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रिषय :   सभंिारि यगु ेयगु े
रिचािधि :-  दुिा ास ििुींच्या शापाििू िकु्तिा अबंिीष ऋषीची 
किण्यासाठी, श्रीरिष्णिुी दश अििाि  घिेले. ह्या गोष्टीद्वाि े
पथृ्वीििील पापाच ेओझ ेकिी किण्यासाठी, सज्जिाचं ेिक्षण 
किण्यासाठी, पििशे्वि अििाि  घिेो हा श्रीगरुुचरित्रकािाचंा(श्री. 
सिस्विी गगंाधि साखि)े दृढ रिश्वास श्रीगरुुचरित्राि रदसिू यिेो.  
                           अशाच प्रकाि ेभक्तित्सल ‘ब्रह्मा, रिष्ण,ु िहशे’ 
ही रत्रिरुििंिी भिूलािि घिेलेले गरुु रुपािील अििाि 
श्रीगरुुचरित्राि केलेले कथि  आह.े  
िीिासंा:-   श्रीिद ्भगिद्गीििेील अध्याय ४था, श्लोक क्रिाकं ८ 
िध्य ेभगिाि श्रीकृष्ण सागंिाि, 

 
परित्राणाय साधिूा ंरििाशाय च दुषृ्किाि ् । 

धिाससं्थापिाथा ाय सम्भिारि यगु ेयगु े॥ ४-८॥ 
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अथ ा:- सज्जिाचं्या िक्षणासाठी, पापीजिाचं्या िाशासाठी आरण 
धिा ाची  प्रस्थापिा किण्यासाठी; िी यगुा यगुाि प्रकट होिो. 
 हचे ित्व श्रीगरुुचरित्रकािािंी अबंरिष ऋषी - दुिा ास िरुि ह्या पिुाण 
कथिेिू सारंगिले आह.े 
                                 अबंरिष-व्रिरिरुपण ह्या कथिेील दुिा ास ििुी ह े
अबंिीष ऋषीच ेगरुु िसिू अभ्यागि म्हणज ेअरिथी आहिे. 
 दुिा ास ििुी हा पाहुणा, अबंरिष ऋषीच्या व्रिाचा भगं किण्याच्या 
िाईट हिेिू ेआलेला आह.े अशा ह्या त्रासदायक पाहुण्याच ेशाप 
श्रीरिष्ण ुस्विः पथृ्वीिि दहा अििाि घऊेि भोगिो ि आपल्या 
भक्ताच ेिक्षण कििो.  
                  अध्याय दुसिािध्य ेश्रीगरुुचरित्रकाि सागंिाि,’गरुु 
कोपला िि पििशे्वि त्या गरुुच्या रशष्याच ेिक्षण करु शकि िाही.’  
अरिथीरिरि ाि सकंटाििू पििशे्वि आपल्या भक्ताच ेिक्षण कििो, ह े
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ह्या कथिेिू सारंगिले आह.े 
 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं १ ि े१३ 
िािकिणीच्या ििािील शकंा शारिक यदु्धाद्वाि ेदूि झाल्यािि, िो 
रसद्धििुीच ेरशष्यत्व पत्कििो. रसद्धििुी श्रीगरुुिहात्म्य सागंणाि े
पसु्तक रशष्यास दाखरििो. िसचे ह्या श्रीगरुुचरित्र पािायणाच े
फायद ेकथि कििो.   

िीिासंा:- िािकिणी ि रसद्धििुी याचं्या शारिक चचिेिू 
िािकिणीच्या शकंाचं ेसिाधाि झाल्याििच िो (िािकिणी) 
रसद्धििुींच ेरशष्यत्व पत्कििो.   ४५० िषपेिूी हा प्रासारदक ग्रथं- 
श्रीगरुुचरित्र पसु्तकरुपाि उपलब्ध होिा. 

 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  १९ ि े२१ 
भीिा ि अििजा सगंिािि,  ‘जसा ज्ञािपथंी िथाि बसिू 
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लढणािा िीि आह’े असा भाि असणािा, कल्पिकृ्ष अश्वत्थ 
(रपपंळ िकृ्ष) होिा. िथे े  बसिू (िो- रसद्धििुी ) ज्ञािाचा उत्कष ा  
सागं ूलागला. 
“गरुुििूी ओळखण्यासाठी  आपले िि ाि कस ेअसाि?े ि ेऐक. 
ििाि दृढ भरक्त धरुि िग श्रीगरुु ओळखािा.”   

िीिासंा:- 
रपपंळ िकृ्षाचा डौलदािपणा शिप्रभ ूग्रथंकािािंी यथाथ ा शिाि 
व्यक्त कििािा, ही घटिा घडलेले रठकाणही रिसग ा िणा ािासकट 
उभ ेकेलेले आह.े 

 

 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  २७ , ३३, ३४   

रसद्धिरुि सागंिाि, 
“ज्ाचंी श्रीगरुुिि दृढभरक्त िाही , ि ेसदा दारिद्र्याि िाहूि कष्ट 
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कििाि. ििािील इच्छा फलदु्रप ि झाल्याि े अज्ञािरुपी िायिे ेि े
गिुफटले जािाि ि गरुुला बोल लाििाि (दोष दिेाि ). 
दृढ भरक्त सखोल भिूीसािखी असि,े दारंभकिा उंचिट्याप्रिाण े
सिजािी. याच कािणाि ेिि, िाचा ि किा ाि ेरिश्चय करुि 
श्रीगरुुकड ेयाि.े 
जग हचे पिब्रह्म आह,े त्याला हाि िस्तकापाशी जोडूि ििस्काि 
किािा.” 
                                 

िीिासंा:- 
स्विःच्या अपयशाच ेखापि, दुसऱ्यािि- गरुुिि टाकण्यािा ििषु्य 
स्वभाि यथे ेसारंगिलेला रदसिो. 
गरुु कििािा िि- िि- किा सिास्वी अपू ाि दृढभक्तीि ेगरुु किािा. 
त्याि दारंभकिा िसािी अन्यथा दारंभकिा ही उंचिट्याप्रिाण े
सारंगिलेली आह.े उंचिट्यािि पाणी रस्थि िहाि िाही, िाहूि 
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जाि ेिसचे दारंभकििे ेििािील भक्ती िाहूि जाि.े 
 

 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  ३५ , ि े४० 

   रसद्धििुी सागंिाि,” इच्छा पिुरिणािी कािधिे ु  श्रीगरुुच आह.े” 
   रशष्याला श्रीगरुु त्रिैरूििंच े चरित्र  स्विःच्या कािािंी ऐकाियाच े
आह.े “ि ेििषु्ययोिीि का अिििले ? सिा रिस्तािािी सागंाि े“,       

अशी रशष्य रििरंि कििो. 
                    

 

 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  ४१, ४२ ,  ४३                                 
िग ि े योगीश्रषे्ठ काय बोलले ?  (ि े म्हणाले) “अि,े रशष्या ि,े 
िचू िाझ ेएक औषध आहसे. िचू िाझा बोध  सिदु्र आहसे. ि ू
िाझ ेिि कस ेउत्सारहि केलेस !” िलुा िहासखु रिळाले.िझुी 
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गरुुसिेा फळली. िलुा पिब्रह्माचा अिभुि रिळाला. िझु्याशी 
आिा लढाई (शारिक यदु्ध) किायला पारहज.े िी सि ा पथृ्वी 
रहंडूि आलो. कोणालाही अशी बधु्दी झाली िाही . गरुुचरित्र 
कोणी रिचािले िाही. आज आम्ही िझु्याि िी (बधु्दी )पारहली. 

 

िीिासंा:- 
चागंला रशष्य गरुुला सिाधाि दिेो. 
 इरिहासाि आया चाणक्य ह्या िहाि गरुुला चदं्रगपु्त िौय ा हा 
एकििे रशष्योत्ति लाभला. आया चाणक्यािंाही दुसिा चदं्रगपु्त 
बिरििा आलेला िाही. ठिििू कोणत्याही व्यरक्तला रशष्योत्ति 
बिरििा यिे िाही. िळुाि त्याच्याि उत्ति रशष्यत्वाच ेगणु असाि े
लागिाि. 

 

  रिचािधि :- ओिी क्रिाकं      ४७ ,  ४८, ४९   
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रसद्धििुी सागंिाि, 

   “गरुुचरित्र ह ेकािधिे ुआह.े ि ेिदेशास्त्रसिंि आह,े ह ेजाणाि.े 
करलयगुाि ििषु्यरुप धािण करुि  रत्रििूी, आपण अििाि 
घिेला. भिूीचा भाि किी किण्यासाठी, भक्तजिाच े िक्षण 
किण्यासाठी, काय ाकािणसबंधाििू  हरिहि अििाि घिेला. 
                        रसद्धििुीच े बोलण े ऐकूि रशष्यिाणाि े  प्रश्न 
रिचािला,”कोणत्या कािणास्ति ििषु्यदहे धािण करुि, रत्रिरूििंिी   
पथृ्वीिि अििाि घिेला ? “  
                                        

िीिासंा:- 
ब्रह्मा, रिष्ण ुआरण िहशे ह्या रिघािंी ििषु्यरुपाि अििाि घिेले ह े
प्ररिपादि किण्यासाठी श्रीरिष्णचु्या ‘दश अििाि कथा’ 
िाध्यिाििू सारंगिले आह.े 
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रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  ५१ ि े५४     

 िजोगणुी ब्रह्मदिे- सषृ्टी रििा ािा असिू, सत्त्व गणुी श्रीरिष्ण ु-रिश्वाच े
पोषण किणािा िि रुद्र श्रीशकंि  -रिश्वाचा सहंाि किणािा आह.े रििा ािा, 
पोषक ि सहंािक ह ेरिघहेी एकिकेापंासिू िगेळे िाहीि. पथृ्वीििील 
पापाच ेओझ ेदूि किण्याच्या कािणासाठी त्याचंा भिूीिि ििषु्य अििाि 
होिो. 
िीिासंा:- 
उत्पत्ती, लय ि गरि ह्या सषृ्टीच्या िीिही  रस्थिीचा     रििा ािा 
पििात्मा एकच आह.े ह्या पििात्म्याची ब्रह्मा, रिष्ण,ु िहशे ही िीि 
रुप ेआहिे.  
सषृ्टी सहंाि किण्याच ेकाि रुद्रािंधील श्रषे्ठ श्रीशकंि कििो. 
 ह ेश्रीिद ्भगिद ्गीििे श्रीकृष्णाि ेअध्याय १०िा श्लोक क्रिाकं २३ िध्य े
सारंगिलेले आह.े 
रुद्र हा एक सिहूिाचक शि आह ेरुद्रापंकैी सिािंि श्रषे्ठ शकंि. 
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रुद्राणाम ्  शंकरः  च   अस्मम   वित्त-ईशः  यक्षरक्षसाम ् । 
िसूनाम ्  पािकः  च   अस्मम   मेरुः  शशखररणाम ्  अहम ् ॥ १० - 

२३ ॥ - श्रीिद ्भगिद ्गीिा 
अथ ा: 
( अकरा )  रुद्रांमध्ये  शंकर , यक्ष   राक्षसांमध्ये   कुबेर , ( आठ )  

िसंूमध्ये  अग्नी  आणण  पिवतांमध्ये   मेरू  मीच  आहे . 
 

रिचािधि :- ओिी क्रिाकं  ५५ ि े७७ 
पििशे्वि पथृ्वीिि ििषु्यरुपाि कािणरिरित्त अििाि घिेो. ह े
कािण सागंणािी, िहाभागििािील  अबंरिषऋषी - व्रि रिरुपण 
कथा यथे ेसारंगिलेली आह.े 
िीिासंा:- अबंरिष ऋषी ह्या रिष्णभुक्त  क्षरत्रय िाजाच ेद्वादशी व्रि 
भगं किण्यासाठी िदु्दाि दुिा ास ििुी यिेाि. सयूोदयापिूी  १ घटका 
-चौिीस रिरिटे रशल्लक असिािा, िदीिि अिषु्ठाि किण्याि िळे 
घालरििाि. व्रि पणू ा किण्यासाठी, अबंरिष ऋषी िीथ ा घऊेि 



 ॥ श्रीगरुुचरित्र आशय॥  
    अध्याय रिसिा                                   अबंिीष - व्रिरिरूपण  

11 
 

व्रिाचा उपिास  सोडिो. आपण िदीिरुि पिि यणे्याआधी 
अबंरिष ऋषीि ेजिेण केले ,असा गिैसिज दुिा ास ििुी ह्या 
अरिथीचा होिो. त्यािळेु दुिा ास ििुी अबंरिष ऋषी ह्या रिष्ण ु
भक्तास सिा योिींिध्य ेजन्म होईल, हा शाप दिेो. 
आपल्या भक्ताििचा - अबंरिष ऋषीला दुिा ास ििुींिी रदलेला शाप 
श्रीरिष्ण ुस्विः रस्वकाििो. ह्या शापािळेु श्रीरिष्णलुा पथृ्वीिि दहा 
अििाि घ्याि ेलागिाि. 
ह्या श्रीरिष्णचु्या दहा अििाि ि त्याचं ेप्रयोजि पढुीलप्रिाण े: 

 १) ित्स्यः - प्रलयसिय े िािायणः हयग्रीिि ् हत्वा जीरििः 
अपालयि।् 

सषृ्टीच्या प्रलयसियी, रिष्णिुािायणाि े हयग्रीिाचा िध करुि, ित्स्य 
अििाि धािण करुि, सि ा प्राणीिात्राचं ेसिंक्षण केले होि.े 

 २) कूि ाः - कूिा ाििाि ेरिष्णःु सिदु्रिन्थि ेदिेाि ् उपाकिोि।् 



 ॥ श्रीगरुुचरित्र आशय॥  
    अध्याय रिसिा                                   अबंिीष - व्रिरिरूपण  

12 
 

सिदु्रिथंिाच्या िळेी, रिष्णिु ेकासि अििाि धािण करुि, दिेािंि कृपा 
केली होिी. 

 ३) ििाहः - हरिः ििाहरूपणे आरिभू ाय रहिण्याक्ष ं हत्वा भिुि ् 
अिक्षि।् 

हिीि ेििाह अििाि धािण करुि, रहिण्याक्ष िाक्षसाचा िध करुि, पथृ्वीच े
िक्षण केले होि.े 

 ४) िरृसहंः - िािायणः असिंु रहिण्यकरशपिु ् अिाियि ् । 
रिष्णिुािायणाि े ििरसहं अििाि धािण करुि, रहिण्यकरशप ु िाक्षसाला 
ठाि िािले होि.े 

 ५) िािि: - दािशिूस्य बले: गि ाहिण ंकृत्वा िि ् अिाियि।् 
रिष्णिुािायणाि े िािि अििाि धािण करुि, दािशिू बलीिाजाच े
गि ाहिण करुि, त्याला ठाि िािले होि.े 

 ६)पिशिुाि: - २१ परृथिीप्रदरक्षणा कृत्वा १०८ िीथ ाक्षते्राणा ं
सशंोरधि:। 
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रिष्णिुािायणाि े पिशिुाि अििाि धािण करुि, पथृ्वीला २१ िळेा 
प्रदरक्षणा करुि, १०८ िीथ ाक्षते्राचं ेसशंोधि केले होि.े 

 ७) िाि: - िािणि ् अिाियि ् । यगु ेएकििे परुुषोत्ति:। 
रिष्णिुािायणाि े यगुािील एकििे (िया ादा) परुुषोत्तिाचा िाि अििाि 
धािण करुि, िािण िािक िाक्षसाचा िध केला होिा. 
 

 ८) कृष्ण: - कंस ंबाल्य ेएि अिाियि।् िहाभािियदु्ध ेसहभाग: 
            गीिोपदशेकिा ा च। 

रिष्णिुािायणाि े कृष्ण अििाि धािण करुि, बाल्य अिस्थिे, कंस 
िाक्षसाचा िध केला होिा आरण ििंि िहाभािि यदु्धाि अज ुािाला 
गीिाििृाचा उपदशे केला होिा. 

 ९) बौद्ध: - करलयगु ेरसद्धपरुुष: जिरहिकिा ा च । 
रिष्णिुािायणाि ेबौद्ध अििाि धािण करुि, करलयगुािील लोककल्याण 
किणािा, एक रसद्धपरुुष असा लौरकक प्राप्त केला होिा. 

 १०) कलकी - करलयगु ेदुष्टािा ंसहंािं कि ुिं आरिभ ारिष्यरि। 
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रिष्णिुािायण कलकीचा अििाि धािण करुि करलयगुाि दुष्टाचंा सहंाि 
किण्यास यणेाि आहिे अस ेभरिष्य िि ारिले जाि.े 
 ह्या दहा अििािािंधिू श्रीरिष्णिु ेसज्जिाचं ेिक्षण ि दुज ािाचं े
रिदा ालि केलेले रदसि.े श्रीरिष्णचु्या दश अििाि कथचेा आधाि  
घऊेि  पढुील अध्याय - ४ िध्य ेश्रीदत्तात्रये जन्मकथा सारंगिलेली 
रदसि.े 
 

 

 

 


