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Advice to children

વામી શવાન દસ્ય બાલકાપેદેશઃ

Swami Shivananda

Sanskrit translation by Dr. Jayadeva Jani

વા મ-શ્રી શવાન દસ્ય બાલકાપેદેશઃ

સસૃં્કત અનવુાદન ડાૅ જયદેવ ની યસ્ય

God created you, your brother, sister, father,

mother, friend and your relatives.

ઈશ્વરઃ અ જત્ વામ્ તવ ભ્રાતરમ્ ભ ગનીમ્
િપતરમ્ માતતરમ્ સહૃુદમ્ તથા ચ તવ બ ધવુગર્મ્ ।
He created the sun, moon and the stars.

ઈશ્વરઃ અ જદ્ આિદત્યમ્ ચ દ્રમસમ્ તારકા ણ ચ ।
He created the animals and the birds.

ઈશ્વરઃ અ જત્ પશનૂ્ િવહગાન્ ચ ।
He created the mountains, rivers and trees.

ઈશ્વરઃ અ જત્ પવર્તાન્ નદ ઃ ક્ષાન્ ચ ।
He created the whole world. 1

ઈશ્વરઃ અ જત્ સકલમ્ ઇદમ્ િવશ્વમ્ । ૧
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વામી શવાન દસ્ય બાલકાપેદેશઃ

He dwells in your heart.

સઃ તવ હૃદયે િનવસ ત ।
He is everywhere.

સઃ સવર્ત્ર અ ત ।
He is all-pervading.

સઃ સવર્વ્યાપકઃ અ ત ।
He is all-knowing.

સઃ સવર્જ્ઞઃ અ ત ।
He is all-powerful.

સઃ સવર્શ ક્તમાન્ અ ત ।
He is all-merciful.

સઃ સવષુ દયાલુઃ અ ત ।
He is all-loving.

સઃ સવષુ નેિહલઃ અ ત ।
He is all-blissful.

સઃ સ પૂણર્ઃ આન દમયઃ અ ત ।
Your body is the moving temple of God.

તવ દેહઃ તસ્ય ચલન્મ દરમ્ અ ત ।
Keep the body pure, strong and healthy. 2

(અતઃ) દેહમ્ શદુ્ધમ્ સદુૃઢમ્ િનરાે ગ ચ વમ્ રક્ષ । ૨
God is Love.

ઈશ્વરાે હ પ્રેમ ।
God is Truth.

ઈશ્વરાે િહ સત્યમ્ ।
God is Peace.

ઈશ્વરાે વૈ શા તઃ ।
God is Bliss.

ઈશ્વરાે હ આન દઃ ।
God is Light.

ઈશ્વરાે વૈ પ્રકાશઃ ।
God is Power.
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ઈશ્વરાે િહ શ ક્તઃ અ ત ।
God is Knowledge.

ઈશ્વરાે હ જ્ઞાનમ્ ।
Realise Him and be free. 3

તમ્ વેદ મુક્તઃ ચ ભવ । ૩
Do Kirtan daily morning and night.

પ્ર તિદનમ્ સાય પ્રાતઃ ક તર્નમ્ કુ ।
Pray daily.

પ્ર તિદનમ્ પ્રાથર્નામ્ કુ ।
Offer flowers to Him.

ત મૈ પુ પા ણ િનવેદય ।
Prostrate before Him.

તમ્ ચ નમસુ્ક ।
Offer sweetmeats to Him and then eat.

ત મૈ મષ્ટાન્નમ્ િનવેદ્ય અેવ ભુઙ્ વ ।
Place light before Him.

ત પુરતઃ દ પમ્ પ્ર વાલય ।
Burn camphor before Him.

ત પુરતઃ કપૂર્રમ્ પ્ર વાલય ।
Do Arati.

નીરાજનમ્ કુ ।
Put garland on Him.

ત મૈ માલાપર્ણમ્ િવધેિહ ।
Pray to Him daily.

પ્ર તિદનમ્ તમ્ પ્રાથર્ય ।
He will give you everything. 4

સઃ તુ યમ્ સવર્મ્ દાસ્ય સ । ૪
Keep a picture of God in your room.

તસ્ય ચત્રમ્ તવ કક્ષે સ્થાપય ।
Worship Him daily.
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તમ્ પજૂય પ્ર તિદનમ્ ।
All your desires will be fulfilled. 5

સ તે સવાર્ન્ કામાન્ પૂરયૈત । ૫
Offer this morning prayer to God, everyday:

તસ્ય ઈ વરસ્ય પ્રાતઃપ્રાથર્નામ્ ઇમામ્ કુ પ્ર તિદનમ્ :
“O Lord of this world! Prostrations unto Thee!

જગદ શ નમ તુ યમ્ ।
Thou art my Guru, real Mother, real Friend

વમવે મમ સદુ્ગ ઃ । માતા વમ્ મે સખા વમ્ મે ।
and real Guide.

માગર્દેષ્ટા ચ વમવે મે ।
Protect me. I am Thine. All is Thine.

રક્ષ મામ્ । તવ અહમ્ અ મ । સવર્મ્ વદ યમ્ ।
Thy Will be done.” 6

વદ યમ્ સઙ્ક પતમવે ભિવ ય ત । ૬
“O Adorable God! Salutations unto Thee. Give me pure intellect.

દેવદેવ નમ તુ યમ્ દેિહ મે સમુ તમ્ વરામ્ ।
Make me pure. Give me light, strength, health and long life. Make me

a good Brahmachari.” 7

િનમર્લમ્ કુ મામ્ દેિહ પ્રકાશમ્ શ ક્તમવે ચઆરાેગ્યમ્
દ ઘર્માયુ યમ્ બ્રહ્મચયર્મ્ ચ દેિહ મે । ૭
“O Almighty Lord! Remove all my evil qualities.

િવભાે વમ્ દુગુર્ણાન્ સવાર્ન્ મમાપનય સવર્થા ।
Make me virtuous. Make me a patriot. Let me love

my mother-country.” 8

ગુણાન્ ધેિહ દેશભ ક્તમ્ મા ભૂ મમ્ ભજૈ સદા । ૮
Before you retire to bed at night, offer this prayer to God:

શયનાત્ પવૂર્મ્ િનશાસુ ઈશ્વરસ્ય ઇમામ્
પ્રાથર્નામ્ કુ ।
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“O Sweet God! Forgive my sins and wrong actions.

મધુરેશ્વર પાપાન્ ક્ષમ વ દુ કૃતમ્ મે ચ ।
I thank You for all Your gifts.

આભાિરતઃ અ મ તવ દાનગણૈઃ ચ સવઃ ।
You are very kind to me.

વમ્ વૈ દયાલુઃ અ સ ભૂિરદયામ્ કરાે ષ ।
Let me remember You always.”

િનત્યમ્ તવ આ મરણમ્ અ તુ મમ અ તરઙ્ગે ।
“Make me dutiful. Give me success in my examination. Make me a good,

brilliant boy. (Make me a good, brilliant girl.)

ધમ રે તમ્ સફ◌़લતામ્ ચ પર ક્ષણે મે
મેધાિવનમ્/મેધાિવનીમ્ કુ િવભાે ભવતે ।
Adorations unto Thee.”

નમ તે ।
“Give me good memory. Let me love all. Let me serve all.

Let me see You in all.

દેિહ તમ્ દૃઢમ તમ્ પ્રણયાિન સવાર્ન્ સવેૈ
મમ વિય દૃ શઃ સકલસ્ય ભૂયાત્ ।
Make me prosperous. Protect me, my father, mother,

grandfather, grandmother, brothers and sisters.

Glory unto Thee!” 9

ઋ દ્ધમ્ પ્રદેિહ મહ્યમ્ પાિહ મામ્ િપતરમ્ જનનીમ્ ચ
તાતિપતરમ્ િપતામહીમ્ બ ધનૂ્ તથા ચ ભ ગનીમ્ ।
વ ત પ્રભાે વમ્ અ સ ક તયશઃપ્રદાતા । ૯
Dear Govinda! Do not fight with your brother, sister

or classmates. Obey your parents and teachers. Do

not smoke. This is a bad habit. You will get disease

from smoking. Give up bad company. 10

વ સ ગાેિવ દ કલહમ્ મા કુ ભ્રાત્રા ભ ગ યા વગર્ મત્રૈઃ
વા । િપત્રાેઃ ગુરાેઃ ચ આજ્ઞાિઙ્કતઃ ભવ । મા કુ
ધૂમ્રપાનમ્ । અેતદ્ વૈ વ્યસનમ્ । ધૂમ્રપાનકરણને
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વમ્ રાેગગ્ર તઃ ભિવ ય સ ।
ત્યજ દુષ્ટસ પકર્મ્ । ૧૦
Do not use vulgar words. Do not abuse anybody.

Be kind to all. Serve all. Love all. Respect elders.

Do not steal anything. Do not hurt anybody. Speak

gently. Speak sweetly. Be punctual in your school. 11

અશ્લીલશ દાન્ મા વદ । મા ક ચન અપશ દાન્ બ્રૂિહ ।
સવષુ દયાલુઃ ભવ । સવાર્ન્ સવે વ । સવષુ પ્રીણય ।
ગુ જનાન્ આદર । મા િક ચદિપ મષુાણ । મા ક ચદિપ
પીડય । િવનમ્રમ્ વદ । મધુરમ્ વદ । શાલાયામ્
સમયપાલકઃ ભવ । ૧૧
Study your daily lessons well. Stand first in the class. Do not

play much. Do not kill bugs and scorpions. Do not waste time. 12

દૈિનક- વા યાન્ સ યક્ પઠ । વગષુ પ્રથમઃ
ભવ । મા અ તક્ર ડામ્ ભજ । ક ટાન્ મ સરાન્ મા િહ ધ ।
સમયમ્ વ્યથર્મ્ મા ગમય । ૧૨
Don’t play cards. Playing cards will make you a wicked boy.

Do not go to cinema. But do go to the temple daily and worship the

Lord. Take flowers, camphor and fruits when you go to the temple. 13

ક્ર ડાપત્રૈઃ મા ક્ર ડ । ક્ર ડાપત્રૈઃ ખેલા વામ્
દુષ્ટમ્ બાલમ્ કિર ય ત । ચલ ચત્રમ્ મા ગચ્છ ।
પર તુ પ્ર તિદનમ્ દેવાલયમ્ ગચ્છ ઈશ્વરમ્ ચ ભજ ।
યદા વમ્ દેવાલયમ્ ગચ્છેઃ તદા પુ પા ણ કપૂર્રમ્
ફલાિન ચ ઉપહર । ૧૩
Don’t hate anybody, but do love all. Give a pie to a

blind man. Wash the clothes of your parents. Never

become angry towards your parents and others.

Anger is very bad. It will spoil your health. You will

spoil your name. You will do wrong actions if you

become angry. 14
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મા કસ્યાિપ દ્વષેમ્ કુ । સવષુ પ્રી તમ્ કુ ।
અ ધજનાય વરાટકમ્ દેિહ । િપત્રાેઃ વસ્ત્રા ણ ક્ષાલય ।
િપ યામ્ મા કદાિપ કુ્ર ય । અ યે યઃ અિપ મા કુ્ર ય ।
ક્રાેધઃ િહ દુષ્ટઃ । ક્રાેધઃ તવ વા યમ્ હિર ય ત ।
તવ નામ ચઆિવલમ્ કિર ય ત । યિદ ક્રાેધમ્ કિર ય સ
વમ્ અકાયાર્ ણ કિર ય સ । ૧૪
God watches your thoughts. Don’t hide your

thoughts. Be frank. Be pure in your thoughts, words

and actions. 15

ઈશ્વરઃ તવ િવચારાન્ પ ય ત । વિવચારાન્ મા
અપહ્નિુહ । પષ્ટઃ ભવ । િવચારેષુ વચનષેુ કમર્સુ ચ
શદુ્ધઃ ભવ । ૧૫
Worship Lord Surya, the Sun-God, on Sundays.

Repeat ’Om Mitraya Namah’, ’Om Suryaya

Namah’, ’Om Adityaya Namah’. Lord Surya will

give you good health and vigour and good eyesight. 16

સયૂર્દેવમ્ રિવવાસરે ભજ । પનુઃ પનુહ્ બ્રૂિહ:
ૐ મત્રાય નમઃ । ૐસયૂાર્ય નમઃ । ૐઆિદત્યાય નમઃ ।
સયૂર્દેવઃ તુ યમ્ વા યમ્ શ ક્તમ્ દૃ ષ્ટ-સામ યર્મ્
ચ દાસ્ય ત । ૧૬
Worship Lord Shiva on Mondays. Worship Devi on

Tuesdays and Fridays. Worship Guru on

Thursdays. Worship Hanuman on Saturdays. You

will get plenty, peace, prosperity and success! 17

સાેમવાસરે ભગવ તમ્ શવમ્ ભજ । ભાૈમવાસરે
શકુ્રવાસરે ચ જગદ બામ્ ભજ । ગુ વાસરે ગુ મ્ ભજ ।
શિનવાસરે હનૂમ તમ્ ભજ । વમ્ બાહુલ્યમ્ શા તમ્
સ દ્ધમ્ સફ◌़લતામ્ ચ અવા સ્ય સ । ૧૭
Lord Brahma is the creator of this world. Sarasvati,
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Goddess of learning, is His Sakti or energy or wife.

Lord Vishnu is the preserver of this world. Goddess

LakShmi is His Sakti, energy or wife. She is the

Goddess of wealth. Lord Shiva is the destroyer of

this world. Uma or Parvati is His Sakti, energy or

wife. Lord Ganesa is His eldest son. Lord

Subrahmanya is His second son! 18

પ્ર પ તઃ બ્રહ્મા અસ્ય જગતઃ ઉ પાદકઃ । તસ્ય િવદ્યાદેિવ
સર વતી શ ક્તઃ પત્ની વા । ભગવાન્ િવ ઃ અસ્ય જગતઃ
પાલકઃ । તસ્ય શ ક્તઃ પત્ની વા દેવી લ મીઃ । સા
સ દ્ધઃે દેવી । ભગવાન્ શવઃ અસ્ય જગતઃ સહંારકઃ ।
તસ્ય શ ક્તઃ પત્ની વા ઉમા પાવર્તી । તસ્યજ્યેષ્ઠઃ પતુ્રઃ
ગણેશઃ । તસ્ય દ્વતીયઃ પતુ્રઃ સબુ્રહ્મ યઃ । ૧૮
Lord Ganesa removes all obstacles. Lord Subrahmanya gives all

success and strength. Worship them with faith and devotion. You

will get Bhakti (devotion), Bhukti (happiness) and Mukti

(liberation). 19

ભગવાન્ ગણેશઃ સવાર્ન્ િવઘ્નાન્ અપાકરાે ત । ભગ્વાન્
સબુ્રહ્મ યઃ સવાર્ઃ સફ◌़લતાઃ સામ યર્મ્ ચ િવતર ત ।
શ્રદ્ધયા ભ યા ચ તયાેઃ પજૂનમ્ િવધેિહ । વમ્ ભ ક્તમ્
ભુ ક્તમ્ મુ ક્તમ્ ચ પ્રા સ્ય સ । ૧૯
God loves you. He gives you many good things. He

gives you food to eat and clothes to wear. He has

given you ears to hear, eyes to see, a nose to smell,

tongue to taste, hands to feel and work, and legs to

walk. 20

ઈશ્વરઃ વિય નહ્ય ત । સઃ તુ યમ્ બહૂિન શભુાિન વ તૂિન
દદા ત । સઃ તુ યમ્ ભાજેનાય અન્નમ્ પિરધાનાય ચ
વસ્ત્રા ણ યચ્છ ત । સઃ તુ યમ્ શ્રવણાય કણા દશર્નાય
નતે્રે ઘ્રાણાય ના સકામ્ વાદનાય રસનામ્ પશર્નાય
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કમર્ કરણાય ચ હ તાૈ ચલનાય ચ પાદાૈ દત્તવાન્ । ૨૦
You cannot see God with your fleshy eyes but He sees you. He takes

care of you. He knows all that you do. 21

વમ્ તમ્ ઈશ્વરમ્ શર ર-ચ યાર્મ્ દષુૃ્ટમ્ ન
સમથર્ઃ િક તુ સઃ વામ્ પ ય ત । સઃ તવ યાેગક્ષેમમ્ વહ ત
સઃ તત્ તત્ સવર્મ્ ના ત યત્ યત્ અિપ વમ્ કમર્
કરાે ષ । ૨૧
He is very kind to you. Love Him. Praise Him.

સઃ વિય કૃપાલુઃ । ત મન્ નહ્ય । તમ્ પ્રશસં ।
Sing His Name and glory. Pray to Him to keep you away from all

sins. He will be pleased with you. He will bless you. 22

તસ્ય નામ-ગુણ-ક તર્નમ્ કુ । વામ્ સવ યઃ પાપે યઃ
અિવતુમ્ તમ્ પ્રાથર્યસ્ય । સઃ તુ યમ્ પ્રસન્નઃ
ભિવ ય ત । સઃ તે અ શષઃ દાસ્ય ત । ૨૨
O David! Look at the rose! How beautiful it is! What a fine

fragrance it has. You love it. You pluck it and smell it. Can a

scientist produce a rose? You can make a paper-flower which may

look beautiful but it has no sweet smell. 23

ભાેઃ ડિેવડ । ગુલાબ-પુ પમ્ પ ય । અહાે ક દશૃમ્
સુ દરમ્ । ક દશૃી મનાેહરા સરુ ભઃ ત મન્ । તુ યમ્
તત્ રાેચતે । વમ્ તત્ પુ પમ્ ચનાે ષ જઘ્ર સ ચ ।
કઃ વૈજ્ઞાિનકઃ ગુલાબપુ પમ્ ઉ પાદિયતુમ્ સમથર્ઃ ।
વમ્ કગર્દ-પુ પમ્ ઉ પાદિયતુમ્ સક્ષમઃ િક તુ તત્ર
મધુરા સરુ ભઃ ન વતર્તે । ૨૩
The rose soon fades and loses its beauty and fragrance. You throw

it away. It is perishable. Its beauty lasts for a few minutes. Who

has created the beautiful flower? This Creator is God. He is Beauty

of beauties. He is everlasting Beauty. Attain Him. You also will

possess eternal beauty. Beauty is God. Always discriminate between

the real and the unreal. 24
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ગુલાબપુ પમ્ ન ચરાત્ લાય ત વક યામ્ સુ દરતામ્
સરુ ભમ્ ચ ઉજ્ઝ ત । તત્ તુ નશ્વરમ્ । તસ્ય સુ દરતા
ક ત ચત્ ક્ષણ-સ્થાિયની । કઃ સુ દરમ્ પુ પમ્
ઉ પાદય ત । ઉ પાદકઃ ઈશ્વરઃ અેવ । સઃ અેવ સુ દરાણામ્
સાૈ દયર્મ્ । સઃ અિવના શ સાૈ દયર્મ્ । તમ્ પ્રા ુિહ । તતઃ
વમ્ અિપ શાશ્વતમ્ સાૈ દયર્મ્ અવા સ્ય સ । સાૈ દયર્મ્ અેવ
ઈશ્વરઃ । િનત્ય-અિનત્યયાેઃ િવવેકમ્ િનત્યમ્ ભજ । ૨૪
There is only one God. But His names and aspects are endless. Call

Him by any name and worship Him in any aspect that pleases you.

You are sure to see Him and get His grace and blessings. 25

અેકઃ અેવ ઈશ્વરઃ । િક તુ તસ્ય નામાિન અન તાિન મૂતર્યઃ ચ
અન તાઃ । યને કેન અિપ ના ા તમ્ આકારય । યયા કયા અિપ
મૂત્યાર્ તમ્ પજૂય યા તુ યમ્ અતીવ રાેચતે । વમ્ તમ્
અવ યમ્ પ્રક્ષ્ય સ । તસ્ય કૃપામ્ આ શષઃ ચ
આસાદય સ અેવ । ૨૫
Brahma, Vishnu and Shiva are the three Forms of the one God of the

Hindus. Allah is the God of Muslims. Jehovah is the God of the

Jews. The Father in Heaven is the God of Christians. Ahura Mazda is

the God of the Zoroastrians. 26

બ્રહ્મા િવ ઃ શવઃ ચ િહ દૂનામ્ અેકેશ્વરસ્ય ત્રી ણ
વ પા ણ । અ લઃ માેહમદ યાનામ્ ઈશ્વરઃ । યહૂદ નામ્
ઈશ્વરઃ યેહાવેા । ખ્ર તીનામ્ ઈશ્વરઃ વગર્ સ્થતઃ
પરમિપતા । જરસ્થાે તીયાનામ્ અહુરમજ◌़◌્દઃ ઈશ્વરઃ । ૨૬
God is the Aim of all religions. Every religion points out the way

to attain God. God is the central topic of every religion. 27

સવષામ્ ધમર્સ પ્રદાયાનામ્ યેયઃ ઈશ્વરઃ અેવ ।
પ્રત્યેકમ્ ધમર્સ પ્રદાયઃ ઈશ્વર-પ્રાપ્તેઃ માગર્મ્ િદશ ત
। ઈશ્વરઃ અેવ પ્રત્યેકમ્ ધમર્સ પ્રદાયસ્ય કે દ્ર-િવષયઃ ।
૨૭

10 sanskritdocuments.org



વામી શવાન દસ્ય બાલકાપેદેશઃ

Do not fight with your Christian friends. Do not fight with your

Muslim friends or Parsee friends. Their religions also lead them to

God just as your religion does. You can reach the same destination

by travelling through any of the paths leading to it. “All paths

lead to God.” Bear this in mind. 28

તવ ખ્ર ત- મત્રૈઃ મા યુદ્ ય વ । તવ માેહમદ ય- મત્રૈઃ
પાર સક- મત્રૈઃ વા મા યુદ્ ય વ । તષેામ્
ધમર્-સ પ્રદાયઃ અિપ તાન્ ઈશ્વરમ્ પ્રાપય ત યથા તવ
ધમર્-સ પ્રદાયઃ । તદેવ ગ તવ્યમ્ વમ્ તષેામ્
કેન ચદ્ અેકેન પથા ગચ્છન્ પ્રા ુયાઃ । સવ માગાર્ઃ
ઈશ્વરમ્ પ્ર ત ગચ્છ ત ઇ ત મન સ િનતરામ્ કુ । ૨૮
Purity, charity, control of the senses, penance, truthfulness,

absence of hatred and pride will help you to attain God. 29

શિુધઃ દાનમ્ ઇ દ્ર ય-સયંમઃ તપઃ સત્યમ્ રાગ-દ્વશે-
રાિહત્યમ્ ચ તવ સહા યમ્ કિર ય ત ઈશ્વર-પ્રા પ્તમ્
પ્ર ત॥ ૨૯

॥ ૐ ત સત્॥
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