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ओवी माकं  १ 

ी गणशेाय नमः॥ ीसर ै नमः॥ीगु यो नमः॥ 

िस  ण े नामधारका॥  पढु  अपवू   झाल  ऐका। 

योगेर  तो  कारिणका। सागं े ियाचं ेधम -कम ॥१॥ 

गप :- 

मी ी गणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार करतो. मी  

ीगुला नमार करतो. 

िसमिुन नामधारक िशाला णाले, “पढु े काय अपवू  घडले ! त े ऐका. 

(साात) योगेर* हा ियाचं ेधम -कम  सागंणार ेसाधन (मा यम) आह”े. 

शाथ  :- 

कारिणका = साधन (मा यम) 

योगेर* = अ याय ३० ओवी माकं १२१ मधील िसपुष 
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ओवी माकं २ 

योगेर  णती  ितयसेी। ियाचं े आचार  मज  पसुसी। 

सागंने  तजु  िवारसे । भवसागर  तरावया ॥२॥ 

गप :- 

योगेर ितला णतात, “ियाचं े आचार त ू मला िवचारत आहसे.   

ससंारसागर तरयासाठी, मी तलुा िवारान ेसागंने”. 

शाथ  :- 

आचार = वत न, चाल, रीत 

पसुण े = िवचारण े

भवसागर =  भव (ससंार) सागर (समु) 
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ओवी माकं ३ 

पित  असता ं कवण  धम ।  अथवा  मिेलया  कवण  कम । 

उभयप  िवान । सागंने   ऐक  एकिच॥३॥ 

गप :- 

पित िजवतं असताना, कोणता धम  पाळावा ? िकंवा पित मेावर, कोणत ेकम  

कराव े? ा दोी बाज ूमी िवान सागंने; ा त ूएकिचान ेऐक . 

शाथ  :- 

कवण  = कोणता ? मिेलया =  मेानतंर उभय = दोी 

प = बाज ू अथवा = िकंवा, अगर 
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ओवी माकं ४ 

तजु  मानले  ज  बरव। तिेच ं तवुा ं अिंगकाराव। 

ियाचंी  रहाटी  मी  भाव। सागंने  ऐक  एकिच॥४॥ 

गप :- 

तलुा ज े बर (योय) वाटेल, तचे त ू अिंगकारावसे* (ीकारावसे). माया 

भावानसुार, मी ियाचंी राहणी सागंने; ती त ूएकिचान ेऐक. 

शाथ  :- 

बरवा = छानदार अिंगकारण े= ीकारण े रहाटी = राहणी 

भाव = कृितगणु, सहजधम , कृती 

लोपामुा ही पिततेा आदशाच ेितक आह.े  

उदा. एकप नीत भ ु रामचं, ात िदलेले वचन पणू  करणारा राजा 

हिरं ,मात-ृिपत ृ भ ावण बाळ, भ प ुडंिलक; अशा अनके 

उदाहरणांार ेपरुाण कथानंी समाजापढु ेआदश ठेवलेले आहते.  

आदश णज ेतालीन समाजाच े िनयम िकंवा कायद ेनते; णनु ओवी 

माकं ४ म ेिसपुष ा ीला सागंतो,    

“तजु  मानले  ज  बरव। तिेच ं तवुा ं अिंगकाराव।“ 
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ओवी माकं  ५ 

कथा  ंदपरुाणातं।  काशीखडं िवारत। 

ियाचं ेधम   असती  बत।  एकिच  ऐकाव॥े५॥ 

गप :- 

“ंदपरुाणातील काशीखडंात कथा िवान सािंगतलेली आह.े ा कथते 

ियानंी आचरण करयाच े पुळ धम  सािंगतले आहते. त े त ू एकिचान े

ऐकावसे.” 

शाथ  :- 

बत = पुळ कथा = गो 
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अग  ऋिष  महामिुन।  जो  का ं होता  काशीभवुन। 

लोपामुा  महाानी। ाची  भाया   पिरयसेा ॥६॥ 

गप :- 

अग ऋिष हा महामिुन, जो काशीभुवनी रहात होता. ाची बायको 

लोपामुा ही खपू िवान होती, ह ेऐका.   

शाथ  :- 

महाानी  = खपू  िवान 

भाया  = प नी, बायको 

पिरयसण े= ऐकण े
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पिततािशरोमिण।  सरी  नती  आिणक  कोणी। 

वसता ं तथे  वत मान।  झाल  अपवू   पिरयसेा ॥७॥ 

गप :- 

लोपामुा े पितता होती. ितासारखी सरी आणखीन कोणी (पितता) 

नती. अस ेचा  असताना  (अग ऋिष व लोपामुा काशी ेी रहात 

असताना) अपवू  अस ेझाले, त ेऐका. 

शाथ  :- 

पिततािशरोमिण  = े  पितता 

पितता (सृंत ) = पणू  पितिन ी 

वसण े = रहाण े

वत मान  = चा 
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ओवी माकं ८ 

तया  अगाचा  िश।  िवं य  नाम  अस े ात। 

पव तप  वत त।  होता  भमूीवरी  दखेा॥८॥ 

गप :- 

ा अगाा (अग ऋषा) िशाच े ‘िवं य’ नाव िस होत.े 

पव तपातं असणारा (िवं य ) पृीवर िदसत होता.  

शाथ  :- 

ात  = िस 

वत ण े= असण े

भमूी = पृी 
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ओवी माकं ९ 

िवं याचळ  िणज े िगिर।  अपवू   वन  नानापरी। 

शोभायमान  महािशखर।  ब  र  पिरयसेा॥९॥ 

गप :- 

िवं याचळ णज ेपव त अिताचीन आह.े ाावर असलेली नानाकारची 

वन,े जगंले अपवू  होती. ा पव ताची मोठी िशखर ेशो भवतं तसचे खपू र 

होती, ह ेऐका.  

शाथ  :- 

िगिर  = पव त परी = कार 

अपवू  = िवलण ब = खपू 
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ओवी माकं १० 

ऋिष  नारदमिुन।  िहंडत  गलेा  तया  ान। 

सतंोषी  जाहला  पािन ।िुत  केली  तया  वळे ॥१०॥ 

गप :- 

नारदमनुी हा ऋिष, ा िठकाणी (िवं य पव ताजवळ) िहंडत गलेा.   

(िवं य पव त) पान (तो- नारदमिुन) समाधानी झाला. ावळेी (ान-े 

नारदमिुनन)े (िवं य पव ताची) िुत केली.   

शाथ  :- 

ान = िठकाण सतंोष = समाधान 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ीगुचिर िनधी॥             

अ याय ३१                    पितताधम िनपण                           ~ 11 ~              

11 
 

ओवी माकं ११ 

ण े नारद  िवं यासी।  आिणक  पव त  नाह  तजुसरसी। 

सम   वृ   तजुपाश।  महार  ळ  तझु॥११॥ 

गप :- 

नारद (मिुन) िवं याला (िवं पव ताला) णाला, “तुयासारखा आणखीन 

सरा पव त नाही. तुयापाशी सव  वृ असनू, तझु ेिठकाण  महार आह”े.  

शाथ  :- 

सरस =  सारखा आिणक = आणखी सम = सव 

महा = मोठे ळ = िठकाण 
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ओवी माकं १२ 

परी  अस े एक  उण।  मेसरसी  नोह े जाण।े 

ळ  सू  तू ं याकारण।  मह  नाह  पिरयसेा॥१२॥ 

गप :- 

“परंत ु तुयात एक कमीपणा आह.े त ूमे (पव ता)सारखा नाहीस, ह ेजाण. 

तझुी जागा (आकार)लहान असाकारणान,े तलुा मह नाही. ह ेऐका”.  

शाथ  :- 

परी = परंत ु उण े = नू, कमीपणा सरसी = सारख े

नोह े(ाकृत) = न आह े  सू  = लहान ळ = जागा 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १३ 

ऐस  णता ं नारदमिुन।  िवं याचळ  कोपोिन। 

वाढता  जाहला  तण। मेसिरसा  होऊं  ण॥े१३॥ 

गप :- 

नारदमिुननंी अस ेणताच, िवं याचळ रागावून ाणी वाढायला लागला. 

“मी मे(पव ता) सारखा (मोठा पव त) होणार”, अस ेणाला. 

शाथ  :- 

कोपण े = रागावण े सिरसा  = सारखा 
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ओवी माकं  १४ 

वाढ े िवं याचळ  दखेा।  सयू मडंळासखुा। 

मातंर े  वाढता ं ऐका।  गलेा  गभवुनासी॥१४॥ 

गप :- 

सयू िबबंासमोर िवं याचळ (िवं याचल) वाढताना िदसत होता. तो (िवं य 

पव त)  म यभागी वाढताना (उंच होताना), ग लोकातं गलेा; ह ेऐका.  

शाथ  :- 

सयू मडंळ = सयू  िबबं सखु  = समोर भवुन = लोक 

मातंर  = {मः (सृंत)= अनुम} + {अतंर = म यभागी} 
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ओवी माकं १५ 

िवं या-दिणभागसेी।अधंकार अहिन श। 

सयू रमी  न  िदस े कैसी । यािद  कम  रािहल॥१५॥ 

गप :- 

िवं य पव ताा दिणभागात िदवस-रा अधंकार पसरला. सयू िकरण ेकशी 

िदसत नाहीत ! या इादी कम रािहली (थाबंली).  

शाथ  :- 

अहिन शी  = रािंदवस सयू रमी  = सयू िकरण े
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ओवी माकं १६ 

ऋिष  सम  िमळोिन।  िवनवू ं आले  इंभवुन। 

िवंपवताची  करणी।  सागंताित  िवार॥१६॥ 

गप :- 

सव  ऋषी एकित होऊन, इंलोकातं (इंाला) िवनवयासाठी आले. ानंी 

िवं यपव ताची कृती (वागणकू) (इंाला) सिवर सािंगतली. 

शाथ  :- 

सम = सव, सगळे इं = दवेाचंा राजा 

भवुन = लोक करणी = वागणकू 
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इं  कोपोिन  तय े वळे। गलेा  तया  याजवळी। 

सागं े वतृातं  सकळी।  तया  िवं य-पव ताचा॥१७॥ 

गप :- 

ावळेी इं रागावनू, ा ा (दवेा) जवळ  गलेा. ान े(इंान)े िवं य-

पव ताची सगळी हिकगत दवेाला सािंगतली.  

शाथ  :- 

कोपण े = रागावण े सकळ = सगळा 

वतृातं  = हिकगत, हिककत 
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ओवी माकं १८ 

ा  ण े इंासी।  आह ेकारण  आासंी। 

अग  अस े परु-काशी। तया  दिण  िदश ेपाठवाव॥१८॥ 

गप :- 

ा दवे इंाला णाला, “िवं यपव ताा वाढीच े कारण (योजन) 

आाला मािहत आह.े काशी नगरातं अग ऋषी आहते. ाला (ानंा) 

दिण िदशलेा पाठवाव”े.  

शाथ  :- 

कारण  = योजन परु = नगर 
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ओवी माकं १९ 

दिण  िदशा  भमूीसी। आधार नाह  पिरयसे। 

याकारण  अगासी।  दिण  िदश े पाठवाव॥१९॥ 

गप :- 

“पृीा दिण िदशलेा कोणाचीही मदत नाही, ह े ऐक. या कारणासाठी 

अगाला (अग ऋषीला) दिण िदशलेा पाठवाव”े. 

शाथ  :- 

भमूी = पृी आधारः (सृंत) = मदत 
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अगीचा  िश  दखेा।  िवं याचळ  आह े जो  का । 

गु  यतेािंच  सखुा।  निमता ं होय  शरणागत॥२०॥ 

गप :- 

जो िवं याचळ (िवं याचल) आह,े तो अगाचा (अग ऋषीचा) िश 

आह;े ह ेपहा (जाणनू ा). गु समोर यतेाच, िवं याचळ (िवं याचल) शरण 

यऊेन वाकेल (अग ऋषीला  वदंन करले). 

शाथ  :- 

सखु  =  समोर नमण े= वाकण,े वदंन करण े

शरणागत  = शरण  आलेला 
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ओवी माकं २१ 

अग  सागंले  िशासी। वाढ  नको  णोिन  ासी। 

नमन  किरता ं िशखरसे। भमूीसमान  करील  दखेा॥२१॥ 

गप :- 

अग (ऋषी) िशाला वाढू नको णनू सागंले.  (िवं य पव ताा) 

िशखरानंी नमन (वदंन) करताच, ानंा (िवं य पव ताची िशखर)े पृीा 

समान (सवसाधारण) पातळीच ेकरील (होतील); ह ेपहा.  

शाथ  :- 

नमन  =  वाकण,े वदंन करण े भमूी = पृी 
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ओवी माकं २२ 

याकारण   तु  आता ं। जाव  काशीपरुा  िरता।ं 

अगऋषसी  िवनिवता।ं  पाठवाव े दिणसेी॥२२॥ 

गप :- 

“आता ा कारणासाठी (हा हते ू सा होयासाठी) तुी लवकर काशी 

नगरीत जाव.े अग ऋषीला िवनवनू, दिणसे (दिण िदशलेा) पाठवाव.े”  

शाथ  :- 

कारण = हते ू िरत = लवकर 
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ओवी माकं २३ 

यणेपरी  इंासी।  सागं े दवे  हष। 

िनरोप घऊेिन  वगेसे।  िनघता  झाला  अमरनाथ॥२३॥ 

गप :- 

अशाकार े इंाला दवेान े अितशय आनदंान े सािंगतले. दवेाचा 

(अग मिुनसाठी)सदंशे घऊेन दवेाचंा नाथ (इं) वगेान ेिनघाला.  

शाथ  :- 

परी = कार हष  = अितशय आनदं िनरोप = सदंशे 

अमरनाथ = दवेाचंा नाथ { अमर = दवे } 
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ओवी माकं २४ 

दवेासंिहत  इं  दखेा।  सव  बहृित  ऐका । 

ऋिष  िमळोिन  समिका।  िरत  आले काशीभुवनासी॥२४॥ 

गप :- 

दवेासंिहत असलेा इंाबरोबर, दवेाचंा गु बहृित िदसत होता; ह े ऐका. 

ा सव  दवेाबंरोबर, सगळे ऋषी अस े सवजण िमळून, लगचे काशी नगरातं 

आले. 

शाथ  :- 

सिहत = बरोबर सव े= बरोबर बहृित = दवेाचंा गु 

सम = सगळे िरत = लगचे भवुन = नगर 
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ओवी माकं २५ 

अगाच े आमासी।पातले  इं  सम  ऋिष। 

दवेगु  महाहष ।  बहृित  सव  अस े॥२५॥ 

गप :- 

सगळे ऋषी तसचे इं अगाा (अग ऋषीा) आमापाशी यऊेन 

पोहोचले. ा सगयाबंरोबर बहृित (दवेाचंा गु) खपू आनदंात आलेला 

आह.े  

शाथ  :- 

पातण े= यऊेन पोचण े सम = सव  सगळे सव े= बरोबर 

महा = मोठा हष  = अितशय आनदं बहृित =दवेाचंा गु 
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ओवी माकं २६ 

दखेोिनया ं अग  मिुन।  समातं  वदंोिन। 

अ यपा  दऊेिन। पजूा  केली  भीन॥ २६॥ 

गप :- 

ा सगयानंा पान, अग मनुीन े सवाना वदंन कन, ांा पायावर 

पाणी घान, ाचंी भीभावान े पजूा केली.  

शाथ  :- 

सम = सगळे अ = पजूा पा = पाय धुयाच ेपाणी 
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ओवी माकं २७ 

दवे  आिण  बहृित। अगाची  िुत  किरती। 

आिणक  सविच  वािनती। लोपामुा   पिततते॥२७॥ 

गप :- 

दवे आिण बहृितन े अग मनुीची िुत केली. आणखीन ा (िुत) 

बरोबर  लोपामुाच े ‘पितता’ णनू वण न केले.  

शाथ  :- 

वानण े = वण न  करण े सव े= बरोबर 

पितता (सृंत ) = पणू  पितिन ी 
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दवेगु  बहृित।  सागं े  पिततााित। 

पवू  पितता  होती।लोपामुासरी  नाह॥२८॥ 

गप :- 

दवेगु बहृितन े पिततचेी कीित  सािंगतली. “पवू पितता िया होा; 

परंत ुलोपामुेसारखी पितता झाली नाही.”  

शाथ  :- 

ाित = िसी, कीित  सरी  = सारखी 

पितता  (सृंत ) = पणू  पितिन ी 
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ओवी माकं २९ 

अंधती  सािवी।  अनसयूा  जाणा  महाती। 

शािंडाची  प नी  होती।  पितता  िवात॥२९॥ 

गप :- 

अंधती, सािवी, अनसयूा ा महा (मोा) ती आहते, ह े जाणा. 

शािंडाची पी बायको ‘पितता’ णनू िस होती.   

शाथ  :- 

अंधती = विस पी 

सािवी = मदशेाा अपितराजाची का. सवानाची प नी. 

सवानास यमाा पाशातनू मु केामळेु, वटसािवी त सु झाले. 

अनसयूा = अिऋषीची पी. 

ीगुदवे द व वा स मिुनचंी माता. 

शािंड = भिसूाचंा कता  ऋषी 
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ओवी माकं ३० 

ली  आिण  पाव ती।  शतपा  ायभंसूती। 

मनेका जाण   अिताित।  िहमवतंाची  ाणेरी॥३०॥ 

गप :- 

ली, पाव ती, ायभूंची प नी शतपा तसचे अितशय िस असलेली 

मनेका व िहमालयाची प नी (मनेा) ा  (िया) जाण.   

शाथ  :- 

ली = िवचुी प नी पाव ती = शकंराची प नी 

शतपा = ायभंवु (पिहला मन)ु ची पी 

मनेका = िवािमाा तपयचा भंग करणारी अरा. 

शकंुतलेची (िवािम कचेी) माता. 

िहमवतंाची ाणेरी = िहमालयाची प नी = मनेा ाती = िस 
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सनुीता  जाण  वुाची  माता।  संादवेी  सयू कातंा। 

ाहादवेी  होती  ाता।  यपुषाची  ाणेरी॥३१॥ 

गप :- 

वुाची आई ‘सनुीता’, ‘संादवेी’ सयूा ची प नी जाणनू घ े(मािहती कन घ)े 

तसचे यपुषाची ाणेरी असलेली ‘ाहादवेी’ िस होती.   

शाथ  :- 

माता = आई कातंा   = प नी 

ात = िस ाहा (सृंत ) = अिप नी 
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ओवी माकं  ३२ 

यांिन  अिधक  आचार  ाता। लोपामुा  पितता। 

ऐका  दवे  सम णता ं।बहृित  सागंतस॥े३२॥ 

गप :- 

ा सव महातपेा, लोपामुा ा पिततचे ेआचार (पतीिन वत न) जा 

िस आह.े “दवे तसचे सव ऋषी-मनुी, तुी त ेऐका”, अस ेणत बहृित  

सागंत होता. 

शाथ  :- 

अिधक = जा आचार  = वत न,  चाल,  रीत 

ात = िस पितता (सृंत) = पणू  पितिन ी 

सम = सव  बहृित = दवेाचंा गु 
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पिततचे  आचरण।  सागं े गु  िवान। 

पुष  जिेवता ं साद  जाण । मु  भोजन ियसेी॥३३॥ 

गप :- 

बहृित गंुनी (लोपामुा ा) पिततचे ेआचरण सिवर सािंगतले. पुष 

(पती) जवेावर (ाा ताटातं) उरलेले अ हचे (ा पुषाा) ीसाठी 

मु ेजवेण आह.े  

शाथ  :- 

आचरण = वत न, चाल भोजन = जवेण 

साद = दवेाला अिप लेा अाचा शषे (उरलेले अ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ीगुचिर िनधी॥             

अ याय ३१                    पितताधम िनपण                           ~ 34 ~              

34 
 

ओवी माकं  ३४ 

आिणक  सवेा  अस े करण। ऊभा  पुष  त  उभी  असण। 

आिेवण न  बसैण।  अवा  न  करी  पतीची॥३४॥ 

गप :- 

(प नीन ेपतीची) आणखीन सवेा करायची असत.े पुष (पती) उभा असले, 

तेा ितनहेी (प नीनहेी) उभे रहायच ेअसत.े (पतीा) आिेशवाय प नीन े

बस ूनय.े (प नीन)े पतीचा अनादर क नय.े  

शाथ  :- 

अवा  = अनादर,  ितरार त ै=  तेा, ा समयी 
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िदवस  अखडं  सवेा  करण।  अितिथ  यतेा ं पजूा  करण। 

पितिनरोपावीण  जाण।  दानधम   न  करावा॥३५॥ 

गप :- 

िदवसभर (पतीची) अखडं सवेा करावी. अितिथ आावर, ाची पजूा करावी. 

पतीा सदंशेािशवाय दानधम  क नय,े ह ेजाण.  

शाथ  :- 

अखडं = खडं न करता िनरोप = सदंशे 

अितिथ = पाथं, भोजनसमयी आलेला आगतंकु, पाणा 
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पतीची  सवेा  िनरंतर।  मन  भािवज े हािच  हिर। 

शयनकाळ  सव   रा।  सवेा  करावी  भीन॥३६॥ 

गप :- 

‘पती हाच हिर आह’े, हा भाव मनात ठेवनू, पतीची सतत सवेा करावी. 

झोपयाा वळेी सव राभर पतीची भीभावान ेसवेा करावी.  

शाथ  :- 

िनरंतर  = सतत, अाहत भावण े= मानण े शयन = िना 
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ओवी माकं  ३७ 

पित  िनि  जाहिलयावरी। आपण  मग  शयन  कीज े नारी। 

चोळी  तानवड  ठेवी  री।  पुषशरीर  न  शाव॥३७॥ 

गप :- 

पित झोपावर, (ाा) ीन े(बायकोन)े तः झोपाव.े (झोपताना) चोळी 

व (कानातले) तानवड े(काढून) र ठेवाव.े पुषाा (पिता) शरीराला श 

क नय.े 

शाथ  :- 

िनि = झोपलेला शयन = िनजण े नारी =ी =प नी, बायको 

चोळी = कंचकुी, ियाचंा उरोभाग झाकणार ेव हाताा 

कोपरापयता बााचं ेिशवलेले एक व 

तानवड े= ियाचं ेएक कण भषूण 
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श  चोळी  पुषासी।  होय  उणा  तो  आयषु। 

घऊंे  नय े नाम  ासी।  पित-आयु  उण  होय॥३८॥ 

गप :- 

पुषाला (पतीला) चोळीचा श झाास, ाच े(पतीच)े आयु कमी होत.े 

बायकोन ेाच े(पतीच)े नाव घऊे नय े(प नीन ेपतीच ेनाव घतेास) पतीच े

आयु कमी होत.े 

शाथ  :- 

उण े= कमी 

चोळी = कंचकुी, ियाचंा उरोभाग झाकणार ेव  

हाताा कोपरापयता बााचं ेिशवलेले एक व 
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जागतृ  न  होता ं पित  दखेा ।पवू  उिठज े सती  ऐका। 

करण  सडासमंाज नािदका।  करण  िनम ळ  मगंलद॥३९॥ 

गप :- 

पित जागा झालेला नाही ह ेपान, (तो उठया)पवू सतीन े (प नीन)े उठाव े

(जाग ेाव)े, ह ेऐका. (अगंणातं) सडासमंाज न कन, (अगंण)  कन 

शभु दणेार े(मगंलमय वातावरण िनमा ण) कराव.े  

शाथ  :- 

जागतृ = जागा सती = सा वी 

सडासमंाज न = झाडलोट, सडा िशपंण ेइािद काम े

सडा = शणेखळा = शणे कालिवलेले पाणीच ेिसचंन 

िनम ळ =  मगंलद = मगंल (शभु) + द (दणेार)े 
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पितपजूा  करण  िन।  सदा  ाव  पादतीथ । 

चरणावरी  ठेवनू  माथा।  णाव े  तूिंच  शकंर॥४०॥ 

गप :- 

पितची नहेमी पजूा करावी. (पितची पजूा करताना) पायावर (वािहलेा ध-

पाणी ाचं)े तीथ  (ाा प नीन)े ाव.े (पिता) पायावर डोके ठेवनू, 

(ाला प नीन)े णाव,े “तचू शकंर आहसे”.  

शाथ  :- 

िन = नहेमी सदा = नहेमी 

पाद = पाय चरण = पाय माथा = डोके 
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असता ं ाम  गहृ  पुष। सव   ृगंार  करण  हष । 

अथवा  जाता ं ामा  पुष।ृगंार  आपण  कं नय॥े४१॥ 

गप :- 

पुष (पित) गावाता घरात असताना, (प नीन)े अितशय आनदंान े सव  

गंार करावा; िकंवा पुष बाहरे गावी गेावर, प नीन ेगंार क नय.े   

शाथ  :- 

ाम = गाव गंार = नटण,े सजण े

हष  = अितशय आनदं अथवा = िकंवा 
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ओवी माकं  ४२ 

पित  िनुर  बोले  जरी।  आपण मन  कोप  न  करी। 

मा  णोिन  चरण  धरी।  राग  न  धिरज े मनातं॥४२॥ 

गप :- 

पित जरी कठोर बोलला तरी, (ाा पीन)े मनातंनू रागाव ू नय.े “मा 

करावी”, अस ेणनू ाच ेपितच ेपाय धराव.े मनातं पितिवषयी राग ध नय.े  

शाथ  :- 

िनुर = कठोर कोप = राग चरण = पाय 
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पित  यतेा ं बाहेिन।  सामोरी  जाय  तण। 

सह  काम  जिून।  सखु  जाव   पितत॥४३॥ 

गप :- 

पित बाहेन यतेाणी, (प नीन)े सामोरी जाव.े (हातातली) हजारो (खपू) 

काम ेसोडून, पिततने े(पिता) समोर (सामोर)े जाव.े 

शाथ  :- 

सह = हजार जण े= सोडण े सखु = समोर 

पितता = पणू  पितिन ी 
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काय  िनरोप  णोिन । पसुाव  पतीसी  वदंोिन। 

ज  ज  वस े पतीच े मन । तयापरी  रहाटाव॥े४४॥ 

गप :- 

(पतीतने े ) पतीला नमार कन, “आपला (तमुचा) सदंशे काय आह?े” 

अस ेिवचाराव.े पतीा मनातं ज ेज े(िवचार) असतील, तशाकार े(पतीतने)े 

वागाव.े 

शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे पसुण े= िवचारण े वदंन = नमार 

वसण े= असण,े  रहाण े परी = कार रहाटण े= वागण े
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ओवी माकं ४५ 

पिततचे  लण ।  सागंने  ऐका  दवेगण। 

बिहा रा  जाता ं ण। अनके  दोष  पिरयसेा॥४५॥ 

गप :- 

पिततचेा गणुधम  मी (बहृित-दवेाचंा गु) सागंने. ह ेदवेगण हो, तुी तो 

ऐका. णभर (पितता) घराा दाराबाहरे गलेी, तरी ितला अनके दोष 

लागतात; ह ेऐका.  

शाथ  :- 

लण = गणुधम , िच, ाा 

बिहा र  = बिहः+ ार = घराा  बाहरे 

पिरयसण े= ऐकण े
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बिहा रा  जाण  जरी।  पां  नय े नर  नारी। 

सविेच  परताव  त े नारी। आपलेु घर   असाव॥४६॥ 

गप :- 

जर (घराा) दाराबाहरे काही कारणान े जाव े लागले तर, (बाहरेा) ी-

पुषाकंड े (पिततने)े पा नय.े घराबाहरेच े काम झाावर, ा ीन े

(पिततने)े लगचे आपा घरी असाव े(परत याव)े.  

शाथ  :- 

बिहा र =  बिहः (बाहरे) + ार (दार) = घरााबाहरे 

नर = पुष नारी = ी सव े= लगचे तााळ 
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जरी  का  पाह े परार।  उकयोन  ज े नारी। 

याच  कारण  त  थोरी।  लोपामुा   पिततचे॥४७॥ 

गप :- 

जर सया दाराकड े (घराकड)े पािहले तर, ती ी (पढुा जात) 

घबुडाा योनीत जाला यते.े याच कारणासंाठी लोपामुा  ा पिततचे,े 

त महान आह.े   

शाथ  :- 

परार = पर (सरा) + ार (दार ) 

उक  = घबुड थोर = महान नारी = ी 

पितता = पणू  पितिन ी 
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लोपामुा  पितता।बिहरारा न वच े सवथा। 

ातःकाळ  ज  का  होता।ंसडासमंाज न  करीतस॥े४८॥ 

गप :- 

लोपामुा ही पितता, खरोखर दाराा चौकटीा वरा भागाा 

(झरोका) मागा न ेभाषण करत नस े (बोलत नस)े. पहाटेची वळे होताच (िदवस 

उगवत असताना),अगंणात सडासमंाज न करीत अस.े  

शाथ  :- 

बहीर = आघाडीच ेसै िबनी दाराा चौकटीचा वरचा भाग (झरोका) 

ारा = मागा न ेार े वच = उी, भाषण 

सव था =खिचत खरोखर ातःकाळ = पहाट, सकाळ 

सडासमंाज न = झाडलोट, सडा िशपंण ेइािद काम े

सडा = शणेखळा = शणे कालिवलेले पाणीच ेिसचंन 

पितता = पणू  पितिन ी 
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ओवी माकं ४९ 

दवे उपकरण  उजळोिन। गधंातािद  किन। 

पुवत  पचंवण -।  रंगमािलका  दवेासंी ॥४९॥ 

गप :- 

(लोपामुा ही पतीता) दवेाची उपकरणी उजळवनू (, चकचिकत 

कन); गधं, अता इादी तयारी कन; दवेासंाठी दवे-पजूसेाठी फुलवाती 

तसचे पचंरंगी रागंोया काढीत अस.े  

शाथ  :- 

उजळण े= चकाकी आणण े गधंातािद = गधं+ अता+ इादी 

पुवत = पु (फुल) + वतः{ (सृंत) िदाची वात } =फुलवात 

पचंवण  = पचं (पाच ) + वण (रंग) रंगमाळा = रागंोळी 
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अनुानािन  पित  यतेा।ं सकळ  आयती  करी  िरता। 

धरोिनया ं पतीच े िचवतृा।  पितता  रहाटस॥े५०॥ 

गप :- 

पित अनुान सपंवनू (घरी) यतेाच, (पितता) िरत (लगचे) पजूचेी सपंणू  

तयारी करत.े पतीच े मन धन (मनःितीमाण)ेवागण,े पिततेा 

अगंवळणी पडलेले असत.े  

शाथ  :- 

अनुान = िवधीपवू क धम कृ सकळ = सव, सपंणू  

आयित  = सामुीची तयारी रहाटण े = अगंवळणी पडण े

िचवृी = मन पितता = पणू  पितिन ी 
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ओवी माकं  ५१ 

पित असता ंउि ाच। भोजन कराव मनोवाच। 

नसतील गावं पुष साच।े अितिथधेनुसाद  ावा॥५१॥ 

गप :- 

पित घरी असताना, ाच े (पितच)े उ े भोजन (पिता ताटातील उरलेले 

जवेण) तःा मनाच ेवचन (बधंन) पाळून  जवेाव.े  पुष (पित) खरोखरच 

गावात नसले तर अितिथ, गाय ाचंा  साद ावा.       

शाथ  :- 

उि  = उ े भोजन = जवेण 

वाच ् (सृंत) = वचन, करार साच े= खर,े बर े

अितथी = पाणा धेन ु= गाय 
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ओवी माकं  ५२ 

अितथीसी  दऊेिनया ं अ । अथवा  धेनसूी  पजुोन। 

भोजन  कराव  सगणु। पितता  पिरयसेा॥५२॥ 

गप :- 

अितथीला (पायाला) अ दऊेन िकंवा गायीची पजूा कन, नतंर तः 

भोजन कराव;े अशी ी गणुयु पितता असत,े ह ेऐका.  

शाथ  :- 

अितथी = पाणा धेन ू= गाय सगणु = गणुयु 

पितता = पणू  पितिन ी पिरयसण े= ऐकण े
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गहृ  िनरंतर  िनम ळ  करी। िनरोपवगेळा  धम   न  करी। 

त  उपवास  यणेपरी। िनरोपावगेळ   न  करी  जाण ॥५३॥ 

गप :- 

(पितता) नहेमी घर िनम ळ () करत.े पिता सदंशेाितिर दान 

करत दते नाही, अशाच कारे त,े उपवास पिता सदंशेावगेळे करत नाही; 

ह ेजाण.    

शाथ  :- 

िनरंतर  = नहेमी िनम ळ  =  िनरोप  = सदंशे 

धम   = दान पितता = पणू  पितिन ी 
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ओवी माकं  ५४ 

उाह  होता ं नगरातं।  कधी ं पहाव  न  णत। 

तीथ याा-िववाहाथ ।  कधीं न  वच े पिरयसेा॥५४॥ 

गप :- 

नगरातं धािम क सण होत असताना, तो सण पहावा (पा या); अस े(पितता) 

णत नाही. तीथ याा तसचे िववाह िवषयक (जायाचा हतेनू ेपितता) कधी 

भाषण करत नाही (बोलत नाही); ह ेऐका.   

शाथ  :- 

उाह  =  धािम क सण अथ  = हते,ू िवषय 

वच = भाषण पिरयसण े= ऐकण े
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पुष  सतंोष    असता ं जरी।  ि  नसाव  ा  नार। 

पुष  ि   अस े तरी।  आपण  सतंोषी  नसाव॥५५॥ 

गप :- 

पुष (पित) समाधानी असताना, जरी आपण (ती पितता) ःखी असली  

तरी; ा ीन े (पीन)े िख न रा नय.े पुष (पित) िख न असला तर, 

(पिततने)े तः समाधानान ेरा नय े(ितनहेी िख न रहाव)े. 

शाथ  :- 

ि = ः (ःखी होण)े +  िच (मन) = मन ःखी (िख न) होण े

सतंोष =  समाधान नारी = ी = प नी 
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रजला  झािलया  दखेा।  बों  नय े मौ  िनका। 

न  ऐकावी  वदे विन  दखेा। मखु  मु  दाखवू ंनय॥े५६॥ 

गप :- 

िवटाळशी झालेली (मािसक पाळी सु झालेली)आह े अस े िदसावर, 

पिततने े बो नय.े मौन पाळण,ेचागंले असत.े अशा ीन े वदे वनी 

चाललेला आह;े अस े िदसले तरी, तो ऐकू नय.े मु णज े आपले मखु 

(तड) दाखव ूनय.े      

शाथ  :- 

रजला = िवटाळशी  (मािसक  पाळी) 

मौन  = न  बोलण े िनका  =  चागंला मखु = चहेरा, तड 
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ऐस  चारी  िदवसवरी ।  आचराव  ितन े नारी। 

स ु नात  होता ं अवसर।  पुषमखु  अवलोिकज े॥५७॥ 

गप :- 

(अस े िवटाळशी असतानाच)े चारही िदवस ा ीन े (प नीन)े आचरावते 

(वागाव)े. (चार िदवस सपंानतंर पाचा िदवशी) चागंली (वित) 

आघंोळ केावर, ा वळेी पुषाच े(पितच)े मखु पहाव.े   

शाथ  :-  

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

अवसरी =  वळेी अवलोकण े= पहाव े
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जरी  का  नसले  पुष  भवुन।  ाच  प  ाव  मन। 

सयू मडंळ  पािन।  गहृातं  जाव  पितत॥५८॥ 

गप :- 

जर का (काही कारणान)े पुष (पित) घरातं नसले तर, ाच े (पितच)े प 

मनात आठवाव.े सयू िबबं (उगवता सयू  पान) पिततने ेघरातं जाव.े  

शाथ  :- 

भवुन =  घर गहृ  = घर मडंळ = िबबं 
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पित आयुवधनाथ  ।हळदीकंुकुम  लािवज े ात। 

सर  काजळ  कंठसू।फणी  माथा ं असावी॥५९॥ 

गप :- 

पितच ेआयु वाढयासाठी, हळदी-कंुकू (कपाळावर) लावाव;े ह ेिस आह.े 

(केसामंधा भागंात) सर लावावा. (डोयात) काजळ घालाव.े (गयात) 

कंठसू (मगंळसू) असाव.े डोावरील केसातं फणी िफरवावी (केस 

िवचंरलेले असाव)े.    

शाथ  :- 

वधनाथ  = वधन (सृंत)  वाढण े+ अथ  (हते)ू 

कंुकुम = कंुकू ात = िस फणी = कंगवा 

कंठ = गळा सू = धागा 
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ताबंलु  ाव  सवुािसन।  असावी   ितच ेमाथा ं वणे*। 

करी  कंकण  तोड  कान।  पुषासंमीप  यणेपरी॥६०॥ 

गप :- 

सवुािसनीन ेिवडा ावा (खावा). िता डोावर वणेी असावी. हातातं कंकण 

(बागंा) व कानातं तोड हा दािगना घान, पुषाा (पिता) जवळ 

अशाकार े जाव.े  

शाथ  :- 

ताबंलु = िवडा सवुािसनी = िववािहत  ी 

माथा  = डोके कर  = हात कंकण  = बागंा 

तोड  = कानातंील  दािगना 

{कापतोड े = ियांा कानातंील  एक जनुा दािगना} 
वणे*=  ‘वणे’ हा श मिुत चकू असावी.    
ओवी छंदानसुार सवुािसनी, कानी ा शाशंी ‘वणेी’ श यमक साधंतो. 

वणेी =केसांा पडेाचंी िवशषे कारची रचना िकंवा बाधंणी  

{तीन पडेी वणेी म ेगगंा, यमनुा व सरती ा तीन पिव नांा सगंमाच ेितक मानलेले आह.े तीन वणेीतील 

एक पडे (सरती नदी ितक)  होत असनू फ दोनच पडे िदसतात.} 
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न  किरज े इती  शजेारणीश।  रजिकणी  ी  कुहकीसी। 

जनैी  दिरिणीसी।  इ  किरता ं हािन  होय॥६१॥ 

गप :- 

शजेारणीशी आपा मनात इिलेले वहार क नयते. (शजेारणीशी 

पितस न िवचारता परर वहार क नयते). धोिबणीन े कपटी ीशी, 

जनैीन े दिरी (गरीब) ीशी, आपा इेनसुार (इिलेले) (वहार 

परर ) केास हानी होत.े 

शाथ  :- 

इ (सृंत)= इिलेले इ = इित, िहतावह 

रजिकण = धोबीण कुक = कपट 

जनैः (सृंत) = िजनधम, बुधम 

{िजन =बौ अगर जनै याचंा ईर} 
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पुषिनदंाकरी ियाशं।  बोल  नय े पितता  ऐसी। 

बोलता ं घडती  दोषी।  पिततालण॥६२॥ 

गप :- 

पुष (पित) ियाचंी िनदंा करीत असले तर, अशावळेी पिततने ेबो नय.े ती 

(आपा पितस ा िवषयी) बोलली तर, पिततेा लणानंसुार िता 

कडून अपराध घडतो.     

शाथ  :- 

दोष = अपराध = गुा 

पितता = पणू  पितिन ी 
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सास ूशरु नणदंा  विहनी।  दीर  भाव े जिून। 

रां  ण े वगेळ िन।  ानयोिन  पाव े स॥६३॥ 

गप :- 

(सासरी) सास ू ,सासरा नणदंा, दीर तसचे (माहरेी) भाऊ-भावजय ानंा 

सोडून वगेळे रा णत;े ा ीला कुाची योनी िमळत(ेपढुील जी 

कुाचा ज िमळतो), ह ेस आह.े   

शाथ  :- 

शरु = सासरा नणदं = पितची बिहण 

विहनी = भावाची बायको =भावजय भाव = भाऊ 

पावण े= िमळण े स = खर े
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अगं  धवुाव  निवण। उखळामसुळावरी  न  बसैण। 

पाटावरवंावरी  जाण।  बसैू ं नय े पितता॥६४॥ 

गप :- 

पिततने े अगंावरील वािनशी आघंोळ करावी (वहीन होऊन अगं धवुू 

नय)े, उखळ-मसुळावर बस ूनय,े पाटावरवंावर बस ूनय;े ह ेजाण.  

शाथ  :- 

निवण े = न न  होता ं  {न = वहीन नागवा } 

उखळ = कुटयासाठी केलेला दगडाचा खळगा 

मसुळ = काडंणी गदा पाटा = चटणी वगरै ेवाटयाची िशळा 

वरवटंा = पाावर चटणी वगरै ेान ेवाटतात तो लंबगोल दगड 
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जातउबंयावरी  दखेा।  बसै नय े विडला भमखुा। 

पिततालण    िनका। यणेपरी  असाव॥६५॥ 

गप :- 

विडलमडंळी समोर िदसत असताना,जात-ेउंबरठा ांावर बस ू नय;े 

अशाकार ेपितता लणानंसुार, िनयपवु क (प नीन)े असाव े(वागाव)े. 

शाथ  :- 

जात े= दळयासाठी दगडाा दोन वत ु ळाकार िशळा एकमकेवर घष ण 

करतील, अशी योजना असलेले यं. 

उंबरा = उंबरठा = दाराा चौकटीचा तळभाग 

विडल = वयान ेिकंवा िवा, नात ेइािदनंी े 

अ भमखु= समोर तड केलेला, समंखु 

लण = गणुधम  िनका  = िनयपवु क परी = कार े
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पतीसव  िववाद  दखेा।  किरता ं पाव े महा  ःखा। 

पित-अतंःकरण  अस े एका।  आपण  एक कंनय॥े६६॥ 

गप :- 

पित बरोबर वाद-चचा  करताना (वाद झालेला पान) दोघानंाही (पित-प नी) 

महा ःख िमळत े(होत)े. पिता अतंःकरणातं एक असले, प नीा मनातं 

एक सरा िवचार असले; तर  आपण (प नीन)े तःा िवचारानसुार क 

नय े(वाग ूनय)े.  

शाथ  :- 

सव े= बरोबर िववाद = चचा , वाद पावण े= िमळण े
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जरी  असले  अभाय  पुष।  अथवा    नप ुसंक । 

अस े ा ध  पुष  ऐक।  दवेासमान  मानावा॥६७॥ 

गप :- 

जरी पुष (पित) दवी िकंवा , नप ुसंक, रोगानंी ासलेला असला; तरी 

पिततने ेाला दवेा समान (सारख)े मानाव,े ह ेऐक. 

शाथ  :- 

अभाय  = फुटा निशबाचा (दवी) 

नप ुसंक = षढं, िहजडा ा ध  = रोिग 
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तसैा  पुष  असले  जरी।तिेच  मानावा  ीहिर। 

ाच े बोल  रहाटे  जरी।  परमेरा  िय  होय॥६८॥ 

गप :- 

जरी तसा (दवी, , नप ुसंक, रोगी) पुष (पित) असला तरी, ाला ीहिर 

(ीिवचु ेप) मानाव.े ाा बोलयाची जर प नीन ेसवय कन घतेली 

तर ा पिततचे ेवागण,े परमेराला िय असत.े  

शाथ  :- 

बोल  = श, वाणी रहाटण े = अगंवळणी पडण,े सवय होण े
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पतीच े मन  ज े आवडी।  तिेच  ाव  लेण-गड। 

पित  ि  असता ं घड।  आपण  गंार  कं  नय॥े६९॥ 

गप :- 

पिता मनाला ज ेअलंकार तसचे जी गडी आवडत असतील, तीच गडी 

व तचे अलंकार (पिततने)े घालावते. पित िख न असलेा वळेी, आपण 

गंार क नय.े    

शाथ  :- 

लेण े= अलंकार गड े= महाराीय ियाचं ेनसेयाच ेव 

ि = ः + िच = िख न गंार = नटण,े सजण े
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सोपार  पािहज े जरी।  न  सागंाव  आपण  नारी। 

असती  पु  का  जरी।  तयामंखु  सागंवाव॥७०॥ 

गप :- 

घरातील गोची पतू ता करयासाठी लागणारी साधन ेजरी पािहज ेअसतील, 

तरी ती प नीन ेपितला सागं ूनयते. जर ा ीला मलुगा-मलुगी असतील, 

ांा तडान े(ा मलुांा तफ ) सागंाव.े 

शाथ  :- 

सोपार = एखाा  गोीा  पणू तलेा  लागणाया  साधनाचंी  िसता 

नारी = ी = प नी पु = मलुगा 

का = मलुगी मखु = तड 
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जरी नसले  जवळी  कोण ।दाखवावी  वचूी  खणू।   

अमकु  पािहज े णोन।  िनधा िन  न  सागंाव ॥७१॥ 

गप :- 

जर (मलुगा-मलुगी अस)े कोणीही जवळ नसले तर (आपाला पािहज े

असलेा) वचूी खणू आणनू (पितला) दाखवावी. ही व ू पािहज,े अस े

(पिततने)े िनयपवू क सागं ूनय े(ह क नय)े.   

शाथ  :- 

िनधार   = िनय 
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िजतकु   िमळेल  पतीस।  सतंु   कराव े मनासी। 

समथा   पािन  कांसेी।  पितिनदंा  क  नय॥े७२॥ 

गप :- 

पतीला िजतके िमळेल (पतीची ाी िजतकी असले) ात (प नीन े

तःा) मनाच ेसमाधान कराव.े आपा पतीपेा समथ  (आिथ क ितीन े

बिल असलेली ी) पान, (िता इतके धन आपा पतीन े िमळवाव े

णनू) प नीन ेपितची िनदंा क नय.े  

शाथ  :- 

सतंु = समाधान समथ  = शिमान, बिल कांा  = इा 
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तीथ यासेी  जाती  लोक। णोिन  न  जाव  कवतकु । 

पुषाच  पादोदक ।  तिच  तीथ   णाव॥े७३॥ 

गप :- 

तीथ यालेा लोक जातात णनू, कौतकुान े (प नीन)े तीथ यालेा जाव ू नय.े 

पुषाा पिता पायावरील उदक हचे तीथ  आह;े अस े आपण प नीन े

णाव.े  

शाथ  :- 

पादोदक  = पाद (चरण) + उदक( पाणी ) 
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भागीरथीसमान  दखेा।  पतीच  चरणतीथ   अ धका। 

पितसवेा  करण  सखुा।  यमिूत   सतंु  होती॥७४॥ 

गप :- 

गगंेा पायामाण े िदसणार े (असणार)े पतीा पायाच े तीथ , गगंपेेा 

अ धक (पिव) आह.े सखुान े पितसवेा करावी; ामळेु ीदाये सतंु 

होतात. 

शाथ  :- 

भागीरथी = गगंा चरण = पाय 

यमिूत  = ा, िव,ु महशे ाचं ेिगणुाक प 

= ीदाये अवतार 
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त  करण  असले  मन।  कराव  पुषा  पसुोिन। 

आबु  जरी  किरती  कोणी।  पित-आयु   उण  होय॥७५॥ 

गप :- 

एखाद ेत करण ेमनातं असले तर त ेपुषाला (पितला) िवचान कराव.े जर 

कोणाही ीन ेतःा बुीन ेत केले, तर (ा ीा) पितच ेआयु 

कमी होत.े  

शाथ  :- 

पसुण े = िवचारण े उण े= कमी 
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आिणक  जाय  नरकाती।पित  घऊेिन  सागंात। 

ऐस  बोले  वदेिुत ।  बहृित  सागंतस॥े७६॥ 

गप :- 

“(पिता परवानगीिवना त करणारी ी, पितच े आयु कमी करतचे 

आणखीन) पितला सोबतीला घऊेन नरकाकड ेजात;े अस ेवदेिुत बोलतात,” 

अस े(दवेानंा व अ ऋषना) बहृित (दवेाचं ेगु) सागंत होत.े  

शाथ  :- 

ित = कड े सागंाती = सोबती 
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पतीसी  ोध उर  दतेी। ानयोन  ज  होती। 

जबंकु  होऊिन  भुकंती।  ामाजवळी  यऊेिनया॥ं७७॥ 

गप :- 

पितला रागान ेउर जी ी दते,े  ा ीचा (प नीचा) पढुील ज कुाा 

योनीत होतो. अशी ही (असलेली) नीच ी, पढुा जातं गावाजवळ 

यऊेन भुकंत.े  

शाथ  :- 

ोध = राग ान  = कुा 

जबंकुः (सृंत ) =  कोा, नीच मनु ाम = गाव 
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िन  नमे  करण  नारी। पुषोि भोजन  करी। 

पाद  ाळूिन  तीथ   धरी।  तीथ   घऊेिन  मग जवेाव॥७८॥ 

गप :- 

पीन ेनहेमी पुषान ेउ ेकेलेले भोजन कराव.े पितच ेपाय धवुनू, ा पायाचं े

तीथ  हातात धन, त े तीथ  ाव े (ाव)े; अस े तीथ  घतेानतंर (प नीन े

पतीा उा ताटातले) जवेण (जवेाव)े.   

शाथ  :- 

िन = नहेमी नारी = ी = प नी 

उि  =  उ े ाळण े= धणू े
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ासंी    शकंर।  का    होतील  मनोहर। 

पावतील   वकंुैठपरु।  पतीसिहत  पिरयसेा ॥७९॥ 

गप :- 

ानंा (पितला)  शकंर (भगवान) समजणाया प नीला िता 

इेा पान,े कंटेशाचा साद िमळून,  पितसह िवलुोकाची ाी 

होईल; ह ेऐका.  

शाथ  :- 

का = इा    मनोहर = कंटेशाचा साद 

कंटेश = कृाचा एक अवतार समजनू,  

                     कना टकात पिूजला जाणारा एक दवे 

वकंुैठपरु = िवलुोक पिरयसण े= ऐकण े
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जाऊ   नय े वनभोजनासी।  अथवा  शजेािरया  गहृासी। 

इसोयर े णोिन  हष।  जाउं  नय े ितिदन॥८०॥ 

गप :- 

वनभोजनाला जाऊ नय े िकंवा शजेारा घरी तसचे आपा उपयोगी 

पडतात णनू नातवेाकाकड ेअितशय आनदंान ेदररोज जाऊ नय े. 

शाथ  :- 

गहृ = घर इ = इित, िहतावह 

सोयरा = नााचा मनु हष  = अितशय आनदं 

ितिदन = दररोज 
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आपलेु  पुष  ब ळ  असती।  समथा ची  न  करावी  िुत। 

पित   असले  अनाचारवृ । आपण  िनदंा कं नय॥े८१॥ 

गप :- 

आपला पुष (पित) अश असला तरी बलवान मनुाची िुत क नय.े 

पित राचारी वृीचा असला तरी पितची िनदंा क नय.े 

शाथ  :- 

ब ल  = अश समथ   =  शिमान  बिल 

अनाचार = राचार, अधम  
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कैसा  तरी  असो  पित।  आपण  करावी ाची  िुत। 

तोिच  णावा  लीपित।  एकभावकिनया॥ं८२॥ 

गप :- 

पित कसाही असला तरी आपण ाची िुत करावी. िच एका कन 

ालाच (पितलाच) िव ुणावा.  

शाथ  :- 

लीपित = लीचा पित = िव ु भाव = िच 
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सासूशरु  पुषापंढु ।  नटे   बोल  नय े गाढ। 

हासं  नय  तयापंढु ।पितआयु  उण  होय॥८३॥ 

गप :- 

सास,ू सासरा, पुष (पित) ांा पढु ेतगादा लावासारख,े मोान ेबो 

नय.े ांापढु ेहस ूनय.े (सास,ू सासरा, पित ांा पढु े )हसास, पितच े

आयु कमी होत.े 

शाथ   

शरु = सासरा नटे  = तगादा 

गाढ  =  मोठा उण े = कमी 
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सासुशरुा ं जोन ।वगेळी  असने  ण े कवण। 

उकयोन  जोन । अरयातं  भुजंीतस े॥८४॥ 

गप :- 

सास-ुसासयानंा सोडून, मी वगेळी राहीन अस े णणारी कोणी (ी) 

असले?, तर ती पढुील जी घबुडाा योनीत जास यऊेन, अरयातं 

उपभोग  घते जगत.े  

शाथ  :- 

शरु = सासरा जण े= सोडण े कवण = कोण ? 

उक =  घबुड भुजंण े = उपभोग  घणे े
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पुष  कोप  मारी  जरी।  मरो  ण े मन  नारी। 

ज  पाविेच   योिन- ा। महारयघोर  वस॥े८५॥ 

गप :- 

पुष (पित) रागावला, ान े जरी (प नीला) मारले; प नीन े मनातं “पित 

म द”े टले; तर पढुचा वाघीणीचा ज िमळून, ती भयकंर, दाट अशा 

मोा अरयात रहात.े  

शाथ  :- 

कोप =राग ा  = वाघ नारी = ी = प नी 

पावण े= िमळण े महारय = महा (मोठे) + अरय (जगंल) 

घोर = भयकंर, दाट 
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परपुषातं नयन  पाह।ेउपजतािंच  डोळे  वत े होय। 

पुषावचंिून  िवशषे  खाय।  ामसकूर  होय  जाण ॥८६॥ 

 गप :- 

परपुष िदसताच, ा ीच े डोळे ाभािवक वरती होतात; ितच े डोळे 

परपुषाला पहातात (ाहाळतात) (अशी ी) तसचे जी ी पुषाला पितला 

टाकून िवशषे (खास पदाथ ) खात;े ती ी पढुील जी गावातील डुर होत,े हे 

जाण.  

शाथ  :- 

नयन  = डोळे वता = वर उपजत = ाभािवक 

वचंण े= टाकण े ाम = गावं सकूर = डुर 
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तोही  ज  सोडूिन ।उपज े वाघळुी  होऊिन। 

आपलुी  िवा  भिून ।वृावरी  लबतस॥े८७॥ 

गप :- 

तोही ज (डूराचा ज) सोडून (सपंनू), पढुील जातं (अशी ी) वाघळुी 

होऊन जाला यते.े (वाघळुीा जातं) आपलीच िवा खाऊन, ती वृावर 

लबत रहात.े 

शाथ  :- 

उपजण े= जण े वाघळु  = पाकोळीा जातीचा एक ाणी 

िवा = मळ, ग ू भण े= खाण े
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पतीसखु  िनुरोिन।  उर  दतेा ं कोपोिन। 

उपज े मकुी  होऊिन।  सज  दिरपण॥८८॥ 

गप :- 

पितसमोर (पितला) रागावनू िनुरपण े उर िदास, (ती ी) पढुील सात 

जातं मकुी होऊन, ती दिरी होत.े 

शाथ  :- 

सखु = समोर िनुर  = कठोर ,कडक 

कोप = राग स = सात 
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पुष  सरी  प नी  करी।  तीसव   आपण  वरै  धरी। 

उपज े सजावंरी।  भाय  होय  अवधारा ॥८९॥ 

गप :- 

पुषान े (पितन)े सरी पी (बायको) केली. िताबरोबर आपण (पिहा 

पीन)े वरै धरले; तर पढुील सात जापंयत वरै धरणाया पिहा प नीला 

कमनशीबाची ाि होत े(ितच ेपढुील सातही ज  दवी  असतात); ह ेलात 

ा.  

शाथ  :- 

सव े= बरोबर वरै = शू उपज = ाी 

स = सात वरी = पयत 

भाय =  दव, कमनशीब अवधारण े= लात  ठेवण े
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परपुषावरी  ि  करी । उपज े त े अगंहीन नारी। 

ज  पाव े पितताघर । दिरी  होऊिन  पिरयसेा॥९०॥ 

गप :- 

कमी आकलन शी असलेा ीची (पीची)  परा पुषावर नजर असत.े 

अशा ीला पढुील ज पितताा घरी िमळतो. पितत घरातील जातं 

िता नशीबी जभर दिरी होऊन जगाव ेलागत;े ह ेऐका.  

शाथ  :- 

उपज = ाी नारी = ी = पी अगं = आकलनशी 

हीन = कमी तीच,े िवरिहत पावण े= िमळण े

पितत =  पिरयसण े= ऐकण े
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पुष  यतेा ं बाहेनी।  सामोर  जाव  त े भािमन। 

उदक   पाद  ाळुिन।िवझंणा  किरज े महर॥९१॥ 

गप :- 

पुष बाहेन यतेा, रागीट ीन े (प नीन)े न रागवता पितला सामोर े जाव.े 

पायान ेपितच ेपाय धवुनू, पंाा सहाान,े पिता माचं ेहरण कराव े

(पंाा वायान ेपिता माचंा पिरहार होईल).   

शाथ  :- 

भािमनी  = रागीट ी उदक = पाणी पाद  = पाय 

ाळण े= धणू े िवझंणा =  पखंा हर = हरण करणारा 
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पादसवेन  भीस।  मृ  वा  बोिलज े पतीसी। 

पुष  होता ं सतंोषी।िमिूत   सतंोषती॥९२॥ 

गप :- 

पिता पायाची पजूा भीभावान े करावी. पतीशी मृ भाषण कराव.े पुष 

(पित) समाधानी होताच (झाास) िमिुत  (ीदगु) समाधानी होतात.  

शाथ  :- 

पाद = पाय सवेन  = पजूा मृ  = मऊ, नरम 

सतंोष = समाधान वा =िवचार पणू पण े करणारा शसमुय 

िमिुत  = िगणुाक (रज, स, तम )ी दगु 
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काय  दतेील  माता  िपता ।  नदेी  इवग   बधं ु ाता। 

इहपराची  जोडी दतेा ।पुष  आपलुा  दवे  जाणा॥९३॥ 

गप :- 

माता-िपता (आई-विडल) काय दतेील ? िहतसबंधंी आ तसचे  भाऊ काही 

दते नाहीत. या जगातील े जोडी दणेारा, पुष (पित) हा आपला दवे 

जाणावा.   

शाथ  :- 

नदेी = दते नाही इ = इित, िहतावह 

वग  = सजातीय वूचंा समहू बधं ु= भाऊ, बाधंव आ 

ाता = भाऊ इह (सृंत) = यथे,े या जगातं, आता ं

पर = े जोडी = युम 
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गु  धम  दवे  तीथ   समी।  सव   जाणावा  आपलुा  पित। 

ऐसी  ज े िनय े सती।  पितता  तिेच  जाणा॥९४॥ 

गप :- 

गु,धम,दवे आिण तीथ  ा सव गोी णज े आपला पित जाणावा. अशा 

िनयान ेजी सती वागत;े तीच पितता असत,े ह ेजाणा.   

शाथ  :- 

सम = सगळे पितता = पणू  पितिन ी 
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जीव  असता ं शरीरासी।  पिव  जाणा  समासंी। 

जीव  जाता ं ण  कैसी।  तेा  आतळंू नय े जाणा॥९५॥ 

गप :- 

शरीरात जीव असताना (शरीर िजवतं असताना), ा सव  िजवतं शरीरानंा 

पिव जाणा. णातं जीव कसा जातो ! तेा ा तेाला श क नय,े हे 

जाणा.  

शाथ  :- 

कैसा = कसा ?, कसला ? आतळण े = श  करण े
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तसैा  पित  ाण  आपला। पित नसता ं अशिुच  नातळा। 

याकारण  पितच  ळू-।ाण  आपलुा  जाणावा॥९६॥ 

गप :- 

(ामळेु ) पित हाच आपला पिततचेा तसा ाण आह.े पित नसताना 

(मेावर) ाा तेाला कनतेील श करण,े अपिव आह.े ा 

कारणासाठी पितच े पचंभतूाक िजवतं शरीर, हाच आपला ाण आह;े हे 

(पिततने)े जाणाव.े  

शाथ  :- 

शिुच = , शु ,पिव अशिुच  = अपिव 

नातळण े= किवतते -श करण े

ळू =लूदहे =पचंभतूाक शरीर 
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पित  नसता ं ियासंी ।पां  नय े मखु  ासंी। 

िवधवा  णज े तेासरसी। अपुी  असता ंअ धक जाणा॥९७॥ 

गप :- 

पित नसलेा ियाचं े तड, (पितता) ियानंी पा नय.े िवधवा णज े

तेासारखी असत.े पु नसलेली ी अ धक (अपिव) असत,े ह ेजाणा.  

शाथ  :- 

मखु = तड सरसी = सारखी   अपुी = पुहीन 
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ामासी  जाता ं पिरयसे।  िवधवा  यतेा ं सखुसी। 

मरण  होय  स  ासी।  पुवतंी  अशभु  न े जाणा॥९८॥ 

गप :- 

गावाला जाताना िवधवा ी सामोरी आास, (गावाला जाणाया) ीला 

मरण यते,े ह ेस ऐक. पु असलेली (िवधवा) ी अशभु नाही, ह ेजाणा.  

शाथ  :- 

ाम  = गाव पिरयसेण े = ऐकण े
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माता  िवधवा  अस े जरी।  पुासी  शकुन  मगंळ  करी। 

पुािवण  िवधवा  ज े नारी । नमन  ितसी  कं  नय े॥९९॥ 

गप :- 

माता (आई) जरी िवधवा असली तरी, ती पुाला (मलुाला) शभु शकुन करत.े 

मलुगा नसलेली जी िवधवा ी असले, ितला नमन (नमार) क नय.े  

शाथ  :- 

शकुन = भिवसचूक शभुाशभुादी लण 

मगंळ = मगंल = शभु 
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िता  आशीवा द े आपणा।  सव  मगंळ  होय  जाणा। 

ितचा  शाप  हो का  मरणा।  ितश  कोण बों  नय े॥१००॥ 

गप :- 

िता (पुवती िवधवेा) आशीवा दान े आपले सव  शभु होईल, ह े जाणा. 

अहो, िता शापान े आपाला का मरण यईेल? ितला  कोणी बो नय.े  

शाथ  :- 

मगंळ = मगंल = काण, शभु 

हो = अहो, समंितदशक श का = कशासाठी ?,काय णनू ? 
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याकारण पितता। बरव पुषासव जाता।ं 

दहेछाया दहेसयंतुा। केव जाय पिरयसेा॥ १०१॥ 

गप :- 

याच कारणासाठी पिततने ेपुषाबरोबर (पितबरोबर)  जाण,े छान (चागंले) 

असत.े दहेाची सबंधी* असलेली दहेाची सावली कशी जात े?, त ेऐका.  

शाथ  :- 

पितता =  पणू  पितिन ी बरवा = छानदार 

सव े= बरोबर छाया = सावली केवी = कस े? 

सयंतु (सृंत) = सयंु सबंधंी, आ पिरयसण े= ऐकण े

दहेाची सबंधी* : दहे व दहेाची सावली ा दोी गोी वगेया नाहीत.     
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चंासव चादंण जसै। मावळता ंसविच जातस।े 

मघेासव िवज ुअस।े तसै पितसव जाव॥१०२॥ 

गप :- 

चंाबरोबर असलेले चादंण,े जस ेचं मावळताच चंाबरोबर जात.े ढगाबंरोबर 

वीज चमकत;े तस े(पिततने)े पितबरोबर जाव.े    

शाथ  :- 

सव े= बरोबर मघे = ढग िवज ु= वीज 
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सहगमन करण मु जाण। धम थोर िुतवचन। 

बचेाळीस कुळ उरण। पितता पिरयसेा॥ १०३॥ 

गप :- 

‘सती जाण’े ह ेधमा त सािंगतलेले थोर िुतवचन मु ेजाण. सती जाणारी 

पितता बचेाळीस कुळाचंा उार करत,े ह ेऐका.  

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े

                 ातंपवू  काळातं परकीय इंजी सने ेसतीची चाल कायान े

बदं केली. सती जायाा चालीवर बदंी आणयासाठी, राजा राम मोहन रॉय 

ानंी, इसवी सन १८१२ म ेचळवळ सु केली.  इसवी सन १८६१ म ेसती 

बदंीचा कायदा सव भारतभर लाग ूकरयात आला. 

                ीगुचिरातील मराठी भाषा १४-१५ा शतकातील  आह.े  

  ‘ीगुचिर’ थंाची रचना ‘सती बदंी’ कायाा ३०० वष आधी झालेली   

आह.े 
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पुष ते झािलयावरी। सहगमन किरती ा नारी। 

एकेक पद पादचारी। अमधेसहपुय॥१०४॥ 

गप :- 

पुषाच ेपितच ेते झाावर (पित मतृ झाावर) ा िया सती जातात; 

ानंा के पावलागिणक (पतीबरोबर परलोकाा) िदशने ेचालताना, हजार 

अमधे याच ेपुय िमळत.े  

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े नारी = ी पद = पाऊल 

पादचारी = पायी चालणारा सह = हजार 
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पापी पुष आपलुा अस ेजाण। ात आल असले मरण। 

यमत नतेी जरी बाधंनू। नरकाित पिरयसेा॥ १०५॥ 

गप :- 

पापी पुष आपला पती असले, ह े जाण (लात घ)े. ाला मरण आलेले 

असले, तर यमत ाला बाधंनू नरकाकड ेघऊेन जातात, ह ेऐका.   

शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े ित = कड े
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पितता ाची नारी। जरी आपण सहगमन करी। 

जसैी सपा सी नतेी घारी। तसैी पतीसी गा नईे॥ १०६॥ 

गप :- 

पितता असलेली  पी (आपा पापी पितबरोबर) सती गलेी, तर घार 

सापाला जशी णात उचन उंच आकाशात झपे घते;े तशी पितता 

असलेली प नी णाधा त आपा पितला गा त नते.े  

शाथ  :- 

नारी = ी, प नी सहगमन = सती जाण े सप  = साप 
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सहगमन केली नारी यतेा।ं यमत पळती माग न पहाता।ं 

ितच पतीसी सोडोिन िरता। जाती आपले यमापाश॥१०७॥ 

गप :- 

(मतृ पितसह) सती गलेेली ी यतेाच, यमत माग ेन पहाता पळतात. िता 

पितला सोडून दऊेन लगचे आपा यमापाशी जातात.  

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े नारी = ी िरत = लगचे 
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पिततािशरोमिण। पतीसी बसैवी िवमान। 

पाव ेिरत गभुवन। दवेागंना किरती आरती॥ १०८॥ 

गप :- 

े पितता आपा नवयाला िवमानातं बसवनू, लगचे गलोकातं 

पोहचत.े दवेिया तथे ेितची आरती करतात. 

शाथ  :- 

पितता = पणू  पितिन ी पावण े= पोचण े

भवुन = लोक अगंना = ी 
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यमत पळता ंकाय बोलती। काळासी आपण न भऊं ाित। 

पितता दखेता ांित। भीत अस णती दखेा॥ १०९॥ 

गप :- 

यमत पळताना काय बोलतात त ेपहा. यमत णतात, “काळाला मृलुा 

आपण भीत नाही, अशी आपली िसी आह.े पितता िदसताच, आपले ान 

िमा (खोटे) होत;े आपण ितला भीत असतो.  

शाथ  :- 

ाित = िसी 

ांित = िमा ान, गधळ, सशंय 
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सयू  भतो दखेनूी ितसी। तपतो तजे -मदंसे। 

अि भऊिन शातंीसी। उ ितसी होऊ न शके॥ ११०॥ 

गप :- 

ितला पिततलेा पान सयू  िभतो. घाबरलेला सयू  मदं तजेान े तापतो. 

(पिततलेा) भऊन अि सौ होतो. ितला (पिततलेा) उ (अि व 

सयूा ा उतचेा ास) होण ेश नाही.  

शाथ  :- 

शातं = सौ 
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न भीती पाहता ंितसी। आपलु ान घईेल ऐशी। 

जाय गभवुनासी। पतीसिहत पिरयसेा॥ १११॥ 

गप :- 

(पितता) गलोकातं (आपा पतीसह) जात असताना, पिततलेा पान 

न े घाबरतात. ती (पितता) आपले ान घईेल, अशी नानंा भीती 

वाटत;े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

भवुन = लोक पिरयसण े= ऐकण े
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यणेपरी गभवुन। जाय नारी सतंोषोिन। 

आपलेु पतीसी घऊेिन। राह ेग िनरंतर॥ ११२॥ 

गप :- 

अशाकार े पितता (ी) समाधानान े गलोकातं जात.े आपा पितला 

घऊेन गात िनरंतर रहात.े  

शाथ  :- 

भवुन = लोक सतंोष = समाधान िनरंतर = सतत, अाहत 
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औट कोिट रोम ितसी। धम िदधले अीसी। 

ाच ेफळ आह ेकैसी। एकिच पिरयसेा॥ ११३॥ 

गप :- 

ितला (पिततलेा) असलेले साडतेीन कोिट केस, (ितन)े धम  (पिततचेा 

धम  पाळयासाठी) अिला िदले*. ाच े फळ कस े आह े ? त े एकिचान े

ऐका.  

शाथ  :- 

औट = साडतेीन रोम = केस पिरयसण े= ऐकण े

*पितबरोबर सती जाताना, अगंावरची लव व डोावरच ेकेस अिला अप ण  

होतात. 
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एकेक रोम-रोमासी। ग राह ेशतकोिट वष। 

पुषासव ेानदंसे। पितता राह ेतथे॥११४॥ 

गप :- 

एकेक केसागिणक (२८.५७वष) ितला गा म े (एकुण) शभंर कोटी वष 

रहायास िमळतात. आपा पुषाबरोबर (पितबरोबर) ती पितता तः 

आनदंान ेतथे ेगाम ये रहात.े  

शाथ  :- 

रोम = केस शत = शभंर 

सव े= बरोबर ानदं =  + आनदं 

सतीच ेएकूण साडतेीन ३.५ कोटी केस अिला अपण झाान,े ितला गात 

राहयासाठी कालावधी १०० कोटी वष िमळतो. 

जर   ३.५ कोिट केसासंाठी कालावधी १०० कोटी वष 

       तर     एका केसासाठी १००कोटी / ३.५ कोटी =२८.५७वष 
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ऐस पुय सहगमनासी। ावी का ऐसी वशं। 

बचेाळीस कुळ  कैस। घऊेन जाय गात॥ ११५॥ 

गप :- 

अस े सती जायाच े पुय आह.े वशंातं अशी (सती जाणारी) का ावी 

(जाला यावी). (सती जाणारी का) कशी बचेाळीस कुळानंा गात घऊेन 

जात े!  

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े कूळ = घराण,े वशं 
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ध ितच मातािपता। एकिवसातं उार होता। 

ध पुषवशं ाता। बचेाळीस उिरले॥ ११६॥ 

गप :- 

ितच ेमाता-िपता (आई-विडल) ध आहते, (अशी का जाला घातान े

जदााा) एकवीस कुळाचंा उार होतो. (अशा ीशी िववाह करणारा) 

पुष ध असनू ाचा वशं िस होतो. ा पुषाची एकवीस कुळे, एकूण 

बचेाळीस कुळाचंा  (पितता ी सती जाऊन) उार करत.े  

शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 
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ऐस पुय सहगमनासी। पितताफळ  तसै। 

आिणक सागंने िवारसे। दवेगु णतस॥े ११७॥ 

गप :- 

“अस े(सती जायान े िमळणार)े पुय आह;े तसचे पिततलेा िमळणार ेफळ, 

मी तुाला आणखीन िवारान ेसागंने”; अस ेदवेगु बहृती णाले.  

शाथ  :- 

सहगमन = सती जाण े
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असले नारी राचारी। अथवा जरी  भचारी। 

ितच ेफळ आह ेथोरी। एकिच पिरयसेा॥११८॥ 

गप :- 

एखादी ी (प नी) वाईट वत न करणारी िकंवा जरी  भचार करणारी 

असले, ितच े(ितला िमळणार ेफळ) मोठे(?) आह,े ह ेएकिचान ेऐका. 

शाथ  :- 

नारी = ी = पी राचार = वाईट वत न 

 भचार = एकिन नसण,े परपुषगमन 

थोर = मोठा पिरयसण े= ऐकण े
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उभय कुळ  बचेाळीस। जरी का असतील गास। 

ासंी घऊेिन नरकास। मे जाय पिरयसेा॥ ११९॥ 

गप :- 

जरी दोी कडची (माहरेची २१ कुळे सासरची २१ कुळे) एकुण ४२ कुळे 

गा त असतील तरी ती (राचारी, भचारी) ी ा गातील ४२ कुळानंा 

मेान ेघऊेन नरकात जात,े ह ेऐका.  

शाथ  :- 

उभय = दोघ े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं   १२० 

अगंावरी रोम िकती। िततकु वष ाित। 

नरकाम पच ेिनित। ितच फळ ऐस अस॥े १२०॥ 

गप :- 

अगंावर केस िकती आहते (?), िततकी वष (राचारी- भचारी ी आपा 

दोीकडा सासर व माहरे िमळून ४२ कुळासंह) नरकाम ये िशजवली जात े

(नरक यातना भोगत)े अस े ितच े (िता कुटंुबाला)  खाीन े िमळणार े फळ 

आह.े   

शाथ  :- 

रोम = अगंावरची लव, केस ात  = िस 

पच (सृंत) = िशजिवण े िनत े= खरोखर, खाीन े
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ओवी माकं  १२१ 

भिूमदवेता ऐस ण।े पिततचे ेअसती चरण। 

आपणावरी चालतांण। पनुीत आपण णतस॥े १२१॥ 

गप :- 

भिूमदवेता अस े णत,े “पिततचे े पाय अस े आहते की, ती आपावन 

(मायावन) चालत असलेा णी (मी पिव होत)े तः पिव झाले,” 

अस ेणत.े  

शाथ  :- 

भमूीदवेता = पृी पितता = पणू  पतीिन ी 

चरण = पाय पनुीत = पिव 
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ओवी माकं  १२२ 

सयू  चं ऐस णती। आपलेु िकरण आहते ोित। 

पिततवेरी पडती। आपण पावन होतस॥ १२२॥ 

गप :- 

सयू  चं अस े णतात, आपा (आमा) िकरणातं ोित आहते. 

पिततवेर (ा ोित) पडताच, आपण (आी) पावन होत असतो.  

शाथ  :- 

पावन = शु 
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ओवी माकं   १२३ 

वाय ुआिण वण दखेा। पिततचे ेश ऐका। 

पावन आपण जाहल िनका। पाहता ंसम पनुीत होती॥ १२३॥ 

गप :- 

वाय ु आिण वण यानंा पिततेा श झालेला पहाताच सागंत असलेले 

ऐका. त ेदोघ े(वाय ुआिण वण) खरोखर पिव झाले. ह ेय पाहणार ेसगळे 

जण पिव होतात.  

शाथ  :- 

वाय ु= वाय ुदवेता वण = पज  दवेता िनका = खरोखर 

सम = सगळे पनुीत = पिव सम = सगळे 
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ओवी माकं  १२४ 

घरोघरी िया असती। काय करावी लावयसपंि। 

िजचिेन ंवशंा उारगित। तशैी ी घर असावी॥१२४॥ 

गप :- 

घरोघरी िया असतात; सौदया च ेधन असलेा (स ुदंर िच)े काय कराव े

(काय उपयोग) ? ा ी मळेु वशंाला उार गित िमळत,े तशी ी घरी 

असावी.   

शाथ  :- 

लावय = सदय , प सपंि = धन, दौलत 

उार = वर काढण,े मुी िमळण े

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ीगुचिर िनधी॥             

अ याय ३१                    पितताधम िनपण                           ~ 125 ~              

125 
 

ओवी माकं  १२५ 

ाच ेघर पितता। दवैागळा पुष ाता। 

कराव सकृुत जशता।ं तरीच लाध ेतशैी सती॥ १२५॥ 

गप :- 

ाा घरी पितता (ी) असले ितचा पुष (पित) अ धक (खपू) निशबवान 

आह ेणनू िस असतो. शभंर ज पुय केले तरच तशी सती (पितता) 

िमळत.े  

शाथ  :- 

पितता = पणू  पितिन ी 

दवैागळा = दवै (नशीब) + आगळा (अ धक) 

शत = शभंर लाधण े= लाभण े(िमळण)े 
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ओवी माकं  १२६ 

चतिुव ध पुषाथ  दखेा। ियचेिेन ंलाधे पुषा िनका। 

पितता ी अ धका। पुयानबुधें िमळे जाणा॥ १२६॥ 

गप :- 

पुषाला (पतीला) धम, अथ , काम व मो ह ेचारही पुषाथ  ीमळेु (प नी 

मळेु) िमळतात, ह ेपण े िदसत े .ातही ी (प नी) पितता असास,  

पुयाच ेअनबुधंन जा अ धक िमळत,े ह ेजाणा. 

शाथ  :- 

चतिुव ध पुषाथ  = धम , अथ , काम व मो या चार सा य व ू

लाधण े= लाभण े िनका =  

पुयानबुधं = पुय + अनबुधं (परर सबंधं, बधंन) 
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ओवी माकं  १२७ 

ाच ेघर नाही सती। पुय काह ासी न होत। 

यािद कम ाित। अहता न ेतो नर॥१२७॥ 

गप :- 

ाा घरी सती (पितता प नी) नसत,े ाला काही पुय े िमळत नाहीत. 

यािद कमासाठी तो नर पुष योय नसतो, ह ेिस आह.े  

शाथ  :- 

सती = पितता ात = िस अह = योय 
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ओवी माकं  १२८ 

सती नाही ाच ेघरी। ासी नाह अरय री। 

वथृा जोिन ससंार। कम बा तो जाणा॥१२८॥ 

गप :- 

ाा घरी सती (पितता पी) नाही, ाासाठी अरय (वनवास) र 

नाही. ा जगातं जाला यऊेन ाच ेजीवन थ आह.े तो कम  बा जीवन 

जगतो (यािद कम   करयाचा अ धकार ाला नसतो).  

शाथ  :- 

सती = पितता वथृा = वाया, थ ससंार = जग 
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ओवी माकं  १२९ 

ऐसी सती िमळे ासी। सम पुय घडत ासी। 

पुसतंान परलोकासी। साधन होय सतीचिेन॥ं१२९॥ 

गप :- 

ाला पितता असलेली अशी सती प नी णनू िमळत,े ााकडून सव 

पुय (यािद कम ) घडत.े पितता प नीमळेु ाला पु सतंान ा होत;े 

तसचे परलोकातं जायासाठी अशी पितता प नी साधन असत.े  

[मृ ुनतंर सती गलेेली पितता प नी ाला परलोकातं गा त घऊेन जात.े  

सदंभ :- ओवी माकं १०६, अ याय ३१]  

शाथ  :- 

सती = पितता सम = सव  
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ओवी माकं  १३० 

ियवेीण अस ेजो नर। ासी न साधे कमा चार। 

कम िवहीन दवेिपत-ृ। कमा ह तो नोह ेदखेा॥ १३०॥ 

गप :- 

ी (पी) िशवाय जो नर (पुष) असतो, ाला कमा चार साधता यते नाही. 

दवे तसचे िपतसृबंधंी कमािशवाय असलेला तो पुष कम  करयास योय 

(पा) नसतो; ह ेपहा (जाणा).  

शाथ  :- 

कमा ह = कम  +अह (योय) नोह े= न + आह े
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ओवी माकं  १३१ 

पुय ज घड ेगगंा नान। लाधे सतीच ेदशन। 

महापापी होय पावन। स ज पाप जाती॥ १३१॥ 

गप :- 

गगंा नानान ेज ेपुय घडत,े तचे पुय सती दशनान ेघडत े (िमळत)े. ा 

पुयामळेु महापापी पिव होऊन, ाची सात जाचं ेपाप जात.े  

शाथ  :- 

पावन = पिव स = सात 
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ओवी माकं  १३२ 

पिततचेा आचार*। सागं ेबहृित दवेगु। 

णोिन सरती - गगंाध। िवनवीतस ेोतजेना॥ १३२॥ 

गप :- 

पिततचे े वत न दवेाचं े गु बहृित सागंत आहते. सरती-गगंाधर 

(ंदपरुाणातील गो सागंत असान)े ोतजेनानंा णनू िवनवीत आह.े  

शाथ  :- 

पितता = पणू  पितिन ी 

आचार = वत न दवेगु = दवेाचं ेगु (बहृित) 

आचार* = ओवी छंदानसुार ‘आचार’ हा श ‘आचा’ असा असावा. 
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ओवी माकं  १३३ 

िस ण ेनामधारकासी। गुचिर पुयरािश। 

ऐकता पावती सतीसी। ण ेसरती गगंाधर॥ १३३॥ 

गप :- 

िस(मिुन) नामधारक (िशास) णाले, “गुचिर पुयराशी असनू त े

ीगुचिर ऐकताना सती िमळत.े” अस ेसरती गगंाधर णतात. 

शाथ  :- 

सती = सद ्+ गती = चागंली गती 

पावण े= िमळण े

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ीगुचिर िनधी॥             

अ याय ३१                    पितताधम िनपण                           ~ 134 ~              

134 
 

ओवंीसंा १३३    

इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ 

ीनिृसहंसरपुाान े िस-नामधारकसवंाद े  

पितताधम िनपण ंनाम एकोनिशंोऽायः॥३१॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु 

गप :- 

अशाकार े ीगुचिर अमतृातनू, कतमाण े परमकथा असणाया, 

ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू, िस(मनुी) व  नामधारक यांा 

सवंादातनू, ‘पितताधम िनपण’ नावाचा एकितसावा अ याय  

ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     

शाथ  :- 

िनपण = िववचेन 

एकोनिशं  = १+ ३० = ३१    

 

॥ीगुदवे द॥ 

 

  


