
ग�ुच�र� (�क�वा स�तशती) ���यानंी
वाचाव केा ?

ग�ु च�र�ाम�य पे��तसा�ा अ�यायात
सा�ंगतल आेह के�,
���या केवी म�ंहीन । श�ुाचाया� कैस झेाले
॥८॥
�व�तारो�न आ�हासी । सागंा �वामी कृपसेी ।
�हणो�न लागली चरणासी ।
क�णावचनकेरो�नया ॥९॥
�ीग�ु सागंती �तयसेी । पवू�कथा आह ऐेसी ।

आ�ण पढुे श�ुाचाय�, दमयतंी आ�ण बहृ�पती
प�ु कच याची म�ं षटकण� कसा केला ही गो�
आली आह.े



�ीग�ुच�र� हा �थं वदेाइंतकाच मा�यता
पावललेा आह.े ���यानी ग�ुचरी�ाच पेारायण
क� नय अेस �ेहणतात. पारायणासाठ� �या
गो��च पेालन करायला लागत �ेयाच पेालनात
��ीधमा�मळु खेडं पड�याची श�यता असत.े
सकं�प-पतू�साठ� �ीग�ुच�र�-वाचनाची
�वव��त प�ती आह.े

पण एक सागंा, ज के� नय तेचे का
आप�याला करायच अेसत.े ���यानंी ��ीधम�
पाळावा, प�ुषानंी प�ुष धम� पाळावा, त सेोडनू
भलतीकडचे �वषय न�ेयाची सवय मा� चागंली
न�ह.े ���यावंर म�जी बधंन स�ंकार,
शा��ा�ययन अ�धकार �ा�ती झाललेी नसत.े
�या�ंया शरीरात असल�ेया अडं कोशाला बीज
म�ंानंी, म�ंा�या साम�या�न,े उ�चारवान आेघात
होव शूकतो.
���यानंा म�ंा�धकार नसतात, स�ंयाव�दनाचा



अ�धकार नसतो, मग सकं�प कसा सोडणार.
यापवू� मी एकदा ग�ुच�र� वाच�यापवू�
सोड�याचा सकं�प पो�ट केला होता, तो
वाचला क� आप�याला कळले.

�यानंी ग�ुच�र� ऐकाव,े वाच नूय.े तसचे
स�तशती दखेील वाच नूय.े �शवाय
ग�ुच�र�ातल केाही अ�याय (२६ वदेरचना, ३६
कम�माग�) ह अे�याय �यानंी ऐकू दखेील नय.े
�यात काही बधं, म�ुा, व�ैदक बीजम�ं आललेे
आहते.

���यानंा बीजा�मक म�ं �स� कर�याचे
अ�धकार आ�ण साम�य� नसत.े पवू��या व�ैदक
���याचं देाखल आेज�या क�लयगुात चालत
नाही, �यानंी �वत:ला �स� केल हेोत.े व�ैदक
काळात गाग�, म�ैयेी आद� ���यानंी
शा��ाथा�मधील चच�त प�ुषानंा दखेील
लाज�वल हेोत.े अ�ययन, सहशी�ा या गो�ीला
व�ैदक काळात �ो�साहन �दल जेा�याचचे हे



दाखल आेहते.

ह�रत स�ंहता�या अनसुार म�हला दोन
�कार�या असतात, ��वा�दनी आ�ण
स�ोवाह. यात�या ��वा�दनी �कार�या
���यानंी शा��ानसुार सार से�ंकार काराबनू �या
वदेा�ययन कर�यास पा� हो�या, �या आज�म
��चा�रणी रा�ह�या हो�या. स�ोवाह ���या या
गहृ�था�मात रा�न अन�ुप कम�करत हो�या.
�वशषे �हणज �े�वा�दनी ���या शंा�भावोपाय
�द�ा�धकारी या पा�ततेील हो�या. का� रचना,
�याग, त[अ�य �ारा �यानंी ऋषी भाव �ा�त
केललेा होता. �यानंा म�ंाचा सा�ा�कार
झाललेा होता.
�यानंी ऋ�वदेातील अनके स�ु �स� केल हेोत,े
सा�ा�कृत केल हेोत.े उदाहरणाथ�,
ऋ�वदे दशम मडंळातल ३े९, ४० व से�ु
तप��वनी ��वा�दनी घोषा याचं आेह.े

ऋ�वदेातील १.२७.७ वा म�ं ऋ�षका रोमशा



याचंा आह.े

१.५.२९ वा म�ं ऋ�षका �व�ारा याचंा आह.े

१.१०.४५ व म�ं ��ा इ�ंाणी याचंा आह.े

१.१०१५९ व म�ं ऋ�षका अपाला याचंा आह.े

तसचे सयूा� नावाची दखेील एक ��वा�दनी
ऋ�षका होती.
अग��य ऋषी प�नी लोपाम�ुा सती यानंी
दखेील आप�या पती बरोबर स�ूाचं देश�न केले
होत.े

या व�ैदक काळातील ���यानंी य�ोपवीत
स�ंकार केल हेोत,े �या वदे, उप�नषद जनात
हो�या. शा��ो� स�ंया वदंनाद� �वधी क�न
�या �या दवेता �स� करवनू घते�या हो�या.
ज�ेहा हव ते�ेहा या ���या ह�ा �या दवेतानंा
आवाहन करीत आ�ण दवेता दखेील �णाचाही
�वलबं न करता �या�ंया सवेते त�पर असत,



एवढा अ�धकार �यानंी �मळवला होता.
वदे काळातील अ�दती, उषा, इ�ंाणी, इला,
�सनीवाली, ��� या स�ु�स� दवे��ी, ��ष�,
ऋ�षका हो�या. यात अ�दती या नावाचा
उ�लखे सवा��धक झाललेा आह.े या सा�या
सव�श��मती, �व��हतषैीणी तथा
मगंलका�रणी दवेी मान�या ग�ेया. या�ंया
�शवाय �द�त, सीता, सयूा�, वाक, सर�वती याचंे
दखेील �तवन होत.े

�न�कष�: जर आज�या काळात या
अ�धकारापय�त पोच�याची �मता आ�ण
शा��समंत �व�धवत �ान�पपासा असल�ेया
अ�धकारी ���यानंी वदेशा�� अ�ययन
कर�यास, ग�ुच�र� वाच�यास, स�तशती
वाच�यास काहीच हरकत नाही.
जर ��याचंी रजो�नव�ृी झाली असले तर
�वटाळ होत नस�यामळु �ेयाही पारायण क�
शकतात .



अशोककाका कुलकण�


