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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १ 
ीगणशेाय नमः॥ीसर ैनमः॥ ीगु यो नमः॥ 

जय जया िसयोिग मिुन । तूिंच तारक िशरोमिण । 

साी यतेस ेअतंःकरण । बो धला मात परमाथ  ॥ १॥ 

गप :- 

मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार करतो.  

मी ीगंुना नमार करतो. 

िसयोगी मिुन, तमुचा जय जयकार असो. त ूतारक करणायामंधील  

मु आहसे.  याचा परुावा माया अतंःकरणात आह.े मला आपण 

परमाथा च ेान िदलेत.   

शाथ  :- 
तारक = तारणारा िशरोमिण = मु बोध = ान 

परमाथ  = मो, सती 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं २ 
ऐसा कृपाळू सवर। आपण जाहला अवतार। 

यरेा ंिदसतस ेनर ; । ानी जना ं॥ २॥ 

गप :- 

अशा कृपाळू सवराचा त ूअवतार झाला. सयानंा (अानी लोकानंा) 

तो मनु पातं िदसतो. ानी लोकानंा तो  (परमेर) िदसतो. 

शाथ  :- 
सवर = परमेर, महादवे, िव ु

अवतार  = दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे े

यरे (ाकृत) = सरा, तो नर = मनु जन = लोक 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३ 
तया ििवमभारतीसी। दािवल प स। 

पढु कथा वतली कैसी। त िनरोपाव दातारा॥ ३॥ 

गप :- 

“ा ििवमभारतीला (अ याय २४) आपण आपले  (साात 

परमेराच)े प दाखिवले. पढु ेकथा कशी घडली ? ाचा सदंशे, ह े

दातारा आपण ावा.” 

शाथ  :- 
दावण े= दाखिवण े वत ण े= घडण े िनरोप = सदंशे 

दातारा = दाता = दणेारा, उदार, दानशील 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ४ 
िस ण ेबाळा। ीगुची अग लीळा। 

सागंता ंहोय बकाळा। साधारण सागंतस  ॥ ४ ॥ 

गप :- 

िस मिुन णाले, “बाळा, ीगंुची ‘लीळा’ समजयास कठीण   

आह.े ही लीळा सागंायला खपू काळ लागले, ािवषयी साधारण 

(थोडात) सागंतो.” 

शाथ  :- 
अग =  बध = समजयास कठीण 

िलळा = िलला (मराठी) = खळे, मौज, गणु 

लीला (सृंत) = साय (दशन, आभास, हावभाव), खळे, ीडा, करमणकू, िया 

{भगवान िव ुंा अवतारानंा सुा ‘लीला’ टले जात.े} 

ब = खपू साधारण = सामा, साव िक, म यम 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५ 
सम मिहमा सागंता ं। िवार होईल ब कथा । 

यािचकारण तजु िचता। िनरोपीतस बाळका ॥ ५ ॥ 

गप :- 

“सव थोरवी सागंताना, ाचा िवार होऊन पुळ कथा होईल. 

बालका, याचकारणाकिरता तलुा केातरी सदंशे दईेन.” 

शाथ  :- 
सम = सव मिहमा = थोरवी ब = पुळ 

िचत = कोठे कोठे, केा केा 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६ 
पढु वत ल अपवू  एक। ऐक िशा नामधारक। 

‘िवरा’ नाम नगर एक। होता राजा यवनवशं॥ ६॥ 

गप :- 

पढु ेएक िवलण घटना घडली. ती (घटना) नामधारक िशा, त ूऐक. 

‘िवरा’ नावाच े एक नगर होत.े ितचा (ा नगराचा) राजा  ल 

वशंीय होता. 

शाथ  :- 

वत ण े= घडण े अपवू  = िवलण 

नामधारक = नावाचा, दवेाच ेनामरण कन मो िमळव ूपाहणारा 

यवन = ल (िहंितिर अ धम), मसुलमान 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ७ 
महाूर षेी। सदा करी जीविहंसी। 

चचा  करवी ाणासंी। वदे णवी आपणापढु॥ ७॥ 

गप :- 

तो राजा मोठा ूर होता (तसचे) ईराचा षे करणारा होता.  

तो नहेमी ायाचंी िहंसा करीत अस.े तो ाणानंा आपापढु े 

वदे णायला लावीत अस.े ा ाणासंी वादिववाद करीत अस.े 

शाथ  :- 
महा = मोठा  = ईर, परमाा सदा = नहेमी 

जीव = ाणी चचा  = वादिववाद 

णिवण े= सयाकंडून टले जाण,े णतील अस ेकरण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ८ 
िवासंी ण ेतो यवन। ज ेका ंअसती िवन। 

आपुा सभेसी यऊेन। वदे सव णाव॥े ८॥ 

गप :- 

तो यवन ाणानंा णत अस,े “ज े पिंडत लोक असतील. ानंी 

आपा सभेत यऊेन सव वदे णाव.े” 

शाथ  :- 
िव = ाण िवद ्(सृंत) =  ाता जन = लोक 

यवन = ल (िहंितिर अ धम), मसुलमान 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ९ 
ातं दईेन  बत। सवाम य त ेमावतं। 

ज ेकोण सागंतील वदेाथ । िवशषे ासी पजूा कं॥ ९॥ 

गप :- 

सव ाणामं ेज ेमानास पा असतील, ानंा खपू धन दईेन. 

ज ेकोणी वदेाचं ेअथ  सागंतील, ाचंी िवशषे पजूा क. 

शाथ  :- 

 = धन बत = खपू मा = मानास पा 

वदेाथ  = वदे + अथ  = वदेाच ेअथ  
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १० 
ऐस ऐकूिन ानी जन  । नणे णती मितहीन । 

ज ेकोण असती ानहीन । कांा किरती ावरी॥ १०॥ 

गप :- 

अस ेऐकून ानी लोक ‘बुीिवरिहत’ लोकानंा ‘अानी’ णत असत. 

ज ेकोणी ानहीन असतील, त ेधनावर इा करतील. 

शाथ  :- 
जन = लोक नणे ू= नणेता =अान मित = बुी 

हीन = िवरिहत कांा = इा  = धन 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ११ 
जाऊिन तया लापढु। वदेशा वािचती गाढ। 

लेामन अस ेकुड। ऐके अथ  - यकाडं॥ ११॥ 

गप :- 

लेापढु ेजाऊन त े(ानहीन लोभी) वदेशा ब ळतने ेवाचत 

होत.े लेाा मनातं कपट अस.े  (ाण सागंत असलेा) 

वदेशा यकाडंाचा अथ  (कपटी मनान)े ले ऐकत अस.े 

शाथ  :- 
गाढ े(ाकृत) = ब ळ कुड े= कपट काडं = भाग करण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १२ 
ण ेिव य किरती। पशहुा करण रीती। 

आा ं लातं िनिंदती। पशिुवधी णोिनया॥ं १२॥ 

गप :- 

य करताना पशहुा करयाची (पशबुळी देयाची) पत आह,े अस े

ाण णतात. आी (मासंाहार करयाच)े जनावरासारख े कृ 

करतो, णनू आा लेाचंी िनभना करतात. 

शाथ  :- 

िव = ाण य = याग, होम, धमकृ रीती = पती 

िनदंा = िनभना िवधी = कृ पश ु= जनावर 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १३ 
यणेपरी ाणासंी। िनदंा करी बवसी। 

योयता ा िजवरासंी। अपार  दतेा होय॥ १३॥ 

गप :- 

अशाकार ेाणाचंी पुळ िनदंा करीत अस.े ा ाण ेाचंी 

योयता अस,े ानंा (तो ले राजा ) अपार  दते अस.े 

शाथ  :- 
िनदंा = िनभना बवस = पुळ 

िज = ाण वर = े 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १४ 
यणेपरी तो यवन। दतेो  णोन। 

ऐकत ेजाहले सकळ जन। दशेोदशेच ेिवकुळ॥ १४॥ 

गप :- 

अशाकार ेतो यवन (राजा)  दतेो, णनू दशेोदशेा  

ाणकुळातंील  सव लोकानंी ऐकले. 

शाथ  :- 
यवन = ले (िहंितिर अ धम) , मसुलमान 

सकळ = सव जन = लोक िव = ाण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १५ 
वदेशा अित िनपणु। ावरी किन मन। 

भटेत ेजाहले ा यवना। वदे णती ापढु॥ १५॥ 

गप :- 

अित िनात वदेशाी ावर मन क ित कन (ाचा लोभ  

कन), ा यवनाला भटेत असत; ाापढु ेवदे णत असत. 

शाथ  :- 
िनपणु = िनात 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १६ 
ऐस ेमदंमित िव। ाचंी जोडी यमाच नगर। 

मदो राचार। किलयगुच ेतिेच इ॥ १६॥ 

गप :- 

अस ेजडबुी ाण ाचंी बरोबरी फ यमाा नगराशी होत.े 

हचे जडबुी ाण जगाचा काळ ठरतात. (जगाचा शवेट होतो). 

उत माजलेले वाईट वत न, तचे किलयगुात  इित आह.े 

शाथ  :- 
मदं = जड मित= बुी िव = ाण 

जोडी = जोड = बरोबरी यम = काळ 

मदो = मद (उतपणा) + उ (माजलेला) 

राचार = ः + आचार = ः (वा ईट) + आचार (वत न) इ = इित 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १७ 
यणेपरी वत मान। वत त असता ंएके िदन। 

मदंभाय िव दोनी। यऊेिन भटेले रायासी॥ १७॥ 

गप :- 

अशाकार ेवाता  असाची  खबर असताना, एके िदवशी  

दोन दवी ाण राजाला भटेले.          

शाथ  :- 
वत मान  = खबर वत  = वाता  मदंभाय = दवी 

परी = कार े िव = ाण राय = राजा 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १८ 
वदेशा अ भाती। तीन वदे जाण णती। 

तया यवनापढु कीित । आपली आपणिच सागंत ेझाले॥ १८॥ 

गप :- 

“आी वदेशा िवशषे जाणणार ेअसनू, तीन वदे आी जाणतो,” अस े

णत, ा यवनापढु ेानंी (ा जडबुी ाणानंी ) आपली आपणच 

(तःची) कीित  सािंगतली. 

शाथ  :- 
अ भ = िवशषे जाणणारा 

यवन = ल (िहंितिर अ धम), मसुलमान 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  १९ 
िव णती रायासी। कोणी नाह आासंरसी। 

वाद करावया वदेासंी। नती या चारी राातं॥ १९ ॥ 

गप :- 

ाण राजाला णाले, “आा बरोबरच े (आमची बरोबरी करणार)े 

कोणी नाही. ा चारही राातं वदेाचं े (वदेावंर) वाद करयासाठी कोणी 

नाहीत.” 

शाथ  :- 
िव = ाण राया = राज सरशी = बरोबर 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २० 

असती जरी तुया नगर। िरत यथे पाचार। 

आासंव वदे चारी। चचा  करवी ा िजासंी॥ २० ॥ 

गप :- 

“ तुया नगराम े जर आा बरोबर चारही वदेाचंी चचा  करणार े

ाण असतील; ानंा लगचे यथे े बोलावनू, ांा बरोबर आमची 

वदेावंर चचा  घडवनू आणावी.” 

शाथ  :- 
पाचार = पाचारण े= बोलावण े िरत = लगचे 

सव े= बरोबर िज = ाण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २१ 
िव वचन ऐकोिन। राजा पड ेसा भमान। 

आपलेु नगरच ेाण आणोिन। समातं पसुतस॥े २१॥ 

गप :- 

अ भमानी राजान,े ाणाचं ेबोलण ेऐकून, आपा  

नगरीता ाणानंा आणनू, सवाना (सव ाणानंा)  िवचारले, 

शाथ  :- 
िव = ाण वचन = बोलण े पडण े= असण े

सा भमान  = अ भमानयु सम = सव, सगळे पसुण े= िवचारण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २२ 
राजा ण ेसमासंी। चचा  करी तुी याशं। 

ज ेिजकंती तक स। अपार  दऊंे ण॥े २२॥ 

गप :- 

राजा सव (तःा नगरीा नागिरक) ाणानंा णाला,  

“तुी ा ाणाशंी चचा  करा. ज ेा चचत तकशााा  

आधार ेिजकंतील, ानंा आपण मी तः अपार धन दईेन.”  

अस ेणतात. (ीगुचिरकारानंी ऐकलेली बातमी). 

शाथ  :- 
सम = सव, सगळे चचा  = वादिववाद 

तक   = तकशा  = धन 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २३ 
ऐकोिनया ंानी जन। ण लागले ा यवना। 

ऐसी योयता आह ेकवणा। ज ेयातं ेपराभिवज॥े २३॥ 

गप :- 

ह ेऐकून ानी लोक, ा यवनाला (यवन राजाला) णाले,  

“ज ेयाचंा पराजय करतील, अशी योयता (जमलेा  

ाणामंधील) कोणातं आह े. ” 

शाथ  :- 
जन = लोक यवन = ल (िहंधम  ितिर अ धम), मसुलमान 

कवण = कोण पराभव = पराजय 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं २४ 
आामं हिेच े। िव दोी महासभुट। 

यातं करोिनया ंकट। मान ावा महाराजा॥ २४॥ 

गप :- 

“आा ाणामं े ह े दोी ाण महान आहते. महाराज, आपण  

ानंा तस ेजाहीर कन मान ावा.” 

शाथ  :- 
िव = ाण महा = महान 

सभुट = चागंले, पुयशील किटत = जाहीर 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २५ 
ऐस णती िज सम। ऐकोिन राजा मान दते।  

व भषूण िविच। गजावरी आढ करी॥ २५॥ 

गप :- 

सव ाण णत असलेले ऐकून, राजान ेा सभुटानंा मान दते, 

व,े नाना तहचे ेअलंकार दऊेन, ानंा राजान ेहीवर आढ केले. 

शाथ  :- 
िज = ाण सम = सव, सगळे 

व = कापड भषूण = अलंकार 

िविच = नाना तहचेा गज = ही आढ = चढलेला 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥                 ~ 26 ~ 

             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २६ 
आढोिन हीवरी। िमरवा ण ेआपलेु नगर। 

नती िव याचं ेसरी। हिेच राज ेिवाचं े॥ २६ ॥ 

गप :- 

“हीवर चढवनू ा ाणांा राजानंा (दोी ाणानंा) 

आपा नगरीत िमरवाव”े, अस े(जमलेले सव ाण)  

णाले. ा ाणाचंी बरोबरी करणार ेनगरीत कोणीच नाहीत,  

हचे ाणाचं ेराज ेआहते. 

शाथ  :- 
आढण े= चढण े ही = ही 

िव = ाण सरी = तलुना, बरोबरी 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २७ 

आपण राजा यवनासंी। िज राज ेाणासंी। 

ऐस ेभसूरु तामसी। लापढु वदे णती॥ २७ ॥ 

गप :- 

आपण यवनाचं ेराजा आहात, ह ेाण ‘ाणाचं ेराज’े आहते.  

अस ेतमोगणुी ाण लेापढु ेवदे णत होत.े 

शाथ  :- 
यवन = ले (िहं ितिर अ धमय), मसुलमान 

िज = ाण तामस (सृंत) = तमोगणुी 

भसूरु = भ ू(पृी) + सरु (दवे) = भदूवे = ाण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  २८ 
महातामसी ाण। िजातं ेकिनया ंषण। 

राज ेणिवती आपण। तया यवनराातं॥ २८॥ 

गप :- 

महा तमोगणुी ाण (नगरातील ाणानंा) षण दऊेन,  

“आपणच  ा यवनराातील राज ेआहोत”, अस ेतःला  

णत होत.े 

शाथ  :- 
महा = मोठा, महान तामसी = तमोगणुी 

िज = ाण षण = दोष, ठपका 

यवन = ले ( िहंितिर अ धमय),  मसुलमान 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं २९ 
ऐस असता ंवत मान। िव मदाधं ापिून। 

राजापढु जाऊिन। िवनिवताित तयासी॥ २९॥ 

गप :- 

अस ेचा असताना, उपणाा आधंळेपणान े 

ापलेा (ा दोी ाणांा डोयामं ेउपणाची  

झाक होती) ाणानंी, राजापढु ेजाऊन ाला िवनिवले. 

शाथ  :- 
वत मान = चा िव = ाण ापण े= भरण े

मदाधं = मद (उपणा) +  अधं (आधंळा) 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥                 ~ 30 ~ 

             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३० 
िव णती रायासी। आा ंयोयता बवसी। 

न िमळे एखादा वादासी। वथृा झाल  िशकोिनया॥ं३०॥ 

गप :- 

ाण राजाला णाले, “आमची योयता पुळ आह.े 

एखादा (इसम) वाद करयासाठी िमळत नाही. आमच े(जीवन ) 

िशकूनही थ झाले.” 

शाथ  :- 
िव = ाण राया = राजा 

बवस = पुळ वथृा = थ 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३१ 
आमचु ेमन ब आता। करण वाद वदेशााथा । 

िनरोप ावा जाऊं आता।ं िवचां तुया राातं॥ ३१ ॥ 

गप :- 

“वदेशााथा वर वाद करयाची आमा मनातं उट इा आह,े 

तुया राातं असा कोणी वाद (चचा )  करायला कोणी िमळतोय का ? 

आी ाचा समाचार घतेो, आता आाला िनरोप ावा. (आाला  

जाऊ ाव.े)” 

शाथ  :- 
ब = पुळ आत = उट इा िवचारण े= समाचार घणे े

वदेशााथ  = वदे + शा + अथ  
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ३२ 
जरी िमळेल एखादा न। तयासव चचा  कं। 

न िमळे तसैा िजव। जयप घऊंे गावंोगावं॥ ३२॥ 

गप :- 

“जर एखादा मनु िमळाला (आाला भटेला) तर ाा बरोबर 

चचा  क. तसा ाणे िमळाला नाही तर तस ेजयप घऊेन  

आी गावंोगावी जाऊ.” 

शाथ  :- 
नर = मनु सव े= बरोबर 

िज = ाण वर = े 

जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ३३ 

राजा ण ेतयासंी। जाव राा िरतसी। 

पराभवाव ाणासंी। णोिन िनरोप दतेस॥े ३३॥ 

गप :- 

राजा ानंा णाला, “लगचे आमा राातं जाव.े ाणाचंा  

पराभव करावा,” अस ेणनु राजान ेिनरोप िदला. 

शाथ  :- 
िरत = लगचे 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३४ 

यवनाच आस। िनघाले िजवर तामसी। 

पया टण किरता ंराासी। गावंोगावंी िवचारती॥ ३४॥ 

गप :- 

यवन राजाा आेमाण ेत ेतमोगणुी ाणे िनघाले. 

राात पया टण करताना, गावोगावी (वदेशााथ  चचा  करयािवषयी  

लोकानंा) िवचारत होत.े 

शाथ  :- 
यवन = ले (िहंितिर अ धमय). मसुलमान 

िज = ाण वर = े तामस (सृंत) = तमोगणुी 

पया टण = पय   + आटण (पिर मण) 

 पय टनम ् (सृंत ) = पिर  (चारी बाजलूा)   + अटनम ्  (िहंडण े/ िफरण े/ मण/  

- करण)े 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३५ 
गावंोगावं िहंडती। जयप िलन घतेी। 

ऐसी कवणा असले शि। तयासंखु उभा होय॥ ३५॥ 

गप :- 

गावोगावी िहंडून त ेाणे जयप िलन घते होत.े अशी  

(आाला हरिवयाची) शी असलेला कोण असले ?, 

ाा समोर उभ ेरा या ( हा िवचार ांा मनातं होता). 

शाथ  :- 
जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 

कवण = कोण सखु = समोर 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३६ 
सम नगर िहंडता।ं गलेे तया दिणपथंा। 

भीमातीर अस ेाता। ‘कुमसी’ ाम उम॥ ३६॥ 

गप :- 

सगळी नगर ेिहंडत िहंडत (त ेाे) ा दिणमागा कड े 

(दिण िदशलेा) गलेे. िस असलेा भीमा नदीकाठी ‘कुमसी’  

नावाच ेउम गाव होत.े 

शाथ  :- 
सम = सव, सगळे पथं= माग  

तीर = काठ ात = िस ाम = गाव 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३७ 
तथे होता महामिुन । ििवमभारती णोिन। 

ासी यतेी वदे तीनी। अनकेशा अ भ॥ ३७॥ 

गप :- 

तथे ेििवमभारती णनू (नावाचा) महामिुन होता. ाला  

िती वदे यते होत.े तो अनके शा िवशषे जाणणारा होता. 

शाथ  :- 
अ भ = िवशषे जाणणारा, िनात, कुशल 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३८ 

महामिुन कीित वतं । णोिन सागंती जन सम । 

ऐकती िज मदो  । गलेे तया मनुीपाश ॥ ३८ ॥ 

गप :- 

‘हा महामिुन कीित वतं आह’े णनू  सव लोक सागंत होत.े  

( ह े) ऐकून मदान ेउ (माजलेा हीसारख)े झालेले    

त ेदोघ ेाण ा मनुीजवळ (ििवमभारतीजवळ) गलेे. 

शाथ  :- 
जन = लोक सम = सव िज = ाण पाशी = जवळ 

मदो = मद + उ = मदान ेउ झालेले 

मद = माजलेा हीा गडंळातनू िनघणारा ाव 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ३९ 
जाऊिन णती तयासी । िवदेी ऐस णिवसी । 

चचा  करावी आाश। अथवा ाव हारीप ॥ ३९ ॥ 

गप :- 

त ेाणे ााकड ेजाऊन ाला (ििवमभारतीला) णाले, 

“तःला िवदेी अस ेणिवतात, तर आमाशी चचा  करावी अथवा 

आाला तःचा पराजय कबलु करणार ेप ाव.े” 

शाथ  :- 
िवदे =तीन (ऋवदे, यजवुद, सामवदे ) वदे हारी  = हार, पराजय 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४० 
िववचन ऐकोिन । णतस ेििवममिुन । 

आी नणे वदे तीनी । अथवा नणे वदे एक॥ ४० ॥ 

ाणाचं ेबोलण ेऐकून, ििवममिुन णाले, “आी िती  

(ऋवदे, यजवुद, सामवदे) जाणत नाही अथवा एकही वदे जाणत नाही. 

गप :- 

शाथ  :- 
िव = ाण वचन = बोलण े नणेण े= न जाणण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४१ 
जरी जाणत वदेशा। तरी का ंहोत अरयपा। 

वदंन किरत ेराज ेसम। तुासंाय भोग भोिगत॥ ४१ ॥ 

गप :- 

जरी आी वदेशा जाणतो, तरी अरय ाच ळाच ेपा का होतो ? 

सव राज े तुाला वदंन किरतात. तमुा सारखा सखुःखाा 

अनभुवाच ेभोग भोगत असतो. 

शाथ  :- 
अरय = वन पा = योय ळ सम = सव, सपंणू , सबधं 

साय = सारखपेणा भोग = ा अनभुवाच ेफळ भोगण े= सखुःखाचा अनभुव 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४२ 
नणे णोिन अरय-वासी। वषे धिरला अस ेसंासी। 

आी भकु तापसी। तुासंमान न ेजाणा॥ ४२॥ 

गप :- 

आी वदेशा जाणत नाही, णनु आी वनातं रहातो.  

संाशाचा  पोशाख आी धारण केलेला आह.े आी भकु  

तप करणार ेआहोत. तमुा सारख ेआी नते, ह ेजाणा. 

शाथ  :- 
नणेण े= न जाणण े अरय = वन वास = राहण े

वषे = वशे, पोशाख तापसी = तपी = तप आचरणारा 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४३ 
हारी अथवा िजतंनू। नाही ाचा सािभमान। 

तुी उृ िवन । आासंव काय वाद॥ ४३॥ 

गप :- 

आी हारलो िकंवा िजकंलो, तरी ाचा आाला अिभमान नाही.  

तुी उृ िवान लोक आहात. आमाबरोबर काय चचा  करणार ? 

शाथ  :- 
हारी = हार, पराजय िजतंण े= िजकंण े

िवन = िवद ्+ जन = िवान लोक सा भमान = स + अ भमान = अ भमानयु 

सव े= बरोबर वाद = चचा 
  

 ``` 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४४ 
ऐकोिन मनुीच वचन। तवका आले त ेाण। 

आासंव वाद कवण। करणार ऐसा भमूडंळ॥ ४४॥ 

गप :- 

मनुच ेबोलण ेऐकून, त ेाण जोरात आले (ा ाणानंा जोर 

आला). “भमूडंळात आमा बरोबर (वदेशाावर) वाद करणारा,  

असा कोण आह े?” 

शाथ  :- 
वचन = बोलण े तवका = जोर 

वाद = चचा  कवण = कोण भ ू= पृी 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४५ 
िहंडत आल सकळ रा। आासंमान नाह नर। 

णोिन दािवती जयप। असंात पिरयसेा॥ ४५॥ 

गप :- 

सपंणू  रा िहंडून आलो तरी आमासारखा माणसु  (िमळणार)  

नाही, अस ेणनू ानंी  अगिणत जयप दाखवली,  ह ेऐका. 

शाथ  :- 
सकळ = सव, सपंणू , अवघ े समान = सारखा 

नर = मनु दावण े= दाखिवण े

जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 

असं = अगिणत पिरयसण े= ऐकण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४६ 
यणेपरी आपणासंी । जयप ाव िवशषे । 

अ भमान असले मानस । कर गा वाद णताित ॥ ४६॥ 

गप :- 

“अशाकार ेआपणाला िवशषे जयप ाव.े अर,े तमुा  

मनात (तःिवषयी) अ भमान  असले (तःा ाची  

जाणीव असले तर) तर आमाशी चचा  करावी,” अस े 

(त ेाण) णत होत.े 

शाथ  :- 
जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 

अ भमान  = योय गव, ईा  मानस  = मन 

गा = अग, अर े वाद = चचा  
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४७ 
अनकेपरी ा ाणासंी। सागं ेमिुन िवनयस  । 

न ऐकती िज महा तामसी। मागती जयप आपलु ॥ ४७॥ 

गप :- 

अनके कार ेा ाणानंा (ििवम) मिुन िवनयान ेसागंत होत.े 

 त ेखपू रागावलेले ाण आपले जयप मागत होत.े 

शाथ  :- 
परी = कार े िज = ाण तामसी = तापट, रागीट 

जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४८ 
ििवम महामिुन। िवचार करी आपलेु मन । 

यातं ाव गाणगाभवुन । िशा करण िजातं॥ ४८॥ 

गप :- 

महामिुन ििवम   आपा मनातं िवचार करत होता, 

‘ानंा ा ाणानंा िशा करयासाठी (देयासाठी) 

 गाणगाभवुनी ( गाणगापरुास ) ाव.े’ 

शाथ  :- 
महा = मोठा भवुन = जग 

िज = ाण िशा = दडं, शासन 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ४९ 
िव मदाधं ािपले । अनके ाण धािरले ।  

यातं ेउपाय करण भले । णोिन योजना करीतस े॥ ४९॥ 

गप :- 

‘ह ेाण उपणान ेआधंळे (मदाधंांन ेापलेले आहते)  

झालेले आहते. अनके ाणानंा ानंी धारले. यांावर उपाय  

करण ेचागंले !’ अस े (मनातं) णत (ििवममिुन) योजना  

करीत  होता. 

शाथ  :- 
िब = ाण मदाधं =मद (उपणा) + अधं (आधंळा) 

धार = ितरार, िनषधे उपाय = इलाज 

भले = चागंले ! योजना = सकं 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५० 
ििवम ण ेा ाणासंी । चला गाणगापरुासी । 

तथे दईेन तुासंी। जयप िवार ॥ ५०॥ 

गप :- 

ििवम ा ाणानंा णाले, “गाणगापरुाला चला.  

तथे ेतुाला मोठे जयप दईेन.” 

शाथ  :- 
जयप = वादात हरलेा पान ेहराबल देयाची लेखी कबलुी 

िवार = वाढ = मोठे 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं   ५१ 
ितथ असती आमचु ेगु । तयापंढु दईेन प ु। 

अथवा तमुच ेमनचा भा। क शमन णती दखेा॥ ५१ ॥ 

गप :- 

“ितथ ेआमच ेगु असतात (रहातात), ांा पढु ेजयप दईेन  

िकंवा तमुा मनावरचा भार आी िनवारण क णत होत,े” 

अस े(लोकानंी) पािहलेले आह.े 

शाथ  :- 
प = िची भार = ओझ,े वजन 

शमन = िनवारण दखे = ी 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५२ 
ऐशी िनगतुी किन। िनघाला ििवम महामिुन । 

सव यतेी िव दोनी । आदंोिलके बसैोिनया ं॥ ५२ ॥ 

गप :- 

ििवम महामनुी अशी युी कन िनघाला. ा दोी ाणानंा  

पालखीत बसवनू (तो) तः (महामनुी ििवम पायी) िनघाला. 

शाथ  :- 
िनगतुी = युी सव े= तः िव = ाण 

आदंोल = झोपाळा 

( मनु उचन नणेारा झोपाळा णज ेपालखी होय. ) 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५३ 
मढू ाण अानी । यतीरात चालवोिन । 

आपण बसैले सखुासन । णोिन अायषुी जाहले ॥  ५३ ॥ 

गप :- 

त े दोी मखू  अानी ाण ा े संाशाला (ििवमला) 

चालवनू, आपण तः पालखीत बसले, णनू अ आयुाच ेझाले. 

शाथ  :- 
मढू  = मखू  यतीर = यित (संासी ) + ईर (भगवान) =  े संासी 

सखुासन = पालखी, मणेा अायषु = अ (थोड,े लहान) + आयु 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५४ 
पातले तया गाणगापरुा ।  ज का ंान ीगुवर। 

र ान भीमातीर ।  वास निृसहंसरती॥ ५४॥ 

गप :- 

ा ानी िठकाणी ीगुे होत ेा गाणगापरुला त ेयऊेन  

पोचले. ह ेर ान भीमा (नदी) काठी असनू तथे ेनिृसहंसरती  

रहात असत. 

शाथ  :- 
पातण े= यऊेन पोचण े वर = े 

तीर = काठ वास = रहाण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५५ 
नमन किन ीगुसी ।  िवनवी मिुन भीस । 

कृपामिूत  ोमकेशी । भवल परमपुषा ॥  ५५ ॥ 

गप :- 

मिुनन ेनमार कन ीगंुना भीन ेिवनिवले. ीगु ही  

कृपामिूत  ीशकंर असनू भवल े पुष आहते. 

शाथ  :- 
नमन = नमार ोमकेश = ीशकंर 

वल = मायाळू, ममताळू परम = े 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥                 ~ 56 ~ 

             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५६ 
जय जया जगु । िनग ुण तू ंिनिव का। 

यमतूचा अवता । अनाथाचंा रक ॥ ५६॥ 
गप :- 

“जगाचा गु तझुा जयजयकार असो. त ूिनग ुण परमाा आहसे.  

त ू ा, िव ुआिण महशे ा तीन मिूतचा अवतार असनू,  

त ू अनाथाचंा रक आहसे.” 
शाथ  :- 

जगु = जगत ् + गु = जगाचा गु 

िनग ुण = स, रज, तम आदी गणुरिहत परमाा 

िनिव कार (सृंत) = िवकारशू,  परमाा 

यमतू = य (तीन) + मतू = ा, िव,ु महशे 

अवतार = दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे े

अनाथ = िनराित, दीन रक = रणकता  
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५७ 
दशन होतािंच तझु ेचरण । उर ेससंार भवाण  । 

नणेती तझु अानजन । अधोगतीच ेतिेच इ ॥ ५७ ॥ 

गप :- 

तुया चरणाचं ेपावलाचं ेदशन होताच, अिात असलेला ससंार 

सागर उरतो. तलुा अानी लोक जाण ूशकत नाहीत (अानी लोकानंा 

तझुी महती समजत नाही).  त ेलोकच (तःची) होणारी अधोगती 

इित असतात. 

शाथ  :- 
चरण = पाय भवाण  = भव (अि) + अणव(सागर,समु) 

नणेण े= न जाणण े जन = लोक 

अधोगती = खाली जाण,े अवनती (अपकष ) इ =िहतावह, इित 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ५८ 
सिदत कंठ जाहला । रोमाचंळ उिठयलेा । 

ने बा आनदं - जळा । माथा ठेिवला चरणावंरी॥ ५८॥ 

गप :- 

 ाचा (ििवम यितचा) र दाटून आला. ाा अगंावर  

अितशय आनदंामळेु रोमाचं उभ ेरािहले. डोयातंनू वाहणार ेपाणी 

आनदंाूचं ेहोत.े ान े(ििवम यितन)े ीग ुंंा पायावंर (आपले) 

मक ठेवले. 

शाथ  :- 
सिदत = कंठ दाटून आलेला कंठ= गळा, र, आवाज 

रोमाचं = अितशय आनदंामळेु अगंावर उभा राहणारा काटा 

रोम = केस ने = डोळा बा = अ ू

जळ = पाणी माथा   = मक कपाळ = चरण, पाय 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं   ५९ 
नमन किरता ंमनुीरात । उठिवल ीगुनाथ । 

आिलंगोिन कणाव । पसुता जाहला वृातं॥ ५९ ॥ 

गप :- 

मिुनंा ईरान े(ििवम यितन ेीगुनाथानंा) नमार  

किरताच, ीगुनाथानंी ाला उठिवले. दयाळू मखुान े 

(दयाद  ीन ेपहात ििवम मिुनला) आिलंगन दऊेन  

(ीगुनाथानंी  घडलेा घटनचेी )  हिककत िवचारली.  

शाथ  :- 
नमन = नमार आिलंगन = कवटाळण,े िमठी मारण े

मनुीर = मिुन + ईर कण = दयाळू व  = मखु 

पसुण े= िवचारण े वृातं = वाता , हिककत 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६० 
ीगु पसुती यतीरासी । आलेित कवण काया सी। 

िवािन आासंी । िनरोपाव मिुनवरा॥ ६०॥ 

गप :- 

ीगंुनी यितंा ईराला िवचारले, “कोणा कामासाठी तुी 

आलेले  आहात ?  ह ेे मिुन, आाला आपा काया चा िवान 

सदंशे ावा. (आपले काय  सिवर आाला सागंाव)े.” 

शाथ  :- 
पसुण े= िवचारण े यतीर = यित  +ईर कवण = कोणता 

काय  = काम िनरोप = सदंशे वर = े 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६१ 
ीगुवचन ऐकोिन  । सागंतस ेििवम मिुन । 

मदो िव दोनी । आले असती चचसी ॥  ६१ ॥ 

गप :- 

ीगंुच ेबोलण ेऐकून ििवम मिुनन े(ीगंुना) सािंगतले,  

“मदान ेउ (माजलेा हीसारख ेउ ) झालेले ह े 

दोनही ाण चचा  करयासाठी आलेले आहते. “ 

शाथ  :- 
वचन = बोलण े िव = ाण चचा  = वाद 

मदो = मद (माजलेा हीा गडंळातनू िनघणारा ाव) +  उ 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ६२  
वदेशाािद मीमासं । णती चचा  कं हष । 

वदे चारी आपलेु वय । णती मढू िव दोनी॥ ६२॥ 

गप :- 

“वदेशा, मीमासंा इािद मखु िवषयावंर आपण चचा  कया” अस े

अितशय आनदंान ेह ेदोघ ेाण णत आहते. “चारही वदे आपा 

ताातले आहते”, अस ेह े दोनही मखू  ाण णत आहते. 

शाथ  :- 
वदेशाािद = वदेशा  + आिद [आिद (सृंत) =मखु, समासातं वगरै]े 

मीमासंा (सृंत) = शोध िवचारपवू क, तिनण य 

हष  = अितशय आनदं वय = वश (ताातला), अधीन 

मढू = मखू  िव = ाण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६३ 
जरी न कराल चचा  आाशं । प मागती हारी  ऐसी । 

अनकेपरी तयासंी । सागंता ंन ऐकती उ॥  ६३ ॥ 

गप :- 

‘जर आाबरोबर चचा  करणार नसाल, तर तःचा पराजय कबलू 

करणार ेअस ेप’ ह ेदोघ े ाण मागत आहते.  ानंा अनकेकार े 

( समजावनू ) सागंनूही, ह ेदोघ े उ ाण ऐकत नाहीत. 

शाथ  :- 
हारी = पराजय परी = कार े उ = माजलेला 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६४ 
णोिन आल तुा ंजवळी। तूिंच ामी ीगुमौळी। 

तझु वा अस ेबळी ।  तणेपरी िनरोपाव ॥  ६४ ॥ 

गप :- 

“णनू मी तमुाजवळ (तमुाकड)े आलो. ामी तलुाच  

माया मकावर ीगु णनू धारण केलेला आह.े ामी,  

तलुाच मी माझा ीगु केलेला आह.े तझु ेवा एखाा  

बलवान पुषासारख े(अ धकारी) आह,े (ा  अ धकारान ेा  

ाणानंा) सदंशे ावा.” 

शाथ  :- 
मौळी = मौली = मक बळी = बलवान पुष 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६५ 
मिुनवचन ऐकोिन । ीगु बोलती हावदनी । 

आले होत ेिव दोनी । ातं पसुती वृातं॥ ६५ ॥ 

ििवम मिुनच ेबोलण ेऐकून हसतमखुान ेीगु बोलायला लागले. 

आलेा  दोी  ाणानंा ीगंुनी घडलेली हकीकत िवचारली. 

गप :- 

शाथ  :- 
वचन = बोलण े वदन = मखु, तड िव = ाण 

पसुण े= िवचारण े वृातं = वाता , हकीकत 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं   ६६ 
ीगु णती िवासंी ।  आला तुी कवण काया सी। 

वाद काय अस ेतुासंी। काय लाभ यणेगणु॥ ६६॥ 

गप :- 

ीगु ाणानंा णाले, “तुी कोणा कामासाठी आलेला  

आहात ? तमुचा वाद काय आह?े ा वादाा पिरणामाचंा तुाला  

लाभ (फायदा) काय आह े?” 

शाथ  :- 
िव = ाण कवण = कोणता काय  = काम 

वाद = चचा  गणु = पिरणाम 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ६७ 
आी तापसी संासी । आा ंहारी - िजत सरसी । 

काय थोरीव तुासंी ।  जय होता ं यतीसव ॥ ६७ ॥ 

गप :- 

आी तप आचरणार े(करणार)े संासी आहोत. आाला  

पराजय - जय बरोबर (समान) आहते.  संायाबरोबरा चचत  

जय िमळिवयात (िजकंयात) असा काय मोठेपणा तुाला (वाटत)  

आह े? 

शाथ  :- 
तापसी = तपी = तप आचरणारा हारी = हार, पराजय 

िजत = िजकंलेला सरसी = बरोबर 

थोरीव = मोठेपणा यती = संासी सव े= बरोबर 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६८ 
ीगुवचन ऐकोिन । बोलत ेजाहले िव दोनी । 

आल पृी िहंडोिन । सम िव िजकंीत ॥ ६८ ॥ 

ीगंुच ेबोलण ेऐकून, दोी  ाण बोलायला लागले,  

“आी सव ाणानंा िजकंीत, पृी िहंडून आलेलो आहोत.” 

गप :- 

शाथ  :- 

वचन = बोलण े सम = सव सगळे िव = ाण 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ६९ 
न ेकोणी आा ंसखु । वदेचचा - परा मखु । 

णोिन प अनके । जयािदक  दाखिवल ॥ ६९ ॥ 

गप :- 

“वदेचचत आाला िवखु (परािजत) करणारा कोणी आमा  

समोर आला नाही”, अस ेणनू ानंी ‘जय’ वगरै ेिलिहलेली  

(ांा िवजयाची) अनके प ेदाखवली. 

शाथ  :- 
सखु = समोर परा मखु  = तड िफरिवलेला, िवखु 

जयािदक =जय + आिदक (आिदकन = इादी, वगरै)े 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ७० 
यणे रीत आासंी । प दतेा ंकाय सायासी । 

कोप आला ििवमासी ।  घऊेन आला तुाजंवळ ॥ ७० ॥ 

गप :- 

अशा रीतीन े(इतर लोकानंी िदली) तशी प े(जयप)े देयात  

ििवमाला अस ेकाय पिरम पडणार आहते ? ििवमाला  

राग आला, तो तमुा जवळ (तमुाकड ेआाला) घऊेन आला. 

शाथ  :- 
सायास = पिरम, फार क कोप = राग 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७१ 
जरी असले सािभमान । तुासंिहत दोघजेण । 

वदेाशाािद ाकरण । चचा  करा णती िव ॥ ७१ ॥ 

गप :- 

जर तुाला ा भमान असले तर तमुासह तुी  दोघाजणानंी  

(ीगु व ििवमभारती) वदेशा, ाकरण इादी िवषयावंर  

आमाशी चचा  करा,” अस ेाण णाले. 

शाथ  :- 
सा भमान =अ भमानयु  (तः िवषायी अ भमान = ा भमान) 

सिहत = सह िव = ाण 
  

 

  

 

 

 

 



                                                                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥                 ~ 72 ~ 

             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७२ 
आी जाण वदे चारी । नती कोणी आासंरी । 

तुी दोघ ेयतीरी । काय जाणाल वदेातं ॥ ७२ ॥ 

गप :- 

आी चारही वदे जाणतो. आमची बरोबरी करणार ेकोणी िमळाले नाही. 

तुी दोघ ेसंासी असान,े तुी शााचंा अनभुव काय जाणाल ! 

शाथ  :- 
चार वदे = ऋवदे, यजवुद, सामवदे, अथववदे सरी = तलुना, बरोबरी 

यतीरी = यित (संासी) + ईरी 

ईरी (सृंत ) = ािमनी  {ािमन ् (सृंत) = पदवी} 

वदेातं = शाितती { ितती = अनभुव} 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७३ 
ीगु णती िवासंी । गव नाश समासंी । 

दवेदानवािदकासंी । गव मृ ुलाधला जाणा ॥ ७३ ॥ 

गप :- 

ीगु ाणानंा णाले,”अहंकारामळेु सगयाचंा नाश होतो. 

 दवे, रास इादना गवा मळेु मृ ुआला; ह ेजाणा.” 

शाथ  :- 
िव = ाण गव = अहंकार सम = सगळे, सव 

दवेदानवािदक= दवे (दवेता) + दानव (असरु, दै= रास) 

                             + आिदक (आिदकन = इादी, वगरै)े 

लाधण े= लाभण े= िमळण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७४ 

गव बळीसी काय जाहल । बाणासरुा काय पावल  । 

लंकानाथ कौरव गलेे । ववैत ेासी ॥ ७४ ॥ 
गप :-  

गवा मळेु बळीराजाच ेकाय झाले? (वामनान ेबळीराजाला पाताळात पाठिवले). 

बाणासरुाला काय िमळाले ? रावण, कौरव यमाा ेाला गलेे (यमसदनी गलेे). 

शाथ  :- 
बळी = बळीराजा = ादपु िवरोचनाचा मलुगा. यान े नमदेा उरतटी  भगृकुातं य 

केला. तथेचे ीिवनु े वामनपात जाऊन यााकडून िपादभमूीच ेदान घऊेन यास पाताळातं 

पाठिवले. 

बाणासरु   (बळीराजाचा पु)  = बाणासरुाची का उषा. िहन े आपली मैीण िचलेखा 

िहाकरवी अिनास ारकेन आणनू ााशी िववाह केला ीकृान े बाणासरुाचा युातं 

पराभव कन अिनास सोडवनू ारकेस नलेे. (अिन ीकृ पु ु याचा मलुगा.) 

कौरव = चंवशंीय कौरवाचंा मळूपुष कुः.  

              ( कुन ेकुे वसिवले. कुेाची राजधानी हिनापरू होती.) 

लंकानाथ = लंकेचा नाथ रावण ववैत = यम गव = अहंकार 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७५ 
कवण जाण ेवदेा  । ािदका ंनकळे पथं । 

वदे आिदअनतं । गव वाया तू ंका ंगा किरसी ॥ ७५॥ 

गप :- 
वदेा कोण जाणतो (कोणाला समजत)े? ईर, परमाा वगरैे कड ेजाणारा माग  कळत 

नाही,(सृीा उिपासनू) ारंभापासनू असलेले वदे अमया द आहते. तमुचा गव 

थ आह,े तुी ताठा का करत आहात? 

शाथ  :- 
कवण = कोण ािदक =  (ईर परमाा) +  आिदक 

आिदकन = इादी, वगरै े

वदेा =  हचे स आह े जग ह े िमा आह े अस े सागंनू ईराा 

सिदानदंपाच े िनपण करणार े उपिनषद थंातं ितपादलेले मत, अतैमत, 

शाितती 

पथं = माग , संदाय अनतं = अमया द गव = अहंकार, ताठा 

वाया = थ आिद = ारंभ गा = अग, अर े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं   ७६ 

जरी िवचािरसी आपलु िहत । तरी सािंडज ेगव ातं । 

काय जाणसी वदेा । चतवुदी णिवसी ॥ ७६ ॥ 

गप :- 

जर आपले तःच ेिहत िवचारशील तर तःा गवा सिहत  मनातील 

शकंा सोडून द.े तःला चतवुदी (चारवदे  जाणणारा) णिवतोस  तर 

वदेा  जाणतोस काय ? 

शाथ  :- 
साडंण े= ागण,े सोडण े गव = अहंकार ांत = शकंा 

चतवुद = चारवदे = ऋवदे, यजवुद, सामवदे, अथववदे 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं ७७ 
ीगुवचन ऐकोिन । गव दाटले ब मन । 

जाण आी वदे तीन । साड़ सिंहता पिरयसेा ॥ ७७॥ 

गप :- 

ीगंुच ेबोलण ेऐकून, (ा दोी ाणांा) मनातं खपू गव दाटून 

आला. त ेणाले, “आी तीन वदे (ऋवदे, यजवुद, सामवदे) जाणतो. 

त ूसव अगंानंी ापक आिण पिरपणू  सिंहता सागं.” ह ेऐका. 

शाथ  :- 
वचन = बोलण े गव = अहंकार पिरयसण े= ऐकण े

साड़ ्= सह + अगःै = from all angles = सव अगंानंी ापक आिण पिरपणू  

सिंहता = वदेाचा सारथंप भाग, शािवषयितपादक मलूथं 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं  ७८ 

यणेपरी ीगुसी । बोलती ाण गवसी । 

िस ण ेनामधारकासी । अपवू  पढु वत ल ॥ ७८ ॥ 

गप :- 

अशाकार े(त ेदोघ)े ाण ताात ीगंुबरोबर बोलले. 

िस (मिुन) नामधारक िशाला णाले, “पढु ेनवल घडले.” 

शाथ  :- 
परी = कार े गव = अहंकार, ताठा 

नामधारक = नावाचा, दवेाच ेनामरण कन मो िमळव ूपाहणारा 

अपवू  = नवल वत ण े= घडण े
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी माकं   ७९ 
या वदेाचं ेआ । ीगु ाणाशंी िनरोिपत । 

सागंने ऐका एकिच । ण ेसरती गगंाधर ॥ ७९॥ 

गप :- 

“या वदेाचंी ारंभापासनू (सरुवातीपासनू) शवेटपयतची मािहती 

ीगंुनी ाणानंा सदंशेली (सािंगतली). ती (मािहती) मी सागंने, 

तुी एकिचान ेऐका,” अस ेसरती गगंाधर णत आहते. 

शाथ  :- 
आ = आिद (आरंभ) + अतं (शवेट) िनरोप = सदंशे 
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             अ याय २५ - िवआशसंा 
   

 

ओवी  संा ७९   
इित ीगुचिरामतृ ेपरमकथाकतरौ ीनिृसहंसरपुाान े 

िस - नामधारकसवंाद े िवआशसंानाम पचंिवशंोऽायः॥ २५ ॥   

॥ीगुदायेाप णम॥ु 

गप :- 

अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा असणाया, 

ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू, िस(मनुी) व  नामधारक यांा 

सवंादातनू,  िवआशसंानाम नावाचा  पचंिवसावा  अ याय  

ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     

शाथ  :- 
पचंिवश  =  पचं ( पाच )    +  िवश  (वीस )= २० + ५   = २५ 

 

॥ीगुदवे द॥ 
 


