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�ी गु�च�र� अ�याय १४ वा

�ी गणेशाय नमः I �ीसर�व�य ैनमः I �ीग�ु�यो नमः I

नामधारक �श�य देखा I �वनवी �स�धासी कवतकुा I
��न कर� अ�त�वशखेा I एक�च�े प�रयेसा II १ II

जय जया योगी�वरा I �स�धम�ूत� �ानसागरा I
पढु�ल च�र� �व�तारा I �ान होय आ�हांसी II २ II

उदर�यथे�या �ा�मणासी I �स�न जाहले कृपेसी I
पढेु कथा वत�ल� कैसी I �व�तारावे आ�हां��त II ३ II

ऐको�न �श�याचे वचन I संतोष कर� �स�ध आपण I
ग�ुच�र� कामधेन ुजाण I सांगता जाहला �व�तारे II ४ II

ऐक �श�या �शखाम�ण I �भ�ा केल� �याचे भवुनी I
तयावर� सतंोषो�न I �स�न जाहले प�रयेसा II ५ II

ग�ुभ�तीचा �का� I पणू� जाणे तो ��वजव� I
पजूा केल� �व�च� ुI �हणो�न आनदं प�रयेसा II ६ II

तया सायदेंव ��वजासी I �ीग�ु बोलती सतंोषी I
भ�त हो रे वशंोवशंी I माझी �ी�त तजुवर� II ७ II

ऐको�न �ीग�ुचे वचन I सायंदेव �व� कर� नमन I
माथा ठेवनू चरणी I �या�सता झाला पनुःप�ुहा II ८ II

जय जया जग�ग�ु I �यमतू�चा अवता� I
अ�व�यामाया �दससी न� I वेदां अगोचर तझुी म�हमा II ९ II

�व�व�यापक तू�ंच होसी I ��मा-�व�ण-ु�योमकेशी I
ध�रला वेष तू ंमानषुी I भ�तजन तारावया II १० II
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तझुी म�हमा वणा�वयासी I शि�त क� ची आ�हांसी I
मागेन एक आता त�ुहांसी I त� कृपा करणे ग�ुम�ूत � II ११ II

माझ ेवशंपारंपर� I भि�त �यावी �नधा�र� I
इहे सौ�य प�ुपौ�ी I उपर� �यावी स�ग�त II १२ II

ऐसी �वन�ंत क�नी I पनुर�प �वनवी क�णावचनी I
सेवा क�रतो �वारयवनी I महाशरू�ुर असे II १३ II

��तसवं�सर� �ा�मणासी I घात क�रतो जीवेसी I
या�च कारणे आ�हांसी I बोलावीतसे मज आिज II १४ II

जातां तया जवळी आपण I �न�चये घेईल माझा �ाण I
भेट� जाहल� तमुचे चरण I मरण कैचे आपणासी II १५ II

सतंोषो�न �ीग�ुम�ूत � I अभयकंर आपलेु हाती I
�व�म�तक� ठे�वती I �चतंा न कर� �हणो�नया II १६ II

भय सांडू�न तवुां जावे I �ुर यवना भेटावे I
संतोषो�न ��यभावे I पनुर�प पाठवील आ�हांपाशी II १७ II

जवंवर� त ूपरतो�न येसी I असो आ�ह� भरंवसी I
तवुां आ�लया सतंोषी I जाऊ आ�ह�ं येथो�न II १८ II

�नजभ�त आमचुा त ूहोसी I पारंपर-वशंोवशंी I
अ�खलाभी�ट त ूपावसी I वाढेल सतं�त तझुी बहुत II १९ II

तझु ेवशंपारंपर� I सखेु नांदती प�ुपौ�ी I
अखंड ल�मी तयां घर� I �नरोगी होती शतायषुी II २० II

ऐसा वर लाधोन I �नघे सायंदेव �ा�मण I
जेथे होता तो यवन I गेला �व�रत तयाजवळी II २१ II

कालांतक यम जसैा I यवन द�ुट प�रयेसा I
�ा�मणात ेपाहतां कैसा I �वाला�प होता जाहला II २२ II
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�वमखु होऊ�न गहृांत I गेला यवन कोपत I
�व� जाहला भयच�कत I मनीं �ीग�ुसी �यातसे II २३ II

कोप आ�लया ओळंबयासी I केवी �पश� अ�नीसी I
�ीग�ुकृपा होय �यासी I काय कर�ल �ुर द�ुट II २४ II

ग�डा�चया �पल�यांसी I सप� तो कवणेपर� �ासी I
तसेै तया �ा�मणासी I असे कृपा �ीग�ुची II २५ II

कां एखादे �सहंासी I ऐरावत केवीं �ासी I
�ीग�ुकृपा होय �यासी I क�लकाळाचे भय नाह� II २६ II

�याचे �दयीं �ीग�ु�मरण I �यासी क� चे भय दा�ण I
काळम�ृय ुन बाधे जाण I अपम�ृय ुकाय कर� II २७ II

�या�स नांह� म�ृयचेू भय I �यासी यवन असे तो काय I
�ीग�ुकृपा �यासी होय I यमाचे म�ुय भय नाह� II २८ II

ऐसेपर� तो यवन I अ�तःपरुांत जाऊन I
सषुिु�त केल� ��मत होऊन I शर�र�मरण �यासी नाह� II २९ II

�दय�वाळा होय �यासी I जागतृ होवो�न प�रयेसी I
�ाणांतक �यथेसी I क�टतसे तये वेळी II ३० II

�मरण असे नसे कांह� I �हणे श�� ेमा�रतो घाई I
छेदन क�रतो अवेव पाह� I �व� एक आपणासी II ३१ II

�मरण जाहले तये वेळी I धांवत गेला �ा�मणाजवळी I
लोळतसे चरणकमळी I �हणे �वामी तू�ंच माझा II ३२ II

येथे पाचा�रले कवणी I जावे �व�रत परतो�न I
व�� ेभषूणे देवो�न I �नरोप दे तो तये वेळी II ३३ II

सतंोषो�न ��वजवर I आला �ामा वेगव� I
गंगातीर� असे वासर I �ीग�ुचे चरणदश�ना II ३४ II
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देखो�नया �ीग�ुसी I नमन कर� तो भावेसी I
�तो� कर� बहुवसी I सांगे व�ृांत आ�यतं II ३५ II

सतंोषो�न �ीग�ुम�ूत � I तया ��वजा आ�वा�सती I
द��ण देशा जाऊ �हणती I �थान-�थान तीथ�या� ेII ३६ II

ऐको�न �ीग�ंुचे वचन I �वनवीतसे कर जोडून I
न �वसबें आतां तमुचे चरण I आपण येईन समागमे II ३७ II

तमुचे चरणा�वणे देखा I राहो न शके �ण एका I
ससंारसागर तारका I तू�ंच देखा कृपा�सधं ुII ३८ II

उ�धरावया सगरांसी I गंगा आ�णल� भमूीसी I
तसेै �वामी आ�हासी I दश�न �दधले आपलेु II ३९ II

भ�तव�सल तझुी �या�त I आ�हा सोडणे काय नी�त I
सवे येऊ �नि�चती I �हणो�न चरणी लागला II ४० II

येणेपर� �ीग�ुसी I �वनवी �व� भावेसी I
सतंोषो�न �वनयेसी I �ीग�ु �हणती तये वेळी II ४१ II

कारण असे आ�हा जाणे I तीथ� असती द��णे I
पनुर�प त�ुहां दश�न देणे I सवं�सर� पचंदशी II ४२ II

आ�ह� तमुचे गांवासमीपत I वास क� हे �नि�चत I
कल� प�ु इ�ट �ात I �मळोनी भेटा त�ुह� आ�हां II ४३ II

न करा �चतंा असाल सखेु I सकळ अ�र�टे गेल� दःुखे I
�हणो�न ह�त ठे�वती म�तके I भाक देती तये वेळी II ४४ II

ऐसेपर� सतंोषो�न I �ीग�ु �नघाले तथेो�न I
जेथे असे आरो�यभवानी I वजैनाथ महा�े� II ४५ II

सम�त �श�यांसमवेत I �ीग�ु आले तीथ� पहात I
��यात असे वजैनाथ I तथेे रा�हले ग�ुत�पे II ४६ II

नामधारक �वनवी �स�धासी I काय कारण ग�ुत �हावयासी I
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होत े�श�य बहुवसी I �यांसी कोठे ठे�वले II ४७ II

गंगाधराचा नंदन ुI सांगे ग�ुच�र� कामधेन ुI
�स�धम�ुन �व�ता�न I सांगे नामकरणीस II ४८ II

पढु�ल कथेचा �व�ता� I सांगता �व�च� अपा� I
मन क��न एका� ुI ऐका �ोत ेसक�ळक हो II ४९ II

इ�त �ीग�ुच�र�ामतृ ेपरमकथाक�पतरौ �ीन�ृसहंसर�व�यपुा�याने �स�ध-नामधारकसवंादे
�ुरयवनशासन-ंसायदेंववर�दानं नाम चतदु�शोS�यायः II

�ीग�ुद�ा�येाप�णम�त ुII �ीग�ुदेवद� II
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