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ओवी माकं ५८   
िचतंामिण-सपंक स। सवुण  होय लोह कैसी।  
मिृका पडता ंजाबंनूदीसी। सवुण  होय जवे दखेा॥५८॥ 
ा ओवीतील जाबंनूदी ा शाा अथा पयत पोहोचयाचा य न :-  
शकोशातील अथा नसुार, 

जाबं(ूबु)नद (सृंत) = सोाच ेतसचे सोन े
श, ाकरण ा बाबतीत काटेकोर असणार,े ीगुचिरकार ‘जाबंनूद’ असा 
श न वापरता ‘जाबंनूदीसी’ अस ेणतात. 
ा ओवीचा  शशः अथ  :-  
माती जाबंनूदीत पडली असता, ितच ेसोन ेहोत,े ह े आपण पहातो. 
‘जाबंनूदी’ ा शाचा पुळ िठकाणी ‘ज ूनदी’ असा अथ  सािंगतलेला 
आढळतो.  
‘ज’ू हा भारतातील दशे असनू, तथे ेज ूनावाची नदी नकाशात आढळत 
नाही. 



 ॥ ीगुचिर शाथ  चचा  ॥ 
अ याय सतरावा 

भवडीानमिहमावण न  -  मदंमिताणवरदान 
   

3  

ज-ूकामीर ा दशेातनू वाहणाया नाचंी नाव े:-  
झलेम, िसधं ू,चनेाब, िकशन गगंा, तावी व रावी  
वरील नापंकैी तावी नदी ज ूमधनू वहात.े 
 (Ref : 
http://jkenvis.nic.in/water_resources_introduction.html) 
मातीच े सोात पातंर होण े ही घटना आपण पहातो अस े ीगुचिरकार 
णतात. ाचा अथ  माणसाा दशिया िवधीत, ा मतृ ीची रा (राख) 
रामकंुड नािशक, रामटेक नागपरू इादी िठकाणी पायाा वाहात सोडून ा 
आाला मुी िमळत,े अशी ा आह ेणज ेा राखचे े(मातीच)े सोन ेहोत,े 
अस ेीगुचिरकारानंा सिूचत करावयाच ेअसाव.े 
ओवी माकं ५८ च ेगप पढुीलमाण ेअसाव,े अस ेवाटत.े 
 गप :- 
 िचतंामिणा सपंका त लोखडंाच े सोात पातंर कस े होत असले ? पाणी 
उ करणाया नदीत माती टाकली असता, ितच े (मातीच)े सोन े होत े (ा 
मातीला मिु िमळत)े, ह ेामाण ेआपण पहातो. 
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 शाथ  :- 
िचतंामिण= इिलेले दणेारा मिण (कािनक मिण), गणपती 

सवुण = तजेी लोह= लोखडं कैसा =कसा?   
मिृका=माती जवेी= ामाण े 
जाबंनूदी= ज (उ झालेला) +  अबं ू(पाणी) + नदी  

{ टीप:- लोकसंा वाढत असताना, पृीवरील पायाची पातळी मया िदत आह.े 
ामळेु दशिया िवधी नदी पाात करावा का ?, ाचा समाजान ेिवचार करण े
गरजचे ेआह.े } 
                   अ याय माकं १७ म ये ीगुचिरकार सागंतात, 
भवडीला ीगु (ीनिृसहं सरती) ४ मिहन े  रहात असलेले िठकाण 

कोणालाही मािहत नत;े तसचे अनुानाच ेवत क असलेले ीगु ४ मिहन ेगु 
पातं रहात होत.े (ओवी माकं ५).  
                   ीगंुच े वा असलेल े िभवडी यथेील िठकाण समजयास 
कठीण आह.े (ओवी माकं ६)  
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                     ा सदंभावन ीगंुा िभवडी यथेील वााची िनित 
मािहती िसमनुकड ेनसावी, अस ेिदसत.े  
                      कोापरूवासीय अतृी (Short Memory)असलेा 
मलुाा डोावर ीगंुनी स होऊन हात ठेवताच, ाला ानाी झाली. 
(ओवी माकं ५५) 
                          ा गोीचा अथ   िशवपरुाणात सािंगतलेली शीपात - दीा 
(कंुडिलनी जागतृी) असा मानला जातो. 
{ सदंभ  :- ‘ीगुचिरकथामतृ’ –  सपंादक - कृभ िदवाकर अनतं घसैास  
               केशव िभकाजी ढवळे, काशन म ुबंई } 
                           आजही समाजात जतः तसचे आजारान,े अपघातान े
अतृीचा आजार (Short Memory)असणाया ी आढळतात. 
योगमागा तील  [िशवपरुाणात सािंगतलेली शीपात - दीा (कंुडिलनी जागतृी)] 
उपचारावर, शाीय सशंोधन झाास, ीगुचिरातील अमतृ अतृी 
(Short Memory)आजारावरील रामबाण उपाय जगाला दईेल.  

॥ॐ ीगुदवेद॥ 


