
                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 1 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

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

ीगु णती दपंतीसी। ऐका तो पराशर ऋिष। 

तया कामीर रायासी। ामिहमा िनरोपी॥१॥ 

गप :- मी ीगणशेाला नमार करतो. मी ीसरतीला  

                 नमार करतो. मी ीगंुना नमार करतो. 
                 ीगु (ा) नवराबायकोस (अ याय ३३ मधील द व  

                 ाची प नी) ा जोडास णाले, “ा पराशर ऋषनी 

                 कामीरा राजाला ा मिहमाचा िदलेला सदंशे ऐका.”  

शाथ  :- 

दपंती = नवराबायको राया = राजा 

िनरोप = सदंशे मिहमा = थोरवी 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 2 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २ 
तया राजकुमाराच। पवू जच चिर साच। 

िवार करोिन सधुावाच। िनरोिपल ऋषीर॥२॥ 

गप :- ा राजकुमाराच ेपवू जीा  चिराचा  भगवान  

                असलेा ऋषीन े(पराशर ऋषनी) आपा अमतृ वाणीन े 

                बयापकैी िवान सदंशे िदला.    
शाथ  :- 

साच े= खर,े बर े सधुा = अमतृ 

वाणी = वाचा   िनरोप = सदंशे ईर = भगवान 
 

 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 3 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३ 
सतंोषोिन तो राजा। लागला ाच ेपादाबंजुा। 

कर जोडोिनया ंवोजा।िवनवीतस ेपिरयसेा॥३॥ 

गप :- समाधानी झालेा ा राजान ेाच े(पराशर ऋषच)े  

                चरणकमळ धरले (राजान ेऋषा पायानंा हात लावला).  

                (नतंर) चागंारीतीन े(वित) हात जोडून (राजान े 

                 ऋषीला) िवनिवले, त ेऐका.  
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान पादाबंजुा = पाद (पाय) + अबंजुा (कमळ) 

कर = हात वोजा  =  चागंा रीतीन े

पिरयसण े= ऐकण े
 
 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 4 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४ 
राजा ण ेऋषीरासी। ामी िनरोिपल आासंी। 

पुय घडल आजासी।ाधारण करोिनया॥ं४॥ 

गप :- राजा, भगवान असलेा (पराशर) ऋषीला णाला,  

               “ामी, माया मलुान ेपवू जात अानान ेा धारण  

                केान,े ाला पुय धडले. हा सदंशे तुी आाला  

                िदलात.”  
शाथ  :- 

ईर = भगवान िनरोप = सदंशे आज = पु = मलुगा 

 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 5 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५ 
पवू ज अानसे।ा बां धले तय ेवेय। 

तणे पुय दशा ऐशी। पावले दोघ ेकुमारक॥५॥ 

गप :- पवू जी (मागील जात)ा वेयने े(िताकडील माकड 

                 व कबडा ानंा) ा बाधंले. ा दोघानंी (माकड व  

                 कबडा ानंी) अानान े(अजाणतपेणान)े ा धारण  

                 केले, ामळेु ानंा अशी पुय अवा (िती) िमळून त े 

                 (दोघ ेराज घरायात) कुमार (मलुग)े णनू जाला आले. 
शाथ  :- 

दशा = अवा, िती 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६ 
ानवतं त ेआता ंजाण।ा किरताित धारण। 

पढु याचं लण।कवणपेरी वत तील॥६॥ 

गप :- “त े(दोघ ेकुमार) आता ानवतं झाले असनू, ानंा ा 

                 धारण करयाची जाण आह.े पढु े(पढुील आयुात) ाचं े  

                 जीवनात शभु-अशभु  कशा कारच ेअसतील ?” 
शाथ  :- 

धारण = अगंावर घणे े वत ण े= असण,े घडण े

कवण-कवणा = कोण ?,कोणता ?,काय ? 

लण ं(सृंत ) =ोितष शाातील शभुाशभु िच  
 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 7 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७ 
भतू - भिव - वत मान। िकाळ तुी ानी। 

सागंा ामी िवािन। माझ े- मिंकुमरकाच॥७॥ 

गप :- तुी भतूकाळ, वत मान काळ आिण भिव काळ अशा  

                 िती काळाचं ेानी आहात. ामी, तुी माया व माया  

                 मंाा बाळाचं े(मलुाचं)े भिव िवान सागंा.   
शाथ  :- 

भतू = झालेले मागच े भिव = पढु ेयणेारा काळ 

वत मान = स याच,े चा कुमर = बाळ 

िकाळ = ि (३) + काळ (भतू, भिव, वत मान) +  (जाणकार) 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 8 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८ 
ऐकोिन रायाच वचन। सागं ेऋिष िवान। 

दोघा ंकुमरकाचं लण । अपवू  अस ेपिरयसेा॥८॥ 

गप :- राजाच ेबोलण ेऐकून (पराशर) ऋषीन ेसािंगतलेले, दोी  

                बालकांा भावी जीवनातील शभु अशभु अपवू  अस ेहोत,े  

                ह ेऐका. 
शाथ  :- 

राया = राजा कुमर = बाळ 

लण ं(सृंत ) =ोितष शाातील शभुाशभु िच 

अपवू  = नवल पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ९ 
ऋिष ण ेरायासी। पुाच होणार पसुसी। 

ऐकता ंःख पावसी। कवणपेरी सागंाव॥९॥ 

गप :- ऋषी राजाला णाले, “पुाा भावी आयुात घडणार े

                भिव त ूिवचारत आहसे. ह ेभिव ऐकावर तलुा ःख  

                िमळणार आह े(त ुःखी होणार आहसे), ामळेु ह ेभिव  

                कोणा कार ेतलुा सागंाव े?” 
शाथ  :- 

राया = राजा पसुण े= िवचारण े पावण े= िमळण े

कवण कवण-कवणा = कोण ?, कोणता ?, काय ? 

परी = माण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १० 
राजा िवनवी तयवेळे। ामी िनरोपाव सकळी। 

उपाव करोिन तााळ। ःखावगेळा त ुिंच किरसी॥१०॥ 

गप :- ावळेी राजा (पराशर) ऋषना िवनव ूलागला, “ामी, 

                तुी सगया भिवाचा सदंशे ावा (सव भिव कथन  

               कराव)े. ावर तााळ लगचे इलाज कन, तचू मला ःख  

                वगेळा करणार आहसे.”   
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे 

सकळ = सव, सपंणू , अवघ े

उपाव = इलाज, युी 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं ११ 
ऐस णता ंऋषेर।सागंता जाहला िवार। 

ऐक राया तुया कुमरा। वष बारा आयु अस॥े११॥ 

गप :- अस े(राजान)े णताच, ा ऋषेरान े(पराशर ऋषीन)े  

                भिव िवान (सिवर) सािंगतले. (पराशर ऋषी 

                णाले), “राजा ऐक. तुया बालकाच ेआयु १२ वष  

                आह.े” 
शाथ  :- 

ऋषेर=  ऋषी + ईर (भगवान) राया = राजा कुमर = बाळ 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १२ 
तया बारा वषात। रािहले असती िदवस सात। 

आठव ेिदवश यईेल मृ।ु तुया पुासी पिरयसेा॥१२॥ 

गप :- “ा बारा वषा तील सात िदवस रािहले आहते. आठा  

                 िदवशी तुया मलुाला ायला मृ ुयईेल.” ह ेऐका. 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १३ 
ऐकोिन ऋषीच वचन। राजा मिूत जाहला तण। 

किरता जाहला रोदन। अनकेपरी ःिखत॥१३॥ 

गप :- (पराशर) ऋषीच ेबोलण ेऐकून, ा णी राजा मिूत  

                 झाला. अनके कार ेःख  करीत, राजा रडायला  

                 लागला. 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े मूा  = चर, घरेी    

रोदन = रडण,े आोश परी = माण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १४ 
ऐकता राजा तय ेवळे।लागला ऋषीच ेचरणकमळ। 

राख राख तपोबळी। शरणागत मी तझुा॥१४॥ 

गप :- (पराशर) ऋषीच ेबोलण ेऐकताच, ावळेी राजान ेऋषीच े

                 पाय धरले. मी तलुा शरण आलेलो असनू; ह ेतपी, मला  

                  राख (वाचव).” 
शाथ  :- 

चरण = पाय तप = तपया  बळ = बल = शी 

शरणागत = शरण + आगत (आलेला) 

 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 15 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १५ 
नानापरी गिहंवरत। मिुनवराच ेचरण धरीत। 

िवनवीतस ेियसेिहत। काय कराव णोिन॥१५॥ 

गप :- नाना कार ेगिहवरत, (राजान)े मिुनवराच े(पराशर ऋषीच)े 

                पाय धरले. आी काय कराव े? णनू प नीसह राजान े  

                (ऋषीला) िवनिवले. 
शाथ  :- 

परी = माण े वर = े 

चरण = पाय सिहत = बरोबर, सह 

ी = बायको 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १६ 
कृपािन ध पराशर। सागंता झाला िवार। 

शरण िरघ जगु। उमाकातं िशवासी॥१६॥ 

गप :- कृपचेा ठेवा असलेला पराशर ऋषीन,े िवान (सिवर  

                 उपाय) सािंगतला, “उमचेा पती असलेा जग गु  

                 िशवाला  शरण जाव.े” 
शाथ  :- 

िन ध = ठेवा खिजना = खाण िरघण े= िशरण ेवशेण े

जगु = जगत ् + गु = जगाचा गु 

उमाकातं = उमा + कातं (नवरा) = उमचेा नवरा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १७   
मनच भय जिून। असाव आता ंिशव यान। 

तो राखले शलूपािण। आराधाव तयासी॥१७॥ 

गप :- “मनातील भती सोडून दऊेन, आता िशवाच े यान कराव.े 

                 तो शकंर तुाला राखले (वाचवले). ाची आराधना  

                 करावी.” 
शाथ  :- 

भय = भती जण े= सोडण े यान = एका िचतंन 

शलूपािण = शकंर, महादवे आराधना = ाथ ना 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १८ 
िजकंावया काळासी। उपाव अस ेपिरयसे। 

सागंने तुा ंिवारसे ।एकिच अवधारा॥१८॥ 

गप :- “काळाला िजकंयाचा एक ऐकलेला इलाज आह;े तो मी  

                 तुाला िवारान ेसिवर सागंने, तुी एकिचान े 

                 ऐका.” 
शाथ  :- 

उपाव = इा, इलाज पिरयसण े= ऐकण े अवधारण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  १९ 
ग-मृ-ुपाताळासी। दवे एक ोमकेशी। 

िनःकलंक पिरयसे। िचदानदंप दखेा॥१९॥ 

गप :- ग,मृ,ुपाताळ ा िती लोकाचंा शकंर हा एक दवे  

                असनू, तो कलंक नसलेला आह;े ह ेऐक. ाच े 

                 िचदानदंप पहा. 
शाथ  :- 

ोमकेश = शकंर िनःकलंक = कलंक नसलेला 

पिरयसण े= ऐकण े मृलुोकः (सृंत ) = पृी 

िचदानदंप = िचत ् (चतै) + आनदं + प = शु चतेना 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २० 
ऐसा दवे मिूत मतं। रजोप ा सिृजत। 

सृीमण कारणाथ । वदे चारी िनिम ले॥२०॥ 

गप :- असा हा दवे मिूत मतं असनू, ान ेरजोगणुपी दवे  

                िनमा ण कन, सृीची वा लावयािथ   

                (कारणासाठी) चारही वदेाचंी िनिम ती केली. 
शाथ  :- 

सजृण े= िनमा ण करण े म = वा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २१ 
तया चतवुदासंी। िदधल तया िवरंचीसी। 

आत संहासी। ठ िवल होत उपिनषद॥२१॥ 

गप :- त ेचारही वदे ान ेिवरंची (सृी िनिम ती करणारा थम  

                काचा दवे) ला िदले. (शकंरान)े आत संहाच े 

                (संिहत करणार)े उपिनषद दवेाकड ेठेवले होत.े   
शाथ  :- 

चतवुद = चतःु(सृंत)  (चार) +  वदे  

                   = ऋवदे, यजवुद, सामवदे, अथववदे 

िदधण े= दणे े िवरंची = दवे 

उपिनषद ्(सृंत) = वदेािवषयक थं 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २२ 
भवल सवर*।  ाही िदधला वदेसार। 

ा याय िवार।िदधला तया यासी॥२२॥ 

गप :- भवल असलेा सवरालाही, वदेसार (वदेाचं ेसार)  

                 िदले. ा दवेाला ‘ा याय’ िवार िदला.  
शाथ  :- 

वल = मायाळू, ममताळू 

सवर = परमेर, िव,ुमहादवे 

भवल सवर* णज े‘िव’ु असाव.े 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २३ 
ा यायाचा मिहमा । सागंता ंअस ेअगा। 

यात नाश नाह ाणा । अय अस ेपिरयसेा॥२३॥ 

गप :- ा यायाचा मिहमा सािंगतला तर समजयास कठीण  

                आह.े ा यायाचा ाणासारखा जीवासारखा नाश होत न  

                होत नाही. ा याय शात आह,े ह ेऐका.   
शाथ  :- 

मिहमा = थोरवी अग = बध = समजयास कठीण 

अय = शात पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं २४ 
परत िशवाक। ा याय अस ेअ धक। 

यान चतमु ुख।िव सिृजल वदेमत॥२४॥ 

गप :- परमाा त ह ेिशवाक असान,े ‘ा याय’ े  

                 आह.े चार मखु ेअसलेा दवेान,े वदेमतानंसुार (वदेात  

                 सािंगतानसुार) िव िनमा ण केले.  
शाथ  :- 

पर = परमाा अ धक = े 

चतमु ुख = चतःु (सृंत) चार + मखु (तड) 

सजृण े= िनमा ण करण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २५ 
तया चतमु ुख दखेा। वदे चारी सागं ेिनका। 

वदनी दिण ऐका। यजवुद िनिपला॥२५॥ 

गप :- ाा चारही मखुानंी, चारही वदे सागंताना, तो (दवे)  

                  िदसत होता. ाा दिण िदशकेडील तडान े 

                 यजवुदाचा सदंशे िदला (सािंगतला), ह ेऐका.  
शाथ  :- 

चतमु ुख = चतःु (सृंत) चार + मखु (तड) 

िनका =     वदन = तड 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २६ 
तया यजवुदातं। उपिनषदसार ात। 

ा याय िवारत।सागं ेा मिुनवरा॥ं२६॥ 

गप :- ा यजवुदातं उपिनषदाच ेसार िस आह.े उपिनषदाच े 

                सार असलेला ा याय दवेान ेमिुनवरानंा िवारत  

               (सिवर) सािंगतला.  
शाथ  :- 

ात = िस वर = े 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २७ 
सम दवे - ऋषसी । मरीिच अि पिरयसे। 

आिणक सम दवेासंी। सागं ेा तय ेवळेी॥२७॥ 

गप :- (दवे ा याय सागंत असताना) मिरची, अि अशा   

                 सव दवेऋषी ानंी ा याय ऐकला. आणखीन सव दवेानंा,  

                 ावळेी दवेान ेा याय सािंगतला.   
शाथ  :- 

सम = सव 

दवे = ाणाा नावंातंील उरपद ान 

पिरयसेण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २८ 
तिेच ऋिष पढु दखेा। िशकिवती आपलेु िशािदका।ं 

ाचं ेिश पढु ऐका। आपलेु िशासंी िशकिवल॥२८॥ 

गप :- ाच ऋषनी पढु ेआपा िश वगरैना िशकिवलेले िदसत.े  

                ांा िशानंी आपा िशानंा िशकिवले, ह ेऐका.  
शाथ  :- 

िशािदका = िश + आिदका (इतर, वगरै)े 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  २९ 
पढु ाचं ेपुपौ। िशकिवल ऐका पिव। 

िवार झाला जग ीं।ा याय भमूीवरी॥२९॥ 

गप :- पढु ेानंी पिव असा ा याय आपा मलु-नातवडंानंा  

                िशकिवला, ह ेऐका. िती जगातील ग पृी आिण  

                 पाताळ ांातील भमूीवर पृीवर ा यायचा िवार  

                  झाला {पृीवरील(भमूीवरील) मनुान ेआपा पढुील  

                  िपानंा(मलु-नातवडानंा) ा याय िशकिवान,े फ  

                  भमूीवर (पृीवर) ाचा ा यायचा िवार सार  

                  झाला. 
शाथ  :- 

पु = मलुगा पौ = मलुाचा मलुगा = नात ू

जग ी = जगत ् + ी (३) = िती जग [ग, पृी, पाताळ] 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३० 
यािन नाह आिणक मं। िरत तप साधत। 

चतिुव ध पुषाथ । लाधे िरत पिरयसेा॥३०॥ 

गप :- ा याय िशवाय आणखीन सरा मं नाही, ान े(ा  

                मंान)े ा याय सारख ेतपसाधना रीत कन; धम ,  

                अथ , काम आिण मो ह ेचारही पुषाथ  िरत (लगचे)  

                िमळतात, ह ेऐका.  
शाथ  :- 

साधण े= काय  िसीस नणे े

चतिुव ध  पुषाथ  = चतःु (४ ) + िवध (कार) 

                            = धम , अथ , काम, मो पुषाथ  

लाधण े= िमळण े पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३१ 
नानापरीच पातक।केला असले महादोष। 

जा होय िनक। तोिच पाव ेपरम पद॥३१॥ 

गप :- िविवध कारच ेपाप केले असले, ा पापान ेमहादोष झाला  

                 असले; तरी  जपान ेती ी पिव होत.े तोच ( जप  

                 करणाराच) फ परम पदाला पोहोचतो.   
शाथ  :- 

नाना = िविवध परी = कार पातक = पाप 

जाक = जप करणारा िनका = पिव 

पावण े= पोचण,े िमळण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३२ 
आिणक एक नवल केल।दवे रिचयले। 

दवेतीथ  अस ेभल। नान पान कराव॥३२॥ 

गप :-  दवेान ेआणखीन एक नवल केले. ान ेरचलेले दवेतीथ   

                  भले असनू, ितथ े नान आघंोळ करावी तसचे ह ेतीथ   

                  ाव.े 
शाथ  :- 

पान = िपण े

दवेतीथ  = तीथ  

ओवी माकं १९ नसुार, ग-मृ-ुपाताळासी। दवे एक ोमकेशी। 

लैोात (ग-पृी- पाताळात) एकच दवे ोमकेशी (शकंर) आह.े ११ 

ापंकैी शकंर हा एक   आह.े   
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३३ 
तणे कम पिरहरती। ससंार होय िनृती। 

ज ेज ेीगुसी भजती। तिेच तरती भवसागर॥३३॥ 

गप :- ान े(दवेतीथा त) नान,पान केान,े पवू केलेा  

                  कमा चा ाग होतो; ससंार णज ेा पवू कमाच ेायित  

                  आह.े ज ेीगंुना भजतात, तचे हा ससंार सागर तन  

                  जातात.  
शाथ  :- 

पिरहरण ं(सृंत) = ाग िनृित = ायि 

कमन ् (सकृंत) = पवू कम  भव = ससंार 
 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 34 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३४ 
सकृुत अथवा ृत।ज ज कीज ेआपलु िहत। 

जसै ेपिेरले असले शते।तिच उव ेपिरयसेा॥३४॥ 

गप :- 
चागंले काम अथवा वाईट काम ा दोी कमामधनू आपा िहताच ेकम काय 

आह े? जस ेशते परेाल तसचे उ होत,े ह ेऐका. 

शाथ  :- 

सकृुत = स ु(चागंले) +  कृत (कृ, काम) 

ृत = ः (वाईट) + कृत (कृ, काम) 

की = काय ? िहत = उपयु 

उवण े= उ होण े पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३५ 
सिृधम  - वृीसी। रिचल यान पिरयसेी। 

आपलेु वपृदशे।धमा धम  उपजिवले॥३५॥ 

गप :- सृी धमा ा गतीची रचना दवेान ेकेली, अस ेऐिकवात  

                 आह.े दवेान ेआपा (तःा) छातीपासनू धम   

                 आिण पाठीपासनू अधम  उ केले.  
शाथ  :- 

वृी = गती पिरयसण े= ऐकण े व = छाती 

पृ = पाठ दशेः (सृंत) = जागा 

धमा धम  = धम  + अधम  उपजण े = उवण े= उ होण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३६ 
ज ेजन धम  किरती। इह सौ होय गित। 

अधम ज ेरहाटती। पापिप तिेच जाणा॥३६॥ 

गप :- ज ेलोक धमा च ेआचरण करतात, ानंा या जगातं  

                  (पृीवर) सखु िमळून सती ात होत;े अधम  अगंवळणी  

                  पडासारख ेाचं ेआचरण असत,े त ेपापपी असतात;  

                  ह ेजाणा.  
शाथ  :- 

जन = लोक इह (सृंत) =  यथे,े या जगातं 

सौ ं(सृंत) = सखु रहाटण े= अगंवळणी पडण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३७ 
काम ोध लोभ खणू। मदमर पिरपणू । 

‘अधमा च ेसतु’ जाण।इतकेु नरकनायक॥३७॥ 

गप :- काम, ोध, लोभ ा खणुा (भाव िवशषे) असलेले,  

                तसचे उतपणा आिण मर (सयाचा षे) ानंी  

                पिरपणू  असलेले लोक, अधमा ची मलु आहते; ह ेजाणा.  

                ह ेसवजण नरकाच ेनायक आहते. (पृीवर नरक िनमा ण  

                करणार ेआहते).  
शाथ  :- 

कामः (सृंत) = िवषयेा ोध = राग, सतंाप 

मद = उपणा मर = षे, हवेा पिरपणू  = भरलेले, तृ 

सतु = मलुगा नरक = यमलोकची यातनाद जागा 

लोभ = हातच ेजाऊ नय ेही इा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३८ 
गुतग सरुापानी। पुसप अतंःकरण। 

कामकु असती पिरपणू।तिेच धान नरकीच॥े३८॥ 

गप :- गुा िबछाात जाणार े(गु प नीशी गमन करणार)े,  

                दा िपणार;े िनद य, पापी,  पाच ेअतंःकरण असलेले  

                लोक पिरपणू  िवषयास असनू, हचे लोक नरकातील धान    

                असतात.  
शाथ  :- 

त = िबछाना ग = जाणारा 

सरुा =म दा पान = िपण े

पुसः (सृंत) =  चाडंाळ = चडंाळ = शु व ाण ी 

यांापासनू झालेली सतंती, िनद य, पापी,  मनु 

कामकु = िवषयास पिरपणू  = भरलेले 

नरक = यमलोकची यातनाद जागा  धान = े 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ३९ 
ोध िपतवृधी दखेा। मातवृधी असती ज ेका।ं 

हािद पातका।कािवयी ज ेजन॥३९॥ 

गप :- ोधामळेु विडलाचंी हा करणार ेलोक जगात िदसतात;  

                 तःा आईची हा करणारा जर कोणी असास,  

                 ाणाची हा करणार ेइादी पापी लोक, तसचे ज ेलोक  

                 तःा मलुीची िवी करतात, अस ेलोक 
शाथ  :- 

ोध = राग, सतंाप िपत ृ(सृंत)= िपता = बाप (विडल) 

मात ृ(सृंत) = माता = आई वध = हा, ठार मारण े

 = ाण हा = ठार मारण े पातक = पाप 

का = मलुगी िवय = िवी 

ीगुचिरात कचेी िवी करण ेणज ेा कचेी हा करयासारखचे 

आह,े अस ेटलेले िदसत.े 

आज २१ा शतकात का जाला येयापवू, ी णू हा करणाया 

लोकानंा ‘ोध सतु’ णाव ेलागले. 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४० 
इतकेु ोधापासिून।उवले णोिन। 

पु जहाले जाणोिन। ोधसतु णती तयासंी।४०॥ 

गप :- इतके सगळे (िपाची हा, जर कोणी मातचेी हा केली  

                असले तर ती हा, ाणाची हा, कचेी िवी)  

                ोधामळेु उ होत े(घडत)े णनू अशा लोकानंा  

                ‘ोधाची मलेु’ णतात.   
शाथ  :- 

 िपत ृ= िपता = बाप (विडल)  माता = आई 

वध = हा, ठार मारण े

उवण े= उ होण े सतु = मलुगा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४१ 
िज दवेहरण दखेा ।  घवेोिन नदेी जो का ं। 

सवुण तर ऐका । लोभपु याच नाम॥४१॥ 

गप :- ाणाला तसचे दवेाला अप ण केलेा वुचं ेहरण 

                करणारा, ाणाकडून कज  घऊेन जो त ेकज  परत दते नाही 

                (फेडत नाही), तसचे सोाची चोरी करणारा (सवुण  चोर)  

                अशा लोकाचं ेनाव ‘लोभपु’ आह,े ह ेऐका.  
शाथ  :- 

िज = ाण दवे = दवेाला अप ण केलेली व ूइनाम इादी  

 = ाणाची मालमा, कज  नदेी = दते नाही 

सवुण  = सोन े तर = चोर 

लोभ = लाभािवषयी उट इा पु = मलुगा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४२ 
ऐशा सम पातकासंी । यम िनिपल पिरयसे । 

तु जावोिन मृासी । रहाटी करण आपुा गणु॥४२॥ 

गप :- अशा सव पातकानंा यमान ेिदलेला सदंशे ऐिकवात आह.े  

                 (यमान ेा पातकानंा सािंगतले,) “तुी मृलुोकात  

                 (पृीवर) जाऊन आपा गणुानंसुार वागणकू (पापी) करा.  
शाथ  :- 

पातक = पाप अधम  = दोष िनरोप = सदंशे 

पिरयसण े= ऐकण े मृलुोकः (सृंत) = पृी 

रहाटी = राहणी = वागणकू 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४३ 
तुासंव भृ दखेा । दईेन सव  उपपातका ं। 

समा ंपाठवाव नरका । ज ेजन असती भमूीवरी॥४३॥ 

गप :- “तमुाबरोबर माझ ेचाकर (यमत) िदसतील (यतेील).  

                 (मी) सव उपपातके (छोटी पातके) तमुाबरोबर दईेन.  

                 भमूीवर (पृीवर) ज ेजन (लोक) असतील, ा सवाना  

                 नरकातं पाठवा.”  
शाथ  :- 

सव े= बरोबर भृ = चाकर 

सम = सव जन = लोक 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४४ 
यमाची आा घऊेिन। आल पातक  मिेदन। 

जाात दखेोिन। पळोिन गले पिरयसेा॥४४॥ 

गप :- यमाची आा घऊेन पातके पृीवर आली. (पृीवर)  

               जप करणार ेपान, ही पातके पळून गलेी; ह ेऐका. 

शाथ  :- 

मिेदनी = पृी पिरयसेण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४५ 
जाऊिनया ंयमाती। महापातक  िवनिवत। 

गले होत आी िती। भयचिकत होऊिन आल ॥४५॥ 

गप :- यमाकड ेजाऊन महापातके िवनवीत होती, “आी पृीवर  

                 गलेो होतो. भयचकीत होऊन (परत) आलेलो आहोत.” 
शाथ  :- 

ती = कड े िती = पृी 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४६ 
जय जय महाराजा । आी पावल महाभया। 

िकंकर तमुच ेणोिनया ं। ात अस ेिभवुन॥४६॥ 

गप :- “महाराजा (यमराजा) तमुचा जय-जयकार असो. आी  

                 तमुच ेसवेक णनू िभवुनात िस आहोत. (तरीही)  

                 आाला  मोठी भीित िमळालेली आह.े (आी घाबरलेलो  

                 आहोत.)” 
शाथ  :- 

पावण े= िमळण े िकंकर = चाकर सवेक ात = िस 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४७ 
आी तमुच ेआाधारी। िनरोप गले होत धिर। 

पोळल होत विपरु। जाात दखेोिनया॥ं४७॥ 

गप :- आी तमुच ेआाधारक सवेक असनू, तमुा सदंशेानसुार  

                आी पृीवर गलेो होतो. ितथ े(पृीवर)  जप  

                करणायानंा पान, आी अीा नगरातं पोळलो.    
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे धिरी = पृी 

वी = अी परुी = नगर 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ४८ 
ितीवरी रहावयासी। शि नाह आासंी। 

पाहता ंजाासी। पोळत आी ािमया॥४८॥ 

गप :-  “पृीवर राहयाची शि आमाकड ेनाही. ह ेामी,  

                    जप करणारा, पाहताच आी पोळले जातो.” 

शाथ  :- 

िती = पृी 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं ४९  
ामोाम नदीतीर। वसती िज महानगर। 

दवेालय पुये। जा किरताित॥४९॥ 

गप :- “गावंोगावंी, नदीिकनारी, महानगरातं ाण लोक राहतात.  

                 (ह ेाण लोक,) पुयेातं दवेालयातं  जप करतात.”  
शाथ  :- 

ाम = गाव वसण े= राहण े िज = ाण 

दवेालय = दवे + आलय (घर) =  दवेाच ेघर = दऊेळ, मदंीर 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५० 
कवणपेरी आा ंगित। जाऊं न शक आी िती । 

जा नर किरती।तया ाम जाऊं न शक॥५०॥ 

गप :- आी कोणा कार े(पृीवर) जाणार ? आी पृीवर  

                 जाऊ शकत नाही. ाचा जप मनु (लोक) करतात, ा  

                 गावात आी जाऊ शकत नाही.  
शाथ  :- 

कवण-कवाणा = कोण ? कोणता ? काय ? 

परी = कार गित = गमन = जाण े

िती = पृी नर = मनु 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५१ 
आी जातो  नरापाश। वत िवत पातकासंी। 

होतो नर महादोषी। िमती नाह पिरयसेा॥५१॥ 

गप :- आी मनुापाशी (जवळ) जातो. मनुाला पातकानंसुार   

                वागायला लावतो. तो मनु महादोषी होतो; ा महादोषाचंी  

                गणना करता यते नाही, ह ेऐका.     
शाथ  :- 

नर = मनु वत ण े= वागण े पातक = पाप 

िमित = गणना, माण पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५२ 
ायिसहसे। जो का ंन ेपुयपुषी। 

तसैा िज  पिरयसे। पुयवतं होतस॥े५२॥ 

गप :- पुयपुष (पुयवान पुष) जो हजारो ायितानंी झालेला   

                असतो की नाही, तशाचकार ेाण पुयवतं होतो, ह ेऐक.  
शाथ  :- 

सह = हजार िज = ाण 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५३ 
एखाद ेसमय भीस। णतो ा यायासी। 

तोही पुयवतं कैसी। होतो ामी यमराया॥५३॥ 

गप :- ह ेामी यमराया, (असा पुयवतं ाण) एखाद ेवळेी  

               ा याय भीभावान ेणतो,(नहेमी तो ाण ा याय  

               णत नाही), तरीही तो ाण पुयवतं कसा होतो ? 
शाथ  :- 

समय = वळे 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५४ 
तसैा पापी महाघोर। पुयवतं होय नर। 

भमूीवर कैस े िवचं। आा ंक होतस॥े५४॥ 

गप :- तसा महाघोर पापी असलेला मनु पुयवतं होतो,  

                (ामळेु) आी भमूीवर (पृीवर) कस ेिहंडू ? आाला  

                पृीवर िहंडयात क (म) होतात.  
शाथ  :- 

िवचरण े= िहंडण े नर = मनु क = म 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५५ 
काळकूट महािवष। जा आा ंिदस।े 

शि न ेआासंी। भमूीवरी जावया॥५५॥ 

गप :- आाला काळकूट ा महािवषासारखा जप िदसतो,  

                ामळेु भमूीवर (पृीवर) जायाची शी आमाकड े 

               नाही. 
शाथ  :- 

काळकूट   =  मृ ुआणणार ेसकंट   
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५६ 
जािवासी। शमन करावया श तू ंहोसी। 

र र गा आासंी। णोिन िवनिवत पातक ॥५६॥ 

गप :- “-जप ा िवषाच ेिनवारण करयासाठी, त ूसमथ  आहसे.  

                 अर ेयमराजा, आमची रा कर.” अस ेणनू पातके  

                 (यमराजाला) िवनवीत होती.  
शाथ  :- 

शमन = िनवारण 

श = समथ  

गा = अर,े अग 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५७ 
इतकु  बोलत पातक । ऐकोिन यम माथा तकेु। 

कोपोिन िनघाला तवक । लोका तय ेवळे॥५७॥ 

गप :- पातके इतके ह ेबोलत असलेली ऐकावर, यमान ेमकान े 

               (पातकाचं ेसागंण)े योय आह ेह ेदशिवले आिण तो रागावनू  

                ा वळेी षेान ेलोकाकड ेिनघाला.  
शाथ  :- 

माथा = मक तकु = योयता 

कोप = राग तवक = षे 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५८ 
जाऊिनया ंयापाश।िवनवी यम पिरयसे। 

जय जया कमळवासी।जगा चतमु ुखा॥५८॥ 

गप :- दवेापाशी जाऊन यमान ेदवेाला िवनिवले, अस े 

                ऐिकवात आह.े यम णाला, “कमळात वास करणाया, चार  

               मखु असलेा, जग िनमा ा दवेा, तझुा जयजयकार  

               असो.” 
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े वास = राहण े

ार/ सृा   (सृंत) = उादक, दवे 

चतमु ुख  = चतःु (चार) + मखु (तड) 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ५९ 
आी तझु ेशरणागत। आवेरी काय  करीत। 

पापी नरातं आिणत।नरकाण व-परुासी॥५९॥ 

गप :- आी तझु ेशरणागत (शरण आलेले) असनू, तुया  

                आनेसुार, पापी माणसानंा नरक (पी) समु असलेा  

                नगरात आणयाच ेकाय  (काम) आी करतो. 

शाथ  :- 

नर = मनु (माणसु) काय  = काम 

नरकाण व = नरक + अणव (समु) परु = नगर 

 

 

 

 

 



                   ॥ीगुचिर  िनधी॥                    ~ 60 ~ 

            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६० 
महापातकी नरासंी। आणवू ंपाठिवत भृासंी। 

पातकी होती पुयरािश।जाकिनया॥ं६०॥ 

गप :- महापातकी मनुानंा (माणसानंा) आणयासाठी (मी माझ)े  

                सवेक (यमत) पाठिवतो. जप कन पातकी (पापी लोक) 

                पुयरािश (पुयवान) होत आहते. 
शाथ  :- 

नर = मनु पातक = पाप भृ = सवेक 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६१ 
सम जाती गा सी। महापातकी अितदोषी। 

नाश केला पातकासंी। शू जहाले नरकाण व॥६१॥ 

गप :- महापापी लोक अितशय दोषी असलेले सगळे जण  

                (मृनुतंर) गा ला जात आहते. (वािवक ह ेमहापापी  

                लोक नरकातं जावयास हवते), परंत ु-जपान ेपातकाचंा  

                (पापाचंा) नाश केान,े नरक-समु शू (िरकामा) झालेला  

                आह.े  
शाथ  :- 

सम = सव 

पातक = पाप 

नरकाण व = नरक + अणव (समु) 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६२ 
नरक शू झाले सकळ। माझ रा िनफळ। 

सम जहाले कैव। उि रािहली ािमया॥६२॥ 

गप :- “सगळे नरक शू िरकाम ेझाान,े माझ ेरा िनफळ  

                  झालेले आह.े सगयानंा (मृनुतंर) मिु िमळत  

                  असान;े ह ेामी, सृीची (जीवन-मृ ुचातनू  

                  होणारी) उि थाबंली आह.े” 
शाथ  :- 

कैव = मो, मिु सकळ = सव, सगळे 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६३ 
तु होऊिन मनुासी। ािम िदधल भरंवस। 

ा यायिनधानसी। क वी कारण िदधलेित॥६३॥ 

गप :- तुी तः होऊन मनुाला ा यायचा ठेवा दऊेन,  

                खाीन ेमिु िमळिवयाच ेमालकी ह िदलेत. ह ेतुी 

                कशासाठी मनुाला िदले  आहते ? (कशासाठी केले?) 
शाथ  :- 

ािम = मालकी ह भरंवसा = खाी 

िनधान = ठेवा केवी = कस े? 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६४ 
यात उपाव करावयासी। दवेा तूिंच समथ  होसी। 

राख गा आासंी। रा गले ािमया॥६४॥ 

गप :- “()दवेा तचू यावर उपाय करयासाठी समथ  आहसे. ह े

                  ामी, माझ े(नरकात असलेले) रा गलेे; तचू आाला  

                  राख (आमच ेरण कर).”  
शाथ  :- 

उपाव = उपाय 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६५ 
याकारण मनुासी। पातकात लािवलसी। 

जा महािवष। पातकात जाळीतस॥े६५॥ 

गप :- “या कारणासाठी (माया नरक राात नरक-यातना  

                भोगयासाठी), त ूमनुाला पातक (पाप) करयास  

               लावलेस. (परंत)ु  जपाच ेमहािवष पापाला जाळत आह.े”  
शाथ  :- 

पातक = पाप 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६६ 
यणेपरी यम दखेा।िवनिवता झाला चतमु ुखा। 

ुर दतेस ेऐका। दवे यमासी॥६६॥ 

गप :- अशा कार ेचार मखु असलेा दवेाला, यम  

                  िवनिवताना िदसत होता. दवेान ेयमाला िदलेले ुर*  

                   ऐका.  
शाथ  :- 

परी = कार 

चतमु ुखा = चतःु (सृंत) चार  +मखु (तड)   

ुर = ित + उर = जाबास जाब (णण)े,  उलट उर 

यमाला दवेान ेुर*िदले = यम ज ेणाला, ावर दवे बोलला. 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं ६७ 
अभीन म दसे। जा किरती तयासंी। 

अान लोक तामसी।उभे िनजिून पढती नर॥६७॥ 

गप :- उ झालेले लोक, ज ेभी िवरिहत जप करतील  

                ानंा तसचे तमोगणुी अानी लोक  जपाा िठकाणी  

                उभ ेरान िकंवा िनजनू जप पढतात (करतात).   

शाथ  :- 

म द = उ, उ, हकेट 

तामसी = तमोगणुी, तापट, रागीट 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६८ 
ातं अ धक पाप घडती। ासंी तुी दडंा िरती। 

ज ेजन भिभाव ी।जा नरातं॥े६८॥ 

गप :- (अशा) ा लोकांा हातनू अ धक पाप े घडत असान,े  

                ानंा तुी िरत (लगचे) दडं (शासन) करा. ा  

                लोकामंधील जप करयातील भिभावात ता  

                असत,े अशा मनुानंा (माणसानंा) 
शाथ  :- 

जन = लोक ी = ता नर = मनु 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ६९ 
बाध  नका तुी ऐका। सागंाव ऐस पातका । 

जा पुय अ धका। ज ेजन णती भिस॥६९॥ 

गप :- “(यमराजा) अशा लोकानंा बाध ूनका, तुी ह ेऐका. ज े 

                 लोक भीभावान े जप करतात, ाचं ेपुय अ धक  

                  असत,े अस ेतुी पातकानंा सागंाव.े”  
शाथ  :- 

जन = लोक 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७० 
पवू ज पाप किरती। अायषुी होऊिन उपजती। 

तया पापा होय िनृित। जाकिनया॥ं७०॥ 

गप :- “ज ेलोक पवू जात (आधीा जातं) पाप करतात, त े 

                 अायषुी होऊन जाला यतेात. जप केान ेांा  

                 पापाच ेायि होत.े”  
शाथ  :- 

अ = लहान, थोड े

िनृित = ायिच फेड 

उपजण े= जण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७१ 
तसैा अायषुी नर।जा किरता ंिनभर। 

पाप जावोिन िनधार। दीघा यषुी होय दखेा॥७१॥ 

गप :- “तशा(पवू जातं पाप ेकेलेा) अायषुी मनुान ेजप  

                 पणू  करताच, ाची पाप ेजाऊन ाला दीघ  आयु  

                   िमळत;े हा िनयम आह,े ह ेपहा.”  
शाथ  :- 

अ = लहान, थोड े िनभर = पणू  गाढ अितशय 

िनधार = िनयम दीघ  = लाबं, मोठा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७२ 
तजेो -वच - बल- धिृत। आयरुारोय ान सपंि। 

 जपता ंवधती। ऐक यमा एकिच॥७२॥ 

गप :- “ जप केान ेकतृ , मह, शी, धैय , आयु,  

                 आरोय, ान, सपंि वाढतात. ह ेयमा, त ूएकिचान े 

                 ऐक.” 
शाथ  :- 

तजे = कातंी, कतृ    वच  = मह, ेपणा, ामु 

बल = शी, बळ धिृत = धैय , धढृता 

आयरुारोय = आयःु (सृंत)= आयु + आरोय 

वधण े= वाढण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७३ 
जामंसेी। नान करिवती ईरासी। 

तिच उदक भिस।ज ेजन किरती नानपान॥७३॥ 

गप :-  जप करताना, मं णत, ईराला (शकंराला) नान  

               करवनू (घान); ाच नानाा उदकान ेज ेलोक नानात 

               वापरलेले उदक भीभावान े(तः)  िपतात;   
शाथ  :- 

पान = िपण े उदक = पाणी 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७४ 
ात मृभुय नाही। आिणक एक नवल पाह। 

जा पुय दहे। िरंजीव फळ अस॥े७४॥ 

गप :- ानंा (उदकान े नानपान करणाया भानंा) मृचु ेभय  

                नसत.े आणखीन एक नवल िदसत;े ‘ जपान ेपुयवान दहे  

                िमळून, शातं जीवनाच ेजगयाच ेफळ असत े(िमळत)े.’ 
शाथ  :- 

िरं (सृंत)= शातं 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७५ 
 जपोिन उदकासी। नान केिलया नरासंी। 

मृ ु भतस ेतयासंी । तहेी तरतील भवाण व॥७५॥ 

गप :-  जप कन, ा उदकान े नान केलेा मनुानंा  

                (माणसानंा) मृ ुभीतो (घाबरतो); हहेी (लोक) ससंार सागर  

                तन जातात. 
शाथ  :- 

नर = मनु उदक = पाणी 

भवाण व = भव (ससंार) + अणव (सागर) 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७६ 
शत अ भषकेासी। पजूा किरती महशेासी। 

त ेजन होती शतायषुी। पापिनम ु पिरयसेा॥७६॥ 

गप :- शभंर  जप-अ भषकेान ेशकंराची पजूा ज ेलोक करतात,  

                 त ेशतायषुी होतात; तसचे ह ेलोक पाप बधंन रिहत होतात,  

                 ह ेऐका. 
शाथ  :- 

महशे = शकंर शत = शभंर जन = लोक 

शतायषु =  शत (शभंर) + आयु 

िनम ु (सृंत) = बधंनरिहत 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७७ 
ऐस जाणोिन मानस। सागंाव आपलेु तासंी। 

जािजासी। बाध  नको ण ेा॥७७॥ 

गप :- “(यमराजा जपािवषयी ह)े सव त ुमनःपवु क जाणनू  

                घऊेन, आपा तानंा सागं.  जप करणाया ाणानंा 

                 त ूबाध ूनकोस,” अस ेदवे णाला.  
शाथ  :- 

मानसी = मन िज = ाण बाधण े= ःख दणे े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७८ 
ऐकोिन वचना। यम आला आपलेु ाना। 

णोिन पराशर जाणा। रायापढु िनरोिपल॥७८॥ 

गप :- “अस ेदवेाच ेबोलण ेऐकून, यमराज आपा ानी  

                 (परत) गलेा.”अस ेणनू पराशर  ऋषनी राजापढु े 

                 (राजाला) िदलेला सदंशे जाणा (जाणनू ा). 
शाथ  :- 

वचन = बोलण े िनरोप = सदंशे राया = राजा 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ७९ 
आता ंतझु ेकुमारासी। उपाय सागंने पिरयसे। 

दहासह ेस । नपन कर िशवासी॥७९॥ 

गप :- “आता तुया कुमाराचा (कुमारासाठी करयाचा) उपाय  

                  सागंने, तो ऐक. दहाहजार  जपान,े िशवावर (शकंरावर)  

                  अ भषके कर.”     
शाथ  :- 

पिरयसण े= ऐकण े सह (सृंत) = हजार 

नपन ं(सृंत) =  नान घालण,े िशपंडण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८० 
दहा सह वषावरी। तझु ेपु वाचंती िरी। 

रा किरतील धरंुधरी। जसैा इं अमरनाथ॥८०॥ 

गप :- “दहा हजार वषावर (वषान जा वष) तझु ेपु खाीन े 

                 जगतील. जसा इं अमरनाथ आह,े तसचे तझु ेपु कुशल  

                 रा करतील.” 
शाथ  :- 

सह = हजार पु = मलुगा 

वाचण े= जगण,े बचावण े िर (सृंत) = खाीच े

धरंुधर =  कुशल 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८१ 
ाच ेराियसेी। नाश न ेपिरयसे। 

अकंटक  सतंोषी। रा किरती तझु ेसतु॥८१॥ 

गप :- ांा रालीचा (सपंिचा) नाश होणार नाही, ह ेऐक. 

                तझुा मलुगा (कोणताही) य न यतेा, समाधानान ेरा  

                करले. 
शाथ  :- 

िया = ली पिरयसण े= ऐकण े सतु = मलुगा 

कंटक = काटा = य सतंोष = समाधान 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं ८२ 
बोलवाव िजासंी। िवन - शतासंी । 

ानी यिनासंी। पाचाराव पिरयसेा॥८२॥ 

गप :- “िवान ाणानंा तसचे य िनने ेकरणाया अशा शभंर  

                 ानी लोकानंा बोलवाव,े” ह ेऐका.  
शाथ  :- 

िज = ाण िवान = लोक 

िवन = िवत ् (िवान) + जन (लोक) 

शत = शभंर पाचारण े= बोलावण े पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८३ 
ऐशा िवाकंरव दखेा। कराव िशवासी अ भषकेा। 

आयु वधल कुमारका। सःये होईल॥८३॥ 

गप :- “अशा (ानी) ाणाकंरवी शकंराला अ भषके कन पहा.  

                 तुया कुमाराच े(मलुाच)े आयु वाढले, हचे स या 

         काणकारक होईल.”  
शाथ  :- 

िव = ाण िशव = शकंर वधण े= वाढण े

सः = स या, वत मानकाळी ये = काण 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८४ 
यणेपरी रायासी। सागं ेपराशर ऋिष। 

राजा आनदंभिरतसे। आरंभ केला ितय ेवळे॥८४॥ 

गप :- अशाकार ेराजाला पराशर ऋषनी सािंगतले. ावळेी  

                 राजाला आनदंाची भरती आली, ान े (राजान)े आरंभ  

                 केला.    
शाथ  :- 

परी = कार राया = राजा 

भिरत े= भरती पणू ता = वृी 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८५ 
जसैा पराशर गु। िनरोप िदधला िजव। 

तसै ेबोलािवले सह।ु िवन ाणासंी॥८५॥ 

गप :- जस े पराशर गंुनी सािंगतले, (राजान)े ाणेानंा तसा  

                 सदंशे िदला.  (राजान)े हजारो िवान ाणानंा बोलावले. 
शाथ  :- 

िनरोप = सदंशे िज = ाण 

वर = े सह = हजार 
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८६ 
शतसंा कलशसे।पुय इरुससे। 

िवधीपवू क  िशवासी। अ भषिेचल पिरयसेा॥८६॥ 

गप :- शभंर कलशानंी (अ भषके पाानंी)  िवधीपवू क िशवाला  

               (शकंराला) ऊसाा रसान ेअ भषके करयाच ेपुय(कम)  

               (राजान)े केले, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

शत (सृंत ) = शभंर कलश  = पा    

इ ु= ऊस पिरयसण े= ऐकण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८७ 
ािच जळ  पुासी। नान करवी ितिदवस। 

यणेपरी सात िदनसे। आरा धला ईर॥८७॥ 

गप :- (अ भषकेाा) ाच पायान े(राजान ेआपा) मलुाला  

                 दररोज नान घातले. अशाकार ेसात िदवस ईराची  

                 शकंराची (राजान)े पजूा केली.  
शाथ  :- 

जळ = जल = पाणी पु = मलुगा 

ितिदवस = दररोज आराधण े= पजूा करण े
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            अ याय  ३४    ा यायमिहमावण न 
   

ओवी माकं  ८८ 
अव ध जहाली िदवस सात। मूना आली अकात। 

ण एक पडला अचते।पराशर रिल॥८८॥ 

गप :- सात िदवसाचंी (पराशरऋषनी सािंगतलेली राजपुाची 

                आयु मया दा*) झाली (सपंली). आकित राजपुाला  

                चर आली. एका णात राजपु अचतेन होऊन (खाली)  

                पडला. पराशर ऋषनी ाच ेराजपुाच ेरण केले.  
शाथ  :- 

अव ध = वळे मया दा 

मूना = मूा  = चर, घरेी 

अचते = चतेना रिहत = अचतेन 

*सदंभ : ओवी माकं १२, अ याय ३४ 
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ओवी माकं  ८९ 
तया समय अविचता।वा जहाल अयता। 

सविच िदस ेअतु।दडंह  महापुष॥८९॥ 

गप :- ावळेी अकात वा अय झाले (सगयाचं ेिवचार  

                थाबंले). लगचे एक हातात दडं घतेलेला महापुष (ितथ)े 

               िदसला. ा महापुषाला पान सगयाचंी िवचारशी  

               थाबंली.   
शाथ  :- 

समय = वळे अविचत = अकात 

वा = िवचार पणू पण े करणारा शसमुय 

सव े= बरोबर ताळ लगचे ह = हात 
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ओवी माकं  ९० 
महादं भयचिकत। आले होत ेमहात। 

सम िज  पढत ।  मंावसार दतेाित॥९०॥ 

गप :- मोा दाढा असलेले,  भयचिकत करणार,े महात  

               आले होत.े सव ाण  पढत (जप करीत), ा सगंी  

               (मिूछत राजकुमाराला) मं दते होत े(मिूछत राजकुमारासाठी)  

               मं णत होत.े  
शाथ  :- 

दंाल (सृंत ) = मोा दाढा असलेला 

दंाकरालािन = दाढामंळेु िवाळ 

दंाल = ही िकंवा जगंली डुरासारख ेमोठे टोकदार दात असलेला 

ािण. 

भयचिकत = भतीन ेचिकत सम = सव 

िज = ाण मंावसार = मं + अवसार (अवसर =सगं) 
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ओवी माकं ९१ 
मंाता अवसर। घािलती तया कुमरावरी। 

त पाहती उभे री। जवळी यऊंे न शकती॥९१॥ 

गप :- (ा ाणानंी) मंपी अता ा कुमरावर (राजपुावर)  

                 घाता (टाका). त र उभे रान, (ह ेय पाहत  

                 होत)े त ेत जवळ यऊे शकत नत.े  
शाथ  :- 

अवसर = सगं 

मंात = मं + अत (दवेपजूसे लागणार ेतांळ) 
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ओवी माकं  ९२ 
होत ेमहापाश हात।कुमरावरी टाकंू यतेी। 

दडंह िशवती। मां आले तयवेळे॥९२॥ 

गप :- ा तांा हातात महापाश होत.े (ह ेमहापाश) मलुावर  

                  (राजपुावर) टाकयासाठी त ेत आलेले होत.े ावळेी  

                  हातात दडं असलेले िशवत, ानंा (महातानंा)  

                  मारयासाठी आले. 
शाथ  :- 

कुमर = मलुगा 

ह = हात 

दडंह िशवत : ओवीमाकं ८९ मधील दडंह महापुष 
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ओवी माकं  ९३ 
भयचिकत महात। पळोिन गलेे िरत। 

पाठ लागले िशवत।वदेपुषप दखेा॥९३॥ 

गप :- भतीन ेचिकत झालेले महात (यमत) िरत पळून गलेे. 

                ांा पाठीमाग ेिशवत लागले. (दडंह महापुष)  

                िशवत वदेपुषपी  िदसला. 
शाथ  :- 

भय = भती 
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ओवी माकं  ९४ 
यणेपरी िजवर। रिल तया राजकुमरा। 

आशीवचन दतेी थोर।वदेतुीकिनया॥ं९४॥ 

गप :- अशाकार ेाण ेानंी ा राजकुमाराच े रण केले. ा  

                  ाणानंी थोर आशीवा द वदेती नसुार िदले. 
शाथ  :- 

परी = कार िज = ाण वर = े 
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ओवी माकं  ९५ 
इतिुकयावरी राजकुमर। सावध जाहला मन िर। 

राजयात आनदं थोर। समारंभ किरतस॥े९५॥ 

गप :- इतात राजपु सावध झाला. राजा मनान ेिर (शातं) 

                होऊन, ाला थोर (मोठा) आनदं झाला. राजान ेसमारंभ  

               केला. 
शाथ  :- 

कुमर = मलुगा = पु 
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ओवी माकं  ९६ 
पजून  केल िजवरासंी। भोजन जाहल समासंी। 

ताबंलूािद दणसे*।सतंुिवल महाराज॥९६॥ 

गप :- (राजान)े ाणेाचं ेपजून केले. सगयाचं ेभोजन  

                (जवेण) झाले. महाराजान ेिवडा, दिणा इािद दऊेन   

                (सगयानंा) समाधानी केले.  
शाथ  :- 

िज = ाण वर = े सम = सव 

ताबंलूािद = ताबंलू (िवडा) + आिद (इादी) सतंु = समाधान 

दणसे *हा श दिणसे असा असावा. 

दिणा = ाणास िदलेले   
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ओवी माकं  ९७ 
सतंोषोिन महाराजा। सभा रिचली महावोजा। 

बसैवोिन सम िजा।ं महाऋषीत िसहंासन॥९७॥ 

गप :- महाराजान ेसमाधानान ेमोठी सभा चागंा िरतीन ेरचली  

                (आयोिजत केली). सव ाणानंा बसवनू, (राजान)े  

                महाऋषीला (पराशर ऋषीला) िसहंासनावर बसिवले. 
शाथ  :- 

सतंोष = समाधान वोजा = चागंा िरतीन े

िज = ाण सम = सव 
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ओवी माकं  ९८ 
राजा आपलेु ियसेिहत। भोजन केले इ सतु। 

यवेोिन बसैला सभत। महानदं वत ला॥९८॥ 

गप :- राजान ेआपली प नी, इ लोक तसचे मलुासंह भोजन केले.  

               राजा सभेत यऊेन बसला. सभेत महा आनदं आरंभला  

              (सभा आनिंदत झाली). 
शाथ  :- 

ी = भाया , बायको 

इ = इित, िहतावह 

सतु = मलुगा 
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ओवी माकं ९९ 
तया समय सतु। नारदमिुन आला िरत। 

राजा जाऊिन सखुत। अ भविंदल  तय ेवळे॥९९॥ 

गप :- ा सगंी दवेाचा मलुगा नारदमनुी लगचे आला.  

                  ावळेी राजान ेसमोर जाऊन, नारदमिुननंा नमन केले. 
शाथ  :- 

समय = सगं सतु = मलुगा 

सखु = समोर अ भवादन = नमन 
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ओवी माकं १०० 
पजूा करी उपचार। राजा  साागं नमारी। 

िवनवीतस ेअवसर।कर जोडोिन पिरयसेा॥१००॥ 

गप :- राजान े(षोडश) उपचार ेपजूा केली. (राजा) साागं नमार  

                 कन, ा सगंी हात जोडून िवनिंत करीत होता, ह ेऐका. 
शाथ  :- 

उपचार = िशाचार 

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

                        छाती आिण डोके) जिमनीला टेकून केलेला नमार 

अवसर = सगं कर = हात पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १०१ 
राजा  ण ेऋषीसी। तू ंलैो िहंडसी। 

काय वाता  िवशषे। अपवू  काहं िनरोिपज॥े१०१॥ 

गप :- राजा (नारद)ऋषीला णाला, “त ूतीनही लोकातं (ग,  

                 पृी, पाताळ) िहंडत असतो. नवीन िवशषे अशा वातचा  

                (बातमीचा) सदंशे ावा.” 
शाथ  :- 

लैो = तीन लोक = ग, पृी, पाताळ 

अपवू  = िवलण नवीन िनरोप = सदंशे  
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ओवी माकं  १०२ 
नारद ण ेरायासी। गले होत कैलासासी। 

यतेा ंदिेखल मागा सी। अपवू  जाहल पिरयसेा॥१०२॥ 

गप :- नारद (ऋषी) राजाला णाले, “मी कैलासाला गलेो होतो.  

                 परत यतेाना मागा त (परतीा वाटेत) िवलण झालेले  

                 पािहले, ह ेऐका.” 
शाथ  :- 

राया = राजा अपवू  = िवलण पिरयसण े= ऐकण े
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ओवी माकं  १०३ 
महामृ ुतासंिहत। ावया आला तझुा सतु। 

सविच यऊेिन िशवत। तया मृसूी पराभिवल॥१०३॥ 

गप :- महान मृ,ु  ताबंरोबर तुया मलुाला नेयास  

                आला असताना, ताळ िशवतान ेयऊेन ा मृचुा  

                 पराभव केला. 
शाथ  :- 

महा = महान पु = मलुगा सव े= ताळ 
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ओवी माकं  १०४ 
यमत पळोिन जाती। तया यमापढु सागंती। 

आमतु मािरल िशवत। कैस जाव ितीसी॥१०४॥ 

गप :- यमत पळून गलेे. ा यमापढु े(जाऊन यमतानंी)  

                सािंगतले, “आाला िशवतान ेमारले. आी पृीवर कस े 

                जाव े?” 
शाथ  :- 

िती = पृी 
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ओवी माकं  १०५ 
यम कोप िनघाला। वीरभापाश गलेा। 

ण ेता ंका ंमार िदधला। िनरपराध ािमया ॥१०५॥ 

गप :- यम रागावनू िनघाला. तो वीरभापाशी गलेा. (तो (यम)  

                 वीरभाला) णाला, “ामी, माझ ेत िनरपराध  

                 असताना, तुी माया तानंा मार का िदला ?’ 
शाथ  :- 

कोप = राग 

वीरभ = एक िशवगण 

िदधण े= दणे े
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ओवी माकं  १०६ 
िनजकमा नबुधंेस।राजपु गतायषुी। 

ात आिणता ंतासंी।का ंमािरल िशवत॥१०६॥ 

गप :- तःा कम बधंनान ेबाधंलेा राजपुाच ेआयु गलेे  

                आह े(सपंलेले आह)े. माझ ेत (राजपुाला) आणत  

                असताना, िशवतानंी ानंा का मारले ?  
शाथ  :- 

िनजकमा नबुधं = िनज (आपले, तःच)े + कम (काम) 

          +  अनबुधं (बधंन, परर सबंधं) 

गतायषु = गत (गलेेला) + आयषु (आयु) 
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ओवी माकं  १०७ 
तयवेळे वीरभ।कोपोिन झाला महारौ। 

वषा व ध दहा सह। आयु अस ेराजकुमारा॥१०७॥ 

गप :- ावळेी वीरभ रागावनू खपू रागावला (आिण  

                णाला),”राजकुमाराला असलेा आयुाची मया दा दहा  

                हजार वष  आह.े” 
शाथ  :- 

वीरभ = एक िशवगण कोप = राग 

रौ (सृंत) = ोध, राग सह = हजार 

वषा व ध = वष  + अविध (वळे, मया दा) 
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ओवी माकं  १०८ 
न िवचािरता ंिचगुा।वाया ंपाठिवल ा ंता।ं 

वोखट  केल िशवत। जीव सोिडले तझु ेत॥१०८॥ 

गप :- िचगुाला न िवचारता, तुया तानंा त ूथ पाठिवलेस.  

                 (तुया तानंी) िशवतानंा (नाहक) वाईटपणा िदला (वाईट  

                 ठरिवले). (ानंी – िशवतानंी) तुया तानंा, जीवािनशी  

                 सोडले.   
शाथ  :- 

िचगु = ािणमााा पापपुयाचा िहशबे ठेवणारा यमाचा लेखक 

वाया = थ वोखट = वाईट 
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ओवी माकं  १०९ 
बोलाविून िचगुा। िवचाराव आयु िा। 

णोिन पाठिवल ता।ं िचगुा पाचािरल॥१०९॥ 

गप :- िचगुाला बोलावनू राजपुाा आयुाच ेकोड ेिवचाराव;े  

                णनू (यमान)े तानंा पाठवून िचगुाला बोलािवले. 
शाथ  :- 

िि (सृंत) = फेकण,े कोड ेसोडिवण े

पाचारण े= बोलावण े
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ओवी माकं  ११० 
पसुता ंिचगुासी। काढोिन पाहती पासी। 

ादशा वषा यषुी।राजकुमरा िलिहल अस॥े११०॥ 

गप :- िचगुाला िवचारताच, ान े(राजपुाच)े पान काढून  

                पािहले. ा पानावर राजकुमाराला बारा वष आयु आह,े  

                अस ेिलिहलेले होत.े  
शाथ  :- 

पसुण े= िवचारण े प = पान ादशा = बारा 
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ओवी माकं  १११ 
तथेिच िलिहल  होत आिणक। दहा सह वष लेख। 

पािन यम धरी शकंा । ण ेामी अपराध॥१११॥ 

गप :- तथेचे (राजपुाा पानावर) आणखीन दहा हजार वष अस े 

                िलिहलेले होत.े हा लेख पान (ही नद पान) यमाा  

               मनात शकंा धरली (आली). तो (यम) वीरभास णाला,  

               “ामी (माया हातनू राजपुास नेयासाठी, त  

               पाठिवयाचा) अपराध झाला.”  
शाथ  :- 

लेख = िलिहलेला कागद सह = हजार 
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ओवी माकं ११२ 
वीरभात वंिन।यम गलेा परतोिन। 

आी आल तथेोिन। णोिन सागं ेनारद॥११२॥ 

गप :- “वीरभाला वदंन (नमन) कन यम परत गलेा. आी  

                 तथेनूच आलेलो आहोत;” अस ेणनू नारद (ऋषी) सागंत  

                 होत.े 
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ओवी माकं  ११३ 
जा पुय किरता ं। आयु जाहल तुया सतुा। 

मृतु िजिंकल स ।पराशरगु किरता॥ं११३॥ 

गप :-  जपाच ेपुय केान,े तुया मलुाच ेआयु (दहा हजार  

                वष) झाले. पराशरगंुामळेु (राजपुाा बाबतीत) 

               मृलुाही िजकंता आले, ह ेस आह.े  
शाथ  :- 

सतु = मलुगा 
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ओवी माकं  ११४ 
ऐस नारद सागंोिन। िनघोन गलेा तथेोिन। 

पराशर महामनु। िनरोप घतेला रायाचा॥११४॥ 

गप :- अस ेसागंनू नारद (ऋषी) तथेनू िनघनू गलेा. पराशर  

                महामनुीन ेराजाचा िनरोप घतेला. 
शाथ  :- 

राया = राजा 
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ओवी माकं  ११५ 
सम गलेे िजवर।राजा हष िनभर। 

रा केल धरंुधर। पुपौ महीवरी॥११५॥ 

गप :- 
सगळे ाणे (आपआपा घरी) गलेे. राजान ेअितशय आनदंान,े 

पणू  कुशलतने ेमलु-नातवडंासंह पृीवर रा केले. 
शाथ  :- 

िज = ाण वर = े सम = सगळे 

हष  = अितशय आनदं िनभर = पणू  गाढ धरंुधर = कुशल 

पु = मलुगा पौ = नात ू मही = पृी 
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ओवी माकं ११६   
ऐसा ा यायमिहमा। पजूा करावी गुा। 

भेण ेनलग ेकाळ यमा। ीगु णती दपंतीसी॥११६॥ 

गप :- 
“असा ा यायाचा मिहमा असनू, गु असलेा ाची (दवेाची) पजूा 

करावी, ामळेु काळ (मृदुवेता) यमाची भती रहात नाही”, अस े ीगु 

(ा) जोडास णाले.   

शाथ  :- 

 

मिहमा = थोरवी  भेण े= भण े  दपंती = नवरा-बायको 
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ओवी माकं ११७   
िस ण ेनामधारकासी। ऐसी कथा िवारसे। 

ीगु सागंती दपंतीसी। मेभाव करोिनया॥ं११७॥ 

गप :- िस(मनुी) नामधारकाला णाले,“अशी कथा ीगंुनी  

                 (ा) जोडाला मेान ेसािंगतली.”  
शाथ  :- 

दपंती = नवरा-बायको  
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ओवी माकं  ११८  
याकारण ीगुसी। ीती ब ेस। 

पजूा करी भीस। ा यायकरोिनया॥ं११८॥ 

गप :- या कारणासाठी ीगंुना ािवषयी खपू मे असान े 

                 ा याय कन, ाची (शकंराची) भीन ेपजूा करावी.  

शाथ  :- 

ीती = मे ब = खपू 
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ओवी माकं ११९   
णोिन सरती-गगंाधर। सागं ेगुचिरिवार। 

ऐकता तरती भवसागर। लाधे चारी पुषाथ ॥११९॥ 

गप :-   णनू सरती- गगंाधर गुचिर िवार सागंत आह.े 

                  ह ेगुचिर ऐकतात ा लोकानंा, चारही पुषाथ  (धम , 

                  अथ , काम, मो) िमळतात तसचे गुचिर ऐकान ेत े 

                  लोक  ससंार सागर तन जातात. 

शाथ  :-  

भव = ससंार  लाधण े= िमळण े 
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ओवसंा ११९ 
इित  ीगुचिरामतृ े परमकथाकतरौ  

ीनिृसहंसरपुाान े िस-नामधारकसवंाद े  

 'ा यायमिहमावण न ं’ नाम  चतिुशंमोऽ यायः॥३४॥ 

॥ीगुदायेाप णम॥ु  

गप :- अशाकार ेीगुचिर अमतृातनू, कतमाण ेपरमकथा  

                असणाया, ीनिृसहंसरती यांा उपआानातनू,  

                िस(मनुी) व  नामधारक यांा सवंादातनू,  

                ‘ा यायमिहमावण न’ नावाचा  चौितसावा अ याय  

                ीगुदवेदायेाला अप ण असो.     
शाथ  :- 

 चतिुशंत ् = ३४  

॥ीगुदवे द॥ 
 


