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ओवी माकं  १ 
ी गणशेाय  नमः ॥  ीसर ै नमः॥ ीगु यो  नमः॥ 
नामधारक  िवनवी  िसासी। माग  कथा  िनरोिपलीसी। 
भमाहा  ीगुसी। पिुसल   ििवमभारतीन॥१॥ 
गप :- 
मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार 
करतो. मी ीगंुना नमार करतो. 
नामधारकान ेिसमिुननंा िवनिवले, “मागा कथतेनू तुी सदंशे 
िदला की, ििवमभारतीन े ीगंुना भाच े माहा 
िवचारले.” 
शाथ  :- 

नामधारक = दवेाच ेनामरण कन मो िमळव ूपाहणारा 
पसुण े= िवचारण,े मळ काढण,े कोरड ेकरण े
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ओवी माकं २ 
पढु  कथा  कवणपेरी।  झाली  अस े गुचिर।  
िनरोप  ावा  सिवार।  िसमिुन  कृपािसधंु॥२॥ 
गप :- 
“गु (गंुा आयुातील) इितहासातील ही कथा कशाकार े
झाली? (घडली?); ह ेकृपािसधं ुिसमिुन, ाचा सिवर मजकूर  
तुी ावा (सागंावा)”. 
शाथ  :- 

कवण = कशाकारे ? चिर = इितहास 
िनरोप = मजकूर िसधंू = सागर 
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ओवी माकं ३ 
ऐस  िवनवी  िशराणा।  ऐकोिन िस  सवदना।   
सागंतस े िवान।  भमाहा पिरयसेा॥३॥ 
गप :- 
अस ेिशराणान े(नामधारकान)े िवनिवलेले ऐकून;  
िसमिुन स वदनान ेभमाहा िवान  
सागंायला लागले, त ेऐका. 
शाथ  :- 

राणा = राजा, मु वदन = मखु, तड पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं ४ 
ीगु  णती  ििवमासी।  भमाहा  मज  पसुसी।   
एकिच  किन  मानस।  सावधान  ऐक  पा॥ं४॥ 
गप :- 
ीगु ििवमाला णाले, “भमाहा मला िवचारतोस ? 
तर सावधान एकिच मनान ेने ेऐक.” 
शाथ  :- 

पसुण े= ऐकण े मानस = मन पा ं= पादपरूणाथ क श 
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ओवी माकं ५ 
पवूा परी  कृतयगु।  वामदवे  िणज े योगी।   
िस  गु  तो  जग।वत त  होता  भूमीवरी॥५॥ 
गप :- 
े अशा पिहा कृतयगुात वामदवे नावाचा योगी होता. पृीवर 
असलेा जगात (भूलोकातं), तो गु णनू िस होता.   
शाथ  :- 

पवू  = ाचीन, पिहला पर = े 
वत ण े= असण े भूमी = पृी 
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ओवी माकं ६ 
शु  बु  ानी। गहृ-दारािद  वजू िन।   
कामोधािद  जिून।  िहंडत  होता  महीवरी॥६॥ 
गप :- 
तो ान जाणणारा शु असा िवान मनु होता.   
बायको -घर िनिष माननू, काम - ोधाचा ाग कन,  
तो पृीवर िहंडत होता. 
शाथ  :- 

बु = ाता = िवान मनु गहृ = घर 
दारा = बायको, प नी वज ण े= िनिष मानण े  

जण े= सोडण े मही = पृी 
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ओवी माकं ७ 
सतंु  िनःहृ  अस े मौनी।  भ  सवाग  लावोिन।  
जटाधारी  अस े मिुन।वल- व  ाािजन ॥७॥ 
गप :- 
सतंु, िनहृ, मौन त धारण केलेला (वामदवे)  
सवागाला भ  लावलेला, जटाधारी असा हा मिुन;  
वल ह ेव तसचे वाघाच ेकातड े(आसनासाठी)  
वापरत अस.े 
शाथ  :- 
मौनी = मौनत घतेलेला मनु वल = वृाा अतंसा लीच ेकेलेले व 
ा = वाघ अिजन ं(सृंत) =  वाघ, िसहं, काळवीट इादच ेकातड े

 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 8 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं ८ 
ऐसा  मिुन  भूमडंळातं। नाना े  अस े िहंडत।  
पातला  कचारयातं।  जथे  नस े सचंार  मनुमााचा॥८॥ 
गप :- 
असा हा मिुन (वामदवे) भूमडंळातंील िविवध ेी िहंडत  
(ेानंा भेट दते); िजथ ेमाणसाचा सचंार नसायचा (माणसाचा 
सचंार नसलेा), अशा कचारयात यऊेन पोहोचला. 
शाथ  :- 

चारय = दडंकारयाा दिणकेडील वन पातण े= यऊेन पोचण े
दडंकारय = नम दा व गोदावरी यांा िचमातील दशेापासनू थटे खाली   

      दिणसे लाबंपयत पवूा काळी पसरलेले अरय. 
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ओवी माकं ९ 
तया  ान  अस े एक ।रास  भयानक।  
मनुािद  जीव  अनके।  भीतस े परीयसेा॥९॥ 
गप :- 
ा िठकाणी (चवनात) भयानक असा रास रहात होता. 
तो मनु इािद अनके जीव खात अस,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

भण े= खाण े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १० 
ऐशा  अघोर  वनातं।  वामदवे  गलेा  िहंडत। 
रास  अवलोिकत । आला धांवोिन भावया॥१०॥ 
गप :- 
अशा भयकंर वनातं वामदवे िहंडत गलेा. ाला  
(वामदवेाला) पान, रास खायासाठी धावत आला. 
शाथ  :- 

अघोर = भयकंर  
अवलोकण े= पाहण े भण े= खाण े
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ओवी माकं ११ 
रास धुाातं। आलास े भू ं णत।   
करकरा ं दातं  खात। मखु  पसिन  जवळी  आला॥११॥ 
गप :- 
भुकेला रास आता ा आलेा (माणसाला) खाऊ णत, 
करकरा ं(तःच)े दातं खात, तड पसन (वामदवेाजवळ) आला. 
शाथ  :- 

 धुाातं = भुकेला भण े= खाण े मखु = तड 
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ओवी माकं १२ 
रास  यतेा ं दखेोिन। वामदवे  िनःशकं  धीर  मन।   
उभा  अस े महाानी। पातला  रास  तयाजवळी॥१२॥ 
गप :- 
राक यतेाना पान िबनधोक, ढ मनाचा, महाानी  
वामदवे उभा रािहला. रास ााजवळ (वामदवेाजवळ) 
यऊेन पोहोचला. 
शाथ  :- 
िनःशकं = शकंाहीन िबनधोक धीर= ढ पातण े= यऊेन पोचण े
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ओवी माकं १३ 
रास  मन  सतंोषत।  ास  बरवा   लाधला  णत।   
भावया  कांा  बत।  यवेोिन  धिरला  आिलंगोिन ॥१३॥ 
गप :- 
“अ छान िमळाले आह”े अस ेणत, रास मनापासनू 
आनदंला. (रासान)े खायाा पुळ  इेन,े (वामदवेापाशी) 
यऊेन  (ाला) िमठी मारली. 

शाथ  :- 
सतंोषण े= आनदंण े ास = अ बरवा = छानदार 
लाधण े= िमळण े भण े= खाण े कांा = इा 

बत = पुळ आिलंगन = कवटाळण,े िमठी मारण े
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ओवी माकं १४ 
आिलंिगता ं मनुीरासी।  भ  लागल  रासासी।  
जाहल   ान  तयासी। जाितरण  जातंरच॥१४॥ 
गप :- 
मनुीराला िमठी मारताच, रासाला भ लागले.  
ाला (रासाला, तःा) अ (पवू ) जातंील जातीच े 
रण झाले. 
शाथ  :- 

आिलंगन = कवटाळण,े िमठी मारण े ईर = दवे, भगवान 
रण = तृी जातंरं (सृंत) = अ (पवू )  ज 
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ओवी माकं १५ 
पातक गले   जळोिन। रास  झाला  महाानी।  
जसैा  लागता ं िचतंामिण। लोह  सवुण   केव  होय ॥१५॥ 
गप :- 
पाप जळून गलेे, रास महाानी झाला. जसा िचतंामिण 
लोखडंाला लागताच, (लोखडंाच)े सोन ेकस ेहोत े? 
शाथ  :- 

पातक = पाप िचतंामिण = इिलेले दणेारा मणी 
लोह = लोखडं सवुण  = सोन े केवी = कस े? 
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ओवी माकं १६ 
जसैा  मानससरोवरास। वायस  जाता ं होय  हंस।   
अमतृ  पािजता ं मनुास। दवे  होय  पिरयसेा॥१६॥ 
गप :- 
मानससरोवरापाशी कावळा गेावर, ाचा जसा  
हंस (पी) होतो; तसचे मनुाला अमतृ पाजास,  
ास (ा मनुास) दवे ा होत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

वायस = कावळा पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १७ 
जसै े का ं जबंनूदत।  घािलता ं मिृका  काचंन िरत। 
तसैा  जाहला  पापी  पनुीत। मनुीराच े अगंश॥१७॥ 
गप :- 
जबंनूदीत माती घालताच, जस े(मातीच)े िरत सोन ेहोत े 
आिण (अगदी) तसचे मनुीराा अगंाा शा न,े  
पापी (रास) शु झाला. 
शाथ  :- 

मिृका = माती काचंन = सोन े पनुीत = शु झालेला 
का = आिण ईर = दवे, भगवान 
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ओवी माकं १८ 
सम  िमळती  कामना।  लभ  सुषाच  दश न।   
श  होता ं ीगुचरण।  पापावगेळा  होय  नर॥१८॥ 
गप :- 
सुषाच ेलभ असलेले दश न झाास, सगया  
इा िमळतात (पणू  होतात). ीगुचरणाचंा श  
होताच, मनु पापावगेळा (पापमु) होतो. 
शाथ  :- 

सम = सगळे कामना = इा 
चरण = पाय नर = मनु 
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ओवी माकं १९ 
रास  भयानक ।काय  सागं  ाची  भकू।   
गजतरंुग  मनुािदक।  िन  आहार  करी  सकळ ॥१९॥ 
गप :- 
रास भयानक होता. ाची भकू  काय सागं ू? 
ही, घोडा, मनु इािद सगयाचंा तो नहेमी  
आहार करीत अस.े 
शाथ  :- 

गज = ही तरंुग = घोडा िन = नहेमी 
सकळ = सगळे आहार = भ, खाण े
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ओवी माकं २० 
इतकेु  भिता ं तयासी।  न  वच े भूक  पिरयसे।   
तषृाातं  समुासी।  ाशन  किरता ं न  वच े तषृा॥२०॥ 
गप :- 
इतके खाावर ाा भूकेिवषयी न बोलण ेबर े!  
(तसचे तो रास) तहानलेला असताना,  
समु ाशन करणायाा तहानिेवषयी न बोलण ेबर े! ह ेऐक. 
शाथ  :- 

भण े= खाण े न वच = न भाषण (बोलण)े 
पिरयसण े= ऐकण े तषृाातं = तहानलेला 

ाशन = िपण े तषृा = तहान 
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ओवी माकं २१ 
ऐसा पािप  रास। होता ं मनुीचा  अगंश।   
गलेी  धुातषृा-आोश। झाला  ानी  पिरयसेा॥२१॥ 
गप :- 
रास असा पापी होता. मनुीा अगंाचा श होताच;  
ाचा भूक-तहानसेाठी होणारा आोश सपंला, तो  
ानी झाला ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पािप = पापी,  धुा = भूक तषृा = तहान 
आोश = आकातं पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २२ 
रास  ानी  होऊिन।  लागला  मनुीराच े चरण।   
ािह  ािह  गुिशरोमिण।  तू ं साात ्   ईर॥२२॥ 
गप :- 
रास ानी झाान,े ान ेमनुीराच ेपाय धरले.  
“ह ेगुिशरोमिण, त ूसाात ् ईर आहसे. दवेा  
माझ ेरण कर”, अस ेघाबरलेला रास णाला. 
शाथ  :- 
चरण = पाय ािह ािह = “दवेा रण कर” अशा अथा च े यालेाच ेउार 
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ओवी माकं २३ 
तार  तार  मिुनवरा।  बडुाल  अघोर  सागरा।   
उराव  दातारा।  कृपािसधंु  जगदीशा॥२३॥ 
गप :- 
“ह ेमिुनवरा, मला तार. मी ा भयकंर सागरात  
बडुालो आह.े ह ेकृपचेा सागर असणाया दानशील  
जगाा ईरा, आपण मला म ु ती ावी”. 
शाथ  :- 
तार (सृंत) = उम, ददेीमान वर = े 
अघोर = भयकंर, अमगंळ उार = मुी दातार = दाता = दानशील   

िसधंु = सागर जगदीश = जगद ्+ ईश = जगाचा ईर 
ािह ािह = ‘दवेा रण कर’ अशा अथा च ेायलेाच ेउार 
‘ािह ािह’ माण े तारी तारी = ‘मला तार (मला मुी द)े’ अशा अथा च ेआत  
उार ीगुचिरकारानंी  केले असावते. {तारण े= बचावण,े मुी दणे}े 
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ओवी माकं २४ 
तुया  दश नमासे।  जळा  माया  पापराशी। 
तू ं कृपाळू  भासंी।  तार  तार  जगु ॥२४॥ 
गप :- 
“तुया फ (नसुा) दश नान े माया पापाचं े ढीग जळून गलेे. 
जगु त ूभ तांसाठी कृपाळू आहसे, मला तार.” 
शाथ  :- 

मा = फ राशी = ढीग 
जगु = जगद ्+ गु = जगाचा गु तार (सृंत) = उम, ददेीमान 
ािह ािह = ‘दवेा रण कर’ अशा अथा च े यायलेाच ेउार 
‘ािह ािह’ माण े 
तारी तारी = ‘मला तार (मला मुी द)े’ अशा अथा च ेआत  उार  
ीगुचिरकारानंी  केले असावते. {तारण े= बचावण,े मुी दणे}े 
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ओवी माकं २५ 
यणेपरी  मिुनवरास।  िवनवीतस े रास।   
वामदवे  कृपासरुस।  पसुतस े तय े वळे॥२५॥ 
गप :- 
अशाकार ेरासान ेमिुनेास (वामदवेास) िवनिवले.  
ावळेी कृपेारसान ेयु अशा वामदवेान े(रासाला) िवचारले, 
शाथ  :- 

वर = े सरुस = रसयु पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं २६ 
वामदवे  ण े तयासी। त ुवंा  कवणाचा  कवण  वशं।  
ऐसा  अघोर  ठाय  वससी।  मनु  मा  नस े त ेठाय ॥२६॥ 
गप :- 
ाला रासाला वामदवे णाला,”तझुा  कोणाचा, कोणता वशं 
आह?े ा ानी  मनुमा नाही; ा भयकंर िठकाणी त ूरहात 
आहसे.”      
शाथ  :- 

कवण-कवणा = कोण ? कोणता ? वशं = कूळ, घराण े
अघोर = भयकंर ठाय =  िठकाण ान वसण े= राहण े
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ओवी माकं २७ 
ऐकोिन  मनुीच  वचन। रास  करी  नमन।   
िवनवीतस े कर  जोडोन। ऐक  ििवम  मिुनराया॥२७॥ 
गप :- 
 “अस ेमिुनच े(वामदवेाच)े बोलण ेऐकून, रासान े 
नमन करताना, हात जोडून वामदवेास िवनिवले.  
ह ेििवम मिुनराया, (त ेिवनिवलेले) त ूऐक.” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े नमन = नमार कर = हात 
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ओवी माकं २८ 
ण े रास  तय े वळे। आपणासी ान  जहाल   सकळी। 
जाितरण  अनतंकाळ।पवूा पिरच  ािमया॥२८॥ 
गप :- 
ावळेी रास वामदवेाला णाला, “आपाला (मला) 
सपंणू  ान झाले. ामी साधक-बाधक िवचारासिहत  
अनतंकाळापवूा माया जातीची मला आठवण झाली.” 
शाथ  :- 

सकळ =  सपंणू  रण = आठवण, तृी 
पवूा परं (सृंत) = साधक-बाधक िवचार, (वत मान जाा ) पवूचा + सरा 
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ओवी माकं २९ 
तयाम य  माझ े दोष। उृ ज  पचंवीस । 
िदसतस े काश।  ऐक ामी  वामदवेा॥२९॥ 
गप :- 
“(ह)े ामी वामदवेा, पवू जातील (रास जा  
पवूचा) २५ वा ज माझा उृ ज होता.(ा  
२५ ा जामधील) माझ ेदोष*, ाच ेमला झालेले ान;  
(त)ू ऐक. 
शाथ  :- 

काश (ाकृत) = ान 
(ा २५ ा उृ जामधील) माझ े दोष*= ओवी माकं २८ मधील 
रासाच ेसाधक-बाधक िवचार होत. 
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ओवी माकं ३० 
पवू ज पचंिवस।  होत  राजा  यवन-दशे।  
‘ज य’  नाम  आपणासी। राचार  वत ल  जाण॥३०॥ 
गप :- 
“ पवू जातील (ा जापवूा) २५ा जात,  
मी परदशेात राजा होतो. मला (माझ)े नाव ‘ज य’ होत.े  
मी राचारान े वागलो, ह ेजाण.” 
शाथ  :- 
ीगुचिर ओवी माकं ५ नसुार, वामदवे-रास कथा :- 
यवन (मराठी शाथा नसुार) = ल, मसुलमान  
मसुलमान धमापनेा खपू आधी (कृतयगुात) घडलेली असान,े 

यवनः (सृंत) = परदशेीय 
वत ण े= वागण े
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ओवी माकं ३१ 
ा ं मािरले  बत  लोक।  जसेी  िदधल   ःख।   
िया  विरा  अनके।  रामदकिनया॥ं३१॥ 
गप :- 
राजसमेळेु मी उ झाान;े मी पुळ लोकानंा ठार मारले, 
जलेा ःख िदले, अनके ियाशंी मी ल केले. 
शाथ  :- 

बत = पुळ मारण े= जीव घणे े
वरण े= ीकारण े{ प नी णनू ीकारण े= ल करण}े 

रा = सखेालचा दशे मद = उपणा 
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ओवी माकं ३२ 
विरा  ियांितिर त।बलाार  धिरा  अिमत। 
एक िदवस  दवेोिन रित।  पनुरिप  न भोग  तयासंी॥३२॥ 
गप :- 
 ल केलेा(लाा बायका)ं ियांितिर त, मी बळजबरीन े 
असं िया धन आणा. एक िदवस रतीसखु घऊेन,  
पुा ांाशी भोग (सबंधं) ठेवीत नस.े 
शाथ  :- 

बलाार = बळजबरी, जुम 
अिमत = असं, रित मथैनुभोग = मथैनुसखु 

वरण े= ीकारण े{ प नी णनू ीकारण े= ल करण}े 
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ओवी माकं ३३ 
एके  िदवश  एकीसी।  रित  दऊेिन  ज  ितसी । 
ठेिवल   अतंगहृासी। पनुरिप  तीत  न  दखे  नयन॥३३॥ 
गप :- 
एके िदवशी एकीशी रतीसखु घऊेन,  ितला सोडून दते अस.े  
ा ीला घराा  मागा भागात  ठेवत अस.े पुा  
िताकड े(ा ीकड)े पहातही नस.े 
शाथ  :- 

अतंगहृ =   अतं (शवेट) + गहृ (घर) = घराा शवेटा (मागा) भागात 
नयन = डोळे पनुरिप = पनुःही 
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ओवी माकं ३४ 
ऐस  अनके  ियासं। ठेिवल   ा ं अतंगृ हासी।   
मात  शािपती  अहिन श।  दश न  नदेी  णोिनया॥ं३४॥ 
गप :- 
अशाकार ेअनके ियानंा मी माया घरात ठेवले.  
ांाकड ेमी पहात नाही (दश न दते नाही);  
णनू ा रािंदवस मला शाप दते असत. 
शाथ  :- 

अतंगृ ह = घराचा आतला भाग  अहिन शी = रािंदवस 
दशन ं(सृंत) = पाहण,े ि नदेी (ाकृत) = दते नाही 
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ओवी माकं ३५ 
सम  राज े िजकंोिनया।ं  आण  िया धरोिनया।ं   
एकेक  िदवस  भोगिूनया।ंातं ठेिवल   अतंगृ हासी॥३५॥ 
गप :- 
सगळे राज ेिजकूंन (ांाकडील) ियानंा (मी) धन  
आणत अस.े एकेक िदवस एकेका  ीला उपभोगनू  
(ीशी सगं) कन,  ितला घराा आता भागात ठेवीत अस.े 
शाथ  :- 

सम = सगळे अतंगृ ह = घराचा आतला भाग 
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ओवी माकं ३६ 
जथे े िया  सुप असती।  बळ   आणोन  दई  मी  रित।   
ा  न  यिेत  सतंोषवृ।  तया ं   दऊेिन  आणव॥३६॥   
गप :- 
िजथ ेस ुदंर िया असतील, ितथनू ानंा मी बळजबरीन े  
आणनू ांाशी सभंोग करीत  अस.े ा स ुदंर िया  
सखुीवृीन े(राजीखषूीन)े यते नसत; ानंा  दऊेन,  
मी आणायला लावीत अस.े 
शाथ  :- 

सुप = दखेणा स ुदंर सतंोष = सखु रत = मथैनु (सभंोग) 
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ओवी माकं ३७ 
िव  होत े माझ े दशे। त े जाऊिन  रािहले  आिणक  दशे।   
जाउिन आणी  ाचं े ियासंी। भोगी  आपण  उपण॥३७॥ 
गप :- 
माया दशेात ाण होत,े त ेआणखीन सया दशेात  
जाऊन रािहले. मी जाऊन ा ाणांा  ियानंा  आिणत 
अस.े ा ियाचंा मी माजासारखा उपभोग घते अस.े 
शाथ  :- 

िव = ाण आिणक = आणखी 
भोग = मथैनुसखु उ = माजलेला 
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ओवी माकं ३८ 
  पितता  सवुािसनी। िवधवा  मु  करोिन । 
ात  भोग  उपण।  रजला  ियासंी  दखेा॥३८॥ 
गप :- 
पितता, सवुािसनी िया तसचे मु ेिवधवा ियानंा  
मी उपभोगीत अस.े रजला ीवर माझी ी पडत अस े 
(अशा रजला ीला मी ितला सोडत नस)े,  
ितला मी माजासारख ेउपभोगीत अस.े 
शाथ  :- 
पितता (सृंत) = पणू  पितिन ी सवुािसनी = नवरा िजवतं असलेली ी 
िवधवा = नवरा मलेेली ी उ = माजलेला दखेा = ी 

रजला = ऋतमुती, िवटाळशी 
{ ऋतमुती = थमच ऋत ूा झालेली ी, 

िवटाळशी= ियाचंा मािसक ऋत ूचा असलेली ी } 
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ओवी माकं ३९ 
िववाह  न  होता ं कासंी।  बलाार  भोग  ासंी।  
यणेपरी सम  दशे।  उपिवल  मदाधंपण॥े३९॥ 
गप :- 
लहान मलुशी  ल न करता,  ाचंा बळजबरीन े 
उपभोग घते अस.े अशाकार ेसगया दशेातंील  
(सव कारा) लोकानंा, मी मदाधंपण ेास िदला. 
शाथ  :- 

का = लहान मलुगी बलाार = बळजबरी 
सम = सगळे उपव = ास 

मदाधं = सा,  इािदा गवा न ेाचा िवचार न झाला आह,े असा.  
            उ 
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ओवी माकं ४० 
ाणिया  तीन  शत।  शत  चारी   िया त।े  
विैयणी  विरा  ष शत। शूिया सह  जाण॥४०॥ 
गप :- 
तीनश ेाणिया, चारश ेिय िया, सहाश ेवैय  
िया तसचे हजार शू ियानंा मी वरले (ा  ियाशंी  
मी ल केले), ह ेजाण. 
शाथ  :- 

शत = शभंर   षट ्= सहा सह = हजार 
वरण े= ीकारण े{ प नी णनू ीकारण े= ल करण}े 
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ओवी माकं ४१ 
एक  शत  चाडंािळणी। सह  विरा  पिुलंिदनी।  
पाचं शत  िया  डिबिण।  रजिकणी   विरा  शत  चारी॥४१॥ 
गप :- 
शभंर चाडंाळ  ियानंा,  हजार भीणना,  
पाचश ेडबारी ियानंा, चारश ेधोबीणना मी वरले  
(ा ियाशंी मी ल केले). 
शाथ  :- 

शत = शभंर सह = हजार 
पिुलंद = भ रजक = धोबी 

वरण े= ीकारण े{ प नी णनू ीकारण े= ल करण}े 
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ओवी माकं ४२ 
असंात  वारविनता ।भोिगा  ा ं उता । 
तथािप  माझ े मनी  तृता।  नाह  झाली  ािमया ॥४२॥ 
गप :- 
“ह ेामी, असं वेयाचंा माजासारखा मी उपभोग घतेला, 
तरीही माया मनाची तृी झाली नाही.” 
शाथ  :- 

वारविनता = वारी = वेया {विनता = ी} उ = माजलेला 
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ओवी माकं ४३ 
इतुा  िया  भोगनू। सतंु  न े माझ  मन । 
िवषयास  मपान ।कर  िन उ॥४३॥ 
गप :- 
इता ियाचंा उपभोग घऊेन,माझ े मन समाधानी नत.े 
िवषयास झालेला मी, माजासारखा नहेमी दा िपत अस.े 
शाथ  :- 

सतंु = समाधानी िवषयास = िवषय (भोय व ु) + आस (रत)  
म = दा पान = िपण े

उ = माजलेला िन = नहेमी 
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ओवी माकं ४४ 
वत ता ं यणेपरी  दखेा । ा ध  झाल  यािदका।   
परराराज चालोिन  ऐका।रा  िहरतल    ािमया॥४४॥ 
गप :- 
ह े ामी, अशाकार े चाललेले िदसत असताना; मी य वगरै े
रोगानंी  झालो. सया रााचं े राज ेमाया राावर चान 
आले. ानंी माया रााच ेहरण केले (िजकूंन घतेले).    
शाथ  :- 

वत ण े= चा असण े ा ध = ािध = ािध 
यािदका = या (यरोग) + आिदका (आिदकन= इादी, वगरै)े 

पर = सरा िहरण े= हरण करण े
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ओवी माकं ४५ 
ऐसपेरी  आपणासी। मरण  जाहल   पिरयसे। 
नले   त  यमपरुासी। मज  नरकाम य  घातल॥४५॥ 
गप :- 
अशाकार ेआपणाला (मला) मरण आले.  
यमतानंी मला यमपरुीत नऊेन नरकाम ये घातले. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े यमपरुी = यमाची नगरी 
नरक = यमलोकीची यातनाद जागा 
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ओवी माकं ४६ 
दवेाचं  सह  वष  दखेा।  दहा  वळेा  िफरिवल।  
िपतसृिहत  आपण  दखेा  ।  नरक  भोिगले  यणेपरी॥४६॥ 
गप :- 
दवेाचंी हजार वष मला नरकाम ये दहा वळेेला िफरिवताना, मी 
पािहले. अशाकार ेिपतरासंिहत, आपण (मी) नरकयातना 
भोगताना पािहा. 
शाथ  :- 

दवेाची वष = पृीवरची १०००वष असावीत.   
{दवे (सृंत)= पज दवेता}  

दवेाचंा इं णज ेदवेे  = पज  दवेता. 
सह = हजार िपत ृ= िपतर = पवू ज 
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ओवी माकं ४७ 
पढु जल  तेवशं। िवुप  दहेी  पिरयसे।  
सह  िश    अगंाशी। लागली  असत  पिरयसेा ॥४७॥ 
गप :- 
पढु ेमी तेवशंात (जतः मलेेला) जलो.  
माझा दहे कुप होता, ह ेऐक. माया अगंाला  
(दहेाला) हजार िश ेलागलेली असायची, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

ते = शव, मडुदा िवुप = कुप दहे = शरीर 
  पिरयसण े= ऐकण े सह = हजार िश = पुषाच ेजननिय 
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ओवी माकं ४८ 
यणेपरी  िद  शत  वष।  कजल  धुाथ ।  
पनुरिप  पावलो   यमपथं। अनतं  क  भोिगले॥४८॥ 
गप :- 
अशाकार ेभूकेच े ःख दणेारी, ती िद शभंर वष सपंावर; 
पुा परत मृदुवेतेा मागा वर (यमाा नरकात) (मी) पोचलो. 
ितथ े(मी) अनतं क भोगले. 
शाथ  :- 
िद =कसोटी कठीण सगं शत = शभंर क = ःख 

धुाथ  = धुा (भूक) + अथ  (हते)ू पनुरिप = पनुः(िफन) ही  + अिप (सुा) 
पावण े= पोचण े यम (सृंत) = मृदुवेता पथं = माग  
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ओवी माकं ४९ 
सरा  ज  आपणासी।  ाज  जीविहंसी।   
अजगर  ज  ततृीयसेी ।  चवथा  जाहल  लाडंगा ॥४९॥ 
गप :- 
आपणाला मला सरा ज वाघाचा िमळाला. ा जात माया 
(वाघाा) जीवाची िहंसा झाली (िशकार झाली). ितसया जात 
अजगर; चवा जात लाडंगा झालो. 
शाथ  :- 

ा = वाघ िहंसा = वध 
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ओवी माकं ५० 
पाचंवा  ज  आपणासी।ामसकूर  पिरयसेी।   
सहावा ज  जाहल  कैसी ।सरडा  होऊिन जल ॥५०॥ 
गप :- 
आपणाचा (माझा) पाचवा ज, गावातील डुर होता,  
ह ेऐक. सहावा ज कसा झाला ? (मी) सरडा होऊन जलो. 
शाथ  :- 

ाम = गाव सकूर = डुर 
पिरयसण े= ऐकण े कैसा = कसला ? कसा ? 
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ओवी माकं ५१ 
सातवा  ज झाल   ान। आठवा  जबंकु  मितहीन।  
नवम  ज  रोही-हरण।दहावा  झाल  ससा  दखेा॥५१॥ 
गप :- 
सातवा जात मी कुा झालो. आठवा ज बुीहीन  
कोाचा होता. नववा ज रोही हरीण; दहावा ज  
(मी) ससा झालो, (ह ेमला) िदसत आह.े 
शाथ  :- 

ान = कुा जबंकु = कोा 
मित = बुी रोही-हरण = रोही जातीच ेहरीण 
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ओवी माकं ५२ 
मकट  ज  एकादश। घारी  झाल  मी  ादश। 
ज  तरेावा  म ुगंसू । वायस  जाहल  चतदु श ॥५२॥  
गप :- 
माकडाचा ज अकरावा; बाराा जात मी घार झालो.  
तरेावा ज म ुगंसू; चौदाा जात मी कावळा झालो. 
शाथ  :- 

मकट = माकड एकादश = अकरा (११) 
ादश = बारा (१२) वायस = कावळा चतदु श = चौदा (१४) 
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ओवी माकं ५३ 
जाबंवुतं  झाल  पचंादश ।रानकुुट  मी  षोडश । 
ज  जाहल  पिरयसे ।पढु  यणेपरी  अवधार॥५३॥ 
गप :- 
पधंरावा ज अल; सोळाा जात रानडुर झालो. 
पढुीलकार ेमाझ ेज झाले; त ेज, िर िचान ेऐक. 
शाथ  :- 

जाबंवुतं =अल पचंादश = पधंरा (१५) षोडश = सोळा (१६) 
पिरयसेण े= ऐकण े अवधारा = िचाची िरता 
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ओवी माकं ५४ 
सदश  ज  आपण। गदभ झाल  अहीन।  
माजा रयोन  सभंवनू। आल  ामी  अादशसेी॥५४॥ 
गप :- 
सतराा जात आपण मी ीहीन (आधंळा) गाढव होतो.  
ामी, मी अठराा जात माजंर वगा त जाला आलो. 
शाथ  :- 

सदश = सतरा (१७) गद भ = गाढव अ (सृंत) = डोळा 
हीन = िवरिहत माजा र = माजंर 

योनी = वग ,जाती सभंव = ज 
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ओवी माकं  ५५ 
एकुिणसाव े जासी। मडूंक  झाल  पिरयसेी।   
कासंवज  िवशंतीसी। एकिवसावा  म  झाल।५५॥ 
गप :- 
एकुणािवसाा (एकोणािवसाा) जात मी बडूेक झालो, ह ेऐक. 
िवसावा कासंवज; एकिवसावा (जात मी) मासा झालो. 
शाथ  :- 

मडूंक = बडूेक म = मासा 
पिरयसण े= ऐकण े िवशं = वीस (२०) 
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ओवी माकं ५६ 
बािवसावा ज  थोर। झाल  तर  उंदीर।  
िदवाधं  झालो  मी  ब धर।  उक  ज  तिेवसावा॥५६॥ 
गप :- 
 (माझा) बािवसावा ज थोर ! ा जात मी चोर-उंदीर (चोया 
करणारा) उंदीर झालो. माझा तिेवसावा ज घबुड.  
ा जात मला िदवसा िदसत नसान,े मी सवंदेनाशू झालो. 
शाथ  :- 

तर = चोर बधीर = बिहरा, सवंदेनाशू उक = घबुड 
िदवाधं = घबुड, िदवसा ाला िदसत नाही असा कोणताही ाणी 
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ओवी माकं ५७ 
ज  चतिुवशतीसी। झाल कंुजर  तामसी।  
पचंिवशंित  जासी। रास आपणा  दखेा ॥५७॥  
गप :- 
चोिवसाा जात (मी) तापट वृीचा ही झालो.    रास 
असलेला (माझा) पचंिवसावा ज (ामी), आपण पहात 
आहात. 
शाथ  :- 
चतिुवश = चतःु (४) +  िवशं (२०) = चोवीस (२४) कंुजर = ही 
तामसी =तापट, रागीट पचंिवशं = पचं (५) + िवशं (२०) = पचंवीस (२५) 

शकोशातील अथा नसुार,  रास = िपशा झालेला िवान ाण 
गत २५ पवू जातील एकही ज ाणाचा नसान;े  ा कथतेील रास हा कृतयगुातील 
रासामंधील ‘रास’ हा एक कार असावा, अस ेिदसत.े कालौघात ‘रास’ ही जात न झाली 
असावी. 
ोितषशाानसुार, वाुा मळूपुषाच े(मळूमालकाच)े िपशा झाास, त ेिपशा पहाटे १ त े३ 
मुता पवू, ा वामु ये िफरत असत;े अशा िपशााला ोितषशाात समधं णतात. 
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ओवी माकं ५८ 
धुाातं  अहिन श।  कतस  पिरयसे।   
िनराहारी  अरयवासी। वत तस  ािमया॥५८॥ 
गप :- 
दररोज भूकेन े(मी) ःखी  असतो, ह ेऐक. ामी,  
अरयाता वाात मला उपास घडत आहते. 
शाथ  :- 

धुाातं = भुकेला अहिन शी = दररोज क = ःख 
िनराहार = उपवास = लंघन = उपास वास = रहाण े वत ण े= घडण े
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ओवी माकं ५९ 
तुा ंदखेता ं अतंःकरण। वासना  झाली भीन  णोिन ।  
यालाग  आल  धावोिन। पापपी  आपण  दखेा॥५९॥   
गप :- 
तुाला पहाताच माया अतंःकरणात, तुाला खायाची वासना 
उ झाली, णनू या (कारणा)साठी मी धावनू आलो. माझ ेह े
पापीप, आपण (तुी) पािहलेले आह.े 
शाथ  :- 

भण े= खाण े लागी = साठी 
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ओवी माकं ६० 
तझुा  अगंश  होता।ं जाितरण  झाल   आता।ं 
सह  जच  ृत।  िदसतस े ािमया॥६०॥ 
गप :- 
तुया अगंाचा श होताच, (मला  पवू जातील) जातच ेरण 
आता झाले. ह ेामी, मला माया हजारो (खपू) जातंील माझी 
ृ ेिदसत आहते. 
शाथ  :- 

सह = हजार ृत = ः+कृत = वाईट कृ े
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ओवी माकं ६१ 
मात  आता ं ज  परु।े तुया अनुह  मी  तर।   
घोराधंार  ससंार। आता ं यातना  कड े कर॥६१॥ 
गप :- 
मला आता ज परु.े तुया कृपने,े मी मोपदाला जाईन.  
भयकंर अधंार असलेा ससंारास आता यातनानंी कड े 
केलेले आह.े 
शाथ  :- 

अनुह = कृपा घोराधंार = घोर (भयंकर) + अधंार 
कड े= वटेोळे तरण े= मोपद पावण े
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ओवी माकं ६२ 
त ू तारक  िवास। णोिन  मात  भटेलासी।  
तझुी  दश नमिहमा  कैसी।श होता ं ान  झाल॥६२॥ 
गप :- 
त ूिवाचा तारक आहसे णनू मला भेटलास. तुया  
दश नाचा मिहमा कसा आह े? तझुा श होताच, मला ान झाले. 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी कैसी = कसा 
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ओवी माकं ६३ 
भूमीवरी  मनु  असती। तसैा  प  िदससी  यित।   
पिर  तझुी  मिहमा  ाित।   िनपम  अस े दातारा॥६३॥   
गप :- 
पृीवर मनु असतो, तस ेह ेयित तझु ेप िदसत आह.े  
परंत ुाला कशाचीही उपमा दतेा यते नाही; असा त ूदाता आह,े 
अशी तझुी थोरवी िस आह.े 
शाथ  :- 

भूमी = पृी मिहमा = थोरवी 
िनपम = ाला कशाचीही उपमा दतेा यते नाही अस े )अनपुमये(  

ाित = िस दातारा = दाता = दणेारा 
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ओवी माकं ६४ 
महापापी  राचारी।  आपण  अस  वनातंर।   
तझु  अगंशमा।  ान  जाहल  अिखल  जाचं॥६४॥ 
गप :- 
महापापी राचारी असलेले आपण मी वनातं राहतो. फ  
तुया अगंाा शा न ेसव  जाचं ेमला ान झाले. 
शाथ  :- 

मा = फ अिखल = सव  
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ओवी माकं ६५ 
कैसा  मिहमा  तुया  अगं।  ईर  होशील  क  जग।   
आा ं उरावयालाग।  आलासी  ामी  वामदवे॥६५॥ 
गप :- 
तुया अगंात तुयाकड ेथोरवी कशी आह?े त ू 
ा जगाचा ईर होशील. (जग तलुा ईर णनू माता  
दईेल). आमचा उार करयासाठी; ामी वामदवेा, त ूआलास. 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी लागी = साठी 
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ओवी माकं ६६ 
ऐस  णता ं रासासी।  वामदवे  सागं े सतंोष।   
भमिहमा आह े ऐशी। माझ े अगंची  पिरयसेा॥६६॥ 
गप :- 
रासान े अस े णताच, वामदवे समाधानान े सागं ू लागला,   
“माया अगंाा (अगंाला लावलेा) भाचा मिहमा असा 
आह.े” त ेऐका. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान मिहमा = थोरवी    पिरयसण े= ऐकण े
अिहोातील भ; धपूाची िवभूित 

ते दहनात रा व अि (हाड)े; चलूीतील राख 
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ओवी माकं ६७ 
सवाग  माझ  भािंकत।  तझु े अगंा  लागल  िचत।   
ाण  झाले  तजु  चते।  ानकाश  शत  जातंरच॥६७॥ 
गप :- 
माझ े सव  अगं भान े अिंकत आह े (माया सव  अगंाला भ 
लावलेले आह)े. तुया अगंाला कोठे कोठे (काही जागी) भ 
लागले. ामळेु तलुा जागतृी झाली (तझु ेमन जागतृ झाले), तलुा 
शत सया पवू  जाचा ानकाश िदसला (तलुा शकेडो 
पवू जाचं ेान झाले). 
शाथ  :- 

सवाग = सव  अगं  अिंकत = िच केलेला, वश, गलुाम   
िचत = कोठे कोठे चते = जागतृ 

शत = शभंर जातंर = सरा ज 
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ओवी माकं ६८ 
भमिहमा  अपरापंर।  पिर  ािदका ं अगोचर । 
यािचकारण  कपू रगौर।  भषूण  करी  सवाग॥६८॥ 
गप :- 
भमिहाची वाताहत झालेली आह.े  आिद दवेािदकानंा 
भमिहमा िवषयी अान आह.े भाा मिहमाच े िनरसन 
करयाा कारणासाठी, भगवान शकंरान े सवागाला भाच े
भूषण लावलेले आह.े 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी अपरापंर = वाताहत, परकेपणा 
पिर (सृंत) = िनरसन ािदक =  + आिदक 

कपू रगौर = कपू र (कापरू) + गौर (गोरा) = कापरामाण ेशू  गोरा शकंर 
अगोचर = अात (ानियांारे ान सवंदेना िमळिवयास असमथ ) 
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ओवी माकं ६९ 
ईर  विंदा  वसूी।  विण ता ं अश  आासंी।   
तोिच  शकंर  ोमकेशी।  जाण े भमिहमान॥६९॥ 
गप :- 
ईरान े (शकंरान े सवागास भ लावनू) भाला वदंनीय केले 
आह.े अशा ा वचू े(भाच)े वण न करण,े आाला अश 
आह.े (सवाच)े काण करणारा शकंर असनू, तोच भाची 
थोरवी जाणतो.  
शाथ  :- 
वदंनीय = वदंयास योय ोमकेश = शकंर मिहमान = थोरवी 

शकंर = काणकारक 
श ंकरोित यः सः शकंरः। = जो ािणमााचंा नाश कन ाचं ेकाण करतो 

ाला ‘शकंर’ णतात. 
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ओवी माकं ७० 
जरी  तू ं पसुस  आासं।  सागंने  ातं  पिरयसे।   
आ  दिेखल   ीस।  अपार  मिहमा  भाचा॥७०॥ 
गप :- 
आाला जरी त ू (आमा िवषयी-ओवी माकं ६५) िवचारत 
असलास; तरी मी तलुा उदाहरण सागंतो, त ेऐक. भाचा अपार 
मिहमा आी आमा डोयानंी पािहलेला आह.े 
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े ातं = उदाहरण 
पिरयसण े= ऐकण े ी = डोळा 
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ओवी माकं ७१ 
िव  एक  िवडदशे।  आचारहीन  पिरयसे।   
सदा रत  शिूणीसी।  कम    वत त  होता॥७१॥ 
गप :- 
िवडदशेातील एक ाण आचारहीन होता, ह े ऐक. नहेमी शू 
ीत रममाण होऊन, ाची वागणकू कम   झालेली होती. 
शाथ  :- 

िव = ाण हीन = िवरिहत पिरयसण े= ऐकण े
सदा = नहेमी रत = रममाण 

  = अपिव झालेला वत न = वागणकू 
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ओवी माकं ७२ 
सम  िमळोिन  िवयाित । तया  िजा  बिहािरती। 
मातािपता  दाईज  गोती।  िजती  ासी  बधंवुग  ॥७२॥ 
गप :- 
सगया ाण जातीन े िमळून, ा कम   ाणाला वाळीत 
टाकले. आई-वडील तसचे आईच ेजदात,े ाचं ेनातवेाईक (ा 
ाणाच ेमातलु घर)तसचे ाच ेआ बाधंव, ानंी ाचा ाग 
केला (ाला वाळीत टाकले). 
शाथ  :- 

सम = सव , सगळे िव =ाण याित = जात 
िज = दोनदा ज झालेला = म ुजं झालेला ाण   

बिहार = वाळीत टाकण े माता =आई िपता = वडील 
दाईज =  द (दणेारा) + आई + {ज (सृंत)= उ करणारा}   

गोत = गोजाचंा समदुाय, नात े बधंू = बाधंव, आ जण े= ाग करण े
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ओवी माकं ७३ 
यणेपरी  तो  ाण।  ात  झाला  आचारहीन।   
शिूणीत  वन।  होता ं काळ  मिूनया॥ं७३॥ 
गप :- 
अशा कार े तो ाण आचार िवरिहत (आचारशू) णनू 
िस झाला. शू ीशी ल कन, तो जीवनकाळ घालवीत 
होता (जीवन जगत होता). 
शाथ  :- 
ात = िस हीन = िवरिहत वरण े= ीकारण े(ल करण)े 
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ओवी माकं ७४ 
ऐसा  पापी  राचारी।  तरिवने उदर  भरी।   
आिणक  ियाशं   भचारी।  उपण  पिरयसेा॥७४॥ 
गप :- 
असा पापी राचारी ाण, चोरीा िवने े (चोया कन) पोट 
भरत अस.े आणखीन (इतर) ियाशंी उपण े भचार करीत 
अस,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

तर = चोर उदर = पोट आिणक = आणखी 
 भचार = राचार परीगमन उ = माजलेला पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं ७५ 
वता  ऐस एके िदवस। गलेा होता  भचारासी।  
तरिवा किरता ंिनश। व धल ासी एके शूे॥ ७५॥ 
गप :- 
अस ेचा असताना, एक िदवस तो ाण  भचार करयासाठी 
गलेा होता. राी एका शूान,े चोरीची िवा (चोरी) करयासाठी, 
ा ाणाला ठार मारले. 
शाथ  :- 

वत ण े= चा असण े िनशी = रा वधण े= ठार मारण े
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ओवी माकं ७६ 
वधूिनया ं िवासी। ओढोनी  नले   तिेच  िनश।   
टािकल   बिहा मसी।  अघोर  ळ  पिरयसेा॥७६॥ 
गप :- 
(चोरी करणाया शूान ेा) ाणाला ठार मान, ाच  
राी गावाबाहरेील भयकंर िठकाणी टाकले; ह ेऐका. 
शाथ  :- 

वधण े= ठार मारण े िव = ाण िनशी = रा 
  बिहा म =  बिहः ाम गावाा बाहरे पिरयसण े= ऐकण े

अघोर = भयकंर ळ = िठकाण 
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ओवी माकं ७७ 
ान  एक  तय े नगर।  बसैला  होता  भावरी।   
धुाातं  अवसर।गलेा  िहंडत  तेाण॥७७॥ 
गप :- 
ा नगरीतील एक कुा भावर बसला होता. ा सगंी  
(वळेी) [तो भकेूजलेला कुा] नाकान ेवास गंत तेाकड ेगलेा. 
शाथ  :- 

ान = कुा धुाातं = भूकेला 
अवसर = सगं ाण = नाक 

 
 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 78 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं ७८ 
दखेोिन तया तेासी। गलेा ान भावयासी। 
तेावरी बसैनू हष। धुािनवारण करीत होता॥ ७८॥ 
गप :- 
ा तेाला पान तो कुा (त ेते) खायासाठी गलेा.  
तेावर अितशय आनदंान ेबसनू (तो कुा आपा)  
भूकेला र करीत होता (भागवीत होता). 
शाथ  :- 

ान = कुा भण े= खाण े हष  = अितशय आनदं 
धुा = भूक िनवारण = र करण े
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ओवी माकं ७९ 
भ होत ेानाच ेपोट। लागल  तेाच ेललाट। 
वळ बावट। लागल भ पिरयसेा॥ ७९॥ 
गप :- 
कुाा पोटाला भ लागले होत.े त ेभ तेाा  
कपाळी, छातीवर, हाताला लागले; ह ेऐका. 
शाथ  :- 

ान = कुा ललाट = कपाळ वळ = छाती 
बावट = हात पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं ८० 
ाण िजतंा िजवर। नते होत ेयमिकंकर। 
नानापरी करीत मार। यमपरुा नतेाित॥ ८०॥ 
गप :- 
ाणेान ेाण सोडताच, यमाच ेसवेक (यमत)  
ाला नते होत.े नानाकारान े (ा ाणाला)  
मारत यम-नगरीत नते होत.े 
शाथ  :- 
जण े= सोडण े िज = दोनदा ज झालेला = म ुजं झालेला ाहण 

वर = े यम (सृंत) = मृदुवेता 
िकंकर = चाकर, सवेक परु = नगर 
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ओवी माकं ८१ 
कैलासपरुच ेिशवत। दखेोिन आले त ते। 
भ सवागी उूिळत। णती यात कवण नले॥ ८१॥ 
गप :- 
कैलासपरुीा िशवाच ेत, त ेते पान आले.  
िशवत णाले, “ा तेाा सवागाला भ लेपन असताना,  
ा  तेाला यमतानंी कस ेनलेे ? “ 
शाथ  :- 

उूलन ं(सृंत) = लेपन भ केवी = कस े? 
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ओवी माकं ८२ 
यात योय िशवपरु। केव नले  त ेयमिकंकर। 
णोिन धांवती वगेव ।यमिकंकरा मारावया॥ ८२॥ 
गप :- 
“(ा भािकंत ाणाला) िशवाची नगरी (कैलास पव त) योय 
असताना, यमाच ेसवेक (यमतानंी) ाला कस ेनलेे ?”, अस े
णनू िशवत बोलयाा (आवाजाा) वगेान े यमाा 
सवेकानंा (यमतानंा) मारावयास धावले. 
शाथ  :- 

परु = नगर केवी = कस े? 
िकंकर = सवेक, चाकर व  = मखु 
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ओवी माकं ८३ 
िशवत यतेा ंदखेोिन। यमत जाती पळोिन। 
तया िजात सोडूिन।गलेे आपण यमपरुा॥ ८३॥ 
गप :- 
िशवत यतेाना पान; यमतानंी पळून जाताना,  
ा ाणाला  सोडून िदले आिण आपण (तः)  
यमाा नगरीत पळून गलेे. 
शाथ  :- 

िज = दोनदा जलेला (म ुजं झालेला ाण) परु = नगर 
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ओवी माकं  ८४ 
जाऊिन सागंती यमासी। गले होत भूमीसी। 
आणीत होतो पािपयासी। अघोरपकिनया॥ं ८४॥ 
गप :- 
ानंी यमाला जाऊन सािंगतले, “आी पृीवर गलेो होतो.  
एका पापी माणसाची भयकंर िती कन, आिणत होतो.” 
शाथ  :- 

भूमी = पृी अघोर = भयकंर 
प = नामाची िकंवा धातचूी य लावानतंर होणारी िती 
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ओवी माकं ८५ 
त दखेोिन िशवत। धांवत आले मां णत। 
िहरोिन घतेल  ते। वधीत होत ेआासंी॥ ८५॥ 
गप :- 
त ेपान “(तुाला आी) मा” अस ेणत, िशवत 
धावत आले. ानंी त ेते आमाकडून िहसकावनू  
घतेले. आाला (त ेिशवत) ठार मारणार होत.े 
शाथ  :- 

िहरावण े= िहसकावण े वध = ठार मारण े
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आता आा ंकाय गित। कधी ंन वच ा ित। 
आासंी िशवत मािरती। णोिन िवनिवती यमासी॥ ८६॥ 
गप :- 
“आता आमची िती काय झालेली आह े? ा पृीवर  
जायाच े कधीही बोलणार नाही. आाला िशवत मारतील,” 
अस ेणनू यमाला (ाच ेत) िवनिवत होत.े 
शाथ  :- 

गित (सृंत) = िती, अवा     वच = भाषण = बोलण े
िती = पृी यम = मृदुवेता 
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ओवी माकं ८७ 
ऐकोिन ताचं ेवचन। यम िनघाला कोपनू। 
गलेा िरत ठाकून। िशवताजंवळी दखेा॥ ८७॥ 
गप :- 
ताचं ेबोलण ेऐकून यम रागान ेिनघाला. िशवताजंवळ  
उभा रािहलेला, लगचे िदसला. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े कोपण े= रागावण े
ठाकण े= उभे राहण े िरत = लगचे 
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यम ण ेिशवतासंी। का ंमािरल  माया िकंकरासं। 
िहरोिन घतेल  पािपयासी। केव नतेा ंिशवमिंदरा॥ ८८॥ 
गप :- 
यम िशवतानंा णाला, “तुी माया सवेकानंा का मारले?  
ा पााला (पापी माणसाला) तुी िहसकावनू घतेले.  
िशवाा घरी तुी कस ेनतेा? (नऊे शकता?)” 
शाथ  :- 

िकंकर = सवेक, चाकर िहरावण े= िहसकावण े
केवी = कस े मिंदर = घर 
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याच पाप अस ेबळ। िजतकी गगंत अस ेवाळू। 
तयािन अ धक केवळ। अघोरप अस ेदखेा॥ ८९॥ 
गप :- 
याच ेपाप चडं होत.े िजतकी गगंा नदीत वाळू असले,  
ापेाही जा असलेा ाा पापाच े अघोरप  
िदसत आह.े 
शाथ  :- 

केवळ = फ अघोर = अमगंळ, भयकंर वाळू = जाड रेती 
बळ बिल= अितशय बलवान 

 चा अथ  सृंत म ेकषण असा होतो. णनू बळ ा ऐवजी मराठीत 
चडं अथवा अतोनात या शाचंा योग योय ठरेल. 
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न ेयोय हा िशवपरुासी। यात बसैवोिन िवमानसे। 
केव नतेा ंमढूपणसे। णोिन कोप ेयम दखेा॥ ९०॥ 
गप :- 
हा (पापी) िशवाा नगरीत रहायास योय नाही.  
“ाला िवमानात बसवनू नेयाचा मखू पणा कशाला करता?”,  
अस ेणनू यम रागावलेला िदसत होता. 
शाथ  :- 

परु = नगर केवी = कस?े मढू = मखू , अडाणी 
कोपण े= रागावण े यम (सृंत) = मृदुवेता 
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ऐकोिन यमाच वचन। िशवत सागंती िवान। 
तेकपाळ लाछंन। भ होत पिरयसेा॥ ९१॥ 
गप :- 
यमाच ेबोलण ेऐकून; िशवत िवान सागंायला लागले, 
“तेाा कपाळी भाचा डाग होता”, त ेऐका. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े लाछंन = कलंक, डाग पिरयसण े= ऐकण े
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वःळ ललाटेसी। बामळू करकंकणसेी। 
भ लािवल  तेासी। केव आतळती तझु ेत॥ ९२॥ 
गप :- 
“तेाा छातीवर, कपाळाला, दडंमळूाला (खांाला,)    
हाताा मनगटाला भ लािवले होत.े तझू ेत,  
(अशा तेाला)  श कसा करतात ?” 
शाथ  :- 

वःळ = छाती ललाट = कपाळ बा = दडं, भुज 
मळू = आरंभ कर = हात कंकण = काकण 

आतळण े= श करण े केवी = कस े? 
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आा आा ईराची। भािंकत तन ुमानवाची। 
जीव आणावा ा नराचा। कैलासपद शात॥ ९३॥ 
गप :- 
आाला (आमा) भगवानाची (िशवाची) आा आह,े 
“मानवाचा दहे भािंकत असास, ा मनुाचा ाण 
आणावा. हा ाण कैलासपदी शात (कायमचा) राहील.   
(ा मनुाला ज-मृुा फेयातनू मुी िमळेल). ” 
शाथ  :- 
ईर = दवे, भगवान अिंकत = िच केलेला तन ु= दहे 

जीव = ाण नर = मनु शात = कायमच ेिटकणारे 
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भ कपाळी असत। केव आतळती तझु ेत। 
तााळ होत व धत। सोिडल  आी धमा सी॥ ९४॥ 
गप :- 
“कपाळावर भ असताना, तझु े त ा तेाला श कस े
करतात? तााळ ानंा आी ठार मारणार होतो. (परंत ुानंा) 
आी (जीव)दान दऊेन सोडून िदले.” 
शाथ  :- 

केवी = कस े? आतळण े= श करण े
वध = ठार मारण े धम = कत , दान 
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ओवी माकं  ९५ 
पढु तरी आपुा ता।ं बुी सागंा तुी आता।ं 
ज ेनर असती भािंकता। ातं तु न आणाव॥ ९५॥ 
गप :- 
“आपा (तमुा) तानंा यथेनू पढु ेबुी ा (शहाणपण ा). 
ानंा तुी आता तरी सागंा, ज ेनर भािंकत असतील, ानंा 
तुी (यमतानंी) आण ूनय.े” 
शाथ  :- 

नर = मनु अिंकत = िच केलेला 
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भािंकत नरासी। दोष न लागती पिरयसे। 
तो योय होय गा सी। णोिन सागंती िशवत॥ ९६॥ 
गप :- 
“भािंकत मनुाला दोष लागत नाहीत, ह ेऐक.  
तो (भािंकत मनु) गा स जायास योय असतो;  
अस ेणनू िशवत यमदवेाला सागंत होत.े 
शाथ  :- 
अिंकत = िच केलेला नर = मनु पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं ९७ 
िशवत वचन ऐकोन। यमधम गलेा परतोन।  
आपलेु ता ंपाचान। सागंतस ेपिरयसेा॥ ९७॥ 
गप :- 
िशवताच ेबोलण ेऐकून, यम परत गलेा. आपा तानंा बोलावनू 
यमान ेतानंा सािंगतलेले; ऐका. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े पाचारण े= बोलावण े
पिरयसण े= ऐकण े यमधम = यम  

 
 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 98 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं ९८ 
यम सागं ेआपलेु ता।ं भूमीवरी जाऊिन आता।ं 
ज ेकोण असतील भािंकत। ातं तु न आणाव॥ ९८॥ 
गप :- 
यमान ेआपा तानंा सािंगतले, “पृीवर तुी आता जा. 
पृीवर जाऊन ज ेकोणी भािंकत असतील, ानंा तुी  
आण ूनका.” 
शाथ  :- 

भूमी = पृी अिंकत = िच केलेला 
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अनकेपरी दोष जरी। केले असतील धुरंधर।  
ातं न आणाव आमचु ेपरु। िप ुं िटळक नरासी॥ ९९॥ 
गप :- 
िप ुं िटळा लावलेा मनुान,े कुशलतने ेअनके दोष जरी  
केले असतील; तरी ाला आमा नगरीत आण ूनका. 
शाथ  :- 

धुरंधर = कुशल ोरा परु = नगर 
िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक 

िटळक = िटळा नर = मनु 
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ओवी माकं १०० 
ामाळा ाच ेगळा।ं असले िप ुं िटळा। 
ातं तुी नातळा। आा अस ेईराची॥ १००॥ 
गप :- 
“ाा गयात ामाळा तसचे कपाळावर िप ुं िटळा 
असले ा माणसानंा तुी  श क नका; अशी ईराची 
(शकंराची) आा आह.े” 
शाथ  :- 

िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक 
िटळक = िटळा नातळण े= किवतते - श करण े
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ओवी माकं १०१ 
वामदवे ण ेरासाशी। या िवभूतीची मिहमा अस ेऐशी। 
आी लािवत भीस। दवेािदका ंलभ॥ १०१॥ 
गप :- 
वामदवे रासाला णाला, “दवेािदकानंा लभ असलेली  
िवभूती आी भीन ेलावतो, असा  िवभूतीचा मिहमा आह.े” 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी लभ = ा = िम ळ 
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ओवी माकं १०२ 
पाह पा ंईर ीतीस। सदा लािवतो भासी। 
ईर विंदा वसूी। कवण वणू शके सागं मज॥१०२॥ 
पहा, भगवान िशवशकंर नहेमी मेान े(सवागाला) भ लावतात. 
ईरान ेवलुा (भाला) वदंनीय केलेले आह,े अशा वचू े
(भाच)े वण न कोण क शकणार? ह ेमला सागं. 
गप :- 
शाथ  :- 
पा ं=  पादपरूणाथ क श ईर = भगवान वदंनीय = वदंयास योय 

सदा = नहेमी कवण = कोण ? 
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ओवी माकं १०३ 
ऐकोिन वामदवेाच वचन। रास करी नमन। 
उाराव जगीवना। ईर तूिंच वामदवेा॥ १०३॥ 
वामदवेाच ेबोलण ेऐकून रासान ेवामदवेाला नमन केले, 
“वामदवेा, तचू ईर आह.े या मृ ु- लोकीा जीवनातनू 

 तचू माझा उार कर.”  
गप :- 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े नमन = वदंन, वदंनाच ेगीत   
उरण े= मु होण,े वर काढण े   

जगीवन = जगत ् + जीवन = जगाच े जीवन (मृ ु– लोकीच े जीवन) 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 104 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं १०४ 
तझु ेचरण मज भेटले। सह जच ान जाहल। 
काह पुय होत केल। ाण गणु भेटलासी॥ १०४॥ 
गप :- 
तझु ेपाय मला भटेले. हजारो (खपू) (पवू )जाचं ेान मला झाले. 
काही पुय ा पवू जातं मी केले होत;े ा (पुयाा) 
गणुामळेु, त ूमला भेटलास. 
शाथ  :- 

चरण = पाय सह = हजार 
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ओवी माकं १०५ 
आपण जधीं रा किरता।ं केले पुय रल आता।ं 
तळे बाधंिवल  रानातं। िदी विृ ाणासंी॥ १०५॥ 
गप :- 
आपण जेा रा करीत होतो, तेा केलेले पुय आता रले 
(आठवले). रानात तळे बाधंवनू घतेले. ाणानंा वसाय 
(पोटाचा धंदा) िदला. (ाणाचंी आिथ क घडी नीट बसिवली). 
शाथ  :- 

जधी = जेा वृी = पोटाचा धंदा 
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ओवी माकं १०६ 
इतकु  पुय आपणासी। घडले होत पिरयसे। 
वरकड केले सव  दोषी। रा किरता ंािमया॥ १०६॥ 
गप :- 
इतके पुय आपाकडून मायाकडून घडले होत,े ह ेऐक.  
ह ेामी, रा करीत असताना बाकीची सव  अपराधी  
(काम ेमी केलेली) होती. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े वरकड = इतर बाकीच े दोषी = अपराधी, गुगेार   
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ओवी माकं १०७ 
जधीं नले  यमपरुासी। यम पिुसल  िचगुासी।   
माझ  पुय  ा  यमासी। िचगु  सािंगतल॥१०७॥ 
गप :- 
जेा मला यमाा नगरीत नलेे होत,े यमान ेिचगुाला  
(माया पुयािवषयी) िवचारले. ा यमाला िचगुान ेमाझ े 
पुय सािंगतले. 
शाथ  :- 

जधी = जेा परु = नगर पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं १०८ 
तधीं  मात  यमधम  आपण। सािंगतल   होत ह  पुय।   
पचंिवशंित  ज   जाण।  फळासी  यईेल  णोिन॥१०८॥ 
गप :- 
 “तुया पचंिवसाा जात ह ेपुय फळास यईेल ह ेजाण,”  
अस े णनू यमान े आपणन (तःन मला) तेा सािंगतले 
होत.े 
शाथ  :- 

तधी = तेा यमधम = यम पचंिवशंत ् = पचंवीस (२५) 
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ओवी माकं १०९ 
तया  पुयापासोन । भेटी  जाहली  तझु े चरण।  
करण  ामी  उारण। जगु  वामदवेा॥१०९॥ 
गप :- 
 “ा पुयापासनू (पुयामळेु) तुया चरणाची भेट झाली.  
ह ेामी, माझा उार त ूकरावास. वामदवेा, त ूजगाचा  
गु आहसे.” 
शाथ  :- 

चरण = पाय उार = मुी जगु = जगत ् + गु = जगाचा गु 
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ओवी माकं ११० 
या  भाच  मिहमान।  कैस  लावाव  िवधान।   
कवण  मं-उारण।  िवान  सागं  मज॥११०॥ 
गप :- 
“या भाची थोरवी, भ लावयाची पत कशी आह?े, भ 
लावताना कोणत ेउारक मं उारावते?; त ेमला िवारान े
सागं.”     
शाथ  :- 

मिहमान = थोरवी िवधान = पत कवण = कोणता 
उारण (सृंत) = वर काढण े

उत ् + धारण णज ेवरती उचलण ेअथवा खचेण;े णनू उारक मं णण े
योय ठरेल.   
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ओवी माकं १११ 
वामदवे  ण े रासासी। िवभूतीच  धारण मज  पसुसी।  
सागंने  आता ं िवारसे। एकिच  ऐक पा॥ं१११॥ 
गप :- 
वामदवे रासाला णाला, “िवभूती अगंावर धारण करयाची 
पत, त ू मला िवचारत आहसे. मी आता ती पत िवारान े
सागंने, ती एकिचान ेऐक.” 
शाथ  :- 
धारण = ीकार, अगंावर घणे े पसुण े= िवचारण े पा ं= पादपणूा थ क श 
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ओवी माकं ११२ 
पवू  मदंरिगिरपव त।  ीडसेी  गलेे  िगिरजापती।  
कोटी  ािदगणसिहती।  बसैले  होत े वोळगसेी॥११२॥ 
गप :- 
पवू मदंर पव त रागंांा एका डगरावर शकंर ीडसेाठी गलेे 
होत.े  इािदसंह गण िवशषे रचना कन, िगिरजापतीची सवेा 
करयासाठी बसले होत.े 
शाथ  :- 

मदंर = एक पव त िगरी = डगर पव त = डगराचंी रागं 
िगिरजापती = िगिरजाच े(पाव तीच)े पती = शकंर 

ीडा = करमणकू वोळग = सवेा कोट = सैाची िवशषे रचना, कोटी 
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ओवी माकं ११३ 
तहेतीस  कोटी  दवेासंिहत ।दवे  आला  तथे िरत।   
अि  वण  यमसिहत। कुबरे  वाय ु आला  तथे॥११३॥ 
गप :- 
तहेतीस कोटी*(कारा) दवेासंिहत दवेाचंा राजा इं तथे े िरत 
(लगचे) आला. अि, वण, यम, कुबरे ांा सह(बरोबर)वाय ु
(वायदुवेता) तथे ेआला. 
शाथ  :- 

दवे = दवे + इं (दवेाचंा राजा) वण = समुाची अ धाी दवेता 
यम (सृंत) = मृदुवे कुबरे = दवेाचंा कोषा य 

वाय ु(सृंत)=वायदुवेता 
कोटी*= कार; १,००,००,००० (एकावर सात शू) 
 च रतम् रघुनाथ  शत कोिट िव रम्।       येथे कोिट श ाचा अथ कार आहे, सं ा न े.  
 33 कोटी= बारा  आिद + आठ  वस ू +अकरा   + दोन   अिनी  कुमार    
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ओवी माकं  ११४ 
गधंव   य  िचसने। खचेर पग िवाधरण।   
िकंपुष  िस  सा य  जाण।  आले  गुक  सभेसी॥११४॥ 
गप :- 
गधंव , य, िचसने, खचेर, पग नाग ह ेउपदवे; िसी सा य झालेले 
िकंपुष, कुबरेाा िनधीच ेरक सभलेा आले, ह ेजाण. 
शाथ  :- 

गधंव  = दवेाचंा गवई य = कुबरेाचा सवेक 
खचेर = दवेता गधंव  पग = सप , नाग धरण (सृंत) = धर 

िवाधरः (सृंत) = उपदवे िस = िसी ा झालेला 
गुकः (सृंत) = कुबरेिनधीरक सा य = उि 

गधंवाचा राजा िचरथ अथवा िचसने. 
िकंपुषः (सृंत) = अमखु दवेयोिन 

िक रः = िकम् + नरः = िकम् + पु षः णजे िवकृत पु ष =िहजडा. 
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ओवी माकं ११५ 
दवेाचाय   बहृित। विस नारद  तथे  यतेी ।  
अय मािद िपतसृिहती। तया  ईर-वोळगसेी॥११५॥ 
गप :- 
दवेाचं ेआचाय  बहृित, विस, नारद तसचे सयू  इाद आपा 
िपासह; तथे ेईराची सवेा करयासाठी यते आहते. 
शाथ  :- 

दवेाचाय  = दवेाचं ेआचाय  अय मन ् = सयू , िपतरातंील मु 
िपत ृ= बाप वोळग = सवेा 
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ओवी माकं ११६ 
दािद  ा  यरे  सकळ। आले  सम  ऋिषकुळ।   
ऊव यािद  अरामळे।  आले  ा  ईरसभेसी॥११६॥ 
गप :- 
द, जापित इादी तसचे तो ा, सम ऋिषकुळ आले.  
ऊव शी इािद अरा आपा वाजंांा तायासह 
(वावृदंासह), ईराा शकंराा सभेला आले. 
शाथ  :- 

द (सृंत) = द जापित (पाव तीचा बाप = िपता) 
 = ईर यरे = सरा, तो सकळ = सगळे 
मळे = वाजंाचंा ताफा अरा = ग लोकची नित का 
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ओवी माकं ११७ 
चिंडकासिहत  शिगण दखेा। आिदािद ादशाका । 
अ वस ू िमळोन  ऐका। आले  ईराच े सभसेी॥११७॥ 
गप :- 
शाथ  :- 
पाव तीबरोबर शिगण िदसत होत.े १२ सयू  व ८ वस ू िमळून 
(एकित) ईराा सभेला आले. 

चिंडका = गा , पाव ती आिद = सयू  अक ः (सृंत) = सयू  (आिद ) 
ादश + अक ः= बारा सयू  =धात,ृ िम, अय मन ्, , वण, सयू , भग, 
                                िववत ्, पषून ् ,सिवत,ृ  व िव ुह ेबारा आिद . 
अ वस ू= आप, वु, सोम, धर िकंवा धव, अिनल, अनल, षू व भास  
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ओवी माकं ११८ 
अिनी  दवेता  पिरयसेी। िवदेवे  िमळून  िनदषी। 
आले ईरसभेसी।ऐके रासा॥११८॥ 
गप :- 
अिनी दवेता होती (अिनी न अवकाशात होत)े, ह े ऐक. 
िवाच े (िवातील) िनरपराधी राज,े ईराा (शकंराा) 
सभेला आले. (वामदवे सागंत असलेली गो) रास ऐकत 
होता. 
शाथ  :- 

अिनी = सयू पी, पिहले न पिरयसण े= ऐकण े
िवदेवे े= िवाच ेदवे (दवे = राजा) िनदषी = िनरपराधी 
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ओवी माकं ११९ 
भूतपित महाकाळ। निंदकेर महानीळ।  
कठीकर  दोघ े बळ। उभे पा  असती  दखेा॥११९॥ 
गप :- 
भूतपित महाकाळा (शकंराा) बाजलूा ‘निंदकेर  
व महानीळ’  ह ेबिल चोपदार उभे असलेले िदसत आहते. 
शाथ  :- 

भूतपित = शकंर महाकालः (सृंत) = लयकलीन शकंरावतार 
निंदकः + ईरः (सृंत) = शकंराचा नदंी 

महानीलः = शनीच ेर, एक ाणी रामायणिस एक वानर 
काठीक (ाकृत)= चोपदार बळ = फार शिमान, बिल पा  = बाज ू
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ओवी माकं १२० 
वीरभ  शखंकण। मिणभ  ष कण।  
वकृोदर  दवेमा।  कंुभोदर  आले  तथे॥१२०॥  
गप :- 
वीरभ,  शखंकण,  मिणभ,  ष कण, वकृोदर,  दवेमा,  
कंुभोदर ह ेिशवगण तथे ेआले.   
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ओवी माकं १२१ 
कंुडोदर  मडंोदर।  िवकटकण  कण धार। 
धारकेत ु महावीर। भूतनाथ  तथे  आला॥१२१॥ 
गप :- 
कंुडोदर,  मडंोदर,  िवकटकण,  कण धार,धारकेत,ु महावीर, ा 
िशवगणांा बरोबर भूतनाथ (भूतमााचं े नाथ भगवान ् शकंर) 
तथे  आला.  
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ओवी माकं १२२ 
भृंगी  िरटी  भूतनाथ। नानापी  गण सम।  
नानावण  मखु ात। नानावण -शरीर-अवयवी॥१२२॥ 
गप :- 
तसचे भृंगी, नदंी अस े सव  शकंराच े गण िविवध पानंी, 
वगेवगेया रंगातील मखुानंी व िविवध शारीिरक अवयवानंी 
िस होत.े 
शाथ  :- 

भिृगन ् = िशवगण िरिटः (सृंत) = नदंी िशवगण 
भूतनाथः (सृंत) = शकंर वण  = रंग, प 
मखु = तड ात = िस 
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ओवी माकं १२३ 
गणाच  प कैस।  सागंने  ऐका  िवारसे।  
िकके  कृवणस। ते-पीत-धूवण॥१२३॥ 
गप :- 
“गणाचंी प ेकशी आहते? ती िवारान ेसागंने. िकके जण 
काया रंगाच,े (काहीजण) पाढंया, िपवया, धू रंगाच े
आहते.” 
शाथ  :- 

कृ = काळा वण  = रंग ते = पाढंरे 
पीत = िपवळे धू (सृंत) =  धूरकट अथवा राखाडी रंगाचे 
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ओवी माकं १२४ 
िहरव  ता  सवुण । लोिहत  िचिविच वण ।  
मडूंकासािरख  अस े वदन। गण  आले  तथे॥१२४॥ 
िहरा, ताबंा, सोनरेी, रवण (काळपट लाल) अशा 
िचिविच रंगाचं;े बडेकासारख ेतड असलेले गण तथे ेआले. 
गप :- 
शाथ  :- 

ता (सृंत)= ताबंड े सवुण  (सृंत)= सोनरेी लोहीत = र 
मडूंकः (सृंत) = बडूेक वदन = तड 
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ओवी माकं १२५ 
नाना आयधु-शसे।  नाना  वाहन  भषूणसे।   
ामखु  िककेासंी। िकती  सकूर-गजमखुी॥१२५॥ 
गप :- 
िविवध शानंी, हारानंी, अानंी, वाहनानंी शो भवतं 
असलेा; िककेाचं ेमखु वाघाच,े डुराच,े हीच े आहते. 
शाथ  :- 

आयधु = हार भूषण = अलंकार, शोभा ा = वाघ 
सकूर = डुर गज = ही मखु = तड 
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ओवी माकं १२६ 
िकके नमखुी। िकके  ान-मगृमखुी।  
उवदन  िककेी। िकती  शरभ-शा लवदन॥१२६॥ 
गप :- 
िकके जण मगर-ससुरा मखुाच;े िककेाचं े मखु  कुा व 
हिरणाच;े िककेजण उंटाा मखुाच े तर िकती तरी जण 
शरभाा तसचे वाघाा  मखुाच ेआहते. 
शाथ  :- 

न = मगर, ससुर ान = कुा मगृ = हरीण 
उ = उंट शरभ = िसहंान बिल असा एक ाणी; हीच ेिप लू  

शा ल = वाघ वदन = मखु = तड 
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ओवी माकं १२७ 
िकके  भैंडमखु*।िसहंमखु  िकके। 
दोनमखु  गण  दखे।  चतमु ुख गण  िकती एक॥१२७॥ 
गप :- 
िकके जण भयकंर मखुाच े; िकके जणाचं ेमखु   िसहंाच े 
तसचे दोन मखुाच ेगण पहा; िकके गण चार मखुाच ेआहते. 
शाथ  :- 
भेंड (सृंत)= भयकंर मखु = तड चतमु ुख = चतःु (चार) + मखु 
भैंड* हा श ‘भेंड’ असा असावा. 
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चतभुुज गण  अगिणक। िकती एका  नाह  मखु।  
ऐस े गण  तथे  यिेत  दखे।  ऐक  रासा  एकिच॥१२८॥     
गप :- 
चार हात असलेले गण अगिणत आहते. (गणना करण े अश 
आह)े. िककेानंा मखु  नाही; अस ेगण तथे ेयतेाना िदसत आहते, 
(ही गो) रासा, एकिचान ेऐक. 
शाथ  :- 

चतभुुज =चतःु (चार) + भुज हात   गणीक = केी 
िकती एका = िकित + एका = िककेा मखु = तड 
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एक  ह  िहसे। पाचं  सहा  हकेस। 
पाद  नाह  िकतीएकासंी। बपादी िकती जाणा॥१२९॥ 
गप :- 
एकच हात असलेले, कोपरापासनू दोन हाताचं,े पाच-सहा हाताचं;े 
िककेानंा पाय नाहीत तर पुळ पायाचं े अस े िकके गण 
आहते ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

ह = कोपरापासनू पढुचा हात ि = दोन 
हक = हात पाद = चरण = पाय ब = पुळ 
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ओवी माकं १३० 
कण   नाह  िककेासंी। एककण   अ भनव  कैसी।   
बकण   पिरयसे। ऐस े गण यिेत तथे॥१३०॥ 
गप :- 
िककेानंा कान नाहीत; काही कान कस े नवीन िदसत आहते? 
(पवू कधीही न पािहलेा अशा पुळ नवीन कानाचं)े अस े 
गण तथे ेयते आहते; ह ेऐक. 
शाथ  :- 

कण  = कान एक = काही अ भनव = नवीन 
कैसा = कसा ब = पुळ पिरयसण े= ऐकण े
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िककेासंी  ने  एक। िककेा  चारी  ने  िविच।   
िकती  ळू  कु जक। ऐस ेगण  ईराच॥े१३१॥ 
गप :- 
िककेानंा एक डोळा, िककेाचं ेचारही डोळे िविच, तर िकती 
ल दास, अस ेईराच े(शकंराच)े गण आहते. 
शाथ  :- 
 
ने = डोळा ळू = लू = ल जाड ेमोठे कु जकः (सृंत) = दास 
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ओवी माकं १३२ 
ऐशापरीा  गणासंिहत। बसैला  िशव  मिूत मतं।  
िसहंासन  र नखिचत। स भावळच॥१३२॥ 
गप :- 
अशा (िविवध) कारा गणासंह साात िशव (शकंर) 
र नजिडत िसहंासनावर बसला आह.े ा िसहंासनाा पाठीा  
टेकणास सात कारची र ने बसिवलेली आहते. 
शाथ  :- 

परी = कार मिूत मतं = साात 
िसहंासन = राजाच ेआसन खिचत = जिडत, बसिवलेले 

स = सात भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण 
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ओवी माकं १३३ 
आर  एक  भावळी। तयावरी र न जडल।  
अनपु  िदस े िनम ळी। िसहंासन  पिरयसेा॥१३३॥ 
गप :- 
(पिहा भावळीवर) जडिवलेा र नांमळेु िसहंासनाची 
पिहली भावळ ताबंडी लाल िदसत आह.े िसहंासन  
िनःसिंद ध अनपुम  िदसत आह,े ह े ऐका. 
शाथ  :- 

आर = ताबंडा भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण 
अनपु = अनपुम = ाला उपमा दतेा यते नाही त े

िनम ळ =  पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १३४ 
सरी  एक  भावळी। हमेवण  िपवळी। 
िमरवीतस ेर न  बहळ*। िसहंासन  ईराच॥१३४॥ 
गप :- 
ईराा (शकंराा) िसहंासनाा सया भावळीतील 
िपवया धमक सोनरेी रंगाची र ने ठळकपण े समृी िमरवीत 
आहते. 
शाथ  :- 

एक = ठळक भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण 
हमे = सोन े वण  = रंग बहाळी = िवपलुता, समृी 

बहळ*= हा ाकृत श ‘बहाळी= िवपलुता, समृी’ असावा.  
बहल (सृंत) = पुळ 
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ओवी माकं १३५ 
ितसिरय े भावळीसी। नीलवण   र न  कैसी।  
जडल  असत  कुसरीस।िसहंासन  ईराच॥१३५॥ 
गप :- 
ईराा (शकंराा) िसहंासनाा ितसया भावळीची नील 
र ने  कशी कौशान ेजडिवलेली आहते ! 
शाथ  :- 

भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण नीलवण  = नीळा रंग 
कैसा = कसा ? कसला ? कुसरी = कौश, कारािगरी 
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ओवी माकं १३६ 
शु  चतथु   भावळी।  र नखिचत  अस े कमळ।   
आरवण  अस े जडली।  िसहंासन  शकंराच॥१३६॥ 
गप :- 
शकंराा िसहंासनावरील चवा पाढंया श ु  र नांनी 
जडिवलेा भावळीत, कदणातं बसिवलेली ताबंा रंगाची 
कमळे आहते. 
शाथ  :- 

भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण श ु  = पाढंर े
चतथु  = चार आर = ताबंडा वण  = रंग 

जडण े= कदणात बसिवण े
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ओवी माकं १३७ 
वडूैय -र नखिचत। मोत जडल  असत  बत।   
पाचंवी  भावळी ात।िसहंासन  ईराच॥१३७॥ 
गप :- 
ईराा (शकंराा) िसहंासनावरील िस पाचा भावळीस 
वडूैय  रानंी जडिवलेले असनू, खपू मोती कदणात बसिवलेले 
आहते. 
शाथ  :- 

वैय (सृंत) = वडूैय  मिण बत = पुळ 
ात = िस भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण 
जडण े= कदणात बसिवण े खिचत = जिडत, बसिवलेले 
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ओवी माकं १३८ 
सहावी भूिम  नीलवण । भीतरी  रखेा  सवुण वण ।   
र न  जडल  असत  गहन।  अपवू   िसहंासन  ईराच॥१३८॥ 
गप :- 
(भावळीा) सहाा जागी िनळा रंग असनू, ा िनया 
रंगाा आत सोनरेी रषेा आह.े सहाा भावळीस समजयास 
कठीण अशी र ने कदणात बसिवलेली आहते. अस ेईराच े
(शकंराच)े िसहंासन अपवू  (अभूतपवू ) आह.े 

शाथ  :- 
भूमी (सृंत) = जागा, ान नीलवण  = िनळा रंग 

भीतरी = आत रेखा = रेषा सवुण  = सोन े
वण  = रंग गहन = य = समजयास कठीण अपवू  = अभूतपवू  
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ओवी माकं १३९ 
सातवी  ऐसी  भावळी। अनके  र न  अस े जडल।  
ज े का ं िवका न  रिचली।अपवू   दखेा िभुवनातं॥१३९॥ 
गप :- 
अनके र नांनी जडलेली अशी सातवी भावळ आह.े  ज ेिसहंासन 
िवकमा न े रचलेले (तयार केलेले) आह,े त े िभुवनातं िवलण 
िदसत आह.े 
शाथ  :- 

भावळ = मतूा पाठीच ेटेकण जडण े= कदणात बसिवण े
िवकमा  = दवेाचंा कारागीर रचण े= माडंण े

अपवू  = िवलण िभुवन = ि (तीन) + भुवन (जग) = ग  पृी पाताळ 
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ओवी माकं १४० 
ऐशा  िसहंासनावरी।  बसैलास ेिपरुािर। 
कोिटसयू   तजेासरी। भासतस े पिरयसेा॥१४०॥    
गप :- 
अशा िसहंासनावर िपरुािर (शकंर) बसलेला आह.े कोावधी 
सयूाा तजेासारख ेतजे (पसरलेले) भासत आह,े ह ेऐका.      
शाथ  :- 

िपरुािर = िपरु  + अिर (श)ू = िपरु रासाचा श ू= शकंर 
सरी = बरोबरी, तलुना पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १४१ 
महाळयसमयासी। साण व-िमळणी  जसैी।  
तिैसया  ासो वाससी।बसैलास े ईर॥१४१॥ 
गप :- 
महालय काळी, सातही समुाचं ेिमलनाा वळेी, जसा आवाज 
होईल; तसा बसलेा ईराा शकंराा ास उ वासाचा 
आवाज होत आह.े  
शाथ  :- 

ळय = सहंार, नाश समय = काळ, वळे 
साण व = स (सात) + अण व (समु) = ससमु  
            = ारोद, इरुसोद, सरुोद, घतृोद, ीरोद, द धमडंोद व शुोद 

िमळणी = भेट ासो वास = ास + उ वास 
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ओवी माकं १४२ 
भाळने  ाळमाळा।सवंता ि  जटामडंळा।   
कपाळ  चं  षोडशकळा। शोभतस े सदािशव॥१४२॥ 
गप :- 
कपाळावरा डोयातनू बाहरे पडणाया ाळा, (डोावरील) 
जटेतनू बाहरे पडणारा लयसमयीचा अि, (तसचे) कपाळावरील 
चं, सदािशवाला (शकंराला) शोभत आह.े  
शाथ  :- 

भाळ = कपाळ ने = डोळा ाळामाळी = अी 
सवंत  = जगाचा लय, लयकाळचा मघे अि 

  षोडश (सोळा) कळा (चंाचा सोळावा अशं) = १६ x(१/१६) = १ 
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ओवी माकं १४३ 
तक  दखेा  वामकण।  वासकुी  अस े कान  दिण।   
तया  दोघाचं े नयन।  नीलर नापरी  शोभती॥१४३॥ 
गप :- 
डाा कानात तक िदसत आह.े उजा कानातं वासकुी आह.े 
ा दोघाचं े (ा दोी नागाचं)े डोळे नीलर नामाण े शोभत 
आहते. 
शाथ  :- 

तक = पाताळाता एका मु नागाच ेनाव 
वाम = डावा कण  = कान दिण = उजवा 

वासकुी = सपाचा राजा   नयन = डोळा परी = माण े
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ओवी माकं १४४ 
नीलकंठ  िदस े आपण। नागहार  आभरण।   
सपा चिच  कर  कंकण॥  मिुकाही  दखेा  सपा िचया॥१४४॥  
गप :- 
महादवे आपण नागहाराचा अलंकार घातलेला िदसत आह.े 
तसचे हातातील सापाच े कंकण, सापाची अगंठीही िदसत 
आह े
शाथ  :- 
नीलकंठ = िशव महादवे आभरण = अलंकार सप  = साप 

कर = हात कंकण = काकण मिुका = अगंठी 
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ओवी माकं  १४५ 
मखेला  तया  सपा च।  चम पिरधान  ााच।   
शोभा  घटंा  दप णाच।े ऐसपेरी  िदसतस े॥१४५॥ 
गप :- 
सपा ची कंबरवेर मखेला, वाघाच ेकातड ेपाघंरलेला, आरशामाण े
चमकणार े(गयातील) घटेंच ेतजे, अशा कारचा (महादवे) 
िदसत आह.े 
शाथ  :- 
सप  = साप मखेला = कमरपा {किटसू = किट (कंबर) + सू (धागा)} 

ा = वाघ चम  = कातड े पिरधान = व, पाघंरण े
दप णः (सृंत) = आरसा शोभा = तजे 

 
 

 



  

                            अ
 

ककटक-महाप। केल  नपूरु
जसैा चं-सपंणू ।तसैा श ु  
गप :- 
 ‘ककटक-महाप’  या नागाचंी
दोी नाग पायातील   नपुरु णनू
कमळे लावलेली असान,े 
अलंकारामाण ेमुा घ ुगंराचं े
तसा (महादवे) श ु  िदसत आहे
शाथ  :- 

महाप
नपूरु हा िवशषेतः मराठी ियाचंा पायास
आहे. नपुरू हा चौकोनी तीन िशराचंा 
चालताना वनी िनघावा णनू आत दाणे
सदंभ   :https://mr.wikipedia.org/wiki/

पाजण =  पा (पायी) + जण  (लोक) =  
{पजण ियाचं ेपायास बाधंयाच ेचादंीच े
घ ुगंरामंळेु चालताना मजंळु  आवाज होतो
मम करणार;े जाड, पातळ व म यम 
सदंभ   : https://mr.wikipedia.org/wiki/
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ओवी माकं १४६ 

नपूरु  पाजण।  
 िदसतस॥े१४६॥ 

नागाचंी (पायातील) नपूरु े  केलेले आहते. (‘ककटक
णनू वापरलेले आहते). ा नागपी नपुरूानंा

असान,े (शकंराा पायातील) नपुरू;े मनुाा
घ ुगंराचं े पजैण िदसत आहते. जसा (पौिण मचेा) सपंणू 

आह.े 
ककटकः (सृंत) =   कूपु नाग 

महाप =  नागाच ेनाव, मोठे ते पाढंरे कमळ 
पायास बाधंयाचा पारंपािरक िस दािगना 

 सोनरेी व चादंीचा वाळा, ाातनू 
दाण ेघातलेले असत. 

https://mr.wikipedia.org/wiki/नूपुर   
) =  लोक पायातं घालतात तस ेपजैण. 

चादंीच ेआभूषण. पजणास लावलेा लहान 
होतो. जाड घ ुगंराच,े मुा घ ुगंराच ेतसचे 

 आकाराच ेपजण असतात. 
https://mr.wikipedia.org/wiki/पजण 

146 ~ 
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ककटक-महाप’  ह े
नपुरूानंा मोठी पाढंरी 

मनुाा पायातील 
सपंणू  चं िदसतो, 
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ओवी माकं  १४७ 
णोिन  कपू रगौर णती। यान  याइज े पशपुित। 
ऐसा  भोळाचवत। बसैलास े सभेत॥१४७॥ 
गप :- 
णनू (शकंराला) कपू रगौर (कापरासारखा गोरा) णतात. 
मनात पशपुितच ेशकंराच ेिचतंन करा; असा भोळा साव भौम राजा 
(शकंर) सभेत बसलेला आह.े 
शाथ  :- 

कपू र = कापरू गौर = गोरा पशपुित = िशव, शकंर 
भोळा = सयावर िवास ठेवणारा याण े= िचतंण े
चवित न ् (सृंत) = साव भौम राजा यान  = मन 
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ओवी माकं १४८ 
र नमकुुट  अस े िशर। नाग  अस े केयरू।   
कंुडलाचंी  दीि  थोरी।  िदसतस े ईर॥१४८॥ 
गप :- 
मकावर र नाचंा मकुुट आह.े (दडंातील) बाजबूदं णनू 
नाग (नागाचंा राजा) आह.े ईराा (शकंराा) कानातील 
कण भूषणाचं ेतजे थोर (मोठे) िदसत आह.े 
शाथ  :- 

िशर = मक केयरुः (सृंत) = बाजबूदं 
कंुडल = कण भूषण दीी = तजे 
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ओवी माकं १४९ 
कंठी  सपाच े हार । नीलकंठ  मनोहर। 
सवाग  सपा च े अलंकार।  शोभतस ेईर॥१४९॥  
गप :- 
गयात सापाचं े हार घातलेला नीलकंठ (शकंर) मनोहर िदसत 
आह.े ईराला (शकंराला) सव  अगंावर (सपंणू  अगंावर) असलेले 
सपा च ेअलंकार शोभून िदसत आहते. 
शाथ  :- 

कंठ = गळा नीलकंठ = शकंर सवाग = सव  + अगं 
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ओवी माकं १५० 
शु   कमळ   अिच ला।की चदंन  अस े लेिपला।   
कपू रकेळीन  पिूजला। ऐसा  िदस े ईर॥१५०॥ 
गप :- 
श ु  पाढंया रंगाा कमळान ेपजूा केली१ अथवा चदंनाच ेशकंरास लेपन केले२, 
तसचे कपू र केळीन े(कापराा वातीन)े३ पिुजलेला; असा ईर िदसत आह.े 
शाथ  :- 

श ु  = पाढंरे अिच ण े= पजूण े
की = अथवा; काय ? लेपन = िलंपण,े थापण े

ओवी माकं १४६ नसुार 
१ ककटक व महाप ा नागपी नपुरूानंा महाप मोठी पाढंरी कमळे लावनू शकंराा 
पायातील पजण े बनिवलेली असान,े िशव शकंराची ते कमळानंी पजूा केासारख े
िदसत आह.े 
२ पणू  चंासारा गोया असलेा शकंरावर िसहंासनाा स भावळीतील राचंी 
(ओवी  १३२ त े१३९) भा फाकान;े िशवशकंर श ु  गोरा न िदसता, चदंनाच ेलेपन 
(िपवळसर गोरा) केासारखा िदसत आह.े 
३ िशवशकंराा पायातील नपुरूामंधील ‘ककटक व महाप’ ा नागाचंी तड ेशकंराा 
दोी बाजलूा कापराची वात लावासारखी िदसत आहते. 
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ओवी माकं १५१ 
दहाभुजा  िवारसे।  एकेक  हात  आयधुस।   
बसैलास े सभेसी।  सवर  शकंर॥१५१॥ 
गप :- 
दहा हात फैलावनू, एकेका हातात श घऊेन, महादवे शकंर सभेत 
बसलेला आह.े 
शाथ  :- 

भुजा = हात िवार = फैलाव 
आयधु = श सवर = महादवे 
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ओवी माकं १५२ 
एके  हात  िशळू  दखेा। सरा  डम  सरुखेा। 
यरे े हात  ख ग  ितखा। शोभतस े ईर॥१५२॥ 
गप :- 
एका हातात िशळू िदसत आह.े सया हातातील डम सरुखे 
आह.े ा हातातील ती तलवार ईराला (शकंराला) शोभत 
आह.े 
शाथ  :- 

िशळू=  तीन फाळाचं ेश यरे = सरा, तो   
डम = वाळूा घाळाा आकाराच ेएक वा 

खः (सृंत) = तलवार  ितख = ती 
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ओवी माकं १५३ 
पानपा  एका  हात। धनु-बाण  शोभती।  
खागं  फरश  यरे े हात।  अकुंश  कर  िमरवीतस॥े१५३॥ 
गप :- 
एका हातात पानपा, सया हातात धनु बाण शोभत आह.े 
ा हातातं खागं फरश आहते. अकुंश हातात िमरवीत आह.े 
शाथ  :- 

पान = जवेणाच ेपा {पान (सृंत) = पानपा} 
खागं (सृंत) = बाजेा खरुासारख ेिशवाच ेआयधु 

फरश = कुहाडीसारख ेआयधु यरे = तो, सरा 
अकुंश = हीला ताात ठेवयासाठी महंत हाती श घतेो त े कर = हात 

 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 154 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं १५४ 
मगृ  धिरला  अस े कर  दखेा। ऐसा  तो  हा  िपनाका।   
दहाभुजा  िदसती  िनका।  बसैलास े सभत ॥१५४॥ 
गप :- 
हातात हरीण धरलेला िदसत आह.े ाच े दहा हात  िदसत 
आहते, तो हा िपनाका (शकंर) सभेत बसलेला आह.े 
शाथ  :- 

मगृ = हरीण कर = हात 
िपनाक = शकंर भुजा = हात िनका =  
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ओवी माकं १५५ 
पचंव   सवर।एकेक  मखुाचा  िवार।  
िदसतस े सालंकार।  सागंने  ऐका  ोतजेन ॥१५५॥ 
गप :- 
पाच मखुाचंा महादवे अलंकारासिहत िदसत आह.े एकेका मखुाचा 
िवार सागंने; ोतजेन, (तो िवार) तुी ऐका.   
शाथ  :- 

पचंव  = पचं (पाच) + व  (मखु) सवर = महादवे 
सालंकार = स + अलंकार (दािगना, शोभा आणणारी व)ू 
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ओवी माकं १५६ 
कलंकािवण  चं  जसैा। िकंवा  ीरफेन  ऐसा। 
भभषूण  प  कैसा। िदस े मथात दाहोिनया॥ं१५६॥ 
गप :- 
जसा डागािवना (डागिवरिहत) चं िदसले तसा  िकंवा  धावरा 
फेसासारखा; (गोरा असलेा शकंराच)े प मदनाला जाळावर 
कस ेिदसले?, तस ेभान ेभूषिवलेले प िदसत आह.े 
शाथ  :- 

कलंक = डाग   ीर = ध 
फेन  = पाणी, ध इािदकावंरचा फेस 

मथ = मदन दाहण े= जाळण े
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ओवी माकं १५७ 
सयू - चं-अिने। नागहार  किटसू।  
िदस े मिूत   पिव।  सवर  पिरयसेा॥१५७॥ 
गप :- 
सयू -चं समान असलेला अिने; तसचे नागहाराच े किटसू 
असलेली महादवेाची मिूत  पिव िदसत आह,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

किट = कंबर सू = धागा 
सवर = महादवे पिरयसण े= ऐकण े

शकंराा कपाळावर असलेला ितसरा डोळा, िमटलेा ितीत शीतल 
चंकोरीसारखा  िदसतो.  हा ितसरा डोळा शकंरान ेउघडास, ा डोयातनू 
बाहरे पडणारा अिचा लोळ; त सयूा सारखा िदसतो, णनू शकंराा ितसया 
डोयास ीगुचिरकार ‘अिने’ णतात. 
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ओवी माकं १५८ 
शु   िटळक कपाळ।  बरवा  शोभे  चंमौळी।   
हावदन  केवळ।  अपवू   दखेा  ीशकंर॥१५८॥ 
गप :- 
कपाळावर पाढंरा िटळा शकंराला  छान शोभत आह.े   
केवळ हसतमखु असान,े ीशकंर अपवू  िदसत आह.े 
शाथ  :- 

श ु  = पाढंरा िटळक = िटळा बरवा = छानदार, स ुदंर 
वदन = मखु, तड चंमौळी = शकंराच ेनाव 
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ओवी माकं १५९ 
सर  मखु  उरसेी।  शोभतस े िवारसे।  
तावणा कार  कमळेस। अपवू   िदस े पिरयसेा ॥१५९॥ 
गप :- 
सर ेमखु (तड) उर िदशकेड ेअसनू िवारलेले असान,े 
शोभून िदसत आह.े कमळाा आकाराच ेतांाा (लाल) 
रंगाच ेअसलेले ह ेमखु अपवू  िदसत आह,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

ता = ताबं े वण  = रंग पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १६० 
जसै  दािडबंाच  फूल।  िकंवा  ातःरिवमडंळ।   
तसै  िमरव े मखुकमळ।  ईराच  पिरयसेा॥१६०॥ 
गप :- 
डािळंबाच ेफूल िकंवा पहाटेच ेसयू मडंळ जस ेलाल िदसत,े  
तस ेईराच े(शकंराच)े मखुकमळ शोभत आह;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 
दािडबंः (सृंत) = दािडमः =डािळंब ातः = पहाटेस 

रिव = सयू  िमरवण े= शोभण े पिरयसेण े= ऐकण े
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ओवी माकं १६१ 
ितसर  मखु  पवू िदश । गगंा  अधचं  िशरस।   
जटाबधंन  केली  कैसी ।सप विेत  पिरयसेा॥१६१॥ 
गप :- 
ितसर ेमखु पवू िदशलेा असनू मकावर गगंा व अधचं 
(चंकोर) आहते. मकावरील जटा बाधंताना, सापान े
ग ुडंाळा कशा असतील ! ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िशर = मक बधंन = बाधंण े
सप  = साप वेण े= ग ुडंाळण,े वढेण े
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ओवी माकं १६२ 
चवथ  मखु  दिणसेी।  िमरव े नीलवणस।  
िवाळ  दाढा  दाणसे।  िदसतस े तो  ईर॥१६२॥ 
गप :- 
दिणचे े चवथ े मखु िनयारंगान े शोभून िदसत आह.े भयकंर, 
िवाळ सळेु असलेला, तो ईर (शकंर) िदसत आह.े 
शाथ  :- 
 

नीलवण  = िनळारंग िवाळ = भयकंर 
दाढा (सृंत) = सळुा दाण = भयकंर, घोर 
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ओवी माकं १६३ 
मखुांिन  ाला  िनघती।  तसैा  िदस े तीमिूत ।  
ंडमाळा  शोभती।  सप विेत  पिरयसेा॥१६३॥ 
गप :- 
मखुामंधून ाळा िनघत असनू, खर ितमा जशी िदसले तसा 
(शकंर) िदसत आह.े सापानंी वढेलेा ंडमाळा, ाला 
(शकंराला) शोभत आहते, ह ेऐका. 
शाथ  :- 
ंडमाला = शकंराा िकंवा काली दवेीा गयात म ुडंाचंी माळ असत ेती 

ती = खर सप  = साप 
वेण े= ग ुडंाळण,े वढेण े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १६४ 
पाचंव  अस े ऐस े वदन। ा  अस े जाण।  
साकार  िनराकार  सगुणु। सगणु  िनग ुण  ईर ॥१६४॥ 
गप :- 
पाचव े मखु ात असनू अय असलेले अस े आह,े ह े जाण. 
िनग ुण िनराकार असलेला, हा ईर (शकंर) चागंा गणुांा   
सगणु  पात साकार होतो. 
शाथ  :- 

वदन = मखु, तड 
ा =  (, ात) + अ (अ, अय) 

साकार = स + आकार = आकारासिहत िनराकार = आकारिवरिहत 
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ओवी माकं १६५ 
सलण  िनलण।  ऐस  शोभतस े वदन।  
पर व ु तो  जाण।  सवर  पचंमखुी॥१६५॥ 
गप :- 
लणासंह - लणािंवना असलेले ह ेपाचव ेमखु, शोभून िदसत 
आह.े पाच मखु असलेला महादवे पराच ेसार आह े(पराच े
प महादवेाा वण नातनू समजत)े, ह ेजाण. 
शाथ  :- 

सलण = लणासंह िनलण = िनः+ लण = लणािवना 
व ु(सृंत) = सार सवर = महादवे 

पचं = पाच मखु = तड 
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ओवी माकं १६६ 
काळ  ाळ  सप   बत। कंठ  माळा िमरव े ात।  
चरण  िमरिवती  आर। कमळापरी  ईराच॥े१६६॥ 
गप :- 
नाशकता  असलेा, सरपटणाया पुळ सापांा माळा 
गयात घान शकंर िमरवीत असतो, ह े िस आह.े ताबंा 
कमळामाण ेिदसणारी ईराची पाऊले, ाला शोभून िदसतात. 
शाथ  :- 

काळ = नाशकता  ाळ = सप  चरण = पाय 
सप  = साप, सरपटणारा ाणी      कंठ = गळा 
आर = ताबंडा ात= िस िमरवण े= शोभण े
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ओवी माकं १६७ 
चंासािरख  नख  दखेा।  िमरव े चरण  पाका।   
अळंकार- सप   ऐका।शोभतस ेपरमेर॥१६७॥ 
गप :- 
(शकंराची) नख ेचंासारखी तजेी िदसत आहते. (शकंर) पायात 
पाका िमरवीत आह.े सपा च ेअलंकार परमेराला शोभत आहते, 
ह ेऐका. 
शाथ  :- 

चरण = पाय सप  = साप 
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ओवी माकं १६८ 
ााबंर  पाघंण।  सप   बाधंले  अस े आपण।   
गाठ बां धली  अस े जाण। नागबधंन  किनया॥ं१६८॥ 
गप :- 
वाघाा काताा पाघंणाला आपण (शकंर) साप बाधंले 
आहते. नागाच ेबधंन कन, ााबंराला गाठी बाधंलेा आहते; 
ह ेजाण. 
शाथ  :- 

ााबंर = वाघाच ेकातड े सप  = साप 
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ओवी माकं १६९ 
नाभी ं चंावळी  शोभे। दय  कटा  रोम  उभे।   
परमाथ मिूत   लाभे।भजना ं मनोहर॥१६९॥  
गप :- 
नाभीत चंावळी शोभत आह.े ा चंावळीकड े ल गलेे तरी, 
दयात रोमाचं उभ े राहतात. अशी ही परमाथ  मिूत  भजनानंा 
मनोहर लाभत े(भासत)े. 
शाथ  :- 

नाभी = बबी कटा = ल 
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ओवी माकं १७० 
ऐसा    महाभोळा।  िसहंासन  आढला।   
पाव तीसिहत  शोभला।  बसैलास े परमेर॥१७०॥ 
गप :- 
असा महाभोळा  (शकंर) िसहंासनावर चढला.  
पाव तीसह शोभून िदसत असलेला, परमेर  
िसहंासनावर बसला. 
शाथ  :- 

आढण े= चढण े
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ओवी माकं १७१ 
पाव तीच े ृगंार। नानपरीच*े  अलंकार।  
िमरवीतस े अगोचर। सवरी पिरयसेा॥१७१॥ 
गप :- 
पाव तीा गंारात पाव तीच ेअलंकार वगेया कारच ेनाहीत;  
तरीही सवरी (पाव ती) िमरवीत असलेले अलंकार जाणनू घणे,े 
माणसाा बुीला अनाकलनीय आह;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

*नानपरी = न  + आन (अ, िभ) + परी (कार) 
अगोचर = ानियानंी हण करयास अश 

िमरिवण े= थाटात  िमरवीत नणे े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १७२ 
कनकचाफें  गोरटी।  मोितयाचंा  हार  कंठी ।   
र नखिचत  मकुुट।  नागबदंी  िदसतस॥े१७२॥  
गप :- 
(पाव ती) सोनचायासारखी िपवळसर गोरी असनू, मोाचंा हार 
िता कंठात आह.े र नांनी जडिवलेा मकुुटावर नागबदंी 
िदसत आह.े 
शाथ  :- 

कनक = सोन े गोरटी = गोरी 
कंठ = गळा खिचत = जडिवण े
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ओवी माकं १७३ 
नानापरीा  पुजाित। मकुुटावरी  शोभती। 
तथे  मर  आलािपती।पिरमळालाग  पिरयसेा ॥१७३॥ 
गप :- 
िविवध कारा फुलाचं ेकार मकुुटावर शोभत आहते. तथे े
सगुधंासाठी आलेले भुंग ेसरुखे ताना घते आहते; ह ेऐका. 
{मकुुटावर नाग असताना, भुंग े ा मकुुटाभोवती आवाज करीत 
िफरत आहते; ह ेय ओवी माकं १७१ मधील वण नानसुार 
अगोचर (अनाकलनीय मानवी बुीा पिलकडच)े आह}े. 
शाथ  :- 
नानापरी = िविवध कार पु = फुल जाित = कार 

मर = भुंगा आलाप = तान पिरमळ = सगुधं 
लागी = साठी पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १७४ 
मोितयाचंी  थोर  जाळी। िमरवीतस ेमकुुटाजवळी।  
र न  असती  जडली।  शोभायमान  िदसतस॥े१७४॥ 
गप :- 
मकुुटाजवळ मोाचंी मोठी जाळी शोभून िदसत आह.े मकुुटाला 
र ने जडवलेली असान,े मकुुटाजवळची मोाची जाळी स ुदंर 
िदसत आह.े 
शाथ  :- 

थोर = मोठी   शोभायमान = स ुदंर 
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ओवी माकं १७५ 
मखु  िदस े पणू चं। िमरवतस े हा  मदं। 
जगाता  िववं।  िदसतस े परमेरी॥१७५॥  
गप :- 
पाव तीच ेमखु पणू चं (गोल) असनू, (िता गोल मखुावरील) मदं 
हा शोभून िदसत आह.े जगाची माता (पाव ती)  िवात वदंनीय 
असनू, परमेरी िदसत आह.े 
शाथ  :- 

जगाता = जगत ् + माता = जगाची माता (आई) 
िववं = िवाला वदंनीय 
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ओवी माकं १७६ 
नािसक  बरव  सरळ।तथे िमरव े मुाफळ।   
ावरी र न  सोळ। जडल  असती  शोभायमान॥१७६॥ 
गप :- 
पाव तीच ेनाक छान सरळ आह.े ा नाकातील मोती शोभून िदसत 
आह.े ा मोावर चमकणारी र ने स ुदंर जडिवलेली आहते. 
शाथ  :- 

नािसक = नाक बरवा = छानदार 
मुाफळ = मोती सोळ = चकचिकत शोभायमान = स ुदंर 
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ओवी माकं १७७ 
अधर  पवळवलेी  िदस।ेदतंपिं  र न  जसै।े 
ऐसी  माता  िमरवतस।े  जगाता  पिरयसेा॥१७७॥ 
गप :- 
मदंहा करणाया (पाव तीा) र नासारा िदसणाया 
दातानंा (दतंपंना) खाला ओठाची पदरासारखी वले  कडा   
आह.े अशी  जगाची माता (मदंहा) िमरिवत आह,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

अधर =खालचा ओठ पवळ = पव = पदर वलेी = वले 
पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १७८ 
कान  तानवड  भ विरया। र नखिचत  िमरविलया।  
अलंकार  महामाया।लेइली  अस े जगाता॥१७८॥ 
गप :- 
कानातील कण भषूण बगुडी असनू, बगुडी र नांनी जडिवान;े 
अस े अलंकार महामायलेा शोभत  आहते. जगाा मातने े
(पाव तीन)े अस ेअलंकार घातलेले आहते. 
शाथ  :- 

तानवड े= ियाचं ेएक कण भूषण भोवरी = बगुडी 
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ओवी माकं १७९ 
पीतवण   चोळी  दखेा। कुच  तटतिटत  शोभे िनका।  
एकावळी  र न  अनकेा।  शोभतस े कंठी हार॥१७९॥ 
गप :- 
िता तटतटीत नावंर िपवया रंगाची चोळी ितला  चागंली 
शोभताना िदसत आह.े ा चोळीवर अनके र ने घ लावलेली 
ठळक िदसत असनू, ा र नांा रचनतेनू िदसणारा कंठी हार 
ितला (पाव तीला) शोभून िदसत आह.े     
शाथ  :- 

पीतवण  = िपवया रंगाची कुच = ीचा न 
तटतटीत = परु ेठासनू भरलेले  िनका = चागंला 

एकावळी = एक (ठळक) + अवळ (घ) 
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ओवी माकं १८० 
कालाल  सप   थोर। नपान  किरती  मनोहर।   
कैस े भाय  दवै  थोर।  ा  सपाच  पिरयसेा॥१८०॥ 
गप :- 
सप  पी थोर कालसप  (मृदुवेता) मनोहर नपान करीत आह.े 
ा सपाच ेभाय कस ेथोर आह!े  ह ेऐका.  
शाथ  :- 

ाल = सप  सप  = साप पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १८१ 
आर  व  नसेली।  जसै दािडबं  पुवलेी।  
िकंवा  कंुकुम े डविरली। िगिरजा  माता  पिरयसेा ॥१८१॥ 
गप :- 
िगिरजा पाव ती माता ताबंड ेव नसेलेली आह.े लाल वातली 
(पाव ती) ररोिहडा सारखी लाल िकंवा कंुकवान ेमाखलेली िदसत 
आह;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

आर = ताबंडा दािडबं (दािडम) पु =ररोिहडा = एक वनती   
डवरण े=िल (माखलेला) करण े    िगिरजा = पाव ती पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १८२ 
बादडं सरुखेा। कर  कंकण  िमरव े दखेा।  
र नखिचत  मखेळा दखेा। लेइली  अस े अपवू   ज॥े१८२॥ 
गप :- 
(पाव तीच)े हात व दडं सरुखे आहते. हातात कंकण िमरिवताना 
िदसत आह.े र नांनी जडिवलेला कमरपा घातलेली अस े
(पाव तीच)े ज ेप आह;े त ेअपवू  अस ेिदसत आह.े 
शाथ  :- 

बा (सृंत) = हात कर = हात 
कंकण = काकण ियाचं ेहातातील एक भूषण 

खिचत = जडिवलेली मखेळा = मखेला = कमरपा 
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ओवी माकं १८३ 
चरण  शोभती  महा  बरव।े असत  नपेरु   भाव।   
ऐस  पाव ती- यान  याव।  णती  गण  सम ॥१८३॥ 
गप :- 
पाव तीच ेचरण ितला खपू छान शोभत आहते. सहजधम (नहेमी 
घालयाचा अलंकार णनू) ा चरणावंर नपुरू घातलेली आहते; 
अशा पाव तीा यानाच े िचतंन कराव,े अस े सव  गण णत 
आहते. 
शाथ  :- 

चरण = पाय बरवा = छानदार 
नपेरु = नपूरु = चौकोनी तीन  िशराचंा चादंीचा वाळा 
याण े= िचतंण े भाव = सहजधम 
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ओवी माकं १८४ 
अमीा  चंासािरखा।  िमरव े िटळक  कपाळ कैसा।  
िप ुं  िटळा  श ु   जसैा। मोितयाचंा  पिरयसेा॥१८४॥  
गप :- 
अमीा चंसारखा कपाळावरील मोठा िटळा कसा शोभत  
आह े! जसा मोती शु पाढंरा असतो, तसा िप ुं िटळा  
कपाळावर आह;े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िटळक = िटळा पिरयसण े= ऐकण े
िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक 
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ओवी माकं १८५ 
नानापरीच े अलंकार।  अनकेपरीच े ृगंार।  
कवण  वणू  शके  पार।जगाता अिंबकेचा॥१८५॥ 
गप :- 
िविवध कारच ेअलंकार तसचे अनके कारच ेसाज घातलेा 
जगाता अिंबकेच ेकोण पणू  (सपंणू ) वण न क शकेल ? 
शाथ  :- 

नाना = िविवध परी = कार ृगंार = साज 
कवण = कोण ? पारः (सृंत) = पणू ता 

जगाता = जगत ् + माता = जगाची माता 
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ओवी माकं १८६ 
ऐसा  शभंु  उमसेिहत।बसैलास े सभत।   
तहेतीस  कोिट  पिरवारसिहत।  इं  उभा  वोळगसेी॥१८६॥ 
गप :- 
असा शकंर उमसेह सभेत बसलेला आह.े दवेाचंा राजा इं 
आपा तहेतीस कोिट दवे पिरवारासह; महादवेाची सवेा 
करयासाठी उभा आह.े 
शाथ  :- 

शभंु = शकंर, महादवे उमा (सृंत) = पाव ती सिहत = सह, बरोबर 
इं = दवेाचंा राजा वोळग = सवेा 
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ओवी माकं १८७ 
उभे  सम  सरुवर।  दवेऋिष  सनुमार।  
आले तथे वगेव ।तया  ईरसभेसी॥१८७॥ 
गप :- 
सगळे े दवे उभ ेअसताना, दवेऋिष सनुमार तथे ेा 
ईराा (शकंराा) सभेत आवाजाा वगेान ेआले. 
शाथ  :- 

सनुमार = सनकाचा भाऊ {सनकः= दवेाा ४ मानसपुापंकैी एक} 
सम = सव , सगळे सरु = दवे वर = े 

वगे व (मखु) = मखुाचा वगे = तडाचा वगे आवाजाचा वगे 
 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 188 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं १८८ 
सनुमार  तय ेवळे। लागतस े चरणकमळ।  
साागं  नमन बहाळ। िवनवीतस े िशवासी॥१८८॥ 
गप :- 
ावळेी सनुमारान ेिशवाा चरणावंर, साागं नमार कन; 
लगचे िशवाला िवनिवले. 
शाथ  :- 

चरणकमळ = पाऊले बहाळी = साजकुपणा {साजकु नकुत ेकेलेले} 
साागं नमन (नमार) = शरीराची आठ अगं े{दोन हात, दोन गडुघ,े दोन पाय, 
                                  छाती आिण डोके } जिमनीला टेकून केलेला नमार.  
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ओवी माकं १८९ 
जय  जया  उमाकातंा। जय  जया  शभंू  िवकता ।  
िभुवन  तूिंच  दाता। चतिुव ध  पुषाथ ॥१८९॥ 
गप :- 
“उमाकातंाचा जयजयकार असो. िविनमा ता शभंू (महादवे)चा 
जय जयकार असो. तीनही भुवनातं तचू चारही पुषाथ  दणेारा 
आहसे.” 
शाथ  :- 
उमाकातं = उमचेा कातं (नवरा) = शकंर शभंू = शकंर, महादवे 

िवकता  = िव िनमा ता  िभुवन = तीन भुवन = ग , पृी, पाताळ 
दाता = दणेारा चतिुव ध = चतःु (चार) + िवधः (कार) 

पुषाथ  = धम, अथ , काम व मो या चार सा य व ू
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ओवी माकं १९० 
सम  धम  आपणासी।  ामी  िनरोिपले  कृपसे।   
भवाण व  तरावयासी।  पापयाकारण ॥१९०॥ 
गप :- 
“ामी, सव  धम आपापाशी आहते.  ससंार सागर तान 
जायासाठी तसचे पापाचा नाश करयासाठी, (ामी आपण 
आमावर कृपा कन आाला) सदंशे िदलात.” 
शाथ  :- 

सम = सव , सगळे िनरोप = सदंशे 
भवाण व = भव (ससंार) + अण व (सागर) = ससंार सागर 
तरण े= पार जाण े य = नाश 
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ओवी माकं १९१ 
आिणक  एक  आा ं दणे।  मिु  होय  अपुय। 
चारी  पुषाथ   यणे  गणु। अनायास  सा धज॥े१९१॥ 
गप :- 
आाला आणखीन एक ाव.े थोा पुयान े आाला मिु 
िमळावी. आमा गणुानंी, आाला चारही पुषाथ  िमळून 
मावाचनू (सहजतने)ेआमच ेकाय  िसीस जाऊ द.े 
शाथ  :- 

अ = थोड े यणे े= ा होण े
अनायस े= मावाचनू (सहजतने,ेसहजगा) साधण े= काय  िसीस जाण े

 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 192 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं १९२ 
एहव  सम  पुयासी। कराव  क असमसहास।   
िहताथ   सव   मानवासंी।  िनरोपाव  ािमया॥१९२॥    
गप :- 
सव  पुयासाठी  (आाला) असं (खपू) क उगाच कराव े
लागतात. सव  मानवांा िहतासाठी ामी, (तुी आाला) 
सदंशे ावा. 
शाथ  :- 

एहवी = एरी = इतर वळेेस 
असमसहास = असंात, अिनवार िनरोप = सदंशे 

 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 193 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं १९३ 
ऐस  िवनवी  सनुमार।  मन  सतंोषोिनया ंईर।   
सागंता  झाला  कपू रगौर।  सनुमार  मनुीसी॥१९३॥ 
गप :- 
अस े सनुमारान े िवनिवले. (ती िवनवणी ऐकून) ईर (शकंर) 
मनात समाधानी झाला. सनुमार मनुीला कपू रगौर (शकंर) 
सागंायला लागला. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान 
कपू रगौर = कपू र (कापरू)+ गौर (गोरा)  = कापरासारखा गोरा= शकंर 
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ओवी माकं  १९४ 
ईर  ण े तय े वळे। ऐका  दवे  ऋिष  सकळ।  
घड े धम  तााळ।  ऐस  पुय  सागंने॥१९४॥ 
गप :- 
ईर शकंर ा वळेी णाला, “दवे ऋिष सगळे (जण) ऐका.  
धम तााळ घडणार ेअस ेपुय, (मी तुाला) सागंने. 
शाथ  :- 

सकळ = सगळे 
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ओवी माकं १९५ 
वदेशासमंतसे।  अस े धम  पिरयसे।   
अनतं  पुय  िप ुंसे।  भािंकत  पिरयसेा॥१९५॥ 
गप :- 
वदेशाानंा समंत असलेला धम ऐक. भान े 
अिंकत असलेा िप ुंने ेअनतं पुय िमळत.े 
शाथ  :- 

िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक पिरयसेण े= ऐकण े
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ओवी माकं १९६ 
ऐकोिन  िवनवी  सनुमार।  कवण  िवधी ं लािवज ेनर।   
कवण  ‘ान’ ‘’  पिरकर।‘शि’  ‘दवेता’  कवण  अस े॥१९६॥ 
गप :- 
ह ेऐकून सनुमारान ेशकंराला िवनिवले, “मनुान ेकोणा 
िवधीन े(पतीन)े िप ुं लावायचा असतो ? ा िवधीसाठी चागंले 
‘ान व ’ कोणत े? िप ुंाची ‘शि- दवेता’ कोणती असत?े 
शाथ  :- 

नर = मनु कवण = कोणता ? 
िवधी = पत पिरकर = चागंले 
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ओवी माकं १९७ 
कवण  ‘कतृ   िकं  माण’।  कोण  ‘मं’  लािवज े आपण।   
ामी  सागंा  िवान। णोिन  चरण  लागला॥१९७॥ 
गप :- 
“भािंकत िप ुं करणारा कोण ? त ेलावयाच ेमाण  
काय ? कोणा मंान ेआपण िप ुं लावता ?  (ा सव  गोी) 
ामी, िवान सागंा, अस ेणनू (शकंराा)  
पाया पडला. 
शाथ  :- 

कतृ  = करणारा िकं = काय ? कोण ? 
कवण = कोणता ? चरण = पाय 
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ओवी माकं १९८ 
ऐशी  िवनिंत  ऐकोिन।  सागं े शकंर  िवारोिन । 
गोमय    दवेता- अि।भ  करण पिरयसेा ॥१९८॥ 
गप :- 
अशी िवनिंत ऐकावर शकंरान ेिवान सािंगतले,  
“गायीच ेशणे ह े व अि-दवेता भ करयासाठी 
वापरतात,” ह ेऐका. 
शाथ  :- 

गोमय = गाईच ेशणे पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १९९ 
परुातनीच े यान। ज ेका अस े मिेदनी। 
पुय  बत  लािवतांण।  भािंकता  पिरयसेा॥१९९॥ 
गप :- 
परुातन यानाा िठकाणी, ज ेपृीवर (यभूमीवरची माती) 
असले, त ेलावताणी ा (ीला) भािंकताच े पुळ पुय 
लाभत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

परुातन = जनुा, ाचीन मिेदनी = पृी 
बत = पुळ पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २०० 
सोजाता िद   मंसे।  ाव  भ  तळहासी।  
अ भमंाव  भासी। अििरा िद मंकरोिन ॥२००॥ 
गप :- 
‘सोजाता’ ा मंान े(मंोार करीत) तळहातावर भ ाव.े 
‘अििरा’ मंान े(ा भाला) अ भमिंत कराव.े 
शाथ  :- 

ह = हात अ भमंण ं= मंानंी पिव करण े
सोजाता िद ,अििरा िद = सोजाता अििरा इादी मंानंी मंोार 
                                        करीत करयाची भ धारण िया 

िद  =  इादी 
भ धारण करयाा पत के वदेानसुार  (ऋवदे, यजवुद, सामवदे)  
भ आह.े ीगुचिरकारानंी शु यजवुदानसुार असलेली भ धारण पत 

ओवी माकं २०० त े२११ म ेसिवर सािंगतलेली आह.े 
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ओवी माकं २०१ 
‘मानोके’  ित  मंसे।  समंदा व  अगंुसे।   
‘बंका’ िद  मंसे । िशरस  लािवज े पिरयसेा॥२०१॥ 
गप :- 
‘मानोक’ मं णत (मंोार करीत) अगंान ेभ खलाव.े 
‘बंकािद’ मंान े(मंोार करीत, ह ेखललेले भ) मकावर 
लावाव,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 
‘मानोके’ ित  = मानोके मंान े(मं णत) अगंान ेभ मळण ेसपंिवण.े 

ित = इितकरण = समाि 
‘बंका’ िद =  बंका इादी मंानंी (मंोार करीत) करयाची भ धारण  
                     िया  िद =  इादी 

समंद  = घष ण अगंु = अगंठा 
िशर = डोके, मक पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २०२ 
‘ायषु’े  ित मंसे। लािवज े  ललाटभुजासंी । 
ाणिच  मं े   पिरयसेी। ान  ानी  लािवज॥े२०२॥ 
गप :- 
‘ायषु’े मंान ेमंोार करीत, कपाळ तसचे दडंानंा भ 
लावाव.े ाच मंान े(ायषु ेमंोार करीत शरीरावर) 
िठकिठकाणी (सवागावर) भ लावाव.े 
शाथ  :- 
‘ायषु’े  ित=  ायषु ेमंान े(मं णत) शरीरावर िठकिठकाणी भ लावण े
                    सपंिवण.े 

ित = इितकरण = समाि 
ललाट = कपाळ भुज = दडं ान =िठकाण 
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ओवी माकं २०३ 
तीनी  रखेा  एके  ान।  लावाा  ाच  मंानं।   
अ धक  न  लािवज े ुवांनी। ूसमान  लािवज॥े२०३॥ 
गप :- 
के ानी ाच मंानंी (ाच मंोारान)े तीन रषेा 
लावाात. (भाा तीन रषेा - पे काढावते). भवुईपेा जा 
लाबंीच े भ लाव ू नय.े (भाच े पे) भवुईा आकाराच े
लावावते. 
शाथ  :- 

ान = िठकाण ुः (सृंत) = भवंई = भुवई  
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ओवी माकं २०४ 
म यमानािमकागंळेुस।  लािवज े पिहले  ललाटेसी।  
ितलोम-अगंुसे। म यरषेा  कािढज॥े२०४॥ 
गप :- 
कपाळावर मधले बोट व अनािमका ा बोटानंी सारा मापात 
भ लावावते (भाच ेपे काढावते). ा दोी भाा 
पांा मधली रषेा (मधला पा) अगंान ेउलटी (उला 
िदशने)े रषेा (पा) काढावा.  
शाथ  :- 

म यम = मधला   अनािमका = करंगळी शजेारच ेबोट (मरंगळी) 
अगंलुः (सृंत) = अगंठा ललाट = कपाळ 

ितलोम = उलटा अगंळू  = लाबंी मोजयाच ेमाप 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 205 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं २०५ 
िप ुं  यणेपरी। लािवज े तुी  पिरकरी। 
एक  एक  रखेेा  िवार। सागंने  ऐका  एकिच॥२०५॥ 
गप :- 
अशाकार े भाा तीन रषेा पे तुी चागंा (वित) 
लावाात. एकेक रषेा िवारान े (िवतृ मािहती) सागंने;  
(तुी) एकिचान ेऐका. 
शाथ  :- 

पिरकरी = चागंले, स ुदंर, िवार रेखा = रेषा 
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नव  दवेता  िवातसेी। असती  एकेक  रखेसेी। 
‘अ’ कार  गाहपासी।भूराा  रजोगणु॥२०६॥ 
गप :- 
िप ुंातील नऊ दवेता िस आहते. ा दवेता एकेका रखेशेी 
रषेशेी िनगडीत आहते. ‘अ’ कार, ाहप (अि), भू, आा, 
रजोगणु, 
शाथ  :- 

नव = नऊ िवात = िस 
गाहपः = अिहोाा पिमकंुडातील अि भूराा = भूः + आा 
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ऋवदे  आिण  ियाशि। ातःसवन  अस े ाित।  
महादवे- दवे  णती। थम रखेा  यणेपरी॥२०७॥ 
गप :- 
ऋवदे आिण ियाशि तसचे ातःकाळ मुत  अशी ा रषेचेी 
िसी आह.े ा रषेलेा महादवे णतात, अशाकारची थम 
(पिहली) रखेा (रषेा) आह.े 
शाथ  :- 

सवन ं(सृंत) = काळ ात = िस 
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ओवी माकं २०८ 
सर े रखेचेी  दवेता।  सागंने  ऐका  िवारता।  
उ कार  दिणाि  दवेता। नभ  स  जाणाव॥२०८॥ 
गप :- 
सया रखेचेी रषेचेी दवेता िवारान ेसागंने, ती ऐका. ा 
सया रषेचे े‘उ’कार, दिणाि दवेता, नभ, स गणु 
जाणाव.े 
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ओवी माकं २०९ 
यजवुद  िणज े ासी। मिंदन- सवन  पिरयसे।  
इाशि  अतंरासे। महेर-दवे  जाण॥२०९॥ 
गप :- 
ा सया रषेचेा यजवुद म यंिदन (पार) म यााळ ऐक ा 
सया रषेचेा इाशि, अतंराा, महेर दवे जाणावा. 
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ओवी माकं २१० 
ितसरी  रखेा म धलेसी । म  कार  आहवनीय  पिरयसे।   
परमाा  िदव  हष। ानशि तमोगणु॥२१०॥ 
गप :- 
मधा ितसया रषेचे े ‘म’ कार, आहवनीय अिदवेता ऐक. 
आनिंदत परमाा, आकाश,  ानशी तमोगणु. 
शाथ  :- 
 

आवहनीयः = अिहोाचा पवूकडील अि   
िदव ् (सृंत) =  आकाश 
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ओवी माकं २११ 
ततृीयसवन  पिरयसे। सामवदे  अस े ासी। 
िशवदवैत  िनघरसेी।तीिन  रखेा  यणेिविध॥२११॥ 
गप :- 
ततृीय सवन (ितसरा काळ) हर ऐक. ा रषेचेा सामवदे असनू   
िनघर िशवदवैत आह ेअशाकार ेतीनही रषेा आहते. 
 
शाथ  :- 

सवन ं(सृंत) = काळ  
िनघर = िनः(िबना) +  घोर (भीती, िचतंा, काळजी) 

िनभय , िनःशकं , िनाळजी , बिेफकीर. 
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ओवी माकं २१२ 
ऐस  िन  नमािन । िप ुं  लािवज े भिन।   
महेराच े त  णोिन।  वदेशा  बोलताित॥२१२॥ 
गप :- 
अस े नहेमी महेराच े (शकंराच)े त णनू वदंन कन 
भाच ेिप ुं लावाव;े अस ेवदेशाातं सािंगतलेले आह.े 
शाथ  :- 

िन = नहेमी नमारण े= वदंन करण े
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मिुकाम ज े लािवती। ासी  नाह  पनुराविृ।   
ज  ज  मनी  सकंिती।  लाधे चारी  पुषाथ ॥२१३॥ 
गप :- 
मिु िमळयाा इेन े ज े िप ुं लावतात, ानंा पनुज  
िमळत नाही. ह ेलोक मनात ज ेज ेठरिवतात, ा इा पणू   
होऊन ानंा चारही पुषाथ  (धम, अथ , काम आिण मो) 
िमळतात. 
शाथ  :- 

काम = इा पनुराविृः (सृंत) =  पनुज  
सकंित = ठरिवलेले, योिजलेले लाधण े= िमळण े
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ओवी माकं २१४ 
चारी-गहृासी।  वान-यतीसी।   
सम  लािवज े हष।  भािंकत  िप ुडं॥२१४॥ 
गप :- 
 असा पुष चारी असो िकंवा गहृामातील गहृ असो 
अथवा वानाम िकारलेला असो िकंवा संासी असो; 
सगयानंी (के ीन)े अितशय आनदंान ेभािंकत िप ुं 
लावाव.े 
शाथ  :- 

यती = संासी, भ ू सम = सगळे हष  = अितशय आनदं 
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ओवी माकं २१५ 
महापापी  अस े आपण। उपपातकी  जरी  जाण।   
भ  लािवता ं तण।  पुयाा  तोिच  होय ॥२१५॥ 
गप :- 
(आपण) महापापी आह े िकंवा पापी ीा सािंन यात आह,े  
ह ेमािहत असलेान ेजरी  भ लावले; ा णी ाचा (ा 
ीचा) पुयाा होतो. 
शाथ  :- 

महा = मोठा उप (सृंत) = सािंन य 
पातकी = पापी जाण = जाणणारा 
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िय-वैय-शू-ीव यासी। गोहािद-पातकासी।  
वीरहा-आहसेी।  शुाा  करी  भािंकत॥२१६॥ 
गप :- 
िय, वैय, शू ा तीनही वणाा ीयाचंा वध करणारा; 
गायीची हा करणारा पापी तसचे वीराची हा िकंवा आहा 
करणायाला भान ेअिंकत केावर, ाचा आा शु होतो. 
शाथ  :- 

गो = गाय पातक = पाप 
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ओवी माकं २१७ 
िव धपवू क  मंसे। ज े लावीती  भीस।  
ाचंी  मिहमा  अपारसेी।  वं  होय  दवेलोक॥२१७॥ 
गप :- 
िवधीपवू क मंानंी मंोार कन भिभावान ेज ेभ लावतात, 
ाचंा मोठेपणा अमया द आह;े अस े लोक दवेलोकातं वदंनीय 
असतात. 
शाथ  :- 

िवधी = पत मिहमा = थोरवी, मोठेपणा अपार = अमया द 
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ओवी माकं २१८ 
जरी  नणे े मंासी।  ाण  लािवज े भावशुीस।  
 ाची  मिहमा  अपारसे।  एकिच  पिरयसेा॥२१८॥ 
गप :- 
ज े मंापंयत पोहोच ू शकत नाहीत, ानंी शु भावान े भ 
लावाव.े ा भाचा मिहमा अमया द आह,े ह ेएकिचान ेऐका. 
शाथ  :- 

नणे े= पोचिवण े मिहमा = मोठेपणा, थोरवी 
अपार =अमया द पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २१९ 
परहारक  दखेा।  परीगमन  ऐका। 
असले  पापी  परिनदंका।  तोही  पनुीत  होईल  जाणा॥२१९॥ 
गप :- 
सयाा ाची चोरी करणारा, सयाा बायकोशी सबंधं 
ठेवणारा, तसचे सयाची िनदंा करणारा, पापी असले; तोही भ 
लावान े शु पापमु होईल, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

पर = सयाच े  = धन हारकः (सृंत) = चोर 
परीगमन = सयाा ीशी (प नीशी) सबंधं 

पनुीत = शु झालेला 
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ओवी माकं २२० 
परेहरण  दखेा।  परपीडक  असले  जोका।ं  
स  आराम  तोडीका। ऐसा  पातकी  पनुीत  होई॥२२०॥  
गप :- 
सयाा ेाचा जमीनीचा अपहार करणारा, सया लोकानंा 
ास दणेारा, फळाचंी बाग तोडणारा (नासधूस करणारा) असा 
पातकी भ लावान,े पनुीत शु होईल. 
शाथ  :- 

पर = सरा हरण = अपहार पीडण े= ःख दणे,े ासिवण े
स = फळ, धा, भाताच ेरोप आराम = बाग 

पातकी = पापी पनुीत = शु झालेला 
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गहृदाहािद  केला दोष।  असवादी  पिरयसे।  
पशैूपण  पापास ।वदेिवय  पाप  जाणा॥२२१॥ 
गप :- 
घराला आग लावयाचा (घर जाळयाचा) दोष केलेला असले, 
अशी ी खोटे बोलत असत,े ह े ऐक; तसचे चहाडी िकंवा 
सयाला ठकिवणाच ेपाप ह ेवदेाचंी िवी करयाा पापासमान 
आह;े ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

गहृ = घर दाह = आग, भडका 
असवादी = खोटे बोलणारा 

पिरयसण े= ऐकण े पशैु = चहाडी, ठकबाजी 
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कूटसाी  तागी।कौिट  करी  पोटालाग।   
ऐस पाप  सदा  भोगी।तोही  पनुीत  होय  जाणा॥२२२॥ 
गप :- 
आपा ताची होणारी िनदंा (तः) पान त सोडणारा*, 
पोटासाठी कपट करणारा अशी पाप;े नहेमी भोगावी लागतात. 
असा पापी माणसू भ लावान ेपनुीत होतो, ह ेजाणा.  
शाथ  :- 

कूट = कपट, िनदंा   साी = तः पहाणारा, परुावा 
ाग = सोडण े कौिट = कपट लागी = साठी 

सदा = नहेमी पनुीत = शु झालेला 
* लोकानंी िनदंा केान ेघतेलेले त सोडण,े  ह े‘पाप’ आह.े 
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ओवी माकं २२३ 
गाई- भिूम-  िहरयदान। षैी-तीळ-कंबळदान।   
घतेल  असले  वा। तोही पनुीत  होय  जाणा॥२२३॥ 
गप :- 
गायी, जमीन, सोन ेदानातं घणेायान;े शी, तीळ, कंबळ दानातं 
घणेायान;े व व अ दान णनू घतेले असले तर तोही भ 
लावान ेशु होतो, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 
 

भूमी = जमीन िहरय = सोन े
मिहषी = सै { मिहषी बोलीभाषते षैी} 

कंबळी = काबंळे    वा = व + अ पनुीत = शु झालेला 
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ओवी माकं २२४ 
धादान  जलािददान।  घतेल   असले  नीचापासनू।   
ाण  करण  भधारण।  तोही  पनुीत  होय  जाणा॥२२४॥ 
गप :- 
नीच माणसाकडून धााच ेदान तसचे पाणी इादच ेदान घतेले 
असले;  ान ेभ धारण कराव ेतोही शु होतो, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

जलािददान = जल (पाणी) आदच ेदान =   पाणी इािद दान 
नीच = अधम पनुीत = शु झालेला 
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ओवी माकं २२५ 
दासी-वेया-भुजगंीस। वषृली-रजलेस।   
केल   असती  ज ेका ं दोषी। तोही  पनुीत  जाणा॥२२५॥ 
गप :- 
बदफैली दासीशी, बदफैली वेयशेी तसचे िवटाळशी असलेा 
शू िकंवा चाडंाल जातीा ीशी, ज े काही दोष (गरैवत न) 
केलेले असले; तोही भ लावान ेशु होतो, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 
 

भुजगंः = जार भजुगंी =परीशी सगं करणारा भजुगंी 
वषृल = शू, चाडंाल जारकम  = बदफैली कम  करणारी ी (प नी) 
रजला = िवटाळशी, ऋतमुती दोष = अपराध 
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ओवी माकं २२६ 
का िवधवा अ  ियाशं।  घडला  असले  सगं  जयासी।   
अनतु होऊिन  पिरयसे।  भ  लािवता ं पनुीत  होईल॥२२६॥ 
गप :- 
लहान मलुगी, िवधवा ी तसचे इतर ीयाशंी ाचा सगं घडला 
असले; ाला केलेा गरैकृाचा पाताप होऊन, ान ेभ 
लावले तर तो शु होईल. भ लावताना, अशा दोषी ीन े
पाताप झाावर; भ लावलेले तर तो शु होईल ह े ऐक. 
{अशा दोषी ीन े पाताप न होता भ लावले तर ाचा 
उपयोग होत नाही.} 
शाथ  :- 

का = लहान मलुगी िवधवा = नवरा मलेेली ी अ = इतर 
सगं = सबंधं, मथैनु अनतु = पाताप पावलेला 

पिरयसण े= ऐकण े पनुीत = शु झालेला 
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रस-मासं-लवणािदका। केला  असले  िवय  जो  का।ं   
पनुीत होय  भसपंका ।  िप ुं  लािवता ं पिरयसेा॥२२७॥ 
गप :- 
पाणी तसचे इतर व पदाथ , मासं, मीठ ाचंी ा कोणी िवी 
केलेली असले; तो िप ुं लावताच भाा सपंका त यऊेन शु 
होतो, ह ेऐका. 
शाथ  :- 
रस = व पदाथ , पाणी मासं = शरीराता सधातूपंकैी एक, मासकण 

लवण = मीठ िवय = िवी 
पनुीत = शु झालेला पिरयसण े= ऐकण े
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जाणोिन  अथवा  अानता। पाप  घडल   असंाता।  
भ  लािवता ं पनुीता। पुयाा  होय  जाणा ॥२२८॥ 
गप :- 
जाणनू-बजूनू िकंवा अजाणतपेण ेअसं पाप घडले असले; अशा 
माणसान ेभ लावताच, तो माणसू शु झालेला पुयाा होतो; 
ह ेजाणा. 
शाथ  :- 
अान = अजाण पनुीत = शु झालेला पुयाा = अतं सदाचरणी माणसू 
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नाशी  सम  पापासंी। भमिहमा  आह े ऐशी।   
िशविनदंक  पािपयासी। न  करी  पनुीत  पिरयसेा॥२२९॥ 
गप :- 
सव  पापाचंा नाश करणार ेअशी भाची थोरवी आह.े परंत ु
शकंराची िनदंा करणाया पापी माणसाला भ शु करीत नाही, 
ह ेऐका. 
शाथ  :- 

सम = सव  मिहमा = थोरवी 
िशविनदंक = िशवाची (शकंराची) िनदंा करणारा 

पनुीत = शु झालेला पिरयसण े= ऐकण े
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िशव  अपहारकासी।  िनदंा  करी  िशवभासंी।  
न  होय  िनृित  ासी।  पापावगेळा  न े जाणा॥२३०॥ 
गप :- 
िशवाचा (शकंराा मिंदरातील ) अपहार करणारा, 
िशवाा भाचंी िनदंा करणारा माणसू असले तर ाा 
पापाला  ायित नाही. तो पापापासनू वगेळा पापमु होत नाही; 
ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

अपहार = सयाा ाची अायान ेट करण े
िनृित = ायित फेड 
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ामाळा  जयाच े गळा।ं लािवला  असले  िप ुं  िटळा।  
अ  पापी  होय  केवळा। तोही  पू  तही  लोक॥२३१॥ 
गप :- 
ाा गयात ामाळा असतील ान ेकपाळावर िप ुं 
िटळा असले तो फ िनराळा पापी आह े(ामाळा घालणारी 
िप ुं िटळा लावणारी अशी ी पापी असली तरीही) तोही 
तीनही लोकातं पू असतो. 
शाथ  :- 

तीन लोक = ग , पृी, पाताळ 
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िजतकु  तीथ  भूमीवरी।  असतील  े  नानापरी।   
नान  केल   पुय-सर।भ  लािवता ं पिरयसेा॥२३२॥ 

गप :- 
िजतकी भमूीवर तीथ असतील, ितता िनरिनराया कारा 
तीथ  ेातं नान केावर िमळणाया पुयाची बरोबरी; भ 
लावावर िमळणाया पुयाशी होत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

भूमी = पृी नाना = िविवध परी = कार 
सरी = बरोबर, तलुना पिरयसण े= ऐकण े
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मं  असती  कोिट  सात।  पचंारािद  िवात।   
अनतं  आगम  अस े मं।जिपल   फळ  भािंकता ॥२३३॥ 
गप :- 
सात कोिट मं असनू, पाच अरी मं िस आहते. ह े मं 
जपान ेज ेअनतं अस ेफळ ा होत;े तचे फळ भािंकताला 
(भ धारण करणायाला) ा होत.े 
शाथ  :- 

िवात = िस आगम = ाी, लाभ 
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पवू ज-  सहातं। सह  ज  पढु  होती।   
भधारण  पाप  जाती।  बचेाळीस  वशंािदक॥२३४॥ 
गप :- 
हजारो पवू जांा अतंी असणाया, ा जाा पढु े हजार 
ज होतील. ा चा जातं भ धारण केान,े बचेाळीस 
कूळांा िपतराचंी पाप ेजातील. 
शाथ  :- 

सह = हजार वशंािद = वशं (कूळ) + आिद (पिहले) 
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इहलोक  अिखल  सौ।  होती  पुष  शतायु।   
ा ध  न  होती  शरीरास।  भ  लािवता ंनरासी॥२३५॥ 
गप :- 
मनुाला भ लावताच, इहलोकातंील सपंणू  सौ िमळून; ा 
पुषाच े आयु शभंर वषाच े होत.े ाा शरीरास कोणताही 
आजार होत नाही. 
शाथ  :- 

अिखल = सपंणू  शतायु= शत (शभंर) + आयु 
नर = मनु ा ध = आजार 
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अैय होत  ासी। िद शरीर पिरयसे। 
अतं  ान  होईल  िनयसे।  दहेातं  तया  नरा॥२३६॥ 
गप :- 
भ धारण करणायाला अ ऐय ा होतील, तसचे 
जीवनाा शवेटी ाला  ान होईल. ा भ मिहमा 
िसातंान ेा मनुाच ेदहेाानतंर मृनुतंर शरीर गय होत,े 
ह ेऐक. 
शाथ  :- 

िद = गय पिरयसण े= ऐकण े
िनय = िसा नर = मनु 

अैय = आिद ली अथा त ् महाली, धन ली, धा ली, गज ली, 
              वीर ली, िवजया ली आिण िवा ली 
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बसैवोिन  िद  िवमान।  दवेिया  शत  यऊेिन।  
सवेा  किरती  यणे  गणु। घऊेिन जाती  ग भुवना॥२३७॥ 
गप :- 
भािंकताला मृनुतंर गय िवमानात बसवतात. ितथ ेशकेडो 
दवेिया यऊेन ाची सवेा करतात. अशा गणुवान मनुाला 
जाणान े(ओळखान)े ग लोकातं घऊेन जातात. 
शाथ  :- 

िद = गय दवेिया = दवेांा बायका 
शत = शभंर ग भुवन = ग  लोक 
यणे े= जाणण े गणुी  = गणुवान 
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िवाधर  िसजन। गधंवा िद  दवेगण ।  
इंािद  लोकपाळ  जाण। विंदती  सम  तयासी ॥२३८॥   
गप :- 
िवाधर, िसजन, गधंव  इािद दवेगण, इं आिद लोकपाळ, 
अस ेसगळे ाला (भािंकताला) वदंन करतात. 
शाथ  :- 

िवाधर = गा ता उपदवेाचंा एक वग    सम = सगळे 
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अनतंकाळ  तया  ान। सखु असती  सतंोषोिन।   
मग  जाती  तथेोिन। लोक  शात॥२३९॥ 
गप :- 
ा ानी ग लोकातं असा माणसू अनतंकाळ पयत, 
समाधानान ेसखुात असतो (राहतो); नतंर मग तथेनू शात अशा 
लोकातं, तो माणसू जातो. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान 
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एकशत  कवरी।  रहाती लोक िरी। 
तथेोिन जाित वकंुैठपरु।िवलुोक  पिरयसेा॥२४०॥ 
गप :- 
शभंर क कालावधीपयत ह े लोक (जीव) लोकातं िर 
रहातात. तथेनू त ेलोक (जीव) िवलुोकातंा वकंुैठपरुी जातात, 
ह ेऐका. 
शाथ  :- 

एकशत = शभंर वरी = पयत पिरयसण े= ऐकण े
क = दवेाचा एक िदवस= ४,२९,४०,८०,०००वष  
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क  तीनवरी। रहाती नर  वकंुैठपरुी।  
मग  पावती  कैलासपरु।  अय  काळ  तथे  रहाती॥२४१॥ 
गप :- 
३ कापंयत हा मनु (जीव) वकंुैठपरुीत राहतो, नतंर   
ाला कैलासपरुी िमळत;े तथे ेहा मनु जीव अयकाळ रहातो. 
शाथ  :- 

वरी = पय  नर = मनु पावण े= िमळण े
क = दवेाचा एक िदवस= ४,२९,४०,८०,०००वष  
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िशवसायु  होय  ासी।  सदंहे  सोडोिनया ं मानस।   
लावा  िप ुं  भीस। सनुमारािद सकिळक  हो॥२४२॥ 
गप :- 
ा िजवाच े(ा मनुाच)े िशवाशी (शकंराशी) तादा होऊन 
ाला मुी िमळत.े मनातील शकंा सोडून सनुमार इािद 
सगयानंी भीन े(भीभावान)े िप ुं लावा. 
शाथ  :- 

सायु = चतिुव ध मुतली एक;  िजवाचं ेईराशी तादा होत े
मानस = मन सदंहे = शकंा सकिळक = सगळे 
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वदेशाािद  उपिनषदाथ । सार  पािहल   म अवलोिकत।  
चतिुव ध  पुषाथ ।भधारण  होय  जाणा॥२४३॥ 
गप :- 
वदेशा इादी तसचे उपिनषदाचं ेअथ  ाचं ेसार, मी िनरीण 
कन पािहले असताना; भधारणतेनू चतिुव ध पुषाध  िमळतो 
ह े जाणा. 
शाथ  :- 

सार = तायाथ  अवलोकन = िनरीण 
चतिुव ध पुषाथ   = धम, अथ , काम, मो ह ेचार पुषाथ  
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ऐस  िप ुंमिहमान। सािंगतल   ईर  िवान।  
लावा  तिु  सकळ  जन। सनुमारािद  ऋषीर  हो॥२४४॥ 
गप :- 
ईरान े शकंरान े अस े ह े िप ुं मिहमान िवान सागंताना 
सािंगतले, “सनुमार, दवे, ऋषी इादी लोकहो, तुी सगळे 
भ लावा.” 
शाथ  :- 

मिहमान = थोरवी सकळ = सगळे 
जन = लोक ऋषीर = ऋषी +  ईर (दवे) 
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सागंोिन  सनुमारासी। गलेा  ईर  कैलासासी।  
सनुमार  महाहष।  गलेा  लोकाती॥२४५॥ 
गप :- 
सनुमाराला सागंनू ईर (शकंर) कैलासला गलेा. खपू आनदंी 
झालेला सनुमार  लोकाकड ेगलेा. 
शाथ  :- 

महा = मोठा हष  = आनदं   ती = कड े
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वामदवे  महामिुन। सागंती  ऐस े िवारोिन।   
रास  सतंोषोिन। नमन  केल  चरणकमलासी॥२४६॥ 
गप :- 
वामदवे ा महा मनुनी अस े अशाकार े िवारान े (सिवर) 
सािंगतले. रासान े समाधानान े वामदवेमिुनंा पावलानंा 
नमार केला. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान चरणकमल = पाऊल 
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वामदवे  ण ेरासासी। भमाहा  आह े ऐसी।  
माझ े अगंशस। ान  तजु  कािशल॥२४७॥ 
गप :- 
वामदवे रासाला णाला, “माया (भािंकत) अगंाा 
शा न,े तझु ेान कािशत झाले (तलुा २५ पवू जाचं ेसिंचत 
समजले).” 
शाथ  :- 

श = सपंक  काशण े= उजडे दणे े उजडे = काश 
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ऐस णोिन  सतंोष। अ भमंोिन  भासी।  
दतेा  झाला  रासासी। वामदवे  तया  वळे॥२४८॥ 
गप :- 
अस े समाधानान े णनू; ावळेी वामदवेान े भाला 
(मंोारानंी) अ भमिंत कन, रासाला त ेभ िदले. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान अ भमंण ं(सृंत) = मंानंी पिव करण े
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रास  तया  वळे। लािवता ं िप ुं कपाळ।   
िददहे  तााळ।तजेोमिूत   जाहला  पिरयसेा ॥२४९॥ 
गप :- 
ावळेी रासान े(ा अ भमिंत भाचा) िप ुं 
कपाळावर लावताच, तााळ ाचा दहे िददहे होऊन, तो 
तजेाची मिुत  झाला, ह ेऐका.  
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २५० 
िद  अवयव  झाले  ासी। जसैा  सयू सकंाशी।  
झाला  आनदंप  कैसी। रास  तया  वळे॥२५०॥ 
गप :- 
ाा (रासाा) दहेाच े अवयव िद झाले. जसा 
सयूा सारखा तजेी, ाचा दहे िदसायला लागला; ावळेी 
रासाचा दहे कसा आनदंप झाला ! 
शाथ  :- 

सकंाश (सृंत) = सय 
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ओवी माकं २५१ 
नमन  किन  योगीरासी। केली  दिणा  भीस।  
िवमान  आल   तणसेी। सयू सकंाश  पिरयसेा॥२५१॥ 
गप :- 
योगीराला वामदवेाला नमार कन भिभावान े
रासान े दिणा घातली ाणी िवमान आले ह े
िवमान णज े जण ू सयू  जवळ आलेला आह े असा काश 
सव  फाकलेला होता, ह ेऐका. 
शाथ  :- 
सकंाश = ाभाव    गोचर  = िदसणारे य पिरयसण े = ऐकण े
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ओवी माकं २५२ 
िद  िवमान बसैोिन ।गलेा गा सी तण।  
वामदवे  महामनु। िदधला  तयासी परलोक॥२५२॥  
गप :- 
िद िवमानात बसनू तो (रास), ाणी गा ला गलेा. 
महामनुी वामदवेान ेाला (रासाला) ग  िदला. 
शाथ  :- 

परलोकः (सृंत) = ग  
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ओवी माकं २५३ 
वामदवे  महादवे। मनुप  िदसतो  भाव।  
 जाणा तो  शाभंव। िहंड े भ  तारावया॥२५३॥ 
गप :- 
वामदवे हा महादवे असनू, तो मनु पात िदसतो. वामदवे हा 
 शकंराच ेकृितप असनू, तो भानंा तारयासाठी िहंडत 
होता. 
शाथ  :- 

भावः (सृंत) = कृित शाभंव = शकंराच े
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ओवी माकं २५४ 
यमतूचा  अवता।वामदवे  तोिच  गु।   
करावया   जगदोा।िहंडत  होता  भूमीवरी॥२५४॥ 
गप :- 
िमिूतचा अवतार असलेला वामदवे हा तोच गु असनू; जो गु 
जगाचा उार करयासाठी भूमीवर पृीवर िहंडत होता. 
शाथ  :- 
यमतू= य (३) + मतू  
          =ा, िव,ु महशे ा ३ मतूच ेसगणु प ‘ीदगु’ 

जगदोार = जगत ् + उार = जगाचा उार भूमी = पृी 
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ओवी माकं २५५ 
भमाहा  अस ेथो। िवशषे  हश  गु।  
रासासी  िदधला  व। उार  गित  पिरयसेा॥२५५॥ 
गप :- 
भमाहा अस े थोर असनू गुचा हशा न े (अिभमिंत 
झालेले) भ िमळण े िवशषे आह.े  (अ भमिंत केलेले भ 
गुन े रासाला दऊेन) रासाला उार गित (मुी) 
िमळयाचा वर िदला, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

उार = मुी पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं २५६ 
सम  मं  असती।  गुवण  सा य  नती।  
वदेशा  वाखािणती। नाि त ं गरुोः  परम॥्२५६॥ 
गप :- 
सगळे मं आहते; ह ेमं गुन ेिचािंकत केािशवाय (गुमं 
िदािशवाय) सा होत नाहीत. गुन परम त अिात 
नाही, अस ेवदेशाान ेवाखाणलेले आह.े 
शाथ  :- 
सम = सव  वण = गळू, जखम इ. चा शरीरावर राहणारा डाग िकंवा िच 

नाि = न + अि (असण)े = नसण े वाखाणण े= ुी करण े
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ओवी माकं २५७ 
सतू  ण े ऋषेरासंी। भमाहा  आह े ऐसी।   
गुह अस े िवशषे।  ताद ् गुिच  कारण॥२५७॥ 
गप :- 
“भ गुा हातान ेिमळण ेिवशषे आह,े भमहााच ेकारण 
गुच आह,े अस े ह ेभमाह आह”े, अस े एक िुतपाठक 
ऋषेराला (ीगु निृसहंसरतना) णाला.    
शाथ  :- 

सतू = िुतपाठक ऋषेर = ऋषी + ईर 
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ओवी माकं २५८ 
यणेपरी  ििवमासी। सागंती  ीगु  िवारसे।   
ििवमभारती  हष।  चरणावंरी  माथा  ठेिवत॥२५८॥ 
गप :- 
अशा कार े ीगंुनी ििवमाला सिवर (भ माहा) 
सािंगतले. ििवमभारतीन े अितशय आनदंान,े ीगंुा 
(ीनिृसहं सरता) पायावंर आपले मक ठेवले. 
शाथ  :- 

परी = कार चरण = पाय 
माथा = डोके, मक हष  = अितशय आनदं 

 
 
 



   ॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 259 ~ 
                            अ याय  २९ -  भमिहमावण न 
   

ओवी माकं २५९ 
नमन  किन  ीगुसी। िनघाला  आपलेु  ानासी । 
झाल   ान  समासंी।  ीगुा  उपदशे॥२५९॥ 
गप :- 
ीगंुना नमन कन, ििवमभारती आपा िठकाणी (घरी) 
जायासाठी िनघाला. (उपित असलेा) सगयानंा ीगंुनी 
केलेा उपदशेातनू (भ माहााच)े ान झाले. 
शाथ  :- 

ान = िठकाण 
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ओवी माकं २६० 
यणेपरी  िसमिुन । सागंत े झाले  िवािन। 
ऐकतो  िश  नामकरणी।  भिभावकिनया ं ॥२६०॥  
गप :- 
अशाकार े िसमिुननंी िवान भ माहा सािंगतले. 
नामधारक िशान े(सरती गगंाधरान)े ह ेभ माहा भी 
भावान ेऐकले. 
शाथ  :- 

परी = कारे नामकरणी = नामधारक 
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ओवी माकं २६१ 
णोिन  सरतीगगंाधर।  सागं े गुचिरिवार।  
भिभाव  ऐकती  नर।  लाधे  चारी  पुषाथ ॥२६१॥ 
गप :- 
णनू ‘सरती गगंाधर’ गुचिर िवारान े सागंत आह.े जो 
मनु भीभावान ेह ेगुचिर ऐकेल, ाला अथ , धम, काम, 
मो ह ेचारही पुषाथ  िमळतील. 
शाथ  :- 

नर = मनु लाधण े= िमळण े
चार पुषाथ  = धम, अथ , काम व मो 
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ओवंीसंा  २६१  
इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ 

ीनिृसहंसरपुाान े िस-नामधारकसवंाद े 
भमिहमावण न ंनाम एकोनिशंोऽायः॥२९ ॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु 
गप :- 
अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा 
असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू, िस(मनुी) 
व  नामधारक यांा सवंादातनू, ‘भमिहमावण न ’ नावाचा  
एकोणितसावा अ याय  ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

एकोनिशं   =  २९  
 

॥ीगुदवे द॥ 


