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

१

गु�पदेशानुवादः –  दुगा� कु�टा , मु�ई

॥ गु�पदेशः ॥ 

दशमगु�-परमपू�-

�ीमत्-प�र�ाना�म-�ािमवय�ः ।

ई�रस��ं �ित पूण�तया समप�णमेव भ��ः। 

ईश�रणम् अ�ािभः तैलधारावत् िनर�रं 

कत��म् । एतत् सव� केवलं गु�कृपया एव 

श�म् ।

एकादशगु�-परमपू�-

�ीमत्-स�ोजातश�रा�म-�ािमवय�ः । 

ॐ �ीगु��ो नमः । ॐ �ीभवानीश�राय नमः । ॐ �ीमा�े नमः ।

स�ः एव एका लघुकथा मम �ि�पथम् आगता।

एकः पदाती याि�कः या�ासाम�ीभारं ऊढ्वा अप�रिचत�ामं ग�ंु माग��मणं कुव�न् आसीत् । ब�समयः 

�तीतः िक�ु सः �ामः न �ा�ः तेन । िकि�त् दूरं तेन िशलायाम्  उपिव�ः एकः साधुः ��ः। साधोः समीपं ग�ा 

त�ै कग�जं दश�िय�ा याि�कः पृ�वान् ," अयं �ामः इतः िकयत् दूरम् अ�� तथा तं �ा�ुम्  इतः िकयान् समयः 

आव�कः , भवान् व�ंु श�ोित वा?"साधुः िकमिप न उ�ा याि�कं माग��मणं कतु� सूचिय�ा तेन सह �यम् 

अिप चिलतंु �ार�ं कृतवान्।

िव��तः याि�कः तम् उ�वान्  ," भोः , भवान् मया सह माग��मण�  क�ं मा करोतु । अहं तु केवलं �ाम� 

दूरतां �ातुम् इ�ािम । �यमेव ग�ंु समथ�ः अ�� अहम् । " तथािप साधुः मौनं धृ�ा तेन सह चलन् 

आसीत्।प�दशिनिमषादन�रं माग� सहसा िवर� साधुः अवदत्  ," भवान्  होरा�यात् इ��थानं 

"अधुना िकि�त्  िक�त��मूढः याि�कः पृ�वान्  ," भवान् इदं पूव�म् एव व�ंु श�वान् आसीत् िकल? िकमथ� 

मया सह माग��मण� क�ं कृतवान् भवान् ? "साधुः स��तम् उ�वान् , " ग���थान�ा�थ�म् 

िनवेदनम्

�ैमािसकी / माच� २०२२

यावत् गुरोः िनिद��ोपदेशः प�रगृ�ते तावत् 

वािच िच�े कम�िण च शु��ः अिचरात् 

प�रणयते।



आव�कसमयः चलन� वेगे िनभ�रः भवित। �थान� दूरता न मह�पूणा� ।

पुनः यिद �वासः िवनाभारं भवित तिह� शी�ं भवित �थान�ापणम् । भवता सह चिल�ा एव अहं समय� अनुमानं 

कतु� श�वान् । " 

अ��न् जगित ��ेक���ः िभ�ः , त� �ग�ता , िज�ासा , �हणश��ः अिप च िभ�ा एव । यदा गु�ः 

साधक� उ�रदािय�ं �ीकरोित तदा सः साधक� साम�� प�रिमितं च प�रशी� त� अिभवृ�थ� �ित�णं 

माग�दश�नं करोित , पथ�ुतेः त� संर�णं करोित च । साधक� आ�ा��क�गतेः सुिनि�ततां �ित गु�ः 

किटब�ः भवित ।

िच�ा-भय-आतित-आश�ानां भारं  िवहाय गु�वय�: दिश�तमाग� ��या अनुसृ� साधनापथे अ�ाकं माग��मणं 

भवेत्  , अ�ाकं जीवनं च संिव�यं भवेद् इित �ीचरणेषु �ाथ�ना ।

गुरौ न �ा�ते य�त् ना��ािप िह ल�ते ।

गु��सादात् सव� तु �ा�ो�ेव न संशयः  ॥

गीवा�णपि�कायाः इदं चतुथ�-पु�ं �ीगु�चरणकमलयोः ��ूव�कं समप�यामः ।

–  स�ािदका
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– वृ�ा च�ावर , मु�ई

िच�नम्

अधोिनिद� �ं सुभािषतम् अिधकृ� गत-स��र् - मासे गीवा�ण�ित�या आयोिजते िच�ने बहवः सद�ाः सहभागं 

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

आचार: कुलमा�ाित

वपुरा�ाित भोजनम् ।

वचनं �ुितमा�ाित

�ेहमा�ाित लोचनम्।।

१.  क�ािप वत�नं , चलनं च त� पूव�सं�ारान् दश�यतः । बा�ाव�थायां मातृिपतृ�ां , िश�कै: , सहपािठिभ: , 

प�रवेिशिभः , समाजेन , स�नै: तथा गु�वय�: �द�ाः सं�ारा: भािवजीवन� �ितिब�म् अ�� । ये सदाचा�रणः  

स�� ते एव सव�� आदरं लभ�े ।



सपा�ः  िपब�� पवनं न च दब�ला�े ु

शु�ै�ृणैव�नगजा बिलनो भव�� ।

क�ैः  फलैः  मुिनवराः  �पय�� कालं

स�ोष एव पु�ष� परं िनधानम् ।।

भावाथ�ः  -  

केवलं वायंु पी�ा अिप सपा�ः दुब�लाः न भव��।  शु�तृणभ�णं कृ�ा अिप वनगजाः श��शािलनः । 

क�फलानां सेवनं कृ�ा एव ऋषयः कालं यापय��। स�ोषमेव सव�षां परं िनधानम् ।

सुभािषतम्

- लीना शाह , मु�ई
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अ�ोह: सव�भूतेषु कम�णा मनसा िगरा |                          

अनु�ह� दानं च , सदाचार एषो िवदबु�धाः ।।ु

सदाचा�रणः कम�णा मनसा वा�ा �ेषरिहतं भू�ा सव�भूतेषु अनु�हं दानं च कुव��� ।

२.  ��े: अ�यि�ं ���ा त� आहार-िवहारयोः िवषये क�नां कतु� श�ते । 

यथा आहार: तथा िवचारा: । यथा िवचारा: तथा आचारा: । आहारा: इ�ु�े केवलं भोजनं न । सव�: �ाने��यै: यत् 

गृहीतं त� सव�� अ�ाकं शरीरे प�रणामः ��ते । तथैव यः भोजनं पचित त�ािप प�रणाम: �ाहक� शरीरे 

तथा मनिस भवित । यथा अ�ं तथा मनः । शरीरमा�ं खलु धम�साधनम् ।

३.  यत् अ�ािभ: �ुतं त�  स�य� अ�तो ग�ा प�रणाम: अिप अ�ाकं मनिस भवित । तदेव अ�ाकं मुखात् 

उ��ित । अत: क�ािप वचनािन �ु�ा स: की�शािन वचनािन �णोित , त� िम�प�रवार: की�शः अ�� एत� 

क�नां कतु� श�ते । त�ात् एषा �ाथ�ना --

येषां परं न कुलदैवतम��के �म् । 

तेषां िगरा मम िगरो न भवतु िम�ाः  ।।

मम वा�ाः स��ः दुज�नानां वा�ा सह न भवेत् , तेषां वा�ां मम वाणी िमि�ता न भवेत्  इित आशयः ।

४.  ने�े तु �भाव� दश�के एव । मनु�� भावा: त� ने�ा�ां �किटता: भव�� । य�िप वा�योग: न भवित 

तथािप मनस: िवचारा: त� ने�ा�ां �ाय�े ।

एवम् आचाराः कुल� , अ�यि�ः भोजन� , वचनं  �ु�ाः तथा लोचनं तु मनसः �ारािण एव स�� ।

३ 
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�ीव�ीभुवने�री�ुितः

– वृ�ा च�ावर , मु�ई

�भाते सदा �या� �ीिच�ापुरवािसनी ।

�ीभुवने�री सार�तजन�ािमनी ॥

भ�दुःखिनवा�रणी शुभािशषदाियनी ।

भ��दयवािसनी भवाण�वता�रणी ॥

षिड� पुिवनािशनी �ग�मु���दाियनी ।

�दया��ीमंयी िवप�ागरता�रणी ॥

िव�ाित�हा�रणी जननी भ�सुरि�णी ।

तवाङ्ि�कमले सदा वसतु िच�ं मे वरदाियिन ॥

धम�दीपो िवजा�ताम्

– नारायण िशराली , मु�ई

िनिबडितिमरे म�ा राि�काले वसु�रा ।

शा��ः सव�� स�ूता भुवने  ऽ��न् समावृता ।

नीडेषु िवहगाः सु�ाः िन�ासुखमवा�ुवन् ।

�भूतेना�कारेण न िकि�द् �ि�गोचरम् ॥ १॥

एवं रा�ौ गते सूय�ः पूवा�चलं समागतः ।

ईषद् ���ा�णं �े� ितिमर� िवनाशकः ।

उषःकालः समुद्भूतः पूव��क् �ेमल��ता ।

तमो�ाना�कार� िवनाशं कृतवान् तदा ॥ २ ॥

उ��भा�रस�ाशान् �ैता�वहनीकृतान् ।

भ���ेमसमािव�ान् वेदा��ृितपारगान् ।

सदान�ं �सृय�ान् िजतसाधकम�लान् ।

व�ामहे िचदान�ान् धम�र�णत�रान् ॥ ३ ॥

स�ोजातश�रा�माः साधकानां ब�ि�याः ।

भ�वृ�ान् उपाग� ब� स�ािनता जनाः ।

िवमश�योगे कृ�ा तु आशीव�चांिस �दाय च ।

भजने पूजने र�ाः कृता भ�ां जनाः रताः ॥ ४ ॥

अचला ि�यतां भ��ः अ�ाकं िन�पािठनाम् ।

साधियतंु गुणो�ष� भ��माग�ण ���थतान् ।

सुधीन् िवधीयतान् अ�ान् सेवाभावानुसा�रण: 

िववेकभ��वैरा�ैः धम�दीपो िवजा�ताम् ॥ ५॥

 

४



स�काम- जाबालः

            – वैशाली को�ीकर , मु�ई
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कः �ा�णः? �� , वेदं , शु�ं , चैत�ं वा वेि� अधीते वा इित �ा�णः । सः स��तम् आचरित । �ा�णः इित 

िवशेषणम् । को वा ��चारी ? ��िण चरतीित ��चा�रन् । वेदा�यनशीलः , इ��यिन�ही, आ�संयमी , 

कुमारः , िश�वृ�ा धािम�कः , िवरतः च  ��चारी �ात् । �ा��ं समाज� एका अिवभा�ा आचरणप�ितः 

अ�� ।  गु�कुलपर�रागतया एतया सं�ृ�ा एव इतोsिप वेदकालीनसुसं�ृितः िक�न रि�ता वत�ते । 

सु�ढ-सौहाद� पूण�-समरस-नीितमत्-एका�-संयिमत-उपभोगयु�-समाज� रचनायां �ा�ण-गु�िश� 

-पर�रा मह�ाधाियनी वत�ते । 

एवमेव उ�िवचारयोः गु�िश�योः कथा अ�� एषा , स�काम - जाबाल� कथा । छा�ो�ोपिनषदः चतुथ�-

अ�ाय� चतुथ�ख�ात् उद्धृता अ�� ।

आसीत् पुरा एकः बालकः । ��चय��तकामः सः एक��न् िदने मातरं पृ�वान् , " को मे तातः ? " इित। 

उ�रवािदनी सा ," नाहं वेि� यद् को गो�ो �मसीित । यौवने ब� चर�ी अहं �ाम् अलभे । अहं जबाला , �ं तु 

स�कामः । अतः स�कामो जाबालेित जानीिह " इित । 

सोsिप गु�म् अ���न् हा�र�मत - गौतमं �ा�वान् । गु�णा िकं गो�ो �िमित पृ�े सित मा�ा यदु�ं तदेव ु

न�तापूव�कं िनवे� ��थतवान् । िववेकपूण�ः गु�रिप �ा�णः एव स�कथनाह�ः इित िविच� स�कामः 

जाबालः �ा�णः इित िनण�य सिमधः आनेतुम् आिद�वान् तम् उपनीतवान्  च । कदािप स�ात् ��ो मा भवेित 

उपिद� ��ोपदेशं कृतवान् ।

प�ाद् गु�णा चतु�तगवां यूथं �दाय पालिय�ा सह�गवां यूथं गृही�ैव आग�ुम् आिद�ः । पशुपालनसमये 

एषः ऋषभाि�हंसािदिभः स�ा� ���ानं �ा�वािनित अिप �ूयते ।  जाबालोपिनषदः �णेता अयं 

सं�ासा�मोप�र ��मिप रिचतवान��।

५
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का�शा�िवनोदाः

–  सािनका बळव�ळी,  मु�ई 

का�-शा�-िवनोदाः - जान�� वा एतेषां श�ानाम् अथ�म् ?

पुरातनसमये नृपसभायां बहवः कवयः आसन् । नृपः ते�ः किव�ः एकाम् उप�ितं ददाित � । नृपः एकं 

वा�ं कथयित � । तं वा�म् उपयु� कवयः का�ं रचय�� � । सा आसीत् सम�ापूित�ः ।

एकदा धारानगया�ः नृपः "मृगात् िसंहः पलायते" इित एकं वा�ं किव�ः द�वान् , यो�श�ान् पूरिय�ा 

का�ं रचियतंु किथतवान् । अश�ं िकल? पर�ु �य: कवय: "एतत् काय� क�र�ाम:" इित अवदन् ।

 एकः किवः उ�वान् –

असमाने समान�ं भिवता कलहे मम । 

इित म�ा �ुवं मानी मृगात् िसंहः  पलायते ॥

ि�तीयः किवः उ�वान् –

ित�ाजु�न अ� �ां हिन�ािम �ुवं रणे ।

ित�ािम कण� िकं मूढ मृगात् िसंहः  पलायते ॥

 तृतीयः किवः उ�वान् –

क�ूरी जायते क�ात् को ह�� क�रणां शतम् । 

िकं कुया�त् कातरो यु�े मृगात् िसंहः  पलायते ॥

एतत् अ�� का�म् । 

सं�ृतका�े ब�िन उदाहरणािन स��, यािन अ�ान् बोधय�� यत् जीवनं कथं जीवेम । एतत् अ�� 

शा�म् । का�शा�िवनोदाः जीवन� मू�म् उदाहरणैः सह �ितपादय�� । 

 लालयेत् प� वषा�िण दश वषा�िण ताडयेत् ।

�ा�े तु षोडशे वष� पु�े िम�वदाचरेत् ॥

प�वष�पय��ं मनु�ः पु�ं लालयित । तदन�रं दशवष�पय��ं सः यदा आव�कं तदा पु�ं ताडियतंु श�ोित । 

यदा सः पु�ः युवकः भवित, तदा मनु�: तेन सह िम�वत् आचरित । 

सं�ृतका�े �ािणनः दोषाः अिप दुगु�णाः इव न म��े िक�ु एते िवनोद�पेण ��ुताः स�� ।

उ�ाणा�गृहे ल�ं गद�भाः  शा��पाठकाः  । �

पर�रं �शंस�� अहो �पम् अहो �िनः  ॥

एकदा उ�ाणां गृहे ल�म् आसीत् । व�ुतः उ�ाः न सु�पा: न तु गद� भाणां �रः मधुरः । पर�ु ते पर�रं � �
�शंस��, यतः ते जान��, कोऽिप अ�ः तेषां �शंसां न करोित । एषः अ�� िवनोदः। 
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का�-शा�-िवनोदेन कालो ग�ित धीमताम् ।

�सनेन च मूखा�णां िन�या कलहेन वा ॥

धीमतां कालः का�शा�िवनोदेन ग�ित । मूखा�णां च कालः �सनेन, िन�या, कलहेन वा ग�ित ।

एतािन उदाहरणािन नवमी-क�ायाः सं�ृत-तरि�णी-पु�कात् �ीकृतािन ।

अहं मुरली 

–  अनुराधा कप� , पालघर

अहं मुरली ! आम्  , भगवत: �ीकृ�� परमि�यं वा�म् ! िकयती भा�वती अहम् !

एकदा �ीकृ�� सवा�: स�: गोिपका: म�ं कुिपतव�: । तेषां दु:खिनवेदनम् आसीत् यत् ता: सदैव �ीकृ�� 

समीपे एव वत��े । त� कृते गायन - नृ�ािद कृ�ा त� मनोर�नम् अिप कृ�ा स: �स�: भवतु इित �यत�े । 

�ीकृ�े तेषां �ुितसुमनवषा� च भवित । िक�ु गोिपकाः �ित त� �िति�या िकि�त् उदासीना एव ��ते ।

“ वयं �पयौवनस��ा: , सव�कलासु पार�ता: , उ�कुलिवभूिषता:  �:। हे मुरिल, �ं का ? तव का िवशेषता ? 

सामा�वंशवृ�� ख�: एव �ं , ननु ? तव शरीरे िकं सौ�य�म् अ�� ? कित िछ�ािण स�� तव शरीरे ? एवं 

��थते अिप तव �थानं �ीकृ�� अधरे वत�ते ? त��न् मोहजालं �सा�रतं वा �या ? ”

गोिपकानाम् एतािन कु��तवा�ािन �ु�ा मम िच��स�ता न�ा न अभवत् । �यमाना अहं ता�: ��ु�रं 

द�वती “ भव�: मा�शा: एव भव�ु , येन �ीकृ�� �ीितं �ा�ंु श�ुव�� ।” 

ता: िकमिप न अवगतव�: , मामेव ��व�: ।  मया ��ीकरणं कृतम् …

“ मां प��ु । अहम् अतीव सरला अ�� । न कािप ���: अ�� मम शरीरे , न कािप व�ता ।अहं �र�ा अ�� । 

मम �र�तायाम् अह�ार� नाश: भवित । मम शरीरे स� िछ�ािण स�� । ते�ः काम: , �ोध: , लोभ: , मोह: , 

मद: , म�र: एते षिड� पव: तथा अिततृ�ा मया िन�ािसता: स�� । स�िछ�े�ः ��माना: असद्यु�ा: दोषा: 

दूरीभूय अहम् अतीव पिव�ं भवािम । मम �ीय: कोऽिप रव: ना�� । अत: अहं मौनम् आचर�ी अ�� । मम 

भगवान् यदा मिय वायंु पूरयित , तदैव मम रव: उ�वित । वादनसमये सदैव भगवत: अधर�श� , चु�नं च 

अनुभवािम । िक�ु त� मम कािप ��ारभावना वा वासना ना�� । केवलं समप�णभाव: तथा अ�िभचारयु�ा 

भ��: वत�ते ।

मम अ��ां स�ीतसेवां भगवते सम�� मम जीवने कृताथ�तां तथा ध�ताम् अनुभवािम ।

मम सार�ं , ऋजुता , अहैतुक�ीित: , अन�भ��भाव: , सव�समप�णवृि�: एव मां भगवत: अतीव िनकटे नयित ।

अह�ाररिहतं शरीरम् एव �ीकृ�� मुरली अ�� ।
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र�मुख� उ�ानम्  

            – िश�ा मुदर, मु�ईू

र�मुखः आकाशम् अप�त् । सूया��समयः आसीत् । त� वय�ाः उ�यनं कुव��ः आसन् ।  ‘िकम् अहं 

मम प�रवारेण सह �थला�रं ग�ंु श�ोिम ?ʼ इित िच��तं र�मुखेन । त� ि�यिम�ं हय��ः समीपे ��थतः 

आसीत् । सः तम् अपृ�त् - ‘िकं िच�यिस र�मुख ? अि�मे मासे मु�ई-नगरं �ित ग��ं िकल । �ितवष� 

शीतकाले तव सव� प�रवार-सद�ाः मु�ईनगर� समीप�थं जला�-�देशं ग�ा िनवस�� ।‘ 

र�मुखः –  ‘ �मिप आग� मया सह । ‘ 

हय��ः  –  ‘ (हिस�ा) ‘�ं राजहंसः (�ेिम�ो खगः) । �म् अनायासेन उ�ीय सुदूरं गिम�िस । अहं तु     

   क�पः, अिप च वृ�ः । न उ�यनं कतु� श�ोिम, न वा तरणं कृ�ा तावत् दूरं ग�ुम् इ�ािम । 

   �म् ओ�ोबरमासे पुनः अ� आगिम�िस िकल ? ̓

र�मुखः  – ‘ अहं �ां िवना कु�ािप न गिम�ािम । ‘ 

एवम् उ�ा र�मुखः शनैः ख�न् ततः िनग�तः । 

र�मुख� एकः पादः अ�� अपे�या ��ः । 

ख�तायाः कारणेन सः अ�� अ�ेषणे, �ीडने च 

िम�ाणाम् अपे�या म�ः आसीत् । त� िम�ािण 

सव�दा त� �ो�ाहनं कुव��� � । तथािप ‘अहं 

ख�चरणः, अतः यत् मम िम�ािण कतु� श�ुव�� तत् 

सव�म् अहं कतु� न श�ोिम ।‘ इित सः �ढं म�ते � । 

अतः सः उ�यन� �य�म् अिप न कृतवान् ।

र�मुख� ज� अभवत् गुज�र�देशे क�रणे । 

साधारणतया जूनमासतः ओ�ोबरमासपय��ं कोिटशः 

राजहंसाः सप�रवारं क�रणे िनवस�� । त� शावकानां 

ज� भवित । राजहंसाः अवधानेन �शावकानां पालनं 

पोषणं च कुव��� । यदा शावकानां प�ाः स�क् वध��े ते 

उ�यनम् आरभ�े । ओ�ोबरमासतः पुनः खगानां 

�थला�रगमनं �ारभते । ते  समूहशः उ�ीय िनवासाय अ�� ग��� ।

र�मुखः उ�यनाय न �ृहयित इित ���ा त� िपतरौ अ�े खगाः च िच�ा�ा�ाः अभवन् । एक��न् िदने 

त� िम�ं भ�ा�ः अक�ात् र�मुख� समीपम् आगतवान् । 
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बालर�नी
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भ�ा�ः   –   (भयेन) ‘िम� र�मुख, हय��ः स�टे अ�� । त� साहा�ाथ� शी�ं ग��म् । ‘

र�मुखः  –  ‘ कु� अ�� सः ?ʼ

भ�ा�ः  –  ‘ त� �ीपे । शी�ं त� �ा��म् । िच�नं कतु� समयः ना�� । चल मया सह । ‘

इित उ�ा भ�ा�ः उ�यनाय स�ः अभवत् । ततः अनितदूरम् आसीत् एकः �ीपः । ‘मम ि�यः हय��ः स�टे 

अ�� । त�णं �ीपं �ित ग��म् । ‘ इित िच�नेन श�ां स�ोचं च ��ा र�मुखः भ�ा�म् अनु उ�यनाय 

स�ः अभवत् । �णा�रे सः उ��तः । अिचरात् आकाशे सहजतया �वनं कुव�न् आसीत् र�मुखः ।  

��समयात् उभौ तं �ीपं �ा�ौ । 

त� तटे अवतीय� र�मुखः िकम् 

अप�त् ? हय��ः त� ��थ�ा सगव� तं 

प�न् आसीत् । अ�िम�ािण च त� 

अिभन�नं कुव��ः आसन् । तान् 

सवा�न् ���ा र�मुखः �ातवान् – 

‘मया उ�यनं कत��म् अतः मम िम�ैः 

एषः उपायः कृतःʼ इित । उ�यन� 

अनुभवेन त� मनः हिष�तम् । सः 

��ीवाम् उ�ीय ��थतवान्  ।

तदा हय��ः त� समीपम् आग� उ�वान् – ‘व�, एतत् सव�दा �र । �� यो�ता न शि�त�ा । आ�बलः 

वध�ियत�ः । िनजसाम��म् उपयो��म् । तेनैव सफलता ल�ते, जीवने उ�ानं श�ं भवित ।ʼ 
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िच�ािण – दया बाळे को�ीकर, �ू जस�

७९

            – सुजाता हळदीपुर , मु�ई

हा�किणका

जनकः-  िवशाल, अ� तव अ�ायाः �ा�ं स�क् ना�� वा ? होरा�यं सा िकमिप न उ�वती ।   

  िकमथ�म् ?  मूख� , िकं कृतवान्  �म् ??

िवशालः-  तात, िच�ा मा�ु। ��था अ�� सा । सा ओ�र�म् ( िल���क ) इ�वती। अहम् 

  अनवधानेन त�ै फेिव��क-लेपम् द�वान्।

जनक:-  अ�ु�मम्। शतायुषी भव। ई�रकृपया ई�श: सुपु�: सव� लभेयु:।
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�ित�िनः

– �मा �ा��स् , मु�ई

एकः बालकः एकदा त� जनकेन सह पव�तारोहणं कतु� गतवान् । तदा अक�ात् बालक� पादः अ�लत् सः 

अपतत् च। सः उ�ैः "आ s s s" इित आ�ोशत् । िकयत् आ�य�म् । सः झिटित पव�तात् "आsss" इित �िनं  

�ुतवान् । सः अ��ं कुतूहलेन उ�ैः आ�ोशत् " �ं कः?"

सः झिटित उ�रं �ुतवान् " �ं कः"? 

बालकः अकु�त् , उ�ैः आ�ोशत् च " �ं भी�ः " इित ।  पुनः सः श�ौ �ुतवान् , " �ं भी�ः" इित । बालकः 

आ�य�ण जनक� मुखम् अप�त् अपृ�त् च " िकं भवित अ� ? " इित । " पु� ! अवधेयम् " इित उ�ा जनकः 

अिप उ�ैः आ�ोशत् " अहं �ां �शंसािम " इित । �र�पेण सः पव�तात् उ�रं �ुतवान् "अहं �ां �शंसािम " 

इित । जनकः  पुनः उ�ैः अवदत्  " �ं िव�यकारकः " इित । पुनः �र�पेण उ�रं �ुतवान् " �ं 

िव�यकारकः " इित । बालक� आ�य� ि�गुिणतम् अभवत् तथािप सः अवग�ंु न श�वान् । जनकः �ेहेन 

बालकम् आिलङ्�  ��ीकरणम् अकरोत् - ," जनाः तं " �ित�िनः" इित वद�� । िक�ु एकं स�म् अिप 

वदािम , �णु - जीवनम् अिप �ित�िनः इव । �ं यत् ददािस तत् �ा�िस । जीवनं तु मनु�� कम�णः दप�णः इव । 

�ं यिद �ेहम् इ�िस तिह� अिधकं �ेहं देिह । यिद दयाम् इ�िस तिह� अिधकां दयां दश�य । यिद सहानुभूितम् 

आदरं च इ�िस तिह� अिधकां सहानुभूितम् आदरं च दश�ियतंु �य�ं कु� ।

 एवं तव जीवने �ित��ाः चयनं सावधानेन कु� । "

�शवः 

ग�डः 

�व�णःु
ल�मीः

सर�वती का�तक� े यः इ��ः
हंसः वषभःृ

उलकःू
मयरःू

गजः

योजन-�ीडा 

देवता-वाहनयोः योजनं करोतु –

(उ�रािण एकादशपृ�े द�ािन )
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पेडो�ी- वीरच�पुर�ृता वेसरी

–   सुधा भट क�ाणपुर , म�ळू�

भारतीय-सेनादल� �ित�र�ं �ायः कोsिप न जानाित यत् सामा�सेवायाः एका पेडो�ी ना�ा वेसरी 

वीरच�� गौरवं �ा�वती इित । पेडो�ी देश� सीमारेखायां  भारतीयसेनायाः कृते व�ु-प�रवहन� काय� 

रता वेसरीषु एका ।

१९७१ तमे भारत-पािक�ान-यु�समये ज�ू - का�ीर - िवभागे एक� पशु- प�रवहन� उप�र पािक�ान-

सेनया भू-आ�मणं कृतम् । �िश�णिवधान-अनुसारेण चालकाः पशून् िवकीय� श�ूणां गोलवषा�याः गु�ाः 

जाताः। तैः सह भव�ी सेना ��ा�मणं कृतवती ।

आ�मण� अन�रं पशूनां सङ्�हणसमये ितसणां वेसरीणाम् अनुप��थितं ते चालकाः  �ातव�ः । ताः वेसय�ः ॄ

पािक�ानसैिनकैः नीताः आसन् । पशूनां �िश�णं पािक�ाने तथा भारते समानम् अ�� इित ते 

पािक�ानीयो�ारः  �ातव�ः ।  त�ािप एतािभः वेसरीिभः ता�शािन एव काया�िण का�रतािन ।

अनेकदा अ�ाकं सेना अिप ई�शं काय� करोित । �ायः जल-पूरणं , व�ु-प�रवहनं इ�ािद काया�िण पेडो�ी  

अिप कुव�ती आसीत् पाकसेनायाः कृते । 

�ायः  स�ाह�यान�रं पेडो�ी भारतीयसेनायाः  �� गण� पुरतः ��थता आसीत् । त�ाः पृ�भागे आसीत् 

र�ा ब�ं �ोटका�ाणाम् पेिटका�यम् ।

एतत् ��ं यत् सा पाक- सैिनकानां ���ाः अगोचरा भू�ा कथमिप ��थानं �ा�वती।

ई�शं �ा�ा पेडो�ी �ोटका�- पेिटके वह�ी २०-२५ िक. मी. दूरं  धाव�ी आगतवती । त�ाः माग�म�े भूमौ 

�ोटका�ािण गोपियतािन आसन् । पर�ु सा सवा�ः बाधाः उ�ङ्� भारतसीमारेखाम्  अित�� ��थानं 

�ा�वती।

त�ाः एत�ाः िनता�-धीरतायाः कृते (Divisional Commander) सेनायाः िवभागमु�ः सेनापतेः समीपं 

पेडो��ाः नाम पुर�ाराय सूचियतंु �ो�वान्। तथैव पेडो��ै वीरच�ं �द�म् । 

तदन�रं पेडो�ी सव��ः काय��ः िनवृि�ं �ा�वती। उपजीवनाथ� केवलं भोजनपानं तथा �ैरस�ारं कृतवती 

आसीत् सा ।  त�ाः पालकः त�ाः पोषणम् आजीवनं कुव�न् आसीत् ।  पेडो�ी १९७८ तमे वष� मरणं �ा�वती। 

एत�ाः घटनािवषयं कोsिप परीि�तंु श�ोित । ASC Centre and College बे�लू�-भवने अ�ाः 

वीरच�पदकं , �श��प�ं  तथा एकं भाविच�ं च ���े ।
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योजन-�ीडा 

िशवः  - वृषभः  ,  िव�ुः – ग�डः  ,  ल�ीः – उलूकः  ,  सर�ती – हंसः  ,  काित�केयः – मयूरः  ,  इ�ः – गजः

उ�रािण
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सुभािषतािन 

            – कृ�ान� म�ीकर , मु�ई

सं�ृतभाषा अतीव सौ�य�वती। त�ाः सौ�य� िविवधैः अल�ारैः विध�तम् । यथा श�ाल�ाराः, अथा�ल�ाराः 

इ�ादयः का�े ग���े�िप, तथैव, वयम् अ�ान् अल�ारान् अिप सं�ृतसािह�े प�ामः यैः गीवा�णभाषा 

म��ता । यथा सुभािषतािन, अ�ो�यः, �ाजो�यः इ�ादयः ।

एतेषु अल�ारेषु सुभािषतानां �थानम् अन�साधारणम् । सु�ठु उ�ते, 

पृिथ�ां �ीिण र�ािन जलम�ं सुभािषतम् ।

मूढैः  पाषाणख�ेषु र�सं�ाऽिभधीयते ॥  

सुभािषतािन एकपङ्��यु�ाः ि�पङ्��यु�ाः अथवा चतु�ङ्��यु�ाः �ोकाः अथवा ग�वा�ािन 

स�� । 

सं�ृतसािह�े न केवलं �त�ािण रिचतािन सुभािषतािन (यािन मु�क इित ना�ािप �ातािन)  यथा 

भतृ�ह�रकृते नीितशतके, अिप तु महाकवीनां कृितषु अिप सुभािषतस�शाः �ोकाः वा�ािन च स�� । यथा, 

मेघदूते कािलदासेन िल�खतं “या�ा मोघा वरमिधगुणे नाधमे ल�कामा ।” अिधगुणे इित �े�तमे पु�षे कृता 

या�ा – �ाथ�ना याचना वा, यिद मोघा – िन�ला भवित तदा वरं, -- यु�ं उिचतं वा । न तु सफला याचना कृता 

अधमे जने इित।  नीचं �ित साहा�ाथ� न ग��म् इित भावः। 

सुभािषतािन �ायः मनु��भावं िच�ीकुव���। तथा च, गुणान् �शंस�� वा दोषान् िन��� । अथवा कािनिचत् 

सुभािषतािन िवनोदपूणा�िन । देवीदेवतानामुप�र मनु��भावं �थापिय�ा वण�य�� यथा--  

कमले कमला शेते हर�ेते िहमालये ।

�ीरा�ौच ह�र�ेते म�े म�ुणशड्कया  ॥

              अथवा--

असारे खलु संसारे, सारं �शुरम��रम् ।

िहमालये हर�ेते, ह�र�ेते पयोिनधौ ॥ 

मानवसमाजे �चिलताः अनेकाः वृ�यः अिप सुभािषतेषु विण�ताः भव��। 

सु�ठु एव उ�मेकेन किवना --

भाषासु मु�ा मधुरा िद�ा गीवा�णभारती ।

त�ािप  का�ं मधुरं  का�ेSिप च  सुभािषतम् ॥

अनेकाः �हेिलकाः, अ�ो�यः, �ाजो�यः लोको�यः र�ािन इव वत��े गीवा�णभाषासागरे। तान�े�टंु 

िकि�त् �य�ं तथा ब�ी अिभ�िचरेव आव�की । “सुभािषतर�भा�ागार” पु�के १०,००० उप�र सू�यः 

स��। इदम�जा�लेSिप उपल�म��। त���ु । 

यथावकाशं िवषयानुसारं सुभािषतािन , �हेिलकाः, सम�ापूत�ः िवनोदपूण��ीः इ�ादीः 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
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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
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दीघा� कथा

दश�नम्  

( उ�राध�ः )

-  सुमन िहरेबेट् , बे�लू�

( महेशरावः तथा गौरी अमे�रकातः आगतेन एकमा�पु�ेणसह �ीशैल�े�ं �ा�ौ । तदा एकः वृ�ः देवदश�नाथ� 

पङ्�ां ��थतमहेशराव� समीपम् आग� तान् �� भाटकक�म् आग�ंु �ािथ�तवान् । अ�े िकं भवित 

पठ�ु। )

तदनु ते सव� वृ�� कुटीरं �ा�ाः । सः वृ�ः तान् सवा�न् दीघा�स�े उपवे� �थािलकायां कदलीफलािन आनीय , 

" कृपया �ीकुव��ु ” इित उ�वान् । ततः सः पुनः , "भव�ः सव� मम वचनैः आ�या���ताः �ुः । दशवष�पूव� 

आवां �पु�ेण सह एतत् �े�म् आगतव�ौ । ततः सः िवदेशं ग�ा िवशेषा�ासं कृ�ा उ�मम्  उ�ोगमिप �ा� 

कामिप िवदेशीयां प�रणीय त�ैव ��थतः । न वा पुनः आगतवान् । न वा दूरवाणीमिप करोित " । इित वदन् सः 

भावपूण�ः जातः । अ�ुपूण�-ने�ा�ां सः अ�े उ�वान् “ भवान् �पेण वा ����ेन वा सा�ात् मम पु�ः इव 

��ते अतः भवता सह िकि�त् समयं �तीतं कतु�म् इ�वान् । अ� आगमनाथ� भवते �भूताः ध�वादाः । ” 

महेशरावः उ�ाय त� समीपं ग�ा सा��नं कृतवान् । िकि�त् समयं तेन सह यापिय�ा सप�रवारं ततः िनग�तः |

पु�वस�ेन सह नानािवध-तीथ��े�-दश�नेन महेशरावः स�ु�ः जातः िक�ु सः त�ृ�� पु�िवयोगं िव�तु� न 

श�वान् ।

एकमासादन�रं यदा पु�ः वस�ः अमे�रकां ग�ुम् उद्यु�ः तदा भ��पूव�कं  मातािप�ोः पाद�श�  कृ�ा 

नम�ृतवान् । तदा तयोः मनिस �ीशैल�े�े िमिलत� वृ�� दै�िच�ं समागतम् । मनः क��तं च ।

�णा��रे पु�ः वस�ः – “ हे िपतः , हे मातः ! अहं �ीशैल�े�दश�नं सदा �रािम । यतः त� न केवलं 

�ीम��काजु�नदेव� दश�नभा�ं �ा�म् अिप तु मातािप�ोः िन�ा��-वा��दश�नम् अिप �ा�म् । मया 

ह�रतप�म् ( Green Card ) अपेि�तम् अ�� िक�ु त�ृ�� पु�ः इव अहं कदािप न �वहरािम । भव�ां 

�ा�सं�ारान् �ेहं च अहं कदािप न िव�रािम । " इित उ�ा तौ भावो�ेगेन आिलि�तवान् ।


