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प्रस्तावना 
आम्हा वैद्य क ट ुंद्वियाुंचा ’ आुंतरराष्ट्र ीय वैद्य चाळ’ नावाचा व्हॉट्स् ॲप ग्र प आहे. 

यात वैद्य क ट ुंद्वियाुंचे स मारे ३५ मेंिसस आहेत. वय ८०+ ते वय १७-१८ असे त्ाुंचे 

वयोमान आहे. मी या ग्र पचा मेंिर झाल्यावर माझ्या मनाुंत एक कल्पना आली 

की रोज सकाळी या ग्र पवर एक सुंसृ्कत स भाद्वित द्वकुं वा श्लोक असुं काही 

अथाससह पाठवाव. त्ान सार ऑगस्ट मद्वहन्याच्या ८ तारखेपासून दररोज 

सकाळी एक सुंसृ्कत वचन पाठवायला स रवात झाली आद्वि हे काम अजूनही 

चालू आहे.  

माझ्या आधीच्या द्वपढीतील वैद्य प रुि आद्वि स्त्रिया याुंच्यावर वेदद्ववदे्यचे सुंस्कार 

घडलेले आहेत आद्वि त्ाुंतील काहीजि सुंसृ्कतचा अभ्यास केलेले होते. त्ाुंच्या 

कडून माझ्यावरही सुंसृ्कत वाचनाचे, म्हिण्याचे सुंस्कार झाले त्ाम ळे 

सुंसृ्कतिद्दल गोडी उत्पन्न झाली. त्ाम ळे सुंसृ्कत जरी द्वशकलो नाही तरी 

त्ातील स भाद्विताुंचा अभ्यास करण्याची इच्छा होती, ती या प्रयोगाने पूिस करता 

येत आहे. ही स भाद्विते द्वनवडताना मी अनेक सुंसृ्कत स भाद्विताुंची प स्तके 

वाचली आद्वि आजच्या इुंटरनेटच्या य गाचा मला असा फायदा झाला की 

त्ातील अनेक प स्तके मला पीडीएफ फॉममसटमधे्य द्वमळद्ववता आली.  

माझ्या लहानपिी घरी िरेच लोक असत आद्वि त्ातील वद्वडल, च लते याुंसारखे 

लोक आम्हाला त्ाुंच्या िरोिर सुंसृ्कत स्तोते्र, श्लोक म्हिायला लावत. आजच्या 

काळात ते अवघड आहे. त्ाच िरोिर सुंसृ्कतिद्दल शालेय द्वशक्षिातही म्हिावे 

तसे प्राधान्य नाही. त्ातून सवस द्वशक्षि इुंग्रजीतून होत असल्याने मातृभािा 

मराठी िद्दलच ती द्वटकेल का अशी शुंका असताना सुंसृ्कतिद्दल काय िोलावे. 

पि मला स्वत:ला नव्या काळातील सुंपकस  माध्यमाचा व्हॉट्स् ॲप हा प्रकार 

असा वाटला की या माध्यमातून आपि सुंसृ्कत आद्वि मराठी भािा 

रहाण्यासाठी काही करू शकू. प ढील द्वपढीतील तरूि याकडे द्ववचारपूवसक 

पहातील याची मला खात्री आहे. त्ाुंनी ठरद्ववले तरच आपल्या सवसशे्रष्ठ अशा 
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सुंसृ्कत भािेतील अथाुंग ज्ञानसुंपत्ती लोकाुंसाठी द्वशल्ल्क राहील नाहीतर ती 

मातीमोल होईल. या उपक्रमात मला सवाांनीच खूप सहाय्य केले आद्वि त्ातूनही 

अनेक स भाद्विताुंवर चचास आद्वि प्रश्नोत्तरे झाली.  

गेल्या काही मद्वहन्यात स मारे १२५ स भाद्विते, श्लोक, सूके्त याुंचा सहजच सुंग्रह 

झाला. तो आज एका छोट्या प स्तक स्वरूपात पररद्वचत आद्वि आप्ाुंच्या समोर 

आित आहे. माझी द्ववनुंती आही की प्रते्कानी आपल्या अन्य पररद्वचत, नातलग 

याुंना ही प स्तके द्यावीत. प स्तके जास्त उपलब्ध करता येतील.  

धन्यवाद 

श्रीकृष्ण (श्याम) प्रभाकर वैद्य 

पद्मावती अपाटसमेंट, फ्लमट नुं. १०२ 

डहािूकर कॉलनी, गल्ली क्र. १०, 

कोथरूड, प िे ४११०३८ 

 

भ्रमिध्वनी - ९८६०८ ७१०७० 
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माझा ज ळा भाऊ 

राम प्रभाकर वैद्य 

जन्म ०७-०८-१९५० - मृतू् २१-११-२०१८ 

 

यास सादर अपसि करीत आहे.  

२४-१२-२०१९ 
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अखंड मंडलाकारं व्यापं्त येन चराचर । 

तत्पदम् दषशितं येन तसै्म श्री गुरवे  नम: ।।  १ 

मुंडलाकार द्ववश्र्वातील सवस चराचर ज्या परमेश्र्वराने व्यापलेले आहे त्ाचे चरि कमल 

ज्याुंच्याम ळे मी पाहू शकलो त्ा माझ्या ग रुुं ना माझा नमस्कार. 

 

अज्ञान षतषमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया । 

चकु्षरुन्मीषलतं येन तसै्म श्री गुरवे नमः ।। २ 

अज्ञानाच्या अुंध:काराने अुंध झालेल्या माझ्या  डोळ्यात ज्ञानाचे काजळ घालून आद्वि 

ज्ञानप्रकाश द्वकरिाुंनी ज्याुंनी माझे ज्ञानचक्ष  उघडले, त्ा ग रुुं ना माझा नमस्कार. 

 

ब्रह्मा मुरारी: षिपुरांतकारी । 

भानु: शशी भूषमसुतो बुधश्र्च ।। 

गुरुश्र्च शुक्र: शषन राहू केतव: । 

कुवंतु सवै मम सुप्रभातम् ।। ३ 

ब्रह्मा, द्ववष्ण , महेश आद्वि नव ग्रह माझ्या द्वदवसाची स रुवात मुंगलकारक करोत. 

 

ईशा वास्यम् इदम् सवं यत्कंच जगत्ांजगत् । 

तेन त्के्तन भंुजीथा मा गृध: कस्यत्िद्धनम् ।।४ 

या सृष्ट्ीतील सवस चराचर हे त्ा परमेश्र्वराने द्वनमासि केले आहे. तू त्ाचा उपभोग जरूर 

घे पि सुंयमाने. सृष्ट्ीतील ही सवस सुंपत्ती त झी एकट्याची नाही हे जाि. 
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अषियिथेको भुवनं प्रषतष्ठ: रूपे रूपे प्रषतरूपं बभूव । 

एकस्तथा सवि भूतांतरात्मा भूते भूते प्रषतरूपं बभूव ।।५ 

ज्या प्रमािे घरे द्वनरद्वनराळी असली तरी द्वतथला अग्नी एक प्रकारचाच असतो तसेच सवस 

भूतमात्राुंचे शरीर द्वनरद्वनराळे असले तरी अुंतरात्मा एकच असतो.  

 

न भूमीनि चापो न वन्हीनि वायु: । 

न चाकाशमासे्त न तन्द्रा न षनद्रा ।। 

न चोषं्ण न शीतं न देशो न वेशो। 

न यस्यात्स्त मूषति: षिमूतीं तमीडे ।। ६ 

ज्याच्या रूपात पृथ्वी, जल, अग्नी, वाय , आकाश ही पुंचमहाभूते नाहीत, ग्लानी, द्वनद्रा या 

अवस्था नाहीत, जो  उष्ण, शीत नाही, ज्याला देश, वेिाचे िुंधन नाही, जो अमूतस आहे 

तरी ब्रह्मा, द्ववष्ण , महेश या द्वत्रमूतीने द्ववश्र्वाची उत्पत्ती स्त्रस्थती लय करतो, त्ा द्वशवाचे मी 

स्तवन करतो. 

 

देषव सुरेश्र्वरर भगवषत गंगे । षिभुवनताररषि तरलतरंगे ।। 

शंकरमौषलषवहाररषि षवमले । मम मषतरास्तां तव पदकमले ।।७ 

सवस देवताुंची देवता असिा-या, द्वत्रभ वनाला तारून नेिा-या, चुंचल लाटाुंनी य क्त 

असिा-या, श्रीशुंकराुंच्या मस्तकावर द्ववहार करिा-या हे परमपद्ववत्र गुंगे, माझी ि द्धी 

त झ्या पदकमलाुंवर नतमस्तक होऊ दे. 
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शानै्तरनन्यमषतषभमिधुरिभावै: । 

एकत्वषनत्श्र्चतमनोषभरपेतमोहै:।। 

साकं वनेिु षवषदतात्मपदिरूपैस् - । 

तद्वसु्त सम्यगषनशं षवमृशत्न्त धन्या: ।।८ 

जे शान्त असून ज्याुंची ि द्धी ब्रह्मस्वरूपामधे्य अनन्य भावाने तन्मय झाली आहे, श द्ध 

अुंत:करिाने ज्याुंनी आत्मतत्वाचा दृढ द्वनश्चय केलेला आहे. त्ाम ळे ि द्धीतील मोह 

नाद्वहसा होऊन ज्याुंनी स्वस्वरूप जािले आहे, अशा महात्म्ाुंिरोिर वनात एकाुंतात 

िसून जे रात्रुंद्वदवस आत्मचचास करतात, ते खरोखरुंच धन्य आहेत.  

 

संतुष्टो भायिया भताि भिाि भायाि तथैव च । 

यत्स्मने्नव कुले षनतं् कल्यािं ति वै धु्रवं ।।९ 

ज्या क ट ुंिात नेहमी पत्नीम ळे पती आद्वि पतीम ळे पत्नी सुंत ष्ट् होते, त्ा क ट ुंिाुंत 

द्वचरकाल कल्याि वसते.  

 

अशं्व नैव गजं नैव व्याघं्र नैव च नैव च । 

अजा पुिो बषलदिध्यात दैवं दुबिल घातकं ।।१०  

घोडा नवे्ह, हत्ती नवे्ह, वाघ तर नवे्हच नवे्ह. िळी िोकडाचा द्वदला जातो कारि दैव 

स द्धा द िसलाचाच घात करते. 
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ऐश्वयिस्य षवभूििं सृजनता शौयिस्य वाकं्सयमो । 

ज्ञानस्योपशम: शृ्रतस्य षवनयो षवत्तस्य पािे व्यय ।। 

अक्रोधस्तपस: क्षमा प्रभषवतुधिमिस्य षनव्यािजता । 

सवेिामषप सविकारिषमदं शीलं परं भूििम् ।।११ 

वैभव हे सौजन्याने शोभून द्वदसते, शौयस वािीच्या सुंयमाने शोभते, ज्ञान हे शाुंतीने, द्ववद्या ही 

द्ववनयाने, धन सत्पात्री दान देण्याने, तप हे न रागावण्याने, प्रभ ता (सत्ता) ही क्षमावृत्तीने,  

धमासचरि सरळ वागण्याने शोभते. पि या सवाांचे आद्य कारि व मोठे भूिि शील आहे.  

 

घृतषमव पयषस षनगूढं भूते भूते च वसषत षवज्ञानम् । 

सततं मथषय तव्यम् मनसा मन्थान भूतेन ।।१२ 

द धात जसे गूढ रूपाने तूप असते तसेच या सवस भूतमात्रात द्ववज्ञान सामावलेले आहे. तू 

मनाच्या रवीने सतत द्ववचारमन्थन कर ज्याने त ला ते द्ववज्ञान प्राप् होईल. 

 

त्क्त्वा ममाहषमषत बंधकरे पदे दे्व । 

मानावमानसदृश: समदषशिनश्र्च ।। 

कतािरमन्यवगम्य तदषपिताषन । 

कुवित्न्त कमिपररपाकफलाषन  धन्या: ।।१३ 

अहुंकार आद्वि ममकार, म्हिजेच मी आद्वि माझे या दोन्ही िुंधनकारक वृत्ती ुंचा त्ाग 

करून जे मान अपमान याुंना सारखेच समजतात, सवसत्र समभावाने पाहतात, परमेश्वरच 

कतास- करद्ववता आहे हे जािून सवस कमस-कमसफळे त्ालाच अपसि करतात, ते लोक 

खरोखर धन्य आहेत. 
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एकान्त सुखमास्यतां परतरे चेत:समाधीयतां । 

पूिाित्मा सुसमाक्षतां जगषददं तत्बाषधतं दृष्यताम् ।। 

प्राक्कमि प्रषवलाप्यतांषचषतबलान्नापु्यत्तरोत्िष्यतां । 

प्रारबं्ध त्त्वह भुज्यथामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ।। १४ 

एकान्त स खाचा अन भव घ्यावा. परब्रह्मात द्वचत्त स्त्रस्थर करा. परब्रह्म पूिासत्म्ाचा 

साक्षात्कार होईल असा प्रयत्न करा. दृष्य जगत सत् नवे्ह. पूिसब्रह्म हेच अुंतीम सत् आहे, 

अशी धारिा ठेवा. ज्ञानाग्नीने पूवसकमासचा नाश करा. द्वक्रयमाि कमासचे िुंधन द्वनमासि होऊ 

देऊ नका. प्रारब्ध भोगूनच सुंपवा. परब्रह्मात मन स्त्रस्थर ठेवा.  

 

सत्म् बू्रयात् षप्रयम् बू्रयात् न बू्रयात् सत्मषप्रयम् । 

षप्रयम् च नानृतम् बू्रयात् एि धमि: सनातन: ।।१५ 

सत् िोलावे, द्वप्रय िोलावे. अद्वप्रय सत् िोलू नये आद्वि द्वप्रय असत्ही िोलू नये. हा 

सनातन धमस आहे. 

 

अंगं गषलतं पषलतं मंुण्डम् । 

दन्तषवहीनं जातं तुण्डम् ।। 

वृद्धो याषत गृषहत्वा दंडम् । 

तदषप न मंुचषत आशाषपण्डम् ।।१६ 

 अवयव गळून गेले आहेत, डोक्यावरचे केस द्वपकले आहेत, तोुंडाचे दात पडून िोळके 

झाले आहे आद्वि म्हातारा काठी टेकवत चालतो आहे पि शरीराच्या आशा/इच्छा/वासना 

काही स टत नाहीत.  
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य: पठषत षलखषत पश्यषत पररपृच्छषत पंषडतानुपाश्रयषत । 

तस्य षदवाकर षकरिै: नषलनीदलषमव षवकास्यते बुद्धी:।। १७ 

जो वाचन करतो, लेखन करतो, गोष्ट्ी उघड्या डोळ्याुंनी पहातो, इतराुंशी चचास करतो 

आद्वि द्वविज्जनाुंकडून शुंका द्वनरसन करून घेतो, त्ाची ि द्धी सूयस द्वकरिाुंनी कमळ 

उमलते तशी द्ववकद्वसत होते.  

 

उद्यमेन षह षसध्यत्न्त कायािषि न मनोरथैः। 

न षह सुप्तस्य षसंहस्य प्रषवशत्न्त मुखे मृगाः।।१८  

सतत उद्योगी राहण्याने कामे पूिस होतात, फक्त मनात ठरवून नाही. झोपलेल्या द्वसुंहाच्या 

तोुंडी हरिे स्वतः प्रवेश करत नाहीत. 

 

जले तैलं, खले गुह्यम् पािे दानं मनागषप । 

प्राजे्ञ शासं्त्र ियं याषत षवस्तारं वसु्तशत्क्तत: ।।१९ 

पाण्याच्या पृष्ठभागावर सोडलेले तेल, द ष्ट्ाला साुंद्वगतलेले ग द्वपत, सत्पात्री केलेले दान, सूज्ञ 

द्वशष्यास द्वशकद्ववलेले शाि ही मूळ द्वकतीही अल्प असली तरी अुंगभूत स्वभावधमासला 

अन सरून द्ववस्तार पावतात. 

 

षवद्याधनयशोधमािन् यतमान उपाजियेत । 

व्यसनं चासतां संगं षमथ्याद्रोहं पररत्जेत।।२० 

यत्नपूवसक द्ववद्या, धन, यश आद्वि धमस याुंचे अजसन करावे. व्यसन, क सुंगती, द्वमथ्या भािि 

आद्वि परिेि याुंचा त्ाग करावा.  

 



` 

12 ससं्कृत सभुाषित े 
 

सतं् मृदु षप्रयं धीरो वाकं्य षहतकरं वदेत । 

आत्मोकिं तथा षनंदा परेिां पररवजियेत ।। २१ 

धैयसशील गृहस्थ व्यक्तीने सत् मृदू द्वप्रय व द्वहतकर िोलावे. स्वतःच्या उत्किासिद्दल आद्वि 

द स-याची द्वनुंदा करिारे भाष्य करू नये. 

 

जलाशयाश्च वृक्षाश्च षवश्रामगृहमध्वषन। 

सेतु: प्रषतषष्ठतो येन तेन लोकियं षजतम् ।।२२ 

जी व्यक्ती जलाशय द्वनमासि करते,  (रस्त्ाुंवर द तफास) वृक्षारोपि करते, (मागासमधे्य) सेतू 

आद्वि पाुंथस्थाुंसाठी धमसशाळा द्वनमासि करते ती द्वतन्ही लोक द्वजुंकत असते. 

  

आदानस्य प्रदानस्य कतिव्यस्य च कमिि: । 

षक्षप्रमषक्रयामािस्य काल: षपबषत तद्रसम् ।। २३ 

घेिे असो, देिे असो, द्वकुं वा करायलाच हवे असे काम असो, हे सारे झटपट उरकले नाही 

तर काळ त्ाुंतला रस द्वपऊन टाकतो- म्हिजेच या द्वतन्ही कामात गोडी रहात नाही. 

 

यकमि कुवितोSस्य स्यात्पररतोिोSन्तरात्मन: । 

तत्प्रयते्नन कुवीत षवपररतं तु वजियेत् ।। २४ 

जे कमस कररताना आपल्या अुंतरात्म्ाला समाधान वाटते, ते कमस कष्ट् करूनस द्धा करावे. 

जे त्ाच्या द्ववरुद्ध असेल ते टाळावे. (अथासत मनाद्ववरुद्ध काम करावे लागले तर ते करू 

नये असा अथस अद्वभपे्रत नाही.) 
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षचंता षचतासमानाSत्स्त षबंदुमािषवशेित: ।  

सजीवं दहते षचंता षनजीवं दहते षचता ।।२५ 

एका अन स्वाराचा फरक सोडला तर द्वचुंता ही द्वचतेसारखीच आहे.  द्वचुंता द्वजवुंत 

मािसाला जाळते, तर द्वचता केवळ  

 

षपणे्ड षपणे्ड मषतषभिन्ना ।  कुणे्ड कुणे्ड नव: पय: ।। 

जातौ जातौ नवाचारा । षभन्ना वािी मुखे मुखे ।।२६ 

देहादेहातून ि द्धी द्वनरद्वनराळी असते, क ुं डाक ुं डाुंतील पािी द्वभन्न प्रकारचे असते, 

जातीजातीतले आचार द्वनरद्वनराळे असतात, म खाुंम खाुंत भािा सारखी नसते. 

 

तैलाद्रके्षज्जलाद्रके्षद्रके्षत्त्शषथलबंधनात् । 

मूखिहसे्त न दातव्यमेवं वदषत पुस्तकम् ।। २७ 

प स्तक म्हिते,  तेल, पािी आद्वि माझी िाुंधिी सैल होिार नाही यापासून माझे रक्षि 

कर. आद्वि म ख्य म्हिजे मला मूखाांच्या हाती जाऊ देऊ नकोस.  

 

अजे्ञभ्यो गं्रषथन: शे्रष्ठा: गं्रषथभ्यो धाररिो वरा: । 

धाररभ्यो ज्ञाषनन: शे्रष्ठा: ज्ञाषनभ्यो व्ययसाषयन: ।। २८ 

अज्ञापेक्षा ग्रुंथवाचक शे्रष्ठ, ग्रुंथवाचकाुंत त्ाुंचा द्वनत् अभ्यास करिारे, त्ाुंच्यातील  ज्ञानी 

आद्वि त्ातही कृतीत उतरद्वविारे शे्रष्ठ होत.  
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आरंभेतैव कमािषि श्रांतं श्रांतं पुन: पुनः। 

कमािण्यारंभमािं षह िुरुिं श्रीषनििेवते ।। २९ 

वारुंवार थकलात तरी प नः प न्हा कमासचा आरुंभ करावाच. कायासरुंभ करिा-या प रुिालाच 

श्री प्राप् होते. 

 

अत्िगाििाषि शुदं्ध्यषत मन: सते्न शुद्धषत । 

षवद्या- तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धीज्ञािनेन शुद्ध्यषत।।३० 

पाण्याने गाते्र श द्ध होतात, मन सत्ाने श द्ध होते. मन ष्याचा आत्मा द्ववद्या आद्वि तपाने 

श द्ध होतो, आद्वि ज्ञानाने ि द्धी श द्ध होते. 

 

त्स्त्रयां तु रोचमानायां सवि तद् रोचते कुलम् । 

तस्यां त्वरोचमानायां सविमेव न रोचते ।। ३१ 

िी सुंत ष्ट् असेल तर ते क ळही सुंत ष्ट्  राहते आद्वि ती असुंत ष्ट् असली तर सवस क ळच 

असुंत ष्ट् होते.  

 

पादपानाम् भयं वातात्पद्मानाम् षशषशरात्भयम् । 

पवितानाम् भयं वज्रात्साधूनाम् दुजिनात्भयम् ।। ३२ 

वृक्षाुंना वा-यापासून भय असते, कमलप ष्ाुंना द्वशद्वशर ऋतूचे ( थुंड वातावरिाचे). 

पवसताुंना वज्राचे - (कद्वठि शिाचे)भय तर सज्जनाुंना द जसनाुंचे. 
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सुखं वा यषद वा दु:खं षप्रयं वा यषद वाSषप्रयम् । 

प्रापं्त प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराषजत: ।।३३ 

जे काही दैववशात समोर आले आहे ते स खाचे, द ःखाचे, आवडिारे अथवा नावडते 

असो- जसे असेल तसे, त्ाला समभावाने, हृदयाुंत हार न मानता सामोरे जावे.  

 

अनारोगं्य अनायुषं्य अिगं्य चाषतभोजनम् । 

अपुणं्य लोक-षवषद्वषं्ट तस्मात् तत् पररवजियेत् ।।३४ 

अद्वतभोजन हे आरोग्यनाशक,आय ष्यनाशक, स्वगस-प्रद्वतिुंधक, प ण्य कमी करिारे आद्वि 

लोकद्वनुंदेचुं कारि होय, म्हिून ते टाळावे. 

 

लोभमूलाषन पापाषन व्याधयो रसमूलका: । 

से्नहमूलाषन दु:खाषन ियं त्क्त्वा सुखी भवेत् ।।३५ 

लोभापायी मन ष्य पाप करतो, द्ववद्ववध रसाुंच्या (अद्वत) सेवनाने शाररररक व्याधी 

उद्भवतात. पे्रमापायी द :ख करण्याची पाळी येते. या द्वतन्ही ुंचा त्ाग केल्याने स ख प्राप् 

होते. 

 

उद्धरेत् आत्मनाSSत्मानं नात्मानमवसादयेत्। 

आतै्मव ह्यात्मनो बंधुरातै्मव ररपुरात्मन: ।।३६ 

स्वतःचा उद्धार स्वतः च केला पाद्वहजे. धीर सोडू देता कामा नये. आपिच आपले िुंधू 

असतो आद्वि आपिच आपले शतू्र असतो. 
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छायामन्यस्य कुवंषत षतषं्ठषत ियमातपे । 

फलान्यषप पराथािय वृक्षा: सतु्परुिा इव ।। ३७ 

जे स्वतः उन्हात तापत उभे राहून सावली-छाया द स-याुंना देतात, आद्वि स्वतःची (कष्ट् 

करून वाढद्ववलेली) फळेही द सऱयाुंना देतात असे हे वृक्ष सत्प रुिासारखेच असतात.  

 

गलद्दानगणं्ड षमलद् भंृगखणं्ड । चलच्चारुशुणं्ड जगिािशौण्डम् ।। 

लसदं्दतकाणं्ड षवपद् भंगचणं्ड । षशवपे्रमषपणं्ड भजे वक्रतंुडम् ।। ३८ 

ज्याच्या गुंडस्थलातील िावाम ळे मस्तकाभोवती भ ुंगे द्वफरतआहेत, ज्याची सोुंड हलत 

आहे, जो जगताचे रक्षि करण्यास समथस आहे, ज्याचे दात शोभून द्वदसत आहेत, जो 

भक्ताुंच्या द्ववघ्ाुंचे हरि करतो, ज्याच्या रूपात द्वशव शुंकराचे पे्रम साकारले आहे, अशा 

वक्रत ुंड गिपतीचे मी स्मरि करतो. 

 

कामधेनुगुिा षवद्या ह्ययकाले फलदाषयनी । 

प्रवासे मातृसदृिा, षवद्या गुप्त धनं सृ्मतम् ।। ३९ 

खरुं  ज्ञान हे कामधेनू सारखुं असतुं. कद्वठि काळात ते मािसाला मदत करतुं आद्वि 

आईप्रमािे आधार देतुं. द्ववद्या म्हिजे ग प् धनच.  

 

दुजिनेिु च सपेिु वरं सपो न दुजिन: । 

सपो दंशषत कालेन दुजिनसु्त पदे-पदे ।। ४० 

वाईट मािसापेक्षा साप िरा. साप क्वद्वचत कधीतरी चावतो, वाईट मािूस वारुंवार घात 

करतो.  
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यथा चतुषभि: कनकं परीक्ष्यते षनघिििचे्छदनतापताडनै: । 

तथा चतुषभि: पुरुि: परीक्ष्यते शु्रतेन शीलेन गुिेन कमििा ।। ४१ 

जशी सोन्याची परीक्षा घासून, तोडून, आगीत तापवून आद्वि ठोकून केली जाते त्ाप्रमािे 

मािसाची परीक्षा त्ाच्या द्ववद्या (द्वशक्षि), शील,  ग ि आद्वि कृती ुंवरून केली जाते. 

 

षनतान्तकान्तदन्तकात्न्तमन्तकान्तकात्मजं। 
अषचन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् ।। 

हृदन्तरे षनरन्तरं वसंतमेव योषगनां । 

तमेकदन्तमेव तं षवषचन्तयाषम सन्ततम् ।। ४२ 

ज्याची दुंतकाुंद्वत स ुंदर आहे, महाकाळ अशा शुंकराचा जो प त्र आहे, ज्याचे स्वरूप 

अद्वचन्त्य (कल्पना करता येिार नाही असे), अनुंत आहे. जो द्ववघ्हतास आहे आद्वि जो 

योगीजनाुंच्या हृदयात द्वनरुंतर द्वनवास करतो त्ा एकदुंताचे मी अखुंड द्वचुंतन करतो. 

 

दातवं्य भोक्तवं्य सषत षवभवे संग्रहो न कतिव्य: । 

पशे्यह मधुकरीिां संषचतमथं हरन्त्यने्य ।। ४३ 

वैभवकाळ (चाुंगली पररस्त्रस्थती) असताना मािसाने, दान करावे आद्वि उपभोग घ्यावा, 

पि सुंचय करीत िसू नये. पहा ना, मधमाश्याुंनी साठद्ववलेला मध (त्ाुंनी ना क िाला 

द्वदला ना स्वत: खाल्ला) द सरेच क िी ल टून नेत आहेत. 
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सतं् मृदु षप्रयं धीरो वाकं्य षहतकरं वदेत् । 

आत्मोकिं तथा षनंदा परेिां पररवजियेत् ।। ४४ 

मािसाने िोलताना सत्, सवाांना द्वप्रय, धैयस देिारुं , द्वहतकर असे भाष्य करावे. आत्मस्त ती 

आद्वि परद्वनुंदा नेहमीच टाळावी.  

 

पिपु्पफफलच्छायामूलव्कललदारुषभ: । 

धन्या महीरुहा येभ्यो षनराशा यात्न्त नाषथिन: ।। ४५ 

तरुवराुंनो त म्ही धन्य आहात. पाने, फ ले, फळे, सावली, मूळ, वकले आद्वि लाकूड 

(यातील काही ना काही) द्वमळाल्याने त मच्याकडे आलेल्या याचकाची द्वनराशा कधीच होत 

नाही. (वृक्ष मािसाला नेहमीच उपकारक असतात.) 

 

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधंु साधुनां जयेत् । 

जयेत् कदथि दानेन जयेत् सते्न चानृतम् ।। ४६ 

क्रोधावर शाुंतीने द्ववजय द्वमळवता येतो, द जसनावर सदाचाराने, कृपिावर दानाने व 

असत्ावर सत्ाने द्ववजय प्राप् करता येतो. 

 

ज्ञानं तु षद्वषवधं प्रोकं्त शात्िकं प्रथमं सृ्मतम् । 

अनुभवाखं्य षद्वतीयं तंु ज्ञानं तदुलिभं नृप ।।४७ 

हे राजा  - ज्ञान दोन प्रकारचे असते. एक सृ्मद्वतजन्य शास्त्रिक ज्ञान, आद्वि दूसरे 

अन भवजन्य ज्ञान जे अत्ुंत द लसभ असते.  
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न चौयिहायं न च राजहायं न भ्रातृभाजं्य न च भारकारर । 

व्यये कृते वधित एव षनतं् षवद्याधनं सविधनप्रधानम् ।। ४८ 

जे चोर चोरून नेऊ शकत नाहीत, न राजा घेऊ शकतो, भाऊ याची वाटिी करू शकत 

नाही, न ह्याचुं ओझुं वाटू लागते आद्वि जे खचस केल्याने वाढत जातुं, असुं द्ववद्या हे एकमेव 

शे्रष्ठ धन आहे.  

अन्नदानं परं दानं षवद्यादानमतः परम् । 

अने्नन क्षषिका तृत्प्तः यावज्जीवं च षवद्यया ।। ४९ 

अन्नदान शे्रष्ठ दान आहे. पि त्ाहूनही शे्रष्ठ द्ववद्यादान आहे. अन्न द्वमळाल्याने घेिा-याला 

थोडा वेळच तृप्ी लाभते. पि ज्ञानदान द्वमळालेला (द्वमळवता होऊन) आजीव तृप् 

रहातो.  

 

षवरला जानत्न्त गुिान् षवरला: कुवित्न्त षनधिने से्नहम् ।  

षवरला: परकायिरता: परदु:खेनाषप दु:त्खता षवरला: ।। ५० 

द स-याुंचे ग ि जाििारे थोडे असतात, द्वनधसनाशी सुंिुंध थोडेच ठेवतात. द स-याच्या 

कामात मग्न होिारे थोडे असतात आद्वि द स-याच्या द :खाने द :खी होिारे ही थोडे 

असतात. 

 

ऐकं्य बलं समाजस्य तदभावे स दुबिल: । 

तस्मात ऐकं्य प्रशंसत्न्त दॄढं राष्टर  षहतैषिि: ।। ५१ 

ऐक्य हे समाजाचुं िळ असतुं. ऐक्यहीन समाज द िसळ असतो.  म्हिूनच, राष्ट्र द्वहताचा 

द्ववचार करिारे समाजाच्या ऐक्याला प्राधान्य देतात.  
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महाजनस्य संसगिः, कस्य नोन्नषतकारकः? । 

पद्मपित्स्थतं तोयम्, धते्त मुक्ताफलषश्रयम् ।। ५२ 

मोठ्या लोकाुंचा सहवास क िाला लाभकारक नसतो?  कमळाच्या पानावर पडलेला 

जलद्विुंदू मोत्ासारखा दैद्वदप्यमान होतो.   

 

अल्पानामषप वसू्तनां संहषत: कायिसाषधका । 

तृिैगुिित्वमापनै्नर् बध्यने्त मत्तदत्न्तन: ।। ५३ 

लहान (कमी शस्त्रक्तच्या) वसू्त एकद्वत्रत होऊन खूप मोठी कामे करु शकतात. गवताच्या 

काड्याुंनी िनद्ववलेल्या दोराने मत्त हत्ती जखडून ठेवता  येतो.  

 

अषततॄष्णा न कतिव्या तॄष्णां नैव पररत्जेत् । 

शनै: शनैश्च भोक्तवं्य ियं षवत्तमुपाषजितम् ।। ५४ 

अती इच्छा करू नये पि इच्छाुंचा पूिस त्ागही टाळावा. आपि कमावलेल्या धनाचा 

थोडा थोडा उपभोग घ्यावा.  

 

धैयं यस्य षपता क्षमा च जननी शात्न्त: षचरं गेषहनी ।  

सतं् सूनु: अयं दया च भषगनी भ्राता मन:संयम: ।। 

के्षि: शय्या भूषमतलं षदश: अषप वसनं ज्ञानामृतम् भोजनम् । 

एते यस्य कुटुत्िन: वद सखे कस्माद् भयं योषगन: ।। ५५ 

धैयस ज्याचा द्वपता, क्षमा माता, शाुंती ही पत्नी, सत् हा प त्र, दया ही िहीि आद्वि सुंयम 

भाऊ आहे, भूद्वम हीच ज्याची शय्या, द्वदशा हीच विे आद्वि ज्ञानामृत भोजन आहे  असा 

सुंसार असिा-या योगी प रुिाला साुंग िरे भय कशाचे असिार? 
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असारे खलु संसारे सारं श्वशुरमत्िरम् । 

हरो षहमालये शेते हरर: शेते महोदधौ ।। ५६ 

असार अशा या सुंसारात सवस सार  ( द्वकुं वा सारुं  काही) सासरी असतुं. भगवान शुंकर 

द्वहमालयात आद्वि भगवान द्ववषू्ण महासागरात  रहातात !! 

 

कमले कमला शेते, हरः शेते षहमालये । 

क्षीराब्धौच हररः शेते मने्य मकुिशंकया ।। ५७ 

लक्ष्मी कमळात द्वनजते, शुंकर द्वहमालयात द्वनजतो, तर द्ववष्ण  द ग्धसागरात... मला 

वाटतुं... ढेकिाुंच्या भीतीने!! 

 

अमंिम् अक्षरं नात्स्त नात्स्त मूलम् अनौिधम् । 

अयोग्यः पुरुिः नात्स्त योजकः ति दुलिभः ।। ५८ 

क ठल्याही अक्षराचा मुंत्रात- चाुंगलुं द्वलहण्यासाठी उपयोग होतो, क ठल्याही म ळीचा 

औिधाुंसाठी उपयोग होऊ शकतो, क ठल्याही व्यक्तीचा (काही ना काही) कामासाठी 

उपयोग होऊ शकतो. फक्त हे कसुं करावुं याचुं सुंयोजन करिारे सुंयोजक द लसभ 

असतात. 

 

उत्साहो बलवानायि नासु्त्यत्साहात्परं बलम् । 

सोत्साहस्य च लोकेिु न षकंषचदषप दुलिभम् ।। ५९ 

शे्रष्ठ (कत सत्ववान) व्यक्ती ुंची उत्साह ही शस्त्रक्त असते.  उत्साहाहून शे्रष्ठ शस्त्रक्त नाही.  

उत्साद्वहत व्यस्त्रक्तला क ठलीच गोष्ट् करायला अवघड नसते.  
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पुणं्य प्रज्ञा वधियषत षक्रयमािं पुन:पुन: । 

वृद्ध प्रज्ञ: पुण्यमेव षनत्म् आरभते नर: ।। ६० 

प न: प न: प ण्य कमस - चाुंगलुं काम करिाऱयाची द्वववेक ि द्धी वाढत जाते आद्वि अशी 

प्रज्ञावान व्यस्त्रक्त नेहमीच प ण्य कमस करत रहाते. 

 

िड् दोिा: पुरूिेिेह हातव्या भूषतषमच्छता । 

षनद्रा तन्द्रा भयं क्रोध: आलसं्य दीघिसूिता ।। ६१ 

जीवनात काही साध्य करण्यासाठी मािसाने सहा गोष्ट्ी टाळिुं गरजेचुं आहे.  

झोप (खूप), न सत्ा कल्पना-द्ववचार करत िसिुं,  भीद्वत, राग, आळस आद्वि चालढकल 

(वेळकाढूपिा). 

 

व्यायामात् लभते िासं्थ्य दीघाियुषं्य बलं सुखं। 

आरोगं्य परमं भागं्य िासं्थ्य सवािथिसाधनम् ।। ६२  

व्यायामाने स्वास्थ्य, दीघासय ष्य, (शाररररक-मानद्वसक) िळ आद्वि स ख लाभते. द्वनरोगी 

असिुं हे फार मोठे भाग्य आहे आद्वि स्वास्थ्य असेल तर आय ष्यात अन्य अनेक अपेक्षा 

साध्य करता येतात.  

 

कुसुमं वििसंपन्नम् गन्धहीनं न शोभते । 

न शोभते षक्रयाहीनं मधुरं वचनं तथा ।। ६३ 

स ुंदर प ष् स वाद्वसक नसेल तर रुचत नाही. द्वक्रयाशून्य भाष्य स द्धा द्वकतीही चाुंगलुं असलुं 

तरी रुचिारुं  नसतुं. 
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मुखाि यि न पूज्यते धानं्य यि सुसंषचतम् । 

दंपत्ो कलह: नात्स्त ति श्री: ियमागत: ।। ६४  

जेथे (अज्ञानी,अनाचारी, द्वनि सद्ध) मूखस अशा लोकाुंना मान द्वदला जात नाही, जेथे गरजेच्या 

वसू्तुंचा (धन-धान्याचा) नीट सुंचय केला जातो, पती-पत्नीत कलह नसतो (ते आपल्या 

कतसव्यात व्यस्त रहातात) अशा घरी श्री-लक्ष्मी स्वत:च येऊन वास्तव्य करते.  

 

जेष्ठतं्व जन्मना नैव गुिैजेष्ठत्वमुच्यते। 

गुिात् गुरुत्वमायाषत दुगं्ध दषध घृतं क्रमात् ।। ६५ 

मोठेपिा जन्माने (वयाम ळे) येत नाही. ग िाुंनी शे्रष्ठत्व जािलुं जातुं. दूध, दही आद्वि तूप 

याुंचे ग ि या क्रमाने वाढलेले द्वदसून येतात.  

 

शुशू्रिा श्रविं चैव ग्रहिं धारिं तथा । 

उहापोहोथि षवज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुिा: ।। ६६  

काही ऐकून घेण्याची इच्छा, प्रत्क्ष श्रवि करिे, समजून घेिे, स्मरिात ठेविे, तकस -

द्ववतकस , द्ववज्ञान आद्वि तत्वज्ञान ही ि द्धीची अुंगे आहेत.  
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जाडं्य षधयो हरषत षसंचषत वाषच सतं् । 

मानोन्नषतं षदशषत पापमपाकरोषत चेत: ।।  

प्रसादयषत षदकु्ष तनोषत कीषतं । 

सतं्सगषतः कथय षकं न करोषत पंुसाम् ।। ६७ 

ज्याच्याम ळे ि स्त्रद्धचुं जडत्व जातुं, वाचा सत्वचन िोलू लागते, मान वाढतो,उन्नद्वत होते, 

पापाुंतून म क्ती द्वमळते, द्वचत्त प्रसन्न रहाते आद्वि स्वतःची कीद्वतस सवसत्र पसरते, साुंगा ना, 

सत्सुंगद्वत मािसाचुं काय चाुंगले करत नाही?  

 

आलसं्य षह मनुष्यािां शरीरस्थो महान् ररपु: । 

नासु्त्यद्यमसमो बनु्धः कृत्वा यं नावसीदषत ।। ६८ 

शरीरात असिारा आळस हा मन ष्याचा फार मोठा शतू्र आहे. कष्ट्, पररश्रम यासारखा 

त्ाचा द सरा कोिी द्वमत्र नाही. पररश्रम करिा-याला (खूप काही द्वमळद्ववता येते आद्वि 

त्ाम ळे) द :ख नसते.  

 

यसु्त सञ्चरते देशान् सेवते यसु्त पत्ण्डतान् । 

तस्य षवस्ताररता बुत्द्धसै्तलषबन्दुररवाम्भषस ।। ६९ 

जो द्ववद्ववध प्राुंतात प्रवास करतो (द्ववद्ववध प्राुंतातील गोष्ट्ी अन भवतो), द्वविानाुंच्या 

सहवासात, सेवेत रहातो त्ाची ि द्धी पाण्यात तेलाचा थेंि पसरतो तशी द्ववकद्वसत होते. 
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प्रथमे नाषजिता षवद्या षद्वतीये नाषजितं धनं । 

तॄतीये नाषजितं पुणं्य चतुथे षकं कररष्यषत ।। ७० 

पद्वहलुं ज्ञान द्वमळवले नाही, द स-यात धन-वैभव द्वमळद्ववले नाही. द्वतस-यात (स्वतःचुं ज्ञान 

आद्वि धन इतराुंना देऊन) प ण्य प्राप् केले नाही तर चवथ्यात काय करिार? 

हे स भाद्वित चार आश्रमाुंशी सुंिुंद्वधत आहे. ब्रह्मचयस, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आद्वि 

सुंन्यासाश्रम, ज्याचे प्रते्काने पालन करावे ही अपेक्षा. ज्ञानाजसन, धनाजसन, प ण्याजसन 

आद्वि मोक्षप्राप्ी करत जीवन चार प्रकारच्या कायासत व्यतीत करावे ही कल्पना. यातील 

पद्वहले तीन केले नाही तर मोक्षप्राप्ी कशी होिार हा गद्वभसताथस.  

 

धृषं्ट धृषं्ट पुनरषप पुनः चिनं चारुगनं्ध । 

षछनं्न षछनं्न पुनरषप पुनः चेकु्षदणं्ड रसालम् ।।  

दगं्ध दगं्ध पुनरषप पुनः कांचनं ताप्तवििम् । 

प्रािाने्तऽषप प्रकृषतषवकृषत जाियते नोत्तमानाम् ।। ७१ 

प न: प न्हा घासूनही चुंदन स गुंधच देते,  प न: प न्हा तोडूनही ऊसाुंत गोड रस रहातो, 

वारुंवार अद्वग्नत तापद्ववल्याने सोनुं जास्तच चमकदार होतुं. तसेच प्राि गेले तरी सत्प्रवृत्त 

लोकाुंच्या वृत्तीत द्ववकृती येत नाहीत. 

 

समानी व आकूषत: समाना हृदयाषन व: । 

समानमसु्त वो मनो यथा व: सुसहासषत ।। ७२ 

(सम दायाचे-समाजाचे) द्वनष्किस एक असावेत, सवाांच्या हृदयात एक भाव असावा, मनाुंत 

समान सुंकल्प असावेत,  ज्याने सामाद्वजक जीवन चाुंगलुं, सवाांना स सह्य असुं होईल. 

समाज स सुंघद्वटत होईल. 
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वदनं प्रसादसदनं सदयं दयं सुधामुचो वाच: । 

करिं परोपकरिं येिां केिां न ते वन्द्या: ।। ७३ 

जो नेहमी प्रसन्नवदन असतो, ज्याच्या हृदयात दयाभाव असतो, जो गोड िोलतो (द स-

याुंस द्वहतकारक िोलतो) आद्वि जो इतराुंना उपकारक काम करत असतो (अशा 

कामाुंना प्राधान्य देतो), असा मािूस कोिाला वुंदनीय वाटिार नाही? 

 

वदनं प्रसादसदनं सदयं ह्रदयं सुधामुचो वाच: । 

करिं परोपकरिं येिां केिां न ते वन्द्या: ।। ७४ 

जो नेहमी प्रसन्नवदन असतो, ज्याच्या हृदयात दयाभाव असतो, जो गोड िोलतो (द स-

याुंस द्वहतकारक िोलतो) आद्वि जो इतराुंना उपकारक काम करत असतो (अशा 

कामाुंना प्राधान्य देतो), असा मािूस कोिाला वुंदनीय वाटिार नाही? 

 

साथं्य तथं्य षहतं वाकं्य षप्रयंयुक्तमनुत्तरम् । 

उवाच भगवान भद्रां सुभद्रां भद्र भाषििीम् ।। ७५ 

हा स न्दर श्र्लोक, स न्दर अथस,स न्दर प्रास असलेला, गेयता असलेला, मला फार आवडतो.  

अशा िोलण्यािद्दल काय िोलावे? 
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रामो राजमषिः सदा षवजयते रामं रमेशं भजे । 

रामेिाषभहता षनशाचरचमूः रामाय तसै्म नमः ।। 

रामान्नात्स्त परायिंपरतरं रामस्य दासोस्म्यहं । 

रामे षचत्तलयस्सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ।। ७६ 

श्रीराम अनेक राजाुंमधील शे्रष्ठ राजरत्न आहेत, जे नेहमी द्ववजयी होतात आद्वि जे सीतेचा 

ईश्र्वर आहेत. ज्याुंनी द्वनशाचर राक्षसाुंचा नाश केला त्ा श्रीरामाुंना मी वुंदन करतो. ज्या 

श्रीरामाुंपेक्षा परम, शे्रष्ठ असुं काही नाही त्ाुंचा मी दास आहे.माझे द्वचत्त श्रीरामद्वचुंतनात 

सतत रहावे. हे श्रीरामा माझा उद्धार करा.    

 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पषक्षिां गषतः । 

तथैव ज्ञानकमिभ्यां जायते परमं पदम् ।। ७७ 

जसे पक्षाुंना आकाशात उडण्यासाठी दोन पुंख लागतात तसेच मन ष्यास शे्रष्ठत्व 

द्वमळद्ववण्यासाठी ज्ञान आद्वि कमस  दोन्ही आवश्यक आहेत.  

 

श्रोिं शु्रतेनैव न कंुडलेन, दानेन पाषिनि तु कंकिेन, । 

षवभाषत कायः करुिापरािां, परोपकारैनि तु चिनेन ।। ७८ 

कानाुंची शोभा ज्ञानाच्या गोष्ट्ी ऐकण्यात असते क ुं डलाुंम ळे नाही,  हाताची शोभा दानात 

आहे कुं किात नाही, देहाची शोभा द स-याुंचा आदर करत परोपकार करण्यात आहे 

शररराला चुंदन लावण्याने नाही.   
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षवदेशेिु धनं षवद्या व्यसनेिु धनं मषत: । 

परलोके धनं धमि: शीलम् सविि वै धनम् ।। ७९ 

द्ववदेशात ि द्धी, ज्ञान हीच सुंपत्ती असते तर अवघड काळात चात यस. धमासचरि परलोक 

प्राप् करून देिारी सुंपत्ती तर सत्शील सवसच द्वठकािी उपयोगी अशी सुंपत्ती असते. 

 

गौरवं प्राप्यते दानात् न तु षवत्तस्य संचयात् । 

त्स्थषत: उचै्च: पयोदानां पयोधीनां अध: त्स्थषत: ।। ८० 

दान देण्याने उच्च स्थान प्राप् होते फक्त धनसुंचय करून नाही. पाऊस देिारे ढग खूप 

उुंची गाठतात, तर एवढा जलसुंचय असलेला सागर जद्वमनीवर नीच स्थानी असतो.   

 

अयं षनजः परो वेषत गिना लघुचेतसाम् । 

उदारचररतानां तु वसुधैवकुटुिकम् ।। ८१ 

 हे माझुं ते त्ाुंचुं असा द्ववचार सुंक द्वचत मनोवृत्तीचे लोक करतात. द्ववशाल मनोवृत्तीचे 

लोक सवस जगाला एक क ट ुंि मानतात. (नैसद्वगसक सुंपत्ती सवाांचीच आहे)  

 

दूरस्थोऽषप न दूरस्थो यो यस्य मनषस त्स्थत: । 

यो यस्य हॄदये नात्स्त समीपस्थोऽषप दूरत: ।। ८२ 

जी गोष्ट् मनात ठसलेली असते ती दूर असली तरीस द्धा जवळ असलेली वाटते. पि जी 

गोष्ट् मनाला भावलेली नसते, (द्वजला हृदयात स्थान नाही) ती जवळ असूनही दूरची वाटते.  
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नालसा: प्रापु्नवन्त्यथािन न शठा न च माषयन: । 

न च लोकरवािीता न च शश्वत्प्रतीषक्षि: ।। ८३ 

आळशी, द स-याचुं वाईट द्वचुंतिारा, त्ाुंना वुंद्वचत ठेविारा, लोक काय म्हितील अशी 

भीद्वत िाळगिारा आद्वि अजून चाुंगली सुंधी येण्याची वाट पहात कृद्वतहीन रहािारा 

मन ष्य सुंपन्नता (जीवनात सफलता) प्राप् करू शकत नाही.  

 

न कषश्चत् कस्यषचत्न्मिं न कषश्चत् कस्यषचत् ररपु: । 

अथितसु्त षनबध्यने्त षमिाषि ररपवस्तथा ।। ८४ 

क िीही क िाचा द्वमत्र द्वकुं वा शतू्र होत नसतो. अपेक्षा-पररस्त्रस्थती द्वमत्रत्व द्वकुं वा शत्र त्व 

द्वनमासि करतात.   

 

माता षमिं षपता चेषत िभावात् षितयं षहतम् । 

कायिकारितश्चाने्य भवत्न्त षहतबुद्धयः ।। ८५ 

आपले आई, वडील आद्वि द्वमत्र हे  स्वभावतःच आपल्या द्वहताचे द्वनरपेक्ष द्ववचार करतात.  

ह्या द्वतघाुंद्वशवाय अन्य सवस  आपल्याकडून काही मोिदल्याची अपेक्षा ठेऊनच आपल्या 

द्वहताचे द्ववचार करतात. (आई, वडील आद्वि द्वमत्राुंसारखे द्वनरपेक्ष द्वहतद्वचुंतक नाहीत.) 
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श्रोिस्य श्रोिम् मनसो मनो यत् वाचो ह वाचं स उ प्रािस्य प्राि: । 

चकु्षचश्र्चकु्षरषतमुच्च धीरा: पे्रत्ास्माल्लोकादमृता भवत्न्त ।। ८६ 

जो आपल्या कानाुंचे कान आहे, मनाचुं मन आहे, वाचेची वाचा आहे, प्रािाुंचा प्राि आहे 

आद्वि डोळ्याुंचे डोळे आहे, त्ाला जाििारे ि स्त्रद्धमान लोक अमृतत्व प्राप् करतात.  

(आपल्या या इुं द्वद्रयाुंना ऊजास जो देतो ते ब्रह्म मानले आहे, कतास करद्ववता हे ब्रह्म आहे. हे 

जाििारे ि स्त्रद्धमान लोक चाुंगलुं काम करत रहातात आद्वि अमर होतात.) 

 

क्रोधो वैवितो राजा तॄष्णा वैतरिी नदी  । 

षवद्या कामदुघा धेनु: सन्तोिो निनं वनम् ।। ८७ 

क्रोध हा यमराज, तर अद्वतलोभ हा नरकाकडे नेिारा मागस. पि द्ववद्या ही आकाुंक्षा पूिस 

करिारी जिू कामधेनू आद्वि सुंतोि म्हिजे नुंदनवन.  

 

यदीच्छषस वशीकतंु जगदेकेन कमििा । 

परापवादससेभ्यो गां चरन्ती ंषनवारय ।। ८८ 

जर अशा एका गोष्ट्ीने जगाला (अनेक लोकाुंना) आपलुं करून घेता येत असेल तर ते 

म्हिजे द्वजव्हा रूपी गाईला परद्वनुंदारूपी  क रिात चरू न देिे. (द स-याची द्वनुंदा न 

करिे)   

 

शृ्रयताम् धमिसवििं शृ्रत्वा चैवावधायिताम् । 

आत्मन: प्रषतकूलाषन परेिां न समाचरेत् ।। ८९ 

धमस म्हिजे काय हे नीट समजून घ्या आद्वि आचरिात आिा.  जे स्वत:साठी चाुंगलुं नाही 

म्हिून आपि करत नाही ते द स-यासाठीही करू नका.   
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अनेक शासं्त्र बहु वेषदतव्यम् । अल्पश्च कालो बहवश्च षवघ्ना: ।। 

यत् सारभूतं तदुपाषसतवं्य । हंसो यथा क्षीरषमवामु्भमध्यात् ।। ९०  

अभ्यासासाठी खूप शािे आहेत आद्वि त्ात ज्ञान भाुंडारही खूप आहे. आपल्याकडे वेळ 

कमी आद्वि अडचिी खूप आहेत. म्हिून हुंस जसा दूध पािी यातलुं फक्त दूध द्वनवडतो 

तसुं आपिही या शािाुंच सार समजून घेतले पाद्वहजे. 

 

अषिशेिम् ऋिशेिम् शिुशेिम् तथैव च । 

पुन: पुन: प्रवधेत तस्मात् शेिम् न कारयेत् ।। ९१ 

आग, कजस आद्वि शतू्र हे थोडे द्वशल्लक राद्वहले तरी प न्हा वाढत जातात म्हिून ते पूिसपिे 

नष्ट् करावेत.  (थोडेही द्वशल्लक राद्वहले नाहीत याची खात्री करावी.) 

 

आशा नाम मनुष्यािां काषचदाश्चयिशॄङखला । 

यया बद्धा: प्राधावत्न्त मुक्तात्स्तष्ठत्न्त पङ्गुवत् ।। ९२  

आशा नावाची एक द्ववद्वचत्र आद्वि आश्चयसकारक साखळी आहे. द्वहने िाुंधून ठेवलेला इकडे 

द्वतकडे पळत असतो तर िाुंधून न ठेवलेला पाुंगळ्यासारखा एकाच द्वठकािी अडकून 

पडतो.  (आशावाद ही कृद्वतशीलतेची फार मोठी ऊजास आहे. कृद्वतशील लोक आशावादी 

असतात.) 

 

अथाि भवत्न्त गच्छत्न्त लभ्यते च पुन: पुन: ।  

पुन: कदाषप नायाषत गतं तु नवयौवनम् ।। ९३ 

धन द्वमळिुं आद्वि जािुं हे प न्हाप न्हा होऊ शकतुं. तारुण्य मात्र एकदा गेलुं की परत येत 

नाही.  
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नमत्न्त फषलनो वृक्षाः नमत्न्त गुषिनो जनाः । 

शुष्ककाष्ठश्च मूखिश्च न नमत्न्त कदाचन ।। ९४ 

वृक्ष जसे फळाुंच्या भाराने वाकतात, लीन होतात तसे ग िवान लोक ग िाुंच्या भाराने 

द्ववनम्र होतात.  तर ग िहीन मूखस लोक वाळलेल्या लाकडाप्रमािे कडक असतात, कधीच 

वाकू शकत नाहीत.  

 

न प्रहॄष्यषत सन्माने नापमाने च कुप्यषत । 

न कु्रद्ध: परूिं बू्रयात् स वै साधूत्तम: सॄ्मत: ।। ९५  

ज्याुंना मान-सन्मानाने गवस होत नाही, अपमानाने राग येत नाही, ना  ते अती क्रोद्वधत 

होतात आद्वि कठोर शि िोलतात, हेच खरे शे्रष्ठ साध  प रुि होत.  

 

द्वावेव षचन्तया मुक्तौ परमानि आपु्लतौ । 

यो षवमुग्धो जडो बालो यो गुिेभ्य: परं गत: ।। ९६ 

या जगात केवळ दोनच  प्रकारचे लोक द्वचुंताम क्त असा परमानन्द अन भवतात.  एक 

म्हिजे अजाि, द्वनरागस िालक आद्वि द सरा परम योगी. 
 

अशकं्य नारभेत् प्राज्ञ: अकायिम् नैव कारयेत् । 

असतं् नैव वक्तव्यम् आलसं्य नैव कारयेत् ।। ९७ 

प्रज्ञावुंत व्यक्तीने अशक्य काम करायला घेऊ नये, करायला नको असे कृत् कधी करू 

नये, असत् िोलू नये आद्वि कधीही आळस करू नये.  
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सहसा षवदधीत न षक्रयामषववेक: परमापदां पदम् । 

वृिते षह षवमृश्यकाररिं गुिलुब्धा: ियमेव संपद: ।। ९८ 

जे काम करायचे ते घाईने, अद्ववचाराने करू नये. कारि अद्वववेक हा अनेक आपत्ती ुंना 

आमुंत्रिच देत असतो. नीट द्ववचार करून काम करिाऱयावर, ग िाुंवर भाळिारी 

भाग्यलक्ष्मी स्वतःच प्रसन्न होते. 

 

पूविजन्मकॄतं कमि तद् दैवषमषत कथ्यते । 

तस्मात् पुरूिकारेि यतं्न कुयािदतत्न्द्रत: ।। ९९ 

पूवस जन्मी केलेलुं कमस (या जन्मातील) दैव, सुंद्वचत  समजतात. म्हिून मािसाने या जन्मात 

अद्ववश्राुंत प्रयत्नपूवसक द्वनषे्ठने खूप कष्ट् करावे. 

 

षवद्या शसं्त्र च शासं्त्र च दे्व षवदे्य प्रषतपत्तये । 

आद्या हास्याय वृद्धते्व षद्वषतयाषद्रयते सदा ।। १०० 

शि-द्ववद्या आद्वि शाि-द्ववद्या  मािसाने दोन्ही प्राप् कराव्या. पि वृद्धावस्थेत शाररररक 

शस्त्रक्त कमी झाल्याने शि-द्ववद्या वापरिे हास्यास्पद होऊ शकतुं, तर शाि-ज्ञानाचा 

वापर त्ाला नेहमीच मान, आदर  प्राप् करून देतो. 

 

मा भ्राता भ्रातरं षद्वक्षन्, मा िसारमुत िसा । 

सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।। १०१ 

 भावा भावाुंत  िेि नसावा, िद्वहिी िद्वहिी ुंत िेि नसावा.  एकमेकाुंचा आदर करत 

समद्ववचारानी, सवाांनी द्वमळून कायसरत रहावुं. नेहमी श भ, चाुंगलुं िोलावुं. 
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गुरोरप्यवषलप्तस्य कायािकायिमजानत: । 

उत्पथं प्राषतपन्नस्य न्यायं्य भवषत शासनम् ।। १०२ 

आदरिीय आद्वि शे्रष्ठ व्यस्त्रक्त जर व्यक्तीगत अद्वभमानाम ळे धमस- अधमस यातील फरक 

द्ववसरून च कीच्या मागासने जात असतील तर त्ाुंना शासन करिुं हा न्यायच आहे. 

 

षकम् कुलेन षवशालेन षवद्याहीनस्य देषहन: । 

अकुलीनोऽषप षवद्यावान् देवैरषप सुपूज्यते ।। १०३ 

चाुंगल्या क ळात जन्म होऊनही ज्ञानी नसिुं याचा उपयोग काय?  क लीन नसलेल्या ज्ञानी 

जनाुंना देवही पूजतात.   

 

अयुकं्त िाषमनो युकं्त युकं्त नीचस्य दूििम् । 

अमृतं राहवे मृतु्षवििं शंकरभूििम् ।। १०४ 

कत सत्ववान मोठ्या व्यक्ती ुंना अयोग्य-घातक गोष्ट्ही योग्य ठरू शकते, तर नीच व्यक्ती ुंना 

चाुंगली गोष्ट्ही वाईट ठरू शकते. अमृत प्राशन केलेल्या राहूचा द्वशरचे्छद झाला तर द्ववि 

शुंकराचे भूिि ठरले. 
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अयश्चिकचवििं फषिफिामिे: किििम् । 

करेि षगररतोलनं जलषनधे: पदा लंघनम् ।। 

प्रसुप्तहररबोधनं षनषशतखड्गसंस्पशिनम् । 

कदाषचदत्खलं भवेन्न च शठाद्धनस्याजिनम् ।। १०५ 

एक वेळ लोखुंडाचे चिे खाता येतील, सपासच्या डोक्यावरचा मिी काढता येईल, हातावर 

डोुंगर तोलता येईल, सम द्र चालत पार करता येईल, झोपलेल्या द्वसुंहाला हाताने हलवून 

जागे करता येईल आद्वि खड्गाच्या धारदार पात्ावरून िोटही द्वफरद्ववता येईल, पि द ष्ट् 

कृपि मािसाकडून पैसे मात्र कधीच प्राप् करता येिार नाहीत. 

 

अयश: प्राप्यते येन येन चाधोगषतभिवेत् । 

िाथािच्च भ्रश्यते येन तत् कमि न समाचरेत् ।। १०६ 

ज्या कृत्ाने अपयश येईल, स्वत:ची अधोगती होईल आद्वि आपल्या इच्छा आकाुंक्षाची 

पूतसता होिार नाही असे कृत् कधीही करू नये.  

 

आनृशंसं्य क्षमा सत्म् अषहंसा दम आजिवम् । 

प्रीषत: प्रसादो माधुयं मादिवं च यमा दश ।। १०७ 

कू्रर नसिे, क्षमा, सत्, अद्वहुंसा, आवरशक्ती, सरळ स्वभाव, पे्रम, दातृत्व, गोडवा आद्वि 

मृद ता ही यमाची(सुंयमाची) दहा लक्षिे आहेत. 
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अदूरगमनं तीथिम् अदेह दमनं तप: । 

अनम्भ:सभवं स्नानं मातृश्चरिपंकजम् ।। १०८ 

आईचे चरिकमल हेच दूर नसलेलुं तीथसस्थळ आहे,  कष्ट् नसलेलुं तप आहे आद्वि 

पाण्याद्ववना पद्ववत्र स्नान आहे. 

 

संपतु्स महतां षचतं्त भवु्यत्पलकोमलम् । 

आपतु्स च महाशैलाषशलासंघातककि शम् ।। १०९ 

सुंपन्न काळाुंत मोठ्या व्यक्ती ुंचे मन कमळाप्रमािे कोमल होते. पि आपत्ती येताच तेच 

मोठ्या पवसताच्या द्वशळाुंशी टक्कर देण्याइतके टिक होते. 

 

उद्यमे नात्स्त दाररद्र्यम् जप्यतो नात्स्त पातकम् । 

मौनेन कलहो नात्स्त नात्स्त जागरतो भयम् ।। ११० 

उद्यमशीलता दाररद्र्य दूर करते, जप जाप्य पाप नष्ट् करतात. मौन कलह थाुंिद्ववतो तर 

सजगता भीद्वत दूर करते. 

 

काल: मृजषत भूताषन काल: संहरते प्रजा:। 

सवे कालस्य वशगा न काल: कस्यषचद् वशे।। १११ 

काळ जीव द्वनमासि करतो आद्वि त्ाुंचा अुंत घडवतो. सवस काही काळाच्या आधीन असतुं 

पि काळ कशाच्याच आधीन नसतो. 
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अज्ञानं खलु कषं्ट क्रोधाषदभ्योSषप सविपापेभ्य: । 

अथं षहतमषहतं वा न वेषत्त येनावृतो लोक: ।। ११२ 

क्रोध आद्वि अन्य वाईट गोष्ट्ी ुंहूनही अज्ञान हेच जास्त वाईट आहे. अज्ञानात ग रफटलेल्या 

लोकाुंना चाुंगलुं आद्वि वाईट समजत नाही. 

 

अज्ञानं खलु कषं्ट क्रोधाषदभ्योSषप सविपापेभ्य: । 

अथं षहतमषहतं वा न वेषत्त येनावृतो लोक: ।। ११३ 

क्रोध आद्वि अन्य वाईट गोष्ट्ी ुंहूनही अज्ञान हेच जास्त वाईट आहे. अज्ञानात 

ग रफटलेल्या लोकाुंना चाुंगलुं आद्वि वाईट समजत नाही. 

 

यथा खरशं्चदनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य । 

एवं षह शास्त्राषि बहुन्यषधत् अथेिु मूढा: खरवद् वहत्न्त ।। ११४ 

गाढवाला पाठीवर चुंदनाची लाकडे वाहताना चुंदनाचे महत्व न कळता फक्त त्ाचा 

भार कळतो तसेच शािाभ्यास केलेले अनेक ज्ञानी त्ाुंचा अथस न कळता फक्त ज्ञानाचा 

भार वाहतात. 

 

संपूििकंुभो न करोषत शिं अधोघटो घोिमुपैषत नूनम् । 

षवद्वान् कुलीनो न करोषत गवं गुिैषविहीना बहु जल्पयंषत ।। ११५ 

पूिस भरलेल्या माठाचा अधसवट भरलेल्या माठापेक्षा कमी आवाज होतो. तित द्वविान 

शाुंत असतात (स्वतःिद्दल) जास्त िोलत नाहीत तर कमी ज्ञान असलेलेच जास्त िडिड 

करतात. (हल्लीच्या भािेत जास्त आवाज करतात!) 
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अमुद्रोSषप वरं कूप: समुदे्रिाषप तेन षकम् । 

सुिादु सषललं यि पीयते पषथकै: पषथ ।। ११६ 

ज्याला सवस जाितात अशा सम द्राच्या पेक्षा फार माहीत नसलेली द्ववहीर िरी कारि 

द्ववहीरीचुं पािी पद्वथकाुंना द्वपता येतुं सम द्राचुं नाही. 

 

षपबत्न्त नद्य: ियमेव नांभ: । ियं न खादत्न्त फलाषन वृक्षा: ।। 

न अदत्न्त ससं्य खलु वाररवाहा । परोपकाराय सतां षवभूतय: ।। ११७ 
नद्या स्वत:चे पािी पीत नाहीत. वृक्ष स्वत:ची फळुं  खात नाहीत. ढगही त्ाच्या पाण्याने 

आलेली द्वपकुं  खात नाहीत. सज्जनाुंचुं सगळुं च द स-याुंच्यासाठी असतुं. 

 

एको धमि: परं शे्रय: क्षमैका शात्न्तरुत्तमा । 

षवदै्यका परमा दृषष्टर् अषहंसैका सुखावहा ।।११८ 

धमस हीच सवस शे्रष्ठ गोष्ट् आहे, क्षमा हीच उत्तम शाुंती, द्ववद्या हीच शे्रष्ठ दृष्ट्ी आद्वि अद्वहुंसा 

हीच स खकारक आहे.  (धमस म्हिजे यमधमस- म्हिजे सुंयमधमस  - श्लोक १०७ पहा) 

 

प्रत्हं प्रत्वेके्षत नरश्चररतमात्मन: । 

षकं नु मे पशुभेसु्तलं्य षकं नु सतु्परुिैररषत ।। ११९ 

मािसाने रोज आपल्या आचरिाचे पररक्षि  करून स्वत: मधे्य पशूुंशी त लनीय काय 

आहे आद्वि सज्जनाुंशी त लनीय काय आहे यावर लक्ष ठेवावे.  
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करे दानं हृषद ध्यानं मुखे मौनं गृहे धनम्। 

तीथे यानं षगरर ज्ञानं मण्डनं महताषमदम् ।। १२० 

हातात दान, हृदयात द्वचुंतन, म खात मौन, घरात सुंपन्नता, प ण्यके्षत्राुंची यात्रा आद्वि खूप 

ज्ञान हे सवस मोठ्या व्यक्तीचे अलुंकारच होत.  

 

करोषत दोिं न तमि केसरी। 

 न दिशूको न करी न भूषमप: ।। 

अतीव रुष्टो न च शिुरुद्धतो। 

यमुग्रषमथ्यात्वररपु: शरीररिाम् ।। १२१ 

द्वसुंह, साप, हत्ती याुंच्याकडून सहसा मािसाला फारसा त्रास देत नाहीत, राजा द्वकुं वा 

आपल्यावर अतीशय रागावलेला आपला शत्र  हे स द्धा आपल्याला खूप त्रास करू 

शकिार नाहीत पि या सवाांहूनही जास्त त्रास आपल्या मनाुंतील च कीच्या कल्पना, 

भास हे द्वनमासि करतात.  

 

कस्याषप कोऽप्यषतशयोऽत्स्त स तेन लोके । 

ख्याषतं प्रयाषत न षह सविषवदस् तु सवे ।। 

षकं केतकी फलषत षकं पनस: सुपु्पफ:। 

षकं नागवल्यषप च पु्पफफलैरुपेता ।। १२२ 

जगात काहीजिाुंना त्ाुंच्यातील काही ग िद्ववशेिाने प्रद्वसद्धी प्राप् होते जरी त्ाुंच्याकडे 

सगळुं  काही नसतुं. केवड्याला क ठे प फळे येतात काुं? फिसाला खूप फ लुं येतात 

काुं? का नागवेलीला फ ले फळे येतात? 
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शतेिु जायते शूर: सहसे्त्रिु च पंषडत: । 

वक्ता दशसहसे्त्रिु दाता भवषत वा न वा ।। १२३ 

शुंभरात एक शूर आढळतो, हजारात एखादा पुंद्वडत, दहा हजारात एखादा वक्ता पि 

दानी मात्र फारच थोडे आढळतात, त्ाुंची वानवा असते.   

 

भािासु मुख्या मधुरा षदव्या गीवाििभारती । 

तस्यां षह काव्यम् मधुरमं तस्मादषप सुभाषितम् ।।१२४ 

भािेतील म ख्य अशी मध र भािा देवाुंची भािा सुंसृ्कत आहे. त्ातील काव्य मध र आहे 

आद्वि त्ाहूनही त्ातील स भाद्विते जास्त मध र आहेत.  

 

द्राक्षा म्लानमुखी जाता शकि रा आश्मतां गता । 

सुभाषितरसस्यागे्र सुधा भीता षदवं गता ।।१२५ 

स भाद्विताची गोडी इतकी आहे की द्राके्ष म्लानम खी झाली (कोमेजली), साखरेचे खडे 

झाले आद्वि अमृत देवाघरी स्वगाांत गेलुं.  
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आमची इतर प्रकाशाने  

 

  

द्वचत्र ज्ञानेश्वरी – भाग १ आद्वि २ - कमस योग 

सौ. दीपाली पाटवदकर     

एकेका पानावर मराठी व इुंग्रजी अथाससद्वहत ओवी द्वदली आहे. हे प स्तक 

लक्षवेधी होण्याचुं कारि हे केवळ त्ातले द्वववेचन नाही. हे प स्तक वाचनीय 

सोितच पे्रक्षिीयही झालुं आहे याचुं कारि यातली रेखाद्वचत्रुं! चाुंदण्या रात्री 

तलाव जसा म ठीम ठी चाुंदीचे रुपये उधळल्यासारखा चमचमावा तसुं हे प स्तक 

म्हिजे रेिाुंची आद्वि द्विुंदूुंची उधळि आहे. या प स्तकात एकेक ओवी 

लेस्त्रखकेला जशी आकळली तसे त्ाचे दोन प्रवाह होऊन कागदावर ओघळले 

आहेत, एक अक्षराुंचा आद्वि एक रेिाुंचा. – श्री प्रसाद फाटक, तरुि भारत   
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