
 

 

 

*अध्याय सातवा प्रारंभ* 

 
 

॥ श्री गणशेाय नमः ॥ 

जय जयाजी राघवा रामा । जय जयाजी मेघःश्यामा । 

संतजनाचं्या ववश्रामा । सीतापत ेदाशरथे ॥१॥ 

 

तझु्या कृपनेे वानर । बविष्ठ झािे भमूीवर । 

जयानंी रावणाचा चक्काचरू । केिा दवेा िंकेवरी ॥२॥ 

 

तझुी कृपा झाल्या पाही । तो सववदा होतो ववजयी । 

जें जें इच्छीि तें तें नेई । काम आपिें तडीिा ॥३॥ 

 

भपूतीचा वशीिा । जयातें दवेा िाभिा । 

तो वंद्य होतो वदवाणािा । नीच वकतीही असिा जरी ॥४॥ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ऐशा अमोघ कृपिेा । होईन का ंमी योग्य भिा । 

याचा ववचार जो मी केिा । तों ऐसे आिें कळोन ॥५॥ 

 

नाहीं ज्ञान, नाहीं भक्ती । खरीखरुी ह ेश्रीपती । 

ऐसी आह ेमाझी वथथवत । शोचनीय पाडुंरंगा ॥६॥ 

 

मन सदा आशाळभतू । तें ना कदा वथथर होत । 

नाना ववकल्प मनातं । येऊ िागती वरच्यावरी ॥७॥ 

 

मग ऐशा पातक्यािा । केवव िाभावा वशीिा । 

तझुा सांग जगत्पािा । हें व्यावहाररक म्हणणें असें ॥८॥ 

 

तिुा आवडी पातक्याची । मनापासनू आह ेसाची । 

ऐसी साक्ष परुाणाची । आह ेकी दीनबंधो ॥९॥ 

 

पणु्यवानाचें तारण । केल्या न काहंी नवि जाण । 

जो पातक्यािागनू । उद्धरीतसे तोच मोठा ॥१०॥ 

 

या जगतीं तझु्याहून । मोठा नाही कोणी आन । 

दवेा मम पातकािागनू । वकमवप आता पाहू ंनको ॥११॥ 

 

रक्षी आपिा मोठेपणा । मज साभंाळी नारायणा । 

दासगण ूशरण चरणा । आता उपके्षा करं नका ॥१२॥ 

 

 



 

 

 

 

हा मारुतीचा उत्सव । करीत होता अवघा गावं । 

याचा पढुारी खडेंराव । पाटीि गणशेकुळीचा ॥१३॥ 

 

ह ेपाटीिघराणें जाण । आह ेअवत परुातन । 

घरचें धन कनकसंपन्न । पसारा थोर शतेीचा ॥१४॥ 

 

पवूीपासनू याचं्या घरीं । संतसेवा होती खरी । 

आिी भाग्ये जमेदारी । मग काय ववचाररता ं? ॥१५॥ 

 

महादाजी पाटिास । दोन मिुग ेऔरस । 

थोरल्या त्या पतु्रास । नावं अस ेकडताजी ॥१६॥ 

 

कुकाजी तो धाकटा । पढंरीचा भक्त वनका । 

गोमाजीचा उपदशे दखेा । होता या घराण्यातें ॥१७॥ 

 

पाटीि कडताजी कारण । मिुग ेहोत ेसहा जण । 

कुकाजी नसुता भाग्यवान । पतु्र नव्हता ंत्याच ेकुशी ॥१८॥ 

 

कडताजी पावता ंमरण । साही मिुाचं ेसगंोपन । 

कुकाजीनें केिे जाण । जन्मदात्या बापापरी ॥१९॥ 

 

कुकाजीच्या अमदानींत । भरभराट झािी बहुत । 

अष्टवसद्धी सदनातं । वाटे नादं ूिागल्या ॥२०॥ 

 

 



 

 

 

 

पाटीि कुकाजीनंतर । खडूं करी कारभार । 

याच्या पढुें साचार । काहंीं न चािें कोणाच े॥२१॥ 

 

या खडूं पाटिाप्रती । पाचं बंध ुवनविती । 

गणपती नारायण मारुती । हरी आवण कृष्णाजी ॥२२॥ 

 

आधीच पाटीि जमदेार । सत्ता हाती साचार । 

पशैाचा तो वनघ ेधरू । जयावचया सदनामध्यें ॥२३॥ 

 

बंध ुसारे तािीम कररती । दाडंपटे्ट खळेती । 

कुथतीचा तो षोक अती । होता हरी पाटिास ॥२४॥ 

 

उत्सव नावंास मारुतीचा । तरी जयजयकार पाटिाचा । 

म्हणतीि तो शब्द त्याचंा । झिेणें भाग रयतिेा ॥२५॥ 

 

नेहमी कटकटी मारामार या । शगेावंांत होती खर या । 

पाटीि एक्या मापी सार या । िोकापं्रती मोवजतसे ॥२६॥ 

 

हा सजजन साधसुंत । ह ेन त्याचं्या मनीं येत । 

वाटेि त्या बोिती सत्य । अद्वातद्वा यथामती ॥२७॥ 

 

असो पाटीिबंधूनंी । राऊळातं येऊनी । 

महाराजातें हटेाळणी । करण्याचें तें सरु केिें ॥२८॥ 

 

 



 

 

 

 

कोणी म्हणावें वपश्या गण्या । खातोस का ंताक कण्या ? । 

ऐशा गोष्टी अवत उण्या । त्यानंी कराव्या समथाांसी ॥२९॥ 

 

कोणी म्हणावें खळे कुथती । आम्हासंवे वनविती । 

तिुा िोक बोिती । योगयोगशे्वर म्हणोन ॥३०॥ 

 

त्याच ेदाव प्रत्यंतर । ना तरी आम्ही दऊंे मार । 

याचा करी ववचार । बर या बोिाने येधवां ॥३१॥ 

 

त्याचंें बोि ऐकावे । समथाांनीं न उत्तर द्यावें । 

अवघ ेहसंण्यावरी न्यावें । कोप न धरावा यवत्कंवचत ् ॥३२॥ 

 

ऐसा उमवट प्रकार । मवंदरीं चािे वनरंतर । 

म्हणनू पाटीि भाथकर । समथावसी ऐसें वदिा ॥३३॥ 

 

नका महाराज येथे राहू ं। चिा आकोिी ग्रामा जाऊं । 

हीं पाटीि पोरें माजिीं बहु । याचंा नको संबंध ॥३४॥ 

 

ह ेशक्तीनें माजिे । िक्ष्मीनें धुदं झािें । 

सत्तेपढुें काहंीं न चािे । येथे याचंी पाटीिकी ॥३५॥ 

 

गजानन बोििे त्यावरी । भाथकरा थोडा दम धरी । 

ही पाटीि मंडळी सारी । आहते माझ ेपरम भक्त ॥३६॥ 

 

 



 

 

 

 

मात्र ववनयाप्रती थारा । याचं्यापाशीं नाही जरा । 

शोधवुन पहा अतंरा । त्याचं्या म्हणजे कळेि तजु ॥३७॥ 

 

ही पोरें पाटिाचीं । माझीं िेकरें आहते साचीं । 

कृपा आह ेसंताचंी । याचं्या कुळावर भाथकरा ॥३८॥ 

 

जमेदारा उमवटपण । हचे आह ेभषूण । 

काय वाघाचें तें वजन । असावे सागं गाईपरी ? ॥३९॥ 

 

तिवारीिा मऊपणा । मळुीं उपयोगी नाहीं जाणा । 

अग्नीनें तो थंडपणा । सागं धरावा कवण्या रीती ॥४०॥ 

 

गले्यावरी काहंीं काळ । हा उमवटपणा जाईि । 

पावसाळ्याचें गढूळ जि । वहवाळ्यातं वनवळ होई ॥४१॥ 

 

एके वदवशीं पाटीि हरी । आिा मारुतीच्या मंवदरी । 

महाराजािा धरन करीं । म्हण ेकुथती करी माझ्यासवें ॥४२॥ 

 

तिुा कुथतीत करीन चीत । चाि जाऊं तािमीत । 

उग ेन बैसे ऐसें म्हणत । गण गण गणातं बोत े॥४३॥ 

 

तझुे प्रथथ माजिे बहु । ते खरें खोटें आज पाहू ं। 

मिा पाडसी तरी दऊंे । तिुा मोठे बक्षीस ॥४४॥ 

 

 



 

 

 

 

ते समथाव मानविें । दोघ ेतािमीमध्ये गिेें । 

समथाांनी कौतकु केिें । ते आता ंपररयेसा ॥४५॥ 

 

खािी बसि ेगजानन । उठीव आता ंमजिागनू । 

असिास जरी पिैवान । तरी साच करशीि हें ॥४६॥ 

 

हरी पाटीि उठवावया । िागिा यत् न करावया । 

परी त ेअवघ ेगिेे वाया ं। हािेनात समथव मळुीं ॥४७॥ 

 

घामाघमू तन ुझािी । शक्तीची ती कमाि केिी । 

पेंच झािें वनबवळी । समथाांसी झुजंता ं॥४८॥ 

 

हरी म्हण ेमनातं । हा केवढा तरी सशक्त ? । 

अचि ऐसा पववत । याच्यापढुे  येईि उणा ॥४९॥ 

 

हा वकडवकडीत वदसतो जरी । शक्ती याची गजापरी । 

खोडया आमच्या नानापरी । आजवरी यानें सहन केल्या ॥५०॥ 

 

त्याचें हेंच कारण । हा गजापरी बिवान । 

आम्ही जंबकुासमान । म्हणनू नाहीं रागाविा ॥५१॥ 

 

जंबकुाच्या चषे्टिेा । गजपती न मानी भिा । 

श्वानावचया भुकंण्यािा । व्याघ्र द ेना वकंमत ॥५२॥ 

 

 



 

 

 

 

काहंीं असो याच्या पायीं । आता ंठेवणें आिी डोई । 

आजपयांत मी नाहीं । कवणासीही नमन केिें ॥५३॥ 

 

समथव म्हणािे हरीिा । आता ंबवक्षस द्या आम्हािंा । 

ना तरी चीत मजिा । तवुा ंकरावें कुथतींत ॥५४॥ 

 

कुथती हा मदावनी । षोक श्रेष्ठ सवाांहुनी । 

कृष्ण बिरामें बािपणीं । ऐशाच कुथत्या केल्या रे ! ॥५५॥ 

 

मवुष्टक आवण चाणरू । मल्िववद्येने परमशे्वर । 

ववधता झािा साचार । जे दहेरक्षक कंसाच े॥५६॥ 

 

पवहिी संपवत्त शरीर । दसुरें तें घरदार । 

वतसरीचा तो प्रकार । आह ेधनमानाचा ॥५७॥ 

 

तझु्याप्रमाण ेपतूनारी । पाटीि होता यमनुातीरीं । 

गोकुळींचीं पोरें सारीं । त्यानें केिीं सशक्त ॥५८॥ 

 

तसैे तवुा ंकरावें । शरीरबिा वाढवावें । 

ना तरी ह ेसोडावें । पाटीि नावं आपिुें ॥५९॥ 

 

हेंच बक्षीस द्यावे मज । ना तरी कुथती करी आज । 

येणें ररती उतरिा माज । समथाांनी हरीचा ॥६०॥ 

 

 



 

 

 

 

हरी म्हण ेसमथाांस । आपिुी कृपा असल्यास । 

शगेावंच्या िेकरासं । सशक्त कररता ंयेईि कीं ॥६१॥ 

 

ऐसे धतूवपणाच ेबोिणें । केिे पाटीि हरीनें । 

जे मळुातं असती शहाण े। त्यानंा शाळा नको कीं ॥६२॥ 

 

असो त्या वदवसापंासनू । हरीनें वदिे सोडून । 

अद्वातद्वा भाषण । करणें पणु्यपरुुषाशीं ॥६३॥ 

 

ही पाहोवन त्याची कृवत । इतर बंध ुबोिती । 

हरी तू ंत्या जोगडयाप्रवत । का ंवभतोसी कळेना ॥६४॥ 

 

आपण पाटिाच ेकुमार । या गावंींचें जमेदार । 

तें तूचं का ंरे ठेववशी वशर । पदीं त्या नागव्याच्या ॥६५॥ 

 

त्या वपशाचें थोताडं । गावंी माजिें उदडं । 

त्याचा पावहजे कावढिा दाडं । िोका ंसावध करावया ॥६६॥ 

 

ऐसे न जरी आपण केिें । तरी िोक अवघ ेहोतीि खळेु । 

पाटिाच ेकतवव्य भिे । गावंा हुशार करण्याचें ॥६७॥ 

 

मैंद साधचू ेवेष घतेी । वेडयावाकडया कृत्या कररती । 

बाया बापडया भोंवदती । याचा करी ववचार ॥६८॥ 

 

 



 

 

 

 

सोन्या कस िाववल्याववना । न कळे रे सोनेपणा । 

तकुारामाचा शातंपणा । कळून आिा ऊंसानें ॥६९॥ 

 

ज्ञानेश तवे्हा ंसाध ुकळिा । जेव्हा ंरेडा वदे बोििा । 

परीक्षवेवण कवणािा । अथथानीं मान दऊंे नये ॥७०॥ 

 

चाि परीक्षा तयाची । आज आपण करं साची । 

मोळी घऊेन ऊंसाची । मंवदरात पातिें ॥७१॥ 

 

हरी न काहंीं बोििा । इतरानंीं प्रश्न केिा । 

अरे वपशा या ऊंसािा । खातोस का ंतू ंसागं हें ? ॥७२॥ 

 

जरी ऊंस खाण्याची । इच्छा असेि तिुा साची । 

तरी एक अट आमचुी । आह ेती तू ंमान्य करी ॥७३॥ 

 

आम्ही ऊंसाच ेकरंु प्रहार । तझु्या येधवां अगंावर । 

त्याच ेवळ ना उठिे जर । तरीच योगी मानूं तिुा ॥७४॥ 

 

ऐसें भाषण ऐवकिें । महाराज काहंीं न बोििे । 

िेंकराच ेबाविश चाळे । मनीं न आणीं सजु्ञ कदा ॥७५॥ 

 

मारुती म्हणािा त्यावर । अरे हा भ्यािा साचार । 

ऊंसाचा तो खाण्या मार । हा काहंीं तयार नसे ॥७६॥ 

 

 



 

 

 

 

मग म्हणािा गणपती । अरे मौन हीच समंती । 

त्यानें वदधिी आपणाप्रवत । आता ंकाय पहाता ं? ॥७७॥ 

 

ते दोघा ंवतघा ंमानविें । ऊंस करी घतेि े। 

समथाांसी मारण्या भिे । आिे चढून अगंावर ॥७८॥ 

 

ते पाहता ंनारीनर । मवंदरी जे होत ेइतर । 

त ेपळंू िागिे भराभर । भाथकर तवेढा जवळ अस े॥७९॥ 

 

भाथकर म्हणें पोरासंी । नका मारं समथाांसीं । 

या ऊंसानें आज वदवशीं । हें काहंीं बरें नव्ह े॥८०॥ 

 

तमुचा पाटीि कुळातं । जन्म झािा आह ेसत्य । 

तमुचें असावें दयाभतू । अतंःकरण दीनावंवषयी ॥८१॥ 

 

हें महासाध ुतमु्हासंी । जरी न वाटतीि मानसीं । 

तरी हीन दीन िेखनू यासी । द्यावे सोडून हचे बरें ॥८२॥ 

 

अरे शरू ज ेका ंवशकारी । त ेचाि कररती वाघावरी । 

उगीच बंदकू घऊेन करी । न माररती नाकतोडा ॥८३॥ 

 

मारुतीनें जावळिी । रावणाची िंका भिी । 

उगीच नाहीं चाि केिी । झोपडया पाहून दबुळ्याचं्या ॥८४॥ 

 

 



 

 

 

 

यावरी म्हणती पोरें । तमुचें भाषण ऐवकिे सारें । 

गावंीचें िोक अत्यादरें । योगयोगशे्वर म्हणती या ॥८५॥ 

 

म्हणनू त्याचा पहाया योग । येथें आिो आम्ही चागं । 

यात न घ्यावा तमु्ही भाग । पहा मौज दरुनी ॥८६॥ 

 

ऊंस घऊेन हातात । मारं िागिे समथावप्रत । 

जैशा का झोवडतात । ओबं्या शतेी कृषीवि ॥८७॥ 

 

परर न महाराज डगमगिे । मिुा ंपाहून हसंत बसिे । 

कोठेंही ना उमटिे । वळ त्याचं्या अगंावर ॥८८॥ 

 

तें पहाता ंपोरें भ्यािीं । चरणीं त्याचं्या िागिीं । 

म्हणती खराच आह ेबिी । हा योगयोगशे्वर ॥८९॥ 

 

महाराज म्हणती पोरािंा । मिुानंो तमुच्या करािा । 

असेि अती त्रास झािा । मारण्यानें मजिागी ॥९०॥ 

 

त्या श्रमाचा करण्या नाश । काढून दतेो इक्षरुस । 

तमु्हािंागीं प्यावयास । या बसा माझ्यापढुें ॥९१॥ 

 

ऐसे म्हणनू घतेिा । एक ऊंस करीं भिा । 

हातानेंच वपळून त्यािा । रस कावढिा पात्रामध्यें ॥९२॥ 

 

 



 

 

 

 

त्या ऊंसाची अवघी मोळी । समथाांनी पहा वपवळिी । 

आवण प्यायाकारणें वदिी । रस नव्हाळी पोरासं ॥९३॥ 

 

श्रीगजानन पणु्य परुुष । चरकावाचंनू कावढिा रस । 

ते पाहता ंबािकासं । अवत आनंद जाहिा ॥९४॥ 

 

िोक म्हणती ही योगशवक्त । दतंकथा मळुी नसती । 

योगें जी का प्राप्त होती । त्या शक्तीिा च्यवुत नसे ॥९५॥ 

 

पौवष्टक पदाथे शवक्त येते । परी न ऐसी कायम वटकत े। 

सशक्त आपलु्या राष्रातें । करणें असल्या योग वशका ॥९६॥ 

 

हचे तत्त्व सचुवावयासी । पाटीि अभवकाशंी । 

करें काढून रसाशीं । दाववत ेझािे श्रोत ेहो ॥९७॥ 

 

समथाांसी वंदनू । गिेी पोरें वनघनू । 

खडूं पाटिाकारण । वतवमान श्रतु केिें ॥९८॥ 

 

दादा आपलु्या गावंांत । गजानन ईश्वर साक्षात ् । 

त्याचा आज आम्हाप्रत । आिा आह ेप्रत्यय ॥९९॥ 

 

ऐसे म्हणनू कवथिी सारी । हकीकत त्यािा खरी । 

ती ऐकता अतंरीं । खडूं पाटीि चवकत झािा ॥१००॥ 

 

 



 

 

 

 

मग तोही दशवनािा । समथाांच्या येऊ िागिा । 

परी मादवव वाणीिा । मळुी नव्हतें यवत्कंवचत ् ॥१॥ 

 

गण्या, गजा ऐसें म्हणें । पाटीि समथावकारणें । 

अरे तरेु ह ेबोिणें । होते दोन वठकाणीं ॥२॥ 

 

प्रमे आत्यंवतक जें कायीं । तथेें ऐसे घडून येई । 

आई िेंकरामंाजी होई । भाषण अरेतरेुच े॥३॥ 

 

हा एक प्रकार झािा । आता दसुरा रावहिा । 

तोही सागंतों ऐका भिा । सावधान वचत्तानें ॥४॥ 

 

नोकर चाकर हीन दीन । याचं्या सवे जें भाषण । 

कररती संभाववत जन । तहेी एकेरी थवरपाचें ॥५॥ 

 

अरे तरेु म्हणण्याची । संवय पाटिा पडे साची । 

का ंकी रयत गावंची । िेकरें त्याची वनःसशंय ॥६॥ 

 

श्रोत ेयाच संवयीनें । खडूं पाटीि गण्या म्हण े। 

श्रीसमथावकारणें । काहंीं न दसुरें कारण ॥७॥ 

 

गण्या गण्या म्हण ेवाणी । परी प्रमे उपजे अतंःकरणीं । 

पहा नारळािागनुी । वर करवंटी खोबरे आतं ॥८॥ 

 

 



 

 

 

 

याच न्याये तयाचा । पररपाठ होता बोिण्याचा । 

वदृ्धापकाळ कुकाजीचा । झािा म्हणनू कारभार करी ॥९॥ 

 

कुकाजी तो एके वदवशी । बोिता झािा खडूंशीं । 

तू ंजातोस प्रवतवदवशीं । महाराजाचं्या दशवना ॥११०॥ 

 

सागंतोस मिा साक्षात्कारी । गजानन एक भमूीवरी । 

मग का ंरे तझुी वैखरी । मगु्ध होत ेत्याचं्या पढुें ॥११॥ 

 

तिुा नाही पोरबाळ । माझा झािा वदृ्धापकाळ । 

नातवंडाच ेबोि खळे । पाहू द ेमज डोळ्यानें ॥१२॥ 

 

आज ववनंती करी त्यानंा । थवामी समथव गजानना । 

म्हणावें त्या करन करुणा । पोर एखाद ेद्या मज ॥१३॥ 

 

तों खरा साध ुअसल्या सत्य । परुतीि तझु ेमनोरथ । 

आवण माझाही अवघा हते । तडीस जाईि त्यायोगें ॥१४॥ 

 

साध ुपरुुषा अशक्य काहंीं । जगत्रयीं या उरिे नाहीं । 

संतिाभाचा करन घईे । काहंीं आपणा उपयोग ॥१५॥ 

 

ते खडूंतें मानविें । एके वदवशी बोिण ेकेिें । 

मारुतीच्या मंवदरी भिे । ते ऐका येणें ररती ॥१६॥ 

 

 



 

 

 

 

अरे गण्या माझा चिुता । वदृ्ध झािा आह ेआता ं। 

इच्छा उपजिी त्याच्या वचत्ता । नातवंड ते पाहण्याची ॥१७॥ 

 

तिुा िोक साध ुम्हणती । दशवन केल्या तजुप्रती । 

इच्छा मनींच्या पणूव होती । ऐसें िोक सागंतात ॥१८॥ 

 

त्याचें दावी प्रत्यंतर । उगा नको करं उशीर । 

तझु्या पायीं जयाचें वशर । तो का ंरहावा वनपवुत्रक ? ॥१९॥ 

 

ऐसें भाषण ऐवकिें । महाराज त्यासी बोििें । 

आज हें उत्तम घडून आिे । त्वा ंयाचना केिी आम्हा ं॥१२०॥ 

 

सत्ता, धन तझु्या हाती । तू ंप्रयत् नवादी असशी वनगतुी । 

मग ववनंती आम्हापं्रवत । का ंकररतोस कळेना ? ॥२१॥ 

 

धन आवण बिापढुें । अवघेंच म्हणशी बापडुें । 

मग का ंरे ह ेन घडे । साह्यें धनबािच्या ॥२२॥ 

 

तझुी भव्य आह ेशतेी । वगरण्या दकुानें पढेया अती । 

तझुे कोणी न मोडती । जन शब्द या वर हाडातं ॥२३॥ 

 

मग त्या ब्रह्मदवेािा । का ंन आज्ञा कररशी भिा ? । 

आपणा ंपतु्र द्यावयािा । हचे कोडें पडिें मज ॥२४॥ 

 

 



 

 

 

 

खडूं करी भाषण । ही गोष्ट ना यत् नाधीन । 

वपकें  पाण्यापासनू । येती जरी जगामध्यें ॥२५॥ 

 

तरी पाडणें पाणी । मानवाच्या न करी जाणी । 

दषु्काळांत जवमनी । पडती उताण्या ख्यात ह े॥२६॥ 

 

मात्र पाणी पडल्यावर । कतृवत्व आपिुें चािवी नर । 

तैसाच हाही प्रकार । तथेे न गती मानवाची ॥२७॥ 

 

खडूं पाटीि ऐसे बोिता ं। हसं ूआिे समथाव । 

तू ंकेिीस याचना आता ं। मजकारणें पोराची ॥२८॥ 

 

याचना म्हणजे मागणें भीक । ह ेतू ंआज केिें दखे । 

तिुा होईि बािक । वभक्या नावं ठेव त्याचें ॥२९॥ 

 

पतु्र दणेें माझ्या करीं । सववतोपरी नाहीं जरी । 

परी मी ववनंती करीन खरी । तझु्यासाठी परमेश्वरा ॥१३०॥ 

 

तो ऐकेि माझी भीड । त्यािा न ह ेकाहंीं जड । 

तू ंघरचा आहसे धड । रस आबं्याचा वद्वजा ंघािी ॥३१॥ 

 

ह ेमम मानी प्रमाण वचन । पतु्र होईि तजुकारण । 

आम्ररसाचें भोजन । दरसाि घािी ब्राह्मणा ॥३२॥ 

 

 



 

 

 

 

ह ेखडुंनें ऐवकिे । घरी येऊन सावंगतिें । 

कुकाजीसी वनवेवदिें । मंवदराचें वतवमान ॥३३॥ 

 

ह ेऐकता ंकुकाजीस । आनंद झािा बहुवस । 

तो काहंीं िोटता ंवदवस । समथव वचन झािें खरें ॥३४॥ 

 

कातंा खडूं पाटिाची । गगंाबाई नावंाची । 

गवभवणी झािी साची । नवमास पणूव झािे ॥३५॥ 

 

वतजिागीं पतु्र झािा । खडूं पाटीि आनदंिा । 

कुकाजीच्या हषाविा । पारावार काहंीं नस े॥३६॥ 

 

त्यानें धमव केिा बहू । गरीबा ंवदिें गळू गहू ं। 

पढेे-बर्फीचा वदिा खाऊ । गावंातीि अभवकानंा ॥३७॥ 

 

थाटांत झािे बारसें । वभकू नावं ठेवविेंसें । 

पढुे बाळ वाढिा असे । शकु्िपक्षीच्या इदंपूरी ॥३८॥ 

 

आम्ररसाच ेभोजन । वदिे ब्राह्मणाकंारण । 

तो संप्रदाय अजनू । शगेावंातं चाित असे ॥३९॥ 

 

पणु्यपरुुषाची वैखरी । कोठून होईि असत्य तरी । 

पाटिाच्या ओसरीवरी । बाळ रागंू ंिागिा ॥१४०॥ 

 

 



 

 

 

 

हा बोिबािा पाटिाचा । दशेमखुा ंपटिा न साचा । 

शगेावं हा दरु्फळीचा । गावं पवहल्यापासनू ॥४१॥ 

 

एक र्फळी दशेमखुाचंी । एक र्फळी पाटिाचंी । 

अतंःकरणें एकमेकाचंी । मळुीं होती अशदु्ध ॥४२॥ 

 

प्रत्येक आपलु्या डावातं । एकमेकाचंा करण्या घात । 

सदा इवच्छती मनातं । िेश नस ेप्रमेाचा ॥४३॥ 

 

शास्त्री दोन मंत्री दोन । शस्त्री दोन ततं्री दोन । 

एकमेकापंढुें श्वान । येता गरुगरु रोकडी ॥४४॥ 

 

तैसें झािे शगेावंातं । पाटीि आवण दशेमखुात । 

छवत्तसाचा आकडा सत्य । झािा न होईि त्रसेष्टाचा ॥४५॥ 

 

पढुे गोष्ट झािी ऐशी । कुकाजी झािे थवगववासी । 

पाहूवनया नातवंडासी । भीमातटी पढंरींत ॥४६॥ 

 

तणे ेखडूंचें उवद्वग्न मन । गिेें सहज होऊन । 

तो म्हण ेछत्र पणूव । माझे आज ढासळिे ॥४७॥ 

 

जया चिुत्याच्या वजवावरी । मी वनभवय होतो भमूीवरी । 

तो आधार माझा श्रीहरी । का ंरे नेिास काढून ? ॥४८॥ 

 

 



 

 

 

 

ऐशी संवध पाहून । बािंट आणाया कारण । 

पाटिावरी सवड पणूव । वमळािी दशेमखुमंडळीिा ॥४९॥ 

 

तो वतृ्तातं अष्टमातं । सागंने श्रोत ेतमु्हापं्रत । 

ही जमेदारी खाण सत्य । आह ेप्रत्यक्ष द्वषेाची ॥१५०॥ 

 

हा दासगणवूवरवचत । श्रीगजानन ववजय नामें ग्रंथ । 

पररसा श्रोत ेसाववचत्त । कुतकावतें सोडोवनया ॥१५१॥ 

 

शभु ंभवत ु॥ श्रीहररहरापवणमथत ु॥ 

॥ इवत श्री गजानन ववजय ग्रंथथय सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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