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ओवी माकं  १ 
ीगणशेाय नमः॥ीसर ैनमः॥ ीगु यौ नमः॥ 

नामधारक िशराणा॥ लाग ेिसािचय ेचरणा।ं 

िवनवीतस ेकर जोडून।भिभावकरोिनया॥ं१॥ 

गप :- मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला  

                 नमार करतो. मी ीगंुना नमार करतो. 

                 नामधारक  िश  िसमिुना  पाया  पडला.   

                भिभावान े हात  जोडून  (ान े- नामधारक िशान)े  

                 िसमिुननंा  िवनिंत  केली, 

शाथ  :- 

चरण = पाय    कर  = हात   
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ओवी माकं  २ 
ण ेामी िसमिुन।पवू कथानसुधंान। 

पतीसिहत सवुािसनी। आली गुसमागम॥२॥ 

गप :- ”पवू सािंगतलेा कथतेील आानानसुार, ती सवुािसनी  

               पतीसह, गंुा बरोबर आली. 
शाथ  :- 

पवू कथानसुधंान = पवू  (पिहला -मागील) +कथा +अनसुधंान (आान )  

सिहत = बरोबर समागम े= बरोबर, सह 

सवुािसनी = सवा, नवरा िजवतं असलेली ी 
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ओवी माकं  ३ 
ीगु आले मठासी।पढु कथा वत ली कैसी। 

िवारोिन आासंी। िनरोपावी दातारा॥३॥ 

गप :-  ीगु मठात आले, नतंर पढु ेकथा कशी घडली ? 

               (ह)े दातारा, ती कथा आाला िवान सदंशेावी 

                   (सागंावी).”  

शाथ  :- 

वत ण े= घडण े िनरोप = सदंशे दातारा = दाता=  दणेारा 
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ओवी माकं  ४ 
िस ण ेऐक बाळा।  सर ेिदवस ातःकाळा। 

दपंित दोघ ेगुजवळा। यऊेिन बसैती वंिन॥४॥ 

गप :- िस (मिुन) णाले, “बाळा, ऐक. सर ेिदवशी सकाळी (त)े 

                दोघ ेनवराबायको, गंुना नमार कन, गुजवळ यऊेन  

                बसले. 
शाथ  :- 

ातःकाळ = पहाट, सकाळ   

दपंती = नवराबायको 

वदंण े= नमार करण े
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ओवी माकं  ५ 
िवनिवताित कर जोडोिन। आा ंशोक घडले िदन। 

एक यतीन यऊेिन। नाना धम  िनरोिपले॥५॥ 

गप :- (ा दोघानंी) हात जोडून ीगंुना िवनिवले, “आाला  

                ःख घडले. तेा मी (दाची प नी) िवलाप करीत  

               असताना; एका यतीन ेयऊेन, मला िविवध शािविहत  

                कमाचा सदंशे िदला.” 
शाथ  :- 

कर = हात शोक = िवलाप, ःख यती = संासी 

नाना = िविवध धम  = शािविहत कम िनरोप = सदंशे 
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ओवी माकं ६ 
ा चारी आासंी।दतेा  बोिलला  पिरयसे। 

कान बाधंोिन तेासी।दहन करी िणतल॥६॥ 

गप :- (तो यती) आाला चार ा दतेाना, आाला बोलला,  

               “मी सागंतो, त ेऐक. तेाा कानानंा ा बाधंनू तेाच े 

                दहन कर”, अस ेत ेणाले.  
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े दहन = अिसंार ,जाळण े
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ओवी माकं  ७ 
आिणक एक बोिलल। सू अस ेभले। 

अ भषके किरती िवकुळ। त तीथ  आणाव॥७॥ 

गप :- त े(यती) आणखीन एक बोलले, “सू भले असनू  

                ाणवग  ीगंुा चरणावंर अिभषके करीत असतील,  

                त ेतीथ  आणाव.े” 
शाथ  :- 

िव = ाण 
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ओवी माकं  ८ 
आणोिन तीथ  तेावरी।ोा तुी भावकेर। 

अतंकाळ -समयी  दशन कर। ीगु निृसहंसरतीामीच॥८॥ 

गप :- “त ेतीथ  आणनू तुी भीभावान ेतेावर िशपंडा. तुया  

                 अतंकाळाा वळेी (त ूसती जायाआधी) ीगु  

                 निृसहंसरती ामीच ेदशन ावसे.” 
शाथ  :- 

ोण े= िशपंडण े समय = वळे 
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ओवी माकं  ९ 
ऐस ेसागंोिन आासंी। आपण गलेा पिरयसे। 

ा रािहले मजपाश। पितवण ािमया॥९॥ 

गप :-  आाला अस ेसागंनू आपण तो यती िनघनू गलेा अस े 

                 ऐकले (मला समजले)*. पतीा कानातं बाधंलेले ा  

                           मायापाशी रािहले. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े वण = कान 

ऐकले (मला समजले)* = ती ी तेा पती िनधनान ेःखी असान,े 

तो यती िनघनू गेाची घटना, ितला नतंर समजली. 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 10 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १० 
ऐकोिन ितयचे वचन।ीगु सागंती हासंोन। 

ा िद ेआच जाण।तझुी भी दखेोिनया॥ं१०॥ 

गप :- ितच ेबोलण ेऐकून ीगंुनी हसनू सािंगतले, “तझुी भी  

                 पान, त ेा आीच तलुा िदले; ह ेजाण.”  
शाथ  :- 

वचन = बोलण े
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ओवी माकं  ११ 
ााचंी मिहमा।सागंता ंअस ेअनपुा। 

सागंने िवान तुा।ं एकिच पिरयसेा॥११॥ 

गप :- “ााची थोरवी अनपुम असनू, ती मी तुाला िवारान े 

                (सिवर) सागंने. तुी ती ााची थोरवी एकिचान े 

                 ऐका.” 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी पिरयसण े= ऐकण े

अनपु = अनपुम = ास उपमा दतेा यते नाही त े
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ओवी माकं  १२ 
भि अथवा अभिस।ाधारणनरासी। 

पापन लागत पिरयसे।उम अथवा नीचात॥१२॥ 

गप :- भीभाव असलेा (ावान) मनुान े िकंवा भीभाव  

                नसलेा (अ) मनुान ेा धारण केास; ाला  

               पाप लागत नाही, अस ेऐकलेले आह.े ा धारण करणारा  

               मनु उम अथवा नीच असला, तरी ाला पाप लागत  

               नाही, अस ेऐकलेले आह.े  
शाथ  :- 

नर = मनु पिरयसण े= ऐकण े नीच = अधम 
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ओवी माकं  १३ 
ाधारणपुय। िमित नाह अगय। 

आिणक ावया नाही सा।िुतसमंत पिरयसेा॥१३॥ 

गप :- ा धारण करयाा पुयाच ेगणन (मोजमाप) करता  

                यते नाही. ाला  कोणतहेी माण दतेा नाही आिण  

                ााशी सा असणार ेपुय दतेा (सागंता) यते नाही; ह े 

                ित समंत आह,े ह ेऐका.  
शाथ  :- 

िमित = माण सा = साय, बरोबरी 
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ओवी माकं  १४ 
सहसंा जो नर। ामाळा करी हार। 

प होय तोिच ।सम दवे विंदती॥१४॥ 

गप :- जो मनु  हजार ााचंी माळ हातात घालतो (बाधंतो)  

                 तोच  प होतो; ाला सव दवे वदंन करतात. 
शाथ  :- 

सह = हजार नर = मनु कर = हात 

सम = सव, सगळे वदंन = नमार 
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ओवी माकं  १५ 
सह जरी न साधती। दही बांस षोडश असती। 

िशखसेी बाधंा एक ाित। चतिवशित* दही कर॥१५॥ 

गप :- हजार ा िमळिवयाच ेकाय  जरी तुाला सा य झाले  

                 नाही (िमळाले नाहीत); तर तुी दोी दडंानंा सोळा-सोळा  

                अस ूात (बाधंा).  शडीला एक ा बाधंण ेिस आह े.  

                दोी हातानंा (केी १२) चौवीस ा बाधंा.  
शाथ  :- 

सह = हजार साधण े= काय  िसीस नणे े

बा = दडं कर = हात िशखा = शडी 

चतिुवशित = चतरु ्+ िवशंितः= चौवीस 

चतिवशित* हा श चतिुवशित असावा. 
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ओवी माकं  १६ 
कंठाभरण बिसाच। मक बाधंा चािरंशाच। 

वणय ादशाच।धारण कराव पिरयसेा॥१६॥ 

गप :- गयात ३२ ााचंा कंठा (अलंकार) घालाव.े डोावर  

                चाळीस ा बाधंाव.े दोी कानानंा िमळून (के  

                कानाला ६ ा) १२ ा  धारण कराव,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

कंठा = ियाचंा गयात घालयाचा एक दािगना 

भरण ं(सृंत) = घालण े चािरंश  (सृंत) = चाळीस 

मक = डोके वण = कान 

य (सृंत) = दोन ादश (सृंत) = बारा पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं १७  
अोरशत एक।कंठी माळा करा िनक। 

पुसमान ऐक।यणे िवधीं धारण केिलया॥१७॥ 

गप :- १०८ ााचंी कंठी गयात माळण(ेघालण)े चागंले असत.े 

                ा पुासमान असतो, ह ेऐक. िव धपवू क धारण केान,े  

               ाच े(ााच)े ऋण फेडता यते.े 
शाथ  :- 

अोरशत (सृंत) = एकश ेआठ िनका = चागंला 

 (सृंत) = ा यणे े= ऋण 

िवधी =  धम िनयम, पत 
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ओवी माकं  १८ 
मोत पोवळ िटकेस। रौ - वडूैय  - सवुणस। 

िमळोिन ामाळेसी। धारण कराव पिरयसेा॥१८॥ 

गप :- मोती,पोवळी,िटकान ेतसचे रौ, वडूैय , सोान ेमढवनू  

                 ामाळेच ेधारण कराव,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

मोती = समुात िशपंते सापडणार ेर न 

पोवळे = एक र न िटक = पैदार खडा 

रौ = प े वडूैय  = एका र नाच ेनाव 

सवुण  = सोन े पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १९ 
ाच फळ अस ेअपार। माळा ा अस ेथोर। 

जसै ेिमळती समयानसुार।ा धारण कराव॥१९॥ 

गप :- ाच े(ााच)े फळ अमया द असनू, ा माळा थोर  

                आहते. वळेेनसुार जशा िमळतील, तस ेा धारण 

               करावते. 
शाथ  :- 

अपार = अमया द समय = वळे 
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ओवी माकं  २० 
ाच ेगळा ंा असती। ासी पाप नातळत। 

ासी होय सती। लोक अखिंडत॥२०॥ 

गप :- ाा गयात ा असतात, ाला पाप श करीत  

                नाही.  ाला कैलासलोकी अखिंडत सित िमळत.े 
शाथ  :- 

नातळण े= न + आतळण े(श करण)े = श  न करण े

लोक = कैलास ( शकंर) 
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ओवी माकं  २१ 
ा माळा धरोिन। जप किरती अनुानी। 

अनतं फळ अस ेजाणी। ऐका  ोत ेएकिच॥२१॥ 

गप :- ोत ेहो, तुी एकिचान ेऐका, “ामाळा हातात धन  

                अनुानाा वळेेस, जप करणायाला अनतं फळ िमळत;े ह े 

                ानी मनु जाणतो.”  
शाथ  :- 

जाणी = शहाणा िकंवा ानी मनु 
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ओवी माकं  २२ 
ाािवण जो नर। वथृा ज जाणा घोर। 

ाच ेकपाळ नस ेिप ुं। ज वाया ंपिरयसेा॥२२॥ 

गप :- ाािवना (ा धारण न करणाया) मनुाचा ज 

                भयकंर असनू थ असतो, ह ेजाणा. ाा कपाळी िप ुं  

                नसतो, ाचा ज वाया जातो; ह ेऐका. 
शाथ  :- 

नर = मनु वथृा = थ घोर = भयकंर 

िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक 

पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  २३ 
ा बाधंोिन मक सी। अथवा दोी वणासंी। 

नान किरता ंनरासी।गगंा नानफळ अस॥े२३॥ 

गप :- जो मनु डोाला िकंवा दोी कानानंा ा बाधंनू  

                नान करतो, ाला गगंा नानाच ेफळ  िमळत.े 
शाथ  :- 

मक = डोके वण = कान नर = मनु 
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ओवी माकं  २४ 
ा ठेवोिन पजूसेी। अ भषकेाव सेूस। 

िलंगपजूा समानसेी। फळ अस ेिनधार॥२४॥ 

गप :- ा पजूते ठेवनू, (ा ााला) सूान ेअ भषके 

                 करावा. िशविलंगपजूा केासारख ेफळे िनित िमळत.े 
शाथ  :- 

िनधारण े= िनित करण े

 

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 25 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  २५  
एकमखु पचंमखु। एकादश असती मखु। 

चतदु शािद कौतकु। मखु ेअसती पिरयसेा॥ २५॥ 

गप :- एकमखुी, पाचमखुी, अकरा मखुी ा असतात. चौदा मखु  

                वगरै ेअसणाया ााचं ेकौतकु असत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पचं =पाच एकादश = अकरा =११ 

चतदु श = चतःु (४) + दश (१०) = चौदा (१४) 

पिरयसण े = ऐकण े
 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 26 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  २६ 
ह ेउम िमळती जरी। अथवा असती नानापरी। 

धारण कराव ेीितकर। लाधे चतिुव ध पुषाथ ॥ २६॥ 

गप :-  ह ेा िमळाले तर त ेउम  अथवा (ा सािंगतलेा  

                 ाापंेा) वगेया कारच े(मखुाचं ेा) िमळालेले  

                असतील तर त ेमेान ेधारण कराव.े ा धारण करयास   

                धम , अथ , काम, मो ह ेचारही पुषाथ  िमळतात. 
शाथ  :- 

नाना = िविवध परी = कार 

चतिुव ध पुषाथ  = धम , अथ , काम, मो ह ेचार पुषाथ  

चतिुव ध = चतःु (चार) + िवध (कार) लाधण े= िमळण े

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 27 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  २७ 
याच पवूल आान। िवशषे अस ेअित गहन। 

ऐकता ंपाप पळोन। जाती िरत पिरयसेा॥ २७॥ 

गप :- याच ेपवूच ेआान िवशषे असनू, समजयास अितशय 

                कठीण आह.े ह ेआान ऐकताच, पाप ेिरत पळून जातात;  

                ह ेऐका.  

शाथ  :- 

गहन = य = समजयास कठीण 

पिरयसण े= ऐकण े

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 28 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  २८ 
राजा कामीरदशे। भसने नाम पिरयसे। 

ाचा पु सधुमा  ऐसी। ात होता अवधारा॥ २८॥ 

गप :- कामीर दशेाा राजाच ेनाव ‘भसने’ होत,े अस ेऐिकवात 

                 आह.े ाचा मलुगा असलेला ‘सधुमा ’ ात (िस)  

                 होता, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े पु = मलुगा अवधारण े= ऐकण े

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 29 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं २९ 
तया राजमंीसतुा*। नाम तारक अस ेात। 

दोघ ेकुमार ानवतं। परमस असती दखेा ॥ २९॥ 

गप :- ाा राजमंाा मलुाच ेनाव ‘तारक’ णनू िस  

               होत.े त ेदोघ ेकुमार ानवतं असनू, ांात अितशय मैी  

               असाच ेिदसत होत.े   
शाथ  :- 

सतु = मलुगा ात = िस 

परम = अितशय स = मैी 

सतुा* {सतुाः (सृंत)=बालके} या शा ऐवजी सतु = मलुगा या 

शान े  ओवीछंदातील यमक   जळुत.े 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 30 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ३० 
उभयता ंएक वयसे। सकुुमार अित स ुदंरसे। 

एके ान िवा यासी। वत ती दखेा सतंोष॥३०॥ 

गप :- दोघजेण एका वयाच ेअसनू अितशय स ुदंर अस ेसकुुमार  

                 होत.े त ेदोघ ेएकाच ानी िवा यास करीत असताना  

                 (िशकत असताना) समाधानी असलेले िदसत होत.े 
शाथ  :- 

उभयता = दोघजेण वत ण े= असण े

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 31 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ३१ 
ीडाानसहभोजन। असती दोघ ेसतंोषोिन। 

ऐस ेकुमर महाानी। िशवाचारी पिरयसेा॥३१॥ 

गप :- ीडाानी (ीडागंणावर) तसचे बरोबर (एकित) भोजन  

                  जवेण करताना, दोघ ेकुमार समाधानी असायच.े अशी 

                  महाानी असलेली ही बाळे, िशव (पथंानसुार) वत न  

                  करीत होती, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िशवाचार = िशव +(आचार = वत न) 

कुमर = बाळ पिरयसण े= ऐकण े

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 32 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ३२ 
सवदहे अळंकार। ामाळा गंार। 

भधारण िप ुं - । ितलक अस ेपिरयसेा॥३२॥ 

गप :- ांा सव दहेावर (शरीरभर) ामाळेचा गंार केलेला  

                असायचा. कपाळावर भाचा िप ुं असनू, ात िटळा  

                असायचा; ह ेऐका.  
शाथ  :- 

अळंकार = अलंकार 

िप ुं = कपाळी लावयाचा तीन पाचंा ितलक 

ितलक = िटळा 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 33 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ३३ 
र नाभरण सवुण  दखेा। लोहासमान पाहती िनका। 

ामाळावंाचंिून। न घतेी अलंकार॥३३॥ 

गप :- र नाच ेअलंकार तसचे सोन ेिदसताच, (ह ेदोघ ेकुमार)  

                ांाकड ेिनय केासारख,े लोखडंासमान पहात असत. 

               (ह ेदोघ ेकुमार) ामाळािंशवाय आणखीन सरा कोणताही  

                अलंकार घतेाना (घालताना) िदसले नाहीत. 
शाथ  :- 

र नाभरण  =  र न + आभरण (अलंकार) 

सवुण  = सोन े लोह = लोखडं समान = सारख े

िनका = िनयपवू क वाचनू = िशवाय, खरेीज 

आिणक (ाकृत ) = आणखी 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 34 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ३४ 
मातािपताबधंजुन। आणोिन दतेी र नाभरण। 

टाकोिन दतेी कोपनू।लोह पाषाण णती ासी॥३४॥ 

गप :- आई-विडल, बधं ूह ेलोक ानंा र नांच ेअलंकार आणनू  

                   दते. (त ेदोघ ेकुमार) ा र न-अलंकारानंा रागान ेटाकून  

                  (फेकून) दते असत. (त ेदोघ ेकुमार) ा र न-अलंकारानंा  

                  लोखडंी दगड णत असत. 
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) बधं ु= भाऊ 

जन = लोक कोप = राग 

लोह = लोखडं पाषाण = दगड 
 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 35 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ३५ 
वत ता ंऐस एके िदवस।तया राजमिंदरासी। 

आला पराशर ऋिष।साात  तो दखेा॥३५॥ 

गप :- अस ेघडत असताना, एके िदवशी ा राजमहालात, पाराशर  

                ऋिष आले. साात भगवान असासारख े(ह ेऋिष) िदसत  

                होत.े 
शाथ  :- 

वत ण े= घडण े मदंीर = गहृ = घर 

पराशर ऋषी = एक िृतकार, विसपु,  पराशर ऋषी व सवती ाचं े

                      पु ासमनुी होत.    

 = ईर = भगवान 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 36 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ३६ 
ऋषी आला दखेोिन। राजा सखु जाऊिन। 

साागं नमोिन।घऊेिन आला मिंदरातं॥३६॥ 

गप :- ऋषी आलेले पान, राजान ेा ऋषना सामोर ेजाऊन,  

                 साागं नमार केला. (राजा ा ऋषना) घऊेन  

                 राजमहालात आला. 
शाथ  :- 

सखु = समोर 

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

                छाती आिण  डोक ) जिमनीला टेकून केलेले नमन (नमार) 

मदंीर = गहृ = घर 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 37 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ३७ 
बसैवोिन िसहंासन। अ पा दवेोिन। 

पजूा केली उपचारोिन। महानदं ेतय ेवळे॥३७॥ 

गप :- ा ऋषीला राजान ेिसहंासनावर बसवनू, चरणावंर अ  

                दऊेन (घान); ा वळेी मोा आनदंान े(ऋषीची राजान)े  

                उपचारान े (िव धपवू क) पजूा केली.   

शाथ  :- 

अ = पजूा; गधं,फूल इ. दणे े

महानदं = महा (मोठा) + आनदं 
 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 38 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ३८ 
कर जोडोिन मनुीरासी। िवनवी राजा भीस । 

िपस लागल पुासंी।काय कराव णतस॥े३८॥ 

गप :- मनुीराला हात जोडून, राजान ेभिभावान ेिवनिवले, 

             “ा मलुानंा वडे लागलेले आह.े काय कराव?े” अस े 

                 तो(राजा) णत होता. 

शाथ  :- 

कर = हात िपस े= वडे पु = मलुगा 

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 39 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ३९ 
र नाभरण अलंकार। न घतेी भषूण पिरकर। 

ामाळा कंठी हार। सवा भरण तिच किरती॥३९॥ 

गप :- र नअलंकारासंारख ेअलंकार तसचे स ुदंर दािगन ेत े (दोघ े  

                कुमार) घते नाहीत. ामाळा हाच ाचंा कंठातील हार   

                असतो. सव अलंकार ाच (ााचं)े त ेकरतात  

                (घालतात). 
शाथ  :- 

र नाभरण = र न+ आभरण अलंकार 

भषूण = दािगना पिरकर = स ुदंर 

सवा भरण = सव + आभरण (अलंकार) 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 40 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ४० 
िशकिवा नायकती।कैस  ान याचं ेमत। 

ामी यातं िनरोप दतेी। तरीच ऐकत  कुमारक॥४०॥ 

गप :- “िशकिवले तरी त ेदोघ ेऐकत नाहीत. ांा बुीत अस े

                 कोणत ेान आह?े ामी, तुी यानंा सदंशे िदलात, तरच    

                (दोघ)े कुमार ऐकतील.” 
शाथ  :- 

मती = बुी िनरोप = सदंशे 

नायकती = न ऐकती, अस े बोलीभाषते िलिहलेले असाव.े  

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 41 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४१ 
भतूभिववत मान।िकाळ तुी मनुी। 

याचा अ भाय िवारोिन। िनरोपाव दातारा॥४१॥ 

गप :- “भतू, भिव, वत मान अशा िती काळाचं ेानी असलेले  

                 तुी मनुी आहात. ह ेदातारा,  (ा दोघानंा) तमुा मताचा  

                 िवान (सिवर) सदंशे ावा.” 
शाथ  :- 

िकाळ = ि (तीन) +  भतू वत मान भिव काळच े+  (जाणणार)े 

अ भाय = मत िनरोप = सदंशे दातारा = दाता = दणेारा 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 42 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४२ 
ऐकोिन रायाच वचन।पराशर  ॠिष जाण। 

िनरोपीतस ेहासंोन। ण ेिविच अस ेऐका॥४२॥ 

गप :- राजाच ेअस ेबोलण ेऐकावर, सव समजलेा पराशर  

                 ऋिषनंी, हसनू राजाला सदंशे िदला, (त ेणाले “मी सागंत  

                 असलेले) आयकारक आह े,त ेऐका.” 
शाथ  :- 

राया = राजा वचन = बोलण े

िनरोप = सदंशे िविच = आयकारक 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 43 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४३ 
तुया आिण मिंसतुाचा। वृातं अस ेिवयाचा। 

सागंने ऐक एकिच साचा। ण ेऋिष तय ेवळे॥४३॥ 

गप :- “तुया मलुाचा आिण मिंपुाचा वतृातं आयकारक आह.े  

                 (ा धारण करयाचा पनु जात उमटलेला) ठसा   

                 (असलेला हा वतृातं) मी सागंने, तो त ूएकिचान ेऐक.”  

                 अस ेऋषी ावळेी णाले. 
शाथ  :- 

सतु = मलुगा िवय = आय 

साचा (िहंदी) =   ठसा 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 44 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४४ 
पवू नदंीाम नगर। होती एक वेया नारी। 

अित लावय स ुदंरी। जसै तजे चंकािंत॥४४॥ 

गप :- पवू नदंीाम नावाा नगरातं एक ी वेया होती. ती  

                अितशय लावय स ुदंरी असनू, चंाा तजेासारख ेितच े 

                तजे होत.े 

शाथ  :- 

ाम = गाव नगर = शहर कािंत = तजे, 

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 45 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४५ 
जसैा चं  पौिण मसेी। तसै  छ अस ेितसी। 

सखुासन सवुणस। शोभायमान अस ेदखेा॥४५॥ 

गप :- जसा पौिण मचेा चं तजेी असतो, तस ेिता सोाा 

                 सखुासनाच ेछ स ुदंर िदसत होत.े 
शाथ  :- 

छ =  मोठी छी 

सखुासन = सखु + आसन सवुण  = सोन े

शोभायमान = शोभणार,े स ुदंर 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४६ 
िहरयमय ितच भवुन।पाका - सवुण  िवराजमान। 

नानापरच आभरण। अस ेिविच पिरयसेा॥४६॥ 

गप :- ितच ेभवुन (घर) सोाच ेहोत.े िता पाका सोान े 

                 शो भवतं केलेा होा. िताकड ेिविवध कारच े 

                 अलंकार होत.े अस ेह ेसगळे आयकारक (िताकड े- ा  

                 वेयकेड)े होत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

िहरमय = सोाच े भवुन = घर पाका = खडावा 

सवुण  = सोन े िवराजमान = शो भवतं नाना = िविवध 

परी = कार आभरण = अलंकार 

िविच = नाना तहचेा, आयकारक पिरयसण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४७ 
पयक र नखिचत दखेा।वाभरण अनकेा। 

गोमिहषी दाािदका। बत असती पिरयसेा॥४७॥ 

गप :- ितचा पलंग र नांनी मढिवलेला िदसत होता. िताकड े 

                 अनके व-अलंकार, गाय सै तसचे नोकर इादी खपू  

                 होत,े ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पयक = पलंग खिचत = मढिवलेला 

वाभरण = व + आभरण (अलंकार) 

गो = गाय   मिहषी = सै दा = चाकरी 

आिदका = इादी बत = खपू पिरयसण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४८ 
सवा भरण ितसी असती। जसैी दीस ेमथरित। 

नवयौवन सोमकािंत। अित लावय स ुदंरी॥४८॥ 

गप :- ितला सव अलंकार होत.े ती मोिहत करणाया ीसारखी  

                िदसत अस.े नवयौवन (नकुतचे यौवन ा झालेली) तसचे  

                चंासारख ेितच े तजे असान,े ती लावय स ुदंरी िदसत  

                अस.े 
शाथ  :- 

सवा भरण े= सव + आभरण े(अलंकार) 

मथ (सृंत) = मोिहत करणारा रितः (सृंत) = ी 

नवयौवन =नवीन तण   

सोम = चं  कातं = तजे 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ४९ 
गधं कंुकुम करुी। पु असत नानापरी। 

अिखल भोग िता घर। िवात अस ेतया ाम॥४९॥ 

गप :- गधं, कंुकू, करुी तसचे िविवध कारची फुले िताकड े 

                 होती. सव सखुाचं ेउपभोग िता घरी  आहते, अस ेा  

                 गावात िस होत.े 
शाथ  :- 

गधं = सवुास कंुकुम = कंुकू 

करुी = करुीमगृाा नाभीत उ होत ेअस ेएक   सगुधंी  

पु े= फुले अिखल = सव, सपंणू  ाम = गाव 

भोगः (सृंत) = सखुोपभोग िवात = िस 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५० 
धनधाािद सपंि।कोिटसंा नाह िमित। 

ऐशापरी त ेनादंती। वारविनता तया नगर॥५०॥ 

गप :- धन, धा, सपंि िताकड ेकोावधीन ेहोती.  अगिणत  

                  धन असलेली अशी ती वेया, ा नगरीत अशाकार े 

                     नादंत होती (रहात होती). 
शाथ  :- 

कोिट = एकावर ७ शु परी = कार 

िमित = माण वारविनता = वारयवुती वेया (विनता = ी) 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 51 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५१ 
ऐस असोिन वारविनता। ण ेआपण पितता। 

धम  करी असंाता। अव ाणासी॥५१॥ 

गप :- अशी ीमतंी असलेली वेया, तःला पितता* णत  

                 अस.े ती अगिणत ाणानंा अ-वाचं ेदान दते अस.े 
शाथ  :- 

वारविनता = वारयवुती वेया (विनता = ी) 

पितता = पणू  पितिन ी 

धम  = दान असंा = अ (अन ् ) +संा (गणना, मोजदाद) 

पितता* सदंभ:- 

वेया असिून पितता। निेमला जो पुष तता।ं 

ाचा िदवस न सरता।ं इंासिह वय न॥े (िशवलीलामतृ अ११, ४६ )  
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५२ 
नामडंप ितच ेघर। र नखिचत नानापरी। 

उभािरला अितकुसर।सदा नृ करी तथे॥५२॥ 

गप :- िता घरी नामडंप होता. तो नामडंप िविवध  

                 कारा र नांनी मढवनू, ावर खपू कारािगरी केलेली  

                 होती. तथे े(ा नामडंपात) ती वेया नहेमी नाच करीत  

                अस.े 
शाथ  :- 

खिचत = जिडत, बसिवलेले नृ = नाच कुसरी = कारािगरी 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५३ 
सिखयावग सिहत िन । नृ करी ती मनोरथ। 

कुुट मकट िवनोदाथ । बां धले असती मडंप॥५३॥ 

गप :- आपा सासंह (मिैणसह) ती नृ करयाच ेबते ती  

                 पणू  करीत अस.े कबडा व माकड ानंा ितन ेमनोरंजासाठी,  

                 (ना) मडंपात बाधंले होत.े 

शाथ  :- 

सिहत = सह, बरोबर मनोरथ = इा, बते, हते ू

कुुट = कबडा मकट = माकड 

िवनोद = था, करमणकू, कौतकु 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५४ 
तया मकटकुुटासंी।ामाळाभषूणसे। 

कुुटाा िशखसेी।ा एक बां धलास॥े५४॥ 

गप :- ा माकड व कबाला भषूण े(दािगन)े णनू ा  

                माळा घातलेा होा. कबाा तुयावर एक ा  

                बाधंलेला असायचा. 
शाथ  :- 

मकट = माकड कुुट = कबडा िशखा = तरुा 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५५ 
तया  मकटकुुटासंी। िशकवी ती नृ िवनोदसे। 

वत ता ंऐस एके िदवसी। अ भनव झाल॥५५॥ 

गप :- ा माकड व कबाला ती कौतकुान ेनृ िशकवीत अस.े 

               अस ेघडत असताना, एक नवल घडले त ेऐका. 
शाथ  :- 

मकट = माकड कुुट = कबडा 

िवनोद = था, करमणकू, कौतकु 

वत ण े= घडण े अ भनव = नवीन, अपवू  
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५६ 
‘िशवती’ िणज ेएक।वैय आला महाधिनक। 

ामाळा - भाकं।वशेला िता घर॥५६॥ 

गप :- ामाळा घातलेला व भािंकत असलेला ‘िशवती’  

                 नावाचा एक खपू ीमतं वैय िता घरी आला. 
शाथ  :- 

धिनक = धना भाकं = भ  + अकं (िच) 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ५७ 
ाच ेस कर दखेा। र नखिचत िलंग िनका। 

तजे फाकें तणाका ।िवराजमान िदसतस॥े५७॥ 

गप :- ाा (ा वैयाा) उजा हातात, र नान ेमढिवलेले  

                       पिव िलंग होत.े तण (मा याीा) सयूा माण े 

                          सव फाकलेले, ा िलंगाच ेखर तजे शो भवतं  

                         िदसत होत.े 
शाथ  :- 

स =  उजवा कर = हात िनका =  पिव 

खिचत = जिडत, बसिवलेले िवराजमान = शो भवतं 

तणाक  = तण (तरणा, जवान) + अक  (आिद = सयू ) 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ५८  
तया वैयासी दखेोिन। नले वेय वंिन। 

नामडंप बसैवोिन। उपचार केले नानािवध॥५८॥ 

गप :- ा वैयाला पािहावर, ाला वदंन (नमार) कन   

                 आत नलेे. ाला ना मडंपात बसवनू, ाच ेिविवध  

                 पतीन ेआदराित केले. 
शाथ  :- 

वदंन करण े= नमन करण े

नानािवध = नाना (िविवध) + िवध (कार) 

उपचार = सार साधन 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ५९  
तया वैयाच ेकर।ज का ंिलंग होत भरूी। 

र नखिचत सयूा परी। िदसतस ेतजे ाच॥५९॥ 

गप :- ा वैयाा हातात, ज ेसोाच ेिलंग होत;े त ेर नांनी  

                 मढिवलेले असान,े ाच ेतजे सयूा माण ेिदसत होत.े 
शाथ  :- 

कर = हात भिूर (सृंत) = पुळ, मोठे, सोन े

खिचत = जिडत, बसिवलेले परी = माण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६० 
दखेोिन िलंग र नखिचत।िवय करी वारविनता। 

आपलेु सखीसी अस ेणत। ऐसी व ुपािहज॥े६०॥ 

गप :- त ेर नांनी मढिवलेले िलंग पान, ती वेया आय  

                 करायला लागली (आयचिकत झाली). ती आपा  

                 सखीला णाली, “अशी व ुमला पािहज.े” 
शाथ  :- 

खिचत = जिडत, बसिवलेले िवय = आय, नवल 

वारविनता = वारयवुती वेया (विनता = ी) 

सखी = मैीण 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६१ 
पसुा तया वैयासी। दईेल जरी मोलासी। 

अथवा दईेल रतीसी।होईन  कुली िदवस तीन ॥६१॥ 

गप :- (ती वेया आपा मिैणना णाली),“ा वैयाला  

                 िवचारा. ान ेजरी ा िलंगाची िकंमत मािगतली, (तरी मी  

                 ती िकंमत) दईेन अथवा ाला रतीसखु दऊेन, मी तीन  

                 िदवस ाची बायको णनू राहीन.” 
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े मोल = िकंमत 

रित = िती, मथैनु 

कुली = कुल (कुळ, घराण)े + ी (बायको) 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६२ 
ऐकोिन ितयचे वचन।पसुती वैयासी सखी जाण। 

जरी का ंाल िलंगर न। दईेल रित िदवस तीनी॥६२॥ 

गप :- ितच ेबोलण ेऐकून, िता मिैणीन ेजाणनू बजुनू, वैयाला  

                 िवचारले, “जर (तुी) ह ेर नांनी मढिवलेले िलंग ाल तर  

                 (ती वेया) तुाला तीनही िदवस रितसखु दईेल. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े पसुण े= िवचारण े रित = िती, मथैनु 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं ६३  
अथवा ाल मोलासी। लसंािद  ासी। 

ज का ंवस ेतमुच ेमानस। िनरोपाव िशवती॥६३॥ 

गप :- “िकंवा तुी ा िलंगाची िकंमत घणेार असाल तर (ती  

                 वेया) तुाला लाखभर  दईेल. तमुा मनात ज े

                 असले, त ेह ेिशवती ाचा सदंशे तुी आाला ावा.” 
शाथ  :- 

मोल = िकंमत ल = एकावर सहा शु = एक लाख 

वसण े= राहण े मानस = मन िनरोप = सदंशे 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६४ 
ऐकोिन सिखयाचं वचन। ण ेवैय हासंोन। 

दईेन िलंग मोहन। रितकांा किनया॥ं६४॥ 

गप :-मिैणच ेबोलण ेऐकून तो वैय हसनू णाला, “रितसखुाची 

                इा पणू  करयासाठी, मी  ह ेमोन टाकणार ेिलंग दईेन.” 
शाथ  :- 

सिख = मिैण मोहन = मोन टाकणार े

रितकांा = रित + कांा (इा) 
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ओवी माकं  ६५ 
तमुची मु वारविनता। होईल जरी माझी कातंा। 

िदवस तीन पितता।होऊिन असण मनोभाव॥६५॥ 

गप :- “तमुची मु वेया जरी माझी तीन िदवसाचंी प नी झाली  

                 तरी, ितन ेत ेतीनही िदवस मनोभाव ेमाझी पितता होऊन  

                 असण े(राहण)े.” 
शाथ  :- 

वारविनता = वेया   कातंा = प नी, ी 

पितता = पणू  पितिन ी 
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ओवी माकं  ६६ 
णोिन मु विनतसेी। पसुतस ेवैय मखुसे। 

नाम  भचारी तू ंहोसी। काय स तमुच ेबोल॥६६॥ 

गप :- अस ेणनू वैयान ेमु वेयलेा िवचारले, “त ूतुया  

                 वेया ा नावान े भचारी आहसे. तमुच ेबोलण ेस खर े 

                 कस ेकाय असले ?” 
शाथ  :- 

विनता = ी पसुण े= िवचारण े  भचार = एकिन नसण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६७ 
तुा ंक च धम कम । ब पुषाचंा सगंम। 

पितता कैस नाम। अस ेतजु सागं मज॥६७॥ 

गप :- तुाला  कोणत ेधम कम  ? तझुा पुळ पुषाशंी सगंम  

                (सबंधं) झालेला असताना, तलुा पितता कस ेणायच े? त े 

                त ूमला सागं.” 
शाथ  :- 

धम कम  = धम कृ = पुय जोडणार ेिकंवा परोपकाच ेकाम 

कैचा = कोणता?, कोठील? ब = पुळ 

सगंम = सयंोग, मथैनु पितता = पणू  पतीिन ी 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६८ 
ाित तमुचा कुळाचार। सदा करण  भचार। 

न ेतमुच मन िर। एक पुषासव िन॥६८॥ 

गप :- “तमुा (वेया) कुळाचा आचार नहेमी  भचार करण,े  

                 असा िस आह.े तमुच ेमन एका पुषाबरोबर िर  

                 नसत.े” 
शाथ  :- 

ाित = िसी 

कुळाचार = कुळ (घराण)े +  आचार (वत न, चाल, रीत) 

सव े= बरोबर 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ६९ 
ऐकोिन वैयवचन।बोले वारविनता आपण। 

िदनय स जाण । होईन तमुची कुली॥६९॥ 

गप :- वैयाच ेबोलण ेऐकून (मु) वेया तः णाली, “मी  

                तमुची तीन िदवसाचंी बायको असने, ह ेस जाणनू  

                (समजनू)  ाव.े” 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े वारविनता = वेया   य = तीन 

कुली = कुल (कुळ, घराण)े + ी (बायको) 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 70 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७० 
ाव मात िलंगर न। रितसगं ेतमुच मन। 

सतंोषवीन अितगहन।तनमुनधनसे जाणा॥७०॥ 

गप :- “मला र नांच ेिलंग ाव.े रितसगंी (रितसखुात) मी तमुच े 

                 मन समाधानी करीन. (ा तीन  िदवसातं माया ) तन- 

                 मन-धनान ेमी तुाला दणेारे समाधान, आा समजयास  

                अितशय कठीण आह.े” 
शाथ  :- 

रित = िती, मथैनु सतंोष = समाधान 

गहन = य = समजयास कठीण 

तन ु= शरीर धन =  , सपंि 
 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 71 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७१ 
वैय ण ेितयसेी। माण ाव आा।ं 

िदनय िदवािनश।ाव प नी धम कम॥७१॥ 

गप :- वैय ितला णाला,“आाला ाचा (तुया शाचंा)  

                परुावा ावा. ा ितनही िदवसातंले रािंदवस त ूआमची  

                प नी होताना, प नीा कत ाची सव काम ेत ू करशील.” 
शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी माण = परुावा, तंर 

य = तीन िदवािनशी = िदवा (िदवस) +  िनशी (रा) 

धम कम  = धम  (क)  +  कम (काम) 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७२ 
तय ेवळे वारविनता। िलंगावरी ठेवी ह। 

चंसयू  साी किरता।ं झाली प नी तयाची॥७२॥ 

गप :- ावळेी ा वेयने ेचं-सयू  ांा साीन,े ा िलंगावर  

                हात ठेवनू, ाची प नी झाली. 
शाथ  :- 

वारविनता = वेया   ह = हात 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७३ 
इतिुकया अवसर।िलंग िदधले ितच ेकर। 

सतंोषली त ेनारी। कर कंकण बां धल॥७३॥ 

गप :- इतात ा सगंी (वैयान)े ा वशेाा हातात िलंग  

                ठेवले. ती ी (वेया) समाधानी झाली. ितन ेत ेिलंग  

                आपा हातात कंकण णनू बाधंले. 
शाथ  :- 

अवसर = सगं कर = हात नारी = ी 

कंकण = यात िकंवा िववाहसगंी मंनू मनगटात बाधंलेला दोरा 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७४ 
िलंग दवेोिन वेयसेी । बोले वैय पिरयसे । 

माया ाणसमानसे । िलंग अस ेजाण तवुा॥ं७४॥ 

गप :- वेयलेा िलंग दऊेन वैय ितला बोलाच ेऐिकवात आह.े  

                (तो णाला,) “मला माया ाणासारख ेह ेिलंग आह,े ह ेत ू 

                 जाण.” 
शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी 

पिरयसण े= ऐकण े

समान = सारख े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७५ 
याकारण िलंगासी। जतन कराव पिरयसे। 

हािन होता ंिलंगासी। ाण आपलुा जीन॥७५॥ 

गप :- “ा कारणासाठी िलंगाच ेकाळजीपवू क त ूरण करावसे  

                 (िलंग त ूनीट साभंाळ), ह ेऐक. िलंगाला हानी झाास, मी  

                 माझा ाण सोडने (ाणाग करीन).” 
शाथ  :- 

जतन = काळजीपवू क रण 

पिरयसण े= ऐकण े

जण े= सोडण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७६ 
ऐकोिन वैयाच वचन। अगंीकािरल त ेअगंन। 

ण ेिलंग करीन जतन। ाणसमान णोिनया॥ं७६॥ 

गप :- वैयाच ेबोलण ेऐकून, ा ीन े(बायको झालेा वेयने)े 

                    वैयाा बोलयाचा ीकार कन; ती णाली, “मी  

                    माया ाणासारख ेणनू ा िलंगाच ेजतन करीन.” 
शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी वचन = बोलण े

अिंगकार = ीकार अगंना = ी, भाया , बायको 

जतन = काळजीपवू क रण समान = सारख े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७७ 
ऐस दोघ सतंोषत।बसैल असत मडंपातं। 

िदवस जाहला अगंत। णती जाऊं मिंदरातं॥७७॥ 

गप :- अशा कार ेत ेदोघ ेसमाधानान ेना मडंपात बसलेले  

                 असताना,“आपण दोघ ेआता घरात जाऊ” अस ेसयू   

                 मावळावर णाले.  
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान अगंत = मावळलेला मिंदर = गहृ, घर 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७८ 
सभंोगसमय िलंगासी। ठेव नय ेजविळकेसी। 

ण ेवैय ितयसेी।तय ेवळे पिरयसेा॥७८॥ 

गप :- “सभंोगाा वळेी िलंगास आपा जवळ ठेव ूनय,े” अस े

                वैय ितला (वेयलेा) णाला, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

सभंोग = मथैनु समय = वळे 

वैय = वाणी, ापारी पिरयसण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ७९ 
एकोिन वैयवचन। मडंप ठेिवल िलंगर न । 

म यभंीं बाधंोन ।गलेी अतंगृ हासी॥७९॥ 

गप :- वैयाच ेबोलण ेऐकून, ितन े(वेयने)े त ेर नखिचत िलंग  

                 ना मडंपात ठेवले. ना मडंपातील म यभागी  

                असलेा खाबंाला त े(र नखिचत) िलंग बाधंनू ती (वेया)  

                घरात गलेी. 
शाथ  :-  

वैय = वाणी, ापारी वचन = बोलण े

म य = मधला भाग भं = खाबं 

अतंगृ ह = घराचा आतला भाग 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८० 
ीडा करीत दोघजेण। होत ऐका एक ण। 

उिठला अि अतु जाण।तया नामडंपातं॥८०॥ 

गप :-  त ेदोघ ेणय करीत होत.े (ाच वळेी) एका णात  

                 आयकारक अि उठला (आग लागली), ह ेऐका. 
शाथ  :- 

अि = िवव (आग) 

अतु = अपवू , आयकारक 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८१ 
अि लागोिन  मडंप।भ जाहला जसैा धपू। 

वैय करीतस ेलाप।दखेोिनया ंतय ेवळे॥८१॥ 

गप :- मडंपाला आग लागनू, धपूाच ेजळून जस ेभ होत,े तस े 

                (ा ना) मडंपाच ेभ झालेले पान, वैय (ःखान)े  

               बडबड करीत होता. 
शाथ  :- 

अि = िवव (आग) 

धपू = सगुधंी धरू सोडणारा पदाथ  

वैय = वाणी, ापारी लाप = बडबड 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८२ 
ण ेहा हा काय झाल। माझ ेाणिलंग गले। 

िवझिवताित अितबळ  ।  नगरलोक िमळोिन॥८२॥ 

गप :- (तो वैय) णत होता, “अररे ेह ेकाय झाले ? माझ े 

                ाणिलंग गलेे.” नगरातील लोकानंी सव शीिनशी ती आग  

                िवझिवली. 
शाथ  :- 

हा = हायहाय, अररे े बळ = फार शिमान 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८३ 
िवझविून पाहती िलंगासी। झाल द ध पिरयसे। 

अत मकट-कुुटासंी  । दहन जहाल  अवधारा॥८३॥ 

गप :- आग िवझिवावर नगरातील लोकानंी त े(र नखिचत)  

                िलंग पािहले (शोधले), त ेिलंग जळून गलेे; अस ेऐिकवात  

                 आह.े ा अीत (आगीत) माकड व कबडा जळाले, ह े 

                      ऐका. 
शाथ  :- 

द ध = जळालेला पिरयसण े= ऐकण े

मकट = माकड कुुट = कबडा 

दहन = अिसंार, जाळण े अवधारण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८४ 
वैय दखेोिन तय ेवळे। ःख करी अितबळी। 

ाणिलंग जळोिन गले । आता ंाण जीन ण॥े८४॥ 

गप :- ा वळेी (त ेय)  वैयान ेपािहावर, ान ेचडं ःख  

                 केले. “माझ ेाणिलंग जळून गेान,े आता मी माझा  

                ाण सोडने”, अस ेतो वैय णाला. 
शाथ  :- 

बळ = फार शिमान जण े= सोडण े

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 85 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८५ 
णोिन िनघाला बाहरेी। आयती केली अवसर। 

का िमळवोिन अपारी। अि केला पिरयसेा॥८५॥ 

गप :- अस ेणनू तो वैय (घरा)बाहरे िनघाला. ा सगंी, ान े 

                 दहनाा सामुीची तयारी केली. अमया द (खपू) लाकड े 

                  जमवनू, ान ेअि केला (पटेिवला),  ह ेऐका. 
शाथ  :- 

आयती = सामुीची तयारी अवसर = सगं 

का = लाकूड अपार = अमया द, अनतं पिरयसण े= ऐकण े

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 86 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८६ 
िलंगदहन जाहल णत। अिवशे केला िरत। 

नगरलोक िवय किरत।वेया ःख किरतस॥े८६॥ 

गप :- िलंग दहन झाले (जळून गलेे) अस ेणत, ा वैयान े 

                लगचे अिवशे केला. (वैयाा अिवशे पान)   

                नगरातील लोक आय करीत होत ेतर वेया ःख करीत  

                होती. 
शाथ  :- 

दहन = अिसंार, जाळण े िवय = आय 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८७ 
ण ेहा हा काय झाल। पुषहा दोष मज घडले। 

िलंग मडंप ठेिवल। द ध जाहल पिरयसेा॥८७॥ 

गप :- (वेया) णाली, “अररे ेह ेकाय घडले! मायाकडून पुष  

                 हचेा दोष  घडला (पाप घडले). मी िलंग मडंपात 

                 ठेवान,े त ेजळून गलेे” ह ेऐका. 
शाथ  :- 

हा = अररे े द ध = जळालेला पिरयसण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८८ 
वैय माझा ाणे। तया हानी जहाली िनधा। 

पितताधम  कं। ण ेाण जीन॥८८॥ 

गप :- “वैय हा माझा ाणेर (पती) आह.े ाची िनित हानी  

                 झाली. पितता धमा नसुार, (वैयाची बायको णनू मी)  

                 ाण ाग करीन,” अस ेवेया णाली. 
शाथ  :- 

हािन = नकुसान, तोटा िनधारण े= िनित करण े

पितता = पणू  पतीिन ी जण े= सोडण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ८९ 
बोलावोिन िवासंी। नमारी तय ेवळेेसी। 

सहगमन करावयासी।दानधम  करीतस॥े८९॥ 

गप :- ा वळेी ाणानंा ितन ेबोलावनू, ानंा नमार केला. 

                सती जायासाठी, ती दानधम  करीत होती. 
शाथ  :- 

िव = ाण सहगमन = सती जाण े
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ओवी माकं  ९० 
व-भषूण भांडारा। सव  िदधल िववरा। 

आयती केली पिरकरा। का - चदंन वी दखेा॥९०॥ 

गप :- व, दािगन,े धााच ेकोठार अस ेसव काही ितन ेाण  

                ेानंा िदले. चदंनाा लाकडाच ेअिकंुड, अशी सती  

               जायाा सामुीची,  ितन ेचागंली तयारी केलेली िदसली. 
शाथ  :- 

भषूण = दािगना भांडार (सृंत) = कोठार 

िव = ाण वर = े आयती = सामुीची तयारी 

  पिरकर = चागंले का = लाकूड वी = अि 
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ओवी माकं  ९१ 
आपलेु बधंसुहोदरासी ।  नमोिन पसु ेतय ेवळेेसी। 

िनरोप ावा आपणासी। पतीसमागम जातस॥९१॥ 

गप :- “पतीबरोबर मी जात आह.े आपण मला जायाची आा  

                 ावी,” अस े ितन ेावळेी आपा बाधंवानंा  नमार  

                 कन ानंा िवचारले (बाधंवाचंी परवानगी मािगतली). 
शाथ  :- 

बधं ु= बाधंव, भाऊ, आ सहोदर = सा भाऊ 

पसुण े= िवचारण े समागम े= बरोबर, सह 

िनरोप = जायािवषयी आा 
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ओवी माकं  ९२ 
ऐकोिन ितयचे वचन। ःख किरती बधंजुन। 

णती तझुी बिु हीन।काय धम  किरसेी॥९२॥ 

गप :- ितच ेबोलण ेऐकून, ितच ेबाधंव ःख करीत ितला णाले, 

                “त ूबुी नसासारखी (पतीतचेा) धम  का करतसे ?” 
शाथ  :- 

बधं ु= बाधंव, भाऊ, आ जन = लोक 

वचन = बोलण े

हीन = कमी तीच,े िवरहीत धम  = शािविहत कम, कत  
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ओवी माकं  ९३ 
आी घतेल ज  कोण। तदनसुार वत न। 

किरता ंनाह षण। तू ं ह काय किरतसेी॥९३॥ 

गप :- “आी ज घणेार ेकोण ? आपण ा जाला आलेलो  

                 असतो, ा नसुार वत न केास दोष लागत नाही. त ूह े 

                  सती जायाच ेका करतसे ?” 
शाथ  :- 

षण = दोष, ठपका कोण  = ाथ 
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ओवी माकं ९४ 
वेयचे ेमिंदरासी। यतेी पुष रतीसी। 

िमित नाही तयासंी।केव जाहला तझुा पुष॥९४॥ 

गप :- “वेयेा घरी पुष रतीसखुासाठी यतेात.अशा पुषाचंी  

               गणना नसत े(मोजदाद नसत)े, कोणता पुष तझुा झाला ?”    

शाथ  :- 

मिंदर = गहृ, घर रती = मथैनु 

िमती = गणना   केवी = कस?े, कोणा कार?े पुष = नर ,मनु 
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ओवी माकं  ९५ 
क चा वैय क च िलंग। वाया ंजािळसी आपलु आगं। 

वारविनताधम  चागं। िन पुष नतूनिच॥९५॥ 

गप :- “कोणता वैय ? कोणत ेिलंग ? आपले शरीर जाळून, त ूत े 

                 वाया घालवीत आहसे. तझुा वेया धम  चागंला असनू,  

                 तुयाकड ेयणेारा पुष हा नहेमी तलुा नवीनच असतो.” 
शाथ  :- 

कैचा = कोणता?, कोठील ?   वाया = थ 

  वारविनता = वेया जाळण े= दहन करण े

चागं = चागंला िन = नहेमी नतून = नवीन 
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ओवी माकं  ९६ 
ऐस ेवैय िकती यतेी।ाचंी कैशी होसी सती। 

हासंती नगरलोक ाित। काय तझुी बुी सागं॥९६॥ 

गप :- अस ेिकतीतरी वैय यतेील, ाचंी ा सवाची त ूपितता  

                 कशी होणार? (तुया ा पिततेा गोीवर) नगरातील 

                 लोक हासत आहते. तझुी बुी, तलुा अस ेचकुीच ेकाय  

                 सागंत आह े? 

शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी ाित = िस 

सती = पितता 
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ओवी माकं  ९७ 
यणेपरी सम जन।वािरती ितच े बधंजुन। 

काहं केिलया नायके जाण। िवनवीतस ेपिरयसेा॥९७॥ 

गप :- अशाकारे सव लोक तसचे ितच ेबाधंव ितला (सती  

               जायास) ितबधं करीत होत.े काही केा जाणनू  

               बजुनू न ऐकता ती वेया, ा आ लोकानंा िवनवीत  

               होती, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

परी = कार े सम = सव, सगळे 

जन = लोक वारण =  ितबधं पिरयसण े= िवचारण े

बोलीभाषते नायके =  ‘न ऐकत’े असाव.े 
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ओवी माकं  ९८ 
वेया ण ेतया वळे। आपलुा पित वैय अढळी। 

माण केल तयाजवळी। चं-सयू  साी अस॥े९८॥ 

गप :- ा वळेी वेया णाली,“आपला (माझा) पती वैय आह,े  

                ह ेिर (िनित) आह.े चं -सयू  ांा साीन ेमी ाा  

               जवळ (तीन िदवस धम प नी णनू राहयाचा) िनय  

               केलेला आह.े  
शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी अढळ = िर माण = िनय 
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ओवी माकं  ९९ 
साी केली हो ा ंिित। िदवस तीन अहोराी। 

धम कम ाची सती। जाह आपण पिरयसेा॥९९॥ 

गप :- “मी तीन रािंदवस ाची प नी होयाच ेपृीा  

                   साीन ेाला (वैयाला) वचन िदलेले आह.े (ा  

                   वचनानसुार मी) धम कमा न ेाची पितता झालेली  

                   आह”े,  ह ेऐका. 

शाथ  :- 

िती = पृी   पिरयसण े= ऐकण े

अहोरा = रािंदवस सती = पितता 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 100 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं १०० 
माझा पित जाहला मतृ। आपण जीवतं नाह स। 

पितता - धम  ात। वदेशा पिरयसेा॥१००॥ 

गप :- “माझा पित मतृ झालेला आह.े आता मी िजवतं रा शकत  

                  नाही, ह ेस पितता-धमा नसुार वदेशाामं ये िस  

                  आह,े ह ेऐका.” 
शाथ  :- 

ात = िस पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १०१ 
पतीसव ज ेनारी। सहगमन जाय ीतीकर। 

एकेक पाउला भमूीवरी। अमधेय फळ अस े ॥१०१॥ 

गप :- जी ी आपा पतीबरोबर मेान ेसती जात,े भमूीवरील  

                िता एकेक पावलागिणक, ितला अमधे याच ेफळ  

               (पुय) िमळत.े   
शाथ  :- 

सव े= बरोबर, सह 

नारी = ी 

सहगमन = सती जाण े
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ओवी माकं १०२ 
आपलेु माता - िपताप। एकवीस कुळ  िवात। 

पतीच ेमातािपताप। एकवीस कुळ  पिरयसेा॥१०२॥ 

गप :- “आपा (प नीा) आई-विडलांा बाजचूी २१ कुळे  

                तसचे पतीा आई-विडलांा बाजचूी २१ कुळे (गि 

                 झाावर) िकतमान होतात, ह ेऐका”.  
शाथ  :- 

माता = आई िपता = बाप (विडल) 

प = बाज ू िवात = िकतमान पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १०३ 
इतकेु जरी नरक असती।ासंी घऊेिन समवतेी। 

जाई िरत गा ित। वदेशा णती ऐस॥१०३॥ 

गप :- “जरी इतकी (एकुण ४२ कुळे) नरकात असतील तरी, ानंा  

                (सती जाणारी पितता) आपाबरोबर गा कड ेिरत  

                घऊेन जात,े अस ेवदेशा णतात.” 
शाथ  :- 

नरक = यमलोकीची यातनाद जागा 

समवते = सह, बरोबर ित = कड े
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ओवी माकं  १०४ 
ऐस पुय जोिडती। काय वाचंिून राहण ित। 

ःखसागर ससंार ाित ं। मरण स कधीं तरी॥१०४॥ 

गप :- (सती जायान)े अस ेपुय जोडले जात असताना, ा 

                पुयािशवाय पृीवर का राहायच?े पृीवरील ःखसागर  

                असलेला ससंार िस असनू, कधीतरी मरायच ेआह,े ह े 

                स आह.े    
शाथ  :- 

वाचनू = िशवाय, खरेीज 

िती = पृी 

ाित = िस 
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ओवी माकं  १०५ 
णोिन िवनवी समासंी। िनघाली बाहरे सतंोष। 

आली अीकंुडापाश। नमन केले अिकंुडा॥१०५॥ 

गप :- अस ेसगया (आजनानंा) िवनवनू ती समाधानान े

                (घरा)बाहरे अिकंुडापाशी आली. ितन ेअिकंुडाला  नमन  

                केले.  
शाथ  :- 

सम = सव, सगळे सतंोष = समाधान 
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ओवी माकं  १०६ 
रोिनया ंसवर।केला सयूा सी नमार। 

दिण े उास थोर।किरती झाली तय ेवळे॥१०६॥ 

गप :- महादवेाच े(शकंराच)े रण कन ितन ेसयूा ला नमार  

                केला. ावळेी ितन ेमोा आनदंान,े अिकंुडाची दिणा  

               (पणू ) केली.  
शाथ  :- 

रण े= आठवण,े मनात िचतंन करण े

दिणा = एखाा मतूला आपा उजा हाताकड ेकन, 

िताभोवताली मारलेली फेरी 

उास = उास = उाह, आनदं 

सवर = महादवे थोर = मोठा 
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ओवी माकं  १०७   
नमिून सम िजासंी। उभी ठेली अीपाश। 

उडी घािलता ंवगेसे। अ भनव जहाल तय ेवळे॥१०७॥ 

गप :- सव ाणानंा नमार कन, ती अीपाशी  

                (अिकंुडापाशी) उभी रािहली. ितन ेवगेान ेअिकंुडात उडी  

                घतेली; ावळेी नवल झाले (घडले). 
शाथ  :- 

िज = ाण ठेला = उभा रािहला अ भनव = नवल 
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ओवी माकं  १०८ 
सदािशव पचंव। दशभजुा नागसू। 

हात अस ेपानपा। िशळू डम कर अस॥े१०८॥ 

गप :- पाच मखु,े दहा हात असलेा शकंरान ेनागाच ेजानव े 

                पिरधान केले होत.े पानपा, िशळू, डम शकंराा  

                (िविवध) हातातं होत.े  
शाथ  :- 

सदािशव = शकंर पचंव = पचं (पाच) + व (तड, मखु)   

दशभजुा = दश (दहा) + भजुा (हात) 

नागसू = नागाच े सू (जानव)े कर = हात 
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ओवी माकं  १०९ 
भािंकत जटाधारी। बसैलास ेनदंीवरी। 

धिरता ंझाला वरचवेरी। वेयसेी तय ेवळे॥१०९॥ 

गप :- भािंकत असलेला, जटाधारी (शकंर) नदंीवर बसला  

                 होता. ा वळेी ान ेवेयलेा वरा वर धरले. 
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ओवी माकं  ११० 
तया अिकंुडातं। न िदस ेअि अस ेशातं। 

भवल जगाथ। स जाहला  तय ेवळे॥११०॥ 

गप :- ा अिकंुडात अि िदसत नता, (अिकंुड) शातं झालेले 

                होत.े भवल असलेला जगाथ (शकंर) ावळेी स 

                झाला. 
शाथ  :- 

जगाथ = जगत ् + नाथ = जगाचा नाथ 

 

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 111 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १११ 
हात धिन वेयसेी। कड ेकािढल ोमकेश। 

स होऊिन पिरयसे।वर माग णतस॥े१११॥ 

गप :- वेयलेा हातान ेधन शकंरान ेबाजलूा अिकंुडातनू बाहरे  

                 काढले. तो स होऊन “वर माग”, णाला; अस े 

                 ऐिकवात आह.े  
शाथ  :- 

कड े= बाजसू, पाशी ोमकेश = शकंर 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११२ 
ईर ण ेितयसेी। आल तझु ेपिरसेी। 

धम धैय  पहावयासी। यणे घडल पिरयसेा॥११२॥ 

गप :- ईर ितला णाला, “मी तझुी परीा घेयासाठी आलो.     

                पितता धम  पालनातील तझु ेधयै  पहायासाठी मी आलो.”  

                ह ेसगळे जणनू-बजूनू घडलेले आह,े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े यणे े= जाणण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११३ 
जाहलो वैय आपणिच। िलंगर न यभंिूच। 

अि केली मायचेी। नामडंप जािळला॥११३॥ 

गप :- “आपण (मी तःच) वैय झालो. त ेर नांच ेिलंग णज े 

                 तः िस (असा मीच) होय. माया शीन ेमी अि  

                 उ कन ,नामडंप जाळला.” 
शाथ  :- 

वैय = वाणी, ापारी 

यभं ू= तःिस, मळूचा, तः उ होणारा 

माया = ईरी शी 
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ओवी माकं  ११४ 
तझु मन पहावयासी। जाहलो अिवशे। 

तूिंच पितता होसी।स केल त आपलु॥११४॥ 

गप :- “तझु ेमन पहायासाठी मी अित वशे केला. तचू पितता  

                 आहसे. त ुआपले (तझु)े त स (खर)े केलेस.” 
शाथ  :- 

वशे = िशरकाव 

पितता = पणू  पतीिन ी 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११५ 
तुल तझु ेभीसी। दईेन वर ज ेमागसी। 

आयरुारोयियसे। ज  इिसी माग आता॥ं११५॥ 

गप :- “मी तुया भीनी खषू झालो आह.े त ुज ेमागशील तो वर  

                 मी तलुा दईेन. आयु, आरोय, सपंि ज ेतलुा इित  

                 असले, त ेआता माग.” 
शाथ  :- 

तुण े= सतंोषण,े खषू होण े

आयरुारोयिया =आयःु (आयु) + आरोय +िया (ली,सपंि) 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११६ 
ण ेवेया तय ेवळे। नलग ेवर चंमौळी। 

ग - भिूम रसातळ। न घ भोग ऐय ॥११६॥ 

गप :- ावळेी वेया णाली,“ह ेशकंरा, मला वर लागत नाही  

                (नको आह)े. ग-भिूम(पृी)-पाताळ ा िठकाणाचं ेऐय ,  

                मला भोगायच े  नाही.” 
शाथ  :- 

चंमौळी = शकंर 

रसातळ = पाताळ 

भोग = ा अनभुवाच ेफळ 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११७ 
तझु ेचरणकमळ भृंग। होवोिन असने महाभाग। 

माझ ेइ बधंवुग । सकळ तझु ेसिंनधसी॥११७॥ 

गप :- “तुया चरणकमळापंाशी पायाजवळ मर होऊन मोठा   

                (महाचा) भाग णनू मी राहीन. माझ ेइ बाधंव सगळे  

                 तुया जवळ राहतील.” 

शाथ  :- 

चरण = पाय भृंग = मर, भुगंा 

इ = िहतावह, इित सिंनध = समीप, जवळ 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११८ 
दासदासी माझ ेअसती।सकळ ाव ेगा ित । 

तझु ेसिंनध पशपुित। रां ामी सवरा॥११८॥ 

गप :- “माया सव दास दासना गा स ाव.े ह ेामी सवरा,  

                     िशव शकंरा, आी (मी व माझ ेबाधंव) तुयाजवळ 

                      रा.” 
शाथ  :- 

त = -स, -ला सकळ = सव सपंणू  अवघ े

सिंनध = समीप, जवळ पशपुित = िशव 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  ११९ 
आा ंन ावी पनुराविृ। नलग ेससंार यातायाती। 

िवमोचाव ामी िरती। णोिन चरण लागली॥११९॥ 

गप :- “आमा बाबतीत पनुराविृ होऊ नय े(आाला पुा  

                 ज िमळू नय)े, ससंाराचा ास आाला नको. ामी  

                (तुी) आाला िरत लगचे मुी ावी,” अस ेणनू  

                ितन े(शकंराच)े पाय धरले.  
शाथ  :- 

पनुराविृ = पुा तस ेघडण े यातायात = ास 

िवमोचन = मुी सटुका   चरण = पाय 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १२० 
ऐकोिन ितयचे वचन। स झाला गौरीरमण। 

समा ंिवमान बसैवोन।घऊेिन गलेा गा सी॥१२०॥ 

गप :- ितच ेबोलण ेऐकून शकंर स झाला. तो सगयानंा  

                िवमानात बसवनू, गा त घऊेन गलेा.  
शाथ  :- 

वचन = बोलण े

गौरीरमण = गौरी + रमण (नवरा) = गौरीचा नवरा = शकंर 

सम = सव 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं १२१ 
ितच ेनामडंपातं। जो का ंजाहला मकटघात। 

तया कुुटासमवते। द ध जहाले पिरयसेा॥१२१॥ 

गप :- िता नामडंपात जो माकडाचा कबासह नाश झाला,  

               ात (ा नामडंपाा आगीत) त ेदोघहेी जळाले, ह े 

                ऐका.  
शाथ  :- 

मकट = माकड घात = नाश कुुट = कबडा 

समवते = सह, बरोबर द ध = जळालेला पिरयसण े= ऐकण े
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १२२ 
ण ेपराशर ऋिष। सागंने राया पिरयसे । 

मकट जिूनया ंहष। तझु ेउदरी जला ॥१२२॥ 

गप :- पराशरऋषी णाले, “राया (राजा) मी सागंने (सागंतो), त े

                ऐक. (माकडाच)े मकट सोडून, तो अितशय आनदंान,े  

                तुया पोटी (मनुपी) जला आला.” 
शाथ  :- 

मकट = माकड हष  = अितशय आनदं 

उदर = पोट पिरयसण े= ऐकण े जण े= सोडण े

 

 

 

 

 



                                            ॥ीगुचिर  िनधी॥         ~ 123 ~ 
                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं   १२३    
तझु ेमिंयाच ेकुश। कुुट जला पिरयसे 

ाधारणफळ  ऐस। राजकुमार होऊिन आले॥१२३॥ 

गप :- “तुया मंाा पोटी कबडा (पु पात) जाला आला,  

                 ह ेऐक. त ेदोघ े(माकड व कबडा) राज घरात बाळ  

                (राजपु) णनू जाला आले, अस ेा धारणाच ेफळ  

                आह.े”  
शाथ  :- 

कुशी = कूस = उदर कुुट = कबडा 

पिरयसण े= ऐकण े कुमर = बाळ 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १२४ 
पवू संाराकिरता।ं ाधारण अस ेकरीत। 

दोघ ेपु ानवतं।केवळ भ ईराच॥े१२४॥ 

गप :- “पवू जातील संारामंळेु त ेदोघ ेा धारण करतात.  

                  ह ेदोघ ेपु ानवतं असनू, फ ईराच े(शकंराच)े भ  

                  आहते.” 
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ओवी माकं  १२५ 
पवू ज अान असता।ं ाधारण िन किरता।ं 

इतकु  पुय घडल णता।ंजहाले तझु ेकुमारक॥१२५॥ 

गप :- “पवू जात अानी असताना, ानंी नहेमी ा धारण  

                 केान,े तझु ेपु होयाइतके ानंा पुय घडले, असचे  

                 णता यईेल.”  
शाथ  :- 

िन = नहेमी कुमारः (सृंत ) = मलुगा 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १२६ 
आता ंतरी ानवृ। ा धारण किरताती। 

ांा पुया नाह िमित। णोिन सागं ेपराशर॥१२६॥ 

गप :- “आता ा जात तरी ानंा ान झालेले असनू, त ेा  

                 धारण करीत आहते. (ामळेु) ांा पुयाला माण दतेा  

                 यणेार नाही.” अस ेपराशर ऋषनी सािंगतले.  
शाथ  :- 

िमित = गणना, माण वृी = मनाची िती 
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ओवी माकं १२७ 
ीगु णती दपंतीसी। यणेपरी रायासी। 

सागंता झाला महा हष। पराशर िवार ॥ १२७॥ 

गप :- ीगु ा नवरा-बायकोला (जोडाला) णाले,  

                “अशाकार ेराजाला पराशर ऋषनी अितशय आनदंान े 

                िवारान े(सिवर) सािंगतले.”  
शाथ  :- 

दपंती = नवराबायको राया = राजा हष  = अितशय आनदं 
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                अ याय ३३    ा मिहमािनपण 
   

ओवी माकं  १२८ 
ऐकोिन ऋषीच वचन। राजा िवनवी कर जोडून । 

 केला अितगहन। सागंने ऐका एकिच॥१२८॥ 

गप :- अस े(पराशर) ऋषीच ेबोलण ेऐकून, राजान ेहात जोडून  

                ऋषीला िवनिवताना, अितशय गहन  िवचारला; तो मी  

                तुाला सागंने, त ेएकिचान ेऐका. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े कर = हात 

गहन = य = समजयास कठीण 
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ओवी माकं  १२९ 
णोिन िस िवारसे। सागं ेनामधारकासी। 

अपवू  जाहल पिरयसे। पढुील कथा ऐक पा॥ं१२९॥ 

गप :- अस ेणनू िस(मनुनी) नामधारकास िवारान े 

                (सिवर) सािंगतले. िसमनुनी सािंगतलेा पढुील  

                  कथनेसुार  नवल घडलेले ऐिकवात आह;े अशी अपवू  कथा   

                    ऐकावी.  
शाथ  :- 

अपवू  = नवल पा ं= पादपरूणाथ क श 
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ओवी माकं   १३० 
गगंाधराचा नदंन।ुसागं ेगुचिरकामधेन ु। 

ऐकता ंोत ेसावधान।ु लाधे चारी पुषाथ ॥१३०॥ 

गप :- गगंाधराचा मलुगा सागंत असलेले गुचिर कामधेन ु 

                असनू ोानंी सावधान होऊन, लपवू क ऐकताच ानंा    

                धम , अथ , काम आिण मो या चारही पुषाथाचा लाभ  

                 होतो. 
शाथ  :- 

नदंन = मलुगा कामधेन ु= इित व ुदणेारी गाय 

लाधण े= िमळण े सावधान = ल दणेारा 
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ओवसंा १३० 
इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ  

ीनिृसहंसरपुाान े िस-नामधारकसवंाद े  

 'ा मिहमािनपण’ं नाम  यिशंमोऽ यायः॥३२॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु  

गप :- अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा  

                असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू,  

                 िस(मनुी) व  नामधारक यांा सवंादातनू,  

                ‘ा मिहमािनपण’ नावाचा तहेतीसावा अ याय  

                 ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

यिशंत ्  = ३३  

॥ीगुदवे द॥ 
 


