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रवषय :  सषृ्टी उत्पत्ती रवज्ञान 
रवचािधन :-  या अध्यायात  ‘गरुुपीठ’ पद्धतीच े जनक असलेल्या 
‘श्रीगरुुदवे दत्तात्रये’ याांची  पिुाणाांमध्य े कथन केलेली जन्मकथा 
रसद्धमनुी नामधािक रशष्याला साांगतात. 
                    ही जन्मकथा साांगताना श्रीगरुुचरित्रकाि 
आपल्याला सषृ्टी उत्पत्तीरवषयक पिुाणातील मारहती, प्रथम कथन 
कितात. ह्यातनू श्रीगरुुचरित्रकािाांचा रवषयाच्या मळुापयतं 
पोहोचण्याचा दृरष्टकोन (Down to earth aproach) रदसतो. 
                  श्रीगरुुचरित्रकाि साांगतात,’दवेाांचा प्रमखु इांद्र व अन्य 
सवि दवेलोक परतव्रता अनसयूमेळेु आपले स्वगा ितील स्थान जाईल 
(?) ह्या शांकेन े भयभीत झाले व त्ाांनी तीन मरुत ि ब्रह्मा, रवष्ण,ु 
महशे याांना यावि उपाय किावा, अशी  रवन ांती केली.’ ह्या 
रवन ांरतनसुाि ब्रह्मा, रवष्ण ुव महशे अरत्रपत्नी अनसयूचेी सत्त्वपरिक्षा 
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पहाण्यासाठी अत्रीऋषी घिी नसताना अरतथीरुपात आले. 
                           नािदपिुाणातील श्रीदत्तजन्मकथा साांगताना, 
श्रीगरुुचरित्रकाि ह्या कथतेील परतव्रता अनसयूा रहची सत्त्वपरिक्षा 
घणे्यामागील घटनते थोडा बदल किताना रदसतात. 
                         नािदपिुाणातील कथनेसुाि ब्रह्मदवेाची पत्नी 
सारवत्री, रवष्णपुत्नी लक्ष्मी, महशेपत्नी पाव िती याांना अनसयूा या 
परतव्रतचेा द्वषे वाटतो आरण त्ा आपआपल्या परतिाजाांना 
अनसयूकेड े रतची सत्त्वपरिक्षा घणे्यासाठी पाठरवतात. पिांत ु
मनषु्यस्वभावानसुाि कोणतीही व्यक्ती स्त्री अथवा परुुष आपल्या 
जोडीदािाला दुसऱ्याच्या पत्नीकड े रकां वा पतीकड े अशाप्रकाि े
सत्त्वपरिक्षा घणे्यास पाठरवणाि नाही, म्हणनू श्रीगरुुचरित्रकािाांनी 
ही कथा साांगताना त्ामागील प्रयोजनात बदल केलेला असावा. 
घिी एकटी असलेल्या अनसयूने ेतीनही अरतरथांच्या मनातील दुष्ट 
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(मन्मथ खळ )रवचाि ओळखला.  ती स्वतःविील व स्वतःच्या 
पतीच्या तपोबळावि दृढरवश्वास ठेवनू सत्वपरिक्षसे सामोिी गलेी. 
                   अशा ह्या आत्मरनभ िि अनसयूपेढु े अरतथींच्या 
मनातील पापभावना हिली व रतच े रुपाांति रनष्पाप बालकाांच्या 
स्वरुपात झाले, अस ेही पिुाणकथा साांगत.े 
                        ह्या तीनही बालकाांसाठी अनसयूा उपरनषद े
अांगाई गीतात ग ुांफून गात.े ह्यातनू त्ाकाळातील सरुशरक्षत, 
ससुांस्कािी स्त्रीच ेरुप रदसत.े 
                     अरत्रऋषींना त्ाांच्या स्वतःच्या घिी घडत 
असलेली ‘अरतथी दवेो भव।‘ ही घटना मारहत नसल्यान,े 
श्रीगरुुचरित्रकाि साांगतात,’श्रीअत्रीऋषी स्वच्छ मनान े घिी 
आल्यावि अनसयूा त्ाांना घडलेली गोष्ट साांगत.े श्रीअत्रीऋषी ह्या 
तीनही बालकाांना ब्रह्मा, रवष्ण,ु महशेाच े रुप माननू नमस्काि 
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कितात.’ ह्या गोष्टीतनू अत्री- अनसयूा ह्याांचा पतीपत्नी नात्ातील 
पिस्पिाांविील अतटू रवश्वास रदसनू यतेो. 
                     ब्रह्मा, रवष्ण,ु महशे ह्या तीनही मरुत ि अत्रीऋषींना 
वि मागण्यास साांगतात. तवे्हा श्रीअत्रीऋषी तो मान त्ाांच्या 
गहृलक्ष्मीला दतेात. तवे्हा अनसयूा पिमशे्विाच्या प्रसन्न होण्याच े
श्रये स्वतःकड े न घतेा, अत्रीऋषींच्या भक्तीला दते.े पतीपत्नीच्या 
नात्ातील पिस्पि हक्ाांची जपणकू ह ेदाांपत् किताना रदसत.े 
अशा ह्या आदशि पती-पत्नीच्या घिी आपला अांश बालक रुपात 
ठेवनू, तीनही दवे आपापल्या घिी जातात.  
               श्रीमद ्भगवद ्गीततेील सांदभा िनसुाि,   
अजः  अपि  सन ् अव्ययात्मा  भूतानाम ् ईश्वरः  अपि  सन ्। 
प्रकृततम ् स्वाम ् अधिष्ठाय  सम्भवामम  आत्ममायया ॥ ४ - ६॥ 

अथ ि:- मी  स्वतः  जन्मरहित  आणि  अपवनाशी  स्वरूिाचा  असून  
सुद्िा ;  तसेच  सवव  प्राणिमात्ाांचा  ईश्वर  असूनिी , स्वतःचे  
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मूळस्वरूि  आिल्या  ताब्यात  ठेवून ,  आिल्याच  योगसामर्थयावने  ( 

मनुष्यलोकात ) जन्म  घेतो . 

 

यदा  यदा  हि  िमवस्य  ग्लातनः  भवतत  भारत । 
अभ्युत्थानम ् अिमवस्य  तदा  आत्मानम ् सजृामम  अिम ्॥ ४ - ७॥ 

अथ ि:- िे  भरतकुलोत्िन्न  अजुवना ,  जेव्िा  जेव्िा  िमावचा  ऱ्िास  
िोऊन  अिमावचे  प्राबल्य  माजत े,   तवे्िा     तवे्िा    मी    आिले   
वेगळेच   रूि   िारि   करतो   आणि   लोकाांसमोर  प्रगट  िोतो  

( म्ििजेच  मनुष्यरुिात  अवतार  घेतो) . 

 

िररत्ािाय  सािूनाम ् पवनाशाय  च  दषु्कृताम ्। 
िमवसांस्थािनाथावय  सम्भवामम  युगे  युगे ॥ ४ - ८॥ 

 

अथ ि:- सज्जनाांच्या िक्षणासाठी, पापीजनाांच्या नाशासाठी आरण 
धमा िची  प्रस्थापना किण्यासाठी; मी यगुा यगुात प्रकट होतो. 
                    अशाप्रकाि े पिमशे्विाचा अांश असलेल्या,ह्या 
बालकाांची श्रीअत्री ऋषी व अनसयूा याांनी जगिहाटी प्रमाण े
नामकिण केले. त्ाांना स्वतःच्या मलुाांप्रमाण ेलहानाच ेमोठे  केले. 
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मातचेी (अनसयूचेी) पिवानगी घऊेन ह्या मलुाांमधील महशेरुपी 
‘दुवा िस मनुी’ अनषु्ठान किण्यासाठी तीथ ि यात्रसे रनघनू गलेे, 
ब्रह्मदवेाचा अांश असलेला चांद्र आकाशात  गलेा. 
                     रवष्णरुुपी ‘दत्त’ ह्या एकाच व्यक्तीत ब्रह्मदवेाचा 
िजगणु, श्रीरवष्णचुा सत्त्व गणु आरण श्रीशांकिाचा तमगणु एकरत्रत 
झालेले आहते. ह्या तीनही गणु(िज-सत्त्व –तम)एकरत्रत असलेल्या 
श्रीरवष्णमुरुत ि दत्त याांना श्रीगरुुचरित्रकाि आद्य (प्रथम) गरुुपीठ 
म्हणनू गौिवतात. ह्याचाच अथ ि ‘श्रीदत्तात्रये’ हचे रशक्षणक्षते्राच े
जनक होत. 
 

मीमाांसा:-  
              ‘श्रीदत्तात्रये हा ईश्विाचा मनषु्यरुपातील अवताि आह’े 
अस ेश्रीगरुुचरित्रकाि ह्या अध्यायात साांगतात.  
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‘ईश्वि’ ह्या शब्दाची पातांजल योगदशिनमध्य ेअसलेली व्याख्या: 
के्लशकमिरवपाकाशयिैपिामषृ्टः परुुषरवशषे ईश्विः।…पातांजल योगदशिन १.२४ 

अथ ि: पाच प्रकािच े के्लश (अरवद्या, अरिता, अनिुाग, द्वषे 
आरण अरभरनवशे); तीन प्रकािच ेकमिरवपाक (रियमाण कमि, 
सांरचत कमि आरण प्रािब्ध कमि) म्हणज ेकमा िची पक्वता होऊन 
त्ापासनू रमळणाि ेफळ; आशय म्हणज ेव्यक्त आरण अव्यक्त 
वासना या सवांशी अपिामषृ्ट म्हणज े त्ाांच्याशी कसल्याही 
प्रकािचा सांबांध नसलेला असा जो परुुषरवशषे तो ईश्वि होय. 
              श्रीदत्तगरुुां नी सविप्रथम अष्टाांग योग रनरम िती केली. 
योगरवद्यचे्या ह्या रनमा ित्ास योरगिाज दत्तात्रये अस े सांबोधतात. 
योग प्रसािक श्रीपातांजल ह ेयोरगिाज दत्तात्रयेाच ेरशष्य होत.े 
              श्रीपातांजल ऋषींच्या मत े  अनिुाग, द्वषे ह े के्लश तसचे 
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व्यक्त- अव्यक्त वासना ह्याांच्याशी कसल्याही प्रकािचा सांबांध 
नसलेला असा जो परुुषरवशषे तो ईश्वि.  
                         ईश्वि कोपनू (िागान)े अनसयूचेी अशाप्रकािची 
सत्त्वपरिक्षा   घ्यायला   आला होता, ह ेम्हणण े ईश्वि ह्या व्याख्यते 
बसत नाही.  

ऐसें ऐकोरन त्रयमतूी। महािोधें कापती।  
चला जाऊां  कैसी सती। परतव्रता म्हणतारत॥२४॥ श्रीगरुुचरित्र 

               त्ामळेु अरतप्राचीन भाितीयाांनी, सषृ्टी उत्पत्तीसांबांधी 
माांडलेल्या अनमुानाांवरुन ही कथा ग ुांफली गलेी असावी, ह ेवाटत.े 
ही सषृ्टी उत्पत्तीरवषयक अरतप्राचीन अनमुान े शोधण्याचा   हा 
अल्पसा प्रयत्न :- 
             ‘श्रीदत्तात्रये जन्मकथा’ श्रीअत्रीऋषी व अनसयूा याांच्या 
कुलवतृाांतापासनू (दोघाांच्या कुलाांचा तत्कारलन ज्ञात इरतहास) सरुु 
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होत नाही.  
             श्रीगरुुदवेदत्ताांची जन्म कथा साांगण्यापवूी 
श्रीगरुुचरित्रकाि वदे कालीन सषृ्टी उत्पत्तीरवषयीच े गरृहतक 
साांगतात.  

पवूीं सरृष्ट नव्हती काांहीं। जलमय होतें सवा िठायीं । 
‘आपोनािायण’ म्हणोरन पाहीं। वदे बोलती यारचकािणें॥४॥श्रीगरुुचरित्र 

            ह्या गरृहतकानसुाि सषृ्टीउत्पत्तीपवूी सषृ्टी वगिै े काहीही 
नव्हत.े आपः म्हणज े पाणी.  सषृ्टीरनरम ितीपवूी सवित्र जलमय 
असल्यान े वदे ह्या रस्थतीला ‘आपोनािायण’ म्हणतात. 
जगरनरम ितीसाठी ह्या आपोनािायणान े सोनिेी अांड्याची रनरम िती 
केली. त्ाच ेनाांव ब्रह्माांड झाले. त्ाच ब्रह्माांडाची फुटून शकलाांची 
जोडी (दोन शकले) झाली. एक आकाश व एक भमूी होऊन दोन्ही 
शकले उभी िारहली. 
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                      िजोगणुान े ब्रह्मदवे रनमा िण झाला. त्ाला 
‘रहिण्यगभ ि’ नाव प्राप्त झाले. सषृ्टीचा िचनाकाि हाच ब्रह्मदवे होय. 
                     ह्या सवि वण िनावरुन पिुाणपवू िकालात भाितीयाांना  
सषृ्टीरनरम ितीपवूीची रस्थती ज्ञात असावी, अस े रदसत.े ह्या मारहत 
असलेल्या रनरिक्षणाांच्या आधाि,े पिुाणाांची रनरम िती झालेली 
असावी. इरतहासकथन किण्यासाठी श्रीगरुुचरित्रकािाांनी 
पिुाणकथा ओवीबद्ध केलेल्या रदसतात. 
            ब्रह्माांड ह े सोनिेी अांड े  घनरुप साांरगतलेले आह.े त्ाची 
दोनही शकले घनरुप अस ू शकतात. भमूी ही घनरुप आह े पिांत ु
आकाश ह े पथृ्वीभोवतालच े वाय ू व धळूकण याांच े पोकळ आविण 
आह.े त्ामळेु भमूी व आकाश (घनरुप नसल्यान)े ही ती दोन 
शकले असावीत, अस ेम्हणण ेसांयरुक्तक वाटत नाही. 
                  आधरुनक रवज्ञान रनरिक्षणाांनसुाि स्फोटाांमधनू 



 ॥ श्रीगरुुचरित्र आशय॥ 
      अध्याय  चौथा                                  त्रमैरूत ि-अवतािकथन                                               
  

11 
 

सौिमालेची रनरम िती झालेली असावी. ह्याचाच अथ ि ब्रह्माांड फुटून 
त्ाची शकले झाली. 
                 श्री. इव्हान िामीिझे, टेक्सास रवद्यापीठ, अमरेिका 
याांनी ‘अॅस्ट्रॉरफरजकल जन िल’ ह्या रनयतकारलकात आपल्या 
सयूा िच ेभावांड असलेल्या ताऱ्याचा शोध प्ररसद्ध केलेला आह.े हा 
महाकाय तािा ज्या धळू व वायचू्या रमश्रणातनू आपला सयू ि 
जन्मला तथेचे जन्मला आह.े सयूा िच ेभावांड असलेल्या या ताऱ्याच े
नाव एच डी १६२८२६ अस े ठेवलेले असनू हा तािा आपल्या 
सयूा िपके्षा १५पट जास्त वस्तमुानाचा आह ेव तो शौिी तािकाप ुांजात 
आह.े ह्या ताऱ्याभोवती पथृ्वीसािख े ग्रह अस ू शकतात, अस े
शास्त्रज्ञाांना वाटत.े अस े सयू िसदृश्य अजनू ताि े आहते का? व 
त्ाांच्या   सभोवतालची सौिमाला कशी आह?े याच्या शोधातनू 
ब्रह्माांडाची रकती शकले झाली असावीत ? ह्याची मारहती रमळू 
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शकेल. 
              त्ानांति सिुवातीच्या अवस्थते काही ग्रहाांची 
एकमकेाांशी टक्ि होऊन त्ाांच े तकुड े झाले. त्ातनू पथृ्वी व 
पथृ्वीविील जीवसषृ्टी तयाि झाली असावी, अस ेशास्त्रज्ञ श्री. इव्हान 
िामीिझे याांच ेमत आह.े 
                  आधरुनक रवज्ञानाच्या मत,े पथृ्वीच्या जन्माच्यावळेी 
मांगळसदृश्य भौगोरलक वस्त ुपथृ्वीवि आदळून, पथृ्वी ह्या ग्रहाचा 
एक भाग चांद्र रुपात, पथृ्वीचा उपग्रह म्हणनू रनमा िण झालेला 
असावा. 
             अशा ह्या मांगळसदृश्य ग्रहाची  पथृ्वीशी झालेली 
जबिदस्त टक्िीचा अथ ि : तत्कारलन मानवान े पिमशे्वि कोपला व 
अनसयूचेी सत्त्वपरिक्षा पहाण्यास आला, अस ेमानले असाव.े 
              ह्या भौगोरलक टक्िीतनू झालेल्या चांद्र रनरम ितीनसुाि, 
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चांद्र हा पथृ्वीचा पतु्र होतो. पिुाणकथाांमध्य े चांद्राच्या मातचे े नाव 
अनसयूा म्हणज े‘असयूा नसलेली’ अस ेआह.े ही अनसयूा म्हणज े
आपली पथृ्वी मानले, ति श्री अत्री ऋषी म्हणज ेरनरित कोण ?  
        श्रीअत्री व अनसयूा ही जोडी अनकेदा वदेाांमध्य ेरदसत.े  
श्रीअत्री ऋषींच ेदोन जन्म वदेाांमध्य ेसाांरगतलेले आहते.  
(सांदभ ि:- ॥श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश॥ लेखक : डॉ. प्र. न. जोशी, प्रकाशक : 
श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश प्रकाशन, पणु)े 
श्रीअत्री ऋषी याांच्या जन्मासांबांधी वदेाांतील प्रथम उले्लख: 
 ह्यातील एका कथनेसुाि ब्रह्मदवेाच्या नते्रातनू झालेला पतु्र, तो अत्री 
अस ेमानले जात.े नते्र (डोळा) ह ेप्रकाशाच ेज्ञानेंरद्रय आह.े अत्री ह े
नाव पथृ्वीवि यणेाऱ्या प्रकाशाशी सांबांधीत असाव.े 
           ‘अनसयूा’ ही कदिमऋषींची मलुगी. कदिम ह्या शब्दाचा 
अथ ि रचखल. हा रचखल वाळून घट्ट झाल्यावि, त्ापासनू रनमा िण 
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झालेली पथृ्वी म्हणज ेअनसयूा.  
                अशी ही अनसयूा पथृ्वी व ब्रह्मदवेाच्या नते्रातनू 
आलेला अरत्र (प्रकाश) ह्याांच्या सांयोगातनू पथृ्वीवि जीवसषृ्टी 
रनमा िण झालेली असावी, अस ेम्हणण ेगिै होणाि नाही.  
रवष्णपुिुाणात ‘भगवान’ ह्या शब्दाची साांरगतलेली व्याख्या : 
  उत्परत्तम ् प्रलयम ् च एव भतूानाम ् आगरतम ् गरतम।् 

वरेत्त रवद्याम ् अरवद्याम ् च सः वाच्यो भगवान ् इरत॥……रवष्ण ुपिुाण ६.५-७८ 
अथ ि: समस्त प्रारणमात्राांची उत्परत्त, वरृद्ध आरण लय या अवस्था; 
समस्त प्रारणमात्राांच े वगेवगेळ्या व्यक्त रुपात पथृ्वीतलावि यणे े
आरण जाण;े तसचे रवद्या आरण अरवद्या याांना जो यथाथ िपण े
जाणतो त्ाला भगवान ् म्हटले जात.े 
           ह्या व्याख्यनेसुाि श्रीकृष्ण, पिशिुाम इत्ारद 
मनषु्यरुपातील पिमशे्विी अवतािास, आपण भगवान सांबोधतो.   
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ईश्विरनरम ित सषृ्टी ही दवेान े रदलेली म्हणनू ‘दत्त’ मानल्यास, त्ा 
जीवातील आत्मा म्हणज े‘दुवा िस’ म्हणता यईेल. 
अनसयूा पतु्र : दुवा िस ह्या शब्दाचा अथ ि :- 
दुवा िस =  दुः  + वास    
वास = वस्त्र. ज्याची वस्त्र ेअयोग्य आहेत, असा आत्मा 

श्रीमद ्भगवद ्गीततेील अध्याय दुसिा श्लोक, िमाांक २२ नसुाि 
आत्मा ह्या शब्दाची व्याख्या : 
वासाांमस  जीिावतन  यथा  पविाय  नवातन  गहृ्िातत  नरः  
अिराणि । 
तथा  शरीराणि  पविाय  जीिावतन  अन्यातन  सांयातत  नवातन  
देिी ॥ २ - २२ ॥ 

 

ज्याप्रमािे  मािूस  जनुी  वस्त् े टाकून  देऊन  दसुरी  नवी  
वस्त् े घालतो ; त्याचप्रमािे  आत्मा  जनुी  शरीरे  टाकून , 

दसुऱ्या  नव्या  शरीरात  प्रवेश  करतो. 

ह्याचाच अथ ि दहे ह्या अयोग्य वस्त्रातील घटक तो आत्मा होय. 
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दुवा िस मनुी हा श्रीशांकिाचा अांश मानलेला आह.े 
 (शांकि या शब्दाची व्याख्या = यः शमम ् किोरत सः शांकिः। 
 शब्दाथ ि : शम = कल्याण =जो सवांच ेकल्याण कितो तो  शांकि होय. ) 

अनसयूा पतु्र : ‘दत्त’ 
दत्त हा रवष्णचुा अांश मानलेला आढळतो. श्रीब्रह्माण्डपिुाणातील 
श्रीरवष्णपुञ्जिस्तोत्रात श्रीरवष्णचु ेवण िन पढुीलप्रमाण ेरदलेले आह,े 

जले रवष्णःु थले रवष्णःु रवष्ण ुपव ितमस्तके। 
ज्वालमालाकुले रवष्णःु सव िरवष्णमुयां जगत।्। 

अथ ि: पाणी, जमीन, पवित, ज्वालामखुी तसचे सवि जग रवष्णमुय 
आह.े 

त्रयमरूत ि तोरच जाण दत्त। ‘सवं रवष्णमुयां जगत ्’।  
िाहील धिोरन तमुचें रचत्त। श्रीरवष्णमुरूत ि दत्तात्रये॥६९॥ श्रीगरुुचरित्र 

विील श्लोकाांच्या अथा िनसुाि सजीव,रनजीव सवि सषृ्टी म्हणज े‘दत्त’ 
अस ेम्हणता यईेल. 
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 अनसयूा पतु्र : चांद्र 

            पथृ्वीरनमीतीच्या वळेी रनमा िण झालेला ‘चांद्र’ हा 
अनसयूचेा पतु्र आकाशात गलेा. चांद्र पथृ्वीचा उपग्रह असल्यान े
यगुानयुगु े पथृ्वीभोवती प्रदरक्षणा घालताना रदसतो. स्वाभारवकच 
आपल्या मातचे े(अनसयूचे)े पतु्र चांद्र िोज दशिन घतेो.  

चांद्र म्हण ेअवो मात।े रनिोप द्यावा आम्हाां त्वरितें।  
चांद्रमांडळी वास आमतुें। रनत् दशिन तमु्हाचिणीं॥६७॥ श्रीगरुुचरित्र 

            अशाप्रकाि ेश्रीदत्तजन्म कथतेील शब्दाांच ेअथ ि आपल्याला 
तत्कारलन ज्ञात असलेले भौगोरलक अनमुान  साांगताना आढळत.े 
 श्रीअत्री ऋषी याांच्या जन्मासांबांधी वदेाांतील रद्वतीय उले्लख: 
           पथृ्वीवि यणेाऱ्या प्रकाशाच ेमळू स्त्रोत असलेल्या सयूा िच े
एक नाव ‘रहिण्यगभ ि’ आह.ेअशाच प्रकािचा प्ररतसयू ि असलेला, 
प्रजापती व वाग्दवेी ह्याांचा  पतु्र म्हणज ेअत्री होय,  असा श्रीअत्री 
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ऋषी याांच्या जन्मासांबांधी उले्लख वदेाांमध्य ेआढळतो. 
(सांदभ ि:- ॥श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश॥ लेखक : डॉ. प्र. न. जोशी, प्रकाशक : 
श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश प्रकाशन, पणु)े 
                        प्रजापती श्रीअत्री ऋषी ह्याांनी स्विाज िक्षणासाठी नीती, 
रनयम आचािधम ि व कायदा साांगणाि ेअत्री ितृी व अत्री सांरहता ह े
दोन ग्रांथ रलहीलेले आहते. त्ाांच्यामत े‘स्विाज्य िक्षण’ ह ेएकट्या 
दुकट्याच े काम नाही. त्ासाठी सवांनी एकरत्रत यऊेन बहुरवध 
उपायाांनी स्विाज्याच ेिक्षण केले पारहज.े 
            श्रीअत्री ऋषींच्या मत े स्विाज्य रमळरवण े अवघड व 
रमळरवलेले स्विाज्य रटकरवण े त्ाहूनही कठीण. स्विाज्य 
रटकरवण्यासाठी लोकाांनी सतत सावध असले पारहज.े एकदा 
स्विाज्य रमळाले की लोक हळूहळू सांकुरचत स्वाथी होत जातात या 
स्वाथा िपायी समाजात भ्रष्टाचाि वाढत जातो.अत्ांत अवघड असा 
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लढा दऊेन आपण १९४७ साली इांग्रजीसत्तकेडून स्विाज्य 
रमळरवले, पिांत ू आज २०१४ साली आपला दशे भ्रष्टाचािान े
पोखिला जाताना रदसतोय. 
                    श्रीअत्रीऋषींना ऋगवदेाांत पाांचजन्य म्हणनू 
गौिरवलेले आह.े त्ाांनी त्ाकाळी वाद तांटे रमटरवण्यासाठी 
प ांचमांडळे नमेली. त्ा पांचमांडळाांच ेत ेसिपांच असत. 
                   अशा ह्या लोकशाहीवादी भ्रष्टाचाि रनम ुिलक 
श्रीअत्रीऋषींना तत्कालीन समाजकां टकाांकडून ऋबीसमध्य े
सहपरिवाि टाकले असाव.े ऋबीस म्हणज ेतत्प अग्नीकुां ड. ह ेऋबीस 
भाताच्या काांडून रशल्लक िारहलेल्या तसुाच े ढीग चोहोबाजूांनी 
करून बनरवत. अस े ह े सव ि बाजूांनी असलेले ऋबीसाांतील तसुाच े
ढीग पटेरवले असता, धमुसनू - धमुसनू जळत त्ातनू ज्याळा 
रनघत नसत,  पिांत ुधमुसणाऱ्या ढीगाची दाहकता आांत कोंडलेल्या 
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व्यक्तीस प्राणाांरतक रशक्षा दते अस.े ऋगवदेातील परहल्या 
मांडळातील ११६व्या सकु्तातील आठव्या ऋचते अरश्वनीकुमािाांनी 
अत्री ऋषींना ऋबीसाांतनू वाचरवल्या बद्दल धन्यवाद रदलेले आह.े 
                            एवढा प्रचांड समाजकां टकाांचा रविोध झाला 
तिी प्रजापती म्हणनू आपले काम अत्री ऋषींनी भाितभि आश्रम 
स्थापनू केलेले रदसत.े अत्री ऋषींच े आश्रम जम्म ू काश्मीि, 
रहमालयात गांगोत्रीच्या  मागा िवि रवांद्य व सातपडु्याच्या दरक्षणपवू ि 
भागाांत ऋक्ष पव ित, िामायण काळाांत रचत्रकुट पव ित सांह्याद्री 
पव ितिागाांतील माहूिगड तसचे िवैतक म्हणज े सध्याचा रगिनाि 
पव ित नम िदा नदीच्या उत्तिलेा खांबायत आखाताजवळ महीनदी 
समदु्रास रमळत े त्ा महीसागि सांगमावि,  दरक्षण भाितात 
रत्रवने्द्रम व कन्याकुमािी यामध्य े असलेल्या शचुीन्द्र क्षते्री अस े
भाितभि स्थारपलेले रदसतात.अशाप्रकाि ेअत्री ऋषींनी काश्मीि त े
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कन्याकुमािी अस े पणू ि भाितवषा ित प्रवास करुन रठकरठकाणी 
आश्रम स्थापनू ब्रह्मदवेान े रदलेली प्रजापती म्हणनू जबाबदािी पाि 
पाडलेली रदसत.े 
                             श्रीअत्री ऋषींच्या काळातही अरतवषृ्टी 
दुष्काळ ह े लहिी मान्सनूच े प्रश्न असावते.  ऋगवदेातील पाचव्या 
मांडलाच े नाव अत्री मांडल आह.े ह्या अत्री मांडलात पज िन्यसकु्त 
रदलेले आह.े ह्या मांडलात खगोलशास्त्र, ज्योरतषशास्त्र, ग्रह 
नक्षत्राांच्या रस्थती-गती, सयू िग्रहण तसचे  पावसाची अरतवषृ्टी 
अनावषृ्टी कशी टाळावी ? ह्या रनसगा िसांबांधी गोष्टींचा अभ्यास होत 
अस.े 
               श्रीअत्री ऋषींनी खग्रास ग्रहणावि केलेल्या नोंदीनसुाि 
लोकमान्य रटळकाांनी त्ाांच्या ओरिअन ह्या पसु्तकात गरणताच्या 
सहाय्यान ेमारहती रदलेली आह.े ही मारहती व ऋगवदेातील अत्री 
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ऋषींनी  रचत्रकुट परिसिातनू पारहलेल्या सयू िग्रहणाच्या नोंदी ह्याांचा 
अभ्यास कॉम्प्यटुिवि आधरुनक पध्दतीन ेखगोल शास्त्रज्ञाांनी केला 
असता, ह ेखग्राह सयू ि ग्रहण साधािण इसवी सनापवुी ४६७७ ह्या 
वषांत घडले असाव,े म्हणज ेही घटना अांदाज े७००० वष ेपिुातन 
असावी.      
                        श्रीअत्री - अनसयूा ह्याांना दत्त, दुवा िस, सोम 
(चांद्र), अयिमा ह े चाि मलुग े व अमला ही मलुगी अशी अपत् े
झाली, वदेकालात असा उले्लख आढळतो. 
( सांदभ ि:- ॥श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश॥ लेखक : डॉ. प्र. न. जोशी, प्रकाशक : 
श्रीदत्तात्रये ज्ञानकोश प्रकाशन, पणु)े 
                                     ह्यातील दुवा िसमनुी ह े शीघ्रकोपी ऋषी,अत्ांत 
रवद्वान होत.े त े रशवाच े अवताि मानले जातात. महाभाितात ह्या 
दुवा िस मनुींचा उले्लख आह.ेपवूी ऋषीमनुी तीथ िक्षते्री समाज 
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कल्याणासाठी अनषु्ठान किीत असत. 
दुवा िस म्हण ेअहो जननी। आम्ही ऋरष अनषु्ठानी।  
जाऊां  तीथ-ेआचिणीं। म्हणोरन रनिोप घतेला॥६६॥ श्रीगरुुचरित्र 

              आजही शीघ्रकोपी (short tampered )व्यक्तीस 
‘दुवा िस’ह्या नावान ेआपण सांबोधतो. 
                    सोम म्हणज े चांद्र, हा चाांद्रवांशीय क्षरत्रय 
िाजकुलाचा आद्य परुुष असल्याचा उले्लख प्राचीन सारहत्ात 
आढळतो.      
                       दत्त ह्या अरत्रपतु्रास ‘आद्य गरुु पीठ’ म्हणनू 
श्रीगरुुचरित्रकाि सांबोधतात. रशक्षण क्षते्र ही श्रीदत्तगरुुां ची जगाला 
रदलेली दणेगी आह.े 
                  श्रीदत्तात्रयेान ेरनसगा िच्या सारनध्यातनू रनसगा िला गरुु 
केलेले रदसत.े  ह्या पथृ्वीविच्या सषृ्टीतील २४ गोष्टींना गरुु करुन 
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सषृ्टी रवषयक जाणीवा रनमा िण किण्याच े काम जगाांत प्रथमतः 
श्रीदत्तात्रयेान े केले, ह े श्री. माटीन हाय ह्या ओक्सफडि 
यरुनव्हरस िटीतील भगूभ ि शास्त्रज्ञान े २००७ साली कॅनरेडअन जन िल 
मध्य े शोधरनबांध रलहून जगासमोि माांडले आह.े ह्या 
भगूभ िशास्त्रज्ञाच्या मत े पया िविणाच े सांिक्षण किण्याची प्रथम 
जाणीव श्रीदत्तात्रयेान े जगाला रदली. आजच्या यगुाांत आपण 
प्रदुषण पया िविण रमत्र वगिै े सांकल्पनाांचा सतत उहापोह रनसग ि 
जपण्यापके्षा जास्त किीत असतो, पिांत ु श्रीदत्तात्रयेान े ह्या 
रनसगा िलाच पजु्यनीय अशा गरुुस्थानी ठेवले.  
                  श्रीअरत्र अनसयूचेा मलुगा अय िमा व मलुगी अमला   
ह्याांची इरतहासान ेघतेलेली नोंद आम्हाला रमळालेली नाही. 
                    सांशोधकाांच्या मत,े माहुिगड ह्या रठकाणी ‘श्रीदत्त 
जन्म कथा’ घडलेली असावी. महािाष्ट्र शासनान े माहुिगडास 
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‘श्रीदत्त जन्म स्थान’ म्हणनू मान्यता रदलेली आह.े 
॥ श्रीगरुुदवेदत्त॥ 

 
 


