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  नमार, 

   ीगुचिरातील ओाचंा योय अथ  य  :-  

  वाचकानंी आपली समप क मत ेकारणमीमासंसेिहत  

  Email ID : pratisaadasg@gmail.com  

  वर आपा नाव, पासिहत कळवावीत ही िवनतंी. 
                        कळाव,े 

                    ‘ीगुचिर आशय – िनधी’  

 ओवी माकं :  ४८, १९७,  १७९  
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ओवी माकं  ४८ 

ऐिशया यजवुदासी । भेद असती शायश । 

ऐका भरंवस । ण ेास िशात ॥ ४८ ॥ 

गप :- 

अशा यजवुदाच ेशायश भदे आहते. ास िशाला णाले, 

“मी सागंतो, त ेिवासान ेऐका.” 

शाथ  :- 
भेद = कार 

भरंवसा (िहंदी) = भरोसा; िवास 
 

 ीगुचिरकारानंी ओवी माकं ४८ त े६८ म ेयजवुदाच ेएकुण ४० भदे कथन केलेले 

आहते. ामळेु शायश ा शाचा अथ ८६ (शाऐशंी) ही संा नसावा. 
शायश = शायः सृंत (िना) +  श (कारवाराकड-ेथडंी)  [शकोश अथा नसुार] 

                            कारवारचा समु-िकनारा जगिस िनसग  र समु 

िकनायापंकैी एक आह.े समुाा सािनातील ा पिरसरात ाभािवकच गलुाबी 

थडंी असत.े अशा िनसग  र पिरसरातील थडंीत लपटेलेा िनेमाण,े यजवुदाच े
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भदेही एकमकेानंा लपटलेल े आहते; अस े ीगुचिरकारानंा अलंकािरक भाषते 

सागंायच ेअसाव.े 

                        पतजंला महाभाानसुार यजवुदाा १०१ शाखा अिात 

असाात. कृ व शु यजवुदाा सा ात असलेा ४० शाखाचंी नद ा 

अायात ीगुचिरकारानंी घतेलेली आढळत.े 

                          यजवुदाचा उाता णनू ासमनुच ेिश वशैपंायन  होत. 

याव ऋषी ह ेवशैपंायन गंुा भिगनीच े(काायनीच)े पु होत.े याव 

ऋषनी आपा मामाकडून (वशैपंायन गुकडून) यजवुदाच ेिशण घतेले. एकदा ा 

मामा-भाचा  असलेा गु-िशामं ेती मतभदे झाले, तेा वशैपंायनानंी 

यावास िवा परत देयास सािंगतले.  

                            याव ऋषनी ही वदे-िवा वमन केली (ओकली). णजचे 

सतं मानिसक अवते यजवुदातील ान  केले. वदे-िवचेा अपमान होऊ नय े

णनू वशैपंायन गंुा िशानंी (परुाण कथनेसुार) ितिर पाच ेप घऊेन ही िवा 

चोचनी उचन उदरी साठवली.  

{गवताळ दशेातील शतेीा बाधंावर करडा पाढंया रंगाचा ितिर पी सकाळी 

मातीतील िकड ेिटपनू आपले अ िमळिवताना आढळतो.} 

याव ऋषा वमनातनू, वशैपंायन िशानंा िमळालेला यजवुद, हा ‘कृ यजवुद’ 

णनू ओळखला जाऊ लागला.  
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                      याव ऋषनी सयूा ला गु केले. सयूा न े तः यजवुद िनमा ण 

केलेला नसान,े ान े अिात असलेला यजवुद याव ऋषना सािंगतला. 

सयूा न ेिदलेला वदे णनू ा यजवुदास ‘शु यजवुद’ नाव पडले.  

                      दोी यजवुदांा उार-पतीत थोडा फरक आह.े 

उदाहरणाथ  :-          ऋवदे व कृ यजवुदातं सहशीषा  पुषः।  

ा ऋचचेा उार       शु यजवुदात सहशीखा पुखः।             असा करतात. 

                               ऋवदेाा १०ा मडंलात पुषसु १६ ऋचाचं ेआह.े कृ 

यजवुदात ाच १६ ऋचा अ भदेासंिहत सािंगतलेा आहते. 

                                शु-यजवुदातंील ३१ा अायातंमा पुष-सूाा १६ 

ऋचा ऋवदेासाराच आहते. ा १६ ऋचापंढु े उर नारायण सूाा २२ ऋचा 

सािंगतलेा आहेत. 

                                   थोडात दोन िपढी अतंरामळेु (Generation - gap) 

शु यजवुद िनिम ती झालेली िदसत.े ऋवदेाा मानान े यजवुद खपूच लहान असनू 

शाखा-उपशाखा असा ा वदेाचा िवार खपू मोठा आह.े  

                                     कोकण, आं, त ुगंभेचा िकनारा, केरळ आिण 

गोदावरीा दिणितरी ामुान ेकृ यजवुद आढळतो.  

                                   ा मानान े उर भारत, म महारा, माळवा, नम दा, 

िबहार, बगंाल, िहमाचल दशे, मगध वगरै ेिठकाणी शु यजवुदाचा भाव जा आह.े 
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                                 अशाकार े शु व कृ यजवुदाची िनिम ती एकमकेामंळेु 

(णजचे एकमकेानंा लपटूेन) झालेली असान,े ीगुचिरकारानंी यजवुदाा 

भदेानंा शायश टले असाव.े 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

ओवी माकं  १९७ 

ऐिशया यजवुदासी । भेद असती शायश ।  

ातं एक भेदासी । एवढा अस ेिवार ॥ १९७ ॥ 

गप :- 

यजवुदाच ेअशाकार े शायश भेद आहते. ातील  

एका भेदाचा  एवढा िवार आह.े 

शाथ  :- 
 भेद = कार (िवभाग) 

                         

                     ीगुचिरकारानंी ा ओवीत आधीा (ओवी माकं  ४८ अाय 

२६) ओवीची पनुरावृी केलेली िदसत.े यजवुदाच े४० भदे व तिैरीय सिंहतचे ेसिवर 
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वण न केावर ीगुचिरकार यजवुदाा भदेानंा परत एकदा ‘शायश’ णतात. 

ामळेु ‘शायश’ शाचा अथ शाऐशंी (८६) नसावा अस ेिदसत.े  
शायश = शायः सृंत (िना) +  श (कारवाराकड-ेथडंी)  [शकोश अथा नसुार] 

                            कारवारचा समु-िकनारा जगिस िनसग  र समु 

िकनायापंकैी एक आह.े समुाा सािनातील ा पिरसरात ाभािवकच गलुाबी 

थडंी असत.े अशा िनसग  र पिरसरातील थडंीत लपटेलेा िनेची  अनभुतुी 

ायची असत.े      

                                 ाचमाण ेनसुत ेवदे-पठण म ेणज ेवदेायन न.े 

के ऋचतेील अथा तनू अनभुतूी िमळिवण,े वदेाात महाच ेआह.े हचे 

सागंयासाठी चडं िवार असलेा एकेका भदेाची अनभुतूी ा, अस ेसयादंा 

‘शायश भदे’ असा श-योग कन ीगुचिरकारानंी कथन केले असाव.े 

------------------------------------------------------------------------------------   

ओवी माकं  १७९ 
ीिण शत िवसासंी । एक अ धक* पिरयसे ।  

अनवुाक आहिेत िवारस । ‘परा’ ाणासी पिरयसेा ॥ १७९ ॥ 

गप :- 
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ाण िवभागाता तीनही अकानंा एकुण ३२० अनवुाक 

आहते. ा ाण भागािवषयी अजनू एक ऐकलेले आहे; 

(‘तिैरीय ाण’ हा ाण भाग नतंर तैिरय सिंहतते 

घतेलेला असान े तैिरय) ाण थंास ‘परा*’ ाण 

णतात, ह ेऐका. 

शाथ  :- 
अनवुाकः (सृंत) = ऋचाचंा समहू 

ीिण शत = ३ शभंर तीनश ेवीस २० = तीनश ेवीस ३२० 

पिरयसण े= ऐकण े

परा = पर (नतंरचा) + आ (घतेलेले) 

एक अ धक*= एक अिधक ा शाचंा अथ अिधक १ जाीचा अनवुाक असा 

नसावा कारण ओवी माकं १९४ नसुार, अनवुाकाचंी एकुण बरेीज १२२१,  
ऐस ेथंयासी ।  असती ायश ।  

एकिवशंित अिधक िशतसहासी।अनवुाक जाण मनोहर ॥ १९४ ॥ 

गप :- 
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अशा थंयाला ८२  आहते. ाच ेमनोहर १२२१ अनवुाक 

जाणा. 
ीगुचिरातं तैिरय यजवुद सिंहता ाण व आरयक ा थंयाच े{ओवी माकं१९४   त े 

१९६} वगकरण पढुीलमाण े कथन केलेले आह.े 
  अनवुाक पासा   दशक   

सिंहता ४४ ६५१ २१९८  

ाण  २८    ३२०  १८२३ 

आरयक १० २५०  ५८३ 

एकुण ८२    १२२१ २१९८ २४०६ 

वरील तानसुार ाण थंाा  एकुण अनवुाक ३२१ नसनू ३२० आहते. 

एक अिधक ा श योजनतेनू ‘परा ाण थंा’िवषयी ीगुचिरकारानंी कथन 

केलेली मािहती डॉर ीधर कंटेश केतकरानंी महाराीय ानकोशातं पढुीलमाण े

िदलेली आह.े 
तै र य ा मण .-  हा ंथ तै र य कृ णयजुवदा या सं हतेचा 
उ रभागच हणतां येईल  .कृ णयजुवदा या सं हतत ा मण आलेल 

आहे .याव न तै र य-ा मणांतील भाग तै र य सं हतेला मागाहू न 
जोड यांत आला आहे ह उघड होत .या तै र य ा मणांत आलेल 

पु षमेधाच वणन आपण थम येथच पाहत  .अशा कारचा य  
सं हतत कोठ ह नाह ं .य शा ाची घटना नवीन आहे अशाब दल या 
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अनेक पुरा यांपैक ं हा एक परुावा आहे.  

सदंभ  :- डॉर ीधर कंटेश केतकर िनिम त महाराीय ानकोश 

ावनाखडं :  िवभाग सरा – (वदेिवा  करण ६ व  – वदेवशे ाण)  

http://www.ketkardnyankosh.com/index.php/2012-09-06-10-

04-39/2012-10-01-06-01-22 
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