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१

ीिवषयी

यैलो याचा जो वामी िव ण ु यान ेकृ ण अवतारात करांगुलीवर गोवधन पवत
उचलून धरला आिण इं ा या आदशेाव न व णान ेपाडले या मुसळधार वषापासून जेचे
र ण केले होत.े असा गोवधन िगरीधारीसु दा ी या मोहातून सुटू शकला नाही. मग
अशा ीपुढे सामा य माणसाची काय कथा! ि या जादगूार असतात. या भुरळ पाडतात
आिण ितचे दशन मनाला संतु  करणारे असत.े ी ही परमे रापे ाही अिधक शि मान
आह.े

माणसाने या संसार पी बंधनातून मु  हो यासाठी परमे राचे नाम मरण केले
पािहजे. वगसुख िमळावे हणून धमान ंसांिगतले या आचरणांचे पालन केले पािहजे. हे
जमत नसेल तर िनदान ी या मोहजालापासून तरी दरू रहायला हवे. जो असे वागत
नाही याचे वीय श  आिण ता य वाया जात.े

संकट काळी उपयोगी पडावे हणून काही पैसा िश लक टाकला पािहजे.
माणसापाशी पैसा असेल तर ीया या याकड ेआक षत होतात. परंत ुपैसा आिण ी या
दो ही गो ी चंचल आहते ह ेमाणसान ेल ात ठेवायला हवे. या दो ही गो ी पु षाला
सोडून के हा िनघून जातील ह ेसांगता येत नाही.

िववाहा या बाबतीत पु षाने अितशय काळजीपूवक िनणय यायला हवा.
घाईघाईने िनणय घेतला तर आयु याचे नुकसान होऊ शकत.े चांग या कुळातील क या
अ यंत कु प असली तरी ित याशी िववाह करावा. हल या कुळातील क या कतीही सुंदर
असली तरी ित याशी िववाह कधीही क  नय.े आप या कुळाला शोभेल अशाच कुळातील
क येशी िववाह करावा.



पु षापे ा ीया अितशय नाजुक असतात. तरीसु दा या पु षापे ा चौपट
िनल  असतात. पु षापे ा सहापट धीट असतात. मा  ितची वासना पु षापे ा आठपट
जा त असते.

राजा या, गु या आिण िम ा या प ीचा तसेच सासूचा पु षान े नेहमीच
आदर करायला हवा. यां याशी शरीरसंबंध ठेवणारा माणूस अ यंत पापी होय. येक
धमाम ये ीला नेहमीच आदराने वागवायला सांिगतले आह.े कारण या नेहमीच
आदरणीय असतात.

ेमाच ेबंधन हे अितशय बळकट असते. कमळात अडकलेला भंुगा जसा कमळपु प
िमट यावर यातून बाहरे येऊ शकत नाही. तसा ी या ेमबंधनात अडकलेला पु ष
ित यापासून दरू होऊ शकत नाही. संसारात अनेक कारची बंधन ेआहते. पण ेमाचे
बंधन ह ेसवात बळकट समजले जाते.

एखादी पर ी आप या ेमात पडली आहे असा समज पु षान ेकधीही क न
घेऊ नये. पण अशी ी परपु षाला कळसु ी बा लीसारखे नाचवत.े

जी ी लागटपणे बोलते, दसु याला आक षत करेल असे हावभाव करत,े नेहमी
परपु षाचे चंतन करते ती एकिन  कधीच असू शकत नाही. अशी ी नेहमीच
िभचारी असते.

जी ी आप या पतीची संमती नसतानाही उपवास व तवैक य ेकरत ेअशा
ी या पतीचे आयु य कमी होते. आिण तीही शेवटी वाईट गतीला जात.े

एखा ा ीने भरपूर दानधम केला, तीथया ा के या, तवैक ये केली तरी
याने ती पिव  होत नाही. पण ितने केवळ नव या या पायाचे तीथ घेतले तरी पिव
होते.

नेपाळम ये एक था अशी आहे. नव या या पायाचा अंगठा तां या या ता हनात
धुतात व ते पाणी तीथ हणून प ी घेते. असे कर याने याचे आयु य वाढत.े याला
आजारपण येत नाही व याला सुख व समृि द ा  होत.े

लबाडी करण,े दसु याला ास देणे, मूखपणा, लोभ धरण,े न शोभणा या गो ी
करणे हे ि यांचे ठकाणी आढळणारे मुख दोष मानल ेजातात. अशा वतनाची ी
बघून सं मीत होऊ नका.

या उलट जी नेहमी पिव पणे वागते, शारीने संसार करते, नव यावर
मनापासून ेम करते, नेहमी स य बोलत,े अशी ी हणजेच संसाराच ेखरे भूषण. अशी
ी िमळणारा पु ष भा यवान असतो.

सं कृतचा गाढा पंिडत आिण य  देवही वगातील अ सरांच ेअधरावर ओठ



टेकायला िमळावे हणून धडपड करीत असतात. थोड यात, शहा यातला शहाणा
पु षही पर ीची अिभलाषा धरीतच असतात.

पु षाला सग यात मोठा मोह कोण या गो ीचा पडत असेल तर तो ीचा.
याचं मन ीभोवतीच घोटाळत असत.े ित या आ मक-पणामुळे आिण िविवध
कारा या नख यामुळे ती लवकरच पु षाला वासने या जा यात ओढून िभचार
करायला लावते.

ी कतीही मोहक असली तरी आिण स दयाचा कोरीव पुतळा असली तरी एक
नाशवंत र ामासाचा गोळाच तर असत.े तरीपण शहाणीसुरते पु षसु दा ित या पाला
भाळतात व पर ी या आहारी जाऊन नरकाचे धनी होतात. शहा या माणसाने
पर ी या मोहात पडू नये.

“हे वृ द गृह था, तू काय शोधत आहेस? तुझे काही हरवले आहे काय?“

“मूख माणसा, मी माझ ंता य शोधत आहे.”

येक ीची एकच इ छा असते. आपले मोहक ता य कधीही नाश होऊ नय.े
आपण कधीही वृ द होऊ नय.े आपले ता य व स दय नेहमीच उमल या फुलासारखे
टवटवीत रहावे.

शरीरसुख िमळावे हणून पु ष नेहमी अनेक ीयां या मागे का लागतो?
शरीरसुख एकच असते. येक ीत वेगळे सुख आहे ही एक चुक ची समजुत आहे.

ी ज हा रज वला असत े त हा ित याशी पु षाने कधीही संभोग क  नय.े
रज वला असताना संबंध ठेव यास पु षाच ेआयु य कमी होते.

घरातील भांडणे ी समंजस नसली तरच होतात. हणून शहा या पु षाने ितचे
कधी ऐकू नय.े जगातील मोठमोठाली यु दहेी ीमुळेच घडली आहते. हणूनच सदगुणी
ी या पापापासून दरू राहत.े

संसारात रमणारी स गुणी व चतुर ी सकाळी पतीची माते माण ेसेवा करते.
दपुारी ती याची बहीण असत ेआिण रा ी याला शरीरसुख देणारी मै ीण असत.े
अशी ी पतीला सुख देत ेआिण याचा िव ास संपादन करत.े अशी ी पान ेसामा य
असली तरी पतीला आवडते.



२

िम ािवषयी

त डावर गोड बोलणारा, व तुम या पाठीमागे तुमची नंदानाल ती करणारा
िम  माणसान ेकधीही जवळ क  नये. असा िम  जवळ बाळगणे हणजे आप याच
पायावर कु हाड मा न घे यासारखे आह.े असा िम  य  श ूपे ाही धोकादायक
समजावा.

िम ाची खरी परी ा होते संकटकाळी. आप या सुखात तो सहभागी होतो आिण
आप या द:ुखात तो आपले द:ुख सहन करायला मदत करतो. अशा िम ाशी मै ी ठेवणे
क हाही चांगले. पण अशा िम ाजवळही आपली गुिपते सांगू नयेत. कारण तो जर श ू
झाला तर आपली गुिपत ेउघड कर याचा संभव असतो.

जो बुि दमान आहे, आदरणीय आहे, िनभय आहे, िवनयशील आहे आिण याग
करायला मागे पुढे पहात नाही अशा माणसाशीच मै ी करावी. असे गुण नसतील तर तो
माणूस मै ी कर या या लायक नाही अस ेसमजावे. अशी मै ी फार काळ टकत नाही.

समाजात याला मान ित ा आहे अशा माणसाशीच मै ी करावी. आप या
दजाचा िम  नसेल तर अशी मै ी सुरळीतपणे जा त दवस टकू शकत नाही. ती कधीतरी
लवकर आिण एका णात तुटत.े

ीमंत माणसाला नको एवढे िम  असतात. अस े िम  गोड गोड बोलून, खोटी
तुती क न आपला फायदा क न घेतात. या ीमंत माणसाला मा  तो आपला गौरवच
वाटतो. आप या भोवती जमलेले, आपण यांना िम  समजतो त े कती लबाड आहते हे
याला कळत नाही.

वाथ अस यािशवाय कुणी कुणाशी मै ी करीत नाही. वाथ नसेल तर कुणालाच



मै ी कर याची इ छा होणार नाही. ह ेएक कटु स य आह.े

िम ाची खरी परी ा संकटकाळी होते. जोपयत तुम यापाशी धन आह ेतोपयत
माणसे तु हाला साथ दतेात. पण खरा िम  तुम या संकटकाळीसु दा तु हाला साथ
करतो.

संकटकाळी जो मदतीला धावून येतो तोच खरा िम . असा िम  संकटापासून
तुमचं र ण करतो. असा िम  स या भावापे ाही जवळचा असतो.

सापाची–मंुगुसाशी, बकरीची–वाघाशी, िच याची–ह ीशी, वािघणीची–कु याशी
कधीही मै ी होऊ शकणार नाही. तसेच दु  वृ ी या माणसाशी कधीही मै ी होऊ
शकत नाही. अशी मै ी वरवरची असते. अशा िम ावर कधीही िव ास ठेव ूनये.

चांग या िम ावर नेहमीच िव ास ठेवावा. वाईट वृ ीचा िम  श ुपे ाही
धोकादायक असतो. या यावर कधीही िव ास ठेवू नये.

आरसा जसा आपले ित बंब दाखवतो, तसेच एखा ा या िम ांव न एखा ाचे
चा र य दसून येत.े हणून िम ांची िनवड काळजीपूवक र् कारण तुम या िम ांव न
तुमचा वभाव आिण सवयी कशा आहते ते कळतं.

लबाड माणसाशी मै ी कधी क  नये. त ेअितशय बडबडया वभावाचे आिण
यांचं वागणं अत य असत.ं यां या बोल यात समंजसपणा नसतो. शहाणा माणूस अशा
िम ांपासून नेहमीच दरू असतो.

संकटकाळी तुम यासाठी जो वत:चे र , घामासारख ेसहज सांडून तुमचे र ण
करतो तोच खरा िम . बाक चे िम  ढ गी आहते असे समजावे.

िम ा या प रवारातील ीशी अनैितक संबंध ठेवण ेयासारख ेदसुरे पाप नाही.

सुदामा व कृ ण, कृ ण व अजुन, राम व िबभीषण ही सव आदश मै ीची ल णे
आहेत. मै ीचा आदश असावा तर असा.

िम  हा काळजीपूवक र् आिण शांतपणे िवचार क न िनवडावा. िवचार न करता
घाईघाईनं िनवड केलेला िम  क हा श ू होईल र् सांगता ता येत नाही.

मुलगा वयात आला क  बापाने याला िम  मानाव.े

त णीशी िववाह कर यापूव  ित याशी मै ी करावी. हणजे ितचा वभाव
कळतो. जीवनात असे बरेच अनुभव घेत यानंतर व तुि थतीची जाणीव होत.े



३

कुटंुबािवषयी

या ला गुण व अवगुणाची पारख असते, जो चांग यावाईटाचा िवचार
क न वागतो यालाच जीवनात खरे सुख िमळत.े द:ुख िमळालेच तर अितशय कमी
माणात सहन करावे लागते.

याची प ी दु  आहे, भांडकुदळ आहे, िम  लबाड आहेत, नोकर उमट आहेत,
आिण या या घरात सप हंडत असतात अशा माणसाला सुख कधीच िमळत नाही.
आिण अशा माणसाला मृ यू कोण याही णी येऊ शकतो.

घरातील मंडळी श ूपासून धोका आधीच ओळखतात आिण घराचं संर ण
कर यासाठी घरातील मंडळी आपल ेतन, मन आिण धन कुटंुबाला अपण क न मदत
करता.

या घरातील मुलगा िप या या वचनात असतो, याची ी पित ता असते,
कुटंुब मुखान े कमावून आणले या पैशात सुखासमाधानान े घर चालवते, या
कुटंुबातील माणसे एकमेकांशी सलो यान ेवागतात अशा माणसा या घरात वगसुख
असते.

माणसाला अनेक कारणांमुळे द:ुख सहन करावे लागते. बुि दम ा नस यामुळे
कंवा िनणय घेता येत नस यामुळे कंवा चुक चे िनणय घेत यामुळे याला द:ुख सहन
करावे लागते. पण दसु या या घरात आि त हणून रहावे लाग या इतके द:ुख या
सवापे ाही मोठे असते. थोड यात पर या घरात रहावे लाग या इतके द:ुख कोणतेच
नसते.

शहा या माणसांनी आप या मुलांना नेहमी सदाचाराचे िश ण ायला हवे.



बरेवाईट काम आह ेते समजावून संगायला हवे. यांना चांग या सवयी लावायला ह ात.
हणजे अशी मुले मोठेपणी चांगली वागून कुळाचे नाव काढतात.

पालकांनी आप या मुलांना उ मातले उ म िश ण देणे हे यांचे परम कत
आहे. जे आईविडल असे िश ण दते नाहीत यांची मुले कुटंुबासाठी श ुच होतात. हसंा या
समुहात जसा बगळा नकोसा वाटतो या माणे ही शहाणी नसलेली मुले समाजाला
शोभत नाहीत.

मुलांचे नको ते ह  पुरव याने आिण यांचे अितलाड के याने आईविडल यांना
शहाणे कर याऐवजी िबघडवतात. हणून आईविडलांनी यो यवेळी मुलाला ज र तर
िश ा क न यांना ताळयावर आणायला हवं. यांना िश त लावायला हवी. अशी मुले
मोठेपणी स गुणी होतात.

लहान मुल ेओ या माती या गोळयासारखे असतात. लहानवयातच यांना तु ही
जसा आकार ाल तसे त ेघडतात. मुलांना जसे िशकवावे तशी ती होतात.

जंगलाम ये असं य झाड ेअसतात. यातील एकाला जरी सुवािसक फुले असली तर
सगळे जंगल आिण सगळा प रसर सुगंिधत होऊन जातो. या माण े घरा यात एक
सदगुणी पु  असेल तर तो घरा याच ेनाव काढतो.

जंगलात एका झाडाला आग लागली तरी सारे जंगल जळून जाते. या माणे
घरा यात एक मुलगा जरी दु सनी असला तरी सव घरा याचे नुकसान होत.े

अनेक मुले असावीत अशी अपे ा ठेवावी कशाला? एक शहाणा पु  असणे
परवडते. शहाणासुता व कतासवरता एकच मुलगा घराचा आधार असतो.

मुलगा पाच वषाचा होईपयत याचे लाड करावे. दहा वषाचा होईपयत याला
ज र ितथं िश ा क न िश त लावावी. सोळा वषाचा झाला क  मग मा  याला
बरोबरी या िम ासारखे वागवावे.

या घरात मूखाना मान िमळत नाही कंवा यांचा आदर होत नाही अशाच
घराला वैभव ा  होते. या घरात प ी काटकसरीन ेसंसार करते, पतीप ीम य ेभांडणे
होत नाहीत या घरातून ल मी कधी बाहरे जात नाही.

शंभर मूख पु  अस याऐवजी एक स गुणी पु  असलेला चांगला. रा ी
आकाशात असं य तारे असतात. पण काश दणेारा चं  एकच असतो.

मूख पु  घरातून िनघून गेला तर फारसे वाईट वाटून घेऊ नये. काळा या ओघात
याची आठवण िवस न जात.े पण तो घरात असता तर याचे अि त व नकोस ेवाटत.े

मुलगा दगुुणी असेल कंवा देवाची पूजा करीत नसेल तर भाकड गायीसारखा तो



नकोसा होतो.

एकाच फांदीवर असलेले गोड बोर आिण काटे यां या गुणांम य े दोन िव द
टोकाचे अंतर असते. एकाच आईची दोन मुले गुणान े सारखीच असतील अस े नाही.
एकाच न ावर ज माला आलेले दोन जुळे भाऊ गुणाने सारखेच असतील अस ेनाही.

येकाला पाच कारच ेज मदाते असतात. एक ज म दणेारा िपता. दसुरा मंुज
लावणारा ा ण, ितसरा िश ण दणेारा गु . चौथा संकटात र ण करणारा आिण
पाचवा मालक, जो या या पोटाची व था करतो.

कजबाजारी बाप, अनीितने वागणारी आई, सुंदर देखणी पण बाहेर याली
असलेली बायको, व भांडखेार पु  हे चार माणसाचे सवात वाईट श  ूसमजावेत.

िव ा याने खालील आठ गो पासून नेहमी दरू रहायला हवे. या हणजे काम,
ोध, लोभ, वा द  व चमचमीत खा पदाथ, शंृगार, िन ेश भटकंती, अितिन ा या

गो पासून दरू रािह यास अ यासात ल  लागून तो लवकरच शार होईल.

सुखसमाधानाने भरलेले घर, बुि दमान पु , मधुरभाषी प ी असेल तर ते घर
ध य होय.

जो दररोज िशवाची पूजा करतो. िजथं आ यागे यांचा आदरस कार होतो या
घरात आ ाधारक नोकर र आहेत अस ेघर ध य होय.

या घरात सुल णी ी असत,े गुणवान पु  असतो अस ेघर इं लोकासारखे
असते.

वर सांिगत या माण े घरातील मंडळी वागतील अशा घराला सुख आिण
समाधान िमळते.

– चाण य



४

धमािवषयी

यैलो याचा जो वामी िव ण ु याला मी थम नमन करतो. सवसामा य
माणसा या िहतासाठी मला जे वाटते त ेसांगतो. भगवान िव णुन ेमला श  ावी.

कोण याही चांग या सुभािषताचे संपूण, ते न जम यास यातील एका ओळीचे तरी
चंतन करावे. येक वेळेस काही ना काहीतरी धम कंवा अ ययन करावे.

परमे राने माणसाला अितशय मौ यवान अस ेआयु य दले आहे. बळकट शरीर
ही याचीच दणेगी आह.े मृ य ूयेत नाही तोपयत माणसाने आप यासाठी आिण मानवा या
क याणासाठी काहीतरी स कम करावे. मृ यूने एकदा का झडप घातली क  आपण काहीही
क  शकत नाही. आप या निशबावर आपल ेिनयं ण नसत.े

काहीजण अ ीला अितशय पिव  दवेता मानतात. काहीजण परमे राला एखा ा
मूत त बघतात. ानी माणसाला सव च परमे र दसत असतो. हा सव संसारच
परमे रमय आह ेअसे यांना वाटत.े

माणसाचे जीवन णभंगुर आहे. हा संसार, ह े जगही णभंगुर आह.े आपले
आयु य काय आज आह ेउ ा नाही. अशा या णभंगुर जगात केवळ स य तेवढे शा त
आह.े माणसान ेनेहमी स याने आिण धमाने वागाव.े

याला ब ुत हायचे असेल याने उ म ोता बनायला हवे. केवळ ऐक याने
स य जाणून घेता येते. आिण वत:िवषयीचे ान ा  होऊ शकत.े नुसत े ऐक याने
माणसाला अनेक श  ा  होतात. िशवाय सकारा मक िवचार कर याची पा ता येते.

सग या गो ी िविधिलिखतानुसारच होतात. माणसा या बु दीवर आिण मनावर



निशबाचं िनयं ण असतं. या या आयु यावर न ांचा आिण हांचा भाव असतो.
आयु यात जे काही होते ते निशबात असेल तरच हाेते.

िविधिलिखतासमोर परमे राचंही काही चालत नाही. जगात िनसगा या
िनयमानुसारच सगळे होत.े परमे रालासु दा या िनयमांचे पालन करावे लागत.े

जगा या पाठीवर ज े काही घडतं त े परमे रा या इ छेनुसार घडत.ं ाची
इ छा असेल तर रंकाचा राव करेल कंवा रावाचा रंक.

या जगातील सव गो चा कता करिवता तो ीहरी असेल तर मग मला
कोण याच गो ीची काळजी कर याचे कारणच काय? अजाण अभकाला याची माता
दधू पाजते. ित या तनात दधू िनमाण कोण करतो? ह े ीहरी माझे तुला कोटी कोटी
णाम. तुझी कृपा असेल तर मला काळजी कर याचे कारण नाही.

किलयुग दोन हजार पाचशे वषाचे आहे. या काळात माणसाच ेसगळे स गुण
िहरावून घेतले जातील.

या काळात अराजक माजेल. गंगा अपिव  होईल. पृ वीवर िव णुचा भाव
राहणार नाही. रा स पृ वीवर रा य करतील. जगाचा शेवट जवळ येईल. जगाचा पूण
नाश झा यािशवाय निवन जग िनमाण होणार नाही. उ प ी आिण िवलय हे च  सतत
चालूच राहणार आहे.

मन जर अनैितक कमा या िवचाराने आिण पापान ेभरलेले असेल तर कतीही
धा मक या ा के यातरी याला पु य लाभत नाही. अशा पतीत माणसाला कधीच मु
िमळत नाही. म ाचे भांड े कतीही धुतले तरी ते व छ होत नाही.

जेवताना कधीही ग पा मा  नयेत. जेवताना मौन पाळणे पिव  समजावे. वषभर
जेवताना जो मौन पाळतो याला दघायु य आिण आि मक शांती लाभत.े

जो दयाळू माणूस भुकेले या माणसाला जेवण देतो आिण ा णाला दान देतो
याला परमे र अनेकपटीन े याचे फळ देतो.

जो भगवान कृ णा या पदकमलाचे दशन घेत नाही, राधाकृ णा या भजनात
रमत नाही, याने भगवान कृ णाची गीता वाचली नाही, याचे जीवन थ होय. अशा
माणसाला आ याचे ान कधीच िमळत नाही. आिण याचे जीवन साथक कधीच होत
नाही.

कदबंाला िशिशरात पालवी फुटत नाही यात वसंत ऋतुचा काय दोष? घुबडाला
दवसा दसत नाही यात सूयाचा काय दोष? चातक प या या चोचीत पा याचा थब
पडत नाही यात मेघांचा काय दोष? कारण िविधिलिखत कुणीच बदल ूशकत नाही.



हे शरीर नाशवंत आहे. पैसा आज आह े उ ा नाही. हणून माणसाने सतत
धमकाय करीत रहाव.े तीच सवात मोठी संप ी आह.े शेवटी तीच उपयोगी पडत.े

माणसा या अंगात पु कळ स गुण असतात. पण तो याचा उपयोग चांग या
कामासाठी करतो क  नाही हा मोठाच  आह.े

क पवृ  हणजे तरी काय एक लाकूडच. मे पवत अचल असला तरी तो काय एक
दगडच. चंतामणी हासु दा एक दगडच आिण कामधेन ु हणजे शेवटी गायच. हणून हे
रामा तुझी कुणाशीही तुलना होऊ शकत नाही. तु यासारखा तूच.

आयु य, कम, िव ा, पैसा व मृ यू या गो ी ाणी गभाव थेत असतानाच ठरलेले
असते. यात माणसाला बदल करता येत नाही.

माणसाला परमे राचे ान झाले क  याचा अिभमान गळून जातो. व याची
िच वृ ी ि थर होत.े हीच समाधी.

गु या उपदेशाने कंवा मशानात ेत जळताना पा न वैरा य ा  होते. हे
वैरा य याला टकवता आले याला संसारात नेहमीच समाधान लाभत.े अशा माणसाला
कैव य ान ा  होत.े

डोळे, कान, नाक, जीभ आिण वचा ही ानेि य ेआिण हात, पाय, त ड, जनन य
आिण गुद ही कमि य े आहते. माणूस यांचा गुलाम असतो. ऐिहकसुखा या पिलकडे
जायच ेअसेल तर पंचेि ये आिण कमि यांवर िनयं ण िमळवायला हवे. तरच तो या
ज म- मृ यू या फे यातून बाहरे पडून याचा आ मा मु  होतो.

जो व छता पाळत नाही, आळशी असतो याला ल मी सोडून देत.े तो द र ी
होतो.
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दैनं दन वहारािवषयी िनरी णे

िजथं मूख माणस राहतात, िजथं मोठया माणसांचा कुणी आदर करीत नाही,
अशा गावी रा  नये. िजथे िश णाची सोय नाही, औषधोपचारासाठी वै  नाही अशा
ठकाणी रा  नये.

ानी माणूस हल या कुळातला असला तरी या यापासून ान यायला हरकत
नाही. हल या कुळात सुसं कृत क या असेल तर ित याशी िववाह करायला हरकत नाही.
िवषाम ये अमृत िमसळले असेल तर तेही यावे. घाणीत पडलेले सोनेही यायला हरकत
नाही.

आप या मनातील खाजगी गो  कुणालाही सांगू नय.े वत: याच मनात ती ठेवावी
आिण यो य वेळ येताच ती कट करावी. भूतकाळात केले या चूका ल ात घेऊन आिण
या टाळून नेहमी पुढचे काम करावे. पध या या युगात गु ता राखणे हा एक मह वाचा
गुण आहे.

दरूदिृ न े िवचार करणारा माणूस आपली क या चांग या कुळात या मुलाला
देतो. तो आप या पु ाला उ म आिण धा मक िश ण दतेो. आप या िम ांवरही चांगले
धा मक सं कार करतो. आिण आप या श ूला सतत अडचणीत गंुतवून ठेवतो. असा माणूस
नेहमीच सुखी असतो.

संसारी गृह थ आप या पु ांना वेदशा संप  आिण धा मक गु ं पासून नेहमीच
दरू ठेवतात. यां या सहवासान ेआपली मुले सं यास घेतील असे यांना वाटते. पण अशा
ानी माणसांमुळेच मुलांम ये सदगुणांची वृि द होणार आह.े यांनी केलेली स कम जग

कधीही िवसरणार नाही. यांचे नाव िप ानिप ा घेतले जाईल.



मी माझा वेळ कसा घालवतो आहे? माझे िम  कोण आहेत, श  ूकोण आहेत?
मी कोण या देशाचा नाग रक आहे? मा या कमामुळे माझा कती फायदा आिण कती
नुकसान होणार आहे? येकाने अशा ांवर नेहमी गंभीरपणे िवचार करायला हवा.
कारण या ां या उ राम येच यांचे निशब आिण यश लपलेले आह.े

शहा या माणसाने भिव यकाळात येणा या अडचण चा आधीच िवचार करावा.
आिण या अडचणी दरू कर यासाठी आधीच तयार असावे. असा दरूदश पणा नसलेला
माणूस अडचणीत सापडतो आिण याची वाईट फळे याला भोगायला लागतात.

अडचणी कंवा संकटे ि ितजावर असेपयतच याची काळजी करावी. ददुवाने
कधी ती अचानक आली तर न िभता यांना साम यािनशी धीरान ेत ड ावे.

ीमंत माणसाभोवती नातेवाईकांचा गोतावळा नेहमीच असतो. गरीब
माणसाकडे कुणी बघत नाही. संप ीवर डोळा ठेवून जवळ येणा या नातेवाईकांपासून
नेहमी दरू रहावे.

संह जे काही करतो ते आपली श  पणाला लावून, एका  िच ाने आिण िन नेे
करतो, ह ेगुण संहापासून यावे.

क ब ाला पहाटेच जाग येते. तो आप या श ूशी लढायला नेहमी त पर असतो.
तो इतरांचे अ  चो न ने यात पटाईत असतो. ह ेगुण क ब ांपासून यावे.

खायला जे िमळेल यात समाधान मानणे, गाढ झोप लागली असतानाही चटकन
जागे होणे, वामीभ  व बहादरुी ह ेगुण कु यापासून यावे.

कावळा यो यवेळी गरजे या व तुंचा साठा करतो. तो कुणावरही िव ास ठेवत
नाही. तो अितशय सावध असतो. आिण लिगकसुख गु पणे घेतो. ह ेगुण काव यापासून
िशकावे.

शरीर खूप थकलेले असतानाही पडले ते काम करणे, थंडी उन वा याची पवा न
करणे, कुठ याही प रि थतीत िनमूट ग प राहणे ह ेगुण गाढवापासून यावेत.

वरील सवगुण अंगीकार यास माणसाला कोण याही अडचणीवर मात करता
येते.

जो ामािणकपणे ानसं ह करतो, पैसा आिण अ  घाईघाइने संपवत नाही
आिण याचा दे याघे यावर ठाम िव ास असतो असा माणूस सुखी असतो.

जो नेहमी पैशा या मागे लागतो याला जे िमळेल यात समाधान
मान यासारखे सुख कधीच िमळत नाही.

वै याशी आधी गोड बोलून काम साधते का ते बघाव.े तरीही श  ूवैर सोडत नसेल



तर मा  याचा नाश करायला मागे पुढे पा  नये.

अगदी साधा सरळ वभाव असणे चांगल ेनसते. जंगलात जी झाड ेसरळ साधी
असतात तीच कापली जातात. वे ावाकडया झाडांना कुणी हात लावत नाही. हणून
अती न  वभावही चांगला नाही.

प ी अ –पा या या शोधात सतत थलांतर करीत असतात. हंस प ी पाणी
असेल ितथेच राहतो. फळे असणा या झाडावरच प ी गद  करतात. पण माणसाने असे
क  नये. असे के यान ेमाणसा या आयु यात ग धळ िनमाण होईल.

यवन हा पापाचा आिण दगुुणुचा पुतळा असतो. पण जो धूत आह े आिण
पूव हदिूषत नाही, यालाच ह ेलागू पडत.े

जेवण झा यावर काहीवेळान े पाणी याव.े याने अ  पचायला मदत होत.े
याउलट जेवण झा यावर लगेच पाणी िप याने त ेिवषासमान होत.े त ेआरेा याला घातक
असते.

माणसाने काही गो ी नेहमी ल ात ठेव या पािहजेत.

सातू हा पदाथ शरीराला ताकद दतेो.

चांगले चकर जेवण ह ेसवात उ म सुख.

सव शरीरात म तक े  आिण सव इं यात डोळा े .

आप या हाताने केलेले काम नेहमी उ मच असत.े आप या हातंनी तयार केलेली
म यांची माळ, आप या हातान ेउगाळलेले गंध, आिण आपण वत: हटंलेली ो  ेसवात
चांगली असतात. ती मनाला सुख आिण समाधान दतेात. दसु यावर अवलंबुन रािह याने
माणसाचे नुकसान होते. तो आप याच नजरेतून उतरतो. हणून नेहमी वावलंबी असाव.े

माती, उस, तीळ, चंदन आिण सोने िजतके घासावे िततके शु द होतात आिण
सुंदर दसतात. क या भा या िशजवताना यांची चव वाढिव यासाठी यात मसाले
टाक यासारख ेह ेआह.े

माणसाने आपल े येक कम िवचारपूवक कराव.े येक पाऊल मागेपुढे पा न
टाकावे. समाजाम य ेस यपणे रहावे. नीितनुसार बोलावे. व छ पाणी यावे.

मौजमजा आराम करणा याला िव ा आिण ान कधीच ा  होणार नाही.
याला आ याचे ान िमळवायचे असेल याने शरीरसुखाचा व इं यसुखाचा याग
करायला हवा. संसार आिण वैरा य यांचे िमलन हणजे ि ितजापाशी जमीन आिण



आकाश यां या िमलनासारखे आह.े

सतत क  आिण तप के यानेच िव ा िमळते,

अ ापे ा कणीक दसपट श  दतेे. कणकेपे ा दधू दसपट श  दतेे. दधुा या
दहापट मांस आिण मांसा या दहापट तूप श  दतेे. हणून ताकद िमळव यास तूपच
सव े  आहे.

दधू श  देत.े तूपान ेवीय घ  होत.े आिण मंसाने ाय ुबळकट होतात.

म पान हे शरीराला आिण मनाला हानीकारक आहे.

घरातील लोकांशी उदारपणे वागणारा, इतरांशी आपलेपणाने वागणारा,
दु ांशी कठोरपणे वागणारा, िव दानांशी न तेने वागणारा माणूस शहाणा असतो.

जो श ूशी शौयान ेलढतो, विडलधा यांसमोर न तेने वागतो, पर ीशी आदराने
वागतो, लबाड लोकांशी धूतपणे वागतो असा माणूस नेहमी सुखी असतो.

जो माणूस िवचार न करता पैशाची उधळप ी करतो, कुणाशीही भांडतो, येक
ीचा मग ती कोण याही वणाची, जातीची, कुळाची असो ितचा उपभोग घे याची

इ छा करतो, असा माणूस फार दवस जगत नाही.

जो माणूस कोणतेही ान िशक यास त पर असतो, कोणा याही हातचे जेवण
घे यास कचरत नाही, आिण आप याजवळ जे आहे त े इतरांना दे यास सदैव तयार
असतो तो शांत, ि थरमनाचा आिण सुखी असतो.

भूतकाळ कुणालाही बदलता येत नाही. पण भिव याची चंता के यान ेआपला
वतमानकाळ मा  वाया जातो. भूतकाळ परत येत नाही. भिव यकाळात काय आह ेमाहीत
नाही. हणून नेहमी वतमानकाळाचा िवचार करावा. जो वतमानकाळा या मागाव न
चालतो यालाच सुखाची िशखरे पादा ांत करता येतात.

अंधिव ास आिण पोकळ आशावाद यामुळे द:ुख, यातना अ वा य आिण भीित
वा ाला येते. हणून शहाणा माणूस अशा लोकांशी कधीच संबंध ठेवत नाही. आिण तो
हणूनच सुखी असतो.

जो माणूस येणा या संकटातून सुटका कर याचा माग आधीच शोधतो, संकट
समोर आलेच तर धैयान े याला त ड देतो तो माणूस सुखी होतो. जे हायचे असेल ते
होईल, जे निशबात असेल ते भोगावेच लागणार आह,े असा िवचार करणा या माणसाला
आप या बु दीचा आिण साम याचा कधीच उपयोग करता येत नाही.

मनामुळेच भौितक सुखे भोग याची इ छा होत.े मनामुळेच भौितक सुखा या
वासनेतून सुटका क न घेऊन मु  िमळवता येते. मो मु  आिण बंधन याला कारण



मनच. हणून मनावर िनयं ण ठेवावे.

याच ेमन अि थर आिण चंचल आहे याला माणसात रा नही सुख िमळत नाही
आिण जंगलात एकांतात रा नही शांती िमळत नाही. असा माणूस कुठेही असला तरी
असंतु  असतो.

कुदळीने खोल खण यावरच पाणी लागते. या माणे गु ची खूप सेवा के यानेच
िव ा िमळत.े

जसे पेराव ेतसे उगवते. माणसाचे जसे कम तसे फळ िमळत.े हणून शहाणा माणूस
नेहमी पूण िवचार क नच कोणतंही काम करतात.

गु चा अपमान करणा या िश याला पुढ या ज मात नरकात जावे लागत.े हणून
गु न े कतीही थोडे िशकवल ेअसले तरी याचा नेहमीच आदर करावा.

आहार, िन ा, म आिण मैथुन ह े गुण पशंूम येही आहते. मग पशूम ये आिण
माणसात फरक काय आह?े माणसाला ान िमळवता येत.े या यापाशी बुि द आह.े
बु दीहीन आिण ानहीन माणूस हा पशूसारखाच असतो.

दसु यावर उपकार करणा या माणसाला नेहमीच सुख आिण समृ दी िमळते.
या या सम या आपोआप दरू होतात.

क  के यािशवाय हवी असलेली गो  िमळत नाही. िश त आिण क  के यानेच
इि छत फळ ा  होते.

आयु यात माणसाने दोन गो ी ि वकारायला ह ात. एक गोड बोलणे आिण
दसुरी चांग या माणसांशी मै ी. स नां या संगतीत रािह याने वाणी गोड होत ेआिण
याचे आयु य सुखी होते.

िम ाचा िव ासघात, श ूला जाऊन िमळणे, अनैितक मागाने पैसा कमावणे, या
गो ी प रि थती कतीही वाईट असली तरी क  नये. लबाडीने िमळवलेला पैसा लवकर
न  होतो.

अनैितक मागाने िमळवलेला पैसा फार तर दहा वष टकतो. यानंतर तो न
होतोच िशवाय या माणसालाही न  करतो. हणून लबाडीन ेकधीही पैसा कमावू नये.

गु न े िश याला कतीही अ प ान दले तरी िश यान े याचा आदर करावा.
िशकवण ेआिण ान देण ेया या इतके े  दान कोणतेच नाही. अशा दानाची परतफेड
कधीच करता येत नाही.

कोणतेही बी पेरताना याचे फळ कोणते येणार आहे याचा आधीच िवचार
करावा. कम कर यापूव च या या फळाचा िवचार करावा. फळ वाईट िमळणार असेल



तर असे कम कधी क  नय.े

कोणतेही कम कर याआधी तीन  वत:ला िवचाराव.े
• ह ेकाम मी का करीत आह?े
• याचे परीणाम कोणते होणार आहते?
• ह ेकम के यान ेयश िमळणार आह ेक  अपयश?

या तीन ांची उ रे समाधानकारक िमळाली तरच ते कम करावे.

माणसाने नेहमी वत:वर िव ास ठेवावा. दसु यावर िव ास ठेवणे िन फळ
आिण धोकादायक असते. दसु यावर िव ास ठेवला तर तो तुमचा िव ासघात क न
के हा ख ात घालील त ेसांगता येत नाही. हणून नेहमी वत:वर िव ास ठेवावा.



६

सू े

मूखाला कधीही उपदेश क  नये. भांडखोर ी या कधीही नादी लागू नय ेआिण
संकटात सापडले यांशी कधीही संबंध ठेवू नय.े

हातचे सोडून पळ या या पाठीमागे कधीही लाग ूनये. याने दहुरेी नुकसान होते.
हातचे तर जातेच पण पळतेही िनसटते.

नदी, ी, राजघरा यातली माणस,े श  हातात घेतलेला माणूस व शंग आिण
धारदार नख ेअसणारा ाणी यां यावर कधीही िव ास ठेव ूनये.

आ ाधारक पु  तोच खरा पु . मुलांचे पालनपोषण करतो तोच खरा िपता. जो
िव ासू असतो तोच खरा िम . पतीला जी पूण सुख दतेे तीच खरी प ी.

चंदनाची झाड ेआिण अ सल र े सव  दसत नाहीत. ती दु मळ असतात आिण
िचतच सापडतात. साधूसंतही असेच दु मळ आहते. चकाकते त ेसवच सोने नसते ही
हण माहीत असेल. या जगात नकली व त ूखूप आहते. अ सल कोणते आिण नकली
कोणत ेयाची पारख करता यायला हवी.

राजा जेची काळजी घेतो. ापा या या मनात नेहमी वसायाचे िवचारच
असतात. िव ा याला नेहमी ान िमळव याची उ सुकता असत.े आिण दखे या ीमुळे
घराला शोभा येते.

जंगलात वणवा पसरला क  हरीण जंगल सोडून दते.े ा णाला दि णा िमळाली
क  तो लगेच िनघून जातो. िश याला ान िमळाल ेक  तो गु ला सोडून देतो.

जो कजात बुडालेला आहे, आप याच लोकांकडून जो अपमािनत झाला आहे, जो



प ीपासून िवभ  आहे आिण दु ाशी संगत असलेला  आगीिशवाय भाजून
िनघतो.

नदी कनारी असलेल े झाड, पतीला सोडून दसु याबरोबर पळून गेलेली ी,
यायी मं ी नसलेला राजा यांचा शेवट अितशय वाईट असतो.

िव ा हेच ा णाचे धन, सै य हचे राजाचे धन, ापार हचे वैशाचे धन. आिण
सेवा हचे शु ाचे धन.

वाळले या झाडावर प ी घरटं करीत नाही. गरीबाला वे या जवळ येऊ दते
नाही आिण दबुळ राजाला याची जा सोडून जात,े ह ेकायम स य आह.े

कुणीही कायमचा सुखी नसतो. दोष नाही असे कोणते घर आह?े

रोगामुळे शरीर ीण होत गेले क  द:ुख सावली सारखं पाठ सोडत नाही.

माणूस कोण या कुळातला आहे हे या या वागणुक व न कळते. भाषेव न तो
कोण या दशेाचा आह ेत ेकळते. जो दसु याचा आदर करतो तो नेहमी ेमळ वभावाचा
आह ेह ेओळखता येते. शरीराव न याचे खाणेिपणे कळत.े

साधू संत नेहमीच िव ासू असतात. हणून राजा वासात नेहमी यांना सोबत
नेतो.

समु  नेहमी कतीही शांत असला तरी वादळामुळे यावर लाटा उसळतात. आिण
पूर येतो. पण साधूपु ष कतीही अपमानीत झाला तरी तो आपली मयादा सोडीत
नाही.

को कळेचा गोड गळा हचे ितचे स दय. पित ता धम हचे ीचे स दय. िव ा हचे
पु षाचे सौदय. तर मा हे तप वी माणसाचे भूषण.

कुळा या र णासाठी वेळ आली तर वत:चे बिलदान करावे. गावा या
र णासाठी कुळाचा नाश झाला तरी चालेल. दशेा या र णासाठी गाव बळी दला तरी
चालेल. आिण वेळ आली तर आ मस मानासाठी सव वाचा याग करावा.

कोणतीही गो  अित असेल तर याची हानीच होत.े रामाची आदश प ी
रावणाने पळवली. अित गव के याने रावणाने आपले वत:चे कुळही न  केले. अित
दानधम के याने वामनाने बळीला पाताळात लोटले.

एखा ाची मह वाकां ा जागृत झाली क  मग याला काहीही अवघड नाही.
ापार करणा याला कोणताही दशे दरू नसतो. िव दानाला कोणताही दशे परका नसतो.

कुठेही गेला तरी तो घरी अस यासारखाच असतो.



स नाची संगत धर याने माणसाला सुख लाभते.

कटकट करणारी प ी, मूख पु  , हल या माणसाची चाकरी, भांडखोर शेजार ही
सव माणसा या शरीराला अ ीिशवाय जाळतात.

या संसारात हातारपणी माणसाला सुख देणा या तीनच गो ी आहेत. आपली
मुले, साथ दणेारी प ी आिण स नांची संगत.

तीन गो ी एकदाच होतात. राजा एकदाच कूम करतो. शहाणा माणूस एकदाच
बोलतो. क यादान एकदाच करता येते.

तपसाधना एक ानेच करावी. िव ा दोघांनी िमळून िशकावी. ितघांनी िमळून
गाणे िशकावे. वास चौघांनी िमळून करावा. शेती पाचजणांनी िमळून करावी. पण यु द
मा  अनेकजणांनी िमळून करावं.

पु ािशवाय घराला शोभा नाही. भाऊबंद नसतील तर माणूस दशाहीन होतो.
मूख माणसाला नेहमीच द:ुख सहन कराव ेलागते.

भांडखोर प ी, भाउबंदक  करणारे भाऊ. शार नसलेला मालक आिण या
धमात दया नसेल अशा गो ी सोडून ा ात.

न पचलेले अ  िवषासारखे असते. दा र य हे माणसाला िवषासमानच असते.
हाता याला त ण प ी िवषासमानच असते.

कोणतेही ान उपयोगात आणल ेनाही तर ते वायाच जात.े

ा ण, ि य आिण वै य यांना अ ी हा गु सारखा असतो. संसारात अितथी हा
गु सारखा असतो. पती हा ीचा गु  असतो. अशा ं ना नेहमी आदराने वागवाव.े

वैरा य आले या माणसाचा संसार यश वी होत नाही. याला वासना नसते
याला शंृगारात रस नसतो. िव दान माणूस नेहमीच गुळिमळीत बोलतो. साधा सरळ
माणूस इतरांशी वागताना कपट कधीच क  शकत नाही.

हेवा करणे ही माणसाची उपजत वृ ी आहे. मूख माणूस िव दानाचा हवेा
करतो. गरीब ीमंताचा हवेा करतो. वे या संसारी ीचा हवेा करत ेआिण िवधवेला
सुवािसनीचा हवेा वाटतो.

आळशी माणसाची िव ा न  होते. पण समतोल आहार आिण मनावर संयम
ठेव याने िव ेचे र ण करता येते. दयाळू जा राजाचे र ण करत.े सुसं कृत व सुशील
ीमुळे घराचे र ण होत.े सेनापती दबुळ असेल तर सै य हरत.े

अ ानी माणूस पंिडताशी काही कारण नसताना भांडू लागला तर याला



आप या कमाचे फळ भोगावेच लागते.

दानधम के यान े दा र य नाहीसे होत.े ानी माणसाचा उपदशे अ ानी
माणसा या आयु यातला अंधार दरू करतो. स हतेू मुळे दसु या या मनातली भीती
नाहीशी होते.

कामवासनेमुळे माणूस मनान े द र ी होतो. शरीराने अश  आिण रोगी होतो.
अ ानासारखा श ू नाही. संतापासारखी आग नाही. ती दय जाळून टाकत.े ानासारखे
सुख नाही.

येकाला आप या कमाचे फळ भोगावेच लागते. आपले कम सावलीसारखे
आप या मागे येते. आप या कमामुळे आपणच नरक िनमाण करतो. तप के यानंतरच
यातून मु  िमळत.े

ानी माणसाला वगसुखाची काही कंमत नसते. ऐिहक जग िनरथक वाटत.े
मनावर आिण इं यावर संयम असले या माणसावर सुंदर ी मोिहनी घालू शकत नाही.

मृ यूनंतर याचे कमच याला माग दाखवते. चांगले कम ह े रो याला औषध
िमळा यासारख ेअसते. आिण अ ानी माणसाला ान िमळा यासारख ेअसते.

पावसा या पा याने समु ाला पूर येणार नाही. पोट भरले या माणसाला सु ास
अ ही नकोस ेहोत.े ीमंत माणसाने दान केल ेतर याचे नुकसान होत नाही.

ढगातून पडणा या पा यासारख ेदसुरे व छ पाणी नाही. कोणतेही काम शांतपणे
आिण धैयान े केले तरच त ेपूण होते. तेज वी डो यासारखे तेज जगात दसुरे कोणतेही
नाही.

गरीबी सहन करणा या माणसाला ीमंत हावेस ेवाटत.े पशूला बंधनातून मु
हावेस ेवाटते. म य माणसाला वगाची आशा असते. िन र छ आिण समाधानाचा माग
हा दरूचा आिण खडतर असतो.

माणसात हावी, प यात कावळा, पशूत कु ा आिण कुलटा ी यांच े मन
कुणालाही जाणता येत नाही. त ेअितशय षार आिण कपटी असतात.

जे व न साध ूआिण आतून संधीसाधू असतात त े ितर करणीय असतात. पण
दसु याची नंदानाल ती करणारे, अफवा पसरवणारे ह े पृ वीवरचे सग यात वाईट
माणसं आहते.

भांडे राखेने घास याने, तां याचे भांडे चंचेने घास याने, नदीचे पाणी पाऊस
पड याने आिण ी रज वला हो यान ेशु द होत.े

भटकणारा राजा, ा ण आिण योगी हे सव वंदनीय आहेत. पण भटकणारी ी



मा  ंवंदनीय नाही. ितला कुणीही मान दते नाही. ती खाली मान घालून चालत असली
तरी ित याकड ेसगळे संशयानेच बघतात.



७

सुभािषते

डोळे असून आंधळे

माणसाला अंध व अनेक कारचे असत.े काहीजण ज मत:च आंधळे असतात. तर
काह ना डोळे असतात पण काही कारणान े यां या डोळयांवर आ छादन ेआ याने डोळे
असुनही काही गो ी दसत नाही.

ावणात माणसाला कमी दसत.ं काहीजण कामवासनेमुळे आंधळे झालेले
असतात. मदांधाला काहीच दसत नाही. लोभी माणसाला व तूत कोणताच दोष दसत
नाही. हणून अशा माणसांना डोळे असून आंधळे अस े हटंले जात.े

वशीकरण

आपला वाथ साधून यायचा असेल तर समोर या माणसा या कलाने यावे.
याची आवडिनवड ल ात यावी. या या उणीवा ल ात या ा. आिण मग याला
वश करावं. लोभी माणसाला पैसा दऊेन, ग व  माणसाला हात जोडून खोटा मान दऊेन,
मूख माणसाला या या मज माणे वागू दऊेन, िव ानाशी खरे बोलून आपले कम साधून
यावे.

अधम माणसाचा सहवास

ाचारी आिण देश ोही राजापासून काय लाभ होणार आहे? या या मनात
तुम यािवषयी वाईट हतेू आह ेअशा िम ा या संगतीपासून काय लाभ िमळणार आह?े
चंचल वभावाचा आिण अ ामािणक िश य असेल तर तो गु ची ित ा धूळीला



िमळवतो. जो स या या मागापासून ढळतो याला उ ु  कधीच करता येत नाही.
गु पासून याला काहीही िशकायला िमळत नाही. भांडखोर आिण िभचारी ीशी
केलेला संसार कधीही सुखी होऊ शकत नाही. याला शांती िमळत तर नाहीच िशवाय
याचे जीवन नरकासमान होत.े

अशा िनबु द माणसांपासून नेहमी दरू रहावे. चंचल वभावा या िश यापासून
गु ने, वाईट आिण वाथ  िम ापासून येकाने, ाचारी राजापासून जेने आिण
िभचारी प ीपासून पतीने नेहमी दरू रहावे. अशा माणसांपासून कोणताही लाभ होत

नाही.

यां यात कधी पडू नये

ा णाचा राग कधी ओढवून घेऊ नये. तो के हा शाप दईेल सांगता येत नाही.
तसेच नवराबायको या आिण मालक-नोकरा या भांडणात कधी पडू नये. आपणच
संकटात सापडतो. अ ी, नांगर आिण बैल यां यात आपण कधी पडू नय.े अ ी भाजून
काढतो. नांगर आिण बैलामुळे जखमी हो याची श यता असते.

यांचा आदर करावा

िव तव, ा ण, गु , कुमा रका, वृ द व बालक ह ेसव आदरणीय आहते. यांना
कधी पाय लावू नये. िव तवावर पाय पड यास तो भाजेल. ा ण व गु  रागवेल. वृ द व
बालक ह े ई राचे अंश आहते. आप यापे ा वयान े आिण ानाने विडलधा या
माणसांचा नेहमी आदर करावा.

यां यापासून दरू रहा

ह ीपासून हजार हात दरू रहावे. घो ापासून शंभर हात दरू रहावे. शंग
असणा या पशूपासून दहा हात दरू रहावे. यामुळे संकट टाळता येत.े पण दु  माणूस
भेटला तर ितथून पळच काढावा. वर सांिगतले या ा यांपासून दरू रा न धोका टाळता
येतो. पण दु  माणूस कतीही दरू असला तरी आप याला ास देऊ शकतो.

यांना असे ता यात ठेवावे

ह ीला अंकुशाने ता यात ठेवता येते. घो ाला हातात या चाबकाने ता यात
ठेवता येते. शंगवा या जनावरांना काठीने ता यात ठेवता येत.े पण दु  माणसाला हातात
तलवार घेऊनच ता यात ठेवता येत.े थोड यात वभाव बघून यानुसार वागावे.

वभावाला औषध नाही



जो तो आप या सवयी माणे संतु  होत असतो. ा ण सु ास जेवणाने संतु
हाेतो. मेघगजना ऐकून शेतक याला आनंद होतो. पण दु  माणूस मा  दसुरा संकटात
सापडला हणजे खूष होतो. येकजण आपाप या वभावा माणे वागतो. तो कोण
बदलणार? वभावाला औषध नाही.

कुणीही दबुळ नसतो

परमे राने येकाला साम य दल े आहे. वेदशा संप  ा णाचे साम य
या या ानात असत.े ीचे साम य ित या स दयात आिण ता यात असते. येकाला
काही ना काहीतरी साम य परमे राने दले आह.े हणून कुणालाही दबुळ समजू नय ेसंधी
येताच तो आपले साम य कट करतो. दबुळ र् श ूलाही कमी लेखू नय.े

संगतीचा परीणाम

तापले या त ावर पा याचा थब पडताच चुर असा आवाज क न याची वाफ
होत.े कमळावर पडले या पावसा या पा याचा थब सूया या काशात मो यासारखा
चमकतो आिण याची वाफ होते. तोच पावसाचा थब वाती न ात शंप यात पडला
तर मोती होतो. थोड यात संगतीचा परीणाम तुम या वभावावर होतो. हणून नेहमी
िवचारपूवक संगत धरावी.

संप ीचा भाव

पैसा असला क  मान-स मान िमळतो. पैसा असला क  िम  आिण नातेवाईक
गोळा होतात. नातेवाईकांना तो हवाहवासा आिण जवळचा व आदरणीय वाटतो. पैसा
असले या माणसाला माणूस हणून समाजात मान िमळतो. आिण माणसाने आदशपणे
जगावे तसे तो जगतो. शहाणा आिण िव ान माणूसही याची तुती करतो. या या
कृपादिृ ची आशा करतो. ीमंत माणसात दोष असले तरी लोक याकड ेदलु  करतात.
गरीब माणसाला समाजात हीनतेची वागणूक िमळत.े याला कुणी मान दते नाही.

देवतासमान माणसे

जो नेहमी दानधम करतो, गोड बोलतो, ा णांचा आदर करतो आिण
परमे राची आराधना करतो तो माणूस देवतासमानच असतो. याचे जीवन ध य होय.
असे गुण येकान ेजोपासायला हवे.

नंदनीय कोण?

जो आप या िम ांशी आिण भावांशी भांडतो, याला आप या ोधावर िनयं ण
ठेवता येत नाही, आिण याच ंबोलणं कठोर असतं अशी माणस ं नंदनीय असतात आिण



ती नरकात जातात. अशी माणसे या भूतलावरची रा सच होत.

वभावाची पारख

संहा या गुहते ह ीचे गंड थळ आिण मांसाचे तुकड ेिमळतात. लांड या या गुहते
वासराची शेपटी आिण गाढवाचे कातड ेसापडते.

तसेच माणसा या घरात पसरले या व तूंचं िनरी ण क न याचा वभाव कसा
आह ेयाची पारख करता येते. घर हणजे माणसा या वभावाचा आरसाच असतो.

मह व कोण या गो ीला ?

वाथ  आिण िहनकुळातला माणूस सतत पैशाची हाव करतो. अशा माणसाला
पैशािशवाय इतर कोण याही गो ीला जा त मह व नसतं.

समा य माणसाला पैसाही हवा असतो आिण समाजात मा यताही हवी असत.े
याच गो ीला त ेमह व दतेात. शहा या लोकांना मानमा यता िमळावी एवढीच इ छा
असते. यांना ीमंतीचं मह व नसतं.

स पा ी कोण?

संप ी गुणी माणसांना ावी. गुणी माणसेच याला पा  असतात. समु ातील
खारट पाणी ढग िपऊन घेतात आिण अमृतासारखे गोड पाणी पावसा या पाने पृ वीवर
वषाव करतात. आिण सवाना नवचैत य दतेात.

हणून दान करताना तो या दानाला पा  आहे क  नाही हे आधी बघावे.

पालक

कृतीिवना ान काही कामाच ेनाही. यामुळे ते न  होते. ानी माणूस आळशी
असेल तर याचा ानवृ  वाळून जातो. सेनापती नसेल तर सेनेम ये ग धळ उडतो.
पती या िनधनानंतर प ीला आयु य िनरस वाटू लागते. ितचे आयु य साचले या
डब यासारख ेहोते. हणून पालक नसेल तर सगळे जीवनच िनरथक होते.

सवात वाईट द:ुख

येका या आयु यात वाईट संग खूप येतात. पण वृ दापकाळात प ीचं िनधन,
बांधवांनी लाटलेली संप ी, आि तासारख ेदसु या या घरी राहणे, आिण खा यािप याची
शा ती नसणे याचे द:ुख सवात वाईट.

िनधार



घरात अ ीहो  नसेल तर वेदा यास थ आह.े ान नसेल तर य कमाचे फळ
िमळत नाही. िनधार आिण धीर नसेल तर कोण याही गो ीत यश िमळत नाही. हणून
कोणतेही काय करायच ेअसेल तर ते िन नेे व देने कराव.े

हे गुण अंगीकारावेत

शांतीसारखे तप नाही. संतोषासारखे सुख नाही. लोभासारखा रोग नाही.
दयेसारखा धम नाही.

हणून या आयु यात काही कमवायचे असेल तर लोभ, लाभ, हाव इ यादी टाकून
शांती संतोष आिण दया हे गुण अंगीकारावेत.

चांगल ेते या

संताप, ोध हणजे य  यमच. संतापामुळे नाशच होतो. आिण नाश झाला क
मृ यूच.

तृ णा ही वैतरणा नदीसारखी हणजे नरकात या नदीसारखी असत.े ती
माणसा या दयात घुसत ेआिण याला वहात नेऊन अ ीम य ेटाकत ेआिण अनंत यातना
भोगायला लावते.

िव ा ही सव कामना पूण करणारी कामधेनु आहे. समाधान ह ेइं ा या नंदनवना
सारखे आह,े जे तु हाला अमयाद सुख ा  क न.

हणून वाईट असेल ते टाकून ा आिण चांगले असेल ते या.

गुणांचे मह व

पवान माणूस सदगुणी नसेल तर या पाला काही अथ नाही. शीलवान
माणसांमुळे घराला शोभा येत.े आ मसात केलेली िव ा वहारात उपयोगाला आली
नाही तर ितला काही अथ नाही. पैसा जर ितजोरीत पडून असेल तर ितचा काही उपयोग
नाही. तसेच कृपणा या हातात पैसा असेल तो िनरथकच समजावा.

गुण अवगुण

असंतु  ा ण, अ पसंतु  राजा, लाजणारी वे या आिण िनल  प ी यांना
कधीच सुख िमळत नाही.

हावरट ा णाला कतीही दि णा दली तरी यात याचे समाधान नसते.
अ पसंतु  राजाचे रा य कधीच मोठे होऊ शकत नाही. राजान े नेहमी मह वाकां ी



असावे. संधी िमळताच रा याचा िव तार करायला हवा.

वे ये या अंगी धीटपणा असायला हवा. नाहीतर ित याकड े कुणीही िग हाइकं
येणार नाहीत.

संसारी ीन ेलाज सोडली तर ितचा नवरा ितला िवचारणार नाही, ितचा याग
करील.

एकाचा गुण तो दसु याचा अवगुण ठरतो. गुण अवगुण ह ेप रि थती,  आिण
या या उपिजवीकेचे साधन यावर अवलंबून असतात.

िव ेच ेमह व

िव ान ला सव  मान िमळतो. दशेात आिण परदशेातही याचा आदर होतो.
िव ान माणसाला िव े या जोरावर जगातली कोणतीही व तू िमळवता येते.

अिशि त माणूस देखणा असला कंवा उ  कुळातला असला तरी याचा आदर
कुणी करीत नाही. गंध नसले या फुला माणे सवजण या याकड ेदलु  करतात. असा
माणूस पृ वीला भारच समजावा.

अमोल स ला

जो माणूस आपली रह ये इतरांजवळ कट करतो तो नेहमीच संकटात सापडतो.
वत:चे क याण साधून यायचे असेल तर आपली रह ये इतरांना कधीच सांगू नये. हा
स ला जो ऐकत नाही तो सापा या बीळात सापडले या उंदरासारखा मरतो. आिण या
स या माणे जो वागतो तो नेहमी अभे  आिण अ जं य होतो.

झोप

िव ाथ , नोकर, वासी, दकुानदार, आिण पहारेकरी व िभकारी झोपलेला
असेल तर याला ता काळ उठवावे. कारण िव ाथ  झोपला तर याला िव ा िमळणार
नाही. नोकर झोपला तर तो मालकाची सेवा क  शकणार नाही. वासी झोपला तर तो
पुढला वास क  शकणार नाही. िभकारी झोपला तर याला भीक कुणी दणेार नाही.
दकुानदार झोपला तर या या मालाची िव  क  शकणार नाही. आिण पहारेकरी
झोपला तर तो चोरांपासून र ण क  शकणार नाही.

याउलट, साप, संह, गांधीमाशी कंवा िचडखेार माणूस, लहान मूल, कु ा, मूख
राजा झोपला असेल तर याला कधी उठवू नये. साप जागा झाला तर चावू शकतो, संह
जागा झाला तर अंगावर येऊ शकतो, गांधीमाशी जागी झाली तर चावू शकत.े लहान मुलं
जागे झाले तर रडू शकते. कु ा जागा झाला तर चावू शकतो. मूख माणूस जागा झाला तर



तो िश ा दऊे शकतो. राजा जागा झाला तर तो रागवू शकतो.

चांगुलपणाची मयादा

दि णा िमळ या या हावरटपणामुळे ा णाने वेद हणून दाखवले आिण हल या
कुळात या हातचे अ  खा ले तर तो खरा ा ण न ह ेअसे समजावे.

ही चांगुलपणाची मयादा समजावी. ती जर ओलांडली तर तो माणूस आपला मान
स मान हरवून बसतो. याला समाजात ित ा रहात नाही.

दमाख

येकान ेथोडासा तरी दमाख दाखवायला हवा. िबनिवषारी साप सु दा फु स
क न अंगावर येतो. इतरांपासून र ण कर याचे तेवढेच एक साधन या याजवळ असते.
लहान मुल सु दा रडून ल  वेधून घेत.े ते रडले नाही तर दलु ी राही यामुळे म न जाईल.

वायफळ ग पात वेळ वाया घालवू नका

जुगार, दरोडेखोर आिण ी यां याशी वायफळ ग पा मार यात वेळ घालवू
नका. यशाचे िशखर गाठायचे असेल तर िमतभाषी असायला हवे. वायफळ ग पांना फाटा
हणजे यशाची क लीच हणावी.

दा र य

दा र याने गांजले या माणसाला कधीही गरीब हण ूनये. भिव यात तो कधीही
अमाप संप ीचा धनी होऊ शकतो. याचं निशब उजळलं तर तो कतीही पैसे कमावू
शकतो.

पण अिशि त माणूस नेहमीच गरीब आिण द र ी असतो. अिशि त आिण
अ ानी माणसाला कुणीही िवचारत नाही आिण या याकड ेदलु  करतात.

येकाचा वभाव

कवी या क पनाश ला काही मयादा असत ेका? ीला कोणतेही काम अश य
आह े का? दा ा या बडबडीला काही अथ असतो का? कावळा खाणार नाही असा
कोणता पदाथ असतो का?

माणूसही या या वभावानुसारच जगतो. आिण या या वभावानुसारच तो
आपली कम करतो.

श ू



कंजूष माणूस हा िभका याचा श  ू असतो. िभकारी माणूस ीमंत माणसाचा
सहवास सहन क  शकतो, पण कंजूष माणसाचा सहवास णभरही सहन क  शकत
नाही.

जो इ छा पूण करीत नाही तो याचा श ू.

मूख माणसाला उपदेश देणारा नेहमीच श  ूवाटतो. िभचारी ीला आपला
पती नेहमीच श  ूवाटतो. चं  हा नेहमीच चोराला आपला श  ूवाटतो.

ाणी कुणाला हणावे

जो माणूस िशकलेलाही नसतो आिण कामही करीत नाही, जो दान करीत नाही,
याचा वभाव न  नसतो, जो आपल े कत  य पालन करीत नाही, जबाबदारी
टाळतो, असा माणूस धरतीला भारच समजावा.

अर यातील ं दन

दलेला स ला जो गांिभयाने ऐकत नाही अशा माणसाला स ला देणं मूखपणाचे
आहे. अशी माणसं मलयिगरी पवतावर राहणा या सापासारखी असतात. मलयिगरी
पवतावर या चंदना या झाडांचा सुगंध याला या झाडां या सहवासात रा नही येत
नाही. स ला दऊेनही जो तो उपयोगात आणत नाही, हणून असा य  कधीच क  नये.
ते अर यातील ं दनासारखे असत.े मूखाला दलेला स ला नेहमी वाया जातो. कारण तो
याचा उपयोगच करीत नाही.

हण कर याचा गुण

धा मक ंथांचा अ यास करताना तो गांिभयान ेआिण ल  देऊन केला तरच
यातला अथ समजून घेता येतो. आंध यासमेार आरसा धरला तर याला याचे ित बंब
दसेल काय? जो गंभीर, न  आिण हण कर यास तयार आह े यालाच ान िमळते.
या याम य ेह ेगुण नाहीत याला ान कधीच िमळू शकणार नाही. तो पोपटपंची मा
क  शकतो.

सुधार या या पिलकडे गेलेला

सुधार या या पिलकडे गेले या माणसाला याची वत:ची इ छा
अस यािशवाय संत होता येत नाही. जो कधीच मु  होऊ शकत नाही याला मु  कसे
करता येईल? गुद ार कतीही व छ केले तरी ते व छ होऊ शकते का?

श ू व



आप यापे ा साम यशाली आिण िति त शी श ू व कधीही क  नये.
कोण याही परीि थतीत ा णाचा अपमान क  नये. यान ेशाप दला तर संपूण कुळाचा
नाश होतो.

आप यापे ा किन  माणसाशीसु दा श ू व क  नये. या यावर वच व
िमळवता येतं, पण याने ित ा आिण मान कमी होतो.

आि त

कुणा या दयेवर आि त हणून राहणं हा फार द:ुखदायक अनुभव असतो.
यापे ा वाघ, संह, साप आिण हं पशंू या सहवासात जंगलात राहीलेलं बरं. शहा या
माणसाने नातेवाइकां या दयेवर कधीही रा  नये. आि त हणून सो या या ताटात
जेव यापे ा वतं  रा न केळी या पानावर जेवणे जा त समाधान दतें.

ा ण

ा ण हा वृ ासारखा असतो. वृ ा या मुळांना सवात जा त मह व असते.
या माणे ा णाचे मूळ हणजे सं या. शारदा ह े याचे खोड. पण याची पु यकम हणजे
झाडाचा पानसंभार. तोच या या मूळांचे र ण करतो. हणूनच याला सं या करता येत.े
मूळं न  झाली तर याचा दयाळूपणा न  होतो. आिण याची पु य कम न  होतात. तो
वृ  उजाड होतो.

आयु य हा एक वास

प ी रा  झाली क  झाडांचा आसरा घेतात आिण सकाळ झाली क  िन याभोर
आकाशात उडून जातात. आपले आयु य सु दा असाच णापुरता आसरा समजावे. आपण
अनेकांना भेटतो, नाती िनमाण करतो. पण मरण जवळ आले क  सगळे सोडून जावे
लागते.

सावधपणा आिण साम य

सावधपणा नसेल तर साम याला काही अथ नाही. सावधपणा नसेल तर दबुळ
श ूसु दा तुम यावर मात क  शकतो. सशानं सावधपणा दाखवून संहाला िवहीरीत कशी
उडी मारायला लावली ही कहाणी तु हाला माहीत असेलच. येकाने आप याजवळ
भावी श  बाळगायलाच हवे. पण सावधपणा नसेल तर श  कतीही भावी असले
तरी याचा काही उपयोग होत नाही. िनश  माणसा या पािव यापुढे सश  माणसाचे
सु दा काही चालत नाही.

मयादा ओलांडू नये



माणसाने आपली मयादा कधीही ओलांडू नये. असे के याने तो दसु यांना तर
फसवतोच िशवाय वत:लाही फसवतो. राजान े जर संयम सोडला तर ते संकटाला
आमं ण द यासारखेच असते. हणून येकान ेआपली मयादा कधीच सोडू नये.

श  :

अवाढ  आिण साम यशाली ह ीला काबूत ठेवायला एक अंकुश पुरेसा असतो.

एक लहानशा पणतीची लहानशी योत अंधार नाहीसा करायला पुरेशी असत.े

कतीही मोठे पवत असले तरी इं ाचे व  हणजे वीज यांचा च ाचूर कर यास
पुरेसे असते.

अकुशासारख ेलोखंडाचे लहानसे श  साम यशाली ह ीला कसे ता यात ठेवत?े

चोहीकड ेपसरले या अमयाद अंधाराला इवलीशी योत कशी नाहीशी करते? वीज
हणजे इं ाचे व  महाकाय पवताचा च ाचूर कसा करत?े हणजे श मान कोण आह?े
याचा िवचार करा.

वादा दत स य

मांसाहार करणारा माणून कोमल वभावाचा असू शकतो का?

दु  माणसाला कधी दया येत ेका?

िगधाडा या घर ात कधी मांसाचे तुकड ेसापडतात का?

ते अश य आह.े

तसेच याला घरात या कामापासून फुरसत िमळत नाही तो आपले िश ण
कधीच पूण क  शकत नाही. याला पूणपु ष कधीच हणता येणार नाही.

दु पणा

काहीजणां या अंगात दु पणा हाडामासात मुरलेला असतो.

सापाला कतीही दधू पाजले तरी या या दशंातले िवष तयार होणे बंद होणार
नाही. कडू नंबा या झाडा या मूळाशी उसाचा रस रोज घातला तरी झाडाची पाने गोड
होणार नाहीत. ती कडूच राहतील.

को ाला ा  ेआंबट



एखा ाला हवी असलेली गो  िमळाली नाही, कंवा या गो ीची कंमत कळाली
नाही तर ती गो  तो लगेच वाईट आह े हणून सोडून दतेो.

माणसाचा वभाव या को ासारखा आहे. खूप उ ा मा न आिण खूप य
क नही याला वेलीवरची ा े खाता आली नाहीत हणून ा  ेआंबट आहते असे ठरवून
तो िनघून गेला.

गुणवान माणसे

गुणवान माणस े कधीही खो ा मनाची नसतात. हणूनच अशा माणसां या
िस दीला काळाचे बंधन नसत.े भगवान ीकृ ण आिण राजा िव मा द य ह े यां या
उदारपणासाठी िस द होत.े यां याजवळ जे होते ते यांनी उदारह त ेदसु यांना दले.
यां या उदारतेमुळेच त ेसवाना ि य आहते.

मधमाशांकड ेबघा. आपण गोळा केलेला मध कुणीतरी काढून नेणार याची यांना
क पना असत.े तरीसु दा त ेअितशय मेहनतीनं एकेक फुलामधला मकरंद गोळा करीत
असतात. या चांगुल पणासाठीच मधमाशा िस द आहते.

िस दी िमळवायची असेल तर तेवढयाच तोलामोलाचे काय कराव े लागते.
उदा  वागणूक अस यािशवाय माणूस लोकि य होत नाही. अंगात गुणव ा
अस यािशवाय िस दी िमळत नाही.

शू  कुणाला हणावे

तेलतूप, फुल,े मध, दा , मांस यांची िव  आप या उदरिनवाहासाठी करणा या
माणसाला शू  हणावे.

बदमाष कुणाला हणावे

बदमाष माणसाला इतरांचा नेहमीच हवेा वाटतो. दसु यां या इ छा ते पूण होऊ
दते नाहीत, यात अडथळा आणतात. तलाव गिल छ करतात. बाग घाण करतात, मंदीर
अपिव  करतात. आप या मालका या घरीच संप ीची चोरी करतात. आिण िभचार
करतात. अशी माणस ंबदमाष असतात.

माणसा या कृतीनुसार याचा वभाव कळतो.

बदमाष आिण मंजर यांचा वभाव सारखाच असतो.

सहवासाचा प रणाम



संतां या सहवासात राही याने कोण याही माणसाम ये चांगले गुण िनमाण
होतात. पण ज मजात दु  माणसावर संतां या सहवासाचा काहीही प रणाम होत नाही.
फुल मातीतूनच उमलत असले तरी फुलाला मातीचा गंध कधीच येत नाही. ज मजात
पिव  असलेला माणूस ज मभर पिव च राहतो. कोण याही िवपरीत प रि थतीत तो
आपला चांगुलपणा सोडत नाही.

संतजन दु ांची मन ेपिव  करीत असली तरी दु ांमुळे यांची मन ंकधीच मलीन
होत नाहीत.

येकाचा आनंद

कोणताही माणूस दसु यासारखा नसतो. या माणे येकाचा आनंदही
दसु यासारखा नसतो.

ा णाला जेवणाचे आमं ण दले तर आनंद होतो. शीलवान आिण सं कारीत ी
पती या सुखातच आपले सुख मानत.े राजाने मं या या कायाची तुती केली क  याला
आनंद होतो. िभचारी माणसाला संभोगसुखातच आनंद िमळतो. बदमाष माणसाला
दसु यांना फसव यातच आनंद होतो. दारात िग हाइक दसले तर वे येला आनंद होतो.

येकाचा आनंद वेगळा असतो.

खरा ा ण कोणाला हणावे

पर ीचा जो मातेसमान आदर करतो, याला इतरां या संप ीिवषयी असूया
वाटत नाही, आिण जो िभकारी आिण राजा या दोघांचाही सारखाच आदर करतो तो
खरा ा ण.

कुणापासून काय िशकावे

सौज यशील वागणूक राजपु ाकडून िशकावी. िवनयशीलता हा गुण संतांकडून
िशकावा. लबाडी कशी करावी ह ेजुगा याकडून िशकावे.

कधीकधी शहा यामाणसापे ा अ ानी माणसाचा स ला उपयोगी पडतो.

अ

शहा या माणसाला अ ाची हाव नसते. तो जग यासाठी खातो. काहीजण
खा यासाठी जगतात. अ ाचे इतके मह व कशासाठी? कु ासु दा आपले पोट भर यासाठी
काहीना काहीतरी करतोच.



वय

अंगातले गुण वयोमानानुसार कमी होतात का? अथातच नाही. फळ िपकलं क  ते
गोड होत.ं तसंच वय वाढलं क  माणसाची बुि द आिण मन जा त प रप  होत जात.ं

वैरा य

सदाचरण करणा या संतांना पैशाचा, संप ीचा मोह नसतो. यांना कुणी पैसे
अपण केले तरी ऐिहक सुखाची आशाच नस यामुळे ते पैशाला हातसु दा न लावता िनघून
जातात.

सुंदर आिण मोहक ीसु दा अशा स नाला आप या कामुक चा यांनी आप या
जा यात ओढू शकत नाही. कारण याला शरीराचा मोह नसतो.

अ माि मक उ तीसाठी अशी माणस ंजगाचा याग करतात. मग त े कतीही
अडथळे, संकटे आली तरी आपले त व सदाचार सोडत नाहीत.

वैरा य ा  झा यामुळेच माणूस पु हा कधी मोहात पडत नाही. आ मसंयम
असले या माणसाची इ छाश  पोलादासारखी असते. असा माणूस जग जंकू शकतो.

जसा राजा तशी जा

राजा यायि य असेल तर याची जासु दा याचाच माग अनुसरेल. पण राजा
ाचारी असेल तर याची जासु दा ाचारी असते. जसा राजा तशी जा ही हण

िस द आहे.

स यि यता

दु  माणसे मे यानंतर फार काळ ल ात रहात नाहीत. लगेच यांचे िव मरण
होत.े परंतु स यि य आिण सदाचारी माणूस आपला आदश जगासमेार ठेवून ह ेजग सोडून
गेला तरी येका या दयात तो जीवंतच राहतो. इितहासाम ये असे पु कळ दाखले
आहते.

काय उपयोग?

भाकड गायीचा कुणाला काही उपयोग होतो का? तसेच माणसाजवळ
ामािणकपणा नसेल कंवा समृ दी नसेल तर अशा माणसाला कत ाची जाणीव नसते
आिण तो जगा या बंधनातून मु ही होऊ शकत नाही. थोड यात तो कुणा याच कामाचा
रहात नाही.



असूया

अपयश हे असूया कंवा इषचे मूळ कारण आहे. इतरांचं यश बघून याचं मन इषने
जळतं. अशा माणसाची ित ा आिण आ मस मान दो ही न  होतो. तो आप याच
नजरेतून उतरतो.

अ सल र े

मूख माणूस आप याजवळ या र ांनांच मौ यवान समजत असतो. पण यांना
काहीही कंमत नसत.े ख या मौ यवान गो ी कोण या असतील तर या आहते अ , पाणी
आिण मधुरवाणी. माणूस र ांिशवाय जगू शकतो, पण माणूस अ  पा यािशवाय कधी
जगू शकेल का?

शरीर पु हा िमळत नाही

घर सोडून गेलेली प ी परत येऊ शकते. गेलेली संप ी पु हा िमळवता येते. पण
गेलेले शरीर पु हा परत िमळवता येत नाही.

ऐ य

एकता कंवा ऐ य ही फार साम यशाली गो  आहे. इत तत: िवखुरले या फां ा
ह ी सहज पायान ंिचरडू शकतो. पण याच फां ांची मोळी केली तर कतीही साम यवान
ह ी असला तरी याला ती मोडता येत नाही.

रह य

तुमचं रह य एखा ा दु  माणसाला सांिगतलं तर ते लगेच सगळीकडे पसरतं.
मो ा माणसाशी केलेली अ पशी चचासु दा मानव क याणासाठी या दघ संवादाचे
व प घेऊ शकते. ानी माणूस लायक िश यालाच आपली िव ा आिण ान दतेो. तो
आपली ानाची संप ी आप या िश याला दऊेन टाकतो. ल ात ठेवा, पा यात पडलेला
तेलाचा थब चटकन पा या या पृ भागावर पसरत जातो.

च कत हो याचे कारण काय?

इतरांच गुण बघून च कत हो याचे कारण काय? जगाम ये उदार अंत:करणाची,
सौज यशील, ीमंत, चतुर आिण ानी माणस ं पु कळ असतात. जगात अनुकरणीय
माणसांचा तुटवडा नाही. पण असे गुण आपणही ा  क  शकतो हहेी िवस न चालणार
नाही.

ेमाची श



ेम अंतर कमी करते. आिण कतीही ं द दरी िमटवते. तुम या जोडीदारावर
तुमचं ेम नसेल आिण तुम या दयात याला जागा नसेल तर तो तुम या कतीही जवळ
असला तरी याला काही अथ नाही. मनानं तो तुम यापासून लाखो मैल दरू असेल.

लबाड माणसापासून सावध रहा

लबाड माणूस त डानं राम राम हणत असतो आिण काखेत सुरी लपवत असतो.
संधी िमळताच तो सुरा काढून पाठीत खुपसतो. िशकारी गरीब िबचा या हरणाला
जाळयात ओढ यासाठी सुंदर गाणे गातो या माणे आपला वाथ  हतेू लपव यासाठी तो
गोड गोड बोलतो. तो बकरीचे कातड ेपांघरलेला को हा असतो. सौज याचे ढ ग करणारा
माणूस कावेबाज असतो.

जशास तसे

कावेबाज माणसाशी कावेबाजपणेच वागाव.े िहरा िह यानेच कापता येतो. काटा
काटयानेच काढता येतो. ह ेस य येकाने ल ात ठेवावे.

बदनामीला कारण

ी, गु  आिण राजा यां याशी फार जवळीक साधताना दोनवेळा िवचार
करावा. यांना दोन हात दरूच ठेवावे. त ेतुम या बदनामीचे कारण के हा होतील सांगता
येत नाही

सु  माणूस

सू  माणसाचं बोलणं वेळ-काळ पा न याला सुसंगत असं असतं. तो
आप यासार यांशी मै ी करतो आिण गोड बोलून इतरांचा राग काबूत आणतो. याला
धा मक ंथ त डपाठ असतात. या याम ये कोणतेही दगुुण नसतात.

येकाचा दिृ कोन

येकाचा दिृ कोन वेगळा असतो. वैरा य ा  झाले या माणसाला शरीर हे
नाशवंत आह ेअसं दसतं. दरुाचारी माणसाला शरीर ह ेभोग याचे साधन वाटते.

येका या िवचारा माणे याचे कम असते.

काटकसरी असावे

माणूस ज हा गरीब आिण िवप ाव थेत असेल तर याचे नातेवाईक आिण िम
याला सोडून जातात. पण तोच ीमंत झा यावर तेच िम  आिण तेच नातेवाईक या या



भोवती गोळा होतात. पैशामुळे माणसाला मान िमळतो. हणून नेहमी माणसाने हात
राखून खच करावा. काटकसरीने वागून पैसा िश लक ठेवावा.

यश

प रि थती बघून जो वागतो यावरच याचे यश अवलंबून असत.े कतृ ववान
माणूस ु लक गो  सु दा महान क न दाखवतो. पण वाईट माणूस चांगलं काम करायला
गेला तर याचं हसू होतं.

अमृत हे संजीवन देतं. पण तेच अमृत अकाय म माणसान े दले तर याच अमृताचे
िवष बनून मृ यू येऊ शकतो. पण आ याची गो  हणजे कैलाशपती शंकराने िवष ाशन
के याने याला जा त श  ा  झाली.

िबनशत ेम

खरी मै ी िबनशत ेमावर आिण ेहबंधनावर अवलंबून असते. संकटकाळी
गरज पडली तर िम ासाठी ाणाचा यागही करायला तयार होतो. पिव  दयाचा
माणूस सू पणा आिण यायि यता यांचा मूत मंत पुतळा असतो. उ दटपणा आिण पोकळ
गव याचा तो धनी कधीच नसतो.

स य लपून रहात नाही

काही र े काचे या म यां माणेच दसतात. पण स य कधीच लपून रहात नाही.
ते कधीतरी कट होतेच.

कागदाची फुले ख या फुलांपे ा कतीही सुंदर दसत असली तरी याला ख या
फुला माणे सुगंध कधीच येणार नाही.

िनदयी गु हेगार कोणाला हणावे?

दु न आले या पांथ थाला जो रा ीपुरता सु दा आसरा दते नाही, जो पा यां या
आधी जेवायला बसतो, आिण जो दसु याची संप ी हडप करतो याला िनदयी गु हगेार
हणावे.

नरकात कोण जातो?

राग, संताप, कठोर बोल आिण िव ानाशी भांडण करणारी माणसे नरकात
जातात.

पराधीनता



दसु या या आ याने रािहलेला माणूस नेहमीच पराधीन असतो. चं  सूयावर र
अवलंबून असतो. दवसा चं  उगवला तर सूयामुळे याचा काश पडत नाही. दसु या या
आधारान े राहणारा माणूस कतीही मोठा असला तरी याचे जीण परावलंबीचे असते.
हणून जो माणूस वत: या पायावर उभा असतो यालाच मोठा समजावे.

थोड यात समाधान मानावे

भंुगा जोपयत कमळा या पानात असतो तोपयत याला ितथं राह याचा आनंद
िमळतो. परंत ुदसुरीकड े गे यावर याला जे फुल िमळेल यात समाधान मानावे लागते.
याच माणे उपाशी राह यापे ा थोडसेे खायला िमळाले तरी यात समाधान मानावे.
काहीच नस यापे ा थोडेसे असणे चांगल.े थोड यात समाधान मानावे.

यो य वेळ

कोक ळ नेहमी वसंत ऋतू असेल तरच गातो. तो वेळ आिण थळ बघून मगच गोड
गाणे गातो. प ी आिण ाणी नेहमीच ऋतुमाना माणे वागतात. थळ आिण काळ
यां यासाठी फार मह वाचे असतात. वेळ आिण काळ बघून जो माणूस वागत कंवा
बोलत नाही तो ा या-ंप यांपे ाही खाल या जातीतला समजावा. कवी आिण
गायकान ेसमोर या ो यांची आवडिनवड बघून गावे. ोते रिसक नसतील तर कवी या
किवतांची कंवा गायकां या गायनाची हटेाळणी होत.े

एकाच माळेच ेमणी

या जगात असा कोण आहे क  जो पैसा िमळा यावर ग व  होत नाही? सुंदर
ी या कामुक हालचालीनी जो िवचलीत होत नाही? काळा या दाढेतून कोण बचावला

आह?े याला कधी ना कधी दषे करावासा वाटला नाही असा कोण आह?े िम ा  आिण
खा पदाथ बघून या या त डाला पाणी सुटले नाही असा कोण आह?े खरे सांगायचे तर
सगळे एकाच माळेचे मणी आहते.

िवनाशकाल ेिवपरीत बु दी

संकट येणार असेल तर शहा या माणसाची बु दीसु दा  होत ेअसं हणतात.

सो याचा हरीण कधी कुणी बिघतला आह ेका? कुणीही नाही. तरीही तो सीतेने
बिघतला. रामाने याचा पाठलाग केला. कारण सीतेला रावण पळवून नेणार होता.
हणून ितला अशी िवपरीत बु दी सुचली. िवनाशकाल ेिवपरीत बु दी असे हणतात ती
हीच.

ढ गीपणा



मानिसक कमजोरी असणारा माणूसच साधू बैरागी होतो. द र ी माणूस
चारी राहतो. रोगांनी िपडलेला माणूस परमे राची भ  करतो. वृ द ी पती ता

अस याचं ढ ग करत.े या या वयात त ेत ेन िमळा याने िनराश झाले यांची ही ढ गबाजी
आह.े

मनाची शु दता

मन शु द असेल तर अशा माणसाला तीथया ेला जा याची गरज नसते. याचे
पिव  दय हेच तीथ थळ असते.

गुणांच ेकौतुक

गुणांचे कौतुक सवजण करतातच, पण वत:ची तारीफ वत:च करणा याचे जगात
हसे होते. लायक माणसा या अंगी गुण असले तर त े शोभून दसतात. अ सल
िह यामो याची सामा य माणसाला काय कंमत? र  क दणात बसवले हणजेच त ेशोभून
दसत.े चांग या माणसा या अंगात असलेले गुण लपून रहात नाहीत.

माणसाची हाव

पैसा, आयु य, ी आिण भोजन या गो ी कतीही िमळा या तरी माणसाचे
समाधान होत नाही. माणसाची हाव कधी संपतच नाही.

सवात हलके

गवत वजनाला सवात हलके असते.

कापूस या न हलका असतो.

याचक हा कापसा नही हलका समजावा.

असे असूनही वारा याला कापसासारखा उडवत नाही. कारण वा यालाही भीित
वाटत ेक  हा कदािचत आप यासमोरही हात पसरेल.

यापे ा मरण बरे

अपमान हो यापे ा मरण बरे. मरणा या यातना काही णापुर या असतात. पण
अपमानाचे द:ुख ज मभर डाचत राहत.े

खरे स य

अ दानासारखे े  दान नाही.



ादशीसारखी े  ितथी नाही.

गाय ी मं ासारखा े  मं  नाही.

आईसारखी े  देवता नाही हेच खरे स य आहे.

एक गुणही मोठा असतो

केव ाला काटे असतात. परंत ु या या ठकाणी असणारा सुगंध हाच सवाना
आवडतो. माणसा या अंगात कतीही दोष असल ेआिण एकच गुण असला तरी तो
लोकांना आवडतो.

हे यो य न हे

गु या मागदशनािशवाय अ या माचा अ यास करणारा माणूस हा अनैितक
संबंधातून गभवती राहीले या ीसारखा असतो.

िनिष द समजावे

पा यात पडलेले आपलेच ित बंब पाहणे, हा ाची घरी जाऊन केलेली हजामत,
तसेच दगडावर उगाळलेले चंदन िनिष द समजावे. या अशुभ आहते.

कुणी बोलाव यािशवाय याचे घरी जाणे, िवचारपूस के यािशवाय सढळ हाताने
दलेले दान, दसुरे बोलत असताना म येच त ड घालणे ह ेअस यपणाचे समजले जाते.

ज ेहवे ते िमळते

कंुड  खा यान े बु दी  होते. पण तीच अ प माणात खा ली तर बु दी सतेज
होत.े ई रान े एका या उलट दसुरी अशा पर परिवरोधी गो ी िनमाण के या आहते.
कुणाचा कसा उपयोग करावा ह े याचे यान े ठरवावे. या भूतलावर सव काही आहे.
याला जशी आवड असेल तसे यान े याव.े

निशबाचा खेळ

शंखाचा बाप हणजे समु  तो र ांना ज म दतेो. शंखाची आई ल मी असली तरी
शंख िभका या या हातात पडतो आिण भीक मागतच फरतो. यात शंखाचा काय दोष?
हा सव निशबाचा खेळ आहे.

आ म ान

बांग ा घालून हाताला शोभा येत नाही. दान द यान े हाताला शोभा येते.



चंदनाचे गंध अंगाला लाव यान ेशरीर शु द होत नाही, ान के यानेच शरीर शु द होते.
भोजनान े पोट भर याचे समाधान िमळते, पण खरे समाधान मान िमळा यानेच होत.े
मु  िमळते ती आ म ान िमळव यानेच. आ म ान िमळत नाही तोपयत माणसाचे
आयु य दशाहीन असते.

िनयम पाळावे

झोपेत घोरणारी ी आिण कपड ेकाढून झोपणारा पु ष दोघांचे आयु य कमी होते.
दवसा ीसुख आिण रा ी जुगार खेळणे यामुळे माणूस अ पायुषी होतो. आयु यात काही
िनितिनयम पाळाव ेलागतात. ते जर पाळल ेनाही तर आयु याचे नुकसान होत.े

दस यावर काही नसतं

ह ी आिण मुंगी यांची तुलना कशी काय होऊ शकत?े ह ी आकारान ंमोठा आिण
मंुगी आकारान ंलहान असली तरी दो ही गो ी जगाम ये आढळतात. लहान कंवा मोठा
या आकारावर काहीच अवलंबून नसतं. येकाचे काय मह वाचे असते. गणेशाला स ड
आह.े शंकाराला जटा आहते. अ ाव ाचे शरीर आठ ठकाणी वाकड ेआह.े तरीही जग
यांची पूजा करत. आकार व प पा  नये. गुण बघावे. प व आकार हा वरवरचा दखेावा
आह.े

िव ा

गाय काहीही खाते परंतु दधू देते. दधूापासून काय करता येत नाही? अनेक पदाथ
तयार करता येतात. तसेच शहाणे लोक कसे का वागेनात यांचे ान अनुकर या यो य
असते. शहा या माणसाम ये कोणते गुण असतात ह े दसुरा शहाणा माणूसच ओळखू
शकतो.

सवयीचे गुलाम

साप नेहमीच नागमोडी चालतो. कु याचं शेपूट नेहमी वाकडेच असते. गाढवाला
लाथा मारायची सवयच असते. मंुगीला कतीही हाकला ती पु हा याच ठकाणी परत
येत.े माशीला कतीही हाकला ती ितथेच येऊन बसत.े याच माणे माणूसही सवयीचा
गुलाम असतो.

व न एक आतून एक

ह ीच ेखायचे दात वेगळे असतात आिण दाखवायच ेदात वेगळे असतात. जगात
आतून बाहे न सारखाच असणारा पु ष दु मळच असतो. माणसालाही दोन चेहरे
असतात. तो व न स न असतो आिण आतून दजुन असतो.



मो ांचे नेहमी गुणच बघावेत

भगवान ीकृ ण गोपाळ असूनही रास डा करीत असे. अजुन ी बनला होता.
शंतनु को या या मुलीवर भाळला होता. हणून आपणही तसेच करावे काय? नाही.
महापु षाच े नेहमी गुणच बघावे. यांचे वागणे बघू नये. येकाम ये काही अवगुण
असतातच.

दु न नम कार

शहा या माणसान े कुमारी क या, वेडा, महारोगी, हल या जातीचा माणूस
आिण कानफा ा गोसावी यां यापासून दरूच रहाव.े यांची संगती हणजे संकटाला
आमं ण. हणून शहाणा माणूस अशांना दु नच नम कार करतो.

शुभ शकुन

पापी माणसाला दवेळात बघणे, सरणावर ठेवलेले ेत बघणे आिण मांडीवर
झोपलेले लहान मूल बघणे ह ेअशुभ सूचक नसते. ह ेशुभ शकुनच समजावे. ह ेपािह याने
ानात वाढ होते. अ या म ान वाढते.

कम व भा य

निशबात नसेल तर काय होणार? आंबा निशबात नसेल तर आं या या
झाडाखाली त ड उघड ेठेवून झोपले तरी आंबा त डात पडणार नाही. यासाठी क  यावे
लागतात. भा यात असलेले िमळायलासु दा आधी क  करावे लागतात तरच िमळते.
नुसते निशबावर अवलंबून रा  नये. कमावर िव ास ठेवावा.

िव द वभाव

तेल आिण तूप पा यात कधीच िमसळले जात नाही. तसेच पर परिवरोधी मते
असले या  कतीही भांड या तरी यांचे कधीही एकमत होऊ शकणार नाही.

काळ

काळाची गती कुणालाही थांबवता येत नाही. काळाची गती याने ओळखली
याच ेजीवन सफल झाल ेअसे समजाव.े जो काळाबरोबर चालतो यालाच याची कंमत
कळत.े

फसवे सुख

म दरा व म दरा ी या सहवासान ेसुख िमळते पण याच ेप रणाम काय होतात



हे माहीत आहे काय? गटारातला कडा होऊन मरशील. सुरा आिण सुंदरी तुझी श
आिण धन न  कर यासाठी आली आह.े यां यापासून सावध रहा. नाहीतर नरकातच
जावे लागेल.
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