
 

 

 

*अध्याय विसािा प्रारंभ* 

 
 

॥ श्री गणशेाय नमः ॥ 

जय जयाजी रुक्ममणीवरा । ह ेचदं्रभागातटक्वहारा । 

दवेा वरदपाणीधरा । दासगणचू्या मस्तकीं ॥१॥ 

 

तू ंभपूाचंा भपूती । अवघेंच आह ेतझु्या हातीं । 

मग माझी फक्जती । का ंरे ऐसी माडंलीस ? ॥२॥ 

 

माझें पाप ताप दहन । करा कृपाकृशानें करून । 

राहो आनंदी सदा मन । तझुें भजन करावया ॥३॥ 

 

यातं अतंर केलयासं । वथृा तलुा लागले दोष । 

खर् या थोरानंी आपणासं । बट्टा लावनू घऊंे नये ॥४॥ 

 

 

 

 



 

 

 

 

म्हणनू ह ेश्यामसुंदरा । राही रुक्ममणीच्या वरा । 

पाडुंरंगा परम उदारा । माझी इच्छा पणूण करी ॥५॥ 

 

असो समाक्धस्थ झालयावर । श्रीगजानन साधवुर । 

म्हणू ंलागले नारीनर । आता ंकाय ह्या शगेावंीं ॥६॥ 

 

शगेावंींचा ज्ञानगभस्ती । अस्ता गलेा क्नक्िती । 

आता ंकाय तथेें माती । राक्हली आह ेक्नव्वळ ॥७॥ 

 

समदु्राच ेआटलया नीर । वा पषु्पतरंूचा गेला भर । 

कोण त्याचें करणार । कौतकु या जगामध्यें ? ॥८॥ 

 

आता ंखपेा शगेावंांत । करणें आह ेकीं क्नक्मत्त ? । 

दवे नसता ंदवे्हार् यांत । माळा बाधंण ेव्यथणची ॥९॥ 

 

ऐसें क्कत्येक बोलती । परी ती अस ेसाच भ्ातंी । 

महाराजाचंी क्दव्य ज्योक्त । अदृश्य आह ेतचे ठाया ं॥१०॥ 

 

जेवीं इदं्रायणीच ेतीरीं । ज्ञानेश्वर समाक्धस्थ जरी । 

ते आहते भटेले परी । तेंच ठायीं भाक्वकां ॥११॥ 

 

तशैीच शगेावंातं । श्रीगजाननस्वामी समथण । 

ऐसा जयाचंा क्सध्दान्त । दशणन त्यानंा तथे होतें ॥१२॥ 

 

 



 

 

 

 

त ेक्वषयींची एक कथा । सागंतों मी येथ आता ं। 

गणपत कोठाडे होता । एक भाक्वक गहृस्थ ॥१३॥ 

 

हा रायली कंपनीचा । एजंट शगेावं दकुानीचा । 

क्नत्य नेम होता त्याचा । दशणनाचा श्रोत ेहो ॥१४॥ 

 

अस्तमानीं प्रक्त क्दवशीं । यावें त्यानें मठासीं । 

बैसोक्नया समाधीपासीं । स्तवन करावें एकक्नष्ठें ॥१५॥ 

 

एकदा ंऐसें वाटलें त्यास । अक्भषके करून समाधीस । 

उद्ाचं्या क्वजयादशमीस । ब्राह्मणभोजन घालावें ॥१६॥ 

 

केली सवण तयारी । अक्भषकेाची साक्जरी । 

क्शधा मठाभीतरीं । धाक्डला मोठया प्रमाणांत ॥१७॥ 

 

तैं कातंा म्हण ेहो प्राणनाथा ! । हें तमु्ही काय कररता ं। 

हाड नाहीं तमुच्या हाता ं। खचण करण्याच्या बाबतींत ॥१८॥ 

 

उद्ा ंआह ेक्वजयादशमी । म्हणनू पोराबंाळासंी । 

कपडे अलंकार अगंासी । करून घाला काहंी तरी ॥१९॥ 

 

ह ेअक्भषके ब्राह्मणभोजनें । वरचवेरी न योग्य करणें । 

क्दलीं आपणा ंईश्वरानें । चार पोरेंबाळें हो ॥२०॥ 

 

 



 

 

 

 

फुटका मक्ण ना अगंावरती । मी लंकेची पावणती । 

गहृस्थाची ही का ंरीती ? । संचय करावा धनाचा ॥२१॥ 

 

हें कातंेंचें भाषण । गणपतरावा न रुचलें जाण । 

तो म्हण ेप्रपचंाहून । श्रेष्ठ परमाथण वाटे मला ॥२२॥ 

 

तोच त्याच्या कातंसेी । स्वप्न पडलें रात्रीसी । 

उग ेन छळी पतीसी । तो करतो तें करंू द े॥२३॥ 

 

त्यातं तझु्या बापाचें । काय जातें सागं साचें । 

प्रेम अशाश्वताचें । वेडे ! हें बाळगू ंनको ॥२४॥  

 

यामध्यें न काहंीं सार । धन भचूें भमूीवर । 

येतें मात्र बरोबर । पाप पणु्य मानवाच्या ॥२५॥ 

 

अक्भषके ब्राह्मणभोजन । ह ेपारमाक्थणक आह ेपणु्य । 

त्याच्यासाठीं वेंक्चतां धन । तें न जाय अनाठायीं ॥२६॥ 

 

परेलेलया क्बजापरी । त्याची क्स्थती होते खरी । 

म्हणनू सागंतों तलुा पोरी । अडथळा त्या करंू नको ॥२७॥ 

 

ऐशा पाहून स्वप्नास । सागंती झाली पतीस । 

तणेें गणपतरावास । हषण झाला क्वबधु हो ॥२८॥ 

 

 



 

 

 

 

आलें का ंहें प्रत्यंतर । महाराज येथेंच साचार । 

सोडून द्ावा कुक्वचार । आजपासनू काहंीं तरी ॥२९॥ 

 

मलुें बाळें कोणाची । धनदौलत कोणाची । 

तू ंन वाही क्चतंा त्याचंी । तें अवघ ेसमथाांचें ॥३०॥ 

 

असो गणपतरावानें । पजून केले आनंदानें । 

त्या दसर् याच्या महूुताणनें । खचणही केला अत्यतुम ॥३१॥ 

 

या गणपतरावाची । क्नष्ठा समथणपदीं साची । 

जडली शधु्द स्वरूपाची । होती पक्हलयापासनू ॥३२॥ 

 

लक्ष्मण हरी जाजंळाला । ऐसाच अनभुव एक वेळा ं। 

बोरीबंदरावरी आला । तो ऐका सागंतों ॥३३॥ 

 

काहंीं कामाक्नक्मत्त । लक्ष्मण गलेा मुंबईत । 

हा समथाांचा होता भक्त । पक्हलयापासनू क्वबधु हो ॥३४॥ 

 

घरच्या काहंीं कटकटीनें । वैताग त्याच्या घतेला मनें । 

काहंीं व्यापारासंबंधानें । आला होता मुंबईस ॥३५॥ 

 

असो बोरीबंदरावरी । लक्ष्मण आला जाया घरीं । 

तो आगगाडीच्या धममयावरीं । एक भटेला परमहसं ॥३६॥ 

 

 



 

 

 

 

आजानबुाहु उंच बाधंा । दृक्ि नासाग्रासी सदा । 

ओकंाराचा सवणदा । जप चालला त्याच्या मखुीं ॥३७॥ 

 

तो बोलला लक्ष्मणास । तू ंगजाननाचा आहसे क्शष्य । 

ऐसें असनू हताश । का ंहोतोस कळेना ? ॥३८॥ 

 

तू ंआपलुया जेव्हा ंघरीं । पणु्यक्तक्थ केलीस खरी । 

चारशें पानाचंी तयारी । करून अमरावतीला ॥३९॥ 

 

गोपाळराव पठेकर । आक्ण बापट मास्तर । 

याचंा कैसा प्रकार । घडला तो आण मना ॥४०॥ 

 

पतु्रशोक बापटासी । झाला असनू प्रसादासीं । 

तो तझु्या गहेासी । आला होता ना सागं तें ॥४१॥ 

 

पठेकराच ेब्राह्मण भले । सागं कशानें राक्हलें ? । 

अरे गजाननस्वामी गलेे । त्या उभयताचं्या स्वप्नातं ॥४२॥ 

 

उपदशे करून दोघांस । आक्णले होतें प्रसादास । 

हें कैसें क्वसरलास ? । सागं मला ये वेळीं ॥४३॥ 

 

खणुचे्या गोिी ऐकून । साशकं झाला लक्ष्मण । 

म्हण ेहा असावा कोण । हें काहंीं कळत नसे ॥४४॥ 

 

 



 

 

 

 

लक्ष्मणें त्या संन्याशाला । आदरें नमस्कार केला । 

तो पाहता ंपाहता ंगपु्त झाला । बोरीबंदर स्टेशनासी ॥४५॥ 

 

मग लक्ष्मण येऊन घरीं । वागू ंलागला पक्हलयापरी । 

प्रक्तवषी आपलुया घरीं । पणु्यक्तथीचा प्रारंभ केला ॥४६॥ 

 

अवधतू जयराम खडेकरासी । राहीत साहीत गावंासंी । 

भटेत ेझाले पणु्यराशी । संन्याशाच्या वेषानें ॥४७॥ 

 

एक माधवमातांड जोशी । कळंब कसरू ग्रामासी । 

आला मोजणी करायासी । जक्मनीची श्रोत ेहो ॥४८॥ 

 

हा सरकारी नोकर । होता रेव्हने्य ुऑक्फसर । 

त्याचा गजानन साधवूर । पणूण होता भरंवसा ॥४९॥ 

 

क्दवसभर मोजणी केली । पढुें त्यास इच्छा झाली । 

अस्तमानाच ेसमया भली । शगेावंास जाण्याची ॥५०॥ 

 

आज गरुुवारचा आह ेक्दन । घऊंे समथाांचें दशणन । 

ऐसा क्वचार करून । आज्ञा केली क्शपायाला ॥५१॥ 

 

जोड आपलुी वेगें दमणी । जाऊं शगेावंालागनूी । 

रात्र तथेें काढूनी । येऊं सकाळीं परत पनु्हा ं॥५२॥ 

 

 



 

 

 

 

तई ंतो क्शपाई कुतबुुद्दीन । बोलला कर जोडून । 

आभाळ आलें भरून । याचा क्वचार करावा ॥५३॥ 

 

मन नदीला पाणी भलें । आह ेथोडकें  आता ंआलें । 

पाही पाणी गढूळ झालें । म्हणनू केली क्वनंती ॥५४॥ 

 

जोशी म्हणाले त्यावर । अरे आता ंहोऊं नदीपार । 

जा दमणी करी तयार । उगीच सबबी सागं ूनको ॥५५॥ 

 

क्शपायानें जोक्डली दमणी । आला लगेंच घेऊनी । 

जोशी आतं बैसोनी । जाऊं लागले शगेावंा ॥५६॥ 

 

दमणी घातली नदींत । तो पाणी आलें अकस्मात ्। 

जाण्या बैल तटाप्रत । अवसर नाहीं राक्हला ॥५७॥ 

 

झझंावात बळावला । कडकडाट करी चपला । 

मन नदीला परू आला । क्षणामाजीं भयंकर ॥५८॥ 

 

मेघ वष ेमसुळधार । झझंावात सटुला खरा । 

शतेकर् याकं्चया छपरा । तो उडवूं लागला हो ॥५९॥ 

 

क्शपाई म्हण ेकुतबुदु्दीन । साहबे येथेंच आलें मरण । 

तमु्हा ंआम्हालंागनू । उपाय यासी आता ंनसे ॥६०॥ 

 

 



 

 

 

 

तई ंमाधव मातांड जोशी । घाबरे झाले क्नजमानसीं । 

बाहू ंलागले समथाांसी । करुणायकु्त वचानें ॥६१॥ 

 

ह ेसमथण गजानना । रक्षणा आमचु्या करी प्राणा ं। 

अशा संकटीं तझु्याक्वणा । त्राता न कोणी आम्हातंें ॥६२॥ 

 

कथा ऐक्कली परुाणातं । जहाज बडुता ंसमदु्रातं । 

त्यास संतानें दऊेन हात । रक्षण केलें सवणस्वीं ॥६३॥ 

 

तूहंी संत असामान्य । ब्रह्मवेत्ता करुणाघन । 

करी आमचुें रक्षण । येऊन या परुामध्यें ॥६४॥ 

 

दमणींत आलें जीवन । बैल गेल ेघाबरोन । 

मग जोशी पढुें होऊन । बोलते झाले क्शपायास ॥६५॥ 

 

तू ंआता ंमागें सर । अवलीयाचें भजन कर । 

तचे नेतील आपणा ंपार । त्याची क्चतंा करंू नको ॥६६॥ 

 

जोशी म्हणाले समथाण । अगाध आह ेतझुी सत्ता । 

वाटेल तें करी आता ं। तारी अथवा मारी आम्हा ं॥६७॥ 

 

कासरा क्दला सोडून । दोघानंीही क्मटल ेनयन । 

तों काय घडलें वतणमान । तें आता ंपररयेसा ॥६८॥ 

 

 



 

 

 

 

ऐशा महापरुातंनूी । पलै तटा पावली दमणी । 

उभी राक्हली येऊनी । सडकेवरी शगेावंच्या ॥६९॥ 

 

ऐसा प्रकार पाहाता ं। आनंदल ेउभयता ं। 

पाहा केवढीं अगाध सत्ता । आह ेअवलीया बाबाचंी ॥७०॥ 

 

परुामाजीं रक्षण केलें । क्नज भक्ता ंना बडंूु क्दलें । 

जोशी शगेावंाप्रती आले । एक घटका रात्रीस ॥७१॥ 

 

वंदन केलें समाधीला । पालखीचा पाक्हला सोहळा । 

दसुरे क्दवशीं बहुत केला । दानधमण जोशानंी ॥७२॥ 

 

बाळाभाऊक्चयापासीं । ब्राह्मणभोजन घालण्यासी । 

काहंी रुपये अक्तहषी । जोशी दतेे जाहल े॥७३॥ 

 

साकलयें कक्थलें वतणमान । बाळाभाऊलागनु । 

ह ेनवसाच ेब्राह्मण । तमु्ही घाला माझ्यास्तव ॥७४॥ 

 

का ंकीं मला रजा नाहीं । काम जरूरीचें पाही । 

ऐसें सागंनू लवलाही । जोशी गलेे क्नघनू ॥७५॥ 

 

एक यादव गणशे सभुदेार । होता क्हगंणीचा राहाणार । 

हा करीतसे व्यापार । वर् हाडातं कापसाचा ॥७६॥ 

 

 



 

 

 

 

यास एके सालीं भला । दहा हजार तोटा आला । 

त्या क्चतंनेें क्षीण झाला । काहंीं न सचु ेमानसीं ॥७७॥ 

 

परी व्यापार सोडवेना । क्चतंा मनींची जाईना । 

फायदा काहंी होईना । त्याच्या मनाप्रमाणें ॥७८॥ 

 

फायद्ासाठीं खटपट करी । नाना प्रकारें साक्जरी । 

स्वस्थ ना बसती व्यापारी । राहाती सदा प्रयत्नातं ॥७९॥ 

 

हा एकदा ंवध्याांत । आला काहंीं कामाक्नक्मत्त । 

उतरण्या गलेा घरांत । क्वनायक अक्सरकराच्या ॥८०॥ 

 

तों इतमयात तथेें आला । एक क्भकारी बधु हो भला । 

क्भक्षा ंकाहंी मागण्याला । अक्सरकराच्या घरातं ॥८१॥ 

 

पोषाख अवघा मराठी । करामाजीं भव्य काठी । 

डोईस होती टोपी मोठी । बनातीची मळकट ॥८२॥ 

 

कंपवायनूें शरीर । कापंत होते वरच्यावर । 

त्यास पहाता ंअक्सरकर । क्चत्तीं परम कोपले ॥८३॥ 

 

जा बेटया मागलया द्वारीं । तेथे क्मळेल क्भक्षा खरी । 

नको चढूंस पायरी । ओसरीची ये वेळा ं॥८४॥ 

 

 



 

 

 

 

परी ह ेबोल त्याच े। क्भक्षकेरी न मानी साच े। 

येऊन वरती ओसरीच े। यादवासक्न्नध बैसला ॥८५॥ 

 

घाल क्भक्षा काहंीं तरी । असें म्हणनू पढुें करी । 

क्भक्षापात्र क्भकारी । यादव सभुदेाराच्या ॥८६॥ 

 

यादव म्हण ेमनातं । क्भकारी हा लोचट बहुत । 

नको म्हणत असता ंयेथ । हा बैसला येऊनी ॥८७॥ 

 

त्यातें पाहाता ंन्याहाळून । तई ंतो भासला गजानन । 

सभुदेाराकारण । शगेावंचा राजयोगी ॥८८॥ 

 

दृिीस तजे अत्यंत । स्वरही त्याचं्या परी सत्य । 

फरक इतकुाच होता त्यातं । कंप होता तनलूा ॥८९॥ 

 

तजे मदु्रा बोलणें । होतें समथाणप्रमाण े। 

तें पाहून ऐसें म्हण े। सभुदेार क्नज क्चत्तीं ॥९०॥ 

 

हा जरी मानूं गजानन । तरी त ेगलेे समाक्धस्थ होऊन । 

आता ंमहाराज कोठून । पडतील आमचु्या दृिीशीं ? ॥९१॥ 

 

काहंीं असो पसैे दोन । दऊंे क्भकार् याकारण । 

श्रीगजानन समजनू । ऊहापोह ज्याचा नको ॥९२॥ 

 

 



 

 

 

 

पसैे घतेले क्भकार् यानें । आक्णक काहंी दईे म्हण े। 

श्रीगजाननकारणें । शरेणी वाट गळुाची ॥९३॥ 

 

त ेवायद ेकररसी वरचवेर । त ेमी न आता ंमानणार । 

तोटा दहा हजार । तजु व्यापारीं आला ना ? ॥९४॥ 

 

त्याचा क्वचार अतंरीं । करून दईे काहंीं तरी । 

रुपये मजला लवकरी । काढ पाकीट क्खशातंनू ? ॥९५॥ 

 

ऐसें क्भकारी बोलतां । सभुदेार झाला दतेा ं। 

काहंी रुपये तत्त्वता ं। पाकीटाच ेकाढून ॥९६॥ 

 

क्भकारी म्हणे ते अवसरी । संतिु मी इतमुयावरी । 

होत नाहीं द ेलवकरी । आणखी रुपये काहंीं मला ॥९७॥ 

 

पनु्हा ंरुपये काक्ढले । क्भकार् यासी अक्पणले । 

तों इतमुयात घरांत गेले । क्वनायकराव अक्सरकर ॥९८॥ 

 

यादवराव एकटा बसला । होता अक्सरकराच्या ओसरीला । 

तें पाहून बोलला । सभुदेारासी येणें रीतीं ॥९९॥ 

 

संशय गजाननाक्वषयीं । का ंघतेोंस क्चत्तीं पाही ? । 

कपडे काढून उभा राही । माझ्यापढुें ये वेळा ं॥१००॥ 

 

 



 

 

 

 

तझु्या अवघ्या अगंावर । दृक्ि पडंू दईे एकवार । 

माझीं तेणें होईल दरू । व्याक्ध तझुी यादवा ॥१॥ 

 

तू ंमजला मलुापरी । का ंरे लाजसी अतंरी ? । 

ऐसें म्हणनू पाठीवरी । हात क्फरक्वला तयानंी ॥२॥ 

 

क्फरक्वला नखक्शखातं । अगंावरून त्यानें हात । 

तों आले इतमयातं । अक्सरकर ओसरीला ॥३॥ 

 

रुपये घऊेन क्भक्षकेरी । गेला द्वाराच्या बाहरेी । 

यादवानें बहुतापरी । तपास केला गावंातं ॥४॥ 

 

परी न थागं लागला । शवेटी त्यानें क्निय केला । 

ऐसा आपलुया क्चत्ताला । कीं हा असावा गजानन ॥५॥ 

 

सभुदेार म्हण ेमानसीं । हें समथण असलया आज क्दवशीं । 

फायदा होईल व्यापारासी । काहंींतरी क्नःसंशय ॥६॥ 

 

तो सभुदेाराच्या । गाडया आलया कापसाच्या । 

क्वकावयासाठीं साच्या । वध्याणक्चया बाजारीं ॥७॥ 

 

क्वक्री होता क्कंमत । येती झाली तया बहुत । 

तणेें यादव क्चत्तातं । समाधान पावला ॥८॥ 

 

 



 

 

 

 

आक्ण क्निय ऐसा केला । जो क्भकारी भटेला । 

तो होता समथण भला । श्रीगजानन योगीराज ॥९॥ 

 

समथण आपलुया भक्तासंी । रक्षण करती अहक्नणशीं । 

क्नष्ठा मात्र त्याचंके्वषयीं । दृढतर पाक्हजे मनातं ॥११०॥ 

 

भाऊ राजाराम कवर । खामगावंीं होता डॉमटर । 

त्याची तेलहार् यावर । बदली असे जाहली ॥११॥ 

 

म्हणनू तथेें जाण्याला । खामगावंाहून क्नघाला । 

सहकुटंुब मठातं आला । घ्याया श्रींचें दशणन ॥१२॥ 

 

गाडी केली तलेहार् याची । तयारी केली क्नघण्याची । 

वेळ अस्तमानाची । असती झाली त ेवेळा ं॥१३॥ 

 

बाळाभाऊ मठाक्धपती । तो त्या बोलला येणें रीक्त । 

अहो ऐका माझी क्वनंती । प्रसाद घऊेन जावें तमु्ही ? ॥१४॥ 

 

तमु्ही आजपयांत । गलेा न येथनू उपोक्षत । 

आज ऐसें क्वपरीत । का ंहो मनीं आक्णलें ॥१५॥ 

 

ह्यातंनू आह ेव्यक्तपात । हें आणावें मनातं । 

कवर सागंे त्याप्रत । मला क्नकड आह ेबहु ॥१६॥ 

 

 



 

 

 

 

आज रात्रीं प्रसाद घतेों । मागलया रात्रीं क्नघनू जातों । 

नसता ंआग्रह मला तो । तमु्ही न करा ये काळीं ॥१७॥ 

 

बोललयाप्रमाणें क्नघाला । तलेहार् यासी डॉमटर भला । 

घऊेन मलुामंाणसालंा । दमणीमाजीं बसनू ॥१८॥ 

 

रात्र होती अधंारी । महा भयंकर साजरी । 

वाटे क्नशा शोक करी । क्नज पतीच्या क्वयोगें ॥१९॥ 

 

तों चमत्कार ऐसा झाला । तलेहार् याचा रस्ता चकुला । 

कोणी न भटेे पथंाला । क्वचारावें कोणा जरी ॥१२०॥ 

 

गाडी अरंुद रस्त्यावर । दोही बाजंसू काटें फार । 

गाडी उभी काठंावर । एका भव्य तलावाच्या ॥२१॥ 

 

म्हणता ंझाला गाडीवाला । साहबे रस्ता आह ेचकुला । 

हें ऐकून कवराला । आियण वाटलें मानसीं ॥२२॥ 

 

खालीं उतरून जों पहात । तों अवघें क्दसलें क्वपरीत । 

अपशब्द बोलला बहुत । तो त्या गाडीवालयाला ॥२३॥ 

 

तू ंतलेहार् याचा म्हणनू । तझुी गाडी केली जाण । 

आडमागें आणनू । आम्हा ंकैसें सोक्डलें ? ॥२४॥ 

 

 



 

 

 

 

काय होतास दारू प्याला । म्हणनू हा रस्ता चकुला । 

वाट तझु्या डोळयांला । क्दसली कशी ना सागं मज ? ॥२५॥ 

 

तेलहार् याचा रस्ता थोर । आम्ही हमेशा वाहातों साचार । 

मग आडमागाणवर । गाडी कैशी आली तझुी ? ॥२६॥ 

 

ऐसें कवर बोलता ं। गाडीवाला जोडी हाता ं। 

का ंहो मजला क्शव्या दतेा ं? । म्या ंन अपराध केला कीं ॥२७॥ 

 

मी हमेश भाडें करतों । तेलहार् याहून येथे येतो । 

वाटेल तवे्हा ंगाडी हाकंतो । रस्ता अवघा माहीत मज ॥२८॥ 

 

बैलही ना कोठें वळलें । ते नीट येथेंच आले । 

तलाव पाहाता ंस्तब्ध झाले । हा न रस्ता तलेहार् याचा ॥२९॥ 

 

मग कवर समजला मनातं । हें समथाांचें आह ेकृत्य । 

प्रसाद घतेलयाक्वरक्हत । का ंकीं मी क्नघालों ॥१३०॥ 

 

बाळाभाऊच्या क्वनंतीला । मीं नाहीं मान क्दला । 

म्हणनू माझा रस्ता चकुला । आता ंवाट गवसे कशी ? ॥३१॥ 

 

हें भयंकर कानन । येथें मशी त्राता कोण । 

गजानना ! तजुवाचंनू । रक्षण माझें कराया ॥३२॥  

 

 



 

 

 

 

तो तळयाच्या दसुर् या बाजलूा । घागंरमाळाचंा आवाज झाला । 

डॉमटराच्या कानीं पडला । तणेें आला थोडा धीर ॥३३॥ 

 

गाडीवालयासी म्हण ेकवर । रस्ता नाहीं फार दरू । 

या चाहुलीचा समुार । धरून गाडी हाण आता ं॥३४॥ 

 

तें त्यानें ऐक्कलें । काटयाकुंपाटयामंधनू नेलें । 

नीट रस्त्याला लाक्वलें । या आपलया गाडीस ॥३५॥ 

 

हमरस्ता लागता ंभली । डॉमटरानें चौकशी केली । 

तों ऐशापरी समजली । गोि त्या कवरातें ॥३६॥ 

 

हें शगेावंचें क्शवार । आह ेअजनू साचार । 

मग म्हणाला डॉमटर । चाल शगेावंीं परत आता ं॥३७॥ 

 

सयूोदयाच ेसमायाला । शगेावंासी कवर आला । 

वतृ्तान्त बाळाभाऊला । केला सवण क्नवेदन ॥३८॥ 

 

मग बाळाभाऊ म्हणाले । हेंच आज बरें झालें । 

व्यक्तपाती न जाऊं क्दलें । समथाांनीं तमु्हासं ॥३९॥ 

 

आज प्रसाद ग्रहण करा । उद्ा ंजा हो तलेहारा । 

करंू नये कधींच खरा । प्रसादाचा इन्कार ॥१४०॥ 

 

 



 

 

 

 

समथाांच ेतमु्ही भक्त । म्हणनू तमु्हा ंआक्णले परत । 

मानवाच ेअवघ ेबेत । क्सध्दीस जाणें अशमय ॥४१॥ 

 

संताचं्या जे असेल मनीं । तेंच येईल घडोनी । 

भरंवसा त्याचं ेचरणीं । ठेवनू स्वस्थ असावें ॥४२॥ 

 

दसुरे क्दवशीं प्रसादासी । घऊेन गलेा तलेहार् यासी । 

आता ंपढुील गोिीसी । अवधान द्ावें श्रवणातें ॥४३॥ 

 

एक रतनसा नामें नर । होता जातीनें भावसार । 

तयाचा मलुगा क्दनकर । होता एक वषाणचा ॥४४॥ 

 

त्यासी सोबणीचा रोग झाला । कोणी म्हणती सटावला । 

बालक अवघा सकूुन गलेा । रक्त न राक्हलें अगंातं ॥४५॥ 

 

क्दसूं लागलीं अवघीं हाडें । वरती नसुतें कातडें । 

वैद् आणल ेबडेबडे । परी न झाला उपयोग ॥४६॥ 

 

मलुगें रडता ंराहीना । दधूपाणी घईेना । 

ज्वर मळुींच सोडीना । पाहा तयाच्या तनूतें ॥४७॥ 

 

वैद् म्हणती रतनसासी । आता ंऔषध न दईे ंयासी । 

हा तझु्या हातासी । लागणें आह ेअशमय ॥४८॥ 

 

 



 

 

 

 

शमयाशमय क्वचार । सजु्ञें करावा क्नरंतर । 

उगीच पलू सागरावर । बाधंावया जाऊं नये ! ॥४९॥ 

 

ऐसें ऐकून रतनसा । रडंू लागला ढसढसा ं। 

शवेटीं क्वचार त्यानें ऐसा । केला आपलुया मानसीं ॥१५०॥ 

 

येवींतवेीं मरतें पोर । माझें आता ंसाचार । 

पाहू ंकरून एकवार । उपाय हा शवेटचा ॥५१॥ 

 

क्दनकराचा अतंकाळ । आला होता अक्त जवळ । 

घरचीं माणसें सकळ । लागलीं श्रोते रडावया ॥५२॥ 

 

हातपाय गार झाले । नेत्रतजे मंदावलें । 

मनगटाचें सोक्डलें । क्ठकाण पाहा नाडयानंीं ॥५३॥ 

 

ऐशा क्स्थक्तमाझारी । रतनसानें पतु्र करीं । 

घऊेन ठेक्वला असे द्वारीं । नेऊक्नया समथाांच्या ॥५४॥ 

 

आक्ण केला त्यासंी नवस । पतु्र माझा उठलयास । 

शरेणी वाटंीन तमु्हासं । मी पाचं रुपयाचंी ॥५५॥ 

 

तमु्ही पावले अवघ्यालंा । त्याचा अनभुव द्ावा मला । 

मीही आह ेआपलुा । माझी उपके्षा करंू नका ॥५६॥ 

 

 



 

 

 

 

माझें मलू द्वारातं । तझु्या जरी झालें मतृ । 

तरी अवघ्या वर् हाडातं । तझुी होईल नाचमकी ॥५७॥ 

 

अमतृापरी तझु ेचरण । आले सागंत आम्हा ंजन । 

ह ेस्वामी गजानन । कृपा करा या बाला ॥५८॥ 

 

पतु्र न माझा उठला जरी । मी डोकें  फोडीन पायावंरी । 

तझु्या आज क्नधाणरीं । ऐसा क्निय मनींचा ॥५९॥ 

 

अमतृतलुय तझुी दृक्ि । त्याची करावी आज विृी । 

नको करंूस मला किी । महापरुुषा गजानना ! ॥१६०॥ 

 

त्यास काहंीं वेळ झाला । तों प्रकार ऐसा घडून आला । 

मलू हातापायालंा । हालवावया लागलें ॥६१॥ 

 

नाडी आली क्ठकाणीं । रुदन करंू लागलें जाणी । 

तो प्रकार पाहूनी । लोक सारे आनंदले ॥६२॥ 

 

समथणकृपा झालयावर । राहील कोठून त्या दर ? । 

सयूाणक्चया समोर । तमाचा तो पाड नसे ॥६३॥ 

 

क्दनकर थोडे क्दवसातं । होता झाला पवूणवत ्। 

नवस असला श्रध्दायकु्त । तो फळे हा न्याय असे ॥६४॥ 

 

 



 

 

 

 

दादा कोलहटकराचा । पतु्र राजा नावंाचा । 

आह ेप्रसाद समथाांचा । संतकृपा अमोल खरी ॥६५॥ 

 

कन्या रामचदं्र पाटलाची । चदं्रभागा नावंाची । 

ज्वान अठरा वषाांची । लाडेगावं सासर क्जचें ॥६६॥ 

 

ही असता ंगरोदर । प्रसंग आला दधुणर । 

प्रसतूीची वेळ फार । कठीण स्त्रीजातीला ॥६७॥ 

 

लाडेगावंाहून माहरेीं । चदं्रभागा आली खरी । 

प्रसतूीस्तव क्नधाणरी । जनरीतीप्रमाणें ॥६८॥ 

 

मोठया किानें प्रसतूी । झाली क्तची क्नक्िती । 

तोंच चदं्रभागवेरती । ज्वरें अमंल बसक्वला ॥६९॥ 

 

तो होता नवज्वर । थकून गलेे डॉमटर । 

औषधउपचार केले फार । आपलुया मलुीस पाटलानंीं ॥१७०॥ 

 

थोडाबहुत गणु आला । व्याक्ध क्ततमयापरुता दबला । 

परी नव्हता मळुींच झाला । नामशषे दहेातंनूी ॥७१॥ 

 

चदं्रभागा आजारी । पडंू लागली वरच्यावरी । 

एकदा ंअकोलया नलेें खरी । औषध क्तला द्ावया ॥७२॥ 

 

 



 

 

 

 

वैद् क्वधानें नाना कररती । कोणी नळसगं्रहणी बोलती । 

कोणी वैद् ऐसें म्हणती । क्षय झाला मलुीस या ॥७३॥ 

 

मेळ एकाचा एकाला । नाहीं मळुीं लागला । 

मग पाटलानें क्वचार केला । आता ंवैद् गजानन ॥७४॥ 

 

तारो अथवा मारो इसी । अगंारा लावा प्रक्तक्दवसीं । 

तीथण द्ावें प्यावयासी । समथाांच्या पायांचें ॥७५॥ 

 

क्पता मोठा क्नष्ठावंत । समथाांवरी अवघा हते । 

हळंुहळंू त्या पोरीप्रत । गणु येता जाहला ॥७६॥ 

 

क्तला उठवत नव्हतें शय्येसी । तीच आली दशणनासी । 

पायीं चालत मठासी । हें महत्त्व अगंार् याचें ॥७७॥ 

 

क्नष्ठावंत ज्याचा भाव । तयाशीं पावे दवे । 

उपास्यपदीं भाव । उपासकें  ठेवावा ॥७८॥ 

 

रामचदं्राची अगंना । जानकाबाई सलुक्षणा । 

परी दवैयोग सटेुना । तो भोगलयावंाचनुी ॥७९॥ 

 

वाताचा झाला क्वकार । जानकाबाईस साचार । 

पोट दखु ेवरच्यावर । काहंी उपाय चालेना ॥१८०॥ 

 

 



 

 

 

 

औषध दतेा ंदबे वात । पनुः उठे पवूणवत ्। 

ऐसा क्रम क्दवस बहुत । चालला होता श्रोत ेहो ॥८१॥ 

 

त्या वाताची अखरेी । होती झाली मस्तकावरी । 

मेंद ुक्बघडला क्नधाणरी । गलेी जाणीव मावळून ॥८२॥ 

 

वेडयापरी करावें । वाटेल तें बोलावें । 

कधीं उपाशी क्नजावें । कधीं बसावें जेवत ॥८३॥ 

 

कोणी म्हणती लागलें भतू । कोणी म्हणती रोग सत्य । 

काहंीं वद ूलागले तथे । हा करणीचा प्रकार असे ॥८४॥ 

 

का ंकीं क्जतके असती जमेदार । त्याचंें असतें वाकडें फार । 

दबुळा आपलुा दावी जोर । चटूेककरणी करुक्नया ॥८५॥ 

 

औषध उपाय बहुत केले । जाणतहेी आणक्वले । 

गडें बहुत बाकं्धले । करीं जानकाबाईच्या ॥८६॥ 

 

पाटील घरचा श्रीमंत । तो सापंडला अडचणींत । 

म्हणनू येता ंझाला ऊत । अवघ्या ंत्या दाकं्भकानंा ॥८७॥ 

 

कोणी अगंातं आणावें । वेडाचें क्नदान करावें । 

काहंी तरी सागंावें । धनास्तव पाटलाला ॥८८॥ 

 

 



 

 

 

 

तो क्बचारा सारें करी । कातंा बरी न होय परी । 

क्वचार त्यानें अखरेीं । ऐशा रीतीं ठरक्वला ॥८९॥ 

 

वैद् आता ंगजानन । जाणता आता ंगजानन । 

दवे ऋक्ष आता ंगजानन । तो जें वाटेल तें करो ॥१९०॥ 

 

माझी बायको सनू त्याची । ही भावना माझी साची । 

आता ंअन्य उपायांची । गरज नाहीं आम्हालंा ॥९१॥ 

 

तू ंउद्ापंासनू । प्रातःकाळीं करी स्नान । 

मठामाजीं जाऊन । घाली प्रदक्क्षणा समाधीसी ॥९२॥ 

 

तें क्तनें पतीचें वचन । सवणथैव केलें मान्य । 

समथण समाधी लागनू । घालूं लागली प्रदक्क्षणा ॥९३॥ 

 

गलेया न त्या मात्र वाया ं। दया आली सद ्गरुुराया । 

वातक्वकार जाऊक्नया ं। क्नदोष ती जाहली ॥९४॥ 

 

खर् या खर् या संताचंी । सेवा न जाई वाया ंसाची । 

परी क्नष्ठा मानवाची । जडणें तेथे अशमय ॥९५॥ 

 

समथाांच्या नंतर । बाळाभाऊ गादीवर । 

बसले त्याचं ेचमत्कार । काहंीं थोडे जाहले ॥९६॥ 

 

 



 

 

 

 

ह ेवैशाख वद् षष्ठीसी । शगेावंी गलेे वैकंुठासी । 

त्याचं्यामागनू गादीसी । बसले येऊन नारायण ॥९७॥ 

 

बाळाभाऊ जेव्हा ंगलेे । तवे्हा ंनारायणासी स्वप्न पडलें । 

नादंरूें ग्रामीं भलें । तें थोडें सागंतों ॥९८॥ 

 

ह ेमाळी नारायणा । तू ंशगेावंास करी गमना । 

रक्षण्या भाक्वक जनानंा । ऐसें मला वाटतें ॥९९॥ 

 

ऐसें स्वप्नीं सागंनू । क्नघनू गलेे गजानन । 

म्हणनू आल ेनारायण । शगेावंामाझारीं ॥२००॥ 

 

काहंीं क्दवस यानंींही । अक्धकार चालक्वला ते ठायीं । 

याचंी समाक्ध झाली पाही । चतै्र शधु्द षष्ठीला ॥१॥ 

 

पवूणसकृुतावाचंनू । सतंसेवा न घडे जाण । 

संतसेवेचें महत ्पणु्य । त्या पणु्या पार नस े॥२॥ 

 

श्रीगजाननलीलेचा । पार कधीं न लागायाचा । 

अबंरीच्या चादंण्याचंा । क्हशोब कोणा न लाग ेकधीं ॥३॥ 

 

मी अज्ञान पामर । मक्त नाहीं क्तळभर । 

मग हा लीलासागर । मखुीं केवीं वणूण हो ! ॥४॥ 

 

 



 

 

 

 

त्यानें जें जें वदक्वलें । तें तें मीं कक्थत केलें । 

लेखणीनें अक्षर क्लक्हलें । परी तें न क्तचें सामर्थयण ॥५॥ 

 

ती लेखणी ज्याच्या करीं । तोच अक्षरें काढी सारीं । 

क्नक्मत्ताकारण होते खरी । लेखणी ती क्लहावया ॥६॥ 

 

तैसेंच येथें झालें । मी लेखणीचें काम केलें । 

क्लक्हते क्लहक्वत ेस्वामी भले । श्रीगजानन महाराज ॥७॥ 

 

त्याचं्या कृपेंकरून । मीं हें केलें लेखन । 

येथें माझें मोठेंपण । काहंींच नाहीं क्वबधु हो ! ॥८॥  

 

स्वक्स्त श्रीदासगणकू्वरक्चत । हा गजाननक्वजय नामें ग्रंथ । 

आता ंआला कळसाप्रत । कळसाध्याय पढुें अस े॥२०९॥ 

 

शभु ंभवत ु॥ श्रीहररहरापणणमस्त ु॥ 

॥ इक्त श्री गजानन क्वजय ग्रंथस्य क्वंशोऽध्यायः ॥ 
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