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ु
॥श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय दुसिा (रशष्य दीपकाख्यान)
रिचािधन :

रिषय : पाप रनष्कृ रि (प्रायरिि) रसद्ाांि
रशष्य दीपक+आख्यान (गोष्ट) ह्याचा अर् थ रशष्य दीपकाची

ु ह्याांची पिाणािील
ु
गोष्ट. रशष्य दीपक ि त्याचे गरुु िेदधर्थर्नी
कर्ा ह्या

ु
ू रशष्य दीपकाची
अध्यायाि साांरगिलेली आहे. ह्या पिाणकर्े
िन

ु
आदशथिि गरुभक्ती
सन्मागथ दाखरिणािी आहे. ह्या कर्ेिील गरुु
ु आपल्या पूि थ जन्मािील पापाचे प्रायरिि म्हणन
ू कुष्ठिोगाच्या
िेदधर्थर्नी
ु
ु पूि थ जन्मी आरण ििथर्ान जन्माि
यािना भोगिाि. साक्षाि गरुची
सद्ा

ु
आजपयंि घडलेल्या पापािून सटका
होऊ शकि नाही, ही
ु
िस्तरु ििी आजािी गरुच्या
रुपान े दाखरििाना,
ु ािील पापक्षालनाचे र्हान ित्व :
आयष्य

ओिी क्रर्ाांक : १७७, २१४,२१५ या ओव्ाांिनू दाखरिलेले आहे

ु गा
आपले पाप आपल्याकडे, आपले पाप र्ल

रकां िा रशष्याचे नाही. जि स्वि:च्या शिीिान े भोगले नाही िि िे
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ु
पाप बोलिा येि नाही. पापी र्ाणसाला पाप भोगण्यािाचनू सटका
नाही. हे पाप जन्म -जन्माांर्ध्ये बाांधिे,असे धर्थशास्त्र साांगिे.
ज्ाांच्या र्नाि र्ोक्षाची अपेक्षा असेल, त्याांनी पापाची नदी
नाहीशी किािी. र्ोडा जिी पापाचा भाग रशल्लक िारहला िि र्ोक्ष
र्ागाथि अडर्ळा होिो.

ु
हे श्रीगरुचरित्रकािाां
नी साांरगिलेले आहे.

र्ीर्ाांसा:
‘जन्म जन्माांििीची ज्ाची पापे ही त्यालाच भोगािी लागिाि.’

हे ित्व स्वार्ी रििेकानांदाांच े गरुु ‘श्री िार्कृ ष्ण पिर्हांस’ हे प्रत्यक्ष
जगलेले रदसिाि.श्री िार्कृ ष्ण पिर्हांस ह्याांना ककथ िोग झाल्यािि

त्याांनी सिथ प्रकािची औषधे स्विःच बांद के ली. त्याांच्या दृष्टीन े
ू त्याांना ककथ िोग झाला आरण
थ न्मींच्या पापाांच े फळ म्हणन
पूिज

ु े होणाऱ्या यािना, हेच त्या पापाांच े प्रायरित्त
त्याांनी ककथ िोगार्ळ
र्ानले ि त्यािच त्याांना देिाज्ञा झाली.
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पाप हे जन्म -जन्माांर्ध्ये बाांधिे,असे धर्थशास्त्र साांगिे.

श्रीर्द ् भगिि गीिा, अध्याय क्रर्ाांक ५ र्ध्ये भगिान श्रीकृ ष्ण साांगिाि,
यक्त
ु ः

कर्मफलर्् त्यक्-त्वा

अयुक्तः

कार्कारेण

निष्काम

कममयोगी

( मोक्षाला ) प्राप्त
िाहीत
मत्ृ यु

फले

ते

शान्तिर्् आप्नोन्ि
सक्तः

न्नबध्यिे ॥ ५ - १२ ॥

कममफळाचा

होतात , पण

कामिावश

चक्रात ) बद्ध

नैन्िकीर्् ।

जे

झाल्यािे

त्याग

करूि

कममयोगाचे

फळात

परमशाांतीला

आचरण

आसक्त

होऊि

करीत
( जन्म-

होतात.

रिचािधन : प्राचीन रसद्ाांि - जीिसृष्टी ही ईश्वि रनरर्थि
ओिी क्रर्ाांक ५४, ५५ - सृष्टी उत्परत्त

ु द्वापाियगु ाच्या
ओिी क्रर्ाांक ३४ ि ३५ नसाि

अांिी नािायण (अर्ाथि) श्रीरिष्ण ु हा व्ास झाला. त्यान े

ु ा आज्ञेनसाि,
ु
ु
साांरगिलेल्या कर्ेनसाि,
र्हारिष्णच्य
अनारद

ु
िेदाांर्ध्ये साांरगिल्याप्रर्ाणे, ब्रह्मदेिान े पढीलप्रर्ाणे
सृष्टी रनर्ाथण
के ली.
सृष्टी प्रजा - रिरिध िािि जांगर्,
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स्वेदज (घार्ापासून उत्पन्न होणािे),
अांडज (अांड्यापासून जन्माला येणािे),
जािज(गभाथशयापासून जन्मणािे), िसेच

ु
े के ले.
उरिज (जरर्नीि उगिणािे )उत्पन्न अनक्रर्ान

ु
नांिि िीन लोक (स्वगथ, र्ृत्य,पािाळ
) रनर्ाथण के ले. ब्रह्मान े

ु िसेच र्िीच आरद रनर्ाथण के ले. रिर्ून पढेु
सनक, ब्रह्मरनष्ट गणी
देि, दैत्य (िाक्षस )ह्याांची उत्पत्ती ब्रह्मान े के ली.
र्ीर्ाांसा :

ु
आधरनक
रसद्ाांि

रद. ३० जून १८६० िोजी ऑक्सफडथ रिद्यापीठािील म्यरु झयर्
लायब्रिी हॉलर्ध्ये चार्लस थ डारिथन याांनी ‘ओरिरजन ऑफ स्पेसीज
बाय नॅचिल रसलेक्शन’ हा आपला जगप्रिासािून रर्ळरिलेल्या

ु
पिाव्ाां
रनशी रनर्ाथण के लेला ग्रांर् सादि करुन ित्कारलन जगाला
हादिा रदला.
ह्या ग्रांर्ाि त्याांनी
“जीिसृष्टी

ही
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ईश्वि

रनरर्थि

नसून
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रनसगथरनिडीन े झालेली उत्क्ाांिीय रनरर्थिी आहे.”

ु ची रनिड
हा निा रिचाि जगाला रदला. रनसगाथि रटकणाऱ्या गणाां

ु चा त्याग कििो. अशा ह्या जीि
रनसगथ कििो ि न रटकणाऱ्या गणाां

ू हा प्राणी उदयास आला, हे गृरहिक
ू र्ाणस
जािींच्या प्रक्रीयेिन
र्ाांडण्याि आले.
ू डोळा या
ह्या उत्क्ाांिीच्या प्रक्रीयेिन
अियिाची उत्क्ाांिी का झाली नाही? डोळा हा अियि सिथ
जीिाांना रिकरसि कसा रर्ळाला? ह्या प्रश्नान े र्ाणसाला अजून
जीि सृष्टीरनरर्थिीचे गढु सर्जलेले नाही, हे रनरिि रदसिे.

प्राचीन भाििीय लोकाांच्या रनरिक्षणाांिरुन अांडज,

्
्
जािज िग ैिे पद्िीन े जीि सृष्टीची उत्परत्त, िसेच आत्मन ,ब्रह्मन
ह्या अध्यात्माि असलेल्या सांकल्पना, ि धर्थशास्त्र ियाि झालेले
असािे.
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"If anything that can not be measured, it is not of
scientific interest." ... Lord Kelvin.
शास्त्रज्ञ लॉडथ के रिन याांच्यार्िे ,’कुठलीही गोष्ट प्रयोगाच्या
र्ाध्यर्ान े िेळोिेळी रसद् कििा आली ििच िो िैज्ञारनक रसद्ाांि
ू र्ाांडिा येिो.’
म्हणन
सद्यरििीि जीिसृष्टी रनरर्थिीचे चालथस
डारिथन याांच े रनसगथ रनरर्थि सृष्टी, िसेच प्राचीन भाििीय
अध्यार्ािील ईश्वि रनरर्थि सृष्टी िचना, ही दोन्ही पिस्पि रििोधी
र्िे रसद्ाांि नसून सांकल्पना आहेि.
रिचािधन : कृ ि, त्रेिा, द्वापाि, करल ही चाि यगु े पृथ्वीिि
ब्रह्मदेिान े पाठरिली. (ओिी क्रर्ाांक ६० िे ७५)

ु
र्ीर्ाांसा : र्ानिी र्नाचे गणदोष
शोधनू , त्याप्रर्ाणे सर्ाजर्नाची
झालेली रित्यांििे, ह्या यगु ाांच्या रुपाि रदसिाि. र्ाणसाच्या
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र्नािील चाांगल्या ि िाईट दोन्ही प्रिृरत्त धर्थशास्त्रान े र्ान्य करुन
र्ानिी र्नाची उत्क्ाांिी सन्मागाथकडे न ेण्याचा प्रयत्न ह्या यगु ाांच्या
रुपाि (कालखांडाि झालेला) रदसिो.
रिचािधन : कृ ि यगु (ओिी क्रर्ाांक ६३,६४,६५, ६८ )

पृथ्वीिि ब्रह्मान े प्रर्र् कृ ियगु पाठरिले. कृ ि (सत्य) यगु ाच्या
िाणीि असत्यिचन कधीही नव्हिे. िैिाग्यपूण थ ज्ञानी
या कृ ियगु ाचा

यज्ञोपरिि (जानिे) हाच

असलेल्या

अलां काि.हािाि

ु यगु र्ोडा काळ
कां कणासािखी रुद्राक्ष र्ाळा. असे हे सत्वगणी
भूर्ीिि होिे.
ु
र्ीर्ाांसा : सत्य यगु ाि र्नष्याचे
सर्ाज जीिन सत्याच्या ब ैठकीिि सरुु

झाले असािे. पिांि ु हे ‘सत्य िादी’ उच्च रिचाि फाि र्ोडा काळ रटकलेले
ु
रदसिाि, पिि र्ाणसाच्या र्नाचा कल असत्याकडे झकला
असािा.
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रिचािधन :

सत्य यगु (ओिी क्रर्ाांक ६६,६७ )

े रदला की,
ब्रह्मदेिा, आपण सांदश

ु
ु े ििथन सत्त्वगणाचे
”िझ
असेल, के व्हा के व्हा, कोठे कोठे प्रसांगी
ु ा जाणले जाईल. (हे सगळ) िझ्ु या आटोक्याबाहेिचे आहे,
िल

िू करु शकि नाहीस िे िू जाण,त्यासाठी (र्ी) आणखीन यगु
ु ा दक्ष िहािे लागेल म्हणन
ू (र्ी) भूर्ीिि पाठिीि
पाठिीन. िल
आहे.”
ु
र्ीर्ाांसा : र्ाणसाच्या व्िहािाि सत्त्वगणास
सिथसाधािण रििोध

ू कििो. हा
असिो. गिज असली ििच सत्याचा रस्वकाि र्ाणस

र्ाणसाचा व्िहाि, सत्याच्या ब ैठकीिि सरुु झालेल्या सर्ाजास
पचरिणे कठीण गेले असेल.
रिचािधन :

त्रेिा यगु (ओिी क्रर्ाांक ६९, ७०, ७१ )

त्यानांिि दुसिे यगु - त्रेिायगु ब्रह्मदेिान े भूर्ीिि
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ू असलेले ि त्याच्या हािाि यज्ञसार्ग्रु ी
पाठरिले. शिीिान े िल
े देि, भूर्ीिि आनांदाि
िसेच ब ैल धिलेला, सदैि धर्थप्रििथक सांदश
एक यगु (त्रेिायगु ) सांपले.

ु ाि शेिीिांत्रज्ञानाची रनरर्थिी झाल्यान े, सर्ाज
र्ीर्ाांसा : त्रेिायग

ू शिीि असे
स्वास्थ्य रनर्ाथण झाले असािे. फक्त त्रेिायगु ाचे िल
िणथन सर्ाज स्वास्थ्याचे द्योिक असािे, असे िाटिे.र्ाणसाच्या
र्नाि सूय,थ चांद्र, अग्नी, इांद्र, िरुण इत्यादी देििाांरिषयी कृ िज्ञिा
रनर्ाथण झाली असािी. ज्ाप्रर्ाणे सूय थ हा प्रकाशाचे आकाशािील

ू अग्नीस
प्रिीक आहे, त्याप्रर्ाणे पृथ्वीििील प्रकाशाचे प्रिीक म्हणन
र्हत्व आले. अग्नीस ईश्विाचा प्ररिरनधी र्ानला जाऊन यज्ञाद्वािे
उपासना पद्रि सरुु झाली असािी. त्रेिायगु ाला धर्थप्रिथिक म्हटले
आहे, ह्याचा अर् थ सर्ाजाची धािणा किणािा - धर्थ उदयास
आला असािा.
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रिचािधन :

द्वापाि यगु (ओिी क्रर्ाांक ७३, ७४ )

त्यानांिि ब्रह्मदेिान े रिसिे द्वापाियगु भूर्ीिि पाठरिले.

द्वापाियगु हे एका हािाि खड ्ग (िलिाि )ि खट्ाांग ( बाजेच्या

ु बाण
खिु ासािखे आयधु ) धिलेला ि दुसऱ्या हािाि धनष्य
असलेला, त्याचे र्न उग्र,शाांि, रनष्ठुि, दयािान अशा

दोन्ही

ु ि पाप सर्ान पहाणािा, शध्ु द स्वरूपाचे
स्वभािाचे आहे. पण्य
द्वापाि यगु काही काळ भूर्ीिि िारहले.
र्ीर्ाांसा :
ु े
शेिीर्ळ

र्ाणसाची

थ
आरर्क

प्रगिी

झाली.

शेिीच्या

अिजािाांबिोबि, शस्त्र रनरर्थिी झाली असािी. शस्त्र हािाि
आल्यािि र्ानिी र्नािील अहांकािान े डोके िि काढले असािे.
र्ाणसाला हािािील शस्त्रान े सत्ता रदली, िि ब ैल िग ैिे प्राण्याांच्या

ु
थ सबत्ता
उपयोगान े आरर्क
आल्यान े, र्ाणसाच्या र्नािील अहांकाि

ु
पाप -पण्य,उग्र-शाां
ि, रनष्ठुि-दया ह्या रिरुद् भािनाांना सर्ान दृष्टीन े
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पहायला लागला असािा. इर्ेच खिी सर्ाजर्नाची करलयगु ाकडे
अधोगिीकडे िाटचाल सरुु झाली असािी.

प्रगिी बिोबि अहांकािािून अधोगिी जन्म घेि.े
रिचािधन : करलयगु (ओिी क्रर्ाांक ७५,७७, ७८,७९, ८०, ८१,८२)

द्वापाि यगु सांपल्यािि ब्रह्मान े करलयगु ाला

पृथ्वीिि जाण्यासाठी बोलारिले.
रिचािहीन,अांि:किणाचा,रपशाच्यासािख्या
िदनाचा,खाली र्ान घािलेला,जागोजागी धडपणािा, क्रूि,
ु , आपल्याबिोबि कलह (भाांडणे) द्वेष घेऊन, डाव्ा
िैिाग्यशन्य
हािाि रशश्न धरुन ब्रह्मासर्ोि आला.उजव्ा हािाि जीभ धरुन
ु पापाची
अरिशय आांनदान े नाचि, दोषाचीही स्तरु ि किणािा, पण्य

भेसळ असलेला, िाकुल्या दाखिि, हांसि,िडि,जीभ िोंड िाकडे
किीि,ब्रह्मा सर्ोि उभा िारहला ि रिचारु लागला,”आज्ञा काय ?”
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ब्रह्मान े रिचािले ,”रलां ग ि जीभ का धिली आहेस ?”

करलयगु ब्रह्मास म्हणाले ,”र्ी सिथ लोकाांना रजांकीन. जे लोक रलां ग
ि जीभ याांच े िक्षण कििील,त्याांच्या सर्ोि र्ी हािीन.”

र्ीर्ाांसा : करलयगु ाांि कार्िासना ि िाणी िसेच रजभेच े चोचले
(आहाि)याांच्यािि सांयर् पाळल्यास त्रास होणाि नाही असे रदसिे.
रिचािधन :

करलयगु (ओिी क्रर्ाांक ८५, ८६,८७, ८८, ८९ )

करलयगु ब्रह्मास म्हणाले ,”र्ी धर्थ नाश

किीन .र्ी स्वच्छांदी ,रनिानांदी असून रनद्रा ,कलह हेच र्ाझे प्राण
आहेि. सर्ाजाि दुसऱ्याचे द्रव् हिणािे ि पिस्त्रीि िर्णािे र्ाझे

दोघे बांध ू आहेि. प्रपांचाि र्त्सि, ढोंग किणािे र्ाझे प्राणसखे
असिील.बगळ्यासािखे ढोंगी सांन्यासी र्ाझे प्राण असिील ,कपट
करुन पोटाच्या पोषणार् थ रर्ळििील. हेच र्ाझे प्राण सखे आहेि,
ु
िसेच जे पण्यजन
असिील िेच र्ाझे िैिी जाणा.”
12
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र्ीर्ाांसा :

ु ची जाणीि करुन दे.
प्रत्येक यगु ाला ब्रह्मदेि साांगिो,िू िझ्ु या गणाां

करलयगु ाि र्ाणसाचे र्न िाईट प्रिृत्तींकडे झपाट्यान े ओढले जाि
आहे.
रिचािधन :
पाचशे

करलयगु (ओिी क्रर्ाांक ९७ )

ां ळािील
भूर्ड

भििखांडाि

ु
पण्य

खपू

आहे.

र्ाझ्यासािख्याला पाहून िे र्ला (करलयगु ाला) र्ाििील (िि
त्यारठकाणी र्ी) कसा जाऊ ?”असे म्हणाला.
र्ीर्ाांसा :
ु आहे. येर् े
ां ळािील भििखांडाि खपू पण्य
पांचाशि म्हणजे पाचशे भूर्ड
ां ळ’ या शब्दािील भू म्हणजे जर्ीन ि र्ांडळ म्हणजे गोल. ह्याचा
‘भूर्ड
ु हा
अर् थ जर्ीनीचा गोल ि त्याििील भिि खांड. अर्ाथिच भििखांडार्ळे

जर्ीनीचा गोल म्हणजे आपली पृथ्वी हा ग्रह. असे पाचशे ग्रह त्याकाळी
र्ारहि झाले असािेि, असे रदसिे. पिांि ू ह्या पाचशे ग्रहाांच्या आकड्याचा
13
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ु
प्राचीन पिािा
आम्हाला रर्ळालेला नाही.

ु ु ल ग्रह
के पलि १८६ एफ : पृथ्वीसदृश्य र्ानिी िास्तव्ास अनक
पृथ्वीपासून ५०० प्रकाशिषे दूि असलेल्या, हांस िािकासर्ूहाि
पृथ्वीसदृश्य खडकाळ ग्रह, नासाला दुबीणीच्या सहाय्यान े रदसला
आहे. हा ग्रह त्याच्या र्ािृिाऱ्याभोििी १३० रदिसाि प्रदरक्षणा
पूण थ कििो, ह्याचा अर् थ ह्या ग्रहािि एक िष थ १३० रदिसाांच े असिे.
हा लाल िांगाचा ग्रह पृथ्वीपेक्षा १० टक्के र्ोठा असून त्यािि द्रिरुप
ु ु ल असािा. ह्या ग्रहाचे
पाणी असल्यान े र्ानिी िास्तव्ास अनक
नाि के पलि १८६ एफ असे नासा ह्या सांिने े ठे िले आहे.
के पलि १८६ एफ सािखे पृथ्वीसदृश्य, र्ानिी िास्तव्ास योग्य, ५०० ग्रह
प्राचीन भाििीयाांस र्ारहि असािेि असे रदसिे.

ु आहे”- ह्यािरुन रदसिे पृथ्वीििची
करल म्हणिो, “भििखांडाि खपू पण्य
जर्ीन रनिरनिाळ्या खांडाि रिभागलेली आहे. हे त्या लोकाांना र्ारहि
होिे. आपल्याला र्ारहि आहे की भििखांड हे नाि भािि ह्या शब्दािरुन
आलेले आहे. यािील भाः म्हणजे रदव् प्रकाश ि िि म्हणजे गिां ु लेला,
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िर्लेला, िसेच प्रकाश म्हणजे ज्ञान.
भािि हा शब्द भाः+ िि ह्याचा अर् थ
रदव् प्रकाशाि म्हणजे रदव् ज्ञानाि िर्र्ाण झालेला भािि. अध्यात्म
रिद्येचा अभ्यास त्याकाळाि पृथ्वीििील फक्त भििखांडाि होि असािा.
पृथ्वीििील इिि खांडाि त्याकाळाि अध्यात्म रिद्येचा प्रसाि झालेला
रदसि नाही. पृथ्वी ह्या ग्रहाििील भििखांडाििील लोक अध्यात्म रिद्येि
ु
िर्र्ाण होि असल्यान े, करल ब्रह्मदेिास साांगिो, भििखांडाि खपू पण्य
आहे.

रिचािधन : करलयगु (ओिी क्रर्ाांक१२२, १२३, १२४, १२५, १२६,१२७ )
ब्रह्मान े करलस साांरगिले,

ु बद्ु ी िापरून जे लोक
“अांि:किणाि ध ैय थ धरून, शद्

िागिाि, लोभापासून दूि िहािाि, त्याांना कोणिाही दोष लागि
नाही. जे लोक हरिहिास भजिाि रकां िा काशी श्रेत्री िास कििाि,
ु ा दोष लागि नाही.
गरुु ां ची रनिांिि सेिा कििाि, त्याांना िझ
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र्ािारपत्याांची सेिा कििाि, रकां िा ब्राह्मणाची सेिा कििाि ,िसेच
ु ा दोष लागि
गायत्री र्ांत्र ि करपला गाय याांना भजणाऱ्याांना िझ

ु शीची
ू क्त अर्िा रशिभक्त आहेि, जे रनयरर्ि िल
नाही. जे रिष्णभ
सेिा कििाि ,त्याांना िू बाध ू नकोस अशी र्ाझी आज्ञा आहे.जे

ु िक आहेि, पिाण
ु गरुसे
ु ऐकिाि, सिथ साधनासह धर्ाथप्रर्ाणे
परुष
िागिाि, त्याांना िू बाध ू नकोस. शास्त्रपिायणाप्रर्ाणे सकृु िी

थ
(सत्कृ त्य )कििाि, िांशपिांपिेन े गरुु ां ची सेिा कििाि रिचािपूिक
रििेकान े िागनू धर्थ पाळिाि, त्याांना िू बाध ू नकोस.”
र्ीर्ाांसा :

ू सन्मागाथन े चालल्यास, करलयगु ाचा त्रास होणाि नाही. हा
र्ाणस

ु
ु
ू दाखिू
सन्मागथ गरुसािखा
अनभिी,
िज्ञ, अरधकािी र्ाणस
शकिो.
रिचािधन : गरुु र्ाहात्म्य (ओिी क्रर्ाांक१२९ िे १४२, २३८)
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कलीचे बोलणे ऐकू न ब्रह्मा, आपण साांरगिले,
गरुु ह्या शब्दाचा अर् थ :“ग शब्दाचा अर् थ रसद् जाण, ि
काि हा पापाांना जाळणािा , ‘उ काि’ रिष्ण ू अदृश्य. ब्रह्मा ि रुद्र हे
ु रूप
के िळ स्विः गरुु रनरिि आहेि. िीन आत्मक असणािे श्रीगरुचे
सत्य आहे.”
गणेशाला गरुु म्हणिाि. िसाच अग्नी गरुु आहे.

् ष्ण =
अशाच प्रकािे शार्ड्थ.धरु गरुु जाण. (शािङ्गधि = भगिान श्रीकृ

ु अििाि शाि म्हणजे रहिव्ा िांगाच्या अन ेक छटा. ( शािर् ्
श्रीरिष्णचा
्
अङ्गर् यस्य
सः = भाििीय र्ोि पक्षी ) शािङ्गधि म्हणजे र्ोिाच्या

ु ु ट धािण के लेला िसदेु िाचा पत्रु िासदेु ि म्हणजेच भगिान
रपसाांचा र्क
श्रीकृ ष्ण.)

रशिशांकिापेक्षा गरुु श्रेष्ठ होय. कािण रशि

ु
सांिापला, िि गरुु त्याचे रनिािण अर्िा सर्ाधान किेल. पण जि गरुच
सांिापला िि र्ग त्याचे सर्ाधान कोणीही करु शकणाि नाही.

गरुु रपिा आहे ,र्ािा आहे ,गरुु हाच रनरिि शांकि
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आहे. ईश्वि जिी (एखाद्यािि) कोपला (िागािला) िि गरुु त्याचे िक्षण
किील.गरुु एखाद्याला िागिला िि ईश्वि त्याचे िक्षण किणाि नाही, हे
ऐकलेले आहे. त्याला जिी ईश्वि कोपला िागािला िि त्या
(व्रक्त)चे श्रीगरुु रनरिि िक्षण किील.

ब्रह्मदेि, रिष्णदेु ि िसेच र्हादेि शांकि हे त्या

् आहे
ु प्ररिरनधी आहेि.िो र्हान गरुु म्हणजे साक्षाि ब्रह्मन च
र्हान गरुचे
ु
ू त्या पिर्गरुला
म्हणन
आपण सािे िांदन करुया.

गरुु ब्रह्मा आहे, हे सत्य जाण. िोच शांकि

ु ह्या सत्याचे साधन आहे, म्हणन
ु
ू गरुचा
आहे, िोच र्हारिष्ण ू आहे.गरुच
आश्रय घ्यािा.
आचािधर्थ,िणाथश्रर्ाांना,

ु र्ागथ दाखरिणाि.
ु भरक्तला गरुच
र्ागाथना,िैिाग्ययक्त

रििेकी

कर्थ

ु
ु गरुभक्त
श्रीरिष्ण ु उिाच,”जो र्नष्य
आहे, िोच

ु
र्ाझा प्राण असेल, हे जाण. त्याच्या आपण (श्रीरिष्ण)अधीन
झालेलो
असिो. जे जे र्ागेल िे िे र्ी द्यािे.”
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ओिी

ु
रिचािधन : रशष्य दीपकाची दृढ गरुभरक्त

क्रर्ाांक
२०४

िीर् थयात्रा आरण देियात्रा, देहयात्रा आरण लोकयात्रा न करििा

िात्रांरदिस, गरुु ला साक्षाि ब्रह्मा ,रिष्ण ु ,र्हेश (रत्रर्ूिी) र्ानून,
रशष्यान,े गरुु ला शिण जाऊन दुसऱ्या कोणाची सेिा न कििा के िळ
गरुु ची सेिा र्ोठ्या श्रद्ेन े आरण रनष्ठेन े के ली.

र्ीर्ाांसा :
श्रीर्द ् भगिि गीिेि अध्याय ५ र्ध्ये साांरगिल्याप्रर्ाणे
कायेि

योगगिैः

मिसा

कमम कुवमन्द्न्त

निष्कामकममयोगी
मिािे , बद्
ु धीिे
सोडूि

बद्
ु -ध्या

केवलैः

इन्द्न्ियैः

सङ्गम ् त्यक् -त्वा

॥ ५ - ११॥

आत्म ( गचत्त ) शद्
ु धीकरता

आणण

कमम करीत

इांद्रियाांिी

केवळ

अपप ।

आत्मशुध्दये
शरीरािे ,

आसक्ती

असतात .

ु ची सेिा के ली.ब्रह्मा,
रशष्य दीपकान े गरुु िेदधर्थ र्नी

रिष्ण ु आरण र्हेश या रत्रर्ूिीला बद्ु ीन े म्हणजेच

्
ु
चर्थचक्षूनां ी नव्हे िि ज्ञानचक्षूनां ी गरुला
साक्षाि ब्रह्मन /
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ु
पिर्ात्मा / पिर्ेश्वि र्ाननू रशष्यान े गरुला
शिण

ु
जाऊन दुसऱ्या कोणाची सेिा न कििा के िळ गरुची
सेिा र्ोठ्या श्रद्ेन े आरण रनष्ठेन े के ली.
े –
अध्याय दुसिा सांदश

ु
पूि थ जन्मी आरण ििथर्ान जन्माि आजपयंि घडलेल्या पापािून सटका
होऊ शकि नाही.
ज्ाांच्या र्नाि र्ोक्षाची अपेक्षा असेल, त्याांनी पापाची नदी नाहीशी
किािी. र्ोडा जिी पापाचा भाग रशल्लक िारहला िि र्ोक्ष र्ागाथि
अडर्ळा होिो.

ु
ु
ज्ञानचक्षूनां ी गरुला
साक्षाि पिर्ेश्वि र्ाननू गरुची
सेिा र्ोठ्या
श्रद्ेन े आरण रनष्ठेन े किािी.

ु ाि सन्मागथ दशथक आहे.
ज्ञान हेच आयष्य
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