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

िवनवी िश नामािंकत। िसासी अस ेिवनवीत।  

पढुील कथािवारत। िनरोपाव ेदातारा॥१॥  

गप :- 

मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला नमार करतो. 

मी ीगंुना नमार करतो. 

नामािंकत िशान े िसमिुननंा िवनिवल.े “ह े दातारा कथचेा पढुील 

िवाराचा  िवान सदंशे ावा (सिवर सागंावा).”  अस े आजव 

नामािंकत िशान े िसमिुननंा  केले. 
शाथ  :- 

िवनवण=े आजव करण े

नामािंकत= ीगंुा नामान ेअिंकत असलेला 

(नवसातनू ा झालेा मलुास माता - िपता ीगंुच ेनाव दते असत.) 

दातार= दाता = दणेारा, उदार 
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ओवी माकं  २ 
िस ण ेऐक बाळा। ीगुची अिखल लीळा।  

तोिच िव कट किरता झाला। वाझं मिहषी वत ाच ेगहृ॥२॥ 

गप :- 

िसमिुन   िशाला णाले, “बाळा, ीगुची  सपंणू   साय ( 

अनभुवलेली) िलला ऐक. ाा घरी वाझं सै ह े उदरिनवा हाच े

साधन होत,े ा ाणान े(ीगंुची  अनभुव घतेलेली ही) िलला 

कट केलेली आह.े  

शाथ  :- 
अिखल= सपंणू  िलळा = िलला (मराठी) = खळे, मौज, गणु 

लीला (सृंत) = साय (दश न, आभास, हावभाव), खळे, ीडा, करमणकू, िया 

{भगवान िव ुंा अवतारानंा सुा ‘लीला’ टले जात.े} 

िव=ाण कट= उघड,  

वाझं = सतंान न होणारी ी मिहषी= सै 

वत ः (सृंत) = उदरिनवा ह गहृ= घर 
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ओवी माकं   ३ 
तया गावंी यरे ेिदवस। ारमिृका वहावयासी।  

माग आले मिहषीसी। दऊंे णती दाम॥३॥ 

गप :- 

ाा गावात ा िदवशी खारी माती वहायासाठी, (लोक)  

ा शैीला मागयास आले. “आी तुाला ०.२ पसै ेधन*   
दऊे”, (अस ेत ेलोक) णत होत.े  
शाथ  :- 

यरे= सरा तो ार=खारट पदाथ  मिृका=माती 

मिहषी=सै = धन 

०.२ पसै ेधन *   
दाम= आयाचा ितसावा भाग = (६/३०) पसै े= (१/५) पसै े=०.२ पसै े

एक आणा = पयाचा सोळावा अशं= ६.२५ पसै े= ६ पसै े
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ओवी माकं  ४ 
िव ण ेतयासंी। नदे आपलुी भती मिहषी।  

दावीतस ेसकिळकासंी। ीरभरण दोनी केळी॥४॥  

गप :- 

ानंा ाण णाला, “मी आपली भती सै दणेार नाही.” ान े

धान ेभरलेा दोन लहान घागरी सगयानंा दाखिवा. 
शाथ  :- 

िव = ाण नदेी(ाकृत) = दते नाही 

भती = ध दते असलेली मिहषी= सै 

दावण े= दाखिवण े सकळ = सव 

ीर = ध केळी = लहान घागर 
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ओवी माकं  ५ 
किरती िवय  सकळ जन। णती वाझं दतंहीन।  

काल होती नाक खणू।वसेणर ूअ भनव॥५॥  

गप :- 

सगळे लोक आय करीत णायला लागले,” ा दात, नसलेा वाझं 

शीा नाकात, (बलैाा नाकात वसेण असत ेतशी)  दोरी घातलेली 

खणू कालपयत होती.” 
शाथ  :- 

िवय=  आय सकळ= सव जन= लोक 

वाझं= सतंान न होणारी ी दतं=दात 

हीन= िवरिहत वसेण= बलैाा नाकातील दोरी 

र=ू दोरी अ भनव= अपवू  = िवलण 
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ओवी माकं  ६ 
नती गभ, वाझं मिहषी। कास नती, भ ेकैसी।  

वाता  फाकंली िवारस ।तया ामा धपतीित॥६॥  

गप :- 

‘काल ा वाझं शीा पोटात पोर नत.े ही सै गभवती 

असासारख ेओटीपोट िदसत नत.े ा शीा पााला ध कस े

आले?’ ही बातमी  पसरली. बातमीचा फैलाव ा गावाा राजापयत 

पोहोचला. 
शाथ  :- 

गभ = पोटातले पोर वाझं = सतंान  न होणारी ी 

मिहषी= सै कास= ओटी भे= भण,े पाा सोडण,े ध दणे े

वाता = बातमी िवार= फैलाव फाकण=े फाकटण=े पसरण े

ामा धपती=ाम (गाव) + अ धपित (राजा) त= -स -ला -त ेअय 
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ओवी माकं  ७ 
पाह ेपा ंवाझं मिहषीसी। ीर कैस उसेी। 

ीगुमिहमा अस ेऐशी। आले सकळ दखेावया॥७॥  

गप :- 

‘वाझं सै ध उ कस ेकरत?े’ अहो, असा हा ीगुमिहमा 

पहायासाठी, उा (सया िदवशी) सव  लोक आले.   
शाथ  :- 

पाह े= उा पा ं(ाकृत )=सबंोधनाथ पादपरूणाथ श 

वाझं = सतंान  न होणारी ी मिहषी= सै 

ीर= ध सकळ= सव  
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ओवी माकं  ८ 
िवय किन तय ेवळे। अ धपित आला तयाजवळी।  

नमन किन चरणकमळ।पसुतस ेवृातं॥८॥  

गप :- 

ांाजवळ राजा आय  करीत आला. ाणाा दोी 

पायानंा नमार कन, राजा घडलेली हकीकत िवचा लागला. 
शाथ  :- 

िवय= आय  अ धपित= राजा चरण=पाय 

पसुण=े िवचारण े वृातं= हकीकत 
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ओवी माकं ९ 
िव ण ेतयासी। अस ेसगंम संासी।  

ाची मिहमा आह ेऐसी।होईल िमतूचा अवतार॥९॥  

गप :- 

ाण ाला णाला, “सगंमावर (एक) संासी आह.े  

‘िमिुतचा (ीगुदवे दाचा) अवतार होईल’, अशी ाची  

थोरवी आह.े “  
शाथ  :- 

िव= ाण सगंम= दोन वाहाचं ेएकीकरण मिहमा= थोरवी 

िमिुत  = तीन मिुत  = रज, स, तम  गणुाक मिुत  = ीगुदवे द 

अवतार= दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे,े प 
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ओवी माकं १० 
िन आमुा मिंदरासी। यतेी ीगु भसेी। 

वरो नती कालच ेिदवश ।ीर आपण मािगतल॥१०॥  

गप :- 

“आमा घरी, ीगु नहेमी भकेरता यतेात. काला  

िदवशी आमाकड ेअसामुी नती. ीगंुनी,आपणन (तःन)  

ध मािगतले.” 
शाथ  :- 

िन= नहेमी मिंदर= घरी 

वरो= असामुी ीर= ध 
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ओवी माकं  ११ 
वाझं णता ंरागजेोिन। ण ेीर दोहा जाऊिन।  

वा ाच िनघाता ंमखुान।कामधेनपूरी जाहली॥११॥ 

गप :- 

‘सै वाझं आह’े अस ेणताच, ीगु रागावनू णाले, “जाऊन 

शीच ेध काढून  आणा.” ाच े(ीगुच)े वा तडातनू बाहरे 

िनघताच, सै कामधेन ूअसासारखी, (इित गो) ध ायला 

लागली. 
शाथ  :- 

वाझं= सतंान न होणारी ी रागजेण े(ाकृत)= रागावण े

ीर= ध दोह= ध काढण े

मखु=तड कामधने=ू इित व ूदणेारी गाय 
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ओवी माकं १२ 
िववचन पिरसोिन। गलेा तो राजा धांवोिन। 

सव दळ ृगंारोिन। आपलेु पुकलसिहत॥१२॥ 

गप :- 
ाणाच ेबोलण ेऐकून  तो राजा  आपा बायकोमलुासिहत सव सै  

सजवनू, धावत सगंमावर गलेा.  
शाथ  :- 

िव=ाण वचन= बोलण े पिरसण=े ऐकण े दळ= सै 

पु= मलुगा गंार= सजण े कल= िववाहाची ी (बायको) 
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ओवी माकं १३ 
लोटागंणी ीगुसी। जाऊिन राजा भीस।  

नमन केल साागंस।एकोभावकरोिनया॥ं१३॥ 

गप :- 

भीभावान ेराजान ेजाऊन ीगंुा चरणाशी लोळण घतेली. 

अतंःकरणास ीगु चरणी एकप कन, राजान ेीगंुना  

साागं नमार केला. 
शाथ  :- 

लोटागंण=चरणाशी लोळण े

साागं=शरीराची आठ अगं े(दोन हात, दोन गडुघ,े दोन पाय, छाती आिण डोके) 

                जिमनीला टेकून केलेला नमार. 

भाव= अतंःकरण 
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ओवी माकं १४ 
जय जया जगु। यमतूचा अवता।  

तझुी मिहमा अपरापं। अश आा ंविण ता॥१४॥  

गप :- 

तीनमिुतच े(ीद गंुच)े अवतार असलेल ेजगु, तमुचा  

जयजयकार असो ! तझुी थोरवी आाला परकी आह े(मािहत नाही).   

(ाणान ेआाला वण न कन सािंगतलेली) तझुी थोरवी  

समजण ेआाला अश  आह.े 
शाथ  :- 

जगु= जगत ् + गु = जगाच ेगु य (सृंत)= तीन 

अवतार = दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे ेप 

मिहमा= थोरवी अपरापंर= परकेपणा 
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ओवी माकं  १५ 
नणे आी मदंमित। मायामोह -अधंकारविृ।  

तू ंतारक जगोित। उाराव आपणयात॥१५॥  

गप :- 

आी जडबुीच ेअसनू, अानान ेबुी म झालेला असान,े  

मनातं अधंार दाटान,े (तझुी थोरवी)  जाणत नाही. त ूतारण  

करणारी जगाची ोती असनू आपाला उराव.े 
शाथ  :- 

नणेण े= न जाणण े मदं = जड मित = बुी 

माया = अिवा मोह= मित म = बुी म अधंकार = अधंार 
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ओवी माकं  १६ 
अिवा मायासागर। बडुाल अस घोराधंारी।  

िवकता  तार तार। णोिन चरण लागला॥१६॥ 

गप :- 

आी अानाा ामक सागरातील भयकंर अधंारात बडुालेलो 

आहोत. “ह े िवकता , आाला तार”, अस े णनू ीगंुा चरणी 

लागला (ीगंुा पाया पडला). 
शाथ  :- 

अिवा = अान, ामक ान माया= म 

घोराधंार= घोर (भयकंर) + अधंार चरण = पाय 
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ओवी माकं  १७ 
िवकता  तूिंच होसी। हळेामा सिृ रिचसी।  

आा ंत ुवंा िदसतोिस। मनुप धिन॥१७॥  

गप :- 

िवकता  (िव िनमा ण करणारा) तचू आहसे. फ ीन ेत ूसृी 

रचलीस. मनु प धारण केान,े त ुआाला िदसतोस. 
शाथ  :- 

हळेा (ाकृत) =   ी मा = फ 
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ओवी माकं १८  
वणा वया तझुी मिहमा। ो किरता ंअश आा।ं  

तूिंच रिता केशोमा। िचयाा जगु॥१८॥  

गप :- 

तझुी थोरवी वण न करयाच ेो करण ेआाला अश आह.े  

तूचं िकरणािंकत आकाशाच ेरण करणारा, िचय आा जगु 

आहसे. 
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी केश = िकरण ोम= आकाश 

िचयाा = िचय (िचत ् + मय)  आा = िवशु ानमय परमाा 

जगु = जगत ्  + गु = जगाचा गु 
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ओवी माकं  १९ 
यणेपरी ीगुसी। ो करी तो बवसी।  

ीगुमिूत  सतंोष। आािसती तय ेवळे॥१९॥  

गप :- 

अशाकार ेान ेीगुची  पुळ कारान ेिुत केली. ावळेी 

ीगुमिुतनी समाधानी होऊन (राजाला) धैय  दणेार ेभाषण केले. 
शाथ  :- 

ो = तुी बवस = पुळ, नानािवध आासन = धैय  दणेारे भाषण 
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ओवी माकं  २० 
सतंोषोिन ीगुमिूत । तया रायात पसुती।  

आी तापसी अस यित ।अरयवास करीतस॥२०॥ 

गप :- 
समाधानी झालेा ीगुमिुतनी राजाला िवचारले, “आी तपी –  

-संासी असनू अरयात रहात असतो. 
शाथ  :- 

सतंोष= समाधान राया = राजा पसुण े= िवचारण े

तापसी= तपी यित = संासी वास = राहण े
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ओवी माकं  २१ 
काय कारण आापंाश। यणे तुी  सं मस। 

कलपुसिहतसे। कवण कारण सागं मज॥२१॥  

गप :- 

“(ह ेराजा ,)आमापाशी तुी उंठेन ेआलात, ाच े 

कारण काय ? बायकोमलुासंिहत येयाच ेकारण कोणत े?, 

त ेमला सागं.” 
शाथ  :- 

सं म=उंठा कल= िववाहाची ी (बायको) 

पु =  मलुगा कवण= कोणता 
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ओवी माकं  २२ 
ऐकोिन ीगुच वचन। राजा िवनवी कर जोडून।  

तू ंतारक भजना। अरयवास काय अस॥े२२॥  

गप :- 

ीगुच ेबोलण ेऐकून राजान ेहात जोडून  ीगंुना िवनिवले, “त ू

भजनाचंा तारक असनू, त ूअरयात रहायाच ेकारण काय ?”   
शाथ  :- 

वचन= बोलण े कर= हात वास = राहण े
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ओवी माकं २३ 
उरावया भजना।ं कीज ेअवतार नारायणा।  

वस ेजसै भमना।सतंुाव तणेपरी॥२३॥  

गप :- 

“भजनानंा उारयासाठी नारायणा, त ूअवतार घतेलेला आहसे  

काय ? जसा भजनांा मनातं त ूरहातोस, ामाण े त ू 

भलोकानंा सतंु करावसे.” 
शाथ  :- 

की = अथवा, काय ? ज े= कारण की परी =  माण े
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ओवी माकं  २४ 
ऐशी तझुी ीदाित। वदेपरुाण वाखािणती।  

भवल तूिंच मिूत । िवनिंत माझी अवधार॥२४॥ 

गप :- 

“भाचंा तारक अशा तुया कीतच े िच वदेपरुाण े तुी करतात. 

‘भवल’ अशी तचू ती मिुत  आहसे. माझी  िवनिंत त ू (आपण) 

ऐकावी.” 
शाथ  :- 

ीद=िववित गोीा बायाच ेिच ाित= कीत 
वाखाणण े= तुी करण े अवधारण े= ऐकण े
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ओवी माकं  २५ 
गाणगापरु महाान। ामी कराव पावन।  

िन यथे अनुान। वास करण ेामातं॥२५॥  

गप :- 

“गाणगापरू ह ेमहाान ामी, आपण पावन कराव.े  

नहेमी यथे ेअनुान ाव,े ासाठी ा गावात आपण रहाव.े” 
शाथ  :- 

महा=मोठे ान = िठकाण 

पावन = शु, िनदष िन  = नहेमी 

अनुान = िव धपवू क धम कृ वास =  राहण े ाम = गाव 
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ओवी माकं २६ 
मठ किन तय ेान। असाव  आा ंउारोिन।  

णोिन लाग ेीगुचरण। भिपवू क नरेर॥२६॥ 

गप :- 

“आाला उान (आमचा उार कन ) ा िठकाणी मठ कन 

तुी रहाव,े” अस ेणनू नराचंा ईर  (राजा) भीपवू क ीगंुा 

पाया पडला. 
शाथ  :- 

ान = िठकाण उरण े= वर करण े

चरण = पाय नरेर = नर (मनु) + ईर 
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ओवी माकं  २७ 
ीगु मन िवचािरती। कट होण आली गित।  

िचाळ यणे रीत। वसण घड ेइय ेान॥२७॥  

गप :- 

ीगंुनी मनाशी िवचार केला, “उघड होयाची (भमूीगत अवा  

ाग करयाची) ही मा वळे आह.े ा  िठकाणी काही  काळ,   

ा विहवाटीनसुार रहाव ेलागणार आह.े” 
शाथ  :- 

कट = उघड गित = म 

िचत= कोठे कोठे, केा केा रीती = विहवाट 
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ओवी माकं २८ 
भजनतारणाथ । पढु अस ेकारणाथ ।  

राजयाच ेमनोरथ।  परुवू ंणती तय ेवळे॥२८॥ 

गप :- 

“भ लोकाचं े तारण करयाा पढु े (भिवात असलेा) 

कारणासाठी, राजाची  इा पणू  क  या,” अस े ीगु तःा 

मनाशी णाले. 
शाथ  :- 

जन=लोक कारणाथ  = कारण +अथ  (हते)ू 

मनोरथ = इा परुिवण े= पणू  होण े
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ओवी माकं  २९ 
ऐस िवचारोिन मानस। िनरोप दतेी नरा धपासी।  

जसैी तुया मानस। भि अस ेतसै कर॥२९॥ 

गप :- 

असा मनाशी िवचार कन ीगंुनी  राजास सदंशे िदला, “तझुा मनात 

जशी भि करावयाची असले, ामाण ेभि कर.” 
शाथ  :- 

मानस= मन िनरोप = सदंशे 

नरा धप = नर  (मनु )+ अ धप (राजा) 
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ओवी माकं  ३० 
ीगुवचन ऐकोिन। सतंोष झाला ब मन।  

बसैवोिन सखुासन। समारंभ ेिनघाला॥३०॥ 

गप :- 

ीगंुच ेबोलण ेऐकून, राजा  मनात खपू समाधानी झाला.  

राजा ीगंुना पालखीत बसवनू, उाहान ेिनघाला.   
शाथ  :- 

वचन= बोलण े सतंोष  =समाधान ब = पुळ 

सखुासन =पालखी समारंभ = उाह 
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ओवी माकं ३१ 
नानापरीच वाजतंरस। गीतवा मगंळ घोषस।  

मदृगं काहाळ िनभरस। वाजताित मनोहर॥३१॥ 

गप :- 

नानाकारा वाानंी, मोा आवाजात शभु गीत वाजिवले जात होत.े 

पखवाज आिण वाजिवयाच ेिशगं, मोान ेमनोहर  (समुधरु) वाजत 

होत.े {ीगंुा पालखीबरोबर घोषपथक (Musical Instrument 

Band)गाणी वाजिवत चालत होत.े} 
शाथ  :- 

परी = कार वाजतंर =  वा वा =  ज ेवाजवायच ेत े

मगंळ = मगंल = शभु घोष = मोठा आवाज 

मदृगं =  पखवाज काहाळ =  वाजिवयाच ेिशगं िनभर = गाढ =  मोठा 
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ओवी माकं  ३२ 
यान छपताक स। गजतरंुग- ृगंारस।  

आपलुे पुकलस। सव चालती सवेा करीत॥३२॥ 

गप :- 

पताका लावलेली मोा छािंकत वाहन,े सजिवलेल ेही – घोड,े 

तसचे तःची बायको मलेु यांा बरोबर चालत  असलेला राजा 

ीगंुची सवेा करीत होता. 
शाथ  :- 

यान = वाहन छ =  मोठी छी 

गज (सृंत)  = ही तरंुगः (सृंत)  = घोडा 

गंार = सजण े पु = मलुगा 

कल =  िववाहाची ी (बायको) सव े= बरोबर 
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ओवी माकं ३३ 
वदेघोष िजवरी। किरताित नानापरी।  

वाखािणती बिंदकारी।ीद तया िमतूच॥३३॥  

गप :- 

ाणे नानाकार े वदेघोष करीत होत.े ा तीनमिुत च े (ीगंुच)े 

‘भवल’ असलेले ीद, तुीपाठक वाखाणत होत.े 
शाथ  :- 

िज = ाण वर = े परी = कार 

वाखाणण े= तुी करण े बिंदन ् (सृंत ) = िुतपाठक 

ीद = िविवित गोीा बायाच ेदशक िच 

िमिुत  =  ि (तीन ) +  मिुत  
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ओवी माकं  ३४ 
यणेपरी ामाती।ीगु आले अितीित।ं  

अनकेपरी आरित। घऊेिन आले नगरलोक॥३४॥  

गप :- 

अशाकार ेीगु अितशय मेान ेगावास आले. शहरातील  

लोक अनकेकारा आरती (ओवाळयाच ेताट) घऊेन आले. 
शाथ  :- 

परी = कार ाम = गाव त = -स -ला -त े

ीत = मे आरितः =  ओवाळण े नगर = शहर 
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ओवी माकं  ३५ 
ऐसा समारंभ थोर।किरता झाला नगरेर। 

सतंोषोिन ीगु।वशेले नगरातं॥३५॥  

गप :- 

असा थोर समारंभ  राजान े केला. समाधानान ेीगंुनी 

नगरातं वशे केला. 
शाथ  :- 

नगरेर = नगर +ईर= नगराचा ईर = राजा सतंोष = समाधान 
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ओवी माकं ३६ 
तया ाम पिमिदश। अस ेअ उतसेी।  

तयाजवळी गहृ वोसी। अस ेएक भयानक॥३६॥ 

गप :- 

ा गावाा पिमिदशसे  भ  अस ेिपपंळाच ेझाड होत.े 

ााजवळ असलेले घर थ (िनम नु) होत.े तथे ेअसलेले  

ह ेएकमवे  घर, भयानक िदसत अस.े 
शाथ  :- 

ाम = गाव अ = िपपंळाच ेझाड 

उत ( सृंत) =  उंच, भ गहृ = घर वोस = थ (ओसाड) 
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ओवी माकं  ३७ 
तया वृावरी एक। रास भयानक।  

वसतस ेतथे ऐक। सम ािणया भयकं॥३७॥  

गप :- 

“ा वृावर एक भयानक रास राहात होता, ह ेऐक. सव 

ायामं े(हा रास) भयकंर होता.”  
शाथ  :- 

वसण े= राहण े सम = सव भयकंर = भीितद 

रास = िपशा झालेला िवान ाण 
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ओवी माकं  ३८ 
रास महाूर। मनुमाा ंकरी आहार।   

ाच भय अस ेथोर। णोिन वोस गहृ तथे॥३८॥  

गप :- 

रास मोठा िनद य होता.  मनु हचे ाच ेभ होत,े फ 

मनुाला तो खात अस.े ाची (रासाची) भीती मोठी असान,े 

त ेघर ओस पडले होत.े ामळेु त ेघर ा िठकाणी िनरथ क उभे होत.े 

(कोणताही ाणी ा घराचा आय घऊे शकत नस.े) 
शाथ  :- 

रास = िपशा झालेला िवान ाण 

महा = मोठा ूर = िनद य =  दयाहीन मा = फ 

आहार = भ, खाण े भय= भीती थोर = मोठा 

वोस = थ, िनरथ क ओस  = िनज न, उजाड, िरकाम े

गहृ= घर 
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ओवी माकं  ३९ 
 

ीगुमिूत  तया वळे ।आल ेतया वृाजवळी।  

रास तााळ।यऊेिन चरण लागतस॥े३९॥  

गप :- 

ा वृाजवळ ीगुमिुत  आले, ावळेी रासान ेलगचे   

यऊेन ीगुमिुतच ेपाय धरले. 
शाथ  :- 

रास = िपशा झालेला िवान ाण 

तााळ = लागलीच चरण = पाय 
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ओवी माकं  ४० 
कर जोडूिन ीगुसी। िवनवीतस ेभस।  

ामी मात तार तार ऐसी। घोराधंार बडुाल॥४०॥ 

गप :- 

“मी भयकंर अधंारात बडुालेलो आह.े ामी, मला  मुी ावी”,  

अस ेउंच रात रासान ेहात जोडून तो ीगुमिुत ना  

भीन ेिवनिवले. 
शाथ  :- 

कर = हात तार (सृंत) = उंच र तारण े= मुी दणे े

घोराधंार = घोर (भयकंर) + अधंार 
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ओवी माकं  ४१ 
तझु ेदशनमास। गलेे माझ ेआजव दोषी।  

तू ंकृपाळू सवभतूासंी। उराव आपणात॥४१॥  

गप :- 

तुया दशनान ेमाझ ेपवू जािज त दोष (पाप) नाहीस ेझाले. 

त ूसवासाठी (सव ाणी-िपशा) कृपाळू आहसे. आपाला  

(मला) आपण (तुी) उराव.े 
शाथ  :- 

मा = फ, केवळ आजव ं(सृंत) = सरळपणा भतू =  ाणी, िपशा 
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ओवी माकं  ४२ 
कृपाळूमिूत  ीगु। ाच ेमक ठेिवती क।  

मनुप होवोिन ये। लोळतस ेचरणकमळ॥४२॥  

गप :- 

कृपाळूमिुत  ीगुनी ाा डोावर हात ठेवताच, ान े 

(रासान)े  ीगंुा दोी पावलावंर मनु पातं  

लोळण घतेली. 
शाथ  :- 

मक = डोक कर = हात यरे= तो 

चरण =पाय चरणकमळ = दोी पावले 
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ओवी माकं  ४३ 
ीगु णती तयासी। िरत जा सगंमासी।  

नान किरता ंमु होसी। पनुराविृ न ेतजु॥४३॥ 

गप :- 

ीगु ाला रासाला णाले,”त ूलगचे सगंमावर जा.  

सगंमात नान करीताच,त ूमु होशील. तलुा परत पनुज  नाही.”       
शाथ  :- 

िरत = लगचे पनुरावृि = पनुः (परत) + आविृ (पनुज ) 
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ओवी माकं ४४ 
ीगुवचन ऐकोन। करी रास सगंमी नान।  

कलेवर सोडून। मु झाला तण॥४४॥ 

गप :- 

ीगुच ेबोलण ेऐकून, रास सगंमावर नान करीत असताना,  

तःच ेशरीर सोडून ाणी मु झाला.       
शाथ  :- 

वचन = बोलण े कलेवर = शरीर, दहे तणी = तत ्  + णी = ाणी 
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ओवी माकं  ४५ 
िवय किरती सकळ लोक। णती होईल मिूत  एक।  

हिर- अज- िपनाक।हािच स होईल॥४५॥  

गप :- 

सगळे लोक आय करीत ण ूलागल,े “िव-ुा-ीशकंर (ा 

िमिुतचा) याचंा हाच अवतार होईल (असले), हचे खर ेहोईल.” 
शाथ  :- 

िवय = आय सकळ = सव 

हिर = िव ु िपनाक = िशवधनु, िशलू 

मिूत ः (सृंत) =अवतार स = खर े

अवतार = दवेािदकाचं ेअपान ेपृीवर यणे े
 

* अज  (सृंत)   

अज णज ेन जणारा, अनािद, परमाा, न ्.  

काचा अतं झाावर दवेाचा सुा अतं होतो णनू दवेाला अज णण े

अयोय ठरले पण हिर-अज-िपनाक या जोड-शाचा अथ  ‘िमतू दराज’ असा 

असावा.  
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ओवी माकं  ४६ 
रािहले ीगु तया ान। मठ केला तण।  

नरा धपिशरोमिण। भिभाव वळगतस॥े४६॥ 

गप :- 

ािठकाणी ीगु राहीले. ाणी (लगचे) मनुाचा मु  

असलेा राजान ेआम केला. राजा भिभावान ेीगंुना िचकटला.   
शाथ  :- 

ान = िठकाण मठ = संासी, बरैागी इ. च ेरहायाच ेान, आम 

तणी =   तत ्  + णी  = ाणी नरा धप = नर (मनु) + अ धप (राजा) 

िशरोमिण =मु नायक वळगण े= िचकटण े
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ओवी माकं   ४७ 
भि करी तो नरे। पजूा िन अपरापं।  

परोपरी वाजतं।गीतवा पजूीतस॥े४७॥ 

गप :- 

तो मनुाचा ईर असलेला राजा, नहेमी उरोर अितशय  

अधीन होऊन पजूा करीत अस.े आजबूाजूा दशेातील  

वादक, गीतवाानंी पजूा करीत असत. 
शाथ  :- 

नरेर = नर (मनु) + ईर िन =  नहेमी 

अपरापंर = अपर (सृंत) (नानाकारच,े उरोर )+ अन ् (आणखी, अितशयकेन) 

                +  पर (एखाा गोीस वािहलेला, अधीन) 

परोपरी = आजबूाजचूा दशे वाजतं = वा, सनई, सरू, सबंळ 
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ओवी माकं  ४८ 
ीगु िन सगंमासी। जाती अनुानकालासी।  

नरा धप भिंस। सैासिहत आपण जाय॥४८॥ 

गप :- 

ीगु दररोज सगंमावर अनुानवळेी जात असत.  

मनुाचा राजा आपण तः (आपा) सैासह भीन ेजात अस.े 
शाथ  :- 

िन = ितिदवशी दररोज अनुान =िवधीपवू क धम कृ 

काल = वळे, सगं नरािधप = नर (मनु) + अिधप (राजा) 
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ओवी माकं  ४९ 
मा याकाळ पिरयसे।ीगु यतेी मठासी। 

सैासिहत आनदंस। नमन करी नरा धप॥४९॥ 

गप :- 

पारावळेी ीगु मठात यते असत, हे ऐकले आह.े तेा मनुाचा 

राजा सैासह आनदंान ेनमार करीत अस.े  
शाथ  :- 

मा या =  पारी पिरयसण े= ऐकण े नरा धप = नर (मनु) + अिधप (राजा) 
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ओवी माकं  ५०  
एखाद ेसमय ीगुनाथ। बसैवी आपिुलया आदंोिलक त।  

सव दळ-सैासिहत।घऊेन जाय वनातंरा॥५०॥  

गप :- 

(राजा) एखाावळेी ीगुनाथानंा आपा झोपायात बसवीत अस,े 

तर एखाावळेी सव सैदळासिहत लरासिहत र अरयात घऊेन 

जात अस.े 
शाथ  :- 

समय = वळे आदंोल = झोपाळा दळ = सै =फौज, लर 

वनातंरा = वन (अरय, जगंल) + अतंरा (र) 
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ओवी माकं  ५१ 
भवल ीगुमिूत । भाधीन आपण असती।  

जसैा सतंोष ाच ेिच। तणेपरी रहाटती दखेा॥५१॥ 

गप :- 

भवल ीगुमिुत  आपण आपा िनावतं उपासकाला वश  

होतात. ान े ाा उपासकाा िचाला समाधान लाभेल, 

ामाण ेा गोी तुी तमुा अगंवळणी पाडून घतेा, अस े िदसत 

आह.े  
शाथ  :- 

भाधीन =भ (िनावतं उपासक)+ अधीन (वश) 

सतंोष = समाधान 

रहाटण े= अगंवळणी पडण े
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ओवी माकं ५२ 
समारंभ होय िन । ऐकती लोक सम।  

काश झाला लौिककमत । ामातंर सकळै जना॥५२॥ 

गप :- 

‘नहेमी उव ावते’ हा रााचा कूम सव लोक मानत होत.े 

ावहािरक अथा न े गावाा सीमा ओलाडूंन सगया लोकापंयत 

ीगंुा अिाचा उजडे सव पसरला. (गावाा सीमा ओलाडूंन 

ीगंुची िकत पोहोचली). 
शाथ  :- 

समारंभ  = उव िन = नहेमी ऐकण=े वण करण,े कूम मानण े

सम =   सव  सगळे काश= ान उजडे लौिकक  = वहार 

ामातंर = ाम (गाव) + अतंर (अवकाश, सीमा) 

सकळ = सव जन = लोक 
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ओवी माकं  ५३ 
‘कुमसी’ िणज ेामासी। होता एक तापसी। 

‘ििवमभारती’ नाम ासी। वदे तीन जाणतस॥े५३॥ 

गप :- 

‘कुमसी’ नावंाा गावात एक तपी होता. ाच ेनाव ‘ििवमभारती’ 

होत.े तो तीन वदे (ऋवदे, यजवुद, सामवदे) जाणत अस.े 
शाथ  :- 

ाम = गाव तापसी = तपी = तप (तपया ) आचरणारा 

तीन वदे = ऋवदे, यजवुद, सामवदे 
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ओवी माकं  ५४ 

मानसपजूा िन करी। सदा याय नरहरी। 

ाण ऐिकल गाणगापरु। अस ेनरिसहंसरती॥५४॥  

गप :- 

तो  नहेमी मानसपजूा करीत अस.े  सदवै  नरहरीच े यान  करीत अस.े   

गाणगापरूात ‘नरिसहंसरती’ रहातात, अस ेान ेऐकले. 
शाथ  :- 

िन  = नहेमी सदा = नहेमी = सदवै याण े=  िचतंण े
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ओवी माकं  ५५ 
ऐके ाची चिरलीला। मन ण ेदां भक माळा।  

हा काय खळे चातथुा माला। णोिन मन िनदंा करी॥५५॥  

गप :- 

ान े(ििवमभारतीन)ेाच े(ीगंुच)े आचरीत असलेल ेगणु ऐकले.  

’हा दां भकतचेा माळा आह.े(ढगीपणाच ेशते राखयासाठी केलेला हा 

माळा आह.े). हा काय चौा आमाचा (संास आमाचा) खळे 

चाललेला आह?े’ अस ेमनातं णनू, तो (मनात) िनदंा करीत अस.े 
शाथ  :- 

चिर =चिरत = आचरण लीला = गणु दािंभक  = ढगी 

माळा = शते राखयासाठी तयार केलेला माळा 

चातथुा म = चातथु  (चौथा) +  आम = संास आम 

मनी = मनात िनदंा = िनभना 
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ओवी माकं  ५६ 
ानमिूत  ीगुनाथ। सवांा मनच जाणत। 

यतीर िनदंा करीत। णोिन ओळख ेमानस॥५६॥ 

गप :- 

ानमिूत  ीगुनाथ, सवाा मनातील िवचार जाणत होत.े 

(ििवमभारती) यितराची (ीगंुची) िनदंा करतो,  णनू  

ानंी (ीगंुनी) मनातं ओळखले.  
शाथ  :- 

सव (सृंत) = सव िठकाणी यतीर = यित (संासी) + ईर 

िनदंा = िनभ ना मानसी = मन 
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ओवी माकं  ५७ 
िस ण ेनामािंकता। पढु अपवू  जाहली कथा।  

मन किन सावधानता। एकिच पिरसाव॥५७॥  

गप :- 

िस मिुन नामािंकत िशाला  णाल,े “पढु ेअपवू  अशी कथा  झाली. 

मनाची सावधानता कन, एका  िचान ेही कथा ऐकावी.” 
शाथ  :- 

नामािंकत = नाम  + अिंकत = नवसान ेझालेला मलुगा 

(नवसान ेझालेा मलुाला नवस केलेा दवेाच ेनाव ठेवयाची था) 

पिरसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  ५८ 
णोिन सरती-गगंाधर।सागं ेगुचिरिवार।  

ऐकता ंहोय मनोहर।सवा भी पािवज॥े५८॥  

गप :- 

ह ेीगुचिर ऐकयास मनोहर असनू, ाा वणान े 

सवाच ेकाण ाव,े णनू सरती गगंाधर ‘ीगुचिर’  

िवारान ेसागंत आह.े  
शाथ  :- 

सवा भी = सव  + अभी (काण) 
पावण े= श असण े
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ओवी  संा ५८ 
इित ीगुचिरामतृ ेपरमकथाकतरौ ीनिृसहंसरपुाान े

िसनामधारकसवंाद ेरासमुकरण ंनाम योिवशंोऽायः॥२३॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु 

गप :- 

अशाकारे ीगुचिर अमतृातनू , कतमाण ेपरमकथा 

असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू , िस (मनुी) व  

नामधारक यांा सवंादातनू , रासमुकरण   नावाचा   तिेवसावा 

अाय  ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

योिवशं = य  (तीन) + अन ् (आिणक) + िवश  (वीस )= २० +३   = २३  

॥ीगुदवे द॥ 
  


