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रवषय : सिंगीततज्ज्ञ िावर्
रवचािधन :-

ु
या अध्यायात पिार्ाती
'गोकर्ण र िं ग स्थापना' ह्या

ु
गोष्टीतून श्रीगरुचरित्रकािािं
नी िावर्का ीन सिंगीतरवषयक मारहतीचा

सिंकर त ठे वा, तसेच ‘दशरशि िावर्’ ह्या िाक्षसाच्या व्यरिमत्वाचे रवरवध
प ैलू उ गडून दाखरव े े आहेत.
मीमािंसा:-

सिंबोधतात.

ु
ू
िावर्ा ा श्रीगरुचरित्रकाि
दशरशि िावर् म्हर्न
ु
महषी वारिकी तसेच त ु सीदासजी यािंच्या मतानसाि

ु
िावर् एक रशि (डोक) अस े ी व्यिी होती. हनमानजी
जेव्हा सीतेच्या

ु
शोध घेण्यासाठी िं केस गे े होते, तेव्हा हनमानजी
ा िावर् एक रशि
अस े ी व्यिी रदस ी होती. असा वारिकी िामायर्ात स्पष्ट उल्ले ख
आहे.
1
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महाकरव िरवषेर्ाचायण यािंच्या मते िावर्ाच्या दशरशिािंच े
स्पष्टीकिर् देताना त्याच्या गळ्याती ९ मण्यािंचा हाि असे रद े े आहे.
ह्या ९ मण्यािंमध्ये िावर्ाच्या एका रशिाचे प्ररतरबिंब पडल्यान े तो दशरशि

ु
सिंबोध ा गे ा, असा महाकवी िरवषेर्ाचायण यािंनी ‘ज ैन पद्म पिार्ात’
स्पष्ट उल्ले ख के े ा आहे.
दशरशि िावर् म्हर्जे शब्दशः दहा डोकी अस े ी

व्यिी तसेच ‘६ शास्त्रे व ४ वेद ‘ज्ञात अस े ी व्यिी होय, असाही अर् ण
काही ोक ावताना आढळतात.
http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%
ु ,
E0%A4%B5%E0%A4%A3 ह्या सिंकेतस्थळानसाि

ु
िावर्ाजवळ मायावी रवद्या असल्यान,े तो शत्रसमोि

ू उभा िाहात असे, अन्यर्ा तो
दहा तोंडािंचा िाक्षस म्हर्न
ु होता. आपर् उत्ति, दरक्षर्, पूव,ण
आपल्यासािखाच रदसर्ािा एक मनष्य

परिम, ईशान्य, न ैऋत्य, वायव्य, आग्नेय या आठ रदशा आरर् तसेच
2
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विची(उर्ध्ण) आरर् खा ची(अधो) अशा दोन रमळू न एकू र् दहा रदशा
मानतो. िावर् कोर्त्याही अवस्थेत दश रदशािंना चौकस दृष्टीन े पाहात
ु होती असे म्हर्ता येई .
असे. याचा अर् ण िावर्ा ा ‘दश-फे ि बद्धी’
ु
(चौफे ि बद्धीची
व्यिी व्यवहािकुश असते, असे आपर् मानतो).
दशरशि ह्या शब्दाचा शब्दशः अर् ण :

ू ा मार्ा)
दशरशि= दश (दहा) + रशि (मस्तक, डोके , कोर्त्याही वस्तच
= जीवनाती दहा यशरशखिे (TOP)
याचा अर् ण दहा डोकी अस े ी व्यिी होतो.
याचा भावार् ण िावर्ान े, मायावी पद्धतीन े दहा डोकी
अस े ा िावर्, असा आभास जगासमोि उभा के े ा असावा.
ु
पिार्का
ीन सूि-असूि सिंघषाणत श्रीरवष्ण ु ा

दश-अवतािासाठी दहा रवरवध जन्म घेऊन असूिािंना नष्ट करुन जगाचे
ु
िक्षर् किावे ाग े. श्रीरवष्णच्या
ह्या दश अवतािािंच्या मागचे प्रयोजन
असूि िावर्ास समज े े रदसत नाही. त्यान े मायावी रुपाती
3

दशरशि
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िावर् उभा करुन जगा ा दाखवून रद े असावे की, श्रीरवष्ण ु सािखे दहा
जन्म घेण्याची गिज नाही.एकाच जन्मात मायावी पद्धतीन े दहा डोक्ािंची
ु
व्यिी ह्या स्वरुपात स्वतःस उभे करुन श्रीरवष्णच्या
दश अवतािािंना
आव्हान रद े े असावे, असे म्हर्ता येई .
तसेच ही व्यिी स्वतःच्या जीवनात दहा क्षेत्रात

ु रठकार्ी पोहोच े ी असावी, असाही दशरशि ह्या शब्दाचा अर् ण
अत्यच्य
होतो.
कोर्त्याही क्षेत्राती
न ेहमी त्या क्षेत्राती

ु
प्रयत्नवादी बरद्धमान
व्यिीसाठी,

सवोच्च पद रिकामे असते. खा च्या पदािंवि न ेहमी

गदी असते.
ह्या ाच इिंग्रजी मध्ये,

‘There is always room at the TOP’

असे म्हर्तात.

वेदशास्त्रसिंपन्न तसेच ब वान िावर् व्यिीगत जीवनात
4
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अध्याय सहावा

ु
ौरकक अर्ाणन े दहा क्षेत्रात यशस्वी झा े ा , आपल्या ा श्रीगरुचरित्रात
रदसतो.
असा हा जीवनाच्या रवरवध क्षेत्रािंत यशस्वी
झा ेल्या ‘िावर्’ या शब्दाचा अर्:ण -

् िावर्ः
िावर् = यः िावयरत भीषयरत सवाणन सः
(अर् ण:- जो सवाांवि सतत आिडा-ओिड कितो आरर् सवाांना भीती
दाखवतो तो िावर्.)

ु प्रवृत्ती होय.
याचे कािर् िावर्ाती असिी

ु त्तीच्या ोकािंची सहा क्षर्े
श्रीमद ् भगवद ् गीतेत असिीवृ

सािंरगत े ी आहेत.

दम्भः दप णः अरभमानः च क्रोधः पारुष्यम ् एव च ।

ु ् ॥ १६ - ४ ॥
अज्ञानम ् च अरभजातस्य पार् ण सम्पदम ् आसिीम

हे अजनणु ा ! दािंरभकपर्ा , घमेंड , गवण , िागीटवृत्ती , कठोिपर्ा आरर्

ु )
ु सिंपत्ती घेऊन जन्म ेल्या परुषािं
ु ची ( सहा गर्
अज्ञान ही आसिी
5
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अध्याय सहावा
क्षर्े आहेत.

ु आरर् आसिी
ु या दोन्ही शब्दािंचा
सिंस्कृत भाषेत असिी

अर् ण िाक्षसी असाच होतो.
िावर्ाती

ु इरतहासान े िावर्ाची
असूिी प्रवृत्तींमळे

नोंद ख नायक अशी घेत े ी रदसते.

ु प्रवृत्तीच्या व्यिी, आप ी रवचािधािा
असिी

जगावि

ादण्याचा अरतिेक किताना, आजही दहशतवाद्यािंच्या रुपात

आपर् पहातो.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १६ ते ३७

प ु स्त ब्राह्मर् व त्याची पत्नी कै कया या

दािंपत्याचा म ु गा िावर् हा

िं केचा िाजा -

िं काधीश होता. िावर्ाची

रशवभि आई मातीच्या र िं गाची पूजा किीत असताना, िावर् मातेच्या
दशणनासाठी आ ा. आपल्या आईन े मातीच्या र िं गाची पूजा किर्े, ही
6
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ु त्यान े स्वतःची प्ररतष्ठा
गोष्ट िावर्ा ा कमीपर्ा आर्र्ािी होती. त्यामळे
सािंभाळण्यासाठी, कै ास पवणतासकट श्रीशिंकिास उचलून

िं के ा

आर्ण्यासाठी, रहमा य पवणत िािंगाती कै ास पवणत ह्या रठकार्ी गे ा.
मीमािंसा:वारिकी िामायर्ाती

ु
उल्ले खानसाि,
प ु स्त्य

ु
मनीच्या
रवश्वश्रवा नावाच्या म ु ाचा म ु गा म्हर्जे िावर् होय.
रवश्वश्रवा ा विवरर्णनी आरर् कै कसी नावाच्या दोन बायका (पत्नी) होत्या.
विवरर्णनीन े कुबेिा ा जन्म रद ेल्यान े, सवतीमत्सिातून कै कसीन े

‘कुबे- ा म्हर्जे अशभु वेळी’ गभण धािर्ा के ी. अशभु वेळी गभण
ू
धािर्ा के ल्यान े िावर्, किं ु भकर्ण हे क्रूि स्वभावाचे िाक्षस त्या गभाणतन
उत्पन्न झा े.

र्ोडक्ात मातेच्या मनःरस्थतीचा नवजात गभाणवि रनरित
परिर्ाम होतो.
( सिंदभण:7
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॥ श्रीगरुचरित्र
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URL:http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%
BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3 )

ु
श्रीगरुचरित्रकािािं
च्या मते, प ु स्त ब्राह्मर् व त्याची

पत्नी कै कया या दािंपत्याचा म ु गा िावर् हा िं केचा िाजा - िं काधीश
होता.

िं केचा िाजा अस ेल्या रशवभि िावर्ा ा
आपल्या मातेच्या मनाती

रशवभिी ही भावना समज ी नाही. ‘भाव

ु
िं केचा िाजा िावर्, श्री िं केहून
तेर् े देव’ ही मनाची प्रवृत्ती न कळल्यामळे
रनघून स्वतःच्याच इष्टदेवतेच े ‘श्रीशिंकिाचे’ रनवासस्थान उखडून
आर्ण्यासाठी, कै ास पवणत स्थाना ा मनोवेग े (त्वरित) गे ा.

8
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अध्याय सहावा

ु श्री िं का ते रतबेट हे अिंति 2582.604km आहे.
गगु नकाशानसाि
गगु

ु
मॅपनसाि

अधधपत्याखा ी

रतबेटमधी

आहे. गगु

Mountains, Xizang (Tibet), China

कै ासपवणत

सध्या

चीनच्या

नकाशावि ह्या पवणता ा

Gangdisê

असे नाव आहे. कै ास पवणतातून इिंडस

ु कनाण ी ह्या आरशयाती
(रसिंध)ू , सत ेज, ब्रह्मपत्रा,

महानद्या उगम

पावतात.
पृथ्वीच्या भूस्तिािंमध्ये सतत चालू अस ेल्या हा चा ींमूळे िावर्का ात
ह्या दोन्ही रठकार्ािंमधी अिंति वेगळे असू शके .
एवढा प्रचिंड प्रवास के ल्यावि, िावर्ान े हा पवणत

स्वबळान े उखडायचा प्रयत्न के ा. पििंत ू हा प्रयत्न फसल्यावि, िावर्ान े
सिंगीतातून ‘रशव आिाधना’ सरुु के ी.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ३८ ते ८०
सिंगीततज्ज्ञ िावर्ान े, ‘स्वतःचे रशि व
9

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा

गोकर्णमरहमा - महाबळेश्विर िंगस्थापन

स्वतःची आतडी’ यािंच्या सहाय्यान े वीर्ा बनरव ी. ह्या वीर्ेवि ३६

िागािंमधनू , सतत २ मरहन े श्रीशिंकिाची आिाधना के ी. अशा ह्या
कतणव्यकठोि िावर्ावि, भगवान श्रीशिंकि प्रसन्न झा े.
मीमािंसा:िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि १=सिंगीततज्ज्ञ वीर्ा वादक िावर्
भावार् ण:-िावर्ान े ‘स्वतःची आतडी’ वापरुन म्हर्जे

ु एकवटून ३६
पोटरतडकीन े व ‘स्वतःचे एक डोके तोडून’ म्हर्जे बद्धी
िागािंमधनू वीर्ा वादन किीत, रशवभिी के ी.
ु
श्रीगरुचरित्रकािािं
नी

िावर्ान े

रशवशिंकिाची

के े ी सिंगीत आिाधना सरवस्ति रद े ी आहे. ह्या सरवस्ति मारहतीतून
ु
िावर् का ीन सिंगीत शास्त्राचे सिंक न पढी
रपढ्ािंच्या हवा ी के े े
आहे.
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अध्याय सहावा
सिंगीताती प्रख्यात आठ गर् :
ओवी क्रमािंक ४३ ते ४५

सिंगीताती नव िस:
ओवी क्रमािंक ४६ व ४७

गर् क्रमािंक

गर्

कुळ

िस क्रमािंक

िसाचे नािंव

१

‘म‘

ब्राह्मर्

१

शािंत

२

‘न‘

क्षरत्रय

२

भयानक

३

‘भ‘

वैश्य

४

‘य‘

शद्रु

३

अद्भत
ु

५

‘ज‘

दैत्य

५

हास्य

=िाक्षस

६

करुर्

४

िं ाि
श्रृग

६

‘ि‘

प्रेत

७

िौद्र

७

‘त‘

िाक्षस

८

वीि

८

‘स‘

९

बीभत्स

तरुु िं ग

स्वि:-
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अध्याय सहावा

भाितीय शास्त्रोि सिंगीतात सा, िे, ग, म, प, ध, नी, सा

ु स्वि मान े जातात. ह्या स्विािंच े जन्म प्लक्ष, जिंब ू ,
(विचा स्वि) हे मख्य
ु
शाम , कुश, क्रौंच, शाक, पष्कि
अशा सात रिपािंमध्ये झा े े आहेत,
ु
अशी नोंद गोकर्ण पिार्ात
आहे.

ह्या स्विािंच्या सात जन्मरिपािंरवषयीची सरवस्ति मारहती
http:/gokarnamahabaleshwar.com

ह्या

सिंकेतस्थळावि

ु
‘गोकर्ण पिार्’
ह्या सदिात आपल्या ा वाचावयास रमळते.

ु
श्रीगरुचरित्राती
िावर्का ीन सिंगीतात व सध्याच्या
ु झा े े बद परढ
ु प्रमार्े :अवाणचीन सिंगीत शास्त्रात का ानरुप
१) षड ् ज = सा (ओवी क्रमािंक ४८, ४९)
ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
12

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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ु
वास जिंबिीप

ु
जन्मभूमी जिंबिीप

उगम किं ठ

षड ् ज =षट ् + ज
(षट ् म्हर्जे सहा आरर् ज म्हर्जे जन्मर्ािा)

नारसका, किं ठ, उि, तालु, जीभ, दात ह्या सहा
ू उत्पन्न होतो.
स्थानािंतन

ु व अवाणचीन सिंगीतात ‘सा’ ह्या स्विाच्या उगमात साम्य
वाय ु पिार्
आहे.

ु (SOUND theory ) :ु
वाय ु पिार्ाती
(२१.३४ ) र्ध्नी शास्त्रानसाि
‘षड ् ज (सा)’ स्वि हा सहा अवयवािंच्या म्हर्जेच नाक, किं ठ, उि, जीभ,
ु रत्रत प्रयत्नान े रनमाणर् होतो.
टाळु , आरर् दािंत यािंच्या सरनयिं

तान मोिाच्या स्विासािखी मोि हा पक्षी ‘षड ् ज’ उच्चाितो.
कुळ गीवाणर्

गीवाणर्

13

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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गीवाणर्ः म्हर्जे देव आरर् देवता.
गीवाणर्भािती म्हर्जे भाितवषाणती देव आरर् देवतािंची भाषा.
ु रदव्या गीवाणर्भािती।
ु
भाषास ु मख्या
मधिा

ु
तस्यािं रह काव्यिं मधििंु तस्मादरप सभारषतम
॥्
विंश ब्राह्मर्

------

ििंग कमळाच्या पानाप्रमार्े

कम वर्ण (तािंबडा)

देवता अग्नी

वरि = अग्नी
अरग्नऋषीन े त्या ा पारह .े

िस शिंगाि

वीि अद ् भतु

२) ऋषभ = िे (ओवी क्रमािंक ५०, ५१)
(ऋषभचा दुसिा अर् ण ब ै आहे.)

ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
14

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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वास प्लक्ष

जन्मभूमी शाकिीप

उगम हृदयस्थान

ऋषभ= ऋष (जार्े) + अभ (हा प्रत्यय)

ु त उत्पन्न झा े ा हा स्वि अरधक
स्विसमहािं
क्ष्यवेधी प्रखिपर्ान े हृदया ा जाऊन
रभडतो.

तान तास पक्षाच्या स्विासािखी
कुळ ऋरष

चातक पक्षी ‘ऋषभ’ उच्चाितो.
ऋरष

विंश ब्राह्मर्

--------

ििंग शोरभविंत

रपिंगट

देवता यमदेवता

त्या ा ब्रह्माऋषींनी पारह .े
ब्रह्मा ही त्याची देवता आहे.

िस अद्भतु िस

िौद्र

३) गािंधाि = ग (ओवी क्रमािंक ५२, ५३)

15

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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(गिंधवण ोकािंच े स्थान म्हर्जे गािंधािदेश. आज तो प्रदेश अफगारर्स्तान
मधी किं दाहाि या नावानी ओळख ा जातो. धृतिाष्ट्राच्या पत्नीचे नाव गािंधािी
होते.)

ु
श्रीगरुचरित्राती
िावर् का ीन सिंगीत

अवाणचीन सिंगीत

वास कुशिीप

जन्मभूमी कुशिीप

उगम नाक

गािंधाि =गािं +धृ यापासून रवभिी ोप न
होता, गािंधाि हे शब्दरुप झा े आहे.

तान बोकडाच्या स्विात

गािंधाि हा बोकडाच्या किं ठातून येर्ािा स्वि

कुळ देव

देव

विंश वैश्य

वैश्य वर्ण

ििंग सोन्याच्या ििंगाचा

सोन ेिी

देवता चिंद्रदेवता

चिंद्रऋषींनी त्या ा पारह .े
सिस्वती ही त्याची देवता आहे.
16

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
िस अद्भत
ु िस
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करुर्िस

४) मध्यम = म (ओवी क्रमािंक ५४, ५५)
ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
वास क्रौंचिीप

जन्मभूमी क्रौंचिीप

उगम छाती

सात स्विािं मध्य स्थानी असल्यान े ‘मध्यम’

तान क्रौंचस्विात

क्रौंच पक्षी मध्यम स्वि उच्चाितो.

कुळ गीवाणर्

गीवाणर्

गीवाणर्ः म्हर्जे देव आरर् देवता. गीवाणर्भािती म्हर्जे भाितवषाणती देव
आरर् देवतािंची भाषा.

ु रदव्या गीवाणर्भािती।
ु
भाषास ु मख्या
मधिा

ु
तस्यािं रह काव्यिं मधििंु तस्मादरप सभारषतम
॥्
17

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
विंश ब्रह्म (ईश्वि)

ििंग किं ु दाच्या फु ािंसािख्या
ु ििंगाचा
शभ्र

देवता

क्ष्मी

िस करुर्ािस
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ब्राह्मर् वर्ण

ु )
किं ु दवर्ण (शभ्र
---------------हास्य (म्हर्जेच प्रसन्न )त्याचा िस आहे.

५) पिंचम = प (ओवी क्रमािंक ५६, ५७)
ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
वास शाि ी िीप
उगम किं ठ

जन्मभूमी शाि ीिीप
स्विमार के त पाचव्या स्थानी असल्यान े
‘पिंचम’.

तान कोकीळ स्वि
कुळ

कोरकळ ‘पिंचम’ स्वि उच्चाितो .

18

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा
विंश रपतृ

रपतृ, ब्राह्मर् वर्ण

ििंग काळा

काळा

देवता गर्नार् देव

रवष्ण ू ही त्याची देवता आहे.
नािदऋषींनी त्या ा पारह .े

िस हास्य

शिंगाि

६) धैवत =ध (ओवी क्रमािंक ५८, ५९)

ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
वास श्वेतिीप
उगम
तान

कपाळ
बेडकाचा स्वि

जन्मभूमी श्वेतिीप

ु ) +वत .्
धैवत =धी (बद्धी
बेडूक ‘धैवत’ स्वि उच्चाितो.

कुळ ऋषी

ऋषी

ू
विंश उत्तम ध्यानािंतन

क्षरत्रय वर्ण
19

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा
जन्म
ििंग

रपवळा

रपवळा

देवता नािदगर्ेश देवता

गर्पती ही त्याची देवता आहे.
ु
तबिं ु रुन े धैवत अनभव
ा.

िस बीभत्स

बीभत्स व भयानक

७) रनषाद = नी (ओवी क्रमािंक ६१, ६२)

ु
श्रीगरुचरित्राती

अवाणचीन सिंगीत

िावर् का ीन सिंगीत
ु
वास पष्कििीप
उगम
रनमीत=

टाळू िं च्या
विच्या

ु
जन्मभूमी पष्कििीप
रम ाफातून

रनषाद =रन +सद ् (खा ी बसर्े )सवण

जबड्याच्या स्वि त्याच्या रठकार्ी समाप्त होतात

मध्यभागी अस ेल्या टाळू ा (शब्दश: खा ी बसतात).
जीभ टे कवून काढ े ा ‘नी’ हा
20

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
स्वि

मस्तकाच्या
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अग्रभागी

अस ेल्या टाळू वि जार्वतो.
तान

हत्तीच्या स्विािंत

कुळ वैश्य

असिु ( िाक्षस )

विंश

ू ग ु ाबी
तािंबस

ििंग
देवता

हत्ती रनषाद स्वि उच्चाितो.
वैश्य वर्ण

असिु ( िाक्षस )
रवरचत्र सिंरमश्र

ु जवळी
तबिं ु िमनी

तबिं ु रुन े त्या ा पारह .े

सूय ण देवता

सूय ण ही त्याची देवता आहे.

िस भयानक िस

करुर्
(रनषाद हा कारुण्याची उत्कटता
दाखवतो.)

ु
श्रीगरुचरित्राती
३६ िागािंची नावे (ओवी क्रमािंक ६४ ते ७८)
क्रमािंक

िावर्का ीन िागािंची नावे
21

िागािंची अवाणचीन नावे

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा
१)

श्रीिाग

श्रीिाग

२)

वसिंतिाग

वसिंतिाग

३)

भ ैिव

भ ैिव

४)

पिंचम

पिंचम

५)

नटनािायर्

नटनािायर्

६)

मेघ

मेघ

७)

गौडी

गौडी

८)

द्रारवडिाग

द्रारवडिाग

९)

कौरशकमाळी

मा कौरशक

१०)

देवगिंधाि

देवगिंधाि

११)

धनारश्र

धनाश्री

१२)

बिाडी

विाडी

१३)

िामरक्रया

शद्धु िामरक्रया

१४)

मिंजिी

पटमिंरजिी
22

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा
१५)

गौडक्री

गौडक्री

१६)

भ ैिवी

भ ैिवी

१७)

ु िी
गजण

१८)

वेळाव ी

१९)

ु तोडी
गजणिी
रब ाव

र त

र त

२०)

ु कर्ाणटकी
हिंसयि

ु कर्ाणटकी
हिंसयि

२१)

टिं काक्षी

टिं काक्षी

२२)

स ैधवी

रसिंध भ ैिवी

२३)

मा वी

मा ाश्री

२४)

बिंगा ी

बिंगा भ ैिव

२५)

सोिटी

सोिट

२६)

कामबोध

कामोद

२७)

भूपाळी

भूपा ी

२८)

वल्लभ

वल्लभ
23

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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२९)

िाव्हेिी

सावेिी

३०)

रवहिंगदात्री

रबहागडा

३१)

िामक ी

िामक ी

३२)

मल्हाि

मल्हाि

३३)

आरहिी

आरहि भ ैिव

३४)

वसवीज

सध्या अरस्तवात रदसत नाही.

३५)

देवरक्रया

देवक्री

३६)

मध्यम िाग

सध्या अरस्तवात रदसत नाही.

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ७९
िावर्ाचे भिीसी। प्रसन्न ईश्वि त्वरितेसीं।

ु ॥७९॥
रनजरूपें अरतहषीं।उभा िारह ा सन्मख
मीमािंसा:-

ु
िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि २= िावर्ाच्या भिीभावमळे
24

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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श्रीशिंकि , िावर्ावि प्रसन्न झा े.

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ८१

ु पाशीं।
म्हर्े िावर् रशवासी। काय माग ूिं तज
क्ष्मी माझे घिची दासी। अष्टै रनधध माझे िािीं॥८१॥
मीमािंसा:िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ३= ऐश्वयणसपिं न्न िावर्

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ८२, ८३

चतिु ानन माझा ज्योरतषी। तेहतीस कोटी देव हषीं।

ु
सेवा करितारत आम्हािंसी। सूय ण चिंद्र वरुर् वाय॥८२॥
अग्नीसारिखा सेवा करि। वस्त्रें धूतसे अरतकुसिीं ।
25

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा

यम माझा आज्ञाधािी। रनिोपावेगळा न मािी कवर्ा॥८३॥
मीमािंसा:िावर्ाच्या जीवनाती

यशरशखि ४ = िावर्ान े प्ररतस्पधी ३३ कोटी

देवािंना स्वतःच्या कािागृहात डािंबनू स्वतःचा िाजकािभाि रनििंकुश के ा.

िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ५ = सूय,ण चिंद्र, वरुर्, वाय,ू अरग्न ह्या
रनसगण देवतािंना तसेच मृत्यदू वे -यम यािंना अिंरकत करुन न ैसरगणक
आपत्तींपासून स्वतः ा सिंिरक्षत के े.

*चतिु ानन माझा ज्योरतषी*--- ह्यारवषयीची मीमािंसा

ओवी क्रमािंक १०५ ते १०९ च्या मीमािंसते रद े ी आहे.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ८४

ु किं ु भकर्ाणसारिखा भ्रात्र।
इिंद्रपिाभरवता पत्र।

ु त। कामधेन ु माझ्या घिीं॥८४॥
स्थान माझें समद्रािं
मीमािंसा:26

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ६= िावर्ाचे िाज्य िं का-समद्रु वेरष्टत
ु
सिरक्षत
िाज्य

आजचे श्री िं केचे क्षेत्रफळ= ६५६१० चौिस रक. मी.
(सिंदभ ण URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka)

आज नारसक रजल्ह्याचे,(महािाष्ट्र) क्षेत्रफळ= १५५३० चौिस रक. मीटि
आजचे श्री िं केचे क्षेत्रफळ, नारसक रजल्ह्याच्या पाचपट आहे.
िावर्का ात श्री िं केच्या या क्षेत्रफळात बद असू शके . हे गृरहत धि े

ु े सिरक्षत
ु
तिी िावर्ाचे िाज्य छोटे होते, पििंत ू ते चहूबाजूनी समद्रान
िाज्य
असावे.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १०५ ते १०९

ू ी। प्ररतकाि किा वेगस
े ीं।
रवरििंरच म्हर्े रवष्णस

ु ािंसी।िाम-अवतािीं परियेसा॥१०५॥
कािर् असे तम्ह

ु ािंसी।
त्वरित उपाव किावा यासी। पढेंु जड होई तम्ह
27
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॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा

ु
रनदाणळावया िाक्षसािंसी। अवतिोरन तम्हींच
यावें॥१०८॥
ऐसें रवनवी चतिु ानन। तिंव श्रीरवष्ण ु म्हर्े कोपोन।

कायण नारस ें म्हर्ोन। रनघा ा झडकिी कै ासासी॥१०९॥
मीमािंसा:-

िावर्ान े जिी चतिु ानन म्हर्जे सृष्टीरनमाणर्कताण आप ा

ू सािंरगत े अस े तिी रनयती बद ण्याचा अरधकाि
ज्योरतषी म्हर्न

प्रत्यक्ष ब्रह्मा, रवष्ण,ु महेश यािंनाही नसतो, हे रदसते. कािर् श्रीरवष्णनु े
िाम अवताि हा जन्म ह्या काळात घेत े ा रदसत नाही.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ८७
े ी।
ईश्वि म्हर्े िावर्ासी। जिी चाड असे पूजस

ु ॥८७॥
काय करिसी कै ासासी। प्रार्र िं ग देईन तज
मीमािंसा:ईश्वि

िावर्ास

म्हर्ा ा
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,”जि

े ाठी
पूजस

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा

गोकर्णमरहमा - महाबळेश्विर िंगस्थापन

(रशवर िं गाची)गिज असे ति कै ास (न ेऊन) काय किशी ? मी त ु ा
माझे प्रार्र िंगच देतो.”
े ाठी फि
िावर् असूि वृत्तीचा असल्यान े, त्या ा पूजस

ु
रशवर िं गाची गिज (श्रीमद ् भगवद ् गीतेनसाि-प्रवृ
त्ती) आहे, कै ास

ु
े ाठी नाही (श्रीमद ् भगवद ् गीतेनसाि-रनवृ
पवणताची गिज पूजस
त्ती) हे
ताितम्य रदसत नाही.

ु
श्रीमद ् भगवद ् गीतेनसाि,

ु ।
प्रवृरत्तम ् च रनवृरत्तम ् च जनाः न रवदुः आसिाः

न शौचम ् न अरप च आचािः न सत्यम ् तेष ु रवद्यते ॥ १६ - ७ ॥
कें व्हा काय किावे (प्रवृत्ती) आरर् कें व्हा काय करू नये (रनवृत्ती) हे
ु
आसिी

ु तपर्ा
ण
ोकािंना कळत नाही . शरचभू
, सदाचाि व सत्य हे (

ु ) त्यािंच्या रठकार्ी नसतात .
गर्
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक ११८
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ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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कध ीं रदध ें र िं ग त्यासी।न े ें असे

िं केसी।

ू ी। पािंच घटी झाल्या देखा॥११८॥
शिंकि म्हर्े रवष्णस
घटी= घटका= चोवीस रमरनटािंचा काळ
पािंच घटी= पाच घटका =५ x २४ रमरनटे = १२० रमरनटे =२तास
मीमािंसा:िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ७= आकाशमागे प्रवासाचे तिंत्रज्ञान
रवकरसत किण्यात यशस्वी

गगु

ु
मॅप सिंदभाणनसाि,
सध्याचे कै ास पवणत ते गोकर्ण हे अिंति

१९७२.५२८ रक. मीटि आहे. िावर् काळात ह्या अिंतिात (कै ास पवणत ते
30

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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गोकर्ण अिंति १९७२.५२८ रक मीटि) बद असू शकतो. कािर् पृथ्वीच्या
भूगभाणती

स्ति सदैव सिकत असतात. हे जिी गृरहत धि े तिी

िावर्ा ा हवाई मागे प्रवास किण्याचे, प्रगत तिंत्रज्ञान अवगत असावे,
असे रदसते.
िावर्का ीन हवाई वेग जार्ून घेण्याचा एक अल्पसा शास्त्रीय प्रयत्न:कै ास पवणत ते गोकर्ण हे हवाई अिंति= १९७२.५२८ रक. मी.
े ा जास्त वेळ
पाि किण्यास िावर्ास २ तासािंपक्ष

ाग े ा, श्रीशिंकि व श्रीरवष्ण ु

यािंच्या सिंवादातून (ओवी क्रमािंक ११८) रदसतो.

ु
पिार्का
ात आवाजाचा वेग ही सिंकल्पना मारहती असावी.

ु िावर् आपल्या मातेच े दशणन घेण्यासाठी
ओवी क्रमािंक १९ नसाि
ु )
आ ा तेर्ें वेगवक्त्र। (वक्त्र = मख

(वेगवक्त्र =बो ण्याच्या वेगान े म्हर्जे तोंडातून शब्द बाहेि पडण्याच्या
आत)

ु आवाजाचा वेग= ३४०.२९ मीटि प्ररत सेकिंद आहे
सध्याच्या शास्त्रानसाि
= ताशी १२२५.०४४ रक. मीटि आहे.
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॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा

आवाजाच्या वेगान े (ताशी १२२५.०४४ रक. मीटि) कै ास पवणत ते गोकर्ण हे
अिंति१९७२.५२८ रक. मी. पाि किण्यास १.६ तास (२ तासापेक्षा कमी वेळ
ागतो) ागतात.
ु
ओवी क्रमािंक११८ नसाि
२ तासािंनतिं ि िावर् गोकर्ण ह्या
रठकार्ी पोहोच े ा रदसत नाही.

याचा अर् ण िावर्ाचा हवाई प्रवासाचा वेग आवाजाच्या

वेगापेक्षा कमी होता, असे रदसते.

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १२५

बो ावूरन गर्ेशासी। सािंग े रवष्ण ु रवनयेसीं।

"कै सा िावर् परियेसा। ततु ें सदा उपेरक्षतो॥१२५॥
मीमािंसा:िावर् हा असूि प्रवृतीचा असल्यान े ‘श्रीगर्ेश’
ह्या देवतेची उपेक्षा किताना रदसतो.

श्रीमद ् भगवद ् गीतेत आसूिी प्रवृतीचे सािंरगत े े क्षर्
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आशय॥
अध्याय सहावा
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असौ मया हतः शत्रःु हरनष्ये च अपिान ् अरप ।

ु ॥ १६ - १४ ॥
ईश्विः अहम ् अहम ् भोगी रसद्धः अहम ् ब वान ् सखी
या शत्रू ा मी ठाि के े त्याचप्रमार्े इति शत्रूनिं ाही मी मािीन , मीच
ईश्वि आहे , मीच भोगी आहे , मी रसद्ध आहे , मीच ब ाढ् आरर्
ु आहे .
मीच सखी

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १२८

आतािं तवु ािं किर्ें एक। िावर्ापाशी जावें ऐक।

कपटरुपें व्हावे कुब्जक।बाळवेष धरुरन॥१२८॥
मीमािंसा:-

ु
िावर् ह्या असिाच्या
हाती रशवाचे प्रार्र िं ग गेल्यान े,

जगाचा रवनाश टाळण्यासाठी श्रीरवष्ण ु श्रीगर्ेशा ा बा ब्रह्मचाऱ्याचे
रुप घेऊन िावर्ाकडे पाठरवतात.(‘पा’ रसन ेमात श्री. अरभताभ बच्चन
यािंनी वेषािंतिाच्या सहाय्यान े बा क ाकाि
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रुपात अप्ररतम अरभनय

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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प्रदरशणत के े ा आहे.)

ु प्रवृतीचा रवश्वा ा अस े ा धोका श्रीमद ् भगवद ् गीता
असिी

ु
सिंदभाणनसाि,

ु
एताम ् दृरष्टम ् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबद्धयः
।

प्रभवरि उग्रकमाणर्ः क्षयाय जगतः अरहताः ॥ १६ - ९ ॥

ु
ु
ु ) दृष्टीचा आश्रय घेऊन , बरद्धभ्रष्ट
या ( आसिी
झा े ,े अल्पबद्धीचे,
ु
क्रूिकमण किर्ािे, सवाांच े अरहत किर्ािे आसिी
नाशासाठीच जन्मा ा येतात .

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १५२
सहस्रवेद तूिं वारचसी। सिंध्याकाळीं मागण क्ररमसी।

ु रनशी। सिंध्या ोप होई ॥१५२॥
वाटे सी होई तज
मीमािंसा:34

ोक जगाच्या

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ८ = िावर् हा वेद शास्त्र सिंपन्न
रविान.
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १८५
आवेशोरन िावर् देखा। टो े मािी गर्नायका।
हास्यवदनें िडे तो देखा। भूमीविी ोळतसे॥१८५॥
मीमािंसा:-

ु बळ शत्रूशी सामना किर्ािा
िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि ९ = तल्य
‘महापिाक्रमी िावर्’
बा ब्रह्मचाऱ्यान े र िं ग जरमनीवि ठे वल्यान े िावर्ाच्या
हातात आ े े यश, त्याच्यासमोि रनसटून गेल्यान े, िावर् िागाव ा
होता. रचड ेल्या िावर्ान े त्या हान म ु ास िट्टे माि े. तो हान म ु गा
(बा

गर्ेश) िडत रनघून गे ा. पििंत ु ह्या प्रसिंगाची अखेि िावर्-

श्रीगर्ेश यद्धु ान े झा े ी रदसत नाही.
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॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
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अध्याय सहावा

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १८९, १९०
नाम पाव ें यारच कािर्ें। ‘महाबळेश्वि’ र िंग जार्ें।

ु
मिडोरन
ओरढतािं िावर्ें। गोकर्ाणकाि जाह ें देखा॥१८९॥
ु तप करित।
ऐसे करूरन िंकानार्। गे ा, मागती

े १९०॥
ख्यारत झा ी गोकर्णक्षेत्र। समस्त देव तेर्ें आ ॥
मीमािंसा:िावर्ाच्या जीवनाती यशरशखि १० = अपयशान े न खचर्ािा
प्रयत्नवादी िावर्
िावर्ान े पित एकदा आपल्या बळाच्या जोिावि जरमनीती

उपटून काढण्याचा प्रयत्न के ा, पििंत ू त्या ा अपयश आ े.
आपर् न ेहमी म्हर्तो

‘दैव देत े पर् कमण न ेते’
िावर्ाच्या बाबतीत उ ट घड े,
‘कमाणन े रद े पर् दैवान े न े ’े
36

र िं ग

ु
॥ श्रीगरुचरित्र
आशय॥
अध्याय सहावा
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ु
तिीही िावर् अपयशयान े खचनू न जाता,पन्हा
श्रीशिंकिा ा प्रसन्न किण्यासाठी तप किण्यास रनघून जातो.

ु िाखेतन
ू जन्म ेल्या
ह्याच िावर्ाच्या प्रयत्नवादी वृत्तीमळे

रफरनक्स पक्षाप्रमार्े, िावर्ाच्या जीवनात अशक् हा शब्द रदसत नाही.
अशाप्रकािे गोकर्ण ह्या तीर् णक्षेत्राची रनरमणती झा ी.

ु वदत्त॥
॥श्रीगरुदे

37

