
 

 

1. 

જ�મજ�મજ�મજ�મ મરણેમરણેમરણેમરણે 

શોક
�તશોક
�તશોક
�તશોક
�ત નનનન થાયથાયથાયથાય 

પ�ંડતપ�ંડતપ�ંડતપ�ંડત કદ�કદ�કદ�કદ� 
 

પ�ંડતનાપ�ંડતનાપ�ંડતનાપ�ંડતના ��ું��ું��ું��ુ ંવદ�વદ�વદ�વદ� પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુશોકશોકશોકશોક કર�કર�કર�કર� 

પ�ંડતપ�ંડતપ�ંડતપ�ંડત �વન�વન�વન�વન મરણનોમરણનોમરણનોમરણનો શોકશોકશોકશોક કદ�કદ�કદ�કદ� નનનન કર�કર�કર�કર� 
 

�વન�વન�વન�વન અનેઅનેઅનેઅને મરણમરણમરણમરણ એકએકએકએક સી"ાનીસી"ાનીસી"ાનીસી"ાની બેબેબેબે બા$ુબા$ુબા$ુબા$ુ �વા�વા�વા�વા છેછેછેછે. પ�ંડતોપ�ંડતોપ�ંડતોપ�ંડતો એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� �વન�વન�વન�વન અનેઅનેઅનેઅને મરણમરણમરણમરણ(ું( ું( ું( ુ ંરહ�યરહ�યરહ�યરહ�ય *ણનારાઓ*ણનારાઓ*ણનારાઓ*ણનારાઓ તેનોતેનોતેનોતેનો કદ�એકદ�એકદ�એકદ�એ 

શોકશોકશોકશોક કરતાકરતાકરતાકરતા નથીનથીનથીનથી. 
 

 

2. 

,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ં�ું� ું� ું� ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ 

સઘ/ંસઘ/ંસઘ/ંસઘ/ં શા0તશા0તશા0તશા0ત છેછેછેછે 

કાલેકાલેકાલેકાલે યયયય હશેહશેહશેહશે 
 

,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંનેનનેેને �ું� ું� ું� ુ ંઆઆઆઆ રાજવીરાજવીરાજવીરાજવી હતાહતાહતાહતા પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંનાનાનાના, 

ભિવ3યમાંભિવ3યમાંભિવ3યમાંભિવ3યમા ંપણપણપણપણ નાનાનાના હશેહશેહશેહશે એમએમએમએમ માનતોમાનતોમાનતોમાનતો નાનાનાના. 
 

અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આટઆટઆટઆટ આટલાઆટલાઆટલાઆટલા સગાસગાસગાસગા વહાલાઓવહાલાઓવહાલાઓવહાલાઓ આઆઆઆ 67ુમાં67ુમાં67ુમાં67ુમા ંમરાઈમરાઈમરાઈમરાઈ જશેજશેજશેજશે તેથીતેથીતેથીતેથી આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ં67ુ67ુ67ુ67ુ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ં�હતાવહ�હતાવહ�હતાવહ�હતાવહ નથીનથીનથીનથી. તેતતેેતેનેનનેેને 

સમ*વતાસમ*વતાસમ*વતાસમ*વતા ભગવાનભગવાનભગવાનભગવાન કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ,ં �ું� ું� ું� ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ રાજવીઓરાજવીઓરાજવીઓરાજવીઓ અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા નનનન હતાહતાહતાહતા તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંનથીનથીનથીનથી વળ�વળ�વળ�વળ� તેઓતેઓતેઓતેઓ હણાશેહણાશેહણાશેહણાશે તોતોતોતો યેયયેેયે 

પાછાપાછાપાછાપાછા નહ;નહ;નહ;નહ; હોયહોયહોયહોય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંયેયયેેયે નથીનથીનથીનથી. અણસમજણનેઅણસમજણનેઅણસમજણનેઅણસમજણને કારણેકારણેકારણેકારણે �ું� ું� ું� ુ ંએ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંમાનીમાનીમાનીમાની બેઠોબેઠોબેઠોબેઠો છોછોછોછો ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ બધાબધાબધાબધા હણાઈહણાઈહણાઈહણાઈ જવાથીજવાથીજવાથીજવાથી ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ં�ુ� ુ� ુ� ુક�ક�ક�ક� તેઓતેઓતેઓતેઓ નહ;નહ;નહ;નહ; 

રહ�રહ�રહ�રહ�. 
 

અહ;અહ;અહ;અહ; >?>?>?>? થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� ક�ક�ક�ક� : 
 

આ�આ�આ�આ� @ાં@ાં@ાં@ા ંઅ$ુ 4અ$ુ 4અ$ુ 4અ$ુ 4નનનન / AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે બધાંબધાંબધાંબધા ંરાજવીઓરાજવીઓરાજવીઓરાજવીઓ છેછેછેછે? 

 

અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને યયયય ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ં>?ો>?ો>?ો>?ો થશેથશેથશેથશે. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે એકએકએકએક એકએકએકએક DલોકનીDલોકનીDલોકનીDલોકની સાથેસાથેસાથેસાથે આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને ઉઠતાઉઠતાઉઠતાઉઠતા >?ો>?ો>?ો>?ો નFધતાનFધતાનFધતાનFધતા જઈએજઈએજઈએજઈએ અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� તેનાતેનાતેનાતેના 

જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ક�મક�મક�મક�મ તેતતેેતે તપાસીએતપાસીએતપાસીએતપાસીએ. 

 



 

 

AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતાગીતાગીતાગીતા ઉતાવળેઉતાવળેઉતાવળેઉતાવળે વાચંવા(ુંવાચંવા(ુંવાચંવા(ુંવાચંવા(ુ ંH�ુતકH�ુતકH�ુતકH�ુતક નથીનથીનથીનથી. એકએકએકએક DલોકDલોકDલોકDલોક તેનોતેનોતેનોતેનો અથ4અથ4અથ4અથ4 �ટIું�ટIું�ટIું�ટIુ ંગહનતાથીગહનતાથીગહનતાથીગહનતાથી િવચાર�એિવચાર�એિવચાર�એિવચાર�એ તેતતેેતેટલોટલોટલોટલો વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� 

સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય. સઘળાએસઘળાએસઘળાએસઘળાએ ઉપિનષદોનોઉપિનષદોનોઉપિનષદોનોઉપિનષદોનો સારસારસારસાર ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતામાંગીતામાંગીતામાંગીતામા ં સમાિવ3ટસમાિવ3ટસમાિવ3ટસમાિવ3ટ કર�લકર�લકર�લકર�લ છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી ક�ટલાકક�ટલાકક�ટલાકક�ટલાક DલોકોનાDલોકોનાDલોકોનાDલોકોના સદંભ4સદંભ4સદંભ4સદંભ4 માટ�માટ�માટ�માટ� 

ઉપિનષદઉપિનષદઉપિનષદઉપિનષદ જોવાજોવાજોવાજોવા જોઈશેજોઈશેજોઈશેજોઈશે આગળઆગળઆગળઆગળ ઉપરઉપરઉપરઉપર તોતોતોતો �પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ કKુંકKુંકKુંકKુ ંછેછેછેછે ક�ક�ક�ક� અLકુઅLકુઅLકુઅLકુ બાMતોબાMતોબાMતોબાMતો માટ�માટ�માટ�માટ� NONONONO PRૂPRૂPRૂPRૂ જો�ુંજો�ુંજો�ુંજો�ુ.ં 
 

AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતાગીતાગીતાગીતા SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન / મનનમનનમનનમનન અનેઅનેઅનેઅને િન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસન કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�નોમાટ�નોમાટ�નોમાટ�નો 
થં
થં
થં
થં છેછેછેછે. ����ટલીટલીટલીટલી વખતવખતવખતવખત વાચંીએવાચંીએવાચંીએવાચંીએ તેટલીતેટલીતેટલીતેટલી વખતવખતવખતવખત 

વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સમજણસમજણસમજણસમજણ ક�ળવાયક�ળવાયક�ળવાયક�ળવાય. 

 

 

 

 

3. 

પ�રવત4નપ�રવત4નપ�રવત4નપ�રવત4ન 

અવ�થાતંરઅવ�થાતંરઅવ�થાતંરઅવ�થાતંર L9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6 ુ

WુWુWુWુ:ખખખખ શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ�? 

 

બાલબાલબાલબાલ $ુવાન$ુવાન$ુવાન$ુવાન બનેબનેબનેબને બધાબધાબધાબધા થાયથાયથાયથાય �7ૃ�7ૃ�7ૃ�7ૃ પણપણપણપણ તેમતેમતેમતેમ, 

મર�ુંમર�ુંમર�ુંમર�ુ ંસૌનેસૌનેસૌનેસૌને છેછેછેછે ખર�ખર�ખર�ખર�, WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ંતોતોતોતો ક�મક�મક�મક�મ. 

 

દ��હનોડY�મ(્દ��હનોડY�મ(્દ��હનોડY�મ(્દ��હનોડY�મ( ્યથાયથાયથાયથા દ�હ�દ�હ�દ�હ�દ�હ� કૌમારંકૌમારંકૌમારંકૌમારં યૌવનંયૌવનંયૌવનંયૌવન ંજરાજરાજરાજરા | 

તથાતથાતથાતથા દ�હાતંર>ા[\તધ]ર�તRદ�હાતંર>ા[\તધ]ર�તRદ�હાતંર>ા[\તધ]ર�તRદ�હાતંર>ા[\તધ]ર�તR નનનન Lુ̂ િતLુ̂ િતLુ̂ િતLુ̂ િત ����    ૧૩૧૩૧૩૧૩ ����    

    

�મ�મ�મ�મ �વા9માને�વા9માને�વા9માને�વા9માને આઆઆઆ શર�રમાંશર�રમાંશર�રમાંશર�રમા ંબાળપણબાળપણબાળપણબાળપણ, 6વુાની6વુાની6વુાની6વુાની અનેઅનેઅનેઅને �Uૃધાવ�થા�Uૃધાવ�થા�Uૃધાવ�થા�Uૃધાવ�થા >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે, તેતતેેતે જજજજ >માણે>માણે>માણે>માણે બી*બી*બી*બી* શર�રનીશર�રનીશર�રનીશર�રની >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત 

થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે; એએએએ બાબતમાંબાબતમાંબાબતમાંબાબતમા ંધીરધીરધીરધીર HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ મો�હતમો�હતમો�હતમો�હત થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. ����    ૧૩૧૩૧૩૧૩ ����    

    

બીજનેબીજનેબીજનેબીજને જમીનમાંજમીનમાંજમીનમાંજમીનમા ંવાવોવાવોવાવોવાવો. તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી bBુર�તbBુર�તbBુર�તbBુર�ત થાયથાયથાયથાય. પાણીપાણીપાણીપાણી, >કાશ>કાશ>કાશ>કાશ, વા6ુવા6ુવા6ુવા6,ુ HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી વગેર�નોવગેર�નોવગેર�નોવગેર�નો ઉપભોગઉપભોગઉપભોગઉપભોગ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને તેતતેેતે આકાશમાંઆકાશમાંઆકાશમાંઆકાશમા ં

િવ�તારિવ�તારિવ�તારિવ�તાર પામેપામેપામેપામ.ે મોdંુમોdંુમોdંુમોdંુ થાયથાયથાયથાય, તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંeલeલeલeલ આવેઆવેઆવેઆવે, ફળફળફળફળ આવેઆવેઆવેઆવે, કાળgમેકાળgમેકાળgમેકાળgમે hીણhીણhીણhીણ થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને એકએકએકએક �દiસ�દiસ�દiસ�દiસ ન3ટન3ટન3ટન3ટ થાયથાયથાયથાય. 

 

બીજમાંબીજમાંબીજમાંબીજમા ંથીથીથીથી ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થયેIમુથયેIમુથયેIમુથયેIમુ અનેઅનેઅનેઅને પાચંપાચંપાચંપાચં મહાkતૂોનેમહાkતૂોનેમહાkતૂોનેમહાkતૂોને 
હણ
હણ
હણ
હણ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને િવકસીતિવકસીતિવકસીતિવકસીત થયેલથયેલથયેલથયેલ �hૃ�hૃ�hૃ�hૃ ફર�ફર�ફર�ફર� પાlંપાlંપાlંપાl ંપાચંપાચંપાચંપાચં મહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમા ંમળ�મળ�મળ�મળ� 

*ય*ય*ય*ય તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંશોકશોકશોકશોક કરવાકરવાકરવાકરવા ��ું��ું��ું��ુ ંmુંmુંmુંmુ ંછેછેછેછે? 

 

આઆઆઆ જnતજnતજnતજnત સતતસતતસતતસતત સયકલ;ગસયકલ;ગસયકલ;ગસયકલ;ગ અનેઅનેઅનેઅને ર�સાર�સાર�સાર�સાયકલ;ગયકલ;ગયકલ;ગયકલ;ગ થયાથયાથયાથયા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના oણoણoણoણ pણુોpણુોpણુોpણુો અનેઅનેઅનેઅને પચંમહાkતુોનાપચંમહાkતુોનાપચંમહાkતુોનાપચંમહાkતુોના મહારાસમહારાસમહારાસમહારાસ સીવાયસીવાયસીવાયસીવાય 

બી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંવળ�વળ�વળ�વળ� mુંmુંmુંmુ ંછેછેછેછે? 

 

 



 

 

4. 

PખુPખુPખુPખુ WુWુWુWુ:ખનાખનાખનાખના 

દાતાદાતાદાતાદાતા િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ 

ચલચલચલચલ અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય 

 

ટાઢટાઢટાઢટાઢ તાપતાપતાપતાપ PખુPખુPખુPખુ WુWુWુWુ:ખનેખનેખનેખને દ�નારાદ�નારાદ�નારાદ�નારા િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો, 

ચલાયમાનચલાયમાનચલાયમાનચલાયમાન અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય છેછેછેછે, સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ તેતતેેતે ભારતભારતભારતભારત ઓઓઓઓ! 

 

5. 

િવષયેિવષયેિવષયેિવષયે સમસમસમસમ 

iયથાર�હતiયથાર�હતiયથાર�હતiયથાર�હત ધીરધીરધીરધીર 

અLતૃેઅLતૃેઅLતૃેઅLતૃે �હાય�હાય�હાય�હાય 

 

િવષયિવષયિવષયિવષય તેમતેમતેમતેમ PખુWુPખુWુPખુWુPખુWુ:ખથીખથીખથીખથી iયiયiયiયથાથાથાથા નનનન �ને�ને�ને�ને થાયથાયથાયથાય, 

ધીરધીરધીરધીર HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ તેતતેેતે છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� અLતૃપદમાંઅLતૃપદમાંઅLતૃપદમાંઅLતૃપદમા ં�હાય�હાય�હાય�હાય. 

 

પાચંપાચંપાચંપાચં rાને�sીયોrાને�sીયોrાને�sીયોrાને�sીયો, પાચંપાચંપાચંપાચં કમt�sીયોકમt�sીયોકમt�sીયોકમt�sીયો અનેઅનેઅનેઅને bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ ચ�3ુટuચ�3ુટuચ�3ુટuચ�3ુટu – મનમનમનમન, vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7, SચxSચxSચxSચx અનેઅનેઅનેઅને અહકંારઅહકંારઅહકંારઅહકંાર તથાતથાતથાતથા પાચંપાચંપાચંપાચં >ાણ>ાણ>ાણ>ાણ આમઆમઆમઆમ ૧૯૧૯૧૯૧૯ 

LખુથીLખુથીLખુથીLખુથી *
ત*
ત*
ત*
ત અવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનો અભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાની િવ0િવ0િવ0િવ0 �zળુ�zળુ�zળુ�zળુ િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો ભોગભોગભોગભોગ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

પાચંપાચંપાચંપાચં rાને�sીયોrાને�sીયોrાને�sીયોrાને�sીયો, પાચંપાચંપાચંપાચં કકકકમt�sીયોમt�sીયોમt�sીયોમt�sીયો અનેઅનેઅનેઅને bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ ચ�3ુટuચ�3ુટuચ�3ુટuચ�3ુટu – મનમનમનમન, vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7, SચxSચxSચxSચx અનેઅનેઅનેઅને અહકંારઅહકંારઅહકંારઅહકંાર તથાતથાતથાતથા પાચંપાચંપાચંપાચં >ાણ>ાણ>ાણ>ાણ આમઆમઆમઆમ ૧૯૧૯૧૯૧૯ 

LખુથીLખુથીLખુથીLખુથી �વ\ન�વ\ન�વ\ન�વ\ન અવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનો અભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાની તૈજસતૈજસતૈજસતૈજસ P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો ભોગભોગભોગભોગ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

P}ુ[ુ\તP}ુ[ુ\તP}ુ[ુ\તP}ુ[ુ\ત અવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનો અભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાનીઅભીમાની >ાr>ાr>ાr>ાr મ~મ~મ~મ~ કmુંકmુંકmુંકmુ ં*�6ું*�6ું*�6ું*�6ુ ંનહ;નહ;નહ;નહ; ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંPખેુથીPખેુથીPખેુથીPખેુથી PતુોPતુોPતુોPતુો તેવોતેવોતેવોતેવો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

આવાઆવાઆવાઆવા િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો અ(ભુઅ(ભુઅ(ભુઅ(ભુવતીવતીવતીવતી વખતેવખતેવખતેવખતે જોજોજોજો િવષયિવષયિવષયિવષય અ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળ હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો PખુPખુPખુPખુ અનેઅનેઅનેઅને >િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો WુWુWુWુ:ખનીખનીખનીખની લાગણીલાગણીલાગણીલાગણી થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

���� HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ (આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ ક^ોક^ોક^ોક^ો છેછેછેછે – �ી�ી�ી�ી HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ તેવાતેવાતેવાતેવા ભેદભેદભેદભેદ નનનન સમજવાસમજવાસમજવાસમજવા) આઆઆઆ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો અનેઅનેઅનેઅને PખુPખુPખુPખુ WુWુWુWુ:ખખખખ આવવાઆવવાઆવવાઆવવા જવાજવાજવાજવા વાળાવાળાવાળાવાળા છેછેછેછે 

અનેઅનેઅનેઅને અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ *ણીને*ણીને*ણીને*ણીને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના �વaુપમાં�વaુપમાં�વaુપમાં�વaુપમા ં Y�થતY�થતY�થતY�થત રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે તેવોતેવોતેવોતેવો ધીરધીરધીરધીર HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� અLતૃ9વનોઅLતૃ9વનોઅLતૃ9વનોઅLતૃ9વનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને 

અLતૃરસમાંઅLતૃરસમાંઅLતૃરસમાંઅLતૃરસમા ં�નાન�નાન�નાન�નાન કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

 

6. 

તા�9વકતા�9વકતા�9વકતા�9વક િશhાિશhાિશhાિશhા 

અસ9યઅસ9યઅસ9યઅસ9ય ટક�ટક�ટક�ટક� નહ;નહ;નહ;નહ; 



 

 

સ9યસ9યસ9યસ9ય નનનન નાશેનાશેનાશેનાશે 
 

અસ9યઅસ9યઅસ9યઅસ9ય અમરઅમરઅમરઅમર કદ�કદ�કદ�કદ� નથીનથીનથીનથી, નથીનથીનથીનથી સ9યનોસ9યનોસ9યનોસ9યનો નાશનાશનાશનાશ, 

ત9વવાનત9વવાનત9વવાનત9વવાન એવીએવીએવીએવી ધર�ધર�ધર�ધર� િશhાિશhાિશhાિશhા તેનીતેનીતેનીતેની ખાસખાસખાસખાસ. 

 

ત9વrાનનીત9વrાનનીત9વrાનનીત9વrાનની Wૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એ : 
 

RણેRણેRણેRણે કાળમાંકાળમાંકાળમાંકાળમા ંઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વ ધરાવેધરાવેધરાવેધરાવે તેનેતેનેતેનેતેને સતસતસતસત કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય – ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� NONONONO. 

 

RRRRણેણેણેણે કાળમાંકાળમાંકાળમાંકાળમા ંઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વ નનનન ધરાવેધરાવેધરાવેધરાવે તેનેતેનેતેનેતેને અસતઅસતઅસતઅસત કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય – ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� સસલાનાસસલાનાસસલાનાસસલાના િશTગડાિશTગડાિશTગડાિશTગડા. 
 

���� એકએકએકએક કાળેકાળેકાળેકાળે દ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય, અ(ભુવાયઅ(ભુવાયઅ(ભુવાયઅ(ભુવાય અનેઅનેઅનેઅને અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય કાળેકાળેકાળેકાળે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વ નનનન જણાયજણાયજણાયજણાય તેનેતેનેતેનેતેને િમcયાિમcયાિમcયાિમcયા કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� અ�થાઈઅ�થાઈઅ�થાઈઅ�થાઈ અથવાઅથવાઅથવાઅથવા 

તોતોતોતો ��ું��ું��ું��ુ ંદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય છેછેછેછે તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંનહ;નહ;નહ;નહ; – ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� જગતજગતજગતજગત, LગૃજળLગૃજળLગૃજળLગૃજળ. 

 

ઉ9કાતંીવાદ�ઓનાઉ9કાતંીવાદ�ઓનાઉ9કાતંીવાદ�ઓનાઉ9કાતંીવાદ�ઓના કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા >>>>માણેમાણેમાણેમાણે બીગબીગબીગબીગ બ~ગબ~ગબ~ગબ~ગ (મોટામોટામોટામોટા ધડાકોધડાકોધડાકોધડાકો) પહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� જગતમાંજગતમાંજગતમાંજગતમા ંઅનેઅનેઅનેઅને �વોમાં�વોમાં�વોમાં�વોમા ંસતતસતતસતતસતત ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર થઈથઈથઈથઈ 

ર^ોર^ોર^ોર^ો છેછેછેછે �ને�ને�ને�ને ત9વrાનનીત9વrાનનીત9વrાનનીત9વrાનની Wૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એ િમcયાિમcયાિમcયાિમcયા કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય. 

 

�વ�વ�વ�વ જગતજગતજગતજગત અનેઅનેઅનેઅને જગદ�0રનોજગદ�0રનોજગદ�0રનોજગદ�0રનો આધારઆધારઆધારઆધાર તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંNONONONO હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા રહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંહોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી તેનેતેનેતેનેતેને સતસતસતસત કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

વેદાતંનીવેદાતંનીવેદાતંનીવેદાતંની Wૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએ સ��ચદાનદંસ��ચદાનદંસ��ચદાનદંસ��ચદાનદં �વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ વા/ંવા/ંવા/ંવા/ં NONONONO જગત(ુંજગત(ુંજગત(ુંજગત(ુ ંનીમીxનીમીxનીમીxનીમીx અનેઅનેઅનેઅને ઉપાદાનઉપાદાનઉપાદાનઉપાદાન બનંેબનંેબનંેબનંે કારણકારણકારણકારણ છેછેછેછે. �વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે સોનામાથંીસોનામાથંીસોનામાથંીસોનામાથંી 

બનેલાબનેલાબનેલાબનેલા ઘર�ણાઘર�ણાઘર�ણાઘર�ણા સોનાથીસોનાથીસોનાથીસોનાથી $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા નથીનથીનથીનથી હોતાહોતાહોતાહોતા પણપણપણપણ સોનાaુપસોનાaુપસોનાaુપસોનાaુપ જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ંભાસ� ુભાસ� ુભાસ� ુભાસ� ુજગતજગતજગતજગત NOથીNOથીNOથીNOથી $ુWુ$ુWુ$ુWુ$ુWુ નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ 

NOaુપNOaુપNOaુપNOaુપ જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

7. 

અિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશી તેતતેેતે 

���� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક સઘળેસઘળેસઘળેસઘળે 

તેનોતેનોતેનોતેનો નનનન નાશનાશનાશનાશ 

 

���� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક સવ4Rસવ4Rસવ4Rસવ4R છેછેછેછે તેતતેેતે અિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશી *ણ*ણ*ણ*ણ 

અિવનાશીનોઅિવનાશીનોઅિવનાશીનોઅિવનાશીનો નાશનાનાશનાનાશનાનાશના થાયથાયથાયથાય કદ�કદ�કદ�કદ� તેતતેેતે માનમાનમાનમાન. 

 

અિવનાિશઅિવનાિશઅિવનાિશઅિવનાિશ �ુ� ુ� ુ� ુતw7w7તw7w7તw7w7તw7w7 યેનયેનયેનયેન સવ4િમદંસવ4િમદંસવ4િમદંસવ4િમદં તતL્તતL્તતL્તતL ્| 

વનાશમiયય�યા�યવનાશમiયય�યા�યવનાશમiયય�યા�યવનાશમiયય�યા�ય નનનન સY�વ9ક� ુ4મહ4િતસY�વ9ક� ુ4મહ4િતસY�વ9ક� ુ4મહ4િતસY�વ9ક� ુ4મહ4િત ����    ૧૭૧૭૧૭૧૭ ����    

    



 

 

નાશર�હતનાશર�હતનાશર�હતનાશર�હત તોતોતોતો �ું� ું� ું� ુ ંતેનેતેનેતેનેતેને *ણ*ણ*ણ*ણ, �નાથી�નાથી�નાથી�નાથી આઆઆઆ સકળસકળસકળસકળ જગતજગતજગતજગત-sDયવગ4sDયવગ4sDયવગ4sDયવગ4 iયા\તiયા\તiયા\તiયા\ત છેછેછેછે. આઆઆઆ અિવનાશીનોઅિવનાશીનોઅિવનાશીનોઅિવનાશીનો િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ કરવાકરવાકરવાકરવા કોઇકોઇકોઇકોઇ પણપણપણપણ 

સમથ4સમથ4સમથ4સમથ4 નથીનથીનથીનથી. ����    ૧૭૧૭૧૭૧૭ ����    

    

���� �ટIું�ટIું�ટIું�ટIુ ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાiયાiયાiયાપકપકપકપક હોયહોયહોયહોય તેટIુંતેટIુંતેટIુંતેટIુ ંતેતતેેતે વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� અY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વઅY�ત9વ ધરાવેધરાવેધરાવેધરાવ.ે 

 

HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંજળજળજળજળ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક છેછેછેછે. 

 

જળજળજળજળ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતેજતેજતેજતેજ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક છેછેછેછે. 

 

તેજતેજતેજતેજ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંવા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક છેછેછેછે. 

 

વા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઆકાશઆકાશઆકાશઆકાશ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક છેછેછેછે. 

 

આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંમહx9વમહx9વમહx9વમહx9વ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક છેછેછેછે. 

 

મહત9વમહત9વમહત9વમહત9વ NOનાNOનાNOનાNOના આશર�આશર�આશર�આશર� રહ�Iુંરહ�I ુંરહ�I ુંરહ�I ુ ંછેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� સવ4iયાપસવ4iયાપસવ4iયાપસવ4iયાપકકકક છેછેછેછે. 

 

આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંભયકંરમાંભયકંરમાંભયકંરમાંભયકંરમા ંભયકંરભયકંરભયકંરભયકંર અ�શુ�ોઅ�શુ�ોઅ�શુ�ોઅ�શુ�ો કદાચકદાચકદાચકદાચ HcૃવીનોHcૃવીનોHcૃવીનોHcૃવીનો િવUવસંિવUવસંિવUવસંિવUવસં કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક� પણપણપણપણ આકાશનેઆકાશનેઆકાશનેઆકાશને કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ અ�અ�અ�અ� શ�શ�શ�શ� �પશ]�પશ]�પશ]�પશ] શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ં

નથીનથીનથીનથી. આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ પણપણપણપણ �માથંી�માથંી�માથંી�માથંી ઉ9પનઉ9પનઉ9પનઉ9પન થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેતતેેતે મહત99વમહત99વમહત99વમહત99વ તોતોતોતો હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા સવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપી NOનાNOનાNOનાNOના આશર�આશર�આશર�આશર� રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે ���� >લય>લય>લય>લય કાળેકાળેકાળેકાળે P\ુતP\ુતP\ુતP\ુત 

હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને �વોના�વોના�વોના�વોના અWૃ3ટઅWૃ3ટઅWૃ3ટઅWૃ3ટ અનેઅનેઅનેઅને અHવૂ4અHવૂ4અHવૂ4અHવૂ4 ફળફળફળફળ દ�વાનીદ�વાનીદ�વાનીદ�વાની ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના વાળાવાળાવાળાવાળા થાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે પરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માના સકં�પસકં�પસકં�પસકં�પ માRથીમાRથીમાRથીમાRથી P3ૃટ�aુપેP3ૃટ�aુપેP3ૃટ�aુપેP3ૃટ�aુપે 

આિવભા4વઆિવભા4વઆિવભા4વઆિવભા4વ પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે. 

 

આવાઆવાઆવાઆવા અિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશી અનેઅનેઅનેઅને iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક ત9વનોત9વનોત9વનોત9વનો કોઈકોઈકોઈકોઈ િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� સમથ4સમથ4સમથ4સમથ4 નથીનથીનથીનથી. 
 

૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨ માંમાંમાંમા ંકદાચકદાચકદાચકદાચ HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી પરપરપરપર >લય>લય>લય>લય થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો ગભરાવાગભરાવાગભરાવાગભરાવા ��ું��ું��ું��ુ ંનથીનથીનથીનથી. આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ં�વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ ક�ક�ક�ક� ���� હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા NOનીNOનીNOનીNOની સાથેસાથેસાથેસાથે અભીjઅભીjઅભીjઅભીj રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે 

તેતતેેતે તોતોતોતો હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. 
 

બોલોબોલોબોલોબોલો છેછેછેછે નેનનેેને આનદંનાઆનદંનાઆનદંનાઆનદંના સમાચારસમાચારસમાચારસમાચાર :smile: 
 

8. 

દ�હદ�હદ�હદ�હ િવનાશીિવનાશીિવનાશીિવનાશી 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા છેછેછેછે અિવનાશઅિવનાશઅિવનાશઅિવનાશ 

તોતોતોતો શેનોશેનોશેનોશેનો શોકશોકશોકશોક? 

 



 

 

આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો નાનાનાના નાશનાશનાશનાશ છેછેછેછે, થાયથાયથાયથાય દ�હનોદ�હનોદ�હનોદ�હનો નાશનાશનાશનાશ, 

એમએમએમએમ સમજસમજસમજસમજ તોતોતોતો નાનાનાના રહ�રહ�રહ�રહ�, શોકતણોશોકતણોશોકતણોશોકતણો અવકાશઅવકાશઅવકાશઅવકાશ 

 

bતવતંbતવતંbતવતંbતવતં ઇમેઇમેઇમેઇમે દ�હાદ�હાદ�હાદ�હા િન9ય�યો�તાિન9ય�યો�તાિન9ય�યો�તાિન9ય�યો�તા: શર��રણશર��રણશર��રણશર��રણ: | 

અનાિશનોડ>મેય�યઅનાિશનોડ>મેય�યઅનાિશનોડ>મેય�યઅનાિશનોડ>મેય�ય ત�મા�Uુય�વત�મા�Uુય�વત�મા�Uુય�વત�મા�Uુય�વ ભારતભારતભારતભારત ����    ૧૮૧૮૧૮૧૮ ����    

    

આઆઆઆ નાશર�હતનાશર�હતનાશર�હતનાશર�હત, અ>મેયઅ>મેયઅ>મેયઅ>મેય, િન9ય�વ�પિન9ય�વ�પિન9ય�વ�પિન9ય�વ�પ �વા9માનાં�વા9માનાં�વા9માનાં�વા9માના ંઆઆઆઆ સઘળાંસઘળાંસઘળાંસઘળા ંશર�રોશર�રોશર�રોશર�રો નાશવતંનાશવતંનાશવતંનાશવતં કહ�વાયાંકહ�વાયાંકહ�વાયાંકહ�વાયા ંછેછેછેછે; માટ�માટ�માટ�માટ� હ�હ�હ�હ� ભરતવશંીભરતવશંીભરતવશંીભરતવશંી અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન! �ું� ું� ું� ુ ં

6Uુધ6Uુધ6Uુધ6Uુધ કરકરકરકર. ����    ૧૮૧૮૧૮૧૮ ����    

    

રજરજરજરજ-િવય4નાિવય4નાિવય4નાિવય4ના સયંોગથીસયંોગથીસયંોગથીસયંોગથી ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થયેલોથયેલોથયેલોથયેલો દ�હદ�હદ�હદ�હ પચંપચંપચંપચં મહાkતૂોનોમહાkતૂોનોમહાkતૂોનોમહાkતૂોનો સ
ંહસ
ંહસ
ંહસ
ંહ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને િવકસેિવકસેિવકસેિવકસે છેછેછેછે, િવલસેિવલસેિવલસેિવલસે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને એકએકએકએક �દવસ�દવસ�દવસ�દવસ ફર�ફર�ફર�ફર� પાછોપાછોપાછોપાછો 

પચંપચંપચંપચં મહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમા ંમળ�મળ�મળ�મળ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ દ�હદ�હદ�હદ�હ સવ4સવ4સવ4સવ4 iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક NOનોNOનોNOનોNOનો �ટલો�ટલો�ટલો�ટલો ભાગભાગભાગભાગ રોક�રોક�રોક�રોક� છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને Bુટ�થBુટ�થBુટ�થBુટ�થ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ આઆઆઆ શર�રશર�રશર�રશર�ર અિવ[�છનઅિવ[�છનઅિવ[�છનઅિવ[�છન ચૈત�યનેચૈત�યનેચૈત�યનેચૈત�યને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� યોગીઓયોગીઓયોગીઓયોગીઓ bતbતbતbત:કરણમાંકરણમાંકરણમાંકરણમા ંપડતાપડતાપડતાપડતા ચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને 

�વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

$ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા bતકરણોમાંbતકરણોમાંbતકરણોમાંbતકરણોમા ંભેદભેદભેદભેદ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને અનેકઅનેકઅનેકઅનેક છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી અનેકઅનેકઅનેકઅનેક આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સભંવેસભંવેસભંવેસભંવે છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� rાrાrાrાનીઓનીઓનીઓનીઓ ચૈત�યમાંચૈત�યમાંચૈત�યમાંચૈત�યમા ંકશોકશોકશોકશો ભેદભેદભેદભેદ જોતાજોતાજોતાજોતા 

નથીનથીનથીનથી તેથીતેથીતેથીતેથી અનેકઅનેકઅનેકઅનેક આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો �વીકાર�વીકાર�વીકાર�વીકાર કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંનથીનથીનથીનથી. 
 

અહ�અહ�અહ�અહ� શaુઆતનાશaુઆતનાશaુઆતનાશaુઆતના DલોકોDલોકોDલોકોDલોકો ક�વળક�વળક�વળક�વળ rાનrાનrાનrાન દશા4વનારાદશા4વનારાદશા4વનારાદશા4વનારા હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અનેકઅનેકઅનેકઅનેક નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ.ં 
 

પાછળથીપાછળથીપાછળથીપાછળથી યોગીઓનીયોગીઓનીયોગીઓનીયોગીઓની Wૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એWૃ3ટ�એ અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો યોગીઓનીયોગીઓનીયોગીઓનીયોગીઓની મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા >માણે>માણે>માણે>માણે યયયય આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો િવચારિવચારિવચારિવચાર આવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો કદ�કદ�કદ�કદ� િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ થતોથતોથતોથતો નનનન હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી અનેઅનેઅનેઅને દ�હદ�હદ�હદ�હ તોતોતોતો �વભાવથી�વભાવથી�વભાવથી�વભાવથી જજજજ િવનાશીિવનાશીિવનાશીિવનાશી હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� િવકારિવકારિવકારિવકાર અનેઅનેઅનેઅને પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ 

પામનારોપામનારોપામનારોપામનારો હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી આવાઆવાઆવાઆવા િવનાશીિવનાશીિવનાશીિવનાશી દ�હનોદ�હનોદ�હનોદ�હનો િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ થયેથયેથયેથયે કશોકશોકશોકશો શોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો iયાજબીiયાજબીiયાજબીiયાજબી નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને જ�ર�જ�ર�જ�ર�જ�ર� યેયયેેયે નથીનથીનથીનથી. 
 

અહ;અહ;અહ;અહ; ભગવાનભગવાનભગવાનભગવાન ફર�થીફર�થીફર�થીફર�થી અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને 67ુ67ુ67ુ67ુ કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો આદ�શઆદ�શઆદ�શઆદ�શ આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. 67ુ67ુ67ુ67ુ અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન માટ�માટ�માટ�માટ� કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય તેમતેમતેમતેમ જજજજ �વા�વા�વા�વાભાિવકભાિવકભાિવકભાિવક કમ4કમ4કમ4કમ4 હ� ુંહ� ુંહ� ુંહ� ુ.ં 

9યાગનો9યાગનો9યાગનો9યાગનો તેનેતેનેતેનેતેને કશોકશોકશોકશો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ પણપણપણપણ નહોતોનહોતોનહોતોનહોતો અનેઅનેઅનેઅને તેનેતેનેતેનેતેને માટ�માટ�માટ�માટ� તેતતેેતે કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય પણપણપણપણ નનનન હ� ુંહ� ુંહ� ુંહ� ુ.ં dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને 67ુ67ુ67ુ67ુ કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકKુંકKુંકKુંકKુ ંએટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� 

કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકહ�લકહ�લકહ�લકહ�લ છેછેછેછે. જોજોજોજો કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� હોતહોતહોતહોત નેનનેેને આખીઆખીઆખીઆખી જ;દગીજ;દગીજ;દગીજ;દગી વેપારવેપારવેપારવેપાર જજજજ કય�કય�કય�કય� હોતહોતહોતહોત તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને 67ુ67ુ67ુ67ુ નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ વેપારવેપારવેપારવેપાર 

કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકહ�તકહ�તકહ�તકહ�ત અનેઅનેઅનેઅને તેનીતેનીતેનીતેની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 થોડ�થોડ�થોડ�થોડ� m7ુm7ુm7ુm7ુ થાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે કદાચકદાચકદાચકદાચ દાનદાનદાનદાન કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકKુંકKુંકKુંકKુ ંહોતહોતહોતહોત. 

 

કહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુ ંતા9પય4તા9પય4તા9પય4તા9પય4 એટIુંએટIુંએટIુંએટIુ ંજજજજ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ કોનેકોનેકોનેકોને અનેઅનેઅનેઅને કઈકઈકઈકઈ kિુમકાએkિુમકાએkિુમકાએkિુમકાએ કહ�વાયોકહ�વાયોકહ�વાયોકહ�વાયો છેછેછેછે તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે તેનોતેનોતેનોતેનો બોધબોધબોધબોધ 
હણ
હણ
હણ
હણ કરવોકરવોકરવોકરવો જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 



 

 

 

કોઈકોઈકોઈકોઈ િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ] આઆઆઆ DલોકDલોકDલોકDલોક વાચંીનેવાચંીનેવાચંીનેવાચંીને ભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુ ંછોડ�નેછોડ�નેછોડ�નેછોડ�ને િધTગાણાિધTગાણાિધTગાણાિધTગાણા કરવાકરવાકરવાકરવા ઉપડ�ઉપડ�ઉપડ�ઉપડ� *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો મારમારમારમાર ખાઈનેખાઈનેખાઈનેખાઈને પાપાપાપાછોછોછોછો આવેઆવેઆવેઆવે અનેઅનેઅનેઅને ખાટલાખાટલાખાટલાખાટલા 

ભેગોભેગોભેગોભેગો થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો તેતતેેતે ભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુ ંવષ4વષ4વષ4વષ4 બગડ�બગડ�બગડ�બગડ�. કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ / બોધબોધબોધબોધ કહ�નારકહ�નારકહ�નારકહ�નાર અનેઅનેઅનેઅને સાભંળનાર�સાભંળનાર�સાભંળનાર�સાભંળનાર� િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને ઠ�કાણેઠ�કાણેઠ�કાણેઠ�કાણે રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને 

કહ�વોકહ�વોકહ�વોકહ�વો ક�ક�ક�ક� સાભંળવોસાભંળવોસાભંળવોસાભંળવો જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 

 

9. 

નનનન વધકતા4વધકતા4વધકતા4વધકતા4 

અવUયઅવUયઅવUયઅવUય તેવોતેવોતેવોતેવો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 

અrઅrઅrઅr અ*ણઅ*ણઅ*ણઅ*ણ 

 

હણેલહણેલહણેલહણેલ ક�ક�ક�ક� હણનારહણનારહણનારહણનાર ���� આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને માનેમાનેમાનેમાને, 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નાનાનાના માર�માર�માર�માર� મર�મર�મર�મર� તેતતેેતે જનજનજનજન નાનાનાના *ણે*ણે*ણે*ણે. 

 

યયયય એનંએનંએનંએન ંવેિxવેિxવેિxવેિx હતંારંહતંારંહતંારંહતંારં ય�વૈનંય�વૈન ંય�વૈન ંય�વૈન ંમ�યતેમ�યતેમ�યતેમ�યતે હતL્હતL્હતL્હતL ્| 

ઉભૌઉભૌઉભૌઉભૌ તૌતૌતૌતૌ નનનન િવ*નીતોિવ*નીતોિવ*નીતોિવ*નીતો નાયંનાયંનાયંનાય ંહિંતહિંતહિંતહિંત નનનન હ�યતેહ�યતેહ�યતેહ�યતે ����    ૧૯૧૯૧૯૧૯ ����    

    

���� આઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને હણનારહણનારહણનારહણનાર સમ�સમ�સમ�સમ� છેછેછેછે તથાતથાતથાતથા ���� એનેએનેએનેએને હણાયેલહણાયેલહણાયેલહણાયેલ માનેમાનેમાનેમાને છેછેછેછે, તેતતેેતે બjેયબjેયબjેયબjેય *ણતા*ણતા*ણતા*ણતા નથીનથીનથીનથી; ક�મક�ક�મક�ક�મક�ક�મક� આઆઆઆ આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા વા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ં

નથીનથીનથીનથી કોઇનેકોઇનેકોઇનેકોઇને હણતોહણતોહણતોહણતો ક�ક�ક�ક� નથીનથીનથીનથી કોઇનાકોઇનાકોઇનાકોઇના �ારા�ારા�ારા�ારા હણાતોહણાતોહણાતોહણાતો. ����    ૧૯૧૯૧૯૧૯ ����    

    

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સતસતસતસત SચxSચxSચxSચx અનેઅનેઅનેઅને આનદંઆનદંઆનદંઆનદં �વભાવaુપ�વભાવaુપ�વભાવaુપ�વભાવaુપ છેછેછેછે. તેતતેેતે કતા4કતા4કતા4કતા4 યેયયેેયે નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને ભો�તાભો�તાભો�તાભો�તા યેયયેેયે નથીનથીનથીનથી. અહ;અહ;અહ;અહ; શર�રશર�રશર�રશર�ર અનેઅનેઅનેઅને શર�ર�નોશર�ર�નોશર�ર�નોશર�ર�નો િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક 

�પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� વા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ંઆ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામા ં�તૈ�તૈ�તૈ�તૈ છેછેછેછે નહ;નહ;નહ;નહ; વળ�વળ�વળ�વળ� તેનોતેનોતેનોતેનો નાશનાશનાશનાશ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� તેમતેમતેમતેમ નથીનથીનથીનથી તેવીતેવીતેવીતેવી જજજજ ર�તેર�તેર�તેર�તે તેતતેેતે પણપણપણપણ કશાનોકશાનોકશાનોકશાનો 

નાશનાશનાશનાશ કરતોકરતોકરતોકરતો નથીનથીનથીનથી. �વો�વો�વો�વો અrાનથીઅrાનથીઅrાનથીઅrાનથી શર�રશર�રશર�રશર�ર સાથેસાથેસાથેસાથે પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંતાદા9�યતાદા9�યતાદા9�યતાદા9�ય સાધીનેસાધીનેસાધીનેસાધીને તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપ�ુંપ�ુંપ�ુંપ�ુ ંકર�નેકર�નેકર�નેકર�ને હણનારહણનારહણનારહણનાર ક�ક�ક�ક� હણાનારહણાનારહણાનારહણાનાર માનેમાનેમાનેમાને છેછેછેછે. 

 

મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા અનેઅનેઅનેઅને rાનrાનrાનrાન વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે ભેદભેદભેદભેદ છેછેછેછે. આપણીઆપણીઆપણીઆપણી મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા હોયહોયહોયહોય તેવીતેવીતેવીતેવી વા�તિવકતાવા�તિવકતાવા�તિવકતાવા�તિવકતા હોયહોયહોયહોય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંજaુર�જaુર�જaુર�જaુર� નથીનથીનથીનથી. 
 

10. 

અજરામરઅજરામરઅજરામરઅજરામર 

િન9યા9માિન9યા9માિન9યા9માિન9યા9મા સનાતનસનાતનસનાતનસનાતન 

નનનન માર�માર�માર�માર�-મર�મર�મર�મર� 
 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નાનાનાના જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે મર�મર�મર�મર�, હણેહણેહણેહણે નહ;નહ;નહ;નહ; નનનન હણાયહણાયહણાયહણાય, 

િન9યિન9યિન9યિન9ય સનાતનસનાતનસનાતનસનાતન છેછેછેછે ક^ોક^ોક^ોક^ો, અના�દઅના�દઅના�દઅના�દ તેમતેમતેમતેમ સદાયસદાયસદાયસદાય. 

 



 

 

નનનન *યતે*યતે*યતે*યતે િ�યતેિ�યતેિ�યતેિ�યતે વાવાવાવા કદાSચકદાSચકદાSચકદાSચ- 

jાયંjાયંjાયંjાય ંk9ૂવાk9ૂવાk9ૂવાk9ૂવા ભિવતાભિવતાભિવતાભિવતા વાવાવાવા નનનન kયૂkયૂkયૂkયૂ: | 

અજોઅજોઅજોઅજો િન9યિન9યિન9યિન9ય: શા�વતોડયંશા�વતોડયંશા�વતોડયંશા�વતોડય ંHરુાણોHરુાણોHરુાણોHરુાણો 

નનનન હ�યતેહ�યતેહ�યતેહ�યતે હ�યમાનેહ�યમાનેહ�યમાનેહ�યમાને શર�ર�શર�ર�શર�ર�શર�ર� ����    ૨૦૨૦૨૦૨૦ ����    

    

આઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને કોઇકોઇકોઇકોઇ પણપણપણપણ કાળમાંકાળમાંકાળમાંકાળમા ંજ�મજ�મજ�મજ�મ લેતોલેતોલેતોલેતો હોયહોયહોયહોય એમએમએમએમ નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� મરણમરણમરણમરણ પામતોપામતોપામતોપામતો હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ નથીનથીનથીનથી, તેમજતેમજતેમજતેમજ ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થઇનેથઇનેથઇનેથઇને ફર�થીફર�થીફર�થીફર�થી 

સxાવાનસxાવાનસxાવાનસxાવાન થતોથતોથતોથતો હોયહોયહોયહોય એમએમએમએમ પણપણપણપણ નથીનથીનથીનથી; કારણક�કારણક�કારણક�કારણક� તેતતેેતે અજ�માઅજ�માઅજ�માઅજ�મા, િન9યિન9યિન9યિન9ય, શાશાશાશા�વત�વત�વત�વત અનેઅનેઅનેઅને HરુાતનHરુાતનHરુાતનHરુાતન છેછેછેછે, શર�રનાશર�રનાશર�રનાશર�રના હણાવાહણાવાહણાવાહણાવા છતાંછતાંછતાંછતા ંપણપણપણપણ તેતતેેતે 

હણાતોહણાતોહણાતોહણાતો નથીનથીનથીનથી. ����    ૨૦૨૦૨૦૨૦ ����    

    

આ9માનાઆ9માનાઆ9માનાઆ9માના સવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપી પણાનીપણાનીપણાનીપણાની વાતવાતવાતવાત કયા4કયા4કયા4કયા4 પછ�પછ�પછ�પછ� હવેહવેહવેહવે તેનીતેનીતેનીતેની NONONONO સાથેસાથેસાથેસાથે એકતાએકતાએકતાએકતા અનેઅનેઅનેઅને શર�રશર�રશર�રશર�ર સાથેસાથેસાથેસાથે કદાપીકદાપીકદાપીકદાપી સગંસગંસગંસગં થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી તેતતેેતે 

સમ*વવાસમ*વવાસમ*વવાસમ*વવા માટ�માટ�માટ�માટ� $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા DલોકોનાDલોકોનાDલોકોનાDલોકોના માUયમથીમાUયમથીમાUયમથીમાUયમથી આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ં�વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે. સવ4નોસવ4નોસવ4નોસવ4નો આ�દઆ�દઆ�દઆ�દ હોવાનેહોવાનેહોવાનેહોવાને લીધેલીધેલીધેલીધે તેનેતેનેતેનેતેને અના�દઅના�દઅના�દઅના�દ 

ક^ોક^ોક^ોક^ો છેછેછેછે. વળ�વળ�વળ�વળ� આઆઆઆ જગતજગતજગતજગત >લય>લય>લય>લય કાળેકાળેકાળેકાળે એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� >Bૃિતની>Bૃિતની>Bૃિતની>Bૃિતની સા�યસા�યસા�યસા�ય અવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામા ંહશેહશેહશેહશે 9યાર�ય9યાર�ય9યાર�ય9યાર�ય તેતતેેતે તેવોતેવોતેવોતેવો નેનનેેને તેવોતેવોતેવોતેવો જજજજ હશેહશેહશેહશે તેમતેમતેમતેમ 

સનાતનસનાતનસનાતનસનાતન શMદશMદશMદશMદ �ારા�ારા�ારા�ારા જણાવેજણાવેજણાવેજણાવે છેછેછેછે. >Bૃિતમથંી>Bૃિતમથંી>Bૃિતમથંી>Bૃિતમથંી ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થયેલથયેલથયેલથયેલ શર�રશર�રશર�રશર�ર ફર�ફર�ફર�ફર� પાlંપાlંપાlંપાl ંપચંપચંપચંપચં મહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમા ંમળ�મળ�મળ�મળ� જશેજશેજશેજશે વળ�વળ�વળ�વળ� શર�રશર�રશર�રશર�ર સતતસતતસતતસતત 

પર�વત4નપર�વત4નપર�વત4નપર�વત4ન પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે આવાઆવાઆવાઆવા શર�રશર�રશર�રશર�ર સાથેસાથેસાથેસાથે તેનોતેનોતેનોતેનો કશોકશોકશોકશોયેયયેેયે સગંસગંસગંસગં નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને તેથીતેથીતેથીતેથી શર�રનાશર�રનાશર�રનાશર�રના નાશનાશનાશનાશ થવાથીથવાથીથવાથીથવાથી આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને લેશલેશલેશલેશ માRમાRમાRમાR હાનીહાનીહાનીહાની 

થતીથતીથતીથતી નથીનથીનથીનથી. 
 

11. 

અજઅજઅજઅજ િન9યા9માિન9યા9માિન9યા9માિન9યા9મા 

અિવનાશીનેઅિવનાશીનેઅિવનાશીનેઅિવનાશીને *�યે*�યે*�યે*�યે 

નનનન વેરવેરવેરવેર-શોકશોકશોકશોક 

 

અિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશી અજઅજઅજઅજ િન9યિન9યિન9યિન9ય ���� આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને *ણે*ણે*ણે*ણે, 

તેતતેેતે કોનેકોનેકોનેકોને માર�માર�માર�માર� શક�શક�શક�શક�, મરાયેલાંમરાયેલાંમરાયેલાંમરાયેલા ંમાનેમાનેમાનેમાને? 

 

વેદિવનાિશનંવેદિવનાિશનંવેદિવનાિશનંવેદિવનાિશન ંિન9યંિન9યંિન9યંિન9ય ંયયયય એનમજમiયયL્એનમજમiયયL્એનમજમiયયL્એનમજમiયયL ્| 

કથંકથંકથંકથ ંસસસસ HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ: કંકંકંકં ઘાતયિતઘાતયિતઘાતયિતઘાતયિત હિંતહિંતહિંતહિંત �કL્�કL્�કL્�કL ્����    ૨૨૨૨૧૧૧૧ ����    

    

હ�હ�હ�હ� પાથ4પાથ4પાથ4પાથ4! ���� HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ આઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને નાશર�હતનાશર�હતનાશર�હતનાશર�હત, િન9યિન9યિન9યિન9ય, અજ�માઅજ�માઅજ�માઅજ�મા તેમજતેમજતેમજતેમજ અiયયઅiયયઅiયયઅiયય *ણે*ણે*ણે*ણે છેછેછેછે, તેતતેેતે HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ કઇકઇકઇકઇ ર�તેર�તેર�તેર�તે કોઇનેકોઇનેકોઇનેકોઇને હણાવેહણાવેહણાવેહણાવ ેછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

કઇકઇકઇકઇ ર�તેર�તેર�તેર�તે કોઇનેકોઇનેકોઇનેકોઇને હણેહણેહણેહણે છેછેછેછે? ����    ૨૧૨૧૨૧૨૧ ����    

    



 

 

ધારોક�ધારોક�ધારોક�ધારોક� એકએકએકએક બગીચોબગીચોબગીચોબગીચો છેછેછેછે. �માં�માં�માં�મા ંઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંઅ�તiય�તઅ�તiય�તઅ�તiય�તઅ�તiય�ત અનેઅનેઅનેઅને અiયવY�થતઅiયવY�થતઅiયવY�થતઅiયવY�થત ર�તેર�તેર�તેર�તે �hૃો�hૃો�hૃો�hૃો છોડવાઓછોડવાઓછોડવાઓછોડવાઓ બ�ુંબ�ુંબ�ુંબ�ુ ંઉગીઉગીઉગીઉગી નીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુ ં છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે 

બગીચાનોબગીચાનોબગીચાનોબગીચાનો માલીમાલીમાલીમાલીકકકક િવચાર�િવચાર�િવચાર�િવચાર� ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ બગીચોબગીચોબગીચોબગીચો માર�માર�માર�માર� iયવY�થતiયવY�થતiયવY�થતiયવY�થત કરવોકરવોકરવોકરવો છેછેછેછે. તોતોતોતો તેતતેેતે અ�તiય�તઅ�તiય�તઅ�તiય�તઅ�તiય�ત અનેઅનેઅનેઅને આડાઅવળાંઆડાઅવળાંઆડાઅવળાંઆડાઅવળા ંઉગીનીકળેલાંઉગીનીકળેલાંઉગીનીકળેલાંઉગીનીકળેલા ં

�hૃો�hૃો�hૃો�hૃો છોડનેછોડનેછોડનેછોડને WૂરWૂરWૂરWૂર કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને iયવY�થતiયવY�થતiયવY�થતiયવY�થત કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ફર�ફર�ફર�ફર� પાછાંપાછાંપાછાંપાછા ં તેનાતેનાતેનાતેના @ારાઓમાં@ારાઓમાં@ારાઓમાં@ારાઓમા ં PુદંરPુદંરPુદંરPુદંર eલeલeલeલ છોડછોડછોડછોડ, ફળાઉફળાઉફળાઉફળાઉ �hૃો�hૃો�hૃો�hૃો, ઔષિધઓઔષિધઓઔષિધઓઔષિધઓ, 

eવારાઓeવારાઓeવારાઓeવારાઓ, જોગ;ગજોગ;ગજોગ;ગજોગ;ગ માટ�નામાટ�નામાટ�નામાટ�ના ર�તાઓર�તાઓર�તાઓર�તાઓ, �7ૃોને�7ૃોને�7ૃોને�7ૃોને બેસવાનાબેસવાનાબેસવાનાબેસવાના બાકંડાબાકંડાબાકંડાબાકંડા, બાળકોનેબાળકોનેબાળકોનેબાળકોને માટ�માટ�માટ�માટ� રમતરમતરમતરમત ગમતનાગમતનાગમતનાગમતના સાધનોસાધનોસાધનોસાધનો �ારા�ારા�ારા�ારા બગીચાનેબગીચાનેબગીચાનેબગીચાને 

HનુHનુHનુHનુ: નવપ�લિવતનવપ�લિવતનવપ�લિવતનવપ�લિવત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. બગીચાનીબગીચાનીબગીચાનીબગીચાની જમીનજમીનજમીનજમીન તેટલીતેટલીતેટલીતેટલી નેનનેેને તેટલીતેટલીતેટલીતેટલી છેછેછેછે, �થળ�થળ�થળ�થળ તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંતેતતેેતે છેછેછેછે માRમાRમાRમાR તેનીતેનીતેનીતેની bદરનીbદરનીbદરનીbદરની iયવ�થામાંiયવ�થામાંiયવ�થામાંiયવ�થામા ં

ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર થયોથયોથયોથયો છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે કોણકોણકોણકોણ પેલાપેલાપેલાપેલા $ુના$ુના$ુના$ુના છોડવાઓનોછોડવાઓનોછોડવાઓનોછોડવાઓનો અનેઅનેઅનેઅને �hૃોનો�hૃોનો�hૃોનો�hૃોનો શોકશોકશોકશોક કરશેકરશેકરશેકરશે? 

 

આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ંશર�રશર�રશર�રશર�ર આ9માaુપીઆ9માaુપીઆ9માaુપીઆ9માaુપી બગીચાબગીચાબગીચાબગીચા પરપરપરપર ગોઠવાયેલગોઠવાયેલગોઠવાયેલગોઠવાયેલ iયવ�થાiયવ�થાiયવ�થાiયવ�થા ��ું��ું��ું��ુ ંછેછેછેછે. તેનીતેનીતેનીતેની bદરbદરbદરbદર *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની અiયવ�થાઅiયવ�થાઅiયવ�થાઅiયવ�થા સમયસમયસમયસમય જતાંજતાંજતાંજતા ં

સ*4યસ*4યસ*4યસ*4ય છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે બગીચાનોબગીચાનોબગીચાનોબગીચાનો રખેવાળરખેવાળરખેવાળરખેવાળ ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર સમયાતંર�સમયાતંર�સમયાતંર�સમયાતંર� શર�રશર�રશર�રશર�ર aુપીaુપીaુપીaુપી iયવ�થાiયવ�થાiયવ�થાiયવ�થા �ણ4�ણ4�ણ4�ણ4 શીણ4શીણ4શીણ4શીણ4 થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનેતેનેતેનેતેને ફગાવીનેફગાવીનેફગાવીનેફગાવીને નવાનવાનવાનવા 

શર�રશર�રશર�રશર�ર aુપીaુપીaુપીaુપી iયવ�થાiયવ�થાiયવ�થાiયવ�થા સ�4સ�4સ�4સ�4 તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંશોકશોકશોકશોક કરવાકરવાકરવાકરવા ��ું��ું��ું��ુ ંmુંmુંmુંmુ ંછેછેછેછે? 

 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સદાયેસદાયેસદાયેસદાયે અજ�માઅજ�માઅજ�માઅજ�મા અિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશીઅિવનાશી અનેઅનેઅનેઅને િન9યિન9યિન9યિન9ય છેછેછેછે વળ�વળ�વળ�વળ� તેનોતેનોતેનોતેનો iયયiયયiયયiયય કોઈકોઈકોઈકોઈ કાળેકાળેકાળેકાળે થઈથઈથઈથઈ શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી. શર�રશર�રશર�રશર�ર તોતોતોતો >Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી 

બનેલાંબનેલાંબનેલાંબનેલા ંછેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેતતેેતે ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થનારાથનારાથનારાથનારા, પ�રવત4નપ�રવત4નપ�રવત4નપ�રવત4ન પામનારાપામનારાપામનારાપામનારા અનેઅનેઅનેઅને bતેbતેbતેbતે િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ પામનારાપામનારાપામનારાપામનારા છેછેછેછે. આઆઆઆ શર�રનીશર�રનીશર�રનીશર�રની સxાસxાસxાસxા aુપેaુપેaુપેaુપે રહ�લરહ�લરહ�લરહ�લ 

આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને ���� યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 ર�તેર�તેર�તેર�તે *ણે*ણે*ણે*ણે છેછેછેછે તેતતેેતે કોનેકોનેકોનેકોને માર�માર�માર�માર� શક�શક�શક�શક�? વળ�વળ�વળ�વળ� ���� કોઈકોઈકોઈકોઈ L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપા�યાંપા�યાંપા�યાંપા�યા ંછેછેછેછે તેતતેેતે શર�રશર�રશર�રશર�ર છેછેછેછે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નહ;નહ;નહ;નહ; તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ં*ણવાથી*ણવાથી*ણવાથી*ણવાથી 

તેમનેતેમનેતેમનેતેમને પણપણપણપણ ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે મરાયેલાંમરાયેલાંમરાયેલાંમરાયેલા ંમાનીમાનીમાનીમાની શક�શક�શક�શક�? 

 

12. 

લોકલોકલોકલોક ���� ર�તેર�તેર�તેર�તે 

વ�વ�વ�વ� બદલેબદલેબદલેબદલે, તેમતેમતેમતેમ 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા શર�રશર�રશર�રશર�ર 

 

$ૂના$ૂના$ૂના$ૂના વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો ત�ત�ત�ત� ધર�ધર�ધર�ધર� નવીનનવીનનવીનનવીન વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો લોકલોકલોકલોક, 

તેમતેમતેમતેમ દ�હદ�હદ�હદ�હ ધાર�ધાર�ધાર�ધાર� નવોનવોનવોનવો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નનનન કરકરકરકર શોકશોકશોકશોક. 

 

વાસાિંસવાસાિંસવાસાિંસવાસાિંસ �ણા4િન�ણા4િન�ણા4િન�ણા4િન યથાયથાયથાયથા િવહાયિવહાયિવહાયિવહાય 

નવાિનનવાિનનવાિનનવાિન p�ૃાિતp�ૃાિતp�ૃાિતp�ૃાિત નરોડપરાSણનરોડપરાSણનરોડપરાSણનરોડપરાSણ | 

તથાતથાતથાતથા શર�રાSણશર�રાSણશર�રાSણશર�રાSણ િવહાયિવહાયિવહાયિવહાય �ણા4�ણા4�ણા4�ણા4- 

�ય�યાિન�ય�યાિન�ય�યાિન�ય�યાિન સ�યાિતસ�યાિતસ�યાિતસ�યાિત નવાિનનવાિનનવાિનનવાિન દ�હ�દ�હ�દ�હ�દ�હ� ����    ૨૨૨૨૨૨૨૨ ����    

    

�મ�મ�મ�મ માણસમાણસમાણસમાણસ $ૂનાં$ૂનાં$ૂનાં$ૂના ંવ�ોવ�ોવ�ોવ�ો 9ય�ને9ય�ને9ય�ને9ય�ને બી*ંબી*ંબી*ંબી*ં નવાંનવાંનવાંનવા ંવ�ોવ�ોવ�ોવ�ો 
હણ
હણ
હણ
હણ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે, તેમજતેમજતેમજતેમજ �વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા $ૂનાં$ૂનાં$ૂનાં$ૂના ંશર�રોશર�રોશર�રોશર�રો 9ય�ને9ય�ને9ય�ને9ય�ને બી*ંબી*ંબી*ંબી* ંનવાંનવાંનવાંનવા ંશર�રોશર�રોશર�રોશર�રો 

પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે. ����    ૨૨૨૨૨૨૨૨ ����    

    



 

 

ખાબોચીયામાંખાબોચીયામાંખાબોચીયામાંખાબોચીયામા ંરહ�Iુંરહ�I ુંરહ�I ુંરહ�I ુ ંપાણીપાણીપાણીપાણી ગધંાઈગધંાઈગધંાઈગધંાઈ ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ� છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� વહ�� ુંવહ�� ુંવહ�� ુંવહ�� ુ ંપાણીપાણીપાણીપાણી તાજગીતાજગીતાજગીતાજગી બhેબhેબhેબhે છેછેછેછે. વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો $ુના$ુના$ુના$ુના થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય પછ�પછ�પછ�પછ� ���� લોકોલોકોલોકોલોકો સસસસhમhમhમhમ 

હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે થીગડાંથીગડાંથીગડાંથીગડા ંમાર�માર�માર�માર� માર�નેમાર�નેમાર�નેમાર�ને તેતતેેતે વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો પહ�યા4પહ�યા4પહ�યા4પહ�યા4 નથીનથીનથીનથી કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંપણપણપણપણ તેતતેેતે વ�ોનોવ�ોનોવ�ોનોવ�ોનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને નવાનવાનવાનવા વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. તેમતેમતેમતેમ રોગરોગરોગરોગ 

, જરાજરાજરાજરા, સમયસમયસમયસમય અનેઅનેઅનેઅને સજંોગોનાસજંોગોનાસજંોગોનાસજંોગોના મારનેમારનેમારનેમારને લીધેલીધેલીધેલીધે ઘસાઈઘસાઈઘસાઈઘસાઈ ગયેલાગયેલાગયેલાગયેલા શર�રનોશર�રનોશર�રનોશર�રનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંશર�રશર�રશર�રશર�ર ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. નવાનવાનવાનવા 

વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો પહ�રતીપહ�રતીપહ�રતીપહ�રતી વખતેવખતેવખતેવખતે સમજદારસમજદારસમજદારસમજદાર મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય $ુના$ુના$ુના$ુના કપડાંકપડાંકપડાંકપડા ંછોડવાનોછોડવાનોછોડવાનોછોડવાનો શોકશોકશોકશોક નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ નવાનવાનવાનવા વ�વ�વ�વ� ધારણધારણધારણધારણ કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં અ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવે 

છેછેછેછે તેતતેેતે ર�તેર�તેર�તેર�તે ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંજ�મેIુંજ�મેIુંજ�મેIુંજ�મેIુ ંબાળકબાળકબાળકબાળક પણપણપણપણ ક�ટIુંક�ટIુંક�ટIુંક�ટIુ ંતરોતરોતરોતરો તા*તા*તા*તા* હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે નેનનેેને? 

 

���� સમાજસમાજસમાજસમાજ $ુના$ુના$ુના$ુના HરુાણાHરુાણાHરુાણાHરુાણા અનેઅનેઅનેઅને ઘર�ડ�યાઘર�ડ�યાઘર�ડ�યાઘર�ડ�યા િવચારોનીિવચારોનીિવચારોનીિવચારોની ઘર�ડમાથંીઘર�ડમાથંીઘર�ડમાથંીઘર�ડમાથંી બહારબહારબહારબહાર નીકળતોનીકળતોનીકળતોનીકળતો નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ $ુની$ુની$ુની$ુની �ઢ�ઓ�ઢ�ઓ�ઢ�ઓ�ઢ�ઓ >માણે>માણે>માણે>માણે �iયા�iયા�iયા�iયા કર�કર�કર�કર� 

છેછેછેછે તેતતેેતે BુપBુપBુપBુપ મ�ુંકમ�ુંકમ�ુંકમ�ુંક થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. >ગિતશીલ>ગિતશીલ>ગિતશીલ>ગિતશીલ સમાજસમાજસમાજસમાજ હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા નવાનવાનવાનવા નવાનવાનવાનવા િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો ધારણધારણધારણધારણ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના મY�ત3કમY�ત3કમY�ત3કમY�ત3ક અનેઅનેઅનેઅને �દયને�દયને�દયને�દયને 

નવપ�લિવતનવપ�લિવતનવપ�લિવતનવપ�લિવત અનેઅનેઅનેઅને તાજગીતાજગીતાજગીતાજગી સભરસભરસભરસભર રાખેરાખેરાખેરાખે છેછેછેછે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંજ�મજ�મજ�મજ�મ અનેઅનેઅનેઅને મરણમરણમરણમરણ આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા માટ�માટ�માટ�માટ� વ�વ�વ�વ� બદલવાથીબદલવાથીબદલવાથીબદલવાથી િવશેષિવશેષિવશેષિવશેષ કmુંકmુંકmુંકmુ ંનથીનથીનથીનથી �વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે લોકોલોકોલોકોલોકો vશુટ4vશુટ4vશુટ4vશુટ4  બદલેબદલેબદલેબદલે છેછેછેછે તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 

શર�રશર�રશર�રશર�ર બદલેબદલેબદલેબદલે છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેનોતેનોતેનોતેનો શોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો �હતાવહ�હતાવહ�હતાવહ�હતાવહ નથીનથીનથીનથી તેમતેમતેમતેમ જaુર�જaુર�જaુર�જaુર� યેયયેેયે નથીનથીનથીનથી. 
 

13. 

શ�ોશ�ોશ�ોશ�ો 9યાં9યાં9યાં9યા ંv�ુાv�ુાv�ુાv�ુા 

અYnનઅYnનઅYnનઅYnન સાવસાવસાવસાવ પાગંળોપાગંળોપાગંળોપાગંળો 

નનનન છેદ�છેદ�છેદ�છેદ�-બાળેબાળેબાળેબાળે 

 

14. 

વા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુક�ક�ક�ક� જળજળજળજળ 

નનનન PકૂવેPકૂવેPકૂવેPકૂવે-પલાળેપલાળેપલાળેપલાળે 

આ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વને 

 

શ�ોથીશ�ોથીશ�ોથીશ�ોથી છેદાયનાછેદાયનાછેદાયનાછેદાયના, અYnનથીઅYnનથીઅYnનથીઅYnનથી નનનન બળેબળેબળેબળે, 

PકૂાયેPકૂાયેPકૂાયેPકૂાયે નાનાનાના વા6થુીવા6થુીવા6થુીવા6થુી, જલથીજલથીજલથીજલથી નાનાનાના પલળેપલળેપલળેપલળે. 

 

નૈનંનૈન ંનૈન ંનૈન ંિછ�દંિતિછ�દંિતિછ�દંિતિછ�દંિત શ�ાSણશ�ાSણશ�ાSણશ�ાSણ નૈનંનૈન ંનૈન ંનૈન ંદહિતદહિતદહિતદહિત પાવકપાવકપાવકપાવક: | 

નનનન ચૈનંચૈનંચૈનંચૈન ંકલેદય9ંયાપોકલેદય9ંયાપોકલેદય9ંયાપોકલેદય9ંયાપો નનનન શોષયિતશોષયિતશોષયિતશોષયિત માaુતમાaુતમાaુતમાaુત: ����    ૨૩૨૩૨૩૨૩ ����    

    

આઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને શ�ોશ�ોશ�ોશ�ો છેદ�છેદ�છેદ�છેદ� શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંનથીનથીનથીનથી, આનેઆનેઆનેઆને અYnનઅYnનઅYnનઅYnન બાળ�બાળ�બાળ�બાળ� શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી, આનેઆનેઆનેઆને પાણીપાણીપાણીપાણી ઓગાળ�ઓગાળ�ઓગાળ�ઓગાળ� શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ંનથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને પવનપવનપવનપવન આનેઆનેઆનેઆને 

PકુવીPકુવીPકુવીPકુવી શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી. ����    ૨૩૨૩૨૩૨૩ ����    

    



 

 

માRમાRમાRમાR iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી ક�ક�ક�ક� સ�ંયાબળમાંસ�ંયાબળમાંસ�ંયાબળમાંસ�ંયાબળમા ં વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી સામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાન થવા� ુંથવા� ુંથવા� ુંથવા� ુ ં નથીનથીનથીનથી પરં� ુંપરં� ુંપરં� ુંપરં� ુ ં ���� સામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાન છેછેછેછે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ં

અ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી સામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાનસામcય4વાન બનાયબનાયબનાયબનાય છેછેછેછે. 

 

શર�રશર�રશર�રશર�ર અનેઅનેઅનેઅને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા બેબેબેબે વ�ચેનીવ�ચેનીવ�ચેનીવ�ચેની �યાર��યાર��યાર��યાર� વાતવાતવાતવાત કરવીકરવીકરવીકરવી હોયહોયહોયહોય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� ક�ટક�ટક�ટક�ટ ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી ર�તેર�તેર�તેર�તે સમ*વ�ુંસમ*વ�ુંસમ*વ�ુંસમ*વ�ુ ં પડ�પડ�પડ�પડ�. આ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વ આપણીઆપણીઆપણીઆપણી 

�sીયોની�sીયોની�sીયોની�sીયોની કોઈકોઈકોઈકોઈ ર�તેર�તેર�તેર�તે પકડમાંપકડમાંપકડમાંપકડમા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તેમતેમતેમતેમ નથીનથીનથીનથી. મનથીમનથીમનથીમનથી યેયયેેયે તેતતેેતે અગોચરઅગોચરઅગોચરઅગોચર છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને અ(ભુવવાઅ(ભુવવાઅ(ભુવવાઅ(ભુવવા માટ�માટ�માટ�માટ� ક�વળક�વળક�વળક�વળ UયાનUયાનUયાનUયાન અનેઅનેઅનેઅને 

િન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસન સીવાયસીવાયસીવાયસીવાય અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય કોઈકોઈકોઈકોઈ માગ4માગ4માગ4માગ4 નથીનથીનથીનથી. તેતતેેતે ક��ુંક�� ુંક�� ુંક�� ુ ંછેછેછેછે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંઆછેaંુઆછેaંુઆછેaંુઆછેaંુ વણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન અનેકઅનેકઅનેકઅનેક ઉદાહરણોથીઉદાહરણોથીઉદાહરણોથીઉદાહરણોથી આપવાનોઆપવાનોઆપવાનોઆપવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

ગમેગમેગમેગમે તેટલાતેટલાતેટલાતેટલા ઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણો આપવાઆપવાઆપવાઆપવા છતાયેછતાયેછતાયેછતાયે તેતતેેતે તોતોતોતો સવ4સવ4સવ4સવ4 ઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણો કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� મ�હમાવાનમ�હમાવાનમ�હમાવાનમ�હમાવાન જજજજ બનીબનીબનીબની રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ આ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વ સવ4iયાપકસવ4iયાપકસવ4iયાપકસવ4iયાપક અનેઅનેઅનેઅને સવ4નેસવ4નેસવ4નેસવ4ને માટ�માટ�માટ�માટ� સxાaુપસxાaુપસxાaુપસxાaુપ હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી પાિથ�વપાિથ�વપાિથ�વપાિથ�વ શ�ોશ�ોશ�ોશ�ો તેનેતેનેતેનેતેને છેદ�છેદ�છેદ�છેદ� શકતાશકતાશકતાશકતા નથીનથીનથીનથી. પાણીપાણીપાણીપાણી તેનેતેનેતેનેતેને ભ;જવીભ;જવીભ;જવીભ;જવી 

શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ંનથીનથીનથીનથી, અYnનઅYnનઅYnનઅYnન તેનેતેનેતેનેતેને બાળ�બાળ�બાળ�બાળ� શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� વા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુતેનેતેનેતેનેતેને PકુવીPકુવીPકુવીPકુવી ક�ક�ક�ક� શોષીશોષીશોષીશોષી શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી. અહ;અહ;અહ;અહ; Wૃ3ટાતંWૃ3ટાતંWૃ3ટાતંWૃ3ટાતં તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ લઈલઈલઈલઈ 

શકાયશકાયશકાયશકાય. અલબxઅલબxઅલબxઅલબx આકાશનોઆકાશનોઆકાશનોઆકાશનો pણુpણુpણુpણુ શMદશMદશMદશMદ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે પણપણપણપણ પચંમહાkતૂનીપચંમહાkતૂનીપચંમહાkતૂનીપચંમહાkતૂની bતગ4તbતગ4તbતગ4તbતગ4ત છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ છતાંછતાંછતાંછતા ંસમજવાસમજવાસમજવાસમજવા માટ�માટ�માટ�માટ� કહ�કહ�કહ�કહ� શકાયશકાયશકાયશકાય ક�ક�ક�ક� 

આઆઆઆ ચારચારચારચાર મહાkતૂોમહાkતૂોમહાkતૂોમહાkતૂો HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી,પાણીપાણીપાણીપાણી,તેજતેજતેજતેજ અનેઅનેઅનેઅને વા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુનીનીનીની અપેhાએઅપેhાએઅપેhાએઅપેhાએ આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ વવવવધાર�ધાર�ધાર�ધાર� iયાપકiયાપકiયાપકiયાપક, P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ અનેઅનેઅનેઅને સxાવાનસxાવાનસxાવાનસxાવાન હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી તથાતથાતથાતથા 

આઆઆઆ ચાર�ચાર�ચાર�ચાર� ત9વોત9વોત9વોત9વો gમશgમશgમશgમશ: આકાશથીઆકાશથીઆકાશથીઆકાશથી ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થયાથયાથયાથયા હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી �મ�મ�મ�મ ક�ક�ક�ક� આકાશથીઆકાશથીઆકાશથીઆકાશથી વા6ુવા6ુવા6ુવા6,ુ વા6થુીવા6થુીવા6થુીવા6થુી તેજતેજતેજતેજ, તેજથીતેજથીતેજથીતેજથી જળજળજળજળ, જળથીજળથીજળથીજળથી HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી. 

આઆઆઆ કાય�કાય�કાય�કાય� તેનાતેનાતેનાતેના કારણનેકારણનેકારણનેકારણને જરાજરાજરાજરા પણપણપણપણ હાનીહાનીહાનીહાની પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� શકતાશકતાશકતાશકતા નથીનથીનથીનથી. તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� અકાશ(ુંઅકાશ(ુંઅકાશ(ુંઅકાશ(ુ ં યેયયેેયે ���� કારણકારણકારણકારણ મહત99વમહત99વમહત99વમહત99વ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

મહત9વનેમહત9વનેમહત9વનેમહત9વને પણપણપણપણ ���� સસસસxાxાxાxા બhેબhેબhેબhે છેછેછેછે તેતતેેતે NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj આ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વને વા6ુવા6ુવા6ુવા6,ુઅYnનઅYnનઅYnનઅYnન,જળજળજળજળ ક�ક�ક�ક� HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે કmુંકmુંકmુંકmુ ંકર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક�? 

 

15. 

�થાઈ�થાઈ�થાઈ�થાઈ િન9યા9માિન9યા9માિન9યા9માિન9યા9મા 

સવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપી, અસગંઅસગંઅસગંઅસગં 

પચંkતૂોથીપચંkતૂોથીપચંkતૂોથીપચંkતૂોથી 
 

છેદાયેછેદાયેછેદાયેછેદાયે ક�ક�ક�ક� નાનાનાના બળેબળેબળેબળે, ભ;*યેભ;*યેભ;*યેભ;*યે નનનન PકુાયPકુાયPકુાયPકુાય, 

સવ4iયાપકસવ4iયાપકસવ4iયાપકસવ4iયાપક િન9યિન9યિન9યિન9ય છેછેછેછે, આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા રહ�રહ�રહ�રહ� સદાયસદાયસદાયસદાય. 

 

અ�છે�ોડયમદા�ોડયમકલેUયોડશો3યઅ�છે�ોડયમદા�ોડયમકલેUયોડશો3યઅ�છે�ોડયમદા�ોડયમકલેUયોડશો3યઅ�છે�ોડયમદા�ોડયમકલેUયોડશો3ય એવએવએવએવ ચચચચ | 

િન9યિન9યિન9યિન9ય: સવ4ગતસવ4ગતસવ4ગતસવ4ગત: �થા�રુચલોડયં�થા�રુચલોડયં�થા�રુચલોડયં�થા�રુચલોડય ંસનાતનસનાતનસનાતનસનાતન: ����    ૨૪૨૪૨૪૨૪ ����    

    

ક�મક�ક�મક�ક�મક�ક�મક� આઆઆઆ આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અ�છે�અ�છે�અ�છે�અ�છે�, અદા^અદા^અદા^અદા^, અકલે�અકલે�અકલે�અકલે�, અશો3યઅશો3યઅશો3યઅશો3ય તથાતથાતથાતથા િન9યિન9યિન9યિન9ય, સવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપીસવ4iયાપી, અચળઅચળઅચળઅચળ, Y�થરY�થરY�થરY�થર તેમજતેમજતેમજતેમજ સનાતનસનાતનસનાતનસનાતન છેછેછેછે. ����    ૨૪૨૪૨૪૨૪ ����    

    

અહ;અહ;અહ;અહ; નેિતનેિતનેિતનેિત નેિતનેિતનેિતનેિત થીથીથીથી આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ં�વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ સમજવાનોસમજવાનોસમજવાનોસમજવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કર�એકર�એકર�એકર�એ : 
 

�ને�ને�ને�ને છેદ�છેદ�છેદ�છેદ� શકાયશકાયશકાયશકાય તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 



 

 

�ને�ને�ને�ને બાળ�બાળ�બાળ�બાળ� શકાયશકાયશકાયશકાય તેતતેેતે આઆઆઆ9મા9મા9મા9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

�ને�ને�ને�ને ભીજવીભીજવીભીજવીભીજવી શકાયશકાયશકાયશકાય તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

�ને�ને�ને�ને શોષીશોષીશોષીશોષી ક�ક�ક�ક� PકુવીPકુવીPકુવીPકુવી શકાયશકાયશકાયશકાય તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

���� હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા નનનન રહ�રહ�રહ�રહ� તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

���� દ�શદ�શદ�શદ�શ, કાળકાળકાળકાળ અનેઅનેઅનેઅને પદાથ4નીપદાથ4નીપદાથ4નીપદાથ4ની મયા4દામાંમયા4દામાંમયા4દામાંમયા4દામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

���� ચલાયમાનચલાયમાનચલાયમાનચલાયમાન હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

���� અ�થીરઅ�થીરઅ�થીરઅ�થીર છેછેછેછે તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

���� હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા નનનન રહ�રહ�રહ�રહ� તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા નથીનથીનથીનથી. 
 

આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ િવશેિવશેિવશેિવશે ઉપરનીઉપરનીઉપરનીઉપરની ઘણીઘણીઘણીઘણી બધીબધીબધીબધી બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો લાpુલાpુલાpુલાp ુપાડવાપાડવાપાડવાપાડવા જઈજઈજઈજઈ શકાયશકાયશકાયશકાય પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ંશMદશMદશMદશMદ આકાશનોઆકાશનોઆકાશનોઆકાશનો pણુpણુpણુpણુ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેથીતેથીતેથીતેથી 

�યાર��યાર��યાર��યાર� �યાર��યાર��યાર��યાર� શMદોશMદોશMદોશMદો ક�ક�ક�ક� UવનીUવનીUવનીUવની થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� આકાશનીઆકાશનીઆકાશનીઆકાશની P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ ત�માRાઓમાંત�માRાઓમાંત�માRાઓમાંત�માRાઓમા ં ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી આકાશનેઆકાશનેઆકાશનેઆકાશને ઉપરો�તઉપરો�તઉપરો�તઉપરો�ત 

ઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણો લાpુલાpુલાpુલાp ુપડ�પડ�પડ�પડ� શક�શક�શક�શક� નહ;નહ;નહ;નહ;. 
 

�ને�ને�ને�ને SચTતવીSચTતવીSચTતવીSચTતવી નનનન શકાયશકાયશકાયશકાય પણપણપણપણ સવ4સવ4સવ4સવ4 SચTતનSચTતનSચTતનSચTતનનાનાનાના bતેbતેbતેbતે સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય ક�ક�ક�ક� SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન મનનમનનમનનમનન અનેઅનેઅનેઅને િન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસન કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા bતbતbતbત:કરણનેકરણનેકરણનેકરણને યયયય ���� 

સxાસxાસxાસxા અનેઅનેઅનેઅને �eિત��eિત��eિત��eિત� આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે તેતતેેતે આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા છેછેછેછે. મારોમારોમારોમારો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા / તમારોતમારોતમારોતમારો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા / >ાણીઓનો>ાણીઓનો>ાણીઓનો>ાણીઓનો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા તેવાતેવાતેવાતેવા કશાંકશાંકશાંકશા ંભેદભેદભેદભેદ પાડ�પાડ�પાડ�પાડ� શકાયશકાયશકાયશકાય 

નહ;નહ;નહ;નહ;. સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ કોઈનાકોઈનાકોઈનાકોઈના bતbતbતbત:કરણનેકરણનેકરણનેકરણને એકએકએકએક નેનનેેને એકએકએકએક આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા આધારઆધારઆધારઆધાર આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંઆ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સીવાય(ુંસીવાય(ુંસીવાય(ુંસીવાય(ુ ંઅ�યઅ�યઅ�યઅ�ય કાઈકાઈકાઈકાઈ પણપણપણપણ નીરાધારનીરાધારનીરાધારનીરાધાર છેછેછેછે (એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ���� નીજનીજનીજનીજ સામcય4સામcય4સામcય4સામcય4 પરપરપરપર ખ�ુંખ�ુંખ�ુંખ�ું નનનન હોયહોયહોયહોય) આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા એકએકએકએક માRમાRમાRમાR 

સવ4નોસવ4નોસવ4નોસવ4નો આધારઆધારઆધારઆધાર છેછેછેછે. 

 

16. 

અSચT9યઅSચT9યઅSચT9યઅSચT9ય આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 

અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર� અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત 

*�યે*�યે*�યે*�યે નનનન શોકશોકશોકશોક 

 

અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર� અiય�તનેઅiય�તનેઅiય�તનેઅiય�તને અSચT9યઅSચT9યઅSચT9યઅSચT9ય છેછેછેછે તેતતેેતે તોતોતોતો, 

તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ં*ણી*ણી*ણી*ણી નાનાનાના ઘટ�ઘટ�ઘટ�ઘટ� શોકશોકશોકશોક કદ�કદ�કદ�કદ� કરવોકરવોકરવોકરવો. 
 



 

 

અiય�તોડયમSચT9યોડયમિવકાય�ડયL�ુયતેઅiય�તોડયમSચT9યોડયમિવકાય�ડયL�ુયતેઅiય�તોડયમSચT9યોડયમિવકાય�ડયL�ુયતેઅiય�તોડયમSચT9યોડયમિવકાય�ડયL�ુયતે | 

ત�માદ�વ ંત�માદ�વ ંત�માદ�વ ંત�માદ�વ ંિવિવિવિવ�દ9વૈન ં�દ9વૈન ં�દ9વૈન ં�દ9વૈન ંના(શુોSચ�મુહ4િસના(શુોSચ�મુહ4િસના(શુોSચ�મુહ4િસના(શુોSચ�મુહ4િસ ����    ૨૫૨૫૨૫૨૫ ����    

    

આઆઆઆ આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત, અSચT9યઅSચT9યઅSચT9યઅSચT9ય અનેઅનેઅનેઅને િવકારર�હતિવકારર�હતિવકારર�હતિવકારર�હત કહ�વાયછેકહ�વાયછેકહ�વાયછેકહ�વાયછે; તેથીતેથીતેથીતેથી હ�હ�હ�હ� અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન! આઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને આઆઆઆ >માણે>માણે>માણે>માણે *ણીને*ણીને*ણીને*ણીને �ું� ું� ું� ુ ંશોકશોકશોકશોક 

કરવાનેકરવાનેકરવાનેકરવાને યોnયયોnયયોnયયોnય નથીનથીનથીનથી એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� તાર�તાર�તાર�તાર� શોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો ઉSચતઉSચતઉSચતઉSચત નથીનથીનથીનથી ����    ૨૫૨૫૨૫૨૫ ����    

    

અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત, અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર�અિવકાર� અનેઅનેઅનેઅને અSચT9યઅSચT9યઅSચT9યઅSચT9ય તેવાતેવાતેવાતેવા NOથીNOથીNOથીNOથી અSભjઅSભjઅSભjઅSભj આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંlંlંlંl ંતેતતેેતે� ું� ું� ુ ં� ુ ં*ણીને*ણીને*ણીને*ણીને rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ કશાનોકશાનોકશાનોકશાનો શોકશોકશોકશોક કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંનથીનથીનથીનથી. 
 

અહ;અહ;અહ;અહ; આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ંયથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 િનaુપણિનaુપણિનaુપણિનaુપણ અનેકઅનેકઅનેકઅનેક ર�તેર�તેર�તેર�તે સમ*વવામાંસમ*વવામાંસમ*વવામાંસમ*વવામા ંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુ ંછેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે પછ�નાપછ�નાપછ�નાપછ�ના DલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમા ં�વોની�વોની�વોની�વોની મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા / સમજણસમજણસમજણસમજણ ક�ક�ક�ક� 

અણસમજણઅણસમજણઅણસમજણઅણસમજણ >માણેના>માણેના>માણેના>માણેના આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા (�વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા) િવશેિવશેિવશેિવશે વાતવાતવાતવાત કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ માટ�માટ�માટ�માટ� માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR એકએકએકએક કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય છેછેછેછે તેતતેેતે એએએએ ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંદ�હદ�હદ�હદ�હ નથીનથીનથીનથી (�zળુ�zળુ�zળુ�zળુ, P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ ક�ક�ક�ક� કારણકારણકારણકારણ) પણપણપણપણ NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj એવોએવોએવોએવો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 

lંlંlંl ંતેવીતેવીતેવીતેવી WૃઢWૃઢWૃઢWૃઢ ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના અહન]શઅહન]શઅહન]શઅહન]શ નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર રાખવીરાખવીરાખવીરાખવી. 
 

WૃDયWૃDયWૃDયWૃDય અનેઅનેઅનેઅને સતતસતતસતતસતત પર�વત4નશીલપર�વત4નશીલપર�વત4નશીલપર�વત4નશીલ જગતજગતજગતજગત અનેઅનેઅનેઅને �વોની�વોની�વોની�વોની સાથેસાથેસાથેસાથે સતતસતતસતતસતત સહવાસસહવાસસહવાસસહવાસ હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી આવીઆવીઆવીઆવી WૃઢWૃઢWૃઢWૃઢ ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના રાખવીરાખવીરાખવીરાખવી અ9યતંઅ9યતંઅ9યતંઅ9યતં 

Wુ3કરWુ3કરWુ3કરWુ3કર છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેથીતેથીતેથીતેથી >માણમાં>માણમાં>માણમાં>માણમા ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સહ�લોસહ�લોસહ�લોસહ�લો માગ4માગ4માગ4માગ4 ક�ક�ક�ક� ���� કમ4યોકમ4યોકમ4યોકમ4યોગનોગનોગનોગનો છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંયેયયેેયે પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ તોતોતોતો bતેbતેbતેbતે rાનrાનrાનrાન અનેઅનેઅનેઅને 

આ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતક ક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ જજજજ છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને િવશેિવશેિવશેિવશે યયયય આગળઆગળઆગળઆગળ ઉપરઉપરઉપરઉપર વાતવાતવાતવાત કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

કોઈકોઈકોઈકોઈ બાળકનેબાળકનેબાળકનેબાળકને સીધેસીધેસીધેસીધે સીધોસીધોસીધોસીધો કોલેજમાંકોલેજમાંકોલેજમાંકોલેજમા ંનનનન બેસાડ�બેસાડ�બેસાડ�બેસાડ� શકાયશકાયશકાયશકાય અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો ડો�ટર�ટનીડો�ટર�ટનીડો�ટર�ટનીડો�ટર�ટની માનદમાનદમાનદમાનદ ડ�
ીડ�
ીડ�
ીડ�
ી નનનન અપ4ણઅપ4ણઅપ4ણઅપ4ણ કર�કર�કર�કર� શકાયશકાયશકાયશકાય પણપણપણપણ 

શaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમા ંબાલમ�ંદરમાંબાલમ�ંદરમાંબાલમ�ંદરમાંબાલમ�ંદરમા ંજ�ુજ�ુજ�ુજ� ુજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ, >ાથિમક>ાથિમક>ાથિમક>ાથિમક િશhણિશhણિશhણિશhણ મેળવ�ુંમેળવ�ુંમેળવ�ુંમેળવ�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ આગળઆગળઆગળઆગળ ઉપરઉપરઉપરઉપર ઉ�ચતરઉ�ચતરઉ�ચતરઉ�ચતર અ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસ કયા4કયા4કયા4કયા4 પછ�પછ�પછ�પછ� 

સશંોધકસશંોધકસશંોધકસશંોધક બનેબનેબનેબને અનેઅનેઅનેઅને >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના રહ�યનોરહ�યનોરહ�યનોરહ�યનો તાગતાગતાગતાગ મેળવીમેળવીમેળવીમેળવી શક�શક�શક�શક�. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે કોઈકોઈકોઈકોઈ સીધોસીધોસીધોસીધો જજજજ સ�ંયાસીસ�ંયાસીસ�ંયાસીસ�ંયાસી ક�ક�ક�ક� rાનીrાનીrાનીrાની નનનન થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુતેણેતેણેતેણેતેણે 

શaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમા ંની3કામની3કામની3કામની3કામ કમ4કમ4કમ4કમ4 કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને bતbતbતbત:કરણનોકરણનોકરણનોકરણનો મળમળમળમળ દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર કરવોકરવોકરવોકરવો જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ ભY�તભY�તભY�તભY�ત ક�ક�ક�ક� યોગયોગયોગયોગ �ારા�ારા�ારા�ારા SચxનોSચxનોSચxનોSચxનો િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ 

આવરણઆવરણઆવરણઆવરણ WૂWૂWૂWૂરરરર કરવોકરવોકરવોકરવો જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ અનેઅનેઅનેઅને છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� સદpaુુનાસદpaુુનાસદpaુુનાસદpaુુના ઉપદ�શનાઉપદ�શનાઉપદ�શનાઉપદ�શના AવણથીAવણથીAવણથીAવણથી તેમનાતેમનાતેમનાતેમના bતbતbતbત:કરણનોકરણનોકરણનોકરણનો આવરણઆવરણઆવરણઆવરણ દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર થાયથાયથાયથાય 

9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનેતેનેતેનેતેને �વaુપની�વaુપની�વaુપની�વaુપની અ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂી થતાંથતાંથતાંથતા ંતેનાતેનાતેનાતેના WુWુWુWુ:ખનીખનીખનીખની આ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતક િન�િૃxિન�િૃxિન�િૃxિન�િૃx અનેઅનેઅનેઅને પરમાનદંનીપરમાનદંનીપરમાનદંનીપરમાનદંની >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

�મના�મના�મના�મના મળમળમળમળ અનેઅનેઅનેઅને િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ દોષોદોષોદોષોદોષો WૂરWૂરWૂરWૂર થયાથયાથયાથયા નથીનથીનથીનથી તેમનેતેમનેતેમનેતેમને ગમેગમેગમેગમે તેટલાતેટલાતેટલાતેટલા rાનનાrાનનાrાનનાrાનના વા@ોવા@ોવા@ોવા@ો કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆઆઆઆવેવવેેવે તોતોતોતો પણપણપણપણ rાનrાનrાનrાન થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 

�ટલીએ�ટલીએ�ટલીએ�ટલીએ સાધનાસાધનાસાધનાસાધના છેછેછેછે તેતતેેતે bતbતbતbત:કરણનાકરણનાકરણનાકરણના મળમળમળમળ અનેઅનેઅનેઅને િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ દોષોનેદોષોનેદોષોનેદોષોને WૂરWૂરWૂરWૂર કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�નીમાટ�નીમાટ�નીમાટ�ની છેછેછેછે. સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે આઆઆઆ દોષોદોષોદોષોદોષો WૂરWૂરWૂરWૂર 

થવાનેથવાનેથવાનેથવાને બદલેબદલેબદલેબદલે વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે આવતીઆવતીઆવતીઆવતી િસw7માંિસw7માંિસw7માંિસw7મા ં સાધકસાધકસાધકસાધક અટવાયઅટવાયઅટવાયઅટવાય *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની >ગિત>ગિત>ગિત>ગિત અટક�અટક�અટક�અટક� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને bિતમbિતમbિતમbિતમ UયેયUયેયUયેયUયેય – 

�વaુપના�વaુપના�વaુપના�વaુપના સાhા9કારસાhા9કારસાhા9કારસાhા9કાર Pધુી(ુંPધુી(ુંPધુી(ુંPધુી(ુ ંપહFચવા(ુંપહFચવા(ુંપહFચવા(ુંપહFચવા(ુ ંપાપાપાપારરરર પડ�ુંપડ� ુંપડ� ુંપડ� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 
 

સાધનાસાધનાસાધનાસાધના દર�યાનદર�યાનદર�યાનદર�યાન bતbતbતbત:કરણનાકરણનાકરણનાકરણના અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવધિવધિવધિવધ ભાવોભાવોભાવોભાવો, િસw7ઓિસw7ઓિસw7ઓિસw7ઓ અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં બા^બા^બા^બા^ જગતનીજગતનીજગતનીજગતની >િતBુળતાઓ>િતBુળતાઓ>િતBુળતાઓ>િતBુળતાઓ તથાતથાતથાતથા અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય 

�વો�વો�વો�વો �ારા�ારા�ારા�ારા થતીથતીથતીથતી ન;દાન;દાન;દાન;દા ક�ક�ક�ક� >શસંા>શસંા>શસંા>શસંા મોટામોટામોટામોટા બાધકબાધકબાધકબાધક બનેબનેબનેબને છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી સાધકોએસાધકોએસાધકોએસાધકોએ આઆઆઆ બધાથીબધાથીબધાથીબધાથી ઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુ ંસાવધાનસાવધાનસાવધાનસાવધાન રહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંજaુર�જaુર�જaુર�જaુર� હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 



 

 

 

17. 

જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે તેતતેેતે મર�મર�મર�મર� 

મર�મર�મર�મર� તેતતેેતે ફર�ફર�ફર�ફર� જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે 

જગજગજગજગ િનયમિનયમિનયમિનયમ 

 

જજજજ�મ�મ�મ�મ મરણમરણમરણમરણ આ9માતણાંઆ9માતણાંઆ9માતણાંઆ9માતણા ંઅથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો �ું� ું� ું� ુ ંમાનમાનમાનમાન, 

તોતોતોતો પણપણપણપણ કરવોકરવોકરવોકરવો શોકશોકશોકશોક નાનાનાના ઘટ�ઘટ�ઘટ�ઘટ� તનેતનેતનેતને તેતતેેતે *ણ*ણ*ણ*ણ. 

 

જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે તેતતેેતે મર�ુંમર� ુંમર� ુંમર� ુ ંસદાસદાસદાસદા, મર�લમર�લમર�લમર�લ જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે તેમતેમતેમતેમ, 

તેવોતેવોતેવોતેવો જગનોજગનોજગનોજગનો િનયમિનયમિનયમિનયમ છેછેછેછે,શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો ક�મક�મક�મક�મ? 

 

અથઅથઅથઅથ ચૈનંચૈનંચૈનંચૈન ંિન9ય*તંિન9ય*તંિન9ય*તંિન9ય*ત ંિન9યંિન9યંિન9યંિન9ય ંવાવાવાવા મ�યસેમ�યસેમ�યસેમ�યસે LતૃL્LતૃL્LતૃL્LતૃL ્| 

તથાિપતથાિપતથાિપતથાિપ 9વ ં9વ ં9વ ં9વ ંમહાબાહોમહાબાહોમહાબાહોમહાબાહો નૈવંનૈવ ંનૈવ ંનૈવ ંશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસ ����    ૨૬૨૬૨૬૨૬ ����    

    

અનેઅનેઅનેઅને જોજોજોજો �ું� ું� ું� ુ ંઆઆઆઆ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને સદાસદાસદાસદા જ�મજ�મજ�મજ�મ લેનારલેનારલેનારલેનાર તથાતથાતથાતથા સદાસદાસદાસદા L9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6 ુપામનારપામનારપામનારપામનાર માનતોમાનતોમાનતોમાનતો હોયહોયહોયહોય, તોતોતોતો પણપણપણપણ હ�હ�હ�હ� મહાબાહોમહાબાહોમહાબાહોમહાબાહો! આવીઆવીઆવીઆવી ર�તેર�તેર�તેર�તે શોકશોકશોકશોક 

કરવોકરવોકરવોકરવો તારાતારાતારાતારા માટ�માટ�માટ�માટ� યોnયયોnયયોnયયોnય નથીનથીનથીનથી. ����    ૨૬૨૬૨૬૨૬ ����    

    

*ત�ય*ત�ય*ત�ય*ત�ય �હ�હ�હ�હ ¤વુો¤વુો¤વુો¤વુો L9ૃ6�ુ ુ્4વ ંL9ૃ6�ુ ુ્4વ ંL9ૃ6�ુ ુ્4વ ંL9ૃ6�ુ ુ્4વ ંજ�મજ�મજ�મજ�મ Lતૃ�યLતૃ�યLતૃ�યLતૃ�ય ચચચચ | 

ત�માદપ�રહાયtડથtત�માદપ�રહાયtડથtત�માદપ�રહાયtડથtત�માદપ�રહાયtડથt નનનન 9વ ં9વ ં9વ ં9વ ંશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસશોSચ�મુહ4િસ ����    ૨૭૨૭૨૭૨૭ ����    

    

ક�મક�ક�મક�ક�મક�ક�મક� આઆઆઆ મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા LજુબLજુબLજુબLજુબ જ�મેલા(ુંજ�મેલા(ુંજ�મેલા(ુંજ�મેલા(ુ ંL9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6 ુ િનિ0તિનિ0તિનિ0તિનિ0ત છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને મર�લાનોમર�લાનોમર�લાનોમર�લાનો જ�મજ�મજ�મજ�મ િનિ0તિનિ0તિનિ0તિનિ0ત છેછેછેછે; તેથીતેથીતેથીતેથી પણપણપણપણ આઆઆઆ ઉપાયઉપાયઉપાયઉપાય િવનાનાિવનાનાિવનાનાિવનાના 

િવષયમાંિવષયમાંિવષયમાંિવષયમા ંશોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો તારાતારાતારાતારા માટ�માટ�માટ�માટ� યોnયયોnયયોnયયોnય નથીનથીનથીનથી. ����    ૨૭૨૭૨૭૨૭ ����    

    

આમઆમઆમઆમ તોતોતોતો આઆઆઆ મહાબાહોએમહાબાહોએમહાબાહોએમહાબાહોએ આખોઆખોઆખોઆખો વખતવખતવખતવખત લડ�લડ�લડ�લડ� જજજજ રા�6ુંરા�6ુંરા�6ુંરા�6ુ ં છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે �યાર��યાર��યાર��યાર� સામેસામેસામેસામે ભી3મભી3મભી3મભી3મ િપતામહિપતામહિપતામહિપતામહ અનેઅનેઅનેઅને આચાય4આચાય4આચાય4આચાય4 sોણsોણsોણsોણ આiયાંઆiયાંઆiયાંઆiયા ં

એટલેએટલેએટલેએટલે હાથમાથંીહાથમાથંીહાથમાથંીહાથમાથંી ગા�ંડવગા�ંડવગા�ંડવગા�ંડવ સરવાસરવાસરવાસરવા લાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને શોકનેશોકનેશોકનેશોકને કારણેકારણેકારણેકારણે બેસીબેસીબેસીબેસી પડ¥ાંપડ¥ાંપડ¥ાંપડ¥ા ંછેછેછેછે. અ9યારઅ9યારઅ9યારઅ9યાર PધુીPધુીPધુીPધુી ક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયને રણમાંરણમાંરણમાંરણમા ં�ળૂ�ળૂ�ળૂ�ળૂ ચાટતાચાટતાચાટતાચાટતા 

કર�કર�કર�કર� દ�ધાદ�ધાદ�ધાદ�ધા છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયને યમયમયમયમ સદનસદનસદનસદન પહFચાદ�પહFચાદ�પહFચાદ�પહFચાદ� દ�ધાદ�ધાદ�ધાદ�ધા છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તોતોતોતો કશોકશોકશોકશો યેયયેેયે શોકશોકશોકશોક કરવાનેકરવાનેકરવાનેકરવાને બદલેબદલેબદલેબદલે િવજયિવજયિવજયિવજય ઉ�માદઉ�માદઉ�માદઉ�માદ થયોથયોથયોથયો હશેહશેહશેહશે 

અનેઅનેઅનેઅને હવેહવેહવેહવે સામેસામેસામેસામે �વજનો�વજનો�વજનો�વજનો આiયાંઆiયાંઆiયાંઆiયા ંએટલેએટલેએટલેએટલે ગાRોગાRોગાRોગાRો ગળવાગળવાગળવાગળવા માડં¥ામાડં¥ામાડં¥ામાડં¥ા છેછેછેછે. 

 

આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ંયથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 �વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ આગળનાઆગળનાઆગળનાઆગળના DલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમા ંવણ4વીવણ4વીવણ4વીવણ4વી દ��ુંદ��ુંદ��ુંદ��ુ ંછેછેછેછે પણપણપણપણ અ$ુ 4અ$ુ 4અ$ુ 4અ$ુ 4નનનન િપ�ઓૃિપ�ઓૃિપ�ઓૃિપ�ઓૃ અનેઅનેઅનેઅને તેમનેતેમનેતેમનેતેમને તપ4ણતપ4ણતપ4ણતપ4ણ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંનેનનેેને તેવીતેવીતેવીતેવી બધીબધીબધીબધી 

લોકલોકલોકલોક વાયકાવાયકાવાયકાવાયકા >માણેની>માણેની>માણેની>માણેની વાતોવાતોવાતોવાતો કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી AીAીAીAી Bૃ3ણનેBૃ3ણનેBૃ3ણનેBૃ3ણને થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� કદાચકદાચકદાચકદાચ તેતતેેતે �વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા ( �zળુ�zળુ�zળુ�zળુ શર�રશર�રશર�રશર�ર + કારણકારણકારણકારણ શર�રશર�રશર�રશર�ર ) નેનનેેને 



 

 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા માનીમાનીમાનીમાની બેઠોબેઠોબેઠોબેઠો છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત કોઈકોઈકોઈકોઈ મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા બાધંીબાધંીબાધંીબાધંી લેલેલેલે તેતતેેતે પછ�પછ�પછ�પછ� તોતોતોતો �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી સા¦ુંસા¦ુંસા¦ુંસા¦ુ ં>માણ>માણ>માણ>માણ નનનન મળેમળેમળેમળે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી તેતતેેતે 

મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા કોઈકોઈકોઈકોઈ બદલવાબદલવાબદલવાબદલવા તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંનથીનથીનથીનથી હો� ુંહો� ુંહો� ુંહો� ુ.ં 
 

તેથીતેથીતેથીતેથી કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� જોજોજોજો તનેતનેતનેતને તેમતેમતેમતેમ લાગ�ુંલાગ� ુંલાગ� ુંલાગ� ુ ંહોયહોયહોયહોય ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ બધાબધાબધાબધા L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપામશેપામશેપામશેપામશે તોતોતોતો ���� કોઈકોઈકોઈકોઈ L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપામેપામેપામેપામે તેતતેેતે ફર�ફર�ફર�ફર� જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ���� જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે છેછેછેછે તેતતેેતે 

L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપામેપામેપામેપામે છેછેછેછે તેવોતેવોતેવોતેવો સસંારસસંારસસંારસસંાર ચgનેચgનેચgનેચgને ચલાવવાચલાવવાચલાવવાચલાવવા માટ�માટ�માટ�માટ� િનયતંાએિનયતંાએિનયતંાએિનયતંાએ િનયમિનયમિનયમિનયમ ઘડ¥ોઘડ¥ોઘડ¥ોઘડ¥ો છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ ગમેગમેગમેગમે તેટIુંતેટIુંતેટIુંતેટIુ ંમાનેમાનેમાનેમાને ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંpaુુ9વાકષ4ણનાpaુુ9વાકષ4ણનાpaુુ9વાકષ4ણનાpaુુ9વાકષ4ણના 

િનયમમાંિનયમમાંિનયમમાંિનયમમા ંનથીનથીનથીનથી માનતોમાનતોમાનતોમાનતો અનેઅનેઅનેઅને §ચી§ચી§ચી§ચી અગાશીઅગાશીઅગાશીઅગાશી પરથીપરથીપરથીપરથી BુદકોBુદકોBુદકોBુદકો મારવાથીમારવાથીમારવાથીમારવાથી ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંનીચેનીચેનીચેનીચે જમીનજમીનજમીનજમીન પરપરપરપર નહ;નહ;નહ;નહ; પ�ુપ�ુપ�ુપ�ુ પણપણપણપણ આકાશમાંઆકાશમાંઆકાશમાંઆકાશમા ંઉડવાઉડવાઉડવાઉડવા 

લાગીશલાગીશલાગીશલાગીશ તોતોતોતો યેયયેેયે કાઈકાઈકાઈકાઈ િનયમમાંિનયમમાંિનયમમાંિનયમમા ંકાઈકાઈકાઈકાઈ તેનીતેનીતેનીતેની મા�યતાનેમા�યતાનેમા�યતાનેમા�યતાને લીધેલીધેલીધેલીધે ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર નનનન થાયથાયથાયથાય. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે P�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમા ંજોજોજોજો જ�મજ�મજ�મજ�મ મરણનામરણનામરણનામરણના િનયમિનયમિનયમિનયમ 

હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો P�ૃ3ટ(ુંP�ૃ3ટ(ુંP�ૃ3ટ(ુંP�ૃ3ટ(ુ ંકાય4કાય4કાય4કાય4 તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે ચાલેચાલેચાલેચાલે – માર�માર�માર�માર� ક�ક�ક�ક� તમાર�તમાર�તમાર�તમાર� મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા >માણે>માણે>માણે>માણે નહ;નહ;નહ;નહ;. 
 

જ�મજ�મજ�મજ�મ મરણનોમરણનોમરણનોમરણનો િનયમિનયમિનયમિનયમ �વો�વો�વો�વો માટ�માટ�માટ�માટ� ઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને �યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4 પણપણપણપણ છેછેછેછે. કાળ¨મેકાળ¨મેકાળ¨મેકાળ¨મે ઘસા� ુંઘસા� ુંઘસા� ુંઘસા� ુ ંશર�રશર�રશર�રશર�ર જોજોજોજો કાયમકાયમકાયમકાયમ ધારણધારણધારણધારણ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ� 

તોતોતોતો તેતતેેતે બો*aુપબો*aુપબો*aુપબો*aુપ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય તેથીતેથીતેથીતેથી ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંજોમવ�ં ુજોમવ�ં ુજોમવ�ં ુજોમવ�ં ુશર�રશર�રશર�રશર�ર >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંકmુંકmુંકmુંકmુ ંશોકશોકશોકશોક કરવાકરવાકરવાકરવા ��ું��ું��ું��ુ ંહોયહોયહોયહોય નહ;નહ;નહ;નહ;. વળ�વળ�વળ�વળ� કોઈકોઈકોઈકોઈ માનેમાનેમાનેમાને ક�ક�ક�ક� 

,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંHનુ©Hનુ©Hનુ©Hનુ©�મમાં�મમાં�મમાં�મમા ંિવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસ નથીનથીનથીનથી રાખતોરાખતોરાખતોરાખતો, તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંકmુંકmુંકmુંકmુ ંહોયહોયહોયહોય નહ;નહ;નહ;નહ;. હવેહવેહવેહવે આપણેઆપણેઆપણેઆપણે *ણીએ*ણીએ*ણીએ*ણીએ છ�એછ�એછ�એછ�એ ક�ક�ક�ક� �વોને�વોને�વોને�વોને *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

એકએકએકએક જ�મમાંજ�મમાંજ�મમાંજ�મમા ંગમેગમેગમેગમે તેટલોતેટલોતેટલોતેટલો Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4 કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો યયયય બધીબધીબધીબધી ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા Hણૂ4Hણૂ4Hણૂ4Hણૂ4 નનનન થાયથાયથાયથાય. બાક�બાક�બાક�બાક� રહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા નવોનવોનવોનવો જ�મજ�મજ�મજ�મ લીધાલીધાલીધાલીધા વગરવગરવગરવગર ક�વીક�વીક�વીક�વી 

ર�તેર�તેર�તેર�તે Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થાયથાયથાયથાય? આઆઆઆ જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે ���� સભાનતાસભાનતાસભાનતાસભાનતા Hવૂ4કHવૂ4કHવૂ4કHવૂ4ક કમ�કમ�કમ�કમ� કયા4કયા4કયા4કયા4 હોહોહોહોયયયય તેનાતેનાતેનાતેના ફળફળફળફળ શર�રશર�રશર�રશર�ર lટ�lટ�lટ�lટ� *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો કોણકોણકોણકોણ ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે? તેથીતેથીતેથીતેથી જોજોજોજો 

Hનુ©�મHનુ©�મHનુ©�મHનુ©�મ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો ઈનામઈનામઈનામઈનામ ક�ક�ક�ક� સ*સ*સ*સ* કmુંકmુંકmુંકmુ ંસભંવીસભંવીસભંવીસભંવી નનનન શક�શક�શક�શક�. વળ�વળ�વળ�વળ� લોકોલોકોલોકોલોકો Hવૂ4જોએHવૂ4જોએHવૂ4જોએHવૂ4જોએ કર�લાકર�લાકર�લાકર�લા Wુ3Bૃ9યોનાWુ3Bૃ9યોનાWુ3Bૃ9યોનાWુ3Bૃ9યોના ફળફળફળફળ તેમનાતેમનાતેમનાતેમના સતંાનોનેસતંાનોનેસતંાનોનેસતંાનોને 

આપવાઆપવાઆપવાઆપવા લાગેલાગેલાગેલાગે ક�ક�ક�ક� – તેઓતેઓતેઓતેઓ તોતોતોતો pજુર�pજુર�pજુર�pજુર� ગયાગયાગયાગયા હવેહવેહવેહવે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને બદલેબદલેબદલેબદલે તમેતમેતમેતમે સ*સ*સ*સ* ભોગવોભોગવોભોગવોભોગવો. આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત પણપણપણપણ �યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4 નનનન ગણાયગણાયગણાયગણાય. આથીઆથીઆથીઆથી 

Hનુ©�મનોHનુ©�મનોHનુ©�મનોHનુ©�મનો કાયદોકાયદોકાયદોકાયદો વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� �યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4�યાયHણૂ4 લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ કાયદોકાયદોકાયદોકાયદો P�ૃ3ટકતા4એP�ૃ3ટકતા4એP�ૃ3ટકતા4એP�ૃ3ટકતા4એ ઘડ�લોઘડ�લોઘડ�લોઘડ�લો છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંઆપણીઆપણીઆપણીઆપણી મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા ક�ક�ક�ક� િવ0ાસનાિવ0ાસનાિવ0ાસનાિવ0ાસના આધાર�આધાર�આધાર�આધાર� કશોકશોકશોકશો ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર થઈથઈથઈથઈ શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો 

આવીઆવીઆવીઆવી બાબતોમાંબાબતોમાંબાબતોમાંબાબતોમા ંતોતોતોતો કાયદોકાયદોકાયદોકાયદો *ણીને*ણીને*ણીને*ણીને તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે �વ�ું�વ�ું�વ�ું�વ�ુ ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� અથ4Hણૂ4અથ4Hણૂ4અથ4Hણૂ4અથ4Hણૂ4 ગણાયગણાયગણાયગણાય. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંઆ9માઆ9માઆ9માઆ9મા જ�મતોજ�મતોજ�મતોજ�મતો નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને મરતોમરતોમરતોમરતો યેયયેેયે નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા વાળોવાળોવાળોવાળો �વ�વ�વ�વ જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે અનેઅનેઅનેઅને મર�મર�મર�મર� તેતતેેતે બનંેબનંેબનંેબનંે બાબતોમાથંીબાબતોમાથંીબાબતોમાથંીબાબતોમાથંી એક�એક�એક�એક� 

બાબતબાબતબાબતબાબત શોકશોકશોકશોક કરવાકરવાકરવાકરવા લાયકલાયકલાયકલાયક નથીનથીનથીનથી. 
 

18. 

મUયમાંમUયમાંમUયમાંમUયમા ંiય�તiય�તiય�તiય�ત 

આ�દઆ�દઆ�દઆ�દ bતbતbતbત અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત 

તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંશોકશોકશોકશોક mુંmુંmુંmુ?ં 

 

iય�તiય�તiય�તiય�ત મUયમાંમUયમાંમUયમાંમUયમા ંથાયથાયથાયથાય છેછેછેછે, આ�દઆ�દઆ�દઆ�દ bતbતbતbત અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત, 

�વ�વ�વ�વ બધાબધાબધાબધા શાનેશાનેશાનેશાને પછ�પછ�પછ�પછ�, થાયથાયથાયથાય શોકમાંશોકમાંશોકમાંશોકમા ંર�તર�તર�તર�ત ? 

 



 

 

અiયકતાદ�િનઅiયકતાદ�િનઅiયકતાદ�િનઅiયકતાદ�િન kતૂાિનkતૂાિનkતૂાિનkતૂાિન iય�તમUયાિનiય�તમUયાિનiય�તમUયાિનiય�તમUયાિન ભારતભારતભારતભારત | 

અiય�તિનધના�યેઅiય�તિનધના�યેઅiય�તિનધના�યેઅiય�તિનધના�યેવવવવ તRતRતRતR કાકાકાકા પ�રદ�વનાપ�રદ�વનાપ�રદ�વનાપ�રદ�વના ����    ૨૮૨૮૨૮૨૮ ����    

    

હ�હ�હ�હ� અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન! સઘળાંસઘળાંસઘળાંસઘળા ં>ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ જ�મજ�મજ�મજ�મ HવૂtHવૂtHવૂtHવૂt અ>ગટઅ>ગટઅ>ગટઅ>ગટ હતાંહતાંહતાંહતા ંઅનેઅનેઅનેઅને મયા4મયા4મયા4મયા4 પછ�પછ�પછ�પછ� પણપણપણપણ અ>ગટઅ>ગટઅ>ગટઅ>ગટ થઇથઇથઇથઇ જનારજનારજનારજનાર છેછેછેછે, ક�વળક�વળક�વળક�વળ વચગાળામાંવચગાળામાંવચગાળામાંવચગાળામા ંજજજજ 

>ગટ>ગટ>ગટ>ગટ છેછેછેછે, તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� આવીઆવીઆવીઆવી Y�થિતમાંY�થિતમાંY�થિતમાંY�થિતમા ંશોશોશોશો શોકશોકશોકશોક કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો? ����    ૨૮૨૮૨૮૨૮ ����    

    

સવ4સવ4સવ4સવ4 kતૂોkતૂોkતૂોkતૂો જ�મજ�મજ�મજ�મ પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંઅ>ગટઅ>ગટઅ>ગટઅ>ગટ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે, મUયમાંમUયમાંમUયમાંમUયમા ંiય�તiય�તiય�તiય�ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને bતેbતેbતેbતે ફર�ફર�ફર�ફર� પાછાપાછાપાછાપાછા અ>ગટઅ>ગટઅ>ગટઅ>ગટ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ���� સતતસતતસતતસતત 

પ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલ હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે આવેઆવેઆવેઆવે અનેઅનેઅનેઅને *ય*ય*ય*ય તેતતેેતે બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે શોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો તેતતેેતે અણસમજણઅણસમજણઅણસમજણઅણસમજણ સીવાયસીવાયસીવાયસીવાય બી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંmુંmુંmુંmુ ંહોઈહોઈહોઈહોઈ શક�શક�શક�શક�? 

 

Pયુ4Pયુ4Pયુ4Pયુ4 સવાર�સવાર�સવાર�સવાર� ઉદયઉદયઉદયઉદય પામેપામેપામેપામે અનેઅનેઅનેઅને સા�ંસા�ંસા�ંસા�ં અ�તઅ�તઅ�તઅ�ત પામેપામેપામેપામે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંઆપણેઆપણેઆપણેઆપણે શોકશોકશોકશોક નથીનથીનથીનથી કરતાંકરતાંકરતાંકરતા.ં કળ�કળ�કળ�કળ� બેસેબેસેબેસેબેસે, eલeલeલeલ ખીલેખીલેખીલેખીલે, કરમાયકરમાયકરમાયકરમાય અનેઅનેઅનેઅને છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� 

વીલીનવીલીનવીલીનવીલીન થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંશોકશોકશોકશોક નથીનથીનથીનથી કરતાંકરતાંકરતાંકરતા.ં જગતમાંજગતમાંજગતમાંજગતમા ંઅસ�ંયઅસ�ંયઅસ�ંયઅસ�ંય �વો�વો�વો�વો રોજરોજરોજરોજ જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે છેછેછેછે, સતતસતતસતતસતત �wૃ7�wૃ7�wૃ7�wૃ7 પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� લયલયલયલય 

પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે તેતતેેતે બાબતનોબાબતનોબાબતનોબાબતનો યેયયેેયે આપણેઆપણેઆપણેઆપણે શોકશોકશોકશોક નથીનથીનથીનથી કરતાંકરતાંકરતાંકરતા.ં 
 

તોતોતોતો >?>?>?>? થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે શેનોશેનોશેનોશેનો? ગમતીગમતીગમતીગમતી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત ક�ક�ક�ક� વ��નુોવ��નુોવ��નુોવ��નુો િવયોગિવયોગિવયોગિવયોગ અનેઅનેઅનેઅને અણગમતીઅણગમતીઅણગમતીઅણગમતી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત ક�ક�ક�ક� વ��નુોવ��નુોવ��નુોવ��નુો યોગયોગયોગયોગ શોકશોકશોકશોક 

માટ�માટ�માટ�માટ� કારણkતૂકારણkતૂકારણkતૂકારણkતૂ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. ભાવનગરમાંભાવનગરમાંભાવનગરમાંભાવનગરમા ંરોજરોજરોજરોજ અસ�ંયઅસ�ંયઅસ�ંયઅસ�ંય લોલોલોલોકોકોકોકો આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ચા�યાચા�યાચા�યાચા�યા *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી કોઈકોઈકોઈકોઈ મનેમનેમનેમને નનનન મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો કશોકશોકશોકશો 

શોકશોકશોકશોક થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુજોજોજોજો મનેમનેમનેમને ખબરખબરખબરખબર પડ�પડ�પડ�પડ� ક�ક�ક�ક� મારોમારોમારોમારો િ>યિ>યિ>યિ>ય િમRિમRિમRિમR ભાવનગરમાંભાવનગરમાંભાવનગરમાંભાવનગરમા ંઆવેલોઆવેલોઆવેલોઆવેલો અનેઅનેઅનેઅને મનેમનેમનેમને મ�યોમ�યોમ�યોમ�યો તોતોતોતો નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ *ણ*ણ*ણ*ણ 

P7ુાયંેP7ુાયંેP7ુાયંેP7ુાયંે નનનન કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો માaંુમાaંુમાaંુમાaંુ મનમનમનમન શોક
�તશોક
�તશોક
�તશોક
�ત થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ�? કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� મનેમનેમનેમને મારોમારોમારોમારો િમRિમRિમRિમR િ>યિ>યિ>યિ>ય છેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ સમતાસમતાસમતાસમતા 

શીખવતાશીખવતાશીખવતાશીખવતા કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� સઘ/ંસઘ/ંસઘ/ંસઘ/ં કાઈકાઈકાઈકાઈ મUયમાંમUયમાંમUયમાંમUયમા ંiય�તiય�તiય�તiય�ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� આ�દઆ�દઆ�દઆ�દ અનેઅનેઅનેઅને bતેbતેbતેbતે તોતોતોતો અiય�તઅiય�તઅiય�તઅiય�ત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેતતેેતે બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે શોકશોકશોકશોક કરવોકરવોકરવોકરવો 

તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંકારણકારણકારણકારણ કોઈ(ુંકોઈ(ુંકોઈ(ુંકોઈ(ુ ંiય�તiય�તiય�તiય�ત થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ંક�ક�ક�ક� અiય�તમાંઅiય�તમાંઅiય�તમાંઅiય�તમા ંચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ંજ�ુંજ�ુંજ�ુંજ�ુ ંનથીનથીનથીનથી પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુમનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઉઠતાઉઠતાઉઠતાઉઠતા રાગરાગરાગરાગ-�ષે�ષે�ષે�ષે અનેઅનેઅનેઅને $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા kતૂોkતૂોkતૂોkતૂો >9યેની>9યેની>9યેની>9યેની 

અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ ભાવોિમ�ભાવોિમ�ભાવોિમ�ભાવોિમ� કારણk ૂકારણk ૂકારણk ૂકારણkતૂતતત છેછેછેછે. ���� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત સવ4નીસવ4નીસવ4નીસવ4ની bદરbદરbદરbદર એકએકએકએક માRમાRમાRમાR આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને $ુવે$ુવે$ુવે$ુવે છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને કોઈનાકોઈનાકોઈનાકોઈના આવવાથીઆવવાથીઆવવાથીઆવવાથી ક�ક�ક�ક� 

જવાથીજવાથીજવાથીજવાથી કશોકશોકશોકશો શોકશોકશોકશોક નથીનથીનથીનથી થતોથતોથતોથતો. 
 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંશોકનાશોકનાશોકનાશોકના LળુમાંLળુમાંLળુમાંLળુમા ંઆસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત રહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી છેછેછેછે. >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી અનેઅનેઅનેઅને પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� આવવાઆવવાઆવવાઆવવા જવાજવાજવાજવા વાળાવાળાવાળાવાળા છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી દર�કદર�કદર�કદર�ક પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ંસમતાસમતાસમતાસમતા 

ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� શકનારનેશકનારનેશકનારનેશકનારને કશોકશોકશોકશો શોકશોકશોકશોક થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. 
 

19. 

આªયtઆªયtઆªયtઆªયt કોઈકોઈકોઈકોઈ 

$ુ$ુ$ુ$ુવેવવેેવે બોલેબોલેબોલેબોલે સાભંળેસાભંળેસાભંળેસાભંળે 

અગ�યઅગ�યઅગ�યઅગ�ય આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 
 

20. 

હ*ર�હ*ર�હ*ર�હ*ર� કોઈકોઈકોઈકોઈ 



 

 

બોલેબોલેબોલેબોલે PણેુPણેુPણેુPણેુ, *ણે*ણે*ણે*ણે તોતોતોતો 

કરોડ�કરોડ�કરોડ�કરોડ� કોકોકોકો’કકકક 

 

અચરજઅચરજઅચરજઅચરજ પામીનેપામીનેપામીનેપામીને $ુએ$ુએ$ુએ$ુએ કોઈકોઈકોઈકોઈ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માન,ે 

અચરજથીઅચરજથીઅચરજથીઅચરજથી બોલેબોલેબોલેબોલે PણેુPણેુPણેુPણેુ કોઈકોઈકોઈકોઈ આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માન.ે 

 

AોતાAોતાAોતાAોતા વ�તાવ�તાવ�તાવ�તા સવ4સવ4સવ4સવ4 તેતતેેતે હ*રમાથંીહ*રમાથંીહ*રમાથંીહ*રમાથંી કોકોકોકો’કકકક, 

*ણી*ણી*ણી*ણી શકતાશકતાશકતાશકતા આ9મનેઆ9મનેઆ9મનેઆ9મને કરોડમાથંીકરોડમાથંીકરોડમાથંીકરોડમાથંી કોકકોકકોકકોક. 
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આઆઆઆ આ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વ એટIુંએટIુંએટIુંએટIુ ંગહનગહનગહનગહન અનેઅનેઅનેઅને આªય4કારકઆªય4કારકઆªય4કારકઆªય4કારક છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક િવરલાિવરલાિવરલાિવરલા જજજજ તેનેતેનેતેનેતેને અચરજથીઅચરજથીઅચરજથીઅચરજથી $ુવે$ુવે$ુવે$ુવે છેછેછેછે. કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક િવરલાિવરલાિવરલાિવરલા તેનેતેનેતેનેતેને િવશેિવશેિવશેિવશે 

અચરજકારકઅચરજકારકઅચરજકારકઅચરજકારક વણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક િવરલાિવરલાિવરલાિવરલા તેનેતેનેતેનેતેને અચરજથીઅચરજથીઅચરજથીઅચરજથી સાભંળેસાભંળેસાભંળેસાભંળે છેછેછેછે. બોલનારાબોલનારાબોલનારાબોલનારા અનેઅનેઅનેઅને સાભંળનારામાથંીસાભંળનારામાથંીસાભંળનારામાથંીસાભંળનારામાથંી કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક 

િવરિવરિવરિવરલાલાલાલા જજજજ તેનેતેનેતેનેતેને યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 ર�તેર�તેર�તેર�તે સમ�સમ�સમ�સમ� છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ અદkતુઅદkતુઅદkતુઅદkતુ NOિવ�ાNOિવ�ાNOિવ�ાNOિવ�ા તેતતેેતે ભારતનાભારતનાભારતનાભારતના રાજિષ�રાજિષ�રાજિષ�રાજિષ� અનેઅનેઅનેઅને NOિષ�ઓનીNOિષ�ઓનીNOિષ�ઓનીNOિષ�ઓની જગતનેજગતનેજગતનેજગતને મહાનમહાનમહાનમહાન ભેટભેટભેટભેટ છેછેછેછે. આઆઆઆ સવ��ચસવ��ચસવ��ચસવ��ચ rાનrાનrાનrાન >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની 

ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા અનેકઅનેકઅનેકઅનેક લોકોમાથંીલોકોમાથંીલોકોમાથંીલોકોમાથંી કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક નેનનેેને જજજજ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. તેતતેેતે ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થનારામાથંીથનારામાથંીથનારામાથંીથનારામાથંી કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક જજજજ આઆઆઆ rાનનેrાનનેrાનનેrાનને કહ�કહ�કહ�કહ� શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક જજજજ આઆઆઆ 

rાનનેrાનનેrાનનેrાનને સાભંળ�સાભંળ�સાભંળ�સાભંળ� શશશશકવાકવાકવાકવા ભાnયશાળ�ભાnયશાળ�ભાnયશાળ�ભાnયશાળ� થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. આઆઆઆ આ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વઆ9મત9વ િવશેિવશેિવશેિવશે કહ�નારાકહ�નારાકહ�નારાકહ�નારા અનેઅનેઅનેઅને સાભંળનારાસાભંળનારાસાભંળનારાસાભંળનારા અનેકઅનેકઅનેકઅનેક લોકોમાથંીલોકોમાથંીલોકોમાથંીલોકોમાથંી કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક નેનનેેને 

જજજજ તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંયથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 rાનrાનrાનrાન થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

———————————————————— 

કઠોપિનષદનાકઠોપિનષદનાકઠોપિનષદનાકઠોપિનષદના >થમ>થમ>થમ>થમ અUયાયનીઅUયાયનીઅUયાયનીઅUયાયની બી�બી�બી�બી� વ�લીમાંવ�લીમાંવ�લીમાંવ�લીમા ં૭૭૭૭માંમાંમાંમા ંમRંમાંમRંમાંમRંમાંમRંમા ંઆઆઆઆ વાતવાતવાતવાત આઆઆઆ ર�તેર�તેર�તેર�તે કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી છેછેછેછે. 
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21. 

શર�ર�શર�ર�શર�ર�શર�ર� આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા 

સવ4સવ4સવ4સવ4 kતૂેkતૂેkતૂેkતૂે અવUયઅવUયઅવUયઅવUય 

શોકશોકશોકશોક અયોnયઅયોnયઅયોnયઅયોnય 

 

શર�રમાંશર�રમાંશર�રમાંશર�રમા ંઆ9માઆ9માઆ9માઆ9મા ર^ોર^ોર^ોર^ો તેતતેેતે નનનન કદ�યકદ�યકદ�યકદ�ય મરાયમરાયમરાયમરાય, 

તેથીતેથીતેથીતેથી કોઈકોઈકોઈકોઈ �વનો�વનો�વનો�વનો, શોકશોકશોકશોક કર�કર�કર�કર� નનનન શકાયશકાયશકાયશકાય. 
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શોક(ુંશોક(ુંશોક(ુંશોક(ુ ંકારણકારણકારણકારણ અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક છેછેછેછે. ���� ��ું��ું��ું��ુ ંહોયહોયહોયહોય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંનનનન *ણતાં*ણતાં*ણતાં*ણતા ંિવપર�તિવપર�તિવપર�તિવપર�ત ર�તેર�તેર�તેર�તે *ણ�ું*ણ�ું*ણ�ું*ણ�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ તેતતેેતે ર�તેર�તેર�તેર�તે iયવહારiયવહારiયવહારiયવહાર કરવોકરવોકરવોકરવો તેનેતેનેતેનેતેને 

અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

અના9માનેઅના9માનેઅના9માનેઅના9માને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા માનવોમાનવોમાનવોમાનવો – એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા માનીમાનીમાનીમાની લેવોલેવોલેવોલેવો તેતતેેતે અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક છેછેછેછે. 

 

અપવીRનેઅપવીRનેઅપવીRનેઅપવીRને પવીRપવીRપવીRપવીR માન�ુંમાન�ુંમાન�ુંમાન�ુ ં– શર�રશર�રશર�રશર�ર પચંkતૂો(ુંપચંkતૂો(ુંપચંkતૂો(ુંપચંkતૂો(ુ ંબનેIુંબનેIુંબનેIુંબનેIુ ંછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને મલીનમલીનમલીનમલીન છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અ9યતંઅ9યતંઅ9યતંઅ9યતં નીમ4ળનીમ4ળનીમ4ળનીમ4ળ છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને 

પવીRપવીRપવીRપવીR મામામામાન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને સતતસતતસતતસતત અવગણવોઅવગણવોઅવગણવોઅવગણવો તેતતેેતે અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક છેછેછેછે. 

 

અિન9યનેઅિન9યનેઅિન9યનેઅિન9યને િન9યિન9યિન9યિન9ય માન�ુંમાન�ુંમાન�ુંમાન�ુ ં– શર�રશર�રશર�રશર�ર અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા િન9યિન9યિન9યિન9ય છેછેછેછે. અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા ટકાવીટકાવીટકાવીટકાવી રાખવાનીરાખવાનીરાખવાનીરાખવાની ગડમથલગડમથલગડમથલગડમથલ 

કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંરહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંતેતતેેતે અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક છેછેછેછે. 

 

WુWુWુWુ:ખaુપનેખaુપનેખaુપનેખaુપને PખુaુપPખુaુપPખુaુપPખુaુપ માન�ુંમાન�ુંમાન�ુંમાન�ુ ં– સસંારસસંારસસંારસસંાર સતતસતતસતતસતત પ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલપ�રવત4નશીલ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને વા�તિવકવા�તિવકવા�તિવકવા�તિવક PખુPખુPખુPખુ સસંારનાસસંારનાસસંારનાસસંારના >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી પદાપદાપદાપદાથ�થીથ�થીથ�થીથ�થી નહ;નહ;નહ;નહ; પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુ

આ9મઆ9મઆ9મઆ9મ �વaુપે�વaુપે�વaુપે�વaુપે છેછેછેછે તેતતેેતે નનનન સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને સતતસતતસતતસતત પ�રવ9ન4શીલપ�રવ9ન4શીલપ�રવ9ન4શીલપ�રવ9ન4શીલ સસંારમાંસસંારમાંસસંારમાંસસંારમા ંઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા / �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા અનેઅનેઅનેઅને વેરવેરવેરવેર ઝેરથીઝેરથીઝેરથીઝેરથી ભટકતાંભટકતાંભટકતાંભટકતા ંરહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંતેતતેેતે 

અિવવેકઅિવવેકઅિવવેકઅિવવેક છેછેછેછે. 

 

�યાર��યાર��યાર��યાર� આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અનેઅનેઅનેઅને અના9માનોઅના9માનોઅના9માનોઅના9માનો યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� કશોકશોકશોકશો શોકશોકશોકશોક રહ�તોરહ�તોરહ�તોરહ�તો નથીનથીનથીનથી. 
 

22. 

ધમા4થtધમા4થtધમા4થtધમા4થt 67ુ67ુ67ુ67ુ 

hાRhાRhાRhાR સહજસહજસહજસહજ ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 

થો�ુંથો�ુંથો�ુંથો�ું િવચાિવચાિવચાિવચારરરર 

 

તારોતારોતારોતારો ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 િવચારિવચારિવચારિવચાર તોતોતોતો, શોકશોકશોકશોક WૂરWૂરWૂરWૂર આઆઆઆ થાયથાયથાયથાય, 

ધમ467ુનેધમ467ુનેધમ467ુનેધમ467ુને કાજકાજકાજકાજ છેછેછેછે hિRયોનીhિRયોનીhિRયોનીhિRયોની કાયકાયકાયકાય. 
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શોકનેશોકનેશોકનેશોકને લીધેલીધેલીધેલીધે અનેઅનેઅનેઅને �વજનો�વજનો�વજનો�વજનો હણાઈહણાઈહણાઈહણાઈ જશેજશેજશેજશે તોતોતોતો મહાપાપમહાપાપમહાપાપમહાપાપ લાગશેલાગશેલાગશેલાગશે તેથીતેથીતેથીતેથી આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ં67ુ67ુ67ુ67ુ કરવાકરવાકરવાકરવા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતોતોતોતો ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંભી¬ુભી¬ુભી¬ુભી¬ ુબનીનેબનીનેબનીનેબનીને રહ�વા(ુંરહ�વા(ુંરહ�વા(ુંરહ�વા(ુ ં

વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� પસદંપસદંપસદંપસદં કaંુકaંુકaંુકaંુ lંlંlંl ંતે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ં�યાર��યાર��યાર��યાર� અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે 9યા9યા9યા9યાર�ર�ર�ર� કસમયેકસમયેકસમયેકસમયે આવાઆવાઆવાઆવા શોક
�તશોક
�તશોક
�તશોક
�ત માનસમાનસમાનસમાનસ પરપરપરપર ટકોરટકોરટકોરટકોર કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંAીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ ઉપરો�તઉપરો�તઉપરો�તઉપરો�ત 

વાતવાતવાતવાત કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

સ9યા
હસ9યા
હસ9યા
હસ9યા
હ અનેઅનેઅનેઅને આઝાદ�નીઆઝાદ�નીઆઝાદ�નીઆઝાદ�ની લડાઈલડાઈલડાઈલડાઈ સાથેસાથેસાથેસાથે લડ�લાલડ�લાલડ�લાલડ�લા લોકોલોકોલોકોલોકો �યાર��યાર��યાર��યાર� પા�ક�તાનપા�ક�તાનપા�ક�તાનપા�ક�તાન ભારત(ુંભારત(ુંભારત(ુંભારત(ુ ં કારગીલકારગીલકારગીલકારગીલ પચાવીપચાવીપચાવીપચાવી પાડ�પાડ�પાડ�પાડ� અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� 

ભારતનાભારતનાભારતનાભારતના સેનાપિતસેનાપિતસેનાપિતસેનાપિત તેમતેમતેમતેમ કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� અર�અર�અર�અર� આઆઆઆ પા�ક�તાનપા�ક�તાનપા�ક�તાનપા�ક�તાન સાથેસાથેસાથેસાથે તોતોતોતો આપણેઆપણેઆપણેઆપણે ભાઈભાઈભાઈભાઈ ભાઈભાઈભાઈભાઈ �વો�વો�વો�વો iયવહારiયવહારiયવહારiયવહાર હતોહતોહતોહતો અનેઅનેઅનેઅને તેમનેતેમનેતેમનેતેમને મારવામારવામારવામારવા 

કરતાકરતાકરતાકરતા તોતોતોતો ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંભી¬કુભી¬કુભી¬કુભી¬કુ બનીનેબનીનેબનીનેબનીને �વવા(ું�વવા(ું�વવા(ું�વવા(ુ ંપસદંપસદંપસદંપસદં કaંુકaંુકaંુકaંુ તોતોતોતો આપણીઆપણીઆપણીઆપણી સરકારસરકારસરકારસરકાર તેનેતેનેતેનેતેને કહ�કહ�કહ�કહ� તોતોતોતો ખર�ખર�ખર�ખર� જજજજ નેનનેેને ક�ક�ક�ક� ભાઈભાઈભાઈભાઈ તનેતનેતનેતને ખર�ખર�ખર�ખર� ટાણેટાણેટાણેટાણે ભાગીભાગીભાગીભાગી 

ટવાટવાટવાટવા માટ�માટ�માટ�માટ� સેનાપિતસેનાપિતસેનાપિતસેનાપિત નથીનથીનથીનથી બનાiયોબનાiયોબનાiયોબનાiયો. દ�શનાદ�શનાદ�શનાદ�શના સીમાડા(ુંસીમાડા(ુંસીમાડા(ુંસીમાડા(ુ ંરhણરhણરhણરhણ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે સૈિનકો(ુંસૈિનકો(ુંસૈિનકો(ુંસૈિનકો(ુ ંકત4iયકત4iયકત4iયકત4iય છેછેછેછે. અUયાપનઅUયાપનઅUયાપનઅUયાપન કરાવ�ુંકરાવ�ુંકરાવ�ુંકરાવ�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને 

L�ૂયો(ુંL�ૂયો(ુંL�ૂયો(ુંL�ૂયો(ુ ંરhણરhણરhણરhણ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતથાતથાતથાતથા સવંધ4નસવંધ4નસવંધ4નસવંધ4ન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે અUયાપકોનોઅUયાપકોનોઅUયાપકોનોઅUયાપકોનો ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 છેછેછેછે. >ામાSણકતાથી>ામાSણકતાથી>ામાSણકતાથી>ામાSણકતાથી વેપારવેપારવેપારવેપાર કરવોકરવોકરવોકરવો અનેઅનેઅનેઅને જaુરજaુરજaુરજaુર પડ�પડ�પડ�પડ� દ�શનેદ�શનેદ�શનેદ�શને 

અનેઅનેઅનેઅને >*જનોને>*જનોને>*જનોને>*જનોને આિથ�કઆિથ�કઆિથ�કઆિથ�ક ર�તેર�તેર�તેર�તે મદદaુપમદદaુપમદદaુપમદદaુપ થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ંતેતતેેતે વેપાર�નોવેપાર�નોવેપાર�નોવેપાર�નો ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે ���� પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને hિRયhિRયhિRયhિRય અનેઅનેઅનેઅને યો7ોયો7ોયો7ોયો7ો માનેમાનેમાનેમાને છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

સમ
સમ
સમ
સમ
 �વન�વન�વન�વન 67ુો67ુો67ુો67ુો કયા4કયા4કયા4કયા4 હોયહોયહોયહોય તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંદ�શનાદ�શનાદ�શનાદ�શના રhણરhણરhણરhણ માટ�માટ�માટ�માટ� 67ુ67ુ67ુ67ુ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય બબબબનીનીનીની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ ®ધળા®ધળા®ધળા®ધળા ક�સર�યાક�સર�યાક�સર�યાક�સર�યા કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંનથીનથીનથીનથી કKુંકKુંકKુંકKુ ંક�ક�ક�ક� **** �ું� ું� ું� ુ ંતાર�તાર�તાર�તાર� કપાઈકપાઈકપાઈકપાઈ મરમરમરમર. તેનેતેનેતેનેતેને સૈ�ય(ુંસૈ�ય(ુંસૈ�ય(ુંસૈ�ય(ુ ંસચંાલનસચંાલનસચંાલનસચંાલન કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને 

અણીનાઅણીનાઅણીનાઅણીના વખતેવખતેવખતેવખતે અ�યાયનોઅ�યાયનોઅ�યાયનોઅ�યાયનો સામનોસામનોસામનોસામનો કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકKુંકKુંકKુંકKુ ંછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે પણપણપણપણ આઘેથીઆઘેથીઆઘેથીઆઘેથી નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ રથનીરથનીરથનીરથની �રૂા�રૂા�રૂા�રૂા સભંાળ�નેસભંાળ�નેસભંાળ�નેસભંાળ�ન.ે 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ં�(ું�(ું�(ું�(ુ ં���� કાય4hેRકાય4hેRકાય4hેRકાય4hેR હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે કાય4hેRેકાય4hેRેકાય4hેRેકાય4hેRે લોહ�નાલોહ�નાલોહ�નાલોહ�ના bિતમbિતમbિતમbિતમ ટ�પાટ�પાટ�પાટ�પા PધુીPધુીPધુીPધુી અનેઅનેઅનેઅને શર�રનાશર�રનાશર�રનાશર�રના bિતમbિતમbિતમbિતમ 0ાસ0ાસ0ાસ0ાસ PધુીPધુીPધુીPધુી કાય4રતકાય4રતકાય4રતકાય4રત રહ�નેરહ�નેરહ�નેરહ�ને 

BુdંુબBુdંુબBુdંુબBુdંુબ / સમાજસમાજસમાજસમાજ / દ�શદ�શદ�શદ�શ અનેઅનેઅનેઅને જગત(ુજગત(ુજગત(ુજગત( ુક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ થાયથાયથાયથાય તેતતેેતે ર�તેર�તેર�તેર�તે વત4�ુંવત4�ુંવત4�ુંવત4�ુ ંતેતતેેતે સવ4સવ4સવ4સવ4 માટ�માટ�માટ�માટ� કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય છેછેછેછે. 

 

23. 

�વગ4(ું�વગ4(ું�વગ4(ું�વગ4(ુ ં�ાર�ાર�ાર�ાર 

દ�શદ�શદ�શદ�શ કા�કા�કા�કા� લડ�ુંલડ�ુંલડ�ુંલડ�ુ ં

યો7ાનેયો7ાનેયો7ાનેયો7ાને માટ�માટ�માટ�માટ� 
 

�વગ4�ાર�વગ4�ાર�વગ4�ાર�વગ4�ાર છેછેછેછે 67ુ67ુ67ુ67ુ આઆઆઆ અનાયાસઅનાયાસઅનાયાસઅનાયાસ આi6ુંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુ,ં 

PખુીPખુીPખુીPખુી હોયહોયહોયહોય hિRયhિRયhિRયhિRય તેતતેેતે 67ુ67ુ67ુ67ુ લભેલભેલભેલભે આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ.ં 
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કૌરવોકૌરવોકૌરવોકૌરવો અનેઅનેઅનેઅને પાડંપાડંપાડંપાડંવોવોવોવો Wુય�ધનનાWુય�ધનનાWુય�ધનનાWુય�ધનના આમRંણથીઆમRંણથીઆમRંણથીઆમRંણથી $ુગાર$ુગાર$ુગાર$ુગાર ર�યાંર�યાંર�યાંર�યા.ં $ુગારમાં$ુગારમાં$ુગારમાં$ુગારમા ં6િુધ�3ઠર6િુધ�3ઠર6િુધ�3ઠર6િુધ�3ઠર હાયા4હાયા4હાયા4હાયા4. iયસનનીiયસનનીiયસનનીiયસનની �મ�મ�મ�મ જજજજ $ુગાર$ુગાર$ુગાર$ુગાર પણપણપણપણ 

એટલીએટલીએટલીએટલી જજજજ ખતરનાકખતરનાકખતરનાકખતરનાક બદ�બદ�બદ�બદ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેનાથીતેનાથીતેનાથીતેનાથી મોટામોટામોટામોટા મોટામોટામોટામોટા મહાભારતમહાભારતમહાભારતમહાભારત સ*4યાસ*4યાસ*4યાસ*4યા છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સ*4ઈસ*4ઈસ*4ઈસ*4ઈ ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંછેછેછેછે તેતતેેતે બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ 

િવ�દતિવ�દતિવ�દતિવ�દત છ�એછ�એછ�એછ�એ. લાસલાસલાસલાસ વેગાસવેગાસવેગાસવેગાસ વગેર�નાવગેર�નાવગેર�નાવગેર�ના $ુગાર$ુગાર$ુગાર$ુગાર ખાનાઓમાંખાનાઓમાંખાનાઓમાંખાનાઓમા ંહાર�નેહાર�નેહાર�નેહાર�ને ક�ટલાંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલા ંલોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ આપઘાઆપઘાઆપઘાઆપઘાતતતત કયા4કયા4કયા4કયા4 હશેહશેહશેહશે? શેરશેરશેરશેર સ¯ાઓમાંસ¯ાઓમાંસ¯ાઓમાંસ¯ાઓમા ંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલા ં

લોકોલોકોલોકોલોકો બરબાદબરબાદબરબાદબરબાદ થતાંથતાંથતાંથતા ંહશેહશેહશેહશે? 

 

શરતશરતશરતશરત LજુબLજુબLજુબLજુબ પાડંવોનેપાડંવોનેપાડંવોનેપાડંવોને બારબારબારબાર વરસનોવરસનોવરસનોવરસનો વનવાસવનવાસવનવાસવનવાસ અનેઅનેઅનેઅને એકએકએકએક વષ4નોવષ4નોવષ4નોવષ4નો અrાતવાસઅrાતવાસઅrાતવાસઅrાતવાસ ભોગવવોભોગવવોભોગવવોભોગવવો પડ¥ોપડ¥ોપડ¥ોપડ¥ો. 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ં

રા�યરા�યરા�યરા�ય પાlંપાlંપાlંપાl ંમાnં6ુંમાnં6ુંમાnં6ુંમાnં6ુ ં9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� Wુય�ધનેWુય�ધનેWુય�ધનેWુય�ધને તેમનીતેમનીતેમનીતેમની વાતવાતવાતવાત °ુકરાવી°ુકરાવી°ુકરાવી°ુકરાવી. વારંવારવારંવારવારંવારવારંવાર સિંધસિંધસિંધસિંધ માટ�માટ�માટ�માટ� >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ થયાંથયાંથયાંથયા.ં 6િુધ�3ઠર�6િુધ�3ઠર�6િુધ�3ઠર�6િુધ�3ઠર� તોતોતોતો 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી કKુંકKુંકKુંકKુ ંક�ક�ક�ક� 

પાચંપાચંપાચંપાચં ભાઈઓનેભાઈઓનેભાઈઓનેભાઈઓને માRમાRમાRમાR પાચંપાચંપાચંપાચં ગામગામગામગામ આપીઆપીઆપીઆપી �ો�ો�ો�ો. AીAીAીAી Bૃ3ણએBૃ3ણએBૃ3ણએBૃ3ણએ પણપણપણપણ સિંધસિંધસિંધસિંધ માટ�માટ�માટ�માટ� >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કય�કય�કય�કય�. Wુય�ધનWુય�ધનWુય�ધનWુય�ધન એકનોએકનોએકનોએકનો બેબેબેબે નનનન થયોથયોથયોથયો અનેઅનેઅનેઅને 

ગવ4થીગવ4થીગવ4થીગવ4થી કKુંકKુંકKુંકKુ ંક�ક�ક�ક� 67ુ67ુ67ુ67ુ કયા4કયા4કયા4કયા4 વગરવગરવગરવગર ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંસોયનીસોયનીસોયનીસોયની અણીઅણીઅણીઅણી �ટલી�ટલી�ટલી�ટલી kમૂીkમૂીkમૂીkમૂી પણપણપણપણ આપીશઆપીશઆપીશઆપીશ નહ;નહ;નહ;નહ;. પાડંવોનેપાડંવોનેપાડંવોનેપાડંવોને �યાર��યાર��યાર��યાર� હક(ુંહક(ુંહક(ુંહક(ુ ંતોતોતોતો નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ 

pજુરાનpજુરાનpજુરાનpજુરાન ચાલેચાલેચાલેચાલે તેટIુંતેટIુંતેટIુંતેટIુ ંયેયયેેયે આપવાનીઆપવાનીઆપવાનીઆપવાની નાનાનાના પાડ�પાડ�પાડ�પાડ� 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� સમથ4સમથ4સમથ4સમથ4 / તાકાતવાનતાકાતવાનતાકાતવાનતાકાતવાન અનેઅનેઅનેઅને દ�વનાદ�વનાદ�વનાદ�વના આઆઆઆ �દકરાઓ�દકરાઓ�દકરાઓ�દકરાઓ કઈકઈકઈકઈ ર�તેર�તેર�તેર�તે શાતંીથીશાતંીથીશાતંીથીશાતંીથી બેસીબેસીબેસીબેસી 

રહ�રહ�રહ�રહ� શક�શક�શક�શક�? 

 

67ુ67ુ67ુ67ુ ન"�ન"�ન"�ન"� થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ,ં સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ યો7ાઓયો7ાઓયો7ાઓયો7ાઓ આવીઆવીઆવીઆવી ગયાંગયાંગયાંગયા,ં સામસામસામસામ સામાસામાસામાસામા મોરચામોરચામોરચામોરચા મડંાણામડંાણામડંાણામડંાણા અનેઅનેઅનેઅને તેવેતેવેતેવેતેવે વખતેવખતેવખતેવખતે અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને િવષાદિવષાદિવષાદિવષાદ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી 

Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ 67ુ67ુ67ુ67ુ તેતતેેતે ઈ�છ±ુંઈ�છ±ુંઈ�છ±ુંઈ�છ±ુ ંનથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા નનનન હોહોહોહોવાવાવાવા છતાંછતાંછતાંછતા ંઅનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસે આવીઆવીઆવીઆવી પડ�Iુંપડ�Iુંપડ�Iુંપડ�Iુ ંછેછેછેછે. અનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસ ે

આવીઆવીઆવીઆવી પડ�Iુંપડ�Iુંપડ�Iુંપડ�Iુ ં67ુ67ુ67ુ67ુ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે યો7ા(ુંયો7ા(ુંયો7ા(ુંયો7ા(ુ ંકત4iયકત4iયકત4iયકત4iય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 અનેઅનેઅનેઅને દ�શદ�શદ�શદ�શ કા�કા�કા�કા� લડાઈમાંલડાઈમાંલડાઈમાંલડાઈમા ં���� યો7ાંયો7ાંયો7ાંયો7ા ંવીરગિતવીરગિતવીરગિતવીરગિત પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને �વગ4ની�વગ4ની�વગ4ની�વગ4ની 

>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. આતકંવાદ�ઓઆતકંવાદ�ઓઆતકંવાદ�ઓઆતકંવાદ�ઓ ધડાકાધડાકાધડાકાધડાકા કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને નીદ�ષનીદ�ષનીદ�ષનીદ�ષ નાગર�કોનેનાગર�કોનેનાગર�કોનેનાગર�કોને માર�માર�માર�માર� નાખેનાખેનાખેનાખે તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને �વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 અનેઅનેઅનેઅને અ\સરાઓઅ\સરાઓઅ\સરાઓઅ\સરાઓ નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ 

િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત નક4નક4નક4નક4  મળેમળેમળેમળે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા,ં અનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસેઅનાયાસે આવેલઆવેલઆવેલઆવેલ કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 ઘોરઘોરઘોરઘોર અનેઅનેઅનેઅને ભયકંરભયકંરભયકંરભયકંર લાગ�ુંલાગ� ુંલાગ� ુંલાગ� ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે બ,ુજનબ,ુજનબ,ુજનબ,ુજન �હતાય�હતાય�હતાય�હતાય અનેઅનેઅનેઅને બ,ુજનબ,ુજનબ,ુજનબ,ુજન PખુાયPખુાયPખુાયPખુાય તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 

કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંઈ3ટઈ3ટઈ3ટઈ3ટ છેછેછેછે. ,ુ�લડખોરો,ુ�લડખોરો,ુ�લડખોરો,ુ�લડખોરો અનેઅનેઅનેઅને ભાગંફોડ�યાભાગંફોડ�યાભાગંફોડ�યાભાગંફોડ�યા ત9વોત9વોત9વોત9વો દ�શમાંદ�શમાંદ�શમાંદ�શમા ંભાગંફોડભાગંફોડભાગંફોડભાગંફોડ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને અનેકનેઅનેકનેઅનેકનેઅનેકને રં*ડતારં*ડતારં*ડતારં*ડતા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેમનેતેમનેતેમનેતેમને જMબેજMબેજMબેજMબે કરવાકરવાકરવાકરવા 

ક�ક�ક�ક� ઠારઠારઠારઠાર મારવામારવામારવામારવા તેતતેેતે પણપણપણપણ ઈ3ટઈ3ટઈ3ટઈ3ટ અનેઅનેઅનેઅને કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 જજજજ ગણાયગણાયગણાયગણાય. 

 

24. 

ધમ4�6તૂધમ4�6તૂધમ4�6તૂધમ4�6તૂ થૈથથૈૈથૈ 

કાયર(ુંકાયર(ુંકાયર(ુંકાયર(ુ ંકલકંકલકંકલકંકલકં 

નનનન લડવાથીલડવાથીલડવાથીલડવાથી 
 

કર�શકર�શકર�શકર�શ નાનાનાના �ું� ું� ું� ુ ં67ુ67ુ67ુ67ુ તોતોતોતો ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 ખર�ખર�ખર�ખર� ¦કૂશે¦કૂશે¦કૂશે¦કૂશે, 

કલકંકલકંકલકંકલકં કાયરતાત�ુંકાયરતાત�ુંકાયરતાત�ુંકાયરતાત�ુ ંલોકોયેલોકોયેલોકોયેલોકોયે LકૂશેLકૂશેLકૂશેLકૂશે. 
 



 

 

કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 નનનન કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી અધોગિતઅધોગિતઅધોગિતઅધોગિત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. લોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા કલકંકલકંકલકંકલકં લગાડ�લગાડ�લગાડ�લગાડ� છેછેછેછે. અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન મહાનમહાનમહાનમહાન યો7ોયો7ોયો7ોયો7ો છેછેછેછે. પાડંવપાડંવપાડંવપાડંવ સૈ�યનોસૈ�યનોસૈ�યનોસૈ�યનો 

L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય આધારઆધારઆધારઆધાર છેછેછેછે. તેતતેેતે જોજોજોજો ખર�ખર�ખર�ખર� ટાણેટાણેટાણેટાણે નનનન લડ�લડ�લડ�લડ� તોતોતોતો અધમ]ઓનોઅધમ]ઓનોઅધમ]ઓનોઅધમ]ઓનો એટલેક�એટલેક�એટલેક�એટલેક� મSલનમSલનમSલનમSલન ઈરાદાઓથીઈરાદાઓથીઈરાદાઓથીઈરાદાઓથી અ�યનીઅ�યનીઅ�યનીઅ�યની સપંિxસપંિxસપંિxસપંિx પચાવીપચાવીપચાવીપચાવી 

પાડનારાઓનોપાડનારાઓનોપાડનારાઓનોપાડનારાઓનો િવરોધિવરોધિવરોધિવરોધ કોણકોણકોણકોણ કરશેકરશેકરશેકરશે? 

 

>*સxાક>*સxાક>*સxાક>*સxાક રા3²માંરા3²માંરા3²માંરા3²મા ંજોજોજોજો અ�યાયનોઅ�યાયનોઅ�યાયનોઅ�યાયનો િવરોધિવરોધિવરોધિવરોધ >*>*>*>* નહ;નહ;નહ;નહ; કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો કFણકFણકFણકFણ >*>*>*>* નેનનેેને **** કહ�નારાકહ�નારાકહ�નારાકહ�નારા સxાધાર�ઓસxાધાર�ઓસxાધાર�ઓસxાધાર�ઓ કરશેકરશેકરશેકરશે? 

 

લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા બી*નાબી*નાબી*નાબી*ના �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંઅનેઅનેઅનેઅને bગતbગતbગતbગત iયવહારોમાંiયવહારોમાંiયવહારોમાંiયવહારોમા ંચંચંચંચ¦ંપૂાત¦પૂાત¦પૂાત¦પૂાત કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો શોખશોખશોખશોખ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સSચનસSચનસSચનસSચન બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર નહ;નહ;નહ;નહ; રમેરમેરમેરમે તોતોતોતો 

આખાઆખાઆખાઆખા દ�શનીદ�શનીદ�શનીદ�શની નવર�નવર�નવર�નવર� >*>*>*>* તેનેતેનેતેનેતેને માથેમાથેમાથેમાથે માછલામાછલામાછલામાછલા ધોશેધોશેધોશેધોશે પછ�પછ�પછ�પછ� ભલેનેભલેનેભલેનેભલેને તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી કોઈકોઈકોઈકોઈ પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંઘરઘરઘરઘર પણપણપણપણ iયવY�થતiયવY�થતiયવY�થતiયવY�થત નનનન ચલાવીચલાવીચલાવીચલાવી 

શકતાશકતાશકતાશકતા હોયહોયહોયહોય. ક�ટલાકંક�ટલાકંક�ટલાકંક�ટલાકં લોકોલોકોલોકોલોકો પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના લેખનેલેખનેલેખનેલેખને મસાલેદારમસાલેદારમસાલેદારમસાલેદાર બનાવવાબનાવવાબનાવવાબનાવવા બી*નાબી*નાબી*નાબી*ના ખાનગીખાનગીખાનગીખાનગી ઈઈઈઈ-મેઈલમેઈલમેઈલમેઈલ પણપણપણપણ હ�કહ�કહ�કહ�ક કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને વાચંતાવાચંતાવાચંતાવાચંતા હોયહોયહોયહોય 

છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ઈઈઈઈ-મેઈલમેઈલમેઈલમેઈલનીનીનીની િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના લેખમાંલેખમાંલેખમાંલેખમા ંમર�મર�મર�મર�-મસાલામસાલામસાલામસાલા સાથેસાથેસાથેસાથે ર$ૂર$ૂર$ૂર$ૂ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની માનિસકતામાનિસકતામાનિસકતામાનિસકતા િવશેિવશેિવશેિવશે mુંmુંmુંmુ ં

કહ�mુંકહ�mુંકહ�mુંકહ�mુ?ં 

 

�વામી�વામી�વામી�વામી િવવેકાનદંિવવેકાનદંિવવેકાનદંિવવેકાનદં બી*નાબી*નાબી*નાબી*ના મનનામનનામનનામનના િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો વાચંીવાચંીવાચંીવાચંી શકતાશકતાશકતાશકતા હતાંહતાંહતાંહતા.ં પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુતેઓતેઓતેઓતેઓ @ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય બી*નાબી*નાબી*નાબી*ના િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો વાચંવાનોવાચંવાનોવાચંવાનોવાચંવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ નનનન 

કરતાંકરતાંકરતાંકરતા.ં તેઓતેઓતેઓતેઓ કહ�તાંકહ�તાંકહ�તાંકહ�તા ંક�ક�ક�ક� લોકોનાલોકોનાલોકોનાલોકોના bગતbગતbગતbગત �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંડોક�6ુંડોક�6ુંડોક�6ુંડોક�6ુ ંકર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંએટલેએટલેએટલેએટલે તેનાતેનાતેનાતેના બાથaુમમાંબાથaુમમાંબાથaુમમાંબાથaુમમા ં>વેશ>વેશ>વેશ>વેશ કરવાકરવાકરવાકરવા ��ું��ું��ું��ુ ં છેછેછેછે. લોકોનાલોકોનાલોકોનાલોકોના 

મનનીમનનીમનનીમનની ®ત�રક®ત�રક®ત�રક®ત�રક ગદંક�ઓગદંક�ઓગદંક�ઓગદંક�ઓ માર�માર�માર�માર� શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ� વાચંીનેવાચંીનેવાચંીનેવાચંીને માaંુમાaંુમાaંુમાaંુ મનમનમનમન ખરાબખરાબખરાબખરાબ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ? 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� �ું� ું� ું� ુ ંવ�ડલોવ�ડલોવ�ડલોવ�ડલો અનેઅનેઅનેઅને paુુજનોનેpaુુજનોનેpaુુજનોનેpaુુજનોને નનનન મારવામારવામારવામારવા પડ�પડ�પડ�પડ� તેવાતેવાતેવાતેવા ઉમદાઉમદાઉમદાઉમદા હ�� ુહ�� ુહ�� ુહ�� ુથીથીથીથી આઆઆઆ 67ુ67ુ67ુ67ુ 

9યજવાનો9યજવાનો9યજવાનો9યજવાનો િવચારિવચારિવચારિવચાર કર�કર�કર�કર� ર^ોર^ોર^ોર^ો છેછેછેછે પણપણપણપણ લોકોલોકોલોકોલોકો તોતોતોતો તનેતનેતનેતને કાયરકાયરકાયરકાયર કહ�નેકહ�નેકહ�નેકહ�ને તાર�તાર�તાર�તાર� િનTદાિનTદાિનTદાિનTદા કરશેકરશેકરશેકરશે. 
 

25. 

પસદંગીમાંપસદંગીમાંપસદંગીમાંપસદંગીમા ં

અપયશઅપયશઅપયશઅપયશ ક�ક�ક�ક� મોતમોતમોતમોત? 

મરણમરણમરણમરણ ભIુંભIુંભIુંભIુ ં
 

 

અપયશઅપયશઅપયશઅપયશ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંમોતમોતમોતમોત ખર�ખર�ખર�ખર� કKુંકKુંકKુંકKુ ંછેછેછેછે સાaુસાaુસાaુસાaુ, 

અપજશમાંઅપજશમાંઅપજશમાંઅપજશમા ં�iયે�iયે�iયે�iયે નહ;નહ;નહ;નહ; ભIુંભIુંભIુંભIુ ંથાયથાયથાયથાય તાaંુતાaંુતાaંુતાaંુ. 

 

માગં�ુંમાગં�ુંમાગં�ુંમાગં�ુ ંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંસમાનસમાનસમાનસમાન છેછેછેછે >ાણીને>ાણીને>ાણીને>ાણીને 

લોભલોભલોભલોભ ક�ધેક�ધેક�ધેક�ધે તહાંતહાંતહાંતહા ં>ીત>ીત>ીત>ીત ટ�ટ�ટ�ટ� 
 



 

 

મનેમનેમનેમને પાક�પાક�પાક�પાક� ખબરખબરખબરખબર નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ કદાચકદાચકદાચકદાચ આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત PદુામાએPદુામાએPદુામાએPદુામાએ તેમનીતેમનીતેમનીતેમની પ�9નનેપ�9નનેપ�9નનેપ�9નને કહ�કહ�કહ�કહ� હતીહતીહતીહતી ક�ક�ક�ક� : AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ મારામારામારામારા િમRિમRિમRિમR છેછેછેછે. રા*રા*રા*રા* છેછેછેછે પણપણપણપણ ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ં

તેનીતેનીતેનીતેની પાસેપાસેપાસેપાસે કmુંકmુંકmુંકmુ ંમાગંીશમાગંીશમાગંીશમાગંીશ નહ�નહ�નહ�નહ� – કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� માગં�ુંમાગં�ુંમાગં�ુંમાગં�ુ ંતોતોતોતો L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંસમાનસમાનસમાનસમાન છેછેછેછે. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ં>ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ >માણે>માણે>માણે>માણે અનેઅનેઅનેઅને Haુુષાથ4થીHaુુષાથ4થીHaુુષાથ4થીHaુુષાથ4થી ���� 

મળેમળેમળેમળે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંpજુરાનpજુરાનpજુરાનpજુરાન ચલાવ�ુંચલાવ�ુંચલાવ�ુંચલાવ�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� અપયશઅપયશઅપયશઅપયશ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતોતોતોતો મરણમરણમરણમરણ ભIુંભIુંભIુંભIુ.ં ���� �કિત��કિત��કિત��કિત�વાનવાનવાનવાન મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય હોયહોયહોયહોય તેનેતેનેતેનેતેને માટ�માટ�માટ�માટ� અપયશઅપયશઅપયશઅપયશ તેતતેેતે તોતોતોતો L9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6ુL9ૃ6 ુકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંયેયયેેયે 

વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� અસ^અસ^અસ^અસ^ થઈથઈથઈથઈ પડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે. જોજોજોજો �ું� ું� ું� ુ ં67ુ67ુ67ુ67ુ નહ;નહ;નહ;નહ; કરકરકરકર તોતોતોતો તાર�તાર�તાર�તાર� ���� �કિત��કિત��કિત��કિત� છેછેછેછે તેતતેેતે નાશનાશનાશનાશ પામશેપામશેપામશેપામશે અનેઅનેઅનેઅને લોકોલોકોલોકોલોકો સતતસતતસતતસતત તાર�તાર�તાર�તાર� ટ�કાટ�કાટ�કાટ�કા કયા4કયા4કયા4કયા4 કરશેકરશેકરશેકરશે 

અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ ટ�કાથીટ�કાથીટ�કાથીટ�કાથી તનેતનેતનેતને �વ�ું�વ�ું�વ�ું�વ�ુ ંઅસ^અસ^અસ^અસ^ થઈથઈથઈથઈ પડશેપડશેપડશેપડશે. તેનાતેનાતેનાતેના કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતોતોતોતો mરૂવીરતાથીmરૂવીરતાથીmરૂવીરતાથીmરૂવીરતાથી 67ુમાં67ુમાં67ુમાં67ુમા ંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંથાયથાયથાયથાય તેતતેેતે વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સાaુસાaુસાaુસાaુ છેછેછેછે. 

 

PનુીલPનુીલPનુીલPનુીલ ગાવ�કરગાવ�કરગાવ�કરગાવ�કર �યાર��યાર��યાર��યાર� સફળતાનીસફળતાનીસફળતાનીસફળતાની ટોચેટોચેટોચેટોચે હતાંહતાંહતાંહતા ં9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે િન�િૃxિન�િૃxિન�િૃxિન�િૃx લઈલઈલઈલઈ લીધીલીધીલીધીલીધી. કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ Hછુ±ુંHછુ± ુંHછુ± ુંHછુ± ુ ંક�ક�ક�ક� અર�અર�અર�અર� તમેતમેતમેતમે અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� તોતોતોતો ³બૂ³બૂ³બૂ³બૂ 

સફળસફળસફળસફળ બે´સમેનબે´સમેનબે´સમેનબે´સમેન છોછોછોછો તમેતમેતમેતમે શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ� hેRhેRhેRhેR સ�ંયાસસ�ંયાસસ�ંયાસસ�ંયાસ લઈલઈલઈલઈ ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંછોછોછોછો? તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે ઘણોઘણોઘણોઘણો સરસસરસસરસસરસ જવાબજવાબજવાબજવાબ આપેલોઆપેલોઆપેલોઆપેલો ક�ક�ક�ક� : લોકોલોકોલોકોલોકો મનેમનેમનેમને HછેુHછેુHછેુHછેુ ક�ક�ક�ક� હવેહવેહવેહવે 

તમેતમેતમેતમે @ારં�@ારં�@ારં�@ારં� િન�xૃિન�xૃિન�xૃિન�xૃ થાવથાવથાવથાવ છોછોછોછો? તેનાતેનાતેનાતેના કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંલોકોલોકોલોકોલોકો મનેમનેમનેમને HછેુHછેુHછેુHછેુ ક�ક�ક�ક� તમેતમેતમેતમે શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ� િન�xૃિન�xૃિન�xૃિન�xૃ થાવથાવથાવથાવ છોછોછોછો? તેતતેેતે ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� પસદંપસદંપસદંપસદં કર�શકર�શકર�શકર�શ. 

 

@ાર�@ાર�@ાર�@ાર� µુંµુંµુંµુ ંકાય4કાય4કાય4કાય4 કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને @ાર�@ાર�@ાર�@ાર� નનનન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેમાતેમાતેમાતેમા જોજોજોજો િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યશયશયશયશ મળેમળેમળેમળે અનેઅનેઅનેઅને નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો અપયશઅપયશઅપયશઅપયશ મળેમળેમળેમળે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંલડવાનાલડવાનાલડવાનાલડવાના સમયેસમયેસમયેસમયે હાથહાથહાથહાથ જોડ�નેજોડ�નેજોડ�નેજોડ�ને બેસીબેસીબેસીબેસી રહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથી ક�ક�ક�ક� નનનન લડવાનાલડવાનાલડવાનાલડવાના સમયેસમયેસમયેસમયે લડલડલડલડ લડલડલડલડ કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી યશયશયશયશ અઅઅઅનેનનેેને �કિત��કિત��કિત��કિત� ચા�યાચા�યાચા�યાચા�યા *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે 

અનેઅનેઅનેઅને અપયશનીઅપયશનીઅપયશનીઅપયશની >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ બધીબધીબધીબધી વાતવાતવાતવાત પછ�પછ�પછ�પછ� અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન AીAીAીAી Bૃ3ણનીBૃ3ણનીBૃ3ણનીBૃ3ણની વાતવાતવાતવાત માનીનેમાનીનેમાનીનેમાનીને લડ�લડ�લડ�લડ� છેછેછેછે તોતોતોતો આ�યઆ�યઆ�યઆ�ય તેનીતેનીતેનીતેની �કિત��કિત��કિત��કિત� અખડંઅખડંઅખડંઅખડં રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે પણપણપણપણ જોજોજોજો તેતતેેતે ભી¬ુભી¬ુભી¬ુભી¬ ુબનીનેબનીનેબનીનેબનીન ે

ભટકવાભટકવાભટકવાભટકવા લાnયોલાnયોલાnયોલાnયો હોતહોતહોતહોત તોતોતોતો? 

 

26. 

ભયથીભયથીભયથીભયથી ભાnયોભાnયોભાnયોભાnયો 

એવાએવાએવાએવા એવાએવાએવાએવા વાnબાણેવાnબાણેવાnબાણેવાnબાણે 

િવTધશેિવTધશેિવTધશેિવTધશે વીરોવીરોવીરોવીરો 
 

ભયથીભયથીભયથીભયથી �ું� ું� ું� ુ ંનાસીનાસીનાસીનાસી ગયોગયોગયોગયો, એમએમએમએમ કહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે વીવીવીવીરરરર, 

ક¶ક¶ક¶ક¶  ક¶ક¶ક¶ક¶  લોકલોકલોકલોક ચલાવશેચલાવશેચલાવશેચલાવશે વચનોનાંવચનોનાંવચનોનાંવચનોના ંપણપણપણપણ તીરતીરતીરતીર. 

 

%��ि���!	3�#%��ि���!	3�#%��ि���!	3�#%��ि���!	3�#    �#ः�����#ः�����#ः�����#ः����    ���#���#���#���#    �)�3����)�3����)�3����)�3���    ����    

��+�#��+�#��+�#��+�#    ����    ��#��#��#��#    <)!�� <)!�� <)!�� <)!��     %4���%4���%4���%4���    ��ः��.��ः��.��ः��.��ः��.    >�t�� $>�t�� $>�t�� $>�t�� $        ����    

    

%�����%�����%�����%�����    : : : : 23232323    �8�/�8�/�8�/�8�/    p;Gp;Gp;Gp;G    �̂�̂�̂�̂    �4�4�4�4    	)>�	)>�	)>�	)>�    <)!�<)!�<)!�<)!�    .g�����.g�����.g�����.g�����    ) 3) 3) 3) 3    5<5<5<5<    >t!��>t!��>t!��>t!��            ू�rू�rू�rू�r    ) U�) U�) U�) U�, , , , ��������    �)�3�7�)�3�7�)�3�7�)�3�7    > U> U> U> U    �!Q��!Q��!Q��!Q�    %�%�%�%�    

����     �3��3��3��3�    �!S�!S�!S�!S    .�.�.�.�    )u�)u�)u�)u�    )!�)!�)!�)!�    ���̂U����̂U����̂U����̂U�    ����35353535����    



 

 

    

કોઈકોઈકોઈકોઈ >િસ7>િસ7>િસ7>િસ7 વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� ક�ક�ક�ક� �ની�ની�ની�ની મોટ�મોટ�મોટ�મોટ� શાખશાખશાખશાખ હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને લોકોલોકોલોકોલોકો �ને�ને�ને�ને સામેથીસામેથીસામેથીસામેથી આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને નાણંાંનાણંા ંનાણંા ંનાણંા ંધીર�ધીર�ધીર�ધીર� જતાંજતાંજતાંજતા ંહોયહોયહોયહોય તેવોતેવોતેવોતેવો વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� સહ�જસહ�જસહ�જસહ�જ 

િવપર�તિવપર�તિવપર�તિવપર�ત પ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિત આવતાંઆવતાંઆવતાંઆવતા ંએકએકએકએક વખતવખતવખતવખત ઉઠમ�ુંઉઠમ�ુંઉઠમ�ુંઉઠમ�ુ ંકર�કર�કર�કર� પછ�પછ�પછ�પછ� તેનીતેનીતેનીતેની શાખશાખશાખશાખ કોડ�નીકોડ�નીકોડ�નીકોડ�ની થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેતતેેતે ર�તેથીર�તેથીર�તેથીર�તેથી પસારપસારપસારપસાર થતોથતોથતોથતો હોયહોયહોયહોય 

તોયેતોયેતોયેતોયે લોકોલોકોલોકોલોકો કાના·સીકાના·સીકાના·સીકાના·સી કરવાકરવાકરવાકરવા લાગેલાગેલાગેલાગે ક�ક�ક�ક� પેલોપેલોપેલોપેલો જોજોજોજોયોયોયોયો? બ,ુબ,ુબ,ુબ,ુ મોટોમોટોમોટોમોટો શેઠશેઠશેઠશેઠ હતોહતોહતોહતો પણપણપણપણ હવેહવેહવેહવે? હવેહવેહવેહવે તોતોતોતો ભાઈભાઈભાઈભાઈ વાતવાતવાતવાત Hછુ�શHછુ�શHછુ�શHછુ�શ નહ;નહ;નહ;નહ;. ક�ટલાયનીક�ટલાયનીક�ટલાયનીક�ટલાયની 

Lડુ�Lડુ�Lડુ�Lડુ� �ુબાડ��ુબાડ��ુબાડ��ુબાડ� છેછેછેછે – ઈઈઈઈ તોતોતોતો �ુMયો�ુMયો�ુMયો�ુMયો પણપણપણપણ ક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયનેક�ટલાયને નવરાવીનવરાવીનવરાવીનવરાવી ના�યાના�યાના�યાના�યા. તેનેતેનેતેનેતેને બદલેબદલેબદલેબદલે તેતતેેતે થોડ�કથોડ�કથોડ�કથોડ�ક �હTમત�હTમત�હTમત�હTમત રાખેરાખેરાખેરાખે તેનેતેનેતેનેતેને નાણાંનાણાંનાણાંનાણા ંધીરનારનેધીરનારનેધીરનારનેધીરનારને 

મળેમળેમળેમળે અનેઅનેઅનેઅને કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� SચTતાSચTતાSચTતાSચTતા કરશોકરશોકરશોકરશો નહ;નહ;નહ;નહ; – ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� તમારાતમારાતમારાતમારા પૈસાપૈસાપૈસાપૈસા ¦કૂવાઈ¦કૂવાઈ¦કૂવાઈ¦કૂવાઈ જશેજશેજશેજશે. ખર�ખરખર�ખરખર�ખરખર�ખર પ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિત PધુPધુPધુPધુર�ર�ર�ર� તેમતેમતેમતેમ નાણાંનાણાંનાણાંનાણા ં¦કૂવી¦કૂવી¦કૂવી¦કૂવી યેયયેેયે 

દ�દ�દ�દ� તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� તેનાતેનાતેનાતેના તેતતેેતે જજજજ ધીરનારાઓધીરનારાઓધીરનારાઓધીરનારાઓ તેનેતેનેતેનેતેને ફર�ફર�ફર�ફર� પાછાપાછાપાછાપાછા નાણાંનાણાંનાણાંનાણા ંઆપશેઆપશેઆપશેઆપશે. 
 

�વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંચડાવચડાવચડાવચડાવ-ઉતારઉતારઉતારઉતાર આiયાંઆiયાંઆiયાંઆiયા ંજજજજ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેતતેેતે દર�કદર�કદર�કદર�ક વખતેવખતેવખતેવખતે ���� ધૈય4ધૈય4ધૈય4ધૈય4 રાખેરાખેરાખેરાખે અનેઅનેઅનેઅને સજંોગોનેસજંોગોનેસજંોગોનેસજંોગોને સાચવીસાચવીસાચવીસાચવી �યે�યે�યે�યે તેતતેેતે bતેbતેbતેbતે 

કસોટ�માંકસોટ�માંકસોટ�માંકસોટ�મા ંપારપારપારપાર ઉતરતોઉતરતોઉતરતોઉતરતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન �વજનો�વજનો�વજનો�વજનો >9યેના>9યેના>9યેના>9યેના >ેમને>ેમને>ેમને>ેમને લીધેલીધેલીધેલીધે 67ુમાથંી67ુમાથંી67ુમાથંી67ુમાથંી ખસીખસીખસીખસી જવા(ુંજવા(ુંજવા(ુંજવા(ુ ં િવચાર�િવચાર�િવચાર�િવચાર� છેછેછેછે પણપણપણપણ AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� લોકોલોકોલોકોલોકો તોતોતોતો કહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ તોતોતોતો 

ડરપોકડરપોકડરપોકડરપોક છેછેછેછે. 67ુ67ુ67ુ67ુ મેદાનમાથંીમેદાનમાથંીમેદાનમાથંીમેદાનમાથંી *ણે*ણે*ણે*ણે કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ ખસીખસીખસીખસી કર�કર�કર�કર� નાખીનાખીનાખીનાખી હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ ખસીખસીખસીખસી જઈજઈજઈજઈ ર^ોર^ોર^ોર^ો છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા આવાઆવાઆવાઆવા ન;દાનાન;દાનાન;દાનાન;દાના વચનોવચનોવચનોવચનો ���� 

લોકોલોકોલોકોલોકો તનેતનેતનેતને માનમાનમાનમાન આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે તેઓતેઓતેઓતેઓ જજજજ કહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે. આવાઆવાઆવાઆવા વાnબાણોથીવાnબાણોથીવાnબાણોથીવાnબાણોથી િવTધાઈનેિવTધાઈનેિવTધાઈનેિવTધાઈને તનેતનેતનેતને ���� bતbતbતbત:કરણમાંકરણમાંકરણમાંકરણમા ંપારાવારપારાવારપારાવારપારાવાર પીડાપીડાપીડાપીડા થશેથશેથશેથશે તેનાતેનાતેનાતેના 

કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતોતોતોતો વા�તિવકવા�તિવકવા�તિવકવા�તિવક બાણોથીબાણોથીબાણોથીબાણોથી િવTધાવામાંિવTધાવામાંિવTધાવામાંિવTધાવામા ંઓછ�ઓછ�ઓછ�ઓછ� પીડાપીડાપીડાપીડા થશેથશેથશેથશે. 
 

27. 

માનેમાનેમાનેમાને ���� જોતાજોતાજોતાજોતા 

િનTદ�િનTદ�િનTદ�િનTદ� ��ુછકાર���ુછકાર���ુછકાર���ુછકાર� તોતોતોતો 

સશ�તસશ�તસશ�તસશ�ત WુWુWુWુ:ખીખીખીખી 
 

માનમાનમાનમાન તનેતનેતનેતને ���� આપતાઆપતાઆપતાઆપતા ��ુછ��ુછ��ુછ��ુછ જજજજ ગણશેગણશેગણશેગણશે તેતતેેતે, 

િનTદાિનTદાિનTદાિનTદા કરશેકરશેકરશેકરશે શY�તનીશY�તનીશY�તનીશY�તની, WુWુWુWુ:ખખખખ ખર�ખરખર�ખરખર�ખરખર�ખર એએએએ. 
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એકએકએકએક સમયેસમયેસમયેસમયે ���� લોકોલોકોલોકોલોકો આદરઆદરઆદરઆદર આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા ંહોયહોયહોયહોય, આવોઆવોઆવોઆવો આવોઆવોઆવોઆવો કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંહોયહોયહોયહોય, થાબડભાણાંથાબડભાણાંથાબડભાણાંથાબડભાણા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંહોયહોયહોયહોય, ખ�માખ�માખ�માખ�મા ખ�માખ�માખ�માખ�મા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે જજજજ 

લોકોલોકોલોકોલોકો સhમસhમસhમસhમ iયY�તiયY�તiયY�તiયY�તનીનીનીની િનTદાિનTદાિનTદાિનTદા કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો ઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુ ંWુWુWુWુ:ખખખખ થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 



 

 

આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ં*ણીતા*ણીતા*ણીતા*ણીતા લેખકલેખકલેખકલેખક અનેઅનેઅનેઅને MલોગMલોગMલોગMલોગ પરપરપરપર અિનયિમતઅિનયિમતઅિનયિમતઅિનયિમત ર�તેર�તેર�તેર�તે લખતાંલખતાંલખતાંલખતા ંહોવાહોવાહોવાહોવા છતાંછતાંછતાંછતા ં dંુકdંુકdંુકdંુક સમયમાંસમયમાંસમયમાંસમયમા ં૨૨૨૨,૨૫૨૫૨૫૨૫,૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ �લીકથી�લીકથી�લીકથી�લીકથી યેયયેેયે વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુ

[�લક[�લક[�લક[�લક >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કરનારકરનારકરનારકરનાર અનેઅનેઅનેઅને હવેહવેહવેહવે તોતોતોતો ટોપટોપટોપટોપ ૧૦૧૦૧૦૧૦ MલોગરMલોગરMલોગરMલોગર માહં�નામાહં�નામાહં�નામાહં�ના એકએકએકએક AીAીAીAી જયજયજયજય વસાવડાનેવસાવડાનેવસાવડાનેવસાવડાને �પે�²ોમીટરમાં�પે�²ોમીટરમાં�પે�²ોમીટરમાં�પે�²ોમીટરમા ંવા�ંયાવા�ંયાવા�ંયાવા�ંયા હતાહતાહતાહતા ક�ક�ક�ક� – કાંકા ંકા ંકા ં

તોતોતોતો તમેતમેતમેતમે ઈઈઈઈષા4ષા4ષા4ષા4 કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા બનોબનોબનોબનો અનેઅનેઅનેઅને કાંકા ંકા ંકા ંતોતોતોતો લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને તમાર�તમાર�તમાર�તમાર� ઈષા4ઈષા4ઈષા4ઈષા4 થાયથાયથાયથાય તેવાતેવાતેવાતેવા બનોબનોબનોબનો. એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ���� લોકોલોકોલોકોલોકો કmએુકmએુકmએુકmએુ મહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુ ંિસ7િસ7િસ7િસ7 કર�કર�કર�કર� 

શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંનથીનથીનથીનથી તેતતેેતે કારણકારણકારણકારણ વગરવગરવગરવગર બી*નીબી*નીબી*નીબી*ની ઈષા4ઈષા4ઈષા4ઈષા4 કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા બનીબનીબનીબની જતાજતાજતાજતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન તેતતેેતે સમયેસમયેસમયેસમયે ટોપટોપટોપટોપ ઉપરઉપરઉપરઉપર છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી ઈષા4ઈષા4ઈષા4ઈષા4 થાયથાયથાયથાય તેટલીતેટલીતેટલીતેટલી હદ�હદ�હદ�હદ� સ�માનજનકસ�માનજનકસ�માનજનકસ�માનજનક છેછેછેછે. દર�કદર�કદર�કદર�ક લોકોલોકોલોકોલોકો તેનેતેનેતેનેતેને આદરથીઆદરથીઆદરથીઆદરથી માનથીમાનથીમાનથીમાનથી $ુવે$ુવે$ુવે$ુવે છેછેછેછે. 

સSચનનેસSચનનેસSચનનેસSચનને જજજજ $ુવો$ુવો$ુવો$ુવો નેનનેેને? ૯૯૯૯૯૯૯૯ સદ�સદ�સદ�સદ� કર�કર�કર�કર� 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી લોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ તેનેતેનેતેનેતેને ક�ટલોક�ટલોક�ટલોક�ટલો ,ુલાiયો,ુલાiયો,ુલાiયો,ુલાiયો eલાiયોeલાiયોeલાiયોeલાiયો પણપણપણપણ હવેહવેહવેહવે એકએકએકએક સદ�સદ�સદ�સદ� નથીનથીનથીનથી થઈથઈથઈથઈ શકતીશકતીશકતીશકતી 

તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના તેતતેેતે લોકોલોકોલોકોલોકો તેનીતેનીતેનીતેની બેફામબેફામબેફામબેફામ ટ�કાટ�કાટ�કાટ�કા કરવાકરવાકરવાકરવા લાnયાંલાnયાંલાnયાંલાnયા ંછેછેછેછે. 

 

આ�વનઆ�વનઆ�વનઆ�વન િશhણિશhણિશhણિશhણ hેRેhેRેhેRેhેRે કામકામકામકામ કરનારકરનારકરનારકરનાર િશhકનેિશhકનેિશhકનેિશhકને તોતોતોતો લોકોલોકોલોકોલોકો હ$ુએહ$ુએહ$ુએહ$ુએ માનથીમાનથીમાનથીમાનથી જોતાજોતાજોતાજોતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે પણપણપણપણ સરકાર�સરકાર�સરકાર�સરકાર� કમ4ચાર�ઓનોકમ4ચાર�ઓનોકમ4ચાર�ઓનોકમ4ચાર�ઓનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ 

છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત સાહ�બગીર�સાહ�બગીર�સાહ�બગીર�સાહ�બગીર� lટ�lટ�lટ�lટ� એટલેએટલેએટલેએટલે પ¯ાવાળોએપ¯ાવાળોએપ¯ાવાળોએપ¯ાવાળોએ સલામસલામસલામસલામ કરતોકરતોકરતોકરતો નથીનથીનથીનથી ���� લોકોલોકોલોકોલોકો સાહ�બસાહ�બસાહ�બસાહ�બ સાહ�બસાહ�બસાહ�બસાહ�બ કહ�નેકહ�નેકહ�નેકહ�ને ���� હ$ુર�હ$ુર�હ$ુર�હ$ુર� કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં

તેનાતેનાતેનાતેના તેતતેેતે લોકોલોકોલોકોલોકો સાLએુસાLએુસાLએુસાLએુ જોતાજોતાજોતાજોતા નથીનથીનથીનથી. 
 

અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� �ું� ું� ું� ુ ંસ,ુનેસ,ુનેસ,ુનેસ,ુને માટ�માટ�માટ�માટ� સ�માનનીયસ�માનનીયસ�માનનીયસ�માનનીય છોછોછોછો. પણપણપણપણ જોજોજોજો �ું� ું� ું� ુ ંઆઆઆઆ 67ુથી67ુથી67ુથી67ુથી પલાયનપલાયનપલાયનપલાયન થઈથઈથઈથઈ જઈશજઈશજઈશજઈશ તોતોતોતો 

આનાઆનાઆનાઆના આઆઆઆ લોકોલોકોલોકોલોકો જજજજ તાર�તાર�તાર�તાર� િનTિનTિનTિનTદાદાદાદા કરશેકરશેકરશેકરશે અનેઅનેઅનેઅને તનેતનેતનેતને ��ુછ��ુછ��ુછ��ુછ ગણશેગણશેગણશેગણશે. સશ�તસશ�તસશ�તસશ�ત હોવાહોવાહોવાહોવા છતાંછતાંછતાંછતા ંઆવીઆવીઆવીઆવી ટ�કાઓટ�કાઓટ�કાઓટ�કાઓ સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી તનેતનેતનેતને ���� WુWુWુWુ:ખખખખ 

થશેથશેથશેથશે તેતતેેતે �ું� ું� ું� ુ ંસહનસહનસહનસહન નહ;નહ;નહ;નહ; કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક�. 
 

28. 

�વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 ક�ક�ક�ક� રા�યરા�યરા�યરા�ય 

મર�શમર�શમર�શમર�શ ક�ક�ક�ક� �તીશ�તીશ�તીશ�તીશ 

લડલડલડલડ સાનદં�સાનદં�સાનદં�સાનદં� 
 

મર�શમર�શમર�શમર�શ તોતોતોતો �ું� ું� ું� ુ ંપામશેપામશેપામશેપામશે, �વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 તણોતણોતણોતણો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં, 

રા�યરા�યરા�યરા�ય પામશેપામશેપામશેપામશે �તતાં�તતાં�તતાં�તતા,ં લડલડલડલડ તોતોતોતો �ું� ું� ું� ુ ંસાનદંસાનદંસાનદંસાનદં. 
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ભી¬કુભી¬કુભી¬કુભી¬કુ બનીનેબનીનેબનીનેબનીને આઆઆઆ �વજનો�વજનો�વજનો�વજનો સાથેસાથેસાથેસાથે કદાચકદાચકદાચકદાચ જોજોજોજો દ�ઘ4દ�ઘ4દ�ઘ4દ�ઘ4 કાળકાળકાળકાળ રહ�વા(ુંરહ�વા(ુંરહ�વા(ુંરહ�વા(ુ ંબનેબનેબનેબને તોતોતોતો યેયયેેયે તારાતારાતારાતારા �વભાવમાં�વભાવમાં�વભાવમાં�વભાવમા ંનથીનથીનથીનથી તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંકમ4કમ4કમ4કમ4 કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં�ું� ું� ું� ુ ં

�વતો�વતો�વતો�વતો હોઈશહોઈશહોઈશહોઈશ તોતોતોતો યેયયેેયે WુWુWુWુ:ખીખીખીખી WુWુWુWુ:ખીખીખીખી જજજજ હોઈશહોઈશહોઈશહોઈશ. વળ�વળ�વળ�વળ� નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો તાર�તાર�તાર�તાર� પાસેપાસેપાસેપાસે રા�યરા�યરા�યરા�ય હશેહશેહશેહશે અનેઅનેઅનેઅને નનનન તોતોતોતો �ું� ું� ું� ુ ંફર�ફર�ફર�ફર� પાlંપાlંપાlંપાl ંમેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા માટ�માટ�માટ�માટ� 



 

 

>ય9નયે>ય9નયે>ય9નયે>ય9નયે કર�કર�કર�કર� શક�શશક�શશક�શશક�શ કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� જોજોજોજો �ું� ું� ું� ુ ંઅ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� ચા�યોચા�યોચા�યોચા�યો જઈશજઈશજઈશજઈશ તોતોતોતો હહહહવેવવેેવે પછ�પછ�પછ�પછ� કોઈકોઈકોઈકોઈ રાજવીરાજવીરાજવીરાજવી �ું� ું� ું� ુ ંભિવ3યમાંભિવ3યમાંભિવ3યમાંભિવ3યમા ં67ુ67ુ67ુ67ુ કરવાકરવાકરવાકરવા ઈ�છ�શઈ�છ�શઈ�છ�શઈ�છ�શ તોતોતોતો 

યેયયેેયે સાથસાથસાથસાથ નહ;નહ;નહ;નહ; આપેઆપેઆપેઆપે. 
 

���� લોકોલોકોલોકોલોકો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપામેપામેપામેપામે છેછેછેછે તેતતેેતે ઉUવ4ગિતઉUવ4ગિતઉUવ4ગિતઉUવ4ગિત પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને �વગ4(ું�વગ4(ું�વગ4(ું�વગ4(ુ ંPખુPખુPખુPખુ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. આપણીઆપણીઆપણીઆપણી HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી 

બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર મUયમાંમUયમાંમUયમાંમUયમા ંછેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં ૬૬૬૬ ઉUવ4ઉUવ4ઉUવ4ઉUવ4 લોકલોકલોકલોક અનેઅનેઅનેઅને સાતસાતસાતસાત અધોઅધોઅધોઅધો લો�નીલો�નીલો�નીલો�ની વાતવાતવાતવાત શા�શા�શા�શા�માંમાંમાંમા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. પરમહસંપરમહસંપરમહસંપરમહસં યોગાનદં�નાયોગાનદં�નાયોગાનદં�નાયોગાનદં�ના 

paુુpaુુpaુુpaુુ AીAીAીAી 6�ુતે0ર�6�ુતે0ર�6�ુતે0ર�6�ુતે0ર� L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંબાદબાદબાદબાદ સદ�હ�સદ�હ�સદ�હ�સદ�હ� યોગાનદં�નેયોગાનદં�નેયોગાનદં�નેયોગાનદં�ને મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ���� ઉUવ4ઉUવ4ઉUવ4ઉUવ4 લોકમાંલોકમાંલોકમાંલોકમા ંિશhણિશhણિશhણિશhણ આપવાઆપવાઆપવાઆપવા માટ�માટ�માટ�માટ� િન6�ુતિન6�ુતિન6�ુતિન6�ુત થયાથયાથયાથયા છેછેછેછે 

તેતતેેતે િવશેિવશેિવશેિવશે વાતવાતવાતવાત તેમનીતેમનીતેમનીતેમની આ9મકથામાંઆ9મકથામાંઆ9મકથામાંઆ9મકથામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં શા�ોમાંશા�ોમાંશા�ોમાંશા�ોમા ં�વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 અનેઅનેઅનેઅને નક4(ુંનક4( ુંનક4( ુંનક4( ુ ંવણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી �વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� નનનન 

હોઈહોઈહોઈહોઈ શક�શક�શક�શક� તેવીતેવીતેવીતેવી અA7ાઅA7ાઅA7ાઅA7ા રાખવાનેરાખવાનેરાખવાનેરાખવાને કોઈકોઈકોઈકોઈ કારણકારણકારણકારણ નથીનથીનથીનથી. 
 

જોજોજોજો �તશે�તશે�તશે�તશે તોતોતોતો Hcૃવી(ુંHcૃવી(ુંHcૃવી(ુંHcૃવી(ુ ંરા�યરા�યરા�યરા�ય મળશેમળશેમળશેમળશે. આમેઆમેઆમેઆમે યયયય ���� લોકોલોકોલોકોલોકો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4 Hવૂ4કHવૂ4કHવૂ4કHવૂ4ક કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે લોકોલોકોલોકોલોકો આઆઆઆ લોકમાંલોકમાંલોકમાંલોકમા ંPખુીPખુીPખુીPખુી થતાંથતાંથતાંથતા ં

હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેતતેેતે તોતોતોતો >9યh>9યh>9યh>9યh અ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવની વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે. 

 

જોજોજોજો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 >સjતાHવૂ4ક>સjતાHવૂ4ક>સjતાHવૂ4ક>સjતાHવૂ4ક કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો કાય4કાય4કાય4કાય4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે જજજજ એકએકએકએક >કારનો>કારનો>કારનો>કારનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

આમઆમઆમઆમ 67ુ67ુ67ુ67ુ કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી અ$ુ 4નનાઅ$ુ 4નનાઅ$ુ 4નનાઅ$ુ 4નના બનંેબનંેબનંેબનંે હાથમાંહાથમાંહાથમાંહાથમા ંલા�ુંલા�ુંલા�ુંલા�ુ ં છેછેછેછે. જોજોજોજો િવરગિતિવરગિતિવરગિતિવરગિત પામશેપામશેપામશેપામશે તોતોતોતો �વગ4નો�વગ4નો�વગ4નો�વગ4નો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં અનેઅનેઅનેઅને �તશે�તશે�તશે�તશે તોતોતોતો Hcૃવી(ુંHcૃવી(ુંHcૃવી(ુંHcૃવી(ુ ં

રા�યરા�યરા�યરા�ય. 

 

આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત આમઆમઆમઆમ તોતોતોતો લૌ�કકલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કક ઈ�છાઓવાળાનેઈ�છાઓવાળાનેઈ�છાઓવાળાનેઈ�છાઓવાળાને માટ�માટ�માટ�માટ� કત4iયકમ4કત4iયકમ4કત4iયકમ4કત4iયકમ4 છોડ�ુંછોડ�ુંછોડ�ુંછોડ�ુ ંનનનન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ તેવીતેવીતેવીતેવી PચુનાPચુનાPચુનાPચુના આપવાઆપવાઆપવાઆપવા માટ�માટ�માટ�માટ� જજજજ કર�કર�કર�કર� હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ 

લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે. 

 

29. 

સમાનસમાનસમાનસમાન લાભલાભલાભલાભ- 

હાિનહાિનહાિનહાિન, PખુWુPખુWુPખુWુPખુWુ:ખખખખ હોહોહોહો 

�ત�ત�ત�ત ક�ક�ક�ક� હારહારહારહાર 

 

લાભહાિનલાભહાિનલાભહાિનલાભહાિન PખુWુPખુWુPખુWુPખુWુ:ખખખખ હોહોહોહો, �ત�ત�ત�ત મળેમળેમળેમળે ક�ક�ક�ક� હારહારહારહાર, 

સરખાંસરખાંસરખાંસરખા ંતેનેતેનેતેનેતેને માનમાનમાનમાન નેનનેેને લડવાલડવાલડવાલડવા થાથાથાથા તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર. 

 

30. 

67ુ67ુ67ુ67ુ કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય 

અિન3ટઅિન3ટઅિન3ટઅિન3ટ સામેસામેસામેસામે લડલડલડલડ 

પાપપાપપાપપાપ નનનન તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ં
 

કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય ગણીગણીગણીગણી 67ુ67ુ67ુ67ુ આઆઆઆ ખર�ખર�ખર�ખર� લડ�લડ�લડ�લડ� લેલેલેલે �ું� ું� ું� ુ,ં 



 

 

પાપપાપપાપપાપ તનેતનેતનેતને નાનાનાના લાગશેલાગશેલાગશેલાગશે, સ9યસ9યસ9યસ9ય ક,ુંક,ુ ંક,ુ ંક,ુ ંlંlંlંl ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ.ં 
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કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી પાપપાપપાપપાપ નથીનથીનથીનથી લાગ�ુંલાગ� ુંલાગ� ુંલાગ� ુ ંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુ ં કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 નનનન કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી અધોગિતઅધોગિતઅધોગિતઅધોગિત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. ર̧દાસ�ર̧દાસ�ર̧દાસ�ર̧દાસ� ચમારચમારચમારચમાર હતાહતાહતાહતા, 

કબીર�કબીર�કબીર�કબીર� વણકરવણકરવણકરવણકર બી*બી*બી*બી* અનેકઅનેકઅનેકઅનેક ભ�તોભ�તોભ�તોભ�તો �વા�વા�વા�વા ક�ક�ક�ક� ગોરાગોરાગોરાગોરા BંુભારBંુભારBંુભારBંુભાર,�કુારામ�કુારામ�કુારામ�કુારામ વગેર�વગેર�વગેર�વગેર� આઆઆઆ સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ કોઈકોઈકોઈકોઈ પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંસહજસહજસહજસહજ કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કમ4કમ4કમ4કમ4 

કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઆ9યિતTકઆ9યિતTકઆ9યિતTકઆ9યિતTક ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર લાભલાભલાભલાભ પા�યાંપા�યાંપા�યાંપા�યા ંછેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે યો7ાંયો7ાંયો7ાંયો7ા ંમાટ�માટ�માટ�માટ� 67ુ67ુ67ુ67ુ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન માટ�માટ�માટ�માટ� 67ુ67ુ67ુ67ુ 

aુપીaુપીaુપીaુપી સહજસહજસહજસહજ કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી પાપપાપપાપપાપ નનનન લાગેલાગેલાગેલાગે. કારણકારણકારણકારણ વગરવગરવગરવગર એકાદએકાદએકાદએકાદ ચકલીચકલીચકલીચકલી યેયયેેયે માર�માર�માર�માર� નાખીએનાખીએનાખીએનાખીએ તોતોતોતો પાપપાપપાપપાપ લાગેલાગેલાગેલાગે પણપણપણપણ 67ુના67ુના67ુના67ુના સમયેસમયેસમયેસમયે 

અનેકઅનેકઅનેકઅનેક હણાઈહણાઈહણાઈહણાઈ *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો યેયયેેયે પાપપાપપાપપાપ નનનન લાગેલાગેલાગેલાગે. 

 

���� સહજસહજસહજસહજ અનેઅનેઅનેઅને કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 છેછેછેછે તેતતેેતે કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ આવીઆવીઆવીઆવી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. �મ�મ�મ�મ ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ વેપારવેપારવેપારવેપાર કરતોકરતોકરતોકરતો 

હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંનફોનફોનફોનફો ક�ક�ક�ક� (કુશાન(કુશાન(કુશાન(કુશાન કાઈકાઈકાઈકાઈ પણપણપણપણ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. લડાઈલડાઈલડાઈલડાઈ અનેઅનેઅનેઅને રમતરમતરમતરમત-ગમતમાંગમતમાંગમતમાંગમતમા ંહારહારહારહાર ક�ક�ક�ક� �ત�ત�ત�ત કmુંકmુંકmુંકmુ ંપણપણપણપણ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. કાય4કાય4કાય4કાય4 કયા4કયા4કયા4કયા4 

પછ�પછ�પછ�પછ� અ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતા ક�ક�ક�ક� >િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ સ*4યસ*4યસ*4યસ*4ય અનેઅનેઅનેઅને તેનેતેનેતેનેતેને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે PખુPખુPખુPખુ ક�ક�ક�ક� WુWુWુWુ:ખખખખ નોનોનોનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો તેતતેેતે સવ4નેસવ4નેસવ4નેસવ4ને સરખાસરખાસરખાસરખા 

માનવા(ુંમાનવા(ુંમાનવા(ુંમાનવા(ુ ંકKુંકKુંકKુંકKુ ંછેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; ફર�ફર�ફર�ફર� પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� તેતતેેતે જજજજ વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� જોજોજોજો કાય4કાય4કાય4કાય4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ પરપરપરપર નજરનજરનજરનજર હશેહશેહશેહશે તોતોતોતો કાય4કાય4કાય4કાય4 બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર નહ;નહ;નહ;નહ; 

થાયથાયથાયથાય. યો7ોયો7ોયો7ોયો7ો િવચાર�િવચાર�િવચાર�િવચાર� ક�ક�ક�ક� હાર�હાર�હાર�હાર� જmુંજmુંજmુંજmુ ંતોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંતોતોતોતો લડ�ુંલડ�ુંલડ�ુંલડ�ુ ંજજજજ નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો તોતોતોતો સઘંષ4સઘંષ4સઘંષ4સઘંષ4 કયા4કયા4કયા4કયા4 વગરવગરવગરવગર જજજજ હારહારહારહાર છેછેછેછે. વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� િવચાર�િવચાર�િવચાર�િવચાર� ક�ક�ક�ક� 

(કુશાન(કુશાન(કુશાન(કુશાન જશેજશેજશેજશે તેથીતેથીતેથીતેથી વેપારવેપારવેપારવેપાર કરવોકરવોકરવોકરવો જજજજ નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો તોતોતોતો વગરવગરવગરવગર વેપારવેપારવેપારવેપાર કયtકયtકયtકયt (કુશાન(કુશાન(કુશાન(કુશાન જજજજ છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4નેકાય4નેકાય4નેકાય4ને bતેbતેbતેbતે WુWુWુWુ:ખખખખ ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થશેથશેથશેથશે 

તોતોતોતો ? માટ�માટ�માટ�માટ� કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંજજજજ નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો તોતોતોતો વગરવગરવગરવગર કાય4કાય4કાય4કાય4 કયtકયtકયtકયt યયયય WુWુWુWુ:ખખખખ જજજજ છેછેછેછે. આળPુંઆળPુંઆળPુંઆળPુ ંલોકોલોકોલોકોલોકો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 નનનન કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને mુંmુંmુંmુ ંAેયAેયAેયAેય >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� 

છેછેછેછે? કmુંકmુંકmુંકmુ ંનહ;નહ;નહ;નહ; – ઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુ ંતેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુ ંકામકામકામકામ બી*બી*બી*બી* કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ�. તેનોતેનોતેનોતેનો બોજોબોજોબોજોબોજો બી*બી*બી*બી* ઉપરઉપરઉપરઉપર આવેઆવેઆવેઆવે. અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન 67ુ67ુ67ુ67ુ નનનન કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો કાઈકાઈકાઈકાઈ 67ુ67ુ67ુ67ુ 

ટળ�ટળ�ટળ�ટળ� નનનન *ય*ય*ય*ય – ઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુ ંબી*બી*બી*બી* યોયોયોયો7ાઓં7ાઓં7ાઓં7ાઓં ઉપરઉપરઉપરઉપર વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� ભારણભારણભારણભારણ આવેઆવેઆવેઆવે. 
 

આમઆમઆમઆમ કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ ઉપરઉપરઉપરઉપર નજરનજરનજરનજર રા�યાંરા�યાંરા�યાંરા�યા ંવગરવગરવગરવગર લાભલાભલાભલાભ-હાિનહાિનહાિનહાિન, PખુPખુPખુPખુ-WુWુWુWુ:ખખખખ ક�ક�ક�ક� હારહારહારહાર-�ત�ત�ત�ત ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ પણપણપણપણ મળેમળેમળેમળે 

તેનોતેનોતેનોતેનો િવચારિવચારિવચારિવચાર કયા4કયા4કયા4કયા4 વગરવગરવગરવગર Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� ત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથી કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી કmુંકmુંકmુંકmુ ંપાપપાપપાપપાપ લાગ�ુંલાગ� ુંલાગ� ુંલાગ� ુ ંનથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ ઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુ ંતે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંફળફળફળફળ Aેય�કરAેય�કરAેય�કરAેય�કર 

નીવડ�નીવડ�નીવડ�નીવડ� છેછેછેછે. 

 

31. 

ત9વમિસત9વમિસત9વમિસત9વમિસ નેનનેેને 

અહંઅહંઅહંઅહ ંNOાY�મNOાY�મNOાY�મNOાY�મ તેમતેમતેમતેમ 

સમ�યેસમ�યેસમ�યેસમ�યે rાનrાનrાનrાન 



 

 

 

32. 

Sચx�િૃxનોSચx�િૃxનોSચx�િૃxનોSચx�િૃxનો 

સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે િનરોધિનરોધિનરોધિનરોધ 

તેતતેેતે જજજજ છેછેછેછે યોગયોગયોગયોગ 

 

rાનrાનrાનrાન કKુંકKુંકKુંકKુ ંઆઆઆઆ તોતોતોતો, હવેહવેહવેહવે દઉદઉદઉદઉ યોગયોગયોગયોગ ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ, 

તેનેતેનેતેનેતેને *ણી*ણી*ણી*ણી તો¹શેતો¹શેતો¹શેતો¹શે કમ4બધંકમ4બધંકમ4બધંકમ4બધં નેનનેેને �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ. 
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અહ;અહ;અહ;અહ; PધુીPધુીPધુીPધુી rાનનીrાનનીrાનનીrાનની વાતવાતવાતવાત કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી. આ9માનાઆ9માનાઆ9માનાઆ9માના �વaુપ(ું�વaુપ(ું�વaુપ(ું�વaુપ(ુ ંસાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે વણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન ક6ુºક6ુºક6ુºક6ુº અનેઅનેઅનેઅને rાનીનેrાનીનેrાનીનેrાનીને માટ�માટ�માટ�માટ� યયયય કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 

Aેય�કરAેય�કરAેય�કરAેય�કર છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમ*i6ુંસમ*i6ુંસમ*i6ુંસમ*i6ુ.ં 
 

�મના�મના�મના�મના bતbતbતbત:કરણમાથંીકરણમાથંીકરણમાથંીકરણમાથંી મળમળમળમળ અનેઅનેઅનેઅને િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર થઈથઈથઈથઈ ગયાંગયાંગયાંગયા ંછેછેછેછે. �મણે�મણે�મણે�મણે તતતતતતતત અનેઅનેઅનેઅને 9વમ9વમ9વમ9વમ પદાથ4( ુંપદાથ4( ુંપદાથ4( ુંપદાથ4( ુ ંસાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે શોધનશોધનશોધનશોધન ક6ુºક6ુºક6ુºક6ુº છેછેછેછે. 

 

તતતતતતતત એટલેએટલેએટલેએટલે ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર ક�ક�ક�ક� ���� સવ4rસવ4rસવ4rસવ4r અનેઅનેઅનેઅને સવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાન છેછેછેછે. 

અનેઅનેઅનેઅને 

9વમ9વમ9વમ9વમ એટલેએટલેએટલેએટલે �વ�વ�વ�વ ક�ક�ક�ક� ���� અ�પrઅ�પrઅ�પrઅ�પr અનેઅનેઅનેઅને અ�પઅ�પઅ�પઅ�પ શY�તમાનશY�તમાનશY�તમાનશY�તમાન છેછેછેછે. 

 

તેનેતેનેતેનેતેને ભાગભાગભાગભાગ 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ લhણાલhણાલhણાલhણા વડ�વડ�વડ�વડ� અિસઅિસઅિસઅિસ પદમાંપદમાંપદમાંપદમા ંએક9વનોએક9વનોએક9વનોએક9વનો ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ �યાર��યાર��યાર��યાર� આ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વનેઆ9મત9વને સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે *ણીને*ણીને*ણીને*ણીને અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કરનારકરનારકરનારકરનાર 

AોિRયAોિRયAોિRયAોિRય અનેઅનેઅનેઅને NOિન3ઠNOિન3ઠNOિન3ઠNOિન3ઠ સદpaુુસદpaુુસદpaુુસદpaુુ �યાર��યાર��યાર��યાર� તેતતેેતે બનંેબનંેબનંેબનંે એકએકએકએક જજજજ છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� ઉxમઉxમઉxમઉxમ અધીકાર�નેઅધીકાર�નેઅધીકાર�નેઅધીકાર�ને ત9hણત9hણત9hણત9hણ rનrનrનrન થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે 

અહંઅહંઅહંઅહ ંNOાY�મNOાY�મNOાY�મNOાY�મ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંNONONONO lંlંlંl ંતેમતેમતેમતેમ અ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવે છેછેછેછે. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; >?>?>?>? થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� સવ4rસવ4rસવ4rસવ4r અનેઅનેઅનેઅને સવ4સવ4સવ4સવ4 શY�તમાનશY�તમાનશY�તમાનશY�તમાન ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર અ�પrઅ�પrઅ�પrઅ�પr અનેઅનેઅનેઅને અ�પશY�તમાનઅ�પશY�તમાનઅ�પશY�તમાનઅ�પશY�તમાન �વ(ું�વ(ું�વ(ું�વ(ુ ંએક9વએક9વએક9વએક9વ કઈકઈકઈકઈ ર�તેર�તેર�તેર�તે સભંવેસભંવેસભંવેસભંવે? તોતોતોતો 

તેનોતેનોતેનોતેનો જવાબજવાબજવાબજવાબ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� �વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે સLsુસLsુસLsુસLsુ અનેઅનેઅનેઅને ઘડામાંઘડામાંઘડામાંઘડામા ંરહ�લરહ�લરહ�લરહ�લ પાણીપાણીપાણીપાણી �વaુપને�વaુપને�વaુપને�વaુપને જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ તોતોતોતો બનંેનાબનંેનાબનંેનાબનંેના પાણીપાણીપાણીપાણી ત9વમાંત9વમાંત9વમાંત9વમા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ ભેદભેદભેદભેદ નથીનથીનથીનથી. હાહાહાહા 

સLsુનીસLsુનીસLsુનીસLsુની ઉપાધીઉપાધીઉપાધીઉપાધી મો*મો*મો*મો*, િવશાળતાિવશાળતાિવશાળતાિવશાળતા, અફાટતાઅફાટતાઅફાટતાઅફાટતા, અગાધતાઅગાધતાઅગાધતાઅગાધતા તેતતેેતે બ�ુંબ�ુંબ�ુંબ�ુ ંઘડામાંઘડામાંઘડામાંઘડામા ંનથીનથીનથીનથી. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે ઘડાનીઘડાનીઘડાનીઘડાની મયા4�દતતામયા4�દતતામયા4�દતતામયા4�દતતા, લ»તુાલ»તુાલ»તુાલ»તુા, 



 

 

સામા�યતાસામા�યતાસામા�યતાસામા�યતા સLsુમાંસLsુમાંસLsુમાંસLsુમા ંનથીનથીનથીનથી. જોજોજોજો પાણીનોપાણીનોપાણીનોપાણીનો િવચારિવચારિવચારિવચાર કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો સLsુમાંસLsુમાંસLsુમાંસLsુમા ંરહ�લરહ�લરહ�લરહ�લ પાણીપાણીપાણીપાણી અનેઅનેઅનેઅને ઘઘઘઘડામાંડામાંડામાંડામા ંરહ�લરહ�લરહ�લરહ�લ પાણીમાંપાણીમાંપાણીમાંપાણીમા ં

ત9વતત9વતત9વતત9વત: કોઈકોઈકોઈકોઈ ભેદભેદભેદભેદ નથીનથીનથીનથી. 
 

તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે �વ�વ�વ�વ અ�પrઅ�પrઅ�પrઅ�પr છેછેછેછે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ં���� તેતતેેતે hેR(ુંhેR(ુંhેR(ુંhેR(ુ ંrાનrાનrાનrાન મયા4�દતમયા4�દતમયા4�દતમયા4�દત અનેઅનેઅનેઅને સીમીતસીમીતસીમીતસીમીત છેછેછેછે @ાર�ક@ાર�ક@ાર�ક@ાર�ક તોતોતોતો િવપર�તિવપર�તિવપર�તિવપર�ત પણપણપણપણ છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� ઈ0ર(ુંઈ0ર(ુંઈ0ર(ુંઈ0ર(ુ ં

rાનrાનrાનrાન અમયા4�દતઅમયા4�દતઅમયા4�દતઅમયા4�દત, અસીમઅસીમઅસીમઅસીમ અનેઅનેઅનેઅને યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 છેછેછેછે. વળ�વળ�વળ�વળ� �વની�વની�વની�વની શY�તએશY�તએશY�તએશY�તએ અ�પઅ�પઅ�પઅ�પ છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર સવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાનસવ4શY�તમાન છેછેછેછે. આમઆમઆમઆમ 

ઉપાધીઉપાધીઉપાધીઉપાધીનીનીનીની Wૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ તોતોતોતો બનંેબનંેબનંેબનંે વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે કmુંકmુંકmુંકmુ ંઐ@ઐ@ઐ@ઐ@ સભંવીસભંવીસભંવીસભંવી શક�શક�શક�શક� નહ;નહ;નહ;નહ;. જોજોજોજો ચૈત�યનીચૈત�યનીચૈત�યનીચૈત�યની Wૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએWૃ�3ટએ જોવામાંજોવામાંજોવામાંજોવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો માયામાંમાયામાંમાયામાંમાયામા ં

પડતાંપડતાંપડતાંપડતા ંચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� સમ
સમ
સમ
સમ
 >Bૃિત(ું>Bૃિત(ું>Bૃિત(ું>Bૃિત(ુ ંસચંાલનસચંાલનસચંાલનસચંાલન કર� ુંકર� ુંકર� ુંકર� ુ ંચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર છેછેછેછે. અિવ�ામાંઅિવ�ામાંઅિવ�ામાંઅિવ�ામા ંપડતાંપડતાંપડતાંપડતા ં

ચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને>િતSબTબને �વ�વ�વ�વ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� bતbતbતbત:કરણનીકરણનીકરણનીકરણની ઉપાિધઉપાિધઉપાિધઉપાિધ વાળાવાળાવાળાવાળા ચૈત�યનેચૈત�યનેચૈત�યનેચૈત�યને �વ�વ�વ�વ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. આઆઆઆ અિવ�ામાંઅિવ�ામાંઅિવ�ામાંઅિવ�ામા ંપડતાપડતાપડતાપડતા 

ચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબ>િતSબTબ>િતSબTબ>િતSબTબ અનેઅનેઅનેઅને માયામાંમાયામાંમાયામાંમાયામા ં પડતાંપડતાંપડતાંપડતા ં ચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબ>િતSબTબ>િતSબTબ>િતSબTબ માંમાંમાંમા ં ત9વતત9વતત9વતત9વત: કોઈકોઈકોઈકોઈ ભેદભેદભેદભેદ નથીનથીનથીનથી તેથીતેથીતેથીતેથી જોજોજોજો bતbતbતbત:કરણનીકરણનીકરણનીકરણની 

ઉપાધીનોઉપાધીનોઉપાધીનોઉપાધીનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો ઈ0રતોઈ0રતોઈ0રતોઈ0રતો માયાનીમાયાનીમાયાનીમાયાની ઉપાધીઉપાધીઉપાધીઉપાધી હોવાહોવાહોવાહોવા છતાંછતાંછતાંછતા ંસવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા ઉપાિધર�હતઉપાિધર�હતઉપાિધર�હતઉપાિધર�હત જજજજ છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી બનંે( ુંબનંે( ુંબનંે( ુંબનંે( ુ ંતરતતરતતરતતરત જજજજ 

એએએએક9વક9વક9વક9વ િસ7િસ7િસ7િસ7 થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

આવીઆવીઆવીઆવી ર�તેર�તેર�તેર�તે �ણે�ણે�ણે�ણે નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર AવણAવણAવણAવણ �ારા�ારા�ારા�ારા તતતતતતતત અનેઅનેઅનેઅને 9વમ9વમ9વમ9વમ પદ(ુંપદ(ુંપદ(ુંપદ(ુ ંશોધનશોધનશોધનશોધન ક6ુºક6ુºક6ુºક6ુº હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તીતીતીતી �યાર��યાર��યાર��યાર� સદpaુુનોસદpaુુનોસદpaુુનોસદpaુુનો ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� 

ત9વમિસત9વમિસત9વમિસત9વમિસ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� �ું� ું� ું� ુ ં�વ�વ�વ�વ તેતતેેતે ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર બjંેબjંેબjંેબjંે એકએકએકએક છોછોછોછો. તેતતેેતે વખતેવખતેવખતેવખતે તેતતેેતે સાધકનાસાધકનાસાધકનાસાધકના SચxમાંSચxમાંSચxમાંSચxમા ંઅહંઅહંઅહંઅહ ંNOાY�મNOાY�મNOાY�મNOાY�મ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંNONONONO lંlંlંl ંતેવીતેવીતેવીતેવી 

અ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂી થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

9યાર9યાર9યાર9યાર પછ�પછ�પછ�પછ� તોતોતોતો તેતતેેતે સાધક(ુંસાધક(ુંસાધક(ુંસાધક(ુ ંL�ુયL�ુયL�ુયL�ુય કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય તોતોતોતો સવtસવtસવtસવt કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતાકરતાકરતાકરતા કરતાકરતાકરતાકરતા સતતસતતસતતસતત એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅ(ભુવવા(ુંઅ(ભુવવા(ુંઅ(ભુવવા(ુંઅ(ભુવવા(ુ ંક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંNહમથીNહમથીNહમથીNહમથી અSભjઅSભjઅSભjઅSભj 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા lંlંlંl ંતેતતેેતે જજજજ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. આવોઆવોઆવોઆવો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંતેનેતેનેતેનેતેને કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 @ાયંે@ાયંે@ાયંે@ાયંે આડાઆડાઆડાઆડા નથીનથીનથીનથી આવતાંઆવતાંઆવતાંઆવતા ંકારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� કમ4કમ4કમ4કમ4 તોતોતોતો >Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ં

થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા તોતોતોતો સવ4સવ4સવ4સવ4 કમ4થીકમ4થીકમ4થીકમ4થી સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા અસગંઅસગંઅસગંઅસગં હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંસમજનારસમજનારસમજનારસમજનાર સવ4સવ4સવ4સવ4 કમ4બધંોનેકમ4બધંોનેકમ4બધંોનેકમ4બધંોને તોડ�નેતોડ�નેતોડ�નેતોડ�ને �વનLYુ�તનો�વનLYુ�તનો�વનLYુ�તનો�વનLYુ�તનો 

અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

�મણે�મણે�મણે�મણે પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના bતbતbતbત:કરણનાકરણનાકરણનાકરણના મળમળમળમળ અનેઅનેઅનેઅને િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર કયા4કયા4કયા4કયા4 નથીનથીનથીનથી તેમનેતેમનેતેમનેતેમને હવેહવેહવેહવે યોગનોયોગનોયોગનોયોગનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ દ�વામાંદ�વામાંદ�વામાંદ�વામા ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

પાતજંલપાતજંલપાતજંલપાતજંલ યોગયોગયોગયોગ PRૂમાંPRૂમાંPRૂમાંPRૂમા ં>થમ>થમ>થમ>થમ PRૂPRૂPRૂPRૂ છેછેછેછે: 

 

અથઅથઅથઅથ યોગયોગયોગયોગ અ(શુાસનમઅ(શુાસનમઅ(શુાસનમઅ(શુાસનમ 

અનેઅનેઅનેઅને 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ 

યોગયોગયોગયોગ Sચx�િૃxSચx�િૃxSચx�િૃxSચx�િૃx િનરોધિનરોધિનરોધિનરોધ: 

એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� SચxનીSચxનીSચxનીSચxની �િૃxનો�િૃxનો�િૃxનો�િૃxનો િનરોધિનરોધિનરોધિનરોધ કરવોકરવોકરવોકરવો તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંનામનામનામનામ જજજજ યોગયોગયોગયોગ છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ SચxનીSચxનીSચxનીSચxની �િૃxનો�િૃxનો�િૃxનો�િૃxનો િનરોધિનરોધિનરોધિનરોધ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંપાચંપાચંપાચંપાચં L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ નડ�નડ�નડ�નડ� છેછેછેછે. 

 

૧૧૧૧. અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા 



 

 

૨૨૨૨. અY�મતાઅY�મતાઅY�મતાઅY�મતા 

૩૩૩૩. રાગરાગરાગરાગ 

૪૪૪૪. �ષે�ષે�ષે�ષે 

૫૫૫૫. અSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશ 

 

આઆઆઆ ર�તેર�તેર�તેર�તે કમ4બધંકમ4બધંકમ4બધંકમ4બધં અનેઅનેઅનેઅને �લેશને�લેશને�લેશને�લેશને તોડ�તોડ�તોડ�તોડ� શક�શક�શક�શક� તેવાતેવાતેવાતેવા યોગનોયોગનોયોગનોયોગનો ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ હવેહવેહવેહવે પછ�પછ�પછ�પછ� કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

33. 

એકએકએકએક લ|યાકંલ|યાકંલ|યાકંલ|યાકં 

યોગીયોગીયોગીયોગી, યોગહ�નનેયોગહ�નનેયોગહ�નનેયોગહ�નને 

િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ લ|યલ|યલ|યલ|ય 

 

યોગ�િૃxયોગ�િૃxયોગ�િૃxયોગ�િૃx તોતોતોતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે એકએકએકએક લhવાળ�લhવાળ�લhવાળ�લhવાળ�, 

યોગહ�નયોગહ�નયોગહ�નયોગહ�ન vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંહોયહોયહોયહોય Uયેયવાળ�Uયેયવાળ�Uયેયવાળ�Uયેયવાળ� 
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એકા
તાએકા
તાએકા
તાએકા
તા અ$ુ 4નનોઅ$ુ 4નનોઅ$ુ 4નનોઅ$ુ 4નનો સ,ુથીસ,ુથીસ,ુથીસ,ુથી મહાનમહાનમહાનમહાન pણુpણુpણુpણુ હતોહતોહતોહતો. sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4 �યાર��યાર��યાર��યાર� ધ(િુવ��ાનીધ(િુવ��ાનીધ(િુવ��ાનીધ(િુવ��ાની પર�hાપર�hાપર�hાપર�hા લેલેલેલે છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે એકએકએકએક �hૃ�hૃ�hૃ�hૃ પરપરપરપર એકએકએકએક 

રમકડા(ુંરમકડા(ુંરમકડા(ુંરમકડા(ુ ંપhીપhીપhીપhી ગોઠવેગોઠવેગોઠવેગોઠવે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� તેનીતેનીતેનીતેની જમણીજમણીજમણીજમણી ®ખ®ખ®ખ®ખ િવTધવા(ુંિવTધવા(ુંિવTધવા(ુંિવTધવા(ુ ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. તીરતીરતીરતીર ચલાવતાંચલાવતાંચલાવતાંચલાવતા ંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંsોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4 િશ3યનેિશ3યનેિશ3યનેિશ3યને >?>?>?>? 

કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� તનેતનેતનેતને mુંmુંmુંmુ ંદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય છેછેછેછે? $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા લોકોલોકોલોકોલોકો $ુદો$ુદો$ુદો$ુદો $ુદો$ુદો$ુદો$ુદો જવાબજવાબજવાબજવાબ આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. ભીમભીમભીમભીમ તોતોતોતો વળ�વળ�વળ�વળ� કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� મનેમનેમનેમને તોતોતોતો �hૃ�hૃ�hૃ�hૃ, પhીપhીપhીપhી, આઆઆઆ 

કૌરવોકૌરવોકૌરવોકૌરવો, તમેતમેતમેતમે અનેઅનેઅનેઅને બી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંયેયયેેયે ઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુ ંબ�ુંબ�ુંબ�ુંબ�ુ ંદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય છેછેછેછે. sોણાચાsોણાચાsોણાચાsોણાચાય4ય4ય4ય4 કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� સાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ સાaુસાaુસાaુસાaુ �ું� ું� ું� ુ ંરહ�વારહ�વારહ�વારહ�વા દ�દ�દ�દ�. મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંકદાચકદાચકદાચકદાચ કKુંકKુંકKુંકKુ ંહશેહશેહશેહશે ક�ક�ક�ક� તાર�તાર�તાર�તાર� 

માટ�માટ�માટ�માટ� ગદાગદાગદાગદા જજજજ લાયકલાયકલાયકલાયક છેછેછેછે. 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને HછેુHછેુHછેુHછેુ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� તનેતનેતનેતને mુંmુંmુંmુ ંદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય છેછેછેછે? અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન પhીપhીપhીપhી તરફતરફતરફતરફ નજરનજરનજરનજર એકા
એકા
એકા
એકા
 કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� : 
 

�hૃ�hૃ�hૃ�hૃ 

હવેહવેહવેહવે �hૃની�hૃની�hૃની�hૃની ટોચટોચટોચટોચ 

હવેહવેહવેહવે માRમાRમાRમાR તેનાતેનાતેનાતેના પરપરપરપર બેસેIુંબેસેIુંબેસેIુંબેસેIુ ંપhીપhીપhીપhી 

હવેહવેહવેહવે માRમાRમાRમાR પhીનીપhીનીપhીનીપhીની જમણીજમણીજમણીજમણી ®ખ®ખ®ખ®ખ 

 

sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4 કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન હવેહવેહવેહવે તીરતીરતીરતીર છોડછોડછોડછોડ 



 

 

 

અનેઅનેઅનેઅને પhીનીપhીનીપhીનીપhીની જમણીજમણીજમણીજમણી ®ખ®ખ®ખ®ખ િવTધાઈિવTધાઈિવTધાઈિવTધાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

મીRોમીRોમીRોમીRો, 
 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે @ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય આપણાઆપણાઆપણાઆપણા �વન�વન�વન�વન તરફતરફતરફતરફ જો6ુંજો6ુંજો6ુંજો6ુ ંછેછેછેછે? આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ંલ|યલ|યલ|યલ|ય mુંmુંmુંmુ ંછેછેછેછે? એકએકએકએક પછ�પછ�પછ�પછ� એકએકએકએક ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થાયથાયથાયથાય નનનન થાયથાયથાયથાય તેતતેેતે 

પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંતોતોતોતો બી�બી�બી�બી� ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા. િવ�ાથ](ુંિવ�ાથ](ુંિવ�ાથ](ુંિવ�ાથ](ુ ં UયાનUયાનUયાનUયાન માRનેમાRનેમાRનેમાRને માRમાRમાRમાR અ¢યાઅ¢યાઅ¢યાઅ¢યાસસસસ પર9વેપર9વેપર9વેપર9વે નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ સાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે આવેઆવેઆવેઆવ?ે 

pહૃ�થ(ુpહૃ�થ(ુpહૃ�થ(ુpહૃ�થ( ુ UયાનUયાનUયાનUયાન ઘરઘરઘરઘર iયવY�થતiયવY�થતiયવY�થતiયવY�થત ચલાવવાચલાવવાચલાવવાચલાવવા તરફતરફતરફતરફ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો ઘરઘરઘરઘર સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે ક�મક�મક�મક�મ ચાલેચાલેચાલેચાલે? અર�અર�અર�અર� એકએકએકએક નાનકડોનાનકડોનાનકડોનાનકડો MલોગMલોગMલોગMલોગ ક�ક�ક�ક� 

વેબસાઈટવેબસાઈટવેબસાઈટવેબસાઈટ સરખીસરખીસરખીસરખી ર�તેર�તેર�તેર�તે ચલાવવીચલાવવીચલાવવીચલાવવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે ક�ટક�ટક�ટક�ટ ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી કાળ�કાળ�કાળ�કાળ� લેવીલેવીલેવીલેવી પડ�પડ�પડ�પડ�. �યાર��યાર��યાર��યાર� અહ;અહ;અહ;અહ; તોતોતોતો સવ��ચસવ��ચસવ��ચસવ��ચ લ|યનીલ|યનીલ|યનીલ|યની વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે. 

 

યોગયોગયોગયોગ એટલેએટલેએટલેએટલે જોજોજોજોડા�ુંડા�ુંડા�ુંડા�ુ.ં પિતપિતપિતપિત અનેઅનેઅનેઅને પ�9નપ�9નપ�9નપ�9ન જોડાયજોડાયજોડાયજોડાય એટલેએટલેએટલેએટલે pહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થ �વન�વન�વન�વન શaુશaુશaુશaુ થાયથાયથાયથાય. આચાય4આચાય4આચાય4આચાય4 અનેઅનેઅનેઅને િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ] જોડાયજોડાયજોડાયજોડાય એટલેએટલેએટલેએટલે 

અ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસ શaુશaુશaુશaુ થાયથાયથાયથાય. બેબેબેબે િવ�ાનોિવ�ાનોિવ�ાનોિવ�ાનો મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો rાનનીrાનનીrાનનીrાનની વાતોવાતોવાતોવાતો શaુશaુશaુશaુ થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને બેબેબેબે ગધેડાંગધેડાંગધેડાંગધેડા ંમળેમળેમળેમળે તોતોતોતો લાતાલાતલાતાલાતલાતાલાતલાતાલાત શaુશaુશaુશaુ થાયથાયથાયથાય. �યાં�યાં�યાં�યા ંકmુકંકmુકંકmુકંકmુકં 

જોડાણજોડાણજોડાણજોડાણ થાયથાયથાયથાય 9યાં9યાં9યાં9યા ંકશીકકશીકકશીકકશીક >g�યા>g�યા>g�યા>g�યા થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને bતેbતેbતેbતે એકએકએકએક ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંપર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ >ા>ા>ા>ા\ત\ત\ત\ત થાયથાયથાયથાય. લોખડંનાલોખડંનાલોખડંનાલોખડંના બેબેબેબે dુકડાનેdુકડાનેdુકડાનેdુકડાને જોડવામાંજોડવામાંજોડવામાંજોડવામા ંઆવતીઆવતીઆવતીઆવતી 

>g�યાને>g�યાને>g�યાને>g�યાને વે�ડ;ગવે�ડ;ગવે�ડ;ગવે�ડ;ગ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સોનામાંસોનામાંસોનામાંસોનામા ંઝવેરાતનેઝવેરાતનેઝવેરાતનેઝવેરાતને બેસારવાનીબેસારવાનીબેસારવાનીબેસારવાની g�યાનેg�યાનેg�યાનેg�યાને જડતરકામજડતરકામજડતરકામજડતરકામ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે આઆઆઆ બધાબધાબધાબધા એકએકએકએક >કારના>કારના>કારના>કારના લૌ�કકલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કક 

યોગયોગયોગયોગ છેછેછેછે. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; ���� યોગvwુ7નીયોગvwુ7નીયોગvwુ7નીયોગvwુ7ની વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે તેતતેેતે લૌ�કકલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કક નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ અલૌ�કકઅલૌ�કકઅલૌ�કકઅલૌ�કક છેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ંપરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે મીલનમીલનમીલનમીલન તેનેતેનેતેનેતેને યોગયોગયોગયોગ કકકક^ો^ો^ો^ો છેછેછેછે. 

�યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી લ|યલ|યલ|યલ|ય સસંારસસંારસસંારસસંાર છેછેછેછે, સસંારનાસસંારનાસસંારનાસસંારના પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� છેછેછેછે, િસw7ઓિસw7ઓિસw7ઓિસw7ઓ છેછેછેછે, કશીકકશીકકશીકકશીક લૌ�કકલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કક બાબતબાબતબાબતબાબત છેછેછેછે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી તોતોતોતો તીરતીરતીરતીર છોડ�ુંછોડ�ુંછોડ�ુંછોડ�ુ ંતોતોતોતો mુંmુંmુંmુ ંપણપણપણપણ 

કામઠાંકામઠાંકામઠાંકામઠા ંપરપરપરપર ચડાવ�ુંચડાવ�ુંચડાવ�ુંચડાવ�ુ ંયેયયેેયે નહ;નહ;નહ;નહ;. અહ;અહ;અહ;અહ; યોગયોગયોગયોગ માટ�માટ�માટ�માટ� �યાર��યાર��યાર��યાર� SચxનીSચxનીSચxનીSચxની સા�9વકસા�9વકસા�9વકસા�9વક �િૃx�િૃx�િૃx�િૃx એકએકએકએક અનેઅનેઅનેઅને માRમાRમાRમાR એકએકએકએક પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા તરફતરફતરફતરફ ઢળેઢળેઢળેઢળે તેનેતેનેતેનેતેને 

યોગયોગયોગયોગ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. આઆઆઆ યોગયોગયોગયોગ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા એકએકએકએક માRમાRમાRમાR લ|યલ|યલ|યલ|ય પરમા9મા(ુંપરમા9મા(ુંપરમા9મા(ુંપરમા9મા(ુ ંરાખનાર�રાખનાર�રાખનાર�રાખનાર� હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� યોગહ�નયોગહ�નયોગહ�નયોગહ�ન vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 તોતોતોતો િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ 

િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંસેવનસેવનસેવનસેવન કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને છ�jછ�jછ�jછ�j-ભીjભીjભીjભીj થઈથઈથઈથઈ ગયેલીગયેલીગયેલીગયેલી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી યોગહ�નયોગહ�નયોગહ�નયોગહ�ન vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ક�ક�ક�ક� ���� અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંવહ½ચાયેલીવહ½ચાયેલીવહ½ચાયેલીવહ½ચાયેલી હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે 

ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે સવ��ચસવ��ચસવ��ચસવ��ચ લ|યલ|યલ|યલ|ય િસ7િસ7િસ7િસ7 કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક�? 

 

આઆઆઆ પરમપરમપરમપરમ ત9વનેત9વનેત9વનેત9વને >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે સ,ુથીસ,ુથીસ,ુથીસ,ુથી મ¾9વ(ુંમ¾9વ(ુંમ¾9વ(ુંમ¾9વ(ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને સ,ુથીસ,ુથીસ,ુથીસ,ુથી Wૂગ4મWૂગ4મWૂગ4મWૂગ4મ કાય4કાય4કાય4કાય4 છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી સાધકસાધકસાધકસાધક લગભગલગભગલગભગલગભગ નીરાશનીરાશનીરાશનીરાશ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ં

સવ��ચસવ��ચસવ��ચસવ��ચ લ|યલ|યલ|યલ|ય રાખવાનોરાખવાનોરાખવાનોરાખવાનો િવચારિવચારિવચારિવચાર જજજજ માડં�માડં�માડં�માડં� નનનન વાળેવાળેવાળેવાળે માટ�માટ�માટ�માટ� પહ�લેથીપહ�લેથીપહ�લેથીપહ�લેથી જજજજ આ0ાસનઆ0ાસનઆ0ાસનઆ0ાસન આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ યોગvwુ7નોયોગvwુ7નોયોગvwુ7નોયોગvwુ7નો નાશનાશનાશનાશ 

જ�માતંરમાંજ�માતંરમાંજ�માતંરમાંજ�માતંરમા ંયેયયેેયે થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. જોજોજોજો સહજસહજસહજસહજ �વધમ4�વધમ4�વધમ4�વધમ4 અ(સુારઅ(સુારઅ(સુારઅ(સુાર કાય4કાય4કાય4કાય4 કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંએકએકએકએક મામામામાRRRR પરમા9માનેપરમા9માનેપરમા9માનેપરમા9માને પામવાનીપામવાનીપામવાનીપામવાની ઈ�છાવાળ�ઈ�છાવાળ�ઈ�છાવાળ�ઈ�છાવાળ� 

યોગvwુ7યોગvwુ7યોગvwુ7યોગvwુ7 હશેહશેહશેહશે તોતોતોતો જ�માતંરમાંજ�માતંરમાંજ�માતંરમાંજ�માતંરમા ંયેયયેેયે આઆઆઆ �િૃx�િૃx�િૃx�િૃx ટક�ટક�ટક�ટક� રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે અનેઅનેઅનેઅને Hવૂ4જ�મમાંHવૂ4જ�મમાંHવૂ4જ�મમાંHવૂ4જ�મમા ંકર�લકર�લકર�લકર�લ યોગનેયોગનેયોગનેયોગને ફર�ફર�ફર�ફર� પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� આગળઆગળઆગળઆગળ ધપાવનાર�ધપાવનાર�ધપાવનાર�ધપાવનાર� બનીબનીબનીબની 

રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. 
 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કકલૌ�કક ક�ક�ક�ક� પારલૌ�કકપારલૌ�કકપારલૌ�કકપારલૌ�કક કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ લ|યનેલ|યનેલ|યનેલ|યને પારપારપારપાર પાડવાપાડવાપાડવાપાડવા માટ�માટ�માટ�માટ� એકા
તાએકા
તાએકા
તાએકા
તા અનેઅનેઅનેઅને િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત UયેયUયેયUયેયUયેય હોવાહોવાહોવાહોવા જaુર�જaુર�જaુર�જaુર� છેછેછેછે. 

 

34. 

કામીકામીકામીકામી ચંચંચંચચંલચલચલચલ 



 

 

વેદવાદમાંવેદવાદમાંવેદવાદમાંવેદવાદમા ંરતરતરતરત 

જ�મેજ�મેજ�મેજ�મે નેનનેેને મર�મર�મર�મર� 
 

35. 

મ�રુમ�રુમ�રુમ�રુ વદ�વદ�વદ�વદ� 

�વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 નેનનેેને ભોગભોગભોગભોગ ચાહ�ચાહ�ચાહ�ચાહ� 

Aે3ઠથીAે3ઠથીAે3ઠથીAે3ઠથી અrઅrઅrઅr 

 

વેદવાદમાંવેદવાદમાંવેદવાદમાંવેદવાદમા ંરતરતરતરત થયાથયાથયાથયા, કામીકામીકામીકામી ચચંલચચંલચચંલચચંલ લોકલોકલોકલોક, 

જ�મમરણજ�મમરણજ�મમરણજ�મમરણ ફલફલફલફલ આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા ંકમ4કમ4કમ4કમ4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે કોકોકોકો’કકકક. 

 

�વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 ચાહતાચાહતાચાહતાચાહતા તેતતેેતે સદાસદાસદાસદા મ�રુમ�રુમ�રુમ�રુ વદ�વદ�વદ�વદ� છેછેછેછે વાણવાણવાણવાણ, 

ભોગવાસનાથીભોગવાસનાથીભોગવાસનાથીભોગવાસનાથી ગણેગણેગણેગણે ઉxમઉxમઉxમઉxમ ક¶ક¶ક¶ક¶  નાનાનાના આનઆનઆનઆન. 

 

������#������#������#������#    	!�ं	��#	!�ं	��#	!�ं	��#	!�ं	��#    ���#���#���#���#    ू�����;�	��ू�����;�	��ू�����;�	��ू�����;�	����������    ����    

������3���������3���������3���������3���    	���	���	���	���    �����ः�7�������ः�7�������ः�7�������ः�7��    ��Z�����Z�����Z�����Z���    ����    

    

��������������������������������    ः�U�	3�ः�U�	3�ः�U�	3�ः�U�	3�    8����̀ >ू��� $8����̀ >ू��� $8����̀ >ू��� $8����̀ >ू��� $        ����    

Zब��;���+<)!>�#Zब��;���+<)!>�#Zब��;���+<)!>�#Zब��;���+<)!>�#    % U����U��#% U����U��#% U����U��#% U����U��#    ू��ू��ू��ू��    ����    

    

���� લોકોલોકોલોકોલોકો ભોગભોગભોગભોગ અનેઅનેઅનેઅને �વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 ચાહ�ચાહ�ચાહ�ચાહ� છેછેછેછે તેઓતેઓતેઓતેઓ વેદવેદવેદવેદ નીનીનીની વાણીવાણીવાણીવાણી ગાયાગાયાગાયાગાયા કર�કર�કર�કર�, *ત*તના*ત*તના*ત*તના*ત*તના HRુે�3ટHRુે�3ટHRુે�3ટHRુે�3ટ, અ0મેઘઅ0મેઘઅ0મેઘઅ0મેઘ અનેઅનેઅનેઅને બી*બી*બી*બી* અનકેઅનકેઅનકેઅનકે 

>કારના>કારના>કારના>કારના યrયrયrયr કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર�. તેઓનીતેઓનીતેઓનીતેઓની એકએકએકએક જજજજ Wૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� વ�નુેવ�નુેવ�નુેવ�નુે વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુભોગભોગભોગભોગ અનેઅનેઅનેઅને ઐ0ય4ઐ0ય4ઐ0ય4ઐ0ય4 @ાથંી@ાથંી@ાથંી@ાથંી અનેઅનેઅનેઅને ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય. 

હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા મ�રુમ�રુમ�રુમ�રુ બો�યાંબો�યાંબો�યાંબો�યા ંકર�કર�કર�કર� અનેઅનેઅનેઅને સા¦ુંસા¦ુંસા¦ુંસા¦ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે કડ�ુંકડ�ુંકડ�ુંકડ�ુ ંકહ�વાનીકહ�વાનીકહ�વાનીકહ�વાની �હTમત�હTમત�હTમત�હTમત નનનન કર�કર�કર�કર�. વેદનાવેદનાવેદનાવેદના કમ4કાડંકમ4કાડંકમ4કાડંકમ4કાડં િવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમા ંઅનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારના>કારના>કારના>કારના 

કમ�કમ�કમ�કમ� અનેઅનેઅનેઅને તેનાતેનાતેનાતેના ફળો(ુંફળો(ુંફળો(ુંફળો(ુ ંવણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન કર�લકર�લકર�લકર�લ છેછેછેછે. તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના કમ�કમ�કમ�કમ� કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને ખરાબખરાબખરાબખરાબ તોતોતોતો નહ;નહ;નહ;નહ; લાગેલાગેલાગેલાગે નેનનેેને 

તેવીતેવીતેવીતેવી SચTતાSચTતાSચTતાSચTતા કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને મ�રુમ�રુમ�રુમ�રુ બો�યાંબો�યાંબો�યાંબો�યા ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. વળ�વળ�વળ�વળ� *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના દ�વોનીદ�વોનીદ�વોનીદ�વોની ��િુત��િુત��િુત��િુત અનેઅનેઅનેઅને મRંમRંમRંમRં પાઠપાઠપાઠપાઠ મ�રુમ�રુમ�રુમ�રુ અવા�અવા�અવા�અવા� કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. જોજોજોજો ક�ક�ક�ક� 

તેમનીતેમનીતેમનીતેમની Wૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટ માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR ભોગભોગભોગભોગ પર9વેપર9વેપર9વેપર9વે હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંક�વળક�વળક�વળક�વળ �વગ4ની�વગ4ની�વગ4ની�વગ4ની કામનાકામનાકામનાકામના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

આવાઆવાઆવાઆવા લોકોલોકોલોકોલોકો કદાચકદાચકદાચકદાચ H�ુયોદયH�ુયોદયH�ુયોદયH�ુયોદય થયેથયેથયેથયે �વગ4�વગ4�વગ4�વગ4 >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો યેયયેેયે H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય hીણhીણhીણhીણ થઈથઈથઈથઈ જતાંજતાંજતાંજતા ંફર�ફર�ફર�ફર� પાછાપાછાપાછાપાછા HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી લોકમાંલોકમાંલોકમાંલોકમા ંજ�મજ�મજ�મજ�મ ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� 

છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી આઆઆઆ >કારના>કારના>કારના>કારના mભુmભુmભુmભુ સકામસકામસકામસકામ કમ�કમ�કમ�કમ� કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા ફળફળફળફળ તોતોતોતો >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે પણપણપણપણ તેમનાતેમનાતેમનાતેમના જ�મજ�મજ�મજ�મ-મરણનામરણનામરણનામરણના બધંનબધંનબધંનબધંન lટતાંlટતાંlટતાંlટતા ંનથીનથીનથીનથી. 
 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંઅહ;અહ;અહ;અહ; mભુmભુmભુmભુ કમ�નીકમ�નીકમ�નીકમ�ની િનTદાિનTદાિનTદાિનTદા નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ કામનાકામનાકામનાકામના સ�હતસ�હતસ�હતસ�હત કકકકરવામાંરવામાંરવામાંરવામા ંઆવતાઆવતાઆવતાઆવતા કમ�કમ�કમ�કમ� પરપરપરપર કટાhકટાhકટાhકટાh છેછેછેછે. mભુmભુmભુmભુ િન3કામિન3કામિન3કામિન3કામ કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા AયેAયેAયેAયે 

અનેઅનેઅનેઅને >ેય>ેય>ેય>ેય >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� mભુmભુmભુmભુ સકામસકામસકામસકામ કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા >ેય>ેય>ેય>ેય તોતોતોતો પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે પણપણપણપણ AેયથીAેયથીAેયથીAેયથી વSંચતવSંચતવSંચતવSંચત રહ�રહ�રહ�રહ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 



 

 

36. 

���� ભોગેભોગેભોગેભોગે �Mૂ6ું�Mૂ6ું�Mૂ6ું�Mૂ6ુ ં

તેતતેેતે ચચંળચચંળચચંળચચંળ મનનેમનનેમનનેમનને 

સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ ક�વીક�વીક�વીક�વી? 

 

ભોગમહ;ભોગમહ;ભોગમહ;ભોગમહ; �બૂી�બૂી�બૂી�બૂી ગ6ુંગ6ુંગ6ુંગ6ુ ંચચંલચચંલચચંલચચંલ મનમનમનમન �(ું�(ું�(ું�(ુ,ં 

સમાિધમાંસમાિધમાંસમાિધમાંસમાિધમા ંજોડાયજોડાયજોડાયજોડાય નાનાનાના, મનમનમનમન કદ�કદ�કદ�કદ�યેયયેેયે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ.ં 
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પાચંપાચંપાચંપાચં rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો AોRAોRAોRAોR (કાનકાનકાનકાન ક�ક�ક�ક� કણ4કણ4કણ4કણ4), 9વક9વક9વક9વક (9વચા9વચા9વચા9વચા), ચ¬ુચ¬ુચ¬ુચ¬ ુ(®ખ®ખ®ખ®ખ), રસનારસનારસનારસના (�જ¿ા�જ¿ા�જ¿ા�જ¿ા), ÀાણÀાણÀાણÀાણ (નાિસકાનાિસકાનાિસકાનાિસકા) તેનાતેનાતેનાતેના ���� અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ક�ક�ક�ક� 

���� શMદશMદશMદશMદ, �પશ4�પશ4�પશ4�પશ4, aુપaુપaુપaુપ, રસરસરસરસ અનેઅનેઅનેઅને ગધંગધંગધંગધં નાનાનાના બનેલાબનેલાબનેલાબનેલા છેછેછેછે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંરમમાણરમમાણરમમાણરમમાણ રહ�રહ�રહ�રહ� અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો ��sયો��sયો��sયો��sયો �ારા�ારા�ારા�ારા ���� મનમનમનમન સતતસતતસતતસતત ભોગભોગભોગભોગ 

કયાºકયાºકયાºકયાº કર�કર�કર�કર� તેતતેેતે મનમનમનમન િવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંી પાlંપાlંપાlંપાl ંવળ�નેવળ�નેવળ�નેવળ�ને યોગયોગયોગયોગ ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક�? 

 

જોજોજોજો માર�માર�માર�માર� Hવૂ4Hવૂ4Hવૂ4Hવૂ4 �દશામાં�દશામાં�દશામાં�દશામા ંજ�ુંજ�ુંજ�ુંજ�ુ ંહોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપિªમપિªમપિªમપિªમ તરફતરફતરફતરફ ચાલવાચાલવાચાલવાચાલવા લાpુંલાpુંલાpુંલાpુ ંતોતોતોતો મારામારામારામારા ગતંiયગતંiયગતંiયગતંiય �થાને�થાને�થાને�થાને ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે પહFચીપહFચીપહFચીપહFચી શBંુશBંુશBંુશBંુ? 

 

મનમનમનમન બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે છેછેછેછે. તેતતેેતે ��sયો��sયો��sયો��sયો �ારા�ારા�ારા�ારા ભોગભોગભોગભોગ ભોગવીભોગવીભોગવીભોગવી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે તોતોતોતો તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંતેતતેેતે મનમનમનમન >9યાહાર>9યાહાર>9યાહાર>9યાહાર �ારા�ારા�ારા�ારા ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� 

ખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીને ધારણાધારણાધારણાધારણા અનેઅનેઅનેઅને UયાનUયાનUયાનUયાન નાનાનાના પ�રપાકપ�રપાકપ�રપાકપ�રપાક aુપેaુપેaુપેaુપે અ9મા(kુિુતઅ9મા(kુિુતઅ9મા(kુિુતઅ9મા(kુિુત કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને સમાધીસમાધીસમાધીસમાધી પણપણપણપણ પામીપામીપામીપામી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. 

 



 

 

�વ�વ�વ�વ માRમાRમાRમાR પાસેપાસેપાસેપાસે બેબેબેબે પસદંગીપસદંગીપસદંગીપસદંગી છેછેછેછે: ૧૧૧૧. >ેય>ેય>ેય>ેય અનેઅનેઅનેઅને ૨૨૨૨. AેયAેયAેયAેય 

 

��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના ભોગભોગભોગભોગ ભોગવીનેભોગવીનેભોગવીનેભોગવીને તેતતેેતે >ેય>ેય>ેય>ેય પામીપામીપામીપામી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો 

��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયથીિવષયથીિવષયથીિવષયથી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� વાળ�નેવાળ�નેવાળ�નેવાળ�ને મનનેમનનેમનનેમનને આ9મા(સુધંાનઆ9મા(સુધંાનઆ9મા(સુધંાનઆ9મા(સુધંાન કરાવીનેકરાવીનેકરાવીનેકરાવીને AેયનીAેયનીAેયનીAેયની >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. 

 

એક(ુંએક(ુંએક(ુંએક(ુ ંએકએકએકએક મનમનમનમન એક�એક�એક�એક� વખતેવખતેવખતેવખતે બનંેબનંેબનંેબનંે બા$ુબા$ુબા$ુબા$ુ જોડાઈજોડાઈજોડાઈજોડાઈ નનનન શક�શક�શક�શક�. સમાિધમાંસમાિધમાંસમાિધમાંસમાિધમા ંહોયહોયહોયહોય તેવાતેવાતેવાતેવા HaુુષનેHaુુષનેHaુુષનેHaુુષને ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના િવષયોનીિવષયોનીિવષયોનીિવષયોની કશીકશીકશીકશી ગતાગમગતાગમગતાગમગતાગમ 

નહ;નહ;નહ;નહ; હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના ભોગમાંભોગમાંભોગમાંભોગમા ંરમમાણરમમાણરમમાણરમમાણ હશેહશેહશેહશે તેતતેેતે HછુશેHછુશેHછુશેHછુશે ક�ક�ક�ક� સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ? તેતતેેતે વળ�વળ�વળ�વળ� mુંmુંmુંmુ?ં 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ �વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� AેયનાAેયનાAેયનાAેયના Hરુ�કતા4Hરુ�કતા4Hરુ�કતા4Hરુ�કતા4 છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી િવષયલોIપુિવષયલોIપુિવષયલોIપુિવષયલોIપુ મનનીમનનીમનનીમનની ટ�કાટ�કાટ�કાટ�કા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� મનમનમનમન સતતસતતસતતસતત 

��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના પાચંપાચંપાચંપાચં િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંSચTતનSચTતનSચTતનSચTતન કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે ભોગીભોગીભોગીભોગી મનમનમનમન સમાધીમાંસમાધીમાંસમાધીમાંસમાધીમા ંકદ�કદ�કદ�કદ� જોડાઈજોડાઈજોડાઈજોડાઈ શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 
 

37. 

િRpણુિRpણુિRpણુિRpણુ 9ય�9ય�9ય�9ય� 

pણુાતીતpણુાતીતpણુાતીતpણુાતીત િન�º�િન�º�િન�º�િન�º� 

rાનીrાનીrાનીrાની યોગીયોગીયોગીયોગી થાથાથાથા 
 

િRpણુા9મકિRpણુા9મકિRpણુા9મકિRpણુા9મક છેછેછેછે વેદવેદવેદવેદ તોતોતોતો, pણુાતીતpણુાતીતpણુાતીતpણુાતીત �ું� ું� ું� ુ ંથાથાથાથા, 

��ંર�હત��ંર�હત��ંર�હત��ંર�હત નેનનેેને m7ુm7ુm7ુm7ુ નેનનેેને rાનીrાનીrાનીrાની યોગીયોગીયોગીયોગી થાથાથાથા. 
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આગળનાઆગળનાઆગળનાઆગળના DલોકમાંDલોકમાંDલોકમાંDલોકમા ંપાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના િવષયોનીિવષયોનીિવષયોનીિવષયોની આસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની સમજણસમજણસમજણસમજણ આ\યાંઆ\યાંઆ\યાંઆ\યા ંબાદબાદબાદબાદ હવેહવેહવેહવે વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો ���� કમ4કમ4કમ4કમ4 અનેઅનેઅનેઅને 

તેનાતેનાતેનાતેના ફળનોફળનોફળનોફળનો િવ�તારિવ�તારિવ�તારિવ�તાર છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� સવ4સવ4સવ4સવ4 સ9વસ9વસ9વસ9વ, રજરજરજરજ અનેઅનેઅનેઅને તમતમતમતમ RણRણRણRણ pણુpણુpણુpણુ વાળ�વાળ�વાળ�વાળ� >Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ંથતાંથતાંથતાંથતા ંકમ�કમ�કમ�કમ� અનેઅનેઅનેઅને તેનેતેનેતેનેતેને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે ઉ9પઉ9પઉ9પઉ9પjjjj 

થતાંથતાંથતાંથતા ંફળ(ુંફળ(ુંફળ(ુંફળ(ુ ંવણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે RણRણRણRણ pણુpણુpણુpણુ થીથીથીથી આ9મઆ9મઆ9મઆ9મ �વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા નીરા/ંનીરા/ંનીરા/ંનીરા/ં અનેઅનેઅનેઅને pણુાતીતpણુાતીતpણુાતીતpણુાતીત છેછેછેછે. 

 



 

 

ઠંડ�ઠંડ�ઠંડ�ઠંડ� – ગરમીગરમીગરમીગરમી, PખુPખુPખુPખુ – WુWુWુWુ:ખખખખ, અ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતા – >િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા, ગમોગમોગમોગમો – અણગમોઅણગમોઅણગમોઅણગમો આવાઆવાઆવાઆવા આવાઆવાઆવાઆવા ���� પર�પરપર�પરપર�પરપર�પર િવરોધીિવરોધીિવરોધીિવરોધી ભાવોભાવોભાવોભાવો છેછેછેછે તેતતેેતે સવ4સવ4સવ4સવ4 

>ાBૃિતક>ાBૃિતક>ાBૃિતક>ાBૃિતક છેછેછેછે. >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના RણRણRણRણ pણુનાpણુનાpણુનાpણુના િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ સયંોજનનેસયંોજનનેસયંોજનનેસયંોજનને લીધેલીધેલીધેલીધે આઆઆઆ ��ંો��ંો��ંો��ંો સસસસ*4ય*4ય*4ય*4ય છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા �ટલાએ�ટલાએ�ટલાએ�ટલાએ ��ંો��ંો��ંો��ંો છેછેછેછે તેતતેેતે સવ4સવ4સવ4સવ4 >Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ં

છેછેછેછે. 

 

આ9મ�વaુપ(ુંઆ9મ�વaુપ(ુંઆ9મ�વaુપ(ુંઆ9મ�વaુપ(ુ ંSચTતનSચTતનSચTતનSચTતન કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને આ9મrાનીઆ9મrાનીઆ9મrાનીઆ9મrાની બન�ુંબન�ુંબન�ુંબન�ુ ંતથાતથાતથાતથા bતbતbતbત:કરણનેકરણનેકરણનેકરણને વેદનાવેદનાવેદનાવેદના કમ4કમ4કમ4કમ4 કાડંકાડંકાડંકાડં િવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમા ંવણ4વેલાવણ4વેલાવણ4વેલાવણ4વેલા અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવધિવધિવધિવધ કમ�કમ�કમ�કમ� 

અનેઅનેઅનેઅને તેનાતેનાતેનાતેના ફળોફળોફળોફળો વગેર�વગેર�વગેર�વગેર� ક�ક�ક�ક� ���� RણRણRણRણ pણુpણુpણુpણુ નીનીનીની વધઘટનાવધઘટનાવધઘટનાવધઘટના મીAણમીAણમીAણમીAણ aુપaુપaુપaુપ છેછેછેછે તેનાથીતેનાથીતેનાથીતેનાથી ર�હતર�હતર�હતર�હત થઈનેથઈનેથઈનેથઈને SચxનેSચxનેSચxનેSચxને પરમા9મપરમા9મપરમા9મપરમા9મ ત9વત9વત9વત9વમાંમાંમાંમા ંજોડવાજોડવાજોડવાજોડવા 

aુપaુપaુપaુપ યોગયોગયોગયોગ કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંસમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે. 

 

આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ંવણ4નવણ4નવણ4નવણ4ન તોતોતોતો અગાઉઅગાઉઅગાઉઅગાઉ જજજજ કર�કર�કર�કર� દ�વામાંદ�વામાંદ�વામાંદ�વામા ંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુ ંછેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ અના9મઅના9મઅના9મઅના9મ છેછેછેછે તેનોતેનોતેનોતેનો ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� સભાળંHવૂ4કસભાળંHવૂ4કસભાળંHવૂ4કસભાળંHવૂ4ક 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની 

>g�યા>g�યા>g�યા>g�યા દશા4વવામાંદશા4વવામાંદશા4વવામાંદશા4વવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. �મ�મ�મ�મ ક�ક�ક�ક� પાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� વાળ�વાળ�વાળ�વાળ� તોતોતોતો હવેહવેહવેહવે mુંmુંmુંmુ ંકર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ?ં તોતોતોતો હવેહવેહવેહવે >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના ���� RણેRણેRણેRણે 

pણુોpણુોpણુોpણુો અનેઅનેઅનેઅને તેનાતેનાતેનાતેના ��ંો��ંો��ંો��ંો છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની bદરbદરbદરbદર ���� મનમનમનમન સતતસતતસતતસતત રમમાણરમમાણરમમાણરમમાણ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને િRpણુાતીતિRpણુાતીતિRpણુાતીતિRpણુાતીત કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�નીમાટ�નીમાટ�નીમાટ�ની સાધનાસાધનાસાધનાસાધના શaુશaુશaુશaુ કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� 

યોગીયોગીયોગીયોગી થવા(ુંથવા(ુંથવા(ુંથવા(ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને મનનેમનનેમનનેમનને નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર આ9મત9વ(ુંઆ9મત9વ(ુંઆ9મત9વ(ુંઆ9મત9વ(ુ ં SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન કરાવવાકરાવવાકરાવવાકરાવવા માટ�માટ�માટ�માટ� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંm7ુા9માm7ુા9માm7ુા9માm7ુા9મા lંlંlંl ંતેવાતેવાતેવાતેવા rાનથીrાનથીrાનથીrાનથી પર�પ�વપર�પ�વપર�પ�વપર�પ�વ બનાવવાબનાવવાબનાવવાબનાવવા 

માટ�માટ�માટ�માટ� સમ*વાયસમ*વાયસમ*વાયસમ*વાય છેછેછેછે. 

 

38. 

વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો મમ4મમ4મમ4મમ4 

rાrાrાrાનીનીનીની સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે તોતોતોતો 

સહજસહજસહજસહજ >ા\ય>ા\ય>ા\ય>ા\ય 

 

BુવાBુવાBુવાBુવા તણોતણોતણોતણો ���� હ�� ુહ�� ુહ�� ુહ�� ુતેતતેેતે સરવરમા�ંહસરવરમા�ંહસરવરમા�ંહસરવરમા�ંહ સર�સર�સર�સર�, 

તેમતેમતેમતેમ વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો મમ4મમ4મમ4મમ4 સૌસૌસૌસૌ rાનીમહ;rાનીમહ;rાનીમહ;rાનીમહ; મળેમળેમળેમળે. 
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§ડા§ડા§ડા§ડા BુવામાથંીBુવામાથંીBુવામાથંીBુવામાથંી પાણીપાણીપાણીપાણી કાઢ�ુંકાઢ�ુંકાઢ�ુંકાઢ�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો ઘડોઘડોઘડોઘડો ક�ક�ક�ક� ડોલનેડોલનેડોલનેડોલને દોર�ુંદોર�ુંદોર�ુંદોર�ું બાધંીનેબાધંીનેબાધંીનેબાધંીને BુવામાંBુવામાંBુવામાંBુવામા ં§ડ�§ડ�§ડ�§ડ� PધુીPધુીPધુીPધુી ઉતારવીઉતારવીઉતારવીઉતારવી પડ�પડ�પડ�પડ�. પાણીપાણીપાણીપાણી ભરાયભરાયભરાયભરાય પછ�પછ�પછ�પછ� ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� 

ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� બહારબહારબહારબહાર ખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીને કાઢવીકાઢવીકાઢવીકાઢવી પડ�પડ�પડ�પડ�. દોર�ુંદોર�ુંદોર�ુંદોર�ું નેનનેેને બાવડાંબાવડાંબાવડાંબાવડા ંબjંેબjંેબjંેબjંે મજvતૂમજvતૂમજvતૂમજvતૂ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. BુવામાંBુવામાંBુવામાંBુવામા ંપડ�પડ�પડ�પડ� નનનન જવાયજવાયજવાયજવાય તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંયેયયેેયે UયાનUયાનUયાનUયાન રાખ�ુંરાખ�ુંરાખ�ુંરાખ�ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ�. 

હ�� ુહ�� ુહ�� ુહ�� ુતોતોતોતો પાણીપાણીપાણીપાણી મેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનો હોયહોયહોયહોય. સરોવરસરોવરસરોવરસરોવર કાઠં�થીકાઠં�થીકાઠં�થીકાઠં�થી તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંતેતતેેતે પાણીપાણીપાણીપાણી સરળતાથીસરળતાથીસરળતાથીસરળતાથી >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય. હવેહવેહવેહવે તોતોતોતો �6Yુ�નિસપાSલટ��6Yુ�નિસપાSલટ��6Yુ�નિસપાSલટ��6Yુ�નિસપાSલટ� ઘર�ઘર�ઘર�ઘર� બેઠાબેઠાબેઠાબેઠા 



 

 

પાણીપાણીપાણીપાણી પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� છેછેછેછે. dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંપાણીપાણીપાણીપાણી મેળવવોમેળવવોમેળવવોમેળવવો તેતતેેતે હ�� ુંહ�� ુંહ�� ુંહ�� ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે BુવામાંBુવામાંBુવામાંBુવામાથંીથીથીથી ભરોભરોભરોભરો છોછોછોછો ક�ક�ક�ક� સરોવરમાથંીસરોવરમાથંીસરોવરમાથંીસરોવરમાથંી લાવોલાવોલાવોલાવો છોછોછોછો ક�ક�ક�ક� ઘર�ઘર�ઘર�ઘર� આવીઆવીઆવીઆવી 

*ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તેતતેેતે મહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુ ંનથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ પાણીપાણીપાણીપાણી મહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુ ંછેછેછેછે. 

 

�મને�મને�મને�મને rાનrાનrાનrાન >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંછેછેછેછે તેતતેેતે વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો કમ4કાડંકમ4કાડંકમ4કાડંકમ4કાડં િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ વાચેંવાચેંવાચેંવાચેં, ઉપાસનાઉપાસનાઉપાસનાઉપાસના કાડંકાડંકાડંકાડં વાચેંવાચેંવાચેંવાચેં પછ�પછ�પછ�પછ� rાનrાનrાનrાન કાડંકાડંકાડંકાડં વાચેંવાચેંવાચેંવાચેં. આઆઆઆ બ�ુંબ�ુંબ�ુંબ�ુ ંવા�ંયાવા�ંયાવા�ંયાવા�ંયા 

પછ�એપછ�એપછ�એપછ�એ તેનોતેનોતેનોતેનો યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 હ�� ુહ�� ુહ�� ુહ�� ુસમ�સમ�સમ�સમ� ક�ક�ક�ક� ક�મક�મક�મક�મ તેતતેેતે કહ��ુંકહ�� ુંકહ�� ુંકહ�� ુ ંLDુક�લLDુક�લLDુક�લLDુક�લ. વેદ(ુંવેદ(ુંવેદ(ુંવેદ(ુ ં���� તા9પય4તા9પય4તા9પય4તા9પય4 છેછેછેછે તેતતેેતે તા9પય4તા9પય4તા9પય4તા9પય4 rાનીrાનીrાનીrાની સહજસહજસહજસહજ અનેઅનેઅનેઅને સરળસરળસરળસરળ ર�તેર�તેર�તેર�તે 

સમ*વીસમ*વીસમ*વીસમ*વી દઈદઈદઈદઈ શક�શક�શક�શક�. તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો િવષદિવષદિવષદિવષદ અ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને પછ�પછ�પછ�પછ� યેયયેેયે સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય ક�ક�ક�ક� નનનન સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય તેનાતેનાતેનાતેના કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ યોnયયોnયયોnયયોnય rાનીrાનીrાનીrાની 

iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત પાસેથીપાસેથીપાસેથીપાસેથી *ણી*ણી*ણી*ણી લેવાથીલેવાથીલેવાથીલેવાથી તેતતેેતે જજજજ હ�� ુહ�� ુહ�� ુહ�� ુસર�સર�સર�સર� જતોજતોજતોજતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

શા�શા�શા�શા� *ળ*ળ*ળ*ળ મહામહામહામહા *ળ*ળ*ળ*ળ છેછેછેછે. �મ�મ�મ�મ �મ�મ�મ�મ તમેતમેતમેતમે વાચંતાવાચંતાવાચંતાવાચંતા ****વવવવ તેમતેમતેમતેમ તેમતેમતેમતેમ pુચંવાતાpુચંવાતાpુચંવાતાpુચંવાતા *વ*વ*વ*વ. અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન પણપણપણપણ આગળઆગળઆગળઆગળ જતાંજતાંજતાંજતા ંAીAીAીAી Bૃ3ણનેBૃ3ણનેBૃ3ણનેBૃ3ણને કહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે 

ક�ક�ક�ક� mુંmુંmુંmુ ંઆઆઆઆ તમેતમેતમેતમે ગોળગોળગોળગોળ ગોળગોળગોળગોળ વાતવાતવાતવાત કરોકરોકરોકરો છોછોછોછો? એકએકએકએક િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત વાતવાતવાતવાત કહોનેકહોનેકહોનેકહોને ક�ક�ક�ક� �થી�થી�થી�થી �હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ ક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ થાયથાયથાયથાય. નરસÁયોનરસÁયોનરસÁયોનરસÁયો કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક�:- 
 

“
થં
થં
થં
થં ગરબડગરબડગરબડગરબડ કર�કર�કર�કર�, વાતવાતવાતવાત નવનવનવનવ ખર�ખર�ખર�ખર� કર�કર�કર�કર�”. 
થં
થં
થં
થં અનેઅનેઅનેઅને શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો ઉલટાનાઉલટાનાઉલટાનાઉલટાના pુચંવીpુચંવીpુચંવીpુચંવી દ�નારાદ�નારાદ�નારાદ�નારા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને બદલેબદલેબદલેબદલે કોઈકોઈકોઈકોઈ આ9મrાનીઆ9મrાનીઆ9મrાનીઆ9મrાની 

મહાHaુુષનીમહાHaુુષનીમહાHaુુષનીમહાHaુુષની સરળસરળસરળસરળ સહજસહજસહજસહજ વાણીવાણીવાણીવાણી �વી�વી�વી�વી ક�ક�ક�ક� કબીર�કબીર�કબીર�કબીર� / લા�હ�રલા�હ�રલા�હ�રલા�હ�ર મહાશયમહાશયમહાશયમહાશય / નરિસTહનરિસTહનરિસTહનરિસTહ મહ�તામહ�તામહ�તામહ�તા અનેઅનેઅનેઅને અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય િસ7િસ7િસ7િસ7 ભ�તોભ�તોભ�તોભ�તો સતંોસતંોસતંોસતંો ક�ક�ક�ક� ���� 

તેમનીતેમનીતેમનીતેમની સાધનાસાધનાસાધનાસાધના અનેઅનેઅનેઅને અ(kુતૂીનાઅ(kુતૂીનાઅ(kુતૂીનાઅ(kુતૂીના સારaુપેસારaુપેસારaુપેસારaુપે ���� વાતવાતવાતવાત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે શા�નોશા�નોશા�નોશા�નો િનચોડિનચોડિનચોડિનચોડ જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. AીAીAીAી રમણરમણરમણરમણ મહિષ�એમહિષ�એમહિષ�એમહિષ�એ ઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શઉપદ�શ 

સારમાંસારમાંસારમાંસારમા ંમાRમાRમાRમાR ૩૦૩૦૩૦૩૦ નાનાનાનાનાનાનાના નાનાનાનાનાનાનાના DલોકમાંDલોકમાંDલોકમાંDલોકમા ંઅUયાઅUયાઅUયાઅUયા9મનો9મનો9મનો9મનો સવ4સવ4સવ4સવ4 સારસારસારસાર સમ*વીસમ*વીસમ*વીસમ*વી દ�ધોદ�ધોદ�ધોદ�ધો છેછેછેછે. 

 

ઘણીઘણીઘણીઘણી વખતવખતવખતવખત િવrાનિવrાનિવrાનિવrાન / ટ�કનોલો�ટ�કનોલો�ટ�કનોલો�ટ�કનોલો� / શા�શા�શા�શા� ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ અટપટાઅટપટાઅટપટાઅટપટા િવષયિવષયિવષયિવષય મેળેમેળેમેળેમેળે મેળેમેળેમેળેમેળે વાચંીએવાચંીએવાચંીએવાચંીએ તોતોતોતો નનનન સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય પણપણપણપણ કોઈકોઈકોઈકોઈ 

આચાય4આચાય4આચાય4આચાય4 ક�ક�ક�ક� તજrતજrતજrતજr સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે તોતોતોતો તરતતરતતરતતરત સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય *ય*ય*ય*ય. આજઆજઆજઆજ મ¾9વમ¾9વમ¾9વમ¾9વ �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંમાગ4દશ4કમાગ4દશ4કમાગ4દશ4કમાગ4દશ4ક / આચાય4આચાય4આચાય4આચાય4 ક�ક�ક�ક� paુુ(ુંpaુુ(ુંpaુુ(ુંpaુુ(ુ ંછેછેછેછે. ક�ટલાકંક�ટલાકંક�ટલાકંક�ટલાકં 

લોકોલોકોલોકોલોકો paુુpaુુpaુુpaુુ શMદશMદશMદશMદ આવતાઆવતાઆવતાઆવતા નાક(ુંનાક(ુંનાક(ુંનાક(ુ ં �ટચBંુ�ટચBંુ�ટચBંુ�ટચBંુ ચડાવેચડાવેચડાવેચડાવે છેછેછેછે. તેમનાતેમનાતેમનાતેમના મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઢFગીઢFગીઢFગીઢFગી / ધિતTગધિતTગધિતTગધિતTગ કરનારાકરનારાકરનારાકરનારા/ બી*નેબી*નેબી*નેબી*ને બેવBુફબેવBુફબેવBુફબેવBુફ બનાવીનેબનાવીનેબનાવીનેબનાવીને 

પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના ખી�સાખી�સાખી�સાખી�સા ભરનારાભરનારાભરનારાભરનારા તેવાતેવાતેવાતેવા તેવાતેવાતેવાતેવા શMદોશMદોશMદોશMદો ઉભરાવાઉભરાવાઉભરાવાઉભરાવા લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� હક�કતહક�કતહક�કતહક�કત તેતતેેતે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંમોટામોટામોટામોટા ભાગ(ુંભાગ(ુંભાગ(ુંભાગ(ુ ં

rાનrાનrાનrાન માગ4દશ4કોમાગ4દશ4કોમાગ4દશ4કોમાગ4દશ4કો �ારા�ારા�ારા�ારા મળેIુંમળેIુંમળેIુંમળેIુ ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �ડ�કવર��ડ�કવર��ડ�કવર��ડ�કવર� ચેનલચેનલચેનલચેનલ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ / િવrાનનાિવrાનનાિવrાનનાિવrાનના H�ુતકોH�ુતકોH�ુતકોH�ુતકો વાચંીએવાચંીએવાચંીએવાચંીએ / >વાસ>વાસ>વાસ>વાસ વણ4નોવણ4નોવણ4નોવણ4નો �ારા�ારા�ારા�ારા બી*બી*બી*બી* 

>દ�શોની>દ�શોની>દ�શોની>દ�શોની મા�હિતમા�હિતમા�હિતમા�હિત મેળવીએમેળવીએમેળવીએમેળવીએ અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય કોઈકોઈકોઈકોઈ rાનrાનrાનrાન આપણેઆપણેઆપણેઆપણે મેળવીએમેળવીએમેળવીએમેળવીએ અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો મેળi6ુંમેળi6ુંમેળi6ુંમેળi6ુ ં છેછેછેછે તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંમાનીએમાનીએમાનીએમાનીએ 

તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી મોટામોટામોટામોટા ભાગ(ુંભાગ(ુંભાગ(ુંભાગ(ુ ંતોતોતોતો અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય કોઈનીકોઈનીકોઈનીકોઈની મહ�નત(ુંમહ�નત(ુંમહ�નત(ુંમહ�નત(ુ ંફળફળફળફળ જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી ર�તેર�તેર�તેર�તે વેદનોવેદનોવેદનોવેદનો મમ4મમ4મમ4મમ4 સમજવાસમજવાસમજવાસમજવા માટ�માટ�માટ�માટ� સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ વેદનેવેદનેવેદનેવેદને 

સમજવાનીસમજવાનીસમજવાનીસમજવાની જaુરજaુરજaુરજaુર નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ સાસાસાસાચીચીચીચી અનેઅનેઅનેઅને >માSણક>માSણક>માSણક>માSણક આUયા�9મકઆUયા�9મકઆUયા�9મકઆUયા�9મક િવkિુતઓિવkિુતઓિવkિુતઓિવkિુતઓ પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી મેળવવાથીમેળવવાથીમેળવવાથીમેળવવાથી તેતતેેતે સહજસહજસહજસહજ >ા\ય>ા\ય>ા\ય>ા\ય બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. 

 

39. 

કમા4િધકાર�કમા4િધકાર�કમા4િધકાર�કમા4િધકાર� 

ફળેફળેફળેફળે નનનન અિધકારઅિધકારઅિધકારઅિધકાર 

કમ4કમ4કમ4કમ4 નનનન છોડછોડછોડછોડ 

 

કમ4કમ4કમ4કમ4 કર�કર�કર�કર� લેલેલેલે, કરકરકરકર નહ;નહ;નહ;નહ; ફલનીફલનીફલનીફલની Sચ�તાSચ�તાSચ�તાSચ�તા �ું� ું� ું� ુ,ં 

કમ4કમ4કમ4કમ4 છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� નાનાનાના કદ�કદ�કદ�કદ�, િશhાિશhાિશhાિશhા આHુંઆHુંઆHુંઆHુ ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ.ં 
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AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતાનોગીતાનોગીતાનોગીતાનો આઆઆઆ બ,ુંબ,ુ ંબ,ુ ંબ,ુ ં>ચSલત>ચSલત>ચSલત>ચSલત DલોકDલોકDલોકDલોક છેછેછેછે. મોટામોટામોટામોટા ભાગનાભાગનાભાગનાભાગના મ(3ુયોમ(3ુયોમ(3ુયોમ(3ુયો ફળનીફળનીફળનીફળની આકાhંાઆકાhંાઆકાhંાઆકાhંા વગરવગરવગરવગર કમ4કમ4કમ4કમ4 કર�કર�કર�કર� શકશકશકશકતાંતાંતાંતા ંનથીનથીનથીનથી. 

અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન પણપણપણપણ Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� HરુોHરુોHરુોHરુો અવઢવમાંઅવઢવમાંઅવઢવમાંઅવઢવમા ંછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંગડમથલગડમથલગડમથલગડમથલ અ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવી ર^ોર^ોર^ોર^ો છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� એકએકએકએક બા$ુબા$ુબા$ુબા$ુ �વજનો�વજનો�વજનો�વજનો છેછેછેછે. તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે અ�યાયઅ�યાયઅ�યાયઅ�યાય 

કયા4કયા4કયા4કયા4 છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની કdુતાકdુતાકdુતાકdુતા છેછેછેછે, આચાય4આચાય4આચાય4આચાય4 અનેઅનેઅનેઅને વડ�લોવડ�લોવડ�લોવડ�લો છેછેછેછે, પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ mુંmુંmુંmુ ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશે તેતતેેતે યયયય ખબરખબરખબરખબર નથીનથીનથીનથી. આવીઆવીઆવીઆવી િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ં

લડ�ુંલડ�ુંલડ�ુંલડ�ુ ંકઈકઈકઈકઈ ર�તેર�તેર�તેર�તે? 

 

AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� મ(3ુયનોમ(3ુયનોમ(3ુયનોમ(3ુયનો કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઅિધકારઅિધકારઅિધકારઅિધકાર છેછેછેછે. એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ં/ નનનન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંક�ક�ક�ક� અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય ર�તેર�તેર�તેર�તે કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે 

મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય �વતRં�વતRં�વતRં�વતRં છેછેછેછે પણપણપણપણ કમ4નાકમ4નાકમ4નાકમ4ના bતેbતેbતેbતે mુંmુંmુંmુ ંફળફળફળફળ ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થશેથશેથશેથશે તેતતેેતે કmુંકmુંકmુંકmુ ં િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત હો� ુંહો� ુંહો� ુંહો� ુ ંનથીનથીનથીનથી. સવાર�સવાર�સવાર�સવાર� વાહનવાહનવાહનવાહન લઈનેલઈનેલઈનેલઈને નીક�યાંનીક�યાંનીક�યાંનીક�યા ંહોહોહોહો તોતોતોતો 

વાહનવાહનવાહનવાહન લઈનેલઈનેલઈનેલઈને નીકળવામાંનીકળવામાંનીકળવામાંનીકળવામા ં�વતRંતા�વતRંતા�વતRંતા�વતRંતા છેછેછેછે. ���� કાય4કાય4કાય4કાય4 ઈછ±ુંઈછ±ુંઈછ±ુંઈછ±ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે Hણુ4Hણુ4Hણુ4Hણુ4 થાયથાયથાયથાય જજજજ ક�ક�ક�ક� ક�મક�મક�મક�મ તેનેતેનેતેનેતેને િવશેિવશેિવશેિવશે કmુંકmુંકmુંકmુ ંકહ�કહ�કહ�કહ� શકાયશકાયશકાયશકાય નહ;નહ;નહ;નહ;. બાળકોબાળકોબાળકોબાળકો 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં સભરસભરસભરસભર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� તેઓતેઓતેઓતેઓ સતતસતતસતતસતત કઈકઈકઈકઈ નેનનેેને કઈકઈકઈકઈ કયા4કયા4કયા4કયા4 કરતાકરતાકરતાકરતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. બાળકોનાબાળકોનાબાળકોનાબાળકોના કાય4નાકાય4નાકાય4નાકાય4ના mુંmુંmુંmુ ંપર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ આવશેઆવશેઆવશેઆવશે તેનીતેનીતેનીતેની 

SચTતામાંSચTતામાંSચTતામાંSચTતામા ંવડ�લોવડ�લોવડ�લોવડ�લો WુબળાWુબળાWુબળાWુબળા થતાંથતાંથતાંથતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� તેમનીતેમનીતેમનીતેમની નજરનજરનજરનજર ફળફળફળફળ ઉપરઉપરઉપરઉપર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� બાળકબાળકબાળકબાળક તોતોતોતો માRમાRમાRમાR કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં જજજજ લે� ુંલે� ુંલે� ુંલે� ુ ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સ¾જસ¾જસ¾જસ¾જ કમ4કમ4કમ4કમ4 કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે પોતેપોતેપોતેપોતે જજજજ એકએકએકએક આનદંદાયકઆનદંદાયકઆનદંદાયકઆનદંદાયક Y�થિતY�થિતY�થિતY�થિત છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ નેનનેેને ગાવાનોગાવાનોગાવાનોગાવાનો શોખશોખશોખશોખ હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે 

િન*નદંમાંિન*નદંમાંિન*નદંમાંિન*નદંમા ંગાયગાયગાયગાય તોતોતોતો તેતતેેતે ગાવાનીગાવાનીગાવાનીગાવાની g�યાg�યાg�યાg�યા જજજજ તેનેતેનેતેનેતેને માટ�માટ�માટ�માટ� આનદંaુપઆનદંaુપઆનદંaુપઆનદંaુપ ઘટનાઘટનાઘટનાઘટના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ સાભંળશેસાભંળશેસાભંળશેસાભંળશે ક�ક�ક�ક� તાળ�તાળ�તાળ�તાળ� પાડશેપાડશેપાડશેપાડશે ક�ક�ક�ક� બધંબધંબધંબધં કરોકરોકરોકરો 

બધંબધંબધંબધં કરોકરોકરોકરો કહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે ક�ક�ક�ક� તેવીતેવીતેવીતેવી SચTતાSચTતાSચTતાSચTતા કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો ગાવાનોગાવાનોગાવાનોગાવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે લઈલઈલઈલઈ શક�શક�શક�શક�? 

 

ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંMલોગરોMલોગરોMલોગરોMલોગરો એવાએવાએવાએવા છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� િન*નદંિન*નદંિન*નદંિન*નદં માટ�માટ�માટ�માટ� જજજજ MલોગMલોગMલોગMલોગ લખતાંલખતાંલખતાંલખતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો યેયયેેયે ભલેભલેભલેભલે નનનન આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો યેયયેેયે ભલેભલેભલેભલે. તેમનેતેમનેતેમનેતેમને તોતોતોતો 

બસબસબસબસ લખ�ુંલખ�ુંલખ�ુંલખ�ુ ંછેછેછેછે માટ�માટ�માટ�માટ� લખેલખેલખેલખે છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને ���� કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેતતેેતે ફળનીફળનીફળનીફળની આશાઆશાઆશાઆશા રાખનારારાખનારારાખનારારાખનારા MલોગરોMલોગરોMલોગરોMલોગરો ક�ક�ક�ક� 

�ઓ�ઓ�ઓ�ઓ : - 

 

ક�ટલાંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલા ં>િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ આiયાંઆiયાંઆiયાંઆiયા?ં 

ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી Like પરપરપરપર [�લક[�લક[�લક[�લક થઈથઈથઈથઈ? 

કોણેકોણેકોણેકોણે વખા�યાંવખા�યાંવખા�યાંવખા�યા?ં 

કોણેકોણેકોણેકોણે વખોડ¥ાંવખોડ¥ાંવખોડ¥ાંવખોડ¥ા?ં 

BુલBુલBુલBુલ ક�ટલાંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલા ંવાચકોવાચકોવાચકોવાચકો આiયાંઆiયાંઆiયાંઆiયા?ં 

વાચકોવાચકોવાચકોવાચકો વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ઘટ�ઘટ�ઘટ�ઘટ� છેછેછેછે? 

 



 

 

આવીઆવીઆવીઆવી આવીઆવીઆવીઆવી ફળનીફળનીફળનીફળની ઉપરઉપરઉપરઉપર નજરનજરનજરનજર રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને MલોગMલોગMલોગMલોગ લખનારાલખનારાલખનારાલખનારા @ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય મૌSલકમૌSલકમૌSલકમૌSલક નનનન લખીલખીલખીલખી શક�શક�શક�શક� પણપણપણપણ હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા બી*નેબી*નેબી*નેબી*ને mુંmુંmુંmુ ંગમશેગમશેગમશેગમશે ક�ક�ક�ક� 

બી*બી*બી*બી* mુંmુંmુંmુ ંઈ�છેઈ�છેઈ�છેઈ�છે છેછેછેછે તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે જજજજ લખેલખેલખેલખે છેછેછેછે. �ને�ને�ને�ને લીધેલીધેલીધેલીધે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને MલોગMલોગMલોગMલોગ-લેખનનોલેખનનોલેખનનોલેખનનો સHંુસHં ુસHં ુસHંણુ4ણ4ણ4ણ4 આનદંઆનદંઆનદંઆનદં મળતોમળતોમળતોમળતો નથીનથીનથીનથી. 
 

કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 હોયહોયહોયહોય જોજોજોજો તેતતેેતે Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� ત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથી અનેઅનેઅનેઅને રસHવૂ4કરસHવૂ4કરસHવૂ4કરસHવૂ4ક કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં તેનાતેનાતેનાતેના ફળનાફળનાફળનાફળના 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઅનેકઅનેકઅનેકઅનેક ગણોગણોગણોગણો વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. ઉxમઉxમઉxમઉxમ સગંીતકારોસગંીતકારોસગંીતકારોસગંીતકારો સગંીતનીસગંીતનીસગંીતનીસગંીતની ત©માંત©માંત©માંત©મા ં �ુબી�ુબી�ુબી�ુબી જતાજતાજતાજતા, ત�મયત�મયત�મયત�મય થઈથઈથઈથઈ જતાંજતાંજતાંજતા.ં મહાનમહાનમહાનમહાન 

વૈrાિનકોવૈrાિનકોવૈrાિનકોવૈrાિનકો ખાવાપીવા(ુંખાવાપીવા(ુંખાવાપીવા(ુંખાવાપીવા(ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને mુંmુંmુંmુ ંપહ�6ુºપહ�6 ુºપહ�6 ુºપહ�6 ુº છેછેછેછે તેતતેેતે યયયય kલુીkલુીkલુીkલુી જઈનેજઈનેજઈનેજઈને શોધશોધશોધશોધ ખોળોમાંખોળોમાંખોળોમાંખોળોમા ંમnનમnનમnનમnન રહ�તાંરહ�તાંરહ�તાંરહ�તા.ં ક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયે ઋિષઓઋિષઓઋિષઓઋિષઓ અUયા9માનદંમાંઅUયા9માનદંમાંઅUયા9માનદંમાંઅUયા9માનદંમા ં

લીનલીનલીનલીન થઈનેથઈનેથઈનેથઈને ઘરઘરઘરઘર સસંારસસંારસસંારસસંાર kલુીkલુીkલુીkલુી જતાંજતાંજતાંજતા.ં તેતતેેતે ર�તેર�તેર�તેર�તે અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� �ું� ું� ું� ુ ંત�મયત�મયત�મયત�મય થઈનેથઈનેથઈનેથઈને લડલડલડલડ. લડવાનોલડવાનોલડવાનોલડવાનો ���� આનદંઆનદંઆનદંઆનદં તનેતનેતનેતને આવશેઆવશેઆવશેઆવશે 

તેતતેેતે તેનાતેનાતેનાતેના પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઅનેકઅનેકઅનેકઅનેક ગણોગણોગણોગણો વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� હશેહશેહશેહશે. વળ�વળ�વળ�વળ� ફળફળફળફળ ઉપરઉપરઉપરઉપર તારોતારોતારોતારો કાvુકાvુકાvુકાv ુક�ક�ક�ક� અિધકારઅિધકારઅિધકારઅિધકાર પણપણપણપણ નથીનથીનથીનથી. 
 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંલોકો(ુંલોકો(ુંલોકો(ુંલોકો(ુ ં���� કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� ત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથી અનેઅનેઅનેઅને આનદંથીઆનદંથીઆનદંથીઆનદંથી કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો ફળફળફળફળ તોતોતોતો િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય જજજજ પણપણપણપણ 

સાથેસાથેસાથેસાથે સાથેસાથેસાથેસાથે કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો યેયયેેયે અનેરોઅનેરોઅનેરોઅનેરો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં આવેઆવેઆવેઆવે. 
 

40. 

યોગvwુ7થીયોગvwુ7થીયોગvwુ7થીયોગvwુ7થી 

કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરકરકરકર 

સગંસગંસગંસગં ત�નેત�નેત�નેત�ને 

 

41. 

સારાસારાસારાસારા નરસાનરસાનરસાનરસા 

ફળમાંફળમાંફળમાંફળમા ંસમતાસમતાસમતાસમતા તેતતેેતે 

સમ9વયોગસમ9વયોગસમ9વયોગસમ9વયોગ 

 

સગંસગંસગંસગં ત�ત�ત�ત� મનમનમનમન યોગમાંયોગમાંયોગમાંયોગમા ંજોડ�જોડ�જોડ�જોડ� કમ4કમ4કમ4કમ4 કરાયકરાયકરાયકરાય, 

ફલમાંફલમાંફલમાંફલમા ંસમતાસમતાસમતાસમતા રાખરાખરાખરાખ તોતોતોતો, સમતાયોગસમતાયોગસમતાયોગસમતાયોગ ગણાયગણાયગણાયગણાય. 
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AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતાગીતાગીતાગીતા અ�તૈાLતૃનીઅ�તૈાLતૃનીઅ�તૈાLતૃનીઅ�તૈાLતૃની વષા4વષા4વષા4વષા4 કરનાaંુકરનાaંુકરનાaંુકરનાaંુ યોગયોગયોગયોગ શા�શા�શા�શા� છેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો પરમા9માથીપરમા9માથીપરમા9માથીપરમા9માથી ���� કા�પિનકકા�પિનકકા�પિનકકા�પિનક િવયોગિવયોગિવયોગિવયોગ થયોથયોથયોથયો 

છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને >>>>BૃિતનાBૃિતનાBૃિતનાBૃિતના RણRણRણRણ pણુોpણુોpણુોpણુો સાથેસાથેસાથેસાથે ���� આભાસીઆભાસીઆભાસીઆભાસી સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ થયોથયોથયોથયો છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને WૂરWૂરWૂરWૂર કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારની>કારની>કારની>કારની 6Yુ�ત6Yુ�ત6Yુ�ત6Yુ�ત >6Yુ�તઓ>6Yુ�તઓ>6Yુ�તઓ>6Yુ�તઓ 

દશા4વવામાંદશા4વવામાંદશા4વવામાંદશા4વવામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી છેછેછેછે. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; મનનીમનનીમનનીમનની સા�9વકસા�9વકસા�9વકસા�9વક �િૃxને�િૃxને�િૃxને�િૃxને સતતસતતસતતસતત પરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માના SચTતનમાંSચTતનમાંSચTતનમાંSચTતનમા ંમnનમnનમnનમnન રાખવાaુપીરાખવાaુપીરાખવાaુપીરાખવાaુપી યોગનીયોગનીયોગનીયોગની સાથેસાથેસાથેસાથે >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના RણRણRણRણ pણુોનોpણુોનોpણુોનોpણુોનો મનથીમનથીમનથીમનથી 

સગંસગંસગંસગં છોડવા(ુંછોડવા(ુંછોડવા(ુંછોડવા(ુ ંજણાવેલજણાવેલજણાવેલજણાવેલ છેછેછેછે. >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ અ(સુાઅ(સુાઅ(સુાઅ(સુારરરર >ા\ય>ા\ય>ા\ય>ા\ય કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4નેકમ4નેકમ4નેકમ4ને સતતસતતસતતસતત કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંરહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથી તેનાતેનાતેનાતેના સારાસારાસારાસારા ક�ક�ક�ક� નરસાનરસાનરસાનરસા ફળફળફળફળ તોતોતોતો 

ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થવાનાથવાનાથવાનાથવાના જજજજ છેછેછેછે. કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે Wૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટWૃ�3ટ માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR કમ4માંકમ4માંકમ4માંકમ4મા ંરાખવાથીરાખવાથીરાખવાથીરાખવાથી કમ4કમ4કમ4કમ4 સારામાંસારામાંસારામાંસારામા ંસાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ થશેથશેથશેથશે. કમ4કમ4કમ4કમ4 થાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે 

ઈ�છોઈ�છોઈ�છોઈ�છો ક�ક�ક�ક� નનનન ઈ�છોઈ�છોઈ�છોઈ�છો કmુકંકmુકંકmુકંકmુકં પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ તોતોતોતો આવેઆવેઆવેઆવે આવેઆવેઆવેઆવે નેનનેેને આવેઆવેઆવેઆવે. અહ;અહ;અહ;અહ; લડાઈલડાઈલડાઈલડાઈ થશેથશેથશેથશે તોતોતોતો કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક �તશે�તશે�તશે�તશે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક હારશેહારશેહારશેહારશ,ે કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક �વશે�વશે�વશે�વશે, 

કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક મરશેમરશેમરશેમરશે તેમતેમતેમતેમ *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના પર�ણામોપર�ણામોપર�ણામોપર�ણામો આવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

પો�ટપો�ટપો�ટપો�ટ લખીએલખીએલખીએલખીએ એટલેએટલેએટલેએટલે કાઈકકાઈકકાઈકકાઈક પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ તોતોતોતો આવેઆવેઆવેઆવે.. કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક વાચંશેવાચંશેવાચંશેવાચંશે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક નહ;નહ;નહ;નહ; વાચેવાચેવાચેવાચે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક >િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ આપશેઆપશેઆપશેઆપશે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક 

>િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ>િતભાવ નહ;નહ;નહ;નહ; આપેઆપેઆપેઆપે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક ર�ર�ર�ર�-Mલોગ;ગMલોગ;ગMલોગ;ગMલોગ;ગ કરશેકરશેકરશેકરશે, કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક ર�ર�ર�ર�-Mલોગ;ગMલોગ;ગMલોગ;ગMલોગ;ગ નહ;નહ;નહ;નહ; કર�કર�કર�કર�, ક�ટલાકનેક�ટલાકનેક�ટલાકનેક�ટલાકને >ેરણા>ેરણા>ેરણા>ેરણા મળશેમળશેમળશેમળશે, ક�ટલાકનેક�ટલાકનેક�ટલાકનેક�ટલાકને કંકંકંકંટાળોટાળોટાળોટાળો 

આવશેઆવશેઆવશેઆવશે. mુંmુંmુંmુ ંપર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ આવેઆવેઆવેઆવે તેતતેેતે કmુંકmુંકmુંકmુ ંકહ�કહ�કહ�કહ� નનનન શકાયશકાયશકાયશકાય. 

 

હવેહવેહવેહવે કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે જોજોજોજો ફળનીફળનીફળનીફળની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો RણRણRણRણ બાબતબાબતબાબતબાબત બનેબનેબનેબને. 

 

૧૧૧૧. ધા6ુºધા6ુºધા6ુºધા6ુº ફળફળફળફળ મળેમળેમળેમળે. 

 

ધા6ુºધા6ુºધા6ુºધા6ુº ફળફળફળફળ મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો હષ4હષ4હષ4હષ4 થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને ફર�ફર�ફર�ફર� ફર�નેફર�નેફર�નેફર�ને તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે તેતતેેતે કાય4માંકાય4માંકાય4માંકાય4મા ંઆસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત થાયથાયથાયથાય. 

 

૨૨૨૨. થો�ુકંથો�ુકંથો�ુકંથો�ુકં ધાર�Iુંધાર�I ુંધાર�I ુંધાર�I ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને થોથોથોથો�ુકં�ુકં�ુકં�ુકં િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત ફલફલફલફલ મળેમળેમળેમળે. 

 

મીAીતમીAીતમીAીતમીAીત ફળફળફળફળ મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો થોડોથોડોથોડોથોડો હષ4હષ4હષ4હષ4 અનેઅનેઅનેઅને થોડોથોડોથોડોથોડો શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય. તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની ફર�ફર�ફર�ફર� ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય પણપણપણપણ માRમાRમાRમાR હષ4હષ4હષ4હષ4 થાયથાયથાયથાય તેવાતેવાતેવાતેવા ભાગનીભાગનીભાગનીભાગની 

અનેઅનેઅનેઅને શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય તેવાતેવાતેવાતેવા ભાગથીભાગથીભાગથીભાગથી WૂરWૂરWૂરWૂર રહ�વાનીરહ�વાનીરહ�વાનીરહ�વાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય. 

 

૩૩૩૩. સવ4થાસવ4થાસવ4થાસવ4થા િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત ફલફલફલફલ મળેમળેમળેમળે. 

 

િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત ફળફળફળફળ મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય. નીરાશાનીરાશાનીરાશાનીરાશા થાયથાયથાયથાય, ડ�>ેશનડ�>ેશનડ�>ેશનડ�>ેશન આવેઆવેઆવેઆવે, કમ4કમ4કમ4કમ4 છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� દ�વાનીદ�વાનીદ�વાનીદ�વાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય. ક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયે િવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓ 

નાપાસનાપાસનાપાસનાપાસ થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો ભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુ ંછોડ�છોડ�છોડ�છોડ� દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો વ�ુંવ�ુંવ�ુંવ�ુ ંપડતાપડતાપડતાપડતા નીરાશનીરાશનીરાશનીરાશ થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો આપઘાતઆપઘાતઆપઘાતઆપઘાત કર�કર�કર�કર� લેતાંલેતાંલેતાંલેતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

ફળનીફળનીફળનીફળની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા વગરવગરવગરવગર કાય4કાય4કાય4કાય4 ક6ુºક6ુºક6ુºક6ુº હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� HaુુHaુુHaુુHaુુ મનમનમનમન કાય4માંકાય4માંકાય4માંકાય4મા ંહોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ મહદમહદમહદમહદ bશેbશેbશેbશે સાaુસાaુસાaુસાaુ જજજજ આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; ફળફળફળફળ કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ >કાર(ું>કાર(ું>કાર(ું>કાર(ુ ંઆવેઆવેઆવેઆવે – સાaુસાaુસાaુસાaુ, મીAમીAમીAમીA ક�ક�ક�ક� િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત પણપણપણપણ ફળફળફળફળ >9યે>9યે>9યે>9યે સમતાસમતાસમતાસમતા રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ મ�6ુંમ�6ુંમ�6ુંમ�6ુ ંતેતતેેતે >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ vwુ7થીvwુ7થીvwુ7થીvwુ7થી 

�વીકારનાર�વીકારનાર�વીકારનાર�વીકારનાર એકએકએકએક >કારનો>કારનો>કારનો>કારનો યોગીયોગીયોગીયોગી છેછેછેછે. 



 

 

 

આવીઆવીઆવીઆવી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના SચxનેSચxનેSચxનેSચxને પરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ંપરોવીપરોવીપરોવીપરોવી રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતોકરતોકરતોકરતો રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ ફળફળફળફળ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થાયથાયથાયથાય 

તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંસમતાસમતાસમતાસમતા રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને સમ9વયોગીસમ9વયોગીસમ9વયોગીસમ9વયોગી બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

���� નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે અ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકાય4કાય4કાય4કાય4 કરતોકરતોકરતોકરતો હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે સLહુનીસLહુનીસLહુનીસLહુની વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે એકાતંએકાતંએકાતંએકાતં અ(ભુવતોઅ(ભુવતોઅ(ભુવતોઅ(ભુવતો 

હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. વા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ંતેતતેેતે સLહુસLહુસLહુસLહુ સાથેસાથેસાથેસાથે ક�ક�ક�ક� �gયા�gયા�gયા�gયા સાથેસાથેસાથેસાથે નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ bદરથીbદરથીbદરથીbદરથી પરમા9માંપરમા9માંપરમા9માંપરમા9મા ંસાથેસાથેસાથેસાથે 6�ુત6�ુત6�ુત6�ુત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી કાય4કાય4કાય4કાય4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે 

ક�ક�ક�ક� ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ ફળફળફળફળ ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થાયથાયથાયથાય તેતતેેતે વખતેવખતેવખતેવખતે તેતતેેતે તોતોતોતો હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા સમvwુ7થીસમvwુ7થીસમvwુ7થીસમvwુ7થી પરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ં જજજજ Y�થતY�થતY�થતY�થત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી iયY�તનોiયY�તનોiયY�તનોiયY�તનો 

મગજમાથંીમગજમાથંીમગજમાથંીમગજમાથંી ઝરતાંઝરતાંઝરતાંઝરતા ં�ાવ�ાવ�ાવ�ાવ પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેનાતેનાતેનાતેના મગજમાથંીમગજમાથંીમગજમાથંીમગજમાથંી વાર�વાર�વાર�વાર� વાર�વાર�વાર�વાર� *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના �ાવો�ાવો�ાવો�ાવો ઝરતાંઝરતાંઝરતાંઝરતા ંનથીનથીનથીનથી. આવીઆવીઆવીઆવી 

iયY�તનેiયY�તનેiયY�તનેiયY�તને સફળતાસફળતાસફળતાસફળતા છકાવીછકાવીછકાવીછકાવી દ�તીદ�તીદ�તીદ�તી નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� િન3ફળતાનેિન3ફળતાનેિન3ફળતાનેિન3ફળતાને લીધેલીધેલીધેલીધે તેતતેેતે શોકશોકશોકશોક સLsુમાંસLsુમાંસLsુમાંસLsુમા ં�ુબી�ુબી�ુબી�ુબી જતીજતીજતીજતી નથીનથીનથીનથી. 
 

42. 

rાrાrાrાનનનન સ�હતસ�હતસ�હતસ�હત 

કમ4કમ4કમ4કમ4 કરકરકરકર, ફલાશાફલાશાફલાશાફલાશા 

BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ રાખેરાખેરાખેરાખે 

 

rાનrાનrાનrાન િવના(ુંિવના(ુંિવના(ુંિવના(ુ ંકમ4કમ4કમ4કમ4 નાનાનાના ઉxમઉxમઉxમઉxમ છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી, 

rાનીrાનીrાનીrાની બનબનબનબન, ફલફલફલફલ ચાહતાચાહતાચાહતાચાહતા BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ ક^ાંક^ાંક^ાંક^ા ંતેથીતેથીતેથીતેથી. 
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કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો rાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. MલોગMલોગMલોગMલોગ લખવોલખવોલખવોલખવો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો થો�ુંથો�ુંથો�ુંથો�ુ ંકો�\Ãટુર(ુંકો�\Ãટુર(ુંકો�\Ãટુર(ુંકો�\Ãટુર(ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. pજુરાતીમાંpજુરાતીમાંpજુરાતીમાંpજુરાતીમા ંલખ�ુંલખ�ુંલખ�ુંલખ�ુ ં

હોહોહોહોયયયય તોતોતોતો તેતતેેતે માટ�માટ�માટ�માટ� યયયય rાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. ���� િવષયિવષયિવષયિવષય પરપરપરપર લખ�ુંલખ�ુંલખ�ુંલખ�ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે િવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુ ંયેયયેેયે rાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. કોપીકોપીકોપીકોપી-પે�ટપે�ટપે�ટપે�ટ કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 

કોપીકોપીકોપીકોપી-પે�ટપે�ટપે�ટપે�ટ કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�( ુંમાટ�( ુંમાટ�( ુંમાટ�( ુ ંયેયયેેયે rાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. Sચ�ક9સકSચ�ક9સકSચ�ક9સકSચ�ક9સક બન�ુંબન�ુંબન�ુંબન�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો શર�રશા�શર�રશા�શર�રશા�શર�રશા� ભણ�ુંભણ�ુંભણ�ુંભણ�ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ�, ઔષિધ(ુંઔષિધ(ુંઔષિધ(ુંઔષિધ(ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ, 

રોગીનારોગીનારોગીનારોગીના લhણોલhણોલhણોલhણો તપાસીનેતપાસીનેતપાસીનેતપાસીને તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે Sચ�ક9સાSચ�ક9સાSચ�ક9સાSચ�ક9સા PચુવવાPચુવવાPચુવવાPચુવવા માટ�માટ�માટ�માટ�નોનોનોનો અ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. સારોસારોસારોસારો બગીચોબગીચોબગીચોબગીચો બનાવવોબનાવવોબનાવવોબનાવવો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે 

માટ�માટ�માટ�માટ� eલeલeલeલ,છોડછોડછોડછોડ,વન�પિતવન�પિતવન�પિતવન�પિત, બીજબીજબીજબીજ, ખાતરખાતરખાતરખાતર, જમીનજમીનજમીનજમીન વગેર�( ુંવગેર�( ુંવગેર�( ુંવગેર�( ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. >વચન>વચન>વચન>વચન આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો AોતાઓનેAોતાઓનેAોતાઓનેAોતાઓને ક�મક�મક�મક�મ જકડ�જકડ�જકડ�જકડ� 

રાખવારાખવારાખવારાખવા તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. વાતચીતવાતચીતવાતચીતવાતચીત સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે કરવીકરવીકરવીકરવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો સામેનીસામેનીસામેનીસામેની iયY�ત(ુંiયY�ત(ુંiયY�ત(ુંiયY�ત(ુ ંમનોવલણમનોવલણમનોવલણમનોવલણ સમજવા(ુંસમજવા(ુંસમજવા(ુંસમજવા(ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 

કિવતાકિવતાકિવતાકિવતા લખવીલખવીલખવીલખવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના છદંછદંછદંછદં,અલકંારઅલકંારઅલકંારઅલકંાર,શMદોશMદોશMદોશMદો વગેર�નીવગેર�નીવગેર�નીવગેર�ની યોnયયોnયયોnયયોnય ગોઠવણગોઠવણગોઠવણગોઠવણ કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંrાનrાનrાનrાન જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 

 



 

 

કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 rાનrાનrાનrાન વગરવગરવગરવગર કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 દ�પીદ�પીદ�પીદ�પી નહ;નહ;નહ;નહ; ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�. સમજણસમજણસમજણસમજણ વગરવગરવગરવગર કર�Iુંકર�I ુંકર�I ુંકર�I ુ ંકાય4કાય4કાય4કાય4 કદ�એકદ�એકદ�એકદ�એ સાaુસાaુસાaુસાaુ ફળફળફળફળ નનનન આપીઆપીઆપીઆપી 

શક�શક�શક�શક�. કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો પહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 bગે(ુંbગે(ુંbગે(ુંbગે(ુ ંસારામાંસારામાંસારામાંસારામા ંસાaુસાaુસાaુસાaુ rાનrાનrાનrાન >ા>ા>ા>ા\ત\ત\ત\ત કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. 

 

rાનrાનrાનrાન હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની સાર�સાર�સાર�સાર� hમતાhમતાhમતાhમતા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે ���� લોકોલોકોલોકોલોકો ફલફલફલફલ મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ ક^ાંક^ાંક^ાંક^ા ંછેછેછેછે. તમેતમેતમેતમે સારાસારાસારાસારા 

ડો�ટરડો�ટરડો�ટરડો�ટર હોહોહોહો, સારામાંસારામાંસારામાંસારામા ંસાર�સાર�સાર�સાર� Sચ�ક9સાSચ�ક9સાSચ�ક9સાSચ�ક9સા કર�કર�કર�કર� શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંહોહોહોહો પણપણપણપણ માRમાRમાRમાR વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુધનધનધનધન કમાવાનોકમાવાનોકમાવાનોકમાવાનો હ�� ુંહ�� ુંહ�� ુંહ�� ુ ંહોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને ખર�ખરખર�ખરખર�ખરખર�ખર વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુ

દદÄદદÄદદÄદદÄ સારાસારાસારાસારા થાયથાયથાયથાય તેવીતેવીતેવીતેવી ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તમેતમેતમેતમે BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ ગણાવગણાવગણાવગણાવ. સારોસારોસારોસારો કથાકારકથાકારકથાકારકથાકાર ���� વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� પૈસાપૈસાપૈસાપૈસા આપેઆપેઆપેઆપે 9યાં9યાં9યાં9યા ંજજજજ કથાકથાકથાકથા કરવાકરવાકરવાકરવા *ય*ય*ય*ય 

પણપણપણપણ અનેકઅનેકઅનેકઅનેક લોકોલોકોલોકોલોકો કથાકથાકથાકથા AવણનોAવણનોAવણનોAવણનો લાભલાભલાભલાભ લઈનેલઈનેલઈનેલઈને થાકથાકથાકથાક ઉતાર�ઉતાર�ઉતાર�ઉતાર� તેવીતેવીતેવીતેવી ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ ગણાયગણાયગણાયગણાય. dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંતમેતમેતમેતમે ���� 

બાબત(ુંબાબત(ુંબાબત(ુંબાબત(ુ ંrાનrાનrાનrાન ધરાવતાધરાવતાધરાવતાધરાવતા હોહોહોહો તેતતેેતે બાબતનોબાબતનોબાબતનોબાબતનો વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુલોકોનાલોકોનાલોકોનાલોકોના ભલાભલાભલાભલા માટ�માટ�માટ�માટ� ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ કરોકરોકરોકરો તોતોતોતો તેતતેેતે ઉxમઉxમઉxમઉxમ કમ4કમ4કમ4કમ4 ગણાયગણાયગણાયગણાય પણપણપણપણ જોજોજોજો 

તમેતમેતમેતમે વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 વાળાવાળાવાળાવાળા હોહોહોહો અનેઅનેઅનેઅને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુધનધનધનધન ક�મક�મક�મક�મ કમા�ુંકમા�ુંકમા�ુંકમા�ુ ંક�ક�ક�ક� વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુલાભલાભલાભલાભ ક�મક�મક�મક�મ ખાટ�ખાટ�ખાટ�ખાટ� લેવોલેવોલેવોલેવો તેવીતેવીતેવીતેવી BુભાવનાBુભાવનાBુભાવનાBુભાવના હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 

તમેતમેતમેતમે BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ ગણાવગણાવગણાવગણાવ. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; તોતોતોતો યોગયોગયોગયોગ શા�નીશા�નીશા�નીશા�ની વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી rાનrાનrાનrાન એટલેએટલેએટલેએટલે પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના �વaુપ(ું�વaુપ(ું�વaુપ(ું�વaુપ(ુ ંrાનrાનrાનrાન ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંNOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા lંlંlંl ંઅનેઅનેઅનેઅને સવ4સવ4સવ4સવ4 

�વોમાં�વોમાં�વોમાં�વોમા ંપણપણપણપણ તેનોતેનોતેનોતેનો તેતતેેતે જજજજ NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા રહ�લોરહ�લોરહ�લોરહ�લો છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ ંતેતતેેતે rાનrાનrાનrાન છેછેછેછે. અનેઅનેઅનેઅને આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંrાનrાનrાનrાન �નામાં�નામાં�નામાં�નામા ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી 

માRમાંમાRમાંમાRમાંમાRમા ંપોતાનોપોતાનોપોતાનોપોતાનો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા જોતોજોતોજોતોજોતો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો કોઈ(ુંકોઈ(ુંકોઈ(ુંકોઈ(ુ ંયેયયેેયે અ�હતઅ�હતઅ�હતઅ�હત ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક�? 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� rાનrાનrાનrાન જaુર�જaુર�જaુર�જaુર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ rાનનોrાનનોrાનનોrાનનો બ,ુજનબ,ુજનબ,ુજનબ,ુજન �હતા�હતા�હતા�હતાયયયય બ,ુજનબ,ુજનબ,ુજનબ,ુજન PખુાયPખુાયPખુાયPખુાય ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ 

કરવોકરવોકરવોકરવો તેતતેેતે ઉxમઉxમઉxમઉxમ કમ4કમ4કમ4કમ4 છેછેછેછે પણપણપણપણ ���� લોકોલોકોલોકોલોકો માRમાRમાRમાR ફળનેફળનેફળનેફળને માટ�માટ�માટ�માટ� પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના rાનનોrાનનોrાનનોrાનનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેઓતેઓતેઓતેઓ BૃપણBૃપણBૃપણBૃપણ છેછેછેછે. 

43. 

સારાસારાસારાસારા નરસાંનરસાંનરસાંનરસા ં

કમtકમtકમtકમt અSલ\તઅSલ\તઅSલ\તઅSલ\ત,યોગયોગયોગયોગ 

કમtકમtકમtકમt કૌશ�યકૌશ�યકૌશ�યકૌશ�ય 

 

પાપH�ુયથીપાપH�ુયથીપાપH�ુયથીપાપH�ુયથી પરપરપરપર રહ�રહ�રહ�રહ� rાનીrાનીrાનીrાની યોગીયોગીયોગીયોગી તોતોતોતો, 

યોગીયોગીયોગીયોગી થાથાથાથા �ું� ું� ું� ુ,ં કમ4માંકમ4માંકમ4માંકમ4મા ંકૌશલકૌશલકૌશલકૌશલ યોગયોગયોગયોગ ક^ોક^ોક^ોક^ો. 
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AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદગીતાનોભગવદગીતાનોભગવદગીતાનોભગવદગીતાનો આઆઆઆ DલોકDલોકDલોકDલોક પણપણપણપણ ઘણોઘણોઘણોઘણો >ચSલત>ચSલત>ચSલત>ચSલત છેછેછેછે. તેનીતેનીતેનીતેની >ચSલત>ચSલત>ચSલત>ચSલત મા�યતામા�યતામા�યતામા�યતા તેવીતેવીતેવીતેવી છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� કમ4માંકમ4માંકમ4માંકમ4મા ંBુશળતાBુશળતાBુશળતાBુશળતા તેનેતેનેતેનેતેને યોગયોગયોગયોગ 

કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય. �યાર��યાર��યાર��યાર� માર�માર�માર�માર� સમજણસમજણસમજણસમજણ >માણે>માણે>માણે>માણે તેનોતેનોતેનોતેનો અથ4અથ4અથ4અથ4 થાયથાયથાયથાય કમ4માંકમ4માંકમ4માંકમ4મા ંયોગયોગયોગયોગ તેનેતેનેતેનેતેને BુશળતાBુશળતાBુશળતાBુશળતા કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય. અલબxઅલબxઅલબxઅલબx કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ અથ4અથ4અથ4અથ4 લઈએલઈએલઈએલઈએ 

તોતોતોતો કશીકશીકશીકશી હાનીહાનીહાનીહાની નથીનથીનથીનથી. સ�ંBૃતમાંસ�ંBૃતમાંસ�ંBૃતમાંસ�ંBૃતમા ંgમનોgમનોgમનોgમનો નીયમનીયમનીયમનીયમ નથીનથીનથીનથી. જોજોજોજો ક�ક�ક�ક� તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંaુપaુપaુપaુપ, િવભY�તિવભY�તિવભY�તિવભY�ત વગેર�થીવગેર�થીવગેર�થીવગેર�થી @ાં@ાં@ાં@ા ંશMદશMદશMદશMદ સાથેસાથેસાથેસાથ ેકઈકઈકઈકઈ િવભY�તિવભY�તિવભY�તિવભY�ત લાગીલાગીલાગીલાગી 

છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેથીતેથીતેથીતેથી તેનોતેનોતેનોતેનો mુંmુંmુંmુ ંચો"સચો"સચો"સચો"સ અથ4અથ4અથ4અથ4 થાયથાયથાયથાય તેતતેેતે સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ ં િવ�ાનોનેિવ�ાનોનેિવ�ાનોનેિવ�ાનોને સહજસહજસહજસહજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે પણપણપણપણ મોટામોટામોટામોટા ભાગનાભાગનાભાગનાભાગના સ�ંBૃતથીસ�ંBૃતથીસ�ંBૃતથીસ�ંBૃતથી અ*ણઅ*ણઅ*ણઅ*ણ લોકોલોકોલોકોલોકો 

માટ�માટ�માટ�માટ� થો�ુંથો�ુંથો�ુંથો�ું કઠ�નકઠ�નકઠ�નકઠ�ન હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

સાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ ક�ક�ક�ક� નરPુંનરPુંનરPુંનરPુ ંકોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ કાય4કાય4કાય4કાય4 કતા4ભાવેકતા4ભાવેકતા4ભાવેકતા4ભાવે કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંકમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય. સારાસારાસારાસારા કમ4(ુંકમ4( ુંકમ4( ુંકમ4( ુ ંH�ુયH�ુયH�ુયH�ુય aુપીaુપીaુપીaુપી અનેઅનેઅનેઅને નરસાંનરસાંનરસાંનરસા ંકમ4(ુંકમ4( ુંકમ4( ુંકમ4( ુ ં

પાપપાપપાપપાપ aુપીaુપીaુપીaુપી કમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય. મીAમીAમીAમીA કમ4(ુંકમ4( ુંકમ4( ુંકમ4( ુ ંમીAમીAમીAમીA કમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે 9યાં9યાં9યાં9યા ંઘણીઘણીઘણીઘણી વખતવખતવખતવખત કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ તોતોતોતો વડ�લોનીવડ�લોનીવડ�લોનીવડ�લોની 

H�ુયાઈH�ુયાઈH�ુયાઈH�ુયાઈ તેનીતેનીતેનીતેની મદદ�મદદ�મદદ�મદદ� આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે બાક�બાક�બાક�બાક� તેણેતેણેતેણેતેણે તોતોતોતો કઈકઈકઈકઈ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંબાક�બાક�બાક�બાક� રા�6ુંરા�6ુંરા�6ુંરા�6ુ ંનથીનથીનથીનથી. કહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુ ંતા9પતા9પતા9પતા9પય4ય4ય4ય4 તેતતેેતે ક�ક�ક�ક� આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંક�ક�ક�ક� આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ં

�વજનોના�વજનોના�વજનોના�વજનોના કમ�કમ�કમ�કમ� ક�ક�ક�ક� ®ખની®ખની®ખની®ખની શરમશરમશરમશરમ આઆઆઆ લોકમાંલોકમાંલોકમાંલોકમા ંકામકામકામકામ આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. કમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય એટલેએટલેએટલેએટલે બી*બી*બી*બી* લોકનીલોકનીલોકનીલોકની ગતીગતીગતીગતી પણપણપણપણ તેનેતેનેતેનેતેને આધાર�આધાર�આધાર�આધાર� 

ન"�ન"�ન"�ન"� થાયથાયથાયથાય. આવીઆવીઆવીઆવી બધીબધીબધીબધી બાબતોનાબાબતોનાબાબતોનાબાબતોના >માણ>માણ>માણ>માણ મેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંઅ¢યાસીઓએઅ¢યાસીઓએઅ¢યાસીઓએઅ¢યાસીઓએ કય�કય�કય�કય� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પાપપાપપાપપાપ, H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય અનેઅનેઅનેઅને કમ4નાકમ4નાકમ4નાકમ4ના 

આધાર�આધાર�આધાર�આધાર� ભાિવભાિવભાિવભાિવ ગિતગિતગિતગિત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેવાતેવાતેવાતેવા >માણો>માણો>માણો>માણો મ�યાંમ�યાંમ�યાંમ�યા ંછેછેછેછે. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે અહ;અહ;અહ;અહ; સSંh\તમાંસSંh\તમાંસSંh\તમાંસSંh\તમા ંઅનેઅનેઅનેઅને સારસારસારસાર aુપેaુપેaુપેaુપે સરળતાથીસરળતાથીસરળતાથીસરળતાથી સરળસરળસરળસરળ ગીતાનીગીતાનીગીતાનીગીતાની 

ચચા4ચચા4ચચા4ચચા4 કરવાકરવાકરવાકરવા ઈ�છ�એઈ�છ�એઈ�છ�એઈ�છ�એ છ�એછ�એછ�એછ�એ તેથીતેથીતેથીતેથી વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુિવગતેિવગતેિવગતેિવગતે નનનન જતાંજતાંજતાંજતા ંમાRમાRમાRમાR િસ7ાતંિસ7ાતંિસ7ાતંિસ7ાતં સમજવાનોસમજવાનોસમજવાનોસમજવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કરmુંકરmુંકરmુંકરmુ.ં ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતામાંગીતામાંગીતામાંગીતામા ંઆમેઆમેઆમેઆમે યયયય 

િસ7ાતંોિસ7ાતંોિસ7ાતંોિસ7ાતંો જજજજ સમ*iયાંસમ*iયાંસમ*iયાંસમ*iયા ંછેછેછેછે – આઆઆઆ િસ7ાતંોનેિસ7ાતંોનેિસ7ાતંોનેિસ7ાતંોને �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંકોણેકોણેકોણેકોણે ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે ઉતારવાઉતારવાઉતારવાઉતારવા તેનોતેનોતેનોતેનો મદારમદારમદારમદાર સ,ુનીસ,ુનીસ,ુનીસ,ુની સમસમસમસમજણજણજણજણ ઉપરઉપરઉપરઉપર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

���� rાનીrાનીrાનીrાની છેછેછેછે તેતતેેતે સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના RણRણRણRણ pણુોથીpણુોથીpણુોથીpણુોથી અSલ\તઅSલ\તઅSલ\તઅSલ\ત અ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવે છેછેછેછે. કમ�કમ�કમ�કમ� બધાંબધાંબધાંબધા ં>Bૃિતની>Bૃિતની>Bૃિતની>Bૃિતની bતગ4તbતગ4તbતગ4તbતગ4ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. NONONONO 

અનેઅનેઅનેઅને શર�રશર�રશર�રશર�ર અિવ[�છjઅિવ[�છjઅિવ[�છjઅિવ[�છj ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય (Bુટ�થBુટ�થBુટ�થBુટ�થ) આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા તેતતેેતે માRમાRમાRમાR અિધ3ઠાનઅિધ3ઠાનઅિધ3ઠાનઅિધ3ઠાન aુપેaુપેaુપેaુપે હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ કમ4કમ4કમ4કમ4 થતાંથતાંથતાંથતા ંનથીનથીનથીનથી. આવાઆવાઆવાઆવા NO(ુંNO(ુંNO(ુંNO(ુ ં

���� �વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા સતતસતતસતતસતત અ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને યોગીયોગીયોગીયોગી કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. તોતોતોતો ���� rાનીrાનીrાનીrાની છેછેછેછે તેતતેેતે તોતોતોતો પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને NOથીNOથીNOથીNOથી અSભjઅSભjઅSભjઅSભj જજજજ અ(ભુવતોઅ(ભુવતોઅ(ભુવતોઅ(ભુવતો 

હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી કોઈકોઈકોઈકોઈ કમ4કમ4કમ4કમ4 તેનેતેનેતેનેતેને �પશ4� ું�પશ4� ું�પશ4� ું�પશ4� ુ ંનથીનથીનથીનથી. ���� યોગીયોગીયોગીયોગી છેછેછેછે ���� સતતસતતસતતસતત NO(ુંNO(ુંNO(ુંNO(ુ ંઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન કરતોકરતોકરતોકરતો હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી કમ�કમ�કમ�કમ� સઘળાંસઘળાંસઘળાંસઘળા ં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ંથાયથાયથાયથાય છેછેછેછે 

તેમતેમતેમતેમ સમ�નેસમ�નેસમ�નેસમ�ને કમ4થીકમ4થીકમ4થીકમ4થી અSલ\તઅSલ\તઅSલ\તઅSલ\ત રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

 

આવોઆવોઆવોઆવો યોગીયોગીયોગીયોગી ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ કકકકમ4મ4મ4મ4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે કતા4કતા4કતા4કતા4 ભાવેભાવેભાવેભાવે નથીનથીનથીનથી કરતોકરતોકરતોકરતો પણપણપણપણ પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને ઈ0રનોઈ0રનોઈ0રનોઈ0રનો દાસદાસદાસદાસ ક�ક�ક�ક� >Bૃિત(ું>Bૃિત(ું>Bૃિત(ું>Bૃિત(ુ ંબાળકબાળકબાળકબાળક સમ�નેસમ�નેસમ�નેસમ�ને ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર 

>ી9યથt>ી9યથt>ી9યથt>ી9યથt સઘળાંસઘળાંસઘળાંસઘળા ંકમ4કમ4કમ4કમ4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. >9યેક>9યેક>9યેક>9યેક કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે તેનીતેનીતેનીતેની ભગવદvwુ7ભગવદvwુ7ભગવદvwુ7ભગવદvwુ7 અખડં�તઅખડં�તઅખડં�તઅખડં�ત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી િન3કામિન3કામિન3કામિન3કામ ભાવેભાવેભાવેભાવે કર�લાંકર�લાંકર�લાંકર�લા ંકમ4કમ4કમ4કમ4 

તેનેતેનેતેનેતેને માટ�માટ�માટ�માટ� પાપપાપપાપપાપ H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય aુપીaુપીaુપીaુપી કમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય ઉપ*વીઉપ*વીઉપ*વીઉપ*વી શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંનથીનથીનથીનથી. કકકક� ૃ49વ� ૃ49વ� ૃ49વ� ૃ49વ હોયહોયહોયહોય 9યાં9યાં9યાં9યા ંજજજજ ભો��9ૃવભો��9ૃવભો��9ૃવભો��9ૃવ આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. �યાં�યાં�યાં�યા ંકતા4કતા4કતા4કતા4 નનનન હોયહોયહોયહોય 9યાં9યાં9યાં9યા ં

ભો�તાભો�તાભો�તાભો�તા યેયયેેયે હોતોહોતોહોતોહોતો નથીનથીનથીનથી. આમઆમઆમઆમ >9યેક>9યેક>9યેક>9યેક કમ4માંકમ4માંકમ4માંકમ4મા ંઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર સાથેસાથેસાથેસાથે ક�ક�ક�ક� NONONONO સાથેસાથેસાથેસાથે જોડાઈજોડાઈજોડાઈજોડાઈ નેનનેેને કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતોકરતોકરતોકરતો યોગીયોગીયોગીયોગી BુશળતાHવૂ4કBુશળતાHવૂ4કBુશળતાHવૂ4કBુશળતાHવૂ4ક કમ4કમ4કમ4કમ4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો તેણેતેણેતેણેતેણે કર�લકર�લકર�લકર�લ કમ�કમ�કમ�કમ� પણપણપણપણ યોગaુપયોગaુપયોગaુપયોગaુપ જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

એટલેએટલેએટલેએટલે જજજજ શકંરાચાય4�શકંરાચાય4�શકંરાચાય4�શકંરાચાય4� િનવા4ણષટકમાંિનવા4ણષટકમાંિનવા4ણષટકમાંિનવા4ણષટકમા ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક�: 
 

નનનન H�ુયંH�ુયંH�ુયંH�ુય ંનનનન પાપંપાપંપાપંપાપ ંનનનન સૌ�યંસૌ�યંસૌ�યંસૌ�ય ંનનનન WુWુWુWુ:ખંખંખંખ ં

SચદાનદંSચદાનદંSચદાનદંSચદાનદં aુપોaુપોaુપોaુપો િશવોહમિશવોહમિશવોહમિશવોહમ િશવોહમિશવોહમિશવોહમિશવોહમ 

 



 

 

ક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય ક�ક�ક�ક� પાપપાપપાપપાપ @ાથંી@ાથંી@ાથંી@ાથંી? પાપપાપપાપપાપ ક�ક�ક�ક� H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના ફળફળફળફળ aુપેaુપેaુપેaુપે WુWુWુWુ:ખખખખ ક�ક�ક�ક� PખુPખુPખુPખુ કોણકોણકોણકોણ ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે? ���� સતસતસતસત SચતSચતSચતSચત 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં �વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ વાળોવાળોવાળોવાળો આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સદાયેસદાયેસદાયેસદાયે ક�યાણaુપક�યાણaુપક�યાણaુપક�યાણaુપ છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને સારાસારાસારાસારા નરસાનરસાનરસાનરસા કમ�કમ�કમ�કમ� લોપીલોપીલોપીલોપી શકતાશકતાશકતાશકતા નથીનથીનથીનથી. 
 

સસંારનાસસંારનાસસંારનાસસંારના લોકોલોકોલોકોલોકો આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના ઈજનઈજનઈજનઈજન આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે : �મ�મ�મ�મ ક�ક�ક�ક� એનએનએનએન.આરઆરઆરઆર.આઈઆઈઆઈઆઈ. થવાથવાથવાથવા માટ�માટ�માટ�માટ�, pજુરાતીનોpજુરાતીનોpજુરાતીનોpજુરાતીનો >ચાર>ચાર>ચાર>ચાર 

કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ�, ���� તેતતેેતે પhમાંપhમાંપhમાંપhમા ંજોડાવાજોડાવાજોડાવાજોડાવા માટ�માટ�માટ�માટ�, પોતપોતપોતપોત પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના pપૃમાંpપૃમાંpપૃમાંpપૃમા ંટક�ટક�ટક�ટક� રહ�વારહ�વારહ�વારહ�વા માટ�માટ�માટ�માટ� વગેર�વગેર�વગેર�વગેર� વગેર�વગેર�વગેર�વગેર�.. �યાર��યાર��યાર��યાર� AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ અ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નનેઅ$ુ 4નને 

યોગીયોગીયોગીયોગી થવાથવાથવાથવા માટ�માટ�માટ�માટ� ઈજનઈજનઈજનઈજન આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. 

 

યોગીયોગીયોગીયોગી સવ4સવ4સવ4સવ4 કમ4કમ4કમ4કમ4 િન3કાિન3કાિન3કાિન3કામમમમ ભાવેભાવેભાવેભાવે કરતોકરતોકરતોકરતો રહ�નેરહ�નેરહ�નેરહ�ને bતbતbતbત:કરણથીકરણથીકરણથીકરણથી સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે સા6�ુયસા6�ુયસા6�ુયસા6�ુય રાખેરાખેરાખેરાખે છેછેછેછે. ભ�તભ�તભ�તભ�ત સવ4સવ4સવ4સવ4 કમ�કમ�કમ�કમ� 

ભગવદvwુ7થીભગવદvwુ7થીભગવદvwુ7થીભગવદvwુ7થી કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેનાતેનાતેનાતેના ફળફળફળફળ ભગવાનનેભગવાનનેભગવાનનેભગવાનને અપ4ણઅપ4ણઅપ4ણઅપ4ણ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. rાનીrાનીrાનીrાની તોતોતોતો કમ4નોકમ4નોકમ4નોકમ4નો જજજજ �વીકાર�વીકાર�વીકાર�વીકાર કરતાકરતાકરતાકરતા નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો ફળનીફળનીફળનીફળની 

લાલસાલાલસાલાલસાલાલસા હોયહોયહોયહોય જજજજ @ાથંી@ાથંી@ાથંી@ાથંી? અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કમ4યોગકમ4યોગકમ4યોગકમ4યોગ કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંએટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� િનિનિનિન3કામ3કામ3કામ3કામ ભાવેભાવેભાવેભાવે પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે સતતસતતસતતસતત 

અ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

44. 

કમ4થીકમ4થીકમ4થીકમ4થી ટ�ટ�ટ�ટ� 

િવL�ુતિવL�ુતિવL�ુતિવL�ુત rાનીrાનીrાનીrાની, માણેમાણેમાણેમાણે 

અLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસ 

 

rાનીrાનીrાનીrાની કમ�નાકમ�નાકમ�નાકમ�ના ફળેફળેફળેફળે મમતામમતામમતામમતા નાનાનાના રાખેરાખેરાખેરાખે, 

જ�મબધંનથીજ�મબધંનથીજ�મબધંનથીજ�મબધંનથી ટતાંટતાંટતાંટતા,ં અLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસ ચાખેચાખેચાખેચાખે. 

 

��8#��8#��8#��8#    <!;S�!B�<!;S�!B�<!;S�!B�<!;S�!B�    Z)Z)Z)Z)    `>#`>#`>#`>#    ��m�����m�����m�����m���    ��7;+����7;+����7;+����7;+��    ����    

8��<�6;����!�B��8��<�6;����!�B��8��<�6;����!�B��8��<�6;����!�B��    	�#	�#	�#	�#    U�q���U�q���U�q���U�q�������� $����� $����� $����� $        ����    

    

%�����%�����%�����%�����    : : : : m�NZm�NZm�NZm�NZ    .�<!;S.�<!;S.�<!;S.�<!;S    .�.�.�.�    �!B�!B�!B�!B    F��78�F��78�F��78�F��78�    ��������    .�.�.�.�    T�	��T�	��T�	��T�	��    ) ��) ��) ��) ��    ��>���>���>���>�    `>`>`>`>            ���U3���U3���U3���U3    8��Y	8��Y	8��Y	8��Y	    <#6�<#6�<#6�<#6�    .�.�.�.�    �!B�!B�!B�!B    

) ) ) )     ��;���3��;���3��;���3��;���3    	3�	3�	3�	3�    	�	�	�	�            ू�rू�rू�rू�r    ) ) ) )     8���8���8���8���    )_)_)_)_    ����51515151����    

    

RણRણRણRણ >કારના>કારના>કારના>કારના કમ�કમ�કમ�કમ� હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

૧૧૧૧. >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ 

૨૨૨૨. સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત 

૩૩૩૩. g�યમાણg�યમાણg�યમાણg�યમાણ 

 



 

 

���� rાનીrાનીrાનીrાની છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને લેશલેશલેશલેશ માRમાRમાRમાR પણપણપણપણ ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા હોતીહોતીહોતીહોતી નથીનથીનથીનથી. તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે માRમાRમાRમાR >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� રા�6ુંરા�6ુંરા�6ુંરા�6ુ ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

તેનામાંતેનામાંતેનામાંતેનામા ંક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વ નનનન હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી નવાનવાનવાનવા કમ�કમ�કમ�કમ� સSંચતમાંસSંચતમાંસSંચતમાંસSંચતમા ંજમાજમાજમાજમા થતાંથતાંથતાંથતા ંનથીનથીનથીનથી. ફલમાંફલમાંફલમાંફલમા ંમમ9વમમ9વમમ9વમમ9વ નનનન હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી કશીકશીકશીકશી ઐષણાઐષણાઐષણાઐષણા પણપણપણપણ શેષશેષશેષશેષ રહ�રહ�રહ�રહ� 

હોતીહોતીહોતીહોતી નથીનથીનથીનથી. 
 

આઆઆઆ જ�મમાંજ�મમાંજ�મમાંજ�મમા ંભોગવાઈભોગવાઈભોગવાઈભોગવાઈ રહ�લારહ�લારહ�લારહ�લા કમ�નેકમ�નેકમ�નેકમ�ને >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ કમ4કમ4કમ4કમ4 કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. પહ�લાનાપહ�લાનાપહ�લાનાપહ�લાના કમ�નોકમ�નોકમ�નોકમ�નો ભેગોભેગોભેગોભેગો થયેલોથયેલોથયેલોથયેલો જcથોજcથોજcથોજcથો સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત કમ4કમ4કમ4કમ4 કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ ભોગવતાંભોગવતાંભોગવતાંભોગવતા ંભોગવતાંભોગવતાંભોગવતાંભોગવતા ંક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વ vwુ7થીvwુ7થીvwુ7થીvwુ7થી થતાંથતાંથતાંથતા ંકમ�કમ�કમ�કમ� g�યમાણg�યમાણg�યમાણg�યમાણ કમ�કમ�કમ�કમ� કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. જોજોજોજો તીÅતીÅતીÅતીÅ કમ�કમ�કમ�કમ� હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો આઆઆઆ 

જ�મનાજ�મનાજ�મનાજ�મના >ારMધમાં>ારMધમાં>ારMધમાં>ારMધમા ંઉમેરાઈનેઉમેરાઈનેઉમેરાઈનેઉમેરાઈને તેતતેેતે ફળફળફળફળ આપવાઆપવાઆપવાઆપવા >�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય g�યમાણg�યમાણg�યમાણg�યમાણ કમ�કમ�કમ�કમ� સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત કમ�કમ�કમ�કમ� aુપેaુપેaુપેaુપે જમાજમાજમાજમા થતાંથતાંથતાંથતા ં*ય*ય*ય*ય 

છેછેછેછે. 

 

�મને�મને�મને�મને rાનrાનrાનrાન થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ���� પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવે છેછેછેછે તેવાતેવાતેવાતેવા rાનીનોrાનીનોrાનીનોrાનીનો bહકારbહકારbહકારbહકાર hીણhીણhીણhીણ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય 

છેછેછેછે અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંNONONONO lંlંlંl ંતેવોતેવોતેવોતેવો િવરાટિવરાટિવરાટિવરાટ અહમઅહમઅહમઅહમ રાખેરાખેરાખેરાખે છેછેછેછે. આઆઆઆ બનંેબનંેબનંેબનંે દશામાંદશામાંદશામાંદશામા ંક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વક� ૃ49વ નનનન હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી માRમાRમાRમાR >ારMધનો>ારMધનો>ારMધનો>ારMધનો hયhયhયhય થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે પણપણપણપણ 

નવાનવાનવાનવા �gયમાણ�gયમાણ�gયમાણ�gયમાણ કકકકમ�મ�મ�મ� થતાંથતાંથતાંથતા ંનથીનથીનથીનથી. rાનrાનrાનrાન થવાથીથવાથીથવાથીથવાથી rાનાnનીથીrાનાnનીથીrાનાnનીથીrાનાnનીથી સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત કમ�કમ�કમ�કમ� બળ�નેબળ�નેબળ�નેબળ�ને ભ�મભ�મભ�મભ�મ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. rાનીનેrાનીનેrાનીનેrાનીને માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR 

>ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ ભોગવવા(ુંભોગવવા(ુંભોગવવા(ુંભોગવવા(ુ ંરહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. આઆઆઆ >ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ પણપણપણપણ તેતતેેતે હસતાંહસતાંહસતાંહસતા ંLખેુLખેુLખેુLખેુ �વનL�ુત�વનL�ુત�વનL�ુત�વનL�ુત થઈનેથઈનેથઈનેથઈને ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે છેછેછેછે. 

 

AીAીAીAી રમણરમણરમણરમણ મહષ]મહષ]મહષ]મહષ], AીAીAીAી 6�ુતે0ર�6�ુતે0ર�6�ુતે0ર�6�ુતે0ર� અનેઅનેઅનેઅને બી*બી*બી*બી* અનેકઅનેકઅનેકઅનેક rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ થઈથઈથઈથઈ ગયાંગયાંગયાંગયા ંક�ક�ક�ક� �ઓ�ઓ�ઓ�ઓ �વનLુ�વનLુ�વનLુ�વનLYુ�તનોY�તનોY�તનોY�તનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને સદાયેસદાયેસદાયેસદાયે 

અLતૃ9વનોઅLતૃ9વનોઅLતૃ9વનોઅLતૃ9વનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને �iયાં�iયાં�iયાં�iયા ં હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને >ારMધના>ારMધના>ારMધના>ારMધના bતેbતેbતેbતે શર�રશર�રશર�રશર�ર ટuાંટuાંટuાંટuા ંબાદબાદબાદબાદ જોજોજોજો ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય �વોના�વોના�વોના�વોના 

ક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ માટ�માટ�માટ�માટ� P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ શર�રશર�રશર�રશર�ર ટકાવીટકાવીટકાવીટકાવી રાખેરાખેરાખેરાખે છેછેછેછે. જોજોજોજો તેટલીતેટલીતેટલીતેટલી યેયયેેયે લેશલેશલેશલેશ માRમાRમાRમાR ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ અનેઅનેઅનેઅને કારણકારણકારણકારણ શર�રશર�રશર�રશર�ર પણપણપણપણ >Bૃિતને>Bૃિતને>Bૃિતને>Bૃિતને 

અપ4ણઅપ4ણઅપ4ણઅપ4ણ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને દ�હદ�હદ�હદ�હ છોડછોડછોડછોડવાનીવાનીવાનીવાની સાથેસાથેસાથેસાથે જજજજ NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ંલીનલીનલીનલીન થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

આવાઆવાઆવાઆવા િવદ�હL�ુતિવદ�હL�ુતિવદ�હL�ુતિવદ�હL�ુત મહા9માઓનોમહા9માઓનોમહા9માઓનોમહા9માઓનો પછ�પછ�પછ�પછ� Hનુ©�મHનુ©�મHનુ©�મHનુ©�મ થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. 
 

45. 

મોહકલીલમોહકલીલમોહકલીલમોહકલીલ 

rાનેrાનેrાનેrાને તર�શતર�શતર�શતર�શ, 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� 

ભોગેભોગેભોગેભોગે િવરY�તિવરY�તિવરY�તિવરY�ત 

 

rાનથક�rાનથક�rાનથક�rાનથક� �ું� ું� ું� ુ ંમોહનેમોહનેમોહનેમોહને તર�તર�તર�તર� જશેજશેજશેજશે �યાર��યાર��યાર��યાર�, 

બા^rાનનેબા^rાનનેબા^rાનનેબા^rાનને ભોગનીભોગનીભોગનીભોગની િવરિતિવરિતિવરિતિવરિત થશેથશેથશેથશે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર�. 
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પાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના િવષયોનેિવષયોનેિવષયોનેિવષયોને ભોગભોગભોગભોગ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. ભોગભોગભોગભોગ ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની વાસનાનેવાસનાનેવાસનાનેવાસનાને મોહમોહમોહમોહ કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંલોકોલોકોલોકોલોકો મોહમોહમોહમોહ અનેઅનેઅનેઅને 

>ેમને>ેમને>ેમને>ેમને સમાનાથ]સમાનાથ]સમાનાથ]સમાનાથ] ગણેગણેગણેગણે છેછેછેછે. >ેમ>ેમ>ેમ>ેમ તેતતેેતે અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય �વો�વો�વો�વો >9યેની>9યેની>9યેની>9યેની આ�9મયતાઆ�9મયતાઆ�9મયતાઆ�9મયતા , લાગણીલાગણીલાગણીલાગણી , �નેહ�નેહ�નેહ�નેહ , ભાવભાવભાવભાવ , આદરઆદરઆદરઆદર , કાળ�કાળ�કાળ�કાળ� વગેર�વગેર�વગેર�વગેર� �ારા�ારા�ારા�ારા 

અSભiય�તઅSભiય�તઅSભiય�તઅSભiય�ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. મોહમોહમોહમોહ વ�� ુવ�� ુવ�� ુવ�� ુક�ક�ક�ક� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ >9યે>9યે>9યે>9યે હોઈહોઈહોઈહોઈ શક�શક�શક�શક�. મોહથીમોહથીમોહથીમોહથી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત ���� તેતતેેતે વ�� ુવ�� ુવ�� ુવ�� ુ/ િવષયિવષયિવષયિવષય ક�ક�ક�ક� iયY�તનોiયY�તનોiયY�તનોiયY�તનો 

pલુામpલુામpલુામpલુામ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. મોહનેમોહનેમોહનેમોહને ક�ચડaુપક�ચડaુપક�ચડaુપક�ચડaુપ ક^ોક^ોક^ોક^ો છેછેછેછે. જોયેલાજોયેલાજોયેલાજોયેલા ક�ક�ક�ક� સાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલા સવ4સવ4સવ4સવ4 િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો >9યે>9યે>9યે>9યે �યાર��યાર��યાર��યાર� વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� આઆઆઆ મોહaુપીમોહaુપીમોહaુપીમોહaુપી 

કળણકળણકળણકળણ નેનનેેને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 પારપારપારપાર કર�કર�કર�કર� ગઈગઈગઈગઈ છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ.ં 
 

�યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંિ>યિ>યિ>યિ>ય vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 છેછેછેછે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી િવષયિવષયિવષયિવષય >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત અથtઅથtઅથtઅથt કાઈનેકાઈનેકાઈનેકાઈને કાઈકાઈકાઈકાઈ સાaુસાaુસાaુસાaુ નરPુનરPુનરPુનરP ુકમ4કમ4કમ4કમ4 કતા4ભાવેકતા4ભાવેકતા4ભાવેકતા4ભાવે થવા(ુંથવા(ુંથવા(ુંથવા(ુ ંછેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે 

કમ4કમ4કમ4કમ4 થશેથશેથશેથશે તેથીતેથીતેથીતેથી પાપપાપપાપપાપ H�ુયH�ુયH�ુયH�ુય aુપીaુપીaુપીaુપી ફળફળફળફળ પણપણપણપણ ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થશેથશેથશેથશે અનેઅનેઅનેઅને તેનેતેનેતેનેતેને ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા ફર�ફર�ફર�ફર� ફર�નેફર�નેફર�નેફર�ને જ�મજ�મજ�મજ�મ અનેઅનેઅનેઅને L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપણપણપણપણ રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. �યાર��યાર��યાર��યાર� 

બાહયબાહયબાહયબાહય િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો >9યે>9યે>9યે>9યે સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4 િવરY�તિવરY�તિવરY�તિવરY�ત આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે 9યાર9યાર9યાર9યાર પછ�પછ�પછ�પછ� જજજજ સાધકસાધકસાધકસાધક સાધનાનેસાધનાનેસાધનાનેસાધનાને યોnયયોnયયોnયયોnય બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી બા^બા^બા^બા^ િવષયિવષયિવષયિવષયમાંમાંમાંમા ં

આસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત હોયહોયહોયહોય 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી મનમનમનમન સાધનામાંસાધનામાંસાધનામાંસાધનામા ંપરોવીપરોવીપરોવીપરોવી શકા� ુંશકા� ુંશકા� ુંશકા� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 
 

�યાર��યાર��યાર��યાર� rાનrાનrાનrાન થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� સમ*યસમ*યસમ*યસમ*ય ક�ક�ક�ક� અનતંઅનતંઅનતંઅનતં િવkુિવkુિવkુિવk ુઅનેઅનેઅનેઅને સવ4નેસવ4નેસવ4નેસવ4ને સxાસxાસxાસxા આપનારઆપનારઆપનારઆપનાર NOરા�યનોNOરા�યનોNOરા�યનોNOરા�યનો રા*રા*રા*રા* એવાએવાએવાએવા અSચT9યઅSચT9યઅSચT9યઅSચT9ય આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને 

��ુછ��ુછ��ુછ��ુછ અનેઅનેઅનેઅને નાશવતંનાશવતંનાશવતંનાશવતં ભોગોભોગોભોગોભોગો સાથેસાથેસાથેસાથે વા�તિવકવા�તિવકવા�તિવકવા�તિવક કશોકશોકશોકશો સબંધસબંધસબંધસબંધ હતોહતોહતોહતો નહ;નહ;નહ;નહ;, છેછેછેછે નહ;નહ;નહ;નહ; અનેઅનેઅનેઅને થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� નહ;નહ;નહ;નહ;. આ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુંઆ9મા(ુ ં���� નીનીનીનીરતીશયરતીશયરતીશયરતીશય 

PખુPખુPખુPખુ છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની પાસેપાસેપાસેપાસે આઆઆઆ અ�પઅ�પઅ�પઅ�પ ��sયભોગો��sયભોગો��sયભોગો��sયભોગો નગ�યનગ�યનગ�યનગ�ય અનેઅનેઅનેઅને ¬�ુલક¬�ુલક¬�ુલક¬�ુલક છેછેછેછે. ���� લોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ આઆઆઆ અLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસઅLતૃરસ પીધોપીધોપીધોપીધો છેછેછેછે �વા�વા�વા�વા ક�ક�ક�ક� કબીર�કબીર�કબીર�કબીર� 

�વા�વા�વા�વા સતંોસતંોસતંોસતંો કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� : 
 

માખણમાખણમાખણમાખણ કબીરાકબીરાકબીરાકબીરા ખાખાખાખા ગયાગયાગયાગયા 

ઔરઔરઔરઔર 

છાશછાશછાશછાશ પીવેપીવેપીવેપીવે સસંારસસંારસસંારસસંાર 

 

એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� NOrાનNOrાનNOrાનNOrાન aુપીaુપીaુપીaુપી અLતૃ(ુંઅLતૃ(ુંઅLતૃ(ુંઅLતૃ(ુ ંપાનપાનપાનપાન કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ���� નવિનતનવિનતનવિનતનવિનત >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંતેતતેેતે તોતોતોતો rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ માણેમાણેમાણેમાણે છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� સસંાર�સસંાર�સસંાર�સસંાર� લોકોલોકોલોકોલોકો તોતોતોતો 

સસંારસસંારસસંારસસંાર aુપીaુપીaુપીaુપી છાશછાશછાશછાશ પીપીપીપી પીપીપીપી નેનનેેને જજજજ છાકટાછાકટાછાકટાછાકટા બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

પાતજંલપાતજંલપાતજંલપાતજંલ યોગયોગયોગયોગ PRૂોનાPRૂોનાPRૂોનાPRૂોના >થમ>થમ>થમ>થમ પાદપાદપાદપાદ સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ પાદનાપાદનાપાદનાપાદના ૧૫૧૫૧૫૧૫ માંમાંમાંમા ંPRૂમાંPRૂમાંPRૂમાંPRૂમા ંપણપણપણપણ આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી છેછેછેછે : 
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જોયેલાજોયેલાજોયેલાજોયેલા ક�ક�ક�ક� સાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલા િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો પરથીપરથીપરથીપરથી �યાર��યાર��યાર��યાર� મનમનમનમન ઉપરામઉપરામઉપરામઉપરામ થઇથઇથઇથઇ ****યયયય અથવાઅથવાઅથવાઅથવા �3ૃણાર�હત�3ૃણાર�હત�3ૃણાર�હત�3ૃણાર�હત બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય, 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે િવષયોનેિવષયોનેિવષયોનેિવષયોને 

મેળવવાનીમેળવવાનીમેળવવાનીમેળવવાની ઇ�છાનોઇ�છાનોઇ�છાનોઇ�છાનો bતbતbતbત આવીઆવીઆવીઆવી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેવાતેવાતેવાતેવા કામનાકામનાકામનાકામના િવનાનાિવનાનાિવનાનાિવનાના SચxનીSચxનીSચxનીSચxની ���� વશીકારવશીકારવશીકારવશીકાર નામનીનામનીનામનીનામની અવ�થાઅવ�થાઅવ�થાઅવ�થા છેછેછેછે તેતતેેતે વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય 

કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો બેબેબેબે >કારના>કારના>કારના>કારના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

૧૧૧૧. *તે*તે*તે*તે અ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલા 

૨૨૨૨. સાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલા 
 

*તે*તે*તે*તે અ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલા િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંવારંવારવારંવારવારંવારવારંવાર �મરણ�મરણ�મરણ�મરણ થતાંથતાંથતાંથતા ંતેતતેેતે િવિવિવિવષયોષયોષયોષયો ફર�ફર�ફર�ફર� ફર�નેફર�નેફર�નેફર�ને ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં કોઈકોઈકોઈકોઈ 

અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત પાસેથીપાસેથીપાસેથીપાસેથી સાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�ને પણપણપણપણ ���� તેતતેેતે િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. �મ�મ�મ�મ ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� ’હા�યનેહા�યનેહા�યનેહા�યને ભવનાથનાભવનાથનાભવનાથનાભવનાથના 

મેળેમેળેમેળેમેળે જઈએજઈએજઈએજઈએ �યાં�યાં�યાં�યા ંબ,ુબ,ુબ,ુબ,ુ મ*મ*મ*મ* આવશેઆવશેઆવશેઆવશે.’ તોતોતોતો આઆઆઆ સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંએકએકએકએક ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થઈથઈથઈથઈ અનેઅનેઅનેઅને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે ભવનાથનાભવનાથનાભવનાથનાભવનાથના મેળેમેળેમેળેમેળે જવા(ુંજવા(ુંજવા(ુંજવા(ુ ં

થાયથાયથાયથાય. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે કોઈકોઈકોઈકોઈ કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� ’ફલાણીફલાણીફલાણીફલાણી ફ�લમફ�લમફ�લમફ�લમ તોતોતોતો બ,ુબ,ુબ,ુબ,ુ હાર�હાર�હાર�હાર� છેછેછેછે.’ તોતોતોતો તેતતેેતે ફ�લમફ�લમફ�લમફ�લમ જોવાજોવાજોવાજોવા જવાનીજવાનીજવાનીજવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય. કોઈકોઈકોઈકોઈ વખતવખતવખતવખત HરુણHરુણHરુણHરુણ 

પોળ�પોળ�પોળ�પોળ� ખાધીખાધીખાધીખાધી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની યાદયાદયાદયાદ આવેઆવેઆવેઆવે એટલેએટલેએટલેએટલે થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� આજઆજઆજઆજ તોતોતોતો Hરુણપોળ�Hરુણપોળ�Hરુણપોળ�Hરુણપોળ� ખાઈએખાઈએખાઈએખાઈએ બ,ુબ,ુબ,ુબ,ુ મ*મ*મ*મ* આવશેઆવશેઆવશેઆવશે. 
 

આઆઆઆ ર�તેર�તેર�તેર�તે *તે*તે*તે*તે અ(ભુવેલાંઅ(ભુવેલાંઅ(ભુવેલાંઅ(ભુવેલા ં ક�ક�ક�ક� @ાકંથી@ાકંથી@ાકંથી@ાકંથી સાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલાસાભંળેલા બjંેબjંેબjંેબjંે >કારના>કારના>કારના>કારના િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી મનમનમનમન �યાર��યાર��યાર��યાર� ઉપરામઉપરામઉપરામઉપરામ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 

મોહaુપીમોહaુપીમોહaુપીમોહaુપી કળણનેકળણનેકળણનેકળણને પારપારપારપાર કર�કર�કર�કર� ગઈગઈગઈગઈ છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ.ં આવીઆવીઆવીઆવી અવ�થાઅવ�થાઅવ�થાઅવ�થા વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય વગરવગરવગરવગર >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થતીથતીથતીથતી નથીનથીનથીનથી. ક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયે સાધકોસાધકોસાધકોસાધકો અ�રૂાઅ�રૂાઅ�રૂાઅ�રૂા 

વૈરાnયેવૈરાnયેવૈરાnયેવૈરાnયે ઘરઘરઘરઘર સસંારસસંારસસંારસસંાર છોડ�નેછોડ�નેછોડ�નેછોડ�ન ેસા�ુસા�ુસા�ુસા� ુથઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે પછ�પછ�પછ�પછ� થોડોથોડોથોડોથોડો િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો સગંસગંસગંસગં થતાંથતાંથતાંથતા ંજજજજ Hવૂ4નાHવૂ4નાHવૂ4નાHવૂ4ના િવષયોનાિવષયોનાિવષયોનાિવષયોના સ�ંકારસ�ંકારસ�ંકારસ�ંકાર *
ત*
ત*
ત*
ત થઈથઈથઈથઈ 

*ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સા�તુાસા�તુાસા�તુાસા�તુા ટ�ટ�ટ�ટ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો તેઓતેઓતેઓતેઓ ઘરનાઘરનાઘરનાઘરના રહ�તારહ�તારહ�તારહ�તા ક�ક�ક�ક� નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો ઘાટનાઘાટનાઘાટનાઘાટના. તેથીતેથીતેથીતેથી તીÅતીÅતીÅતીÅ વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો સા�ુસા�ુસા�ુસા� ુ

થવાનોથવાનોથવાનોથવાનો કશોકશોકશોકશો અથ4અથ4અથ4અથ4 નથીનથીનથીનથી. જોજોજોજો તીÅતીÅતીÅતીÅ વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તોતોતોતો ઘર�ઘર�ઘર�ઘર� કમ4યોગકમ4યોગકમ4યોગકમ4યોગ �ારા�ારા�ારા�ારા િન3કામિન3કામિન3કામિન3કામ કમ�કમ�કમ�કમ� કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંયેયયેેયે સાધનાસાધનાસાધનાસાધના થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� 

છેછેછેછે. આમઆમઆમઆમ ક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ માટ�માટ�માટ�માટ� સા�ુસા�ુસા�ુસા� ુથવાનીથવાનીથવાનીથવાની ક�ક�ક�ક� કપડાંકપડાંકપડાંકપડા ંબદલવાનીબદલવાનીબદલવાનીબદલવાની નહ;નહ;નહ;નહ; પણપણપણપણ તીÅતીÅતીÅતીÅ વૈરાnયનીવૈરાnયનીવૈરાnયનીવૈરાnયની અપેhાઅપેhાઅપેhાઅપેhા હોહોહોહોયયયય છેછેછેછે. 

 

િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો >9યે>9યે>9યે>9યે �મને�મને�મને�મને તીÅતીÅતીÅતીÅ વૈરાnયવૈરાnયવૈરાnયવૈરાnય આવીઆવીઆવીઆવી ગયોગયોગયોગયો છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 rાનનાrાનનાrાનનાrાનના સહ�જસહ�જસહ�જસહ�જ >કાશથી>કાશથી>કાશથી>કાશથી જજજજ મોહaુપીમોહaુપીમોહaુપીમોહaુપી કળણનેકળણનેકળણનેકળણને તર�તર�તર�તર� જશેજશેજશેજશે. 
 

46. 

*ત*તના*ત*તના*ત*તના*ત*તના 

અનેકઅનેકઅનેકઅનેક શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો P�ુયેP�ુયેP�ુયેP�ુયે 

ચચંળચચંળચચંળચચંળ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 

 

47. 

પરમપરમપરમપરમ ત9વત9વત9વત9વ 

પરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માનાપરમા9માના યોગેયોગેયોગેયોગે 

અચલઅચલઅચલઅચલ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 

 



 

 

બ,ુબ,ુબ,ુબ,ુ સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી થઈથઈથઈથઈ ચચંળચચંળચચંળચચંળ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 તેતતેેતે, 

અચલઅચલઅચલઅચલ સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ મહ;મહ;મહ;મહ; થશેથશેથશેથશે, 9યા9યા9યા9યાર�ર�ર�ર� યોગયોગયોગયોગ થશેથશેથશેથશે. 
 

ौ!��;�ू��	���ौ!��;�ू��	���ौ!��;�ू��	���ौ!��;�ू��	���    ��������    ������������    ः��ः���ः��ः���ः��ः���ः��ः���    ���>����>����>����>�    ����    

.��6���>�.��6���>�.��6���>�.��6���>�    <!;Sः���<!;Sः���<!;Sः���<!;Sः���    � U���"ः��.� U���"ः��.� U���"ः��.� U���"ः��.    ����    

    

%�����%�����%�����%�����    : : : : %�0��%�0��%�0��%�0��----%�0��%�0��%�0��%�0��    ����     ���N���N���N���N            .!���.!���.!���.!���    .�.�.�.�    ;���>�;���>�;���>�;���>�    )!')!')!')!'    ��3,��3,��3,��3,    <!;S<!;S<!;S<!;S    8<8<8<8<    	3�����	3�����	3�����	3�����    �̂�̂�̂�̂    5�>5�>5�>5�>    23232323    �ः�3�ः�3�ः�3�ः�3    �)3�)3�)3�)3    8�(U78�(U78�(U78�(U7, , , , 

�<�<�<�<    �4�4�4�4    � U� U� U� U            ू�rू�rू�rू�r    ) ) ) )     8�(U�8�(U�8�(U�8�(U�    5����5����5����5����    ��3���3���3���3�    	3�����	3�����	3�����	3�����    .�.�.�.�    ����������������    .#� U.#� U.#� U.#� U    ) ) ) )     8�(U�8�(U�8�(U�8�(U�    ����53535353����    

    

સાધકસાધકસાધકસાધક િવષયોનાિવષયોનાિવષયોનાિવષયોના મોહમોહમોહમોહ aુપીaુપીaુપીaુપી કળણનેકળણનેકળણનેકળણને પારપારપારપાર કર�કર�કર�કર� ગયાંગયાંગયાંગયા ંપછ�પછ�પછ�પછ� તેનીતેનીતેનીતેની સાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�ક vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 m7ુm7ુm7ુm7ુ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� bતbતbતbત:કરણનોકરણનોકરણનોકરણનો મળમળમળમળ 

aુપીaુપીaુપીaુપી દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. તેમતેમતેમતેમ છતાંછતાંછતાંછતા ંઅનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારના>કારના>કારના>કારના શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો અનેઅનેઅનેઅને દશ4નોદશ4નોદશ4નોદશ4નો છેછેછેછે. અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારની>કારની>કારની>કારની સાધનાસાધનાસાધનાસાધના છેછેછેછે. બધાબધાબધાબધા શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો અનેઅનેઅનેઅને 

દશ4નોદશ4નોદશ4નોદશ4નો ગજ]ગજ]ગજ]ગજ] ગજ]ગજ]ગજ]ગજ]નેનનેેને શખંશખંશખંશખં eં@ાeં@ાeં@ાeં@ા કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� અમારોઅમારોઅમારોઅમારો મતમતમતમત Aે3ઠAે3ઠAે3ઠAે3ઠ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને અમારોઅમારોઅમારોઅમારો પથંપથંપથંપથં અનેઅનેઅનેઅને સ>ંદાયસ>ંદાયસ>ંદાયસ>ંદાય જજજજ ઉxમઉxમઉxમઉxમ છેછેછેછે. અમાર�અમાર�અમાર�અમાર� પાસેપાસેપાસેપાસે 

આવોઆવોઆવોઆવો અનેઅનેઅનેઅને �વગ4નો�વગ4નો�વગ4નો�વગ4નો પરવાનોપરવાનોપરવાનોપરવાનો લઈલઈલઈલઈ *ઓ*ઓ*ઓ*ઓ. દર�કદર�કદર�કદર�ક paુુઓpaુુઓpaુુઓpaુુઓ અનેઅનેઅનેઅને ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4, સ>ંદાયનાસ>ંદાયનાસ>ંદાયનાસ>ંદાયના વડાઓવડાઓવડાઓવડાઓ પોતપોતપોતપોત પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના મતમતમતમત મતાતંરોમતાતંરોમતાતંરોમતાતંરો જજજજ 

સારાસારાસારાસારા છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને બી*બી*બી*બી* માગtમાગtમાગtમાગt તમાaંુતમાaંુતમાaંુતમાaંુ પતનપતનપતનપતન થશેથશેથશેથશે આવીઆવીઆવીઆવી *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની વાતોવાતોવાતોવાતો વહાiયાવહાiયાવહાiયાવહાiયા કકકકરતાંરતાંરતાંરતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. AેયનીAેયનીAેયનીAેયની ઈ�છાવાળોઈ�છાવાળોઈ�છાવાળોઈ�છાવાળો સાધકસાધકસાધકસાધક 

આઆઆઆ બધાનીબધાનીબધાનીબધાની તથાતથાતથાતથા શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો અનેઅનેઅનેઅને દશ4નોનીદશ4નોનીદશ4નોનીદશ4નોની વાતોવાતોવાતોવાતો સાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�ને pુચંવાઈpુચંવાઈpુચંવાઈpુચંવાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. સસંારનીસસંારનીસસંારનીસસંારની આસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત નથીનથીનથીનથી તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� શા�શા�શા�શા� , 

સ>ંદાયોસ>ંદાયોસ>ંદાયોસ>ંદાયો અનેઅનેઅનેઅને ધમ�નાધમ�નાધમ�નાધમ�ના વાડાઓનાવાડાઓનાવાડાઓનાવાડાઓના બધંનમાંબધંનમાંબધંનમાંબધંનમા ંજઈજઈજઈજઈ પડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે. આઆઆઆ બધીબધીબધીબધી જnયાએંજnયાએંજnયાએંજnયાએં જવાથીજવાથીજવાથીજવાથી તેનેતેનેતેનેતેને યોગયોગયોગયોગ ક�ક�ક�ક� સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત નથીનથીનથીનથી 

થતાંથતાંથતાંથતા ંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુંઉલટા(ુ ં���� તેતતેેતે સંસંસ ંસ>ંદાય>દાય>દાય>દાય જજજજ Aે3ઠAે3ઠAે3ઠAે3ઠ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે સ>ંદાયનોસ>ંદાયનોસ>ંદાયનોસ>ંદાયનો >ચાર>ચાર>ચાર>ચાર >સાર>સાર>સાર>સાર કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ���� તેતતેેતે વાડાનાવાડાનાવાડાનાવાડાના ઘ~ટામાંઘ~ટામાંઘ~ટામાંઘ~ટામા ંવધારોવધારોવધારોવધારો કરવોકરવોકરવોકરવો તેતતેેતે જજજજ 

ક�યાણક�યાણક�યાણક�યાણ aુપaુપaુપaુપ છેછેછેછે તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંતે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંતેનાતેનાતેનાતેના મજગમાંમજગમાંમજગમાંમજગમા ંઠોક�ઠોક�ઠોક�ઠોક� બેસારવામાંબેસારવામાંબેસારવામાંબેસારવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. આવોઆવોઆવોઆવો ભોળાભોળાભોળાભોળા ભાવનોભાવનોભાવનોભાવનો સાધકસાધકસાધકસાધક પોતેપોતેપોતેપોતે તોતોતોતો કmુંકmુંકmુંકmુ ં*ણતો*ણતો*ણતો*ણતો નનનન 

હોયહોયહોયહોય એટલેએટલેએટલેએટલે આવાઆવાઆવાઆવા ધમ4paુુઓધમ4paુુઓધમ4paુુઓધમ4paુુઓ અનેઅનેઅનેઅને સ>ંદાયોનાસ>ંદાયોનાસ>ંદાયોનાસ>ંદાયોના વાડાઓમાંવાડાઓમાંવાડાઓમાંવાડાઓમા ંજઈનેજઈનેજઈનેજઈને બધંાબધંાબધંાબધંાઈઈઈઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 9યાં9યાં9યાં9યા ંપણપણપણપણ તેનેતેનેતેનેતેને કmુંકmુંકmુંકmુ ંAેય�કરAેય�કરAેય�કરAેય�કર તોતોતોતો મળ�ુંમળ� ુંમળ� ુંમળ� ુ ં

નથીનથીનથીનથી એટલેએટલેએટલેએટલે ઉલટાનોઉલટાનોઉલટાનોઉલટાનો iય
Sચxiય
Sચxiય
Sચxiય
Sચx અનેઅનેઅનેઅને ચચંળચચંળચચંળચચંળ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ શા�શા�શા�શા�, સ>ંદાયસ>ંદાયસ>ંદાયસ>ંદાય ક�ક�ક�ક� ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 હોયહોયહોયહોય તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંL�ુયL�ુયL�ુયL�ુય RણRણRણRણ બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો હોયહોયહોયહોય. 

 

૧૧૧૧. સસંારનીસસંારનીસસંારનીસસંારની આસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કરવાકરવાકરવાકરવા યોnયયોnયયોnયયોnય છેછેછેછે. 

 

૨૨૨૨. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ �વ�વ�વ�વ છ�એછ�એછ�એછ�એ. 

 

૩૩૩૩. �વ�વ�વ�વ અનેઅનેઅનેઅને જગતનજગતનજગતનજગતન અિધ3ઠાતાઅિધ3ઠાતાઅિધ3ઠાતાઅિધ3ઠાતા તેતતેેતેવાવાવાવા જગદ�0રનેજગદ�0રનેજગદ�0રનેજગદ�0રને >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કરવાકરવાકરવાકરવા ક�ક�ક�ક� *ણવા*ણવા*ણવા*ણવા યોnયયોnયયોnયયોnય છેછેછેછે. 

 

�વ�વ�વ�વ, જગતજગતજગતજગત, જગદ�0રજગદ�0રજગદ�0રજગદ�0ર આઆઆઆ બધાનીબધાનીબધાનીબધાની દર�કદર�કદર�કદર�ક સ>ંદાયોસ>ંદાયોસ>ંદાયોસ>ંદાયો, દશ4નોદશ4નોદશ4નોદશ4નો અનેઅનેઅનેઅને દાશ4નીકોદાશ4નીકોદાશ4નીકોદાશ4નીકો અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ iયા�યાiયા�યાiયા�યાiયા�યા કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે પણપણપણપણ ઉપરનીઉપરનીઉપરનીઉપરની 

બાબતોમાંબાબતોમાંબાબતોમાંબાબતોમા ંતોતોતોતો સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ કોઈકોઈકોઈકોઈ એકએકએકએક મતમતમતમત જજજજ છેછેછેછે. 

 



 

 

સસંારનોસસંારનોસસંારનોસસંારનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ નનનન થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. સસંારનીસસંારનીસસંારનીસસંારની આસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. રણમાંરણમાંરણમાંરણમા ંLગૃજળLગૃજળLગૃજળLગૃજળ દ�ખા� ુંદ�ખા� ુંદ�ખા� ુંદ�ખા� ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો LગૃજળનોLગૃજળનોLગૃજળનોLગૃજળનો નાશનાશનાશનાશ નનનન 

થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� પણપણપણપણ LગૃજળમાંLગૃજળમાંLગૃજળમાંLગૃજળમા ંજળજળજળજળ મળશેમળશેમળશેમળશે તેવીતેવીતેવીતેવી િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત સમજણનોસમજણનોસમજણનોસમજણનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે સસંારનોસસંારનોસસંારનોસસંારનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ નનનન થાયથાયથાયથાય પણપણપણપણ 

સસંારમાથંીસસંારમાથંીસસંારમાથંીસસંારમાથંી �થાઈ�થાઈ�થાઈ�થાઈ અનેઅનેઅનેઅને નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર PખુPખુPખુPખુ મળશેમળશેમળશેમળશે તેવીતેવીતેવીતેવી ગેરસમજણનોગેરસમજણનોગેરસમજણનોગેરસમજણનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. 
 

bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ માંમાંમાંમા ંપડતાંપડતાંપડતાંપડતા ંચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યનાચૈત�યના >િતSબTબથી>િતSબTબથી>િતSબTબથી>િતSબTબથી >િતSબTSબત>િતSબTSબત>િતSબTSબત>િતSબTSબત થઈનેથઈનેથઈનેથઈને શર�રનીશર�રનીશર�રનીશર�રની bદરbદરbદરbદર ���� ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપ�ુંપ�ુંપ�ુંપ�ુ ંકર�કર�કર�કર� લેલેલેલે છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને �વ�વ�વ�વ 

ભાવભાવભાવભાવ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. વા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ં ચૈત�યનોચૈત�યનોચૈત�યનોચૈત�યનો bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ સાથેસાથેસાથેસાથે કદ�યેકદ�યેકદ�યેકદ�યે સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� નહ;નહ;નહ;નહ;. bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ ચૈત�યનીચૈત�યનીચૈત�યનીચૈત�યની સxાસxાસxાસxા થીથીથીથી 

સxાવાનસxાવાનસxાવાનસxાવાન બનીનેબનીનેબનીનેબનીને તેટલાતેટલાતેટલાતેટલા ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય પરપરપરપર કબજોકબજોકબજોકબજો જમાવીજમાવીજમાવીજમાવી લેલેલેલે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય bતbતbતbત:કરણનીકરણનીકરણનીકરણની ઉપાધીનેઉપાધીનેઉપાધીનેઉપાધીને પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની ઉપાધીઉપાધીઉપાધીઉપાધી 

માનીનેમાનીનેમાનીનેમાનીને શર�રમાંશર�રમાંશર�રમાંશર�રમા ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપ�ુંપ�ુંપ�ુંપ�ુ ંકર�કર�કર�કર� લેલેલેલે છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને લીધેલીધેલીધેલીધે તેતતેેતે આઆઆઆ સસંારaુપીસસંારaુપીસસંારaુપીસસંારaુપી અર�યમાંઅર�યમાંઅર�યમાંઅર�યમા ંવ�યવ�યવ�યવ�ય પmુપmુપmુપm ુનીનીનીની પેઠ�પેઠ�પેઠ�પેઠ� ભટ@ાંભટ@ાંભટ@ાંભટ@ા ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ �વ�વ�વ�વ ભાવનોભાવનોભાવનોભાવનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય �યાર��યાર��યાર��યાર� NOaુપીNOaુપીNOaુપીNOaુપી મહાચૈત�યમહાચૈત�યમહાચૈત�યમહાચૈત�ય સાથેસાથેસાથેસાથે એકaુપતાએકaુપતાએકaુપતાએકaુપતા સાધીસાધીસાધીસાધી લેલેલેલે છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો 

યોગયોગયોગયોગ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. તેતતેેતે વખતેવખતેવખતેવખતે �વને�વને�વને�વને પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંચૈત�યaુપચૈત�યaુપચૈત�યaુપચૈત�યaુપ યથાથ4યથાથ4યથાથ4યથાથ4 �વaુપ�વaુપ�વaુપ�વaુપ અ(ભુવાતાઅ(ભુવાતાઅ(ભુવાતાઅ(ભુવાતા vwુ7માંvwુ7માંvwુ7માંvwુ7મા ંરહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી સવ4સવ4સવ4સવ4 ચચંળતાઓચચંળતાઓચચંળતાઓચચંળતાઓ WૂરWૂરWૂરWૂર થાયથાયથાયથાય 

છેછેછેછે. bતbતbતbત:કરણનોકરણનોકરણનોકરણનો િવhેપિવhેપિવhેપિવhેપ નામનોનામનોનામનોનામનો દોષદોષદોષદોષ WૂરWૂરWૂરWૂર થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� �યાર��યાર��યાર��યાર� આવીઆવીઆવીઆવી સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થશેથશેથશેથશે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની વાતોવાતોવાતોવાતો સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી vwુ7નીvwુ7નીvwુ7નીvwુ7ની bદરbદરbદરbદર ���� ચચંળતાચચંળતાચચંળતાચચંળતા 

આવીઆવીઆવીઆવી છેછેછેછે તેતતેેતે WૂરWૂરWૂરWૂર થશેથશેથશેથશે અનેઅનેઅનેઅને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 અચળઅચળઅચળઅચળ થશેથશેથશેથશે. આવીઆવીઆવીઆવી vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ધરાવતીધરાવતીધરાવતીધરાવતી iયY�તનેiયY�તનેiયY�તનેiયY�તને Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. 

 

Y�થત>rનાY�થત>rનાY�થત>rનાY�થત>rના લhણોલhણોલhણોલhણો ક�વાક�વાક�વાક�વા હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને Y�થત>rનેY�થત>rનેY�થત>rનેY�થત>rને ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે ઓળખવાઓળખવાઓળખવાઓળખવા તેતતેેતે િવશેિવશેિવશેિવશે અ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4નઅ$ુ 4ન AીAીAીAી ભગવાનનેભગવાનનેભગવાનનેભગવાનને HછેુHછેુHછેુHછેુ છેછેછેછે : 
 

Y�થરY�થરY�થરY�થર vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 છેછેછેછે �મની�મની�મની�મની, સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ પા�યાપા�યાપા�યાપા�યા ����, 

ક�મક�મક�મક�મ રહ�રહ�રહ�રહ� તેતતેેતે નેનનેેને વદ�વદ�વદ�વદ�, ઓળખાયઓળખાયઓળખાયઓળખાય શેશશેેશે તેતતેેતે ? 

 

આઆઆઆ >?નો>?નો>?નો>?નો જવાબજવાબજવાબજવાબ AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ હવેહવેહવેહવે પછ�નાપછ�નાપછ�નાપછ�ના DલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમાંDલોકોમા ંઆપશેઆપશેઆપશેઆપશે. 
48. 

કામનાકામનાકામનાકામના 9યાગી9યાગી9યાગી9યાગી 

આ9માઆ9માઆ9માઆ9માનદં�નદં�નદં�નદં� સ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટ 

તેતતેેતે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r 

 

છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� સઘળ�સઘળ�સઘળ�સઘળ� કામનાકામનાકામનાકામના મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઉઠતીઉઠતીઉઠતીઉઠતી ����, 

આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં� મnનમnનમnનમnન છેછેછેછે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r ક^ાંક^ાંક^ાંક^ા ંતેતતેેતે. 
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અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારના>કારના>કારના>કારના શા�ોશા�ોશા�ોશા�ો, અનેકઅનેકઅનેકઅનેક *તની*તની*તની*તની વાતોવાતોવાતોવાતો અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવ�ાનોનાિવ�ાનોનાિવ�ાનોનાિવ�ાનોના અવતરણોઅવતરણોઅવતરણોઅવતરણો, અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >>>>કારનીકારનીકારનીકારની કથાઓકથાઓકથાઓકથાઓ વગેર�વગેર�વગેર�વગેર� વાચંીવાચંીવાચંીવાચંી અનેઅનેઅનેઅને 

સાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�ને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ચચંળચચંળચચંળચચંળ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારની>કારની>કારની>કારની વાસનાવાસનાવાસનાવાસના વાળાવાળાવાળાવાળા તોતોતોતો LઢુLઢુLઢુLઢુ મિતમિતમિતમિત જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� *ત*ત*ત*ત *ત(ું*ત(ું*ત(ું*ત(ુ ં

સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ચચંળચચંળચચંળચચંળ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ���� મહા9માએમહા9માએમહા9માએમહા9માએ પરમપરમપરમપરમ ત9વનોત9વનોત9વનોત9વનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�કર�કર�કર� લીધોલીધોલીધોલીધો છેછેછેછે, આ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમા ંજજજજ સ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટ છેછેછેછે 

તેમનીતેમનીતેમનીતેમની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 અચળઅચળઅચળઅચળ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. યોગયોગયોગયોગ vુvુvુvwુ7w7w7w7 ક�ક�ક�ક� �(ું�(ું�(ું�(ુ ંલhલhલhલh એકએકએકએક માRમાRમાRમાR પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા છેછેછેછે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને અચળઅચળઅચળઅચળ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� �થીર�થીર�થીર�થીર vwુ7નાvwુ7નાvwુ7નાvwુ7ના 

ક^ાંક^ાંક^ાંક^ા ંછેછેછેછે. સાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�ક vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 વાળાનીવાળાનીવાળાનીવાળાની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ચચંળચચંળચચંળચચંળ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે કારણક�કારણક�કારણક�કારણક� તેમનાતેમનાતેમનાતેમના લhલhલhલh $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા અનેઅનેઅનેઅને અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારના>કારના>કારના>કારના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

�ઓ�ઓ�ઓ�ઓ સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંએકએકએકએક માRમાRમાRમાR પરમા9માનેપરમા9માનેપરમા9માનેપરમા9માને જજજજ લhલhલhલh બનાવીનેબનાવીનેબનાવીનેબનાવીને ચાલેચાલેચાલેચાલે છેછેછેછે તેતતેેતેવાવાવાવા સાધકોસાધકોસાધકોસાધકો અનેઅનેઅનેઅને �મણે�મણે�મણે�મણે સાધનાસાધનાસાધનાસાધના �ારા�ારા�ારા�ારા 

પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે એક9વએક9વએક9વએક9વ િસ7િસ7િસ7િસ7 કર�કર�કર�કર� લી�ુંલી�ુંલી�ુંલી�ુ ં છેછેછેછે તેવાતેવાતેવાતેવા િસ7િસ7િસ7િસ7 બjંેબjંેબjંેબjંે �થીર�થીર�થીર�થીર vwુ7નાvwુ7નાvwુ7નાvwુ7ના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. અલબxઅલબxઅલબxઅલબx સાધકસાધકસાધકસાધક અવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામા ં હ$ુએહ$ુએહ$ુએહ$ુએ 

સાધનાથીસાધનાથીસાધનાથીસાધનાથી �6તૂ�6તૂ�6તૂ�6તૂ થવાનીથવાનીથવાનીથવાની સભંાવનાસભંાવનાસભંાવનાસભંાવના હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી સાધકનેસાધકનેસાધકનેસાધકને સાવધાનીનીસાવધાનીનીસાવધાનીનીસાવધાનીની અ9યતંઅ9યતંઅ9યતંઅ9યતં આવDયકતાઆવDયકતાઆવDયકતાઆવDયકતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �ઓ�ઓ�ઓ�ઓ સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ પા�યાંપા�યાંપા�યાંપા�યા ંછેછેછેછે 

અનેઅનેઅનેઅને પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા aુપીaુપીaુપીaુપી અLૃઅL ૃઅL ૃઅLતૃતતત રસરસરસરસ ચાખીચાખીચાખીચાખી ¦@ૂાં¦@ૂાં¦@ૂાં¦@ૂા ંછેછેછેછે તેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુ ંપતનપતનપતનપતન થવાનોથવાનોથવાનોથવાનો કોઈકોઈકોઈકોઈ ભયભયભયભય નથીનથીનથીનથી. આવાઆવાઆવાઆવા િસ7િસ7િસ7િસ7 નીનીનીની >rા>rા>rા>rા �થીર�થીર�થીર�થીર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

અહ;અહ;અહ;અહ; Y�થતY�થતY�થતY�થત >rના>rના>rના>rના ���� લhણોલhણોલhણોલhણો બતiયાબતiયાબતiયાબતiયા છેછેછેછે તેતતેેતે િસ7નેિસ7નેિસ7નેિસ7ને માટ�માટ�માટ�માટ� સહજસહજસહજસહજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સાધકોનેસાધકોનેસાધકોનેસાધકોને આવાઆવાઆવાઆવા લhણોલhણોલhણોલhણો ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� લાવવાનાલાવવાનાલાવવાનાલાવવાના 

છેછેછેછે. જોજોજોજો ક�ક�ક�ક� �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ નનનન થાયથાયથાયથાય 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4 પણેપણેપણેપણે Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r યેયયેેયે થઈથઈથઈથઈ શકા� ુંશકા� ુંશકા� ુંશકા� ુ ંનથીનથીનથીનથી તેથીતેથીતેથીતેથી સાધકનોસાધકનોસાધકનોસાધકનો L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ તોતોતોતો 

સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ પામવાનોપામવાનોપામવાનોપામવાનો અનેઅનેઅનેઅને યોગનોયોગનોયોગનોયોગનો જજજજ હોવોહોવોહોવોહોવો જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ અનેઅનેઅનેઅને Y�થતY�થતY�થતY�થત >rતા>rતા>rતા>rતા તોતોતોતો પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે aુપેaુપેaુપેaુપે આપોઆપોઆપોઆપો આપઆપઆપઆપ તેનામાંતેનામાંતેનામાંતેનામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

સાધકસાધકસાધકસાધક અવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામાંઅવ�થામા ંમગ4દશ4નનીમગ4દશ4નનીમગ4દશ4નનીમગ4દશ4નની યેયયેેયે આવDયકતાઆવDયકતાઆવDયકતાઆવDયકતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. ���� િસ7િસ7િસ7િસ7 થયાંથયાંથયાંથયા ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે જજજજ માRમાRમાRમાR સા¦ુંસા¦ુંસા¦ુંસા¦ુ ંમાગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4ન આપીઆપીઆપીઆપી શક�શક�શક�શક�. 
 

�વા�વા�વા�વામીમીમીમી િવવેકાનદંિવવેકાનદંિવવેકાનદંિવવેકાનદં �યાર��યાર��યાર��યાર� 6વુાન6વુાન6વુાન6વુાન નર��sનર��sનર��sનર��s હતાહતાહતાહતા 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િસ7િસ7િસ7િસ7 �વા�વા�વા�વા લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને મળતાંમળતાંમળતાંમળતા ંઅનેઅનેઅનેઅને તેમનેતેમનેતેમનેતેમને HછુતાંHછુતાંHછુતાંHછુતા ંક�ક�ક�ક� તમેતમેતમેતમે ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર 

દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કયાºકયાºકયાºકયાº છેછેછેછે? $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા લોકોલોકોલોકોલોકો તેનેતેનેતેનેતેને $ુદો$ુદો$ુદો$ુદો $ુદો$ુદો$ુદો$ુદો જવાબજવાબજવાબજવાબ આપતાઆપતાઆપતાઆપતા. કિવવરકિવવરકિવવરકિવવર રિવ�sનાથરિવ�sનાથરિવ�sનાથરિવ�sનાથ ટાગોરનાટાગોરનાટાગોરનાટાગોરના િપતા�િપતા�િપતા�િપતા� દ�વે�sનાથદ�વે�sનાથદ�વે�sનાથદ�વે�sનાથ ટાગોરટાગોરટાગોરટાગોર 

સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� નદ�નીનદ�નીનદ�નીનદ�ની વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે એકએકએકએક હોડકામાંહોડકામાંહોડકામાંહોડકામા ંરહ�તાંરહ�તાંરહ�તાંરહ�તા.ં એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત તેમનેતેમનેતેમનેતેમને જઈનેજઈનેજઈનેજઈને નર��sએનર��sએનર��sએનર��sએ Hછુ±ુંHછુ± ુંHછુ± ુંHછુ± ુ ંક�ક�ક�ક� તમેતમેતમેતમે mુંmુંmુંmુ ંઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન 

કયાºકયાºકયાºકયાº છેછેછેછે? દ�વે�sનાથદ�વે�sનાથદ�વે�sનાથદ�વે�sનાથ કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� બેટાબેટાબેટાબેટા તાર�તાર�તાર�તાર� ®ખો®ખો®ખો®ખો તોતોતોતો કોઈકોઈકોઈકોઈ યોગીયોગીયોગીયોગી �વી�વી�વી�વી જણાયજણાયજણાયજણાય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી વાતોથીવાતોથીવાતોથીવાતોથી નર��sનેનર��sનેનર��sનેનર��sને સતંોષસતંોષસતંોષસતંોષ નનનન થયોથયોથયોથયો. એકએકએકએક 



 

 

વખતવખતવખતવખત તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે AીAીAીAી રામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણ પરમહસંપરમહસંપરમહસંપરમહસં: નેનનેેને Hછુ6ુંHછુ6ુંHછુ6ુંHછુ6ુ ંક�ક�ક�ક� મહાશયમહાશયમહાશયમહાશય mુંmુંmુંmુ ંઆપેઆપેઆપેઆપે ઈ0રનાઈ0રનાઈ0રનાઈ0રના દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કયા4કયા4કયા4કયા4 છેછેછેછે? ઠાBુર�ઠાBુર�ઠાBુર�ઠાBુર� તેનીતેનીતેનીતેની સામેસામેસામેસામે ®ખમાં®ખમાં®ખમાં®ખમા ં

®ખ®ખ®ખ®ખ પરોવીનેપરોવીનેપરોવીનેપરોવીને કKુંકKુંકKુંકKુ ંહાહાહાહા – મ~મ~મ~મ~ ઈ0રનાઈ0રનાઈ0રનાઈ0રના દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કયા4કયા4કયા4કયા4 છેછેછેછે. તાર�તાર�તાર�તાર� સાથેસાથેસાથેસાથે વાતવાતવાતવાત ચીતચીતચીતચીત કaંુકaંુકaંુકaંુ lંlંlંl ંતેતતેેતે જજજજ ર�તેર�તેર�તેર�તે તેમનીતેમનીતેમનીતેમની સાથેસાથેસાથેસાથે યયયય વાતવાતવાતવાત ચીતચીતચીતચીત 

કર�કર�કર�કર� શBંુશBંુશBંુશBંુ lંlંlંl.ં �ું� ું� ું� ુ ંઈ�છેઈ�છેઈ�છેઈ�છે તોતોતોતો તનેતનેતનેતને યયયય ઈ0રઈ0રઈ0રઈ0ર દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કરાવીકરાવીકરાવીકરાવી શBંુશBંુશBંુશBંુ. આવીઆવીઆવીઆવી આ9મિવ0ાસથીઆ9મિવ0ાસથીઆ9મિવ0ાસથીઆ9મિવ0ાસથી સભરસભરસભરસભર વાતવાતવાતવાત સાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�નેસાભંળ�ને નર��sનર��sનર��sનર��s ઠાBુરઠાBુરઠાBુરઠાBુર તરફતરફતરફતરફ 

આકષા4આકષા4આકષા4આકષા4યાયાયાયા હતાંહતાંહતાંહતા.ં 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા સમયેસમયેસમયેસમયે તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે ઠાBુરનીઠાBુરનીઠાBુરનીઠાBુરની ઘણીઘણીઘણીઘણી કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ� કર�કર�કર�કર� હતીહતીહતીહતી અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે સવ4સવ4સવ4સવ4 કસોટ�માથંીકસોટ�માથંીકસોટ�માથંીકસોટ�માથંી પારપારપારપાર ઉતયા4ઉતયા4ઉતયા4ઉતયા4 

બાદબાદબાદબાદ જજજજ તેમનેતેમનેતેમનેતેમને paુુpaુુpaુુpaુુ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� �વીકાયાº�વીકાયાº�વીકાયાº�વીકાયાº હતાંહતાંહતાંહતા.ં 
 

અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� લોકોલોકોલોકોલોકો કશીએકશીએકશીએકશીએ કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ� વગરવગરવગરવગર paુુpaુુpaુુpaુુ િશ3યિશ3યિશ3યિશ3ય બનીબનીબનીબની જતાંજતાંજતાંજતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� paુુયેpaુુયેpaુુયેpaુુયે ઈ0રનેઈ0રનેઈ0રનેઈ0રને નનનન ઓળ�યાઓળ�યાઓળ�યાઓળ�યા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો િશ3યનેિશ3યનેિશ3યનેિશ3યને 

તેતતેેતે ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�ર�ર�ર�તેતતેેતે સા¦ુંસા¦ુંસા¦ુંસા¦ુ ંમાગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4ન આપીઆપીઆપીઆપી શક�શક�શક�શક�? AીમદAીમદAીમદAીમદ ભગવદભગવદભગવદભગવદ ગીતાગીતાગીતાગીતા લhણોનેલhણોનેલhણોનેલhણોને આધાર�આધાર�આધાર�આધાર� iયY�તનેiયY�તનેiયY�તનેiયY�તને ઓળખવાનીઓળખવાનીઓળખવાનીઓળખવાની તરક�બતરક�બતરક�બતરક�બ આપેઆપેઆપેઆપે 

છેછેછેછે. ���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે અ�યનેઅ�યનેઅ�યનેઅ�યને Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r બનવાબનવાબનવાબનવા માટ�માટ�માટ�માટ� માગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4નમાગ4દશ4ન આપીઆપીઆપીઆપી શક�શક�શક�શક� કોઈકોઈકોઈકોઈ બી*બી*બી*બી* ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે આપીઆપીઆપીઆપી શક�શક�શક�શક�? અહ;અહ;અહ;અહ; 

Y�થતY�થતY�થતY�થત >rને>rને>rને>rને ઓળખવાઓળખવાઓળખવાઓળખવા માટ�નામાટ�નામાટ�નામાટ�ના $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા લhણોલhણોલhણોલhણો સમ*iયાંસમ*iયાંસમ*iયાંસમ*iયા ંછેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા લhણોલhણોલhણોલhણો �નામાં�નામાં�નામાં�નામા ંહોયહોયહોયહોય તેમનેતેમનેતેમનેતેમને HછુવાથીHછુવાથીHછુવાથીHછુવાથી Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r 

ક�મક�મક�મક�મ થવાયથવાયથવાયથવાય તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંrાનrાનrાનrાન મળ�મળ�મળ�મળ� શક�શક�શક�શક�. 
 

મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઉઠતીઉઠતીઉઠતીઉઠતી સવ4સવ4સવ4સવ4 કામનાઓનેકામનાઓનેકામનાઓનેકામનાઓને ���� છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને આ9માથીઆ9માથીઆ9માથીઆ9માથી આ9માંઆ9માંઆ9માંઆ9મા ંમાંમાંમાંમા ંજજજજ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� �વaુપમાં�વaુપમાં�વaુપમાં�વaુપમા ંજજજજ ���� સાર�સાર�સાર�સાર� ર�તેર�તેર�તેર�તે �3ુટ�3ુટ�3ુટ�3ુટ 

સ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટ છેછેછેછે તેતતેેતે Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r છેછેછેછે. 

 

અહ;અહ;અહ;અહ; vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 અનેઅનેઅનેઅને મનમનમનમન વ�ચેનોવ�ચેનોવ�ચેનોવ�ચેનો ભેદભેદભેદભેદ પણપણપણપણ �પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ જોઈજોઈજોઈજોઈ શકાયશકાયશકાયશકાય છેછેછેછે. સઘળ�સઘળ�સઘળ�સઘળ� કામનાઓકામનાઓકામનાઓકામનાઓ મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ� છેછેછેછે 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ તેતતેેતે કામનાનીકામનાનીકામનાનીકામનાની 

Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ] કરવીકરવીકરવીકરવી ક�ક�ક�ક� નહ;નહ;નહ;નહ; તેનોતેનોતેનોતેનો િનણ4યિનણ4યિનણ4યિનણ4ય vwુ7એvwુ7એvwુ7એvwુ7એ લેવાનોલેવાનોલેવાનોલેવાનો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. િસ7નાિસ7નાિસ7નાિસ7ના યેયયેેયે મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંકામનાકામનાકામનાકામના નહ;નહ;નહ;નહ; ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ� તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંતોતોતોતો નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ િસ7િસ7િસ7િસ7 હશેહશેહશેહશે 

તેનીતેનીતેનીતેની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 કામનાકામનાકામનાકામના Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ] માટ�માટ�માટ�માટ� મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર� નહ;નહ;નહ;નહ; આપેઆપેઆપેઆપે. સસંાર�સસંાર�સસંાર�સસંાર� લોકોલોકોલોકોલોકો નાનાનાના મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંયેયયેેયે અનેકઅનેકઅનેકઅનેક કામનાકામનાકામનાકામના ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ�ઉઠ� છેછેછેછે પણપણપણપણ તેમનીતેમનીતેમનીતેમની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 તેતતેેતે તેતતેેતે 

કામનાનીકામનાનીકામનાનીકામનાની Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ]Hતૂ] માટ�માટ�માટ�માટ� મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર� આપીનેઆપીનેઆપીનેઆપીને તેતતેેતે >માણેના>માણેના>માણેના>માણેના કમ�માંકમ�માંકમ�માંકમ�મા ં>�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� ���� િસ7િસ7િસ7િસ7 છેછેછેછે તેતતેેતે માRમાRમાRમાR કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� જજજજ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે 

અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે યયયય આ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમા ંજજજજ તરબોળતરબોળતરબોળતરબોળ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ બધાંબધાંબધાંબધા ંલhણોલhણોલhણોલhણો થીથીથીથી આપણેઆપણેઆપણેઆપણે આપણીઆપણીઆપણીઆપણી યેયયેેયે કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ� કર�કર�કર�કર� શક�એશક�એશક�એશક�એ ક�ક�ક�ક� આપણેઆપણેઆપણેઆપણે મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંઉઠતીઉઠતીઉઠતીઉઠતી અનેકઅનેકઅનેકઅનેક કામનાઓનેકામનાઓનેકામનાઓનેકામનાઓને વશવશવશવશ થઈએથઈએથઈએથઈએ છ�એછ�એછ�એછ�એ 

ક�ક�ક�ક� આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં� સ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટસ�ં3ુટ રહ�એરહ�એરહ�એરહ�એ છ�એછ�એછ�એછ�એ? તેવોતેવોતેવોતેવો >?>?>?>? *તને*તને*તને*તને Hછુ�નેHછુ�નેHછુ�નેHછુ�ને જોજોજોજો માક4માક4માક4માક4  ઓછાંઓછાંઓછાંઓછા ંઆવતાંઆવતાંઆવતાંઆવતા ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો મનનેમનનેમનનેમનને કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંરાખવારાખવારાખવારાખવા માટ�માટ�માટ�માટ� 

વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સાધનાસાધનાસાધનાસાધના રતરતરતરત થવાથવાથવાથવા Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4 કર�કર�કર�કર� શક�એશક�એશક�એશક�એ. 

49. 

WુWુWુWુ:ખેખેખેખે નનનન શોકશોકશોકશોક 

PખુનીPખુનીPખુનીPખુની નનનન કામનાકામનાકામનાકામના 

તેતતેેતે vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 �થીર�થીર�થીર�થીર 

 

50. 

રાગરાગરાગરાગ ર�હતર�હતર�હતર�હત 

gોધgોધgોધgોધ ભયભયભયભય િવL�ુતિવL�ુતિવL�ુતિવL�ુત 



 

 

તેતતેેતે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r 

 

WુWુWુWુ:ખખખખ પડ�પડ�પડ�પડ� તોતોતોતો શોકનાશોકનાશોકનાશોકના, PખુનીPખુનીPખુનીPખુની નાનાનાના �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા, 

રાગરાગરાગરાગ gોધgોધgોધgોધ ભયભયભયભય છેછેછેછે ગયાંગયાંગયાંગયા,ં તેતતેેતે LિુનLિુનLિુનLિુન Y�થતY�થતY�થતY�થત મનનામનનામનનામનના. 
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���� બાબતબાબતબાબતબાબત >ચSલત>ચSલત>ચSલત>ચSલત હોયહોયહોયહોય. સસંારમાંસસંારમાંસસંારમાંસસંારમા ં���� >માણે>માણે>માણે>માણે લોકોલોકોલોકોલોકો વત4તાવત4તાવત4તાવત4તા હોયહોયહોયહોય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંકોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને કહ�વાનીકહ�વાનીકહ�વાનીકહ�વાની જaુરજaુરજaુરજaુર નનનન પડ�પડ�પડ�પડ� ક�ક�ક�ક� તેનેતેનેતેનેતેને કોઈકોઈકોઈકોઈ િવશેષિવશેષિવશેષિવશેષ 

ર�તેર�તેર�તેર�તે સમજવાનીસમજવાનીસમજવાનીસમજવાની ક�ક�ક�ક� સમ*વવાનીસમ*વવાનીસમ*વવાનીસમ*વવાની જaુરજaુરજaુરજaુર નનનન પડ�પડ�પડ�પડ�. LુLુLુLઢુઢઢઢ અનેઅનેઅનેઅને ચચંળચચંળચચંળચચંળ લોકોલોકોલોકોલોકો તોતોતોતો સસંારમાંસસંારમાંસસંારમાંસસંારમા ંસવ4Rસવ4Rસવ4Rસવ4R જોવાજોવાજોવાજોવા મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેમનેતેમનેતેમનેતેમને િવશેિવશેિવશેિવશે 

સમ*વવાનીસમ*વવાનીસમ*વવાનીસમ*વવાની જaુરજaુરજaુરજaુર નનનન પડ�પડ�પડ�પડ� પણપણપણપણ ���� લોકોલોકોલોકોલોકો િવિશ3ટિવિશ3ટિવિશ3ટિવિશ3ટ હોયહોયહોયહોય કmુકંકmુકંકmુકંકmુકં મહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુંમહ9વ(ુ ંપોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંિસ7િસ7િસ7િસ7 કર�કર�કર�કર� ¦@ૂાં¦@ૂાં¦@ૂાં¦@ૂા ંહોયહોયહોયહોય તેઓતેઓતેઓતેઓ ક�વાક�વાક�વાક�વા 

હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને mુંmુંmુંmુ ંકરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે આવીઆવીઆવીઆવી Y�થિતY�થિતY�થિતY�થિત >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� તેતતેેતે અ¢યાસનોઅ¢યાસનોઅ¢યાસનોઅ¢યાસનો િવષયિવષયિવષયિવષય બનેબનેબનેબને. સવ4નોસવ4નોસવ4નોસવ4નો સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય અ(ુઅ(ુઅ(ુઅ(ભુવભવભવભવ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� WુWુWુWુ:ખખખખ 

આવેઆવેઆવેઆવે એટલેએટલેએટલેએટલે શોકશોકશોકશોક થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને PખુનીPખુનીPખુનીPખુની ઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓ �વોને�વોને�વોને�વોને હોયહોયહોયહોય જજજજ છેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં �માં�માં�માં�મા ં�માં�માં�માં�મા ંPખુPખુPખુPખુ મળેમળેમળેમળે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંરાગરાગરાગરાગ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેતતેેતે 

વાતવાતવાતવાત પણપણપણપણ સવ4સવ4સવ4સવ4 િવ�દતિવ�દતિવ�દતિવ�દત છેછેછેછે. વળ�વળ�વળ�વળ� ���� કોઈકોઈકોઈકોઈ PખુનીPખુનીPખુનીPખુની આડ�આડ�આડ�આડ� આવેઆવેઆવેઆવે તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર gોધgોધgોધgોધ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં WુWુWુWુ:ખખખખ આવીઆવીઆવીઆવી નનનન પડ�પડ�પડ�પડ� અનેઅનેઅનેઅને 

PખુPખુPખુPખુ છ�નવાઈછ�નવાઈછ�નવાઈછ�નવાઈ નનનન *ય*ય*ય*ય તેનોતેનોતેનોતેનો ભયભયભયભય ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંકરતોકરતોકરતોકરતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આઆઆઆ �વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક લhણોલhણોલhણોલhણો ���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r નથીનથીનથીનથી તેનામાંતેનામાંતેનામાંતેનામા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r છેછેછેછે તેનાયેતેનાયેતેનાયેતેનાયે �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતાઅ(Bુુળતા અનેઅનેઅનેઅને >િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા તોતોતોતો આવતીઆવતીઆવતીઆવતી જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. અ(Bુુળતાથીઅ(Bુુળતાથીઅ(Bુુળતાથીઅ(Bુુળતાથી PખુPખુPખુPખુ થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને 

>િતBુળતાથી>િતBુળતાથી>િતBુળતાથી>િતBુળતાથી WુWુWુWુ:ખખખખ થાયથાયથાયથાય તેતતેેતે તોતોતોતો સવ4સવ4સવ4સવ4 િવ�દતિવ�દતિવ�દતિવ�દત છેછેછેછે. ���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r છેછેછેછે તેમનીતેમનીતેમનીતેમની અનેઅનેઅનેઅને બી*બી*બી*બી* સસંાર�સસંાર�સસંાર�સસંાર� લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની આવાઆવાઆવાઆવા સમયેસમયેસમયેસમયે 

>િત�gયામાં>િત�gયામાં>િત�gયામાં>િત�gયામા ંફ�રફ�રફ�રફ�ર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય જનજનજનજન WુWુWુWુ:ખખખખ આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો શોકશોકશોકશોક 
�ત
�ત
�ત
�ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને PખુPખુPખુPખુ આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો છક�છક�છક�છક� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુ
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તેમનેતેમનેતેમનેતેમને gોધgોધgોધgોધ નથીનથીનથીનથી આવતોઆવતોઆવતોઆવતો. આનદંઆનદંઆનદંઆનદં તોતોતોતો તેમનેતેમનેતેમનેતેમને આ9મામાથંીઆ9મામાથંીઆ9મામાથંીઆ9મામાથંી જજજજ મળતોમળતોમળતોમળતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી બા^બા^બા^બા^ PખુનીPખુનીPખુનીPખુની કશીકશીકશીકશી અભીલાષાઅભીલાષાઅભીલાષાઅભીલાષા નથીનથીનથીનથી 

હોતીહોતીહોતીહોતી. અનતંઅનતંઅનતંઅનતં, િવkુિવkુિવkુિવk ુઅનેઅનેઅનેઅને જ�મજ�મજ�મજ�મ મરણમરણમરણમરણ ર�હતર�હતર�હતર�હત આ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામા ંY�થિતY�થિતY�થિતY�થિત હોવાનેહોવાનેહોવાનેહોવાને લીધેલીધેલીધેલીધે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને કશાનોકશાનોકશાનોકશાનો ભયભયભયભય નથીનથીનથીનથી લાગતોલાગતોલાગતોલાગતો. 
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મેળવીમેળવીમેળવીમેળવી લીધોલીધોલીધોલીધો છેછેછેછે તેઓનીતેઓનીતેઓનીતેઓની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 �થીર�થીર�થીર�થીર થઈથઈથઈથઈ છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુંસમજ�ુ.ં vwુ7શાળ�vwુ7શાળ�vwુ7શાળ�vwુ7શાળ� લોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના pણુpણુpણુpણુ મેળેમેળેમેળેમેળે જજજજ LકુવાLકુવાLકુવાLકુવા ક�ક�ક�ક� પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની 

vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી �થીર�થીર�થીર�થીર છેછેછેછે. 

51. 

mભેુmભેુmભેુmભેુ નનનન હષ4હષ4હષ4હષ4 

અmભેુઅmભેુઅmભેુઅmભેુ નહ;નહ;નહ;નહ; શોકશોકશોકશોક 

તેતતેેતે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r 

 

સાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ મા°ુંમા°ુંમા°ુંમા°ું પામતાંપામતાંપામતાંપામતા ંચચંલચચંલચચંલચચંલ ���� નાનાનાના થાયથાયથાયથાય, 

શોકશોકશોકશોક કર�કર�કર�કર� ક�ક�ક�ક� નાનાનાના હસેહસેહસેહસે, rાનીrાનીrાનીrાની તેતતેેતે જજજજ ગણાયગણાયગણાયગણાય. 
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ઘટવા(ુંઘટવા(ુંઘટવા(ુંઘટવા(ુ ંજજજજ છેછેછેછે. આઆઆઆ બધીબધીબધીબધી જજજજ ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ >Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ંઘટ�ઘટ�ઘટ�ઘટ� છેછેછેછે. >Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના>Bૃિતના અિધ3ઠાનઅિધ3ઠાનઅિધ3ઠાનઅિધ3ઠાન NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ંકશોયકશોયકશોયકશોય ફ�રફારફ�રફારફ�રફારફ�રફાર નથીનથીનથીનથી થતોથતોથતોથતો. 
 

HcૃવીનીHcૃવીનીHcૃવીનીHcૃવીની ૩૦૩૦૩૦૩૦ ક�લોમીટરક�લોમીટરક�લોમીટરક�લોમીટર નીચેનીચેનીચેનીચે ધગધગતોધગધગતોધગધગતોધગધગતો લાવારસલાવારસલાવારસલાવારસ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. Pયુ4Pયુ4Pયુ4Pયુ4 તોતોતોતો સાhાતસાhાતસાhાતસાhાત >ચડં>ચડં>ચડં>ચડં અYnનઅYnનઅYnનઅYnન જજજજ છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા Pયુ4Pયુ4Pયુ4Pયુ4 અનેઅનેઅનેઅને ચsંચsંચsંચsં 

પણપણપણપણ �ને�ને�ને�ને >કાશી>કાશી>કાશી>કાશી શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંનથીનથીનથીનથી પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુ�ની�ની�ની�ની સxાથીસxાથીસxાથીસxાથી Pયુ4Pયુ4Pયુ4Pયુ4 અનેઅનેઅનેઅને ચsંચsંચsંચsં >કાશે>કાશે>કાશે>કાશે છેછેછેછે તેવાતેવાતેવાતેવા NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ં�ની�ની�ની�ની >rા>rા>rા>rા >િત�3ઠત>િત�3ઠત>િત�3ઠત>િત�3ઠત હોયહોયહોયહોય તેનેતેનેતેનેતેને 

જગતનીજગતનીજગતનીજગતની ¬�ુલક¬�ુલક¬�ુલક¬�ુલક ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ mુંmુંmુંmુ ંહચમચાવીહચમચાવીહચમચાવીહચમચાવી શક�શક�શક�શક�? આવીઆવીઆવીઆવી >v7ુ>v7ુ>v7ુ>v7ુ >rા>rા>rા>rા ક�ક�ક�ક� ���� હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા આ9મભાવમાંઆ9મભાવમાંઆ9મભાવમાંઆ9મભાવમા ં Y�થતY�થતY�થતY�થત રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે તેતતેેતે સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા 

હષ4હષ4હષ4હષ4-શોકશોકશોકશોક ર�હતર�હતર�હતર�હત આ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમાંઆ9માનદંમા ંY�થતY�થતY�થતY�થત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

52. 

rાનીrાનીrાનીrાની ��sયો��sયો��sયો��sયો 

કાચબોકાચબોકાચબોકાચબો �યમ�યમ�યમ�યમ bગોbગોbગોbગો 



 

 

સકં�લીસકં�લીસકં�લીસકં�લી લેલેલેલે છેછેછેછે 

 

�મ�મ�મ�મ કાચબોકાચબોકાચબોકાચબો bગનેbગનેbગનેbગને સકંોચીસકંોચીસકંોચીસકંોચી લેલેલેલે છેછેછેછે, 

ઈ��sયોનેઈ��sયોનેઈ��sયોનેઈ��sયોને િવષયથીિવષયથીિવષયથીિવષયથી rાનીrાનીrાનીrાની સકં�લેસકં�લેસકં�લેસકં�લે. 
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>િતકો(ું>િતકો(ું>િતકો(ું>િતકો(ુ ંઆગ�ુંઆગ�ુંઆગ�ુંઆગ�ુ ંમહ9વમહ9વમહ9વમહ9વ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. િશવિશવિશવિશવ મ�ંદરમાંમ�ંદરમાંમ�ંદરમાંમ�ંદરમા ં>વેશ>વેશ>વેશ>વેશ કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે 9યાં9યાં9યાં9યા ંપોઠ�યોપોઠ�યોપોઠ�યોપોઠ�યો, કાચબોકાચબોકાચબોકાચબો, િશવ�નીિશવ�નીિશવ�નીિશવ�ની ઉપરઉપરઉપરઉપર ફણીધરફણીધરફણીધરફણીધર નાગનાગનાગનાગ, 

તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર ઝાર�માંઝાર�માંઝાર�માંઝાર�મા ંટપ@ાંટપ@ાંટપ@ાંટપ@ા ંકર� ુંકર� ુંકર� ુંકર� ુ ંપાણીપાણીપાણીપાણી, પાછળપાછળપાછળપાછળ રહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી ઉમા�નીઉમા�નીઉમા�નીઉમા�ની >િતમા>િતમા>િતમા>િતમા આઆઆઆ સવ4નોસવ4નોસવ4નોસવ4નો એકએકએકએક િનિªતિનિªતિનિªતિનિªત અથ4અથ4અથ4અથ4 છેછેછેછે. 

 

�યાર��યાર��યાર��યાર� બા^બા^બા^બા^ WુDમનોWુDમનોWુDમનોWુDમનો આવીઆવીઆવીઆવી ચડ�ચડ�ચડ�ચડ� 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� કાચબોકાચબોકાચબોકાચબો પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની ઢાલમાંઢાલમાંઢાલમાંઢાલમા ંચાર�યચાર�યચાર�યચાર�ય પગપગપગપગ અનેઅનેઅનેઅને માzુંમાzુંમાzુંમાzુ ંbદરbદરbદરbદર ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી લેલેલેલે છેછેછેછે. અહ;અહ;અહ;અહ; કાચબાનાકાચબાનાકાચબાનાકાચબાના 

Wૃ3ટાતંWૃ3ટાતંWૃ3ટાતંWૃ3ટાતં �ારા�ારા�ારા�ારા તેતતેેતે જજજજ વાતવાતવાતવાત rાનીનેrાનીનેrાનીનેrાનીને લાpુલાpુલાpુલાp ુપાડ�લપાડ�લપાડ�લપાડ�લ છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� ��sયો��sયો��sયો��sયો બા^બા^બા^બા^ િવષયમાંિવષયમાંિવષયમાંિવષયમા ંઆસ�તઆસ�તઆસ�તઆસ�ત થવાથવાથવાથવા *ય*ય*ય*ય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� rાનીrાનીrાનીrાની તેનેતેનેતેનેતેને 

િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� ખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીને મનનીમનનીમનનીમનની �િૃxને�િૃxને�િૃxને�િૃxને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા તરફતરફતરફતરફ વાળ�વાળ�વાળ�વાળ� દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે. rાનીrાનીrાનીrાની કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� કરવાકરવાકરવાકરવા HરુતીHરુતીHરુતીHરુતી ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને lટlટlટlટ આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે 

પણપણપણપણ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા માટ�માટ�માટ�માટ� અ(મુિતઅ(મુિતઅ(મુિતઅ(મુિત નથીનથીનથીનથી આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા.ં 
 

કઠોપિનષદમાંકઠોપિનષદમાંકઠોપિનષદમાંકઠોપિનષદમા ં�વને�વને�વને�વને રથનીરથનીરથનીરથની ઉપઉપઉપઉપમામામામા આપીનેઆપીનેઆપીનેઆપીને સમ*iયોસમ*iયોસમ*iયોસમ*iયો છેછેછેછે. �માં�માં�માં�મા ંઆ9માંઆ9માંઆ9માંઆ9મા ંરથીરથીરથીરથી છેછેછેછે. vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 સારથીસારથીસારથીસારથી છેછેછેછે. મનમનમનમન લગામલગામલગામલગામ છેછેછેછે. ��sયો��sયો��sયો��sયો 

ઘોડાઘોડાઘોડાઘોડા છેછેછેછે. અનેઅનેઅનેઅને દ�હદ�હદ�હદ�હ રથરથરથરથ છેછેછેછે. જોજોજોજો દ�હaુપીદ�હaુપીદ�હaુપીદ�હaુપી રથનેરથનેરથનેરથને લાગેલાલાગેલાલાગેલાલાગેલા ��sયોaુપી��sયોaુપી��sયોaુપી��sયોaુપી પાચંપાચંપાચંપાચં ઘોડાઘોડાઘોડાઘોડા યથે�છયથે�છયથે�છયથે�છ િવહારિવહારિવહારિવહાર કરવાકરવાકરવાકરવા લાગેલાગેલાગેલાગે તોતોતોતો મનમનમનમન aુપીaુપીaુપીaુપી 

લગામલગામલગામલગામ �ારા�ારા�ારા�ારા vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 aુપીaુપીaુપીaુપી સારથીએસારથીએસારથીએસારથીએ તેનેતેનેતેનેતેને પાછાંપાછાંપાછાંપાછા ંખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીનેખ~ચીને યોnયયોnયયોnયયોnય માગtમાગtમાગtમાગt લાવવાલાવવાલાવવાલાવવા જોજોજોજોઈએઈએઈએઈએ. �યાર��યાર��યાર��યાર� મનમનમનમન aુપીaુપીaુપીaુપી લગામલગામલગામલગામ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 aુપીaુપીaુપીaુપી 

સારથીનાસારથીનાસારથીનાસારથીના િનયRંણમાંિનયRંણમાંિનયRંણમાંિનયRંણમા ંહોયહોયહોયહોય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� �વા9માનંી�વા9માનંી�વા9માનંી�વા9માનંી યાRાયાRાયાRાયાRા યોnયયોnયયોnયયોnય ર�તેર�તેર�તેર�તે થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. જોજોજોજો vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 aુપીaુપીaુપીaુપી સારથીનાસારથીનાસારથીનાસારથીના કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંમનમનમનમન aુપીaુપીaુપીaુપી 

લગામલગામલગામલગામ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો ��sયaુપી��sયaુપી��sયaુપી��sયaુપી ઘોડાઘોડાઘોડાઘોડા તેનેતેનેતેનેતેને યથે�છયથે�છયથે�છયથે�છ ÆમણÆમણÆમણÆમણ કરાવીનેકરાવીનેકરાવીનેકરાવીને દ�હaુપીદ�હaુપીદ�હaુપીદ�હaુપી રથનેરથનેરથનેરથને િવષયોaુપીિવષયોaુપીિવષયોaુપીિવષયોaુપી ખાડામાંખાડામાંખાડામાંખાડામા ંગબડાવીગબડાવીગબડાવીગબડાવી દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે �વા9માની�વા9માની�વા9માની�વા9માની અધોગિતઅધોગિતઅધોગિતઅધોગિત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

���� rાનીrાનીrાનીrાની છેછેછેછે �ની�ની�ની�ની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 અચળઅચળઅચળઅચળ છેછેછેછે તેમનોતેમનોતેમનોતેમનો ��sયો��sયો��sયો��sયો અનેઅનેઅનેઅને મનમનમનમન પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવાઆવાઆવાઆવા rાનીઓનીrાનીઓનીrાનીઓનીrાનીઓની ��sયો��sયો��sયો��sયો �યાર��યાર��યાર��યાર� િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ં

યથે�છયથે�છયથે�છયથે�છ ÆમણÆમણÆમણÆમણ કરવાકરવાકરવાકરવા ઈ�છેઈ�છેઈ�છેઈ�છે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� rાનીrાનીrાનીrાની તેનેતેનેતેનેતેને મનaુપીમનaુપીમનaુપીમનaુપી લગામથીલગામથીલગામથીલગામથી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી લેલેલેલે છેછેછેછે. 

53. 

ભોગભોગભોગભોગ ભોગiયેભોગiયેભોગiયેભોગiયે 

લોIપુતાલોIપુતાલોIપુતાલોIપુતા, છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� �ો�ો�ો�ો 

તોતોતોતો �વતRં�વતRં�વતRં�વતRંતાતાતાતા 
 



 

 

54. 

િવષયિવષયિવષયિવષય રસરસરસરસ 

છોડ¥ેછોડ¥ેછોડ¥ેછોડ¥ ેનનનન ટ�ટ�ટ�ટ�, ટ�ટ�ટ�ટ� 

>kનુે>kનુે>kનુે>kનુે પા�યેપા�યેપા�યેપા�યે 
 

િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો �ના�ના�ના�ના ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે તેનાતેનાતેનાતેના િવષયિવષયિવષયિવષય ટ�ટ�ટ�ટ�, 

ર^ોર^ોર^ોર^ો સ^ોસ^ોસ^ોસ^ો પણપણપણપણ �વાદ�વાદ�વાદ�વાદ તોતોતોતો >kુ>kુ>kુ>k ુપા�યેપા�યેપા�યેપા�યે જજજજ �ટૂ��ટૂ��ટૂ��ટૂ�. 
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પાચેંયપાચેંયપાચેંયપાચેંય rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો બહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખ છેછેછેછે. તેનીતેનીતેનીતેની �વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક �િૃx�િૃx�િૃx�િૃx જજજજ બહારથીબહારથીબહારથીબહારથી rાનrાનrાનrાન >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની છેછેછેછે. આઆઆઆ rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો �યાર��યાર��યાર��યાર� rાનrાનrાનrાન 

સપંાદનસપંાદનસપંાદનસપંાદન કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� >�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે બા^બા^બા^બા^ જગત(ુંજગત(ુંજગત(ુંજગત(ુ ંrાનrાનrાનrાન મેળવીનેમેળવીનેમેળવીનેમેળવીને �વા9માને�વા9માને�વા9માને�વા9માને જગતમાંજગતમાંજગતમાંજગતમા ંટક�ટક�ટક�ટક� રહ�વારહ�વારહ�વારહ�વા મદદaુપમદદaુપમદદaુપમદદaુપ થાયથાયથાયથાય 

છેછેછેછે. આઆઆઆ rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો �યાર��યાર��યાર��યાર� બા^બા^બા^બા^ rાનrાનrાનrાન મેળવવાનામેળવવાનામેળવવાનામેળવવાના તેનાતેનાતેનાતેના L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય કાય4નેકાય4નેકાય4નેકાય4ને બદલેબદલેબદલેબદલે $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા બાબાબાબા^̂̂̂ િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંલોIપુલોIપુલોIપુલોIપુ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને 

િવષયિવષયિવષયિવષય રસરસરસરસ ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે બેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુબનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. �મ�મ�મ�મ �મ�મ�મ�મ તેતતેેતે િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ તેમતેમતેમતેમ તેનીતેનીતેનીતેની ભોગભોગભોગભોગ 

ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા વધતીવધતીવધતીવધતી જજજજ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત iયસનનોiયસનનોiયસનનોiયસનનો ચ�કોચ�કોચ�કોચ�કો લાગેલાગેલાગેલાગે પછ�પછ�પછ�પછ� iયસનiયસનiયસનiયસન વગરવગરવગરવગર �મ�મ�મ�મ iયસનીનેiયસનીનેiયસનીનેiયસનીને ચાલ�ુંચાલ� ુંચાલ� ુંચાલ� ુ ંનથીનથીનથીનથી 

તેમતેમતેમતેમ એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો રસરસરસરસ લાગેલાગેલાગેલાગે પછ�પછ�પછ�પછ� તેતતેેતે િવષયિવષયિવષયિવષય ભોગભોગભોગભોગiયાંiયાંiયાંiયા ંવગરવગરવગરવગર ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને ચેનચેનચેનચેન પડ�ુંપડ� ુંપડ� ુંપડ� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 
 

$ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા >ાણીઓની>ાણીઓની>ાણીઓની>ાણીઓની $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો સતેજસતેજસતેજસતેજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

હરણનીહરણનીહરણનીહરણની Aવણે��sયAવણે��sયAવણે��sયAવણે��sય સતેજસતેજસતેજસતેજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત તેતતેેતે સગંીતસગંીતસગંીતસગંીત સાભંળવામાંસાભંળવામાંસાભંળવામાંસાભંળવામા ંમnનમnનમnનમnન બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો શીકાર�શીકાર�શીકાર�શીકાર� આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને @ાર�@ાર�@ાર�@ાર� તેનોતેનોતેનોતેનો 

શીકારશીકારશીકારશીકાર કર�કર�કર�કર� નાખેનાખેનાખેનાખે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંયેયયેેયે તેનેતેનેતેનેતેને ભાનભાનભાનભાન રહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંનથીનથીનથીનથી. હરણનેહરણનેહરણનેહરણને તીÅતીÅતીÅતીÅ AAAAવણે��sયવણે��sયવણે��sયવણે��sય શીકારશીકારશીકારશીકાર બનીબનીબનીબની નનનન *ય*ય*ય*ય તેતતેેતે માટ�માટ�માટ�માટ� આપીઆપીઆપીઆપી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� 

�થી�થી�થી�થી સહ�જસહ�જસહ�જસહ�જ સચંારસચંારસચંારસચંાર થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો યેયયેેયે તેનેતેનેતેનેતેને ખબરખબરખબરખબર પડ�પડ�પડ�પડ� *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને દોડ�નેદોડ�નેદોડ�નેદોડ�ને ભાગીભાગીભાગીભાગી ટ�ટ�ટ�ટ�. તેનેતેનેતેનેતેને બદલેબદલેબદલેબદલે જોજોજોજો તેનેતેનેતેનેતેને િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો રસરસરસરસ લાગેલાગેલાગેલાગે તોતોતોતો 

તેનીતેનીતેનીતેની તેતતેેતે ��sય��sય��sય��sય તેનાતેનાતેનાતેના L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંક�ક�ક�ક� pલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુ ંકારણકારણકારણકારણ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. 

 

હાથીહાથીહાથીહાથી �પશ4માં�પશ4માં�પશ4માં�પશ4મા ંઆસ�તઆસ�તઆસ�તઆસ�ત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. શીકાર�ઓશીકાર�ઓશીકાર�ઓશીકાર�ઓ અનેઅનેઅનેઅને સરકસવાળાસરકસવાળાસરકસવાળાસરકસવાળા મોટામોટામોટામોટા મોટામોટામોટામોટા મદમ�તમદમ�તમદમ�તમદમ�ત હાથીનેહાથીનેહાથીનેહાથીને પકડવાપકડવાપકડવાપકડવા છટBંુછટBંુછટBંુછટBંુ ગોઠવેગોઠવેગોઠવેગોઠવે છેછેછેછે. મોટોમોટોમોટોમોટો 

ખાડોખાડોખાડોખાડો કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર ઘાસઘાસઘાસઘાસ અનેઅનેઅનેઅને પાદંડાપાદંડાપાદંડાપાદંડા અનેઅનેઅનેઅને તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંબ�ુંબ�ુંબ�ુંબ�ુ ંપાથર�નેપાથર�નેપાથર�નેપાથર�ને તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર એકએકએકએક રમકડાનીરમકડાનીરમકડાનીરમકડાની BૃિRમBૃિRમBૃિRમBૃિRમ હાથણીનેહાથણીનેહાથણીનેહાથણીને ગોઠવેગોઠવેગોઠવેગોઠવે છેછેછેછે. 

મદાધંમદાધંમદાધંમદાધં હાથીહાથીહાથીહાથી તેનેતેનેતેનેતેને જોઈનેજોઈનેજોઈનેજોઈને લÇલÇલÇલÇ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને દોડ�દોડ�દોડ�દોડ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને ખાડામાંખાડામાંખાડામાંખાડામા ંપડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને શીકાર�ઓનાશીકાર�ઓનાશીકાર�ઓનાશીકાર�ઓના હાથમાંહાથમાંહાથમાંહાથમા ંસપડાઈસપડાઈસપડાઈસપડાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. હાથીનેહાથીનેહાથીનેહાથીને 



 

 

તીÅતીÅતીÅતીÅ �પશt��sય�પશt��sય�પશt��sય�પશt��sય તોતોતોતો નાનક�ુંનાનક�ુંનાનક�ુંનાનક�ું મ�છર�મ�છર�મ�છર�મ�છર� યયયય શર�રશર�રશર�રશર�ર પરપરપરપર બેસેબેસેબેસેબેસે તોતોતોતો �યાલ�યાલ�યાલ�યાલ આવીઆવીઆવીઆવી *ય*ય*ય*ય તેતતેેતે માટ�માટ�માટ�માટ� હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને બદલેબદલેબદલેબદલે જોજોજોજો તેનેતેનેતેનેતેને 

િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો રસરસરસરસ લાગેલાગેલાગેલાગે તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની તેતતેેતે ��sય��sય��sય��sય તેનાતેનાતેનાતેના L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંક�ક�ક�ક� pલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુ ંકારણકારણકારણકારણ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. 

 

પતગંીયાનેપતગંીયાનેપતગંીયાનેપતગંીયાને તેજતેજતેજતેજ (aુપaુપaુપaુપ) પસદંપસદંપસદંપસદં હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �દવાની�દવાની�દવાની�દવાની �યોતના�યોતના�યોતના�યોતના aુપથીaુપથીaુપથીaુપથી આકિષ�તઆકિષ�તઆકિષ�તઆકિષ�ત થઈનેથઈનેથઈનેથઈને તેતતેેતે ઘણીઘણીઘણીઘણી વવવવખતખતખતખત બળ�બળ�બળ�બળ� મર�મર�મર�મર� તોતોતોતો યેયયેેયે aુપનીaુપનીaુપનીaુપની 

આસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનોઆસY�તનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ કર�કર�કર�કર� શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ંનથીનથીનથીનથી. પતગંી6ુંપતગંી6ુંપતગંી6ુંપતગંી6ુ ંરંગીનરંગીનરંગીનરંગીન eલોથીeલોથીeલોથીeલોથી આકષા4ઈનેઆકષા4ઈનેઆકષા4ઈનેઆકષા4ઈને રસરસરસરસ ¦સુી¦સુી¦સુી¦સુી શક�શક�શક�શક� વળ�વળ�વળ�વળ� તેતતેેતે પરાગનયનમાંપરાગનયનમાંપરાગનયનમાંપરાગનયનમા ંઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી 

બનેબનેબનેબને તેતતેેતે હ�� ુથંીહ�� ુથંીહ�� ુથંીહ�� ુથંી તેનેતેનેતેનેતેને aુપaુપaુપaુપ >9યે>9યે>9યે>9યે આસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામા ંઆવીઆવીઆવીઆવી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને બદલેબદલેબદલેબદલે જોજોજોજો તેનેતેનેતેનેતેને િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો રસરસરસરસ લાગેલાગેલાગેલાગે તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની તેતતેેતે 

��sય��sય��sય��sય તેનાતેનાતેનાતેના L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંક�ક�ક�ક� pલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુંpલુામી(ુ ંકારણકારણકારણકારણ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. 

 

માછલીનીમાછલીનીમાછલીનીમાછલીની �વાદ���sય�વાદ���sય�વાદ���sય�વાદ���sય સતેજસતેજસતેજસતેજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. શીકાર�ઓશીકાર�ઓશીકાર�ઓશીકાર�ઓ ગલમાંગલમાંગલમાંગલમા ં�વા�દ3ટ�વા�દ3ટ�વા�દ3ટ�વા�દ3ટ ખોરાકખોરાકખોરાકખોરાક નાખીનેનાખીનેનાખીનેનાખીને માછલીનેમાછલીનેમાછલીનેમાછલીને ગલમાંગલમાંગલમાંગલમા ંફસાવીફસાવીફસાવીફસાવી દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે. 

 

ભમરોભમરોભમરોભમરો ગધંમાંગધંમાંગધંમાંગધંમા ંઆસ�તઆસ�તઆસ�તઆસ�ત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કમળનાકમળનાકમળનાકમળના H3ુપનીH3ુપનીH3ુપનીH3ુપની ગધંગધંગધંગધં લેવાલેવાલેવાલેવા જતાંજતાંજતાંજતા ંતેતતેેતે એટલોએટલોએટલોએટલો બધોબધોબધોબધો આસ�તઆસ�તઆસ�તઆસ�ત થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� લાકડાનેલાકડાનેલાકડાનેલાકડાન ે

કોર�કોર�કોર�કોર� શ�વાનીશ�વાનીશ�વાનીશ�વાની શY�તશY�તશY�તશY�ત ધરાવતોધરાવતોધરાવતોધરાવતો હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે ગધંનાગધંનાગધંનાગધંના મોહથીમોહથીમોહથીમોહથી L�ુતL�ુતL�ુતL�ુત નનનન થઈનેથઈનેથઈનેથઈને કમળનીકમળનીકમળનીકમળની પાદંડ�માંપાદંડ�માંપાદંડ�માંપાદંડ�મા ંબેહોશબેહોશબેહોશબેહોશ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપામેપામેપામેપામે છેછેછેછે. 

 

આવીઆવીઆવીઆવી ર�તેર�તેર�તેર�તે એકએકએકએક એકએકએકએક >ાણીને>ાણીને>ાણીને>ાણીને જોજોજોજો તેનીતેનીતેનીતેની ��sયનો��sયનો��sયનો��sયનો યોnયયોnયયોnયયોnય ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ નનનન કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો તેતતેેતે ��sય��sય��sય��sય તેનેતેનેતેનેતેને મોતનામોતનામોતનામોતના LખુમાંLખુમાંLખુમાંLખુમા ંધક�લીધક�લીધક�લીધક�લી દ�તીદ�તીદ�તીદ�તી હોયહોયહોયહોય 

તોતોતોતો માણસનીમાણસનીમાણસનીમાણસની તોતોતોતો પાચેંયપાચેંયપાચેંયપાચેંય ��sયો��sયો��sયો��sયો સતેજસતેજસતેજસતેજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના સગંીતસગંીતસગંીતસગંીત સાભંળવા(ુંસાભંળવા(ુંસાભંળવા(ુંસાભંળવા(ુ,ં રમણીઓરમણીઓરમણીઓરમણીઓ અનેઅનેઅનેઅને લલનાલલનાલલનાલલનાઓઓઓઓ પાછળપાછળપાછળપાછળ 

લÇલÇલÇલÇ બનીનેબનીનેબનીનેબનીને ભમવા(ુંભમવા(ુંભમવા(ુંભમવા(ુ,ં *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના WૃDયોWૃDયોWૃDયોWૃDયો જોવા(ુંજોવા(ુંજોવા(ુંજોવા(ુ,ં *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની વાનગીઓવાનગીઓવાનગીઓવાનગીઓ આરોગવા(ુંઆરોગવા(ુંઆરોગવા(ુંઆરોગવા(ુ,ં *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની PગુધંPગુધંPગુધંPગુધં અનેઅનેઅનેઅને 

અxરોઅxરોઅxરોઅxરો છાટંવા(ુંછાટંવા(ુંછાટંવા(ુંછાટંવા(ુ ંઘેIુંઘેI ુંઘેI ુંઘેI ુ ંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી ��sયોમાં��sયોમાં��sયોમાં��sયોમા ંઆસ�તઆસ�તઆસ�તઆસ�ત મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો એટલોએટલોએટલોએટલો તોતોતોતો pલુામpલુામpલુામpલુામ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય 

છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� પછ�પછ�પછ�પછ� પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� કર�કર�કર�કર� શકવાનીશકવાનીશકવાનીશકવાની યેયયેેયે શY�તશY�તશY�તશY�ત નથીનથીનથીનથી રહ�તીરહ�તીરહ�તીરહ�તી. િવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓિવ�ાથ]ઓ ભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુંભણવા(ુ ંkલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. pહૃ�થોpહૃ�થોpહૃ�થોpહૃ�થો ફરજોફરજોફરજોફરજો 

kલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. નેતાઓનેતાઓનેતાઓનેતાઓ રાજરાજરાજરાજ ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 kલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. વેપાર�ઓવેપાર�ઓવેપાર�ઓવેપાર�ઓ નીિતમxાનીિતમxાનીિતમxાનીિતમxા kલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. અફસરોઅફસરોઅફસરોઅફસરો અનેઅનેઅનેઅને સાહ�બોસાહ�બોસાહ�બોસાહ�બો ફરજફરજફરજફરજ પાલનપાલનપાલનપાલન 

અનેઅનેઅનેઅને યોnયયોnયયોnયયોnય iયવ�થાiયવ�થાiયવ�થાiયવ�થા *ળવવા(ું*ળવવા(ું*ળવવા(ું*ળવવા(ુ ંkલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ���� દ�શમાંદ�શમાંદ�શમાંદ�શમા ંધમ4નીધમ4નીધમ4નીધમ4ની આટઆટઆટઆટ આટલીઆટલીઆટલીઆટલી કથાકથાકથાકથા વાતા4ઓવાતા4ઓવાતા4ઓવાતા4ઓ થતીથતીથતીથતી હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે દ�શદ�શદ�શદ�શ જજજજ સ,ુથીસ,ુથીસ,ુથીસ,ુથી 

વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુ��sયાસ�ત��sયાસ�ત��sયાસ�ત��sયાસ�ત અનેઅનેઅનેઅને કત4iયથીકત4iયથીકત4iયથીકત4iયથી િવLખુિવLખુિવLખુિવLખુ થતીથતીથતીથતી >*નો>*નો>*નો>*નો �ોત�ોત�ોત�ોત બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તેતતેેતે ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી કમનસીબીનીકમનસીબીનીકમનસીબીનીકમનસીબીની બાબતબાબતબાબતબાબત છેછેછેછે. આઆઆઆ સડાનાસડાનાસડાનાસડાના 

Lળુ�યામાંLળુ�યામાંLળુ�યામાંLળુ�યામા ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ તોતોતોતો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય પાલનપાલનપાલનપાલન કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની િન3ઠાનોિન3ઠાનોિન3ઠાનોિન3ઠાનો અભાવઅભાવઅભાવઅભાવ અનેઅનેઅનેઅને ��sયભોગની��sયભોગની��sયભોગની��sયભોગની લાલસાલાલસાલાલસાલાલસા જજજજ L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય કારણકારણકારણકારણ aુપેaુપેaુપેaુપે જણાયજણાયજણાયજણાય 

છેછેછેછે. 

 

���� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત આઆઆઆ rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુકર�નેકર�નેકર�નેકર�ને તેનેતેનેતેનેતેને િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંÆમણÆમણÆમણÆમણ કરવાકરવાકરવાકરવા નથીનથીનથીનથી દ�તીદ�તીદ�તીદ�તી પણપણપણપણ કમt��sયોનેકમt��sયોનેકમt��sયોનેકમt��sયોને કત4iયપાલનમાંકત4iયપાલનમાંકત4iયપાલનમાંકત4iયપાલનમા ં

લગાડ�લગાડ�લગાડ�લગાડ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને rાને�sીયોનેrાને�sીયોનેrાને�sીયોનેrાને�sીયોને rાનrાનrાનrાન સપંાદનમાંસપંાદનમાંસપંાદનમાંસપંાદનમા ંલગાડ�લગાડ�લગાડ�લગાડ� છેછેછેછે તેમનીતેમનીતેમનીતેમની િવષયિવષયિવષયિવષય વાસનાવાસનાવાસનાવાસના lટતીlટતીlટતીlટતી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

�યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ઉ9Bૃ3ટઉ9Bૃ3ટઉ9Bૃ3ટઉ9Bૃ3ટ નનનન મળેમળેમળેમળે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી કોઈકોઈકોઈકોઈ િનBૃ3ટિનBૃ3ટિનBૃ3ટિનBૃ3ટ છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� શક�ુંશક� ુંશક� ુંશક� ુ ંનથીનથીનથીનથી. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી >kનુી>kનુી>kનુી>kનુી >ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત>ા[\ત નથીનથીનથીનથી થતીથતીથતીથતી. >kનુી>kનુી>kનુી>kનુી 

�દiયતાનો�દiયતાનો�દiયતાનો�દiયતાનો �પશ4�પશ4�પશ4�પશ4 નથીનથીનથીનથી થતોથતોથતોથતો. �વaુપની�વaુપની�વaુપની�વaુપની મ�તીમ�તીમ�તીમ�તી મળતીમળતીમળતીમળતી નથીનથીનથીનથી. આ9માનદંઆ9માનદંઆ9માનદંઆ9માનદં ચા�યોચા�યોચા�યોચા�યો નથીનથીનથીનથી હોતોહોતોહોતોહોતો 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ગમેગમેગમેગમે તેટલોતેટલોતેટલોતેટલો કાvુકાvુકાvુકાv ુ

રાખવામાંરાખવામાંરાખવામાંરાખવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો યેયયેેયે િવષયિવષયિવષયિવષય >9યે>9યે>9યે>9યે ��sયોનો��sયોનો��sયોનો��sયોનો રસરસરસરસ જળવાઈજળવાઈજળવાઈજળવાઈ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� ઈ0રનીઈ0રનીઈ0રનીઈ0રની અ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂીઅ(kુતૂી થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� �વaુપનો�વaુપનો�વaુપનો�વaુપનો સાhા9કારસાhા9કારસાhા9કારસાhા9કાર 

થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� �યાલ�યાલ�યાલ�યાલ આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ ��sયભોગો��sયભોગો��sયભોગો��sયભોગો તોતોતોતો �દiય�દiય�દiય�દiય આનદંઆનદંઆનદંઆનદં પાસેપાસેપાસેપાસે સાવસાવસાવસાવ ��ુછ��ુછ��ુછ��ુછ છેછેછેછે. 

 



 

 

AીAીAીAી રામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણ પરમહસંપરમહસંપરમહસંપરમહસં: કહ�તાકહ�તાકહ�તાકહ�તા ક�ક�ક�ક� જોજોજોજો િવષયાનદંનેિવષયાનદંનેિવષયાનદંનેિવષયાનદંને ૧૧૧૧ ગણોગણોગણોગણો તોતોતોતો ભજનાનદંનેભજનાનદંનેભજનાનદંનેભજનાનદંને ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦ ગણોગણોગણોગણો અનેઅનેઅનેઅને NOાનદંનીNOાનદંનીNOાનદંનીNOાનદંની તોતોતોતો કોઈકોઈકોઈકોઈ ગણનાગણનાગણનાગણના જજજજ 

નનનન થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. NOાનદંNOાનદંNOાનદંNOાનદં ક�ક�ક�ક� �વaુપનો�વaુપનો�વaુપનો�વaુપનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં ચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ંપછ�પછ�પછ�પછ� સાધકનેસાધકનેસાધકનેસાધકને િવષયમાંિવષયમાંિવષયમાંિવષયમા ંકશોકશોકશોકશો રસરસરસરસ નથીનથીનથીનથી રહ�તોરહ�તોરહ�તોરહ�તો. મીરામીરામીરામીરા બાઈબાઈબાઈબાઈ, કબીરકબીરકબીરકબીર, 

નાનનાનનાનનાનકકકક, �લુસી�લુસી�લુસી�લુસી, AીAીAીAી રમણરમણરમણરમણ મહિષ�મહિષ�મહિષ�મહિષ�, નરિસTહનરિસTહનરિસTહનરિસTહ મહ�તામહ�તામહ�તામહ�તા આવાઆવાઆવાઆવા આવાઆવાઆવાઆવા ભ�તોભ�તોભ�તોભ�તો અનેઅનેઅનેઅને rાનીઓrાનીઓrાનીઓrાનીઓ આઆઆઆ �દiય�દiય�દiય�દiય આનદંમાંઆનદંમાંઆનદંમાંઆનદંમા ંતરબોળતરબોળતરબોળતરબોળ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને 

િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી સવ4થાસવ4થાસવ4થાસવ4થા ર�હતર�હતર�હતર�હત થઈનેથઈનેથઈનેથઈને મ�તમ�તમ�તમ�ત �વન�વન�વન�વન �વી�વી�વી�વી ગયાંગયાંગયાંગયા.ં 
 

સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય સસંાર�સસંાર�સસંાર�સસંાર� �વોને�વોને�વોને�વોને માટ�યમાટ�યમાટ�યમાટ�ય ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી છોડાવવીછોડાવવીછોડાવવીછોડાવવી Aેય�કરAેય�કરAેય�કરAેય�કર હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. �મની�મની�મની�મની ��sયો��sયો��sયો��sયો કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંહોયહોયહોયહોય તેઓતેઓતેઓતેઓ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� 

સાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય પાલનપાલનપાલનપાલન કર�કર�કર�કર� શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને વ�ુંવ�ુંવ�ુંવ�ુ ંસાaંુસાaંુસાaંુસાaંુ �વન�વન�વન�વન બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. 

55. 

સાધકનેસાધકનેસાધકનેસાધકને યયયય 

બળવાનબળવાનબળવાનબળવાન ��sયો��sયો��sયો��sયો 

િવષયેિવષયેિવષયેિવષયે ખ~ચેખ~ચેખ~ચેખ~ચે 

 

ય9નય9નય9નય9ન કર�કર�કર�કર� rાનીrાનીrાનીrાની છતાંછતાંછતાંછતા ંઈ��sયોઈ��sયોઈ��sયોઈ��sયો બલવાનબલવાનબલવાનબલવાન, 

મનનેમનનેમનનેમનને ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંતેતતેેતે *ણ*ણ*ણ*ણ. 
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�ણે�ણે�ણે�ણે શા�(ુંશા�(ુંશા�(ુંશા�(ુ ંrાનrાનrાનrાન મેળi6ુંમેળi6ુંમેળi6ુંમેળi6ુ ંછેછેછેછે. સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ પામવા(ુંપામવા(ુંપામવા(ુંપામવા(ુ ં�(ું�(ું�(ું�(ુ ંલ|યલ|યલ|યલ|ય છેછેછેછે. આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં�આ9માનદં� થવાનોથવાનોથવાનોથવાનો �નો�નો�નો�નો WૃઢWૃઢWૃઢWૃઢ િનધા4રિનધા4રિનધા4રિનધા4ર છેછેછેછે તેતતેેતેવોવોવોવો સાધકસાધકસાધકસાધક સતતસતતસતતસતત 

સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ��sયો��sયો��sયો��sયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુમેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનોમેળવવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. જોજોજોજો ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ ��sયો(ું��sયો(ું��sયો(ું��sયો(ુ ંસામcય4સામcય4સામcય4સામcય4 ��ું��ું��ું��ુ ંતે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંનથીનથીનથીનથી. >ય9ન>ય9ન>ય9ન>ય9ન કરનારકરનારકરનારકરનાર 

સાધકનેસાધકનેસાધકનેસાધકને યયયય તેતતેેતે બળHવૂ4કબળHવૂ4કબળHવૂ4કબળHવૂ4ક િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. મનનેમનનેમનનેમનને ગ�મેગ�મેગ�મેગ�મે તેટIુંતેટIુંતેટIુંતેટIુ ંસમ*વોસમ*વોસમ*વોસમ*વો ક�ક�ક�ક� iયસનોમાંiયસનોમાંiયસનોમાંiયસનોમા ંસારસારસારસાર નથીનથીનથીનથી. ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના 

િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંરમમાણરમમાણરમમાણરમમાણ રહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથીરહ�વાથી તોતોતોતો સાંસાંસાંસાસંારાસY�તસારાસY�તસારાસY�તસારાસY�ત જજજજ વધશેવધશેવધશેવધશે તેમતેમતેમતેમ છતાંછતાંછતાંછતા ં��sયો��sયો��sયો��sયો પરાણેપરાણેપરાણેપરાણે મનનેમનનેમનનેમનને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના મનમનમનમન ગમતાગમતાગમતાગમતા િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ં

ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી જતીજતીજતીજતી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત iયસનીiયસનીiયસનીiયસની બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય પછ�પછ�પછ�પછ� iયસનનીiયસનનીiયસનનીiયસનની એટલીએટલીએટલીએટલી તોતોતોતો pલુામીpલુામીpલુામીpલુામી થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય ક�ક�ક�ક� ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ ખાઈનેખાઈનેખાઈનેખાઈને 

બેવડબેવડબેવડબેવડ વળ�વળ�વળ�વળ� *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને કોઈકોઈકોઈકોઈ કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� ભાઈભાઈભાઈભાઈ આઆઆઆ હાથમાથંીહાથમાથંીહાથમાથંીહાથમાથંી બીડ�બીડ�બીડ�બીડ� તોતોતોતો LકુLકુLકુLકુ. તોતોતોતો કહ�કહ�કહ�કહ� ક�ક�ક�ક� હવેહવેહવેહવે તોતોતોતો �વ�વ�વ�વ lટ�lટ�lટ�lટ� *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો ભલેભલેભલેભલે પણપણપણપણ બીડ�બીડ�બીડ�બીડ� 

નહ;નહ;નહ;નહ; lટ�lટ�lટ�lટ�. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે દર�કદર�કદર�કદર�ક ��sયો��sયો��sયો��sયો બળવાનબળવાનબળવાનબળવાન છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સહ�જસહ�જસહ�જસહ�જ પણપણપણપણ િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો સગંસગંસગંસગં થાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે તેતતેેતે �વા9માને�વા9માને�વા9માને�વા9માને િવષયમાંિવષયમાંિવષયમાંિવષયમા ંખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી 

*ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

મોટામોટામોટામોટા મોટામોટામોટામોટા ઋિષઓઋિષઓઋિષઓઋિષઓ તપોભગંતપોભગંતપોભગંતપોભગં થઈથઈથઈથઈ જતાંજતાંજતાંજતા.ં iયાસ�iયાસ�iયાસ�iયાસ� તેનાતેનાતેનાતેના િશ3યોનેિશ3યોનેિશ3યોનેિશ3યોને સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� સાધકોએસાધકોએસાધકોએસાધકોએ એકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ �ી�ી�ી�ી સાથેસાથેસાથેસાથે નનનન રહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ં

જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની સાધનાસાધનાસાધનાસાધના lટ�lટ�lટ�lટ� જવાનીજવાનીજવાનીજવાની Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� શ@તાશ@તાશ@તાશ@તા છેછેછેછે. એકએકએકએક િશ3યએિશ3યએિશ3યએિશ3યએ દલીલદલીલદલીલદલીલ કર�કર�કર�કર� ક�ક�ક�ક� એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંથો�ુંથો�ુંથો�ુંથો�ું હોયહોયહોયહોય? ���� સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરતોકરતોકરતોકરતો 



 

 

હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે તોતોતોતો *
ત*
ત*
ત*
ત જજજજ હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી ચલીતચલીતચલીતચલીત નનનન થાયથાયથાયથાય. iયાસ�એiયાસ�એiયાસ�એiયાસ�એ 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તોતોતોતો સભંળ�સભંળ�સભંળ�સભંળ� લી�ુંલી�ુંલી�ુંલી�ુ.ં એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત તેતતેેતે િશ3યિશ3યિશ3યિશ3ય 

એકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમા ંસાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરતોકરતોકરતોકરતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેવેતેવેતેવેતેવે વખતેવખતેવખતેવખતે LશુળધારLશુળધારLશુળધારLશુળધાર વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ વરસેવરસેવરસેવરસે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને એકએકએકએક �ી�ી�ી�ી પલળ�પલળ�પલળ�પલળ� ગયેલીગયેલીગયેલીગયેલી અનેઅનેઅનેઅને ઠંડ�થીઠંડ�થીઠંડ�થીઠંડ�થી 

�જૃતી�જૃતી�જૃતી�જૃતી તેનાતેનાતેનાતેના આAમેઆAમેઆAમેઆAમે આAયઆAયઆAયઆAય માગેંમાગેંમાગેંમાગેં છેછેછેછે. પેલાપેલાપેલાપેલા િશ3યિશ3યિશ3યિશ3ય તેનેતેનેતેનેતેને આAયઆAયઆAયઆAય આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. પછ�પછ�પછ�પછ� તોતોતોતો તેતતેેતે �ીની�ીની�ીની�ીની કાળ�કાળ�કાળ�કાળ� લેવાલેવાલેવાલેવા લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને 

કોરાકોરાકોરાકોરા વ�ોવ�ોવ�ોવ�ો આપેઆપેઆપેઆપે છેછેછેછે. છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� ફ��મોમાંફ��મોમાંફ��મોમાંફ��મોમા ંબનેબનેબનેબને તેમતેમતેમતેમ … અનેઅનેઅનેઅને એકાએકાએકાએકા એકએકએકએક �ીને�ીને�ીને�ીને બદલેબદલેબદલેબદલે વેદiયાસ�વેદiયાસ�વેદiયાસ�વેદiયાસ� >ગટ>ગટ>ગટ>ગટ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને HછેુHછેુHછેુHછેુ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� 

ક�મક�મક�મક�મ? એકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમા ં�ી�ી�ી�ી સગંસગંસગંસગં થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો સાધકસાધકસાધકસાધક પણપણપણપણ ખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈ *ય*ય*ય*ય ક�ક�ક�ક� નહ;નહ;નહ;નહ;? અનેઅનેઅનેઅને િશ3યિશ3યિશ3યિશ3ય (ું( ું( ું( ુ ં �હF�હF�હF�હF પડ�પડ�પડ�પડ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. િવ0ાિમRિવ0ાિમRિવ0ાિમRિવ0ાિમR �વા�વા�વા�વા 

તપ�વીતપ�વીતપ�વીતપ�વી પણપણપણપણ મેનકામેનકામેનકામેનકા �ારા�ારા�ારા�ારા તપોભગંતપોભગંતપોભગંતપોભગં થયાંથયાંથયાંથયા ંહતાંહતાંહતાંહતા.ં �વામી�વામી�વામી�વામી નારાયણનારાયણનારાયણનારાયણ સ>ંદાયનાસ>ંદાયનાસ>ંદાયનાસ>ંદાયના સા�ઓુસા�ઓુસા�ઓુસા�ઓુ એટલેએટલેએટલેએટલે જજજજ �ી�ી�ી�ી હોયહોયહોયહોય 9યાં9યાં9યાં9યા ંજતાંજતાંજતાંજતા ંનથીનથીનથીનથી 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો તેઓતેઓતેઓતેઓ �યાં�યાં�યાં�યા ંહોયહોયહોયહોય 9યાં9યાં9યાં9યા ં�ીઓને�ીઓને�ીઓને�ીઓને આવવાઆવવાઆવવાઆવવા દ�તાદ�તાદ�તાદ�તા નથીનથીનથીનથી. જોજોજોજો ક�ક�ક�ક� ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંલોલોલોલોકોકોકોકો *હ�રમાં*હ�રમાં*હ�રમાં*હ�રમા ંઆવાઆવાઆવાઆવા આચારોઆચારોઆચારોઆચારો પાળેપાળેપાળેપાળે પણપણપણપણ કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક 

કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક (ું( ું( ું( ુ ંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમા ંપતનપતનપતનપતન થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંહોવાનાહોવાનાહોવાનાહોવાના ક��સાક��સાક��સાક��સા ઘણીઘણીઘણીઘણી વખતવખતવખતવખત અખબારોમાંઅખબારોમાંઅખબારોમાંઅખબારોમા ંઆવતાઆવતાઆવતાઆવતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી જજજજ ર�તેર�તેર�તેર�તે ધનનીધનનીધનનીધનની લાલસાલાલસાલાલસાલાલસા એએએએ 

>બળ>બળ>બળ>બળ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. ���� સા�ઓુસા�ઓુસા�ઓુસા�ઓુ ધનનેધનનેધનનેધનને હાથહાથહાથહાથ નનનન લગાડતાલગાડતાલગાડતાલગાડતા હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે @ાર�ક@ાર�ક@ાર�ક@ાર�ક એકાદએકાદએકાદએકાદ શાલશાલશાલશાલ માટ�માટ�માટ�માટ� ઝગડ�ઝગડ�ઝગડ�ઝગડ� પડતાંપડતાંપડતાંપડતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે 

સxાનીસxાનીસxાનીસxાની લાલસાએલાલસાએલાલસાએલાલસાએ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સંસંસ ંસતંોનીતોનીતોનીતોની યેયયેેયે ¦ુટંણી¦ુટંણી¦ુટંણી¦ુટંણી થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને ¦ુટંણી¦ુટંણી¦ુટંણી¦ુટંણી �તવા�તવા�તવા�તવા હ9યાહ9યાહ9યાહ9યા પણપણપણપણ થાયથાયથાયથાય આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંઅવારઅવારઅવારઅવાર નવારનવારનવારનવાર 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સાભંળતાસાભંળતાસાભંળતાસાભંળતા હોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ છ�એછ�એછ�એછ�એ. 

 

AીAીAીAી રામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણરામBૃ3ણ પરમહસંપરમહસંપરમહસંપરમહસં એટલેએટલેએટલેએટલે કહ�તાકહ�તાકહ�તાકહ�તા ક�ક�ક�ક� pહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� સાધનાસાધનાસાધનાસાધના કરવીકરવીકરવીકરવી સાર�સાર�સાર�સાર�. પ�9નનોપ�9નનોપ�9નનોપ�9નનો સગંસગંસગંસગં થયેથયેથયેથયે દોષદોષદોષદોષ નનનન લાગેલાગેલાગેલાગે. સા�ુસા�ુસા�ુસા� ુથઈનેથઈનેથઈનેથઈને 

પતનપતનપતનપતન થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો ઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુ ંહાિનકારકહાિનકારકહાિનકારકહાિનકારક ગણાયગણાયગણાયગણાય. pહૃ�થનીpહૃ�થનીpહૃ�થનીpહૃ�થની સાધનાસાધનાસાધનાસાધના એટલેએટલેએટલેએટલે ક��લામાંક��લામાંક��લામાંક��લામા ંરહ�નેરહ�નેરહ�નેરહ�ને થતીથતીથતીથતી સાધનાસાધનાસાધનાસાધના. લnનલnનલnનલnન થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને એકએકએકએક-બેબેબેબે 

સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો સમજદારસમજદારસમજદારસમજદાર પિતપિતપિતપિત-પ�9નએપ�9નએપ�9નએપ�9નએ ભાઈભાઈભાઈભાઈ-બહ�નનીબહ�નનીબહ�નનીબહ�નની �મ�મ�મ�મ રહ�નેરહ�નેરહ�નેરહ�ને એકબી*નેએકબી*નેએકબી*નેએકબી*ને સાધનામાંસાધનામાંસાધનામાંસાધનામા ંHરુકHરુકHરુકHરુક થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ �થી�થી�થી�થી 

pહૃ�થાAમpહૃ�થાAમpહૃ�થાAમpહૃ�થાAમ પણપણપણપણ ચાલેચાલેચાલેચાલે અનેઅનેઅનેઅને સાધનામાંસાધનામાંસાધનામાંસાધનામા ંપણપણપણપણ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી શકાયશકાયશકાયશકાય. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ં કહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુ ંતા9પય4તા9પય4તા9પય4તા9પય4 તેટIુંતેટIુંતેટIુંતેટIુ ં છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ��sયો��sયો��sયો��sયો ઘણીઘણીઘણીઘણી બળવાનબળવાનબળવાનબળવાન છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સાધકસાધકસાધકસાધક ક�ક�ક�ક� સંસંસ ંસસંાર�સાર�સાર�સાર� જરાકજરાકજરાકજરાક પણપણપણપણ ગાફ�લગાફ�લગાફ�લગાફ�લ રહ�રહ�રહ�રહ� તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને 

પતનનાપતનનાપતનનાપતનના માગtમાગtમાગtમાગt ધક�લીધક�લીધક�લીધક�લી શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. 

56. 

વશવશવશવશ ��sયો��sયો��sયો��sયો 

પરમપરમપરમપરમ પરાયણપરાયણપરાયણપરાયણ 

તેતતેેતે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r 

 

તેનાતેનાતેનાતેના પરપરપરપર સયંમસયંમસયંમસયંમ કર�કર�કર�કર� મ9પરમ9પરમ9પરમ9પર ���� જનજનજનજન થાયથાયથાયથાય, 

��sયો��sયો��sયો��sયો વશમાંવશમાંવશમાંવશમા ંકર�કર�કર�કર� rાનીrાનીrાનીrાની તેતતેેતે જજજજ ગણાયગણાયગણાયગણાય. 
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આપણેઆપણેઆપણેઆપણે જો6ુંજો6ુંજો6ુંજો6ુ ંક�ક�ક�ક� આઆઆઆ ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંરાખવીરાખવીરાખવીરાખવી અ9યતંઅ9યતંઅ9યતંઅ9યતં Wુ3કરWુ3કરWુ3કરWુ3કર કાય4કાય4કાય4કાય4 છેછેછેછે. ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો નહ;નહ;નહ;નહ; મળેમળેમળેમળે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી તેતતેેતે 

સખણીસખણીસખણીસખણી બેસવાનીબેસવાનીબેસવાનીબેસવાની નથીનથીનથીનથી. Pરુદાસ�નેPરુદાસ�નેPરુદાસ�નેPરુદાસ�ને aુપમાંaુપમાંaુપમાંaુપમા ં³બુ³બુ³બુ³બુ આસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત હતીહતીહતીહતી તેથીતેથીતેથીતેથી aુપનાaુપનાaુપનાaુપના મોહથીમોહથીમોહથીમોહથી lટવાlટવાlટવાlટવા કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે ®ખોને®ખોને®ખોને®ખોને 

ફોડ�ફોડ�ફોડ�ફોડ� નાખીનાખીનાખીનાખી પણપણપણપણ >kનુે>kનુે>kનુે>kનુે નનનન છોડ¥ાછોડ¥ાછોડ¥ાછોડ¥ા. ®ખને®ખને®ખને®ખને જતીજતીજતીજતી કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને �મણે�મણે�મણે�મણે >kનુે>kનુે>kનુે>kનુે નનનન છોડ¥ાંછોડ¥ાંછોડ¥ાંછોડ¥ા ંતેવાતેવાતેવાતેવા PરુદાPરુદાPરુદાPરુદાસ�નાસ�નાસ�નાસ�ના પદોપદોપદોપદો આ�યઆ�યઆ�યઆ�ય ભ�તોભ�તોભ�તોભ�તો 

ભાવથીભાવથીભાવથીભાવથી ગાયગાયગાયગાય છેછેછેછે �યાર��યાર��યાર��યાર� ��sયો��sયો��sયો��sયો પાછળપાછળપાછળપાછળ ઘેલાઘેલાઘેલાઘેલા થનારાથનારાથનારાથનારા કરોડોકરોડોકરોડોકરોડો કરોડોકરોડોકરોડોકરોડો લોકોલોકોલોકોલોકો જ�મીનેજ�મીનેજ�મીનેજ�મીને L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંપા�યાંપા�યાંપા�યાંપા�યા ંતેમનેતેમનેતેમનેતેમને આ�આ�આ�આ� કોઈકોઈકોઈકોઈ યાદ�યાદ�યાદ�યાદ� યયયય 

કર� ુંકર� ુંકર� ુંકર� ુ ંનથીનથીનથીનથી. 
 

કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ Pરુદાસ�Pરુદાસ�Pરુદાસ�Pરુદાસ� �વા�વા�વા�વા આકરાઆકરાઆકરાઆકરા ઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની જaુરજaુરજaુરજaુર નથીનથીનથીનથી. અહ;અહ;અહ;અહ; AીAીAીAી Bૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણBૃ3ણ સમ*વેસમ*વેસમ*વેસમ*વે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને કાઈકકાઈકકાઈકકાઈક કામકામકામકામ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ છેછેછેછે 

તેનેતેનેતેનેતેને નવરાનવરાનવરાનવરા બેબેબેબેસ�ુંસ�ુંસ�ુંસ�ુ ંગમ�ુંગમ� ુંગમ� ુંગમ� ુ ંનથીનથીનથીનથી તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને કામકામકામકામ આપીઆપીઆપીઆપી �ો�ો�ો�ો. 
 

કાનનેકાનનેકાનનેકાનને હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા પરમપરમપરમપરમ નાનાનાના pણુpણુpણુpણુ ગાનગાનગાનગાન સભંળાવોસભંળાવોસભંળાવોસભંળાવો. 
 

�પશ4�પશ4�પશ4�પશ4 કરવોકરવોકરવોકરવો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો >kનુા>kનુા>kનુા>kનુા ચરણનોચરણનોચરણનોચરણનો �પશ4�પશ4�પશ4�પશ4 કરોકરોકરોકરો. 
 

દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કરવાકરવાકરવાકરવા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો >kનુા>kનુા>kનુા>kનુા aુપનાaુપનાaુપનાaુપના દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કરોકરોકરોકરો. 
 

PગુધંPગુધંPગુધંPગુધં લેવીલેવીલેવીલેવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો >kનુે>kનુે>kનુે>kનુે �પૂ�પૂ�પૂ�પૂ દ�પદ�પદ�પદ�પ કરોકરોકરોકરો. 
 

���� કાઈકાઈકાઈકાઈ ખાવખાવખાવખાવ તેતતેેતે >kનુો>kનુો>kનુો>kનુો >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ સમ�નેસમ�નેસમ�નેસમ�ને સાWંુસાWંુસાWંુસાWંુ ભોજનભોજનભોજનભોજન 



હણહણહણહણ કરોકરોકરોકરો. 
 

ભ�તોભ�તોભ�તોભ�તો અનેઅનેઅનેઅને ભY�તનીભY�તનીભY�તનીભY�તની પ�રક�પનાપ�રક�પનાપ�રક�પનાપ�રક�પના જજજજ આઆઆઆ ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો HરુાHરુાHરુાHરુા પાડવાપાડવાપાડવાપાડવા માટ�માટ�માટ�માટ� છેછેછેછે. નીરાકારનીરાકારનીરાકારનીરાકાર / િનpુ4ણિનpુ4ણિનpુ4ણિનpુ4ણ / અનતંઅનતંઅનતંઅનતં / િવkુિવkુિવkુિવk ુતેવાતેવાતેવાતેવા 

NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ંmુંmુંmુંmુ ંસાભંળોસાભંળોસાભંળોસાભંળો? કોનેકોનેકોનેકોને �પશ��પશ��પશ��પશ�? mુંmુંmુંmુ ંખાવખાવખાવખાવ? mુંmુંmુંmુ ંPગુધંPગુધંPગુધંPગુધં �યો�યો�યો�યો? mુંmુંmુંmુ ં $ુવો$ુવો$ુવો$ુવો? 9યાં9યાં9યાં9યા ંતોતોતોતો માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન / મનનમનનમનનમનન અનેઅનેઅનેઅને 

િન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ�. 
 

જોજોજોજો ��s��s��s��sયોયોયોયો કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંનનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો : 
 

શે(ુંશે( ુંશે( ુંશે( ુ ંSચTતનSચTતનSચTતનSચTતન કર�કર�કર�કર�? િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ.ં 
 

શે(ુંશે( ુંશે( ુંશે( ુ ંમનનમનનમનનમનન કર�કર�કર�કર�? ભોગવેલાભોગવેલાભોગવેલાભોગવેલા ભોગો(ુંભોગો(ુંભોગો(ુંભોગો(ુ.ં 
 

િન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસનિન�દUયાસન mુંmુંmુંmુ ંકર�કર�કર�કર�? કાઈકાઈકાઈકાઈ નહ;નહ;નહ;નહ;. SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન / મનનમનનમનનમનન ભોગ(ુંભોગ(ુંભોગ(ુંભોગ(ુ ંથાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે સીધોસીધોસીધોસીધો ભોગભોગભોગભોગ ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા જજજજ >�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ થાયથાયથાયથાય. 

 

એટલાએટલાએટલાએટલા માટ�માટ�માટ�માટ� શaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમા ં��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િનBૃ3ટિનBૃ3ટિનBૃ3ટિનBૃ3ટ િવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંીિવષયોમાથંી છોડાવવાછોડાવવાછોડાવવાછોડાવવા માટ�માટ�માટ�માટ� એકએકએકએક >િતક>િતક>િતક>િતક / છબીછબીછબીછબી / Lિૂત�Lિૂત�Lિૂત�Lિૂત� ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ એકએકએકએક પરમપરમપરમપરમ 

િવષેનીિવષેનીિવષેનીિવષેની િવભાવનાિવભાવનાિવભાવનાિવભાવના ઉભીઉભીઉભીઉભી કરવીકરવીકરવીકરવી પડ�પડ�પડ�પડ� અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� સવ4સવ4સવ4સવ4 કાય�કાય�કાય�કાય� તેતતેેતે પરમપરમપરમપરમ િ>9યથtિ>9યથtિ>9યથtિ>9યથt કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં��sયો��sયો��sયો��sયો ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંઆવેઆવેઆવેઆવે. 



 

 

 

��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંલેવાલેવાલેવાલેવા માટ�માટ�માટ�માટ� $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા અનેકઅનેકઅનેકઅનેક ઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો તેતતેેતે ÅતÅતÅતÅત / જપજપજપજપ / તપતપતપતપ / ભજનભજનભજનભજન / દ�વદશ4નદ�વદશ4નદ�વદશ4નદ�વદશ4ન અનેઅનેઅનેઅને તવેાતવેાતવેાતવેા તવેાતવેાતવેાતવેા સાધનોસાધનોસાધનોસાધનો છેછેછેછે. 

���� ઉપાયથીઉપાયથીઉપાયથીઉપાયથી કાકાકાકાvમુાંvમુા ંvમુા ંvમુા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તેતતેેતે ઉપાયેઉપાયેઉપાયેઉપાયે ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંરાખનારરાખનારરાખનારરાખનાર જજજજ rાનીrાનીrાનીrાની થવાનેથવાનેથવાનેથવાને લાયકલાયકલાયકલાયક ગણાયગણાયગણાયગણાય. 

 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે 9યાં9યાં9યાં9યા ંતોતોતોતો ઉલdંુઉલdંુઉલdંુઉલdંુ થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંછેછેછેછે. ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંલેવાલેવાલેવાલેવા માટ�નામાટ�નામાટ�નામાટ�ના ઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો જજજજ ઉલટાનાઉલટાનાઉલટાનાઉલટાના ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને બેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુબનાવેબનાવેબનાવેબનાવે છેછેછેછે. 

 

ઉપવાસઉપવાસઉપવાસઉપવાસ કરવાનેકરવાનેકરવાનેકરવાને બદલેબદલેબદલેબદલે અનેકઅનેકઅનેકઅનેક *તના*તના*તના*તના ફરાળફરાળફરાળફરાળ (ફળાહારફળાહારફળાહારફળાહાર નહ;નહ;નહ;નહ;) ખાયખાયખાયખાય. 

 

મદં�ર�મદં�ર�મદં�ર�મદં�ર� દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન કરવાકરવાકરવાકરવા ગયોગયોગયોગયો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો >ેમમાં>ેમમાં>ેમમાં>ેમમા ંપડ�નેપડ�નેપડ�નેપડ�ને આવેઆવેઆવેઆવે. 
 

>સાદમાં>સાદમાં>સાદમાં>સાદમા ંભાગંભાગંભાગંભાગં પીવેપીવેપીવેપીવે અનેઅનેઅનેઅને અઠવાડ�યાઅઠવાડ�યાઅઠવાડ�યાઅઠવાડ�યા PધુીPધુીPધુીPધુી સાનસાનસાનસાન ભાનભાનભાનભાન pમુાવીpમુાવીpમુાવીpમુાવી બેસેબેસેબેસેબેસે. 
 

અગરબxીનાઅગરબxીનાઅગરબxીનાઅગરબxીના એવાએવાએવાએવા �મુાડા�મુાડા�મુાડા�મુાડા કર�કર�કર�કર� ક�ક�ક�ક� ફ�ફસામાંફ�ફસામાંફ�ફસામાંફ�ફસામા ં�મુાડો�મુાડો�મુાડો�મુાડો ભરાઈભરાઈભરાઈભરાઈ *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ ખાઈખાઈખાઈખાઈ ખાઈનેખાઈનેખાઈનેખાઈને બેવડબેવડબેવડબેવડ વળ�વળ�વળ�વળ� *ય*ય*ય*ય. 

 

eલeલeલeલ તોડ�તોડ�તોડ�તોડ� તોડ�નેતોડ�નેતોડ�નેતોડ�ને ભગવાનનેભગવાનનેભગવાનનેભગવાનને ચડાવવાચડાવવાચડાવવાચડાવવા કોકનાકોકનાકોકનાકોકના બગીચાબગીચાબગીચાબગીચા ઉÈજડઉÈજડઉÈજડઉÈજડ કર�કર�કર�કર� નાખેનાખેનાખેનાખે. 

 

છ\પનછ\પનછ\પનછ\પન ભોગભોગભોગભોગ નાનાનાના નામેનામેનામેનામે ખાઇખાઇખાઇખાઇ ખાખાખાખાઈનેઈનેઈનેઈને મોટામોટામોટામોટા ફાદંાળાફાદંાળાફાદંાળાફાદંાળા થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય. 

 

આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંકરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી ��sયો��sયો��sયો��sયો કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંનનનન આવેઆવેઆવેઆવે પણપણપણપણ બેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુબનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના રોગરોગરોગરોગ થાયથાયથાયથાય. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંઅUયા9મનેઅUયા9મનેઅUયા9મનેઅUયા9મને �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી અUયા9મઅUયા9મઅUયા9મઅUયા9મ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� સમ�એસમ�એસમ�એસમ�એ નહ;નહ;નહ;નહ; ક�ક�ક�ક� સમ*વીએસમ*વીએસમ*વીએસમ*વીએ નહ;નહ;નહ;નહ; 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંદ�શમાંદ�શમાંદ�શમાંદ�શમા ંઅનેઅનેઅનેઅને સમ
સમ
સમ
સમ
 

WુિનયામાંWુિનયામાંWુિનયામાંWુિનયામા ંધમ4નેધમ4નેધમ4નેધમ4ને નામેનામેનામેનામે ધિતTગધિતTગધિતTગધિતTગ ચાલશેચાલશેચાલશેચાલશે. 

 

���� સતતસતતસતતસતત પરમપરમપરમપરમ ત9વત9વત9વત9વ સાથેસાથેસાથેસાથે અ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાનઅ(સુધંાન ધરાવતોધરાવતોધરાવતોધરાવતો હોયહોયહોયહોય તેવોતેવોતેવોતેવો યોગીયોગીયોગીયોગી / પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને NOથીNOથીNOથીNOથી અભીjઅભીjઅભીjઅભીj માનનારોમાનનારોમાનનારોમાનનારો rાનીrાનીrાનીrાની / સવ4સવ4સવ4સવ4 કાય�કાય�કાય�કાય� 

>kુ>kુ>kુ>k ુ િ>9યથtિ>9યથtિ>9યથtિ>9યથt કરનારકરનારકરનારકરનાર ભ�તભ�તભ�તભ�ત અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો િન3કામિન3કામિન3કામિન3કામ કમ�કમ�કમ�કમ� કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને જગતનેજગતનેજગતનેજગતને ઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી થતોથતોથતોથતો કમ4યોગીકમ4યોગીકમ4યોગીકમ4યોગી આયાસઆયાસઆયાસઆયાસ Hવૂ4કHવૂ4કHવૂ4કHવૂ4ક ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને 

વશવશવશવશ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પરમપરમપરમપરમ પરાયણપરાયણપરાયણપરાયણ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને જજજજ Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r કકકકહ�વાયહ�વાયહ�વાયહ�વાય પણપણપણપણ �ની�ની�ની�ની ��sયો��sયો��sયો��sયો બેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુહોયહોયહોયહોય તેનેતેનેતેનેતેને નહ;નહ;નહ;નહ;. 
57. 

િવષયિવષયિવષયિવષય UયાનેUયાનેUયાનેUયાને 

સગંસગંસગંસગં, સગંથીસગંથીસગંથીસગંથી કામકામકામકામ 

કામથીકામથીકામથીકામથી gોધgોધgોધgોધ 

 

UયાનUયાનUયાનUયાન ધયા4થીધયા4થીધયા4થીધયા4થી િવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુ ંસગંસગંસગંસગં છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� થાયથાયથાયથાય, 

કામકામકામકામ સગંથીસગંથીસગંથીસગંથી, કામથીકામથીકામથીકામથી gોધgોધgોધgોધ પછ�થીપછ�થીપછ�થીપછ�થી થાયથાયથાયથાય. 
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પાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના પાચંપાચંપાચંપાચં િવષયિવષયિવષયિવષય છેછેછેછે. શMદશMદશMદશMદ, �પશ4�પશ4�પશ4�પશ4, aુપaુપaુપaુપ, રસરસરસરસ અનેઅનેઅનેઅને ગધંગધંગધંગધં. ���� િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો િવચારિવચારિવચારિવચાર થાયથાયથાયથાય તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંવાવાવાવારંવારરંવારરંવારરંવાર SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન થાયથાયથાયથાય. 

SચTતનSચTતનSચTતનSચTતન થતાંથતાંથતાંથતા ંથતાંથતાંથતાંથતા ંતેતતેેતે િવષયિવષયિવષયિવષય ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થાયથાયથાયથાય. મ(3ુયનીમ(3ુયનીમ(3ુયનીમ(3ુયની LળુkતુLળુkતુLળુkતુLળુkતુ જaુર�યાતજaુર�યાતજaુર�યાતજaુર�યાત તોતોતોતો અjઅjઅjઅj, વ�વ�વ�વ� અનેઅનેઅનેઅને રહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણ છેછેછેછે. 

પાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના આઆઆઆ િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો િવ�તારિવ�તારિવ�તારિવ�તાર થતાંથતાંથતાંથતા ંથતાંથતાંથતાંથતા ંઆપણેઆપણેઆપણેઆપણે આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંઘર(ુંઘર(ુંઘર(ુંઘર(ુ ંઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન કરmુંકરmુંકરmુંકરmુ ંતોતોતોતો ક�ટક�ટક�ટક�ટ ક�ટલીક�ટલીક�ટલીક�ટલી બીનબીનબીનબીન જaુર�જaુર�જaુર�જaુર� 

ચીજચીજચીજચીજ વ��ઓુવ��ઓુવ��ઓુવ��ઓુ ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ંપગપગપગપગ પેસારોપેસારોપેસારોપેસારો કર�કર�કર�કર� ગઈગઈગઈગઈ હશેહશેહશેહશે. કારકારકારકારણણણણ? ���� તેતતેેતે િવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુ ંSચTતનSચTતનSચTતનSચTતન. 

 

એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત ટ�વીટ�વીટ�વીટ�વી ખર�દવાનીખર�દવાનીખર�દવાનીખર�દવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થઈથઈથઈથઈ એટલેએટલેએટલેએટલે ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ં�યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ટ�વીટ�વીટ�વીટ�વી નહ;નહ;નહ;નહ; આવેઆવેઆવેઆવે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ચેનચેનચેનચેન નહ;નહ;નહ;નહ; પડ�પડ�પડ�પડ�. એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત 

É�ઝÉ�ઝÉ�ઝÉ�ઝ ખર�દવાનીખર�દવાનીખર�દવાનીખર�દવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા થઈથઈથઈથઈ એટલેએટલેએટલેએટલે �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી É�ઝÉ�ઝÉ�ઝÉ�ઝ નહ;નહ;નહ;નહ; આવેઆવેઆવેઆવે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ચેનચેનચેનચેન નહ;નહ;નહ;નહ; પડ�પડ�પડ�પડ�. કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ િવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુ ં UયાનUયાનUયાનUયાન 

ધરવાથીધરવાથીધરવાથીધરવાથી તેતતેેતે િવષયિવષયિવષયિવષય >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત નનનન થાયથાયથાયથાય 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને અસખઅસખઅસખઅસખ થયાંથયાંથયાંથયા ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. આઆઆઆ િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંUયાનUયાનUયાનUયાન છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� ���� તેતતેેતે િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો સગંસગંસગંસગં 

કરાવીનેકરાવીનેકરાવીનેકરાવીને જજજજ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. ટ�વીટ�વીટ�વીટ�વી લેલેલેલે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� ઘડ�કઘડ�કઘડ�કઘડ�ક થાયથાયથાયથાય હાશહાશહાશહાશ ! É�ઝÉ�ઝÉ�ઝÉ�ઝ આવેઆવેઆવેઆવે એટલેએટલેએટલેએટલે ઘડ�કઘડ�કઘડ�કઘડ�ક થાયથાયથાયથાય હાશહાશહાશહાશ ! મનગમતીમનગમતીમનગમતીમનગમતી ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થાયથાયથાયથાય 

એટલેએટલેએટલેએટલે ઘડ�કઘડ�કઘડ�કઘડ�ક થાયથાયથાયથાય હાશહાશહાશહાશ ! 
 

પણપણપણપણ આઆઆઆ હાશહાશહાશહાશ ! *�*�*�*� ટકતીટકતીટકતીટકતી નથીનથીનથીનથી. ક�મક�મક�મક�મ? ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો તરતતરતતરતતરત બી�બી�બી�બી� ઈઈઈઈ�છા�છા�છા�છા હાજરહાજરહાજરહાજર. એકએકએકએક >ો
ામ>ો
ામ>ો
ામ>ો
ામ જોયોજોયોજોયોજોયો તોતોતોતો બીજોબીજોબીજોબીજો 

જોવાનીજોવાનીજોવાનીજોવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા. એકએકએકએક વાનગીવાનગીવાનગીવાનગી આરોગીઆરોગીઆરોગીઆરોગી તોતોતોતો બી�બી�બી�બી� કઈકઈકઈકઈ આરોગવીઆરોગવીઆરોગવીઆરોગવી તેનોતેનોતેનોતેનો િવચારિવચારિવચારિવચાર શaુશaુશaુશaુ. એકએકએકએક ગાડ�ગાડ�ગાડ�ગાડ� ખર�દ�ખર�દ�ખર�દ�ખર�દ� તોતોતોતો બી*બી*બી*બી* કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં

વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સાર�સાર�સાર�સાર� ગાડ�ગાડ�ગાડ�ગાડ� @ાર�@ાર�@ાર�@ાર� આવેઆવેઆવેઆવે તેવીતેવીતેવીતેવી ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા. આઆઆઆ કામનાaુપીકામનાaુપીકામનાaુપીકામનાaુપી િવશાલાhીનાિવશાલાhીનાિવશાલાhીનાિવશાલાhીના �નૂા(ું�નૂા(ું�નૂા(ું�નૂા(ુ ંપેટપેટપેટપેટ @ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય@ાર�ય ભરા� ુંભરા� ુંભરા� ુંભરા� ુ ંનથીનથીનથીનથી. એકએકએકએક ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા 

Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થઈથઈથઈથઈ ક�ક�ક�ક� નનનન થઈથઈથઈથઈ 9યાં9યાં9યાં9યા ંબીબીબીબી���� કામનાકામનાકામનાકામના આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને વળગીવળગીવળગીવળગી જજજજ હોયહોયહોયહોય. િવષયનોિવષયનોિવષયનોિવષયનો સગંસગંસગંસગં થતાંથતાંથતાંથતા ંકામનાકામનાકામનાકામના વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે. 

 

કામનાકામનાકામનાકામના વધેવધેવધેવધે તોતોતોતો સાથેસાથેસાથેસાથે સાથેસાથેસાથેસાથે કામનાકામનાકામનાકામના Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની શY�તશY�તશY�તશY�ત વધતીવધતીવધતીવધતી નથીનથીનથીનથી. એકએકએકએક સમયસમયસમયસમય એવોએવોએવોએવો આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� કામનાઓનોકામનાઓનોકામનાઓનોકામનાઓનો પહાડપહાડપહાડપહાડ 

હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને શY�તશY�તશY�તશY�ત hીણhીણhીણhીણ થતીથતીથતીથતી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. કામનાઓકામનાઓકામનાઓકામનાઓ Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� ક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયે કાળાકાળાકાળાકાળા ધોળાધોળાધોળાધોળા કરવાકરવાકરવાકરવા પડ�પડ�પડ�પડ�. કામનાકામનાકામનાકામના Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં

���� કોઈકોઈકોઈકોઈ આડ�આડ�આડ�આડ� આવેઆવેઆવેઆવે તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર gોધgોધgોધgોધ થાયથાયથાયથાય. અનેઅનેઅનેઅને આમઆમઆમઆમ િવષયોનાિવષયોનાિવષયોનાિવષયોના UયાનUયાનUયાનUયાન aુપીaુપીaુપીaુપી બીજથીબીજથીબીજથીબીજથી ઉગેIુંઉગેIુંઉગેIુંઉગેIુ ંિવષિવષિવષિવષ �hૃ�hૃ�hૃ�hૃ દ�નદ�નદ�નદ�ન->િત�દન>િત�દન>િત�દન>િત�દન વધ�ુંવધ� ુંવધ� ુંવધ� ુ ં

વધ�ુંવધ� ુંવધ� ુંવધ� ુ ંgોધમાંgોધમાંgોધમાંgોધમા ંપર�ણમેપર�ણમેપર�ણમેપર�ણમે છેછેછેછે. 

 

સમ$ુસમ$ુસમ$ુસમ$ુ સાધકસાધકસાધકસાધક િવષયોaુપીિવષયોaુપીિવષયોaુપીિવષયોaુપી બીજનેબીજનેબીજનેબીજને વાવતોવાવતોવાવતોવાવતો નથીનથીનથીનથી. તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી સગંસગંસગંસગં aુપીaુપીaુપીaુપી ફણગાઓફણગાઓફણગાઓફણગાઓ eટuાંeટuાંeટuાંeટuા ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને ન;દામણનીન;દામણનીન;દામણનીન;દામણની �મ�મ�મ�મ WૂરWૂરWૂરWૂર 

કર�કર�કર�કર� દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે. ���� અણસમ$ુઅણસમ$ુઅણસમ$ુઅણસમ$ુ છેછેછેછે �ની�ની�ની�ની ��sયો��sયો��sયો��sયો બેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુછેછેછેછે તેતતેેતે સતતસતતસતતસતત િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંUયાનUયાનUયાનUયાન ધયા4ધયા4ધયા4ધયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� gોધgોધgોધgોધ aુપીaુપીaુપીaુપી eંફાડાeંફાડાeંફાડાeંફાડા 

મારતોમારતોમારતોમારતો ફણીધરફણીધરફણીધરફણીધર સાપસાપસાપસાપ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ���� પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંતોતોતોતો અ�હતઅ�હતઅ�હતઅ�હત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે સાથેસાથેસાથેસાથે સાથેસાથેસાથેસાથે તેનીતેનીતેનીતેની સમીપેસમીપેસમીપેસમીપે આવનારનેઆવનારનેઆવનારનેઆવનારને યયયય (કુશાન(કુશાન(કુશાન(કુશાન પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� 

છેછેછેછે. 

58. 

gોધેgોધેgોધેgોધે LઢુતાLઢુતાLઢુતાLઢુતા 



 

 

િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક-vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 નાશનાશનાશનાશ 

bતેbતેbતેbતે િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ 

 

gોધgોધgોધgોધ થક�થક�થક�થક� સમંોહસમંોહસમંોહસમંોહ નેનનેેને િવવેિવવેિવવેિવવેકનોકનોકનોકનો પણપણપણપણ નાશનાશનાશનાશ, 

bતેbતેbતેbતે vwુ7નાશનેvwુ7નાશનેvwુ7નાશનેvwુ7નાશને તેથીતેથીતેથીતેથી થાયથાયથાયથાય િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ. 
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િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંUયાનUયાનUયાનUયાન ધરવાથીધરવાથીધરવાથીધરવાથી ભોગનીભોગનીભોગનીભોગની કામનાકામનાકામનાકામના અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે �યાર��યાર��યાર��યાર� Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� નનનન થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંલાગેલાગેલાગેલાગે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો તેતતેેતે Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં

નીમીxનીમીxનીમીxનીમીx કારણકારણકારણકારણ aુપaુપaુપaુપ bતરાયોbતરાયોbતરાયોbતરાયો ઉપઉપઉપઉપરરરર gોધgોધgોધgોધ આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. વ�ચેવ�ચેવ�ચેવ�ચે આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સાભં�6ુંસાભં�6ુંસાભં�6ુંસાભં�6ુ ંહ� ુંહ� ુંહ� ુંહ� ુ ંક�ક�ક�ક� નેપાળનાનેપાળનાનેપાળનાનેપાળના રાજરાજરાજરાજ BુdંુબમાંBુdંુબમાંBુdંુબમાંBુdંુબમા ંકોઈકકોઈકકોઈકકોઈક નબીરાનેનબીરાનેનબીરાનેનબીરાન ે

તેનીતેનીતેનીતેની મનગમતીમનગમતીમનગમતીમનગમતી 6વુતી6વુતી6વુતી6વુતી સાથેસાથેસાથેસાથે પરણવાનીપરણવાનીપરણવાનીપરણવાની નાનાનાના પાડતાપાડતાપાડતાપાડતા તેણેતેણેતેણેતેણે સમ
સમ
સમ
સમ
 રાજરાજરાજરાજ BુdંુબનેBુdંુબનેBુdંુબનેBુdંુબને ગોળ�ઓથીગોળ�ઓથીગોળ�ઓથીગોળ�ઓથી િવTધીિવTધીિવTધીિવTધી ના�6ુંના�6ુંના�6ુંના�6ુ ંહ� ુંહ� ુંહ� ુંહ� ુ.ં 
 

કામનાકામનાકામનાકામના Hિુત�Hિુત�Hિુત�Hિુત� નનનન થતાંથતાંથતાંથતા ંઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થતોથતોથતોથતો gોધgોધgોધgોધ એકાએકાએકાએકા એકએકએકએક માનવીનામાનવીનામાનવીનામાનવીના મY�ત3કમY�ત3કમY�ત3કમY�ત3ક પરપરપરપર કબજોકબજોકબજોકબજો લઈલઈલઈલઈ લેલેલેલે છેછેછેછે. તેતતેેતે પોતેપોતેપોતેપોતે કmુંકmુંકmુંકmુ ંિવચાર�િવચાર�િવચાર�િવચાર� શક�શક�શક�શક� તેતતેેતે 

પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંતોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર સમંોહસમંોહસમંોહસમંોહ (LઢુતાLઢુતાLઢુતાLઢુતા) છવાઈછવાઈછવાઈછવાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ઘણીઘણીઘણીઘણી વખતવખતવખતવખત આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સાભંળ�એસાભંળ�એસાભંળ�એસાભંળ�એ છ�એછ�એછ�એછ�એ ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ં9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� આવેશમાંઆવેશમાંઆવેશમાંઆવેશમા ંહતોહતોહતોહતો 

તેથીતેથીતેથીતેથી નનનન કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકર�કર�કર�કર� બેઠોબેઠોબેઠોબેઠો. નનનન બોલવા(ુંબોલવા(ુંબોલવા(ુંબોલવા(ુ ંબોલીબોલીબોલીબોલી બેઠોબેઠોબેઠોબેઠો. �યાર��યાર��યાર��યાર� gોધgોધgોધgોધ આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની *ત*ત*ત*ત ઉપરથીઉપરથીઉપરથીઉપરથી કાvુકાvુકાvુકાv ુpમુાવીpમુાવીpમુાવીpમુાવી 

બેસેબેસેબેસેબેસે છેછેછેછે. 

 

ઈPુઈPુઈPુઈP ુÊી�તÊી�તÊી�તÊી�ત કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� – હ�હ�હ�હ� >kુ>kુ>kુ>k ુ! �ુ� ુ� ુ� ુતેમનેતેમનેતેમનેતેમને માફમાફમાફમાફ કર�કર�કર�કર� કારણક�કારણક�કારણક�કારણક� તેઓતેઓતેઓતેઓ mુંmુંmુંmુ ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે તેઓતેઓતેઓતેઓ *ણતાં*ણતાં*ણતાં*ણતા ંનથીનથીનથીનથી. gોધીgોધીgોધીgોધી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત માટ�માટ�માટ�માટ� યયયય 

>ાથ4ના>ાથ4ના>ાથ4ના>ાથ4ના કરવીકરવીકરવીકરવી જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ ક�ક�ક�ક� હ�હ�હ�હ� >kુ>kુ>kુ>k ુ! �ું� ું� ું� ુ ંતેમનેતેમનેતેમનેતેમને માફમાફમાફમાફ કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની શY�તશY�તશY�તશY�ત આપ�આપ�આપ�આપ� કારણક�કારણક�કારણક�કારણક� તેઓતેઓતેઓતેઓ mુંmુંmુંmુ ંકર�કર�કર�કર� બેસેબેસેબેસેબેસે છેછેછેછે તેતતેેતે તેઓતેઓતેઓતેઓ *ણતાં*ણતાં*ણતાં*ણતા ં

નથીનથીનથીનથી. 
 

અહ;અહ;અહ;અહ; આવીઆવીઆવીઆવી LઢુLઢુLઢુLઢુ સમંો�હતસમંો�હતસમંો�હતસમંો�હત iયY�તનીiયY�તનીiયY�તનીiયY�તની �Lિૃતનો�Lિૃતનો�Lિૃતનો�Lિૃતનો નાશનાશનાશનાશ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. સામેસામેસામેસામે કોણકોણકોણકોણ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેનીતેનીતેનીતેની સાથેસાથેસાથેસાથે ક�વોક�વોક�વોક�વો વતા4વવતા4વવતા4વવતા4વ કર�કર�કર�કર� ર^ોર^ોર^ોર^ો છેછેછેછે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ં

ભાનભાનભાનભાન તેતતેેતે pમુાવીpમુાવીpમુાવીpમુાવી બેસેબેસેબેસેબેસે છેછેછેછે. ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંવડ�લોવડ�લોવડ�લોવડ�લો સલાહસલાહસલાહસલાહ આપતાંઆપતાંઆપતાંઆપતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� gોધgોધgોધgોધ આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� મોમાંમોમાંમોમાંમોમા ંપાણીનોપાણીનોપાણીનોપાણીનો »ુટંડો»ુટંડો»ુટંડો»ુટંડો ભર�ભર�ભર�ભર� રાખવોરાખવોરાખવોરાખવો 

કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� તેથીતેથીતેથીતેથી તેતતેેતે કmુંકmુંકmુંકmુ ંબોલીબોલીબોલીબોલી નહ;નહ;નહ;નહ; શક�શક�શક�શક�. gોધgોધgોધgોધ આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ g�યાg�યાg�યાg�યા કરવાકરવાકરવાકરવા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંgોધનેgોધનેgોધનેgોધને શાંશાંશાંશાતંતતત ક�મક�મક�મક�મ પાડવોપાડવોપાડવોપાડવો તેતતેેતે જજજજ ઉપાયઉપાયઉપાયઉપાય 

સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ પહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા અજમાવવાઅજમાવવાઅજમાવવાઅજમાવવા જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ. gોધgોધgોધgોધ એકએકએકએક *તનો*તનો*તનો*તનો ,ુમલો,ુમલો,ુમલો,ુમલો જજજજ છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ ,ુમલા(ું,ુમલા(ું,ુમલા(ું,ુમલા(ુ ંmુંmુંmુંmુ ંપર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ આવેઆવેઆવેઆવે તેતતેેતે ન"�ન"�ન"�ન"� નથીનથીનથીનથી હો� ુંહો� ુંહો� ુંહો� ુ.ં જોજોજોજો 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે �દય�દય�દય�દય પરપરપરપર આવેલાઆવેલાઆવેલાઆવેલા ,ુમલાને,ુમલાને,ુમલાને,ુમલાને ગભંીરતાથીગભંીરતાથીગભંીરતાથીગભંીરતાથી લેતાંલેતાંલેતાંલેતા ંહોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ,ુમલા,ુમલા,ુમલા,ુમલા નનનન આવેઆવેઆવેઆવે તેતતેેતે માટ�માટ�માટ�માટ� આપણીઆપણીઆપણીઆપણી સમ
સમ
સમ
સમ
 �વન�વન�વન�વન શૈSલશૈSલશૈSલશૈSલ 

બદલીબદલીબદલીબદલી નાખતાંનાખતાંનાખતાંનાખતા ંહોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ તોતોતોતો અહ;અહ;અહ;અહ; સમ*i6ુંસમ*i6ુંસમ*i6ુંસમ*i6ુ ંછેછેછેછે ક�ક�ક�ક� gોધgોધgોધgોધ aુપીaુપીaુપીaુપી ,ુમલાઓ,ુમલાઓ,ુમલાઓ,ુમલાઓ પણપણપણપણ �દયરોગ�દયરોગ�દયરોગ�દયરોગ �વા�વા�વા�વા જજજજ િવનાશકિવનાશકિવનાશકિવનાશક હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 



 

 

 

gોધgોધgોધgોધ થવાથીથવાથીથવાથીથવાથી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના �વaુપને�વaુપને�વaુપને�વaુપને kલુીkલુીkલુીkલુી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને કતા4કતા4કતા4કતા4 ભાવેભાવેભાવેભાવે અિન3ટકાર�અિન3ટકાર�અિન3ટકાર�અિન3ટકાર� કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�કર�કર�કર� બેસેબેસેબેસેબેસે છેછેછેછે �ના�ના�ના�ના પર�ણામપર�ણામપર�ણામપર�ણામ aુપેaુપેaુપેaુપે તેતતેેતે 

સાધકસાધકસાધકસાધક હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો સાધનામાંસાધનામાંસાધનામાંસાધનામા ંઘણીઘણીઘણીઘણી હાિનહાિનહાિનહાિન થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે, વેપાર�વેપાર�વેપાર�વેપાર� હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 
ાહકો
ાહકો
ાહકો
ાહકો lટ�lટ�lટ�lટ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, BુdંુબીBુdંુબીBુdંુબીBુdંુબી જનજનજનજન હોહોહોહોયયયય તોતોતોતો BુdંુબમાંBુdંુબમાંBુdંુબમાંBુdંુબમા ંવેરવેરવેરવેર ઝેરઝેરઝેરઝેર 

સ*4ઈસ*4ઈસ*4ઈસ*4ઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, MલોગરMલોગરMલોગરMલોગર હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો બી*બી*બી*બી* MલોગરોMલોગરોMલોગરોMલોગરો સાથેસાથેસાથેસાથે મનમનમનમન મેળમેળમેળમેળ �ટુ��ટુ��ટુ��ટુ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ]િવ�ાથ] હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો શાળામાથંીશાળામાથંીશાળામાથંીશાળામાથંી બરબરબરબર તરફતરફતરફતરફ 

કરવોકરવોકરવોકરવો પડ�પડ�પડ�પડ� ક�ક�ક�ક� િશhાિશhાિશhાિશhા કરવીકરવીકરવીકરવી પડ�પડ�પડ�પડ�, નોકર�યાતનોકર�યાતનોકર�યાતનોકર�યાત હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો નોકર�માથંીનોકર�માથંીનોકર�માથંીનોકર�માથંી બરતરફબરતરફબરતરફબરતરફ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, શેઠશેઠશેઠશેઠ હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો નોકરોનોકરોનોકરોનોકરો ચા�યાચા�યાચા�યાચા�યા *ય*ય*ય*ય 

છેછેછેછે. પિતપિતપિતપિત ક�ક�ક�ક� પ�9નપ�9નપ�9નપ�9ન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો પ�9નપ�9નપ�9નપ�9ન ક�ક�ક�ક� પિતપિતપિતપિત સાથેસાથેસાથેસાથે §ચો§ચો§ચો§ચો �વ�વ�વ�વ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. આમઆમઆમઆમ gોધથીgોધથીgોધથીgોધથી ઉ9પjઉ9પjઉ9પjઉ9પj થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંસમંોહનસમંોહનસમંોહનસમંોહન અનેઅનેઅનેઅને LઢુતાLઢુતાLઢુતાLઢુતા 

િવવેકનોિવવેકનોિવવેકનોિવવેકનો નાશનાશનાશનાશ કરાવેકરાવેકરાવેકરાવે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� િવનાશિવનાશિવનાશિવનાશ નોતર�નોતર�નોતર�નોતર� છેછેછેછે. 

59. 

સયંમશીલસયંમશીલસયંમશીલસયંમશીલ 

િવષયેિવષયેિવષયેિવષયે અનાસ�તઅનાસ�તઅનાસ�તઅનાસ�ત 

>સાદ>સાદ>સાદ>સાદ પામેપામેપામેપામે 
 

રાગરાગરાગરાગ �ષેને�ષેને�ષેને�ષેને છોડતાંછોડતાંછોડતાંછોડતા ંિવષયોિવષયોિવષયોિવષયો સેવેસેવેસેવેસેવે ����, 

સયંમનેસયંમનેસયંમનેસયંમને સાધીસાધીસાધીસાધી સદાસદાસદાસદા >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ પામેપામેપામેપામે તેતતેેતે. 
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આ�આ�આ�આ� આપણેઆપણેઆપણેઆપણે AીAીAીAી પાતંપાતંપાતંપાતજંલજલજલજલ યોગયોગયોગયોગ દશ4નનાદશ4નનાદશ4નનાદશ4નના સાધનસાધનસાધનસાધન પાદનાપાદનાપાદનાપાદના ૧૧૧૧ થીથીથીથી ૧૦૧૦૧૦૧૦ PRુોPRુોPRુોPRુો અનેઅનેઅનેઅને તેમનીતેમનીતેમનીતેમની AીAીAીAી યોગે0ર�એયોગે0ર�એયોગે0ર�એયોગે0ર�એ લખેલીલખેલીલખેલીલખેલી ટ�કાટ�કાટ�કાટ�કા 

પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંવાચંીએવાચંીએવાચંીએવાચંીએ. 

 

�]�]�]�]. . . . �	�ः��d�����3ू��6������	�ः��d�����3ू��6������	�ः��d�����3ू��6������	�ः��d�����3ू��6�����    Zब��� U�Zब��� U�Zब��� U�Zब��� U�    ����    

    

તપતપતપતપ, �વાUયાય�વાUયાય�વાUયાય�વાUયાય નેનનેેને ઇ0રનીઇ0રનીઇ0રનીઇ0રની શરણાગિતશરણાગિતશરણાગિતશરણાગિત અથવાઅથવાઅથવાઅથવા ભY�તભY�તભY�તભY�ત એએએએ RણRણRણRણ �gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

શર�રશર�રશર�રશર�ર, મનમનમનમન, ઇ��sયોનોઇ��sયોનોઇ��sયોનોઇ��sયોનો સયંમસયંમસયંમસયંમ, Ëદયmwુ7Ëદયmwુ7Ëદયmwુ7Ëદયmwુ7 નેનનેેને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના UયેયનેUયેયનેUયેયનેUયેયને માટ�માટ�માટ�માટ� આવીઆવીઆવીઆવી પડતાપડતાપડતાપડતા ક3ટનેક3ટનેક3ટનેક3ટને Y�મતHવૂ4કY�મતHવૂ4કY�મતHવૂ4કY�મતHવૂ4ક સહનસહનસહનસહન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંતેતતેેતે તપતપતપતપ છેછેછેછે. 

 

સાધનાસાધનાસાધનાસાધના ક�ક�ક�ક� સદ
થંોનોસદ
થંોનોસદ
થંોનોસદ
થંોનો અ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસઅ¢યાસ �વાUયાય�વાUયાય�વાUયાય�વાUયાય છેછેછેછે. 

 

સાધનામાંસાધનામાંસાધનામાંસાધનામા ંઉપરનીઉપરનીઉપરનીઉપરની RણેRણેRણેRણે વ�� ુવ�� ુવ�� ુવ�� ુ³બૂ³બૂ³બૂ³બૂ મહ9વનીમહ9વનીમહ9વનીમહ9વની હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી �gયાયોગના�gયાયોગના�gયાયોગના�gયાયોગના નામથીનામથીનામથીનામથી તેનોતેનોતેનોતેનો અલગઅલગઅલગઅલગ ઉ�લેખઉ�લેખઉ�લેખઉ�લેખ કય�કય�કય�કય� છેછેછેછે. 
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એએએએ �gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ સમાિધનીસમાિધનીસમાિધનીસમાિધની િસw7િસw7િસw7િસw7 કરનારોકરનારોકરનારોકરનારો તેમતેમતેમતેમ જજજજ અિવ�ા�દઅિવ�ા�દઅિવ�ા�દઅિવ�ા�દ �લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો નાશનાશનાશનાશ કરનારોકરનારોકરનારોકરનારો છેછેછેછે. 
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�લેશ�લેશ�લેશ�લેશ પાચંપાચંપાચંપાચં *તના*તના*તના*તના છેછેછેછે - 
 

૧૧૧૧) અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા ૨૨૨૨) અY�મતાઅY�મતાઅY�મતાઅY�મતા ૩૩૩૩) રાગરાગરાગરાગ ૪૪૪૪) �ષે�ષે�ષે�ષે નેનનેેને ૫૫૫૫) અSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશ. 

 

આઆઆઆ પાચંપાચંપાચંપાચં મહાનમહાનમહાનમહાન ક3ટકારકક3ટકારકક3ટકારકક3ટકારક નેનનેેને જ�મમરણનાજ�મમરણનાજ�મમરણનાજ�મમરણના ચgમાંચgમાંચgમાંચgમા ંફ�રવનારાફ�રવનારાફ�રવનારાફ�રવનારા છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ કકકકહ�વાયહ�વાયહ�વાયહ�વાય છેછેછેછે. 
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આગલાઆગલાઆગલાઆગલા PRૂમાંPRૂમાંPRૂમાંPRૂમા ંકહ�લાકહ�લાકહ�લાકહ�લા અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા પછ�નાપછ�નાપછ�નાપછ�ના બી*બી*બી*બી* ચાર�ચાર�ચાર�ચાર� �લેશો(ું�લેશો(ું�લેશો(ું�લેશો(ુ ંકારણકારણકારણકારણ અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા છેછેછેછે. તેતતેેતે �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ >P\ુત>P\ુત>P\ુત>P\ુત, ત(ુત(ુત(ુત(,ુ િવ[�છનિવ[�છનિવ[�છનિવ[�છન નેનનેેને ઉદારઉદારઉદારઉદાર 

એએએએ ચારચારચારચાર �વ�પે�વ�પે�વ�પે�વ�પે રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

 

૧૧૧૧) �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ SચxમાંSચxમાંSચxમાંSચxમા ંહોયહોયહોયહોય પણપણપણપણ પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંકામકામકામકામ દ�ખીતીદ�ખીતીદ�ખીતીદ�ખીતી ર�ર�ર�ર�તેતતેેતે નાનાનાના કર�કર�કર�કર� 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનેતેનેતેનેતેને >P\ુત>P\ુત>P\ુત>P\ુત કહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામાંકહ�વામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. P}ુ[ુ\તમાંP}ુ[ુ\તમાંP}ુ[ુ\તમાંP}ુ[ુ\તમા ંચાર�ચાર�ચાર�ચાર� �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ 

>P\ુત>P\ુત>P\ુત>P\ુત દશામાંદશામાંદશામાંદશામા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

 

૨૨૨૨) �લેશોની�લેશોની�લેશોની�લેશોની �લેશકારક�લેશકારક�લેશકારક�લેશકારક શY�તનોશY�તનોશY�તનોશY�તનો સાધનાસાધનાસાધનાસાધના �ારા�ારા�ારા�ારા નાશનાશનાશનાશ કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે, 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેમનીતેમનીતેમનીતેમની શY�તશY�તશY�તશY�ત મદંમદંમદંમદં પડ�પડ�પડ�પડ� *ય*ય*ય*ય 

છેછેછેછે. સાધકોસાધકોસાધકોસાધકો પરપરપરપર એએએએ �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ કોઇકોઇકોઇકોઇ ગભંીરગભંીરગભંીરગભંીર ક�ક�ક�ક� નFધપાRનFધપાRનFધપાRનFધપાR અસરઅસરઅસરઅસર કર�કર�કર�કર� શકતાશકતાશકતાશકતા નથીનથીનથીનથી. 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેમનેતેમનેતેમનેતેમને ત(ુત(ુત(ુત( ુકહ�વામાકહ�વામાકહ�વામાકહ�વામા આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. 

 

૩૩૩૩) એકએકએકએક �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ િવશાળિવશાળિવશાળિવશાળ થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� માણસમાણસમાણસમાણસ પરપરપરપર પોતાનોપોતાનોપોતાનોપોતાનો >ભાવ>ભાવ>ભાવ>ભાવ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� >માણમાં>માણમાં>માણમાં>માણમા ંપાડ�પાડ�પાડ�પાડ�, 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનીતેનીતેનીતેની અસરથીઅસરથીઅસરથીઅસરથી બીજોબીજોબીજોબીજો �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ દબાઇદબાઇદબાઇદબાઇ 

*ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેતતેેતે વખતેવખતેવખતેવખતે તેતતેેતે િવ[�છjિવ[�છjિવ[�છjિવ[�છj દશામાંદશામાંદશામાંદશામા ંછેછેછેછે એમએમએમએમ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. રાગનીરાગનીરાગનીરાગની િવશાળિવશાળિવશાળિવશાળ દશામાંદશામાંદશામાંદશામા ં�ષે�ષે�ષે�ષે દબાઇદબાઇદબાઇદબાઇ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે, નેનનેેને �ષેની�ષેની�ષેની�ષેની િવશાળિવશાળિવશાળિવશાળ 

દશામાંદશામાંદશામાંદશામા ંરાગરાગરાગરાગ દબાઇદબાઇદબાઇદબાઇ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

૪૪૪૪) ���� વખતેવખતેવખતેવખતે ���� �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ જોરમાંજોરમાંજોરમાંજોરમા ંહોયહોયહોયહોય અથવાઅથવાઅથવાઅથવા પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંકામકામકામકામ Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ�Hરૂ� શY�તથીશY�તથીશY�તથીશY�તથી કરતોકરતોકરતોકરતો હોયહોયહોયહોય, તેતતેેતે વખતેવખતેવખતેવખતે �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ ઉદારઉદારઉદારઉદાર કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 

 

આઆઆઆ ચારચારચારચાર ભેદભેદભેદભેદ અિવ�ાનાઅિવ�ાનાઅિવ�ાનાઅિવ�ાના ન�હન�હન�હન�હ પણપણપણપણ બી*બી*બી*બી* ચારચારચારચાર �લેશોના�લેશોના�લેશોના�લેશોના છેછેછેછે. 

 

��������. . . . 5�����C!���!�1�����.!5�����C!���!�1�����.!5�����C!���!�1�����.!5�����C!���!�1�����.!    ����C!��.!1��������3;�A�����C!��.!1��������3;�A�����C!��.!1��������3;�A�����C!��.!1��������3;�A�    ����    

    

અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય, અપિવRઅપિવRઅપિવRઅપિવR, WુઃWુઃWુઃWુઃખખખખ નેનનેેને અના9મામાંઅના9મામાંઅના9મામાંઅના9મામા ંિન9યિન9યિન9યિન9ય, પિવRપિવRપિવRપિવR, PખુPખુPખુPખુ નેનનેેને આ9મભાવનીઆ9મભાવનીઆ9મભાવનીઆ9મભાવની >તીિત>તીિત>તીિત>તીિત ક�ક�ક�ક� અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 



 

 

 

મ(3ુયશર�રમ(3ુયશર�રમ(3ુયશર�રમ(3ુયશર�ર તથાતથાતથાતથા આઆઆઆ જગતજગતજગતજગત અિન9યઅિન9યઅિન9યઅિન9ય છેછેછેછે એએએએ વાતનેવાતનેવાતનેવાતને *ણવા*ણવા*ણવા*ણવા ક�ક�ક�ક� સમજવાસમજવાસમજવાસમજવા છતાંછતાંછતાંછતા ંપણપણપણપણ �ના�ના�ના�ના >ભાવથી>ભાવથી>ભાવથી>ભાવથી મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય એનેએનેએનેએને િન9યિન9યિન9યિન9ય 

સમ�સમ�સમ�સમ� છેછેછેછે નેનનેેને રાગ�ષેનોરાગ�ષેનોરાગ�ષેનોરાગ�ષેનો િશકારિશકારિશકારિશકાર બનેબનેબનેબને છેછેછેછે, તેતતેેતે અિન9યમાંઅિન9યમાંઅિન9યમાંઅિન9યમા ંિન9યનીિન9યનીિન9યનીિન9યની અ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પી અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા છેછેછેછે. 

 

તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે હાડહાડહાડહાડ, માસંમાસંમાસંમાસં નેનનેેને મળLRૂમળLRૂમળLRૂમળLRૂ �વા�વા�વા�વા અપિવRઅપિવRઅપિવRઅપિવR પદાથ�થીપદાથ�થીપદાથ�થીપદાથ�થી ભર�લાભર�લાભર�લાભર�લા શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને અપિવRઅપિવRઅપિવRઅપિવR સમ�નેસમ�નેસમ�નેસમ�ને પણપણપણપણ �ને�ને�ને�ને લીધેલીધેલીધેલીધે માણસમાણસમાણસમાણસ તમેાંતમેા ંતમેા ંતમેા ં

પિવRતા(ુંપિવRતા(ુંપિવRતા(ુંપિવRતા(ુ ંઅSભમાનઅSભમાનઅSભમાનઅSભમાન રાખેરાખેરાખેરાખે છેછેછેછે નેનનેેને તેમનીતેમનીતેમનીતેમની મમતામમતામમતામમતા ક�ક�ક�ક� આસY�તમાંઆસY�તમાંઆસY�તમાંઆસY�તમા ંપડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે, તેતતેેતે અપિવRઅપિવRઅપિવRઅપિવR પદાથ4માંપદાથ4માંપદાથ4માંપદાથ4મા ંપિવRનીપિવRનીપિવRનીપિવRની અ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પી 

અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા છેછેછેછે. 

 

તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે ભોગમાRભોગમાRભોગમાRભોગમાR WુઃખમયWુઃખમયWુઃખમયWુઃખમય છેછેછેછે, નેનનેેને સસંારસસંારસસંારસસંાર પણપણપણપણ �લેશકારક�લેશકારક�લેશકારક�લેશકારક છેછેછેછે તેમતેમતેમતેમ સમજવાસમજવાસમજવાસમજવા છતાંછતાંછતાંછતા ંપણપણપણપણ તેમનેતેમનેતેમનેતેમને PખુમયPખુમયPખુમયPખુમય માનીનેમાનીનેમાનીનેમાનીને માણસમાણસમાણસમાણસ 

તેમનેતેમનેતેમનેતેમને ભોગવેભોગવેભોગવેભોગવે છેછેછેછે, તેતતેેતે WુઃખમાંWુઃખમાંWુઃખમાંWુઃખમા ંPખુનીPખુનીPખુનીPખુની અ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પી અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા છેછેછેછે. 

 

વળ�વળ�વળ�વળ� જડજડજડજડ શર�રશર�રશર�રશર�ર નેનનેેને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ છેછેછેછે, એએએએ વાતવાતવાતવાત દ�વાદ�વાદ�વાદ�વા �વી�વી�વી�વી ઉઘાડ�ઉઘાડ�ઉઘાડ�ઉઘાડ� છેછેછેછે. છતાંછતાંછતાંછતા ંપણપણપણપણ માણસમાણસમાણસમાણસ શર�રનેશર�રનેશર�રનેશર�રને જજજજ સવ4સવ4સવ4સવ4 કાઇંકાઇંકાઇંકાઇં માનીમાનીમાનીમાની 

લેલેલેલે છેછેછેછે, નેનનેેને આ9માનેઆ9માનેઆ9માનેઆ9માને ઓળખતોઓળખતોઓળખતોઓળખતો નથીનથીનથીનથી, તેતતેેતે અના9મઅના9મઅના9મઅના9મભાવમાંભાવમાંભાવમાંભાવમા ંઆ9મભાવનીઆ9મભાવનીઆ9મભાવનીઆ9મભાવની અ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પીઅ(kુિૂત�પી અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા છેછેછેછે. 
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WૃB્WૃB્WૃB્WૃB્ શY�તશY�તશY�તશY�ત નેનનેેને દશ4નદશ4નદશ4નદશ4ન શY�તશY�તશY�તશY�ત એએએએ બનંેનીબનંેનીબનંેનીબનંેની એક�પતાનેએક�પતાનેએક�પતાનેએક�પતાને અY�મતાઅY�મતાઅY�મતાઅY�મતા કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

WૃકWૃકWૃકWૃક શY�તશY�તશY�તશY�ત એટલેએટલેએટલેએટલે Wૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટા HaુુષHaુુષHaુુષHaુુષ નેનનેેને દશ4નશY�તદશ4નશY�તદશ4નશY�તદશ4નશY�ત એટલેએટલેએટલેએટલે vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7. તેતતેેતે બનંેબનંેબનંેબનંે અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ છેછેછેછે. Wૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટા ચેતનચેતનચેતનચેતન નેનનેેને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 જડજડજડજડ છેછેછેછે. પરં� ુપરં� ુપરં� ુપરં� ુ

અિવ�ાનેઅિવ�ાનેઅિવ�ાનેઅિવ�ાને લીધેલીધેલીધેલીધે બનંેનીબનંેનીબનંેનીબનંેની એકતાએકતાએકતાએકતા થઇથઇથઇથઇ હોયહોયહોયહોય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંલાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને જજજજ Wૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટા નેનનેેને WૃDયનોWૃDયનોWૃDયનોWૃDયનો સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. િનબ]જિનબ]જિનબ]જિનબ]જ સમાિધસમાિધસમાિધસમાિધ �ારા�ારા�ારા�ારા 

અિવ�ાનોઅિવ�ાનોઅિવ�ાનોઅિવ�ાનો નાશનાશનાશનાશ નાનાનાના થાયથાયથાયથાય, 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી આઆઆઆ સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ ચાIુચાIુચાIુચાI ુરહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. એથીએથીએથીએથી એનાએનાએનાએના m7ુm7ુm7ુm7ુ �વ�પનો�વ�પનો�વ�પનો�વ�પનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ નથીનથીનથીનથી થઇથઇથઇથઇ શકતોશકતોશકતોશકતો. માટ�માટ�માટ�માટ� 

સાધક�સાધક�સાધક�સાધક� સાધનાસાધનાસાધનાસાધના �ારા�ારા�ારા�ારા અિવ�ાનેઅિવ�ાનેઅિવ�ાનેઅિવ�ાને WૂરWૂરWૂરWૂર કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને અY�મતાઅY�મતાઅY�મતાઅY�મતાનોનોનોનો નાશનાશનાશનાશ કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની જ�રજ�રજ�રજ�ર છેછેછેછે. 
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PખુનાPખુનાPખુનાPખુના અ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવની પાછળપાછળપાછળપાછળ રહ�નારારહ�નારારહ�નારારહ�નારા �લેશને�લેશને�લેશને�લેશને રાગરાગરાગરાગ કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

���� પદાથ4માંપદાથ4માંપદાથ4માંપદાથ4મા ંPખુનીPખુનીPખુનીPખુની >તીિત>તીિત>તીિત>તીિત થાયથાયથાયથાય તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� મમતામમતામમતામમતા નેનનેેને આસY�તઆસY�તઆસY�તઆસY�ત થતીથતીથતીથતી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેતતેેતે જજજજ રાગરાગરાગરાગ છેછેછેછે. 

 

�¢�¢�¢�¢. . . . �!�1��!C�7�!�1��!C�7�!�1��!C�7�!�1��!C�7    ��+���+���+���+�    ����    

    

WુઃખનાWુઃખનાWુઃખનાWુઃખના અ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવનીઅ(ભુવની પાછળપાછળપાછળપાછળ રહ�નારારહ�નારારહ�નારારહ�નારા �લેશને�લેશને�લેશને�લેશને �ષે�ષે�ષે�ષે કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. 

 

���� પદાથ4પદાથ4પદાથ4પદાથ4 આપણેઆપણેઆપણેઆપણે માટ�માટ�માટ�માટ� WુઃખકારકWુઃખકારકWુઃખકારકWુઃખકારક થઇથઇથઇથઇ પડ�પડ�પડ�પડ�, તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર�ધીર� �ષેvwુ7�ષેvwુ7�ષેvwુ7�ષેvwુ7 થવાથવાથવાથવા માડં�માડં�માડં�માડં� છેછેછેછે. 



 

 

 

�£�£�£�£. . . . ः�3.��),ः�3.��),ः�3.��),ः�3.��),    ;��!+ e;	;��!+ e;	;��!+ e;	;��!+ e;	    ���YX ���YX ���YX ���YX     �%����C��%����C��%����C��%����C�    ����    

    

LઢૂLઢૂLઢૂLઢૂ તથાતથાતથાતથા િવવેક�િવવેક�િવવેક�િવવેક� ક�ક�ક�ક� rાનીrાનીrાનીrાની અથવાઅથવાઅથવાઅથવા સાhરસાhરસાhરસાhર ક�ક�ક�ક� િનરhરિનરhરિનરhરિનરhર HaુુષોમાંHaુુષોમાંHaુુષોમાંHaુુષોમા ં���� જોવામાંજોવામાંજોવામાંજોવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે તેતતેેતે મરણભય�પીમરણભય�પીમરણભય�પીમરણભય�પી �લેશ�લેશ�લેશ�લેશ અSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશ 

કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. તેતતેેતે �વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ લાબંાલાબંાલાબંાલાબંા વખતથીવખતથીવખતથીવખતથી ચા�યોચા�યોચા�યોચા�યો આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. 

 

નાનામાંનાનામાંનાનામાંનાનામા ંનાનાંનાનાંનાનાંનાના ં>ાણીથી>ાણીથી>ાણીથી>ાણીથી માડં�નેમાડં�નેમાડં�નેમાડં�ને મોટામાંમોટામાંમોટામાંમોટામા ંમોટાંમોટાંમોટાંમોટા ં>ાણી>ાણી>ાણી>ાણી �વનને�વનને�વનને�વનને ચાહ�ચાહ�ચાહ�ચાહ� છેછેછેછે નેનનેેને મરણથીમરણથીમરણથીમરણથી ડર�ડર�ડર�ડર� છેછેછેછે. મરણનોમરણનોમરણનોમરણનો ભયભયભયભય �વોના�વોના�વોના�વોના bતરનાbતરનાbતરનાbતરના 

ÍડાણમાંÍડાણમાંÍડાણમાંÍડાણમા ં>વેશીને>વેશીને>વેશીને>વેશીને રહ�લોરહ�લોરહ�લોરહ�લો છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી તેતતેેતે અSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશઅSભિનવેશ કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય છેછેછેછે. 
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P|ૂમP|ૂમP|ૂમP|ૂમ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેલાઆવેલાઆવેલાઆવેલા �લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો નાશનાશનાશનાશ સાધનાસાધનાસાધનાસાધના �ારા�ારા�ારા�ારા SચxનોSચxનોSચxનોSચxનો પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના કારણમાંકારણમાંકારણમાંકારણમા ંલયલયલયલય કરવોકરવોકરવોકરવો જોઇએજોઇએજોઇએજોઇએ. 

 

�gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ�gયાયોગ ક�ક�ક�ક� UયાનયોગથીUયાનયોગથીUયાનયોગથીUયાનયોગથી �લેશો�લેશો�લેશો�લેશો P|ૂમP|ૂમP|ૂમP|ૂમ ક�ક�ક�ક� ત(ુત(ુત(ુત( ુથઇથઇથઇથઇ શક�શક�શક�શક� છેછેછેછે. તેનોતેનોતેનોતેનો ���� P|ૂમાશંP|ૂમાશંP|ૂમાશંP|ૂમાશં બાક�બાક�બાક�બાક� ર^ોર^ોર^ોર^ો હોયહોયહોયહોય, તેનોતેનોતેનોતેનો નાશનાશનાશનાશ Wૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટાWૃ3ટા નેનનેેને WૃDયનોWૃDયનોWૃDયનોWૃDયનો 

સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ મટવાથીમટવાથીમટવાથીમટવાથી થઇથઇથઇથઇ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેતતેેતે િવનાિવનાિવનાિવના �લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો�લેશોનો આ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતકઆ9યિંતક અથવાઅથવાઅથવાઅથવા Hરૂ�HરૂોHરૂ�HરૂોHરૂ�HરૂોHરૂ�Hરૂો નાશનાશનાશનાશ નથીનથીનથીનથી થથથથતોતોતોતો. 
 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ *ણીએ*ણીએ*ણીએ*ણીએ છ�એછ�એછ�એછ�એ ક�ક�ક�ક� અ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળ પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ંPખુPખુPખુPખુ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને >િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ંWુWુWુWુ:ખખખખ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. �માથંી�માથંી�માથંી�માથંી PખુPખુPખુPખુ 

થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેતતેેતે બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો, િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો, iયY�તઓiયY�તઓiયY�તઓiયY�તઓ, વાતાવરણમાંવાતાવરણમાંવાતાવરણમાંવાતાવરણમા ંરાગરાગરાગરાગ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને �માં�માં�માં�મા ંWુWુWુWુ:ખખખખ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ં�ષે�ષે�ષે�ષે થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. આઆઆઆ PખુPખુPખુPખુ 

અનેઅનેઅનેઅને WુWુWુWુ:ખખખખ ��sયો��sયો��sયો��sયો િવષયનાિવષયનાિવષયનાિવષયના સયંોગથીસયંોગથીસયંોગથીસયંોગથી અ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવેઅ(ભુવે છેછેછેછે. બાળકનેબાળકનેબાળકનેબાળકને કાર�લા(ુંકાર�લા(ુંકાર�લા(ુંકાર�લા(ુ ંશાકશાકશાકશાક આપmુંઆપmુંઆપmુંઆપmુ ંતોતોતોતો તેતતેેતે મોÎુંમોÎુંમોÎુંમોÎું બગાડશેબગાડશેબગાડશેબગાડશે અનેઅનેઅનેઅને ચોકલેટચોકલેટચોકલેટચોકલેટ ક�ક�ક�ક� 

આઈ�g�મઆઈ�g�મઆઈ�g�મઆઈ�g�મ આપmુંઆપmુંઆપmુંઆપmુ ંતોતોતોતો હ$ુહ$ુહ$ુહ$ુ વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� માગંશેમાગંશેમાગંશેમાગંશે. ���� ���� િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંઆનદંઆનદંઆનદંઆનદં આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંPખુPખુPખુPખુ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે રાગરાગરાગરાગ 

બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય છેછેછેછે. ���� ���� િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ં��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને >િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા>િતBુળતા થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે મ*મ*મ*મ* નથીનથીનથીનથી આવતીઆવતીઆવતીઆવતી તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંWુWુWુWુ:ખખખખ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે �ષે�ષે�ષે�ષે 

બધંાયબધંાયબધંાયબધંાય છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી જજજજ ર�તેર�તેર�તેર�તે iયY�તઓiયY�તઓiયY�તઓiયY�તઓ >9યે>9યે>9યે>9યે યયયય રાગરાગરાગરાગ �ષે�ષે�ષે�ષે થતાંથતાંથતાંથતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંકાય4નીકાય4નીકાય4નીકાય4ની >શસંા>શસંા>શસંા>શસંા કર�કર�કર�કર�, વાહવાહવાહવાહ વાહવાહવાહવાહ કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો 

તેનાતેનાતેનાતેના >9યે>9યે>9યે>9યે રાગરાગરાગરાગ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને કોઈકોઈકોઈકોઈ આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને વખોડ�વખોડ�વખોડ�વખોડ�, ન;દ�ન;દ�ન;દ�ન;દ� તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના >9યે>9યે>9યે>9યે �ષે�ષે�ષે�ષે થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

આમઆમઆમઆમ રાગરાગરાગરાગ અનેઅનેઅનેઅને �ષે�ષે�ષે�ષે માટ�માટ�માટ�માટ� L�ુય9વેL�ુય9વેL�ુય9વેL�ુય9વે આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ંbતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ અનેઅનેઅનેઅને ��sયો��sયો��sયો��sયો જજજજ જવાબદારજવાબદારજવાબદારજવાબદાર છેછેછેછે. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે ઉપરઉપરઉપરઉપર જો6ુંજો6ુંજો6ુંજો6ુ ં ક�ક�ક�ક� �વને�વને�વને�વને 

વળગેલાંવળગેલાંવળગેલાંવળગેલા ંપાચંપાચંપાચંપાચં L�ુયL�ુયL�ુયL�ુય �લેશોમાં�લેશોમાં�લેશોમાં�લેશોમા ંરાગરાગરાગરાગ અનેઅનેઅનેઅને �ષેનો�ષેનો�ષેનો�ષેનો સમાવેશસમાવેશસમાવેશસમાવેશ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

���� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત સયંમીસયંમીસયંમીસયંમી છેછેછેછે, ��sયો��sયો��sયો��sયો �ના�ના�ના�ના કાvમુાંકાvમુાંકાvમુાંકાvમુા ંછેછેછેછે પણપણપણપણ ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને ���� વશવશવશવશ નથીનથીનથીનથી તેતતેેતે કોઈકોઈકોઈકોઈ પણપણપણપણ િવષયિવષયિવષયિવષય આવશેઆવશેઆવશેઆવશે તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને 

bBુશમાંbBુશમાંbBુશમાંbBુશમા ંરાખશેરાખશેરાખશેરાખશે. પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે આવનારાઆવનારાઆવનારાઆવનારા િવષિવષિવષિવષયોયોયોયો >9યે>9યે>9યે>9યે નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો રાગરાગરાગરાગ થાયથાયથાયથાય ક�ક�ક�ક� નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો �ષે�ષે�ષે�ષે થાયથાયથાયથાય. રો�રો�રો�રો� રોજરોજરોજરોજ દ̧િનકદ̧િનકદ̧િનકદ̧િનક કાય�માંકાય�માંકાય�માંકાય�મા ં

સતતસતતસતતસતત ��sયોનો��sયોનો��sયોનો��sયોનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સતતસતતસતતસતત િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો સહવાસસહવાસસહવાસસહવાસ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. દર�કદર�કદર�કદર�ક વખતેવખતેવખતેવખતે ��sયો��sયો��sયો��sયો રાગરાગરાગરાગ �ષે�ષે�ષે�ષે કરતીકરતીકરતીકરતી રહ�રહ�રહ�રહ� અનેઅનેઅનેઅને 

ગમાગમાગમાગમા અણગમાઅણગમાઅણગમાઅણગમા દશા4વતીદશા4વતીદશા4વતીદશા4વતી રહ�રહ�રહ�રહ� તોતોતોતો તેનીતેનીતેનીતેની શY�તનોશY�તનોશY�તનોશY�તનો ઘણોઘણોઘણોઘણો બધોબધોબધોબધો iયયiયયiયયiયય થાયથાયથાયથાય. ઉઠવાથીઉઠવાથીઉઠવાથીઉઠવાથી લઈનેલઈનેલઈનેલઈને PવુાPવુાPવુાPવુા PધુીPધુીPધુીPધુી iયiયiયiયY�તનેY�તનેY�તનેY�તને ક�ટલાંક�ટલાંક�ટલાંક�ટલા ંબધાંબધાંબધાંબધા ં

ગમાગમાગમાગમા અણગમાંઅણગમાંઅણગમાંઅણગમા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે નેનનેેને? હવેહવેહવેહવે જોજોજોજો સતતસતતસતતસતત બદલાતીબદલાતીબદલાતીબદલાતી પ�રY�થિતનીપ�રY�થિતનીપ�રY�થિતનીપ�રY�થિતની સાથેસાથેસાથેસાથે સાથેસાથેસાથેસાથે પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના bતbતbતbત:કરણમાંકરણમાંકરણમાંકરણમા ંગમાગમાગમાગમા અનેઅનેઅનેઅને 



 

 

અણગામાનેઅણગામાનેઅણગામાનેઅણગામાને અ(ભુiયાઅ(ભુiયાઅ(ભુiયાઅ(ભુiયા કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો શY�તનોશY�તનોશY�તનોશY�તનો iયયiયયiયયiયય થાયથાયથાયથાય, મગજમગજમગજમગજ બગડ�બગડ�બગડ�બગડ� અનેઅનેઅનેઅને દ̧ન�ંદનદ̧ન�ંદનદ̧ન�ંદનદ̧ન�ંદન કાય4કાય4કાય4કાય4 પરપરપરપર પણપણપણપણ આવાઆવાઆવાઆવા રાગરાગરાગરાગ-�ષેની�ષેની�ષેની�ષેની અસરઅસરઅસરઅસર 

થાયથાયથાયથાય. 

 

આઆઆઆ જગતજગતજગતજગત તોતોતોતો ��ું��ું��ું��ુ ંછેછેછેછે તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંછેછેછેછે. આપણેઆપણેઆપણેઆપણે જગતનેજગતનેજગતનેજગતને PધુારવાPધુારવાPધુારવાPધુારવા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઆપણીઆપણીઆપણીઆપણી *તને*તને*તને*તને PધુારવાનીPધુારવાનીPધુારવાનીPધુારવાની જaુરજaુરજaુરજaુર છેછેછેછે. ચાર�ચાર�ચાર�ચાર� બા$ુબા$ુબા$ુબા$ુ કાટંાકાટંાકાટંાકાટંા હોયહોયહોયહોય 

તોતોતોતો ગામગામગામગામ આખાનાઆખાનાઆખાનાઆખાના બાવળબાવળબાવળબાવળ નેનનેેને બોરડ�બોરડ�બોરડ�બોરડ� કાપવાકાપવાકાપવાકાપવા જવાયજવાયજવાયજવાય અનેઅનેઅનેઅને બધેબધેબધેબધે ર�તેર�તેર�તેર�તે ચામડાચામડાચામડાચામડા મઢાવાયમઢાવાયમઢાવાયમઢાવાય ક�ક�ક�ક� પગમાંપગમાંપગમાંપગમા ંvટુvટુvટુvટુ ચ\પલચ\પલચ\પલચ\પલ પહ�રાયપહ�રાયપહ�રાયપહ�રાય? 

�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક�વાભાિવક છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� vટુvટુvટુvટુ ચ\પલચ\પલચ\પલચ\પલ પહ�રવાપહ�રવાપહ�રવાપહ�રવા તેતતેેતે જજજજ iયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુ ઉક�લઉક�લઉક�લઉક�લ છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે જગતનીજગતનીજગતનીજગતની પ�રY�થિતઓપ�રY�થિતઓપ�રY�થિતઓપ�રY�થિતઓ સાથેસાથેસાથેસાથે સતતસતતસતતસતત ગમાગમાગમાગમા 

અણગમાઅણગમાઅણગમાઅણગમા >દિશ�ત>દિશ�ત>દિશ�ત>દિશ�ત કરતાકરતાકરતાકરતા રહ�વારહ�વારહ�વારહ�વા તેતતેેતે કાઈકાઈકાઈકાઈ iયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુ ઉક�લઉક�લઉક�લઉક�લ નથીનથીનથીનથી. iયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુiયવહાaુ ઉક�લઉક�લઉક�લઉક�લ તોતોતોતો તેતતેેતે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� દર�કદર�કદર�કદર�ક પ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિત વખતેવખતેવખતેવખતે સમસમસમસમ 

રહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ.ં જગતનેજગતનેજગતનેજગતને PધુારવાPધુારવાPધુારવાPધુારવા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંઆપણીઆપણીઆપણીઆપણી ��sયો��sયો��sયો��sયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુરાખવોરાખવોરાખવોરાખવો mુંmુંmુંmુ ંવધાર�વધાર�વધાર�વધાર� સહ�Iુંસહ�Iુંસહ�Iુંસહ�Iુ ંનથીનથીનથીનથી? અનેઅનેઅનેઅને કદાચકદાચકદાચકદાચ કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને સહ�Iુંસહ�Iુંસહ�Iુંસહ�Iુ ંનનનન 

લાગ�ુંલાગ� ુંલાગ� ુંલાગ� ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો યેયયેેયે જગતજગતજગતજગત ઉપરઉપરઉપરઉપર તોતોતોતો આપણોઆપણોઆપણોઆપણો કાvુકાvુકાvુકાv ુછેછેછેછે જજજજ નહ;નહ;નહ;નહ; તોતોતોતો પછ�પછ�પછ�પછ� ���� આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંhેRમાંhેRમાંhેRમાંhેRમા ંઆવ�ુંઆવ�ુંઆવ�ુંઆવ�ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે આપણીઆપણીઆપણીઆપણી ��sયો��sયો��sયો��sયો 

પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુરાખવોરાખવોરાખવોરાખવો તેતતેેતે જજજજ ડહાપણનીડહાપણનીડહાપણનીડહાપણની વાતવાતવાતવાત ગણાયગણાયગણાયગણાય. 

 

આવીઆવીઆવીઆવી ડાહ�ડાહ�ડાહ�ડાહ� iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત ક�ક�ક�ક� �ણે�ણે�ણે�ણે પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની ��sયો��sયો��sયો��sયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુમેળiયોમેળiયોમેળiયોમેળiયો છેછેછેછે તેતતેેતે અ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળ પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ંછક�છક�છક�છક� નથીનથીનથીનથી જતીજતીજતીજતી અનેઅનેઅનેઅને >િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ 

પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ંરડવારડવારડવારડવા નથીનથીનથીનથી બેસતીબેસતીબેસતીબેસતી. ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ ખાટાખાટાખાટાખાટા-મીઠાંમીઠાંમીઠાંમીઠા ંિવષયોિવષયોિવષયોિવષયો તેનીતેનીતેનીતેની સમીપેસમીપેસમીપેસમીપે આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે તેતતેેતે સવ4નેસવ4નેસવ4નેસવ4ને તેતતેેતે >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ vwુ7થીvwુ7થીvwુ7થીvwુ7થી માણેમાણેમાણેમાણે છેછેછેછે 

અનેઅનેઅનેઅને સમતાસમતાસમતાસમતા ધારણધારણધારણધારણ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી સયંમીસયંમીસયંમીસયંમી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત સમ�સમ�સમ�સમ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� સમ
સમ
સમ
સમ
 િવ0િવ0િવ0િવ0 જગતજગતજગતજગત િનયતંાનોિનયતંાનોિનયતંાનોિનયતંાનો >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ મનેમનેમનેમને 

>ારMધ>ારMધ>ારMધ>ારMધ (HવુtHવુtHવુtHવુt કર�લોકર�લોકર�લોકર�લો Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4Haુુષાથ4) અનેઅનેઅનેઅને Haુુષાથ4નાHaુુષાથ4નાHaુુષાથ4નાHaુુષાથ4ના બળેબળેબળેબળે મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે તેતતેેતે >kુ>kુ>kુ>k ુતરફથીતરફથીતરફથીતરફથી >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થયેલથયેલથયેલથયેલ >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ છેછેછેછે. 

 
60. 

>સ>સ>સ>સjતાથીjતાથીjતાથીjતાથી 

સવ4સવ4સવ4સવ4 WુWુWુWુ:ખનોખનોખનોખનો નાશનાશનાશનાશ 

મન(ુંમન(ુંમન(ુંમન(ુ ં�થૈય4�થૈય4�થૈય4�થૈય4 
 

તેતતેેતે >સjતાથી>સjતાથી>સjતાથી>સjતાથી થતોથતોથતોથતો સવ4સવ4સવ4સવ4 WુWુWુWુ:ખનોખનોખનોખનો નાશનાશનાશનાશ, 

>સjતાથી>સjતાથી>સjતાથી>સjતાથી થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંY�થરતાવંાસY�થરતાવંાસY�થરતાવંાસY�થરતાવંાસ. 
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��sયો��sયો��sયો��sયો નેનનેેને િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ થાયથાયથાયથાય એટલેએટલેએટલેએટલે તેતતેેતે પહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુંિવષય(ુ ંઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન કર�કર�કર�કર� તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંજોજોજોજો kતુકાળમાંkતુકાળમાંkતુકાળમાંkતુકાળમા ંPખુPખુPખુPખુ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 

તેતતેેતે ભોગવવાભોગવવાભોગવવાભોગવવા દોદોદોદોડ�ડ�ડ�ડ� અનેઅનેઅનેઅને જોજોજોજો WુWુWુWુ:ખખખખ અ(ભુવા6ુંઅ(ભુવા6ુંઅ(ભુવા6ુંઅ(ભુવા6ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેનાથીતેનાથીતેનાથીતેનાથી WૂરWૂરWૂરWૂર જવાજવાજવાજવા ઈ�છેઈ�છેઈ�છેઈ�છે. PખેુPખેુPખેુPખેુ રાગરાગરાગરાગ અનેઅનેઅનેઅને WુWુWુWુ:ખેખેખેખે �ષે�ષે�ષે�ષે થાયથાયથાયથાય. હવેહવેહવેહવે �મના�મના�મના�મના 



 

 

રાગરાગરાગરાગ-�ષે�ષે�ષે�ષે ચા�યાચા�યાચા�યાચા�યા ગયાગયાગયાગયા છેછેછેછે તેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુ ંમનમનમનમન િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંમનનમનનમનનમનન કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી L�ુતL�ુતL�ુતL�ુત થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. ��sયો��sયો��sયો��sયો પરપરપરપર િનયRંણિનયRંણિનયRંણિનયRંણ કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� 

મનનેમનનેમનનેમનને સતતસતતસતતસતત કાય4કાય4કાય4કાય4 રતરતરતરત રહ��ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંપડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે �યાર��યાર��યાર��યાર� ��sયો��sયો��sયો��sયો િવષયનેિવષયનેિવષયનેિવષયને િવષયિવષયિવષયિવષય તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� નનનન લેતાંલેતાંલેતાંલેતા ં>સાદ>સાદ>સાદ>સાદ તર�ક�તર�ક�તર�ક�તર�ક� લેલેલેલે છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનેતેનેતેનેતેને તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ં

કશાકશાકશાકશા PખુPખુPખુPખુ ક�ક�ક�ક� WુWુWુWુ:ખખખખ થતાંથતાંથતાંથતા ંનથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે રાગરાગરાગરાગ અનેઅનેઅનેઅને �ષે�ષે�ષે�ષે પણપણપણપણ થતાંથતાંથતાંથતા ંનથીનથીનથીનથી. આવીઆવીઆવીઆવી વશવશવશવશ થયેલથયેલથયેલથયેલ ��sયોનો��sયોનો��sયોનો��sયોનો �વામી�વામી�વામી�વામી પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના 

કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� કરતાકરતાકરતાકરતા કરતાકરતાકરતાકરતા ���� કાઈકાઈકાઈકાઈ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો તેનીતેનીતેનીતેની સમhસમhસમhસમh ઉપY�થતઉપY�થતઉપY�થતઉપY�થત થાયથાયથાયથાય તેનેતેનેતેનેતેને સહજતાથીસહજતાથીસહજતાથીસહજતાથી માણેમાણેમાણેમાણે છેછેછેછે પણપણપણપણ તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંતેનીતેનીતેનીતેની ભોગભોગભોગભોગ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 

નથીનથીનથીનથી હોતીહોતીહોતીહોતી એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� તેતતેેતે િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ટક�ટક�ટક�ટક� રહ�રહ�રહ�રહ� તેવોતેવોતેવોતેવો રાગરાગરાગરાગ નથીનથીનથીનથી હોતોહોતોહોતોહોતો ક�ક�ક�ક� તેતતેેતે િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ચા�યાચા�યાચા�યાચા�યા *ય*ય*ય*ય તેવોતેવોતેવોતેવો �ષે�ષે�ષે�ષે નથીનથીનથીનથી હોતોહોતોહોતોહોતો. પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે 

તેનાતેનાતેનાતેના iયવહારમાંiયવહારમાંiયવહારમાંiયવહારમા ંએકએકએકએક સમ9વસમ9વસમ9વસમ9વ આવીઆવીઆવીઆવી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r મહા9માઓનેમહા9માઓનેમહા9માઓનેમહા9માઓને કોઈકોઈકોઈકોઈ ગાળોગાળોગાળોગાળો દ�શેદ�શેદ�શેદ�શે તોતોતોતો તેતતેેતે અકળાઈઅકળાઈઅકળાઈઅકળાઈ નહ;નહ;નહ;નહ; *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને કોઈકોઈકોઈકોઈ વખાણવખાણવખાણવખાણ કરશેકરશેકરશેકરશે ક�ક�ક�ક� હારહારહારહાર તોરાતોરાતોરાતોરા કરશેકરશેકરશેકરશે તોતોતોતો તેતતેેતે 

eલાઈeલાઈeલાઈeલાઈ નહ;નહ;નહ;નહ; *ય*ય*ય*ય. સસંાર�સસંાર�સસંાર�સસંાર� મ(3ુયનેમ(3ુયનેમ(3ુયનેમ(3ુયને કોઈકોઈકોઈકોઈ ગાળોગાળોગાળોગાળો દ�શેદ�શેદ�શેદ�શે તોતોતોતો તેતતેેતે બાયંોબાયંોબાયંોબાયંો ચડાવીનેચડાવીનેચડાવીનેચડાવીન ે 67ેુ67ેુ67ેુ67ેુ ચડશેચડશેચડશેચડશે અનેઅનેઅનેઅને કોઈકોઈકોઈકોઈ વખાણવખાણવખાણવખાણ કરશેકરશેકરશેકરશે તોતોતોતો 

અભીમાનથીઅભીમાનથીઅભીમાનથીઅભીમાનથી eલાઈનેeલાઈનેeલાઈનેeલાઈને ફાળકોફાળકોફાળકોફાળકો થઈથઈથઈથઈ જશેજશેજશેજશે. 
 

સામા�યસામા�યસામા�યસામા�ય મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય અનેઅનેઅનેઅને Y�થત>rનેY�થત>rનેY�થત>rનેY�થત>rને ઓળખવાઓળખવાઓળખવાઓળખવા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે માટ�( ુંમાટ�( ુંમાટ�( ુંમાટ�( ુ ંસહજસહજસહજસહજ પર�hણપર�hણપર�hણપર�hણ આઆઆઆ DલોકથીDલોકથીDલોકથીDલોકથી મળ�મળ�મળ�મળ� રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

 

�મની�મની�મની�મની સાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�કસાસંાર�ક vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ન3ટન3ટન3ટન3ટ થઈથઈથઈથઈ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પરપરપરપરમાિથ�કમાિથ�કમાિથ�કમાિથ�ક vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 H3ુટH3ુટH3ુટH3ુટ થઈથઈથઈથઈ છેછેછેછે તેવોતેવોતેવોતેવો Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r તેમનીતેમનીતેમનીતેમની સામેસામેસામેસામે ઘટતીઘટતીઘટતીઘટતી બધીબધીબધીબધી 

ઘટનાઓનેઘટનાઓનેઘટનાઓનેઘટનાઓને િવ0િવ0િવ0િવ0 નીયતંા(ુંનીયતંા(ુંનીયતંા(ુંનીયતંા(ુ ંએકએકએકએક મહામહામહામહા નાટકનાટકનાટકનાટક ભજવા� ુંભજવા� ુંભજવા� ુંભજવા� ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે ર�તેર�તેર�તેર�તે આઆઆઆ જગતજગતજગતજગત aુપીaુપીaુપીaુપી રંગરંગરંગરંગ મચંનોમચંનોમચંનોમચંનો એકએકએકએક >ેhક>ેhક>ેhક>ેhક બનીબનીબનીબની રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. આઆઆઆ 

મહામહામહામહા નાટક(ુંનાટક(ુંનાટક(ુંનાટક(ુ ંએકએકએકએક પાRપાRપાRપાR હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી તેતતેેતે પોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુંપોતા(ુ ંપાRપાRપાRપાR આબે,ુબઆબે,ુબઆબે,ુબઆબે,ુબ ભજવેભજવેભજવેભજવે છેછેછેછે પણપણપણપણ તેતતેેતે દર�કદર�કદર�કદર�ક સમયેસમયેસમયેસમયે તેનીતેનીતેનીતેની >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 અખડં�તઅખડં�તઅખડં�તઅખડં�ત રહ�રહ�રહ�રહ� 

છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી તેતતેેતે કોઈકોઈકોઈકોઈ કaુણકaુણકaુણકaુણ પાRપાRપાRપાR ભજવતીભજવતીભજવતીભજવતી વખતેવખતેવખતેવખતે એટIુંએટIુંએટIુંએટIુ ંઆબે,ુબઆબે,ુબઆબે,ુબઆબે,ુબ ભજવેભજવેભજવેભજવે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� જોનારાઓજોનારાઓજોનારાઓજોનારાઓ રડ�રડ�રડ�રડ� પડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે. યો7ા(ં ુંયો7ા(ં ુ ંયો7ા(ં ુ ંયો7ા(ં ુ ંપાRપાRપાRપાR ભજવતીભજવતીભજવતીભજવતી 

વખતેવખતેવખતેવખતે તેતતેેતે *ણે*ણે*ણે*ણે મહાનમહાનમહાનમહાન યો7ોયો7ોયો7ોયો7ો હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ અભીનયઅભીનયઅભીનયઅભીનય કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. આનદંઆનદંઆનદંઆનદં સભરસભરસભરસભર પાRપાRપાRપાR ભજવવા(ુંભજવવા(ુંભજવવા(ુંભજવવા(ુ ં હોયહોયહોયહોય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનીતેનીતેનીતેની સાથેસાથેસાથેસાથે સાથેસાથેસાથેસાથે 

AોતાઓAોતાઓAોતાઓAોતાઓ યેયયેેયે આનદંથીઆનદંથીઆનદંથીઆનદંથી તરબોળતરબોળતરબોળતરબોળ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. દદદદર�કર�કર�કર�ક પાRપાRપાRપાR ભજવતીભજવતીભજવતીભજવતી વખતેવખતેવખતેવખતે હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા તેતતેેતે ભીતરથીભીતરથીભીતરથીભીતરથી પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા સાથેસાથેસાથેસાથે જોડાયેલોજોડાયેલોજોડાયેલોજોડાયેલો 

હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેથીતેથીતેથીતેથી >9યેક>9યેક>9યેક>9યેક પાRપાRપાRપાR સાથેસાથેસાથેસાથે ત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથીત�મયતાથી જોડાયેલજોડાયેલજોડાયેલજોડાયેલ લાગતોલાગતોલાગતોલાગતો હોવાહોવાહોવાહોવા છતાંછતાંછતાંછતા ંbદરથીbદરથીbદરથીbદરથી તેતતેેતે જગતથીજગતથીજગતથીજગતથી સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4સHંણૂ4 અSલ\તઅSલ\તઅSલ\તઅSલ\ત હોયહોયહોયહોય 

છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા �થીર�થીર�થીર�થીર મનમનમનમન અનેઅનેઅનેઅને Y�થત>rતાથીY�થત>rતાથીY�થત>rતાથીY�થત>rતાથી પરમા9માનોપરમા9માનોપરમા9માનોપરમા9માનો પરમપરમપરમપરમ આ�વાદઆ�વાદઆ�વાદઆ�વાદ માણતોમાણતોમાણતોમાણતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી >સાદ>સાદ>સાદ>સાદ vwુ7થીvwુ7થીvwુ7થીvwુ7થી તેનેતેનેતેનેતેને 

માટ�માટ�માટ�માટ� PખુPખુPખુPખુ WુWુWુWુ:ખખખખ ��ું��ું��ું��ુ ંકmુંકmુંકmુંકmુ ંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુંરહ�� ુ ંનથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ તેનાતેનાતેનાતેના bતbતbતbત:કરણમાંકરણમાંકરણમાંકરણમા ંસવ4દાસવ4દાસવ4દાસવ4દા >સjતા>સjતા>સjતા>સjતા છવાયેલીછવાયેલીછવાયેલીછવાયેલી રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. 

61. 

ચચંળચચંળચચંળચચંળ તેનેતેનેતેનેતેને 

નનનન vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 નનનન ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના 

નનનન PખુPખુPખુPખુ-શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત 

 

ચચંલનેચચંલનેચચંલનેચચંલને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 નથીનથીનથીનથી, નથીનથીનથીનથી ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના તેમતેમતેમતેમ, 

ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના િવનાિવનાિવનાિવના શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત નાનાનાના, અશાતંનેઅશાતંનેઅશાતંનેઅશાતંને PખુPખુPખુPખુ ક�મક�મક�મક�મ? 
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�મણે�મણે�મણે�મણે �sીયો�sીયો�sીયો�sીયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુ નથીનથીનથીનથી મેળiયોમેળiયોમેળiયોમેળiયો. �(ું�(ું�(ું�(ુ ં મનમનમનમન �થીર�થીર�થીર�થીર નથીનથીનથીનથી. �ની�ની�ની�ની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 પરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ં �થીત�થીત�થીત�થીત નથીનથીનથીનથી તેવોતેવોતેવોતેવો ��sય��sય��sય��sય 

િવષયાસ�તિવષયાસ�તિવષયાસ�તિવષયાસ�ત મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને ભોગોમાંભોગોમાંભોગોમાંભોગોમા ંયથે�છયથે�છયથે�છયથે�છ િવહારિવહારિવહારિવહાર કરવાકરવાકરવાકરવા દ�દ�દ�દ� છેછેછેછે. ���� ર�તેર�તેર�તેર�તે પતગંી6ુંપતગંી6ુંપતગંી6ુંપતગંી6ુ ં$ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા eલeલeલeલ પરપરપરપર ઉડ¥ાંઉડ¥ાંઉડ¥ાંઉડ¥ા ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે 

ર�તેર�તેર�તેર�તે $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા િવિવિવિવષયોમાંષયોમાંષયોમાંષયોમા ંરતરતરતરત રહ�તીરહ�તીરહ�તીરહ�તી ��sયો��sયો��sયો��sયો �ની�ની�ની�ની હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે પતગંીયનીપતગંીયનીપતગંીયનીપતગંીયની �મ�મ�મ�મ ચચંળચચંળચચંળચચંળ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� આમાથંીઆમાથંીઆમાથંીઆમાથંી 

PખુPખુPખુPખુ મેળ�ુંમેળ�ુંમેળ�ુંમેળ�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી PખુPખુPખુPખુ મેળ�ુંમેળ�ુંમેળ�ુંમેળ�ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે PખુનીPખુનીPખુનીPખુની લાલચેલાલચેલાલચેલાલચે અનેઅનેઅનેઅને WુWુWુWુ:ખથીખથીખથીખથી WૂરWૂરWૂરWૂર ભાગવાભાગવાભાગવાભાગવા સતતસતતસતતસતત તેનીતેનીતેનીતેની ��sયો��sયો��sયો��sયો $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા 

િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંભટ@ાંભટ@ાંભટ@ાંભટ@ા ંકર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� તેતતેેતે ��sયો��sયો��sયો��sયો એટલીએટલીએટલીએટલી બધીબધીબધીબધી ચચંળચચંળચચંળચચંળ અનેઅનેઅનેઅને બેકાબેકાબેકાબેકાvુંv ુંv ુંv ુ ંબનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� તેનાતેનાતેનાતેના મનનીમનનીમનનીમનની �થીરતાં�થીરતાં�થીરતાં�થીરતા ંચાલીચાલીચાલીચાલી 

*ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. કોઈકોઈકોઈકોઈ એકએકએકએક િવષયિવષયિવષયિવષય ક�ક�ક�ક� કોઈકોઈકોઈકોઈ એકએકએકએક ભાવભાવભાવભાવ પરપરપરપર તેતતેેતે �થીર�થીર�થીર�થીર રહ�રહ�રહ�રહ� શકતોશકતોશકતોશકતો નથીનથીનથીનથી. *ત*ત*ત*ત *તના*તના*તના*તના લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની *ત*ત*ત*ત *તની*તની*તની*તની વાતોવાતોવાતોવાતો 

સાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથીસાભંળવાથી અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે અમલઅમલઅમલઅમલ કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી તેનીતેનીતેનીતેની પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની �વતRં�વતRં�વતRં�વતRં નીણ4યનીણ4યનીણ4યનીણ4ય શY�તશY�તશY�તશY�ત pમુાવતોpમુાવતોpમુાવતોpમુાવતો *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

એકએકએકએક વખતવખતવખતવખત એકએકએકએક iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત એકએકએકએક બકર�બકર�બકર�બકર� લઈનેલઈનેલઈનેલઈને જતીજતીજતીજતી હતાંહતાંહતાંહતા.ં ર�તામાંર�તામાંર�તામાંર�તામા ં૩૩૩૩ ઠગઠગઠગઠગ મ�યાંમ�યાંમ�યાંમ�યા ંતેમણેતેમણેતેમણેતેમણે તેનીતેનીતેનીતેની પાસેથીપાસેથીપાસેથીપાસેથી બકર�બકર�બકર�બકર� પડાવીપડાવીપડાવીપડાવી લેવા(ુંલેવા(ુંલેવા(ુંલેવા(ુ ં

ન"�ન"�ન"�ન"� ક6ુºક6ુºક6ુºક6ુº. તેનાતેનાતેનાતેના ર�તામાંર�તામાંર�તામાંર�તામા ંથોડાથોડાથોડાથોડા થોડાથોડાથોડાથોડા bતર�bતર�bતર�bતર� તેતતેેતે ઠગોઠગોઠગોઠગો ગોઠવાઈગોઠવાઈગોઠવાઈગોઠવાઈ ગયાંગયાંગયાંગયા.ં વારાવારાવારાવારા ફરતીફરતીફરતીફરતી એકએકએકએક એકએકએકએક ઠગઠગઠગઠગ આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા લાnયોલાnયોલાnયોલાnયો ક�ક�ક�ક� 

અ�યાઅ�યાઅ�યાઅ�યા આઆઆઆ બકર�બકર�બકર�બકર� નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ BુતaંુBુતaંુBુતaંુBુતaંુ છેછેછેછે. શaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમાંશaુઆતમા ંતોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને બી*નીબી*નીબી*નીબી*ની વાતમાંવાતમાંવાતમાંવાતમા ંિવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસ નનનન આiયોઆiયોઆiયોઆiયો. છેવટ�છેવટ�છેવટ�છેવટ� �યા�યા�યા�યાર�ર�ર�ર� Rી*Rી*Rી*Rી* ઠગેઠગેઠગેઠગે કKુંકKુંકKુંકKુ ં

ક�ક�ક�ક� આઆઆઆ BુતaંુBુતaંુBુતaંુBુતaંુ લઈનેલઈનેલઈનેલઈને @ાં@ાં@ાં@ા ંચા�યોચા�યોચા�યોચા�યો 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેનેતેનેતેનેતેને થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંક�ક�ક�ક� ખર�ખરખર�ખરખર�ખરખર�ખર આઆઆઆ BુતaંુBુતaંુBુતaંુBુતaંુ લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે તેથીતેથીતેથીતેથી તેણેતેણેતેણેતેણે તેનેતેનેતેનેતેને ફ½ક�ફ½ક�ફ½ક�ફ½ક� દ��ુંદ��ુંદ��ુંદ��ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને થોડાથોડાથોડાથોડા વખતવખતવખતવખત 

પછ�પછ�પછ�પછ� RણેયRણેયRણેયRણેય ઠગોઠગોઠગોઠગો તેતતેેતે બકર�બકર�બકર�બકર� પડાવીનેપડાવીનેપડાવીનેપડાવીને ચાલતાંચાલતાંચાલતાંચાલતા ંથયાંથયાંથયાંથયા.ં 
 

સારસારસારસાર : ઈ0ર�ઈ0ર�ઈ0ર�ઈ0ર� આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 આપીઆપીઆપીઆપી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો બી*નીબી*નીબી*નીબી*ની vwુ7નોvwુ7નોvwુ7નોvwુ7નો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ શાશાશાશા માટ�માટ�માટ�માટ� કરવોકરવોકરવોકરવો જોજોજોજોઈએઈએઈએઈએ? 

 

તેવીતેવીતેવીતેવી એકએકએકએક બી�બી�બી�બી� વાતા4વાતા4વાતા4વાતા4 બાપબાપબાપબાપ-દ�કરાદ�કરાદ�કરાદ�કરા અનેઅનેઅનેઅને ગધેડાનંીગધેડાનંીગધેડાનંીગધેડાનંી છેછેછેછે. એકએકએકએક બાપબાપબાપબાપ-દ�કરોદ�કરોદ�કરોદ�કરો ગધેડાનેગધેડાનેગધેડાનેગધેડાને લઈનેલઈનેલઈનેલઈને બી�બી�બી�બી� ગામગામગામગામ જતાંજતાંજતાંજતા ંહતાંહતાંહતાંહતા.ં ર�તામાંર�તામાંર�તામાંર�તામા ં

ટો/ંટો/ંટો/ંટો/ં નીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને વાતવાતવાતવાત કરવાકરવાકરવાકરવા લાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ં ક�ક�ક�ક� જોતોજોતોજોતોજોતો પેલાપેલાપેલાપેલા ક�વાક�વાક�વાક�વા Lખુા4Lખુા4Lખુા4Lખુા4 છેછેછેછે. ગધેડોગધેડોગધેડોગધેડો છેછેછેછે તોતોતોતો યેયયેેયે ચાલીનેચાલીનેચાલીનેચાલીને *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. એટલેએટલેએટલેએટલે બેયબેયબેયબેય 

બાપબાપબાપબાપ-�દકરો�દકરો�દકરો�દકરો ગધેડાગધેડાગધેડાગધેડા પરપરપરપર બેસીનેબેસીનેબેસીનેબેસીને જવાજવાજવાજવા લાnયાંલાnયાંલાnયાંલાnયા.ં 
 

9યાં9યાં9યાં9યા ંએકએકએકએક બી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંબી$ુ ંટો/ંટો/ંટો/ંટો/ં નીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા લાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ંક�ક�ક�ક� જોતોજોતોજોતોજોતો પેલાપેલાપેલાપેલા ક�વાક�વાક�વાક�વા નીદ4યીનીદ4યીનીદ4યીનીદ4યી છેછેછેછે. બનંેબનંેબનંેબનંે બીચારાબીચારાબીચારાબીચારા LુગંાLુગંાLુગંાLુગંા >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી પરપરપરપર ચડ�ચડ�ચડ�ચડ� બેઠાબેઠાબેઠાબેઠા છેછેછેછે. 

એટલેએટલેએટલેએટલે બાપબાપબાપબાપ ઉતર�ઉતર�ઉતર�ઉતર� ગયોગયોગયોગયો. 
 

9યાં9યાં9યાં9યા ંએકએકએકએક Rી$ુ ંRી$ુ ંRી$ુ ંRી$ુ ંટો/ંટો/ંટો/ંટો/ં નીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા લાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ંક�ક�ક�ક� જોતોજોતોજોતોજોતો ખરોખરોખરોખરો ક�વોક�વોક�વોક�વો કળજગકળજગકળજગકળજગ આiયોઆiયોઆiયોઆiયો છેછેછેછે. બાપબાપબાપબાપ ચાલીનેચાલીનેચાલીનેચાલીને *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને છોકરોછોકરોછોકરોછોકરો 

ગધેડ�ગધેડ�ગધેડ�ગધેડ� ચડ�ચડ�ચડ�ચડ� બેબેબેબેઠોઠોઠોઠો છેછેછેછે. એટલેએટલેએટલેએટલે દ�કરોદ�કરોદ�કરોદ�કરો ઉતર�ઉતર�ઉતર�ઉતર� ગયોગયોગયોગયો અનેઅનેઅનેઅને બાપબાપબાપબાપ ગધેડાંગધેડાંગધેડાંગધેડા ંપરપરપરપર બેસીબેસીબેસીબેસી ગયોગયોગયોગયો. 
 



 

 

9યાં9યાં9યાં9યા ંએકએકએકએક ચોzુંચોzુંચોzુંચોzુ ંટો/ંટો/ંટો/ંટો/ં નીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુંનીક�6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા લાn6ુંલાn6ુંલાn6ુંલાn6ુ ંક�ક�ક�ક� જોતોજોતોજોતોજોતો ખરોખરોખરોખરો ક�વોક�વોક�વોક�વો પથરાપથરાપથરાપથરા �વો�વો�વો�વો માણસમાણસમાણસમાણસ છેછેછેછે. બાપબાપબાપબાપ ગધેડ�ગધેડ�ગધેડ�ગધેડ� બેઠોબેઠોબેઠોબેઠો છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને છોકરોછોકરોછોકરોછોકરો 

બીચારોબીચારોબીચારોબીચારો ઠ�બાંઠ�બાંઠ�બાંઠ�બા ંખાતોખાતોખાતોખાતો *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. એટલેએટલેએટલેએટલે બાપબાપબાપબાપ પણપણપણપણ ઉતર�ઉતર�ઉતર�ઉતર� ગયોગયોગયોગયો. બાપબાપબાપબાપ-�દકરા�દકરા�દકરા�દકરા બનંેનેબનંેનેબનંેનેબનંેને થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંક�ક�ક�ક� આપણેઆપણેઆપણેઆપણે બીચારાબીચારાબીચારાબીચારા LુંLુંL ુંL ુગંાગાગાગા >ાણીની>ાણીની>ાણીની>ાણીની 

સેવાસેવાસેવાસેવા કરવીકરવીકરવીકરવી જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ તેથીતેથીતેથીતેથી તેનાતેનાતેનાતેના ચાર�ચાર�ચાર�ચાર� પગપગપગપગ દોરડાથીદોરડાથીદોરડાથીદોરડાથી એકએકએકએક લાકડ�લાકડ�લાકડ�લાકડ� સાથેસાથેસાથેસાથે બાધંીનેબાધંીનેબાધંીનેબાધંીને §ચક�§ચક�§ચક�§ચક� લીધોલીધોલીધોલીધો અનેઅનેઅનેઅને નદ�નદ�નદ�નદ� પરથીપરથીપરથીપરથી એકએકએકએક HલુHલુHલુHલુ 

પસારપસારપસારપસાર કરવાકરવાકરવાકરવા લાnયાંલાnયાંલાnયાંલાnયા.ં 
 

ગધેડોગધેડોગધેડોગધેડો આવાઆવાઆવાઆવા િવSચRિવSચRિવSચRિવSચR બધંનથીબધંનથીબધંનથીબધંનથી અકળાયોઅકળાયોઅકળાયોઅકળાયો અનેઅનેઅનેઅને છટપટવાછટપટવાછટપટવાછટપટવા લાnયોલાnયોલાnયોલાnયો. તેનાતેનાતેનાતેના ધમધમધમધમ પછાડાથીપછાડાથીપછાડાથીપછાડાથી દોર�ુંદોર�ુંદોર�ુંદોર�ું લાકડ�થીલાકડ�થીલાકડ�થીલાકડ�થી lટ�lટ�lટ�lટ� ગ6ુંગ6ુંગ6ુંગ6ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને 

ગધેડોગધેડોગધેડોગધેડો પાણીમાંપાણીમાંપાણીમાંપાણીમા ંગરકગરકગરકગરક થઈથઈથઈથઈ ગયોગયોગયોગયો. 
 

સારસારસારસાર : $ુ$ુ$ુ$ુદાદાદાદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� વાતવાતવાતવાત સાભંળવાસાભંળવાસાભંળવાસાભંળવા જઈએજઈએજઈએજઈએ તોતોતોતો લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને તમાશોતમાશોતમાશોતમાશો થાયથાયથાયથાય અનેઅનેઅનેઅને હા�યા�પદહા�યા�પદહા�યા�પદહા�યા�પદ Y�થિતમાંY�થિતમાંY�થિતમાંY�થિતમા ંLકુાઈLકુાઈLકુાઈLકુાઈ 

જવાયજવાયજવાયજવાય. 

 

તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે �ની�ની�ની�ની ��sયો��sયો��sયો��sયો બેકાvુંબેકાvુંબેકાvુંબેકાvુ ં છેછેછેછે તેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુંતેમ(ુ ંમનમનમનમન ચચંળચચંળચચંળચચંળ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંએકધાર�એકધાર�એકધાર�એકધાર� કોઈકોઈકોઈકોઈ ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના હોતીહોતીહોતીહોતી નથીનથીનથીનથી. તેવાતેવાતેવાતેવા ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના 

િવ�હનિવ�હનિવ�હનિવ�હન મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય િવષયમાંિવષયમાંિવષયમાંિવષયમા ંPખુPખુPખુPખુ-WુWુWુWુ:ખખખખ aુપીaુપીaુપીaુપી રાગરાગરાગરાગ-�ષેને�ષેને�ષેને�ષેને લીધેલીધેલીધેલીધે �વ�વ�વ�વતRંતRંતRંતRં vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 pમુાવીનેpમુાવીનેpમુાવીનેpમુાવીને pલુામpલુામpલુામpલુામ માનસીકતાનામાનસીકતાનામાનસીકતાનામાનસીકતાના શીકારશીકારશીકારશીકાર થઈથઈથઈથઈ 

ગયાંગયાંગયાંગયા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેવાતેવાતેવાતેવા pલુામpલુામpલુામpલુામ લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને શાતંીશાતંીશાતંીશાતંી તોતોતોતો @ાથંી@ાથંી@ાથંી@ાથંી હોયહોયહોયહોય અનેઅનેઅનેઅને અશાતંનેઅશાતંનેઅશાતંનેઅશાતંને કદ�કદ�કદ�કદ� કોઈએકોઈએકોઈએકોઈએ PખુીPખુીPખુીPખુી જોયોજોયોજોયોજોયો છેછેછેછે? 

 
62. 

��sય��sય��sય��sય સાથેસાથેસાથેસાથ ે

મનમનમનમન પણપણપણપણ જોજોજોજો *ય*ય*ય*ય 

vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 હરાયહરાયહરાયહરાય 

 

��sયોની��sયોની��sયોની��sયોની સાથમાંસાથમાંસાથમાંસાથમા ંમનમનમનમન પણપણપણપણ જોજોજોજો *યે*યે*યે*યે, 

નાનાનાનાવવવવ વા6થુીવા6થુીવા6થુીવા6થુી તેમતેમતેમતેમ તોતોતોતો vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 હરણહરણહરણહરણ થાયેથાયેથાયેથાયે. 
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��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયPખુ(ુંિવષયPખુ(ુંિવષયPખુ(ુંિવષયPખુ(ુ ંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુંઘ�ુ ંબ�ુબ�ુબ�ુબ� ુઆકષ4ણઆકષ4ણઆકષ4ણઆકષ4ણ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરતીકરતીકરતીકરતી વખતેવખતેવખતેવખતે યયયય ��sયો��sયો��sયો��sયો સમhસમhસમhસમh $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો તોતોતોતો 

આવતાઆવતાઆવતાઆવતા હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. તેવેતેવેતેવેતેવે વખતેવખતેવખતેવખતે જોજોજોજો vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 aુપીaુપીaુપીaુપી સારથીનીસારથીનીસારથીનીસારથીની મનમનમનમન aુપીaુપીaુપીaુપી લગામલગામલગામલગામ પરપરપરપર પ"ડપ"ડપ"ડપ"ડ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો ��s��s��s��sયaુપીયaુપીયaુપીયaુપી ઘોડાઘોડાઘોડાઘોડા મનમનમનમન aુપીaુપીaુપીaુપી 

લગામનેલગામનેલગામનેલગામને પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની સાથેસાથેસાથેસાથે િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે જોજોજોજો મનનીમનનીમનનીમનની પ"ડપ"ડપ"ડપ"ડ ઘોડાઘોડાઘોડાઘોડા પરથીપરથીપરથીપરથી lટ�lટ�lટ�lટ� *ય*ય*ય*ય અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ��sયની��sયની��sયની��sયની સાથેસાથેસાથેસાથે 

સાથેસાથેસાથેસાથે ખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈ *ય*ય*ય*ય તોતોતોતો vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 aુપીaુપીaુપીaુપી સારથીયેસારથીયેસારથીયેસારથીયે તેનીતેનીતેનીતેની સાથેસાથેસાથેસાથે ખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈખ~ચાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 



 

 

 

�વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે જોરથીજોરથીજોરથીજોરથી eંકાતોeંકાતોeંકાતોeંકાતો વા6ુવા6ુવા6ુવા6 ુસઢવાળાસઢવાળાસઢવાળાસઢવાળા વહાણનેવહાણનેવહાણનેવહાણને પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની �દશામાં�દશામાં�દશામાં�દશામા ંખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે િવષયાસ�તિવષયાસ�તિવષયાસ�તિવષયાસ�ત ��sયો��sયો��sયો��sયો મનમનમનમન 

અનેઅનેઅનેઅને vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

પાચંપાચંપાચંપાચં ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના પાચંપાચંપાચંપાચં િવષયિવષયિવષયિવષય છેછેછેછે. આઆઆઆ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો �યાર��યાર��યાર��યાર� �વની�વની�વની�વની સમhસમhસમhસમh આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� પાચેંયપાચેંયપાચેંયપાચેંય ��sયો��sયો��sયો��sયો ���� તેતતેેતે િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો સદં�શોસદં�શોસદં�શોસદં�શો 

મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ંપહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� છેછેછેછે. મનમનમનમન આઆઆઆ સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા પરપરપરપર >g�યા>g�યા>g�યા>g�યા કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે સદં�શાનીસદં�શાનીસદં�શાનીસદં�શાની સાથેસાથેસાથેસાથે જોડાયેલજોડાયેલજોડાયેલજોડાયેલ $ુના$ુના$ુના$ુના અનેકઅનેકઅનેકઅનેક સ
ંહ�તસ
ંહ�તસ
ંહ�તસ
ંહ�ત સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા સાથેસાથેસાથેસાથ ે

તેનેતેનેતેનેતેને સરખાવેસરખાવેસરખાવેસરખાવે છેછેછેછે. આમઆમઆમઆમ આવેલઆવેલઆવેલઆવેલ સદં�શોસદં�શોસદં�શોસદં�શો અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે સદં�શાનેસદં�શાનેસદં�શાનેસદં�શાને મળતામળતામળતામળતા આવતાઆવતાઆવતાઆવતા પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના SચxમાંSચxમાંSચxમાંSચxમા ંસ
ંહાયેલાસ
ંહાયેલાસ
ંહાયેલાસ
ંહાયેલા તેવાતેવાતેવાતેવા સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા તેતતેેતે 

vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� છેછેછેછે. vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 આ9માનાઆ9માનાઆ9માનાઆ9માના >કાશમાં>કાશમાં>કાશમાં>કાશમા ંઅ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� મળેલોમળેલોમળેલોમળેલો સદં�શોસદં�શોસદં�શોસદં�શો અનેઅનેઅનેઅને HવૂtHવૂtHવૂtHવૂt અ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલાઅ(ભુવેલા સ�ંકારોસ�ંકારોસ�ંકારોસ�ંકારો બનંેનેબનંેનેબનંેનેબનંેને સરખાવીનેસરખાવીનેસરખાવીનેસરખાવીને 

તેમાથંીતેમાથંીતેમાથંીતેમાથંી તેનેતેનેતેનેતેને ���� ર�તેર�તેર�તેર�તે યોયોયોયોnયnયnયnય લાગેલાગેલાગેલાગે તેતતેેતે >માણે>માણે>માણે>માણે કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવાકરવાકરવાકરવા મનનેમનનેમનનેમનને PચુનાPચુનાPચુનાPચુના મોકલેમોકલેમોકલેમોકલે છેછેછેછે. મનમનમનમન તેતતેેતે PચુનાPચુનાPચુનાPચુના >માણે>માણે>માણે>માણે કમt��sયોનેકમt��sયોનેકમt��sયોનેકમt��sયોને તેતતેેતે 

>માણે>માણે>માણે>માણે કાય4કાય4કાય4કાય4 કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ ���� તેતતેેતે કમt��sયકમt��sયકમt��sયકમt��sય �ારા�ારા�ારા�ારા તેતતેેતે સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા પરપરપરપર >િત�gયા>િત�gયા>િત�gયા>િત�gયા થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

 

એક�એક�એક�એક� સાથેસાથેસાથેસાથે $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� $ુદ�$ુદ�$ુદ�$ુદ� પાચેંયપાચેંયપાચેંયપાચેંય ��sયોમાથંી��sયોમાથંી��sયોમાથંી��sયોમાથંી સતતસતતસતતસતત સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા તોતોતોતો આવતાઆવતાઆવતાઆવતા જજજજ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. દર�કદર�કદર�કદર�ક સમયેસમયેસમયેસમયે �વા9મા�વા9મા�વા9મા�વા9મા પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના લ|યલ|યલ|યલ|ય 

અ(સુારઅ(સુારઅ(સુારઅ(સુાર કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ4કમ4કમ4કમ4 કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં>�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ હોયહોયહોયહોય તેવેતેવેતેવેતેવે વખતેવખતેવખતેવખતે યયયય $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો ��sયો��sયો��sયો��sયો સાથેસાથેસાથેસાથે સપંક4સપંક4સપંક4સપંક4  થતાંથતાંથતાંથતા ંતેતતેેતે સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા મનમનમનમન 

PધુીPધુીPધુીPધુી પહF�યાપહF�યાપહF�યાપહF�યા કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� કોઈકોઈકોઈકોઈ iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત કોઈકોઈકોઈકોઈ કાય4માંકાય4માંકાય4માંકાય4મા ંએકા
એકા
એકા
એકા
 હોયહોયહોયહોય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તેતતેેતે પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR એકએકએકએક ��s��s��s��sયનેયનેયનેયને ���� તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 

ઉપરઉપરઉપરઉપર ક���sતક���sતક���sતક���sત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને બી�બી�બી�બી� બધીબધીબધીબધી ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયમાથંીિવષયમાથંીિવષયમાથંીિવષયમાથંી પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી લેલેલેલે છેછેછેછે, મનનેમનનેમનનેમનને યયયય બી*બી*બી*બી* અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો પરથીપરથીપરથીપરથી પાlંપાlંપાlંપાl ં

વાળ�વાળ�વાળ�વાળ� લેલેલેલે છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને પછ�પછ�પછ�પછ� તેતતેેતે કાય4કાય4કાય4કાય4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંકાય4કાય4કાય4કાય4 િસ7િસ7િસ7િસ7 થવાનીથવાનીથવાનીથવાની Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� શ@તાશ@તાશ@તાશ@તા રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� અનેકઅનેકઅનેકઅનેક ��sયો��sયો��sયો��sયો, અનેકઅનેકઅનેકઅનેક 

િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો અનેઅનેઅનેઅને અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િવચાિવચાિવચાિવચારોરોરોરો ચાલતાંચાલતાંચાલતાંચાલતા ં હોયહોયહોયહોય તેવેતેવેતેવેતેવે વખતેવખતેવખતેવખતે કાય4કાય4કાય4કાય4 સાધવામાંસાધવામાંસાધવામાંસાધવામા ં ઘણીઘણીઘણીઘણી LDુક�લીLDુક�લીLDુક�લીLDુક�લી પડતીપડતીપડતીપડતી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. એટલાએટલાએટલાએટલા માટ�માટ�માટ�માટ� 

sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4sોણાચાય4 HછુતાંHછુતાંHછુતાંHછુતા ંક�ક�ક�ક� તમનેતમનેતમનેતમને mુંmુંmુંmુ ંદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાયદ�ખાય છેછેછેછે? જોજોજોજો તમનેતમનેતમનેતમને માRમાRમાRમાR નેનનેેને માRમાRમાRમાR લ|યલ|યલ|યલ|ય દ�ખા� ુંદ�ખા� ુંદ�ખા� ુંદ�ખા� ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો લhલhલhલh પારપારપારપાર પડવાનીપડવાનીપડવાનીપડવાની Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� શ@તાશ@તાશ@તાશ@તા 

છેછેછેછે પણપણપણપણ જોજોજોજો લ|યલ|યલ|યલ|ય સીવાયનાસીવાયનાસીવાયનાસીવાયના યેયયેેયે ઘણાંઘણાંઘણાંઘણા ંિવષયિવષયિવષયિવષય દ�ખાતાદ�ખાતાદ�ખાતાદ�ખાતા હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો લ|યલ|યલ|યલ|ય પારપારપારપાર પડવાપડવાપડવાપડવાનીનીનીની શ@તાશ@તાશ@તાશ@તા �ુધંળ��ુધંળ��ુધંળ��ુધંળ� થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

bતbતbતbત:કરણનીકરણનીકરણનીકરણની સવtસવtસવtસવt >g�યા>g�યા>g�યા>g�યા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંપહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા vwુ7નીvwુ7નીvwુ7નીvwુ7ની સમંતીસમંતીસમંતીસમંતી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો જજજજ કાય4કાય4કાય4કાય4 થાયથાયથાયથાય જોજોજોજો vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 સમંતીસમંતીસમંતીસમંતી નનનન આપેઆપેઆપેઆપે તોતોતોતો માRમાRમાRમાR બા^બા^બા^બા^ 

િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો કાય4કાય4કાય4કાય4 નનનન કરાવીકરાવીકરાવીકરાવી શક�શક�શક�શક�. ���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r છેછેછેછે �(ું�(ું�(ું�(ુ ંલ|યલ|યલ|યલ|ય એકએકએકએક માRમાRમાRમાR પરમા9માંપરમા9માંપરમા9માંપરમા9મા ંછેછેછેછે તેવાતેવાતેવાતેવા સાધકસાધકસાધકસાધક માRનેમાRનેમાRનેમાRને માRમાRમાRમાR કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� 

>>>>9યે9યે9યે9યે જજજજ ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને >�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ થવાથવાથવાથવા દ�શેદ�શેદ�શેદ�શે. ���� �તે��sય�તે��sય�તે��sય�તે��sય નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને �(ું�(ું�(ું�(ુ ંમનમનમનમન ��sયો��sયો��sયો��sયો �ારા�ારા�ારા�ારા �તાઈ�તાઈ�તાઈ�તાઈ ગ6ુંગ6ુંગ6ુંગ6ુ ંછેછેછેછે તેતતેેતે ��sયો��sયો��sયો��sયો મનનેમનનેમનનેમનને માRમાRમાRમાR 

પોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાને ગમતાંગમતાંગમતાંગમતા ંસદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા જજજજ vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને મોકલવા(ુંમોકલવા(ુંમોકલવા(ુંમોકલવા(ુ ંકહ�શેકહ�શેકહ�શેકહ�શે. પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 PધુીPધુીPધુીPધુી સદં�શાઓસદં�શાઓસદં�શાઓસદં�શાઓ ગળાઈનેગળાઈનેગળાઈનેગળાઈને જશેજશેજશેજશે અનેઅનેઅનેઅને આમઆમઆમઆમ મનમનમનમન અનેઅનેઅનેઅને 

��sય��sય��sય��sય મળ�મળ�મળ�મળ� ગયાંગયાંગયાંગયા ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને યયયય પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની સાથેસાથેસાથેસાથે ખ~ચીખ~ચીખ~ચીખ~ચી જશેજશેજશેજશે. 
 

આપણીઆપણીઆપણીઆપણી ઓફ�સોમાંઓફ�સોમાંઓફ�સોમાંઓફ�સોમા ંÆ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચાર ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની >g�યા>g�યા>g�યા>g�યા યેયયેેયે કાઈકકાઈકકાઈકકાઈક આવીઆવીઆવીઆવી છેછેછેછે. સ,ુસ,ુસ,ુસ,ુ >થમ>થમ>થમ>થમ તોતોતોતો ���� તેતતેેતે ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ ���� તેતતેેતે ટ�બલટ�બલટ�બલટ�બલ 

પરપરપરપર આવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. ���� તેતતેેતે ટ�બલનાટ�બલનાટ�બલનાટ�બલના કમ4ચાર�નેકમ4ચાર�નેકમ4ચાર�નેકમ4ચાર�ને જોજોજોજો નૈવે�નૈવે�નૈવે�નૈવે� ધરવામાંધરવામાંધરવામાંધરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો જજજજ તેતતેેતે ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ આગળઆગળઆગળઆગળ વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે. હવેહવેહવેહવે �માં�માં�માં�મા ંનૈવેUયનૈવેUયનૈવેUયનૈવેUય 

ધરાવાઈધરાવાઈધરાવાઈધરાવાઈ ગ6ુંગ6ુંગ6ુંગ6ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ ઉપર�ઉપર�ઉપર�ઉપર� અધીકાર�અધીકાર�અધીકાર�અધીકાર� પાસેપાસેપાસેપાસે પહFચેપહFચેપહFચેપહFચે છેછેછેછે. ઉપર�ઉપર�ઉપર�ઉપર� અધીકાર�નોઅધીકાર�નોઅધીકાર�નોઅધીકાર�નો ટ�બલટ�બલટ�બલટ�બલ પરપરપરપર આવેલાઆવેલાઆવેલાઆવેલા નૈવે�માંનૈવે�માંનૈવે�માંનૈવે�મા ંઅLકુઅLકુઅLકુઅLકુ 

ટકાટકાટકાટકા ભાગભાગભાગભાગ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. આઆઆઆ ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં ઉપર�ઉપર�ઉપર�ઉપર� અધીકાર�ઓઅધીકાર�ઓઅધીકાર�ઓઅધીકાર�ઓ પાસેપાસેપાસેપાસે આવેલીઆવેલીઆવેલીઆવેલી ફાઈલોનેફાઈલોનેફાઈલોનેફાઈલોને યયયય ઝડપથીઝડપથીઝડપથીઝડપથી આગળઆગળઆગળઆગળ વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા તેનીતેનીતેનીતેની સાથેસાથેસાથેસાથે સાઠંસાઠંસાઠંસાઠં 

ગાઠંગાઠંગાઠંગાઠં ધરાવતાધરાવતાધરાવતાધરાવતા લોકોલોકોલોકોલોકો ક�ક�ક�ક� ���� તેમનેતેમનેતેમનેતેમને ³શુ³શુ³શુ³શુ રાખતાંરાખતાંરાખતાંરાખતા ંહોયહોયહોયહોય તેમનીતેમનીતેમનીતેમની ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ પહ�લાપહ�લાપહ�લાપહ�લા આગળઆગળઆગળઆગળ જશેજશેજશેજશે. 9યાર9યાર9યાર9યાર બાદબાદબાદબાદ સવ�સવ�સવ�સવ��ચ�ચ�ચ�ચ અધીકાર�એઅધીકાર�એઅધીકાર�એઅધીકાર�એ ���� 

તેતતેેતે ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ માંમાંમાંમા ંમ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર� ક�ક�ક�ક� નાનાનાના મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર�મ$ુંર� નાનાનાના સહ�સહ�સહ�સહ� સી"ાસી"ાસી"ાસી"ા કરવાનાકરવાનાકરવાનાકરવાના હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. સવ��ચસવ��ચસવ��ચસવ��ચ અધીકાર�અધીકાર�અધીકાર�અધીકાર� યેયયેેયે જોજોજોજો Æ3ટÆ3ટÆ3ટÆ3ટ હશેહશેહશેહશે તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના યેયયેેયે ટકાટકાટકાટકા 



 

 

નીિªતનીિªતનીિªતનીિªત હશેહશેહશેહશે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે ફટાફટાફટાફટા ફટફટફટફટ સહ�સહ�સહ�સહ� કરશેકરશેકરશેકરશે. ���� ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ પરપરપરપર નૈવે�નૈવે�નૈવે�નૈવે� નહ;નહ;નહ;નહ; ધરવામાંધરવામાંધરવામાંધરવામા ંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુંઆi6ુ ંહોયહોયહોયહોય તેતતેેતે RણેRણેRણેRણે જnયાએજnયાએજnયાએજnયાએ અટકશેઅટકશેઅટકશેઅટકશે અનેઅનેઅનેઅને 

વાધંાવાધંાવાધંાવાધંા વચકાવચકાવચકાવચકા કાઢ�નેકાઢ�નેકાઢ�નેકાઢ�ને તેનીતેનીતેનીતેની ફાફાફાફાઈલઈલઈલઈલ ક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયેક�ટલાયે સમયસમયસમયસમય પછ�પછ�પછ�પછ� UયાનેUયાનેUયાનેUયાને લેવાશેલેવાશેલેવાશેલેવાશે. 
 

અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંદ�શનીદ�શનીદ�શનીદ�શની પ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિતપ�રY�થિત ભયકંરભયકંરભયકંરભયકંર ર�તેર�તેર�તેર�તે બગડતીબગડતીબગડતીબગડતી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તેનાતેનાતેનાતેના LળુમાંLળુમાંLળુમાંLળુમા ંઆઆઆઆ નૈવેUયનૈવેUયનૈવેUયનૈવેUય >થા>થા>થા>થા છેછેછેછે. જોજોજોજો લાચંલાચંલાચંલાચં દ�નારદ�નારદ�નારદ�નાર અનેઅનેઅનેઅને 

લેનારનેલેનારનેલેનારનેલેનારને તા9કાSલકતા9કાSલકતા9કાSલકતા9કાSલક સ*સ*સ*સ* કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે અનેઅનેઅનેઅને અLકુઅLકુઅLકુઅLકુ �દવસની�દવસની�દવસની�દવસની bદરbદરbદરbદર જોજોજોજો ફાઈલનોફાઈલનોફાઈલનોફાઈલનો યોnયયોnયયોnયયોnય ર�તેર�તેર�તેર�તે નીકાલનીકાલનીકાલનીકાલ નહ;નહ;નહ;નહ; થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો 

કમ4ચાર�ઓનેકમ4ચાર�ઓનેકમ4ચાર�ઓનેકમ4ચાર�ઓને બરતરફબરતરફબરતરફબરતરફ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો Æ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચાર અટક�અટક�અટક�અટક�. આઆઆઆ બધાબધાબધાબધા માટ�માટ�માટ�માટ� કાયદાકાયદાકાયદાકાયદા તોતોતોતો આ�આ�આ�આ� યયયય છેછેછેછે પણપણપણપણ Æ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચાર િવરોધીિવરોધીિવરોધીિવરોધી 

ખા� ુંખા� ુંખા� ુંખા� ુ ંયેયયેેયે Æ3ટÆ3ટÆ3ટÆ3ટ હોયહોયહોયહોય તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંmુંmુંmુંmુ?ં કડકકડકકડકકડક સ*સ*સ*સ* અનેઅનેઅનેઅને અ(શુાસનઅ(શુાસનઅ(શુાસનઅ(શુાસન વગરવગરવગરવગર Æ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચારÆ3ટાચાર નહ;નહ;નહ;નહ; અટક�અટક�અટક�અટક�. રાજકારણીઓરાજકારણીઓરાજકારણીઓરાજકારણીઓ પણપણપણપણ Æ3ટÆ3ટÆ3ટÆ3ટ અનેઅનેઅનેઅને 

>*એ>*એ>*એ>*એ Æ3ટÆ3ટÆ3ટÆ3ટ – ���� લેપટોપલેપટોપલેપટોપલેપટોપ આપશેઆપશેઆપશેઆપશે, ���� સાડ�સાડ�સાડ�સાડ� આપશેઆપશેઆપશેઆપશે તેનેતેનેતેનેતેને મતમતમતમત આપશેઆપશેઆપશેઆપશે. આવાઆવાઆવાઆવા સવ4Rસવ4Rસવ4Rસવ4R Æ3ટÆ3ટÆ3ટÆ3ટ દ�શમાંદ�શમાંદ�શમાંદ�શમા ંAીAીAીAી અ�ણાઅ�ણાઅ�ણાઅ�ણા હઝાર��નીહઝાર��નીહઝાર��નીહઝાર��ની 

િપHડુ�િપHડુ�િપHડુ�િપHડુ� કોણકોણકોણકોણ સાભંળેસાભંળેસાભંળેસાભંળે? �યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી યોnયયોnયયોnયયોnય રાજરાજરાજરાજ કતા4ઓકતા4ઓકતા4ઓકતા4ઓ નહ;નહ;નહ;નહ; આવેઆવેઆવેઆવે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી અમલદારોઅમલદારોઅમલદારોઅમલદારો પરપરપરપર ધાકધાકધાકધાક નહ;નહ;નહ;નહ; બેસેબેસેબેસેબેસે. અમલદારઅમલદારઅમલદારઅમલદાર પરપરપરપર 

ધાકધાકધાકધાક નહ;નહ;નહ;નહ; બેસેબેસેબેસેબેસે તોતોતોતો કમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓ કામકામકામકામ નહ;નહ;નહ;નહ; કર�કર�કર�કર�. કમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓકમ4ચાર�ઓ કામકામકામકામ નહ�નહ�નહ�નહ� કર�કર�કર�કર� તોતોતોતો >*>*>*>* હ�રાનહ�રાનહ�રાનહ�રાન થશેથશેથશેથશે અનેઅનેઅનેઅને દ�શદ�શદ�શદ�શ આગળઆગળઆગળઆગળ તોતોતોતો નહ;નહ;નહ;નહ; 

વધેવધેવધેવધે પણપણપણપણ વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુનેનનેેને વ�ુવ�ુવ�ુવ� ુપતનનીપતનનીપતનનીપતનની ગતા4માંગતા4માંગતા4માંગતા4મા ંધક�લાતોધક�લાતોધક�લાતોધક�લાતો જશેજશેજશેજશે. 
 

બધાનાબધાનાબધાનાબધાના LળુમાંLળુમાંLળુમાંLળુમા ંબેકાvુબેકાvુબેકાvુબેકાv ુ��sયો��sયો��sયો��sયો અનેઅનેઅનેઅને કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય પાલનનીપાલનનીપાલનનીપાલનની િન3ઠાનોિન3ઠાનોિન3ઠાનોિન3ઠાનો અભાવઅભાવઅભાવઅભાવ છેછેછેછે. 

 
63. 

��sય��sય��sય��sય મનમનમનમન 

િવષયિવષયિવષયિવષય ર�હતર�હતર�હતર�હત હોહોહોહો 

તેતતેેતે Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r 

 

તેથીતેથીતેથીતેથી �ણે�ણે�ણે�ણે ��sયો��sયો��sયો��sયો િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી વાળ�વાળ�વાળ�વાળ�, 

તેનીતેનીતેનીતેની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે Y�થરતાY�થરતાY�થરતાY�થરતા-Pખુવાળ�Pખુવાળ�Pખુવાળ�Pખુવાળ�. 
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��sયો��sયો��sયો��sયો બહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખબહ�Lુ4ખ છેછેછેછે. મનમનમનમન ��s��s��s��sયોયોયોયો �ારા�ારા�ારા�ારા >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થતીથતીથતીથતી સવંેદનાઓનેસવંેદનાઓનેસવંેદનાઓનેસવંેદનાઓને એકRએકRએકRએકR કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સતતસતતસતતસતત સકં�પસકં�પસકં�પસકં�પ િવક�પિવક�પિવક�પિવક�પ કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

vwુ7(ુંvwુ7(ુંvwુ7(ુંvwુ7(ુ ં કાય4કાય4કાય4કાય4 નીણ4યનીણ4યનીણ4યનીણ4ય કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ં છેછેછેછે. �મનો�મનો�મનો�મનો ��sય��sય��sય��sય પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુ નનનન હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના અનેઅનેઅનેઅને vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 ર�હતર�હતર�હતર�હત થઈથઈથઈથઈ જતોજતોજતોજતો હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી 

PખુPખુPખુPખુ-શાિંતથીશાિંતથીશાિંતથીશાિંતથી વSંચતવSંચતવSંચતવSંચત રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. �મણે�મણે�મણે�મણે ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને >ય9નHવુ4ક>ય9નHવુ4ક>ય9નHવુ4ક>ય9નHવુ4ક વશવશવશવશ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે, �મણે�મણે�મણે�મણે પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના મનનામનનામનનામનના સકં�પસકં�પસકં�પસકં�પ િવક�પોિવક�પોિવક�પોિવક�પો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુ

મેળiયોમેળiયોમેળiયોમેળiયો છેછેછેછે તેમનીતેમનીતેમનીતેમની vwુ7માંvwુ7માંvwુ7માંvwુ7મા ંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ંY�થિતY�થિતY�થિતY�થિત ટકાવીટકાવીટકાવીટકાવી રાખવા(ુંરાખવા(ુંરાખવા(ુંરાખવા(ુ ંસરળસરળસરળસરળ થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 આ9માનીઆ9માનીઆ9માનીઆ9માની સ,ુથીસ,ુથીસ,ુથીસ,ુથી વધાર�વધાર�વધાર�વધાર� ન�કન�કન�કન�ક 



 

 

રહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી છેછેછેછે. પાતજંલપાતજંલપાતજંલપાતજંલ યોગયોગયોગયોગ PRૂોમાંPRૂોમાંPRૂોમાંPRૂોમા ંઆપણેઆપણેઆપણેઆપણે જોઈજોઈજોઈજોઈ ગયાંગયાંગયાંગયા ંક�ક�ક�ક� WૃકWૃકWૃકWૃક Wૃ3યWૃ3યWૃ3યWૃ3ય સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ નેનનેેને અY�મતાઅY�મતાઅY�મતાઅY�મતા કહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે. �મણે�મણે�મણે�મણે િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 વાળ�વાળ�વાળ�વાળ� 

લીલીલીલીધીધીધીધી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે માRમાRમાRમાR કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� કરવાકરવાકરવાકરવા Hરુ� ુંHરુ� ુંHરુ� ુંHરુ� ુ ંજજજજ ��sય��sય��sય��sય પાસેથીપાસેથીપાસેથીપાસેથી કામકામકામકામ લેવા(ુંલેવા(ુંલેવા(ુંલેવા(ુ ંરહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. તર�હતર�હતર�હતર�હ તર�હનાતર�હનાતર�હનાતર�હના િવષયોનોિવષયોનોિવષયોનોિવષયોનો સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ 

કરવાનોકરવાનોકરવાનોકરવાનો તથાતથાતથાતથા તેનાતેનાતેનાતેના પરપરપરપર મનનેમનનેમનનેમનને >g�યા>g�યા>g�યા>g�યા કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની રહ�તીરહ�તીરહ�તીરહ�તી નથીનથીનથીનથી. પર�ણામેપર�ણામેપર�ણામેપર�ણામે vwુ7નેvwુ7નેvwુ7નેvwુ7ને પણપણપણપણ વાર�વાર�વાર�વાર� વાર�વાર�વાર�વાર� િનણ4યોિનણ4યોિનણ4યોિનણ4યો લેવાલેવાલેવાલેવા પડતાંપડતાંપડતાંપડતા ંનથીનથીનથીનથી. 

તેથીતેથીતેથીતેથી તેનેતેનેતેનેતેને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા સાથેસાથેસાથેસાથે સયંોગસયંોગસયંોગસયંોગ માટ�માટ�માટ�માટ� વ�નુેવ�નુેવ�નુેવ�નુે વવવવ�ુ�ુ� ુ� ુસમયસમયસમયસમય મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે. 

 

ખર�ખaંુખર�ખaંુખર�ખaંુખર�ખaંુ PખુPખુPખુPખુ આ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામા ં છેછેછેછે. બા^બા^બા^બા^ િવષયોથીિવષયોથીિવષયોથીિવષયોથી >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત થતોથતોથતોથતો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં િવષયાનદંિવષયાનદંિવષયાનદંિવષયાનદં હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. િવષયાનદંિવષયાનદંિવષયાનદંિવષયાનદં મેળવતીમેળવતીમેળવતીમેળવતી વખતેવખતેવખતેવખતે 

વા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમાંવા�તવમા ંકmુંકmુંકmુંકmુ ંઆનદં>દઆનદં>દઆનદં>દઆનદં>દ થ�ુંથ� ુંથ� ુંથ� ુ ંહો� ુંહો� ુંહો� ુંહો� ુ ંનથીનથીનથીનથી માRમાRમાRમાR >ાણને>ાણને>ાણને>ાણને PખુPખુPખુPખુ મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે. કામનાઓકામનાઓકામનાઓકામનાઓ બધીબધીબધીબધી >ાણમાં>ાણમાં>ાણમાં>ાણમા ંરહ�લીરહ�લીરહ�લીરહ�લી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. કામનાઓ(ુકામનાઓ(ુકામનાઓ(ુકામનાઓ( ુ

PખુPખુPખુPખુ >ાણ>ાણ>ાણ>ાણ ભોગવતાભોગવતાભોગવતાભોગવતા હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી આપણેઆપણેઆપણેઆપણે સામા�જકસામા�જકસામા�જકસામા�જક >ા>ા>ા>ાણીણીણીણી કહ�વાઈએકહ�વાઈએકહ�વાઈએકહ�વાઈએ છ�એછ�એછ�એછ�એ. �મણે�મણે�મણે�મણે કામનાઓકામનાઓકામનાઓકામનાઓ પરપરપરપર િવજયિવજયિવજયિવજય મેળiયોમેળiયોમેળiયોમેળiયો હોયહોયહોયહોય 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો િવજયિવજયિવજયિવજય મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંહોયહોયહોયહોય તેનેતેનેતેનેતેને મ(3ુયમ(3ુયમ(3ુયમ(3ુય કહ�કહ�કહ�કહ� શકાયશકાયશકાયશકાય. �ઓ�ઓ�ઓ�ઓ કામનાઓમાંકામનાઓમાંકામનાઓમાંકામનાઓમા ંરતરતરતરત હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે તોતોતોતો િશTગડાિશTગડાિશTગડાિશTગડા HછુડાંHછુડાંHછુડાંHછુડા ં

વગરનાવગરનાવગરનાવગરના >ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ જજજજ છેછેછેછે. 

 

�વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે ફણીધરફણીધરફણીધરફણીધર સાપનાસાપનાસાપનાસાપના દાતંદાતંદાતંદાતં અનેઅનેઅનેઅને તેનીતેનીતેનીતેની નીચેથીનીચેથીનીચેથીનીચેથી ઝેરનીઝેરનીઝેરનીઝેરની કોથળ�કોથળ�કોથળ�કોથળ� કાઢ�કાઢ�કાઢ�કાઢ� લીધીલીધીલીધીલીધી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો તેતતેેતે પછ�પછ�પછ�પછ� માRમાRમાRમાR eંફાડાeંફાડાeંફાડાeંફાડા માર�માર�માર�માર� શક�શક�શક�શક� 

પણપણપણપણ કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને હાનીહાનીહાનીહાની પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ�પહFચાડ� શક�શક�શક�શક� નહ;નહ;નહ;નહ;. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે ���� કામનાકામનાકામનાકામના ર�હતર�હતર�હતર�હત છેછેછેછે તેતતેેતે માRમાRમાRમાR પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�કમ�કમ�કમ� કરવાકરવાકરવાકરવા HરુતોHરુતોHરુતોHરુતો >�xૃ>�xૃ>�xૃ>�xૃ 

થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો પર�હતાથtપર�હતાથtપર�હતાથtપર�હતાથt >�િૃx>�િૃx>�િૃx>�િૃx કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. આવીઆવીઆવીઆવી iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને કશીકશીકશીકશી હાનીહાનીહાનીહાની કરતીકરતીકરતીકરતી નથીનથીનથીનથી. શ@શ@શ@શ@ હોયહોયહોયહોય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� લોકોપયોગીલોકોપયોગીલોકોપયોગીલોકોપયોગી 

થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો કત4iયકત4iયકત4iયકત4iય કમ�માથંીકમ�માથંીકમ�માથંીકમ�માથંી િવરામિવરામિવરામિવરામ મળેમળેમળેમળે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� આ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામાંઆ9મામા ંY�થરતાY�થરતાY�થરતાY�થરતા પામીનેપામીનેપામીનેપામીને આ9મPખુનોઆ9મPખુનોઆ9મPખુનોઆ9મPખુનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

64. 

>kુ>kુ>kુ>k ુસ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુ 

યોગીયોગીયોગીયોગી, >kથુી>kથુી>kથુી>kથુી WૂરWૂરWૂરWૂર 

િવષયીિવષયીિવષયીિવષયી બધાબધાબધાબધા 
 

િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંÍઘેÍઘેÍઘેÍઘે બધાબધાબધાબધા, યોગીયોગીયોગીયોગી િવષયિવષયિવષયિવષય – ઉદાસઉદાસઉદાસઉદાસ, 

>kુ>kુ>kુ>k ુ>કાશથી>કાશથી>કાશથી>કાશથી WૂરWૂરWૂરWૂર સૌસૌસૌસૌ, યોગીયોગીયોગીયોગી >kનુી>kનુી>kનુી>kનુી પાસપાસપાસપાસ. 
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ચલતીચલતીચલતીચલતી ચ"�ચ"�ચ"�ચ"� દ�ખદ�ખદ�ખદ�ખ ક�ક�ક�ક�, દ�યાદ�યાદ�યાદ�યા કબીરાકબીરાકબીરાકબીરા રોયરોયરોયરોય, 

દોદોદોદો પાટનક�પાટનક�પાટનક�પાટનક� બીચબીચબીચબીચ મ~મ~મ~મ~, સાvતુસાvતુસાvતુસાvતુ બચાબચાબચાબચા નનનન કોયકોયકોયકોય. 



 

 

 

સતતસતતસતતસતત ફરતીફરતીફરતીફરતી રહ�તીરહ�તીરહ�તીરહ�તી >Bૃિત>Bૃિત>Bૃિત>Bૃિત aુપીaુપીaુપીaુપી ચ"�માંચ"�માંચ"�માંચ"�મા ં�વaુપી�વaુપી�વaુપી�વaુપી અનાજનાઅનાજનાઅનાજનાઅનાજના દાણાદાણાદાણાદાણા સતતસતતસતતસતત પીસાઈપીસાઈપીસાઈપીસાઈ ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંછેછેછેછે. તેતતેેતે જોઈનેજોઈનેજોઈનેજોઈને કબીકબીકબીકબીર�ર�ર�ર� રડ�રડ�રડ�રડ� ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ં

છેછેછેછે – અર�ર�અર�ર�અર�ર�અર�ર� આઆઆઆ િવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગની લાલસામાંલાલસામાંલાલસામાંલાલસામા ં�વન�વન�વન�વન HaુુHaુુHaુુHaુુ થઈથઈથઈથઈ જશેજશેજશેજશે, અનેઅનેઅનેઅને કાળનોકાળનોકાળનોકાળનો પજંોપજંોપજંોપજંો આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને �વને�વને�વને�વને કોળ�યોકોળ�યોકોળ�યોકોળ�યો કર�કર�કર�કર� જશેજશેજશેજશે. જોક�જોક�જોક�જોક� 

ઉપાયઉપાયઉપાયઉપાય છેછેછેછે – પરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા aુપીaુપીaુપીaુપી ખીલડોખીલડોખીલડોખીલડો પકડ�પકડ�પકડ�પકડ� રાખવાનોરાખવાનોરાખવાનોરાખવાનો. �મણે�મણે�મણે�મણે LળુLળુLળુLળુ આધારનેઆધારનેઆધારનેઆધારને પકડ�પકડ�પકડ�પકડ� લીધેલલીધેલલીધેલલીધેલ છેછેછેછે તેતતેેતે માRમાRમાRમાR આઆઆઆ િવષયભોગિવષયભોગિવષયભોગિવષયભોગ aુપીaુપીaુપીaુપી 

ચ"�માંચ"�માંચ"�માંચ"�મા ંપીસાતોપીસાતોપીસાતોપીસાતો બચીબચીબચીબચી *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

 

Pયુ4Pયુ4Pયુ4Pયુ4 HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી અનેઅનેઅનેઅને અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય Pયુ4મડંળનાPયુ4મડંળનાPયુ4મડંળનાPયુ4મડંળના અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય 
હોની
હોની
હોની
હોની સાપેhેસાપેhેસાપેhેસાપેhે અચળઅચળઅચળઅચળ છેછેછેછે. HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી ફયા4ફયા4ફયા4ફયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. HcૃવીHcૃવીHcૃવીHcૃવી �યાર��યાર��યાર��યાર� Pયુ4નીPયુ4નીPયુ4નીPયુ4ની સ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુ 

આવેઆવેઆવેઆવે 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� �દવસ�દવસ�દવસ�દવસ અનેઅનેઅનેઅને Pયુ4નીPયુ4નીPયુ4નીPયુ4ની િવLખુિવLખુિવLખુિવLખુ થાયથાયથાયથાય 9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� રાRીરાRીરાRીરાRી થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે સમ
સમ
સમ
સમ
 P�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમાંP�ૃ3ટમા ંપરમા9માપરમા9માપરમા9માપરમા9મા અચળઅચળઅચળઅચળ છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને 

>Bૃિત>Bૃિત>Bૃિત>Bૃિત નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર પર�વત4નપર�વત4નપર�વત4નપર�વત4ન પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે. ���� kતૂોkતૂોkતૂોkતૂો પરમા9માથીપરમા9માથીપરમા9માથીપરમા9માથી િવLખુિવLખુિવLખુિવLખુ થઈનેથઈનેથઈનેથઈને ��sયો��sયો��sયો��sયો �ારા�ારા�ારા�ારા સતતસતતસતતસતત િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંસેવનસેવનસેવનસેવન કર�કર�કર�કર� ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંછેછેછેછે 

તેતતેેતે સવtસવtસવtસવt િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ં§ધે§ધે§ધે§ધે છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� ���� યોગીયોગીયોગીયોગી પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની Y�થતY�થતY�થતY�થત >rા>rા>rા>rા �ારા�ારા�ારા�ારા સતતસતતસતતસતત પરમા9માનીપરમા9માનીપરમા9માનીપરમા9માની સ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુસ�Lખુ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે તેતતેેતે યોગીયોગીયોગીયોગી >kનુો>kનુો>kનુો>kનુો 

>કાશ>કાશ>કાશ>કાશ >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 

 

v7ુનેv7ુનેv7ુનેv7ુને rાનrાનrાનrાન થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંતોતોતોતો v7ુv7ુv7ુv7ુ WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થઈથઈથઈથઈ ગયાંગયાંગયાંગયા.ં કહ�વાકહ�વાકહ�વાકહ�વા લાnયાંલાnયાંલાnયાંલાnયા ંક�ક�ક�ક� હ�હ�હ�હ� આનદંઆનદંઆનદંઆનદં અ9યારઅ9યારઅ9યારઅ9યાર PધુીPધુીPધુીPધુી ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંPખુીPખુીPખુીPખુી હતોહતોહતોહતો કારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંયેયયેેયે લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની �મ�મ�મ�મ 

§ઘતો§ઘતો§ઘતો§ઘતો હતોહતોહતોહતો. અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર�અ9યાર� હવેહવેહવેહવે ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ં�યાર��યાર��યાર��યાર� �પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ�પ3ટ ર�તેર�તેર�તેર�તે સ9યનેસ9યનેસ9યનેસ9યને અ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવી શBંુશBંુશBંુશBંુ lંlંlંl ં9યાર�9યાર�9યાર�9યાર� WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થઈથઈથઈથઈ ગયોગયોગયોગયો lંlંlંl ંકારણકારણકારણકારણ ક�ક�ક�ક� લોકોલોકોલોકોલોકો અધમ4નેઅધમ4નેઅધમ4નેઅધમ4ને 

ધમ4ધમ4ધમ4ધમ4 સમ�સમ�સમ�સમ� બેઠાબેઠાબેઠાબેઠા છેછેછેછે, પાખડંનેપાખડંનેપાખડંનેપાખડંને સદાચારસદાચારસદાચારસદાચાર સમ�સમ�સમ�સમ� બેઠાબેઠાબેઠાબેઠા છેછેછેછે. �યાં�યાં�યાં�યા ંPખુPખુPખુPખુ મળેમળેમળેમળે તેમતેમતેમતેમ નથીનથીનથીનથી 9યાં9યાં9યાં9યા ં§ટ§ટ§ટ§ટ �મ�મ�મ�મ ગોખaંુગોખaંુગોખaંુગોખaંુ ખાઈનેખાઈનેખાઈનેખાઈને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના 

LખુમાથંીLખુમાથંીLખુમાથંીLખુમાથંી લોહ�નેલોહ�નેલોહ�નેલોહ�ને દદડ�દદડ�દદડ�દદડ� તોયેતોયેતોયેતોયે છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� શકતાંશકતાંશકતાંશકતા ંનથીનથીનથીનથી તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે ���� િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંPખુPખુPખુPખુ નથીનથીનથીનથી તેતતેેતે િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંPખુPખુPખુPખુ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને તેઓતેઓતેઓતેઓ 

BુતaુBુતaુBુતaુBુતaુ �મ�મ�મ�મ હાડBંુહાડBંુહાડBંુહાડBંુ ચાવેચાવેચાવેચાવે અનેઅનેઅનેઅને પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના LખુમાથંીLખુમાથંીLખુમાથંીLખુમાથંી નીકળતાનીકળતાનીકળતાનીકળતા લોહ�નોલોહ�નોલોહ�નોલોહ�નો �વાદ�વાદ�વાદ�વાદ માણીનેમાણીનેમાણીનેમાણીને હાડકામાથંીહાડકામાથંીહાડકામાથંીહાડકામાથંી PખુPખુPખુPખુ મળેમળેમળેમળે તેમતેમતેમતેમ માનેમાનેમાનેમાને તેવીતેવીતેવીતેવી 

ર�તેર�તેર�તેર�તે િવપ�રતિવપ�રતિવપ�રતિવપ�રત vwુ7થીvwુ7થીvwુ7થીvwુ7થી WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થઈથઈથઈથઈ ર^ાંર^ાંર^ાંર^ા ંછેછેછેછે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુંકહ�વા(ુ ંતા9પય4તા9પય4તા9પય4તા9પય4 એટIુંએટIુંએટIુંએટIુ ંછેછેછેછે ક�ક�ક�ક� ���� લોકોલોકોલોકોલોકો ��sયોના��sયોના��sયોના��sયોના િવષયિવષયિવષયિવષય ભોગોનેભોગોનેભોગોનેભોગોને જજજજ PખુPખુPખુPખુ માનેમાનેમાનેમાને છેછેછેછે તેઓતેઓતેઓતેઓ ખર�ખરખર�ખરખર�ખરખર�ખર *ણતા*ણતા*ણતા*ણતા જજજજ નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� 

PખુPખુPખુPખુ mુંmુંmુંmુ ંછેછેછેછે. ���� યોગીયોગીયોગીયોગી Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r થઈનેથઈનેથઈનેથઈને પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની અચળઅચળઅચળઅચળ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 પરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ં�થીર�થીર�થીર�થીર કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે નીરંતરનીરંતરનીરંતરનીરંતર PખુPખુPખુPખુ માણેમાણેમાણેમાણે છેછેછેછે. 

65. 

પાણીપાણીપાણીપાણી – િવષયેિવષયેિવષયેિવષયે 

સLsુસLsુસLsુસLsુ – િનિવ�કાર�િનિવ�કાર�િનિવ�કાર�િનિવ�કાર� 

નહ;નહ;નહ;નહ; અશાતંઅશાતંઅશાતંઅશાતં 

 

સLsુસLsુસLsુસLsુ પાણીથીપાણીથીપાણીથીપાણીથી બનેબનેબનેબને �મ�મ�મ�મ કદ�કદ�કદ�કદ� નનનન અશાતંઅશાતંઅશાતંઅશાતં 

તેમતેમતેમતેમ કામનાથીકામનાથીકામનાથીકામનાથી રહ�રહ�રહ�રહ� િનિવ�કારિનિવ�કારિનિવ�કારિનિવ�કાર નેનનેેને શાતંશાતંશાતંશાતં 
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���� કામનાથીકામનાથીકામનાથીકામનાથી ર�હતર�હતર�હતર�હત છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની પાસેપાસેપાસેપાસે અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારના>કારના>કારના>કારના િવષયિવષયિવષયિવષય ભોગોભોગોભોગોભોગો આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો તેતતેેતે િવચલીતિવચલીતિવચલીતિવચલીત થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. �વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે વષા4ઋ�મુાંવષા4ઋ�મુાંવષા4ઋ�મુાંવષા4ઋ�મુા ં

નદ�ઓનાનદ�ઓનાનદ�ઓનાનદ�ઓના જળજળજળજળ સLsુમાંસLsુમાંસLsુમાંસLsુમા ંભળેભળેભળેભળે છેછેછેછે તોતોતોતો સLsુસLsુસLsુસLsુ પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના કાઠંાઓનીકાઠંાઓનીકાઠંાઓનીકાઠંાઓની મયા4દામયા4દામયા4દામયા4દા છોડતોછોડતોછોડતોછોડતો નથીનથીનથીનથી તથાતથાતથાતથા ઉનાળામાંઉનાળામાંઉનાળામાંઉનાળામા ંPયુ4નીPયુ4નીPયુ4નીPયુ4ની ગરમીથીગરમીથીગરમીથીગરમીથી 

પાણી(ુંપાણી(ુંપાણી(ુંપાણી(ુ ંબા3પીબા3પીબા3પીબા3પી ભવનભવનભવનભવન થઈથઈથઈથઈ જતાંજતાંજતાંજતા ંપાપાપાપાણીણીણીણી નાનાનાના વાદળોવાદળોવાદળોવાદળો બધંાઈબધંાઈબધંાઈબધંાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે તોતોતોતો તેતતેેતે ઘટ�ઘટ�ઘટ�ઘટ� જતોજતોજતોજતો નથીનથીનથીનથી તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે ���� Y�થતY�થતY�થતY�થત >r>r>r>r છેછેછેછે �નો�નો�નો�નો 

��sયો��sયો��sયો��sયો પરપરપરપર કાvુકાvુકાvુકાv ુછેછેછેછે તેતતેેતે તેનીતેનીતેનીતેની સમhસમhસમhસમh િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો લોIપુલોIપુલોIપુલોIપુ થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ં*ય*ય*ય*ય તોતોતોતો WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. 
 

���� કામનાથીકામનાથીકામનાથીકામનાથી ભરHરુભરHરુભરHરુભરHરુ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. અનેઅનેઅનેઅને સતતસતતસતતસતત અનેકઅનેકઅનેકઅનેક >કારની>કારની>કારની>કારની ઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓ કયા4કયા4કયા4કયા4 કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે તેતતેેતે એકએકએકએક ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� નનનન થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થઈથઈથઈથઈ 

જશેજશેજશેજશે અનેઅનેઅનેઅને Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થશેથશેથશેથશે તોતોતોતો પાછ�પાછ�પાછ�પાછ� બી�બી�બી�બી� ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા કરશેકરશેકરશેકરશે. સતતસતતસતતસતત ઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓઈ�છાઓ �ારા�ારા�ારા�ારા તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંમનમનમનમન ચચંળચચંળચચંળચચંળ રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. તેવીતેવીતેવીતેવી કામનાઓથીકામનાઓથીકામનાઓથીકામનાઓથી ભરHરુભરHરુભરHરુભરHરુ 

iયY�તiયY�તiયY�તiયY�ત કદ�કદ�કદ�કદ� શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત પામતીપામતીપામતીપામતી નથીનથીનથીનથી. 
 

�ની�ની�ની�ની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 પરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામાંપરમા9મામા ંY�થતY�થતY�થતY�થત છેછેછેછે તેતતેેતે તોતોતોતો $ુવે$ુવે$ુવે$ુવે છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� પરમા9મપરમા9મપરમા9મપરમા9મ ત9વમાંત9વમાંત9વમાંત9વમા ંકશીકશીકશીકશી વધવધવધવધ ઘટઘટઘટઘટ થતીથતીથતીથતી નથીનથીનથીનથી. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે >Bૃિત>Bૃિત>Bૃિત>Bૃિતનીનીનીની યેયયેેયે BુલBુલBુલBુલ 

શY�તનોશY�તનોશY�તનોશY�તનો સરવાળોસરવાળોસરવાળોસરવાળો તોતોતોતો અચળઅચળઅચળઅચળ જજજજ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. માRમાRમાRમાR એકએકએકએક શY�તશY�તશY�તશY�ત બી�બી�બી�બી� શY�તમાંશY�તમાંશY�તમાંશY�તમા ંaુપાતંર�તaુપાતંર�તaુપાતંર�તaુપાતંર�ત થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. તેથીતેથીતેથીતેથી િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો આવેઆવેઆવેઆવે ક�ક�ક�ક� *ય*ય*ય*ય 

તેનીતેનીતેનીતેની vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 તોતોતોતો સતતસતતસતતસતત પરમા9મામયપરમા9મામયપરમા9મામયપરમા9મામય જજજજ રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે. અ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો આવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો તેતતેેતે હરખાઈહરખાઈહરખાઈહરખાઈ જતોજતોજતોજતો નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� >િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો આવેઆવેઆવેઆવે 

તોતોતોતો WુWુWુWુ:ખીખીખીખી થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે અ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળઅ(Bુુળ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ં*ય*ય*ય*ય તોતોતોતો શોકશોકશોકશોક કરતોકરતોકરતોકરતો નથીનથીનથીનથી ક�ક�ક�ક� >િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ>િતBુળ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો ચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ં*ય*ય*ય*ય તોતોતોતો 

રા�રા�રા�રા� થતોથતોથતોથતો નથીનથીનથીનથી. બા^બા^બા^બા^ િવષયોિવષયોિવષયોિવષયો આવેઆવેઆવેઆવે અનેઅનેઅનેઅને *ય*ય*ય*ય તેનેતેનેતેનેતેને તેતતેેતે માRમાRમાRમાR સાhીસાhીસાhીસાhી ભાવેભાવેભાવેભાવે જોવેજોવેજોવેજોવે છેછેછેછે. 

 

dંુકમાંdંુકમાંdંુકમાંdંુકમા ં���� Y�થત>rY�થત>rY�થત>rY�થત>r છેછેછેછે તેતતેેતે બધીબધીબધીબધી પ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમાંપ�રY�થિતમા ં િવકારિવકારિવકારિવકાર ર�હતર�હતર�હતર�હત શાતંશાતંશાતંશાતં રહ�રહ�રહ�રહ� છેછેછેછે પરં� ુંપરં� ુંપરં� ુંપરં� ુ ં�ની�ની�ની�ની િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ંPખુPખુPખુPખુ vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7 છેછેછેછે તેતતેેતે સતતસતતસતતસતત 

િવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુંિવષયો(ુ ંસેવનસેવનસેવનસેવન કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને ચચંળચચંળચચંળચચંળ અનેઅનેઅનેઅને અશાતંઅશાતંઅશાતંઅશાતં બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. 

66. 

�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા ર�હતર�હતર�હતર�હત 

અહંઅહંઅહંઅહ ંમમ9વમમ9વમમ9વમમ9વ 9યાગે9યાગે9યાગે9યાગે 

તેતતેેતે શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત પામેપામેપામેપામે 
 

તેતતેેતે જજજજ શાિંતનેશાિંતનેશાિંતનેશાિંતને મેળવેમેળવેમેળવેમેળવે, �3ૃણાના�3ૃણાના�3ૃણાના�3ૃણાના �ને�ને�ને�ને, 

અહકંારઅહકંારઅહકંારઅહકંાર મમતામમતામમતામમતા ત�ત�ત�ત�, શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત મળેમળેમળેમળે તેનેતેનેતેનેતેને. 
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અહંઅહંઅહંઅહ ંમમમમમમમમ ઈિતઈિતઈિતઈિત બ�ંધબ�ંધબ�ંધબ�ંધ: મમાહંમમાહંમમાહંમમાહ ંનેિતનેિતનેિતનેિત L�ુતતાL�ુતતાL�ુતતાL�ુતતા 

બધંબધંબધંબધં મોhોમોhોમોhોમોhો: pણૈુભા4િતpણૈુભા4િતpણૈુભા4િતpણૈુભા4િત, pણૈુpણૈુpણૈુpણૈુ: >>>>BૃિતBૃિતBૃિતBૃિત સભંવાસભંવાસભંવાસભંવા: 
 

�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા એટલેએટલેએટલેએટલે ���� >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત નથીનથીનથીનથી થ6ુંથ6ુંથ6ુંથ6ુ ંતેતતેેતે >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા. મમતામમતામમતામમતા એટલેએટલેએટલેએટલે ���� >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત છેછેછેછે તેનેતેનેતેનેતેને ટકાવીટકાવીટકાવીટકાવી રાખવાનીરાખવાનીરાખવાનીરાખવાની ઐષણાઐષણાઐષણાઐષણા. આઆઆઆ 

�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા અનેઅનેઅનેઅને મમતામમતામમતામમતા (ું( ું( ું( ુ ંL�ુયL�ુયL�ુયL�ુય કારણકારણકારણકારણ દ�હનીદ�હનીદ�હનીદ�હની bદરbદરbદરbદર ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપણાનીપણાનીપણાનીપણાની ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના છેછેછેછે. 

 

�યાં�યાં�યાં�યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી દ�હમાંદ�હમાંદ�હમાંદ�હમા ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપ�ુંપ�ુંપ�ુંપ�ુ ંછેછેછેછે 9યાં9યાં9યાં9યા ંPધુીPધુીPધુીPધુી દ�હનેદ�હનેદ�હનેદ�હને ઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી વ��ઓુનીવ��ઓુનીવ��ઓુનીવ��ઓુની મમતામમતામમતામમતા રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે અનેઅનેઅનેઅને ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગની �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. 
 

શકંરાચાય4�શકંરાચાય4�શકંરાચાય4�શકંરાચાય4� મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ સદાચારસદાચારસદાચારસદાચાર �તોRમાં�તોRમાં�તોRમાં�તોRમા ંકહ�કહ�કહ�કહ� છેછેછેછે ક�ક�ક�ક� bહbહbહbહ અનેઅનેઅનેઅને મમમમમમમમ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને �હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ તેતતેેતે જજજજ બધંનબધંનબધંનબધંન છેછેછેછે. ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપણાપણાપણાપણા અનેઅનેઅનેઅને 

મારાપણાનોમારાપણાનોમારાપણાનોમારાપણાનો 9યાગ9યાગ9યાગ9યાગ તેતતેેતે જજજજ LYુ�તLYુ�તLYુ�તLYુ�ત છેછેછેછે. શ�રરશ�રરશ�રરશ�રર અનેઅનેઅનેઅને શ�ર�રશ�ર�રશ�ર�રશ�ર�ર, દ�હદ�હદ�હદ�હ અનેઅનેઅનેઅને દ�હ�દ�હ�દ�હ�દ�હ� બjંેબjંેબjંેબjંે $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા છેછેછેછે. �વી�વી�વી�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે pહૃpહૃpહૃpહૃ અનેઅનેઅનેઅને pહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થ $ુદા$ુદા$ુદા$ુદા છેછેછેછે. 

તેમતેમતેમતેમ છતાંછતાંછતાંછતા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ pહૃનેpહૃનેpહૃનેpહૃને જજજજ pહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થpહૃ�થ માનીમાનીમાનીમાની લેલેલેલે તોતોતોતો તેતતેેતે �મ�મ�મ�મ kલુkલુkલુkલુ ગણાયગણાયગણાયગણાય તેમતેમતેમતેમ કોઈકોઈકોઈકોઈ દ�હનેદ�હનેદ�હનેદ�હને જજજજ દ�હ�દ�હ�દ�હ�દ�હ� માનીમાનીમાનીમાની લેલેલેલે તોતોતોતો તેતતેેતે kલુkલુkલુkલુ ગણાયગણાયગણાયગણાય. 

kલુનીkલુનીkલુનીkલુની હમંેશાહમંેશાહમંેશાહમંેશા સ*સ*સ*સ* હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. દ�હદ�હદ�હદ�હ માંમાંમાંમા ંદ�હ�દ�હ�દ�હ�દ�હ� પણાનીપણાનીપણાનીપણાની ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની mુંmુંmુંmુ ંસ*સ*સ*સ* છેછેછેછે? તોતોતોતો તેનોતેનોતેનોતેનો જવાબજવાબજવાબજવાબ છેછેછેછે અશાિંતઅશાિંતઅશાિંતઅશાિંત. શ�રરનેશ�રરનેશ�રરનેશ�રરને 

કશીકકશીકકશીકકશીક હાનીહાનીહાનીહાની થશેથશેથશેથશે તોતોતોતો શ�ર�રશ�ર�રશ�ર�રશ�ર�ર અશાતંઅશાતંઅશાતંઅશાતં થશેથશેથશેથશે. તેવીતેવીતેવીતેવી ર�તેર�તેર�તેર�તે શ�રરનેશ�રરનેશ�રરનેશ�રરને PખુPખુPખુPખુ આપનારાઆપનારાઆપનારાઆપનારા પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� ચા�યાંચા�યાંચા�યાંચા�યા ંજશેજશેજશેજશે તોતોતોતો અશાિંતઅશાિંતઅશાિંતઅશાિંત થશેથશેથશેથશે. આઆઆઆ 

ઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતંઉપરાતં ��sયોને��sયોને��sયોને��sયોને િવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગનીિવષયભોગની ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા છેછેછેછે તેતતેેતે �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવાકરવાકરવાકરવા માટ�માટ�માટ�માટ� સતતસતતસતતસતત અશાિંતઅશાિંતઅશાિંતઅશાિંત રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે. 
 

આઆઆઆ અશાિંતનોઅશાિંતનોઅશાિંતનોઅશાિંતનો ઉપાયઉપાયઉપાયઉપાય mુંmુંmુંmુ ં�3ૃણાને�3ૃણાને�3ૃણાને�3ૃણાને સતતસતતસતતસતત Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી લાવીલાવીલાવીલાવી શકાયશકાયશકાયશકાય? નાનાનાના, �મ�મ�મ�મ �મ�મ�મ�મ �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા Hરુ�Hરુ�Hરુ�Hરુ� થશેથશેથશેથશે તેમતેમતેમતેમ તેમતેમતેમતેમ નવીનવીનવીનવી �3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા 

ઉભીઉભીઉભીઉભી થશેથશેથશેથશે. 
 

શ�રરનેશ�રરનેશ�રરનેશ�રરને માટ�માટ�માટ�માટ� ઉઉઉઉપયોગીપયોગીપયોગીપયોગી અનેઅનેઅનેઅને �ને�ને�ને�ને આપણેઆપણેઆપણેઆપણે �હારા�હારા�હારા�હારા કહ�એકહ�એકહ�એકહ�એ છ�એછ�એછ�એછ�એ તેવાતેવાતેવાતેવા પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� અનેઅનેઅનેઅને iયY�તઓનેiયY�તઓનેiયY�તઓનેiયY�તઓને સતતસતતસતતસતત આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંસહવાસમાંસહવાસમાંસહવાસમાંસહવાસમા ં

રાખીરાખીરાખીરાખી શકાયશકાયશકાયશકાય? નાનાનાના પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� અનેઅનેઅનેઅને >ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ>ાણીઓ ઉપરઉપરઉપરઉપર આપણોઆપણોઆપણોઆપણો કોઈકોઈકોઈકોઈ કાvુંકાvુંકાvુંકાvુ ંનથીનથીનથીનથી હોતોહોતોહોતોહોતો. 
 

તોતોતોતો mુંmુંmુંmુ ંશ�રરશ�રરશ�રરશ�રર સદાસદાસદાસદા ટક�ટક�ટક�ટક� રહ�રહ�રહ�રહ� તેવાતેવાતેવાતેવા ઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો યો�યો�યો�યો� શકાયશકાયશકાયશકાય? નાનાનાના શર�રમાંશર�રમાંશર�રમાંશર�રમા ંરોગરોગરોગરોગ, ઘડપણઘડપણઘડપણઘડપણ, L9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુંL9ૃ6ુ ંઆવવાનાઆવવાનાઆવવાનાઆવવાના જજજજ છેછેછેછે તેનીતેનીતેનીતેની ઉપરઉપરઉપરઉપર 

આપણોઆપણોઆપણોઆપણો કોઈકોઈકોઈકોઈ કાvુકાvુકાvુકાv ુનથીનથીનથીનથી હોતોહોતોહોતોહોતો. 
 

આઆઆઆ શ�રરશ�રરશ�રરશ�રર િRpણુા9�કિRpણુા9�કિRpણુા9�કિRpણુા9�ક >Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી>Bૃિતમાથંી બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. સા�9વકસા�9વકસા�9વકસા�9વક અહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારની ત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંી rાને��sયોrાને��sયોrાને��sયોrાને��sયો અનેઅનેઅનેઅને મનમનમનમન,vwુ7vwુ7vwુ7vwુ7,SચxSચxSચxSચx અનેઅનેઅનેઅને 

અહકંારઅહકંારઅહકંારઅહકંાર aુપીaુપીaુપીaુપી bતbતbતbત:કરણકરણકરણકરણ બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. રાજસીરાજસીરાજસીરાજસી અહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારની ત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંી iયાનiયાનiયાનiયાન,અપાનઅપાનઅપાનઅપાન,સમાનસમાનસમાનસમાન,>ાણ>ાણ>ાણ>ાણ,ઉદાનઉદાનઉદાનઉદાન તેમતેમતેમતેમ પાચંપાચંપાચંપાચં >ાણ>ાણ>ાણ>ાણ 

તથાતથાતથાતથા પાચંપાચંપાચંપાચં કમt��sયોકમt��sયોકમt��sયોકમt��sયો બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. તામસીતામસીતામસીતામસી અહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારનીઅહકંારની ત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંીત�માRાઓમાથંી �zળુ�zળુ�zળુ�zળુ શર�રશર�રશર�રશર�ર બનેબનેબનેબને છેછેછેછે. અિવ�ામાથંીઅિવ�ામાથંીઅિવ�ામાથંીઅિવ�ામાથંી કારણકારણકારણકારણ શર�રશર�રશર�રશર�ર બનેબનેબનેબને 

છેછેછેછે. આઆઆઆ RણેRણેRણેRણે યયયય શ�રરોશ�રરોશ�રરોશ�રરો >ાBૃિતક>ાBૃિતક>ાBૃિતક>ાBૃિતક છેછેછેછે. �યાર��યાર��યાર��યાર� શર�ર�શર�ર�શર�ર�શર�ર� ચૈત�યચૈત�યચૈત�યચૈત�ય આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા છેછેછેછે. આઆઆઆ આ9માનોઆ9માનોઆ9માનોઆ9માનો આઆઆઆ RણેRણેRણેRણે શર�રશર�રશર�રશર�ર સાથેસાથેસાથેસાથે વા�તિવકવા�તિવકવા�તિવકવા�તિવક કશોકશોકશોકશો 

સબંધસબંધસબંધસબંધ નથીનથીનથીનથી તેતતેેતે rાનrાનrાનrાન UયાનUયાનUયાનUયાન �ારા�ારા�ારા�ારા અ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવીઅ(ભુવી લેવાથીલેવાથીલેવાથીલેવાથી શર�રમાંશર�રમાંશર�રમાંશર�રમા ં,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંપણાનોપણાનોપણાનોપણાનો અહકંારઅહકંારઅહકંારઅહકંાર llllટ�ટ�ટ�ટ� છેછેછેછે. જોજોજોજો શર�રશર�રશર�રશર�ર પણપણપણપણ �હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ નનનન હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 



 

 

તેનીતેનીતેનીતેની સાથેસાથેસાથેસાથે સકંળાયેલાસકંળાયેલાસકંળાયેલાસકંળાયેલા >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી પદાથ�પદાથ�પદાથ�પદાથ� ક�વીક�વીક�વીક�વી ર�તેર�તેર�તેર�તે �હારા�હારા�હારા�હારા હોયહોયહોયહોય? તેથીતેથીતેથીતેથી અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય >ાણી>ાણી>ાણી>ાણી પદાથ�માથંીપદાથ�માથંીપદાથ�માથંીપદાથ�માથંી મમ9વમમ9વમમ9વમમ9વ lટ�lટ�lટ�lટ� છેછેછેછે. વળ�વળ�વળ�વળ� ��sયો��sયો��sયો��sયો 

અનેઅનેઅનેઅને મનનેમનનેમનનેમનને �ણે�ણે�ણે�ણે વશવશવશવશ કયાºકયાºકયાºકયાº છેછેછેછે તેમનેતેમનેતેમનેતેમને િવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમાંિવષયોમા ં�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા�3ૃણા રહ�તીરહ�તીરહ�તીરહ�તી નથીનથીનથીનથી તેથીતેથીતેથીતેથી તેમનીતેમનીતેમનીતેમની કામનાકામનાકામનાકામના અનેઅનેઅનેઅને �Hહૃા�Hહૃા�Hહૃા�Hહૃા lટ�lટ�lટ�lટ� છેછેછેછે. 

 

આવીઆવીઆવીઆવી ર�તેર�તેર�તેર�તે સવ4સવ4સવ4સવ4 બધંનોથીબધંનોથીબધંનોથીબધંનોથી L�ુતL�ુતL�ુતL�ુત આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા શાિંતનેશાિંતનેશાિંતનેશાિંતને મેળવેમેળવેમેળવેમેળવે છેછેછેછે. 

૬૭૬૭૬૭૬૭. 

મોહમોહમોહમોહ ર�હતર�હતર�હતર�હત 

bતેbતેbતેbતે ���� NOY�થતNOY�થતNOY�થતNOY�થત 

તેતતેેતે LYુ�તLYુ�તLYુ�તLYુ�ત પામેપામેપામેપામે 
 

NાOીNાOીNાOીNાOી Y�થિતY�થિતY�થિતY�થિત આઆઆઆ મેળવીમેળવીમેળવીમેળવી મો�હતમો�હતમો�હતમો�હત નાનાનાના કદ�કદ�કદ�કદ� થાયથાયથાયથાય, 

મરણમરણમરણમરણ સમેસમેસમેસમે તેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંર^ેર^ેર^ેર^ે LYુ�તLYુ�તLYુ�તLYુ�ત મારગમારગમારગમારગ *ય*ય*ય*ય. 
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આગલાંઆગલાંઆગલાંઆગલા ંDલોકમાંDલોકમાંDલોકમાંDલોકમા ંજણાવીજણાવીજણાવીજણાવી દ��ુંદ��ુંદ��ુંદ��ુ ંછેછેછેછે ક�ક�ક�ક� �મના�મના�મના�મના અહંઅહંઅહંઅહ ંઅનેઅનેઅનેઅને મમમમમમમમ એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� ,ું,ુ ં,ુ ં,ુ ંઅનેઅનેઅનેઅને �હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ�હાaંુ lટ�lટ�lટ�lટ� ગયાંગયાંગયાંગયા ંછેછેછેછે. તેતતેેતે તોતોતોતો �વતાં�વતાં�વતાં�વતા ંજજજજ LYુ�તનોLYુ�તનોLYુ�તનોLYુ�તનો 

એટલેએટલેએટલેએટલે ક�ક�ક�ક� �વનL�ુત�વનL�ુત�વનL�ુત�વનL�ુત દશાનોદશાનોદશાનોદશાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં માણેમાણેમાણેમાણે છેછેછેછે. ���� iયY�તનેiયY�તનેiયY�તનેiયY�તને �વન�વન�વન�વન LYુ�તનોLYુ�તનોLYુ�તનોLYુ�તનો અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ થયોથયોથયોથયો નથીનથીનથીનથી પણપણપણપણ છતાંછતાંછતાંછતા ં�ની�ની�ની�ની NOમાંNOમાંNOમાંNOમા ં

ની3ઠાની3ઠાની3ઠાની3ઠા છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને શા�શા�શા�શા� અનેઅનેઅનેઅને ÏિુતÏિુતÏિુતÏિુત પરપરપરપર િવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસિવ0ાસ છેછેછેછે તેતતેેતે મોહમોહમોહમોહ ર�હતર�હતર�હતર�હત તોતોતોતો હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે પણપણપણપણ છતાયેછતાયેછતાયેછતાયે તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંબનેબનેબનેબને ક�ક�ક�ક� તેણેતેણેતેણેતેણે સમાધીસમાધીસમાધીસમાધી અવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનોઅવ�થાનો 

અ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવઅ(ભુવ નનનન લીધોલીધોલીધોલીધો હોયહોયહોયહોય. તેવીતેવીતેવીતેવી iયY�તએiયY�તએiયY�તએiયY�તએ જોજોજોજો bતbતbતbત કાળેકાળેકાળેકાળે NO(ુંNO(ુંNO(ુંNO(ુ ંSચTતનSચTતનSચTતનSચTતન કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંકરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંશર�રશર�રશર�રશર�ર છોડ�છોડ�છોડ�છોડ� તોતોતોતો તેનેતેનેતેનેતેને હવેહવેહવેહવે કશીકશીકશીકશી ઈ�છાઈ�છાઈ�છાઈ�છા તોતોતોતો 

હોતીહોતીહોતીહોતી નથીનથીનથીનથી તેથીતેથીતેથીતેથી નવોનવોનવોનવો દ�હદ�હદ�હદ�હ ધારણધારણધારણધારણ કરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુંકરવા(ુ ંતેનેતેનેતેનેતેને કmુંકmુંકmુંકmુ ં>યોજન>યોજન>યોજન>યોજન નથીનથીનથીનથી. વળ�વળ�વળ�વળ� NOિન3ઠાNOિન3ઠાNOિન3ઠાNOિન3ઠાનેનનેેને લીધેલીધેલીધેલીધે તેણેતેણેતેણેતેણે ���� િન3કામિન3કામિન3કામિન3કામ કમ�કમ�કમ�કમ� કયા4કયા4કયા4કયા4 હોયહોયહોયહોય 

તેનેતેનેતેનેતેને લીધેલીધેલીધેલીધે ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંકમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય બધંા�ુંબધંા�ુંબધંા�ુંબધંા�ુ ંનથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને rાનrાનrાનrાન ની3ઠાનેની3ઠાનેની3ઠાનેની3ઠાને લીધેલીધેલીધેલીધે તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ં���� સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે તેતતેેતે ભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાનીભોગવવાની તેનેતેનેતેનેતેને �Hહૃા�Hહૃા�Hહૃા�Hહૃા રહ�રહ�રહ�રહ� 

નથીનથીનથીનથી હોતીહોતીહોતીહોતી. આવીઆવીઆવીઆવી iયY�તનાiયY�તનાiયY�તનાiયY�તના સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત H�ુયોH�ુયોH�ુયોH�ુયો તેમનાતેમનાતેમનાતેમના >શસંકોમાં>શસંકોમાં>શસંકોમાં>શસંકોમા ંવહ½ચાઈવહ½ચાઈવહ½ચાઈવહ½ચાઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને સSંચતસSંચતસSંચતસSંચત પાપોપાપોપાપોપાપો તેમનાતેમનાતેમનાતેમના ન;દકોમાંન;દકોમાંન;દકોમાંન;દકોમા ં

વહ½ચાવહ½ચાવહ½ચાવહ½ચાઈઈઈઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. અનેઅનેઅનેઅને �મ�મ�મ�મ Recyacle Bin ખાલીખાલીખાલીખાલી થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય તેમતેમતેમતેમ તે(ુંતે( ુંતે( ુંતે( ુ ંકમા4શયકમા4શયકમા4શયકમા4શય ખાલીખાલીખાલીખાલી થઈથઈથઈથઈ *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. �zળુ�zળુ�zળુ�zળુ શ�રરશ�રરશ�રરશ�રર અહ;અહ;અહ;અહ; પચંપચંપચંપચં 

મહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમાંમહાkતૂમા ંમળ�મળ�મળ�મળ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. P|ુમP|ુમP|ુમP|ુમ શ�રરશ�રરશ�રરશ�રર સમ�3ટસમ�3ટસમ�3ટસમ�3ટ >Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમાં>Bૃિતમા ંમળ�મળ�મળ�મળ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. કારણકારણકારણકારણ શ�રરશ�રરશ�રરશ�રર સમ�3ટસમ�3ટસમ�3ટસમ�3ટ અિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ાઅિવ�ા અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તોતોતોતો માયામાંમાયામાંમાયામાંમાયામા ં

ભળ�ભળ�ભળ�ભળ� *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે. અનેઅનેઅનેઅને આ9માઆ9માઆ9માઆ9મા તોતોતોતો NONONONO સાથેસાથેસાથેસાથે એકaુપએકaુપએકaુપએકaુપ હતોહતોહતોહતો જજજજ. LૃL ૃL ૃL9ૃ6ું96 ું96 ું96 ુ ંતેનાતેનાતેનાતેના માટ�માટ�માટ�માટ� પરમપરમપરમપરમ મહો9સવમહો9સવમહો9સવમહો9સવ બનીબનીબનીબની *ય*ય*ય*ય છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને તેતતેેતે િવદ�હિવદ�હિવદ�હિવદ�હ 

LYુ�તનેLYુ�તનેLYુ�તનેLYુ�તને >ા\ત>ા\ત>ા\ત>ા\ત કર�કર�કર�કર� છેછેછેછે. 
 

આઆઆઆ સાથેસાથેસાથેસાથે ઈ�ટરનેટઈ�ટરનેટઈ�ટરનેટઈ�ટરનેટ દ�શેદ�શેદ�શેદ�શે, વડ4>ેસવડ4>ેસવડ4>ેસવડ4>ેસ ખડં�ખડં�ખડં�ખડં�, મ�વુનમ�વુનમ�વુનમ�વુન hેRેhેRેhેRેhેRે સરળસરળસરળસરળ ગીતાગીતાગીતાગીતા ( હાઈBુહાઈBુહાઈBુહાઈBુ ) નાનાનાના બી*બી*બી*બી* અUયાયનીઅUયાયનીઅUયાયનીઅUયાયની ટ�કાટ�કાટ�કાટ�કા આગ�ંકુઆગ�ંકુઆગ�ંકુઆગ�ંકુ મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ 

�ારા�ારા�ારા�ારા Hણૂ4Hણૂ4Hણૂ4Hણૂ4 થઈથઈથઈથઈ. 


