
1 
 

1 
 

‘श्रीगरुुचरित्र’ वाचताना ----- मनोगत ‘ 
रि .२० ऑगस्ट २०१३ ,िक्षाबधंन  
                                                                                                                                   

“ मागण ेबा लई नायी , बा  लई  नायी  ‘श्रीगरुुित्त ’ 
काय यपरूत यस्तव ठेवा, मम  रििी आपलुा वििहस्त॥“ 

               भक्ाचंा तािक, कृपचेा सागि,विेाचंा ज्ञानी अिा तीन 
मतूी ‘श्रीगरुुनाथानंा ‘विंन करुन मी माझ ेमनोगत व्यक्  कित.े मी 
स्वत:  आरस्तक आह ेपण अधं:श्रध्ि नाही. िवेळात िवेाची मतूी 
पाहून आपोआप नतमस्तक  होऊन माझ े नमस्कािासाठी हात 
जोडले जातात, इतपतच माझी िवेभक्ी असत.े सषृ्टीचा कािभाि 
चालरवणािी एक अदृश्य महान िरक् असावी, अस े  माझ े मत 
आह.े श्रीगरुुचरित्राच े अवा यचीन मिाठी भाषते अनवुाि किण्याच े
काम ह्याच िक्ीन े माझ्याकडून करुन घतेले असाव,ेअस े मला 
वाटत.े 
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               २ वषाांपवूी ( जानवेािी २०११ ) नागीण, कावीळ अश्या 
बड्या आजािाचं े आििारतथ्य ( ? )केल्यानतंि लवासा, 
महाबळेश्वि, पाचंगणी व गोंिवले ह्या रठकाणी वाताविण बिल 
म्हणनू गलेे होत.ेसव य रठकाणी रनसग य सौंिय य व िातंता यानंी 
मानरसक व िारििीक स्वास्थ्य रमळाले. गोंिवले आश्रमातील ग्रथं 
भाडंाि पहाताना ‘श्रीगरुुचरित्र‘ हा ग्रथं माझ्या नजिसे पडला . 
लहानपणी बलुढाण्याला माझी आई कै. गौिबाई किमिकि 
आजबुाजचू्या मरहलानंा दुपािी आमच्या घिी बोलावनू ,चागंल्या 
पसु्तकाच ेसामिुारयक वाचन किायची .त्या काळात ‘श्रीगरुुचरित्र ‘ 
मरहलानंी वाच ूनय,े अिी चचा य मी ऐकली होती. 
                    श्रीगरुुचरित्र हा ग्रथं पारहल्यावि माझ्या मनातंील  
‘WHY‘ जागा झाला . 
माझ ेएक मन नहेमी दुस-या मनाला प्रश्न कित े– 
‘ WHY‘ ?  =    Who  Harasses  You ?  
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श्रीगरुुचरित्रात रियानंी वाच ू नय,ेअसा उले्लख आह े का ? व 
असल्यास त्याच े कािण काय असले ? ह्या  ‘WHY‘ च े उत्ति 
िोधण्यासाठी मी त े पसु्तक रतथचे रवकत घउेन वाचनास आिंभ 
केला . 
                      ‘श्रीगरुुचरित्र‘ हा ग्रथं श्री सिस्वती  गगंाधि यानंी 
१६व्या ितकातं  ओवीबध्ि िचलेला आह.े हा ग्रथं वाचत असताना 
मला त्यात प्रचडं िब्दसपंत्ती तसचे पिुाणकथातंनू केलेले समाज 
प्रबोधन, त्याकाळातील समाज जीवन,भौगोरलक, ऐरतहारसक 
घटनाचं े सिंभ य तसचे िावण कालीन सगंीत वाद्य, विेाचंी 
मारहती,ईश्विारवषयी कल्पना,पजूा -अचा य रवधी,रनयम इत्यािी 
गोष्टींचा खरजना उलगडत जातो .त्या काळातील नीरत – रनयम, 
समाज धािणा सागंत असताना ग्रथंकाि वाचकास कोठेही 
कम यकाडंातं ग ुतंवत नाहीत.  ह ेसव य ग्रथंभाडंाि वाचत असताना मी 
‘श्री सिस्वती गगंाधि‘याचं्या काव्य प्ररतभने ेरस्तरमत झाले. 
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                मळू कानडी असलेल्या ह्या महान कवीन ेमिाठी भाषा 
रिकून ५२ अध्यायातं ७४९१ ओव्यामंध्य े सव य रवषयाचंी क्रमवाि, 
ससुगंत िचना केलेली आह.े ग्रथंात सारंगतल्याप्रमाण ेगरुुचरित्र ह े
खिोखिच अमतृाप्रमाण े गोड आह.े 
                                पणू य ग्रथं वाचल्यावि, माझ्या लक्षात आले 
की मरहलानंी हा ग्रथं वाच ूनय,े  असा कोणत्याही ओवीत उले्लख 
नाही .माझ्या  ‘WHY‘ ला उत्ति रमळाले .पिंत ूह ेउत्ति िोधत 
असताना मला जाणवले की, भाषा प्राचीन मिाठी असल्यान े व 
ओवीबध्ि असल्यान ेप्रत्यके ओवी अथा यसकट समजनू घणे,े यातच 
सव य िक्ी व वळे सपंतो. म्हणनू ह्या सव य ओव्या मला नीट 
समजाव्यात, ह्या हतेनू ेमी गद्यात भाषातंि करुन रलहून काढले. 
                         िब्दि: भाषातंि किताना,मला काही ओव्या 
ति मोठी लढाई रजकंल्याचा आनिं िऊेन गले्या. 
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                   कधीही गरुुचरित्र पािायण न केलेल्या माझ्या 
सािख्या व्यरक्कडून ह ेप्रचडं काम त्या रनयतीनचे केले असाव े.ह े
काम गरुुभक्ापंयांत पोहोचवाव ेव यणेाऱ्या  भावी रपढ्ानंा मारहती 
ततं्रज्ञानाच्या माध्यमातनू श्रीगरुुचरित्र समजाव.े 

‘माझ्यामत ेवाचकाचंा प्ररतसाि हाच श्रीगरंुुचा आिीवा यि ‘ 
ह्या सि ् हतेनू े मीwww.shrigurucharitra.com ह्या वबे 
साइटद्वािा ‘श्रीगरुुचरित्र आियरनधी‘ स्वरुपात श्रीगरुुिवेित्ताचं्या 
चिणी अप यण कित.े 
                                                    प्रभा आठवले, नरसक 
                                          सवेारनवतृ्त हायसू्कल रिरक्षका 
                                                  नारसक ४२२००५ 
 

॥श्रीगरुुिवेित्त ॥ 


