
Jrdm©Êmn{ÌH m
जयित जयित गीवा�णी सर�ती सुरसवती । सार�तजनमोिहनी सं�ृतसुिवलािसनी ॥

॥ गु�पदेशः ॥ 

दशमगु�-परमपू�-

�ीमत्-प�र�ाना�म-�ािमवय�ः ।

एकादशगु�-परमपू�-

�ीमत्-स�ोजातश�रा�म-�ािमवय�ः । 

�ैमािसकी / जून २०२२

�गु�िभः द�ं जपं कुया�त् । केवलं गु�णां 

िवषये एव व��ं �ोत�� । एषािप तान् 

आसादियतुम् एका  उपासना अ�� ।

जपसाधनया यत् प�रवत�नम् आ�िन  �चलित 

तदेव �ामा�ं यत् भवतः अह�ताकारणेन भवता 

अनु�हः �ा�ः , भगव�सादः च �ा�ः ।

गु�पदेशानुवादः – शीला कळावर , ठाणे

िनवेदनम्

१

ॐ �ीगु��ो नमः  I  ॐ �ीभवानीश�राय नमः  I  ॐ �ीमा�े नमः  I

गीवा�ण�ित�ायाः इयं पि�का इदानी ं ि�तीयवष� पदाप�णं कुव�ती अ�� I गतवष�� जूनमासे अ�ाः �वासः 

�ार�ः I अ��न् सायु�वष� गु�वया�णां चरणकमलयोः कृतम् एकं समप�णम् आसीत्  इयं पि�का I येषां 

कथाकिवतालेखादीनां योगदानेन अ�ाः पि�कायाः शोभा वृ���ता , ते�ः सव��ः ध�वादाः I

इतः �भृित पि�कायां योगिवषये तथा पाककलािवषये अिप लेखाः अ�भू�ताः भिव��� I पि�कायां िन�िपताः 

सव� िवषयाः भवतां मोदाय �ुः इित भावयामः I 

इदं सायु�वष� परमपू�- गु�वया�णां पीठारोहण- रजतमहो�वेन  तथा परमपू�-परमगु�वया�णां ज�िदन-

अमृतमहो�वेन भावनीयं सं�रणीयं च I गु�कृपया सो�ासं स��महो�व�यं शोभनं �दय�मं च स�ातम् I 

गु�श�ेः काले काले ��मान-अनुक�ायाः असीिमत-�वाहे िनम��ताः वयं कृताथ�ताम्  अनुभूतव�ः I

य�ा�रतरं ना�� , नेित नेतीित वै �ुितः I

मनसा वचसा चैव , िन�माराधयेद्  गु�म् II

�ीचरणयोः अ�ाकं मनः संल�ं भवेत् इित स�ा�� गीवा�णपि�कायाः ि�तीयवष�� �थमकुसुमं गु�वया�णां 

पादारिव�े सान�ं समप�यामः I

–  स�ािदका
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- अनुराधा कप� , पालघर

िच�नम्

अधोिनिद� �ं सुभािषतम् अिधकृ� गतमाच�मासे गीवा�ण�ित�या आयोिजते िच�ने बहवः सद�ाः सहभागं 

गृहीतव�ः । सव�ः �किटतानां �मतानां सारांशः अधः दीयते । 

आ�नो मुखदोषेण ब��े शुकसा�रकाः  ।

बका�� न ब��े मौनं  सवा�थ�साधनम् ॥

मानवाः नैसिग�क�पेण शैशवाव�थातः स�ािषतुम् आर�ं कुव���  ।  िक�ु प�ीगणेषु केचन एव तत् साम�� 

�ा�ुव��  ।  तेषाम् असामा��ं परी� मानवाः तान् मनोर�नाथ� प�रे िनब���  ।

अ�ाकं वाणी ब�नं न भवेत् इ�थ� िकं करणीयम्  ?

िमतं च सारं च वचो िह वा��ता ।

िकयत् स�म् एतत् वचनम् ! य�िप "िहतं मनोहा�र च दुल�भं वचः” तथािप "मु�े मु�े मितिभ��ा , तु�े तु�े 

सर�ती"  इित वचनानुसारेण जनानां भाषणं , वा�योगाः वा िविवध�कारैः भिवतुमह��� । सु�दस��ं 

वातावरणं भवेत् चेत् व��े केषा�न िनयमानाम् , अनुशासन� च पालनं भवेत् । अतः तावदेव व��ं 

िहतकरं वत�ते यावत्  सव� स��ाः सुरि�ताः भव�� । तेन सुखं शा��ं च �ा�ेते ।

िक�ु सदैव मौनाचरणं मानवानां कृते अश�मेव । तथैव अनग�लवाचालतया तु अप�रिमता हािनः भवित । अतः 

उभयोम��े समतु��ं प�रशीलनं च आव�कम् ।

मौनं कदा आव�कम्  ?

यिद वयं क�ािप गु�ं वा गोपनीयवाता� जानीमः तिह� अ�ािभः आदरपूव�कं मौनं धारणीयम् । तथैव 

मम�वा�मिप नो�रणीयम् ।

�िचत् िकमिप शु�ं स�ं सित अिप यिद लोकिव��ं नाचरणीयम् अ�� तिह� तत्  न व��म् । 

गुरोः उप��थ�ां तेषाम् उपदेश� समये , प��तानां �वचनसमये , यदा जनाः �काय� ��ाः स�� , 

एका�तायाः िनतराम् आव�कता अ�� तदा मौनं धाय�म् ।

यदा कािप चचा� �चल�ी अ�� तदा यिद िवषय� स�क् पया��ं �ानं ना�� तदा ज�नं �थ�मेव ।  

“अध�घटो घोषमुपैित नूनम् ।” 



�ोधावसरे मौनता अवल�नीया । तदा "अहं  �ोधात् परः अ�� , अहं �मया पूण�ऽ��, अतः �ोध� वशीभूतो 

भिवतुमिप अनह�ः एव” इ�ेव िच�नीयम् ।

भाषणं कथं करणीयम् ?

ई�शं भाष� येन अ�े �ां �ोतुमु�ुकाः भवेयुः । ई�शं    णु येन अ�े �या सह भािषतुमु�ुकाः भवेयुः ।

सुिच� चो�ं , सुिवचाय� य�ृतं , सुदीघ� कालेऽिप न याित िवि�याम् । ये जनाः अिवचाय� कम�िण �वत��े, तेषां 

�वृि�ः भाषणमिप अ�ानमूले । हंस�ीर�ायमवल� भाषताम् । अ�ाकं वाणी अ�ाकं सं�ारान् दश�यित । 

यदा गु��ोहं , रा��ोहं वा �े�ान् �ित अनादरयु�ं वत�नं ��ते �ूयते वा तदा मौनं श��हीनतां �दश�यित । �

तदा व�ादिप कठोरा वाणी अपेि�ता । यतः मौनं �ीकृितल�णम् ।

�ीय�े खलु भूषणािन सततं वा�ूषणं भूषणम् ।

अ�ा�ररमणीयं यः कथयित िनि�तं सः खलु वा�ी ।

या�शं बीजवपनं ता�शं वृ�� ��पम् । मानवैः परदोषदश�ना�ासं प�र�� �दोषः एव अवलोकनीयः। 

िववेकयु�भाषणेन �ितकूलप�र��थितरिप अनुकूलतायां प�रवत�ियतंु श�म��।

यिद क�े सुधा , िज�ायां मौनं , �यमानं वदनम्  इित गुण�यम�� तिह� सवा�था�ः सा��े ।
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नािभषेको न सं�ारः  िसंह� ि�यते मृगैः  ।

िव�मािज�तरा�� �यमेव मृगे�ता ॥

भावाथ�ः  -  

मृगाः कदािप अिभषेकम् अथवा सं�ारान् कृ�ा िसंह� प�ािभषेकं न कुव��� । िसंहः �यमेव 

�परा�म� �भावेण वन� आिधप�ं �ा�ोित ।

नीितः - य: �� गुणैः साम��न च मा�तां �ा�ोित , त� कृते वैभवसमार�� आव�कता ना�� ।

सुभािषतम्

- िव�ा स�ीप कुमटा , मु�ई

३ 
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काला�मिहमा

- वृ�ा च�ावर , मु�ई 

ग�ाम सव� काला��े�ं 

व�ामहै �ीप�र�ाना�मगु�म्  ॥ धृ ॥

नमाम दुगा� श����िपणी ं

गणेशं तथा नागदेवताम् ।

ग�ाम सव� काला��े�ं 

व�ामहै �ीप�र�ाना�मगु�म्  ॥ १ ॥

अ���थत-स�ीवनी-समािधः 

मनोरथान् पूरयित सव�षाम् ।

ग�ाम सव� काला��े�ं 

व�ामहै �ीप�र�ाना�मगु�म्  ॥ २ ॥

अ� �िति�त  �ीभवानीश�रः 

शी�ं हरित दा�र�दुःखिच�ाम् ।

ग�ाम सव� काला��े�ं 

व�ामहै �ीप�र�ाना�मगु�म्  ॥ ३ ॥

सदा कृताथ�-�मुिदताः वयं

करवाम जीवनं सुसमृ�म् ।

ग�ाम सव� काला��े�ं 

व�ामहै �ीप�र�ाना�मगु�म्  ॥ ४ ॥
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पु�भूिमः

-कृ� शमा� , हो�ावर

इयं भूिमः अयं देशः 

पु�भूिमः भारतः ।

शौय�-धैय�-अिहंसा-शा��ः 

सं�ृ�ाः स�ेतः ॥

देव-ऋषीणां यित-तप��नाम् 

आिशषः कुव��� संर�णम् । 

स�-अिहंसा-धम�-पू�रत:

भारतदेशो महान् अयम् ॥

इितहास� पृ�ं पृ�ं 

दश�यित �ागं बिलदानम् । 

जागरयित देशािभमानं

भारतदेशो महान् अयम् ॥



अद्भुतागमनं गु�णाम् 

-उदया मािवनकुव� , बे�लू�

५
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भटकळ-नगरात् अनितदूरं हडीन्-नामकः �ामः 

वत�ते । त� अ�� मम िपतुः प�रजनानां पुरातनं गृहम् ।

मम िपतुः उपनामासीत् "हे�ळे"। एषः हे�ळे - कुटु�ः 

�ीमत् - पा�ुर�ा�म - गु�वया�णां कालावधेः ब� 

पूव�मेव हडीन् म�े वासं करोित � । गृहात् 

िकि�त् दूरम�� �ाचीनं �ीदुगा�परमे�री देव�थानम् । 

एतत् म��रं �ायः ६०० वष��ः पूव�,  हे�ळे - कुटु�� 

आगमनात् �ागेव �िति�तं �ात् इित केनािप 

�ौढशा��णा उ�म्।

हे�ळे - कुटु�े �े�े ��थते सित, देव�थान� िन�-

नैिमि�क-िविनयोगानाम् उ�रदािय�ं ��या  ऊढं 

मम पूव�जै: । िक�ु गतेन कालेन दा�र�पीिडताः �ुः मे 

�िपतामहः इ�ादयः । अतः म��र� स�क् पालनं 

कतु�म् अश�ाः जाताः �ुः । �मेण म��रमिप जीण� 

जातम् । तथािप देव�थान� अिध�ा�ीदेवतायाः मिहमा  वध�माना आसीत् ।

१९७४ म�े रथो�वाथ� �ीव�ी ं गतव�ः मम िपतरौ अहं च, �थमवारं �ीप�र�ाना�मगु�वया�न् 

िमिलतव�ः । मम िपता , “अहं हे�ळे रमान�ः। हडीन्-�ामे अ�ाकं गृहं , �ीदुगा�परमे�री-म��र� �ः" 

इित �प�रचयं द�वान् । " ओ ! एवं िकम् ? भवतां म��र� िवषये ब� �ुतं मया । �ीदुगा�परमे�री मम 

इ�देवता । अहं त� दश�नाथ� ग�ुम् इ�ािम !" इित गु�वया�ः कुतूहलेन  उ�व�ः । "िक�ु अधुना न 

श�म् । रथो�व� काया� िण स�� िकल। अन�रं प�ाम।”

रथो�व� अन�रं वयं हडीन्-�ामं गतव�ः । गु�वया�न् �ती�माणाः स�ः वयं िदनािन यािपतव�ः । 

"अ� आग�ेयुः!" इित सूय�दये उ�ाय, �ा�णं शु�ीकृ�, र�ाविलं िवरच�, पाद��ालनाथ�म् 

उदकिम�ािदकं िस�ीकृ�, गु�वया�णां �ती�णम् अ�ाकं िन�काय�म् !!!

िक�ु, स�ाहे गतेऽिप गु�वया�णाम् आगमनं नैव अभवत् । गु�वया�ः अ�� कु�ािप काया�थ� गतव�ः इ�िप 

�ुतम् । ततः हताशाः वयं सामा�जीवने म�ाः अभवाम ।

िक�ु मम अ�ःकरणे "गु�ः आयाित एव!" इित म�ः अहोरा�ं �चल�ासीत् । क��ंि�त् म�ा�े 

भोजनान�रं वयं सव� �ा�णे आ�वृ��ायायां िव�ामं कुव��ः आ� । �ी�तु�ः , सूय�देव� �कृ�े�ः  

िकरणे�ः रि�तुम् आकाशे मेघानां लवलेशोऽिप नासीत् ! भोजनमिप अितभु�ं �ात् । वयं �मेण 

जा�दव�थातः ��ाव�थायां संसर�ः आ� । मम िपतुः महती घो�रका �ुता च !!

तदैव, दूरात् केचन �ािमणः धाव�ः उ�ैः "मठ� जीपवाहनम् आगतम् ! मठ� जीपवाहनम् आगतम् !" 

दया बाळे को�ीकर, �ू जस�
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इित आ�ोश�ः आग�न् । वयं सव� शी�ाितशी�म् उ�ाय इत�तः अधावाम !! अ�ाकं स�मः दश�नीयः 

आसीत् ! कथि�दिप कुति�दिप पाद��ालनाथ� जलम् इ�ािदकं ,  फलसमप�णाथ�, पादपूजनाथ� च साम�ीः 

िस�ाः कृताः, गु�वया�णां कृते वृ��ायायाम् आस�ः अलङ्कृतः ! तावता �ीमत् प�र�ाना�मगु�वया�ः 

�ा�णे आ��थताः, तेषां चा�हािसमुखकमलेन सूय�देवोऽिप हत�ायोऽभूत् !!  

सा�ात् भवानीश�रः एव आगतः !! 

मम िपता, िपतृ�ः प�रसरवािसनः च त�ैव धू�ां सा�ा�ं �णतव�ः । वयमिप मिहलाः ब�ा�लयः 

�िणपिततव�ः । अ�ान् सवा�न् वा�����ा अनुगृ� गु�वय�ः आ�वृ��ायायां �थािपतः आस�ः 

अलङ्कृतः। मम िपत�र पादपूजायै िस�ीकृतां �थािलकां गृही�ा अ�े गते सित, "मा�ु" इित इि��ा, 

�ीचरणाः उ�व�ः, "अि�मे अवसरे यदा भवतां �ीदुगा�परमे�रीदे�ाः दश�नाथ�म् आगिम�ािम तदा 

करोतु। अ� मा�ु पादपूजा..."  मम जनकं िव�यो�ु�नयनं िनरी� हस�ः "... तदिप अ��न् वेषे !! भो 

रमान�, को वेषोऽयम् ? कु�ािप उ�िळं ( र��ीडां ) �ीिड�ा आगतवान् िकम् ?" मम िपता �व�ािण 

समालो� ल�या नीचैः उ�रं द�वान् , "��तां  गु�वय�, िच�ापुरमठे  उ�िळसमये रि�तािन एतािन, 

गृहे धारयािम । अ� आवेगात् तािन प�रवत�ियतंु िव�ृतम् ।" एवम् उ�ा सः गु�वया�न् नतवान् ।

गु�वया�ः त� िशरिस ह�ं सं�था� �े�णा केशान् कष��ः उ�व�ः "अ�ु भो, िकि�त् िवनोदं कृतवान् । 

िच�ा मा�ु । अ� मम आगमन� िवशेषहेतुः वत�ते । �ं कदािचत् उ�वान् आसीत् यत् तव माता 

पुरातनािन को�णी- गीतािन जानाित इित । तािन �ोतुकामोऽ�� । कृपया ताम् आ�य, गीतािन गापय च ।”

मम िपतामही गु�सि�धौ आग�ुमेव नै�त् । वातायनादेव तेषां मुखकमलं िनिन�मेष���ा अवे�माणा 

आसीत् । मम िपतृ�ः कथि�दिप तां स�बो� �ीचरणानां पुरतः सं�था� उ�वान् , "अ�, गु�वया�ः तव 

को�णी-गीतािन �ोतुम् उ�ुकाः स��। कृपया गायतु " इित । सा च गु�णां �ित पृ�ं कृ�ा लघुबािलका इव 

उ�ैः गानं �ार�वती ! गु�वया�ः सिव�यम् अपृ�न्, "िकमेवं ित�िस अ��ा?" इित । "गु�वय�, 

िवधवािभः गु�म् अिभमुखीभूय न �थात�ं  इित मम ��ूः अवदत् " इित सिवनयं ��ु�वती मे िपतामही ।

क�णामूित�गु�वया�ः �े�णा अवदन् , "ते सव� पुरातनिवचाराः अ��ा। अधुना तथा िकमिप ना�� । कृपया 

मां स�ुखीभूय गायतु । अहं तव गानं �ोतुम् अतीव कौतुिकतोऽ�� ।" गु�वचनैः आ�ािसता अ��ा 

गु�न् �ण� , िनभ�कतया सुमधुर�रेण �ुटं गीतवती। सद्गु�वया�ः तालं ददतः ���ः आसन् । 

त�ाः गायने समा�े, "अितमधुरम् अितमधुरम् ! अ��ा, तव �रः ब�सु�ा�ः अ�� । अ��े इमािन 

पुरातनािन गीतािन िव�ृतािन �ायः । तािन  र�णीयािन । रमान� , अि�मे स�ाहे अ��ां मठम् आनय । 

त� त�ाः गीतानां �िनमु�णं कारयामः । अधुना अ��ायाः चायं त�ाः गानिमव �िचकरम�� वा इित 

प�ाम !"  गु���िभः उ�ेिजताः वयं शी�ं शी�म् अ�ोपहार� स�ताम् अकुव�न् । ततः िकि�त् समयं 

यावत् िव�ामं कृ�ा, �ीचरणाः ���थतव�ः । 

एषा घटना मम �रणपथे पौनःपु�ेन आग�ित । िकय�ः पु�व�ः वयम् ! गु�वय�ः सह अमू�समयं 

यापियतुम् अवसरः �ा�ः ! अहो सौभा�म् , अहो सौभा�म् अ�ाकम् !!!  एता�शाः अवसराः 

अनेकज�नां पु�ाज�नेनैव �ा��े िकल ?



७७

अमेय� प�रपृ�ा 
- िश�ा मुदर , मु�ईू

अमेयः गृहपाठे म�ः आसीत् । सहसा सः अ�जम् अमोघम् अपृ�त् - 

अमेयः    – कारयानं िकमथ� िनज�वम् इित ग�ते । अहं म�े मानवः इव कारयानं सजीवम् 

एव ।

अमोघः    –  ( अपह� ) एतत् कथं िस�ं करोिष ?

अमेयः   –  मानवः चलित । कारयानमिप चलित । चिलतुम् ऊजा� आव�की । मानवः अ�ात् 

ऊजा� �ा�ोित । कारयानम् इ�नतैलात् ऊजा� �ा�ोित । यथा मानवः अ�ं खादित , माजा�रः दु�ं 

िपबित तथा कारयानम् इ�नतैलं िपबित । इ�म् इ�नतैलं कारयान� अ�ं भवित खलु ।

स�ः एव शालायां ‘सजीव-िनज�वयोः भेदः कः ?ʼ इित िवषये चचा� अभवत् । सीमामहोदया िव�ान-िवषय� 

अ�ािपका । सा ��ान् पृ��ा छा�ेषु कुतूहलं जनयित तान् िच�ियतंु �ेरयित च । त�ाः पाठनम् अतीव 

रोचकम् । अतः अमेयाय िव�ान-िवषयः अतीव रोचते । गृहपाठं कुव�तः त� मनिस एषः ��ः आगतः । अतः 

सः अ�जेन सह चचा�म् आर�वान् ।

अमोघः  –  कारयानं �सनं करोित िकम् ? 

अमेयः  –  ( िच�िय�ा ) मानवः �ासो�ासं करोित इ�ु�े सः ओ��जन-वायंु 

�ीकरोित, काब�न-डायो�ाइड-वायंु च िनि�पित । कारयान� 

कृते अिप इ�न-�लनाथ�म् ओ��जन-वायुः आव�कः । तथैव 

यानात् धूमः िनग��ित । त��न् �ामु�ेन काब�न-डायो�ाइड-वायुः 

एव भवित िकल ? यदा कारयानं तपित तदा चालकः जलं पाययित । कारयानं 

सजीवमेव इित मम मितः यतः वाहनं �सनं करोित , अ�ं खादित , जलं िपबित च ।

अमोघः  –  (अ�िलं कृ�ा ) अलं तव तक� ण । मम समयं �थ� मा कु� | 

अहं िवना उपरोधम् अ�ासं कतु�म् इ�ािम । 

अमेयः  –  (अस�ोषेण ) अहं गृहपाठे ‘कारयानं सजीवं वा िनज�वं वा ?ʼ 

एत� उिचतम् उ�रं ले�खतुम् इ�ािम ।

अमेयः िपतामह� समीपं गतवान् । िपतामहः �ा�ा त� तक�  �ुतवान् । 

िपतामहः – ( म�कं चालिय�ा ) हम् ….  । �ं गभीर-िवचारं कृतवान् इित ��ते । चतुरः खलु मम बालः । 

अधुना एवं िच�य - इ�नं वाहन� अ�म् इित यिद �ीकुम�ः तिह� अ�ं खािद�ा वाहनम् आकार-

प�रमाणेन वध�ते वा ? सजीव� मु�ं ल�णं त� वृ��ः , न केवलं चलनं वा �सनं वा । 

अमेयः  –  ( िवचाय� ) वायुगोलकः फु�ित , रोिटका फु�ित । सा अिप वृ��ः िकल ?

िपतामहः  – वायुगोलक� रोिटकायाः च प�रमाणं वायुना वध�ते । िक�ु यदा वायुः िनग��ित तदा 

पुनः लघूभवित । मानवानां प�रमाणं , भारम् औ��ं च वध��े । �थूलः पु�षः कृशः 

भवित, पर�ु उ�तः पु�षः वामनः न भवित ।

अमेयः  –  आम् । तत् स�म् । 

िपतामहः  – यथा माजा�र� शुनक� शावकाः भव�� तथा वाहन� शावकाः भव�� वा ? 
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बालर�नी

िच�ािण – दया बाळे को�ीकर, �ू जस�



अमेयः  –  न , कारयान� शावकाः तु न भव�� । ( स�क् िविच� )  त�ात् 

कारयानं िनज�वम् इित म��म् ।

  ( पु�के उ�रं िलखन् , सहसा ) िच�यतु िपतामह, यिद तत् श�ं तिह� 

एक�ात् �ीडनकात् ब�िन �ीडनकािन �ा�ुयाम । मम �ीडनकाय अ�ं 

द�ा तात� कृते बृहत् कारयानं �ा�ुयाम ।

  एतेन िवचारेण उभौ उ�ैः हिसतव�ौ । परम् अि�मे �णे अमेयः खेदेन अवदत् ।

अमेयः  –  िपतामह , मम तक� ः अनुिचतः आसीत् । ��ताम् । अहम् एता�शान्  ��ान् पृ��ा भव�ं 

पीिडतवान् । 

िपतामहः – तथा मा िच�य व� । प�रपृ�ा आव�की । कुतूहलं सव�दा रि�त�म् । तेनैव अ�ाकं �ानं 

वध�ते । 

  यः  पठित िलखित प�ित प�रपृ�ित प��तान् उपा�यित ।

  त� िदवाकरिकरणैः  निलनीदलिमव िवका�ते बु��ः ॥

  न केवलं छा�जीवने , अ�े अिप तथैव भिवत�म् । िविवधिवषयान् �ातुम् उ�ुकता सव�था 

आव�की । 

अमेयः  –  िपतामह, म�ं िव�ानम् अतीव रोचते । एता�शं िवचारणम् अिप रोचते । व�ुतः नैकेषु िवषयेषु मम 

�िचः । 

िपतामहः – ( स��तम् ) उ�मम् । व�, अ�ाकं दशम-गु�वया�णां �ीमत्-प�र�ाना�म-�ािमनाम् अिप 

कितपयेषु िवषयेषु अिभ�िचः आसीत् – अिभय�णशा�े,  खगोलशा�े , मु�ाशा�े, मू�ा�-

सङ्�हणे । य�ाणां िवषये तेषां गभीर�ानं सवा�न् िव�ाययित � । तैः �यं ट� ा���र-रेिडयो-

य�ं रिचतम् । रेखािच�ािण आिल� �या स�शान् बालकान् ते लघु-रेिडयो-य�� रचनां 

पाठय�� � ।  

  तैः HAM-रेिडयो-स�ार-िवषये पिठ�ा, परी�ां िल�ख�ा अनुमित-प�ं �ा�म् । िशराली-�ामे 

दूर-स�ार-�व�था न आसीत् । गु�वय�ः प�वटी-पव�ते HAM-रेिडयो-के�ं �थािपतम् । 

अ��र�-अवलोकन-�थानं वषा�-मापन-य�ं च �थािपते । आप�ालीन-स�ेतं द�ा ते 

कृषकाणां साहा�ं कुव��� � । 

अमेयः  –  ( सिव�यम् ) एतत् न �ातवान् अहम् ! केवलं प�वटी-पव�ते ह�रणानाम् उ�ानवनम् आसीत् इित 

�ातम् । 

िपतामहः – आम् । तैः अ�ाकं पुरतः आदश�ः �थािपतः । 

  व� , य��न् िवषये तव �िचः अ�� , ति�षये 

पठ , िच�नं कु� , ��ान् पृ� , िवमश� कु� , 

स�क् �ानं च �ा�ुिह । तत् �ानं च अ�ेषां 

साहा�ाथ� भवतु ।

अमेयः  –  तथैव क�र�ािम िपतामह । 

िपतामहः –  ( सान�म् ) गु�वया�णाम् अनु�हं �ा� समथ� 

भव ।

  िव�ान् भव । आयु�ान् भव । 
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पू�ाः  �ीमत्-प�र�ाना�म-�ािमनः

HAM-रेिडयो-य�ं चालय�ः



पदब�ः

�िचरा
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अधोद�पदब�तः  'सूय�ः '  इित श�� १६ 

समानाथ�क-श�ान् अ����ु ।

( उ�रािण अ��मपृ�े द�ािन )

कदलीफल-पू�रकाः  

-च�मा िबजूर , मु�ई

सािह�म्  –  १ म�म-कदलीफलम् 

   २ चमसप�रिमतं (�ादानुसारं वा) गुडम् 

   िकि�त् लवणम् 

   गोधूम-िप�कम् 

   भज�नाथ� तैलम् 

कृितः    –  कदलीफलं मृ�ातु  । त��न् गुडं लवणं च संयोजयतु ।  िम�णं करोतु । िम�णे गोधूम-िप�कं    

संयु� पू�रकाणां कृते िप�ं िस�ं करोतु । वे��ा आवत�यतु । तैले िन�� स�क् भज�यतु । 

   एताः पू�रकाः िदन�यं यावत् खािदतंु श�ते । पर�ु ताः अतीव �ािद�ाः भव�� । अतः यदा 

पू�रकाः िस�ाः भव�� तदा प�रवारसद�ाः ��रतं खाद�� एव । 

हा�किणका

एकदा नेपोिलयनः क�न विणजम् अवदत्।

नेपोिलयनः - मम श�कोशे अश�िमित 

श�ः एव ना�� ।

विणक्      - इदानीम् अ� कथनेन िकं 

�योजनम् ??

  त�मये एव स�क् परी�णं 

कृ�ा श�कोशः �ेत�ः 

आसीत् ।

७९



योगिवषये िकि�त् …

सूय�नम�ारः  

लेखः  – मीना�ी बलजेकर , ठाणे

अनुवादः  – वैशाली को�ीकर , मु�ई

योगेन िच�� पदेन वाचा मलं शरीर� च वै�केन ।

योऽपाकरो�ं �वरं मुनीनां पत�िलं �ा�िलरानतोऽ�� ॥

वत�माने काले मानवाः काय�भारेण वा �दूषणेन वा उि��मनसः स�� ��ाः अिप स�� । अ�ाकं ि�याः 

परमपू�ाः �ािमनः कथय�� यत् अ�ाकं सु�ढ-शरीरं तथा सु�ढं मनः च अ�तनीये आव�कते वत�ते । 

मनः �स�ं भवित चेत् �प�ः परमाथ�ः च सुस��दौ भवतः ।

योगासनेन  को  वा  लाभं  �ा�ोित ?

युवा वृ�ोऽितवृ�ो वा �ािधतो   ब�लोऽिप वा ।

अ�ासात् िस��मा�ोित सव�योगे�त��तः   ॥

योगसाधनािवषये नैके ��ाः िल�खताः स�� । तेषु आसनानां मह�ं विण�तम् अ�� । पात�लयोगसू�े 

अ�ा�योगे आसनं तृतीयसोपानिमित किथतम�� । गु�वया�ः अिप वद�� एव ��थरं सुखम् आसनम् इित । 

अ�ाकं साधनायां योगासनानां मह�ं वत�त एव इित तु सु��म् ।

अ� वयं सूय�नम�ारिवषये जानीमः । १९२०(संवत्) वष� औ�नगर� नृपः भवनराव-�ीिनवासराव-प�ः 

आसीत् । सः सूय�नम�ार� �चारम् अकरोत् । इदानी ंसूय�नम�ारः सव�� �िस�ः वत�ते ।

 सूय�नम�ारे दश-आसनानां सम�यः अ�� । योगवािष�को�विदने सूय�नम�ाराः अिप काय��मा�ग�ताः 

भव�� । 

को वा एत� लाभः ? अ�ु �णुमः एत� का�न मह�पूणा�न् लाभान् ।

यथाश�� सूय�नम�ारेण शरीरलाघवं वध�ते । �िधरािभसरणं वध�ते। अवयवानां �ायवः ��थरीभव�� ।

�ासो�ासः तथा पचन-�ि�या भ�तरे भवतः । 
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दु
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१) �थमं सोपानम् –  

नम�ारमु�ां कृ�ा प�ां 

सरलं �थात�म् । उ�ासः 

करणीयः ।

७) स�मं सोपानम् –  

�सन् कूप�रौ सरलं सं�था� 

पूव�कायं भुज�ासनवत् 

उ�ेत�म् ।

२) ि�तीयं सोपानम् –  

�सन् ह�ौ उ�ीय शरीरं 

�ल�नीयम् ।

८) अ�मं सोपानम् –    

��सन् अधोमुख �ानासने 

भिवत�म् ।

३) तृतीयं सोपानम् –  

��सन् पुरतः अवन� 

पादाङ्गुली�श��य�ः करणीयः। 

एत��न् समये ��ौ 

उ�ानाव�थायामेव �थापनीयौ ।

९) नवमं सोपानम् –   

�सन् दि�णपादं पुरतः 

दि�णह�ः समीपे आनेत�म् ।

४) चतुथ� सोपानम् –  

�ासं पूरयन् एव करतलौ 

पादयोः पा�� भूमौ �थापिय�ा 

दि�णपादः सा�ात् पृ�तः  

�सारणीयः ।  

१०) दशमं सोपानम् –

��� पाद�यम् उभयतः 

ह�पादासनवत् �थापनीयम् ।

५) प�मं सोपानम् –  

�सनं कुव�न् वामपादः 

दि�णपादं यावत् �साय� 

िनत�ौ ऊ��मु�ा� 

अधोमुख�ानासने भिवत�म् ।

११) एकादशं सोपानम् –

�सन् शरीरं �साय� उ�ानेन 

�थात�म् ।

६) ष�ं सोपानम् –

बा�-कु�कं कृ�ा (��� 

कु�कं कृ�ा) जानु�ां 

कपालेन च भूिमः ���ा ।

१२) �ादशं सोपानम् –

��सन् पूव����ेव ��थ�ां 

(नम�ार-मु�या) भिवत�म् ।

एतािन सूय�नम�ार� �ादश सोपानािन पुनः वामपादेन आर� सूय�नम�ार� एकमावत�नं पूण� 

करणीयम् । अि�मे वाता�प�े वयम् अ�ेषाम् आसनानां िवषये �ा�ामः ।

सूय�नम�ार� �मशः  िविधः  -
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सुभािषतािन 

            – कृ�ान� म�ीकर , मु�ई

गीवा�णपि�कायाः माच�मास� सं�रणे अ�ािभः सािनका बळव�ळी महोदयया ��ुतािन रोचकािन 

सुभािषतािन ��ािन । 'मृगात् िसंहः पलायते' इित िविच�ा उ��ः ���ा पर�रं भावय�ः उ�ाः गद�भा� ��ाः �
अ�ािभः ।  

सुभािषतेषु �हेिलकाः, कूट��ाः, सम�ापूत�य� वत��े । कािनिचत् प�ामः । 

वृ�ा�वासी न च पि�राजः  

ि�ने�धारी न च शूलपािणः  ।

���धारी न च िस�योगी  

जलं च िब�� घटो न मेघः  ॥ 

इ���न् कूट��े, ना�रकेलफलम् इ�ु�रम् अपेि�तम् त�ु�ैः �ातमेव इित म�े। 

एकां सम�ापूित� प��ु । एकदा रा�ा चतुथ�ः चरणः द�ः  -  ठं ठं ठ ठं ठं ठ ठ ठं ठ ठं ठ: ।

शी�किवना एवं सम�ापूित�ः कृता -

रामािभषेके जलमाहर�ा ह�ा��ुतो हेमघटो युव�ाः  ।

सोपानमाग�ण करोित श�ं ठंठंठठंठंठठठंठठंठ: ॥ 

एकम�ं �ोकं प��ु य� चतुथ�ः चरणः आसीत् - गुलुगु�ुलुगु�ुलु

�ोकः अभवत् , 

ज�ूफलािन प�ािन पत�� िवमले जले ।

किपक��तशाखा�ो गुलुगु�ुलुगु�ुलु ॥

अ�मेकं �ोकं प��ु , य��न् �ोके एव उ�रािण गिभ�तािन स�� ।

सीम��नीषु का शा�ा 

राजा कोSभूत् गुणो�मः  ।

िव���ः  का सदा व��ा 

अ�ैवो�ं न बु�ते ॥

किवः कथयित उ�रम�ैव उ�ं पर�ु न बु�ते । अ� �ितचरण� �थमम् अ�रं तथा अ��मम् अ�रम् यु�ं 

कुव��ु तदेव उ�रम् । एवंिवधािन अनेकािन सुभािषतािन �ोकाः च “का�शा�िवनोदाथ�म्” अनेकैः 

�ाता�ातकिविभः कृताः अ�ाकं मनोिवनोदाथ� �ानाथ� च । यथो�ं पूव�म्, एतावताः अनेकाः सू�यः 

सुभािषतािन �ोका� सं�ृत-वा�ये �चुरतया स�� । तासाम�ासेन न केवलं मनोिवनोदः भवेत् िक�ु भवतां 

भाषासौ�वमिप वध�त इित म�े ।

आगािमिन सं�रणे मानव�भावाधा�रतािन कािनिचत् सुभािषतािन सू�यः वा प�ामः । 

इ�लम् । शुभं भवतु ।
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स�ािदका – वरदा सौकूर

पृ�रचना – व�ना बळव�ळी

स�ादकीयसिमितः  – शीला कळावर , दुगा� कु�टा , अच�ना का�ाडक , सुधा काना�ड , िश�ा मुदूर 

स�ादकीयसाहा�म् – तेज�ी बैलूर

अिभ�ायं तथा लेखं �ेषियतुम् इ�ुकानाङ्कृते स�क� ः  - 

Email id:  (लेखाथ� श�मया�दा-२५०)girvanapatrika@chitrapurmath.net.in 

सं�ृता�यनाथ� जालाधा�रत-�बोधवग�� (online classes) प�ीकरणाथ� स�क� ः  -

: Email id prabodhah@chitrapurmath.net.in

यु��ः  

- पूिण�मा काना�ड , बे�लू�

देवशमा� ना�ा एकः प��तः आसीत्। सः �ितिदनं साय�ाले महारा�ै पौरािणककथां �ावियतंु राज�ासादं 

ग�ित � । कथायाः अ�े प��तः वदित � "�ितिदनं �ानं करोित चेत् ब�नात्  मु��ं लभते" इित । को�े 

महारा�ाः ि�यशुक� प�रः आसीत् । �ितिदनं चतुरः शुकः अिप प��त� वचनािन अवधानेन �ु�ा �ानं 

करोित � । 

एक��न् िदने प��तः यदा अ�े "�ितिदनं �ानं करोित चेत् ब�नात्  मु��ं लभते" इित उ�वान्  त�णं 

शुकः उ�ैः उ�वान् ," अस�म् अस�म् ।" शुक� वचनं �ु�ा देवशमा� दुःखी अभवत् िक�ु महारा�ाः 

ि�यः शुकः आसीत् िकल अतः तू�ी ं��थतवान् । अन�रं प��तः त� िम�ं, िव�ुशम�णं �ित गतवान् । त�ै 

देवशमा� सव� वृ�ा�ं किथतवान् । िव�ुशमा� उ�वान् , "अ� अहम् अिप भवता सह राज�ासादम् 

आगिम�ािम।" साय�ाले देवशमा� िव�ुशम�णा सह �ासादं गतवान् । महारा�ी आन�ेन िव�ुशम�णे 

स�ृतवती। अन�रं ��पठनम् अभवत् । �ितिदनिमव देवशमा� उ�वान्, "�ितिदनं �ानं करोित चेत् 

ब�नात् मु��ं लभते।" त�णं शुकः उ�ैः आ�ोशं कृतवान् , "अस�म् अस�म् ।”

तदा िव�ुशमा� प�र� समीपं ग�ा पृ�वान् , "िकमथ�म् एवं वदिस ?" शुकः उ�वान् "पूव�म् अहम् एक��न् 

आ�म� उ�ाने बा�वैः सह उिषतवान् । ���ािन फलािन वृ�ात् �ोटिय�ा खािदतवान् । स�ोषेण वयम्  

अ�रे उ�यनं कृतव�ः । गु�ः िश�ान् �ो�ािण पाठयित � । तािन �ु�ा अहम् अिप तथैव उ�वान् । सव� 

मम �ो�पठनं �ु�ा आन�म् अनुभव�� � । एक��न् िदने एकः भ�ः - ल�ीधरः आ�मम् आगतवान् । 

गु�ः मां ल�ीधराय द�वान् । सः मां नृपाय अिप�तवान् । महारा�ै �ो�ािण रोच�े िकल ? अतः राज�ासादे 

सुवण�प�रे �थािपतः अहम् । महारा�ी मिय अतीव ि��ित। िक�ु अहं तु ब�ः । प��त� उपदेशं �ु�ा 

�ितिदनं �ानं करोिम । िक�ु कोऽिप प�रवत�नं ना�� । मु��ः नैव �ा�ा । अतः 'अस�म् अस�म् '  इित 

वदािम ।"  

तदा िव�ुशमा� शुकं िकमिप नीचैः उ�वान्। रा�ौ शुकः प�रे िनि�तवान् । �भाते महारा�ी सेवकम् आ�य 

उ�वती, "सूय�दयः अभवत् िक�ु शुकः मां ‘सु�भातम्ʼ इित न उ�वान् । त� ज�नम् अिप अहं न

�ुतवती । शी�ं ग�, तं प�।" सेवकः शुकं �ित ग�ा पुनः पुनः तम् आ�तवान् । िक�ु शुकः ने�े अिप न 

उ�ीिलतवान् । "एषः तु मृतः" इित उ�ा सेवकः सुवण�प�र� �ारम् उद्घािटतवान्। त�णं शुकः आन�ेन 

उ�ीय प�रात् िवमु�ः अभवत् ।
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पदब�ः     िम�ः , भानुः , रिवः , आिद�ः , खगः , मरीची , पूषा , िहर�गभ�ः , सिवता , 
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