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आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.
•
िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिु ी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी िापर करण्यापिु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.

स्मरणार्थ
नानाकाका ज्याच्ं याकडुन आयष्ु य म्हणजे ज्ञानाजकन, र्वद्याथीदशा हे र्शकलो त्याना.
आबाकाका ज्यांच्या देशभर्ि आर्ण अद्यात्माच्या सरु स गोष्टीनी भारुन गेलो त्याना.
प्रेमळ आप्पाकाकाना.
साहस आर्ण आत्मर्वश्वास रुजवणाऱ्या माझ्या वडीलाना.
समाजसेवचे ा र्न ष्काम कमकयोग दाखवणाऱ्या भाऊकाकाना.
ज्याच्ं या घरी सस्ं कारक्षम मन तयार झाले त्या भाई उर्क शक
ं राव घोलकरना.
भर्िपणू क अपकण
स्मरणार्थ
नानाकाका र्जनसे र्सखा की जीवन का अथक ज्ञानाजकन और र्वद्याथीदशा ही है।
आबाकाका र्जनकी देशभर्ि और अध्यात्म की बातोंसे अर्भभतू हुआ।
स्नेर्हल आप्पाकाका
मझु में साहस और आत्मर्वश्वास का र्सच
ं न करनेवाले मेरे र्पताजी
मझु े समाजसेवा के र्नष्काम कमकयोग का दशकन करवानेवाले भाऊकाका

र्जनके सर्ननध्य में संस्कारक्षम मन बना उन भाई घोलकर इनको भर्िपणू क अपकण

ऋण निर्देश
श्री. सरु े श चांदोरकर ज्यांच्याकडुन संग्रहासाठी उत्तेजन व मोलाचे सहकायक र्मळाले.
डॉ. मरु ली पडर्बद्री व र्श्रमती सनु दं ा भावे यानी र्हदं ी भाषांतराचे बहुमोल काम साभं ाळले.
माझी बहीण कमाताई सबनीस जीने माझे मराठी शध्ु दलेखन तपासले.
ते र्कत्येक स्नेर्ह ज्यानी आपल्या संदु र आवाजानी श्लोकांना नटर्वले.
र्च. सौ. अल्पना वमाक जीने हा उपक्रम स्वत चाच समजनु मख
ु पृष्ट बनवले.
व अगोदरच आपल्या सवाांचा जे आपल
ु र्कने हा संग्रह वापरून त्यातील चक
ु ा मला कळर्व्याचा प्रयास करणार आहेत.
या सवाांचा शतष आभारी आहे.

मिोगत
“र्दवे लागले चला शभु क
ु ाना यायची. सवकजण हातपाय धवु नू
ं रोर्त म्हणा“ दररोज संध्याकाळी ही हांक आम्हां सवक मल
देवघराकडे धांव घ्यायचे. मग शभु क
ु व्हायचा. श्री. भाई
ं रोर्त, गीताईचा एक अध्याय, पाढे, परवचा यांचा कोरस सरू
घोलकर याच्ं याकडे घातलेला प्रघात आजही प्रकषाकने आठवतो. कें व्हा कें व्हा इतर मल
ु ाबं रोबर चढाओढ चाले तर
र्कत्येक वेळी कंटाळा देखील येई. कारण अथक न समजता त्यांची घोकंपट्टी चालायची हे एक तर दसु रे म्हणजे हा दडं क
लहानानाच कां. मोठ्याना कां नाही ?
पण नंतर त्याच्या पररणामांचा प्रत्यय येत गेला. हळू हळू मोठे होत गेलो. र्शक्षण, व्यवसाय, गृहस्थाश्रम मागे पडत गेले.
मल
ु े मग नातवडं े इग्रं जी माध्यमात र्शकू लागली. व हां हां म्हणता इग्रं जाळली देखील. कुठे तरी काहं ीतरी बोंच लागू
लागली. मन संभ्रमात पडू लागले. सद्य परीर्स्थती बरोबर की आपले लहानपण बरोबर!
सायं प्राथकनेतनू गीताई, गीता आपल्या धमाकचे थोडेर्ार ज्ञान देत. पढु े त्याचा थोडा र्ार अभ्यास आपणहून करावा असेही
घडत होते. आता अशा प्राथकनाच नाहीत. धमक र्ि कोणत्याही र्ॉमकवर र्लही्यापरु ता असावा असे र्चत्र र्दसते. हे संभ्रम
स्वस्थ बसू देईनात. हळू हळू सायंप्राथकना जरुरीची आहे असे वाटू लागले. कमककांडावरचा पणू क अर्वश्वास तर गीता,
वेदसत्रू े, उपर्नर्षदातील श्लोक, त्यांचे अथक, त्यातनू घडणारे मागकदशकन व मनावर होणारे

सस्ं कार ह्या वरची श्रद्धा वाढत गेली. र्हदं ु हा धमक आहे हा र्वचार मननु ंतरच्या वणक व्यवस्थेवर आधारीत समजाला लागू
पडेल, त्या पवू ीच्या वैर्दक काळाला नाही. वेदांतील र्वचार सवक सृष्टी र्नयमांचे र्वश्ले षण आहे. त्या र्वरुद्ध वागल्याने
सृष्टीत उलथापालथ होउन नाशाचे कारण होते. हा प्रत्यय आज र्कती प्रकषाकने जाणवतो.
म्हणनू र्वचार बळावत गेला.
वाटले आपल्याच र्मत्र आप्तेष्टांमध्ये असे श्लोक सग्रं हीत करून अथाकसर्हत र्दले तर! सवक कुटुंर्बयानी एकत्र बसनू प्राथकना
म्हणावी, त्याचे दरू गामी परीणाम अनभु वावेत, नसु तेच “गवकसे कहो हम र्हदं ु हैं” म्हण्या पेक्षा थोडेर्ार त्याच्या जवळ
जावे ही इच्छा. त्यामळ
ु े हा श्रद्धा- सस्ं कार सग्रं हीत के ला.
प्रत्येकाचे भर्िस्थान वेगळे वेगळे . कोणी शक
ु े र्मळतील
ं राचे उपासक तर कोणी गणपती, राम, हनमु ान, दगु ाक यांचे त्यामळ
तेवढ्या प्राथकना सग्रं हीत के ल्या. स्वेच्छा व भर्ि प्रमाणे प्राथकनेचा उपयोग करावा. ईश वदं ना मात्र जरुर करावी. र्नर्वककार,
र्नराकार, र्नर्वककल्प साधने पयांत जा्याची ही पर्हली पायरी आहे.
या संग्रहातनू र्नवडक श्लोक घेऊन आपण आपली अशी एक सायं प्राथकना तयार करता येईल व ती दररोज सायंकाळी
एकत्र म्हणता येईल.

या संग्रहात प्रत्येक श्लोका समोर असे एक र्चनह आहे. एक र्चनह असलेले श्लोक ५ ते ७ वयोगटासाठी,
दोन र्चनहे असलेले श्लोक ७ ते ९ वयोगटा साठी व
र्चनहे असलेले श्लोक सवाांसाठी आहेत.
मल
ु ानी म्हणायची असेल तर मोठ्यानीही म्हणावी कारण मल
ु े अनक
ु रणर्प्रय असतात. र्ि मल
ु ाना आग्रह र्कंवा सिी
के ली तर त्याना कंटाळा येईल. मोठ्याचं ा सहभाग म्हणनु च आवश्यक आहे.
प्रत्येक श्लोकाचा अथक इग्रं जी, र्हदं ी व मराठी मध्ये र्दला आहे. उच्चारण व्यवर्स्थत व संदु र यावे यासाठी Audio
Visual CD र्दली आहे जी कााँपटु रवर र्कंवा टीव्हीवर चालू शकते.
स्वानभु व सांगतो की याचे खरोखर संदु र परीणाम आपल्यावर होतात. कदार्चत् आपणही
अहं निनवथकल्पो निराकाररूपो। नवभुर्व्ाथप्त सवथत्र सवेंनि्ाणाम।्
सर्दा मे समत्वं ि मुनििथ बन्धः। निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम।् ।
या अवस्थेचा अनभु व घेऊ शकता म्हणनु हा श्रद्धा-संग्रह के ला आहे. गोड माननू घ्यावा
आपला
अरुण गणेश कुळकणी
र्दगवळेकर.

गणपती वर्दं िा
गणपती र्वघ्नहताक म्हणनू त्याला पर्हले वदं न असा मोठा समज आहे. गणपती लेखनांत अर्तशय जलद, महर्षक व्यास
महाभारत बोलत गेले आर्ण गणपती र्लहीत गेले. एकवेळ तर गणपतीनी व्यासां बरोबर चढाओढ लावली. ही सद्ध
ु ा
आख्यार्यका आहे.
पण जसे एखाद्या संत साधचु े आख्यान र्कतकन झाल्यावर के लेला नमस्कार व्यासांसाठी असतो, व्याख्यानाच्या मचं ाला
व्यासपीठ म्हणतात. तसेच कोणतेही कायक हे महानच असल्यामळ
ु े र्कंवा त्या कामाला महानता व गती प्राप्त व्हावी
म्हणनू गणपतीला स्मरण, वदं न करून पाचारण कर्याचा प्रघात आहे.
गणपति तिघ्नहिता हैं इसीतिये कतयतारंभमे सबसे पहितिदं न उन्हें ही करने की प्रथत हैं। गणपति की तिखनेकी गिी अत्यन्ि
िेज थी। महतषा व्यतस बोििे गए और गणपति सतथ सतथ तिखिे गए। ऐसी भी आख्यततयकत है तक एक बतर िो गणपति
महतषा व्यतस के सतथ स्पर्ता पर उिर आए थे।
जहतं से कथत कत व्यतख्यतन बोित जतित है उस मचं को व्यतसपीठ कहत जतित है और कथत, आख्यतन की समतति पर उसके
ितचक सतर्ु संि को तकयत गयत नमस्कतर महतषा व्यतस को पहचुँ ित है। तकसी भी कतया को महतनित और गति प्रदतन
करने के तिए गणपति कत स्मरण करने और उन्हे िदं न करके उनकत आहितन करने की प्रथत रही है.

वक्रतण
ु ड् महाका् स्ू थकोटी सम प्रभः ।
निनवथघ्िं कुरुमेर्देव सवथका्ेषु सवथर्दा ।।
O elephant headed and large bodied Lord, radiant as a thousand Suns, I ask for your grace so that
this task that I am starting may complete without any hindrances.
हत्ती सारख्या तोंडाच्या, र्वश्वव्यापी शरीर व हजारो सयु ाांचे तेज असलेल्या हे गणपर्त माझी सवक काये र्वघ्नरर्हत कर.
हतथी जैसत मख
ु , तिश्वव्यतपी शरीर और हजतरों सयू ा समतन िेजितित देि (गणपति) मेरे सभी शभु कतयों को तिघ्नरतहि करे ।

शक्ु लाम्बरर्दरं नवषणुं शनशवणं ितुभथज
ु म् ।
प्रसन्िवर्दिं ध््ा्ेत् सवथ नवघ्िोपशान्त्े ।।
Lord Ganesh, who wears a white garment, who is all-pervading, who has a bright complexion, who
has four arms, who has an ever smiling face, upon that God, I meditate for removal of all obstacles
शभ्रु वस्त्र ल्यालेल्या, सवक चरारात समावलेल्या, तेजर्स्व कार्ं तच्या, चार बाहूवाल्या प्रसननवदन गणरायाचे, सवक सक
ं टाच
ं ा
नाशव्हावा म्हणनू ध्यान करीत आहे.
शभ्रु िस्त्र पररर्तन तकये, सभीजगह पतये जतनेितिे, चमकिी कतंतिितिे, चतर भजु तितिे प्रसन्निदन गणपति देिितकत सिा
तिघ्न नतश करनेकेतिये मैं ध्यतन करित ह।ं

गुरुवंर्दिा
गरुु चे स्थान वैर्दक काळातच संस्थार्पत झालेले आहे. गरुु र्शवाय देवाची प्रार्प्त होऊ शकत नाही असे आजही आपण
ऐकतो. गरुु ची तल
ु ना देवा बरोबर के ली आहे. गरुु ही व्यर्ि नसनू ज्ञान देत जाणारी प्रर्क्रया आहे. पर्हला गरुु म्हणजे
आई. माया, चालणे, बोलणे, गोष्टी, गाणे के वढे काय काय र्शकवते ते ज्ञान र्मळवले तरच पढु चा आयष्ु य प्रवास. दसु रे
गरुु वडील जे बालबोधातनू खेळणे, सहन करणे, धैयक, असे परुु षाथी ज्ञान देतात. पवू ी गरुु गृही ज्ञान जसे पाठांतर, र्लहीणे,
वाचणे वगैरे साठी जात. आता शाळे त जातो. पस्ु तके , ग्रंथ, र्नसगक, पवकत, नद्या, वृक्ष, वेली जे जे आपणास कांही ना
काहं ी र्शकवत जातात, अनुभव र्सद्ध करतात ते सवक गरुु स्थानी असतात. ज्ञानी होणे म्हणजेच ईश्वर प्रार्प्त ती गरुु मळ
ु ेच
र्मळते ना ? गरुु ला उपवासी म्हटले आहे. याचा अथक जो देवाच्या उपवासात (शेजारी) आहे. आर्ण म्हणनु च ज्ञानप्रार्प्त
व ईश्वऱ प्रार्प्त साठी गरुु स्मरण, वदं न हे कृ तज्ञतेचे द्योतक आहे.
िैतदक कति से गरुु को सिोच्च स्थतन तदयत है। गरुु के तबनत िो भगितन की भी प्रतति नही हो सकिी। गरुु कोई व्यति नही बतकक ज्ञतन
प्रति करने की प्रतियत है। पहित गरुु िो मतुँ होिी है। िही उसे चिनत, बोिनत, गतनत, स्नेह, प्रेम आतद की तशक्षत देिी है। तपित उसे खेिनत,
सहनत, र्ीरज, परुु षतथा आतद तसखतिे है। तिखनत, पढनत जैसी अध्ययन प्रर्तन बतिें सीखने तशष्य पिू क
ा तिमें गरुु गृह जतिे थे, आजकि
स्कूि में जतिे है। इसके अितित भी हम पस्ु िको, ग्रथं ो, अनभु िो और प्रकृ ति से भी तसखिे है। इन सभी कत स्थतन गरुु समतन ही है। ज्ञतन
प्रतति ईश्वर प्रतति कत मतगा है और ज्ञतनप्रतति गरुु के तबनत सम्भि नही। गरुु उपितसी अथताि ईश्वर के तनकट रहनेितिे है इसीतिए ज्ञतन प्रतति
और ईश्वर प्रतति के तिये गरुु स्मरण करनत प्रसगं ोपति एिं कृ िज्ञित दशाक भी है।

गुरुर्ब्थह्मा गुरुनवथषणुः गुरुर्देवो महेश्र्वरः ।
गुरुः साक्षात् परर्ब्ह्म तस्मै श्री गुरवे िमः ।।
I prostrate to that Shri Guru, Who is himself Bramha, Vishnu and God maheshwara and who is
verily the Supreme Absolute itself
गरुु हेच ब्रम्हा, र्वष्णु आर्ण महेश होत, साक्षात परब्रम्ह अशा या गरुु समोर मी नतमस्तक होत आहे.
गरुु ही ब्रम्हत, तिष्णु और शक
ं र हैं, सतक्षति परब्रह्म ऐसे गरुु को मैं नमन करित ह।ं

त्वमेव माता ि नपता त्वमेव
त्वमेव बिध् ुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव नवद्या िनवणं त्वमेव
त्वमेव सवं मम र्देव र्देव ।।
O Lord ! You are my mother and my father also; You are my brother and friend; You are
knowledge and wealth; You are everything to me; O! God of all Gods
हे देवा आपणच माझे माय, बाप, भाऊ, र्मत्र आहात. माझे ज्ञान व संपर्त्त आपणच आहात. आपण माझे सवकस्व आहात.
हे भगितन आपही मेरे मतित और तपित हो। आपही मेरे बर्ं ु और तमत्र हो। आपही मेरे तिद्यत और सपं ति हो। आपही मेरेतिये
सबकुछ हो।

र्दैिंनर्दिी
वेर्दक श्लोकातं नू कृ तज्ञता प्रकषाकने जाणवते. आपण जे जे उपभोगतो, वापरतो, मग ते र्नसगकदत्त असले तरी त्याचे
ऋणी रहावे. आर्ण म्हणनू च प्रात काली देवाचे नांव, धरतीचे ऋण माननू र्दवस सरुु करावा ही वेद कालीन प्रथा.
र्शस्तर्प्रय, र्वनयशील व्यर्ित्व यातनू तयार होते.
िैतदक श्लोकोमें कृ िज्ञित कत भति मख्ु य रूप से देखने को तमिित है। हम तजस तकसी भी तनसगादि िस्िु कत उपयोग,
उपभोग करिे है उसके प्रति हमें कृ िज्ञ होनत चततहए। सबु ह उठकर सबसे पहिे भगितन और र्रिी कत ऋण मतनकर ही
तदन के कतमकत आरम्भ तकयत जतए यह िेदकतिीन प्रथत है। इससे व्यतिमें तिनम्रित और अनश
ु तसन कत तिकतस होित
है।

प्रातः स्मरण
कराग्रे वसते लक्षमीः करमध््े सरस्वती ।
करमूले तु गोनविर्द् ः प्रभाते करर्दशथिम् ।।
My finger tips are ascribed to Laxmi, The middle of the hands to Saraswati, and the root to Govinda.
Therefore I look at my hands every morning to do the honest work.
प्रभाती दोनही हातांकडे पहात, हाताच्ं या अग्रभागी लक्ष्मी, मध्यभागी सरस्वती व मळ
ू भागी श्रीकृ ष्ण असे प्रर्तक माननू देव स्मरण
करावे. (पहीलेि मगं ल स्मरण)
प्रतिःकतिमे अपने हतथोंको देतखये । हतथोंके अग्रभतग िक्ष्मीकत प्रिीक है। मध्यभतग सरस्ििी कत प्रिीक है। और तनःशेष भतग कृ ष्ण
कत प्रिीक है.

समुिवसिे र्देवी, पवथतस्तिमण्डले ।
नवषणुपनत्ि िमस्तुभ््ं पार्दस्पशं क्षमस्व मे ।।
O! mother earth, Who has the ocean as clothes and mountain and forest as her body, Who is wife of Lord
Vishnu, I bow to you. Please forgive me for touching you with my feet.
समद्रु ाचे वस्त्र ल्यालेली, पवकत व वनराजी र्जचे शरीर आहे अशा र्वष्णपु त्नी पृथ्वीमाते माझ्या पायांच्या स्पशाक बद्दल मला क्षमा कर.
समद्रु तजसकत िस्त्र है, पिाि और िन तजसकत शरीर है, जो तिष्णक
ु ी पतत्न है, हे पृथ्िी देिी मेरे पैर स्पशाकेतिये क्षमतकरें ।
(सकाळी उठल््ावर जमीिीवर,मा्भूमीवर पा् ठे वावेि लागतात म्हणूि नतिी क्षमा मागणे हे हृद्य आहे.)

र्ब्ह्मा मुराररनिपरु ान्तकारी भािःु शशी भनू मसतु ोबध
ु श्च।
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुवथन्तु सवे मम सुप्रभातम् ।।
Brahma, Vishnu, Shiva and the nine Grahas Sun, Moon,Mangal, Budha, Bruhaspati, Shukra,
Shani, Rahu, Ketu, may all these make my morning auspicious.

मी माझी प्रभात मगं लमय कर्यासाठी, हे ब्रह्मा, र्वष्ण,ु महेश और नवग्रह सरू य् , चंद्र, बधु , गरुु , शक्र
ु , शर्न, राहू,
के त,ू आपणांस मी र्वनंर्त करीत आहे.
(सवथ ग्रहांिे कृतज्ञतापूवथक स्मरण)
हे ब्रह्मत, तिष्ण,ु महेश और निग्रह सरू ज, चद्रं , बर्ु , गरुु , शि
ु , शतन, रतह, के िू आप मेरी प्रभति समु गं ि बनतए।ं

आजीिे बोल

सकाळी ऊठोनी देवासी भजावे
गरुु सी वंदावे जीवे भावे.
वर्डलांची आज्ञा घेतल्या वाचर्ू न
कोठे घरातून जाऊ नये.
खोटे कधी बोलू नये
चोरी कधी करु नये
कोणासंगे भांडू नये
गोड र्ार खाऊ नये
पाहीले ते मागू नये.
हे र्चर्त्त जो धरी बोल
त्याचे कल्याण होईल.

सयू क नमस्कार -आराधना
सवक सृष्टी सयु ोदयाने जागृत होउन कायकरत होते. पहाटे पासनू सयु ोदया पयांतच्या काळाला अमृतवेळा म्हटले
आहे. सयू क जीवनावश्यक शर्िदायी आहे. आपले जीवन शर्िशाली व सतेज राख्या करीता. हा व्यायाम
व आराधना अत्यंत उपयोगी आहे.
सम्पणू ा सृति सयू ोदय से जतगृि होकर कतयारि होिी है। प्रतिःकति से सयू ोदय िक के समय को
अमृिकति कहत जतित है। सयू ा जीिनदतित है। अपने जीिन को तनरोगी और शतिशतिी बनतने के तिये
प्रतिःकतिीन व्यतयतम और सयू तारतर्न अत्यन्ि उपयोगी है।

१ ॐ नमत्रा् िमः
३ ॐ सू्ाथ् िमः
५ ॐ खगा् िमः
७ ॐ नहरण््गभाथ् िमः
९ ॐ आनर्दत््ा् िमः
११ ॐ अकाथ् िमः

२ ॐ रव्े िमः
४ ॐ भािवे िमः
६ ॐ पूषणे िमः
८ ॐ मरीि्े िमः
१० ॐ सनवत्रे् िमः
१२ ॐ भास्करा् िमः

Surya Namaskar consists of twelve yogasanas. After learning the action perfectly it should be
done regularly at least twelve times or in multiples of it. It keeps you fit throughout your life.
Recite the one name at every action to worship Sun God.

सयू क नमस्कार हा बारा योगासने घडवतो. नमस्कार र्क्रया र्शकून र्नयर्मत के ल्याने स्वाथ्य उत्तम राहाते. प्रत्तेक
नमस्काराच्या वेळी एक नांवाचे उच्चारण करीत सयू क आराधना करावी.
सयू ा नमस्कतर तियत अच्छी िरहसे सीखें. हररोज बतरह यत अतर्क बतर नमस्कतर करनेसे मनष्ु य स्िस्थ रहित है। हर तियत के
समय एक एक सयू ा नतम िेके आरतर्नत करें ।

संध््ार्दीप
शभ
ु ं करोनत कल््ाणं आरोग््ं धिसमप् र्दः।
शत्रुबुनि नविाशा् र्दीपज््ोनतिथमोsस्तुते ।।
I bow to the evening Lamp lit before god in my home every day. The lamp which brings
auspiciousness, prosperity, good health, abundance of wealth and destruction of evil thoughts.
हे साजं वाती तू जसा अधं ार दरू करतेस व प्रकाश पसरवतेस तसे माझ्या मनातील वाईट र्वचाराच
ं ा नाश करून मला
आरोग्य, धनसंपर्त्त दे. माझे शभु कर, कल्याण कर. मी तुला मनोभावे नमस्कार करीत आहे.
(र्दीप स्मरण व शुभनिंति)
हे सध्ं यत दीपज्योति आप जैसे अर्ं ःकतर दरू करके प्रकतश फै ितिी हैं उसीिरह मेरे मनसे गिि तिचतरोंकत नतश करके मझु े
स्िस्थ आरोग्य, र्नसंपति दें, शभु करें , ककयतण करें . मै आपको मनसे शरण ह।ुँ

सर्दा सवथर्दा ्ोग तुझा घडावा
तझ
ु े कारणी र्देह माझा पडावा
उपेक्षु िको गुणवंता अिंता
रघुिा्का मागणे हे नि आता
ज् ज् रघुवीर समर्थ.
नर्दर्व्ा नर्दर्व्ा र्दीपोत्कार
कािीं कुंडले मोती हार
नर्दर्व्ाला पाहूि िमस्कार
नर्दवा लावला तुळशीपाशी
उजेड पडतो नवषणु पाशी
माझा िमस्कार सवथ र्देवास
ं ाठी.

नवद्याभ्् ासारंभःसरस्वनत िमस्तभ्ु ्ं वरर्दे कामरूनपणी ।
नवद्यारमभ
् ं कररष्ानम नसनिभथवतु मे सर्दा ।।
O Goddess Saraswati, salutations to you, the giver of boons, the one who fulfills all desires. I
begin my studies. May there always be accomplishments for me.
ज्ञान व मनोकामना पणू क कर्याचे वरदान देणारी सरस्वतीदेवी मी तल
ु ा नतमस्तक होऊन
र्वद्याभ्यास सुरू करत आहे. मला माझ्या ज्ञानाजकनात परीपणू कता दे.
(नवद्या र्देवीिे कृतज्ञता पवू थक आवाहि)
ज्ञतनकत िरदतन देनेितिी और मनोकतमनत पणू ा करनेितिी सरस्ििीदेिी मैं आपको नमस्कतर करके तिद्यतभ्यतस शरुु करित
ह।ुँ मझु े पणू ा यश दे।

स्िािप्रहरःगङ्गे ि ्मुिे िैव गोर्दावरी सरस्वती ।
िमथर्दे नसन्धु कावेरी जलेsनस्मि् सनन्िनधं कुरु ।।
In this water, I invoke the presence of holy waters from the rivers Ganga, Yamuna, Godavari,
Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri.
मी या स्नाना साठी घेतलेल्या पा्याला शद्घु कर्या करीता गगं ा, यमनु ा, सरस्वती, नमकदा, र्सधं ,ु कावेरी या सवक सररताना
पाचारण करतो.
(शरीर पनवत्र, स्वच्छ करते वेळी सवथ पनवत्र िद्यांिे स्मरण –आर्दरार्ी)
मैं इस स्नतनतथा तिये हये जिको पतित्र करनेके तिये गगं त, यमनु त, सरस्ििी, नमादत, तसंर्,ु कतिेरी नदीयोंको आदरपिु क
ा
बि
ु तित ह।ुँ

नििापूवथःकरिरणकृतं वाक्-का्जं कमथजं वा ।
श्रवणि्िजं वा मािसं वाSपराधम् ।
नवनहतमनवनहतं वा सवथमेतत् क्षमस्व ।
ज् ज् करुणाब्धे श्रीमहार्देव शमभ
् ो ।।
Oh Lord kindly forgive my wrong actions done knowingly or unknowingly, either through my
organs of action (hand, feet, speech) or through my organs of perception (eyes, ears) or by my
mind. Glory unto Thee O Lord, who is the ocean of kindness.
आज माझ्या हात, पाय, कान, डोळे र्कंवा मन यामळ
ु े कोणतेही दु ष्कृ त्य घडले असेल तर हे करुणासागर र्शवशक
ं रा मला
क्षमा कर.
(र्देवापुढे पूणथ शरणागती)
आज मेरे हतथ, पैर, ितचत, कतन, आुँख यत मनसे कोई अपरतर् हए हों िो, हे क्षमतसतगर महतदेि शभं ो मझु े क्षमत करो।

भोजि मंत्रःॐ सह िाववतु । सह िौ भुििु । सहवी्थम् करवावहै ।
तेजनस्विावधीतमस्तु मा नवनिषावहै ।
ॐ शांनतः शांनतः शांनतः ।।
Om, May Lord protect us, May He cause us to enjoy, May we exert together, May our studies be
thorough and faithful, May we never quarrel with each other. Om Peace Peace Peace.
हे देवा आम्हीसवक एकजटु ीने राहावे, एकत्र जेवावे, एकजटु ीने शौयकवान व्हावे, तेजर्स्व व र्वचारवतं व्हावे, (मनात) द्वेष
भावना नाहीशी व्हावी ही प्राथकना. सवकत्र शांर्तच शांर्त होईल.
मराठी प्रार्थिा
वर्दनि कवळ घेता िाम घ््ा श्रीहरीिे। सहज हवि होते िाम घेता फुकािे।
जीवि करी नजनवत्वा अन्ि हे पूणथ र्ब्ह्म। उर्दर भरण िोहे जानणजे ्ज्ञ कमथ।
ज् ज् रघुवीर समर्थ।
(मैत्री, सहकार, एकात्म भाविा रुजनवण््ासाठी तंटा रहीत कौटुंनबक स्वास्््ा साठी)
हे भगितन हम सब एकसतथ रहें, एकसतथ भोजन करें , शौया-िीरित एकसतथ तदखतयें, िेजतस्ि और तिचतरििं बनें, आपसमे
द्वेष न करें यही प्रतथानत. सभी शतंति होगी.

र्शव प्राथकना

कपथरू गौरं करुणावतारं सस
ं ारसारं भुजगेन्िहारम् ।
सर्दा वसन्तं हृर्द्ारनवन्र्दे भवं भवािीसनहतं िमानम ।।
He who is fair like camphor, who is ever compassionate, by whose being the entire universe
exists, around whose neck there is a garland of serpents, may he always live in my heart along
with Bhavani, his consort. I bow down to him.
ज्याचा कपरू ा सारखा गोरा वणक, जो दया-क्षमा यांचा अवतार, जो सृष्टीचा र्वधाता, जो माझ्या हृदयात वसंत बहरर्वत आहे
अशा शीवशक
ं राला भवार्न माते सर्हत नमस्कार करतो.
जो कपरू जैसे गौर िणाकत है, जो करुणतकत अिितर है, जो इस सृिीकत सभीकुछ है, तजसके गिेमें नतगोंकत हतर है, ऐसे तशि
जो मेरे हृदय में बसे हैं, उन्हें और भितनी मतितको मैं नमन करित ह।ुँ

ॐ त्र््ंबकं ्जामहे सुगिन् धम् पुनिवधथिम्
उवाथरुकनमव बंधिि् मृत््ोमथुक्षी् मामृतात् ।
I worship the fragrant three-eyed one who nourishes all beings; grant me liberation in the same
manner as a ripe cucumber naturally severs itself from the vine.

जसे वेलीचे खरबूज र्पकून सगु ंर्धत होते व (एक र्दवशी) वेलीच्या देठा पासनू अलगद वेगळे होते तसेच माझे जीवन
(दु ख र्वरर्हत) पणू क व्हावे व आत्म्याला मोक्षाचा अमृत अनभु व र्मळावा म्हणनू हे र्त्रनेर्त्र शक
ं रा मी तझु ी आराधना
करीत आहे.
मैं त्रीनेत्रितिे भगितन शक
ं रजी कत ध्यतन करित ह।ुँ जैसे बेिकत फि पणू ा परीपक्ि होकर अपनी सगु र्ं फै ितित है और
(एकतदन) बेिसे अिग होित है िैसेही मझु े इस जीिनसे (यतिनतरतहि) मि
ु करें और मोक्षके अमृिकत अनुभि दें।

सरस्वती प्रार्थिा

्ा कुन्र्देन्र्दु तुषारहार धवला ्ा शुभ्रविावृता ।
्ा वीणावरर्दण्डमनण्डतकरः ्ा श्वेतपद्मासिा ।।
्ा र्ब्ह्माSच््ुतशक
ं रप्रभनु तनभर्देवैः सर्दा वनन्र्दता ।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड््ा पहा ।।
Fair as a jasmine flower, the moon or a flake of snow, dressed in white, Her hands adorned by the
graceful veena staff, seated on a white lotus, Adored by Brahma, Vishnu, Shiva, and the other
deities,Protect me, Oh Goddess Saraswati, remover of ignorance inert.
र्जचे चंद्रासारखे तेज व तसाचवणक आहे, शभ्रु वस्त्र नेसनू , हातात वीणा घेउन जी शभ्रु कमळावर बसली आहे, र्जला ब्रह्मा,
र्वष्ण,ु व सवक देव आदराने वदं न करतात, त्या अज्ञानचा अधं कार दरू करणाऱ्या
सरस्वती देवी माझे रक्षण कर.
जो चंद्रमतके प्रकतश जैसी गौर िणाकी, तजसने शभ्रु िस्त्र र्तरण तकयत, तजसके हतथोंमे िीणत है, जो शभ्रु कमिपर बैठी, जो
ब्रह्मत, तिष्ण,ु और अन्य देिितओसं े ितं दि, िह अज्ञतनकी जडित नतश करनेितिी सरस्ििी देिी मेरी रक्षत करे ।

शनिमाता प्रार्थिा

सवथ मंगल मांगल््े नशवे सवाथर्थ सानधके ।
शरण््े त्र््म्बके गौरी िारा्णी िमोSस्तुते ।।
Adorations to Goddess who is the auspiciousness of all that is auspicious, who is the consort of
Lord Shiva, who is the bestower of every desire of one’s heart. Adorations to You O Devi, I
have taken refuge in you.
सवाांचे कल्याण व मंगल करणाऱ्या, सवेच्छा परु ी करणाऱ्या हे र्शवपर्त्न गौरी-नारायणी मी तल
ु ा शरण येत आहे, माझा
नमस्कार माननू घे.
सभीप्रकतरसे मगं िमय और ककयतणकतरी, सभी ईच्छतओकं ो परू त करनेितिी तशि पत्नी गौरी-नतरतयणी को मैं शरण ह।ुँ
नमस्कतर करित ह।ुँ

्ा र्देवी सवथ भतू ेषु शनिरूपेणु सनं स्र्ता ।
िमस्तस््ै िमस्तस््ै िमस्तस््ै िमो िमः ।।
O! mother, Who is present everywhere, who is embodiment of power and energy, I bow to you, I
bow to you, I bow to you.
जी देवी शर्ि रुपात सवक प्रार्णमात्रात भरलेली आहे, त्या देवीला शतश नमस्कार.
जो देिी शतिके रूपमे सभी प्रततणयोंमे बसी है, उस देिीको मेरत बतर बतर नमस्कतर।

नवषणु प्रार्थिा

शांताकारं भुजगश्िं पद्मिाभं सुरेशं ।
नवश्वाधारं गगि सदृशं मेघवणं शुभांग्ङम् ।
लक्षमीकान्तं कमलि्िं ्ोनगनभध््ाथिगम््म् ।
वन्र्दे नवषणुं भवभ्हरं सवथलोकै किार्म् ।।
I adore Lord Vishnu who is the embodiment of peace, who lies on the Shesha serpent, whose
navel is the source of the Lotus, whose complexion is swarthy like the clouds, whose body
shines with heavenly beauty, who is the beloved of Goddess Lakshmi, whose eyes are like lotus,
who is meditated upon by the yogis, who is the remover of the fear of the world-process.
हे शांर्तस्वरुप, शेषनागावर पहुडलेला, नाभीमध्यें कमळ उगवलेला, सृष्टीचा भार सांवरणारा जो आकाशा प्रमाणेच
र्वशाल, सावळ्या कार्ं तचा, योगी ज्याचे र्नत्य स्मरण करतात, या भवसागरातले भय घालवणारा, सवक र्त्रलोकाचा
अर्धपर्त – लक्ष्मीपर्त र्वष्णु तल
ु ा प्रर्णपात.
जो शतंतिकत स्िरुप है, जो शेष नतगपर िेटत है, तजसकी नतभीसे कमि तनकित है, तजसने सृतिकत भतर संभतित है, जो
आकतशके समतन तिशति है, तजसकत िणा बतदिों जैसत (सतंिित) है, िक्ष्मीपति तजसके नेत्र कमि जैसे हैं, योगी तजसकत
ध्यतन करिे हैं, जो तिश्वसे भय हटतित है, जो सिा िोककत स्ितमी है उसे मै िदं न करित ह।ुँ

का्ेि वािा मिसेनन्ि्ैवाथ बुध्र्द्ात्मिा वा प्रकृते स्वभावात् ।
करोनम ्द्यत् सकलं परस्मै िारा्णा्ेनत समपथ्ानम ।।
I dedicate everything to that supreme Lord Narayana; whatever I perform with my body, speech,
mind, limbs, intellect or my inner self either intentionally or unintentionally.

मी शरीर, मन, वाणी, बर्ु द्धने जाणता, अजाणता के लेली माझी सवक कमे नारायणाला अपकण करतो.
मैं िन, मन, ितणी, बतु ि से, जतने, अनजतनेमें तकये सभी कमा नतरतयणको समतपाि करित ह।ुँ

कृषण प्रार्थिा

वसुर्देवसुतं र्देवं, कंसिाणूरमर्दथिम् ।
र्देवकीपरमािन्र्द,ं कृषणं वन्र्दे जगर्द्-गुरुम् ।।
I bow to you O Krishna, the Supreme Guru, Son of Devaki and Vasudeva, the remover of Kamsa
and Chanur.
वसदु वे ाचा पत्रु , कंस व चाणरू ाचा वध करणारा, देवकीचा श्रेष्ठ आनदं अशा जगद्गरुु कृ ष्णाला नमस्कार.
िसदु िे के पत्रु , कंस और चतणरू कत िर् करनेितिे, देिकी के श्रेष्ठ आनंद, जगद् गरुु कृ ष्ण को िदं न।

आकाशात् पनततं तो्ं ्र्ा गच्छनत सागरम् ।
सवथर्देव िमस्कारं के शवं प्रनतगच्छनत ।।
Just as every rain drop that falls from the sky flows into the Oean, in the same way every prayer
offered to any Deity flows to Lord Krishna.
जसे पावसाचे पाणी शेवटी समद्रु ाला र्मळते, त्याच प्रमाणे कोणत्याही देवाची के लेली प्राथकना शेवटी श्रीकृ ष्णालाच
पोहोचते.
जैसे आकतशसे बरसित (बतरीशकत) पतनी अिं में समद्रु को तमिित है, िैसेही तकसीभी देिितकी की गयी प्रतथानत श्रीकृ ष्णको
ही जतिी है।

श्रीराम प्रार्थिा

रामा् रामभिा् रामििि् ा् वेर्दसे ।
रघुिार्ा् िार्ा् सीता्ाः पत्े िमः ।।
My salutations to Lord Sri Ram, the protector of all, one who knows all, the descendent of the
Raghu dynasty. the husband of Sita and the Lord of the entire universe.
सवकज्ञानी, सवाांचा रक्षणकताक, रघक
ु ु लाचा सपु त्रु , सीतेचा पर्त, अशा रामाला नमस्कार करतो.
सबके रक्षक, सब जतननेितिे (सिाज्ञततन) रतमको, रघक
ु ु िके नतथको, सीित के पति को मेरत नमस्कतर।

श्री रामििि् िरणौ मिसा स्मरानम ।
श्री रामििि् िरणौ विसा गृणानम ।
श्री रामििि् िरणौ नशरसा िमानम ।
श्री रामििि् िरणौ शरणंप्रपद्ये ।।
I worship the feet of Sri Ramchandra ji in my mind, I worship his feet with my speech, I bow my
head to his feet with great reverence, I surrender myself to his presence.
मी श्रीरामाची मनात स्मरून पूजा करतो. मी श्रीरामाला वाचेतनू पजु तो. मी श्रीरामाच्या पावलांवर डोके ठे वनू पजू ा करतो.
मी श्रीरामाला पणू क शरणागत आहे.
मैं श्रीरतमजीके चरणकी मनमें पजू त करित ह।ुँ मैं श्रीरतमजीके चरणकी ितणीसे पजू त करित ह।ुँ मैं श्रीरतमजीके चरणमें सीर
झक
ु तकर पजू त करित ह।ुँ मैं रतमजीके चरणमें शरण िेित ह।ुँ

हिुमाि प्रार्थिा

मिोजवं मारुततुल््वेगं नजतेनन्ि्ं बुनिमतां वररष्ठम् ।
वातात्मजं वािर्र्
ू मुख््ं श्रीरामर्दूतं शरणंप्रपद्ये ।।
I salute Hanumaan, who travels as fast as the mind and the wind, who has mastered his sense
organs, who is the best among the intelligent, who is the son of the wind God, who is the
commander-in-chief of the army of vaanaras, and who is the messenger of Sri Ram.
ज्याचा वेग मन आर्ण वाऱ्या सारखा आहे, ज्याने आपली इर्ं द्रये वश के ली आहेत, जो श्रेष्ठ बर्ु द्धवान आहे, वायपु त्रु , वानर
सेनेचा प्रमख
ु , रामाचा दतू , अशा श्री हनमु ानला मी र्शरसाष्टांग नमस्कार करतो.
तजसकी गति मन और ितयु जैसी िेज है, तजसने अपनी इतं द्रयोंको िशमें रखतहै, जो बतु िसे महतन है, पिन पत्रु , ितनर सेनतके
प्रमख
ु , श्रीरतमके दिू , हनमु तनको मैं तसरसे नमस्कतर करित ह।ं

ईश वंर्दिा

ईषावास््नमर्दं सवं ्नत्कंि जगत््ाम् जगत् ।
तेि त््िे ि भूञज
् ीर्ाः मा गृधः कस््नस्वर्द् धिम् ।।
All this whatsoever moves in this universe including the universe, itself moving, is indwelt or
pervaded or enveloped or clothed by the Lord. That renounced, thou shouldst enjoy. Covet not
any body’s wealth
हे र्वश्वात जे कांही चालते आहे, र्र्रते आहे, छोट्या अथवा मोठ्या घटना, स्वत र्वश्वचक्र, हे ईश्वराने आच्छादलेले
आहे, ईश्वराने ल्य़ालेले आहे, र्वश्वात (छोट्या कणातसद्ध
ु ा) ईश्वर आहे. (या चक्रात) जे त्यागतोस त्याचा आनंद मान.
कोणाच्याही सपं र्त्तची हावं करु नकोस.
इस तिश्व में छोटेसे बडे िक जो कुछ हो रहत है, चि रहत है, यह पणू ा तिश्व चितयमतन है, िह ईश्वरद्वतरत आच्छततदि है।
तिश्वही ईश्वरने पहनत है। उसीमें ईश्वर है। (इसतिये) त्यतगिे हो उसकत आनन्द मतनो। तकसीकी सपं तिकी ईषता मि करो।

्ं र्ब्ह्मा वरुणेन्ि रुि मरुतः स्तुवनन्त नर्दर्व्ै स्तवैः ।
वेर्दैः साङ्गपर्दक्रमोपनिषर्दै गा्नन्त ्ं सामगाः ।
ध््ािावनस्र्त तग्र्दतेि मिसा पश््नन्त ्ं ्ोनगिो ।
्स््ान्तं ि नवर्दुः सुरः सुरगणाः र्देवा् तस्मै िमः ।।
Salutations to that God whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra, and Marut praise with divine
hymns, whom the singers of Sama Veda invoke by the Vedas And the related branch of
Knowledge ,the Upanishads, whom the Yogis see with their minds focused on Him in
meditation, whose limit the Devas and Asuras do not know.
ब्रह्मा, र्वष्ण,ु ईनद्र, रुद्र आर्ण वायु ज्याची स्तर्ु त करतात, सामवेदी आर्ण उपर्नषद गायक ज्याचे गणु गान करतात, ज्याला
योगी ध्यानावस्थेत पहातात, ज्याची सीमा सरु आर्ण असरु ाना गवसली नाही त्या श्रेष्ठ देवाला मी नमस्कार करतो,
तजसकी ब्रह्मत, तिष्ण,ु ईन्द्र, रुद्र, और ितयु स्ितु ि करिे हैं, तजसकत सतमिेदी और उपतनषद् गतयक गतयन करिे हैं, तजसको
योगी ध्यतनतिस्थतमें देखिे हैं, तजसकी सीमत सरु और असरु नहीं जतनिे, उस देिित को मेरत नमस्कतर।

मूकं करोनत वािालं पंङ्गुमलंघ्ते नगररम् ।
्त्कृपा तमहं वन्र्दे परमािन्र्द माधवम् ।।
By your blessings, a mute becomes talkative and a lame climbs a mountain. O Eternally Blissful
Madhava, I offer my salutations
ज्याच्या कृ पेने मक
ु ा बोलू लागतो, अपंग लंगडा पवकत पार करु शकतो, अशा परम् आनंददायी माधवाला माझा नमस्कार.
(्ा प्रार्थिा आपल््ा भनि स्र्ािाप्रमाणे वापरर्व्ात. र्व्नित्व नविारवतं व निंतिशील होते. ईश वंर्दिा ही
जरुर करावी ती वैनर्दक कालिी आहे निसगाथला महत्व र्देणारी आहे.)
तजसकी कृ पतसे मक
ू बतिें करने िगित है, अपगं पिाि पतर कर सकित है, ऐसे परम् आनदं दतयी मतर्िको मैं िदं न करित ह।ं

मंत्र
्ा ितं रच््ा मंत्रांच््ा अर्ाथवरूि समजतेि- प्रसन्ि र्व्नित्व, कृतज्ञता, भनि, आर्दर, सहजीवि,
ज्ञािलालसा असे नवनवध गण
ु मंत्रांमुळे आत्मसात करता ्ेतात. शांत व प्रसन्ि जीवि व
आरोग््ासाठी फार उप्ोगी आहेत.

गा्नत्र मंत्र
ॐ भभ
ू थवु ः स्वः तत्सनवतवु थरेण््ं।
भगोर्देवस्् धीमनह नध्ो ्ो िः प्रिोर्द्ात् ।।
Let us meditate upon the glory of Ishwar, who has created this universe, who is fit to be
worshipped, who is the remover of all sins and ignorance. May He enlighten our intellect.
या तेजोमय ईश्वराची आपण भर्ि करुया, ज्याने ही संदु र र्वश्वसृर्ष्ट र्नर्मकली आहे, जो ध्यान कर्या सारखा आहे. तो
आमच्या बर्ु द्धला प्रेरणा देवो.
हम इस िेजस्िी ईश्वरकत ध्यतन करिे हैं, तजसने इस तिश्वसृति कत तनमताण तकयत है।(इसतिये) ध्यतन करने योग्य है। िह हमतरे
बतु िको प्रेरणत दे।

शांती मत्रं
ॐ सवेषां स्वनस्तभथवतु। सवेषां शािन् तभथवतु ।
सवेषां पूणं भवत।ु सवेषां मंगलं भवतु ।
ॐ शांनतः शांनतः शांनतः ।।
May all be auspicious, may all attain peace, let there be fullness and contentment all over, may all
be blessed. Om peace, peace, peace.
सवक प्राणी आनदं ी होवोत. सवाकना शार्ं त लाभो. सवाांच्या इच्छा पणू क होवोत. (पररणामे) सवकत्र परम् शार्ं त होवो.
सभी प्रतणीमतत्र स्िस्थ बनें। सभीको शतंति तमिे। सबकी ईच्छतयें परू ी हों। सभीकत ककयतण हो। सिात्र शतंतितह शतंति हो।

ॐ सवे भवन्तु सुनखिः। सवे सन्तु निराम्ाः ।
सवे भिानण पश््न्तु। मा कनश्चत् र्दुखभाग्भवेत ।
ॐ शांनतः शांनतः शांनतः ।।
May everybody be happy. May everybody be free from disease. May everybody have good luck.
May none fall on evil days.
सवक प्राणीमात्र सख
ु ी होवोत. सवक रोगमि
ु राहोत. सवाकना सदंु र भर्वष्य र्दसो. कुठे ही कधीही दु ख नसो. सवकत्र परम् शार्ं त हो.
सभी प्रतणी सख
ु ी बने. सभी रोगरतहि हो. सभी संदु र भतििव्य देख.ें कतहभी कतभभी दःु ख नत हो. सिात्र शतंतितह शतंति हो.

ॐ पूणथमर्दः पूणथनमर्दं पण
ू ाथत् पूणथमुर्दच््ते ।
पूणथस्् पण
ू थमार्दा् पूणथमेवावनशष्ते ।।
ॐ शांनतः शांनतः शांनतः ।।
That is perfect. This is perfect. Out of perfect only perfect comes. Even after taking perfect out of
perfect, that is perfect which remains.
ते पणू क आहे. हे पणू क आहे. पणू ाकत पणू क गेले तर पणू चक होते. पणू ाकतनू पणू क काढले तरी पणू चक राहाते.
िह पणू ा है। यह पणू ा है। पणू ा पणू ामें जतये (डतिे) िो पणू हा ी होित है। पणू सा े पणू ा तनकतिो िो पणू ाही रहित है।

ॐ असतो मा सर्द् गम् । तमसो मा ज््ोनतगथम् ।
मृत््ोमाथSमृतम् गम् । ॐ शांनतः शांनतः शांनतः ।।
Lead me from the unreal to the real; from darkness (ignorance) to light (knowledge); and from
death to immortality.
ओम् (हे र्वश्वरुप परमात्मा). वाईट मागाक पासनु चांगल्या मागाकवर ने. (अज्ञानरुपी) अधं ारापासनू (ज्ञानरुपी) प्रकाशाकडे ने.
मृत्यु नतं र मोक्षाच्या अमृतात जाऊ दे.
ओम् (हे तिश्वस्िरुप परमतत्मन)् । बरु तईसे अच्छतईकी िरफ जतयें। अर्ं ःकतरसे प्रकतशकी िरफ जतयें। मृत्यु से मतु ि कत अमृि
पतयें। (तचरंतजिी हो जतयें।).

ॐ शं िो नमत्रः शं वरुणः । शं िो भवत्व्थमा । शं ि इन्िो बृहस्पनतः ।
शं िो नवषणुरुरुक्रमः । िमो र्ब्ह्मणे । िमस्ते वा्ो ।
त्वमेव प्रत््क्षं र्ब्ह्मानस । त्वमेव प्रत््क्षं र्ब्ह्म वनर्दष्ानम । ऋतं वनर्दष्ानम ।
सत््ं वनर्दष्ानम । तन्मामवतु । तििारमवतु । अवतु माम् । अवतु विारम् ।
ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ।।
May the Sun God give us auspiciousness. May the Ocean God give us auspiciousness. May the Lord of Manes
give us auspiciousness. May the King of Gods give us auspiciousness. May the all pervasive sustainer of
creation, Lord Vamana give us auspiciousness. Salutations to the creator. Salutations to you, O Wind God, You
indeed are the perceptible truth. I declare you to be the right understanding. I understand you to be truthfulness
in speech. May He protect me. May He protect the teacher. Om peace, peace, peace.
सवाांसाठी सयु क, वरुण, र्पत्रल
ु ोकाचे स्वार्म (सयु क मंडळाचे स्वार्म), ईनद्र, बृहस्पर्त आर्ण र्वष्णु हे सख
ु कारी, कल्याणकारी होवोत.
र्हर्यगभाकतून सृर्ष्ट र्नमाकत्या ब्रह्मा तुला नमस्कार. वायदु वे ते तल
ु ा नमस्कार. मी तल
ु ाच साक्षात् ब्रह्म म्हणेन, तुलाच साक्षात् सत्य म्हणेन.
(हे वायदु वे ते) माझे व माझ्या आचायाांचे कायककळांत व र्ळकाळांत रक्षण कर.
हमारे र्लये सरू जदेवता, ऋतु देवता, र्पतृलोक के स्वामी, इद्रं , बृहस्पर्त और र्वष्णु सख
ु कारी, कल्याणकारी हों। हे (र्हर्यगभक)* ब्रह्म तुझे
नमस्कार। हे वायु तुझे नमस्कार। आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आपको ही (मैं) साक्षात ब्रह्म कहू।ाँ आपकोही सत्य कहू।ाँ (हे ब्रह्मरुपी वाय)ु आप मेरा
और आचायक का (साधनकालमें और र्लकालमें) रक्षण करे ।

काले वषथतु पजथन््ः पनृ ्ववी सस््शानलिी ।
र्देशोS्ं क्षोभरनहतः र्ब्ाह्मणाः सन्तु निभथ्ाः ।।
May the clouds rain at the proper time. May the earth produce grains. May this country be free from
famine. May men of contemplation be fearless.
पाउस वेळेवर पडो. जर्मन धानय उपजावो. ही धरती दु ष्काळ मि
ु हो. साधु संत भयमि
ु हो.
बतदि समयसर बरसे। भतू म अन्न पैदत करे । ये देश अकति रतहि हो। सतर्ु संि भयमि
ु हो।

र्दीक्षा
सत््ं वर्द। धमं िर । स्वाध््ा्ान्मा प्रमर्दः ।
सत््ान्ि प्रमनर्दतर्व्म् । धमाथन्ि प्रमनर्दतर्व्म् ।
कुशलान्ि प्रमनर्दतर्व्म् । भूत््ै ि प्रमनर्दतर्व्म् ।
स्वाध््ा्प्रवििाभ््ां ि प्रमनर्दतर्व्म् ।।
Speak what is true. Do your duties. Continue, without neglect, the daily study of the Veda. Do
not swerve from Truth and Dharma, and do something useful in the social economy. Achieve
greatness, and do not fail to refresh your memory in respect of what you have learnt.
सत्य बोला. धमक पाळा. सतत कतकव्यरत रहा. सत्य व धमाकपासनू दरू होऊ नका. कौशल्यप्रार्प्त (ज्ञानप्रार्प्त) पासनू दरू होऊ
नका. सेवाभावा पासनु दरू जाऊ नका. ज्ञानाजकनाच्या प्रवचना पासनू दरू जाऊ नका.
सत्य बोिो। र्माकत आचरण करो। सिि (िेद अभ्यतस) स्ितध्यतय करो। सत्य और र्मासे न भटको। कौशकयसे (प्रति
करनेसे) दरू न जतओ। सेित करनेसे दरू न रहो। अभ्यतस प्रिचनसे दरू न रहो।

र्देवनपतक
ृ ा्ाथभ््ां ि प्रमनर्दतर्व्म् ।
मातृर्देवो भव। नपतृर्देवो भव ।
आिा्थर्देवो भव। अनतनर्र्देवो भव ।
्ान््िवद्यानि कमाथनण
तानि सेनवतर्व्ानि, िो इतरानण ।
्ान््स्माकं सि
ु ररतानि
तानि त्व्ोपास््ानि िो इतरानण ।
्े के िासमछे च््ांसो र्ब्ाह्मणाः
तेषां त्व्ाSसिेि प्रश्वनसतर्व्म।्

Remember the Gods and your ancestors. Look upon your mother as God. Look upon your father
as God. Honor your teacher as God. Honor your guest as if God came to receive your attention.
May you ever exercise your understanding, and, distinguishing the good from the blame-worthy
avoid the latter, and ever do what is good. Follow all that was good in your teacher’s life, not any
other. You will meet with better men and women than even the teachers with whom you have
lived. Show them due respect.
देव व वडीलमडं ळीं बद्दलचे कतकव्य र्वसरू नका. आई देव समान आहे. वडील देव समान आहेत. गरुु जी देव समान
आहेत. दारी आलेला पाहुणा देव समान आहे. र्ववेक बाळगनू चांगले व वाईट काय ते ठरवनू चांगलेच कायक करा.
आपल्या गरुु जींचे सद्गुण आत्मसात करा. कोणीही चांगली (संत, ज्ञानी) व्यर्ि भेटली तर र्तचा यथोर्चत सनमान करा.
देवताओ ं और र्पतरों के प्रर्त कतकव्य को ना भल
ू ो। माता भगवानका रूप है। र्पता भगवानका रूप है। आचायक (र्शक्षक)
भगवानका रूप है। अर्तर्थ भगवानका रूप है। र्ववेकपूणक अच्छे कमक करो बरु े नहीं। अपने आचायकके सद्गणु अपनाओ।
अच्छे व्यर्ि र्मलें तो उनका यथार्चत सम्मान करो।

नवश्व शांनत प्रार्थिा
सवथ मांगल््ाम, र्देनवम् सवाथर्थ सानधकाम् ।
शरण््ाम् सवथभूताम् िमामो भूनममातरम् ।।
We bow to the Goddess Mother Earth, who is the abode of bounteous blessings, the fulfiller of all
needs and the ultimate refuge of all beings.
आम्ही पृथ्वी मातेचे गणु गान करतो. जी सवाांचे कल्याण करते. जी सवाांच्या इच्छा पणु क करते. सवक प्रा्याना र्नवारा देते.
हम भतू म मतित कत नमन करिे हैं। जो सबकत मगं ि करिी है, सबकी इच्छतओकं ी पतू िा करिी है, और सभी प्रतणीयोंको शरण
देिी है।

सनच्िर्दािन्र्द रूपा्, नवश्वमंगल हेतवे ।
नवश्वधमथ एकमूला्, िमोस्तु परमात्मिे ।।
Our obeisance to the Almighty, who is the manifestation of truth, consciousness and bliss,
andthe only source of all universal (Vishva) well-being and Dharma.
जो र्वश्वाचा कल्याणकताक आहे. (इथे कल्याणकत्याकचा अथक जो सत्य, ज्ञान, परमसौख्य व परमआनदं देणारा असा). जो
चालत्या र्वश्व र्नयमांचा मल
ू भतू आधार आहे. त्या सत,् र्चत,् आनंदरुपी परमात्म्याला माझा प्रर्णपात.
जो तिश्व ककयतणकतरी है। (जो सत्य, ज्ञतन, परमसौख्य, परमआनंद देित है।) जो तिश्व चितनेितिे तनयमोंकत एकमेि
आर्तर है। उस सि,् तचि,् आनंद रुपी परमतत्मत को नमस्कतर है।

ॐ नवश्वम् शािन् तमस्तु । ॐ नवश्वम् शािन् तमस्तु ।
ॐ नवश्वम् शािन् तमस्तु । ॐ नवश्वम् शािन् तमस्तु ।
Almighty God let there be long lasting peace in the universe.
हे परम् र्वधाता, सवक र्वश्व शांत स्वस्थ होऊ दे. सवकत्र शांर्त पसरु दे.
हे परम् तिर्तित, पणू ा तिश्व शतिं स्िस्थ होने दो। तिश्वमें शततं ितह शततं ि हो.

पूणथ गुरुस्तोत्र

अखणड् मंडलाकारं र्व्ाप्तं ्ेि िरािरम् ।
तत्पर्दं र्दनशथतं ्ेि तस्मै श्रीगरुु वे िमः ।।
अज्ञािनतनमरान्धस्् ज्ञािाञ्जिशलाक्ा ।
िक्षरुु न्मीनलतं ्ेि तस्मै श्री गुरुवे िमः ।।
गुरुर्ब्थह्मा गुरुनवथषणुगथरुु र्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परर्ब्ह्म तस्मै श्री गुरवे िमः ।
स्र्ावरं जङ्गमं र्व्ाप्तं ्नत्कनञ्ित्सिरािरम् ।
तत्पर्दं र्दनशथतं ्ेि तस्मै श्रीगरुु वे िमः ।।
निन्म्ं र्व्ानप्त्सवं त्रैलोक््ं सिरािरम् ।
तत्पर्दं र्दनशथतं ्ेि तस्मै श्री गुरुवे िमः ।।
सवथश्रुनतनशरोरत्िनवरानजतपर्दाम्बुजः ।
वेर्दान्ताम्बुजस्ू ो ्ः तस्मै श्री गरुु वे िमः ।।

िैतन््ः शाश्वतः शान्तो र्व्ोमातीतो निरञ्जिः।
नबन्र्दुिार्दकलातीतः तस्मै श्री गरुु वे िमः ।।
ज्ञािशनिसमारूढः तत्वमालानवभूनषतः ।
भुनिमुनिप्रर्दाता ि तस्मै श्री गुरुवे िमः ।।
अिेकजन्मसम्प्राप्तकमथबन्धनवर्दानहिे ।
आत्मज्ञािप्रर्दािेि तस्मै श्री गुरुवे िमः ।।
शोषणं भवनसन्धोश्च ज्ञापिं सारसम्पर्दः ।
गरु ोः पार्दोर्दकं सम््क् तस्मै श्री गरुु वे िमः ।।
ि गुरोरनधकं तत्वं ि गुरोरनधकं तपः ।
तत्वज्ञािात्परं िानस्त तस्मै श्रीगुरुवे िमः ।।
मन्िार्ः श्रीजगन्िार्ो मर्द् गुरुः श्रीजगद्गुरुः ।
मर्दात्मा सवथभतू ात्मा तस्मै श्री गरुु वे िमः ।।

गुरुरानर्दरिानर्दश्च गुरुः परमर्दैवतम् ।
गुरोः परतरं िानस्त तस्मै श्रीगुरुवे िमः ।।
त्वमेव माता ि नपता त्वमेव
त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव नवद्या िनवणं त्वमेव
त्वमेव सवं मम र्देव र्देव ।।
र्ब्ह्मािन्र्दं परमसख
ु र्दं के वलं ज्ञािमूनतं
िन्िातीतं गगिसदृशं तत्वमस््ानर्दलक्षम् ।
एकं नित््ं नवमलमिलं सवथधीसानक्षभूतं
भावातीतं नत्रगुणरनहतं सद्गुरुं तं िमानम ।।

गीतेतील महत्वािे श्लोक
मराठी गीताई श्लोक व गद्य अथक
(आपल््ा धमथग्रंर्ािी ओळख म्हणूि.)

-धृतराषरधमथक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ्ु्ुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव नकमकुवथत सञ्ज् ।।१।।१
त्या पर्वत्र कुरुक्षेर्त्र पा्डुचे आर्ण आमचु े
यद्ध
ु ाथक जमले तेंव्हा वतकले काय सजं या ।।१।।

धत
ृ राष्ट्र संजयला विचारतात- त्या पवित्र कुरुक्षेत्रािर
पांडि आणि माझे पुत्र कौरि यांचे युद्ध ठाकले आहे
तेथे काय चालले आहे .

-श्रीकृषण् एिं वेनि हन्तारं ्श्चैिं मन््ते हतम् ।
उभौ तौ ि नवजािीतो िा्ं हनन्त ि हन््ते ।।
जो म्हणे मारीतो आत्मा आर्ण जो मरतो म्हणे
दोघे न जाणती काहं ीं न मारी न मरे र्च हा।।१९।।२

कांही लोक या आत््याला मारिारा समजतात
ककं िा कांही त्याला मरिारा समजतात. दोन्ही
अज्ञानीच होत. कारि आत्मा कधधही मारत नाही
की मरत नाही.

ि जा्ते नि्ते वा कर्दानिन्िा्ं
भूत्वा भनवता वा ि भू्ः ।
अजो नित््ः शाश्वतोS्ं परु ाणो
ि हन््ते हन््मािे शरीरे ।।
न जनम पावे न कदार्प मृत्य,ु होऊर्न मागे पढु ें न होय
आला न गेला र्स्थर हा परु ाण मारोत देहास परी मरे ना।।२०।।२
वासांनस जीणाथनि ्र्ा नवहा्
िवानि गह्ण
ृ ानत िरोपSरानण ।
तर्ा शरीरानण नवहा्
जीणाथन््न््ानि स्ं ानत िवानि र्देही ।।
साडं ु र्नया जजकर जीणक वस्त्रें मनष्ु य घेतो दसु रीं नर्वन
तशीं र्च टाकूर्न जनु ी शरीरें आत्मा र्ह घेतो दसु रीं र्नराळीं।।२२।।२

आत््याला जन्म नाही मत्ृ युहह नाही. जो

झाला आहे तो परत उत्पन्न होिारा नाही.
हा फार परु ाि काळापासन
ू आहे . शरीर जरी
मारले (मेले) तरी हा मारला जात नाही.

जसे जन
ु ी िस्त्त्रे टाकून मनष्ट्ु य दस
ु री निीन

िस्त्त्रे घालतो त्याच प्रमािे आत्मा जुने शरीर
सोडून निीन शरीरांत जातो.

िैिं नछन्र्दनन्त शिानण िैिं र्दहनत पावकः ।
ि िैिं क्लेर्द्न्त््ापो ि शोष्नत मारुतः ।।
शस्त्रें न र्चररती ह्यास ह्यास अर्ग्न न जार्ळतो
पाणी न र्भजवी ह्यास ह्यास वारा न वाळवी।।२३।।२
कमथण््ेवानधकारस्ते मा फलेषु कर्दािि ।
मा कमथफलहेतुभथमू ाथ ते सङ्गोSसत्् वकमथनण ।।
कमाांत र्च तझु ा भाग तो र्ळांत नसो कधीं
नको कमक-र्ळीं हेतु अकमी वासना नको।।४७।।२
कमथजं बुनि्ुिा नह फलं त््क्त्वा मिीनषणः ।
जन्मबन्धनवनिमथुिाः पर्दं गच्छन्त््िाम्म् ।।
ज्ञानी समत्व बर्ु द्धने कमाकचे र्ळ सोडुनी
जनमाचे तोर्डती बंध पावती पद अच्यतु ।।५१।।२

आत््याला शस्त्त्रे कापू शकत नाहीत. अग्नन जाळू
शकत नाही. पािी भिजिु शकत नाही की िारा
िाळिु शकत नाही.

तल
ु ा कमम कर्याचाच अधधकार आहे . त्या्या

फळाचा कधीच नाही. तू फळांची आशा धरु नको
की कमम न कर्याचा विचारहह करू नको.

समबुवद्धने ज्ञानी कमम फळाचा विचार करीत नाहीत.
त्यामुळे ते पुनजमन्माचे बंध कायमचे तोडून मुक्त
होउन परमपदाला पोहोचतात.

िानस्त बुनिर्ुिस्् ि िा्ुिस्् भाविा ।
ि िाभाव्तः शानन्तरशान्तस्् कुतः सुखम् ।।
आयि
ु ास नसे बर्ु द्ध त्यामळ
ु ें भावना नसे
म्हणर्ू न न र्मळे शांर्त शांतीर्वण कसें सख
ु ।।६६।।२

अयुक्त ्हिजे मन ि इंहिये न ग्जंकिाऱ्यापाशी

्ा निशा सवथभूतािां तस््ां जागनतथ स्ं मी ।
्स््ां जाग्रनत भूतानि सा निशा पश््तो मुिेः।।
सवक भतू ांस जी रात्र जागतो संयमी र्तथें
सवक भतू ें र्जथें जागीं ज्ञानी योग्यास रात्र ती।।६९।।२

सिम प्रािीमात्रास जी रात्र(ननराशा) िाटते अशा िेळी

सह्ज्ञाः प्रजाः सृि्वा परु ोवाि प्रजापनतः ।
अिेि प्रसनवष्ध्वमेष वोSनस्त्विकामधुक् ।।
पवू ी प्रजेसवे ब्रह्मा यज्ञ र्नमकर्ु न बोलला
पावा उत्कषक यज्ञाने हा तम्ु हा काम-धेनु र्च।।१०।।३

ननश्चय नसतो, मनांत आग्स्त्तक िाि नसतो.
्हिुन त्याला शांनत भमळत नाही. शांनत न
भमळिाऱ्याला सुख कुठुन भमळिार

संयमी योगी ननत्य ज्ञान परमानंदा्या प्रकाशात
असतो. पि सिम प्रािी (पापां्या मोहा्या)
हदिसात दं ग असतात ती संयमी योगीची रात्र
असते.

कल्पारं िी हहर्यगिामतून सष्ट्ृ टी ि प्रजा ननमामि
करुन ब्रह्मदे िाने त्याना सांगीतले की त्
ु ही या

(कममयोगरुपी) यज्ञा्या मागी आपला उत्कर्म करा.
हा यज्ञ तुमचे इग््ित पुरे करिारी कामधेनुच
आहे .

र्देवान्भाव्तािेि ते र्देवा भाव्न्तु वः ।
परस्परं भाव्न्तः श्रे्ः परमवाप्सस््र् ।।
रक्षा देवांस यज्ञाने तुम्हा रक्षोत देव ते
एकमेकास रक्षर्ू न पावा कल्याण सवक र्ह।।११।।३

या यज्ञाने तु्ही दे िाना बलशाली करा दे ि
तु्हालाही बलशाली करतील. या प्रमािे

एकमेकास सहाय्यिूत होऊन परमकल्याि प्राप्त
करा.

ि मे पार्ाथनस्त कतथर्व्ं नत्रषु लोके षु नकञ्िि ।
िािवाप्तमवाप्तर्व्ं वतथ एव ि कमथनण ।।
श्रीकृषणांिा स्वकमथ्ोगकरावे-र्मळवावेसे नसे कांहीं जरी मज
हे अजन
ुम ा या नतन्ही लोकात मला कोितेही
कतमव्य नाही, भमळि्याजोगेही कांही नाही तरीही
र्तनही लोकीं तरी पाथाक कमी मी वागतो र्च कीं।।२२।।३
मी माझे काम करीत आहे . मी जर आळस

्नर्द ह्यहं ि वते्ं जातु कमथण््तनन्ितः ।
मम वत्माथिुवतथन्ते मिुष्ाः पार्थ सवथशः ।।
मी र्च कमी न वागेन जरी आळस झाडुनी
सवकथा लोक घेतील माझे वतकन तें मग।।२३।।३

झाडून काम केले नाही तर तेच ितमन सिम

मनष्ट्ु यप्रािी करतील. मी माझे काम केले नाही
तर सिम लोक नष्ट्ट होतील. आणि मी या
संकराचे आणि सिम घाताचे कारि होईन.

उत्सीर्दे्ुररमे लोका ि कु्ां कमथ िेर्दहम् ।
सङ्करस्् ि कताथ स््ामुपहन््ानममाः प्रजाः ।।
सोडीन मी जरी कमक नष्ट होतील लोक हे
होईन संकर-द्वारा मी र्च घातास कारण।।२४।।३
अजोSनप सन्िर्व््ात्मा भूतािामीश्वरोSनप सि् ।
प्रकृनतं स्वामनधष्ठा् सम्भवाम््ात्ममाम्ा ।।
असर्ू न र्ह अजनमा मी र्नर्वककार जगत्-प्रभु
माझी प्रकृ र्त वेढूर्न मायेने जनमतो जणं।ू ।६।।४
्र्दा ्र्दा नह धमथस्् ग्लानिभथवनत भारत ।
अभ््ुत्र्ािमधमथस्् तर्दात्मािं सृजाम््हम् ।।
गळूर्न जातसे धमक ज्या ज्या वेळेस अजकनु ा
अधमक उठतो भारी तेव्हां मी जनम घेतसे।।७।।४

मी जन्मरहहत आणि अविनाशी असूनही तसेच

सिम प्रा्यांचा ननराकार ईश्िर असन
ू ही आपल्या
प्रकृनतला स्त्िधीन करून आपल्या योगमायेने
प्रगट होत असतो.

जेव्हा जेव्हा धमामचा ऱ्हास ि अधमामची िाढ होत
असते, तेव्हा तेव्हाच मी आपले रुप रचतो,
आकार घेतो आणि लोकांसमोर प्रकटतो.

पररत्राणा् साधूिां नविाशा् ि र्दुषकृताम् ।
धमथसंस्र्ापिार्ाथ् सम्भवानम ्ुगे ्ुगे ।।
राखावया जगीं संतां दष्टु ा दरू करावया
स्थापावया पनु हा धमक जनमतो मी यगु ीं यगु ीं।।८।।४
ि नह ज्ञािेि सदृशं पनवत्रनमह नवद्यते ।
तत्स्व्ं ्ोगसंनसिः कालेिात्मनि नवन्र्दनत ।।
ज्ञानासम नसे कांहीं पर्वत्र दसु रे जगीं
योग-यि
ु यथा-काळीं ते पावे अंतरी स्वये।।३८।।४
बुनिज्ञाथिमसम्मोहः क्षमा सत््ं र्दमः शमः ।
सुखं र्दुःखं भवोSभावो भ्ं िाभ्मेव ि ।।
बर्ु द्ध र्नमोहता ज्ञान सत्यता शम र्नग्रह
जनम नाश सख
ु ें दु खें लाभालाभ भयाभय।।४।।१०

सज्जनां्या उद्धारासाठी, दज
म ां्या विनाशासाठी
ु न
धमामची उत्तम प्रकारे स्त्थापना कर्यासाठी मी
युगायुगात प्रगट होतो.

ज्ञाना सारखे पवित्र करिारे दस
ु रे कांहीही नाही. ते ज्ञान
कालािधीने कममयोगाने अंतःकरि शद्
ु घ झालेला मािस
ू
आपोआपच आपल्या आत््यात प्राप्त करून घेतो.

ननिमयशग्क्त, यथाथम ज्ञान, असंमढ
ू ता, क्षमा, सत्य,
इंहियननग्रह, मनोननग्रह, सुख-दःु ख, उत्पनत, प्रलय,

िय-अिय, अहहंसा, समता, संतोर्, तप, दान, कीतीअपकीती, असे हे प्रा्यांचे अनेक प्रकारचे िाि
माझ्यापासन
ू च होतात.

अनहंसा समता तुनिस्तपो र्दािं ्शोS्शः ।
भवनन्त भावा भूतािां मि एव पृर्नग्वधाः ।।
तप दातृत्व संतोष अर्हसं ा समता क्षमा
माझ्या र्च पासनु ी भतू ीं भाव हे वेगवेगळे ।।५।।१०
वेर्दािां सामवेर्दोSनस्म र्देवािामनस्म वासवः ।
इनन्ि्ाणां मिश्चानस्म भतू ािामनस्म िेतिा ।।
मी सामवेद वेदांत असे देवांत ईनद्र मी
चेतना मी र्च भतू ांत मन तें इर्ं द्रयांत मी।।२२।।१०
पश्् मे पार्थ रूपानण शतशोSर् सहस्रशः ।
िािानवधानि नर्दर्व्ानि िािावणाथकृतीनि ि ।।
पहा र्दव्य तशीं माझी रूपें शत-सहस्र तंू
नाना प्रकार आकार वणक ज्यांत र्वर्चत्र र्च।।५।।११

िेदांत सामिेद मी (कृष्ट्ििगिान) आहे , दे िात इंि आहे,
इंहियांमध्ये मन आहे आणि सिम प्रा्यांतील चेतनाजीिनशग्क्त मी आहे .

हे पाथाम, तू माझी शेकडो-हजारो विविध प्रकारची,

विविध रं गांची नाना आकारांची अलौककक रूपे पहा

उध्वथमूलमघःशाखमश्वत्र्ं प्राहुरर्व््म् ।
छर्दांनस ्स्् पणाथनि ्स्तं वेर्द स वेर्दनवत् ।।
खाली शाखा वरी मळ
ू र्नत्य अश्वत्थ बोर्लला
ज्याच्या पानामधे वेद जाणे तो वेद जाणतो।।१।।१५
्स्मात्क्षरमतीतोSहमक्षरार्दनप िोिमः ।
अतोSनस्म लोके वेर्दे ि प्रनर्तः पुरुषोिमः ।।
मी क्षरा-अक्षराहूर्न वेगळा उत्तम
वेद लोक म्हणे माते म्हणर्ू न परू
ु षोत्तम।।१८।।१५
तेजः क्षमा धृनतः शौिमिोहो िानतमानिता ।
भवनन्त सम्पर्दं र्दैवीमनभजातस्् भारत ।।
पर्वत्रता क्षमा तेज धैर अद्रोह नम्रता
हे ज्याचे गणु जो आला दैवी संपर्त्त घेउनी।।३।।१६

आहदपुरुर् परमेश्िररूपी मूळ असलेल्या, ब्रह्मदे िरूप
मख्
ु य फांदी असलेल्या, ज्या संसाररूप

अश्ित्थिक्ष
ृ ाला अविनाशी ्हितात, तसेच िेद ही

ज्याची पाने आहे त, त्या िक्ष
ृ ाला जो पुरुर् मुळासहहत
तत्त्ितः जाितो, तो िेदांचे तात्पयम जाििारा आहे .

मी नाभशिंत जडापासून पूिम पलीकडचा आहे आणि

अविनाशी ग्जिात््यापेक्षाही उत्तम आहे . ्हिून लोकांत
ि िेदांतही मी पुरुर्ोत्तम नािाने प्रभसद्ध आहे .

तेज, क्षमा, धैय,म बाह्यशुद्धी, मनांत शत्रुत्ि िािना

नसिे, स्त्ितः बद्दल अभिमान-अहं कार नसिे ही दै िी
संपग्त्त घेऊन जन्मलेल्याची लक्षिे आहे त.

ईश्वरः सवथभूतािां हृद्देशेSजथिु नतष्ठनत।
भ्राम्न्सवथभूतानि ्न्त्रारूढानि मा््ा ।।
रार्हला सवक भतू ांच्या हृदयी परमेश्वर
मायेने चाळवी त्यास जणू यंत्रात घालनु ी।६१।।१८

हे अजन
ुम ा अंतयाममी परमेश्िर आपल्या मायेने सिम
प्रा्यां्या शरीररूप यंत्रािर आरूढ होऊन त्यां्या
कमाम प्रमािे कफरिीत त्यां्या हृदयांत राहहला
आहे .

-संज्राजन्संस्मृत्् संस्मृत्् सवं ार्दनमममद्भुतम् ।
के शवाजथिु ्ोः पुण््ं हृष्ानम ि मुहुमथुहुः ।।
हा कृ ष्णाजकनु -संवाद राया अद्भुत पावन
आठवर्ू न मनी र्ार हषकतो हषकतो र्च मी।।७६।।१८
्त्र ्ोगेश्वरः कृषणो ्त्र पार्ो धिुधथरः ।
तत्र श्रीनवथज्ो भूनतर्ध्थुवा िीनतमथनतमथम ।।
योगेश्वर र्जथे कृ ष्ण र्जथे पाथक धनधु कर
र्तथे मी पाहतो र्नत्य धमक श्री जय वैभव।।७८।।१८

संजय ्हितो- महाराज, िगिान श्रीकृष्ट्ि आणि

अजन
ुम ाचा हा रहस्त्यमय, कल्यािकारी आणि अद्भत
ु

संिाद पुनःपुन्हा आठिून मी िारं िार आनंहदत होत
आहे .

जेथे योगेश्िर िगिान श्रीकृष्ट्ि ि जेथे गांडीि धारी

अजन
ुम आहे , तेथेच श्री, विजय, वििूनत आणि अचल
नीती आहे असेच मला िाटते.

हा गीतेतील पहहलाच श्लोक ि हे शेिटचे दोन फार महत्िाचे कारि.संजय एक सारथी...चातुिि
म ाांत एक शूि...पि त्याला
व्यासदत्त हदव्य दृष्ट्टी आहे . जी नरश्रेष्ट्ठ अजन
ुम ाला, स्त्ितःचे महाकाय रुप पहा्या साठी कृष्ट्िाला द्यािी लागली. सिम

पाहहल्यािर आनंदीत होउन, धत
ु ाचा अंत काय हे ननिमयपिे सांगिारा संजय सद्ध
ु ा नरश्रेष्ट्ठ नाही का.
ृ राष्ट्रा्या समोर यद्ध

निवाथणािकम्
मोक्ष नजवंतपणी असू शकतो कां...आपली सवथ कतथर्व्े सुंर्दर रीतीिे पार पाडल््ा िंतर आपण जर ्ा िंतरच््ा
श्लोकातील मिनस्र्ती पर्दोपर्दी अिुभवत असाल तर निनश्चत समजावे की आपण मुनि प्राप्त के ली, जीवि
सार्थ के ले.

मिो बुि््हंकारनििानि िाहम,्
िि श्रोत्रनजर्वहे ि ि घ्राणिेत्रे ।
ि ि र्व्ोम भूनमिथ तेजो ि वा्ुः,
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम् ।।
Mind, Intellect, Ego I am not, Neither have I ears, tongue nor nostrils, nor eyes; I am not the five
great elements,; I am pure consciousness, Bliss, the Self I am Aucpiciousness, Auspiciousness
alone.
मी मन, र्वद्वत्ता, स्वत्व याच्ं या परे , कान, जीभ, नासीका, डोळे , स्पशक या पच
ं ेंर्द्रयाच्ं या पलीकडला, आप, वाय,ु तेज,
पृर्थ्व, आकाश या पंचमहाभतू ां र्शवायचा सत् र्चत् आनंदरुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
मैं मन, बतु ि, अहक
ं तर नहीं, श्रिण, स्ितद, गर्ं , स्पशा, नेत्र मझु े नहीं। पतनी, िेज, ितय,ु पृतथ्ि, आकतशमेसे भी नहीं। मैं सि्
तचि् आनंद रुपमें पतित्र हो गयत ह।ुँ

ि ि प्राण संज्ञो ि वै पञ्िवा्ुः
ि वा सप्त धातुिथ वा पञ्िकोषः ।
ि वाक् पानणपार्दौ ि िोपस्र्पा्ुः
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम् ।।
The vital air I am not, Nor have I anything to do with the physiological functions in my body;
Nor am I the seven-fold material that goes into the building up of the body; Nor am I in any way
attached to the five sheaths of my personality; have nothing to do with the five organs of action.
I am auspiciousness, Auspiciousness alone.
मी प्राणवायु नाही की पंचप्राणही नाही, सप्त धातनु ी बनलेले शरीर नाही की शारीरीक र्क्रया नाही, मी व्यर्ित्वातल्या पांच
कोषात नाही तसाच पचं ेंर्द्रयातं ही नाही. मी सत् र्चत् आनदं रुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
मैं प्रतणितयु नहीं, पंचप्रतण भी नहीं, सि र्तिसु े बनत ये शरीर भी मैं नहीं, मै शतरीरीक तियत में भी नहीं, व्यतित्िके पतंच
पहेिमु ें भी नहीं और पंचेंतद्रयोंमे भी नहीं। मैं सि् तचि् आनंद रुपमें पतित्र हो गयत ह।ं

ि मे िेष रागौ ि मे लोभमोहौ
मर्दो िैव मे िैव मात्स्थभावः ।
ि धमो ि िार्ो ि कामो ि मोक्षः
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशsवोहम् ।।
I have neither likes nor dislikes, nor have I covetousness or greed, nor have I any arrogant
vanity nor any competition with anyone; I have not even a need for the four main “purposes of
life”. I am Auspiciousness, Auspiciousness alone.
द्वेष, राग, हावं , मोह, मद, मत्सर हे भावच नसलेला, धमक, काम, आकाक्ष
ं ा, मोक्ष याच
ं ीही जरुर नसलेला मी सत् र्चत्
आनंदरुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
मैं द्वेष, रतग, िोभ, मोह, गिा, ईषता से परे हं और र्मा, कतम, आकतंक्षत और मोक्ष की तजसे आिश्यकित ही नही हो ऐसत
सि् तचि् आनंद रुपमें पतित्र हो गयत ह।ं

ि पुण््ं ि पापं ि सौख््ं ि र्दुःखं,
ि मंत्रो ि तीर्ं ि वेर्दाः ि ्ज्ञाः ।
अहं भोजिं िैव भोज््ं ि भोिा
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम् ।।
Sin or merit can never touch me, joy or sorrow cannot contaminate me; I know no mantra, I have
no sacred pilgrimage to make, I know no scripture, nor have I anything to gain through rituals; I
am neither the experiencer (subject), nor the experienced (object), nor the experiencing; I am
auspiciousness, Auspiciousness alone.
प्ु य, पाप, सख
ु , दु ख हे मला स्पशकत नाहीत की मला चेततही नाहीत. मत्रं , पर्वत्र स्थळे , वेद पारायणे र्कंवा यज्ञकमक हे
देखील मला स्पशकत नाहीत. आता कोणतीही अनभु तु ी घेणारा, अनभु तु ीत रमणारा र्कंवा अनभु वर्सद्ध मी नाही. मी सत्
र्चत् आनंदरुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
पण्ु य, पतप, सख
ु , दःु ख ये मझु े स्पशािे नहीं और उद्यतपि भी करिे नहीं। मत्रं , िीथास्थतन, िेदितच
ं न यत यज्ञसे मझु े कुछ
तमिनतही नहीं। अब कुछ सीखनत नही, तशक्षतमें रहनत यत तसखतनत भी नहीं। मैं सि् तचि् आनंद रुपमें पतित्र हो गयत ह।ं

ि मे मृत््ुशङ्का ि मे जानतभेर्दः ।
नपता िैव मे िैव माता ि जन्मः ।
ि बन्धिु थ नमत्रं गुरुिव नशष्ः ।
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम् ।।
I have no death, nor have I any caste or creed distinction; I have neither father nor mother, why!
I am never born! I have no kith or kin, I know no Guru, nor am I a disciple; I am Auspiciousness,
Auspiciousness alone.
मला मृत्यु नाही. मी जाती, वश
ं भेदानीही ओळखला जात नाही. मी माताही नाही, र्पताही नाही, मी गरुु नाही, र्शष्यही
नाही, कोणत्याही नात्यार्शवायचा सत् र्चत् आनंदरुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
मझु े मृत्यु नहीं। मझु े जतति, िश
ं नहीं। न मैं तपित हं न मतित, न गरुु हं न तशष्य, न बंर्ु हं न तमत्र। मैं सि् तचि् आनंद रुपमें
पतित्र हो गयत ह।ं

अहं निनवथकल्पो निराकाररूपो ।
नवभर्वु ्ाथप्त सवथत्र सवेंनि्ाणाम् ।
सर्दा मे समत्वं ि मुनििथ बन्धः ।
निर्दािन्र्दरूपः नशवोsहम् नशवोsहम् ।।
Thought-free am I, formlessness my only form, I am the vitality behind all sense organs of
everyone; ne other have I attachment to anything, nor am I free from everything; I am allinclusive; I am Auspiciousness, Auspiciousness alone.

मी र्वचारी शोधक नाही. मला आकारही नाही. मी सवाांच्या ईर्द्रया
ं ं मागची अर्लप्त शर्ि आहे. सवकथा समभाव
बाळगणारा, मर्ु ि र्कंवा बधं न नसणारा सत् र्चत् आनदं रुप पर्वत्र पर्वत्र आहे.
मेरत कोई तिककप नहीं, मैं तनरतकतर ह।ं सभी जीतिि ईतद्रयों
ं के तपछे की सिु शति ह।ं सिाथत समभतिमें रहित मतु ि यत
बर्ं न तबनतके सि् तचि् आनदं रुपमें पतित्र हो गयत ह।ं

सुभानषते

ही सुभानषतें वारंवार प्रसगं ािुरुप वापरावीत.

आलसस्् कुतो नवद्या, अनवद्यस्् कुतो धिम।्
अधिस्् कुतो नमत्रं, अनमत्रस्् कुतो सुखम् ।।१।।
There is no knowledge for the lethargic, no wealth for the ignorant, no friends without wealth
and no happiness without friends.
आळशाला र्वद्या, अज्ञानीला संपर्त्त, दररद्री माणसाला र्मत्र व र्मत्र नसलेल्याला सुख कुठे र्मळते.
आिसीको तिद्यत, अज्ञतनी को र्न, दररद्र को तमत्र और तबनत तमत्रितिेको सुख कहतुँ तमिित है।

आलस््ंनह मिुषाणाम् शरीरस्र्ो महाररपुः ।।२।।
Laziness is the greatest enemy in human.
आळस हाच मनष्ु याच्या शरीरातील सवाकत मोठा शत्रु आहे.
मनष्ु यके शरीरमें आिस यही मनष्ु यकत बडत दष्ु मन है

िानस्त नवद्यासमं िक्षिु ाथनस्त सत््समं तपः ।
िानस्त रागसमं र्दुःखं िानस्त त््ागसमं सख
ु म् ।।३।।
There are no greater eyes than Knowledge, no greater principle to strive for than truth, no greater
misery than attachment and no greater happiness than sacrifice for others.
र्वद्ये सारखे डोळे नाहीत. सत्या सारखी तप चयाक नाही. मोह, रागा सारखे दु ख नाही आर्ण त्यागा सारखे सुख नाही.
तिद्यत जैसी आुँखें नहीं। सत्यसे बढकर िप नहीं। गस्ु से, मोह जैसत दःु ख नही और त्यतग जैसत सख
ु नहीं।

नवद्या र्दर्दानत नवि्ं नवि्ार्द् ्ानत पात्रताम।्
पात्रत्वार्द् धिमाप्सिोनत धिार्द् धमथस्ततः सुखम् ।।४।।
True Knowledge gives rise to humility.
ज्ञानाने मनष्ु य र्वनयशील होतो. र्वनयाने पात्रता प्राप्त करतो. ज्यामळ
ु े धनप्रार्प्त करतो. धनाच्या सदपु योगाने सधमाकचे
पालन करतो आर्ण त्याला सख
ु प्रार्प्त होते.
तिद्यतसे मनष्ु य तिनयशीि होित है। तिनयसे पतत्रित पतित है। तजससे उसे र्नप्रतति होिी है। र्नके सदपु योगसे सत्र्मा कत
पतिन होित है और उससे सख
ु प्रतति होिी है।

िरस््ाभरणम् रूपम् रूपस््ाभरणम् गण
ु ः।
गुणस््ाभरणम् ज्ञािम् ज्ञािस््ाभरणम् क्षमा ।।५।।
The essence of a being is the physical form, the essence of the form is guna (virtue), the essence of
virtue is knowledge, the essence of knowledge is forgiveness.
मनष्ु याच्या अर्स्तत्वाचा अथक भौर्तक शरीर आहे. शरीराला सद् गणु ानी अथक येतो. सद् गणु ानी ज्ञान प्राप्त होते. ज्ञानाने क्षमाभाव
येतो.
मनष्ु य के अतस्ित्ि कत अथा भौतिक शरीर है। शरीरकत अतस्ित्ि उसके गणु है। गणु ोंकत अतस्ित्ि ज्ञतन है और ज्ञतन कत अतस्ित्ि
क्षमत है।

कोनकलािाम् स्वरो रूपम,् िीणाम् रूपम् पनवत्रता ।
नवद्यारूपम् कुरूपाणाम,् साधण
ु ाम् ि तर्ा क्षमा ।।६।।
The beauty of Nightingale lies in its voice, the beauty of a woman lies in her purity, the beauty of a
person lies in their learning and knowledge, and the beauty of Wise persons in their forgiving nature.
कोकीळे चे सौंदयक म्हणजे र्तचा आवाज, पार्तव्रत्य हे स्त्रीचे सौंदयक, ज्ञान, र्वद्या हे कुरुप माणसाचे सौंदयक तर क्षमाभाव हे साधचु े
(सज्जनाचे) सौंदयक.
कोयलकी संदु रता उसके स्वर हैं। नारीकी संदु रता पार्वत्रतामें है। कुरुपोंकी संदु रता उनकी र्वद्यामें है। साधक
ु ी संदु रता क्षमा में है।

िानभषेको ि संस्कारः नसंहस्् नक्र्ते विे ।
नवक्रमानजथत सत्वस्् स्व्मेव मृगेन्िता ।।७।।
There is no crowning ceremony for the lion in the forest, he is declared the king of all animals by
virtue of his own strength.
जगं लात र्संहाचा कोणी राज्यार्भषेक करीत नाही. स्वबळावर, स्वसामथ्याकवर तो सवक प्र्यांचा राजा बनतो.
िनमें रहनेितिे तसंहकत अतभषेक कोई नही करित। िो िो अपने बिपर परतिमसे सभी प्रततणयोंकत रतजत बनत है।

सत््म् र्ब््ू ात् नप्र्म् र्ब््ू ात् ि र्ब््ू ात् सत््मनप्र्म् ।
नप्र्ञ्ििािृतम् र्ब्ू्ात् एषः धमथः सिाति ।।८।।
Truth should be spoken, What is pleasant should be spoken. Unpleasant truth should not be
spoken. Pleasant lies are also not to be spoken. This is the ancient Dharma.
सत्य बोलावे, र्प्रय वाटेल असे बोलावे, अर्प्रय सत्य बोलू नये. र्प्रय वाटणारे असत्य बोलू नये. हा र्चरंतर काळापासनू
चालणारा धमक आहे.
सत्य बोिें। मीठत बोिें। अच्छत नत िगे ऐसत सत्य न बोिें। अच्छत िगे ऐसत असत्य न बोिें। यह र्मा यही सनतिन र्मा है।

नप्र्वाक्् प्रर्दािेि, सवे तुष्नन्त जन्तवः।
तस्मात् तर्देव विर्व्म,् वििे का र्दररिता ।।९।।
By offering of sweet words, everyone can be pleased. Therefore offer sweet words. Why be
mean in speech?
गोड बोल्याने सवकच प्रसनन होतात, म्हणनू गोडच बोलावे. त्यांत कंजसु पणा कशाला.
मीठत बोिनेसे सभी आनंतदि होिे हैं, िो मीठतही बोिें। बोिनेमे कै सी कंजसू ी।

नवद्यानवहीिः पशःु ।।१०।।
Devoid of learning and knowledge, you are verily an animal.
र्वद्येर्वणा मनष्ु य पशचु होतो.
ज्ञतन तिनत मनष्ु य पशसु मतन होित है।

उद्योनगिं पुरुषनसंहमुपैनत लक्षमीः ।।११।।
Lakshmi graces only the industrious.
पररश्रम करणाऱ्यावर लक्ष्मीची कृ पा होते.
पररश्रम करनेितिे पर ही िक्ष्मी की कृ पत होिी है।

अनत सवथत्र वजथ्ेत् ।।१२।।
Avoid excess of anything.
कुठे र्ह अर्त करु नये.
कहींभी अति नहीं करनी चततहये।

स्वर्देशे पूज््ते राजा, नविाि सवथत्र पूज््ते ।।१३।।
A king is regarded only within a country, a learned person is worshipped everywhere.
राजाला त्याच्या राज्यातच मान असतो. र्वद्वानाला सवक जगात मान र्मळतो.
रतजतकत सम्मतन उसीके रतज्यमें होित है। तिद्वतनकत सम्मतन सब जगह होित है।

्र्ा बीजं तर्ा निषपनिः ।।१४।।
As is the seed, so are the leaves of that tree.
जसे बी तसे पीक.
जैसै बोओगे िैसत ही पतओगे।

लोभ पापस््ं कारणम् ।।१५।।
Greed is the root cause of all vices.
लोभ हेच पापाचे मळ
ू कारण.
िोभ पतपकत मि
ू कतरण है।

परोपकारः पुण््ा्, पापा् परपीडिम् ।।१६।।
Kindness to others is the greatest virtue, inflicting pain is the greatest sin.
परोपकाराने प्ु य र्मळते परपीडेने पाप र्मळते.
परोपकतरसे पण्ु य प्रतति िो दसू रोंको पीडत देनेसे पतप तमिित है।

लोििाभ््ां नवहीिस्् र्दपथणः नकं कररष्नत ।।१७।।
If the eyes do not have sight, what can the mirror do?
आधं ळ्याला आरसा काय कामाचा.
दृिीहीन को आईनत क्यत कतमकत।

संर्दभथ
१ श्रीमद्भगवद्गीता- जयदयाल गोयंका, गीता प्रेस गोरखपरू
२ गीताई- र्वनोबा भावे परंधाम प्रकाशन, पवनार आश्रम.
३ वैदीक शांती मंत्र- तत्वर्तथक अध्यात्म मंर्दर
४ स्तोत्र भजन गीत- र्ववेकानदं कें द्र प्रकाशन.

