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॥श्रीगरुुचरित्र शब्दार् थ चचा थ॥ 
अध्याय दुसिा (रशष्य दीपकाख्यान)  

  
    नमस्काि, 
श्रीगरुुचरित्रातील ओव्ाांचा योग्य अर् थ प्रयत्न  :-  
वाचकाांनी समप थक मत ेकािणमीमाांससेरित  
pratisaadasg@gmail.com    वि  
आपल्या नाव पत्त्यासिीत कळवावीत िी रवन ांती. 
                        कळाव,े 

                    ‘श्रीगरुुचरित्र आशय – रनधी’  
 ओवी क्रमाांक :  ९७ , १०१,   १२९ , १३०  
                      १९८ , २००,  २२४ 
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 ओवी क्रमाांक ९७ 
पांचाशत भमूांडळाांत।  भितखांडी पणु्य बहुत।  
मातें मारितील दखेत। कैसा जाऊां  म्हणतस॥े९७॥  
अर् थ:  
पाचश ेभमूांडळाळाांतील भितखांडात पणु्य  खपू आि.े 
माझ्यासािख्याला पाहून त ेमला (करलयगुाला) माितील 
(ति त्यारिकाणी  मी ) कसा जाऊ ?” अस ेम्हणाला. 

पोर्ीमध्य े 
‘पांचाशत भमूांडळ’ या शब्दाचा अर् थ :-  
भमूांडळाचें क्षते्रफळ पन्नास कोरि योजनें अस ेपिुाणाांत 
साांरगतलें आि;े    “पांचाशत्कोरिरवस्तािा सयेमवुी मिामनु”े 
– (इरत रवष्णपुिुाण)े  
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       पांचाशत म्हणज ेपाचश ेभमूांडळातील भितखांडात 
खपू पणु्य आि.े यरे् े‘भमूांडळ’ या शब्दातील भ ूम्हणज े
जमीन व मांडळ म्हणज ेगोल. ह्याचा अर् थ जमीनीचा 
गोल व त्याविील भित खांड. अर्ा थतच भितखांडामळेु िा 
जमीनीचा गोल म्हणज ेआपली पथृ्वी िा ग्रि. अस े
पाचश ेग्रि त्याकाळी मारित झाले असावते, अस े
रदसत.े पिांत ूह्या पाचश ेग्रिाांच्या आकड्याचा प्राचीन 
पिुावा आम्हाला रमळालेला नािी.केपलि १८६ एफ : 
पथृ्वीसदृश्य, मानवी वास्तव्ास   योग्य ग्रि, 
पथृ्वीपासनू ५०० प्रकाशवर्ष ेदूि असलेल्या, िांस 
तािकासमिूात  नासाला दुबीणीच्या सिाय्यान े( ह्या वर्षी 
२०१४ साली) रदसलेला आि.े   
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ओवी क्रमाांक १०१       
उपद्ररवती मातें बहुत। कृपा न य ेमज दखेत।  
ज ेजन रशविरि ध्यात।धम थित मनषु्य दखेा॥१०१॥  
अर् थ:  
त ेमला  पषु्कळ उपद्रव  दतेात. मला पाहून त्याांना दया यते 
नािी.  ज े लोक  रशवरवष्णचु े ध्यान कितात, (त्याांच्यात 
मला) धमा थत िममाण  िोणािा माणसू रदसतो.   
 सांशोधकाांच्या मत,े 
रशव रकां वा रुद्र : रसांध ू सांसृ्कतीतील दवैत 

प्राचीन काळी, पणी लोकाांच्या, रसांध ूसांसृ्कतीत रशव 
रकां वा रुद्र िा दवे रलांग रकां वा रप ांड स्वरुपात परूजत 
असत. िचे दवैत आयाांच्या वरैदक सांसृ्कतीन ेदुष्ाांचा  
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 सांिाि करुन सषु्ाांच ेपालन किणािा दवे म्हणनू    
स्वीकािला. ह्या रशव रकां वा मिादवेाच ेवरैदक 
काळातील स्वरुप गोिा वण थ, पाच तोंड,े गळ्यात 
सप थ, भस्ाांरकत अस े(श्रीगरुुचरित्र अध्याय परिला 
मध्य ेअसलेल्या वण थनाप्रमाण े) िोत.े 
रवष्ण ु: वरैदक सांसृ्कतीतील दवैत 
प्राचीन आय थ लोकाांच्या वरैदक सांसृ्कतीतील रवष्णचु े
मािात्म्य गरुडपिुाण,रवष्णपुिुाण, नािदपिुाण, भागवत 
ह्या ग्रांर्ाांमधनू साांरगतलेले आि.े  श्रीगरुुचरित्र अध्याय 
परिला मध्य ेकेलेले रवष्णचु ेसगणु, नयनमनोिि, 
आपल्यासािखचे वािणाि ेस्वरुप  लोकाांना जास्त 
भावले. 
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ओवी क्रमाांक  १२९     
ऐकोरन   कलीचें वचन। ब्रह्मा साांगतस ेआपण।  
‘ग’ काि म्हणज ेरसद्ध जाण। िफे: पापस्य 
दािक॥१२९॥ 
 अर् थ:   
कलीच ेबोलण ेऐकून ब्रह्मा, आपण साांरगतले, “ग 
शब्दाचा अर् थ रसद्ध जाण, ि काि  िा पापाांना 
जाळणािा ,  
 ‘ग ‘ शब्दाचा अर् थ रसद्ध जाण : 
 भाितीय तत्वज्ञानानसुाि या ब्रह्माांडातील सवथ चतेन 
 प्रारणमात्राांची आरण अचतेन वस्तुांची रनरम थती याला 
एकमवे कािण ब्रह्मन ्  आि.े 
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यामळेु ओवी क्रमाांक १३० मध्य ेश्रीगरुुचरित्रकाि 
श्रीगरुु शब्दाचा अर् थ पढुीलप्रमाण ेसाांगतात 
ओवी क्रमाांक  १३० 
‘उ’ काि रवष्ण ुअव्क्त। ब्रह्मा रुद्र गरुु रनरित।  
रत्रतयात्मक श्रीगरुु सत्य। म्हणोरन साांग े
कलीसी॥१३०॥  
  अर् थ:  ‘उ काि’ रवष्ण ूअदृश्य.  ब्रह्मा व रुद्र ि े
केवळ स्वतः गरुु रनरित आिते.  तीन आत्मक 
असणाि े श्रीगरुुच ेरूप  सत्य आि.े” अस ेम्हणनू 
करलला  साांरगतले.  
 ह्याचाच अर् थ ‘ग ‘ म्हणज ेब्रह्मा िोय. 
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ओवी क्रमाांक १९८   
 पाप जरे्ें अस ेबहुत। दनै्य मात्सयथसरित वसत।  
शभुाशभु नणे ेक्वरचत। पापरुप तें जाणावें॥१९८॥ 
  अर् थ:     पाप जरे् ेपषु्कळ  असत,े तरे् ेपापाबिोबि 
मत्सि, द्वरे्ष या रवकािाांनी यकु्त  दनै्य सख्यासािख े
ििात.े शभु अशभु क्वरचत तरे् ेपोचत.े त ेपापरुप 
असत ेि ेजाणाव.े   
मात्सयथसरित :   मत्सि, द्वरे्ष या रवकािाांनी यकु्त.  
 पापाबिोबि असणाि ेदनै्य दीनवाण ेन ििाता, 
मत्सि, द्वरे्ष या सडू बदु्धी रवचािाांनी रवनाशकािी 
िोत.े 
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  ओवी क्रमाांक  २०० 
समस्त िोग असती दखेा। कुष्ठह्नसोळा भाग नव्हती 
का।  
वदेधम थ रद्वज ऐका ।कष्तस ेयणेेंपिी॥२००॥ 
अर् थ:  सगळे िोग असलेले रदसतात पण त े
कुष्ठिोगाच्या सोळाव्ा भागा  इतकेिी नािीत, 
अशाप्रकाि ेवदेधम थ िा ब्राह्मण दुःखी झाला, त ेऐका. 

कुष् िोग म्हणज ेकोढ िोग, िक्त रपती 
प्राचीन पिुाण काळात, एडस ् सािख ेभयानक िोग 
रदसत नािीत. कािण सवा थत भयानक िोगाच ेवण थन 
कुष्ठ िोग म्हणनू केलेले आढळत.े 
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ओवी क्रमाांक २२४     
अनके रदव्  सिस्रवर्षीं। तप करिती मिाऋरर्ष।  
वि मागती अिरन थशीं। नाना कष् किोरनयाां॥२२४॥    
अर् थ 
 िजािो वर्ष,े अनके प्रकािच े असामान्य तप  
 मिाऋर्षी कितात, िात्रांरदवस नाना (प्रकािच)े  
 कष्  करुन वि मागतात.  

   रदव्= लोकोत्ति, असामान्य 
   अिरन थशी= िात्रांरदवस  

    सिस्र= िजाि 
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रवष्ण ुपिुाणनसुाि काल-गणना रवभाग, रवष्ण ुपिुाण 
भाग १,  ततृीय अध्याय  प्रमाण े
 360 मानव वर्ष थ = एक रदव् वर्ष थ 
 4,800 रदव् वर्ष थ = 1  कृत यगु 
 3,600 रदव् वर्ष थ = 1 त्रतेा यगु 

2,400 रदव् वर्ष थ = 1 द्वापाि यगु 
 1,200 रदव् वर्ष थ = 1 करल यगु 
12,000 रदव् वर्ष थ = 4 यगु = 1 मिायगु  
                                    = (1 रदव् यगु ) 
 

मकु्त ज्ञानकोश रवरकपीरडया :- 

http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%81_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp037.htm
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