
 

 

 

*अध्याय नववा प्रारंभ* 

 
 

॥ श्री गणशेाय नमः ॥ 

ह ेसगणु स्वरूपा रूक्ममणीवरा । ह ेचदं्रभागातटक्वहारा । 

श्रीसंतवरदा शारंगधरा । पक्ततपावना दयाक्नध े॥१॥ 

 

लहानावंाचनू मोठयाचंा । मोठेपणा न क्टके साचा । 

पक्तताक्वण परमेश्वराचा । बोलबाला होण ेनसे ॥२॥ 

 

आम्ही आहो पक्तत । म्हणनू तलुा म्हणतात । 

पावनकताा रूक्ममणीकातं । ह ेआता ंक्वसरू नको ॥३॥ 

 

पररस लोहाला सोने करी । म्हणनू त्याच ेमहत्त्व भमूीवरी । 

ओहोळ पोटी घ ेगोदावरी । म्हणनू म्हणती तीर्ा क्तला ॥४॥ 

 

 

 

 



 

 

 

 

याचा क्वचार करावा । क्चत्तीं आपलु्या माधवा । 

दासगणलूा हात द्यावा । बडंूु न द्यावें कोठेंही ॥५॥ 

 

असो गोक्वंदबवुा टाकळीकर । एक हररदास होता र्ोर । 

तो कराया क्कतानगजर । शगेावंासी पातला ॥६॥ 

 

तरे्े क्शवाच ेमंक्दर । परुातन होते साचार । 

ज्याचा केला जीणोध्दार । मोटे नामक सावकारें ॥७॥ 

 

अक्लकडच्या श्रीमंताला । मंक्दराचंा कंटाळा । 

मोटारी मलब बायक्सकला । याचें प्रमे बहु अस े! ॥८॥ 

 

तसैा न मोटे सावकार । श्रीमंत असनू भाक्वक फार । 

त्यानेच हा जीणोध्दार । केला अस ेमंक्दराचा ॥९॥ 

 

म्हणोन मोट याचं ेमंक्दर । वदू ंलागले नारीनर । 

आता ंपढुचा प्रकार । काय झाला तो ऐका ॥१०॥ 

 

त्या मोट याचं्या मंक्दरी । उतरले टाकळीकर कर्केरी । 

त्याचंा घोडा समोरी । बाधंला होता मंक्दराच्या ॥११॥ 

 

घोडा अक्तद्वाड होता । कोणासही मारी लार्ा । 

समोरून कोणी येता । त्यास चावे कुत्र्यासम ॥१२॥ 

 

 



 

 

 

 

तोडी चर हाटें वरच्यावरी । क्स्र्र न राह ेषणभणभरी । 

कधीं कधीं कातंारीं । त्यानें जावें पळोन ॥१३॥ 

 

क् कंाळे रात्रकं्दवस । वाईट  ोडया बहुवस । 

आल्या होत्या ममुकामास । श्रोत ेतया घोडयाच्या ॥१४॥ 

 

लो डंाच्या सा ळ्या । होत्या त्यासी बाधंण्या केल्या । 

त्या या समयीं राक्हल्या । टाकळीमाजीं क्वसरून ॥१५॥ 

 

चर हाटानें कसा तरी । घोडा मंक्दरासामोरी । 

बाधंकु्नया कर्ेकरी । क्नजले जाऊन शय्येला ॥१६॥ 

 

रात्र झाली दोन प्रहर । तमें आक्रक्मलें अबंर । 

क्दवाभीताचं ेघतु्कार । होऊ लागले वषृणभावंरी ॥१७॥ 

 

क्टटव्या ‘टी टी’ शब्द कररती । वाघळुें भक्ष्या धुकं्डती । 

क्पगंळे बसनू वषृणभावरी । क्कलक्बल करंू लागले ॥१८॥ 

 

सामसमू क्जकडे क्तकडे । बंद झाली कवाडें । 

कोठेंही ना दृक्ि पडे । एकही माणसू रस्त्यानंीं ॥१९॥ 

 

ऐशा रात्रसमयास । श्रीगजानन पणु्यपरुुष । 

घोडा बांधल्या ठायास । येत ेझाले सहजगतीं ॥२०॥ 

 

 



 

 

 

 

जें जें कोणी द्वाड असती । त्यानंा सधुारण्याप्रती । 

साधपुरुुष अवतार घतेी । ईशाजे्ञनें भमूीवर ॥२१॥ 

 

औषधाचें प्रयोजन । रोगा क्नवारण्याकारण । 

तके्व द्वाडाचं ेद्वाडपण । साधसुंत क्नवाररती ॥२२॥ 

 

असो गजानन घोडयापासी । आले रात्रसमयासी । 

जाऊनी क्नजले अक्त हषी । चह  ंपायातं घोडयाच्या ॥२३॥ 

 

म ु ेभजन चालले होतें । ‘गणी गण गणातं बोत’े । 

या साकेंक्तक भजनातें । जाणण्या कोण समर्ा हो ? ॥२४॥ 

 

त्या सतू्ररूप भजनाचा । अर्ा ऐसा वाटतो साचा । 

गणी या शब्दाचा । अर्ा मोजी हाच असे ॥२५॥ 

 

जीवात्मा म्हणजे गण । तो ब्रह्माह न नाही क्भन्न । 

ह ेसचुवावया कारण । गणातं हा शब्द असे ॥२६॥ 

 

बोत ेहा शब्द द ेा । अपभ्रशं वाटे क्नका । 

बाते हा शब्द ऐका । तरे्े असावा क्नःसशंय ॥२७॥ 

 

बाया शब्दें करून । घतेले पाक्हजे मन । 

तें हें आह ेसवानाम । शब्दाऐवजी आललेें ॥२८॥ 

 

 



 

 

 

 

म्हणजे मना समजे क्नत्य । जीव हा ब्रह्मास सत्य । 

मानूं नको तयाप्रत । क्नराळा त्या तोक्च असे ॥२९॥ 

 

‘क्गण क्गण क्गणातं बोत’े । कोणी ‘गणी गण गणातं बोत’े । 

ऐशीं आहते दोन मतें । या भजनाक्वषयी शगेावंी ॥३०॥ 

 

त्यासी न आपलुे प्रयोजन । आपणा कर्ेसी कारण । 

महाराज क्नजल ेयेऊन । चौपायातं घोडयाच्या ॥३१॥ 

 

वरील भजन म ुानें । चालले होते आनदंानें । 

वाटे या भजनरूप सा ंळीनें । घोडा बाधंनूी टाक्कला ॥३२॥ 

 

गोक्वंदबवुाचं्या अतंरी । धास्ती होती जबर  री । 

म्हणनू तो वरच्यावरी । उठून पाह ेवारूला ॥३३॥ 

 

तो ठाण्यावरी घोडा शातं । ऐसें पडता दृिीप्रत । 

गोक्वंदबवुाचं्या क्चत्तातं । अक्त नवल वाटलें ॥३४॥ 

 

तो आपलु्या मनीं म्हण े। हें ऐसें झालें कशानें । 

का काहंी आजारानें । व्याप्त झाला घोडा हा ॥३५॥ 

 

म्हणनूी राक्हला शातं । हें न काहंी कळों येत । 

हा ऐसा आजपयंत । नाहीं कधीच क्स्र्रावला ॥३६॥ 

 

 



 

 

 

 

हें काय आह ेतें पहाया गलेें । तो एक माणसू क्दसलें । 

चोहोंपायातं क्नजललेे । त्या द्वाड घोडयाच्या ॥३७॥ 

 

अक्त क्नकट येऊनी । पाह  ंलागले क्नर नूी । 

तों क्दसलें कैवल्यदानी । तेर्े गोक्वंदबवुाला ॥३८॥ 

 

ते म्हणालें मनातं । घोडा का ंझाला शांत । 

हें कळले कारणासहीत । मजलागी येधवा ं॥३९॥ 

 

समर्ाचं्या सहवासें । घोडा शातं झालासे । 

जेर्ें कस्तरुी तरे्ें नस े। दगुधंाला र्ारा कदा ॥४०॥ 

 

समर्ाचं्या पायावंरी । गोक्वंदबवुानें अत्यादरीं । 

क्शर ठेक्वलें क्नधाारी । अिभाव दाटले ॥४१॥ 

 

म ुें करंू लागले स्तवन । आपण  रेच गजानन । 

क्वघनाचं ेकररतसा कंदन । याचा प्रत्यय आज आला ॥४२॥ 

 

माझा घोडा द्वाड अती । सवाही ज्याला भीती । 

तरे्ेच आलात गरुूमतूी । हरण्या त्याचा द्वाडपणा ं॥४३॥ 

 

ह्या घोडयाच्या अचाट  ोडी । चालता मध्येंच मारी उडी । 

षणभणषणभणा मागल्या झाडी । हा दगुण्या ! महाराज ! ॥४३॥ 

 

 



 

 

 

 

मी गलेों होतों कंटाळून । म्हणनू बाजारालागनू । 

गलेो क्वकाया कारण । परी न कोणी घईे या ॥४५॥ 

 

मी फुकटही लागलो द्याया । परी न कोणी तयार घयाया । 

त्यावरी आपण केली दया । हें झालें फार बरें ॥४६॥ 

 

आम्हा ंकर्ेकर याचें । घोडे पाक्हजे गरीब साचें । 

घरामाजी धनगराच े। नाही वाघ कामाचा ॥४७॥ 

 

ऐसा झाला प्रकार । घोडे झाले गरीब फार । 

जडजीवाचंा उध्दार । करण्यास स्वामी अवतरले ॥४८॥ 

 

घोडयास म्हणाले, आता गडया । करंू नकोस येर्नू  ोडया । 

त्या तरे्ेंच रोकडया । द्याव्या अवघया सोडून ॥४९॥ 

 

तू ंक्शवाच्या समोरीं । याचा क्वचार काहंी करी । 

वागत जावें बैलापरीं । त्रास न दईे कवणातें ॥५०॥ 

 

ऐसे त्यासी बोलनू । क्नघनू गलेे दयाघन । 

कृपाकटाषणभें करून । पशहूी ज्यानें आकक्ळला ॥५१॥ 

 

असो श्रोत ेदसुरे क्दवशीं । मळ्यातं असता पणु्यराशी । 

आले गोक्वंदबवुा दशानासी । घोडयावरी बैसनू ॥५२॥ 

 

 



 

 

 

 

घोडा गोक्वंदबवुाचंा । शगेावंासी ठाऊक साचा । 

कोश अवघया  ोडयाचंा । भीत होत ेत्यासी जन ॥५३॥ 

 

तो मळ्यातं आलेला पाह न । लोक बोलले त्याकारण । 

गोक्वंदबवुा ही घऊेन । पीडा कशास येर्ें आला ॥५४॥ 

 

मलुें बायका मळ्यातं । आहते पहा वावरत । 

तमुचा घोडा करील घात । सहज लीलेने कवणाचा ॥५५॥ 

 

गोक्वंदबवुा त्यासंी वदले । तमुचें म्हणणें मी ऐक्कले । 

माझ्या घोडयास शहाणें केलें । काल रात्रीं समर्ानंी ॥५६॥ 

 

त्यानें  ोडया क्दल्या टाकून । झाला गोगलगाईसमान । 

आता भ्यावयाचें कारण । काहंीं न उरलें कोणाशी ॥५७॥ 

 

क्चचं ेाली उभा केला । टाकळीकरानंी घोडा भला । 

चर हाटावंाचनूी राक्हला । उभा तो एक प्रहर ॥५८॥ 

 

भाजीपाला कोवळा घासं । मळ्यातं होता क्वशषे । 

परी ना लाक्वलें त्यास । तोंड घोडयानें एकाही ॥५९॥ 

 

पाहा संताचंी केवढी शक्ि । पशहुी आजे्ञत वागती । 

पत्र्यातं आरंक्भली स्तकु्त । गोक्वंदबवुानंी समर्ाचंी ॥६०॥ 

 

 



 

 

 

 

श्लोक ( पथृ्वी वतृ्त ) 

अक्चतं्य जगताप्रती कृक्त तझुी न कोणा कळे । 

असो  लक्ह केवढा तव कृप ेसमुागी वळे । 

उणें पढुक्त ये तझु्या  क्चत रत्नक्चतंामणी । 

क्शरीं सतत माक्झया वरदहस्त ठेवा झणीं ॥१॥ 

 

ऐसी स्तकु्त करून । गलेे गोक्वंदबवुा क्नघनू । 

घोडयास आपल्या घऊेन । टाकळी ग्रामाकारणें ॥६१॥ 

 

प्रत्येक क्दनी शगेावंी । यात्रा येई नवी नवी । 

काहंीं तरी धरून जीवीं । हते ुआपल्या श्रोत ेहो ॥६२॥ 

 

त्या यात्रकेरू मंडळीत । बाळापरूच ेदोन गहृस्र् । 

आले काहंीं धरूनी हते । समर्ाचं्या दशाना ॥६३॥ 

 

पर्ीं जाता ंएकमेका ं। बोल ूलागलें ऐसें द ेा । 

पढुल्या वारीस गाजंा सकुा । येऊं आपण घऊेन ॥६४॥ 

 

का ंकीं या गाजंावर । समर्ाचंें प्रेम फार । 

तो आपण आक्णला जर । तरी कृपा होईल त्याचंी ॥६५॥ 

 

लोक आणती बफी  वा । आपण गाजंा नेऊं बरवा । 

गाठं धोतरा ंबाधंनू ठेवा । ना तरी क्वस्मकृ्त होईल ॥६६॥ 

 

 



 

 

 

 

पढुल्या वारीस दोघेजण । आले दशानाकारण । 

परर गलेे क्वसरोन । गाजंा तों आणावया ॥६७॥ 

 

क्शर ठेक्वता ंपायावंरी । आठवण त्यानंा झाली  री । 

कीं नाहीं आक्णला बरोबरी । गाजंा तो आपण ॥६८॥ 

 

आता ंपढुच्या वारीसी । दपु्पट आण ूगाजं्यासी । 

ऐसे बोलनू मानसीं । दशान घऊेन गलेे हो ॥६९॥ 

 

पढुल्या वारीस तेंच झालें । गाजंा आणण्याचें क्वसरलें । 

कर जोडून मात्र बसले । स्मकृ्त नसे गाजंाची ॥७०॥ 

 

तैं स्वामी म्हणाले भास्करासी । पाहा जगाची रीत कैसी । 

गाठं मारून धोतरासी । क्वसरती क्जन्नस आणावया ॥७१॥ 

 

जातीनें आहते ब्राह्मण । तेंच आपलुें भाषण । 

कररती आपण होऊन ।  ोटे पहा सवाशंी ॥७२॥ 

 

ब्राह्मणाचं ेभाषण । कदा नसावें अप्रमाण । 

या तत्त्वालागनू । न जाणती चाडंाळ त े॥७३॥ 

 

क्द्वजे क्नजधमा सोक्डला । आचार क्वचार साकं्डला । 

ह्यामळुें श्रेष्ठत्वाला । त ेमकुले सापं्रत ॥७४॥ 

 

 



 

 

 

 

बेटें मनीं नवस कररती । आक्ण हात हालक्वत येर्ें येती । 

अशाने का ंपणूा होती । त्याचं्या मनीचें मनोरर् ? ॥७५॥ 

 

बोलण्यातं पाक्हजे मळे । क्चत्त असावें क्नमाळ । 

तरीच तो घननीळ । कृपा कररतो भास्करा ॥७६॥ 

 

ह ेशब्द त्या दोघासंी । अक्त लागलें मानसीं । 

पाह  लागले एकमकेासंी । कुतहूल दृिीनें ॥७७॥ 

 

पाहा केवढें अगाध ज्ञान । आह ेयाचंें पररपणूा । 

हा जगत्चषणभ ुगजानन । सयूाापरीच असे हो ॥७८॥ 

 

आपण नवस केला मनीं । तों जाक्णला समर्ानंीं । 

आता ंयेऊं घऊेनी । चला गाजंा गावंातनू ॥७९॥ 

 

ऐसा क्वचार करून उठले । गावंातं जाऊं लागले । 

गाजंा आणावयाला भले । त ैमहाराज वदलें त्या ॥८०॥ 

 

आता ंक्शळ्या कढीप्रत । का ंहा ऊगा आक्णता ंऊत । 

सार नाहीं क्कमक्प यातं । मी न हपापलो गाजं्याला ॥८१॥ 

 

आता ंआणण्या ंगांजाप्रत । नका जाऊं पठेेत । 

मेळ हमेशा बोलण्यातं । ठेवा तमु्ही आपलु्या ॥८२॥ 

 

 



 

 

 

 

लबाडाच ेन हते ुपरुती । ही  णुगाठं बांधा क्चत्ती । 

तमुच ेकाम झाल्यावरती । मजी असल्या गाजंा आणा ॥८३॥ 

 

पढुील आठवडयातं तमुचें काम । होईल जा अत्यतु्तम । 

परी कदा न चकुावा नेम । पाचं वार या येर्ील करा ॥८४॥ 

 

का ंकीं हा येर्ें क्स्र्र । आह ेमडृानीपती कपूारगौर । 

ज्याच्या कृपनेें कुबेर । जगीं झाला धनपती ॥८५॥ 

 

जा नमस्कार त्यासी करा । गाजंा आणावया न क्वसरा । 

परमार्ाात  ोटें जरा । बोलूं नये मानवानंी ॥८६॥ 

 

ऐसा उपदशे ऐकून । महाराजाशंी वंदनू । 

घतेले क्शवाचें दशान । आणी गले ेबाळापरुा ॥८७॥ 

 

पढुील आठवडयामाजी भले । काम त्याचंें फत्तें झालें । 

तहेी गाजंा घऊेन आलें । शगेावंातं वारीला ॥८८॥ 

 

त्या बाळापरूची दसुरी कर्ा । तमु्ही ऐका श्रोत ेआता ं। 

बाळकृष्ण नामें होता । बाळापरुात रामदासी ॥८९॥ 

 

कातंा त्याची पतुळाबाई । परम भाक्वक होती पाही । 

दरवषी वारीस जाई । पायी सज्जनगडाते ॥९०॥ 

 

 



 

 

 

 

पक्तपत्नीचा क्वचार एक । पौष मासीं क्नघती द े । 

ओझ्यासाठी घोडे एक । घऊेक्नया बरोबरी ॥९१॥ 

 

कुबडी कंर्ा दासबोध । सवें हें सामान अक्त शधु्द । 

साधतु्वाचा नव्हता मद । तयासीं कीं चढलेला ॥९२॥ 

 

मागी चालता ंग्रामांतरी । प्रत्यही झोळी क्फरवी  री । 

त्या झोळीच्या क्भषणभेवरी । नैवेद्य करी रामाला ॥९३॥ 

 

पौष वद्यातं बाळापरू । सोडी नवमीला साचार । 

कातंा असे बरोबर । पतुळाबाई नाम क्जचें ॥९४॥ 

 

बाळकृष्णबवुा हातीं । चदंनाच्या क्चपळ्या असती । 

पतुळाबाई करी सार्ी । झाजं हाती घऊेन ॥९५॥ 

 

रघपुतीचा नामगजर । करी परं्ानें क्नरंतर । 

शगेावं,  ामगावं, महेकेर । दऊेळगावंराजा पढुें ॥९६॥ 

 

आनंदीस्वामीस जालनापरुीं । वंदकु्नया जाबं नगरीं । 

जाय तरे्े मात्र करी । तीन क्दवस ममुकाम ॥९७॥ 

 

का ंकीं तें क्ठकाण । समर्ाचंें जन्मस्र्ान । 

पढुें क्दवर यास येऊन । वंदन करी गोदलेा ॥९८॥ 

 

 



 

 

 

 

पढुे बीड आबेंजोगाईच े। मोहोरी बेलेश्वर स्वामीच े। 

पट्टक्शष्य समर्ाचं े। डोमगावंी कल्याण ॥९९॥ 

 

नरक्संगपरू पढंरपरू । नातपेोते क्शगंणापरू । 

वाई आक्ण सातारा । असे जे गडाच्या पायथ्याशीं ॥१००॥ 

 

माघ वद्य प्रक्तपदलेा । तो येऊन पहुच ेभला । 

श्रीसज्जनगडाला । नवमीच्या त्या उत्सवासी ॥१॥ 

 

यर्ाशिीप्रमाणें । ब्राह्मणभोजन करावें त्यानें । 

श्रीस्वामीसमर्ााकारणें ।  रा  राच रामदासी ॥२॥ 

 

ऐसे रामदासी आता ं। होणें कठीण सवार्ा । 

दासनवमीचा उत्सव होता । परत जाई त्याच माग े॥३॥ 

 

ऐसा क्रम चालला । बहुत क्दवस त्याचा भला । 

साठ वष ेदहेाला । गेली त्याच्या उलटून ॥४॥ 

 

माघ वद्य द्वादशीस । सोडून सज्जनगडास । 

क्नघावे परत जावयास । त्यानें आपलु्या बाळापरुा ॥५॥ 

 

असो वद्य एकादशीसी । बसला समर्ा समाधीपाशीं । 

आले दःु ाश्र ुलोचनासी । शब्द न त्यासी बोलवें ॥६॥ 

 

 



 

 

 

 

ह ेरामदास स्वामी समर्ाा ! । ह ेगरुुराया पणु्यवंता ! ।  

माझे शरीर र्कले आता ं। वारी न पायीं होईल ॥७॥ 

 

जरी बसनू वाहानातें । येऊं सज्जनगडाते । 

तरी तेंही कठीण क्दसतें । मजलागीं दयाळा ॥८॥ 

 

नेम चालला आजवर । आता ंपडंू पाह ेअतंर । 

परमार्ाासी शरीर । क्नकोप आधीं पाक्हज े॥९॥ 

 

तरीच सवा घडें काहंीं । ह ेरामदासा माझ ेआई । 

ह ेम्हणण्याची जरूर नाहीं । आपण सवा जाणतसा ॥११०॥ 

 

ऐशी प्रार्ाना करून । क्नजला शय्येस जाऊन । 

तों प्रभातकाळीं पडलें स्वप्न । बाळकृष्णबवुाला ॥११॥ 

 

स्वप्नीं म्हणालें रामदास । ऐसा न होई हताश । 

नको येऊं येर्नू  ास । या सज्जनगडाते ॥१२॥ 

 

माझी कृपा तझु्यावरी । माझा उत्सव बाळापरुीं । 

करावा तू ंआपलु्या घरीं । येईन मी नवमीला ॥१३॥ 

 

तलुा द्याया दशान । ह ेमानी प्रमाण वचन । 

आपलु्या शिीस पाह न । परमार्ा तो आचरावा ॥१४॥ 

 

 



 

 

 

 

ऐसें स्वप्न पाक्हलें । बाळकृष्ण आनंदलें । 

कातंसेह परत आल े। बाळापरुास आपलु्या घरी ॥१५॥ 

 

पढुे श्रोत ेदसुरे वषी । काय झालें माघमासीं । 

त्या बाळापरुासी । ते आता ंअवधारा ॥१६॥ 

 

माघ वद्य प्रक्तपदसे । समर्ाचं्या उत्सवास । 

आरंभ बाळापरुास । बाळकृष्णानंी घरीं केला ॥१७॥ 

 

दासबोधाचें वाचन । रात्रीस हररकीतान । 

दोन प्रहरीं ब्राह्मणभोजन । धपुाती अस्तमानाला ॥१८॥ 

 

बाळकृष्णाच्या मनातं । क्वचार हाची घोळत । 

पाह  ंकसे येतात । स्वामी समर्ा नवमीसी ॥१९॥ 

 

बाळकृष्णाचं्या वचनानंी । केली गावंकर यानंीं । 

आपापसातं वगाणी । उत्सवा साह्य करावया ॥१२०॥ 

 

ऐसा र्ाट बाळापरुा । नव क्दवस झाला  रा । 

नववे क्दवशी दोन प्रहरा । अघक्टत आले घडून ॥२१॥ 

 

श्रीगजानन साषणभात्कारी । श्रोत ेतया बाळापरुी । 

उभ ेराक्हले दोन प्रहरी । नवमी क्तर्ी लषणभनू ॥२२॥ 

 

 



 

 

 

 

बाळकृष्णाचं्या द्वारांत । रामाक्भषके चालला आतं । 

लोक झाले क्वक्स्मत । गजाननासी पाहुक्नया ं॥२३॥ 

 

म्हणू ंलागले बवुासी । उठा उठा हो वेगसेीं । 

तमुच्या दासनवमीसी । द्वारीं पातले गजानन ॥२४॥ 

 

त्यावरी बवुा म्हणाले । गजानन आले बरें झालें । 

त्याही संताच ेलागले । पाय माझ्या घरासी ॥२५॥ 

 

परी आजच्या क्दनी साची । मी वाट पाहतो समर्ाचंी । 

त्या सज्जनगड क्नवाक्सयाची । आतरू होऊन ये ठाया ं॥२६॥ 

 

त्याचंा मसी करार आह े। मी नवमीला येईन पाहें । 

ती वाणी असत्य नोह े। ऐसा माझा भरवंसा ॥२७॥ 

 

इकडे स्वामी गजानन । द्वारीं उभ ेराह न । 

जय जय रघवुीर म्हणोन । श्लोक बोलुं लागले ॥२८॥ 

 

श्लोक – 

अक्हल्या क्शळा राघवें मिु केली ।  

पदीं लागता ंक्दव्य होऊन गेली । 

अशी वाणी ऐकता ंउठली ।  

स्वारी बाळकृष्णाची ॥२९॥ 

 

 



 

 

 

 

पाहाती जों येऊन द्वारीं । तों गजाननाची नग्न स्वारी । 

आजानबुाहु साक्जरी । उभी क्नजानंदामध्यें ॥१३०॥ 

 

करण्या गलेा नमस्कार । तों रामदास क्दसले साचार । 

हातीं कुबडी जटाभार । रूळत होता पाठीवरीं ॥३१॥ 

 

भालीं क्त्रपुडं उभा साचा । होता गोपीचदंनाचा । 

नेसलेल्या लंगोटीचा । रंग होता क्हरमुजंी ॥३२॥ 

 

ऐसें रूप पाक्हलें । बाळकृष्णा भरतें आलें । 

प्रेमाचें तें श्रोत ेभलें । नयनीं संचलें आनंदाश्र ु॥३३॥ 

 

तों सवेंच क्दसती गजानन । त्याच्या नेत्राकंारण । 

कुबडी लंगोटी काहंीच न । क्त्रपुडं क्शरींचा जटाभार ॥३४॥ 

 

पनुः त्यानें हताश व्हावें । तों रामदास स्वामी क्दसावे । 

पनुः जों क्नर नू पाहावें । तों मागतुी गजानन ॥३५॥ 

 

ऐसी क्स्र्ती झाली  री । क्सनमेाच्या  ळेापरी । 

घोटाळलासे अतंरीं । कोडे काहंींच उमगनेा ॥३६॥ 

 

मग म्हणाले गजानन । रामदासासी प्रेमें करून । 

नको गागंरंू दऊंे मन । तझुा समर्ा मीच असे ॥३७॥ 

 

 



 

 

 

 

मागें बापा गडावरी । माझीच वस्ती होती  री । 

आता ंशगेावंाभीतरीं । राक्हलो येऊन मळ्यातं ॥३८॥ 

 

तलुा सज्जनगडीं क्दलें वचन । कीं दासनवमीस येईन । 

मी बाळापरुालागनू । ह्याचं ेस्मरण आह ेका ं? ॥३९॥ 

 

त्या वचनाची पतूाता । करण्यास येर्ें आलों आता ं। 

द ेसोडोन अवघी क्चतंा । मीच आह ेरामदास ॥१४०॥ 

 

शरीररूपी वस्त्रास । तू ंक्कंमत दतेोस । 

आक्ण आत्म्याला क्वसरतोस । याला काय म्हणावें ? ॥४१॥ 

 

श्लोक आह ेगीतठेायीं । वासंाक्स जीणाानी तो पाहीं । 

ऐसा मकु्ळं ना भ्रक्मि होई । चाल पाटीं बसवी मला ॥४२॥ 

 

बाळकृष्णाचा धरून हात । गजानन आलें घरात । 

एका मोठया पाटीं क्स्र्त । स्वामी गजानन जाहले ॥४३॥ 

 

बाळापरुीं पकुार झाली । गजानन आल्याची ती भली । 

मंडळी धावं ूलागली । दशान घयाया पायांचें ॥४४॥ 

 

रामदासी अवघया क्दवसभर । करीत राक्हला क्वचार । 

शवेटीं रात्र होता ंतीन प्रहर । स्वप्न पडलें बाळकृष्णा ॥४५॥ 

 

 



 

 

 

 

 

अरे, गजानन माझीच मकू्ता । हल्ली तमुच्या वर हाड प्रातंी । 

संशय मळुीं ना धरी क्चत्तीं । तो धररता ंबडुशील ॥४६॥ 

 

मी तोच समजनू । करी गजाननाच ेपजून । 

गीतचेें ह ेआह ेवचन । संशयात्मा क्वनश्यक्त ॥४७॥ 

 

ऐसें स्वप्न पडल्यावरी । बाळकृष्ण तोषला भारी । 

मस्तक ठेक्वलें अत्यादरीं । गजाननाच ेपायावंर ॥४८॥ 

 

महाराज आपलुी लीला । मी ना समर्ा जाणण्याला । 

तो घोटाळा उकक्लला । तमु्ही स्वप्न दऊेन ॥४९॥ 

 

नवमी माझी सागं झाली । न्यनूता न काहंीं उरली । 

अभाकावरी कृपा केली । तणेें धन्य झालो मी ॥१५०॥ 

 

आता ंकाहंीं क्दवस । राहा या बाळपरुास । 

हीच आह ेमनीं आस । ती पणूा करा हो ॥५१॥ 

 

महाराज म्हणाले त्यावर । ऐक माझा क्वचार । 

काहंीं क्दवस गले्यावर । येईन मी बाळापरुा ॥५२॥ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

भोजनोत्तर क्नघनू गलेे । स्वामी शगेावंासी भलें । 

रस्त्यानें न कोणा क्दसलें । षणभणातं पोचले शगेावंी ॥५३॥ 

 

स्वक्स्त श्रीदासगणकू्वरक्चत । हा गजाननक्वजय नामें ग्रंर् । 

स ुद होवो भाक्वकापं्रत । हके्च इच्छी दासगण ू॥१५४॥ 

 

शभु ंभवत ु॥ श्रीहररहरापाणमस्त ु॥ 

॥ इक्त श्री गजानन क्वजय ग्रंर्स्य नवमोो॓ऽध्यायः ॥ 

 

@@@@@ 

 

 


