
                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 1 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

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

नामधारक  िशराणा। लाग े िसािचया  चरणा।  

िवनवीतस े  कर  जोडून।  भिभावकिनया॥१॥ 

गप :- 

मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार 

करतो. मी ीगंुना नमार करतो. 

नामधारक  िश  िसमिुना  पाया  पडला.  भिभावान े 

हात  जोडून  (ान े- नामधारक िशान)े िसमिुनना  िवनिंत  

केली, 
शाथ  :- 

चरण = पाय    कर  = हात   
 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 2 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं २ 
जयजया  िसमिुन ।तूिंच  तारक  भवाण।  

अानितिमर   नासोिन।  ोितःप  तूिंच  होसी॥२॥ 

गप :- 

“िसमिुन,  तझुा  जयजयकार  असो. तचू ा ससंारसागरातील 

तारक  आहसे. अानपी अधंकाराचा नाश कन, तचू 

ोितमाण े काश दणेारा (ानाचा माग  दाखिवणारा) तचू 

होतोस. 
शाथ  :- 

तारक  = तारणारा       भवाण व = भव (ससंार) + अणव (सागर )   

ितिमर = अधंकार नासण े= नाश  करण े   
 
 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 3 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ३ 
अिवामायासागर।  बडुाल  होत  महापरु।   

तझुी कृपा  जाहली  तरी। तािरल  मात  ािमया॥३॥ 

गप :- 

अान पी मायेा समुातील मोा अतंभागात मी बडुालो 

होतो. (अान पी मायेा समुात खोल बडुालो होतो). 

तुया कृपचेी नौका मला िमळाली. ामी, (तुया कृपा नौकेन)े 

मला ा सागरातनू तारले (बचािवले). 
शाथ  :- 

अिवा  = अान     परु = अतंभाग 

तरी = नौका तारण े= पार पाडण,े बचावण े

माया  = अिवा,  म 

{ माया (सृंत) न या सा माया = जी िदसत ेतशी नसत े} 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 4 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ४ 

तवुा ं दािवला  िनज-पथं। जणे  जोड े परमाथ ।   

िवपालक  गुनाथ।  तूिंच  होसी  ािमया॥४॥  
गप :- 

त ू आाला (आमचा) तःचा माग  दाखिवलास, ा 

मागा न ेपरमाथ  जोडला जातो. ह ेिवपालक गुनाथा, तचू 

आमचा ामी आहसे. 
शाथ  :- 

दावण े= दाखिवण े

िनज (सृंत) =  चर थायी, वतःचा  

{ नजपंथ = वधम / माग  } 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 5 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५ 
गुचिर  सधुारस।  तवुा ं पािजला  आासं।  

तृ  न  होय  गा  मानस।  तषृा  आिणक  होतस।े५॥ 

गप :- 

गुचिराचा  अमतृरस  त ू  आालंा  पाजलास.  अर,े  

आमा  मनाच े  समाधान  झाले  नाही;  आाला (हा 

गुचिरपी सधुारस िपयाची) तहान आणखीन लागत 

आह.े   
शाथ  :- 

सधुारस  = अमतृरस   तृ  = सतंु   

गा = अर े  मानस  = मन तषृा  = तहान 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 6 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६ 

तवुा ं केिलया  उपकारासी। उीण   न े मी  वशंोवशं।   

िनजप  आासंी।  दािवल   तुी  िसमिुन॥६॥ 
गप :- 

त ू केलेा उपकारामंधनू मी वशंोवशंात (पढुील 

िपामं)े मु होणार नाही. िसमनुी, तुी आाला 

(तमुच)े िनजप (तःच ेप) दाखिवलेत. 
शाथ  :- 

उीण  (सृंत) = मु केलेला वशं = सतंती 

िनज = तःच े दावण े= दाखिवण े

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 7 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ७ 
माग े कथा  िनरोिपलीसी।  अ भनव  जाहल  सृीसी।   

पितताकरव  ातीसी।  वदे  चारी  णिवले॥७॥ 

गप :- 

मागील कथतेनू  सदंशे दतेाना, पितत माणसाकडून  िस 

असलेले चारही वदे त ूणवनू घतेलेस; ह ेसृीतील अभतूपवू  

घडले. 
शाथ  :- 

िनरोप  = सदंशे      अ भनव  = नवीन,अपवू , नवल,  अभतूपवू  

पितत =  ात =  िस    

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 8 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ८ 

ििवम  महामनुेरासी।  बो धल    ान  काश।  

 पढु  कथा  वत ली  कैशी।  िवाराव  दातारा॥८॥ 
गप :- 

ििवम महामनुेराला, ानाचा काश दाखवनू, त ू उपदशे 

केलास. पढु े ही कथा घडली कशी ? ती  गो; ह े दातारा, 

आाला सिवर सागं. 
शाथ  :- 

बोधण े=  उपदशे  करण े

वत ण े= घडण े

दातारा  = दाता = दणेारा 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 9 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ९ 

ऐकोिन  िशाच  वचन।  सतंोषला  िस  आपण।   

मेभाव  आिलंगोन।  आासीतस े तय े वळे॥९॥ 
गप :- 

िशाच े  बोलण े  ऐकून,  िसमनुी  आपण (तः)  सतंोषला.  

ान े  िशाला  मेान े  आिलंगन  दऊेन,  ावळेी  (कथा 

सागंयाच)े आासन  िदले. 
शाथ  :- 

वचन  = बोलण े  सतंोष  = समाधान    

आिलंगन =  भेटण े कवटाळण े  आासन   = वचन 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 10 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं १० 
ध  ध  िशमौळी। तजु  लाधले  अभी  सकळी।  

गुची कृपा  तााळ। जाहली  आता ं पिरयसेा॥१०॥ 

गप :- 

ह े िशोमा, त ूध आहसे. तलुा सपंणू  काण लाभलेले 

िमळालेले आह.े तुयावर गुची कृपा आता तााळ झाली,  ह े

ऐका. 
शाथ  :- 

    

मौळी = मौली = मक िश  मौळी = िशोम 

लाधण े = लाभण,े  िमळण े  अभी  = इिलेली व ू, काण  

सकळ  = सव,  सपंणू    पिरयसण े= ऐकण े

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 11 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ११ 
ध  ध  तझुी  वाणी।  वधे  लागला  ीगुचरण।   

तूिंच  तरलासी  भवाण।  सकळाभी  साधतील॥११॥ 

गप :- 

िसमिुन (नामधारक) िशाला णाले, “तझुी वाणी ध 

असनू, ा वाणीतनू तलुा ीगुचरणांा दशनाचा छंद   

लागलेला िदसत आह.े त ू ा ससंार सागरात बडुालेला नाहीस. 

हा ससंारसागर पार करताना, तझु ेसपंणू  काण होईल”.   
शाथ  :- 

वाणी = वाचा, भाषण   वधे = छंद   चरण = पाय    

तरण े = पोहण,े तरंगण े पार  जाण े= मोपदी  जाण े

  भव (ससंार)  + अणव (सागर)   अभी  = काण 
 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 12 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२ 
 तवुा ं पिुसला  वृातं।  सतंोष  झाला  आिज  बत।   

ीगुमिहमा  अस े ात।  अग  अस े सागंता॥ं१२॥ 

गप :- 

त ू ीगुमिहमािवषयी वृातं िवचारान,े मला आज खपू 

समाधान झालेले आह.े ात असलेला ीगुमिहमा 

सयाला सािंगतला तरी, समजयास कठीण आह.े 
शाथ  :- 

पसुण े = िवचारण े  वृातं  = हिकगत सतंोष = समाधान 

बत = खपू ात  = िस  

अग  =  बध, समजयास कठीण 
 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 13 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३ 
एकेक  मिहमा  सागंता।ं  िवार  होईल  ब  कथा।   

सकेंतमाग  तजु  आता।ं  िनरोिपतस  पिरयसे॥१३॥ 

गप :- 

िसमनुी  िशाला  णाले, “ीगुमिहमा एकेक  सािंगतला,  

(गुमिहाा के गोी सािंगता) तर  कथचेा  खपू  

मोठा  िवार  होईल.  तलुा हा गुमिहमा ठरािवक ानी कसा 

घडत गलेा? ाचा सदंशे दतेो सागंतो;  तो त ूऐक.”        
शाथ  :- 

मिहमा = मोठेपणा  थोरवी   सकेंत = ठरिवलेले  ान   

िनरोप = सदंशे पिरयसण े= ऐकण े
 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 14 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४ 
 पढु  असता  वत मान।  तया  गाणगामभवुन।   

मिहमा  होतस े िननतूनी।  ातप  होऊिनया॥ं१४॥ 

गप :- 

पढु े अस े चालले असताना, गाणगापरु नगरातील ीगंुचा 

मिहमा नहेमी नवीन पात गट होऊन ात, होत होता. 
शाथ  :- 

वत मान  = स याच े चा , बातमी,  खबर   

गाणगाम = गाणगापरु िन = नहेमी   

नतून = नवीन     ातप  = िकतप 
 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 15 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५ 
यमतूचा  अवतार ।झाला  निृसहंसरती नर। 

मिहमा  ाची  अपरापंर। सागंता ं अग  पिरयसेा॥१५॥ 

गप :- 

तीनमतूचा अवतार (पृीवर) झाला. निृसहंसरती 

मनुपात गट झाला. ाची थोरवी अमया द असनू, ती 

सागंयास व समजयास कठीण आह;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

अवतार  = दवेािदकाचं े अपान*े  पृीवर  यणे े

अपान*े  = मानवी पान.ेफ भगवान िवचु ेमानवतेर अवतार आहते. 

नर = मनु      मिहमा = मोठेपणा  थोरवी   अपरापंर  = अमया द   

अग = बध, समजयास कठीण पिरयसण े= ऐकण े

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 16 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १६ 
मिहमा  तया  यमतूची।  सागंता ं शि  आा ं क ची।   

काया  धिन  मानवाची। चिर  केल   भमूीवरी॥१६॥ 

गप :- 

ा तीनमतू (ीदाये अवताराची) थोरवी सागंयाची 

आाला शी कोणती ? मानवाच ेशरीर धन (धारण कन) 

ानंी ा पृीवर, जीवन घालिवले.  
शाथ  :- 

यमतू =तीन मतू = ा, िव ु,महशे अशी िगणुाक ीदायेमिूत  

मिहमा = मोठेपणा  थोरवी   काया = शरीर   

चिर  = वत न, इितहास,  कथा,  चिरत   

भमूी  = पृी,  जमीन     कैचा = कोणता ?, कोठील ? 
 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 17 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १७ 
 तया  ान  असता ं गु।  ाित  झाली  अपरापं।   

काश  चारी  रा। सम  यिेत  दशना ॥१७॥ 

गप :- 

ा िठकाणी (गाणगापरु यथे)े गु आहते; ाची िसी 

अमया द झाली. आजबूाजूा चारी राात, ही बातमी िस 

झाान,े सगळे जण ीगंुा दशनासाठी यऊे लागले.    
शाथ  :- 

ान  = िठकाण   ात = िस   अपरापंर = अमया द   

काश = कािशत, िस िकंवा कट केलेला 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 18 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १८ 
यतेी  भ  यासेी।  एकोभाव  भीस।  

ीगुदशनमासे।सकळाभी  पावती॥१८॥ 

गप :- 

भीा एकाक भावनने,े भ यालेा यऊे लागले. 

ीगंुा फ (नसुा) दशनान,े  सगयाचं ेकाण झाले.  
शाथ  :- 

एकोभाव े = एकाक भावनने,े  एक  िदलान े

पावण े = िमळण,े समथ   होण,े  श  असण े

सकळ = सगळे अभी = काण 
 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 19 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १९ 
दै  पुष  होती  ियायु।  वाझंसेी  पु  होय  िरत।  

कु  असले  जो  पीिडत।  सवुण   होय  दहे  ाचा॥१९॥          

गप :- 

दै असलेले दिरी पुष, ियायु (ीमतं झाले) वाझं 

ीला, लगचे पु िमळाला (वाझं ीन े मलुाला ज िदला). 

कु रोगान ेजो पीिडत असले, ाा दहेाा जखमा चागंा 

झाा (बया झाा). 
शाथ  :- 

दै = दीन  िती   िया = ली                

वाझं  = सतंान  न  होणारी  ी    कुरोग = महारोग 

सवुण  = स ु(चागंला ) + वण  (ण जखम) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं २० 
 अहीना  अ  यिेत।बिधर कण  ऐकती।   

अपारािद  रोग  जाती।  ीगुचरण - दशनमा॥२०॥   

गप :- 

ीगुचरणांा फ दशनान,े डोळे नसलेा आधंयानंा 

डोळे आले (आधंळे लोक तःा डोयानंी पा लागले). 

कानान ेबिहर ेअसलेानंा, ऐकायला यऊे लागले. लोकाचं ेफेपर े

वगरै ेरोग गलेे.    
शाथ  :- 

अ  = डोळा   ब धर  = बिहर े  कण = कान   

अपार  = फेपर े चरण  =  पाद, पाय     मा = फ 
 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 21 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं २१ 
परीस  लागता ं लोहासी।  सवुण   होय  नवल  कायसी।   

ीगुकृपा  होय  ासी। सकळाभी  पावीज॥े२१॥ 

गप :- 

लोखडंाला परीस लागताच (लोखडंाला परीस ा दगडाचा 

श होताच), ाच ेलोखडंाच ेसोन ेहोत.े ात नवल त ेकाय ! 

ाचमाण ेाावर ीगुकृपा झालेली असत.े ाच ेसपंणू  

काण होत.े  
शाथ  :- 

परीस  = शान े लोखडंाच े सोन े करणारा  दगड 

लोह  = लोखडं सवुण  = सोन े  सकळ  = सपंणू     

अभी = काण   पावण े = पोचण,े  िमळण े

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 22 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २२ 
 ऐस  असता ं वत मान।  उर  िदश े मारान।   

होता  िव  महाधनी।  नाम  तया  गोपीनाथ॥२२॥ 

गप :- 

गाणगापरु यथे े अस े (ीगंुची कृपाछाया) चा असताना, 

गाणगापरुा उर िदशलेा असणाया, मार िठकाणी एक खपू 

ीमतं ाण रहात होता. ाच ेनाव गोपीनाथ होत.े 
शाथ  :- 

वत मान  = चा  काळ   िव  = ाण   महाधनी = मोठा ीमतं  

नाम  = नाव ान = िठकाण 
 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 23 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २३ 
तया  पु  होऊिन  मरती। करी  ःख  अनके  रीत। 

दायेा  आरा धती।  ीपुष  दोघजेण॥२३॥ 

गप :- 

ाला गोपीनाथाला मलुग ेहोऊन मरत होत,े ाच ेत ेअनके 

रीतीन*े ःख करीत होत.े (तो) पुष (गोपीनाथ) व (ाची) ी 

(बायको) अस ेदोघजेण, दायेाची आराधना करीत असत. 
शाथ  :- 

पु = मलुगा    आराधना = ाथ ना, पजूा  

ी = बायको रीती = पती, सवय 

रीतीन*े= आयुातील िनरिनराया सगंी, ानंा ा मलुाचंी आठवण  

               येयाची सवय झाली होती. 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 24 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २४ 
पढु  जाहला  आिणक  सतु।  तया  नाम  ठेिवती द। 

असती आपण  धनवतं।  अित  ीत  वाढिवले॥२४॥ 

गप :- 

पढु ेआणखीन एक मलुगा झाला. ाच ेनाव ानंी द ठेवले. 

ीमतं असलेला आपण (तः गोपीनाथ) व ाची प नी,  

ानंी  अितशय मेान ेाला वाढिवले. 
शाथ  :- 

सतु  = मलुगा   धनवतं = ीमतं   ीती  = मे 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 25 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २५ 
एकिच  पु  तया  घर।  अित  ीती  तयावरी।   

झाला  पाचं  सवंर।  तबधं  केला  तयासी॥२५॥ 

गप :- 

ा घरी एकच मलुगा द होता. ाावर ाचं ेअितशय मे 

होत.े तो ५ वषाचा झाला. ाची (ा आई-विडलानंी) म ुजं 

केली. 
शाथ  :- 

पु = मलुगा सवंर = वष    तबधं  = मौजीबधंन 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 26 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २६ 
वष  बारा  होता ं तयासी। िववाह  किरती  ीतीसी।   

अितस ुदंर  नोवरीसी। िवचान  ीितकर॥२६॥ 

गप :- 

ाला १२ वष पणू  होताच, ानंी मेान ेाचा िववाह केला. 

अितशय स ुदंर अशा मलुीला  मेान े िवचान, ानंी ाचा 

िववाह ा स ुदंर नवरीशी केला.    
शाथ  :- 

िववाह = ल ीती = मे नोवरी = नवरी 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 27 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २७ 
मदनाच े रतीसरसी।  प  िदस े नोवरीसी।   

अित  ीित सासूशरुासी।  महा  मे  ितपािळती॥२७॥ 

गप :- 

नवरीच ेप, मदनाा रतीसारख,े स ुदंर िदसत होत.े ितच ेसास-ू

सासर े ांावर अितशय मे होत.े ती ांाशी अितशय 

मेान ेवागत होती. 
शाथ  :- 

मदन (सृंत) = कामदवे सरसी = सारख े

नोवरी = नवरी ीती = मे 

शरु = सासरा ितपाळ = आचरण 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 28 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २८ 
दपंती  एकिच  वयसे।  अित  िय  हष।   

वधता  झाल  षोडशी।  वष  तया  पुासी॥२८॥ 

 गप :- 
एकाच वयोगटातील त ेजोडप,े अितशय  आनदंान ेरहात होत.े 

वय वाढता-वाढता, ा मलुाला सोळा वष पणू  झाली. 
शाथ  :- 

दपंती  = जोडप े हष  =अितशय आनदं   

वधण े=  वाढण े  षोडश  = सोळा  वष  

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 29 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  २९ 
दोघ े स ुदंर  सलुण।  एकापरीस  एक  ाण। 

न  िवसिंबती  ण  ण।  अितिय पिरयसेा॥२९॥ 

गप :- 

दोघहेी जण स ुदंर तसचे सलुणी होत.े त ेएककार ेएकच ाण 

असासारख ेहोत.े एकमकेावंरील अितशय मेामळेु त े

णभरही एकमकेानंा  सोडून रहात नत,े ह ेऐका.  
शाथ  :- 

लण = िच , गणुधम    सलुण  = चागंले  गणु    

िवसबंण े = अवलंबनू  राहण े परी = कार े पिरयसण े = ऐकण े

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 30 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३० 
ऐसी  मे  असता ं दखेा।  ाधी  आली  ा  पुषा।   

अनके  औषध  दतेा ं ऐका।  आरोय  नोह े तयासी॥३०॥ 

गप :- 

त ेजोडप े  मेान ेरहात असताना िदसत होत.े ावळेी ा 

पुषाला (दाला) रोग झाला. अनके औषधे ाला िदलेली 

ऐकयात आले, तरी ाला िनरोगीपणा ा झाला नाही (तो 

रोगमु झाला नाही).  
शाथ  :- 

ाधी  = रोग   नोह े(ाकृत) = न आह े आरोय = िनरोगीपणा 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 31 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३१ 
नवच े अ  तयासी। सदा  राह े उपवासी।   

ाची  भाया   ीतीस। आपण  न  घ े सदा  अ॥३१॥ 

गप :- 

ाला अ न ा िवषयावर कोणीही बोललेले (भाषण केलेले) 

चालत नत.े (तो ) नहेमी उपवासी रहात अस े(तो काही खात 

नस)े. ाची बायको ाावरील मेान ेआपण (तः) नहेमी 

अ घते नस े(खात नस)े.  
शाथ  :- 

नवच  = न + वच  (वच  = उी,  भाषण)   

सदा = नहेमी भाया   = प नी, बायको ीती =  मे 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 32 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३२ 
पुषावरी  आपलुा  ाण।  करी  िन  उपोषण।   

पतीस  दतेा ं औषध  जाण।  ाशन  करी  पिरयसेा॥३२॥   

गप :- 

आपा पुषावर (पतीवर) ितन ेआपला ाण पणाला लावला 

होता. ती नहेमी उपोषण करीत अस े(ती काहीही खात-पीत 

नस)े. पतीला िदलेली औषधे, ती जाणनू-बजूनू िपत अस;े ह े

ऐका. 
शाथ  :- 

उपोषण  = उपवास   जाण  = ाता जाणणारा,  ओळख        

ाशन  = िपण े  पिरयसण े = ऐकण े 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 33 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३३ 
यणेपरी  तीन  वष ।  झाली  ा ध-यासी।   

पितता  ी  कैसी।  पुषासव े कतस॥े३३॥ 

गप :- 

अशाकार ेतीन वष सपंली; ाला एक रोग झाला. ती पितता 

ी कशी होती ! ती आपा पुषाबरोबर (पतीबरोबर) ःखी 

होत होती. 
शाथ  :- 

ाधी = रोग   कैसी = कशी ? सव े= बरोबर 

क = ःख य = एक रोग 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 34 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३४ 
 पुषदहे  ीण  झाला। आपण  तयासरसी  अबला।   

तीथ   घऊेिन  चरणकमळा।  काळ  मी  तयाजवळी॥३४॥ 

गप :- 

ा पुषाचा (िता पतीचा) दहे अश झाला.  ाासारखी 

ती तः (बल नसलेली) अश त झाली. ाा पतीा 

पायाच ेतीथ  घऊेन, ती काळ (िदवस) घालवीत होती. 
शाथ  :- 

पुषदहे  = पुषाच े शरीर   ीण  = अश त   सरसी  =  सारखी   

अबला  = बल  नसलेली   तीथ   = पुये   

चरण  = पाय   मण े= घालिवण े

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 35 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३५ 
 ग ध  झाल  दहे  ाच।  जवळी  न  यिेत  वै  साच।े   

पितता  समुन  ितच।  न  िवसबंिेच  णभरी॥३५॥ 

गप :- 

ाच ेशरीर ग धयु झाले. (शरीराला यणेाया ग धमळेु) 

वै ाा जवळ खरोखरच यते नत.े  ितच ेपिततचे े

चागंले मन, णभरासाठी सुा, ाला र ठेवत नत े(एकटे 

सोडत नत)े.  
शाथ  :- 

िवसरण े सोडण े िवास  ठेवण े  

गधी  = वाईट  वास   दहे = शरीर   साच े = खरोखर 

पितता  = पणू  पितिन ी    समुन  =चागंले  मन   

िवसबंण े= र  ठेवण,े  अवलंबनू  राहण े

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 36 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३६ 
 िजतकु   अ पतीसी ।िततकेुिच  ास  आपणासी।  

जसै े औषध  दतेी  ासी।  आपण  घतेस े पिरयसेा॥३६॥ 

गप :- 

िजतके अ पतीला दते होत े(पित खात होता), िततकेच घास ती 

आपणही खात होती. जस े औषध ाला दते होत े तस े तचे 

औषध ती आपण तः घते अस,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

ास  = घास   पिरयसेण े = ऐकण े

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 37 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३७ 
मातािपता  दायाद  गोती।  सम  ितसी  वािरती।   

पितता  ानवतंी।  न  ऐके  बोल  कवणाच॥े३७॥ 

गप :- 

ितच े आई-विडल,भाऊबदं, गोातले लोक अस े सगळे लोक 

ितला िता आजारी पतीपासनू र करत होत.े ती पितता 

ानवतंी असान,े कोणाचचे बोलण ेऐकत नती. 
शाथ  :- 

दायाद  = वारस   भाऊबदं  = वाटेकरी   

गोती = गोत =  गोजाचंा  सम सगळे समदुाय,  नात े

वारण े = िनवारण , र करण े    कवण  = कोण ? 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 38 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३८ 
िदवािद  आभरण।  िजल  सम  भषूण। 

पुषावरी  आपलुा  ाण।  काय  सखु  णतस॥े३८॥ 

गप :- 

स ुदंर व वगरै ेतसचे सव अलंकार-दािगाचंा ितन ेाग 

केला. “आपला पुष (पती) हाच आपला ाण आह,े ामळेु 

ा आभषूणामं ये  काय सखु आह े?” अस ेती णायची.    
शाथ  :- 

िद (सृंत) = स ुदंर     आभरण = अलंकार   जण े = ाग  करण े  

सम = सव   भूषण = अलंकार   

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 39 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ३९ 
उभयताचं  मातािपता।  महाधिनक  ीमतंा। 

पुकसेी  पाहता।ं ःख  किरती  पिरयसेा॥३९॥ 

गप :- 

दोघाचं े आई - विडल धनवान (ीमतं) होत.े आपा मलुगा 

आिण ककेड ेमलुीकड ेपान, ःख करीत होत;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

उभयता ं= दोघ   

महाधिनक = महा (मोठे) +  धिनक  (धनवान) 

पिरयसेण े = ऐकण े

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 40 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४० 
अनके  जपानुान । मंिवा महा  हवन। 

अपिरिमत  ाणभोजन । करिवताित अवधारा॥४०॥ 

गप :- 

अनके जप अनुान, मंिवा, मोठे होम हवन तसचे  

ाणभोजन  अशा अमया द (अगिणत) गोी त े करवनू घते 

होत,े ह ेऐका.  
शाथ  :- 

जपानुान  = जप + अनुान   

जप  = दवेाच े नाव, मं  इादीची  पनुः  पनुः आविृ 

अनुान  = िव धपवु क  धम कृ   महा = मोठे 

हवन =  होम  =अित  आती  टाकण े  

अपिरिमत  = अमया द     अवधारण े= ऐकण े

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 41 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४१ 
अनके  परीच े वै  यिेत।  िद-रस औषध  दतेी।   

शमन  न े कवण े रती। महाधीन  ािपल॥४१॥ 

गप :- 

अनके कारच ेवै यते होत.े िद अशी रस औषध ेदते होत.े 

कोणाही रीतीन ेकारा औषधांनी हा आजार िनवारयाचा 

उपाय िमळत नता. मोा ाधीन े रोगान े ाच े (दाच)े 

शरीर ापले  होत.े 
शाथ  :- 

परी = कार   िद = लोकोर कवण = कोणता ? 

शमन  = शातं  करण,े िनवारण  िनवारयाचा  उपाय  

मह = महन ् / महान ् / महत ्   

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 42 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४२ 
पसुती  जाणा  ोितािस। पजूा  किरती  कुळदवेतासंी।  

काहंी  केिलया  पुासी।  आरोय  नोह े सवथा॥४२॥ 

गप :- 

जाणा त ोिताला िवचारत होत,े कुळदवेताचंी पजूा 

करीत होत.े काहीही उपाय केले तरी, ांा मलुाला 

सवकारानंी आरोय (ा) नत.े 
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े पु = मलुगा 

नोह े(ाकृत) = न आह े सवथा = पणू पण,े सवकार े

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 43 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४३ 
वै  णती  तय े वळे।  न ेबरव  ासी  अढळ। 

रािखल  जरी  चंमौळी।  मनुय न  न े आता॥ं४३॥ 

गप :- 

ावळेी वै लोक णत असत, “ाला बर करयाचा िर 

शात असा उपाय उपल नाही. जर भगवान शकंरान े

ठरिवले, तर भगवान शकंरच ाला राख ू शकतो (वाचव ू

शकतो). हा आजार मनुाा य नानंी बरा होणारा नाही.”  
शाथ  :- 

अढळ  = अचल,  िर  सापडण े  उपली = अनभुव   

चंमौळी = शकंर   य न =  य न   उोग = खटपट 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 44 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४४ 
ऐस े ऐकोिन  मातािपता। ःख े दाटल  किरती  िचतंा।  

 जय  जया  जगाथा।  दायेा  गुमिूत ॥४४॥   

गप :- 

अस ेऐकावर, आई-विडलाचं ेःख दाटून यते अस.े ानंा 

मलुाची काळजी वाटत असान,े त ेिचतंा करीत असत. त े

णत,  “ह ेजगाचा नाथ असलेा दायेा गुमिूत , तझुा 

जयजयकार असो.” 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 

जगाथ = जगत ् + नाथ = जगाचा नाथ 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 45 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४५ 
आराधोिनया ं तुासंी। पु  लाधल  सतंोष।   

पापप  आपणासी।  िनधान  केव  रह  पाह॥े४५॥ 

गप :- 

तमुची आराधना केावर, िमळालेा पुान े आाला 

समाधान िमळाले. आमा तःा पातकी  (दोषी) पामळेु  

तुी िदलेला हा ठेवा, आमाकड े कसा राहील ? हा मलुगा 

कसा जगले ? 
शाथ  :- 

आराधना = ाथ ना,  पजूा   लाधण े= लाभण,े िमळण े  

िनधान  = खिजना   िनधी =  ठेवा   केवी = कस े? 

पाप = पातक, दोष 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 46 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४६ 
एकिच  पु  आमच े वशंी।  ात  जरी  न  राखसी। 

ाण  दऊंे  तयासरस।  दायेा ािमया॥४६॥ 

गप :- 

“आमा वशंातील ा एकुला एका मलुाला त ूतर राखणार 

नसशील, तर ह े दाये ामी, आी ााबरोबर ाण 

दऊे.”  
शाथ  :- 

वशं  = कुळ   

राखण े = रण  करण,े  सभंाळण े

तयासरस  = ााबरोबर 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 47 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४७ 
ऐस  नानापरी  दखेा ।ःख  करती  जननीजनका।   

वारीतस े  पु  ऐका।  मातािपता आिलंगोिन॥४७॥ 

गप :- 

अस े आपा आई-विडलानंा ःख करताना, तो मलुगा पहात 

होता. ह ेःख पािहान,े तो मलुगा आई - विडलानंा कवटाळत 

होता, ह ेऐका.  
शाथ  :- 

जननीजनका = मातािपता   

वारी = –न,े कडून, साठी, -ा पायी 

आिलंगण े = कवटाळण े

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 48 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४८ 
ण े आपलेु  भोग  सरले। िजतकु   ऋण  तुा ं िदधल। 

अ धक  कैच े घऊंे  भल।  ऋणानबुधं  न  चकेुिच॥४८॥  

गप :- 

तो मलुगा णाला, आमच े (माझ े ) जीवनातील भोग सपंलेले 

आहते. िजतके ऋण तुी िदलेले आह,े ापेा मी भला 

अ धक कसा घऊे शकेन ? तमुच े ऋणानबुधं कधीच न 

चकुणार ेआहते (फेडता यणेार ेनाहीत). 
शाथ  :- 

भोग (सृंत) = उपभोग सखुःखाचंा अनभुव 

सरण े= सपंण े

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 49 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ४९ 
ऐस े ऐकोिन  मातािपता। दोघ े जाहल  मूा गता। 

पुावरी  लोळता।ं  महाःख  वाटोिनया ं॥४९॥ 

गप :- 

अस े ऐकान,े त े माता-िपता (आई विडल) बशेु पडायला 

लागले. खपू ःख झाान,े मलुावर लोळायला लागले. भान 

हरपनू मलुावर पडायला लागले.  
शाथ  :- 

मुा  = बशेु 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 50 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५० 
णती  ताता पुराया।  आमचुी  आशा  झािल  वाया।  

पोिषसी  आा ं णोिनया।ं  िनय  केला  होता  आपण॥५०॥ 

गप :- 

माता-िपता मेान ेमलुाला णायला लागले, “पुराया, बाबा   

र े!  आमची आशा वाया गलेी. त ूआाला साभंाळशील, अस े

आमच ेठाम मत होत े (खाी होती). 
शाथ  :- 

तातः (सृंत) = मेाच ेिकंवा आदराच ेसबंोधन   [बाबा  रे !  ] 

ी  भगवान ्  उवाच । 

पाथ   न  एव  इह  न  अमु  िवनाशः  त  िवत े । 

न  िह  काणकृत ्  कित ्  ग ितम ्  तात  गित  ॥ गीता ६ - ४० ॥ 
ी  भगवान  हणाले , “हे  अजनुा !  या  लोक   तसेच  परलोक   

सु धा  याचा  वनाश  होत  नाह  .  बाबा  रे !  शुभ  काय  
करणारा  कोणीह   के हाह   वाईट  गतीला  जात  नाह  .” 

वाया  = फुकट   पोषण े = साभंाळण े िनय = ठाम मत 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 51 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५१ 
उबगोिनया ं आासंी।सोडूिन  केव  जाऊ  पाहसी।   

वृापण  आपणासंी।  धम  घड े केव  तजु॥५१॥ 

गप :- 

आाला कंटाळून, त ू कसा सोडून जाऊ पहात आहसे ? 

आमा ातारपणी त ू तझु े कत (वृ माता-िपता 

साभंाळयाच)े कस ेपार पाडशील ? 
शाथ  :- 

उबगण े=  कंटाळण े  धम  = कत  

वृ = ातारा केवी = कस े? 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 52 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५२ 
ऐकोिन  मातािपतावचन।  िवनवीतस े आंदोन।   

करणी  ईराधीन।  मनुय न  काय  चाले॥५२॥ 

गप :- 

आई-विडलाचं े बोलण े ऐकून ,तो (आजारी मलुगा) आकातं 

कन िवनव ू लागला, “ही सगळी करणी ईराा हातातील 

आह.े ईरापढु ेमनुाच ेय न काय चालणार ?” 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = विडल 

वचन = भाषण, आधारभतू  वा   आंदण े= रडण,े आकातं करण े  

अधीन = हातातले वश य न = य न 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 53 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५३ 
मातािपाचं  ऋण।पु  कराव  उीण ।   

तरीच  पु  पावण।  नाह तरी  दगडापरी॥५३॥ 

गप :- 

आई-विडलांा ऋणाची उतराई कन, मलुानंा हा ससंारसागर 

पार करावा लागतो. अशाकार ेजदाांा ऋणाची उतराई 

केली तरच ा ीला पु िमळत े(तःला मलुगा णनू 

घेयाचा अ धकार ा होतो), नाहीतर  ा मलुाच े जीवन 

दगडामाण े (िनजव आिण िनःस ) होत.े   
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) पु = मलुगा   

उीण   = उतन  पार  गलेेला 

पावण े = पोचण,े  िमळण े  

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 54 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५४ 
मातने  केले  मज  पोषण।  एके  घडीच  नपान।  

उीण   न े भवाण ।  जातंर  यऊेिनया॥ं५४॥ 

गप :- 
आईन ेमला साभंाळले.  िकके घटका मला नपान दऊेन 

माझ ेपोषण केले.  मी िता पोटी दवैान े(निशबान)े जाला 

यऊेन ितच े(आईच)े ऋण फेडू न शकान,े हा ससंार (सागर) 

पार क शकणार नाही. 

शाथ  :-  
माता = आई पोषण  = साभंाळण,े  पोसण े  

एके = िकके    उीण   = उतन  पार  जाण े  

भवाण  =  भवसमु   जातंरी = सरा   ज,  दवै   

नपान  = ध घडी = घटका 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 55 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५५ 
आपण  जल  तमुच े उदर ।क  दािवले  अितभारी।   

सौ  न  दखेा ं कवणपेरी।  ऐसा  आपण पापी  दखेा॥५५॥ 

गप :- 

आपण (मी) तमुा पोटी जाला आलो. तुाला खपू मोठे 

ःख िदले. कोणाही कारच ेसखु तुाला पहायला िमळाले 

नाही. असा मायासारखा पापी तुाला पहायला लागतोय. 
शाथ  :- 

उदर =  पोट   दावण े= दाखिवण े  सौ = सखु     

कवणपेरी  = कोणाकार े   क = ःख 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 56 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५६ 
 आता  तु  ःख  न  करण।  परमाथ  ी दणे।   

जसै  काहं  असले  होण।  ािदका ं न  सटेुिच॥५६॥ 

गप :- 

आता तुी ःख क नय;े परमाथा कड ेी ठेवावी. जस ेायच े

असले, त े होतच असत.े िदकानंाही* ह े भोग सटुलेले 

नाहीत. 
शाथ  :- 

परमाथ  = मो, स गती    

िदकानंाही* = ा णज ेदवे. के कयगुात दवेाचा ज 

आिण मृ ुहोतो. णनूच  + आिदकाचंा उेख आह.े 

{ईर हा श आपण फ भगवान ् शकंर आिण भगवान ् िव ुयांापरुता 

वापरतो. कारण दोघ ेही अनािद, अनतं आहते.}    

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 57 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५७ 
यणेपरी   जननीजनका ं।  सभंाषीतस े पु  िनका।   

तणेपेरी  ियसेी  दखेा।  सागंतस े पिरयसेा॥५७॥ 

गप :- 
अशाकार ेजदााशंी तो मलुगा योय तचे बोलत असताना; 

ान ेाच कार े(समजावणीा नजरने)े आपा प नीकड े

बायकोकड े पािहले. ितला (प नीला )सागंायला तो लागला ह े

ऐका.   
शाथ  :- 

भाषण =  बोलण े  िनका = खरा,  योय        

ी = बायको पिरयसण े= ऐकण े परी = कार 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 58 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५८ 
ण े ऐक  ाणेरी।  झाले  आमचु े िदवस  सरी।   

मजिनिम  कलीस  भारी।  वथृा  गलेे  क  तझु॥े५८॥ 

गप :- 

तो मलुगा (द) बायकोला णाला, “ह ेमाया ाणेरी, ऐक. 

तुयाबरोबरच े आमच े िदवस झालेले सपंलेले आहते. 

मायासाठी त ूखपू क केलेस. तझु ेक वाया गलेे.” 
शाथ  :- 

सरी  = बरोबर   वथृा = वाया 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 59 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ५९ 
पवू जच े वरैपण।  तजुस होता  माझा  शीण।   

णोिन  तूतं े िदधल  जाण।  जातंरच े क  दखेा॥५९॥ 

गप :- 

पवू जी असलेा आपाता वरैामळेु तलुा मायािवषयी 

खदे होता, णनू त ूतो खदे जाणनू मायासाठी जो-जीच े

मागा तसचे ा जात  क सहन केलेस, ह ेमी पहात आह.े  
शाथ  :- 

वरै = शु   शीण = खदे, ःख शोक =थकवा, लानी, खदे  

वय = उमर   िदधल  = िदले   जाण = ाता, जाणणारा   

ओळख = गणु   
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६० 
तू ं जरी  रहासी  आमचु े घर।  तजु  पोिशतील  पिरकरी।   

तजु  वाटेल  क  भारी।  जा  आपलेु  माहरेा ॥६०॥ 

गप :- 

त ू जरी आमा घरी राहशील, तर तलुा माझ े आई-विडल 

चागंले साभंाळतील. तलुा अस े आमा घरी  रहाण.े खपू 

काच े(ःखाच)े वाटेल; त ूतुया माहरेी जा.  
शाथ  :- 

पोसण े= साभंाळण े    पिरकर = चागंले  स ुदंर  क = ःख 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६१ 
ऐस े  तझु  स ुदंरपण ।  न  लाधे  आपण  दवैहीन।   

न  राह े तझु  अहवेपण।  माझ े अगं  शता॥ं६१॥ 

गप :- 

मी तः कमनिशबी असान,े तझु ेस ुदंरपण मला िमळत नाही 

(तुया स ुदंर िमाचा सहवास मला लाभणार नाही).  

माया अगंाला (शरीराला) मृनु ेश करताच, तझु ेसौभाय 

आता रहाणार नाही. त ूिवधवा होशील.  
शाथ  :- 

लाधण े= िमळण े  दवैहीन = कमनिशबी अगं = शरीर 

अहवेपण = सौभाय, सदुवै, सवुािसनी नवरा िजवतं असलेली ी 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 62 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६२ 
ऐकोिन  पतीच  वचन।  मूा  आली  तण।   

माथा  लाविूनया ं चरणा।  ःख  करी  तय े वळे॥६२॥ 

गप :- 

पतीच े बोलण े ऐकून, ाणी ितला चर आली. ावळेी 

पतीा पायावंर डोके टेकवनू, ती ःख करायला लागली.  
शाथ  :- 

वचन = बोलण े  मूा  = चर, घरेी   

माथा = िशर,  डोके चरण = पाय 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६३ 
ण े ामी  ाणेरा।  तुी  मज  न  अरेा।   

तुासंरी  दातारा । आिणक  नाह  गित  आपणा॥६३॥ 

गप :- 

ह े ामी, माया ाणेरा, तुी मला अे नका. तमुा 

सारखा, माया जीवनाला गित*  दणेारा, आणखीन सरा कोणी 

नाही.   
शाथ  :- 

अरेण े= ल   करण े  सरी = सारखा 

दातारा  = दातार = दाता  धनी आिणक = आणखी 

गित* = अिंतम लाकड ेजायाची िया, पती 

ग = destination, final goal = अिंतम ल. 

कषण + गित = गित. 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६४ 
जथे  अस े तमुचा  दहे । सविच  अस े आपण  पाह।े  

मन  न  करा  सदंहे।  समागमी  तमुची आपण॥६४॥ 

गप :- 

जथे ेतमुचा दहे असले, तथे ेमी तमुाबरोबर (तमुा सगंतीन)े 

असलेली तुाला िदसले. मनात कोणतीही शकंा ठेव ूनका.  
शाथ  :- 

दहे = शिरर   सव े = बरोबर   

सदंहे = शकंा   समागम  = सगंत   
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६५ 
ऐस े दोघािंचया  वचनी । ऐकोिनया ं जनकजननी। 

दहे  टाकोिनया ं धरण। ःख  किरती  तयवेळे॥६५॥ 

गप :- 

अस े दोघाचं े बोलण े ऐकून, ावळेी जदात े आई-विडल 

जमीनीवर दहे टाकून, ःख करायला लागले. 
शाथ  :- 

जननी  = जदाी = आई 

जनक = जदाता िपता = बाप (विडल) 

वचन  = बोलण े  धरणी  = भमूी, जमीन 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६६ 
उठविूनया ं शरुासी। सबंोखीतस े साससूी।  

न  करा  िचतंा  हा  भरंवस। पित आपलुा वाचंले॥६६॥ 

गप :- 

सासयानंा उठवनू, सासूा पाठीवन आने ेहात िफरवीत, 

ती णाली, “माझा पित वाचले, हा मला िवास आह.े तुी 

िचतंा क नका.”  
शाथ  :- 

शरु = सासरा   सबंोखण े= आासन  दणे े  

िचतंा = काळजी   भरंवसा= भरोसा = िवास   

सबं, शबं (सृंत) =  पुा उलट नागंरण े

उखी (ाकृत) = आा 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६७ 
िवनवीतस े तय े वळे ।  आा ं राखले  चंमौळी।   

पाठवा  एखाा  ळ ।   पित  आपलुा  वाचंले॥६७॥ 

गप :- 

ावळेी सास-ूसासयानंा, ितन े िवनवणी केली, “आाला 

चंमौळी राखले (ा आजारातनू वाचवले). भगवान शकंराा 

एखाा ेी पाठवा. आपला  (माझा) पित वाचले.”  
शाथ  :- 

चंमौळी =  शकंर   ळ = िठकाण   वाचंले = जगले 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६८ 
सागंती  लोक  मिहमा  ाित।  नरिसहंसरती  ीगुमिुत ।   

गाणगापरु  वास  किरती।  तया  ामी  पहाव ॥६८॥ 

गप :- 

ीगुमिुत  नरिसहंसरतचा मिहमा िस आह,े अस े लोक 

सागंतात, गाणगापरु यथे े त े (ीगु नरिसहंसरती) वास   

करतात (स या ाचंा मुाम आह)े. ा ामना पहाव े

(भेटाव)े.” अस ेती (ी) आपा सास-ूसासयानंा णाली.  
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी, मोठेपणा   

ाित = िसी   वास = मुाम 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ६९ 
ा  दशनमासे ।  आरोय  होईल  पतीसी।   

आा ं पाठवा ंिरतसे । णोिन  चरणा  लागली ॥६९॥ 

गप :- 

“ांा नसुा दशनान,े आपा पतीला आरोयाचा लाभ 

होईल (तो रोगमु होईल) णनू आाला लवकर 

गाणगापरुला पाठवा,” अस ेणनू ितन ेसास-ूसासयाचं ेपाय 

धरले.  
शाथ  :- 

मा = फ िरत = लवकर   चरण =  पाय 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७० 
मानवली  गो  समासंी।  मातािपताशरुासंी। 

िनरोप  घऊेिन  सकिळकासंी।  िनघती  झाली  तय े वळे॥७०॥ 

गप :- 

ितच े आई-विडल व सासर े अशा सगयानंा ही गो मा 

झाली. {िता सासलूा (आजारी दाा आईला) ही गो 

मा झालेली िदसत नाही}  ावळेी सगयाचंा िनरोप घऊेन, 

ती गाणगापरुला जायास िनघाली.  
शाथ  :- 

माता = आई िपता = विडल शरु = सासरा 

मानवण े = मा होण े सम = सव सकळ = सगळे 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७१ 
तया  रोिगया  करोिन  डोली ।घवेोिन  िनघाली  त े बाळी।   

िवनवीतस े तय े वळे।  आपले  सासुशरुासंी॥७१॥ 

गप :- 

ा रोगी (आजारी) पतीसाठी डोली कन, ती डोली बरोबर 

घऊेन ती का िनघाली. ा वळेी ितन े आपा सास ु -

सासयानंा िवनिवले,  
शाथ  :- 

डोली = हलका मणेा बाळी = का 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७२ 
िर  किन  अतंःकरण।  सखु  रहाव  दोघजण । 

पित  अस े माझा  ाण।  राखील  माझ  कुळदवैत॥७२॥ 

गप :- 

“आपले अतंःकरण शातं कन ठेऊन, आपण दोघानंी सखुात 

रहाव.े पित (तमुचा मलुगा) माझा ाण आह.े माझ े कुळदवैत, 

माया पतीला साभंाळेल.”  
शाथ  :- 

िर = शातं   राखण े= साभंाळण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ७३ 
णोिन  सासूशरुासंी। नमन  करी  ीतीस।   

आशीवा द  दतेी  हष।  अहवेपण  िर  होय॥७३॥ 

गप :- 

अस े णनू ितन े आपा सास-ूसासयानंा, मेान े नमार 

केला. ानंी सास-ूसासयानंी, “तझु े सौभाय शात आह”े 

असा आशीवा द ितला आनदंान ेिदला.  
शाथ  :- 

शरु = सासरा ीती = मे   हष  = आनदं 

अहवेपण = सौभाय   िर (सृंत) = शात 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ७४ 

तझु े दवै  तरी  आता।ं  आमचुा  पु  वाचंो  वो  माता।   

णोिन  िनघाले  बोळवीत।  आशीवा द  दतेाित॥७४॥ 
गप :- 

“तुया निशबासाठी तरी ा मातने े (कुळदवेतने)े आमा 

पुाला वाचवाव”े; अस े णनू त े सास-ूसासर े ितला 

पोहोचिवयास आशीवा द दते िनघाले (घरा बाहरे आले). 
शाथ  :- 

दवै =  निशब   बोळािवण े = पोहोचिवयास  जाण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७५ 

यणेपरी  पतीसिहत।  िनघती  झाली  पितता।   

िचाळ  माग   िमता।ं  आल  गाणगापरुासी॥७५॥ 
गप :- 

अशाकार ेपितबरोबर ती पितता (ी) िनघाली. वाटेत काही 

िठकाणी काही वळे थाबंत  माग मण करीत, ती गाणगापरुास 

आली (पोहोचली).  
शाथ  :- 

सिहत = बरोबर िचत ् (सृंत) = काही िठकाणी, काही वळेी 

काळ = वळे माग  = वाट मण े= जाण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७६ 
माग   िमता ं रोिगयासी।  आ धक  जाहला  िदोषी।  

उतरता ं ामदशे। अितसकंट  जाहल  प॥७६॥ 

गप :- 

माग  मण (वास) करीत असताना, ा रोयाच ेिदोष (कफ, 

वात, िप ह े तीनही दोष वाढले) अ धक झाले. गाणगापरु 

गावाा दशेात उतरताच (पोहोचताच);अहो,आजाराच े 

सकंट अित खपू झाले.  
शाथ  :- 

प ै (ाकृत) =  पादपरूणाथ   अय    

िदोष = कफ,  वात,  िप   

ाम = गाव 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७७ 
िवचािरता ं ीगुसी।  गलेे  होत े सगंमासी।   

जाव  णोिन  दशनासी।  िनघती  झाली  तय े वळे ॥७७॥ 

गप :- 

ीगंुिवषयी िवचारावर ितला समजले, त े सगंमावर गलेे 

होत.े ांा (ीगंुा) दशनासाठी जाव,े णनू ती ावळेी 

िनघाली. 
शाथ  :- 

िवचारण े = चौकशी  करण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७८ 

पितता  तय े वळे। आली  आपलेु  पतीजवळ।   

पहाता ं जाहला  अतंकाळ।  ाण  गलेा  तण॥७८॥ 
गप :- 

ावळेी ती (पितता) आपा पतीजवळ आली. तवेात 

पहाता-पहाता िता पतीचा मृ ू झाला (ाणी ाचा 

िता पतीचा - दाचा ाण गलेा).  
शाथ  :- 

अतंकाळ = मृ ू  तणी  = ाणाला 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ७९ 
आकातं  करी  त े नारी।  लोळतस े धरणीवरी।   

भ सकूिन  ावया  सरुी।  वािरती  ितयसेी  ाम  लोक॥७९॥ 

गप :- 

ती ी आकातं करायला लागली. जिमनीवर गडबडा लोळायला 

लागली. तःला भोसकून घेयासाठी ती सरुी हातात ायला 

लागावर, गावकयानंी ितला सरुीपासनू र केले. 
शाथ  :- 

आकातं =  कोळ,  गधळ नारी = ी 

धरणी = जमीन   वारण े= िनवारण  करण,े  र  करण े      

भमूी = जमीन    ाम = गाव 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८० 
आफळी  िशर  भमूीसी।  हाणी उरी  पाषाणसे।   

केश  मोकळे  आोश ।लापीतस े पिरयसेा ॥८०॥ 

गप :- 

ती ी तःच ेडोके जिमनीवर आपटत होती. दगडान ेछातीवर 

आघात करीत होती. केस मोकळे सोडून, आोश कन, बडबड 

करीत होती; ह ेऐका.  
शाथ  :- 

आफळण े= आपटण े  िशर = डोके   उर = छाती   

पाषाण   =  दगड   आोश = आकातं, कोळ 

लाप = बडबड, थ भाषण     पिरयसेण े= ऐकण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८१ 
हा  हा  दवेा  काय  केल।  का ं मज  गाईसी  गािंजले।   

आशा  किन  आ।  रािखसी  ाण  णोिन ॥८१॥ 

गप :- 

“दवेा, ह े काय केलेस ? मायासारा गरीब गाईला का 

गाजंलेस ? माया पतीच ेाण राखशील, णनू मनात आशा 

धन आले होत.े”  
शाथ  :- 

गाजंण े= छळ करण,े जाच करण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८२ 
पजूसेी  जाता ं दउेळातं ।पड े दऊेळ  करी  घात। 

ऐशी  कान  न  ऐक  मात।  ातं  झाला  आपणासी॥८२॥ 

गप :- 

दवेळात पजूलेा जात असताना दऊेळ पडून,  दवेळान ेघात केला 

अशी खबर कोणालाही ऐकायला यऊे नय.े मायाबाबतीत हचे 

उदाहरण स झाले. (पजूसेाठी दवेळात जाणायाचा जसा 

दऊेळ पडास घात होईल  तसचे माया बाबतीत झाले !) मी 

पतीच ेाण वाचिवयास ीगंुा चरणी गाणगापरूला आले; 

परंत ु गाणगापरुला पोहोचता णी, माया पतीच े ाण िनघनू 

गलेे.   
शाथ  :- 

मात = खबर ,ातं दाखला = उदाहरण 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८३ 

उकाळ  तापोिन  न।ठाकोिन  जाय  एखादा  त।   

वृिच  पड े आघात  थो।  तयापरी  झाल   मज॥८३॥ 
गप :- 

उायान ेतापलेला ( झालेला)मनु झाडाा वृाा 

सावलीत उभा रहायास गलेेला असताना, तो सावली दणेारा 

वृच पडला तर, ा मनुावर मोठा आघात होईल; 

ामाणचे माझा पती गेान ेमायावर मोठा आघात झालेला 

आह.े  
शाथ  :- 

उकाळ = उाळा न = नर = मनु ठाकण े= उभ े रहाण े

त = झाड   आघात =  धा 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ८४ 
तषृकिन  पीिडत।  जाय  मनु  गगंते।   

सधंी ं ससुरी   करी घात।  तयापरी  मज  झाल॥८४॥  

गप :- 

तहानने ेाकुळ झालेला मनु, गगंते पाणी िपयासाठी गलेा. 

ा वळेी ससुरीन े ाचा घात केला (ससुरीन े ाची िशकार 

केली); तसचे माया बाबतीत झालेले आह.े 
शाथ  :- 

तषृा = तहान   पीडण े= ासण े  

गगंा = पिव नदी, भिगरथी, गोदावरी 

सं धः (सृंत) = सगं, समय घात  = सकंट 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८५ 
ाभय  पळ   धेन।ु  जाय  आधार  णोन।ु   

तथेिच  व धती  यवन।ु  तयापरी  झाले  मज॥८५॥  

गप :- 

वाघाा भयान े पळालेली गाय आधारासाठी णनू गलेेा 

िठकाणी यवनानंी ितचा वध केला (गायीची हा केली), तशाच 

कारच ेमाझ ेझालेले आह.े  
शाथ  :- 

ा  = वाघ धेन ु= गाय   वध  करण े= मारण े  

यवन = ल, मसुलमान 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८६ 
ऐसी  पापी  दवैहीन।  आपलेु  पतीचा  घतेला  ाण।   

मातािपतरासंी  जनू।  घवेोिन  आ  िवदशे॥८६॥ 

गप :- 

अशी मी पापी कमनिशबी आह.े माया पतीचा मीच ाण 

घतेला. पिता आई-विडलानंा सोडून मी ा परदशेातं परा 

मलुखातं (पितला) घऊेन आले.  
शाथ  :- 

दवैहीन = कमनिशब   जण े= सोडण े

माता = आई िवदशेी = परदशेी 

िपतर (सृंत) = िपत ृ=बाप  (विडल ) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८७ 
यणेपेरी  ःख  करीत।  पां  आले  जन  सम।  

सभंािषताित  ःखशमता।  अनकेपरीकिनया॥ं८७॥ 

गप :- 

अशा कार ेा ीला ःख करताना पान, सगळे लोक आले. 

अनके कारान ेिताशी बोन, त ेलोक ितच ेःख शातं करीत 

होत.े  
शाथ  :- 

परी = कार जन = लोक सम = सव   

सभंाषण े= बोलण े  शमण े= शातं करण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ८८ 
वािरताित  नारी  सवुािसनी।  का ंवो  ःख  किरसी  कािमनी।   

िवचार  करी  अतंःकरण।  होणार  न  चकेु सकिळकासंी॥८८॥ 

गप :- 

“ह े (ी) बाई, त ु ःख का करीत आहसे ?”अस े णनू ितच े

ःख र करणाया िववािहत  िया ितला णाा, 

“तःा अतंःकरणातनू िवचार कर; होणाया सगया  

गोी  चकुत नसतात.”  
शाथ  :- 

वारण े= िनवारण  करण,े  र  करण े     

नारी = ी,  सवुािसनी = िववािहत  मिहला    

कािमनी = ी   अतंःकरण = मन 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ८९ 
ऐस  णता ं नगरनारी।  ितसी  ःख  झाल  भारी।   

आठवीतस े परोपरी।  आपलु   जकम  सकळ॥८९॥ 

गप :- 

अस ेा शहरातील गाणगापरुमधील ियानंी णताच, ितला 

खपू ःख झाले. ितला आपा जापासनूच ेआपले कम तसचे 

आजबूाजचूा दशे (बालपणीच े वातावरण) सगळे आठवायला 

लागले.  
शाथ  :- 

नगर = शहर नारी = ी परोपरी = आजबूाजचूा दशे 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९० 
ऐका  तुी  मायबिहणी। आता ं कैसी  वाचंू ं ाण।   

पतीसी  आ  घऊेिन।  याची  आशा  करोिनया॥ं९०॥ 

गप :- 

माया मायबिहणनो तुी ऐका, “आता कसा  माझा जीव 

कशाला वाचव ू (जगव)ू ? पतीचा जीव वाचले, ही आशा कन 

पतीला घऊेन यथे ेमी गाणगापरुला आले.”  
शाथ  :- 

ाणी = जीव माय = आई कैसा = कसला ? 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९१ 
आता ं कवणा  शरण  जाव।  राखले  कोण  मज  जीव।   

ाणेरा  जिून  जाव।  केव  वाचंू ं णतस॥े९१॥ 

गप :- 

“आता मी कोणाला शरण जाऊ ? माया जीवाच ेकोण रण 

करले? माया ाणेराला पतीला सोडून जाऊन मी कोणासाठी 

वाच ू(जग)ू ?”, अस ेती ी णत आह.े  
शाथ  :- 

कवण = कोणाला ?  ाणेर = ाण + ईर   जण े= सोडण े

केवी = कस े? राखण े= रण करण,े साभंाळण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९२ 
बाळपण  गौरीसी ।  पजुा  केली  शकंरासी। 

िववाह  होता ं पिरयसे ।  पजूा  केली मगंळागौरी॥९२॥  

गप :- 

बालपणी गौरी-शकंराची पजूा केली. िववाह झाावर 

मगंळागौरीची पजूा केली, ह ेऐक.  
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े गौरी = पाव ती, मगंळागौरी, पाव ती 

मगंलागौरी त = िववािहत मलुनी िववाहकालापासनू पाच वषापयत दरवष 

ावणाता मगंळवारी आचरयाच े त. ा ताम ये िववािहत मलुी 

मगंळागौरीची (पाव तीची) पजूा करतात. 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९३ 
अहवेपणाच  आशने।  पजूा  केली  ा ं भवानी। 

सागंती  मात   सवुािसनी।  अनकेपरी तािदक ॥९३॥ 

गप :- 

सौभायाा पती जगावा, ा आशने ेमी भवानी मातचेी पजूा 

केली. इतर सवुािसनी, अनके कारची त ेइादी मला सागंत 

असत.  
शाथ  :- 

अहवेपण = सौभाय परी = कार 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं ९४  
ज  ज  सागंती  मात े त।  केली  पजूा  अखिंडत।   

सम  जाहल  आता ंथ।  सली  गौरी  आपणावरी॥९४॥ 

गप :- 

जी जी त मला सागंतली जायची, ती त ेमी पजूते खडं न पडू 

दतेा पणू  केली. मायावर गौरी (पाव ती दवेी) सलेली 

असान,े ती सगळी त ेआता थ झालेली आहते.  
शाथ  :- 

अखिंडत = खडं  न  पाडता 

गौरी = पाव ती 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९५ 
आता ं मािझय े हळदीसी। चोर  पडले  गळेसरीसी। 

सव  िदधल  वीसी।  कंकण-कंचकुी  पिरयसेा॥९५॥  

गप :- 

आता माया हळदीवर िववाहावर गयाता मगंळसूावर 

चोर पडले, णज े िनयतीन ेा गोी टुन नेा. मी अिला 

माया काकंण े तसचे चोळी सहीत माझ े सव िदले. ा 

ीा बागंा तसचे चोळी, मतृ पतीा िचतते टाकयाची 

था असावी. 
शाथ  :- 

चोर = टा सरी = तारचेा ग ुफंलेला गयातील दािगना 

हळद लागण े= िववाह होण े गळेसर = मगंळसू   

िदधण े= दणे े      वी = अि   

कंकण- कंचकुी = काकंण े व  चोळी 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९६ 
कोठ   गले  माझ  पुय।  वथृा  पिूजला  गौरीरमण।   

कैस  केल  मज  िनवा ण।  ऐका  मायबिहणी  हो  ॥९६॥ 

गप :- 

माझ े पुय कोठे गलेे? शकंराची मी केलेली पजूा वाया गलेी. 

माझी कशी िनपाय िती माया पिरीतीवर पतीा 

मृमुळेु कोणताच उपाय रािहलेला नाही (झालेली आह)े, ह े

माय-बिहणनो, ह ेऐका.  
शाथ  :- 

गौरी रमण (पती) = गौरीचा पती शकंर 

वथृा = थ वाया िनवा ण  =  िनपायिती 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९७ 
केव  रां  आता ं आपण।  पित  होता  माझा  ाण।  

लोकासंिरसा  नोह े जाण। ाणेर  पिरयसेा॥९७॥ 

गप :- 

“पती माझा ाण होता. आता मी कस े रा (जग)ू ? माझा 

ाणेर (पती) ा जगाजवळ (जगाम ये –इहलोकी)  नाही.” 

ह ेऐका.  
शाथ  :- 

केवी = कस े? सिरसा = जवळ नोह े= न आह े

लोक = भवुन, जग पिरयसण े= ऐकण े ाणेर = ाण +ईर 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९८ 
ऐस   नानापरी  दखेा।  करी  पितता  ःखा।  

पतीा  पािनया ं मखुा । आिणक  ःख  अ धक करी॥९८॥  

गप :- 

अशा िविवध पकारान ेती ितता, ःख करताना िदसत आह.े 

पतीच ेतड पान, ती आणखीन जा ःख करीत आह.े  
शाथ  :- 

परी = कार नाना = िविवध 

मखु = तड आिणक = आणखी 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 99 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ९९ 
आिलंगोिन  तेािस। रोदन  करी  बवसी।  

आठवी    आपलेु  पवू   िदवसी। पवू  नेह  तय े वळे ॥९९॥ 

गप :- 

पतीा तेाला आिलंगन दऊेन, ती खपू रडत होती. ितला 

पवूच े िदवस आठवनू, ावळेी पवूचा ा दोघामंधील नेह 

ितला आठवत होता.  
शाथ  :- 

रोदन  करण े= रडू  लागण े  

पवू  नहे  = पवूच े मे  ( नहे = मे, मैी) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०० 
ण े पुषा  ाणेरा। कैस िजल   करा। 

उबग  आला  तुा ं थोरा। णोिन  मात  उपिेल॥१००॥ 

गप :- 

“ह ेमाया ाणेर असलेा पुषा, माझ ेहात त ूकस ेसोडून 

िदलेस ? तुाला माझा मोठा खपू कंटाळा आामळेु, 

मायाकड ेतुी ल केलेत.”  
शाथ  :- 

जण े= ाग  करण े  कर = हात   उबग =  कंटाळा   

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 101 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०१ 
कैसी  आपण  दवैहीन।  तटाक  खापर  लागता ं भ। 

होतािस  तू ं िनधान।  आयु  तझु  उण जहाल॥१०१॥ 

गप :- 

“आपण (मी) दवैहीन कशी आह े? माया निशबात सखु नाही. 

जलाशयाला मातीच ेभाडं ेलावताच, त ेभाडं ेफुटाव;े तस ेमाया 

आयुातला त ूठेवा होतास, परंत ुआता माया जीवनातनू तझु े

आयु उण ेझाले.  (जस ेफुटलेा भांान ेपाणी घतेा यणेार 

नाही तस े तुया पान े मला िमळालेला ठेवा सपंान े माझ े

जीवन कमनिशबी झालेले आह.े)    
शाथ  :- 

हीन = उण,े िवरिहत तटाक = िकनारा,  तीर,  तळे   

खापर  = मातीच े भांड े   भ = फुटका िनराळा िनधान = खिजना   

िनधी = ठेवा   उण े= कमी वाचनू 
 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 102 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०२ 

तमुच े मातािपतयासंी।  साडूंिन  आिणल   परदशे। 

जणेपरी  ावणासी। व धल   राय  दशरथ॥१०२॥ 
गप :- 

तमुा माता-िपानंा (आई-विडलानंा) सोडून, मी तुाला 

परदशेातं (परा मलुखात) आणले. ाकार े  आई-विडलानंा 

र सोडून, (कावडीन े पाणी आणायला ावण बाळ)आला 

असताना,  िशकार समजनू ावण बाळाचा राजा दशरथान ेवध 

केला.  
शाथ  :- 

साडंण े=ागण,े  सोडण े वधण े =  मारण े        राया = राजा   

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 103 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०३ 
तसै  तमुच  जनकजननी। तुा ं आिणल  जिून।   

तमुची  वाता   ऐकोिन। ाण  िजतील  दोघजेण॥१०३॥ 

गप :- 

तशाचकार े तमुा जदाा आई-विडलानंा गावी सोडून, 

मी तुाला (गाणगापरुला) आणले. तमुा िनधनाची बातमी 

ऐकावर, दोघजेण आपला ाण सोडून दतेील.  
शाथ  :- 

वाता  = बातमी जण े= सोडण े

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 104 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०४ 
तीन  हा  भरंवस।  घडा  मज  पािपणीसी।   

विैरणी  होय  मी  तुासंी।  पितघातकी   आपण  स॥१०४॥ 

गप :- 

मायासारा पािपणीकडून तीन हा (तुी व तमुच े आई-

विडल) खाीन े घडा आहते (घडणार आहते). मी तमुची 

विैरणी श ुआह.े मी पितचा घात करणारी आह,े ह ेस आह.े 
शाथ  :- 

भरवसंा = खाी हा = वध   वरैी = श ू    

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 105 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०५ 
ऐशी  पािपणी  चाडंाळी।  िनदंा  किरती  लोक  सकळ। 

 ाण  घतेला  मिच  बळी।  ाणेर  दातारा॥१०५॥ 

गप :- 

मी पािपणी चाडंाळी आह,े अशी िनदंा सगळे लोक करतील. ह े

माया ाणेरा, माया जीवनातले सखुाचा ठेवा दणेाया 

दातारा, मीच तझुा ाण घतेला आिण ात माझाच बळी गलेा 

(मायाच जीवनाची आती ात पडली). 
शाथ  :- 

सकळ = सगळे सव दातारा =दाता = दणेारा बळी = आती 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 106 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०६ 

ी  न े मी  तमुची  वरैी।  जसैी  ितखट  श  सरुी। 

वे धली  तमुच े शरीर।  घतेला  ाण  आपणिच॥१०६॥ 
गप :- 

मी तमुची प नी नसनू, तमुची वरैी श ुझाले. ाकार ेती 

धारदार शान-ेसरुीन े मी तमुा शरीराला भोसकले; तमुचा 

मीच तमुचा ाण घतेला, अस ेमला वाटत आह.े  
शाथ  :- 

ी =प नी,बायको वधेण े = भोसकण े  ितखट  =  ती 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 107 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०७ 
मातािपता  बधं ु सकळ।जरी  असती  तुाजंवळ।   

मखु  पाहती  अतंकाळ।  ािंस  िव न  आपण  केल॥१०७॥ 

गप :- 

माता-िपता (आई-विडल), बधं ु (भाऊ) सगळे जर तमुा 

जवळ असत ेतर ानंा तमुा अतं समयी तमुच ेतड पहाता 

आले असत े (तमुच े दशन झाले असत)े. (तुाला ा 

आिकयापंासनू र गाणगापरुला  आणनू एककार)े तमुच े

दशन घेयात अडचण मीच िनमा ण केली.   
शाथ  :- 

अतंकाल = मरण  वळे   मखु = तड िव न = ितबधं, अडचण 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 108 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १०८ 
माया  वृ  साससुासयासं।  होती  तमुची  आस। 

उरला  नाह  सोस। ातं  साडंोिन  केव  जाता॥ं१०८॥ 

गप :- 

“माया ाताया सास-ुसासयानंा तुी बर े ाल, अशी 

तमुािवषयी इा होती. ाचंी बळ इा पणू  झाली नाही; 

ानंा सोडून आता तुी कस ेजाता ?“   
शाथ  :- 

वृ =  ातारा    आस = बळ इा   केवी = कस े? 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 109 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं १०९ 

एकिच  उदर  तुी  ासंी।  उबगलेित  पोसावयासी।   

आा ं कोठ   ठेविून  जासी।  ाणेरा  दातारा॥१०९॥ 
गप :- 

“ांा पोटी तुी एकुलत ेएक असनू, तुीच ाचंा साभंाळ 

करायासाठी कंटाळले आहात. ह े ाणेर दातारा, आाला 

कोठे ठेवनू तुी जात आहात ?” 
शाथ  :- 

उदर = पोट   उबगण े= कंटाळण े  पोसण े= साभंाळण े

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 110 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११० 
आता ं आपण  कोठ   जाव।  कवण  मात  पोसील  जीव।   

न  सागंता ं आासंी  बरव।  िनघोिन  गलेासी ाणेरा॥११०॥ 

गप :- 

आता आपण (मी) कोठे जाऊ ? माझा जीव कोण पोसले 

(साभंाळेल) ? आाला वित न सागंता, ह ेाणेरा, तुी  

िनघनू गलेात ?   
शाथ  :- 

कवण =  कोण ?  बरवा = छानदार 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 111 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १११ 
तू ं माझा  ाणे।  तझु  मम  केव  िवसं।   

लोकासंमान  नसी  न।  ितपािळल  ीितभाव॥१११॥ 

गप :- 

त ूमाझा ाणेर असनू, तझु ेमे कस ेिवस? इतर लोकासंारखा 

त ूमनु (पुष) नतास. त ुमला मेभावान ेसाभंाळलेस.  
शाथ  :- 

मम = मे   केवी = कस?े नर = मनु 

ितपाळण े= साभंाळण े ीित = मे 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 112 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११२ 
कधी ं नणे  पथृ शयन।  वामह-उसवेीण।   

फुटतस े अतंःकरण।  केव  वाच  ाणेरा ॥११२॥ 

गप :- 

“कधीही आपली वगेळी शा नती. (तुया डाा हातान े

माझी डोाकडची बाज ू लपटलेली असायची) जण ू तुया 

डाा हाताच ेवासारख ेमाया डोावर िवणणलेले असायच.े 

माझ ेअतंःकरण फुटत आह.े ह ेाणेरा, मी कशी वाच ू (जग)ू 

?” 
शाथ  :- 

पथृयन  = वगेळी  शा   उस े= िबछााची डोाकडची  बाज ू

वामह  = डावाहात वीण = वाच ेिवणकाम 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 113 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११३ 
िकती  आठवू ं तझु े गणु। पित  नसी  माझा  ाण।  

सोडोिन  जातोिस  िनवा ण।  कवणपेरी  वाचंू ंमी॥११३॥ 

गप :- 

“तझु े गणु िकती आठव ू ? त ु माझा पित नसनू, माझा ाण 

आहसे. मला सोडून त ूमृकुड ेजात आहसे. मी कोणाकार े

वाच ू(जग ू) ? 
शाथ  :- 

िनवा ण = मृ ु

कवण-कवणा  = कोण - कोणता ? काय ? 

परी = कार 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 114 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११४ 
आता ं कवण  थाया  जाण। कवण  घतेील  मज  पोसण।  

बालिवधवा  णोिन  जन।  िनदंापवाद  ठेवती॥११४॥ 

गप :- 

आता मला आय ावा ह ेकोण जाणणार ? घरात (कुटंुबात) 

मला आय कोण दणेार ? बालिवधवा णनू लोक मायावर 

िनदंापवाद करतील.  
शाथ  :- 

कवण  = कोण   थारा  = आय   

िनदंापवाद = िनदंा + अपवाद   

िनदंा  = दोषवण न, िनभना,  कुटाळी जन = लोक 

अपवाद =  आळ,  िनयमास  बाधक  गो 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 115 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११५ 
एकही  बिु  मज  न  सागंता।ं  िजला  आा  ाणनाथा। 

कोठ   जाव  आपण  आता।ं  केशवपन  किन॥११५॥ 

गप :- 

मला एकदाही जाणीव न दतेा (मला न सागंताच) ह ेाणनाथा त ु

तझुा आा  सोडलास. आता डोावरच े केस काढून, आपण 

(मी) कोठे जाव े?  
शाथ  :- 

बिु = जाणीव   

   केशवपन =डोावरच े  केस काढण े

जण े= सोडण े

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 116 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११६ 
तझु े मे  होत  भर।  मातािपतयातं  िवसर।  

 ाचं े घरा  नाह  गे।  बोलावण  िन  यिेत॥११६॥ 

गप :- 

तझु ेमे माया मनात भरलेले होत.े (ा मेामळेु) मी माया 

माता-िपास (आई-विडलानंा) िवसन गलेे. ाचंी बोलावणी 

नहेमी यते होती, परंत ुमी ांा घरी गलेे नाही.  
शाथ  :- 

िन = नहेमी 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 117 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११७ 

केव  जाऊं  ांा  घरा। उपिेतील  ाणेरा।   

दैवृ  दातारा। िचविृ  केव  ध॥११७॥ 
गप :- 

ांा   (माता-िपाा) घरी मी कशी जाऊ ? ह ेाणेरा, 

त ेमाझी उपेा करतील. मला अशी दीन िती दणेाया दाता, 

मी माझ ेमन कस ेसाभंाळू ? 
शाथ  :- 

केवी = कस े? उपेा = अनादर दैवृ = हीनदीन  वृीन े  

दै = दीन िती िचविृ = मन 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 118 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११८ 
जवंवरी  होतासी  तू ं छ।सवा   ठाय  मी  पिव।   

मािनती  सकळ  इिम। आता ं िनदंा  करतील॥११८॥ 

गप :- 

जोवर त ू माझ े छ (आधार) होतास, तेा मी सव िठकाणी 

(सवुािसनी असान)े पिव आह,े अस ेसव इिम मानत होत.े 

आता (तचे लोक) माझी िनदंा करतील.  
शाथ  :- 

छ  = आधार 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 119 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  ११९ 
सासूशरुापाश  जाण।  मज  दखेता ंाह  मरण।   

गहृ  जहाल  अरय।तुािंवण  ाणेरा॥११९॥ 

गप :- 

सास-ुसासयाकंड ेमी गलेे तर मला पान ानंा मरण य ेईल 

(मरणाय ःख होईल). ह े ाणेरा, तमुा िशवाय घर 

अरयासारख ेझाले आह.े  
शाथ  :- 

शरु = सासरा गहृ = घर 

 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 120 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२० 
घवेोिन  आ  आरोयासी। यथे  ठेविून  तुासंी।          

क वी  जाऊं  घरासी। रासी  मी  पापीण॥१२०॥ 

गप :- 

मी तमुा आरोयासाठी (तुाला बर ेवाटाव)े णनू मी (यथे े

गाणगापरुला) आले होत.े तुाला अस े ठेवनू, मी घरी कशी 

जाऊ ? मी पापीण आह,े तुाला मारणारी राशीण आह.े  
शाथ  :- 

केवी = कस े? 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२१ 
ऐस  नानापरी  त े नारी । ःख  करी  अपरापंर। 

इतकु  होता ं अवसर । आला तथे े िस  एक॥१२१॥ 

गप :- 

अशा अनके कारान ेती ी, आपले अमया द ःख  करीत 

होती. अस ेहोत असताना, ा वळेी, एक िस पुष तथे ेआला.  
शाथ  :- 

परी = कार नारी = ी अपरंपार = अमया द    

अवसर = वळे,  सगं 

िस = जीव- ांतीचा िनरास होऊन परपी लीन झालेला 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२२ 
भािंकत  जटाधारी। ामाळा  भषूण- अळंकारी।   

िशळु  धिरला  अस े कर। यऊेिन  जवळी  उभा ठेला॥१२२॥ 

गप :- 

भान े अिंकत असलेला, डोावर जटा धारण केलेला 

ामाळाचं ेभषुण अलंकारासारख ेिदसत असलेा ा िस 

पुषान,े हातात िशळु धरलेला होता; असा हा िसपुष 

िताजवळ यऊेन उभा रािहला.  
शाथ  :- 

कर = हात ठेला = उभा रािहला 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२३ 
सभंाषीतस े तया  वळे।  का ंवो  लािपसी  ळू।  

जसै े िलिहल  कपाळ।  तयापरी होतस॥े१२३॥ 

गप :- 

ावळेी तो िस पुष िताशी बोलताना णाला, “का बर, 

त ूएवा मोान ेआोश करीत आहसे ? जस ेआपा दवैात 

िलिहलेले असत,े तशाच कार े जीवनात होत असत े (घडत 

असत)े.  
शाथ  :- 

सभंाषण  = बोलण े  लापण े = आोश  करण े     

ळू = लू = मोठे कपाळ, दवै 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२४ 
पवु जच  तपफळ।  भोगण  आपण  ह  अढळ।   

वाया ं रडसी  िनफ ळ।  शोक  आता ं कं नको ॥१२४॥ 

गप :- 

पवु जाचं े  ास दणेार े  फळ, आपण (त)ू भोगण े  तुयासाठी 

िर (िनित) आह.े तझु े रडण े वाया (नाहक) आह.े तुया 

रडयातनू तलुा काहीच फळ (लाभ) िमळणार नाही. 

पवु जीा तपफळाफुढ,े तझु े रडण े िनळ आह.े आता त ू

शोक क नकोस.       
शाथ  :- 

तप (सृंत ) =ास दणेार े  िनफळ = िनः + फळ 

अढळ  = िर (िनित) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२५ 
िदवस  आठ  जरी  तू ं रडसी।  न य े ाण  तेासी।   

जसै े िलिहल  ललाटेसी।   तयापरी  घडले  जाण॥१२५॥    

गप :- 

त ूजरी आठ िदवस रडत बसलीस तरी, तेाम ये ाण यणेार 

नाहीत (ते िजवतं होणार नाही). तुया दवैात निशबात ज े

िलिहलेले असले, ाकार ेतुया आयुात घडले; ह ेजाण. 
शाथ  :- 

ललाट = कपाळ, दवै 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं १२६ 
मढूपण  ःख  किरसी।  समा ं मरण  तू ंजाणसी।  

कवण  वाचंला  अस े धिरीसी।  सागं  आासंी  णतस॥े१२६॥ 

गप :- 

“त ूमखू पण े ःख करीत आहसे. सगयानंा मरण आह,े ह ेत ु

जाणनू आहसे. पृीवर कोण मरणापासनू वाचला ? त े

आाला सागं.” अस ेतो िस पुष ा ीला णत होता. 
शाथ  :- 

मढू = मखू , अडाणी  सम = सगळे कवण = कोण ? 

धिरी  = पृी 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२७ 
आपलुा  णसी  ाणे।  कोठे  उपजला  तो  न।   

तझुा  ज  झाला  ये।  कवण  तझुी  मातािपता॥१२७॥ 

गप :- 

पितला आपा ाणाचा ईर, त ू णत आहसे. तो मनु 

(तझुा पित) कोठे जाला आला ? तझुा ज अ िठकाणी 

कुटंुबात झाला. तझु ेमाता -िपता (आई- विडल) कोण आहते ? 

तलुा जीवन ाण दणेारा, तझुा पित नसनू;  तुया ाणाचा ईर, 

तलुा ाण दणेारा परमेर आह.े   
शाथ  :- 

ाणेर = ाण + ईर 

ये  = तो,  अ   कवण = कोण ? 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२८ 
परु  यतेा ं गगंत । नानापरीच  का वाहत।  

यऊेिन  एके  ठाय  िमळत। फाकंती  आिणक  चंकड॥े१२८॥ 

गप :- 

गगंलेा परु आावर, िविवध कारची लाकड ेवाहत यतेात. ही 

लाकड े नदीम ये एखाा िठकाणी एक यतेात. परत गगंेा 

वाहामळेु, चारही िदशानंा फाकली जातात (वाहात जातात).   
शाथ  :- 

गगंा = पिव नदी का = लाकूड ठाय = ान 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १२९ 
पाह पा ं एका  वृावरी। यतेी  पी  अपरापंरी। 

मोिन  हर  चारी।  जाती  मागतुी  चंकड े॥१२९॥ 

गप :- 

अहो पहा, रा झाामळेु, एका एखाा वृावर, एकमकेाशंी 

परकेपणा असलेले िविवध कारच ेपी      यतेात. त ेचार हर 

(१२ तास सपंणू  रा) ा वृावर एक काढतात (राहतात). 

िदवस उगवावर एका-मागनू एक अस े त े पी च बाज ुनंा 

(चारही िदशानंा) उडत, आपा घराकड े(थाकड े) िनघनू 

जातात.   
शाथ  :- 

पा ं = सबंोधनाथ  पादपरूणाथ क  श 

अपरापंरी  = परकेपणा     हर = तीन तास 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३० 
तसैा  हा  ससंार  जाण  नारी।  कवण  वाचंला  अस े िर।   

मायामोह  कलपु।  पित  णसी  आपलुा॥१३०॥ 

गप :- 

ह ेी, तसाच हा ससंार आह;े ह ेजाण. ा ससंारचातनू कोण 

मृपुासनू वाचला आह े? कोणता जीव ा जगात शात आह े

? माया-मोहातनू बायको, मलुगी ही नाती तयार झालेली आहते. 

ाच मायामोहामळेु त ूाला आपला पित णत आहसे.  
शाथ  :- 

नारी  = ी   िर (सृंत) = शात   

कलपुी = बायको  + पुी (मलुगी) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३१ 
गगंमे ये  जसैा  फेन।  तणेपेरी  दहे  जाण।   

िर  नोह,े  यािच  कारण।  शोक  वथृा  कं  नको॥१३१॥ 

गप :- 

गगंेा पायाम ये लाटावंर जसा फेस िदसतो; तशाच 

कारचा हा दहे आह,े ह ेजाण. गगंेा पायावरचा फेस जसा 

कायम िटकणारा नसतो, तसाच हा दहे शात नाही. याच 

कारणासाठी थ शोक क नकोस.  
शाथ  :- 

गगंा = पिव नदी फेन = फेस दहे  = शरीर   

िर (सृंत) = शात, कायमच,े िटकणार े

शोक = ःख   वथृा = फुकट, थ 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३२ 
पचंभतूाक  दहे ।तबंधंी ं गणु  पाह।   

आपलु  कम  कैस  आह।े  तसैा  गणु  उव॥े१३२॥ 

गप :- 

पचंभतूाचंा हा दहे बनलेला असनू ा दहेासबंधंीच ेगणु पहाव.े 

जीवनातं आपण जस ेकम ा दहेान ेकरतो, तसा गणु ा दहेात 

उ होतो. 
शाथ  :- 

पचंभतूाक = पचंभतू + आक 

पचंभतू  = आप, तजे,  वाय,ू  पृी व  आकाश 

आक = उवण,े  उ  होण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३३ 
गणुानबुधं  कम  घडत।  कमा सािरखी  ःख-ाि।   

मायामोहािचया  रीत। मायामयसबंधं॥१३३॥   

गप :- 

गणु व कम ांा परर सबंधंातनू दहेाकडून कम घडतात. 

ाच े जस े कम, तशी ाला ःख ाि होत.े  जीवनातील 

मायेा सबंधंान े माया (अिवा) व मोह  (अान) ाचंी 

आयुातील ही रीत (विहवाट) आह.े   
शाथ  :- 

अनबुधं = परर सबंधं, बधंन कम = काम, कृ 

माया = अिवा, म, मोह, दहेाला आा मानण,े अान 

मय = -चा केलेला (य) रीत = चाल, विहवाट 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३४ 
मायासबंधं  मायागणु। उपज े स-रज-तमोगणु। 

यणेिच  िती  दहे  जाण।  िगणुाक  दहे  हा॥१३४॥ 

गप :- 

मायेा सबंधातनू मायागणु जतो. स-रज-तम गणु 

असलेला दहे ा मायापी ससंारात जाला यतेो. ा 
शरीराची लू, सू व कारण अस ेतीनही दहे गणु असलेला 

हा दहे ,त ूजाणनू घ.े  
शाथ  :- 

माया = अिवा िगणु  = स,  रज,  तम   

उपजण े= जण े  लू दहे = पचंभतूाक शरीर 

सू दहे = िलंगदहे वासनाक शरीर 

कारणदहे =  ज-मृुा फेयामळेु जणारा दहे ; आा अमर असनू, 

       पनुज ाारे  आाा वशेामळेु ा होणारा दहे.  
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३५ 
हा  ससंार  वत मान।  सम  कमा च े अधीन । 

सखुःख  आपलेु  गणु।  भोिगज े आपलु  आजव॥१३५ ॥ 

गप :- 

ा स याा वत मानकाळातील जगात, सगळे जग कमा ा 

अधीन (वश) आह.े आपले सखु-ःख ह े आपलेच (ा 

मनुाच)े गणु असतात. आपण आपली खशुामत करीत 

(तःा मनाच े समाधान करीत) ह े सखु-ःख भोगाव े

लागत.े  
शाथ  :- 

ससंार = जग वत मान = स याच,े चा 

अधीन = वश    आजव  = िवनवणी, हाजंी  हाजंी, खशुामत 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३६ 
ककोटी  िदवसवरी। दवेासं  आयु  आह े जरी। 

ासंी  काळ  न  चकेु  सरी। मनुाचा  कवण  पाड॥१३६॥ 

गप :- 

दवेानंा जरी दवेाच े कोटी िदवसाएंवढ,े आयु असले तरी 

ानंा ा काळाचा आवगे चकुत नाही. तेा ा मायापी 

जगात मनुाा आयुाला काय मोल असणार ? 
शाथ  :- 

क = दवेाचा  िदवस  सरी = बरोबरी सर = रागं, ओळ 

आवगे = लढा कवण  = कोण - कोणता ? ,काय ? 

  पाड = मोल   
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३७ 
काळ  समासंी  कारण। कमा धीन  दहेगणु।   

िर  किता  साधारण ।पचंभतू  दहेासी॥१३७॥ 

गप :- 

काळ हचे सगयाच ेिवाच े कारण आह ेदहे. गणु कमा ला वश 

आहते. पचंभतूानंी बनलेा दहेाला साव िक िर किलेला 

असतो. दहेालाच जग वाव मानत;े वािवक हा दहे शात 

कायम िटकणारा नाही.   
शाथ  :- 

सम = सगळे कमा धीन = कम + अधीन (वश) 

िर = शात, कायमच ेिटकणार े कित = किलेले खर ेन ेत े

साधारण = साव िक सामा = सवसाधारण 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३८ 
काळ- कम-गणुाधीन। पचंभतूाक  दहे  जाण।  

उपजता ं सतंोष  नको  माना। मिेलया  ःख  न कराव॥१३८॥ 

गप :- 

पचंभतूानंी बनलेला दहे, काळ-कम-गणु ानंा वश आह.े जीव 

जाला येयाच े समाधान मान ू नकोस, तसचे एखादा जीव 

मेाच ेःख क नय.े  
शाथ  :- 

अधीन = वश उपजण े= जण े सतंोष = समाधान 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १३९ 
जधीं गभ  होता  न।  जािणज े नय  णोिन  ात थो।  

ाच े जसै े गणुकम -िवव।  तसै  मरण  ज  पिरयसेा  ॥१३९॥ 

गप :- 

जेा मनु गभात असतो (एखादा मनु जाला येया 

आधीच) तो मनु दहे नाशवतं आह े ह े  जाणनू घणे;े  मोठे 

िस आह.े ा मनुाा गणुकमाा िकरणानसुार 

जमाखचा नसुार ाच े मरण (मृ)ु तसचे जण े  ठरलेले 

असत,े ह ेऐका.   
शाथ  :- 

जधी = जेा गभ = गभप नर (मनु) 

नश ् (सृंत) = नाश ात = िस पिरयसण े= ऐकण े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४० 
कोणा  मृ ु पवू वयस।कवणा  वृासे।   

जसै  आजव  अस े ासी।ापरी  घड े जाणा॥१४०॥ 

गप :- 

लहान वयात कोणाचा मृ ुहोतो, तर कोणाचा ातारपणी मृ ु

होतो, जस ेाच ेआजव असत;े ाकार ेा ीच ेजीवन 

असत.े 
शाथ  :- 

पवू  (सृंत) = लहानपणच े कवण = कोण ? 

वृापकाळ = ातारपणाचा काळ    

आजव = पवू सिंचत ार ध,िवनवणी,  हाजंी - हाजंी, खशुामत 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४१ 
पवू जाज वासरस।  भोगण  होय  सखुःख  अशंी।  

कल-पु- पित  हष।पापपुयाशं  जाणा॥१४१॥ 

गप :- 

पवू  जातील आजवाबरोबर (आजवानसुार) ा जीवनात सखु-

ःखाचा अशं भोगावा लागतो. आपाला आयुात 

िमळणारी बायको-मलुगा-पित ही आनदं दणेारी नाती, मागील 

जातंील पाण-पुयाा अशंानसुार िमळत असतात, ह ेजाणा.  
शाथ  :- 

सरशी = जवळ, पाशी, बरोबर   कल = िववाहाची  ी = प नी   

हष   = अितशय आनदं 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४२ 
आयु  सखुःख  जाणा।  सम  पापवय- पुय।   

ललाट  िलिहल  अस े ान।  अढळ  जाण िवना॥१४२॥ 

गप :- 

आयुातील सखु-ःख, पुय ा सव गोी पापाा अधीन 

(तमुा पापानसुार) आहते, ह े जाणा, दवेान े नशीबी 

िलिहलेले न चकुणार ेआह.े  िवान माणसा,  ह ेत ूजाण.  
शाथ  :- 

सम = सव, सगळे वय = वश, अधीन ललाट = कपाळ, नशीब 

अढळ =  न  चकुणारे   

िवन = िवत ् (ानी) +  जन (लोक) 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४३ 
एखाद े समय  कमा सी।लंिघजले  पुयवश।   

दवेदानव  मनुासंी।  काळ  न  चकेु  भरवसं॥े१४३॥ 

गप :- 

एखाा वळेी पुय ताात असान े (िमळिवान)े ा 

पुयाा भावान,े एखाद े कम (काम) ओलाडंता (टाळता) 

यईेल; परंत ु दवे, रास व मनु ानंा काळ मृ ु खाीन े

चकुणार नाही (दवे, रास, मनु ा योनचा मृ ु िनित 

आह)े.   
शाथ  :- 

समय = वळे लंघण े= शिहीन  होण,े ओलाडंण े  

दानव = असरु, रास काळ = मृ ु भरवसंा = खाी 

वश = ताातला, अधीन 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४४ 
ससंार  णज े ापरी।  इंजाल  गाडीसरी।   

िमा  जाण  तयापरी।  ःख  आपण  कं  नय॥े१४४॥ 

गप :- 

ससंार णज े ामाण े आह.े गााा इंजाल  जा 

सारखा  खोटा आह,े ह ेजाण आिण ाच ेःख आपण (त ू)क 

नयसे.  
शाथ  :- 

परी = माण े इंजाल = नजरबदंी,  जा   

सरी = सारख े िमा = खोटे परी = आिण 

 

 

 

 



                                               ॥ीगुचिर  िनधी॥      ~ 145 ~ 

अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४५ 
शतसहकोिट  ज।  तू ं कवणाची  कोण  होतीस  गिृहण। 

वाया ं ःख  किरसी  झणी।  मखू पणकिनया॥ं१४५॥ 

गप :- 

दहा लाख कोिट जामं ये त ूकोणाची कोण गिृहणी होतीस ? 

त ूमखू पणा कन, खरोखर वाया जाणार ेःख करत आहसे.  
शाथ  :- 

शत = शभंर सह = हजार शत सह = दहा लाख 

कवण = कोण ? गिृहणी = प नी,घरधनीण झणी = खरोखर 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४६ 
पचंभतूाक  शरीर।  चा  मासं  िशरा   धर।  

मदे मा  अि  नर ।िवा-मू- े सबंधंी॥ं१४६॥ 

गप :- 
पचंभतूानंी बनलेलेले शरीर आह े.चा, मासं, रवािहा, र, 

चरबी, म, हाड ांा सयंोगातनू बनलेा   मनुाच,े  िवा-मू-

कफ  ांाशी नात ेआह.े  
शाथ  :- 

पचंभतू = आप, तजे ,वाय,ू अी आिण पृी 

िशरा = शीर, नाडी, रवािहनी 

िशर = मक, डोके मदे  = चरबी  धर  = र 

मा  = म   अि = हाड नर = मनु 

िवा = मळ, ग ू मू = मतू ेा = शबडू, कफ 

सबंधं =सयंोग  सबंधंी = नाागोाचा नातलग 

िशर  = मक डोके (ह िश);  शीर = नाडी रवािहनी (दीघ  शी)  

परंत ुिशरा ा अनकेवचनी शाचा अथ  रवािहा असावा.  
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४७ 
ऐशा  शरीराघोरातं। पाहता ंकाय  अस े ाथ ।   

मल  मू भरल  र।  तयाकारण  शोक  का ं किरसी॥१४७॥ 

गप :- 

अशा भयकंर शरीरात पाहयात काय ाथ  साधणार आह?े 

शरीरातनू बाहरे पडणार ेमल, मू, रातनू तयार होत.े ामळेु 

ह े उिज त मल, मू रान े भरलेले माखलेले आह.े ा 

कारणासाठी ा शरीरासाठी त ूशोक का करीत आहसे ? 
शाथ  :- 

शरीराघोर = शरीर (दहे) + अघोर (भयकंर, अमगंळ)   

ाथ   = आपला  फायदा 

शोक = ःख 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४८ 
िवचार  पाह  पढु  आपलुा।  कोणपेरी  माग   अस े भला।  

ससंारसागर  पािहज े तरला।  तसैा माग  पाह बाळे॥१४८॥ 

गप :- 

कोणा कारचा माग  भला चागंला आह े ! हा आपला पढुचा 

िवचार पहा (कर). ससंारसागर तलुा तन जाता,  

यईेल तसा माग , ह ेअ बािलके, त ूपहा (शोध). 
शाथ  :- 

परी = कार बाळे  = अ   
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १४९ 
यणेपरी ितयसेी।  बो धता  झाला  तापसी।  

ान  झाले  ितयसेी। साडंी  शोक  तयावळे॥१४९॥ 

गप :- 

अशाकार ेितला ा तपान ेउपदशे केला. ितला ान झाले. 

ितन ेावळेी शोक करण ेसोडून िदले (बदं केले). 
शाथ  :- 

परी = कार े बोधण े= समजावण,े उपदशे करण े

तापसी =तपी = तप आचरणारा 

साडंण े= ागण,े  सोडण े  शोक = ःख 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५० 
कर  जोडोिन  तय े वळे।  माथा  ठेवोिन  चरणकमळ।   

िवनवीतस े कणाबहाळ।  उर  ामी  णोिनया॥ं१५०॥ 

गप :- 

ावळेी हात जोडून, ा तपाा पावलावंर डोके ठेवनू, ितन े

अतं कणने,े “ामी, माझा उार करा” णनू िवनिवले.      
शाथ  :- 

कर  = हात   माथा =  िशर 

चरण = पाय बहाळी = िवपलुता 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५१ 
कवण  माग   आपणासी।  जसैा  ामी  िनरोप  दसेी।   

जनक  जननी  तू ं आासंी। तार  तार  णतस॥े१५१॥ 

गप :- 

“कोणता माग  हा ससंारसागर तन जायासाठी आह े ?जसा 

ामी तुी सदंशे ाल, तसचे मी वागने. तचू (तुीच) आमच े

जदात े(आई-विडल) आहात. मला तुी ा ससंारसागरातनू 

तान ा.”    
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे जनक = जदाता िपता 

जननी = जदाी माता तारण े= मुी दणे े
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५२ 
कवणपेरी  तरने  आपण।  हा  ससंार  भवाण  । 

तझुा  िनरोप  करीन।  णोिन  चरणा  लागली॥१५२॥ 

गप :- 

“कोणा कारान े हा ससंारपी सागर तन जाईन ? तझुा 

सदंशे मी करीन (तुया सदंशेाच े मी पालन करीन)”, अस े

णनू, ती ा िसपुषाा पाया पडली.  
शाथ  :- 

कवण = कोण ? परी = कार भव = ससंार 

अणव = समु िनरोप = सदंशे चरण = पाय 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५३ 
ऐकोिन  ितयचे  वचन।  सागं े योगी  सवदन।   

बोलतस े िवान।  आचरण  ियाचं॥े१५३॥ 

गप :- 

ितच े बोलण े ऐकून ा  सवदन योयान,े ितला ियानंी 

करयाच ेआचरण, िवान सािंगतले.  
शाथ  :- 

वचन  = बोलण े  आचरण = वत न,  वागणकू, चाल 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवी माकं  १५४ 
णोिन  सरती  गगंाधर।  सागं े गुचिरिवार।   

ऐकता ं सम  पाप  र।  सकळाभी  साधत॥१५४॥ 

गप :- 

णनू  सरती  गगंाधर  गुचिर  िवारान े सागंत आहते. 

त े  ऐकताच  सव  पाप े  र  होतात.  सगयाचं े  काण  

साधत.े   
शाथ  :- 

सम = सव सकळ = सगळे अभी = काण 
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अ याय ३० तेागंनाशोक     
   

ओवंीसंा  १५४ 

इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ 

ीनिृसहंसरपुाान े िस-नामधारकसवंाद े 

तेागंनाशोको   नाम िशंमोऽ यायः॥२८॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु 

॥ीगुदवे द॥ 
 


