
ग�ुच�र� पारायण �नयम व फल�तुी

‘ग�ुच�र�’ हा �थं द�ा�येाचं आे�यान
असललेा �क�ब�ना ‘�ीन�ृस�हसर�व�यपुाखान’े
असा आह.े या उपा�यानात �व�वध कथा
गुंफ�या असनू म�ुय आ�यान, उपा�यान,
पवू�कथा व �:�खता�ंया कथाचंी एका वतु�ळातनू
�सर वेतु�ळ अशी रचना केललेी आह;े �यामळुे
च��हुाचा भास होत राहतो.
�स� व नामधारक या�या सवंादातनू ‘ग�ुच�र�’
�थं उलगडत जातो. �स� �हणजे
‘�ीन�ृस�हसर�वती’ व नामधारक �हणजे
‘सर�वती गगंाधर’, सा�ंदायाची �ढ ��ा आह.े
या सदंभा�त एक परुावा असा क�, गगंाधराचा
प�ु सर�वती �पचंाच �याग क�न
मन:शातंी�या शोधासाठ� गाणगापरू�या �दशनेे
�नघाला. पाय थक�यावर तो एका व�ृाखाली
�न�ाधीन झाला, त�ेहा �याला एका �द�



तजेोमतू�च देश�न �व�ात घडल.े तो जागा
झाला व �व�ातील मतू�च �ेयान करीत पढुे
जाऊ लागला. �स�नाळ नामक जी मतू� �याने
�व�ात पा�हली होती तीच ��य� भटेली. नतंर
�तन �ेयाला भीमा-अमरजा सगंमावर आणनू
कथा सागं�यास स�ुवात केली, ही घटना शके
१४९०म�य घेडली. याचा अथ� असा क�, त�बल
११० वषा�नी महाराज प�ुहा �स�ा�या �पात
अवतीण� झाल.े

भीमा-अमरजा सगंमावरील एक म�ह�या�या
वा�त�ात �स� व नामधारका�ंया सवंादातनू
ग�ुच�र� �ल�हल गेले.े

�ीग�ुच�र�ात �थंात ही उपासना तीन �कारे
करता यईेल, अस चे�र�कार सर�वती गगंाधर
यानंी नमदू केल आेह.े

‘अतं:करण असता प�व� सदा वाचाव गे�ुच�र�
। सौ�य होम इहपरम।



�सरा �कार

॥ स�ताह वाचावयाची प�ती । तजु सागंो यथा
��थती । श�ूचभू�त होवोनी शा��रीती । स�ताह
करीता ब�प�ुय ॥ �दनश�ु� बरवी पा�न ।
आव�यक �नान स�ंया�दक क�न । प�ुतक
वाचावयाच �ेथान । रगं�व�याही शोभा करावी
॥ दशेकालाही सकं�प क�न । प�ुतक�पी
�ीग�ुच पेजून । यथोपचार के�न ।
�ा�णासही पजूाव ॥े �थम�दवसापासोन ।
बसैावया असाव एेक�थान । अत�वाथ� भाषणी
धराव मेौन । कामा�द �नयम राखाव दे�प असावे
शोभायमान । दवे �ा�ण व�डल व�ंन पवू��र
मखु क�न । वाचती �ारभं करावा ॥ नव स�ंया
अ�याय �थम�दनी । एक�वशती पय�त
��तीय�दनी । एकोन��शतं ततृीय�दनी ।
चतथु��दनी पचंतीस ॥ अडतीसपय�त पाचंव�ेदन
। �चेाळ�सवरी सहाव�ेदनी । स�तमी बाव�
वाचोनी । अवतरा�णका वाचावी ॥



अशी स�ताहप�ती त सेागंतात. नतंर उ�रपजूा
क�न उपहार करावा. रा�ी भमूीवर झोपाव,े
�ा�ण सवुा�सनीस भोजन-द��णा �ावी,
�यानंा सतं�ु कराव अेसहेी ��तपाद �दल आेह.े

�तसरा �कार,

‘धम� अथ� प�ुतक �ल�हता सव��स� । �हणजचे
लखेन�व�पात सवेा करावी.’
‘सदा वाचाव गे�ुच�र�’ या ओवीच देोन अथ�
आहते. सदा �हणज �ेन�यान वेा दररोज आ�ण
सदा �हणज से�ताह प�तीन सेदवै । दररोज
वाचताना एक फायदा होतो.

पारायणाची फल�तुी



कोणतीही उपासना ही काहीतरी �ा�त �हाव,े
अशा इ�छनेचे ब�धा केली जात.े तसचे
उपासनचे फेळ ह �ेन��तपण �ेमळत,े असे
अ�भवचन �थंात �दलले अेसतचे. त�ुही-आ�ही
सव� �ाप�ंचक माणस आेहोत. �पचं �हटला क�,
सखु-�:खआलचे! मग सखु�ा�ती �हावी आ�ण
�:ख�नव�ृी �हावी ही सवा�चीच अप�ेा असत.े
तसचे पारायण सवेने देवेदश�न घडाव अेशीही
म�नषा असत.े आपण राहतो ती वा�तू
आपणास लाभ-आनदं दणेारी असावी असहेी
��यकेास वाटत असत.े या सव� गो�ी �थंपठण-
पारायण सवेने �ेा�त होऊ शकतात. दासबोध,
तकुारामाचंी गाथा, �ानदवेाचंी �ान�ेरी
एकनाथाचं भेागवत अशा �व�वध �थंा�या
पारायण सवेने भे�ानंा �यायोग फेल�ा�ती
होतच असत.े �ीग�ुच�र� �थंातही फल�तुी
सा�ंगतली गलेी आह.े तर ती अशी (१) ��पदा
गाय�ीम�ंाच पेठण (१०८ म�याचंी माळ �क�वा
�यापय�त जप) कराव,े तसचे ग�ुच�र� वाचाव.े



��पदा गाय�ीम�ं असा,

‘ॐ भ:ूॐ भवु:ॐ �व: मह:ॐ जन ॐतप:
ॐस�यम ॥१॥
ॐ त�स�वतवु� र�ेय भंग�दवे�य धीम�ह
�धयोयोन: �चोदयात ॐ ॥२॥,

ॐआपो�योती रसोमतृम ��भभू�व: �वरौम
ॐ �व�णव नेम: ॥३॥
मनोकामना तर पणू� होताच पण द�दश�न घडनू
��� वा वा�त यूातंील बाधाही नाहीशी होत.े
दश�न कस घेडत?े तर स�ताह काळात वा
स�ताहाच शेवेट�, तसचे �थं पठण-�वण-लखेन
या�ारहेी पारायण पणू� झाल के�, ब�धा
नवै�ेाच वेळे� �क�वा समा�ती समयी द�ग�ु
कोण�या ना कोण�या वशेात यऊेन जातात.
चा�ल वा सगुधं या �व�पातही �याचं अे��त�व



(उप��थत) कळनू यते.े �यामळु आेपण मन-
ब�ु�-शरीर यास�हत अपार ��ने वे उ�कट
भावान �ेयाचं �ेयान-अनसुधंान कराव.े तसचे
बाधा�नरसनही होत.े �थंकारान �ेहटल आेह के�,
ज जे जेन भ�� क�रती । �यासी यईेल आमचुी
��चती । मन कामना पावती �व�रती ।
�न�चयवा�य अस आेमचु ।े ऐससे�ताह
अन�ुान । क�रता होय �ीग�ुदश�न ।
भतूप�तेा�द बाधा �नरसन । होवो�न सौ�य
होतस ॥े
�ा �थंाला प�व� वदे समजतात, �हणनू या
�थंाच पेारायण कठोर �नयमान केराव.े याचे
�नयम या �थंातच �दलले अेहते. हा �थं सात
�दवसा�ंया स�ताहातच �क�वा तीन �दवसातच
पणू� करावा असा �नयम आहे

स�ताह प�ती



१ ला �दवस :- १ त ९े अ�याय
२ रा �दवस :- १० त २े१ अ�याय
३ रा �दवस :- २२ त २े९ अ�याय
४ था �दवस :- ३० त ३े५ अ�याय
५ वा �दवस :- ३६ त ३े८ अ�याय
६ वा �दवस :- ३९ त ४े३ अ�याय
७ वा �दवस :- ४४ त ५े३ अ�याय

�ी ग�ुच�र� पारायण अस केराव.े

�ी ग�ुच�र� हा �थं महारा�ात वदेाइंतकाच
मा�यता पावलाला अह.े ईसवी सना�या १४�ा
शतकात न�ृस�ह सर�वती याचंा �द� व अदभतू
च�र� �ववरण करणारा हा �थं �ीग�ुं�या
�श�य परपंरतेील �ीसर�वती गगंाधर यानंी
१५�ा शतकात �लहीला.



�ी ग�ुं�या चारी�ासारखा अलौ�कक �वषय व
परपंरचेा वारसा लाभलाला �ीग�ुकृपासपं�,
�स�ानभुवी लखेक, असा योग जळुनू
अ�यामळु येा सम� �थंास �स� म�ंाचे
साम�य� �ा�त झाल अेह.े हा �थं अ�यतं
�ासा�दक आह.े सकं�प-पतू�साठ� �ीग�ुच�र�
-वाचनाची �व�श� प�ती आह.े �या�माणचे
वाचन, पारायण �हाव अेस �ेवतः ग�ु च�र�
कार �हणतात.

"अतंःकरण असता प�व� । सदाकाळ वाचावे
ग�ुच�र� ।"
अतंबा�� श�ुचभू�तता राखनू �ा �थंाच वेाचन
कराव वे�ैव�य पणू� अशा सकं�प पतू�त सेाठ�
ग�ुच�र� स�ताह वाचनाच अेन�ुान �न��त
फलदायी ठरत ,े असा अनके वाचकाचंा व
साधकाचंा अनभुव आह.े �या ��ीने
अन�ुाना�या काळात पाळावयाचा सामा�य
सकंेत व �नयम पढु�ल�माण अेहते.



अन�ुाना�या काळात पाळावयाचा सामा�य
सकंेत व �नयम
वाचन ह नेहेमी एका लयीत, शातं व स�ुप�
अस अेसाव.े उरक�या�या ��ीन ऊे�चार��ता
होऊ नय.े �च� अ�रातनू �� होणा-या
अथा�कड अेसाव.े

वाचनासाठ� नहेमी पवूा� �भमखु वा उ�रा
�भमखुच बसाव.े

वाचनासाठ� ठर�वक वळे, ठर�वक �दशा व
ठर�वक जागाच असावी. कोण�याही
कारणा�तव �ात बदल होऊ दऊे नय.े

�ीद�ा�ायाचंी मतू� वा ��तमा नस�यास
पाटावर ता�ंळ ठेवनू �यावर सपुारी ठेवावी व
तीत �ीद�ा�ायानंा अवाहन कराव.े

स�ताहकालात ���चया�च पेालन �हाव.े वाचन
श�ुचभू�त पणान वे सोव�या नचे कराव .े
स�ताहात केवळ ह�वषा� �याव.े ह�वषा�
�हणज �ेधभात. (मीठ-�तखट, अबंट, दही,



ताक वज�. साखर �यावी. गळू घाउ नय.े
ग�हाची पोळ� (चपाती), तपू,साखर घतेा यते.े)

रा�ी दवेा�या स��धच चटईवर अथवा पाढं-या
धाबळ�वर झोपाव.े झोपताना डा�ा कुशीवर
झोपाव �ेहणज सेकं�पपतू�चा ��ीन सेदंशे ऐकू
यातात, असा ��ने अेन�ुान करणा-याचंा
अनभुव अह.े

वाचना�या काळात म�यचे असनाव�न उठू नये
�क�वा �स-याशी बोल नूय.े

स�ताहाचा �ारभं प�ुकळदा श�नवारी क�न
श�ुवारी समा�ती करतात. कारण श�ुवार हा
�ीग�ुं�या �नजानदं गमनाचा �दवस होय.

स�ताह पणू� झा�यानतंर सात�ा �दवशी, श�य
तर अठ�ा �दवशी, सपुारीतनू �ीद�ा�ायाचंे
�वसज�न कराव,े आ�ण नवै�े, आरती क�न,
भोजनास सवा�ण, �ा�हण सागंनू सागंता
करावी. महा नवैा�ात श�यतो घवे�ाची
भाजी असावी.



�ी ग�ुच�र�ातील ��यके अ�यायतील फल�तुी

★अ�याय १:- �न�य ग�ु�च�तनान सेपंणू� जीवन
मगंलमय होत.े

★अ�याय २:- कलीबाधा व सव� रोगबाधा
नाहीशी होतात.

★अ�याय३:- ग�ुकोपाच शेमन होत.े व �ताची
पतू�ता होत.े

★अ�याय ४:- ��ीछलणाचा दोष जातो व
�व�हताच रे�ण होत.े

★अ�याय ५:- शार�रक �गं ने� होतात.
�ानाची �ा�ती होत.े

★अ�याय ६:- दवैी कोप �र होतो. व
�व�ा�ा�ती होत.े

★अ�याय ७:- पचंमहापापाद� सव� पातके



नाहीशी होतात.

★अ�याय ८:- ब�ु�दमा�ं ना�हश हेोतात. �ववाह
काय� सलुभ होत.े

★अ�याय ९:- सव� शभु कामना ग�ुकृपने पेणू�
होतात.

★अ�याय १०:- नवस फळाला यतेात. चोरीचा
आळ �र होतो.
★अ�याय ११:- वाचदंोष तसचे,वडे नाहीसे
होत.े

★अ�याय १२:- सकंट,े द�ैय दा�र�य् याचंे
�नवारण होत.े

★अ�याय १३:- सव� �कार�या पोटा�या �ाधी
नाहीशा होतात.

★अ�याय १४:- �ाणघातक गडंातरापासनू
�वर�ण लाभत.े

★अ�याय १५:- �तथ�या�ानंा सफलता �ा�त
होत.े



★अ�याय १६:- आदरणीयची �न�दा, अपमान
के�याचा दोष �र होतो.
★अ�याय १७:- �ान व ग�ुकृपा याचंा लाभ
होतो.
★अ�याय १८:- सपं�ीचा लाभ होऊन दा�र�य्
ना�हश हेोत.े

★अ�याय १९:- भा�य व�ृ� होत.े स�गगु�ुंचा
लाभ होतो. �ी�थळ� यातरप�ुय लाभत.े

★अ�याय २०:- ग�ु�मरण क�नी मनी, पजूा
करी वो ग�ुचरणी, तझु पेाप होईल धनुी,
��ासमधं प�रहरले!!

★अ�याय २१:- म�ृयभूयापासनू म�ुता .

★अ�याय २२:- वाझंपण �र होत.े
बाळण�त�नला चागंल �ेध यते.े

★अ�याय २३:- �पशा�चबाधा न� होत.े
राजमा�यता �ा�त होत.े

★अ�याय २४:- �म व वचैा�रक ग�धळ �र



होऊन मनशातंी लाभत.े

★अ�याय २५:- अपा� लोकाचंा सपंका�त �याचंे
��प�रणाम टळतात.

★अ�याय २६:- श� �ूनष�म होऊन शरण
होतात.

★अ�याय २७ :- गव� न� होऊन �च� श�ु होत.े
�व�ानाचा छळ दोषाचंी �नव�ृी.
★अ�याय २८:- वाईट कमा�च देोष �त होतात ,
स�तथ सापडतो.
★अ�याय २९:- ��ीछलदोष , वासनादोष �र
होऊन पा�व�य लाभत.े

★अ�याय ३०:- कुमा�रकानंा इ��छत पतीचा
�ा�ती होत.े सौभा�य व�ृ� होत.े

★अ�याय ३१:- पतीवर यणेार �ेव�न टेळतात.

★अ�याय ३२:- वधै�ाच �ेःख टळत.े अथवा
ससु� होत.े



★अ�याय ३३:- वचनभगँ व ��भचार दोष �र
होऊन सदगती लाभत.े

★अ�याय ३४ :- �ाणसकंटाच �ेनवारण होऊन
आय�ुय व�ृ� होत.े

★अ�याय ३५ :- हरवलले ,े न� झालले पे�ुहा
�ा�त होत तेटूलले सेबंधं जळुतात.

★अ�याय ३६:- चकू��या समजतुी जाऊन
अतंःकरण श�ु होत.े

★अ�याय ३७:- मढू ब�ु� न� होऊन यो�य
�ान व ��ा �ा�ती होत.े

★अ�याय ३८:- �नदा करणार शेरण यतेात,
अ�पणूा� �न�य �स� राहत.े

★अ�याय ३९:- स�गगु�ु ची �ा�ती होऊन
यो�य माग� सापडतो .

★अ�याय ४०:-कु�रोग नाहीसा होऊन शरीर
�नकोप होत.े

★अ�याय ४१:- स�गगु�ुंची �ा�ती होऊन



यो�य माग� सापडतो.
★अ�याय ४२:- �व�ा व फलाची �ा�ती होऊन
कत�बगा�रला यश यते.े

★अ�याय ४३:- गव� व �ोध नाहीसा होऊन
एशवया� ची �ा�ती होत.े

★अ�याय ४४:- मनातील �म �र होऊन यो�य
माग� लाभतो.
★अ�याय ४५:- कु�रोग नाहीसा होतो, ग�ु�न�
सफल होत.े ब�ु� वाढत.े

★अ�याय ४६:- �च�ताची ��थरता लाभत.े
�ानाची �ा�ती होत.े

★अ�याय ४७:- प�पाताचा दोष नाहीसा
होऊन सम�वब�ु� �ा�त होत.े

★अ�याय ४८:- ग�ु�न�ास �वपलु सम�ृ�
�ा�ती होत.े�व�न टेळत.े

★अ�याय ४९:- तीथ���ेाब�ल आदर वाढतो.
सव� पापाचं सेमान होत.े



★अ�याय ५०:- �थँी रोग , �वचारोग न�
होऊन शरीरसखु लाभत.े

★अ�याय ५१:- सखुसम�ृ� व अतंी मो�
�ा�ती होत.े

★अ�याय ५२ :- ��लेा चागंली फळ येतेात व
सपंणू� �थं वाचनाच फेळ �मळत.े

भ��, म�ु� परमाथ� । ज जे वेा�ंछ मनी आत� ।।
�व�रत होय सा�तं । ग�ुच�र� ऐकता ।।

अशोककाका कुलकण�


