
ग�ु

ग�ु �हणज �ेश�क �ान दणेारा. दवेाचं गे�ु बहृ�पती
आहते. �त�ही लोकाचं आे� ग�ु �ी द�ा�ये आहते .
ग�ु�वना �ान �थ� आह.े आकाशातील �हापंकै�
एकाच नेाव ग�ु आह.े तो आकारानहेी मोठा आह.ेखरे
तर आई �हच प�हली ग�ु होय.

ग�ु व �याचं �ेकार

भगवान  ्पतजंल�न� स�ेर 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�णानं� धनजंयास गीता



सागंतानंा
’ब��न म �ेतीता�न ज�मा�न तव चायु�न । ता�यह वंदे
सवा��ण न �व वं�े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�ग�ु�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 �ार�ा �दल�ेया आहते . 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�ते
सआचाय�ः ’

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 �बभतृं
गहुासत  ्।
�ी�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��ा दणेारे
ग�ु 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 �त �े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 आह के� --



’ 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� परपंराश�ु
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 त दे��ा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�नराळे
�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�ंगतले
आहते . �रेक , सचूक , बाचक , दश�क , बोधक
आ�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�ेहां
" 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�आहे
क� , साधनाशा�� सव��वी ग�ुदवेावरच अवलबंनू
आह .े

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



बारा �कारच गे�ु

पाडंव�तापा�या पाचं�ा अ�यायातं पढु�
�द�या�माण�’ बारा �कारच गे�ु आहते --

१ . धातवुा�द�ग�ुः
�श�याकडनू तीथा�टन करवनू नाना साधन�सागंनू
शवेट� �ान�ा��त क�न दतेो .

२ . चदंनग�ुः
चदंनव�ृ जसा आप�या जवळ�या व�ृानंा
आप�यासारखाच चदंन बन�वतो . पण ( पण
�ह�गणवळे वू केळ�ह वे�ृ सोडनू ) तसा अम�
�शवायक�नआप�या केवल समागमान�च हा ग�ु
भ�ासं ता�न नतेो .

३ . �वचारग�ुः
�न�या�न�य�वचारान��श�यास �ान क�न दऊेन
�पपी�लकामा�न�सा�ा�कार क�न दतेो .

४ . अन�ुहग�ुः



�श�या� कृपान�ुह करतो . �या�या �तापान�च सायास
न होता �ंश�यास �ान होत�.
५ . परीसग�ुः
परीस �या�माण���श�मा��क�न लोह त�सधुण�
बन�वतो �या�माण��पशा�न��श�यास ग�ु�व �ा�त
होत�.
६ . क�छपग�ुः
कूम� �हणज केासवी �या�माण�नसु�या अवलोकनान�
�पलाचं�पोषण क�रत ,े �या�माण�हा
कृपावलोकनान�च �श�याचा उ�ार करतो .

७ . च�ंग�ुः
च�ं उदय पावताचं च�ंकातंास पाझर फुटतो ,
�या�माण�याच�अतंर �वताचं �रच �ेश�यही तरतात .

८ . दप�णग�ुः
आरशातं पा�ह�याबरोबर आपल�मखु आपणासं
�दसत�. �या�माण��या�या नसु�या दश�नान�
�व�प�ान होत�. कसलचे आयास पडत नाह�त .



९ . छाया�न�धग�ुः
छाया�न�ध या नावंाचा एक मोठा प�ी आकाशातं
�फरत असतो . �याची छाया �या�यावर पडत तेो
राजा होतो . �या�माण��ा ग�ुची छाया �या�यावर
पडत तेो त�काळ �वानदं सा�ा�या�धप�त होतो .

१० . नाद�न�धग�ुः
नाद�न�ध नावंाचा म�ण आह .े �या धातचूा �व�न
�या�या कानातं पडतो �या सव� धात �ूव�थान� सवुण�
बनतात . �या�माण�ममु�ुचूी क�णवाणी �या�या
कान� पडताचं ममु�ुसू �द� �ान होत�.
११ . ��चप�ीग�ुः
��च नावंाची प�ीण सम�ुतीर� �पल�ठेवनू चारा
घ�ेयासाठ� सहासहा म�हन �ेरदशे� �फरावयास जात .े
व बारबंार आकाशाकड डेोळ के�न �पलाचंी
आठवण करत .े �या योगान�तथे��पल�प�ु होतात .
�याच�माण�हा ग�ु �याचंी आठवण क�रतो ते
आपाप�या �थान� असताचं त�न जातात .

१२ . सयू�कातंग�ुः



सयू�दश�नान�सयू�कातं म�यातं अथवा �भ�गातं अ�नी
पडतो व खाल� घरललेा कापसू जळनू जातो .
( सयूा�ची इ�छा नसतानंाह� ) �या�माण��ा ग�ुची
��� �जकड झेळकतते पे�ुष ता�काळ �वदहे�व
पावतात . ��यामलातं सा�ंगतल�आह के� ,
�थंवाचनान�च व ग�ु�ा�ती�शवाय जपतपा�द साधन�
केल� तर �या�ंया �वशषे उपयोग होणार नाह� .
अ�धकारी ग�ु�शवाय इ�दवेता साधन �ा�त होणार
नाह� . ग�ुत�ंातं सा�ंगतल�आह के� ,

" �शव �े� गे�ु��ाता गरुौ �� ने क�न । त�मात  ्
श�ुमना �न�य तंमवेाराधयते  ्ग�ुं "

�ीसमथ� रामदास�वाम�न� नव�वधा भ��च�वण�न
क�रतानंा अच�न व पादसवेन ग�ुच�च कराव�अस�
सा�ंगतल�आह .े �याच�रह�य ह�च होय .

वरील उ�धतृ केल�ेया म�ं�थंातंील वचनावं�न
ग�ुदवे ही ��� मन�ुय जीव�प नसनू दवेता�प
आह ,े असा साधकान��न�य करावा . ग�ुदवे मन�ुयच
आह अेशी शकंा घतेली तर �याअथा����पी
ग�ुशा�� ग�ुच �ेठकाण� जागतृ होत ,े व दवेत�ेया



�ठकाण� दवेताशा�� जागतृ झाललेी साधकासं
अनभुवास यते �ेया अथा�ती दवेताही मणृमय ,
वालकुामय अगर पाषाणमय नसली पा�हज ,े व
ग�ुदवे ही ��� मन�ुय नसली पा�हज .े �हणनू
आपण घतेल�ेया शकंा �थ� आहते , असा �न�कष�
काढ�यास काहं� ��यवाय नाह� . व�ततुः ग�ुत�व
अ�वभा�य , सव��पकृ्  आ�ण अनतं आह .े ��
सव��ापी अस�यान�त�म�ृ�का अथवा पाषाणातं
आहते आह ,े व �हणनू �यास �व�श� �थान�न�
�हणता यंते नाह� . म�ृ�का अगर पाषाण यापंरुतीच
जर ���पाची �ा��त रहात नाह� , तर एका
मन�ुया�या �ठकाण�च केवळ �याची �ा��त कशी
राहील . साधकाला आप�या साधनाबलान�अचतेन
मतू��या �ठकाण� ��श�� जागतृ क�रता यंते .े परतंु
जो साधक नाह� , व अ�धकारी साधक हो�याची
�ती�ा करीत असतो , �याला मतू��या �ठकाण�
�ाणश�� जागतृ आह ,ेअसा अनभुव यणेार नाह� .
�हणनू साधकान�मतू��या �ठकाण� �ाणश��ची
जाग�ृत व स�ताव�था यातंील फरक समज�याची



श�� ग�ुसमा�यान��ा�त क�न घ�ेयाचा �य�न
केला पा�हज .े �ाणश�� जागतृ कर�याची कला
�याला अवरगत आह ,े �याला अचतेन मतू��या
�ठकाण� �ाणश�� �गट क�रता यंते .े मग सचतेन
साधकाच �ेठकाण� जागतृ क�रता यंईेल यातं काय
सशंय ? �हणनू शा��कारानं� अशा �कार�याच
स�प�ुषाला . साधकान�ग�ु करावा , अस�सा�ंगतल�
आह .े शा���नपणु ग�ुंना �ंाणश��ची जाग�ृत कशी
करावी ह�शा��ाधार�शा��दक �ानान��स� क�न
दाख�वता यंईेल , परतं हुी श�� बा�श�� होय .
�हणज अेस गे�ु शा�द �ेन�णात अस�याची खा�ी
पटले , परतं गु�ु ’परचे �न�णात :’ �हणजे
अतंःश��सपं� असला पा�हज .े �हणज �ेयाला
साधकाच �ेठकाण� अतंःश�� ��य� जागतृ क�रतां
आली पा�हज .े �हणज तेो ’शा�द पेर चे �न�णातः ’
असा असला पा�हज वे �यालाच ग�ुदवे अथवा
स�ग�ु ही पदवी दणे�इ� आह .े शा��ातं ग�ब�ल
इतक� चचा� क�न ग�ुची इतक� कसोट� पाहा�याची
आव�यकता ठे�वली आह ,े �याच�कारण वषेधारी ग�ु ,



धदंवेाईक ग�ु . बोवाबाजी करणार गे�ु , या�ंयापासनू
साधकाचा बचाव �हावा ह�च होय .

कुलागमातं अस�सा�ंगतल�क� , �द��ान व
�द�श��सपं� स�प�ुषानं� �या साधकाला उपदशे
�दला आह ,े व द��ा �दली आह ,े तो साधक �द��ान
व �द�श��सपं� होतो . बा�श��सपं� अथवा
शा��दक�ानसपं� असललेा प�ुष , �सया�ला
श�द�ान दईेल . �हणज मे�ं सागंनू दईेल . परतं �ुयाचे
�ठकाण� म�ंश�� जागतृ क�न दऊें शकणार नाह� .
�याला म�ंश�� अवगत आह तेोच �सया�ला ती दऊें
शकेल . �व�सार त�ंातं सा�ंगतल�आह के� , ग�ु
सव�शा��� , म�ंश��सपं� , सशुो�भत ,
सवा�वयवसपं� , सयंमी , �पतभृ� , वणा��धमा�नकुूल
वत�न करणारा , कुलाचारसपं� , कुलीन ( कुल �हण
ज मेलुाधार च� व कुलीन �हणज मेलूाधारा�द
षटच्� -भदेन जाणणारा ), शातं�च� , �श�याचे
जवळ राहणारा ( �श�य व ग�ु एकाच �ातंातं राहणारे
असाव )े, �श�याची �च�ता वाहणारा व �ा�ण असावा .
भवुन�ेरी त�ंातं सा�ंगतल�आह के� , �ा�ण हा सव�



वणा�ना दं��ा दऊें शकतो . �ा�ण उपल�ध नसले तर
सदाचारसपं� ���य ग�ु व�ैय व श�ू यानंा द��ा
द�ेयास पा� आह .े ��यामलातं सा�ंगतल�आह के�
पतीन�प�नीस , �प�यान�क�यसे व प�ुस , �ा�यान�
�ा�यास द��ा दऊें नय .े परतं पु�त अगर �पता
�स�मा�ं�क असला तर �यान�वरील �नयमाला
अपवाद �हणनू क�यलेा व प�ुाला द��ा द�ेयास
हरकत नाह� , अस��माच�नच�ं�का या �थंातं
सा�ंगतल�आह .े �स�मा�ं�क याचा अथ� असा क�
�याला काली , तारा , षोडशी , भवुन�ेरी , भमूावती ,
बगला इ�या�द �व�ाचंा उपदशे झाललेा आह तेो
�स�मा�ं�क ग�ु होय . तस�च कालीक�पातं
सा�ंगतलले�आह के� , तीन �पढयापंथ�त वरील
म�ंापकै� एक चाल अूसले , तर तो �स�म�ं होतो .
म��यस�ूातं सा�ंगतल�आह के� , �य�े प�ु अगर
कोणताही प�ु जर सदाचार सपं� व �पतभृ� असले
तर �याला �प�यान�म�ंद��ा �ावी . ��यामलातं
सा�ंगतल�आह के� ��ीयाही ग�ुपदवीला यो�य आहते .
पण �या ���या�ंया �पतवृशंातं षटच्काचंा अ�यास



करणार पे�ुष असाव वे
’ कुल तं �ु�श��ः �यात  ्अकुल �ं� चो�यते
कुलाकुला�मत�व�ः कुलीनः स च क�यत ’े

अशा कुलीनाची ��ी व कुल �हणज मेलूाधारच�ाचे
जवळच�च� व अकुल �हणज सेह��ार च� या�ंया
�ानान�व अ�यासान�पनुीत झाललेी अशी कुलजा व
कुलीन , सदाचारशील , प�त�ता , प�व� ,
इ�ं�य�न�ही , व�ृाचंी सवेा करणारी , म�ं� ,
म�ंाथ�� , व म�ंजपपरायण व इ�दवेता�साद
�मळाललेी , अशा ���यपेासनूही उपदशे घतेा यंतेो .
�वधवलेा उपदशेा�धकार नाह� . तथा�प ���यानं�
प�ुानंा दं��ा द�ेयास हरकत नाह� , �स�म�ंसपं�
���या असतील तर �यानंाहंी म�ंद��ा दतेा यंते .े
प�ुसपं� सती प�त�ता आपण होऊन म�ंद��ा दते ,े
अस�ती �हणले , तर �या म�ंाच�फलआठपट यते�.
�ीसमथा�न� ���यासं �श�य कर�याची आ�ा �दली
होती . �याचंा आधार तरी याच ��यामलातंील वरील
वा�यावर असावा .



�व�ातं म�ं �मळा�यास ग�ु कर�याची आव�यकता
नाह� . तरी ग�ुपदशेाचा स�ं�ार करावयास पा�हज ,े
तो असाः �नान क�नआपल पेढु�पाटावर ता�ंळ
पस�न �यावर ता�पा� ( घट ) ठेवाव�, �यातं
आ�प�लव ठेवाव�व फुल�वहाव� , व �यावंर �व�ातं
�यानं� म�ं �दला �याचं�आवाहन कराव�. मग
�प�पळा�या पानावर कुंकुमान�( केशर ) तो म�ं �ब�व
�क�वा तळुसी�या काडीन��लहावा , ग�ुच��यान मनातं
आणनू तो वाचावा , अशा �कारचा �व�म�ंाचा �व�ध
यो�गनीत�ंातं सा�ंगतला आह .े ग�ुवशं अथवा
कुलग�ु �हणज आेप�या ग�ुच पे�ुपौ� असतील
�यासं आप�या प�ुानं� �क�वा पौ�ानं� ग�ु कराव�, परतंु
�या�ंया �ठकाण� ग�ुच� ल�ण�नसतील तर �यानंां
ग�ु क�ं नय .े एकदा गं�ुपद कोणास �द�यावर �यास
जर काहं� रोग झाला , तरी �यासं आदर दाखा�व�याच�
�वस�ं नय ,े परतं �ुयाला अस रेोग असतील �याला
ग�ुपद दऊेंच नय .े �हणज �ेयाला ग�ु क�ं नय .े

मना�माण�श�ुाचरणी ग�ु �मळत नाह� अस�झाल�व
यो�य ग�ु न �मळाला , तर ग�ु कर�याचा �व�ध



पवू�ज�म�मतृ �हणज आेपणास आवड जशी असले
�या�माण��क�वा आप�या कुळातं जी कुलदवेता चालू
असले �या दवेतचेा म�ं म�ंमहोदधी अथवा
म�ंमहाण�व , म�ेत�ं इ�या�द �थंातंनू �नवडनू
काढावा , �क�वा कोणाकडनू �नवडनू �यावा व
म�ेत�ंातंील �वधी�माण��व�ध क�न , तो म�ं
म�ंदवेतकेडनू आपणालंा �मळाला अशी भावना
क�न म�ंोपासना करावी . तो �व�ध असा आह -े-

अथ ता�ं�कम�ंाणा दं��ा �ंणृ गु�ुं �वना ।
श�ुलप� �ेयोद�या चं�ंताराबला��वत ॥े
ग�वा च द��णामतू�ः स��धौ पजूय�ेच तम  ्।
कलश -�थापन कंृ�वा तद� ते पु�र��पते  ्॥
तालप� �ेल�ख�वाथा म�ं -दवेचं पजूयते  ्।
दवेोग�ु�र�त �या�वा म�ं �ं�ं त वुाचयते  ्।
अ�ो�रशत चंवै म�ं�हणम�ुयत ।े
एत��व संमा�यात गंो�य मंात�र जारवत  ्॥
गरुौ लोभादयो दोषा�त�मा���जत जेनः ॥



म�ेम�ं
च�ंताराबल पा�न �योदशी�द�नी द��णामू�त� ( शकंर )
म�ंदरातं जाऊन �क�वा जी जी उपा�य दवेता असले
�त�या म�ंदरातं जाऊन षोडशोपचार पजूा करावी .
अथवा �ी�ानराज , �ीसमथ� याचंी पजूा क�न
�याचंकेडनू म�ं �मळाला , अशी भावना करावी . म�ं
ताडप�ावर �क�वा अ��थपणा�वर �ल�न �याची पजूा
करावी . नतंर सयू��प �प�गला नाडीन�( उज�ा
नाकपडुीतनू वाहाणाया� �ासान�) आपला वासनामय
दहे द�ध झाला अशी भावना करावी व च�ंामतृ�प
डा�ा नाकपडु�तनू वाहणाया� इडने�अमतृवषा�व
क�न दहे पनुीत करावा . नतंर उपा�य दवेतचे�ग�ु
�हणनू �क�वा �ी�ानराज अथवा �ीसमथ� याचं�नावं
घऊेन तो म�ं वाचावा , व म�ं �मळाला अशी भावना
करावी . या �वध�त समोर माता , वडीलबधं ,ु �पता ,
ग�ुबधं अुथवा धने अुसावी , असा �व�ध क�न म�ं
घते�यानतंर पढु�जर उ�म स�ग�ु भटेल तेर �वतः
घतेललेा म�ं ग�ुकडनू उजळनू �यावा . हा म�ं
�हण�व�ध गौण होय .



स�ंदाय सरुत� ( �ीगलुाबराव महाराज )

म�ं�हण क�न �याच�अन�ुान कर�याचा हतेु
�ान�ा��त हा आह .े म�ंो�दत �ानान�धम� �ा�त होतो ,
इ�पदाथ� �ा�त होतात , आ�ण शवेट� ग�ुकृपने�
�व�ान �ा�त झाल��हणज �ेया�या योगान�मो� �ा�त
होतो . अशा ऐ�हक व पारमा�थ�क लाभाक�रतातं
साधकआप�या इ�दवेतचेी आरावना क�रतो . आ�ण
तप��यचे�व तदगंभतू भ��च�फळ �ानच आह ,े
�ीतकुाराममहाराज �हणतात
"भ�� �ानाची माऊली , भ��पासनू म�ु� जहाली "

मधलु�ुधो यथा भृंगः प�ुपात  ्प�ुपातंर �ंजते  ्।
�ानल�ुध�तथा �श�यो गरुोगवु��तर �जते  ्॥
मधचूी इ�छा करणारा �मर जसा एका प�ुपापासनू
�सया� प�ुपावर जातो �या�माण��ानलालसा
असणाया� �श�यान�एका ग�ुपासनू �ान घते�यानतंर
�सया� ग�ुकड जेाव�. �श�याच�ह�ापहरण करणार ,े
�श�यास �स�म�ं�व�ा दणेार फेारच �वरळा .

" अ�ान�त�मराधं�य ( �श�य�य ) �ानाजंनशलाकया



च��ु�मी�लत यंने स एव ग�ु��यत ,े"

�श�याच�अ�ान घालवनू �यास ततृीय न�ेाचा अनभुव
दणेारा ग�ुच खरा ग�ु होय . व अशा ग�ुजवळ रा�न
ग�ुश�ुषूया �व�ा ग�ुची सवेा क�न �व�ा �हणजे
���व�ा सपंादन करावयास पा�हज .े

वरील�माण�ग�ुची यो�यता सा�ंगतली . �या च�माण�
�श�याची अथवा , साधकाची यो�यताही सा�ंगतली
पा�हज .े साधकान��या�माण�ग�ुची परी�ा करावी ,
तशीच ग�ुन�ही साधकाची परी�ा करावी . व�श�
आ�ण या�व��या�माण�ग�ु पा�हजते तर �श�यही
�ीराजारामच�ं आ�ण �ीजनका�माण�पा�हजते .
पणू� स�ंकारय�ु तयार होऊन यो�य ग�ुकड जेाव�.
-------------------------

�श�याची पा�ता

म�ंशा��ा�या ��ीन�मागील भागातं ग�ु कस अेसावे
याचा �वचार झाला . आता �ंश�याच ठेाय� कोणते
आचार व गणु असाव हे�थोड�यातं पढु��दल�आह .े



प�ुषानंा ३ं० वष�च पेवू� म�ं�स�� लवकर होत ,े
���यानंा �ंववाहापवू� म�ं�स�� �ा�त होत .े प�ुषानंां
३० त ५े० वष�पय�त उ�शरा हंोत वे ५० त ६े० पय�त
क�सा�य असत .े

�ा�णानंा मं�ं�स�� हो�यास त सेदाचारसपं�
असाव .े स�ंया ��त�दन� ��काल क�न १०८ गाय�ी
म�ंाचा जप करावा लागतो . �शखा य�ोपवीत धारण
करणार वे मात�ृपतभृ� व एकप�नी�ती असाव .े
��चारी अस�यास उ�मच .

���य व व�ैय स�ंकारसपं� असाव .े म� .
मासं�व�ज�त , �नान , �व�णसुह��नाम , रामर�ा पाठ
करीत असलले ,े गीता , �ान�ेवरी , दासबोध ,
एकनाथी भागवत यापंकै� एकाचा तरी पाठ करीत
असलले अेसाव .े

�त�ुत , �न�दा , व�य� असावी , का�यक , वा�चक व
मान�सक श�ु�सपं�ता असावी . स�यवाणी ,
परदार�वव�ज�त , पर�ःखने �ः�खत , परोपकार�नरत ,
�यायान�धनोपाज�न करणार ,े कुलदवेता , इ� दवेता



उपासक असाव ,े ग�ुच ठेाय� आदरब�ु� ठेवणार ,े
ग�ुचनावर पवू� ��ा ठेवणार वे ग�ुवचनावंर पणू�
�व�ास ठेवणार अेसाव .े

कोणी न �वचारता बंोलणारा व अवा�तव बोलणारा ,
आप�याश�च बोलणारा , असा नसावा ; �मत भाषण
करणारा , बोलतानंा लहानमोठयाशं� न� भाषण
बोलणारा , सदा आनदं� , ग�ुसवेलेा त�पर असणारा ,
इ�दवेततेर दवेताचंी �न�दा न करणारा , इ�ं�य�न�ह
असणारा , स�य , �याय , दया , इ�या�द र�ण करणारा
असा असावा . म�ं�स� होईपय�त ग�ुसा�न�य असाव�.
तो शारी�रक �गंर�हत , �नरोगी असावा .

�वहारातं �श�यान�ग�ुला यो�य स�ला �ावा . ग�ु
घोडी �श�य जोडी असा �वहार �श�यान�ग�ुश�
क�ं नय .े

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

द��ा व �कार



द�यत �ेान स�ावः �ीयत पेशवुासना ।
दान �पण सयं�ुा द��ा तनेहे क��त�ता ॥
आ�म�व�पाच��ान दणे�व पशवुासनचेा �य करण�
ह� दो�ही काय�साध�याचा �य�न �या साधनान�सा�य
होतो �या साधनाला द��ा अस��हणतात .

इ�ं�य�व�श� भोगाचंी लालसा मन�ुयमा�ा�या ठय़�
ज�मतःच असत वे ह इे�ं�यज�य भोग इ�ं�य��श�थल
झाल� तर� अ�यो�य उपायानं� भोग�याची इ�छा परुवनू
घ�ेयाचा मन�ुय �य�न करीत असतो . उदाहरणाथ� .
�वडा �क�वा लाड चूावता यंते नाह� तर �वडा �क�वा
लाड कूुटनू खाण�, दातं पडल तेर �सर देातं लावण�,
एक बायको मलेी तर �सरी , �तसरी , चवथी करण�.
इ�ं�य��श�थल झाल� तर इ�ं�य जाग�ृतक�रता मंाकड�
मा�न �या�ंया �शराचंा उपयोग करण�. इ�या�द अनके
�कारानं� �य�न क�न इ�ं�यभोग सखुाकडील �व�ृ�
ज�पय�त कमी होत नाह� त�पय�त मन�ुय�ाणी
सधुारललेा पशचू होय . त�ेहा अंशा नरपश�ूया
पशवुासना न� हो�याच�साधन द��ा ह�होय .



म�ंशा�� ह�योगशा��ाच�च एक अगं आह अेस�पवू�
��तपादन केलले�आह .े �हणनू योगशा��ातंील
�नर�नरा�य द��ाचं�वण�न द�ेयातं यते आह .े
म�ंशा��ातंील द��ा व योगशा��ातंील द��ा याचं�
बर�च सा�य �दसनू यते�, परतं हु�सा�य �या द��ातं
अवलोकनातं यते नाह� , अशाच योगशा��ातं
कोणकोण�या द��ा आहते �याचंा �वचार क�ं .

योगशा��ातं कुमारद��ा ही म�ुय द��ा होय . कारण
भलूोकातं द��ा द�ेयाच�काम कुमाराकंड सेोप�वलले�
आह .े ह केुमार पाचं आहते . सनक , सनातन ,
सनदंन , सन�कुमार व सन�सजुात अस ते पेाचं कुमार
होत . स�त लोकातंील स�तदशेाकं�रता �ंनर�नराळे
कुमार द��ा द�ेयाक�रता यंोजलले आेहते . �यापंकै�
भलू�क ही �थम रषेा होय . �तला . वासदुवे रषेा अस�
�हणतात . या वासदुवे रषे�तील जीवानंा दं��ा
द�ेयाक�रता वंरील कुमारपचंकापकै� सन�कुमार
याचंी योजना केललेी आह .े या द���त मन�ुया�या
मनोमय कोशातं जागतृ असल�ेया आ��याचा
सा�ा�कार क�न द�ेयातं यतेो . कुमारद��चे तेीन



भदे आहते , त अेसःे नादद��ा , म�ंद��ा अथवा
�व�ाद��ा व �व�ा�धदवेताद��ा अथवा
भगव�पूद��ा .

नादद��ाः भलू�कातंील पचंमहाभतूापंकै� स�ूमतम
भतू �हणज आेकाश ह�होय . अशा आकाशा शरीरातं
जीवा��याचा वास �हणज आेकाश ह�होय . अशा
आकाश शरीरातं जीवा��याचा वास असतो . आकाश
-त�वाचा गणु श�द हा आह .े �हणनू आकाश
शरीरातंील प�रमाणूंत �पदंन उ�प� �हाव�व �या
�पदंनान�जीवा��याला बोध हो�याक�रता नंादद��चेी
योजना आह .े नादद��चेी अगंभतू लघदु��ा , "
आकाश खेचेर आ�नयेा�द�य च�ंमसः " �हणजे
खचेरीद��ा -अ��नद��ा , सयू�द��ा व च�ंद��ा अशा
नादद��ा�ंया अगंभतू लघदु��ा आहते . आ�ण ’
कटपयथी ’ या प�तीन�गणना केली तर एकंदर २६२
द��ा होतात .

�व�ाद��ा अथवा म�ंद��ाः ही द��ा झा�याबरोबर
�श�याला जो म�ं सा�ंगतला असल ,े तो द��तम�ं
होतो . या द��ने�श�दाच से�य अथ� समजनू यतेात ,



ही द��ा �स� झाली �हणज सेाधकाला �वरोदय
प�र�चत �ान व �रदश�न �ा �स�� �ा�त होतात .
म�ंा�राचंा उ�चार झा�याबरोबर आकाशफलकावर
�या म�ंो�च�रत श�दाचं ठेस उेमटतात व
च�ंभानलुोकातं �याच श�दाचं� ��त�ब�ब�उमटतात व
�या च�ंभानलुोकातं �ा म�ृयलुोकातं उ�चारल�ेया
�या �या श�दाचं ठेस उेमटलले अेसतात �याचं��ान
साधकाला �ा�त होत�.
�व�ा�धदवेताद��ाः �ा द��ने�साधकाला म�ंव�ण�त
दवेतचेा सा�ा�कार होतो . �ा द���ेया साधनान�
दवेत�ेया �पाच�दश�न होत�. �हणनू �ा द��लेा
भगव�पूद��ा अस��हणतात .

नारायणद��ाः �ह शवेटली �द�ा होय .या द���त
भगवान नारायण ऋषी �वतः द��ा दतेात व यालाच
वासदुवेरह�य अस�सबंोध�यातं यते�. त�ं �थंातं
समयीद��ा , योगद��ा , साधकद��ा
लोकध�म�णीद��ा व मो�द��ा अशा द��ाचं�वण�न
यते�.
समयीद��ाः सा�ंत गभा�धान , पुंसवन , अ��ाशन ,



उपनयना�द स�ंकार यो�य तह�न�होता नाह�त . यामळु�
योनीबीज , आहार , दशे याचंी श�ु� द��पेवू� करावी
लागत वे ती श�ु� ग�ु म�ंश��न�क�न घतेात .
उपनयन कर�याच वेळे� उपवीत दते असतात .
म�ंा�या सा�ान�आ��याश� जीवाचा सबंधं घडवनू
आणता यंतेो . नतंर ग�ुंन� �श�याच��ो�ण व तारण
कराव�व नतंर रचेक क�न आप�या दहेातंनू �नघनू
�श�याच देहेातं जाऊन वासनामय शरीरातंील
पयु��के�या �थंी �श�थल करा�ा व �या �थंी न�
क�न पयु��का म�तकातं सह��ाराजवळ �थापन
करावी व �श�या�या जीवाला आप�याश� अभदे
�पातं आणनू �याचकेडनू �दयातंील �� , कंठातंील
�व�ण ,ू तालूंतील �� , भमू�यातंील ई�र , ललाटातंील
सदा�शव , ��र�ंातंील पर�� या दवेताचं�सामर�य
क�न �ाव�व अशा तह�न�ई�राराधनचेा माग� �श�यास
सागंावा .

वर �ल�हल�ेया�ंशवाय आणखी पाचं �कार�या द��ा
आहते . �या अशाः ��यावती , वण�मय़ी , कलावती ,
वधेमयी , सा�ंदा�यक� . कलावती द���त �पश�द��ा ,



वा�द��ा आ�ण ��द��ा अथवा चा�षुीद��ा अस भेदे
आहते . अशा द��ा द�ेयाच�साम�य� �याचं ठेाय� आहे
तचे खर से�ग�ु होत . �रद��ा अथवा ���द��ा -
चा�षुीद��ा -

" च��ु�मी�य य��व �ंया�वा �श�य संमी�त ,े पशबुधं
�वमो�ाय द��ये चंा�षुी मता ." �पश�द��ा �हणजे
�पश� के�याबरोबर �काश सा�ा�कार होण�, वा�द��ा
�हणज वेा��स��न��श�यास अमकु म�ं तलुा �स�
झाला अस��हटा�याबरोबर �श�याला तो म�ं �स�
होण�ह�होय . ��द��ा �हणज �ेश�या�या ��ीश�
आपली ��ी लावनू जी द��ा �दली जात तेी ��द��ा
होय . वधैीद��ा �हणज �ेश�याच ठेाय� षटच्�ाचंा
अनभुव दणे�अशा �या द�शा होत .

योगद��ाः या द���त पाशश�ु� वा अ�वाश�ु� करावी
लागत .े लोकध�म�णीद��ा -या द��ने�स�ंचत व
��यमाण कमा�तील अश�ुाशं न� होतात . शभु
फलयोग भोग�यावर आणखी भोगाचंी इ�छा
अस�यास ऊ�व� लोकातं �या साधकास पाठ�वता यंते�
व शवेट� वरैा�य �ा�त झा�यावर ��े लोकातंील



अधी�वराचसेह रा�न साय�ुयम�ु� �ा�त होत .े
योगद��ा ही सबीज , �नब�ज व स�ो�नवा�णदा�यनी
अशा तीन �कारची असत . �नवा�णद��ा ��ी , बाल ,
अधं व रोगी याकं�रता आंह .े यातं ग�ुभ���या
साधनान�म�ु� �ा�त होत .े �हलाच पय�कद��ा अस�ही
�हणतात .

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

अशोककाका कुलकण�
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