ु
श्रीगरुचरित्र
- अध्याय परिला (मंगळाचिण )
रिषय : “मंगळाचिण”

( “मंगळाचिण” म्हणजे ‘कायय आिंभ किताना के लेली ईश्विस्ततु ी’ िोय.)
श्री. सिस्वती गंगाधि साखिे िे मिान दत्तभक्त असून मूळचे कानडी

गृिस्थ. पिंतू मिािाष्ट्र भाषा (मिाठी भाषा) त्ांनी स्वत: आत्मसात करुन ओिीबध्द

ु
ू श्रीगरुचरित्र
शब्दिचनेतन
िरचले आिे. ओिी म्हणजे चाि चिणांचा प्राकृ त छंद. ह्या छं दात
ंु ू न
िचलेली गीते पूिीच्या काळी रिया दळताना जात्ाच्या लयीत जीिनाचे तत्त्व गफ
(ओिून) म्हणताना आढळतात. अशा ह्या सियसामान्ांत प्रचरलत असलेल्या काव्यिचनेत
ु पढीलप्रमाणे
ु
प्ररतत किताना ग्रंथकािांनी ईश्विस्तती
के लेली आिे : -

ु िदत्त : काळ्या िंगाच्या जटा, भस्माची उटी, िाघाचे कातडे पांघिलेला एक मख
ु ी
श्रीगरुदे
ु
दोन िात असलेली श्रीदत्तमूरतय - गरुपीठाचे
आद्य जनक श्रीअरत्रऋषी पत्रु
“ श्री दत्त ह्यांच े हृदयातून रचंतन “

श्रीगणेश : िातात पिशू , कमिेत नागाचा पट्टा, गळ्यात सापाचे जानिे, चाि िात

ु , मोठे पोट असलेला श्रीगणेश. तझ
ु े रचंतन जे
सूपाप्रमाणे कान, ित्तीचे मख
लोक कितात त्ांना संकटाचा त्रास िोत नािी. त्ांच े सिय मनोिथ तात्काळ
ु ा प्रथम िंदतात (पूजा कितात).
पूण य िोतात. सिय मंगल कायायिंभी तल

ु तूच रलरिली
िे लं बोदिा , तू १४ रिद्यांचा स्वामी आिेस. िेदशाि, पिाणे

ु े स्तिन कितात. तझ्ु याजिळ
आिेस, याच कािणास्ति ब्रह्मारददेिलोकी तझ
ु े चिण मी
१४ रिद्यांचा साठा आिे. तू शिण आलेल्या िि देतोस, म्हणनु तझ
ु ा िंदन कितो) आिेत.
धरिले (मी तल

(१४ रिद्या - ४ िेद , ६ िेदांग े -रशक्षा ,कल्प, ज्योरतष , रनरुक्त ,छंद आरण
ु ,मीमांसा ,न्ायशाि ि धमयशाि)
व्याकिण , ४ उपांग े - पिाणे

ु
श्रीगणेशाला िंदन किताना, ओिी क्रमांक ११ (अध्याय परिला) मध्ये श्रीगरुचरित्रकाि
श्रीगणेशाला ॐकािा म्हणतात.

ज्ञानेश्विीप्रमाणे ॐ म्हणजे अकाि तो ब्रह्मा, उकाि तो रिष्ण,ु मकाि मिेश जारणयेला.

"देिा तूरं च गणेश"ु या श्लोकाप्रमाणे ॐ म्हणजेच पिमात्मा आरण गणेश िे त्ाचे मूत य स्वरुप
िोय.

ु
श्रीगरुचरित्रकाि
ि ज्ञानेश्वि माऊली श्रीगणेशाला ॐ कािा (म्हणजे पिमात्म्याचे मूत य
स्वरुप) म्हणून संबोधताना आढळतात.)

ु
श्रीसिस्वती : िंसािि बसलेली पस्तक
िीणा िातात असलेली श्रीसिस्वती .
रिद्यािेद शािात पािंगत असलेली ि अरधकाि प्राप्त झालेली, रिश्वाला
िंदनीय असलेली, ज्ञानाचा अखंड ओघ ििात असलेल्या शािदादेिीस मी

ु ा जयजयकाि असो. तू रिश्वाची िाग्देिता
नमस्काि कितो. िे जगन्माते,तझ

ु े िेदशािे रलरिली गेली ि अजिामि झाली. माते,तझ्ु या
आिेस. तझ्ु यामळ

ु उत्पन्न झाली. तू सिा दशयन े सांरगतलीस.
िाणीतून िेदपिाणे

(सिा दशयन े - न्ाय, िैशरे षक, सांख्य, योग, पूि य मीमांसा ि उत्ति मीमांसा
अथिा िेदान्त)

ब्रह्मदेि :

ु असलेला. जो सृष्टीचा रनमायता आिे, ज्याला िेद मख
ु ोद्गत आिेत,
चाि मख
त्ाच्या पायाशी मी नमन कितो.

श्रीरिष्ण ु : लक्ष्मीसि दुधाच्या समद्रु ात पहुडलेला, चाि िातात शंख, चक्र ,गदा ,कमळ,
नाभीतून कमळ, पीतांबि नेसलेला, गळ्यात िैजयंती माळा.
शिणागताला इरिलेले सिय देणािा असा कृ पाळू तू आिेस. रिश्वाचा नायक
आिेस.
श्रीशंकि = ईश्वि
डोक्यािि गंगा, पांच तोंडे, दिा िात ,पाियतीसि, िाघाचे कातडे पांघिलेला,
सगळ्या अंगािि सापाचे िेष्टन ,स्मशानिासी. जो सृष्टीचा संिाि कितो, म्हणून

त्ाला स्मशानिासी म्हणतात.

ु
(श्रीगरुचरित्रामध्ये
श्रीशंकिास ‘ईश्वि’ म्हटलेले आिे.

ु
‘ईश्वि’ िी संकल्पना भगिद ् गीतेत पढीलप्रमाणे
आढळते.

् श े अजनयु रतष्ठरत।
ू ानाम हृद्दे
ईश्विः सियभत

् भूतारन यन्त्रारुढारन मायया॥
भ्रामयन सिय
(भगिद ् गीता अध्याय १८ श्लोक ६१)
अथ य : मी पिमात्मा ईश्वि सिय प्रारणमात्रांच्या हृदयामध्ये अंशात्मक आत्मा
म्हणून िास कितो.
देि आरण ईश्वि या दोन िेगळ्या कल्पना आिेत.

् ि आसिु एि च।
द्वौ भूतसगो लोके अरस्मन दै
(भगिद ् गीता अध्याय १६ श्लोक ६ िा)

ु
या मनष्य-लोकात
सिु (देि) आरण असिु (िाक्षस) अशा दोन प्रकािच्या व्यक्ती आढळू न
येतात.

ु प्रिृत्तीचा अंतीम टप्पा म्हणजे स्वतःलाच ईश्वि मानणे िोय.
आसिी
ईश्विः
्
असौ मया ित: शत्र:ु िरनष्ये च अपिान अरप।

्
्
्
् खी॥
ु
ईश्वि: अिम अिम
भोगी
रसद्ध: अिम बलिान
स
१६ - १४॥
(भगिद ् गीता अध्याय १६ श्लोक १४)
मिाठी भाषांति : या शत्रूला मी ठाि के ले त्ाचप्रमाणे इति शत्रूनं ािी मी मािीन,
मीच ईश्वि आिे, मीच भोगी आिे, मी रसद्ध आिे, मीच बलाढ्य
ु आिे.
आरण मीच सखी

ु स्वतः कडेच सिय जगाचे कतृत्व
य ,
या भगिद ् गीता अध्याय १६ श्लोक १४ प्रमाणे, जो मनष्य
भोगतृत्व आरण स्वारमत्व आिे अशा भ्रमात सतत िािित असतो; तो रनरितपणे आसूि
आिे असे समजािे.
् कि: च अरस्म रित्त-ईश: यक्षिक्षसाम।्
रुद्राणाम शं

्
्
िसूनाम पािक:
च अरस्म मेरु: रशखरिणाम अिम
॥् १०-२३॥
(भगिद ् गीतेत अध्याय १० श्लोक २३)

मिाठी भाषांति : (अकिा) रुद्रांमध्ये शंकि, यक्ष िाक्षसांमध्ये कुबेि,

ं ध्ये अग्नी आरण पियतांमध्ये मेरू मीच आिे.
(आठ) िसूम

्
शंकि या शब्दाची व्याख्या = यः शमम किोरत
सः शंकिः।
शब्दाथ य : शम = कल्याण

=जो सिाांच े कल्याण कितो तो शंकि िोय. )
सिय देि, साध्य रसद्ध किणाऱ्यास, गंधिय ,यक्ष रकन्नि ि ऋषीिि
करिकुळ - पिाशि, व्यास ,िारिकी

िेदाभ्यास किणािे संन्ासी , यती, योगेश्वि ,तापसी (तप किणािे) ,जे सतत
श्रीगरुु ं ची ध्यान धािणा कितात.

ििील सिाांना नमस्काि करुन श्री गंगाधि सिस्वती िे आपले स्वत:चे आई ि िडील ि
य :
दोन्ही कुळातील पूिज

य : आपस्तंब शाखेतील, कौण्डीण्य (मिाऋषी )गोत्री.प्ररसद्ध ‘साखिे
िडीलांकडील पूिज
‘आडनाि ‘ ह्या कुळातील सायंदिे –

ु गा ) नागनाथ –
(ह्या सायंदिे ाचा मल
ु गा) देििाि–
(ह्या नागनाथाचा मल
ु गा)गंगाधि (ह्या देििािाचा मल

श्री. गंगाधि देििाि साखिे िे ग्रंथकािकाचे िडील : नेिमी सद्गरुचिणाचा
ध्यास घेतलेले.
ु

ु गी चंपा.
य : आश्वलायन शाखेच्या काश्यप गोत्रातील चौंडेश्विीची मल
आईकडील पूिज
चंपा िी ग्रंथकािाची स्वारमनी, माता: रनियाच्या बाबतीत जणू
भिानी माता

ु
श्री गंगाधि देििाि साखिे ि सौ. चंपा गंगाधि साखिे ह्या दांपत्ाचा मलगा
ु
श्री. सिस्वती गंगाधि साखिे : सदैि श्रीगरुचा
ध्यास असायचा.

ग्रंथकाि सांगतात, िा ग्रंथ कमी लेख ू नका. उंस काळा ि िाकडा
रदसतो ,पण त्ातून अमृतासािखा गोड िस रमळतो. चांगल्या गोष्टीकडे लक्ष द्यािे , तसे

ु
माझे बोलणे, त्ातून गरुु स्मिणारिषयी प्रीरत (प्रेम ) रदसते. अनभिाने
एकरचत्ताने शिाणे

ु
ु
लोक ते स्वीकाितील, ब्रह्मानंदाची गोडी अनभिातू
न तत्काळ फळते. अनभिाने
ह्या बोलाची
आिड रनमायण िोते .
ू सांरगतलेल्या आिेत .ह्या कथा
ह्या सिय गोष्टी कथेच्या माध्यमांतन

ु
रसध्दमनु ी ि त्ांचा नामधािक (श्री गरुला
निस करुन लाभलेली संतती नामधािक)रशष्य
यांच्या संिादातून उलगडत जातात.
असा िा रशष्योत्तम मनाने व्याकू ळ झालेला, रचंतने े ग्रासलेला, अंत:किणात

ु
ु
मिेपयांत रनिय करुन, श्री गरुचिणी
ध्यान लािून ,भूक तिान रिसरुन गरुदशय
नाला

ु तु ी सदारशिा ,तू माझ्या मनी
जाियास रनघालेला रदसतो . सिाांसाठी कृ पाळू अशा गरुम
िास किािा, िी इिा व्यक्त किताना सिय सामान् लोकांच्या मनात येणािे प्रश्निी ह्या
रशष्याच्या रुपाने व्यक्त के लेले आिेत.

ु ा कािी )रदल्यािाचून (तू आम्हाला) कािीिी द्यायचे नािी,असे तझ्ु या मनांत
“(आधी तल
आिे का? ते मला सांग.

ु ाला सिय पृथ्वीचे िाज्य रदले ,त्ाला तम्ह
ु ी पाताळात बसरिले.
बळीने तम्ह
ु ी रबभीषणास रदली, त्ा पूिी लं का कोणाला रदली?
सोन्ाची लं का तम्ह

ु ी ) रदले, त्ाने तम्ह
ु ाला काय रदले?
अढळपद त्ा ध्रिु ाला हृषीके शाने (तम्ह
ु ी ब्राह्मणांना रदली, तम्ह
ु ाला कोणी काय रदले ?
रन:क्षरत्रय पृथ्वी करुन तम्ह

ु ा काय देऊ?
ु क प्राणी तल
सृष्टीचा पोषक (पालन पोषण )किणािा तूच देि आिे, मी क्षल्ल
ु
ु ा काय देऊ ?
बाळापाशी माता काय मागेल ? श्रीगरुनाथा
ऐक ,मी तल

ु ा काय देणाि ?मी फक्त तल
ु ा दयारनधी संबोधणाि .”
नामस्मिणारशिाय मी तल

अशाप्रकािे नामस्मिणाची मिरत रिशद करुन श्रीगरुु ं ची मूती तळमळीने के लेल्या भक्तीतूनच

ु
रशष्याच्या हृदयांत रस्थिािते. भक्तांच्या हृदयात श्रीगरुनाथ
िारिल्याने , ह्या गोष्टीचा ग्रंथकाि
– श्री. सिस्वती गंगाधि साखिें ना खूप संतोष झालेला रदसतो.
ु िदत्त ॥
॥ श्रीगरुदे

