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ओवी माकं  १ 
ी गणशेाय नमः॥ ीसर ैनमः॥ ीगुो नमः। 

पिततचेी आचाररीित।सागं ेदवेासंी बहृित। 

सहगमन केिलया फळिुत।यणेपरी िनरोिपली॥१॥ 

गप :- मी ी गणशेाला वदंन करतो. मी ीसरतीला वदंन करतो.  

              मी ीगंुना वदंन करतो.  

             दवेानंा पिततेा वत नाची (वागयाची) रीत (पत)   

             बहृती सागंत आहते. सती गेान ेिमळणाया फळिुतचा  

             सदंशे अशाकार े(अ याय ३१ मधील वण नानसुार)  

             बहृतीन ेिदला.  

शाथ  :- 

पितता = पणू  पितिन ी आचार = वत न 

बहृती = दवेाचं ेगु सहगमन = सती जाण े

िनरोप = सदंशे 
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ओवी माकं  २ 
िवधवापणाचा आचा। सागंता झाला दवेगु। 

पसुती दवे ऋषे। ऐका ोत ेएकिच॥२॥ 

गप :-  िवधवने ेआचरयाची रीत, दवे तसचे े  

              ऋषनी िवचारली. िवधवापणाची रीत दवे व ऋषी  

              ानंा दवेगु बहृतीनी   सािंगतली. 

शाथ  :- 

िवधवा = नवरा मलेेली ी आचार = वत न, रीत 

पसुण े= िवचारण े ऋषेर = ऋषी + ईर (दवे, भगवान) 
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ओवी माकं  ३ 
जवळी नसता ंआपलुा पित।ात जाहली असले मृुाि। 

काय कराव ाच ेसत।केव कराव सहगमन॥३॥ 

गप :- एखाा ीा जवळ आपला (ितचा) पती नसताना, ा  

              पतीला मृुाि झाली (ा पतीच ेिनधन झाले). (अशा)  

              पुषाा सतीन ेकाय कराव े? ितन ेसती कस ेजाव े? 

शाथ  :- 

केवी = कस े? सहगमन = सती जाण े
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ओवी माकं ४ 
अथवा असले गरोदरी। अस ेताा  कुमारकुमरी। 

काय कराव तिैसय ेनार। णिून िवनिवती गुसी॥४॥ 

गप :- “एखादी ी गरोदर असले  िकंवा ता मलु अथवा पाच  

              वषाा आतील मलुगा-मलुगी  ितला असले; अशा ीन े 

              काय कराव े?, ितन ेसती कस ेजाव?े” अस ेणनू (दवे व ऋषी  

              ानंी) गंुना (बहृतीला) िवनिवले. 

शाथ  :- 

गरोदर = गभार ताा = अगंावर िपणारा 

कुमार = पाच वषाा आतील मलुगा कुमर = बाळ 

नारी = ी = प नी 
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ओवी माकं  ५ 
ऐकोिन दवेाचं वचन। सागंता झाला िवारोन। 

एकिच किन मन। ऐका ोत ेसकिळक॥५॥ 

गप :-  दवेाचं ेबोलण ेऐकून, (दवेगु बहृितन ेिवधवापणाच ेिनयम)  

              सिवर सािंगतले .ोत ेहो, (ह)े सगळे  (सभंाषण) मन व  

              िचाची एकाता कन ऐका. 

शाथ  :- 

वचन = बोलण,े भाषण सकळ = सगळे 
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ओवी माकं  ६ 
पित जवळी असता ंजरी। सहगमना जाव तय ेनार। 

असले आपण गरोदरी। कं नय ेसहगमन॥६॥ 

गप :- जर पती जवळ असताना (मृ ुपावला) तर ाा प नीन े 

             (मतृ पतीबरोबर) सती जाव.े आपण (ा मतृ पुषाची प नी)  

              गरोदर असले तर ितन ेसती जाऊ नय.े 

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े

गरोदर = गभार 

नारी = ी = प नी 
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ओवी माकं  ७ 
नपानी असले कुमर।ितण किरता ंपाप थोर। 

पुष मलेा असले र।सहगमन कं नय॥े७॥ 

गप :- नपान करणार ेबाळ असलेली ी सती गेास, मोठे पाप  

              घडत.े पुष पती र मलेा असले (मृ ुसमयी प नीजवळ  

              नसले) तर अशा ीन ेसती जाऊ नय.े 

शाथ  :- 

कुमर = बाळ सहगमन = सती जाण े
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ओवी माकं  ८ 
ितण असण िवधवापण।िव धपवू क आचरण। 

सहगमनासमान अस ेपुय।एक िच पिरयसेा॥८॥ 

गप :- ितन ेिवधवा णनू असाव े(जगाव)े. ह ेिवधवापण  

             धम िनयमानंसुार आचरणात आणाव.े अशा  िवधीपवू क  

             िवधवापणाच ेपुय सती जायासारख े(जायाइतके)असत;े ह े 

             एकिचान ेऐका. 

शाथ  :-               

 िवधी = धम िनयम 

सहगमन = सती जाण े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ९ 
िवधवापणाचा आचार।किरता ंअस ेपुय थोर। 

िनवत ता ंआपलुा तार। केशवपन कराव॥९॥ 

गप :- िवधवापणाच ेवत न करयाच े(िवधवा णनू जगयाच)े पुय  

              थोर आह.ेआपला पती नवरा मरण पावावर, ितन े(ा  

              िवधवा िन)े डोावरच ेकेस काढावते.   

शाथ  :- 

आचार = वत न, रीत िनवत ण े= मरण े तार = पती, नवरा 

वपन = हजामत = डोावरच ेव चहेयावरच ेकेस काढण े

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 10 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १० 
ा का ंिवधवा नारी केश रािखती। ाची ऐका फलिुत। 

ितच ेकेश पुषा बां धित। नरकाती नतेी जाणा॥१०॥ 

गप :- ा  िवधवा िया केस राखतात, ाची फलिुत ऐका. अशा  

            िवधवा ीच ेकेस पुषाला (िता मतृ पितला) बाधंनू  

            नरकाकड ेनतेात, ह ेजाणा. 

शाथ  :- 

नारी = ी ित = कड े
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ओवी माकं ११ 
याकारण वपन।कराव ितण िन नान। 

एकवळे भोजन।कराव ितण पिरयसेा॥११॥ 

गप :- या कारणासाठी ितन ेडोावरच ेकेस काढून, नहेमी नान  

            कराव े(नहेमी डोावरच ेकेस काढून नान कराव)े. ितन ेएक  

            वळेेला भोजन कराव,े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

वपन = हजामत = डोावरच ेव चहेयावरच ेकेस काढण े

िन = नहेमी नान = आघंोळ 

भोजन = जवेण पिरयसण े= ऐकण े
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 ओवी माकं  १२ 
एक धााच अ।कराव ितण भोजन । 

तीन  िदवसा ंउपोषण।कराव ितण भीन॥१२॥ 

गप :- (तांळ, ग, ारी, बाजरी  वगरै ेधाापंकैी केवळ) एकच  

              धा िशजवनू ितन े(िवधवने)े जवेण कराव े(खाव)े. ितन े 

              भीभावान े३ िदवस उपास करावा. 

शाथ  :- 

एकधा = एकाच कारा धाावर िनवा ह 

अ = भ भोजन = जवेण उपोषण = उपास 
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ओवी माकं  १३ 
पाचं िदवसा ंप -मास। कराव ितण उपोषणासी। 

अथवा चांायणास। भोजन करण पिरयसेा॥१३॥ 

गप :- मिहातील (दोी) पधंरवातं ितन ेपाच िदवस उपास 

             करावा िकंवा चांायण तात सािंगतानसुार घास खाऊन  

             भोजन कराव,े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

प = पधंरवडा मास = मिहना उपोषण = उपास 

चांायण = पौिण मसे पधंरा घास खाण ेव नतंर व पात रोज एकेक 

घास कमी कन शु ल पात एकेक घास वाढिवण,े अशा कारच ेत. 

ास = घास पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १४ 
चंोदय बीजसेी।एक ास तया िदवस। 

चढत ाव पधंरा ास। पौिण मसेी भोजन॥१४॥ 

गप :- शु ल पातील ितपदलेा चंोदयाा  आधारान ेा िदवशी 

             एक घास भोजन कराव;े  नतंर वाढणाया चंकोरीमाण े

             के िदवशी एकेक घास वाढिवत, पौिण मलेा पधंरा घास  

            भोजन कराव.े  

शाथ  :- 

चंोदय = चंाचा उदय होण े(उगवण)े 

बीज ं(सृंत) = आधार ास = घास 

{ चांायण तात शु ल पातील ितपदलेा एक घास भोजन} 
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     ओवी माकं  १५ 
कृप यणेपरी। ास ाव ेउतरत नारी। 

अमावाा यतेा ंजरी।एक ास जवेाव॥१५॥ 

गप :- (िवधवा) ीन ेपौिण मनेतंर सु होणाया कृ पात उतरा  

             मान ेघास ाव े(खाव)े. जरी अमावा आली तरी ा 

             िदवशी एक घास अ जवेाव.े 

शाथ  :- 

नारी = ी 

{ चांायण तात अमावलेा एक घास भोजन} 
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ओवी माकं  १६ 
शि  नाह वृासे। एका जवेाव पिरयसे। 

अथवा फल -आहारसे । अथवा  शाकाहार दखेा॥१६॥  

गप :- (िवधवा ातारी असास) ातारपणी  अगंात शि नसत.े 

              ितन े(चांायण िकंवा मािसक-पािक ३-५ िदवसाचं ेउपवास न  

             करता) एकाच धााच ेअ भोजन कराव ेिकंवा फळाचंा  

             आहार खावा अथवा ितन ेशाकाहार करावा; ह ेपहाव.े 

शाथ  :- 

वृा = ातारपण पिरयसण े= ऐकण े

एकधा = एकाच कारा धाावर िनवा ह 

फल = फळ शाक = भाजी 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 17 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १७ 
अथवा ाव ीर मा। अ धक न ाव पिव। 

जणे राह ेाणमा।ासोास चाले ऐस॥१७॥ 

गप :- िकंवा ितन े(ाताया िवधवने)े फ ध ाव.े पिव ध  

             जा घऊे नय.े फ दहेात ाण रहायासाठी लागणार ेध  

             ाव.े अशा कार ेघतेलेा  धान ेितचा ास-उाव चा  

             राहील . 

शाथ  :- 

मा = फ ीर = ध 

पिव = धाला पिव टलेले आह.े 
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ओवी माकं  १८ 
शयन करी मचंकावरी।पुषा  घाली रौरव घोर। 

भोगी नरक िनरंतरी।पतीसिहत पिरयसेा॥१८॥ 

गप :- पलंगावर झोपणारी (िवधवा ी) पुषाला (पितला) भयकंर  

             अशा रौरव नरकात घालत े(घऊेन जात)े. ितथ ेती पितसह  

              सतत नरक यातना भोगत,े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

शयन = झोप मचंक = पलंग रौरव = महानरक 

घोर = भयकंर िनरंतर =सतत, अाहत पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १९ 
कं नय ेमगंल नान। अथवा दहेमद न। 

गधं पिरमळ ताबंलू जाण।पुािद ितण वजा व॥१९॥ 

गप :-  (िवधवने)े नानापवू तले लावनू नान क नय,े िकंवा  

              शरीर मदन क नय;े गधं, सवुास, िवडा तसचे फुले इादी  

               गोी ितन ेवज  कराात.  

शाथ  :- 

मगंल नान = अगं नान नान = आघंोळ 

अ यगं = नानापवू तले लावण े दहे = शरीर 

मदन = अगं रगडण,े चोळण े पिरमळ = सगुधं 

गधं =  चदंन वगरैचेा िटळा ताबंलू = िवडा 

पु = फुल वज ण े= टाकण,े सोडण े
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ओवी माकं  २० 
पुावीण असले नारी। करण तप ण पुापरी। 

तीळ -द भ - कुशा धार। गो नाम उारव॥२०॥ 

गप :- 

जर (िवधवा) ी िनपिुक असले तर ितन ेमलुामाण े(घरातील मलुगा 

करतो तस)े तप ण कराव.े तीळ- दभासह पाणी सोडताना (अप ण 

करताना) गोाच ेनाव उाराव.े 

शाथ  :- 

पु = मलुगा नारी = ी   

कुश (सृंत) = दभ, पाणी 

तप ण = मतृांा नावान ेपाणी दणे े परी = माण े  

दभ = एक कारच ेगवत गो = कूळ 
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ओवी माकं  २१ 
िवपुजूा करावी िन। आपलुा पुष हािच णत। 

पुषप आठवी िच।िवुान आरोिपज॥े२१॥ 

गप :- ‘िव ुहाच आपला पुष (पित) अस ेणत, िवधवा ीन े 

              िवचुी पजूा नहेमी करावी. आपा पुषाच ेपितच ेप  

              िचात मनातं आठवीत, पितपाा पाच ेरोप  

             िवुानी लावाव े(िवुानी पितिवषयीची िना विृगंत  

             ावी). 

शाथ  :- 

िन = नहेमी आरोप = रोप लावण े
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ओवी माकं  २२ 
 पुष असता ंजणेपरी । पितिनरोप ेआचार करी। 

तणेची रीत िव ुअवधार । ाच ेिनरोप  आचराव॥२२॥ 

गप :- पुष असताना (पित िजवतं असताना), ा कार ेपिता  

             सदंशेानसुार (ती ी) वत न करीत असायची; ाच कार े 

             (िवधवा झाावर ा ीन)ेिवुानी आपला पित वसलेला  

             आह;े ही खाी ठेवनू िवकुडून सदंशे घऊेन वत न कराव.े  

शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे आचार = वत न अवधारण े= खाी ठेवण े

{उदाहरणाथ  ीिव ुमिुत  समोर जाऊन “मी अमकु त करणार आह”े 

अस ेिनवदेन कन (ीिवचुी आा िमळाली) अस ेमाननू त करण.े} 
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ओवी माकं २३ 
तीथ याा - उपवासत। िविुनरोप करण पिव। 

अथवा गु िज असत।ाचं ेिनरोप कराव॥२३॥ 

गप :- (िवधवा ीन)े तीथ याा-उपवास त िवकुडून सदंशे  

                घऊेन (ीिव ुसमोर जाऊन तीथ याा तसचे उपवास त  

                करयापवू िनवदेन दऊेन करण)े पिव असत ेिकंवा ाण  

                गु असास ांा (गुा) सदंशेानसुार त तसचे 

                तीथ याा करावी. 

शाथ  :- 
िज = ाण िनरोप = सदंशे 
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ओवी माकं २४ 
आपण असता ंसवुािसनी । ज ेज ेीित अतंःकरण। 

तशैी व ुावी झणी । िवत ्  ाण पजूोिनया॥ं२४॥  

गप :- आपण सवुािसनी असताना ा विुवषयी आपा  

                अतंःकरणात मे असले (ा व ुआपाला आवडत  

                असतील) ा व ुिवान ाणाची पजूा कन ाणाला   

                लवकर  दऊेन टाकाात (िवधवा झाावर तः जवळ ा  

                िय व ुठेव ूनयते). 
शाथ  :- 

सवुािसनी = नवरा िजवतं असलेली ी, सवा, सौभायवती 

झणी = लवकर खरोखर 
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ओवी माकं २५ 
वशैाख - माघ - काित क मास। अस ेआचार िवशषे। 

माघ नान तीथा स । िवुरण कराव॥२५॥ 
गप :- वशैाख, माघ आिण काित क ा मिहातं  

             पाळयाची रीत िवशषे आह.े माघ मिहात,  

             ीिवचु ेरण कन, तीथ ेी नान कराव.े 
शाथ  :- 

मास = मिहना आचार = रीत 
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ओवी माकं  २६ 
वशैाख जळकंुभदान।काित क दीपाराधन। 

घतृदान ाव ाणा।ं यथानशु या दिणसे॥२६॥  

गप :- वशैाख मिहात पायान ेभरलेली घागर दान  

             करावी. काित क मिहात दीप पजूा कन,  

             ाणानंा तपूाच ेदान कराव;े तसचे आपा  

              ऐपतीनसुार दिणा दान करावी. 
शाथ  :- 

जळ = जल = पाणी कंुभ = घागर = कलश 

दीपाराधन = दीप (िदवा) + आराधन (पजूा) 

घतृ = तपू यथानशुी = यथा + अन ु+ शी 
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ओवी माकं  २७ 
माघमास ितळघतृसे।दान ाव ाणासी। 

वशैाखमास अरयासी।पोई घािलज ेिनम ळोदक ॥२७॥ 

गप :- माघ मिहात तीळ तपूाच ेदान ाणाला ाव.े  

             वशैाख मिहात अरयात  पायाची  

             पाणपोई घालावी (ठेवावी). 
शाथ  :- 

मास = मिहना घतृ = तपू 

पोई (पाणपोई = पाथंानंा पाणी पाजयासाठी केलेली सोय) 

िनम ळोदक = िनम ळ () + उदक (पाणी) 
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ओवी माकं २८ 
िशवालय ईरावरी।गळती ठेिवज ेिनम ळ वारी। 

गधं पिरमळ पजूा करी ।अनतं पुय अस ेदखेा॥२८॥ 

गप :- िशवालयात (िशवमिंदरात) ईरावर (शकंरावर) अ भषके  

                पाातनू  पायाची सतंत धार ठेवावी. गधं तसचे  

                सगुधंान ेपजूा करयान ेअनतं पुय िमळत,े ह ेपहा (लात  

                 ा). 

शाथ  :- 

िशवालय = िशव (शकंर)+ आलय (घर) =िशवमिंदर 

गळती = अ भषकेपा िनम ळ =  

वारी = पाणी पिरमळ = सगुधं 
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ओवी माकं २९ 
ाणाच ेघरोघर। उदक घािलज ेश यानसुार। 

अ ाव अवधार। अितिथकाळ िवना॥२९॥ 

गप :- ाणांा घरोघरी जाऊन आपा शीनसुार पाणी  

                ाव(ेपाणीदान कराव)े. पारा जवेणाा वळेी िववान  

                लोकानंा अ ाव े(अदान कराव)े, ह ेऐक. 
शाथ  :- 

उदक = पाणी शनसुार = शि  + अनसुार (अनुप =साजसेा) 

अितथीकाळ = अितथी वळे =अितथी येयाची पारची जवेणाची वळे 
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ओवी माकं  ३० 
तीथ या ेजाा  लोका।ं ातं ाा छपाका। 

यतेील आपलेु गहृािंतका। पादालन कराव॥३०॥ 

गप :- तीथ याा भावान े(आवडीन)े घऊेन जाणार ेलोक 

                 असतात. ानंा छ पाका ाात. आपा घरी त े 

                 (तीथ याा करणार)े लोक यतेील (अशा लोकानंा घरी  

                 बोलावनू); ाचं ेपाय धवुावते. 

शाथ  :- 

 (सृंत धात ू) =   घऊेन जाण े जाा = भावान े

छ = मोठी छी, आय, आधार, अस 

गहृ = घर अिंतक (सृंत) = अतंगामी 

  पाद = पाय ालन (सृंत) = धणु े
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ओवी माकं  ३१ 
वारा घािलज ेिवझंणसे। ाव ेव पिरधानसे। 

गधं ताबंलू पिरमळेस।कपू रिवडा पिरयसेा॥३१॥ 

गप :- पंान ेवारा घालावा. ानंा पाघंरयासाठी व ाव.े  

                 कापरू घातलेला सगुधंी िवडा ावा, ह ेऐका, 
शाथ  :- 

िवझंण = पखंा पिरधान = पाघंरण े गधं = सवुास 

पिरमळ = सगुधं ताबंलू = िवडा कपू र = कापरू 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ३२ 
जलपा ाव शीस। गडु - आ लपानकेस। 

ा - कदळी - फळेस। ाणा ाव मनोहर॥३२॥ 

गप :- पायाच ेपा (भांड) आपा शिनसुार (ऐपतीमाण)े  

                 ाव.े गळु घातलेले आबंट सरवत ाव.े ाणानंा ा,  

                 केळी, फळे कंटेशाचा साद णनू ावते. 
शाथ  :- 

जल = पाणी गडु = गळु आ ल = अ ल = अबंट 

पानक = सरबत, पये कदळी = केळ मनोहर = कंटेशाचा साद 

कंटेश = कृाचा एक अवतार समजनू कना टकात पिूजला  

                  जाणारा एक दवे 
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ओवी माकं ३३ 
ज ज दान दतेा ंिजा।ं आपलेु पतीा नाम सहजा। 

सकं करावा पुषकाजा। धम  करण यणेपरी॥३३॥ 

गप :- ाणानंा ज ेदान ाल, त े आपा (मतृ) पतीा नावान े 

                 सहज ाव.ेपुषासाठी (मतृ पतीसाठी) सकं कन दान  

                 ाव;े अशा कार े(िवधवा ीन)े धम  करावा (पाळावा). 
शाथ  :- 

िज = ाण काज = कारण परी = कार े
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ओवी माकं  ३४ 
काित कमास जवाच अ। अथवा जिेवज ेएका। 

वृतंाक सवेगा सरुण।तलैािद मध ुवजा व॥३४॥ 

गप :- काित क मिहात सातचू ेअ पदाथ  िकंवा एका धााच े 

                 (ग, तांळ, ारी, बाजरी) इादी जवेाव.े वागं, शवेगा,  

                 सरुण तसचे तले व गोड इादी पदाथ  वज  करावते (खाऊ  

                 नयते). 
शाथ  :- 

मास = मिहना जव = सात ू वतृाकं = वागं 

सवेगा = शवेगा (असाव)े 
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ओवी माकं  ३५ 
न जवेाव कांपासे। जाव िदािळका समी। 

मन असाव पिव।एकमास पिरयसेा॥३५॥ 

गप :- कां पाात जऊे नय.े सव िदळ धााचंा   

             (कडधााचंा) ाग करावा. काित क-एक मिहना मनान ेपिव  

             असाव े(रहाव)े, ह ेऐका. 

शाथ  :- 

िदाळ = िदळ धा = हरभरा, चवळी, मटकी, शगदाण ेइादी 

सम = सव मास = मिहना 

जण े= ाग करण े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ३६ 
पलाशपा भोजन करण। मग करण उापन। 

ज ज त धरी आपण।तणेपरी पिरयसेा॥३६॥ 

गप :- पळसाा पावळीवर भोजन कराव.े ज ेज ेत काित क  

                 मिहात आपण धरलेले असले, ा ताच ेा कार े 

                 उापन कराव,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पलाश = पळस पा = पान 

पलाश पा = पळसाा पानाचंी पावळ 

उापन = ताची समाी परी = कार पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ३७ 
घतृ भन कांपा।िवा ाव मनोरथ। 

भिूमशयन केल त। मचंक ावा ाणासी॥३७॥ 

गप :- कापा भन तपू तसचे आपा इेनसुार ाणाला 

               दान ाव.े जमीनीवर झोपयाच ेत (काित क मिहातं)  

               केलेले असास, ाणाला पलंग ावा.  
शाथ  :- 

घतृ = तपू िव = ाण मनोरथ = इा 

भिूम = जमीन शयन = झोप मचंक = पलंग 

 ‘घतृ भन कांपा’ ही ओळ ‘कांपा भन घतृ’ ओवी छंदानसुार 

अशी असावी. 
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ओवी माकं  ३८ 
ज ज लण िजल आपण।सम ाव त ाणा। 

रस एक मिहना।ाग कराव पिरयसेा॥३८॥ 

गप :- जी लण ेआपण ाग केलेली असतील, ा लणानंसुार  

                 सव ाग केलेा गोी ाणाला ाात. काित क - एक  

                 मिहना ा पदाथामळेु (उदाहरणाथ  मीठ, गळू इादी)  

                 पदाथा ची चव वाढत,े अस ेपदाथ  काित क-एक मिहना वज   

                  करावते; ह ेऐका. 
शाथ  :- 

लण = िच, गणुधम , ाा जण े= ाग करण,े सोडण े

सम = सव रस = रस (ची, चव) +  व (पदाथ )   

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ३९ 
जिूनया ंद ध ीरा।तणे उापन करा। 

असले जरी शनसुारा।धेन ुावी सालंकृत॥३९॥ 

गप :- दही, धाचा ाग कन, ताच ेउापन करताना आपा  

                 शि तनसुार (ऐपितनसुार )सालंकृत गाय दान करावी. 
शाथ  :- 

द ध = दही ीर = ध उापन = ताची समाी 

शनसुार = शि + अनसुार (साजसेा) 

धेन ु= गाय सालंकृत = स + अलंकृत = अलंकारासंिहत 
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ओवी माकं  ४० 
िवशषे अस ेआिणक त।दीपदान अस ेात। 

विण ता ंमिहमा अनतं।दवेासंी ण ेबहृित॥४०॥  

गप :- “आणखीन एक त आह.े ह ेत दीपदान असनू, त ेिस  

                 आह.े ाचा अनतं मिहमा वण न करयासारखा  आह”े,  

                 अस ेबहृित (दवेाचं ेगु) दवेानंा णाले. 
शाथ  :- 

दीप = िदवा मिहमा = थोरवी ात = िस 
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ओवी माकं  ४१ 
दीपदान भाग सोळा । वरकड नती धम  सकळा। 

याकारण अनतंफळ।दीपदान कराव॥४१॥ 

गप :- दीपदान ा ताा सोळाा भागाची बरोबरी इतर सगळी  

                धम कृ (त) क शकणार नाहीत. ा कारणासंाठी  

               दीपदान ताच ेफळ अनतं असनू दीपदान त कराव.े 
शाथ  :- 

वरकड = इतर, बाकीच े
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ओवी माकं  ४२ 
माघ नान माघमास। करण सयूदयासी। 

यणेपरी एक मास। आचराव भीन॥४२॥ 

गप :- माघ मिहात माघ नान सयूदयाा वळेी कराव.े अशा  

                कार ेएक मिहना (माघ मिहनाभर)  भीन ेह ेत आचराव.े 
शाथ  :- 

मास = मिहना परी = कार े
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ओवी माकं  ४३ 
लाडू ितळव ेखज ुरसे।किन पा ाणासंी। 

ाव ितण भीस। िववगा  पिरयसेा॥४३॥ 

गप :- तीळ, खजरु ाचं ेलाडू कन ाणासंाठी पान ेकरावीत.  

                ही पान ेाणानंा भीन ेावीत, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िव = ाण पिरयसण े= ऐकण े
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 ओवी माकं ४४ 
 शकरा िमर एळेस।तळून अपपू घतृसे। 

दान ाव ेयतीसी। भोजन ाव तापिसयात॥४४॥  

गप :- साखर, िमर,े वलेदोडा ह ेपदाथ  घान, तपूात तळलेा  

                अपपूाच*े, संााला दान ाव.े तसचे तप करणाया  

                तापसी माणसाला भोजन (जवेण) ाव.े  
शाथ  :- 

शकरा = साखर िमर े= एक लहान ितखट पदाथ  

अपपूः (सृंत) = िपठाचा भ पदाथ  घारगा, वडा, अनरसा इादी 

घतृ = तपू यती = संासी एला (सृंत ) =वलेदोडा 

* वडा ितखट िमर ेिमसळून करावा; तसचे घारगा, अनरसा ह ेगोड पदाथ  

करताना साखर, वलेदोडा घालाव.े 
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ओवी माकं  ४५ 
ावया शीतिनवारण।का ाव ाणा। 

हमेतंऋत ुयतेा ंजाण।व ाव िजासंी॥४५॥ 

गप :- थडंीपासनू िनवारण करयासाठी, ाणानंा लाकड ेावीत.  

                हमेतंऋत ु(माग शीष  व पौष मिहन)े यतेाच, ाणानंा व  

                ावीत; ह ेजाण. 
शाथ  :- 

शीत = थडंी का = लाकूड िज = ाण 
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ओवी माकं  ४६ 
पयक ावा सषुुीसी। एखाा भा ाणासी। 

िच - रवणस। कंबळ ाव िववगा ॥४६॥ 

गप :- एखाा भा ाणाला गाढ िनेसाठी (झोपयासाठी)  

                पलंग ावा.ाणवगा तील िविवध ाणानंा लाल रंगाा  

                     वासह काबंळे ाव.े 
शाथ  :- 

पयक = पलंग सषुिु = रिहत गाढ झोप 

र व = लाल रंगाच ेव िव = ाण िच = िविवध 
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ओवी माकं  ४७ 
ावया शीतिनवारण। औषध ाव उ  उ। 

ताबंलूदान पिरपणू ।ाव एळाकपू रसे॥४७॥  

गप :- थडंीच ेिनवारण होयासाठी थडंीचा ास कमी होयासाठी  

                गरम पडणारी गरम औषधे ावीत. वलेदोडा-कापरूय ु त  

                 िवाच ेदान दणे,े पिरपणू  (योय) आह.े 
शाथ  :- 

शीत = थडंी उ = गरम ताबंलू = िवडा 

एळा { एला (सृंत) = वलेदोडा} कपू र = कापरू 
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ओवी माकं  ४८ 
गहृदान ाव ाणासंी। सवंर एक ाससे। 

जाती तीथ वासासी। पादरा घऊेन ाा॥४८॥  

गप :- ाणानंा ांा कुटंुबाचा भार दान करावा. (ाणांा  

                कुटंुबाचा चिरताथ  चालिवयास लागणाया गोी दान  

                कराात). गढुीपाडाा िदवशी हण असास, ा  

                हण काळातं तीथ  ेी वास करयासाठी (राहयासाठी)  

                जाणाया लोकानंा पायतण, पाका इादी घऊेन ाात. 
शाथ  :- 

गहंृ (सृंत) = घर,प नी, गहृाम, कुटंुब  

कुटंुबः (सृंत) = नातलग, कुटंुबाचा भार 

ा ओवीम ेाणासंी अस ेअनके वचन वापरलेले असान,े ा िठकाणी गहृ 

शाचा अथ ‘कुटंुब’ असा असावा. 

सवंर एक = वषा चा पिहला िदवस = चै शु ितपदा (गढुीपाडवा) 

(सवंर =वष ) 

ासः (सृंत) = हण वास = रहाण े

पादरः (सृंत ) = पायतण, पाका इादी 
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ओवी माकं  ४९ 
गधं -पिरमळ- पुसे ।पजूा करावी केशवासी। 

ा भषके - िव धीस । सतंोषवावा गौरीहर॥४९॥  

गप :- गधं तसचे सगुधंी फुलानंी ीिवचुी पजूा करावी.  

                ा भषके िवधीन ेिशव-पाव तीची पजूा कन,  

                 शकंर-पाव तीला स कराव.े 
शाथ  :- 

पिरमळ = सगुधं पु = फुल केशव = िव ु

ा भषेक =  + अ भषके गौरी = पाव ती हर = शकंर 

गौरीहर = लाा िदवशी वध ूिशव पाव तीची पजूा करत ेती मतू 
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ओवी माकं ५० 
धपू - दीप  - नवैेसे। पजूा करावी षोडशी। 

ीित ब शकंरासी। दीपमाळा उजिळता॥ं५०॥ 

गप :- धपूदीप नवैेान े(दाखवनू) षोडस पजूा करावी. उजळलेा  

                   दीपमाळािंवषयी शकंराला खपू मे वाटत े(शकंराला  

                      उजळलेा दीपमाळा आवडतात). 
शाथ  :- 

ीित = मे ब = खपू 
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ओवी माकं  ५१ 
आपलुा पुष यावोिन। नारायण तो  णोिन। 

पजूा करावी एको मन।भीभाव पिरयसेा॥५१॥ 

गप :- आपा पुषाच े(पितच)े यान कन, ालाच नारायण  

                 समजनू, एकप मनान,े भीभावान ेपजूा करावी, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं ५२ 
नमे असाव त ेनार। न बसैाव  बलैावरी। 

लेवू ंनय ेचोळी कर।तेव नसेाव॥५२॥ 

गप :- िवधवा ीन ेत असाव े(रहाव)े. बलैावर बस ूनय.े  

                 हातावर चोळी घा नय े(लाबं बााचंी चोळी घा नय)े.  

                 पाढंर ेव नसेाव.े 
शाथ  :- 

नमे = त नारी = ी 

कर = हात ते = पाढंरा 
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ओवी माकं  ५३ 
र-कृ-िचव। नसेता जाण दोष बत। 

आिणक अस ेएक त। पुाच ेबोल वता व॥५३॥ 

गप :- लाल-काया अशा िचिविच रंगाचं ेव नसेास खपू  

                दोष लागतो*, ह ेजाण. तःा पुाा (मलुाा)  

                बोलयामाण े(सागंयानसुार) िवधवने ेवागाव;े अस े

                आणखीन एक त आह.े  
शाथ  :- 

र त = लाल कृ = काळा 

िच (सृंत) = िचिविच रंगाचा बत = खपू 

वत ण े= वागण े

* ओवी माकं ५२ नसुार, िवधवने ेते पाढंया रंगाच ेव नसेाव.े                                                        
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ओवी माकं  ५४ 
‘आा व ैपु नाम’।णनू बोलती वदेागम। 

पतीपासाव पुज। पु अनु असाव॥५४॥ 

गप :- आाच ेसबंोधन पु नाव आह े(पिता आाला  

                  पुाा नावान ेसबंोधाव)े, अस ेवदे-िवा (िुत) बोलतात. 

                  पतीपासनू पुाचा ज होतो. पुाा (तःा  

                  मलुाा) अनुते असाव े(पुाा आनेसुार  वागाव)े. 

शाथ  :- 

व ै= पादपरूक, सबंोधन पासाव = पासनू 

वदेागम = वदे +आगम   आगम (सृंत) = पारंपािरक शा िवा 

अनुा = परवानगी, समंती 
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ओवी माकं ५५ 
ऐसा आचार िवधवसेी। अस ेशापरुाणसे। 

जरी आचरती भीस। सहगमन केल फळ अस॥े५५॥ 

गप :- असा आचार शा-परुाणामं ेिवधवसेाठी सािंगतलेला  

                 आह.े  िवधवा ीन ेभीभावान ेअस ेआचरण जरी केले,  

                 तरी ितला सती जायाइतके फळ िमळत.े 
शाथ  :- 

आचार = वत न सहगमन = सती जाण े

 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 56 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  ५६ 
पापी जरी पित आपलुा। असले पवू िनवत ला। 

नरकाम य वास केला। पापप भुजंत॥५६॥ 

गप :- जर आपला (िवधवा ीचा) पापी पित पवू मरण पावला  

                असले तर ाचा वास नरकाम ये असतो. ितथ ेतो   

                 पापपान ेनरकयातना उपभोगीत असतो. 
शाथ  :- 

िनवत ण े= मरण पावण े

भ ुजंण े= उपभोग घणे े

उपभोग =  सखुःखाचा अनभुव 
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ओवी माकं  ५७ 
िवधवापण ेयणे परी। आचार करी ज ेनारी। 

मरण होतािंच अवसर।पतीसी घवेोिन ग जाय॥५७॥ 

गप :- जी ी िवधवा झाावर, अशाकार ेिवधवापणाच ेआचरण  

                करत;े ितला मरण यतेाच, ाचवळेी, ती आपा पितला  

               (नरकातनू) घऊेन गा त जात.े 
शाथ  :- 

परी = कार े नारी = ी अवसर = वळे 
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ओवी माकं  ५८ 
यणेपरी बहृित। सागं ेसम दवेांित। 

लोपामुेची केली िुत। पिततािशरोमिण॥५८॥ 

गप :- अशाकार ेबहृितन े(दवेांा गुन)े सव दवेानंा सािंगतले.  

                बहृितन“ेलोपामुा पिततामंधील िशरोमणी े पितता  

                आह“े,अशी लोपामुेची तुी केली.  
शाथ  :- 

परी = कार े सम = सव, सगळे 

ित = त = -स -ला -त े पितता = पणू  पितिन ी 

लोपामुा = अग ऋषची पी 
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ओवी माकं  ५९ 
िजतुा पितता नारी।सम भागीरथीसरी। 

ाचं ेपुष शकंरापरी।पजूा करावी दोघाचंी॥५९॥ 

गप :- सव पितता िया गगंेमाण े(पिव)असनू, ाचं ेपुष  

                पित शकंरामाण ेअसतात. ा दोघाचंी (पती-प नीची)  

                पजूा करावी. 
शाथ  :- 

पितता = पणू  पितिन ी नारी = ी = प नी 

भागीरथी = गगंा सरी = सारख े परी = माण े
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ओवी माकं  ६० 
ऐस बहृतीच वचन।सािंगतल मनु िवारोन। 

ऐक बाळे तझु मन। ावरी ीित त कर॥६०॥ 

गप :- बहृितच े(दवेांा गुच)े बोलण,े मिुनन ेिवान  

                सािंगतले. मिुन ितला णाले, “बाळे ऐक. तुया मनाला  

                माया बोलयातील ा िवचारािंवषयी मे वाटेल (तलुा ज े 

                िवचार आवडतील) तस ेत ूकर (वाग).” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े ीित = मे 
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ओवी माकं  ६१ 
ःख सकळ जोिन। माझ ेबोल ठेव मन। 

सािंगतले तजु माग  दोनी।परलोकाच साधन॥६१॥ 

गप :- “(त ूतझु)े सगळे ःख सोडून (बाजलूा ठेवनू) माझ ेबोलण े 

                 मनातं ठेव (लात घ)े. मी तलुा सािंगतलेलेले दोी माग  

                 (सती जाण ेतसचे िवधवापण) परलोक िमळिवयाच ेसाधन  

                  आहते. (दोी मागानी मृनुतंर परलोक ग ाि होत)े. 
शाथ  :- 

सकळ = सव जण े= सोडण े
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ओवी माकं  ६२ 
धैय  असले आपणासी।कर सहगमन पतीश 

िवधवापण आचार किरसी। तही पुय िततकु िच॥६२॥ 

गप :- “आपाकड े(तुया तःकड)े  धैय  असले तर त ू 

                 पितबरोबर सती जा, (िकंवा सती न जाता) िवधवापणाचा   

                 आचार करशील (वत न ठेवशील) तर तहेी सती 

                  जायाइतकेच पुयाच ेकाम आह.े” 
शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े आचार = वत न 
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ओवी माकं ६३ 
ज े आवडी तझु ेमन।सागंाव मात ेिवारोिन। 

ह मक ठेविून।पसुतस ेमेभाव॥६३॥ 

गप :- “तुया मनाला कोणता माग  आवडला आह?े तो माग  मला  

                  सिवर सागं.” अस ेमिुनन ेिता डोावर हात ठेवनू  

                  मेान ेिवचारले. 
शाथ  :- 

ह = हात  मक = डोके पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं  ६४ 
ऐस णता ंअवसर।केल नमन ितय ेनार। 

िवनवीतस ेकणोर। भीभावकिनया॥ं६४॥ 

गप :- अस ेणताच, ा वळेी ा ीन ेनमार केला. ितन े 

                 भीभावान ेकण उर दते, मिुनला िवनिवले, 
शाथ  :- 

अवसर = वळे नारी = ी 

कणोर = कण + उर (ितवचन, जबाब) 
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ओवी माकं  ६५ 
जयजया योगीरा।तूिंच िपता सहोदरा। 

माया ाण-मनोहरा। जनक जननी तूिंच होसी॥६५॥ 

गप :- “ह ेयोगीरा, तझुा जय-जयकार असो. तचू माझा िपता  

                  तसचे सा भाऊ असनू मला ाण िय आहसे. तचू माझ े 

                  आई - विडल  आहसे.” 
शाथ  :- 

िपता = बाप (विडल) सहोदर = सा भाऊ 

जनक जननी = जदात ेआई-विडल 
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ओवी माकं  ६६ 
आ आपण परदशेातं। जवळी नाह बधंु ात। 

भेटलािस तू ंपरमाथ । अतंकाळचा सोइरा॥६६॥ 

गप :- आपण (मी) सया दशेातं (परमुखातं) आले. ा िठकाणी 

                 मायाजवळ माझ ेभाऊ तसचे इतर आजन नाहीत. तुया 

                 पान ेमला परमाथ  भेटला. परमाथा च ेदशन झाले. तचू  

                 माझा अतंकाळातील नातवेाईक आहसे. 
शाथ  :- 

परदशे = सरा दशे बधं ु= भाऊ, बाधंव, आ 

ाता = भाऊ सोयरा = नााचा माणसू 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 67 ~ 
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ओवी माकं  ६७ 
सािंगतले आचार दोनी। क अ धक िवधवापण। 

अश आा न-टाके ामी। अपार अस ेदातारा॥६७॥ 

गप :- “ामी, तुी दोी (सती जाण ेव िवधवापण) आचार  

                  सािंगतले. िवधवापणातं क अ धक (जा) असले तरी  

                 ामी, त ेक मला टाकता (सोडता) यणेार नाहीत. ह े 

                 दातारा, िवधवापणाच ेक अमया द आहते.” 
शाथ  :- 

आचार = चाल, रीत अपार = अमया द, अनतं 
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ओवी माकं ६८ 
तायपण आपणासी।लावय अस ेया दहेासी। 

िनदंापवाद शरीरासी । घडले किल-वत मान॥६८॥   

गप :- माया ा दहेाला ताणपणीच ेसदय  लाभलेले आह.े  

                 स या चा असलेा किलयगुातं माया शरीरावर िनदंा 

                 तसचे आळ घडतील घतेले जातील. 
शाथ  :- 

लावय = सदय    वत मान = स याच ेचा 

िनदंापवाद = िनदंा + अपवाद (आळ) 
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ओवी माकं ६९ 
सतंोष होतो माझ ेमन।पुय अपार सहगमन। 

पतीसव  सतंोषोिन। जाईन ामी िनधार॥६९॥ 

गप :- “सती जायात अमया द पुय असान,े माया मनास होत 

                  सतंोष आह.े ामी, मी िनयपवू क पतीबरोबर समाधानान े 

                  सती जाईन.” 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान सहगमन = सती जाण े

अपार = अमया द सव े= बरोबर िनधार = िनय 
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ओवी माकं ७० 
णोिन मागतुी नमारी। माथा घासंिून चरण धरी। 

ामी मात तार तार।भवसागर बडुतस॥७०॥ 

गप :- ितन ेपुा जिमनीवर डोके घासंनू नमार केला. ामच े 

                 पाय धन ती णाली, “मी ससंार सागरात बडुत आह.े ह े 

                  ामी, त ूमला ससंारसागरातनू तार; तन न.े” 
शाथ  :- 

मागतुा = पुा िफन माथा = डोके 

चरण = पाय   भव = ससंार 
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ओवी माकं  ७१ 
कणाकृपचेा सागर। उठवीतस ेयोगेर। 

दतेा जाहला अभयकर। ण ेपतीसव असाव॥७१॥ 

गप :- कणाकृपचेा सागर असलेा योगेरान े(जटाधारी  

                 मिुनन)े ितला उठिवत, (ससंारसागरात बडुयाची ितला  

                 वाटणाया भतीतनू) भयमु केले. तो जटाधारी मिुन  

                 ितला णाला, “आपा पतीबरोबर त ूअसावसे  

                 (रहावसे).”  
शाथ  :- 

भव सागर = ससंार सागर कर = हात, करण े

अभयवचन = सरुितपणाबल िदलेले वचन 
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ओवी माकं  ७२ 
जोिच ठाव पुषासी। जाय मात ेसगंसे। 

सागंने तजु िवशषे। ऐक मात ेएकिच॥७२॥ 

गप :- “पुषाचा (तुया पितचा) जो अतं झालेला आह;े ह ेमात*े,  

                  त ूाा बरोबर जावसे. मी तलुा िवशषे सागंने. मात,े त ु 

                  एकिचान ेऐक.” 
शाथ  :- 

ठाव  = अतं   सग = बरोबर माता = आई 

ह ेमात*े, = जटाधारी मिुन ा िवधवा िला मातसेमान सबंोधतो. 
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ओवी माकं   ७३ 
आलेित तुी रोिन।ीगुभेटीलागोिन। 

आरोय पतीसी ाव णोिन।भिभावकिनया॥ं७३॥ 

गप :- “ीगंुा भेटीसाठी तुी रवन आलात. तुया पितला  

                  आरोय लाभाव,े णनू तुी भिभावान े(इथ)े  

                   आलात." 
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ओवी माकं  ७४ 
होणार झाली करणी। काळासी िजिंकले नाही कोण। 

जसै ईर िनमा णी। तणेपरी होतस॥े७४॥ 

गप :- ही दवेाची करणी (कृती) होती. कोणीही मृलुा 

                िजकंलेले नाही. जस ेईर िनमा ण करतो (उ करताना  

                ठरिवतो), ाचकार ेहोत असत.े  
शाथ  :- 

करण = करण े= कृती काळ = मृ ु

िनमा ण = उ केलेले परी = कार 
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ओवी माकं  ७५                
िलिखत न चकेु जाण। ज ज असले कारण। 

तसै  िुतवचन।ःख कोण कं नय॥े७५॥ 

गप :- ‘दवेान ेिलिहलेले चकुत नाही, ह ेजाण. ासाठी ज ेज े 

                 कारण असले, ा माण ेघडत;े ाच े ःख कोणी क  

                 नय,े’ अस ेिुतवचन आह.े 
शाथ  :- 

िलिखत = िलिहलेले िुत = वदेवा 

कारण = योजन, हते ू, िनिम, साधन 
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ओवी माकं ७६ 
हिरं राजा दखेा। डबाघर वाह ेउदका। 

राजा होता बळी ऐका।तोही गलेा पाताळ॥७६॥ 

गप :- हिरं राजा असनुही पहा, तो  डबाा घरी पाणी वान 

                नते (भरत) होता. बळी हा राजा होता, तोही पाताळातं गलेा; 

                ह ेऐका. 
शाथ  :- 

उदक = पाणी 
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ओवी माकं ७७ 
सहाकोिट वष ासी। आयु अस ेरावणासी। 

तोही झाला ास काळासी। यधना काय जाहल॥७७॥ 

गप :- सहा कोटी वष आयु असलेला रावण, मृचुा घास झाला  

                (मरण पावला). यधनाच ेकाय झाले ? (तोही मृ ु 

                 पावला). 
शाथ  :- 

ास = घास काळ = मृ ु
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ओवी माकं  ७८ 
भीदवेो इामरणी। तोही पडला महारण। 

परीिती सपा भेण।लपता ंकाय झाल तया॥७८॥ 

गप :- भीदवे (भीाचाय ) इामरणी असनूही तोही कौरव- 

                पाडंवांा महायुातं (बाणाा शवेर मृमुखुी) पडला.  

                 परीित राजाला सापाच ेभय होत.े तोही सपा पासनू लपनू  

                 रहात होता, ाचहेी काय झाले ?* 
शाथ  :- 

इा मरण = मरयाची इा होईल तेा मृ ुयणे े

रण = युभमूी, यु सप  = साप भेण = भय 

*बोरामधील अळीच ेसपा त पातंर होऊन ा सपा न ेपरीित राजाला 

(अज ुनाचा नात,ू अ भमचुा मलुगा) दशं केला. अशाकार ेसप  दशंान े

परीित राजाचा मृ ुझाला. 
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ओवी माकं  ७९ 
अनतं अवतार यणेपरी। होऊिन गलेे ससंार। 

दवे दानव तणेपरी। सम काळाआधीन॥७९॥ 

गप :- अशाकार ेअनतं अवतार ा ससंारातं जगातं होऊन गलेे.  

                तशाकार ेदवे दानव अस ेसगळे जन (दवे-दानवासह सव  

                जण) काळाला वश आहते. 
शाथ  :- 

अवतार = दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे े

परी = कार सम =सव, सगळे 

‘आधीन’ हा  श ‘अधीन’ असावा. 

अधीन = हातातले वश 
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ओवी माकं ८० 
याकारण काळासी। नाह िजिंकल कोण ितीसी। 

सम दवेदानवासंी। काळ िजिंकता िनधार॥८०॥ 

गप :- या कारणामळेु पृीवर कोणी काळाला िजकंलेले नाही. सव  

                दवे-दानवावंर काळ िजकंत आला आह,े हा िनयम आह.े  

                (णज ेदवे-दानवासंह सगयानंा मृ ुअटळ आह)े. 
शाथ  :- 

िती = पृी िनधार = िनय िनयम 
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ओवी माकं ८१ 
काळा िजिंकता नाह कोणी।सव एक गुवाचंोिन। 

भाव अस ेाच ेमन।ासी  अस ेजाणा॥८१॥ 

गप :- काळाला कोणी िजकंलेले नाही. गु (हा एकच मनु ) 

                सवाना वाचव ूशकतो. ाा मनातं गंुिवषयी जस ेभाव  

               असतील, तसा ाला  गु असतो, ह ेजाणा. 
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ओवी माकं  ८२ 
आता ंतु ऐस करण। जाव िरत सहगमन। 

अतंकाळ होता ंण। गुदश ना जा माय॥े८२॥ 

गप :- “आता तुी अस ेकरा, िरत सती जाव.े अतंकाळाचा ण 

                  होताच (सती जायाा वळेी) मात,े तुी गुदश नाला  

                  जाव े(गंुच ेदशन ाव)े.” 
शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े माय े = मात े(आई) 
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ओवी माकं  ८३ 
इतकु  र यऊेिन। ीगुचरण पाह नयन। 

मग तथेोिन यऊेिन। पतीसव जा  ण॥े८३॥ 

गप :- “इता र यऊेन ीगुचरण  डोयानं ेपहाव.े मग तथेनू  

                 (परत) यऊेन पतीबरोबर सती जाव.े ”  
शाथ  :- 

चरण = पाय नयन = डोळा सव े= बरोबर 
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ओवी माकं  ८४ 
णोिण भ तय ेवळे।लािवता झाला कपाळ। 

ा चारी ताळ। दतेा ं जहाला ितयसेी॥८४॥ 

गप :- अस ेणनू  (ा जटाधारी यितन)े ा वळेी (िता)  

                 कपाळावर भ लावले. ताळ (नतंर लगचे) ान ेितला  

                 चार ा िदले.  
शाथ  :- 

ा = एक वृिवशषे व ाच ेफळ 
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ओवी माकं  ८५ 
योगेर णती ितयसेी।ा बाधंी गळसरीसी। 

दोनी तेकणासी।बाधंोिन दहन कराव॥८५॥ 

गप :-  योगेर ितला णाले, “ा (त ुतःा) गयातील  

                 गळसरीला बाधं. तेाा दोी कानानंा ा बाधंनू  

                 तेाच ेदहन कराव े (तेावर अिसंार करावते). 
शाथ  :- 

गळसरी = ियाचं ेएक कंठभषूण कण = कान 

दहन = अिसंार जाळण े

ा = एक वृिवशषे व ाच ेफळ 
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ओवी माकं  ८६ 
आिणक एक सागंने तजु। गुदश ना जासी सहज। 

सू णती िज।ीगुचरण ािळता॥ं८६॥   

गप :- तलुा आणखीन एक सागंतो, “तुया भावानसुार त ु 

                गुदश नाला जाशील. ितथ ेतलुा सू णत, ीगंुा  

               चरणावंर पाणी िशपंडताना (अ य दतेाना) ाण िदसतील. 
शाथ  :- 

िज = ाण सहज = भाविस 

चरण = पाय ोण े= िशपंडण े

सू =   (िशव) + सू  (स ु+ उ)  

स ु= चागंले, मगंल+ उ = वचन अथवा भा. सू = सभुािषत 
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ओवी माकं  ८७ 
तिच तीथ  घवेोिन। आपलेु दहे ोोिन। 

तेावरी आणोिन। ोण कर भीन॥८७॥ 

गप :- (ीगुचरणावरील) तचे तीथ  घऊेन आपा तःा  

                दहेावर (शरीरावर) िशपंडून, तेाजवळ आणनू, भीन े

                तेावर िशपंडाव.े 
शाथ  :- 

ोण े= िशपंडण े
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ओवी माकं ८८ 
मग जाव सहगमन। वाण ाव सवुािसन। 

अनके  वचिून।ाणमखु अपा व॥८८॥ 

गप :- मग सती जाव.े (सती जाताना) सवुािसनना वाण े ावीत.  

               अनके (पुळ)  खच कन, ाणाा मखुात अप ण  

               कराव े(ाणाला दान ाव)े. 
शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 

वचे (ाकृत) = खच 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 89 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं ८९ 
ऐशापरी ितयसेी।सागंोिन गलेा तो तापसी। 

पितता भावसे। करी आयती तय ेवळे॥८९॥ 

गप :- अशाकार ेसागंनू तो तापसी िनघनू गलेा. ावळेी  

                 पतीवरील पणू  िनने,े अिसंार करयाा सामुीची  

                 ितन ेतयारी केली. 
शाथ  :- 

परी = कार 

पितता = पणू  पितिन ी 

आयती = सामुीची तयारी 
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ओवी माकं  ९० 
भले िव बोलावूिन। तेा ायि दवेोिन। 

षोडश कम  आचरोिन। औपासन करिवताित॥९०॥ 

गप :- चागंले ाण बोलावनू, तेाला ायित दऊेन (मरणोर  

                करयाची ) १६ कम कन, िपतरानंा िपडंदान केले.    
शाथ  :- 

भला = चागंला िव = ाण 

औपासनः (सृंत) = िपतरानंा देयाचा िपडं,    
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ओवी माकं  ९१ 
स ु नात होऊिन आपण। पीताबंर नसेोन। 

सवा भरण लेवोन।हळदी कंुकुम लावीतस॥े९१॥ 

गप :- (ा िन)े आपण (तः) चागंले (वित) नान  

                 कन, िपताबंर नसनू, सव अलंकार घान, हळदी कंुकु  

                 (तःा कपाळावर) लावले. 
शाथ  :- 

स ु नात  = स ु(चागंले) + नात (आघंोळ केलेला) 

सवा भरण े= सव + आभरण े(अलंकार) 
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ओवी माकं  ९२ 
औपासन तेासी।करिवताित िवधीस। 

ते बाधंोिन कासे। घऊेिन गलेे गगंते॥९२॥ 

गप :- तेाची, तेिपडं वगरैे कम िव धपवू क कन; तेाला  

                लाकडानंा बाधंनू नदीत (नदीतीरावर) घऊेन गलेे. 
शाथ  :- 

औपासनः (सृंत) = िपतरानंा देयाचा िपडं,  ाता ि   

का = लाकुड गगंा = पिव नदी 
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ओवी माकं ९३ 
अि घऊेिन तळहातसे। िनघाली पितता कैसी। 

आनदं ब मानस।तेापढु जातस॥े९३॥ 

गप :- तळहातात अि घऊेन ती पितता कशी िनघाली ! िता 

                मनातं खपू आनदं झालेला असनू, ती तेापढु ेजात आह े 

               (चालत आह)े. 
शाथ  :- 

तळहात = हाताचा तळवा पितता = पणू  पतीिन ी 

ब = खपू मानस = मन 
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ओवी माकं  ९४ 
सोळा वष तायपण।स ुदंर प लावय। 

ाइली अस ेआभरण। लीसारखी िदसतस॥े९४॥  

गप :- सोळाा  वषा ा तायातील ा स ुदंर लावय पान े 

                अलंकार धारण केलेले आहते. ती लीसारखी िदसत आह.े 
शाथ  :- 

आभरण े= अलंकार लेण े= धारण करण े
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ओवी माकं ९५ 
िमळोिनया ंनगरनारी। पहावया आा सह चारी। 

माथा तिुकती सरुवर। पितता पाहोिनया ं॥९५॥ 

गप :- नगरातील हजारो िया चारी िदशानंी ितला पहायासाठी 

                आा. ा पिततलेा पान नगरातील दवे े (ितित)  

                 लोक माथा (मान)  झकुवत होत.े  
शाथ  :- 

नारी = िया सह = हजार माथा = डोके 

सरु = दवे वर = े 

तकुण े=मान डोलावण े(नतने ेमान झकुवण)े 
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ओवी माकं  ९६ 
एक णती काय नवल।पवू वयसे अस ेबाळ। 

काय दवै पवू फळ।पितसमागम जातस॥े९६॥ 

गप :- एक जण णत होता, “काय ह ेनवल (आय) पहात आह!े  

                 पिहले (आधीच) वयान े(ही ी) बाळ आह.े दवैाच ेह े 

                 पिहा (आधीा) जातील फळ काय आह?े पतीबरोबर  

                  सती जात आह.े” 
शाथ  :- 

पवू  = पिहला समागम े= बरोबर, सह 
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ओवी माकं ९७ 
दिेखल नाह पतीच सखु। नाह जहाल बाळ एक। 

कैसा जीव झाला ऐ । आनदंप जातस॥े९७॥ 

गप :- “ पितच ेसखु पािहले नाही (ितला पितसखु िमळाले नाही).   

                    एक बाळ (मलु) झाले नाही. िता जीवाच ेपितशी ऐ  

                    कस ेझाले आह े! ती आनदंान ेसती जात आह.े” 
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ओवी माकं ९८ 
एक णती िशकवा इसी।वाया ंका ंवो जीव दसेी। 

परतिून जा माहरेासी। आपलेु मातािपाजवळी॥९८॥ 

गप :- एकजण णाला, “िहला िशकवा. अहो, कशाला ही आपला  

               जीव थ दते आह े? ितन ेआपा माहरेी माता-िपाजवळ  

               (आई-विडलाजंवळ) परत िफन िनघनू जाव.े” 
शाथ  :- 

वो = अहो वाया = थ 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 
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ओवी माकं ९९ 
एक णती  ानवतंा। स नारी पितता। 

बुी द ेगा जगाथा।सम ियासंी ऐसीच॥९९॥ 

गप :- एकजण णाला,“ही ानवतं ी खरोखर पितता आह.े  

                 अर ेजगाथा, सव ियानंा अशीच बुी द.े” 
शाथ  :- 

नारी = ी   पितता = पणू  पितिन ी 

गा = अग, अर े जगाथ = जगत ् + नाथ = जगाचा नाथ 
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ओवी माकं  १०० 
ध इच मातािपता। बचेाळीस उरील आता।ं 

तेापढु अस जाता।ंएकेक पाउला अमधेफळ॥१००॥ 

गप :- िहच ेआई-विडल ध आहते. ही ४२  कुळे (२१ सासरची +  

                  २१माहरेची) कुळे उारले. तेापढु ेजात असलेा   

                (चालणाया) एकेक पाऊलागिणक िहला अमधे य  

                 केाच ेफळ िमळेल. 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 
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ओवी माकं १०१ 
यणेपरी नदीसी। गलेी नारी पतीसरस। 

कंुड केल अीस।का शणेी अपिरिमत॥१०१॥ 

गप :-  अशा कार ेती ी पतीबरोबर नदीवर गलेी. ितथ ेअगिणत  

                 (खपू) लाकड ेव शेया वापन, अीच ेकंुड केले (िचता 

                  रचली). 
शाथ  :- 

परी = कार नारी = ी सरसी = बरोबर 

का = लाकुड शणेी = शणेाची गोवरी  अपिरिमत =अगिणत 
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ओवी माकं  १०२ 
अिकंुडसिंनधेस। ठेिवल तया तेासी। 

बोलावोिन सवुािसनसी। दतेी झाली वाण दखेा॥१०२॥ 

गप :- अिकंुडाजवळ ा (िता नवयाा) तेाला ठेवले.  

                 सवुािसनना बोलावनू ानंा वाण ेदते होती, ह े लोकानंा  

                 िदसले. 
शाथ  :- 

सिंनध = समीप जवळ   

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 

वाण = िजस 
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ओवी माकं  १०३ 
सपु चोळी कंुकुमसे।हळदी काजळ पिरयसे । 

तोड - कंठ सूसे । सवुािसनसी दतेस॥े१०३॥ 

गप :- सपूाम ये चोळी, कंुकू, हळद, काजळ कंठसूाा बरोबरीन े 

                (ऐवजी) दते होती, ह ेऐक. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े तोड = बरोबरी 

सपू = धा वगरै ेपाखडयाच ेसाधन, पाखडण 

कंठसू = कंठ (गळा) +  सू (धागा दोरा) 

गयात घालयाच ेमगंळसू 
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ओवी माकं  १०४ 
गधंपु - पिरमळेस। पजूा केली सवुािसनसी। 

 द ेती अपारसेी। सम ाणा ंतय ेवळे॥१०४॥ 

गप :- गधं,पु ांा सगुधंान ेितन ेसवुािसनची पजूा केली.  

                ावळेी ितन ेाणानंा अमया द  िदले. 
शाथ  :- 

पु = फुल पिरमळ = सगुधं अपार = अमया द 

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 
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ओवी माकं  १०५ 
नमन किन समासंी। िनरोप मागतस ेहष। 

आपण जा माहरेासी। लोभ अस ावा णतस॥े१०५॥ 

गप :- सगयानंा नमार कन ितन ेअितशय आनदंान ेिनरोप  

                मािगतला. ती (सगयानंा) णत होती, “आपण (मी)  

                माहरेी (परमेराकड)े जात.े आपला मायावर असाच लोभ  

                अस ूा.”  
शाथ  :- 

नमन = नमार सम = सव, सगळे 

हष  = अितशय आनदं लोभ = ममता 
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ओवी माकं  १०६ 
माझा  िपता शलूपािण। माता गौरी  अतंःकरण। 

आा ंबोलािवल सगणु। मेभावकिनया॥ं१०६॥ 

गप :- माझा िपता शकंर व माता गौरी माया अतंःकरणात आहते.  

                 ानंी आाला मेभावान े(मेान ेसदहे) बोलािवले आह.े 
शाथ  :- 

शलूपािण = िशलू + हाती धरणारा शकंर   

माता = आई गौरी = पाव ती िपता =बाप (विडल) 

सगणु = गणुयु; स, रज, तम गणुानंी यु (असा मनु दहे) 
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ओवी माकं  १०७ 
आला सण दीपवाळी। आी जात मातजेवळी। 

पतीसिहत मन िनम ळ। जा लोभ अस ावा॥१०७॥ 

गप :- (दीपवाळी सणाला बायका जशा आपा माहरेी जातात,  

                  तशाच पतीन)े आी आमा मातकेड े 

                  (गौरीकड)े पतीसह िनम ळ मनान ेजात आहोत; णज े 

                  आाला आमा माहरेी घऊेन जाणारा सण दीपवाळी,  

                  आमा जीवनात आलेला आह.े आी माहरेी जात  

                  आहोत, आमावर आपला लोभ अस ूावा. 
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ओवी माकं  १०८ 
समागमी लोक आपलेु। होत ेज ेका ंसव आले। 

ासंी सागंतस ेबोले।जाव परतोिन ामासी॥१०८॥ 

गप :- आपा (िता) बरोबर लोक आले होत;े (ा  

               लोकामंधील) ज ेलोक िता गावान बरोबर आलेले होत,े  

               ानंा ितन ेबोलावनू सािंगतले, “तुी आपा गावाला परत  

               जा.” 
शाथ  :- 

समागम े= बरोबर सव े= बरोबर ाम = गाव 
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ओवी माकं  १०९ 
पसुता ंशरुमामीसी। ात तुी न सागंाव ऐसी। 

ाण दतेील आासंरसी।वशंहा तुा ंघडले॥१०९॥ 

गप :- “सास-ूसासयानंी िवचारास, ानंा तुी अस े(इथ े 

                  घडलेले आह ेत)े सागं ूनय.े आा बरोबर (आमा  

                  सारखा) त ेाण दतेील. तुाला वशंहा केाच ेपाप  

                   घडले.” 
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े शरु = सासरा 

मामीस (ाकृत) = मामी, सास ू सरसी = बरोबर 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 110 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं ११० 
ासंी तु णाव  ऐस। मे आहिेत तीथ वास।  

भीमातीर ान अस।े ीगुच ेसिंनधान॥११०॥  

गप :- “ानंा तुी अस ेणाव,े तीथ वासातं त ेदोघ ेसखुी आहते.  

                 ीगंुा सािन यात भीमा नदीा तीरावर ह ेान  

                  आह.े” 
शाथ  :- 

मे =सखुी सिंनधान = सािन य, जवळ िकंवा शजेारी असण े
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ओवी माकं  १११ 
आ ीगुदश नासी। आरोय झाल पतीसी। 

रािहल आपलेु सतंोषी।णोिन सागंा आमचु ेघर॥१११ ॥ 

गप :- “ीगंुा दशनाला आान,े माया पतीला आरोय 

                   लाभले (बर ेवाटले). आपाला  मला इथ ेसमाधान  

                  वाटान,े ती दोघ े  (गाणगापरुला) रािहलेली आहते.  

                  अस ेणनू, तुी आमा घरी सागंा.” 
शाथ  :- 

पती = नवरा सतंोष = समाधान 
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ओवी माकं  ११२ 
ऐस सासूशरुासी। तसैिच आमचु ेमातािपासी। 

इ  सोइिरयासंी।- जन- सागंा यणेपरी तुी॥११२॥ 

गप :- अस ेसास-ुसासयानंा सागंा, तसचे आमा माया आई- 

                 विडलानंा तसचे इ लोक व नातवेाईकानंा अशाचकार े 

                 तुी सागंाव.े 
शाथ  :- 

शरु = सासरा माता = आई िपता = बाप (विडल) 

इ = इित, िहतावह जन = लोक 

सोयरा = नााचा माणसू परी = कार 
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ओवी माकं  ११३ 
ऐस वचन ऐकोन।ःख किरती सकळ जन । 

आपण अस ेहावदन।तेाजवळी उभी दखेा॥११३॥ 

गप :- अस ेितच ेबोलण ेऐकावर सगळे लोक ःख करत होत.े  

                आपण (ती तः) मा हसतमखुान ेतेाजवळ उभी  

                असलेली िदसत होती. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े सकळ = सगळे 

जन = लोक वदन = तड, मखु 
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ओवी माकं  ११४ 
अिकंुड तण। घािलताित का शणेी। 

त आठवण झाली ितच ेमन।योगेराचा उपदशे॥११४॥ 

गप :- ाणी अिकंुडात लाकड ेव गोवया घालत असताना,  

                िता मनात योगेरान ेकेलेा उपदशेाची आठवण झाली. 
शाथ  :- 

का = लाकुड शणेी = शणेाची गोवरी 
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ओवी माकं  ११५ 
ा काढोिनया ं दोनी। बाधंीतस ेतेवण। 

कंठसू ठेविून दोनी ।पसुतस ेाणासंी॥११५॥ 

गप :- ितन ेदोन ा काढून, तेाा दोी कानानंा बाधंले.  

                 आपा गयातील सूातं (मगंळसूातं) दोन ा  

                  ठेवले.  ाणानंा ितन ेिवचारले, 
शाथ  :- 

वण = कान कंठ = गळा पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं ११६ 
िवनवीतस ेिजासंी। सकं केला म मानस। 

ीगुमिूत   आह ेकैशी। आपले  पाहीन॥११६॥ 

गप :- ितन ेाणानंा िवनिवले, “मी मनात सकं (िनय) केला  

               आह ेकी, ीगुमिूत  कशी आह े?, त ेमी माया ीन े 

               (डोयानंी) पाहीन.” 
शाथ  :- 

िज = ाण सकं = इा, िनय मानस = मन 
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ओवी माकं  ११७ 
दशन किन ामीसी।िरत यईेन अिकंुडापाश। 

आा झािलया वगेसे। िरत यईेन णतस॥े११७॥ 

गप :- “ामीच ेदशन झाावर, मी लगचे अिकंुडापाशी  

                 (िचतपेाशी) यईेन. तुी (ाण लोकानंी) िदलेा 

                 आेमाण ेमी घाईन ेलगचे यईेन,” अस ेती णत होती. 
शाथ  :- 

वगे = घाई िरत = लगचे 
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ओवी माकं  ११८ 
ऐकोिन ितयचे वचन। णती सम िवन। 

दहना न होता ंअमान।िरत जाऊिन तु याव॥११८॥ 

गप :- ितच ेबोलण ेऐकून, सगळे िवान लोक णाले, “ते दहन  

                करयासाठी सयूा ाची वळे होऊ नय े(सयूा ापवू ते  

                दहन करयासाठी) णनू तुी िरत जाऊन याव.े” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े सम = सगळे 

िवन = िवत ् +जन = िवान लोक दहन = अिसंार, जाळण े

अमान = सयूा ाची वळे 
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ओवी माकं  ११९ 
पसुोिनया ंाणासंी। िनघाली नारी सगंमासी। 

जथे अस ेषीकेशी। ीनिृसहंसरती॥११९॥ 

गप :- ाणानंा िवचान ती ी सगंमाकड ेिनघाली. जथे े 

                (गाणगापरु यथेील भीमा-अमरजा नदी)सगंमावर िव ु 

                 अवतार ीनिृसहंसरती आहते. 
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े नारी = ी 
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ओवी माकं  १२० 
सव यतेी नगरनारी - । सह - ाण  नानापरी। 

कौतकु पाहती मनोहरी। पितता  ियचे॥१२०॥ 

गप :- िताबरोबर नगरातील िया सगंमावर आा.  

                ाणांा बरोबर नाना कारच ेलोक, ा पितता ीच,े  

                ह ेमनोहर दशन कौतकुन ेपहात होत.े 
शाथ  :- 

सव े= बरोबर नारी = ी 

सह = बरोबर, सगंतीन े परी = कार 

पितता = पणू  पतीिन ी 
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ओवी माकं १२१ 
जाता ंमाग ो करी। ण े“ामी नरकेसरी। 

अभाय आपलु पवूा परी। णोिन आा ंअिेरल॥१२१॥ 

गप :- सगंमाकड ेजात असताना मागा वर, ती ीगंुची तुी 

                 करीत   णाली, “आपले माझ ेपवूपासनूच ेअभाय  

                 णनू, ह ेनरकेसरी ामी, तुी आमाकड ेल केले.” 
शाथ  :- 

ो = तुी, शसंा 

पवूा पर (सृंत ) = पवूपासनू 

अरेण े= ल करण े
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ओवी माकं  १२२ 
तूिंच दाता सवर।शरणागता ं आधार। 

ऐस तझु ीद थोर।काम आपणा न लाधिच॥१२२॥ 

गप :- तचू दणेारा सवाचा ईर असनू, ‘शरण आलेानंा आधार  

                दणे’े हचे तझु ेथोर ीद आह.े (आमा) कामात तझुा  

                आधार आपणाला (मला) िमळाला नाही. 
शाथ  :- 

दाता = दणेारा सवर = सव + ईर 

शरणागत  = आय मागयास आलेला 

लाधण े= लाभण,े िमळण े
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ओवी माकं  १२३ 
हळेामा िभवुनासी। रिचसी रजोगणुसे। 

सगणु सृीसी।ितपािळसी तूिंच ामी॥१२३॥ 

गप :- णात ययावत सव िभवुनाचंी रचना रजोगणुान े 

                करताना; सगणुान ेसृीचा सरंण करणारा, ामी तचू  

                आहसे. 
शाथ  :- 

हळेा = ण, ी, सर, णात 

मा = फ, केवळ, ययावत सव 

ितपाळ = सरंण, आचरण 
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ओवी माकं १२४ 
तमोगणु अस ेऐसी।लय सम जीवासंी। 

तीनी गणु तूिंच होसी।िमिूत  तूिंच दवेा॥१२४॥ 

गप :- तमोगणु असा आह ेकी, ाामळेु सव जीवाचंा नाश  

                होतो; अस ेतीनही (रज, स, तम) गणु तचू आहसे. दवेा, 

               (रज, स, तम) अशी (िगणुाक) िमिूत  तचू आहसे. 
शाथ  :- 

लय = सहंार, नाश सम = सव 

 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 125 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १२५ 
तजुपाश सव िसि। वळंगत राहती नविन ध। 

दिेखली आमचुी कुडी बिु। णोिन मात अिेरले॥१२५॥ 

गप :- तुयापाशी सव िसि असनू, तलुा नविन ध िचकटलेा  

                आहते. त ूआमची दहेिवषयक (पतीचा दहे वाचिवणारी)  बुी  

                पान, आमाकड ेल केलेस.  
शाथ  :- 

वळंगण े= िमठी मारण,े िचकटण े

नविन ध= कुबरेाच ेनऊ खिजन-े प, महाप, शखं, मकर ,कप,  

                               मकंुुद ,नदं ,नील आिण खव 

कुडी = दहे, शरीर, वाईट, थ अरेण े= ल करण े
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ओवी माकं  १२६ 
एखादा नर बाधा करी। जावोिन सागंती राजार। 

ण न लागता ंअवसर। सा किरती तयाचं॥१२६॥ 

गप :- एखादा मनु पीडा ास करीत दते असास, (िपडीत  

                लोक) ाािवषयी रााा ायसभते जाऊन सागंतात.  

                (राजाच ेायासन) णाचीही अडचण न करता (िवलंब न  

                करीता) ाचं े(िपडीत लोकाचंी)  मदत करत.े 
शाथ  :- 

नर = मनु बाधा = पीडा, ःख 

राजार = राजाची ायसभा 

अवसरी = अडचण सा = मदत 
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ओवी माकं  १२७ 
रोग यतेा ंमनुासी। घऊेिन जाती वैापाश। 

औषध किरती तााळेस। आरोय होय तयात॥१२७॥ 

गप :- मनुाला रोग यतेाच (माणसु आजारी पडताच), ाला 

                वैापाशी घऊेन जातात. तााळ औषधयोजना करताच  

                ाला (रोगी मनुाला) आरोय लाभत.े 
शाथ  :- 

वै = रोगोपचाराचंी मािहती असलेला आरोय = िनरोगीपणा 
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ओवी माकं  १२८ 
तू ंमैतूचा अवतार।ाित झाली अपरापंर*। 

भ तजना ंआधार। णोिन वािनती सकळ जन॥१२८॥ 

गप :- ‘त ूिमतूचा (ीदगंुचा) अवतार आहसे’, अशी  

                अमया द िसी झालेली आह.े त ूभजनाचंा आधार  

                आहसे, अस ेतझु ेवण न सगळे लोक करतात. 
शाथ  :- 

मैिूत  = िमिुत  = िगणुाक (रज, स, तम)  ीदमिुत  

ाित = िसी वानण े= वण न करण े

सकळ = सगळे, सव जन = लोक 

अपरापंरी = वाताहात, परकेपणा अपरंपार = अमया द 

अपरापंर* हा श अपरंपार असा असावा. 
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ओवी माकं  १२९ 
अपराध आपण काय केले। वीस गावं भेटीसी आ। 

मातािपातं िवसर। तुया यान ािमया॥१२९॥ 

गप :- आपण(मी) काय(कोणता) अपराध केला आह?े  

               १६०मलैावंन तुया भेटीसाठी आले. ामी, तझु ेरण  

               करताना, (मी तःा) आई-विडलानंा िवसरले. 
शाथ  :- 

गाव = एक योजन अतंर = समुार े८ मलै  

{एक योजन = चार कोस}  [कोस =समुार े२मलै] 

माता = आई िपता = बाप (विडल) यान  = रण 
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ओवी माकं १३० 
होिसल तूिंच मातािपता। णोिन आल गा धांवता।ं 

भेटी होता ंआरोयता । पतीस होईल णोिन॥१३०॥ 

गप :- तचू (माझ)े आई-विडल होशील णनू अर,े आी धावत  

                आलो. तझुी भेट होताच, पतीला आरोय िमळेल णनू (मी  

                धावत तुया भेटीला आले). 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 

गा = अग, अर े आरोय = िनरोगीपणा 
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ओवी माकं १३१ 
आपलेु  समान असती नारी। ासं असती पु कुमरी। 

आपण जाह दगडापरी। पु नाह आपणासी॥१३१॥ 

गप :- आपा (मायासारा िवधवा) िया असतील, ानंा  

                 का, पु (मलुगा) असतात. आपाला मला पु  

                 (मलुगा) नाही, (ामळेु) आपण (मी) दगडामाण ेझालेली  

                 आह.े 
शाथ  :- 

समान = सारख े पु = मलुगा 

कुमरी = मलुगी, का परी = माण े
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ओवी माकं  १३२ 
पित आपलुा सदा रोगी।कैचा पु आपलेु अगं। 

णोिन यािच काालाग।िनघोिन आ ामीया॥१३२॥ 

गप :- आपला (माझा) पित (नवरा) सदवै रोगी (आजारी) 

                 रािहान ेकोणता  पु (मलुगा) आपा (आमा)  

                 शरीरातनू जाला यईेल ? ामी,  मलुगा ावा णनू,  

                 ाच  हतेसुाठी मी िनघनू आले. 

शाथ  :- 

सदा = नहेमी रोगी = आजारी कैचा = कोणता 

का = सहतेकु, इा धन केलेले लागी = साठी 
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ओवी माकं  १३३ 
आरोय होईल पतीसी। पु होतील आपणासी। 

आशा कन मानस। आ ामी कृपािसधं॥ु१३३॥ 

गप :- पतीला आरोय लाभेल, आपणाला (मला) मलुगा होईल;  

                ही आशा मनात धन, ह ेकृपासागर ामी, (तुया  

                दशनाला मी) आले. 
शाथ  :- 

आरोय = िनरोगीपणा पु = मलुगा 

मानसी = मन िसधं ु= सागर 
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ओवी माकं १३४  
परुला माझा मनोरथ। आरोय जाहला ाणनाथ। 

पु जाहले बत। नवस जाहला ािमया॥१३४॥ 

गप :- माझी इा पणू  झाली. माया ाणनाथास (पतीस) आरोय  

                लाभले. मला खपू मलु  झाली. (यापकैी कोणा गोी  

                मायाबाबतीत खया झाा?) ह ेामी, माझा नवस पणू   

                झाला (अस ेमी कस ेण ू?)  

शाथ  :- 

परुण े= पणू  होण े मनोरथ = इा, हते ू आरोय = िनरोगीपणा 

पु = मलुगा बत = खपू 

नवस = काय िसीसाठी दवेाची ाथ ना व त ेिस झाावर  

           काही व ूअप ण करयाची िता. 
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ओवी माकं १३५  
मनोरथ जाहला आासंी। णोिन ये ेपसुावयासी। 

जाऊं आता ंपरलोकासी। कीित  तझुी घऊेिनया॥ं१३५॥ 

गप :- आमचा बते झालेला ठरलेला आह,े णनू िवचारयास यते  

                (आले)आह.ेआता परलोकात तझुी कीित  घऊेन जाऊ  

                (जाईन) णत.े  

शाथ  :- 

मनोरथ = बते पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं  १३६ 
ऐसपेरी यान करीत। आली अमरजासगंमा िरत। 

वृ अस ेअ। दखेती झाली ािमयासी॥ १३६॥ 

गप :- अमरजा सगंमावर अशाकार ेामच े यान करीत ती  

                आली. ितथ ेअसलेा िपपंळ वृापाशी, ितला ामी  

                िदसले.   
शाथ  :- 

यान = एका िचतंन अ = िपपंळ परी = कार े
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ओवी माकं  १३७ 
उभी ठाकोिनया ंरी। साागं नमन करी। 

ीगु णती तय ेअवसर। सवुािसनी होई वु॥१३७॥ 

गप :- र उभ ेरान, (ितन)े ीगंुना साागं नमार केला. ा  

                 सगंी ीगु णाले, “तझू ेसवुािसनी होण,े अचल आह”े.  
शाथ  :- 

ठाकण े= उभ ेराहण े अवसर = सगं वु = अचल 

साागं नमन = साागं नमार = शरीराची आठ अगं े(दोन हात, दोन  

गडुघ,े दोन पाय, छाती आिण डोके) जिमनीला टेकून केलेला नमार . 

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 
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ओवी माकं १३८ 
ऐस ेणता ंमागतुी। नमन करी एकभ। 

पनुरिप ामी तणेच रीत। अपुी* होय णतस॥े१३८॥ 

गप :- अस ेामनी णताच, ितन ेएकप भीन ेपुा नमार  

                केला. “त ूअपुी (आठ मलुाचंी आई) होशील”, ामी  

                ाच पतीन ेपुा णाले.  
शाथ  :- 

मागतुा = पुा, िफन पनुरिप = पुा रीती = पत 

अपुी =अ (आठ) पुी मलुी  असलेली ी 

अपुी* = हा श ‘अपुा’ असा असावा. 
                               = अ (आठ) पुा मलुग ेअसलेली ी 
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ओवी माकं  १३९ 
ऐस वचन ऐकोन।हा किरती सकळ जन। 

सागंताित िवारोन।ीगुपाश तयवेळे॥१३९॥ 

गप :- अस ेबोलण ेऐकून, सगळे लोक हसायला लागले.ावळेी  

                ीगुपाशी त ेलोक, सिवर सागंत होत.े 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े सकळ = सव, सगळे जन = लोक 
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ओवी माकं  १४० 
िव णती ािमयासी।इचा पित पचंासी। 

पावला परंधामासी।सवुािसनी केव होय॥१४०॥ 

गप :- ामना ाण णाले,“िहचा पित (नवरा) मरणाा  

                दारात आह.े तो परंधामास पावला. ही सवुािसनी कशी ?   
शाथ  :- 

िव = ाण पचं = मरण केवी = कस?े, कोणा कार?े 

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 

परंधाम  = परम ् (सवात े) + धाम (गहृ)   
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ओवी माकं  १४१ 
नले ते शानासी। ह ेआली अस ेसहगमनासी। 

िनरोप ावया तुापंाश। आली  अस ेािमया॥१४१॥ 

गप :- ते शानातं नलेे असनू; ही सती जाणारी,ामी  

                तुापाशी, िनरोप घेयासाठी आलेली आह.े 
शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े
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ओवी माकं  १४२ 
तमुचा िनरोप घऊेिन। अिकंुडा जाऊिन। 

समागम पितशयन। दहन करण इयसेी॥१४२॥ 

गप :- तमुचा िनरोप घऊेन, अिकंुडापाशी (िचतपेाशी) जाऊन,  

                 पितशवेर (पितबरोबर) िहच ेदहन करण.े  
शाथ  :- 

समागम े= बरोबर, सह 

शयन = िबछाना, शा 

दहन = अिसंार ,जाळण े
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ओवी माकं  १४३ 
ऐकोिन ाणाचं ेवचन।ीगु णित हासंोन। 

इच ेिर अहवेपण ।मरण क च ेघड ेइसी॥१४३॥ 

गप :- ाणाचं ेबोलण ेऐकून, ीगु हसनू णाले, “िहच े 

                 सवुािसनी िर आह.े िहला मरण कस ेघडले (यईेल)?” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े

अहवेपण = सौभाय, सवुािसनी 

सवुािसनी = नवरा िजवतं असलेली ी 
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ओवी माकं १४४ 
णती ीगु तय ेवळे। आणा ते आाजंवळ। 

ाण गलेा कवण ेकाळ। पां णती ा अवसरी॥१४४॥ 

गप :- ावळेी ीगु णाले,“ते आमाजवळ आणा.  

                कोणा काळी ाचा ाण गलेा? त ेपा.” अस ेासगंी  

                ीगु णत होत.े 
शाथ  :- 

कवण = कोण ? कोणता ? काय ? अवसर = सगं 
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ओवी माकं १४५ 
ीगु णित िजासंी। आमचु ेवा जाहल ऐसी। 

अहवेपण िर इयसेी। सदंहे न धरा मनातं॥१४५॥ 

गप :- ीगु ाणानंा णाले, “आमच ेवा अस ेआह ेकी,  

                 ितला िर सवुािसनी आह.े मनातं शकंा ध नका.” 

शाथ  :- 

िज = ाण सदंहे = शकंा 

अहवेपण = सौभाय, सवुािसनी 

सवुािसनी = नवरा िजवतं असलेली ी 
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ओवी माकं १४६ 
या बोलाचा िनधा।करील आता ंकपू रगौ। 

नका ते संां। आणा णती आपणाजवळी॥१४६॥ 

गप :- “आमा बोलयातला िनधार शकंर आता (पणू ) करील.  

                  तेावर अिसंार क नका. आमाजवळ ा तेाला 

                  आणा.” 
शाथ  :- 

कपू रगौर = शकंर 
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ओवी माकं  १४७ 
ीगुचा िनरोप होता।ं आणू ंगलेे धांवत। 

लोक कौतकु पहात।अ भनव णती सकळही जन॥१४७॥ 

गप :- ीगंुची जायािवषयी आा होताच, लोक ते  

                आणयासाठी धावत गलेे. लोक ह ेकौतकु पहात, “नवल  

                घडत आह”े अस ेसगळे लोक णत होत.े  
शाथ  :- 

िनरोप = जायािवषयी आा 

अ भनव = नवल सकळ = सगळे जन = लोक 
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ओवी माकं  १४८ 
इतकु  होता ंअवसर। आले तथे िव चारी। 

पजूा किरती मनोहरी। ीगुची भिन॥१४८ ॥ 

गप :- इतके होयाचा अवकाश (लगचेच) चार ाण   

               आले. ीगंुची ानंी भीन ेिचाकष क पजूा केली. 
शाथ  :- 

अवसर = अवकाश िव = ाण मनोहारी = िचाकष क 
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ओवी माकं  १४९ 
सू णोिन। अ भषके किरती गुचरण। 

षोडशोपचार िवारोिन। पजूा किरती भीस॥१४९॥ 

गप :- ा ाणानंी सू णनू, ीगु चरणावंर अ भषके 

               केला. ानंी भीभावान ेीगंुची षोडशोपचार पजूा केला. 
शाथ  :- 

चरण = पाय 
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ओवी माकं  १५० 
तीथ पजूा नानापरी। पजूा करती उपचार। 

इतकु  होता ंअवसर। घऊेिन आले तेासी॥१५०॥ 

गप :- (ीगंुच ेचरण हचे तीथ े असनू,) ा तीथा ची पजूा  

               नाना कार ेउपचार करीत, ा ाणानंी केली. इतके होत  

               असताना, ा सगंी लोक तेाला  घऊेन आले. 
शाथ  :- 

अवसर = सगं परी = कार 
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ओवी माकं  १५१ 
ते आणोिनया ंदखेा। ठेिवल ीगुसखुा। 

ीगु णती िवलोका।ं सोडा दोर व याच॥१५१॥ 

गप :- ते आणनू ीगंुा समोर ठेवलेले िदसत होत.े ीगु  

                ाण लोकानंा णाले, “याच े(तेाच)े दोरान ेबाधंलेले  

                व सोडा.” 
शाथ  :- 

सखु = समोर िव = ाण 
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ओवी माकं  १५२ 
चरणतीथ  तय ेवळे। दतेी तया ंिवाजंवळ। 

ोा णती तााळ। ते सवागी नपन  करा॥१५२॥ 

गप :- ावळेी ीगंुनी (तःा चरणावंरच)े तीथ  ा  

                ाणाजंवळ िदले. ीगु णाले,“ह ेतीथ  तााळ  

                िशपंडा. तेाा सव अगंानंा (अवयवानंा) ा तीथा न े नान  

                घाला.” 
शाथ  :- 

चरण = पाय िव = ाण ोण = िशपंडण े

सवाग = सव + अगं (शरीर अवयव) 

नपन ं(सृंत) = नान घालण े
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ओवी माकं  १५३ 
ीगुिनरोप त ेाण।तेासी किरती तीथ  नपन। 

अमतृि ंीगु आपण। पाहती ते सवाग॥१५३॥ 

गप :- ीगंुा सदंशेान े(सदंशेानसुार) ा ाणानंी तेाला 

                ितथा न े नान घातले. ीगु आपण, अमतृीन ेतेाला  

                सवागान ेपािहले (ाहाळले). 
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे 

नपन ं(सृंत) = नान घालण े

सवाग = सव + अगं (शरीर अवयव) 
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ओवी माकं  १५४ 
पाहता ंसधुाीन। ते जाहल  सजंीवन। 

उठोिन बसैला तण। अगं मरुडीत पिरयसेा॥१५४॥ 

गप :- ीगंुनी अमतृीन ेपाहताच, ते पनुीिवत (िजवतं) 

                झाले. ा णी (तो िजवतं झालेला) अगं मरुडीत आळोख-े 

               िपळोख ेदते उठून बसला, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

सधुा = अमतृ सजंीवन = पनुीवन 

मरुडण े= वळिवण े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १५५ 
न णोिन लाजत।तेा झाल  सव  चते। 

नव  व नसेत।यवेोिन कड ेबसैला॥१५५॥  

गप :- (िजवंत झालेला द) आपण वहीन आहोत णनू (ा  

                जािणवने)े लाजत होता. तेाच ेसव अवयव जागतृ झाले.  

                नवीन व नसेनू, (तो) कडलेा बाजलूा बसला. 
शाथ  :- 

न = वहीन, नागवा चते = जागतृ कड े= बाजसू 
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ओवी माकं १५६ 
बोलाविून ियसेी। पसुतस ेिवारसे। 

कोठ  आिणल आपणासी।यतीर कवण सागं॥१५६॥ 

गप :- आपा बायकोला बोलावनू ान ेिवारान े(सिवर)  

               सागं) िवचारले, “आपणाला (मला) कोठे आणले ? ह े 

              यतीर कोण आहते ? त ेसागं.” 
शाथ  :- 

ी = भाया , बायको पसुण े= िवचारण े कवण = कोण ? 
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ओवी माकं  १५७ 
इतकेु लोक आले असता।ं का ंवो न करसी तू ंचतेा। 

िना आली मदोा। णोिन पसु ेियसेी॥१५७॥ 

गप :- “इतके लोक आलेले असताना, त ूमला जागतृ (जाग) का  

                 केल नाहीस ? उपण ेमाजासारखी मला झोप 

                 आली”, अस ेणनू ान े(आपा) बायकोला िवचारले. 
शाथ  :- 

िना = झोप चते = जागतृ 

मदोत = मद (उपणा) + उत (माजलेला) 

पसुण े= िवचारण े ी = भाया , बायको 
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ओवी माकं  १५८ 
ऐकून पतीच वचन । सागंती झाली िवान। 

उभ रान दोघजेण ।नमन किरती ीगुसी॥१५८॥ 

गप :- पतीच ेबोलण ेऐकून, ितन े(घडलेली घटना) िवान  

                सािंगतली. दोघाजणानंी (ा पती-प नीन)े उभे रान  

                ीगंुना नमार केला. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े नमन = नमार 

 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 159 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १५९ 
चरणावरी माथा ठेवनू।ो किरती दोघजण। 

पहाती लोक सकळही जन। महानदं वत ला॥१५९॥ 

गप :- ीगंुा पायावंर डोके ठेवून, दोघा पती-पीन,े ीगंुची  

                 ो केली (टली). ह ेसगळ (य) लोक पहात होत.े  

                 तथे ेमहा आनदंाचा आरंभ झाला.(सगळे लोक खपू  

                 आनदंीत झाले).   
शाथ  :- 

चरण = पाय माथा = डोके सकळ = सगळे 

महानदं = महा + आनदं = खपू आनदं वत ण े= आरंभण े
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ओवी माकं  १६० 
णती पापपी आपण। पाप केल दाण। 

पापापासाच अनसुधंान।ज जाहला ािमया॥ं१६०॥ 

गप :- “ामी, आपण आी पापपी असनू (आी) भयकंर पाप  

                 केलेले आह.े पापाा जवळा अनसुधंानातनू आमचा  

                 ज झाला.” 
शाथ  :- 

पाप = पातक दाण = भयकंर, घोर 

पास = जवळ, जोरा अनसुधंान = योय सबंधं 
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ओवी माकं  १६१ 
ब ुीन पाप वत ल।पापसागर बडुाल। 

तझु रण िवसरलो। यमिूत  जगगु॥१६१॥ 

गप :- ब ुीन े(वाईट बुीन)े आी वागलो. पापाा सागरात  

                आी बडुालो. तझु ेरण िवसरलो. त ूतीनमिूत   

                (िगणुाक स, रज, तम यु)  जगाचा गु ीदगु  

                आहसे. 
शाथ  :- 

वत ण े= वागण े य = तीन 

जगगु = जगत ् + गु = जगाचा गु 
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ओवी माकं  १६२ 
सम जीवमाासी। रिता शकंर तूिंच होसी। 

ाित तझुी िभवुनासी।शरणागता रका॥१६२॥ 

गप :- सव जीवमााचं ेरणारा शकंर तचू आहसे. शरण  

                आलेाचंा रक (रण करणारा) अशी तझुी ग, पृी,  

                पाताळ अशा तीन लोकातं तझुी िसी आह.े 
शाथ  :- 

सम = सव, सगळे ाित = िसी 

िभवुन=  ि (तीन) + भवुन (लोक)  

= तीन (ग, पृी, पाताळ)लोक  

शरणागता = शरण आलेला 
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ओवी माकं  १६३ 
ािह ािह जगु।िवमिूत  परा। 

ा - िव ु- महे। सिदानदं - पा॥१६३॥ 

गप :- “ा-िव-ुमहेर अस ेसिदानदं प असलेा  

                 सवे िवमिुत  जगाचा गु, आमच ेरण कर.” 
शाथ  :- 

ािह ािह = “दवेा, रण कर” अशा अथा च े यालेाच ेउार 

सिनादंस = ान आिण आनदं यानंी यु ज ेईरप त े

पर,ईराच ेिनग ुण प 

परार = सवे जगु =जगत ् गु =जगाचा गु 
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ओवी माकं १६४ 
ािह ािह िवकता । ािह ािह जगता । 

कृपासागरा गुनाथा। भजनवरदा॥१६४॥ 

गप :- िव िनमा ा आमच ेरण कर. जगाथा आमच ेरण  

                 कर.  कृपचेा सागर असलेा, भजनानंा वर दणेारा 
शाथ  :- 

ािह ािह = “दवेा, रण कर” अशा अथा च े यालेाच ेउार 

िवकता  = िव कता  करणारा िव िनमा ण करणारा 

जगता  = जगत ् + भता  (पती) = जगाचा पती जगाथ 

जन = लोक द = दणेार े
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ओवी माकं १६५ 
जय जया गुमिूत । जटाजटूा* पशपुित। 

अवतरलासी तू ंिती। मनुदहे धिनया॥ं१६५॥ 

गप :- गुमिूत  तझुा जय-जयकार असो. जटाधारी (डोावर जटा  

                बाधंलेला) पशपुित(शकंर) त ूपृीवर मनुदहे  

                (ीनिृसहंसरती)  धारण कन अवतार घतेलास. 

शाथ  :- 

जटाजटू = जटेचा समहू िती = पृी 

जटाजटूा* = जटाचं ेअनके समहू.  शकंराा जटा मोकया नसनू, जटा 

मकावर बाधंलेा असान ेशकंराला ‘जटाधारी’ णतात. 
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ओवी माकं  १६६ 
ािह ािह िपनाकपाणी।ािह दवेा तू ंिशरोमिण। 

भजना ंपाळोिन। रितोिस िनरंतर॥१६६॥ 

गप :- ह ेशकंरा आमच ेरण कर. रण करणाया दवेा, त ू 

                िशरोमिण असनू, भजनानंा पाळून (साभंाळून) त ूाचं े 

                सतत रण करीत असतोस. 
शाथ  :- 

ािह ािह = “दवेा, रण कर” अशा अथा च े यालेाच ेउार 

िपनाकपािण = शकंर   पाळण े= राखण े िनरंतर = सतत अाहत 
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ओवी माकं  १६७ 
सवा भतू तूिंच वससी। नमन तझु ेचरणासंी। 

मज ऐसा गमलासी। मातापी वत त॥१६७॥ 

गप :- सव ायामं ये (ाणीमाातं) तचू राहतोस. तझु ेचरणावंर  

                माझा नमार असो. त ूमातृपात असनू, त ूमला असा  

               (आईा पात) पावलास.  

शाथ  :- 

भतू = ाणी वसण े= राहण े नमन = नमार 

चरण = पाय गमण े= पावण े

माता = आई वत ण े= असण े
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ओवी माकं  १६८ 
िवकरणी तूिंच किरसी। हळेामा सिृ रचसी। 

मज ऐसा गमलासी। ानप वत त॥१६८॥ 

गप :- िव ही तझुीच करणी कृ आह.े त ूसृी णातं (णाधात) 

                रचलीस. त ूानप असनू, मला असा (ानपी) पावलास. 
शाथ  :- 

  हळेा = णात गमण े= पावण े वत ण े= असण े
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ओवी माकं  १६९ 
िभवुन तझुी करणी। माथा  ठेिवला तझु ेचरण। 

िनय केला माझ ेमन।पनुरिप ज न ेआता॥ं१६९॥ 

गप :- िभवुन िनिम ती तझुी आह.े तुया पावलावंर मक ठेवले   

                आह.े‘आता पुा ज नको’, हा माया मनातं िनय केला. 
शाथ  :- 

िभवुन = ि (तीन) + भवुन (लोक) = ग, पृी, पाताळ 

चरण = पाय माथा = डोके, मक पनुरिप = पुा 
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ओवी माकं  १७० 
तझु नायके एखादा जरी।कोपसी िरत तयावरी। 

माझ ेमन यणेपेरी। अकलंकप िदसतोिस॥१७०॥ 

गप :- एखाान ेतझु ेअि कस े? (तुया अिावर शकंा  

                घतेली) तर त ूाावर लगचे रागावतोस. माया मनातं  

                कलंक नसलेा अशाकारा (मातृप, ानप)* पातं  

                िदसतोस. 
शाथ  :- 

नायके = न + आय (अि) +  के (कोठे?, काय?, कस?े) 

कोप = राग परी = कार े

(मातृप, ानप)*  ओवी माकं  १६७, १६८ नसुार 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 171 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं १७१ 
ोध नाह तझु ेमन। आनदंमिूत  तूिंच सगणुी। 

भजनात करी रणी।कृपासागरा ािमया॥१७१॥ 

गप :-तुया मनातं  राग रहात नाही. ामी, कृपचेा सागर  

               असलेला, भलोकाचं ेरण करणारा,आनदंमिूत  असलेला त ू 

               रज, स, तम गणुानंी यु आहसे.  
शाथ  :- 

ोध = राग सगणु = स, रज, तम इ. गणुानंी यु 
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ओवी माकं  १७२ 
जीवमाा कृपा किरसी।शरणागतात रिसी। 

इहपर सौ दसेी। चतिुव ध पुषाथ ॥१७२॥ 

गप :- जीवमाावंर त ूकृपा करतोस. शरण आलेाचं ेत ूरण  

                करतोस. ा जगात धम , अथ , काम, मो अस ेचार कारच े 

                पुषाथ  दऊेन, त ूा लोकातं (पृीवर)  सखु दतेोस. 
शाथ  :- 

शरणागत = आय मागयास आलेला 

इह = या जगातं, पृी सौ (सृंत) = सखु 

चतिुव ध = चतःु (चार) +  िवध कार  पुषाथ  = धम , अथ , काम, मो 
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ओवी माकं  १७३ 
तूिंच काय - साग। िचााचा आग। 

ीनिृसहंसरती गु ।  मा करण ािमया॥१७३॥ 

गप :- तचू कायाचा सागर आहसे. ीनिृसहंसरती गु  

                 चतैाच ेान  आह.े ामी आाला मा करावी. 
शाथ  :- 

िचा = िचत ् (चतै) + मा आग = ान 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 174 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १७४ 
ऐस नानापरीसी। ो केल  ीगुसी। 

ीगुमिूत  सतंोष। आािसती तय ेवळे॥१७४॥ 

गप :- ीगंुच ेो ानंी अस ेनाना कार ेकेले (टले).  

                 ावळेी ीगुमिूतनी समाधानान ेावळेी आासन िदले, 
शाथ  :- 

परी = कार सतंोष = समाधान आासन = वचन 
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ओवी माकं  १७५ 
अ पु पणूा यषुी। हो का ंीमतं अितहष। 

गलेे तमुच ेसव दोषी। दहेातं मुी तुा॥ं१७५॥ 

गप :- “तुाला आठ मलु होतील. तमुच ेपणू  आयषु ीमतंीत 

                 अितशय आनदंात ितत होईल. तमुच ेसव दोष गलेे असनू  

                तुाला दहेाा शवेटी (मरणोर) मुी िमळेल.  
शाथ  :- 

अ = आठ पु = मलुगा पणूा यषु = पणू  +आयषु 

हष  = आनदं दहेातं = दहे (शरीर ) + अतं (शवेट) 
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ओवी माकं  १७६ 
चतिुव ध पुषाथ । ल य झाले तुा ंस। 

साडंोिनया ंसदंहे िरत।सखु ेअसा णती दखेा॥१७६॥ 

गप :- “धम , अथ , काम, मो ह ेचारही पुषाथ  तुाला िमळालेले  

                  आहते; ह ेस आह.े तुी िरत शकंा सोडून, तुी  

                  सखुान ेअसाव ेरहा,” अस ेीगु णाले. 
शाथ  :- 

चतिुव ध पुषाथ  = चतःु(चार) + िवध (कार) पुषाथ   

      =  धम , अथ , काम, मो 

ल य = िमळयासारख े स = खर 

साडंण े= ागण,े सोडण े सदंहे = शकंा 
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ओवी माकं  १७७ 
इतकु  होता ंअवसरी। िमळाा होा नगरनारी। 

जयजयकार अपरापंरी*।वत ला तय ेवळे॥१७७॥ 

गप :- इतके होत असताना, ा सगंी सगया नगरातील िया 

                ितथ ेजमा. ावळेी अमया द जयजयकाराचा आरंभ  

               झाला (सगया ियानंी ीगंुचा जयजयकार करायला  

              सरुवात केली). 
शाथ  :- 

अवसर = सगं नारी = ी 

अपरापंरी = वाताहात, परकेपणा अपरंपार = अमया द 

वत ण े= आरंभण े

अपरापंरी* हा श ‘अपरंपार’ असा असावा. 
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ओवी माकं  १७८ 
नमन किरती सकळही जन। ो किरती गायन। 

किरताित नीराजंन। जयजयकार वत ला॥१७८॥ 

गप :- सगया लोकानंी (ीगंुना) नमन केले. लोकानंी  

                (ीगंुची) ो गायली. लोकानंी नीराजंनान े(ीगंुना) 

                ओवाळले. ीगंुचा जयजयकार करयाचा लोकानंी आरंभ  

        केला. 
शाथ  :- 

सकळ = सव, सगळे जन = लोक 

नीराजंन = ओवाळयाच ेदीपपा वत ण े= आरंभण े

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 179 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १७९ 
तयामं य िव एक। होता धतू  कुबिुक। 

याच गहृ होत नरक। णोिन पसु ेीगुसी ॥ १७९॥  

गप :- ाम ये एक धतू , वाईट बुीचा ाण होता. ाच ेघर  

                काय माणसाच ेहोत?े (हा माणसू सतैान होता) णनू ान े

               ीगंुना िवचारले, 
शाथ  :- 

िव  = ाण कुबिु =कु (वाईट) + बिु 

गहृ = घर नर = मनु 

की = अथवा, काय पसुण े= िवचारण े
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ओवी माकं १८० 
िव ण ेीगुसी। िवनिंत ामी पिरयसे। 

सशंय आमुा मानस।होतस ािमया॥१८०॥ 

गप :- ीगंुना ाण णाला,”ामी, माझी िवनतंी ऐकावी.  

                 आमा (माया) मनातं सशंय आह.े” 
शाथ  :- 

िव = ाण पिरयसण े= ऐकण े मानस = मन 
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ओवी माकं  १८१ 
वदेशा-परुाण। बोलताित सनातन। 

‘िलिखत स’ जाण । णोिन वा िनरंतर॥१८१॥ 

गप :-वदेशा परुाणानंी िचरकाल असलेले िलिखत स  

               जाणान,े ातील वा िनरंतर आह ेणनू (हा सशंय  

               माया मनातं आह)े. 
शाथ  :- 

सनातन = शात, िचरकाल िनरंतर = सतत, अाहत 

वा = िवचार पणू पण े करणारा शसमुय 
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ओवी माकं  १८२ 
घडला नाह अपमृ ुयासी। िदवामरण सखुातंरसेी। 

ाचा आला ाण कैसी। िलिखत स क िमा॥१८२॥ 

गप :- “ाला अपमृ ुघडला नाही. ाला सखुा-सखुी िदवसाच े 

                  मरण आले, अस ेअसताना ाचा ाण कसा आला? 

                  िलिखत स आह ेकी खोटे?”  
शाथ  :- 

अपमृ ु= आकिक मृ ु िदवा = िदवस 

मरण = मृ ु सखुातंर = सखु + अतंर (अतंया म = अतंरंग) 

कैसी = कशी ? िमा = खोटे 
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ओवी माकं १८३ 
न कळे याा अ भाया। िनरोपाव गुराया। 

ीगु सागंती हासंोिनया।ं तया मखू  ाणासी॥१८३॥  

गप :- “ा सगया घटनचेा अथ  कळत नाही. गुराया, ा  

                 िवषयीचा तमुचा सदंशे सागंावा.” (अस ेतो मखू  ाण  

                 बोलावर)  ा मखू  ाणाला ीगंुनी हसनू सािंगतले, 

शाथ  :- 

अ भाय = आशय, अथ , मत िनरोप = सदंशे 
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ओवी माकं  १८४ 
ीगु णती ाणासी। सागंने तजु िवारसे। 

पढु ेज होय ासी। एकिच पिरयसेा॥१८४॥ 

गप :- ीगु ा ाणाला णाले, “तलुा िवारान े(सिवर) 

                सागंने (सागंतो). ाला पढु ेज आह,े ह ेएकिचान े 

                ऐका.” 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १८५ 
आ तया याश। मागनू घतेल कारणसे। 

पढुील जातं पिरयसे। वष तीस संा त॥े१८५॥ 

गप :- “आी ा दवेाकड ेा कारणासाठी (ाा  

               स याा जासाठी) पढुील जातील ३० वष मागनू  

               घतेली .” 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १८६ 
भजन रावयासी। मािगतल आी यापाश। 

णिून सागंती िवारसेी।तया िववगा पढु॥१८६॥ 

गप :- “भजनाच ेरण करयासाठी, आी दवेाकड े(ाा  

                  पढुील जातील ३०वष) मागनू घतेली,” अस ेीगंुनी  

                  ा ाण लोकानंा, िवारान े(सिवर) सािंगतले. 
शाथ  :- 

िव = ाण 

 

 

 

 

 

 



                                     ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 187 ~ 

           अ याय  ३२    मतृिवसजंीवन   
   

 

ओवी माकं  १८७ 
तट झाले सकळही जन।साागं किरती नमन। 

गलेे आपलुाले ाना।ाित झाली चं रा॥१८७॥ 

गप :- सगळे लोक ा सगंानतंर  तट झाले (लोकानंी कोणतचे  

                मत िदले नाही). ीगंुना साागं नमार कन, त ेलोक 

                आपाला ानी गलेे. ीगंुची िसी चोहीकडील राातं  

                झाली.  
शाथ  :- 

तट  = कोणाही पास न िमळालेला 

सकळ = सगळे, सव जन = लोक 

साागं नमन = साागं नमार  

                  =शरीराची आठ अगं े(दोन हात, दोन गडुघ,े दोन पाय, 

                      छाती आिण डोके) जिमनीला टेकून केलेला नमार 
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ओवी माकं  १८८ 
पिततने पतीसिहत। नान केल सगंमातं। 

अतंःकरण सतंोष बत।पजूा किरती भिन॥१८८॥ 

गप :- ा पिततने े(िजवतं झालेा) पितसह सगंमातं नान  

               केले. खपू समाधानी अतंःकरणान,े (ा पती-प नीन)े  

               भिभावान ेपजूा केली. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान बत = खपू 
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ओवी माकं  १८९ 
अपार  वचनू। किरती आराधन। 

सयु  गलेा अमाना। आले ीगु मठासी॥१८९॥ 

गप :- अमया द धन खच कन, तथे ेानंी ीगंुची पजूा केली. 

                 सयूा ाची  वळे झाान ेसयू  मावळत असताना, ीगु  

                  मठात आले. 
शाथ  :- 

अपार = अनतं, अमया द  = धन, दौलत 

वचे, वचे ु(ाकृत) = खच आराधन = ाथ ना, पजूा 

अमान = सयूा ाची वळे 
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ओवी माकं  १९० 
ीपुष नमार।किरताित वारंवार। 

पजूासामी उपचार। आरित किरती ीगुसी॥१९०॥ 

गप :- ीगंुना ी पुष वारंवार नमार करीत होत.े पजूासामुी  

                (हातात घऊेन ीगंुची) आरती करयाच ेिशाचार (लोक) 

                 करीत होत.े 
शाथ  :- 

उपचार = िशाचार 
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ओवी माकं  १९१ 
िस ण ेनामधारका।पढु ेजाहल अपवू  ऐका। 

कथा अस ेअित िवशषेा। सागंने ऐका एकिच॥१९१॥ 

गप :- िस नामधारक िशाला णाले, “पढु ेअपवू  झाले, त े 

                ऐका. अितशय िवशषे अशी ही कथा मी सागंने, ती तुी  

                 एकिचान ेऐका.” 
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ओवी माकं  १९२ 
णोिन सरती-गगंाधार*। सागं ेगुचिर िवार। 

ऐकता होय मनोहर।सकळाभी पािवज॥े१९२॥ 

गप :- णनू सरती गगंाधर गुचिर िवारान ेसागंत आह.े ह े 

                 गुचिर ऐकताना, िचाकष क असनू, सगयानंा काण  

                 िमळत े(सगयाचं ेकाण होत)े. 
शाथ  :- 

मनोहर = िचाकष क 

सकळाभी = सकळ (सव) + अभी (काण) 

पावण े= िमळण े

गगंाधार* = गगंाधर ह ेीगुचिरकार ी सरती साखर ेांा 

िपाच े(विडलाचं)े नाव असान,े गगंाधार हा श ‘गगंाधर ‘असा 

श असावा.  
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ओवसंा१९२ 
इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ ीनिृसहंसरपुाान े 

िस-नामधारकसवंाद े  

मतृिव - सजंीवन ंनाम ािशंऽ यायः॥३२॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु  

गप :- अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा  

                असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू,  

                 िस(मनुी) व  नामधारक यांा सवंादातनू,  

                ‘मतृिवसजंीवन ’ नावाचा  एकितसावा अ याय  

                 ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

ािशं = ३२ 

॥ीगुदवे द॥ 
 


