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ओवी माकं १   
ीगणशेाय नमः॥ ीसर ैनमः॥ ीगु यो नमः॥  
िस ण ेनामकरणी। गुभिशखामिण।  
तझुी भि गुचरण। लीन जाहली िनधार॥१॥  
गप :-   
मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार 
करतो. ीगंुना नमार करतो. िस मिुन णाले, 
“गुभीतील उृ र न असलेा नामकरणी तझुी भि   
गुचरणी लीन झालेली आह,े ह ेिनित आह.े” 
शाथ  :- 
िशखामिण= उृ र न िनधारण=ेिनित करण े चरण =पाय 
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 ओवी माकं २ 
पज  यतेा ंपढुारा।ं जसै ेयतेो सचूना वारा।  
तसै तझु दै -हरा। ऐकसी गुचिर कथनभदे॥२॥  
गप :-   
“पाऊस येयाा पढु े(आधी) जसा वारा सचूना दतेो, तशी (मी 
तलुा)  आधीच गु बातमी दतेो, त ूगुचिर कथन ऐकान े
तझु ेदै हरण होणार आह.े”   
शाथ  :- 

पढुारा= पढु े हरण=े िनवारण े भेद= गु बातमी 
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ओवी माकं ३ 
 

ऐस चिर कामधने।ु सागंने तजु िवारोन।  
एकिच किन मन। ऐक िशा नामधारका॥३॥  
गप :-   
“अस े ह े चिर कामधनेुमाण े आह.े मी तलुा त े िवारान े
सागंने. नामधारक िशा, त ूत ेमन एकिच कन ऐक.” 
शाथ  :- 

कामधने=ु इित व ूदणेारी गाय 
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ओवी माकं ४ 

कृावणेीतटाकेसी। भवुनेरी -पिमसे।  
औबंर वृसे। रािहले ीगु पिरयसेा॥४॥ 
गप :-   
कृानदीतीराा पिम िदशलेा भवुनेरी दवेी मिंदर आह.े  
(कृानदी तीरावरील) औबंर वृाखाली ीगु रािहले, ह े
ऐक. 
शाथ  :- 

तटाक=तीर पिरयसण=े ऐकण े
कृावणेी= कृा नदीच ेनाव 
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 ओवी माकं ५ 

गौप असती गु। ठाव अस ेअगोच।  
अनुान धरंुध। चतमुा स यणेपरी॥५॥  
गप :-   
गु गु पात तथे े रहात होत.े ाचंा पा अात अस.े (त े
रहात असलेले िठकाण कोणालाही मािहत नत)े. िवधीवत 
धम कृाचं े वत क (ोरा) असलेले (ीगु) अशाकार े
चार मिहन ेतथे े रहात होत.े {अनुान करणारी ी ४ मिहन े
गु (भिूमगत) अवते रहाण ेही अवघड गो आह.े} 
शाथ  :- 

गौ = गु गो ठाव= पा 
अगोचर= अात अनुान =िवधीपवू क धम कृ 
धरंुधर= ोरा चतमुा स =चतःु चार मास मिहना ४ मिहन े
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ओवी माकं ६ 

िसान अस ेगहन। भवुनेरीसिंनधान।  
िवशषे ीगु रािहले णोन। उृ जाहल मिहमान॥६॥  
गप :-   
भवुनेरीा साि यातील ीगंुा वाामळेु ािपत 
झालेले ान, समजयास अतं कठीण आह.े  ीगु तथे े
रािहले णनू, ा ानाची थोरवी िवशषे (अिधक) उृ 
झाली.   
शाथ  :- 

िस=ािपत गहन= य= समजयास कठीण 
सिंनधान= साि जवळ मिहमान थोरवी 

भावाथ :-िभवडी यथे ेीगु भमूीगत अवते रहात होत,े एवढाच इितहास 
ात असावा. ीगु वाास असलेा , िभवडी यथेील िठकाणाचा पा 
समज ूशकत नाही. 
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ओवी माकं ७ 

ऐकोिन िसाच वचन। नामधारक करी नमन।  
परमाा ीगुराणा। का ंरहाव गौप॥७॥ 
गप :-   
 िसमिुनच ेबोलण ेऐकून नामधारक (िशान)े नमार करीत 
िवचारले,“(तः) परमाा (असलेला) ीगुराणा 
(ीनिृसहंसरती) गुपान ेािठकाणी का रािहला ? “  
शाथ  :- 

वचन= बोलण े नमन= नमार गौ= गु गो 
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ओवी माकं ८ 

ासी काय अस ेतपस। िभा मागण काय हष ।  
सदंहे माया मानसास। िनवारावा दातारा॥८॥ 
गप :-   
“ाला ीगंुना गु अवते रान अस ेकाय काम करायच े
होत?े िभा मागयात  अानदं   काय आह?े माया मनात 
सदंहे (शकंा) आह.े ह ेदातारा (िसमिुन), तुी ाच ेिनवारण 
कराव.े” 
शाथ  :- 

तपस ् (सृंत)= कम  =काम हष = अितशय आनदं मानस=मन 
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ओवी माकं ९ 
ऐक वा नामधारका। भा मागतो िपनाका। 
आिणक सागंने ऐका। दाये तसैाची॥ ९॥ 
गप :-   
(िसमिुन णाले,) “ह ेवा (िश) नामधारका ऐक. शकंर 
भा मागतो. आणखीन (मी) सागंतो त ेऐका.  दाये सुा 

तसाच आह.े”   
शाथ  :- 

िपनाक= शकंर आिणक (ाकृत)= आणखी 
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ओवी माकं १० 
दाये यमतू। भकुपी अस ेिदसती। 
भजनानुहाथ। तीथ या ेिहंडतस॥े १०॥ 
गप :-   
 तीनमिूत  असलेले दाये, भकुपात  िदसतात. 
 भजनावंर कृपा करयासाठी, तीथ याा करीत (दाये) 
िहंडत असत.  
शाथ  :- 
यमतू= तीनमिूत = ा, िव,ु महशे यांा रज- स- तम गणुाचं े
एकित प असलेली एक िव ुमिूत   

भजनानुहाथ=भजन +अनुह(कृपा)  +अथ  (हते ू) 
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ओवी माकं ११  
अनपुम तीथ भिूमवरी। असती गौ अपरापंार। 
ी गुमिूत  ीितकर।गटले भालंागी॥११॥ 
गप :-   
वाताहत झाान ेभमूीवरील अितीय तीथ गु पात आहते. 
मे करणार े(मेळ) ीगुमिूत  भासंाठी भमूीवर, गट 
झालेले आहते.    
शाथ  :- 
अनपुम= अितीय गौ=गु गो अपरापंारी (ाकृत) = वाताहत 
ीितकर=ीित (मे) +कर (करण)े लागी=साठी 
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ओवी माकं १२ 

भजनोपकाराथ । तीथ िहंड ेीगुनाथ। 
गौ ावया कारणाथ । सम यऊेिन मागती वर॥ १२॥ 
गप :-   
भजनावंर उपकार करयासाठी ीगुनाथ तीथ े े िहंडत 
असत. सव  (लोक) यऊेन वर मागतील, ा कारणासाठी 
ीगुनाथ (ीनिृसहंसरती) गु पात (भमूीगत अवते) 
रहात होत.े 
 शाथ  :- 

भजनोपकाराथ =भ +जन (लोक) + उपकार +अथ  (हते)ू 
गौ= गु गो कारणाथ =कारण + अथ  (हते)ू सम= सव 
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 ओवी माकं १३ 
लपिवता ंिदनकरासी। केवी लप ेतजेोराशी।  
करूी ठेिवता ंजतनसेी। वास केव गौ होय॥१३॥ 
गप :-   
सयूा ला लपिवला तर ाा सयू िकरणाचं े िढग कशाकार े
लपतील? करुीच े जतन केले (करुी काळजीपवू क जपनू 
ठेवली) तरी ाचा वास गु कसा  करणार ? 
शाथ  :- 

िदनकर= सयू  केवी= कोणा कार े ? तजे= सयू िकरण   राशी= ढीग 
जतन=काळजीपवू क सगंोपन केवी= कस े गौ= गु गो 

भावाथ  :- सयूा ची िकरण ेलपणार नाहीत, ती आजबूाजनू ेिदसतील. 
तशाचकार ेजतन केलेा करुीचा वास यणेार.  
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ओवी माकं  १४ 

 

आिणक सागंने तजु साी। गणु कैसा कवृ।  
जथे राह ेतया ितीकांी। किल फळ तथे होय॥१४॥ 
 गप :-   
तलुा आणखीन परुावा सागंतो, िचतंेा वृाचा गणु कसा 
असतो?  तो सशंय, शकंा असलेा िठकाणी वास करतो. 
मनु मनात जशी इा करतो, तस े ाला िचतंेा वृाच े
फळ िमळत.े 
शाथ  :- 

साी = परुावा क = शकंा     
कांा= शकंा, सशंय, इा   िती= िचतंा  
किण े= कना करण े कना= िवचार 
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 ओवी माकं  १५ 

याकारण तया ान।गटले गुमिुन।  
सागंने तजु िवािन। एकिच पिरयसेा॥१५॥  
गप :-   
या कारणासाठी गुमिुन (ीनिृसहं सरती) ािठकाणी गट 
झाले. मी तलुा त ेकारण  िवान सागंने, त े  त ूएकिचान े
ऐक. 
शाथ  :- 

ान= िठकाण पिरयसण=े ऐकण े     
िजास ुनंी कवृ ा कारणाच े ीकरण आशय १७ म े
पहाव,े ही िवनिंत. 
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ओवी माकं  १६  

करवीरे नगरातं।ाण एक वदेरत। 
शापरुाण िवात।सागं ेसकळ िवना॥ं१६॥ 
गप :-   
वदेामं ेरममाण होणारा एक ाण करवीरे नगरीत रहात 
होता .तो सव  िवान लोकानंा िस असलेली शा परुाण े
सागंत अस.े   
शाथ  :- 

करवीर= कोापरू रत=रममाण       िवात= िस 
सकळ= सव िवन =िवत ् + जन(लोक) 
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 ओवी माकं  १७ 

अवदेी अस ेआपण।जाण ेतक  ाकरण।  
आिकमाण आचरण। कम माग रत होता॥१७॥  
गप :-   
तो ाण तः ऋवदेी असनू तक  ाकरण जाणत होता. 
िनकृ पिरमाणानंसुार आचरण करीत, तो ाण कम मागा त 
रममाण होत अस.े 
शाथ  :- 

अ (सृंत) पिहला + वदे= पिहला वदे= ऋवदे 
आिक= िनकृ  माण= पिरमाण  
कम =काम उोगधदंा रत= रममाण 
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 ओवी माकं  १८ 

ासी जाहला एकसतु। मखू  अस ेउपजत।  
दवैवश मातािपता मतृ। असमाधान होऊिनया॥ं१८॥  
गप :-   
ाला एक मलुगा झाला, तो जतः मखू  होता. (ा मलुाच)े 
आई- विडल असमाधानी होऊन, ांा ारानसुार वारले. 
शाथ  :- 

सतु= मलुगा उपजत= जतः 
   दवैवशात= ारयोगकेन (ार=नशीब)  मतृ= मलेेला 
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 ओवी माकं  १९ 
वधता ंमातािपाघर बाळ। वष  सात जाहली केवळ।  
ताबधं किरती िनळ।तया िजकुमरकासी॥१९॥  
गप :-   
मातेा िपाघरी (आजोळी) त ेबाळ  वाढत असताना, फ ७  
वष  झाली. वत नावर नसलेली बधंन े (ताबधं= त + अबधं) 
ा ाणकुमाराला िर करीत होती (ा ाण मलुाची 
गती कंुठीत होत होती).   
शाथ  :- 

वध ण=े वाढण े केवळ= फ त=वत न 
मातेा(आईा) िपाघरी  (विडलांा घरी) = आजोळी  

िनळ= िर िजकुमर=िज(ाण)कुमर (बाळ) 
भावाथ  :- तबधं (म ुजं) करयामागचा मु हते ू ,ीगुचिरकारानंी ा 
ओवीत सािंगतलेला िदसतो. 
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ओवी माकं  २०  

न य े नानसं या ासी। गायीमं पिरयसे।  
वदे क चा मखूा सी। पशसूमान जहाला अस॥े२०॥ 
गप :-   
ाला नानसं या करता यते नती. ान े गायीमं 
ऐकलेला होता.  ा मखूा ला वदे कोठून (कसा) यणेार? तो 
पशसूारखा झालेला होता. 
शाथ  :- 

सं या=  ाणानंी िकाळ करयाची उपासना 
 पिरयसण=े ऐकण े क चा= कोणता ? कोठील ? समान= सारखा 
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 ओवी माकं २१    

जथे सागंती अ ययन। जाऊिन आपण िशकंू ण।े  
तावा िशकतािंच ण। सविच िविृत होय ासी॥२१॥  
गप :-   
जथे े अ ययन करायला सागंतील, तथे े जाऊन आपण िशकू, 
अस े तो णत अस.े ाला िशकलेा ितता ानाच े
(िशकलेले सव  ानाच)े   णातं ताळ िवरण होत अस.े 
शाथ  :- 

अ ययन =िशकण े तावा= िततकेच 
सव=े ताळ   िविृत=  िवरण 

भावाथ  :-कथानायकास (ाण मलुास) अ  रणशीचा (Short 
Memory) आजार  असावा. 
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ओवी माकं २२    
ा ामच ेिवन। िनदंा किरती सकळै जन।  
िवकुळ जनू। ऐसा मखू  उपजलासी॥२२॥  
गप :-   
ा गावातील िवान लोक तसचे सगळे लोक ाची िनदंा 
करीत असत, “ाणकुळात जनू हा असा मखू  िनपजला.” 
शाथ  :- 
िवन= िवत ् (िवान) + जन (लोक)  िनदंा =िनभ ना=  उपहास  

सकळ= सगळे   िव=ाण 
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 ओवी माकं २३    
तझुा िपता ानवतं। वदेशाािद अिभात।  
ाच ेपोट कैसा केत। उपजलासी दगडापरी॥२३॥  
गप :-   
“तझुा ानी िपता वदेशा इािदचंा मािहतगार (जाणकार) 
होता. ाापोटी दगडासारा बिुचा कसा जाला 
आलास?   
शाथ  :- 

वदेशाािद=वदेशा+  आिद (इािद) अिभात (सृंत)= मािहतगार  
  केतः (सृंत)= बिु   उपजण े=जण े 
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ओवी माकं २४    
जळो जळो तझु िजण। िपाा नामा आिणल उण।  
पोट बाधंिून पाषाण ।तळ  िविहरी का ंन किरसी॥२४॥ 
गप :-   
तझु ेजीवन जळू द े(तुया जीवनाच ेदहन होउ द)े. त ूिपाा 
(तुया विडलांा) नावाला कमीपणा आणलेला आहसे. 
पोटाला दगड बाधंनू िविहरीचा तळ (जवळ) का करीत नाहीस ? 
(पोटाला दगड बाधंनू िवहीरीत बडूुन का मरत नाहीस ?) 
शाथ  :- 
जळण े=दहन (अिसंार, जाळण)े होण े उण=े कमीपणा  

पाषाण= दगड तळ = खालचा भाग      
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ओवी माकं २५    
जोिनया ंससंारी। वथृा जाहलासी सकूरापरी।  
तजु गित यमपरु। अनाचार वत सी॥२५॥ 
 गप :-   
ा ससंारात जाला यऊेन त ू(तझुा ज) डुरासारखा वाया 
गलेास. त ू अनाचाराच े वत न करतोस, त ू यमाा नगरातं 
(नरकात) जाशील. 
शाथ  :- 

वथृा= वाया  सकूर=  डुर 
गित= गमन =जाण े यमपरुी=   यम +परुी (नगर)= नरक 
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ओवी माकं  २६    
ासी िवा अस ेऐका। तोिच मनुामं ेअ धका।  
जवे  अस ेिनिेपका। तसैी िवा पिरयसेा॥२६॥  
गप :-   
ाा जवळ िवा आह ेअशी ी मनुामं ेे असत,े 
अस े आपण ऐकतो. ामाण े  नीट ठेवतो, तशीच िवा 
तःकड ेजपनू ठेवायची असत ेह ेऐक 
शाथ  :- 

अ धक=  े जवेी= ामाण े
िनपेण े= ठेवण े पिरयसण=े ऐकण े

 
 
 
 
 
 
 



  ॥ ीगुचिर ॥       अाय सतरावा 
भवडीानमिहमावण न  -  मदंमिताणवरदान 

    

27  

 ओवी माकं  २७     
ाच ेदय अस ेिवा। ासी अिखल भोग सदा। 

यशी होय सखुसपंदा। समामं पू तोिच॥२७॥  
गप :-   
ााकड े(अतंःकरणातं) िवा आह,े ाला सदवै सव  भोग 
भोगायला िमळतात. तो (आयुात) यशी होऊन ाला सखु 
सपंदा (सपंि) ा झाान ेसव  लोकामं ेतो पू होतो. 
शाथ  :- 

 दय= अतंःकरण, मन सदा= सदवै 
अिखल= सव सम= सव  
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 ओवी माकं  २८     
े अस ेवय थोर। िवाहीन अपू नर।  
अे अस ेएखादा नर। िवा असता ंपूमान॥२८॥ 
गप :-   
वयान े मोठा असलेला े नर िवाहीन असले तर अपू 
होतो. (लोकानंा तो पजूनीय वाटत नाही, लोक ाला मान दते 
नाहीत). 
े नसलेा किन नराकड े िवा असले तर तो पूनीय 
होतो. (लोक ा माणसाला मान दतेात) 
शाथ  :- 

थोर= मोठा नर= मनु 
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ओवी माकं  २९     
ासी नाह सहोदर। ासी िवा बधं-ु ातर।  
सकिळका ंवं होय नर।िवा अस ेऐशागणु॥२९॥  
गप :-   
ाला सा भाऊ नाही, ाला िवा हीच भाऊ बदं असत.े 
िवेा ा अशा गणुामळेु िवा असलेला मनु  सगयानंा 
वदंनीय होतो. 
शाथ  :- 

सहोदर =सा भाऊ  बधं ु= भाऊ 
ाता  = भाऊ सकळ=सगळे 
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 ओवी माकं  ३०    
एखाद ेसमय िवदशेासी। जाय नर िवा यासी।  
सम पजूा किरती ासी। िवदशे होय दशे॥३०॥  
गप :-   
एखाावळेी िवचेा ासगंी मनु परदशेी जातो. तथे े सव  
लोक ाची पजूा करतात (ाला मानतात). पढु े िवदशे हाच 
ाचा दशे होतो. 
शाथ  :- 

समय= वळे  िवदशे= परदशे 
नर= मनु िवाासी=िवा+अासी (ासगंी) 
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 ओवी माकं  ३१    
ासी िवा अस ेबत।तोिच होय ानवतं।  
ाच ेदहे दवे। पजूा घईे सकळापंाशी॥३१॥  
गप :-   
ाला खपू िवा ा झालेली असत,े तोच ानी असतो. ाच े
दवे धारण करणार ेशरीर सगयाकंडून तःची पजूा करवनू 
घते असत.े 
शाथ  :- 

बत= खपू  दहेी= शरीर धारण करणारा सकळ=सव 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ॥ ीगुचिर ॥       अाय सतरावा 
भवडीानमिहमावण न  -  मदंमिताणवरदान 

    

32  

  

  
ओवी माकं  ३२    

एखाा राािधपतीसी। सम विंदती पिरयसे।  
ऐसा राजा आपण हष। िवावतंासी पजूा करी॥३२॥  
गप :-   
एखाा रााा राजाला सव  जण वदंन करतात, अस ेआपण 
ऐकतो. असा राजा अतं आनदंान े िवावतंाची (िवानाची) 
पजूा करतो. 
 शाथ  :- 

पिरयसण=े ऐकण े   िवावतं= िवान 
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ओवी माकं ३३ 

ाच पदर नाह धन। ाच िवाच धन जाण।  
िवा िशकावी यािचकारण। नणेता होय पशसूमान॥३३॥  
गप :-   
ााजवळ धन नाही  ाच े िवा हचे ाच ेधन असत,े ह े
जाण. याचकारणाव िवा िशकावी. अानी (ान नसलेला) 
पशसूारखा  असतो. 
शाथ  :- 

पदर= तःचा संह    नणेता= अान  समान=सारखा 
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 ओवी माकं ३४      
ऐकोिन ाणाचं वचन।चारी करी नमन।  
ामीन िनरोिपल ान। िवाास करावया॥३४॥  
गप :-   
ाणाचं ेबोलण ेऐकून, ा चारी मलुान ेनमार केला. 
“ामनी (आपण ाण लोकानंी), मला िवचेा अास 
करयासाठी ान दणेारा सदंशे िदलात.” (अस े तो ाण 
मलुगा णाला.) 
 शाथ  :- 

वचन= बोलण े    िनरोप= सदंशे   
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 ओवी माकं ३५      
जातंर पवू आपण। केल  नाह िवादान।  
न य ेिवा यािच कारण। ासी काय करण णतस॥े३५॥  
गप :-   
“पवू होऊन गलेेा अ  जामं ेआपण िवादान केल े
नाही, याच कारणामळेु आपाला िवा यते नाही. ासाठी 
काय कराव?े” अस ेतो (ाण मलुगा) णत होता. 

 शाथ  :- 
जातंरी=    सरा (अ) ज     
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 ओवी माकं  ३६      
ऐसा आपण दोषी।उराव कृपसे।  
जरी असले उपाय यासी। िनरोपाव दातारा॥३६॥ 
 

गप :-   
“अशाकार े मीच दोषी आह.े आपा कृपने े मला उराव.े 
यावर जर उपाय असले, तर ह े दातारा, ा उपायाचा सदंशे 
मला ावा”.  
शाथ  :- 
उरण=े वर काढण े     िनरोप= सदंशे दातारा= दाता= दणेारा, उदार, 

दानशील 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ॥ ीगुचिर ॥       अाय सतरावा 
भवडीानमिहमावण न  -  मदंमिताणवरदान 

    

37  

 

 ओवी माकं  ३७       
पिरहासक  त ेाण। सागंताित हासंोन। 
होईल पढु तजु जनन। तध यईेल तजु िवा॥३७॥ 
गप :-  
थेन ेहसत त ेाण सागंत होत,े “तझुा पढु ेज होईल, तेा 
तलुा िवा यईेल. (पढुा जातं तलुा िवा यईेल.)” 
शाथ  :- 

पिरहास (सृंत) =था       जनन= ज  तधी= तेा 
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 ओवी माकं  ३८       
तजु क चा िवाास।ु नर निेस तू ंसाच पश।ु  
िभा मागिून उदर पोस । अर ेमखूा  कुळनाशका॥३८॥  
गप :-  
“तलुा कोणा िवचेा अास यणेार ? त ूमनु नसनू खरा 
खरुा जनावर आहसे. अर ेमखूा , कूळाचा नाश करणाया, िभा 
मागनू तःच ेपोट पोस (भर). 
शाथ  :- 

कैचा =कोणता        िवाास=ु िवा + अास ु साच= खर े  
नर= मनु पश=ु जनावर उदर= पोट 
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 ओवी माकं  ३९       
ऐस नानापरी नीचोरसे।बोलती िज लोक ासी।  
वरैाय धिन मानस। िनघाला बाळ अरयासी॥३९॥  
गप :-  
अशाकार े ाला कमी लेखत ाण लोक उर दते होत.े 
मनान ेउदासीन झालेला बाळ अरयाकड ेिनघाला. 
शाथ  :- 

नीचोर=  नीच (खाली) + उर (जबाब, ित वचन )           
िज=ाण  वरैाय= िवर (उदासीन) पणा मानस= मन 
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 ओवी माकं  ४०        
 

मन झाला खदे ेिख। ण ेजीन आपलुा ाण।  
सम किरती षण। काय उपयोग जीविूनया॥ं४०॥ 
गप :-  
मनातं खदेान े  िख झालेला तो मलुगा णाला, “मी ाण 
ाग करीन. सव  लोक मला षण दतेात. (मी ) जगनू  काय 
उपयोग ?” 

शाथ  :- 
जण=े सोडण े           सम= सव 
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 ओवी माकं  ४१        
 

जळो जळो आपलु  िजण। पश ुझाल िवाहीन।  
आता ंवाचंोिन काय कारण। णोिन िनघाला वरैाय॥४१॥  
गप :-  
‘माझ े जीवन जळून जाऊ द.े िविेशवाय (िवा ा न 
झाान)े, मी पश ूझालेलो आह.े आता जगनू काय उपयोग ?’ 
अस े णनू   वरैाय - िवचारान े तो (अ रणशी 
असलेला मलुगा) िनघाला. 
शाथ  :- 

  जळण=े दहन होण=े अिसंार, जाळण े        िजण=े जीवन, ज 
िवाहीन =िवािवरिहत   वाचण=े जगण े
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 ओवी माकं  ४२        
िभवडीामासी। आला चारी पिरयसे।  
अोदक नघे ेउपवासी। पातला िनश दवैवश॥४२॥ 
 गप :-  
चारी िभवाडी गावाशी आला अस े ऐकलेले आह.े अ 
पाणी न घतेान,े उपवास घडलेला चारी (िभवाडी 
गावाला) निशबान ेराी पोहोचला. 

शाथ  :- 
पिरयसण=े ऐकण े           अोदक =अ  + उदक (पाणी)  

 नघेण े(ाकृत)= न घणे े पातण े(ाकृत)= यऊेन पोचण े 
िनशी= रा दवैवशात= ार (नशीब) योगकेन 

भावाथ  िसमिुन ीगंुबरोबर िभवाडीस न गेान ेिसमनुी िभवाडीतील 
गो ऐिकव बातमवर आधारीत सागंत असावते.  रा झाान े तो मलुगा 
िभवाडीस थाबंला. तो मलुगा निशबान े िभवाडीस पोहोचला, अस े
ीगुचिरकार णत असावते 
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ओवी माकं  ४३        

जथे अस ेजगाता। भवुनेरी िवाता।  
तथे ेपातला िरता। करी दश न तय ेवळे॥४३॥  
गप :-  
ा िठकाणी जगाची माता िस भवुनेरी आह,े ा िठकाणी 
भवुनेरीदवेीा मिंदरात तो चारी मलुगा यऊेन पोहोचला. 
ावळेी तथे ेपोहोचावर लगचे भवुनेरी दवेीच ेदशन घतेले. 
 शाथ  :- 

जगाता =जगत ् + माता = जगाची माता        िवात= िस 
िरत= लगचे पातण े(ाकृत)= यऊेन पोचण े 
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 ओवी माकं   ४४        

न करी नान संा दखेा। अपार करीतस ेःखा। 
दवेारासखुा। धरण ेघतेल  तया वळे॥ ४४॥ 
गप :- 
नान संा न करता, खपू ःख करताना िदसत होता. ावळेी 

दवेदारासमोर (मिंदरासमोर) थाबंयाच ेान ेरणात ठेवले.   
शाथ  :- 

सं या =ाणानंी िकाळ करयाची उपासना           
 ार दार   सखु= समोर धरण े= थाबंण े  

भावाथ  :- अ रणशीा िवकारान े  असलेा कथानायकाला 
मिंदराा दारात तःला बसायच े आह,े ही गो मनावर िबबंिवण े अवघड 
आह.े 
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ओवी माकं  ४५  
यणेपरी िदवस तीनी। िनवा ण मन किन।  
अोदक जिून। बसैला तो िजकुमार॥४५॥ 
गप :- 
अशाकार ेतीन िदवस कठोर मन कन अपायाचा ाग 
कन   तो ाणकुमार(भवुनेरीदवेी मिंदरासमोर)  बसला. 
शाथ  :- 

िनवा ण=   कठोर अोदक =अ +उदक (पाणी ) 
जण=े ाग करण े िज=ाण 
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ओवी माकं ४६   
न ेकाह  ालागोिन। णोिन कोप ेब मन।  
ण ेअबंा भवानी। का ंउपिेसी आासंी॥४६॥  
गप :- 
ासाठी ाला ाच े  काही िदसत नत.े णनू  तो 
मनातं खपू रागावला. तो तःशी णायला 
लागला,”अबंाभवानी  आमची उपेा का करत आह े?” 
शाथ  :- 

= मनाा जािणवचेी एक िती 
भावाथ :-ाला मनापासनू वाटत होत ेकी, भवुनेरी दवेी आपावर स 
           होणार ! 
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ओवी माकं ४७    
आोशोिन तय ेवळे। श घऊेिनया ंबळी।  
आपलुी िजा तााळी। छेिन वाह ेदवेीचरण॥४७॥  
गप :- 
ावळेी ान े आोश करीत, हातात धारदार श घऊेन, 
ताळ (तःची) जीभ कापनू दवेीा पायाशी अप ण केली.  
 शाथ  :- 

बळ= फार शिमान (धारदार) िजा= जीभ 
छेदण=े तोडण े चरण=पाय 

वाहण=े अप ण करण े
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ओवी माकं  ४८    

िजा वाहोिन अबंसेी। मागतुी ण ेपिरयसे।  
जरी तू ंमज उपिेसी। वाहीन िशर तझु ेचरण॥४८॥  
गप :- 
आईला (दवेी भवुनेरीला) जीभ वान तो पुा णाला अस े
ऐकलेले आह,े “जर त ू माझी उपेा करशील तर मी मक 
छाटून तुया पायावंर  अप ण करीन.” 
शाथ  :- 

िजा= जीभ अबंा =दवेी, आई  
छेदण=े तोडण े चरण=पाय 

वाहण=े अप ण करण े िशर= मक  
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ओवी माकं  ४९ 

ऐस िनवा ण मानस। िमता झाला तो िनशी।  
 जाहल तयासी। ऐका सम ोत ेजन॥४९॥   
गप :- 
अशी मनाशी िता कन, तो राीा अधीन झाला (झोपी 
गलेा). ाला खरपण े (पण)े िदसलेले , सव  ोत े
लोकहो ऐका.   
शाथ  :- 

िनवा ण= िता मानस = मन 
 मण=े जाण,े गमन िनशी= रा 

जाहली (िहंदी)= खरपणा  सम= सव      
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ओवी माकं ५० 
"ऐक बाळा चारी। नको आोशू ंआावंरी।  
अस ेकृा- पिमतीर। िरत जाय तयाजवळी॥५०॥ 
गप :- 
“ह े चारी बाळा, त ू आमावर ओरडू (रागाव)ू नकोस. 
कृा नदीचा पिम तीर आह,े ा िठकाणाजवळ  त ू लगचे 
जा. 
शाथ  :- 

आोशः (सृंत)= ओरडण े िरत= लगचे 
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ओवी माकं ५१   
औबंरवृातळ। अस ेतापसी महाबळी।  
अवतारपुष चंमौळी। तझुी वाछंा परुवील"॥५१॥ 
 गप :- 
औबंर वृाखाली असलेला महा बलवान तपी शकंराचा 
मनु पातील अवतार आह.े तो तझुी इा पणू  करील.”   
शाथ  :- 

तळ= खालचा भाग जमीन   तापसी= तपी  बळी=बलवान पुष 
चंमौळी=शकंर वाछंा (सृंत) = इा 

अवतार= दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे े
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 ओवी माकं  ५२  
 

ऐस  तयासी। जाहल अिभनव पिरयसे।  
जागतृ होतािंच हष। िनघाला िरत तथेोिन॥५२॥  
गप :- 
अपवू   ाला पडले, अस े ऐिकवात आह.े ातनू जागा 
होताच तो ाणकुमार अितशय आनदंान े तथेनू लगचे 
िनघाला. 
 शाथ  :- 

अिभनव=   अपवू  पिरयसण=े ऐकण े  
जागतृ = जागा हष = अितशय आनदं 

िरत= लगचे 
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 ओवी माकं ५३    
िनघाला िव िरत। पोहत गलेा वाहातं।  
पलैतटा जाऊिन िरत।दखेता जाहला ीगुसी॥५३॥  
गप :- 
ाण लगचे िनघाला, वाहातनू पोहत जाऊन पलीकडा 
तीरावर पोहचला. ीगंुना ान ेसम () पािहले. 
 शाथ  :- 

 िव= ाण िरत= लगचे   
 पलै=पलीकडचा तट= तीर 

 दखेत= सम 
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ओवी माकं ५४    
चरणावंरी ठेविून माथा। करी ो अतंा।  
ीगुमिूत  सतंोषता।ं आािसती तया वळे॥५४॥  
गप :- 
 ीगंुा पायावर डोके ठेवनू, तो ीगंुची तुी करायला 
लागला.ीगुमिूत  समाधानी झाावर ावळेी ानंी ाला 
धीर िदला.   
शाथ  :- 

चरण= पाय माथा = डोके   
ो= शसंापर ग िकंवा परचना  

आासन =धयै  दणेार ेभाषण  
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 ओवी माकं ५५   
सतंोषोिन ीगुमिूत । माथा ह ठेिवती।  
ान जाहल िरती। िजा आली तााळ॥५५॥  
गप :- 
ीगुमिूतनी समाधानी होऊन,ाा (अ रणशी 
असलेा ाण मलुाा) डोावर हात ठेवला. (ा ाण 
मलुाला) लगचे ानाी झाली. तााळ जीभ आली. 
शाथ  :- 

सतंोष= समाधान माथा = डोके   
िजा= जीभ  
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 ओवी माकं ५६   
वदे-शा-परुाण। तक  भाषा ाकरण।  
सम ाच अतंःकरण। पणू  जाहल तााळ॥५६॥  
गप :- 
ाला वदे –शा – परुाण, तक , भाषा, ाकरण या सवानी 
ाच ेअतंःकरण  तााळ भन पावले.   
शाथ  :- 

सम=सव पणू = भरलेले शवेटास गलेेले 
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 ओवी माकं ५७   
 

जसैा मानससरोवरास। वायस जाता ंपिरयसे।  
जसैा होय राजहंस। तसै झाल िवकुमरा॥५७॥ 
गप :- 
जसा मानससरोवरास, कावळा जाताच ाचा राजहंस होतो, 
अस ेआपण ऐकतो. तस ेाणकुमाराा बाबतीत घडल.े 
शाथ  :- 

वायस= राजहंस पिरयसण=े ऐकण े 
भावाथ  :-अ रणशीमळेु मखू  ठरा गलेेा, ाणकुमाराच े
ानसपं िवानात पातंर झाले. ाणकुमाराम ये ानाीमळेु आमलुा 
बदल झाला. 
 

 
 
 
 
 



  ॥ ीगुचिर ॥       अाय सतरावा 
भवडीानमिहमावण न  -  मदंमिताणवरदान 

    

58  

ओवी माकं ५८   
िचतंामिण-सपंक स। सवुण  होय लोह कैसी।  
मिृका पडता ंजाबंनूदीसी। सवुण  होय जवे दखेा॥५८॥ 
 गप :- 
िचतंामिणा सपंका त लोखडंाच े सोात पातंर कस े होत 
असले ? जाबंनूदीत माती पडताच, ामाण े ितच ेसोन े होत;े 
अस ेआपण पहातो. 
 शाथ  :- 

िचतंामिण= इिलेले दणेारा मिण (कािनक मिण), गणपती 
सवुण = तजेी लोह= लोखडं कैसा =कसा?   

मिृका=माती जवेी= ामाण े 
‘जाबंनूदी’  शाा अथा साठी िजास ुनंी शाथ  चचा   ह ेसदर पहाव.े 
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 ओवी माकं  ५९   
तसै तया ाणासी। गुचरण होता ंश।  
आला अिखल िवा ासी। वदेशाािद तक  भाषा॥५९॥  
गप :- 
ीगुचरणाचा श होताच, ा ाणाच े तस े झाले (ा 
ाणाला तशाचकारचा अनभुव आला - ाला ानाीची 
जाणीव झाली),  ाला सव  िवा वदेशा तकभाषा इािद  
ानाी झाली. 
शाथ  :- 

तसै=े तशाचकार े चरण= पाय  अिखल= सव 
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 ओवी माकं  ६०   
िस ण ेनामधारका। ीगुमिहमा ऐसी ऐका।  
ज ेज ेान वास दखेा। ानमिहमा ऐसी अस॥े६०॥  
गप :- 
 

िसमिुन नामधारक (िशास) णाले, “असा ीगुमिहमा  
आह,े तो  ऐक. ा ा िठकाणी ाचा (ीगंुचा) वास राहील 
ा िठकाणास ानमिहमा ा होईल.” 
शाथ  :- 

ान= िठकाण  वास= वा   
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 ओवी माकं ६१     
णोिन सरती-गगंाधर। सागं ेीगुचिरिवार।  
ऐकता ंहोय मनोहर। सकळाभी साधती॥६१॥ 
गप :- 
णनू सरती गगंाधर ी गुचिर िवारान ेसागंतात.  तो 
(ीगुचिरिवार) ऐकताना मनोहर असनू  सगयाचं े
काण साधणारा आह.े    
शाथ  :- 

सकळाभी=  सकळ (सगळे) + अभी (काण)    
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ओवी संा ६१ 
इित ीगुचिरामतृ ेपरमकथाकरौ 

ीनिृसहंसरपुाान।े 
िस-नामधारकसवंाद े 

भवडीानमिहमावण न-ं मदंमिताणवरदान ं
नाम सदशोऽ यायः॥१७॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु॥ ीगुदवे द ॥ 
गप :- 
अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा असणाया 
 ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू, िस(मनुी) व  नामधारक यांा 
सवंादातनू,  िभवडीानमिहमावण न- मदंमिताणवरदान 
 नावाचा सतरावा अ याय  ीगुदवेदायेाला अप ण असो.      
शाथ  :- 

सदश =सः (७ ) + दश (१०) = सतरा  (१७) 
॥ीगुदवेद॥ 

 


