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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥ 
        अध्याय  रिसिा              अबंिीषव्रिरिरुपण  
  िमस्काि, 
   श्रीगरुुचरित्रािील ओव्ाचंा योग्य अर् थ प्रयत्न  :-  
  वाचकािंी आपली समप थक मि ेकािणमीमासंसेरिि  
  pratisaadasg@gmail.com    वि  
आपल्या िाव पत्त्यासिीि कळवावीि िी रवििंी. 
                        कळाव,े 
                    ‘श्रीगरुुचरित्र आशय – रिधी’  
 ओवी क्रमाकं :   २३ ,४३ ,  ५१  
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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥ 
    अध्याय रिसिा                                                                                ओवी क्रमाकं   २३                                 
ओवी : 
जी! मी ससंािसागिीं । बडुालों िापत्रयपिूीं।  
भरिलें क्रोधारि जलचिीं । अज्ञािजाळें  वरेिलों॥२३॥ 
गद्यरुप : 
”जी! मी ससंािसागिािील काम, क्रोध आरण लोभ या िीि गोिींच्या िापिायक  
िगिाि  बडुालो. क्रोध इत्यारिला जलचिापं्रमाण े  मी भिण केले.(या जगाि 
काम, क्रोध आरण लोभ या िीि गोिींच े मी इिि सवाांसािख े सवेि केले.) 
अज्ञािरुपी जाळ्याि मी पणू थपण े  वढेलो गलेो. 
शब्दार् थ :  जलचि= पाण्याि रििणािा   प्राणी   
जी= िाकेला उत्ति िणे्याचा प्रकाि विेण=े वढेण े
 भरिलें क्रोधारि जलचिीं या ओळीच्या अर्ा थिसुाि िापत्रय ह्या शब्दाचा अर् थ 
पढुीलप्रमाण ेघ्यावा लागले,  
िापत्रयपिूी=िाप +त्रय(िीि)+ पिूी(िगिी)=  काम, क्रोध आरण लोभ या िीि 
गोिींच्या िापिायक  िगिाि                                        पढु ेपिाव े
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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥ 
    अध्याय रिसिा                                                                                ओवी क्रमाकं   २३                                  
  

शब्दकोशािील अर् थ :- 
 
िापत्रय = आध्यारिक (धारम थक), आधिभौरिक (प्राण्यापासिू झालेले) व 
आधििरैवक  (िवेकृि) अशा िीि प्रकािच्या पीडा.    
 
या िीििी पीडा सवाांिा कमी जास्त प्रमाणाि िोिाि, म्हणिूच आपण कोणत्यािी 
काया थचा आिम्भ किण्यापवूी शारिपाठ म्हणिो.   
 

काम, क्रोध आणि लोभ याांच्याकडे आपला ओढा कमी करिे ह ेप्रत्येकाच्या प्रवृती आणि णिवृत्ती 

याांच्या सांतुलिावर अवलांबूि असत.े 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 
 

पढु ेपिाव े
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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥ 
अध्याय रिसिा                                                                                ओवी क्रमाकं  ४३                                  
ओवी : 
रिंडि आलों िाकळ रिरि । िव्ह ेकवणा ऐशी मरि ।  
गरुुचरित्र ि पसुिी । िूिं ेिरेखलें  आरज आम्हीं ॥४३॥ 
गद्यरुप : 
मी सव थ पथृ्वी रिंडूि आलो. कोणालािी अशी बधु्िी झाली िािी . 
गरुुचरित्र कोणी रवचािले िािी. आज आम्ही िझु्याि िी  
(बधु्िी )पारिली. 
शब्दार् थ : 
मरि= बधु्िी  
िाकळ = ह्या शब्दाचा अर् थ शब्दकोशाि रमळालेला िािी.  
वाचकािंा आवािि : आपल्याला िाकळ ह्या शब्दाचा योग्य अर् थ मारिि असल्यास 
आपल्या िाव पत्त्यासि pratisaadasg@gmail.com ह्या मले आय.डी.वि 
कळावावा िी रविरंि.                                                     पढु ेपिाव े
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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥  
अध्याय रिसिा                                                                                   ओवी क्रमाकं ५१                                                                    

ओवी : 
रसद्ध म्हण ेिामिािका। त्रयमिूीच ेिीि गणु ऐक।  
अरिवस्त ुआपण एक । प्रपचं मरूि थ िीि जाण॥५१॥  
शब्दार् थ : 
 त्रयमिूी=त्रय(िीि) + मिूी अरि=?    अिा= उत्पन्न 
प्रपचं=जग      मिूी= मिू थ= सािाि=  प्रत्यि     वस्त=ु िाटकाच ेकर्ािक 
शब्दकोशािील शब्दशः अर्ा थिसुाि  रमळणाि े गद्यरुप  अयोग्य वाटि.े 
 रसद्धमिुी िामधािकाला म्हणाले,“िीिमरूि थच े िीि गणु ऐक. कर्ािकाि 
आपण एक (िीििी मरूि थ ह्या एक व्क्ती )म्हणिू उत्पन्न झालेला आिाि.  
जगाि प्रत्यि िीििी वगेवगेळे आििे, ि ेजाण.         
(कािण  पिुाणािील श्रीित्तगरुु जन्मकर्िेसुाि श्रीित्तात्रये िी एक व्क्ती आि.े 
म्हणिू अरि िा शब्द अिा म्हणज े उत्पन्नच े काव्रुप असाव े अस े वाटि े . 
िसचे वस्त ुह्या शब्दाचा शब्दकोशािील अर् थ  िाटकाच ेकर्ािक असा आि.े) 

 

                                                                                  पढु ेपिाव े
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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥  
अध्याय रिसिा                                                                                   ओवी क्रमाकं ५१                                                                    

 

संस्कृत मध्ये अदि शब्ि नाही पण आदि शब्ि आहे. आदि 
म्हणजे कालक्रमणेत प्रथम गणना.  

श्रीमि ्भगवि ्गीििेील सिंभा थिसुाि, 
न  मे  विद ुः  स रगण ुः  प्रभिम ् न  महर्षयुः । 
अहम ् आददुः  दह  देि न म ् महर्ीण म ् च  सिषशुः ॥ १० - २ ॥ 

 

देिगण ांन   आणण  महर्ींन   म झ्य   उत्पत्तीचे  ज्ञ न  न ही,  क रण  
देि ांचे  ि  महर्ींचे  सिषप्रक रे  मीच  आददक रण  आहे . 
 

In Vedant Philosophy it is called as "Causeless Cause". 
 

ह्यावरुि अरिवस्त ुह्या शब्दाचा अर् थ ‘पिब्रह्म एक आि’े असा घ्यावा 
लागले. 
शब्दशः अर्ा थपिेा  खालील अर् थ (गद्यरुप) सयुोग्य वाटिो. 
रसद्धमिुी िामधािकाला म्हणाले, “िीिमरूि थच ेिीि गणु ऐक.   आपण 
एक (पिब्रह्म) आिाि. जगाि प्रत्यि िीििी वगेवगेळे आििे, ि ेजाण. 

 

 


