
ग�ुपौ�ण�मा

मा�या आय�ुयात आल�ेया अग�णत ग�ुंना
नम�कार करतो .

जीवनात ��यकेाला पदोपद� माग�दश�नाची
आव�यकता असत.े मग �यासाठ� गरज
असत गे�ुची. आई-व�डल ह तेर ग�ु�थानी
असतातच. �शवाय �श�काचं मंाग�दश�नही
मोलाच ठंरत.ं या साया�कडनू झाललेी
जडणघडणआय�ुयाला नवा अथ� �ा�त
क�न दते.े �हणनू ग�ुंची महती थोर आह.े
ग�ु-�श�याच नंात अंस बं�ंद�त, बाधंललें
आ�ण एकजीवाच अंसत.ं फार पवू�पासनू
आप�याकड गे�ु-�श�याची परपंरा



अ��त�वात आली. आप�या पवू�कालीन
धम�साधनते ग�ुच मंह�व अन�यसाधारण
आह.े �या काळातील सा�ह�य ग�ुं�या
गौरवानंी भारलले आंह.े भारतीय स�ंकृतीचा
पायाच मळु� स�ग�ु�या ��ेतवेर आधा�रत
आह.े *‘आचाय� दवेो भवः’* हा आपला
त�वम�ं आह.े महारा�ात तर सा�या
स�ंदायामं�य से�ग�ुच मंह�व मानल गंलें
आह.े सतं �ान�ेर महाराज नाथस�ंदायी
होत.े नाथस�ंदायाला ‘ग�ुस�ंदाय’ असहंी
�हणतात. ‘�नगरुाम र�हबा’ ही
नाथस�ंदायाची �शकवणआह.े ग�ुं�या
�हणज मे��य��नाथा�ंया वडा खा�या�या
सा�या इ�छसेाठ� �या�ंया �श�यान �ेहणजचे
गोर�नाथानंी एक डोळा काढून �द�याची
कथा सा�ंगतली जात.े हाच आदश�
�ान�ेरासंमोर होता. नाथस�ंदायात म��य��
-गोर�नाथ ही ग�ु-�श�य जोडी ��े



समजली जात.े �याच�माण �ेनव�ृी-�ान�ेर
ही ग�ु-�श�य जोडीदखेील मह�वाची
मानली जात.े ग�ुमळु �ेश�याच �ं�े�वही
वाढत.ं

आप�या जीवनात चागंला ग�ु �मळण हंे
भा�याच लं�णआह.े आ�या��मक मागा�त
ग�ुच मंह�व असाधारण आह.े ‘ग�ु�वण
कोण दाख�वल वाट’ अस �ंहटल जंात.ं
रोज�या जीवनात, �श�णात �कवा इतर
��ेात यो�य माग�दश�न �हणजचे चागंला
ग�ु �मळण हं खेपू मह�वाच आंह.े ग�ु हा
परम�ेर असतो. कता�-कर�वता तोच असतो.
ग�ुपौ�ण�मलेा ग�ुच �ंमरण, पजून,
कृत�ता �� केली जात.े चागंल �ेश�य
आप�या यशाच संार �ंये ग�ुला दतेात.
आपल कंतृ��व, यश ग�ुला अप�ण करायला
��यके �श�याला आवडत.ं ग�ु�या समोर



�श�य �वतःच अं��त�व �ंवस�न जातो.
*�णाम ग�ुदवेजीको वारवंार । ग�ु ��ा,
ग�ु �व�ण,ू मह�ेर ग�ु पर�� अपार । एक
पर�� �प चतधु�र। लीला करत �वहार ।
���प हो वदे �कट कर । रचो सकल
ससंार ।।*
*�व�ण�ूपहो �� �लावत । �लय करे
सहंार । अचल राम ममु�ुकुे कारण स�ग�ु
मतू� ल धेार ।।* जीवनात चागंला ग�ु
भटे�यावर कोण�याही अडचणी �नमा�ण
होत नाहीत असा �व�ास �� केला जातो.
ग�ु हा कामधनेसूारखा आह.े
आप�याजवळ कामधने अूसले तर
कशाचीच कमतरता भासत नाही.
*जयास कामधने मूायतेयास अ�ा�य काही
आह �ेहणोनी मी �वत�लाहइेय �ेथंी ।।*
*हा ठावोवरी मात पेरुतया सार�वत केेले



अस �ेीमतं �ेीग�ुराय ।े।*
याम�य गे�ु मला काहीच कमी पड दूणेार
नाही, अस संतं �ान�ेर �हणतात. एखाद�
गो� कमी असले तर �याची उणीव ग�ु
�न��त भ�न काढतील हा �व�ास यामागे
आह.े ग�ुची सवेा कशी करावी, हे
�ान�ेरानंी खपू चागं�या प�तीन सेा�ंगतलं
आह.े त �ेहणतात,

‘�जवतंपणी मी ग�ुंची सवेा करीन; पण
मरणानतंरही माझ शंरीर ग�ुं�या उपयोगी
आल पंा�हज.े’

इय शेरीरी�चय मेातीमळेवीन �तथ �े�ती
अस तं �ेहणतात. लहान मलू आईच �ंध
�पताना �त�या अगंाशी झटत असत.ं
�यामळु आेईला �मेाच भंरत यंते.ं वास�
गाईला ढुशी मारत.ं मग गाईला पा�हा फुटतो.
�याच�माण �ेश�या�या सतत�या सहवासाने



ग�ुंना पा�हा फुटले, �मेाच भंरत यंईेल.
यामळु गे�ु-�श�याच नंात �ंव�ा�मक आ�ण
�व��जत बनत जात.ं ग�ुंना आपण अनके
उपमा दतेो. तरीदखेील �या आप�याला
कमीच वाटतात. या सव� उपमामं�य केाही
तरी उणीव रा�न गलेी अस वंाटत.ं ग�ुचा
म�हमाच असा अगाध आह.े ग�ुच मंोठेपण,
�याचंी �ततुी कमी पडत के� काय, असं
वाटण यंातनूच ग�ुवरील �मे �� होत
असत.ं

ग�ु हा प�रपणू� प�ुषो�म आह.े �या�ंया
सहवासात आ�यामळु ते आेपल �ंहतच
पाहत असतात. चदंना�या झाडा�या
आसपास असणाया� इतर झाडानंा चदंनाचा
वास लागतो. तसाच ग�ुंचा सहवास आह.े
�यामळुचे जीवनात चागंला ग�ु �मळणं
आव�यकआह.े ग�ुपौ�ण�मा हा स�ग�ुं�या



पजुनाचा �दवस आह.े ग�ुंची पजूा ही
���पजूा नाही. तर ती दहेातील आ��याची
पजूा आह.े �याच�माण हेी ���ानाची
पजूा आह.े ग�ुपौ�ण�मलेाच �ासपौ�ण�मा
असहंी �हटल जंात.ं व�स� मनु�चा नातू
पराशर ऋष�चा मलुगा वदे�ास याचंा ज�म
झाला �यावळे�
त तेजेःपुंज तर होतचे; पण
ज�म�यावर �यानंा बोलताही यते होत.ं
आपण तप�यसेाठ� वनात जात आहोत,
अस �ंयानंी ज�म�यावर लगचे आईला
सा�ंगतल.ं �यावळे� �याची आई �हणाली,
‘त लूवकरच तप�यसेाठ� जात आहसे. मग
माता-�प�याचंी सवेा कधी करणार ? माता-
�प�याचंी सवेा करण हं मेलुाच �ंथम कत��
आह.े’

�यावळे� वदे�ास आईला �हणाल,े



‘तलुा आठवण यईेल, मह�वाच कंाम असले
�यावळे� �न��तच तलुा भटे�यासाठ� यईेन.’

�यानतंर वदे�ास तप�यसेाठ�
ब��का�मात गले.े �या �ठकाणी त सेमाधी
अव�थते असत. ब��का�मात जा�त �दवस
रा�ह�यामळु �ेयाचं नंाव बादरायण असं
पडल.ं �ास ऋष�च �ंसर नंाव �पैायन
असहंी आह.े तसचं �यानंा कृ�ण�पैायन
असहंी �हणत. �यानंी वदेाचंा अ�यास
क�न �याचंा �व�तार केला. �हणनू �यानंा
वदे�ास अस �ंहणतात. �ानाचा अथागं
सागर, भ��च आेचाय�, �ानाची पराका�ा
आ�ण क�व�व अस गेणु असललेा �या�ंया
इतका �सरा कवी अ�ापही झाललेा नाही.
�हणनूच आषाढ श�ुल पौ�ण�मलेा �ास
पौ�ण�मा अस नंाव द�ेयात आल आंह.े ही
सवा�त मोठ� पौ�ण�मा मानली जात.े कारण



परमा��याच �ंान, आशीवा�द या पौ�ण�मलेा
�मळतात असा समजआह.े मन�ुयाला
�ानाची
लालसा आह,े �ान �मळव�याची आस��
आह तेोपय�त �ानी ग�ुंच,ं ���ानी ग�ुंचं
पजून होतच राहणार.

�ासमनु�नी वदेाचं वेगेवगेळ भेाग केले
आहते. ��स�ू �ासानंीच �ल�हल.े पाचवा
वदे �हणनू �यानंी महाभारत रचल.ं भ���थं
भागवतपरुाण �यानंीच रचल.ं या �व�ात
असल�ेया धा�म�क �थंातील सा��वक आ�ण
मानवी जीवनाच कं�याण करणा�या गो�ी
�ासा�ंया शा��ावरच �ल�ह�या ग�ेया
आहते. �यामळुचे ‘�ासो��छ� जंग�सव�म’्
अस �ंहटल जंात.ं �ासानंी आय�ुया�या
ख�या क�याणाची वाट दाखवनू पणू�
मानवजातीचचं क�याण केल आंह.े



�ासा�ंया शा��ाचंा अ�यास, पठण, मनन
के�या�शवाय कोणी आ�या��मक उपदशे
क� शकत नाही. �ास पौ�ण�म�ेया काळात
केलले पंजून, अच�न, ग�ुवदंन, ग�ुपजूा हे
वष�भरातील इतर पौ�ण�मपे�ेा अ�धक
�भावी आ�ण फलदायी ठरत.ं ही पौ�ण�मा
प�ुयाच फंळ दते,े आप�याला नवी �दशा
दाखवत,े नव सेकंेत आ�ण कृत�ता हे
स�गणु दऊेन जात.े कठोर प�र�म, महेनत
क�नआप�यासाठ� �ानाच भंाडंार खलुं
केल�ेया ग�ुजनानंा, �ानी महाप�ुषानंा
�मर�याचा हा �दवस.

�ीरामानंीस�ुा ग�ुगहृी �शकावयास
जाताना आई-व�डलाबंरोबर ग�ुचरणावंर
डोकं टकेवल हंोत.ं तप, �त आ�ण कृत�ता
�� कर�याचा हा �दवस आह.े सयंम,
सहजता, शातंी, माधयु� आ�ण जीवनाला



यो�य �दशा दाखवणारी ही पौ�ण�मा आह.े
ई�राची �ा�ती, ई�राकड जेा�याचा माग�
दाखवणारी, ग�ुंच �ंमरण करायला
लावणारी, ��चेा माग� दाखवणारी अशी ही
�ास पौ�ण�मा आह.े �हणनूच �तच मंह�व
अन�यसाधारण आह.े
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