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ओवी माकं  १ 
ी गणशेाय  नमः ॥  ीसर ै नमः॥ ीगु यो  नमः॥ 
नामधारक  पसु े िसासी। पढुील  कथा सागंा  आासंी। 
उास  माया  मानस।  गुचिर  ऐकता ं गोड॥१॥ 
गप :- 
मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार करतो.  
मी ीगंुना नमार करतो. 
िसमिुनला नामधारकान े िवचारले (मनातील सव  शकंाचंा मळ र 
झाान ेसािंगतले), “आाला पढुील कथा सागंा.माया मनात(कथा 
ऐकयाचा) उाह आहे, गुचिर ऐकताना गोड वाटत.े” 
शाथ  :- 

नामधारक = दवेाच ेनामरण कन मो िमळव ूपाहणारा 
पसुण े= िवचारण,े मळ काढण,े कोरड ेकरण े

उास = उ लास = उाह, आनदं    
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ओवी माकं  २ 
िस ण े नामधारका ।  कथा  अस े अलोिलका ।  
ऐकता ं जाती  सव   दोषा।  ानोित  काशती ॥२॥ 
गप :- 
िस(मिुन) नामधारकाला (िशाला) णाले, “अपवू  असलेली  
ही कथा ऐकताच (ऐकणायाच)े सव  दोष जातात. 
ाा (ऐकणायाा) मनात ानाा ोित कािशत  
होतात (ाला ान ा होत)े.” 
शाथ  :- 

अलोलीक = अपवू  दोष = चकू, अपराध काशण े= उजडे दणे े
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ओवी माकं  ३ 
ीगु  णती  पिततासी।  आपलु   पवू ज  पसुती।   
सागंने  ऐक  िवारसे। चाडंालज  होणार गित॥३॥ 
गप :- 
ीगु पितताला णाले, “आपा  पवूा जािवषयी  
(आाला) िवचारतोस ? तुया पवू जानंा होणारी िमळालेली   
चाडंाल जाची गित (मी) िवारान े(सिवर) सागंने, ती ऐक.” 
शाथ  :- 
पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } पसुण े= िवचारण े

चाडंलः (सृंत) = चडंाल = शू व ाण ी याचंा पु 
गितः (सृंत) = जायाच ेिठकाण 
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ओवी माकं  ४ 
पापपुयािचया  गत। आपलु   आज व  भोिगजिेत । 
कम िवपाक  अस े ाित। जोजी  नीच याती॥४॥ 
गप :- 
भोगी (िवलासी) ी आपली तःची खशुामत करत,े  
अशा  ीला पापपुयाा गतीन ेजोजी नीच जात िमळत,े  
ही कमा ची फलिनित िस आहे. 
शाथ  :- 

आजव  (सृंत) = सचोटी, सरळ वत न, खशुामत 
भोगण े= सखुःखाचा अनभुव 

कमिवपाक = कमा ची फलिनी 
ाित = िस नीच = कमी त याती = जात 
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ओवी माकं  ५ 
ाण-िय- वैय  वण ।  ािचपासोिन  चाडंाळ-भुवन।   
उपजले  असती  याितहीन ।जाित िवभाग  अस े ऐका ॥५॥ 
गप :- 
ाण,िय, वैय ा मु जाती. ा जातपासनू नीचजातीच े 
चाडंल लोक जाला आले. ह ेजातच ेिवभाग अशाकारच े 
(पढु ेसािंगतानसुार )आहते, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

वण  = ाण-ियादी मु जाती 
चाडंलः (सृंत) = चडंाल = शू व ाण ी याचंा पु 

भुवन = लोक उपजण े= जण े हीन = नीच 
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ओवी माकं   ६ 
ाण - ियपेाश दखेा। शू जाय ा भचािरका। 
िपडं उपज ेचाडंािळका। सोळावी जाित चाडंाळ॥ ६ ॥ 
गप :- 
(एखाा) ाण ीपाशी (पुषाला आकिष त करयाची)  
िवशषे जा  (असली) पािहज,े िताकड ेशू  िदसतो  
(आकिष त होतो).अशा नीचपण ेवागणाया चा,  
सोळाा संारानतंर (मृनुतंर) चाडंाळ दहे-ज  
(पनुज ) होतो.  
शाथ  :- 

शू = चार वणापकैी चवथा वण  ा भचािरका = िव +आ भचािरक (जा ) 
िपडं = दहे  उपजण े= जण े

जाय (ियापद) = पािहज े   जाितः (सृंत) = ज 
    चडंाळी (चाडंािळ) = नीचपणा,  कृ 

सोळावी = हा श सोळाा ‘गा रोहण’ संारासाठी वापरलेला असावा  
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ओवी माकं  ७ 
ह मळू जाित ाित। आिणक नाना दोष किरती। 
ाण हीन याती पावती । ाण अथवा चतवु ण ॥ ७॥ 
गप :- 
ह ेजातीच ेमळू िस आह.े आणखीन अनके अपराध करतात,  
अस ेअपराध करणारी ी ाण असो िकंवा चारही  
वणापकैी कोणाही वणा तील असो;ा ीला कमी तीची  
जात िमळत.े 
शाथ  :- 

ाित = िस आिणक = आणखीन नाना = अनके 
दोष = चकू, अपराध हीन = नीच तीच े याती = जात 

पावण े= िमळण े
चतवु ण  = चतःु (चार) +  वण  (ाण, िय, वैय, शू) 
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ओवी माकं  ८ 
ा दोषाचा िवार। सागंने ऐक तू ंिनधार । 
ाण रहाटे अनाचार । पाव ेतो हीनयोनीसी ॥ ८ ॥ 
गप :- 
ा अपराधाचंा िवार (पिरणाम) सागंतो, त ूतो िनित ऐक.  
ाण राचार अगंवळणी पडासारखा वागतो, ाला नीच  
तीची जात िमळत े(नीच जातीा ीा पोटी ज होतो). 
शाथ  :- 

िनधार करण े= िनित करण े रहाटण े= अगंवळणी पडण े
अनाचार = राचार, अधम  पावण े= िमळण े

हीन = कमी तीच े योनी = ीच ेजननिय,जाती 
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ओवी माकं  ९ 
गु अथवा माता िपता। सोडोिन जाय आपण परता। 
चाडंालयोन होय िनता। कुळिय ेसोिडिलया ॥ ९॥ 
गप :- 
गु अथवा आई-विडल ानंा आपण (तः) सोडून जातो,  
िशवाय (तःा) कुलीला सोडतो,  ाला चाडंाल योनी  
खरोखरच िमळत.े   
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप, विडल 
परता = िशवाय िनत े= खरोखर 

चाडंाळ = चडंाल = शू व ाणी यांापासनू झालेली सतंती 
योनी = ीच ेजननिय,जाती 
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ओवी माकं  १० 
कुळदवेता सोडोिन। आिणक दवेता पजूा करोिन। 
तोही होय चाडंाळ योन। सदा अनतृ बोले नर॥ १०॥ 
गप :- 
कुळदवेता सोडून दऊेन*, ितािशवाय (कुळदवेत ेिशवाय)  
दवेपजूा करतो ाचाही  चाडंाल योनीत जाला यतेो,  
असा मनु नहेमी खोटे बोलतो. 
शाथ  :- 

आिणक = आणखी = अ धक, िशवाय दवेता = दवे 
सदा = नहेमी अनतृ = खोटे नर = मनु 

* दवेपजूा करताना, कुळदवेतचेी पजूा करतात. 
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ओवी माकं  ११ 
सदा  जीविहंसा  करी। कािवय  मनोहरी।   
लटक िच  आपण  माण  करी।तोही  ज े चाडंालयोन ॥११॥ 
गप :- 
नहेमी जीवाची िहंसा करतो, िचाकष क (स ुदंर) मलुीची िवी  
कन, खोटेपणान ेतःलाच योय वागयाच ेपिरमाण ठरिवतो,  
तोच चाडंाल ीा पोटी जाला यतेो. 
शाथ  :- 

सदा = नहेमी िवय = िवी मनोहारी = िचाकष क 
लटका = खोटा, िनरथ क माण = सा, परुावा, पिरमाण 

योनी = ीच ेजननिय 
चाडंाल = शू व ाण ी याचंी सतंती 
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ओवी माकं  १२ 
शूह  करवी  भोजन । अिवय  करी  ाण।   
तोिच  चाडंाल  होय  जाण। शूसपंक   सदा  करी॥१२॥ 
गप :- 
शूाा हातान ेभोजन करवून घणेारा, घोाचंी िवी  
करणारा, नहेमी शूाा सहवासातं  रहाणारा  तोच ाण,  
चाडंाल (होय)असतो, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

शू = चवथा वण  ह = हात अ = घोडा 
िवय = िवी सपंक  = सहवास सदा = नहेमी 

चाडंाल = शू व ाण ी ाचंी सतंती 
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ओवी माकं  १३ 
शूीसी  सदा  सगं । िन  अस े दासीयोग ।   
गहृभांड  आतळी  चागं ।  ाण  दवेिपतकृम   किरती ॥१३॥ 
गप :- 
दासी (सिेवका) सबंधंातनू नहेमी भेटणाया शूीशी, सदवै मैी 
करणारी ी; ा शूीन ेहाताळलेा (श केलेा) भांानंा 
चागंले समजत े (िवटाळलेली समजत नाही). ाच (िवटाळलेा) 
भांानंी दवेिपतकृम  करत.े 
शाथ  :- 

सदा = नहेमी सगं = सोबत, मैी, आसी, मथैनु दासी = सिेवका 
योग = सबंधं गहृ = घर 
भांड े= भांड,े मडके;   नाटक, तमाशा वगरै ेकरणारा 

आतळण े= श करण े चागं = चागंला 
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ओवी माकं १४ 
तोही  पाव े पिततयोिन।एखादा  नर  अि  घाली  रान।  
गायीवासंरुा  िवघडोिन। वगेळ  करी  तो  हीनयाित  होय ॥१४॥ 
गप :- 
ालाही  जात िमळत.े एखादा मनु जगंलात िवव  
घालतो (जगंलाला आग लावतो), गाय व तीच ेवास (याचंी  
ताटातटू कन) वगेळे करणारा, तो नीच जातीचा असतो. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
पावण े= िमळण े योिन = जाती 

नर = मनु अि = िवव रान = जगंल 
िवघडण े= िवयोग (ताटातटू) करण े हीन = नीच याित = जात 

 
*माणसाची ृ,े ाला हीन जातीत घऊेन जातात. 
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ओवी माकं  १५ 
सोडी   आपुा  जननीत । आिणक लकुरा-मातते।   
वगेळे  करी  आपुा  स । तोही होय  चाडंालयोन॥१५॥ 
गप :- 
आपा आईला सोडून दणेारा, आणखीन आपा अ धकारातं  
माय-लेकरानंा वगेळे करणारा, (अशी ी) तोच माणसू  
चाडंाल जातीचा होय. 
शाथ  :- 

जननी = आई, माता लेक = बालक 
माता = आई सा = अ धकार 

 
*माणसाची ृ,े ाला हीन जातीत घऊेन जातात. 
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ओवी माकं  १६ 
बलैावरी  ाण  बसै े। शूाच  अ जवेी  हष।  
चाडंाळ  होय  तो  भय  भरंवस। ऐस णती  ीगु ॥१६॥ 
गप :- 
“बलैावर बसणारा, शूाच ेअ आनदंान ेजवेणारा ाण,  
हा चाडंाळ होणार,  ा भयाची खाी ठेवा,” अस ेीगु णाले. 
शाथ  :- 

हष  = अितशय आनदं 
चाडंाळ = चडंाल = शू व ाण ीची सतंती 

भय = भती भरवसंा (िहंदी) = भरोसा िवास (खाी) 
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ओवी माकं  १७ 
िव  तीथा   आपण  जाऊन।  ाािद  कम  न  करी  कवण। 
अथवा  परा  ितह  घईे  जाण।  तोही  होय  चाडंालयोन ॥१७॥ 
गप :- 
ाण आपण (तः) तीथ  यालेा जाऊन, ा इादी कोणतीही 
कम  न करता  तसचे सयाा घरच ेअ िकंवा दणेगीचा ीकार 
करतो, तोही  (असा ाण) चाडंाल जातीत जाला यतेो. 
शाथ  :- 

िव = ाण कवण = कोण ? कोणता ? 
परा = सयाा घरच ेअ ितह = दणेगीचा ीकार 

चाडंाल = शू व ाण ीची सतंती 
योनी = ीच ेजनिय, जाती 
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ओवी माकं  १८ 
ष कमरिहत  ाण  दखेा ।किपला  गाईच  ध  ऐका।  
अप ण न किरता ंदवेिजािदका।ंअ भषके न किरता ं ीरपान  जो  करी॥१८॥ 
गप :- 
जो किपला गाईा धाचा  दवे, ाण इादवर अ भषके  
न करता, तः धाच ेाशन करणारा िदसास, तो  
ाणाची िविहत सहा कम  न करणारा ाण होय; ह ेऐका. 
शाथ  :- 
ष कम = ाणास िविहत असलेली यजन, याजन, अ ययन, अ यापन, दान  
               व ितह  ही सहा कम 
यजन = होमहवन याजन = लाभासाठी सयाकड ेयिया वगरै ेचालिवण े

अ ययन = पठण अ यापन = िशकिवण े दान = धमा थ  दणे े
ितह = दणेगीचा ीकार कम  = काम 

किपला = िपगंट रंगाची िकंवा सबधं शरीरभर कोणातरी एका रंगाची गाय 
 ध = ीर=  ध दवे  + िज (ाण ) + आिदक( इतर) 

अ भषके = मंयु पाणी िशपंडण,े नान पान = िपण,े ाशन 
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ओवी माकं  १९ 
तोही  पाव े चाडंालयोिन ।तळुसीप  ओरपोिन। 
पजूा  करी  हिरहराचरण ।  शािलाम  शू   पिूजिलया॥१९॥ 
गप :- 
अशा (ओवी माकं २० म ेवण न केलेा) ाणाला  
तसचे तळुशीची पान ेओरबाडून हिरहर चरणाचंी पजूा  
करणायाला, शूाकंरवी शािलामची  पजूा  
पजूा करणायालाही चाडंाल योनी िमळत.े 
शाथ  :- 

पावण े= िमळण े ओरपण े= टण े चरण = पाय 
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न  करी  सवेा  मातािपता।जी  ासंी  ितपाळ  न  किरता।ं  
चाडंालयोन  होय  िनता।सज  कृिम  होय ॥२०॥ 
गप :- 
आई विडलाचंी सवेा न करता, ाचंा ितपाळ (साभंाळ)  
न करता, ाचंा ाग करतात, ानंा खरोखरच चाडंाल  
योनी िमळत.े सात ज एखाा कृमीसारख ेजीवन िमळत.े 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) जण े= सोडण े
ितपाळ = सरंण चाडंाल = शू व ाण ीची सतंती 

योनी = ीच ेजननिय, जाती िनत े= खाीन े
स = सात कृमी = िकडा, जतं, आळी, जीव 
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ओवी माकं  २१ 
पिहली  एक  ी  असता।ंसरी  करोिन  ितसी  िजता।ं   
होय  ज  ासी  पितता । आिणक  एक  सागंने  नवल ॥२१॥ 
गप :- 
पिहली एक बायको असताना, सरी कन ितला (पिहा  
बायकोला) सोडतो, ाचा ज * होतो. आणखीन  
एक आय  तलुा सागंने. 
शाथ  :- 

ी = बायको जण े= सोडण े नवल = आय  
पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 

*पिहा बायकोला सोडून, सरी बायको करणाया पुषाला समाज  ठरिवत असावा. 
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ओवी माकं  २२ 
मोिन  अितिथ  आले  असती। वदे  णवोिन  अ  घािलती । 
ज  पाव े तो  िरती । चाडंालयोन  पिरयसेा ॥२२॥ 
गप :- 
अितथी थकून आलेले असताना, ांाकडून वदे णवनू 
(घऊेन) ानंा अ घालतो, तो िरत चाडंाल जातीला पोचतो,  
ह ेऐका. 
शाथ  :- 

मण े= थकण े
अितथी = पाणा, भोजनसमयी आलेला आगतंकु, पाथं 

पवण े=पावण,े  पोचण े चाडंाल = चडंाल (सृंत) = ु 
योनी = जात पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  २३ 
योय  ाणा  िनदंा  करी।  आिणक  यातीसी  पजूा करी।  
चाडंालयोन  िनधारी । विृलोप  केिलया ॥२३॥ 
गप :- 
योय* ाणाची िनदंा करणारा, आणखीन इतर जातीची  
पजूा करणारा, जीवनयाा नाश केासारखी (सपंासारखा)  
िनित ु जातीचा असतो. 
शाथ  :- 

िनदंा = िनभना याती = जात चाडंाल =चडंाल (सृंत) = ु 
िनधारण े= िनित करण े

विृः (सृंत) = िनवा ह, पोटाचा धंदा, जीवनयाा 
लोप = नाश 

योय* ाण = सवृ ाण  
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ओवी माकं  २४ 
तळ   िविहरी  फोडी  मोडी। िलंगालय  पजूा  तोडी। 
ाणाच घर मोडी।  तोही  ज े पिततकुळ ॥२४॥ 
गप :- 
तळे िविहरी फोडतो, मोडतो; िशवमिंदरातील पजूा तोडतो,  
ाणाचंी घर ेमोडतो, तोही ु कुळातं जाला यतेो. 
शाथ  :- 

िलंगालय = िलंग + आलय (घर) = िशविलंगाच ेघर = िशवमिंदर 
पितत (सृंत) = ु 
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ओवी माकं  २५ 
ािमीश  गुीश । शिुमिवासीश।  
जो  करी   भचारासी ।तोही  ज े पितताघर॥२५॥ 
गप :- 
मालिकणीशी, गुप नी, शचुी तसचे िमाची बायको   
आिण आपा िवासाा  बायकोशी  जो  भचारान े 
वागतो, तो ही  घरी जतो. 
शाथ  :- 

ामी = धनी, मालक ी = बायको  भचार = राचार 
पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
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ओवी माकं  २६ 
दोघी  िया  असती  ासी। जो  ठेवी  पचंस।   
अितथी आिलया अमानासी। ास  न द े तोही  ज  पितत  होय ॥२६॥ 
गप :- 
ाला दोन  बायका असताना, जो दोघबरोबर ससंार  
कन, सयूा ाा वळेी अितथी आला असताना, ाला अ  
जवेायला दते नाही, तोही जान े   (ाच ेजीवन) होतो. 
शाथ  :- 

ी = बायको पचं = ससंार 
अमान = सयूा ाची वळे ास = अ 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
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ओवी माकं २७  
िसं याकाळसमय  दखेा ।िव  भोजन  करी  जो  अिववकेा । 
भाक दऊेन  परत े जो का ं।तोही  ज े चाडंाळ॥२७॥ 
गप :- 
िकाळ सं या करयाा वळेी, जो ाण अिववकेान े 
भोजन करतो; तसचे आासन दऊेन जो उलटतो (आासन  
पाळत नाही), तोही ज चाडंाल  असतो. 
शाथ  :- 

ि = तीन (३) समय = वळे िव = ाण 
भाक = आासन चाडंाळ = चडंाल   परत=े परत=उलट, िफन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 28 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

28  

ओवी माकं  २८  
राज े दतेी  भूिमदान । आपण  घतेी  िहरोन। 
सं याकाळ  करी  शयन । तोही  होय  चाडंाळ ॥२८॥ 
गप :- 
राज ेलोक दानात भूमी दतेात, ती जमीन आपण  
जबरदीन ेिहसकावनू घतेो, स ं याकाळी जो झोपतो,  
तोही चाडंाल  असतो. 
शाथ  :- 

भूमी = जमीन 
िहरावण े= जबरीन ेसयापासनू घणे,े िहसकावण े

शयन = झोप चाडंाळ = चडंाल   
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ओवी माकं  २९ 
वैदवेकाल  अितथीसी।  जो  बोले  कवण  ोरेस।  
अ  नदेी  तयासी ।तो  हीन  योन  कुुट होवोिन  उपज॥े२९॥ 
गप :- 
याा वळेी अितथीला जो कोणी र े(वाईट उरे) करतो,  
तसचे ाला ा अितथीला अ (जवेायला) दते नाही. तो नीच 
कबाा जातीत, जाला यतेो. 
शाथ  :- 

वैदवे = गहृान ेअीला िन देयाचा बळी 
वैदवेकाली = अीला बळी देयाा याा वळेी 

अितथी = पाणा ोर =  (वाईट)+ उर नदेी = दते नाही 
हीन = नीच त योिन (सृंत) = जात , वग  कुुट =  कबडा  
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गगंातीथ   -िनदंा  करी।एकादशीस  भोजन  सारी।   
ामीत  सोडूिन  पळे  रणा।  तोही  ज े चाडंालयोन ॥३०॥ 
गप :- 
गगंातीथा ची िनदंा करणारा, एकादशीस कालवणाच ेभोजन  
करणारा, ामीला युभमूीवरील मु भागात (लढणाया  
आपा) ामीला सोडून जो पळ काढतो (पळून जातो),  
तो सुा  चाडंाल जातीत जाला यतेो. 
शाथ  :- 

सार = एक कारच ेकालवण 
रणाी = रण (युभमूी) + अ (मु भाग) 

चाडंल = चडंाल   योनी =जात 
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ीसभंोग  पव णीसी ।  अथवा  करी  हिरिदवश।   
वदेमाग   िशकवी  शूासी।  चाडंालयोन  ज  पाव े॥३१॥ 
गप :- 
पुयकाळात पव  काळात िकंवा एकादशीला ी सभंोग करणारा,  
तसचे शूाला वदेमाग  िशकिवणारा चाडंाल  जातीत ज िमळतो. 
शाथ  :- 

पव णी = पव  काळ पुय काळ 
हिरिदवस = िविुदवस = एकादशी 

शु = चार वणापकैी शवेटचा 
चाडंल = चडंाल   योनी = जात पावण े= िमळण े
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मृिुदवस  न  करी ा । केल   पुय  सागं े िस ।   
वाटेंकिरयासी  करी  भेद ।  चाडंाळयोन  ज  पाव े॥३२॥ 
गप :- 
घरातील पवू जाचं ेमृिुदवशी ा न करणायाला,  
केलेले पुय िस करणायाला, वाटे (िह)े करताना  
भेद-भाव (जाभाव) करणायाला, चाडंाल  जातीत ज िमळतो. 
शाथ  :- 

चाडंाळ = चडंाल   योनी = जात 
पावण े= िमळण े वाटेकरी= िहदेार 
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ीकाल  अरयातं ।पोई  घािलती  पुयवतं।   
ात  िव न  जो  करीत ।  तोही  ज े चाडंाळयोन ॥३३॥ 
गप :- 
उायाा िदवसातं अरयात पुयवतं लोक पाणपोई घालतात 
(पाथंानंा पाणी पाजयासाठी केलेली सोय करतात),ानंा जो 
ितबधं करतो, तो  चाडंाळजातीत जाला यतेो. 
शाथ  :- 

ी = उाळा 
पोई = पाणपोई = पाथंानंा पाणी पाजयासाठी केलेली सोय 

िव न = अडचण, ितबधं 
 योनी = जात 
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नाडीभेद  नणेता ं करी  वैकी।जाणोिन  औषध  द ेआणखी।   
तोही  होय  महापातकी। चाडंाळज  सभंव े॥३४॥ 
गप :- 
आपण तः नाडीा कारािंवषयी अानी आहोत (आपाला 
नाडीपिरा यते नाही)  ह ेमािहत असताना, वैकीचा वसाय करतो.   
िशवाय जाणनु-बजुनू, णानंा औषधे दणेारा (मनु असले तर) 
तोही महापातकी असतो. ाचा ज चाडंाळ णनू होयाची 
शता असत.े 
शाथ  :- 

नाडी =शीर =रवािहनी   भेद = कार   
नणेता =अान आणखी =अ धक, िशवाय सभंव = शता 
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जारण  -मारण -मोहनािद।  मं  जपती  कुबु।   
ज  होय  चाडंाल  िशुी।  वदेमाग   िजला  िव ु॥३५॥ 
गप :- 
‘जारण-मारण-मोहन’ ह े तीनही कारच े वदेमं समाजाची शुी 
(ता) करयाा चागंा हतेनू ेवापरयाच ेवदेमाग  आहते. वदे 
अ ययनकािलन, वदे पाठकाा तडातनू बाहरे पडणाया 
थ ुकंीमाण,े वदेमाग  सोडून वाईट हेतनू ेह ेतीनही मं वापरणायाचा  
(ाणाचा) ज ‘चाडंाल ज’ होय. 
शाथ  :- 

जारण = जाटोणा 
मारण = शूा नाशाथ  योिजलेला मं, िहंसा 
मोहन = मोन टाकणारे, मित म (बुी म) 

कुबुी = वाईट बुी ि = तीन शुी(सृंत) = ता  
जण े= सोडण े िव ु(सृंत) = जलिबं,  वदेा यनकाली उडणारे थ ुकंीच ेकण  
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गुसी  नर  ण े कवण । हिरहरातं  िनदंा  कन ।  
अ  दवेता  करी  पजून। ऐसा  नर  तोही  पितत  होय ॥३६॥ 
गप :- 
गुला “त ूकोण आहसे ?” णनू  बोलणारा (िवचारणारा),  
हिरहराचंी िनदंा कन अ दवेताचंी पजूा करणारा, असा  
मनु असले तर तोही पितत (  ) असतो. 
शाथ  :- 

कवण = कोण हिर  = ीिव ु हर = ीशकंर 
नर = मनु पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत)=नीित  }  
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ओवी माकं  ३७ 
  -िय - वैय-  शू ।  आपलु   कम   जनू  मढूमदं।  
आिणक  माग   आचर े सदा।  तोिच  चाडंालयोन  होय ॥३७॥ 
गप :- 
ाण-िय-वैय-शू ा जाततील मखू ,आळशी मनु    
आपले कम  (काम) सोडून  आणखीन सरा माग  नहेमी आचरतो,  
तो  मनु चाडंाल जातीचा  होय. 
शाथ  :- 

जण े= सोडण े मढू = मखू , अडाणी मदं = आळशी, सु 
सदा = नहेमी आचरण े= वत नात आणण े योनी = जात 
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ओवी माकं ३८ 
शूापाश  मं  िशके ।ासी  घडती  अनके   पातक ।   
गगंा- गौीर-  उदक  ।ानचम  घातल   सम ॥३८॥ 
गप :- 
शूापाशी मं िशकतो, ाला अनके दोष लागतात. गगंेा  
पिव पायान ेव गायीच ेधान ेकुाा कातावर  
(मलेेा कुावर) तेसंार केासारख,े ह ेकृ आहे. 
शाथ  :- 

शू = चार वणापकैी शवेटचा वण  
पातक = पाप, दोष गगंा =पिव नदीच ेपाणी 

गौ = गाय ीर = ध 
उदक = औ वदिेहक कृ औ वदहंे = तेसंार 
ान = कुा चम  = कातड,े चामड े सम = सारख े

ाचीन चातवु ण वते  ान िशकलेा ाणास, मं िशकिवयाचा अ धकार होता. 
आधुिनक िशण पतीत, फ िवापीठाच े माताा गाईड िवााना Ph.D.साठी 
माग दश न क शकतात. 
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ओवी माकं ३९ 
िवधवा  ियाचंा  सगं  करी।  िशा  दऊेन अितिथ  जवेू ं घाली  जरी । 
ािदवस  िपडं  न  करी।  चाडंालयोन  ज पाव े॥३९॥ 
गप :- 
िवधवा ियाशंी सगं कन, ाा िदवशी िपडंदान न  करणारा, 
अपश बोन अितथीस जवेावयास जरी घालत असला    
तरी ाला चाडंाल जात िमळत े(चाडंाल जातीत ाचा ज होतो). 
शाथ  :- 
िवधवा =नवरा मलेेली ी सगं =मथैनु, ीपुषसयंोग, सबंधं 

िशवी =अपश अितथी= पाथं, भोजनसमयी आलेला आगतंकु, पाणा 
ा = मतृ िपतरांा उशेान ेतीथ  िपडंदान 

िपडं = ाात िपतरासं देयात यणेारा भाताचा गोळा 
योनी = जात पावण े= िमळण े

 
िवधवा िशी सगं करण,े ा िदनी पवू जािंथ  ा न करण े तसचे घरी आलेा अितथीचा 
पायाचा अपमान कन ास जवेण दणे;े अशा कमा न ेमनुाची अधोगती होत.े 
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ओवी माकं ४० 
माता  िपता  गु  ेषी।  तोही  ज े चाडंालयोनीसी।   
आिणक  ज े पापवशं ।उपजोिन  यिेत  पिरयसेा॥४०॥   
गप :- 
माता-िपता, गु ाचंा षे करतो; तोही चाडंाल जातीत जाला  
यतेो  आिण   पापी कूळात अशी ी जाला यते,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

योनी =जात वशं = कूळ, घराण,े सतंती 
उपजण े= जण े पिरयसेण े= ऐकण े

 

 
 
 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 41 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

41  

ओवी माकं ४१ 
गुची  िनदंा  करी  हष ।  सदा  करी  िवेष । 
वदेचचा   करी  बवस ।  ऐसा  होय  रास॥४१॥ 
गप :- 
गुची अितशय आनदंान ेिनदंा करणारी, ाणाचंा सदवै ेष 
करणारी, वदेचचा  पुळ करणारी, ी रास असत.े 
शाथ  :- 

हष  = अितशय आनदं िव = ाण 
सदा = नहेमी बवस= पुळ 

रास= िपशा झालेला िवान ाण 
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ओवी माकं ४२ 
भज े आपण  गुदवेता।   सर े दवेागुिनदंा  किरता।ं   
तो  होय  अपारी   तता।ं  दिरप  पीडतस े॥४२॥     
गप :- 
आपा तःा गुदवेतचेी भी करतो, सया दवेासमान  
गंुची िनदंा करतो; ाला तािका खरोखरच फेफर े 
आलेली असतात. ाा अशा दिरीपान ेतो (इतरानंा) ास दतेो. 
शाथ  :- 

  भजण े= पजूा िकंवा भ ती करण,े घणे े
अपारी = फेफर े तता = खरोखर, वतुः 

दिर =गिरबी पीडण े= ासण,े ासिवण,े ःख दणे े
 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 43 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

43  

ओवी माकं ४३  
माता  िपता  गु  वजिन। वगेळा होय  सोडूिन।   
तो बरेडापोट  उपजोिन ।  महारोगी  होऊिन  राह े॥४३॥ 
गप :- 
माता (आई) - िपता (विडल), गु  ानंा टाकून दतेो. 
 आई-विडल, गु ांाशी सबंधं सोडून (तोडून) वगेळा रहातो. 
असा माणसू बरेडाा पोटी जाला यऊेन, महारोयासारखा रहातो* 
(जगतो).  
शाथ  :- 

वज ण े= टाकण ेसोडण े
बरेड = रामोशी = चोया करयािवषयी िस अशी एक जात 

उपजण े= जण े
* अशा बरेडाा घरी जलेा ीला समाज, महारोयासारखा वािळत टाकतो. 
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ओवी माकं ४४ 
सदा  वदे-षण  करी  आपण । अपमान  करी  ा  ाणा।   
कम     होय  जाणा।  मूकृ रोगी    होय ॥४४॥ 
गप :- 
आपण तः वदेानंा षण दते, (वदे-पाठक असलेा) ा ाणाचंा 
अपमान करणाया   तीची ही कम ितला अपिव करतात, ह े
जाणा. अशी  ती मूकृ रोगी होय. 
शाथ  :- 

षण = दोष, ठपका 
 = अपिव झालेला   

मूकृ =  वारंवार थोडी-थोडी लघवी होयाचा आजार 
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ओवी माकं ४५ 
लोकाचं वमकम  आपण ।  सदा  करी  उारण । 
तो  दयरोगी  होय  जाण । महाक भुंजीतस े॥४५॥ 
गप :- 
आपण तःा तडान ेलोकाचंी वम , नहेमी बोन दाखिवयाच े
कृ करतो तो दय रोगी असतो; ह ेजाणा. सखुःखांा अनभुवान े
ाला महाक होतात. 
शाथ  :- 

वम  = उणपेणा, मम  (मम = नाजकू भाग, िजाळी) 
कम = कृ, काम उार =बोन दाखिवण े

भुिंजजण े= भोगण े भुजंण े= उपभोग (सखुःखाचंा) अनभुव घणे े
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ओवी माकं ४६ 
गभपात  करी  ियासंी।  वाझं  होऊिन  उपज े पिरयसे । 
पु  झािलया  मरती  भरंवस । गभपात  कं  नय े॥४६॥ 
गप :- 
समाजातील ियाचंा गभपात करणाया ीची, (मलुगी) वाझं 
णनू जाला यते;े अस ेऐिकवात आहे. गभपात करणाया ीला 
पु (मलुगा) झाास खाीन ेमरतो. (णनू ियाचंा) गभपात 
(करयाच ेकाम) क नय.े 
शाथ  :- 

गभपात = चार मिहानतंरचा गभ गळून पडण ेिकंवा पाडण े
वाझं= सतंान न होणारी ी उपजण े= जण े भरंवसा =खाी 
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ओवी माकं ४७ 
धम शाािद  परुाण।सागंता ं न ऐके  कधी ं जाण ।  
अ धक  जिेवतया  ि  लावी  आपण ।बिहराट अधं  होवोिन  उपज े॥४७॥ 
गप :- 
धमशा, परुाण ेवगरै ेज ेसागंतात, त ेकधीच न ऐकणारा; जा 
जवेणायाला ी लावणारा; बिहरा आधंळा होऊन जाला यतेो,  
ह ेजाण. 
शाथ  :- 

धम शाािद = धम शा + आिद  आिद (सृंत) = समासातं ‘वगरै’े 
बिहरट=  काहीसा बिहरा अधं= आधंळा उपजण े= जण े
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ओवी माकं ४८ 
पिततासव  करी  इती। गद भयोनी  ज  पावती।  
 ापाश  रस-औषध  घतेी ।  मगृज  ासी  होय ॥४८॥ 
गप :- 

 माणसाबरोबर ाा िहतावह गो करणायाला,  
गाढवाा योनीत ज िमळतो. , राचारी माणसाकडून  
रस-औषध ेघतेास हिरणाचा ज ा (औषधे घणेाया  
माणसा)ला िमळतो. 
शाथ  :- 

सव े=बरोबर इ = िहतावह 
गद भ=गाढव पावण े= िमळण े मगृ =हिरण 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
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ओवी माकं ४९ 
हा  केली  जरी ।यरोगी  होय  िनधार।   
सरुापानी  ओळखा  परी।  यामदतंी  होय  जाणा॥४९॥   

गप :- 
जर ाणाची हा केली, तर तो माणसु यरोगी होतो; हा िनयम 
आहे. परंत ुमपान करणारा (पढुील जी) काळा ही होणार, ह े
ओळखा (जाणा). 
शाथ  :- 

हा = ाणाची हा िनधार = िनयम 
सरुापानी = मपान परी = कार 

याम =काळा दतंी =ही 
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ओवी माकं ५० 
सवुण चोरी  केिलयासी।  िवूप  कुनखी  होय  पिरयसेी । 
ि  करी  गुियसेी।कुी  होऊिन  उपज े नर ॥५०॥ 
गप :- 
सोाची चोरी केलेली असास, (पढुील जी) िवुप उंिदर  
होणार हे ऐक. गुपीवर ी ठेवणारा माणसु (पढुा जात) 
कुरोगी णनू जाला यतेो. 
शाथ  :- 

सवुण =सोन कु = वाईट नखी = नख ेअसलेला ाणी 
निखन ् (सृंत)= उंदीर, िसहं गुि =गुपी पिरयसण े= ऐकण े

कुी = कुरोगी उपजण े= जण े नर = मनु 
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ओवी माकं ५१ 
अवध  गोवध  किरता।ं  वाझं  री  होय  तो  िनिता।   
सविच  होय  अनतुता।दोष  काहं  नाह  ासी॥५१॥ 
गप :- 
घोडा गाय ाचंी हा करणायास िनित  िनळ ताप होतो.  
(ाला) तःलाच पाताप झाास, ाला काहीही दोष लागत 
नाही. 
शाथ  :- 

अ =घोडा गो =  गाय वध =हा, ठार मारण े
वाझं = िनळ र = ताप 

अनतु =पाताप पावलेला सव े=तः 
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ओवी माकं ५२ 
िवासघातकी  पिरयसे ।ज  ऐस े होती  ासी । 
अ  जिेवता ं वािंत  होय  भरंवस।  अ  ासी  वरैी  होय ॥५२॥ 
गप :- 
िवासघातकी माणसाला जवेत असताना खाीन ेओकारी होत.े अ 
ाचा श ुहोतो. अशाकारचा ज िवासघातकी मनुाचा होतो, 
ह ेऐक. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े वािंत = ओकारी वरैी = श ु
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ओवी माकं ५३ 
सवेक  एकाचा  चाळवोन ।घऊेिन  जाय  जो  कवण।   
ासी  सदा  बधंन ।  कारागहृ  भुंजतस े॥५३॥ 
गप :- 
एखााचा सवेक (नोकर) चाळवनू (झलुवून), जो कोणी तः बरोबर 
घऊेन जातो, ाावरही ा सवेकाला तःपाशी बाधूंन ठेवयाची 
बधंन े यतेात. पळवनू आणलेला सवेक तंुगात असासारखा 
जीवनाचा उपभोग घते असतो. 
शाथ  :- 

चाळवण े= आज उा सागंण,े झलुवण े
कवण = कोण कारागहृ =तंुग भुंजण े= उपभोग घणे े
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ओवी माकं ५४ 
ियते  चोिन  घऊेिन  जाय े।  मितहीन  ज  पाव े। 
सदा  लेशी  आपण  होय । अतंी  जाय  नरकासी॥५४॥ 
गप :- 
ीला चोन घऊेन जाणायास (ीच े अपहरण करणायास) 
बिुहीन ज िमळतो.तो (अपहरण कता ) नहेमी ःखी रहातो. शवेटी 
(मृनुतंर) तो नरकातं जातो. 
शाथ  :- 

मित = बुी हीन = कमी ितची, िवरिहत पावण े= िमळण े
सदा = नहेमी लेश =क, ःख, यातना अतं = शवेट 
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ओवी माकं ५५ 
सप जाित  मारी  नर ।सप योन  होय  िनधार ।   
ऐस े दोष  असती  अपार । आता ं तरकरण  सागंने ॥५५॥ 
गप :- 
सापाा जाती (साप) मारतो, ाला पढुील जी सप  योनी िमळत,े 
(पढुील जी तो सापाा जाला यतेो) हा िनयम आहे. अस े
अमया द दोष आहेत. आता चोर-िवषय (िवषयक मािहती) सागंने. 
शाथ  :- 

सप  =साप नर = मनु िनधार = िनयम 
अपार = अमया द तर = चोर करण = िवषय 
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ओवी माकं ५६ 
सवुण   चोरी  करी  नर ।महेा ध  होय  िनधार। 
एखादा  पुक  करी  तर । आधंळा  होऊिन  उपज े॥५६॥ 
गप :- 
सोाची चोरी करणाया माणसाला (सोन े चोरण े हा धंदा 
असणायाला-गलरला) मूरोग होतो, हा िनयम आहे. एखादा 
पुकाची तरी करतो, तो आधंळा होऊन जाला यतेो. 
शाथ  :- 

सवुण  = सोन नर = मनु महे = मूरोग 
ा ध =आजार िनधार = िनयम 

तर = चोर उपजण े= जण े
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ओवी माकं ५७ 
व  चोरी  करी  जरी । िी  रोगी  होय  िनधार।   
गणचोरी  करी ।गडंमाळा  होऊिन  उपज े॥५७॥ 
गप :- 
जरी वाचंी कपाची चोरी केली तर िी रोग होतो, हा िनयम 
आहे. समदुायाच ेधन (सामािजक धन) चोरणारा, गडंमाळा रोग  
होऊन जाला यतेो. 
शाथ  :- 

व = कापड िी = कोड रोग िकंवा कु रोग िनधार = िनयम 
गण = समदुाय  = धन 

गडंमाळा  = गयाा भोवती गाठी यतेात उपजण े= जण े
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ओवी माकं ५८ 
ासोासी   असले     नर ।  ाची  व ु आणी  चोर । 
सदा  वस े बधंनघर ।ाडंपरुाण  बोिलल  अस े॥५८॥ 
गप :- 
( दम लागावर खालचा ास खाली व वरचा उ वास वर अशा 
अवते)कहणारा दमकेरी मनु असले, ाची व ु चोन 
आणणायाची नहेमी कारागहृात वसती असत े (ाला नहेमी 
तंुगवासाची िशा होत)े, अस ेाडंपरुाणातं बोललेले (सािंगतलेले) 
आहे. 
शाथ  :- 

ासोास = ास (नाकान ेिकंवा तडान ेआत घतेलेला वाय ू,दमा)  
+ उ वास (ास टाकण,े सुारा) 

सुारा = दयाता खोल जागपेासनू वगेान ेव श करीत बाहरे पडणारा उास 
बधंनघर = कारागहृ, तंुग बधंनघर = कारागहृ, तंुग 
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ओवी माकं ५९ 
पर- अपहारी  दखेा।  परदापहार  िवशषे।   
परेषी  नर  ऐका । अपुी  होऊिन  उपज े॥५९॥ 
गप :- 
 सयाच े टणाया ीच े(चोराच)े , सयाला 
(ितसया ीला) िवकताना  (िवकणाया चोराला) अ धक टले 
जाताना नहेमी िदसत.े {चोरीचा  माल कमी िकंमतीतच िवकला जातो}. 
सयाचा ेष करणारा मनु पढुील जी मलुीसारखा(बायकी 
पुषाा ) जाला यतेो, ह ेऐका. 
शाथ  :- 
पर (सृंत)= सरा अपहार = सयाा ाची अायान ेट करण े

परदापहार =पर   +द (िदलेले) + अपहार 
िवशषे= अ धक अपुी = मलुीसारखा   {पुी मलुगी}  उदाहरणाथ  : अाण 
अ शाा आरंभी जोिडल ेअसता  १)साय  [अाण = ाणासारखा] २) अभाव [अोध =ोधाचा 
अभाव] ३) भदे [अपट = पटान िनराळे] ४) लघु अनदुरा =कृशोदरी] ५) अशपणा [अकाय  =वाईट 
काम ] ६) िवरोध [अनीती= अाय] 
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ओवी माकं ६० 
अचोरी  केिलया  दखेा। गुा ध  होय  ऐका।  
धाािद  तरी  करी  जो का।र तागंी  गधी होय  शरीर ॥६०॥ 
गप :- 
अाची चोरी केास, पोटातं गाठ (Tumer) होयाचा रोग होताना 
िदसतो ह ेऐका. धा वगरैचेी चोरी करणारा, जो चोर असतो, ाा 
अवयवामंधून र बाहरे यऊेन शरीराला गधी यते.े 
शाथ  :- 

गु = पानथरी = पोटातं गाठं होण े तर = चोर 
र तांग = र  + अगं (शरीराअवयव) 
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ओवी माकं ६१ 
करी  का  एखादा  तलैचोरी।तो  गधी  िच  शरीर।   
परी  परव ु   जो  अपहारी । रासज  पाव े॥६१॥ 
गप :- 
एखाान े जर तलेाची चोरी केली तर ाा शरीराला चमािरक 
गधी यते.े जो (ाण) कजा ा बदात, सयाची 
(ऋणकोची)ी (बायको) तसचे सयाची (ऋणकोची) व ु ाचंा 
अपहार करतो; ाला रासाचा ज िमळतो. 
शाथ  :- 

तलै = तले िच = चमािरक पर =सरा 
 = ाणाची मालमा, कज  रास = मरणोर िपशाच झालेला ाण 
अपहार = सयाा ाची अायान ेट करण े पावण े= िमळण े
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ओवी माकं ६२ 
मोत  मािणक  र न  दखेा ।  चोरी  करी  नर  ऐका । 
हीनयातीसी  ज  िनका।  पाव े तो  नर  िनधार॥६२॥ 
गप :- 
मािणक, मोती, र ने पािहावर (मोह होऊन) जो मनु, ाचंी 
(मौवान वुचंी) चोरी करतो; ाला खरोखर हीनजातीचा ज 
िमळालेला आहे, ह े िनित. (ाा चौय  कमा न े ाची जात हीन 
ठरत)े. 
शाथ  :- 

नर = मनु हीन = कमी तीची याित = जात 
िनका = , खरा योय, बरोबर पावण े= िमळण े िनधारण े= िनित करण े
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ओवी माकं ६३ 
पशाखािद  फळ   चोरी।  खजी  होय  अपरापंरी।  
रपानी  िनधार।  गोचीड  होय  तो  िनधार ॥६३॥ 
गप :- 
फळे, पान,े फांा वगरैची जो चोरी करतो; ाला खज होऊन, 
ाची वाताहत होत.े गोचीड जशी चलेा िचकटावर (िनयम 
असासारखी) रिपत;े तसा हा माणसु िनितपण े (िनसगा ला 
लागलेली) गोचीड होय. 
शाथ  :- 

पशाखािद = प (पान)े + शाखा (फादंी) + आिद (वगरै)े 
खज =चा रोग अपरापंरी =वाताहत पान =िपण े

िनधार = िनयम िनधारण े= िनित करण े
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ओवी माकं ६४ 
कासं  लोह  कापसू  लवण।  तर  करी  नर  जाण । 
तेकु  होय  िनवा ण ।  िवचािन  राहटाव ॥६४॥ 
गप :- 
कासं, लोखडं, कापसू, मीठ ाचंी चोरी करणाया मनुाा 
शरीरास; िनपाय ितीतले पाढंर ेकोड होत)े, (तरी माणसान)े िवचार 
कन आचरण कराव.े 
शाथ  :- 
कासं े= काशं = एक धात ू लोह = लोखडं लवण = मीठ 
तर =चोर नर =मनु तेकु = पाढंर ेकोड 

राहाटण े= वत ण,े आचारण े
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ओवी माकं ६५ 
दवे  अपहारी  दखेा।  दवेकाय नाशी  अभका।   
पडुंरोगी   होय  िनका।  फळचोरी  होय  िवूप ॥६५॥ 
गप :- 
उपवास कन (अहण न करता) दवेकाय  करणायान,े दवेाा 
ाचा अपहार केास, दवेकाया चा नाश होतो (केलेा पजूचे ेफळ 
िमळत नाही); अशी ी खरोखर पडुंरोगी होत.े दवेकाया तील 
(पजूतेील) फळाचंा अपहार करणारा िवूप  होतो. 
शाथ  :- 

अपहार = सयाा ाची अायान ेट करण े
अभ = अ + भ (अ, खा ) 

पडुंरोग = र तय(Aneamic) िनका= खरोखर 
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ओवी माकं  ६६ 
परिनपे  चोरी  दखेा।  किरता ं होय  सदा  शोका ।  
धेनतुर-धन-तरािदका। उज  पाव े अवधारा ।६६॥ 
गप :- 
पुन ठेिवलेा ाची नतंर झालेली चोरी पान, त े  पुन 
ठेवणारा (परुलेा ाा आठवणीन)े नहेमी िवलाप (ःख ) 
करीत असतो. गाय चोरी, धनाची चोरी, इादी चोरी करणायानंा 
उंटाचा ज िमळतो; ह ेऐका 
शाथ  :- 

पर = सरा, नतंरचा िनपे = पुन ठेिवलेले  
सदा = नहेमी शोक = िवलाप, ःख धेन=ुगाय 

धन = , सपंी तर = चोर आिदकन = इादी, वगरै े
उ  (सृंत) = उंट पावण=े िमळण े अवधारण=े  ऐकण े
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ओवी माकं  ६७ 
फलचोर होय  वनचर ।जलचोर  होय  कावळा  थोर । 
गहृोपकरण  तर ।  तोही  काकज  पाव े जाणा ॥६७॥ 
गप :- 
फळाचंी चोरी करणारा जगंली असतो. पायाची चोरी करणारा 
(समाजातील) थोर कावळा असतो. घरातील पजूचेी भाडं े
चोरणायालाही कावयाचा ज िमळतो, ह ेजाणा. 
शाथ  :- 

होय = समंितसचूक श 
वनचर = जगंलात िफरणारा, जगंली जल =पाणी 

गहृोपकरण े= गहृ (घर) + उपकरण े(पजूचे ेभांड)े तर = चोर 
काक = कावळा पावण=े िमळण े
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ओवी माकं ६८ 
मधुतर  अवधार।  ज  पाव े तो घारी।   
गोरस  करी  चोरी ।कु  होय  पिरयसेा ॥६८॥ 
गप :- 
मधाची चोरी करणायास घारीचा ज िमळतो, ह ेऐका.  
गोरस चोरी करणायास कुरोग होतो, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

मधु = मध तर = चोर अवधारण े= ऐकण े
पावण=े िमळण े कु = कोड, र तिपती पिरयसण े= ऐकण े

गोरस = गाईपासनू उप होणारे पदाथ  (ध, ताक, दही, लोणी, तपू इादी) 
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ओवी माकं  ६९  
ीगु  णती  पिततासी ।दोष  किरता ं ज  होय   ऐसी। 
आता ं सागंने   भचारकरणसेी।  शािंतपव  बोिलल  अस े॥६९॥ 
गप :- 
ीगु पितताला णाले, “(वरील) दोष (अपराध) केले असता, 
ाला अशाकारच े (आधीा ओामं ये वण न केलेले) ज 
िमळतात. आता मी  भचार करणाची मािहती सागंने, जी 
शािंतपवा त सािंगतलेली आहे. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
  भचार =परीगमन िकंवा परपुषगमन 

‘शािंतपव’ ह ेमहाभारतातील एकूण ६ खडंापंकैी  ५ ा खडंात आढळत.े अ याय ६० 
त े६३ म ेवण  आिण आम धमाच ेवण न आह.े 
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ओवी माकं  ७० 

परी  आिलंगन  केिलया  दखेा।शतज  ान  होय  ऐका।   
पढु  मागतुी  सप ज  िनका ।भोगी  ःखा  अवधार॥७०॥ 
गप :- 
परीला अिलंगन िदास (तसचे अस ेवाईट कृ पहाणारी ी), 
पढुील शभंर ज कुा होत,े ह ेऐका. पढु ेिफन सप  (सापाचा) ज 
िमळून (ा ीला) खरोखरच ःख भोगाव ेलागत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

शत = शभंर ान = कुा मागतु े= िफन 
सप  =साप िनका =खरोखर अवधारण े= ऐकण े
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ओवी माकं ७१ 
परीयोनी  पाह े ीन।  आधंळा  होऊिन  जण।   
बधुंभाया सपंक    करण।  गद भज   पाव े दखेा ॥७१॥   
गप :- 
परीची योनी ीन े (डोयानंी पहाणारी ी) पढुील जात 
आधंळा होऊन (जाधं) जाला यते.े भावाा बायकोशी सपंक  
(सबंधं)  करणाया पुषाला, गाढवाचा ज िमळतो, ह ेपहा. 
शाथ  :- 

योनी=जननिय बधुं = भाऊ 
भाया  = प नी, बायको गद भ =गाढव 
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ओवी माकं ७२  
तोही ज सोडोिन। सप योनी जोिन। 
पनुरिप नरका जाओिन। नाना क भोगी आपण॥ ७२॥ 
तोही (गाढवाचा) ज टाकून दऊेन, अशी ी सप योनी ज घते.े 
नतंर पुा नरकातं जाऊन, नाना कारच ेक भोगत.े 
शाथ  :- 

सप  = साप पनुरिप = पुा 
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ओवी माकं ७३ 
सखाभाया सव दखेा। मातळुी  अस े िवशखेा।  
यखेादा  करी  सपंका ।  ानयोनी  होऊिन  ज े॥७३॥ 
गप :- 
िमाा प नीबरोबर तसचे िवशषे कन मामीबरोबर,  
एखादा जरी सपंक  केला तर तो कुाा योनीत जाला यतेो, ह ेपहा. 
शाथ  :- 

सखा=िम भाया  =प नी सव=े बरोबर 
िवशखे = िवशषे (बोलीभाषते ‘ष’ चा ‘ख’ होतो.) मातलु = मामा 

ी = प नी ान =कुा 
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ओवी माकं ७४ 
परियचे  मखु ।  न  कराव  अवलोक।   
जरी  पाहील  कुबिुक। चरुोगी  होऊिन  उपज े॥७४॥ 
गप :- 
परिा चहेयाच ेिनरीण क नय.े जर कोणी  परिकड े 
वाईट नजरेन ेपािहले तर तो (पढुील जी)  नेरोगी णनू  
जाला यतेो. 
शाथ  :- 

मखु = तड अवलोकन = िनरीण 
कुबिुक = वाईट बुीचा 

च ु=ने = डोळे उपजण े= जण े
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ओवी माकं ७५ 
आपण अस ेशूयाित ।िवीश  करी  रित। 
दोघ ेकृिम होिन  उपजती। ह  िनित  अवधारा ॥७५॥ 
गप :- 
आपण (तः) शू जातीचा असलेला पुष, ाण ीशी रत झाला 
तर ा दोघानंा (शू पुष व ाण ी) पढुचा कृमी ज िमळतो;  
ह ेिनित लात ठेवा. 
शाथ  :- 

याित = जात िव =ाण 
रित = ीती, आसी, मथैनु कृिम = िकडा अळी जतं 

उपजण े= जण े अवधारण=े लात ठेवण े
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ओवी माकं ७६ 
सदा  शूसपंक   करी।  तिेच  ियाशंी   भचारी।  
ज  पाव े तो  कुतर।  महादोष  बोिलला  अस े॥७६॥ 
गप :- 
नहेमी शूाशंी सबंधं ठेवणारा तसचे ांा (शूांा) ीयाशंी 
िभचार करणायास; पढुील ज कुीचा (कुाा मादीचा) 
िमळतो;  ा  भचारास महादोष टलेले आहे. 
शाथ  :- 

सदा = नहेमी सपंक  =सबंधं 
 भचार = परीगमन िकंवा परपुषगमन राचार पावण े= िमळण े
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ओवी माकं ७७ 
ऐस  तया  पितताती ।ीगु  आपण  िनरोिपती।   
ऐकत  होता  ििवमभारती। केला  ीगुसी॥७७॥ 
गप :- 
अशाकारे ीगु तः ा पितताला सदंशे दते असताना, (सागंत 
असताना) ििवमभारती ऐकत होता. ान े (ििवमभारतीन)े 
ीगंुना  िवचारला, 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
त = -स, -ला, -त े िनरोप = सदंशे 
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ओवी माकं ७८ 
ामी  िनरोिपले  धम  सकळ । ऐकता ं जाहल   मन  िनम ळ। 
जरी  घडल  एक  वळे ।पाप  जाय  कवणपेरी ॥७८॥ 
गप :- 
“ामी, तुी सगळे शािविहत कम सािंगतले, ामळेु माझ े 
मन िनम ळ () झाले. जर एखाा वळेेस पाप झाले, तर त े
कोणा कारान ेजात े(धुतले जात)े ?” 
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे धम  = शािविहत कम  कवण = कोणता ? 
 

 

 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 79 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

79  

ओवी माकं ७९ 
ीगु  णती  ििवमासी।  ायित अस ेपापासी।  
पााप  होय  ासी।  ासी   पाप  नह  दखेा ॥७९॥ 
गप :- 
ीगु ििवमाला णाले, “पापाला ायित असत.े  
ाला पााप  होतो,  ाला पाप लागत नाही; ह ेपहा.” 
शाथ  :- 

पााप = पावा, अनतुाप 
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ओवी माकं  ८० 
पाप  जरी  असले  थोर  केल। अतंःकरण  खचल।   
ासी  ायि  अस े भल।कमिवपाक  बोिलल  अस े॥८०॥ 
गप :- 
पाप जरी मोठे झालेले असले परंत ु ाची टोचणी जर अतंःकरणात 
बळेच िशरली (अतंःकरणास सतत लागली),तर अशा पापाला 
ायित चागंले* असत;े अस ेकम िवपाकातं सािंगतले आहे. 
शाथ  :- 

थोर = मोठे खोचण े= बळेच िशरण े
कम िवपाकी = कमा ची फलिनी 

चागंले * = अतंःकरणाला लागणारी पापाची बोच,  पापाच ेपिरमाज न करत.े 
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ओवी माकं ८१ 
ायिाच  िवधान।  सागंने  ऐका  िरमन।   
अनके  ऋषच े अस े वचन।  कार  अस ेऐका  तुी॥८१॥ 
गप :- 
ायित घेयाची पत मी सागंने ती िरमनान ेऐका. अनके  
ऋषनी अशाचकारच ेआधारभतू वा* सािंगतलेले आहे, त े 
तुी ऐका. 
शाथ  :- 

ायि = पापालनाथ  करावयाच ेिविधयु कम  
िवधान = पत 

वचन = आधारभतू वा 
आधारभतू वा* =  धम शा आधार ेसािंगतलेले उपाय- ा िठकाणी वा णज े
एक वा नसनू, ऋषीजनानंी  ायित घेयाबाबत सािंगतलेा पती होत. 
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ओवी माकं  ८२ 
थम  ावा  दडं।ाण  होय  पापखडं। 
गोदान  ाव  अलंकृत-काडं। अश  तरी    ाव ॥८२॥ 
गप :- 
सभते - ाणांा सभते दडं ावा भरावा, ामळेु पाप खिंडत 
होईल. दान दतेाना, सालंकृत गायीच े(अलंकारासंिहत गाय) दान ाव.े   
दान देयाच ेकरण* अश असले तरी  ाव े 
शाथ  :- 

गो = गाय काडं = करण 
दान देयाच ेकरण* = पढुील ओवीत  सािंगतलेले सोाच ेदान िदलेच पािहज.े 
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ओवी माकं  ८३ 
िन  अथवा  अधिन ।  सू  असिलया  पाव  िन।   
लूसू  असले  पातक ।तणे े िवधी ं प  ाव ॥८३॥ 
गप :- 
१६ मास े (मोा पापास) िकंवा ८ मास े (म यम पापास) सोाच े
नाण ेतसचे लहान पाप असास ४ मास ेसोाच ेनाण;े अशा पतीन े
लहान-मोा पाप पिरमाज नासाठी (सभेला) आदरान ेदान ाव.े 
शाथ  :- 

िन = १६ मास ेसोाच ेनाण े अधिन = ८ मास ेसोाच ेनाण े
सू = बारीक लहान पाव  िन = ४ मास ेसोाच ेनाण े

लू = मोठे  िवधी ं= धम िनयम पत 
पातक= पाप प ै= पादपरूणाथ  अय 
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ओवी माकं ८४ 
अानकृत  पापासी।  पााप  शु  पिरयसे।   
गुसवेातरसे।  केिलया  गु  िनवारील ॥८४॥ 
गप :- 
अानातनू केलेा पापासाठी पातापान ेशुता होत,े ह ेऐक. 
गुसवेा तरतने ेकेली तर गु ाच ेपाप िनवारील, नाहीस ेकरील. 
शाथ  :- 

कृत = करण े ायि = पापालनाथ  करावयाच ेिव धयु कम  
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ओवी माकं ८५ 
नणेता ं पाप  केिलयासी ।ायि पिरयसे। 
ाणायाम  िशतसेी।  पुयतीथ  दहा  नान॥े८५॥ 
गप :- 
अानान े (अजाणतपेण)े पाप केलेा (िच)े ायित ऐका. 
(अशा पापी ीन)े ाणायाम दोनश े वळेा कन, पुयतीथात दहा 
वळेा नान कराव.े 
शाथ  :- 

नणेता = अान ायि = पापालनाथ  करावयाच ेिव धयु कम  
ाणायाम = ासाा गतीचा िनरोध (िनयमन) 

िशत = ि (दोन) + शत (शभंर) = दोनश े
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ओवी माकं ८६ 
तीन  ग ुजंा  सवुण   ाव।  नदी  आचरावी  दोन  गावं।   
सौ  पातक  यािच  भाव। जात  पाप  पिरयसे ॥८६॥ 
गप :- 
तीन ग ुजंा सोन ेाव,े नदीकाठान ेदोन गाव ेयाा करावी; आपण केलेले  
पातक (पाप) हलके होईल; ा भावनने े ही ायित घतेान े पाप 
जात,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 
ग ुजं =एक लहान वजन आचरण = वत न, चाल सौ = हलके 
१ तोळा सोाच े वजन = ९६ ग ुजंा {ग ुजंेा बीयाचंा आकार व वजन साधारण 
सारख ेअसत.े} 
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ओवी माकं  ८७ 
ीपुष  दोघातं।  एक  पाप -पुय  करीत।   
दोघा ं सम  घड े ह  िनित।दोघ  आचराव  ायि ॥८७॥ 
गप :- 
पती-प नी (असलेा जोडातील) अशा दोघामंधील एकजण पाप 
करीत असताना, सरा पुय करीत असला तरी; ा दोघानंा िनित 
सारखचे पाप लागत.े ा दोघानंी पतीपी ायित घेयाच े
आचरणातं आणाव.े 
शाथ  :- 

ीपुष = ी(प नी) पुष (पती) सम =सारख े
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ओवी माकं  ८८ 
आणखी  अस े एक  कार । ाण  होय  पाप  र ।  
गायीजप  दहा  सह ।िवा ं ादश  भोजन  ाव ॥८८॥ 
गप :- 
ायित घेयाचा आणखीन एक कार आहे; ा कारान े पाप र 
होत.े गायी - मं जप दहा हजार वळेेला करावा. ाणानंा १२ वळेा 
भोजन ाव.े 
शाथ  :- 

सह = हजार िव =ाण 
ादश =  ा (२) + दश (१०) = ादश =बारा (१२)  
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ओवी माकं ८९ 
ितलहवन  एक  सह ।कराव  तथे  वदेमं ।   
याचं े नावं  गायीकृछ।  ीगु  सागंती  ििवमासी॥८९॥ 
गप :- 
“होमात तीळाची एक हजार वळेा दतेाना, वदेमं णावते”; ाच े 
(अशा कारा तीलहवनाच)े नावं गायीकृ आह,े अस ेीगु  
ििवमास णाले. 
शाथ  :- 

ितलहवन = तीळाच ेहवन तीळाच ेअीत आती दणे ेतीळाचा होम 
सह = हजार कृ  = ायित 
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ओवी माकं ९० 
ाजापकृ छ  दखेा ।  अस े िव ध  अितिवशषेा।   
भोजन  कराव  एकभुि तका। अथवा  अयािचत  भा॥९०॥ 
गप :- 
‘ाजाप कृ’ पहा, ाचा िव ध अितशय िवशषे आहे.  
(िदवसातनू फ) एक वळेेला जवेण जवेाव ेिकंवा न मागता  
िमळालेली भ ा खावी. 
शाथ  :- 

कृ  = ायित िव ध = पत, िया भुि त =जवेण 
अयािचत ं(सृंत) = न मागता िमळालेले अ 
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ओवी माकं ९१ 
उपवास  कराव े तीन  िदवस ।रण  कराव  ीगुचरणास।   
यणे  जाती  सौ  दोष ।ज े आपणासी  सामाक ॥९१॥ 
गप :- 
(ानतंर) ३ िदवस उपवास कराव े (अस ेाजपकृ करताना) 
ीगुचरणाच ेरण कराव.े ान ेसौ दोष जातील.  
“ज ेआपआपाला सव साधारणपण ेकरता यते,े  
शाथ  :- 

सौ =हलके, साधे सामा = सव साधारण  
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ओवी माकं ९२ 
अितकृ छ  अस े एक ।एकिच  मिुन  ऐक । 
दोष  असतील  सामाक।अानिच  केिलया॥९२॥ 
गप :- 
अस ेएक  अितकृछ आह”े, मिुन (ििवम) त ूऐक.  
(अितकृ ायिात) दोष म यम पाच ेअसनू,  
ह ेदोष अानातनू केलेले (घडलेले) असतील*;  
शाथ  :- 

सामा = म यम 
 

* अितकृ ायितात म यम पाच ेदोष न-कळत घडण गरजचे ेआह े
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ओवी माकं  ९३ 
अ  ाव  सिवशंित  ास ।सकाळ  पधंरा  राी  ादश।  
अथवा  दोनी  आठास।  अयािचत  अ  जवेाव॥९३॥ 
गप :- 
अितकृ ायितात २७ घास अ ाव े(खाव)े.  
(२७ घासातंील) सकाळी पधंरा व पारी १२ घास अ खाव.े  
िकंवा दोी वळेेला सकाळी व राी ८ घास (एकूण १६ घास) अ    
खाव.े तसचे न मागता िमळालेले अ जवेाव.े 
शाथ  :- 

सिवशं =स (७) + िवशं (२०) = २७ ास= घास ादश=१२ 
अयािचत ं(सृंत) = न मागता िमळालेले अ 
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ओवी माकं ९४ 
ऐस े सौ  पातकासी। ज े िव ध  पिरयसे।  
मिहना  एक  नमेस। अजंळुीभरी  अ  जवेाव॥९४॥ 
गप :- 
छोटेया पापासाठी ज ेिनयम आहेत, त ेऐका;  
मिहनाभर नमेान ेओजंळभर अ जवेाव.े  
शाथ  :- 

सौ =हलके, साधे पातक = पाप िव ध= धम िनयम 
नमे = िनयम, त अजंळु = ओजंळ 
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ओवी माकं ९५ 
उपवास  तीन  कराव े दखेा ।कार  सागंने  आता ं आिणका।   
तीन  िदवस  उपोषका।  घृ  पारण  कराव ॥९५॥ 
गप :- 
उपवास तीन िदवस  करताना (लोक) िदसतात. (मी तुाला)  
आणखीन कार सागंतो. तीन िदवसाचंा उपवास करणायान े 
तपूान े(तपू खाऊन) उपवास सोडावा. 
शाथ  :- 

उपोषण = उपवास घतृ = तपू पारण े= उपवास सोडण े
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ओवी माकं ९६ 
तीन  िदवस  घतृ  घवेोिन।  ीर  ाव  िदवस  तीनी।  
तीन  िदवस  वाय ु भिून ।पनुः  ीर  एकवीस  िदवस ॥९६॥   
गप :- 
तीन िदवस तपू ाव े(खाव)े; ाच तीनही िदवसातं ध  
ाव े(ाव)े. पढुील िदवस वारा खाऊन रहाव.े (नतंर) परत  
२१ िदवस ध ाव े(ाव)े. 
शाथ  :- 

घतृ = तपू ीर = ध   
वाय ू= वारा भण े= खाण े
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ओवी माकं ९७ 
एखादा  असले  अश ।ासी  अस  ह  त । 
तीळ गळु  लाा  पीठ।उपवास  कराव े॥९७॥ 
गप :- 
एखादा अश असले तर ान ेतीळ, गळु, लााचं ेपीठ  
खाऊन उपवास करावा; अस ेाासाठी (अश  तीसाठी)  
त आहे. 
शाथ  :- 

अश= ब ळ, बळा त = िनयमपवू क आचरयाच ेपुयकम , िनयम 
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ओवी माकं ९८ 
पण कृ  करा  ऐसी ।पणदक  ाव  ितिदवस।   
कराव े िततकेु  उपवासी।  पााप  ाव ॥९८॥ 
गप :- 
पण कृ करताना, पानावर पाणी टाकून ाव.े िजतके िदवस  
उपवास कराल िततके िदवस पातापान े(पाताप द ध)  
होऊन पानावरच ेपाणी ाव े(ाव)े; अस ेपण कृ कराव.े 
शाथ  :- 

पणदक = पण  (पान) +  उदक (पाणी) 
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ओवी माकं ९९ 
कमल- िब-अ। कुशोदकिम  पान  करा  िन । 
पान   कराव  ।पण कृ  पिरयसेा॥९९॥   
गप :- 
कमळ-बले-िपपंळ ही पान,े दभ आिण पाणी ाचं े नहेमी  
िमण  कराव.े ह ेिमण दररोज ाशन कराव.े अस े पण कृ   
आहे ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िब = बले अ = िपपंळ कुश =दभ =एक कारच ेगवत 
उदक = पाणी िम = िमसळलेले पान = िपण,े ाशन 
हं (सृंत) =  दररोज पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १०० 
आिणक अस े एक  कार।करावा  चांायण आचार। 
कुुटाडंमाण  आहार। ास  ाव े वधमान॥१००॥ 
गप :- 
आणखीन एक कार आह.े (ा कारात) चांायण रीत  
करावी (पाळावी). कबाा अंाा आकाराएवढ े 
घास ितथीमाण ेवाढिवत जवेाव.े 
शाथ  :- 
चांायण = पौिण मसे पधंरा घास खाण ेव नतंर व पात रोज एकेक घास कमी  
                कन शु पात एकेक घास वाढिवण ेअशा कारच ेत  

कुुटाडंमाण = कुुट (कबडा) + अडं माण = कबाा अंाा आकारा एवढा 
आचार = रीत ास = घास वधमान = वाढत े
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ओवी माकं १०१ 
अमावासेी  एक  ास।ु  पौिण मसेी  पचंादश।ु  
कृप  उतरवा  हष ु। सर े मास  हिवा॥१०१॥ 
गप :- 
अमावलेा एक घास अ खा. पौिण मलेा १५ घास अ खा. 
कृपात उतरा मान े(१५-१४-१३----- ३-२-१)  
अाा घासाचं ेमाण अितशय आनदंान ेखा. सया   
मिहात अाची आती ा. 
शाथ  :- 
ास = िगळण,े घास, अ पचंादश = पचं (५) + दश (१०) = पधंरा १५ 

हष  = अितशय आनदं हिव = आित 
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ओवी माकं १०२ 

आपल  पाप  कटूिन।  उाराव  सभाानी।  
पााप  जळूिन।  जाय  पाप  अवधारा॥१०२॥ 
गप :- 
आपले पाप कट कन सभाानावर उाराव.े  
(समाजासमोर सभाानी पापाची कबलूी ावी).  
पातापान ेपाप जळून जात,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

सभा= समाज, मडंळी, कचरेी, दरबार   अवधारण े= ऐकण े
 
 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 103 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

103  

ओवी माकं १०३ 
आता ं सागंने  तीथ कृ।  याा  किरता ं पिव।   
वाराणसी  तेपव त।  नानमा  पाप  जाती॥१०३॥ 
गप :- 
आता तीथ कृ सागंने. (तीथ कृम ये) वाराणसी त े 
िहमालय पवत अशी पिव याा करीत असताना, फ  
नान केान ेपाप ेजातील. 

शाथ  :- 
तेपव त = ते (पाढंर)े पव त = िहमालयाा बफा ािदत पव त रागंा असाात 

नान = आघंोळ मा = फ 
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ओवी माकं १०४ 
वरकड  तीथा   गिेलयासी।  गायीजप  सहसी।   
पाप  जाय  िरतसे। अगवचन  बोिलल   अस े॥१०४॥ 
गप :- 
“इतर तीथाना गेास, गायीजप एक हजार वळेा केान,े  
पाप लगचे िनघनू जात”े, अस ेवचन अगमिुननंी बोलले आहते. 
शाथ  :- 

वरकड = इतर, बाकीच े सह  = हजार वचन = आधारभतू वा 
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ओवी माकं १०५ 
समु-सतेबुधेंसी।  नान  केिलया  पिरयसे।  
ूणहा  पाप  नाशी। कृतािद  पातक ॥१०५॥ 

गप :- 
समुाा बाधंावर (समु िकनारी) नान केान,े  
ूणहा पापाचंा तसचे कृतपण ेकेलेा  इतर पातकाचंा  

नाश होतो. 
शाथ  :- 

सतेबुधं = बाधं, धा, धरण पिरयसेण े= ऐकण े
ूणहा= गभपात, गभ ायाची िहंसा पातक = पाप 
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ओवी माकं १०६ 
िव धपवू क  शचुीसी।  जपा  कोटी  गायीसी।  
हापापनाशी। ऐक ििवमा  एकिच॥१०६॥ 
गप :- 
“िवधीपवू क पािवान ेएक कोटी वळेा गायी मंाचा जप करा.  
हा जप हा पापाचा नाश करणारा आह”े,  ििवमा  
एकिचान ेऐक. 
शाथ  :- 

शचुी = , शु, पिव हा = ाणाची हा 
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ओवी माकं १०७ 
ल  वळे  जप  केिलया।  सरुापानपाप  जाय  लया।  
सवुण चोरीपापलया। स  ल  जप  जाणा॥१०७॥ 
गप :- 
(गायी मंाचा) लाख वळेा जप केान,े म ाशन   
ह ेपाप नाश (न) होत.े (गायी मंाचा) सात लाख वळेा  
जप केान ेसोाची चोरी ह ेपाप नाश (न) होत.े 
शाथ  :- 

ल = लाख सरुा = म, दा पान = ाशन, िपण े
लय = नाश सवुण  = सोन े स = सात 
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ओवी माकं १०८ 
अ ल  गुतकासी।  गायी  जपता ंपाप  नाशी;। 
आता ं सागंने  पिरयसे।  वदेार  पाप  जाय॥१०८॥ 
गप :- 
गुीशी (गुप नीशी) सगं करयाच ेपाप, गायी मं  
आठ लाख वळेा जपान ेनाश पावत.े आता वदेातंील अरानंी   
पाप जात;े आता मी सागंने, (ती वदेार)े ऐक. 
शाथ  :- 

अ = आठ ल = लाख पिरयसण े=ऐकण े
गुतः (सृंत)= गुीगमन गमन ं(सृंत) = ीसगं 
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ओवी माकं  १०९ 
‘पवमान’  सू  चारी। पठण  किरता ं हा  री। 
‘इंिम’  अवधार। एक  मिहना  जपाव॥१०९॥ 
गप :- 
‘पवमान सू’ चाळीस वळेा पठण केान,े ाणाची  
हा केाच ेपाप र होत.े िचाची िरता कन, 
(एका िचान)े ‘इंिम’ एक मिहना जपाव े(‘इंिम’ 
सूाचा जप करावा). 
शाथ  :- 

चािरंशत ् (सृंत) = चाळीस हा =ाणाची हा 
अवधारा =िचाची िरता 
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ओवी माकं ११० 
सरुापानािद  पातक ।  जातील  यणे  सूक ।   
‘शनुःशपे’  नाम  सूक ।  सवुण हता   पाप  जाय ॥११०॥ 
गप :- 
म (दा) िपण ेइादी पातके, ‘इंिम’ ा सूानंी जातील.  
‘शनुःशपे’ नावाा  सूानंी सोाची चोरी करयाच ेपाप जात.े 
शाथ  :- 

सरुा = म दा   पान = ाशन, िपण े आिद = वगरै े
पातक = पाप सू = वदेातंला मं सवुण  = सोन े

हता  = हरण कन नणेारा 
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ओवी माकं १११ 
‘पवमान’  श नइं  सू।पठण  किरता ं ‘हिवा’।  
मास  एक  जरी  पठत।  गुत-पाप  जाय ॥१११॥ 
गप :- 
‘पवमान  श नइं’  सू , ‘हिवा’ सू एक मिहना  
जरी पठण केले; तर गुीशी (गुप नीशी) सगं करयाच े 
पाप जात.े 
शाथ  :- 

गुतः (सृंत)= गुीगमन गमन ं(सृंत) = ीसगं 
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ओवी माकं ११२ 
पचं  मास  का ं सहा  मास ।  िमताहार कनी  पुष।  
पुषसू   पापनाश। पचंमहादोष  जातील ॥११२॥ 
गप :- 
पाच िकंवा सहा मिहन ेमोजका आहार कन, पुान े 
पुषसेू टास; ा पुाा पापाचंा नाश होऊन,  
ाच ेपचंमहादोष जातील. 
शाथ  :- 

पचं = पाच (५) का ं= का = अथवा 
िमताहार = िमत (मोजका) +  आहार (अ) 

पचंमहादोष = हा, चोरी, मपान,  भचार व ही चार पातके करणायाशी   
                    सगंत ठेवण,े अशी पाचमहा पातके. 
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ओवी माकं ११३ 
‘िमधु’  णज े मंसू। सपुणा िवणा  यु। 
जपाव े मं  ‘नािचकेत’।  सम  पातका  ायित  प॥११३॥  
गप :- 
‘िमधु’ णज ेमंसू असनू ा सूातं ‘िसपुण ’ सू आह.े 
‘नािचकेत’ ा मंाचा जप करावा. हा मं सव  पातकाचं ेायित 
आहे. 
शाथ  :- 

प ै= पादपरूणाथ  अय 
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ओवी माकं ११४ 
नारायण    दखेा।  जपाव  भिपवू का।   
जातील  पचंमहापातका। भिपवू क  जपाव॥११४॥ 
गप :- 
नारायण उपिनषदातील  पान,भिपवू क जपाव.े  
ा उपिनषदाचा भिपवू क जप करावा. ा जपान े 
पचंमहापातके जातील. 
शाथ  :- 

नारायण   =  नारायण उपिनषद 
पचंमहादोष = हा, चोरी, मपान,  भचार व ही चार पातके करणायाशी  
                     सगंत ठेवण,े अशी पाचमहा पातके. 
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ओवी माकं ११५ 
िपदा  नाम  गायीसी। जपती  ज े जन  भीस।  
‘अघमष ण’  िरावृसेी।सज-पाप  जाय॥११५॥ 
गप :- 
िपदा नावाा गायीचा, ज ेजन (लोक)भीन ेजप करतात,  
ाचं ेआधीा सजातंील (सात जातील) तीन वळेा  
घडलेले  पाप (मा करयायोय) जात.े 
शाथ  :- 

अघमष ण = अघ (पाप) + मष ण () 
अघमष ण ं= पापनाशक सू (ऋवदे १०, १९०) 
िरावृ = िः (तीन ) + आविृ (पुा करण)े 
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ओवी माकं ११६ 
‘अपामं े य’  पासी। ‘तिो’  नाम  सेूसी। 
जपती  ज े जन  भीस।  सज  -पाप  जाय ॥११६॥ 
गप :- 
‘तत ् िवो’ नावाा सूाा ‘अपामं े य’ पासा,  
ज ेजन (लोक) भ तीन ेजप करतात; ाचं ेसात जाच ेपाप जात.े 
शाथ  :- 

तिो = तत ् िवो पासा =पास पदाचंा समहू स=  सात 
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ओवी माकं ११७ 
आणखी  अस े िवधान  दखेा। अानकृत  दोषािदका।ं   
अनतु  होऊन  िवशखेा।  पचंग  ाशन  कराव॥११७॥ 
गप :- 
आणखीन एक असलेली पत पहा. अजाणतपेणान ेघडलेा  
दोष वगरै ेकरीता िवशषे पाताप होऊन (पातापद ध मनान)े 
पचंग ाशन कराव े(ाव)े. 
 
शाथ  :- 

िवधान = पत अानकृत =अान (अजाण) + कृत (केलेले) 
दोषािदक = दोष + आिदक (आिदकन = इादी, वगरै े) 

अनतु =पाताप पावलेला िवशखे = िवशषे ाशन = िपण े
पचंग = गाईच ेध, दही, तपू, मू आिण शणे याचं ेिमण  
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ओवी माकं ११८ 
गोमू -गोमय-ीर।  द ध-घतृ- कुशसार। 
ाव अस ेिव ध  त।थम  िदवस  उपवास॥११८॥ 
गप :- 
गायीच ेमू, गायीच ेशणे, ध, दही, तपू तसचे दभाच ेस अस े 
एकित िमण ाव.े ह ेिमण घतेाना (खाताना), ा बाबतीतील  
िवधीमाण ेपिहा िदवशी उपवास करावा. 
शाथ  :- 

गोमू = गायीच ेमू गोमय = गायीच ेशणे ीर = गायीच ेध 
द ध = दही घतृ = तपू िवधी = धमिनयम, पत त = ा बाबत 

कुशसार = कुश (दभ =एक कारच ेगवत) + सार (साशं)   
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ओवी माकं ११९ 
नीलवणच  गोमू। कृवण   गोमय  पिव।   
ता  गायच े ीर  श ु ।तेधेनचु  द ध  ाव॥११९॥ 
गप :- 
काया रंगाा गायीच ेगोमू, काया रंगाच ेशणे पिव,  
ताबंा रंगाा गायीच ेश ु  ध, पाढंया रंगाा गायीच े 
दही ाव.े 
शाथ  :- 

नीलवण  = नील (िनळा, काळा ) + वण  (रंग) 
कृवण  = कृ (काळा) + वण  (रंग) गोमय = गायीच ेशणे 

ता = ताबं े ीर = ध शु = पाढंर े 
ते = पाढंर े धेन ु= गाय द ध = दही 
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ओवी माकं  १२० 
किपला  गाईच  तपू  बरव। ऐस  पचंग  ाव।   
एकेकाचं े लृ  भाव।  सागंने  ऐका  िवधान॥१२०॥ 
गप :- 
किपला गायीच ेतपू छान असत;े अस ेपचंग ाव.े  
एकेकाच े(हरएक ीचा) भाव ठरिवलेला (ठरवनू  
िदासारखा) असतो. ा भावानसुार होणारे ा च े 
आचरण मी सागंने. 
शाथ  :- 

किपला =िपगंट रंगाची िकंवा सबधं शरीरभर कोणातरी एका रंगाची गाय 
बरवा = स ुदंर छानदार लृ = योिजलेले, ठरिवलेले, नमेलेले 

भाव =कृितगणु, सहजधम , कृती िवधान = आचरण े
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ओवी माकं १२१ 
गोमू  ाव  पाव  शरे। अगंुाध  गोमय  पिव।   
ीर  पावणदेोन  शरे।द ध  तीन  पाव  शरे  ाव॥१२१॥ 
गप :- 
गोमू पाव शरे ाव.े पाव शरे गोमूातं* अधा  अगंठा बडुले  
एवा उंचीच ेशणे ाव.े पावणदेोन शरे ध ाव.े दही  
तीन पाव ाव.े 
शाथ  :- 

गोमू = गायीच ेमू  शरे= 
अगंुाध = अगंु (अगंठा) + अध (िना भाग )  

ीर = ध द ध = दही 
 

*गोमू पसरट ताटलीत िकंवा थाळीत घऊेन; ात शणे टाकताना अधा  अगंठा 
बडुले, एवढ ेशणे िमसळाव.े 
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ओवी माकं १२२ 
घतृ  ाव  पाव  शरे । िततकु िच  िमळवाव  कुशसार।  
घतेा ंमं िनधार । िवािन  सागंने ॥१२२॥ 
गप :- 
तपू पाव शरे ाव.े ात िततकेच (तपूाइतके पाव शरे)  
दभाच ेस िमसळाव.े अस ेह ेपचंग घतेाना (खाताना)  
िनयपवू क णयाच ेमं, मी िवान सागंने. 
शाथ  :- 

घतृ = तपू िनधार = िनय 
कुशसार = कुश (दभ =एक कारच ेगवत )  + सार (साशं, दभ स) 
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ओवी माकं  १२३ 
कुशासिहत  सहा  रसासं ।एकेकासी  मं पथृक  अस।े  
थम  मं  ‘इरावती’  ऐस।े‘इदिंव’ु  सरा  दखेा॥१२३॥   
गप :- 
कुशासिहत (दभसासह) सहा कारा पदाथाा  
िमणातील; के पदाथा साठी वगेळे मं आहेत.  
पिहला मं ‘इरावती’ आहे. सरा मं  ‘इदिंव’ु आहे, ह ेपहा. 
शाथ  :- 

सिहत = बरोबर  
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ओवी माकं १२४ 
‘मानोके’  मं  ितसरा।  अवथा  ‘जापित’  मं।  
पचंम  ‘गायी’  उारा।सहावा  ‘ाित  णवपवू क’ ॥१२४॥ 
गप :- 
ितसरा मं ‘मानोके’, चवथा मं ‘जापित’,  
पाचवा ‘गायी’, सहावा ‘ाित णवपवू क’,  
अशा मान ेमं उारा. 
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ओवी माकं १२५ 
ऐस  मंोिन  पचंग  ाव। अनतु  होऊिन  एकभाव। 
अिगत  चम गतपवू ।पाप  नासत  अवधारा॥१२५॥ 
गप :- 
पाताप होऊन एकप भावान ेअस ेमंिस पचंग  
ाव े(खाव)े. हाडासबंधंी चामासबंधंी पवू झालेली  
पाप ेनाश होतात; ाची खाी ठेवा. 
शाथ  :- 
अनतु= पाताप पावलेला अि = हाड चम  = चामड,े कातड े

पवू  = पवूच े नासण=े   नाश करण े
अवधारण=े खाी ठेवण े
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ओवी माकं १२६ 
गाई न िमळे   इतकेु  िजस। किपला  गाय  मु  पिरयसे।   
जाती  दोष  दश नमासे। किपला  गाई उम ॥१२६॥ 
गप :- 
(पचंगातील) इतके (िविवध)िजस दणेाया िविश गायी  
िमळाा नाही. तर गायमधील किपला गाय मु आहे;  
ह ेऐक. (िता) फ दश नान ेदोष जातील. (ामळेु)  
किपला गायी उम आहेत. 
शाथ  :- 

िजस = पदाथ  पिरयसण े= ऐकण े मा = फ 
किपला =िपगंट रंगाची िकंवा सबधं शरीरभर कोणातरी एका रंगाची गाय 
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ओवी माकं  १२७ 
पचंमहापातकनावं। सागंने  ऐक  एकभाव।  
चवघ े असती  कत ु  नावं।पाचंवा  सव  िमळाला  तो॥१२७॥ 
गप :- 
पाच मोा पातकामंधील दोषी ी, मी सागंने (त ू) 
एकिचान ेऐक. चारही पातकामं ेही पातके करणारा दोषी असतो. 
पाचंा पातकाम े पाप करणाया बरोबर असलेला, पापी 
ीला जाऊन िमळालेला दोषी असतो. 
शाथ  :- 

नाव े= नावान,े जमाखचा ा वहीतले खचा च ेसदर 
पचंमहापातक= पचं (पाच) +महा (मोठा) +पातक (पाप) 

कत ु (सृंत) = करणारा सव े= बरोबर 
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ओवी माकं  १२८ 
चौघ े पातक  किरती  दखेा। एखादा  िमळाला  ासी  ऐका।   
ासिहत महापातक। आहिेत  पाप पिरयसेा ॥१२८॥   
गप :- 
चौघ े(पापी) पातक करताना िदसतात एखादा ानंा िमळालेला  
असतो; तो ऐका. पापीलोकानंा िमळालेा सिहत महापातक  
आहते, ती पातके ऐका. 
शाथ  :- 

पातक = पाप महा = मोठे पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १२९ 
हा  सरुापान। एखादा किर गुीगमन।  
सवुण चोरी  चवथा जाण।  पाचंवा  पातकी जो  िमले  ासी॥१२९॥ 
गप :- 
ाणाची हा करणारा, दा िपणारा,एखादा गुप नीशी  
सगं करणारा,चवथा सोाची चोरी करणारा, अशा पापी  
ना िमळालेला माणसु पापी असतो; अशा ी जाण. 
शाथ  :- 

हा = ाणाची हा सरुापान = सरुा (म, दा) + पान (िपण)े 
गुीगमन = गुी (गुची प नी) + गमन {गमन ं(सृंत) =ीसगं} 

पातकी = पापी 
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ओवी माकं  १३० 
ऐस पातक  घड े ासी।  ायि  अस े ासी।  
जगुदशनसतंोष। अनुह  पनुीत॥१३०॥ 
गप :- 
ाच ेअस ेपातक घडलेले आहे, ा पापाला ायित  
आहे. जगुा दशनान ेा पापी ीला सतंोष  
िमळतो. जगुा कृपने ेपापी ी शु (पापमु) होतो. 
शाथ  :- 

पातक = पाप जगु = जगत ् (जगाच)े + गु   
अनुह = कृपा पनुीत = शु झालेला 
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ओवी माकं १३१ 
एखादा वदेशा। धमा चार-अ भ।   
ाा  अनुह  पाप। पनुीत  होय  अवधारा॥१३१॥ 
गप :- 
धमा चारी (धम  जाणनू आचरण करणारा) असलेला, 
असा एखादा वदेशा असले तर ाा अनुहान े 
पापानंा मान (मनातील पापीवृी न कन) शु होता यते,े  
 ाची खाी ठेवा. 
शाथ  :- 

अिभ = जाणणारा  (सृंत) = मारणारा  = जाणणारा 
पनुीत = शु झालेला अवधारण े= खाी ठेवा 
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ओवी माकं १३२ 
ऐस  ीगु  ििवमासी।  ायि सागंती  िवारसे।   
सम  िव  सतंोष।  ानकाश  होऊिनया॥ं१३२॥ 
गप :- 
अशाकारे ीगंुनी ििवमाला (पचंमहापातकाचंी)  
ायित िवारान ेसािंगतली; ातनू झालेा  
ानकाशान ेसगळे ाण सतंु झाले. 
शाथ  :- 

सम= सगळे िव = ाण 
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ीगु  णती  पिततासी।पवू तू ंिव  होतासी।   
ीगु  माता  िपता िषसी।  याव  चाडंाल  जलासी॥१३३॥ 
गप :- 
ीगु पितताला णाले, “पवू (पवूा जातं) त ूाण  
होतास. (त ूतझु)े ीगु,आई -विडल ानंा षण ेिदलीस;  
ाकारणान ेत ूचाडंाळ जातीत जाला आलास. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
 िव = ाण माता = आई 
िपता = विडल षण े= नाव ेठेवण े

चाडंाळ = चडंाळ = शू व ाणी यांापासनू झालेली सतंती 
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आता ं सागं  तजु  अ धक।  नान  सगंम  मास  एक । 
केिलया  जाईल  तझुा  दोष।  पनुरिप  िवज  पावसी॥१३४॥ 
गप :- 
आता तलुा अिधक जाीच ेसागंतो. एक मिहनाभर नदी-सगंमातं  
नान केान,े तझुा दोष जाईल. तलुा पुा ाणज िमळेल. 

शाथ  :- 
मास = मिहना पनुरिप = परत, पुा 
िव = ाण पावण=े िमळण े

 
 
 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 135 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

135  

 
ओवी माकं १३५ 

पितत  ण े ामीसी। तझु दश न  जाहल   मजसी।   
कावळा  जाय  मानस  सरोवरासी।  राजहंस  केव  होय॥१३५॥ 
गप :- 
पितत ामना णाला, “तझु ेदश न मला झाले. कावळा  
मानस सरोवरापाशी गलेा तरी ाचा राजहंस कसा होणार ?” 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } केवी = कस े? 
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तसै  तझु  दश नमा। आपण  जाहल  पिव।   
ताराव  आता ं मात।  शरणागता  रका ॥१३६॥  
गप :- 
तस ेतुया फ दश नान ेआपण (मी) पिव झालो.  
(ह)े शरणागतांा रका, आता मला त ूतारावसे. 
शाथ  :- 

मा = फ 
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परीस  लागता ं लोहासी ।सवुण   होय  तणसे। 
सवुण   मागतुी  लोह  कैसी।होय  ामी  जगु॥१३७॥ 
गप :- 
परीस लोखडंाला लागताच, ाच णी लोखडंाच ेसोन ेहोत.े 
ह ेामी, ा सोाच ेपरत लोखडं कस ेहोणार ? 
शाथ  :- 

परीस = शा न ेलोखडंाच ेसोन ेकरणारा दगड 
लोह = लोखडं सवुण  = सोन े मागतु े= पुा 

जगु = जगत ् गु जगाच ेगु 
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तझु े दश नसधुारस। आपण  झाल  ानरािश।  
अ भमंोिन  आता ं मजसी। िवाम ये  िमळवाव॥१३८॥ 
गप :- 
तुया दश नान ेमी सधुारलो. आपण (मी) ानी झालो. 
[मला ानाचा ढीग िमळालेला आहे]. आता मला  
मंानंी पिव कन ाणामं ये िमसळाव.े [मला ाण कराव]े. 
शाथ  :- 

सधुारणा = अ धका धक पणू ाकड ेजायाची िकंवा नेयाची िया ी 
ान = जाणीव, िवषयाच ेआकलन, मािहती, ान रािश = रास, ढीग 

अ भमंण ं(सृंत)= मंानंी पिव करण े िव = ाण 
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ऐकोिन  तयाच वचन।ीगु  बोलती  हासंोन।   
तझुा  दहे  जाितहीन।  केव  िव  णती  तजु ॥१३९॥ 
गप :- 
ाच ेबोलण ेऐकून ीगु हसनू बोलले (णाले),  
“तझुा दहे हीन जातीचा आहे. तलुा ाण कस ेणणार ?” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े हीन = नीच, कमी तीच े
 केवी = कस?े कोणा कारे? िव = ाण 
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पितताच े सधुारस।  वधता ं तझु े रमासंासी।   
ाण  णती तूतं  कैसी।  सकळै  िनदंा  किरतील॥१४०॥ 
गप :- 
“पितताच े(तझु)ेअतंःकरण योय मागा न ेउट झाले.  
ह ेअतंःकरण तुया रमासंाबरोबरच वाढलेले आहे.  
अशा तलुा ाण कस ेणणार ? सगळे (ा गोीची)  
िनदंा करतील.” 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
सधुा = सरळ, योय मागा न ेजाणारा  रस = अतंःकरणवृीच ेउट होण े

वधण े= वाढण े
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पवू  ऐसा  िवािम।ियवशं  गा धपु।  
तपोबळकिन  पिव।  िव  णवी  आपणात॥१४१॥ 
गप :- 
पवू ियवशंातं गा धचा पु असलेला िवािम होता.  
ान ेतपाा बळान ेतःला पिव कन घतेले.  
तो आपणाला (तःला) ाण णवीत अस.े 
शाथ  :- 

गा धपु = गा धचा मलुगा {गा धः (सृंत) = िवािमाचा िपता} 
िव = ाण 

 
 
 
 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 142 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

142  

 
ओवी माकं १४२ 

याच  शत  वष।  तप केल  महा लेश।   
तणे  बळ   णवीतस।े  ऋिष  णोिन॥१४२॥ 
गप :- 
ान ेमोठे क कन दवेाची शभंर वष तप केले.  
ा तपाा बळान ेतो तःला ऋिष (ाण असलेला  
ऋिष), णत अस.े 
शाथ  :- 

शत = शभंर लेश = क, ःख, यातना 
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इंािद  सरुवरासंी।  िवनिवता  होय  पिरयसे।   
आपणात  ऋिष। णोिन  बोला   णतस॥े१४३॥ 
गप :- 
इं वगरै ेदवे, (तसचे) ेानंा (ऋिषनंा) तो िवनिवत अस,े ह ेऐक.  
“आपाला ऋिष (ाण असलेला ऋिष) णनू  
बोला (ओळखा)”, अस ेिवािम णत अस.े 
शाथ  :- 

सरु = दवे वर = े पिरयसण े= ऐकण े
ऋिष = ाण असनू ऋिष 
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दवे  ऋिष  णित  तयािस।  आा ं गु  विस  ऋिष।   
जरी  तो  णले  ऋिष। आपण  सम  अगंीकां ॥१४४॥ 
गप :- 
दवे तसचे ऋिष ाला णाले, “आमच ेगु विस ऋिष आहते.   
जर तो (त-ेविस ऋिष) तलुा (ऋिष) णाले, तरच आी  
सगळे तलुा ऋिष णनू ीका माता दऊे.” 
शाथ  :- 

ऋिष = ाण असनू ऋिष 
सम = सगळे  अगंीकारण े= पतकरण े(अगंीकार = ीकार) 
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ऐस  तया  विसासी । िवनवी  िवािम  ऋिष।   
ाण  णा  आपणासी ।केल   तप  बकाळ॥१४५॥ 
गप :- 
“मी खपू काळ तप केले आहे. मला आपण ाण णा.”  
अस ेिवािम ऋिषन,े ा विसाला िवनिवले. 
शाथ  :- 

ब = पुळ 
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ऋषी  ण े िवािमा।  िय- तामस-अपा।   
दहे  टाकण  अपिव।  मग िवकुळ  ज  होसी॥१४६॥   
गप :- 
विस ऋषी िवािमाला णाले, “िय तामस असान े 
ऋषी होयास अपा आहे. दहे टाकण े(आहा करण)े 
अपिव आहे (परंत ु हा दहे टाकावर) ाण कुळातं  
तझुा ज होईल”. 
शाथ  :- 

िव = ाण 
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मग  ततू  तबधं ।होईल गायीबोध।  
तधी ंतू ं होसील  शु। मग  ऋिष  नाम  तझु॥१४७॥ 
गप :- 
“मग तझुी म ुजं होईल. (जेा) तलुा गायी मंाच ेयताथ  ान  
होईल, तेा त ूशु होशील. मग तझु ेनाव ऋिष होईल.    
(तलुा ऋिष णनू लोक ओळखतील).” 
शाथ  :- 

तबधं = म ुजं बोध = जागतृी, यताथ ान तधी (ाकृत) = तेा 
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काहं  केिलया  न  ण े िव।कोपला  मिुन  िवािम।   
विसाच े शत  पु।  मािरता  जाहला  तय े वळे॥१४८॥ 
गप :- 
काहीही केले तरी तो ाण (विसऋिष, िवािमाला  
ऋिष) णत नता. िवािम मिुन रागावला.  
ा वळेी ान ेविसाच ेशभंर पु मारले. 
शाथ  :- 

िव = ाण कोपण े= रागावण े शत = शभंर 
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ानी विस  ऋिष।  काहंी केा  न  होय  तामसी । 
अथवा  न  ण े ऋिष।  तया  िवािमात ॥१४९॥ 
गप :- 
ान झालेला विस ऋिष, काहीही केले तरी  
रागावला नाही; िकंवा ा िवािमाला ‘ऋिष’  
णाला नाही (माता िदली नाही) 
शाथ  :- 

ान = िवषयक ान तामसी = रागीट अथवा = िकंवा 
ऋिष = ाण असनू ऋिष 
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वत ता ं ऐस  एके  िदवश।  िवािम  कोपसे।   
हात  घऊेिन  पव तासी।  घां  आला  विसावरी॥१५०॥ 
गप :-  
 अस ेचा असताना, एके िदवशी रागावलेला िवािम;  
हातात  पव त* घऊेन विसावर (विसाा डोावर  
घालयासाठी) आला. 
शाथ  :- 

वत ण े= चा असण े कोपण े= रागावण े
पव तः (सृंत ) = खडक 

 
पव त* = ा ओवीत पव त णज ेखडक (मोठा ध डा) हा अथ  असावा. 
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िवचार  करी  मागतुी  मन।जरी  वधीन  विसमिुन।   
आपणात  न  णती  कोणी।ऋिष  णोिनया॥ं१५१॥ 
गप :- 
ाा मनातं पुा िवचार आला जर मी विसमिुनचंी  
हा केली; तर आपाला कोणी ऋिष णनू  
णणार नाही (माता दणेार नाही). 
शाथ  :- 

मागतुा = पुा, िफन वध = हा, ठार मारण े
ऋिष = ाण असनू ऋिष 
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इंािद  दवे  सम  ऋिष।  णती  विसवाासरसी।   
आपण  ण  ऋिष।  अथा  नाह  णोिनया ं॥१५२॥ 
गप :- 
इं इािद दवे तसचे सगळे ऋिष णतात, “विसाच े 
वा (बोलण)े बरोबर आहे. आपण (विसमिुनन)े  
ऋिष टल तरच ह ेसगळे जण, आपाला  
(िवािमाला ) ऋिष णणार; अथा णणार नाहीत. 
शाथ  :- 

सरशी = बरोबर ऋिष = ाण असनू ऋिष 
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ऐसा विसमिुनवर।  मािरता ं ा ं दोष  फार ।  
णोिन  टाकी  िगिरिशखर।  भूमीवरी  पिरयसेा ॥१५३॥ 
गप :- 
“अशा े विस मिुनला मी मान टाकले, तर मला  
फार दोष लागले”; अस ेणनू (िवािमान)े हातातील  
पव ताच ेटोक* भूमीवर टाकले, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

वर =े िगरी = पव त 
िशखर = टोक पिरयसण े= ऐकण े

पव तः (सृंत ) = खडक 
 पव ताच ेटोक*(िगरीिशखर) खाली टाकले णज ेहा ध डा वन खाली आपटला. 
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अनतु  झाल   अतंःकरण। विसऋष   ओळखनू।   
ऋिष  णोन ।पाचािरल   तया  वळे॥१५४॥ 
गप :- 
(िवािमाच)े अतंःकरण पाताप पावलेले आह,े  
ह ेओळखनू विसऋषनी (िवािमास) ऋिष णनू  
(मा कन); ावळेी बोलािवले. 
शाथ  :- 

अनतु = पाताप पावलेला पाचारण े= बोलावण े
ऋिष = ाण असनू ऋिष 
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सतंोषोिन  िवािम।  ण े ऋिष  बोले  स।   
माझ े घर  तु  आता।ं अ  ाव  ािमया॥१५५॥ 
गप :- 
सतंोषलेला िवािम णाला, “ऋिष (विसऋिष)  
स बोलत आहेत. ामी (विसऋिष), आता माया  
घरी तुी अ ाव े(खाव)े.” 
शाथ  :- 

स = खरे 
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ऋिषवचन ऐकोिन।बोलतस ेविसमिुन।  
तुया  िशर  सयू पचन।  पाक  करण  अ  आपणा॥१५६॥ 
गप :- 
ऋिषच े(िवािमाच)े बोलण ेऐकून विसमिुन बोलले,  
“तुया डोात सयू  िकरण ेिजरवनू, ा (िजरिवलेा  
सयू  िकरणांा उत)े वर  मायासाठी अ िशजव.” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े िशर = डोके, मक पचन = िजरण े
पाक = राधंा िशजिवलेले = अ 
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िवािम अिंगकािरल। सयू पाक   अ  केल। 
सहिकरण  तािपता ं वळे ।  दहे  सव   भ  झाला॥१५७॥ 
गप :- 
(विसऋिषनंी सािंगतलेले आवाहन) िवािमान ेीकान,  
(तःा मकात सयूा ची उता िजरवनू ावर अ िशजिवले); 
ावळेी (सयूा ा) सहिकरणानंी तापलेले िवािमाच ेशरीर  
जळून, ाा शरीराची राख झाली. 
शाथ  :- 

अिंगकार = ीकार पाक = िशजिवलेले अ, राधंा 
सह =  हजार दहे = शरीर भ = राख 
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िवािम  महामिुन। अितसमथ   अनुान।   
पवूल  दहे  जाळोिन।  नतून  दहे  धिरता  झाला ॥१५८॥ 
गप :- 
महामिुन िवािम िव धपवू क धमकृामं ेअितशय  
समथ  होता. ान ेतःचा पिहला (आधीचा) दहे जाळून,  
निवन दहे धारण केला. 
शाथ  :- 
अनुान = िव धपवू क धम कृ पवू  = पिहला नतून = निवन 
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मग  णती  सकळ  मिुन। िवािम  ानी।   
ऋिष  णोिन।  झाला  िभुवन  ात॥१५९॥ 
गप :- 
मग सगळे मिुन णायला लागले,”िवािमान ेशहाणपणाची  
गो* केली”. िवािम ऋिष णनू ग , पृी, पाताळ  
अशा िती भूवनातं  िस झाला. 
शाथ  :- 

सकळ = सगळे ान = िवषयक ान, शहाणपणाा गोी 
िभवून = ग  पृी पाताळ ही तीन भवून े   ात = िस 

ऋिष = ाण असनू ऋिष 
शहाणपणाची गो* = ियाचा तामसी दहे सोडून; नवीन दहे धारण केला. 
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याकारण  तझुा  दहे ।िवसजा वा  ज  इह।  
अनतु  जाहला  तझुा भाव।होईल  ज  ाणकुळ॥१६०॥ 
गप :- 
याच कारणामाण,े त ूतुया दहेाचा शरीराचा ाग कन;  
तझुा आाचा ज त ूाग करावास. तलुा अतंःकरणापासनू  
पाताप झाला आहे. तझुा पढुील ज ाणकुळातं होईल. 
शाथ  :- 
िवसज ण े = ागण,े सोडण े इह (सृंत ) =  यथे,े या जगातं, आता 

अनतु = पाताप पावलेला भाव = अतंःकरणाची िती 
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ऐस  ा  पिततासी।  बो धती  ीगु पिरयसे।  
लाधल  अस े सखु  ासी। ाा  मानस  न  यिेच॥१६१॥ 
गप :- 
असा ा पितताला ीगंुनी उपदशे केला, हे ऐक.  
ाा (पितताा) मनात कधी आले नाही;  
अस ेसखु ाला (पितताला) िमळाले. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
लाधण े= िमळण े मानस = मन बोधण े= उपदशे करण े
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िनधान  सापंड ेदिरासी। तो  का ं साडंील  सतंोष।   
अमतृ  सापंड े एखाासी। तो  का ं सोडील  सखुासखु॥१६२॥ 
गप :- 
एखाा दिरी माणसाला खिजना सापडला, तर तो माणसू  
खिजना सखुान ेसोडून दईेल का? तसचे एखााला अमतृ  
सापडले तर तो सखुा-सखुी त ेअमतृ सोडून दईेल का? 
शाथ  :- 

िनधान = खिजना, िनधी, ठेवा 
साडंण े= सोडण े सतंोष = समाधान, तृ, सखु 
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एखाद  ढोर  उपवासी। पाव े सखुािडया  गहृासी।  
तथेिून  जावया  तयासी।  मन  न े पिरयसेा ॥१६३॥ 
गप :- 
एखादा उपवासी (खायला न िमळालेा) पशलुा,  
शु चायाच ेघर (वाळलेला चारा ठेवलेले िठकाण)  
िमळाले; तर ाच े (ा ढोराच)े  तथेनू िनघनू जायासाठी,  
मन राजी होणार नाही; ह ेऐक.   
शाथ  :- 

ढोर = गाय, सै इादी पश ु पावण े= पोचण,े िमळण े
सखुािड = शुता   गहृ = घर पिरयसण े= ऐकण े
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तसै  तया  पिततासी। लाधल   ान िनधानरािश।  
न वच े आपलेु  मिंदरासी। िव  आपणा  णवीतस े॥१६४॥ 
गप :- 
(उपाशी ढोराला जस ेवाळलेा चायाच ेघर (िठकाण)  
िमळाावर जस ेवाटेल) तशीच ा पितताची अवा  
झाली. ा पितताला ानाा खिजनाच ेढीग िमळाले,  
ामळेु तो आपणाला (तःला) ाण णायला लागला.  
आपा (तःा) घरी जायाच,े तो बोलत नता. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
रािश = ढीग   वच = भाषण िनधान = खिजना, ठेवा 
मिंदर = घर िव = ाण लाधण े= िमळण े
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इतकु   होता ं अवसर।  आल  ाची  पुनारी।   
णती  लाग  अपार।  णोिन  आल  धावंत॥१६५॥ 
गप :- 
इतके होत असताना, ावळेी ाची (ा पितताची)  
बायको - मलेु आली. बायको -मलेु णाली, “ाला  
(पितताला) फेफर ेलागले (अस ेलोक) णत असाच े  
समजले; णनू आी धावत आलो. 
शाथ  :- 

अवसर = वळे पु = मलुगा   
नारी = ी = प नी अपार = फेफर े
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जवळी  यतेा ं ियसेी।  श  नको  ण े ितसी।   
कोपकिन  मारावयासी।  जात  अस े तो  पितत॥१६६॥ 
गप :- 
(ा पितताची प नी ाा) जवळ यतेाच, मला श  
क नकोस अस े(णनू) रागान ेतो (पितत) ितला  
(तःा बायकोला) मारावयास जाऊ लागला. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
ी = प नी, बायको कोप = राग 
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ःख  करी  ाची  भाया । जाऊिन नमी  ीगुपाया।ं   
पित  मात  सोडूिनया।ं  जातो  ऐका  ािमया ॥१६७॥ 
गप :- 
ाची पितताची बायको ःख करीत, ीगंुा पायावंर  
नमन करत णाली, “ह ेामी, माझ ेपित मला सोडून  
जातो; अस ेणत आहे, त ेऐका.” 
शाथ  :- 

भाया  = बायको, प नी नमा = नमन करतो, नमार 
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का  पु  मज  बत।  कोण  ातं  ितपािळत।  
आा ं जोिन  केव  जात।  सागंा  ामी  ासी॥१६८॥ 
गप :- 
“मला मलेु व मलुी पुळ आहेत. ाचं ेसरंण  
कोण करले? (बोलीभाषते ाचंा साभंाळ कोण करले?)  
आाला सोडून कस ेजाता यईेल ? ह ेामी, ाला  
(ा पितताला) तुी सागंा.” 
शाथ  :- 

का = मलुगी / मलुी पु = मलुगा /मलुग े बत = पुळ 
ितपाळ = सरंण, आचरण  जण े= सोडण े केवी = कस े? 
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जरी  न  सागंाल  ामी  ासी। जीन ाण  पुासरस।  
यरे  आमतु  कोण  पोषी।  अनाथ  आपण  ािमया ॥१६९॥ 
गप :- 
“ामी, जर तुी ाला (ा पितताला) सागंणार नसाल,  
तर मी पुासह ाण सोडीन. ह ेामी, आपण (आी)  
अनाथ होऊ. एरी (हा पित सोडून गेावर) आमचा  
साभंाळ कोण करील? “ 
शाथ  :- 

जण े= सोडण े सरशी = बरोबर 
यरेी = एरी,  तस ेनसत ेतर पोष (सृंत) = साभंाळण,े पोसण े
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ऐकोिन  ितच  वचन।  ीगु  बोलती  हासंोन।  
तया  नरात  बोलावनू।  सागंताित  पिरयसेा॥१७०॥ 
गप :- 
ितच ेबोलण ेऐकून, ीगंुनी हसनू िता मनुाला (पतीला),  
बोलावनू सािंगतलेले; ऐका. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े नर = मनु पिरयसेण े= ऐकण े
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ीगु  णती  पिततासी।  तवुा ं जाव  आपलेु  घरासी। 
पुकल  ोभता ं दोषी।  ततू  गित  नोह े जाण ॥१७१॥ 
गप :- 
ीगु पितताला णाले, “त ूआपा तःा घरी जावसे.  
बायको-मलेु तुयामळेु चलिबचल झालेली आहेत. (ाचं े 
जीवन अिर करणारा) त ूदोषी आहसे; ामळेु तलुा  
गित नाही ह ेजाण”. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
पु = मलुगा कल = बायको ोभण े= रागावण,े चलिबचल होण े 

गित = ग ाि नोह े(ाकृत ियापद) = न आह े
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या  ससंार  जोिनया।ं सतंुवाव  सकळ  इिंया।ं   
मग  पाव े धममाया। तरीच  तरे  भवाण व॥१७२॥ 
गप :- 
या ससंारात जगात जाला यऊेन, सगया इिंयानंा  
सतंु कराव.े नतंर ा मायापी ससंारी ाय िमळतो.  
ा धम(कत )मायने ेहा ससंार-सागर तन जाता यतेो. 
शाथ  :- 

सकळ = सगळे सतंु = तृ, समाधानी 
इिंय = ानाच ेिकंवा कमा च ेसाधन व मन पावण े= िमळण े

धम  = कत , ाय माया = अिवा, म 
भवाण व = भव (ससंार) + अणव (सागर, समु) 
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याकारण  पवूच  जाणा।  न  करावी  आपण  अगंना।   
करोिन  िजता ं होय  पतना।  महादोष  बोिलज े॥१७३॥ 
गप :- 
याच ेकारण पवूच (ल करयापवू) जाणनू ा.  
आपण बायको क नय े(आपण तः ल क नय)े.  
बायको कन ितचा ाग केास, ा पुषाच े 
पतन होत;े ास महादोष णतात. 
शाथ  :- 
अगंना = ी= प नी = बायको जण े= सोडण े पतन = नाश 
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सयू -भूिम-साीस। तवुा ं विरल   ियसेी।   
तीस  िजता ं महादोषी।  तजू  गित  न े जाण ॥१७४॥ 
गप :- 
सयू , भूमी (पृी) ानंा साी ठेवनू, त ूा ीला विरले आहसे.  
ितला त ूसोडून िदलेस तर त ूमहादोषी ठरशील. तलुा गित  
िमळणार नाही, ह ेजाण. 
शाथ  :- 

जण े= सोडण े गित = ग ाि 
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ीगुवचन  एकोन ।िवनवीतस े कर  जोडून । 
केव  होऊं याितहीन।ान  होऊिन  मागतुी॥१७५॥ 
गप :- 
ीगंुच ेबोलण ेऐकून (पिततान)े हात जोडून (ीगंुना)  
िवनिवले, “मला ान झाावर, पुा नीच जातीचा कसा  
होऊ ? (नीच जातीत कसा रा ?)” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े कर = हात केवी = कस े? 
याित = जाती हीन = नीच मागतुा = पुा, िफन 
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ीगु  मन  िवचािरती। याच े अगं  अस े िवभूित।   
ाळाव   धाहात।  मग  अान  होय  ासी॥१७६॥ 
ीगंुनी मनात िवचार केला, ‘ा अगंावर भ लावले  
आहे. त ेभ (एखाा) लोभी (माणसाा) हातानंी धवुाव े 
णज ेमग परत ाच ेअान जागतृ होईल.’ 
गप :- 
शाथ  :- 

िवभतूी = भ ाळण े= धुण े  ध = आस, लोभी 
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ऐस  मन  िवचािन।  सागंती  िशात  बोलाविून।   
एखादा   ध  पाचारोिन।  आणा  आता ं िरतसे॥१७७॥ 
असा मनात िवचार कन, ीगंुनी िशानंा सािंगतले,  
“आता लगचे एखादा लोभी (मनु) बोलावनू आणा”. 
गप :- 
शाथ  :- 

पाचारण े= बोलावण े  ध = आस, लोभी िरत =लगचे 
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तया  ाम  िज  एक।करी  उदीम  वािणक। 
ासी  पाचािरती  ऐक।  तया  पिततासिंनध॥१७८॥ 
गप :- 
ा गावात एक ाण, िकराणा मालाचा ापार करणारा  
(कानदार) होता. ाला (ा कानदार ाणाला) बोलावनू  
ा पितताजवळ उभा केला, ह ेऐक. 
शाथ  :- 

ाम = गाव िज =दोनदा जलेला (म ुजं झालेला) ाण 
उदीम = दवेघवे, ापार सिंनध = जवळ, समीप 

वािणक ्(सृंत) = वैय, िकराणा िजनसाचंा कानदार   
पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
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ीगु  णती  तयासी।  उदक  घऊेिन हसे।  
नपन कर  गा  पिततासी।  होय  आस  ससंार॥१७९॥ 

गप :- 
ीगु ाला (ा कानदार ाणाला) णाले,  
“अरे, हातात उदक घऊेन ा पिततावर िशपंड. 
 णज ेाला ससंाराची आसी िनमा ण होईल”. 
शाथ  :- 

उदक = पाणी ह = हात 
नपन ं(सृंत) = िशपंडण े गा = अरे / अग 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
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ीगुिनरोप  ाण।  घऊेन आला  उदक  आपण।   
पिततावरी  घािलता ं ण ।  गलेी  िवभिूत  धवुोिनया॥ं१८०॥ 
गप :- 
ीगंुा सदंशेानसुार, तो ाण पाणी घउेन आला.  
ान ेतः त ेपाणी पिततावर टाकता णी, भ धऊुन गलेे. 
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे उदक = पाणी 
पितत = , राचारी िवभिूत = भ 
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िवभूित धतूा ं पितताच।झाल   अान  मन  ाच।  
मखु  पाहता ं ी -पुाचं।धावत गलेा  तयाजंवळी॥१८१॥ 
गप :- 
पितताा अगंावरच ेभ धूताच, (ाा मनातील ान  
िनघनू जाऊन) ाच ेमन अानी झाले. बायको-मलुाचंी तड  
पान (तो पितत) धावत ांाजवळ (तःा  
बायको-मलुाजंवळ) गलेा. 
शाथ  :- 

पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
िवभूित = भ मखु = तड ी = प नी= बायको 
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आिलंगोिन  पुासंी। ािंत  जाहली  ण े ासंी।  
का ं आल  या  ळासी। तुी यणे  कोण काज॥१८२॥ 
गप :- 
आपा मलुानंा आिलंगन दऊेन (तो पितत ानंा)  
णाला, “माझी चकू झाली. मी या ळापाशी का  
आलो ? तुी कोणा कारणान ेयथे ेआलात ?” 
शाथ  :- 

पु = मलुगा ािंत = चकू काज = कारण 
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ऐसा  मन िवय  करीत।  आपा  घरा  गलेा  पितत।  
सागंती  लोक  वृातं।  िवय  करी  तया  वळे॥१८३॥ 
गप :- 
अशाकारे मनात नवल  करीत, (तो पितत)  
तःा घरी परत गलेा. लोकानंी ाला घडलेा  
घटनचेा वतृातं सािंगतला. ावळेी ाला (ा पितताला) 
आय  वाटले. 
शाथ  :- 
पितत =  =अपिव झालेला {  (सृंत)=नीित  } िवय = नवल,आय 
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इतकु   होता ं  कवतकु। पहात  होत े नगरलोक।  
आय   किरती  सकिळक। णती  अ भनव काय  झाल॥१८४॥ 
गप :- 
नगरातील लोक इतके घडलेले नवल पहात होत.े  
केवढ ेअपवू  घडले ! अस ेणनू त ेसगळे लोक आय   
 करीत होत.े 
शाथ  :- 

कवतकु (ाकृत) = कौतकु नवल 
अ भनव = नवीन, अपवू  इतकुा (ाकृत) = इतका 
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ििवम  महा  मिुन। जो  का ं होता  गुसिंनधान।  
पसुतस े िवनवोिन। ऐका  ोत े एकिच॥१८५॥ 
गप :- 
 ‘जो गंुा सािात होता अशा ििवम महामिुनन े 
िवनवनू ीगंुना िवचारले’,  ोतहेो एकिचान ेऐका.    
शाथ  :- 

सिंनधान = साि य जवळ िकंवा शजेारी असण े पसुण े= िवचारण े
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ििवम ण े ीगुसी।  होतो  अनमुान  मानस।   
िनरोप  ावा कृपस।िवनिंत  एक  अवधार॥१८६॥ 
गप :- 
ििवम ीगंुना णाला , “(पिततासबंधंी  घडलेा  
गोिवषयी) मी मनाशी एक अदंाज बाधंीत होतो.  
माझी एक िवनिंत ऐकावी. (पिततासबंधंी घटनिेवषयी)  
कृपा कन आाला सदंशे ावा”.   
शाथ  :- 

अनमुान = तक  अदंाज मानसी = मन 
िनरोप = सदंशे अवधारण े= ऐकण े
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महापितत  याितहीन।ात  ाम  िदधले  ान ।  
अगं  धुता ं तण। गले   ान  केव  ाचं॥े१८७॥ 
गप :- 
‘महापितत’ ही  ी, नीच जातीची आह.े ामी,  
तुी ाला (ा पितताला) ान िदले.   (पितताच)े  
अगं धुताच; ा णी ाचं े(महान पितताच)े ान कस ेगलेे ? 
शाथ  :- 

महा = मोठा  पितत =  =अपिव झालेला  {  (सृंत) =नीित  } 
याित = जात हीन = नीच 

 तण = ा णी केवी = कस े? 
ििवम मनुी, पितताला महापितत णज ेमोठा िनती माणसु णतात. ीगंुनी 
सािंगतानसुार, पवू जातं ाण कुळात, ा  ीन ेगु आई-विडल ाचंी िनदंा केली. 
ाची िशा णनू हीनजातीत जाला आलेला हा पितत, वदे-िवचे ेान ा होताच; 
साा जातील बायको-मलुाकंड ेजायाच ेनाकारतो. तःा कुटंुबाला िछडकारणारी 
ी- महापितत णज ेमोठा नीती  (अनीतीमान)  मनु होय. 
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िवािन  आासंी।  िनरोपाव  कृपसे।   
णोिन  लागला  चरणासंी।  भावभीकिनया॥ं१८८॥ 
गप :- 
“(पिततासबंधंी ही अ भूत घटना कशी घडली? ािवषयी)  
 कृपा कन आाला  सिवर सदंशे ावा;” अस े 
णनू ििवमान ेभावभीन ेीगंुच ेपाय धरले. 
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे चरण = पाय 
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ऐस  पसु े ििवम  यित।ीगु  तयासी  िनरोप  दतेी।   
ाच े अगंची  िवभूती। धतूा ं गले   ान  ऐका॥१८९॥ 
गप :- 
ििवम यितन ेअस ेिवचारावर, ीगंुनी ाला  
सािंगतलेला मजकूर ‘ाा पितताा अगंाच ेभ  
धूताच ाच े(पितताच)े ान गलेे’; ह ेऐका.  
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े िनरोप = सदंशे, मजकुर िवभूती = भ 
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ऐसा  िवभूतीचा मिहमा।  महायाचा  हसगंम।   
पचं होय पर। भमिहमा  अपार  अस े॥१९०॥ 
गप :- 
भाची थोरवी अशी आह.े महान परमााा हाताचा  
सगंमान े(हातान ेिदलेली िवभूती) पचं हा ससंार हचे पर  
होत;े असा भाचा मिहमा अपार आह.े 
शाथ  :- 

िवभतूी = भ मिहमा = थोरवी महा = महान 
आन ् (सृंत) = परमाा ह = हात 
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ीगु  वा  ऐकोिन।  िवनवीतस े ििवम  मनुी।   
दवेगुिशरोमिण। भमिहमा  िनरोपावा॥१९१॥ 
गप :- 
ीगंुचा उपदशे ऐकून ििवम मनुीन ेिवनिवले,   
“ह ेदवेगुिशरोमिण, आाला भ मिहमाचा सदंशे ावा.” 
शाथ  :- 

वा = िवचार पणू पण े करणारा शसमुय 
ीगु वा = ीगंुचा उपदशे िशरोमिण = मु नायक 
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िस  ण े िशासी। भमाहा ििवमासी।   
ीगु  सागंती  िवारसे।एकिच  ऐक  पा॥ं१९२॥ 
गप :- 
िसमिुन िशाला णाले, “ििवमाला ीगंुनी  
भमहा सिवर सािंगतले. त े(त ूमनात) आदर  
(ा) ठेवून एकिचान ेऐक. 
शाथ  :- 

पा ं= पादपरूणाथ क श 
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ण े सरतीगगंाधर।सागं े गुचिरिवार। 
ऐकता ं होय  मनोहर ।सकळाभी  साधती॥१९३॥ 
गप :- 
सरती गगंाधर (गगंाधराचा पु सरती) गुचिर  
िवारान ेसागंत आह;े  ह ेगुचिर ऐकताना मनोहर वाटत े 
(आिण ऐकणाया) सगयाचं ेकाण साधत.े 
शाथ  :- 

सकळाभी = सकळ (सगळे ) +अभी (काण) 
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पढुील  कथा  पावन।  सागं े िस  िवान ।  
महाराभाषकन।सागं े सरती  गुदस॥१९४॥ 
गप :- 
पढुील पावन कथा िस (मिुन)ंनी िवान सािंगतली.  
तीच कथा गुचा दास असलेला सरती, मराठी भाषेारे  
(मराठी भाषते) सागंत आहे. 
शाथ  :- 

पावन = शु, िनदष महाराभाषा = महारााची भाषा = मराठी 
कन = ारे गुदास = गुचा दास 

 
 
 
 

 



॥ीगुचिर  िनधी॥           ~ 195 ~ 
                            अ याय  २८ – कम िवपाक कथन 
   

195  

 
ओवंीसंा  १९४ 

इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ ीनिृसहंसरपुाान े 
िस-नामधारकसवंाद े कम िवपाककथन ं नाम 

अािवशंोऽ यायः॥२८॥ 
॥ीगुदायेाप णम॥ु 

गप :- 
अशाकारे ीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा 
असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू, िस(मनुी) व  
नामधारक यांा सवंादातनू, ‘कम िवपाककथन’ नावाचा  अावीसावा   
अ याय  ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

अािवशं   =   अ (८) +  िवश  (वीस )=   ८ + २०   = २८ 
 

॥ीगुदवे द॥ 
 


