
श्रीगरुुचरित्र   - अध्याय परिला (मगंळाचिण ) 
रिषय  :   “मगंळाचिण”  
        ( “मगंळाचिण”  म्हणज े‘काय य आिंभ किताना केलेली ईश्विस्ततुी’ िोय.) 
             
                       श्री. सिस्वती गगंाधि साखि े ि े मिान दत्तभक्त असनू मळूच े कानडी 
गिृस्थ. पिंत ू मिािाष्ट्र भाषा (मिाठी भाषा) त्ानंी स्वत: आत्मसात करुन ओिीबध्द 
शब्दिचनतेनू श्रीगरुुचरित्र िरचले आि.े ओिी म्हणज ेचाि चिणाचंा प्राकृत छंद. ह्या छंदात 
िचलेली गीत े पिूीच्या काळी  रिया दळताना जात्ाच्या लयीत जीिनाच े तत्त्व ग ुफूंन 
(ओिनू) म्हणताना आढळतात. अशा ह्या सि यसामान्ातं प्रचरलत असलेल्या काव्यिचनते 
प्ररतत किताना ग्रथंकािानंी ईश्विस्ततुी पढुीलप्रमाण ेकेलेली आि े: - 
 श्रीगरुुदिेदत्त : काळ्या िंगाच्या जटा, भस्माची उटी, िाघाच ेकातड ेपाघंिलेला एक मखुी 
                    दोन िात असलेली श्रीदत्तमरूत य - गरुुपीठाच ेआद्य जनक श्रीअरत्रऋषी पतु्र  
                    “ श्री दत्त ह्याचं ेहृदयातनू रचतंन “ 
श्रीगणशे  :  िातात पिश ू,  कमिते नागाचा पट्टा, गळ्यात सापाच ेजानि,े चाि िात   
                 सपूाप्रमाण ेकान, ित्तीच ेमखु, मोठे पोट असलेला श्रीगणशे. तझु ेरचतंन ज े 
                 लोक कितात त्ानंा सकंटाचा त्रास िोत नािी. त्ाचं ेसि य मनोिथ तात्काळ  
                 पणू य िोतात. सिय मगंल काया यिंभी तलुा प्रथम िदंतात (पजूा कितात).  
                  ि ेलंबोदिा , त ू१४ रिद्याचंा स्वामी आिसे. िदेशाि, पिुाण ेतचू रलरिली  
                आिसे, याच कािणास्ति ब्रह्मारददिेलोकी तझु े स्तिन कितात. तझु्याजिळ   
                १४ रिद्याचंा साठा आि.े त ूशिण आलेल्या िि दतेोस, म्हणनु तझु ेचिण मी  
                 धरिले (मी तलुा िदंन कितो) आिते. 
                (१४ रिद्या - ४ िदे , ६ िदेागं े-रशक्षा ,कल्प, ज्योरतष , रनरुक्त ,छंद आरण  
                 व्याकिण , ४ उपागं े- पिुाण े,मीमासंा ,न्ायशाि ि धम यशाि) 



श्रीगणशेाला िदंन किताना, ओिी क्रमाकं ११ (अध्याय परिला) मध्य ेश्रीगरुुचरित्रकाि 
श्रीगणशेाला ॐकािा म्हणतात. 
ज्ञानशे्विीप्रमाण ेॐ म्हणज ेअकाि तो ब्रह्मा, उकाि तो रिष्ण,ु मकाि मिेश जारणयलेा. 
"दिेा तूरंच गणशे"ु या श्लोकाप्रमाण ेॐ म्हणजचे पिमात्मा आरण गणशे ि ेत्ाच ेमतू य स्वरुप 
िोय. 
श्रीगरुुचरित्रकाि ि ज्ञानशे्वि माऊली श्रीगणशेाला ॐ कािा  (म्हणज ेपिमात्म्याच ेमतू य 
स्वरुप) म्हणनू सबंोधताना आढळतात.) 
श्रीसिस्वती : िंसािि बसलेली पसु्तक िीणा िातात असलेली श्रीसिस्वती .   
                  रिद्यािदे शािात  पािंगत  असलेली ि अरधकाि प्राप्त झालेली, रिश्वाला  
                  िदंनीय असलेली, ज्ञानाचा अखडं ओघ ििात असलेल्या शािदादिेीस मी  
                 नमस्काि  कितो.  िे जगन्मात,ेतझुा जयजयकाि असो. त ूरिश्वाची िाग्दिेता 
                 आिसे. तझु्यामळेु िदेशाि ेरलरिली गलेी ि अजिामि झाली. मात,ेतझु्या  
                िाणीतनू िदेपिुाण ेउत्पन्न झाली. त ूसिा दशयन ेसारंगतलीस. 
              (सिा दशयन े- न्ाय, िशैरेषक, साखं्य, योग, पिू य मीमासंा ि उत्ति मीमासंा  
                               अथिा िदेान्त) 
ब्रह्मदिे :     चाि मखु असलेला. जो सषृ्टीचा रनमा यता आिे, ज्याला िदे मखुोद्गत आिते, 
                 त्ाच्या पायाशी मी नमन कितो. 
श्रीरिष्ण ु:    लक्ष्मीसि  दुधाच्या समदु्रात पहुडलेला, चाि िातात शखं, चक्र ,गदा ,कमळ,  
                नाभीतनू कमळ, पीताबंि नसेलेला, गळ्यात िजैयतंी माळा.   
                शिणागताला इरिलेले सि य दणेािा असा कृपाळू त ूआिेस. रिश्वाचा नायक  
                आिसे. 
श्रीशकंि =  ईश्वि  
       डोक्यािि गगंा, पाचं तोंड,े दिा िात ,पाि यतीसि, िाघाच ेकातड ेपाघंिलेला,   
               सगळ्या अगंािि सापाच ेिषे्टन ,स्मशानिासी. जो सषृ्टीचा सिंाि कितो, म्हणनू  



               त्ाला स्मशानिासी म्हणतात. 
(श्रीगरुुचरित्रामध्य े  श्रीशकंिास  ‘ईश्वि’  म्हटलेले आि.े 
‘ईश्वि’  िी सकंल्पना भगिद ्गीतते पढुीलप्रमाण ेआढळत.े 

ईश्विः सियभतूानाम ् हृद्दशे ेअज ुयन रतष्ठरत। 
भ्रामयन ् सिय भतूारन यन्त्रारुढारन मायया॥ 

(भगिद ्गीता अध्याय १८ श्लोक ६१) 
अथ य : मी पिमात्मा ईश्वि सिय प्रारणमात्राचं्या हृदयामध्य ेअशंात्मक आत्मा  
        म्हणनू िास कितो. 
दिे आरण ईश्वि या दोन िगेळ्या कल्पना आिते. 

द्वौ भतूसगो लोके अरस्मन ् दिै आसिु एि च। 
(भगिद ्गीता अध्याय १६ श्लोक ६ िा) 

या मनषु्य-लोकात सिु (दिे) आरण असिु (िाक्षस) अशा दोन प्रकािच्या व्यक्ती आढळून 
यतेात. 
आसिुी प्रितृ्तीचा अतंीम टप्पा म्हणज ेस्वतःलाच ईश्वि मानण ेिोय.  
ईश्विः  

                 असौ मया ित: शत्र:ु िरनष्य ेच अपिान ् अरप। 
ईश्वि: अिम ् अिम ् भोगी रसद्ध: अिम ् बलिान ् सखुी॥ १६ - १४॥ 

(भगिद ्गीता अध्याय १६ श्लोक १४) 

मिाठी भाषातंि : या शत्रलूा मी ठाि केले त्ाचप्रमाण ेइति शत्रूनंािी मी मािीन,  
                       मीच ईश्वि आि,े मीच भोगी आि,े मी रसद्ध आि,े मीच बलाढ्य  
                       आरण मीच सखुी आिे. 



या भगिद ्गीता अध्याय १६ श्लोक १४ प्रमाण,े जो मनषु्य स्वतः कडचे सि य जगाच ेकतृ यत्व, 
भोगततृ्व आरण स्वारमत्व आि ेअशा भ्रमात सतत िािित असतो; तो रनरितपण ेआसिू 
आि ेअस ेसमजाि.े 
  

                   रुद्राणाम ् शकंि: च अरस्म रित्त-ईश: यक्षिक्षसाम।् 
िसनूाम ् पािक: च अरस्म मरेु: रशखरिणाम ् अिम॥् १०-२३॥ 

 (भगिद ्गीतते अध्याय १० श्लोक २३) 
मिाठी भाषातंि : (अकिा) रुद्रामंध्य ेशकंि, यक्ष िाक्षसामंध्य ेकुबिे,  
                      (आठ) िसूमंध्य ेअग्नी  आरण पि यतामंध्य ेमरेू मीच आि.े 
 शकंि या शब्दाची व्याख्या = यः शमम ् किोरत सः शकंिः। 
                  शब्दाथ य : शम = कल्याण 
                                     =जो सिाांच ेकल्याण कितो तो  शकंि िोय. ) 
सिय दिे, साध्य रसद्ध किणाऱ्यास, गधंि य ,यक्ष रकन्नि ि ऋषीिि 
करिकुळ - पिाशि, व्यास ,िारिकी 
िदेाभ्यास किणाि ेसनं्ासी , यती, योगशे्वि ,तापसी (तप किणाि)े ,ज ेसतत  
              श्रीगरंुुची ध्यान धािणा कितात. 
ििील सिाांना नमस्काि करुन श्री गगंाधि सिस्वती  ि ेआपले स्वत:च ेआई ि िडील ि 
दोन्ही कुळातील पिू यज :  
िडीलाकंडील पिू यज : आपस्तबं शाखतेील, कौण्डीण्य (मिाऋषी )गोत्री.प्ररसद्ध ‘साखि े
                          ‘आडनाि ‘ ह्या कुळातील सायदंिे –  
                         (ह्या सायदंिेाचा मलुगा ) नागनाथ –  
                          (ह्या  नागनाथाचा मलुगा) दिेिाि–  
                          (ह्या दिेिािाचा मलुगा)गगंाधि -  
 श्री. गगंाधि दिेिाि साखि ेि ेग्रथंकािकाच ेिडील : निेमी सद्गरुुचिणाचा ध्यास घतेलेले. 



आईकडील पिू यज :  आश्वलायन शाखचे्या काश्यप गोत्रातील चौंडशे्विीची मलुगी चपंा.  
                          चपंा िी ग्रथंकािाची स्वारमनी, माता: रनियाच्या बाबतीत जण ू 
                          भिानी  माता 
श्री गगंाधि दिेिाि साखि ेि सौ. चपंा गगंाधि साखि ेह्या दापंत्ाचा मलुगा 
श्री. सिस्वती गगंाधि साखि े: सदिै श्रीगरुुचा ध्यास असायचा. 
                            ग्रथंकाि सागंतात, िा ग्रथं कमी लेख ूनका. उंस काळा ि िाकडा 
रदसतो ,पण त्ातनू अमतृासािखा गोड िस रमळतो. चागंल्या गोष्टीकड ेलक्ष द्याि े, तस े
माझ ेबोलण,े त्ातनू गरुुस्मिणारिषयी प्रीरत (प्रमे ) रदसत.े अनभुिान ेएकरचत्तान ेशिाण े
लोक त ेस्वीकाितील, ब्रह्मानदंाची गोडी अनभुिातनू तत्काळ फळत.े अनभुिान ेह्या बोलाची 
आिड रनमा यण िोत े.  
                           ह्या सि य गोष्टी  कथचे्या माध्यमातंनू सारंगतलेल्या आिते .ह्या कथा 
रसध्दमनुी ि त्ाचंा नामधािक (श्री गरुुला निस करुन लाभलेली सतंती नामधािक)रशष्य 
याचं्या सिंादातनू उलगडत जातात. 
              असा िा रशष्योत्तम  मनान ेव्याकूळ झालेला, रचतंने ेग्रासलेला, अतं:किणात 
मिेपयांत रनिय करुन, श्री गरुुचिणी ध्यान लािनू ,भकू तिान रिसरुन गरुुदशयनाला 
जाियास रनघालेला रदसतो . सिाांसाठी  कृपाळू अशा गरुुमतुी सदारशिा ,त ूमाझ्या मनी 
िास किािा, िी इिा व्यक्त किताना सि य सामान् लोकाचं्या मनात यणेाि ेप्रश्निी ह्या 
रशष्याच्या रुपान ेव्यक्त केलेले आिते. 
“(आधी तलुा कािी )रदल्यािाचनू (त ूआम्हाला) कािीिी द्यायच ेनािी,अस ेतझु्या मनातं 
आि ेका? त ेमला सागं. 
बळीन ेतमु्हाला सि य पथृ्वीच ेिाज्य रदले ,त्ाला तमु्ही पाताळात बसरिले. 
सोन्ाची लंका तमु्ही रबभीषणास रदली, त्ा पिूी लंका कोणाला रदली?  
अढळपद त्ा ध्रिुाला हृषीकेशान े(तमु्ही ) रदले, त्ान ेतमु्हाला काय रदले? 
रन:क्षरत्रय पथृ्वी करुन  तमु्ही ब्राह्मणानंा रदली, तमु्हाला कोणी काय रदले ? 



सषृ्टीचा पोषक (पालन  पोषण )किणािा तचू दिे आि,े मी क्षलु्लक प्राणी तलुा काय दऊे? 
  बाळापाशी माता काय मागले ?  श्रीगरुुनाथा ऐक ,मी तलुा काय दऊे ? 
नामस्मिणारशिाय  मी तलुा काय दणेाि ?मी फक्त तलुा दयारनधी सबंोधणाि .” 
 अशाप्रकाि ेनामस्मिणाची मिरत रिशद करुन श्रीगरंुुची मतूी तळमळीन ेकेलेल्या भक्तीतनूच 
रशष्याच्या हृदयातं रस्थिाित.े  भक्ताचं्या हृदयात श्रीगरुुनाथ िारिल्यान े, ह्या गोष्टीचा ग्रथंकाि 
– श्री. सिस्वती गगंाधि साखिेंना खपू सतंोष  झालेला रदसतो. 

॥ श्रीगरुुदिेदत्त ॥                                                                                           
 


