
 

 

 

*अध्याय सहावा प्रारंभ* 

 
 

॥ श्री गणशेाय नमः ॥ 

ह ेपरममंगला श्रीहरी । तझुी कृपा झाललयावरी । 

अशभु अवघें जातें दरुी । हा अनभुव सतंाचंा ॥१॥ 

 

त्या संतवाक्यीं भरंवसा । मी ठेवनू श्रीलनवासा । 

मंगलाची धरून आशा । तझु्या दारीं पातलों ॥२॥ 

 

आता ंलवन्मखु लावल्यास । त्याचा तलुा लागले दोष । 

आलण बट्टा वाक्यास । लागले कीं संताचं्या ॥३॥ 

 

म्हणोन ह ेमाधवा ! । अलभमान माझा धरावा । 

रोष कधीं ना करावा । या अजाण लेंकरावर ॥४॥ 

 

 

 

 



 

 

 

बालकाचें हीनपण । मातलेागीं दषूण । 

ह ेमनातं आणनू । करणें असेल ते करी ॥५॥ 

 

असो बंकटलाला घरीं । रालहली समर्ाांची स्वारी । 

तयी अपवूव एक घडली खरी । गोष्ट श्रोत ेती ऐका ॥६॥ 

 

गावंालचया दलिणसे । बंकटलालाच्या मळ्यास । 

महाराज गेले एक लदवस । कणसें मक्याची खावया ॥७॥ 

 

बहुत मंडळी बरोबरी । कणसें खाया आली खरी । 

लवलहरीपासी तयारी । केली कणसें भाजण्याची ॥८॥ 

 

लवहीर होती धनत्तर । पाणी लजला अपरंपार । 

गदव छायेच ेविृ र्ोर । जवळ होत ेलचचंचे े॥९॥ 

 

आगटया पटेल्या एकसरा ं। आजमासें हो दहा बारा । 

तणे ेडोंब झाला खरा । गगनोदरीं धमूाचा ॥१०॥ 

 

त्यायोगें ऐसे झाले । आग्या मोहोळ लागलेलें । 

लचचंविृावरी भलें । त्याच्या माशा उठल्या कीं ॥११॥ 

 

त्या माशा उठता ंिणीं । मंडळीं गेली पळोनी । 

कणसें लठकाणच्या लठकाणीं । मक्याचीं तीं रालहलीं हो ॥१२॥ 

 

 

 



 

 

 

 

त्या आग्या मोहोळाचं्या मलिका । पसरल्या अवघ्या मळ्यांत दखेा । 

घोंगडयाचा करून बरुखा । कोणी गलेे पळून ॥१३॥ 

 

प्राणापरी आवडती । वस्त ुनसे हो कोणती । 

अशा वेळीं समर्वमलूतव । आसनीं होती लनधावस्त ॥१४॥ 

 

ते नाही पळून गलेे । आसनीं आपल्या स्वस्र् बसले । 

लवचार करंू लागले । लनजलचत्ती माशयाचंा ॥१५॥ 

 

माशी तरी मीच झालों । मोहोळ तेंही मीच बनलों । 

कणसें खाया मीच आलों । कणसें तेंही रूपे माझीं ॥१६॥ 

 

ऐशा लवचारें आनंदातं । महाराज रालहले डोलत । 

अगंावरी असंख्यात । माशा येऊन बैसल्या ॥१७॥ 

 

वाटे पासोडी माशयाचंी । समर्व पाघंरले साची । 

योग्यता ब्रह्मलनष्ठाची । काय वणवन करावी ? ॥१८॥ 

 

माशा चावती वरच्यावरी । परी न तो पवाव करी । 

त्याचं ेकाटें शरीरी । बोचले असती असखं्यात ॥१९॥ 

 

यासी झाला एक प्रहर । भक्त झाले लचतंातरु । 

बंकटलालाच ेअतंर । दःुखें व्याकुळ झालें हो ॥२०॥ 

 

 



 

 

 

कोठून बलुि झाली मला । येर्ें आलणले समर्ावला । 

कणसें मक्याची खावयाला । मंडळींच्या समवेत ॥२१॥ 

 

अशा समर्ावलागनू । दःुख द्याया मीच कारण । 

झालों ह ेका ंलशष्यपण । माझें हाय रे ददुवैा ! ॥२२॥ 

 

बंकटलालानें तयारी । पढुें येण्याची केली खरी । 

हें जाणोन अतंरी । कौतकु केलें समर्ावनें ॥२३॥ 

 

जीवानंो जा लनघोन । बसा मोहोळी जाऊन । 

माझ्या बंकटाकारण । तमु्ही कोणी न चावावें ॥२४॥ 

 

जमलेल्या मंडळींत । बंकट हाच लनःसीम भक्त । 

जो माझ्याप्रीत्यर्व । येत आह ेधावंोलनया ॥२५॥ 

 

ऐसे म्हणता ंमाशा गेल्या । मोहोळावरी जाऊन बैसल्या । 

बंकटलालानें पालहल्या । त्या आपल्या लनजदृष्टीं ॥२६॥ 

 

महाराज त्या पाहोनी । बोलत ेझाले हासंोनी । 

वा खपू केलीस मजेवानी । आम्हासंी तू ंमाशयाचंी ॥२७॥ 

 

अरे त ेजीव लवषारी । बैसले माझ्या अगंावरी । 

माझ्यापासनू झाले दरुी । लड्डूभक्त येधवा ं॥२८॥ 

 

 

 



 

 

 

याचा करी लवचार । संकट आल्या कोणावर । 

कोणी न साह्य करणार । एका ईश्वरावाचंनुी ॥२९॥ 

 

लजलेबी पढेे बर्फी खाती । माशा आल्या पळून जाती । 

ऐशी जयाचंी आह ेकृलत । त ेस्वार्ी भक्त लनःसंशय ॥३०॥ 

 

बंकटलाल मधरुोत्तर । कररता ंझाला त्यावर । 

महाराज आणवूं का ंसोनार । काटें माशयाचंें काढावया ? ॥३१॥ 

 

महापापी मी गरुुराया । तमु्हालंागीं त्रास द्याया । 

आणलवता ंझालो या ठाया ं। माशा लकती डसल्या तरी ! ॥३१॥  

 

गाधंी अगलणत अगंावर । उठल्या तमुच्या साचार । 

याचा व्हावया पररहार । उपाय सागंा कोणता ? ॥३३॥ 

 

बंकटलालाच ेऐलकले । वचन, महाराज बोलत ेझाले । 

अरे यातं ना काहंीं अलधक घडलें । डसणें स्वभाव माशयाचंा ॥३४॥ 

 

मला त्याची मळुीच बाधा । होणार नाहीं जाण कदा । 

त्या माशीरूप सलच्चदानंदा । म्या ंजाणले म्हणोन ॥३५॥ 

 

माशी तरी तोच झाला । तोच आह ेमाझा पतुळा । 

पाण्यानेंच पाण्याला । काय दखुलवता ंयेईल ? ॥३६॥ 

 

 

 



 

 

 

हें ऐकता ंब्रह्मज्ञान । बंकटलाल धरी मौन । 

काटें काढण्यालागनू । बालहले त्यानें सोनारा ॥३७॥ 

 

सोनार लचमटे घऊेन आले । दहेास शोधू ंलागले । 

कोठे आहते काटें रुतले । मलिकेच ेपहावया ॥३८॥ 

 

महाराज वदले तयानंा । काय ह्या वंध्यामैर्नुा । 

कररतसा तमुच्या नयना ं। काटें त ेना लदसतील ॥३९॥ 

 

ते काढण्या लचमटयाची । गती नाहीं मळुीच साची । 

साि ती ह्या गोष्टीची । मीच दालवतों तमु्हालंा ॥४०॥ 

 

ऐसे म्हणनू कौतकु केलें । वायलूागी रोधनू धररलें । 

तों काटें अवघ ेवरी आलें । रुतलेल्या स्र्लातंनू ॥४१॥ 

 

तो पाहता ंप्रकार । लोक आनंदले र्फार । 

कळून आला अलधकार । श्रीगजाननस्वामींचा ॥४२॥ 

 

पढुें कणसें भाजली । अवघ्यानंी ती ग्रहण केलीं । 

अस्तमानीं लनघनू आली । मडंळी लनजगहृातें ॥४३॥ 

 

असो पढुें एक वेळा ं। महाराज गेले अकोटाला । 

आपलु्या बंधसू भटेण्याला । श्रीनरलसंगजीकारणें ॥४४॥ 

 

 

 



 

 

 

हा कोतशया अल्लीचा । लशष्य मराठा जातीचा । 

कंठमणी लवठ्ठलाचा । भलक् तबलानें झाला असे ॥४५॥ 

 

त्या नरलसंगजीचें चररत्र । मी भक् तलीलामतृातं । 

वलणवले आह ेइत्यंभतू । आता ंते सागंण ेनको ॥४६॥ 

 

हें अकोट नामें नगर । शगेावंाहून साचार । 

आह ेअठरा कोसावंर । ईशान्येला पररयेसी ॥४७॥ 

 

मनोवेगाचा सजवनू वारू । लनघत ेझाले सद ्गरुू । 

जे पदनताच ेकल्पतरू । श्री गजानन महाराज ॥४८॥ 

 

अकोटाच्या सालन्नध्यासी । एका लनलबडतरशा अरण्यासी । 

नसलसंग राह ेअहलनवशी । एकान्तवास सवेावया ॥४९॥ 

 

हें लनजवन अवघ ेअरण्य । महा भयकंर दारुण । 

लनंब अश वत्र् राताजंन । विृ जेर्ें उदलेे ॥५०॥ 

 

लता त्या नाना जाती । विृा वेढून बैसल्या असती । 

तणृ वाढलें भमूीवरती । सपव वारुळीं असखं्यात ॥५१॥ 

 

ऐशा त्या अरण्यातं । नरलसंगजी जाऊन बसत । 

म्हणनू आल ेअवलचत । समर्व त्यासी भटेावया ॥५२॥ 

 

 

 



 

 

 

सारखा भटेे सारख्यासी । पाणीच लमळे पाण्याशीं । 

लवजातीय द्रव्यासी । समरसता होणें नसे ॥५३॥ 

 

गजाननासी पालहलें । तणेें लचत्त आनंदलें । 

स्वामी नरलसंगजीचें भलें । तो प्रमेा न वणववे कीं ॥५४॥ 

 

एक हरी एक हर । चालत ेबोलत ेपरमेश वर । 

एक राम एक कुमर । वसदुवेदवेकीचा ॥५५॥ 

 

एक मलुन वलसष्ठ । एक पाराशर ऋलष श्रेष्ठ । 

एक जान्हवीचा काठं । एक तट गोदचेा ॥५६॥ 

 

एक लहरा कोलहनरू । एक कौस्तभु साचार । 

एक वैनतेय, एक कुमर । सती वानरी अजंनीचा ॥५७॥ 

 

दोघ ेभटेले एकमेका ं। दोघा आनंद सारखा । 

बैसत ेझाले आसनीं एका । लहतगजु तें करावया ॥५८॥ 

 

अनभुव त ेआपापल े। एकमेका ंकलर्त ेझाले । 

नरलसंगा तू ंउत्तम केलें । प्रपचंात रालहलास ॥५९॥ 

 

मी त्याग केला तयाचा । स्वीकार करून योगाचा । 

या सलच्चदानंद तत्त्वाचा । कररता ंझालों लवचार ॥६०॥ 

 

 

 



 

 

 

या योगाच्या लियेंत । गोष्टी होती अघलटत । 

जयाचंा मळुी न लाग ेअतं । या सामान्य लोकालंा ॥६१॥ 

 

त्या गोष्टी लपवावया । लपसा बनलों जगा ठाया ं। 

उपालध त ेनासावया ं। वेड बळेंच पाघंरलों ॥६२॥ 

 

तत्त्व जाणण्याकारण । मागव कलर्ल ेआहते तीन । 

कमव, भलक्त, योग म्हणनू । शास्त्रकारानंी शास्त्रांत ॥६३॥ 

 

र्फल या लतन्हीं मागाांचें । एकलच आह ेअखरेीच े। 

परी बाह्य स्वरूप त्याचंें । लभन्न लभन्न असें कीं ॥६४॥ 

 

योगी योगलियेचा । जरी अलभमान वाही साचा । 

तरी तयासी तत्त्वाचा । खरा बोध ना होईल ॥६५॥ 

 

योगलियाकरून । अललप्त रहावे तयापासून । 

कमलपत्रासमान । तरीच तत्त्व कळून ये ॥६६॥ 

 

याचपरी प्रपचंाची । लस्र्लत नरलसंगा आह ेसाची । 

आसलक्त कन्यापतु्राचंी । मळुींच राहता कामा नये ॥६७॥ 

 

गार पाण्यांत राहते । परी न पाणी लशरंू दतेे । 

तसैेंच वागती साचें । या प्रपचंामाझारीं ॥६८॥ 

 

 

 



 

 

 

यापरी त्वा ंरहावें । अपिेारलहत असावें । 

लचत्तातंनू ना ढळू द्यावे । सलच्चदानंद ईशाला ॥६९॥ 

 

म्हणजें काहंींच अशक्य नाहीं । तू,ं मी आलण शषेशायी । 

एकरूप आहों पाही । जन जनादवन लभन्न नसे ॥७०॥ 

 

नरलसंग म्हणती बंधरुाया ! । आलास मसी भटेावया । 

ही तझुी केवढी दया । उपमा याला दणे्या नसे ॥७१॥ 

 

प्रपचं मळुीं अशाश्वत । त्याची काय लकंमत । 

दपुारच्या सावलीप्रत । कोण सागं खरें मानी ? ॥७२॥ 

 

तू ंकलर्ले जयापरी । तसैा वागने भवूरीं । 

मी, जाण वरच्यावरी । अशीच भटेी द्यावी तवुा ं॥७३॥ 

 

दहेप्रारब्ध जयाचें । असेल जया जातीचें । 

तेंच आह ेव्हावयाचें । लोकाचारी लनःसंशय ॥७४॥ 

 

तमु्हा ंआम्हाकंारणें । जे का ंधालडलें ईशानें । 

तचे आह ेआपणा ंकरणें । लनरालसपणें भमूीवरी ॥७५॥ 

 

आता ंलवनंती इतकुीच खरी । व्यावहाररक भटे वरच्यावरी । 

दते जावी सालजरी । मी धाकटा बंध ुतझुा ॥७६॥ 

 

 

 



 

 

 

नंदीग्रामा रालहला भरत । रघपुतीची वाट पहात । 

तैसाच मी या अकोटात । राहून पाहतों वाट तझुी ॥७७॥ 

 

तलुा येर्ें यावया । अशक्य काहंीं नाहीं सदया । 

अवघ्या आहते योगलिया । अवगत तलुा पलहल्यापासनू ॥७८॥ 

 

पद न लालवता पाण्याप्रत । योगी भरधावं वरूनी पळत । 

िणामाजी लर्फरून येत । शोधनू अवघ्या लत्रभवुना ॥७९॥ 

 

ऐसें लहतगजु उभयतांचें । रात्रभरी झालें साचें । 

भरतें आलें प्रमेाचें । दोघालंचया संगमीं ॥८०॥ 

 

खरे खरे जे का ंसंत । तरे्ें हेंच घडून येत । 

दालंभकाचंी होतात । भाडंणें पाहून एकमकेा ं॥८१॥ 

 

दालंभक म्हणू ंनये गरुू । त ेअवघ ेपोटभरू । 

परुामाजीं रु्फटकें  तारंू । तारण्यासी समर्व नसे ! ॥८२॥ 

 

दालंभकाचंा बोलबाला । जरी होतो जगीं भला । 

तरी त्यागणें आह ेत्याला । लनवडूलनया श्रोत ेहो ! ॥८३॥ 

 

संतत्व नाहीं मठातं । संतत्व नाहीं लवद्वत्तेंत । 

संतत्व नाहीं कलवत्वातं । तरे्ें स्वानभुव पालहजे ॥८४॥ 

 

 

 



 

 

 

दालंभक मलुाम्याच ेसोनें । त्याला सागंा काय घणेें । 

गलृहणी म्हणनू ठेवणें । काय कसबीण सदनात ? ॥८५॥ 

 

ही संतजोडी सािात्कारी । दालंभकतचेी साच वैरी । 

नादं ेजयाचं्या सदवै घरीं । सन्नीलत सदाचार ॥८६॥ 

 

नरलसंगजीस भटेण्या जाण । काननीं आल ेगजानन । 

ऐसें कळले वतवमान । गरुाखीद्वारे अकोटाला ॥८७॥ 

 

तें कळता ंआनंदले । लोक धावूं लागले । 

नारळ घऊेन लनघाल े। पाहाया द्वय संतांसी ॥८८॥ 

 

एकमेका ंऐसें म्हणती । चला चला रे सत्वर गती । 

गोदा आलण भागीरर्ी । संगम पावली काननातं ॥८९॥ 

 

त्या भटेरूप प्रयागासी । जाऊं आपण स्नानासी । 

या महोदयपववणीसी । साधनू घऊंे चला हो ॥९०॥ 

 

तो इकडे काय झालें । गजानन आधींच लनघनू गलेे । 

नरलसंगासी पसुनू भले । भटे ना झाली पौरासी ॥९१॥ 

 

पढुें एकदा ंगजानन । करीत असता भ्रमण । 

दयावपरुाच्या सलन्नध जाण । येतें जाहले लशष्यासंह ॥९२॥ 

 

 

 



 

 

 

दयावपरुाच्या शजेारी । लशवर गावं लनधावरी । 

असे चदं्रभागचे्या तीरीं । व्रजभषूणा वास जेर्ें ॥९३॥ 

 

श्रोत ेही चदं्रभागा । पढंरीची नाहीं बघा । 

ही लहानशी एक गगंा । पयोष्णीला लमळणारी ॥९४॥ 

 

या लशवर गावंातं । व्रजभषूण नामें पलंडत । 

चार भाषा अवगत । होत्या श्रोत ेजयाला ॥९५॥ 

 

कीलतव जयाच्या लवद्वत्तेची । वर हाडी पसरली साची । 

याला भलक्त भास्कराची । आत्यंलतक असे हो ॥९६॥ 

 

प्रत्यहीं चदं्रभागवेर । स्नान करी साचार । 

उदयास येता ंलदनकर । अघ्यव त्यासी दतेस े॥९७॥ 

 

पचं पचं उषःकाला । व्रजभषूण उठे भला । 

सारून प्रातलववधीला । अरुणोदयीं स्नान करी ॥९८॥ 

 

तेंही शीतोदकानंीं । ऐसा कमवठ परी ज्ञानी । 

मानमान्यता ंलवद्वजजनीं । जयाची होती लवशषे ॥९९॥ 

 

त्या लशवरगावंाला । योगीराज लर्फरत आला । 

वाटे तपाचें द्यावयाला । र्फल त्या व्रजभषूणासी ॥१००॥ 

 

 

 



 

 

 

चदं्रभागचे्या वाळवंटी । हा बैसला ज्ञानजेठी । 

समोर नदीलचया काठंीं । आल ेव्रजभषूण स्नानाला ॥१॥ 

 

ती प्रभातीची वेळा पाही । प्रकालशल्या लदशा दाही । 

कुक्कुटाचा आवाज येई । वरचवेरी ऐकावया ॥२॥ 

 

चातक भारद्वाज पांखरें । जाऊं लागली अत्यादरें । 

भास्करासी सामोरे । पवूव लदशा लिनू ॥३॥ 

 

भास्कराचा उदय होता ं। तम लनमाला हा ंहा ंम्हणता ं। 

जैसा सभसे पलंडत येता ं। मखूव जाती उठोनी ॥४॥ 

 

ऐशा त्या सपु्रभातीं । वाळवंटी गरुुमलूतव । 

बैसली होती लनलिती । ब्रह्मानंदी डोलत ॥५॥ 

 

सवें लशष्य अपार । बसले होत ेमंडलाकार । 

ते लशष्य नव्हत ेलकरणें र्ोर । त्या गजाननभास्कराची ॥६॥ 

 

तई ंव्रजभषूण तत्त्वतां । झाला सयूावसीं अघ्यव दतेा ं। 

तो हा पढुें ज्ञानसलवता । त्यानें पालहला प्रत्यि ॥७॥ 

 

सयूावप्रमाणें सतजे कालंत । अजानबुाहू लनलिती । 

दृलष्ट नासाग्राच्या वरती । लस्र्र जयाची झाली असे ॥८॥ 

 

 

 



 

 

 

ऐसा परुुष पाहता ंिणी । व्रजभषूण हषवला मनीं । 

संध्यासामान घऊेनी । आला धावनू जवळ त्याचं्या ॥९॥ 

 

अघ्यव लदले पायावंरी । गजाननाच्या सत्वरीं । 

प्रदिणाही अखरेी । त्यानें घातली तयाला ॥११०॥ 

 

लमत्राय नमः सयूावय नमः । भानव ेनमः खगाय नमः । 

ऐशी नावंे घऊेन पाहा । घातले द्वादश नमस्कार ॥११॥ 

 

शवेटीं आरती ओवालळली । गजाननासी आदरें भली । 

न्यनूता ती नाहीं पडली । कशाचीही त्या ठाया ं॥१२॥ 

 

प्रार्वनापवूवक नमस्कार । साष्टागं केला अखरे । 

मखुानें तें स्तवन र्ोर । महाराजाचें चाललें ॥१३॥ 

 

माझ्या तपाचरणाचें । र्फळ आलज लमळालें साचें । 

दशवन लदव्य पायाचंें । आज झालों धन्य मी ॥१४॥ 

 

नभोदरींच्या भास्कराला । दते होतों अघ्यव भला । 

तों आज प्रत्यि पालहला । ज्ञानलनलध योगशे्वर ॥१५॥ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

श्लोक  

ह ेपणूवब्रह्म जगचालक ज्ञानराशी ।  

ऐसें यगुायगुीं लकती अवतार घसेी । 

झाल्यास दशवने तझुें ! भय रोग लचतंा ।  

नासे गजाननगरुो ! मज पाव आता ं॥१॥ 

 

ऐसी प्रार्वना करून । संपलवलें त्यानें स्तवन । 

योगशे्वरें या आललंगन । दृढ लदधलें त्या दोन्ही करें ॥१६॥ 

 

माय जैसी लेंकराला । प्रेमे धरी पोटाला । 

तवेीं व्रजभषूणाला । धररत ेझाले महाराज ॥१७॥ 

 

मस्तकावरीं ठेलवला कर । आशीवावद लदधला र्ोर । 

सववदा तझुा जयजयकार । होईल बाळा व्रजभषूणा ॥१८॥ 

 

कमवमागव सोडंू नको । लवधी लनरर्वक मानूं नको । 

मात्र त्यातं होऊं नको । ललप्त बाळा केव्हाहंी ॥१९॥ 

 

आचरून कमवर्फल । टालकता ंभटेतो घननीळ । 

त्याच्या अगंीं न लाग ेमळ । या कमावचा केव्हाहंी ॥१२०॥ 

 

तू ंआता ंआपलु्या सदनीं । माझें बोल ठेवी मनीं । 

प्रत्यहीं माझें तलुा ध्यानीं । होत जाईल दशवन ॥२१॥ 

 

 

 



 

 

 

ऐसें म्हणनू प्रसाद लदला । श्रीर्फलाचा श्रोत ेभला । 

त्या व्रजभषूण पलंडताला । महाराज आल ेशगेावंीं ॥२२॥ 

 

ह्या शगेावंाचें होते नावं । पवूवकालीं लशवगावं । 

अपभ्रशं लाभला ठाव । शगेावं या शब्दाला ॥२३॥ 

 

तेंच हल्लीं प्रचलीत । आह ेबधुहो वर हाडातं । 

सतरा पाटील होत ेसत्य । ह्या एकाच ग्रामाला ॥२४॥ 

 

महाराज शगेावंासी आले । परी न लस्र्र रालहले । 

हमेशा त ेभटकत लर्फरले । मनास येईल त्या स्र्ला ॥२५॥ 

 

आकोट अकोलें मलकापरू । नावंें सागंावीं कुठवर ? । 

चादंण्याचंी न होणार । मोजदाद कोणाही ॥२६॥ 

 

जयेष्ठ आषाढ मलहना गलेा । पढुें श्रावण मास आला । 

उत्सव होता सरंुू झाला । मारुतीच्या राऊळातं ॥२७॥ 

 

हें मारुतीचें मंलदर । शगेावंीं भव्य साचार । 

पाटील मंडळी र्ोर र्ोर । होती या भक्त दवेाची ॥२८॥ 

 

पेंडीलागीं जसैा आळा । तवेीं पाटील गावंाला । 

जें जें काहंीं आवडे त्याला । लतकडे लोकाचंा कल होई ॥२९॥ 

 

 

 



 

 

 

चाले उत्सव मलहनाभर । अलभषके पोर्ी कीतवन गजर । 

अन्नदानाशीं येई परू । अवघ ेलोक तपृ्त होती ॥१३०॥ 

 

या उत्सवाचा पढुारी । खडूं पाटील लनधावरी । 

जो गावंचा कारभारी । होता उदार मनाचा ॥३१॥ 

 

श्रोत ेह ेपाटीलपण । आह ेवाघाचें पाघंरूण । 

तें जो घईे त्याला जन । लभऊ लागती सहजची ॥३२॥ 

 

गावं करी तें राव न करी । ऐशी मराठी लभतरीं । 

म्हण एक आह ेसाजरी । ती यर्ातथ्य असे ॥३३॥ 

 

त्या मारुती मंलदरासी । आले गजानन पणु्यराशी । 

श्रावणाच्या आरंभासी । उत्सव श्रीचा पाहावया ॥३४॥ 

 

बोलले बंकटलालासी । मी आता ंया मंलदरासी । 

राहीन जाण अहलनवशीं । त्याचा शोक करंू नको ॥३५॥ 

 

गोसावी संन्यासी र्फकीर । यानंा कायमचें राहण्या घर । 

योग्य नाहीं साचार । तमु्हा ंप्रापलंचकाचें ॥३६॥ 

 

मी परमहसं संन्यासी । आता ंराहातों मंलदरासी । 

तू ंबोलालवशी जया लदवशीं । तवेढयापरुता येईन तरे् ॥३७॥ 

 

 

 



 

 

 

हें अतंरींचें गहु्य तलुा । कर्न केलें बंकटलाला । 

स्वामी शकंराचायावला । भ्रमण करणें भाग आलें ॥३८॥ 

 

गोसावी मलच्छंद्र जालंदर । हेंही रालहल ेलनरंतर । 

प्रापलंचकाचें वगळून घर । काननामाजीं विृातळी ॥३९॥ 

 

छत्रपती राजा लशवाजी । जो रणबहादरू वीरगाजी । 

जयाने लहदंूचंी रलिली बाजी । दडूंन दषु्ट यवनानंा ॥१४०॥ 

 

त्या लशवाजीचें प्रमे र्फार । होतें रामदासावर । 

परी सजजनगडावर । स्वामी होत ेवस्तीला ॥४१॥ 

 

याचा लवचार करावा । हट्ट मळुीं ना धरावा । 

माझ्या म्हणण्यास मान द्यावा । यातं कल्याण तझुें असें ॥४२॥ 

 

लनरुपाय होऊन अखरे । दतेा झाला रुकार । 

तो बंकटलाल सावकार । गजाननाचें म्हणण्याला ॥४३॥ 

 

मंलदरीं स्वामी समर्व येता ं। हषव झाला समस्ता ं। 

भास्कर पाटील शशु्रषूकेररता ं। जवळ राही लनरंतर ॥४४॥ 

 

हा दासगणलूवरलचत । श्री गजाननलवजय नामें ग्रंर् । 

ममुिुलूा दावो पर् । संतचरण सेवेचा ॥१४५॥ 

 

 

 



 

 

 

 

शभु ंभवत ु॥ श्रीहररहरापवणमस्त ु॥ 

॥ इलत श्री गजानन लवजय ग्रंर्स्य षष्ठोऽध्यायः ॥ 

 

@@@@@ 

 

 


