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रवषय : सिंगीततज्ज्ञ िावर् 
रवचािधन :-  
                         या अध्यायात पिुार्ाती  'गोकर् ण र िंग स्थापना' ह्या 
गोष्टीतनू  श्रीगरुुचरित्रकािािंनी िावर्का ीन सिंगीतरवषयक मारहतीचा 
सिंकर त ठेवा, तसचे ‘दशरशि िावर्’ ह्या िाक्षसाच्या व्यरिमत्वाच ेरवरवध 
पलैू उ गडून दाखरव े े आहते.  
मीमािंसा:- 
                      िावर्ा ा श्रीगरुुचरित्रकाि दशरशि िावर् म्हर्नू 
सिंबोधतात. 
                      महषी वारिकी तसचे त ुसीदासजी यािंच्या मतानसुाि 
िावर् एक रशि (डोक) अस े ी व्यिी होती. हनमुानजी जवे्हा सीतचे्या 
शोध घणे्यासाठी  िंकेस ग ेे होत,े तवे्हा हनमुानजी ा  िावर् एक रशि 
अस े ी व्यिी रदस ी होती. असा वारिकी िामायर्ात स्पष्ट उले्लख 
आह.े  
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                        महाकरव िरवषरे्ाचाय ण यािंच्या मत ेिावर्ाच्या दशरशिािंच े
स्पष्टीकिर् दतेाना त्याच्या गळ्याती  ९ मण्यािंचा हाि अस ेरद े े आह.े 
ह्या ९ मण्यािंमध्य ेिावर्ाच्या एका रशिाच ेप्ररतरबिंब पडल्यान ेतो दशरशि 
सिंबोध ा ग ेा, असा महाकवी िरवषरे्ाचाय ण यािंनी ‘जनै पद्म पिुार्ात’ 
स्पष्ट उले्लख के े ा आह.े 
                         दशरशि  िावर् म्हर्ज ेशब्दशः दहा डोकी अस े ी 
व्यिी   तसचे ‘६ शास्त्र ेव ४ वदे ‘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 सिंकेतस्थळानसुाि,  
                      िावर्ाजवळ मायावी रवद्या असल्यान,े तो शत्रसुमोि 
दहा तोंडािंचा िाक्षस म्हर्नू उभा िाहात अस,े अन्यर्ा तो 
आपल्यासािखाच रदसर्ािा एक मनषु्य होता. आपर् उत्ति, दरक्षर्, पवू ण, 
परिम, ईशान्य, नऋैत्य, वायव्य, आग्नये या आठ रदशा आरर् तसचे 
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विची(उर्ध्ण) आरर् खा ची(अधो) अशा दोन रमळून एकूर् दहा रदशा 
मानतो. िावर् कोर्त्याही अवस्थते दश रदशािंना चौकस दृष्टीन े पाहात 
अस.े याचा अर् ण िावर्ा ा ‘दश-फेि बदु्धी’ होती अस ेम्हर्ता यईे .   
(चौफेि बदु्धीची व्यिी व्यवहािकुश  असत,े अस ेआपर् मानतो). 
                        दशरशि ह्या शब्दाचा शब्दशः अर् ण : 
दशरशि= दश (दहा) + रशि (मस्तक, डोके, कोर्त्याही वस्तचूा मार्ा)  
            =  जीवनाती  दहा यशरशखि े(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. 
                      पिुार्का ीन सिू-असिू सिंघषा णत श्रीरवष्ण ुा  
दश-अवतािासाठी दहा रवरवध जन्म घऊेन असिूािंना नष्ट करुन जगाच े
िक्षर् किाव े ाग े. श्रीरवष्णचु्या ह्या दश अवतािािंच्या मागच ेप्रयोजन 
असिू िावर्ास समज े े रदसत नाही. त्यान ेमायावी रुपाती  दशरशि 
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िावर् उभा करुन जगा ा दाखवनू रद े असाव ेकी,   श्रीरवष्ण ुसािख ेदहा 
जन्म  घणे्याची गिज नाही.एकाच जन्मात मायावी पद्धतीन ेदहा डोक्ािंची 
व्यिी ह्या स्वरुपात स्वतःस उभ े करुन श्रीरवष्णचु्या दश अवतािािंना 
आव्हान रद े े असाव,े अस ेम्हर्ता यईे . 
                         तसचे ही व्यिी स्वतःच्या जीवनात दहा क्षते्रात 
अत्यचु्य रठकार्ी पोहोच े ी असावी, असाही दशरशि ह्या शब्दाचा अर् ण 
होतो. 
                      कोर्त्याही क्षते्राती  प्रयत्नवादी बरुद्धमान व्यिीसाठी, 
नहेमी त्या क्षते्राती  सवोच्च पद रिकाम ेअसत.े खा च्या पदािंवि नहेमी 
गदी असत.े 
  ह्या ाच इिंग्रजी मध्य,े 

‘There is always room at the TOP’ 
अस ेम्हर्तात. 
                    वदेशास्त्रसिंपन्न तसचे ब वान िावर् व्यिीगत  जीवनात 
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 ौरकक अर्ा णन ेदहा क्षते्रात यशस्वी झा े ा , आपल्या ा श्रीगरुुचरित्रात 
रदसतो.               
                               असा हा जीवनाच्या  रवरवध क्षते्रािंत यशस्वी 
झा ेल्या  ‘िावर्’ या शब्दाचा अर् ण:-  
िावर् = यः िावयरत भीषयरत सवा णन ् सः िावर्ः  
(अर् ण:- जो सवाांवि सतत आिडा-ओिड कितो आरर् सवाांना भीती 
           दाखवतो तो िावर्.) 
 याच ेकािर् िावर्ाती  असिुी प्रवतृ्ती होय. 
              श्रीमद ्भगवद ्गीतते असिुीवतृ्तीच्या  ोकािंची सहा  क्षर् े
सािंरगत े ी आहते. 
दम्भःदम्भः    दप णःदप णः    अरभमानःअरभमानः    चच    क्रोधःक्रोधः    पारुष्यम ्पारुष्यम ्    एवएव    चच    ।।  
अज्ञानम ्अज्ञानम ्    चच    अरभजातस्यअरभजातस्य    पार् णपार् ण    सम्पदम ्सम्पदम ्    आसिुीम ्आसिुीम ्    ॥॥  १६१६  --  ४४  ॥॥  
ह े अज ुणना !  दािंरभकपर्ा , घमेंड , गवण , िागीटवतृ्ती , कठोिपर्ा  आरर्  
अज्ञान  ही  आसिुी  सिंपत्ती  घऊेन  जन्म ेल्या  परुुषािंची ( सहा  गरु् ) 
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 क्षर् े आहते. 
                       सिंसृ्कत भाषते असिुी आरर् आसिुी या दोन्ही शब्दािंचा 
अर् ण िाक्षसी असाच होतो. 
                        िावर्ाती  असिूी प्रवतृ्तींमळेु इरतहासान े  िावर्ाची 
नोंद ख नायक अशी घते े ी रदसत.े 
                             असिुी प्रवतृ्तीच्या व्यिी, आप ी रवचािधािा 
जगावि  ादण्याचा अरतिके किताना, आजही दहशतवाद्यािंच्या रुपात 
आपर् पहातो. 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  १६  त े३७ 
                               प ुस्त ब्राह्मर् व त्याची पत्नी कैकया या 
दािंपत्याचा म ुगा िावर् हा  िंकेचा िाजा -  िंकाधीश होता. िावर्ाची 
रशवभि आई मातीच्या र िंगाची पजूा किीत असताना, िावर् मातचे्या 
दशणनासाठी आ ा. आपल्या आईन े मातीच्या र िंगाची पजूा किर्,े ही 
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गोष्ट िावर्ा ा कमीपर्ा आर्र्ािी होती. त्यामळेु त्यान ेस्वतःची प्ररतष्ठा 
सािंभाळण्यासाठी, कै ास पव णतासकट श्रीशिंकिास उचलून  िंके ा 
आर्ण्यासाठी, रहमा य पव णत िािंगाती  कै ास पव णत ह्या रठकार्ी  ग ेा. 
मीमािंसा:- 
                               वारिकी िामायर्ाती  उले्लखानसुाि, प ुस्त्य 
मनुीच्या रवश्वश्रवा नावाच्या म ुाचा म ुगा म्हर्ज े िावर् होय. 
रवश्वश्रवा ा विवरर् णनी आरर् कैकसी नावाच्या दोन बायका (पत्नी) होत्या. 
विवरर् णनीन ेकुबिेा ा जन्म रद ेल्यान,े सवतीमत्सिातनू कैकसीन े 
‘कुब-े ा  म्हर्ज े अशभु वळेी’ गभ ण धािर्ा के ी. अशभु वळेी गभ ण 
धािर्ा केल्यान े िावर्, कुिं भकर् ण ह े कू्रि स्वभावाच े िाक्षस  त्या गभा णतनू 
उत्पन्न झा े. 
         र्ोडक्ात मातचे्या मनःरस्थतीचा नवजात गभा णवि रनरित 
परिर्ाम होतो. 
( सिंदभ ण:-                                
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URL:http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%

BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3 ) 
 

                             श्रीगरुुचरित्रकािािंच्या मत,े प ुस्त ब्राह्मर् व त्याची 
पत्नी कैकया या दािंपत्याचा म ुगा िावर् हा  िंकेचा िाजा -  िंकाधीश 
होता. 
                                   िंकेचा िाजा अस ेल्या रशवभि िावर्ा ा 
आपल्या मातचे्या मनाती  रशवभिी ही भावना समज ी नाही. ‘भाव 
तरे् ेदवे’ ही मनाची प्रवतृ्ती न कळल्यामळेु  िंकेचा िाजा िावर्, श्री िंकेहून 
रनघनू स्वतःच्याच इष्टदवेतचे े ‘श्रीशिंकिाच’े रनवासस्थान उखडून 
आर्ण्यासाठी, कै ास पव णत स्थाना ा मनोवगे े (त्वरित)  ग ेा.  

 

http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3
http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3
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गगु  नकाशानसुाि श्री िंका त ेरतबटे ह ेअिंति 2582.604km आह.े 
गगु  मपॅनसुाि रतबटेमधी  कै ासपव णत सध्या चीनच्या 
अधधपत्याखा ी   आह.े गगु  नकाशावि ह्या पव णता ा  Gangdisê 

Mountains, Xizang (Tibet), China अस े नाव आह.े कै ास पव णतातनू इिंडस 
(रस िंध)ू, सत ेज, ब्रह्मपतु्रा, कना ण ी ह्या आरशयाती  महानद्या उगम 
पावतात. 
पथृ्वीच्या भसू्तिािंमध्य ेसतत चालू अस ेल्या हा चा ींमळेू िावर्का ात 
ह्या दोन्ही रठकार्ािंमधी  अिंति वगेळे अस ूशके . 
                             एवढा प्रचिंड प्रवास केल्यावि, िावर्ान े हा पव णत 
स्वबळान े उखडायचा प्रयत्न के ा. पििंत ू हा प्रयत्न फसल्यावि, िावर्ान े 
सिंगीतातनू ‘रशव आिाधना’ सरुु के ी. 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ३८ त े८०      
                                   सिंगीततज्ज्ञ िावर्ान,े ‘स्वतःच े रशि व 
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स्वतःची आतडी’ यािंच्या सहाय्यान े वीर्ा बनरव ी. ह्या  वीर्वेि ३६ 
िागािंमधनू, सतत २ मरहन े श्रीशिंकिाची आिाधना के ी. अशा ह्या 
कत णव्यकठोि िावर्ावि, भगवान श्रीशिंकि प्रसन्न झा े. 
मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि १=सिंगीततज्ज्ञ वीर्ा वादक  िावर् 
                          भावार् ण:-िावर्ान े ‘स्वतःची आतडी’ वापरुन म्हर्ज े
पोटरतडकीन े व ‘स्वतःच े एक डोके तोडून’ म्हर्ज े बदु्धी एकवटून ३६ 
िागािंमधनू वीर्ा वादन किीत, रशवभिी के ी.  
 

                                श्रीगरुुचरित्रकािािंनी िावर्ान े रशवशिंकिाची 
के े ी सिंगीत आिाधना सरवस्ति रद े ी आह.े ह्या सरवस्ति मारहतीतनू 
िावर् का ीन  स िंगीत शास्त्राच ेसिंक न पढुी  रपढ्ािंच्या हवा ी के े े 
आह.े 
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सिंगीताती  प्रख्यात आठ गर् : 
ओवी क्रमािंक ४३ त े४५ 

सिंगीताती  नव िस: 
ओवी क्रमािंक ४६ व ४७ 

गर्  क्रमािंक गर् कुळ 
१ ‘ म ‘ ब्राह्मर् 
२ ‘ न ‘ क्षरत्रय 
३ ‘ भ ‘ वशै्य 
४ ‘ य ‘ शदु्र 
५ ‘ ज ‘ दतै्य 

=िाक्षस 
६ ‘ ि ‘ प्रते 
७ ‘ त ‘ िाक्षस 
८ ‘ स ‘ तरुुिं ग 

 

िस क्रमािंक िसाच ेनािंव 
१ शािंत 
२ भयानक 
३ अद्भतु 
४ श्रृिंगाि 
५ हास्य 
६ करुर् 
७ िौद्र 
८ वीि 
९ बीभत्स 

 

स्वि:-           
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                    भाितीय शास्त्रोि सिंगीतात सा, ि,े ग, म, प, ध, नी, सा 
(विचा स्वि) ह ेमखु्य स्वि मान े जातात. ह्या स्विािंच ेजन्म प्लक्ष, जिंब ू, 
शाम , कुश, क्रौंच, शाक, पषु्कि अशा सात रिपािंमध्य ेझा े े आहते, 
अशी नोंद गोकर् ण पिुार्ात आह.े 
                     ह्या स्विािंच्या सात जन्मरिपािंरवषयीची सरवस्ति  मारहती 
http:/gokarnamahabaleshwar.com ह्या सिंकेतस्थळावि  
‘गोकर् ण पिुार्’ ह्या सदिात  आपल्या ा वाचावयास रमळत.े 
                                    

                         श्रीगरुुचरित्राती  िावर्का ीन सिंगीतात व सध्याच्या 
अवा णचीन सिंगीत शास्त्रात का ानरुुप झा े े बद  परुढ प्रमार् े:- 

१) षड ्ज = सा (ओवी क्रमािंक ४८, ४९) 

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 
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वास जिंबिुीप जन्मभमूी जिंबिुीप 
उगम किं ठ षड ्ज =षट ्+ ज   

(षट ् म्हर्ज े सहा आरर् ज म्हर्ज े जन्मर्ािा) 
नारसका, किं ठ, उि, तालु, जीभ, दात ह्या सहा 
स्थानािंतनू उत्पन्न होतो.  

वाय ुपिुार् व अवा णचीन सिंगीतात ‘सा’ ह्या स्विाच्या उगमात साम्य 
आह.े 
वाय ुपिुार्ाती  (२१.३४ ) र्ध्नी शास्त्रानसुाि (SOUND theory ) :- 
‘षड ्ज (सा)’ स्वि हा सहा अवयवािंच्या म्हर्जचे नाक, किं ठ, उि, जीभ, 
टाळु, आरर् दािंत यािंच्या सरुनयिंरत्रत प्रयत्नान ेरनमा णर् होतो. 
तान  मोिाच्या स्विासािखी मोि हा पक्षी ‘षड ्ज’ उच्चाितो. 
कुळ   गीवा णर्                                    गीवा णर् 
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गीवा णर्ः म्हर्ज ेदवे आरर् दवेता. 
गीवा णर्भािती म्हर्ज ेभाितवषा णती  दवे आरर् दवेतािंची भाषा. 

भाषास ुमखु्या मधिुा रदव्या गीवा णर्भािती। 
तस्यािं रह काव्यिं मधिुिं तस्मादरप सभुारषतम॥् 

विंश  ब्राह्मर् ------ 
ििंग   कमळाच्या पानाप्रमार् े  कम वर्ण (तािंबडा) 
दवेता  अग्नी वरि  = अग्नी 

अरग्नऋषीन ेत्या ा पारह े. 
िस   शिंगाि   वीि अद ्भतु  

 

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

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 
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वास प्लक्ष जन्मभमूी  शाकिीप 
उगम हृदयस्थान ऋषभ= ऋष (जार्)े + अभ (हा प्रत्यय) 

स्विसमहुािंत उत्पन्न झा े ा हा स्वि अरधक 
 क्ष्यवधेी प्रखिपर्ान ेहृदया ा जाऊन 
रभडतो. 

तान तास पक्षाच्या स्विासािखी चातक पक्षी ‘ऋषभ’ उच्चाितो. 
कुळ ऋरष ऋरष 
विंश ब्राह्मर् -------- 
ििंग शोरभविंत रप िंगट 
दवेता यमदवेता त्या ा ब्रह्माऋषींनी पारह े. 

ब्रह्मा ही त्याची दवेता  आह.े 
िस अद्भतु िस िौद्र 

३) गािंधाि = ग (ओवी क्रमािंक ५२, ५३) 
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(गिंधव ण  ोकािंच े स्थान म्हर्ज ेगािंधािदशे. आज  तो प्रदशे अफगारर्स्तान 
मधी  किं दाहाि या नावानी ओळख ा जातो. धतृिाष्ट्राच्या पत्नीच ेनाव गािंधािी 
होत.े) 

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 

वास  कुशिीप जन्मभमूी  कुशिीप  
उगम  नाक गािंधाि =गािं +ध ृयापासनू रवभिी  ोप न 

होता, गािंधाि ह ेशब्दरुप झा े आह.े 
तान  बोकडाच्या स्विात   गािंधाि हा बोकडाच्या किं ठातनू यरे्ािा स्वि 
कुळ  दवे  दवे 
विंश  वशै्य  वशै्य वर् ण 
ििंग  सोन्याच्या  ििंगाचा  सोनिेी 
दवेता  चिंद्रदवेता  चिंद्रऋषींनी त्या ा पारह े. 

 सिस्वती ही त्याची दवेता आह.े    
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िस  अद्भतु िस  करुर्िस 
 

४) मध्यम = म (ओवी क्रमािंक ५४, ५५) 

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 

वास   क्रौंचिीप जन्मभमूी   क्रौंचिीप 
उगम   छाती सात स्विािं मध्य स्थानी असल्यान े‘मध्यम’ 
तान   क्रौंचस्विात   क्रौंच पक्षी मध्यम स्वि उच्चाितो. 
कुळ  गीवा णर्  गीवा णर् 
गीवा णर्ः म्हर्ज ेदवे आरर् दवेता. गीवा णर्भािती म्हर्ज ेभाितवषा णती  दवे 
आरर् दवेतािंची भाषा. 

भाषास ुमखु्या मधिुा रदव्या गीवा णर्भािती। 
तस्यािं रह काव्यिं मधिुिं तस्मादरप सभुारषतम॥् 
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विंश   ब्रह्म (ईश्वि)  ब्राह्मर् वर् ण 
ििंग   कुिं दाच्या फु ािंसािख्या 
         शभु्र ििंगाचा 

  कुिं दवर् ण (शभु्र ) 

दवेता    क्ष्मी      ---------------- 
िस   करुर्ािस   हास्य (म्हर्जचे प्रसन्न )त्याचा िस आह.े 

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

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 

वास   शाि ी िीप जन्मभमूी   शाि ीिीप 
उगम    किं ठ   स्विमार केत पाचव्या स्थानी असल्यान े

‘पिंचम’. 
तान    कोकीळ  स्वि    कोरकळ ‘पिंचम’ स्वि उच्चाितो . 
कुळ      
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विंश    रपत ृ   रपत,ृ ब्राह्मर् वर् ण 
ििंग    काळा    काळा 
दवेता   गर्नार् दवे रवष्ण ू ही त्याची दवेता आह.े   

नािदऋषींनी त्या ा पारह े.  
िस    हास्य     शिंगाि 

 
६) धैवत =ध (ओवी क्रमािंक  ५८, ५९) 

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 

वास    श्वतेिीप जन्मभमूी    श्वतेिीप 
उगम     कपाळ      धैवत =धी (बदु्धी ) +वत ् . 
तान     बडेकाचा स्वि     बडूेक ‘धैवत’  स्वि उच्चाितो. 
कुळ   ऋषी   ऋषी   
विंश    उत्तम ध्यानािंतनू क्षरत्रय वर् ण 
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जन्म 
ििंग     रपवळा  रपवळा 
दवेता    नािदगर्शे दवेता गर्पती ही त्याची दवेता आह.े  

त ुिंबरुन ेधैवत अनभुव ा. 
िस   बीभत्स       बीभत्स व भयानक 

 
७) रनषाद = नी (ओवी क्रमािंक  ६१, ६२) 

श्रीगरुुचरित्राती   
िावर् का ीन सिंगीत 

अवा णचीन सिंगीत 

वास    पषु्कििीप  जन्मभमूी    पषु्कििीप  
उगम टाळूिंच्या रम ाफातनू 
रनमीत= विच्या जबड्याच्या 
मध्यभागी अस ेल्या टाळू ा  
जीभ टेकवनू काढ े ा ‘नी’  हा 

   रनषाद =रन +सद ्(खा ी बसर् े)सवण 
स्वि त्याच्या रठकार्ी समाप्त होतात 
(शब्दश: खा ी बसतात).    
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स्वि मस्तकाच्या अग्रभागी 
अस ेल्या टाळूवि जार्वतो.   
तान      हत्तीच्या स्विािंत  हत्ती रनषाद स्वि उच्चाितो.      
कुळ    वशै्य   वशै्य वर् ण 
विंश     असिु ( िाक्षस )  असिु ( िाक्षस ) 
ििंग      तािंबसू ग ुाबी   रवरचत्र सिंरमश्र 
दवेता     त ुिंबिमनुी  जवळी   
            सयू ण दवेता 

 त ुिंबरुन ेत्या ा पारह े.  
सयू ण ही त्याची दवेता आह.े     

िस    भयानक िस      करुर्  
(रनषाद हा कारुण्याची उत्कटता 
दाखवतो.) 

 
श्रीगरुुचरित्राती  ३६ िागािंची नाव े(ओवी क्रमािंक  ६४  त े७८)   
क्रमािंक िावर्का ीन िागािंची नाव े िागािंची अवा णचीन  नाव े
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     १) श्रीिाग श्रीिाग 
२) वसिंतिाग वसिंतिाग 

     ३) भिैव भिैव 
     ४) पिंचम पिंचम 
     ५) नटनािायर् नटनािायर् 
     ६) मघे मघे 
     ७) गौडी गौडी 
८)  द्रारवडिाग द्रारवडिाग 
९)  कौरशकमाळी मा कौरशक 
१०)  दवेगिंधाि दवेगिंधाि 
११)  धनारश्र धनाश्री 
१२)  बिाडी विाडी 
१३)  िामरक्रया शदु्ध िामरक्रया 
१४)  मिंजिी पटमिंरजिी 
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१५)  गौडक्री गौडक्री 
१६)  भिैवी भिैवी 
१७)  गजु णिी गजु णिी तोडी 
१८)  वळेाव ी रब ाव  
१९)   र त  र त 
२०)  हिंसयिु कर्ा णटकी हिंसयिु कर्ा णटकी 
२१)  टिंकाक्षी टिंकाक्षी 
२२)  सधैवी रस िंध भिैवी 
२३)  मा वी मा ाश्री 
२४)  बिंगा ी बिंगा  भिैव 
२५)  सोिटी सोिट 
२६)  कामबोध कामोद 
२७)  भपूाळी भपूा ी 
२८)  वल्लभ वल्लभ 
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२९)  िाव्हिेी साविेी 
३०)  रवहिंगदात्री रबहागडा 
३१)  िामक ी िामक ी 
३२)  मल्हाि मल्हाि 
३३)  आरहिी आरहि भिैव 
३४)  वसवीज सध्या अरस्तवात रदसत नाही. 
३५)  दवेरक्रया दवेक्री 
३६)  मध्यम िाग सध्या अरस्तवात रदसत नाही. 

 
रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ७९     
  िावर्ाच ेभिीसी। प्रसन्न ईश्वि त्वरितसेीं।  
रनजरूपें अरतहषीं।उभा िारह ा सन्मखु॥७९॥ 
मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि २= िावर्ाच्या भिीभावमळेु  
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                                            श्रीशिंकि , िावर्ावि प्रसन्न झा े.   
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ८१   
म्हर् ेिावर् रशवासी। काय मागूिं तजुपाशीं।  
 क्ष्मी माझ ेघिची दासी। अष्टै रनधध माझ ेिािीं॥८१॥    
मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ३=   ऐश्वय णसिंपन्न िावर्    
 

 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ८२, ८३  
 चतिुानन माझा ज्योरतषी। तहेतीस कोटी दवे हषीं।  
सवेा करितारत आम्हािंसी। सयू ण चिंद्र वरुर् वाय॥ु८२॥  
अग्नीसारिखा सवेा करि। वस्त्रें धूतस ेअरतकुसिीं । 
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यम माझा आज्ञाधािी। रनिोपावगेळा न मािी कवर्ा॥८३॥           
मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ४ =  िावर्ान े प्ररतस्पधी ३३ कोटी 
दवेािंना स्वतःच्या कािागहृात डािंबनू  स्वतःचा िाजकािभाि रनििंकुश के ा.  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ५ =  सयू ण, चिंद्र, वरुर्, वाय,ू अरग्न ह्या 
रनसग ण दवेतािंना तसचे मतृ्यदूवे-यम यािंना अिंरकत करुन नसैरग णक 
आपत्तींपासनू स्वतः ा सिंिरक्षत के े. 
                       *चतिुानन माझा ज्योरतषी*--- ह्यारवषयीची मीमािंसा 
ओवी क्रमािंक १०५  त े१०९  च्या मीमािंसते रद े ी आह.े 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक   ८४  
 इिंद्रपिाभरवता पतु्र। कुिं भकर्ा णसारिखा भ्रात्र।  
स्थान माझें समदु्रािंत। कामधेन ुमाझ्या घिीं॥८४॥    
मीमािंसा:-  
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िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ६=  िावर्ाच ेिाज्य  िंका-समदु्र वरेष्टत            
सिुरक्षत  िाज्य 
आजच ेश्री िंकेच ेक्षते्रफळ= ६५६१० चौिस रक. मी.  
(सिंदभ ण URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka) 

 आज नारसक रजल्ह्याच,े(महािाष्ट्र) क्षते्रफळ= १५५३० चौिस रक. मीटि 
आजच े श्री िंकेच े क्षते्रफळ, नारसक रजल्ह्याच्या पाचपट आह.े 
िावर्का ात श्री िंकेच्या या क्षते्रफळात बद  अस ूशके . ह ेगरृहत धि े 
तिी िावर्ाच ेिाज्य छोटे होत,े पििंत ूत ेचहूबाजनूी समदु्रान ेसिुरक्षत  िाज्य 
असाव.े 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  १०५  त े१०९ 
रवरििंरच म्हर् ेरवष्णसूी। प्ररतकाि किा वगेसेीं।  
कािर् अस ेतमु्हािंसी।िाम-अवतािीं परियसेा॥१०५॥ 
त्वरित उपाव किावा यासी। पढुें जड  होई  तमु्हािंसी।  



  ॥ श्रीगरुुचरित्र आशय॥ 
           अध्याय  सहावा             गोकर् णमरहमा - महाबळेश्विर िंगस्थापन 
  

28 
 

रनदा णळावया िाक्षसािंसी। अवतिोरन तमु्हींच यावें॥१०८॥         
ऐसें रवनवी चतिुानन। तिंव श्रीरवष्ण ुम्हर् ेकोपोन।  
काय ण नारस ें म्हर्ोन। रनघा ा झडकिी कै ासासी॥१०९॥   
मीमािंसा:-  
               िावर्ान े जिी चतिुानन म्हर्ज े सषृ्टीरनमा णर्कता ण आप ा 
ज्योरतषी म्हर्नू सािंरगत े अस े तिी रनयती बद ण्याचा अरधकाि 
प्रत्यक्ष ब्रह्मा, रवष्ण,ु महशे यािंनाही नसतो, ह े रदसत.े कािर् श्रीरवष्णनु े
िाम अवताि हा जन्म ह्या काळात घते े ा रदसत नाही.          
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ८७  
ईश्वि म्हर् ेिावर्ासी। जिी चाड अस े पजूसेी।  
काय करिसी कै ासासी। प्रार्र िंग दईेन तजु॥८७॥ 

 

मीमािंसा:-  
                     ईश्वि िावर्ास म्हर्ा ा ,”जि पजूसेाठी 
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(रशवर िंगाची)गिज अस े ति  कै ास (नऊेन) काय किशी ? मी त ुा 
माझ ेप्रार्र िंगच दतेो.” 
                      िावर् असिू वतृ्तीचा असल्यान,े त्या ा पजूसेाठी फि 
रशवर िंगाची गिज (श्रीमद ् भगवद ् गीतनेसुाि-प्रवतृ्ती) आह,े कै ास 
पव णताची गिज पजूसेाठी नाही (श्रीमद ् भगवद ् गीतनेसुाि-रनवतृ्ती)  ह े
ताितम्य रदसत नाही. 
श्रीमद ्भगवद ्गीतनेसुाि, 
  प्रवरृत्तम ्प्रवरृत्तम ्    चच    रनवरृत्तम ्रनवरृत्तम ्    चच    जनाःजनाः    नन    रवदुःरवदुः    आसिुाःआसिुाः    ।।  
नन    शौचम ्शौचम ्    नन    अरपअरप    चच    आचािःआचािः    नन    सत्यम ्सत्यम ्    तषे ुतषे ु   रवद्यत ेरवद्यत े   ॥॥  १६१६  --  ७७  ॥॥  
कें व्हा  काय  किाव े (प्रवतृ्ती) आरर्  कें व्हा  काय  करू  नय े (रनवतृ्ती)  ह े 
आसिुी   ोकािंना  कळत  नाही .  शरुचभू णतपर्ा , सदाचाि  व  सत्य  ह े( 
गरु् ) त्यािंच्या  रठकार्ी  नसतात . 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  ११८   
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कध ीं रदध ें र िंग त्यासी।न ेें  अस े  िंकेसी। 
शिंकि  म्हर् ेरवष्णसूी। पािंच घटी झाल्या दखेा॥११८॥  
       घटी= घटका= चोवीस रमरनटािंचा काळ 
पािंच घटी= पाच घटका =५ x २४ रमरनटे = १२० रमरनटे =२तास  

 

मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ७=   आकाशमाग ेप्रवासाच ेतिंत्रज्ञान  
                                                   रवकरसत  किण्यात यशस्वी 

 
गगु  मपॅ सिंदभा णनसुाि, सध्याच े कै ास पव णत त े गोकर् ण ह े अिंति 
१९७२.५२८ रक. मीटि आह.े िावर् काळात ह्या अिंतिात (कै ास पव णत त े
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गोकर् ण अिंति  १९७२.५२८ रक मीटि) बद  अस ूशकतो. कािर् पथृ्वीच्या 
भगूभा णती  स्ति सदवै सिकत असतात. ह े जिी गरृहत धि े तिी 
िावर्ा ा हवाई माग े प्रवास किण्याच,े प्रगत तिंत्रज्ञान अवगत असाव,े 
अस ेरदसत.े 
िावर्का ीन हवाई वगे जार्नू घणे्याचा एक अल्पसा शास्त्रीय प्रयत्न:- 
                      कै ास पव णत त ेगोकर् ण ह ेहवाई अिंति= १९७२.५२८ रक. मी. 
पाि किण्यास िावर्ास २ तासािंपके्षा जास्त वळे  ाग े ा, श्रीशिंकि व श्रीरवष्ण ु
यािंच्या सिंवादातनू (ओवी क्रमािंक ११८) रदसतो. 
                       पिुार्का ात आवाजाचा वगे ही सिंकल्पना मारहती असावी. 
ओवी क्रमािंक १९  नसुाि िावर् आपल्या मातचे ेदशणन घणे्यासाठी  

आ ा तरे्ें वगेवक्त्र। (वक्त्र = मखु) 
(वगेवक्त्र =बो ण्याच्या वगेान ेम्हर्ज ेतोंडातनू शब्द बाहिे पडण्याच्या 
आत) 
सध्याच्या शास्त्रानसुाि आवाजाचा वगे= ३४०.२९ मीटि प्ररत सकेिं द  आह े
                                                 = ताशी १२२५.०४४ रक. मीटि आह.े 
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आवाजाच्या वगेान े (ताशी १२२५.०४४ रक. मीटि)  कै ास पव णत त ेगोकर् ण ह े
अिंति१९७२.५२८ रक. मी. पाि किण्यास १.६ तास (२ तासापके्षा कमी वळे 
 ागतो)  ागतात.  
                          ओवी क्रमािंक११८ नसुाि २ तासािंन िंति िावर् गोकर् ण ह्या 
रठकार्ी पोहोच े ा रदसत नाही. 
                          याचा अर् ण िावर्ाचा हवाई प्रवासाचा वगे आवाजाच्या 
वगेापके्षा कमी होता, अस ेरदसत.े 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  १२५ 
बो ावरून गर्शेासी। सािंग ेरवष्ण ुरवनयसेीं। 
"कैसा िावर् परियसेा। ततुें सदा उपरेक्षतो॥१२५॥   

 

मीमािंसा:-  
                                िावर् हा असिू प्रवतृीचा असल्यान े‘श्रीगर्शे’ 
ह्या दवेतचेी उपके्षा किताना रदसतो. 
श्रीमद ्भगवद ्गीतते आसिूी प्रवतृीच ेसािंरगत े े  क्षर् 
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असौअसौ    मयामया    हतःहतः    शत्रःुशत्रःु    हरनष्येहरनष्य े   चच    अपिान ्अपिान ्    अरपअरप  ।।  
ईश्विःईश्विः    अहम ्अहम ्    अहम ्अहम ्    भोगीभोगी    रसद्धःरसद्धः    अहम ्अहम ्    ब वान ्ब वान ्    सखुीसखुी  ॥॥  १६१६  --  १४१४  ॥॥  
या  शत्र ूा  मी  ठाि  के े  त्याचप्रमार् े इति  शत्रूिंनाही  मी  मािीन , मीच  
ईश्वि  आह े, मीच  भोगी  आह े,  मी  रसद्ध  आह े, मीच  ब ाढ्  आरर्  
मीच  सखुी  आह े. 
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १२८ 
आतािं तवुािं किर्ें एक। िावर्ापाशी जावें ऐक। 
कपटरुपें व्हाव ेकुब्जक।बाळवषे धरुरन॥१२८॥       

 

मीमािंसा:-  
                 िावर् ह्या असिुाच्या हाती रशवाच े प्रार्र िंग गले्यान,े 
जगाचा रवनाश टाळण्यासाठी श्रीरवष्ण ु श्रीगर्शेा ा बा ब्रह्मचाऱ्याच े
रुप घऊेन िावर्ाकड े पाठरवतात.(‘पा’ रसनमेात श्री. अरभताभ बच्चन 
यािंनी वषेािंतिाच्या सहाय्यान े बा क ाकाि  रुपात अप्ररतम अरभनय 
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प्रदरश णत के े ा आह.े) 
           असिुी प्रवतृीचा रवश्वा ा अस े ा धोका श्रीमद ् भगवद ् गीता 
सिंदभा णनसुाि, 

एताम ्एताम ्    दृरष्टम ्दृरष्टम ्    अवष्टभ्यअवष्टभ्य    नष्टात्मानःनष्टात्मानः    अल्पबदु्धयःअल्पबदु्धयः    ।।  
प्रभवरिप्रभवरि    उग्रकमा णर्ःउग्रकमा णर्ः    क्षयायक्षयाय    जगतःजगतः    अरहताःअरहताः    ॥॥  १६१६  --  ९९  ॥॥  

या  ( आसिुी ) दृष्टीचा  आश्रय  घऊेन , बरुद्धभ्रष्ट  झा े े, अल्पबदु्धीच,े  
कू्रिकमण  किर्ाि,े सवाांच े  अरहत  किर्ाि े  आसिुी   ोक  जगाच्या  
नाशासाठीच  जन्मा ा  यतेात . 
 

 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १५२  
सहस्रवदे तूिं वारचसी। सिंध्याकाळीं माग ण क्ररमसी।  
वाटेसी होई  तजु रनशी। सिंध्या ोप होई ॥१५२॥  

  

मीमािंसा:-  
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िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ८  =  िावर् हा वदे शास्त्र सिंपन्न 
                                                     रविान.       
 

रवचािधन :- ओवी क्रमािंक  १८५    
 आवशेोरन िावर् दखेा। टो े मािी गर्नायका।  
हास्यवदनें िड ेतो दखेा। भमूीविी  ोळतस॥े१८५॥    

  

मीमािंसा:-  
िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि ९ =  तलु्यबळ शत्रशूी सामना किर्ािा 
                                                     ‘महापिाक्रमी  िावर्’  
                      बा ब्रह्मचाऱ्यान े  र िंग जरमनीवि ठेवल्यान ेिावर्ाच्या 
हातात आ े े यश, त्याच्यासमोि रनसटून गले्यान,े िावर् िागाव ा 
होता. रचड ेल्या िावर्ान ेत्या  हान म ुास िटे्ट माि े. तो  हान म ुगा 
(बा  गर्शे) िडत रनघनू ग ेा. पििंत ु ह्या प्रसिंगाची अखिे िावर्-
श्रीगर्शे यदु्धान ेझा े ी रदसत नाही.                   
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रवचािधन :- ओवी क्रमािंक १८९, १९० 
नाम पाव ें यारच कािर्ें। ‘महाबळेश्वि’ र िंग जार्ें।  
मिुडोरन ओरढतािं िावर्ें। गोकर्ा णकाि जाह ें दखेा॥१८९॥ 
ऐस ेकरूरन  िंकानार्। ग ेा, मागतुी तप करित। 
ख्यारत झा ी गोकर् णक्षते्र। समस्त दवे तरे्ें आ े॥१९०॥ 
मीमािंसा:-  
            िावर्ाच्या जीवनाती  यशरशखि १० = अपयशान ेन खचर्ािा 
                                                               प्रयत्नवादी िावर्  
    िावर्ान े पित एकदा आपल्या बळाच्या जोिावि जरमनीती  र िंग 
उपटून काढण्याचा प्रयत्न के ा, पििंत ूत्या ा अपयश आ े.  
आपर् नहेमी म्हर्तो  

‘दवै दते ेपर् कमण नते’े 
िावर्ाच्या बाबतीत उ ट घड े, 

‘कमा णन ेरद े पर् दवैान ेन ेे’ 



  ॥ श्रीगरुुचरित्र आशय॥ 
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                     तिीही िावर् अपयशयान े खचनू न जाता,पनु्हा 
श्रीशिंकिा ा प्रसन्न किण्यासाठी तप किण्यास रनघनू जातो.  
              ह्याच िावर्ाच्या प्रयत्नवादी वतृ्तीमळेु िाखतेनू जन्म ेल्या 
रफरनक्स पक्षाप्रमार्,े िावर्ाच्या जीवनात अशक् हा शब्द   रदसत नाही. 
अशाप्रकाि ेगोकर् ण ह्या तीर् णक्षते्राची रनरम णती झा ी. 

॥श्रीगरुुदवेदत्त॥ 
 


