
ग�ु व �याचं �ेकार

भगवान  ् पतजंल�न� सारं� मीमासं�त " �लशे कम��वपाकाशयरै -पराम�ृप�ुष�वशषे ई�रः " अशी सगणु परमा�मत�वाची
�ार�ा �दली आह वे ’ स सव�षा गं�ुः कलनेानव�छदेात  ् ’ व तोच आ�दनारायण अ�न� कालपरपंरने�सवा�चा ग�ु आह .े
भगवान  ् गोपालकृ�णानंी धनजंयास गीता सागंतानंा ’ब��न म �ेतीता�न ज�मा�न तव चायु�न । ता�यह वंदे सवा��ण न �वं
व�ेथ परतंप । ’ अस�सा�ंगतल�आह .े �ीआ�दनारायणाचंा �ीकृ�ण अवतार हा पणूा�शाचा आह ,े अशी उ��आह .े
आ�दनारायण�पी �ीमहा�व�णूंन� �ी��दवेासं वदे आप�या �दयातंील परावाणीन�सा�ंगतल .े प�हला ग�ु�श�यसबंधं असा
आह .े तस�चआगम म�ं �ीशकंरानं� पाव�तीला सा�ंगतल .े �हणज हेी म�ंद��ा ��य� होती . तस�च ��दवेानं� नारदानंा द��ा
�दली . ही द��ा ��य� �हणज �ेवण���यान��ा�त झाललेी . ग�ुस�ंदायाची स�ुवात अशी झाललेी आह .े

’ गणृा�त उप�दश�त धम�ः �गर�त ( नाशय�त ) अ�ान :ं य�ा गीय�त �ेतयूत देवेा�द�भः , इ�त ग�ुः। ’

अ�व�ा �दय��ंथब�धमो�ो यतो भवते ।्

तमवे ग�ु�र�या�गु��श�दने यो�गनः ॥

भगवान  ् �ीशकंराचाय�

त�ंशा��ातं गकार �हणज �ेस��दाता , रफेाचा अथ� पापनाशकआ�ण उकार �हणज �ेव�ण ,ु �हणज �ेस�� दणेारा , पापाचंा
नाश करणारा व मगंलकारक असा जो प�ुष तोच ग�ु होय . अथवा गकार �हणज �ेान , रफेाचा अथ� त�व �काशक व
उकाराचा अथ� �शवतादा��य करणारा �व�ण अुसा जो प�ुष तो ��ु होय होय . ग�ुच�र� अ�याय ३६ यातं ’ ग�ु ’ �या अशाचा
�ा�या �दल�ेयाआहते . कूम�परुाणातं दहा �कार�या ग�ुंच�वण�न आह -े-

उपा�यायः �पता माता ज�ेो �ाता महीप�तः ।

मातलुः �शरु�वै मातामह ...�पतामहौ ॥

वण��य�ेः �पत�ृ� सव�त गेरुवः �मतृाः ।

उप�ेय अधीयत �ेहणज अे�ययन कर�वतो तो उपा�याय होय .

एकदशे तं वुदे�य वदेा�ा�य�प वा पनुः

योऽ�यापय�त व�ृयथ�उपा�यायः स उ�यते

आप�या जी�वकाव�ृीक�रता वंदे आ�ण वदेा� पेढून �सया�सही पढ�वतो तो उपा�याय ग�ु होय व उप�नषदासंह सव�
वदेा�दकाचंा जो पाठ दतेो तो आचाय� होय .

’ य�मात  ् प�ुषादय मंाणवको धमा�ना�चनो�त �श�त से आचाय�ः ’ आ�ण जो --

�वयमाचरत ये�मादाचार �ंथापय�य�प ।

अ�चनो�त च शा��ा�ण आचाय��तने सो�यत ॥े

मनु��या सघंाचा अ�धप�त व सघंातंील मनु�स जो �मादाब�ल �ाय��� दतेो तो आचाय� होय . मह�ष�व�स�ानं� �हटल�आह के�
--

उपा�यायान  ् दशाचाया� आचाया�णा शंत �ंपता

�पतदु�शगणु मंाता गौरवणेा�त�र�यते



उपा�यायाप�ेा दंसपट आचाय� व आचाया�प�ेा �ंपता शतपट व �प�याप�ेा दंसपट माता ��े ग�ु आह .े तथा�प आप�तबं
धम�स�ूातं --

शरीरमवे माता�पतरौ जनयता ।ं

आचाय��त सुव�प�ुषाथ��म �ंप जंनय�त ॥

माता�पता शरीरच दतेात ; परतं आुचाय� प�ुषाथ� -साधन -साम�ी तयार क�रतो , �हणनू तो व�र� होय . ’आचाय�ः ��ेो ग�ुणा ’ं
(गौ . धम�स�ू )

’ � त�दोचदेमतृ नं �ुव�ान  ् । गधंवा�धाम �बभतृ गंहुासत  ् ।

�ी�ण पदा�न �व�हता गहुा�य य�ता�न वदे स �पतःु �पतासत  ् ॥

वदे�व�ा धारण क�न �या �व�चे��वचन क�रतो , जो ��गहुमे�य�आनदंम�न होऊन रा�हला आह ,े व �या गहु�तील तीन पद�
जो जाणतो तो �प�याचाही ग�ु आह .े ��ाच� तीन पद��हणज जेागतृ , �व� , सषु�ु�त , उ�प�� , ��थ�त , लय , अथबा ’तत  ् ,
�व ,ं अ�स ’ अशा ��पदानंा जो जाणतो तो ���व��र� ग�ु ’ होय .

ग�ुन��श�याच सेमोर �ाणायाम क�न �श�याची समा�ध लावण�ही वधेद��ाच होय . अशी द��ा दणेार गे�ु खर गे�ु होत .
�हणातं अमकु म�ं सा�ंगत�याबरोबर �सर �ेदवसापासनूच �या म�ंो�दत �स�� �श�यास �ा�त होण�ही श�दद��ा . अशा
�कार�या ग�ुची आव�यकता म�ंशा��ातंील म�ंा�ंया द��से ज�र आह .े ’ मम �दय �ेदय तं अे�त ,ु मम �च�मा�व�ेह , मम
वचमकेमना जषु�व बहृ�प�त��वा �नयनुवत मु� ,ं’ म�ंद��ा दणेार गे�ु , �काशा�मक म�ंा�राचंा उपदशे क�रतानंा ’मम �ते
�दय दंधा�म ’ मा�या�माण�त�ुया �ठकाण� म�ंा�र��काशमय �कट होवोत , अस��हणनू �श�यासं म�ंा�राचंा उपदशे
क�रतात , त�ेहा �ंश�यासं त� म�ंा�र��काशमय �दसूंलागतात . वरील द��ा�ंया �कारापंकै� हाही एक �कार आह .े

वरील �कारच गे�ु ह�ल� �क�चतच उपल�ध होतात , �हणनू साधकान��नराश हो�याच�कारण नाह� , यासबंधं� अस�वचन आहे
क� --’ याव�ान�ुहः सा�ात  ् जायत पेरम�ेरात  ् ताव� स�ग�ुः स�ेः स��छ�य�ा�प नो भवते  ् ’ म�ं�स�� सगणु
परम�ेराची भ�� के�यान�ही होत ,े व अशी परम�ेराची भ�� �हणज पेरम�ेरा�या अवतार�वमतू�ची भ�� होय . पचंोपा�ना
�हणज पेचं दवेोपासना �ीमदा�शकंराचाया�न� ��था�पत केली . ह� पचंदवैत��हणज गेणपती , �शव , ह�र , भा�कर आ�ण
जगदबंा अश� होत . साधका�या आवडी�माण��ा पचंदवेताचं मे�ं �हण क�न परु�रण केल�, तर �ा म�ं�स��मळु�
दवेतादश�न व दवेता�साद होतो . व �या �सादान�अ�महा�स�� �ा�त होतात . दवेता �स� होऊनच साधकाची इ�छा पणू�
क�रतात , असा अनभुव आह .े �हणनू �ीमदाचाय� , म�वाचाय� , व�लभाचाय� , राधापथंी �वामी , नारायणपथंी , �ीसमथ�
सा�ंदाय , चतै�य सा�ंदाय , नाथ सा�ंदाय , वारकरी सा�ंदाय या सा�ंदायापंकै� परपंरा श�ु ग�ुपासनू म�ं घतेला तरी
काय��स�� होत अेस�आह .े

�प��ला त�ंातं अस��ल�हल�आह के� , ग�ु दोन �कारच आेहते . एक द��ाग�ु व �सरा �श�ाग�ु , म�ंाची द��ा दणेारी ते
द��ाग�ु , ह गे�ु श�ु पवू�परपंरने��ा�त झाल�ेया म�ंाची द��ा दतेात . �श�ाग�ु समा�ध , �यान , धारणा , जप , �तव , कवच ,
परु�रण , महापरु�रण आ�ण साधनचे �ेनर�नराळ �ेव�ध व योग �ा सव� गो�ी �शक�वतात , व�ततुः इ� दवेतचेा म�ं
�याचपेासनू �ा�त झाला �याची महती जा�त आह .े कुलागमातं ग�ुंच सेहा �कार सा�ंगतल आेहते . �रेक , सचूक , बाचक ,
दश�क , बोधकआ�ण �श�क अस ते सेहा भदे आहते . �रेक ग�ु �हणज दे��ा व साधना याचं�मह�व वण�न क�न साधका�या
मनातं म�ं�हणाब�ल द��ा घ�ेयाची �रेणा क�रतो तो होय , व सचूकग�ु �हणज सेाधना व द��ा याचं �ेनर�नराळ �ेकार वण�न
क�रतो तो होय . वाचक ग�ु �हणज सेाधनाचं�वण�न करतो तो होय . कोणती साधना व द��ा साधकाला यो�य आह हे�सागंतो
तो दश�क ग�ु होय . �श�क ग�ु �हणज येो�य द��ा व साधना या�ंयाब�ल ता��वक ��ीन�साधका�या सदस��वकेब�ु�ला
�व�वध �माणानं� पटले , अशा रीतीन��प� क�न सागंतो , तो बोधक ग�ु होय , �ा ग�ुषटक्ापंकै� शवेट�ल बोधक ग�ु व�र�
आह .े कारण ब�ु�ला पट�याखरेीज मागील पाचं �कार�या ग�ुंच�काय� सफल होणार नाह� . भगृऋुषी यानं� सव�
�थंभाडंारातंील �ान सपंादन के�यावर त आेपल �ेपत वे�ण ऋषी याचंकेड गेले वे "अघी�ह , भगव����ेत " अशी �यानं�



�प�याला प�ृछा केली , त�ेहा "ं अ� �ं��ेत �जानीयात  ् " �हणज अे�मयकोश ह�च ��आह ,े याचा �वचार कर , व त�
पट�याखरेीज यऊें नको , अस�, �यानं� सा�ंगतल�. �ल�ह�याचा हते हुा क� साधना व द��ा याचंा ता��वक गढू अथ�
समज�याखरेीज व ब�ु�ला पट�याखरेीज साधना व द��ा याचं�वण�न ऐकून काहं� उपयोग होणार नाह� . �हणनू �प��ला त�ंातं
वण�न केल�आह के� , साधनाशा�� सव��वी ग�ुदवेावरच अवलबंनू आह .े

अशोककाका कुलकण�


