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ली म्शणजे जगन्भाता देली .म्शणजे भऱूभाता देली , म्शणजे आददळक्ती ,बावलकाांनी अळा वलवलध स्लरुऩात दे
देलीकड ेऩादशरे आशे. देली शी आददळक्ती म्शणूनच जथे ेजेथे ळक्तीचा वांफांध मेतो. तथेे देली स्लरूऩ म्शणून ऩरयचीत 
आशे. ककां फशुना देलीकड ेवलश्लाभागची भऱू ळक्ती म्शणनू ऩादशरे गेरे आशे. त्माभऱेु देली उऩावना शी वालवत्रिक आशे. 
नलयािाचे नऊ ददलव शा मा देलीच्मा भशोत्वलाचा कारखांड वलळऴे स्लरूऩाचा म्शणनू ओऱखरा जातो. मा काऱात देलीची 
वलळऴे प्रकाये आयाधना केरी जात.े आश्श्लन ळदु्ध प्रततऩदेऩावनू तो आश्श्लन ळदु्ध नलभीऩमतं शा नऊ ददलवाांचा कारखांड 
शा नऊ यािीांचा उत्वल, नलयाि म्शणून ओऱखरा जातो. 

 देळात अवा एकशी कानाकोऩया नाशी की जथेे देलीचा भशोत्वल वाजया शोत नाशी! ती उत्तयेकडीर लषै्णोदेली 
अवो की दक्षषणेची कन्माकुभायी, फांगारभधीर दगुावभशोत्वल तय प्रसवद्ध आशे. आवाभातीर काभाषीचा उल्रखे तथेीर 
जनता भाता म्शणून कयतात. त ेकाभाषी म्शणत नाशीत.  

 देली म्शणजे आददळक्ती. त्माभऱेु जे याभनाभ यशस्म म्शणून कथन केरे जात ेत्मा याभनाभाची पोड कयताना 
त्माच ऩद्धतीने केरी जात.े याभ शा ळब्द अत्मांत ऩयुातन भानरा गेरा आशे. या म्शणजे ळक्ती, भ म्शणजे सळल. ऩयासळल 
आणण ऩयाळक्ती माचा एकत्रित फोध याभनाभातनू शोतो. ळब्दात ऩदशरे स्थान ळक्तीरा आशे.  

 “ तुलजाऩूरननळासशनी श्री तुलजाभळानी देळी म्षणजे शंऩूणण मषाराष्ट्राच ेकुऱदैळत. ”  

 श्री छिऩती सळलाजी भशायाजाांना प्रेयणादामी तरलाय देणायी बलानी भाता, सळलाजी भशायाजाांचे आध्माश्त्भक गरुू 
श्री वभथव याभदाव माांनी तय ततचे याभलयदातमनी श्री तऱुजाबलानी अवे लणवन केरेरे आशे. भशायाष्रात वलवि देलीचे 
बक्त ‘उदे उदे ग अांफाफाई’ गजवनेत नलयाि उत्वल वाजया कयीत अवतात. श्री तऱुजाबलानी भातकेडून आऩणा वलांचे 
वांऩणूव यषण व्शाले, मावाठी ततचे एक स्तोि, त्मारा तऱुजा कलच अवे म्शणतात. कलच म्शणजे वांयषण मांिणा.  

 कवलशे्रष्ठ लाश्ल्भकी ऋऴीांनी यचरेरे याभयषा स्तोि वलवश्रुत आशे. त्माभध्मे याभाने आऩल्मा ळयीयाच्मा प्रत्मेक 
बागाचे यषण कयाले म्शणून याभाची लेगलेगऱी नाले प्रस्ततु केरी आशेत. त्मा वलव नाभाांचा क्रभ ऩादशरा तय वलव 
याभामण डोळ्माऩढेु उबे याशत.े मा देलीच्मा स्तोिातदेखीर तलु्जाबालानीने आऩल्मा भस्तकाऩावनू ऩामाऩमतं वलव 
अलमलाांचे यषण कयाले म्शणून देलीच्मा  लेगलेगळ्मा नालाांनी ततरा आलाशन केरे आशे.श्री तऱुजाबलानी कलच स्कां द 
ऩयुाणातीर अवनू माच्मा तनत्म ऩठणाने वलव वांकटे दयू शोतात.जमाांचे कुरदैलत श्री तऱुजाबलानी आशे त्माांना तय माचा 
वलळऴे राब शोईर.शे भऱु स्तोि वांस्कृतभध्मे आशे. 

खाव देवलबक्ताांवाठी वांस्कृत ,तवेच भयाठी अनलुाद मेथे ददरा आशे.     

||श्री गणेळाम नभ: || 

अतध्मानभ ्
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“ऴामां ऩणेून्दळुदनाम ्श्ळेतांबरधरां सऴळाम ्| मषामेघ नननादातां ननळाणत ेदीऩ ळस्त्थथताम ||१||” 

अतध्मानभ ्

तऱुजाबलानी देलीचे ध्मान अवे आशे,ऩणूव चांद्राप्रभाणे भखु ,वालऱा लणव अवनू ऩवलि अवे ळभु्र लस्ि धायण केरेरे 
आशे.वलळार भेघाच्मा धीयगांबीय ध्लतनत ळाांत लातालयणातीर श्स्थय ददव्माप्रभाणे ततचे रूऩ आशे. 

“भजुाष्ट्टकयकु्ता बाणां चाऩऴऱू गदा धरम ्| खड्गऴखं गदाचक्र ळरदाभयधाररणीम ्||२||” 

आठ शाताांनी मकु्त फाण, चाऩ, ळरू, गदा धायण कयणाऱ्मा खड्ग, ळांख, गदा ल चक्र शाती धयणाऱ्मा अळा ल लय 
देणायी अबम भदु्रा धायण कयणाऱ्मा तऱुजाबलानीच ेध्मान कयाले.  

“श्री गणेऴाय नम् अथ तलुजा कळचम ्| 

श्री देव्यळुाच देळेऴ ऩरमेऴान भळतानगु्रषकारक तलुजाकळचम ्ळक्ष्ये मम प्रीथया मषेश्ळर || 

ऴणृुदेळी मषागहु्य ंगषुतरं मषत ्|| तलुजा कळचम ्ळक्ष्ये न देय ंक्याचचत ्||” 

श्री गणऩतीरा नभस्काय अवो.आता तऱुजा कलच प्रकट कयतो.श्रीदेली म्शणारी ,शे देलेळ बक्तालय कृऩा कयणाऱ्मा 
ऩयभेश्लया ,भाझ्मालयीर पे्रभाभऱेु शे भशेळा ,त ूशे तयुजा कलच वाांग .ईश्लय म्शणारे, शे देली, भोठ्मा गढुाांऩेषाशी अततळम 
गढु अवे शे भशान तऱुजा कलच भी वाांगत आशे त ेकोणाराशी(बरत्मा वरत्मारा) देल ूनमे. 

“अ्य श्री तरुजाकळचमाऱामरंस््य श्री रामचरं ऋ ऋवी श्री तरुजादेळता |  

अनषु्ट्टुऩ छंद् | श्री तलुजाप्रशादसशद्धथेजऩेवळननयोग् |” 

मा तऱुजा कलच भारा भांिाच ऋऴी म्शणजे स्लतः श्री याभ ल अधधष्ठािी देलता श्री तऱुजाबलानी आशेत.मा कलचाचा 
छांद अनषु्टुऩ आशे.मा कलचाचा वलतनमोग श्री तऱुजादेलीचा प्रवाद प्रात त शोयामावाठी आणण जऩ कययामावाठी आशे. 

“ श्री ऴकंर उळाच | तलुजा मी सऴर् ऩात ु भाऱे त ूऩरमेश्ळरी | नेरस् ेनारायणी रसेथकणणमऱेू त ूऴांकरी ||१|| ” 

श्री ळांकय म्शणारे, तऱुजादेली भाझ्मा भस्तकाचे यषण ,नायामणी दोन्शी कणवभऱुाांचे (कानाांचे) यषण ळाांकयी कयो. 

“ मखुंऩात ुमषामाया कण्ठम ्भळुनशुदंरी | बाषुद्ळयम ्वळश्ळमाता हृदयसंऴळळल्ऱभा ||२|| ” 

भाझ्मा भखुाचे यषण भशाभामा ,कां ठाचे यषण बलुनवुांदयी कयो, दोन्शी शाताांचे यषण वलश्लभाता, तवेच रृदमाचे यषण 
सळललल्रबा कयो. 

“नासभ ंकंुडसऱनीऩात ुजाननुी जान्षळी तथा | ऩादयो: ऩाऩनाऴींच ऩादग्रम शळणतीथणळत ्||३|| ” 

नासब ांचे यषण कुां डसरनी, गडुघ्माचे यषण जान्शली, तवेच ऩामाांचे यषण आणण वलवतीथावप्रभाणे अवणाऱ्मा ऩामाांच्मा 
टोकाांचे यषण ऩाऩनासळनी कयो. 
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“इंर ऋायणी ऩात ुऩळेू आग्नेय्याम ्अस्तग्नदेळता | दक्षसणे नारसशषंीच नऋैथयाम ्खड्ग धाररणी ||४||” 

ऩलेूकड ेइांद्रामणी तय आग्नेम ददळकेड ेआग्नेम देली यषण कयो, दक्षषणेकड ेनायसव ांशी, तय नऋैत्मेकड ेखड्गधारयणी 
यषण कयो. 

“ऩस्तश्चमेळारुणी ऩात ुळायव्याम ्ळायरुुवऩणी | उदीच्या ऩाऴष्ताच ईऴान्ये ईश्ळरी तथा ||५|| ” 

ऩश्श्चभेकड ेलारुणी आणण लामव्मेकड ेलामरुुवऩणी, उत्तयेकड ेऩाळधायण कयणायी देली, तय ईळान्मेकड ेईश्लयी यषण 
कयो. 

“ऊर्ध्ळबं्रह्मणणमे रसेद् दधा्या ळषै्ट्णळी तथा | एळ ंदऴददऴोरसेत ्शळांगे भळुनेश्ळरी  ||६|| ” 

उध्लव ददळकेड ेब्रह्भाणी तय अधो ददळकेड ेलषै्णली यषण कयो, ळयीयातीर अळा दशा ददळाांचे यषण बलुनेश्लयी कयो. 

“इदं त ुकचथत ंददव्यम ्शळणदेदषकम ्| भतूग्रष षरं ननथय ग्रषवऩडा तथैळच ||७|| ” 

शे वलव ळयीयाचे कयणाये अवे ददव्म कलच वाांधगतरे. शे बतूफाधा आणण ग्रशऩीडा कामभ दयू कयणाये आशे. 

“शळण ऩाऩषरेदेळी अतं ेशायजु्य प्राप्नयुात ्| यरस् तरस् न ळळतव्य ंयददछेदाथमनोदषतम ्||८|| ” 

शे वलव ऩाऩाांचा नाळ कयणाऱ्मा देली कलचाचे ऩठण कयणाऱ्माव ळलेटी वामजुम  भकु्ती प्रात त शोईर. स्लतःचे 
कल्माणकरू इश्च्छनाऱ्माांने शे बरत्मावरत्मा दठकाणी वाांग ूनमे. 

“ऴठाय भस्तक्तषीनाय वळष्ट्णुद्ळेवाय ळ ैतथा | सऴष्ट्याय भक्तीयकु्ताय शाधकाय प्रकाऴयेत ||९|| ” 

ळठ बश्क्तशीन तवेच वलष्णचूा द्लेऴ कयणाऱ्मा कोणाराशी शे कलच वाांग ूनमे. सळष्म-बश्क्तमकु्त अळा वाधकारा 
भाि त ेप्रकट कयाले. 

“दर्ध्यात कळचसमयकु्तम ्तथऩणु्य ंऴणृुऩाळणती | अश्ळमेध शष्रस्ाणण कन्याकोटी ऴचाननच ||१०|| ”  

शे कलच कोणत्मा प्रकायचे ऩयुाम देईर त ेऩालवती त ुवाांग.(ऩालवती म्शणारी)शजायो अश्लभेध केल्माचे,ळांबय कोटी 
वांख्मात्भक कन्मादान केल्माचे ऩयुाम--- 

“गळाम ्ऱसशषस्राणण तथऩणु्य ंऱभत ेनर् | अष्ट्टम्यां चतदुणश्यां नळम्यां चकै चेतशा ||११|| ” 

त ेऩयुाम मा कलच ऩठणाने भाणवाव प्रात त शोईर. अष्टभीरा(ळकु्र), चतदुवळीरा आणण नलभीरा एकधचत्ताने मा 
कलचाचा ऩाठ केल्माव शे ऩयुाम प्रात त शोईर. 

“शळण ऩाऩ वळऴदु्धाथमा शळण ऱोक शनातनम ्| ळनेरणे मषाघोरे भयळादे मषाषळे ||१२|| ” 

वलव रोकाांत वलव ऩाऩाांऩावनू ळदु्धी देणाये, वनातन काऱाऩावनू चारत आरेरे शे कलच आशे.  

“जऩेथकळच मा देवळ शळणवळघ्नवळनासऴनी | भौमळार मषाऩणु्ये ऩठथकळचमादषत् ||१३|| ”  
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वलव वलघ्नाांच्मा नाळ कयणाऱ्मा, शे देली, भशाघोय अळा अययामात अवेच मदु्धबभूीलय आणण बमांकय अळा 
लादवललादप्रवांगी तवेच भांगऱलायी भशाऩयुामदामक अळा ऩलवकाऱी, एकधचत्त करून मा कलचाचा ऩाठ कयाला. 

“शळणबाधा  प्रऴमनम ्रष्य शळणदेदषनाम ्| ककमरस् बषुनोळतने देळीशायजु्य प्राप्नयुात ्||१४|| ” 

शे यशस्मभम कलच वलव प्राणीभािाांच्मा वलव प्रकायच्मा फाधाांचे तनलायण कयत.ेपाय काम वाांगाले त्मा वाधकारा ळलेटी 
वामजुम भकु्ती प्रात त शोईर. 

“इनत श्री ्कंद ऩरुाणे शषयार ऋी खंड ेतरुजामषाथमे ईश्ळर ऩाळणती शळंादे श्री तरुजा कळचम ्शऩंणूणम ्|श्री 
उमारामेश्ळराऩणण्त ु||” 

अवे शे स्कां द ऩयुाणातीर वह्माद्री खांडातीर तयुजा भशात्म्मातीर ,ईश्लय ऩालवती वांलादातीर, तऱुजा कलच वांऩणूव 
झारे.श्री उभायाभेश्लयाव अऩवण अवो. 

शे तऱुजाकलच योज वकाऱी म्शणाले.वलव प्रकायच्मा फाधाांचे तनयवन, वांकटातनू तनलायन शोईर.  

 

 


