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|| प्रदिक्षणा || 

धन्य धन्य हो प्रदिक्षणा सद ्गुरुरायाची  , माझ्या श्री गुरु रायाची  

झाली त्वरा सुरावर िवमान उतरायची  ,झाली त्वरा सुरवरा ंिवमान उतरायाची  

पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी , झाल्या पुण्याच्या राशी  

सवर्ही तीथेर् घडली आम्हा आिद करुिन काशी ,    

धन्य धन्य . . . . . .  

मदंूृग टाळ घोळ भक्त भावाथेर् गाती , भक्त भावाथेर् गाती  

नामसंकीतर्ने िनत्यानंदे नाचती ,   

धन्य धन्य . . . . . .  

कोटी ब्रह्म हत्या हिरती करीता दंडवत , हिरती किरता दंडवत  

लोटागंण घािलता मोक्ष लोळे पायात ,    

धन्य धन्य . . . . . .  

गुरुभजनाचा मिहमा न कळे आगमा िनगमासंी , न कळे आगमा िनगमासंी  

अनभुव ते जाणती जे गुरु पदीचे रिहवासी ,   

धन्य धन्य . . . . . .  

प्रदिक्षणा करोिन देह भावे वािहला ,  देह भावे वािहला  

श्रीरंगात्मज िवठ्ठल पुढे उभा रािहला   

धन्य धन्य . . . . . .  



गजानना गजानना श्रीमद्भ सदगुरु गजानना  

गजानना गजानना रक्षी सगळ्या भक्तगणा 

गजानना गजानना अवलीया तु गजानना  

गजानना गजानना भक्त वत्सला गजानना  

गजानना गजानना शेगावीच्या गजानना  

गजानन गजानन  गजानन गजानन गजानन गजानन 

गजानन गजानन  गजानन गजानन गजानन गजानन 



|| प्रसाद || 

प्रसाद हा मज द्यावा देवा | प्रसाद हा मज द्यावा 

सहवास तुझाची घडावा  देवा प्रसाद हा मज द्यावा देवा || 

िनशीिदनी प्रभचेु  नाम स्मरावे | िवसर तुझा न पडावा देवा 

प्रसाद हा मज द्यावा देवा | प्रसाद हा मज द्यावा || 

हदॣय मंिदरी तुवा बैसुनी | ध्यान योग मज द्यावा देवा  

प्रसाद हा मज द्यावा देवा | प्रसाद हा मज द्यावा || 

हिर भजनामतृ िनशीिदनी पाजनूी | जन्म  मतृ्य ु चुकवावा देवा 

प्रसाद हा मज द्यावा देवा| प्रसाद हा मज द्यावा || 

आत्मसुता परी  प्रसाद  द्यावा | िवयोग तव न घडावा देवा 

प्रसाद हा मज द्यावा देवा| प्रसाद हा मज द्यावा || 

सहवास तुझाची घडावा  देवा प्रसाद हा मज द्यावा देवा || 


