
ग�ुपौ�ण�मा

आप�या या भारतीय स�ंकृतीम�य गे�ुपजूनाची परपंरा
दवैी ग�ुं�या परपंरतेनू �नमा�ण झाली. या �ानी ग�ुंची
परपंरा सा�ात परम�ेवरान �ेनमा�ण केललेी आह.े
ई�वरान से�ृी �नमा�ण के�यावर मानवाला यो�य
माग�दश�न कर�याची आव�यकता आह अेस जे�ेहा
भगवतंा�या मनात आल ते�ेहा परम�ेवराला ��यके
वळेलेा अवतार घणे शे�य नाही �हणनू �याने
ग�ु�पाम�य अेवतार �यायला स�ुवात केली आ�ण
मानवाला, भ�ानंा यो�य अस मेाग�दश�न केल.े एवढे
क�न तो थाबंला नाही तर मानवी अवताराम�य �ेयाने
�वतः ग�ु केल.े ही ग�ुपरपंरा सा�ात शकंरानंी �नमा�ण
केली. ही परपंरा ��य� �शवापासनू �नमा�ण
झा�यामळु �ेा परपंरलेा ग�ुपजूनाचा अ�धकार
आललेा आह.े ज पेरपंरतेील ग�ु असतात ते
�शव�व�प मानाव लेागतात आ�ण �याचंा अन�ुह
आपण म�तक� धारण करावा लगतो. ही ग�ु-�श�य-



परपंरा नाना �कार�या अवतारानंी, नाना �कार�या
�स� प�ुषानंी, सा�ा�कारी प�ुषानंी आजही चालू
ठेवली आह.े

आपल जे हे �ेथान आह ते गे�ुपरपंरतेीलच एक �थान
आह.े �यास �वत�ं अशी परपंरा कुठेही नाही, �वत�ं
अशी त�व�णाली नाही. ही ग�ुपरपंरा परम�ेवरान से�ु
केली आह के� �या�ंया �ठकाणी ��चेा भाग आह,े
भ��चा भाग आह,े सवेा, उपासनचेा भाग आहे
�या�ंया जीवनाम�य �ेनधा��तपणा यावा आ�ण
�नधा��तपणा हाच आनदं आह.े ग�ुपजूनानतंर �क�वा
ग�ुसवेनेतंर आप�या जीवनाम�य आेपण सतत
आनदंच अनभुवला पा�हज.े ज गे�ुभ�� करणार
नाहीत, ग�ुच पेजून करणार नाहीत, ग�ुंना ��े
मानणार नाहीत �या लोका�ंया जीवनाम�य आेनदंाचा
�ण फार �व�चत यतेो.
ग�ुपौ�ण�मचेा �दवस �हणज गे�ुंच पेणू��व पाहा�याचा
�दवस. आप�या ग�ुंनी �यानंी मानल�ेया ग�ुंकडनू
आललेा उपदशे लोकापंय�त नलेा आणी �या
उपदशेा�या परपंरतेनू परमाथ� साधनू �ा परमाथा�तनू



ग�ुला पणू��व आल;े या पणू��वामळु आेपण �यानंा
शरण जा�याचा �दवस. आपण पारमा�थ�क
�वचाराकंड जे�ेहा जायला लागतो आ�ण परमाथ�
आचर�याची आप�याला ब�ु� होत �ेया वळेलेा ग�ुंची
भटे होत अेसा एक सकंेत आह.े ग�ुसवेा करायची
�हणज केाय करायच?े तर आप�या �ा भारत
दशेाम�य अेनके �थंकार होऊन गले,े भा�यकार होऊन
गले,े शा��कार होऊन गले,े �याचं �ेमरण कर�याचा हा
�दवस आह.े ज �ेस�यानंा �ान दऊे शकतात, �शकवू
शकतात अशा ग�ुपरपंरचे जे पे�ुष आहते �याचंी पण
सवेा कर�याचा हा �दवस आह.े त�ुही लोकानंी ह �ेान
�ा�त क�न कृताथ�ता �� कर�यासाठ� हा �दवस
आह.े

आषाढ श�ु पौ�ण�मा �ास-पौ�ण�मा �हटली जात.े
महष� �ासाचंी परपंरा ही स�ंयाशाचंी परपंरा आह.े जे
स�ंयाशी आहते �याचंी पजूा कर�याचा अ�धकार
आ�खल मानवाला आह.े �ास ऋष�नी �वतः�या
अनभुवाव�न सामा�य माणसाला स�ुा अनभुव
�मळावा �हणनू �वतःच ग�ुपजूनाला स�ुवात केली.



आप�या धमा�चीच अशी परपंरा आह के�, जो
आप�याला �ान दईेल �क�वा आप�याकडनू ई�वराची
सवेा क�न घईेल अशाचं पेजून करण;े कारण हे
ई�वराच �ेप आह.े ही परपंरा त�ुहा लोकानंा पहायला
सापडत,े याच मेळू कारण �हणज आेम�यासारख जेे
अ�या�म-प�ुष ज�माला यतेात; �या अ�या�म-
प�ुषा�ंया अनभुवानंी �हणा, �या�ंया सगंतीत,
उपदशेानंी �हणा ह ते�ुहा लोका�ंया स�ुा अनभुवाला
यते.े

ग�ुपौ�ण�म�ेन�म� �श�याचमे�ुय कत�� �हणजे
ग�ुदश�न, ग�ुपजून, उपदशे�हण. �ा �दवसाच मेह�व
��े मानायच अेसले तर ग�ुपजूनाबरोबर उपदशेाचाही
अव�य उपयोग क�न �या. ह गे�ुपजून करताना
आप�या मनाला अ�यतं प�व�ता असली पा�हजे
आ�ण आपलमंन �ा ग�ुपजूना�या वातावरणाने
भारावनू गले पेा�हज.े त�ुही हा �वचार केला पा�हज के�,
आप�याला जा�तीत जा�त सहवास कसा घतेा यईेल?
दोन श�द कस ऐेकायला �मळतील? त देोन श�द ऐकून
आप�याला समाधान कस केरता यईेल? आजचा जो



�दवस आह तेो ग�ुदश�नाप�ेा स�ुा ग�ुभटे�चा �दवस
असतो. �या भ�ा�ंया मनाम�य,े �या �श�या�ंया
मनाम�य,े अशी सतत भावना आह के�, हा �दवस
के�हा यतेो आ�ण �या चरणानंा मी के�हा �पश� करतो!
अशी भावना �या�ंया मनाम�य उे�कटपण �ेनमा�ण
झाली आह�ेया �श�याचंी पाप खेरोखरीच नाहीशी
होतात; मग �या �श�याचंा दजा� काय आह�ेयाचा �वचार
�ा �ठकाणी केला जात नाही.
आप�यावर जो प�रणाम होतो तो दश�नानतेर होतोच
पण उपदशेानसे�ुा होतो. आज�या �दवसाच मेह�व
�हणज �े�यकेान एेक �नयम करायचा असतो आ�ण
तो �नयम �नरतंर कसा �टकवता यईेल याची ��यकेाने
काळजी घतेली पा�हज.े मन�ुय �हटला �हणजे
आप�याम�य केाय दोष आहते, आप�या �वचारामं�य,े
मनाम�य केाय कमतरता आह �ेक�वा उणपेणा आह हेे
सग�यानंा समजत असाव.े �ग�ुणाचा एक �वशषे
मह�वाचा भाग असा क�, �ग�ुण ह �ेय�नपवू�क सोडावे
लागतात. आपोआप सटुत नाहीत. आपण प�व� कसे
होऊ याचा आपण ��यकेान �ेवचार केला पा�हजे



आ�ण आप�या �ठकाणी असलले देोष, ग�ुपजूना�या
वळे� �हणज चेरणावंर डोके ठेवताना, कस केमी
होतील याची काळजी घतेली पा�हज.े मा�या
क�पन�ेमाण �ेयानंी �यानंी पजून केलले आेह,े �यानंी
चरणावर डोके ठेवलले आेह �ेया�ंया अतंःकरणात हा
भ��चा भाव उ�प� होण आेव�यकआह.े

----------------------

�यानमलू गंरुोमू��त�ः पजूामलू गंरुोः पदम।्
म�ंमलू गंरुोवा��य मंो�मलू गंरुोःकृपा॥
ग�ुरा�दरना�द� ग�ुः परम दवैतम।्
गरुोः परतरं ना��त त�म �ैी गरुव नेमः॥
स�तसागरपय��त तंीथ��नाना�दकं फलम।्
गरुोर�ड�पयो�ब��सह��ाशंने �ल�भम।्।
हरौ �� गेरु��ाता गरुौ �� ने क�न।
त�मात स्व� �य�तने �ीग�ुं शरण �ंजते॥्
ग�ुरवे जग�सव��� �व�ण�ुशवा�मकम।्
गरुोः परतर नंा��त त�मा�सपंजूय�ेग�ुम॥्



आषाढ श�ु पौ�ण�मलेा �हणज येा �तथीला आपण
ग�ुपौ�ण�मा �हणनू गौर�वतो.
आषाढ श�ु पौ�ण�मलेा ग�ुपौ�ण�मा �क�वा
�ासपौ�ण�मा �हणतात. �यानंी महाभारत, परुाणे
�ल�हली �या �ासमनु�ना वदंन कर�याचा, �याचंी पजूा
कर�याचा हा मगंल�दन आह.े �या�ंयाएवढे ��े ग�ुजी,
आचाय� अ�ाप झालले नेाहीत, अशी आपली ��ा
आह.े अशा या आचाया�ना सा�ात दवेा�माण मेानावे
अस शेा��ात कथन केल आेह.े एवढेच न�ह तेर महष�
�ास ह भेारतीय स�ंकृतीच �ेश�पकार आ�ण मलूाधार
मानल जेात. �या �थंात धम�शा��, नी�तशा��,
�वहारशा��, मानसशा�� आह,े असा सव���े �थं
�यानंी �ल�हला. �ा�नयाचंा राजा �हणनू �याला
मानतात, �या �ानदवेानंीस�ुदा �ान�ेरी �ल�हताना
‘�ासाचंा मागोवा घते’ू अस �ेहणनू स�ुवात केली.
�ासपौ�ण�म�ेया �दवशी ‘ओम नमो�ततु �ेास, �वशाल
ब�ु’े अशी �ाथ�ना क�न, �यानंा �थम वदंन
कर�याचा �घात आह,े परपंरा आह.े आप�या दशेात
रामायण-महाभारत काळापासनू ग�ु-�श�य परपंरा



चालत आली आह.े आपण �या�ंयाकडनू �व�ा �ा�त
करतो, �मळवतो, �याच �व��ेया बळावर आपण
सवा�चा उ�ार करीत असतो. अशा या ग�ुंना मान दणे,े
आदरान केृत�ता �� करण हे आेपल आे� कत��
होय. महष� �ासापंासनू अशी �था �ढ झाली, ती
आज�मतीपय�त.

द�भ�ासंाठ� हा प�ूयपावन �दवस ! या �दवशी �श�य
आप�या ग�ुची पचंोपचार पेजूा करतो. आप�याला
�मळाल�ेया कृपादानाब�ल कृत�ता �� करतो
आ�ण पढू�ल वाटचालीसाठ� आ�शवा�द घतेो.
वगेवगे�या पथं व स�ंदाय हा इ�रभ��कड जेाणारे
माग� शोधणार मेमु�ु -ु पारमा�थ�क या �दवशी
भ��भावान गे�ुंच पेजून करतात व ग�ुद��णा दऊेन
कृत�ता �� करतात.

खर गं�ुपजून, खरी ग�ुपजूा �हणज गे�ुंनी आप�याला
ज �ेान �दल आेह,े जो बोध केला आह,े जी �शकवण
�दली आह �ेयाच �े�य� आचरण करण.े सदग�ुंनी
दाखवनू �दल�ेया साधना मागा�चा अ�यास करण,े
�याचंा श�द चालवण �ेहणज खेर गे�ुपजून !



ग�ुं�या उपकारानंी आपल मेन कृत�तने भे�न यते,े
त�ेहा आप�या त�डनू �ोक बाहरे पडतो -

ग�ु���हा ग�ु�व��ण गु�ुद�वो मह�ेरः।
ग�ु सा�ात पर��ह त�म �ैी गरुव नेमः॥
आषाढ श�ु पौ�ण�मा हा �दवस ‘ग�ुपौ�ण�मा’ �हणनू
�वीकारला आह.े �या�न�म� महष� �ासानंी वदेाचे
चार भाग, सहा शा��,े अठरा परुाणा�ंया रचना क�न
मानवी जीवनाला सपं� केल आेह.े या सवा�तनू
भगवतंाच गेणुगान, �याचं येशगान करीत मन�ुयाला
जीवन जग�याच मेाग�दश�न केल आेह.े या अमो�लक
काया�ची कृत�ता �हणनू भारतीय पवू�सरु�नी �ासाचंे
पजून या �दनी के�यामळु येा �दवसाला ‘�ास
पौ�ण�मा’ अथवा ‘’ग�ुपौ�ण�मा’ अस �ेहणतात. ग�ु दोन
�कारच अेसतात एक ग�ु ! एक सदग�ु ! अवधतूानंी
य�राजाला उपदशे करताना सा�ंगतल के� -

“जो जो जयाचा घतेला गणु । तो �या गं�ु केला जाण ।
ग�ुसी पडल अेपारपण । जग सपंणू� ग�ु �दस ॥े” असे
सागंनू अवधतूानंी २४ ग�ु केल.े या चो�वसाचं मेह�व



तीन �कारातं आह.े एक सदगणु अगंीकारासाठ� ग�ु,
दोन अवगणु �यागासाठ� ग�ु आ�ण तीन
�ान�ा�तीसाठ� ग�ु. �हणज ‘ेग�ु’ ह लेौ�कक द�ॄीन जेे
माग�दश�न करतात त येा �वभागात यतेील.

�यानंी आ�मना�म�ववके सागंनू माय�ेया ससंार�पी
परुातनू मला वाच�वल तेो सदग�ु अखडं मा�या
�दयात आह,े �हणनूच माझ येा �ववकेावर �मे आह.े
आदर आह.े �या�माण डेो�यातं अजंन घातल अेसता
��ीच तेजे वाढत �ेया ��ीन भे�ूमगत धन �दस लूागत.े
(दडलले �ेान �प� �दस लूागण.े) �या�माण हेाती
�च�तामणी लाग�यास मन�ुयाच सेदासव�दा मनोरथ पणू�
होतात.

‘ग�ुच�र�’ या �थंात �ी ग�ुं�या लीलाचं वेण�न असले
तरी ग�ुं�या �यानाच,े सवेचे,े भावाच,े पजूनाच मेह�व
सा�ंगतल आेह.े कलीन �े�दवेानंा ‘ग�ु’ श�दाचा अथ�
�वचारला त�ेहा ��दवेानंी सा�ंगतला, क� ‘ग’ कार
�हणज �ेस�द होय. ‘र’ कार �हणज पेापाच देहन
करणारा. ‘उ’ कार �हणज �ेव�णूंच अे�� �प. तसचे
ग�ु हाच ��ा, �व�ण,ू महशे. ह �ेयाच �े�गणुा�मक �प



आह.े या पलीकड जे पेर�� त�व आह तेे
जाण�यासाठ� ग�ुंचा आ�य �यावा लागतो. ई�र जरी
�स� झाला तरी �याला ओळखणारा ग�ुच असतो व
ग�ु �वत: �स� झाला तर ई�र आप�या अधीन होतो.
आपण कोणाच तेरी �श�य आहोत, या भावनते एक
कृत�ता वाटत.े भारतीय ग�ुपरपंरते ग�ु-�श�या�ंया
जो�ा ��स�आहते. जनक-या�व��य, श�ुाचाय�-
जनक, कृ�ण, सदुामा-सा�ंदपनी, �व�ा�म�-राम,
ल�मण, परशरुाम-कण�, �ोणाचाय�-अजु�न अशी ग�ु-
�श�य परपंरा आह.े मा� एकल�ाची ग�ु�न�ा पा�हली
क�, सवा�चचे म�तक न� झा�या�शवाय राहत नाही.
भगवान �ीकृ�णानंी ग�ु�या घरी लाकड वेा�हली. सतं
�ान�ेरानंी वडीलबधं �ूनव�ृीनाथ यानंाच आपल गे�ु
मानल,े तर सतं नामदवे सा�ात �व�लाशी भा�य
करीत असत. �या नामदवेाचं गे�ु होत �ेवसोबा खचेर.
भारतीय स�ंकृतीत ग�ुला नहेमीच पजूनीय मानले
आह.े

ग�ुपौ�ण�मा ही स�ग�ुंची पौ�ण�मा मानली जात.े



पौ�ण�मा �हणज �ेकाश. ग�ु �श�याला �ान दतेात. तो
�ानाचा �काश आप�यापय�त पोहोचावा, �हणनू
ग�ुची �ाथ�ना करावयाची, तो हा �दवस होय.

ग�ु �हणज �ेानाचा सागर आह.े जलाशयात पाणी
�वपलु आह,े परतं घुटान-ेघागरीन आेपली मान खाली
के�या�शवाय �हणज �ेवन� झा�या�शवाय पाणी �मळू
शकत नाही. �या�माण गे�ुजवळ �श�यान ने�
झा�या�वना �याला �ान �ा�त होणार नाही, ह सेवा�नी
ल�ात ठेवाव.े ‘ग�ु �बन �ान कहास लेाव?ू’ हचे खरे
आह.े

ग�ु �हणज गे�ु �प
ग�ु-अ�ानाचा अधंकार नाहीसा क�न �ाना�या,
�काशा�या वाटकेड घेऊेन जातात त!े

आप�या जीवनात ग�ुंना जवेढे मह�व आह तेवेढेच
�क�ब�ना �याप�ेा जा�त मह�व सदग�ुंना आह.े सव�
मानवजातीला पारमा�थ�क, आ�या��मक उ�तीचा माग�
दाखवणार,े भ�ाला, साधकाला मो�ा�त नणेारे
सदग�ु, �या�ंया �मरणासाठ�, �या�ंयाब�ल कृत�ता



��कर�यासाठ� ‘ग�ुपौ�ण�मा’ (आषाढ पौ�ण�मा) हा
पव�काल सा�ंगतला आह.े स�ु�स�द ग�ु-�श�या�ंया
जो�ा आपणा सवा�ना प�र�चत आहते.

‘ग�ु�बन कौन बताय�‘बाटँ ।’ हा माया�पी भवसागर
त�न जायच अेसले तर सदग�ुंची आव�यकता आह.े
सदग�ुच आप�याला मो�ा�त नतेात. एकदा �यानंा
आपला हात हातात घतेला क� त आेप�याला सोडत
नाहीत. सदग�ुंना शोध�यासाठ� आपणासं जाव लेागते
अस नेाही, तर �श�याची आ�या��मक तयारी झाली क�,
त �ेवत:�नही �याला शोधत यतेात. आप�या पवू�
�ार�धकमा�नसुार आप�याला सदग�ु भटेतात.
सदग�ुंकडनू एकदा का अन�ुह घतेला क�, �याचे
�मरण अहोरा� करावयाच अेसत.े जशी ��त�ता ��ी
�त�या पतीच �ेमरण करत;े �या�माण सेदग�ुंनी
�दल�ेया नामात खपू मोठ� श�� आह.े नामधारका�या
माग-ेपढुे उभ रेा�न त नेाम �या�ंयाकडनू पणू� क�न
घतेात. तसचे �याचंी �यात स�ा पण असत.े सदग�ुच
सव� काही करवनू घते अस�यामळु नेामधारका�या ‘मी’
ला कुठेही वाव नसतो. सदग�ुंकडनू अन�ुह घतेला क�



�स�या कोण�याही सतंाकंडनू अन�ुह घऊे नय अेशी
सकं�पना आह.े �या�ंयाशी एक�न�ने रेाहाव.े एक ग�ु,
एक नाम असाव.े �यानंी �दल�ेया नामात भगवतंाचे
�मे असत.े

सदग�ुंची �ा�ती झा�यानतंर ‘ग�ुसवेा’ करण हेे
�श�याच पेरमकत�� आह.े ग�ुसवेा �हणज �ेयाचंी
आ�ा पाळण.े मनात कोणताही �क�त नू ठेवता,
�वक�प यऊे न दतेा �यानंी सा�ंगतललेी साधना
�न�य�नयमान �ेमेान केरावी. तसचे साधकाची सपंणू�
शरणागती असावी. शरण जाण �ेहणज १े) सदग�ु
ठेवतील �या अव�थते समाधानात राहण.े २) �या�ंया
इ�छते आपली इ�छा �मसळण.े ३) कोण�याही
प�र��थतीत नाम घ�ेयाच सेोड नूय.े ४) नामावर,
सदग�ुवर पणू� �व�ास, ��ा ठेवण.े �यानंी
सा�ंगतलले सेाधन न करता इतर साधन के�यास वथृा
क�च होतील आ�ण पदरात काही पडणार नाही.
सदग�ुंना ज शेरण जातात �याचंा काय�भार सदग�ु
उचलतात. �या�ंया माग-ेपढुे उभ रेा�न त से�ा�पाने
�यानंा मदत करतात. सदग�ु नावा�ाच केाम करतात.



आपली जीवन�पी नौका यो�य �दशलेा घऊेन जातात.

भगवतंा�या आशीवा�दानचे आपली सदग�ुंशी भटे होते
व सदग�ुंकड नेाम �मळा�यानतंरच ई�रा�या �ापक
�व�पाची महती कळत.े

सदग�ुंच ‘ेअनसुधंान’ राखण मेह�वाच.े कोणतहेी
�ाप�ंचक काम करत असताना सदग�ुंवर मन एका�
करण येालाच अनसुधंान अस �ेहणतात. सदग�ुंना
��ीआड होऊ न दणे �ेहणजचे अनसुधंान. अनसुधंान
ठेव�यासाठ� �यानंी �दलले नेाम �नय�मतपण घेणे.े
�पचं करताना आपल ले� मा� सदग�ुं�या चरणी
असाव.े त �ेहणजचे अनसुधंान.

ग�ु कोणाला कराव ?े �जथ आेपल सेमाधान होत,े
सशंय, शकंा �फटतात तचे ग�ुपद �हणाव.े ग�ुपद,
ग�ुत�व सव� �ठकाणी एकच असत �ेहणनूच -

�या �या �ठकाणी मन जाय माझ ।े �या �या �ठकाणी
�नज�प तझु ।े
मी ठे�वत मे�तक �या �ठकाणी । तथे तेझु सेदग�ु पाय
दो�ही ॥



ग�ुत�व एकच अस�यामळु सेव� सदग�ुंम�य आेपले
सदग�ु आप�याला पाहता आल पेा�हज.े ह से�ग�ु
साधकाला समाधानात ठेवनू सकंट सेहन कर�याची
श�� दतेात. साधका�या �ार�धात य��कं�चतही बदल,
फेरफार करत नाही. परतं तुो भोग सोयीन (ेसहजतने)े
भोग�याची तरतदू मा� �न��तपण केरतात. भोगाची
ती�ता कमी करतात. भोग भोगताना जी मदत
आव�यक असले �याब�ल माग�दश�न करतात. (उदा.
पशैाची सोय, मन�ुयबळ, हवी ती ��� भटेण.े)

आप�याला जर आ�या��मक �ान �मळाव अेस वेाटत
असले तर सदभावान सेदग�ु चरणाची सवेा करावी.
�जथ गे�ु��े आह �ेतथचे मो�श दणेारी काशी,
पढंरपरू आह हे �ेयानात �याव.े सव� �तथ��तथ लेोळण
घते असतात. दवेाचं देवे स�ुा �तथ वे�तीस आललेे
असतात. सदग�ुंचा म�हमा अपार आह.े तो ऋष�नाही
वण�न करता आला नाही. �याचंी लीला अगाध आह.े
�तथ मेकुेही बोलतात, लळु केाम करतात, पागंळ पेव�त
चढून जातात. सदग�ु �हणज वेरैा�याच मे�ंदर,
शातंीसखुाच मेाहरे, शमदमन केलले,े भ���ानाची पठे,



श�ुदभाव इ. गो�ी �याचं ठेायी असतात.

ज�ेहा साधकाला अन�ुह होतो त�ेहा तो �याचा �सरा
ज�म असतो. �या�या साधना काळात सदग�ु
साधकाच सेव�तोपरी र�ण करतात. सदग�ु आप�या
जीवनाला, �वचारानंा �दशा दतेात. वळेोवळे� माग�दश�न
�मळत.े जीवन सपुथंावर चालत.े अ�या�म�ान �या�ंया
कृपनेचे �मळत.े सदग�ुंचा सहवास हा समुधरु असतो.
त चेालत-ेबोलत ईे�राच अेशंच असतात.

साधकान केोण�याही ग�ुंची �न�दा क� नय.े तसचे
आप�याही ग�ुंची �न�दा कोणी केललेी ऐकू नय.े �तथनू
�नघनू जाव.े ग�ु�न�दा करण �ेहणज मेहापाप होय. ग�ु
ही कोणी ��� नसनू ती एक चतै�यश�� आह.े

ग�ुंच अेनके �कार आहते. १) प�ृछक ग�ु, २) चदंन
ग�ु, ३) अन�ुह ग�ु, ४) कम� ग�ु, ५) �वचार ग�ु, ६)
वा�स�य ग�ु, ७) �पश� ग�ु.

कैलास पव�तावर भगवान शकंर व भवानी पाव�तीमाता
पारमा�थ�क ग�पा करत बसल अेसता, पाव�ती मातनेे
�ी भगवान शकंरानंा सव�जणा�ंया उ�ारा�वषयी ��



�वचारला, ‘कोण�या मागा�न गेले अेसता सामा�य
जणाचंा उ�ार होईल?’ �यावळे� भगवान शकंरानंी �ी
ग�ुगीतचेी महती सा�ंगतली.
�ी ग�ुंच सेतत �मरण, ग�ुंनी �दल�ेया नामाचा
सदासव�काळ जप, �याचंी आ�ा �माण माननू
�या�माण मेनापासनू आचरण करण.े काया-वाचा मन,े
�ने-े�व�-े�ाण �ेयाचंी सवेा होण आेव�यकआह.े
एखाद वेळेसे �ी भगवान शकंर �ोधीत झाल तेर ग�ु
साभंाळनू घतेात. परतं गु�ु �ोधीत झाल तेर शकंर
साभंाळनू घते नाही. त�ेहा �ी ग�ुंना शरण जाणे
मह�वाच.े �ीग�ु दयचे सेागर, शातंीचा महाम�े, �मा
�ा �त�हीची व�ती �याचं ठेायी असत.े भ�ु�-म�ु�
दणेार,े ��काल�यानी, �यानास बस�यास �याचंचे
�मरण, पजुसे �ीग�ु चरण, म�ं-�यानंी �दलले नेाम.
एवढे झा�यास �ीग�ुंची कृपा होऊन साधक मो�ा�त
जातात. त�ेहा �ीग�ुंचचे भजन, �च�तन, �मरण, नमन
कराव.े

ग�ुकृपा हो�यासाठ� ग�ुंवर पणू� ��ा असणे
आव�यक !



१. साधकान �ेी�ी या�ंया चरणी पणू� ��ा आ�ण
भ�� ठेव�यास �या�ंया केवळ अ��त�वानचे सव�काही
श�य होणार आह.े

२. अ�या�मात वाटचाल करण हे धेारदार
तलवारीव�न चाल�यासारख आेह.े �यामळु गे�ुंचे
माग�दश�न अ�याव�यक असत.े

३. ग�ु�वना �ान नाही, �ाना�वना शातंी नाही आ�ण
शातंी�वना आनदं नाही.
४. ग�ुंची अवहलेना/�न�दा के�यामळु घेडणाया�
पापाच �ेालन जग��यतंाही क� शकत नाही.
५. आपण ग�ुंची सवेा जवेढ� अ�धका�धक क�,
तवेढे अ�धक चतै�य आप�याला �मळले.

६. ग�ुंनी उ�चारल�ेया ��यके श�दात सपंणू�
मानवजातीच के�याण कर�याच सेाम�य� आहेे.
७. दवेाला शरण ग�ेयास तो आप�याला सपं�ी आ�ण
सम�ृ� दतेो; मा� ग�ुंना शरण ग�ेयास त आेप�याला
सा�ात भ्गवतंाचीच �ा�ती करवनू दतेात.



८. ग�ुंचेेचरणकमल �हणज �े�यके सकं�प पणू�
करणारा �च�तामणीच होय.

९. ज�मदात (ेआई-वडील) आप�याला केवळ अ�
दतेात; मा� ग�ु आप�याला आ�मो�ाराच �ेान दतेात.

१०. ग�ुं�या एका ��ी�पेान आेप�या अनतं कोट�
पापाचं �ेालन होऊन �या�ंया अनतं कोट�
कृपाशीवा�दाचंा आप�यावर वषा�व होतो.
११. ई�र�पी अमतृ �प�यासाठ� ग�ु�पी पा�ाची
आव�यकता असत.े

१२. अ�य कोण�याही सपं�ीप�ेा ग�ुचरणकमल ही
सव���े सपं�ी आह.े

१३. ग�ु �श�याच सेव� अ�ान �र क�न �याला
�काशमान बनवतात.

१४. ग�ुंच आे�ापालन ही सव��कृ� ग�ुसवेा होय.

१५. ग�ुं�या कृपने एेखा�ा सपंणू�पण अे�ानी
���चहेी भल हेोत.े

१६. �प�याकडनू �मळाललेा ज�म �थ� जाऊ शकतो;



परतं गु�ुंनी �दलले �ेान कधीच �थ� जात नाही.
१७. ग�ु या श�दाचा खरा अथ� ठाऊक नसले, तर जप,
तप, �त, तीथा�टन, योग आ�ण �याग ह सेव� �थ� आह.े

१८. आपली दवेावर ��ा आ�ण ग�ुंवर भ��
अस�यास कुणीही आपला पराभव क� शकणार
नाही.
१९. कृपाळ गू�ुंमळु आेप�याला दवेाशी एक�प
हो�याचा माग� सापडतो.
२०. नाव, ��स��, श�� �क�वा सपं�ी या�ंया
अप�े�ेवना ग�ुंची सवेा करावी.
२१. केवळ ग�ुच आपल �ेार�ध पालट शूकतात.

२२. ग�ु सा�ात ई्�राचा अवतार अस�यान �ेया�ंया
मखुातनू बाहरे पडललेा ��यके श�द हा ��य�
ई�राचाच असतो.
२३. ज �ेान �मळव�यासाठ� वषा�नवुष�साधना करावी
लागत,े त गे�ुं�या केवळ एका ��ी�पेान �ेणाधा�त
�मळत.े



२४. ग�ुंची सवेा के�या�वना �या�ंया कृपचेी �ा�ती
होणेेश�य नाही.
२५. ग�ुंपढुे ई�र �क�वा कोणतहेी उ�च पद ��े नाही.
२६. ग�ुम�ंाचा जप करणाया�चीच आ�या��मक उ�ती
होत.े

२७. ग�ुं�या कृपने केेवळ आ�या��मकच नाही, तर
ऐ�हक लाभही होतो.
२८. या �व�ात एखा�ाकड अेसणार सेवा�त मोठे
ऐ�य� �हणज गे�ु !

२९. ग�ुं�या कृप�ेवना ई�राचा आशीवा�दही �मळत
नाही.
३०. ग�ुं�या श�दावंर पणू� ��ा असणाराच साधनते
�नभ�यपण �ेगती क� शकतो.
३१. जगातील कोण�याही गो�ीची तलुना ग�ु-�श�य
या�ंयातील �नरप�े �ीतीशी होऊ शकत नाही.
एखा�ाम�य तेळमळ असले, तर �याला ग�ुंची कृपा
आपोआप �मळत.े ग�ुंना �यासाठ� काही करावे



लागत नाही. केवळ सपंणू� ��ा असण आेव�यक
आह.े ग�ुच �याला �यासाठ� पा� बनवतात.

ग�ुन सेा�ंगतलले सेाधन अन�यतने सेाभंाळावे
एकदा एक बाई बाळतंीण झाली, आ�ण ताबडतोब
�त�या मलुाला �सरीकड नेले.े पढुे काही वषा�नी �या
दोघाचंी भटे झाली, त�ेहा मलुाला ही माझी आई,
आ�ण �या बाईला हा माझा मलुगा, ह ओेळखता आले
नाही. तशासारख आेपल झेाल आेह.े आपण इथे
कशाक�रता आलो हचे �वसरलो आहोत. खर �ेहणज,े
आपण काही एका �न��त काया�क�रता ज�मलो
आहोत; त �ेहणज मेन�ुय दहेात परमा��याची ओळख
क�न घणे हे हेोय. परतं आुपण �वषयात पड�यामळुे
परमाथा�ची ओळख �वसरतो, �वषयातच आनदं मानू
लागलो आ�ण �यातच सखु �मळाव अेशी आशा करीत
रा�हलो. पण �वषयच जर खेोट,े तर �यापासनू सखु
तरी कस �ेमळणार ? आ�ण ज सेखु �मळत,े तहेी अतंी
खोटचे ठरत!े �हणनू �वषयापासनू आपण �वर� �हावे
त�ेहाच भ�� करता यते.े �जथ �ेवषय�वर�� झाली
�तथचे भ��ला स�ुवात होत.े



ग�ु तरी काय करतो. तर �वषय ह खेोट आेहते, �यात
आप�याला सखु �मळणार नाही हचे दाख�वतो. �हणनू,
तो ज सेागंले तस वेागण येातच आपल �ेहत असत.े
ग�ुन सेा�ंगत�या �शवाय ज जे सेाधन कराल, त तेे
फ� क�ालाच कारण होईल. साधनाची �कतीही
आटाआट� केली आ�ण शरीराला क� �दल,े तरी ते
�थ� जातील. कारण, ग�ु ��त�र� जी खटपट, ती
फारशी उपयोगी नसत.े ग�ुन सेा�ंगतलले सेाधन
हलके माननू आप�या मनान केेलले सेाधन आप�याला
बर वेाटत,े �हणज गे�ुला गौणपणा �द�यासारखे
झाल !े वा�त�वक पाहता ग�ु हा सव�� आह आे�ण
तोच ��य� परमा�मा आह,े ही भावना �ढ झाली
पा�हज.े ती तशी झाली �हणज �ेया�या वचनावर
�व�ास बसतो, आ�ण ग�ु सागंले तचे साधन खर वेाटू
लागत.े ग�ु तरी नाम हचे स�य अस सेागंतो, आ�ण
नाम�मरणाला आणखी �सया� काही साधनाचंी गरज
लागत नसत हे पेटवनू दतेो. नाम हचे साधन आ�ण तचे
सा�य होय, ह अे�रशः खर आेह.े ग�ुन सेा�ंगतललेे
साधन प�त�तसेारख �ेन�ने पेाळल पेा�हज.े ती जशी



आप�या पती�शवाय जगात �सरा प�ुषच नाही असे
मानत,े �या�माण आेपणआपल सेाधन साभंाळले
पा�हज.े जो असा अन�यतने वेागतो, �यानचे ग�ुआ�ा
�माण मानली अस हेोत,े आ�ण �यामळुचे �याला खरे
सखु होत.े कुठेतरी आपल �ेमे असाव,े कुणाला तरी
आपला �व�ास असावा, कुठेतरी आपलपेणा असावा.
आपण �याच हेोऊन राहाव अेशी नहेमी इ�छा धरावी.
�जत�या अप�ेने आेपण �पचंात सखु
�मळ�व�यासाठ� धडपड करतो, �ततक� सव� अप�ेा
जर भगवतंाकड लेावली तर आप�याला सखु खा�ीने
�मळले यात शकंा नाही.
�ीग�ु
ग�ु एक तजे आह.े ग�ुंच एेकदा आगमन झाल के�
मनातील सशंय�पी अधंःकार कुठ�याकुठे पळनू
जातो.
ग�ु �हणज एेक असा मदृगं आह के� �या�या एका
झकंारान अेनाहत नाद ऐकू यायला स�ुवात होत.े

ग�ु �हणज अेस �ेान क� �याची �ा�ती झा�याबरोबर



मनातील भयाची सगळ� भावनाच लोप पावत.े

ग�ु ही एक अशी द��ा आह के� �याला ग�ुद��ा
�ा�त झाली तो हा भवसागर त�न गलेाच �हणनू
समजा.
ग�ु ही एक अशी नद� आह जेी सतत आप�या
�ाणातंनू वाहत असत.े

ग�ु �हणज अेसा सत �्चत आ्नदं आह जेो आ�हाला
आमची खरी ओळख क�न दतेो.
ग�ु �हणज एेक बासरी आह �ेज�या नसु�या मजंळु
आवाजानचे आपल मेन आ�ण शरीर आ�मानदंात म�न
होऊन जात.े

ग�ु �हणज केेवळ अमतृच. �ा अमतृा�या सवेनाने
तहान कायमची आ�ण पणू�पण शेमत.े

ग�ु �हणज एेक अशी कृपाच असत जेी केवळ काहंी
भा�यवान आ�ण स�पा�ी �श�यानंाच �ा�त होत आे�ण
काह�ना अशी कृपा �मळनूही ती �मळाललेी �यानंा
समजत नाही.
ग�ु कुबरेाचा अ��य ख�जनाच आह आे�ण �या



ख�ज�याच मेोल होऊच शकत नाही.
ग�ु �हणज एेक �साद आह.े �या�या भा�यात असले
�याला काहंीच माग�याची इ�छा उरत नाही.
॥ �ीपादराज शंरण �ंप�ते ॥्
प. प.ू �ी ग�ुमहाराजाचंी अमतृवाणी
ई�री काय� कस घेडत येाच उे�र शोध नूय.े त देतेा यते
नसल तेरी जाणवत असत.े फुलाचं रेगं कस हेोतात हे
सागंण शे�य नसत.े रगंाच गेणुधम� सागंता यतेात. पण
रगं, �प, आकाररा�दकाय�कशी होतात ह सेागंता यते
नाही. हीच ई�री लीला आह .े��य� दहे जात नाही.
ई�र �या �व�पात जाऊन काय� करतो.
�श�य म�ु होईपय�तआ�हालाच तमु�या
माग�दश�नासाठ� याव लेागणार आह.े ग�ु ही ���
आ�ण �व�श� नावाच ते�ुही �श�य या ज�मात आहोत.
पढु�या ज�मात त�ुही आ�ण मी या नावान रेहाणार
नाही. तमुच जे�म कम�बथंनान हेोत आहते तस आेमचे
नसत.े ई�र योजना �हणनू सोप�वल�ेया कामासाठ�
ग�ुत�वाला ईश�ेछने येाव लेागत.े ई�राला बधंने



नसतात. मो�ाच आेकष�ण ई�राला नसत.े ई�र बधंन
मो�ा�या पलीकडचा आह.े

ग�ुत�व ह ईे�रत�वच आह.े त सेतत ई�री
काया�साठ� नाम�प धारण क�न यते असत.े पढु�या
ज�माची �च�ता करीत बस�याप�ेा या ज�मातच ती�
साधना क�न �हत साधाव.े या ज�मात आपली भटे
झाली याचा पवू�ज�माशी सबधं अस�या �शवाय का?
साधनचेी �फक�र केली �हणज केोणतीच �फक�र
राहात नाही.
�ी न�ृस�हसर�वती द��ीत�वामी ह आेप�या ग�ुला
पर�� मानीत असत. हीच भ�ूमका आपण ग�ुंबाबत
ठेवली पा�हज .े

आपला ग�ु इत�या सहजतने सेापडणारा नाही. तो
दाख�व�यासाठ� बाहरे�या ग�ुची आव�यकता आह.े

दहे, इ�ं�य,े �ाण, मन, अहकंार, ह सेव� ग�ेयावर जो
उरतो तो 'मी' तो 'मी' �ान�व�प आह.े

मन�ुय �:ख मागत नसतो, तरीपण त �ेयाला �ा�त होत
असत.े न मागता जर �:ख लाभत असत तेर सखुही न



मागता �ा�त होईल ही खा�ी ठेवावी.
�थं नीट समजल तेर श�द�ान होईल. पण नसु�या
श�द�ानान 'ेमो�' लाभत नाही. �थंाच सेार
समज�यसाठ� अ�धकारी ���कडनू �वण अ�धक
चागंल शेा��ाच सेार समजनू �यानसुार साधनच करावे
लागत.े �या�शवाय �ान होत नाही.
अती वाच नूय.े ब�ुद�भदे हो�याची श�यता असत,े
अनभुव घ�ेयाचा �य�न करावा. वाचावयाच के�
वागायच?े वाचन करावयाच अेसले तर भागवत,
दासबोध, गाथा, �ान�ेरी या चार �थंापंकै� आप�या
इ�छ�ेमाण केोणताही एक �थं �न�य वाचनात ठेवावा.
स�ग�ुंच जेीवनातील �थान
"�यान से�ग�ु नाही केला | �याचा ज�म वाया गलेा ||"

स�ग�ुंची उपमा कशालाच दतेा यते नाही :-

१. सयू� �काशान अेधंार पळनु जातो, �याच�माणे
स�ग�ुंचा अभयह�त �या�या म�तकावर राहतो
�याचंीकृपा �या�यावर होत,े �याचवेरील मायचेा अमंल
न� होतो. ही उपमा इथ लेाग पूडत नाही. कारण



सयूा��त होऊन �याचा �काश लोप पावतो क�, रा�
होत वे प�ुहा अधंार ��हाडंात भरतो. मा� स�ग�ुंचे
तस नेाही. त अे�ानाला मळूासकटच उपटनू टाकतात.

२. सोन खेराब झाल तेरी �याच लेोखडं कधीच होत
नाही. स�ग�ुं�या दासाच मेन इतके श�ु असत के�
�यात सशंय कधीच उ�प� होत नाही.
३. प�रस लोखडंाच सेोन केरतो पण त सेोन �ेसया�
लोखडंाला लावल तेर, �याच सेोन हेोत नाही �हणजे
प�रस लोखडंाला प�रसपण दते नाही, पण स�ग�ुंला
शरण गलेलेा �श�य प�ुकळ लोकानंा उपदशे क�न
तारतो. �हणजचे �श�याला ग�ुपद �ा�त होत.े �हणनूच
प�रसाची उपमाही स�ग�ुंला लाग पूडत नाही.
४. स�ग�ु सागरा सारखा �हणाव तेर यो�य नाही,
कारण सागराच पेाणी खारट असत.े अगद� महासागर
जरी घतेला तरी तो क�पातंी नासतोच �हणनू ही उपमा
तोकडी पडत.े

५. स�ग�ु म�ेपव�तासारखा आह.े अस �ेहणाव तेर ते
योयो�य न�ह,े म�े पव�त अचतेन आह.े कठोर दगड



आह पेण स�ग�ु तस नेाहीत. त सेचतेन आहते, �याचंे
अतंःकरण कोमल आह �ेहणनू ही उपमा यथे लेागू
पडत नाही.
६. स�ग�ु गगनासारखा आह �ेहणाव तेर तहेी बरोबर
नाही. आकाश केवळ श�ूय �दसत पेण स�ग�ु
श�ूयापलीकडील �व�प आह.े �हणनू ही उपमा स�ुा
उणी पडत.े

७. स�ग�ु प�ृवीसारखा, �न�ल, �नभ�य व गभंीर आहे
�हणाव तेर त अेवाजवी आह,े कारण प�ृवी क�पातं
समयी �व�न जाईल पण स�ग�ुला मा� मया�दा नाहीत.
त अेभगं आहते.

८. स�ग�ु सयूा�सारख आेहते �हणाव तेर त येो�य नाही,
बरोबर नाही सयूा�चा �काश �कती ? स�ग�ुंचा �काश
अखडं तवेणारा आह �ेहणनू ही उपमा अ वा�तव आह.े

९. शषेाची उपमा �ावी �हटल तेर तो डो�यावर ओझे
वाहतो. �हणनू ही उपमा उणी पडत केारण स�ग�ु
कोणतचे ओझ वेाहत नाहीत.

१०. स�ग�ु पा�यासारख आेह �ेहणाव तेर पाणी



सगळ आेटनू जात.े परतं सु�ग�ु �व�प �न�ल असनू
त केधीच नाश पावत नाहीत. �हणनू ही उपमा थीट�
पडत.े

११. स�ग�ु अमतृा सारख आेह अेस �ेहणाव तेर ते
यो�य नाही. �वगा�त रा�न �न�य अमतृ �ाशन करणारे
दवे अखरे म�ृय�ुयाच मागा�न जेातात. त फे� नावाचचे
अमर असतात पण स�ग�ु �या�ंयावर कृपा करतात ते
खया� अथा�न अेमर बनतात �हणनू ही उपमा उणी
पडत.े

१२. स�ग�ु क�पत�सारखा आह �ेहणाव तेर त येो�य
नाही. आपण जवेढ� क�पना क� तवेढेच क�पत�
आपणास दतेो. परतं सुव� मानवी क�पना�ंया पलीकडे
असणा�या स�ग�ु पढुे क�पत�ची �क�मत राहत नाही.
�क�ब�ना सव� क�पना ओलाडंनूच स�ग�ुंजवळ जावे
लागत �ेहणनू ही उपमा उणी आह.े

१३. स�ग�ु �च�तामणी सारखा आह �ेहणाव तेर ते
यो�य नाही. �याच मेनात �च�ता आह �ेयाला
�च�तामणीच मेह�व वाटत.े स�ग�ु �श�याचं मेनात



कसलीच �च�ता उ� दते नाही. �याला काही इ�छाच
�श�लक उरली नाही तो कामधनेचूी धार काढायला
जाणार नाही �हणनू ही उपमा लाग पूडत नाही.
१४. स�ग�ुला �ीमतं �हणाव तेर त येो�य नाही.
कारण जगातील सव� सपं�ी नाशवतं असत पेण
स�ग�ुं�या �ाराशी अ�वनाशी मो�ल�मी �त�त असत.े

१५. �वग�लोक, इ��पद आ�ण �याचं ऐे�य� ही सगळ�
कालातंरान नेाश पावतात पण स�ग�ुं�या कृपचेी
�ा�ती झाली क�, ती कोण�याही काळ� नाश पावत
नाही �हणनू ही उपमा लाग पूडत नाही.
० एका स�ग�ुच �ेथान सदवै अ�वनाशी असत सेगळ�
स�ृी नाशवतं अस�यामळू �े�य �व�ातील कोण�याही
व�तुंची उपमा स�ग�ुला �या�ंया शा�त �व�पामळुे
दतेा यते नाही. पचंमहाभतूाचंी उठाठेव स�ग�ु
�व�पात नाही.
० वरील सव� उदाहरणावं�न अस �ेदसनू यते के�, वण�न
करता यते नाही हचे स�ग�ुंच वेण�न !!!

० स�ग�ुंच वेण�न करता न यणे हेचे �याचं वेण�न



समजाव.े स�ग�ु �व�पाचा अनभुव आतील अनभुव
आह जे �ेवतः अतंया�मी ��थर झाल आेहते, �यानंाच या
अव�थ�ेया खणुा कळतात. फ� अतं�न��ानाच कळले.

० �ी स�ग�ु ��ह�ानी प�ुष असतात. ते
परमा��याशी अ�भ� असतात. त चेालत बेोलत �े�हच
समजाव.े त �ेव�पभतू अस�यान �ेयाचं वेण�न कसे
करणार ?

० परमा�म व�त अू�त���य व अ�च��य आह.े अ��य व
अल�णआह.े अतीगढू व �ल�भ आह.े स�ग�ुं�या
कृपने �ेश�य ती व�त तू�पूतने अेनभुवतो. आपला
आ�म�व�पाचा ठेवा स�ग�ुवाचनू �मळत नाही �हणनू
स�ग�ु करावा. स�ग�ुंनी कृपा के�याखरेीज ��ह�ान
होण �ेरापा�त.

० आ�म�ान क�न न घतेा मन�ुय जी कम�करतो ती
अ�ानातनू होत अस�यान पे�ुहा ज�म घ�ेयाच केारण
घडत �ेहणनू �ान घ�ेयासाठ� स�ग�ुंच चेरण घ�
धराव.े �यानंा शरण जाऊन �ान द�ेयाची �ाथ�ना
करावी.



० स�ग�ुं�या कृपखेरेीज गभ�वास चकुत नाही. नरकात
जाण सेटुत नाही. स�ग�ु कृपा करतात �हणज केाय
करतात ? स�ग�ु जीवाला ई�र क���त करतात.
जीवाची तळमळ शातं करतात. ई�रदश�न घड�वतात.

स�ग�ु केला नाही तर ज�म वाया जातो. स�ग�ु
पाठ�शी नसले तर जीवन �ःखमय बनत.े अभय दणेारा
हात स�ग�ुंनी डो�यावर ठेवला तर ��य� ई�र �कट
होतो. ससंाराची �ःख नेाहीशी होतात. अस हे से�ग�ुंचे
महा��य अपरपंार आह.े

ज जे आेपणासी ठाव |े त ते सेवा�सी सागंाव |े|

शहाण के�न सोडाव |े सकल जन ||

।। जयजय �ी ग�ु दवे द� ।।

ग�ुपौ�ण�मचेी पा��भमूी

मह�ष��ास - लखेक : डा.ॅप.�व.वत�क - पणु .े

आषाढ� पौ�ण�मा ही ग�ुपौ�ण�मा या नावान ओेळखली



जात.े �ास पौ�ण�मा असहेी �तला �हणतात; कारण
मह�ष��ास मनुी ह सेवा�च गे�ु मानल गेले आेहते.
�ासाचंा ज�म या �तथीस झाला अशी एक क�पना
आह.े पण ती उ�चत नाही; कारण �ासाचंा ज�म कधी
झाला ह �ेयानंी कुठेच न�दलले नेाही.
�ासाचंा ज�म एका ��पावर झाला व त वेणा�न केाळे
होत.े �हणनु �यानंा कृ�ण �पैायन अस नेावं �मळाल.े
परतं पुढुे �यानंी वदेाचंी �व�था लावली �हणनू �यानंा
'�ास' ही पदवी �मळाली. पराशर ऋषीपासनू
म��यगधंा स�यवतीस जो प�ु, अ�ववा�हत अव�थते
झाला तोच �ास. श�ू को�ळणीपासनू ज�म
झा�यामळु हेा प�ु ज�मतः श�ू असला तरी
�वकतृ��वान तेो �ा�ण ठरला. �ा�णाम�य�ेह व�र�
ठरला. बालपणीच तप�या आरभंनू तो म�ुन��े, �स�
प�ुष झाला. �स�� �मळा�यावर मातसे सोडनू �र
जातानंा �यान सेा�ंगतल के� तूं�मरण केलसे क� मी
लगचे भटेने.

�ास ह मेहाभारत हा का�ा�मक इ�तहास
�ल�ह�यामळु �ेया�त पावल.े अठरा परुाण�ेह नतंर



�यानंीच रचली अशी क�पना आह.े महाभारत हा
अ�त�व�ततृ एक ल��ोकाचंा �थं �ल�हण येोजल,े
त�ेहा इतके �ल�हणार कोण हा �� पडला. गणपतीने
लखेन कर�याच केाम प�करल,े पण �यान अेट घातली
क� त सूा�ंगतलले मेी �लहील पेण त पूढुे लगचे
सा�ंगतल नेाहीस तर मी काम बदं करीन. �ासानंी�ह
अट घातली क� त सूमज�या�वना �ल�हता कामा नय.े
अट�तट�न हेा सामना चाल झूाला. �ास शी� क�व
असल तेरी के�हा तरी अडचण यईे; त�ेहा �ास गढू
�ोक सागंत. �यावर �वचार करत गणपती बसला क�
ह पेढु�ल रचना करीत. महाभारतात अस 8े800 गढू
�ोकआहते.

महाभारतात अस�ंय �वषय माडंलले आेहते. त सेगळे
�ानी �ासानंी पच�वलले हेोत.े �नयोग प�तीन �ेयानंी
धतृरा�, पडं,ु व �व�र यानंा ज�म �दला. त �ेवतः
शा���, साय��ट�ट होत.े �यामळु �ेयानंी गाधंारीचा
पाडललेा गभ� घऊेन, �यावर सशंोधन क�न शभंर
कौरव �नमा�ण केल.े �ोमोसो�सच पेरू �ेान �यानंा होत,े
�यामळु �ेयानंी 'गणु�वधी' ह सेाय��ट�फक नावं �यानंी



�या त�वानंा योजल.े गणु व �वधी �हणज केामे
ठर�वणारी ही त�व २े३ असतात ह�ेह �यानंी न�दललेे
आह.े आज साय�स �ोमोसो�स २३ आहते असचे
�हणत.े यावर अनवु�ंशक रोग अवलबंनू असतात हे
�ासाचं �ेहणण�ेह साय�सन आेता मानल आेह.े
�ासानंा खगोलशा���ह अवगत होत.े �यानंी �ते,
�याम व ती� या नावाखाली यरुनेस, नपे�यनु, �लटुो या
�हाचंी �थान मेहाभारत य�ुसमयी कुठे होती ते
न�दलले आेह.े सव� �हाचंी �थान �ेयानंी दोन प�तीने
�हणज सेायन-�नरयन मानान ने�दललेी आहते.
�याव�न महाभारतीय य�ु *र�ववार �द.१६ ऑ�टोबर
५५६१ इसवीसनपवू�* या �दवशी झाल हे मेी �न��त
ठरव शूकलो.
अ�भ�जत न्�� गगनातनू ढळल हेोत हेी व�ैा�नक
स�यकथा �यानंी महाभारतात �ल�न ठेवली आह.े
अस�ंय न�� गेगनात असनू�ह केवळ एकाब�ल् ते
सागंतात आ�ण आजच �ेव�ान नमेके तचे न��
इ.सनपवू� १२००० वष�या काळ� ढळल हेोत हे मेानत,े
याव�न �ासा�ंया �द� �ानाची पारख होत.े 'जी



हलत नाहीत ती न�� हेी �ा�या असली तरी न��हेी
हलतात', अस �ेास �हणतात, त�ेह आजच �ेव�ान
मानत आेह.े

महाभारतय�ुारभंी अमाव�या होती ह सेागंनू ते
�हणतात क� सयू� उगवताच दोन भागाचंा झाला व
�करण फेक�याऐवजी �वाला फेकू लागला. आजचे
�व�ान याव�न �ासानंा मखू� ठरव बूघतात कारण
सयूा�च देोन भाग कस हेोतील अस �ेयानंा वाटत.े पण
�हणसमयी सयू� खरोखरीच दोन भाग दश��वतो, म�ये
काळ� तबकडी व भोवती �भामडंळ. ख�ास
सयू��हणसमयी खरचे �चडं �वाला सयू�प�ृाव�न
उफाळल�ेया �दसतात अस आेजच सेाय�स सागंत.े

'�ासो��छ� जंग�सव�म|्' �ासानंी सार जेग उ� के�न
टाकल आेह'े, अस �ेहणतात त येाव�न स�य ठरत.े
कारण �ासानंा �ात नाही अस केाहीच नाही.
आज�या काळातील सव���े शा��� आइन�टाइन
यान �ेस�ातं माडंला क� जो कुणी अ�तवगेाने
अ�तराळात जाऊन परतला तर �याच आेय�ुय वाढले
अस�याच आेढळले. नमेका हाच �स�ातं �ासानंी



एका कथतेनू सा�ंगतला आह के� ककु�ी आपली
क�या रवेती �हला घऊेन ��लोक� वरसशंोधनासाठ�
गलेा आ�ण २७ चतयुु�गानंी �हणज �ेकमान २१६
वषा�नी परतला, तरी तो जीवतं राहीला आ�ण रवेती
त�णच राहीली होती. �तच ले�न बलरामशी लावल.े
��यके �हावर काल �भ� असतो ह ते�व�ह �ासानंी
या कथते सा�ंगतल आेह.े

परा व अपरा या दोन�ह �व�ावंर �यानंी �भ�ुव
�मळ�वलले हेोत.े �स���ह �मळवल�ेया हो�या. �द�
��ीची �स�� �यानंी �वतःचा �श�य सजंय यास �दली
होती; यवेढे साम�य� होत.े �यामळु ते जेग�ग�ु ठरल;े
�याचंा मान राख�यासाठ� ग�ुपौ�ण�मसे �ासपौ�ण�मा
मानतात.

ग�ु �श�य सबंधं
�श�य होण �ेहणज केाय ?

आ�या��मक उ�ती क� इ��छणाया� साधका�या
जीवनात ग�ुंच मेह�व अ�धक असत;े पण ग�ुंच मेन
�ज�क�यासाठ� चागंला �श�य होणहेी आव�यक असत.े



�श�य�वाच मेह�व, इतर नाती आ�ण �श�य या�ंयातील
भदे (फरक) तसचे ग�ु कोणाला कराव,े या�वषयीची
ता��वक मा�हती पढु�ल लखेातनू समजनू घऊेया.
१. �श�य या श�दाची �ा�या आ�ण अथ�
अ. आ�या��मक उ�ती हो�यासाठ� जो ग�ुंनी
सा�ंगतललेी साधना करतो, �याला �श�य असे
�हणतात. कुलाण�वत�ंात �श�याची �ा�या करतानंा
�हटल आेह,े

शरीरमथ��ाणा�ं स�ग�ु�यो �नव�े यः ।
ग�ु�यः �श�त येोग �ंश�य इ�य�भधीयत ।े।
अथ�: जो तन, धन आ�ण �ाण (�हणज सेव��व) ग�ुंना
समप�ण क�न �या�ंयाकडनू योग �शकतो (�हणजे
ग�ुंनी सा�ंगतललेी साधना करतो), �याला �श�य
�हटल जेात.े (�हणनूच बायकोमलुानंा अगद� वाया�वर
सोडनू जरी �श�य ग�ुंकड गेलेा, तरी �याला पाप
लागत नाही.)
२. �श�य�वाच मेह�व



अ. दवे, ऋ�ष, �पतर आ�ण समाज ही चार ऋणे
�श�याला फेडावी लागत नाहीत.

आ. ग�ुप�ुो वर मंखू��त�य �स���त ना�यथा ।
शभुकमा��ण सवा��ण द��ा�ततपा�ंस च ।। १५१ ।। –
�ी ग�ुगीता
अथ�: ग�ुप�ु या पदवीस यो�य असा ग�ुसवेक �श�य,
�वहारात भोळसट असला, तरी �या�या द��ा, �त,े
तप, वगरै सेाधना �स��स जातात. ग�ुसवेक
नसणाया�ना तस फेळ �मळत नाही.
३. �व�ाथ� आ�ण �श�य यामं�य केोणता भदे आह ?े

ग�ु आ�ण �श�क या�ंयात भदे आह,े �याच�माणे
�श�य आ�ण �व�ाथ� या�ंयातही भदे आह.े �श�काचे
श�ुक �दल के�, �व�ा�या�चा आ�ण �श�काचा �हशोब
पणू� होतो; पण ग�ु आ�म�ानच दते अस�याने
ग�ुंसाठ� काहीही आ�ण �कतीही केल तेरी त थेोडचे
असत.े लहानपणी आईव�डलानंी आपल सेव� केललेे
अस�यामळु �ेया�ंयासाठ� आपण �कतीही केल,े तरी ते
थोडचे असत,े तसचे हहेी आह.े



४. मा�यम आ�ण �श�य
‘मा�यम �हणनू एखादा काय� करतो, त�ेहा �याची
�गती होत नाही. तो पर�काशी रहातो. याउलट ग�ु
�श�याकडनू काय� करवनू घतेात, त�ेहा त �ेश�याची
�मता वाढवतात; जस �ेी रामकृ�णानंी �ववकेानदंाचंे
आ�मबल वाढवल आे�ण मग �या�ंयाकडनू काय�
करवनू घतेल.े’

५. साधकआ�ण �श�य
साधकान �ेथलू जगात अडकू नय �ेहणनू �याने
सगणुाबरोबर �नग�ुण-त�वाची उपासना करणे
आव�यक असत.े ग�ु�ा�ती झा�यावर सगणुातील
�नग�ुणाची, �हणज मेायतेील ��ाची, अनभुतूी
य�ेयासाठ� सगणुातील ग�ुंची सवेा करण आेव�यक
असत.े

६. ग�ु-�श�य नातचे खर केस ?े

या जगात ग�ु-�श�य ह नेात पे�व� मानलले आेह.े हे
एकच नात खेर आेह.े ग�ु-�श�य सबंधं फ�
आ�या��मक �व�पाच अेसतात. �श�याला ‘माझा



उ�ार �हायला हवा’ ही एकच जाणीव असली पा�हज.े
ग�ुंना एकच जाणीव असत के�, ‘याचा उ�ार �हायला
हवा.’ ग�ु-�श�याच नेात हे वेयपर�व नेसत.े ह नेाते
�ानव�ृ� आ�ण साधनाव�ृ� या�ंयावर आधारललेे
असत.े जीवस�ृीतील सव� �ाणी �ान आ�ण साधना
या�ंयाच मा�यमातनू अ�भव�ृ� साधत असतात. बाक�
सव� नाती भीती�या �क�वा सामा�जक बधंना�ंया पोट�
आललेी असतात; �हणनू �या�ंयाशी �वहार सी�मत
असतो. �या ना�यातं अहभंाव सात�यान रेाखला जातो.
�या ना�यातं �ान आ�ण साधनलेा �क�मत नसत.े
अहभंाव राखण �ेहणजचे नाती �टक�वण.े अहभंाव
राखणारी सव� नाती खोट�च असतात.

७. ग�ु�ा�तीसाठ� काय कराव ?े

ग�ु शोध नूय.े

सामोर �ेी ग�ुदवे�प आल ।े �ानच�वुीण कैस केळे
।।
ओळख पटनेा जरी त�ुहासी । लीन �हाव �ेीचरणासी
।



दतेील ओळख �व�व�पाची । श�ु �मे �ेच� वधेी ।।
ग�ु शोधनू सापडत नाहीत; कारण ग�ुत�व स�ूमतम
आह आे�ण साधकाला फ� �थलू आ�ण थोडफेार
स�ूम एवढेच कळत असत.े अ�या�मात �श�यान गे�ु
करायच नेसतात, तर ग�ुच �श�य करतात, �हणज तेचे
�श�याची �नवड आ�ण �स�ता करतात. थोड�यात
�हणज गे�ु शोध�याचा �य�न कर�याप�ेा �श�य
�हणनू लायक हो�याचा साधकान �ेय�न करावा.
ग�ुंची परी�ा घऊे नय.े

‘�वचार क�न, �हणज डेोळसपण �े�ा ठेवायची असे
जर ठरल,े तर ग�ुंची परी�ा �यावी लागले. परी�क
हा परी�ाथ�प�ेा वरचढ असावा लागतो. �श�य तसा
नाही. यासाठ� आपण उ�म �श�य कस हेोऊ, हा
एकच �यास साधकान �ेयावा.
�वतःच �वतःला कोणाचाही �श�य समज नूय.े

अमकु एका ग�ुंचा मी �श�य आह,े अस सेमज नूय.े
ग�ुंनी �हटल पेा�हज के�, हा माझा �श�य आह.े
एखा�ा त�णान मेनाशी ठर�वल के�, अमकु एक



त�णी माझी �येसी आह,े तर �याचा उपयोग नाही.
�तनहेी तस �ेहटल पेा�हज.े तसचे ग�ु-�श�य सबंधंातही
असत.े

८. ग�ु कोणाला कराव ?े

‘��यकेान �ेनग�ुणात�या ग�ुंच �ेश�य �हाव.े नसु�या
त�व�ानाच अेनयुायी होऊ नय.े एकदा त�ुही
�नग�ुणाला जाणल के�, मगच त�ुहाला सगणुाला
ओळखता यईेल. एकदा त�ुही �नग�ुणाला जाणल के�,
त�ुही कुठे आहात ह केळले. (�नग�ुणात�या ग�ुंचे
�श�य �हणज �ेनग�ुणाची अनभुतूी सतत घते असल�ेया
परा�पर ग�ुंच �ेक�वा नामाच �ेश�य.)

ग�ु आ�ण �श�य याचंा चार आ�मातंील आ�म
��चाया�ला ��चया��मी, वान��था��याला
वान��था�मी आ�ण स�ंयासा��याला स�ंयासा�मी
ग�ु अ�धक जवळच वेाटतात. गहृ�थाला मा�
��चया��मी, वान��था�मी, स�ंयासा�मी �क�वा
गहृ�था�मी ग�ु केल,े तरी त जेवळच वेाटतात.

ग�ुम�य सेव� दवे वास करतात. �या�ंयाजवळ



कोणतहेी �वकार �फरकत नाहीत व त आेप�या
�श�याजवळही �फरकु दते नाहीत. �श�याचहेी कत��
आह के�, �यान पेणु� समप�ण भाव ठेवनु ग�ुभ��
करावी व ग�ुआ�ा हचे जीवन समजनु ग�ु�ती
सम�प�त राहाव.े

ग�ु व ग�ुम�ं �क�वा ग�ु�द�ा मह�वपणू� व �ासा�दक
मा�हती
सामा�यपण अे�या�मीक ��ेातला ��यकेजण ग�ुम�ं
�मळाला �हणज केाहीतरी फार मोठे साधन झाल अेसे
समजतात. अनके जण अस आेहते �यानंी तो घतेला
आह तेर अनके जणानंा तो �यायचा आह.े पण या
ग�ुम�ंा�या बाबतीत काही तरी गोड गरैसमज �क�वा
ग�धळ झाला आह अेस वेाटत.े कारण बरचे जण
आप�या काय��स��साठ� जस,े नोकरी �मळावी,
�ववाह �हावा, सतंती �हावी, घर �हाव,े रोग बर �ेहावते
यासाठ� ग�ुम�ं मागत असतात. पण एक ल�ात �या
क� अशा कामना पतू�साठ� घतेललेा म�ं हा ग�ुम�ं
होत नाही तर त केामना �स��म�ं होतात. ग�ुम�ं
�क�वा द��ाम�ं हा त�ुही, ग�ु आ�ण त पेरम�ेरी त�व



यानंा साधंणारा साधंा असतो. �याम�य केुठलीही
कामना, इ�छा �क�वा मागण येाचा अडथळा नसतो.
ग�ुम�ं �हणज एेक अ�भवचन असत,े ग�ुला �दललेे
वचन असत,े ग�ु��त काया, वाचा, मनान,े
तनमनधनान,े सवा�था�न केेलले �ेनःसशंय समप�ण असत.े
'उतणार नाही मातणार नाही घतेला वसा (म�ं)
टाकणार नाही' मग काय वाटले होवो असा ठाम �न�य
असतो. �व�ेछने पेण पणु� �वचारपवू�क �वीकारललेे
बधंन असत.े ग�ुम�ं घईेपय�तच त�ुहाला ग�ुम�ं
�यायचा क� नाही या �वय�ंनण�याचा अ�धकार असतो.
�या�णी त�ुही ग�ुम�ं घतेा �याच �णी तमुची सव�
स�ु गे�ुकड जेातात. तमुचा �वय�ंनण�याचा अ�धकार
सपंतो. फ� 'ग�ुवा��य �ंमाण'ं अस �ेहाव लेागत.े
�हणनूच तर 'ग�ु���ा ग�ु�व��ण.ु..' अस �ेहटल आेह.े
ग�ुसाठ� सव� सम�प�त कर�याची तयारी ठेवावी लागत.े
ग�ुम�ं �हणज गे�ु�ती सपंणू� समप�ण, ग�ु�ती अढळ
�न�ा आ�ण ग�ुवर सपंणू� ��ा आ�ण �व�ास. पण
एक ल�ात �या क� ग�ुम�ं घते�यान तेमु�या
कुठ�याही भौ�तक सम�या सटुणार नाहीत. �ान�ेर,



तकुाराम, नामदवे वगरै केुणा�याही सम�या सटु�या
नाहीत, उलटप�ी �या वाढ�या. ग�ुम�ं �हणज सेम�या
म�ु�च सेाधन न�ह.े तर आ�या��मक वाटचालीचा
खडतर माग� आह.े ग�ु आ�ण ग�ुम�ं त�ुहाला तमु�या
यो�यत�ेमाण,े जसजस ते�ुही प�व होत जाल
�या�माण तेमुची आ�या��मक �गती करत असतो.
तमुची ज�म ज�मातंरीची भवबीज,े स�ंकारबीज,े
कम�बीज हेळहूळ जूाळनू टाकत असतो. श�ु करत
असतो. वा�या को�याचा वा��मक� ऋषी करत
असतो.
आणखी एक गो� �हणज,े कुणीही कधीही उठतो
आ�ण ग�ुम�ं मागत सटुतो, ग�ुम�ं काय बाजारातला
भाजीपाला आह केा?ं कुणीही उठाव आे�ण कधीही
मागावा? ग�ुम�ं �मळ�यासाठ� स�ुा तप�या� करावी
लागत ते�ेहा �याच मेह�व कळत.े पवू��या काळ� तर
अगद� बारा-पधंरा वष�ग�ुगहृी रा�न ग�ुची सव� �कारे
कायावाचामनान,े तनमनधनान सेवेा क�न �याला
�स� कराव लेाग.े कुंतीन अेशीच �वा�साचंी सवेा केली,
उमान �ेशवाची केली, ल�मीन �ेव�णचूी, सर�वतीने



��हदवेाचंी तर अनसुयने अे�ी ऋष�ची ! �यानतंरच ग�ु
अशा लायक �श�याचंी अगद� कठोर परी�ा �न�ुरपणे
घते असतात. अगद� सहनशीलतचेा अतं पहाणारी,
मोडनू टाकणारी, सगळा अहकंार धळु�स �मळवणारी,
अगद� लाचार बनवणारी, हीन द�न लीन क�न
टाकणारी, मनाचा आ�ण शरीराचा कस पहाणारी
परी�ा घतेात, तकुामाऊल�नी ग�दवलकेर महाराजाचंी
घतेली, रामानदंानंी कबीराची घतेली, बाबाज�नी
तकुाराम महाराजाचंी घतेली. थोडा जरी अ�भमान
वाटला तरी �ीग�ु अस केाही करतात क� तमु�या
अहकंाराचा पालापाचोळा होऊन जातो. ग�लतगा�
होऊन जातो. आपण पोचलो अस वेाटता वाटता
धाडकन खाली फेकून दतेात, जण सूाप�शडीचा
खळेच स�ु असतो. एवढे भोग भोग�यावर मग त�ेहा
कुठे �श�याला ला ग�ुम�ंद��ा �ा�त होत.े
ग�ुम�ंासाठ� स�ुा �श�याची लायक� असावी लागत.े
ग�ुम�ं अं�श�याय न दये ।ं
�जवतं ग�ु �हणज धेगधगता �नखारा आह.े त तेमु�या
आवा�यात नाही यणेार. त तेमुच गेलुाम नाहीत होणार.



�यानंा ज हेव तेचे त केरणार. चकुल तंर फटके
लगावणार. त तेमु�यावर कधी �मे करील तर कधी
कान उपट�ल. त �ेया�ंया मज�नसुार वाग�यास �वत�ं
असतात. �या�ंयावर ज केाय� ज�म ज�मातंरी�या
ऋणानबुधंानं सेोपवलले अेसत तेचे त केरत असतात.
त �ेनर�नरा�या प�तीन �ेनर�नराळ भेावा�व�कार
दाखवनू, कुणाशी अस तेर कुणाशी तस वेागनू आपले
�नयो�जत काय� पणु� करत असतात. त�ुही �या�ंया
�वषयी काय बोलता, काय अथ� काढता याची �यानंा
पवा� नसत.े पण ग�ु�या बा� वण�नाव�न,
वत�नाव�न �याचंी यो�यता कळत नाही. �यानंा खरे
�ानी लोकच ओळख शूकतात.त केुणाच �ेम�धे
नसतात. �यानंा ज हेव तेचे त केरतात. �यानंा ज हेवे
तचे घडवनू आणतात. सामा�य ससंारी लोकानंा
स�ग�ु �हणनू �याचं कंाम करणारा हरका�या गलुाम
हवा असतो. साधका�या बाबतीत अस आेह के� ग�ु
म�ं घ�ेया आधी �या साधकान आेपली �श�य
हो�याची पा�ता �स� करावी, आपली आ�या��मक
बठैक तयार करावी आ�ण मग ग�ुची परी�ा �यावी



क� आपली होडी पलैतीरावर न�ेयास खरच या ग�ुंचे
गलबत स�म आह केा?ं कारण ग�ुम�ं घणे �ेक�वा
द��ा �ा�त करण �ेहणज सेम�याचंा �क�वा अप�ेाचंा
कटोरा घऊेन उभ रेाहण ने�ह तेर ग�ुं�या एका श�दा
बरोबर सव� काही सोडनू �या�ंया श�दानसुार �या
परम�ेराशी अनसुधंान साध�यासाठ� तयार होणे
आ�ण म�ुय �हणज "ेआन के� बाट कौन, जान केा घाट
कौन, ��ाका कंपाट कौन, कौनम केौन समाया,ं काहे
को नर दहे आया" या नाथ पथंीय कोडयाच उे�र
शोध�यास स�म होण �ेहणज गे�ु द��ा होय. साराशं
ग�ु �हणज �े�य� आग �या�याशी मळु�च खळे नूय.े

ग�ुकृपा�ह केवलम्
आय�ुयात केल�ेया स�सगान वे स�कमा�न आेपणास
स�ग�ुंची �ा�ती �हावी अशी ती� इ�छा �थ ���स
�नमा�ण होत.े �य�माण उेपरती होत.े ब�ुद�चा �न�य
होतो. मनाच �ेया �दशने �ेय�न स�ु होतात व
एक�दवस �य�नाला यश यते.े �या�दशने आेपोआप
माग�दश�न होत आे�ण स�गरुचंी �ा�ती होऊन स�ग�ु
कृपचेा लाभ होतो. स�ग�ुकृपा झा�यानतंर ���



साधक होतो. �या�या जीवनाच उे��� बदलनू जात.े
�याच �ेयये ठ�न जात.े �या�या �वचारात, कृतीत,
आचरणात, �वभावात, वाग�यात अमलुा� बदल घडू
लागतो. �वचारात सकारा�मकता यते,े �वभावात
साधपेणा व न�ता यते .ेपहेरेावातील भडकपणा
जाऊन साधपेणा यतेो.
प. प.ू �ी स��ं�या माग�दश�नानसुार साधन स�ु
असत.ेअसामा�य अनभुव यायला लागतात. ��दा
�न�ल होत .ेजीवनातील कत�� कम� करीत असतानंा
अस जेाणवायला लागत के� कुणाच तेरी माग�दश�न
आपणास लाभत आह आे�ण �यानसुार आपण वागत
आहोत .कठ�ण सम�यवेर आपोआप उपाय सचुतो
काय कराव येाच खेा��शीर माग�दश�न होत राहत.े
जीवनाला �यये लाभ�यान �ेच�च पालटनू जात.े
�वभावात उ�लखेनीय बदल होतो ��यकेा�वषयी
आ�था, आपलुक�, �मे �नमा�ण होत.े स�ग�ुकृपचेा
लाभ फ� �या �व�श� ���लाच होतो अस नेाही तर
����च सेपंणू� कुटुंब ग�ुछ�ाखाली यते.े कुटुंबातील
��यके सद�यावर �याचा प�रणाम होऊन लाभ व



माग�दश�न होत असत.े इतककेच न�ह तेर साधका�या
घ�न� सहवासातील कुटुंबतेर ���ना स�ुदा जाणता
अजाणता लाभ व माग�दश�न होत असत.े स�ग�ुकृपा
�ा�त झा�यानतंर साधका�या जीवन नौकेचा सकुाणु
स�ग�ुं�या हाती आललेा असतो व �या�ंया
माग�दश�नानसुार सव� जीवन �ापार होत असतात.
"स�ग�ुसा�रखा असता पा�ठराखा । इतराचंा जोखा
कोण करी ।। स�ग�ु सव� �सगंी आपल रे�ण
कर�यास आपणास माग�दश�न कर�यास समथ�
असतानंा आपणास कोण�याच गो��ची �च�ता
कर�याच केारण उरत नाही. या सव� गो�ी केवल
स�ग�ु कृपनेघे श�य आहते, याची खा�ी अस �ूावी.
�ीधर �वामी �हणतात,

१) त�ुहा संवा�वर ग�ुदवेाचं �ेकती �मे आह,े �कती
�हत��ी आह �ेयास कोणतीच सीमा नाही. �या�माण�
माडंीवर असलले लेहान बालकआप�या मात�ेया
�मेाच�म�ूयमापन कर�यास असमथ� आह.े असत�
�या�माणचे ग�ुं�या �दयात आप�याब�ल �कती
वा�स�य व �हत��ी आह हे सेमज�यास �श�यही



असमथ� असतात. ग�ुदवेानी अ�यतं कठोरपण�
केललेी तप�या पणू�पण ते आेप�या �श�या���यथ�
समप�ण करतात आ�ण �श�यानंा इहलोक व
आनदं�पी बनवनू ठेव�यासाठ� ब�लदान करतात.
त�ुही सव� बालब�ु�च अेस�यामळु�ग�ु�दयाच मेम�
त�ुहाला कोठून समजणार? �ी ग�ुदवे त�ुहा सवा�चे
मगंलमय �व�प आहते. ग�ुदवे आप�या �श�यासंाठ�
आपल सेव� सखु सोडनू दतेात.

२) आप�या �वतः�या �काशान �ेका�शत होणारा
आ�मा होय व आ�मा या श�दान आेपण ग�ुंची
ओळख क�न घतेली पा�हज.े दवेाचं देहे �काशमान
असनू �वग��दलोकातंील भोग �द� असल तेरी तथेे
मीपणाचा अनभुव यतेोच. मीपणावाचनू कोणतीही
��� नाही. या सवा�च येथाथ��व�प �हणजे
�वय�ंकाशी आ�मा ही एकच व�त हुोय.दहे �हणजचे
आ�मा न�ह.े कारण आ�मा �वय�ंकाशी आह.े तोच
दहेातं मीपणा उ�प� करतो. सामा�यतः मी �हणज देहे
अशी क�पना केली जात.े पण मी �हणज �ेवय�ंकाशी
ग�ु अस �ेान होण आेव�यकआह.े 'त�व गं�ृहा�त



इ�त ग�ुः' त�व जाणणारा ग�ु होय. व�त�ु�थतीचे
यथाथ��ान दणेारी महाश�� �हणजचे ग�ु.
कोण�याही अप�ेा न करता आपल आेपणच सपंणू�
आनदंघन�प आह,े तथे �ेःख शोकाला वाव नाही, तथेे
अशातंतचेा वाराही नाही, दहे वगरै केाही नाही,
आप�याच अ��त�वान वे �वय�ंकाशान �ेका�शत
होणारी ��� �हणजचे ग�ु. ग�ु व दवे आद��या
दश�नास श�ुचभू�तपण सेोव�यानचे गले पेा�हज.े
ओवळ�व�� सेोडनू, तीथ��नान क�न सोवळ नेसेनू
जाण अेसा याचा अथ� न�ह तेर दहेा�भमानी�पी
ओवळ टेाकून दऊेन, स�ग�ु�पी �ानगगंते �नान
क�न, आ�मभावना�पी सोवळ नेसेनू जाण अेसा
याचा अथ� होय.

३) �ीग�ु �कती मोठे आहते? सम�ुाएवढे मोठे आहते
काय? अस जेर �वचारल तेर �याच उे�र 'नाही' हचे
यईेल. त आेकाशाएवढे आहते काय? �याचहेी उ�र
तचे. �ीग�ु आकाशाएवढे मोठे आहते,
आकाशासारख सेव��ापी व �न�यही आहते. पण हे
��ातं यो�य नाहीत. ग�ु आकाशा�माण आेहते असे



�हटल तेर काय �बघडले? '�न�य' या �वशषेणामळु तेे
आकाशाप�ेा ��े ठरतात. आकाश अ�न�य आह.े
'आ�मनः आकाशः स�भतूः' आ��यापासनू आकाशाची
उ�प�ी आह वे उ�प� होणारी व�त नुा�शवतं. �हणजचे
आकाशही नाशवतंच. नाश पावणारी, नासणारी,
�वकारी अशी व�त,ु��ुलक होय. �यात चारही लोक
सामावल अेसले व ज आेप�या �व�व�पातच रहात
असल तेरी त �ेन�म�त अस�यान नेाशवतंच होय. नाश
होणारी व�त �ु�े असचू शकत नाही. व�त�ुनमा�ता ��े
असतो, �न�म�तव�त �ु�े न�ह.े ग�ुस आकाशाची
उपमा �दली तर त अे�न�य अस�यान तेी उपमा शोभनु
�दसत नाही. �ीमत द्ासबोधा�या प�ह�या दशका�या
चव�या समासाम�य 'ेस�ग�ु कोण�याही उपमपे�ेा
��े आहते �हणजचे अनपुमये आहते' अस से�ग�ुंचे
�ीसमथा�नी रसभ�रत वण�न केल आेह.े

४) स�ग�ु�या जवळ जाण,ं �या�ंयासोबत राहण,ं
�याचंा सहवास �मळण हं एेक वळे साधले पण �या
सहवासाचा खरा हते,ू खर मंोल उमगलेच अस नंाही.
�याचं बंा�य़�प पा�हल पंण �याचंी आतं�रक कळकळ



ओळखली नाही, तर काय उपयोग? �या�ंया दहेाची
सवेा केली पण �या�ंया उ���ाशी एक�प झालो नाही,
तर काय उपयोग? �यामळु नेसु�या वरवर�या
सहवासान कंाही साधणार नाही. �यानंी व�तीस ठाव
दऊेनही, जवळ क�नही काही.
५) स�ग�ुपदाप�ेा काहंीही ��े अस शुकत नाही.
तसचे तथे �ेसर केाहीही अस शुकत नाही. तो ��े,
क�न� असा कोणताही पदाथ� नसनू तो सव�� �ापनू
अ��तीय आह,े अस �े��व�पाच ले�ण �तु�नी
सा�ंगतल आेह.े अशा�कार एेकमवे असललेी ही व�तु
�दसणार कशी ? ह जेग ��गोचर हो�यास काय कारण
असले बर ?े अस �े� उ�वतात. अ�भ�तने अेखडं
आनदंघन असलले हे �ेव�प �वानभुवानचे घ�ेयाची
व�त �ुहणजचे भोगणारा, भोग�याची व�त वु
भोग�याचा �म. अनभुव ��पटु� नसललेे
आनदं�व�पच ग�ुत�व �व�प होय. असा हे
परमानदं�व�प ��च ग�ु श�दान ओेळखण शे�य
आह.े जथे जेगाची �न�म�ती नाही, �ःखकोशाचा �पश�
नाही, फ�आनदंाचाच अनभुव प�रपणू� व �न�य आहे



अशा �व�पाला ग�ु अस �ेहणतात. अ�तश�ुद,
�ःखशोकर�हत, प�रपणू�, स�य�व�प �हणजचे
अ��तीय��थती अस हे पेरममगंल ग�ुपद होय. अशा
परममगंल ग�ुनाथाचंी आराधना �क�वा �न�य �मरण
करणा�यास कशाचीही उणीव भासणार नाही. इतकेच
न�ह तेर �याच भेजन करणारा भ� �या
मगंल�व�पात एक�प होतो.
६) आप�या �वतः�या �काशान �ेका�शत होणारा
आ�मा होय व आ�मा या श�दान आेपण ग�ुंची
ओळख क�न घतेली पा�हज.े दवेाचं देहे �काशमान
असनू �वग��दलोकातंील भोग �द� असल तेरी तथेे
मीपणाचा अनभुव यतेोच. मीपणावाचनू कोणतीही
��� नाही. या सवा�च येथाथ��व�प �हणजे
�वय�ंकाशी आ�मा ही एकच व�त हुोय.दहे �हणजचे
आ�मा न�ह.े कारण आ�मा �वय�ंकाशी आह.े तोच
दहेातं मीपणा उ�प� करतो. सामा�यतः मी �हणज देहे
अशी क�पना केली जात.े पण मी �हणज �ेवय�ंकाशी
ग�ु अस �ेान होण आेव�यकआह.े

'त�व गं�ृहा�त इ�त ग�ुः' त�व जाणणारा ग�ु होय.



व�त�ु�थतीच येथाथ��ान दणेारी महाश�� �हणजचे
ग�ु. कोण�याही अप�ेा न करता आपल आेपणच
सपंणू� आनदंघन�प आह,े तथे �ेःख शोकाला वाव
नाही, तथे अेशातंतचेा वाराही नाही, दहे वगरै केाही
नाही, आप�याच अ��त�वान वे �वय�ंकाशाने
�का�शत होणारी ��� �हणजचे ग�ु. ग�ु व दवे
आद��या दश�नास श�ुचभू�तपण सेोव�यानचे गलेे
पा�हज.े ओवळ�व�� सेोडनू, तीथ��नान क�न सोवळे
नसेनू जाण अेसा याचा अथ� न�ह तेर दहेा�भमानी�पी
ओवळ टेाकून दऊेन, स�ग�ु�पी �ानगगंते �नान
क�न, आ�मभावना�पी सोवळ नेसेनू जाण अेसा
याचा अथ� होय.

७) ग�ु �हणज �ेानाचा सागर आह.े जलाशयात पाणी
�वपलु आह,े परतं घुटान-ेघागरीन आेपली मान खाली
के�या�शवाय �हणज �ेवन� झा�या�शवाय पाणी �मळू
शकत नाही. �या�माण गे�ुजवळ �श�यान ने�
झा�या�वना �याला �ान �ा�त होणार नाही.
नाम�मरणाला बसल के� मनातं �ाप�ंचक �वचाराचं�
का�र माजत हेी एक साव�ज�नक अडचणआह.े परतं,ु



�ाप�ंचक गो�ी करतानंा नामाच�का�र माज लूागले,
त��हा समजाव�क� आपल�भगवतंाकड पेोच�याच�
अतंर थोड रेा�हल आेह!े स�ग�ु�या जवळ जाण,ं
�या�ंयासोबत राहण,ं �याचंा सहवास �मळण हं एेक
वळे साधले पण �या सहवासाचा खरा हते,ू खर मंोल
उमगलेच अस नंाही. �याचं बंा�य़�प पा�हल पंण
�याचंी आतं�रक कळकळओळखली नाही, तर काय
उपयोग? �या�ंया दहेाची सवेा केली पण �या�ंया
उ���ाशी एक�प झालो नाही, तर काय उपयोग?
�यामळु नेसु�या वरवर�या सहवासान कंाही साधणार
नाही. �यानंी व�तीस ठाव दऊेनही, जवळ क�नही
काही साधणार नाही.
-----------------------------

ग�ु�तो�

अख�डम�डलाकार �ंा�त यंने चराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १॥



अ�ान�त�मरा�ध�य �ाना�नशलाकया ।
च��ु�मी�लत यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ २॥
ग�ु���ा ग�ु�व��णःु ग�ुद�वो मह�ेरः । ग�ुरवे पर �ं�
त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ३॥
�थावर जं�म �ंा�त यं��क��च�सचराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ४॥
�च�मय �ंा�प य�सव��लैो�य संचराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ५॥
सव���ुत�शरोर�न�वरा�जतपदा�बजुः ।
वदेा�ता�बजुसयू� यः त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ६॥
चतै�य�शा�त�शा�तः �ोमातीतो �नर�नः ।
�ब��नादकलातीतः त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ७॥
�ानश��समा�ढः त�वमाला�वभ�ूषतः ।
भ�ु�म�ु��दाता च त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ८॥
अनकेज�मस��ा�तकम�ब�ध�वदा�हन ।े
आ�म�ान�दानने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ९॥
शोषण भंव�स�धो� �ापन संारस�पदः । गरुोः
पादोदकं स�यक् त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १०॥



न गरुोर�धकं त�व नं गरुोर�धकं तपः । त�व�ानात प्रं
ना��त त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ११॥
म�ाथः �ीजग�ाथः म�ग�ुः �ीजग�ग�ुः । मदा�मा
सव�भतूा�मा त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १२॥
ग�ुरा�दरना�द� ग�ुः परमदवैतम ।् गरुोः परतर नंा��त
त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १३॥
�वमवे माता च �पता �वमवे । �वमवे ब�ध�ु सखा
�वमवे �वमवे �व�ा ��वण �ंवमवे । �वमवे सव�मम
दवेदवे ॥ १४॥
॥ इ�त �ीग�ु�तो�म ॥्
------------------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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