
 

 

 

*अध्याय पाचवा प्रारंभ* 

 
 

॥ श्री गणशेाय नमः ॥ 

ह ेअज अजजत अद्वया । सजचिदानंदा करुणालया । 

दासगण ूलागला पाया । आता अभय असूं द े॥१॥ 

 

मी हीन दीन पातकी नर । नाही कोणता अजिकार । 

सर्व बाजूंनी लािार । आह ेमी दरे् दरे्ा ॥२॥ 

 

परी अत्यंत हीनार्री । थोर सर्वदा कृपा करी । 

पाहा अगंीं लाजर्ली खरी । जर्भजूत श्रीशकंराने ॥३॥ 

 

तो हीनािंा हीनपणा । थोरा न आजण कमीपणा । 

ह ेजाणोन नारायणा । गण ूहा ठेर्ा संग्रही ॥४॥ 

 

 

 

 



 

 

 

सर्व लाड लेंकराि े। माता ती परुर्ी साि े। 

आह ेदासगणिूें । ओझें सर्व तझु्या जशरी ॥५॥ 

 

जैसें करशील तसैें करी । परी दया अस ूद ेअतंरी । 

दरे्ा तझु्या बळार्री । दासगणचूया सार या यडया ॥६॥ 

 

गजानन असता ंशगेारं्ी । यात्रा येई जनत्य नर्ी । 

ती कोठर्री र्णावर्ी ? । पार न लाग ेजतयेिा ॥७॥ 

 

मजहमा तो र्ाढला फार । म्हणनू गजानन सािरु्र । 

ती यपािी करण्या दरू । भटकू लागले काननीं ॥८॥ 

 

मजहना मजहना जतकडेि राहार्ें । र्ाटेल तेथेि बैसार्ें । 

कोणाशी न यमगू ंद्यार्ें । िररत्र आपलुे येतलुेही ॥९॥ 

 

श्रोत ेएका समयासी । महाराज जपपंळगारं्ासी । 

गेले तथेे गोष्ट कैसी । झाली ते अर्िारा ॥१०॥ 

 

त्या जपपंळगारं्चया जशर्ारातं । होते एक अरण्यातं । 

शकंराि ेमंजदर सत्य । जनुे परुाण ेहमेाडपतंी ॥११॥ 

 

ऐशा त्या मंजदरी । यतेे झाले साक्षात्कारी । 

बैसले जशर्ाचया गाभारी । लार्ोजनया पद्मासन ॥१२॥ 

 

 

 



 

 

 

गरुाखी त्या गारं्ि े। आपापले कळप गरुािं े। 

घऊेजनया जनघाले साि े। अस्तमानी गारं्ाकडे ॥१३॥ 

 

मंजदरापढुे तत्त्र्ता ं। एक लहान ओढा होता । 

तथेे पाणी पाजण्याकररता ं। गरेु गरुाखी पातले ॥१४॥ 

 

कोणी सहज मंजदरातं । गलेे र्ंदण्या जशर्ाप्रत । 

तो तथेे पाहोन समथव । आश्चयविजकत जाहले ॥१५॥ 

 

मलुें म्हणती या मंजदरी । कोणी न पाजहला आजर्री । 

परुुष बसलेला जनिावरी । अस्तमानाि ेसमयाला ॥१६॥ 

 

काहंी गरुाखी बाहरे आले । इतरा ंबोलार् ूलागले । 

काहंीं तथेेंि बैसल े। सत्परुुषाि ेसमोर ॥१७॥ 

 

परी साि ुबोलेना । डोळे मळुीि यघडीना । 

याि ेकारण कळेना । त्या गरुाखी अभवकासंी ॥१८॥ 

 

कोणी म्हणती थकलेला । हा साि ुजदसतो भला । 

शजि मळुी नरुली त्याला । बोलार्याकारण े॥१९॥ 

 

कोणी म्हणती यपर्ासी । असार्ा जनश्चयसेी । 

थोडी भाकर तयासी । दऊंे आपण खार्या ॥२०॥ 

 

 

 



 

 

 

ऐसे म्हणनू भाकर । िरली मखुासमोर । 

भाजर्क मळुिी गरुाखी पोरं । हलर्ूं लागली समथावला ॥२१॥ 

 

परी साि ुहालेना । मखुीं शब्द बोलेना । 

म्हणनू सार या गरुायायानंा । नर्ल र्ाटले जर्शषे ॥२२॥ 

 

गरुाखी आपसात बोलती । यािी मळुीं न कळे जस्थती । 

जरी मलेा म्हणार्ा जनजश्चती । तरी आह ेबसलेला ॥२३॥ 

 

अगं ना झाले थंडगार । ऊन आह ेसािार । 

यार्रून हा जजर्ंत नर । आह ेयात शकंा नको ॥२४॥ 

 

कोणी म्हण ेअसेल भतू । मायार्ी रूप दार्ीत । 

कोणी म्हण ेह ेतर सत्य । जशर्ापढुे ना भतू येई ॥२५॥ 

 

कोणी म्हणती स्र्गीिा । दरे् हा असार्ा सािा । 

लाभ त्याचया दशवनािा । झाला आपणा हेंि भाग्य ॥२६॥ 

 

यािें आता पजून । करू अर्घ ेआपण । 

जा स्नानालागनू । पाणी आणा ओढयािें ॥२७॥ 

 

पोरें गलेी ओढयार्री । गळे्यामध्ये आजणले र्ारी । 

परमभार्े पायार्री । घाजलत ेझालें समथाांचया ॥२८॥ 

 

 

 



 

 

 

कोणीं र्न्यपषु्पें आजणलीं । माळ त्यािंी तयार केली । 

कंठामध्यें घाजतली । गरुायायानंी सािचूया ॥२९॥ 

 

कोणी कादंाभाकर । नैर्ेद्याथव सािार । 

जदली ठेर्नू समोर । एका र्डाचया पानार्री ॥३०॥ 

 

गरुायायानंी केले नमन । आदरें भार् िरून । 

काहंी र्ेळ केलें भजन । पढु ेबसनू समथाांचया ॥३१॥ 

 

ऐसा आनंद िालला । तो गरुाखी एक बोलला । 

अरे र्ेळ बहु झाला । िला आता गारं्ाकडे ॥३२॥ 

 

जदर्स गलेा मार्ळून । का ंन आली रानातनू । 

मलुे गरुानंा घऊेन । ऐसे लोक म्हणतील कीं ॥३३॥ 

 

कदाजित आपणासंी । पाहण्या ंयेतील काननासी । 

तान्ही र्ासरें घरासंी । लागली असतील हुबंरार्या ॥३४॥ 

 

या साििूी हकीकत । आपण सागं ूगारं्ांत । 

शहाण्या र्डील माणसापं्रत । म्हणजे येईल कळून की ॥३५॥ 

 

ते अर्घयासंी मानर्ले । गरुाखी सर्व जनघनू गलेे । 

गारं्ामाजीं कळजर्ले । मंजदराि ेअर्घ ेर्तृ्त ॥३६॥ 

 

 

 



 

 

 

पढुे श्रोत ेप्रातःकाळी । आली गारं्िी मडंळी । 

समथावसी पाहण्या भली । गरुायायाचंया बरोबर ॥३७॥ 

 

जैसा काल होता बसला । तसैाि आता पाजहला । 

भाकरीसी ना स्पशव केला । ती जशीचया तशीि आह ेकीं ॥३८॥ 

 

म्हणू ंलागले गारं्करी । हा योगी परुुष कोणी तरी । 

आह ेबैसला मंजदरी । सापं्रत या शकंराचया ॥३९॥ 

 

कोणी ऐसे बोलल े। जशर् जपडंीचया बाहरे आल े। 

आपणा दशवन द्याया भले । िला नऊंे या गारं्ांत ॥४०॥ 

 

हा समािी यतरील । तवेहा ंकाहंीं बोलेल । 

ही यतरण्या आह ेर्ळे । त्याला त्रास दऊे नका ॥४१॥ 

 

बंगाल दशेी जालंदर । बारा र्ष ेझाले जस्थर । 

समािीचया जोरार्र । गतमेाजी यायात ह े॥४२॥ 

 

ऐसी भर्जत न भर्जत झाली । एक पालखी आणजर्ली । 

त्यातं यिलनू ठेजर्ली । समथाांिी मजूतव पाहा ॥४३॥ 

 

ग्रामातंील नारीनर । अर्घ ेहोत ेबरोबर । 

पढुें र्ाजंत्रयािंा गजर । होत होता जर्बिु हो ! ॥४४॥ 

 

 

 



 

 

 

मिनू मिनू तळुशीफुले । पौर टाकीत होते भले । 

समथाांि ेअगं झाले । गलुालाने लाली लाल ॥४५॥ 

 

घटंाघडयाळे र्ाजती । लोक अर्घ ेभजन कररती । 

जय जय योगीराज मजूतव । ऐसे यंि स्र्रानें ॥४६॥ 

 

जमरर्णकू आली गारं्ातं । मारुतीचया मंजदरात । 

बसजर्ले आणनू सद  गरुुनाथ । एका भवय पाटार्री ॥४७॥ 

 

तोही जदर्स तसैाि गलेा । मग लोकानंी जर्िार केला । 

आपण करंू स्तर्नाला । यपाशी बसनू याचंयापढुें ॥४८॥ 

 

ऐसा जो ते जर्िार कररती । तो आल ेदहेार्रती । 

श्री गजानन सद  गरुुमजूतव । मगुटुमणी योग्यािं े॥४९॥ 

 

मग काय जर्िारता ं। आनंद झाला समस्ता ं। 

प्रत्येक स्त्रीपरुुष ठेर्ी माथा । स्र्ामींजिया िरणारं्री ॥५०॥ 

 

नैर्ेद्यािी िमू झाली । ज्यानें त्यानें आजणलीं । 

पात्रें ती र्ाढून भली । मारुतीचया मंजदरातं ॥५१॥ 

 

त्या अर्घयािंा स्र्ीकार । समथें केला थोडाफार । 

हाळोपाळीत सािार । ही र्ाताव श्रतु झाली ॥५२॥ 

 

 

 



 

 

 

पढुें दसुर या मंगळर्ारी । जपपंळगारं्ि ेगारं्करी । 

आलें बाजारा जनिावरी । शगेारं्ाकारणें ॥५३॥ 

 

त ेशगेारं्चया लोकासंी । सहज बोलले प्रमेेसी । 

आमचयाही गारं्ासंी । आला एक अर्जलया ॥५४॥ 

 

अर्जलया थोर अजिकारी । प्रत्यक्ष आह ेश्रीहरी । 

िन्य जपपंळगारं् नगरी । पाय लागलें साििू े॥५५॥ 

 

आम्ही तया योगीर्रा । कोठे न जाऊं दऊंे खरा । 

जनिी िालत आला घरा । त्यातें कोण दर्डी हो ! ॥५६॥ 

 

शगेारं्ि ेबाजारातं । जजकडे जतकडे हीि मात । 

बंकटलाला झाले श्रतु । र्तवमान ते अर्जलयाि े॥५७॥ 

 

बंकटलाल पत् नीसजहत । गलेा जपपंळगारं्ांत । 

समथाांसी जोडोन हात । जर्नर्ूं लागला नानापरीं ॥५८॥ 

 

आत्ता ंयेतो म्हणनू । जनघनू गलेात आपण । 

त्यास झाले पिंरा जदन । यािा जर्िार करा हो ॥५९॥ 

 

गरुुराया तमु्हार्ीण । भणभणीत जदसे सदन । 

शगेारं्ि ेअर्घ ेजन । जितंातरु झाले हो ॥६०॥ 

 

 

 



 

 

 

गाडी आजणली आपणासाठीं । िला शगेारं्ी ज्ञानजेठी । 

मायलेका होण ेतटुी । ह ेकाही बरे नसे ॥६१॥ 

 

जकत्येक दयाळा आपलुे भि । राजहले असती यपोजषत । 

त्या शगेारं् शहरातं । जनत्य दशवन घणेारे ॥६२॥ 

 

तमु्ही न आल्या शगेारं्ी । मी ही तन ुत्यागीन बरर्ी । 

आमिुी सागंा परुर्ार्ी । आळ कोणी गरुुर्याव ? ॥६३॥ 

 

बंकटलाल ऐसें र्दले । महाराज गाडीर्री बसले । 

शगेारं्ासी जनघाले । जपपंळगारं्ा सोडून ॥६४॥ 

 

जैसा मागें गोकुळाला । न्याया कृष्णा अकू्रर आला । 

तसैा बंकटलाल भासला । अकू्रर जपपंळगारं्ातें ॥६५॥ 

 

जपपंळगारं्चया लोकापं्रती । बंकटलाल समजाजर्ती । 

नका होऊ दःुजखत जित्तीं । जाती न कोठे लाबं साि ु॥६६॥ 

 

र्ाटेल तवेहा ंदशवना यार्ें । हते ुआपलुें परुर्ार्ें । 

जेथल्या तथेें अस ूद्यार्ें । या अमोल मतूीला ॥६७॥ 

 

बहुतके जपपंळगारं्ािा । बंकटलाल साहुकार सािा । 

मनोभगं साहूिा । करण्या कुणािंी छाती नसे ॥६८॥ 

 

 

 



 

 

 

िरुमरु याि ेलाडू खात । जपपंळगारं् बसलें स्र्स्थ । 

महाराज बसनू गाडींत । जाऊं लागले शगेारं्ा ॥६९॥ 

 

पथीं जाता ंगरुुमजूतव । बोलली बंकटलालाप्रती । 

ही का साहूिी होय रीजत । माल दसुर यािा बळे न्यार्ा ! ॥७०॥ 

 

मशीं यार्या तझु्या घरीं । भय र्ाटतें अतंरीं । 

तझु्या घरिी नाही बरी । रीत ह ेमी पाहतो ॥७१॥ 

 

लक्ष्मी जी लोकमाता । महाजर्ष्णिूी होय कातंा । 

जजिी अगाि असे सत्ता । जतलाही त्र्ा ंकोंजडलें ॥७२॥ 

 

तेथें माझा पाड कोण ? । म्हणनू गलेों पळोन । 

जगदबेंि ेपाहून । हाल, माझे जित्त भ्यालें ॥७३॥ 

 

ऐसे ऐकता ंहसंूं आलें । बंकटलालाप्रती भलें । 

जर्नयानें भाषण केलें । ते ऐका सार्जित्तें ॥७४॥ 

 

बंकट बोले गरुुनाथा । माझ्या कुलपा न भ्याली माता । 

आपलुा र्ास तथेे होता । म्हणनू झाली जस्थर ती ॥७५॥ 

 

जेथें बाळ तथेें आई । तथेें दजु्यािा पाड काई ? । 

आपलु्या पायापढुें नाहीं । मला िनािी जकंमत ॥७६॥ 

 

 

 



 

 

 

तिे माझे िन थोर । म्हणनू आलो इथर्र । 

माझे न यरले आता ंघर । ते सर्वस्र्ी आपलुें ॥७७॥ 

 

घरमालकाकारण । जशपाई आडर्ी कोठून ? । 

जैसे तमुि ेइचछील मन । तसैेि तमु्ही र्ागार्ें ॥७८॥ 

 

इतकीि माझी जर्नतंी । शगेारं्ीं असो र्स्ती । 

िने ूकाननाते जाती । परी येती घरी पनु्हा ं॥७९॥ 

 

तैसेि तमु्ही करार्ें । अर्घया जगा यद्धरार्ें । 

परी आम्हा ंन जर्सरार्ें । शगेारं्ी यार्ें र्रिरे्र ॥८०॥ 

 

ऐसी समजतू घालनू । शगेारं्ीं आणले गजानन । 

तथेें काहंीं जदर्स राहून । जनघनू गलेे पनुरजप ॥८१॥ 

 

ती ऐकार्ी तमु्हीं कथा । सागंतो मी इथे आता ं। 

अडगारं् नामे ग्राम होता । एक तया र्र हाड प्रातंीं ॥८२॥ 

 

त्या ग्रामाकारण । जाया जनघाले दयाघन । 

प्रातःकाळीं िकुर्नू । नजर शगेारं्करािंी ॥८३॥ 

 

महाराजािंी िालगती । र्ायजुिया समान होती । 

अजंनी तनय मारुती । आला काय र्ाटे पनु्हा ॥८४॥  

 

 

 



 

 

 

मास होता ंर्ैशाख । सोळा कलानंी तप ेअकव  । 

क्र्जित कोठें न राजहलें यदक । ऐसा प्रखर यन्हाळा ॥८५॥ 

 

माध्यान्हीचया समयाला । अकोली गारं्ापासी आला । 

हा योगयोगशे्वर साि ुभला । गजानन महाराज ॥८६॥ 

 

तो काय घडले र्तवमान । समथाांसी लागली तहान । 

कररती िौफेर अर्लोकन । तों यदक कोठें जदसेना ॥८७॥ 

 

अगंार्ाटे िालल्या िारा । घामाचया त्या एकसरा ं। 

अिरोष्ठ तो सकुला खरा । यदकाजर्ण समथाांिा ॥८८॥ 

 

ऐशा दपुारचया अर्सरीं । भास्कर नामें शतेकरी । 

घालीत होता पाळी खरी । आपलु्या त्या शतेाला ॥८९॥ 

 

शतेकर यािी पाहता ंजस्थजत । ह ेअर्घयातं मयुाय असती । 

कृषीर्ल हा जनजश्चती । अन्नदाता जगािा ॥९०॥ 

 

अगंी ऐसें मोठे पण । परी सोशी यातना दारुण । 

जबिार यानंा ऊन तहान । सोसणें भाग असें कीं ॥९१॥ 

 

त्या अकोलीचया जशर्ारातं । जलािें दजुभवक्ष्य अत्यंत । 

एक र्ेळा जमळेल घतृ । परर अभार् पाण्यािा ॥९२॥ 

 

 

 



 

 

 

आपणातंे प्यार्यासी । भास्करानें शतेासी । 

आजणलें खापराचया घागरीसी । यदक होते गारं्ांतनू ॥९३॥ 

 

पाठीशी ती भाकर । डोई जलािी घागर । 

ऐसा होता प्रकार । शतेामाजीं येण्यािा ॥९४॥ 

 

ती घागर झडुुपाखालीं । होती भास्करें ठेजर्ली । 

त्या जठकाणी स्र्ारी आली । भास्करा जल मागार्या ॥९५॥ 

 

समथव म्हणती भास्कराला । तहान बहुत लागली मला । 

पाणी द ेबा प्यार्याला । नाही ऐसें म्हणू ंनको ॥९६॥ 

 

पणु्य पाणी पाजण्यािें । आह ेबापा थोर सािें । 

पाण्यार्ािनू प्राणािें । रक्षण होण ेअशक्य ॥९७॥ 

 

िजनक पाणपोया घाजलती । हमरस्त्याचया पथार्रती । 

यािें कारण शोि जित्तीं । म्हणज ेयेईल कळोन ॥९८॥ 

 

भास्कर बोले त्यार्र । तू ंनंगा ितू जदगबंर । 

तलुा दाडंग्या पाजजता ंनीर । पणु्यलाभ कशािा ? ॥९९॥ 

 

अनाथ पगं ूदबुळ्यांसाठी । त्या पणु्ण्याचया शोभती गोष्टी । 

र्ा जो समाजजहतासाठीं । झटे त्यासी साह्य करा ॥१००॥ 

 

 

 



 

 

 

 

ऐसे शास्त्राि ेआह ेर्िन । तझु्यासारयाया मैंदाकारण । 

आम्ही पाजजता जीर्न । तें यलटे पाप होय ॥१॥ 

 

भतूदयेचया तत्त्र्ें भला । सपव कोणी का ंपोसला ? । 

र्ा जागा िोरटयाला । दतेी सदनीं काय कोणी ॥२॥ 

 

तू ंभीक मागनू घरोघर । केलेस पषु्ट शरीर । 

भारभतू सािार । झालास आपलु्या कृतीने ॥३॥ 

 

मीं माझ्यासाठीं घागर । आजणली सकाळीं डोक्यार्र । 

त्या आयत्या जपठार्र । रेघोटया तू ंओढूं नको ॥४॥ 

 

तलुा ना दणेार पाणी । नको करंू रे जर्नर्णी । 

जा जा करी येथोनी । काळे आपले िाडंाळा ॥५॥ 

 

तझु्यासाररख ेजनरुद्योगी । जन्मले आमचयात जागजागीं । 

म्हणनू झालो अभागी । आम्ही िहू ंखडंातं ॥६॥ 

 

ह ेभास्कराि ेभाषण । समथाांनी ऐकून । 

थोडे करूनी हास्यर्दन । जनघोन गेले तथेोजनया ॥७॥ 

 

थोडया दरू अतंरार्र । एक होती साि जर्हीर । 

जतकडे िारं् अखरे । घतेली स्र्ामीरायानंीं ॥८॥ 

 

 



 

 

 

 

स्र्ामी जतकडे जाऊं लागता ं। भास्कर झाला बोलता ं। 

यचि स्र्रे; र्ेडया र्थृा । जतकडे कशाला जातोस ? ॥९॥ 

 

ती कोरडी ठणठणीत । आह ेजर्हीर जाण सत्य । 

पाणी या एक कोसातं । नाही कोठे जाण जपशा ॥११०॥ 

 

समथव बोलले त्यार्री । ही सत्य तझुी र्खैरी । 

जर्जहरींत पाणी नाहीं जरी । परी कररतों प्रयत् न ॥११॥ 

 

तझु्यासाररख ेबजुद्धमान । जलाने होती हरैाण । 

तें मी नयनीं पाहून । स्र्स्थ ऐसा बसलों जरी ॥१२॥ 

 

तरी समाजजहतासाठीं । काय मी केली सागं गोष्टी । 

साह्य होतो जगजेठी । हते ुशदु्ध असल्यार्र ॥१३॥ 

 

समथव आले जर्जहरीपाशीं । तो थेंब नाही जतयेशीं । 

हताश होऊन र्कृ्षापाशीं । बैसले एका दगडार्र ॥१४॥ 

 

डोळे जमटून केले ध्यान । जित्तीं साठजर्ला नारायण । 

जो सजचिदानंद दयाघन । दीनोद्धार जगद  गरुु ॥१५॥ 

 

समथव म्हणती दरे्दरे्ा । ह ेर्ामना र्ासदुरे्ा । 

प्रद्यमु्ना राघर्ा । ह ेजर्ठ्ठला नरहरी ! ॥१६॥ 

 

 



 

 

 

 

दरे्ा ही अकोली । पाण्यारं्ािनू त्रस्त झाली । 

र्ोलही न राजहली । कोठेि दरे्ा जर्जहरीतनू ॥१७॥ 

 

मानर्ी यत् न अर्घ ेहररल े। म्हणनू तजुला प्राजथवले । 

पार् आता ंजगन्माऊले । पानी द ेया जर्जहरीला ॥१८॥ 

 

तझुी करणी अघजटत । जें न घडे तें घडजर्सी सत्य । 

माजंरे जळत्या आवयातं । पाडुंरंगा तू ंरजक्षलीं ॥१९॥  

 

प्रल्हाद भि करण्या खरा । स्तभंी प्रगटलास जगदोद्धारा । 

बारा गारं् र्ैश्वानरा । भजक्षलें त्र्ा ंगोकुळातं ॥१२०॥ 

 

कर नखाग्रीं िररला जगरी । तूिं की रें मरुारी । 

तझु्या कृपिेी न ये सरी । जगत्रयी कर्णास ॥२१॥ 

 

दामाजीपतं ठाणदेार । त्याचयासाठी झालास महार । 

िोयायासाठीं ओढीलीं ढोरं । पाखंरें रजक्षलीं माळ्यािीं ॥२२॥ 

 

यपमन्यसूाठीं भला । क्षीरसमदु्र तरु्ा ंजदला । 

तहान नामदरे्ाला । मारर्ाडातं लागली जैं ॥२३॥ 

 

तैं तमु्ही कौतकु केलें । जनजवलता प्रातंीं भलें । 

नाम्यासाठीं भरजर्लें । जल हें आण ध्यानातं ॥२४॥ 

 

 



 

 

 

 

ऐसे जर्नजर्ता ंईश्वरा । जर्जहरीलागीं फुटला झरा । 

यफाळ्यािा साजजरा । जर्हीर भरली क्षणामध्यें ॥२५॥ 

 

साह्य झाल्या जगन्नाथ । काय एक ना तें होत । 

ईश्वरी सत्ता अगाि सत्य । जें ना घडे तेंि घडर्ी ॥२६॥ 

 

तेथ पाणी समथव प्याले । तें भास्करानें पाजहलें । 

जित्त त्यािें घोटाळलें । काहंी नि िाल ेतकव  त्यािा ॥२७॥ 

 

र्ष ेझाली द्वादश । जल नाहीं या जर्जहरीस । 

जतलाि एका घटकेस । यानें जलमय केली कीं ॥२८॥ 

 

यार्रून हा कोणीतरी । खजित आह ेसाक्षात्कारी । 

बळेि जफरतो जपशापरी । ह ेआता ंसमजलें ॥२९॥ 

 

शतेीिें काम सोडून । भास्कर आला िारं्नू । 

िररता झाला दृढ िरण । मखुें स्तोत्र आरंजभलें ॥१३०॥ 

 

ह ेनरदहेिारी परमेश्वरा । ह ेदयेचया सागरा । 

लेंकरासी कृपा करा । अभवक मी तमुिें असें ॥३१॥ 

 

तमु्हातंे ना जाणनू । मी बोललों टाकून । 

आता पस्तार्ा झाला पणूव । क्षमा त्यािी करा हो ॥३२॥ 

 

 



 

 

 

 

टाकून बोलता ंगौळणी । रागार्ला ना िक्रपाणी । 

दयाळा बाह्य र्ेषानंी । तझु्या मजला ठकजर्लें ॥३३॥ 

 

त्याि ेतूिं जनरसन । केले िमत्कार दाखर्नू । 

भगर्ंताि ेदरे्पण । कृतीनेंि कळले कीं ॥३४॥ 

 

तसैा तझुा अजिकार । केर्ढा तरी आह ेथोर । 

ते कळले सािार । या जलाचया कृतीनें ॥३५॥ 

 

काहंी असो सद  गरुुनाथा । मी न सोडी तमु्हा ंआता ं। 

लेकरानें भटेता ं। मायें कोठें न रहार्ें कीं ॥३६॥ 

 

खोटी ही प्रपिं माया । आलें आज कळोजनया । 

आता परत ेन लोटा या । दीना अभवकाकारणें ॥३७॥ 

 

भास्करासी समथव म्हणती । ऐसा न होई दःुजखत जित्ती । 

आता ंघागर डोक्यार्रती । गारं्ातंनू आणू ंनको ॥३८॥ 

 

तझु्यासाठीं ह ेजीर्न । जर्जहरींत केले जनमावण । 

आता कशािी नरुली र्ाण । मग का ंप्रपिं टाजकशी ? ॥३९॥ 

 

पाणी आले तझु्याकररता ं। बगीिा तो लार् आता ं। 

भास्कर म्हण ेगरुुनाथा । हें आमीष दार्ूं नका ॥१४०॥ 

 

 



 

 

 

 

माझा जनश्चय हीि जर्हीर । कोरडी ठणठणीत सािार । 

होती दयाळा आजर्र । थेंब नवहता पाण्यािा ॥४१॥ 

 

ती जर्हीर फोडण्याला । तमु्हीि हा प्रयत् न केला । 

साक्षात्कारािा लाजर्ला । सरंुूग खडक फोडार्या ॥४२॥ 

 

तणेें हा फुटला खडक । भार्ाि ेलागले यदक । 

आता ंमळा जनःशकं । भजिपथंािा लार्ीन मी ॥४३॥ 

 

र्तृ्तीचया मेजदनी ठायी । फळझाडें ती लार्ीन पाही । 

सन्नीतीिी माझ ेआई । तझु्या कृपकेरूनी ॥४४॥ 

 

सत्कमाविी फुलझाडें । लार्ीन मी जजकडे जतकडे । 

ह ेक्षणकै बैलर्ाडे । यािंा संबंि आता ंनको ॥४५॥ 

 

पहा श्रोत ेसंतसंगती । क्षणकै घडता ंभास्कराप्रजत । 

केर्ढी झाली यपरजत । यािा जर्िार करा हो ॥४६॥ 

 

खर या संतािंें दशवन । आगळें सर्व सािनाहून । 

तकुारामें केले र्णवन । संत िरणरजाि ेअभगंीं ॥४७॥ 

 

तो अभगं पहार्ा । जित्ती जर्िार करार्ा । 

आजण त्यािा अनभुर् घयार्ा । जनजजहताकारणें ॥४८॥ 

 

 



 

 

 

 

पाणी लागले जर्जहरीस । ही र्ाताव आसपास । 

पसरता ंजन दशवनास । िार्ूं लागलें स्र्ामींचया ॥४९॥ 

 

मििूा लागता ंसगुार्ा । जैशा मजक्षका घतेी िारं्ा । 

र्ा साखरेिा पाहून रर्ा । मुंग्या येती िारं्नू ॥१५०॥ 

 

तैसे श्रोत ेतथे आले । लोक अपार जमळाले । 

जर्जहरीि ेपाणी पाजहले । जपऊन त्यानंी तिेर्ा ं॥५१॥ 

 

यदक जनमवळ शीत मिरु । गोड अमतृाहून फार । 

करू लागले जयजयकार । गजाननािा लोक सारे ॥५२॥ 

 

असो पढुे भास्करासजहत । अडगारं्ासी न जाता ंपरत । 

महाराज आल ेशगेारं्ातं । श्रीगजानन जसद्धयोगी ॥५३॥ 

 

स्र्जस्त श्रीदासगणजूर्रजित । हा गजाननजर्जय नामें ग्रंथ । 

होर्ो जगासीं आदशवभतू । संतमजहमा जाणार्या ॥१५४॥ 

 

शभु ंभर्त ु॥ श्रीहररहरापवणमस्त ु॥ 

॥ इजत श्री गजानन जर्जय ग्रंथस्य पिंमोऽध्यायः ॥ 

 

@@@@@ 

 


