उत्तिर काही परतोि वन । जिालो नारायिणी न सरते ॥ध्रु॥
लािजिरविाणी का विदली हे विाचा । नव्हेच ठायिींचा मननशिीळ ॥२॥
तुका म्हणे फिळ नव्हेची सायिासा । पंढरीि वनविासां कायि जिाले ॥३॥

येिणे जिाला तुमचे पोतडीचा झाडा । केलासी उघडा पांडुरगंा ॥१॥
भरुि वनयिा घरी राि वहलो विाखती । आपुली ि वनित श्चंती आपल्यिापे ॥ध्र॥ु
आता कायि उरी उरली ते सांगा । आि वणलेि वत जिगाि वचयेि साक्षी ॥२॥
तुका म्हणे कोठे पाहो जिासी आता । माझी जिाली सत्तिा तुम्हा विरी ॥३॥

तुमच्यिा पाळणा ओढतसे मन । गेलो ि वविसरोन आपणासी ॥१॥
लागेल पालटे फेिडावेि उसणे । येिणेची प्रमाणे पांडुरगंा ॥ध्र॥ु
तुमचे आविडी संबंधर्ाचा त्यिाग । घेतला येि लाग जिगि वनंदेचा ॥२॥



तुका म्हणे जिसैा माझा जिीवि ओढे । तसेै च ि वतकडे पाि वहजेिल ॥३॥

नाही मजि कोणी उरला दजुिरन । मायिबापाि वविन ब्रह्मा डांत॥१॥
कासयिा जिी माझी करणे येिि वविसी । भयिाची मानसी ि वचंता संती॥ध्रु॥
ि वविश्विंभराि वचयेि लागलो सांभाळी । सत्तिनेे तो चाळी आपुिलयेि ॥२॥
तुका म्हणे माझे पाळणपोषण । किरता आपण पांडुरगंा ॥३॥

मजि काही सीण न व्हाविायिासाटी । कृत्त पा तुम्हा पोटी उपजिली ॥१॥
होते तसेै केले आपले उि वचत । ि वशिकि वविले ि वहत बहु बर े॥ध्रु॥
आम्ही न मनाविी कोणाची आशंिका । तुम्हा भयि लोका आहे मनी ॥२॥
तुका म्हणे आता संि वचताचा ठेविा । विोडविला घ्यिाविाजिसैा तसैा ॥३॥

कोणाचे ि वचंतन करू ऐशिा काळे । पायिाचीयिा बळे कंठीतसे ॥१॥
पाहातसे विाट येिई गा ि वविठ्ठला । मजि का हा केला परदेशि ॥ध्र॥ु
बहुताचे सत्तिे जिालो कासाविीस । जिायि रात्री ि वदस वििैरयिांचा ॥२॥
तुका म्हणे बसेै मनाि वचयेि मळुी । तरी च ही जिाळी उगविती॥३॥

का जिी तुम्ही ऐसे नव्हा कृत्त पाविंत । ि वनवेि माझे ि वचत्ति ठाि वयिंच्यिा ठायिी ॥१॥
काही शिम नयेि ि वविषम अंतरा । शिांतीचा तो बरा ऐसा यिोग ॥ध्रु॥
दःुखी होतो पचंभूनताच्यिा ि वविकार े। जिडत्वेि दातार ेराखाविी ती॥२॥
तुका म्हणे मोडा अहकंाराची मान । धर्िरतो चरण म्हणउनी ॥३॥

मागत्यिाची कोठे घडते ि वनरास । ले करा उदास नाही होते ॥१॥
कासयिा मी होऊ उताविीळ जिीविी । जिाणता गोसाविी सविर आहे ॥ध्रु॥
जिाला तरी वेिळ कवितुकासाटी । ि वनदरयिा तो पोटी उपजेिना ॥२॥
तुका म्हणे त्यिासी ठाउके उि वचत । होईल संकेत नेि वमयेिला ॥३॥

आरुषा विचनी मातेची आविडी । म्हणउनी तातडी घेती नाही ॥१॥
कायि होइल माझे मांि वडले कवितुक । आदराची भूनक रडारोविी ॥ध्रु॥
लपोि वनयिा करी चुकुर माऊली । नाही होती केली ि वनष्ठासांडी ॥२॥
तुका म्हणे करी पारखी विचने । भेविउि वन तान्हे आळविावेि ॥३॥



प्रीतीच्यिा भांडणा नाही ि वशिरपावि । विचनाचेची भावि ि वनषु्टिरता ॥१॥
जिीणे तरी एका जिीवेि उभयिता । पुत्राि वचयिा ि वपता दखुवेि दःुखे ॥ध्रु॥
कायि जिाणे तुटों मायेिचे िलगाड । ि वविषम ते आड उरों नेणे ॥२॥
तुका म्हणे मजि करुणा उत्तिर े। किरता ि वविश्विंभर ेपाि वविजिलै ॥३॥

नको घालूनं झांसां । मना उपािधर्विोळसां॥१॥
जेि जेि विाहावेि संकल्प । पुण्यि तरी तेची पाप ॥ध्रु॥
उपजितो भेवि । होतो कासाविीस जिीवि ॥२॥
तुका म्हणे पाहो । होइल ते ि वनविांत राहो ॥३॥

बीजिी फिळाचा भरविसां। जितन िसंचनासिरसां। चाि ववििलयिा आसां। काकुलती ते नाड ॥१॥
हा तो गडसंदीचा ठावि। ि वपके ि वपकि वविला भावि । संकोचोि वन जिीवि । दशिा केली जितन ॥ध्रु॥
माती घाली धर्नाविरी । रांडा रोटा विरीविरी । सुखाचे सेजिारी। दःुख भ्रमे भोगीतसे ॥२॥
तुका म्हणे ि वदशिाभुली । जिाल्यिा उफिराटी चाली । ि वनविाडाची बोली । अनुभवेि साक्षीसी ॥३॥

कायि उरली ते करू ि वविनविणी । वेिचलो विचनी पांडुरगंा ॥१॥
अव्हेरलो आता कैचे नामरूप । आदर ि वनरोप तरी तो नाही ॥ध्रु॥
माझा मायिबाप येि गेलो सलगी । तो हे तुम्हा जिगी सोयिइिरका ॥२॥
तुका म्हणे आता जिोडोि वनयिा हात । करी दडंवित ठाि वयिचंाठायिी ॥३॥

आविडी धर्रुनी करू गेलो लाड । भि वक्तिप्रमेकोड न पुरचेी ॥१॥
म्हणउनी जिीवि ठेला असाविोि वन । खेद होतो मनी बहु साल ॥ध्र॥ु
वेिठीऐसे विाटे ि वनफिर ळ कारण । शिीतळ होऊन खोडाविलों॥२॥
तुका म्हणे सरते नव्हेची पायिा पे । बळ केले पापे नव्हेची भेटी ॥३॥

प्रीतीचा तो कळविळा । िजिव्हाळाि वच वेिगळा ॥१॥
बहु नेदी रडो माता । दिुत श्चत होता धर्ीर नव्हे ॥ध्रु॥
विरी विरी तोडापुरते । मोहोरी ते कळतसे ॥२॥
जिाणोि वनयिा नेणता तुका । नव्हे लोकासािरखा ॥३॥

हा गे हाची आता लाहो । माझा अहो ि वविठ्ठला॥१॥
दडंवित दडंवित । वेिगळी मात न बोले ॥ध्रु॥



वेिगळाल्यिा कोठे भागे । लाग लागेलाविाविा ॥२॥
तुका म्हणे केल्यिा जिमा । विृत्तित्तितमा भाजिूनि वन ॥३॥

तुम्हासी न कळे सांगा कायि एक । असयिा संकल्प विागविून मी ॥१॥
आहे तेथे सत्तिा ठेि वविले स्थापुनी । प्रमाणेची विाणी विदे आज्ञा ॥ध्रु॥
कृत्त पा जिाली मग न लगे अगंसंग । ि वनजिध्यिासे रगं चढता राहे ॥२॥
तुका म्हणे मागेबोिललो ते विावि । आता हाची भावि दृष्टढ झाला ॥३॥

आविडी न पुर ेमायिबापापासी । घडो का येिि वविसी सकईल ॥१॥
होईल नेमले आपुिलयिा काळे । आलीयिाचा बळे आघ्रो उर े॥ध्र॥ु
जिाणि वविले तेथे थोडे एकवेिळा । सकळ ही कळा सविोत्तिमीं ॥२॥
तुका म्हणे ि वनवेिि वदले गहु्य गजुि । आता तुझी तुजि सकळ ि वचतंा ॥३॥

विोखटा तरी मी ि वविटलो देहासी । परु ेआता जिसैी जिोडी पुन्हा ॥१॥
ि वकती मरमर सोसाविी पढुती । राि वहलो संगती ि वविठोबाचे ॥ध्र॥ु
आता कोण यिाचा करील आदर । जिाविो कि वळविर ि वविटंबोि वन ॥२॥
तुका म्हणे आता सांि वड तेची सांि वड । कोण ि वफिर ेलडंी यिासी मागे ॥३॥

हे ही ऐसे ते ही ऐसे । उभयि ि वपसे अि वविचार ॥१॥
अि वभमानाचे ठेलाठेली । मधर्ी जिाली ि वहपंुष्टिी ॥ध्र॥ु
धर्ीरा शिांती ठावि नुर े। हाची उर ेआबाळ्यिा ॥२॥
कौतुक हे पाहे तुका । कढता लोका अधर्ि वन ॥३॥

ि वहत जिाणे ि वचत्ति । कळो येितसे उि वचत ॥१॥
पिरहार ते संपादनी । सत्यि कारण कारणी ॥ध्रु॥
विरदळ ते नतुर ेकसी । आगीमध्येि ते रसी ॥२॥
तुका म्हणे करुनी खर े। ठेि वविता ते पुढे बर े॥३॥

देवेि ि वदला देह भजिना गोमटा । तो यिा जिाला भांटा बािधर्केच्यिा ॥१॥
ताठोि वनयिा मान राि वहली विरती । अहकंारा हातीलविों नल्हे ॥ध्रु॥
दास म्हणावियिा न विळे रसना । सइरविचना बासे गळा ॥२॥
तुका म्हणे कोठे ठेविाविाि वविटाळ । स्नाने नीमरळ व्हावियिासी ॥३॥



कायि करू पोरा लागली चट । धर्री विाट देउळाची ॥१॥
सांि वगतले नेघे कानी । दजेुि मनी ि वविठ्ठल ॥ध्र॥ु
काम घरी न करी धर्दंा । येिथे सदा दिुत श्चत ॥२॥
आमचे कुळी नव्हते ऐसे । हेच ि वपसे ि वनविडले ॥३॥
लौि वककाची नाही लाजि । माझे मजि पािरखे ॥४॥
तुका म्हणे नरका जिाणे । त्यिा विचने दषु्टिांची ॥५॥

कारणापे असता दृष्टष्टिी । शंिका पोटी उपजेिना ॥१॥
शिूनर ि वमरवेि रणागणी । मरणी च संतोष ॥ध्रु॥
पाि वहजेि तो कळविळा। मग बळा कायि उणे ॥२॥
तुका म्हणे उदारपणे । कायि उणे मनाचे ॥३॥

नव्हती हे उसणे बोल । आहाच फिोल रजंिविण॥१॥
अनुभवि तो विराविरी । नाही दरुी वेिगळा ॥ध्रु॥
पाि वहजेि ते आले रुची । काचाकुची काशिाची ॥२॥
तुका म्हणे लाजेि आड । त्यिाची चाड कोणासी ॥३॥

जिो जिो घ्यिाविासोस । माझे विारी गभरविास । लि वटक्यिाचा दोष । अिधर्क जिडे अगेंसी ॥१॥
आता आहे तसेै असो । अनुताप अंगी विसो । येिविढेची नसो । माझे आि वण परावेि ॥ध्रु॥
जिागाजिालेपणे। कायि नासावेि स्विप्न । शिब्दाि वचयिा ि वशिणे । कष्टि ि वमथ्यिा मानावेि ॥२॥
छायेि माकड ि वविटे । धर्ावेि कुपी कायि भेटे । तुका म्हणे फुिटे । डोई गुडघे कोंपर ॥३॥

गुणाचाची सांटा । करू न विजिो आि वणका विाटा॥१॥
किरती छंद नानापरी । भरोन सीणती आडभरी ॥ध्रु॥
नेमली पगंती। आम्हा संताची संगती ॥२॥
तुका म्हणे लीळा । येिर कवितुक पाहो डोळा ॥३॥

ि वशिकल्यिा शिब्दाचे उत्पाि वदतो ज्ञान । दपरणीचे धर्न उपर विायिा ॥१॥
अनुभवि कइ ंहोईन भोि वगता । सांकडे ते आता हेची आले ॥ध्र॥ु
गायेि नाचे करी शिरीराचे धर्मर । बीजिकळा विमर तुमचे दान ॥२॥
तुका म्हणे केला उशिीर न साहे । द्याल तरी आहे सविर सीद्ध ॥३॥



सीकि वविला तसैा पढों जिाणे पुसां। कैची साच दशिा तसैी अगंी ।
स्विप्नीच्यिा सुखे नाही होत राजिा । तसैा ि वदसे माझा अनुभवि ॥१॥
कासयिा हा केला िजिहुवेि अळंकार । पायिासी अंतर ि वदसतसे ॥ध्रु॥
दपरणीचे धर्न हातीना पदरी । डोळा ि वदसे परी सत्यिाि वचयेि ।
आस केली तरी लाळची घोंटाविी । ठकाठकी तेविी ि वदसतसे ॥२॥
कि ववित्वेि रसाळ विदि वविली विाणी । साक्ष ही पुराणी घडे ऐसी ।
तुका म्हणे गुर ेराखोि वन गोविारी । माझी म्हणे पिर लाभ नाही ॥३॥

अनुभवि तो नाही अमुि वचयिा दरषणे । अइि वकले काने विदे विाणी ।
जेिि वविल्यिाचा कैसा अनुभवि अंतरी । म्हणता मांडे पुरी कायि होते ॥१॥
नाही नाही गेली तळमळ दातारा । का जिी हरीहरा चाळि वविले ॥ध्रु॥

पत्री कुशिळता भेटी अनादर । कायि ते उत्तिर येिइल मानून ।
अंतरी सबाह्यी का नाही सािरखे । धर्रुनी पािरखे वित्तिरतसां॥२॥
नाही नाही गेली तळमळ दातारा । का जिी हरीहरा चाळि वविले ॥ध्रु॥

आलो आलो ऐसी दाउि वनयिा आस । विाहो बुडतयिास कायि द्यावेि ।
तुका म्हणे अहो चतुरा ि वशिरोमणी । ि वकती माझी विाणी तुम्ही कोठे ॥३॥
नाही नाही गेली तळमळ दातारा । का जिी हरीहरा चाळि वविले ॥ध्रु॥

केले तरी आता साचची करावेि । ि वविचािरले द्यावेि कृत्त पादान ॥१॥
संकल्पासी नाही बोिलला ि वविकल्प । तुम्हा पणु्यिपाप कळे देविा ॥ध्रु॥
उदार शिि वक्ति तवि तुमची भूनमंडळी । ऐसी ि वब्रदाविळी गजिरतसे ॥२॥
तुका म्हणे अहो रकुमादेविीविरा । उपरोधर् का धर्रा माझा आता ॥३॥

अहो पुरुषोत्तिमा । तुम्हा काशिाची उपमा ॥१॥
सततं तो नाही बुध्दी । नाळि वविता नाही शुिित ध्द ॥ध्रु॥
जिागि वविले तरी । तुम्हा वेिि वक्तियेिणे हरी ॥२॥
तुका म्हणे देविा । तुम्हा ि वनत्यि ि वदस नविा ॥३॥

मथने भोगे सार । ताके घडे उपकार ॥१॥
बरविी सायिासाची जिोडी । अनुभि ववियिा ठाविी गोडी ॥ध्र॥ु



पाक आि वण रुि वच। जेिथे तेथेते कइचंी ॥२॥
विाि वढतो पगंती । तुका आविडी संगती ॥३॥

ि वचंतनाची जिोडी । हाची लाभ घडोघडी ॥१॥
तुम्ही विसूनि वन अंतरी । मजि जिागविाि वनधर्ाररी ॥ध्र॥ु
जिायि जेिथे मन । आड घाला सुदशिरन ॥२॥
तुका म्हणे भोजेि । नाचे हो ऐसे न लजेि ॥३॥

आविडीची न परु ेधर्णी । प्रीत मनी बसैली ॥१॥
ि वनत्यि नविाकळविळा । मायिबाळामध्येि तो ॥ध्रु॥
सुख सुखा भेटों आले । होयि विाल्हे पोटी चे ॥२॥
तुका म्हणे ब्रह्मानंदे । संतविृत्तंदे चरणापे ॥३॥

जिडलो तो आता पायिी । होऊ काई वेिगळा ॥१॥
तुम्ही संतीकृत्त पा केली । गंगे चाली ओघाची ॥ध्रु॥
साभाि वळलो मायिबापा । केलो तापावेिगळा ॥२॥
विोरसे यिा जिीवि धर्ाला । तुका ठेला मौन्यिची ॥३॥

काळाविरी सत्तिा । ऐशिा किरतो विारता ॥१॥
तो मी हीणाहुनी साडे । देवेि दऱु्हे काळतोंडे ॥ध्र॥ु
मानूननी भविरसां। होतो दासांमी ऐसा॥२॥
तुका म्हणे मान । गेलो विाढविून थोरपण ॥३॥

समथारचे सेवेि कोठे नाही घात । पाहो नयेि अंत पांडुरगंा ॥१॥
आहे तसैी नीत ि वविचाराविी बरी । येिऊनी भीतरी विास करा ॥ध्रु॥
ि वनढळ रािखले तरी भयिाभीत । हषारमषरि वचत्ति पावितसे॥२॥
तुका म्हणे तरी कळेल ि वनविाड । दशिरनाची चाड शुिभकीती ॥३॥

बहु धर्ीर केला । जिाण न होसी ि वविठ्ठला ॥१॥
आता धर्रीन पदरी । करीन तुजि मजि सरी ॥ध्रु॥
जिालो जिीविासी उदार । उभा राि वहलो समोर ॥२॥
तुका ि वविनविी संता । ऐसे सांगा पढंरीनाथा॥३॥



नेदाविी सलगी न कराविा सगं । करी ि वचत्तिा भंग वेिळोवेिळा ॥१॥
सपर शिांि वतरूप न म्हणाविाभला । झोंबे खविळीला तात्काळ तो ॥२॥
तुका म्हणे दरुी राखाविा दजुिरन । करावेि विचन न घडे ते ॥३॥

मजि अभयिदान देई दातारा । कृत्त पेच्यिा सांगरा मायिबापा॥१॥
देहभावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिी । आि वणक मी काही दजेुि नेणे ॥ध्र॥ु
सेविा भि वक्तिहीन नेणता पि वतत । आता माझे ि वहत तुझ्यिा पायिी ॥२॥
तुका म्हणे माझे सविर ही साधर्न । नाम संकीतरन ि वविठोबाचे ॥३॥

कराविाविषारवि । तृत्तषाकांत जिाला जिीवि ॥१॥
पाहे आकाशिाची विास । जिाणता तून जिगि वनविास ॥ध्र॥ु
संयिोगेि वविस्तार । विाढी लागे तो अकंून र ॥२॥
तुका म्हणे फिळे । चरणाबुजेि तीसकळे ॥३॥

करी ऐसी धर्ाविाधर्ाविी ।ि वचत्ति लाविी चरणापे ॥१॥
मग तो माझा मायिबाप । घेइल ताप हरूनी ॥ध्र॥ु
बहुताच्यिा मते गोविा । होऊ जिीविानेदाविा ॥२॥
तुका म्हणे करुणा बोले । धर्ीर ि वविठ्ठले ि वनघेना ॥३॥

एकि वविधर् नारायिण । तेथेि वविषमाचा सीण । पालटोंची ि वभन्न । नयेि अणपु्रमाण ॥१॥
अविघे सारावेि गाबाळ । चकुविुि वनयिा कोल्हाळ । आनंदाचे स्थळ । एकाएकी एकात ॥ध्रु॥
कायिाविाचामन। स्विरूपी च अनुसंधर्ान । लक्ष भेदी बाण । येिणे पाडे लविलाहो॥२॥
तुका म्हणे आळस ि वनद्रा । येिथे देउि वनयिाचीरा । देउि वनयिा धर्ीरा । ि वमठी जिाणा जिागृत्तती॥३॥

हारपोि वन गेली ि वनशिी । ि वनद्रा कैसी न देखो ॥१॥
नारायिणी विसले घर । ि वनरतंर आनंद ॥ध्रु॥
अविघा रुधर्ि वविला ठावि। नेला विावि मी माझे ॥२॥
तुका म्हणे एके ठाविी । असूनं नाही सीनाि वभन्न ॥३॥

पाहा कैसेकैसे । देवेि उद्धिरले अनायिासे ॥१॥
ऐका नविलाईची ठेवि । नेणता भि वक्तिभावि ॥ध्र॥ु



कैलासासी नेला । ि वभल्ल पानेडी बसैला ॥२॥
पांखांच्यिा फिडत्कारी । उद्धरुनी नेली घारी ॥३॥
चोर ेि वपंडी ि वदला पावि । त्यिा पूनजिने धर्ायेि देवि ॥४॥
तुका म्हणे भोळा । स्विामी माझा हो कोविळा ॥५॥

अनुभवि ऐसा। मजि लागला सिरसां॥१॥
पाठी बसैली सेजिारी । नव्हे शिांत कोणे परी ॥ध्रु॥
कोठे न लगे जिावेि । काही घालावियिा ठावेि ॥२॥
तुका म्हणे कोटी । दःुखाच्यिा च तयेि पोटी ॥३॥

पाठीविरी भार । जिातो विाहुि वनयिा खर ॥१॥
संत नेतील त्यिा ठायिा । माझी आधर्ीन त्यिा कायिा ॥ध्रु॥
मोटचौफिळ । अंतीउित च्छष्टिाचे बळ ॥२॥
न संडी मारग । येिथे न चोरुनी अगं॥३॥
आपुिलयिा सत्तिा । चालि वविती नाही ि वचंता ॥४॥
कळविि वळला तुका । घराचार येिथे नका ॥५॥

मागेपुढे जिालो लाटा । अविघा मोटा सरळ ॥१॥
नाही कोठे िरते अंग । ि वनत्यि रगं नविाची ॥ध्रु॥
पोिसंद्याचे पि वडलो हाती। विोझे माती चकुली ॥२॥
जिोगाविलो पोटी खर । पाठी भार विरी नाही ॥३॥
अविि वघयिा मोकळयिा ि वदशिा । नाही विोळसांकामाचा॥४॥
संताि वचयेि लोळे द्वारी । पळती दरुी गोमाशिा ॥५॥
काही न साहेसा जिाला । तुका नेला समथर ॥६॥
पातोगेमहाद्वारी। विरी झलुी विाकळा ॥७॥

करणे न करणे विारले जेिथे । जिातो तेणे पथें संतसंगे ॥१॥
संतीहे पि वहले लाि वविले ि वनशिाण । ते खणुा पाहोन गजेि नाम ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही चला यिाची विाटे । भरविशिाने भेटे पांडुरगं ॥३॥

चे कारण । तृत्तष्णा विाढि वविते सीण ॥१॥
कायि करुनी ऐसा संग । सोसेची तून पांडुरगं ॥ध्रु॥



रूपी नाही गोडी । हावेि हावेि उर फिोडी ॥२॥
तुका न पडे भरी । ऐशिा विरदळाचे थोरी॥३॥

धर्न्यि तो ग्राम जेिथे हरीदास । धर्न्यि तोची विास भाग्यि तयिा ॥१॥
ब्रह्मज्ञान तेथेअसे घरोघरी । धर्न्यि त्यिा नरनारी चतुभुरजि ॥ध्रु॥
नाही पापा िरघ काळाचे जिीविन । हरीनामरकीत्तिन घरोघरी ॥२॥
तुका म्हणे ि वतही तािरले सकळा । आपल्यिा कोटीकुळासि वहत जिीवि ॥३॥

मारू नयेि सपर संताि वचयेि दृष्टष्टिी । होतील ते कष्टिी व्यिापकपणे ॥१॥
एक सूनत्र जिीविि वशिविी आइक्यिता । रोम उपि वडता अगं कापे ॥ध्रु॥
नाही साहो येित दखुाची ते जिाती । परपीडा भूनतीसाम्यि जिाले ॥२॥
तुका म्हणे ि वदला नीतीचा संकेत । पुजिा नांवेि ि वचत्ति सुखी तेणे ॥३॥

भयि होते आम्हीपणे । पाठी येिणे घातले ॥१॥
अविघा आपुलाची देशि । काळा लेशि उरचेी ना ॥ध्रु॥
समथारचे नाम घेता । मग ि वचंता काशिाची ॥२॥
तुका म्हणे नारायिणे । जिाले िजिणे सुखाचे ॥३॥

ि वविषम विाटे दरुविरी । चालूनि वन परती घरी । मागील ते उरी । नाही उरली भयिाची ॥१॥
मुख्यि न व्हाविातो नाड । सेविटाचे हातीगोड । सरिलयिा चाड । मग कैचे उद्वेग ॥ध्रु॥
होता पि वहला अभ्यिास । समयिी घालावियिा कास । तेव्हा लि वटके दोष । यिोगेअनुतापाच्यिा ॥२॥
तुका म्हणे आहे । बुध्दी केिलयिाने साहे । जिविळी च पाहे । देवि विाट स्मरणाची ॥३॥

आता कोठे धर्ावेि मन । तुझे चरण देिखिलयिा ॥१॥
भाग गेला सीण गेला । अविघा जिाला आनंद ु॥ध्रु॥
प्रेमरसे बसैली ि वमठी । आविडी लाठी मखुासी ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा जिोगे । ि वविठ्ठल घोगेखर ेमाप ॥३॥

ि वविश्विी ि वविश्विंभर । बोले वेिदांतींचा सार ॥१॥
जिगी जिगदीशि । शिासे्त्र विदती साविकास ॥ध्र॥ु
व्यिाि वपले हे नारायिणे । ऐसी गजिरती पुराणे ॥२॥
जिनी जिनादरन । संत बोलती विचने ॥३॥



सूनयिारि वचयिा परी । तुका लोकी कीडा करी ॥४॥

ि वनरोधर्ती पिर न मोडे ि वविकार । बहु ही दसु्तर ि वविषयिद्वार े॥१॥
राहातेि वत तुम्ही भरोनी अंतरी । होतो तदाकारी ि वनि वविरषची ॥ध्रु॥
कृत्त पेि वचयिा साक्षी असती जिविळी । विचने मोकळी सरत नाही ॥२॥
तुका म्हणे ताळा मेळविणीपाशिी । ि वविनंती पायिापाशिी हेची करी ॥३॥

अद्वयिची द्वयि जिालेची कारण । धर्िरले नारायिणे भि वक्तिसुख ॥१॥
अपरोक्ष आकार जिाला चतुभुरजि । एकतत्त्वि बीजि ि वभन्न नाही ॥ध्रु॥
शिूनन्यि ि वनरशुिन्यिी राि वहले ि वनमरळ । ते ि वदसे केविळ इटेविरी ॥२॥
सुखे घ्यिावेि नाम विदना ही चाड । सिरता विापी आड एक पाणी ॥३॥
तुका म्हणे मी च आहे तेणे सखेु । भेद नाही मुखे नाम गातो ॥४॥

उदार चकविती । विकंुैठीचा भूनपि वत । पुंडिलकाि वचयिा प्रीती । ि वविटेविरी राि वहला ॥१॥
सविरिसध्दीचा दातार । सवेि आि वणला पिरविार । भक्ति अभयिंकर । घ्यिाघ्यिा ऐसे म्हणतसे ॥ध्रु॥
जेिणे हे ि वविश्वि ि वनि वमरले । महषीदेविासंस्थाि वपले । एकविीस स्विगारते धर्िरले । सत्तिामाते्र आपुिलयिा ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त पाविंत । इच्छीले पुरविी अथर। िरित ध्दिसद्धीमुक्तिी देतसे । शेिखी सगं आपुला ॥३॥

सकलगुणे संपन्न । एक देविाचे लक्षण ॥१॥
विरकड कोठे काही । एक आहे एक नाही ॥ध्र॥ु
षड्गुण ऐश्वियिर संपन्न । एक भगविंतीजिाण ॥२॥
तुका म्हणे जेिजेि बोला । तेते साजेि यिा ि वविठ्ठला ॥३॥

विैकंुठीचे सखु पंढरीयेि आले । अविघे पुंडिलके सांटि वविले ॥१॥
घ्यिा र ेघ्यिा र ेमाझे बाप । िजिव्हा घेउि वन खर ेमाप। करा एक खेप । मग करणे न लगे ॥ध्रु॥
ि वविषयि गुडंोनी ठेविी पसारा । मग धर्ावि घ्यिा पंढरपुरा ॥२॥
जंिवि आहे आयिषु्यिाचा लेशि। तवि करी पंढरीचा विास ॥३॥
अळस न करी लाभाचा । तुका ि वविनविी कुणि वबयिाचा ॥४॥

देविाचे चिरत्र नाठवेि सविरथा । ि वविनोदाथर कथा गोड विाटे ॥१॥
हाताविरी हात हासोि वन आफिळी । विाजिि वविता टाळी लाजि विाटे ॥२॥
तुका म्हणे थुकंा त्यिाच्यिा तोंडाविरी । जिातो यिमपुरी भोगावियिा ॥३॥



अद्वैतीतो माझे नाही समाधर्ान । गोड हे चरण सेविा तुझी ॥१॥
करूनी उि वचत देई हेची दान । आविडे कीतरन नाम तुझे॥ध्रु॥
देविभक्तिपण सुखाचा सोहळा । ठेविनुी ि वनराळा दाविी मजि ॥२॥
तुका म्हणे आहे तुझे हे सकळ । कोणी एके काळे देई मजि ॥३॥

हेची माझे तप हेची माझे दान । हेची अनुष्ठान नाम तुझे ॥१॥
हेची माझे तीथर हेची माझे व्रत । सत्यि हे सुकृत्त त नाम तुझे ॥ध्रु॥
हाची माझा धर्मर हेची माझे कमर । हाची ि वनत्यिनेम नाम तुझे ॥२॥
हाची माझा यिोग हाची माझा यिज्ञ । हेची जिपध्यिान नाम तुझे ॥३॥
हेची माझे ज्ञान श्रविण मनन । हेची ि वनजिध्यिासन नाम तुझे ॥४॥
हाची कुळाचार हाची कुळधर्मर । हाची ि वनत्यिनेम नाम तुझे ॥५॥
हा माझा आचार हा माझा ि वविचार । हा माझा ि वनधर्ारर नाम तुझे ॥६॥
तुका म्हणे दजेुि सांगायिासी नाही । नामे ि वविन काही धर्नि ववित्ति ॥७॥

कोण साक्षीि वविन । केले उध्दारा भजिन ॥१॥
ऐसे सांगा जिी दातारा । माझी भि वक्ति परपंरा ॥ध्रु॥
कोणे नाही केली आळी । ब्रह्मज्ञानाहुनी वेिगळी ॥२॥
कोणाचे तो कोड । नाही पुरविीला लाड ॥३॥
कोणाच्यिा उध्दारा । केला ि वविलबं माघारा॥४॥
तुका म्हणे ि वभन्न । काहो बोले साक्षीि वविन ॥५॥

सुखरूप चाली । हळूनहळून उसंि वतली ॥१॥
बाळगोपाळाची विाट । सेवेि सेविकता नीट ॥ध्र॥ु
जिरी झाला श्रम । तरी पडो नयेि भ्रम ॥२॥
तुका म्हणे दासां । देवि सिरसासिरसा॥३॥

चुकली ते विाट । पुढे सांपडविी नीट ॥१॥
म्हणउनी गभरविास । नेणती ते हरीचे दास ॥ध्र॥ु
संि वचताचा संग । कायि जिाणो पावेि भगं ॥२॥
तुका म्हणे दृष्टष्टिी उघि वडतो नव्हे कष्टिी ॥३॥



कइ ंतो ि वदविस देखेन डोळा । कल्यिाण मंगळामगंळाचे ॥१॥
आयिषु्यिाच्यिा शेिविटी पायिा सवेि भेटी । कि वळविर ेतुटी जिाल्यिा त्विर े॥ध्रु॥
सरो हे संि वचत पदरीचा गोविा । उताि वविळे देविामन जिाले ॥२॥
पाउलापाउली किरता ि वविचार । अनंति वविकार ि वचत्तिा अगंी ॥३॥
म्हणउि वन भयिाभीत होतो जिीवि । भाि वकतसे कीवि अट्टाहासे ॥४॥
तुका म्हणे होइल आइि वकलेकानी । तरीचकपाणी धर्ावि घाला ॥५॥
दःुखाच्यिा उत्तिरी आळि वविले पायि । पाहणे तो कायि अजिूनन अंत ॥६॥

कळो येिते विमर । तरी न पवितो श्रम ॥१॥
तुम्हा ि वशिरी होता भार । आम्हा कैचा सचंार ॥ध्रु॥
होते अभयिदान । तरी ित स्थर होते मन ॥२॥
तुका म्हणे पाहे । ऐसी विाट उभा आहे ॥३॥

विारवंिार हाची न पडाविाि वविसर । विसावेि अंतर तुमच्यिा गुणी ॥१॥
इच्छेचा येि दाता तून एक समथार । अगा कृत्त पाविंता मायिबापा ॥ध्रु॥
लाभाि वचयेि विोढी उताि वविळे मन । त्यिापरी ि वचंतन चरणाचे ॥२॥
तुका म्हणे जिीविी जिीविन ओलाविा । पांडुरगें दाविाशिीघ्र आता ॥३॥

आइका माझी कवितुकउत्तिर े। देउनी सादर ेि वचत्ति देविा ॥१॥
विोरसे आविडी आलो पायिापासी । होयि ते मनेसी सुख कीजेि ॥ध्रु॥
तुमचे न भगें सविोत्तिमपण । किरता समाधर्ान ले कराचे ॥२॥
तुका म्हणे जिरी बोलतो बोबडे । तरी विाडे कोडे कवितुक ॥३॥

जिन्मा आिलयिाचा लाभ । पद्मनाभदरुषणे ॥१॥
पाठीलागा येितो काळ । तून कृत्त पाळु माउली ॥ध्र॥ु
कोण्यिा उपायेि हे घडे । भवि आंगडे सुटकेचे ॥२॥
बहु उसंतीत आलो । तयिा भ्यिालो स्थळासी ॥३॥
तुका म्हणे तून जिननी । येि ि वनविारणी ि वविठ्ठले ॥४॥

नाही गुण दोष िलपंों देत अंगी । झाि वडता प्रसगंी विराविरी ॥१॥
ि वनकट विासीयिा आळि ववितो धर्ाविा । तेथूनि वनयिा देविा सोडविूननी ॥ध्रु॥
उमटे अंतरी ते करू प्रगट । कळोनी बोभाट धर्ावि घाली ॥२॥



तुका म्हणे तरी विाचलो यिा काळे । समथारचे बळे सुखी असो ॥३॥

आता येिणे पि वडपाडे । रस सेविून हा ि वनविाडे । मुगंी नेली गोडे । ठेि ववििलयेि अडचणी ॥१॥
तसेै होयि माझ्यिा जिीविा । चरण न सोडी केशिविा । ि वविषयिबुध्दी हेविा । विोस पडो सकळ ॥ध्रु॥
भुकेिलयिा श्विाना । गाठ पडे सवेि अन्ना । भुकों पाहे प्राणा । पिर तोि वडंची न सोडी ॥२॥
कायि िजंिि वकयेिले मन । जिीि ववित्वि कामातुरा तृत्तण । मागे ि वविि वभचािरण । भक्तिी तुका येि जिाती ॥३॥

न पविीजेि तयिा ठायिा । आलो कायिाक्लेशेिसी ॥१॥
आता माझे आणी मना । नारायिणा ओजेिचे ॥ध्र॥ु
बहु िरणे ि वपि वडलो फिार । पिरहार कराविा ॥२॥
तुका म्हणे ि वनबरळशिि वक्ति । काकुलती म्हुण येितो ॥३॥

बहु ि वफिरलो ठायिाठावि । कोठे भावि पुरचेी ना ॥१॥
समाधर्ान तो पाविलो । उरलो बोलो यिाविरी ॥ध्र॥ु
घे गा देविाआशिीविारद । आमुच्यिा नांद भाग्यिाने ॥२॥
तुका म्हणे जेिविून आधर्ी । खविखवि मधर्ी साराविी ॥३॥

कोण येिथे िरता गेला । जिो जिो आला यिा ठायिा॥१॥
तातडी ते कायि आता । ज्यिाची ि वचंता तयिासी ॥ध्रु॥
नांविासाटी नेघे भार । न लगे फिार ि ववित्पित्ति ॥२॥
तुका म्हणे न लगे जिावेि । कोठे देवेि सुचने ॥३॥

इिं वद्रयिाचे पुर ेकोड । तेची गोड पढुती ही ॥१॥
जिावेि म्हणती पढंरपुरा । हाची बरा संसार ॥ध्रु॥
बसैले ते मनामुळी । सुख डोळी देिखले ॥२॥
तुका म्हणे देती कान । विाणाविाण ि वनविडूननी ॥३॥

आता देविामोकि वळले । तुम्ही भले ि वदसेना ॥१॥
आता नाही जिीविभावि । उरला ठावि वेिगळा ॥ध्र॥ु
सांभाळुन घ्यिावेि देविा । आपणासविायिाविरी ॥२॥
तुका म्हणे नग्न भाजि । तरी ते लाजि स्विामीसी ॥३॥



आशिाबद्ध आम्ही भाि वकतसो कीवि । तत्पर हा जिीवि कायिारपाशिी ॥१॥
प्रि वतउत्तिराची पाहातसे विाट । करुनी बोभाट महाद्वारी ॥ध्र॥ु
आपुल्यिा उि वचते करुनीयिा ठेविी । संबंधर् गोसाविी तोडोि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे एक जिािलयिा ि वनविाड । कोण बडबड करी मग ॥३॥

खद्योते फुिलि वविले रविीपुढे ढंुग । साक्षी तवि जिग उभयिता ॥१॥
आपल्यिा आपण नाही शिोभों येित । चार करी स्फिीत दाखविुनी ॥ध्रु॥
खाणार ताकाचे आसाते माजिीर े। आपणेची अधर्ीर कळो येिते ॥२॥
तुका म्हणे जिळो मदैाची मविाळी । दाविुि वनयिा नळी कापी सुखे ॥३॥

नाही सरों येित कोरडयिा उत्तिरी । िजिव्हाळयिाची बरी ओल ठायिी ॥१॥
आपुिलयिा ि वहता माि वनसी कारण । सत्यिा नारायिण साहे असो ॥ध्रु॥
ि वनविारणी ि वनविाड होतो आगीमुखे । तप्त लोह सखेु धर्िरता हाती॥२॥
तुका म्हणे नेम न टळता बर े। खऱ्यिासीची खर ेऐसे नावि ॥३॥

आलो उलं्लघुि वन दःुखाचे पविरत । पायिांपाशिी ि वहत तुमच्यिा तरी ॥१॥
न देखेल लासां दःुखी होते मन । कि वठणे कठीण विाटतसे ॥ध्र॥ु
नव्हे सांडी पिर विाटते ि वनरास । न येि माझा ि वदस संकल्पाचा ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही सदवैि जिी देविा । माझ्यिा हाची जिीविाएक ठावि ॥३॥

ि वकती सोसीती करटंी । नेणो संसाराची आटी । सविरकाळ पोटी । ि वचंतेची हळहळ ॥१॥
िरकाि वमयिा तोडे राम । कायि उच्चािरता श्रम । उफिराटा भ्रम । गोविी ि वविषयि मािजिरा ॥ध्रु॥
कळता न कळे । उघडे झाि वकयेिले डोळे । भरले त्यिाचे चाळे । अंगी विार ेमायेिचे ॥२॥
तुका म्हणे जिन । ऐसे नाविबुध्दीहीन । बहुरगें ि वभन्न । एकी एक ि वनमले ॥३॥

मंगळाचा मगंळ सांटा । ि वविट तोटा नेणे ते ॥१॥
हे भरा साते आले । भले भले म्हणविावेि ॥ध्रु॥
जिनी जिनादरन विसे । येिथे ि वदसे ते शुिद्ध ॥२॥
तुका म्हणे बहुता मुखे । खर ेसखेु ठेविावेि ॥३॥

नामाचा मि वहमा बोिललो उत्कषर । अगंा काही रस न येिची तो ॥१॥
कैसे समाधर्ान राहे पांडुरगंा । न लगेची अगंा आणी काही ॥ध्रु॥



लाभाि वचयेि अंगी सोस कवितुके । ि वफिक्यिाचे ते ि वफिके वेिविसावि ॥२॥
तुका म्हणे करा आपुला मि वहमा । नका जिाऊ धर्मारविरी माझ्यिा ॥३॥

हेची विारवंिार । पडताळुनी उत्तिर ॥१॥
किरतो पायिा सी ि वविनंती । नपेुक्षावेि कमळापती ॥ध्र॥ु
गगंोदके गगें । अघ्यिर द्यावेि पांडुरगें ॥२॥
जिोडोि वनयिा हात । करी तुका प्रि वणपात ॥३॥

अविि वचत यिा तुमच्यिा पायिा । देविरायिा पाविलो ॥१॥
बरवेि जिाले देशिाउर । आल्यिा दरु सािरखे ॥ध्रु॥
राहोि वनयिा जिातो ठायिा । आिलयिाची ि वनशिानी ॥२॥
तुका म्हणे चरणसेविा । जिोडी हेविालाधर्ली ॥३॥

आता पाि वविजेिल घरा । यिा दातारा संगती ॥१॥
पायिाविरी ठेविून माथा । सविरथा हा नुपेक्षी ॥ध्रु॥
येिथूनन तेथविरी आता। नाही सत्तिा आि वणकाची ॥२॥
तुका म्हणे चकपाणी । ि वशिरोमणी बि वळयिांचा ॥३॥

बरवेि माझ्यिा केले मने । पंथे येिणे ि वनघाले ॥१॥
अभयेि च जिावेि ठायिा । देविरायिा प्रतापे ॥ध्र॥ु
साधर्नाचा न लगे पांग । अविघे सांग कीतरन ॥२॥
तुका म्हणे सत्तिा थोरी । कोण करी खोळंबा ॥३॥

मागेपुढे नाही । दजेुि यिावेिगळे काही ॥१॥
नाही उरले आि वणक । केला झाडा सकि वळक ॥ध्रु॥
ि वविश्विासाविाचूनन । नांवेि दिुजियिाचे शिूनन्यि ॥२॥
देविाि वविन काही । तुका म्हणे उरी नाही ॥३॥

विैराग्यिाचा अगंी जिालासे संचार । इच्छी विनांतर सेविा वियिा ॥१॥
का जिी यिाचे करू नयेि समाधर्ान । ि ववियिोगाने मन सीणतसे ॥ध्रु॥
नयेिची यिावियिा पंढरीचे मूनळ । न देवेिची माळ कंठीची ही ॥२॥
तुका म्हणे जिाले अप्रीतीचे िजिणे । लािजिर हे विाणे सेविा करी ॥३॥



आि वळकरा कोठे साहाते कठीण । आपुला ते प्राण देऊ पाहे ॥१॥
साभाळावेि मायिबापे कृत्त पादृष्टष्टिी । पीि वडता तो दृष्टष्टिी देखो नयेि ॥ध्रु॥
अंतरलो मागेसवंिसारा हाती। पायिा पे सरतीजिालो नाही ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही ि वविचारा जिी देविा । ठेविाल ते ठेविाकोणे परी ॥३॥

स्विप्नीचे हे धर्न हातीना पदरी । प्रत्यिक्ष का हरी होऊ नयेि ॥१॥
आजुिनी का करा चाळविाचाळविी । साविकाशिे द्याविी सत्यि भेटी ॥ध्र॥ु
बोलोि वनयिा फेिडा जिीविी ची काजिळी । पाहेन कोमळी चरणाबुजेि ॥२॥
तुका म्हणे माझ्यिा जिीविीचीयिा जिीविा । सारुि वनयिा ठेविापडदा आता ॥३॥

येितील अंतरा ि वशिष्टिाचे अनुभवि । तळमळी जिीवि तयिा सखुा ॥१॥
आता माझा जिीवि घेउि वनयिा बळी । बसैविावेि विोळी संताि वचयेि ॥ध्रु॥
ि वविस्तािरली विाचा फिळे ि वविन वेिल । कोरडेची बोल फिोस विाझे ॥२॥
तुका म्हणे आलो ि वनविारणा च विरी । राहो नेदी उरी नारायिणा ॥३॥

म्हणउि वन कायि जिीऊ भक्तिपण । जिायिाची भूनषणे अळंकार ॥१॥
आपुल्यिा कष्टिाची करुनीयिा जिोडी । ि वमरविीन उघडी इच्छाविसे ॥ध्र॥ु
तुके तरी तुकी खऱ्यिाचे उत्तिम । मुलाम्यिाच्यिा भ्रम कोठविरी ॥२॥
तुका म्हणे पुढे आि वण मागेफिांस । पावेि ऐसानास न करी देविा ॥३॥

आपणची व्हाल साहे । कसीयिाला हे धर्ाविणी॥१॥
भाि वकली ते उरली कीवि । आहे जिीवि जिीविपणे ॥ध्र॥ु
आहाच कैचा बीजिा मोड । प्रीती कोड विाचुनी ॥२॥
तुका म्हणे दिं वडन कायिा । यिाल तयिा धर्ाविि वणयिा ॥३॥

ि वनित श्चतीने होतो करुनीयिा सेविा । का जिी मन देविाउद्वेि वगले ॥१॥
अनंत उठती ि वचत्तिाचे तरगं । कराविाहा त्यिाग विाटतसे ॥ध्रु॥
कोण तुम्हा ि वविन मनाचा चाळक । दजेुि सांगा एक नारायिणा ॥२॥
तुका म्हणे माझा मांि वडला ि वविनोद । करऊ नेणे छंद कराल काइ ॥३॥

आश्विासावेि दास । तरी घडे तो ि वविश्विास ॥१॥



नाही चकुत चाकरी । पुट लाडे शिोचे थोरी ॥ध्रु॥
स्विामीच्यिा उत्तिर े। सुख विाटे अभयेि कर े॥२॥
न मगेपिर भाते । तुका म्हणे ि वनढि वळ िरते ॥३॥

जेिणे होयि ि वहत । ते तून जिाणसी उि वचत ॥१॥
मजि नको लाविून तसेै । विायिा जिायेि ऐसे ि वपसे ॥ध्र॥ु
धर्िरतोसी सत्तिा । होसी सकळ जिाणता ॥२॥
चतुराच्यिा रायिा । अगंीकारावेि तुकयिा॥३॥

राहे उभा विादाविादी । तरी फंिदी सांपडे ॥१॥
लव्हाळयिासी कोठे बळ । किरल जिळ आपुले ॥ध्र॥ु
कि वठणासी बळजिोडा । नम्र पीडा देखेना ॥२॥
तुका म्हणे सविररसी । ि वमळे त्यिासी गोत ते ॥३॥

म्हणउि वन जिाली तुटी । नाही भेटी अहकंार े॥१॥
दाखि वविले देवेि विमर । अविघा भ्रम नासला ॥ध्रु॥
हाते मुरगाि वळता कान। नाही ि वभन्न वेिदना ॥२॥
तुका म्हणे एकातसुखे । अविघे गोते गुंतले ॥३॥

न पडो आता हाडी घावि । मध्येि कीवि नासक ॥१॥
करविीली आत्महत्यिा । जिीविाका द्वंदाचा ॥ध्र॥ु
आशिापाशिी गुंतला गळा । तेणे कळाहीन जिालो ॥२॥
तुका म्हणे लाविून मुळी । जिीविकुळी थोरसेी ॥३॥

सामावेि कारण । नाही सोसत धर्रणे ॥१॥
लादी थींके लािजिरविाणी । हीनकमाईची घाणी ॥ध्रु॥
पुष्प जिविळी नाका। दगुर्यांधर्ीच्यिा नांवेि थुकंा ॥२॥
तुका म्हणे ि वकती । उपदेशिहीन जिाती॥३॥

असाल ते तुम्ही असां। आम्ही सहसांि वनविडो ना॥१॥
अनुसरलो एका ि वचत्तिे । हातोहाते गी विसीत ॥ध्रु॥
गुण दोष काशिासाटी । तुमचे पोटी विागविून ॥२॥



तुका म्हणे दजेुि आता । कोठे ि वचत्तिा आतळों ॥३॥

सोविळा होऊ तो विोंविळे जिडले । सांडीमांडी बोल तोडी बीजिी ॥१॥
एकसरी केली कि वळविर ेसाटी । आता नका तुटी पायिा सवेि ॥ध्र॥ु
संकल्पी ि वविकल्प पापाचा सुकाळ । रज्जुिसपर मूनळ मरणाचे ॥२॥
तुका म्हणे हे तून ब्रह्मांुंड चाि वळता । मी का करू ि वचंता पांडुरगंा ॥३॥

आहे तसैा आता आहे ठायिी बरा । ठेि वविलो दातारा उि वचते त्यिा ॥१॥
विचनाचा भार पि वडिलयिा ि वशिरी । जिाले मग भारी उतरनेा ॥ध्रु॥
अबोल्यिाची सवेि लाविुि वनयिा मना । फिाकों नेदी गुणा ऐसे करू ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा गोविळ्यिाचा संग । राखते ते अंग जिाणतसो ॥३॥

तून माझा कोंविसां। परी न कळे यिा धर्सां ॥१॥
कून ट खाती मागेपुढे । जिाती नरयेिगाविापढेु ॥ध्रु॥
माझी म्हणती कविी। ि वनषेधर्ुि वन पापी जिीविी ॥२॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । आता कोण लेखी जिगा ॥३॥

दपरणासी बुजेि । नखटे तोड पळविी लाजेि ॥१॥
गुण ज्यिाचे जिो अंतरी । तोची त्यिासी पीडा करी ॥ध्रु॥
चोरा रुचे ि वनशिी। देखोि वनयिा ि वविटे शिशिी ॥२॥
तुका म्हणे जिन । देविाअसे भाग्यिहीन ॥३॥

म्हणउि वन शिरण जिावेि । सविरभावेि देविासी ॥१॥
तो हा उतरील पार । भविदसु्तरनदीचा ॥ध्रु॥
बहु आहे करुणाविंत । अनंत हे नाम ज्यिा ॥२॥
तुका म्हणे साक्षी आले । तरी केले प्रगट॥३॥

ऐसी विमे आम्हा असोि वनयिा हाती। का होऊ नेणतीि वदशिाभुली ॥१॥
पोटाळुनी पायि कविळीन उभा । कृत्त पे पद्मनाभा हालो नेदी ॥ध्र॥ु
आपुले इच्छेसी घालीन संपुष्टिी । श्रीमुख ते दृष्टष्टिी न्यिाहाळीन ॥२॥
तुका म्हणे बहु सांि वडयेिली मते । आपुल्यिा पुरते धर्रुनी ठेलो ॥३॥



रत्नाच्यिा विोविणी काचे ऐशिा घरी । आव्हेरुनी दरुी अिधर्कार े॥१॥
जिाि वतस्विभावि आला डोळयिा आड । तयिा घडे नाड न कळता ॥ध्रु॥
कामधेर्नु देखे जिशैिा गाईम्हसैी । आि वणकाते ऐसी करोि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे कायि बोलोि वनयिा फिार । जियिाचा वेिव्हार तयिा साजेि ॥३॥

तरी च ही केली । दाने विाईट चांगली ॥१॥
येिक येिक शिोभविावेि । केले कवितुक देवेि ॥ध्रु॥
कायि त्यिाची सत्तिा । सूनत्र आि वणक चाि वळता ॥२॥
तुका म्हणे धर्ुर े। डोळे भिरले पिर खर े॥३॥

अंधर्ळे ते सांगे सांि वगतल्यिा खणुा । अनुभवि देखणा प्रगट त्यिा ॥१॥
नांदणकु सांगे विि वडलाचे बळ । कैसा तो दबुरळ सुख पावेि ॥२॥
तुका म्हणे नांदों आपल्यिा प्रतापे । तयिासी लोकापे स्तुती सांगो ॥३॥

करी आि वणकाचा अपमान । खळ छळविादी ब्राह्मण । तयिा देता दान । नरका जिाती उभयिता ॥१॥
तसेै जिाले दोघाजिणा। मागतीयिा यिजिमाना । जिाि वळयेिले विना । आपणासि वहत काचणी॥ध्र॥ु
घि वडता दगडाची नावि । मोल क्लेशि गेले विावि । तरता नाही ठावि । बुडविी तारू तरतीयिा ॥२॥
चोरा ि वदधर्ला सांटा । तेणे मािरयेिल्यिा विाटा । तुका म्हणे ताठा । हे तवि दोघे नाडती ॥३॥

जिळो ते जिाणी वि जिळो ते शिाहाणी वि । राहो माझा भावि ि वविठ्ठलपायिी ॥१॥
जिळो तो आचार जिळो तो ि वविचार । राहो मन स्थीर ि वविठ्ठलपायिी ॥ध्रु॥
जिळो हा लौि वकक जिळो दभंमान । लागो जिीवि ध्यिान ि वविठ्ठलाचे ॥२॥
जिळो हे शिरीर जिळो हा संबंधर् । राहो परमानंद माझा कंठी ॥३॥
तुका म्हणे येिथे अविघेची होयि । धर्री मना सोयि ि वविठोबाची ॥४॥

ि वविश्विास धर्रुनी राि वहलो ि वनविांत । ठेविुि वनयिा ि वचत्ति तुझे पायिी ॥१॥
तरावेि बुडावेि तुिझयिा विचने । ि वनधर्ारर हा मने केला माझा॥ध्र॥ु
न कळे हे मजि साच चाळि वविले । देसी ते उगले घेइन देविा ॥२॥
मागणे ते सर ेऐसे करी देविा । नाही तरी सेविा सांगा पढेु॥३॥
करावेि काही की पाहावेि उगले । तुका म्हणे बोले पांडुरगंा॥४॥

देविाि वचयेि पायिी देई मना बुडी । नको धर्ाविों विोढी इिं वद्रयिा चे ॥१॥



सविर सुखे तेथेहोती एकवेिळे । न सरती काळे कल्पांतीही ॥ध्रु॥
जिाणे येिणे खुंटे धर्ावेि वेिरजिार । न लगे डोगर उसंतावेि ॥२॥
सांगन ते तुजि इतुलेची आता । मानी धर्न काता ि वविषतुल्यि ॥३॥
तुका म्हणे तुझे होती उपकार । उतरो हा पार भवििसंधर्ु ॥४॥

आम्ही ि वविठ्ठलाचे दास जिालो आता । न चले हे सत्तिा आि वणकाची ॥१॥
नाविर ेतयिासी ऐसे नाही दजेुि । किरता पढंरीराजेि कायि नव्हे ॥ध्रु॥
कोठे तुजि ठावि घ्यिावियिासी धर्ाविा । मना तून ि वविसाविाघेई आता ॥२॥
इिं वद्रयिाची विोढी मोि वडला व्यिापार । ज्यिा अंगे सचंार चाळी तुजि ॥३॥
तुका म्हणे आम्ही िजंिकोि वनयिा काळ । बसैलो ि वनश्चळ होउि वनयिा ॥४॥

सांगतो तरी तुम्ही भजिा र ेि वविठ्ठला । नाही तरी गेला जिन्म विायिा ॥१॥
किरता भरोविरी दरुाविसी दरुी । भविाि वचयेि परुी विाहाविसी ॥२॥
काही न लगे एक भाविची कारण । तुका म्हणे आण ि वविठ्ठलाची ॥३॥

शिब्दज्ञानी येिऊ नेदी दृष्टष्टिीपुढे । छळविादी कुडे अभक्ति ते ॥१॥
जिळो ते जिाणी वि जिळो त्यिाचे दभं । जिळो त्यिाचे तोंड दजुिरनाचे ॥२॥
तुका म्हणे येिती दाटून ि वन छळायिा । त्यिांच्यिा बोडून  डोयिा न धर्रू भीड ॥३॥

अन्यिायिासी राजिा जिरी न किरता दडं । बहुचक ते लडं पीि वडती जिना ॥१॥
ने करी ि वनगा कुणबी न काि वढता तण । कैचे येिती कण हातासी ते ॥२॥
तुका म्हणे संता करू नयेि अनुि वचत। पाप नाही नीत ि वविचािरता ॥३॥

भले लोक नाही साडीत ओळखी । हे तो झाली देखी दसुऱ्यिाची ॥१॥
असो आता यिासी कायि चाले बळ । आपुले कपाळ विोडविले ॥ध्रु॥
समथारसी कायि कोणे हे म्हणावेि । आपुिलयिा जिावेि भोगाविरी ॥२॥
तुका म्हणे तुम्हा बोल नाही देविा । नाही केली सेविा मनोभावेि ॥३॥

मुके होता तुझ्यिा पदरीचे जिाते । मूनखर ते भोि वगते मीमीपण ॥१॥
आपुिलयेि घरी मदै होऊनी बसे । कविण कविणासी बोलो नका ॥२॥
तुका म्हणे तुम्हा सांगतो मी खणु । देविासी ते ध्यिान लाविुि वन बसां॥३॥



आषाढी ि वनकट । आणी काि वतरकीचा हाट ॥१॥
पुर ेदोन्हीच बाजिार । न लगे आि वणक व्यिापार ॥ध्रु॥
तेची घ्यिावेि तेची घ्यिावेि । कैविल्यिाच्यिा रासी भावेि ॥२॥
काही कोणा नेणे । ि वविठो विाचुनी तुका म्हणे ॥३॥

देउि वनयिा प्रेम माि वगतलेि वचत्ति । जिाली ि वफिटाि वफिट तुम्हा आम्हा ॥१॥
काशिाने उदार तुम्हासी म्हणावेि । एक नेसी भावेि एक देसी ॥ध्र॥ु
देउि वनयिा थोडे नेसील हे फिार । कंुि वटसी ि वविचार अविि वघयिांचा ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा भांडविलि वचत्ति । देउनी दिुत श्चत पाि वडयेिले ॥३॥

तातडीची धर्ावि अगंा आि वण भावि । खोळंबा तो मग ि वनश्चयिाचा ॥१॥
म्हणउि वन बरी ि वविचाराविी चाली । उरीि वच ते बोली कामा येिते ॥ध्रु॥
कोरडे विैराग्यि मािजिरा बि वडविार । उतर ेतो शिूनर अंगी चे ते ॥२॥
तुका म्हणे बरी झऱ्यिाची ते चाली । सांचविण्यिा खोली कैसीयिाची ॥३॥

मी तो बहु सुखी आनंदभिरता । आहे साधर्ूनसंता मेळी सदा ॥१॥
देविा काही व्हावेि ऐसे नाही माझ्यिा जिीविा । आि वणक केशिविा तुजिि वविन ॥ध्र॥ु
न लगे विकंुैठ मोक्ष सायिजु्यिता । सुख विाटे घेता जिन्म ऐसे ॥२॥
मृत्तत्यिलुोकी कोण धर्िरले विासना । पाविावियिा जिनासवेि दःुख ॥३॥
तुका म्हणे तुझा दास ऐसे लोका । काही सकि वळका कळो यिावेि ॥४॥

घ्यिा र ेलुटी प्रमे सुख । फेिडाआजिी धर्णी । चकुला तो मकुला । जिाली वेिरझार हाणी ॥१॥
घाला घातला विकंुैठी । करुनीयिा जिीवेि साटी । पुरविीली पाठी । विैष्णविी काळाची ॥ध्रु॥
अविघे आि वणले अंबर । ि वविठोसि वहत तेथेधर्ुर । भेद ूनि वन िजिव्हार । नामबाणी धर्िरयेिला ॥२॥
संि वचत प्रारब्धर् ि वकयिमाण । अविघी जिाली गहन । केली पापपुण्येि । देशिधर्डी बापुडी ॥३॥
आनंदे गजिरती ि वनभरर । घोष किरती ि वनरतंर । कापती असुर । विीर कविणा नांगविती॥४॥
जेि दलुरभ ब्रह्माि वदका ।आजिी सापडले फुिका । घ्यिा र ेम्हणे तुका । साविि वचत्ति होउनी ॥५॥

तुिझयिा दासांचा हीन जिालो दास । न धर्री उदास मायिबापा ॥१॥
तुजिि वविन प्राण कैसा राहो पाहे । ि ववियिोग न साहे क्षणभिर ॥ध्रु॥
आि वणक माझ्यिा जिीवेि मोकिलली आस । पाहे तुझी विास पांडुरगंा ॥२॥
सविरभावेि तुजि आि वणला उि वचत । राि वहलो ि वनित श्चतं तुझे पायिी ॥३॥



तुका म्हणे तुजि असो माझा भार । बोलतो मी फिार कायि जिाणे ॥४॥

तेची करी मात । जेिणे होइल तुझे ि वहत ॥१॥
कायि बडबड अि वमत । सुख िजिव्हारी सीणि वविसी ॥ध्रु॥
जिो मुळव्यिाधर्ी पीि वडला । त्यिासी देखोन हासे खरजुिला ॥२॥
आराथकरी सोसी । त्यिासी हासे तो आळसी ॥३॥
क्षयिरोगी म्हणे परता । सर रोि वगयिा तून आता ॥४॥
विडस दोही डोळा विाढले । आि वणका काने कोंचे म्हणे ॥५॥
तुका म्हणे लागो पायिा । शुिद्ध करा आपि वणयिा ॥६॥

कळो आला भावि माझा मजि देविा । विायिा ि वविन जिीविाआठि वविले ॥१॥
जिोडुनी अक्षर ेकेली तोंडि वपटी । न लगे सेविटी हाती काही ॥२॥
तुका म्हणे माझे गेले दोन्ही ठायि । सविसार ना पायि तुझे मजि ॥३॥

आता तरी मजि सांगा साच भावि । कायि म्यिा करावेि ऐसे देविा ॥१॥
चुकावियिा कमर नव्हते कारण । केला होयि सीण अविघाची ॥२॥
तुका म्हणे नको पाहू ि वनरविाण । देई कृत्त पादान यिाचकासी ॥३॥

बोल नाही तुझ्यिा दातृत्तत्विपणासी । आम्ही अि वविश्विासी सविरभावेि ॥१॥
दभें करी भक्तिी सोंुंग दाविी जिना । अंतरी भाविना वेिगि वळयिा ॥२॥
तुका म्हणे देविातून कायि किरसी । कमार दसु्तरासी आमुि वचयिा ॥३॥

नामधर्ारकासी नाही विणारविणर । लोखंड प्रमाण नाना जिात ॥१॥
शिस्त्र अथविा गोळे भलता प्रकार । पिरसी संस्कार सकळ ही हेम ॥ध्रु॥
प्रजिन्यि विषरता जिीविना विाहाविट । ते समसकट गगें ि वमळे ॥२॥
सविर ते हे जिायि गंगाची होऊन । तसैा विणारविणर नाही नामी ॥३॥
महापुरी जिसेै जिातसे उदक । मध्येि ते तारक नावि जिसैी ॥४॥
तयेि नावेिसगेंब्राह्मण तरती । केविी ते बडुती अनाि वमक॥५॥
नाना काष्ठजिात पडता हुताशिनी । ते जिात होउनी एकरूप ॥६॥
तेथेि वनविडेना घरु ेकी चंदन । तसैा विणारविणर नामी नाही ॥७॥
पूनविारनवुिोळख तेची प ैमरण । जिरी पावेि जिीविन नामामृत्तत ॥८॥
नामामृत्तते जिाले मुळीचे स्मरण । सहजि साधर्न तुका म्हणे ॥९॥



कायि विाचोि वनयिा जिालो भूनमीभार । तुझ्यिा पायिी थार नाही तरी ॥१॥
जिाता भलेकायि डोि वळयिा चे काम । जिरी पुरुषोत्तिम न देखती ॥ध्र॥ु
कायि मुख ि वबळ श्विापदाचे धर्ावि । ि वनत्यि तुझे नावि नुच्चािरता ॥२॥
तुका म्हणे प ैयिा पांडुरगंाि वविन । न विचेची क्षण जिीवि भला ॥३॥

सोइऱ्यिासी करी पाहुणेर बरा । काि वडतो ठोंबरा संता साटी ॥१॥
गाईसी देखोनी बदबदा मारी । घोडयिाची चाकरी गोड विाटे ॥ध्र॥ु
पान फुिल नेतो वेिश्येिसी उदडं । ब्राम्हणासी खांड देऊ नेदी ॥२॥
पविरकाळी धर्मर न करी नासरी । वेिची राजिद्वारी उदडंची ॥३॥
कीतरना जिावियिा होतसे ही पषु्टिी । खेळतो सोकटी रातं्रि वदविस॥४॥
बाइलेच्यिा गोता आविडीने पोसी । माताि वपि वतयिासी दविि वडतो ॥५॥
तुका म्हणे त्यिाच्यिा थुकंा तोंडाविरी । जिातो यिमपुरी भोगावियिा ॥६॥

का हो पांडुरगंा न करा धर्ाविणे । तरी मजि कोणे सोडविावेि ॥१॥
तुझा म्हणउनी आि वणकापे उभा । राहो हे तो शिोभा नेदी आता ॥ध्रु॥
काळे पुरविीली पाठी दरुविरी । पुढे पायिा धर्ीरी राहो नेदी ॥२॥
नको आणून ंमाझे संि वचत मनासी । पाविन आहेसी पि वतता तून ॥३॥
तुका म्हणे चाले आि वणकाची सत्तिा । तुजि आळि वविता नविल हे ॥४॥

काविळयिाच्यिा गळा मुक्तिाफिळमाळा । तरी कायि त्यिाला भूनषण शिोभे ॥१॥
गजिालागी केला कस्तुरीचा लेप । ि वतचे तो स्विरूप कायि जिाणे ॥ध्रु॥
बकापुढे सांगे भाविाथे विचन । विाउगाची सीण होयि त्यिासी ॥२॥
तुका म्हणे तसेै अभाि वविक जिन । त्यिांसी विायिा सीण करू नयेि ॥३॥

आता धर्िरतो पदरी । तुजि मजि करीन सरी ॥१॥
जिालो जिीविासी उदार । उभा ठाकलो समोर ॥२॥
तुका ि वविनविीतसे संता । ऐसे सांगा पंढरीनाथा ॥३॥

न कळसी ज्ञाना न कळसी ध्यिाना । न कळेसी दशिरना धर्ुडंाि वळता ॥१॥
न कळेसी आगमा न कळेसी ि वनगमा । न बोलवेि सीमा वेिदां पार ॥२॥
तुका म्हणे तुझा नाही अंतपार । म्हणोि वन ि वविचार पि वडला मजि ॥३॥



पायिा लाविुि वनयिा दोरी । भृत्तगं बांिधर्ला ले कुरी ॥१॥
तसैा पाविसी बंधर्न । मग सोडविील कोण ॥ध्रु॥
गळा बांधर्ोि वनयिा दोरी । विानर ि वहडंविी घरोघरी ॥२॥
तुका म्हणे पाहे । रीस धर्ापा देत आहे ॥३॥

मायिबापे सांभाि वळती । लोभाकारणे पाि वळती ॥१॥
तसैा नव्हे देविरावि । यिाचा कृत्त पाळु स्विभावि ॥ध्र॥ु
मना सािरखे न होता । बाळकासी मारी माता ॥२॥
तुका म्हणे सांगून ि वकती । बाप लेकासी मािरती ॥३॥

धर्न मेळविुनी कोटी । सवेि नयेि र ेलगंोटी ॥१॥
पाने खाशिील उदडं । अंतीजिासी सकुल्यिा तोडे ॥ध्र॥ु
पलगं न्यिाहाल्यिा सुपती । शेिविटी गोविऱ्यिा सांगाती ॥२॥
तुका म्हणे राम । एक ि वविसरता श्रम ॥३॥

ि वविनि ववितो चतुरा तुजि ि वविश्विंभरा । पिरयेिसी दातारा पांडुरगंा ॥१॥
तुझे दास ऐसे जिगी विाखाि वणले । आता नव्हे भले मोकिलता ॥ध्रु॥
माझे गुण दोष कोण जिाणे मात । पाविनपि वतत नाम तुझे ॥२॥
लोभ मोह मायिा आम्हा बांधर्ि वविता । तरी हा अनंता बोल कोणा ॥३॥
तुका म्हणे मी तो पि वततची खरा । पिर आलो दातारा शिरण तुजि ॥४॥

त्राहे त्राहे सोडविी अनंता । लागो दे ममता तुझे पायिी ॥१॥
एकची मागणे देई तुझी गोडी । न लगे आविडी आि वणकाची ॥ध्रु॥
तुझे नाम गणु विणीन पविाडे । आविडीच्यिा कोडे नाचो रगंी ॥२॥
बापा ि वविठ्ठलरायिा हेची देई दान । जिोडती चरण जेिणे तुझे ॥३॥
आविडीसारखे माि वगतले जिरी । तुका म्हणे करी समाधर्ान ॥४॥

सुगरणीबाई िथता नास केला । गुळ तो घातला भाजिीमध्येि ॥१॥
क्षीरीमध्येि ि वहगं दधुर्ामध्येि बोळ । िथतेची विोंगळ कैसे केले ॥ध्रु॥
दळण दळोनी भरू गेली पाळी । भरडोि वन विोंगळी नास केला ॥२॥
कापुराचे सांते आि वणला लसण । विागि वविता सीण दःुख होयि ॥३॥
रत्नाचा जिोहारी रत्नची पारखी । येिर देखोदेखी हातीघेती ॥४॥



तुका म्हणे जिरी यिोग घडे ि वनका । न घडता थुकंा तोंडाविरी ॥५॥

बाप माझा ि वदनानाथ । विाट भक्तिाची पाहात ॥१॥
कर ठेविुि वनयिा करी । उभा चदं्रभागे ि वतरी ॥ध्रु॥
गळा विैजियिंतीमाळा। रूपे डोळस सांविळा ॥२॥
तुका म्हणे भेटावियिा । सदा उभािरल्यिा बाह्या ॥३॥

माझे जिीविन तुझे पायि । कृत्त पाळंु तून माझी मायि ॥१॥
नेदी ि वदसो ि वकि वविलविाणे । पांडुरगंा तुझे तान्हे ॥ध्रु॥
जिन्ममरण तुजिसाटी । आि वणक नेणे दजुिी गोष्टिी ॥२॥
तुका म्हणे तुजिि वविन । कोण हरील माझा सीण ॥३॥

का र ेपुंडयिा मातलासी । उभे केले ि वविठ्ठलासी ॥१॥
ऐसाकैसा र ेतून धर्ीट । मागेि वभरकाि वविली विीट ॥ध्रु॥
यिगेुजिाली अठ्ठाविीस । अजुिनी न म्हणसी बसै ॥२॥
भावि देखोि वन ि वनकट । देवेि सोि वडले विैकंुठ ॥३॥
तुका म्हणे पुंडिलका । तूनची बि वळयिा एक ि वनका ॥४॥

तुजि पाहाता समोरी । दृष्टि वष्टि न ि वफिर ेमाघारी ॥१॥
माझे ि वचत्ति तुझ्यिा पायिा । ि वमठी पि वडली पंढरीरायिा ॥ध्रु॥
नव्हे सािरता ि वनराळे । लविण मेळि वविता जिळे ॥२॥
तुका म्हणे बळी । जिीवि ि वदला पायिा तळी ॥३॥

उपदेशि ि वकती कराविा खळासी । नाविडे तयिासी बर ेकाही ॥१॥
शुिद्ध का विासना नव्हे चांडाळाची । होळी संि वचताची केली तेणे ॥ध्रु॥
नाही भावि मनी नाइके विचन । आपला आपण उणे घेतो ॥२॥
तुका म्हणे त्यिासी कायि व्यिाली रांड । करी बडबड िरती ि वदसे ॥३॥

समथारसी लाजि आपुल्यिा नामाची । शिरण आल्यिाची लागे ि वचंता ॥१॥
न पाहे तयिाचे गणु दोष अन्यिायि । सखु देउि वन साहे दःुख त्यिाचे ॥ध्र॥ु
मान भलेपण नाही फुिकासाटी । जियिाविरी गाठी झीजि साहे ॥२॥
तुका म्हणे हे तून सविर जिाणसी । मजि अिधर्रासी धर्ीर नाही ॥३॥



आनंदे कीतरन कथा करी घोष । आविडीचा रस प्रेमसखु ॥१॥
मजि यिा आविडे विैष्णविाचा संग । तेथे नाही लाग कि वळकाळा ॥ध्र॥ु
स्विल्प मात्र विाचे बसैलासे ि वनका । राम कृत्त ष्ण सखा नारायिण ॥२॥
ि वविचािरता मजि दजेुि विाटे लाजि । उपदेशेि काजि आि वणक नाही ॥३॥
तुका म्हणेि वचत्ति रगंले से ठायिी । माझे तुझ्यिा पायिी पांडुरगंा ॥४॥

ब्रह्मज्ञान जेिथे आहे घरोघरी । सविर ि वनरतंरी चतुभुरजि॥१॥
पापा नाही रीग काळाचे खडंण । हरीनामकीतरन परोपरी ॥२॥
तुका म्हणे हाची भावि माझ्यिा ि वचत्तिी। नाही आि वणका गती चाड मजि॥३॥

मजि नाही कोठे उरला दजुिरन । मायिबापाि वविन ब्रह्मांडी हे ॥१॥
कासयिा िजिकीर करणे येिि वविसी । भयिाची मानसी ि वचतंा खतंी ॥ध्रु॥
ि वविश्विंभराि वचयेि लागलो सांभाळी । संत नेती चाली आपुिलयिा ॥२॥
तुका म्हणे माझे पाळणे पोषणे । करी नारायिण सविरस्वेि सी ॥३॥

नाही ि वहत ठावेि जिननीजिनका । दाि वविले लौि वककाचार तीही ॥१॥
अंधर्ळयिाचे काठी अंधर्ळे लागले । घात एकवेिळे मागेपुढे ॥ध्रु॥
न ठेविाविी चाली कराविाि वविचार । विरील आहार गळी लाविी ॥२॥
तुका म्हणे केला ि वनविाडा रोकडा । राऊत हा घोडा हातोहाती॥३॥

आता पहाशिील कायि माझा अंत । आलो शिरणागत तुजि देविा ॥१॥
करी अंगीकार राखे पायिांपाशिी । झणी ि वदसो देसी कीि वविलविाणे ॥ध्र॥ु
नाही आइि वकली मागेऐसी मात । जेि त्विा शिरणागत उपेि वक्षले ॥२॥
तुका म्हणे आता धर्री अि वभमान । आहेसी तून दानशिूनर दाता ॥३॥

होईल तो भोग भोगीन आपुला । न घली ि वविठ्ठला भार तुजि ॥१॥
तुम्हा पासावि हे इच्छीतसे दान । अंतरीचे ध्यिान मखुी नाम ॥ध्रु॥
नयेि काकुलती गभरविासांसाटी । न धर्री हे पोटी भयि काही ॥२॥
तुका म्हणे मजि उदडं एविढे । न विाचावेि पुढे मायिबापा॥३॥

कायि तुझी ऐसी वेिचते गाठोळी । मांहे टाळाटाळी करीतसां ॥१॥



चतुराच्यिा रायिा आहो पांडुरगंा । ऐसे तरी सांगा ि वनविडून ि वन ॥ध्रु॥
कोण तुम्हा सखु असे यिा कवितुके । भोि वगता अनेके दःुखे आम्ही ॥२॥
तुका म्हणे कायि जिालासी ि वनगुरण । आम्हा येिथे कोण सोडविील ॥३॥

देविाची पूनजिा हे भूनताचे पाळण । मत्सर तो सीण बहुताचा ॥१॥
रुसावेि फुिगावेि आपुिलयिाविरी । उरला तो हरी सकळ ही ॥२॥
तुका म्हणे संतपण यिाची नांवेि । जिरी होयि जिीवि सकळाचा ॥३॥

नाही जिप तप जिीविाची आटणी । मनासी दाटणी नाही केली ॥१॥
ि वनजििलयिा ठायिी पोकािरला धर्ाविा । सांकडे ते देविा तुझे मजि ॥ध्रु॥
नाही आणिु वनयिा समि वपरले जिळ । सेविा ते केविळ ि वचंतनाची ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही वेिि वचली उत्तिर े। घेतली उदार ेसाच भावेि ॥३॥

देह तवि आहे प्रारब्धर्ा अधर्ीन । यिाचा मी का सीण विाहू भार ॥१॥
सरो माझा काळ तुिझयिा ि वचतंने । कायिाविाचामने इच्छीतसे ॥ध्रु॥
लाभ तो न ि वदसे यिाहुनी दसुरा । आि वणक दातारा येिणे जिन्मे ॥२॥
तुका म्हणे आलो सोसीत सकंटे । मी माझे विोखटे आहे देविा ॥३॥

सकळ तुझे पायिी माि वनला ि वविश्विास । न करी उदास आता मजि ॥१॥
जिीविी गाता गोड आइकता कानी । पाहाता लोचनी मूनि वतर तुझी ॥ध्रु॥
मन ित स्थर माझे जिाले से ि वनश्चळ । विािरली सकळ आशिापाशि ॥२॥
जिन्मजिराव्यिािधर् ि वनविािरले दःुख । विोसंडले सखु प्रेम धर्री ॥३॥
तुका म्हणे मजि जिाला हा ि वनधर्ारर । आता विायिा फिार कायि बोलो ॥४॥

होऊ शिब्दस्पशिर नयेि माझा तुम्हा । ि वविप्रविृत्तंदा तुम्हा ब्राम्हणासी ॥१॥
म्हणोि वनयिा तुम्हा किरतो ि वविनंती । द्यावेि शेिष हाती उरले ते ॥ध्रु॥
वेिदी कमर जिसेै बोिलले ि वविि वहत । कराविी ते नीत ि वविचारुनी ॥२॥
तुमचा स्विधर्मर माझा अिधर्कार । भोजिन उत्तिर तुका म्हणे ॥३॥

बहुत असती मागे सुखी केली । अनाथा माउली जिीविाची तून ॥१॥
मािझयिा संकटा न धर्री अळस । लाविुि वनयिा कास पार पाविी ॥ध्रु॥
कृत्त पाविंता करा ज्यिाचा अगंीकार । तयिा संविसार नाही पनु्हा ॥ ।॥



ि वविचािरता नाही दजुिा बि वळविंत । ऐसासविरगत व्यिापी कोणी ॥३॥
म्हणउि वन ि वदला मुळी जिीविभावि । देह केला विावि समाधर्ीस्थ ॥४॥
तुका म्हणे नाही जिाणत आि वणक । तुजिि वविन एक पांडुरगंा ॥५॥

विैभविाचे धर्नी सकळ शिरणागत । सत्यिभावेि ि वचत्ति अि वपरले ते ॥१॥
नेदी उरों आपणावेिगळे । भाविाि वचयिा बळे ठायिाठावि ॥ध्रु॥
जिाणोि वन नेणती अगंा आली दशिा । मग होयि इच्छा आपणेची ॥२॥
तुका म्हणे बर ेधर्ाकटयिाचे िजिणे । माता स्तनपाने विाढि वविते ॥३॥

आम्हा देणे धर्रा सांगतो ते कानी । ि वचंता पायि मनी ि वविठोबाचे ॥१॥
तेणे माझे ि वचत्ति होयि समाधर्ान । ि वविलास ि वमष्टिान्न न लगे सोने ॥ध्र॥ु

व्रत एकादशिी दारी विृत्तंदाविन । कंठी ल्यिा र ेलेणे तुळसीमाळा ॥२॥
तेणे माझे ि वचत्ति होयि समाधर्ान । ि वविलास ि वमष्टिान्न न लगे सोने ॥ध्र॥ु

तुका म्हणे त्यिाचे घरीची उष्टिाविळी । मजि ते ि वदविाळी दसरा सण ॥३॥
तेणे माझे ि वचत्ति होयि समाधर्ान । ि वविलास ि वमष्टिान्न न लगे सोने ॥ध्र॥ु

आता मी अनन्यि येिथे अिधर्कारी । होइन कोणे परी नेणे देविा ॥१॥
पुराणी चा अथर ऐकता मानस । होतो कासाविीस जिीवि माझा ॥ध्रु॥
इिं वद्रयिा चे आम्ही पांि वगलो अंि वकत । त्यिांच्यिासंगेि वचत्ति रगंले ते ॥२॥
एकाचे ही जेिथे न घडे दमन । अविघी नेमूनन कैसी राखों ॥३॥
तुका म्हणे जिरी मोकि वळसी आता । तरी मी अनंता विायिा गेलो ॥४॥

आविडी धर्रोनी आलेती आकारा । केला हा पसारा यिाजिसाटी ॥१॥
ते मी तुझे नाम गाईन आविडी । क्षण एक घडी ि वविसंबेना ॥ध्र॥ु
विमर धर्रावेि हा मखु्यिधर्मरसार । अविघे प्रकार तयिापासी ॥२॥
वेिगळयिा ि वविचार ेवेिगळाले भावि । धर्रायिासी ठावि बहु नाही ॥३॥
तुका म्हणे घालून ंइच्छेि वचयेि पोटी । कविळुनी धर्ाकुटी मूनि वतर जिीवेि ॥४॥

भागलो मी आता आपुल्यिा स्विभावेि । कृत्त पा करोनी देवेि आश्विासीजेि ॥१॥
देउि वन आिलगंन प्रीतीच्यिा पि वडभर े। अंगे ही दातार ेि वनविविाविी ॥ध्रु॥
अमृत्तताची दृष्टष्टिी घालूनि वनयिा विरी । शिीतळ हा करी जिीवि माझा ॥२॥



घेई उचलूनि वन पुसे तानभूनक । पसुी माझे मुख पीताबर े॥३॥
बुझाविोि वन माझी धर्री हनुविटी । ओविाळुि वन ि वदठी करुनी सांडी ॥४॥
तुका म्हणे बापा आहो ि वविश्विंभरा । आता कृत्त पा करा ऐसी काही ॥५॥

न सर ेलुि वटता मागेबहुता जिनी । जुिनाट हे खाणी उघि वडली ॥१॥
सीद्ध महामुि वन साधर्क सपंन्न । ि वतही हे जितन केले होते ॥ध्रु॥
पायिाळाच्यिा गणेु पि वडले ठाउके । जिगा पुडंिलके दाखि वविले ॥२॥
तुका म्हणे येिथे होतो मी दबुळे । आले यिा कपाळे थोडे बहु ॥३॥

भगवेि तरी श्विान सहजि वेिष त्यिाचा । तेथे अनुभविाचा कायि पंथ ॥१॥
विाढविनुी चटा ि वफिर ेदाही ि वदशिा । तरी जंिबुवेिषा सहजि ित स्थि वत ॥ध्र॥ु
कोरोि वनयिा भूनमी किरती मधर्ी विास । तरी उंदरास कायि विाणी ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे कासयिा करावेि । देहासी दडंावेि विाउगेची ॥३॥

धर्न्यि ि वदविसआजिी डोि वळयिा लाधर्ला । आनंद देिखला धर्णीविरी ॥१॥
धर्न्यि जिाले मखु ि वनविाली रसना । नाम नारायिणा घोंष करू ॥ध्र॥ु
धर्न्यि हे मस्तक सविार्यांग शिोभले । संताची पाउले लागताती ॥२॥
धर्न्यिआजिी पंथे चालती पाउले । टाि वळयिा शिोभले धर्न्यि कर ॥३॥
धर्न्यि तुका म्हणे आम्हासी फिाविले । पाविलो पाउले ि वविठोबाची ॥४॥

बरविी हे वेिळ सांपडली संिधर् । साह्य जिाली बुध्दी संि वचतासी ॥१॥
येिणे पथें माझी चािलली पाउले । दरुषण जिाले संता पायिी ॥ध्रु॥
त्रासीले दिरदे्र दोषा जिाला खंड । त्यिाची काळे ि वपडं पुनीत जिाला ॥२॥
तुका म्हणे जिाला अविघा व्यिापार । आली वेिरझार फिळासी हे ॥३॥

आपणा लागे काम विाण्यिाघरी गुळ । त्यिाचे यिाि वत कुळ कायि कीजेि ॥१॥
उकरड्याविरी विाढली तुळसी । टाकाविी ते कैसी ठायिा गुणे ॥ध्रु॥
गाईचा जिो भक्ष अमंगळ खायि । तीचे दूनधर् कायि सेविून नयेि ॥२॥
तुका म्हणे कायि सलपटासी काजि । फिणसांतील बीजि काढुि वन घ्यिावेि ॥३॥

जियिासी नाविडे विैष्णविाचा संग । जिाणाविा तो मांग जिन्मांतरी ॥१॥
अपि ववित्र विाचा जिातीचा अधर्म । आचरण धर्मर नाही जियिा ॥ध्र॥ु



मंजुिळ विदनी बचनागाची काडी । शेिविटी ि वविघडी जिीविप्राणा॥२॥
तुका म्हणे ज्यिाचा ि वपता नाही शुिद्ध । तयिासी गोि वविंद अंतरला ॥३॥

विांझेने दाि वविले गऱ्हविार लक्षणे । चीरगुटे घालूनन विाथयिाला ॥१॥
तेविी शिब्दज्ञानी किरती चाविटी । ज्ञान पोटासाटी ि वविकुि वनयिा ॥ध्रु॥
बोलाि वच च कढी बोलाचाची भात । जेिविुि वनयिा तृत्तप्त कोण जिाला ॥२॥
कागदी िलि वहता नामाची साकर । चाि वटता मधर्ुर गोडी नेदी ॥३॥
तुका म्हणे जिळो जिळो ते महतंी । नाही लाजि ि वचत्तिीआठविण ॥४॥

तुिझयिा पाळणा ओढे माझे मन । गेलो ि वविसरोन देहभावि ॥१॥
लागला पालट फेिडणे उसणे । येिणेची प्रमाणे पांडुरगंा ॥२॥
तुका म्हणे माझा जिीवि जिसैा ओढे । तसैाची ि वतकडे पाि वहजेिल ॥३॥

मी दास तयिांचा जियिा चाड नाही । सखुदःुख दोही ि वविरि वहत ॥१॥
राि वहलासे उभा भीविरचे्यिा तीरी । कट दोही करी धर्रोि वनयिा ॥ध्रु॥
नविल कायि तरी पाचािरता पावेि । न स्मरत धर्ावेि भक्तिकाजिा ॥२॥
सविर भार माझा त्यिासी आहे ि वचंता । तोची माझा दाता स्विि वहताचा ॥३॥
तुका म्हणे त्यिासी गाईन मी गीती। आि वणक ते ि वचत्तिीन धर्री काही ॥४॥

जंुिझायिाच्यिा गोष्टिी ऐकताची सुख । किरता हे दःुख थोर आहे ॥१॥
तसैी हरीभि वक्ति सुळाविरील पोळी । ि वनविडे तो बळी ि वविरळा शिूनर ॥ध्रु॥
ि वपंड पोसीिलयिा ि वविषयिांचा पाइक । विकंुैठनायिक कैचा तेथे॥२॥
तुका म्हणे व्हावेि देहासी उदार । रकुमादेविीविर जिोडावियिा ॥३॥

पाषाण प्रि वतमा सोन्यिाच्यिा पादकुा । हे हो हातीएका समथारचे ॥१॥
अनाि वमका हातीसमथारचा सीक्का । न माि वनता लोका येिइल कळो ॥२॥
तुका म्हणे येिथे दरुाग्रह खोटा । आपुल्यिा अदृष्टष्टिा शिरण जिावेि ॥३॥

बहु यिा प्रपंचे भोगि वविल्यिा खाणी । टाकोि वनयिा मनी ठेि वविला सीण ॥१॥
आता पायिांपाशिी लपविावेि देविा । नको पाहू सेविा भक्तिी माझी ॥ध्र॥ु
बहु भयि विाटे एकाच्यिा बोभाटे । आली घायिविटे ि वफिरोि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे सीगे भरू आले माप । ि ववियिोग संताप जिाला तुझा ॥३॥



धर्रुि वनयिा मनी बोिललो संकल्प । होसी तरी बाप िसध्दी पावि ॥१॥
उत्कंठा हे आजिी जिाली माझे पोटी । मोकि वळली गोष्टिी टाळाटाळ ॥ध्र॥ु
माझा मजि असे ठाउका ि वनधर्ारर । उपािधर् उत्तिर न साहे प ै॥२॥
तुका म्हणे जिरी ि वदली आठविण । तरी अि वभमान धर्री यिाचा ॥३॥

आजिीविरी होतो संसाराचे हाती। आता ऐसे ि वचत्तिीउपजिले ॥१॥
तुला शिरणागत व्हावेि नारायिणा । अंगीकारा ि वदना आपुिलयिा ॥ध्रु॥
ि वविसरलो काम यिाजिसाठी धर्दंा । सकळ गोि वविंदा माझे तुझे ॥२॥
तुका म्हणे ि वविज्ञापना पिरसाविी । आविडी हे जिीविी जिाली तसैी ॥३॥

धर्न्यिधर्न्यि ज्यिास पंढरीसी विास । धर्न्यि ते जिन्मास प्राणी आले ॥१॥
बहु खाणीमध्येि होत कोणी एक । ि वत्रगुण कीटक पि वक्षराजि ॥ध्रु॥
उत्तिम चांडाळ नर नारी बाळ । अविघेची सकळ चतुभुरजि ॥२॥
अविघा ि वविठ्ठल तेथेदजुिा नाही । भरला अंतबारि वह सदोदीत ॥३॥
तुका म्हणे येिथे होउनी राहेन । सांडोविापाषाण पंढरीचा ॥४॥

असंत लक्षण भूनताचा मत्सर । मनास ि वनषु्ठर अि वतविादी॥१॥
अंतरीचा रगं उमटे बाहेरी । विोळिखयिापरी आपेआप॥ध्रु॥
संत ते समयि विोळखती वेिळ । चतुष्टि ि वनमरळि वचत्ति सदा ॥२॥
तुका म्हणे ि वहत उि वचत अनुि वचत । मजि लागे ि वनत आचरावेि ॥३॥

ि वविठ्ठलाविाचोि वन ब्रह्म जेि बोलती । विचन ते संती मानून नयेि ॥१॥
ि वविठ्ठलाविाचुनी जेिजेि उपासना । अविघाची जिाणा संभ्रमु तो ॥ध्र॥ु
ि वविठ्ठलाविाचुनी सांगतील गोष्टिी । विायिा ते ि वहपंुटी होत जिाणा ॥२॥
ि वविठ्ठलांविाचुनी जेि काही जिाणती । ि वततुल्यिा ि ववित्पित्ति विाउगीयिा ॥३॥
तुका म्हणे एक ि वविठ्ठलची खरा । येिर तो पसारा विाउगाची ॥४॥

सविर काळ डोळा बसैो नारायिण । नयिो अि वभमान आड मध्येि ॥१॥
धर्ाड पडो तुझ्यिा थोरपणाविरी । विाचे नरहरी उच्चारीना ॥ध्रु॥
जिळो अंतरीचे सविर जिाणपण । ि वविविादविचन अहतेंचे ॥२॥
सकळा चरणी गि वळत माझा जिीवि । तुका म्हणे भावि एकि वविधर् ॥३॥



मधर्ुरा उत्तिरासवेि नाही चाड । अंतरगंी विाड भावि असो ॥१॥
प्राणावेिगळा न करी नारायिण । मग नसो ज्ञान मूनखर बरा॥ध्रु॥
जिनि वनंदा होयि तो बरा ि वविचार । थोरविीचा भार कामा नयेि॥२॥
तुका म्हणे ि वचत्तिीभावि ि वनष्टिाविंत । दयिा क्षमा शिांत सविार भूनती॥३॥

झाडा विरपोि वन खाउि वनयिा पाला । आठविी ि वविठ्ठला वेिळोवेिळा ॥१॥
विल्कले नेसुि वन ठंुगा गुंडाळुनी । सांडी देहभान जिविळुनी ॥ध्रु॥
लोकमान विमनासमान मानणे । एकातीराहणे ि वविठोसाटी ॥२॥
सहसांकरू नयेि प्रपंची सौजिन्यि । सेविा वेि अरण्यि एकातविास ॥३॥
ऐसाहा ि वनधर्ारर करी जिो मनाचा । तुका म्हणे त्यिाचा पांग ि वफिटे ॥४॥

भि वक्तिभावेि करी बसैोि वन ि वनित श्चत । नको गोविूनि वचत्ति प्रपंचासी ॥१॥
एका दृष्टढ करी पढंरीचा रावि । मग तुजि उपावि पुि वढल सुचे ॥ध्रु॥
नको करू काही देवितापूनजिन । जिप तप ध्यिान ते ही नको ॥२॥
माि वनसील झणी आपिलक काही । येिरझार पाही न चकेु कदा ॥३॥
ऐसे जिन्म ि वकती पाविलासी देही । अझूनि वन का नाही कळली सोयि ॥४॥
सोयि घरी आता होयि पां साविधर् । अनुभवि आनंद आहे कैसा ॥५॥
सहजि कैसे आहे तेथीचे ते गजुि । अनुभवेि ि वनजि पाहे तुकी ॥६॥
तुका म्हणे आता होई तून साविधर् । तोडी भविबंधर् एका जिन्मे ॥७॥

दोराच्यिा आधर्ार ेपविरत चढला । पाउलासाटी केला अपघात ॥१॥
अष्टिोत्तिरदशेि व्यिािधर् ज्यिा विदै्ये दविडुनी । तो विैद्य मारुनी उत्तिीणर जिाला ॥ध्रु॥
नवि मास मायिा विाइले उदरी । ते माता चौबारी नग्न केली ॥२॥
गायित्रीचे क्षीर ि वपळुनी घेऊनी । उपविासी बांधर्ोनी ताडन करी ॥३॥
तुका म्हणे दासा ि वनंदी त्यिाचे तोंड । पहाता नरककंुड पूनविरजिांसी ॥४॥

न कळे ब्रह्मज्ञान आचार ि वविचार । लि वटका वेिव्हार करीतसे ॥१॥
ि वविश्विाि वमत्री पोटी तयिाचा अवितार । नावि महाखर चांडाळाचे ॥ध्रु॥
द्रव्यिइच्छेसाटी करीतसे कथा । कायि त्यिा पाि वपष्ठा न ि वमळे खायिा ॥२॥
पोट पोसावियिा तोडे बडबडी । नाही धर्डफुिडी एक गोष्टिी ॥३॥
तुका म्हणे तयिा कायि व्यिाली रांड । येिउि वनयिा भंड जिनामध्येि ॥४॥



ि वनत्यि उठोि वनयिा खायिाची ि वचंता । आपुल्यिा तून ि वहता नाठविीसी ॥१॥
जिननीचे पोटी उपजिलासी जेिव्हा । ि वचंता तुझी तेव्हा केली तेणे ॥ध्र॥ु
चातका लागूनि वन मेघ ि वनत्यि विषे । तो तुजि उदास करील केविी ॥२॥
पक्षी विनचर ेआहेत भूनमीविरी । तयिा लागी हरी उपेक्षीना ॥३॥
तुका म्हणे भावि धर्रुन राहे ि वचत्तिी। तरी तो श्रीपि वत उपेक्षीना ॥४॥

जेिजेि आळी केली तेते गेली विायिा । उरला पंढरीरायिा श्रम माझा ॥१॥
कायि समाधर्ान केले कोण वेिळे । कोणे माझे लळे पाि वळयेिले ॥ध्रु॥
अभ्यिास तो नाही स्विप्नी ही दिुत श्चता । प्रत्यिक्ष कैचाची तो ॥२॥
आता पढेु लाजि विाटे पांडुरगंा । भक्ति ऐसे जिगामाजिी जिाले ॥३॥
तुका म्हणे आता नाही भरविसां। मोकिलसी ऐसाविाटतोसी ॥४॥

पूनविाअहुनी बहु भक्ति सांभाि वळले । नाही अव्हेिरले दास कोणी ॥१॥
जेिजेि शिरण आले तेते आपंि वगले । पविाडे ि वविठ्ठले ऐसे तुझे ॥ध्रु॥
ि वमरवेि चरणी ऐसीयेि गोष्टिीचे । भक्तिसांभाळाचे ब्रीद ऐसे ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा साटी येिणे रूपा । माझ्यिा मायिबापा पांडुरगंा ॥३॥

ददुरराचे ि वपलु ंम्हणे रामराम । नाही उदक उष्ण होऊ ि वदले ॥१॥
कढेमाजिी बाळ करी तळमळ । गोि वविंद गोपाळ पावेि वेिगी ॥ध्रु॥
आज्ञा तयेि काळी केली पाविकासी । झणी ि वपलीयिासी तापविीसी ॥२॥
तुका म्हणे तुझे ऐसे हे पविाडे । विि वणरता ि वनविाडे सुख विाटे ॥३॥

करुणा बहुत तुिझयिा अंतरा । मजि ि वविश्विंभरा कळो आले ॥१॥
पक्षीयिासी तुझे नाम जेि ठेि वविले । तयेि उद्धिरले गि वणकेसी॥ध्रु॥
कंुि वटणी ते दोष बहु आचरली । नाम घेता आली करुणा तुजि ॥२॥
हृदयि कोमळ तुझे नारायिणा । ऐसे बहुता जिनां तािरयेिले ॥३॥
तुका म्हणे सीमा नाही तुझे दयेि । कोमळ हृदयि पांडुरगंा ॥४॥

आजिामेळा अंत मरणासी आला । तोविरी स्मरला नाही तुजि ॥१॥
प्राण जिातेवेिळे म्हणे नारायिण । त्यिासाटी ि वविमान पाठि वविले ॥ध्र॥ु
बहुत कृत्त पाळु होसी जिगन्नाथा । तै्रलोक्यिसमथार सोइिरयिा ॥२॥
तुका म्हणे भक्तिकाजि तून कैविारी । तुजि साही चारी विि वणरताती ॥३॥



धर्मर रक्षावियिा अवितार घेशिी । आपुल्यिा पाि वळसी भक्तिजिना ॥१॥
अंबऋषीसाटी जिन्म सोसीयेिले । दषु्टि ि वनदारि वळले ि वकती एक ॥ध्रु॥
धर्न्यि तुजि कृत्त पािसंधर्ु म्हणतील । आपुला तून बोल साच करी ॥२॥
तुका म्हणे तुजि विि वणरती परुाणे । होयि नारायिणे दयिािसंधर्ु ॥३॥

येिउनी जिाउनी पाहे तुजिकडे । पि वडल्यिा सांकडे नारायिणा ॥१॥
आि वणक कोणाचा मजि नाही आधर्ार । तुजिविरी भार जिीवेि भावेि ॥ध्रु॥
ि वनषु्ठर अथविा होई तून कृत्त पाळ । तुजि सविरकाळ ि वविसर ेना ॥२॥
आपुले विचन राहावेि सांभाळूनन । तुम्हा आम्हा जिाण पि वडपाडु ॥३॥
ज्यिाच्यिा विचनासी अंतर पडेल । बोल तो होईल तयिाकडे ॥४॥
तुम्हा आम्हा तसेै नाही म्हणे तुका । होशिील तून सखा जिीविलगा ॥५॥

आइक नारायिणा विचन माझे खर े। सांगतो ि वनधर्ारर ेतुजिपासी ॥१॥
नाही भावि मजि पि वडली लोककाजि । राि वहले से काजि तुझे पायिी ॥२॥
जिरी तुजि काही करणे उि वचत । तारी तून पि वतत तुका म्हणे ॥३॥

अनाथ परदेशिी हीन दीन भोळे । उगलेची लोळे तुझे रगंी ॥१॥
आपुले म्हणावेि मजि नुपेक्षावेि । प्रेमसुख द्यावेि मायिबापा ॥ध्र॥ु
कासविीचे पिर दृष्टष्टिी पाहे मजि । ि वविज्ञानी उमजि दाविुि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे तुझा जिालो शिरणागत । कायिा विाचाि वचत्ति दजेुि नाही ॥३॥

पाविलो पंढरी विैकंुठभविन । धर्न्यिआजिी ि वदन सोि वनयिाचा॥१॥
पाविलो पंढरी आनंदगजिर े। विाजितील तुर ेशंिख भेरी ॥ध्रु॥
पाविलो पंढरी के्षम आिलगंनी । संत यिा सज्जिनी ि वनविि वविले ॥२॥
पाविलो पंढरी पार नाही सुखा । भेटला हा सखा मायिबाप ॥३॥
पाविलो पंढरी येिरझार खुंटली । माउली विोळली प्रमेपान्हा ॥४॥
पाविलो पंढरी आपुले माहेर । नाही सवंिसार तुका म्हणे ॥५॥

अभयिदान मजि देई गा उदारा । कृत्त पेच्यिा सांगरा पांडुरगंा ॥१॥
देहभावि तुझ्यिा ठेि ववियेिला पायिी । आि वणक मी काही नेणे दजेुि ॥ध्र॥ु
सेविा भि वक्ति भावि नेणे मी पि वतत । आता माझे ि वहत तुझ्यिा पायिी ॥२॥



अविघा ि वनरोि वपला तुजि देहभावि । आता मजि पावि पांडुरगंा ॥३॥
तुका म्हणे तुजेि नाम ि वदनानाथ । ते मजि उि वचत करी आता ॥४॥

लागो तुझी सोयि ऐसे कोणी करी । माझे ि वविठाबाई जिनि वनयेि ॥१॥
पि वततपाविन म्हणि वविसी जिरी । आविरण करी तरी माझे ॥ध्रु॥
नाही तरी ब्रीद टाकी सोडून ि वनयिा । न धर्िरसी मायिा जिरी माझी ॥२॥
बोिलला तो बोल कराविा साचार । तरी लोक बर ेम्हणतील ॥३॥
कराविा संसार लोक लाजेि भेणे । विचनासी उणे येिऊ नेदी ॥४॥
तुम्हा आम्हा तसेै नाही म्हणे तुका । होशिील तून सखा जिीविलग ॥५॥

तून आम्हा सोयिरा सज्जिन सांगाि वत । तुजिलागी प्रीती चालो सदा ॥१॥
तून माझा िजिव्हाळा जिीविाचा िजिविलग । होसी अंतरगं अंतरीचा ॥ध्र॥ु
गण गोत ि वमत्र तून माझे जिीविन । अनन्यिशिरण तुझ्यिा पायिी ॥२॥
तुका म्हणे सविरगुणे तुझा दास । आविडे अभ्यिास सदा तुझा ॥३॥

आविडेल तसेै तुजि आळविीन । विाटे समाधर्ान जिीविातसेै ॥१॥
नाही येिथे काही लौि वककाची चाड । तुजिि वविन गोड देविरायिा ॥ध्रु॥
पुरविी मनोरथ अंतरीचे आतर । धर्ायेिविरी गीत गाई तुझे ॥२॥
तुका म्हणे ले की आळविी माहेरा । गाऊ यिा संसारा तुजि तसेै ॥३॥

माझे मखु नामी रगंो सविरकाळ । गोि वविदं गोपाळ राम कृत्त ष्ण ॥१॥
अबद्ध चांगले गाऊ भलतसेै । कळले हे जिसेै मायिबापा॥२॥
तुका म्हणे मजि न लगे विाकडे । मी तुझे बोबडे बाळ तान्हे ॥३॥

यिालागी आविडी म्हणा राम कृत्त ष्ण । जिोडा नारायिण सविरकाळ ॥१॥
सोपे हे साधर्न लाभ येितो घरा । विाचेसी उच्चारा राम हरी ॥ध्रु॥
न लगती कष्टि न लगे सायिास । कराविा अभ्यिास ि वविठ्ठलाचा ॥२॥
न लगे तप तीथर करणे महादान । केल्यिा एक मन जिोडे हरी ॥३॥
तुका म्हणे काही न वेिि वचता धर्न । जिोडे नारायिण नामासाटी ॥४॥

झाकुि वनयिा नेत्र कायि जिपतोसी । जंिवि नाही मानसी प्रेमभावि ॥१॥
रामनाम म्हणा उघड मंत्र जिाणा । चुकती यिातना गभरविास ॥ध्रु॥



मंत्र यिंत्र संध्यिा किरसी जिडीबुटी । तेणे भूनतसृत्तष्टिी पाविसील ॥२॥
तुका म्हणे ऐक सुंदर मंत्र एक । भवििसंधर्ुतारक रामनाम ॥३॥

पाि वपयिा चांडाळा हरीकथा नाविडे । ि वविषयिालागी आविडे गाणे त्यिाला ॥१॥
ब्राम्हणा दक्षणा देता रडे रुका । ि वविषयिालागी फुिका लुटीतसे ॥ध्रु॥
विीतभिर लगंोटी नेदी अतीताला । खीरम्यिा देतो शिाला भोरप्यिासी ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाच्यिा थुकंा तोंडाविरी । जिातो यिमपुरी भोगावियिा ॥३॥

क्षुधर्ारथी अन्ने दषु्काळे पीि वडले । ि वमष्टिान्न देिखले तेणे जिसेै ॥१॥
तसेै तुझे पायिी लांचाविले मन । झुर ेमाझा प्राण भेटावियिा ॥ध्रु॥
मांजिर ेदेिखला लोि वणयिांचा गोळा । लाविुि वनयिा डोळा बसैले से ॥२॥
तुका म्हणे आता झडी घालून ंपाहे । पांडुरगें मायेि तुझे पायिी ॥३॥

स्विामीसी सकंट पडे जेि गोष्टिीचे । कायि त्यिा प्रमेाचे सुख मजि ॥१॥
दःुखविीनाि वचत्ति तुझे नारायिणा । काही च मागेना तुजिपासी ॥ध्रु॥
िरित ध्द िसद्धी मोक्ष संपत्तिी ि वविलास । सोि वडयेिली आस यिाची जिीवेि ॥२॥
तुका म्हणे एके वेिळे देई भेटी । विोरसोि वन पोटी आिलगंावेि ॥३॥

देवि ि वतही बळे धर्िरला सायिासे । करुनीयिा नास उपाधर्ीचा ॥१॥
पविरपक्षी धर्ातु िधर्ःकािरले जिन । स्वियेि जिनादरन तेची जिाले ॥२॥
तुका म्हणे यिासी न चले तातडी । अनुभवेि गोडी येिइल कळो ॥३॥

भेटी विाचोि वनयिा दजेुि नाही ि वचत्तिी। येिणे काकुलती यिाजिसाटी ॥१॥
भेटोि वनयिा बोले आविडीचे गुजि । आनंदाच्यिा भोजेि जेिविून सगें ॥ध्रु॥
मायिलेकरासी नाही दजुिी पिर । जेिऊ बरोबरी बसैोि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे अंतरीचे आतर । यिावेि जिी त्विरीत नारायिणा ॥३॥

आि वविसाचे आसे गळ ि वगळी मासां। फुिटोि वनयिा घसांमरण पावेि ॥१॥
मरणाचे वेिळे करी तळमळ । आठविी कृत्त पाळ तयेि वेिळी ॥२॥
अंतकाळी ज्यिाच्यिा नाम आले मखुा । तुका म्हणे सुखा पार नाही ॥३॥

जिायिाचे शिरीर जिाईल क्षणात । का हा गोि वपनाथ पावेिची ना ॥१॥



कृत्त पेचे सांगर तुम्ही संत सार े। ि वनरोप हा फिार सागा देविा ॥ध्रु॥
अनाथ अज्ञान कोणी नाही त्यिासी । पायिापे ि वविठ्ठला ठेविी मजि ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे करावेि ि वनविारण । मग तो रक्षण किरल माझे ॥३॥

त्रासला हा जिीवि संसारीच्यिा सखुा । तुजिि वविन सखा नाही कोणी ॥१॥
ऐसे माझे मनी विाटे नारायिणा । घालाविी चरणाविरी ि वमठी ॥ध्रु॥
कइ ंते सुंदर देखोि वन रूपडे । आविडीच्यिा कोडे आळंगीन ॥२॥
नाही पूनविर पुण्यि मजि पापरासी । म्हणोि वन पायिा सी अंतरलो ॥३॥
अलभ्यि लाभ कैचा संि वचतावेिगळा । ि वविनविी गोपाळा दास तुका ॥४॥

मोलाचे आयिषु्यि वेिचुि वनयिा जिायि । पूनविरपुण्येि होयि लाभ यिाचा ॥१॥
अनंतजिन्मींचे शेिविट पाहता । नर देह हाता आला तुझ्यिा ॥ध्र॥ु
कराल ते जिोडी येिईल कायिारसी । ध्यिावेि ि वविठ्ठलासी सुखालागी ॥२॥
सांचिलयिा धर्न होईल ठेविणे । तसैा नारायिण जिोडी करा ॥३॥
करा हरीभक्तिी परलोकी येि कामा । सोडविील यिमापासोि वनयिा ॥४॥
तुका म्हणे करा आयिषु्यिाचे मोल । नका वेिचूनं बोल नामेि वविन ॥५॥

कायि सुख आहे विाउगे बोलता । ध्यिाता पंढरीनाथा कष्टि नाही ॥१॥
सविरकाळ विाचे उच्चािरता हरी । तयिा सुखा सिर पाड नाही ॥ध्र॥ु
रामकृत्त ष्णरगंी रसना रगंली । अमृत्तताची उकळी नाम तुझे ॥२॥
तुका म्हणे धर्न्यि तयिाचे विदन । जियिा नारायिण ध्यिानी मनी ॥३॥

कीतरनाच्यिा सुखे सुखी होयि देवि । पढंरीचा रावि संगी आहे ॥१॥
भक्ति जिायि सदा हरी कीती गात । ि वनत्यिसेवेि अनंत ि वहडंतसे ॥ध्र॥ु
तै्रलोक्यि भ्रमण ि वफिरत नारद । त्यिासंगेगोि वविंद ि वफिरतसे ॥२॥
नारद मजुंिळ सुस्विर ेगीत गायेि । मागी चालताहे संगे हरी ॥३॥
तुका म्हणे त्यिाला गोडी कीतरनाची । नाही आि वणकाची प्रीती ऐसी ॥४॥

बाळेि वविन मायि क्षणभिर न राहे । न देखता होयेि कासाि वविस ॥१॥
आि वणक उदडं बुझाि वविती जिरी । छंद त्यिा अंतरी माउलीचा ॥ध्रु॥
नाविडती तयिा बोल आि वणकाचे । देखोि वनयिा नाचे मायि दृष्टष्टिी ॥२॥
तुका म्हणे माझी ि वविठ्ठल माउली । आि वणकाचे बोली चाड नाही ॥३॥



हरीि वचयिा भक्तिा नाही भयिि वचंता । दःुख ि वनविािरता नारायिण ॥१॥
न लगे विाहणे संसार उद्वगे । जिडो नेदी पांग देविरायिा ॥ध्रु॥
असो द्याविा धर्ीर सदा समाधर्ान । आहे नारायिण जिविळीच ॥२॥
तुका म्हणे माझा सखा पांडुरगं । व्यिाि वपयेिले जिग तेणे एके ॥३॥

दसरा ि वदविाळी तोची आम्हा सन । सखे संतजिन भेटतील ॥१॥
आमुप जिोडल्यिा सखुाि वचयिा राशिी । पार यिा भाग्यिासी न ि वदसे आता ॥ध्रु॥

धर्न्यि ि वदविस आजिी जिाला सोि वनयिाचा । ि वपकली हे विाचा रामनामे ॥२॥
आमुप जिोडल्यिा सखुाि वचयिा राशिी । पार यिा भाग्यिासी न ि वदसे आता ॥ध्रु॥

तुका म्हणे कायि होऊ उतराई । जिीवि ठेऊ पायिी संताि वचयेि ॥३॥
आमुप जिोडल्यिा सखुाि वचयिा राशिी । पार यिा भाग्यिासी न ि वदसे आता ॥ध्रु॥

िखस्तीचा उदीम ब्राह्मण कलयिगुी । महारविाडी मांगी ि वहडंतसे ॥१॥
वेिविसावि किरता पविरत मांगासी । ते प ैि वविटाळासी न मि वनती ॥ध्र॥ु
मांि वगणीशिी ि वनत्यि करीतसे लेखा । तोंडाविरी थुकंा पडतसे ॥२॥
आशिा मायिा रांडा नावि हे कागदी । आठविीना कधर्ी नारायिण ॥३॥
तुका म्हणे देह जिाले पराधर्ीन । पांडुरगंाि वविन गती नाही ॥४॥

जिगी ब्रह्मि वकयिा िखस्तीचा व्यिापार । ि वहडें घरोघर चांडाळाचे ॥१॥
आंतेजिा िखचडी घेताती मागूनन । गाि वळप्रधर्ाि वन मायिबि वहणी ॥ध्रु॥
उत्तिमकुळी जिन्म ि वकयिा अमगंळ । बुडि वविले कुळ उभयिता ॥२॥
तुका म्हणे ऐसी कलयिगुाची चाली । स्विाथे बुडि वविली आचरणे ॥३॥

हाची माझा नेम धर्िरला हो धर्दंा । यिाविरी गोि वविंदा भेटी द्याविी ॥१॥
हाची माझा ध्यिास सदा सविरकाळ । न्यिावियिासी मूनळ येिसी कधर्ी ॥ध्रु॥
डोि वळयिाची भूनक पहाता श्रीमुख । आिलगंणे सखु ि वनविती भुजिा ॥२॥
बहुि वचत्ति ओढे तयिाि वचयेि सोई । परुला हाकाही नविस नेणे ॥३॥
बहुबहु काळ जिालो कासाविीस । विाि वहले बहुविस कळेविर ॥४॥
तुका म्हणे आता पाडावेि हे ओझे । पांडुरगंा माझे इयिाविरी ॥५॥



जेिणे माझे ि वहत होइल तो उपावि । किरसील भावि जिाणोि वनयिा ॥१॥
मजि नाही सुख दःुख तयिा खंती । भाविना हे ि वचत्तिीनाना छंदे ॥ध्रु॥
तोडी हे संबधंर् तोडी आशिापाशि । मजि हो सायिास न किरता ॥२॥
तुका म्हणे मी तो राि वहलो ि वनित श्चंत । कविळोि वन एकातसुख तुझे ॥३॥

ि वशिखा सूनत्र तुझा गुतंला जिमान । तविविरी तून जिाण श्रुतीदास ॥१॥
त्यिाची तुजि काही चकुताची नीत । होसील पि वतत नरकविासी ॥ध्रु॥
बहु जिालासी चतुर शिाहणा । शुिद्ध आचरणा चुको नको ॥२॥
ि वशिखा सूनत्र यिाचा तोडी तून संबंधर् । मग तुजि बाधर् नाही नाही ॥३॥
तुका म्हणे तरीर् वित्तिनुीि वनराळा । उमटती कळा ब्रह्मीचीयिा ॥४॥

पि वतव्रता ऐसी जिगामध्येि मात । भोगी पांच सात अंधर्ारी ते ॥१॥
भ्रतारासी लेखी श्विानाचे समान । परपुरुषीं जिाण संभ्रम तो ॥२॥
तुका म्हणे ि वतच्यिा दोषा नाही पार । भोगील अघोर कंुभपाक ॥३॥

िसंदळीसी नाही पोराची प ैआस । सांटि वविल्यिाबीजिास कायि करी ॥१॥
अथविा सेतीबीजि पेिरले भाजिोन । सारा देइल कोण काका त्यिाचा ॥२॥
तुका म्हणे नाही खायिाची ते चाड । तरी का िलगाड करुनी घेतोस ॥३॥

चाले हे शिरीर कोणाि वचयेि सत्तिे । कोण बोलि वविते हिरि वविन ॥१॥
देखविी ऐकविी एक नारायिण । तयिाचे भजिन चकुो नको ॥ध्र॥ु

मानसाची देवि चालविी अहतंा । मीची एक कतार म्हणो नयेि ॥२॥
देखविी ऐकविी एक नारायिण । तयिाचे भजिन चकुो नको ॥ध्र॥ु

विृत्तक्षाची ही पान हाले त्यिाची सत्तिा । राि वहली अहतंा मग कोठे ॥३॥
देखविी ऐकविी एक नारायिण । तयिाचे भजिन चकुो नको ॥ध्र॥ु

तुका म्हणे ि वविठो भरला सबाह्य । तयिा उणे कायि आहे चराचरी ॥४॥
देखविी ऐकविी एक नारायिण । तयिाचे भजिन चकुो नको ॥ध्र॥ु

मायिारूपे ऐसे मोि वहले से जिन । भोि वगती पतन नामाकमे ॥१॥
कायि यिाची प्रीती किरता आदर । दरुाि वविता दूनर तेची भले ॥ध्रु॥
नाना छंद अंगी बसैती ि वविकार । छि वळयेिले फिार तपोि वनिधर् ॥२॥



तुका म्हणे ऐसे सीकि ववितो तुजि । आता धर्री लाजि मना पढेु ॥३॥

जेिजेि काही मजि होईल विासना । तेते नारायिणा व्हावेि तुम्ही ॥१॥
कायि भावि एक ि वनविडून  ि वनराळा । जिाणसी तून कळा अंतरीची ॥ध्रु॥
तुजिि वविन मजि कोण आहे सखा । जेि सांगा आि वणका जिीविभावि ॥२॥
अविघे ि वपशुिन जिाले असे जिन । आपपर कोण नाठवेि हे ॥३॥
तुका म्हणे तूनची जिीविाचे जिीविन । माझे समाधर्ान तुझे हाती॥४॥

कैसी करू आता सांग तुझी सेविा । शिब्दज्ञाने देविा नाशि केला ॥१॥
आता तुझे विमर न कळे अनंता । तुजि न सगंता बुडून  पाहे ॥ध्रु॥
संध्यिा स्नान केली आचाराची नासी । कायि तयिापासी म्हणती एक ॥२॥
बुडि वविली भि वक्ति म्हणीते पाषाण । ि वपंडाचे पाळण स्थापुि वनयिा ॥३॥
न कराविी कथा म्हणती एकादशिी। भजिनाची नासी मांि वडयेिली ॥४॥
न जिावेि देउळा म्हणती देविघरी । बुडि वविले यिा परी तुका म्हणे ॥५॥

नमोनमो तुजि माझे हे कारण । कायि जिाले उणे किरता स्नान ॥१॥
संताचा मारग चालतो झाडून ि वन । हो का लाभ हाि वन काही तरी ॥ध्र॥ु
न किरसी तरी हेि वच कोडे मजि । भि वक्ति गोड काजि आि वणक नाही ॥२॥
करी सेविा कथा नाचेन रगंणी । प्रमेसुखधर्णी पुरले तो ॥३॥
महाद्वारी सुख विषै्णविाचे मेळी । विकंुैठ जिविळी विसे तेथे॥४॥
तुका म्हणे नाही मुि वक्तिसवेि चाड । हेची जिन्म गोड घेता मजि ॥५॥

होउनी संन्यिासी भगविी लुगडी । विासना न सोडी ि वविषयिाची ॥१॥
ि वनंि वदती कदान्न इच्छीती देविान्न । पाहाताती मान आदराचा ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे दांि वभक भजिन । तयिा जिनादरन भेटे केविी ॥३॥

लांबविुनी जिटा नेसोि वन कासोटा । अि वभमान मोटा किरताती ॥१॥
सविारगा किरती ि वविभूनि वतलेपन । पाहाती ि वमष्टिान्न भक्षावियिा ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाचा नव्हे हा स्विधर्मर । न कळता विमर ि वमथ्यिाविाद ॥३॥

कान फिाडून ि वनयिा मुद्रा ते घािलती । नाथ म्हणि वविती जिगामाजिी ॥१॥
घालोि वनयिा फेिरा मागती द्रव्यिासी । पिर शंिकरासी नोळखती ॥२॥



पोट भरावियिा ि वशिकती उपायि । तुका म्हणे जिायि नकर  लोका ॥३॥

कौडीकौडीसाटी फिोि वडताती ि वशिर । काढून ि वन रुिधर्र मलगं ते ॥१॥
पांघरती चमर लोहाची सांकळी । मािरती आरोळी धर्यैिरबळे ॥२॥
तुका म्हणे त्यिांचा नव्हेची स्विधर्मर । न कळेची विमर गोि वविंदाचे ॥३॥

दाढी डोई मुडंी मुडुंनीयिा सविर । पांघुरि वत बरवेि विस्त्र काळे ॥१॥
उफिराटी काठी घेउि वनयिा हाती। उपदेशि देती सविरत्रासी॥२॥
चाळविुनी रांडा देउि वनयिा भेष । तुका म्हणे त्यिास यिम दडंी ॥३॥

होउनी जंिगम ि वविभूनती लाि वविती । शंिख विाजिि वविती घरोघरी ॥१॥
ि वशिविाचे ि वनमारल्यि तीथार न सेि वविती । घटंा विाजिि वविती पोटासाठी ॥२॥
तुका म्हणे त्यिासी नाही ि वशिविभि वक्ति । व्यिापार किरती संसाराचा ॥३॥

लाविुि वनयिा मुद्रा बांधर्ोि वनयिा कंठी । ि वहडें पोटासाटी देशिोदेशिी ॥१॥
नेसोि वन कोपीन शुिभ्रविणर जिाण । पहाती पक्विान्न के्षत्रीचे ते ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे मावेिचे मइदं । त्यिापाशिी गोि वविदं नाही नाही ॥३॥

ऐसे नाना भेष घेऊनी ि वहडंती । पोटासाटी घेती प्रि वतग्रह ॥१॥
परमाथारसी कोण त्यिजिी सवंिसार । सांगापां साचार नावि त्यिाचे ॥२॥
जिन्मता संसार त्यििजियेिला शुिके । तोि वच ि वनष्कळंक तुका म्हणे ॥३॥

िस्त्रयिा पुत्र कळत्र हे तवि मायिाविंत । शेिविटी चा अंत नाही कोणी ॥१॥
यिमाि वचयेि हातीबांधर्ोि वनयिा देती । भूनषणे ही घेती काढून ि वनयिा ॥२॥
ऐिसयिा चोरांचा कैसा हा ि वविश्विास । धर्िरली तुझी कास तुका म्हणे ॥३॥

न लगती मजि शिब्दब्रह्मज्ञान । तुिझयिा दशिरना विाचुि वनयिा ॥१॥
म्हणउनी तुझे किरतो ि वचंतन । नाविडे विचन आि वणकाचे ॥ध्र॥ु
कायि ते महत्विी कराविी मान्यिता । तुजि न देखता पांडुरगंा ॥२॥
तुका म्हणे तुजि ि वदधर्ल्यिाविाचुनी । न राहे त्यिाहुनी होइन वेिडा ॥३॥

तुझा म्हणोि वनयिा ि वदसतो गा दीन । हाची अि वभमान सर ेतुझा ॥१॥



अज्ञान बाळका कोपली जिननी । तयिासी ि वनविारणी कोण पावेि ॥ध्रु॥
तसैा ि वविठो तुजिि वविन परदेशिी । नको यिा दःुखासी गोऊ मजि ॥२॥
तुका म्हणे मजि सविर तुझी आशिा । अगा जिगदीशिा पांडुरगंा ॥३॥

जिन्म मृत्तत्यिून फिार जिाले माझ्यिा जिीविा । ऐक माझा धर्ाविा पांडुरगंा ॥१॥
सीणलो बहुत किरता येिरझारा । रखमुाईच्यिा विरा पावेि वेिगी ॥२॥
तुका म्हणे तून गा पि वततपाविन । घेई माझा सीण जिन्मांतर ॥३॥

आता माझ्यिा दःुखा कोण हो सांगाती । रखमुाईचा पि वत पावेिची ना ॥१॥
कायिि वविधर्ा त्यिाने घातलीसे रखेा । सुटका यिा दःुखा न होयिची ॥२॥
तुका म्हणे माझी ि वविसरू नको ि वचंता । अगा पढंरीनाथा पावि वेिगी ॥३॥

पंढरीसी जिावेि ऐसे माझे मनी । ि वविठाई जिननी भेटे केव्हा ॥१॥
न लगे त्यिाि वविन सुखाचा सोहळा । लागे मजि ज्विाळा अि वग्नि वचयिा ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाचे पाि वहिलयिा पायि । मग दःुख जिायि सविर माझे ॥३॥

तन मन धर्न ि वदले पढंरीरायिा । आता सांगावियिा उरले नाही ॥१॥
अथरचाड ि वचंता नाही मनी आशिा । तोि वडयेिला फिांसांउपाधर्ीचा ॥२॥
तुका म्हणे एक ि वविठोबाचे नाम । आहे जिविळी दाम नाही रुका ॥३॥

आिलयिा संसारा उठा वेिग करा । शिरण जिा उदारा पांडुरगंा ॥१॥
देह हे देविाचे धर्न कुबेराचे । तेथे मनुष्यिाचे कायि आहे ॥ध्रु॥
देता देविि वविता नेता नेविि वविता । येिथ यिाची सत्तिा कायि आहे ॥२॥
ि वनि वमत्यिाचा धर्नी केला असे झणी । माझे माझे म्हणोि वन व्यिथर गेला ॥३॥
तुका म्हणे का र ेनाशिविंतासाटी । देविासवेि आटी पाि वडतोसी ॥४॥

मायि विनी धर्ाल्यिा धर्ायेि । गभर आंवितणे न पाहे॥१॥
तसेै पूनिजिता विैष्णवि । सुखे संतोषतो देवि ॥ध्रु॥
पुत्राच्यिा ि वविजियेि । ि वपता सुखाते जिायेि ॥२॥
तुका म्हणे अमृत्ततिसद्धी । हर ेक्षुधर्ा आि वण व्यिािधर् ॥३॥

तुझे अंगभूनत । आम्ही जिाणतो समस्त ॥१॥



येिरा विाटतसे जिना । गढुारसे नारायिणा ॥ध्रु॥
ठाविाथारा मारा । परि वचयिा संवि चोरा ॥२॥
तुका म्हणे भेदा । करुनी किरतो सवंिादा॥३॥

तुजि ि वदला देह । आजिूनि वन विागि ववितो भयि ॥१॥
ऐसा ि वविश्विासघातकी । घडली कळता हे चुकी ॥ध्रु॥
बोलतो जेि तोडे । नाही अनुभि वविले लडें ॥२॥
दडं लाहे केला । तुका म्हणे जिी ि वविठ्ठला ॥३॥

माते लेकरांत ि वभन्न । नाही उत्तिरांचा सीन ॥१॥
धर्ाडी धर्ाडी विो भातुके । रजंिि वविल्यिाचे कौतुके ॥ध्रु॥
करुनी नविल । यिाचे बोिललो ते बोल ॥२॥
तुका म्हणे माते । पांडुरगें कृत्त पाविंते॥३॥

जिरी न भर ेपोट । तरी सेविून दरकून ट ॥१॥
पिर न घलून ंतुजि भार । हाची आमुचा ि वनधर्ारर ॥ध्रु॥
तुझे नाम अमोिलक। नेणती हे ब्रह्माि वदक ॥२॥
ऐसे नाम तुझे खर े। तुका म्हणे भासे पुर े॥३॥

सविरस्विाची साटी । तरीच देविासवेि गाठी ॥१॥
नाही तरी जियिा तसैा । भोग भोगविील इच्छा ॥ध्रु॥
द्यावेि ते ि वचं घ्यिावेि । म्हणउि वन घ्यिावेि जिीवेि ॥२॥
तुका म्हणे उरी । मागेउगि वविता बरी ॥३॥

गाढवि शंृगािरले कोडे । काही केल्यिा नव्हे घोडे॥१॥
त्यिाचे भुंकणे न राहे । स्विभाविासी करील कायेि ॥ध्रु॥
श्विान ि वशिि वबके बसैि वविले । भुंकता न राहे उगले ॥२॥
तुका म्हणे स्विभाविकमर । काही केल्यिा न सुटे धर्मर ॥३॥

सेकी हे ना तेसे जिाले । बोलणे ि वततुके विायिा गेले ॥१॥
स्वियेि आपणची िरता । रडे पुि वढलांच्यिा ि वहता ॥ध्र॥ु
सुखसांगरी नेघे विस्ती । अंगी ज्ञानपणाची मस्ती ॥२॥



तुका म्हणे गाढवि लेखा । जेिथे भेटेल तेथेठोका ॥३॥

आविडे सकळा ि वमष्टिान्न । रोग्यिा ि वविषा त्यिासमान ॥१॥
दपरण नाविडे तयिा एका । ठावि नाही ज्यिाच्यिा नाका ॥२॥
तुका म्हणे तशैिा खळा । उपदेशिाचा काटाळा ॥३॥

अखंड संत ि वनंदी । ऐसी दजुिरनाची बधु्दी ॥१॥
कायि म्हणावेि तयिासी । तो केविळ पापरासी ॥ध्रु॥
जिो स्मर ेरामराम । तयिासी म्हणावेि िरकामे ॥२॥
जिो तीथरव्रत करी । तयिासी म्हणावेि ि वभकारी ॥३॥
तुका म्हणे ि वविंच्विाची नांगी । तसैा दजुिरन सविारगी ॥४॥

यिा र ेनाचो अविघेजिण । भावेि प्रमेे पिरपूनणर ॥१॥
गाऊ पंढरीचा राणा । के्षम देउनी संतजिना ॥ध्रु॥
सुख साधर्ून सुखासाटी । नाम हरीनाम बोभाटी ॥२॥
प्रेमासाटी तो उदार । देता नाही सानाथोर ॥३॥
पापे पळाली बापडुी । काळ झाला देशिधर्डी॥४॥
तुका म्हणे धर्न्यि काळ ।आजिी प्रमेाचा सुकाळ ॥४॥

उपजिलो मनी । हे तो स्विामीची करणी ॥१॥
होइल प्रसादाचे दान । तरी हे कविुतक पाहेन ॥ध्रु॥
येिइल अभयि जिरी । तरी हे आज्ञा विंि वदन ि वशिरी ॥२॥
भि वक्तिप्रयिोजिना । प्रयिोजिावेि बंि वदजिना॥३॥
यिशि स्विाि वमि वचयेि ि वशिरी । दास्यि करावेि ि वकंकरी ॥४॥
तुका म्हणे आळीकरा । त्यिासी यिोजिावेि उत्तिरा ॥५॥

माझे मन पाहे कसूनन । पिरि वचत्ति न ढळे तुजिपासूनन॥१॥
कापुि वन देइन ि वशिर । पाहा कृत्त पण की उदार ॥ध्रु॥
मजिविरी घाली घण । पिर मी न सोडी चरण ॥२॥
तुका म्हणे अंती। तुजिविाचनुी नाही गती ॥३॥

भूनमीविरी कोण ऐसा। गाजिूनं शिके हरीच्यिा दासा॥१॥



सुखे नाचा हो कीतरनी । जियिजियिकार ेगजिार विाणी ॥ध्र॥ु
काळा सुटे पळ । जिाती दिुरते सकळ ॥२॥
तुका म्हणे ि वचत्तिी। सांगून मानाची हे ि वनि वत ॥३॥

जिातीचा ब्राह्मण । न किरता संध्यिास्नान ॥१॥
तो एक नांनविाचा ब्राह्मण । होयि हीनाहुनी हीन ॥ध्रु॥
सांडुनीयिा शिाि वळग्राम । ि वनत्यि वेिश्येिचा समागम ॥२॥
नेघे संताचे जिो तीथर । अखंड वेिश्येिचा जिो आथर ॥३॥
तुका म्हणे ऐसे पापी । पाहू नका पुनरि वप ॥४॥

जिालो जिीविासी उदार । त्यिासी कायि भीडभार ॥१॥
करीन आडक्यिा घोंगडे । उभे बाजिारी उघडे ॥ध्रु॥
जिोजिो धर्िरली भीड । तोतो बहु केली चीड ॥२॥
तुका म्हणे मूनळ । तुझे उच्चारीन कुळ ॥३॥

आम्हा हेची काम । विाचे गाऊ तुझे नाम ॥१॥
आयिषु्यि मोलाची हे घडी । धर्रू पायिाची आविडी ॥ध्र॥ु
अमृत्तताची खाणी । यिाचे ठायिी वेिचूनं विाणी ॥२॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । माझ्यिा िजिविाच्यिा िजिविलगा ॥३॥

ि वमळे हरीदासांची दाटी । रीग न होयि शेिविटी ॥१॥
तेथेम्यिा कायि करावेि । माझे कोणे आइकावेि ॥ध्रु॥
कैसे तुजि लाजिविावेि । भक्ति म्हणोि वनयिा भावेि ॥२॥
नाचता नयेि ताळी । मजि विाजिि वविता टाळी ॥३॥
अंतीमांि वडती भुषणे भूनषणे । शिरीर माझे दनै्यि विाणे ॥४॥
तुका म्हणे कमळापि वत । मजि न द्यावेि त्यिा हातीं॥५॥

जिाणो नेणो कायि । ि वचत्तिी धर्रू तुझे पायि ॥१॥
आता हेची विमर । गाऊ धर्रुि वनयिा प्रमे ॥ध्रु॥
कासयिा सांडून  मांडून । भावि हृदयिी च कोंडून  ॥२॥
तुका म्हणे देविा । जिन्मोजिन्मीमागेसेविा ॥३॥



जिाळे घातले सांगरी । ि वबंद ुन राहे भीतरी ॥१॥
तसेै पाि वपयिाचे मन । तयिा नाविडे कीतरन ॥ध्रु॥
गाढवि गगेंसी न्हाि वणले । जिाउि वन उकरडयिाविरी लोळे ॥२॥
प्रीती पोसीले काउळे । जिाउि वन ि वविषे्ठविरी लोळे ॥३॥
तुका म्हणे तसैी हरी । कीरव्यिा नाविडे कस्तुरी॥४॥

तरलो म्हणउनी धर्िरला ताठा । त्यिासी चळ जिाला फिांटा ॥१॥
विायिा ि वविन तुटे दोड । मान सुख इच्छी मांड ॥ध्रु॥
ग्विाहीि वविन मात । स्थापी आपुली स्विततं्र ॥२॥
तुका म्हणे ऐसी ि वकती । नरका गेली अधर्ोगती ॥३॥

कठीण नारळाचे अंग । बाहेरी भीतरी ते चांग ॥१॥
तसैा करी का ि वविचार । शुिद्ध कारण अंतर ॥ध्र॥ु
विरी काटे फिणसफिळा । मािजि अंतरी िजिव्हाळा ॥२॥
ऊस बाहेरी कठीण काळा । माजिी रसाचा िजिव्हाळा ॥३॥
ि वमठे रुचि वविले अन्न । नयेि सततं कारण ॥४॥

सकळतीथारहुनी । पढंरीनाथ मुकुटमणी ॥१॥
धर्न्यिधर्न्यि पंढरी । जेि मोक्षाची अक्षयि पुरी ॥ध्र॥ु
ि वविश्रांतीचा ठावि । तो हा माझा पढंरीरावि ॥२॥
तुका म्हणे सांगतो स्पष्टि । दजुिी पढंरी विैकंुठ॥३॥

भाते भरुनी हरीनामाचे । विीर गजिरती ि वविठ्ठलाचे॥१॥
अनंतनामाची आरोळी । एक एकाहुनी बळी ॥ध्रु॥
नाही आि वणकाचा गुमान । ज्यिाचे अंि वकत त्यिाविाचूनन ॥२॥
िरित ध्द िसद्धी ज्यिा कामारी। तुका म्हणे ज्यिाचे घरी ॥३॥

ज्यिाची जियिा आस । तयिाजिविळी त्यिा विास ॥१॥
येिर जिविळी ते दरुी । धेर्नु वित्स सांडी घरी ॥ध्रु॥
गोडी ि वप्रयिापाशिी । सुख उपजेि येिरासी ॥२॥
तुका म्हणे बोल । घडे तयिाठायिी मोल॥३॥



बाळ माते ि वनषु्ठर होयेि । पिर ते स्नेह करीत आहे॥१॥
तसैा तून गा पुरुषोत्तिमा । घडी न ि वविसंबसी आम्हा ॥ध्रु॥
नेणती भागली । कडे घेता अंग घाली ॥२॥
भूनक साहे ताहान । त्यिाचे राखे समाधर्ान ॥३॥
त्यिाच्यिा दःुखे धर्ायेि । आपला जिीवि देऊ पाहे॥४॥
नांवेि घाली उडी । तुका म्हणे प्राण काढी ॥५॥

हे तो टाळाटाळी । पिर भोविताहे कळी ॥१॥
बर ेनव्हेल शेिविटी । भयि असो द्यावेि पोटी ॥ध्रु॥
मुरगाि वळला कान । समांि वडले समाधर्ान ॥२॥
धर्न्यि म्हणे आता । येिथे नधुर्विामाथा॥३॥
अबोलणा तुका । ऐसे काही लेखूनं नका ॥४॥

ि वकती लािजिरविाणा । मर ेउपजिोि वन शिाहाणा ॥१॥
एका घाई न करी तुटी । न ि वनघे दविासोई भेटी ॥ध्र॥ु
सोसूनि वन आबाळी । घायिाळ ते ढंुग चोळी ॥२॥
साविधर् करी तुका । म्हणे ि वनजिले हो आइका ॥३॥

कुरुविंडी करीन कायिा । विरोनी पायिा गोिजििरयिा ॥१॥
बसैले ते रूप डोळा । मन चाळा लागले ॥ध्रु॥
परते न सरवेि दिुर । आविडी पुरी बसैली ॥२॥
तुका म्हणे ि वविसाविलो । येिथे आलो धर्णीविरी ॥३॥

साधर्नाचे कष्टि मोटे । येिथे विाटे थोर हे ॥१॥
मुखे गावेि भावेि गीत । सविर ि वहत बसैिलयिा ॥ध्र॥ु
दासां नव्हे कमर दान। तन मन ि वनश्चळ ॥२॥
तुका म्हणे आत्मि वनष्टि । भागे चेष्टि मनाची ॥३॥

घेता आि वणकाचा जिीवि । तेव्हा कीवि कराना ॥१॥
आपले ते विरदळ नेदा । हे गोि वविदंा कृत्त पणता ॥ध्रु॥
सेविा तरी इच्छा सांग । चोिरले अगं साहेना ॥२॥
तुका म्हणे अर ेधर्न्यिा । ि वनसंतान्यिा ि वविठोबा ॥३॥



आम्हा केले गुणविंत । ते उि वचत राखावेि ॥१॥
तुम्हासी तो चाड नाही । आि वणका काही सखुदःुखां ॥ध्रु॥
दासांचे ते देखो नयेि । उणे कायि होइल ते ॥२॥
तुका म्हणे ि वविश्विंभरा । दृष्टि वष्टि करा सामोरी ॥३॥

अगत्यि ज्यिा नरका जिाणे । कीतरनी तो विीट मानी॥१॥
नाविडेसांजिाला बाप । आले पाप विस्तीसी ॥ध्र॥ु
नारायिण नाही विाचे । ते यिमाचे अंदण ॥२॥
तुका म्हणे अभक्तिासी । माता दासी जिग झोडी ॥३॥

आम्ही हरीचे हरीचे । सुर कि वळकाळा यिमाचे ॥१॥
नामघोष बाण साचे । भाले तुळसी मजुंिरचेे ॥ध्रु॥
आम्ही हरीचे हरीचे दास । किलकाळाविरी घालून ंकास ॥२॥
आम्ही हरीचे हरीचे दूनत । पुढे पळती यिमदूनत ॥३॥
तुका म्हणे आम्हा विरी । सुदशिरन घरटी करी ॥४॥

देविाि वचयेि पायिी वेिचो सविर शिक्तिी । होतील ि वविपित्ति ज्यिाज्यिा काही ॥१॥
न घेई माझी विाचा पढेु काही विावि । आि वण दजेुि भावि बोलायिाचे ॥ध्रु॥
मनाचे विाटणी ि वचत्तिाचा ि वविके्षप । राहो हा अनुताप आहे तसैा ॥२॥
तुका म्हणे घेई ि वविठ्ठलाचा छंद । आनंदाचा कंद ि वविस्तारले ॥३॥

पांडुरगंा आता ऐका हे ि वविनंती । बहु माझे ि वचत्तिीभयि विाटे ॥१॥
नाही आइि वकले संताि वचयिा मुखे । ते यिा मजि लोके भडसाि वविले ॥ध्रु॥
ि वविष्णुदासां गती नाही तरावियिा । म्हणती गेले विायिा कष्टित ही ॥२॥
िधर्क्कािरती मजि किरता कीतरन । कायि सांगो शिीण ते काि वळचा ॥३॥
तुका म्हणे मजि विाटते उदास । कायि करू यिास पांडुरगंा ॥४॥

वेिढा वेिढा र ेपढंरी । मोचे लाविा भीमाि वतरी ॥१॥
चलाचला संत जिन । करा देविासी भांडण ॥ध्रु॥
लुटालुटा पंढरपूनर । धर्रा रखमुाईचा विर ॥२॥
तुका म्हणे चला । घावि ि वनशिानी घातला॥३॥



पहा ते पांडवि अखडं विनविासी । पिर त्यिा देविासी आठि वविती ॥१॥
प्रल्हादासी ि वपता किरतो जिाचणी । पिर तो स्मर ेमनी नारायिण ॥ध्रु॥
सुदामा ब्राह्मण दिरदे्र पीि वडला । नाही ि वविसरला पांडुरगं ॥२॥
तुका म्हणे तुझा न पडाविा ि वविसर । दःुखाचे डोंगर जिाले तरी ॥३॥

ि वनजिसेजेिची अंतुरी । पादिलयिा कोण मारी ॥१॥
तसैा आम्हासी उबगता । तुका ि वविनि ववितो संता ॥ध्रु॥
मूनल मांडीविरी हागले । ते बा कोणे र ेत्यिाि वगले ॥२॥
दासी कामासी चुकली । ते बा कोणे र ेि वविकली ॥३॥
पांडुरगंाचा तुका पापी । संतसाहे काळासी दापी ॥४॥

श्विानाि वचयिापरी लोळे तुझ्यिा दारी । भुंको हरीहरी नाम तुझे ॥१॥
भुंकी उठी बसेै न विजिायेि वेिगळा । लुडबुडी गोपाळा पायिांपाशिी ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा विमर आहे ठावेि । मागेन ते द्यावेि प्रेमसखु ॥३॥

सोइर ेधर्ाइर ेि वदल्यिा घेतल्यिाचे । अंत हे काळीचे नाही कोणी ॥१॥
सख्यिा गोत्रबि वहणी सखुाचे संगती । मोकलुनी देती अंतकाळी ॥ध्र॥ु
आपुले शिरीर आपुल्यिासी पािरखे । पराविी होतील नविल काई ॥२॥
तुका म्हणे आता सोड यिाची आस । धर्री र ेयिा कास पांडुरगंा ॥३॥

जिन्ममरणाची कायिसी ि वचंता । तुझ्यिा शिरणागता पंढरीरायिा ॥१॥
विदनी तुझे नाम अमृत्ततसंजिीविनी । असता चकपाणी भयि कविणा ॥ध्र॥ु
हृदयिी तुझे रूप ि वबंबले साकार । तेथेकोण पार संसाराचा ॥२॥
तुका म्हणे तुझ्यिा चरणाची पाखर । असता कि वळकाळ पायिा तळी ॥३॥

क्षमाशिस्त्र जियिा नराि वचयिा हाती। दषु्टि तयिाप्रि वत कायि करी ॥१॥
तृत्तण नाही तेथेपडे दाविाि वग्न । जिायि तो ि वविझोि वन आपसयिा ॥२॥
तुका म्हणे क्षमा सविारचे स्विि वहत । धर्रा अखंि वडत सुखरूप ॥३॥

यिाि वत गणेु रूप कायि ते विानर । तयिा च्यिा ि वविचार ेविते राम ॥१॥
ब्रह्महत्यिारासी पातकी अनेक । तो विदं्य विाल्मीक ि वतही लोकी ॥२॥



तुका म्हणे नव्हे चोरीचा व्यिापार । म्हणा रघुविीर वेिळोवेिळा ॥३॥

पाने जिो खाईल बसैोि वन कथेसी । घडेल तयिासी गोहत्यिा ॥१॥
तमंाखून ओढून ि वन काढला जिो धर्ूनर । बुडेल ते घर तेणे पापे ॥२॥
कीतरनी बडबड करील जिो कोणी । बेडुक होउनी येिइल जिन्मा ॥३॥
जियिाि वचयेि मनी कथेचा कंटाळा । होती त्यिा चांडाळा बहु जिाच ॥४॥
जिाच होती पाठी उडती यिमदडं । त्यिाचे काळे तोंड तुका म्हणे ॥५॥

कामांमध्येि काम । काही म्हणा रामराम । जिाइल भविश्रम । सुख होईल दःुखाचे ॥१॥
कळो येिईल अंतकाळी । प्राणप्रयिाणाचे वेिळी । राहाती ि वनराळी । रांडापोर ेसकळ ॥ध्रु॥
जिीता जिीसी जिसैा तसैा । पुढे आहे र ेविोळसां। उगविुि वन फिांसां। कायि करणे ते करी ॥२॥
केले होते यिाची जिन्मे । अविघे ि वविठोबाच्यिा नामे । तुका म्हणे कमर । जिाळोि वनयिा तरसी ॥३॥

कोठे गुंतलासी यिोगीयिा चे ध्यिानी । आनंदकीतरनी पंढरीच्यिा ॥१॥
कायि काजि कोठे पडलीसे गुंती । कानी न पडती बोल माझे ॥ध्रु॥
कायि शेिषनशियिनी सुखि वनद्रा आली । सोयि का सांि वडली तुम्ही देविा ॥२॥
तुका म्हणे कोठे गुंतलेती सांगा । ि वकती पांडुरगंा विाट पाहू ॥३॥

माउलीसी सांगे कोण । प्रमे विाढविी ताहाने ॥१॥
अंतरीचा कळविळा । करीतसे प्रि वतपाळा ॥ध्र॥ु
मायिबापाची उपमा। तुजि देऊ मेघश्यिामा ॥२॥
ते ही साजेिना पाहाता । जिीविलगा पंढरीनाथा ॥३॥
मायि पाळी संसारी । परलोक राहे दरुी ॥४॥
तसैा नव्हेसी अनंता । काळाविरी तुझी सत्तिा ॥५॥
तुका म्हणे नारायिणा। तुम्हा बहुत करुणा ॥६॥

कोड आविडीचे । परुविीना बाळकाचे ॥१॥
तेव्हा कैसी ते माउली । जिाणा काशिासाटी व्यिाली ॥ध्रु॥
वित्साि वचयेि आसे। धेर्नु धर्ावेिना गोरसे ॥२॥
तुका म्हणे धर्िर । बाळ टाि वकले विानरी ॥३॥



भक्तिाची सांकडी स्वियेि सोसी देवि । त्यिा पाशिी केशिवि सविरकाळ ॥१॥
जियेि ठायिी कीतरन विैष्णवि किरती । तेथेहा श्रीपि वत उभा असे ॥२॥
तुका म्हणे देवि सविारठायिी जिाला । भरुनी उरला पांडुरगं ॥३॥

तुिझयिा नामाचा ि वविसर न पडाविा । ध्यिानी तो राहाविापांडुरगं ॥१॥
सांि वगतला मंत्र श्रीरामनामाचा । सविरकाळ विाचा हेची बोले ॥ध्र॥ु
उफिराटे नाम विाल्मीक बोलीला । तो ही विदं्य केला नारायिणे ॥२॥
तुका म्हणे मजि तुझाची भरविसां। धर्ाविुि वनयिा कैसा येिसी देविा ॥३॥

अविघ्यिा पातकाची मी एक रासी । अविघा तून होसी सविोत्तिमु ॥१॥
जिसैा तसैा लागे करणे अगंीकार । माझा सविर भार चालि वविणे ॥ध्र॥ु
अविघेची मजि ि वगि वळयेिलेकाळे । अविघी च बळे तुझे अगंी ॥२॥
तुका म्हणे आता खुंटला उपायि । अविघेची पायि तुझे मजि ॥३॥

मूनि वतरमंत देवि नांदतो पंढरी । येिर ते ि वदगातरी प्रि वतमारूप॥१॥
जिाउि वनयिा विना करावेि कीतरन । माननुी पाषाण ि वविठ्ठलरूप ॥२॥
तुका मुख्यि पाि वहजेि भावि । भाविापासी देवि शिीघ्र उभा ॥३॥

धर्िरल्यिा देहाचे साथरक करीन । आनंदे भरीन ि वतन्ही लोक ॥१॥
लाविीन ि वनशिान जिावियिा विकंुैठा । माजिविीन पेठा कीतरनाच्यिा॥ध्रु॥
नामाि वचयिा नौका करीन सहस्रविरी । नाविाडा श्रीहरी पांडुरगं ॥२॥
भाि वविक हो येिथे धर्रा र ेआविाका । म्हणे दास तुका शुिद्धयिाि वत ॥३॥

अनुसर ेत्यिासी ि वफिरों नेदी मागे । राहे समागमे अगंसंगे ॥१॥
अंगसंगेअसे कमरसाक्ष देवि । जिसैा ज्यिाचा भावि तसैा राहे ॥२॥
फिळपाकी देवि देतील प्राणीयेि । तुका म्हणे नयेि सवेि काही ॥३॥

संसारी असता हरीनाम घेसी । तरी च उद्धरसी पूनविरजेिसी ॥१॥
अविघी च इिं वद्रयेि न येिती कामा । िजिव्हे रामनामा उच्चारी वेिगी ॥ध्र॥ु
शिरीरसंपत्तिी नव्हे र ेआपुली । भ्रांतीची माउली अविघी व्यिथर ॥२॥
तुका म्हणे सार हरीनामउच्चार । येिऱ्हविी येिरझार हरीि वविन ॥३॥



साविळे सुंदर रूप मनोहर । राहो ि वनरतंर हृदयिी माझे ॥१॥
आि वणक काही इच्छा आम्हा नाही चाड । तुझे नाम गोड पांडुरगें ॥ध्रु॥
जिन्मोजिन्मी ऐसे माि वगतले तुजि । आम्हासी सहजि द्यावेि आता ॥२॥
तुका म्हणे तुजि ऐसे दयिाळ । धर्ुिं वडता सकळ नाही आम्हा ॥३॥

भक्तिाहून देविाआविडे ते काइ । ि वत्रभुविनी नाही आन दजेुि ॥१॥
नाविडे विकंुैठ क्षीराचा सांगर । धर्रोनी अंतर राहे दासा॥ध्र॥ु
सविरभावेि त्यिाचे सविरस्वेि ही गोड । तुळसीदळ कोड करुनी घ्यिावेि ॥२॥
सविरस्वेि त्यिाचा म्हणविी ि वविकला ।ि वचत्ति द्यावेि बोला सांि वगतल्यिा ॥३॥
तुका म्हणे भि वक्तिसुखाचा बांिधर्ला । आि वणक ि वविठ्ठला धर्मर नाही ॥४॥

राम कृत्त ष्ण गोि वविंद नारायिण हरी । केशिविामुरारी पांडुरगंा ॥१॥
लक्ष्मीि वनविासांपाहे ि वदनबंधर्ु । तुझा लागो छंद ुसदा मजि ॥२॥
तुझे नामी प्रमे देई अखंि वडत । नेणे तप व्रत दान काही ॥३॥
तुका म्हणे माझे हेची गा मागणे । अखंड ही गाणे नाम तुझे ॥४॥

हरी तुझे नाम गाईन अखडं । यिाि वविन पाखंड नेणे काही ॥१॥
अंतरी ि वविश्विास अखंड नामाचा । कायिामनेविाचा देई हेची ॥२॥
तुका म्हणे आता देई संतसंग । तुझे नामी रगं भरो मना॥३॥

गाबाळाचे ग्रंथीं का र ेपडां सदा । ि वमथ्यिा भेदविादा विागि वविता ॥१॥
संसारगाबाळी पडसी ि वनखळ । जिालासी तून खळ तेणे मना ॥ध्रु॥
साधर्नसंकटी गुंतसी कासयिा । व्यिथर गा अपायिामाजिी गुंती ॥२॥
ि वनमरळ फुिकाचे नाम गोि वविदंाचे । अनंतजिन्माचे फेिडी मळ ॥३॥
तुका म्हणे नको करू काही कष्टि । नाम विाचे स्पष्टि हरी बोले ॥४॥

भावि धर्िरला चरणी म्हणि ववितो दास । अि वहि वनरशिी ध्यिास करीतसे ॥१॥
करीतसे ध्यिास हृदयिी सकळ । भावि तो सबळ धर्िरयेिला ॥२॥
धर्िरले ि वनश्चळ न सोडी ते पायि । तुका म्हणे सोयि करी माझी ॥३॥

तुझे नाम गायिा न सोपे डविळा । गाऊ कळविळा प्रमेाि वचयिा ॥१॥
येिइल आविडी जिसैी अंतरीची । तसैी मनाची कीती गाऊ ॥२॥



माझे मखु नामी रगंो सविरकाळ । गोि वविदं गोपाळ राम कृत्त ष्ण ॥३॥
अबद्ध चांगले गाऊ जिसेै तसेै । बाहे बाळ जिसेै मायिबापा ॥४॥
तुका म्हणे मजि न लाविी विाकडे । मी तुझे बोबडे बाळ तान्हे ॥५॥

आता तुजि मजि नाही दजेुिपण । दाखविी चरण पांडुरगंा ॥१॥
तुजि रूप रखेा नाम गुण नाही । एक स्थान पाही गावि िसंवि ॥ध्र॥ु
नाविडे सगंाि वत तुजिा दजुियिाची । आपुल्यिा भक्तिाची प्रीती तुम्हा ॥२॥
पिर आम्हा साटी होसील सगुण । स्तभंासी फिोडूनन जियिापरी ॥३॥
तुका म्हणे तसेै तुजि कायि उणे । देई दरुषण चरणाचे ॥४॥

करणे ते हेची करा । नरका अघोरा का जिाता॥१॥
जियिामध्येि नारायिण । शुिद्धपण ते एक ॥ध्र॥ु
शिरणागता देवि राखे। येिरां विाखे ि वविघ्नाचे ॥२॥
तुका म्हणे लीन व्हावेि । कळे भावेि विमर हे ॥३॥

आि वणक नका करू चेष्टिा । व्हाल कष्टिा विरपडी॥१॥
सुखे करा हरीकथा । सविरथा हे तारील ॥ध्रु॥
अनाथाचा नाथ देवि। अनुभवि सत्यि हा ॥२॥
तुका म्हणे बहुता िरती । धर्रा ि वचत्तिीसकळ॥३॥

मुखे सांगे ब्रह्मज्ञान । जिन लोकाची काि वपतो मान॥१॥
ज्ञान सांगतो जिनासी । नाही अनुभवि आपणासी ॥ध्रु॥
कथा किरतो देविाची । अंतरी आशिा बहु लोभाची ॥२॥
तुका म्हणे तोची वेिडा। त्यिाचे हाणनुी थोबाड फिोडा ॥३॥

काही दसुरा ि वविचार । न लगे कराविाची फिार ॥१॥
सेटयिा ना चौधर्री । पांडेपण विाहे ि वशिरी ॥ध्रु॥
पाप न लगे धर्ुडंावेि ॥ पाि वहजेि तरी तेथेजिावेि ॥२॥
जिकातीचा धर्दंा । तेथेपाप विसे सदा ॥३॥
गाई म्हसी हेड । तुप ि वविकी महा द्वाड ॥४॥
तुका म्हणे पाही । तेथेपुण्यिा रीघ नाही ॥५॥

तुझी माझी आहे जुिनी सोयिरीक । आधर्ी बंधर्ु ले क मग जिाले ॥१॥



विाटेकरी म्हणूनन पुसती आता । पिर आहे सत्तिा करीन ते ॥ध्रु॥
ले कीचे ले करू नातु जिाल्यिाविरी । मगंळा ही दिुर अंतरलो ॥२॥
बाइलेचा भाऊ ि वपसुना सोयिरा । म्हणउि वन करा ि वविनोद हा ॥३॥
आकुळी तो करू नयेि तेची केले । न बोलावेि भले तोची आता ॥४॥
न म्हणसी ले की माउसी बि वहणी । आम्हा केले धर्णी पापाचे त्यिा ॥५॥
बहु पांचांजिणी केली ि वविटंबना । नयेि दाऊ जिना तोड ऐसे ॥६॥
तुका म्हणे आधर्ी मूनळ तेची धर्रू । मागील ते करू उरी आता ॥७॥

मागेबहुत जिाले खेळ । आता बळ विोसरले ॥१॥
हालो नयेि चालो आता । घट िरता पोकळ ॥ध्रु॥
भाजिल्यिाची ि वदसे घडी । पट ओढी न साहे ॥२॥
तुका म्हणे पाहता घडी । जिगा जिोडी अगंारा ॥३॥

आळस आला अंगा । धर्ावि घाली पांडुरगंा ॥१॥
सोसूनं शिरीराचे भावि । पडती अविगुणाचे घावि ॥ध्रु॥
कराविी व्यिसने। दरुी येिउि वन नारायिणे ॥२॥
जिविळील दरुी । जिालो देविाधर्री करी॥३॥
म्हणउि वन देविा । वेिळोवेिळा करी धर्ाविा ॥४॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । दरुी धर्रू नका अंगा ॥५॥

झविि वविली महार े। त्यिाची व्यिाली असे पोर े॥१॥
करी संताचा मत्सर । कोपे उभारोनी कर ॥ध्र॥ु
बीजि तसेै फिळ । विरी आले अमगंळ ॥२॥
तुका म्हणे ठावेि । ऐसे जिाले अनुभवेि ॥३॥

पापी तो नाठविी आपुल्यिा संि वचता । ठेविी भगविंता विरी बोल ॥१॥
भेईना किरता पापाचे डोगर । दजुिरन पामर दरुाचारी॥ध्रु॥
नाठविी तो खळ आपुली करणी । देविासी ि वनंदोि वन बोलतसे ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाच्यिा तोडा लागो काटी । नाही जिगजेिठी जियिा ि वचत्तिी॥३॥

आधर्ी देह पाहता विावि । कैचा प्रारब्धर्ासी ठावि॥१॥
का र ेरडतोसी माना । लागेि वविठ्ठलचरणा ॥ध्र॥ु



दजेुिपण जिाले विावि। ि वत्रभुविनासी नाही ठावि ॥२॥
तुका म्हणे खर ेपाहे । ि वविठ्ठल पाहोि वनयिा राहे ॥३॥

िस्त्रयिा धर्न बा हे खोटे । नागविले मोठे मोठे ॥१॥
म्हणोि वन सांडा दोनी । सखु पाविाल ि वनदानी ॥ध्रु॥
सविरदःुखासी कारण । ही च दोन्हीची प्रमाण ॥२॥
आशिा सविरस्वेि सांडाविी । तेणे ि वनजिपदविी पाविाविी ॥३॥
देह लोभे नाडला । घाला यिमाचा पडला॥४॥
तुका म्हणे ि वनरापेक्षा । काही न धर्राविी अपेक्षा ॥५॥

जेिजेि होआवेि सकंल्पे । तेची पणु्यि होयि पाप ॥१॥
कारण ते मनापासी । मेळि वविल्यिा ि वमळे रसी ॥ध्र॥ु
सांडी मांडी हाली चाली । राहे तरी भली बोली ॥२॥
तुका म्हणे सार । नावि जिीविनाचे सांगर ॥३॥

ओले मातीचा भरविसां। का र ेधर्िरशिी मानसां॥१॥
डोळेचीरीवि चांगले । विृत्तद्धपणी सरवियिा जिाले ॥ध्र॥ु
नाक सरळ चांगले । येिउन हनविटी लागले ॥२॥
तुका म्हणे आले नाही । तवि हरीला भजि र ेकाही ॥३॥

त्यिा हरीदासांची भेटी घेता । नकार उभयितासी जिाता॥१॥
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजेि ॥ध्रु॥

देता घेता नरकविासी । उभयितासी रविरवि ॥२॥
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजेि ॥ध्रु॥

तुका म्हणे नरकगाविा । जिाती हाविा धर्रोनी ॥३॥
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजेि ॥ध्रु॥

देवि गाविा ध्यिाविा ऐसे जिाले । परदेशिी नाही उगले ।
विडील आि वण धर्ाकुले । नाही ऐसे जिाले दसुर ेते ॥१॥
नाही लागत मुळीहुनी । सुहृदजिन आि वण जिननी ।



लागल्यिा लागेत्यिागेसांडून ि वन। लोभीयेि मांडणी संयिोगाची ॥ध्रु॥
ि वशिवि बाटला जिीविदशेि । बहुत ओतत आले ठसे ।
हीन जिाले भूनषणाचे इच्छे । ि वनविडती कैसे गणुागुण ॥२॥
आता हे हुताशि तो बर े। अविघे एक च मोहर े।
ि वपि वटिलयिाि वविन नव्हे खर े। ि वनविडे बर ेजिाि वतशुिद्ध ॥३॥
तुका उतावेिळ यिाजिसाटी । आहे ते ि वनवेिदीन पोटी ।
आविडी द्याविी जिी येिथे लाटी । तुझी जिगजेिठी कीती विाखाणीन ॥४॥

भोगी जिाला त्यिाग । गीती गाता पांडुरगं । इिं वद्रयिांचा लाग । आम्हा विरुनी चुकला ॥१॥
करुनी ठेि वविलो ि वनश्चळ । भयि नाही तळमळ । घेतला सकळ । अविघा भार ि वविठ्ठले ॥ध्र॥ु
तळी पि वक्षणीचे परी । नखे चोची चारा धर्री । आणिु वनयिा घरी । मुखी घाली बाळका ॥२॥
तुका म्हणे येि आविडी । आम्ही पां यिी ि वदली बडुी । आहे तेथेजिोडी । जिन्मांतरीचे ठेविणे ॥३॥

कंुकविाची ठेविाठेविी । बोडकादेविी काशिाला ॥१॥
ि वदविस गमा भरा पोट । का गे नेटनेटाविा ॥ध्रु॥
ि वदमाख हा कोणा दाविा । लटकी जिीविाचरफिड ॥२॥
तुका म्हणे झोंडगी हो । काुुंफ्दा का हो कोरडी ॥३॥

तुझे प्रेम माझ्यिा हृदयिी आविडी । चरण न सोडी पांडुरगंा ॥१॥
कासयिा सीनासी थोिरविा कारणे । कायि तुझे उणे होइल देविा ॥ध्रु॥
चातकाची ि वचंता हरली जिळधर्र े। कायि त्यिाचे सर ेथोरपण ॥२॥
चंद्र चकोरांचा पुरविी सोहळा । कायि त्यिाची कळा न्यिूनन होयि ॥३॥
तुका म्हणे मजि अनाथा सांभाळी । हृदयिकमळी ित स्थर राहे ॥४॥

आम्ही आइते जेिविणार । न लगे सोसावेि डोगर । सुखाचा वेिव्हार । तेणेची विाढले ॥१॥
ठेविाजिोडला ि वमरासी । ठावि जिाला पायिा पासी । नव्हे आि वणकासी । रीघ तेथेयिावियिा ॥ध्रु॥
बळी ि वदला जिीविभावि । नेणे आि वणकाचे नावि । धर्िरला एक भावि । तो ि वविश्विास फिळला ॥२॥
तुका म्हणे जिालो बळी । आम्ही ि वनकट जिविळी । बोिललो ते पाळी । विचन स्विामी आमचे ॥३॥

न लगाविी ि वदठी । माझी तुझे मुखविटी ॥१॥
आधर्ी पाउले पाउले । ते मी पाहेन ते भले ॥ध्रु॥
देईन हे कायिा । विरी सांडणे सांडायिा ॥२॥



तुका म्हणे देविा । बहु आविडसी जिीविा ॥३॥

कोण आमची यिोगतपे । करू बापे जिाणाविी ॥१॥
गीत संतसंगेगाऊ । उभी ठाऊ जिागरणी ॥ध्रु॥
आमुचा तो नव्हे लाग । करू त्यिाग जिावियिा ॥२॥
तुका म्हणे इिं वद्रयिा सी । येिची रसी रगंविून ॥३॥

आम्हा विैष्णविाचा कुळधर्मर कुळीचा । ि वविश्विास नामाचा एका भावेि ॥१॥
तरी च हरीचेदास म्हणि वविता श्लाघीजेि । ि वनविारसना कीजेिि वचत्ति आधर्ी ॥ध्रु॥
गाऊ नाचूनं प्रेमे आनंदे कीतरनी । भुि वक्ति मुि वक्ति दोन्ही न मगो तुजि ॥२॥
तुका म्हणे देविाऐसी यिाची सेविा । द्याविी जिी केशिविाजिन्मोजिन्मी॥३॥

पाविलो हा देह कागतािलन्यिायेि । न घडे उपायेि घडो आले ॥१॥
आता माझी खडंी देह देहांतर े। अभयि दातार ेदेउि वनयिा ॥ध्र॥ु
अंधर्ळयिाचे पाठी धर्नाची चरविी । अघि वटत तेि ववि घडो आले ॥२॥
तुका म्हणे यिोग घडला बरविा । आता कास देविान सोडी मी ॥३॥

कळे पिर न सुटे गाठी । जिाले पोटी कुपथ्यि ॥१॥
अहकंाराचे आंदणे जिीवि । राहे कीवि केली ते ॥ध्रु॥
हेकडाची एकी च विोढी । ते ही खोडी सांगती ॥२॥
तुका म्हणे सांगो ि वकती । काही ि वचत्तिीन राहे ॥३॥

सांडाविी हे भीड अधर्माचे चाळे । मद्यपी बरळे भलत्यिा छंदे ॥१॥
ऐसे तवि तुम्ही नाही जिी ि वदसत । का हे अनुि वचत विदलेत ॥ध्रु॥
फिांटा जिाला त्यिासी नाही विोढा विारा । बेरसाचा खरा हा तो गणु ॥२॥
तुका म्हणे नाही ज्यिाच्यिा बापा ताळा । तो देखे ि वविटाळा संता अंगी ॥३॥

आविडे हे रूप गोिजिर ेसगुण । पाहाता लोचन सुखाविले ॥१॥
आता दृष्टष्टिीपुढे ऐसाची तून राही । जिो मी तुजि पाहे पांडुरगंा ॥ध्रु॥
लाचाविले मन लागलीसे गोडी । ते जिीवेि न सोडी ऐसे जिाले ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही केली जेि लि वडविाळी । पुरविाविी आळी मायिबापे ॥३॥



ि वतळ एक अधर्र राई । सीतबुंद पावेि काई । तयिा सखुा नाही । अंतपार पाहता ॥१॥
म्हणउनी करा लाहो । नका मागेपुढे पाहो । अविघ्यिामध्येि आहो । साविि वचत्ति तो ॥ध्रु॥
तीथे न येिती तुळणी । आजिीयिा सुखाची धर्णी । जेि कासी गयेिहुनी । जिी आगळी असती ॥३॥
येिथे धर्री लाजि । विणर अि वभमान काजि । नाडला सहजि । तुका म्हणे तो येिथे ॥३॥

 ि वविठोबाचे नाम ज्यिाचे मुखी ि वनत्यि । त्यिा देिखल्यिा पि वतत उद्धिरिल ॥१॥
ि वविठ्ठलि वविठ्ठल भावेि म्हणे विाचे । तरी तो काळाचे दांत ठे सी ॥ध्र॥ु
बहुत तािरले सांगो ि वकती आता । ऐसाकोणी दाता दजुिा नाही ॥२॥
तुका म्हणे म्यिा ही ऐकोि वनयिा कीती । धर्िरला एकातीहृदयिामाजिी ॥३॥

भोळे भि वक्तिभावि धर्िरती मानसी । त्यिासी हृषीकेशिी जिविळी च ॥१॥
भावि नाही मनी अभाि वविक सदा । त्यिाि वचयिा मी खेदा कायि सांगो ॥ध्रु॥
गि वणकेसािरकी नामे उद्धरीली । सज्ञाने पि वडली खटाटोपी ॥२॥
तुका म्हणे कायि शुिद्ध माझी जिाि वत । थोर केली ख्यिाती हरीनामे ॥३॥

आड पडे काडी । तरी ते बहुत पाणी खोडी ॥१॥
दजुिरनाचे संगती । बहुताचे घात होती ॥ध्रु॥
एक पडे मासी । तरी ते बहु अन्न नासी ॥२॥
तुका म्हणे रांड । ऐसी का ते व्यिाली भांड॥३॥

पंढरीचे बा भूनत मोटे । आल्यिा गेल्यिा झडपी विाटे॥१॥
तेथेजिाऊ नका कोणी । गेले नाही आले परतोि वन ॥२॥
तुका पंढरीसी गेला । पुन्हा जिन्मा नाही आला ॥३॥

बरवेि दकुानी बसैावेि । श्रविण मनन असावेि ॥१॥
सारासाराची पोती। ग्राि वहक पाहोि वन करा िरती॥ध्रु॥
उगेची फुिगो नका गाल । पूनणर सांठविाविामाल ॥२॥
सत्यि तराजिून प ैधर्रा । नका कुडि वत्रम ि वविकरा ॥३॥
तुका जिाला विाणी । चकुविुि वन चौऱ्यिांसीच्यिा खाणी ॥४॥

कायि करू आता यिा मना । न संडी ि वविषयिाची विासना ।
प्रािथरता ही राहेना । आदर ेपतना नेऊ पाहे ॥१॥



आता धर्ाविधर्ावेि गा श्रीहरी । गेलो विायिा नाही तरी ।
न ि वदसे कोणी आविरी। आि वणक दजुिा तयिासी ॥ध्रु॥
न राहे एके ठायिी एकी घडी।ि वचत्ति तडतडा तोडी ।
घालून ंपाहे बा हे उडी यिा भविडोही ॥२॥
आशिा तृत्तष्णा कल्पना पाि वपणी । घात मांडला माझा यिा णी ।
तुका म्हणे चकपाणी । कायि अजिोि वन पाहातोसी॥३॥

पाषाण पिरस भूनमी जिांबूननद । विंशिाचा संबंधर् धर्ातयिाचा॥१॥
सोि वनयिाची पुरी समुद्राचा वेिढा । समुदायि गाढा राक्षसांचा ॥ध्र॥ु
ऐसी सहस्र त्यिा सुंदरा काि वमनी । माजिी मखुरणी मंदोदरी ॥२॥
पुत्रपौत्राचा लेखा कोण करी । मखु्यि पुत्र हरी इदं्रा आणी ॥३॥
चौदा चौकि वडयिा आयिषु्यिगणना । बंधर्वुिगर जिाणा कंुभकणर॥४॥
तुका म्हणे ज्यिाचे देवि बांदविडी । सांगाते कविडी गेली नाही ॥५॥

पापांची संि वचते देहासी दडंण । तुजि नारायिणा बोल नाही ॥१॥
पेरी कडून  िजिर ेमागे अमृत्ततफिळ । आकार विृत्तक्षफिळे कैसी येिती ॥ध्रु॥
सुख अथविा दःुख भोग हो देहेचा । नास हा ज्ञानाचा न कराविा ॥२॥
तुका म्हणे आता देविाका रुसावेि । मनासी पसुावेि कायि केले ॥३॥

लाभ पढेु करी । घात नारायिण विारी ॥१॥
ऐसी भक्तिाची माउली । करी कृत्त पेची साउली ॥ध्रु॥
मायि बाळकासी । जिीवि भावि वेिची तसैी ॥२॥
तुका म्हणे नाड । नाही शिरणागता आड ॥३॥

आपुले से करुनी घ्यिावेि । आश्विासावेि नाभीसे ॥१॥
ह्णउि वन धर्िरले पायि । आविो मायि ि वविठ्ठले ॥ध्रु॥
कळलासे सीन ि वचंता । शिम आता कराविा ॥२॥
तुका म्हणे जिीविी विसे । मजि नसे वेिगळे ॥३॥

तुजिि वविण ंकाही । ित स्थर राहे ऐसे नाही ॥१॥
कळो आले बहुता रीती । पांडुरगंा माझ्यिा ि वचत्तिी॥ध्रु॥
मोकिलली आस। सविरभावेि जिालो दास ॥२॥



तुका म्हणे तूनची खरा । येिर विाउगा पसारा ॥३॥

खोंकरी आधर्न होयि पाकिसद्धी । हे तो घडो कधर्ी शिकेची ना ॥१॥
खापराचे अगंी घासीता पिरस । न पालटे कीस काि वढिलयिा ॥२॥
पालथे घागरी िरचि वविता जिळ । तुका म्हणे खळ तसेै कथे ॥३॥

नागले देखोि वन चांगले बोले । आपुले वेिचुनी त्यिाजिपुढे खलेु ॥१॥
अधर्माचे ओ गळ गणु । उि वचत नेणे तो धर्मर कोण॥ध्रु॥
आतरभूनता न घली पाण्यिाचा चुळ । न मागे त्यिासी घाली साखर गळु ॥२॥
एकासी आड पडोि वन हो करी । एकासी देखोि वन लपविी भाकरी ॥३॥
एकासी धर्ड न बोले विाचा । एकासी म्हणे मी तुझे बांदीचा ॥४॥
तुका म्हणे ते गाढविपशुि । लाभेि वविन केला आयिषु्यिनाशुि॥५॥

ि वपंडपोशिकाच्यिा जिळो ज्ञानगोष्टिी । झणी दृष्टि वष्टिभेटी न हो त्यिाची ॥१॥
नाही संति वचन्ह उमटले अंगी । उपदेशिालागी पात्र जिाला ॥ध्रु॥
पोहो सीणले नयेि कासे लाि ववितो आि वणका । म्हणावेि त्यिा मूनखार कायि आता ॥२॥
सीणले ते गेले सीणिलयिापासी । जिाली त्यिा दोघासी एक गती ॥३॥
तुका म्हणे अहो देविाि वदनानाथा। दरुषण आता नको त्यिाचे ॥४॥

संति वचन्हे लेउि वन अंगी । भूनषण ि वमरविीती जिगी ॥१॥
पि वडले दःुखाचे सागरी । विहाविले ते भविपुरी ॥ध्रु॥
कामकोधर्लोभ ि वचत्तिी। विरीविरी दाि वविती ि वविरक्तिी ॥२॥
आशिापाशिी बांधर्ोनी ि वचत्ति । म्हणती जिालो आम्ही मुक्ति ॥३॥
त्यिांचे लागले संगती । जिाली त्यिांसी तेची गती ॥४॥
तुका म्हणे शिब्दज्ञाने । जिग नाि वडयेिले तेणे॥५॥

दोष करुनी आम्ही पि वतत सीद्ध जिालो । पाविन मागो आलो ब्रीद तुझे ॥१॥
आता पि वतता तारावेि की ब्रीद हे सोडावेि । यिा त जेि पुरवेि तेची सांगा ॥ध्रु॥
उध्दार तुमच्यिाने नव्हे हो श्रीहरी। सोडा झडकरी ब्रीद आता ॥२॥
ते ब्रीद घेउनी ि वहडंो दारोदारी । सांगून तुझी कीती र ेपांडुरगंा ॥३॥
देवेि हारविीले ब्रीद हे सोि वडले । पि वतते िजंिि वकले आम्ही देविा ॥४॥
तुका म्हणे आम्ही उठलो दनै्यिविरी। ि वविचारा श्रीहरी तुम्ही आता ॥५॥



राम कृत्त ष्ण ऐसी उच्चािरता नामे । नाचेन मी प्रेमे संतापुढे ॥१॥
कायि घडेल ते घडो येि सेविटी । लाभ हाणी तुटी देवि जिाणे ॥ध्रु॥
ि वचंता मोह आशिा ठेविुि वन ि वनराळी । देईन हा बळी जिीवि पायिी ॥२॥
तुका म्हणे काही उरों नेदी उरी । सांडीन हे थोरी ओविाळोनी ॥३॥

देवि धर्री नाना सोगे । नाम शे्रष्ठ पांडुरगं ॥१॥
तो हा गविि वळयिाचे घरी । नाम सािरतो मुरारी ॥ध्रु॥
धर्न्यि यिशिोदेचे प्रारब्धर् । नाचे अंगणी गोि वविंद ॥२॥
ऐशिा भक्तिासाटी देवेि । नाना धर्िरयेिली नांवेि ॥३॥
होयि दासांचा जिो दास । तुका म्हणे ि वविठ्ठलास॥४॥

आइत्यिा भाग्यिा धर्णी व्हावेि । केने घ्यिावेि न सर ेते॥१॥
केणे आहे पंढरपुरी । उधर्ाराचे लाभीक ॥ध्र॥ु
बाखराची करुनी रीती । भरा पोतीलविलाही ॥२॥
तुका म्हणे संतापाडे । करू पढेु विाखती ॥३॥

जिन्मोजिन्मीदास । व्हावेि हेची माझी आस ॥१॥
पंढरीचा विारकरी । विारी चकुो नेदी हरी ॥ध्रु॥
संतसमागम । अंगी िथराविले प्रेम ॥२॥
स्नान चंद्रभागे । तुका म्हणे हेची मागे ॥३॥

का गा कोणी न म्हणे पंढरीची आई । बोलाि वविते पाही चाल नेटे ॥१॥
तेव्हा माझ्यिा मना होइल समाधर्ान । जिाइल सविर शिीण जिन्मांतिरचंा ॥२॥
तुका म्हणे माझी होशिील माउली । विोरसोि वन घाली प्रमेपान्हा ॥३॥

वेिद अनंत बोिलला । अथर इतकाची शिोिधर्ला॥१॥
ि वविठोबासी शिरण जिावेि । ि वनजिि वनष्टि नाम गावेि ॥ध्र॥ु
सकळशिास्त्रांचा ि वविचार । अंतीइतकाची ि वनधर्ारर ॥२॥
अठरापुराणी सीध्दांत । तुका म्हणे हाची हेत ॥३॥

मायेिचा मािरला अगंी नाही घावि । दःुखे तरी लवि धर्डधर्डी ॥१॥



न लभे हा काळ न सुटे हातींचा । न बोलवेि विाचा खोडाविली ॥ध्र॥ु
न पवेि धर्ाविणे न पवेिची लाग । न चलती माग धर्रावियिा ॥२॥
भेणे तरी अंगा लाि ववियेिल्यिा राखा । परी त्यिासी विाखा करीतसे ॥३॥
तुका म्हणे नेदी हाका मारू देविा । लोकापाठी हेविालागलासे ॥४॥

िधर्ग तो दजुिरन नाही भूनतदयिा । व्यिथर तयिा मायिा प्रसविली ॥१॥
कठीण हृदयि तयिा चांडाळाचे । नेणे पराचे दःुख काही ॥ध्रु॥
आपुला का प्राण तसेै सकळ लोक । न करी ि वविवेिक पशुि जिसैा ॥२॥
तुका म्हणे सुखे कापीतसे गळे । आपुिलयिा वेिळे रडतसे ॥३॥

गरुडाविरी बसैोि वन येितो जिगजेिठी । त्यिाचे चरणी ि वमठी घालून ंचला ॥१॥
सांविळे रूपडे देिखले लोचनी । शंिख चक दोन्ही शिोभताहे ॥ध्र॥ु
पीताबर झळके हेची त्यिाची खूनण । विाकी रुणझुण किरताती ॥२॥
गरुडाचा चपेटा असे नेटे । कस्तुरीमळविट शिोभताहे ॥३॥
पदक एकाविळी शिोभताहे कंठी । तुका म्हणे ि वमठी घालूनं चला ॥४॥

नाही पाक होत उफिराटे चाली । बोिलली ते केली व्हाविी नीत ॥१॥
नाही मानूनयेित विाजिटाचे बोल । कोरडे च फिोल चविी नाही ॥ध्रु॥
तरुविरा आधर्ी कोठे आहे फिळ । चाविटा बरळ म्हणा त्यिासी ॥२॥
तुका म्हणे ि वकती ठकली बापुडी । गव्हा आहे गोडी मांडे पुऱ्यिा ॥३॥

जिाली हरीकथा रगं विोरसला । उि वचतासी आला पांडुरगं ॥१॥
विाि वटतो हे प्रमे उि वचताचा दाता । घेई र ेतून आता धर्णीविरी ॥ध्रु॥
प्रेम देउि वनयिा अविघी सुखी केली । जेि होतीरगंली ि वविटली ती॥२॥
तुके हे दबुरळ देिखयिले संती। म्हणउि वन पढुती आि वणयेिले ॥३॥

संकित ल्पला तुजि सकळ ही भावि । कोण एक ठावि उरला तेथे॥१॥
इिं वद्रयिव्यिापार जेिजेि काही कमर । किरतो ते धर्मर सकळ तुझे ॥ध्र॥ु
माझे ि वहत फिार लागला ि वविचार । तुजि सविर भार चालविणे ॥२॥
जिो काही लौि वकक किरसी तो तुझा । अपमान पूनजिा काही तरी ॥३॥
तुका म्हणे मी तो राि वहलो ि वनित श्चंत । तुजि कळे ि वहत तसेै करी ॥४॥



भयि नाही भेवि । अनुतापी नव्हता जिीवि ॥१॥
जेिथे देविाची तळमळ । तेथे काशिाचा ि वविटाळ ॥ध्रु॥
उच्चािरता दोष । नाही उरो देत लेशि ॥२॥
तुका म्हणेि वचत्ति । होयि आविडी ि वमिश्रत॥३॥

ध्यिानी ध्यिाता पंढरीरायिा । मनासि वहत पालटे कायिा॥१॥
तेथेबोला कैची उरी । माझे मीपण जिाला हरी ॥ध्रु॥
ि वचत्तिचैतन् यिी पडता ि वमठी । ि वदसे हरीरूप अविघी सृत्ति वष्टि ॥२॥
तुका म्हणे सांगो कायि । एकाएकी हरीविृत्तित्तिमयि ॥३॥

कोणा ही केडावेि हा आम्हा अधर्मर । जिोजिो पावेि श्रम तोतो देवि ॥१॥
म्हणउि वन ि वचत्तिा सीकि वविले विोजेि । आता हेची दजेुि न बोलावेि ॥ध्रु॥
हालि वविले जिरी परउपकार े। िजिव्हे पाप खर ेउपाधर्ीचे ॥२॥
तुका म्हणे जिीवि प्रारब्धर्ा आधर्ीन । कोण विाहे सीण करुणा शिोभे ॥३॥

देवि ि वतळी आला । गोडगोड जिीवि धर्ाला ॥१॥
साधर्ला हा पविरकाळ । गेला अंतरीचा मळ ॥ध्रु॥
पापपुण्यि गेले । एका स्नानेची खुंटले ॥२॥
तुका म्हणे विाणी । शुिद्ध जिनादरनी जिनी ॥३॥

कायि उणे मजि पांडुरगंा पायिी । िरित ध्दिसद्धी ठायिी विोळगती ॥१॥
कोण पाहे सुखा नासीविंताकडे । तृत्तष्णेचे बापुडे नहो आम्ही ॥ध्रु॥
स्विगरसुखे आम्ही केली पाविटणी । पापपुण्येि दोन्ही उलिं वडली ॥२॥
तुका म्हणे घरी आि वणले विकंुैठ । विसि वविली पेठ विैष्णविाची ॥३॥

माझे मागणे ते ि वकती । दाता लक्ष्मीचा पि वत ॥१॥
तान्हेल्यिाने पीता पाणी । तेणे गगंा नव्हे उणी ॥ध्रु॥
कल्पतरु जिाला देता । तेथेपोटाचा मागता ॥२॥
तुका म्हणे संता ध्यिाता । परब्रह्म आले हाता ॥३॥

अभरकाचे साटी । पंते हातीधर्िरली पाटी ॥१॥
तसेै संत जिगी । ि वकयिा करुनी दाि वविती अंगी ॥ध्र॥ु



बालकाचे चाली । माता जिाणिु वन पाउल घाली ॥२॥
तुका म्हणे नावि । जिनासाटी उदकी ठावि ॥३॥

जिन्मोजिन्मींची संगत । भेटी जिाली अकस्मात ॥१॥
आता सोि वडता सुटेना । ततुं प्रीतीचा तुटेना ॥ध्र॥ु
माझे ि वचत्ति तुझ्यिा पायिा । ि वमठी पि वडली पंढरीरायिा ॥२॥
तुका म्हणे अंती। तुझी माझी एक गती ॥३॥

सांग पांडुरगंा मजि हा उपावि । जेिणे तुझे पावि आतुडि वत ॥१॥
न कळे हा ि वनधर्ारर ब्रह्माि वदका पार । कायिसांि वविचार माझा तेथे॥२॥
तुका म्हणे आता धर्रुि वनयिा धर्ीर । राहू कोठविर मायिबापा ॥३॥

कायि फिार जिरी जिालो मी शिाहाणा । तरी नारायिणा नातुडसी ॥१॥
कायि जिाले जिरी मानी मजि मन । पिर नातुडि वत चरण तुझे देविा ॥ध्र॥ु
कायि जिाले जिरी जिालो उदासीन । पिर विमर ि वभन्न तुझे देविा ॥२॥
कायि जिाले जिरी केले म्यिा सायिास । म्हणि ववितो दास भक्ति तुझा ॥३॥
तुका म्हणे तुजि दाि वविल्यिाविाचूनन । तुझे विमर कोण जिाणे देविा ॥४॥

जिाता पंढरीच्यिा मागे । कायि विणूनर्यां सुखा मग ॥१॥
घडे लाभ लक्षकोटी । परब्रह्मी होइल भेटी ॥ध्र॥ु
नाम गजिरत येिती संत । त्यिांच्यिा दशिरने होईजेि मुक्ति ॥२॥
जिो अलक्ष्यि ब्रह्माि वदका । आला संि वनधर् म्हणे तुका ॥३॥

सारासार ि वविचार करा उठाउठी । नाम धर्रा कंठी ि वविठोबाचे ॥१॥
तयिाच्यिा ि वचतंने ि वनरसले संकट । तरलो दघुरट भवििसंधर्ु ॥ध्रु॥
जिन्मोि वनयिा कुळी विाचे स्मर ेराम । धर्री हाची नेम अि वहि वनरशिी ॥२॥
तुका म्हणे कोटी कुळे तीपनुीत । भावेि गाता गीत ि वविठोबाचे ॥३॥

मोल घेउि वनयिा कथा जिरी करी । तरी भगंो हरी देह माझा ॥१॥
माझी कथा करा ऐसे म्हणे कोणा । तरी झडो जिाणा िजिव्हा माझी ॥ध्रु॥
साह्य तून जिालासी कायि उणे तुपे । आि वणक भूनतापे कायि मागो ॥२॥
तुका म्हणे सविर िसद्धी तुझे पायिी । तून माझा गोसाविी पांडुरगंा ॥३॥



जिरी हा हो कृत्त पा करील नारायिण । तरी हेची ज्ञान ब्रह्म होयि ॥१॥
कोठोि वनयिा काही न लगे आणावेि । न लगे कोठे जिावेि तरावियिा ॥ध्र॥ु
जिरी देवि काही धर्िरल प ैि वचत्तिी। तरी हेची होती ि वदव्यि चक्षु ॥२॥
तुका म्हणे देवि दाविील आपणा । तरी जिीविपणा ठावि नाही ॥३॥

पांडुरगंा कृत्त पाळुविादयिाविंता । धर्िरसील सत्तिा सकळ ही ॥१॥
का जिी आम्हा विरी आि वणकाची सत्तिा । तुम्हासी असता जिविि वळक ॥२॥
तुका म्हणे पायिी केले ि वनवेिदन । उि वचत हे दान करी आता ॥३॥

रात्री ि वदविस आम्हा यिधु्दाचा प्रसंग । अंतबारह्य जिग आि वण मन ॥१॥
जिीविाही आगोजि पडती आघात । येिउि वनयिा ि वनत्यि ि वनत्यि करी ॥२॥
तुका म्हणे तुझ्यिा नामाि वचयिा बळे । अविघीयिांचे काळे केले तोंड ॥३॥

होइन खडे गोटे । चरणरजि साने मोठे । पढंरीचे विाटे । संतचरणी लागेन ॥१॥
आि वणक कायि दजेुि । म्यिा मागणे तुजिपासी । अि वविट ते सुख । भयि नास नाही ज्यिासी ॥ध्र॥ु
होइन मोचे विाहणा । पायिी सकळा संतजिनां । मांजिर सुकर सुणा । जिविळी शेिष घ्यिावियिा ॥२॥
सांडोविापायिरी । विाहळ बाविी गगंाि वतरी । होइन तयिाविरी । संतसज्जिन चालती ॥३॥
लागेसंता पां यिी । ऐसाठेविी भलता ठायिी । तुका म्हणे देई । धर्ाक नाही जिन्माचा ॥४॥

मािझयिा जिीविाचा मजि ि वनरधर्ार । न करी उत्तिर जिनासवेि ॥१॥
आपुलेकारण साधर्ों जिी ि वविचार । कराविाहा धर्ीर धर्रुि वनयिा ॥ध्रु॥
कायि कराि ववियिा आि वणका यिा यििु वक्ति । कायि नव्हे भि वक्ति ि वविठोबाची ॥२॥
एक पुढे गेले विाट दाविुि वनयिा । मारग तो विायिा कोण सांडी ॥३॥
तुका म्हणे माझी ि वविठोबासी ि वचतंा । भेईना सविरथा न घडे ते ॥४॥

कासयिा व्हावेि जिीताि वच मुक्ति । सांडुनीयिा थीते प्रमेसुख ॥१॥
विैष्णविाचा दास जिाला नारायिण । कायि त्यिा ि वमळोन असे काम ॥ध्रु॥
कायि त्यिा गाठीचे पडले सुटोन । उगलाची बसैोन धर्ीरु धर्री ॥२॥
सुख आम्हा साटी केले हे ि वनमारण । ि वनदैवि तो कोण हाणे लाता ॥३॥
तुका म्हणे मजि न लगे सायिोज्यिता । राहेन यिा संता समागमे ॥४॥



आविडे पंढरी भीमा पांडुरगं । चदं्रभागा िलगं पांडुरगं॥१॥
कामधेर्नु कल्पतरु ि वचतंामणी । आविडीची धर्णी पुरविीती॥२॥
तुका म्हणे जिीविा थोर जिाले सुख । नाठवेि हे भूनक तान काही ॥३॥

लाडे भाि वकतो करुणा । तून र ेउदाराचा राणा ॥१॥
किरसी आमुचा सांभाळ । तून र ेमाउली स्नेहाळ ॥ध्र॥ु
नाही ि वचंता र ेआम्हासी । तूनची भार चालि वविसी ॥२॥
आम्ही जिालो उदासीन । तूनची किरसी जितन ॥३॥
आम्हा नाही जिीविनास । तूनची पुरविीसी घास ॥४॥
तुका म्हणे भलते सवेि । जिाता मागेमागेधर्ावेि ॥५॥

आम्हा हे सकळ । तुझ्यिा पायिा चेची बळ ॥१॥
करू अमृत्तताचे पान । दजेुि नेणो काही आन ॥ध्रु॥
जियिाचा जिो भोग। सखु दःुख पीडा रोग ॥२॥
तुका म्हणे देविा । तुझे पायिी माझा ठेविा ॥३॥

प्रपचं परमाथर संपादोि वन दोन्ही । एक ही ि वनदानी न घडे त्यिासी ॥१॥
दोही पेविाविरी ठेविून जिाता हात । शेिविटी अपघात शिरीराचा ॥२॥
तुका म्हणे तयिा दोही कडे धर्क्का । शेिविटी तो नरकामाजिी पडे ॥३॥

संसारा आिलयिा एक सुख आहे । आठविावेि पायि ि वविठोबाचे ॥१॥
येिणे होयि सविर संसार सुखाचा । न लगे दःुखाचा लेशि काही ॥ध्रु॥
घेईल तयिासी सोपे आहे सुख । बोिलयेिले मुखे नारायिण ॥२॥
सांि वगतली सोयि करुणासांगर े। तुम्हा काहो बर ेन विाटते ॥३॥
तुका म्हणे तेणे उपकार केला । भोळयिा भाि वविकाला तरावियिा ॥४॥

आम्हा भयि धर्ाक कोणाचा र ेपाहे । काळ मशिक कायि मानवि हे ॥१॥
आम्हासी ते कायि ि वचंता यिा पोटाची । माउली आमुची पांडुरगं ॥ध्र॥ु
कायि कराविी हे कोणाची मान्यिता । किरता अनंता कोण विारी ॥२॥
नाही शिीण आम्हा जिाले कवितुक । पनुीत हे लोक करावियिा ॥३॥
तुका म्हणे खातो आनंदाचे लाडून  । नका चरफिडून  घ्यिा र ेतुम्ही ॥४॥



ताबगी हे नाणे न चले खऱ्यिा मोले । जिरी ि वहडंि वविले देशिोदेशिी ॥१॥
करणीचे काही न मने सज्जिना । यिावेि लागे मना विृत्तध्दांि वचयिा ॥ध्रु॥
ि वहरयिासािरका ि वदसे ि वशिरगोळा । पारखी ते डोळा न पाहाती ॥२॥
देउि वनयिा ि वभंग कामाि वविले मोती। पारिखयिा हातीघेता नयेि ॥३॥
तुका म्हणे कायि नटोि वनयिा व्यिथर । आपुले हेि वचत्ति आपणा ग्विाही ॥४॥

ि वचत्तिा ि वमळे त्यिाचा संग रुि वचकर । क्षोभि वविता दूनर तोची भले ॥१॥
ऐसी परपंरा आलीसे चालत । भलत्यिाची नीत त्यिागाविरी ॥ध्रु॥
हो का ि वपता पतु्र बधंर्ु कोणी तेही । ि वविजिाि वत संग्रही धर्रू नयेि ॥२॥
तुका म्हणे सत्यि पाळावेि विचन । अन्यिथा आपण करू नयेि ॥३॥

आपुली कसोटी शुिद्ध राखी कारण । आगीने भूनषण अिधर्क पुट ॥१॥
नाही कोणासवेि बोलणे लागत । ि वनित श्चंतीनेि वचत्तिसमाधर्ान ॥ध्र॥ु
लपि वविले ते ही ढेकर ेउमटे । खोि वटयिाचे खोटे उर फिोडी ॥२॥
तुका म्हणे ि वनंदा स्तुि वत दोन्ही विावि । आपुलाला भावि फिळा येितो ॥३॥

आि वणकाच्यिा घाते माि वनता संतोष । सुखदःुख दोष अगंी लागे ॥१॥
ऐसे मनी विाहू नयेिती संकल्प । करू नयेि पाप भांडविल ॥ध्रु॥
क्लेशिाची ि वचत्तिीराहाते काचणी । अग्नीत टाकोनी ठावि जिाळी ॥२॥
तुका म्हणे येिणे घडे पुण्यिक्षयि । होणार ते होयि प्रारब्धर्ेची ॥३॥

अज्ञानाची भि वक्ति इच्छीती संपत्तिी । तयिाि वचयेि मती बोधर् कैचा ॥१॥
अज्ञानाची पूनजिा काि वमक भाविना । तयिाि वचयिा ध्यिाना देवि कैचा ॥ध्रु॥
अज्ञानाचे कमर फिळी ठेविी मन । ि वनष्काम साधर्न तयिा कैचे ॥२॥
अज्ञानाचे ज्ञान ि वविषयिाविरी ध्यिान । ब्रह्म सनातन तयिा कैचे ॥३॥
तुका म्हणे जिळो ऐिसयिाचे तोड । अज्ञानाचे बडं विाढि वविती ॥४॥

गुळे माखोि वनयिा दगड ठेि वविला । विर ि वदसे भला लोकाचारी ॥१॥
अंतरी ि वविषयिाचे लागले प ैि वपसे । बाि वहरल्यिा वेिषे भुलविी लोका ॥ध्रु॥
ऐिसयिा डांि वभका कैची हरीसेविा । नेणेची सदाविा कोणे काळी ॥२॥
तुका म्हणे येिणे कैसा होयि संत । ि वविटाळले ि वचत्ति काम कोधेर् ॥३॥



आयिषु्यि वेिचनुी कुटंुब पोसीले । कायि ि वहत केले सांग बापा ॥१॥
फुिकाचा चाकर जिालासी काबाडी । नाही सुख घडी भोगावियिा ॥ध्र॥ु
दलुरभ मनुष्यिजिन्म कष्टिे पाविलासी । ि वदला कुटंुबासी कामभोग ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे आयिषु्यि नासीले । पाप ते साचीले पतनासी ॥३॥

अनंत लक्षणे विाि वणता अपार । संताचे ते घर सापडेना ॥१॥
जियेि घरी संत राहती आपण । ते तुम्हा ि वठकाण आतुडेना ॥ध्रु॥
ि वठकाण धर्रूनी पाहवेि ते संत । उगाच आकात करू नयेि ॥२॥
संत होउि वनयिा संतासी पाहावेि । तरीच तरावेि तुका म्हणे ॥३॥

संताचा पढीयिा विो कैशिापरी लाहो । नामाचा आठविो कैसा राहे ॥१॥
हेची थोर ि वचंता लागली मनासी । ि वनजिता ि वनदे्रसी न लगे डोळा ॥ध्रु॥
जेिि वविता जेिविणी न लगे गोड धर्ड । विाटते काबाड ि वविषयिसुख ॥२॥
ऐिसयिा संकटी पावि कृत्त पाि वनधर्ी । लाविी संतपदी प्रेमभावेि ॥३॥
तुका म्हणे आम्ही नेणो काही ि वहत । तुजिि वविन अनाथ पांडुरगंा ॥४॥

पंढरीचा विास धर्न्यि तेची प्राणी । अमृत्तताची विाणी ि वदव्यि देहो ॥१॥
मूनढ मि वतहीन दषु्टि अि वविचारी । ते होती पढंरी दयिारूप ॥ध्रु॥
शिांि वत क्षमा अंगी ि वविरि वक्ति सकळ । नैराश्यि ि वनमरळ नारी नर ॥२॥
तुका म्हणे नाही विणार अि वभमान । अविघे जिीविन्मुक्ति लोक ॥३॥

देखीचे ते ज्ञान करावेि ते काई । अनुभवि नाही आपणासी ॥१॥
इिं वद्रयिा चे गोडी ठकली बहुते । सोि वडता मागुते आविरनेा ॥ध्र॥ु
यिकु्तिीचा आहार नीतीचा वेिव्हार । विरैाग्यि ते सार तरावियिा ॥२॥
नावि रवेिाि वळता घाला घाली विारा । तसैा तो पसारा अहतेंचा ॥३॥
तुका म्हणे बुध्दी आपुले अधर्ीन । करी नारायिण आतुडे तो ॥४॥

नर नारी बाळे अविघा नारायिण । ऐसे माझे मन करी देविा ॥१॥
न यिो काम कोधर् द्वषे ि वनंदा द्वंद । अविघा गोि वविंद ि वनःसंदेह ॥ध्र॥ु
असावेि म्यिा सदा ि वविषयिी ि वविरक्ति । कायिा विाचा ि वचत्ति तुझे पायिी ॥२॥
करोि वनयिा साह्य पुरविी मनोरथ । व्हावेि कृत्त पाविंत तुका म्हणे ॥३॥



आपुल्यिा पोटासाटी । करी लोकाि वचयिा गोष्टिी ॥१॥
जेिणे घातले संसारी । ि वविसरला तोची हरी ॥ध्र॥ु
पोटा घातले अन्न । न म्हणे पि वततपाविन ॥२॥
मी कोठील आि वण कोण । हे न कळे ज्यिालागूनन ॥३॥
तुका म्हणे नरस्तुि वत । किरतो भाट ि वत्रजिगतीं॥४॥

स्वियेि आपणची िरता । रडे पुि वढलांच्यिा ि वहता ॥१॥
सेकी हे ना तेसे जिाले । बोलणे ि वततुके विायिा गेले ॥ध्रु॥
सुखसांगरी नेघे विस्ती । अंगी ज्ञानपणाची मस्ती ॥२॥
तुका म्हणे गाढवि लेखा। जेिथे भेटेल तेथेठोका ॥३॥

जिगी कीती व्हाविी । म्हणोनी जिालासी गोसाविी॥१॥
बहुत केले पाठांतर । विमर राि वहले से दूनर ॥ध्रु॥
ि वचत्तिीनाही अनुताप। लि वटके भगवेि स्विरूप ॥२॥
तुका म्हणे िसंदळीच्यिा । व्यिथर श्रमि वविली विाचा ॥३॥

प्राक्तिनाच्यिा यिोगे आळशिाविरी गगंा । स्नान कायि जिगा करू नयेि ॥१॥
उभी कामधेर्नु माि वगले अगंणी । ि वतसी कायि ब्राम्हणी विदं ूनं नयेि ॥ध्र॥ु
कोि वढयिाचे हाते पिरसे होयि सोने । अपि ववित्र म्हणोन घेऊ नयेि ॥२॥
यिाि वतहीन जिाला गाविी चा मोकासी । त्यिाच्यिा विचनासी मानूननयेि ॥३॥
भाविारूढ तुका मुद्रा ि वविठोबाची । न मनी तयिा ची तोडे काळी ॥४॥

बोिललो उत्कषे । प्रेमरस दाशित्वेि ॥१॥
साच किरता नारायिण । जियिा शिरण गेलो तो ॥ध्र॥ु
समथर तो आहे ऐसा। धर्िरली इच्छा पुरविी ॥२॥
तुका म्हणे लि वडविाळाचे । द्यावेि साचे करुनीयिा ॥३॥

ि वविचा केला ठोबा । म्हणोि वन नावि तो ि वविठोबा ॥१॥
का र ेनेणा त्यिाचे नावि । कायि वेिदासी नाही ठावि ॥ध्र॥ु
शेिष स्तुती प्रवितरला । िजिव्हाचीरुनी पलगं जिाला ॥२॥
तुका म्हणे सत्तिा । ज्यिाची काळाि वचयेि माथा ॥३॥



भ्रतारअंगसगेंसुखाची वेिविस्था । आधर्ी तो सांगता नयेि कोणा ॥१॥
तथाि वप सांगणे कुमािरकेपाशिी । ते कायि मानसी सुख मानी ॥ध्रु॥
तसैा आत्मबोधर् आधर्ी बोलो नयेि । बोलासी तो कायि सांपडेल ॥२॥
तथाि वप सांगणे बि वहमुरखापाशिी । तो कायि संतोषासी मूनळ होयि ॥३॥
तुका म्हणे संत सखुाचे ि वविभागी । ब्रह्मानंद जिगी साधर्ूनरूपे ॥४॥

कलयिगुामाजिी थोर जिाले बंड । नष्टि लोक लडं जिाले फिार ॥१॥
न धर्िरती सोयि न पुसती कोणा । येिते जिसेै मना तसेै चाले ॥ध्र॥ु
सज्जिनाचा विारा टेकों नेदी द्वारा । ऐिसयिा पामरा तारी कोण ॥२॥
ि वविश्विास तयिाचा बसेैना कोठे ही । स्तुि वत ि वनदंा पाही जिीविी धर्री ॥३॥
तुका म्हणे कैसे केले नारायिणे । जिाणावेि हे कोणे तयिाि वविन ॥४॥

आपुली बटुबुट घ्यिाविी । माझी परताप द्याविी ॥१॥
आपुला मतं्र नव्हे बरा । माझा बईल चुकला मोरा ॥२॥
तुका म्हणे ऐशिा नरा । पिरस न झोंबे खापरा ॥३॥

भाविभि वक्तिविादे करावेि कीतरन । आशिाबधर्ी मन करू नयेि ॥१॥
अन्न पाणी धर्न द्रव्यि नारायिण । ि वविठ्ठला विाचूनन बोलूनं नयेि ॥ध्रु॥
सप्रेम करावेि देविाचे कीतरन । भयि द्या सोडूनन शिरीराचे ॥२॥
तरी मग जिोडे ि वविठ्ठलि वनधर्ान । केिलयिा कीतरन िसद्धी पावेि ॥३॥
देवि जिोि वडिलयिा तयिा कायि उणे । तुका म्हणे मन धर्ीट करा ॥४॥

चोरासी चांदणे वेिश्येिसी सेजिार । पिरसेसी खापर कायि होयि ॥१॥
दधुर्ाचे आधर्णी विैिरले पाषाण । कदा काळी जिाण पाकनव्हे ॥२॥
तुका म्हणे जिरी पूनविरपुण्येि िसद्धी । तरीच राहे बधु्दी संतसंगी ॥३॥

रोि वगयिा ि वमष्टिान्न मकर टा चंदन । कागासी लेपन कपूनरराचे ॥१॥
ि वननारसीका जिसैा नाविडे आिरसां। मूनखारलागी तसैा शिास्त्रबोधर् ॥ध्र॥ु
दास तुका म्हणे ि वविठ्ठलउदार े। अज्ञानअंधर्ार ेद ूनरी केले ॥२॥

मथनासाटी धर्मारधर्मर । त्यिाचे विमर नविनीत ॥१॥
तेची ते घाटून ं नयेि । आले जिायि नासूनि वन ॥ध्र॥ु



सांभाळावेि विराविर । विमर दूनर न विजिावेि ॥२॥
तुका म्हणे घाले पोट । मग बोटचांचणी॥३॥

माझा घात पात अथविा ि वहत फिार । अविघा ि वविचार तुझ्यिा हाती॥१॥
ठेविुि वन जिीवि भावि तुझ्यिा ठायिी ि वचत्ति । राि वहलो ि वनविांत पांडुरगंा ॥ध्रु॥
ि वचत्तिाचा चाळक बुध्दीचा जिि वनता । कायि नाही सत्तिा तुझे हाती॥२॥
तुका म्हणे कायि किरसी ते पाहीन । ठेि वविसी राहीन सुखे तेथे॥३॥

संतपाउले सािजिरी । गगंा आली आम्हा विरी ॥१॥
जेिथे पडे रजिधर्ुळी । तेथेकराविी अघंोळी ॥ध्रु॥
स्वेितबंद विाराणसी। अविघी तीथे तयिापासी ॥२॥
तुका म्हणे धर्न्यि जिालो । संतसांगरी ि वमळालो ॥३॥

न घडे मायिबापे बाळकाचा घात । आपणादेखत होऊ नेदी ॥१॥
का मी मनी ि वचंता विाहू भयि धर्ाक । कायि नव्हे एक किरता तुजि ॥ध्रु॥
विमर जिाणे त्यिाच्यिा ि वहताचे उपायि । तान भूनक विाहे कि वडयेि खांदी ॥२॥
तुका म्हणे तून गा कृत्त पाविंत भारी । ऐसे मजि हरी कळो आले ॥३॥

करावेि कीतरन । मखुी गावेि हरीचे गुण ॥१॥
मग काही नव्हे बाधर्ा । काम दजुिरनाच्यिा कोधर्ा ॥ध्र॥ु
शिांि वतखड्ग हातीं। काळासी ते नागि वविती ॥२॥
तुका म्हणे दाता सखा । ऐसाअनंतासािरखा ॥३॥

तुझी कीती सांगो तुजिपुढे जिरी । ब्रह्मांडी ही हरी माईना ते ॥१॥
मेरूची लेखणी सांगराची शिाई । कागद हा मही न परुचेी ॥ध्रु॥
अनंत अपार आपंि वगले भक्ति । माझे ची संि वचत ओडवेिना ॥२॥
तुका म्हणे तुम्हा बोल नाही देविा । पामर ेम्यिा सेविा केली नाही ॥३॥

कायि साधर्नाच्यिा कोटी । केल्यिा आटी होती त्यिा॥१॥
देवि कृत्त पा करी जिरी । होयि उजिरी स्विरूपी ॥ध्रु॥
केले होते ि वचंता श्रम । उपरम न होता ॥२॥
तुका म्हणे कळो आले । सविर जिाले आपरूप ॥३॥



तुजि कायि करू मजि एक सार । अमृत्ततसांगर नाम तुझे ॥१॥
कायि येिणे उणे आम्हा तयिापोटी । गोि वविता हे कंठी कामधेर्नु ॥ध्रु॥
नोळखे तानुले मायि ऐसी कोण । विोरसे देखूनन शिोक त्यिाचा ॥२॥
जिो नाही देिखला यिाचक नयिनी । तो पावेि घेउि वन लज्जिा दान ॥३॥
नामासाटी प्राण सांि वडयेिला रणी । शिूनर ते भांडणी न ि वफिरती ॥४॥
तुका म्हणे आम्ही गाता गीतीभला । भेटूननी ि वविठ्ठला कायि चाड ॥५॥

कृत्त पेचे सांगर हे साधर्ूनजिन । ि वतही कृत्त पादान केले मजि॥१॥
बोबडे विाणीचा केला अगंीकार । तेणे माझा ित स्थर केला जिीवि ॥ध्रु॥
तेणे सुखे मन ित स्थर जिाले ठायिी । संतीि वदला पायिी ठावि मजि ॥२॥
नाभी नाभी ऐसे बोिललो विचन । ते माझे कल्यिाण सविरस्वि ही ॥३॥
तुका म्हणे जिालो आनंदि वनभरर । नाम ि वनरतंर घोष करू ॥४॥

भक्तिीचे विमर जियिाि वचयेि हाती। तयिा घरी शिांि वत दयिा ॥१॥
अष्टिमािसद्धी विोळगती द्वारी । न विजिती दरुी दविि वडता॥ध्रु॥
तेथेदषु्टि गुण न ि वमळे ि वनशेिष । चतैन्यिाचा विास जियिामाजिी ॥२॥
संतुष्टिि वचत्ति सदा सविरकाळ । तुटली हळहळ ि वत्रगुणाची ॥३॥
तुका म्हणे येिथे कायि तो संदेह । आमचे गौरवि आम्ही करू ॥४॥

साच हा ि वविठ्ठल साच हे करणे । संत जेि विचने बोिलयेिले ॥१॥
साच ते स्विि वहत साच ते प्रि वचत । साच वेिद नीत सांगतील ॥२॥
तुका म्हणे घेती साच साच भावेि । लि वटके विमर ठावेि नाही त्यिांसी ॥३॥

संगेविाढे सीण न घडे भजिन । ि वत्रि वविधर् हे जिन बहु देविा ॥१॥
यिाि वच दःुखे यिा जिनाचा काटाळा । ि वदसताती डोळा नानाछंद ॥ध्रु॥
एकि वविधर् भावि राहावियिा ठावि । नेदी हा संदेह राहो ि वचत्तिी॥२॥
शिब्दज्ञानी ि वहत नेणती आपुले । आि वणक देिखले नाविडे त्यिा ॥३॥
तुका म्हणे आता एकलेची भले । बसैोि वन उगले राहावेि ते ॥४॥

तुझे विमर आम्हा कळो आले सुखे । संताि वचयिा मखेु पांडुरगंा ॥१॥
अविघाची नट विाउगा पसारा । चेईला तून खरा तूनची एक ॥ध्रु॥



म्हणउि वन देहबुध्दी नासीविंता । नातळे यिा ि वचत्तिा नेदावियिा ॥२॥
सोयि हे लागली पुि वढलांची विाट । पाविले जेि नीट तुजिपाशिी ॥३॥
तुका म्हणे नाही कोणासवेि काजि । बोलायिाचे मजि अंतरीचे ॥४॥

पुण्यिपापा ठावि नाही सखुदःुखा । हाि वन लाभ शंिका नासिलयिा ॥१॥
िजिता मरण आले आप पर गेले । मूनळ छेि वदयेिले संसाराचे ॥ध्र॥ु
अिधर्कार जिाती विणर धर्मर यिाती । ठावि नाही सत्यि असत्यिाशिी ॥२॥
जिन विन ि वभन्न आचेत चळण । नाही दजेुिपण ठावि यिासी ॥३॥
तुका म्हणे देह विाईले ि वविठ्ठली । तेव्हाच घडली सविर पूनजिा ॥४॥

संकोचतो जिीवि महत्त्विाच्यिा भार े। दासत्विची बर ेबहु विाटे ॥१॥
कळाविी जिी माझी आविडी हे संता । देणे तरी आता हेची द्यावेि ॥ध्रु॥
तुमचे चरण पाविि वविलो सेविा । म्हणउि वन हेविाहाची करी ॥२॥
ि वविनउनी तुका वििं वदतो चरण । लेखा रजिरणे चरणी चे ॥३॥

देवि कैचा तयिा दरुी । भाका बरी करुणा ॥१॥
आळि ववित्यिा न लगे धर्र । मायि जिाणे र ेभातुके ॥ध्रु॥
नावेि तरी ज्यिाचा भार । पैल पार जिविळी त्यिा ॥२॥
आता परदेशिी तुका । जिाला लोकावेिगळा ॥३॥

भि वक्ति ज्यिाची थोडी । पूनणर ि वविषयिाची गोडी ॥१॥
तो नरची नव्हे पाही । खर जिाणाविातो देही ॥ध्रु॥
भजिन पूनजिन ही नेणे । कायि स्विरूपासी जिाणे ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाला । भोविडंून न बाहेर घाला ॥३॥

समुद्र हा ि वपता बधंर्ु हा चंद्रमा । भि वगनी ते रमा शंिखाची यिा ॥१॥
मेहुणा जियिाचा द्वारकेचा हरी । शंिख दारोदारी भीक मागे ॥२॥
दषु्टि हे जिाणावेि आपुले स्विि वहत । तुका म्हणे मात ऐसी आहे ॥३॥

भविाि वचयिा संगेबहु च नाि वडले । कि वळकाळे पाि वडले तोडघसी ॥१॥
तयिा भविसंगेगुंतलासी विायिा । धर्न पतु्र जिायिा भुलो नको ॥ध्रु॥
जेिजेि घडी जिायि तेते काळ खायि । प्राण्यिा तरणोपायि कायि केला ॥२॥



तुका म्हणे करी सविर ही तून त्यिाग । अपाअ हे सविार्यांग जिगदीशिी ॥३॥

रुचे सकळा ि वमष्टिान्न । रोग्यिा ि वविखाच्यिा समान॥१॥
तरी का तयिा एकासाटी । काम अविघे करणे खोटी ॥ध्रु॥
दपरण नाविडे एका । ठावि नाही ज्यिाच्यिा नाका ॥२॥
तुका म्हणे खळा । उपदेशिाचा काटाळा ॥३॥

जिागा घरटी ि वफिर ेतस्कराची ि वदविसाराती । नीदसुर ेनाि वडली असो मागो ि वकती ॥१॥
हाट करी सकळ जिन । विस्तु करा र ेजितन ॥ध्रु॥
हुशिार ठायिी । ि वनजिि वनजेििलयिा पाही ॥२॥
साविि वचत्ति असे खरा । लाभ घेउन जिायेि घरा ॥३॥
तराळ राळ बोंबे उतराई। राखा आपुिलयिा भाई ॥४॥
हरीच्यिा नामी घालून ंजिागा । तुका म्हणे हुशिार गा ॥५॥

संतानी सरता केलो तसेैपरी । चदंनी ते बोरी व्यिाि वपयेिली॥१॥
गुण दोष यिाती न ि वविचािरता काही । ठावि ि वदला पायिी आपुिलयिा ॥२॥
तुका म्हणे आले समथारच्यिा मना । तरी होयि राणा रकं त्यिाचा ॥३॥

ि वचत्तिीतुझे पायि डोळा रूपाचे ध्यिान । अखंड मखुी नाम विणारवेि गुण ॥१॥
हेची एक तुम्हा देविामागणे दातारा । उि वचत ते करा माझा भावि जिाणनुी ॥ध्रु॥
खुंटली जिाणी वि माझे बोलणे आता । करू यिाविी तसैी कराविी बाळकाची ि वचंता ॥२॥
तुका म्हणे आता नको देऊ अंतर । न कळे पुढे कायि बोलो ि वविचार॥३॥

संताच्यिा पादकुा घेईन मोचे खांदी । हाती टाळ ि वदडंी नाचेन पढेु ॥१॥
भजिनि वविधर्ी नेणे साधर्न उपायि । सकळ िसद्धी पायि हरीदासांचे ॥ध्र॥ु
ध्यिानगती मि वत आसन समाधर्ी । हरीनाम गोि वविंदी प्रमेसुख ॥२॥
नेणता ि वनलरज्जि नेणे नादभेद । सुखे हा गोि वविंद गाऊ गीती॥३॥
सविर जिोडी मजि गोत आि वण ि ववित्ति । तुका म्हणे संतमहतंपायि ॥४॥

हरीजिनी प्राण ि वविकली हे कायिा । अंि वकला मी तयिा घरी जिालो ॥१॥
म्हि वणयेि सत्विर करीन सांगता । घेईन मी देता शेिष त्यिांचे ॥ध्र॥ु
आस करुनीयिा राहेन अंगणी । उि वचष्टिाची धर्णी घ्यिावियिासी ॥२॥



चालता ते मागी चरणीचे रजि । उडती सहजि घेइन आता ॥३॥
दिुर त्यिा पासूनि वन न विजेि दविि वडता । तुका म्हणे लाता घेइन अगंी ॥४॥

पुण्यि फिळले बहुता ि वदविसां । भाग्यि उदयिाचा ठसा । जिाला सन्मुख तो कैसा । संतचरण पाविलो ॥१॥
आजिी ि वफिटले माझे कोडे । भविदःुखाचे सांकडे । कोंदाटले पढेु । ब्रह्म साविळे ॥ध्रु॥
आिलगंणे संताि वचयिा । ि वदव्यि जिाली माझी कायिा । मस्तक पायिा । विरी त्यिांच्यिा ठेि वविता ॥२॥
तुका म्हणे धर्न्यि झालो । सुखे संताि वचयिा धर्ालो । लोटांगणी आलो । पुढे भार देखोनी ॥३॥

ठावि देउि वनयिा राखे पायिापासी । मी तो आहे रासी पातकाची ॥१॥
पातकाची रासी म्हणता लागे वेिळ । ऐके तो कृत्त पाळ नारायिण ॥ध्रु॥
नारायिणनामे अविघे सांग जिाले । असगंची केले एकमयि ॥२॥
एकमयि जिाले ि वविठोबाच्यिा नामे । भेदाभेद कमर आि वणक काही ॥३॥
तुका म्हणे ि वचत्तिीि वचंि वतले जेि होते । ते होयि आपैते नामे यिाच्यिा ॥४॥

आता आम्हा भयि नाही बा कोणाचे । बळ ि वविठोबाचे जिाले असे ॥१॥
धर्ीर ि वदला आम्हा येिणे पांडुरगें । न पांगो यिा पांगेसंसाराच्यिा ॥२॥
तुका म्हणे माझा कैविारी हा देवि । नाही भयि भेवि त्यिाच्यिा संगे ॥३॥

भि वक्ति आम्ही केली सांडुनी उद्वगे । पाविलो हे सांग सुख यिाचे ॥१॥
सुख आम्हा जिाले धर्िरता यिांचा संग । पळाले उद्वेग सांडून ि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे सुख बहु जिाले िजिविा । घडली यिा सेविा ि वविठोबाची ॥३॥

शिास्त्रज्ञ हो ज्ञाते असती बहुत । पिर नाहीि वचत्ति हाता आले ॥१॥
क्षणा एका साटी न धर्रवेि धर्ीर । तेणे हा रघुविीर अंतरतो ॥ध्रु॥
तोळाभर सोने रि वतभार राई । मेळि वविल्यिा पाही नास होतो ॥२॥
हरीचे अंि वकत असती ि वविरळागत । तयिा सी अच्यितु कृत्त पा करी ॥३॥
तुका म्हणे कायि धर्ुडविण्यिा गोष्टिी । जंिवि नाही गाठीि वचत्ति आले ॥४॥

इिं वद्रयिा सी नेम नाही । मखुी राम म्हणोि वन काई ॥१॥
जेिि वविं मासीसंगेअन्न । सुख नेदी ते भोजिन ॥ध्र॥ु
कीतरन करावेि । तसेै करूनी दाविावेि ॥२॥
हे तो अंगी नाहीचीन्हे । गाइले वेिश्येिच्यिा ढव्यिाने ॥३॥



तुका म्हणे नका रागा । संत ि वशिविून नेि वदती अगंा ॥४॥

न लगे देविा तुझे आम्हासी विकंुैठ । सायिजु्यिाचा पट न लगे मजि ॥१॥
देई तुझे नाम मजि सविरकाळी । मागेन विनमाळीहेची तुजि ॥ध्रु॥
नारद तुबंर उद्धवि प्रल्हाद । बळी रुक्मांगद नाम ध्यिाती ॥२॥
सीद्ध मुि वनगण गधंर्विर ि वकन्नर । किरताती गजिर रामनामे ॥३॥
तुका म्हणे हरी देई तुझे नाम । अखंि वडत प्रमे हेची द्यावेि ॥४॥

पाविलो प्रसाद इच्छा केली तसैी । जिाले यिा ि वचत्तिासी समाधर्ान ॥१॥
मायिबाप माझा उभा कृत्त पादानी । ि वविटे सम जिोडुनी पादांबुजेि ॥ध्रु॥
सांभाळासी येिऊ नेदी च उणीवि । अिधर्कारगौरवि राखे तसेै ॥२॥
तुका म्हणे सविर अंतबारह्य आहे । जियिा तसैा राहे कविळूननी ॥३॥

होते तसेै पायिी केले ि वनवेिदन । अंतरलो ि वदन बहुत होतो ॥१॥
संबोखनुी केले समाधर्ानि वचत्ति । विोगरुि वण भात प्रमेरस॥ध्र॥ु
नामरत्नमणी करूनी भूनषण । अळंकारमंडण माळा ि वदली ॥२॥
तुका म्हणे सुखे जिालो ि वनरामयि । नामी नामसोयि ि वनमग्नता ॥३॥

ित स्थराविली विृत्तित्ति पांगुळला प्राण । अंतरीची खणु पाविुि वनयिा ॥१॥
पुंजिाळले नेत्र जिाले अधर्ोन्मीि वळत । कंठ सद्गि वदत रोमांच आले ॥ध्रु॥
ि वचत्ति चाकाटले स्विरूपा माझारी । न ि वनघे बाहेरी सुखाविलो ॥२॥
सुनीळ प्रकाशि उदजैिला ि वदन । अमृत्तताचे पान जिीविनकळा ॥३॥
शिि वशिसूनयिार जिाली जिीवेि ओविाळणी । आनंदा दाटली आनंदाची ॥४॥
तुका म्हणे सुखे प्रमेासी डुलत । विीरालो ि वनित श्चंत ि वनित श्चंतीने ॥५॥

बोध्यिअवितार मािझयिा अदृष्टष्टिा । मौन्यि मुखे ि वनष्ठा धर्िरयेिली ॥१॥
लोकाि वचयेिसाटी शिाम चतुभुरजि । संतासवेि गजुि बोलतसां ॥ध्र॥ु
आले किलयिगु मािझयिा संि वचता । डोळा हाकिलता न पडेसी ॥२॥
म्यिा च तुझे कायि केले नारायिणा । का नयेि करुणा तुका म्हणे ॥३॥

मुखी ि वविठ्ठलाचे नाम । मग कैचा भविभ्रम ॥१॥
चालता बोलता खाता । जेिि वविता ि वनद्रा किरता ॥ध्रु॥



सुखे असो संसारी । मग जिविळी च हरी ॥२॥
मुि वक्तिविरील भि वक्ति जिाण । अखडं मुखी नारायिण ॥३॥
मग देविभक्ति जिाला । तुका तुकी उतरला ॥४॥

प्रेम जिडले तुझे पायिी । आि वणक न सुचे मजिला काही ॥१॥
रात्रीि वदविस तुझे ध्यिान । तेची माझे अनुष्ठान ॥ध्रु॥
नामापरते नेणे दजेुि । ऐसे कळले मजिला ि वनजि ॥२॥
तुका म्हणे अंतकाळी । आम्हा सोडविी तात्काळी ॥३॥

तुझे पायि माझी काशिी । कोण जिायि माझे काशिी॥१॥
तुझे रूप तेची ध्यिान । तेची माझे अनुष्ठान ॥ध्रु॥
तुझे चरण तेची गयिा । जिाले गयिाविजिरन देहा ॥२॥
तुका म्हणे सकळ तीथे । तुझे पायिी विसती येिथे ॥३॥

क्षुधर्ा तृत्तषा काही सविरथा नाविडे । पहावियिा धर्ावेि कोल्हाटासी ॥१॥
कथेसी साके्षपे पाचािरला जिरी । म्हणे माझ्यिा घरी कोणी नाही ॥ध्र॥ु
बलत्कारी जिरी आि वणला कथेसी । ि वनद्रा घे लोडेसी टेकुि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे थुकंा त्यिाच्यिा तोंडाविरी । जिातो यिमपुरी भोगावियिा ॥३॥

श्रीराम सखा ऐसा धर्री भावि । मीपणाचा ठावि पुसी मना ॥१॥
शिरण ि वनरतंर म्हण तून गोि वविंदा । विाचे लाविी धर्दंा नारायिण ॥ध्रु॥
यिापरी सोपान नाही र ेसाधर्न । विाहातसे आण तुझी मना ॥२॥
नको काही करू अळस अंतरी । जिपे ि वनरतंर रघुपती ॥३॥
तुका म्हणे मोठा लाभ नरदेही । देहीच ि वविदेही होती नामे ॥४॥

सविारपरी तुझे गुण गाऊ उत्तिम । तुझे ठायिी प्रमे राहो माझे ॥१॥
माउली पिरस आहेसी उदार । तरी का ि वनषु्ठर मन केले ॥ध्र॥ु
गजेिद्राकारणे केले त्विा धर्ाविणे । तरी का ि वनविारण पाहातोसी॥२॥
प्रल्हादास कष्टिी रि वक्षले तो देविा । तरी का केशिविासांडी केली ॥३॥
अन्यिायिी अजिामेळ तो जिाला पाविन । ऐसे हे पुराण हाका मारी ॥४॥
तुका म्हणे माझे थोर अपराधर् । नाम करी छेद क्षणमाते्र ॥५॥



आता विाटों नेदी आपुले हे मन । न सोडी चरण ि वविठोबाचे ॥१॥
दिुजियिाचा संग लागो नेदी विारा । आपुल्यिा शिरीरा विरुि वनयिा ॥ध्र॥ु
यिावेि जिावेि आम्ही देविाच सांगाते । मागूननी करीत हेची आलो ॥२॥
कायि विायिा गेलो तो करू उद्वगे । उभा पांडुरगं मागेपुढे ॥३॥
तुका म्हणे प्रेम मागतो आगळे । येिथे भोगून फिळे विैकंुठीची ॥४॥

आता आम्हा हेची काम । विाचे स्मरू रामराम ॥१॥
ऐसी मोलाची हे घडी । धर्रू पायिाची आविडी ॥ध्र॥ु
अमृत्तताची खाणी । तयेि ठायिी वेिचूनं विाणी ॥२॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । माझ्यिा जिीविी च्यिा िजिविलगा ॥३॥

आता जिावेि पंढरीसी । दडंवित ि वविठोबासी ॥१॥
जेिथे चंद्रभागाि वतरी । आम्ही नाचो पंढरपुरी ॥ध्र॥ु
जेिथे संताची दाटणी । त्यिाचे घेऊ पायिविणी ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही बळी । जिीवि ि वदधर्ला पायिा तळी ॥३॥

आम्ही नरका जिाता कायि येिइल तुझ्यिा हाता । ऐसातून अनंता ि वविचारी पां ॥१॥
तुजि शिरण आिलयिाचे कायि हेची फिळ। ि वविचारा दयिाळ कृत्त पाि वनधर्ी ॥ध्रु॥
तुझे पाविनपण न चले आम्हासी । ऐसे हृषीकेशिी कळो आले ॥२॥
आम्ही दःुख पाविों जिन्ममरण वेिथा । कायि तुझ्यिा हाता येित असे ॥३॥
तुका म्हणे तुम्ही खादली हो रडी । आम्ही धर्रली सेडी नाम तुझे ॥४॥

पांडुरगें पाहा खादलीसे रडी । पिरणाम सेडी धर्िरली आम्ही ॥१॥
आता संतानी कराविी पचंाईत । कोण हा फिजिीतखोर येिथे ॥ध्र॥ु
कोणाचा अन्यिायि येिथे आहे स्विामी । गजिरतसो आम्ही पातकी ही ॥२॥
यिाचे पाविनपण सोडविाची तुम्ही । पि वततपाविन आम्ही आहो खर े॥३॥
आम्ही तवि आहो अन्यिायिी सविरथा । यिाची पाविन कथा कैसी आहे ॥४॥
तुका म्हणे आम्ही मेलो तरी जिाणा । पिर तुमच्यिा चरणा न सोडावेि ॥५॥

घालूनि वनयिा मध्यिाविती । दाटुि वन उपदेशि देती ॥१॥
ऐसे पोटभर ेसंत । तयिा कैचा भगविंत ॥ध्रु॥
रांडापोरांते गोि वविती । विषारसन ते लाि वविती ॥२॥



जिसे बोलती ि वनरोपणी । तसैी न किरती करणी ॥३॥
तुका म्हणे तयिा । तमोगुि वणयिाची ि वकयिा ॥४॥

विैभवि राज्यि संपत्तिी टाकाविी । उदराथर मागाविी माधर्ोकरी॥१॥
आपुले ते आधर्ी करावेि स्विि वहत । ऐसी आहे नीत स्विधर्मारची ॥ध्रु॥
विणर कुळ जिाि वत यिाचा अि वभमान । तजिाविासन्मान लौि वककाचा ॥२॥
तुका म्हणे राहे एकाकी ि वनःशंिक । देउि वनयिा हाक कंठी काळ ॥३॥

हातपायि ि वमळोि वन मेळा । चला म्हणती पाहो डोळा ॥१॥
देखणी नव्हे देखती कैसे । सकळाचा देखणा डोळाची असे ॥२॥
डोळयिाचा डोळा पाहो गेला । तुका म्हणे तो पाहो ठेला ॥३॥

मुखे संि वत इिं वद्रयेि जिती । आि वणक नेणे भावि भक्तिी॥१॥
देविाहेची दोन्ही पदे । येिर गाइली ि वविनोदे ॥२॥
ि वचत्तिाचे आसन। तुका किरतो कीतरन ॥३॥

धर्ाविोि वनयिा आलो पहावियिा मखु । गेले माझे दःुख जिन्मांतिरचें ॥१॥
ऐि वकले ही होते तसेैची पाि वहले । मन ित स्थराविले तुझ्यिा पायिी ॥२॥
तुका म्हणे माझी इच्छा पूनणर जिाली । काही न राि वहली विासना हे ॥३॥

गाविलोि वककाही लाि ववियेिले ि वपसे । कायि सांगो ऐसे तुजिपासी ॥१॥
तोंड काळे केले ि वफिरविीले मजि । नाही धर्िरली लाजि पांडुरगंा ॥ध्र॥ु
कायि तुजिपासी सांगो हे गाऱ्हाणे । मग कायि िजिणे तुझे माझे ॥२॥
कोणासाटी आता कराविा संसार । केली विाराविार आपणेची ॥३॥
तुका म्हणे आम्ही मोि वडला घरचार । धर्िरयेिला धर्ीर तुझ्यिा पायिी ॥४॥

जिीवेि जिीवि नेणे पापी सािरकाची । नळी दजुियिाची कापूनं बसेै ॥१॥
आत्मा नारायिण सविार घटी आहे । पशुिमध्येि कायि कळो नयेि ॥ध्रु॥
देखत हा जिीवि हुबंर ेविरडत । ि वनषु्ठराचे हात विाहाती कैसे ॥२॥
तुका म्हणे तयिा चांडाळासी नकर  । भोि वगती अनेक महादःुखे ॥३॥

मनी भावि असे काही । तेथेदेवि येिती पाही ॥१॥



पाहा जिनाई सुंदरी । तेथेदेवि पाणी भरी ॥ध्र॥ु
शुिद्ध पाहोि वनयिा भावि । त्यिाचे हृदयिी विसे देवि ॥२॥
तुका म्हणे ि वविठोबासी । ठावि देई चरणापासी ॥३॥

भागल्यिाचे तारू ि वशिणल्यिाची साउली । भुकेिलयिा घाली प्रमेपान्हा ॥१॥
ऐसी हे कृत्त पाळून अनाथांची वेिशिी । सखुाची च राशिी पांडुरगं ॥ध्रु॥
सकळा सन्मुख कृत्त पेि वचयिा दृष्टष्टिी । पाहे बहु भेटी उताविीळा ॥२॥
तुका म्हणे येिथे आता उरला कैचा । अनंता जिन्मींचा शिीण भाग ॥३॥

कायि न्यिूनन आहे सांगा । पांडुरगंा तुम्हा पे ॥१॥
आमुची तो न पुर ेइच्छा । ि वपता ऐसामस्तकी ॥ध्रु॥
कैसी तुम्हा होयि सांडी । करुणा तोडी उच्चार े॥२॥
आश्चयिरची करी तुका । हे नायिका विकंुैि वठंि वचयिा ॥३॥

ि वचत्ति गुंतले प्रपचें । जिाले वेिडे ममतेचे ॥१॥
आता सोडविी पांडुरगंा । आले ि वनविारी ते आंगा ॥ध्रु॥
गुंतली चाविटी । नामी रूपी जिाली तुटी ॥२॥
तुका म्हणे चाली । पुढे विाट खोळंबली॥३॥

ि वकती एका ि वदसी । बुध्दी जिाली होती ऐसी ॥१॥
काही करावेि स्विि वहत । तो हे न घडे उि वचत ॥ध्रु॥
अविलबंुनी भीक। लाजि सांि वडली लौि वकक ॥२॥
तुका म्हणे दीन । जिालो मनुष्यिपणा हीन ॥३॥

आता बर ेजिाले । सकाळी च कळो आले ॥१॥
मजि न ठेविी इहलोकी । आलो तेव्हा जिाली चकुी ॥ध्र॥ु
यिगुमि वहमा ठाविा । नव्हता ऐसा पुढे देविा ॥२॥
तुका म्हणे ठेविी । भोगासाटी ि वनरयिगाविी ॥३॥

पिर आता माझी पिरसाविी ि वविनंती । रखमुाईच्यिा पती पांडुरगंा ॥१॥
चुकिलयिा बाळा न मारावेि जिीवेि । ि वहत ते करावेि मायिबापी ॥२॥
तुका म्हणे तुझा म्हणताती मजि । आता आहे लाजि हेची तुम्हा ॥३॥



पापाि वचयिा मुळे । जिाले सत्यिाचे विाटोळे ॥१॥
दोष जिाले बि वळविंत । नाही ऐसी जिाली नीत ॥ध्रु॥
मेघ पडो भीती । ि वपके सांि वडयेिली ि वक्षती ॥२॥
तुका म्हणे काही । वेिदा विीयिर शिि वक्ति नाही ॥३॥

ऐसादसु्तर भविसांगर । नेणो कैसा उतरू पार ॥१॥
कामकोधर्ाि वद साविजेि थोर । ि वदसताती भयिंकर ॥ध्रु॥
मायिाममतेचे भोविर े। घेती भयिानक फेिर े॥२॥
विासनेच्यिा लहरा येिती । उद्योगहेलकावेि बसती ॥३॥
तरावियिा एक यििु वक्ति असे । तुका नामनावेिमधर्ी बसेै॥४॥

देवि जिडला जिाइना अंगा । यिासी कायि करू सांगा॥१॥
विरकड देवि येिती जिाती । हा देवि जिन्माचा सांगाती ॥ध्रु॥
अंगी भरले देविाचे विार े। देवि जिगची ि वदसे सार े॥२॥
भूनत न बोले ि वनरुते। काही केल्यिा न सुटे ते ॥३॥
जिीवि खादला दवैिते । माझा आि वण पचंभूनते ॥४॥
तुका म्हणे विाडे कोडे । उभे पुंडिलकापढेु॥५॥

हरीदासाि वचयेि घरी । मजि उपजिविा जिन्मांतरी ॥१॥
म्हणसी काही मागा । हेची देगा पांडुरगंा ॥ध्रु॥
संता लोटांगणी । जिाता लाजिो नको मनी ॥२॥
तुका म्हणे अंगी । शिक्तिी देई नाचे रगंी ॥३॥

लि वटक्यिाचे आंवितणे जेिि ववििलयिा साच । कायि त्यिा ि वविश्विास तोची खरा ॥१॥
कोल्हाि वटणी लागे आकाशिी खेळत । ते कायि पावित अमरपद ॥ध्रु॥
जिळमंडपयिाचे घोडे राउत नाचती । ते कायि तडविती यिधु्दालागी ॥२॥
तुका म्हणे तसेै मतविादीयिा चे िजिणे। ि वदसे लािजिरविाणे बोलताची ॥३॥

कायि आम्ही केले ऐसे । नुद्धरीजेिसे सागावेि ॥१॥
हरण कोल्हे विैकंुठविासी । कोण त्यिासी अिधर्कार ॥ध्रु॥
गजिा नाडयिा सरोविरी । नाही हरी ि वविचािरले ॥२॥



तुका म्हणे गि वणका नष्टि। माझे कष्टि त्यिाहुनी ॥३॥

भाग्यिासाटी गरुु केला । नाही आम्हासी फिळला॥१॥
यिाचा मंत्र पडता कानी । आमच्यिा पेविात गेले पाणी ॥ध्र॥ु
गुरु केला घरविासी । आमच्यिा चुकल्यिा गाईम्हसी ॥२॥
स्विामी आपुली बुटबुट घ्यिाविी । आमचुी प्रताप टाकुन द्याविी ॥३॥
तुका म्हणे ऐसे नष्टि । त्यिांसी दणेु होती कष्टि ॥४॥

गुणा आला ईटेविरी । पीताबरधर्ारी सुंदर जिो ॥१॥
डोळे कान त्यिाच्यिा ठायिी । मन पायिी राहो हे ॥ध्रु॥
ि वनविारोनी जिायि मायिा । ऐसी छायिा जियिासी ॥२॥
तुका म्हणे समध्यिान । हे चरण सकुमार ॥३॥

रगंी रगें नारायिण । उभा किरतो कीतरन ॥१॥
हातीघेउि वनयिा विीणा । कंठी राहे नारायिणा ॥ध्रु॥
देिखलीसे मूनि वतर । माझ्यिा हृदयिाची ि वविश्रांती ॥२॥
तुका म्हणे देविा । देई कीतरनाचा हेविा ॥३॥

तुझा भरविसा आम्हा । फिार होता पुरुषोत्तिमा ॥१॥
भविसागर संकटी । तािरशिील जिगजेिठी ॥ध्रु॥
नाम आदीत्यिाचे झाड। त्यिाचा न पडे उजिड ॥२॥
सीलगंणीचे सोने । त्यिासी गाहाण ठेविी कोण ॥३॥
नामासारखी करणी । कोठे नाही ि वत्रभुविनी ॥४॥
तुका म्हणे देविा । ि वब्रद सोडून ि वनयिा ठेविा ॥५॥

जिालो आता दास । माझी पुरविी हे आस ॥१॥
पंढरीचा विारकरी । विारी चकुो नेदी हरी ॥ध्रु॥
संतसमागम । अंगी भरोि वनयिा प्रमे ॥२॥
चंद्रभागे स्नान । तुका म्हणे हेची दान ॥३॥

यिासाटी किरतो ि वनषु्ठर भाषण । आहेसी तून जिाण सविरदाता ॥१॥
ऐसे दःुख कोण आहे ि वनविािरता । ते मी जिाऊ आता शिरण त्यिासी ॥ध्र॥ु



बसैलासे केणे करुनी एक घरी । नाही येिथे उरी दसुऱ्यिाची ॥२॥
तुका म्हणे आले अविघे पायिा पे । आता मायिबापे नपेुक्षावेि ॥३॥

पोरा लागलीसे चट । धर्री विाट देविळाची ॥१॥
सांि वगतले नेघे कानी । दजेुि मनी ि वविठ्ठल ॥ध्र॥ु
काम घरी न करी धर्दंा । येिथे सदा दिुत श्चत्ति ॥२॥
आमुचे कुळी नव्हते ऐसे । हेची ि वपसे ि वनविडले ॥३॥
लौि वककाची नाही लाजि । माझे मजि पािरखे॥४॥
तुका म्हणे नरका जिाणे । त्यिा विचने दषु्टिाची ॥५॥

देविा बोले आता बोला । त्विा का धर्िरला अबोला॥१॥
भेऊ नको देई भेटी । तून का पि वडलासी संकटी ॥ध्र॥ु
तुझ्यिा जिीविीचे मी जिाणे । म्हणसी मुक्तिी आम्हा देणे ॥२॥
तुका म्हणे न लगे काही । ि वचत्ति राहो तुझे पायिी ॥३॥

यिमधर्मर आि वणक ब्रह्माि वदक देवि । त्यिांचा पूनणर भावि तुझे पायिी ॥१॥
किरती स्मरण पाविरती शंिकर । तेथेमी ि वकंकर कोणीकडे॥ध्रु॥
सहस्रमुखेसी घोष फिि वणविराचा । मजि ि वकंकराचा पाड कायि ॥२॥
चंद्र सूनयिर आि वण सविर तारांगणे । किरती भ्रमण प्रदि वक्षणा ॥३॥
तुका म्हणे त्यिांसी स्विरूप कळेना । तेथेमजि दीना कोण पुसे ॥४॥

ि वविठोबाचे पायिी जिीवि म्यिा ठेि वविला । भि वक्तिभावेि केला देवि ऋणी ॥१॥
देवि माझा ऋणी आहे सहाकारी । परसपरविािर भविभयि ॥ध्रु॥
भविभयिडोही बुडो नेदी पाही । धर्रुि वनयिा बाही तारी मजि ॥२॥
तािरयेिले दास पि वडल्यिा संकटी । ि वविष केले पोटी अमृत्ततमयि ॥३॥
अमृत्तताते सेविीतसे नामरसां। तोि वडयेिला फिांसांबंधर्नाचा ॥४॥
बंधर्नाचा फिांसांआम्ही काही नेणो । पायि तुझे जिाणो पद्मनाभा ॥५॥
पद्मनाभा नाि वभकमळी ब्रह्माि वदक । तै्रलोक्यिनायिक म्हणि वविसी ॥६॥
म्हणि वविसी देविादासाचा अंि वकत । मनाचा संकेत पाहोि वनयिा ॥७॥
पाहोि वनयिा दृष्टढ ि वनश्चयि तयिाचा । तोची दास साचा जिविळीक ॥८॥
जिविळीक जिाली ब्रह्मी सुखाविले । मागर दाखि वविले मूनढा जिना ॥९॥
मूनढा जिनामाजिी दास तुझा मूनढ । कास तुझी दृष्टढ धर्िरयेिली ॥१ 0॥
धर्िरयेिले तुझे पायि र ेि वविठ्ठला । तुका सुखी जिाला तुझ्यिा नामे ॥॥



बहु क्लेशिी जिालो यिा हो नरदेही । कृत्त पादृष्टष्टिी पाही पांडुरगंा ॥१॥
पांडुरगंा सविरदेविाचीयिा देविा । घ्यिाविी माझी सेविा ि वदनानाथा ॥ध्र॥ु
ि वदनानाथ ि वब्रद ि वत्रभुविनी तुझे । मायिबापा ओझे उतरावेि ॥२॥
उतरी सत्विर पलैथडी नेई । पूनणरसुख देई पायिांपाशिी ॥३॥
पायिांपाशिी मजि ठेविी ि वनरतंर । आशिा तुझी फिार ि वदविस केली ॥४॥
केली आस तुझी विाट मी पाहातो । ि वनि वशिि वदनी ध्यिातो नाम तुझे॥५॥
नाम तुझे गोड स्विभक्तिा आविडे । भक्तिालागी कडे खांदा घेसी॥६॥
घेसी खांद्याविरी खेळि वविसी लोभे । पाउल शिोभे ि वविटेविरी ॥७॥
ि वविटेविरी उभा देिखलासी डोळा । मनाचा सोहळा पुरविीसी ॥८॥
पुरविी सत्विर तै्रलोक्यिस्विाि वमयिा । ि वमठी घाली पायिा तुका भावेि ॥९॥

एक वेिळे तरी जिाईन माहेरा । बहुजिन्म फेिरा जिाल्यिाविरी॥१॥
ि वचत्तिा हे बसैली अि वविट आविडी । पालट ती घडी नेघे एकी ॥ध्रु॥
करावेि ते करी कारणशिरीर । अंतरी त्यिा धर्ीर जिीविनाचा ॥२॥
तुका म्हणे तरी होइल ि वविलबं । पिर माझा लाभ खरा जिाला ॥३॥

सांग त्विा कोणासी तािरले । संता वेिगळे उद्धिरले ॥१॥
संत शिब्द उपदेशिी । मग तून हो म्हणशिी ॥२॥
तुका म्हणे नाही तुझा उपकार । करू संताचा उच्चार ॥३॥

उमा रमा एके सरी । विाराणसी ते पंढरी ॥१॥
दोघे सािरखे सािरखे । ि वविश्विनाथ ि वविठ्ठल सखे ॥ध्र॥ु
तेथे असे भागीरथी। येिथे जिाणा भीमरथी ॥२॥
विाराणशिी ि वत्रशुिलाविरी । सुदशिरनाविरी पंढरी ॥३॥
मनकि वणरका मनोहर । चंद्रभागा सरोविर ॥४॥
विाराणशिी भैरविकाळ । पुंडलीक के्षत्रपाळ ॥५॥
धर्ुिं वडराजि दडंपाणी। उभा गरुड कर जिोडुनी ॥६॥
गयिा तेची गोपाळपुर । प्रयिाग ि वनरानरिसंपुर ॥७॥
तेथे असती गयिाविळ । येिथे गाई आि वण गोपाळ॥८॥
शिमीपत्रि वपंड देती । येिथे काला ि वनजिसुख प्राप्ती ॥९॥
संतसज्जिनी केला काला । तुका प्रसाद लाधर्ला ॥१ 0॥



फिटयिाचे बडबडे चविी ना संविाद । आपुलाची विाद आपणासी ॥१॥
कोणे यिा शिब्दाचे मरावेि घाणी । अंतर ेशिाहाणी राि वहजेि हो ॥ध्रु॥
गाढविाचा भुकं आइकता कानी । कायि कोडविाणी ऐसीयेिचे ॥२॥
तुका म्हणे ज्यिासी करावेि विचन । त्यिाचे येिती गुण अंगास ते ॥३॥

ि वदविसांव्यिापारचाविटी । रात्री कुटंुबि वचंता मोटी ॥१॥
कायि करू यिा मनासी । नाठवेि हृषीकेशिी ॥ध्र॥ु
वेिश्येिपाशिी रात्री जिागे । हररि् वुकीत्तिनी ि वनद्रा लागे ॥२॥
तुका म्हणे कायि जिालासी । विृत्तथा संसारा आलासी ॥३॥

अहो कृत्त पाविंता । हाई बुध्दीचा येि दाता ॥१॥
जेिणे पाि वविजेि उध्दार । होयि तुझे पायिी थार ॥ध्र॥ु
विदविी हे विाचा । भावि पांडुरगंी साचा ॥२॥
तुका म्हणे देविा । माझे अंतर विसविा ॥३॥

ि वनंदक तो परउपकारी । कायि विणूनर्यां त्यिाची थोरी । जेि रजिकाहुनी भले पिर । सविर गणेु आगळा ॥१॥
नेघे मोल धर्तुो फुिका। पाप विरच्यिाविरी देखा । करी साधर्का । शुिद्ध सरते ि वतही लोकी ॥ध्र॥ु
मुखसंविदणी सागाते । अविघे साटि वविले तेथे। िजिव्हा साबण ि वनरुते । दोष काढी जिन्माचे ॥२॥
तयिा ठावि यिमपुरी । विास करणे अघोरी । त्यिासी दडंण करी । तुका म्हणे न्हाणी ते ॥३॥

प्रपचंाची पीडा सोसीती अघोरी । जियिा क्षणभरी नाम नयेि ॥१॥
नाम नाठि वविती आत्मयिा रामाचे । िधर्ग िजिणे त्यिाचे भविामूनळ ॥ध्रु॥
मूनळ ते पापाचे आचरण तयिाचे । नाही राघविाचे स्मरण त्यिा ॥२॥
स्मरण भजिन नाविडे जियिासी । आंदणीयिा दासी यिमदूनता॥३॥
ि वचंतन रामाचे न करी तो दोषी । एकात तयिासी बोलो नयेि ॥४॥
नयेि त्यिाचा सगं धर्रू म्हणे तुका । धर्िरता पातका विाटेकरी ॥५॥

अथेि वविन पाठांतर कासयिा करावेि । व्यिथरची मरावेि घोकुि वनयिा ॥१॥
घोकुि वनयिा कायि वेिगी अथर पाहे । अथररूप राहे होउि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे ज्यिाला अथी आहे भेटी । नाही तरी गोष्टिी बोलो नका ॥३॥



बसता चोरापाशिी तसैी होयि बुध्दी । देखताची ि वचधंर्ी मन धर्ावेि ॥१॥
व्यिि वभचाऱ्यिापासी बसैता क्षणभरी । देखताची नारी मन धर्ावेि ॥२॥
प्रपचंाचा छंद टाकुि वनयिा गोविा । धर्रावेि केशिविा हृदयिात ॥३॥
सांडुनीयिा देई संसाराची बेडी । कीतरनाची गोडी धर्राविी गा ॥४॥
तुका म्हणे तुला सांगतो मी एक । रुित क्मणीनायिक मुखी गाविा ॥५॥

मस्तकी सहावेि ठांि वकयिासी जिाण । तेव्हा देविपण भोगावेि गा ॥१॥
आपुिलयेि स्तुती ि वनंदा अथविा मान । टाकाविा थुकंोन पैलीकडे ॥ध्रु॥
सद्गुरुसेविन तेची अमृत्ततपान । करुनी प्राशिन बसैावेि गा ॥२॥
आपुल्यिा मस्तकी पडोत डोगर । सखुाचे माहेर टाकंु नयेि ॥३॥
तुका म्हणे आता सांगून तुला ि वकती । िजिण्यिाची फिजिीती करू नयेि ॥४॥

स्विाि वमसेविा गोड । माते बाळकाचे कोड ॥१॥
जेिजेि मागावेि भातुके । तेते पुरविी कौतुके ॥ध्रु॥
खेळि वविले कोडे । हरुषे बोले की बोबडे ॥२॥
तुका म्हणे लाड । तेथेपुर ेमाझे कोड ॥३॥

संतापायिी ि वविन्मखु जिाला । तो जिरी संगती मागो आला ॥१॥
तरी त्यिाहुनी दरुी जिावेि । सुखे एंकाती बसैावेि ॥ध्रु॥
आत्मचचार नाही जेिथे । अगी लाविुि वन द्याविी तेथे॥२॥
तुका म्हणे नाही । ि वचत्तिा समाधर्ान काही ॥३॥

ि वहरा ठेि वविता काळे गाहाण । मोल न तुटे दकुाळी जिाण ॥१॥
तसेै संतजिन पाही । ि वविनटले श्रीहरीपायिी ॥२॥
तुका म्हणे तसेै भक्ति । तयिा सी जिन हे ि वनंि वदत ॥३॥

पिरसे गे सुनेबाई । नको वेिचूनं द ूनधर् दही ॥१॥
आविाचािलली पढंरपुरा । वेिसीपासुि वन आली घरा ॥ध्रु॥
ऐके गोष्टिी सादर बाळे । करी जितन फुिटके पाळे ॥२॥
माझे हातींचा कलविडून  । मजिविाचुंि वन नको फिोडून  ॥३॥
विळविटि वक्षरीचे िलपंन । नको फिोडून  मजिविाचूनन ॥४॥
उखळ मुसळ जिाते । माझे मन गुतंले तेथे॥५॥



ि वभक्षुक आल्यिा घरा । सांग गेली पंढरपुरा ॥६॥
भक्षीं मि वपत आहारु । नको फिारसी विरो सारू ॥७॥
सूनन म्हणे बहुत ि वनके । तुम्ही यिाते्रसी जिावेि सखेु ॥८॥
सासूनबाई स्विि वहत जिोडा । सविर मागील आशिा सोडा ॥९॥
सुनमखुीचे विचन कानी । ऐकोि वन सासून ि वविविचंी मनी ॥१ 0॥
सवितीचे चाळे खोटे । म्यिा जिावेि से इला विाटे॥॥
अता कासयिा यिाते्र जिाऊ । कायि जिाउि वन तेथेपाहू॥॥
मुले ले कर ेघर दार । माझे येिथेची पंढरपूनर ॥॥
तुका म्हणे ऐसे जिन । गोि ववियेिले मायेि करून ॥॥

एक ते गाढवि मनुष्यिाचे वेिष । हालि वविती पुस पुढे दाढी ॥१॥
ि वनंदा हे भोजिन जेिविण तयिासी । जिोडी घरी रासी पातकाच्यिा ॥२॥
तुका म्हणे सुखे बसैोि वनयिा खाती । कंुभपाकी होती नकर विासी ॥३॥

मागत्यिाची टाळाटाळी । िझंझ्यिा विोढून ि वन कपाळी॥१॥
ऐसातवि मोळा । तुमचा नसेल गोपाळा ॥ध्र॥ु
नसेल ना नवेि । ऐसे धर्िरयेिले देवेि ॥२॥
तुका म्हणे जिाला । उशिीर नाही तो ि वविठ्ठला॥३॥

संसार किरती मोठयिा महत्विाने । ि वदसे लोका उणे न कळे त्यिा ॥१॥
पि ववित्रपण आपुले घरच्यिासीच ि वदसे । बाहेर उदास ि वनंि वदताती ॥ध्र॥ु
आपणा कळेना आपले अविगुण । पुि वढलाचे दोषगुण विाखाि वणती ॥२॥
ि वविषयिाचे ध्यिासे जिग बांिधर्येिले । म्हणोि वन लागले जिन्ममृत्तत्यि ु॥३॥
तुका म्हणे माझे संि वचतची असे । देविाजिीचे ि वपसे सहजिगुण ॥४॥

गव्हाराचे ज्ञान अविघा रजिोगुण । सुखविासी होऊन ि वविषयि भोगी ॥१॥
त्यिासी ज्ञान उपदेशि केला । संगेि वविन त्यिाला राहावेिना ॥२॥
तुका म्हणे संग उत्तिम असाविा । यिाि वविन उपाविाकायि सांगो ॥३॥

भाग्यिालागी लांचाविले । देविधर्मर ते राि वहले ॥१॥
कथे जिाता अळसे मन । प्रपंचाचे मोटे ज्ञान ॥ध्रु॥
अखंडप्रीती जिायिा । नेणे भजिनाच्यिा ठायिा ॥२॥



कथा कीतरन धर्नाचे । सविरकाळ ि वविषयिी नाचे ॥३॥
तुका म्हणे पंढरीरायिा । ऐसे जिन्मि वविले विायिा ॥४॥

पि वतव्रतेची कीती विाखाि वणता । िसंदळईच्यिा माथा ि वतडीक उठे ॥२॥
आमुचे ते आहे सहजि बोलणे । नाही ि वविचारून केले कोणी ॥ध्र॥ु
अंगे उणे त्यिाच्यिा बसेै टाळक्यिात । तेणे ि वठणग्यिा बहुत गाळीतसे ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही कायि करणे त्यिासी । ढका खविदंासी लागतसे ॥३॥

आहे ऐसा देवि विदविाविी विाणी । नाही ऐसा मनी अनुभविाविा ॥१॥
आविडी आविडी कि वळविराकि वळविरी । विरीली अंतरी ताळी पडे ॥ध्र॥ु
अपूनविर दशिरन मातेपुत्रा भेटी । रडून  मागे तुटी हषरयिोगे ॥२॥
तुका म्हणे एके कळते दसुर े। बिरयिाने बर ेआहाचाचे आहाच ॥३॥

हेची माझे ि वचत्तिी । राहो भावि प्रीती । ि वविठ्ठल सुषपु्ती। जिागृत्ति वत स्विप्नासी ॥१॥
आि वणक नाही तुजि मागणे । राज्यिचाड संपत्तिी धर्न । िजिव्हे सुख तेणे । घेता देही नाम तुझे ॥ध्र॥ु
तुझे रूप सविारठायिी । देखे ऐसे प्रमे देई । न ठेविाविाठायिी । अनुभवि ि वचत्तिाचा ॥२॥
जिन्ममरणाचा बाधर् । समुळूनि वन तुटे कंद । लागो हाची छंद । हरी गोि वविंद विाचेसी ॥३॥
कायि पालटे दरुषणे । अविघे कोंदाटे चतैन्यि । जिीविि वशिविाखंडण । होयि ते र ेि वचंि वतता ॥४॥
तुका म्हणे यिाची भावेि । आम्ही धर्ालो तुझ्यिा नामे । सखेु होत जिन्म । भलते यिाती भलतसैी ॥५॥

मौन का धर्िरले ि वविश्विाच्यिा जिीविना । उत्तिर विचना देई माझ्यिा ॥१॥
तून माझे संि वचत तूनची पूनविरपुण्यि । तून माझे प्राचीन पांडुरगंा ॥ध्रु॥
तून माझे सत्कमर तून माझा स्विधर्मर । तूनची ि वनत्यिनेम नारायिणा ॥२॥
कृत्त पाविचनाची विाट पाहातसे । करुणा विोरसे बोल काही ॥३॥
तुका म्हणे प्रेमळाच्यिा ि वप्रयिोत्तिमा । बोल सविोत्तिमा मजिसवेि ॥४॥

कायि करू आता धर्रुि वनयिा भीड । ि वनःशंिक हे तोड विाजिि वविले ॥१॥
नव्हे जिगी कोणी मुि वकयिाचा जिाण । साथरक लाजिोनी नव्हे ि वहत ॥ध्र॥ु
आले ते उत्तिर बोले स्विामीसवेि । धर्ीट नीट जिीवेि होउि वनयिा ॥२॥
तुका म्हणे मना समथारसी गाठी । घालाविी हे मांडी थापटून ि वन ॥३॥

मािझयिा तो जिीवेि घेतला हा सोस । पाहे तुझी विास भेटावियिा ॥१॥



मातेि वविन बाळ न मनी आि वणका । सविरकाळ धर्ोका स्तनपाना ॥ध्रु॥
विोसंगा ि वनघाल्यिा विाचुनी न राहे । त्यिाचे आतर मायि पुरविीते ॥२॥
तुका म्हणे माते भक्तिा तून कृत्त पाळ । ि वगि वळयेिले जिाळ विनांतरी ॥३॥

ते कायि पविाडे नाही म्यिा ऐि वकले । गोपाळ रि वक्षले विनांतरी ॥१॥
मावेिचा विोणविाहोउनी राक्षस । लागला विनास चहूकडे ॥ध्रु॥
गगनासी ज्विाळा लागती तुबंळ । गोधर्ने गोपाळ वेिडाविली ॥२॥
तुका म्हणे तेथेपळावियिा विाट । नाही विाि वनपट ऐसे जिाले ॥३॥

धर्डकला अि वग्न आह्या येिती विरी । गोपाळ श्रीहरी ि वविनि वविती ॥१॥
अर ेकृत्त ष्णा कायि ि वविचार कराविा । आला र ेविोणविाजिळों आता ॥ध्रु॥
अर ेकृत्त ष्णा तुझे नाम बि वळविंत । होयि कृत्त पाविंत राख आता ॥२॥
तुका म्हणे अर ेकृत्त ष्णा नारायिणा । गोपाळ करुणा भाि वकि वतले ॥३॥

अर ेकृत्त ष्णा आम्ही तुझे ि वनजि गडी । नविनीत आविडी देत होतो ॥१॥
अर ेकृत्त ष्णा आता राखेराखे कैसे तरी । संकटाभीतरी पि वडयेिलो ॥ध्रु॥
विरुषला इदं्र जेिव्हा ि वशिळाधर्ारी । गोविधर्रन ि वगरी उचिलला ॥२॥
तुका म्हणे तुझे पविाडे गोपाळ । विि वणरती सकळ नारायिणा ॥३॥

अर ेकृत्त ष्णा तुविा काळयिा नािथला । दाढे रगि वडला िरठासुर ॥१॥
अर ेकृत्त ष्णा तुविा पुतना शिोि वषली । दबुुरध्दी कळली अंतरीची ॥ध्र॥ु
गोपाळ करुणा ऐसी नानापरी । भाि वकती श्रीहरी तुजिपुढे ॥२॥
तुझे नाम कामधेर्नु करुणेची । तुका म्हणे त्यिांची आली कृत्त पा ॥३॥

चहुकंडून ि वनयिा येिती ते कलोळ । सभोंविते जिाळ जिविि वळ आले ॥१॥
सकुमार मूनि वतर श्रीकृत्त ष्ण धर्ाकुटी । घोंगडी आि वण काठी खांद्याविरी ॥ध्रु॥
लहान ले करू होत ते सगुण । ि वविकाळ विदन पसिरले ॥२॥
चाभाड ते एक गगनी लागले । एक ते ठेि वविले भूनमीविरी ॥३॥
तयेि वेिळे अविघे गोपाळ ही भ्यिाले । तुके ही लपाले भेउि वनयिा ॥४॥

श्रीमुख विोणविाि वगळीत चािलले । भ्यिासुर विासीले विदनांबुजि ॥१॥
ि वविकाळ त्यिा दाढा भ्यिाने पाहावेिना । धर्ाउनी रसना ज्विाळ ि वगळी ॥ध्र॥ु



िजिव्हा लांब धर्ावेि गोळा करी ज्विाळ । मोटे मुखकमळ त्यिा त घाली ॥ ॥
तुका म्हणे अविघा विोणविागीि वळला। आनंद जिाहाला गोपाळा सी ॥३॥

गोपाळ प्रीतीने कैसे ि वविनि वविती । ि वविकाळ श्रीपती होऊ नको ॥१॥
नको र ेबा कृत्त ष्णा धर्रू ऐसे रूप । आम्हा चळकाप सुटलासे ॥ध्रु॥
होई बा धर्ाकुटा शिाम चतुभूनरजि । बसैोि वनयिा गजुि सखेु बोलो ॥२॥
विोणव्यिाच्यिा रागेि वगि वळशिील आम्हा । तुका मेघशिामा पायिा लागे ॥३॥

सांि वडयेिले रूप ि वविकाळ भ्यिासुर । झाले सकुमार कोि वडसविाणे ॥१॥
शिाम चतुभुरजि मकुुट कंुडले । सुंदर दडंले नवि बाळ ॥ध्रु॥
गोपाळ म्हणती कैसे र ेबा कृत्त ष्णा । रूप नारायिणा धर्िरयेिले ॥२॥
कैसा विाढलासी ि वविकाळ जिालासी । गटगटा ज्विाळा सी ि वगि वळयेिले ॥३॥
तुका म्हणे भावेि पुसती गोपाळ । अनाथवित्सल म्हणोि वनयिा ॥४॥

बा र ेकृत्त ष्णा तुझे मखु की कोमळ । कैसे येिविढे ज्विाळ ग्रासीयेिले ॥१॥
बा र ेकृत्त ष्णा तुझी िजिव्हा की कोविळी । होईल पोि वळली नारायिणा ॥ध्रु॥
बसेै कृत्त ष्णा तुझे पाहू मुखकमळ । असेल पोळले कोणे ठायिी ॥२॥
घोंगि वडयिा घाली घालूनि वनयिा तळी। विरी विनमाळी बसैि वविती ॥३॥
तुका म्हणे भावेि आकि वळला देवि । कृत्त पािसंधर्ुरावि तै्रलोक्यिाचा ॥४॥

एक म्हणती मुख विासी नारायिणा । पाहो दे विदना डोळेभिर ॥१॥
विासुि वनयिा मखु पहाती सकळ । अविघे गोपाळ व्यिोमाकार ॥ध्र॥ु
म्हणती गोपाळ बेटे हो हा देवि । स्विरूपाचा ठावि न कळे यिाच्यिा ॥२॥
तुका म्हणे अविघे ि वविठोबाभोंविते । ि वमळाले नेणते लहानथोर ॥३॥

एक म्हणती कृत्त ष्णा विासीले त्विा मखु । तेव्हा थोर धर्ाक पि वडला आम्हा ॥१॥
ि वगळों लागलासी अग्नीचे कल्लोळ । आम्ही चळचळा कापतसो ॥ध्र॥ु
ज्विाळा बरोबिर ि वगळशिील आम्हा । ऐसे मेघशिामा भयि विाटे ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे भाग्यिाचे गोपाळ । फुिटके कपाळ आमचेुची ॥३॥

गोपाळा चे कैसे केले समाधर्ान । देउि वन आिलगंन ि वनविि वविले ॥१॥
ज्विाळाबरोबिर तुम्हा का ग्रासीन । अवितार घेणे तुम्हा साटी ॥ध्र॥ु



ि वनगुरण ि वनभरयि मी सविारि वनराळा । प्रकृत्त ि वतवेिगळा गुणातीत ॥२॥
चीन्मयिचीद्रूनप अविघेचीदाकार । तुका म्हणे पार नेणे ब्रह्मा ॥३॥

ऐसामी अपार पार नाही अंत । पिर कृत्त पाविंत भाि वविकाचा ॥१॥
दजुिरनां चांडाळा करी ि वनदारळण । करी संरक्षण अंि वकताचे ॥ध्रु॥
भक्ति माझे सखे िजिविलग सांगाती । सविार्यांग त्यिा प्रि वत विोडविीन ॥२॥
पीताबरछायिा करीन त्यिा विरी । सदा त्यिांचे घरी दारी उभा ॥३॥
माझे भक्ति मजि सदा जेि रातले । त्यिा घरी घेतले धर्रणे म्यिा ॥४॥
कोठे हे विचन ठेि वविले येि वेिळे । तुका म्हणे डोळे झांि वकयेिले ॥५॥

भ्रतारसेी भायिार बोले गजुि गोष्टिी । मजि ऐसी कष्टिी नाही दजुिी ॥१॥
अखंड तुमचे धर्दं्याविरी मन । माझे तो हेळण किरती सविर ॥ध्र॥ु
जिोि वडतसां तुम्ही खाती हेर ेचोर े। माझी तवि पोर ेहळहळीती ॥२॥
तुमची व्यिाली माझे डाई हो पेटली । सदा दषु्टि बोली सोसवेिना ॥३॥
दषु्टिव्रुि वत नंदलुी सदा द्वषे करी । नांदों मी संसारी कोण्यिा सुखे ॥४॥
भाविादीर काही धर्ड हा न बोले । नांदों कोणा खाले कैसी आता ॥५॥
माझ्यिा अंगसगेंतुम्हासी ि वविश्रांती । मग धर्डगती नाही तुमची ॥६॥
ठाकते उमकते जिीवि मुठी धर्रुनी। पिर तुम्ही अजिूनि वन न धर्रा लाजि ॥७॥
वेिगळे ि वनघता संसार करीन । नाही तरी प्राण देते आता ॥८॥
तुका म्हणे जिाला कामाचा अंि वकत। सांगे मनोगत तसैा विते ॥९॥

कामाचा अंि वकत कातेते प्रािथरत । तून का हो दिुत श्चत्ति ि वनरतंर ॥१॥
माझी मायिबापे बंधर्ु हो बि वहण । तुजि करी सीण त्यिागीन मी ॥ध्रु॥
त्यिांचे जिरी तोड पाहेन मागुता । तरी मजि हत्यिा घडो तुझी ॥२॥
सकाळ उठोन वेिगळा ि वनघेन । विाहातो तुझी आण ि वनश्चयेि सी ॥३॥
वेिगळे ि वनघता घडीन दोर ेचुडा । तून तवि माझा जिोडा जिन्माचा की ॥४॥
ताईत सांकळी गळाची दलुडी । बाजुिबंदजिोडी हातसर ॥५॥
वेिणीचे जेि नग सविर ही करीन । नको धर्रू सीण मनी काही ॥६॥
नेसावियिा साडी सेलारी चनुडी । अंगी ची काचोळी जिाि वळयिा फुिले ॥७॥
तुका म्हणे केला रांडेने गाढवि । मनासवेि धर्ावि घेतलीसे ॥८॥

उजिि वळता उजिळे दीपकाची विाती । स्वियिंभ ते ज्यिोती ि वहऱ्यिा अंगी ॥१॥
एकी महाकष्टिे मेळि वविले धर्न । एकासी जितन दवैियिोगे ॥ध्रु॥



पिरमळे केले चंदनाचेचीन्ह । ि वनविडी ते ि वभन्न गाढवि तो ॥२॥
तुका म्हणे जियिा अगंी हरीठसा। तो तर ेसहसांविंद्य होयि ॥३॥

बाराविषे बाळपण । ते ही वेिचले अज्ञाने ॥१॥
ऐसाजिन्म गेला विायिा । न भजिता पंढरीरायिा ॥ध्रु॥
बाकी उरली आठयिाशिी । तीस वेिचली कामासी ॥२॥
बाकी उरली आठाविन्न । तीस वेिचली ममतेने ॥३॥
बाकी उरली आठाविीस । देहगेह ि वविसरलास ॥४॥
तुका म्हणे ऐसाझाडा । संसार हा आहे थोडा ॥५॥

सोविळा तो जिाला । अगंीकार देवेि केला ॥१॥
येिर किरती भोजिन । पोट पोसायिा दजुिरन ॥ध्रु॥
चुकला हा भार । तयिाचीच येिरझार ॥२॥
तुका म्हणे दास । जिाला तयिा नाही नास ॥३॥

आजिी ि वशिविला मांग । माझे ि वविटाळले आंग ॥१॥
यिासी घेऊ प्रायिित श्चत्ति । ि वविठ्ठलि वविठ्ठल हृदयिा त ॥ध्रु॥
जिाली कोधर्ासी भेटी । तोडाविाटे नकर  लोटी ॥२॥
अनुतापी न्हाऊ । तुका म्हणे रविी पाहू ॥३॥

ठावि तुम्हा पाशिी । जिाला आता हृषीकेशिी ॥१॥
न लगे जिागावेि सतत । येिथे स्विभावेि हे नीत ॥ध्रु॥
चोरटयिासी थारा। येिथे कैचा जिी दातारा ॥२॥
तुका म्हणे मने । आम्हा जिाले समाधर्ान॥३॥

पाि वळयेिले लळे । माझे ि वविठ्ठले कृत्त पाळे ॥१॥
बहुजिन्माचे पोषणे । सरते पायिांपाशिी तेणे ॥ध्रु॥
सवेि ि वदली लागो । भाते आविडीचे मागो ॥२॥
तुका म्हणे ि वभन्न । नाही ि वदसो ि वदले क्षण॥३॥

जिो यिा गेला पढंरपुरा । आि वणक यिात्रा न मानी तो॥१॥
सुलभ मायि पंढरीराणा । पुरविी खणुा अंतरीच्यिा ॥ध्रु॥



जिन्मांतिरचं्यिा पुण्यिरासी । विारी त्यिासी पंढरी ॥२॥
बाहेर येिता प्राण फुिटे । रडे दाटे गि वहविर े॥३॥
दिधर्मंगळभोजिन सारा । म्हणती करा मुरडी वि ॥४॥
मागुता हा पाहो ठावि । पंढरीरावि दशिरने ॥५॥
तुका म्हणे भूनविैकंुठ । विाळुविंट भीविरा ॥६॥

न ि वमळती एका एक । जियेि नगरीचे लोक ॥१॥
भली तेथेराहू नयेि । क्षणे होईल न कळे कायि ॥ध्रु॥
न किरता अन्यिायि । बळे करी अपायि ॥२॥
नाही पुराणाची प्रीती । ठायिी ठायिी पचंाइती ॥३॥
भल्यिा बऱु्यिा मारी । होता कोणी न ि वनविारी ॥४॥
अि वविचाऱ्यिा हाती। देउनी प्रजिा नागि वविती ॥५॥
तुका म्हणे दरी । सुखे सेविा विी ते बरी ॥६॥

ि वशिकविणे नाक झाडी । पुढील जिोडी कळेना ॥१॥
ि वनरयिगाविी भोग देता । तेथेसत्तिा आि वणकाची ॥ध्र॥ु
अविगुणाचा सांटा करी । तेची धर्री जिीविासी ॥२॥
तुका म्हणे जिडबुध्दी । कमरशुिध्दी सांडविी ॥३॥

गोपीचंदन मुद्रा धर्रणे । आम्हा लेणे विैष्णविा ॥१॥
ि वमरविून अळंकार लेणे । ही भूनषणे स्विामीची ॥ध्रु॥
ि वविकलो ते सेविा जिीवेि । एक्यिा भावेि एकि वविधर् ॥२॥
तुका म्हणे शिूनर जिालो । बाहेर आलो संसारा ॥३॥

ि वविषयिांचे लोिलंगत । ते फिजिीत होतील ॥१॥
न सर ेयेिथे यिाि वतकुळ । शुिद्ध मूनळबीजि व्हावेि ॥ध्रु॥
ि वशिखासूनत्र सोंुगं विरी । दरुाचारी दडं पावेि ॥२॥
तुका म्हणे अि वभमाना । नारायिणा न सोसे॥३॥

विि वडले ि वदले भूनमीदान । ते जिो मागे अि वभळासूनन ॥१॥
अग्रपूनजेिचा अिधर्कारी । शे्रष्ठ दडं यिमा घरी ॥ध्रु॥
उभयिकुल समवेित । नकाअ प्रवेिशि अदतु ॥२॥



तप्तलोहे भेटी । तुका म्हणे कल्पकोटी ॥३॥

लि वटकी ग्विाही सभेआंत । देता पि वतत आगळा॥१॥
कंुभपाकी विस्ती करू । होयि धर्ुरु कुळेसी ॥ध्रु॥
रजिस्विला रुिधर्र स्रवेि । तेची घ्यिावेि तृत्तषेसी ॥२॥
तुका म्हणे जिन्मा आला । काळ जिाला कुळासी ॥३॥

आचर ेदोष न धर्री धर्ाक । परीपाक दःुखाचा ॥१॥
चांडाळ तो दरुाचारी । अंगीकारी कोण त्यिा ॥ध्रु॥
नव्हे संतान विोस घर । अंधर्कार कुळासी ॥२॥
तुका म्हणे त्यिाचे दान । घेता पतन दःुखासी ॥३॥

कीि वविलविाणा जिाला आता । दोष किरता न ि वविचारी॥१॥
अि वभळाषी नारी धर्न । झकविी जिन लि वटकेची ॥ध्रु॥
ि वविश्विासीयिा करी घात । न धर्री ि वचत्तिा काटाळा ॥२॥
तुका म्हणे नाही आला । विृत्तथा गेला जिन्मासी ॥३॥

घेऊ नयेि तसेै दान । ज्यिाचे धर्न अि वभळाषी ॥१॥
तो ही येिथे कामा नयेि । नकार जिायि म्हणोि वन ॥ध्रु॥
ि वविकी स्नानसंध्यिा जिप । करी तप पुि वढलांचे ॥२॥
तुका म्हणे दांि वभक तो । नकार जिातो स्विइच्छा ॥३॥

सदा नामघोष करू हरीकथा । तेणे सदा ि वचत्तिा समाधर्ान ॥१॥
सविरसुख ल्यिालो सविर अलकंार । आनंदे ि वनभरर डुलतसो ॥ध्रु॥
असो ऐसाकोठे आठवि ही नाही । देही च ि वविदेही भोगून दशिा ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही जिालो अि वग्नरूप । लागो नेदून ंपापपुण्यि आता ॥३॥

विरीविरी बोले यिधु्दाि वचयिा गोष्टिी । परसैन्यिा भेटी नाही जिाली ॥१॥
पराव्यिाचे भार पाहुि वनयिा दृष्टष्टिी । कापतसे पोटी थरथरां ॥ध्रु॥
मनाचा उदार रायिांचा जंुिझार । ि वफिरगंीचा मार मारीतसे॥२॥
धर्न्यि त्यिाची मायि धर्न्यि त्यिाचा बाप । अगंी अनुताप हरीनामे ॥३॥
तुका म्हणे साधर्ून बोले खगरधर्ार । खोचती अंतर ेदजुिरनाचे ॥४॥



गंधर्विरनगरी क्षण एक राहावेि । तेची प ैकरावेि मुळक्षत्र ॥१॥
खपुष्पाची पूनजिा बांधर्ोि वन ि वनगुरणा । लक्ष्मीनारायिणा तोषविावेि ॥ध्र॥ु
विंध्यिापुत्राचा लग्नाचा सोहळा । आपुिलयिा डोळा पाहो वेिगी ॥२॥
मृत्तगजिळा पोही घालुि वन सज्ञाना । तापिलयिा जिना ि वनविविावेि ॥३॥
तुका म्हणे ि वमथ्यिा देहेि वद्रयिकमर । ब्रह्मापरण ब्रह्म होयि बापा ॥४॥

तुझा म्हणि वविलो दास । केली उित च्छष्टिासी आस॥१॥
मुखी घालाविाकविळ । जिरी तून होशिील कृत्त पाळ ॥२॥
सीण भाग माझा पसेु । तुका म्हणे न करी हासे ॥३॥

कायि मागेआम्ही गुंतलो काशिानी । पढेु विाहो मनी धर्ाक देविा ॥१॥
कीती चराचरी आहे तसैी आहे । भेटोि वनयिा कायि घ्यिावेि आम्हा ॥ध्रु॥
घेउनी धर्रणे बसैती उपविासी । हट आम्हा पासी नाही तसैा ॥२॥
तातडी तयिा नी केली ि वविटंबणा । आम्हा नारायिणा कायि उणे ॥३॥
नाही मुि वक्तिचाड विास विकंुैठीचा । जिीवि भावि आमुचा देऊ तुजि ॥४॥
तुका म्हणे कायि मानेल ते आता । तून घेई अनंता सविर माझे ॥५॥

जिालो बि वळविंत । होउि वनयिा शिरणागत ॥१॥
केला घरांत िरघाविा । ठायिी पाि वडयेिला ठेविा ॥ध्र॥ु
हाता चढे धर्न । ऐसे रचलेकारण ॥२॥
तुका म्हणे ि वमठी । पायिी देउि वन केली लुटी॥३॥

दासीचा जिो संग करी । त्यिाचे पूनविरजि नकार द्वारी॥१॥
ऐसे सांगो जिाता जिना । नयेि कोणाि वचयिा मना ॥ध्र॥ु
बर ेि वविचारूनी पाहे । तुजि अंतीकोण आहे ॥२॥
तुका म्हणे रांडलेका । अंती जिासील यिमलोका ॥३॥

गुळ सांडुनी गोडी घ्यिाविी । मीठ सांडुनी चि ववि चाखाविी ॥१॥
ऐसाप्रपंच सांडुनी घ्यिाविा । मग परमाथर जिोडाविा ॥ध्रु॥
साकरचेा नव्हे ऊस । आम्हा कैचा गभरविास ॥२॥
बीजि भाजुिनी केली लाही । जिन्ममरण आम्हासी नाही ॥३॥



आकारासी कैचा ठावि । देह प्रत्यिक्ष जिाला विावि ॥४॥
तुका म्हणे अविघे जिग । सविार घटी पांडुरगं ॥५॥

आमुचे दडंवित पायिा विरी डोई । व्हावेि उतराई ठेविुि वनयिा ॥१॥
कराल ते कायि नव्हे जिी ि वविठ्ठला ।ि वचत्ति द्यावेि बोला बोबि वडयिा ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही लि वडविाळे अनाथे । म्हणोि वन ि वदनानाथे सांभाळावेि ॥३॥

भाग्यिविंत आम्ही ि वविष्णदुास जिगी । अभगं प्रसगंी धर्यैिरविंत ॥१॥
नाही ते पुरविीत आणिु वन जिविळी । गाउनी माउली गीत सुखे ॥ध्र॥ु
प्रीती अंगी असे सदा सविरकाळ । विोळली सकळ सुखे ठायिी ॥२॥
आपुल्यिा स्विभावेि जिसेै जेिथे असो । तसेै तेथेि वदसो सािजिरचेी ॥३॥
विासनेचा कंद उपि वडले मूनळ । दिुरते सकळ ि वनविािरली ॥४॥
तुका म्हणे भक्तिजिनाची माउली । करील साउली ि वविठ्ठल आम्हा ॥५॥

तीथे फिळती काळे जिन्मे आगि वळयिा । संतदृष्टष्टिी पायिा हेळामाते्र ॥१॥
सुखाचे सुगम विैष्णविाचे पायि । अंतरीचा जिायि महाभेवि ॥ध्रु॥
काळे ि वह न सर ेतपे समाधर्ान । कथे मूनढजिन समाधर्ीस्थ ॥२॥
उपमा द्यावियिा सांगता आि वणक । नाही ि वतन्ही लोक धर्ुडंाि वळता ॥३॥
तुका म्हणे मी राि वहलो येिणे सुखे । संतसंगेदःुखे नासावियिा ॥४॥

संतजिना माझी यिावियिा करुणा । म्हणउनी दीन हीन जिालो ॥१॥
नेणे यिोग यिकु्तिी नाही ज्ञान मि वत । गातसे यिा गीती पांडुरगंा ॥ध्र॥ु
भावि भक्तिी नेणे तप अनुष्ठान । किरतोर् ि वकत्तिन ि वविठ्ठलाचे ॥२॥
ब्रह्मज्ञान ध्यिान न कळे धर्ारणा । एका नारायिणा विाचुि वनयिा ॥३॥
तुका म्हणे माझा ि वविटोबासी भार । जिाणे हा ि वविचार तोची माझा ॥४॥

ऐसे कायि उणे जिाले तुजि देविा । भावेि ि वविन सेविा घेसी माझी ॥१॥
कायि मजि द्याविा न लगे मुशिारा । पहावेि दातारा ि वविचारुनी ॥ध्रु॥
किरतो पाखांडे जिोडुनी अक्षर े। नव्हे ज्ञान खर ेभि वक्तिरस ॥२॥
गुणविाद तुझे न बोलवेि विाणी । आि वणका छळणी विाद सांगे ॥३॥
तरी आता मजि राखे तुझे पायिी । देखसील काही प्रमेरस ॥४॥
तुका म्हणे तुजि हासतील लोक । ि वनःकाम सेविक म्हणोि वनयिा ॥५॥



भोंदावियिा मीस घेउनी संताचे । करी कुटंुबाचे दास्यि सदा ॥१॥
मनुष्यिाचे परी बोले राविाकरी । रजंिविी नरनारी जिगामध्येि ॥ध्रु॥
ि वतमयिाचा बलै करी सीकि वविले ।चीत्रीचे बाहुले गोष्टिी सांगे ॥२॥
तुका म्हणे देविाजिळो हे महतंी । लाजि नाही ि वचत्तिीि वनसुगाते ॥३॥

अंगी घेउि वनयिा विार ेदयिा देती । तयिा भक्तिा हातीचोट आहे ॥१॥
देव्हारा बसैोि वन हालि वविती सुपे । ऐसी पापी पापे िलपंताती ॥ध्र॥ु
एकीबेकीन्यिायेि होतसे प्रि वचत । तेणे लोक समस्त भुलताती ॥२॥
तयिाचे स्विाधर्ीन दवैिते असती । तरी का मरती त्यिांची पोर े॥३॥
तुका म्हणे पाणी अंगारा जियिाचा । भक्ति कान्होबाचा तो ही नव्हे ॥४॥

कोणा एकाि वचयिा पोर ेकेली आळी । ठाविी नाही पोळी मागेदेखी ॥१॥
बुझाि वविले हातीदेउनी खापर । छंद करकर विािरयेिली ॥ध्रु॥
तसेै नको करू मजि कृत्त पाविंता । कायि नाही सत्तिा तुझे हाती॥२॥
तुका म्हणे मायिबापाचे उि वचत । करावेि ते ि वहत बाळकाचे ॥३॥

पंढरपुरीचे दवैित भजिावेि । कायिा विाचा जिावेि शिरण त्यिा ॥१॥
मनी ध्यिान करी अहतंा धर्रूनी । तयिा चकपाणी दूनर ठेला ॥ध्र॥ु
मान अि वभमान सांडुनीयिा द्यावेि । अविघ्यिा नीच व्हावेि तरी प्राप्त ॥२॥
तुका म्हणे हेची कोणासी सांगावेि । सादर होउि वन भावेि भजेि देविा ॥३॥

अधर्मा चेि वचत्ति अहकंारी मन । उपदेशि शिीण तयिा केला ॥१॥
पाि वपयिाचे मन न करी आचार । ि वविधर्वेि शंृगार व्यिथर केला ॥ध्र॥ु
अधर्माचे ि वचत्ति दिुत श्चत्ति ऐकेना । विायिा सीण मना करू कायि ॥२॥
गधर्रबासी ि वदली चंदनाची उटी । केशिर लल्हाटी शुिकराच्यिा ॥३॥
पि वतविंचकेसी सांगता उदडं । पिर ते पाषांड ि वतचे मनी ॥४॥
तुका म्हणे तसेै अभाविी सांगता । विाउगाची ि वचत्तिा सीण होयि ॥५॥

ि वकती उपदेशि कराविाखळासी । नाविडे तयिासी बर ेकाही ॥१॥
शुिद्ध हे विासना नाही चांडाळाची । होळी आयिषु्यिाची केली तेणे ॥ध्र॥ु
नाही शुिद्ध भावि नायिके विचन । आपण्यिा आपण नाि वडयेिले ॥२॥
तुका म्हणे त्यिासी कायि व्यिाली रांड । किरतो बडबड रात्रि वदस ॥३॥



संत देखोि वनयिा स्वियेि दृष्टष्टिी टाळी । आदर ेन्यिाहाळी परस्त्रीसी ॥१॥
विीट येि कणारसी संतविाक्यिामृत्तता । स्त्रीशिब्द ऐकता ि वनवेि कणर ॥२॥
कथेमाजिी ि वनजि विाटे ि वनत्यिक्षणी । िस्त्रयेिचे कीतरनी प्रमेे जिागे ॥३॥
तुका म्हणे तुम्ही कोधर्ासी न यिावेि । स्विभाविा करावेि कायि कोणी ॥४॥

भोळे भाि वविक हे जुिनाट चांगले । होयि तसेै केले भि वक्तिभावेि ॥१॥
म्हणउि वन ि वचंता नाही आम्हा दासां । न भ्यिों गभरविासांजिन्म घेता ॥ध्रु॥
आपुिलयिा इच्छा करू गदारोळ । भोगून सविरकाळ सविर सुखे ॥२॥
तुका म्हणे आम्हा देविाचा सांगात । नाही ि वविसंबत येिर येिरां ॥३॥

आता तरी माझी पिरसांविीनविती । रखमुाईच्यिा पि वत पांडुरगंा ॥१॥
चुकिलयिा बाळा न मारावेि जिीवेि । ि वहत ते करावेि मायिबापी ॥२॥
तुका म्हणे तुझा म्हणताती मजि । आता आहे लाजि हेची तुम्हा ॥३॥

नाही बळयिोग अभ्यिास करायिा । न कळे ते ि वकयिा साधर्नाची ॥१॥
तुिझयेि भेटीचे प्रेम अंतरगंी । नाही बळ अंगी भजिनाचे ॥ध्रु॥
कायि पांडुरगंा करू बा ि वविचार । झुरते अंतर भेटावियिा ॥२॥
तुका म्हणे सांगा विि वडलपणे बधु्दी । तुजिि वविन दयिाि वनधर्ी पसुो कोणा ॥३॥

िजिही तुझी कास भावेि धर्िरयेिली । त्यिांची नाही केली सांड देविा ॥१॥
कायि माझा भोग आहे तो न कळे । सुखे तुम्ही डोळे झांि वकयेिले ॥ध्रु॥
रावि रकं तुजि सािरकेची जिन । नाही थोर लहान तुजिपाशिी ॥२॥
तुका म्हणे मागेआपंि वगले भक्तिा । मािझयिा संि वचता कृत्त पा नयेि ॥३॥

पहावियिा तुझा जिरी बोले अंत । तरी माझे जिात डोळे देविा ॥१॥
स्तबंी तुजि नाही घातले प्रल्हादे । आपुल्यिा आनंदे अवितार ॥ध्रु॥
भक्तिाि वचयिा काजिा जिालासी सगुण । तुजि नाही गुण रूप नाम ॥२॥
ऐसा कोण देविा अधर्म यिातीचा । ि वनधर्ारर हा साचा नाही तुझा ॥३॥
तुका म्हणे बोले कवितुके गोष्टिी । नेदी येिऊ पोटी राग देविा ॥४॥



प्रगट व्हावेि हे अज्ञानविासना । माझी नारायिणा हीनबुध्दी ॥१॥
खाणीविाणी होसी काष्टिी तून पाषाणी । जंितु जिीविाजिनी प्रिसद्ध हा ॥ध्रु॥
ज्ञानहीन तुजि पाहे अल्पमि वत । लहान हा ि वचत्तिीधर्रोि वनयिा ॥२॥
पिर तून कृत्त पाळ होसी देविराणा । ि वब्रदे तुझी जिना प्रिसद्ध हे ॥३॥
उताविीळ बहु भक्तिाि वचयिा काजिा । होसी केशिीराजिा तुका म्हणे ॥४॥

जिरी तुझा मजि नसता आधर्ार । कैसा हा संसार दऱु्हाविला ॥१॥
ऐसाबळी कोण होइल परुता । जिो हे विारी ि वचंता आशिापाशि ॥ध्र॥ु
मायिामोहफिांसांलोकलाजिबेडी । तुजिविीण तोडी कोण एक ॥२॥
हे तो मजि कळो आले अनुभवेि । बर ेमाझ्यिा जिीवेि पांडुरगंा ॥३॥
तुका म्हणे यिास तूनची माझा गोही । पुरी भावि नाही जिना लोका ॥४॥

तुजिि वविन चाड आि वणकाची काही । धर्रीन हे नाही तुजि ठावेि ॥१॥
तरणउपायि यिोगके्षम माझा । ठेि ववियेिला तुझ्यिा पायिी देविा ॥ध्र॥ु
कोण मजि आळी कायि हे तातडी । सोि वनयिाची घडी जिायि ि वदस ॥२॥
तुिझयिा नामाचे ल्यिालोंसे भूनषण । कृत्त पा संतजिन किरतील ॥३॥
तुका म्हणे जिाला आनंदाचा विास । हृदयिा यिा नास नव्हे कधर्ी ॥४॥

हेची सुख पढेु मागतो आगळे । आनंदाची फिळे सेविा दान ॥१॥
जिन्मजिन्मांतरी तुझाची अंि वकला । करुनी ि वविठ्ठला दास ठेविी ॥ध्र॥ु
दजुिा भावि आड येिऊ नेदी ि वचत्तिा । कराविाअनंता नास त्यिाचा ॥२॥
अभयि देउनी करावेि सादर । क्षण तो ि वविसर पडो नेदी ॥३॥
तुका म्हणे आम्ही जेिजेि इच्छा करू । ते ते कल्पतरू पुरविीसी ॥४॥

तुजि केिलयिा नव्हे ऐसे काई । डोंगराची राई क्षणमाते्र ॥१॥
मजि यिा लोकाचा न साहे आघात । देखणे प्रि वचत जिीवि घेती ॥ध्र॥ु
सहजि ि वविनोदे बोिलयेिलो गोष्टिी । अरभंी तो पोटी न धर्राविी ॥२॥
दीनरूप मजि करावेि नेणता । यिाहुनी अनंता आहे तसैा ॥३॥
तुका म्हणे जेिणे मजि तून भोगसी । ते करी जिनासी चाड नाही ॥४॥

ऐसा सविर भावि तुजि ि वनरोि वपला । तून मजि एकला सविरभावेि ॥१॥
अंतरीची का हे नेणसील गोष्टिी । पिर सखुासाटी बोलि वविसी ॥ध्रु॥



सविर माझा भार तुजि चालविणे । तेथे म्यिा बोलणे कायि एक ॥२॥
स्विभावेि स्विि वहत ि वहताचे कारण । कौतुक करून ि वनविि वडसी ॥३॥
तुका म्हणे तून हे जिाणसी गा देविा । आमुच्यिा स्विभाविाअंतरीच्यिा ॥४॥

लोखंडाचे न पाहे दोष । ि वशिविोन परीस सोने करी॥१॥
जिसैी तसैी तरी विाणी । मना आणी माउली ॥ध्रु॥
लेकराचे स्नेहे गोड । करी कोड त्यिागुणे ॥ ॥
मागेपुढे िरघे लोटी । साहे खेटी करी ते ॥३॥
तुका ि वविनंती पांडुरगंा । ऐसे सांगा आहे हे ॥४॥

 पविरकाळी धर्मर न करी नासरी । खची राजिद्वारी द्रव्यिरासी ॥१॥
सोइऱ्यिाची करी पाहुणेर बरा । काडविी ठोंबरा संतालागी ॥ध्रु॥
बाइलेची सविर आविडीने पोसी । माताि वपतरांसी दविडोनी ॥२॥
श्राध्दी कष्टिी होयि सांगता ब्राह्मण । गोविार मागूनन साविडीतो ॥३॥
नेतो पाने फुिले वेिश्येिला उदडं । ब्राम्हणासी खांड नेदी एक ॥४॥
हाते मोऱ्यिा शिोधर्ी कष्टि करी नाना । देविाच्यिा पूनजिना काटाळतो ॥५॥
सारा वेिळ धर्दंा किरता श्रमेना । साधर्ूनच्यिा दशिरना जिाता कंुथे ॥६॥
हरीच्यिा कीतरनी गुगंायिासी लागे । येिरविी तो जिागे उगलाची ॥७॥
पुराणी बसैता नाही िरकामटी । खेळतो सोंुंगटी अहोरात्री ॥८॥
देविाच्यिा ि वविभुती न पाहे सविरथा । करी पानविथा नेत्रि वभक्षा ॥९॥
गाईला देखोनी बदबदां मारी । घोडयिाची चाकरी गोड लागे ॥१ 0॥
ब्राम्हणाचे तीथर घेता त्रास मोटा । प्रमेे घेतो घोंटा घटघटां ॥॥
तुका म्हणे ऐसे प्रपंची गुंतले । जिन्मोि वन मुकले ि वविठोबासी ॥॥

आम्ही रामाचे राऊत । विीर जंुिझार बहुत ॥१॥
मन पविन तुरगं । हाती नामाची ि वफिरगं ॥ध्र॥ु
विारू चालविून चहूखरुी । घाला घालून ंयिमपुरी ॥२॥
तुका म्हणे पेणे । आम्हा विैकंुठासी जिाणे॥३॥

पि ववित्र ते कुळ पाविन तो देशि । जेिथे हरीचे दास घेती जिन्म ॥१॥
कमरधर्मर त्यिाचे जिाला नारायिण । त्यिाचेनी पाविन ि वतन्ही लोक ॥ध्रु॥
विणरअि वभमाने कोण जिाले पाविन । ऐसे द्या सागूनन मजिपाशिी ॥३॥
अंत्यिजिाि वद यिोि वन तरल्यिा हरीभजिने । तयिाची परुाणे भाट जिाली ॥३॥



विैश्यि तुळाधर्ार गोरा तो कंुभार । धर्ागा हा चांभार रोि वहदास ॥४॥
कबीर मोमीन लि वतब मुसलमान । शेिणा न्हाविी जिाण ि वविष्णुदास ॥५॥
काणोपात्र खोद ुि वपंजिारी तो दाद ु। भजिनी अभेदून हरीचे पायिी ॥६॥
चोखामेळा बंका जिातीचा माहार । त्यिासी सविेश्विर ऐक्यि करी ॥७॥
नामयिाची जिनी कोण ि वतचा भावि । जेिविी पंढरीरावि ि वतयेिसवेि ॥८॥
मैराळा जिनक कोण कुळ त्यिाचे । मि वहमान तयिाचे कायि सांगो ॥९॥
यिातायिातीधर्मर नाही ि वविष्णुदासां। ि वनणरयि हा ऐसावेिदशिास्त्री ॥१ 0॥
तुका म्हणे तुम्ही ि वविचारावेि ग्रंथ । तािरले पि वतत नेणो ि वकती ॥॥

नामासािरखी करणी । हे तो न ि वदसे ि वत्रभुविनी ॥१॥
सीलगंणीचे सोने । ठेविून नयेि ते गाहाण ॥ध्रु॥
आदीत्यिाची झाडे । कायि त्यिाचा उजिड पडे ॥२॥
तुका म्हणे देविा । ि वब्रदे सोडोि वनयिा ठेविा ॥३॥

येिउनी संसारा कायि ि वहत केले । आयिषु्यि नासीले ि वशिश्नोदरा ॥१॥
ि वविषयि सेि वविता कोण तृत्तप्त जिाला । इधंर्नी ि वनविाला अि वग्न कोठे ॥ध्रु॥
देखोनी मृत्तगजिळ भांबाविली वेिडी । ि वविचाराची थडी न टाि वकती ॥२॥
ऐिसयिा जिीविासी सोयि न लाि वविसी । ि वनषु्ठर का होसी कृत्त पाळुविा ॥३॥
तुका म्हणे देविा अगाधर् प ैथोरी । सविारचे अंतरी पुरलासी ॥४॥

समथारचे सेवेि बहु असे ि वहत । ि वविचार हृदयिा त करुनी पाहे ॥१॥
विरकडोऐसानव्हे हा समथर । क्षणेची घि वडत सृत्तष्टिी नाशेि ॥ध्रु॥
ज्यिाची कृत्त पा होता आपणा ऐसे करी । उरों नेदी उरी दािरद्राची ॥२॥
ऐशिालागी मन विोळगे अहि वनरशिी । तेणे विदं्य होशिी ब्रह्मा ि वदका ॥३॥
तुका म्हणे हेची आहे प ैमदु्दल । सत्यि माझा बोल हाची माना ॥४॥

ि वपकिलयेि सेदे कडुपण गेले । तसेै आम्हा केले पांडुरगें ॥१॥
काम कोधर् लोभ ि वनमाले ठायिीची । सविर आनंदाची सृत्ति वष्टि जिाली ॥ध्र॥ु
आठवि नाठवि गेले भाविाभावि । जिाला स्वियिमेवि पांडुरगं ॥२॥
तुका म्हणे भाग्यि यिा नांवेि म्हणीजेि । संसारी जिन्मीजेि यिाची लागी ॥३॥

येिउनी नरदेहा ि वविचारावेि सार । धर्राविा प ैधर्ीर भजिनमागी ॥१॥



चंचळ ि वचत्तिासी ठेविुि वनयिा ठायिी । संताि वचयेि पायिी लीन व्हावेि ॥ध्रु॥
भाविाचा प ैहात धर्राविाि वनश्चयेि । तेणे भविभयि देशिधर्डी ॥२॥
नामापरते जिगी साधर्न सोपे नाही । आविडीने गाई सविरकाळ ॥३॥
तुका म्हणे धर्न्यि विंशि त्यिा नराचा । ऐसाि वनश्चयिाचा मेरु जिाला ॥४॥

षडर्सी रांिधर्ले खापरी घातले । चोहोटा ठेि वविले मध्यिरात्री ॥१॥
त्यिासी सदाचारी लोक न ि वशिविती । श्विानासी ि वनित श्चती फिाविले ते ॥ध्र॥ु
तसेै दषु्टिकमर जिाले हरीभक्तिा । त्यिाि वगली ममता ि वविषयिासि वक्ति ॥२॥
इहपरलोक उभयि ि वविटाळ । माि वनती केविळ हरीचे दास ॥३॥
तुका म्हणे देविाआविडे हे सेविा । अनुि वदनी व्हाविापूनणर हेतु ॥४॥

बीजि भाजुिनी केली लाही । आम्हा जिन्ममरण नाही ॥१॥
आकाराशिी कैचा ठावि । देह प्रत्यिक्ष जिाला देवि ॥२॥
साकरचेा नव्हे उस । आम्हा कैचा गभरविास ॥३॥
तुका म्हणे औघा जिोग । सविार घटी पांडुरगं ॥४॥

विैकंुठीचा देवि आि वणला भूनतळा । धर्न्यि तो आगळा पुडंलीक ॥१॥
धर्ािरष्टि धर्यैिारचा विरीष्ठ भक्तिाचा । पि ववित्र पणु्यिाचा एकि वनष्ठ ॥ध्र॥ु
ि वपतृत्तसेविा पुण्येि लाधर्ला ि वनधर्ान । ब्रह्म सनातन अंगसगें ॥२॥
अंगसंगेरगें कीडा करी जिाणा । ज्यिा घरी पाहुणा विकंुैठीचा ॥३॥
धर्न्यि त्यिाची शिि वक्ति भक्तिीची हे ख्यिाि वत । तुका म्हणे मुि वक्ति पायिी लोळे ॥४॥

मृत्तगाि वचयेि अगंी कस्तुरीचा विास । असे ज्यिाचा त्यिास नसे ठावि ॥१॥
भाग्यिविंत घेती वेिचुि वनयिा मोले । भारविाही मेले विाहता ओझे ॥ध्रु॥
चंद्रामृत्तते तृत्ति वप्तपारणे चकोरा । भ्रमरासी चारा सुगंधर्ाचा ॥२॥
अिधर्कारी येिथे घेती हातविटी । परीक्षाविंता दृष्टष्टिी रत्न जिसेै ॥३॥
तुका म्हणे कायि अंधर्ि वळयिा हाती। ि वदले जिसेै मोतीविायिा जिायि ॥४॥

आिलयिा संसारी देिखली पंढरी । कीती महाद्वारी विानून तुझी ॥१॥
पताकाचे भार नामाचे गजिर । देिखल्यिा संसार सफिळ जिाला ॥ध्रु॥
साधर्ूनसंताि वचयिा धर्न्यि जिाल्यिा भेटी । सांपडली लुटी मोक्षाची हे ॥२॥
तुका म्हणे आता हेची प ैमागणे । पुढती नाही येिणे संसारासी ॥३॥



ऐसे कैसे जिाले भोंदून । कमर करोनी म्हणि वत साधर्ून॥१॥
अंगा लाविुि वनयिा राख । डोळे झांकुनी किरती पाप ॥ध्रु॥
दाविुि वन विैराग्यिाची कळा । भोगी ि वविषयिाचा सोहळा ॥२॥
तुका म्हणे सांगो ि वकती । जिळो तयिाची संगती ॥३॥

कोणी ि वनंदा कोणी विदंा । आम्हा स्विि वहताचा धर्दंा॥१॥
कायि तुम्हासी गरजि । आम्ही भजिूनं पंढरीराजि ॥ध्रु॥
तुम्हा सािरखे चालावेि । तेव्हा स्विि वहता मुकावेि ॥२॥
तुका म्हणे हो का काही । गळ ि वदला ि वविठ्ठल पायिी ॥३॥

तुझे नामे ि वदनानाथा । आम्ही उघडा घातला माथा॥१॥
आता न धर्रावेि दरुी । बोल येिईल ब्रीदाविरी ॥ध्रु॥
पि वतत होतो ऐसाठाविा । आधर्ी का न ि वविचाराविा ॥२॥
तुका म्हणे तुझे पायिी । आम्ही ि वमरास केली पाही ॥३॥

रक्ति श्वेित कृत्त ष्ण पीत प्रभा ि वभन्न ।चीन्मयि अंजिन सुदले डोळा ॥१॥
तेणे अंजिनगुणे ि वदव्यिदृष्टि वष्टि जिाली । कल्पना ि वनविाली द्वतैाद्वैत ॥ध्रु॥
देशिकालविस्तुभेद माविळला । आत्मा ि वनविारळला ि वविश्विाकार ॥२॥
न जिाला प्रपंच आहे परब्रह्म । अहसंोह ंब्रह्म आकळले ॥३॥
तत्त्विमसी ि वविद्या ब्रह्मानंद सांग । तेची जिाला अगें तुका आता ॥४॥

नीत साडोि वन अविनीत चाले । भंडउभंड भलतेची बोले ॥१॥
त्यिा त कोणाचे कायि बा गेले । ज्यिाचे तेणे अनि वहत केले ॥ध्र॥ु
ज्यिासी विंदावेि त्यिासी ि वनदंी । मैत्री सांडोि वन होतसे दंदी॥२॥
आन यिातीचे संगती लागे । संतसज्जिनामध्येि ना विागे ॥३॥
केल्यिाि वविन पराकम सांगे । जेिथे सांगे तेथेि वच भीक मागे ॥४॥
करी आपुलाची संभ्रम । पिर पढेु कठीण फिार यिम ॥५॥
तुका म्हणे काही ि वनत्यिनेम । ि वचत्तिीन धर्री तो अधर्म ॥६॥

मानूनकाही आम्ही आपुिलयिा स्विइच्छा । नाही तरी सिरसा रकंराविो ॥१॥
आपुल्यिा उदास आहो देहभाविी । मग लज्जिा जिीविी चाड नाही ॥२॥
तुका म्हणे खेळों आम्ही सहजिलीळे । म्हणोनी ि वनराळे सखु दःुख ॥३॥



बोले तसैा चाले । त्यिाची विंदीन पाउले ॥१॥
अंगे झाडीन अंगण । त्यिाचे दासत्वि करीन ॥ध्र॥ु
त्यिाचा होईन ि वकंकर । उभा ठाकेन जिोडोि वन कर ॥२॥
तुका म्हणे देवि । त्यिाचे चरणी माझा भावि ॥३॥

पाण्यिा ि वनघाली गुजिरी । मन ठेि वविले दो घागरी । चाले मोकळयिा पदरी । परी लक्ष तेथे॥१॥
विाविडी उडाली अंबरी। हातीधर्रोि वनयिा दोरी । ि वदसे दिुरच्यिा दरुी । परी लक्ष तेथे॥ध्रु॥
चोर चोरी करी । ठेविी विनांतरी । वितरतसे चराचरी । परी लक्ष तेथे॥२॥
व्यिि वभचािरणी नारी । घराश्रम करी । परपुरुष िजिव्हारी । परी लक्ष तेथे॥३॥
तुका म्हणे असो भलि वतयेि व्यिापारी। लक्ष सवेिश्विरी । चकुो नेदी ॥४॥

जिनाि वचयिा मना जिावेि कासीयेिसी । माझी विाराणसी पांडुरगं ॥१॥
तेथेभागीरथी येिथे भीमरथी । अिधर्क म्हणती चंद्रभागा॥ध्रु॥
तेथेमाधर्विरावि येिथे यिादविराजि । जिाणोि वनयिा भावि पुडंिलकाचा ॥२॥
ि वविष्णपुद गयिा तेची येिथे आहे । प्रत्यिक्ष हे पाहे ि वविटेविरी ॥३॥
तुका म्हणे हेची प्रपंच उद्धरी । आता पंढरपुरी घडो बापा ॥४॥

नको येिऊ लाजेि होयि तून परती । भजिो दे श्रीपती सखा माझा ॥१॥
तुझे संगतीने मोटा जिाला घात । जिालो मी अंि वकत दजुिरनाचा ॥२॥
तुका म्हणे रांडे घेइन काठीविरी । धर्नी सहाकारी राम केला ॥३॥

भि वक्तिऋण घेतले माझे । चरण गाहाण आहेत तुझे॥१॥
प्रेम व्यिाजि देई हरी । माझा ि वहशेिब लविकरी करी ॥ध्रु॥
माझे मी न सोडी धर्न । ि वनत्यि किरतो कीतरन ॥२॥
तुझे नाम आहे खत । सुखे करी पंचाईत ॥३॥
तुका म्हणे गरुडध्विजिा । यिासी साक्ष श्रीगुरुराजिा ॥४॥

ि वफिरविीले देऊळ जिगामाजिी ख्यिाि वत । नामदेविा हाती द ूनधर् प्यिाला ॥१॥
भिरयेिली हुडंी नरसी महत्यिाची । धर्नाजिी जिाटाची सेते पेरी ॥ध्र॥ु
ि वमराबाईसाटी घेतो ि वविष प्यिाला । दामाजिीचा जिाला पाढेविार ॥२॥
कबीराचे मागी ि वविणून ंलागे सेले । उठि वविले मूनल कंुभाराचे ॥३॥



आता तुम्ही दयिा करा पंढरीरायिा । तुका ि वविनविी पायिा नमीतसे ॥४॥

हेची वेिळ देविा नका मागे घेऊ । तुम्हाि वविन जिाऊ शिरण कोणा ॥१॥
नारायिणा येि र ेपाहे ि वविचारून । तुजिि वविन कोण आहे मजि ॥ध्रु॥
रात्रि वह ि वदविस तुजि आठविुनी आहे । पाहातोसी कायेि सत्त्वि माझे ॥२॥
तुका म्हणे ि वकती येिऊ काकुलती । काही मायिा ि वचत्तिीयेिऊ द्याविी ॥३॥

इदं्राविणा केले साकरचेे आळे । न सांडी वेिगळे कडुपण ॥१॥
काविळयिाचे ि वपलून ंकौतुके पोि वशिले । न राहे उगले ि वविषे्ठि वविन ॥ध्र॥ु
के्षम देता अंगा गाधेर्लाची पोळी । करविी नादाळी महाशिब्द ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे न होती ते भले । घािलती ते घाले साधर्ूनजिना ॥३॥

मुसळाचे धर्नु नव्हे हो सविरथा । पाषाण ि वपि वळता रस कैचा ॥१॥
विाझे बाळा जिसेै दधुर् नाही स्तनी । गारा त्यिा अधर्णी न सीजिती ॥ध्रु॥
नविखंड पृत्तथ्विी ि वपके मृत्तगजिळे । डोगर भेटे बळे असमानासी ॥२॥
नैश्विर ब्रह्म तेव्हा होयि ब्रह्म । तुका म्हणे श्रम करुनी कायि ॥३॥

धर्न्यिा आता कायि करू । माझे तान्हुले लेकरू॥१॥
धर्न्यिा अविि वचत मरण आले । मजि कोणासी ि वनरविीले ॥ध्रु॥
माझे दारविंड नका पाडून  । त्यिाचे हात पायि तोडून  ॥२॥
एके हातीधर्रली दाढी । घे कुऱ्हाडी दजेुि हाती॥३॥
येिरी घावि घालूनं पाहे । तवि तो उठोि वन उभा राहे ॥४॥
तुका म्हणे अविघी चोर े। सेकी रामनाम सोइर े॥५॥

ि वनरजंिनी आम्ही बांिधर्येिले घर । ि वनराकारी ि वनरतंर राि वहलो आम्ही ॥१॥
ि वनराभासी पूनणर जिालो समरस । खडं ऐक्यिास पाविलो आम्ही ॥२॥
तुका म्हणे आता नाही अहकंार । जिालो तदाकार ि वनत्यि शुिद्ध ॥३॥

पांडुरगें सत्यि केला अनुग्रह । ि वनरसोि वन संदेह बुध्दीभेद॥१॥
जिीविि वशिविासेजि रि वचली आनंदे । औठावेि पदी आरोहण॥२॥
ि वनजिी ि वनजिरूपी ि वनजिि वविला तुका । अनहुाते बाळका हलरु गाती ॥३॥



नाना मतांतर ेशिब्दाची ि ववित्पित्ति । पाठांतर ेहोती विाचाळ ते ॥१॥
माझ्यिा ि वविठोबाचे विमर आहे दरुी । कैची तेथे उरी देहभाविा ॥ध्र॥ु
यिज्ञ यिाग जिप तप अनुष्ठान । राहे ध्येियि ध्यिान आलीकडे ॥२॥
तुका म्हणे होयि उपरती ि वचत्तिा । अंगी सप्रेमता येिणे लागे ॥३॥

नाही शिब्दाधर्ीन विमर आहे दरुी । नव्हे ततं्री मंत्री अनुभवि तो ॥१॥
हषारमषे अंगी आदळती लाटा । काम कोधर्े तटा सांि वडयेिले ॥ध्रु॥
न सर ेते भि वक्ति ि वविठोबाचे पायिी । उपरि वत नाही जेिथे ि वचत्तिा ॥२॥
तुका म्हणे सुख देह ि वनरसने । ि वचंतने ि वचंतन तद्रूनपता ॥३॥

शिोधर्ूनि वन अन्वियि विंशि विंशिाविळी । परस्परा कुळी उच्चारण ॥१॥
म्हणि वविले मागेपढेु चाले कैसे । केला सामरस्येि अि वभषेक ॥ध्र॥ु
एकछत्र झळके उन्मनी ि वनशिाणी । अनहुाताच्यिा ध्विनी गगन गजिे ॥२॥
तुकयिा स्विामी स्थापी ि वनजिपदी दासां। करुनी उल्हासांसप्रमेता ॥३॥

प्रविृत्तित्तिि वनविृत्तत्तिीचे आटून ि वनयिा भाग । उतरीले चांग रसायिण॥१॥
ज्ञानाि वग्नहुताशिी कडि वशिले विोजिा । आत्मिसद्धीकाजिा लागूनि वनयिा ॥ध्रु॥
ब्रह्मी ब्रह्मरस शिीघ्र जिाला पाक । घेतला रुचक प्रतीतीमुखे ॥२॥
स्विानुभवेि अगंी जिाला समरस । साधर्नी ि वनजिध्यिास ग्रासोग्रासी ॥३॥
अरोग्यिता तुका पाविला अष्टिांगी । ि वमरविीला रगंी ि वनजिात्मरगें ॥४॥

कायि बा किरशिी सोविळे ओविळे । मन नाही ि वनमरळ विाउगेि वच ॥१॥
कायि बा करीसी पुस्तकाची मोट । घोि वकता हृदयिस्फिोट हाता नयेि ॥ध्र॥ु
कायि बा करीसी टाळ आि वण मृत्तदगं । जेिथे पांडुरगं रगंला नाही ॥२॥
कायि बा करीसी ज्ञानाि वचयिा गोष्टिी । करणी नाही पोटी बोलण्यिाची ॥३॥
कायि बा करीसी दभंलौि वककाते। ि वहत नाही माते तुका म्हणे ॥४॥

स्विामी तून ही कैसा न पडसी डोळा । सुंदर सांविळा घविघविीत ॥१॥
चतुभुरजि माळा रुळे एकाविळी । कस्तुरी ि वनडळी रिेखलीसे ॥ध्रु॥
शंिख चका गदा रुळे विैजियिंती । कंुडले तळपती श्रविणी दोन्ही ॥२॥
तुका म्हणे स्विामी आता दाविी पायि । पांडुरगं मायि कृत्त पाविंते ॥३॥



आि वणक कोणापुढे विासूनं मखु सांग । की माझे अंतरगं कोण जिाणे ॥१॥
पाहे तुजिकडे येिउनी जिाऊनी । पांडुरगंा मनी ि वविचारावेि ॥ध्रु॥
भयि ि वचंता अविघे उद्योग सांि वडले । आठविुनी पाउले असे तुझी ॥२॥
नका ि वविसरू मजि विकंुैठनायिका । ि वविनि ववितो तुका बंदीजिन ॥३॥

आनंदाचा कंद गाइयेिला गीती। पाि वहयेिला ि वचत्तिी देविरावि ॥१॥
देविरावि तो ही आहे ि वनश्चयेिसी । अखडं नामासी बोलि ववितो ॥२॥
बोलि ववितो मजि कृत्त पा तो करुनी । तुका म्हणे मनी धर्रा भावि ॥३॥

साताि वदविसाचा जिरी जिाला उपविासी । तरी कीतरनासी टाकून  नयेि ॥१॥
फुिटो हा मस्तक तुटो हे शिरीर । नामाचा गजिर सोडून  नयेि ॥ध्रु॥

शिरीराचे होत दोनी ते ही भाग । पिर कीतरनाचा रगं सोडो नयेि ॥२॥
फुिटो हा मस्तक तुटो हे शिरीर । नामाचा गजिर सोडून  नयेि ॥ध्रु॥

तुका म्हणे ऐसा नामी ज्यिा ि वनधर्ारर । तेथे ि वनरतंर देवि असे ॥३॥
फुिटो हा मस्तक तुटो हे शिरीर । नामाचा गजिर सोडून  नयेि ॥ध्रु॥

चला आळंदीला जिाऊ । ज्ञानदेविा डोळा पाहू ॥१॥
होतील संताि वचयिा भेटी । सुखाि वचयिा सांगो गोष्टिी ॥ध्र॥ु
ज्ञानेश्विर ज्ञानेश्विर । मखुी म्हणता चकुती फेिर ॥२॥
तुम्हा जिन्म नाही एक । तुका म्हणे माझी भाक ॥३॥
 पृत्त  (शिा)

संसारीचे ओझे विाहता विाहाि वविता । तुजिि वविन अनंता नाही कोणी ॥१॥
गीतेमाजिी शिब्द दुंदभुीचा गाजेि । यिोगके्षमकाजि करणे त्यिाचे ॥ध्रु॥
चतुभुरजिा करी विारू शंृगारावेि । सारथ्यि करावेि अजुिरनाचे ॥२॥
श्विपच अंत्यिजि भि वक्तिस्नेहे जिाला । अचळपदी केला ध्रवुि तुका ॥३॥

कविण ि वदस येिइल कैसा । न कळे संपत्तिीचा भरवंिसा॥१॥
चौदा चौकि वडयिा लकंापि वत । त्यिाची कोण जिाली गती ॥ध्रु॥
लकें सािरखे भुविन । त्यिाचे त्यिासी पारखे जिाण ॥२॥



तेहतीस कोटी बांदविडी । राज्यि जिाता न लगे घडी ॥३॥
ऐसे अहतेंने नाि वडले । तुका म्हणे विायिा गेले ॥४॥

न म्हणे विो आम्ही आपुलेनी ि वचत्तिी। ि वनःशेिष अि वतप्रीती ि वविषयिी तो ॥१॥
खोटा तो ि वविटाळ । म्हणोि वन गाबाळ सांि वडयेिले ॥ध्रु॥
भांग तमंाखूनचा ि वचत्तिाचा आदर । कोरडे उत्तिर चाटावेि ते ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही नव्हो फिजिीतखोर । तुटीचा व्यिापार करावियिा ॥३॥

अनाथाचा नाथ पि वततपाविन । दीनाचे रक्षण करीतसे॥१॥
ऐसे जिाणोि वनयिा नामी ि वविश्विासलो । भीमाि वतरा आलो धर्ावितची ॥ध्रु॥
स्नान हे किरता ि वत्रताप ि वनविाले । महाद्वारा आले मन माझे ॥२॥
तेथेअनुमात्र रीग नव्हे यिाचा । परतलो साचा तेथूनि वनयिा ॥३॥
पुंडिलकापाशिी येिउनी पुसीले ।चीन्मयि दाटले जिनादरन ॥४॥
तुका म्हणे आता दजुिा देवि नाही । बाप तरी आई तोची ि वविठो ॥५॥

ढालतलविार ेगुतंले हे कर । म्हणे जंुिझणार कैसा जंुिझे ॥१॥
पेटी पडदळे सीले टोप ओझे । हे तो जिाले दजेुि मरणमूनळ ॥ध्र॥ु
बसैि वविले मला येिणे अश्विाविरी । धर्ाविून पळूनं  तरी कैसा आता ॥२॥
असोनी उपायि म्हणे हे अपायि । म्हणे हायिहायि कायि करू ॥३॥
तुका म्हणे हा तो स्वियेि परब्रह्म । मूनखर नेणे विमर संतचरण ॥४॥

ि वकडा अन्नाचे मानुस । त्यिाचा म्हणि वविल्यिा दास॥१॥
ते ही त्यिासी उपेक्षीना । बोल आपुला सांडीना ॥ध्रु॥
तो तून नराचा नर ेद्र । तुजिपासूनि वन इदं्र चदं्र ॥२॥
तुका म्हणे ि वविश्विंभर । तुजि विणी फिणीविर ॥३॥

कोटी जिन्म पुण्यि साधर्न सािधर्ले । तेणे हाता आले हिरदास्यि ॥१॥
रात्रीं ि वदविस ध्यिान हरीचे भजिन । कायिा विाचा मन भगविंती ॥ध्रु॥

ऐिसयिा प्रमेळा म्हणताती वेिडा । संसार रोकडा बडुि वविला ॥२॥
रात्रीं ि वदविस ध्यिान हरीचे भजिन । कायिा विाचा मन भगविंती ॥ध्रु॥



एकविीस कुळे जेिणे उद्धिरली । हे तो न कळे खोली भाग्यिमंदा ॥३॥
रात्रीं ि वदविस ध्यिान हरीचे भजिन । कायिा विाचा मन भगविंती ॥ध्रु॥

तुका म्हणे त्यिाची पायिधर्ुळी ि वमळे । भविभयि पळे विंि वदताची ॥४॥
रात्रीं ि वदविस ध्यिान हरीचे भजिन । कायिा विाचा मन भगविंती ॥ध्रु॥

उपजिला प्राणी न राहे संसारी । बसैला सेजिारी काळ उसां ॥१॥
पाहा तो उंदीर घेउि वन जिायि बोका । तसैा काळ लोका नेत असे ॥ध्रु॥
खाि वटकाचे घरी अजिापुत्र पाहे । कसाबाची गायि विाचे कैसी ॥२॥
तुका म्हणे काही करा काढाकाढी । जिाती ऐसी घडी पुन्हा नयेि ॥३॥

पंढरीस जिाऊ म्हणती । यिम थोर ि वचंता किर ती ॥१॥
यिा र ेनाचो ब्रह्मानंदे । ि वविठ्ठलनामाि वचयिा छंदे ॥ध्रु॥
धर्िरली पढंरीची विाट । पापे िरगाली कपाट ॥२॥
केले भीमरचेे स्नान । यिमपुरी पि वडले खान ॥३॥
दरुोनी देिखली पंढरी । पापे गेली दरुच्यिादरुी ॥४॥
दरुोनी देिखले राउळ । हरुषे नाचती गोपाळ ॥५॥
तुका म्हणे नाही जिाणे । अखडं पंढरीराहणे ॥६॥

पयि दिधर् घृत्तत आि वण नविनीत । तसेै दृष्टश्यिजिात एकपणे ॥१॥
कनकाचे पाही अलकंार केले । कनकत्विाआले एकपणे ॥ध्र॥ु
मृत्तित्तिकेचे घट जिाले नानापरी । मृत्तित्तिका अविधर्ारी एकपणे ॥२॥
तुका म्हणे एक एक ते अनेक । अनेकत्विी एक एकपणा ॥३॥

दामाजिीपंताची रसद गुदरली । लज्जिा सांभाि वळली देविरायेि ॥१॥
तयिाचे चिरत्र पिरसांहो सादर े। किरतो नमस्कार संतजिना ॥ध्रु॥
मंगळवेिढा असे विित स्त कुटंुबेसी । व्यिापारी सविारसी मान्यि सदा ॥२॥
कमर कायि करी ठाणाचा हविाला । तो काही पडला कठीण काळ ॥३॥
धर्ान्यिाची भांडार ेहोतीतीफिोि वडली । पढंरी रि वक्षली दषु्काळा त ॥४॥
दबुळे अनाथ ते ि वह विाचि वविले । राष्टिर् ांत ते जिाली कीती मोठी ॥५॥
मुजुिम करीत होता कानडा ब्राह्मण । ि वफियिारद िलहून पाठि वविली ॥६॥
अि वविंदाचे राज्यि बेदरी असता । कागद पाहता तलब केली ॥ ॥
दामाजिीपंतासी धर्रोनी चालि वविले । इकडे यिा ि वविठ्ठले मावि केली ॥८॥



ि वविकते धर्ारणे सविाईचे मोल । धर्ान्यिाचे सकळ द्रव्यि केले ॥९॥
दामाजिीपंताच्यिा नांवेि अजिरदास्त । िलहून खलेती मुद्रा केली ॥१ 0॥
ि वविठो पाडेविार भक्तिा साह्य जिाला । वेिदरासी गेला रायिापासी ॥॥
जिोहार मायिबाप पसुती कोठील । तवि तो म्हणे स्थळ मगंळवेिढे ॥॥
दामाजिीपंतानी रसद पाठि वविली । खलेती ओि वतली अजिरदास्त ॥॥
देखोि वनयिा राजिा संतोष पाविला । म्हणे व्यिथर त्यिाला तलब केली॥॥
कायि तुझे नावि पुसती यिंत्रधर्ारी । तो म्हणे बेगारी ि वविठा का जिी॥॥
पाविल्यिाचा जिाब द्याविामायिबाप । करोनी घेतो माप म्हणती ते॥॥
पाविल्यिाचा जिाब ि वदधर्ला िलहून । तसरीफि देऊन पाठि वविला ॥॥
छत्री घोडा ि वशिि वबका आभरणासि वहत । ि वदला सवेि दूनत पाठविनुी॥॥
विाटे चुकामुक जिाली यिाची त्यिांची । ते आले तसेैची मगंळवेिढा॥॥
दामाजिीपंतासी बेदरासी नेले । राजिा म्हणे जिाले कवितुक ॥॥
काल गेला ि वविठा बेगारी देऊन । तसरीफि देऊन जिाब ि वदला ॥॥
कायि तुमचे काजि बोला जिी सत्विर । बोलाजिी ि वनधर्ारर विचनाचा॥॥
कैचा ि वविठा कोण पाठि वविला कधर्ी । काढोि वनयिा आधर्ी जिाब ि वदला॥॥
पहाताची जिाब हृदयि फुिटले । नयिन ि वनडारले राजिा देखे ॥॥
साविळे सकुमार रूप मनोहर । माथा तेणे भार विाि वहयेिला ॥॥
दामाजिीपंतासी रायेि सन्माि वनले । तो म्हणे आपुले कमर नव्हे ॥॥
आता तुमची सेविा परु ेजिी स्विाि वमयिा । ि वशिणि वविले सखयिा ि वविठोबासी॥॥
ि वनरोप घेउनी आला स्विस्थळासी । उदास सविारसी होता जिाला ॥॥
दामाजिीपंतानी सेि वविली पढंरी । ऐसात्यिाचा हरी ि वनकटविृत्तित्ति ॥॥
तुका म्हणे ि वविठो अनाथ कैविारी । नुपेक्षी हा हरी दासालागी ॥॥

पि वहली माझी ओविी ओविीन जिगत्र । गाईन पि ववित्र पांडुरगं ॥१॥
दसुरी माझी ओविी दजेुि नाही कोठे । जिनी विनी भेटे पांडुरगं ॥ध्रु॥
ि वतसरी माझी ओविी ि वतळा नाही ठावि । अविघाची देवि जिनी विनी ॥२॥
चविथी माझी ओविी वििैरले दळण । गाईन ि वनधर्ान पांडुरगं ॥३॥
पांचविी माझी ओविी ते मािझयिा माहेरा । गाईन ि वनरतंरा पांडुरगंा ॥४॥
साहाविी माझी ओविी साहा ही आटले। गरुर्ुूनमूनत्ति भेटले पांडुरगं ॥५॥
सातविी माझी ओविी आठवेि वेिळोवेिळा । बसैलासे डोळा पांडुरगं ॥६॥
आठविी माझी ओविी आठाविीस यिोग। उभा चदं्रभागे पांडुरगं ॥७॥
नविविी माझी ओविी सरले दळण। चुकले मरण संसारीचे ॥८॥
दाहाविी माझी ओविी दाहा अवितारा । न यिावेि संसारा तुका म्हणे ॥९॥



धर्रोि वनयिा फिरशि करी । भक्तिजिनांची ि वविघ्ने विारी॥१॥
ऐसा गजिानन महाराजिा । त्यिाचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥

सेदरु शिमी बहुि वप्रयि ज्यिाला । तुरा दवुिारचा शिोभला ॥२॥
ऐसा गजिानन महाराजिा । त्यिाचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥

उंि वदर असे जियिाचे विहन । माथा जिि वडतमुकुट पूनणर ॥३॥
ऐसा गजिानन महाराजिा । त्यिाचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥

नागयिज्ञोपविीत रुळे । शुिभ्र विस्त्र शिोि वभत सािजिर े॥४॥
ऐसा गजिानन महाराजिा । त्यिाचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥

भाविमोदक हराभरी । तुका भावेि हे पूनजिा करी ॥५॥
ऐसा गजिानन महाराजिा । त्यिाचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥

नाम आहे जियिापाशिी । जेिथे राहे तेथेि वच काशिी॥१॥
ऐसा नामाचा मि वहमा । जिाणे विाल्मीक शंिकर उमा ॥ध्र॥ु
नाम प्रल्हाद बाळ । जिाणे पापी आजिामेळ ॥२॥
नाम जिाणे तो नारद । नामे ध्रवुिा अक्षयिपद ॥३॥
नाम गि वणकेते तारी । पशुि गजेिद्र उध्दारी॥४॥
नाम जिाणे हणमुंत । जिाणताती महासंत ॥५॥
नाम जिाणे शुिकमूनि वतर । जिाणे राजिा पिरि वक्षती ॥६॥
नाम जिाणे तुका । नाही संसाराचा धर्ोका ॥७॥

बहुता जिन्मां अंतीजिन्मलासी नरा । देवि तून सोइरा करी आता ॥१॥
करी आता बापा स्विि वहताचा स्विाथर । अनथारचा अथर सांडी आता ॥ध्र॥ु
सांि वड आता कुडी कल्पनेची विाट । मागर आहे नीट पढंरीचा ॥२॥
पंढरीस जिावेि सविर सुख घ्यिावेि । रूप ते पाहावेि ि वविटेविरी ॥३॥
ि वविटेविरी नीट आनंदाचा कंद । तुका नाचे छंद नामघोषे ॥४॥

ि वकती सांगो तरी नाइकि वत बटकीचे । पढेु िसंदळीचे रडतील ॥१॥
नका नका करू रांडेची संगती । नेविोनी अधर्ोपाती घािलल यिम ॥२॥
तुका म्हणे जिरी देविी नाही चाड । हाणोि वन थोबाड फिोि वडल यिम ॥३॥



न कळे मि वहमा वेिद मोनाविले । जेिथे पांगुळले मनपविन ॥१॥
चंद्र सूनयिर ज्यिाचे तेजि विागि वविती । तेथेमाझी मती कोणीकडे ॥ध्रु॥
कायि म्यिा विाणावेि तुझ्यिा थोरपणा । सहस्रविदना विणरवेिना ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही बाळ तून माउली । कृत्त पेची साउली करी देविा ॥३॥

संतचरणरजि लागता सहजि । विासनेचे बीजि जिळोन जिायि ॥१॥
मग रामनामी उपजेि आविडी । सुख घडोघडी विाढों लागे ॥ध्र॥ु
कंठी प्रेम दाटे नयिनी नीर लोटे । हृदयिी प्रगटे रामरूप॥२॥
तुका म्हणे साधर्न सुलभ गोमटे । पिर उपि वतषे्ठ पूनविरपुण्येि ॥३॥

ि वविधर्वेिसी एक सुत । अहि वनरशिी तेथे ि वचत्ति ॥१॥
तसैा तून मजि एकला । नको मोकलून ि वविठ्ठला ॥ध्र॥ु
सुपुत्रालागी बाप । अविघे तेथेची संकल्प ॥२॥
तुका म्हणे ि वचत्तिी। पि वतव्रते जिसैा पती॥३॥

म्हणे ि वविठ्ठल पाषाण । त्यिाच्यिा तोंडाविरी विाहाण॥१॥
नको नको दशिरन त्यिाचे । गिलतकुष्टि भरो विाचे ॥ध्रु॥
शिाि वळग्रामासी म्हणे धर्ोंडा । कोड पडो त्यिाच्यिा तोडा ॥२॥
भाविी सद्गुरु मनुष्यि । त्यिाचे खंडो का आयिषु्यि ॥३॥
हरीभक्तिाच्यिा करी चेष्टिा । त्यिाचे तोडी पडो ि वविष्ठा ॥४॥
तुका म्हणे ि वकती ऐकों । कोठविरी मयिारदा राखों ॥५॥

स्विगारचे अमर इच्छीताि वत देविा । मृत्तत्यिलुोकी व्हाविा जिन्म आम्हा ॥१॥
नारायिण नामे होऊ जिीऐविनमुक्ति । ि वकतरनी अनंत गाऊ गीती ॥ध्रु॥
विैकंुठीचे जिन सदा ि वचंि वतताि वत । कइ ंयेिथे येिती हरीचे दास ॥२॥
यिमधर्मर विाट पाहे ि वनरतंर । जिोडोि वनयिा कर ि वतष्ठतसे ॥३॥
तुका म्हणे पाविावियिा पैल पार । नामंत्र सार भाि वविकासी॥४॥

व्यिापक हा ि वविश्विंभर । चराचर यिाचेनी ॥१॥
पंढरीरावि ि वविटेविरी । त्यिाचीच धर्री पाउले ॥ध्रु॥
अविि वघयिांचा हाची ठावि । देविोदेविी सकळ ॥२॥



तुका म्हणे न करी सोस । भेदे दोष उफिराटे॥३॥

पसरोनी मुखे । कैसे धर्ालो बा हारीखे ॥१॥
ब्रह्माि वदका दलुरभ विाटा । आम्हा फिाविला राणटां ॥ध्रु॥
गोड लागे कायि तरी। कृत्त पाविंत जिाला हरी ॥२॥
उडती थेबुटे । अमृत्तताहुनी गोमटे ॥३॥
गोडाहुनी गोड । िजिव्हा नाचे विाटे कोड ॥४॥
खणुाविुि वन तुका । दाविी विमर बोलो नका ॥५॥

आमुि वच ि वमरास पंढरी । आमुचे घर भीमाि वतरी ॥१॥
पांडुरगं आमचुा ि वपता । रकुमाबाई आमुि वच माता ॥ध्रु॥
भावि पुंडलीक मुि वन । चंद्रभागा आमुची बि वहणी ॥२॥
तुका जुिन्हाट ि वमराशिी । ठावि ि वदला पायिांपाशिी ॥३॥

गगंा गेली िसंधर्ुपाशिी । जिरी तो ठावि नेदी ि वतशिी॥१॥
ि वतणे जिावेि कविण्यिा ठायिा । मजि सांगा पंढरीरायिा ॥ध्र॥ु
जिळ क्षोभले जिलचरां । माता बाळा नेदी थारा ॥२॥
तुका म्हणे आलो शिरण । देविात्विा का धर्िरले मौन्यि ॥३॥

बसैो आता मनी । आले तसेैची विदनी ॥१॥
मग अविघेची गोड । पुर ेसकळही कोड ॥ध्रु॥
बाहेरील भावि । तसैा अंतरीही विावि ॥२॥
तुका म्हणे मि वण । शिोभा दाखविी कोंदणी ॥३॥

वेिठी ऐसाभावि । न करी अहाच उपावि ॥१॥
रूप डसविी न िजिविा । अविघा येि च ठायिी हेविा ॥ध्रु॥
कृत्त पणाचेपिर । लेखा पळि वनि वमषेविरी ॥२॥
तुका म्हणे आस । संि वनधर्ची जिगदीशिा॥३॥

सविरसुखा अिधर्कारी । मुखे उच्चारी हरीनाम ॥१॥
सविारगेतो सविोत्तिम । मखुी नाम हरीचे ॥ध्रु॥
ऐशिी उभािरली बाहे। वेिदी पाहे परुाणी ॥२॥



तुका म्हणे येिथे काही । संदेह नाही भरविसा॥३॥

जिो का ि वनगुरण ि वनराकार । तेथेधर्िरयेिले अवितार॥१॥
ि वनगुरण होता तो सगुणासी आला । भि वक्तिसाटी प्रगटला ॥ध्रु॥
जिो का ि वत्रभुविनचाळक । तो हा नंदाचा बाळक ॥२॥
सोडि वविले विसुदेविदेविकीसी । अवितार धर्िरला ि वतचे कुशिी ॥३॥
मािरयेिला कंसराणा । राज्ि यिी स्थाि वपले उग्रसेना ॥४॥
तुका म्हणे देविाि वददेवि । तो हा उभा पढंरीरावि ॥५॥

जुिनाट हे धर्न अंत नाही पार । खात आले फिार सरले नाही ॥१॥
नारद हा मुि वन शुिक सनकाि वदक । उरले आमुप तुम्हा आम्हा ॥ध्रु॥
येिथूनि वनयिा धर्ना खाती बहु जिन । विाल गुजंि उणे जिाले नाही ॥२॥
तुका म्हणे धर्ना अंत नाही पार । कंुि वटत चार विाचा तेथे॥३॥

कोि वडयिाचे गोरपेण । तसेै अहकंारीज्ञान ॥१॥
त्यिासी अंतरी िरझे कोण । जिविळी जिाताचीळसविाण ॥ध्रु॥
प्रेतदेह गौरविीले । तसेै ि वविटंबविाणे जिाले ॥२॥
तुका म्हणे खाणे ि वविष्ठा । तशैिा देहबुध्दीचेष्टिा॥३॥

पायिा जिाला नारू । तेथेबांधर्ला कापूनरु ।
तेथेि वबबव्यिाचे काम । अधर्मासी तो अधर्म ॥१॥
रुसला गलुाम । धर्णी करीतो सलाम ।
तेथेचाकराचे काम । अधर्मासी तो अधर्म ॥ध्र॥ु
रुसली घरची दासी । धर्णी समजिाविी ि वतयेिसी ।
तेथेबटकीचे काम। अधर्मासी तो अधर्म ॥२॥
देव्हाऱ्यिाविरी ि वविचंून आला । देविपूनजिा नाविडे त्यिाला ।
तेथेपैजिारचेे काम । अधर्मासी तो अधर्म ॥३॥
तुका म्हणे जिाती । जिातीसाटी खाती माती ॥४॥

ब्राम्हणा न कळे आपुले ते विमर । गवंिसे परब्रह्म नामे एका ॥१॥
लहानथोरासी किरतो प्राथरना । दृष्टढ नारायिणा मनी धर्रा॥ध्रु॥
सविारप्रि वत माझी हेची असे ि वविनंती । आठविाश्रीपती मनामाजिी ॥२॥



केशिवि नारायिण किरता आचमन । तेची संध्यिा स्नान कमर ि वकयिा ॥३॥
नामे करा ि वनत्यि भजिन भोजिन । ब्रह्मकमर ध्यिान यिाचे पायिी ॥४॥
तुका म्हणे हेची ि वनविारणी चे शिस्त्र । म्हणोि वन सविरत्र स्मरा वेिगी ॥५॥

संि वचत तशैिी बुध्दी उपजेि मनामधर्ी । सांि वगतले िसद्धी नवि जिायि ॥१॥
ज्यिाचा जिसैा ठेविातो त्यिापाशिी धर्ावेि । न लगती करावेि उपदेशि ॥२॥
घेऊन उठती आपुलाले गुण । भि वविष्यि प्रमाण तुका म्हणे ॥३॥

कुरगंीपाडस चकुलेसे विनी । फुिटे दःुखेकरोनी हृदयि त्यिाचे ॥१॥
तसैा परदेशिी जिालो तुजिि वविन । नको हो ि वनविारण पाहू माझे ॥ध्र॥ु
अपराध्यिाच्यिा कोटी घाली सविर पोटी । नको यिा शेिविटी उपेक्षूनं गा ॥२॥
तुका म्हणे असो द्याविी माझी ि वचंता । कृत्त पाळु अनंता पांडुरगंा ॥३॥

धर्न्यि जिालो हो संसारी । आम्ही देिखली पढंरी ॥१॥
चंद्रभागे करू स्नान । पुंडलीकाचे दशिरन ॥ध्र॥ु
करू के्षत्रप्रदि वक्षणा। भेटून ं सत यिा सज्जिनां ॥२॥
उभे राहू गरुडपारी । डोळे भरुनी पाहो हरी ॥३॥
तुका म्हणे विाळविंटी । महालाभ फुिकासाटी ॥४॥

पंढरीचा विारकरी । खेपा विकंुैठ बंदरी ॥१॥
तयिा नाही आणखी पेणे । सदा विैकंुठी राहाणे ॥ध्रु॥
आला गेला केल्यिा यिात्रा । उद्धिरले कुळा सविरत्रा ॥२॥
तुका म्हणे नाही । यिासी संदेह कल्पांतीही ॥३॥

सोि वडयेिल्यिा गाई नविलक्ष गोपाळी । सवेि विनमाळी चािलयेिला ॥१॥
सुदीन समयि भाग्यिाचा उदयि । चारावियिा गाई विनामाजिी ॥ध्र॥ु
गाईगोपाळा च्यिा संगेचाली हरी । कीडा नानापिर खेळताि वत ॥ ॥
काठी काबळीयिा मोहरीयिा पोंविा । सीदोरी गािजिविाखांद्याविरी ॥३॥
गोधर्ने सवंिगडे खेळे नानापरी । आले भीमातीरी वेिणनुादा ॥४॥
तेथेउभा ठेला गोपाळा सि वहत । सीदोिरयिा सोडीत बसेै तेथे॥५॥
तुका म्हणे ज्यिा नी आि वणल्यिा भाकरी । नेउि वनयिा हरीपुढे देती ॥६॥



ज्यिा जिसैी आविडी त्यिा तसैा ि वविभाग । देत पांडुरगं तृत्ति वप्त जिाली ॥१॥
मुखी चे उित च्छष्टि ि वहरोि वनयिा खात । ि वविित स्मत ि वविधर्ाता देखोि वनयिा ॥ध्रु॥
ि वदले जेि गोपाळा ते नाही कोणासी । ि वविित स्मत मानसी सुरविर ॥२॥
देवि ऋि वष मुि वन सीद्ध हे चारण । ि वशिवि मरुद्गण चंद्र सूनयिर ॥३॥
तुका म्हणे आले सकळ ि वह सुरविर । आनंदे ि वनभरर पाहावियिा ॥४॥

आले सुरविर नानापक्षी जिाले । सकळ अवितरले श्विापदवेिषे ॥१॥
श्विानखररूपी होउि वनयिा आले । उित च्छष्टि कविळ वेिि वचताि वत ॥ध्रु॥
होउि वनयिा दीन हात पसिरती । मागोि वनयिा घेती उष्टिाविळी ॥२॥
अि वभमान आड घालोनी बाहेिर । तयिा म्हणे घ्यिा र ेधर्णी ॥३॥
तुका म्हणे धर्णी लाधर्ली अपार । तयिा सखुा पार कायि सांगो ॥४॥

एकमेकी घेती थडका । पाडी धर्डका देउनी ॥१॥
एकमेका पाठीविरी । बसैोि वन किरती ढविाळी ॥ध्र॥ु
हाता हात हाणे लाही । पळता घाई चुकि वविती ॥२॥
तुका म्हणे लपणी चपणी । एका हाणी पाठीविरी ॥३॥

चला विळूनं  गाई । दूनर अंतरल्यिा भाई ॥१॥
खेळ खेळता जिाला शिीण । कोण करी विणविण ॥ध्रु॥
गाई हकारी कान्हयिा । म्हणोि वन लागती ते पायिा ॥२॥
तुका म्हणे द्यावेि । नाम सन बरवेि ॥३॥

नाही संसाराची चाड । गाऊ हरीचे नाम गोड ॥१॥
हो का प्राणाचा ही घात । पिर हा न सोडी अनंत ॥ध्रु॥
जिन्मोजिन्मीहाची धर्दंा । संतसंग राहो सदा ॥२॥
तुका म्हणे भावि । तो हा जिाणा पढंरीरावि ॥३॥

हरीि वविन िजिणे व्यिथरची संसारी । प्रते अळंकारी ि वमरवित ॥१॥
देविाि वविन शिब्द व्यिथरची कारण । भांड रजंिविण सभेसी गा ॥ध्र॥ु
आचार करणे देविाि वविन जिो गा । सपारि वचयिा अंगा मृत्तदपुण ॥२॥
तुका म्हणे कायि बहु बोलो फिार । भक्तिीि वविन नर अभाग्यि की ॥३॥



जिालासी पंि वडत परुाण सांगसी । पिर तून नेणसी मीं हे कोण ॥१॥
गाढविभरी पोथ्यिा उलिथशिी पाने । पिर गरुुगम्यिखणेु नेणशिी बापा ॥२॥
तुका कुणि वबयिाचा नेणे शिास्त्रमत । एक पंढरीनाथ ि वविसंबेना ॥३॥

स्विप्नीच्यिा व्यिविहारा काळा तर लेखा । जिागृत्ततीसी रुका गाठ नाही ॥१॥
तेविी शिब्दज्ञाने किरती चाविटी । ज्ञान पोटासाटी ि वविकों नयेि ॥ध्रु॥
बोलाचीच कढी बोलाचा ची भात । जेिविुि वनयिा तृत्तप्त कोण जिाला ॥२॥
कागदी िलि वहली नांविाची साकर । चाि वटता मधर्ुर केविी लागे ॥३॥
तुका म्हणे जिळो जिळो त्यिाचे ज्ञान। यिमपुरी कोण दडं साहे ॥४॥

भूनत नाविर ेकोणासी । पुडंलीके िखि वळले त्यिासी॥१॥
समचरण असे ि वविटे । कि वटकर उभे नीट ॥ध्रु॥
विाळुविंटी नाचती संत । प्रेमामृत्तते डुल्लत ॥२॥
तुका म्हणे पुंडलीका । भि वक्तिबळे तूनची ि वनका ॥३॥

आपुले विरदळ नेदा । एविढी गोि वविंदा कृत्त पणता ॥१॥
यिाविर बा तुमचा मोळा । हा गोपाळा कळेना ॥ध्रु॥
सेविा तरी घेता सांग । चोिरले अगं सहावेिना ॥२॥
तुका जिरी ि वकयिानष्टि । तरी का कष्टि घेतसां ॥३॥

भीमाि वतरीचा नाटक । यिाने लाि ववियेिले चेटक ॥१॥
मन बुध्दी जिाली ठक । नेणे संसाराची टुक ॥ध्रु॥
कैशिी प्रसंगीक विाणी । प्रत्यिादर कडसणी ॥२॥
तुका म्हणे मोठा ठक । जेिथे तेथेउभा ठाके ॥३॥

का र ेदाटोन होता वेिडे । देवि आहे तुम्हा पढेु ॥१॥
ज्यिास पाठ नाही पोट । करी तै्रलोक्यिाचा घोंट ॥ध्रु॥
तुमची तुम्हा नाही सोयि । कोणाचे कायि जिायि ॥२॥
तुका गातो नामी । तेथेनाही आम्ही तुम्ही ॥३॥

नव्हे हे कि ववित्वि टांकसाळी नाणे । घेती भले जिन भले लोक ॥१॥
लागलासे झरा पूनणर नविनीते । सेि ववििलयिा ि वहत फिार होयि ॥२॥



तुका म्हणे देविाकेला बलात्कार । अंगा आले फिार महतंपण ॥३॥

सांविळे सुंदर पाहे दृष्टि वष्टिभिर । ऐसे काही करी मन माझे ॥१॥
मना तुजि ठावि ि वदला त्यिाचे पायिी । राहे ि वविठाबाईसवेि सदा ॥ध्र॥ु
मना नको धर्रू आि वणकाचा सगं । नाही पांडुरगं जियिा मनी ॥२॥
विरपगं भावि नको म्हणे तुका । करी प्राणसखा नारायिणा॥३॥

एकली विना चालली राना । चोरुि वन जिना घराचारी॥१॥
कोणी नाही संगीसवेि । देहभावेि उदास ॥ध्रु॥
जिाउि वन पडे दघुरटविनी। श्विापदांनी वेिि वढली ॥२॥
मागर न चले जिाता पुढे । भयि गाढे उदेले ॥३॥
मागील मागेअंतरली । पुढील चाली खोळंबा ॥४॥
तुका म्हणे ि वचत्तिीयिासी । हृदयिस्थासी आपुल्यिा ॥५॥

पडली घोर रजिनी । संगी कोणी नसेची ॥१॥
पहा हो कैसे चालि वविले । ि वपसे गोविले लाविुनी ॥ध्र॥ु
कोठे लपि वविले ते अंग । होता संग ि वदला तो ॥ ।॥
मजि कधर्ी नव्हते ठावेि । दोही भावेि विाटोळे ॥३॥
तुका म्हणे कैची उरी । दोहीपिर नाि वडले ॥४॥

उदार कृत्त पाळ पि वततपाविन । ि वब्रदे नारायिणा जिाती विायिा ॥१॥
विि वणरलासी श्रुती नेणे तुझा पार । राहे मौनाकार नेती ऐसे ॥ध्र॥ु
तेथे माझा धर्ाविापावेि कोणी कडे । अदृष्टष्टि हे पढेु विोडविले ॥२॥
कोण ऐसाभक्ति लाधर्ला भाग्यिासी । आठविण ऐसी द्याविी तुजि ॥३॥
तुका म्हणे नको पाहो माझा अंत । जिाणोि वन हे मात उडी घाली ॥४॥

ज्यिाचे जिसेै भाविी मन । त्यिासी देणे दरुषण ॥१॥
पुरविून जिाणे मि वनचंी खूनण । समाधर्ान करोनी ॥ध्रु॥
आपि वणयिाते प्रगट करी । छायिा विरी कृत्त पेची ॥२॥
तुका म्हणे केले दान । मन उन्मन हरीनामी ॥३॥

का र ेपुंडयिा मातलासी । उभे केले ि वविठ्ठलासी ॥१॥



विित स्त क्षीरसांगरविासी । आला उभा पंढरीसी ॥ध्रु॥
भक्तिी देखोि वन ि वनकट । देवेि सोि वडले विकंुैठ ॥२॥
तुका म्हणे बळी । तूनची एक भूनमंडळी ॥३॥

शेिविटी ची ि वविनंती । ऐका ऐका कमळापती ॥१॥
कायिा विाचा मन । चरणी असे समपरण ॥ध्रु॥
जिीविपरमात्मा ऐक्यिासी। सदा विसो हृदयेि सी ॥२॥
तुका म्हणे देविा । कंठी विसावेि केशिविा ॥३॥

माझे पिरसावेि गाऱ्हाणे ।ि वचत्ति द्यावेि नारायिणे ॥१॥
माझे हृदयिी चे विमर । देविाजिाणशिी तून कमर ॥ध्रु॥
सबाह्यअंतरसाक्ष। ऐसावेिदी केला पक्ष ॥२॥
तुका म्हणे नेणा । कायि सांगो नारायिणा॥३॥

गुरुि वचयिा मखेु होइल ब्रह्मज्ञान । न कळे प्रमेखणु ि वविठोबाची ॥१॥
वेिदाते ि वविचारा पुराणाते पसुां। ि वविठोबाचा कैसा प्रमेभावि ॥२॥
तुका म्हणे सांडा जिाि वणवेिचा शिीण । ि वविठोबाची खूनण जिाणती संत ॥३॥

देवि आता आम्ही केला असे ऋणी । आि वणका विाचनुी कायि गुंता ॥१॥
एकाचे आजिरवि करू एकि वनष्ठ । आि वणकाचा बोभाट कामा नयेि ॥ध्रु॥
बहुताचे आजिरवि केिलयिा खटपट । नाही हा शेिविट शुिद्ध होत ॥२॥
पुरता ि वविचार आणोनी मानसी । अंतरलो सविारसी पई देखा ॥३॥
तुका म्हणे देविाचरणी असो भावि । तेणे माझा जिीवि संतोष हा ॥४॥

पापाची विासना नको दाविून डोळा । त्यिाहुनी अंधर्ळा बराच मी ॥१॥
ि वनंदेचे श्रविण नको माझे कानी । बिधर्र करोनी ठेविी देविा ॥ध्रु॥
अपि ववित्र विाणी नको माझ्यिा मखुा । त्यिाजिहुनी मुका बराच मी ॥२॥
नको मजि कधर्ी परस्त्रीसंगती । जिनातुन माती उठता भली ॥३॥
तुका म्हणे मजि अविघ्यिाचा काटाळा । तून एक गोपाळा आविडसी ॥४॥

कीतरनाचा ि वविकरा मातेचे गमन । भाड खाई धर्न ि वविटाळ तो ॥१॥
हिरभक्तिाची माता हे हिरगुणकीती । इजिविर पोट भिरती चांडाळ ते ॥ध्र॥ु



अंत्यिजि हा ऐसे कल्पांती करीना । भाड हे खाईना जिननीची ॥२॥
हिरभक्तिाची माता हे हिरगुणकीती । इजिविर पोट भिरती चांडाळ ते ॥ध्र॥ु

तुका म्हणे त्यिाचे दशिरन ही खोटे । पूनविरजिांसी नेटे नरका धर्ाडी ॥३॥
हिरभक्तिाची माता हे हिरगुणकीती । इजिविर पोट भिरती चांडाळ ते ॥ध्र॥ु

पंढरी पाविन जिाले माझे मन । आता करू ध्यिान ि वविठोबाचे ॥१॥
आता ऐसे करू नाम गाऊ गीती। सखुाचा सांगाती ि वविठो करू ॥ध्रु॥
संग करू त्यिाचा तो सखा आमचा । अनंता जिन्मांचा मायिबाप ॥२॥
परतोि वन सोई धर्री का र ेमना । ि वविठ्ठलचरणा घाली ि वमठी ॥३॥
घातलीसे ि वमठी नाही भि वक्तिभावि । उदार पंढरीरावि तुका म्हणे ॥४॥

येिई गे ि वविठ्ठले ि वविश्विजिीविनकले । सुंदर घननीळे पांडुरगें ॥१॥
येिई गे ि वविठ्ठले करुणाकल्लोळे । जिीवि कळविळे भेटावियिा ॥ध्र॥ु
न लगती गोड आि वणक उत्तिर े। तुझे प्रमे झुर ेभेटावियिा ॥२॥
तुका म्हणे धर्ावि घाली कृत्त ष्णाबाई । के्षम चाहूबाही देई मजि ॥३॥

कटाविरी कर कासयिा ठेि वविले । जिननी ि वविठ्ठले जिीविलगे ॥१॥
शंिखचकगदाकमळमंि वडत । आयिधेुर् मंि वडत कृत्त ष्णाबाई॥ध्र॥ु
क्षण एक धर्ीर होत नाही ि वचत्तिा । केव्हा पढंरीनाथा भेटशिील ॥२॥
तुका म्हणे हेची करी देई । तई च ि वविश्रामा पाविईन॥३॥

आता मोकलावेि नव्हे हे उि वचत । तरी कृत्त पाविंत म्हणविावेि ॥१॥
पूनविाअ भक्ति जिाले सविर आपंि वगले । नाही उपेि वक्षले तुम्ही कोणी ॥ध्रु॥
मािझयिा वेिळेसी का गा लपालासी । ि वविश्वि पोसीतोसी लपोि वनयिा ॥२॥
कराविी म्हणाविी सविार भूनतीदयिा । तरी भेटावियिा येिईन मी ॥३॥
तरी माझे हाती देई मनबुध्दी । जिरी दयिाि वनिधर् येिशिील तून ॥४॥
तुका म्हणे तूनची अविघा सूनत्रधर्ारी । माझी सत्तिा हरी कायि आहे ॥५॥

माझे कोण आहे तुजिि वविन देविा । मुकंुदा केशिविानारायिणा ॥१॥
विाट पाहतसे कृत्त पेच्यिा सांगरा । गोपीमनोहरा पांडुरगंा॥ध्रु॥
साच करी हरी आपुली ि वब्रदाविळी । कृत्त पेने सांभाळी महाराजिा ॥२॥
क्षमा करी सविर अपराधर् माझा । लि वडविाळ मी तुझा पांडुरगंा ॥३॥



साह्य होसी तरी जिाती साही विरैी । मग सुखे अंतरी ध्यिान तुझे ॥४॥
कृत्त पा करोनी देई दयिा क्षमा शिांती । तेणे तुझी भि वक्ति लाभईल ॥५॥
माझे हे सामथ्यिर नव्हे नारायिणा । जिरी काही करुणा येिइल तुजि ॥६॥
तुका म्हणे मजि कैसे आपंगा जिी । आपुले से करा जिी पांडुरगंा ॥७॥

अपराधर् जिाले जिरी असंख्यिात । तरी कृत्त पाविंत नाम तुझे ॥१॥
तुझे लि वडविाळ तुजि कृत्त पा यिाविी । म्यिा विाट पाहाविी कविणाची ॥ध्रु॥
मायिबाप माझा रुक्मादेविीविर । हा दृष्टढ ि वनधर्ारर अंतरीचा ॥२॥
तुका म्हणे कोणे गोष्टिीचे संकष्टि । न घाली मजि भेट नारायिणा ॥३॥

आधर्ी का मजि लाि ववियेिली सवेि । आता न राहावेि तुजिि वविन ॥१॥
पि वहलेची तोडक का गा नाही केले । आता उपेि वक्षले न सोडी मी ॥ध्रु॥
कृत्त पेच्यिा सांगरा न पाहे ि वनविारण । जिालो तुजिविीण कासाविीस ॥२॥
तुका म्हणे कोठे गुंतलेि वत हरी । येिई झडकरी पांडुरगंा ॥३॥

बा र ेपांडुरगंा केव्हा येिशिी भेटी । जिाहालो ि वहपंुटी तुजिविीण ॥१॥
तुजिविीण सखे न विटे मजि कोणी । विाटते चरणी घालून ंि वमठी ॥ध्रु॥
ओविाळाविी कायिा चरणाविरोनी । केव्हा चकपाणी भेटशिील ॥२॥
तुका म्हणे माझी पुरविी आविडी । वेिगी घाली उडी नारायिणा ॥३॥

पंचाि वग्नसाधर्न करू धर्ूनम्रपान । कायि तीथारटण करू सांग ॥१॥
सांग कोणे देशिी आहे तुझे गावि । घेउि वनयिा धर्ावि येिऊ तेथे॥ध्रु॥
सांग काही विृत्तत्ति कोण करू व्रत । जेिणे कृत्त पाविंत होशिील तून ॥२॥
विाटते सेविटी जिालासी ि वनषु्ठर । न देसी उत्तिर तुका म्हणे ॥३॥

तुजिविीण तीळभरी िरता ठावि । नाही ऐसे ि वविश्वि बोलतसे ॥१॥
बोिलयेिले यिोगी मुनी साधर्ून संत । आहेसी यिा आंत सविारठायिी ॥ध्रु॥
मी तयिा ि वविश्विासे आलो शिरणागत । पूनविाअचे अपत्यि आहे तुझे ॥२॥
अनंत ब्रह्मा डे भरोनी उरलासी । मजिला जिालासी कोठे नाही ॥३॥
अंतपार नाही मािझयिा रूपासी । कायि सेविकासी भेट देऊ ॥४॥
ऐसे ि वविचािरले म्हणोि वन न येिशिी । सांग हृषीकेशिी मायिबापा ॥५॥
तुका म्हणे कायि कराविाउपायि । जेिणे तुझे पायि आतुडि वत ॥६॥



काम कोधर् आड पडले पविरत । राि वहला अनंत पलीकडे ॥१॥
नुलघंवेि मजि न सांपडे विाट । दसु्तर हा घाट वििैरयिांचा ॥ध्रु॥
आता कैचा मजि सखा नारायिण । गेला अंतरोन पांडुरगंा ॥२॥
तुका म्हणे व्यिथर मोलाचे शिरीर । गेले हा ि वविचार कळो आला ॥३॥

नव्हे ि वनष्ठाविंत तुजि कायि बोल । सेवेिि वविन मोल मागतसे ॥ध्र॥ु
न घडे भजिन शुिद्ध भाविि वनष्ठा । आपुल्यिा अदृष्टष्टिाविरी बोल ॥ध्रु॥
पूनविाअ जिाले भक्ति असंख्यि ि वविरक्ति । काम कोधर् अहतें ि वनदारि वळले ॥२॥
ऐसी अंगविण नाही मजि देविा । करीतसे हेविाभेटावियिाचा ॥३॥
कृत्त पा करोि वनयिा पुरविी असोसी । आपुल्यिा ि वब्रदासी राखावियिा ॥४॥
तुका म्हणे एक बाळक अज्ञाते । त्यिासी हे पोसीत मायिबापे ॥५॥

नाटाचे 

अगा येि मधर्ुसूनदना माधर्विा । अगा येि कमळापती यिादविा ।
अगा श्रीधर्रा केशिविा । अगा बांधर्विाद्रौपदीच्यिा ॥१॥
अगा ि वविश्विव्यिापका जिनादरना । गोकुळविासी गोि वपकारमणा ।
अगा गुणि वनिधर् गणुि वनधर्ाना । अगा मदरना कंसाि वचयिा ॥ध्रु॥
अगा सविोत्तिमा सवेिश्विरा । गणुातीता ि वविश्विंभरा ।
अगा ि वनगुरणा ि वनराकारा । अगा आधर्ारा दीनाि वचयिा ॥२॥
अगा उपमन्यिसहाकारा । अगा शियिना फिि वणविरा ।
अगा काळकृत्त तात असुरा । अगा अपारा अलक्षा ॥३॥
अगा विकंुैठि वनविासां। अगा अयिोध्यिापि वत राजिहसंां।
अगा येि पंढरीि वनविासा। अगा सवेिशिा सहजिरूपा ॥४॥
अगा परमात्मा परमपुरुषा। अगा अव्यियिा जिगदीशिा ।
अगा कृत्त पाळुविाआपुल्यिा दासां। तोडी भविपाशिा तुका म्हणे ॥५॥

कैसी करू तुझी सेविा । ऐसे सागावेि जिी देविा ।
कैसा आणून अनुभविा । होशिी ठाविाकैशिापरी ॥१॥
कमरभ्रष्टि माझे मन । नेणे जिप तप अनुष्ठान ।
नाही इिं वद्रयिा सी दमन । नव्हे मन एकि वविधर्॥ध्रु॥
नेणे यिातीचा आचार । नेणे भक्तिीचा ि वविचार ।
मजि नाही संताचा आधर्ार । नाही ित स्थर बुध्दी माझी ॥२॥



न सुटे मायिाजिाळ । नाही विैराग्यिाचे बळ ।
न िजंिकविती सबळ । काम कोधर् शिरीरी ॥३॥
आता राख कैसे तरी । मजि नुपेक्षावेि हरी ।
तुझी ि वब्रदे चराचरी । तसैी साच करी तुका म्हणे ॥४॥

भीमातीरविासी । तेथे ि वनश्चयेिसी काशिी ॥१॥
मुख्यिमुक्तिीचे माहेर । ऐसे जिाणा पंढरपुर ॥ध्रु॥
घडे भीविरशेिी स्नान । त्यिासी पुन्हा नाही जिन्म ॥२॥
भावि धर्रोनी नेटका । मोक्ष जिविळी म्हणे तुका ॥३॥

जिाली गाढविी दधुर्ाळ । मि वहमा गाईची पावेिल ॥१॥
श्विान जिाले सेचांगले । तरी का सांगाते जेिविील ॥२॥
जिाली िसंदळा चांगली । तरी का पि वतव्रता जिाली ॥३॥
तुका म्हणे ऐशिा जिाि वत । कायि उंचपण पाविती ॥४॥

काशिीयिात्रा पांच द्वारकेच्यिा तीन । पंढरीची जिाण एक यिात्रा ॥१॥
काशिी देह ि वविटंबणे द्वारके जिाळणे । पढंरीशिी होणे ब्रह्मरूप ॥ध्रु॥
अठरापगडयिाती सकळ ि वह विैष्णवि । दजुिा नाही भावि पंढरीसी ॥२॥
तुका म्हणे असो अथविा नसो भावि । दशिरने पढंरीरावि मोक्ष देतो ॥३॥

हेची मागणे ि वविठाबाई । पायिी ठेविुि वनयिा डोई ॥१॥
शिांि वत दयिा अंतःकरणी । रगंो रामनामी विाणी ॥ध्रु॥
मूनळ द्वदं्वाचे ि वविघडो । ि वनजिानंदी विृत्तित्ति जिडो ॥२॥
तुका म्हणे हरी । आता आपुले से करी ॥३॥

करोनी स्नानि ववििधर् आि वण देविधर्मर । ि वकयिा ि वनत्यिनेम तुजिसाटी ॥१॥
तुजिलागी दाने तुजिलागी तीथे । सकळ ही व्रते तुजिलागी ॥ध्र॥ु
सकळि वचत्तिविृत्तित्ति ि वदविस आि वण राती । आविडशिी प्रीती नारायिणा ॥२॥
तुका म्हणे यिाहो पि ववित्राच्यिा रायिा । प्राण ि वविसावियिा पांडुरगंा ॥३॥

पहाविानयिनी ि वविठ्ठलची एक । काही तरी साथरक संसाराचे ॥१॥
कोठे पाहो तुजि का गा लपालासी । काही बोल मशिी नारायिणा ॥ध्रु॥



विाटते उदास मजि दाही ि वदशिा । तुजिि वविन हृषीकेशिा विाचोि वनयिा ॥२॥
नको ठेविून मजि आपणा वेिगळे । बहुत कळविळे तुजिलागी ॥३॥
तुका म्हणे भेटी देई नारायिणा । घडी कंठवेिना तुजिि वविन ॥४॥

पूनविी बहुताचे केले प्रि वतपाळ । ते मजि सकळ श्रुत आहे ॥१॥
अजि अि वविनाशि ि वनगुरण ि वनरामयि । ि वविचािरलेकायि त्यिांचे वेिळे ॥ध्र॥ु
तयिाचीयेि वेिळे होशिी कृत्त पाविंत । माझाची का अंत पहातोसी ॥२॥
नारद प्रऱ्हाद उपमन्यि धर्ुरू । त्यिांचा अंगीकारु कैसा केला ॥३॥
अंबऋषीसाटी गभरविास जिाले । का गा मोकिलले कृत्त पािसंधर्ु ॥४॥
धर्मारचे उित च्छष्टि अजुिरनाची घोडी । आि वणक सांकडी ि वकतीएक ॥५॥
जिालासी लुगडी तयिा द्रौपदीची । न येि का आमुची कृत्त पा काही ॥६॥
तुका म्हणे का गा जिालासी कठीण । माझा भाग सीण कोण जिाणे ॥७॥

कासयिासी व्यिथर घातले संसारी । होते तसेै जिरी तुझे ि वचत्तिी॥१॥
तुिझयेि भेटीची थोर असे आस । ि वदसोनी ि वनरास आली मजि ॥ध्रु॥
आता कायि िजिणे जिाले ि वनरथरक । विकंुैठनायिक भेटेची ना ॥२॥
आडलासी कायि कृत्त पेच्यिा सांगरा । रकुमादेविीविरा सोइिरयिा॥३॥
तुका म्हणे देई चरणाची सेविा । नपेुक्षीं केशिविामायिबापा ॥४॥

पक्षीयिाचे घरी नाही सामुगरी । त्यिांची ि वचंता करी नारायिण ॥१॥
अजिगर जिनाविर विारुळा त राहे । त्यिाजिकडे पाहे पांडुरगं ॥ध्रु॥
चातक हा पक्षी नेघे भूनमीजिळ । त्यिासाटी घननीळ ि वनत्यि विषे ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही ि वपप्पिलकाची जिात । पुरविी मनोरथ पांडुरगंा ॥३॥

रामनाम हाची मांि वडला दकुान । आहे विानोविाण घ्यिार ेकोणी ॥१॥
नका कोणी करू घेता र ेआळस । विाि वटतो तुम्हास फुिकाचे हे ॥ध्र॥ु
संि वचता सािरखे पडे त्यिाच्यिा हाता । फिारसे मागता तरी न येि ॥२॥
तुका म्हणे आम्ही सांठि वविले सार । उरिलयिा थार ि वविचािरता ॥३॥

बहुजिन्मां शेिविटी स्विामी तुझी भेटी । बहु मोह पोटी थोर जिाला ॥१॥
बहु पुर ेपाि वहली बहु ि वदशिा शिोिधर्ली । बहु ि वचंता विाि वहली दभुरराची ॥ध्र॥ु
बहु काळ गेले अनुि वचत केले । बहु नाही गाइले नाम तुझे ॥२॥



ऐसामी अपराधर्ी अगा कृत्त पाि वनिधर् । बहु संता संि वनिधर् ठेविी तुका ॥३॥

कोण उपावि करू भेटावियिा । जिाळाविी हे कायिा ऐसे विाटे ॥१॥
सोडोि वनयिा गावि जिाऊ विनांतरा । रुकुमादेविीविरा पहावियिा॥ध्र॥ु
करू उपविास शिोधर्ून ंहे शिरीर । न धर्रवेि धर्ीर नारायिणा॥२॥
जिाती आयिषु्यिाचे ि वदविस हे चारी । मग केव्हा हरी भेटशिील ॥३॥
तुका म्हणे काही सांगा ि वविचारोनी । ि वविठो तुझे मनी असेल ते ॥४॥

मायि बाप बंधर्ु सोयिरा सांगाती । तूनची माझी प्रीती गण गोत ॥१॥
शिरण आली त्यिांची विािरली दिुरते । तािरले पि वतत असंख्यिात ॥ध्र॥ु
इतर कोण जिाणे पाविले ि वविश्रांती । न येिता तुजिप्रि वत शिरणागत ॥२॥
तयिामध्येि मजि ठेविी नारायिणा । लक्षुमीरमणा सोइिरयिा ॥३॥
तुका म्हणे देई दशिरनाचा लाभ । जेि पायि दलुरभ ब्रह्माि वदका ॥४॥

पाप ताप माझे गुण दोष ि वनविारी । कृत्त ष्णा ि वविष्णु हरी नारायिणा ॥१॥
काम कोधर् विैरी घालोनी बाहेरी । तून राहे अंतरी पांडुरगंा ॥ध्रु॥
किरशिील तरी नव्हे काइ एक । ि वनि वमरले त्र्यिैलोक्यि हेळामाते्र ॥२॥
समथारसी कायि आम्ही ि वशिकविावेि । तुका म्हणे यिावेि पांडुरगंा ॥३॥

येि गा महाि वविष्ण ुअनंतभुजिाच्यिा । आम्हा अना थाच्यिा माहेरा येि ॥१॥
भेटावियिा तुजि ओढे माझा जिीवि । एकवेिळा पायि दाविी डोळा ॥ध्र॥ु
आि वणक हे आतर नाही नारायिणा । ओढे हे विासना भेटावियिा ॥२॥
विाटे ि वचत्तिीकायि कराविाि वविचार । चरण सुंदर पहावियिा ॥३॥
तुका म्हणे माझे पुरविी मनोरथ । येिई गा न सवंिरीत पांडुरगंा ॥४॥

कायि पाहतोसी कृत्त पेच्यिा सांगरा । नराच्यिा नर ेद्रा पांडुरगंा ॥१॥
नामाचा प्रताप ि वब्रदाचा बि वडविार । कराविासाचार नारायिणा ॥ध्रु॥
कलीमाजिी देवि बौध्यिरूप जिाला । जिगाि वचयिा बोला लागून नका ॥२॥
मायि पुत्रा कायि मारू पाहे कळी । जिगाची ढविाळी कायि काजि ॥३॥
तुका म्हणे यिा हो कृत्त पेच्यिा सांगरा । रुकुमादेविीविरा मायिबापा ॥४॥

रामनामाचे पविाडे । अखंड ज्यिाची विाचा पढे ॥१॥



धर्न्यि तो एक संसारी । रामनाम जिो उच्चारी ॥ध्रु॥
रामनाम गजेि विाचा । काळ आज्ञाधर्ारक त्यिाचा ॥  ॥
तुका म्हणे रामनामी । कृत्त तकृत्त त्यि जिालो आम्ही ॥३॥

येिइल घरा देवि न धर्री संदेहा । फिि वकराचा यिाविाव्हाविाजेिव्हा ॥१॥
होइल फिकीर यिोगी महानुभावि । घडीघडी देवि सांभाळील ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे बोलती बहुत । येिणे गणेु संत जिाले राम ॥३॥

भक्तिीविीण िजिणे जिळो लािजिरविाणे । संसार भोगणे दःुखमूनळ ॥१॥
विीसलक्ष यिोि वन विृत्तक्षामाजिी घ्यिाव्यिा । जिलचरी भोगाव्यिा नविलक्ष ॥ध्र॥ु
अकरालक्ष यिोि वन ि वकड्या माजिी घ्यिाव्यिा । दशिलक्ष भोगाव्यिा पक्ष्यिा मध्येि ॥२॥
तीसलक्ष यिोि वन पशिूनचंीयेि घरी । मानविाभीतरी चारलक्ष ॥३॥
एकएक यिोि वन कोटीकोटी फेिरा । मनुष्यिदेहाचा विारा मग लागे ॥४॥
तुका म्हणे तेव्हा नरदेह नरा । तयिाचा मातेरा केला मूनढे ॥५॥

तुजिविाचूनन कोणा शिरण । जिाऊ आता कर जिोडूनन॥१॥
कोण करील माझे साहे । ि वचत्तिीि वविचारुनी पाहे ॥ध्रु॥
तून तवि कृत्त पेचा सांगर । दीनबंधर्ु जिगदोध्दार ॥२॥
तुका म्हणे ि वनका । भवििसंधर्ु तारक नौका ॥३॥

हातीधर्िरिलयिाची लाजि । देविाअसोदे गा तुजि॥१॥
आहे अमंगळ दबुरळ । होई दीन तून दयिाळ ॥ध्रु॥
बाळ सेबडे मातेसी । कायि नाविडे ि वतयेिसी ॥२॥
तुका म्हणे जिाणे । करोनी देहाचे सांडणे ॥३॥

जिळोजिळो ते गरुुपण । जिळोजिळो ते चेलेपण ॥१॥
गुरु आला वेिशिीद्वारी । ि वशिष्यि पळतो िखंडोरी ॥ध्र॥ु
काशिासाटी जिाले येिणे । त्यिाचे आले विषारसन ॥२॥
तुका म्हणे चेला । गुरू दोघे ही नरकाला ॥३॥

अगा पंढरीच्यिा रायिा । वेिगी येिई तून सावियिा ॥१॥
दीनबंधर्ु तुझे नाम । देई आपुले आम्हा प्रमे ॥ध्र॥ु



जिीविनकळा तून ि वविश्विाची । तूनची माउली अनाथाची ॥२॥
तुका म्हणे पुंडिलका । ठेविी मस्तकी पादकुा ॥३॥

ि वविटेविरी समचरण । तो हा रुित क्मणीरमण ॥१॥
वेिदशिास्त्रा माहेर । केले दासांउपकार ॥ध्रु॥
नामापाशिी चारी मिु वक्ति। पहा हृदयिी प्रतीि वत ॥२॥
तुका म्हणे कळा । अंगी जियिाच्यिा सकळा ॥३॥

सकळ हे मायिा नागवेि कविणा । भांबाि वविले जिना दाही ि वदशिा ॥१॥
आशिा तृत्तष्णा दभं लागली ही पाठी । नेदी बसैो हाटी मोह ठायिी ॥ध्र॥ु
काम कोधर् घरा लाि ववितील आगी । ि वनंदा ि वहसंांदोघी पळता खाती ॥२॥
लाजि पुढे उभी राि वहली आडविी । ते करी गाढविी थोर घात ॥३॥
तुका म्हणे ि वचंता घाली गभरविासी । ओढोि वनयिा पाशिी चहूकडे ॥४॥

सकळतीथारहुनी । पढंरी हे मुकुटमि वण ॥१॥
कायि सागो तेिथल शिोभा । रमाविल्लभ जेिथे उभा ॥ध्र॥ु
न लभे व्रततीथरदानी। ते यिा ि वविठ्ठलदशिरनी ॥२॥
साधर्ून संत गाती नाम । सकळ भूनताचा ि वविश्राम ॥३॥
तुका म्हणे स्तुती । करू कायि सांगो ि वकती ॥४॥

गव्हाच्यिा घगुऱ्यिा । नाचण्यिाच्यिा पऱु्यिा । बऱ्यिा त्यिाची बऱ्यिा । पाधर्ाणी त्यिा पाधर्ाणी ॥१॥
कायि थोरपण । विायिा जिाळाविातो शिीण । कारणापे ि वभन्न । ि वनविडे ते ि वनराळे ॥ध्र॥ु
रुि वच विोजेिपाशिी । गरजि ते जिशैिीतैशिी । करू नका नाशिी । खावेि खाणे जिाले ते ॥२॥
तुका म्हणे मोठा । कायि कराविातो ताटा । नाही विीण ि वनटा । पाि वविजेित मारग ॥३॥

आपुिलयिा ऐसे करी । संग धर्री ज्यिाचा हो ॥ ॥
म्हणउि वन परपरते । विरविरते पळतसे ॥ध्रु॥
लोि वभक ते लोभा लाविी। बांधर्ल्यिा गोविी विाचनुी ॥२॥
तुका म्हणे नामगोठी । पुर ेभेटी तुझी देविा ॥३॥

बर ेजिालीयिाचे अविघे सांगाती । विाइटाचे अंतीकोणी नाही ॥१॥
नोहे माताि वपता नोहे कातासुत । इतरांची मात कायि सांगो ॥२॥



तुका म्हणे जिन दतुोंडी साविजि । सांपडे सहजि ि वतकडे धर्री ॥३॥

ि वमथ्यिा आहे सविर अविघे हे माि वयिक । न कळे ि वविवेिक मजि काही ॥१॥
सविर बाजिाि वगरी विाटती ही खरी । पहाता येिथे उरी काही नाही ॥ध्रु॥
आता मजि दःुख विाटते अंतरी । उपायि झडकरी सांग काही ॥२॥
पुढे कोण गती न कळे सविरथा । तुझे पायिी माथा ठेि ववियेिला ॥३॥
करणे ते करी सुखे आता हरी । तुजि म्यिा ि वनधर्ाररी धर्िरयेिले ॥४॥
स्विि वहत ते कायि न कळे सविरथा । तारी तून अनंता तुका म्हणे ॥५॥

अविघ्यिा कोल्हयिा चे विमर अंडी । धर्िरता तोडी खीळ पडे ॥१॥
भुंकंु नका भुकंुं नका । आला तुका ि वविष्णुदास ॥ध्रु॥
कविणे ठायिी सादर व्हावेि । नाही ठावेि गाढविा ॥२॥
दजुिरनासी पंचानन । तुका रजिरणेु संताचा ॥३॥

तुझे म्हणो आम्हा । मग उणे परुुषोत्तिमा ॥१॥
ऐसा धर्मर कायि । अमृत्तताने मृत्तत्यि ुहोयि ॥ध्रु॥
कल्पविृत्तक्षा तळी । गाठी बांधर्िलयिा झोळी ॥२॥
तुका म्हणे परीस । सापडल्यिा उपविास॥३॥

कोरि वडयिा गोष्टिी नाविडती मना । नाही ब्रह्मज्ञानाि वविन चाड ॥१॥
दाखविी आपुले सगुण रूपडे । विंदीन मी कोडे पायि तुझे ॥ध्रु॥
न लगे तो मोक्ष मजि सायिजु्यिता । नाविडे हे विातार शिूनन्यिाकारी ॥२॥
तुका म्हणे चाड धर्रीन श्रीमुखे । येिि वशिल कवितुके जिविळीक ॥३॥

गणेशि सारजिा किरती गायिना । आि वण देविांगना रभें ऐशिा ॥१॥
तेथे आम्ही मानविाही ि वविनविावेि ते कायि । सुरविर पायि विंि वदि वत जेिथे ॥ध्रु॥

ज्यिाच्यिा गायिनासी तटस्थ शंिकर । त्यिाही पिर पार न कळे तुझा ॥२॥
तेथे आम्ही मानविाही ि वविनविावेि ते कायि । सुरविर पायि विंि वदि वत जेिथे ॥ध्रु॥

तुका म्हणे आम्ही ि वकंकर ते ि वकती । इदं्राची ही मि वत नागि वविशिी ॥३॥
तेथे आम्ही मानविाही ि वविनविावेि ते कायि । सुरविर पायि विंि वदि वत जेिथे ॥ध्रु॥



डोि वळयिांचे दवैि आजिी उभे ठेले । ि वनधर्ान देिखले पंढरीयेि ॥१॥
कायि ते विानावेि विाचेचे पालवेि । वेिदा न बोलवेि रूप ज्यिाचे ॥ध्रु॥
आनंदाच्यिा रसे ओ तीवि चांगले । देखता रगंलेि वचत्ति माझे ॥२॥
तुका म्हणे मी तो सगळाच ि वविरालो । ि वविठ्ठलची जिालो दशिरनाने ॥३॥

भोि वगयेिल्यिा नारी । पिर तो बाळब्रह्मचारी ॥१॥
ऐसी ज्यिाचे अगंी कळा । पार न कळे वेिदाला ॥ध्रु॥
विळीविळी थोरथोर। मोडोि वनयिा केले चूनर ॥२॥
विाकडी कुबज्यिा । सरसी आि वणयेिली विोजिा ॥३॥
मल्ल रगि वडला पायिी । गजि झुगािरला बाही ॥४॥
िजिवेि मािरयेिला मामा । धर्ावेि भक्तिाि वचयिा कामा ॥५॥
तुका म्हणे पूनणर । दाविी भक्तिीची ि वविंदाने ॥६॥

विृत्तद्धपणी आली जिरा । शिरीर कापे थरथरा ॥१॥
आयिषु्यि गेले हे कळेना । स्मरा वेिगी पंढरीराणा ॥ध्रु॥
दांत दाढा पि वडल्यिा ओस । हनुविि वट भेटे नाकास ॥२॥
हात पायि राि वहलेकान। नेत्रा पाझर हाले मान ॥३॥
अंगकाि वत परतली ।चीरगुटा ऐसी जिाली ॥४॥
आड पडे िजिव्हा लोटे । शिब्द नयेि मखुा विाटे॥५॥
लांब लोंबताती अंड । भरभरा विाजेि गाड ॥६॥
तुका म्हणे आता तरी । स्मरा वेिगी हरी हरी ॥७॥

विृत्तद्धपणी न पुसे कोणी । ि वविटंबणी देहाची ॥१॥
नवि द्वार ेजिाली मोकळीक । गाड सरली विाजिती ॥ध्रु॥
दतं दाढा गळे थुकंा । लागे नाका हनुविटी ॥२॥
शिब्द नयेि मुखाविाटा । किरती चेष्टिा पोर ेती ॥३॥
तुका म्हणे अजिूनि वन तरी । स्मर ेश्रीहरी सोडविील ॥४॥

अि वतत्यिाई देता जिीवि । नयेि कीवि देविासी ॥१॥
थोडयिासाटी राग आला । जिीवि ि वदला गगेंत ॥ध्रु॥
त्यिासी परलोकी नाही मुि वक्ति । अधर्ोगती चकेुना ॥२॥
तुका म्हणे कृत्त ष्णराम । स्मरता श्रम विारती ॥३॥



तुझे रूप पाहता देविा । सुख जिाले माझ्यिा जिीविा ॥१॥
हे तो विाचे बोलवेिना । कायि सांगो नारायिणा ॥ध्रु॥
जिन्मोजिन्मींचे सुकृत्त त । तुझे पायिी रमेि वचत्ति ॥२॥
जिरी यिोगाचा अभ्यिास । तेव्हा तुझा ि वनजिध्यिास ॥३॥
तुका म्हणे भक्ति । गोड गाऊ हरीचे गीत॥४॥

तुजिविीण मजि कोण आहे देविा । मकंुुदा केशिविानारायिणा ॥१॥
जिोडोि वनयिा कर कृत्त पेच्यिा सांगरा । गोपीमनोहरा पांडुरगंा ॥ध्र॥ु
साच करी हरी आपुली ि वब्रदाविळी । कृत्त पेने सांभाळी मायिबापा ॥२॥
साह्य होसी जिरी जिाती सहा विरैी । मग ध्यिान करी आविडीने ॥३॥
सविर अपराधर् क्षमा करी माझा । लि वडविाळ तुझा पांडुरगंा ॥४॥
कृत्त पा करोि वनयिा द्याविी क्षमा शिांि वत । तेणे तुझी भि वक्ति घडेल देविा ॥५॥
एुेसे तो सामथ्यिर नाही नारायिणा । जिरी तुजि करुणा येिइल काही ॥६॥
तुका म्हणे आता आपगंावेि मजि । राखे माझी लाजि पांडुरगंा ॥७॥

नको ि वविद्या वियिसां आयिषु्यि फिारसे । नाही मजि ि वपसे मुक्तिीचे ही ॥१॥
रामकृत्त ष्ण म्हणता जिाविो माझा प्राण । हेची कृत्त पादान मागतसे ॥ध्रु॥
नको धर्न मान न विाढे संतान । मुखी नारायिण प्राण जिाविा ॥२॥
तुका म्हणे दीन काकुलती येितो । तुजि ि वनरविीतो पांडुरगंा ॥३॥

ि वशिष्यिा सांगे उपदेशि । गुरुपूनजिा हे ि वविशेिष ॥१॥
दाविी आचार सोविळे । दडं कमंडलु माळे ॥ध्रु॥
छाटी भगविी मानसी । व्यिथर म्हणविी संन्यिासी ॥२॥
तुका म्हणे लोभ । न सुटे नाही लाभ ॥३॥

िजिकडे पाहे ि वतकडे उभा । अविघ्यिा गगनाचा गाभा॥  ॥
डोळा बसैले बसैले । रूप राहोि वन संचले ॥ध्रु॥
न वििजिरता दाही ि वदशिा । िजिकडे पाहे ि वतकडे सिरसा ॥२॥
तुका म्हणे समपदी । उभा ि वदठीि वचयेि आधर्ी ॥३॥

आपटा सवंिदड रानचारा । दसऱ्यिाचा होयि तुरा॥१॥
तसैा देविामुळे मान । नाही तरी पुसे कोण ॥ध्रु॥



मृत्तित्तिकेची ते घागरी । पाण्यिासाटी बसेै ि वशिरी ॥२॥
तुका म्हणे माप जिाण । दाण्यिासवेि घेणे देणे ॥३॥

काळ साथरक केला त्यिांणी । धर्िरला मनी ि वविठ्ठल॥१॥
नाम विाचे श्रविणकीत्तित्ति । पाउले ि वचत्तिीसमान ॥ध्रु॥
कीतरनाचा समारभं । ि वनदर्यांभ सविरदा ॥२॥
तुका म्हणे स्विरूपिसद्धी । ि वनत्यि समाधर्ी हरीनामी ॥३॥

आम्ही जिातो आपुल्यिा गाविा । आमचुा रामराम घ्यिाविा ॥१॥
तुमची आमची हेची भेटी । येिथुि वनयिा जिन्मतुटी॥ध्रु॥
आता असो द्याविी दयिा । तुमच्यिा लागतसे पायिा ॥२॥
येिता ि वनजिधर्ामी कोणी । ि वविठ्ठल ि वविठ्ठल बोला विाणी ॥३॥
रामकृत्त ष्ण मखुी बोला । तुका जिातो विकंुैठाला ॥४॥

कामधेर्नूनचे विासरू । खायिा न ि वमळे कायि करू ॥१॥
ऐसे आम्हा मांि वडयेिले । ि वविठो त्विा का सांि वडयेिले ॥ध्रु॥
बसैोि वन कल्पदु्रमातळी । पोटासाटी तळमळी ॥२॥
तुका म्हणे नारायिणा । बर ेलोकी हे दीसेना ॥३॥

तुझे नाम माझे मुखी असो देविा । ि वविनि ववितो राघविादास तुझा ॥१॥
तुझ्यिा नामबळे तरले पि वतत । म्हणोि वन माझे ि वचत्ति तुझे पायिी ॥२॥
तुका म्हणे तुझे नाम हे सादर । गाता ि वनरतंर सखु विाटे ॥३॥

उभयि भाग्यिविंत तरी च समान । स्थळी समाधर्ान तरी च राहे ॥१॥
यिकु्तिीचे गौरवि नसता िजिव्हाळा । सांचविणी जिळा परी नाशि ॥ध्रु॥
लोखंडा परीस ज्ञाि वनयिा तो शिठ । नांविाचा पालट दगड खरा ॥२॥
तुका म्हणे अविघे ि वविनोदाचे ठावि । एकात्मक भावि नाही तेथे॥३॥

दो ि वदविसांचा पाहुणा चालतो उताणा । का र ेनारायिणा न भजिसी ॥१॥
तून अखंड दिुत श्चत्तिा तुजि नेती अविि वचता । मग पंढरीनाथा भजिसी केव्हा ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे आहेत उदडं । तयिा केशिवि प्रचंड केविी भेटे ॥३॥



तुझे पायि माझे भाळ । एकत्रता सविरकाळ ॥१॥
हे हे ि वचं देई ि वविठाबाई । पांडुरगें माझे आई ॥ध्रु॥
नाही मोक्ष मुि वक्ति चाड । तुझी सेविा लागे गोड ॥२॥
सदा संग सज्जिनांचा । नको ि ववियिोग पंढरीचा ॥३॥
ि वनत्यि चंद्रभागे स्नान । करी के्षत्रप्रदक्षण॥४॥
पुंडलीक पाहोन दृष्टष्टिी । हषे नाचो विाळविंटी ॥५॥
तुका म्हणे पांडुरगंा । तुझे स्विरूप चदं्रभागा ॥६॥

बाईल चािलली माहेरा । सगेंि वदधर्ला म्हातारा ॥१॥
सीधर्ा सामग्री पोटाची । सवेि स्विारी बइलाची ॥ध्र॥ु
जिाता पाि वडली ढोराने । सीव्यिा देती अन्यिोि वविन्येि ॥२॥
न साविरी आपणाते । नग्न साविले विरते ॥३॥
फिजिीत केले जिनलोकी । मेला म्हणे पडे नरकी॥४॥
गोहाची हे गेली लाजि । गािजिता का तुम्ही मजि ॥५॥
तुका म्हणे जिनी । छी थून केली ि वविटंबणी ॥६॥

तुळसीविृत्तंदाविनी उपजिला कांदा । नाविडे गोि वविदंा काही केल्यिा ॥१॥
तसेै विशंिामध्येि जिाले जेि मानवि । जिाणावेि दानवि अभक्ति ते ॥ध्र॥ु
केविड्यामधर्ील ि वनगर्यांधर् कणसे । तशैिी ती माणसे भि वक्तिहीन ॥२॥
तुका म्हणे जेिविी विदंनांि वतल आळी । न चढे ि वनढळी देविाि वचयिा ॥३॥

ि वशिवि शिि वक्ति आि वण सूनयिर गणपती । एकची म्हणती ि वविष्णूनस ही ॥१॥
ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

अन्यि देवितासी देवि म्हणऊन । तामस जिीविन तमोयिोग्यिा ॥२॥
ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

विायिा जिायिासाठी केलासे हव्यिास । अन्यि देवितास देविपण ॥३॥
ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

आपुिलयिा मखेु सांगतसे धर्नी । नव्हे माझी विाणी पदरीची ॥४॥
ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

धर्न्यि ते विैष्णवि भजिती केशिवि । साित त्विक हे जिीवि मोक्षा यिोग्यि ॥५॥



ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

तुका म्हणे मोक्ष नाही कोणापासी । एका गोि वविंदासी शिरण व्हा र े॥६॥
ि वहरा गार दोनी माि वनती समान । राजिस भजिने विायिा जिाती ॥ध्रु॥

तुम्ही साधर्ून संत कैविल्यिसांगर । मोक्षाचे आगर तुम्हा घरी ॥१॥
तेथेमि वतमंद कायि बोलो विाणी । अमृत्तताचे धर्णी पाणी का घ्यिा ॥ध्रु॥
कोटी भानु तेजिी खद्योत बापुडे । तसैा तुम्हा पुढे कायि बोलो ॥२॥
तुम्ही अविघे ि वचंतामि वण कल्पतरूची विने । त्यिापुढे धर्ाविणे मषकानी ॥३॥
विाराणशिीके्षत्र गंगा विाहे कोड । का तेथेपाड कोकणाचे ॥४॥
पल्लविाचा विारा ि वहमकरी कायि । गगनाविरी छायि कोण करी ॥५॥
समुद्राची तृत्तषा हरी ऐसाकोण । जिगाची जिी तान्ह ि वनविि ववितो ॥६॥
मेरूचा पाठार अविघी ते ि वक्षि वत । मषकाचे हातीमुि वष्टि फिावेि ॥७॥
िसंहापुढे कायि जंिबूनक आरोळी । मोि वतयिा चे विोळी काच कायि ॥८॥
कापुरासी कायि लाविुनी उटावेि । कायि ओविाळावेि दीपकासी ॥९॥
तशैिी तुम्ही ि वनर ेज्ञानाचे भरीवि । तेथेम्यिा बोलावेि पाड कायि ॥१ 0॥
कृत्त पाि वनिधर् तुम्ही बोलि वविले बोला । सुखे न्यिायि केला तुमचा मीं ॥॥
अज्ञान मी वेिडे म्हणि ववितो बाळ । माझा प्रि वतपाळ करणे तुम्हा ॥॥
बोबडे बोलणे न धर्राविाकोप । क्षमा करा बाप कृत्त पािसंधर्ु ॥॥
तुका म्हणे तुम्ही संत बापमायि । भयेि धर्िरले पायि कृत्त पाि वनिधर् ॥॥

देही असोि वनयिा देवि । विृत्तथा ि वफिरतो ि वनदैवि ॥१॥
देवि आहे अंतयिारमीं । व्यिथर ि वहडें तीथरग्रामीं ॥ध्रु॥
नाभी मृत्तगाचे कस्तुरी। व्यिथर ि वहडें विनांतरी ॥२॥
साखरचेे मूनळ ऊस । तसैा देही देवि ि वदसे॥३॥
दधुर्ी असता नविनीत । नेणे तयिाचे मिथत ॥४॥
तुका सांगे मूनढजिना । देही देवि का पाहाना ॥५॥

जियिजियि म्हणा राम । हाते टाळी विाचे नाम ॥१॥
आटाआटी नाही ज्यिास । न वेिचे मोल न पडे खांस ॥ध्र॥ु
आपण म्हणे आि वणका हाती। यिज्ञाि वदकी नयेि ते गती ॥२॥
आसन भोजिन किरता काम । ध्यिानसमाधर्ी म्हणता राम ॥३॥
मंत्र जिपा हाची सार। विणार यिाती जियिजियिकार ॥४॥



म्हणता राम म्हणे तुका । वेिळोवेिळा चकुो नका ॥५॥

ि वशिकविणेसाटी विाटते तळमळ । पुढे येिईल काळा फिोडो डोई ॥१॥
तेव्हा त्यिासी कायि देशिील उत्तिर । मेळउि वन अंतर ठेि ववितोसी ॥ध्रु॥
येिथींि वचयिा सोगेभोरि वपयिाचे पिर । होईल ते दिुर शंृगािरले ॥२॥
तुका म्हणे का र ेरािखले खरकटे । रागेल्यिाचे तटं रागेलेका ॥३॥

होई आता माझ्यिा भोगाचा भोि वगता । सकळ अनंता शुिभाशुिभ ॥१॥
आठविुनी पायि राि वहलो हृदयिी । ि वनविारली तई सकळ ि वचतंा ॥ध्रु॥
अचळ न चळे देहाचे चळण । आहे हे विळण प्रारब्धर्ेची ॥२॥
तुका म्हणे जिाले एकची विचन । केिलयिा कीतरन आराणकु ॥३॥

लेखी दखुण्यिासमान । वेिचला नारायिणी क्षण ।
उद्या चेआजिी च मरण । आणोि वन म्हणे हरी भोक्तिा ॥१॥
नाही काही पडो येित तुटी । जिाणे तो आहे सेविटी ।
लाभ ि वविचारोनी पोटी । होई सेविटी जिागृत्तत ॥ध्रु॥
आहे ते उर ेकटा । लाविुि वन चळ आपुला फिाटा ।
पुर ेहे न परु ेसेविटा । तरण्यिा बळकटा सदा विास॥२॥
म्हणोि वन मोडाविाकाटाळा । अि वविद्यात्मक कोंविळा ।
होतील प्रबळा । आशिा तृत्तष्णा मायिा ॥३॥
क्षण यिा देहाच्यिा अंतीं। जिड होउि वन राहेल माती ।
परदेशि ते परविर होती ।चीळसि वविती नाकडोळे ॥४॥
जंिवि यिा नाही पातल्यिा ि वविपित्ति । आयिषु्यि भि वविष्यि आहे हाती।
लाभ ि वविचारोनी गुंती । तुका म्हणे अंतीसविर ि वपसुने॥५॥

आसाविले मन जिीविनाचे ओढी । नामरूपी गोडी लाि ववियेिली ॥१॥
कायि तुझे पायिी नाही भांडविल । माझे ि वमथ्यिा बोल जिाती ऐसे ॥ध्र॥ु
कायि लोखंडाचे पाहे गणु दोष । सीविोन परीस सोने करी ॥२॥
तुका म्हणे माझे अविघे असो द्यावेि । आपुले करावेि ब्रीद साच ॥३॥

पंढरीची विारी जियिाचीयेि घरी । पायिधर्ुळी ि वशिरी वििं वदन त्यिांची ॥१॥
दासाचा मी दास पोसणा डोगर । आता बहु फिार कायि बोलो ॥ध्र॥ु



जिातीचे मी हीन न कळे भजिन । म्हणोि वन संतचरण इच्छीतसे ॥२॥
तुका म्हणे मजि म्हणावेि आपुले । बहुता तािरले संतजिनी ॥३॥

नाम पाविन पाविन । त्यिाहून पि ववित्र आहे कोण ॥१॥
ि वशिवि हालाहाले तापला । तो ही नामे शिीतळ जिाला ॥ध्रु॥
ि वशिविास नामाचा आधर्ार । केला कि वळकाळ ि वकंकर ॥२॥
मरण जिाले काशिीपुरी। तेथे नामची उद्धरी ॥३॥
तुका म्हणे अविघी चोर े। एक हरीनाम सोइर े॥४॥

अल्प ि वविद्या पिर गविरि वशिरोमि वण । मजिहुनी ज्ञानी कोणी आहे ॥१॥
अंगी भर ेताठा कोणासी मानीना । साधर्ूनची हेळणा स्वियेि करी ॥ध्र॥ु
सज्जिनाच्यिा देही मानी जिो ि वविटाळ । तै्रलोकी चांडाळ तोची एक ॥२॥
संताची जिो ि वनंदा करी मुखी जिप। खतेले ते पाप विज्रलेप ॥३॥
तुका म्हणे ऐसे मावेिचे मइदं । त्यिा पाशिी गोि वविदं नाही नाही ॥४॥

नाही संताशिी शिरण । कायि विाचोि वन पुराण ॥१॥
म्हणे ि वविठ्ठलाचा दास । देखोनी परनारीस हासे ॥ध्र॥ु
किरती ि वविठोबाची भि वक्ति । दयिा धर्मर नाही ि वचत्तिी॥२॥
तेथे नाही माझा देवि। व्यिथर श्रमविी हा जिीवि ॥३॥
अंगी नाही क्षमा दयिा । म्हणती भेट पढंरीरायिा ॥४॥
नाही धर्मारची विासना । कायि करोनी प्रदि वक्षणा॥५॥
ऐसे नव्हे भि वक्तिविमर । तेथे नाही माझा राम ॥६॥
नयेि कृत्त पा काही केल्यिा । नयेि घाम जिीवि गेल्यिा ॥७॥
जिसैी खड्गाची धर्ार । ि वविठ्ठलचरणी तुका शिूनर ॥८॥

नाही िरकामीक परी विाहे मनी । तयिा चकपाि वण साह्य होयि ॥१॥
उद्वगे जिीविासी पंढरीचे ध्यिान । तयिा नारायिण साह्य करी ॥ध्रु॥
शिरीरासी बळ नाही स्विता भावि । तयिा पंढरीरावि साह्य करी ॥२॥
असो नसो बळ राहे पराधर्ीन । तरी अनुमान करू नका ॥३॥
तुका म्हणे येिणे करोनी ि वचंतनी । तयिा नारायिण जिविळीक ॥४॥

दािरद्राने ि वविप्र पीि वडला अपार । तयिा पोटी पोर एक असे ॥१॥



बाहेरी ि वमष्टिान्न ि वमळे एके ि वदशिी । घेऊनी छंदासी त्यिाची बसेै ॥ध्रु॥
क्षुधर्ाकाळी रडे देिखले ते मागे । काही केल्यिा नेघे दजेुि काही ॥२॥
सहजि कौतुके बोले बापमायेि । देविापाशिी आहे मागशिी ते ॥३॥
तेव्हा तुजिलागी स्मर ेनारायिणा । जिीविी च्यिा जिीविना पांडुरगंा॥४॥
लागली हे क्षुधर्ा जिात असे प्राण । कायि हे ि वनविारण पाहातोसी ॥५॥
ब्रह्मांुंडनायिक ि वविश्विाचा पाळक । विरी ि वतन्ही लोक पोसीतोसी ॥६॥
प्राण हा उत्कषर जिाहला ि वविव्हळ । तेव्हा तो कृत्त पाळ धर्ावि घाली ॥७॥
सांडून ि वन विैकंुठ धर्ावि घाली तई । आळंि वगला बाही कृत्त पाविंते ॥८॥
तुका म्हणे ि वदला क्षीराचा सांगर । राहे ि वनरतंर तयिापासी ॥९॥

अनाथाचा सखा ऐि वकला प्रताप । होसी कृत्त पाविंत मजिविरी ॥१॥
मािझयिा गा ि वचत्तिा किर ंि वशिकविण । जेिणे तुझे चरण जिोडतील ॥ध्रु॥
जिोडोि वनयिा कर येितो काकुलती । रकुमाईच्यिा पि वत कृत्त पाविंता ॥२॥
हरुषे ि वनभरर करी माझे मन । दाखविी चरण पांडुरगंा॥३॥
तुझे भेटीि वविन जिन्म गेलां विायिा । भजिन करायिा शिि वक्ति नाही ॥४॥
न घडे तुझी सेविा न घडे पूनजिन । जिन्मोि वन ि वनष्कारण जिाऊ पाहे ॥५॥
तुका म्हणे हरी करावेि यिा कायि । भजिनासी साह्य होई बापा ॥६॥

हीनविर बीजिविर दोघी त्यिा गडणी । अखंड कहाणी संसाराची ॥१॥
माझे पि वत बहु लहानची आहे । खेळावियिा जिायि पोरांसवेि ॥ध्र॥ु
माझे दःुख जिरी ऐकशिील सई । म्हातारा तो बाई खोकतसे ॥२॥
खेळे सांजिविरी बाहेरी तो राहे । विाट मी पाहे सेजेिविरी ॥३॥
पूनविर पुण्यि माझे नाही विानीट । बहु होती कष्टि सांगो काही ॥४॥
जिविळ मी जिाते अंगा अंग लाविून । नेदी जिविळ येिऊ काटाळतो ॥५॥
पूनविर सुकृत्त ताचा हाची बाई ठेविा । तुका म्हणे देविाकायि बोल ॥६॥

स्विामीच्यिा सामथ्येि । चाले बोिलला पुरुषाथर ॥१॥
पाठी देविाचे हे बळ । मग लाभे हातीकाळ ॥ध्र॥ु
देवि ज्यिासी साह्य । तेणे केले सविर होयि ॥२॥
तुका म्हणे स्विामीसत्तिा । मग नाही भयि ि वचत्तिा ॥३॥

नामांचा डांगोरा ि वफिरविी घरोघरी । म्हणा हरीहरी सविरभावेि ॥१॥
नामे हरती कमे विकंुैठीची पै विित स्त । संि वनधर् श्रीपि वत सदोि वदत ॥ध्रु॥



नामाचा मि वहमा बहुता कळला । नामे उद्धिरला अजिामेळ ॥२॥
गजेिद्राची ित स्थि वत पुराणी बोलती । नामे ची श्रीपि वत पाविलासे ॥३॥
तुका म्हणे घेता मुि वक्ति आहे । नामे सविर पाहे आकि वळले ॥४॥

यिमाचे हे पाशि नाटोपती कोणाते । आम्हा ि वदनानाथे रि वक्षयेिले ॥१॥
यिम नेता तुम्हा रक्षील हे कोण । तुम्हा धर्न्यिधर्न्यि कोण म्हणती ॥ध्रु॥
संतसज्जिनमेळा पि ववित्र संत कीती । त्यिांनी उत्तिम ित स्थि वत साि वगतली ॥२॥
तेची धर्रोनी ि वचत्तिीतुका ि वहत करी। यिमासी पांपरी हाणे आता ॥३॥

देविासी प ैभांडो एकि वचत्ति करुनी । आम्हासी सज्जिनी सांि वगतले ॥१॥
आम्हा कायि आता देवेि आडो परी । भेटी नेदी तरी सखेु नेदो ॥ध्रु॥
तोची नांदो सदा हरी प ैविैकंुठी । आम्हा देशिविटी देविो सखेु ॥२॥
देवेि अि वभमानचीत्तिात धर्िरला । तरी तो एकला राहो आता ॥३॥
ि वचत्तिीधर्रोनी नाम असो सुखे येिथे । हषे गाऊ गीत गोि वविंदाचे ॥४॥
तुका म्हणे सविर देविाची नष्टिाई । आम्ही सुखे डुलतसो ॥५॥

भरणी आली मुक्ति पेठा । करा लाटा व्यिापार ॥१॥
उधर्ार घ्यिा र ेउधर्ार घ्यिा र े। अविघे यिा र ेजिातीचे ॥ध्रु॥
येिथे पंि वक्तिभेद नाही । मोठे काही लहान ॥२॥
तुका म्हणे लाभ घ्यिाविा । मुद्दल भाविाजितन ॥३॥

ग्रासोग्रासी भावि । तरी देि वहं च जेिविी देवि ॥१॥
धर्री स्मरण ते सार । नाही दरुी ते अंतर ॥ध्रु॥
भोि वगता तून भावेि । देवि जेिऊ बसेै सवेि ॥२॥
तुजि पाविो देविा । भावेि अंतरीची सेविा ॥३॥
गुंतला साधर्नी । देवि नाही ि वत्रभुविनी ॥४॥
तुका म्हणे हाती। न धर्िरता गमाि वविती ॥५॥

काि वमनीसी जिसैा आविडे भ्रतार । इच्छीत चकोर चंद्र जिसैा ॥१॥
तसैी हे आविडी ि वविठ्ठलाचे पायिी । लागिलयिा नाही गभरविास ॥ध्रु॥
दषु्काळे पीि वडल्यिा आविडे भोजिन । आि वणक जिीविन तृत्तषाकांता ॥२॥
कामातुर जिसैा भयि लज्जिा सांडोि वन । आविडे काि वमनी सविरभावेि ॥३॥



तुका म्हणे तसैी राि वहली आविडी । पांडुरगं थडी पाविविील ॥४॥

ॐ तत्सि वदि वत सूनत्राचे सार । कृत्त पेचा सांगर पांडुरगं॥१॥
हिरःॐ सि वहत उदत अनुदत । प्रचुरीश्विरासि वहत पांडुरगं ॥२॥
गोब्राह्मणि वहता होउनी ि वनराळे । वेिदाचे ते मूनळ तुका म्हणे ॥३॥

सांि वडयेिला गभर उबगोि वन माउली । नाही सांभाि वळली भूनमी शुिद्ध ॥१॥
उष्ण तान भूनक एविि वढयेि आकाती। ओसंगा लाि वविती कायि म्हूण ॥ध्रु॥
खांद्याविरी शिूनळ मरणाि वचयेि विाटे । अन्यिायि ही मोठे केले साच ॥२॥
हातींचा ि वहरोनी घातला पोटासी। तुका म्हणे ऐसी परी जिाली ॥३॥

ओव्यिा प्रारभं  अभगं 

ि वविचार किरती बसैोि वन गौळणी । ज्यिा कृत्त ष्णकाि वमनी कामातुरा ॥१॥
एकात एकल्यिा एका च सुखाच्यिा । आविडती त्यिांच्यिा गोष्टिी त्यिा ला ॥२॥
तकर ि वविति वकणी दरुाि वविल्यिा दरुी । मौन त्यिा पिरचारी आरिं वभले ॥३॥
कुशिळा कि ववित्यिा किथत्यिा लोि वभका । त्यिा ही येिथे नका आम्हा पाशिी ॥४॥
बोलक्यिा विाचाळा कृत्त ष्णरता नाही । यिा चोरोनी तीही खेट केली ॥५॥
भेउि वनयिा जिना एकी सविाजिाल्यिा । विाती ि वविझि वविल्यिा दाटोबळे ॥६॥
कृत्त ष्णसुख नाही कळले मानसी । ि वनंि वदती त्यिा त्यिासी कृत्त ष्णरता ॥७॥
तो नयेि जिविळी देखोि वन कोल्हाळ । म्हणउि वन समेळ मेळि वविला ॥८॥
अंतरी कोमळा बाहेरी ि वनमरळा । तल्लीन त्यिा बाळा कृत्त ष्णध्यिानी ॥९॥
हरीरूपी दृष्टि वष्टि कानी त्यिा च गोष्टिी । आळंि वगती कंठी एका एकी ॥१ 0॥
न साहे ि ववियिोग किरती रोदना । भ्रि वमष्टि भाविना देहाि वचयिा ॥॥
ि वविसरल्यिा मागेगृत्तह सुत पती । अविस्था यिाि वचती गोि वविंदाची ॥॥
अविस्था लागोि वन ि वनविळची ठेल्यिा । एका एकी जिाल्यिा कृत्त ष्णरूपा॥॥
कृत्त ष्णा म्हणोि वनयिा देती आिलगंन । ि वविरहताप तेणे ि वनविारनेा ॥॥
ताप कोण विारी गोि वविंदाविाचनुी । साच तो नयिनी न देखता ॥॥
न देखता त्यिांचा प्राण िरघों पाहे ।आजिी कामास येि उसीर केला ॥॥
िरत्यिा ज्ञानगोष्टिी तयिा नाविडती । आि वळंगण प्रीती कृत्त ष्णाि वचयिा ॥॥
मागेकाही आम्ही चुकलो त्यिाची सेविा । असेल यिा देविाराग आला ॥॥
आठि वविती मागे पापपुण्यि दोष । पिरहार एकीस एक देती ॥॥
अनुतापे जिाल्यिा संतप्त त्यिा बाळा । टाकुि वन ि वविव्हळा धर्रणी अंग ॥॥



जिाणोि वन चिरत्र जिविळी च होता । आली त्यिा अनंता कृत्त पा मग ॥॥
होउनी प्रगट दाखि वविले रूप । तापत्रयि ताप ि वनविि वविले ॥॥
ि वनविालेयिा देखोि वन कृत्त ष्णाचे श्रीमुख । शिोक मोह दःुख दरुाविला॥॥
साच भावि त्यिांचा आणिु वनयिा मना । आळंि वगतो राणा विकंुैठीचा॥॥
हरीअंगसंगेहरीरूप जिाल्यिा । बोलो ि वविसरल्यिा तयिा सुखा ॥॥
व्यिि वभचारभावेि भोि वगले अनंता । वितोि वन असता घराचारी ॥॥
सकळा चोरोनी हरी जियिा ि वचत्तिी। धर्न्यि त्यिा नांदती तयिामध्येि ॥॥
उणे परु ेत्यिांचे पडो नेदी काही । राखे सविार ठायिी देवि तयिा ॥॥
न कळे लाघवि ब्रह्माि वदका भावि । भि वक्तिभावेि देवि केला तसैा ॥॥
तुका म्हणे त्यिांचा धर्न्यि व्यिि वभचार । सािधर्ले अपार ि वनजिसुख ॥॥

बाळि वकडा
१.

देविा आि वद देविा जिगत्रयिा जिीविा । पिरयेिसी  केशिविा ि वविनंती माझी ॥१॥
माझी विाणी तुझे विणी तुझे विणी गणु नाम । ऐसी देई प्रेम काही कळा ॥२॥
कळा तुजिपाशिी  आमुचे जिीविन । उि वचत करून देई आम्हा  ॥३॥
आम्हा  शिरणागता तुझाची आधर्ार। तून तवि सागर कृत्त पािसंधर्ून ॥४॥
िसंधर्ून पायिाविाट होयि तुझ्यिा नामे । जिाळी महाकमे  दसु्तर ेती ॥५॥
ती फिळे उत्तिम तुझा ि वनजिध्यिास । नाही गभरविास सेि ववििलयिा ॥६॥
सेि ववििलयिा राम कृत्त ष्ण नारायिण । नाही त्यिा बंधर्न संसाराचे ॥७॥
संसार ते कायि तृत्तणवितमयि । अि वग्न त्यिासी खायि क्षणमाते्र  ॥८॥
क्षणमाते्र  जिाळी दोषांि वचयिा रासी । ि वनंद्य उत्तिमासी विंद्य करी ॥९॥
करी ि वब्रदे  साच आपली  आपण । पि वततपाविन ि वदनानाथ ॥१०॥
नाथ अनाथाचा पि वत गोि वपकाचा । पुरविी ि वचत्तिीचा मनोरथ ॥११॥
ि वचत्तिी जेि धर्रावेि  तुका म्हणे दासी  । पुरि वविता होसी मनोरथ ॥१२॥
४५०८ पृत्त ७४४(शिासकीयि), ३ पृत्त १  ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

२.

मनोरथ जिसेै गोकुळीच्यिा जिना । पुरविाविी विासना तयिापरी ॥१॥
ऋण फेिडावियिा अवितार केला । अि वविनाशि आला आकारासी ॥२॥
सीण जिाला विसुदेवि देविकीस । विधर्ी बाळे  कंस दरुाचारी ॥३॥
दरुाचािरयिासी नाही भूनतदयिा । आप पर तयिा पाप पुण्यि ॥४॥
पुण्यिकाळ त्यिांचा राि वहलासे उभा । देविकीच्यिा गभार देवि आले ॥५॥
गभारसी तयिांच्यिा आला नारायिण । तुटले बंधर्न आपेआप ॥६॥
आपेआप बेड्या तुटल्यिा शंृखळा । बंदाच्यिा अगरळा ि वकिलयिा कोंडे ॥७॥



कोंडमार केला होता बहु ि वदस । सोडविी ि वनि वमष न लगता ॥८॥
न कळे तो तयिा सांि वगतला भावि । आपणासी ठावि नंदाघरी ॥९॥
नंदाघरी जिाता येिता विसुदेविा । नाही जिाला गोविा सवेि  देवि ॥१०॥
सवेि  देवि तयिा आड नयेि काही । तुका म्हणे नाही भयि ि वचंता ॥११॥
४५०९ पृत्त ७४४(शिासकीयि), ४ पृत्त २ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

३.

ि वचंता ते पळाली गोकुळा बाहेरी । प्रवेिशि भीतरी केला देवेि  ॥१॥
देवि आला घरा नदंाि वचयिा गाविा । धर्न्यि त्यिांच्यिा दवैिा दवैि आले ॥२॥
आले अि वविनाशि धर्रूनी आकार । दतै्यिाचा संहार करावियिा ॥३॥
करावियिा भक्तजिनांचे पालण । आले रामकृत्त ष्ण गोकुळासी ॥४॥
गोकुळी आनंद प्रगटले सखु । ि वनभरर हे लोक घरोघरी ॥५॥
घरोघरी जिाला लक्ष्मीचा विास । दनै्यि दािरद्रास त्रास आला ॥६॥
आला नारायिण तयिांच्यिा अंतरा । दयिा क्षमा नरा नारी लोका ॥७॥
लोका गोकुळीच्यिा जिाले ब्रम्हज्ञान । केिलयिाविाचूनन जिपतपे ॥८॥
जिपतपे कायि कराविी  साधर्ने । जिवि  नारायिणे कृत्त पा केली ॥९॥
केली  नारायिणे आपुली अंि वकत । तोची त्यिांचे ि वहत सविर जिाणे ॥१०॥
सविर जिाणे एक ि वविष्ण ुसाच खरा । आि वणक दसुरा नाही नाही ॥११॥
नाही भक्ता दजेुि ि वतही ि वत्रभुविनी । एका चकपाणी विाचूनि वनयिा  ॥१२॥
यिाच्यिा सुखसंगे घेती गभरविास । तुका म्हणे आस त्यिजिूनि वनयिा  ॥१३॥
४५१० पृत्त ७४५(शिासकीयि), ५ पृत्त २ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

४.

यिांच्यिा पूनविरपुण्यिा कोण लेखा करी । िजिही तो मुरारी खेळि वविला ॥१॥
खेळि वविला िजिही  अंतबारह्यसुखे । मेळविनुी मखेु चुंबन ि वदले ॥२॥
ि वदले त्यिासी सुख अंतरीचे देवेि  । िजिही  एका भावेि  जिाि वणतला ॥३॥
जिाि वणतला ि वतही  कामातुर नारी । कृत्त ष्णभोगाविरी ि वचत्ति ज्यिांचे ॥४॥
ज्यिांचे कृत्त ष्णी तन मन जिाले रत । गृत्तह पती सुत ि वविसरल्यिा ॥५॥
ि वविष तयिा जिाले धर्न मान जिन । विसि वविती विन एकांती त्यिा ॥६॥
एकांती त्यिा जिाती हरीसी घेउि वन । भोग इच्छा धर्णी फेिडावियिा ॥७॥
वियिाच्यिा संपन्ना तसैा त्यिा कारणे । अंतरीचा देणे इच्छा भोग ॥८॥
भोग त्यिाग नाही दोन्ही जियिापासी  । तुका म्हणे जिसैी स्फिि वटकि वशिळा ॥९॥
४५११ पृत्त ७४५(शिासकीयि), ६ पृत्त २ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

५.



ि वशिळा स्फिि वटकाची न पालटे भेदे । दाउि वनयिा छंदे जिसैी तसैी ॥१॥
जिसैा केला तसैा होयि क्षणक्षणा । फेिडाविी विासना भित क्तभावेि  ॥२॥
फेिडावियिा आला अविि वघयिांची धर्णी । गोपाळ गौळणी मायिबापा ॥३॥
मायिबापा सोडि वविले बंदीहुनी । चाणूनर मदुरनी कंसाि वदक ॥४॥
आि वदक नाही देणे अिरि वमत्रा एक । पूनतना कंटक मुक्त केली ॥५॥
मुक्त केला मामा कंस महादोषी । बाळहत्यिा रासी पातकांच्यिा ॥६॥
पाप कोठे राहे हरी आठि वविता । भक्ती द्वषेे ि वचंता जिसैा तसैा ॥७॥
साक्षी तयिापाशिी पूनविील कमारच्यिा। बांधर्ला सेवेिच्यिा ऋणे देवि ॥८॥
देवि भोळा धर्ांवेि भक्ता पाठोविाटी । उच्चािरता कंठी मागेमागे ॥९॥
मानाचा कंटाळा तुका म्हणे त्यिासी। धर्ावेि तो घरासी भाि वविकांच्यिा ॥१०॥
४५१२ पृत्त ७४५(शिासकीयि), ७ पृत्त ३ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

६.

चारी वेिद ज्यिाची कीती विाखाि वणती । बांधर्विी तो हाती गौळणींच्यिा ॥१॥
गौळणी यिा गळा बांिधर्ती धर्ारणी  । पायिा  चकपाणी लागे तयिा ॥२॥
तयिा घरी िरघे चोरावियिा लोणी । िरते पाळतुनी ि वशिर ेमाजिी ॥३॥
माजिी ि वशिरोि वनयिा नविनीत खायेि । कविाड ते आहे जिसेै तसेै ॥४॥
जिसैा तसैा आहे अंतबारह्यात्कारी । म्हणउि वन चोरी नसपंडे ॥५॥
नसंपडे तयिा किरता खटपट । विाउगे बोभाट विमारि वविण ॥६॥
विमर जिाणती त्यिा एकल्यिा एकटा । बसैतील विाटा ि वनरोधर्नुी ॥७॥
ि वनविांत राि वहल्यिा ि वनःसंग होउनी । ि वनश्चळ ज्यिा ध्यिानी कृत्त ष्णध्यिान ॥८॥
नयेि क्षणभरी यिोि वगयिांचे ध्यिानी । धर्िरती गौळणी भाि वविका त्यिा ॥९॥
भाि वविका तयिांसी येितो काकुलती । शिाहाण्यिा मरती नसपंडे ॥१०॥
नलगे वेिचाविी टोळी धर्ना नावेि । तुका म्हणे भावेि चाड एका ॥११॥
४५१३ पृत्त ७४६(शिासकीयि), ८ पृत्त ३ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

७.

चाड अनन्यिाची धर्री नारायिण । आपणा समान करी रकंा ॥१॥
रकं होती राजेि यिमाि वचयेि घरी । आचरणे बरी नाही म्हूण ॥२॥
नसंपडे इदं्र चदं्र ब्रम्हाि वदका । अि वभमाने एका ि वतळमाते्र ॥३॥
ि वतळमात्र जिरी होयि अि वभमान । मेरु तो समान भार देविा ॥४॥
भार  पृत्तथ्विीचा विाि वहला सकळ । जिड होती खळ दषु्टि लोक ॥५॥
दषु्टि अभक्त जेि ि वनषु्ठर मानसी  । केली हे तयिांसी यिमपुरी ॥६॥
यिमदूनत त्यिांसी किरती यिातना । नाही नारायिणा भजिले जेि ॥७॥
जेि नाही भजिले एका भावेि  हरी । तयिा  दडं करी यिमधर्मर ॥८॥



यिमधर्मर म्हणे तयिा  दोि वषयिांसी । का र ेकेशिविासी चकुलेती ॥९॥
चुकलेती कथा पुराण श्रविण । होते तुम्हा कान डोळे मखु ॥१०॥
कान डोळे मुख संतांची संगती । न धर्राच ि वचत्तिी सांि वगतले ॥११॥
सांि वगतले संती तुम्हा उगविुनी । गभारसी येिउनी यिमदडं ॥१२॥
दडंून  आम्ही रागे म्हणे यिमधर्मर । देविा होयि श्रम दजुिरनाचा ॥१३॥
दजुिरनाचा येिणे करुनी संहार । पूनणर अवितार रामकृत्त ष्ण ॥१४॥
रामकृत्त ष्ण नामे रगंले जेि नर । तुका म्हणे घर विकंुैठी त्यिा  ॥१५॥
४५१४ पृत्त ७४६(शिासकीयि), ९ पृत्त ४ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )
८.

विैकंुठीच्यिा लोका दलुरभ हरीजिन । तयिा नारायिण समागमे  ॥१॥
समागम त्यिांचा धर्िरला अनंते । िजिही  ि वचत्तिि ववित्ति समि वपरले ॥२॥
समथर ती गाती हरीचे पविाडे । येिर ते बापुडे राविराणे ॥३॥
रामकृत्त ष्णे केले कौतुक गोकुळी । गोपाळांचे मेळी गाई चारी ॥४॥
गाई चारी मोहोरी पाविा विाहे पाठी । धर्न्यि जिाळी काठी कांबळी ते ॥५॥
कायि गौि वळयिांच्यिा होत्यिा पुण्यिरासी । आि वणक त्यिा म्हसैी गाई पशुि ॥६॥
सुख ते अमुप लुि वटले सकळी । गोि वपका गोपाळी धर्णीविरी ॥७॥
धर्णीविरी त्यिांसी सांि वगतली मात । जियिाचे जेि आतर तयिापरी ॥८॥
परी यिाचे तुम्ही आइका नविल । दगुरम जिो खोल साधर्नासी ॥९॥
ि वशिक लाविुनीयिा घािलती बाहेरी । पाहाती भीतरी सवेिची तो ॥१०॥
तोंडाकडे त्यिांच्यिा पाहे कवितुके । ि वशिव्यिा देता सुखे हासतसे ॥११॥
हासतसे ि वशिव्यिा देता त्यिा गौळणी । मरता जिपध्यिानी न बोले तो ॥१२॥
तो जेि जेि किरल ते ि वदसे उत्तिम । तुका म्हणे विमर दाविी सोपे ॥१३॥
४५१५ पृत्त ७४६(शिासकीयि), १० पृत्त ४ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

९
विमर दाविी सोपे भाि वविका गोपाळा । विाहे त्यिांच्यिा गळा पाले माळा ॥१॥
मान देती आधर्ी मागती ते डावि । देवि ते गौरवि सखु मानी ॥२॥
मानती ते मतं्र हमामा हुबंरी । िसंतोि वडती वििर स्नान तेणे ॥३॥
विसे्त्र  घोंगि वडयिा घालुि वनयिा तळी । विरी विनमाळी बसैि वविती ॥४॥
ि वतही  लोकांसी जिो दलुरभ ि वचंतना । तो धर्ांवेि गोधर्ना विळि वतयिा  ॥५॥
यिांच्यिा विचनांची पुष्पे विाहे ि वशिरी । नवेैिद्य त्यिा करी कविळ मागे ॥६॥
त्यिांि वचयेि मुखीचे ि वहरोि वनयिा घ्यिावेि । उित च्छष्टि ते खावेि धर्णीविरी ॥७॥
विरी माथा गुफेंि मोरि वपसा वेिटी । नाचे टाळी ि वपटी त्यिांच्यिा छंदे  ॥८॥
छंदे नाचतील जियिासवेि हरी । देहभावि विरी ि वविसरली  ॥९॥



ि वविसरली विरी देहाची भाविना । तेची नारायिणा सविरपूनजिा ॥१०॥
पूनजिा भाि वविकांची न कळता घ्यिाविी । न मागता दाविी ि वनजि ठावि ॥११॥
ठावि पाविावियिा ि वहडें मागे मागे । तुका म्हणे सगें भक्तांि वचयिा ॥१२॥
४५१६  पृत्त  ७४७(शिासकीयि), ११ पृत्त ५ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

१०
भक्तजिना ि वदले ि वनजिसुख देवेि । गोि वपका त्यिा भावेि  आळंि वगल्यिा ॥१॥
आळंि वगल्यिा गोपी गुणविंता नारी । त्यिांच्यिा जिन्मांतरी हरी ऋणी ॥२॥
रुसिलयिा त्यिांचे करी समाधर्ान । करि वविता आण ि वकयिा करी ॥३॥
ि वकयिा करी तुम्हा न विजेि पासुि वन । अविि वघयिा जिणी गोि वपकांसी ॥४॥
गोि वपकांसी म्हणे विैकंुठीचा पि वत । तुम्ही माझ्यिा ि वचत्तिी सविरभावेि ॥५॥
भावि जिसैा माझ्यिा ठायिी तुम्ही धर्रा । तसैाची मी खरा तुम्हा लागी  ॥६॥
तुम्हा कळो द्या हा माझा साच भावि । तुमचाची जिीवि तुम्हा  ग्विाही ॥७॥
ग्विाही तुम्हा आम्हा असे नारायिण । आपलीच आण विाहातसे ॥८॥
सत्यि बोले देवि भित क्तभावि जिसैा । अनुभवेि रसा आणूनि वनयिा  ॥९॥
यिांसी बझुाि ववितो वेिगळाल्यिा भावेि । एकीचे हे ठावेि नाही एकी ॥१०॥
एकी ि वकयिा नाही आविि वघयिांचा भावि । पृत्तथक हा देवि घेतो तसेै ॥११॥
तसेै कळो नेदी जिो मी कोठे नाही । अविि वघयिांचे ठायिी  जिसैा तसैा ॥१२॥
जिसैा मनोरथ जियेि ि वचत्तिी काम । तसैा मेघश्यिाम पुरि ववितो ॥१३॥
पुरि वविले मनोरथ गोि वपकांचे । आि वणक लोकांचे गोकुळीच्यिा ॥१४॥
गोकुळीच्यिा लोका लाि ववियेिला छंद । बसैला गोि वविंद त्यिांचे ि वचत्तिी ॥१५॥
ि वचत्तिे ही चोरुनी घेतली  सकळा । आविडी गोपाळा विरी तयिा ॥१६॥
आविडे तयिासी विैकंुठनायिक । गेली  सकळीक ि वविसरोनी ॥१७॥
ि वनंदा स्तुती कोणी न करी कोणाची । नाही यिा देहाची शुिद्धी कोणा ॥१८॥
कोणासी नाठवेि कन्यिा पुत्र मायिा । देवि म्हणनुी तयिा चुंबन देती ॥१९॥
देती यिा टाकून न भ्रतारांसी घरी । लाजि ते अंतरी आथीच ना ॥२०॥
नाही कोणा धर्ाक कोणासी कोणाचा । तुका म्हणे विाचा कायिा मने ॥२१॥
४५१७  पृत्त  ७४७(शिासकीयि), १२ पृत्त ५ ( देहूकर सांप्रदाि वयिक )

११
मने हरीरूपी गुतंल्यिा विासना । उदास यिा सुना गौि वळयिांच्यिा ॥१॥
यिांच्यिा भ्रतारांची धर्रुनीयिा रूपे । त्यिांच्यिा घरी त्यिापे भोग करी ॥२॥
करी कवितुक त्यिाचे तयिापरी । एका ि वदसे हरी एका लेक ॥३॥
एक भावि नाही सकळांच्यिा ि वचत्तिी । म्हणउनी प्रीती तसेै रूप ॥४॥
रूप यिाचे आहे अविघेि वच एक । पिर कवितुक दाखि वविले ॥५॥



लेकरू न कळे स्थूनल की लहान । खेळे नारायिण कवितुके ॥६॥
कवितुक केले सोंग बहुरूप । तुका म्हणे बाप जिगाचा हा ॥७॥
४५१८ पृत्त ७४८(शिासकीयि), ३८१९  पृत्त  ६६२(ि वशिरविळकर)

१२
 जिगाचा हा बाप दाखि वविले मायेि । माती खाता जिायेि मारावियिा ॥१॥
 मारावियिा ि वतणे उगािरली काठी । भुविने त्यिा पोटी  चौदा देखे ॥२॥
 देखे भयिानक झाि वकयेिले डोळे । मागुता तो खेळे ि वतयेि पुढे ॥३॥
 पुढे िरघोि वनयिा घाली गळा कवि । कळो नेदी मावि मायिाविंता ॥४॥
 मायिाविंत ि वविश्विरूप कायि जिाणे ।  माझे   माझे  म्हणे बाळ देविा ॥५॥
 बाळपणी  रीठा रगि वडला दाढे । मािरयेिले गाढे कागबग ॥६॥
गळा  बांधर्उनी उखळासी दावेि  । उन्मळी त्यिा भावेि  ि वविमळाजुिरन ॥७॥
 न कळे जुिनाट जिगाचा जिीविन । घातले मोहन गौि वळयिांसी ॥८॥
 िसंकी उतरुनी खायि नविनीत । न कळे बहुत होयि तरी ॥९॥
 तरी दूनधर् डेर ेभरले रांजिण । खायि ते भरून दाविी दणुी ॥१०॥
 दणुी जिाले त्यिाचा माि वनती संतोष । दभुत्यिाची आस धर्रुनीयिा  ॥११॥
 आशिाबध्दा देवि असोि वन जिविळी । नेणती ते काळी स्विाथारमुळे  ॥१२॥
 मुळे यिाच देवि न कळे तयिांसी । ि वचत्ति आशिापाशिी  गोि ववियेिले ॥१३॥
 लेकरू आमचे म्हणे दसविंती । नंदाि वचयेि ि वचत्तिी तोि वच भावि ॥१४॥
 भावि जिाणावियिा चिरत्र दाखविी। घसुि वळता रविी डेिरयिात ॥१५॥
 डेिरयिात लोणी खादले िरघोि वन । पाहे तो जिननी हाती लागे ॥१६॥
 हाती धर्रुनीयिा काि वढला बाहेरी। देखोि वनयिा  करी चोजि त्यिासी ॥१७॥
 िसकविी ि वविचार नेणे त्यिाची गती । होता कोणे रीती डेिरयिात ॥१८॥
 यिासी पतु्रलोभे न कळे हा भावि । कळो नेदी मावि देवि त्यिांसी ॥१९॥
 त्यिांसी मायिामोहजिाळ घाली फिांस । देवि आपणास कळो नेदी ॥२०॥
 नेदी राहो भावि लोि वभकांचे ि वचत्तिी। जिाणता ि वच होती अंधर्ळी ती ॥२१॥
 अंधर्ळी ती तुका म्हणे संविसारी । िजिही  नाही हरी ओळिखला ॥२२॥
४५१९ पृत्त ७४८(शिासकीयि), ३८२०  पृत्त  ६६२(ि वशिरविळकर)

१३
 ओळखी तयिांसी होयि एका भावेि । दसुिरयिा देवेि न पि वविजेि ॥१॥
 न पि वविजेि कदा उन्मत्ति जिािलयिा । डंबु तोि वच विायिा  नागविण ॥२॥
 विनविास देविाकारणे एकांत । कराविी ही व्रत तपे यिाग॥३॥
 व्रत यिाग यिांसी फिळली बहुते । होतीयिा संि वचते गौि वळयिांची ॥४॥
 यिांसी देवेि तािरयेिले न कळता । मागील अनंता ठावेि होते ॥५॥



 होते ते द्यावियिा आला नारायिण । मायिबापा ऋण गौि वळयिांचे ॥६॥
 गौि वळयिांचे सुख दलुरभ आि वणकां । नाही ब्रम्हाि वदकां तुका म्हणे ॥७॥
४५२० पृत्त ७४९(शिासकीयि), ३८२१ पृत्त ६६३(ि वशिरविळकर)

१४
 नेणि वतयिा साटी  नेणता लाहान । िथकंोि वन भोजिन मागे मायेि ॥१॥
 मायिा दोनी यिास बाप नारायिणा । सारखी भाविना तयिा विरी ॥२॥
 तयिा विरी त्यिाचा समि वचत्ति भावि । देविकीविसुदेवि नदं दोघे ॥३॥
 घेउि वनयिा  एके ठायिी  अवितार । एकी केला थोर विाढविुनी॥४॥
 उणा पुरा यिासी नाही कोणी ठावि । सािरखाि वच देवि अविि वघयिांसी॥५॥
 यिासी दोनी ठावि सािरखे अनंता । आधर्ील मागुता विाढला तो ॥६॥
 विाढला तो सेविाभित क्ति वचयिा गुणे । उपचार ि वमष्टिान्ने करुनीयिा  ॥७॥
 करोि वनयिा सायिास मेळि वविले धर्न । ते ही कृत्त ष्णापरण केले तीही  ॥८॥
 कृत्त ष्णासी सकळ गाई घोडे म्हसैी । समि वपरल्यिा दासी जिीवेि  भावि ॥९॥
 जिीवेि  भावेि  त्यिाची किरतील सेविा । न ि वविसंबती नाविा क्षणभरी ॥१०॥
 क्षणभरी होता वेिगळा तयिांस । होती कासाविीस प्राण त्यिांचे ॥११॥
 त्यिांचे ध्यिानी मनी सविरभावेि  हरी । देह काम करी ि वचत्ति त्यिापे ॥१२॥
 त्यिाचेि वच ि वचंतन कृत्त ष्ण कोठे  गेला । कृत्त ष्ण हा जेिि वविला नाही कृत्त ष्ण॥१३॥
 कृत्त ष्ण आला घरा कृत्त ष्ण गेला दारा । कृत्त ष्ण हा सोयिरा भेटो कृत्त ष्णा ॥१४॥
 कृत्त ष्ण गाता ओव्यिा दळणी कांडणी  । कृत्त ष्ण हा भोजिनी पाचािरती ॥१५॥
 कृत्त ष्ण तयिा  ध्यिानी आसनी शियिनी । कृत्त ष्ण देखे स्विप्नी कृत्त ष्णरूप ॥१६॥
 कृत्त ष्ण त्यिांस ि वदसे आभास दिुत श्चता । धर्न्यि माताि वपता तुका म्हणे ॥१७॥
४५२१ पृत्त ७४९(शिासकीयि), ३८२२ पृत्त ६६३(ि वशिरविळकर)

१५
 कृत्त ष्ण हा पिरचारी कृत्त ष्ण हा वेिव्हारी । कृत्त ष्ण घ्यिा विो नारी आि वणकी म्हणे ॥१॥
 म्हणे कृत्त ष्णाि वविण कैसे तुम्हा गमे । ि वविळ हा करमे विायिाि वविण ॥२॥
 विायिाि वविण तुम्हीं ि वपटीतां चाकटी । घ्यिा गे जिगजेिठी क्षणभरी ॥३॥
 क्षणभरी यिाच्यिा सुखाचा सोहळा । पहा एकवेिळा घेउनीयिा  ॥४॥
 यिाचे सुख तुम्हां कळिलयिावििर । मग दारोदारी न ि वफिराल ॥५॥
 लि वटके हे तुम्हां विाटेल खेळणे । एका कृत्त ष्णाि वविणे आविघेि वच ॥६॥
 अविघ्यिांचा तुम्हीं  टाकाल सांगात । घेउनी अनंत जिाल राना ॥७॥
 नाविडे तुम्हांस आि वणक बोिलले । मग हे लागले हरीध्यिान ॥८॥
 न करा हा मग यिा जिीविा वेिगळा । टोंकविाल बाळा आि वणका ही ॥९॥
 आि वणका ही तुम्हां येिती काकुलती। जिविळी इित च्छती क्षण बसैो ॥१०॥



 बसैो चला पाहो  गोपाळाचे मुख। एकी एक सुख सांगतील ॥११॥
 सांगे जिवि ऐसी मात दसविंती । तवि धर्िरती ि वचत्तिी बाळा ॥१२॥
 बाळा एकी घरा घेउि वनयिा जिाती । नाही त्यिा परती तुका म्हणे ॥१३॥
४५२२ पृत्त ७५०(शिासकीयि), ३८२३ पृत्त ६६४(ि वशिरविळकर)

१६
 तुका म्हणे पुन्हा न येिती मागुत्यिा । कृत्त ष्णासी खेळता ि वदविस गमे ॥१॥
 ि वदविस राती काही नाठवेि तयिांसी । पाहाता मुखासी कृत्त ष्णाि वचयिा ॥२॥
 यिाच्यिा मुखे नयेि डोळयिासी विीट । राि वहले हे नीट ताटस्थि वच ॥३॥
 ताटस्थ राि वहले सकळ शिरीर । इिं वद्रयेि व्यिापार ि वविसरली  ॥४॥
 ि वविसरल्यिा तान भकु घर दार । नाही हा ि वविचार आहो कोठे  ॥५॥
 कोठे असो कोण जिाला वेिळ काळ । नाठवेि सकळ ि वविसरल्यिा ॥६॥
 ि वविसरल्यिा आम्ही कोणीयेि जिातीच्यिा । विणार ही चहूचं्यिा एक जिाल्यिा ॥७॥
 एक जिाल्यिा तेव्हा कृत्त ष्णाि वचयिा सुखे । ि वनःशंिके भातुके खेळतील ॥८॥
 खेळता भातुके कृत्त ष्णाच्यिा सि वहत । नाही आशंिि वकत ि वचत्ति त्यिांचे ॥९॥
 ि वचत्तिी तो गोि वविदं लि वटके दळण । किरती हे जिन करी तसेै ॥१०॥
 जिन करी तसैा खेळतील खेळ । अविघा गोपाळ करुनीयिा  ॥११॥
 किरती आपला आविघा गोि वविंद । जिना साच फंिद लि वटका त्यिा ॥१२॥
 त्यिांणी  केला हरी सासुर ेमाहेर । बंधर्ु हे कुमर दीर भावेि  ॥१३॥
 भाविना राि वहली एकाि वचयेि ठायिी । तुका म्हणे पायिी  गोि वविंदाचे ॥१४॥
४५२३ पृत्त ७५०(शिासकीयि), ३८२४ पृत्त ६६४(ि वशिरविळकर)

१७
 गोि वविंद भ्रतार गोि वविंद मुळहारी । नामे  भेद पिर एक ि वच तो ॥१॥
 एकाचीच नामे  ठेि ववियेिली  दोनी । कित ल्पतील मनी यिावेि  जिावेि  ॥२॥
 जिावेि यिावेि ि वतही घरीि वचयिा घरी । तेिथची िसदोरी तेथे न्यिाविी ॥३॥
 ि वविचािरता ि वदसे येिणे जिाणे खोटे । दाि वविती गोमटे लोका ऐसे ॥४॥
 लोक करुनीयिा साच वितरताती । तशैिा त्यिा खेळती लि वटक्यिाची ॥५॥
 लि वटकी किरती मंगळदायिके । लि वटकीच एके एका व्यिाही ॥६॥
 व्यिाही भाई हरी सोयिरा जिाविायिी । अविि वघयिांच्यिा ठायिी केला एक ॥७॥
 एकािसच पावेि जेि काही किरती । उपचार संपित्ति नाना भोग ॥८॥
 भोग देती सविर एका नारायिणा । लि वटक्यिा भाविना व्यिाही भाई ॥९॥
 लि वटकाच त्यिांणी केला संविसार । जिाणती साचार वेिगळा त्यिा ॥१०॥
 त्यिांणी मृत्तित्तिकेचे करुनी अविघे । खेळतील दोघे पुरुषनारी ॥११॥
 पुरुषनारी त्यिांणी ठेि ववियेिली नावेि । कवितुकभावेि  ि वविचरती ॥१२॥



 ि वविचरती जिसेै साच भावेि  लोक । तसेै नाही सुख खेळतीयिा ॥१३॥
 यिांणी  जिाि वणतले आपआपणयिा । लि वटके हे विायिा  खेळतो ते ॥१४॥
 खेळतो ते आम्ही नव्हो नारीनर । म्हणोि वन ि वविकार नाही तयिा  ॥१५॥
 तयिा ठावेि आहे आम्ही अविघी एक । म्हणोि वन ि वनःशंिक खेळतील ॥१६॥
 तयिा ठावेि नाही हरीि वचयिा गणेु । आम्ही कोणकोणे कायि खेळो ॥१७॥
 कायि खातो आम्ही कासयिा सांगाते । कैसे हे लागते नेणो मुखी ॥१८॥
 मुखी चविी नाही विरी अंगी लाजि । विणर यिाती काजि न धर्िरती ॥१९॥
 धर्िरतील काही संकोच त्यिा मना । हासता यिा जिना नाइकती॥२०॥
 नाइकती बोल आि वणकांचे कानी । हरी ि वचत्तिी मनी बसैलासे ॥२१॥
 बसैलासे हरी जियिाि वचयेि ि वचत्तिी। तयिा  नाविडती मायिबापे ॥२२॥
 मायिबापे त्यिांची नेती पाचारुि वन । बळे पिर मनी हरी विसे ॥२३॥
 विसतील बाळा आपलाले घरी । ध्यिान त्यिा अंतरी गोि वविंदाचे ॥२४॥
 गोि वविंदाचे ध्यिान ि वनजििलयिा जिाग्यिा । आि वणक विाउग्यिा न बोलती ॥२५॥
 न बोलती ि वनजििलयिा हरीि वविण । जिागृत्ति वत सपन एक जिाले ॥२६॥
 एकि वविधर् सखु घेती ि वनत्यि बाळा । भ्रमर पिरमळालागी तशैिा ॥२७॥
 तसैा त्यिांचा भावि घेतला त्यिा परी । तुका म्हणे हरी बाळलीला॥२८॥
४५२४ पृत्त ७५१ (शिासकीयि), ३८२५ पृत्त ६६५ (ि वशिरविळकर)

१८
 लीलाि वविग्रही तो लेविविी खाविविी । यिशिोदा बसैविी मांडीविरी ॥१॥
 मांडीविरी भार पषु्पाि वचयेि परी । बसैोि वनयिा करी स्तनपान ॥२॥
 नभाचा ही साक्षी पाताळा परता । कुविारि वळते माता हाते त्यिािस ॥३॥
 हाते कुविारळुनी मखुी घाली घास । पुर ेम्हणे तीस पोट धर्ाले ॥४॥
 पोट धर्ाले मग देतसे ढेकर । भक्तीचे ते फिार तुळसीदळ ॥५॥
 तुळसीदळ भावेि सि वहत देविापाणी । फिार त्यिाहुनी क्षीरसागरा ॥६॥
 क्षीराचा कांटाळा असे एकवेिळ । भक्तीचे ते जिळ गोड देविा ॥७॥
 देविा भक्त िजिविाहुनी आविडती । सकळ ि वह प्रीि वत त्यिांच्यिा ठायिी ॥८॥
 त्यिांचा हा अंि वकत सविर भावेि  हरी । तुका म्हणे करी सविर काजि ॥९॥
४५२५ पृत्त ७५२ (शिासकीयि), ३८२६ पृत्त ६६६ (ि वशिरविळकर)

१९
 जियेिवेिळी चोरुनीयिा  नेली  वित्से । तयिालागी  तसेै होणे लागे ॥१॥
 लागे दोही  ठायिी करावेि  पाळण । जिगाचा जिीविन मायिबाप ॥२॥
 मायि जिाल्यिाविरी अविघ्यिा वित्सांची । घरी वित्से जिीची तसैा जिाला ॥३॥
 जिाला तसैा जिसेै घिरचे गोपाळ । आि वणक सकळ मोहरी पावेि ॥४॥



 मोहरी पावेि िसंगे विाि वहल्यिा काहाळा । देिखला सोहाळा ब्रम्हाि वदकी ॥५॥
 ब्रम्हाि वदका सुख स्विप्नी ही नाही । तसेै दोही  ठायिी  विोसंडले ॥६॥
 विोसंडल्यिा क्षीर अमुप त्यिा गायिी । जिसैी ज्यिाची आई तसैा जिाला ॥७॥
 लाघवि कळले ब्रम्हयिासी यिाचे । परब्रम्ह साचे अवितरले ॥८॥
 तरले हे जिन सकळ ही आता । ऐसे तो ि वविधर्ाता बोिलयेिला ॥९॥
 लागला हे स्तुती करू अनंताची । चतुमुरख विाची भक्ती स्तोते्र  ॥१०॥
 भित क्तकाजेि देवेि  केला अवितार।  पृत्तथ्विीचा भार फेिडावियिा ॥११॥
  पृत्तिथविी दाटीली होती यिा असुरी । नासाहावेि विरी भार तयेि ॥१२॥
 तयिा काकुलती आपल्यिा दासांची । तयिालागी  वेिची सविरस्वि ही ॥१३॥
 स्विि वहत दासांचे करावियिा लागी  । अव्यिक्त हे जिगी  व्यिक्ती आले ॥१४॥
 लेखा कोण करी यिाि वचयिा पुण्यिाचा । जियिा सवेि  विाचा बोले हरी ॥१५॥
 हरी नाममाते्र  पातकांच्यिा रासी । तो आला घरािस गौि वळयिांच्यिा ॥१६॥
 गौि वळयेि अविघी  जिाली  कृत्त ष्णमयि । नामे  लोकत्रयि तरतील ॥१७॥
 तरतील नामे  कृत्त ष्णाि वचयिा दोषी । बहुत ज्यिांपाशिी  होइल पाप ॥१८॥
 पाप ऐसे नाही कृत्त ष्णनामे  राहे । धर्न्यि तो ि वच पाहे कृत्त ष्णमुख ॥१९॥
 मुख माझे कायि जिो मी विणूनर पार । मग नमस्कार घाली ब्रम्हा ॥२०॥
 ब्रम्हा नमस्कार घाली गोधर्नासी । कळला तयिािस हा ि वच देवि ॥२१॥
 देवि ि वच अविघा जिालासे सकळ । गाई हा गोपाळ वित्से तेथे ॥२२॥
 तेथे पाहाणे जेि आि वणक दसुर े । मूनखर त्यिा अंतर े दजुिा नाही ॥२३॥
 दजुिा भावि तुका म्हणे जियिा ि वचत्तिी । रविरवि भोि वगती कंुभपाक ॥२४॥
४५२६ पृत्त ७५२ (शिासकीयि), ३८२७ पृत्त ६६६ (ि वशिरविळकर)

२०
 कंुभपाक लागे तयिािस भोगणे । अविघा ि वच नेणे देवि ऐसा ॥१॥
 देवि ऐसा ठाविा नाही जियिा जिना । तयिािस यिातना यिम करी ॥२॥
 कळला हा देवि तयिा साच खरा । गाई वित्से घरा धर्ाडी ब्रम्हा ॥३॥
 ब्रम्हाि वदका ऐसा देवि अगोचर । कैसा त्यिाचा पार जिाणवेिल ॥४॥
 जिाणवेिल देवि गौि वळयिांच्यिा भावेि  । तुका म्हणे सेवेि संि वचत हे ॥५॥
४५२७ पृत्त ७५३ (शिासकीयि), ३८२८ पृत्त ६६७ (ि वशिरविळकर)

२१
 संि वचत उत्तिम भूनि वम कसूनि वनयिा  । जिाऊ नेणे विायिा  पिर त्यिाचे ॥१॥
 त्यिाि वचयिा ि वपकािस आिलयिा घमुरी । आल्यिा गाईविरी आि वणक गाई ॥२॥
 गाई दविडुि वन घािलती बाहेरी । तवि म्हणे हरी बांधर्ा त्यिाही ॥३॥
 त्यिाही तुम्ही बांधर्ा तुमच्यिा सािरख्यिा । भोविंडा पािरख्यिा विाडयिातुि वन ॥४॥



 पािरख्यिा न येिती कोणाि वचयिा घरा । सूनत्रधर्ारी खरा नारायिण ॥५॥
 नारायिण नांदे जियिाि वचयेि ठायिी । सहजि तेथे नाही घालमेली ॥६॥
 मेली  ही  शिाहाणी  किरता सायिास । नाही सखुलेशि तुका म्हणे ॥७॥
४५२८ पृत्त ७५३ (शिासकीयि), ३८२९ पृत्त ६६७ (ि वशिरविळकर)

२२
 तुका म्हणे सुख घेतले गोपाळी । नाचती कांबळी करुि वन ध्विजिा ॥१॥
 करुनीयिा  ि वटरी आपुल्यिा मांदळ । विाजिि वविती टाळ दगडाचे ॥२॥
 दगडाचे टाळ कोण त्यिाचा नाद । गीत गाता छंद ताल नाही ॥३॥
 नाही ताळ गाता नाचता गोपाळा  । घननीळ साविळा तयिामध्येि  ॥४॥
 मध्येि जियिा  हरी ते सुख आगळे  । देहभावि काळे  नाही तयिा  ॥५॥
 तयिांिस आळंगी आपुिलयिा करी । जिाती भूनमीविरी लोटांगणी  ॥६॥
 ि वनजिभावि देखे जियिाि वचयेि अंगी  । तुका म्हणे संगी  कीडे तयिा  ॥७॥
४५२९ पृत्त ७५३ (शिासकीयि), ३८३० पृत्त ६६८ (ि वशिरविळकर)

२३
 तयिा सवेि  करी काला दही भात । िसदोऱ्यिा अनंत मेळविुनी ॥१॥
 मेळविुनी अविि वघयिांचे एके ठायिी  । मागे पुढे काही उरो नेदी ॥२॥
 नेदी चोरी करू जिाणे अंतरीचे । आपले ही  साचे द्यावेि  तेथे॥३॥
 द्याविा दही भात आपले प्रकार । तयिाचा वेिव्हार सांडविाविा ॥४॥
 विाटी सकळांिस हाते आपुिलयिा । जिसेै मागे तयिा तसेै द्यावेि  ॥५॥
 द्यावेि  सांभाळुनी सम तुकभावेि  । आपण ि वह खावेि  त्यिांचे तुक ॥६॥
 तुक सकळांचे गोि वविंदाचे हाती । कोण कोणे गि वत भला बुरा ॥७॥
 राखे त्यिािस तसेै आपलाल्यिा भावेि  । ि वविचारुि वन द्यावेि  जिसेै तसेै ॥८॥
 तसेै सखु नाही विकंुैठीच्यिा लोका । ते ि वदले भाि वविका गोपाळांिस ॥९॥
 गोपाळांचे मुखी  देउनी कविळ । घास माखे लाळ खायि त्यिा ची ॥१०॥
 त्यिांि वचयेि मुखी चे काढून ि वनयिा  घास। झोंबता हातास खायि बळे  ॥११॥
 बळे  जियिाि वचयिा ठेगणे सकळ । तयिाते गोपाळ पाि वडतील ॥१२॥
 पाठी उचलूनि वन विाहातील खांदी । नाचतील मांदी मेळविनुी ॥१३॥
 मांदी मेळविनुी धर्णी ि वदली आम्हा । तुका म्हणे जिमा केल्यिा गाई ॥१४॥
४५३० पृत्त ७५४ (शिासकीयि), ३८३१ पृत्त ६६८ (ि वशिरविळकर)

२४
 केला पुढे हरी अस्तमाना ि वदसा । मागे त्यिासिरसे थाट चाले ॥१॥
 थाट चाले गाई गोपाळांची धर्ूनम । पुढे कृत्त ष्ण राम तयिा सोयिी ॥२॥



 सोयिी लागिलयिा तयिांची अनंती । न बोलि वविता येिती मागे तयिा ॥३॥
तयिांि वचयेि ि वचत्तिी बसैला अनंत । घेती ि वनत्यि ि वनत्यि ते ि वच सखु ॥४॥
 सुख नाही कोणा हरीच्यिा ि ववियिोगे । तुका म्हणे जुिगे घडी जिायि ॥५॥
४५३१ पृत्त ७५४ (शिासकीयि), ३८३२ पृत्त ६६९ (ि वशिरविळकर)

२५
 जिायि फिाकोि वनयिा  ि वनविि वडता गाई । आपलाल्यिा सोयिी घराि वचयेि ॥१॥
 घराि वचयेि सोयिी अंतरला देवि । गोपाळांचे जिीवि गोि वविंदापे॥२॥
 गोि वविंदे वेििधर्ले तुका म्हणे मन । ि ववियिोगे ही ध्यिान संयिोगाचे ॥३॥
४५३२ पृत्त ७५४ (शिासकीयि), ३८३३ पृत्त ६६९ (ि वशिरविळकर)

२६
 संयिोग सकळा  असे सविरकाळ । दिुत श्चत्ति गोपाळ आला ि वदसे ॥१॥
 गोपाळ गुणाचा म्हणे गुणमयि । ि वनबंलोण मायेि उतिरले ॥२॥
 उतरुनी हाते धर्िर हनूनविठी । ओविाळूनि वन ि वदठी सांि वडयेिली॥३॥
 ि वदठी घाली माता ि वविश्विाच्यिा जिनका । भित क्ति वचयिा सखुा गोडाविला ॥४॥
 लहान हा थोर जिीविजंित भूनते । आपण दवैिते जिाला देविी ॥५॥
 देविी म्हसैासुर मुंिजियिा खेचर । लहान ि वह थोर देवि हरी ॥६॥
 हरी तुका म्हणे अविघा एकला । पिर यिा धर्ाकुला भक्तीसाटी  ॥७॥
४५३३ पृत्त ७५५ (शिासकीयि), ३८३४ पृत्त ६६९ (ि वशिरविळकर)

२७
 भक्तीसाटी  केली यिशिोदेसी आळी । िथकंोि वनयिा चोळी डोळे देवि ॥१॥
 देवि ि वगळुि वनयिा  धर्िरले मोहन । मायि म्हणे कोण येिथे दजेुि ॥२॥
 दजेुि येिथे कोणी नाही कृत्त ष्णाि वविण । ि वनरुते जिाणोन पसेु देविा ॥३॥
 देविापाशिी  पुसे देवि कायि जिाला । हासे आले बोला यिाचे हरी ॥४॥
 यिांचे मी जिविळी देवि तो नेणती । लि वटके माि वनती साच खर े ॥५॥
 लि वटके ते साच साच ते लि वटके । नेणती लोि वभके आशिाबध्द ॥६॥
 सांग म्हणे मायि येिरु विासी तोड । तवंि ते ब्रम्हांड देखे माजिी ॥७॥
 माजिी जियिा चंद्र सूनयिर तारांगणे । तो भक्तांकारणे बाळलीला ॥८॥
 लीळा कोण जिाणे यिाचे मि वहमान । जिगाचे जिीविन देविाि वददेवि ॥९॥
 देवेि  कवितुक दाखि वविले तयिा । लागतील पायिा  मायिबापे ॥१०॥
 मायिबाप म्हणे हा ि वच देवि खरा । आि वणक पसारा लि वटका तो ॥११॥
 तो ि वह त्यिांचा देवि ि वदला नारायिणे ।  माझे  हे करणे तो ि वह मी च ॥१२॥
 मी च म्हणउि वन जेि जेि जेिथे ध्यिाती । तेथे मी श्रीपि वत भोि वगता ते ॥१३॥



 ते मजि वेिगळे  मी तयिा ि वनराळा । नाही यिा सकळा ब्रम्हाडांत ॥१४॥
 तद्भाविना तसेै भि वविष्यि तयिाचे । फिळ देता साचे मी च एक ॥१५॥
 मी च एक खरा बोले नारायिण । दाि वविले ि वनविारण ि वनजिदासां  ॥१६॥
 ि वनजिदासां खूनण दाि वविली ि वनरुती । तुका म्हणे भूनती नारायिण ॥१७॥
४५३४ पृत्त ७५५ (शिासकीयि), ३८३५ पृत्त ६६९ (ि वशिरविळकर)

२८
 नारायिण भूनती न कळे जियिांिस । तयिां गभरविासी येिणे जिाणे ॥१॥
 येिणे जिाणे होयि भूनतांच्यिा मत्सर े। न कळता खर े देवि ऐसा ॥२॥
 देवि ऐसा जियिा कळला सकळ । गेली तळमळ द्वषेबुद्धी ॥३॥
 बुध्दीचा पालट नव्हे कोणे काळी । हरी जिळी स्थळी तयिा ि वचत्तिी ॥४॥
 ि वचत्ति ते ि वनमरळ जिसेै नविनीत । जिाि वणजेि अनंत तयिामाजिी ॥५॥
 तयिामाजिी हरी जिाि वणजेि त्यिा भावेि । आपले परावेि सािरखे ि वच ॥६॥
 ि वचंतने तयिाच्यिा तरती आि वणक । जिो हे सकळीक देवि देखे ॥७॥
 देवि देखे तो ही कसा देवि नव्हे । उरला संदेहे कायि त्यिािस ॥८॥
 कायिा विाचा मने पूनजिावेि विैष्णवि । म्हणउि वन भावि धर्रुनीयिा  ॥९॥
 यिांिस कवितुक दाखि वविले रानी । विोणविा ि वगळूनि वन गोपाळांिस ॥१०॥
 गोपाळांिस डोळे झांकि वविले हाते । धर्िरले अनंते ि वविश्विरूप ॥११॥
 पसरुनी मखु ि वगि वळयेिले ज्विाळ । पहाती गोपाळ बोटां सांदी ॥१२॥
 संिधर् सारुनीयिा पाि वहले अनंता । म्हणती ते आता कळलासी ॥१३॥
 कळला हा तुझा देह नव्हे देविा । ि वगि वळला विोणविा आि वणक तो ॥१४॥
 तो तयिा  कळला आरुषां गोपाळा । दगुरम सकळा साधर्नांिस ॥१५॥
 सीण उर ेतुका म्हणे साधर्नाचा । भाि वविकांसी साचा भावि दाविी ॥१६॥
४५३५ पृत्त ७५५ (शिासकीयि), ३८३६ पृत्त ६७० (ि वशिरविळकर)

२९
 भावि दाविी शुिध्द देखोि वनयिा ि वचत्ति । आपल्यिा अंि वकत ि वनजिदासा ॥१॥
 सांगे गोपाळांसी कायि पुण्यि होते । विा चलो जिळते आगी हाती ॥२॥
 आिजि आम्हा येिथे रािखयेिले देवेि । नाही तरी जिीवेि  न विचंतो ॥३॥
 न विचंत्यिा गाई जिळतो सकळे । पूनविरपुण्यिबळे  विाचि वविले ॥४॥
 पूनविरपुण्यि होते तुमि वचयेि गांठी । बोले जिगजेिठी गोपाळांसी ॥५॥
 गोपाळांसी म्हणे विकंुैठनायिक । भले तुम्ही एक पुण्यिविंत ॥६॥
 करी तुका म्हणे करविी आपण । द्यावेि  थोरपण सेविकांसी ॥७॥
४५३६ पृत्त ७५६ (शिासकीयि), ३८३७ पृत्त ६७० (ि वशिरविळकर)



३०
 कायि आम्हा चाळि वविसी विायिाि वविण । म्हणसी दरुून देिखलािस ॥१॥
 लाविुनीयिा डोळे नव्हतो दिुत श्चत । तुजि परि वचत्ति मावि होती ॥२॥
 होती दृष्टि वष्टि आत उघडी आमची । बाहेरी ते विायिा ि वच कंुची झाकून  ॥३॥
 जिालािस थोरला थोरल्यिा तोडाचा । ि वगि वळयेिला विाचा धर्ूनर आगी ॥४॥
 आगी खातो ऐसा आमचा सांगाती । आनंदे नाचती भोविताली ॥५॥
 भोविती आपणा मेळि वविली देवेि । तुका म्हणे ठावेि नाही ज्ञान ॥६॥
४५३७ पृत्त ७५६ (शिासकीयि), ३८३८ पृत्त ६७१ (ि वशिरविळकर)

३१
 नाही त्यिाची शंिका विकंुैठनायिका । नेणती ते एकाि वविण दजुिा ॥१॥
 जिाणि वतयिा  सवेि  येिऊ नेदी हरी । तकर विादी दरुी दरुाि वविले॥२॥
 विाि वदयिािस भेद ि वनंदा अहकंार । देउनीयिा  द ूनर दरुाि वविले ॥३॥
 दरुाविले दूनर आशिाबध्द देविा । किरता यिा सविा कुटंुबाची ॥४॥
 ि वचत्तिीद्रव्यिदारा पुत्राि वदसंपत्तिी । समान ते होती पशुि नर ॥५॥
 नरक सािधर्ले ि वविसरोनीदेविा । बुडाले ते भविा नदीमाजिी ॥६॥
 जिीही  हरीसगं केला संविसारी । तुका म्हणे खरी खेप त्यिा ची ॥७॥
४५३८ पृत्त ७५६ (शिासकीयि), ३८३९ पृत्त ६७१ (ि वशिरविळकर)

३२
 खेळीमेळी आले घरा गोपीनाथ । गोपाळा सि वहत मातेपाशिी ॥१॥
 मातेपाशिी  एक नविल सांगती । जिाली तसैी ख्यिाती विोणव्यिाची ॥२॥
 ओविाि वळले ि वतने करुनी आरती । पसेु दसविंती गोपाळांसी ॥३॥
 पुसे पडताळुनी मागुती मागुती । गोपाळ सांगती कवितुक ॥४॥
 कवितुका कानी आइकता त्यिाचे । बोलता येि विाचे विीट नयेि ॥५॥
 नयिन गुंतले श्रीमुख पाहता । न साहे लविता आड पाते ॥६॥
 तेव्हा कवितुक कळो आले काही । हळुहळु दोही  मायिबापां ॥७॥
 हळुहळु त्यिांचे पुण्यि जिाले विाड । विारले हे जिाड ि वति वमराचे ॥८॥
 ि वति वमर हे तेथे राहो शिके कैसे । जिािलयिा  प्रकाशेि गोि वविंदाच्यिा ॥९॥
 दाविी तुका म्हणे देवि ज्यिा आपणा । पालटे ते क्षणामाजिी एका ॥१०॥
४५३८ पृत्त ७५६ (शिासकीयि), ३८३९ पृत्त ६७१ (ि वशिरविळकर)

३३
 कायि आता यिासी म्हणावेि  लेकरू । जिगाचा हा गुरु मायिबाप ॥१॥
 मायिा यिाची यिािस राि वहली व्यिापूनन । कळो नयेि क्षण एक होता ॥२॥



 क्षण एक होता ि वविसरली त्यिासी ।  माझे माझे ऐसे करी बाळा ॥३॥
 करी कवितुक कळो नेदी कोणा । यिोजिूनि वन कारणा ते ि वच खेळे ॥४॥
 ते सखु लुि वटले घिरि वचयिा घरी । तुका म्हणे परी आपुलाल्यिा ॥५॥
४५४० पृत्त ७५७ (शिासकीयि), ३८४१ पृत्त ६७२ (ि वशिरविळकर)

३४
 आपुलाल्यिापरी किरतील सेविा । गीत गाती देविा खेळविुनी ॥१॥
 खेळ मांि वडयेिला यिमुने पाबळी । यिा र ेचेडुफिळी खेळून आता ॥२॥
 आणि वविल्यिा डांगा चविगुणां काठी । बसैोि वनयिा विाटी गि वडयिा गडी ॥३॥
 गडी जिवि पाहे आपणासमान । नाही नारायिण म्हणे दजुिा ॥४॥
 जिाणोि वन गोि वविंदे  सकळांचा भावि । तयिांसी उपावि तो ि वच सांगे ॥५॥
 सांगे सकळांसी व्हा र ेएकीकडे । चेडून  राखा गडे तुम्ही माझा ॥६॥
 मजि हा न लगे आि वणक सांगाती । राखाविी बहुती हाल माझी ॥७॥
 माझे हाके हाक मेळविा सकळ । न विजिा बरळ एकमेका ॥८॥
 एका समतुके अविघेि वच राहा । जिाईल तो पाहा धर्रा चेडून  ॥९॥
 चेडून  धर्रा ऐसे सांगतो सकळा । आपण ि वनराळा एकला ि वच ॥१०॥
 ि वचंतुनीयिा  चेडून  हाणे ऊध्विरमुखे । ठेली सकळीक पाहात ि वच ॥११॥
 पाहात ि वच ठेली  न चलता काही । येिरू लविलाही म्हणे धर्रा ॥१२॥
 धर्राविा तयिाने त्यिाचे बळ ज्यिािस । येिरा आि वणकांसी लाग नव्हे ॥१३॥
 नव्हे काम बळ बुद्धी नाही त्यिाचे । न धर्रवेि ि वनचे उंचाि वविण ॥१४॥
 ि वविचारी पि वडले देिखले गोपाळ । यिा म्हणे सकळ मजिमागे ॥१५॥
 मागर देविाि वविण न ि वदसे आि वणका । चतुर होत का बहुत जिन ॥१६॥
 चतुर ि वचंि वतती बहुत मारग । हरी जिायि लाग पाहोि वनयिा ॥१७॥
 यिा मागे जेि गेले गोि वविंदा गोपाळ । ते नेले सीतळ पथं ठायिा  ॥१८॥
 पंथ जेि चकुले आपले मतीचे । तयिा मागे त्यिाचे ते ि वच हाल ॥१९॥
 हाल दोघा एक मोहरा माि वगला । चालता चकुला विाट पथं ॥२०॥
 पंथ पुि वढलांसी चालता न कळे । माि वगलांनी डोळे उघडावेि ॥२१॥
 वियिाचा प्रबोधर् ि वविचार ज्यिा नाही । समान तो देही बाळकांसी ॥२२॥
 िसकि वविले ि वहत नाि वयिके जिो कानी । त्यिामागे भल्यिांनी जिाऊ नयेि ॥२३॥
 नयेि ते ि वच करी शे्रष्ठाि वचयिा मना । मूनखर एक जिाणा तो ि वच खरा ॥२४॥
 रानभरी जिाले न कळे मारग । मग तो श्रीरगं आठि वविला ॥२५॥
 लाजि सांडून ि वनयिा मािरतील हाका । कळले नायिका विकंुैठीच्यिा ॥२६॥
 चारी वेिद ज्यिाची कीती विाखाणीती । तयिा अि वत प्रीि वत गोपाळांची ॥२७॥
 गोपाळांचा धर्ांविा आइि वकला कानी । सोयिी चकपाि वण पालि वविले ॥२८॥



 सायिा धर्रुनीयिा आले हरीपासी । लहान थोरांसी सांभाि वळले ॥२९॥
 सांभाि वळले तुका म्हणे सकळ ि वह । सुखी जिाले ते ही हरीमखेु॥३०॥
४५४१ पृत्त ७५७ (शिासकीयि), ३८४२ पृत्त ६७२ (ि वशिरविळकर)

३५
 मुखे सांगे त्यिांसी पैल चेडून  पाहा । उदकात डोहाि वचयेि माथा ॥१॥
 माथा कळंबाचे अविघडा ठायिी । दाि ववियेिला डोही जिळामाजिी ॥२॥
 जिळात पाहाता हाडि वत यिा दृष्टि वष्टि । म्हणे जिगजेिठी ऐसे नव्हे ॥३॥
 नव्हे साच चेडून  छायिा ि वदसे आत । खरा तेथे ि वचत्ति लाविा विरी ॥४॥
 विरी देिखयेिला अविघ्यिानी डोळा । म्हणती गोपाळा आता कैसे ॥५॥
 कैसे करुनीयिा उतराविा खाली । देखोि वनयिा भ्यिाली अविघी डोहो ॥६॥
 डोहो बहु खोल काळयिा भीतरी । सरली  माघारी अविघी जिणे ॥७॥
 जियिाचे कारण तयिासीच ठावेि । पसेु त्यिाच्यिा भावेि त्यिास हरी ॥८॥
 त्यिांसी नारायिण म्हणे राहा तळी । चढे विनमाळी झाडाविरी ॥९॥
 विरी जिाता हरी पाहाती गोपाळ । म्हणि वत सकळ आम्ही नेणो ॥१०॥
 नेणो म्हणती हे किरतोिस काई । आम्हा तुझी आई देइल िसव्यिा ॥११॥
 आपुिलयिा काना देउि वनयिा हात । सकळी ि वनि वमत्यि टाि वळयेिले ॥१२॥
 ि वनि वमत्यिाकारणे रि वचले कारण । गेला नारायिण खांदीविरी ॥१३॥
 खांदीविरी पावि ठेि ववियेिला देवेि । पाडाविा त्यिा भावेि चेडून  तळी ॥१४॥
 तळील नेणती तुका म्हणे भावि । अंतरीचा देवि जिाणो नेदी ॥१५॥
४५४२ पृत्त ७५८ (शिासकीयि), ३८४३ पृत्त ६७३ (ि वशिरविळकर)

३६
 नेदी कळो केल्यिाि वविण ते कारण । दाखविी आणूनन अनुभविा ॥१॥
 न पुरसेा हात घाली चेडूनकडे । म्हणीतले गडे सांभाळावेि ॥२॥
 सांभाळ किरता सकळा िजिविांचा । गोपाळांसी विाचा म्हणे बर े॥३॥
 बर ेि वविचारुनी करावेि कारण । म्हणे नारायिण बर्यिा बर े॥४॥
 बर ेम्हणउि वन तयिा कडे पाहे । सोडि वविला जिायि चेडून  तळा ॥५॥
 तयिासवेि उडी घातली अनंते । गोपाळ रडते येिती घरा ॥६॥
 येिता त्यिांचा लोकी देिखला कोल्हाळ । सामोरी सकळ आली पुढे ॥७॥
 पुसतील मात आपआपल्यिािस । हरीदःुखे त्यिांसी न बोलवेि ॥८॥
 न बोलवेि हरी बुडालासे मुखे । कुि वटतील दःुखे उर माथे ॥९॥
 मायिबापे तुका म्हणे न देखती । ऐसे दःुख ि वचत्तिी गोपाळांच्यिा ॥१०॥
४५४३ पृत्त ७५९ (शिासकीयि), ३८४४ पृत्त ६७४ (ि वशिरविळकर)



३७
 गोपाळा उभडु नाविर ेदःुखाचा । कंुि वटत हे विाचा जिाली त्यिांची ॥१॥
 जिाले कायि ऐसे न कळे कोणासी । म्हणती तुम्हांपासी देवि होता ॥२॥
 देविासवेि दःुख न पविते ऐसे । काही अनािरसे ि वदसे आजिी ॥३॥
 आजिी ि वदसे हरी फिांकला यिांपाशिी । म्हणउि वन ऐशिी पिर जिाली ॥४॥
 जिाणि वविल्यिाि वविण कैसे कळे त्यिांसी। शिाहाणे तयिांसी कळो आले ॥५॥
 कळो आले तीही फंुिद शिांत केला । ठायिींचाच त्यिाला थोडा होता ॥६॥
 होता तो ि वविचार सांि वगतला जिना । गोपाळ शिाहाणा होता त्यिाणे ॥७॥
 सांगे आता हरी तुम्हा आम्हा नाही । बुडाला तो डोही यिमुनेच्यिा ॥८॥
 यिासी अविकाशि नव्हेि वच पुसता । जिािलयिा अनंता कोण पिर ॥९॥
 पिर त्यिा दःुखाची कायि सांगो आता । तुका म्हणे माता लोकपाळ ॥१०॥
४५४४ पृत्त ७५९ (शिासकीयि), ३८४५ पृत्त ६७४ (ि वशिरविळकर)

३८
 पाषाण फुिटती ते दःुख देखोि वन । किरता गौळणी शिोक लोका ॥१॥
 कायि ऐसे पाप होते आम्हा पासी । बोलती एकासी एक एका ॥२॥
 एकाि वचयेि डोळा असुं बाह्यात्कारी । नाही ती अंतरी जिळतील ॥३॥
 जिळतील एके अंतबारह्यात्कार े। टाि वकली लेकुर ेकि वडयेिहूि वन ॥४॥
 ि वनविांति वच एके राि वहली ि वनित श्चंत । बाहेरी ना आत जिीवि त्यिांचे ॥५॥
 त्यिांचे जिीवि विरी आले त्यिा सकळा । एका त्यिा गोपाळा विाचूनि वनयिा ॥६॥
 विाचणे ते आता खोटे संविसारी । नव्हे भेटी जिरी हरीसवेि ॥७॥
 सवेि घेउनीयिा चालली गोपाळा । अविघीच बाळा नर नारी ॥८॥
 नर नारी नाही मनुष्यिाचे नावेि । गोकुळ हे गावि सांि वडयेिले ॥९॥
 सांि वडयेिली अन्ने संपदा सकळ । ि वचत्तिी तो गोपाळ धर्रुि वन जिाती ॥१०॥
 ि वतरी माना घालूनि वनयिा उभ्यिा गाई । तटस्थ यिा डोही यिमनेुच्यिा ॥११॥
 यिमुनेच्यिा ि वतरी झाडे विृत्तक्ष विल्ली । दःुखे कोमाइली कृत्त ष्णाि वचयिा ॥१२॥
 यिाचे त्यिाचे दःुख एक जिाले ि वतरी । मग शिोक करी मायिबाप ॥१३॥
 मायिबाप तुका म्हणे सहोदर । तोविरीच तीर न पविता ॥१४॥
४५४५ पृत्त ७५९ (शिासकीयि), ३८४६ पृत्त ६७४ (ि वशिरविळकर)

३९
 तीर देखोि वनयिा यिमुनेचे जिळ । काठीच कोल्हाळ किरताती ॥१॥
 कइविाड नव्हे घालावियिा उडी । आपणासी ओढी भयि मागे ॥२॥
 मागे सर ेमायि पाउला पाउली । आपल्यिाच घाली धर्ाके अंग ॥३॥
 अंग राखोि वनयिा मायि खेद करी । अंतरीचे हरी जिाणविले ॥४॥



 जिाणविले मग देवेि ि वदली बुडी । तुका म्हणे कुडी भाविना हे ॥५॥
४५४६ पृत्त ७६० (शिासकीयि), ३८४७ पृत्त ६७५ (ि वशिरविळकर)

४०
 भाविनेच्यिा मुळे अंतरला देवि । ि वशिरला संदेह भयेि पोटी ॥१॥
 पोटी होते मागे जिीवि द्याविा ऐसे । बोिलल्यिा सिरसे न करवेि ॥२॥
 न करवेि त्यिाग जिीविाचा यिा नास । नारायिण त्यिास अंतरला ॥३॥
 अंतरला बहु बोलता विाउगे । अंतरीच्यिा त्यिागेि वविण गोष्टिी ॥४॥
 गोष्टिी सकळांच्यिा आइि वकल्यिा देवेि । कोण कोण्यिाभावेि रडती ती ॥५॥
 ती गेली घरास आपल्यिा सकळ । गोधर्ने गोपाळ लोक मायि ॥६॥
 मायिबापांची तो ऐसी जिाली गि वत । तुका म्हणे अंती कळो आले ॥७॥
४५४७ पृत्त ७६० (शिासकीयि), ३८४८ पृत्त ६७५ (ि वशिरविळकर)

४१
 आला त्यिांचा भावि देविाि वचयिा मना । अंतरी कारणासाठी होता ॥१॥
 होता भावि त्यिांचा पाहोि वन ि वनराळा । नव्हता पाताळा गेला आधर्ी ॥२॥
 आधर्ी पाठीमोरी जिाली तीसकळे । मग यिा गोपाळे बुडी ि वदली ॥३॥
 ि वदली हाक त्यिाणे जिाउनी पाताळा । जिागि वविले काळा भुजंिगासी ॥४॥
 भुजंिग हा होता ि वनजिला मंि वदरी । ि वनभरर अंतरी गविरि वनधर्ी ॥५॥
 गविर हरावियिा आला नारायिण । ि वमस यिा करून चेडुविाचे ॥६॥
 चेडुविाचे ि वमसे काळयिा नाथाविा । तुका म्हणे देविा कारण हे ॥७॥
४५४८ पृत्त ७६० (शिासकीयि), ३८४९ पृत्त ६७५ (ि वशिरविळकर)

४२
 काळयिाचे मागे चेडु पत्नीपाशिी । तेजिःपुंजि राशिी देिखयेिला ॥१॥
 लाविण्यिपूनतळा मखुप्रभाराशिी । कोि वट रि ववि शिशिी उगविले ॥२॥
 उगविला खांब कदरळीचा गाभा । ब्रीदे  विांकी नभा देखे पायिी ॥३॥
 पाि वहला सकळ ि वतने न्यिाहाळूनि वन । कोण यिा जिननी ि वविसंबली ॥४॥
 ि वविसरु हा तीस कैसा यिाचा जिाला । जिीविाहुनी विाल्हा ि वदसतसे ॥५॥
 ि वदसतसे रूप गोिजिर ेलाहान । पाहाता लोचन सुखाविले ॥६॥
 पाि वहले परतोि वन काळा दषु्टिाकडे । मग म्हणे कुडे जिाले आता ॥७॥
 आता हा उठोि वन खाईल यिा बाळा । देईल वेिल्हाळा मायि जिीवि ॥८॥
 जिीवि यिाचा कैसा विाचे म्हणे नारी । मोि वहली अंतरी हरीरूपे ॥९॥
 रूपे अनंताची अनंतप्रकार । न कळे साचार तुका म्हणे ॥१०॥
४५४९ पृत्त ७६१ (शिासकीयि), ३८५० पृत्त ६७६ (ि वशिरविळकर)



४३
 म्हणे चेडून  कोणे आि वणला यिा ठायिा । आलो परुविायिा कोड त्यिाचे ॥१॥
 त्यिाचे आइकोन ि वनषु्ठर विचन । भयिाभीत मन जिाले ि वतचे ॥२॥
 ि वतची ि वचत्तिविृत्तत्तिी होती देविाविरी । आधर्ी ते माघारी ि वफिरली वेिगी ॥३॥
 वेिगी मन गेले भ्रताराचे सोयिी । ि वविघ्न आले काही आम्हा विरी ॥४॥
 विरी उदकास अंत नाही पार । अक्षोभ सागर भरलासे ॥५॥
 संचार करुनी कोण्यिा विाटे आला । ठायिीच देिखला अविि वचता ॥६॥
 अविि वचता नेणो येिथे उगविला । ि वदसे तो धर्ाकुला बोल मोठे ॥७॥
 मोठयिाने बोलतो भयि नाही मनी । केला उठविुनी काळ जिागा ॥८॥
 जिागि वविला काळसपर तयेि वेिळी । उि वठला कल्लोळी ि वविषाि वचयेि ॥९॥
 यिमुनेच्यिा डोहाविरी आला ऊत । काळयिाकृत्त तांत धर्ुधर्ुकार े॥१०॥
 कारणे ज्यिा येिथे आला नारायिण । जिाले दरुषण दोघांमध्येि ॥११॥
 दोघांमध्येि जिाले बोल परस्पर े। प्रसंग उत्तिर ेयिधु्दाि वचयिा ॥१२॥
 ि वचंताविला ि वचत्तिी तोंडे बोले काळ । करीन सकळ ग्रास तुझा ॥१३॥
 जिाला साविकाशि झेप घाली विरी । तवि हाणे हरी मुि वष्टिघाते ॥१४॥
 तेणे काळे त्यिासी ि वदसे काळ तसैा । हरावियिा जिसैा जिीवि जिाला ॥१५॥
 आठविले काळा हाकािरले गोत । ि वमळाली  बहुते नागकुळे ॥१६॥
 कल्हारी संधर्ानी धर्िरयेिला हरी । अविघा ि वविखारी व्यिाि वपयेिला ॥१७॥
 यिास तुका म्हणे नाही भक्ताि वविण । गरुडाचे ि वचंतन केले मनी ॥१८॥
४५५० पृत्त ७६१ (शिासकीयि), ३८५१ पृत्त ६७६ (ि वशिरविळकर)

४४
 ि वनजिदास उभा तात्काळ पायिापे । स्विामी देखे सपे ंवेिि वष्टियेिला ॥१॥
 लहान थोर ेहोती ि वमळाली अपार े। त्यिाच्यिा धर्धुर्ुकार ेि वनविािरली ॥२॥
 ि वनघता आपटी धर्रुनी धर्ाविामधर्ी । एकाचेि वच विधर्ी माथा पायेि ॥३॥
 एकी जिीवि ि वदले येिताच त्यिा धर्ाके । येितील ती एके काकुलती ॥४॥
 यिथेष्टि भि वक्षली पोट धर्ायेि विरी । तवि म्हणे हरी पुर ेआता ॥५॥
 आता करू काम आलो जियिासाटी । हरी घाली ि वमठी काळयिासी ॥६॥
 यिासी नाथूनि वनयिा नाकी ि वदली दोरी । चेडून  भार ि वशिरी कमळाचा ॥७॥
 चालि वविला विरी बसेै नारायिण । गरुडा आळंगुन बहुडि वविले ॥८॥
 ि वविसरु न पडे संविगड्या गाई । यिमुनेच्यिा डोही लक्ष त्यिांचे ॥९॥
 त्यिाच्यिा गोष्टिी काठी बसैोि वन सांगती । बुडाला दाि वविती येिथे हरी ॥१०॥
 हरीचे ि वचंतन किरता आठवि । तुका म्हणे देवि आला विरी ॥११॥
४५५१ पृत्त ७६२ (शिासकीयि), ३८५२ पृत्त ६७७ (ि वशिरविळकर)



४५
 अविि वचत त्यिांनी देिखला भुजंिग । पळतील मग हाउ आला ॥१॥
 आला घेउनीयिा यिमनेु बाहेरी । पालि ववितो करी गि वडयिांसी ॥२॥
 गि वडयिांसी म्हणे विैकंुठनायिक । यिा र ेसकळीक मजिपाशिी ॥३॥
 मजिपाशिी तुम्हां भयि कायि करी । जिविळी यिा दरुी जिाऊ नका ॥४॥
 कानी आइि वकले गोि वविंदाचे बोल । म्हणती नविल चला पाहो ॥५॥
 पाहो आले हरीजिविळ सकळ । गोि वविंदे  गोपाळ आि वळंि वगले ॥६॥
 आल्यिा गाई विरी घािलतील माना । विोरसले स्तना क्षीर लोटे ॥७॥
 लोटती सकळे एकाविरी एक । होउि वन पृत्तथक कुविारळली ॥८॥
 कुविारळली आनंदे घेती चारा पाणी । ि वतही चकपाि वण देिखयेिला ॥९॥
 त्यिांच पाशिी होता परी केली मावि । न कळे संदेह पडिलयिा ॥१०॥
 यिाि वत विृत्तक्ष विल्ली होत्यिा कोमेिलयिा । त्यिांसी कृत्त ष्णे कायिा ि वदव्यि ि वदली ॥११॥
 ि वदले गोि वविंदे त्यिा पदा नाही नाशि । तुका म्हणे आस ि वनरसली ॥१२॥
४५५२ पृत्त ७६२ (शिासकीयि), ३८५३ पृत्त ६७७ (ि वशिरविळकर)

४६
 आस ि वनरसली गोि वविंदाचे भेटी । संविसारा तुटी पुि वढिलयिा ॥१॥
 पुढे पाठि वविले गोि वविंदे  गोपाळा । देउि वन चपळा हाती गुढी ॥२॥
 हाका आरोि वळयिा देउि वन नाचती । एक सादाि वविती हरी आले ॥३॥
 आरधंर्ी पि वडली होती तयिा घरी । संकीणर त्यिा नारी नरलोक ॥४॥
 लोका भूनक तान नाही ि वनद्रा डोळा । रूप वेिळोवेिळा आठि वविती ॥५॥
 आहाकटा मग किरती गेिलयिा । आधर्ी ठाविा तयिा नाही कोणा ॥६॥
 आधर्ी चुकी मग घडे आठविण । तुका म्हणे जिन पिरचयेि  ॥७॥
४५५३ पृत्त ७६२ (शिासकीयि), ३८५४ पृत्त ६७८ (ि वशिरविळकर)

४७
 जिननी हे म्हणे आहा कायि जिाले । शिरीर रि वक्षले कायि काजेि ॥१॥
 कायि काजि आता हरीि वविण िजिणे । ि वनत्यि दःुख कोणे सोसावेि हे ॥२॥
 हे दःुख न सर ेहरी न भेटे तो । त्यिामागेि वच जिातो एका वेिळे ॥३॥
 एकवेिळ जिरी देखते मी आता । तरी जिीविापरता न किरते ॥४॥
 किरता हे मात हरीचे ि वचंतन । शुिभ तो शिकुन तुका म्हणे ॥५॥
४५५४ पृत्त ७६३ (शिासकीयि), ३८५५ पृत्त ६७८ (ि वशिरविळकर)

४८



 शुिभ मात ि वतही आि वणली गोपाळी । चेडून  विनमाळी घेउि वन आले ॥१॥
 आली दारा देखे हरुषाची गढुी । सांि वगतली पुढी हरुषे मात ॥२॥
 हरुषली माता केले ि वनंबलोण । गोपाळा विरून कुरविडंी ॥३॥
 गोपाळा भोविते ि वमळाले गोकुळ । अविघी सकळ लहान थोर े॥४॥
 थोर सुख जिाले ते काळी आनंद । सांगती गोि वविंद विरी आला ॥५॥
 आले विरी बसैोि वनयिा नारायिण । काळयिा नाथूनन विहन केले ॥६॥
 नगराबाहेरी ि वनघाले आनंदे । लाविुनीयिा विाद्ये नाना घोष ॥७॥
 नारायिणा पढेु गोपाळ चालती । आनंदे नाचती गाती गीत ॥८॥
 तवि तो देिखला विैकंुठीचा पती । लोटांगणी जिाती सकळ ही ॥९॥
 सकळ ही एका भावेि आिलिं वगले । अविि वघयिा जिाले अविघे हरी ॥१०॥
 हरी आिलगंने हरीरूप जिाली । आप ि वविसरली आपणास ॥११॥
 सकळांसी सखु एक ि वदले देवेि । मायिबापा भावेि लोकपाळा ॥१२॥
 मायिबाप देविा नाही लोकपाळ । सािरखी सकळ तुका म्हणे ॥१३॥
४५५५ पृत्त ७६३ (शिासकीयि), ३८५६ पृत्त ६७८ (ि वशिरविळकर)

४९
 नेणे विणर धर्मर जिी आली सामोरी । अविघीच हरी आि वळंि वगली ॥१॥
 हरी लोकपाळ आले नगरात । सकळा सि वहत मायिबाप ॥२॥
 पारणे तयिांचे जिाले एका वेिळे । देिखले साविळे परब्रम्ह ॥३॥
 ब्रम्हानंदे लोक सकळ नाचती । गुि वढयिा उभि वविती घरोघरी ॥४॥
 घरोघरी सुख आनंद सोहळा । सडे रगं माळा चौकदारी ॥५॥
 दारी विृत्तंदाविने तुळसीची विने । रामकृत्त ष्णगाणे नारायिण ॥६॥
 नारायिण ि वतही पूनिजिला बहुती। नाना पुष्पयिाती करुनीयिा ॥७॥
 यिाचे ऋण नाही ि वफिटले मागील । पुढे भांडविल जिोि वडती ही ॥८॥
 ही नव्हती कधर्ी यिा देविा वेिगळी । केला विनमाळी सेविाऋणी ॥९॥
 सेविाऋणे तुका म्हणे रूपधर्ारी । भक्तांचा कैविारी नारायिण ॥१०॥
४५५६ पृत्त ७६३ (शिासकीयि), ३८५७ पृत्त ६७९ (ि वशिरविळकर)

५०
 नारायिण आले ि वनजिमंि वदरािस । जिाले यिा लोकांसी बहुडि वविले ॥१॥
 बहुडि वविले बहु केले समाधर्ान । ि वविसरू तो क्षण नका माझा ॥२॥
 मात सांि वगतली सकळ विृत्तत्तिांत । केले दडंवित सकळांनी ॥३॥
 सकळा भातुके विाि वटल्यिा साखरा । आपलाल्यिा घरा लोक गेले ॥४॥
 लोक गेले कामा गाईपे गोपाळ । विारली सकळ लोभापाठी ॥५॥
 लोभ दाविुि वनयिा आपला ि वविसर । पाि वडतो कुमर धर्नआशिा ॥६॥



 आशेिचे बांधर्ले तुका म्हणे जिन । कायि नारायिण ऐसा जिाणे ॥७॥
४५५७ पृत्त ७६३ (शिासकीयि), ३८५८ पृत्त ६७९ (ि वशिरविळकर)

५१
 जिाला कवितुक किरता रोकडे । आि वणक ही पुढे नारायिण ॥१॥
 येिउि वनयिा पढेु धर्िरला मारग । हरावियिा भाग इदं्रयिाजिी ॥२॥
 इदं्रा दही दूनधर् तूनप नेता लोणी । घेतले ि वहरोनीविाटे त्यिाचे ॥३॥
 ि वहरोनीघेतल्यिा काविडी सकळा । म्हणती गोपाळा बर ेनव्हे ॥४॥
 नव्हे तेि वच करी न भे कि वळकाळा । तुका म्हणे लीळा खेळे देवि ॥५॥
४५५८ पृत्त ७६४ (शिासकीयि), ३८५९ पृत्त ६७९ (ि वशिरविळकर)

५२
 खेळ नव्हे बरा इदं्र कोपिलयिा । देवि म्हणे तयिा भेऊ नका ॥१॥
 नका धर्रू भयि धर्ाक काही मनी । बोले चकपाि वण गौि वळयिांसी ॥२॥
 गौि वळयिांसी धर्ीर नाही यिा विचने । आशंिि वकतमने वेिडाविली ॥३॥
 वेिडाविली त्यिांसी न कळता भावि । देविआि वददेवि नोळखता ॥४॥
 नोळखता दःुखे विाहाती शिरीरी । तुका म्हणे विरी भारविाही ॥५॥
४५५९ पृत्त ७६४ (शिासकीयि), ३८६० पृत्त ६७९ (ि वशिरविळकर)

५३
 भारविाही नोळखती यिा अनंता । जिविळी असता अंगसगें ॥१॥
 अंगसंगे तयिा न कळे हा देवि । कळोि वन संदेह मागुताला ॥२॥
 मागुती पडती ि वचंतेि वचयेि डोही । जियिाची हे नाही बदु्धी ित स्थर ॥३॥
 बुद्धी ित स्थर होउ नेदी नारायिण । आशिबध्द जिन लोि वभकांची ॥४॥
 लोि वभका न साहे देविाचे करणे । तुका म्हणे तेणे दःुखी होती ॥५॥
४५६० पृत्त ७६४ (शिासकीयि), ३८६१ पृत्त ६८० (ि वशिरविळकर)

५४
 दःुखी होती लोभे करावेि ते काई । उडतील गाई म्हसैी आता ॥१॥
 आि वणकही काही होईल अिरष्टि । नाि वयिके हा धर्ीट सांि वगतले ॥२॥
 सांगो चला यिाच्यिा मायिबापांपाशिी । ि वनघाले घरािस देविा रागे ॥३॥
 रागे काला देता न घेती कविळ । टोकविी गोपाळ कोिधर्यिांसी ॥४॥
 कोधर् देविाविरी धर्िरयेिला राग । तुका म्हणे भाग न लभती ॥५॥
४५६१ पृत्त ७६४ (शिासकीयि), ३८६२ पृत्त ६८० (ि वशिरविळकर)

५५



 भाग त्यिा सुखाचे विाकड्या बोबड्या । आपिलयिा गड्या भाि वविकांसी ॥१॥
 भारविाही गेले टाकुि वन काविडी । नविनीतगोडी भाि वविकांसी ॥२॥
 काला करुनीयिा विाि वटला सकळा । आनंदे गोपाळांमाजिी खेळे ॥३॥
 खेळे मेळे दही दूनधर् तूनप खाती । भयि नाही ि वचत्तिी कविणाचे ॥४॥
 कविणाचे चाले तुका म्हणे बळ । जियिासी गोपाळ साह्य जिाला ॥५॥
४५६२ पृत्त ७६४ (शिासकीयि), ३८६३ पृत्त ६८० (ि वशिरविळकर)

५६
 जिाणविले इदं्रा चिरत्र सकळ । विाकुल्यिा गोपाळ दाि वविताती ॥१॥
 ताति वडयिा मेघा आज्ञा करी रावि । गोकुळीचा ठावि उरो नेदा ॥२॥
 नेदाि ववियिा काई म्हसी विाचो लोक । पुरा सकळीक ि वशिळाधर्ारी ॥३॥
 धर्ाक नाही माझा गोविि वळयिा पोरां । सकळीक मारा म्हणे मेघा ॥४॥
 म्हणि वविती देवि आपणा तोविरी । जिवि नाही विरी कोपलो मी ॥५॥
 मीपणे हा देवि न कळेि वच त्यिांसी । अि वभमाने रािस गविारि वचयिा ॥६॥
 अि वभमान राशिी जियिाि वचयेि ठायिी । तुका म्हणे तई देवि दरुी ॥७॥
४५६३ पृत्त ७६५ (शिासकीयि), ३८६४ पृत्त ६८० (ि वशिरविळकर)

५७
 देवि त्यिा फिाविला गोपाळा । नाही तेथे कळा अि वभमान ॥१॥
 नाडली आपल्यिा आपणि वच एके । संदेहदायिके बहु फिार ॥२॥
 फिार चाळि वविली नेदी कळो मावि । देविाआि वददेवि ि वविश्विंभर ॥३॥
 ि वविश्विासाविाचूनि वन कळो नयेि खरा । अभक्ता अधर्ीरा जिसैा तसैा ॥४॥
 जिसैा भावि तसैा जिविळी त्यिा दरुी । तुका म्हणे हरी देतो घेतो ॥५॥
४५६४ पृत्त ७६५ (शिासकीयि), ३८६५ पृत्त ६८१ (ि वशिरविळकर)

५८
 तो यिा साच भावेि न कळेि वच इदं्रा । म्हणउि वन धर्ारा घाली मेघा ॥१॥
 घाली धर्ारा मेघ कडाि वडला माथा । विरी अविि वचता देिखयेिला ॥२॥
 देखती पाऊस विोळला गोपाळ । भ्यिाले हे सकळ ि वविचािरती ॥३॥
 ि वविचार पडला ि वविसरले खेळ । अन्यिायि गोपाळ म्हणती केला ॥४॥
 लागले से गोड न कळे ते काळी । भेणे विनमाळी आठि वविती ॥५॥
 आता कायिकैसा कराविा ि वविचार । गोधर्नासी थार आपि वणयिा ॥६॥
 यिांि वचयिा ि वविचार ेहोणार ते काई । तुका म्हणे ठायिी वेिडाविली ॥७॥
४५६५ पृत्त ७६५ (शिासकीयि), ३८६६ पृत्त ६८१ (ि वशिरविळकर)

५९



 वेिडाविली कायि करावेि यिा काळी । म्हणे विनमाळी गोपाळांसी ॥१॥
 ि वशिरी धर्रू गोविधर्रन उचलूनि वन । म्हणे तुम्ही कोणी ि वभऊ नका ॥२॥
 नका सांडून  कोणी आपला आविांका । मािरता यिा हाका आरोि वळयिा ॥३॥
 अशंिि वकत ि वचत्तिे न विटे त्यिा खर े। धर्ाकेच ते बर ेम्हणती चला ॥४॥
 ि वचत्तिी धर्ाक पिर जिविळी अनंत । तुका म्हणे घात होऊ नेदी ॥५॥
४५६६ पृत्त ७६५ (शिासकीयि), ३८६७ पृत्त ६८१ (ि वशिरविळकर)

६०
 नेदी दःुख देखो दासा नारायिण । ठेविी ि वनविारून आल्यिा आधर्ी ॥१॥
 आधर्ी पुढे शुिध्द कराविा मारग । दासा मागे मग सुखरूप ॥२॥ 
पविरतािस हात लाि वविला अनंते । तो जिायि विरते आपेआप ॥३॥
 आपल्यिा आपण उचिलला ि वगरी । गोपाळ हे करी ि वनि वमत्यिािस ॥४॥
 ि वनि वमत्यि करुनी करावेि कारण । किरता आपण कळो नेदी ॥५॥
 ि वदनाचा कृत्त पाळून पि वततपाविन । हे करी विचन साच खर े॥६॥
 सांगणे न लगे सुखदःुख दासा । तुका म्हणे ऐसा कृत्त पाविंत ॥७॥
४५६७ पृत्त ७६५ (शिासकीयि), ३८६८ पृत्त ६८१ (ि वशिरविळकर)

६१
 कृत्त पाविंते हाक ि वदली सकळीका । मािजियिा र ेनका राहो कोणी ॥१॥
 ि वनघाले यिा भेणे पाउसाच्यिा जिन । देखे गोविधर्रन उचिलला ॥२॥
 लाि वविले गोपाळ फेिरी चहूकडे । हासे फंुिदे रडे कोणी धर्ाके ॥३॥
 धर्ाके ही सकळ ि वनघाली भीतरी । उचिलला ि वगरी तयिाखाली ॥४॥
 तयिाखाली गाई वित्से आली लोक । पक्षी सकळीक जिीविजिाि वत ॥५॥
 िजिही म्हणि वविले हरीचे अंि वकत । जिातीचे ते होत कोणी तरी ॥६॥
 जिाि वत कुळ नाही तयिासी प्रमाण । अनन्यिा अनन्यि तुका म्हणे ॥७॥
४५६८ पृत्त ७६६ (शिासकीयि), ३८६९ पृत्त ६८२ (ि वशिरविळकर)

६२
म्हणि वविती भक्त हरीचे अंि वकत । किरतो अनंत ि वहत त्यिांचे ॥१॥
 त्यिांसी राखे बळे आपुले जेि दास । कि वळकाळािस विास पाहो नेदी ॥२॥
 पाउस न येिता केली यिांची थार । लागला तुषार येिऊ मग ॥३॥
 येिउि वन दगड बसैतील ि वगरी । विरुषला धर्ारी ि वशिळाि वचयेि ॥४॥
 ि वशिळांि वचयेि धर्ारी विरुषला आकांत । होता ि वदविस सात एक सर े॥५॥
 एक सर ेि वगिर धर्िरला गोपाळी । होतो भावि बळी आम्ही ऐसे ॥६॥
 ऐसे कळो आले देविाि वचयिा ि वचत्तिा । म्हणे तुम्ही  आता हात सोडा ॥७॥



 हासती गोपाळ करुनी नविल । आइकोि वन बोल गोि वविंदाचे ॥८॥
 दाि ववितील डोयिा गुडघे कोपर । फुिटले ते भार उचिलता ॥९॥
 भार आम्हा विरी घालुि वन ि वनराळा । राि वहलासी डोळा चुकविुि वन ॥१०॥
 ि वनि वमत्यि अंगुळी लाि ववियेिली बरी । पाहो  कैसा ि वगरी धर्िरतोिस ॥११॥
 िसणले हे होते ठायिींच्यिा त्यिा भार े। लि वटकेि वच खर ेमानुि वनयिा  ॥१२॥
 यिांणी अंत पाहो आदिरला यिाचा । तुका म्हणे विाचा विाचाळ ते ॥१३॥
४५६९ पृत्त ७६६ (शिासकीयि), ३८७० पृत्त ६८२ (ि वशिरविळकर)

६३
 विाचाळ लि वटके अभक्त जेि खळ । आपुले ते बळ विाखाणीती ॥१॥
 बळे हुबंरती सत्यि त्यिा न कळे । नघुडती डोळे अंधर्ळ्यिांचे ॥२॥
 आसुि वडल्यिा माना हात पायि नेटे । तवि भार बोटे उचिलला ॥३॥
 लि वटकाि वच आम्ही सीण केला देविा । कळो आले तेव्हा सकळांसी ॥४॥
 आले कळो तुका म्हणे अनुभवेि । मग अहभंावेि सांडविले ॥५॥
४५७० पृत्त ७६६ (शिासकीयि), ३८७१ पृत्त ६८२ (ि वशिरविळकर)

६४
 सांडविले सकळांचे अि वभमान । आि वणले शिरण लोटांगणी ॥१॥
 लोटांगणी आले होउनीयिा दीन । मग नारायिण म्हणे भले ॥२॥
 भला आजिी तुम्ही केला साच पण । ि वगिर गोविधर्रन उचिलला ॥३॥
 लागती चरणा सकळ ते काळी । आम्हा मध्येि बळी तूनि वच एक ॥४॥
 एका तुजिि वविण नयिो आम्ही कामा । कळो कृत्त ष्णा रामा आले आजिी ॥५॥
 आजिी विरी आम्हा होता अि वभमान । नेणता चरण मि वहमा तुझा ॥६॥
 तुझा पार आम्ही नेणो नारायिणा । नखी गोविधर्रना रािखयेिले ॥७॥
 रािखयेिले गोकुळ आम्हा सकळांसी । दगडांच्यिा राशिी विरुषता ॥८॥
 विणारवेि ते कायि तुझे मि वहमान । धर्िरती चरण सकळीक ॥९॥
 सकळ ही तान ि वविसरली भूनक । सकळ ही सुख ि वदले त्यिांसी ॥१०॥
 त्यिांसी कळो आला विैकंुठनायिका । तुका म्हणे लोक ि वनभरर ते ॥११॥
४५७१ पृत्त ७६७ (शिासकीयि), ३८७२ पृत्त ६८३ (ि वशिरविळकर)

६५
 लोका कळो आला देवि आम्हा मधर्ी । टाि वकली उपािधर् ि वतही  शंिका ॥१॥
 शंिका नाही थोरा लाहाना जिीविासी । कळला हा हृषीकेशिी मग ॥२॥
 मग मनी जिाले ि वनभरर सकळ । सगें लोकपाळ कृत्त ष्णाि वचयिा ॥३॥
 कृत्त ष्णाि वचयिा ओव्यिा गाणे गाती गीत । कृत्त ष्णमयि ि वचत्ति जिाले त्यिांचे ॥४॥
 त्यिांसी ठाविा नाही बाहेतील भावि । अंतरीच विावि सुख जिाले ॥५॥



 सुखे तयिा ि वदस न कळे हे राती । अखंड यिा ज्यिोती गोि वविंदाची ॥६॥
 ि वचंतनेि वच धर्ाली न लगे अन्नपाणी । तुका म्हणे मनी समाधर्ान ॥७॥
४५७२ पृत्त ७६७ (शिासकीयि), ३८७३ पृत्त ६८३ (ि वशिरविळकर)

६६
 समाधर्ान त्यिांची इिं वद्रयेि सकळ । जियिा तो गोपाळ समागमे ॥१॥
 गोि वविंदाचा जिाला प्रकाशि भीतरी । मग त्यिा बाहेरी कायि काजि ॥२॥
 काजि काम त्यिांचे सरले व्यिापार । नाही आप पर माझे तुझे ॥३॥
 मायिा सकळांची सकळां ही विरी । ि वविषयि ते हरी ि वदसो नेदी ॥४॥
 ि वदसे तयिा आप परावेि सािरखे । तुका म्हणे सुखे कृत्त ष्णाि वचयिा ॥५॥
४५७३ पृत्त ७६७ (शिासकीयि), ३८७४ पृत्त ६८३ (ि वशिरविळकर)

६७
 कृत्त ष्णाि वचयिा सखेु भुक नाही तान । सदा समाधर्ान सकळांचे ॥१॥
 कळलेि वच नाही जिाले ि वकती ि वदस । बाहेरील विास ि वविसरली ॥२॥
 ि वविसरु कामाचा तुका म्हणे जिाला । उद्वेग राि वहला जिावेि यिावेि ॥३॥
४५७४ पृत्त ७६७ (शिासकीयि), ३८७५ पृत्त ६८३ (ि वशिरविळकर)

६८
 जिावेि बाहेरी हा नाठवेि ि वविचार । नाही समाचार ठाविा काही ॥१॥
 काही न कळे ते कळो आले देविा । मांि वडला िरघाविा कवितुक ॥२॥
 कवितुकासाठी भक्त देहाविरी । आि वणताहे हरी बोलावियिा॥३॥
 यिांसी नावि रूप नाही हा आकार । कळला साचार भक्तां मखेु ॥४॥
 मुखे भक्तांि वचयिा बोलतो आपण । अंगसंगे ि वभन्न नाही दोघा ॥५॥
 दोघे वेिगळाले लेिखल जिो कोणी । तयिाचा मेि वदनी बहु भार ॥६॥
 तयिासी घडली सकळ ही पापे । भक्तांि वचयिा कोपे ि वनदंा द्वषेे ॥७॥
 द्वेि वषयिाचा संग न घडाविा कोणा । ि वविष जेिविी प्राणा नाशि करी ॥८॥
 किरता आइके ि वनंदा यिा संतांची । तयिा होती तेि वच अधर्ःपात ॥९॥
 पतन उध्दार संगाचा मि वहमा । त्यिजिावेि अधर्मा संत सेविी ॥१०॥
 संतसेविी जिोडे महालाभरासी । तुका म्हणे यिासी नाशि नाही ॥११॥
४५७५ पृत्त ७६७ (शिासकीयि), ३८७६ पृत्त ६८४ (ि वशिरविळकर)

६९
 नाही नाशि हरी आठि वविता मुखे । जिोडतील सखेु सकळ ही ॥१॥
 सकळी ही सुखे विोळली अंतरी । मग त्यिाबाहेरी कायि काजि ॥२॥



 येिऊ ि वविसरली बाहेरी गोपाळे । तल्लीन सकळे कृत्त ष्णसुखे ॥३॥
 सुख ते यिोि वगयिा नाही समाधर्ीस । ि वदले गाई वित्स पशुि जिीविा ॥४॥
 विारला पाऊस केव्हा नाही ठाविा । तुका म्हणे देविाविाचूनि वनयिा ॥५॥
४५७६ पृत्त ७६८ (शिासकीयि), ३८७७ पृत्त ६८४ (ि वशिरविळकर)

७०
 यिांसी समाचार सांगतो सकळा । चलावेि गोकुळा म्हणे देवि ॥१॥
 देवि राखे तयिा आडिलयिा काळे । देवि सुखफिळे देतो दासा ॥२॥
 दासा दःुख देखों नेदी आपुिलयिा । ि वनविारी आिलयिा न कळता ॥३॥
 नाही मेघ येिता जिाता देिखयेिला । धर्ारी विरुषला ि वशिळांि वचयेि ॥४॥
 एविढे भक्तांचे सांकडे अनंता । होयि ि वनविािरता तुका म्हणे ॥५॥
४५७७ पृत्त ७६८ (शिासकीयि), ३८७८ पृत्त ६८४ (ि वशिरविळकर)

७१
 काकुलती एके पाहाती बाहेरी । तयिा म्हणे हरी विोसरला ॥१॥
 विोसरला मेघ आला होता काळ । बाहेरी सकळ आले लोक ॥२॥
 कवितुक जिाले ते काळी आनंद । कळला गोि वविंद साच भावेि  ॥३॥
 भावेि तयिापुढे नाचती सकळे  । गातील मंगळे  ओव्यिा गीत ॥४॥
 गीत गाती ओव्यिा रामकृत्त ष्णाविरी । गोपाळ मोहोरी विाती पांवेि ॥५॥
 वित्से गाई पशुि नाचती आनंदे । वेिधर्िलयिा छंदे  गोि वविंदाच्यिा ॥६॥
 ि वचत्ति वेििधर्येिले गोि वविंदे जियिाचे । कोण ते दवैिाचे तयिाहुनी ॥७॥
 तयिाहुनी कोणी नाही भाग्यिविंत । अखंड सांगात गोि वविंदाचा ॥८॥
 गोि वविंदाचा संग तुका म्हणे ध्यिान । गोि वविंद ते जिन गोकुळीचे ॥९॥
४५७८ पृत्त ७६८ (शिासकीयि), ३८७९ पृत्त ६८४ (ि वशिरविळकर)

७२
 गोकुळीची गती कोण जिाणे परी । पाहो आला विरी इदं्ररावि ॥१॥
 इदं्रापाशिी मेघ बोलती बि वडविार । सकळ संहार करुि वन आलो ॥२॥
 आता जिीवि नाही सांगायिा ते रानी । पुिरले पाषाणी ि वशिळाधर्ारी ॥३॥
 िरता कोठे नाही राहो ि वदला ठावि । जिल्पती तो भावि न कळता ॥४॥
 न कळता देवि बळे हुबंरती । साच ते पाविती अपमान ॥५॥
 मावि न कळता केली तोंडि वपटी । इदं्र आला दृष्टष्टिी पाहावियिा ॥६॥
 पाहता ते आहे जिसेै होते तसेै । नाचती ि वविशेिषे तुका म्हणे ॥७॥



७३
 नाचता देिखली गाई वित्से जिन । ि वविित स्मत होऊन इदं्र ठेला ॥१॥
 लागला पाऊस ि वशिळांि वचयेि धर्ारी । विाचली ही परी कैसी येिथे ॥२॥
 येिथे आहे नारायिण संदेह नाही । ि वविघ्न केले ठायिी ि वनि वविरघ्न ते ॥३॥
 ि वविचािरता उचिलला गोविधर्रन । अवितार पूनणर कळो आला ॥४॥
 आला गौि वळयिांच्यिा घरा नारायिण । किरतो स्तविन इदं्र त्यिांचे ॥५॥
 त्यिांच्यिा पुण्यिा पार कोण करी लेखा । न कळे चतुमुरखा ब्रम्हयिािस ॥६॥
 सीणता जिो ध्यिाना न येि एकवेिळा । तो तयिा गोपाळा समागमे ॥७॥
 समागमे गाई वित्स पुण्यिविंता । देह कुविारि वळता अंगसंग ॥८॥
 संग जिाला मायिबापां लोकपाळा । आि वळंि वगती गळा कंठाकंठ ॥९॥
 किरते हे जिाले स्तुती सकळीक । देवि इदं्राि वदक गोि वविंदाची ॥१०॥
 किरतील विृत्तष्टिी पुष्पविरुषावि । देविआि वददेवि पूनिजियेिला ॥११॥
 पुष्पांजुिळी मंत्र घोष जियिजियिकार । दमुदमुी अंबर नेणे नादे ॥१२॥
 नामाचे गजिर गधंर्विार चीं गाणी । आनंद भुविनी न मायेि तो ॥१३॥
 तो सखुसोहळा अनुपम्यि रासी । गोकुळी देविासी दोही ठायिी ॥१४॥
 दोही ठायिी सुख ि वदले नारायिणे । गेला दरुषणे विैरभावि ॥१५॥
 भाविना भेदाची जिायि उठाउठी । तुका म्हणे भेटी गोि वविंदाचे ॥१६॥
४५८० पृत्त ७६९ (शिासकीयि), ३८८१ पृत्त ६८५ (ि वशिरविळकर)

७४
 गोि वविंदाचे नाम गोड घेता विाचे । तेथे हे कइचें विैरभावि ॥१॥
 भावेि नमस्कार घातले सकळी । लोटांगणे तळी महीविरी ॥२॥
 विरी हात बाहे उभािरली देवेि । कळलीयिा भावेि सकळांच्यिा ॥३॥
 सकळ ही विरी बहुडि वविले स्थळा । चलावेि गोपाळा म्हणे घरा ॥४॥
 राि वहली ही नाचो गोि वविंदाच्यिा बोले । पि वडलीयिा डोले छंदे होती ॥५॥
 छंद तो नाविर ेआपणा आपला । आनंदाचा आला होता त्यिांसी ॥६॥
 त्यिांच्यिा तुका म्हणे आनंदे सकळ । ठेगणे गोपाळ समागमे ॥७॥
४५८१ पृत्त ७६९ (शिासकीयि), ३८८२ पृत्त ६८६ (ि वशिरविळकर)

७५
 समागमे असे हरी नेणि वतयिा । नेदी जिाऊ विायिा अंि वकतांिस ॥१॥
 अंि वकता साविधर् केले नारायिणे । गोपाळ गोधर्ने सकळीका ॥२॥
 सकळही जिन आले गोकुळासी । आनंद मानसी सकळांच्यिा ॥३॥
 सकळांचा केला अंगीकार देवेि । न कळता भावेि विाचविी त्यिा ॥४॥
 त्यिां जिाला ि वनधर्ारर हरी आम्हांपासी । ि वनविांत मानसी ि वनभरर ती ॥५॥



 ि वनभरर हे जिन गोकुळीचे लोक । केले सकळीक नारायिणे ॥६॥
 नारायिण भयि येिऊ नेदी गांविा । तुका म्हणे नांविा अनुसर ेत्यिा ॥७॥
४५८१ पृत्त ७७० (शिासकीयि), ३८८३ पृत्त ६८६ (ि वशिरविळकर)

७६
 अनुसर ेत्यिांसी ि वफिरो नेदी मागे । राहे समागमे अगंसंगे ॥१॥
 अंगसंगे असे कमर साक्ष देवि । जिसैा ज्यिाचा भावि तसैा राहे ॥२॥
 फिळपाकी देवि देतील प्राणीयेि । तुका म्हणे नयेि सवेि काही ॥३॥
४००८ पृत्त ६५५ (शिासकीयि), ३८८४ पृत्त ६८६ (ि वशिरविळकर)

७७
 येि दशेि चिरत्र केले नारायिणे । रांगता गोधर्ने रािखताहे ॥१॥
 हे सोंग सािरले यिा रूपे अनंते । पुढे ही बहु ते करणे आहे ॥२॥
 आहे तुका म्हणे धर्मर संस्थापणे । केला नारायिणे अवितार॥३॥
४५८३ पृत्त ७७० (शिासकीयि), ३८८५ पृत्त ६८६ (ि वशिरविळकर)

७८
 अवितार केला सहंारावेि दषु्टि । किरती हे नष्टि परपीडा ॥१॥
 परपीडा करी दतै्यि कंसरावि । पुढे तो ही भावि आरिं वभला ॥२॥
 लाि वविले लाघवि पाहोि वनयिा संधर्ी । सकळा ही विधर्ी दषु्टिजिना ॥३॥
 दषु्टिजिन परपीडक जेि कोणी । ते यिा चकपाि वण न साहती ॥४॥
 न साहवेि दःुख भक्तांचे यिा देविा । अवितार घ्यिाविा लागे रूप ॥५॥
 रूप हे चांगले रामकृत्त ष्ण नाम । हर ेभविश्रम उच्चािरता ॥६॥
 उच्चािरता नाम कंस विैरभावेि । हरोि वनयिा जिीवेि कृत्त ष्ण केला ॥७॥
 कृत्त ष्णरूप त्यिासी ि वदसे अविघे जिन । पाहे तो आपण कृत्त ष्ण जिाला ॥८॥
 पाि वहले दपरणी आधर्ील मखुासी । चतुभुरजि त्यिासी तोि वच जिाला ॥९॥
 जिाली कृत्त ष्णरूप कन्यिा पुत्र भाजि । तुका म्हणे राज्यि सैन्यि जिन ॥१०॥
४५८४ पृत्त ७७० (शिासकीयि), ३८८६ पृत्त ६८६ (ि वशिरविळकर)

७९
 सैन्यि जिन हासे रायिा जिाले काई । विासपे तो ठायिी आपणासी ॥१॥
 आपणा आपण जियिास ती तसैी । विैरभावि ज्यिांसी भित क्त नाही ॥२॥
 नाही यिाचा त्यिाचा भावि एकि वविधर् । म्हणउनी छंद वेिगळाले ॥३॥
 वेिगळाल्यिा भावेि ती तयिा हासती । तयिास ि वदसती अविघी हरी ॥४॥
 हरीला कंसाचा जिीवि भावि देवेि । द्वेषाि वचयिा भावेि तुका म्हणे ॥५॥



४५८५ पृत्त ७७० (शिासकीयि), ३८८७ पृत्त ६८७ (ि वशिरविळकर)

८०
 द्वषेाि वचयिा ध्यिाने हरीरूप जिाले । भावि हारपले देहाि वदक ॥१॥
 देहाि वदक कमे  अि वभमान विाढे । तयिा कंसा जिोडे नारायिण ॥२॥
 नारायिण जिोडे एकि वविधर् भावेि । तुका म्हणे जिीवेि जिाणे लागे ॥३॥
४५८६ पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८८८ पृत्त ६८७ (ि वशिरविळकर)

८१
 जिीविभावि त्यिाचा गेला अि वभमान । म्हणउनी जिन हासे कंसा ॥१॥
 साविधर् किरता नयेि देहाविरी । देखोि वनयिा दरुी पळे जिन ॥२॥
 जिन विन हरी जिालासे आपण । मग हे लोचन झाि वकयेिले॥३॥
 झाकुि वन लोचन मौन्येि ि वच राि वहला । नाही आता बोलायिाचे काम ॥४॥
 बोलायिािस दजेुि नाही हे उरले । जिन कृत्त ष्ण जिाले स्वियेि  रूप ॥५॥
 रूप पालटले गणु नाम यिाती । तुका म्हणे भूनती देवि जिाला ॥६॥
४५८७ पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८८९ पृत्त ६८७ (ि वशिरविळकर)

८२
 जिालो स्वियेि कृत्त ष्ण आठवि हा ि वचत्तिी । भेद भयिविृत्तित्ति उरली आहे ॥१॥
 उरली आहे रूप नावि ि वदसे ि वभन्न । मी आि वण हा कृत्त ष्ण आठवितो ॥२॥
 तोविरी हा देवि नाही तयिापासी । आला ि वदसे त्यिासी तोि वच देवि ॥३॥
 देविरूप त्यिाची ि वदसे विरी कायिा । अंतरी तो भयिाभीत भेदे ॥४॥
 भेदे तुका म्हणे अंतर ेगोि वविंद । साचे ि वविण छंद विायिा जिायि ॥५॥
४५८८ पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८९० पृत्त ६८८ (ि वशिरविळकर)

८३
 विायिा तसेै बोल हरीशिी अंतर । केले होती चार भयिभेदे ॥१॥
 भेदभयि गेले नोळखे आपणा । भेटी नारायिणा कंसा जिाली ॥२॥
 जिाली भेटी कंसा हरीशिी ि वनकट । सन्मखुि वच नीट येिरयेिरा ॥३॥
 येिरयेिरा भेटी यिधु्दाच्यिा प्रसंगी । त्यिाचे शिस्त्र अंगी हाि वणतले ॥४॥
 त्यिाचे विमर होते ठावेि यिा अनंता । तुका म्हणे सत्तिानायिक हा ॥५॥
४५८९ पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८९१ पृत्त ६८८ (ि वशिरविळकर)

८४
 नारायिणे कंस चाणूनर मि वदरला । राज्यिी बसैि वविला उग्रसेन ॥१॥
 उग्रसेन स्थाि वपयेिला शिरणागत । पुरि वविला अंत अभक्ताचा ॥२॥



 अविघेि वच केले कारण अनंते । आपुिलयिा हाते सकळ ही ॥३॥
 सकळ ही केली आपुली अंि वकत । राहे गोपीनाथ मथुरसेी ॥४॥
 मथुरसेी आला विैकंुठनायिक । जिाले सकळीक एक राज्यि ॥५॥
 राज्यि ि वदले उग्रसेना शिरणागता । सोडि वविली माता ि वपता दोन्ही ॥६॥
 सोडविणे धर्ावेि भक्ताच्यिा कैविार े। तुका म्हणे कर े शिस्त्र धर्री ॥७॥
४५९० पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८९२ पृत्त ६८८ (ि वशिरविळकर)

८५
 धर्री दोही ठायिी सारखाि वच भावि । देविकी विसुदेवि नदं दोघे ॥१॥
 दोन्ही एके ठायिी केल्यिा नारायिणे । विाढि वविला ि वतणे आि वण व्यिाली ॥२॥
 व्यिाला विाढला हा आपल्यिा आपण । ि वनि वमत्यिा कारणे मायिबापा ॥३॥
 मायि हा जिगाची बाप नारायिणा । दजुिा करी कोण यित्न यिासी ॥४॥
 कोण जिाणे यिाचे अंतरीचा भावि । कळो नेदी मावि तुका म्हणे ॥५॥
४५९१ पृत्त ७७१ (शिासकीयि), ३८९३ पृत्त ६८८ (ि वशिरविळकर)

८६
 ि वदनाचा कृत्त पाळु दषु्टिजिना काळ । एकला सकळ व्यिापक हा ॥१॥
 हासे बोले तसैा नव्हे हा अनंत । नयेि पराकृत्त त म्हणो यिासी ॥२॥
 यिासी कळावियिा एक भित क्तभावि । दजुिा नाही ठावि धर्ांडोि वळता ॥३॥
 धर्ांडोि वळता श्रुि वत राि वहल्यिा ि वनित श्चत । तो करी संकेत गोपीसवेि ॥४॥
 गोि वपकाची विाट पाहे दु्रमातळी । मागुता न्यिाहाळी न देखता ॥५॥
 न देखता त्यिासी उठे बसेै पाहे । वेिडाविला राहे वेिळोवेिळा ॥६॥
 वेिळोवेिळा पंथ पाहे गोि वपकाचा । तुका म्हणे विाचा नातुडे तो ॥७॥
४५९२ पृत्त ७७२ (शिासकीयि), ३८९४ पृत्त ६८८ (ि वशिरविळकर)

८७
 तो बोले कोमळ ि वनषु्ठर साहोि वन । कोपता गौळणी हास्यि करी ॥१॥
 करावियिा दास्यि भक्तांचे ि वनलरज्जि । कवितुके रजि माथा विंदी ॥२॥
 ि वदले उग्रसेना मथुरचेे राज्यि । सांि वगतले काजि करी त्यिाचे ॥३॥
 त्यिासी होता काही अिरष्टिि वनमारण । ि वनविारी आपण शिरणागता ॥४॥
 शिरणागता राखे सविर भावेि हरी । अवितार धर्री तयिासाठी ॥५॥
 तयिा साठी विाहे सुदशिरन गदा । उभा आहे सदा सांभाि वळत ॥६॥
 तळमळ नाही तुका म्हणे ि वचत्तिा । भक्तांचा अनंता भार माथा ॥७॥
४५९३ पृत्त ७७२ (शिासकीयि), ३८९५ पृत्त ६८९ (ि वशिरविळकर)



८८
 मािरले असुर दाटले मेि वदनी । होते कोणाकोणी पीि वडत ते ॥१॥
 ते हा नारायिण पाठविी अघोरा । संतांच्यिा मत्सरा घाताविरी ॥२॥
 विािरले ते दूनतीयिमाि वचयिा दडंी । नचु्चिरता तोंडी नारायिण ॥३॥
 नारायिण नाम नाविडे जियिासी । ते जिाले ि वमरासी कंुभपाकी ॥४॥
 कंुभपाकी सेल मान तो तयिांचा । तुका म्हणे विाचा संति वनंदा ॥५॥
४५९४ पृत्त ७७२ (शिासकीयि), ३८९६ पृत्त ६८९ (ि वशिरविळकर)

८९
 विास नारायिणे केला मथुरसेी । विधर्ूनि वन दषु्टिांसी तयेि ठायिी ॥१॥
 ठायिी ि वपि वतयिाचे मानी उग्रसेना । प्रि वतपाळ जिनांसि वहत लोका ॥२॥
 लोका दःुख नाही मागील आठवि । देिखयेिला देवि दृष्टष्टिी त्यिांनी ॥३॥
 देखोि वनयिा देविा ि वविसरली कंसा । ठाविा नाही ऐसा होता येिथे ॥४॥
 येिथे दजुिा कोणी नाही कृत्त ष्णाि वविणे । ऐसे विाटे मने कायिा विाचा ॥५॥
 कायिा विाचा मन कृत्त ष्णी रत जिाले । सकळा लागले कृत्त ष्णध्यिान ॥६॥
 ध्यिान गोि वविंदाचे लागले यिा लोका । ि वनभरर हे तुका म्हणे ि वचत्तिी॥७॥
४५९५ पृत्त ७७२ (शिासकीयि), ३८९७ पृत्त ६८९ (ि वशिरविळकर)

९०
 ि वचंतले पाविली जियिा कृत्त ष्णभेटी । एरविी ते आटी विायिाि वविण ॥१॥
 विासना धर्िरती कृत्त ष्णाि वविणे काही । सीण केला ि वतही साधर्नांचा ॥२॥
 चाळि वविले डंबे एक अहकंार े। भोग जिन्मांतर ेन चकुती ॥३॥
 न चकुती भोग तपे दाने व्रते । एका त्यिा अनंतेविाचूनि वनयिा ॥४॥
 चुकविुि वन जिन्म देईल आपणा । भजिा नारायिणा तुका म्हणे ॥५॥
४५९६ पृत्त ७७३ (शिासकीयि), ३८९८ पृत्त ६८९ (ि वशिरविळकर)

९१
 भजिल्यिा गोि वपका सविर भावेि देविा । नाही ि वचत्तिी हेविा दजुिा काही ॥१॥
 दजुिा छंद ुनाही तयिांि वचयेि मनी । जिागृत्ति वत स्व्प्नी कृत्त ष्णध्यिान ॥२॥
 ध्यिान ज्यिा हरीचे हरीसी तयिांचे । ि वचत्ति ग्विाही ज्यिांचे तशैिा भावेि ॥३॥
 भाग्येि पूनविरपुण्येि आठि वविती लोक । अविघे सकळीक मथुरचेे ॥४॥
 मथुरचेे लोक सुखी केले जिन । तेथे नारायिण राज्यि करी ॥५॥
 राज्यि करी गोपीयिादविांसि वहत । कि वमरले बहुतकाळ तेथे ॥६॥
 तेथे दतै्यिी उपसगर केला लोका । रि वचली द्वारका तुका म्हणे ॥७॥
४५९७ पृत्त ७७३ (शिासकीयि), ३८९९ पृत्त ६९० (ि वशिरविळकर)



९२
 रि वचयेिला गावि सागराचे पोटी  । जिडोि वन गोमटी नानारत्ने ॥१॥
 रत्न खणोखणी सोि वनयिाच्यिा ि वभंती । लागिलयिा ज्यिोि वत रि वविकळा ॥२॥
 कळा सकळ ही गोि वविंदाचे हाती । मंि वदर ेि वनगुती उभािरली ॥३॥
 उभािरली दगेु ंदारविंठे फिांजिी । कोटी चयिार माजिी शिोभिलयिा ॥४॥
 शिोभले उत्तिम गावि सागरात । सकळा सि वहत आले हरी ॥५॥
 आला नारायिण द्वारका नगरा । उदार यिा शिूनरा मगुुटमणी ॥६॥
 ि वनविडीना यिाि वत समानि वच केली । टणक धर्ाकुली नारायिणे ॥७॥
 नारायिणे ि वदली अक्षई मंि वदर े। अभगं साचार ेसकळांसी ॥८॥
 सकळ ही धर्मरशिीळ पणु्यिविंत । पि ववित्र ि वविरक्त नारीनर ॥९॥
 रि वचले ते देवेि न मोडे कविणा । बि वळयिाचा राणा नारायिण ॥१०॥
 बळबुध्दीनीि वत देविाच सािरखी । तुका म्हणे मखुी गाती ओव्यिा ॥११॥
४५९८ पृत्त ७७३ (शिासकीयि), ३९०० पृत्त ६९० (ि वशिरविळकर)

९३
 गाती ओव्यिा कामे किरता सकळे । हालि वविता बाळे देविाविरी ॥१॥
 ऋद्धीिसध्दी दासी दारी ओळंगती । सकळ सपंित्ति सविार घरी ॥२॥
 घरी बसैिलयिा जिोडले ि वनधर्ान । किरती कीतरन नरनारी ॥३॥
 नारीनर लोक धर्न्यि त्यिांची यिाि वत । जियिासी सगंती गोि वविदंाची ॥४॥
 गोि वविंदे गोि वविंद केले लोकपाळ । ि वचंतने सकळ तुका म्हणे ॥५॥
४५९९ पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०१ पृत्त ६९० (ि वशिरविळकर)

९४
 काही ि वचंता कोणा नाही कोणेि वविशिी । करी द्वारकेसी राज्यि देवि ॥१॥
 द्वारकेसी राज्यि करी नारायिण । दषु्टि सहंारून धर्मर पाळी ॥२॥
 पाळी वेिदआज्ञा ब्राम्हणांचा मान । अतीतपूनजिन विषै्णविांचे ॥३॥
 अतीत अिलप्त अविि वघयिा वेिगळा । नाही हा गोपाळा अि वभमान ॥४॥
 अि वभमान नाही तुका म्हणे त्यिासी । नेदी आि वणकांसी धर्रू देवि ॥५॥
४६०० पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०२ पृत्त ६९० (ि वशिरविळकर)

९५
 धर्िरयेिले रूप कृत्त ष्ण नाम बुंथी । परब्रम्ह ि वक्षती उतरले ॥१॥
 उत्तिम हे नाम राम कृत्त ष्ण जिगी । तरावियिालागी भविनदी ॥२॥
 ि वदनानाथ ि वब्रदे रुळती चरणी । विंि वदतील मुनी देवि ऋि वष ॥३॥
 ऋषी मुनी भेटी ि वदली नारायिणे । आि वणक कारणे बहु केली ॥४॥
 बहु कासाविीस जिाला भक्तांसाटी । तुका म्हणे आटी सोिसयेिली ॥५॥



४६०१ पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०३ पृत्त ६९१ (ि वशिरविळकर)

९६
 सोिसयेिला आटी गभरविास फेिर े। आयिधुर्ांचे भार ेविागि वविता ॥१॥
 विाहोि वन सकळ आपुिलयेि माथा । भार दासा ि वचंता विाहो नेदी ॥२॥
 नेदी काळाि वचयेि हाती सेविकासी । तुका म्हणे ऐसी ि वब्रदाविळी॥३॥
४६०२ पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०४ पृत्त ६९१ (ि वशिरविळकर)

९७
 ि वब्रदाविळी ज्यिाचे रुळते चरणी । पाउले मेि वदनी सुखावेि त्यिा ॥१॥
 सुखावेि मेि वदनी कृत्त ष्णाि वचयेि चाली । कंुकुमे शिोभली होयि रखेा ॥२॥
 होउि वन भ्रमर पाउलांचे सुख । घेती भक्त मुख लाविनुीयिा ॥३॥
 यिाचसाटी धर्िरयेिला अवितार । सुख ि वदले फिार ि वनजिदासा ॥४॥
 ि वनजि सुख तुका म्हणे भक्ता ठावेि । तींही च जिाणावेि भोगून त्यिासी ॥५॥
४६०३ पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०५ पृत्त ६९१ (ि वशिरविळकर)

९८
 भोि वगला गोि वपका यिादविा सकळा । गौळणीगोपाळा गाईवित्सा ॥१॥
 गाती धर्णीविरी केला अंगसगं । पाि वहला श्रीरगं डोळेभरी ॥२॥
 भित क्त नविि वविधर्ा तयिांसी घडली । अविघीच केली कृत्त ष्णरूप ॥३॥
 रूप दाखि वविले होता ि वभन्न भावि । भक्त आि वण देवि ि वभन्न नाही ॥४॥
 नाही राहो ि वदले जिाता ि वनजिधर्ामा । तुका म्हणे आम्हांसि वहत गेला ॥५॥
४६०४ पृत्त ७७४ (शिासकीयि), ३९०६ पृत्त ६९१ (ि वशिरविळकर)

९९
 गेला कोठे होता कोठुि वनयिा आला । सहजि व्यिापला आहे नाही ॥१॥
 आहे साच भावेि सकळव्यिापक । नाही अभाि वविक लोका कोठे ॥२॥
 कोठे नाही ऐसा नाही िरता ठावि । अनुभविी देवि स्वियेि जिाले ॥३॥
 जिातो येितो आम्ही देविाचे सांगात । तुका म्हणे गात देविनाम ॥४॥
४६०५ पृत्त ७७५ (शिासकीयि), ३९०७ पृत्त ६९१ (ि वशिरविळकर)

१००
 मना विाटे तसैी बोिललो विचने । केली िधर्टपणे सलगी देविा ॥१॥
 विाणी नाही शुिध्द यिाि वत एक ठावि । भित क्त नेणे भावि नाही मनी ॥२॥
 नाही जिाले ज्ञान पाि वहले अक्षर । मानी जिसेै थोर थोरी नाही ॥३॥
 नाही मनी लाजि धर्िरली आशंिका । नाही भ्यिालो लोका चतुरांसी ॥४॥



 चतुरांच्यिा रायिा मी तुझे अंि वकत । जिालो शिरणागत देविदेविा ॥५॥
 देविा आता करी सरतीही विचने । तुझ्यिा कृत्त पादाने बोिललो ती ॥६॥
 तुझे देणे तुझ्यिा समपूनरि वन पायिी । जिालो उतरायिी पांडुरगंा ॥७॥
 रकंाहुनी रकं दास मी दासांचे । सामथ्यिर हे कैचे बोलावियिा ॥८॥
 बोलावियिा पुर ेविाचा माझी कायिी। तुका म्हणे पायिी ठावि द्याविा ॥९॥
४६०६ पृत्त ७७५ (शिासकीयि), ३९०८ पृत्त ६९२ (ि वशिरविळकर)

१०१
 चारी वेिद ज्यिाची कीती विाखाि वणती । प्रत्यिक्ष येि मूनि वतर ि वविठोबाची ॥१॥
 चहु यिगुांचे हे साधर्न सािधर्ले । अनुभविा आले आपुिलयिा ॥२॥
 एविढे करुनी आपण ि वनराळा । प्रत्यिक्ष डोळा दाखि वविले ॥३॥
 दाविुि वन सकळ प्रमाणाच्यिा यििुत क्त । जियिजियिकार किरती अविघे भक्त ॥४॥
 भित क्त नविि वविधर्ा पाविली मुळची । जिनादरननामाची संख्यिा जिाली ॥५॥
 नविसे ओव्यिा आदर ेविाि वचता । त्यिाच्यिा मनोरथा कायिरिसद्धी ॥६॥
 सीमा न करवेि आि वणक ही सुखा । तुका म्हणे देखा पांडुरगंा ॥७॥
४६०७ पृत्त ७७५ (शिासकीयि)

आधर्ी होता विाघ्यिा दवैियिोगे जिाला पाग्यिा ।
त्यिाचा येिळकोट राहीना मूनळ स्विभावि जिाईना ॥
आधर्ी होता ग्रामजिोशिी राज्यि पद आले त्यिाशिी ।
त्यिाचे पंचांग राहीना मूनळ स्विभावि जिाईना ॥
आधर्ी होती दासी पट्टराणी केले ि वतसी ।
ि वतचे ि वहडंणे राहीना मूनळ स्विभावि जिाईना ॥
आधर्ी होता संतसंग तुका झाला पांडुरगं ।
त्यिाचे भजिन राहीना मूनळ स्विभावि जिाईना ॥

अंतरी ि वनमरळ विाचेचा रसाळ । त्यिाचे गळा माळ असो नसो ॥१॥
आत्मानुभविी चोखाि वळल्यिा विाटा । त्यिाचे माथा जिटा असो नसो ॥२॥
परस्त्रीचे ठायिी जिो का नपुंसक । त्यिाचे अगंा राख असो नसो ॥३॥
परद्रव्यि अंधर् ि वनदेंसी जिो मकुा । तोची संत देखा तुका म्हणे ॥४॥


