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जयित जयित गीवा�णी सर�ती सुरसवती । सार�तजनमोिहनी सं�ृतसुिवलािसनी ॥

�ैमािसकी / िडसे�र् २०२२

ु ेपया कनखल गा ु ेपया कनखल गा 

ु े ेक सरती ।ु े ेक सरती ।

े ेाम वा यिद वाऽरय े ेाम वा यिद वाऽरय 

ु  पया सव नमदा ॥ु  पया सव नमदा ॥

ुििभः सारत ंपय ंुििभः सारत ंपय ं

्ु ुेसाहन त यामनम । ्ु ुेसाहन त यामनम । 

ु े ंसः पनाित गाय ु े ंसः पनाित गाय 

् ेदशनादव नामदम ॥् ेदशनादव नामदम ॥

ु ेपया कनखल गा 

ु े ेक सरती ।

े ेाम वा यिद वाऽरय 

ु  पया सव नमदा ॥

ुििभः सारत ंपय ं

्ु ुेसाहन त यामनम । 

ु े ंसः पनाित गाय 

् ेदशनादव नामदम ॥

ु ेपया कनखल गा 

ु े ेक सरती ।

े ेाम वा यिद वाऽरय 

ु  पया सव नमदा ॥

ुििभः सारत ंपय ं

्ु ुेसाहन त यामनम । 

ु े ंसः पनाित गाय 

् ेदशनादव नामदम ॥
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॥ गु�पदेशः ॥ 

दशमगु�-परमपू�-

�ीमत्-प�र�ाना�म-�ािमवय�ः ।

एकादशगु�-परमपू�-

�ीमत्-स�ोजातश�रा�म-�ािमवय�ः । 

भवान् �भ�ाः अिभ��थ� भवतः गु�वया�णां 

पादुकापूजनं करोित | व�ुतः गु�वया�णां 

पादुकापूजन� अथ�ः अ��, भवतः �दये तेषां 

सु�ित�ा करणीया, तेषु िनतरां ��ा �थापनीया, 

�कम�णां ते�ः समप�णं करणीयं तथा तेषु 

स�ूण�ः िव�ासः �थापनीयः । ई�शं पूजनं 

गु�वया�न्  सवा�िधकं स�ोषयित ।

म�े गु�श��ः िनिहता अ��, म�े  

ई�रश��ः िनिहता अ��  तथा म�े 

आ�श��ः अिप िनिहता अ�� । उपासनायां 

यदा भवान्  �शरणाग�ां ती�ताम् आनेतंु 

�यासं  करोित तदा एषः आशयः �ात�ः । सा 

ई�रश��ः एव भवतः ल�ं भवेत्  या भव�ं 

�ं�ित आकष�ित तथा स�ं ��ुिटतं करोित । 

गु�पदेशानुवादः - स�ीता पवार , मु�ई

िनवेदनम्

१

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

आन�मान�करं �स�ं �ान��पं िनजबोधयु�म् ।

योगी�मी�ं भवरोगवै�ं �ीमद्गु�ं िन�महं नमािम।।

काित�कशु�नवमीितिथः अ�ाकं सव�षां कृते म�लमय-पिव�-भा�शाली-िदवसः । इदम् अ�ाकं परमपू�- 

स�ोजातश�रा�म-�ािमगु�वया�णां ज�िदनम् । अयम् अवसरः आसीत् तेषां साि��म् अनुभूय , तान् 

अ�ाकं �दयकमले सं�था� , तेषाम् उपदेशान् अिधकािधकं मनिस �ढीकृ� , तेषां आराधनां कतु� , तान् �ित 

कृत�तां �कटीकतु� च ।

न तु केवलं सामािजक�रे िक�ु वैय��क�रे अिप �ितपदं माग�दश�नं कृ�ा सेवा-स��-साधना�ारा अ�ान् 

सवा�न् आ�ा��क�गितपथे अ�े नय�ः गु�वय��ः देशिवदेशतः नैके साधकाः �ी�ा ��या िन�या च 

�ीगु�पूजन-अनु�ानं समिप�तव�ः ।

" गु�ः अिधगत-त�ः । िश�िहताय उ�तः सततम् । " इित �ीमत्-आिदश�राचाय�ः उ�म् ।

गु�ः न केवलं ���ः िक�ु एका श��ः । ��ेकगुरोः ���म�ं िभ�ं िक�ु हेतुः एकमा�ः - िश�� मो�ः । 

दीि�तं िश�मो�ाथ�.... �ोकानुसारेण अ��न् असारसंसारे िनम��तसाधकान् मो�ं �ित नेतंु िनर�रं 

किटब�ः भवित गु�ः ।
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- गौरी ये�ेमडी , मु�ई 

िच�नम्

अधोद�ं सुभािषतम् अिधकृ� गत- माच�-मासे गीवा�ण�ित�या  िच�नम्  आयोिजतम् । अ��न्  सहभागं 

गृहीतव��ः सद�ैः �किटतानां �मतानां सारांशः -

�ानं �धानं न तु कम�हीनम् 

कम��धानं न तु बु��हीनम् । 

त�ाद् �योरेव भवेत्  सुिस��र्

न �ेकप�ो िवहगः �याित ॥

अ) �ानं �धानं न तु कम�हीनम् -

अ�ाकं जीवने �ान� कम�णः च �ाधा�ं समानम् । तयोः उप��थितः युगपत् आव�की  नो चेत्  जीवनं 

गितहीनं भवित । जीवनपथे �गितः ता�ां िवना असा�ा एव । 

िकमथ�म् अ�  िवहग� उपमा द�ा ? यिद खग� �ाविप प�ौ सु��थ�ां भवतः तदैव सः उ�ु�म् उ�यनं कतु� 

समथ�ः । त� एकप�े िछ�े सः डयने असमथ�ः । पादा�ां सः चिलतंु श�ोित िक�ु उ�यनमेव त� साम�� 

सूचयित िकल ? तथैव सफल- सुकर-जीवन� कृते �ानकम�योः �योः समानं मह�ं भवित ।

जीवने �ान� मह�म्-

जीवने िकमिप काय� कतु�  त� िवषये �ानम् आव�कम् । केवलं पु�क�ानं न पया��म् । त� धृित-अ�ास- 

अिभयोजन-एतेषामिप मह�म् अ�� । िवना अिभयोजनं धृितः न भवित । �ानं �ढं न भवित । एत�ु जीवन� 

�थमभागे कत��म् । जीवन� उव��रतभागे यदा ल�ं मो�ं �ित ग��ं तदा आ�ा��क-�ान� 

आव�कता अनुभूयते , अतः " �ानादेव तु कैव�म् " इित उ�ते । त�ां ��थ�ामिप कम�णः आव�कता 

अ�� । �ानमा�मेन कम�णः कम�योगे प�रवत�नं भवित । अ�था त� �ान� अव�यः िनि�तः एव । अतः 

�ान�ा�ाः ��ेक�रे एतद् अवधानं भवेत् । 

सा�ात् �ीदि�णामूित�तः आर�गु�श�ेः �ोतसः ' धृतिशवमयगा�ं साधकानु�हाथ�म् ...' इित वचनानुसारम् 

अ�ाकं कृते भूतले अवत�रताः अ�ाकं गु�वया�ः ।  

अ�ाकं मनिस ��थतम् अ�ाना�ःकारं दूरीकृ� , ई�रसाि��ं �ापयतः परमपू�-गु�वया�न् ��ूव�कं �ण� 

वयम् इदं पि�कापु�ं �ीचरणकमलयोः सान�ं समप�यामः ।

–  स�ािदका
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िनवा�णदीपे िकमु तैलदानम्

चौरे गते वा िकमु सावधानम् ।

वयोगते का खलु म�िव�ा

पयोगते कः  खलु सेतुब�ः  ।।

भावाथ�ः  -  

िनवा�िपते दीपे योिजतं तैलं पुनः तं ��ालियतंु न श�ोित । चौय�कम� कृ�ा चोर� पलायनात् अन�रं  यिद 

मनु�ः जाग�रतः भवित  तिह� तेन िकं �योजनम् ? वाध��े शरीरसंवध�न� कृते म�िव�ा न उिचता । तथा 

िनग�ते जले सेतुब�� िनिम�ितः अयो�ा एव ।

यो�समये कृतं सु�यु�-काय�म् एव सफलं भवित ।

सुभािषतम्

- गीता खानोलकर , मु�ई

३ 

(आ) कम�णः  मह�म् - 

' कम��धानं न तु बु��हीनम् ' इ�ु�े कम� तु मह�पूण�म् अ�� एव िक�ु तत् बु��हीनं मा भवेत् । उ�मकम� 

बु��योजनया एव भवित । नैके वै�ािनकाः नूतनािव�ारान् कुव��� िक�ु तेषाम् अिभयोजनं बु��साहा�ेनैव 

भिवतंु श�ते । अतः ई�शं �ानकम�योः समतोल�ं साधियत�ं नो चेत् जीवनं दोलायमानं भवित । एते �े अिप 

पर�रपूरके । काय�� हेतुः उ�मः भवेत् , �य�ाः न केवलम् अिव�ा�ाः िक�ु बु�ा �े�रताः भवेयुः , 

ई�राप�णभावेन भवेयुः । ई�रः एव कारियता । अतः कम�णः ��ेक�रे एतद् अवधानं भवेत् । काय�� प�रणामं 

�ा�ा काय�  करणीयम् । पु�कीय�ानात् �ा�ि�क�ानं �े�म् । पु�कीय�ानं तु �थमसोपानं िक�ु यत् 

अ�ान् ल�ं �ित नयित त�ु �ा�ि�क�ानमेव । अ� अ�ः पया�यः एव ना�� । कम�णः �ा�ः �ानुभवः एव 

�े�ः अ�� ।

यथा सु�ढशरीर� कृते �ायामः आव�कः तथैव म���� कृते  �ान�ा��ः आव�की । एते �े अिप 

जीवनरथ� �े च�े इव ।

एवं �ानकम��ाम् एव अ�ाकं जीवनं सफलीभिवतंु श�ते ।
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मम नम�दाप�र�मा

- सुमन नागरक�ी , पु�नगरी

के�ि�त् वष��ः पूव�म् एका  प�रिचता मिहला माम् उ�वती यत् सा पादा�ां नम�दायाः प�र�मां कृतवती । 

त�ाः अनुभवान् �ु�ा मनिस कौतूहलं जागृतम् । अ�े सा उ�वती जीवने एकवारं तु प�र�मा करणीया एव । 

तत् तु मम कृते अस�वम्  इित म�ा अहं िव�ृतवती ।

एत��न् वषा�र�े अ�ेका भिगनी पृ�वती " ट� ॅ��" �ारा आयोिजत-प�र�मा-या�ाथ� गिम�ावः वा?" 

वाहन�ारा आयोिजता�� इित �ु�ा मम कृते  स�वम् इित म�ा अहम् अिचरात्  अनुमितं द�वती ।

या�ाया: पूव�मेव आयोजकः बोिधतवान् यत् -

 एषा या�ा सुखदया�ा ना�� पर�ु उपासना या�ा अ�� । माग�  नैकाः असुिवधाः भिवतंु श��े पर�ु 

��या प�र�मा करणीया ।

 �ितिदनं २०० -२५० िक .िम . िमता या�ा अ�� तथैव  स�ूण�ः २८०० िक.िम. िमतः माग�ः महारा�-गुजरात-�

म��देशतः ग�ित ।

 ग�ा-यमुना-सर��ादयः सवा�: न�ः पूजनीयाः एव । पर�ु प�र�मा केवलं नम�दायाः एव भवित । एषा 

'िशवपु�ी' इित म�ते । एतया प�र�मया कोिट-िशविल�ानां प�र�मासमा पु��ा��ः भवित इित धारणा । 

नदीतीरे नैके िल�ाकाराः पाषाणख�ाः ���े । कोऽिप तान् आनीय गृहे पूजां कतु�  श�ोित । 

�ाण�ित�ायाः आव�कता ना�� इ�िप उ�ं तेन । प�र�मायाः आ��वत�कः माक� �ेयः मुिनः अ�� । 

अ�े नैके ऋिषमुनयः अिप एतां या�ां कृतव�ः। परमपू�-आिदश�राचाय�ः एतां या�ां  कृ�ा नम�दा�कम् 

इित �ो�ं रिचतवान् । सव� नम�दानदी ं' माता ' , ' देवी ' इित स�ोधय�� ।

 भारत� म�भागे ��थतायाः िव�ाचलपव�त-�ङ्खलायाः मेकलपव�तात् अमरक�क�ामे नम�दा 

उ�वित । ततः १४०० िक.िम. पय��ं पि�मिदिश वहित तथा गुजरातरा�� भडोच �थाने िस�ुसागरं 

िमलित च ।

 ओ�ारे�रतः या�ार�ः भवित । स�ूणा� या�ा न�ाः वामतः भवित। कु�ािप न�ाः उ��नं न भवित। न�ाः 

उ�रिदिश  या�ार�ं कृ�ा उगम�थानम् अमरक�कं �ा� अ�े सागरस�मपय��ं ग�ा न�ाः 

दि�णिदिश पुनः यदा याि�कः ओ�ारे�रं �ा�ोित तदा प�र�मा  स�ूणा� भवित ।

उपरो�-प�रचयकरणोपरा�म् आयोजकः अ��म् एकां 

लघुकूपी,ं नम�दा-दे�ाः छायािच�ं तथा 'नम�दा�कम्' इित 

आरतीपु��कां च द�ा कुमा�रकापूजनसाम�ीम् आनेतुम् 

उ�वान् ।

या�ार�ः -

पुणेतः ३० याि�काः रेलयानेन उ�ियनी-नगरी ं �ा� अ�े 

ओ�ारे�रं गतव�ः । अपरेद्युः वयं याि�काः नदीतीरं 

गतव�ः । न�ां �ा�ा कू�ां जलं पूरिय�ा तीरे उपिव� 



पुरतः कूपी ं दे�ाः छायािच�ं च �थापिय�ा उप��थतवैिदक� आदेशानुसारं वयं पूजारती ं कृतव�ः 

नम�दा�कम् गीतव�ः च । तदन�रं िनवास�थानम् आग� सायं पुनरिप पूजारतीपठनं कृतव�ः। एषः �मः 

�ितिदनं �ाचलत् ।

अ�ाकं या�ार�ः �ातः भवित � । अि�म�थानं �ा�ंु वाहनेन वा पादा�ां गमनं भवित � । �ितिदनं नूतनं 

िनवास�थानम् आसीत् । या�ायाः चतुद�शिदने �ातः पुनः ओ�ारे�र�ा� नदी�ान-पूजा-िदनचया� समा� 

स��पूित�ः अभवत् । सायं िशवपाव�तीगणेशानां तथा अ�ाकं िपतृजनानां  िवशेष�पेण िवजृ�णेन वयं 

पूजां कृतव�ः। पाप�ालन-�मायाचनाथ� च  एषा पूजा आसीत् । या�ायां ' नम�दे हर ' इित प�ा�री - म�� 

जपं वारं वारं सव� कृतव�ः । पर�रस�ोधनाथ�म् अिप उपयु��े ' नम�दे हर ' 

इित ।

माग� ओ�ारे�रः , नारे�रः , ग�डे�रः इ�ादीिन नैकािन म��रािण स�� । 

अ�ा�िप �े�णीय�थानािन स�� - माहे�र��थतः रा�ी - अिह�ाबाई -

होळकर� �ासादः, रानी - �पमतीमहलादयः । 

एषा या�ा सामा�तया न सा�ा । सा तु केवलं दैवीयोजना अ�� इित सव� 

म��े । 

नम�दादे�ाः ग�रमा -

पु�ा कनखले ग�ा कु��े�े सर�ती ।

�ामे वा यिद वाऽर�े पु�ा सव�� नम�दा ॥

ि�िभः सार�तं पु�ं स�ाहेन तु यामुनम् । 

स�ः पुनाित गा�ेयं दश�नादेव नाम�दम् ॥

पदया�ां कुव�तां याि�णां कृते �थािनक-जनानां मनिस िवशेष��ा भवित । तेषां कृते कोऽिप �� गृहे �थानं, 

भोजनं च यथाश�� �े�या िवनामू�मिप ददाित इित �ानुभवम् एका मिहला उ�वती ।

या�ायां घिटता एका घटना -

लोकयानेन या�ा चल�ी आसीत् । अ�ासु एकः याि�कः अक�ात् दूरभाषास�ेशं �ा�वान् यत् 

' भवतः माग� पिततां पेिटकाम् आनयािम, �ती�ां करोतु ' इित । यानं त�णं �थिगतम् । याि�कैः लि�तं यत् 

यान� पेिटका-�थान-�ारम् उद्घािटतमासीत् । त�ात् केवलम् एका पेिटका एव पिततासीत् । आ�य� िकल ! 

ततः परं केवलं त�ाः उप�र महोदय� नाम-�थान-दूरभाषा�मा�ं िल�खतम्  आसीत् । अ�पेिटकायाः 

अिप पतनं श�मासीत् । अ��ाः क�ाः उप�र दूरभाषा�मा�ः अिप नासीत् । एषः तु एकः चम�ारः तथा 

दे�ाः कृपा इित सव� उ�व�ः।

पादया�ा कृतव�ोः मिहलयोः अ�ेकः अनुभवः -

एते मिहले वनमाग�ण गतव�ौ आ�ाम् । सायमासीत् । शी�ं िकमिप �थानं �ा��म् आसीत् । पर�ु पुरतः 

�ौ माग� ���ा केन माग�ण ग��म् इित स�मेण भयवशात् दे�ाः जपम् आर�व�ौ । क�िचत् समय� 

अन�रम् एकः शुनकः त� आगतवान् । ते ���ा अ�े एकेन माग�ण ग�ुम् सः शुनकः आर�वान् । मिहले तं 

�ित �थमं दुल��ं  कृतव�ौ । पर�ु त� सः ��थ�ा ते �ित ���ा पुनः अ�े गतवान् । तदा ते 'एषः शुनकः 

दे�ा�ेिषत-माग�दश�कः भिवतंु श�ते' इित म�ा तम् अनुसृ� गतव�ौ । स�मेव । समयान�रं दूरे दीपान् 

��व�ौ । त�ां िदिश गतव�ौ ते िव��ते यत्  शुनकः कदा कु� अ��ः अभवत् एतत् ता�ां न �ातम्।
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�ा�ः  वा मूिषकः  वा ।

मूलकथा - कै. प�े म�ेशराय  

अनुवादः  - सुधा भट क�ाणपुर , म�लू�

एक��न् �ामे एकः मा��कः आसीत् । सः करतले 

िकि�त् भ� �थापिय�ा म�ो�ारणेन यिद 

फु�रोित तिह� पुरतः ��थतः अ�ः ��टंु श�ोित �, 

बिधरः �ोतंु  श�ोित � , मूकः व�ंु श�ोित � ,  

पङ्गुः धािवतंु श�ोित � । वृ�ानाम् उप�र यिद सः 

भ� फु�रोित  तिह� ते सव� बालाः इव हस�� � , 

बालानाम् उप�र यिद भ�  फु�रोित  तिह� ते वृ�ाः 

इव कास�े � । सः मा��कः तु महान्  एव ।

एक��न् िदने एषः मा��कः  त� गृह� पुरतः 

उपिव� म�ो�ारणेन भ� िस�ं कुव�न् आसीत् । 

तदा एकः मूिषकः ''िचिलिमिल - िचिलिमिल..." इित 

श�ैः ��न् त� पादतले अपतत् । मा��कः तं 

पृ�वान् , " िकं जातम्? अ� िकमथ�म् आगतवान् ?"  

मूिषकः उ�वान् ,

" माजा�रः माम् अनुधावन् अ��।

 मां ब� पीडयन् अ�� ।

 मम अपे�या बलव�रः माजा�रः ।

 भयभीतः अहं तु त� पुरतः ।

 माजा�रे कृपया मां प�रवत�यतु 

 �ािमन् मम �ाणर�णं करोतु । “

मा��कः त� �ाथ�नां �ु�ा िकि�त् भ� गृही�ा 

म�ो�ारणं कृ�ा त� उप�र  फु�ा�रतवान् । 

ओह् ! त�णम्  एव मूिषकः माजा�रः अभवत् तथा 

स�ोषेण �ांव् - �ांव्  कुव�न् बिहः अधावत् ।

माजा�र� '�ांव् - �ांव्' श�ं �ु�ा एकः शुनकः 

त� पृ�े अधावत् । अधुना भयभीतः माजा�रः 

कथि�त् पुनः मा��कं �ा�वान् ।  

मा��कम्  उ�वान्  ,

बालर�नी

" शुनकः माम्  अनुधावन् अ��।

मां ब� पीडयन् अ�� ।

मम अपे�या बलव�रः शुनकः।

भयभीतः अहं तु त� पुरतः ।

शुनके कृपया मां प�रवत�यतु 

�ािमन् मम �ाणर�णं करोतु । "

मा��कः पुनः  म�ो�ारणं कृ�ा िकि�त् भ� 

त� उप�र फु�ा�रतवान् ।  ओह् !  त�णम् एव 

माजा�रः शुनकः अभवत्  । सः स�ोषेण 'भौ- भौ ' 

कुव�न् बिहः अधावत् ।

शुनक� 'भौ- भौ ' �ु�ा एका धेनुः त� खेटनं कतु� 

�ार�ं कृतवती। । भीतः शुनकः कथि�त्  पुन� 

मा��कं �ित धािवतवान् ।

तं �ािथ�तवान्  ,

" धेनुः  माम्  अनुधाव�ी अ��।

मां ब� पीडय�ी अ�� ।

मम अपे�या बलव�रा धेनुः ।

त�ाः पुरतः भयभीतः अहं तु ।

धे�ां कृपया मां प�रवत�यतु 

�ािमन् मम �ाणर�णं करोतु । "

मा��कः त� �ाथ�नां �ु�ा पुनः िकि�त् भ� 

म�ो�ारणं कृ�ा त� उप�र फु�ा�रतवान् । 

त�णम् एव शुनकः धेनुः अभवत् । सा आन�ेन 

ह�ारवं कुव�ती बिहः अधावत् ।

धेनोः  ह�ारवं �ु�ा एकः �ा�ः त� आगतवान् । 

धेनंु खािदतंु त�ाः उप�र  �ुतवान् । धेनुः कथि�त्  
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�ा�� आ�मणात् पलायनं कृ�ा मा��कं �ित 

ग�ा उ�वती,

" �ा�ः माम् अनुधावन् अ�� ।

माम्  ह�ुम्  इ�न्  अ�� ।

मम अपे�या बलव�रः �ा�ः ।

भयभीता अहं तु त� पुरतः ।

�ा�े कृपया मां प�रवत�यतु 

�ािमन् मम �ाणर�णं करोतु । "

मा��कः त� �ाथ�नां �ु�ा म�ो�ारणं कृ�ा 
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िकि�त् भ� त� उप�र फु�ा�रतवान् । त�णम् एव 

धेनुः �ा�ः अभवत् । अधुना सः प�रवित�त-�ा�ः अ� 

त� प�न् , द�ान् �दश�यन् , पु�ं यथा तथा प�रवृ� , 

�नखान् दश�यन् , उ�ैः अगज�यत् , " अहम् अतीव 

बुभुि�तः अ�� । 

सा�तं तु �ाम् एव खादािम। " 

िक�ु मा��कः िकि�त् अिप  भयभीतः न जातः। सः 

उ�ैः पृ�वान् ," �ं �ा�ः वा मूिषकः ?  �िय अधुना 

बलम् आगतम् अतः अह�ारं  �दश�यिस िकम् ? मम 

अपे�या बलव�रः जातः िकम् ? िकि�त् ित� । स�क्  

िश�ाद�नं दा�ािम।”

इित उ�ा मुि�पूण� भ� गृही�ा म�ो�ारणं 

कृतवान् । तदन�रं " यथा पूव� क�येत् , यथा पूव� 

क�येत् , यथा पूव� क�येत् " इित ि�वारम् उ�ा 

�ा�� उप�र ि��वान् ।

ओह् ! त�णम्  एव �ा�ः मूिषकः अभवत् , चंू-चंू  

श�ं कुव�न् बिहः अधावत् ।

भोः मम ि�य बालकाः , मा��क� र�णं तु म�ेण एव 

अभवत् । िक�ु सः म�ः अतीव गोपनीयः। अहम् अिप 

तं म�ं न  जानािम ।

कै. प�े-म�ेशराय�  ज� िच�ापुर-सार�त-कुटु�े १८७४ तमे वष� ब�वाल्-�ामे जातम् । त� मातृिप�ोः नामनी 

सीत�ा राम��ा च आ�ाम् । म�ेशराय� िव�ा�ासः ब�वाल-म�लू�-

म�ासनगरेषु पूण�ः अभवत् । सः �च�रतं क�ड-अ�ापन-वृ�ा �ार� शाला-

िनरी�कः (इ�पे�र ऑफ् �ू�) इित पदात् िनवृ�ः जातः । त� �िचः  सािह�-

�े�े अिधका आसीत् । सः नवोदय-क�ड-लेखकेषु अ�ेसरः इित म�ते ।

त� कथा-किवता-�ब�ािद-सािह�कृतयः क�डभाषायां तथा को�णीभाषायाम् 

अिप वत��े । तेन िल�खता ' न� िच�ताइय उइल् ' (मम मातृ�सुः मृ�ुप�म् ) ना�ी 

कथा क�डभाषायाम् अ�णीलघुकथा इित ��ाता ।

१९३४ तमे वष� रायचूरनगरे आयोिजते अ�खलभारत-क�ड-सािह�स�ेलने त� 

अ��पद� कृते चयनं भू�ा सः अिभस�ृतः । सः १९३७ तमे वष� िदव�तः ।

प�े-म�ेशराय� ज�शता�ेः १९७४ तमे वष�  वैभवेन आचरणं जातम् । त��न् 

समये त� ज��थाने एकं �ारकं तथा म�लू�नगर� एक� �मुखमाग�� ' प�े-म�ेशराय-माग�ः ( PMR Road ) ' 

इित नामकरणम् जातम् ।

दया बाळे को��कर, �ू जस�
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    पशवः     पशु�नयः

१) मूिषकः   अ) िवरौित

२) शुनकः   आ) आवते

३) माजा�रः   इ) ह�ायते

४) वानरः   ई) िह�ते

५) भेकः   उ) �ाकरोित

६) �ा�ः   ऊ) �पतेु

७) धेनुः   ए) िकचिकचायते

८) अजः   ऐ) गज�ित

९) ह�रणः   ओ) रटित

१०) वृषभः   औ) भषते

पशु-��ोः  योजनं करोतु-

योजन-�ीडा 

कामा�ी बै�दर , बे�लू�ु

- सुजाता हळदीपुर , मु�ई

हा�किणका

याचकः -   अ� ! भोजनाथ� िकमिप इ�ािम ।

गृिहणी -   भोजनाथ�  िकि�त् िवल�ः अ�� ।  पोिलकाः अिप अधुना न िस�ाः । िकि�त् �ती�ां कु� । 

याचकः -   �ती�ा ? मम समीपे समयः ना�� भोः ! भवती एकं काय� करोतु । पोिलकाः यदा िस�ाः 

भव��  तदा वॉटसॅप�ारा स�ेशं �ेषयतु । अहं स�रम् ि�चि�कया आगिम�ािम ।

गृिहणी (�ोधेन) - त� िकि�दिप आव�कता ना�� । न आग��म् । पोिलकायाः िच�ं वॉटसॅप�ारा एव 

�ेषिय�ािम । हं, �चुरमा�या घृतं �थापियतंु न िव��र�ािम ।

उ�रािण अ��म-पृ�े द�ािन 

७८
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योगिवषये िकि�त् …

सवा��ासनम्   

लेखः  – मीना�ी बलजेकर , ठाणे

अनुवादः  – वैशाली को�ीकर , मु�ई

िविधः  

एतदासनाथ�म् अ�ािभः �थमम् उ�ानशयनं ( lying on the back) करणीयम् । ह��यं  शरीर� िनकटे 

�ात् तथा च पाद�यं पर�रं ���ं �ात् । उदर� �ायून् अ�ः समाकृ� ���ौ पादौ उप�र उ�यनीयौ। 

अन�रं पूण�मे�द�ः उप�र नयनीयः । ह��येन क�ै आधारः दात�ः । �ायः स�ूण�शरीर�  

समल�कोनाकृितः भवेत् इित �य�ः करणीयः। एत�ामेव ��थतौ याव�श�ं तावत् �थातुम् अ�ासः करणीयः।

सवा��ासन� लाभाः  -

१)  शरीर� सव�षाम् अवयवानां कृते एतदासनं   

लाभदायकं वत�ते , िवशेषतः �ीणां कृते ।

२) पृ�स���नः सम�ाः वा गभा�शयिवकारादयः वा 

एतेन आसनेन िनय�ियतंु श��े ।

३) काकलस���त-िवकाराः �ूनाः भव�� ।

िवशेष-सूचना -

येषु �ीवादोषः वत�ते तैः वै�ानां िनद�शानुसारं 

योग�� पुरतः एव एतदासनं  करणीयम् । 

रज�ला-मिहलािभः एतदासनं न करणीयम्।
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अ�ाकं माता गृहम् आगता... 

- लिलता अमलाडी , पु�नगरी

अहं को�ूर-मूका��कायाः िवषये एकां रमणीयां परं स�कथां 

कथियतुिम�ािम, या मम कृते अतीव ि�या अ��।

�ायः ३०० वष�पूव� घिटता एषा घटना । पुरातनकाले एकं िवशेषं पा�ं 

भवित � य��न् िशशूनां कृते लाजपेया( अ�ोदकं ) प�ते � । 

पा�े उपयो�ुम् एका अयोदिव�ः (लघुद�ः) अिप भूयते � । मम 

�िपतामह� गृहे अिप ई�शं पा�म् आसीत्।

काल�मेण पा�े िछ�म् अभवत् । पा�� समीकरणाथ� मम 

�िपतामहः एकं लोहकारम् आ�तवान् , तम् उ�वान् एतत् पा�ं 

स�क् कृ�ा शी�ं ददातु इित।

यदा लोहकारः पा��ोप�र काय� कतु�म् आर�वान् तदा सः पा�े एकं मुखं, ने��यं कण� च ��वान् । िकम् 

अभवत् इित सः �ातंु न श�वान् । तेन काय� त�ैव �थिगतम् । परं पुनः यदा सः काय�म् आर�वान् तदा सः 

तदेव ��ं ��वान् । आ�य� तथा भयम् अनुभूय सः िन�ामिप कतु� न श�वान् । सः िच��तवान् यत् �ः एव 

पा�� �ािमनं िमिल�ा सव� व��म् ।

त��न् िदवसे एव मम �िपतामहेन एकं सु�रं ��ं ��म् । ��े को�ूर- मूका��का �किटता। सा 

उ�वती यत् सा सवनाल-कुटु�� जनैः सह उिषतुम् इ�ित अतः त�ै �ीकरणीयम् । एवम् उ�ा सा 

अ�धा�ना भूता ।

�ातःकाले लोहकारः सवनाल-कुटु�� गृहम् आग� मम �िपतामहं पा�� घटनायाः िवषये सव�म् 

उ�वान् । मम �िपतामहः त�णं �ातंु श�वान् यत् पा�े �किटतं मुखं दे�ाः एव आसीत्  इित। अतः सः 

लोहकारम् उ�वान् ," िच�ा मा�ु, पा�ं �ितददातु " इित । लोहकारतः पा�ं भ�ा हष��ासेन �ीकृ� 

मम �िपतामहः देवीमुखपा�ं �गृहे देवम�पे �थािपतवान् । परं तत् पा�ं द�ेन सह कथं स�क् �थापियतंु 

श�ते इित िच�यन् आसीत् । तदा एव त� एकः िभ�ुकः आगतवान् । िभ�ुक� ह�े एकं दीघ� पा�म् 

आसीत् । तत् ���ा मम �िपतामहः त�ात् तं पा�ं यािचतवान् । त��न् पा�े यदा द�ं �थािपतवान् तदा 

देवीमुखपा�ं स�क् ��थरं भूतम् । िभ�ुकाय धनं , ना�रकेलफलादीिन द�वान् । ई�शम् अ�ाकं 

�िपतामह� गृहे मूका��का-दे�ाः आगमनम् अभवत् ।

ततः �ितिदनं देवीपूजनं भवित � । काल�मेण िप�ा दे�ाः कृते रजत-शािटका, मुखं, कवचम् इ�ादीिन 

अल�ारािण रिचतािन । 

मम जनकः सवनाल भवानीश�रः ६२ वष��ः अिधकं कालं �गृहे �थािपतदे�ाः भ�ा पूजां कुव�न् 

आसीत् । दे�ाः सव�षाम्  उ�वानामिप आचरणं भवद् आसीत् । गतवष�तः अ�ाकं सवा�ः कुटु�देवताः 

िशराली मठे स�� ।   गु�वया�णाम् आशीवा�देनैव एतत् सव� श�म् अभवत् ।

१०
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�िचरा

िश�ुप�ाणां भज�कािन

– पाककृितः  - का�न म��गे 

– अनुवादः  - �ीकला कौिशक

अपेि�ताः  साम�ः  -

१) िश�ुप�ािण (drumstick leaves) - 

आव�कतानुसारम् ।

२) त�ुलाः - अध�चषकप�रिमताः ।

३) ि�दलम् - अध�चषकप�रिमतम् । 

४) आघिष�तना�रकेलः - ३/४  चषकप�रिमतः ।

५) ित��णी - �ादानुसारम्  ।

६) गुडः - आव�कतानुसारम्  ।

७) र�मरीिचका - ६/७ 

८) ह�र�ा - चमसमा�म्  ।

९) िहङ्गुः -  �ादानुसारम्  । 

१०) लवणं - �ादानुसारम्  । 

११) भज�नाथ� तैलं , र�दव� 

कृितः  -

समीचीनतया ��ा� शु�ीकृ� िश�ुप�ाणां कत�नं 

करणीयम् । होरा-चतु�यं यावत् जले िनम� शोिषतौ 

त�ुलि�दलौ िम�णपा�े सं�था� त��न् आघिष�तं 

ना�रकेलं, गुडं , ित��णी ं , र�मरीिचकां च िनि�� 

पेषणचूण� वा िप�ं करणीयम् । कित�तेषु िश�ुप�ेषु लवणं 

िहङ्गंु िप�चूण� च सं�था� लघु-वटकािन कृ�ा म�ा�ौ 

त�तैले भज�नं करणीयम् ।  

वष�तु�समये ित���ुपसेचनेन सह भज�कखादनं तु 

तेज�रम् ।

िश�ुप�ाणाम् ओषिधगुणाः -  

िश�ुप�शाकं ��ं वातकफापहम् ।

कटू�ं दीपनं च कृिम�ं पाचनं परम् ॥

११

सू��ः  

मन�ी काया�थ� 

न गणयित दुःखं 

न च सुखम् ।
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उपिनषि�चारः  

            – कृ�ान� म�ीकर , मु�ई

गीवा�णपि�कायाः ��ुतसं�रणादार�, आगािमिन सं�रणेषु वयम् उपिनषि�षये िकि�त् िवचारं 

क�र�ामः। उपिनषि�चारः अतीवः गहनः एव । िक�ु, वयम् एकं गवा�म् उद्घाटयामः य�ात्  गवा�ात् 

य��ि�त् �ि�पथम् आग�ित तदनुभूय वाचकाः एत��न् िवषये अिधकतरां �िचं �ा�ुयुः इ�पे�ा । वयम् 

अ�ाकं गु�न् उि�� �ुमः “ ई�रान् वेद-वेदा�-वेदा� �ािननां धु�र ” इित । इ�� वेदाः च�ारः, 

वेदा�ािन षट्, तथा ‘वेदा�ʼ इ�नेन श�ेन उपिनषदः अिभधीय�े । उपिनषदः वेदानाम�े �िथताः 

त�ा�ेदा� इित नाम । उपिनषत् इ�� िववरणम् “ उप + िन + सद् “ ‘समीपे उपिवशʼ इित । अ�ेवािसनः 

(िश�ाः) गु�वया�णां समीपम् उपिवश�ः �ानं गृ��� � । अ� उपिनषिद य�ानम् �ितपािदतं त� िवचारः 

तथा समीचीनं �हणं गुरोः उपदेशेन िवना अश�म् इित भावः । 

िकंिवधं �ानम् उपिनषिद ? वेदेषु �ायः कम�िवषयकं िववेचनम् । उपिनषिद तु आ�-परमा�योः 

पर�रस��िवषयः प�रचिच�तः। आ�ैव परमा�ा  इित �ितपािदतम् । “त�मिस”, “अहं ��ा��”, 

“अयमा�ा ��”, तथा  “��ानं ��” इित च�ा�र महावा�ािन उपिनषिद उ�ािन। “ ...एते म�ाः आ�नो 

याथा�-�काशनेन आ�िवषयकं �ाभािवकम् अ�ानं िनवत�य�ः...” इित भगव�ादवचनम् 

ईशावा�ोपिनष�ा�े कृतम�� यत् अ�ोपिनषि�षयेSिप यथाथ��ेन ���म् । “ नायमा�ा बलहीनेन ल�ो” 

इित मु�कोपिनषिद तथा च कठोपिनषिद “नायमा�ा �वचनेन ल�ो न मेधया न ब�ना �ुतेन । यमेवैष वृणुते 

तेन ल���ैष आ�ा िववृणुते तनंू �ाम्” । इित अनेकािन वचनािन औपिनषिदकािन । “न िह �ानेन स�शं 

पिव�िमह िव�ते” इ�ु�ं भगवता गीतायाम् । तथैव कथिमदं �ानं �ा��म् अ�ािभः इ�� समीचीनः 

ऊहापोहः कृतः उपिनषिद । वेदाः �ाचीनाः िकल । तथैव उपिनषदः । काला�रेण उपिनषिद िववि�तः िवषयः 

किठनः तथा भाषा अिप ���ा अभूत् । एत� समाधानाथ� भगव�ादािदिभः मुिनवय�ः भा���ाः रिचताः । 

अधुनािप अवा�चीनाः िव�ांसः उपिनष�ीमांसायां �वीणाः अथा�न् िविवधतया �कटीकुव��� । 

कम� कत��िस�ं, भ��ः भगव�ु��थ�मेको मो�ोपायः, िक�ु �ानं तु उभयोः पु��थ�िमित िवचाय�, 

कम�भ���ान�यीमाग�ण मुमु�ुिभः �ेयिस��ः कत��ा । 

मु��कोपिनषिद १०८ उपिनषदः िनगिदताः । तासामिप १० उपिनषदामुप�र (केिचत् ११ इित वद��), 

भगव�ादैः भा��पेण �ा�ा कृता । भगव�ादानां भा�िनव�चनं मुमु�ुिभः यथाश�� पिठत�म्, 

अ�ािसत�ं िनिद�ािसत�ं च । 

गीवा�णपि�कायाः आगािमिनसं�रणेषु, केषुिचत् मु�ोपिनष�ु िववृतिवषयान् �मशः सं�ेपेण 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 

गीवा�ण�ित�ायाः  सं�ृता�यनाथ� सं�ृत-स�ाषणाथ� च जालाधा�रत-वगा�ः  �चल�� । 

प�ीकरणाय आवेदन-प�� स�क� -सू�म् 

https://chitrapurmath.net/site/activities-girvanaprathistha-online-classes
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चाय�ो�म् सा��ं खलु
मूलकिवता�ोत: - महाजालम्
अनुवादः  - नारायण िशराली ,  ठाणे

- दगा� कु�टा , मु�ईु

�माल�महािन�े चायः संहरित �णे । 

मुखं �भाते ��ा� पी�ा �मुिदता जनाः ॥

ि�यमा�ा �द�ोऽयं मुखचु�नस�शः ।

�ानादन�रं पीतः चैत�ं �ददाित सः ॥

नीमयु�ो िवना दु�म् अ�िचः िप�शामकः ।

शक� रया िवहीनो न बाधते मधुमेिहनम् ॥

शीत�रं िशरःशूलं नािसकां फुफु� रायतीम् ।

चायतृणा�कायु�ो िवकारान् ह�� स�रम् ॥

�ाशने भोजनात् पूव� म�ाि�ः िप�शामकः ।

पािचतोऽ �ु पुनः पुनः टॅिनन-िवषकारकः ॥

�ागतमा�िम�ाणां िवना चायं कथं भवेत् ।

समागतमपूव��ौः �े�तमममृतं भुिव ॥

चाल�-चॅ��नं कः न जानाित? मूकचल���ाणां िदनािन 

आसन् ते । चाल�महोदयः िव�िव�ातः तु आसीदेव त� 

ब�गुिण-����ेन िक�ु लोकि�यतायाः उ�िशखरमिप 

�ा�मासीत् तेन । देदी�मानयशसा त� कीित�ः म��ता 

िकल ? पर�ु जनानां �दयेषु िवशेष�थाने सः िवरािजतः 

आसीत् - अनिभिष�ः राजा इव । एतं सव� िविच� एकः 

आयोजकः एकां �धा�म् आयोिजतवान् । �धा�याः घोषणा 

जाता " स���तां चाल�-चॅ��नः इव " ।

ओहोहो ! अनपेि�तः भृशं सहभागः कृतः जनैः। ��ेक� 

��ुतीकरणं चॅ��न� वैिश��पूण� चलनं गमनं ह�चालनं 

मुखभावं च त� वेशभूषािद- सव� यथाथ�तः आसीत् । 

की�शं साध�� ननु !! परी�काः अिप िव��ताः 

अभवन् ।  �धा�याः िवजेता कः इित उद्घोषणा तु 

करणीया एव। उ���ताः सव� अधीराः भू�ा 

िनण�य� �ती�ां कुव��ः आसन् । 

िनण�य� �णः तु परी�काणां कृते अतीव किठनः 

�स�ः धम�स�टिमव आसीत्  । अतीव 

गहनालोचनायाः अ�े िनण�यः घोिषतः । जान�� 

वा ? चाल�- चॅ��नेन अिप अ�ां �धा�यां 

सहभागः कृतः िक�ु  सव� अनिभ�ाः एव आसन् 

एत� िवषये ।  �थम�मा�ः केन �ा�ः इित न 

मह�पूण� ,  िक�ु सव�षां �दयस�ाट् - वराकः 

चाल�-चॅ��नः स�म�थानं �ा�वान् ।एतदेव 

अ�� वा खलु सा��म् ?
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