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  િનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાયિનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાય  

  પણુ્ યપણુ્ ય કાયશન  કાલ ઉ કાયશન  કાલ ઉ૫૫ર ના છોડવુ.ં..ર ના છોડવુ.ં..  
  ગરુૂપરૂ્ણિિાનો િહિિાગરુૂપરૂ્ણિિાનો િહિિા  
  અનુઅન૫ુ૫િ િાર્શદર્શકઃ સદગરુૂ..િ િાર્શદર્શકઃ સદગરુૂ..  
  અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય અન  ત િના અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય અન  ત િના ૨૪ ૨૪ ગરુૂઓગરુૂઓ  

  દુઃખ વનિારણનો દુઃખ વનિારણનો ઉપાયઃ સદગરુૂની ર્રણાર્વતઉપાયઃ સદગરુૂની ર્રણાર્વત  

  સદગરુૂના ચરણોની િહિિાસદગરુૂના ચરણોની િહિિા  
  ગરુૂ િચનામતૃગરુૂ િચનામતૃ  

  સરં્વતનુ ંફળઃિિવષિ સૌભરીનુ ંજીિન ચરીત્રસરં્વતનુ ંફળઃિિવષિ સૌભરીનુ ંજીિન ચરીત્ર  

  દેિવષિ નારદ ભક્તત સતૂ્રદેિવષિ નારદ ભક્તત સતૂ્ર  

  ભિબધંન મતુત સિદ્દષ્ ટાભિબધંન મતુત સિદ્દષ્ ટા સતંોના લષણો સતંોના લષણો  
  િાિ કં ર્રણ ંવ્રજિાિ કં ર્રણ ંવ્રજ  

  ગરુૂ િચનામતૃગરુૂ િચનામતૃ  

  જ્ઞાન કિશિા ંઆિી જાય તો જીિનનો શૃરં્ાર બન જ્ઞાન કિશિા ંઆિી જાય તો જીિનનો શૃરં્ાર બન   
  અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મ મવુનનુ ંજીિિર મ મવુનનુ ંજીિન ચરીત્ર તથા ન ચરીત્ર તથા   જનક અષ્ ટાજનક અષ્ ટાિર મ સિંાદિર મ સિંાદ  

  િાનિજીિનની સાથશકતાિાનિજીિનની સાથશકતા  
  િાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓનુ ંકારણ િન છ ..!િાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓનુ ંકારણ િન છ ..!  
  રાિચરીત િાનસ અનસુારરાિચરીત િાનસ અનસુાર      િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂાિોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂા  
  નિસ્કાર એક સુદંર પ્રહર મયા છ નિસ્કાર એક સુદંર પ્રહર મયા છ   
  પ્રભ ુનાિ સવુિરણનો િહિિાપ્રભ ુનાિ સવુિરણનો િહિિા  
  તલુસીદાસના ંતલુસીદાસના ં૫૫મની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન  આપ લ ઉમની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન  આપ લ ઉ૫૫દેર્દેર્  

  વિષયો વિષયો વિવિ૫૫વત્તનુ ંઘર છ વત્તનુ ંઘર છ   
  અનિોલ િનષુ્ યઅનિોલ િનષુ્ ય જીિનનો ઉદ્દ ્યઃ પ્રભદુર્શન જીિનનો ઉદ્દ ્યઃ પ્રભદુર્શન  

  સખુની પ્રાવ તસખુની પ્રાવ તના ઉપાયના ઉપાય  

  ઇવ્ િઇવ્ િય સયંિ જ િોષનુ ંિાર છ ય સયંિ જ િોષનુ ંિાર છ   
  ઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ીઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી  
  કલ  કલ    યાણયાણ  પ્રાવ તપ્રાવ તનો સરનો સરળળ  ઉપાયઉપાય  

  જેવુ ંઅન્ન ત વુ ંિનજેવુ ંઅન્ન ત વુ ંિન  

  આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ    ભાર્આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ    ભાર્--૧૧  

  આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ    ભાર્આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ    ભાર્--૨૨  

  ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનિીંનિીં  
  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા અનસુારશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા અનસુાર    પ્રભ ુવપ્રય ભતતોના ંલષણોપ્રભ ુવપ્રય ભતતોના ંલષણો  
  યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િર અન  સપશ સિંાદર અન  સપશ સિંાદ  

  રાિાયણિા ંિણશિ લ જીિન ઉરાિાયણિા ંિણશિ લ જીિન ઉ૫૫યોર્ી િાતોયોર્ી િાતો  
  રાિણની િ ર ભક્તતરાિણની િ ર ભક્તત  



  અખાત્રીજઅખાત્રીજ--અષયતવૃતયાનુ ંઆધ્યાત્મિક દર્શનઅષયતવૃતયાનુ ંઆધ્યાત્મિક દર્શન  

  િૈભિિા ંનિી,ઇ્ િિૈભિિા ંનિી,ઇ્ િર ૃૃપાથી જ આનદંની પ્રાપ  ર ૃૃપાથી જ આનદંની પ્રાપ    વત સભંિવત સભંિ  

  ર્ૌનકજીનો ધિશરાજા યવુધષ્ષ્િરન  ઉપદેર્ર્ૌનકજીનો ધિશરાજા યવુધષ્ષ્િરન  ઉપદેર્  

  સફળ જીિન જીિિા િાટેના ંનીવતસતૂ્રોસફળ જીિન જીિિા િાટેના ંનીવતસતૂ્રો  
  શ્રીિદ  ભર્િદર્ીતા અનસુાર  ગણુાતીત િિાપરુૂષોના ંલષણોશ્રીિદ  ભર્િદર્ીતા અનસુાર  ગણુાતીત િિાપરુૂષોના ંલષણો  
  સાચી ભક્તતસાચી ભક્તત  

  વનગુશણ વનરાકાર વનગુશણ વનરાકાર ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાનરિામિાનુ ંજ્ઞાન  

  પ્રભનુ  પાિિા આિો કેટલાક સકંલ્પો કરીએપ્રભનુ  પાિિા આિો કેટલાક સકંલ્પો કરીએ  

  રાિાયણિા ંિણશિ લ જીિન ઉરાિાયણિા ંિણશિ લ જીિન ઉ૫૫યોર્ી િાતોયોર્ી િાતો  
  િનિુાન ચહરત્રિનિુાન ચહરત્ર..........રાિ દુઆરે તિુ રખિારેરાિ દુઆરે તિુ રખિારે  

  આિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાનંી ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએઆિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાનંી ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએ  

  આ જર્તિા ંઆ જર્તિા ંચૌદ પ્રકારના િનષુ્ યોચૌદ પ્રકારના િનષુ્ યો....જોિા િળ  છ જોિા િળ  છ   
  િર્ણરમનિાળાિર્ણરમનિાળા  
  િનષુ્ યિનષુ્ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં ન ઇ્છતો િોિા છતાં  પાપનુ ંઆચરણ કેિ કરે છ  ?પાપનુ ંઆચરણ કેિ કરે છ  ?  

  આહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજીની સસંારન  ચ તિણીઆહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજીની સસંારન  ચ તિણી  
  સવુિચારસવુિચાર  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................  
િનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાયિનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાય  

એક બોધ કથા છ  કેઃએક વ્યક્તત રૂિિા ં બ સીન  હદિાલ ઉએક બોધ કથા છ  કેઃએક વ્યક્તત રૂિિા ં બ સીન  હદિાલ ઉ૫૫ર લટકાિ લ ઘડીયાળિાથંી વનરંતર ર લટકાિ લ ઘડીયાળિાથંી વનરંતર 
આિતો ટક ટક અિાજ અિાઆિતો ટક ટક અિાજ અિાજ સાભંળી રહ્યો િતો,એટલાિા ં ફળીયાિાથંી જ જોરર્ોરથી બ ્ડ િાજાંનો જ સાભંળી રહ્યો િતો,એટલાિા ં ફળીયાિાથંી જ જોરર્ોરથી બ ્ડ િાજાંનો 
અિાજ કાન  પડયો.જેથી ત િની ઘડીયાળની ટક ટક સભંળાિિાની બધં થઇ ર્ઇ.ભયભીત થઇન  ત િન  અિાજ કાન  પડયો.જેથી ત િની ઘડીયાળની ટક ટક સભંળાિિાની બધં થઇ ર્ઇ.ભયભીત થઇન  ત િન  
નોકરન  બોલાિીન  પછૂ્ુ ંકેઃઆ ઘડીયાળની ટક ટક સભંળાતી બધં કેિ થઇ ર્ઇ છ ? તપાસ કરો કે ત  ચાલ ુનોકરન  બોલાિીન  પછૂ્ુ ંકેઃઆ ઘડીયાળની ટક ટક સભંળાતી બધં કેિ થઇ ર્ઇ છ ? તપાસ કરો કે ત  ચાલ ુ
છ  કે બધં પડી ર્ઇ છ ? નોછ  કે બધં પડી ર્ઇ છ ? નોકરે ધ્યાનથી ઘડીયાળ તરફ જોઇન  કહ્ુ ં કેઃ ઘડીયાળ તો ચાલ ુછ  પરંત ુબિાર કરે ધ્યાનથી ઘડીયાળ તરફ જોઇન  કહ્ુ ં કેઃ ઘડીયાળ તો ચાલ ુછ  પરંત ુબિાર 
ઘણો જ ઘોઘાટ િોિાથી ઘડીયાળની ટક ટક તિોન  સભંળાતી નથી.ઘણો જ ઘોઘાટ િોિાથી ઘડીયાળની ટક ટક તિોન  સભંળાતી નથી.  
  આ બોધકથાિાનં ુંઆ બોધકથાિાનં ુ ં રૂિ એ આપણુ ંરૂિ એ આપણુ ંિન િન   છ , ત ની અંદર પરિામિાની ધ્િવન વનરંતર ચાલ ુજ છ ,પરંત ુછ , ત ની અંદર પરિામિાની ધ્િવન વનરંતર ચાલ ુજ છ ,પરંત ુ
ત  ધ્િવનન  બિારની ઇ્છાઓ અન  િાસનાઓના િાજાનંા અત  ધ્િવનન  બિારની ઇ્છાઓ અન  િાસનાઓના િાજાનંા અિાજે દબાિી દીધી છ .અંદરના ંિાજે દબાિી દીધી છ .અંદરના ં૫૫ટ મયારે જ ખલુ  ટ મયારે જ ખલુ  
છ  કે જ્યારે બિારના પટ બધં થાય છ .બિારના પટનો અથશ છ ઃ વિષયોનો પરીમયાર્,ઇ્છા રહિત જીિન કે છ  કે જ્યારે બિારના પટ બધં થાય છ .બિારના પટનો અથશ છ ઃ વિષયોનો પરીમયાર્,ઇ્છા રહિત જીિન કે 
જે સિજિા ંપ્રા તજે સિજિા ંપ્રા ત થતુ ંનથી,કારણ કે,આ ઇ્છાઓનો સબધં અન ક િાસનાઓની સાથ  છ .આ િાસનાઓ જ  થતુ ંનથી,કારણ કે,આ ઇ્છાઓનો સબધં અન ક િાસનાઓની સાથ  છ .આ િાસનાઓ જ 
કિશનુ ંમળૂ છ .કિશનુ ંમળૂ છ .  

ઉઉ૫૫વનષદવનષદ  કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ   !!! જ્િા્તરર્તાભ્યસ્તા વિથ્યાસસંારિાસના !!! જ્િા્તરર્તાભ્યસ્તા વિથ્યાસસંારિાસના !!  
                                                          !! સા ર્ચર અભ્યાસયોર્ ન વિના ન ર્ષયત  કવિત !!!! સા ર્ચર અભ્યાસયોર્ ન વિના ન ર્ષયત  કવિત !!  

અન ક જ્િોની અધરૂી રિલેી આ સસંારની વિથ્યા િાસનાઓ લાબંા સિયના અભ્યાસ વિના ષીણ અન ક જ્િોની અધરૂી રિલેી આ સસંારની વિથ્યા િાસનાઓ લાબંા સિયના અભ્યાસ વિના ષીણ 
થતી નથી અન  જ્યાસંધુી િાસનાઓ છ  મયાસંધુી કિશ ચાલ ુરિ ેછ .થતી નથી અન  જ્યાસંધુી િાસનાઓ છ  મયાસંધુી કિશ ચાલ ુરિ ેછ .કિોન  સિા તકિોન  સિા ત કરિા ંિોય તો િાસનાન   કરિા ંિોય તો િાસનાન  
િારિી પડ ેછ  અન  ત  ભર્િાનનુ ંનાિ લ િાથી જ િરે છ .ત થી જ િારિી પડ ેછ  અન  ત  ભર્િાનનુ ંનાિ લ િાથી જ િરે છ .ત થી જ સકુરાત સકુરાત ભર્િાનન  પ્રાથશના કરે છ  કેઃ હું ભર્િાનન  પ્રાથશના કરે છ  કેઃ હું 



અંદરથી ખબુસરુત બનુ.ં અંદરથી ખબુસરુત બનિાનો અથશ છ  કેઅંદરથી ખબુસરુત બનુ.ં અંદરથી ખબુસરુત બનિાનો અથશ છ  કે--િનન  વનવિિષય બનાિવુ ંતથા ર્િિનન  વનવિિષય બનાિવુ ંતથા ર્િ--વિચારવિચાર--
સતંોષ અન  સમસરં્સતંોષ અન  સમસરં્--  આ ચારનુ ંપ્રયમનઆ ચારનુ ંપ્રયમનપિૂશક સ િન કરવુ.ંઆ ચાર િોષના િારપાળ છ .પિૂશક સ િન કરવુ.ંઆ ચાર િોષના િારપાળ છ .  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  

જેિ બધી બાજુથંી ભરપરુ,અચળ,પ્રવતષ્ િાજેિ બધી બાજુથંી ભરપરુ,અચળ,પ્રવતષ્ િાિાળા સમિુિા ંઅન ક નદીઓના પાણી ત ન  વિચર્લત કયાશ િાળા સમિુિા ંઅન ક નદીઓના પાણી ત ન  વિચર્લત કયાશ 
વિના જ સિાઇ જાય છ  ત  જ પ્રિાણ  સિશ ભોર્ો જે ક્સ્થતપ્રજ્ઞ પરુૂષિા ંકોઇપણ પ્રકારનો વિકારવિના જ સિાઇ જાય છ  ત  જ પ્રિાણ  સિશ ભોર્ો જે ક્સ્થતપ્રજ્ઞ પરુૂષિા ંકોઇપણ પ્રકારનો વિકાર  ઉમપન્ન કયાશ ઉમપન્ન કયાશ 
વિના જ સિાઇ જાય છ  ત  જ પરુૂષ પરિ ર્ાવંતન  પાિ  છ . વિના જ સિાઇ જાય છ  ત  જ પરુૂષ પરિ ર્ાવંતન  પાિ  છ . (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૨/૭૦)૨/૭૦)  
િાનિીની તિાિ એષણાઓ આમિકાિ આમિસ્િરૂિાનિીની તિાિ એષણાઓ આમિકાિ આમિસ્િરૂ૫૫િા ંવિર્લન થઇ જાય છ  મયારે જ પરિ ર્ાવંતની પ્રાવ તિા ંવિર્લન થઇ જાય છ  મયારે જ પરિ ર્ાવંતની પ્રાવ ત  
થાય છ .થાય છ .  

અિ  સસંારિા ંરિીએ પરંત ુસસંાર અિારા િનિા ંના રિ ેત િો પ્રયમન કરિો જોઇએ.અિ  સસંારિા ંરિીએ પરંત ુસસંાર અિારા િનિા ંના રિ ેત િો પ્રયમન કરિો જોઇએ.  
!! િન એિમ !! િન એિમ   િનષુ્ યાિનષુ્ યાણામં  કારણ બધં િોષયો !! ણામં  કારણ બધં િોષયો !! િન જ િનષુ્ યિન જ િનષુ્ યના બધંન અન  િોષનુ ં કારણ ના બધંન અન  િોષનુ ં કારણ 
છ .વિષયાસતત િન બધ્ધ અન  વનવિિષય િન જ મતુત િાનિાિા ંઆિ  છ .છ .વિષયાસતત િન બધ્ધ અન  વનવિિષય િન જ મતુત િાનિાિા ંઆિ  છ .  

ર્કંરાચાયશજીર્કંરાચાયશજી  કિ ે છ  કેઃ જેન  િનન  જીતી લીધુ ં છ  ત ન  જર્તન  જીતી લીધુ.ંિનનો પણૂશ વનરોધ કિ ે છ  કેઃ જેન  િનન  જીતી લીધુ ં છ  ત ન  જર્તન  જીતી લીધુ.ંિનનો પણૂશ વનરોધ 
કરિાિા ં વિષયવિહિન િન જ સિથશ િોય કરિાિા ં વિષયવિહિન િન જ સિથશ િોય છ .િનની ર્ક્તત વિશ્રાિ નિી,પરંત ુ અભ્યાસ છ .જેિી રીત  છ .િનની ર્ક્તત વિશ્રાિ નિી,પરંત ુ અભ્યાસ છ .જેિી રીત  
પ્રાતઃકાળ સયૂોદય થતા ંજ પ્રાતઃકાળ સયૂોદય થતા ંજ અધઅધકાર દૂર થઇ જાય છ ,ત િી જ રીત  િનની પ્રસન્નતાથી તિાિ બાધાઓ ર્ાતં કાર દૂર થઇ જાય છ ,ત િી જ રીત  િનની પ્રસન્નતાથી તિાિ બાધાઓ ર્ાતં 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .  

િનના બ  પ્રકારના દોષ િાનિાિા ંઆિ  છ ઃ િનના બ  પ્રકારના દોષ િાનિાિા ંઆિ  છ ઃ સ્થાઇ અન  આિ ર્ જ્ય..સ્થાઇ અન  આિ ર્ જ્ય..  
લોભલોભ--િોિિોિ--આસક્તત અન  િાન િ ળિિાની ઇ્છા એ આસક્તત અન  િાન િ ળિિાની ઇ્છા એ સ્થાસ્થાઇઇ  દોષ છ .ત  વનરંતર િનિા ંરિલેા િોય છ .વિિ કદોષ છ .ત  વનરંતર િનિા ંરિલેા િોય છ .વિિ ક--
િ રાગ્ય અન  સમસરં્ના દ્વારા ત ન  દૂર કરી ર્કાય છ .િ રાગ્ય અન  સમસરં્ના દ્વારા ત ન  દૂર કરી ર્કાય છ .  

કાિ અન  ર મોધ કાિ અન  ર મોધ આિ ર્જ્યઆિ ર્જ્ય  દોષ છ .રોર્િા ંતથા વધૃ્ધાિસ્થાિા ંકાિિ ર્ સિા તદોષ છ .રોર્િા ંતથા વધૃ્ધાિસ્થાિા ંકાિિ ર્ સિા ત થઇ જાય છ .જ્યા ં થઇ જાય છ .જ્યા ં
ભય િોય મયા ંર મોધ આિતો નથી.કાિ અન  ર મોધ ક્યારે ઉમપન્ન થઇ જાય ત ની ખબર ભય િોય મયા ંર મોધ આિતો નથી.કાિ અન  ર મોધ ક્યારે ઉમપન્ન થઇ જાય ત ની ખબર પડતી નથી.આિી ર્યા પડતી નથી.આિી ર્યા 
પછી જો બધુ્ધ્ધથી સાિધાની રાખીએ તો ત ન  દબાિિાનો પ્રયમન કરી ર્કાય છ .કાિપછી જો બધુ્ધ્ધથી સાિધાની રાખીએ તો ત ન  દબાિિાનો પ્રયમન કરી ર્કાય છ .કાિ--ર મોધન  આિિા જ ના ર મોધન  આિિા જ ના 
દેિાય ત િી અર્ાઉથી કોઇ વ્યિસ્થા કરિી સભંિ નથી.આપણ  જો સ્થાઇ દોષો ઉદેિાય ત િી અર્ાઉથી કોઇ વ્યિસ્થા કરિી સભંિ નથી.આપણ  જો સ્થાઇ દોષો ઉ૫૫ર િધ ુધ્યાન આપીએ તો ર િધ ુધ્યાન આપીએ તો 
ત નુ ંઉ્મલૂન કરી દઇએ તો આિ ર્જ્ય દોષો આપણુ ંકશુ ંજ બર્ાડી ર્કતા નત નુ ંઉ્મલૂન કરી દઇએ તો આિ ર્જ્ય દોષો આપણુ ંકશુ ંજ બર્ાડી ર્કતા નથી.થી.  

વિદૂરજીવિદૂરજીએ કહ્ુ ં છ  કેઃ એ કહ્ુ ં છ  કેઃ !! !! િિમિ ંપરિ ં દુઃખિ..!!િિમિ ંપરિ ં દુઃખિ..!!  િિતા એ જ સૌથી િોટંુ દુઃખ છ . િિતા એ જ સૌથી િોટંુ દુઃખ છ . િિાભારતિિાભારતિા ંિા ં
િિતાનો સિશથા મર્ાર્ કરિાનુ ં કહ્ુ ંછ . િિતાનો સિશથા મર્ાર્ કરિાનુ ં કહ્ુ ંછ . !! !! મયતતોવ્યો િિકારઃ !! મયતતોવ્યો િિકારઃ !! સાથ  સાથ  એવુ ં કહ્ુ ંછ  કેઃ જો િિતા સાથ  સાથ  એવુ ં કહ્ુ ંછ  કેઃ જો િિતા 
કરિી જ િોય તો ત ન  વ્યાપક બનાિો કે જેનાથી....કરિી જ િોય તો ત ન  વ્યાપક બનાિો કે જેનાથી....  
!! વસયારાિિય સબ જ!! વસયારાિિય સબ જર્ જાની,કરઉં પ્રણાિ જોહર જુર્ પાની !!ર્ જાની,કરઉં પ્રણાિ જોહર જુર્ પાની !!  
સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રથં અિતારિાણીસતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રથં અિતારિાણી--િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  

પતૂ્રપતૂ્ર--પમનીની આર્ા ના રાખો, ના કોઇ કિશ કિાણી પર,પમનીની આર્ા ના રાખો, ના કોઇ કિશ કિાણી પર,  
રિતા રાિનો રાખો ભરોસો, આ જર્નો ના જરા વિશ્વાસ..રિતા રાિનો રાખો ભરોસો, આ જર્નો ના જરા વિશ્વાસ..  
રાખ અિતાર ગરુૂ પર આર્ા, કણ કણિા ંછ  જેનો િાસ,રાખ અિતાર ગરુૂ પર આર્ા, કણ કણિા ંછ  જેનો િાસ,  
સિજી પ્રભનુ  િર સિજી પ્રભનુ  િર ઘટ અંદર,સૌ િાનિથી પ્ર િ કરો,ઘટ અંદર,સૌ િાનિથી પ્ર િ કરો,  
સિજી પ્રભનુ  િર ઘટ અંદર,આદર ન  સમકાર કરો,સિજી પ્રભનુ  િર ઘટ અંદર,આદર ન  સમકાર કરો,  
ગણુ એ કેિળ એકના ર્ાય , એક તણો આધાર ધરે..... અિતારિાણીઃગણુ એ કેિળ એકના ર્ાય , એક તણો આધાર ધરે..... અિતારિાણીઃ૨૨૮૨૨૮  



શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  
  જે અન્ય પ્ર િી ભતતજનો મજુ પરિ શ્વરન  વનરંતર ર્ચિંતન કરતા ંવનષ્ કાજે અન્ય પ્ર િી ભતતજનો મજુ પરિ શ્વરન  વનરંતર ર્ચિંતન કરતા ંવનષ્ કાિભાિ  ભજે છ , એ વનરંતરિભાિ  ભજે છ , એ વનરંતર  
િારંૂ ર્ચિંતન કરનારા ભતતોના યોર્ષ િનુ ંહું પોત  િિન કરંૂ છં..િારંૂ ર્ચિંતન કરનારા ભતતોના યોર્ષ િનુ ંહું પોત  િિન કરંૂ છં..  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  

પણુ્ યપણુ્ ય કાયશન  કાલ ઉ કાયશન  કાલ ઉ૫૫ર ના છોડવુ.ં..ર ના છોડવુ.ં..  
ધિશરાજા યવુધવષ્ િધિશરાજા યવુધવષ્ િર પાસ  એકર પાસ  એક  બ્રાહ્મણ યાચના કરિા િાટે આવ્ યાબ્રાહ્મણ યાચના કરિા િાટે આવ્ યા.િિારાજ યવુધવષ્ િ.િિારાજ યવુધવષ્ િર ત  સિય  રાજ્યના ર ત  સિય  રાજ્યના 
કાયશિા ં અમ યંકાયશિા ં અમ યંત વ્ યત વ્ યસ્ તસ્ ત િતા.ત િન  ન્રતતાપિૂશક બ્રાહ્મણન  કહ્ુ ં કેઃભર્િન િતા.ત િન  ન્રતતાપિૂશક બ્રાહ્મણન  કહ્ુ ં કેઃભર્િન  !!  આઆ૫ ૫ આિતી કાલ  આિતી કાલ  
૫૫ધારજો.આધારજો.આ૫૫શ્રીન  ઇવ્ છશ્રીન  ઇવ્ છત િસ્ ત ુત િસ્ ત ુ પ્રદાન કરિાિા ં આિર્ .બ્રાહ્મણ તો ચાલ્ યા પ્રદાન કરિાિા ં આિર્ .બ્રાહ્મણ તો ચાલ્ યા ર્યા, પરંત ુ આ સાભંળીન   ર્યા, પરંત ુ આ સાભંળીન  
ભીિસ નભીિસ ન  રાજસભાના િાર ઉરાજસભાના િાર ઉ૫૫ર રાખિાિા ંઆિ લ દુ્ દુર રાખિાિા ંઆિ લ દુ્ દુર્ભ િર્ાડિા લાગ્ યાર્ભ િર્ાડિા લાગ્ યા અન  સ િકોન   અન  સ િકોન  ૫૫ણ િરં્લ ણ િરં્લ િાધ િાધ 
િર્ાડિા િાટે આજ્ઞા કરી.કસિય  િરં્લ િર્ાડિા િાટે આજ્ઞા કરી.કસિય  િરં્લ િાધિાધ  િાર્િાનો અિાજ સાભંળીન  ધિશરાજાએ પછુ્ુ ં કેઃિાર્િાનો અિાજ સાભંળીન  ધિશરાજાએ પછુ્ુ ં કેઃ  આજે આ આજે આ 
સિય  િરં્લ િાધ કેિ િર્ાડિાિા ંઆિ  રહ્યા ં છ  ? સિય  િરં્લ િાધ કેિ િર્ાડિાિા ંઆિ  રહ્યા ં છ  ? સ િકોએ તપાસ કહ્ુ ં કેઃ ભીિસ નજીએ િરં્લસ િકોએ તપાસ કહ્ુ ં કેઃ ભીિસ નજીએ િરં્લ--િાધ િાધ 
િર્ાડિાની આજ્ઞા આપી છ  અન  ત  પોત  પણ દુ્ દુિર્ાડિાની આજ્ઞા આપી છ  અન  ત  પોત  પણ દુ્ દુર્ભ િર્ાડી રહ્યા છ . ભીિસ નજીન  બોલાિિાિા ંઆવ્ યાર્ભ િર્ાડી રહ્યા છ . ભીિસ નજીન  બોલાિિાિા ંઆવ્ યા  
તો ત િન  કહ્ુ ં કેઃ  તો ત િન  કહ્ુ ં કેઃ  િિારાજ યવુધવષ્ િિિારાજ યવુધવષ્ િરે કાળન  જીતી લીધો છ , આનાથી િરં્ળ અિસર બીજો કયો િોય રે કાળન  જીતી લીધો છ , આનાથી િરં્ળ અિસર બીજો કયો િોય !!  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરએ આ્ ચરએ આ્ ચયશચક્તત થઇન  પછૂ્ુ ંકેઃ િ  કાળન  કેિી રીત  જીતી લીધો યશચક્તત થઇન  પછૂ્ુ ંકેઃ િ  કાળન  કેિી રીત  જીતી લીધો ? ભીિસ ન  સ્ પ? ભીિસ ન  સ્ પષ્ ટષ્ ટતા કરતા ંકહ્ુ ંતા કરતા ંકહ્ુ ં
કેઃ િિારાજ કેઃ િિારાજ !!  સિગ્ર વિશ્ર્િ જાણ  છ  કેઃ આસિગ્ર વિશ્ર્િ જાણ  છ  કેઃ આ૫ ૫ િંસી િઝાકિા ંિંસી િઝાકિા ં૫૫ણ જૂિી િાત બોલતા નથી.આણ જૂિી િાત બોલતા નથી.આ૫૫શ્રીએ યાચક શ્રીએ યાચક 
બ્રાહ્મણન  ઇવ્ છબ્રાહ્મણન  ઇવ્ છત દાન આિતી કાલ  આત દાન આિતી કાલ  આ૫૫િાનુ ંકહ્ુ ંછ , ત થી ઓછાિા ંઓછં કાલ સધુી તો આિાનુ ંકહ્ુ ંછ , ત થી ઓછાિા ંઓછં કાલ સધુી તો આ૫૫શ્રીનો કાળ શ્રીનો કાળ 
ઉઉ૫૫ર અવધકાર રિિેાનો જ છ . ત  સિય  જ યવુધર અવધકાર રિિેાનો જ છ . ત  સિય  જ યવુધવષ્ િવષ્ િરએ પોતાની ભલૂનુ ં ભાન થયુ.ં યવુધવષ્ િરએ પોતાની ભલૂનુ ં ભાન થયુ.ં યવુધવષ્ િરએ કહ્ુ ં કેઃ રએ કહ્ુ ં કેઃ 
ભીિસ નભાઇ.. તિ  િન  આજે સાિધાન કરી દીધો.ભીિસ નભાઇ.. તિ  િન  આજે સાિધાન કરી દીધો.પણુ્ યપણુ્ ય કાયશ તમ કા કાયશ તમ કાલ કરવુ ંજોઇએ ત ન  કાલ ઉલ કરવુ ંજોઇએ ત ન  કાલ ઉ૫૫ર ટાળી દેવુ ંર ટાળી દેવુ ં
એ ભલુ છ એ ભલુ છ   ત  યાચક બ્રાહ્મણ દેિતાન  િિણા ંજ બોલાિી ત િન  ઇવ્ છત  યાચક બ્રાહ્મણ દેિતાન  િિણા ંજ બોલાિી ત િન  ઇવ્ છત દાન આપીએ.ત દાન આપીએ.  
  વિિાનોએ આ ર્રીરન  પાણીના પરપોવિિાનોએ આ ર્રીરન  પાણીના પરપોટા જેવુ ંષણભગંરુ ત િજ નાર્િાન બતાવ્ યુંટા જેવુ ંષણભગંરુ ત િજ નાર્િાન બતાવ્ યુ ંછ .એક ષણ પછી  છ .એક ષણ પછી 
આ જીિન રિરે્  કે કેિ ? ત નુ ં કોઇ પ્રિાણ નથી, એટલ  કેઃતિાિ પ્રાણીઓનુ ંજીિન પ્રવતષણ વિનાર્ની આ જીિન રિરે્  કે કેિ ? ત નુ ં કોઇ પ્રિાણ નથી, એટલ  કેઃતિાિ પ્રાણીઓનુ ંજીિન પ્રવતષણ વિનાર્ની 
તરફ જઇ રહ્ુ ંછ , એટલ  િનષુ્ યતરફ જઇ રહ્ુ ંછ , એટલ  િનષુ્ યએ વનરંતર પ્રભ ુપરિામ િાએ વનરંતર પ્રભ ુપરિામ િાનુ ંજ ર્ચિંતન કરવુ.ંધિશકાયશનુ ંજ ર્ચિંતન કરવુ.ંધિશકાયશ--સમ કાસમ કાયશન  કાલ ઉયશન  કાલ ઉ૫૫ર ર 
કયારેય કયારેય ના છોડવુ.ંકાલ  કરિાનુ ંકાિ આજે જ કરી નાખવુ,ં કારણ કેઃ મમૃ યુના છોડવુ.ંકાલ  કરિાનુ ંકાિ આજે જ કરી નાખવુ,ં કારણ કેઃ મમૃ ય ુએ નથી જોત ુ ંકે ત નુ ંકાિ િજુ પંંુુ   એ નથી જોત ુ ંકે ત નુ ંકાિ િજુ પંંુુ  
થય લ નથી.િાનિ ભાવિ આયોજનો કરતો રિ ેછ  અન  િૌત ત ન  લઇન  ચાલ્ યુંથય લ નથી.િાનિ ભાવિ આયોજનો કરતો રિ ેછ  અન  િૌત ત ન  લઇન  ચાલ્ યુ ંજાય છ .િન અમ યં જાય છ .િન અમ યંત ચચંળ ત ચચંળ 
છ .આ ષણ  ત  જે વિચાર કરે છ , બીજી જ ષણ  ત  બદલાઇ જાય છ , એટલ  જે ષછ .આ ષણ  ત  જે વિચાર કરે છ , બીજી જ ષણ  ત  બદલાઇ જાય છ , એટલ  જે ષણ  સારો વિચાર આિ  ત ન  ણ  સારો વિચાર આિ  ત ન  
ત  જ ષણ  કાયશંુ ત  જ ષણ  કાયશંુ ૫ ૫ આપી સંઆપી સં૫૫્ ન્ ન કરિાનો યથાર્ક્તત પ્રયમ ન કરિાનો યથાર્ક્તત પ્રયમ ન કરિો જોઇએ. કરિો જોઇએ.  
  િનની ચચંળતા અન  જીિનની ષણભગંરુતા સિજીન  સમ સંિનની ચચંળતા અન  જીિનની ષણભગંરુતા સિજીન  સમ સંકલ્પન  તમ કાકલ્પન  તમ કાળ જ પરૂો કરી દેિો,કારણ ળ જ પરૂો કરી દેિો,કારણ 
કેઃ કાલનો કોઇ ભરોસો નથી.મમૃ યુકેઃ કાલનો કોઇ ભરોસો નથી.મમૃ યનુી સાથ  જેન  વિત્રતા કરી લીધી છ  અન  જેન  અમતૃપાની સાથ  જેન  વિત્રતા કરી લીધી છ  અન  જેન  અમતૃપાન કરીન  અિરતા ન કરીન  અિરતા 
પ્રા તપ્રા ત કરી લીધી છ  ત  જ કિી ર્કે છ  કેઃ આ કાિ હું કાલ  કરીર્.પ્રવતષણ વિનાર્ની તરફ જઇ રિલેા  કરી લીધી છ  ત  જ કિી ર્કે છ  કેઃ આ કાિ હું કાલ  કરીર્.પ્રવતષણ વિનાર્ની તરફ જઇ રિલેા 
જીિનની પ્રમ ય જીિનની પ્રમ ય ક ષણનો સદ ઉપયોર્ કરિો જોઇએ.ક ષણનો સદ ઉપયોર્ કરિો જોઇએ.  
  

.................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................  
  

વ્યાસપજૂાવ્યાસપજૂા  

ગરુૂપરૂ્ણિિાનો િહિિાગરુૂપરૂ્ણિિાનો િહિિા  
  



ગરુૂપરૂ્ણિિા એટલ  સદગરુૂના પજૂનનુ ંગરુૂપરૂ્ણિિા એટલ  સદગરુૂના પજૂનનુ ં૫૫િશ. સદગરુૂનો આદર એ કોઇ વ્યક્તતનો આદર નથી િશ. સદગરુૂનો આદર એ કોઇ વ્યક્તતનો આદર નથી ૫૫રંત ુસદગરુૂના રંત ુસદગરુૂના 
દેિની અંદર જે વિદેિી આમિાદેિની અંદર જે વિદેિી આમિા--૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિા છ  ત િનો આદર છ ..જ્ઞાનનો આદર છ ..રિામિા છ  ત િનો આદર છ ..જ્ઞાનનો આદર છ ..  જ્ઞાનનુ ં પજૂન જ્ઞાનનુ ં પજૂન 
છ ..બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંપજૂન છ .છ ..બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંપજૂન છ .  
    સદગરુૂ સિેશ્વરનો સાષામકાર કરાિીન  વર્ષ્ યસદગરુૂ સિેશ્વરનો સાષામકાર કરાિીન  વર્ષ્ યન  જ્િન  જ્િ--િરણના બધંનથી મતુત કરે છ ,ત થી સસંારિા ંિરણના બધંનથી મતુત કરે છ ,ત થી સસંારિા ં
સદગરુૂનુ ં સ્થાન વિર્ ષ િિમિનુ ં છ .સદગરુૂનુ ં સ્થાન વિર્ ષ િિમિનુ ં છ .િિવષિ િિવષિ ૫૫રાર્રની ૃૃપાથી ભર્િાન િ દવ્યાસનુ ં અિતરણ આ ભારત રાર્રની ૃૃપાથી ભર્િાન િ દવ્યાસનુ ં અિતરણ આ ભારત 
િસુ્ ધરા ઉિસુ્ ધરા ઉ૫૫ર અષાઢ સદુર અષાઢ સદુ--પરૂ્ણિિાનાપરૂ્ણિિાના  હદિસ  થયુ ંિત ુ.ંબદરીકાશ્રિિા ંબોર ઉહદિસ  થયુ ંિત ુ.ંબદરીકાશ્રિિા ંબોર ઉ૫૫ર િનયાપન કરિાના કારણ  ર િનયાપન કરિાના કારણ  
ત િનુ ં એક નાિ ત િનુ ં એક નાિ ““બાદનારાયણબાદનારાયણ’’’’  ૫૫ણ કિિેાિા ં આિ  છ .વ્યાસદ્વદ્વણ કિિેાિા ં આિ  છ .વ્યાસદ્વદ્વ૫૫િા ં પ્રર્ટ થયા એટલ  ત િનુ ં નાિ િા ં પ્રર્ટ થયા એટલ  ત િનુ ં નાિ 
““દ્વપૈાયનદ્વપૈાયન’’’’  ૫૫ડ્ુ.ં ૃૃષ્ ણડ્ુ.ં ૃૃષ્ ણ (કાળા) િતા ત થી ત િન   (કાળા) િતા ત થી ત િન  ““ૃૃષ્ ણૃૃષ્ ણદ્વપૈાયનદ્વપૈાયન’’’’  ૫૫ણ કિિેાિા ંઆિ  છ .ત િન  િ દોનો વિસ્તાર ણ કિિેાિા ંઆિ  છ .ત િન  િ દોનો વિસ્તાર 
કયોકયો એટલ  ત િનુ ંનાિ  એટલ  ત િનુ ંનાિ ““િ દ વ્યાસિ દ વ્યાસ’’’’  ૫૫ડ્ુ.ંજ્ઞાનના અવસિ સાર્ર.. ભક્તતના આચાયશ..વિદ્વતાની ડ્ુ.ંજ્ઞાનના અવસિ સાર્ર.. ભક્તતના આચાયશ..વિદ્વતાની ૫૫રીકાષ્ િારીકાષ્ િા  
અન  અથાિ કવિમિ ર્ક્તત ધરાિનાર ભર્િાન િ દ વ્યાસથી િોટા કોઇ કવિ િળિા મુ્ કેલ છ .અન  અથાિ કવિમિ ર્ક્તત ધરાિનાર ભર્િાન િ દ વ્યાસથી િોટા કોઇ કવિ િળિા મુ્ કેલ છ .  

આ વ્યાસપરૂ્ણિિાન  સૌથી િોટી પરૂ્ણિિા િાનિાિા ં આિ  છ ,કારણ કેઃઆ વ્યાસપરૂ્ણિિાન  સૌથી િોટી પરૂ્ણિિા િાનિાિા ં આિ  છ ,કારણ કેઃ૫૫રિામિાનુ ં જ્ઞાન અન રિામિાનુ ં જ્ઞાન અન   
૫૫રિામિાની તરફ લઇ જનારી આ પરૂ્ણિિા છ  ત ન  વ્યાસપરૂ્ણિિા રિામિાની તરફ લઇ જનારી આ પરૂ્ણિિા છ  ત ન  વ્યાસપરૂ્ણિિા ૫૫ણ કિિેાિા ંઆિ  છ .જ્યા ંસધુી િનષુ્ યણ કિિેાિા ંઆિ  છ .જ્યા ંસધુી િનષુ્ યન  ન  
સમય જ્ઞાનની ત્જજ્ઞાસા રિરે્  મયા ંસધુી આિા વ્યાસ પરુૂષોનુ.ં.બ્રહ્મજ્ઞાની સતં િિાપરુૂષો આદર પજૂન થતુ ંસમય જ્ઞાનની ત્જજ્ઞાસા રિરે્  મયા ંસધુી આિા વ્યાસ પરુૂષોનુ.ં.બ્રહ્મજ્ઞાની સતં િિાપરુૂષો આદર પજૂન થતુ ં
રિરે્ .વ્યાસપરૂ્ણિિાના અિસર રિરે્ .વ્યાસપરૂ્ણિિાના અિસર ૫૫ર સમસરં્ સિારોિોનુ ંભવ્ય આયોજર સમસરં્ સિારોિોનુ ંભવ્ય આયોજન કરિાિા ંઆિ  છ .ભર્િાન િ દવ્યાસ  ન કરિાિા ંઆિ  છ .ભર્િાન િ દવ્યાસ  
િ દોના વિભાર્ કયાશ..બ્રહ્મસતૂ્રોની રચના કરી..પાચંિો િ દ િિાભારત તથા ભક્તત ગ્રથં િ દોના વિભાર્ કયાશ..બ્રહ્મસતૂ્રોની રચના કરી..પાચંિો િ દ િિાભારત તથા ભક્તત ગ્રથં ““શ્રીિદ  ભર્િદ  શ્રીિદ  ભર્િદ  
ર્ીતાર્ીતા’’’’ની રચના કરી તથા આ વસિાય અ્ય ની રચના કરી તથા આ વસિાય અ્ય ૧૮ ૧૮ પરુાણો લખ્યા. વિશ્વિા ંજેટલા પરુાણો લખ્યા. વિશ્વિા ંજેટલા ૫૫ણ ધિશગ્રથંો છ ,પછી ભલ  ણ ધિશગ્રથંો છ ,પછી ભલ  
ત  કોઇત  કોઇ૫૫ણ ધિશ..પથંના િોય ત િા ંજે કંણ ધિશ..પથંના િોય ત િા ંજે કંઇ સાત્મિક અન  કલ્યાણકારી િાતો લખિાિા ંઆિી છ  ત  તિાિ ઇ સાત્મિક અન  કલ્યાણકારી િાતો લખિાિા ંઆિી છ  ત  તિાિ 
સીધી કે આડકતરી રીત  ભર્િાન િ દ વ્યાસના ર્ાસ્ત્રોિાથંી જ લ િાિા ંઆિી છ  એટલા િાટે સીધી કે આડકતરી રીત  ભર્િાન િ દ વ્યાસના ર્ાસ્ત્રોિાથંી જ લ િાિા ંઆિી છ  એટલા િાટે ““વ્યાસોહરછષ્ ટંવ્યાસોહરછષ્ ટં  
જર્મસિશમ જર્મસિશમ ’’’’  કિિેાિા ંઆિ  છ .કિિેાિા ંઆિ  છ .  
વ્યાસ એ સિગ્ર િાનિજાવતન  સાચો કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ્યો છ .િ દવ્યાસની ૃૃપા તિાિ સાવ્યાસ એ સિગ્ર િાનિજાવતન  સાચો કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ્યો છ .િ દવ્યાસની ૃૃપા તિાિ સાધકોના ધકોના 
ર્ચત્તિા ં ર્ચરસ્થાઇ રિ ેછ .જેના જેના અંતઃકરણિા ંઆિા વ્યાસનુ ંજ્ઞાન..ત િની અનભુવૂત અન  વનષ્ િાર્ચત્તિા ં ર્ચરસ્થાઇ રિ ેછ .જેના જેના અંતઃકરણિા ંઆિા વ્યાસનુ ંજ્ઞાન..ત િની અનભુવૂત અન  વનષ્ િા જોિા  જોિા 
િળ  છ  ત િા પરુૂષો િજુ ંિળ  છ  ત િા પરુૂષો િજુ ં૫૫ણ જે ઉંચા આસન ઉણ જે ઉંચા આસન ઉ૫૫ર બ સ  છ  ત  પીિન  આજે ર બ સ  છ  ત  પીિન  આજે ૫૫ણ ણ ““વ્યાસપીિવ્યાસપીિ’’’’  કિિેાિા ંઆિ  કિિેાિા ંઆિ  
છ .વ્યાસપીિ ઉછ .વ્યાસપીિ ઉ૫૫રથી વ્યાસન  અિા્ય એિો એક રથી વ્યાસન  અિા્ય એિો એક ૫૫ણ વિચાર કિી ર્કાય નિીણ વિચાર કિી ર્કાય નિી  ત થી વ્યાસપીિ ઉત થી વ્યાસપીિ ઉ૫૫ર ર 
બ સનારે વ્યાસ સાહિમયનો ઉંડો અભ્યાસ કરિો જોઇએ.વ્યાસપીિ બ સનારે વ્યાસ સાહિમયનો ઉંડો અભ્યાસ કરિો જોઇએ.વ્યાસપીિ ૫૫રથી કોઇની ખોટી વન્દા કે ખરુ્ાિત કરી રથી કોઇની ખોટી વન્દા કે ખરુ્ાિત કરી 
ર્કાય નિી,ત િની િાણી સરળ..સ્પષ્ ટર્કાય નિી,ત િની િાણી સરળ..સ્પષ્ ટ..ઉંડી અન  સિાજની ઉન્નવત્ત કરાિનારી િોિી જોઇએ...ઉંડી અન  સિાજની ઉન્નવત્ત કરાિનારી િોિી જોઇએ.  
િ દવ્યાસના ર્ાસ્ત્ર શ્રિણ વિના ભારત તો શુ ં વિશ્વનો કોઇિ દવ્યાસના ર્ાસ્ત્ર શ્રિણ વિના ભારત તો શુ ં વિશ્વનો કોઇ૫૫ણ વ્યક્તત આણ વ્યક્તત આધ્યાત્મિક ઉધ્યાત્મિક ઉ૫૫દેર્ક બની ર્કતો દેર્ક બની ર્કતો 
નથી.િ દવ્યાસનુ ંઆવુ ંઅર્ાદ્ય જ્ઞાન છ .જે િિાપરુૂષોએ કિોર પરીશ્રિ કરીન  અિારા િાટે જે કંઇ કયુું છ  ત  નથી.િ દવ્યાસનુ ંઆવુ ંઅર્ાદ્ય જ્ઞાન છ .જે િિાપરુૂષોએ કિોર પરીશ્રિ કરીન  અિારા િાટે જે કંઇ કયુું છ  ત  
િિાપરુૂષોના પ્રમય  ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અિસર..ઋવષ ઋણ ચકુિિાનો અિસર.. ઋવષઓની પ્ર રણા અન  િિાપરુૂષોના પ્રમય  ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અિસર..ઋવષ ઋણ ચકુિિાનો અિસર.. ઋવષઓની પ્ર રણા અન  
આવર્િિાદ પાિિાનો અિસર છ ...વ્યાસ પરૂ્ણિઆવર્િિાદ પાિિાનો અિસર છ ...વ્યાસ પરૂ્ણિિા..!! િા..!!   
ભર્િાન શ્રી રાિ ભર્િાન શ્રી રાિ ૫૫ણ પોતાના ગરુૂના દ્વારે જતા િતા અન  િાતાવપતા તથા ગરુૂદેિના શ્રીચરણોિા ંણ પોતાના ગરુૂના દ્વારે જતા િતા અન  િાતાવપતા તથા ગરુૂદેિના શ્રીચરણોિા ં
વિનયપિૂશક નિન કરતા િતા... વિનયપિૂશક નિન કરતા િતા...   
!! “!! “પ્રાતઃકાળ ઉિી કૈ રઘનુાથા..િાત ુવપતા ગરુૂ નાિહિિં િાથાપ્રાતઃકાળ ઉિી કૈ રઘનુાથા..િાત ુવપતા ગરુૂ નાિહિિં િાથા’’ !!’’ !!  
ગરુૂજનો..શ્ર ષ્ િગરુૂજનો..શ્ર ષ્ િજનો તથા પોતાનાથી િોટાઓ(િડીલો)ના પ્રમય  અર્ાદ્ય શ્ર્ાજનો તથા પોતાનાથી િોટાઓ(િડીલો)ના પ્રમય  અર્ાદ્ય શ્ર્ાનુ ંઆ પિશ ભારતીય સનાતન નુ ંઆ પિશ ભારતીય સનાતન 
સસં્ૃૃવતનુ ં વિવર્ષ્ ટસસં્ૃૃવતનુ ં વિવર્ષ્ ટ  ૫૫િશ છ .આિ,ગરુૂપરૂ્ણિિાએ ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અન  તિશ છ .આિ,ગરુૂપરૂ્ણિિાએ ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અન  ત૫..૫..વ્રત.. સાધનાિા ંઆર્ળ વ્રત.. સાધનાિા ંઆર્ળ 
િધિાનો આ તિિેાર છ .સયંિ..સિજતા..ર્ાવંત..િાધયુશ તથા જીિતા ંજીિ િધરુ જીિનની હદર્ા બતાિનાર િધિાનો આ તિિેાર છ .સયંિ..સિજતા..ર્ાવંત..િાધયુશ તથા જીિતા ંજીિ િધરુ જીિનની હદર્ા બતાિનાર 



પરૂ્ણિિા એટલ ...ગરુૂપરૂ્ણિિા. ઇશ્વરની પ્રાવ તપરૂ્ણિિા એટલ ...ગરુૂપરૂ્ણિિા. ઇશ્વરની પ્રાવ તનીની  સિજ..સાધ્ય..સાફ સથુરી હદર્ા બતાિનાર તિિેાર છ ઃ સિજ..સાધ્ય..સાફ સથુરી હદર્ા બતાિનાર તિિેાર છ ઃ 
ગરુૂપરૂ્ણિિા.ગરુૂપરૂ્ણિિા.  આ આસ્થાનુ ંઆ આસ્થાનુ ં૫૫િશ છ ..શ્ર્ાનુ ંપિશ છ ..સિપશણનુ ંિશ છ ..શ્ર્ાનુ ંપિશ છ ..સિપશણનુ ં૫૫િશ છ .િશ છ .  
જેિી રીત  જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિના િોષ થઇ ર્કતો નથી ત િી જ રીત  સદગરુૂની અનકંુપા વિના જ્ઞાનની પ્રાવ તજેિી રીત  જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિના િોષ થઇ ર્કતો નથી ત િી જ રીત  સદગરુૂની અનકંુપા વિના જ્ઞાનની પ્રાવ ત  
થઇ ર્કતી નથી.થઇ ર્કતી નથી.સદગરુૂ આ સસંાર સાર્રિાથંીસદગરુૂ આ સસંાર સાર્રિાથંી  પાર ઉતારનાર નાવિક અન  ત િના દ્વારા આપિાિા ંઆિતુ ંપાર ઉતારનાર નાવિક અન  ત િના દ્વારા આપિાિા ંઆિતુ ં
જ્ઞાન નૌકા સિાન છ .િનષુ્ યજ્ઞાન નૌકા સિાન છ .િનષુ્ ય આ જ્ઞાન પ્રા ત આ જ્ઞાન પ્રા ત કરીન  ભિસાર્રથી પાર ઉતરી ર્કે છ . કરીન  ભિસાર્રથી પાર ઉતરી ર્કે છ .  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી િિારાજ રાિચરીત િાનસના આરંભિા ંગરુૂની િદંના કરતા ંલખ  છ  કેઃર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી િિારાજ રાિચરીત િાનસના આરંભિા ંગરુૂની િદંના કરતા ંલખ  છ  કેઃ  
!! “!! “બદંઉં ગરુૂ બદંઉં ગરુૂ ૫૫દ કંજ ૃૃપા વસ્ધ ુનરરૂપ િહર ! િિાિોદ કંજ ૃૃપા વસ્ધ ુનરરૂપ િહર ! િિાિોિ તિ પ ૂજં જાસ ુબચન રવિ કર વનકરિ તિ પ ૂજં જાસ ુબચન રવિ કર વનકર’’ !!’’ !!  

!! રાિચરીત િાનસ !!!! રાિચરીત િાનસ !!  
(જે ૃૃપાના સાર્ર છ  અન  નરરૂ(જે ૃૃપાના સાર્ર છ  અન  નરરૂ૫૫િા ંશ્રી િરી છ  તથા જેિના ંિચન િિા િોિરૂિા ંશ્રી િરી છ  તથા જેિના ંિચન િિા િોિરૂ૫ ૫ ઘોર અંધકારનો નાર્ કરિા ઘોર અંધકારનો નાર્ કરિા 
િાટે સયૂશના ંહકરણોના સમિુ સિાન છ  એિા ગરુૂ િિારાજના ચરણકિળની હું િદંના કરંૂ છં)િાટે સયૂશના ંહકરણોના સમિુ સિાન છ  એિા ગરુૂ િિારાજના ચરણકિળની હું િદંના કરંૂ છં)  
ગરુૂ ર્બ્દની વ્યાખ્યા અન ક ગરુૂ ર્બ્દની વ્યાખ્યા અન ક રીત  કરિાિા ંઆિ  છ .રીત  કરિાિા ંઆિ  છ .  

  જે વર્ષ્ યજે વર્ષ્ યના કાનિા ંજ્ઞાનરૂપી અમતૃનુ ંવસિંચન કરે છ  ત  ગરુૂ છ ..ના કાનિા ંજ્ઞાનરૂપી અમતૃનુ ંવસિંચન કરે છ  ત  ગરુૂ છ ..  
  જે પોતાના સદઉજે પોતાના સદઉ૫૫દેર્ના િાધ્યિથી વર્ષ્ યદેર્ના િાધ્યિથી વર્ષ્ યનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નષ્ ટનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નષ્ ટ કરે છ  ત  ગરુૂ છ . કરે છ  ત  ગરુૂ છ .  
  જે વર્ષ્ યજે વર્ષ્ યના પ્રમય  ધિશ..િર્ રે જ્ઞાતવ્ય તથ્યોનો ઉના પ્રમય  ધિશ..િર્ રે જ્ઞાતવ્ય તથ્યોનો ઉ૫૫દેર્ આપ  ત  ગરુૂ છ .દેર્ આપ  ત  ગરુૂ છ .  
  જે િ દ િર્ રે..ર્ાસ્ત્રોજે િ દ િર્ રે..ર્ાસ્ત્રોના રિસ્યન  સિજાિી દે ત  ગરુૂ છ .ના રિસ્યન  સિજાિી દે ત  ગરુૂ છ .  
  જેિ જડ િસ્તનુ  ઉજેિ જડ િસ્તનુ  ઉ૫૫ર ફેંકિા ચ તનની જરૂર ર ફેંકિા ચ તનની જરૂર ૫૫ડ ેછ  ત િ જીિિીન અન  પશતુલુ્ય બન લા િાનિન  ડ ેછ  ત િ જીિિીન અન  પશતુલુ્ય બન લા િાનિન  

દેિમિ તરફ િોકલિા જીિતં વ્યક્તતની આિ્યકતા રિ ેછ .આ વ્યક્તત એટલ  ગરુૂ.દેિમિ તરફ િોકલિા જીિતં વ્યક્તતની આિ્યકતા રિ ેછ .આ વ્યક્તત એટલ  ગરુૂ.  
  જે લઘ ુનથી અન  જે લઘનુ  ગરુૂ બનાિ  છ ..જીિનન  િનના િર્િા ંના જિા દે,જે લઘ ુનથી અન  જે લઘનુ  ગરુૂ બનાિ  છ ..જીિનન  િનના િર્િા ંના જિા દે,પરંત ુજે િનનો પરંત ુજે િનનો 

સ્િાિી છ  ત  ગરુૂ છ .સ્િાિી છ  ત  ગરુૂ છ .  
ર્ાસ્ત્રોિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃર્ાસ્ત્રોિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુ ગરુૂ દેિો િિશે્વર,ગરુૂ સાષાત  ગરુૂ દેિો િિશે્વર,ગરુૂ સાષાત ૫૫રબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગરુિ  નિઃ !!રબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગરુિ  નિઃ !!  
((બ્રહ્માની જેિ સદગણુોના સર્જક..વિષ્ ણુબ્રહ્માની જેિ સદગણુોના સર્જક..વિષ્ ણુની જેિ સદવવૃત્તના પાલક અન  િિાદેિની જેિ દુગુશણો અન  ની જેિ સદવવૃત્તના પાલક અન  િિાદેિની જેિ દુગુશણો અન  
દુશવવૃત્તઓનાદુશવવૃત્તઓના  સિંારક ત િજ જીિસિંારક ત િજ જીિ--વર્િનુ ંવિલન કરાિનાર ગરુૂ એ સાષાત પરબ્રહ્મ વર્િનુ ંવિલન કરાિનાર ગરુૂ એ સાષાત પરબ્રહ્મ ૫૫રિામિા સિાન છ ) રિામિા સિાન છ ) ગરુૂ ગરુૂ 
કેિા િોિા જોઇએ ? ત ના વિર્  લખ્યુ ંછ  કેઃકેિા િોિા જોઇએ ? ત ના વિર્  લખ્યુ ંછ  કેઃ  
બ્રહ્માનદંં બ્રહ્માનદંં ૫૫રિસખુદં કેિલ ંજ્ઞાનમવૂતિ,રિસખુદં કેિલ ંજ્ઞાનમવૂતિ,  
દ્વં્ દ્વાતીત ંર્ર્નસિર્ ંતમિિસ્યાહદલક્ષ્ યદ્વં્ દ્વાતીત ંર્ર્નસિર્ ંતમિિસ્યાહદલક્ષ્ યમ  !મ  !  
એકમ  વનમયમ  વિિલિચલમ  સિાશવધસાષીભતૂમ ,એકમ  વનમયમ  વિિલિચલમ  સિાશવધસાષીભતૂમ ,  
ભાિાવતતમ  વત્રગણુરિીતમ  સદગરુૂ તમ  નિાવિ !ભાિાવતતમ  વત્રગણુરિીતમ  સદગરુૂ તમ  નિાવિ !!!  
(બ્રહ્મના આનદંરૂ(બ્રહ્મના આનદંરૂ૫..૫..વર્ષ્ યોવર્ષ્ યોન  ન  ૫૫રિ સખુ આરિ સખુ આ૫૫નાર..કૈિલ સ્િરૂનાર..કૈિલ સ્િરૂ૫ ૫ જ્ઞાનની મવૂતિ.. સખુજ્ઞાનની મવૂતિ.. સખુ--દુઃખ..િર્ રે દ્વં્ દ્વો થી દુઃખ..િર્ રે દ્વં્ દ્વો થી 
મતુત..આકાર્ જેિા વનલેમતુત..આકાર્ જેિા વનલે૫ ૫ અન  ર્ભંીર..તમિિવસઅન  ર્ભંીર..તમિિવસ’’ ’’ િર્ રે..િતં્રો જેનુ ં લક્ષ્ યિર્ રે..િતં્રો જેનુ ં લક્ષ્ ય છ  એિા એક સ્િરૂ છ  એિા એક સ્િરૂ૫.. ૫.. 
વનમય..વનિશળ..અવનમય..વનિશળ..અચળ..સિશની બદુ્વ્ના સાષીરૂચળ..સિશની બદુ્વ્ના સાષીરૂ૫..૫..સિશભાિોથી મતુત અન  ત્રણ ગણુ વિનાના (ગણુાતીત) એિા સિશભાિોથી મતુત અન  ત્રણ ગણુ વિનાના (ગણુાતીત) એિા 
શ્રી સદગરુૂન  હું નિન કરંૂ છં)શ્રી સદગરુૂન  હું નિન કરંૂ છં)  
જેિન  જીિનિા ંભોર્િા ંજેિન  જીિનિા ંભોર્િા ં૫૫ણ ભાિ જોયો..ત િના શ્રીચરણોિા ંર્યા ણ ભાિ જોયો..ત િના શ્રીચરણોિા ંર્યા ૫૫છી ભિની ભીવત(જ્િછી ભિની ભીવત(જ્િ--િરણનો ભય) િરણનો ભય) 
ચાલી જાય ત  સદગરુૂ છ .ત  જ્ઞાનની મવૂતિ િોય છ .જ્ઞાન એટલ ચાલી જાય ત  સદગરુૂ છ .ત  જ્ઞાનની મવૂતિ િોય છ .જ્ઞાન એટલ   પ્રકાર્. જેની પાસ  પ્રકાર્..ઉમસાિ..ચૈત્ય અન  પ્રકાર્. જેની પાસ  પ્રકાર્..ઉમસાિ..ચૈત્ય અન  
સ્ુવતિ છ  ત  જ્ઞાની..ત  સખુ દુઃખિા ંસિાન રિ ેછ .આકાર્ જેિ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છ  છતા ં વનલેસ્ુવતિ છ  ત  જ્ઞાની..ત  સખુ દુઃખિા ંસિાન રિ ેછ .આકાર્ જેિ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છ  છતા ં વનલે૫ ૫ રિ ેરિ ે



છ ,આિી રીત  જ ત  િિાપરુૂષ બધાિા ંફરે..સદગણુીછ ,આિી રીત  જ ત  િિાપરુૂષ બધાિા ંફરે..સદગણુી--દુગુશણીિા ંજાય..શ્રીિતંદુગુશણીિા ંજાય..શ્રીિતં--ર્રીબોિા ંજાય ત િ છતા ંવનલેર્રીબોિા ંજાય ત િ છતા ંવનલે૫ ૫ 
રિ ેછ .રિ ેછ .  
તમિિતમિિવસના ત્રણ અથશ છ ઃત ના લીધ  ત ૂ ંછ ..ત નો ત ૂ ંછ ..અન  ત  જ ત ૂ ંછ .વસના ત્રણ અથશ છ ઃત ના લીધ  ત ૂ ંછ ..ત નો ત ૂ ંછ ..અન  ત  જ ત ૂ ંછ .  
આ િિાપરુૂષનુ ં કંઇ લક્ષ્ યઆ િિાપરુૂષનુ ં કંઇ લક્ષ્ ય િર્  તો ત   િર્  તો ત  ““તમિિવસતમિિવસ’’’’  છ .જેની પાસ  ર્યા છ .જેની પાસ  ર્યા ૫૫છી આછી આ૫૫ણુ ંિન એક ણુ ંિન એક ૫૫રિામિાિા ંરિામિાિા ં
ચોંટી જાય..કોઇચોંટી જાય..કોઇ૫૫ણ અિસ્થાિા ંિોઇશુ.ં.આણ અિસ્થાિા ંિોઇશુ.ં.આ૫૫ણ  આણ  આ૫૫ણુ ંપાપ ણુ ંપાપ ૫૫ણ ત િની સાિ  ઓંકીશુ ંતો ણ ત િની સાિ  ઓંકીશુ ંતો ૫૫ણ ત  આણ ત  આ૫૫ણાથી ણાથી 
નારાજ થઇ નનારાજ થઇ નફરત કરતા નથી ત  ગરુૂ..! ત  વિિલ શુ્  અન  અચલ િોય છ . સત્તા..સપંવત્ત..કીવતિ કે સ્ત્રીના ફરત કરતા નથી ત  ગરુૂ..! ત  વિિલ શુ્  અન  અચલ િોય છ . સત્તા..સપંવત્ત..કીવતિ કે સ્ત્રીના 
ઝઝંાિતી ઝઝંાિતી ૫૫િનો ત ન  િલાિી ર્કતા નથી..ત  ભાિથી અવતત િોય છ ..ત  ત્રણ ગણુોથી િનો ત ન  િલાિી ર્કતા નથી..ત  ભાિથી અવતત િોય છ ..ત  ત્રણ ગણુોથી ૫૫ર િોય છ ..આિા ર િોય છ ..આિા 
તનિુાનસા સદગરુૂના શ્રી ચરણોિા ંનિન થાય છ ..તનિુાનસા સદગરુૂના શ્રી ચરણોિા ંનિન થાય છ ..  
િાનિન  ડર્લ ન  પર્લ  ગરુૂની આિ્યકતા પડેિાનિન  ડર્લ ન  પર્લ  ગરુૂની આિ્યકતા પડે  છ .િતશિાન સિયિા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા િળ  છ .છ .િતશિાન સિયિા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા િળ  છ .  
(૧) (૧) સચૂક ગરુૂઃસચૂક ગરુૂઃ  ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  છ .ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  છ .  
(ર) િાચક ગરુૂઃ(ર) િાચક ગરુૂઃ  િણાશશ્રિ..ધિશિણાશશ્રિ..ધિશ--અધિશ ઉઅધિશ ઉ૫૫ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .  
(૩) (૩) બોધક ગરુૂઃબોધક ગરુૂઃ    ફતત િતં્ર આપ  છ .ફતત િતં્ર આપ  છ .  
(૪) (૪) વનવષધ્ધ ગરુૂઃ સિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુ્ છ િતં્રોનુ ંજ્ઞાવનવષધ્ધ ગરુૂઃ સિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુ્ છ િતં્રોનુ ંજ્ઞાન આપ  છ .ન આપ  છ .  
(૫) (૫) વિહિત ગરુૂઃ સસંારિાનંા દુઃખ અન  નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .વિહિત ગરુૂઃ સસંારિાનંા દુઃખ અન  નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .  
(૬) (૬) કારણ ગરુૂઃ િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .કારણ ગરુૂઃ િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .  
(૭) (૭) પરિ ગરુૂઃ પરિામિાના ંઅંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ .જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િપરિ ગરુૂઃ પરિામિાના ંઅંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ .જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ    
િોય છ .આિાિોય છ .આિા  ગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યનુ ંકલ્યાણ થાય છ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ નુ ંકલ્યાણ થાય છ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ 
િળ  છ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િિળ  છ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િ--િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .  
આ બધી િાતો િાચંી પ્રશ્ન થાય કેઃ શુ ંઆપની િવષ્ િઆ બધી િાતો િાચંી પ્રશ્ન થાય કેઃ શુ ંઆપની િવષ્ િિા ંએિો કોઇ ગરુૂ છ  જે સમય પરિામિાની સાથ  જોડ ેિા ંએિો કોઇ ગરુૂ છ  જે સમય પરિામિાની સાથ  જોડ ે
અન  િન  અન  િન  લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુત કરી ર્કે,જેિના ચરણોની ભક્તત કરિાથી િારંૂ જીિન સાથશક લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુત કરી ર્કે,જેિના ચરણોની ભક્તત કરિાથી િારંૂ જીિન સાથશક 
થાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સંથાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સં૫૫કશ  કરજો,આપ  ત્જજ્ઞાસા અન  વિશ્વાસનુ ં પ્રિાણ આપવુ ંકશ  કરજો,આપ  ત્જજ્ઞાસા અન  વિશ્વાસનુ ં પ્રિાણ આપવુ ં
૫૫ડર્ .ર્કંરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન  િ રાગ્ય કહ્યો છ .િૈરાગ્ય અન  વિશ્વાસની બ  પાખંોથી ઉંડીન  સદગરુૂનાડર્ .ર્કંરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન  િ રાગ્ય કહ્યો છ .િૈરાગ્ય અન  વિશ્વાસની બ  પાખંોથી ઉંડીન  સદગરુૂના  શ્રી શ્રી 
ચરણોિા ંપિોચી ર્કાય છ .....ચરણોિા ંપિોચી ર્કાય છ .....  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  

અનુઅન૫ુ૫િ િાર્શદર્શકઃ સદગરુૂ..િ િાર્શદર્શકઃ સદગરુૂ..  
  

ગરુૂ ર્બ્દ પ્રાર્ચન અધ્યામિની ધરોિર છ .સતં િિામિાઓએ ગરુૂન  પરુાતનગરુૂ ર્બ્દ પ્રાર્ચન અધ્યામિની ધરોિર છ .સતં િિામિાઓએ ગરુૂન  પરુાતન  યરુ્ીન ર્ાસ્ ત્રીયરુ્ીન ર્ાસ્ ત્રીય અથોથી ય અથોથી 
અલર્ અલર્ સ્ િઅલર્ અલર્ સ્ િરૂપ  અરૂપ  અ૫૫નાવ્યા ંછ .ત િના િત અનસુાર ગરુૂ ફતત અધ્યાનાવ્યા ંછ .ત િના િત અનસુાર ગરુૂ ફતત અધ્યા૫૫ક કે િાર્શદર્શક જ નિી,પરંત ુક કે િાર્શદર્શક જ નિી,પરંત ુ
પરિવપતા પરિવપતા ૫૫રિામિાના અંર્ના વનવિિત િોય છ .જેની કલ  રિામિાના અંર્ના વનવિિત િોય છ .જેની કલ    ૫૫ના પૌરાર્ણક વિચાર ના પૌરાર્ણક વિચાર ૫૫ધ્ ધધ્ ધવતએ અિતાર ધારણા વતએ અિતાર ધારણા 
ની પહરભાષાિા ં કરી છ . ત  દેિધારી દેખાિા છતા ં દેિધારીની પહરભાષાિા ં કરી છ . ત  દેિધારી દેખાિા છતા ં દેિધારી  નિી પરંત ુ ર્બ્દ િોય છ . સ્ િનિી પરંત ુ ર્બ્દ િોય છ . સ્ િય ંય ં ૫૫રિામિા રિામિા 
પોતાના જીિોની રષા િાટે ત િનાિા ં ર્બ્દની સ્ થાપોતાના જીિોની રષા િાટે ત િનાિા ં ર્બ્દની સ્ થા૫૫ના કરે છ  અન  ત  ર્બ્દનુ ં રિસ્યોદ્ઘાટન ત  ત્રસ્ત ના કરે છ  અન  ત  ર્બ્દનુ ં રિસ્યોદ્ઘાટન ત  ત્રસ્ત 
જનતાની સ્મખુ રાખીન  ત િન  ર્ાવંત જનતાની સ્મખુ રાખીન  ત િન  ર્ાવંત ૫૫િોચાડ ેછ .પ્રસ્ ત ુિોચાડ ેછ .પ્રસ્ તતુ વિચારધારા અનસુાર ગરુૂનુ ંિાસ્તવિક રૂત વિચારધારા અનસુાર ગરુૂનુ ંિાસ્તવિક રૂ૫ ૫ ર્બ્દ ર્બ્દ 
રૂરૂ૫ ૫ છ  અન  ત  પોત  છ  અન  ત  પોત  ૫૫રિામિારિામિાનુ ંતમિ છ  જેનુ ંપ્રિાણ છ ઃ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણનુ ંતમિ છ  જેનુ ંપ્રિાણ છ ઃ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણ કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ--  
"જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની અન  અધિશની વધૃ્ધ્ધ થાય છ  મયારે મયારે હું પોતાની જાતન  સાકારરૂપ  પ્રર્ટ કરંૂ "જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની અન  અધિશની વધૃ્ધ્ધ થાય છ  મયારે મયારે હું પોતાની જાતન  સાકારરૂપ  પ્રર્ટ કરંૂ 
છં. સાધઓુ (ભતતો)ની રષા કરિા િાટે,પાછં. સાધઓુ (ભતતો)ની રષા કરિા િાટે,પા૫ ૫ કિશ કરિાિાળાઓનો વિનાર્ કરિા િાકિશ કરિાિાળાઓનો વિનાર્ કરિા િાટે અન  ધિશની સારી ટે અન  ધિશની સારી 
રીત  સ્ થારીત  સ્ થા૫૫ના કરિાન  િાટે હું યરુ્ યરુ્િા ંપ્રર્ટ થયા કરંૂ છં."(ર્ીતાઃના કરિાન  િાટે હું યરુ્ યરુ્િા ંપ્રર્ટ થયા કરંૂ છં."(ર્ીતાઃ૪/૭૪/૭--૮)૮)  



રાિચરીત િાનસરાિચરીત િાનસ--િા ંર્ોસ્ િાિા ંર્ોસ્ િાિી તલુસીદાસજી લખ  છ  કેઃિી તલુસીદાસજી લખ  છ  કેઃ--  
"જબ જબ િોઇ ધિશકી િાની, બાઢિીં અસરુ અધિ અર્ભિાની,"જબ જબ િોઇ ધિશકી િાની, બાઢિીં અસરુ અધિ અર્ભિાની,  
    કરિીં અનીવત જાઇ નિીં બરની, સીદિીં વિપ્ર ધ ન ુસરુ ધરની,કરિીં અનીવત જાઇ નિીં બરની, સીદિીં વિપ્ર ધ ન ુસરુ ધરની,  
    તબ તતબ તબ પ્રભ ુધરી ર્બર્બધ ર્રીરા, િરિીં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા.."બ પ્રભ ુધરી ર્બર્બધ ર્રીરા, િરિીં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા.."  

(રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૧/૧૨૦૧/૧૨૦ઘ/ઘ/૩૩--૪)૪)  
જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની થાય છ  અન  નીચ..અર્ભિાની તથા અસરુોની વધૃ્ધ્ધ થાય છ  અન  જ્યારે ત ઓ જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની થાય છ  અન  નીચ..અર્ભિાની તથા અસરુોની વધૃ્ધ્ધ થાય છ  અન  જ્યારે ત ઓ 
િણશિી ના ર્કાય ત િી અનીવત કરે અન  બ્રાહ્મણો..ર્ાયો..દેિતાઓ તથા પથૃ્િી ખ દ પાિ  મયારે િણશિી ના ર્કાય ત િી અનીવત કરે અન  બ્રાહ્મણો..ર્ાયો..દેિતાઓ તથા પથૃ્િી ખ દ પાિ  મયારે મયારે મયારે 
ૃૃપાવનવધ પ્રભ ુવિવિધ ર્રીરો ધારણ કરીન  સજ્જનોની પીડાનુ ંિરણ કરે છ .ૃૃપાવનવધ પ્રભ ુવિવિધ ર્રીરો ધારણ કરીન  સજ્જનોની પીડાનુ ંિરણ કરે છ .  
  સસંારિા ં સાધારણિા ં સાધારણ કાયશ ર્ીખિા િાટે અિારે ત ના જાણકાર ગરુૂનુ ં ર્રણુ ં લ વ ુ ંસસંારિા ં સાધારણિા ં સાધારણ કાયશ ર્ીખિા િાટે અિારે ત ના જાણકાર ગરુૂનુ ં ર્રણુ ં લ વ ુ ં ૫૫ડ ેડ ે
છ .એિા વ્યક્તતની ર્ોધ કરિી છ .એિા વ્યક્તતની ર્ોધ કરિી ૫૫ડ ેછ  કે જે ડ ેછ  કે જે ૫૫િલેાથંી જ ત  ષ ત્રનો જાણકાર િોય છ ,ત િી જ રીત  આધ્યાત્મિિલેાથંી જ ત  ષ ત્રનો જાણકાર િોય છ ,ત િી જ રીત  આધ્યાત્મિક ક 
ષ ત્રિા ંષ ત્રિા ં ૫૫ણ ર્ાવંત પ્રા તણ ર્ાવંત પ્રા ત કરિા િાટે કોઇ  કરિા િાટે કોઇ ૫૫રિ પરુૂષની ર્રણાર્વત અવત આિ્યક છ .જેિી રીત  પ્રકાર્ રિ પરુૂષની ર્રણાર્વત અવત આિ્યક છ .જેિી રીત  પ્રકાર્ 
વિના અંધકાર દૂર થતો નથી, જ્ઞાની વિના જ્ઞાન પ્રાવ તવિના અંધકાર દૂર થતો નથી, જ્ઞાની વિના જ્ઞાન પ્રાવ ત ફતત કલ્પના જ છ ,નાવિક વિના નૈયા પાર ઉતરી  ફતત કલ્પના જ છ ,નાવિક વિના નૈયા પાર ઉતરી 
ર્કાત ુ ં નથી,વર્ષક વિના વર્ષણ પ્રા તર્કાત ુ ં નથી,વર્ષક વિના વર્ષણ પ્રા ત થતુ ં નથી,ત િી જ રીત  ગરુૂ થતુ ં નથી,ત િી જ રીત  ગરુૂના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ વિના િાયાનો ના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ વિના િાયાનો 
અંધકાર દૂર થઇ ર્કતો નથી.ગરુૂજ્ઞાન વિના રિસ્ય રિસ્ય જ રિી જાય છ .અંધકાર દૂર થઇ ર્કતો નથી.ગરુૂજ્ઞાન વિના રિસ્ય રિસ્ય જ રિી જાય છ .  
  િાનસકાર કિ ેછ  કેઃિાનસકાર કિ ેછ  કેઃ--  
"ગરુૂ ર્બન ભિવનવધ તરઇ ન કોઇ, જો ર્બરંચી ર્કંર સિ િોઇ""ગરુૂ ર્બન ભિવનવધ તરઇ ન કોઇ, જો ર્બરંચી ર્કંર સિ િોઇ"    (રાિાયણ)(રાિાયણ)  
    ગરુૂની આિ્યકતાની સાથ  સાથ  અિી કેટલાક પ્રશ્નો ઉગરુૂની આિ્યકતાની સાથ  સાથ  અિી કેટલાક પ્રશ્નો ઉ૫૫વસ્ થવસ્ થત થાય છ  કેઃજો ગરુૂ િત થાય છ  કેઃજો ગરુૂ િળી જાય તો ળી જાય તો 
ત િન  શુ ંપછુવુ ં? ત િની પાસ થી શુ ં વર્ખવુ ં? ગરુૂ કેિી રીત  િળ  ? જિાબ સ્ પત િન  શુ ંપછુવુ ં? ત િની પાસ થી શુ ં વર્ખવુ ં? ગરુૂ કેિી રીત  િળ  ? જિાબ સ્ પષ્ ટષ્ ટ છ  કેઃજે ત્જજ્ઞાસાવવૃત્તની  છ  કેઃજે ત્જજ્ઞાસાવવૃત્તની 
ર્ાવંતના િાટે િનષુ્ યર્ાવંતના િાટે િનષુ્ યન  ગરુૂની ગરુૂની આિ્યકતા ન  ગરુૂની ગરુૂની આિ્યકતા ૫૫ડી ત  સિસ્યાનુ ં વનરાકરણ ગરુૂ પાસ થી િ ળિવુ ંડી ત  સિસ્યાનુ ં વનરાકરણ ગરુૂ પાસ થી િ ળિવુ ં
જોઇએ.સસંારચર મિા ંસખુ દુઃખના ર્ોરખધધંાથી અસતંષુ્ િજોઇએ.સસંારચર મિા ંસખુ દુઃખના ર્ોરખધધંાથી અસતંષુ્ િ  વ્યક્તત ગરુૂ પાસ થી સતંવુષ્ િવ્યક્તત ગરુૂ પાસ થી સતંવુષ્ િ જ ઇ્છર્ . આધવુનક  જ ઇ્છર્ . આધવુનક 
િૈજ્ઞાવનક િક્સ્તસ્ કિૈજ્ઞાવનક િક્સ્તસ્ ક તકશષ ત્રિા ંઅસફળ રહ્યો છ .ત થી ગરુૂ ર્રણિા ંશ્રધ્ધાન  અ તકશષ ત્રિા ંઅસફળ રહ્યો છ .ત થી ગરુૂ ર્રણિા ંશ્રધ્ધાન  અ૫૫નાિર્ .નાિર્ .  
  સિગ્ર દુવનયાના િાનિો પોતપોતાની રીત  પ્રભનુુ ંનાિ સવુિરણ કરી રહ્યા છ .કોઇ રાિ રાિ..કોઇ સિગ્ર દુવનયાના િાનિો પોતપોતાની રીત  પ્રભનુુ ંનાિ સવુિરણ કરી રહ્યા છ .કોઇ રાિ રાિ..કોઇ 
િહર ૐ..કોઇ અલ્લાિ..કોઇ િાિગેરુૂ તો કોિહર ૐ..કોઇ અલ્લાિ..કોઇ િાિગેરુૂ તો કોઇઇ  GGOODD..એક જ િાર્લક પ્રભ ુ..એક જ િાર્લક પ્રભ ુ૫૫રિામિાના ંજે અન ક નાિ છ  ત નો રિામિાના ંજે અન ક નાિ છ  ત નો 
બોધ કરાિિા િાટે ગરુૂ ત નો પરીચય વ્યક્તતર્ત અનભુિથી પ્રદાન કરે છ .બોધ કરાિિા િાટે ગરુૂ ત નો પરીચય વ્યક્તતર્ત અનભુિથી પ્રદાન કરે છ .  
      " તરંુત વિલાિ  રાિસ  ઉ્િ ેવિલ  જો કોઇ "" તરંુત વિલાિ  રાિસ  ઉ્િ ેવિલ  જો કોઇ "  
જે જે ૫૫ણ ત િન  િળ  છ  ત િન  રાિની સાથ  કે જે ઘટઘટિા ંરિી રહ્યા છ .ત  જ્યોવતસ્ િણ ત િન  િળ  છ  ત િન  રાિની સાથ  કે જે ઘટઘટિા ંરિી રહ્યા છ .ત  જ્યોવતસ્ િરૂરૂ૫ ૫ પ્રભનુી સાપ્રભનુી સાથ  જોડી દે થ  જોડી દે 
છ .ગરુૂ ર્બ્દનો અથશ છ .ગરુૂ ર્બ્દનો અથશ ૫૫ણ એ જ છ  કેઃ જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ પ્રદાન કરે.ગરુૂ ણ એ જ છ  કેઃ જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ પ્રદાન કરે.ગરુૂ 
સમયનો બોધ કરાિ  છ  કે જેનાથી અંતરનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધારંૂ દૂર થાય છ .ત િા જ ગરુૂન  ધારણ કરો કે જે સમયનો બોધ કરાિ  છ  કે જેનાથી અંતરનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધારંૂ દૂર થાય છ .ત િા જ ગરુૂન  ધારણ કરો કે જે 
સમયની પ્રતીવત કરાિી દે.જે અકથ છ ..અિણશનીય છ ..ત નોસમયની પ્રતીવત કરાિી દે.જે અકથ છ ..અિણશનીય છ ..ત નો  અિોન  અનભુિ કરાિી દે.         અિોન  અનભુિ કરાિી દે.           
    કબીર સાિબે કિ ેછ  કેઃકબીર સાિબે કિ ેછ  કેઃ--  
      સાધો સો સદગરુૂ િોિ ેભાિ ,સાધો સો સદગરુૂ િોિ ેભાિ ,૫૫રદા દૂર કરે આંખનકા વનજ દર્શન હદખલાિ .રદા દૂર કરે આંખનકા વનજ દર્શન હદખલાિ .  
  ગરુૂનુ ંઆ જ કાિ છ .ગરુૂ તો ત  છ  જે અજ્ઞાનતાનો ગરુૂનુ ંઆ જ કાિ છ .ગરુૂ તો ત  છ  જે અજ્ઞાનતાનો ૫૫ડદો િટાિીન  અંતશમખુ જ્યોવતનો અનભુિ કરાિ  ડદો િટાિીન  અંતશમખુ જ્યોવતનો અનભુિ કરાિ  
છ .િહરનાિનુ ં અમલૂ્ય રમન પણૂશ ગરુૂની પાસ છ .િહરનાિનુ ં અમલૂ્ય રમન પણૂશ ગરુૂની પાસ   િોય છ .જે ત િના આદેર્ મજુબ ચાલ  છ ,ત ન  પોતાનો િોય છ .જે ત િના આદેર્ મજુબ ચાલ  છ ,ત ન  પોતાનો 
વ્યક્તતર્ત અનભુિ કરાિી દે છ .સિય સિય  અન ક િિાન વિભવૂતઓ વિશ્વિા ંઅિતરીત થતી રિ ેછ .પથૃ્િી વ્યક્તતર્ત અનભુિ કરાિી દે છ .સિય સિય  અન ક િિાન વિભવૂતઓ વિશ્વિા ંઅિતરીત થતી રિ ેછ .પથૃ્િી 
૫૫ર અિતરીત થિા છતા ંઇશ્વર સાથ  ત િનો સબધં અતટૂ રિ ેછ .આ વિભવૂતઓ ઇશ્વરના પ્રવતવનવધના રૂર અિતરીત થિા છતા ંઇશ્વર સાથ  ત િનો સબધં અતટૂ રિ ેછ .આ વિભવૂતઓ ઇશ્વરના પ્રવતવનવધના રૂ૫૫િા ંિા ં



આિ  છ ,ત  આ વિશ્વના વિથ્યા રંઆિ  છ ,ત  આ વિશ્વના વિથ્યા રંર્ તિાર્ાઓિા ંભાર્ લ િા છતા ંર્ તિાર્ાઓિા ંભાર્ લ િા છતા ં૫૫ણ ત નાથી અર્લ તણ ત નાથી અર્લ ત રિીન  પોતાના પ્રભ ુ રિીન  પોતાના પ્રભ ુ
૫૫રિામિાની યાદિા ંતલ્લીન રિ ેછ  અન  જે પોત  રિામિાની યાદિા ંતલ્લીન રિ ેછ  અન  જે પોત  ૫૫રિામિાિા ંલીન િર્  ત  જ સસંારના નરકિા ંબળતા રિામિાિા ંલીન િર્  ત  જ સસંારના નરકિા ંબળતા 
જીિોન  પોતાના જેિી લીનતાનો િાર્શ બતાિી ર્કે છ .આિી વ્યાજીિોન  પોતાના જેિી લીનતાનો િાર્શ બતાિી ર્કે છ .આિી વ્યા૫૫ક આમિાઓની ર્ોધની આિ્યકતા ક આમિાઓની ર્ોધની આિ્યકતા 
છ .ગરુૂની ર્ોધ..ત્જજ્ઞાસાછ .ગરુૂની ર્ોધ..ત્જજ્ઞાસા..ઉમસકુતા..ની ઉગ્ર વસ્ થ..ઉમસકુતા..ની ઉગ્ર વસ્ થવત સાધકની પ્રથિ અન  અંવતિ સીડી છ .કબીર સાિબેના વત સાધકની પ્રથિ અન  અંવતિ સીડી છ .કબીર સાિબેના 
ર્બ્દોિા.ં....ર્બ્દોિા.ં....  

!! ત્જન ઢૂંઢા વતન પાઇયા, ર્િરે પાની પૈિ, િૈં બાિરી ડુબવન ડરી,રિી હકનારે બૈિ !!!! ત્જન ઢૂંઢા વતન પાઇયા, ર્િરે પાની પૈિ, િૈં બાિરી ડુબવન ડરી,રિી હકનારે બૈિ !!  
ર્ોધની સમયતાનુ ંઆ પ્રિાણ છ .જે ર્ોધ કરે નિી,ઉંડાણિા ંઉતરર્  નિી ત  શુ ંપ્રા તર્ોધની સમયતાનુ ંઆ પ્રિાણ છ .જે ર્ોધ કરે નિી,ઉંડાણિા ંઉતરર્  નિી ત  શુ ંપ્રા ત કરી ર્કર્ ? ત  તો કરી ર્કર્ ? ત  તો  
હકનારા ઉહકનારા ઉ૫૫ર બ સીન  જ જીિનની અનિોલ ઘડીઓન  ગિુાિી દેિાનો ! ગરુૂની પ્રાવ તર બ સીન  જ જીિનની અનિોલ ઘડીઓન  ગિુાિી દેિાનો ! ગરુૂની પ્રાવ તના િાટે હું અન  ના િાટે હું અન  
િારાપણાનો મ યાિારાપણાનો મ યાર્ તથા અર્ભિાન રહિત વનષ્ કર્ તથા અર્ભિાન રહિત વનષ્ કપટ ર્ોધની આિ્યકતા છ .િિામિા ઇસએુ પટ ર્ોધની આિ્યકતા છ .િિામિા ઇસએુ NNeeww  TTeessttaammeenntt  
િાંિાં  ઉઉ૫૫દેર્ આદેર્ આ૫૫તા ંસુદંર ર્બ્દોિા ંઆ િાતનો સકેંત આ યોતા ંસુદંર ર્બ્દોિા ંઆ િાતનો સકેંત આ યો છ  કેઃ"સાચા હદલથી િારં્ો તો િ છ  કેઃ"સાચા હદલથી િારં્ો તો િળર્ ,સાચા ળર્ ,સાચા 
ભાિથી ર્ોધો તો પ્રા તભાિથી ર્ોધો તો પ્રા ત થર્ , સત  પથ ઉ થર્ , સત  પથ ઉ૫૫ર આચરણ કરતા ંત િનુ ંદ્વારા ખટખટાિર્ો તો અિ્ય ખલુર્ ."ર આચરણ કરતા ંત િનુ ંદ્વારા ખટખટાિર્ો તો અિ્ય ખલુર્ ."  

િોષિોષ--પ્રદાતા ગરુૂન  ત  જ પ્રા તપ્રદાતા ગરુૂન  ત  જ પ્રા ત કરી ર્કે છ  કે જેનુ ં પ્રારબ્ધ ઉ્ ચ કરી ર્કે છ  કે જેનુ ં પ્રારબ્ધ ઉ્ ચકોહટનુ ં છ  અન  જે સસંારિા ંકોહટનુ ં છ  અન  જે સસંારિા ં
સદગણુોની ખાણ બનીન  જીિનના ચરિ લક્ષ્ યસદગણુોની ખાણ બનીન  જીિનના ચરિ લક્ષ્ યની પ્રાવ તની પ્રાવ તના િાટે પ્રયના િાટે પ્રયમન કરે છ .પ્રભ ુમન કરે છ .પ્રભ ુ૫૫રિામિાની રિામિાની ૫૫રિૃૃપા રિૃૃપા 
જ ત્જજ્ઞાસઓુન  ગરુૂ સાથ  ભ ટો કરાિ  છ .ત્જજ્ઞાસ ુભાિથી યાચના કરનારન  િહરદાન આજ ત્જજ્ઞાસઓુન  ગરુૂ સાથ  ભ ટો કરાિ  છ .ત્જજ્ઞાસ ુભાિથી યાચના કરનારન  િહરદાન આ૫૫નાર,બ્રહ્માનભુવૂત નાર,બ્રહ્માનભુવૂત 
કરાિનાર ભલૂ લા ભટકેલા પ્રાણીઓન  કરાિનાર ભલૂ લા ભટકેલા પ્રાણીઓન  ૫૫રિતમિિા ંલીન કરિા તથા િાયા્ધ વ્યક્તતન  વિિ ક ન ત્ર પ્રદાન રિતમિિા ંલીન કરિા તથા િાયા્ધ વ્યક્તતન  વિિ ક ન ત્ર પ્રદાન 
કરી કાળની સીિાથી બિાર કરી કાળની સીિાથી બિાર ૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિારિામિા સાથ  સબધં જોડી આમિા સાથ  સબધં જોડી આ૫૫નાર ર્ક્તતનુ ંનાિ ગરુૂ છ .નાર ર્ક્તતનુ ંનાિ ગરુૂ છ .  
  ભારતીય વિચારધારા જ્િભારતીય વિચારધારા જ્િ--િરણના ચર મની યથાશથતાિા ંવિશ્વાસ રાખ  છ  ત િાથંી ગરુૂ મતુત કરી ર્કે િરણના ચર મની યથાશથતાિા ંવિશ્વાસ રાખ  છ  ત િાથંી ગરુૂ મતુત કરી ર્કે 
છ .ત્રણ  લોકિા ંગરુૂ વસિાય કોઇ મકુ્તતનુ ંસાધન નથી.ત િની પ્ર રણા અન  િાર્શદર્શનથી જ જીિ પ્રભ ુભક્તત છ .ત્રણ  લોકિા ંગરુૂ વસિાય કોઇ મકુ્તતનુ ંસાધન નથી.ત િની પ્ર રણા અન  િાર્શદર્શનથી જ જીિ પ્રભ ુભક્તત 
કરી ર્કે છ  તથા રાકરી ર્કે છ  તથા રાત હદિસ ત નાિા ંિગ્ન રિીન  પોતાની િાનવસક તથા આધ્યાત્મિક ભખૂ ર્ાતં કરી ર્કે ત હદિસ ત નાિા ંિગ્ન રિીન  પોતાની િાનવસક તથા આધ્યાત્મિક ભખૂ ર્ાતં કરી ર્કે 
છ .ગરુૂ પોત  એક વતથશ છ .ત િના ચરણોિા ંબ સિા િાત્રથી પાપો ધોિાઇ જાય છ .ત  સતંોષનો ભડંાર િોય છ .ગરુૂ પોત  એક વતથશ છ .ત િના ચરણોિા ંબ સિા િાત્રથી પાપો ધોિાઇ જાય છ .ત  સતંોષનો ભડંાર િોય 
છ .ગરુૂ ર્ચર વનિશલ જળનો સચંાર કરનાર સ્ ત્રોછ .ગરુૂ ર્ચર વનિશલ જળનો સચંાર કરનાર સ્ ત્રોત છ ,જેનાથી દુર્શવતનો િ લ ધોિાઇ જાય છ .િાસ્તિિા ંત છ ,જેનાથી દુર્શવતનો િ લ ધોિાઇ જાય છ .િાસ્તિિા ંજો ગરુૂ જો ગરુૂ 
પણૂશ િોય તો પણૂશ િોય તો ૫૫શ ુસિાન શ ુસિાન ૫૫વતત અન  ૃુહટલ િનષુ્ યવતત અન  ૃુહટલ િનષુ્ યન  ન  ૫૫ણ દેિમ િણ દેિમ િ--૫૫દ પ્રા તદ પ્રા ત કરે છ .ત િના ૃદદયિાથંી િંિ ર્ા ં કરે છ .ત િના ૃદદયિાથંી િંિ ર્ા ં
નીકળતી બ્રહ્મજ્ઞાનની સરુ્ધંી વિશ્વ પ્રૃૃવતન  સરુ્વંધત કરે છ .આિા િિાિાનિના ચરણોિા ંવર્ર્ ઝુકાિિાથી નીકળતી બ્રહ્મજ્ઞાનની સરુ્ધંી વિશ્વ પ્રૃૃવતન  સરુ્વંધત કરે છ .આિા િિાિાનિના ચરણોિા ંવર્ર્ ઝુકાિિાથી 
અિ્ય કલ્યાણની પ્રાવ તઅિ્ય કલ્યાણની પ્રાવ ત થાય છ .સદગરુૂ સિાજના દરેક વ્ય થાય છ .સદગરુૂ સિાજના દરેક વ્યક્તતન  બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરીન  પોતાના મળૂ ક્તતન  બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરીન  પોતાના મળૂ 
સ્ િસ્ િરૂરૂ૫ ૫૫ ૫રિામિાનો સાષામકાર કરાિીન  વ્યક્તત તથા સિાજન  સ્ િરિામિાનો સાષામકાર કરાિીન  વ્યક્તત તથા સિાજન  સ્ િર્યય આનદં પ્રદાન કરે છ .ર્યય આનદં પ્રદાન કરે છ .  

િિ  સિજિા ંજ પ્રશ્ન થાય કેઃમકુ્તતદાતા,જીિિિ  સિજિા ંજ પ્રશ્ન થાય કેઃમકુ્તતદાતા,જીિ--બ્રહ્મિા ંએકમિ સ્ થાબ્રહ્મિા ંએકમિ સ્ થાવપત કરનાર તથા સસંારના વિષયવપત કરનાર તથા સસંારના વિષય--
વિકારોિાથંી મકુ્તત અપાિનાર ગરુૂ ક્યાંવિકારોિાથંી મકુ્તત અપાિનાર ગરુૂ ક્યાંના વનિાસી િોય છ ? ર્ારીહરક રૂના વનિાસી િોય છ ? ર્ારીહરક રૂ૫૫િા ં ત  ભલ  દુવનયાદારી િા ં ત  ભલ  દુવનયાદારી 
દેખાય,પરંત ુ િાસ્ તદેખાય,પરંત ુ િાસ્ તિિા ં ત  આ વિલાસી જર્તના િોતા નથી,ત  દુવનયાના નરકિા ં તડિિા ં ત  આ વિલાસી જર્તના િોતા નથી,ત  દુવનયાના નરકિા ં તડ૫૫તી િાનિતાના તી િાનિતાના 
િસીિા ભૌવતકરૂિસીિા ભૌવતકરૂ૫ ૫ લઇન  આિ  છ ,ત િછતા ંત  સ્ િલઇન  આિ  છ ,ત િછતા ંત  સ્ િયમ   યમ   ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાના પ્રવતવનવધ િોય છ .ગરુૂ દેિિા ંજ રિામિાના પ્રવતવનવધ િોય છ .ગરુૂ દેિિા ંજ 
વસ્ થવસ્ થત િોતા નથી,ત  ત િોતા નથી,ત  પ્રભથુી અર્ભ્ નપ્રભથુી અર્ભ્ ન િોય છ ,ત  સાકાર િોિા છતાં િોય છ ,ત  સાકાર િોિા છતાં૫૫ણ વનરાકાર િોય છ ,ત  જીિોનુ ંકલ્યાણ ણ વનરાકાર િોય છ ,ત  જીિોનુ ંકલ્યાણ 
કરિા િાટે દેિ ધારણ કરતા િોય છ .તિાિ સદગ્રથંોએ ત િની િિીિાનુ ં િણશન કયુું છ .ગરુૂ અિારી જેિ કરિા િાટે દેિ ધારણ કરતા િોય છ .તિાિ સદગ્રથંોએ ત િની િિીિાનુ ં િણશન કયુું છ .ગરુૂ અિારી જેિ 
િાનિીય આકારિા ંિોય છ .ત િનુ ંર્રીર સસંારિા ંકાિ કરત ુ ંદેખાય છ ,િાનિીય આકારિા ંિોય છ .ત િનુ ંર્રીર સસંારિા ંકાિ કરત ુ ંદેખાય છ ,૫૫રંત ુત  પ્રભથુી અર્ભ્ નરંત ુત  પ્રભથુી અર્ભ્ ન  િોય છ .આ િોય છ .આ 
જર્તના કોઇ બધંન ત િન  િોતા નથી.ગરુૂ એ પ્રભએુ િોકલ લ દૂત છ .જે સસંારના કલ્યાણના િાટે પ્રભથુી જર્તના કોઇ બધંન ત િન  િોતા નથી.ગરુૂ એ પ્રભએુ િોકલ લ દૂત છ .જે સસંારના કલ્યાણના િાટે પ્રભથુી 
વિખટૂા વિખટૂા ૫૫ડલે જીિોન  ડલે જીિોન  ૫૫રિામિાની સાથ  જોડિા િાટે આિ  છ .રિામિાની સાથ  જોડિા િાટે આિ  છ .  



ગરુૂ અન  વર્ષ્ યગરુૂ અન  વર્ષ્ યનો સબધં પ્રર્ાઢ િોય છ .જેની તલુના કોઇની સાથ  કરી ર્કાતી નથી.દુવનયાના નો સબધં પ્રર્ાઢ િોય છ .જેની તલુના કોઇની સાથ  કરી ર્કાતી નથી.દુવનયાના 
તિાિ સબધંો સ્ િાતિાિ સબધંો સ્ િાથશથીથશથી  બધંાય લ છ ,જ્યારે ગરુૂબધંાય લ છ ,જ્યારે ગરુૂ--વર્ષ્ યવર્ષ્ યનો સબધં વનઃસ્ િાનો સબધં વનઃસ્ િાથશ િોય છ .ગરુૂ વર્ષ્ યથશ િોય છ .ગરુૂ વર્ષ્ યન  િન અન  ન  િન અન  
ઇષ્્િયોન  વસ્ થઇષ્્િયોન  વસ્ થર કરિાનુ ંસાધન બતાિતા િોય છ .પોતાની ૃૃપા દૃવષ્ ટર કરિાનુ ંસાધન બતાિતા િોય છ .પોતાની ૃૃપા દૃવષ્ ટથી વર્ષ્ યથી વર્ષ્ યન  બધુ્ધ્ધની વનિશળતા પ્રદાન ન  બધુ્ધ્ધની વનિશળતા પ્રદાન 
કરે છ ,કેિ કે કરે છ ,કેિ કે ૫૫રિાથશિા ંિન,ઇવ્ િરિાથશિા ંિન,ઇવ્ િયો તથા બવુધ્ ધયો તથા બવુધ્ ધની વસ્ થની વસ્ થરતા વનતા્ત આિ્યરતા વનતા્ત આિ્યક છ .સદગરુૂ વર્ષ્ યક છ .સદગરુૂ વર્ષ્ યના તિાિ ના તિાિ 
રોર્રોર્--સતંાસતંા૫ ૫ દૂર કરી દે છ .પ્રારબ્ધ અનસુાર ભોર્િિાના દુઃખોન  પોતાની ર્ક્તતથી િલકા બનાિી દે છ  અન  દૂર કરી દે છ .પ્રારબ્ધ અનસુાર ભોર્િિાના દુઃખોન  પોતાની ર્ક્તતથી િલકા બનાિી દે છ  અન  
દુઃખ સિન કરિાની ર્ક્તત આપ  છ .દુઃખ સિન કરિાની ર્ક્તત આપ  છ .  
જ્યો જનની સતૂ જન પાલતી રખતી નજર િઝંાર,મયોં સદગરુૂ વર્ષ્ યજ્યો જનની સતૂ જન પાલતી રખતી નજર િઝંાર,મયોં સદગરુૂ વર્ષ્ યકો રખતા િહર વપ્રત  યાકો રખતા િહર વપ્રત  યાર..ર..  
    એટલ  કેઃ િાતાથી િધ ુઅએટલ  કેઃ િાતાથી િધ ુઅવધક અટટૂ પ્ર િથી ગરુૂ વર્ષ્ યવધક અટટૂ પ્ર િથી ગરુૂ વર્ષ્ યની પાલના કરે છ .ત  નાિની પાલના કરે છ .ત  નાિ--સમયજ્ઞાનનુ ંભોજન સમયજ્ઞાનનુ ંભોજન 
જિાડી વર્ષ્ યજિાડી વર્ષ્ યનુ ં પાલન પોષણ કરે છ ,ત  પ્ર િની રોટી,જીિન અમતૃ વર્ષ્ યનુ ં પાલન પોષણ કરે છ ,ત  પ્ર િની રોટી,જીિન અમતૃ વર્ષ્ યન  આપ  છ .ગરુૂનો અદૃ્ય િાથ ન  આપ  છ .ગરુૂનો અદૃ્ય િાથ 
ઘણો લાબંો િોય છ .ત િના સાવિ યઘણો લાબંો િોય છ .ત િના સાવિ ય કે દુર િસિાથી કોઇ ફરક  કે દુર િસિાથી કોઇ ફરક ૫૫ડતો નથી,ત િા ંકારણડતો નથી,ત િા ંકારણ--કરણ પ્રભ ુસત્તા કાિ કરણ પ્રભ ુસત્તા કાિ 
કરતી િોય છ .કરતી િોય છ .  
  િિ  પ્રશ્ન થાય કેઃ ગરુૂ િિ  પ્રશ્ન થાય કેઃ ગરુૂ ૫૫ણ અિારી જેિ જ િાનિ છ  તો ણ અિારી જેિ જ િાનિ છ  તો ૫૫છી ત િન  વિર્ ષતા કેિ આછી ત િન  વિર્ ષતા કેિ આ૫૫િાિા ંઆિ  િાિા ંઆિ  
છ ? ત નો જિાબ એ છ  કેઃગરુૂનો અિારી જેિ જ િાનિ દેિ િોય છ ,પરંત ુત િનાિા ંછ ? ત નો જિાબ એ છ  કેઃગરુૂનો અિારી જેિ જ િાનિ દેિ િોય છ ,પરંત ુત િનાિા ં૫૫રિામિા પ્રર્ટ રૂરિામિા પ્રર્ટ રૂ૫૫િા ંિા ં
િોય છ .િોય છ .૫૫રિામિા દરેકિા ંછ  જ,પરંત.ુ......રિામિા દરેકિા ંછ  જ,પરંત.ુ......  
સબ ઘટ િ રા સાશઇયા સનૂીસબ ઘટ િ રા સાશઇયા સનૂી  સ જ ના કોઇ, બર્લિારી વતસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોય......સ જ ના કોઇ, બર્લિારી વતસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોય......  
ગરુૂિા ંજે સત્તા પ્રર્ટ છ  ત  બીજાઓિા ંગરુૂિા ંજે સત્તા પ્રર્ટ છ  ત  બીજાઓિા ં ૫૫ણ પ્રર્ટ કરતા િોય છ ,એટલા િાટે જ ત  િાનિ ર્રીરન  અિ  ણ પ્રર્ટ કરતા િોય છ ,એટલા િાટે જ ત  િાનિ ર્રીરન  અિ  
વિર્ ષ િાનીએ છીએ,ત િની પજૂા કરીએ છીએ.વિર્ ષ િાનીએ છીએ,ત િની પજૂા કરીએ છીએ.  

ભારતીય વિચારધારા કિશ અનસુારના જીિનભારતીય વિચારધારા કિશ અનસુારના જીિન--િરણિરણ--આિાર્િનના વસધ્ ધાંઆિાર્િનના વસધ્ ધાંતન  સ્ િીતન  સ્ િીકારે છ .ર્ાકારે છ .ર્ાસ્ત્રોિા ંસ્ત્રોિા ં
ચૌરાર્ી લાખ યોવનયો(ઇંડજ..વપિંડજ..સ્ િ ચૌરાર્ી લાખ યોવનયો(ઇંડજ..વપિંડજ..સ્ િ દજ અન  ઉદર્ભજ)નુ ં િણશન છ  તથા દેિ દુલશભ િનષુ્ યદજ અન  ઉદર્ભજ)નુ ં િણશન છ  તથા દેિ દુલશભ િનષુ્ ય જ્િની  જ્િની 
પ્રાવ તપ્રાવ ત ઘણા જ સમકિોનુ ં પ્રવતક છ  એિ કિિેાિા ં આવ્યુ ં છ .સવૃષ્ ટ ઘણા જ સમકિોનુ ં પ્રવતક છ  એિ કિિેાિા ં આવ્યુ ં છ .સવૃષ્ ટના વિકાસર મિિા ં ઉત્તરોત્તર ઉન્નવતનો ના વિકાસર મિિા ં ઉત્તરોત્તર ઉન્નવતનો 
ઉપાસક િાનિ તિાિ જીિોિા ંિોટો કિિેાય છ ,કારણ કેઃત નીઉપાસક િાનિ તિાિ જીિોિા ંિોટો કિિેાય છ ,કારણ કેઃત ની  પાસ  બવુધ્ ધપાસ  બવુધ્ ધ,વિિ ક,મલૂ્યાકંન કરિાની તથા ,વિિ ક,મલૂ્યાકંન કરિાની તથા 
િાસ્ તિાસ્ તવિકતા ર્ોધી કાઢિાની ર્ક્તત ત નાિા ં છ .આ ર્ક્તતના આધારે ત  પોતાના જીિન લક્ષ્ યવિકતા ર્ોધી કાઢિાની ર્ક્તત ત નાિા ં છ .આ ર્ક્તતના આધારે ત  પોતાના જીિન લક્ષ્ યના વિર્  ના વિર્  
વિચારી ર્કે છ  તથા જીિન રિસ્યની ર્ોધ કરી છ લ્લ  આિાર્િનના ચક્કરિાથંી છટકારો િ ળિીન  પ્રભિુા ંવિચારી ર્કે છ  તથા જીિન રિસ્યની ર્ોધ કરી છ લ્લ  આિાર્િનના ચક્કરિાથંી છટકારો િ ળિીન  પ્રભિુા ં
લીન થઇ ર્કે છ  અન  આ જ િનષુ્ યલીન થઇ ર્કે છ  અન  આ જ િનષુ્ યજીિનની જીિનની સાથશકતા છ .પ્રભ ુસાથશકતા છ .પ્રભ ુ ૫૫રિામિાની ર્ોદિા ં સ્ થારિામિાની ર્ોદિા ં સ્ થાન પ્રા તન પ્રા ત કરી  કરી 
સાસંાહરક ભોર્ોસાસંાહરક ભોર્ો--સખુોસખુો--આકષશણોઆકષશણો--વિકષશણોથી મકુ્તત િળ  છ  અન  િાયાના અંધકાર પાર કરી વિિ કરૂપી હદવિકષશણોથી મકુ્તત િળ  છ  અન  િાયાના અંધકાર પાર કરી વિિ કરૂપી હદ૫૫ક ક 
લઇ પોતાનો િાસ્ તલઇ પોતાનો િાસ્ તવિક િાર્શ ર્ોધી લ િો.ભિસાર્રિા ંર્ોથા ંખાિા કરતા ંસમયબોધ પ્રા તવિક િાર્શ ર્ોધી લ િો.ભિસાર્રિા ંર્ોથા ંખાિા કરતા ંસમયબોધ પ્રા ત કરી અલૌહકક  કરી અલૌહકક 
આનદં પ્રા તઆનદં પ્રા ત કર કરિો તથા જીિતા ં રિીન  પોતાના ં પ્રારબ્ધ કિોનો હિસાબ પરુો કરી નિ સરથી િો તથા જીિતા ં રિીન  પોતાના ં પ્રારબ્ધ કિોનો હિસાબ પરુો કરી નિ સરથી 
સદવિચારી..સિવ્યિિારી તથા સદવિચારી..સિવ્યિિારી તથા ૫૫રકલ્યાણકારી જીિન વિતાિવુ ંરકલ્યાણકારી જીિન વિતાિવુ ં––  એ જ િાસ્તિિા ંિનષુ્ યએ જ િાસ્તિિા ંિનષુ્ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય  
છ , છ , ૫૫રંત ુઆ ક્યારે ર્ક્ય બન  ? સસંારિા ંજ્િ લ તા ંજ િનષુ્ યરંત ુઆ ક્યારે ર્ક્ય બન  ? સસંારિા ંજ્િ લ તા ંજ િનષુ્ ય િાયાિી ર્ોરખધધંાિા ંએિો ફસાઇ જાય છ   િાયાિી ર્ોરખધધંાિા ંએિો ફસાઇ જાય છ  
કેઃકેઃઆધ્યાવમ િઆધ્યાવમ િક જ્ઞાનનો હદક જ્ઞાનનો હદ૫૫ક અવિિ કરૂપી ભયકંર અંધકારિા ં પોતાનો પ્રકાર્ ફેલાિી ર્કતો નથી.દીક અવિિ કરૂપી ભયકંર અંધકારિા ં પોતાનો પ્રકાર્ ફેલાિી ર્કતો નથી.દી૫૫થી થી 
દીદી૫ ૫ પ્રર્ટાિિાનો વસધ્ ધાંપ્રર્ટાિિાનો વસધ્ ધાંત પ્રવસધ્ ધત પ્રવસધ્ ધ છ ,એટલ  જ્ઞાનરૂપી હદ છ ,એટલ  જ્ઞાનરૂપી હદ૫૫કન  ગરુૂની સિાયતાથી પ્રકાવર્ત કરી ર્કાય કન  ગરુૂની સિાયતાથી પ્રકાવર્ત કરી ર્કાય 
છ ,એટલ  સિશપ્રથિ િનષુ્ યછ ,એટલ  સિશપ્રથિ િનષુ્ યએ પોતાના જીિન લષન  પ્રા તએ પોતાના જીિન લષન  પ્રા ત કરિા,જ્િ કરિા,જ્િ--િરણના િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થિા કોઇ ચક્કરિાથંી મતુત થિા કોઇ 
સાચા ગરુૂની ર્ોધ કરિી જોઇએ.સાચા ગરુૂની ર્ોધ કરિી જોઇએ.  
  ગરુૂ એક એિી ર્ક્તત છ  જેિની અનુગરુૂ એક એિી ર્ક્તત છ  જેિની અન૫ુ૫વસ્ થવસ્ થવતિા ં િનષુ્ યવતિા ં િનષુ્ ય પાસ  બધુ ં જ િોિાછતા ં પાસ  બધુ ં જ િોિાછતા ં ૫૫ણ શ ૂ્ ય છ ,ત  ણ શ ૂ્ ય છ ,ત  
કસ્તરુી મરૃ્ની જેિ પોતાની અંદરથી જ આિતી સરુ્ધંન  જરં્લોિા,ંકસ્તરુી મરૃ્ની જેિ પોતાની અંદરથી જ આિતી સરુ્ધંન  જરં્લોિા,ં૫૫િાડો,વતથોિા ંર્ોધતો ફરે છ ,ત ન  કોઇ િાડો,વતથોિા ંર્ોધતો ફરે છ ,ત ન  કોઇ 



િાસ્તવિકતા સિજાિી દે તોિાસ્તવિકતા સિજાિી દે તો  ત ન  કેટલી અલૌહકક ર્ાવંત િળ  ! સિશત્ર સાષાત બ્રહ્મ વિધિાન છ  ત િની ત ન  કેટલી અલૌહકક ર્ાવંત િળ  ! સિશત્ર સાષાત બ્રહ્મ વિધિાન છ  ત િની 
સરુ્ધંી એટલ  કેઃ િાયા કે પ્રૃૃવત ચારે હદર્ાિા ંફેલાય લ છ ,પરંત ુગરુૂરૂપી સોપાન વિના આ વસ્ થસરુ્ધંી એટલ  કેઃ િાયા કે પ્રૃૃવત ચારે હદર્ાિા ંફેલાય લ છ ,પરંત ુગરુૂરૂપી સોપાન વિના આ વસ્ થવતન  પ્રા તવતન  પ્રા ત  
કરિી અસભંિ છ .ગરુૂ સમયકરિી અસભંિ છ .ગરુૂ સમય--અસમયનો િાઅસમયનો િા૫૫દંડ છ .સસંાર સાર્રથી પાર કરાિનાર નાવિક તથા િિાનતિદંડ છ .સસંાર સાર્રથી પાર કરાિનાર નાવિક તથા િિાનતિ  
તીથશ છ ,જેના દર્શન કરિાથી અડસિ તીથોનુ ંપણુ્ય પ્રા તતીથશ છ ,જેના દર્શન કરિાથી અડસિ તીથોનુ ંપણુ્ય પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  સદગરુૂના આદેર્સદગરુૂના આદેર્--ઉઉ૫૫દેર્ન  િાનનાર,ત િના આદેર્ મજુબ આચરણ કરનાર ઇશ્વરનો સાષામકાર દેર્ન  િાનનાર,ત િના આદેર્ મજુબ આચરણ કરનાર ઇશ્વરનો સાષામકાર 
કરીન  ત િા ંલીન થઇ જાય છ .ગરુૂ િચનોની સિાયતાથી ત ન  કાળનો ભય રિતેો નથી.જ્યાસંધુી સદગરુૂની કરીન  ત િા ંલીન થઇ જાય છ .ગરુૂ િચનોની સિાયતાથી ત ન  કાળનો ભય રિતેો નથી.જ્યાસંધુી સદગરુૂની 
ર્રણાર્વત લ િાિા ંઆિતી નથીર્રણાર્વત લ િાિા ંઆિતી નથી  મયાસંધુી પ્રભ ુવિલનની િાતો ફતત કોરી કલ  મયાસંધુી પ્રભ ુવિલનની િાતો ફતત કોરી કલ    ૫૫ના જ છ .ના જ છ .  
  આમિા જ્યારે પોતાનુ ંઅલર્ અવસ્ તઆમિા જ્યારે પોતાનુ ંઅલર્ અવસ્ તમ િમ િ નથી  નથી ––એવુ ંસિજી ઇશ્વરિા ંલીન થઇ જાય છ  એટલ  કેઃઅંર્ એવુ ંસિજી ઇશ્વરિા ંલીન થઇ જાય છ  એટલ  કેઃઅંર્ 
અંર્ીિા ં સિાઇ જાય છ  તો િનષુ્ યઅંર્ીિા ં સિાઇ જાય છ  તો િનષુ્ યન  સસંારિા ં પનુઃજ્િ લ િો ન  સસંારિા ં પનુઃજ્િ લ િો ૫૫ડતો નથી.બ્રહ્મિા ંલીન થયા ડતો નથી.બ્રહ્મિા ંલીન થયા ૫૫છી ત નુ ંછી ત નુ ં
અલર્ વ્ યઅલર્ વ્ યક્તતમ િક્તતમ િ રિતે ું રિતે ુ ં નથી,ત ન  જ િોષ કિિેાિા ં આિ  છ .ગરુૂ િાર્શનથી,ત ન  જ િોષ કિિેાિા ં આિ  છ .ગરુૂ િાર્શ--પ્રદર્શક જ્યોવત છ  ત ના વિના પ્રદર્શક જ્યોવત છ  ત ના વિના 
અવિિ કના અંધકારિા ં રસ્ તાઅવિિ કના અંધકારિા ં રસ્ તાની ર્ોધ કરિી અસભંિ છ .ગરુૂ અન  ની ર્ોધ કરિી અસભંિ છ .ગરુૂ અન  ૫૫રિામિાિા ંિોટંુ કોન? આ પ્રશ્ન ઉરિામિાિા ંિોટંુ કોન? આ પ્રશ્ન ઉ૫૫ર ર 
પરુાતન કાળથી વિચારો થઇ રહ્યા છ .શુ ંઆ બનં્ન  એક છ ? શુ ંબનં્ન િા ંઅંતર છ ? આ પ્રશ્ન પરુાતન કાળથી વિચારો થઇ રહ્યા છ .શુ ંઆ બનં્ન  એક છ ? શુ ંબનં્ન િા ંઅંતર છ ? આ પ્રશ્ન ૫૫ણ આ સંણ આ સંદભશિા ંદભશિા ં
વિચારણીય છ .અદ્વ તિાદી વિચારક બનં્ન ના એકમિ વસધ્ ધવિચારણીય છ .અદ્વ તિાદી વિચારક બનં્ન ના એકમિ વસધ્ ધ કરિા િાટે વનઃસકંોચ કિી ઉિે છ  કેઃ કરિા િાટે વનઃસકંોચ કિી ઉિે છ  કેઃ----  
  ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુ ગરુૂ દેિો િિશે્વરઃ ગરુૂ દેિો િિશે્વરઃ  
  ગરુૂ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્ િૈઃગરુૂ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્ િૈઃ શ્રી ગરુિ  નિઃ !! શ્રી ગરુિ  નિઃ !!  
એટલ  કેઃ ગરુૂ જ બ્રહ્મા છ ,ગરુૂ જ વિષ્ ણુએટલ  કેઃ ગરુૂ જ બ્રહ્મા છ ,ગરુૂ જ વિષ્ ણુ છ  અન  ગરુૂ જ ર્કંર ભર્િા છ  અન  ગરુૂ જ ર્કંર ભર્િાન છ ,ગરુૂ જ સાષાત ન છ ,ગરુૂ જ સાષાત ૫૫રબ્રહ્મનુ ં રૂરબ્રહ્મનુ ં રૂ૫ ૫ 
છ ,એટલ  કેઃસસંારિા ંઉત  છ ,એટલ  કેઃસસંારિા ંઉત    ૫૫વત્ત,પોષણ અન  ર્ાતં કરિાિાળી ત્રણ  ર્ક્તતઓ ગરુૂિા ંિોય છ .વત્ત,પોષણ અન  ર્ાતં કરિાિાળી ત્રણ  ર્ક્તતઓ ગરુૂિા ંિોય છ .  

  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  
અિધતૂ ગુઅિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય અન  ત િના રૂ દત્તાત્ર ય અન  ત િના ૨૪ ૨૪ ગરુૂઓ......ગરુૂઓ......  

ભારતીય ઇવતિાસિા ં એક િિાન ઋવષ થઇ ર્યા,જેિનુ ં નાિ િત ુ ં : ભારતીય ઇવતિાસિા ં એક િિાન ઋવષ થઇ ર્યા,જેિનુ ં નાિ િત ુ ં : ગરુૂ દત્તાત્ર ય.ગરુૂ દત્તાત્ર ય.એકિાર યાદિ ૃળૂના એકિાર યાદિ ૃળૂના 
પ્રમખુ યદુ િિારાજ ત િન  િળિા આવ્ યાપ્રમખુ યદુ િિારાજ ત િન  િળિા આવ્ યા અન  પ્ર્ ન અન  પ્ર્ ન પછુયો કેઃિિામ િા પછુયો કેઃિિામ િાજી ! આજી ! આ૫ ૫ આટલા િિાન જ્ઞાની, આટલા િિાન જ્ઞાની, 
વ્ યવ્ યિિાર ૃુર્ળ અન  દરેક પ્રકારે જીિનિાંિિાર ૃુર્ળ અન  દરેક પ્રકારે જીિનિાં  સફળ કેિી રીત  બ્ યાસફળ કેિી રીત  બ્ યા? આ ભયાનક ખટપટથી ભરેલા સસંારિા ં? આ ભયાનક ખટપટથી ભરેલા સસંારિા ં
રિીન  તિારી બવુધ્ ધરિીન  તિારી બવુધ્ ધિત્તા,કિશવનપણુતા,દષતા અન  ત જસ્ િીિત્તા,કિશવનપણુતા,દષતા અન  ત જસ્ િીતા કેિી રીત  ટકી રિી?કાિ,ર મોધિા ંબળિાિાળી તા કેિી રીત  ટકી રિી?કાિ,ર મોધિા ંબળિાિાળી 
આ દુવનયાિા ંરિીન  સિાધાની,તૃ તઆ દુવનયાિા ંરિીન  સિાધાની,તૃ ત,સતંષૃ્ ટ,સતંષૃ્ ટ અન  પ્રસ્ ન અન  પ્રસ્ ન તિ  કેિી રીત  રિી ર્કો છો? તિ  કેિી રીત  રિી ર્કો છો?  

અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય ઋવષએ સિજાવ્ યુંઋવષએ સિજાવ્ યુ ં કેઃ િ ેરાજા !  કેઃ િ ેરાજા ! િ  બવૃધ્ ધિ  બવૃધ્ ધના વિકાસ િાટે તથા વિશ્ર્િિા ંપોતાન  ના વિકાસ િાટે તથા વિશ્ર્િિા ંપોતાન  
સરુર્ષત અન  સફળ બનાિિા ૃુલ સરુર્ષત અન  સફળ બનાિિા ૃુલ ૨૪ ૨૪ જીિો તથા જીિો તથા ૫૫દાથોની પાસ થી ત િન  ગરુૂ િાનીન  ત િની પાસ થી દાથોની પાસ થી ત િન  ગરુૂ િાનીન  ત િની પાસ થી 
બોધ પ્રા તબોધ પ્રા ત કયો છ . કયો છ .પોતાની સ્ મુપોતાની સ્ મખુ ઉપવસ્ થખ ઉપવસ્ થત તિાિ ત તિાિ ૫૫દાથોના વિર્ ષ ગણુોન  સિજીન  ત ન  જીિનિાંદાથોના વિર્ ષ ગણુોન  સિજીન  ત ન  જીિનિાં  
અઅ૫૫નાિી લ િા,ત નાિાથંી વર્ષણ પ્રા તનાિી લ િા,ત નાિાથંી વર્ષણ પ્રા ત કરવુ ંએ જ િાસ્ ત કરવુ ંએ જ િાસ્ તવિક વર્ષ્ યવિક વર્ષ્ યભાિ છ .ઘણા લોકો એક જ ગરુૂ કે એક ભાિ છ .ઘણા લોકો એક જ ગરુૂ કે એક 
જ પ્રકારનુ ંવિર્ ષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છ  ત િની પાસ થી જ્ઞાન પ્રા તજ પ્રકારનુ ંવિર્ ષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છ  ત િની પાસ થી જ્ઞાન પ્રા ત કરિાનુ ંઇ્ છ  કરિાનુ ંઇ્ છ  છ ,પરંત ુઋવષએ સિજાવ્ યું છ ,પરંત ુઋવષએ સિજાવ્ યુ ં 
કેઃ જયા ંસધુી  પણૂશતઃ જ્ઞાન પ્રા તકેઃ જયા ંસધુી  પણૂશતઃ જ્ઞાન પ્રા ત ના થાય મ યાં ના થાય મ યાં  સધુી અલર્ અલર્ વિષયોના ગરુૂઓન  ધારણ કરતા રિો.સધુી અલર્ અલર્ વિષયોના ગરુૂઓન  ધારણ કરતા રિો.  

11))  પથૃ્ િીઃપથૃ્ િીઃ  પથૃ્ િીપથૃ્ િીન સિશપ્રથિ ગરુૂ િાનીન  િ  ત નાિાથંી સિનર્ીલતાનો તથા ષિાર્ીલતાનો ગણુલીધો ન સિશપ્રથિ ગરુૂ િાનીન  િ  ત નાિાથંી સિનર્ીલતાનો તથા ષિાર્ીલતાનો ગણુલીધો 
છ .પથૃ્ િીછ .પથૃ્ િીના એક ભાર્ન  ના એક ભાર્ન  ૫૫િશત કિિેાિા ંઆિ  છ .િશત કિિેાિા ંઆિ  છ .૫૫િશતિાથંી નીકળતી નદીઓ અન  વષૃો પાસ થી િશતિાથંી નીકળતી નદીઓ અન  વષૃો પાસ થી 
િન  િન  ૫૫રોરો૫૫કાર કેિી રીત  કરિો? ત નો બોધકાર કેિી રીત  કરિો? ત નો બોધ  િળ્યો છ .િળ્યો છ .  

22))  જળતમ િઃજળતમ િઃપાણી પાસ થી િ  સિતા,વર્તળતા,વનરિંકારીતા અન  ર્વતર્ીલતાનો બોધ લીધો છ .પાણી પાસ થી િ  સિતા,વર્તળતા,વનરિંકારીતા અન  ર્વતર્ીલતાનો બોધ લીધો છ .  પાણી પાણી 
પાસ  અલૌહકક સિતા છ ,ત  ર્રીબ શ્રીિતં બધાન  પાસ  છ ,ત  બધાના જીિનિા ં ઉમ સાપાસ  અલૌહકક સિતા છ ,ત  ર્રીબ શ્રીિતં બધાન  પાસ  છ ,ત  બધાના જીિનિા ં ઉમ સાિ આપ  િ આપ  



છ .ઉંઘિાથંી ઉિયા છ .ઉંઘિાથંી ઉિયા ૫૫છી આંખ ઉપર પાણી છાટંતા ંજ વર્તળતા,સ્ ુછી આંખ ઉપર પાણી છાટંતા ંજ વર્તળતા,સ્ ુ વતિ અન  ઉમ સાવતિ અન  ઉમ સાિ આપ  છ ,ત  બિ આપ  છ ,ત  બધી ધી 
જગ્ યાજગ્ યાએ જાય છ  ત થી વનરિંકારી છ .એ જાય છ  ત થી વનરિંકારી છ .૫૫મ થમ થરની િાફક પાણી વસ્ થરની િાફક પાણી વસ્ થર નથી,ત િ આર નથી,ત િ આ૫૫ણુ ં જીિન ણુ ં જીિન ૫૫ણ ણ 
ર્વતર્ીલ િોવુ ંજોઇએ.ર્વતર્ીલ િોવુ ંજોઇએ.  

33))  અવગ્ નઃઅવગ્ નઃ  િારા િારા ત્રીજાત્રીજા  ગરુૂગરુૂ    અવગ્ નઅવગ્ ન  છ .અવગ્ નછ .અવગ્ નિાંિાં  ત જસ્ િીત જસ્ િીતા,તા,૫૫રપીડાવનિારકતા,રપીડાવનિારકતા,૫૫હરગ્રિશ ૂ્  યહરગ્રિશ ૂ્  યતા, તા, 
વનિશળતા, પાિકતા અન  લોકસગં્રિ છ .સાધના કરિી િોય તો આ બધા ગણુો જીવનિશળતા, પાિકતા અન  લોકસગં્રિ છ .સાધના કરિી િોય તો આ બધા ગણુો જીિનિા ંલાિિા િનિા ંલાિિા 
૫૫ડર્ .અવગ્ નડર્ .અવગ્ ન લાકડાિા ંગુ ત લાકડાિા ંગુ ત રિ ેછ  ત િ સાધકે  રિ ેછ  ત િ સાધકે ૫૫ણ પોતાની આધ્ યાણ પોતાની આધ્ યાવમ િવમ િક ક   ર્ક્તત ગુ તર્ક્તત ગુ ત રાખિી રાખિી  
જોઇએ.જોઇએ.  પોતાની ર્ક્તત ગુ તપોતાની ર્ક્તત ગુ ત રાખિાનો બોધ સાધકે અવગ્ ન રાખિાનો બોધ સાધકે અવગ્ ન પાસ થી લ િાનો છ . પાસ થી લ િાનો છ .  

44))  િાયઃુિાયઃુ  િાય ુિારો િાય ુિારો ચોથાચોથાગરુૂ છ , ત ની પાસ થી હું સગં્રિ ન કરિો,ર્વત, વનર્લિગરુૂ છ , ત ની પાસ થી હું સગં્રિ ન કરિો,ર્વત, વનર્લિ૫૫તા અન  અપરીગ્રિતા અન  અપરીગ્રિતા તા 
ની િાતો વર્ખ્ યોની િાતો વર્ખ્ યો છં.િાય ુએટલ  અંદર રિિેાિાળો પ્રાણિાય ુઅન  બિાર ફરિાિાળો િાય.ુ.અંદર  છં.િાય ુએટલ  અંદર રિિેાિાળો પ્રાણિાય ુઅન  બિાર ફરિાિાળો િાય.ુ.અંદર 
રિિેાિાળો પ્રાણિાય ુજેટલાથી ર્રીર ચાલ  ત ટલો જ િાય ુઉપાડ ેછ ,ત િી જ રીત  જીિનિા ંજરૂરી રિિેાિાળો પ્રાણિાય ુજેટલાથી ર્રીર ચાલ  ત ટલો જ િાય ુઉપાડ ેછ ,ત િી જ રીત  જીિનિા ંજરૂરી 
િોય ત ટલા જ વિષયભોર્ લ િા જોઇએ.આિ,સગં્રિ ના કરિો, એ એક પ્રકારનો વિકાસ છ િોય ત ટલા જ વિષયભોર્ લ િા જોઇએ.આિ,સગં્રિ ના કરિો, એ એક પ્રકારનો વિકાસ છ --  ત  હુ ંત  હુ ં
િાયુિાય ુ પાસ થી વર્ખ્ યોપાસ થી વર્ખ્ યો છં.બિાર ફરિાિાળો  છં.બિાર ફરિાિાળો   િાયુિાય ુ ુલની સરુ્ધંતથા દુશર્ધં બનં  લઇન  આિ  ુલની સરુ્ધંતથા દુશર્ધં બનં  લઇન  આિ  
છ . સરુ્ધં તથા દુશર્ધં બનં ન  આશ્રય આપીન  પોત  અર્લ તછ . સરુ્ધં તથા દુશર્ધં બનં ન  આશ્રય આપીન  પોત  અર્લ ત રિ ેછ . વનર્લિ રિ ેછ . વનર્લિ૫૫તા અન  અપરીગ્રિતાતા અન  અપરીગ્રિતા--આ આ 
બ  િાતો હુ ંિાય ુપાસ થી વર્ખ્ યોબ  િાતો હુ ંિાય ુપાસ થી વર્ખ્ યો છં. છં.  

55))  આકાર્ઃઆકાર્ઃજીિનિા ંઆકાર્ના જેિી વ્ યાજીિનિા ંઆકાર્ના જેિી વ્ યા૫૫કતાકતા--વિર્ાળતા િોિી જોઇએવિર્ાળતા િોિી જોઇએ, ત  હુ ંઆકાર્ પાસ થી વર્ખ્ યો, ત  હુ ંઆકાર્ પાસ થી વર્ખ્ યો  
છં.છં.  આકાર્ બધાન  પ ટિા ંરાખ  છ  ત િ િારે આકાર્ બધાન  પ ટિા ંરાખ  છ  ત િ િારે ૫૫ણ આર્ળ િધવુ ંિર્  તો બધુ ંપ ટિા ંરાખવુ ંણ આર્ળ િધવુ ંિર્  તો બધુ ંપ ટિા ંરાખવુ ં ૫૫ડર્ . ડર્ . 
જીિન આકાર્ જેવુ ં િોવુ ં જોઇએ.આકાર્ કાલાતીત છ .આજીિન આકાર્ જેવુ ં િોવુ ં જોઇએ.આકાર્ કાલાતીત છ .આ૫૫ણ  ણ  ૫૫ણ ત્રણ કાળિાથંી જિાનુ ંણ ત્રણ કાળિાથંી જિાનુ ં
છ .ભતૂકાળની ર્ચિંતા નિી,ભવિષ્ યછ .ભતૂકાળની ર્ચિંતા નિી,ભવિષ્ યના િનોરથો નિી અન  િતશિાનકાળન  ર્ચિંટકેલા નના િનોરથો નિી અન  િતશિાનકાળન  ર્ચિંટકેલા નિી.ભતૂકાળ િી.ભતૂકાળ 
આઆ૫૫ણા ઉણા ઉ૫૫ર પરીણાિ કરે છ .ભવિષ્ યર પરીણાિ કરે છ .ભવિષ્ યકાળ આકાળ આ૫૫ણન  પ્ર રણા આપ  છ  અન  િતશિાનકાળિા ંઆણન  પ્ર રણા આપ  છ  અન  િતશિાનકાળિા ંઆ૫૫ણ  ણ  
રિિેાનુ ં છ .આ ત્રણ ય કાળથી અવતત બનિાનુ ં છ .િતશિાન સારો િોય તો ત ની આસક્તત નિી, રિિેાનુ ં છ .આ ત્રણ ય કાળથી અવતત બનિાનુ ં છ .િતશિાન સારો િોય તો ત ની આસક્તત નિી, 
ખરાબ િોય તો ત નો વતરસ્ કાખરાબ િોય તો ત નો વતરસ્ કાર નિી.આિ, આકાર્ જેિા વનિશળ,વનઃસરં્,વ્ યાર નિી.આિ, આકાર્ જેિા વનિશળ,વનઃસરં્,વ્ યા૫૫ક અન  વનલેક અન  વનલે૫ ૫   થવુ ંથવુ ં
જોઇજોઇએએ--ત  હું આકાર્ પાસ થી વર્ખ્ યોત  હું આકાર્ પાસ થી વર્ખ્ યો છં. છં.  

66))  ચિંઃચિંઃ  િારા છઠ્ઠા ગરુૂ ચિં છ .ચિંિાની કળા િધ  છ  અન  ઘટે છ  ત િ આ ર્રીરની અિસ્ થાિારા છઠ્ઠા ગરુૂ ચિં છ .ચિંિાની કળા િધ  છ  અન  ઘટે છ  ત િ આ ર્રીરની અિસ્ થા અવસ્ થ અવસ્ થ  
જાયત  વિજાયત  વિ૫૫હરણિિત  અહરણિિત  અ૫૫ષીષી૫૫ત  અન  ન્ યત  અન  ન્ યવત વત --  આ ર મિ છ . ચિં પાસ થી િન  દેિની ક્ષિુતા અન  આ ર મિ છ . ચિં પાસ થી િન  દેિની ક્ષિુતા અન  
આમ િાઆમ િાની અિરતાનુ ં વર્ષણ િળ્યુ ંછ .િારે ક્યાંની અિરતાનુ ં વર્ષણ િળ્યુ ંછ .િારે ક્યાં અન  ક્યારે િરિાનુ ંત  ખબર નથી,એટલ  જ્યાસંધુી  અન  ક્યારે િરિાનુ ંત  ખબર નથી,એટલ  જ્યાસંધુી 
આ ર્રીર છ  મ યાંઆ ર્રીર છ  મ યાંસધુી પ્રભનુુ ં કાયશ કરી લ વુ,ંસમ કસધુી પ્રભનુુ ં કાયશ કરી લ વુ,ંસમ કિશ કરવુ ંિોય તો આજે જ કરી લો, આિતી કાલ િશ કરવુ ંિોય તો આજે જ કરી લો, આિતી કાલ 
ઉઉ૫૫ર ના છોડવુ.ંશકુલ ર ના છોડવુ.ંશકુલ ૫૫ષિા ં બધા ચિં તરફ જુિ  છ  ષિા ં બધા ચિં તરફ જુિ  છ  ૫૫રંત ુ ૃૃષ્ ણરંત ુ ૃૃષ્ ણ  ૫૫ષિા ંએના તરફ કોઇ જોત ુ ંષિા ં એના તરફ કોઇ જોત ુ ં
નથી,છતા ંત  એટલો જ ર્ાતં,સ  નથી,છતા ંત  એટલો જ ર્ાતં,સ    િસ્ થિસ્ થ અન  સિાધાની છ .આ અન  સિાધાની છ .આ૫૫ણા જીિનિા ંણા જીિનિા ં ૫૫ણ એક હદિસ એિો ણ એક હદિસ એિો 
આિર્  કેઃજયારે આઆિર્  કેઃજયારે આ૫૫ણી કોઇન  જરૂર નિી િોય,કોઇ આણી કોઇન  જરૂર નિી િોય,કોઇ આ૫૫ણન  પછુર્  ણન  પછુર્  ૫૫ણ નિી,આણ નિી,આ૫૫ણા અવસ્ તણા અવસ્ તમ િમ િની ની 
કોઇ નોંધ કોઇ નોંધ ૫૫ણ નિી લ ,ત િછતા ંત  િખત  ત િી જ ર્ાતં અન  સિાધાની વવૃત્તથી જીિિાનુ ં વર્ષણ ણ નિી લ ,ત િછતા ંત  િખત  ત િી જ ર્ાતં અન  સિાધાની વવૃત્તથી જીિિાનુ ં વર્ષણ 
ચિં પાસ થી લ િાનુ ંછ .ચિં પાસ થી લ િાનુ ંછ .  

77))  સયૂશઃસયૂશઃ  સયૂશ પાસ થીસયૂશ પાસ થી  ત જ તથા પોતાની ચિકથી બીજાઓન  જીવિત રાખિા એ બોધ િળ  છ .સયૂશ ત જ તથા પોતાની ચિકથી બીજાઓન  જીવિત રાખિા એ બોધ િળ  છ .સયૂશ 
પાસ  ઉપાસ  ઉ૫૫કારકતાકારકતા--પ્રકાર્િયતાપ્રકાર્િયતા--વનલેવનલે૫૫તા અન  વનષ્ કાતા અન  વનષ્ કાિતા..જેિા ગણુો છ .આિતા..જેિા ગણુો છ .આ૫૫ણા જીિનિા ંણા જીિનિા ં ૫૫ણ આ ણ આ 
ગણુો આિિા જોઇએ.આજનો િાનિ રાર્ગણુો આિિા જોઇએ.આજનો િાનિ રાર્--િષેિષે--િમ સિમ સરર--હદનતા..િર્ રેના અંધકારિા ં ફસાય લો હદનતા..િર્ રેના અંધકારિા ં ફસાય લો 
છ .ત િની પાસ  આર્ાછ .ત િની પાસ  આર્ા--ઉલ્ લાઉલ્ લાસ અન  પ્ર િનો સ અન  પ્ર િનો પ્રકાર્ લઇ જિાનો છ , એ જ સાચી પ્રકાર્ લઇ જિાનો છ , એ જ સાચી   સયૂશ ઉપાસના સયૂશ ઉપાસના 



છ .સયૂશ પાસ  વનલેછ .સયૂશ પાસ  વનલે૫૫તા છ .ચોિાસાિા ં િાદળ આિ  છ ..ધળૂ ઉડ ેછ ..ત નાથી ઢંકાઇ જિા છતા ં સયૂશ તા છ .ચોિાસાિા ં િાદળ આિ  છ ..ધળૂ ઉડ ેછ ..ત નાથી ઢંકાઇ જિા છતા ં સયૂશ 
વનલેવનલે૫ ૫ રિ ેછ .આરિ ેછ .આ૫૫ણ  ણ  ૫૫ણ જર્તિા ંફરિાનુ ંછ  ત થી કચરો આિિાનો જ ! ણ જર્તિા ંફરિાનુ ંછ  ત થી કચરો આિિાનો જ ! ૫૫રંત ુસયૂશ પાસ થી આિી રંત ુસયૂશ પાસ થી આિી 
વનલેવનલે૫૫તા લ િાની છ .ઉતા લ િાની છ .ઉ૫૫કાર કરિો જોઇએ અન કાર કરિો જોઇએ અન   ત નુ ંસાતમ યત નુ ંસાતમ ય ટકવુ ંજોઇએ. ટકવુ ંજોઇએ.  

88))  કબતૂરઃકબતૂરઃ  કબતૂર પાસ થી એિો બોધ લીધો કેઃ િાનિજીિનન  કબતૂર પાસ થી એિો બોધ લીધો કેઃ િાનિજીિનન  ૫૫હરિારના સદસ્ યોહરિારના સદસ્ યોના પાલન પોષણ ના પાલન પોષણ 
સધુી વસવિત ના રાખવુ,ંનિી તો ત િના િાટે જ િોિાઇ જવુ ંસધુી વસવિત ના રાખવુ,ંનિી તો ત િના િાટે જ િોિાઇ જવુ ં ૫૫ડર્ .અમ યંડર્ .અમ યતં સ્ ન ત સ્ ન િથીિથી--આસક્તતથી આસક્તતથી 
બવુધ્ ધબવુધ્ ધનુ ં સ્ િાનુ ં સ્ િાતરં્ય ય ખતિ થઇ જાય છ ,બવુધ્ ધતરં્ય ય ખતિ થઇ જાય છ ,બવુધ્ ધ વિચારી ર્કતી જ નથી..આ િા વિચારી ર્કતી જ નથી..આ િાત કબતૂર પાસ થી ત કબતૂર પાસ થી 
વર્ખિાની છ .એક કબતૂર ફરત ુ ંિત ુ.ંમ યાંવર્ખિાની છ .એક કબતૂર ફરત ુ ંિત ુ.ંમ યાં એક કબતૂરી આિી.ત  બ્ ન  એક કબતૂરી આિી.ત  બ્ ન  સાથ  રિિેા લાગ્ યાં સાથ  રિિેા લાગ્ યાં.બ્ ચાં.બ્ ચાં પ દા  પ દા 
થયા,ંસાથ  રિિેાથી પ્ર િ િધ્ યોથયા,ંસાથ  રિિેાથી પ્ર િ િધ્ યો.એકબીજા ઉ.એકબીજા ઉ૫૫ર અમ યંર અમ યંત િિાલ કરિા લાગ્ યાંત િિાલ કરિા લાગ્ યાં.બ્ ચાં.બ્ ચાંન  પાખંો આિતા ંન  પાખંો આિતા ં
ઉડિા લાગ્ યાંઉડિા લાગ્ યાં.બનં  બ્ ચાં.બનં  બ્ ચાંના પાલન પોષણિા ં આનદં િાનિા લાના પાલન પોષણિા ં આનદં િાનિા લાગ્ યાંગ્ યાં.કબતૂરન  જોઇ ત ની .કબતૂરન  જોઇ ત ની 
િાદા(કબતૂરી) ખરુ્ થઇ ર્ઇ અન  કબતૂરીન  ખરુ્ રાખિી એ જ િારંૂ કતશવ્ યિાદા(કબતૂરી) ખરુ્ થઇ ર્ઇ અન  કબતૂરીન  ખરુ્ રાખિી એ જ િારંૂ કતશવ્ ય છ  એિ કબતૂરન   છ  એિ કબતૂરન  
લાગ્ યુંલાગ્ યુ.ંએક હદિસ લોભાવિષ્ ટ.એક હદિસ લોભાવિષ્ ટ થઇન  બ્ ચાં થઇન  બ્ ચાં પારધીની જાળિા ં ફસાઇ ર્યા,ંત િન  બચાિિા જતા ં પારધીની જાળિા ં ફસાઇ ર્યા,ંત િન  બચાિિા જતા ં
કબતૂરી કબતૂરી ૫૫ણ જાળિા ંફસાઇ ર્ઇ,મ યાંણ જાળિા ંફસાઇ ર્ઇ,મ યાં કબતૂર આિીન  બ .ંુ.પોતાના આખા ૃુટંુબન  કબતૂર આિીન  બ .ંુ.પોતાના આખા ૃુટંુબન   જાળિા ંફસાય લુ ંજાળિા ંફસાય લુ ં
જોઇન  કબતૂર િતાર્ થઇ ર્યુ.ંકબતૂરન  લાગ્ યુંજોઇન  કબતૂર િતાર્ થઇ ર્યુ.ંકબતૂરન  લાગ્ યુ ંકેઃ પમ ની કેઃ પમ ની અન  બ્ ચાં અન  બ્ ચાંઓ વિના િારંૂ જર્તિા ંકોણ? ઓ વિના િારંૂ જર્તિા ંકોણ? 
િિ  િારે ર્ા િાટે જીિવુ?ં હું િિ  િારે ર્ા િાટે જીિવુ?ં હું ૫૫ણ કેિ િરી ના ર્યો? આ રીત  કબતૂર મ યાંણ કેિ િરી ના ર્યો? આ રીત  કબતૂર મ યાં રડિા લાગ્ યું રડિા લાગ્ યુ.ં આ િાનિ . આ િાનિ 
પહરિાર નુ ંર્ચત્ર છ .જે કબતૂર રૂપ  સિજાવ્ યુંપહરિાર નુ ંર્ચત્ર છ .જે કબતૂર રૂપ  સિજાવ્ યુ ંછ .ર્ોક અન  દુઃ છ .ર્ોક અન  દુઃખથી િાનિ ધિશ્ યુખથી િાનિ ધિશ્ યતુ અન  કતશવ્ યત અન  કતશવ્ ય્ યુ્ યતુ ત 
બન  છ .પમ નીબન  છ .પમ ની અન  બાળકો િરી જિાથી કબતૂરન  પોતાનુ ં જીિન અતૃ ત અન  બાળકો િરી જિાથી કબતૂરન  પોતાનુ ં જીિન અતૃ ત--અૃૃતાથશ અન  વ્ યઅૃૃતાથશ અન  વ્ યથશ થશ 
લાગ્ યુંલાગ્ યુ,ંત થી ત  પોત  ,ત થી ત  પોત  ૫૫ણ જાળિા ંણ જાળિા ં૫૫ડી િરી ર્યુ.ંઅિીં પ્ર્ નડી િરી ર્યુ.ંઅિીં પ્ર્ ન ઉભો થાય કેઃહું ર્ા િાટે જ્ ્ યો ઉભો થાય કેઃહું ર્ા િાટે જ્ ્ યો? શુ ંહુ ં? શુ ંહુ ં
ફતત ૃુટંુબ િાટે જ છં? િારે જીિનફતત ૃુટંુબ િાટે જ છં? િારે જીિનિા ંશુ ંકરિાનુ ંછ ? જીવિત કોન  કિિેાય?િનષુ્ યિા ંશુ ંકરિાનુ ંછ ? જીવિત કોન  કિિેાય?િનષુ્ ય જીિનનો  જીિનનો ઉદે્ યઉદે્ ય  
શુ?ં હું ક્યાથંી આવ્ યોશુ?ં હું ક્યાથંી આવ્ યો? કેિ આવ્ યો? કેિ આવ્ યો? ક્યા ંજિાનો?? ક્યા ંજિાનો?--  આ બાબતો વિર્  જે વિચાર કરતો નથી ત ની આ બાબતો વિર્  જે વિચાર કરતો નથી ત ની 
ખબૂ જ ખરાબ દર્ા થાય છ .પમ નીખબૂ જ ખરાબ દર્ા થાય છ .પમ ની અન  બાળકોનુ ંપાલનપોષણ કરવુ ંજ જોઇએ,પરંત ુઅવતર્ય પ્ર િ  અન  બાળકોનુ ંપાલનપોષણ કરવુ ંજ જોઇએ,પરંત ુઅવતર્ય પ્ર િ 
અન  આસક્તતિા ંજોખિ છ , ત નાઅન  આસક્તતિા ંજોખિ છ , ત ના  લીધ  િનષુ્ યલીધ  િનષુ્ ય પોતાનુ ં કતશવ્ ય પોતાનુ ં કતશવ્ ય ભલૂી જાય છ . આ જર્તિા ંિારંૂ  ભલૂી જાય છ . આ જર્તિા ંિારંૂ 
કોન? િન  જ્ િકોન? િન  જ્ િ આ આ૫૫નારો કે ૃુટૂંબ? િારે કોના િાટે જીિિાનુ?ં િન  પ્રભએુ િાનિજ્ િનારો કે ૃુટૂંબ? િારે કોના િાટે જીિિાનુ?ં િન  પ્રભએુ િાનિજ્ િ આ યો આ યો  
છ .ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિા ંસૌથી શ્ર ષ્ િછ .ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિા ંસૌથી શ્ર ષ્ િ બવુધ્ ધ બવુધ્ ધર્ાળી બનાવ્ યોર્ાળી બનાવ્ યો છ  તો આમ િ છ  તો આમ િકલ્ યાકલ્ યાણના િાટે કાયશ કરવુ ંણના િાટે કાયશ કરવુ ં
જોઇએ. જોઇએ. આધ જર્તગુઆધ જર્તગરુૂ ર્કંરાચાયશજીરૂ ર્કંરાચાયશજી  ર્તશ્ર્લોકીઃશ્ર્લોકઃપર્તશ્ર્લોકીઃશ્ર્લોકઃપ  િા ં કિ ે છ  કેઃ"દેિ,સ્ ત્રીિા ં કિ ે છ  કેઃ"દેિ,સ્ ત્રી,પતૂ્ર,વિત્ર, સ િક, ,પતૂ્ર,વિત્ર, સ િક, 
ઘોડા,બળદ..િર્ રેન  ખરુ્ રાખિાિા ંએટલ  કેઃ િાસંવિિાસંા પાછળ જ દરેક જણ પોતાનુ ંઆયષુ્ યઘોડા,બળદ..િર્ રેન  ખરુ્ રાખિાિા ંએટલ  કેઃ િાસંવિિાસંા પાછળ જ દરેક જણ પોતાનુ ંઆયષુ્ ય  
ગિુાિ  છ .જયારે વ્ યગિુાિ  છ .જયારે વ્ યિિાર ૃુર્ળ ચતરુજન જેનાથી પોતાન  સૌભાગ્ યિિાર ૃુર્ળ ચતરુજન જેનાથી પોતાન  સૌભાગ્ યિતં િાન  છ ,ત ના િાટે જીિ  િતં િાન  છ ,ત ના િાટે જીિ  
છ ,છ ,પરંત ુ પ્રાણના અધીર્ સિા, અંતર્શત અમતૃરૂપરંત ુ પ્રાણના અધીર્ સિા, અંતર્શત અમતૃરૂ૫ ૫ આમ િઆમ િતમ િતમ િની વિિાસંા કોઇ કરત ુ ં નથી."ની વિિાસંા કોઇ કરત ુ ં નથી."--  
ભર્િાનન  ઓળખિા એ બ્રહ્મવિધા છ .આમ િાભર્િાનન  ઓળખિા એ બ્રહ્મવિધા છ .આમ િાનુ ંઉ્ નનુ ંઉ્ નવતકરણ કરીન  ઉવતકરણ કરીન  ઉ૫૫ર લઇ જિો એ આમ િર લઇ જિો એ આમ િજ્ઞાન જ્ઞાન 
છ .કબતૂર પાસ થી એ વર્ખિા િળ્યુ ંછ  કેઃ િારે "હું" ન  ભલૂિો જ જોઇએ.છ .કબતૂર પાસ થી એ વર્ખિા િળ્યુ ંછ  કેઃ િારે "હું" ન  ભલૂિો જ જોઇએ.  

99))  અજર્રઃઅજર્રઃસાધકન  વિના િારં્ ,ઈ્ છાસાધકન  વિના િારં્ ,ઈ્ છા ક કયાશ વિના આપો આપ જ અનાયાસ  જે કંઇ િળી જાય ત  ભલ  યાશ વિના આપો આપ જ અનાયાસ  જે કંઇ િળી જાય ત  ભલ  
રૂખુ ં સખુ ુ ં િોય કે ભલ  ખબૂ જ  િધરુ અન  સ્ િારૂખુ ં સખુ ુ ં િોય કે ભલ  ખબૂ જ  િધરુ અન  સ્ િાહદષ્ ટહદષ્ ટ િોઇ,થોડંુ િોય કે િધ ુ બવુધ્ ધ િોઇ,થોડંુ િોય કે િધ ુ બવુધ્ ધિાન સાધકે િાન સાધકે 
અજર્રની જેિ ખાઇન  જીિન વનિાશિ કરી લ િો તથા પ્રા તઅજર્રની જેિ ખાઇન  જીિન વનિાશિ કરી લ િો તથા પ્રા ત થય લ ભોજનિા ંજ સતંષુ્ ટ થય લ ભોજનિા ંજ સતંષુ્ ટ રિવે ુ.ંિધ ુ રિવે ુ.ંિધ ુ
િ ળિિા ઉતાિળા ન થવુ,ંકારણ કેઃ િાિ ળિિા ઉતાિળા ન થવુ,ંકારણ કેઃ િાનિ જીિન ફતત ભોજન િાટે,કિાિિા િાટે જ િળ્ય ુનથી. નિ જીિન ફતત ભોજન િાટે,કિાિિા િાટે જ િળ્ય ુનથી. 
હું અજર્ર પાસ થી આગ્રિશ ૂ્  યહું અજર્ર પાસ થી આગ્રિશ ૂ્  ય જીિન ર્ીખ્ યો જીિન ર્ીખ્ યો.આગ્રિશ ૂ્  ય.આગ્રિશ ૂ્  ય જીિન એટલ  જે િળ  ત નો  જીિન એટલ  જે િળ  ત નો 
સ્ િીસ્ િીકાર.અજર્ર કંઇ િ ળિિા પોતાની ર્ક્તત િાકાર.અજર્ર કંઇ િ ળિિા પોતાની ર્ક્તત િા૫૫રતો નથી,ત ના િોઢાિા ંઆિીન  રતો નથી,ત ના િોઢાિા ંઆિીન  ૫૫ડ ે છ  ત  જ ડ ે છ  ત  જ 



ખાય છ .તો ખાય છ .તો ૫૫છી કંઇ કરિાનુ ં જ નિી? ભોર્ો િાટે ઉદાવસનતા છી કંઇ કરિાનુ ં જ નિી? ભોર્ો િાટે ઉદાવસનતા અન  ભક્તતના િાટે ર્ક્તત અન  ભક્તતના િાટે ર્ક્તત 
િાિા૫૫રિી.િનષુ્ યરિી.િનષુ્ યન  િનોબળન  િનોબળ--ઇ્ િઇ્ િવયબળ અન  દેિ બળવયબળ અન  દેિ બળ--  આ ત્રણ ર્ક્તતઓ િળ લી છ  ત ન  આ ત્રણ ર્ક્તતઓ િળ લી છ  ત ન  
ભર્િાનના કાિિા ંિાભર્િાનના કાિિા ંિા૫૫રિી જોઇએ.રિી જોઇએ.  

1100))  સમિુઃસમિુઃ  સમિુ પાસ થી િ  વર્ખ્ યુંસમિુ પાસ થી િ  વર્ખ્ યુ ંછ  કેઃસાધકે િંિ ર્ા ંિયાશદાિા ંરિી પ્રસ્ ન છ  કેઃસાધકે િંિ ર્ા ંિયાશદાિા ંરિી પ્રસ્ ન અન  ર્ભંીર રિવે ુ.ંસાર્ર  અન  ર્ભંીર રિવે ુ.ંસાર્ર 
પોતાની િયાશદા છોડતો નથી.સાર્રપોતાની િયાશદા છોડતો નથી.સાર્ર  બિારથી પ્રસ્ નબિારથી પ્રસ્ ન અન  અંદરથી ર્ભંીર છ .સાર્ર દુસ્ ત અન  અંદરથી ર્ભંીર છ .સાર્ર દુસ્ તર અન  ર અન  
અનતં છ .ત િ સાધકે અનતં છ .ત િ સાધકે ૫૫ણ બિારથી પ્રસ્ નણ બિારથી પ્રસ્ ન અન  અંદરથી ર્ભંીર રિવે ુ ંજોઇએ.જીિન વિકાસ િાટે  અન  અંદરથી ર્ભંીર રિવે ુ ંજોઇએ.જીિન વિકાસ િાટે 
પ્રસ્ નપ્રસ્ નતા િોિી જોઇએ.િષાશઋતિુા ંનદીઓિા ંપરુ આિિાથી ત  િધતો નથી અન  ઉનાળાિા ંપાણી તા િોિી જોઇએ.િષાશઋતિુા ંનદીઓિા ંપરુ આિિાથી ત  િધતો નથી અન  ઉનાળાિા ંપાણી 
િરાળ બનીન  ઉડી જિા છતા ં ત  ઘટતો નથી,ત િરાળ બનીન  ઉડી જિા છતા ં ત  ઘટતો નથી,ત િી જ રીત  ભર્િત  િી જ રીત  ભર્િત    ૫૫રાયણ સાધકે સાસંારીક રાયણ સાધકે સાસંારીક 
૫૫દાથોની પ્રાવ તદાથોની પ્રાવ તથી પ્રુવલ્ લથી પ્રુવલ્ લત ના થવ ુતથા વિત ના થવ ુતથા વિ૫૫વત્તિા ંઉદાસ ના થવુ.ં વત્તિા ંઉદાસ ના થવુ.ં   

  " જીિનિા ંર્િ  ત િી " જીિનિા ંર્િ  ત િી ૫૫હરવસ્ થહરવસ્ થવત વનિાશણ થાય ત િ છતા ંિનઃવસ્ થવત વનિાશણ થાય ત િ છતા ંિનઃવસ્ થવત એકરસ રિિેી જોઇએ. "વત એકરસ રિિેી જોઇએ. "  
1111))  પતરં્ર્યઃુપતરં્ર્યઃુ  ૫૫તરં્ર્યા પાસ થી એ બોધ પ્રા તતરં્ર્યા પાસ થી એ બોધ પ્રા ત કયો કેઃજેિ  કયો કેઃજેિ ૫૫તરં્ર્યુ ંરૂતરં્ર્યુ ંરૂ૫૫િાંિાં  િોહિત થઇન  આર્િા ંૃદૂી િોહિત થઇન  આર્િા ંૃદૂી 

૫૫ડ ે છ  અન  બળી િરે છ  ત િી જ રીત  પોતાની ઇવ્ િડ ે છ  અન  બળી િરે છ  ત િી જ રીત  પોતાની ઇવ્ િયોન  િર્િા ં ન રાખિાિાળો પરુૂષ જયારે યોન  િર્િા ં ન રાખિાિાળો પરુૂષ જયારે 
િાયાની કોઇ પણ આકષશક િસ્ ત ુિાયાની કોઇ પણ આકષશક િસ્ તનુ  જુિ  છ  તો ત ના તરફ આકવષિત થઇ જાય છ  અન  ઘોર ન  જુિ  છ  તો ત ના તરફ આકવષિત થઇ જાય છ  અન  ઘોર 
અંધકારિા,ં નરકિા ંઅંધકારિા,ં નરકિા ં ૫૫ડીન  પોતાનુ ં સમ યાડીન  પોતાનુ ં સમ યાનાર્ કરી દે છ .જે મઢૂ વ્ યનાર્ કરી દે છ .જે મઢૂ વ્ યક્તત કંચનક્તત કંચન,ઘરેણા,ંક,ઘરેણા,ંક૫૫ડા.ં.િર્ રે ડા.ં.િર્ રે 
નાર્િાન િાવયક નાર્િાન િાવયક ૫૫દાથોિા ંફસાઇન  પોતાની તિાિ ર્ચત્તવવૃત્તઓ ત ના ઉદાથોિા ંફસાઇન  પોતાની તિાિ ર્ચત્તવવૃત્તઓ ત ના ઉ૫૫ભોર્ના િાટે જ િાભોર્ના િાટે જ િા૫૫રે છ  રે છ  
ત  પોતાની વિિ ક બવુધ્ ધત  પોતાની વિિ ક બવુધ્ ધ ખોઇન   ખોઇન  ૫૫તરં્ર્યાની જેિ નષ્ ટતરં્ર્યાની જેિ નષ્ ટ થઇ જાય છ .ઇવ્ િ થઇ જાય છ .ઇવ્ િયોનો સારો ઉયોનો સારો ઉ૫૫યોર્ યોર્ 
કરિાિા ં આિ  તો કરિાિા ં આિ  તો ૫૫વિત્ર અન  ત નો ઉવિત્ર અન  ત નો ઉ૫૫ભોર્ િાટે જ ઉભોર્ િાટે જ ઉ૫૫યોર્ કરિાિા ં આિ  તો ત યોર્ કરિાિા ં આિ  તો ત   
અઅ૫૫વિત્ર.સુદંરતા એ પ્રભનુી વિભવૂત છ ,વિત્ર.સુદંરતા એ પ્રભનુી વિભવૂત છ ,૫૫રંત ુજયા ંપાવિર્ય ય છ  મ યાંરંત ુજયા ંપાવિર્ય ય છ  મ યાં િાસના ઉભી થતી નથી.િંિ ર્ા ં િાસના ઉભી થતી નથી.િંિ ર્ા ં
ભોર્િા ં સૌદયશનો નાર્ થાય છ  અન  ભક્તતિા ં સૌદયશનુ ં સાતમ યભોર્િા ં સૌદયશનો નાર્ થાય છ  અન  ભક્તતિા ં સૌદયશનુ ં સાતમ ય છ . એકાદ સુદંર યિુવત રસ્ તા છ . એકાદ સુદંર યિુવત રસ્ તા  
ઉઉ૫૫રથી જતી િોય તો ત ન  જોઇન  ૃતૂરાન  િાસના થતી નથી.ત િી જ રીત  સુદંર સ્ ત્રીરથી જતી િોય તો ત ન  જોઇન  ૃતૂરાન  િાસના થતી નથી.ત િી જ રીત  સુદંર સ્ ત્રીન  જોઇન  ન  જોઇન  
બાળકન  કે વધૃ્ ધબાળકન  કે વધૃ્ ધના િનિા ંના િનિા ં ૫૫ણ િાસના વનિાશણ થતી નથી,એનો અથશ એ છ  કેઃ િસ્ ત ુણ િાસના વનિાશણ થતી નથી,એનો અથશ એ છ  કેઃ િસ્ તિુા ંિાસના િા ંિાસના 
નથી, જોનારની દૃવષ્ ટનથી, જોનારની દૃવષ્ ટથી િાસના વનિાશણ થાય છ .જે ઈવ્ િથી િાસના વનિાશણ થાય છ .જે ઈવ્ િયાસક્તતથી જોિાિા ંઆિ  તો ત ન  ભોર્ યાસક્તતથી જોિાિા ંઆિ  તો ત ન  ભોર્ 
કિિેાિા ંઆિ  છ .જે ૃદદયાસક્તતથી જોિાિા ંઆિ  ત િા ંભાિ પ્રર્ટે છ .સુદંર િસ  કિિેાિા ંઆિ  છ .જે ૃદદયાસક્તતથી જોિાિા ંઆિ  ત િા ંભાિ પ્રર્ટે છ .સુદંર િસ    ત ુતરફ બધા જુિ  ત ુતરફ બધા જુિ  
છ ,પરંત ુ ત  કંઇ દૃવષ્ ટછ ,પરંત ુ ત  કંઇ દૃવષ્ ટથી જુિ  છ  ત  અર્મ યથી જુિ  છ  ત  અર્મ યનુ ં છ .િાનિ ભક્તત નિી કરે તો સૌદયશની પાછળ નુ ં છ .િાનિ ભક્તત નિી કરે તો સૌદયશની પાછળ 
૫૫તરં્ર્યાની જેિ િરી જર્ ,એટલ  કેઃિનષુ્ યતરં્ર્યાની જેિ િરી જર્ ,એટલ  કેઃિનષુ્ ય ર્રીર ચાલ્ યું ર્રીર ચાલ્ યુ ં જર્ .આ િાટે દરેક િાનિ  સાિધાન  જર્ .આ િાટે દરેક િાનિ  સાિધાન 
રિિેાનુ ંછ .સવૃષ્ ટરિિેાનુ ંછ .સવૃષ્ ટનુ ંસૌદયશ ષર્ણક છ ,ખરાબ છ ,ન્ િનુ ંસૌદયશ ષર્ણક છ ,ખરાબ છ ,ન્ િર છ ..એવુ ંફતત બોલીર છ ..એવુ ંફતત બોલીન  નિી ચાલ  એ િકીકત ન  નિી ચાલ  એ િકીકત 
નથી સવૃષ્ ટનથી સવૃષ્ ટ સુદંર છ  એ િકીકત છ  ત ન  ખરાબ િરાિીન  ભાર્વુ ંએ  સુદંર છ  એ િકીકત છ  ત ન  ખરાબ િરાિીન  ભાર્વુ ંએ ૫૫યાલનિાદ છ .જીિનની દૃવષ્ ટયાલનિાદ છ .જીિનની દૃવષ્ ટ  
બદલિી જોઇએ અન  આ કાિ ભક્તતથી જ સભંિ છ .બદલિી જોઇએ અન  આ કાિ ભક્તતથી જ સભંિ છ .  

1122))  ભિરોઃભિરોઃ  ભિરો વિર્ભ્ નભિરો વિર્ભ્ ન પષુ્ પો પષુ્ પોિાથંી ભલ  ત  નાનુ ંિોય કે િોટંુ ત નો સાર ગ્રિણ કરે છ ,ત િી જ રીત  િાથંી ભલ  ત  નાનુ ંિોય કે િોટંુ ત નો સાર ગ્રિણ કરે છ ,ત િી જ રીત  
જે વિિાન છ ,પહંડજે વિિાન છ ,પહંડત છ ,બવુધ્ ધત છ ,બવુધ્ ધિાન છ  ત  પરુૂષ  નાના િોટા તિાિ ર્ાસ્ ત્રોિાન છ  ત  પરુૂષ  નાના િોટા તિાિ ર્ાસ્ ત્રોિાથંી ત નો સાર વનચોડ િાથંી ત નો સાર વનચોડ 
ગ્રિણ કરિો જોઇએ.ગ્રિણ કરિો જોઇએ.  

1133))  િધિુાખીઃિધિુાખીઃિધિુાખી પાસ થી એ બોધ િળ્યો કેઃસાધકે બીજા હદિસના િાટે ર્ભષાનો સગં્રિ ના િધિુાખી પાસ થી એ બોધ િળ્યો કેઃસાધકે બીજા હદિસના િાટે ર્ભષાનો સગં્રિ ના 
કરિો.ત ની પાસ  ર્ભષા લ િાનુ ંકોઇ પાત્ર િોય તો બ  િાથ અન  ભ ગુ ંકરી રાખિાનુ ંકોઇ પાત્રકરિો.ત ની પાસ  ર્ભષા લ િાનુ ંકોઇ પાત્ર િોય તો બ  િાથ અન  ભ ગુ ંકરી રાખિાનુ ંકોઇ પાત્ર િોય  િોય 
તો ત  પોતાનુ ંપ ટ છ .જે ધન િળ્યુ ંછ  ત ન  િાતો ત  પોતાનુ ંપ ટ છ .જે ધન િળ્યુ ંછ  ત ન  િા૫૫રો અન  બીજાન  આપો,ત નો ફતત સચંય ના કરો,નિી રો અન  બીજાન  આપો,ત નો ફતત સચંય ના કરો,નિી 
તો સગં્રિલેુ ંધન બીજા ઉપાડી જર્ .જે ખાય છ  અન  ખિડાિ  છ  ત  જ ખરો ખાનદાન  છ .ર્ાસ્ ત્રોતો સગં્રિલેુ ંધન બીજા ઉપાડી જર્ .જે ખાય છ  અન  ખિડાિ  છ  ત  જ ખરો ખાનદાન  છ .ર્ાસ્ ત્રોિા ંિા ં



ધનની ત્રણ ર્વતઓ બતાિી છ ઃદાન,ભોર્ અન  નાર્.દાન આધનની ત્રણ ર્વતઓ બતાિી છ ઃદાન,ભોર્ અન  નાર્.દાન આ૫૫િાિા ંઆિાિા ંઆ૫૫નારન  સિાધાન અન  નારન  સિાધાન અન  
લ નારન  સતંોષ િળ  છ .ભોર્િિાિા ંભોર્િનારન  જ સખુ િળ  છ ,જે આલ નારન  સતંોષ િળ  છ .ભોર્િિાિા ંભોર્િનારન  જ સખુ િળ  છ ,જે આ૫૫તો નથી અન  ભોર્િતો તો નથી અન  ભોર્િતો 
૫૫ણ નથી ત ના ધનનો નાર્ થાય છ .એક પ્રાર્ચન ભજનનીણ નથી ત ના ધનનો નાર્ થાય છ .એક પ્રાર્ચન ભજનની  પકં્તતપકં્તત  છ છ   કેઃ                                                                        કેઃ                                                                          

  ધન િળ્ય ુધન િળ્ય ુ૫૫ણ િોજ ન િાણી કહું કરિની કિાણી રે,    ણ િોજ ન િાણી કહું કરિની કિાણી રે,                                                                                                        
  કા ંતો ભાગ્ યકા ંતો ભાગ્ ય બીજાનુ ંભળ્યુ,ં કા ંતો ખોટી કિાણી િારા સતંો...જૂના ધરિ લ્ યો બીજાનુ ંભળ્યુ,ં કા ંતો ખોટી કિાણી િારા સતંો...જૂના ધરિ લ્ યો જાણી રે... જાણી રે...  
1144))  િાથીઃિાથીઃ  અિધતૂ  જોયુ ં કેઃિાથી િાથણના સ્ પઅિધતૂ  જોયુ ં કેઃિાથી િાથણના સ્ પર્શ પાછળ ર્ાડંો થાય છ ,ત ન  િાથણ સિશસ્ િર્શ પાછળ ર્ાડંો થાય છ ,ત ન  િાથણ સિશસ્ િ લાર્  છ ,  લાર્  છ , 

ત ના સ  ત ના સ    ૫૫ર્શ સખુની નબળાઇ િાનિ સર્શ સખુની નબળાઇ િાનિ સિજે છ  ત થી ત નો સદઉિજે છ  ત થી ત નો સદઉ૫૫યોર્ કરીન  ર્ક્તતર્ાળીન  યોર્ કરીન  ર્ક્તતર્ાળીન  ૫૫ણ ણ ૫૫કડી કડી 
લ  છ .વર્કારી એક ખાડો કરીન  ત ના ઉલ  છ .વર્કારી એક ખાડો કરીન  ત ના ઉ૫૫ર િાસંની ર િાસંની ૫૫ટ્ટીઓ ર્ોિિી દે છ ,ત ના ઉટ્ટીઓ ર્ોિિી દે છ ,ત ના ઉ૫૫ર ઘાસ પાથરીન  ર ઘાસ પાથરીન  
જિીન જેવુ ંબનાિી દે છ .ખાડાની બીજી તરફ િાથણન  ઉભી રાખિાિા ંઆિ  છ .સ  જિીન જેવુ ંબનાિી દે છ .ખાડાની બીજી તરફ િાથણન  ઉભી રાખિાિા ંઆિ  છ .સ    ૫૫ર્શસખુના િાટે ર્શસખુના િાટે 
પાર્લ બનીન  િાથી દોડતો આિ  છ  અન  ખાડાિાંપાર્લ બનીન  િાથી દોડતો આિ  છ  અન  ખાડાિાં  સસ૫૫ડાઇ જાય છ .િાથીન  કેટલાક હદિસો સધુી ડાઇ જાય છ .િાથીન  કેટલાક હદિસો સધુી 
ભખૂ્ યોભખૂ્ યો--તરસ્ યોતરસ્ યો રાખિાિા ં આિ  છ , રાખિાિા ં આિ  છ ,૫૫છી વર્કારી ત ન  પોતાના તાબાિા ં લઇ લ  છ .સ  છી વર્કારી ત ન  પોતાના તાબાિા ં લઇ લ  છ .સ    ૫૫ર્શ સખુની ર્શ સખુની 
પાછળ ર્ાડંો થિાથી િાથી પોતાનુ ં સ્ િાપાછળ ર્ાડંો થિાથી િાથી પોતાનુ ં સ્ િાતરં્ય ય ગિુાિી બ સ  છ .ર્ક્તતર્ાળી િાથી તરં્ય ય ગિુાિી બ સ  છ .ર્ક્તતર્ાળી િાથી ૫૫ણ સ્ ત્રીણ સ્ ત્રી સ   સ    ૫૫ર્શિા ંર્શિા ં
પાર્લ બનીન  બધંનિા ંપાર્લ બનીન  બધંનિા ં ૫૫ડ ેછ .જર્તિા ંસ્ ત્રીડ ેછ .જર્તિા ંસ્ ત્રી અન  પરુૂષ ભર્િાન વનવિિત છ  ત થી સ્ ત્રી અન  પરુૂષ ભર્િાન વનવિિત છ  ત થી સ્ ત્રીન  મ યાન  મ યાજ્ય જ્ય 
સિજીન  ત ની વનિંદા કરિાની નથી.જેના પ ટથી આસિજીન  ત ની વનિંદા કરિાની નથી.જેના પ ટથી આ૫૫ણો જ્ િણો જ્ િ થયો,જેનુ ં સ્ ત થયો,જેનુ ં સ્ તનપાન કરીન  આનપાન કરીન  આ૫૫ણ  ણ  
િોટા થયા ત ની સાથ  િોટા થયા ત ની સાથ  ૫૫શિુત  િતશન કરિાનો ર્ાસ્ ત્રશિુત  િતશન કરિાનો ર્ાસ્ ત્રિા ં વનષ ધ કયો છ .સ્ ત્રીિા ં વનષ ધ કયો છ .સ્ ત્રી તરફ  તરફ ૫૫શિુત   િતશન શિુત   િતશન 
એટલ  સ્ ત્રીએટલ  સ્ ત્રી તરફ ઇવ્ િ તરફ ઇવ્ િય સખુની િવષ્ ટય સખુની િવષ્ ટથી જ જોવુ.ંથી જ જોવુ.ં૫૫શનુ  િાનવસક,બૌવધક કે આવમ િશનુ  િાનવસક,બૌવધક કે આવમ િક સખુની િવષ્ ટક સખુની િવષ્ ટ  
િોતી જ નથી,ત ન  ફતત ર્ારીહરક સખુની જ ખબર િોય છ .િાણસ િોતી જ નથી,ત ન  ફતત ર્ારીહરક સખુની જ ખબર િોય છ .િાણસ ૫૫ણ ત  જ િવષ્ ટણ ત  જ િવષ્ ટથી જુિ  તો ત  થી જુિ  તો ત  
૫૫શિુત   િવષ્ ટશિુત   િવષ્ ટ છ .સ્ ત્રી છ .સ્ ત્રી પરુષ સાથ  અન  ઉ પરુષ સાથ  અન  ઉ૫૫ભોર્ કરે તો ત િા ં કોઇ ખરાબી નથી,ભોર્ કરે તો ત િા ં કોઇ ખરાબી નથી,૫૫રંત ુ સ્ ત્રીરંત ુ સ્ ત્રીિા ંિા ં
પાવિર્ય યપાવિર્ય ય  વનિાશણ કરો અન  ત ના િાટે ભક્તતની જરૂર છ .ભર્િાન  તિાિના ં ર્રીર બનાવ્ યાંવનિાશણ કરો અન  ત ના િાટે ભક્તતની જરૂર છ .ભર્િાન  તિાિના ં ર્રીર બનાવ્ યાં  
છ ,ભર્િાન જ તિાિના ંર્રીરન  ચલાિ  છ .આ ર્રીરની અંદર ભર્િાન જ બ િા છ  ત થી આ ર્રીર છ ,ભર્િાન જ તિાિના ંર્રીરન  ચલાિ  છ .આ ર્રીરની અંદર ભર્િાન જ બ િા છ  ત થી આ ર્રીર 
૫૫વિત્ર છ ,બીજાનુ ંર્રીર વિત્ર છ ,બીજાનુ ંર્રીર ૫૫વિત્ર િાનિા િાટે આ ત્રણ િાતો ઘણી જ અર્મ યવિત્ર િાનિા િાટે આ ત્રણ િાતો ઘણી જ અર્મ યની છ .ની છ .  

1155))  િરણઃિરણઃ  એક વર્કારી િરણનો વર્કાર કરતો િતોએક વર્કારી િરણનો વર્કાર કરતો િતો.અિધતૂ  ત  જોયુ.ંિરણ અવતર્ય ચ.અિધતૂ  ત  જોયુ.ંિરણ અવતર્ય ચ૫૫ળ િતુ,ંત થી ળ િત ુ,ંત થી 
વર્કારી ત ન  વર્કારી ત ન  ૫૫કડી ર્કતો ન િતો.વર્કારીન  િરણની નબળાઇની ખબર િતી.િરણ ર્ાયનકડી ર્કતો ન િતો.વર્કારીન  િરણની નબળાઇની ખબર િતી.િરણ ર્ાયન--સરં્ીતથી સરં્ીતથી 
લોભાય છ .સરં્ીત િર્ાડિાથી િરણ લોભાર્  ત િ વિચારી વર્કારીએ ર્ાયન ર્રૂ કયુું અન  િરણ લોભાય છ .સરં્ીત િર્ાડિાથી િરણ લોભાર્  ત િ વિચારી વર્કારીએ ર્ાયન ર્રૂ કયુું અન  િરણ 
સરં્ીત સાભંળિા ઉભુ ં રહ્ુ ં ત  લાર્ જોઇન  વર્કારીએ ત નો વર્કાર કયોસરં્ીત સાભંળિા ઉભુ ં રહ્ુ ં ત  લાર્ જોઇન  વર્કારીએ ત નો વર્કાર કયો.આ ઘટના જોયા .આ ઘટના જોયા ૫૫છી છી 
ભાર્િતકારે ત ના ઉભાર્િતકારે ત ના ઉ૫૫ર એક િાતાશ લખી છ ઃ અયોધ્ યાર એક િાતાશ લખી છ ઃ અયોધ્ યા નર્રી ઉ નર્રી ઉ૫૫ર આર આ૫૫વત્ત આિી િતી.ત િાથંી વત્ત આિી િતી.ત િાથંી 
અયોધ્ યાઅયોધ્ યાની રષા કરિી િોય તો ઋષ્ યની રષા કરિી િોય તો ઋષ્ યશૃરં્ ઋવષન  અયોધ્ યાશૃરં્ ઋવષન  અયોધ્ યાિા ંલાિિા િા ંલાિિા ૫૫ડ.ેરાજાએ વિચાર કરીન  ડ.ેરાજાએ વિચાર કરીન  
િ ્ યાિ ્ યાઓન  ઋષ્ યઓન  ઋષ્ યશૃરં્ ઋવષન  લાિિાનુ ં કાિ સો યુંશ ૃરં્ ઋવષન  લાિિાનુ ં કાિ સો યુ.ંઋવષ ત.ઋવષ ત૫ ૫ કરતા િતા ત  સ્ થકરતા િતા ત  સ્ થળ ળ   
િ ્ યાિ ્ યાઓ(નમૃ યાંઓ(નમૃ યાંર્નાઓ) ર્નાઓ) ૫૫િોચી ર્ઇ.મ યાંિોચી ર્ઇ.મ યાં ત િન  ર્ાયન ત િન  ર્ાયન--નમૃ યનમૃ ય ર્રૂ કયુું.ત િના િાિ,ભાિ,નમૃ ય ર્રૂ કયુું.ત િના િાિ,ભાિ,નમૃ ય..િર્ રે ..િર્ રે 
જોઇન  ઋષ્ યજોઇન  ઋષ્ યશૃરં્ ઋવષ ત િન  અનુૃ ળૂ થઇ ર્યા.અમ યાશૃરં્ ઋવષ ત િન  અનુૃ ળૂ થઇ ર્યા.અમ યાર સધુી ત િન  સ્ ત્રીર સધુી ત િન  સ્ ત્રીન  જોઇ જ ન ન  જોઇ જ ન 
િતી.ર્રૂઆતિા ંતો ત િન  લાગ્ યુંિતી.ર્રૂઆતિા ંતો ત િન  લાગ્ યુ ંકેઃઆ પ્રાણી કોન છ  ? િિાન ત કેઃઆ પ્રાણી કોન છ  ? િિાન ત૫૫સ્ િીસ્ િી િોિા છતા ંઋષ્ ય િોિા છતા ંઋષ્ યશૃંશ ૃંર્ ઋવષ ર્ ઋવષ 
લબુ્ ધલબુ્ ધ થયા.આિા ંભાર્િતકાર સિજાિ  છ  કેઃજેન  જીિન વિકાસ કરિો િોય ત િન  ર્ાયન,નમૃ ય થયા.આિા ંભાર્િતકાર સિજાિ  છ  કેઃજેન  જીિન વિકાસ કરિો િોય ત િન  ર્ાયન,નમૃ યના ના 
નાદિા ંના નાદિા ંના ૫૫ડવુ,ં ત  ડવુ,ં ત  ૫૫થ્ યુથ્ યતુ બનાિી તકલીફ આત બનાિી તકલીફ આ૫૫ર્ .અન  જે ર્ .અન  જે ૫૫રતતં્ર બવુધ્ ધરતતં્ર બવુધ્ ધનો છ  ત  જીિન વિકાસ નો છ  ત  જીિન વિકાસ 
કેિ કરી ર્કે?જીિન વિકાસ કરિો િોય તો સ્ િકેિ કરી ર્કે?જીિન વિકાસ કરિો િોય તો સ્ િતતં્ર બવુધ્ ધતતં્ર બવુધ્ ધ જોઇએ.જીિન વિકાસના િાટે બુ જોઇએ.જીિન વિકાસના િાટે બવુધ્ ધવધ્ ધ  



બર્ડિી ના જોઇએ.કપાળ  વતલક કરીન  આબર્ડિી ના જોઇએ.કપાળ  વતલક કરીન  આ૫૫ણ  બવુધ્ ધણ  બવુધ્ ધની પજૂા કરીએ છીએ,કારણ કેઃબવુધ્ ધની પજૂા કરીએ છીએ,કારણ કેઃબવુધ્ ધ બર્ડ ેતો  બર્ડ ેતો 
વિચાર અન  કિશ વિચાર અન  કિશ ૫૫ણ બર્ડ ેછ .ણ બર્ડ ેછ .  

1166))  િાછલીઃિાછલીઃ  અિધતૂ  િાછલી પાસ થી એિો બોધ ગ્રિણ કયો કેઃજેન  જીિન વિકાસ કરિો િોય ત ન  અિધતૂ  િાછલી પાસ થી એિો બોધ ગ્રિણ કયો કેઃજેન  જીિન વિકાસ કરિો િોય ત ન  
રસના નો િોિ છોડિો રસના નો િોિ છોડિો ૫૫ડર્ .િાછીિાર કાટંાિા ંિાસંનો ટકૂડો રાખીન ડર્ .િાછીિાર કાટંાિા ંિાસંનો ટકૂડો રાખીન   િાછલીન  ફસાિ  છ ,ત િી રીત  િાછલીન  ફસાિ  છ ,ત િી રીત  
સ્ િાસ્ િાદના લોભી દુશબવુધ્ ધદના લોભી દુશબવુધ્ ધ િનષુ્ ય િનષુ્ ય  ૫૫ણ પોતાના િનન  િથંન કરનારી જીભન  િર્ થઇ જાય છ  અન  ણ પોતાના િનન  િથંન કરનારી જીભન  િર્ થઇ જાય છ  અન  
િાયો જાય છ .વિિ કી પરુૂષ ભોજનન  છોડીન  બીજી ઇવ્ િિાયો જાય છ .વિિ કી પરુૂષ ભોજનન  છોડીન  બીજી ઇવ્ િયો ઉયો ઉ૫૫ર તો ખબૂ જ જલ્ દીર તો ખબૂ જ જલ્ દીથી વિજ્ય પ્રા તથી વિજ્ય પ્રા ત  
કરી લ  છ ,પરંત ુત નાથી રસના ઇવ્ િકરી લ  છ ,પરંત ુત નાથી રસના ઇવ્ િય(જીભ) િર્િા ંય(જીભ) િર્િા ંથતી નથી.થતી નથી.  

1177))  હટિંટોડીઃહટિંટોડીઃ    અિધતૂ એકિાર ટીંટોડીન  જુિ  છ .ત ની ચોંચિાંઅિધતૂ એકિાર ટીંટોડીન  જુિ  છ .ત ની ચોંચિાં  િાસંનો ટુકડો િતો,ત ના લીધ  બીજા બધા િાસંનો ટુકડો િતો,ત ના લીધ  બીજા બધા 
૫૫ષીઓ ત ની પાછળ ષીઓ ત ની પાછળ ૫૫ડયા િતા.છ િટે ટીંટોડીએ િાસંનો ટુકડો ફેંકી દીધો કે તરંુત જ બધા િરેાન ડયા િતા.છ િટે ટીંટોડીએ િાસંનો ટુકડો ફેંકી દીધો કે તરંુત જ બધા િરેાન 
કરિાિાળા ચાલ્ યાકરિાિાળા ચાલ્ યા ર્યા અન  િરેાર્વત દૂર થઇ.આના ઉ ર્યા અન  િરેાર્વત દૂર થઇ.આના ઉ૫૫રથી અિધતૂ કિ ેછ  કેઃઅરથી અિધતૂ કિ ેછ  કેઃઅ૫૫સગં્રસગં્રિના લીધ  િના લીધ  
િરેાનર્વત થાય છ , ત  છોડી દો તો તકલીફ દૂર થાય છ .અિી િાસંના ટુકડાનો અથશ થાય િરેાનર્વત થાય છ , ત  છોડી દો તો તકલીફ દૂર થાય છ .અિી િાસંના ટુકડાનો અથશ થાય 
છ ઃઉછ ઃઉ૫૫ભોગ્ યભોગ્ ય િસ્ ત ુ િસ્ ત.ુકવિએ કહ્ુ ંછ  કેઃજે છ ડ ેએન  કોઇ છોડત ુ ંનથી અન  જે છોડ ેત ન  કોઇ છ ડત ુ ંનથી..કવિએ કહ્ુ ંછ  કેઃજે છ ડ ેએન  કોઇ છોડત ુ ંનથી અન  જે છોડ ેત ન  કોઇ છ ડત ુ ંનથી.  

1188))  વપિંર્લા િ ્ યાઃવપિંર્લા િ ્ યાઃ  દત્તાત્ર ય વપિંર્લા નાિની િ ્ યાદત્તાત્ર ય વપિંર્લા નાિની િ ્ યા પાસ થી  પાસ થી ૫૫ણ જ્ઞાન િ ળવ્ યુંણ જ્ઞાન િ ળવ્ યુ ં છ .શ્રીિદ  ભાર્િત  િા ંછ .શ્રીિદ  ભાર્િત  િા ં
ત ની કથા આિ  છ  કેઃ વિદેિ નર્રી વિવથલા નર્રીિા ંએક નાચિા ર્ાિાિાળી વપિંર્લા નાિની ત ની કથા આિ  છ  કેઃ વિદેિ નર્રી વિવથલા નર્રીિા ંએક નાચિા ર્ાિાિાળી વપિંર્લા નાિની 
િ ્ યાિ ્ યા રિતેી િતી,ત  ધનની લોભી િતી.પ્રભએુ ત ન  સુદંરતા આપી િતી,પરંત ુત નો ત  દું   રિતેી િતી,ત  ધનની લોભી િતી.પ્રભએુ ત ન  સુદંરતા આપી િતી,પરંત ુત નો ત  દું  ૫૫યોર્ યોર્ 
કરતી િતી.ધનિાન અન  લાલચ ુપરુૂષોન  લોભાિીન  ત  ત િની પાસ થી ધન કરતી િતી.ધનિાન અન  લાલચ ુપરુૂષોન  લોભાિીન  ત  ત િની પાસ થી ધન ૫૫ડાિતી ડાિતી િતી,િતી,૫૫રંત ુરંત ુ
ત ની યિુાની અસ્ તત ની યિુાની અસ્ ત થતા ંધનિાન પરુૂષો ત ની પાસ  આિિાના બધં થઇ ર્યા.એક હદિસ ત  ગ્રાિક  થતા ંધનિાન પરુૂષો ત ની પાસ  આિિાના બધં થઇ ર્યા.એક હદિસ ત  ગ્રાિક 
ર્ોધ  છ  અન  ત િા ં વનષ્ ફર્ોધ  છ  અન  ત િા ં વનષ્ ફળ જાય છ ,ત થી ત  ળ જાય છ ,ત થી ત  ૫૫શ્ર્યાતાશ્ર્યાતા૫ ૫ કરે છ  કેઃ આ િારો દેિ વિલાસાથશ કરે છ  કેઃ આ િારો દેિ વિલાસાથશ 
નથી.વપિંર્લા સ્ ત્રીનથી.વપિંર્લા સ્ ત્રી િોિા છતા ં સ્ ત્રી િોિા છતા ં સ્ ત્રી ર્રીરની વનિંદા કરે છ .ત ન  કાિિાસના વિર્  નફરત ર્રીરની વનિંદા કરે છ .ત ન  કાિિાસના વિર્  નફરત  ઉભી કરી ઉભી કરી 
છ .કોઇની કાિના પવૂતિના િાટે પોતાનુ ંર્રીર િાછ .કોઇની કાિના પવૂતિના િાટે પોતાનુ ંર્રીર િા૫૫યુશ,ત થી ત  જીિનથી કંટાળી ર્ઇ,છ િટે ત ન  વિચાર યુશ,ત થી ત  જીિનથી કંટાળી ર્ઇ,છ િટે ત ન  વિચાર 
કયો કેઃિારાથી સૌથી નજીકિા ંનજીક, િારા ૃદદયિા ંજ િારા સાચા સ્ િાકયો કેઃિારાથી સૌથી નજીકિા ંનજીક, િારા ૃદદયિા ંજ િારા સાચા સ્ િાિી ભર્િાન વિરાજિાન છ  િી ભર્િાન વિરાજિાન છ  
કે જે િાસ્ તકે જે િાસ્ તવિક પ્ર િ,સખુ અન  વિક પ્ર િ,સખુ અન  ૫૫રિાથશનુ ંસાચુ ંધન આરિાથશનુ ંસાચુ ંધન આ૫૫નાર છ .જર્તના પરુૂનાર છ .જર્તના પરુૂષો અવનમ યષો અવનમ ય છ  અન   છ  અન  
એક પ્રભ ુજ વનમ યએક પ્રભ ુજ વનમ ય છ  ત િન  છોડીન  િ  ત ુ્  છ છ  ત િન  છોડીન  િ  ત ુ્  છ િનષુ્ યો િનષુ્ યોનુ ંસ િન કયુશ? કે જે િારી એક નુ ંસ િન કયુશ? કે જે િારી એક ૫૫ણ કાિના પરુી ણ કાિના પરુી 
કરી ર્કે ત િ ન િતા,ત િન  િન  ફતત દુઃખકરી ર્કે ત િ ન િતા,ત િન  િન  ફતત દુઃખ--ભયભય----વ્ યાવ્ યાવધવધ--ર્ોક અન  િોિ જ આ યાંર્ોક અન  િોિ જ આ યાં છ .આિા ંિારી  છ .આિા ંિારી 
મખૂશતાની િદ છ  કેઃહું ત િનુ ંસ િન કરતી રિી..ખરેખર ધનની મખૂશતાની િદ છ  કેઃહું ત િનુ ંસ િન કરતી રિી..ખરેખર ધનની લાલચ અન  આર્ા ઘણી ખરાબ છ .લાલચ અન  આર્ા ઘણી ખરાબ છ .  

  િનષુ્ યિનષુ્ ય  આર્ાની ફાસંી ઉઆર્ાની ફાસંી ઉ૫૫ર લટકી રહ્યો છ  ત ન  તલિારથી કાર લટકી રહ્યો છ  ત ન  તલિારથી કા૫૫િાિાળી કોઇ િસ્ ત ુિાિાળી કોઇ િસ્ ત ુિોય તો ત  ફતત  િોય તો ત  ફતત 
િૈરાગ્ યિૈરાગ્ ય છ .જેના જીિનિા ંિૈરાગ્ ય છ .જેના જીિનિા ંિૈરાગ્ ય આિતો નથી ત  અજ્ઞાની પરુૂષ િિતા છોડિાની ઇ્ છા આિતો નથી ત  અજ્ઞાની પરુૂષ િિતા છોડિાની ઇ્ છા કરતો નથી  કરતો નથી 
ત િ ર્રીર અન  ત ના બધંનથી મતુત થિાનુ ં ઇ્ છત િ ર્રીર અન  ત ના બધંનથી મતુત થિાનુ ં ઇ્ છતો નથી.વપિંતો નથી.વપિંર્લાએ પોતાન  જ સિજાવ્ યુંર્લાએ પોતાન  જ સિજાવ્ યુ ં કેઃહુ ં કેઃહુ ં
ઇવ્ િઇવ્ િયોના આવધન બની ર્ઇ ! િ  ખબૂ જ વન્ દયોના આવધન બની ર્ઇ ! િ  ખબૂ જ વન્ દનીય આજીવિકાનો આશ્રય લીધો ! િારૂ ર્રીર િ ચાઇ નીય આજીવિકાનો આશ્રય લીધો ! િારૂ ર્રીર િ ચાઇ 
ર્યુ ં !લંર્યુ ં !લં૫૫ટ લોભી અન  વનિંદનીય િનષુ્ યોટ લોભી અન  વનિંદનીય િનષુ્ યોએ ત ન  ખરીદી લીધુ ંઅન  હુ ંએટલી મખૂશ છં કેઃઆ ર્રીરના એ ત ન  ખરીદી લીધુ ંઅન  હુ ંએટલી મખૂશ છં કેઃઆ ર્રીરના 
બદલાિા ંધન ઇ્ છબદલાિા ંધન ઇ્ છતી રિી ! િન  વધક્કાર છ  ! આ ર્રીરતી રિી ! િન  વધક્કાર છ  ! આ ર્રીર  એક ઘટ છ  ત િા ંઆડા ઉભા િાસંની જેિ એક ઘટ છ  ત િા ંઆડા ઉભા િાસંની જેિ 
િાડકા ંર્ોિિાય લા ંછ .ચાિડી,રોિ અન  નખથી ઢંકાય લુ ંછ ,ત િા ં દર્ દરિાજા છ  કે જેિાથંી િળિાડકા ંર્ોિિાય લા ંછ .ચાિડી,રોિ અન  નખથી ઢંકાય લુ ંછ ,ત િા ં દર્ દરિાજા છ  કે જેિાથંી િળ--મતૂ્ર મતૂ્ર 
નીકળતા જ રિ ેછ ,ત િાથંી જો કોઇ સરં્ચત સંનીકળતા જ રિ ેછ ,ત િાથંી જો કોઇ સરં્ચત સં૫૫વત્ત િોય તો િળવત્ત િોય તો િળ--મતૂ્ર છ .િારા વસિાઇ એિી કંઇ સ્ ત્રીમતૂ્ર છ .િારા વસિાઇ એિી કંઇ સ્ ત્રી િર્   િર્  
કે જે આ સ્ થ ૂકે જે આ સ્ થળૂ ર્રીરન  પોતાનુ ં વપ્રળ ર્રીરન  પોતાનુ ં વપ્રય સિજીન  ત નુ ં સ િન કરે ? આ વિવથલાનર્રી વિદેિીઓ અન  ય સિજીન  ત નુ ં સ િન કરે ? આ વિવથલાનર્રી વિદેિીઓ અન  
જીિ્ મુજીિ્ મતુત િિાપરુૂષોની નર્રી છ  અન  ત િા ં એકિાત્ર હું જ મખૂશ અન  દુષ્ ટતત િિાપરુૂષોની નર્રી છ  અન  ત િા ં એકિાત્ર હું જ મખૂશ અન  દુષ્ ટ છં,કારણ કેઃઆમ િ છં,કારણ કેઃઆમ િદાનીદાની--



અવિનાર્ી અવિનાર્ી ૫૫રિવપ્રય રિવપ્રય ૫૫રિામ િારિામ િાન  છોડીન  બીજા પરુૂષોની અર્ભલાષા કરંૂ છં.િારા ૃદદયિા ં વિરાજિાન ન  છોડીન  બીજા પરુૂષોની અર્ભલાષા કરંૂ છં.િારા ૃદદયિા ં વિરાજિાન 
પ્રભ ુતિાિ પ્રાણીઓના પ્રભ ુતિાિ પ્રાણીઓના ૫૫રિ હિતૈષી,વપ્રયતિ સ્ િારિ હિતૈષી,વપ્રયતિ સ્ િાિી અન  આમ િાિી અન  આમ િા છ .િ ેિારા મખૂશ ર્ચત્ત ! ત ૂ ંબતાિ તો  છ .િ ેિારા મખૂશ ર્ચત્ત ! ત ૂ ંબતાિ તો 
ખરંૂ કેઃજર્તના વિષયભોર્ોએ અન  ત ન  આખરંૂ કેઃજર્તના વિષયભોર્ોએ અન  ત ન  આ૫૫િાિાળા પરુૂષોએ તન  કેટલુ ંસખુ આ યુંિાિાળા પરુૂષોએ તન  કેટલુ ંસખુ આ યુ ં? અરે ! ત  પોત   ? અરે ! ત  પોત  
જ જ્ િજ જ્ િ--િરણધિય િોય ત  તન  ર્ાશ્ર્િત સખુ કેિી રીત  આપી ર્કિાના િતા ? િિ  ખરેખર િારા કોઇ િરણધિય િોય ત  તન  ર્ાશ્ર્િત સખુ કેિી રીત  આપી ર્કિાના િતા ? િિ  ખરેખર િારા કોઇ 
શભુ કશભુ કિશના ફળસ્ િિશના ફળસ્ િરૂપ  િારા પ્રભ ુિારી ઉરૂપ  િારા પ્રભ ુિારી ઉ૫૫ર પ્રસ્ નર પ્રસ્ ન થયા છ ,ત થી જ તો આ દુરાર્ાથી િન  િૈરાગ્ ય થયા છ ,ત થી જ તો આ દુરાર્ાથી િન  િૈરાગ્ યનો નો 
ભાિ થયો છ  અન  આ િૈરાગ્ યભાિ થયો છ  અન  આ િૈરાગ્ ય જ િન  સખુ આ જ િન  સખુ આ૫૫ર્ .િિ  હું ભર્િાનનો આ ઉર્ .િિ  હું ભર્િાનનો આ ઉ૫૫કાર આદરપિૂશક વર્ર્ કાર આદરપિૂશક વર્ર્ 
ઝુકાિીન  સ્ િીઝુકાિીન  સ્ િીકાર કરંૂ છં અન  વિષયભોર્ોની દુરાર્ાન  છોડીન  જર્દીશ્ર્િરની ર્રણ ગ્રિણ કરંૂ છંકાર કરંૂ છં અન  વિષયભોર્ોની દુરાર્ાન  છોડીન  જર્દીશ્ર્િરની ર્રણ ગ્રિણ કરંૂ છં.િિ  િન  .િિ  િન  
પ્રારબ્ ધપ્રારબ્ ધ અનસુાર જે કંઇ પ્રા ત અનસુાર જે કંઇ પ્રા ત થર્  ત નાથી િારો જીિન વનિાશિ કરી લઇર્ અન  ઘણા જ સતંોષ અન   થર્  ત નાથી િારો જીિન વનિાશિ કરી લઇર્ અન  ઘણા જ સતંોષ અન  
શ્રધ્ ધાશ્રધ્ ધાથી બાકીનુ ંજીિન જર્તના કોઇથી બાકીનુ ંજીિન જર્તના કોઇ૫૫ણ પરુૂષની તરફ ન જોતા ંિારા ૃદદય ્ િણ પરુૂષની તરફ ન જોતા ંિારા ૃદદય ્ િર આમ િર આમ િસ્ િસ્ િરૂરૂ૫ ૫ પ્રભનુી પ્રભનુી 
સરં્ વિિાર કરીર્.સરં્ વિિાર કરીર્.  
  જે સિય  જીિ તિાિ વિષયોથી વિરતત બની જાય છ  ત  જે સિય  જીિ તિાિ વિષયોથી વિરતત બની જાય છ  ત  સિય  ત  પોત  જ પોતાની રષા કરી લ  સિય  ત  પોત  જ પોતાની રષા કરી લ  
છ ,એટલ  ખબૂ જ સાિધાનીની સાથ  એ જોતા રિવે ુ ં જોઇએ કેઃસિગ્ર જર્ત કાળરૂપી અજર્રથી છ ,એટલ  ખબૂ જ સાિધાનીની સાથ  એ જોતા રિવે ુ ં જોઇએ કેઃસિગ્ર જર્ત કાળરૂપી અજર્રથી 
ભયગ્રસ્ તભયગ્રસ્ ત છ .અિધતૂ દત્તત્ર ય કિ ેછ  કેઃિાસ્ ત છ .અિધતૂ દત્તત્ર ય કિ ેછ  કેઃિાસ્ તિિા ં વિષયોથી મકુ્તત થઇ જિાથી જ િાનિ િાસ્ તિિા ં વિષયોથી મકુ્તત થઇ જિાથી જ િાનિ િાસ્ તિિા ંિિા ં
મતુત થઇ જાય છ  ત  િ  વપિંર્લા પાસ થી વર્ખ્ યુંમતુત થઇ જાય છ  ત  િ  વપિંર્લા પાસ થી વર્ખ્ યુ ં તથા જેન  તથા જેન   પોતાના ર્રીરન  પોતાની અન  બીજની પોતાના ર્રીરન  પોતાની અન  બીજની 
કાિનાપવૂતિ િાટે િાકાિનાપવૂતિ િાટે િા૫૫યુું છ  ત ન  ર્રીરન  અયુું છ  ત ન  ર્રીરન  અ૫૫િાવનત કયુું ર્ણાય છ .ધનની ર્ચિંતા અન  ધનનુ ંર્ચિંતન એ િાવનત કયુું ર્ણાય છ .ધનની ર્ચિંતા અન  ધનનુ ંર્ચિંતન એ 
જ સિશસ્ િજ સિશસ્ િ નથી, ફતત િાસનાપવૂતિ િાટે જ િાનિર્રીર િળ્યુ ં નથી,ક્ષિુ પરુૂષોની સ િા કરિાથી કંઇ  નથી, ફતત િાસનાપવૂતિ િાટે જ િાનિર્રીર િળ્યુ ં નથી,ક્ષિુ પરુૂષોની સ િા કરિાથી કંઇ 
િળતુ ંનથી.....આ પાચં િાતોથી અિધતૂ દત્તાિળતુ ંનથી.....આ પાચં િાતોથી અિધતૂ દત્તાત્ર યએ ગ્રિણ કરી.ત્ર યએ ગ્રિણ કરી.  
1199))  અભશકઃઅભશકઃ  અભશક એટલ  નાનુ ંબાળક. અિધતૂ દત્તાત્ર ય  નાના બાળક પાસ થી અભશક એટલ  નાનુ ંબાળક. અિધતૂ દત્તાત્ર ય  નાના બાળક પાસ થી ૫૫ણ જ્ઞાન પ્રા તણ જ્ઞાન પ્રા ત કયુું.  કયુું. 

નાના બાળકન  િાન કે અનાના બાળકન  િાન કે અ૫૫િાનનુ ંધ્ યાિાનનુ ંધ્ યાન િોત ુ ંનથી અન  ઘર તથા ન િોત ુ ંનથી અન  ઘર તથા ૫૫રીિારજનોની કોઇ ર્ચિંત્તા િોતી રીિારજનોની કોઇ ર્ચિંત્તા િોતી 
નથી.ત  પોતાના આમ િાનથી.ત  પોતાના આમ િાિા ં જ રિણ કરે છ િા ં જ રિણ કરે છ --  ત  વર્ષણ િ  નાના બાળત  વર્ષણ િ  નાના બાળક પાસ થી લીધ લ છ .આ ક પાસ થી લીધ લ છ .આ 
જર્તિા ંબ  જ વ્ યજર્તિા ંબ  જ વ્ યક્તત વનવ્ ચંક્તત વનવ્ ચંત અન  ત અન  ૫૫રિાનદંિા ંિગ્ નરિાનદંિા ંિગ્ ન રિ ેછ .નાનુ ંબાળક અન  જે પરુૂષ ગણુાવતત  રિ ેછ .નાનુ ંબાળક અન  જે પરુૂષ ગણુાવતત 
બની ર્યો છ  ત . બાળકન  િાન અબની ર્યો છ  ત . બાળકન  િાન અ૫૫િાનની કલ  િાનની કલ    ૫૫ના નથી,જયારે આના નથી,જયારે આ૫૫ણન  એક જ કાિના રિ ેછ  કેઃ ણન  એક જ કાિના રિ ેછ  કેઃ 
લોકો અિોન  સારા કિ.ેિાણસની લોકો અિોન  સારા કિ.ેિાણસની ૮૦ ૮૦ ટકા ર્ક્તત લોક આરાધનાિા ં ખચાશઇ જાય ટકા ર્ક્તત લોક આરાધનાિા ં ખચાશઇ જાય છ .નાનુ ં બાળક છ .નાનુ ં બાળક 
વનવ્ ચંવનવ્ ચંત છ  ત િ િાણસ  ર્ચિંતા છોડી દેિી જોઇએ.જયા ંસધુી ર્ચિંતા છ  મ યાંત છ  ત િ િાણસ  ર્ચિંતા છોડી દેિી જોઇએ.જયા ંસધુી ર્ચિંતા છ  મ યાંસધુી વ્ યસધુી વ્ યથા રિિેાની જ ! થા રિિેાની જ ! 
સભુાવષતકાર કિ ે છ  કેઃ"ર્ચ્ તાસભુાવષતકાર કિ ે છ  કેઃ"ર્ચ્ તા ર્ચત્તા સિાનાવસ્ ત ર્ચત્તા સિાનાવસ્ ત" ર્ચત્તા િાણસન  િરી ર્યા " ર્ચત્તા િાણસન  િરી ર્યા ૫૫છી બાળ  છ  છી બાળ  છ  ૫૫ણ ણ 
ર્ચ્ તાર્ચ્ તા તો િાણસન  જીિતા ંજ બાળ  છ .શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા કિ ેછ  કેઃ તો િાણસન  જીિતા ંજ બાળ  છ .શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા કિ ેછ  કેઃ  ભતૂકાળની ર્ચિંતા છોડી દો, ભતૂકાળની ર્ચિંતા છોડી દો, 
ભવિષ્ યભવિષ્ યકાળની લાલસા છોડી દો અન  િતશિાનન  કાળની લાલસા છોડી દો અન  િતશિાનન  ૫૫કડો.કડો.ભર્િાન  વિસ્ મ ૃભર્િાન  વિસ્ મવૃત ના રાખી િોત તો વત ના રાખી િોત તો 
ભતૂકાળિા ં થય લી ભલૂો, ભોર્િ લા દુઃખો યાદ કરીન  િાણસ િરી જાત.આ ર્ચિંતા દૂર કરિાનો ભતૂકાળિા ં થય લી ભલૂો, ભોર્િ લા દુઃખો યાદ કરીન  િાણસ િરી જાત.આ ર્ચિંતા દૂર કરિાનો 
ઉપાય છ ઃખરાબિા ં ખરાબ સ્ િીઉપાય છ ઃખરાબિા ં ખરાબ સ્ િીકારિાની તૈયારી રાખો,જેથી િાનવસક ર્ાવંત િળર્ .ર્ચિંતાકારિાની તૈયારી રાખો,જેથી િાનવસક ર્ાવંત િળર્ .ર્ચિંતાનુ ં બીજુ ંનુ ં બીજુ ં
કારણ છ ઃમઝુિણ. કારણ છ ઃમઝુિણ. CCoonnffuussiioonn  iiss  tthhee  cchhiieeff  ccaauussee  ooff  wwoorrrryy..િાણસ નિરો િોય મ યાિાણસ નિરો િોય મ યારે ર્ચિંતા કયાશ કરે છ  રે ર્ચિંતા કયાશ કરે છ  
િાટે કાિિા ંસતત વ્ યિાટે કાિિા ંસતત વ્ યસ્ તસ્ ત રિો.બીજુ ંૃુવિચારથી ર્ચિંતા ઉભી થાય છ .ક્ષિુ,દુબશળ વિચારો સાભંળિાથી  રિો.બીજુ ંૃુવિચારથી ર્ચિંતા ઉભી થાય છ .ક્ષિુ,દુબશળ વિચારો સાભંળિાથી 
ર્ચિંતા થર્ ,ર્ચિંતા થર્ ,૫૫રંત ુ જે બીજાની ર્ચિંતા કરિા લાર્  છ  ત ના િન ઉરંત ુ જે બીજાની ર્ચિંતા કરિા લાર્  છ  ત ના િન ઉ૫૫ર ર્ચિંર ર્ચિંતાની ખરાબ અસર થતી તાની ખરાબ અસર થતી 
નથી.નાના બાળકન  જોઇન  અિધતૂ દત્તાત્ર યન  એ કલ  નથી.નાના બાળકન  જોઇન  અિધતૂ દત્તાત્ર યન  એ કલ    ૫૫ના આિી કેઃવિષય સખુના બદલ  આવમ િના આિી કેઃવિષય સખુના બદલ  આવમ િક ક 
સખુની ઇ્ છાસખુની ઇ્ છા કરિી, િાન અ કરિી, િાન અ૫૫િાનથી દૂર રિવે ુ ંઅન  ર્ચિંતા છોડી દેિી.િાનથી દૂર રિવે ુ ંઅન  ર્ચિંતા છોડી દેિી.  



2200))  ૃુિારીકાઃ ૃુિારીકાઃ એક િખત અિધતૂ ફરતા િતા.ત  એક ઘરિા ંર્યા તો એક ૃંુિારી ક્ યાએક િખત અિધતૂ ફરતા િતા.ત  એક ઘરિા ંર્યા તો એક ૃંુિારી ક્ યા એકલી જ ઘ ર  એકલી જ ઘ ર 
િતી.ઘરના તિાિતી.ઘરના તિાિ સદસ્ યોિ સદસ્ યો બિાર ર્યા િતા.ઓર્ચિંતા િર  બિાર ર્યા િતા.ઓર્ચિંતા િર ૫૫ષના લોકો ઘ ર આવ્ યાષના લોકો ઘ ર આવ્ યા.ઘરિા ંબીજુ ંકોઇ .ઘરિા ંબીજુ ંકોઇ 
િત ુ ંનિી.છોકરીએ વિચાયુું કેઃ ઘરિા ંચોખા નથી તો શુ ંકરવુ ં? આિ લા િિિેાનો બિારના રૂિિા ંિત ુ ંનિી.છોકરીએ વિચાયુું કેઃ ઘરિા ંચોખા નથી તો શુ ંકરવુ ં? આિ લા િિિેાનો બિારના રૂિિા ં
બ િા િતા.ત  અંદરના રૂિિા ં ડારં્ર ખાડંિા બ િી તો બરં્ડીઓનો અિાજ થિા લાગ્ યોબ િા િતા.ત  અંદરના રૂિિા ં ડારં્ર ખાડંિા બ િી તો બરં્ડીઓનો અિાજ થિા લાગ્ યો.ૃુિારીકાએ .ૃુિારીકાએ 
બરં્ડીઓનો અિાબરં્ડીઓનો અિાજ ના થાય ત  િાટે બનં  િાથિા ંએક એક બરં્ડી જ રાખી ત ના લીધ  અિાજ બધં જ ના થાય ત  િાટે બનં  િાથિા ંએક એક બરં્ડી જ રાખી ત ના લીધ  અિાજ બધં 
થઇ ર્યો.અિધતૂન  લાગ્ યુંથઇ ર્યો.અિધતૂન  લાગ્ યુ ં કેઃજ્યા ંિધારે લોકો ભ ર્ા થાય મ યાં કેઃજ્યા ંિધારે લોકો ભ ર્ા થાય મ યાં ઝઘડો થર્ ,અિાજ થર્ , બ  લોકો  ઝઘડો થર્ ,અિાજ થર્ , બ  લોકો 
ભ ર્ા થાય તો સિંાદ થાય.આનો અથશ િાણસ  એકલા રિવે ુ ંજોઇએ,તો જ ત  ર્ાવંતથી વિચાર કરી ભ ર્ા થાય તો સિંાદ થાય.આનો અથશ િાણસ  એકલા રિવે ુ ંજોઇએ,તો જ ત  ર્ાવંતથી વિચાર કરી 
ર્કે.ઘણા લોકો સાથ  બ સીર્કે.ઘણા લોકો સાથ  બ સીન  પ્રાથશના કરી ર્કે,પ્રાથશના અન  પજૂાિા ંઅંતર છ .પજૂા િંિ ર્ા ંએકલા ન  પ્રાથશના કરી ર્કે,પ્રાથશના અન  પજૂાિા ંઅંતર છ .પજૂા િંિ ર્ા ંએકલા 
બ સીન  જ થાય છ .આિ,તબ સીન  જ થાય છ .આિ,ત૫ ૫ એકલાએ જ કરવુ ં અન  અધ્ યએકલાએ જ કરવુ ં અન  અધ્ યયનયન--અભ્ યાઅભ્ યાસ બ  જણાએ સાથ  િળીન  સ બ  જણાએ સાથ  િળીન  
કરિોકરિો--  આ ગણુ ત િણ  ૃુિારીકા પાસ થી જાણિા િળ્યો.આ ગણુ ત િણ  ૃુિારીકા પાસ થી જાણિા િળ્યો.  

2211))  સાસા૫ :૫ :  સાસા૫ ૫ પાસ થી અિધતૂ એ વર્ખ્ યાપાસ થી અિધતૂ એ વર્ખ્ યા કેઃ સં્  યા કેઃ સં્  યાસીએ સાસીએ સા૫૫ની િાફક એકલા જની િાફક એકલા જ  વિચરણ કરવુ.ંત ન  વિચરણ કરવુ.ંત ન  
િડંળ કે િિ બાધંિો જોઇએ નિી.જનસગં્રિ ખોટો છ ,ઘર રાખવુ ં ખોટંુ છ .સાિડંળ કે િિ બાધંિો જોઇએ નિી.જનસગં્રિ ખોટો છ ,ઘર રાખવુ ં ખોટંુ છ .સા૫ ૫ બોલતો નથી તિ  બોલતો નથી તિ  
િાણસ  િાણસ  ૫૫ણ િૌનનુ ંિિમ િણ િૌનનુ ંિિમ િ સિજીન  િૌન રાખવુ ંજોઇએ.સા સિજીન  િૌન રાખવુ ંજોઇએ.સા૫ ૫ છૂપાઇન  ચાલ  છ ... આ પાચં િાતો છૂપાઇન  ચાલ  છ ... આ પાચં િાતો 
સં્  યાસં્  યાસી પાસ  િોિી જોઇએ, ત  સ્ યાસી પાસ  િોિી જોઇએ, ત  સ્ યાસી િાટે પચંામતૃ છ .સી િાટે પચંામતૃ છ .  

2222))  ર્રૃૃત : ર્રૃૃત : ર્રૃૃત એટલ  બાર્રૃૃત એટલ  બાણ બનાિનાર.બાણ બનાિનાર પોતાના કાિિા ંએટલો બધો તલ્ લીણ બનાિનાર.બાણ બનાિનાર પોતાના કાિિા ંએટલો બધો તલ્ લીન ન 
િતો કેઃત  જ સિય  રસ્ તાિતો કેઃત  જ સિય  રસ્ તા ઉ ઉ૫૫રથી રાજાની સિારી મ યાંરથી રાજાની સિારી મ યાંથી થી ૫૫સાર થઇ ર્ઇ, ત  સિારીિા ંિાત્જત્રોસાર થઇ ર્ઇ, ત  સિારીિા ંિાત્જત્રો--
ઢોલઢોલ--ર્રણાઇ..િર્ રેનો ઘણો જ અિાજ થતો િતો, ત િછતા ં બાણ બનાિનાર એટલો પોતાના ર્રણાઇ..િર્ રેનો ઘણો જ અિાજ થતો િતો, ત િછતા ં બાણ બનાિનાર એટલો પોતાના 
કાિિા ંએકાગ્ર િતો કેઃઉકાિિા ંએકાગ્ર િતો કેઃઉ૫૫ર સધુ્ ધાંર સધુ્ ધાં જોયુ ંનિી.આ જો જોયુ ંનિી.આ જોઇન  અિધતૂન  લાગ્ યુંઇન  અિધતૂન  લાગ્ યુ ંકેઃ જર્તિા ંઘણા અિાજો  કેઃ જર્તિા ંઘણા અિાજો 
આિર્ ,પરંત ુજીિન વિકાસ સાધિાનો પ્રયમ નઆિર્ ,પરંત ુજીિન વિકાસ સાધિાનો પ્રયમ ન કરનારે પોતાના કાયશિા ંએકાગ્ર રિવે ુ ંજોઇએ.આસન  કરનારે પોતાના કાયશિા ંએકાગ્ર રિવે ુ ંજોઇએ.આસન 
અન  પ્રાણાયાિ િડ ેપ્રાણન  જીતીન  અભ્ યાઅન  પ્રાણાયાિ િડ ેપ્રાણન  જીતીન  અભ્ યાસ અન  િૈરાગ્ યસ અન  િૈરાગ્ યના િારા પોતાના િનન  િર્િા ંકરી લ વુ ંના િારા પોતાના િનન  િર્િા ંકરી લ વુ ં
અન  અન  ૫૫છી પોતાના લક્ષ્ યછી પોતાના લક્ષ્ ય સ્ િ સ્ િ--સ્ િસ્ િરૂરૂ૫૫િાંિાં  લર્ાિવુ.ંજયારે લર્ાિવુ.ંજયારે ૫૫રિાનદં સ્ િરિાનદં સ્ િરૂરૂ૫ ૫૫ ૫રિામ િારિામ િાિા ંિન વસ્ થિા ંિન વસ્ થર થઇ ર થઇ 
જાય છ  તો મ યાજાય છ  તો મ યાર ર ૫૫છી ધીરે ધીરે િાસનાઓની ધળૂ ધોિાઇ જાય છ .જેિ ઇંધન વિના અવગ્ નછી ધીરે ધીરે િાસનાઓની ધળૂ ધોિાઇ જાય છ .જેિ ઇંધન વિના અવગ્ ન ર્ાતં  ર્ાતં 
૫૫ડી જાય છ  ત િ સમ િડી જાય છ  ત િ સમ િગણુની વવૃધ્ ધગણુની વવૃધ્ ધ થિાથી રજોગણુ અન  તિોગણુી વવૃત્તઓનો મ યા થિાથી રજોગણુ અન  તિોગણુી વવૃત્તઓનો મ યાર્ થિાથી િન ર્ થિાથી િન 
ર્ાતં બની જાય છ .ર્ાતં બની જાય છ .  

2233))  કીટક: (ભિરી) કીટક: (ભિરી) જેિી રીત  ભિરી એક કીડાન  લાિીન  હદિાલિા ં પોતાના બનાિ લ ઘરિા ં બધં જેિી રીત  ભિરી એક કીડાન  લાિીન  હદિાલિા ં પોતાના બનાિ લ ઘરિા ં બધં 
કરીન  ડંખ િાયાશ કરે છ .કીડાન  ભય િોય છ  કેઃભિરી િન  ખાઇ જર્ , આિા ભયથી ત  સતત કરીન  ડંખ િાયાશ કરે છ .કીડાન  ભય િોય છ  કેઃભિરી િન  ખાઇ જર્ , આિા ભયથી ત  સતત 
ભિરીનુ ંજ ર્ચિંતન કરે છ , આિ,સતત ર્ચિંતનથી કીડો પોતાના ભિરીનુ ંજ ર્ચિંતન કરે છ , આિ,સતત ર્ચિંતનથી કીડો પોતાના ૫૫િલેાનંા ર્રીરનો મ યાિલેાનંા ર્રીરનો મ યાર્ કયાશ વિના ર્ કયાશ વિના 
જ ભિરી બની જાય છ .અિધતૂ દત્તાજ ભિરી બની જાય છ .અિધતૂ દત્તાત્ર ય  આ કીટક પાસ થી બોધ લીધો કેઃ"જો પ્રાણી સ્ ન ત્ર ય  આ કીટક પાસ થી બોધ લીધો કેઃ"જો પ્રાણી સ્ ન િથીિથી--િષેથી િષેથી 
અથિા ભયથી અથિા ભયથી ૫૫ણ જો જાણી જોઇન  એકાગ્રરૂણ જો જાણી જોઇન  એકાગ્રરૂ૫૫થી પોતાનુ ં િન ત િા ંલર્ાિી દે તો ત ન  ર્ચિંતન થી પોતાનુ ં િન ત િા ંલર્ાિી દે તો ત ન  ર્ચિંતન 
અનસુાર ત  િસ્ ત ુઅનસુાર ત  િસ્ ત,ુવ્ ય,વ્ યક્તતનુ ં સ્ િક્તતનુ ં સ્ િરૂરૂ૫ ૫ પ્રા તપ્રા ત થઇ જાય છ .જીિનિા ં ર્ચિંતન ઘણુ ં જ િિમ િ થઇ જાય છ .જીિનિા ં ર્ચિંતન ઘણુ ં જ િિમ િનુ ં છ .જેવુ ંન ુ ં છ .જેવુ ં
ર્ચિંતન કરીશુ ંત ના જેર્ચિંતન કરીશુ ંત ના જેિા થઇ જઇશુ.ંઆ ર્ચિંતનિા ંઆિા થઇ જઇશુ.ંઆ ર્ચિંતનિા ંઆ૫૫ણ  કોનુ ંઅન  કેટલુ ં ર્ચિંતન કરીએ છીએ ત  ણ  કોનુ ંઅન  કેટલુ ં ર્ચિંતન કરીએ છીએ ત  
અર્મ યઅર્મ યનુ ંછ .નુ ંછ .૫૫વિત્ર િાતોનુ ંર્ચિંતન કરિાથી જીિન બદલાય છ .વિત્ર િાતોનુ ંર્ચિંતન કરિાથી જીિન બદલાય છ .  

2244))  કરોર્ળયો : જેિ કરોર્ળયો પોતાની લાળથી જાળ બનાિ  છ  ત િા ંવિિાર કરે છ  અન  કરોર્ળયો : જેિ કરોર્ળયો પોતાની લાળથી જાળ બનાિ  છ  ત િા ંવિિાર કરે છ  અન  ૫૫છી ત ન  ર્ળી છી ત ન  ર્ળી 
જાય છ , ત િી જ રીત  તિાિના પ્રકાર્ક અન  અંતયાશિી સિશજાય છ , ત િી જ રીત  તિાિના પ્રકાર્ક અન  અંતયાશિી સિશર્ક્તતિાન ર્ક્તતિાન ૫૫રિ શ્ર્િર પિૂશકલ  રિ શ્ર્િર પિૂશકલ    ૫૫િા ંિા ં
અ્ યઅ્ ય કોઇની સિાયતા વિના પોતાની િાયાથી આ જર્તન  પોતાનાિાથંી ઉમ પ કોઇની સિાયતા વિના પોતાની િાયાથી આ જર્તન  પોતાનાિાથંી ઉમ પ્ ન્ ન કરે છ , ત િા ં કરે છ , ત િા ં



જીિરૂજીિરૂ૫૫િા ં વિિાર કરે છ  અન  કલ  િા ં વિિાર કરે છ  અન  કલ    ૫૫ના અંતિા ંકાળર્ક્તતના િારા વિશ્ર્િન  પોતાનાિા ંજ લીન કરી ના અંતિા ંકાળર્ક્તતના િારા વિશ્ર્િન  પોતાનાિા ંજ લીન કરી 
લ  છ .લ  છ .  

આિ, િ  આિ, િ  ૨૪ ૨૪ ગરુૂઓ પાસ થી જે વર્ષણ િ ળવ્ યુંગરુૂઓ પાસ થી જે વર્ષણ િ ળવ્ યુ ં ત  િ  બતાવ્ યુંત  િ  બતાવ્ યુ.ં િિ  િ  પોતાના ર્રીર પાસ થી જે કંઇ . િિ  િ  પોતાના ર્રીર પાસ થી જે કંઇ 
વર્ખ્ યોવર્ખ્ યો છં ત  બતાવુ ંછં.આ ર્રીર  છં ત  બતાવુ ંછં.આ ર્રીર ૫૫ણ િારો ગરુૂ છ  કારણ કેઃ ત  િન  વિિ ક અન  િૈરાગ્ યણ િારો ગરુૂ છ  કારણ કેઃ ત  િન  વિિ ક અન  િૈરાગ્ યનુ ંવર્ષણ આપ  નુ ંવર્ષણ આપ  
છ .આમ િાછ .આમ િાની અિરતા અન  દેિની ક્ષિુતા સિજાિ  છ . આ ર્રીરન  ક્યારેય પોતાનુ ંસિજવુ ંનિી, ની અિરતા અન  દેિની ક્ષિુતા સિજાિ  છ . આ ર્રીરન  ક્યારેય પોતાનુ ંસિજવુ ંનિી, ૫૫રંત ુરંત ુ
એિો વનશ્ર્ચયએિો વનશ્ર્ચય  કરિો કેઃત ન  એક હદિસ વર્યાળ કે ૃતૂરા ંખાઇ જાય છ  અથિા અવગ્ નકરિો કેઃત ન  એક હદિસ વર્યાળ કે ૃતૂરા ંખાઇ જાય છ  અથિા અવગ્ નના િિાલ  કરી ના િિાલ  કરી 
દેિાિા ંઆિર્ , એટલ  ત નાથી અસરં્ બનીન  વિચરણ કરવુ.ંદેિાિા ંઆિર્ , એટલ  ત નાથી અસરં્ બનીન  વિચરણ કરવુ.ં  
  જીિ જે ર્રીરન  સખુી રાખિા અન ક પ્રકારની કાિનાઓ અન  કિશ કરે છ  તથા સ્ ત્રીજીિ જે ર્રીરન  સખુી રાખિા અન ક પ્રકારની કાિનાઓ અન  કિશ કરે છ  તથા સ્ ત્રી--પતૂ્રપતૂ્ર--ધનધન--
દૌલતદૌલત--ભૌતીક સંભૌતીક સં૫૫વત્તવત્ત--સર્ા ં િિાલાનંો વિસ્ તાસર્ા ં િિાલાનંો વિસ્ તાર કરીન  ત ર કરીન  ત ના પાલન પોષણિા ં લાર્ લો રિ ે છ , ઘણી ના પાલન પોષણિા ં લાર્ લો રિ ે છ , ઘણી 
મુ્  કેમુ્  કેલીઓ િ િીન લીઓ િ િીન   ધનનો સચંય કરે છ .આયષુ્ યધનનો સચંય કરે છ .આયષુ્ ય પરુૂ થતા ંજ ર્રીર નષ્ ટ પરુૂ થતા ંજ ર્રીર નષ્ ટ થઇ જાય છ  અન  વષૃની જેિ  થઇ જાય છ  અન  વષૃની જેિ 
બીજા ર્રીરના િાટે બીજ આરોપીન  બીજાઓના િાટે બીજા ર્રીરના િાટે બીજ આરોપીન  બીજાઓના િાટે ૫૫ણ દુઃખની વ્ યણ દુઃખની વ્ યિસ્ થાિસ્ થા કરીન  જાય છ . કરીન  જાય છ .  
  જેિ ઘણી બધી સ્ ત્રીજેિ ઘણી બધી સ્ ત્રીઓ(ઓ(૫૫્મ ની્મ નીઓ) એક પવતન  પોતાની તરઓ) એક પવતન  પોતાની તરફ ખ ચ  છ  ત િી જ રીત  જીિન  ફ ખ ચ  છ  ત િી જ રીત  જીિન  
પાચં જ્ઞાન વ્ િપાચં જ્ઞાન વ્ િયો અન  પાચં કિેવ્ િયો અન  પાચં કિેવ્ િયો પોત પોતાના વિષયો તરફ ખ ચ  છ .યો પોત પોતાના વિષયો તરફ ખ ચ  છ .૫૫રિામ િારિામ િાએ િનષુ્ યએ િનષુ્ ય ર્રીરની  ર્રીરની 
રચના એિી બવુધ્ ધરચના એિી બવુધ્ ધથી કરી છ  કેઃજે બ્રહ્મસાષામ કાથી કરી છ  કેઃજે બ્રહ્મસાષામ કાર કરી ર્કે છ .જો કે આ િનષુ્ યર કરી ર્કે છ .જો કે આ િનષુ્ ય ર્રીર અવનમ ય ર્રીર અવનમ ય છ ,પરંત ુ છ ,પરંત ુ
ત નાથી ત નાથી ૫૫રિ પરુૂષાથશની પ્રારિ પરુૂષાથશની પ્રાવ તવ ત  ૫૫ણ થઇ ર્કે છ .મમૃ યુણ થઇ ર્કે છ .મમૃ ય ુત નો દરેક  ત નો દરેક ૫૫ળ  પીછો કરી રહ્ુ ંછ  િાટે અન ક ળ  પીછો કરી રહ્ુ ંછ  િાટે અન ક 
જ્ િોજ્ િો  ૫૫છી િળ લો આ અમ યંછી િળ લો આ અમ યંત દુલશભ િનષુ્ યત દુલશભ િનષુ્ ય જ્ િ જ્ િ પાિીન  બવુધ્ ધ પાિીન  બવુધ્ ધિાન પરુૂષોએ જેટલુ ંબની ર્કે ત ટલુ ંિાન પરુૂષોએ જેટલુ ંબની ર્કે ત ટલુ ં
િિલેુ,ં મમૃ યુિિલેુ,ં મમૃ ય ુ ૫૫િલેા ંિોષ િાટે પ્રયમ નિલેા ંિોષ િાટે પ્રયમ ન કરિો જોઇએ.વિષયભોર્ તો અ્ ય કરિો જોઇએ.વિષયભોર્ તો અ્ ય તિાિ યોવનઓિા ંપ્રા ત તિાિ યોવનઓિા ંપ્રા ત થાય  થાય 
છ  જ, પરંત ુિોષ િાટે ફતત િનષુ્ યછ  જ, પરંત ુિોષ િાટે ફતત િનષુ્ ય જ્ િ જ્ િ જ છ , િાટે વિષયભોર્ોિા ંઅમલૂ્ ય જ છ , િાટે વિષયભોર્ોિા ંઅમલૂ્ ય જીિન ખોવુ ંના જોઇએ. જીિન ખોવુ ંના જોઇએ.  
  આ વિચારોથી િન  જર્તિાથંી િૈરાગ્ યઆ વિચારોથી િન  જર્તિાથંી િૈરાગ્ ય થયો.િારા ૃદદયિા ંજ્ઞાન વિજ્ઞાનની જ્યોવત જાર્િા  થયો.િારા ૃદદયિા ંજ્ઞાન વિજ્ઞાનની જ્યોવત જાર્િા 
લાર્ી.િિ  િન  કર્ાયિા ંઆસક્તત કે અિંકાર નથી.િિ  હું સ્ િલાર્ી.િિ  િન  કર્ાયિા ંઆસક્તત કે અિંકાર નથી.િિ  હું સ્ િછંદરૂછંદરૂ૫૫થી પથૃ્ િીથી પથૃ્ િી ઉ ઉ૫૫ર ર વિચરણ કરંૂ છં.ફતત વિચરણ કરંૂ છં.ફતત 
ગરુૂ પાસ થી જ્ઞાનની પ્રાવ તગરુૂ પાસ થી જ્ઞાનની પ્રાવ ત કરી લ િા િાત્રથી કોઇ એિ વિચારે કેઃ હું ભિસાર્ર પાર થઇ જઇર્ તો ત   કરી લ િા િાત્રથી કોઇ એિ વિચારે કેઃ હું ભિસાર્ર પાર થઇ જઇર્ તો ત  
િનષુ્ યિનષુ્ યની િોટી ભલૂ છ , કારણ કેઃ પોતાની બવુધ્ ધની િોટી ભલૂ છ , કારણ કેઃ પોતાની બવુધ્ ધથી વિચાર કરીન  પોતાના કિોથી ત  જ્ઞાનિાર્શન  થી વિચાર કરીન  પોતાના કિોથી ત  જ્ઞાનિાર્શન  
અઅ૫૫નાિિાિા ં ના આિ  તો ત  વર્ષ્ યનાિિાિા ં ના આિ  તો ત  વર્ષ્ ય ગરુૂૃૃપાનો પાત્ર બની ગરુૂૃૃપાનો પાત્ર બની  ર્કતો નથી.ઋવષઓએ એક જ અદ્વદ્વવતય ર્કતો નથી.ઋવષઓએ એક જ અદ્વદ્વવતય 
બ્રહ્મનુ ંઅન ક પ્રકારથી િણશન કયુું છ .બ્રહ્મનુ ંઅન ક પ્રકારથી િણશન કયુું છ .  
  આિ, ર્ભંીર બવુધ્ ધઆિ, ર્ભંીર બવુધ્ ધિાળા અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય  રાજા યદુન  ઉિાળા અિધતૂ ગરુૂ દત્તાત્ર ય  રાજા યદુન  ઉ૫૫ર મજુબનો ઉર મજુબનો ઉ૫૫દેર્ આ યોદેર્ આ યો  
િતો. રાજા યદુ અિધતૂ દત્તાત્ર યની આિી િાતો સાભંળીન  તિાિ આસક્તતઓથી છૂટકારો િ ળિીન  િતો. રાજા યદુ અિધતૂ દત્તાત્ર યની આિી િાતો સાભંળીન  તિાિ આસક્તતઓથી છૂટકારો િ ળિીન  
સિદર્ય બની ર્યા, ત િી સિદર્ય બની ર્યા, ત િી જ રીત  આજ રીત  આ૫૫ણ  ણ  ૫૫ણ તિાિ આસક્તતઓનો ણ તિાિ આસક્તતઓનો ૫૫રીમ યારીમ યાર્ કરી સિદર્ય બનિાનુ ંર્ કરી સિદર્ય બનિાનુ ં
છ , આ િાટે પ્રભ ુછ , આ િાટે પ્રભ ુ૫૫રિામ િારિામ િા આ આ૫૫ણ  સૌન  ર્ક્તત પ્રદાન કરે.....ણ  સૌન  ર્ક્તત પ્રદાન કરે.....  
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દુઃખ વનિારણનો ઉપાયઃ સદગરુૂની ર્રણાર્વત...દુઃખ વનિારણનો ઉપાયઃ સદગરુૂની ર્રણાર્વત...  
આજના વિજ્ઞાન  િોટાિા ં િોટી નદીઓ..ઉંચા આજના વિજ્ઞાન  િોટાિા ં િોટી નદીઓ..ઉંચા ૫૫િશતો..વિર્ાળ સાર્ર અન  લાબંી િશતો..વિર્ાળ સાર્ર અન  લાબંી ૫૫િોળી ધરતીન  િોળી ધરતીન  

િાપી લીધી છ ,િાપી લીધી છ ,૫૫રંત ુિાપી ર્ક્ુ ંનથી આ એક વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાન  ! િાસ્ તરંત ુિાપી ર્ક્ુ ંનથી આ એક વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાન  ! િાસ્ તિિા ંકિશ કરે છ  કોઇ(ઇશ્વર) િિા ંકિશ કરે છ  કોઇ(ઇશ્વર) 
અન  િાિ ! િાિ ! લ  છ  અન  િાિ ! િાિ ! લ  છ  કોઇ બીજો (અિ ). અનાિ્યક કતાશકોઇ બીજો (અિ ). અનાિ્યક કતાશ૫૫ણાના બોજાથી દબાય લ િાનિન  દુઃખિા ંણાના બોજાથી દબાય લ િાનિન  દુઃખિા ં
જીિિાની ટેિ જીિિાની ટેિ ૫૫ડી ર્ઇ છ .ત ન  સફળતા િળ  તો ખરુ્ થઇ જાય છ  અન  વનષ્ ફડી ર્ઇ છ .ત ન  સફળતા િળ  તો ખરુ્ થઇ જાય છ  અન  વનષ્ ફળતા િળ  તો વનરાર્ થઇ જાય ળતા િળ  તો વનરાર્ થઇ જાય 
છ .િાસ્ તછ .િાસ્ તિિા ંત  િાથા ઉિિા ંત  િાથા ઉ૫૫ર બોજો લઇન  ફરે છ .બોજો કોઇ બીજાનો અન  ઉપાડ ેછ  કોઇ બીજો ! બોજો છ  આ ર બોજો લઇન  ફરે છ .બોજો કોઇ બીજાનો અન  ઉપાડ ેછ  કોઇ બીજો ! બોજો છ  આ 



વનરાકાર પ્રવનરાકાર પ્રભ ુભ ુ ૫૫રિામિાના કતાશરિામિાના કતાશ૫૫ણાનો, ણાનો, ૫૫રંત ુ ઉપાડી રહ્યા છીએ અિ ! ત ના લીધ  જ સફળતા િળતા ંરંત ુ ઉપાડી રહ્યા છીએ અિ ! ત ના લીધ  જ સફળતા િળતા ં
અિારાિા ંઅિંકાર આિ  છ  અન  વનષ્ ફઅિારાિા ંઅિંકાર આિ  છ  અન  વનષ્ ફળતા િળતા ંવનરાર્ થઇ જઇએ છીએ.ળતા િળતા ંવનરાર્ થઇ જઇએ છીએ.  

અિારે ર્િ  ત િી િાલતિા ં એ ભલુવુ ં ના જોઇએ કેઃઆસક્તતનુ ંઅિારે ર્િ  ત િી િાલતિા ં એ ભલુવુ ં ના જોઇએ કેઃઆસક્તતનુ ં ૫૫રીણાિ જ વિરીણાિ જ વિ૫૫વત્ત છ .જ્ઞાન એ વત્ત છ .જ્ઞાન એ 
િાનિનુ ંર્ૌરિ છ  અન  ધ્યાન..ધારણા ભર્િાિાનિનુ ંર્ૌરિ છ  અન  ધ્યાન..ધારણા ભર્િાનના ંકરિાના ંછ .સૌથી િોટંુ આશ્ર્ચયશ તો મયારે જ થાય છ  કે નના ંકરિાના ંછ .સૌથી િોટંુ આશ્ર્ચયશ તો મયારે જ થાય છ  કે 
જ્યારે અિ  કિીએસાભંળીય  છીએ કેઃ હું ના િોત તો આ કાિ ના થઇ ર્કતુ ં! વિચારણીય વિષય એ છ  કેઃ જ્યારે અિ  કિીએસાભંળીય  છીએ કેઃ હું ના િોત તો આ કાિ ના થઇ ર્કતુ ં! વિચારણીય વિષય એ છ  કેઃ 
આજે કે કાલ  અિારે આ દુવનયા છોડીન  જિાનુ ંછ .અિારા પિૂશજો જઇ ચકૂ્યાશ છ  ત િછતા ંઆ દુવનયા ચાલી આજે કે કાલ  અિારે આ દુવનયા છોડીન  જિાનુ ંછ .અિારા પિૂશજો જઇ ચકૂ્યાશ છ  ત િછતા ંઆ દુવનયા ચાલી 
રિી છ .ત િજ રિી છ .ત િજ ૫૫િલેાનંા કરતા ંિધ ુપ્રર્વત કરી છ .આજનો િાનિ િરં્ળ ગ્રિ ઉિલેાનંા કરતા ંિધ ુપ્રર્વત કરી છ .આજનો િાનિ િરં્ળ ગ્રિ ઉ૫૫ર જિાની તૈયારી કરી રહ્યો ર જિાની તૈયારી કરી રહ્યો 
છ .આિા સિય  એિ કિવે ુ ં કેઃહું ના િોત તો આ ના થાત.! એ ર્બલ્ ૃ ુછ .આિા સિય  એિ કિવે ુ ં કેઃહું ના િોત તો આ ના થાત.! એ ર્બલ્ ૃ ુલ અસરં્ત િાત છ .આપણન  પ્રભ ુલ અસરં્ત િાત છ .આપણન  પ્રભ ુ
પરિામિાએ આ િિાયજ્ઞિા ં કંઇક જિાબદારીઓ વનભાિિાની તક આપી છ  ત  િાટે આ પ્રભ ુપરિામિાએ આ િિાયજ્ઞિા ં કંઇક જિાબદારીઓ વનભાિિાની તક આપી છ  ત  િાટે આ પ્રભ ુ૫૫રિામિાનો રિામિાનો 
ૃદદયથીૃદદયથી  આભાર વ્ યઆભાર વ્ યતત કરિો જોઇએ.તત કરિો જોઇએ.  

જેિન  આ જિાબદારી અિોન  આપી છ  ત  પ્રભ ુજેિન  આ જિાબદારી અિોન  આપી છ  ત  પ્રભ ુ ૫૫રિામિાન  જાણિા એ આપણી ફરજ છ .ત િન  રિામિાન  જાણિા એ આપણી ફરજ છ .ત િન  
જાણ્યા વિના કરિાિા ંઆિ લ તિાિ કિશ દુઃખના ં કારણ છ .અિારંૂ ખાવુંજાણ્યા વિના કરિાિા ંઆિ લ તિાિ કિશ દુઃખના ં કારણ છ .અિારંૂ ખાવુ-ં-પીવુ,ંપીવુ,ં૫૫િરેવુંિરેવુ-ં-ઓઢવુ ં તથા ૃુટંુબઓઢવુ ં તથા ૃુટંુબ--
૫૫રીિાર..િર્ રે તિાિ વધક્કારલાયક છ  કે જો અિોન  આ વનરાકાર પ્રરીિાર..િર્ રે તિાિ વધક્કારલાયક છ  કે જો અિોન  આ વનરાકાર પ્રભુભ-ુ-૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા તરિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા ત ના કયુું..!  ના કયુું..! 
એટલા િાટે જ યરુ્પરુૂષ બાબા અિતાવસિંિજી િિારાજે પોતાના પ્રવસધ્ ધએટલા િાટે જ યરુ્પરુૂષ બાબા અિતાવસિંિજી િિારાજે પોતાના પ્રવસધ્ ધ ગ્રથં અિતારિાણી િા ંલખ્યુ ંછ  કેઃ ગ્રથં અિતારિાણી િા ંલખ્યુ ંછ  કેઃ--  
અવતૃૃપા ભર્િાન  કરીન ,આપી સુદંર કાયા છ ,અવતૃૃપા ભર્િાન  કરીન ,આપી સુદંર કાયા છ ,  
આ તો થાઆ તો થા૫૫ણ છ  ઇશ્વરની,જેન  સહનુ  બનાવ્યા છ ,ણ છ  ઇશ્વરની,જેન  સહનુ  બનાવ્યા છ ,  
િનનુ ંિાનીન  ત ૂ ંમરૂખ,વ્યથશ જ કિનનુ ંિાનીન  ત ૂ ંમરૂખ,વ્યથશ જ કષ્ ટષ્ ટ ઉિાિ  છ , ઉિાિ  છ ,  
િારંૂ િારંૂ કિીન  મરૂખ,ખોટો અિમ  િધારે છ ,િારંૂ િારંૂ કિીન  મરૂખ,ખોટો અિમ  િધારે છ ,  
ભવ્ય ઇિારત,ૃુટંુબભવ્ય ઇિારત,ૃુટંુબ--૫૫રીિાર,આ તો સઘળી િાયા છ ,રીિાર,આ તો સઘળી િાયા છ ,  
િ્યિાન છ  સકળ વિનાર્ી,િરતી ફરતી છાયા છ ,િ્યિાન છ  સકળ વિનાર્ી,િરતી ફરતી છાયા છ ,  
જે જે િસ્ ત ુજે જે િસ્ ત ુછ  જર્િાિંી,પ્રભ ુતણી જે િાન  છ , છ  જર્િાિંી,પ્રભ ુતણી જે િાન  છ ,  
એ જ કિળિત  વનલેએ જ કિળિત  વનલે૫ ૫ રિીન ,સાર આ જર્નો જાણ  છ ,રિીન ,સાર આ જર્નો જાણ  છ ,  
જેનુ ંછ  તન ત નુ ંજ જેનુ ંછ  તન ત નુ ંજ સિજો,આ બધુ ંસર્જનિારનુ ંછ ,સિજો,આ બધુ ંસર્જનિારનુ ંછ ,  
કિ ેઅિતાર આ કિ ેઅિતાર આ ૫૫િલેી પ્રવતજ્ઞા,તનિલેી પ્રવતજ્ઞા,તન--િનિન--ધન વનરાકાર(પ્રભ)ુનુ ંછ .... ધન વનરાકાર(પ્રભ)ુનુ ંછ ....   

(અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૯/૯/ક)ક)  
આ જ જ્ઞાન છ  અન  આ જ્ઞાનનો અભાિ એ જ દુઃખ છ .િાનિના દુઃખનુ ંબીજુ ંકોઇ કારણ નથી.આ દુઃખન  આ જ જ્ઞાન છ  અન  આ જ્ઞાનનો અભાિ એ જ દુઃખ છ .િાનિના દુઃખનુ ંબીજુ ંકોઇ કારણ નથી.આ દુઃખન  
દૂર કરિાનો ઉપાય બતાિતા ંસતંોએ કહ્ુ ંછ  કેઃદૂર કરિાનો ઉપાય બતાિતા ંસતંોએ કહ્ુ ંછ  કેઃ  

!! જ્ઞાન અંજન ગરુૂ!! જ્ઞાન અંજન ગરુૂ  દીયા,અજ્ઞાન અંધ ર વિનાર્ !!દીયા,અજ્ઞાન અંધ ર વિનાર્ !!  
િહર પ્રભુિહર પ્રભ -ુ-૫૫રિામિા વનગુશણ વનરાકારની સાથ  વિલારિામિા વનગુશણ વનરાકારની સાથ  વિલા૫ ૫ થિો એ જ અજ્ઞાનતાનો વિનાર્ છ  અન  અજ્ઞાનતાનો થિો એ જ અજ્ઞાનતાનો વિનાર્ છ  અન  અજ્ઞાનતાનો 
વિનાર્ એ જ દુઃખનો અંત છ .આિ,દુઃખોથી છટકારો િ ળિિાનો એકિાત્ર ઉપાય ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િવિનાર્ એ જ દુઃખનો અંત છ .આિ,દુઃખોથી છટકારો િ ળિિાનો એકિાત્ર ઉપાય ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સદગરુૂ  સદગરુૂ 
બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)ના ર્બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)ના ર્રણિા ંજઇ અજ્ઞાનતાનો રણિા ંજઇ અજ્ઞાનતાનો ૫૫દાશફાર્ કરિો તિાિના િાટે દાશફાર્ કરિો તિાિના િાટે 
જરૂરી છ  કે જેથી ભૌવતકતાની આંધળી દોટના જરૂરી છ  કે જેથી ભૌવતકતાની આંધળી દોટના ૫૫હરણાિ સ્ િહરણાિ સ્ િરૂરૂ૫ ૫ પ્રા તપ્રા ત થનાર દુઃખોથી છટકારો િ ળિી ર્કાય. થનાર દુઃખોથી છટકારો િ ળિી ર્કાય.  
  દરેક સડક તથા ચાર રસ્ તાદરેક સડક તથા ચાર રસ્ તાઓ ઉઓ ઉ૫૫ર હક.િી. દર્ાશિત ુ ંબોડશ કે ર હક.િી. દર્ાશિત ુ ંબોડશ કે ૫૫મથર લર્ાિ લ િોય છ .જે અિોન  ત  મથર લર્ાિ લ િોય છ .જે અિોન  ત  
િાર્શની વસ્ થિાર્શની વસ્ થવત દર્ાશિ  છ વત દર્ાશિ  છ .જો આ વનહદિષ્ ટ.જો આ વનહદિષ્ ટ હદર્ાિા ંચાલિાનુ ં ર્રૂ કરી દઇએ તો અિ  લક્ષ્ ય હદર્ાિા ંચાલિાનુ ં ર્રૂ કરી દઇએ તો અિ  લક્ષ્ ય સધુી  સધુી ૫૫િોંચી િોંચી 



જઇએ છીએ.જઇએ છીએ.  
  સપંણૂશ અિતારિાણીસપંણૂશ અિતારિાણી--િા ંયરુ્પરુૂષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિ ેછ  કેઃિા ંયરુ્પરુૂષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિ ેછ  કેઃ--  

ત્રણ  લોકનો િાર્લક સ્ િાત્રણ  લોકનો િાર્લક સ્ િાિી,યરુ્ યરુ્િા ંભડંાર ભરે,િી,યરુ્ યરુ્િા ંભડંાર ભરે,  
ઉઉ૫૫જે દયા તો આિી જર્િા,ંપાપીઓન  પાર કરે..જે દયા તો આિી જર્િા,ંપાપીઓન  પાર કરે..  
સ્ િસ્ િય ંબનાિી સ્ િય ંબનાિી સ્ િયંયં  જુિ  છ ,જર્તનો સર્જનિાર આ,જુિ  છ ,જર્તનો સર્જનિાર આ,  
આ રાજા છ  નભઆ રાજા છ  નભ--ધરતીનો,સાચી છ  સરકાર આ..ધરતીનો,સાચી છ  સરકાર આ..  
તન  જ પ્રભ ુપ્રણાિ છ  િારા,ત ૂ ંદેિાવધ દેિ િારો,તન  જ પ્રભ ુપ્રણાિ છ  િારા,ત ૂ ંદેિાવધ દેિ િારો,  
અિતાર ગરુૂ ના િરે ના જ્િ ,યરુ્  યરુ્  એક િ ર્ તારો..... (અિતારિાણીઃઅિતાર ગરુૂ ના િરે ના જ્િ ,યરુ્  યરુ્  એક િ ર્ તારો..... (અિતારિાણીઃ૩૦)૩૦)  

આ આ ૫૫દિા ં સદગરુૂની િાસ્ તદિા ં સદગરુૂની િાસ્ તવિકતાનો સકેંત કરિાિા ંઆવ્યો છ .વિચારિાની િાત એ છ  વિકતાનો સકેંત કરિાિા ંઆવ્યો છ .વિચારિાની િાત એ છ  કેઃ શુ ં અિ  આ કેઃ શુ ં અિ  આ 
સકેંતન  સિજી ર્ક્યા છીએ...?સકેંતન  સિજી ર્ક્યા છીએ...?  

સસંારિા ંજેટલા સસંારિા ંજેટલા ૫૫ણ ધાવિિક ગ્રથંો છ  ત  તિાિ િાનિિાત્રના િાટે હક.િી.ના ણ ધાવિિક ગ્રથંો છ  ત  તિાિ િાનિિાત્રના િાટે હક.િી.ના ૫૫મથરમથર  ((MMiilleessttoonnee))  

જેિા છ .તિાિ ગ્રથંો િાનિિાત્રન  સિજાિ  છ  કેઃજેિા છ .તિાિ ગ્રથંો િાનિિાત્રન  સિજાિ  છ  કેઃ--  જીિનની સફળતાના િાટે સદગરુૂની ર્રણિા ંઆિવુ ંજીિનની સફળતાના િાટે સદગરુૂની ર્રણિા ંઆિવુ ં
અન  ત િની ૃૃપાથી બ્રહ્માનભુવૂત પ્રાપ  અન  ત િની ૃૃપાથી બ્રહ્માનભુવૂત પ્રાપ    ત કરિી આિ્યક છ ,ત કરિી આિ્યક છ ,૫૫રંત ુિાનિ લર્ભર્ આ હદર્ાિા ંચાલતો નથી રંત ુિાનિ લર્ભર્ આ હદર્ાિા ંચાલતો નથી 
અન  ર્બ્દો તથા ગ્રથંોની પજૂાિા ંજ લાર્ી જાય છ .ધાવિિક ગ્રથંો તથા ર્બ્દોના સ્િાનના િાટે િોટા િોટા અન  ર્બ્દો તથા ગ્રથંોની પજૂાિા ંજ લાર્ી જાય છ .ધાવિિક ગ્રથંો તથા ર્બ્દોના સ્િાનના િાટે િોટા િોટા 
આડંબરો અન  આયોજનો કરે છ ,પરંત ુવનહદિષ્ ટઆડંબરો અન  આયોજનો કરે છ ,પરંત ુવનહદિષ્ ટ હદર્ાનુ ંઅનકુરણ કરતો નથી ત થી ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ં હદર્ાનુ ંઅનકુરણ કરતો નથી ત થી ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ં
ભટકતો ફરે છ .ભટકતો ફરે છ .  
  સંસંસારની આિી દયનીય િાલત જોઇન  ૃદદય િવિત થઇ ઉિે છ  એટલ  જ સિયસારની આિી દયનીય િાલત જોઇન  ૃદદય િવિત થઇ ઉિે છ  એટલ  જ સિય--સિય સિય ૫૫ર ગરુૂ પીર ર ગરુૂ પીર 
૫૫યરં્બર અિતાર આિીન  િાનિન  િાયાના અંધૃૂયરં્બર અિતાર આિીન  િાનિન  િાયાના અંધૃૂ૫૫િાથંી બચાિીન  મકુ્તતિાથંી બચાિીન  મકુ્તત૫૫થ થ ૫૫ર આર્ળ િધારિાનો ર આર્ળ િધારિાનો 
પ્રયમન કરે છ ,પરંત ુઆજનો િાનિ ત િનુ ંઅનકુરણ અનસુરણ કરિાના બદલ  બાહ્યપજૂા સધુી જ સીવિત પ્રયમન કરે છ ,પરંત ુઆજનો િાનિ ત િનુ ંઅનકુરણ અનસુરણ કરિાના બદલ  બાહ્યપજૂા સધુી જ સીવિત 
રિી જાય છ .રિી જાય છ .૫૫હરહરવસ્ થવસ્ થવત અિોન  વિિર્ કરી રિી છ  કેઃવત અિોન  વિિર્ કરી રિી છ  કેઃ--આપણ  બધાએ એક ષણ થોભાઇન  વિચારિાનુ ંછ  કેઃઆપણ  બધાએ એક ષણ થોભાઇન  વિચારિાનુ ંછ  કેઃ--  
શુ ંઅિ  અિારા સદગરુૂ િારા વનહદષ્ ટશુ ંઅિ  અિારા સદગરુૂ િારા વનહદષ્ ટ હદર્ાિા ંચાલી રહ્યા છીએ...? હદર્ાિા ંચાલી રહ્યા છીએ...?  
  અિારે વિચારવુ ંજોઇએ કેઃ હક.િી.દર્ાશિતા અિારે વિચારવુ ંજોઇએ કેઃ હક.િી.દર્ાશિતા ૫૫મથરની વિમથરની વિ૫૫રીત હદર્ાિા ંચાલિાથી લક્ષ્ યરીત હદર્ાિા ંચાલિાથી લક્ષ્ ય સધુી  સધુી ૫૫િોંચી િોંચી 
ર્કાત ુ ંનથી.અિારા િનિાંર્કાત ુ ંનથી.અિારા િનિાંથી એ ભ્રિ કાઢી નાખિાનો છ  કેઃ ગરુૂદેિ જે િનિવતિાળા અન  સાકત પરુૂષોની થી એ ભ્રિ કાઢી નાખિાનો છ  કેઃ ગરુૂદેિ જે િનિવતિાળા અન  સાકત પરુૂષોની 
િાતો કરે છ  ત  અ્ય કોઇના િાટે કિ ે છ  ! િાતો કરે છ  ત  અ્ય કોઇના િાટે કિ ે છ  ! ૫૫રંત ુ વનષ  રંત ુ વનષ    ૫૫ષરૂષરૂ૫૫થી આમિથી આમિ--વિ્લ ષણ કરિાનુ ં છ  કેઃ અિ  વિ્લ ષણ કરિાનુ ં છ  કેઃ અિ  
ગરુૂભતત છીએ કે િનમખુ ?ગરુૂભતત છીએ કે િનમખુ ?  

જેિી રીત  િાછલીનુ ંજીિન પાણી છ ,વષૃની ર્ોભા ફળજેિી રીત  િાછલીનુ ંજીિન પાણી છ ,વષૃની ર્ોભા ફળ--પાન છ .નાવિક વિના નાિપાન છ .નાવિક વિના નાિ  િિમિિીન છ ,પખંી પાખંો િિમિિીન છ ,પખંી પાખંો 
વિના ઉડી ર્કતા ંનથી,આમિા વિના ર્રીર િાટી જ છ , ત િી જ રીત  બ્રહ્મજ્ઞાન વિના િાનિજીિન અથશિીન વિના ઉડી ર્કતા ંનથી,આમિા વિના ર્રીર િાટી જ છ , ત િી જ રીત  બ્રહ્મજ્ઞાન વિના િાનિજીિન અથશિીન 
છ .છ .  
  સમયનો િાર્શ છોડીન  આજનો િાનિ ખબૂ જ ખરાબ રીત  બરૂાઇઓિા ં ફસાઇ ર્યો છ . પાપોના સમયનો િાર્શ છોડીન  આજનો િાનિ ખબૂ જ ખરાબ રીત  બરૂાઇઓિા ં ફસાઇ ર્યો છ . પાપોના 
બધંનિા ંજકડાઇન  ભયભીત છ ,જીિન બધંનિા ંજકડાઇન  ભયભીત છ ,જીિન ૫૫થ ઉથ ઉ૫૫ર ડર્િર્ી રહ્યો છ .પોતાની ર ડર્િર્ી રહ્યો છ .પોતાની જ અજ્ઞાનતા ત ન  ઘણૃા, હિિંસા જ અજ્ઞાનતા ત ન  ઘણૃા, હિિંસા 
તથા અનૈવતક કાયો કરિા પ્ર હરત કરે છ .ત  અજ્ઞાનતાના કારણ  જ આ અિગણુોનો ભાર્ીદાર બન  તથા અનૈવતક કાયો કરિા પ્ર હરત કરે છ .ત  અજ્ઞાનતાના કારણ  જ આ અિગણુોનો ભાર્ીદાર બન  
છ .િનષુ્ યછ .િનષુ્ યનુ ંદુભાશગ્ય છ  કેઃ ત  પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂનુ ંદુભાશગ્ય છ  કેઃ ત  પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫૫ન  ઓળખતો નથી તથા પોતાના સ્ િન  ઓળખતો નથી તથા પોતાના સ્ િરૂરૂ૫૫ન  જાણિાનો ન  જાણિાનો 
પ્રયમન પ્રયમન ૫૫ણ કરતો નથી...! ઇશ્ર્િરીય જ્ઞાનન  જાણ્યાણ કરતો નથી...! ઇશ્ર્િરીય જ્ઞાનન  જાણ્યા  વિના િાનિજીિન અધરંૂૂ છ .પણૂશ િાનિ બનિા બ્રહ્મનુ ંવિના િાનિજીિન અધરંૂૂ છ .પણૂશ િાનિ બનિા બ્રહ્મનુ ં
જ્ઞાન જ્ઞાન ૫૫રિ આિ્યક છ .રિ આિ્યક છ .૫૫રિામિાન  ન જાણિાના કારણ  જ િાનિ આલોક તથા રિામિાન  ન જાણિાના કારણ  જ િાનિ આલોક તથા ૫૫રલોક બનં્ન િા ં કષ્ ટરલોક બનં્ન િા ં કષ્ ટ  
ભોર્િ  છ .ભોર્િ  છ .  



  િાનિજીિનનો મખુ્ય ઉદે્ય સિશવ્ યાિાનિજીિનનો મખુ્ય ઉદે્ય સિશવ્ યાપી..સિશજ્ઞ..સિશ ર્ક્તતિાન..વનરાકાર પ્રભ ુપી..સિશજ્ઞ..સિશ ર્ક્તતિાન..વનરાકાર પ્રભ ુ૫૫રિામિાન  જાણિા રિામિાન  જાણિા 
તથા બ્રહ્મજ્ઞાન તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તપ્રા ત કરિાનો છ .આ હદવ્યજ્ઞાન િાનિજીિનિા ંસિરસતા લાિ  છ , જીિનન  સખુી બનાિ   કરિાનો છ .આ હદવ્યજ્ઞાન િાનિજીિનિા ંસિરસતા લાિ  છ , જીિનન  સખુી બનાિ  
છ ,છ ,૫૫રિાનદં પ્રદાન કરે છ .ગરુૂદેિ િરદેિવસિંિજી િિારાજ (વનરંકારી બાબા) આ હદવ્યજ્ઞાનન  સિજતાથી સરળ રિાનદં પ્રદાન કરે છ .ગરુૂદેિ િરદેિવસિંિજી િિારાજ (વનરંકારી બાબા) આ હદવ્યજ્ઞાનન  સિજતાથી સરળ 
વિવધથી ઉવિવધથી ઉ૫૫લબ્ધ કરાિ  છ .લબ્ધ કરાિ  છ .  
  બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરિા િાટે કોઇબ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરિા િાટે કોઇ૫૫ણ પ્રકારના કિશકાડંની આિ્યણ પ્રકારના કિશકાડંની આિ્યકતા નથી.વિર્ભન્ન પ્રકારના કતા નથી.વિર્ભન્ન પ્રકારના 
કિશકાડંિા ંલાર્ લા લોકોન  ગરુૂદેિ બ્રહ્માનભુવૂતની િાત કરે છ .સતં વનરંકારી વિર્ન તિાિ ધારણાઓ તથા કિશકાડંિા ંલાર્ લા લોકોન  ગરુૂદેિ બ્રહ્માનભુવૂતની િાત કરે છ .સતં વનરંકારી વિર્ન તિાિ ધારણાઓ તથા 
ત િના વસધ્ધાતંોનુ ંસ્િાન કરે છ  તથા તિાિ ધારણાઓના સારતમિ ભાઇચારાની ભાિના િા ંવિશ્વાસ રાખ  ત િના વસધ્ધાતંોનુ ંસ્િાન કરે છ  તથા તિાિ ધારણાઓના સારતમિ ભાઇચારાની ભાિના િા ંવિશ્વાસ રાખ  
છ .બધંમુિન  િિમિ આપ  છ . ટૂંકિા ંતિાિ ધાછ .બધંમુિન  િિમિ આપ  છ . ટૂંકિા ંતિાિ ધારણાઓની મળૂ ભાિના આરણાઓની મળૂ ભાિના આ૫૫સી સદભાિ છ .ગરુૂદેિ િરદેિજી સી સદભાિ છ .ગરુૂદેિ િરદેિજી 
િિારાજ કિ ેછ  કેઃ ઇશ્વર એક છ  તથા એક જ ધિશ છ ઃ િાનિતા. આ ધિશનુ ં મળૂ છ ઃ પ્ર િ અન  ન્રતતા. િિારાજ કિ ેછ  કેઃ ઇશ્વર એક છ  તથા એક જ ધિશ છ ઃ િાનિતા. આ ધિશનુ ં મળૂ છ ઃ પ્ર િ અન  ન્રતતા. 
સદભાિના ત ના ં પષુ્ પોસદભાિના ત ના ં પષુ્ પો છ . સદગરુૂ િાસ્ ત છ . સદગરુૂ િાસ્ તવિક સમયન  અર્ભવ્યતત કરે છ .પ્રમય ક િાનિન  સાથશક જીિન વિક સમયન  અર્ભવ્યતત કરે છ .પ્રમય ક િાનિન  સાથશક જીિન 
જીિિાની કળા વર્ખિાડીન  જીિિાની કળા વર્ખિાડીન  ત ની વવૃત્ત આધ્યાવમ િત ની વવૃત્ત આધ્યાવમ િક બનાિ  છ .જીિન એવુ ંિોવુ ંજોઇએ કેઃજેિા ંહદવ્યજ્ઞાનની ક બનાિ  છ .જીિન એવુ ંિોવુ ંજોઇએ કેઃજેિા ંહદવ્યજ્ઞાનની 
જ્યોવત િોય,વિન્રતતાજ્યોવત િોય,વિન્રતતા--કરૂણાકરૂણા--સિનર્ીલતાસિનર્ીલતા--સિં દનર્ીલતાની ભાિનાથી રંર્ાય લ િોય,ઇશ્વરના પ્રમય  સિં દનર્ીલતાની ભાિનાથી રંર્ાય લ િોય,ઇશ્વરના પ્રમય  
આસ્ થાઆસ્ થાિાન િોય, બ્રહ્મજ્ઞાનિા ંવનષ્ િાિાન િોય, બ્રહ્મજ્ઞાનિા ંવનષ્ િા િોય. િોય.  
ર્ાતં સ્ િર્ાતં સ્ િભાિ,સરળ જીિન,સિનર્ીલતા,સહિષ્ ણુભાિ,સરળ જીિન,સિનર્ીલતા,સહિષ્ ણતુા,સિં દનર્ીલતાતા,સિં દનર્ીલતા,સિરસતા,પ્ર િ,ન્રતતા અન  સિિવષ્ ટ,સિરસતા,પ્ર િ,ન્રતતા અન  સિિવષ્ ટ  
િર્ રે..ગણુો ભતત િોિાના ંપ્રિાણ છ .િર્ રે..ગણુો ભતત િોિાના ંપ્રિાણ છ .  
ધીરજધીરજ--સયંિન  સિદૃવષ્ ટસયંિન  સિદૃવષ્ ટ,સતંોના ંઆભષૂણ છ ,,સતંોના ંઆભષૂણ છ ,  
અન  શૃરં્ાર િહરના જનનો,િહર ઇ્છાિા ંજીિન છ .   (અિતારિાણીઃઅન  શ ૃરં્ાર િહરના જનનો,િહર ઇ્છાિા ંજીિન છ .   (અિતારિાણીઃ૨૮)૨૮)  
સદગરુૂ સપંણૂશ િાનિજાવતન  મકુ્તત(િોષ) અપાિિા અિતરીત થાય છ .સદગરુૂ ત  જ છ  જે સિશસદગરુૂ સપંણૂશ િાનિજાવતન  મકુ્તત(િોષ) અપાિિા અિતરીત થાય છ .સદગરુૂ ત  જ છ  જે સિશવ્ યાવ્ યાપી પી 
વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાની િાસ્ તવનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાની િાસ્ તવિકતાન  અર્ભવ્ યવિકતાન  અર્ભવ્ યતત કરે છ .સદગરુૂ એ છ  જે ત્જજ્ઞાસઓુન  સાસંારીક તત કરે છ .સદગરુૂ એ છ  જે ત્જજ્ઞાસઓુન  સાસંારીક 
િિાસાર્રની પ્રજ્િવલ્ લિિાસાર્રની પ્રજ્િવલ્ લત અવગ્ નત અવગ્ નથી બચાિીન  સાસંારીક િોિથી બચાિીન  સાસંારીક િોિ--િાયાના બધંનોિાથંી છટકારો અપાિ  છ .િાયાના બધંનોિાથંી છટકારો અપાિ  છ .  
    વનરાકાર પ્રમયષ દેખાડ,ે એ સદગરુૂ કિિેાય છ ,વનરાકાર પ્રમયષ દેખાડ,ે એ સદગરુૂ કિિેાય છ ,  
    સદગરુૂ ૃૃપા કરીસદગરુૂ ૃૃપા કરી  સ િકની,નૌકા પાર લર્ાિ  છ ... અિતારિાણીઃસ િકની,નૌકા પાર લર્ાિ  છ ... અિતારિાણીઃ૧૦૧૧૦૧  
સદગરુૂના હદવ્યજ્ઞાનની ઝલક િાત્રથી ૃદદય શધુ્ધ થઇ જાય છ .િાનિની િૈરિનસ્ યસદગરુૂના હદવ્યજ્ઞાનની ઝલક િાત્રથી ૃદદય શધુ્ધ થઇ જાય છ .િાનિની િૈરિનસ્ યતા દૂર થાય તા દૂર થાય 
છ .સદગરુૂના ચરણકિલોની રજ િાથ  લર્ાિિાથી તિાિ િાનવસક બાધાઓ નષ્ ટછ .સદગરુૂના ચરણકિલોની રજ િાથ  લર્ાિિાથી તિાિ િાનવસક બાધાઓ નષ્ ટ થાય છ . થાય છ .  
  ગરુૂદર્શનનુ ંફળ છ  ઉત્તિ, િનન  અવત ગરુૂદર્શનનુ ંફળ છ  ઉત્તિ, િનન  અવત ૫૫વિત્ર કરે,વિત્ર કરે,  
  ગરુૂ ચરણોનીગરુૂ ચરણોની  રજન  પાિ , િનના િ લન  દૂર કરે,રજન  પાિ , િનના િ લન  દૂર કરે,  
  જેન  ગરુૂની સરં્ત િળતી, એ પ્રભનુા ગણુ ર્ાઇ ર્કે,જેન  ગરુૂની સરં્ત િળતી, એ પ્રભનુા ગણુ ર્ાઇ ર્કે,  
  વનરાકાર(પ્રભ)ુના પાિન ઘરિા,ં એ નર વનિાસ પાિી ર્કે... (અિતારિાણીઃવનરાકાર(પ્રભ)ુના પાિન ઘરિા,ં એ નર વનિાસ પાિી ર્કે... (અિતારિાણીઃ૧૦૮)૧૦૮)  
સદગરુૂની િહિિા જાણિાથી સાચા ભતતના વ્ યસદગરુૂની િહિિા જાણિાથી સાચા ભતતના વ્ યક્તતમ િક્તતમ િિા ંવનખાર આિ  છ .ભાષા સરળ,િધરુ તથા ઓજસ્ િીિા ંવનખાર આિ  છ .ભાષા સરળ,િધરુ તથા ઓજસ્ િી  
બન  છ ,ત  બીજાઓન  બન  છ ,ત  બીજાઓન  પ્રભાવિત કરીન  પોતાની તરફ આૃૃષ્ િપ્રભાવિત કરીન  પોતાની તરફ આૃૃષ્ િ કરે છ .ત િા સતંના ચ િરા ઉ કરે છ .ત િા સતંના ચ િરા ઉ૫૫ર વિર્ ષ પ્રકારની ર વિર્ ષ પ્રકારની 
લાર્લિા દૃવષ્ ટલાર્લિા દૃવષ્ ટર્ોચર થાય છ .ર્ોચર થાય છ .  
    સદગરુૂની િહિિા ર્ાિાથી કલિસદગરુૂની િહિિા ર્ાિાથી કલિ--કલ ર્ દૂર થાય છ ,િનની અંદર નરૂ થાય,િનિા ં વર્તળતા કલ ર્ દૂર થાય છ ,િનની અંદર નરૂ થાય,િનિા ં વર્તળતા 
આિ ,પમથરિા ંઆિ ,પમથરિા ં૫૫ણ કોિળતા આિ  છ ,પાપી ણ કોિળતા આિ  છ ,પાપી ૫૫ણ પાિન થાય છ ,અિરમિની પ્રાવ તણ પાિન થાય છ ,અિરમિની પ્રાવ ત થાય છ .  થાય છ . સતંજનો ની  સતંજનો ની  
ૃૃપાથી ગરુૂની િહિિા ર્ાિો જેથી જર્તની તષૃ્ ણાૃૃપાથી ગરુૂની િહિિા ર્ાિો જેથી જર્તની તષૃ્ ણા છૂટે છ . છૂટે છ .  
  સદગરુૂની ર્રણિા ંજિાથી િારા િનિા ં વ્ યાસદગરુૂની ર્રણિા ંજિાથી િારા િનિા ં વ્ યા ત ત સદેંિ સદેંિ--ભ્રિોભ્રિો--ભ્રાક્્તઓ દૂર થઇ જાય છ .સદગરુૂની ભ્રાક્્તઓ દૂર થઇ જાય છ .સદગરુૂની 



ર્રણિા ંજિાથી િારા દુઃખો તથા ર્રણિા ંજિાથી િારા દુઃખો તથા ૫૫રેર્ાનીઓ દૂર થયા ંછ .સદગરુૂની ૃૃપાથી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તરેર્ાનીઓ દૂર થયા ંછ .સદગરુૂની ૃૃપાથી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત થયા  થયા ૫૫છી છી 
દરેક સ્ થાદરેક સ્ થાન ન ૫૫ર, દરેક ષણ ,ર, દરેક ષણ ,૫૫લ લ ૫૫લ આ વનરાકાર પ્રભ ુલ આ વનરાકાર પ્રભ ુ ૫૫રિામિાના ંદર્શન કરંૂ છં.આ પ્રભનુી ૃૃપાથી પારિામિાના ંદર્શન કરંૂ છં.આ પ્રભનુી ૃૃપાથી પા૫ ૫ 
તથા દુઃખોથી છટકારો િળ્યો છ  ત થી આત્મિક ર્ાવંત પ્રા તતથા દુઃખોથી છટકારો િળ્યો છ  ત થી આત્મિક ર્ાવંત પ્રા ત થઇ છ .આિી વસ્ થ થઇ છ .આિી વસ્ થવત પ્રા તવત પ્રા ત થયા પછી સતં  કોઇ  થયા પછી સતં  કોઇ 
અ્યની ર્રણિા ંજિાની આિ્યકતા નથી.સતંન  સદગરુૂની ૃૃપા તથા અનકંુપા ઉઅ્યની ર્રણિા ંજિાની આિ્યકતા નથી.સતંન  સદગરુૂની ૃૃપા તથા અનકંુપા ઉ૫૫રર  પણૂશ વિશ્વાસ િોય પણૂશ વિશ્વાસ િોય 
છ .સદગરુૂની ૃૃપા થિાથી જ્િછ .સદગરુૂની ૃૃપા થિાથી જ્િ--િરણના ચક્કરિાથંી છટકારો િળી જાય છ .સાચો ભતત હદિસ રાત દરેક િરણના ચક્કરિાથંી છટકારો િળી જાય છ .સાચો ભતત હદિસ રાત દરેક 
સિય  સદગરુૂની િહિિા ર્ાિાિા ં વનિગ્ન રિ ે છ ,ત  સિવપિત ભાિથી પણૂશ શ્રધ્ધા,વિશ્વાસ તથા આસ્થાથી સિય  સદગરુૂની િહિિા ર્ાિાિા ં વનિગ્ન રિ ે છ ,ત  સિવપિત ભાિથી પણૂશ શ્રધ્ધા,વિશ્વાસ તથા આસ્થાથી 
સદગરુૂના પ્રમય  વનષ્ િાસદગરુૂના પ્રમય  વનષ્ િાિાન િોય છ .આ ભાિ વ્યતત કરતા ંયુિાન િોય છ .આ ભાિ વ્યતત કરતા ંયરુ્પરુૂષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિ ેછ  ર્પરુૂષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિ ેછ  
કેઃકેઃ----  
  સદગરુૂના ર્રણ  આવ્યો તો, ભ્રિ ભ્રાવંત થઇ ર્યા ંદૂર,સદગરુૂના ર્રણ  આવ્યો તો, ભ્રિ ભ્રાવંત થઇ ર્યા ંદૂર,  
  ર્ચ્તા િનની િટી ર્ઇ છ , જ્યા ંજોઉં મ યાંર્ચ્તા િનની િટી ર્ઇ છ , જ્યા ંજોઉં મ યાં તારંૂ જ નરૂ..... (અિતારિાણીઃ તારંૂ જ નરૂ..... (અિતારિાણીઃ૨૭૦)૨૭૦)  
સિશર્ક્તતિાન સિશવ્ યાસિશર્ક્તતિાન સિશવ્ યાપી વનરાકાર પ્રભનુા ંદર્શન કયાશ વિના ત િની પ્રર્સંા તથા િહિિાના ંપી વનરાકાર પ્રભનુા ંદર્શન કયાશ વિના ત િની પ્રર્સંા તથા િહિિાના ંર્ાન કરિા ંએ ર્ાન કરિા ંએ 
પાણીિા ંઆર્ લર્ાિિા સિાન વનષ્ ફપાણીિા ંઆર્ લર્ાિિા સિાન વનષ્ ફળ જ છ .ળ જ છ .  
  િર્ર ઓળખ  પ્રભ ુયર્ ર્ાિો, આકાર્  અડિા જેવુ ંછ ,િર્ર ઓળખ  પ્રભ ુયર્ ર્ાિો, આકાર્  અડિા જેવુ ંછ ,  
  િર્ર ઓળખ  પ્રભ ુયર્ ર્ાિો, અજાણ રસ્ત  જિા જેવુ ંછ ,િર્ર ઓળખ  પ્રભ ુયર્ ર્ાિો, અજાણ રસ્ત  જિા જેવુ ંછ ,  
  વનજ આંખ  વનરખી યર્ ર્ાિો, એ જ અસલ િોટાઇ છ ,વનજ આંખ  વનરખી યર્ ર્ાિો, એ જ અસલ િોટાઇ છ ,  
  અિતાર િળ્યા જેન  સદગરુૂ પરુા,એન  જ દૃવષ્ ટઅિતાર િળ્યા જેન  સદગરુૂ પરુા,એન  જ દૃવષ્ ટ પાિી છ ..... (અિતારિાણીઃ પાિી છ ..... (અિતારિાણીઃ૧૪૪)૧૪૪)  
વનરાકારન  જાણી જે નર, િાર્લકના ગણુ ર્ાય  છ ,વનરાકારન  જાણી જે નર, િાર્લકના ગણુ ર્ાય  છ ,  
જ્િ િરણિા ંકહદ ના જાતો, મકુ્તત જ્િ િરણિા ંકહદ ના જાતો, મકુ્તત ૫૫દન  પાિ  છ ,દન  પાિ  છ ,  
વિના દેખ  પજૂા અચશન, ભલૂી રહ્યો છ  સૌ સસંાર,વિના દેખ  પજૂા અચશન, ભલૂી રહ્યો છ  સૌ સસંાર,  
અિતાર ગરુૂ જો ૃૃપા કરે નિી,તો ના દેખ  વનરંકાર.....(અિતારિાણીઃઅિતાર ગરુૂ જો ૃૃપા કરે નિી,તો ના દેખ  વનરંકાર.....(અિતારિાણીઃ૧૪૬)૧૪૬)  
જે સાચા ભતતો એ પ્રભનુી ઓળખાણ કરી લીધી છ  અન  મયાજે સાચા ભતતો એ પ્રભનુી ઓળખાણ કરી લીધી છ  અન  મયારબાદ પ્રભનુી િહિિાનુ ં ર્ાન કરે છ  ત  રબાદ પ્રભનુી િહિિાનુ ં ર્ાન કરે છ  ત  
યોવનચર મથી બચી જાય છ , ત  િંિ ર્ના િાટે મતુત થઇ જાય છ .યોવનચર મથી બચી જાય છ , ત  િંિ ર્ના િાટે મતુત થઇ જાય છ .  
    ઇશ્વર પ્રભ ુઇશ્વર પ્રભ ુ૫૫રિામિાનુ ંકોઇ રૂરિામિાનુ ંકોઇ રૂ૫ ૫ રંર્ આૃૃવત કે આકાર નથી ત થી સ  રંર્ આૃૃવત કે આકાર નથી ત થી સ    ૫૫ષ્ ટષ્ ટ છ  કેઃપ્રભ ુવનરાકાર છ . આ  છ  કેઃપ્રભ ુવનરાકાર છ . આ 
વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાના ંદર્શન ફતત સદગરુૂ જ કરાિી ર્કે છ .સસંારિા ંવનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાના ંદર્શન ફતત સદગરુૂ જ કરાિી ર્કે છ .સસંારિા ંલાખો દાની છ  લાખો દાની છ  ૫૫રંત ુસદગરુૂ જેિો રંત ુસદગરુૂ જેિો 
કોઇ દાતા નથી.સદગરુૂ ૃૃપા વિના િહર વિલન સભંિ નથી.અિતારિાણીિા ં કહ્ુ ં છ  કેઃકોઇ દાતા નથી.સદગરુૂ ૃૃપા વિના િહર વિલન સભંિ નથી.અિતારિાણીિા ં કહ્ુ ં છ  કેઃ--  િાનિ ઇશ્વરન  િાનિ ઇશ્વરન  
ર્ોધિાિા ંપોતાનુ ંજીિન વ્ યર્ોધિાિા ંપોતાનુ ંજીિન વ્ યથશ બરબાદ કરે છ ,ત િછતા ંઇશ્વરની પ્રાવ તથશ બરબાદ કરે છ ,ત િછતા ંઇશ્વરની પ્રાવ ત કરી ર્કતો નથી.સદગરુૂ સિથશ િોય  કરી ર્કતો નથી.સદગરુૂ સિથશ િોય 
તો ત  ષણભરિા ં વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાતો ત  ષણભરિા ં વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાનો બોધ કરાિી દે છ .જ્યારે સદગરુૂની ૃૃપા થાય છ  તો પ્રભનુી નો બોધ કરાિી દે છ .જ્યારે સદગરુૂની ૃૃપા થાય છ  તો પ્રભનુી 
પ્રતીવત થાય છ ,પ્રતીવત પ્રતીવત થાય છ ,પ્રતીવત ૫૫છી જ પ્રભનુી સાથ  પ્રીવત થાય છ .છી જ પ્રભનુી સાથ  પ્રીવત થાય છ .  
      આપો આઆપો આ૫ ૫ પ્ર િ ના ઉપ્ર િ ના ઉ૫૫જે, પ્રભ ુચાિ ેતો થાય  છ ,જે, પ્રભ ુચાિ ેતો થાય  છ ,  

િનનો હદિનનો હદ૫૫ક ગરુૂ પ્રર્ટાિ , તો પ્રજ્િર્લત થાય છ ,ક ગરુૂ પ્રર્ટાિ , તો પ્રજ્િર્લત થાય છ ,  
પરૂા ગરુૂની ૃૃપા વિનાનો, કોઇ જ થાતો પાર નથી,પરૂા ગરુૂની ૃૃપા વિનાનો, કોઇ જ થાતો પાર નથી,  
લાલાખ કરે ખ કરે ૫૫ણ વિના ણ વિના ૫૫વતનો, નારીનો શૃરં્ાર નથી,વતનો, નારીનો શૃરં્ાર નથી,  
સમય પરુૂષન  જે બતલાિ , એ જ સદગરુૂ પરુા છ ,સમય પરુૂષન  જે બતલાિ , એ જ સદગરુૂ પરુા છ ,  
જે િતં્ર આપ  છ  કેિળ, એિા ગરુૂ અધરૂા છ ,જે િતં્ર આપ  છ  કેિળ, એિા ગરુૂ અધરૂા છ ,  



શુ ંકરિા છ  એિા ગરુૂન , જેઓ ભ્રિ વિટાિ  નિી,શુ ંકરિા છ  એિા ગરુૂન , જેઓ ભ્રિ વિટાિ  નિી,  
ર્ાના જ્ઞાની ધ્યાની ર્ાના,જો જ્ઞાની સિ કિશ નિી,ર્ાના જ્ઞાની ધ્યાની ર્ાના,જો જ્ઞાની સિ કિશ નિી,  
પરુા સદગરુૂ એક જ ષણિા ંરાિની સરં્  વિપરુા સદગરુૂ એક જ ષણિા ંરાિની સરં્  વિલાિ  છ ,લાિ  છ ,  
િારંિાર "અિતાર" ગરુૂ િારંિાર "અિતાર" ગરુૂ ૫૫ર, િાહર િાહર જાય  છ .... (અિતારિાણીઃર, િાહર િાહર જાય  છ .... (અિતારિાણીઃ૧૬૮)૧૬૮)  

સિશવ્ યાસિશવ્ યાપી વનરાકાર પ્રભ ુજ સમય છ .સમય એ જ પી વનરાકાર પ્રભ ુજ સમય છ .સમય એ જ ૫૫રિામિા છ .િાનિના અંતઃકરણિા ંઆ પ્રભનુો જ વનિાસ રિામિા છ .િાનિના અંતઃકરણિા ંઆ પ્રભનુો જ વનિાસ 
છ .આમિા છ .આમિા ૫૫રિામિાનો જ સનાતન અંર્ છ .આ િિાનતિ અનુરિામિાનો જ સનાતન અંર્ છ .આ િિાનતિ અન૫ુ૫િ સત્તાની ઝલક સદગરુૂન  પ્રસન્ન કયાશ વિના િ સત્તાની ઝલક સદગરુૂન  પ્રસન્ન કયાશ વિના 
િિળતી નથી.જેિી રીત  હદળતી નથી.જેિી રીત  હદ૫૫ક વિના અંધકાર દૂર થતો નથી,ર્દંા ંકક વિના અંધકાર દૂર થતો નથી,ર્દંા ંક૫૫ડા ંસાબ ુવિના સાફ થતા ંનથી,અધ્યાડા ંસાબ ુવિના સાફ થતા ંનથી,અધ્યા૫૫ક ક 
વિના વર્ષણ પ્રા તવિના વર્ષણ પ્રા ત થઇ ર્કતુ ંનથી.િાર્શદર્શક વિના ર્્ ત થઇ ર્કતુ ંનથી.િાર્શદર્શક વિના ર્્ તવ્ યવ્ ય સ્ થા સ્ થાન સધુી પિોચી ર્કાત ુ ંનથી, જેિી રીત  ન સધુી પિોચી ર્કાત ુ ંનથી, જેિી રીત  
ર્રીરન  સ્ િર્રીરન  સ્ િ્છ બનાિિા િાટે સ્ ના્છ બનાિિા િાટે સ્ નાન કરવુ ંઆિ્યક છ  ત િી જ રીત  હદવ્યન કરવુ ંઆિ્યક છ  ત િી જ રીત  હદવ્યજ્ઞાનની પ્રાવ તજ્ઞાનની પ્રાવ તના િાટે સદગરુૂની ના િાટે સદગરુૂની 
ર્રણિા ંજવુ ંપરિ આિ્યક છ .ર્રણિા ંજવુ ંપરિ આિ્યક છ .  
  ભ્રિોથી બચિા િાટે બ્રહ્મનુ ં જ્ઞાન જરૂરી છ . ત ના િાટે ફતત ધિશગ્રથંોનુ ંભ્રિોથી બચિા િાટે બ્રહ્મનુ ં જ્ઞાન જરૂરી છ . ત ના િાટે ફતત ધિશગ્રથંોનુ ં ૫૫િનિન--પાિન સિાધાન પાિન સિાધાન 
નથી.ધિશગ્રથંોિા ંજે કંઇ લખ્યુ ંછ  ત ના અનરુૂનથી.ધિશગ્રથંોિા ંજે કંઇ લખ્યુ ંછ  ત ના અનરુૂ૫ ૫ આચરણ  કરવુ ંઆચરણ  કરવુ ં૫૫ડર્  જ...!!ડર્  જ...!!  
  ગરુૂદેિ કિ ેછ  કેઃતારી ચારે બાજુ ંગરુૂદેિ કિ ેછ  કેઃતારી ચારે બાજુ ં વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિા વિધિાન છ ,ત  વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિા વિધિાન છ ,ત  ૫૫િલેા ંિલેા ં ૫૫ણ તારી સાથ  ણ તારી સાથ  
િતા.આજે પણ તારી સાથ  છ  અન  િંિ ર્ા તારી સાથ  જ રિિેાના છ  ત િછતા ંગરુૂની ૃૃપા વિના ત ૂ ંત ન  િતા.આજે પણ તારી સાથ  છ  અન  િંિ ર્ા તારી સાથ  જ રિિેાના છ  ત િછતા ંગરુૂની ૃૃપા વિના ત ૂ ંત ન  
પાિી ર્કતો નથી.જેિી રીત  દપશણિા ંચિરેો અન  દૂધિા ંઘી સિાય લુ ંછ .ત િી જ રીત  આ વનરાકાર પ્રભ ુપાિી ર્કતો નથી.જેિી રીત  દપશણિા ંચિરેો અન  દૂધિા ંઘી સિાય લુ ંછ .ત િી જ રીત  આ વનરાકાર પ્રભ ુ
૫૫રિામિા આ સ ૃરિામિા આ સવૃષ્ ટવષ્ ટિા ંસિાય લા છ .ત ના િાટે સદગરુૂની ૃૃપાથી જ્ઞાનદૃવષ્ ટિા ંસિાય લા છ .ત ના િાટે સદગરુૂની ૃૃપાથી જ્ઞાનદૃવષ્ ટ પ્રા ત પ્રા ત કરિાની જરૂરી છ  અન  આ  કરિાની જરૂરી છ  અન  આ 
જ દુઃખ વનિારણનો સાચો ઉપાય છ .જ દુઃખ વનિારણનો સાચો ઉપાય છ .  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................  

  

સદગરુૂના ચરણોની િહિિાસદગરુૂના ચરણોની િહિિા  
  

સદગરુૂની િહિિા સાભંળીન  વનરઅિંકારી િનષુ્ યસદગરુૂની િહિિા સાભંળીન  વનરઅિંકારી િનષુ્ ય અિોભાિથી ઓતપ્રોત બની જાય છ  અન  ત ની અંદર એક  અિોભાિથી ઓતપ્રોત બની જાય છ  અન  ત ની અંદર એક 
પ્રકારની અમતૃિષાશ િરસિાની ર્રૂ થઇ જાય છ ,પરંત ુઅિંકારી વ્યક્તતન  સદગરુૂની િહિિા સાભંળીન  દુઃખ પ્રકારની અમતૃિષાશ િરસિાની ર્રૂ થઇ જાય છ ,પરંત ુઅિંકારી વ્યક્તતન  સદગરુૂની િહિિા સાભંળીન  દુઃખ 
થાય છ  કારણ કેઃ સદગરુૂની િહિિાનોથાય છ  કારણ કેઃ સદગરુૂની િહિિાનો  અથશ છ  પોત  પોતાન  વિટાિી દેવુ.ં. પોતાનુ ંઅક્સ્તમિ ભલૂી જવુ,ં અથશ છ  પોત  પોતાન  વિટાિી દેવુ.ં. પોતાનુ ંઅક્સ્તમિ ભલૂી જવુ,ં 
કારણ કે જ્યા ંસધુી િનષુ્ યકારણ કે જ્યા ંસધુી િનષુ્ યિા ંઅિંકારની િાજરી છ  મયા ંસધુી સદગરુૂ દ્વારા પ્રદત્ત તમિજ્ઞાન ત નાિા ંઉતરતુ ંિા ંઅિંકારની િાજરી છ  મયા ંસધુી સદગરુૂ દ્વારા પ્રદત્ત તમિજ્ઞાન ત નાિા ંઉતરતુ ં
નથી.સદગરુૂ પ્રદત્ત જ્ઞાનન  િાનિાથી..જીિનિા ંઉતારિાથી જ અિંકારિાથંી મકુ્તત િળ  છ .નથી.સદગરુૂ પ્રદત્ત જ્ઞાનન  િાનિાથી..જીિનિા ંઉતારિાથી જ અિંકારિાથંી મકુ્તત િળ  છ .  
સદગુસદગરુૂની િિીિા સાભંળિાથી િાનિ િનિા ં રિલેા અિંકાર ઉરૂની િિીિા સાભંળિાથી િાનિ િનિા ં રિલેા અિંકાર ઉ૫૫ર આઘાત થાય છ  જ કારણ કેઃ િાનિ ર આઘાત થાય છ  જ કારણ કેઃ િાનિ 
કોઇની આર્ળ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી.ત નાિા ંપોતાનાથી શ્ર ષ્ િકોઇની આર્ળ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી.ત નાિા ંપોતાનાથી શ્ર ષ્ િની પાસ થી કંઇની પાસ થી કંઇ૫૫ણ ર્ીખિાની ભાિના ણ ર્ીખિાની ભાિના 
નથી,ત થી ત  સદગરુૂના શ્રીચરણોિા ંનતિસ્તક બની વર્ષ્ યનથી,ત થી ત  સદગરુૂના શ્રીચરણોિા ંનતિસ્તક બની વર્ષ્ યમિ ગ્રિણ કરિા મિ ગ્રિણ કરિા ૫૫ણ તૈયાર થતો નથી.િનષુ્ યણ તૈયાર થતો નથી.િનષુ્ યનોનો  
અિંકાર િનષુ્ યઅિંકાર િનષુ્ યન  ખોટંુ િાર્શદર્શન આપ  છ  કેઃ જીિનિા ંસદગરુૂની આિ્યકતા છ ..ન  ખોટંુ િાર્શદર્શન આપ  છ  કેઃ જીિનિા ંસદગરુૂની આિ્યકતા છ ..૫૫રંત ુિાસ્તવિકતા એ છ  રંત ુિાસ્તવિકતા એ છ  
કેઃ પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િકેઃ પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ તમિદર્ય સદગરુૂના વિના પોતાની િ ળ  કંઇ જ ર્ીખી ર્કતો નથી.આજનો િાનિ  તમિદર્ય સદગરુૂના વિના પોતાની િ ળ  કંઇ જ ર્ીખી ર્કતો નથી.આજનો િાનિ 
અિંકારિા ં િસ્ત બની આધ્યાત્મિકતાન  પ્રા તઅિંકારિા ં િસ્ત બની આધ્યાત્મિકતાન  પ્રા ત કરિાનુ ં ઇ્છ  તો કરિાનુ ં ઇ્છ  તો  છ  છ  ૫૫રંત ુ ત ના િાટે કોઇ સતંરંત ુ ત ના િાટે કોઇ સતં--સદગરુૂની સદગરુૂની 
સિષ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી. સદગરુૂની િિીિાનો અથશ છ  િનષુ્ યસિષ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી. સદગરુૂની િિીિાનો અથશ છ  િનષુ્ ય એ વર્ષ્ ય એ વર્ષ્ ય બનીન  જીિન જીિિાની  બનીન  જીિન જીિિાની 
કળા ર્ીખી લ િી. િનષુ્ યકળા ર્ીખી લ િી. િનષુ્ યિા ંકતાશિા ંકતાશ૫૫ણાનો ભાિ દૂરણાનો ભાિ દૂર  થાય..િનષુ્ યથાય..િનષુ્ યના અંતરિા ંસાષીભાિ વનિાશણ થાય..આના ના અંતરિા ંસાષીભાિ વનિાશણ થાય..આના 
િાટે સદગરુૂના િચનોન  િાનીન  જીિનિાંિાટે સદગરુૂના િચનોન  િાનીન  જીિનિાં  ઉતારિા ખબૂ જ જરૂરી છ .ઉતારિા ખબૂ જ જરૂરી છ .  
પ્રવસ્ ગ્રથં સપંણૂશ અિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃપ્રવસ્ ગ્રથં સપંણૂશ અિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃ  



િાનીએ જો અિ  િચન ગરુૂના..ગરુૂની િિીિા થાય છ ,િાનીએ જો અિ  િચન ગરુૂના..ગરુૂની િિીિા થાય છ ,  
આપ િ ળ  થઇ જાતુ ંસવુિરણ..િનનો િ લ દૂર થાય છ ...આપ િ ળ  થઇ જાતુ ંસવુિરણ..િનનો િ લ દૂર થાય છ ...  (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
સદગરુૂની િિીિાનુ ં રસાયણ એ છ  કેઃ સદગરુૂની ઉપાસનાની ઝલક વર્સદગરુૂની િિીિાનુ ં રસાયણ એ છ  કેઃ સદગરુૂની ઉપાસનાની ઝલક વર્ષ્ યષ્ યના કિોિા ં દેખાિિી ના કિોિા ં દેખાિિી 
જોઇએ.ત નાિા ં શ્ર્ા..વિિ ક..સિનર્ીલતા..જોઇએ.ત નાિા ં શ્ર્ા..વિિ ક..સિનર્ીલતા..૫૫રોરો૫૫કાર..વિન્રતતા..સાચી પ્રાથશના અન  સતંવુષ્ ટકાર..વિન્રતતા..સાચી પ્રાથશના અન  સતંવુષ્ ટ..જેિા દૈિી ..જેિા દૈિી 
ગણુોની સરુ્ધં દેખાિી જોઇએ.ત  ઉગણુોની સરુ્ધં દેખાિી જોઇએ.ત  ઉ૫૫રાતં વર્ષ્ યરાતં વર્ષ્ યિા ંતષૃ્ ણાિા ંતષૃ્ ણા..કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન  અિંકારરૂપી અક્ગ્નની ..કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન  અિંકારરૂપી અક્ગ્નની 
જ્િાળાઓ ર્ાતં થય લી જોિા િળિી જોઇએ,એજ્િાળાઓ ર્ાતં થય લી જોિા િળિી જોઇએ,એટલ  કે વર્ષ્ યટલ  કે વર્ષ્ યના જીિનિા ં રૂપાતંરણ જોિા િળવુ ંના જીિનિા ં રૂપાતંરણ જોિા િળવુ ં
જોઇએ.આિા સદગરુૂના ર્રણિા ંજિાથી િનષુ્ યજોઇએ.આિા સદગરુૂના ર્રણિા ંજિાથી િનષુ્ યના તિાિ કલિના તિાિ કલિ--તલ ર્.. વિકારો દૂર થઇ જાય છ .તલ ર્.. વિકારો દૂર થઇ જાય છ .  
પ્રવસ્ ગ્રથં સપંણૂશ અિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃપ્રવસ્ ગ્રથં સપંણૂશ અિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃ  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, કલિગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, કલિ--તલ ર્ સૌ થાય  દૂર,તલ ર્ સૌ થાય  દૂર,  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, િનની અંદર થાય  નરૂ,થી જ, િનની અંદર થાય  નરૂ,  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, િનિા ંઆિ  વર્તળતા,ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, િનિા ંઆિ  વર્તળતા,  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, ૫૫મથર ધારે વર્તળતા,મથર ધારે વર્તળતા,  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, પાપી ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, પાપી ૫૫ણ પવુનત થાય,ણ પવુનત થાય,  
ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, અિર િસ્તનુ  પાિી જતા,ગરુૂનો િિીિા ર્ાિાથી જ, અિર િસ્તનુ  પાિી જતા,  
કિ ેઅિતાર ગરુૂૃૃપાથી જર્ તષૃ્ ણાકિ ેઅિતાર ગરુૂૃૃપાથી જર્ તષૃ્ ણા છટે િન થકી... છટે િન થકી...’’ ’’ (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
િાસ્તિિા ંસતં િિામિાઓના આ કથનિા ંખબૂ ગઢૂાથશ છપાય લો છ  કે એિી અલૌહકક વિભવૂત જેના દર્શન િાસ્તિિા ંસતં િિામિાઓના આ કથનિા ંખબૂ ગઢૂાથશ છપાય લો છ  કે એિી અલૌહકક વિભવૂત જેના દર્શન 
કરિાથી કરિાથી ૫૫રિામિાની યાદ આિી જાય ત ન  સદગરુૂ કિિેાિા ંઆિ  છ  અન  જેન જોઇન  સદગરુૂની િિીિા રિામિાની યાદ આિી જાય ત ન  સદગરુૂ કિિેાિા ંઆિ  છ  અન  જેન જોઇન  સદગરુૂની િિીિા 
યાદ આિી જાય ત ન  સાચો વર્ષ્ યયાદ આિી જાય ત ન  સાચો વર્ષ્ ય(ગરુૂમખુ) કિિેાિા ંઆિ  છ .(ગરુૂમખુ) કિિેાિા ંઆિ  છ .  
કોઇ એક ગફૂાિા ંિજારો િષશકોઇ એક ગફૂાિા ંિજારો િષશથી અંધકાર િોય અન  આથી અંધકાર િોય અન  આ૫૫ણ  ત િા ંએક બાકોરંૂ પાડી દઇએ અન  ત િા ંસયૂશના ણ  ત િા ંએક બાકોરંૂ પાડી દઇએ અન  ત િા ંસયૂશના 
હકરણોનો પ્રિ ર્ થઇ જાય તો ત  ગફૂાિા ંત  જ ષણ  અંધકાર દૂર થઇ જાય છ .ગફૂાિા ંિજારો િષશથી રિનેારો હકરણોનો પ્રિ ર્ થઇ જાય તો ત  ગફૂાિા ંત  જ ષણ  અંધકાર દૂર થઇ જાય છ .ગફૂાિા ંિજારો િષશથી રિનેારો 
અંધકાર એવુ ંનથી કિિેાનો કેઃ હું અિીયા ંઆટલા િષોથી આવ્યો છં તો ધીરે ધીરે જઇર્..! જેિો પ્રઅંધકાર એવુ ંનથી કિિેાનો કેઃ હું અિીયા ંઆટલા િષોથી આવ્યો છં તો ધીરે ધીરે જઇર્..! જેિો પ્રકાર્ થાય કાર્ થાય 
છ  કે તરંુત જ અંધકાર વિર્લન થઇ જાય છ ,ત િી જ રીત  હ્રદયિા ંભર્િાનની હદવ્ય જ્યોવતના ઉદય થતા ંજ છ  કે તરંુત જ અંધકાર વિર્લન થઇ જાય છ ,ત િી જ રીત  હ્રદયિા ંભર્િાનની હદવ્ય જ્યોવતના ઉદય થતા ંજ 
અનાહદકાળનુ ંઅજ્ઞાન અનાહદકાળનુ ંઅજ્ઞાન ૫૫ણ નષ્ ટણ નષ્ ટ થઇ જાય છ  અન  અિોન  સિશત્ર ભર્િાનની સત્તાનો જ અનભુિ થાય છ . થઇ જાય છ  અન  અિોન  સિશત્ર ભર્િાનની સત્તાનો જ અનભુિ થાય છ .  
જર્તના લોકોન  એિો ભ્રિ ભરાઇ ર્યો છ  કે િનષુ્ યજર્તના લોકોન  એિો ભ્રિ ભરાઇ ર્યો છ  કે િનષુ્ ય જે જ્િ જ્િા્તરથી પાપી જે જ્િ જ્િા્તરથી પાપી  છ  તો ત નો ઉ્ાર કેિી છ  તો ત નો ઉ્ાર કેિી 
રીત  થઇ ર્કે ? સતંો ઉરીત  થઇ ર્કે ? સતંો ઉ૫૫રોતત િાતો સિજાિીન  અિારો ભ્રિ દૂર કરે છ  અન  કિ ેછ  કેઃ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ંરોતત િાતો સિજાિીન  અિારો ભ્રિ દૂર કરે છ  અન  કિ ેછ  કેઃ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ં
જ િનષુ્ યજ િનષુ્ ય ઉજ્જિલ બની જાય છ .આ જ િાત અજુ શનન  સિજાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ ઉજ્જિલ બની જાય છ .આ જ િાત અજુ શનન  સિજાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણએ કહ્ુ ંછ  કેઃ એ કહ્ુ ંછ  કેઃ કિોની કિોની 
સીિા તો જ્ઞાન છ .આ જ્ઞાન પ્રા તસીિા તો જ્ઞાન છ .આ જ્ઞાન પ્રા ત કરિા કરિાની પ્રચર્લત પ્રણાલીનુ ંિણશન કરતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃની પ્રચર્લત પ્રણાલીનુ ંિણશન કરતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  
““તિાિ કિો જ્ઞાનિા ંસિાવ તતિાિ કિો જ્ઞાનિા ંસિાવ તન  પાિ  છ  એ જ્ઞાનન  ત ૂ ંતમિદર્ય જ્ઞાની જનો પાસ  જઇન  જાણી લ . એિન  ન  પાિ  છ  એ જ્ઞાનન  ત ૂ ંતમિદર્ય જ્ઞાની જનો પાસ  જઇન  જાણી લ . એિન  
યોગ્ય રીત  દંડિત પ્રણાિ કરિાથી..એિની સ િા કરિાથી ત િજ કપટ છોડીન  સરળભાિ  પ્રશ્ન પછૂિાથી યોગ્ય રીત  દંડિત પ્રણાિ કરિાથી..એિની સ િા કરિાથી ત િજ કપટ છોડીન  સરળભાિ  પ્રશ્ન પછૂિાથી 
૫૫રિામિાતમિન  બરારિામિાતમિન  બરાબર ઓળખનારાએ જ્ઞાની િિામિાજનો તન  એ તમિજ્ઞાનનો ઉબર ઓળખનારાએ જ્ઞાની િિામિાજનો તન  એ તમિજ્ઞાનનો ઉ૫૫દેર્ આદેર્ આ૫૫ર્ .જ્ઞાનના આ ર્ .જ્ઞાનના આ 
િાધ્યિથી ત ુ ંતિાિ ભતૂોિા ં વનઃર્ ષભાિથી િાધ્યિથી ત ુ ંતિાિ ભતૂોિા ં વનઃર્ ષભાિથી ૫૫િલેા ંપોતાનાિા ંઅન  િલેા ંપોતાનાિા ંઅન  ૫૫છી િારા વનગુશણ વનરાકાર સ્િરૂછી િારા વનગુશણ વનરાકાર સ્િરૂ૫૫િા ંિા ં
જોઇર્.જોઇર્.’’’’  
સદગરુૂની ૃૃપાથી જ િનિા ંવિદ્યિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થાય છ  અન  આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાંસદગરુૂની ૃૃપાથી જ િનિા ંવિદ્યિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થાય છ  અન  આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાં  તિાિ તિાિ 
ભલૂોભલૂો--સરં્યો દૂર થાય છ  અન  આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ંતિાિ ભલૂોસરં્યો દૂર થાય છ  અન  આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ંતિાિ ભલૂો--સરં્યો દૂર થાય છ .ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િસરં્યો દૂર થાય છ .ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ  
તમિદર્ય સદગરુૂ વિના તમિદર્ય સદગરુૂ વિના ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા તરિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા ત થઇ ર્કતુ ંનથી. થઇ ર્કતુ ંનથી.  



જેિી રીત  લાકડાનો વિર્ાળ ઢર્ એકિાત્ર ર્ચનર્ારીથી કોલસો બની જાય છ ..ત િી જ રીત  કોઇ ર્િ  ત ટલોજેિી રીત  લાકડાનો વિર્ાળ ઢર્ એકિાત્ર ર્ચનર્ારીથી કોલસો બની જાય છ ..ત િી જ રીત  કોઇ ર્િ  ત ટલો  
પાપી કેિ ના િોય જ્ઞાનરૂપી જ્યોવતના જાગ્રત થતા ંજ ત ના તિાિ પાપો નષ્ ટપાપી કેિ ના િોય જ્ઞાનરૂપી જ્યોવતના જાગ્રત થતા ંજ ત ના તિાિ પાપો નષ્ ટ થઇ જાય છ .શ્રીિદ  ભર્િદ   થઇ જાય છ .શ્રીિદ  ભર્િદ  
ર્ીતા કિ ેછ  કેઃજે રીત  ભડભડતો અક્ગ્ન ઘણા બધા ઇંધણોન  ભસ્િીભતૂ કરી નાખ  છ  ત િી જ રીત  જ્ઞાનરૂપી ર્ીતા કિ ેછ  કેઃજે રીત  ભડભડતો અક્ગ્ન ઘણા બધા ઇંધણોન  ભસ્િીભતૂ કરી નાખ  છ  ત િી જ રીત  જ્ઞાનરૂપી 
અક્ગ્ન સિગ્ર કિોન  ભસ્િીભતૂ કરી નાખ  છ .અક્ગ્ન સિગ્ર કિોન  ભસ્િીભતૂ કરી નાખ  છ .  
ઉઉ૫૫રોતત િાતોથી એ નક્કી રોતત િાતોથી એ નક્કી થાય છ  કેઃ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તથાય છ  કેઃ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત થતા ંતિાિ ભ્રિો સિા ત થતા ંતિાિ ભ્રિો સિા ત થઇ જાય છ .. િાનિ  થઇ જાય છ .. િાનિ 
૫૫વિત્ર બની જાય છ  અન  સસંારરૂપી ભિસાર્રથી પાર ઉતરી જાય છ .ઘણા લોકો એિો ભ્રાિક અન  વિથ્યા વિત્ર બની જાય છ  અન  સસંારરૂપી ભિસાર્રથી પાર ઉતરી જાય છ .ઘણા લોકો એિો ભ્રાિક અન  વિથ્યા 
પ્રચાર કરે છ  કે િનષુ્ યપ્રચાર કરે છ  કે િનષુ્ યન  એક ષણિા ંજ્ઞાન કરાિીન  સખુી કરી ર્કાતો નથી..ન  એક ષણિા ંજ્ઞાન કરાિીન  સખુી કરી ર્કાતો નથી..  
સસંાર છ  તો ત ની સત્તાસસંાર છ  તો ત ની સત્તા  છ ,કારણ કેઃ અિ  છ ,કારણ કેઃ અિ  ૫૫ણ સસંાર એટલ  કે સવૃષ્ િણ સસંાર એટલ  કે સવૃષ્ િનુ ંઅંર્ છીએ એટલ  અિારી સત્તા નુ ંઅંર્ છીએ એટલ  અિારી સત્તા ૫૫ણ ણ 
ત  જ છ  કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટત  જ છ  કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટની સત્તા છ .આિ,આ પ્રભ ુની સત્તા છ .આિ,આ પ્રભ ુ૫૫રિામિા અિારી તથા સિગ્ર સવૃષ્ ટરિામિા અિારી તથા સિગ્ર સવૃષ્ ટની સત્તા છ .અિ  બ ૂદં ની સત્તા છ .અિ  બ ૂદં 
છીએ અન  પ્રભ ુછીએ અન  પ્રભ ુ૫૫રિામિા સાર્ર છ .બ ૂદં જ્યારે સાર્રિા ંભળી જાય છ  તો પછી ત  બ ૂદં ક્યાંરિામિા સાર્ર છ .બ ૂદં જ્યારે સાર્રિા ંભળી જાય છ  તો પછી ત  બ ૂદં ક્યાં રિ ેછ  ! બ ૂદં  રિ ેછ  ! બ ૂદં 
સખુી બની જાય છ ..મતુત બની જાય છ ..સાર્ર બની જાય છ , એટલ  જ લખ્યુ ંછ  કેઃસખુી બની જાય છ ..મતુત બની જાય છ ..સાર્ર બની જાય છ , એટલ  જ લખ્યુ ંછ  કેઃ  
બ ૂદંથી રોતી ફીરતી જર્િ , સાર્રસ  િો ર્ઇથી જુદા,બ ૂદંથી રોતી ફીરતી જર્િ , સાર્રસ  િો ર્ઇથી જુદા,  
બ ૂદં બનાદી સાર્ર ઇસન , ઝુક ઝુક કરતી િૈ સજદા...!!બ ૂદં બનાદી સાર્ર ઇસન , ઝુક ઝુક કરતી િૈ સજદા...!!  
આિ,સાર્ર આિ,સાર્ર ૫૫ણ છ  અન  બ ૂદં ણ છ  અન  બ ૂદં ૫૫ણ છ  ત થી બ ૂદંની મકુ્તત વનવિત છ .આ િાટે બ ૂદંણ છ  ત થી બ ૂદંની મકુ્તત વનવિત છ .આ િાટે બ ૂદંભાિ(જીિભાિ)નો સબધં ભાિ(જીિભાિ)નો સબધં 
સાર્ર સાર્ર ૫૫રિામિાની સાથ  જોડી દેિો રિામિાની સાથ  જોડી દેિો ૫૫રિ આિ્યક છ .આના િાટે પ્રભ ુરિ આિ્યક છ .આના િાટે પ્રભ ુ ૫૫રિામિાના જ્ઞાનની આિ્યકતા રિામિાના જ્ઞાનની આિ્યકતા 
છ .પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િછ .પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ તમિદર્ય સિરથ સદગરુૂના ચરણોિા ંનતિસ્તક થિાથી આ જ્ઞાનની પ્રાવ ત તમિદર્ય સિરથ સદગરુૂના ચરણોિા ંનતિસ્તક થિાથી આ જ્ઞાનની પ્રાવ ત થાય  થાય 
છ .જે સિય  આિા સદગરુૂની ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાનાછ .જે સિય  આિા સદગરુૂની ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાના  દર્શન થઇ જાય છ , મયારે સાધકિા ંદર્શન થઇ જાય છ , મયારે સાધકિા ં
વિર્ાળતા..પ્ર િ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્ િવિર્ાળતા..પ્ર િ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્ િ....૫૫રોરો૫૫કાર..ભાઇચારાની ભાિના...િર્ રે ગણુો પ્રર્ટ થાય છ .કાર..ભાઇચારાની ભાિના...િર્ રે ગણુો પ્રર્ટ થાય છ .  
આિ,પણૂશ સદગરુૂ િળી જાય તો એક ષણિા ંપ્રભ ુઆિ,પણૂશ સદગરુૂ િળી જાય તો એક ષણિા ંપ્રભ ુ૫૫રિામિાના હદદાર થઇ જાય છ .જ્િ જ્િા્તરથી કરોડો રિામિાના હદદાર થઇ જાય છ .જ્િ જ્િા્તરથી કરોડો 
પાપોથી એક ષણિા ંછટકારો િળી જાય છ .જર્પાપોથી એક ષણિા ંછટકારો િળી જાય છ .જર્તિાનંા ખોટા પાખડંી ગરુૂઓના કારણ  જ ત્જજ્ઞાસઓુના ભ્રિો તિાનંા ખોટા પાખડંી ગરુૂઓના કારણ  જ ત્જજ્ઞાસઓુના ભ્રિો 
દૂર થતા નથી..િાસ્તવિકતાનો બોધ થતો નથી.ગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા દૂર થતા નથી..િાસ્તવિકતાનો બોધ થતો નથી.ગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા પ્રવસ્ ગ્રથં અિતારિાણીિા ંકિ ેછ  પ્રવસ્ ગ્રથં અિતારિાણીિા ંકિ ેછ  
કેઃકેઃ  
બની ગરુૂન  ર્ાદીએ બ સ , દંડિત ખબુ કરાિ  છ ,બની ગરુૂન  ર્ાદીએ બ સ , દંડિત ખબુ કરાિ  છ ,  
રાિ પછૂ  જો કોઇ પ્રભનુી, ર્િ  ત  રાિ બતાિ  છ ,રાિ પછૂ  જો કોઇ પ્રભનુી, ર્િ  ત  રાિ બતાિ  છ ,  
સાધિુ ર્ ફસાિી ચ સાધિુ ર્ ફસાિી ચ લા, િાલ િફતનો આય  છ ,લા, િાલ િફતનો આય  છ ,  
ચ લાઓન  લઇ સરં્ાથ , પોત  ચ લાઓન  લઇ સરં્ાથ , પોત  ૫૫ણ ડબૂી જાય  છ ,ણ ડબૂી જાય  છ ,  
આિાર્િનના ચક્કરિા ંઆિાર્િનના ચક્કરિા ં૫૫ડી, રોઇન  બિૂો પાડ ેછ ,ડી, રોઇન  બિૂો પાડ ેછ ,  
કિ ેકિ ે““અિતારઅિતાર’’ ’’ િાનિતન િોઘુ,ં મરૂખ વ્યથશ ગિુાિ  છ ....(અિતારિાણી)િાનિતન િોઘુ,ં મરૂખ વ્યથશ ગિુાિ  છ ....(અિતારિાણી)  
િાસ્તવિકતા તો એ છ  કે પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િિાસ્તવિકતા તો એ છ  કે પણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ તમિદર્ય સદગરુૂની ૃૃપા થતા ંજ પ્ર તમિદર્ય સદગરુૂની ૃૃપા થતા ંજ પ્રભ ુભ ુ૫૫રિામિાના દર્શન રિામિાના દર્શન 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .અિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઅિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
પ્રભ ુિસ  છ  અંર્સરં્ િારી, હું એનાિા ંિાસ કરંૂ,પ્રભ ુિસ  છ  અંર્સરં્ િારી, હું એનાિા ંિાસ કરંૂ,  
રાિ પછૂ  જો કોઇ પ્રભનુી,ર્િ  ત  રાિ બતાિ  છ ,રાિ પછૂ  જો કોઇ પ્રભનુી,ર્િ  ત  રાિ બતાિ  છ ,  
સાધ ુિર્  ફરાિી ચ લા,િાલ િફતનો ખાય  છ ,સાધ ુિર્  ફરાિી ચ લા,િાલ િફતનો ખાય  છ ,  
ચ લાઓન  લઇ સરં્ાથ ,પોત  ચ લાઓન  લઇ સરં્ાથ ,પોત  ૫૫ણ ડબૂી જાય  છ ,ણ ડબૂી જાય  છ ,  
આિાર્િનના ચક્કરિા ંપડી,રોઇન  આિાર્િનના ચક્કરિા ંપડી,રોઇન  બિૂો પાડ ેછ ,બિૂો પાડ ેછ ,  



કિ ેકિ ે““અિતારઅિતાર’’ ’’ િાનિતન િોંઘ,ુમરૂખ વ્યથશ ગિુાિ  છ ...(અિતારિાણી)િાનિતન િોંઘ,ુમરૂખ વ્યથશ ગિુાિ  છ ...(અિતારિાણી)  
િાસ્તવિકતા તો એ છ  કેઃપણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િિાસ્તવિકતા તો એ છ  કેઃપણૂશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ તમિદર્ય સદગરુૂની ૃૃપા થતા ંજ પ્રભ ુપરિામિાના ંદર્શન  તમિદર્ય સદગરુૂની ૃૃપા થતા ંજ પ્રભ ુપરિામિાના ંદર્શન 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .  
અિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઅિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
પ્રભ ુિસ  છ  અંર્સરં્ િારી,હું એનાિા ંપ્રભ ુિસ  છ  અંર્સરં્ િારી,હું એનાિા ંિાસ કરંૂ,િાસ કરંૂ,  
એિા ંજ ખાવુંએિા ંજ ખાવુ-ં-પીવુપીવ -ુ-૫૫િરંેૂ,એિા ંજ િસ ુવિલાસ કરંૂ,િરંેૂ,એિા ંજ િસ ુવિલાસ કરંૂ,  
શ્વાસ  શ્વાસ  કરંૂ સવુિરણ,એ સરં્ાથ  પ્ર િ કરંૂ,શ્વાસ  શ્વાસ  કરંૂ સવુિરણ,એ સરં્ાથ  પ્ર િ કરંૂ,  
પ્રવતષણ રિતેો આંખની આર્ળ,દર્શન િારંિાર કરંૂ,પ્રવતષણ રિતેો આંખની આર્ળ,દર્શન િારંિાર કરંૂ,  
લાખ લાખ આભાર ગરુૂનો,જેન  સમય િાત સિજાિી છ ,લાખ લાખ આભાર ગરુૂનો,જેન  સમય િાત સિજાિી છ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ પ્રભ ુવિલાિી,યિથી જાન છોડાિી છ ....પ્રભ ુવિલાિી,યિથી જાન છોડાિી છ ....(અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
ખખરેખર પણૂશ સદગરુૂ િળતા ંજ સિશસ્િ િળી જાય છ ,કારણ કેઃપણૂશ સદગરુૂ પોત  પ્રભ ુરેખર પણૂશ સદગરુૂ િળતા ંજ સિશસ્િ િળી જાય છ ,કારણ કેઃપણૂશ સદગરુૂ પોત  પ્રભ ુ ૫૫રિામિાનુ ં સાકાર રિામિાનુ ં સાકાર 
સ્િરૂસ્િરૂ૫ ૫ િોય છ .િોય છ .  
સિજે ના કોઇ રૂસિજે ના કોઇ રૂ૫ ૫ પ્રભનુુ,ંજ્યા ંસધુી ગરુૂ દેખાડ ેના,પ્રભનુુ,ંજ્યા ંસધુી ગરુૂ દેખાડ ેના,  
િાયાનો ઘુઘંટ ના િટાિ ,મયા ંસધુી સાિ  આિ  ના,િાયાનો ઘુઘંટ ના િટાિ ,મયા ંસધુી સાિ  આિ  ના,  
િાત ન સિજી ર્કતુ ંકોઇ,જ્યા ંસધુી ગરુૂ સિજાિ  ના,િાત ન સિજી ર્કતુ ંકોઇ,જ્યા ંસધુી ગરુૂ સિજાિ  ના,  
કરે ના જ્યા ંસધુી દયા ૃૃપાળુ,કોઇકરે ના જ્યા ંસધુી દયા ૃૃપાળુ,કોઇ૫૫ણ પ્રભનુ  પાિ  ના,ણ પ્રભનુ  પાિ  ના,  
પ્રભ ુિાયાની ઓઢી ચુદંડી,સદગરુૂ બનીન  આિ  છ ,પ્રભ ુિાયાની ઓઢી ચુદંડી,સદગરુૂ બનીન  આિ  છ ,  
કિ ેકિ ે““અિતારઅિતાર’’’’૫૫રિામિા સાથ  આમિાનુ ંવિલન કરાિ  છ ... રિામિા સાથ  આમિાનુ ંવિલન કરાિ  છ ... (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
ઘણા લોકોના િનિા ંએિો ભ્રિ િોય છ  કે પ્રભ ુઘણા લોકોના િનિા ંએિો ભ્રિ િોય છ  કે પ્રભ ુ૫૫રિામિાના પ્રમયષ દર્શન ષણિા ંથઇ ર્કતા નથી. મકુ્તતરિામિાના પ્રમયષ દર્શન ષણિા ંથઇ ર્કતા નથી. મકુ્તત  
િળતી નથી.આ િાતો વનરાધાર અન  ભ્રાિક છ .િનષુ્ યિળતી નથી.આ િાતો વનરાધાર અન  ભ્રાિક છ .િનષુ્ યના ઉત્તિ ભાગ્ય િોય તો સિરથ સદગરુૂ િળી જાય ના ઉત્તિ ભાગ્ય િોય તો સિરથ સદગરુૂ િળી જાય 
છ  અન  ત િની ૃૃપાથી પ્રભનુા હદદાર થઇ જાય છ .છ  અન  ત િની ૃૃપાથી પ્રભનુા હદદાર થઇ જાય છ .  
જ્ઞાન પ્રાવ તજ્ઞાન પ્રાવ ત  ૫૫છીની અિસ્થા વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃછીની અિસ્થા વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃ  
ગરુૂની આજ્ઞા િાની િનથી,સ િા કરે ત  સ િક છ ,ગરુૂની આજ્ઞા િાની િનથી,સ િા કરે ત  સ િક છ ,  
સાચી લર્નન  તનસાચી લર્નન  તન--િનિન--ધનથી,સ િા કરેધનથી,સ િા કરે  ત  સ િક છ ,ત  સ િક છ ,  
સ િા કરીન  ગરુૂ રીઝિિા,એ જ કાિ છ  સ િકનુ,ંસ િા કરીન  ગરુૂ રીઝિિા,એ જ કાિ છ  સ િકનુ,ં  
પ્ર િ વનભાિિો ગરુૂ સરં્ાથ ,એ જ કાિ છ  સ િકનુ,ંપ્ર િ વનભાિિો ગરુૂ સરં્ાથ ,એ જ કાિ છ  સ િકનુ,ં  
િાયાથી જે વપ્રત કરે ના,પ્રભથુી બાધં  જીિન દોર,િાયાથી જે વપ્રત કરે ના,પ્રભથુી બાધં  જીિન દોર,  
કિ ેકિ ે““અિતારઅિતાર’’ ’’ એ પરૂો જ્ઞાની,દેખ  પ્રભનુ  ચારે કોરએ પરૂો જ્ઞાની,દેખ  પ્રભનુ  ચારે કોર.....(અિતારિાણી).....(અિતારિાણી)  
સદગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન પ્રા તસદગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન પ્રા ત કયાશ બાદ જે  કયાશ બાદ જે ગરુૂભતત આ જ્ઞાનન  જીિનિા ં ઉતારે છ  અન  પ્રભનુા પ્રમય  ગરુૂભતત આ જ્ઞાનન  જીિનિા ં ઉતારે છ  અન  પ્રભનુા પ્રમય  
ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ  ત  જ સાચો ગરુૂભતત છ .જ્ઞાન પ્રાવ તૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ  ત  જ સાચો ગરુૂભતત છ .જ્ઞાન પ્રાવ ત પછી વર્ષ્ ય પછી વર્ષ્ યિા ંપોતાના સદગરુૂ અન  િા ંપોતાના સદગરુૂ અન  ૫૫રિામિા રિામિા 
ઉઉ૫૫ર વિશ્વાસ આિી જાય છ .સદગરુૂ જે કઇ કિ ેછ  ત  સમય છ  અન  પ્રભ ુર વિશ્વાસ આિી જાય છ .સદગરુૂ જે કઇ કિ ેછ  ત  સમય છ  અન  પ્રભ ુ૫૫રિામિા જે કંઇ કરે છ  ત િા ંઅિારંૂરિામિા જે કંઇ કરે છ  ત િા ંઅિારંૂ  
હિત સિાય લુ ંિોય છ .ત િનો દ્દવષ્ ટહિત સિાય લુ ંિોય છ .ત િનો દ્દવષ્ ટકોણ એિો બની જાય છ  કેઃત  દરેકિા ંસદગણુો જ જુિ  છ  અન  ર્િ  ત િી કોણ એિો બની જાય છ  કેઃત  દરેકિા ંસદગણુો જ જુિ  છ  અન  ર્િ  ત િી 
પહરક્સ્થવત વનિાશણ થાય ત િા ંપોતાની િનઃક્સ્થવત એક સરખી રાખી પ્રભ ુપ્રમય  ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ .િંિ ર્ા ંપહરક્સ્થવત વનિાશણ થાય ત િા ંપોતાની િનઃક્સ્થવત એક સરખી રાખી પ્રભ ુપ્રમય  ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ .િંિ ર્ા ં
પ્રસન્ન રિ ેછ .એકિાર ગરુૂદેિ  એક દ્દષ્ ટાંપ્રસન્ન રિ ેછ .એકિાર ગરુૂદેિ  એક દ્દષ્ ટાંત સભંળાવ્યુંત સભંળાવ્યુ ં િત ુ ંકેઃિત ુ ંકેઃ  
એક ર્ચત્રકાર પોતાના વર્ષ્ યએક ર્ચત્રકાર પોતાના વર્ષ્ યન  ર્ચત્ર બનાિિાની કળા વર્ખિાડી ત  સિય  ગરુૂ ન  ર્ચત્ર બનાિિાની કળા વર્ખિાડી ત  સિય  ગરુૂ ૫૫ણ ર્ચત્રો બનાિતા િતા.ગરુૂ ણ ર્ચત્રો બનાિતા િતા.ગરુૂ 



વર્ષ્ યવર્ષ્ ય બનં્ન ના બનાિ લા ર્ચત્રો બજારિા ંિ ચતા િતા.ત િા ંવર્ષ્ ય બનં્ન ના બનાિ લા ર્ચત્રો બજારિા ંિ ચતા િતા.ત િા ંવર્ષ્ યના બનાિ લા ર્ચત્રના રૂ. ના બનાિ લા ર્ચત્રના રૂ. ૩.૦૦ ૩.૦૦ ઉઉ૫૫જતા િતા જતા િતા 
અન  ગરુૂના બનાિ લ ર્ચત્રના ફતત રૂ.અન  ગરુૂના બનાિ લ ર્ચત્રના ફતત રૂ.૨.૦૦ ૨.૦૦ ઉઉ૫૫જતા િતા.ગરુૂજતા િતા.ગરુૂજી જ્યારે પોતાના વર્ષ્ યજી જ્યારે પોતાના વર્ષ્ યન  ત ના ર્ચત્રિા ંિધ ુન  ત ના ર્ચત્રિા ંિધ ુ
સધુારા કરિા િાટે િતંવ્ય આસધુારા કરિા િાટે િતંવ્ય આ૫૫તા િતા મયારે એકતા િતા મયારે એક--બ  િાર વર્ષ્ યબ  િાર વર્ષ્ યએ િાત િાની લીધી,પરંત ુ અિંકારના એ િાત િાની લીધી,પરંત ુ અિંકારના 
કારણ  એકિાર ગરુૂજી ર્ચત્રના સધુાર િાટે સઝુાિ આપી રહ્યા િતા, મયારે વર્ષ્ યકારણ  એકિાર ગરુૂજી ર્ચત્રના સધુાર િાટે સઝુાિ આપી રહ્યા િતા, મયારે વર્ષ્ યએ કિી દીધુ ંકે ગરુૂજી ! આપ એ કિી દીધુ ંકે ગરુૂજી ! આપ 
િન  શુ ંસઝુાિ આપો છો ! તિાિન  શુ ંસઝુાિ આપો છો ! તિારંૂ બનાિ લ ર્ચત્ર બજારિા ંફતત બ  રૂવપયાિા ંિ ચાય છ  જ્યારે િારંૂ બનાિ લ રંૂ બનાિ લ ર્ચત્ર બજારિા ંફતત બ  રૂવપયાિા ંિ ચાય છ  જ્યારે િારંૂ બનાિ લ 
ર્ચત્ર ત્રણ રૂવપયાિા ંિ ચાય છ ..! આ સાભંળી ગરુૂજીએ સિજાવ્યુ ંકેઃ બ ટા ! િ  ર્ચત્ર ત્રણ રૂવપયાિા ંિ ચાય છ ..! આ સાભંળી ગરુૂજીએ સિજાવ્યુ ંકેઃ બ ટા ! િ  ૫૫ણ ભતૂકાળિા ંઆિી તારા ણ ભતૂકાળિા ંઆિી તારા 
જેિી જ ભલૂ કરી િતી અન  જેના જેિી જ ભલૂ કરી િતી અન  જેના ૫૫રીણાિ સ્િરૂરીણાિ સ્િરૂ૫ ૫ િારંૂ ર્ચત્ર આજહદન સધુી બ  રૂવપયાિા ંજ િ ચાય છ િારંૂ ર્ચત્ર આજહદન સધુી બ  રૂવપયાિા ંજ િ ચાય છ .ત  .ત  
સિય  િારૂ બનાિ લ ર્ચત્ર બ  રૂવપયાિા ંિ ચાત ુ ંિત ુ ંઅન  િારા ગરુૂજીનુ ંબનાિ લ ર્ચત્ર એક રૂવપયાિા ંિ ચાત ુ ંસિય  િારૂ બનાિ લ ર્ચત્ર બ  રૂવપયાિા ંિ ચાત ુ ંિત ુ ંઅન  િારા ગરુૂજીનુ ંબનાિ લ ર્ચત્ર એક રૂવપયાિા ંિ ચાત ુ ં
િત ુ.ંિારા ગરુૂજી િન  સિજાિતા િતા મયારે િ  િત ુ.ંિારા ગરુૂજી િન  સિજાિતા િતા મયારે િ  ૫૫ણ ત  આ યોણ ત  આ યો ત િો જ જિાબ આ યો ત િો જ જિાબ આ યો િતો અન  ત ના  િતો અન  ત ના 
૫૫રીણાિ સ્િરૂરીણાિ સ્િરૂ૫ ૫ હું આર્ળ િધી ર્ક્યો નથી અન  ત થી જ હું નથી ઇ્છતોહું આર્ળ િધી ર્ક્યો નથી અન  ત થી જ હું નથી ઇ્છતો  કે તારંૂ ર્ચત્ર કે તારંૂ ર્ચત્ર ૫૫ણ ફતત ત્રણ ણ ફતત ત્રણ 
રૂવપયાિા ંિ ચાય,ત થી હું તન  સધુારામિક િતંવ્ય આપી રહ્યો છં.રૂવપયાિા ંિ ચાય,ત થી હું તન  સધુારામિક િતંવ્ય આપી રહ્યો છં.  
આિ,ગરુૂદેિ િંિ ર્ા ંઆઆિ,ગરુૂદેિ િંિ ર્ા ંઆ૫૫ણી ભલાઇના િાટે જ વિચારતા િોય છ  અન  આણી ભલાઇના િાટે જ વિચારતા િોય છ  અન  આ૫૫ણ  પોતાના અિંકારના કારણ  ણ  પોતાના અિંકારના કારણ  
આપણી પોતાની િાની જ કરી બ સીએ છીએ.આપણી પોતાની િાની જ કરી બ સીએ છીએ.  
ઇશ્વરની ઓળખાણની વિવધ બતાિતા ંઇશ્વરની ઓળખાણની વિવધ બતાિતા ંસપંણૂશ અિતારિાણીસપંણૂશ અિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
વિના દેખ  િન ના િાન , િન િા્યા વિના પ્ર િ નિી,વિના દેખ  િન ના િાન , િન િા્યા વિના પ્ર િ નિી,  
પ્ર િ વિના ના ભક્તત થાય , ભક્તત વિના ઉ્ાર નિી,પ્ર િ વિના ના ભક્તત થાય , ભક્તત વિના ઉ્ાર નિી,  
ગરુૂ દેખાડ ેગરુૂ િનાિ , ગરુૂ જ પ્ર િ વર્ખિાડ ેછ ,ગરુૂ દેખાડ ેગરુૂ િનાિ , ગરુૂ જ પ્ર િ વર્ખિાડ ેછ ,  
ગરુૂ વિનાની ભક્તત નકાિી,જીિન વ્યથશ ગિુાિ  છ ,ગરુૂ વિનાની ભક્તત નકાિી,જીિન વ્યથશ ગિુાિ  છ ,  
સદગરુૂના ચરણોિા ંઆિી,ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો,સદગરુૂના ચરણોિા ંઆિી,ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો,  
અિતારઅિતાર’’ ’’ ગરુૂની ૃૃપાળુ દ્દવષ્ ટગરુૂની ૃૃપાળુ દ્દવષ્ ટ જીિનનુ ંકલ્યાણ કરે....!! અિતારિાણી !! જીિનનુ ંકલ્યાણ કરે....!! અિતારિાણી !!  

                          
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  

ગરુૂ િચનામતૃગરુૂ િચનામતૃ  

  ઉ્ચ વિચાર..શભુ કિશ અન  કપટ રહિત વ્યઉ્ચ વિચાર..શભુ કિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્ર વનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની િિાર ચરીત્ર વનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની 
પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ ખબૂ જ જરૂરી છ .પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ ખબૂ જ જરૂરી છ .  

  જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાનુ ંહદલ દુભાિ  છ  ત ના જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાનુ ંહદલ દુભાિ  છ  ત ના 
જીિનિા ંઅંધકાર ભરાઇ જાય છ .જીિનિા ંઅંધકાર ભરાઇ જાય છ .  

  કતાશભાિનો મયાર્ કરીન  કરિાિા ંઆિ લ કિશ જ સાચો આનદં આપ  છ .કતાશભાિનો મયાર્ કરીન  કરિાિા ંઆિ લ કિશ જ સાચો આનદં આપ  છ .  
  જેિી રીજેિી રીત  ધીરજ ગિુાિીન  છોડન  િારંિાર ઉપાડી નાખિાથી ત નો વિકાસ થતો નથી,ત િી જ રીત  ત  ધીરજ ગિુાિીન  છોડન  િારંિાર ઉપાડી નાખિાથી ત નો વિકાસ થતો નથી,ત િી જ રીત  

ભક્તતિા ંધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રંૂધાય છ .ભક્તતિા ંધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રંૂધાય છ .  
  જ્યારે િચન અન  કિશિા ંઅંતર આિી જાય છ  મયારે સકંોચ આિ  છ .જ્યારે િચન અન  કિશિા ંઅંતર આિી જાય છ  મયારે સકંોચ આિ  છ .  
  પસ્તાિાના આંસથુી ક્યારેય પાપસ્તાિાના આંસથુી ક્યારેય પા૫ ૫ ધોિાતા નથી,પરંત ુત ના કારણ  થય લ વિનાર્ન  ફરીથી સુધોિાતા નથી,પરંત ુત ના કારણ  થય લ વિનાર્ન  ફરીથી સધુારી ધારી 

લ વુ.ં.એ જ સાચુ ંપ્રાયવિત છ .લ વુ.ં.એ જ સાચુ ંપ્રાયવિત છ .  
  જેનાિા ંઅર્ભિાન છ ..અિંકાર છ  ત ન  િિાન િાનિાિા ંઆિતા નથી.િિાન ત  છ  કે જેનાિા ંદાસ જેનાિા ંઅર્ભિાન છ ..અિંકાર છ  ત ન  િિાન િાનિાિા ંઆિતા નથી.િિાન ત  છ  કે જેનાિા ંદાસ 

ભાિના છ ..વિન્રતતા છ ..જેના હ્રદયિા ંવિિાસ છ ..જેન  શધુ્ધ વ્યિિાર કયો છ .ભાિના છ ..વિન્રતતા છ ..જેના હ્રદયિા ંવિિાસ છ ..જેન  શધુ્ધ વ્યિિાર કયો છ .  



  સતંવુષ્ ટસતંવુષ્ ટ અન  તવૃ ત અન  તવૃ તનો એકિાત્ર રસ્તો છ ઃ પ્રભનુુ ંજ્ઞાન.નો એકિાત્ર રસ્તો છ ઃ પ્રભનુુ ંજ્ઞાન.  
  ન્રતન્રતતાન  અતાન  અ૫૫નાિિાથી જ િાનિતાનુ ંકલ્યાણ સભંિ છ .નાિિાથી જ િાનિતાનુ ંકલ્યાણ સભંિ છ .  
  સતંવુષ્ ટસતંવુષ્ ટ..કરૂણા..દયા અન  પ્ર િની ભાિના ભતતના જીિનિા ંદેખાિિી જોઇએ...કરૂણા..દયા અન  પ્ર િની ભાિના ભતતના જીિનિા ંદેખાિિી જોઇએ.  
  સિનર્ીલતા અન  ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણુ છ .સિનર્ીલતા અન  ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણુ છ .  
  નરક એ છ  કે જ્યા ંબ ગનુાિ લોકોની િમયા કરિાિા ંઆિ  છ  અન  સ્િર્શ એ છ  કે જ્યા ંસતં નરક એ છ  કે જ્યા ંબ ગનુાિ લોકોની િમયા કરિાિા ંઆિ  છ  અન  સ્િર્શ એ છ  કે જ્યા ંસતં 

૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિારિામિાના ગણુર્ાન કરે છ  અન  આ બન્ન  આ ધરતી ના ગણુર્ાન કરે છ  અન  આ બન્ન  આ ધરતી ૫૫ર જ વિધિાન છ .ર જ વિધિાન છ .  
  સસંારિા ંભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અન ક િળ  છ ,પરંત ુબરુાઇ કરનારનુ ંભલુ ંકરનાર સસંારિા ંભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અન ક િળ  છ ,પરંત ુબરુાઇ કરનારનુ ંભલુ ંકરનાર 

િાનિ દુલશભ િોય છ .િાનિ દુલશભ િોય છ .  
  જો અિારા હ્રદયિા ંિ ર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ  તો અિ  સખુી થઇ ર્કિાના જો અિારા હ્રદયિા ંિ ર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ  તો અિ  સખુી થઇ ર્કિાના 

નથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્નથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્તા કોલસા જેિી છ  જે પોત  બળ  છ  અન  બીજાન  તા કોલસા જેિી છ  જે પોત  બળ  છ  અન  બીજાન  ૫૫ણ બાળ  છ .ણ બાળ  છ .  
  શભુ કિો કરિાથી જ શભુકાિનાઓ સાથશક થાય છ .શભુ કિો કરિાથી જ શભુકાિનાઓ સાથશક થાય છ .  
  ઘણૃા અન  હિિંસાએ પ્રમય ક સપં્રદાય..સિાજ અન  રાષ્ ટઘણૃા અન  હિિંસાએ પ્રમય ક સપં્રદાય..સિાજ અન  રાષ્ ટન  ઘ રી લીધ લ છ  અન  ત થી જ એકબીજાન  ન  ઘ રી લીધ લ છ  અન  ત થી જ એકબીજાન  

સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે ૫૫ણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિચારધારા ચારધારા 
િાનિની અજ્ઞાનતા તથા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ  છ  અન  ત  િાનિની અજ્ઞાનતા તથા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ  છ  અન  ત  
આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂર કરી ર્કાય છ .અિ  જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમય ક િાનિ એક જ આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂર કરી ર્કાય છ .અિ  જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમય ક િાનિ એક જ 
૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાની સતંાન છ ,ત નાથી અિારાિા ંભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત રિામિાની સતંાન છ ,ત નાથી અિારાિા ંભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત 
થાય છ થાય છ ..  

  ભતત ભલ  ર્િ  ત  યરુ્િા ં આવ્યા..ત િન  િંિ ર્ા ં સસંારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ  અન  ભતત ભલ  ર્િ  ત  યરુ્િા ં આવ્યા..ત િન  િંિ ર્ા ં સસંારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ  અન  
પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ .ત િન  પોતાનુ ંજીિન સિજતા..પ્ર િ અન  પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ .ત િન  પોતાનુ ંજીિન સિજતા..પ્ર િ અન  
સખુદભાિથી વ્યવતત કયુું છ .આવુ ં જીિન જીિીન  ત િન  સસંારન  િાર્શદર્શન આ યુંસખુદભાિથી વ્યવતત કયુું છ .આવુ ં જીિન જીિીન  ત િન  સસંારન  િાર્શદર્શન આ યુ.ંસસંારના .સસંારના 
િાનિોિાનિોન  જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિી.ન  જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિી.  

  જે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર જે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર ૫૫છી જ છી જ 
દ્દઢતા આિ  છ .દ્દઢતા આિ  છ .  

  પ્ર િની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ .પ્ર િની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ .  
  જો અિારી ભક્તત પજૂા પાિ સધુી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ  અિારંૂ િાનિીય સ્િરૂજો અિારી ભક્તત પજૂા પાિ સધુી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ  અિારંૂ િાનિીય સ્િરૂ૫ ૫ જોઇ જોઇ 

ર્ક્યા િોત.િાનિ પજૂા તોર્ક્યા િોત.િાનિ પજૂા તો  ભર્િાનની કરે છ ,પરંત ુત િના આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ ભર્િાનની કરે છ ,પરંત ુત િના આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ 
ર્બરીના આશ્રિિા ં સાિ થી ર્યા,પરંત ુઆજે અિ  જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો ર્બરીના આશ્રિિા ં સાિ થી ર્યા,પરંત ુઆજે અિ  જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો 
િાનિ િાનિની ર્ોંદિા ંજ્િ લઇન  િાનિની સ િા ન કરી ર્કે તો ત  ભર્િાનની સ િા કેિી રીત  િાનિ િાનિની ર્ોંદિા ંજ્િ લઇન  િાનિની સ િા ન કરી ર્કે તો ત  ભર્િાનની સ િા કેિી રીત  
કરી ર્કિાનો છ ..?કરી ર્કિાનો છ ..?૫૫રિામિા એક જ છ .જ્યારેરિામિા એક જ છ .જ્યારે  અિ  ભર્િાન રાિ અન  ખદુાન  એક જ િાનીએ છીએ અિ  ભર્િાન રાિ અન  ખદુાન  એક જ િાનીએ છીએ 
તો ત િનો તો ત િનો ૫૫રીિાર અલર્ કેિી રીત  િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ  એકન  જાણીશુ ંતો જ એકતા સભંિ છ .રીિાર અલર્ કેિી રીત  િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ  એકન  જાણીશુ ંતો જ એકતા સભંિ છ .  

  જો િનન  સુદંર બનાિવુ ંછ ..આ િનન  આનદં પ્રદાન કરિો છ  તો અિારે પાજો િનન  સુદંર બનાિવુ ંછ ..આ િનન  આનદં પ્રદાન કરિો છ  તો અિારે પા૫ ૫ કિોથી બચિાનુ ંછ . કિોથી બચિાનુ ંછ . 
જો અિ  ઘણૃા અન  નફરત જેિા પાજો અિ  ઘણૃા અન  નફરત જેિા પા૫ ૫ કિોથી મતુત છીકિોથી મતુત છીએ તો અિારા જીિનિા ં ર્ાવંત અિ્ય એ તો અિારા જીિનિા ં ર્ાવંત અિ્ય 
આિર્ .આિર્ .  



  જીિનિા ંસખુ..ર્ાવંત..આનદં અન  પ્ર િ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુજીિનિા ંસખુ..ર્ાવંત..આનદં અન  પ્ર િ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુ૫૫રિામિા સાથ  સબધં જોડિો રિામિા સાથ  સબધં જોડિો ૫૫ડર્ .ડર્ .  
જે આમિા જે આમિા ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન િ ળિી ત ની સાથ  જોડાઇ ર્યા ત િન  જ્િ િરણના બધંનિાથંી મકુ્તત રિામિાનુ ંજ્ઞાન િ ળિી ત ની સાથ  જોડાઇ ર્યા ત િન  જ્િ િરણના બધંનિાથંી મકુ્તત 
િળી જાય છ .િળી જાય છ .  

  નિાઇની િાત તો એ છ  કેઃિોટલો..વસન નિાઇની િાત તો એ છ  કેઃિોટલો..વસન િાઘરો..તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરી કરતા સિય  કોઇ ભ દભાિ િાઘરો..તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરી કરતા સિય  કોઇ ભ દભાિ 
રાખિાિા ંઆિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .રાખિાિા ંઆિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .  

  સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરુૂષોની સરં્ત કરી..સ િા,સવુિરણ,સમસરં્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ  સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરુૂષોની સરં્ત કરી..સ િા,સવુિરણ,સમસરં્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ  
તથા ત િન  જે કંઇ પ્ર િની દૌલત િળી િોય છ  ત  બીજાઓન  િિેંચી..િાર્શતથા ત િન  જે કંઇ પ્ર િની દૌલત િળી િોય છ  ત  બીજાઓન  િિેંચી..િાર્શ ભલૂ લાઓન .. ભલૂ લાઓન ..  
જીિનયાત્રાના અંજાન લોકોન  સદિાર્શ ઉજીિનયાત્રાના અંજાન લોકોન  સદિાર્શ ઉ૫૫ર લાિી ર લાિી ૫૫રોપકારનુ ંકાયશ કરે છ .રોપકારનુ ંકાયશ કરે છ .  

  ભતતજનો ભતતજનો ૫૫રોપકારી િોય છ ,ત  િાનિિાત્રન  સદેંર્ આપ  છ  કેઃ િ ેિાનિ..! આ સમય રોપકારી િોય છ ,ત  િાનિિાત્રન  સદેંર્ આપ  છ  કેઃ િ ેિાનિ..! આ સમય ૫૫રિામિાનો રિામિાનો 
બોધ કરી લ ..ત િન  જાણીન ..િાનનીન  ભક્તત કરી લ ..ત નુ ં જ નરૂ ઘટ ઘટિા ં સિાય લુ ં જોઇ..બોધ કરી લ ..ત િન  જાણીન ..િાનનીન  ભક્તત કરી લ ..ત નુ ં જ નરૂ ઘટ ઘટિા ં સિાય લુ ં જોઇ..  
નફરતનફરતની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન  ભાઇચારાની ભાિનાથી યતુત બની એક િાનિ ની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન  ભાઇચારાની ભાિનાથી યતુત બની એક િાનિ ૫૫રીિારનુ ંરીિારનુ ં
અંર્ બનીન  રિ.ેઅંર્ બનીન  રિ.ે  

  ભતત ધન દૌલતથી ભરપરુ િોિા છતા.ં.ખબૂ જ વિદ્વાન િોિા છતા ંત  તન..િન..ધનનુ ં કે પોતાની ભતત ધન દૌલતથી ભરપરુ િોિા છતા.ં.ખબૂ જ વિદ્વાન િોિા છતા ંત  તન..િન..ધનનુ ં કે પોતાની 
વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન કરતા નથી.ત િનાિા ંવિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરેલી િોય છ .વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન કરતા નથી.ત િનાિા ંવિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરેલી િોય છ .  

  ભતતના જીિનિા ંભતતના જીિનિા ંિાનિાન--સ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાલસા િોતી નથી.સ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાલસા િોતી નથી.  
  અિારા સારા કિોનુ ં ફળ બીજાન  િળિાનુ ં નથી અન  અિારા પાઅિારા સારા કિોનુ ં ફળ બીજાન  િળિાનુ ં નથી અન  અિારા પા૫ ૫ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ 

ભોર્િિાનુ ંનથી,આ બન્ન  ભોર્િિા િાટે અિારે પોત  તૈયાર રિિેાનુ ંછ .ભોર્િિાનુ ંનથી,આ બન્ન  ભોર્િિા િાટે અિારે પોત  તૈયાર રિિેાનુ ંછ .  
  પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ ,પરંત ુ પ્ર િ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ ,પરંત ુ પ્ર િ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી નથી..ત  તો સતં નથી..ત  તો સતં 

િિામિાઓના સાવનધ્યથી જ પ્રા તિિામિાઓના સાવનધ્યથી જ પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  એક તરફ િિલેોિા ંરિનેાર કંર્ાલ િોય છ .જેિની પાસ  તિાિ સખુ સવુિધાઓ િતી,પરંત ુનાિધન એક તરફ િિલેોિા ંરિનેાર કંર્ાલ િોય છ .જેિની પાસ  તિાિ સખુ સવુિધાઓ િતી,પરંત ુનાિધન 

થી િરં્ચત િતા.બીજી તરફ ઝુંથી િરં્ચત િતા.બીજી તરફ ઝું૫૫ડીઓિા ંરિનેાર નાિધન ન  હ્રદયિા ંિસાિી િાલાિાલ રિ ેછ .ડીઓિા ંરિનેાર નાિધન ન  હ્રદયિા ંિસાિી િાલાિાલ રિ ેછ .  
  જેિી રીત  પષી જે વષૃની ઉજેિી રીત  પષી જે વષૃની ઉ૫૫ર બ સ  છ  ત ર બ સ  છ  ત ન  ત  વષૃના ંજ ફળ પ્રા તન  ત  વષૃના ંજ ફળ પ્રા ત થાય છ ,ત િી જ રીત  િનની  થાય છ ,ત િી જ રીત  િનની 

અિસ્થા અિસ્થા ૫૫ણ ત િી જ િોય છ .જેિી સરં્ત િળ  છ  ત િો જ ત ના ઉણ ત િી જ િોય છ .જેિી સરં્ત િળ  છ  ત િો જ ત ના ઉ૫૫ર પ્રભાિ ર પ્રભાિ ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  ભતત સપંણૂશ િાનિજાવતના પ્રમય  સદભાિ રાખ  છ .ભતત સપંણૂશ િાનિજાવતના પ્રમય  સદભાિ રાખ  છ .  
  ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરંત ુપ્રયમનો ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરંત ુપ્રયમનો ૫૫ણ કરે છ .પ્રાથશનાની સાણ કરે છ .પ્રાથશનાની સાથ  ત ના થ  ત ના 

અનરુૂઅનરુૂ૫ ૫ કિશ આિ્યક છ .કિશ આિ્યક છ .  
  ધીરજ અન  સતંોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિા ં આનદં પ્રા તધીરજ અન  સતંોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિા ં આનદં પ્રા ત થાય છ .જ્યારે પ્રભ ુ થાય છ .જ્યારે પ્રભ ુ

હ્રદયિા ંિસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિા ંજ આિી જાય છ .હ્રદયિા ંિસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિા ંજ આિી જાય છ .  
  ૫૫રિામિા અન ક ગણુોના સ્િાિી છ . ત િાનંો એક ગણુ વનિશલ પાિન છ .િનન  વનિશલ બનાિિા રિામિા અન ક ગણુોના સ્િાિી છ . ત િાનંો એક ગણુ વનિશલ પાિન છ .િનન  વનિશલ બનાિિા 

દરેકે દરેકે ૫૫રિારિામિાની અનભુવૂત કરિી જોઇએ.મિાની અનભુવૂત કરિી જોઇએ.  
  ધરતીન  સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અન  વ્યિિારીક જીિન ધરતીન  સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અન  વ્યિિારીક જીિન ૫૫ણ સુદંર િોવુ ંણ સુદંર િોવુ ં

જોઇએ.જોઇએ.  
  આજે તિાિ વ્યક્તતઓ આજે તિાિ વ્યક્તતઓ ૫૫રિામિાની ચચાશ તો કરે છ ,પરંત ુરિામિાની ચચાશ તો કરે છ ,પરંત ુ૫૫રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા 

છ ,ત  છ ,ત  ૫૫રિામિાન  જાણીન  પજૂા કરે તો ભક્તતનો આનદં આરિામિાન  જાણીન  પજૂા કરે તો ભક્તતનો આનદં આિ  છ .િ  છ .  



  બ્રહ્મિ ત્તા સદગરુૂની ઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાનો બોધ પ્રા તબ્રહ્મિ ત્તા સદગરુૂની ઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાનો બોધ પ્રા ત કરિો..સદગરુૂ  કરિો..સદગરુૂ ૫૫રિામિાની રિામિાની 
ઉઉ૫૫ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરુૂ સિષ પણૂશ સિપશણ કરવુ.ં.સદગરુૂની આજ્ઞાનુ ં િન,િચન,કિશથી ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરુૂ સિષ પણૂશ સિપશણ કરવુ.ં.સદગરુૂની આજ્ઞાનુ ં િન,િચન,કિશથી 
હકિંત ુપરંત ુહકિંત ુપરંત ુ કયાશ વિના પાલન કરવુ.ં.સાસંારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિોકયાશ વિના પાલન કરવુ.ં.સાસંારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિો..િાયાનો સકારામિક ..િાયાનો સકારામિક 
પ્રયોર્ તથા લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..પ્રયોર્ તથા લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..૫૫રોરો૫૫કાર.. ઇષ્ ટકાર.. ઇષ્ ટ ર્ચ્તન.. ર્ચ્તન..  
િર્ રે સકારામિક ગણુો િનિા ં િસાિિા..મદુૃિાણી..સમય િચન..પરગણુ િણશન..પ્રભ ુચચાશ..િર્ રે િર્ રે સકારામિક ગણુો િનિા ં િસાિિા..મદુૃિાણી..સમય િચન..પરગણુ િણશન..પ્રભ ુચચાશ..િર્ રે 
દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિા.ં.. સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ દ્વારા દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિા.ં.. સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ દ્વારા ઇષ્્િયોનુ ં સતંલુન.. આ ભક્તતિાર્શની ઇષ્્િયોનુ ં સતંલુન.. આ ભક્તતિાર્શની 
૫૫ર્દંડીઓ છ .ર્દંડીઓ છ .  

  જ્ઞાન અન  કિશના સરં્િથી જ પથૃ્િી સ્િર્શ બનર્ .જ્ઞાન અન  કિશના સરં્િથી જ પથૃ્િી સ્િર્શ બનર્ .  
  એક બનો...ન ક બનો.એક બનો...ન ક બનો.  
  નદીના હકનારે ઉભ લા વષૃની જેિ જીિનની ક્સ્થવત નદીના હકનારે ઉભ લા વષૃની જેિ જીિનની ક્સ્થવત ૫૫ણ ષણભગંરુ છ .ણ ષણભગંરુ છ .  
  ભોર્ી સસંારન  જ ભોર્ી સસંારન  જ ૫૫રિામિા સિજી લ  છ  અન  જે રિામિા સિજી લ  છ  અન  જે ૫૫રિામિા છ  ત નો મયાર્ કરી દે છ .યોર્ી રિામિા છ  ત નો મયાર્ કરી દે છ .યોર્ી 

૫૫રિામિાન  સસંારથી વિરિામિાન  સસંારથી વિ૫૫રીત સિજે છ  ત થી ત  સસંારનો મયાર્ કરી દે છ .રીત સિજે છ  ત થી ત  સસંારનો મયાર્ કરી દે છ .  
  યોર્ અન  ભોર્નુ ંવિલન છ ઃ ભક્તત.યોર્ અન  ભોર્નુ ંવિલન છ ઃ ભક્તત.  
  િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ  િોટાિા ં િોટી ચાહરવત્રક સિસ્યા છ .િાનિીની િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ  િોટાિા ં િોટી ચાહરવત્રક સિસ્યા છ .િાનિીની ૫૫દાથશિાદી દાથશિાદી 

વિચારધારાન  ત ન  એટલો સંૃ ુર્ચત બનાિી દીધો છ  કેઃ ત ન  પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કંવિચારધારાન  ત ન  એટલો સંૃ ુર્ચત બનાિી દીધો છ  કેઃ ત ન  પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કંઇ સઝુત ુ ંઇ સઝુત ુ ં
જ નથી.િાનિના જીિનન  સખુિય બનાિિા ત ન  આધ્યાત્મિક રૂજ નથી.િાનિના જીિનન  સખુિય બનાિિા ત ન  આધ્યાત્મિક રૂ૫૫િા ંજાગતૃ કરિાની જરૂર છ .િા ંજાગતૃ કરિાની જરૂર છ .  

  આજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિા ંફસાય લો છ  ત ન  જે કંઇ ર્ક્તત પ્રા તઆજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિા ંફસાય લો છ  ત ન  જે કંઇ ર્ક્તત પ્રા ત  
થાય છ  ત થી પોતાની ૃુત્મસત ઇ્છાઓન  પરુી કરિા વિનાર્ તથા થાય છ  ત થી પોતાની ૃુત્મસત ઇ્છાઓન  પરુી કરિા વિનાર્ તથા ૫૫રપીડાનો અકલ્પનીય ખ લ રપીડાનો અકલ્પનીય ખ લ 
ખ ખ લી રહ્યો છ .લી રહ્યો છ .  

  સ િા કાયશ ફતત સ િા ભાિથી જ કરો.સ િા કાયશિા ંજ્યારે અિમ  તથા કતાશભાિ આિી જાય છ  મયારે સ િા કાયશ ફતત સ િા ભાિથી જ કરો.સ િા કાયશિા ંજ્યારે અિમ  તથા કતાશભાિ આિી જાય છ  મયારે 
સખુસખુ--આનદં િળતા ંનથી.આનદં િળતા ંનથી.  

  જે પ્રભનુા બનાિ લ િાનિોની સાથ  પ્ર િ કરે છ  ત  જ સાચા અથશિા ં પ્રભનુી સાથ  પ્ર િ કરે છ . જે પ્રભનુા બનાિ લ િાનિોની સાથ  પ્ર િ કરે છ  ત  જ સાચા અથશિા ં પ્રભનુી સાથ  પ્ર િ કરે છ . 
ભતતજનો તપ અન  મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન ભતતજનો તપ અન  મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન   વનિશલતાના ભાિિા ંરિી પ્ર િન  જ િિત્તા વનિશલતાના ભાિિા ંરિી પ્ર િન  જ િિત્તા 
આપ  છ .આપ  છ .  

  ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ ..િાનિિા ંિાનિતા છ  તો જ ત  ધાવિિક કિિેાય છ .અન ક પ્રકારના ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ ..િાનિિા ંિાનિતા છ  તો જ ત  ધાવિિક કિિેાય છ .અન ક પ્રકારના 
કિશકાડંિા ંફસાય લો િાનિ કિશકાડંોન  જ ધિશ િાન  છ ,પરંત ુત નાિા ંિાનિતાના ગણુ નથી તો ત  કિશકાડંિા ંફસાય લો િાનિ કિશકાડંોન  જ ધિશ િાન  છ ,પરંત ુત નાિા ંિાનિતાના ગણુ નથી તો ત  
ધાવિિક કિિેાતો નથી.ધાવિિક કિિેાતો નથી.  

  ૫૫રીિતશન સસંારનોરીિતશન સસંારનો  વનયિ છ .અિ  જે કંઇ જોઇ રહ્યા છીએ ત િા ં િરવનયિ છ .અિ  જે કંઇ જોઇ રહ્યા છીએ ત િા ં િર૫૫લ લ ૫૫હરિતશન થઇ રહ્ુ ં છ . હરિતશન થઇ રહ્ુ ં છ . 
એકરસ રિિેાિાળી આ એક એકરસ રિિેાિાળી આ એક ૫૫રિ સત્તા ઇશ્વર છ .ત ની સાથ  સબધં જોડીન  એકરસ જીિન જીિિાિા ંરિ સત્તા ઇશ્વર છ .ત ની સાથ  સબધં જોડીન  એકરસ જીિન જીિિાિા ં
જ જીિનની સાથશકતા છ .જ જીિનની સાથશકતા છ .  

  સદભાિના િર્  તો જ સદવ્યિિાર થર્ .સદભાિના િર્  તો જ સદવ્યિિાર થર્ .  
  પ્ર િ..ન્રતતા..સિિવષ્ ટપ્ર િ..ન્રતતા..સિિવષ્ ટ..સિનર્ીલતાન  જીિનનો આધાર બનાિો..સિનર્ીલતાન  જીિનનો આધાર બનાિો..  
  ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનિીધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનિી--  આ ફતત સતૂ્ર નથી,પરંત ુિતશિાન સિયની આિ્યકતા છ .આ ફતત સતૂ્ર નથી,પરંત ુિતશિાન સિયની આિ્યકતા છ .  
  ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન  જાણ્યા ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન  જાણ્યા ૫૫છી જ થાય છ .જે સમયનો િારર્ અપનાિ  છ ,જર્ત ત ની છી જ થાય છ .જે સમયનો િારર્ અપનાિ  છ ,જર્ત ત ની 

સાથ  િ ર કરે છ .િહરના સતંો કષ્ ટસાથ  િ ર કરે છ .િહરના સતંો કષ્ ટ ઉિાિીન  િંિ ર્ા ં અિ ર રિ ે છ .સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશ ઉિાિીન  િંિ ર્ા ં અિ ર રિ ે છ .સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશના ના 



કારણ  સતંની સાથ  િાદકારણ  સતંની સાથ  િાદ--વિિાદ કરે છ ..િાર્શ ભલૂ લા અજ્ઞાનીઓ સતંની વનિંદા કરે છ ,પરંત ુજેની વિિાદ કરે છ ..િાર્શ ભલૂ લા અજ્ઞાનીઓ સતંની વનિંદા કરે છ ,પરંત ુજેની 
રષા ભર્િાન કરે છ  ત નો કોઇ િાળ િાકંો કરી ર્કતો નથી.દેિદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના રષા ભર્િાન કરે છ  ત નો કોઇ િાળ િાકંો કરી ર્કતો નથી.દેિદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના 
પણુ્યથી િળ્યો છ ,કાળપણુ્યથી િળ્યો છ ,કાળ--કિશકિશ--સ્િભાિ તથા ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી અન ક યોવનઓિાંસ્િભાિ તથા ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી અન ક યોવનઓિાં  
ભટકતા જીિન  પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આ સિોત્તિ િનષુ્ યભટકતા જીિન  પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આ સિોત્તિ િનષુ્ ય દેિ આપ  છ ,જે િોષના દ્વારરૂ દેિ આપ  છ ,જે િોષના દ્વારરૂ૫ ૫ છ  ત  પ્રા તછ  ત  પ્રા ત  
કરીન  જેઓ પોતાના કરીન  જેઓ પોતાના ૫૫રલોકન  સધુારતા નથી ત  પાછળથી રલોકન  સધુારતા નથી ત  પાછળથી ૫૫સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી 
થય લ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર થય લ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર ૫૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  છ .ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  છ .  

  સદગરુૂની ૃૃપાથી સદગરુૂની ૃૃપાથી ૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાન  જાણીન  ત િની સાથ  પ્ર િ કરિાથી..ભજન કરિાથી રિામિાન  જાણીન  ત િની સાથ  પ્ર િ કરિાથી..ભજન કરિાથી 
આિાર્િનનો ચક્કર પરુો થાય છ ..જેિી રીત  િાછીિાર િાછલીઓન  આિાર્િનનો ચક્કર પરુો થાય છ ..જેિી રીત  િાછીિાર િાછલીઓન  ૫૫કડિા નદીિા ંજાળ નાખ  છ  કડિા નદીિા ંજાળ નાખ  છ  
તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫૫કડાઇ જાય છ ,પરંત ુ જે િાછલી જાળ કડાઇ જાય છ ,પરંત ુ જે િાછલી જાળ 
નાખિાિાળાના ચરણો પાસ  આિી જાય છ  ત  નાખિાિાળાના ચરણો પાસ  આિી જાય છ  ત  ૫૫કડાતી નથી,ત િી જ રીકડાતી નથી,ત િી જ રીત  ભર્િાનની િાયા ત  ભર્િાનની િાયા 
(સસંાર)િા ંિિતા કરીન  જીિો ફસાય છ  અન  જ્િ િરણના ચક્કરિા ંફસાઇ જાય છ ,પરંત ુજે જીિો (સસંાર)િા ંિિતા કરીન  જીિો ફસાય છ  અન  જ્િ િરણના ચક્કરિા ંફસાઇ જાય છ ,પરંત ુજે જીિો 
િાયાિાયા૫૫વત વત ૫૫રિામિાન  જાણીન  િાનીન  ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય રિામિાન  જાણીન  િાનીન  ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય 
છ .છ .૫૫રિામિાની પ્રાવ તરિામિાની પ્રાવ ત અન  ત ન  અંર્સરં્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય અન  ત ન  અંર્સરં્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય છ .ઉ્ચ  છ .ઉ્ચ વિચાર,શભુ વિચાર,શભુ 
કિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્રવનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ કિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્રવનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ 
ખબૂ જ જરૂરી છ .આજે િોટલો..વસન િાઘરો તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરીના સિય  કોઇ ભ દ રાખિાિા ંખબૂ જ જરૂરી છ .આજે િોટલો..વસન િાઘરો તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરીના સિય  કોઇ ભ દ રાખિાિા ં
આિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .આિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .  

  જીિનિા ંજે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇજીિનિા ંજે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીન  અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર એ..વિચારીએ તથા સિજીન  અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર 
પછી પણૂશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખુ,ર્ાવંત તથા િઢતા આિ  છ .પછી પણૂશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખુ,ર્ાવંત તથા િઢતા આિ  છ .  

  બીજો શુ ં કરે છ  ત  ના જુિો.પોતાના બીજો શુ ં કરે છ  ત  ના જુિો.પોતાના ૫૫રીિારના સદસ્યોિા ંરીિારના સદસ્યોિા ં ૫૫ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન  સારા ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન  સારા 
સસં્કાર અન  વર્ષણ આપો.સસં્કાર અન  વર્ષણ આપો.  

  બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ તબ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ ત  ૫૫છી છી ૫૫ણ િ ર..નફરત..વનિંણ િ ર..નફરત..વનિંદા..ચરુ્લી ચાલ ુરિી તો ભક્તતનો આનદં નિી િળ . દા..ચરુ્લી ચાલ ુરિી તો ભક્તતનો આનદં નિી િળ . 
૫૫રિામિા અંર્સરં્ છ ..આિ્યકતા ત ના અક્સ્તમિનો અનભુિ કરિાની છ .વનષ્ કારિામિા અંર્સરં્ છ ..આિ્યકતા ત ના અક્સ્તમિનો અનભુિ કરિાની છ .વનષ્ કાિભાિથી ભક્તત િભાિથી ભક્તત 
કરો..સ્િાથશ રહિત સવુિરણ કરો..યર્કરો..સ્િાથશ રહિત સવુિરણ કરો..યર્--અપયર્,િાનઅપયર્,િાન--અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દેિી.અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દેિી.  

  િનષુ્ યિનષુ્ ય જ્િ કરોડો જ્િના પણુ્ય કિોનુ ંફળ છ .આ જ્િિા ંપ્ર જ્િ કરોડો જ્િના પણુ્ય કિોનુ ંફળ છ .આ જ્િિા ંપ્રભ ુભ ુ૫૫રિામિાન  જાણિા એ િનષુ્ યરિામિાન  જાણિા એ િનષુ્ યનુ ંનુ ં
૫૫રિ કતશવ્ય છ .રિ કતશવ્ય છ .  

                                                    (ગરુૂદેિ િરદેિજી િિા.(વનરંકારી બાબા)ના પ્રિચનિાથંી સાભાર...)(ગરુૂદેિ િરદેિજી િિા.(વનરંકારી બાબા)ના પ્રિચનિાથંી સાભાર...)  
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જ્ઞાન કિશિા ંઆિી જાય તો જીિનનો શૃરં્ાર બન જ્ઞાન કિશિા ંઆિી જાય તો જીિનનો શૃરં્ાર બન     

િતશિાન સિયના સદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ િતશિાન સિયના સદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ ““વનરંકારી બાબાવનરંકારી બાબા’’’’  િાનિિાત્રન  એક પ્રભ ુિાનિિાત્રન  એક પ્રભ ુ
૫૫રિામિાનુ ં જ્ઞાન કરાિીન  જાતરિામિાનુ ં જ્ઞાન કરાિીન  જાત--પાતં,િ ર્ભષૂા,ઘણૃા,નફરત,િ ર વિરોધથી મતુત કરીન  િાનિીયતાનુ ં િસ્ત્ર પાતં,િ ર્ભષૂા,ઘણૃા,નફરત,િ ર વિરોધથી મતુત કરીન  િાનિીયતાનુ ં િસ્ત્ર 
૫૫િરેાિ  છ .બ્રહ્મજ્ઞાનિરેાિ  છ .બ્રહ્મજ્ઞાનનો નકર્ો..પ્ર િ..ન્રતતા અન  સિદ્દવષ્ ટનો નકર્ો..પ્ર િ..ન્રતતા અન  સિદ્દવષ્ ટન  જીિનનો આધાર બનાિી જીિન જીિવુ ંએ જ ન  જીિનનો આધાર બનાિી જીિન જીિવુ ંએ જ 
િનષુ્ યિનષુ્ યનુ ંકતશવ્ય છ .બ્રહ્મજ્ઞાન જ િાનિન  પોતાના વનજ સ્િરૂનુ ંકતશવ્ય છ .બ્રહ્મજ્ઞાન જ િાનિન  પોતાના વનજ સ્િરૂ૫૫નુ ંજ્ઞાન કરાિ  છ  કેઃ તિાિ િાનિ સિાન નુ ંજ્ઞાન કરાિ  છ  કેઃ તિાિ િાનિ સિાન 
છ ..તિાિ જીિોિા ંએક જ આમિા વનિાસ કરે છ .સપંણૂશ સવૃષ્ ટછ ..તિાિ જીિોિા ંએક જ આમિા વનિાસ કરે છ .સપંણૂશ સવૃષ્ ટ  ૫૫રિામિાનુ ંરૂરિામિાનુ ંરૂ૫ ૫ છ .છ .  



  હું કંહું કંઇ જ નથી અન  કંઇઇ જ નથી અન  કંઇ૫૫ણ કાયશ કરી ર્કિા સિથશ નથી..કરણકરાિનિાર પ્રભ ુણ કાયશ કરી ર્કિા સિથશ નથી..કરણકરાિનિાર પ્રભ ુ૫૫રિામિા છ .. આિી રિામિા છ .. આિી 
ભાિનાથી યતુત થઇન  જ િનષુ્ યભાિનાથી યતુત થઇન  જ િનષુ્ યએ િતશિાન સિયના સદગરુૂના િાધ્યિથી એક વનગુશણ વનરાકાર એ િતશિાન સિયના સદગરુૂના િાધ્યિથી એક વનગુશણ વનરાકાર ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ 
૫૫રિામિાના જ્ઞાનન  જાણીન  ત ન  અનરુૂરિામિાના જ્ઞાનન  જાણીન  ત ન  અનરુૂ૫ ૫ ન કીના િાર્શ ઉન કીના િાર્શ ઉ૫૫ર ચાલવુ ં જોઇએ.િાનિના જીિનિા ંર ચાલવુ ં જોઇએ.િાનિના જીિનિા ં ““જ્ઞાજ્ઞાનનો નનો 
નકર્ો,અિલનો રંર્નકર્ો,અિલનો રંર્’’ ’’ કેિો ચઢિો જોઇએ ત ના વિર્  એક દ્દષ્ ટાંકેિો ચઢિો જોઇએ ત ના વિર્  એક દ્દષ્ ટાંત જોઇએ...ત જોઇએ.......  
એક સતં િિાપરુૂષ રસ્તા ઉએક સતં િિાપરુૂષ રસ્તા ઉ૫૫ર જઇ રહ્યા િતા.ત િન  પાચં બદિાર્ોએ ર જઇ રહ્યા િતા.ત િન  પાચં બદિાર્ોએ ૫૫કડીન  ત િની પાસ ના પૈસા ઝુટંિી કડીન  ત િની પાસ ના પૈસા ઝુટંિી 
લીધા,મયારબાદ િારપીટ કરીન  ભાર્ી ર્યા.ત  જ રસ્ત  થઇન  એક સજ્જન વ્યક્તત લીધા,મયારબાદ િારપીટ કરીન  ભાર્ી ર્યા.ત  જ રસ્ત  થઇન  એક સજ્જન વ્યક્તત ૫૫સાર થઇ રહ્યા સાર થઇ રહ્યા 
િતા.સતંની આિીિતા.સતંની આિી  િાલત જોઇન  ત િન  દયા આિી ર્ઇ.ત ઓ સતંન  દિાખાન  લઇ જઇ દાખલ કરી ઉિાલત જોઇન  ત િન  દયા આિી ર્ઇ.ત ઓ સતંન  દિાખાન  લઇ જઇ દાખલ કરી ઉ૫૫ચાર ચાર 
કરાવ્યો.કેટલાક હદિસ કરાવ્યો.કેટલાક હદિસ ૫૫છી સતં િિાપરુૂષન  િોંર્ આિતા ંપ લા સજ્જન  પછૂ્ુ ંકેઃ છી સતં િિાપરુૂષન  િોંર્ આિતા ંપ લા સજ્જન  પછૂ્ુ ંકેઃ ““િિારાજ ! શુ ંઆિિારાજ ! શુ ંઆ૫૫ન  યાદ ન  યાદ 
છ  કે આછ  કે આ૫૫ન  િારપીટ કરનાર અન  આપન  લ ૂટંી લ નાર કોન િતા..?ન  િારપીટ કરનાર અન  આપન  લ ૂટંી લ નાર કોન િતા..?’’’’  અિીં દિાખાનાિા ંઆઅિીં દિાખાનાિા ંઆ૫૫ન  કોન લાગ્યુંન  કોન લાગ્યુ ં 
િત ુ.ં.? ત ના જિાબિા ંસતં િિાપરુૂષ કિ ેછ  કેઃ િત ુ.ં.? ત ના જિાબિા ંસતં િિાપરુૂષ કિ ેછ  કેઃ ““િન  પરેુપરુૂ ભાન િત ુ ંકે તિ  જ િન  િાર િારી લ ૂટંી લીધો િન  પરેુપરુૂ ભાન િત ુ ંકે તિ  જ િન  િાર િારી લ ૂટંી લીધો 
િતો અન  તિ  જ િન  અિી દિાખાનાિા ંદાખલ કરી ઉિતો અન  તિ  જ િન  અિી દિાખાનાિા ંદાખલ કરી ઉ૫૫ચાર કરાવ્યો િતો.ચાર કરાવ્યો િતો.’’ ’’ પ લા સજ્જન   િિામિાન  કહ્ુ ંપ લા સજ્જન   િિામિાન  કહ્ુ ં
કેઃ િિારાજ ! આપ જરા વિચાર કરીન  બોલો ! િિામિાએ કહ્ુ ંકેઃ હુંકેઃ િિારાજ ! આપ જરા વિચાર કરીન  બોલો ! િિામિાએ કહ્ુ ંકેઃ હું  સાચુ ંજ કહું છં કે તિ  સાષાત વનગુશણ સાચુ ંજ કહું છં કે તિ  સાષાત વનગુશણ 
વનરાકાર પરિ શ્વર આ િિાનભુાિના ર્રીરિા ંઆિીન  િન  પછૂી રહ્યા છો ! જ્યારે િન  સજા આવનરાકાર પરિ શ્વર આ િિાનભુાિના ર્રીરિા ંઆિીન  િન  પછૂી રહ્યા છો ! જ્યારે િન  સજા આ૫૫િી િતી તો િી િતી તો 
પાચં બદિાર્ોના આમિાના રૂપાચં બદિાર્ોના આમિાના રૂ૫૫િા ંઆિીન  તિ  જ િન  િાયો.સજા આ યાિા ંઆિીન  તિ  જ િન  િાયો.સજા આ યા  ૫૫છી તિ  જ વિચાયુું કે આન  છી તિ  જ વિચાયુું કે આન  
જાનથી િારી નાખિો નથી એટલ  આ સજ્જનજાનથી િારી નાખિો નથી એટલ  આ સજ્જનના રૂના રૂ૫૫િા ંઆિીન  િારી તિાિ પ્રકારની દેખભાળ કરાિી અન  િા ંઆિીન  િારી તિાિ પ્રકારની દેખભાળ કરાિી અન  
તિ  જ િન  પછૂી રહ્યા છો ! િારી દ્દવષ્ ટતિ  જ િન  પછૂી રહ્યા છો ! િારી દ્દવષ્ ટિા ંતો ત્જધર દેખતા હું ત ૂ ંિી ત ૂ ંિૈ !! િા ંતો ત્જધર દેખતા હું ત ૂ ંિી ત ૂ ંિૈ !! કિિેાનો ભાિ સતં િિાપરુૂષના કિિેાનો ભાિ સતં િિાપરુૂષના 
હ્રદયિા ં સિયના સદગરુૂ દ્વારા આહ્રદયિા ં સિયના સદગરુૂ દ્વારા આ૫૫િાિા ં આિ લ પ્ર િ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્ ટિાિા ં આિ લ પ્ર િ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્ ટરૂપી જ્ઞાનનો નકર્ો જેિી રીત  રૂપી જ્ઞાનનો નકર્ો જેિી રીત  
રેખાંરેખાંકીત કયો િોય છ  ત ના અનરુૂકીત કયો િોય છ  ત ના અનરુૂ૫ ૫ જ ત િના જીિનિા ંકિશરૂજ ત િના જીિનિા ંકિશરૂ૫૫િા ંરંર્ ચઢયો િતો.ઇશ્વર સિહ્રદય છ .અિારે િા ંરંર્ ચઢયો િતો.ઇશ્વર સિહ્રદય છ .અિારે 
૫૫ણ અિારા જીિનિા ં સિદ્દવષ્ ટણ અિારા જીિનિા ં સિદ્દવષ્ ટનો ભાિ ઉમપન્ન કરીન  ભૌવતક તથા આધ્યાત્મિક બનં્ન  સ્તર નો ભાિ ઉમપન્ન કરીન  ભૌવતક તથા આધ્યાત્મિક બનં્ન  સ્તર ૫૫ર ઉન્નવત ર ઉન્નવત 
કરિાની છ  તથા જ્ઞાનના નકર્ા ઉકરિાની છ  તથા જ્ઞાનના નકર્ા ઉ૫૫ર અિલનો રંર્ અિારા જીિનિા ંચઢાિિાનો છ ..ર અિલનો રંર્ અિારા જીિનિા ંચઢાિિાનો છ ..  
સાસાચી િાનિતાિાળંુ જીિન જીિન જીિિાની કાિના કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ તચી િાનિતાિાળંુ જીિન જીિન જીિિાની કાિના કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ ત પણૂશ ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ પણૂશ ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ  
સદગરુૂના િાધ્યિથી સબ ઘટિાસી અંતયાશિી વનગુશણ વનરાકાર સદગરુૂના િાધ્યિથી સબ ઘટિાસી અંતયાશિી વનગુશણ વનરાકાર ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા તરિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા ત થાય છ .જો પ્રમય ક  થાય છ .જો પ્રમય ક 
િાનિ પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂિાનિ પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫ ૫ બ્રહ્મજ્ઞાનન  પ્રા તબ્રહ્મજ્ઞાનન  પ્રા ત કરી ત   કરી ત  મજુબ જીિન જીિિાનુ ં ર્રૂ કરી દે તો મજુબ જીિન જીિિાનુ ં ર્રૂ કરી દે તો 
અર્ાવંત..િૈરિનસ્ય..ચોરી અન  વ્યર્ભચાર..અઅર્ાવંત..િૈરિનસ્ય..ચોરી અન  વ્યર્ભચાર..અ૫૫રાધ તથા સ્િાથશ રાધ તથા સ્િાથશ ૫૫રાયણતા..િાનિ િાનિનુ ંજે ર્ોષણ કરે રાયણતા..િાનિ િાનિનુ ંજે ર્ોષણ કરે 
છ  ત ..લ ૂટંફાટ..ખનૂા િરકી જેિા અમયારચારો બધં થઇ જાય ત િા ંકોઇ ર્કંા નથી.છ  ત ..લ ૂટંફાટ..ખનૂા િરકી જેિા અમયારચારો બધં થઇ જાય ત િા ંકોઇ ર્કંા નથી.  

િાનિતા એ જ િાનિનો ધિશ છ .જે િાનિના હ્દયિા ંબ્રહ્મજ્ઞાનો નકર્ોિાનિતા એ જ િાનિનો ધિશ છ .જે િાનિના હ્દયિા ંબ્રહ્મજ્ઞાનો નકર્ો  રેખાકંીત રિ ેછ ,ત િનાિા ંરેખાકંીત રિ ેછ ,ત િનાિા ં
િર્શભ દ..િણશભ દ િોતો નથી એટલ  જ જ્ઞાનીજનો યરુ્ના અિતાર િતશિાન સિયના સદગરુૂની િાણીન  િર્શભ દ..િણશભ દ િોતો નથી એટલ  જ જ્ઞાનીજનો યરુ્ના અિતાર િતશિાન સિયના સદગરુૂની િાણીન  
૫૫રિામિાના સાવનધ્યિા ંલઇ જનારી િાણી સિજીન  પોતાના જીિનિા ંઅનસુરણ કરી અિલનો રંર્ ચઢાિી રિામિાના સાવનધ્યિા ંલઇ જનારી િાણી સિજીન  પોતાના જીિનિા ંઅનસુરણ કરી અિલનો રંર્ ચઢાિી 
ઇિાનદારીના રસ્ત  ચાલ  છ ...!ઇિાનદારીના રસ્ત  ચાલ  છ ...!  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મ મવુનનુ ંજીિન ચરીત્ર તથા િર મ મવુનનુ ંજીિન ચરીત્ર તથા   જનક અષ્ ટાજનક અષ્ ટાિર મ સિંાદિર મ સિંાદ  

ઉદાલક મવુનના પતૂ્ર શ્વ તકેત ુઆ પથૃ્િીભરિા ંિતં્રર્ાસ્ત્રિા ંપારંર્ત સિજિાિા ંઆિતા િતાઉદાલક મવુનના પતૂ્ર શ્વ તકેત ુઆ પથૃ્િીભરિા ંિતં્રર્ાસ્ત્રિા ંપારંર્ત સિજિાિા ંઆિતા િતા.આ ઉદાલક .આ ઉદાલક 
મવુનના મવુનના "કિોડ"કિોડ’’’’  નાિથી પ્રવસ્ વર્ષ્ યનાિથી પ્રવસ્ વર્ષ્ ય િતા,ત િન  પોતાના ગરુૂદેિની ઘણી જ સ િા કરી િતી.જેનાથી પ્રસન્ન  િતા,ત િન  પોતાના ગરુૂદેિની ઘણી જ સ િા કરી િતી.જેનાથી પ્રસન્ન 
થઇન  ગરુૂએ ત િન  ઘણા જ થોડા સિયિા ં તિાિ િ દથઇન  ગરુૂએ ત િન  ઘણા જ થોડા સિયિા ં તિાિ િ દ--િ દારં્ ભણાિી દીધા િતા અન  પોતાની ક્યા િ દારં્ ભણાિી દીધા િતા અન  પોતાની ક્યા 
સજુાતાસજુાતાનો વિિાિ ત િની સાથ  કયો િતો.થોડો સિય વિમયા નો વિિાિ ત િની સાથ  કયો િતો.થોડો સિય વિમયા ૫૫છી સજુાતા ર્ભશછી સજુાતા ર્ભશિતી બન  છ .િતી બન  છ .અષ્ટાિર મ જ્યારે અષ્ટાિર મ જ્યારે 



િાતાના ર્ભશિા ંિતા મયારે ત િની િાતા સજુાતાિાતાના ર્ભશિા ંિતા મયારે ત િની િાતા સજુાતા,,  ત િના પવતત િના પવત  કિોડ અન  વપતા ઉદ્દાલક િ્ચ નો જ્ઞાનસિંાદ કિોડ અન  વપતા ઉદ્દાલક િ્ચ નો જ્ઞાનસિંાદ 
સાભંળતી જેથી અષ્ટાિર મ િાતાનાસાભંળતી જેથી અષ્ટાિર મ િાતાના  ર્ભશિાજં િતં્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.ર્ભશિાજં િતં્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.આ ર્ભશ અક્ગ્નની સિાન ત જસ્િી આ ર્ભશ અક્ગ્નની સિાન ત જસ્િી 
િતો.એક હદિસ િતો.એક હદિસ કિોડ મવુનકિોડ મવુન  િ દ પાિ કરી રહ્યાિ દ પાિ કરી રહ્યા  િતા.ત િના વપતા અશુ્  પાિ કરી રહ્યા િતા ત થી ર્ભશસ્થ િતા.ત િના વપતા અશુ્  પાિ કરી રહ્યા િતા ત થી ર્ભશસ્થ 
બાળકે કહ્ુ ં કેઃ વપતાજી ! આબાળકે કહ્ુ ં કેઃ વપતાજી ! આ૫ ૫ અશુ્  િ દપાિ કરી રહ્યા છો.પોતાના વર્ષ્ યોઅશુ્  િ દપાિ કરી રહ્યા છો.પોતાના વર્ષ્ યોની િાજરીિા ંઆિા પ્રકારનો ની િાજરીિા ંઆિા પ્રકારનો 
આષ આષ ૫ ૫ કરિાથી ત િના વપતાજીન  ઘણો જ ર મોધ આવ્યો અન  ત િન  ઉદસ્થ બાળકન  શ્રાપ આ યોકરિાથી ત િના વપતાજીન  ઘણો જ ર મોધ આવ્યો અન  ત િન  ઉદસ્થ બાળકન  શ્રાપ આ યો કેઃ  કેઃ "ત ુ ં"ત ુ ં
પ ટિા ંજ આિી ટેપ ટિા ંજ આિી ટેઢી ટેઢી િાતો કરે છ  એટલા િાટે ત ૂ ંઆિ જગ્યાએથી િર મ (ટેઢોઢી ટેઢી િાતો કરે છ  એટલા િાટે ત ૂ ંઆિ જગ્યાએથી િર મ (ટેઢો--િાકંો) ઉમપન્ન થઇર્.િાકંો) ઉમપન્ન થઇર્.’’’’  
જ્યારે અષ્ ટાજ્યારે અષ્ ટાિર મ પ ટિા ંિધિા લાગ્યા મયારે ત િની િર મ પ ટિા ંિધિા લાગ્યા મયારે ત િની િાતા સજુાતાિાતા સજુાતાન  ઘણી જ પીડા થિા લાર્ી.ત  સિય  ન  ઘણી જ પીડા થિા લાર્ી.ત  સિય  
ત િન  પોતાના વનધશન પવતન  ધન લાિિા િાટે વિનતંી કરી.કિોડ મવુન ધન લ િા િાટે રાજા જનકનીત િન  પોતાના વનધશન પવતન  ધન લાિિા િાટે વિનતંી કરી.કિોડ મવુન ધન લ િા િાટે રાજા જનકની  પાસ  પાસ  
જાય છ  ત  હદિસોિા ં રાજા જનકના દરબારિા ંજાય છ  ત  હદિસોિા ં રાજા જનકના દરબારિા ં બહંદનાિનો પરુોિીતબહંદનાિનો પરુોિીત  આવ્યા િતા.ત િન  એિો વનયિ આવ્યા િતા.ત િન  એિો વનયિ 
બનાવ્યો િતો કે બનાવ્યો િતો કે જે િારી સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી જર્  ત િન  હું જળિા ંડુબાડી દઇર્.જે િારી સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી જર્  ત િન  હું જળિા ંડુબાડી દઇર્.  
  ઘણા િોટા િોટા વિદ્વાનો..પડંીતો આિતા િતા અન  ત િની સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ં િારી જતા િતા.િારીઘણા િોટા િોટા વિદ્વાનો..પડંીતો આિતા િતા અન  ત િની સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ં િારી જતા િતા.િારી  
જતા વિદ્વાનો..પડંીતોન  આ પરુોિીત જળિા ંડુબાડી દેતા િતા.અષ્ ટાજતા વિદ્વાનો..પડંીતોન  આ પરુોિીત જળિા ંડુબાડી દેતા િતા.અષ્ ટાિર મજીના વપતાજી કે જે ધનની પ્રાવ તિર મજીના વપતાજી કે જે ધનની પ્રાવ તના ના 
અથે રાજા જનકના દરબારિા ંર્યા િતા ત ઓ આ પરુોિીતની સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી ર્યા અન  ર્ાસ્ત્રાથશના અથે રાજા જનકના દરબારિા ંર્યા િતા ત ઓ આ પરુોિીતની સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી ર્યા અન  ર્ાસ્ત્રાથશના 
વનયિો અનસુાર ત િન  વનયિો અનસુાર ત િન  ૫૫ણ પાણીિા ંડુબાડી દેિાિા ંઆવ્યા.અષ્ ટાણ પાણીિા ંડુબાડી દેિાિા ંઆવ્યા.અષ્ ટાિિર મજીના િાિા...િર્ રેન  ર મજીના િાિા...િર્ રેન  ૫૫ણ આિી રીત  ણ આિી રીત  
જ પાણીિા ં ડુબાડી દેિાિા ંઆવ્યા િતા.જ્યારે ઉદાલકન  આ સિાચાર િળ્યા મયારે ત િન  પોતાની પતૂ્રી જ પાણીિા ં ડુબાડી દેિાિા ંઆવ્યા િતા.જ્યારે ઉદાલકન  આ સિાચાર િળ્યા મયારે ત િન  પોતાની પતૂ્રી 
સજુાતાની પાસ  જઇન  તિાિ િાતોથી સજુાતાન  િાકેફ કરી અન  કહ્ુ ંકેઃ તિારે આ વિર્  અષ્ ટાસજુાતાની પાસ  જઇન  તિાિ િાતોથી સજુાતાન  િાકેફ કરી અન  કહ્ુ ંકેઃ તિારે આ વિર્  અષ્ ટાિર મજીન  કોઇ િર મજીન  કોઇ 
િાત કરિી નિી.અષ્ ટાિાત કરિી નિી.અષ્ ટાિર મજીના જ્િિર મજીના જ્િ  ૫૫છી ત િના વપતાના વિર્  કોઇએ કોઇ જાણકારી ન આછી ત િના વપતાના વિર્  કોઇએ કોઇ જાણકારી ન આ૫૫િાથી ત  િાથી ત  
ઉદાલકઉદાલક(દાદા)ન  જ પોતાના વપતા સિજતા િતા અન  ત િના પતૂ્ર (દાદા)ન  જ પોતાના વપતા સિજતા િતા અન  ત િના પતૂ્ર શ્વ તકેત ૂશ્વ તકેત(ૂિાિા)ન  જ પોતાના ભાઇ (િાિા)ન  જ પોતાના ભાઇ 
સિજતા િતા.સિજતા િતા.  
એક હદિસ જ્યારે અષ્ ટાએક હદિસ જ્યારે અષ્ ટાિર મજીની ઉંિર બાર િષશની િતી મયારે ત  ઉદાલકના ખોળાિા ંબ િા િતા ત  જ સિય  િર મજીની ઉંિર બાર િષશની િતી મયારે ત  ઉદાલકના ખોળાિા ંબ િા િતા ત  જ સિય  
મયા ં શ્વ તકેમયા ં શ્વ તકેત ૂઆિ  છ  અન  પોતાના વપતાના ખોળાિાથંી અષ્ ટાત ૂઆિ  છ  અન  પોતાના વપતાના ખોળાિાથંી અષ્ ટાિર મજીન  ખ ચી લઇન  કિ ે છ  કેઃ આ તારા િર મજીન  ખ ચી લઇન  કિ ે છ  કેઃ આ તારા 
બાબા૫૫ની ર્ોદ(ખોળો) નથી.શ્વ તકેતનૂી આિી કટકૂ્તતથી અષ્ ટાની ર્ોદ(ખોળો) નથી.શ્વ તકેતનૂી આિી કટકૂ્તતથી અષ્ ટાિર મજીના ર્ચત્ર ઉિર મજીના ર્ચત્ર ઉ૫૫ર આઘાત લાગ્યો, ત થી ત િન  ર આઘાત લાગ્યો, ત થી ત િન  
ઘ ર જઇન  ત િની િાતાન  પછૂ્ુ ંકેઃ િારા વપતાજી ક્યા ંર્યા છ  ? આ સાભંળીન  સજુાતાન ઘ ર જઇન  ત િની િાતાન  પછૂ્ુ ંકેઃ િારા વપતાજી ક્યા ંર્યા છ  ? આ સાભંળીન  સજુાતાન   ર્ભરાિણ થાય ર્ભરાિણ થાય 
છ  અન  શ્રાપના ભયથી બધી જ સમય િાતો જણાિી દે છ .તિાિ રિસ્યની િાતો સાભંળીન  અષ્ ટાછ  અન  શ્રાપના ભયથી બધી જ સમય િાતો જણાિી દે છ .તિાિ રિસ્યની િાતો સાભંળીન  અષ્ ટાિર મજી િર મજી 
રાત્રીના સિય  પોતાના િાિા શ્વ તકેતનૂ  િળીન  બનં્ન  િાિારાત્રીના સિય  પોતાના િાિા શ્વ તકેતનૂ  િળીન  બનં્ન  િાિા--ભાણ જ રાજા જનકના યજ્ઞિા ંજિાનુ ંનક્કી કરે ભાણ જ રાજા જનકના યજ્ઞિા ંજિાનુ ંનક્કી કરે 
છ .યજ્ઞર્ાળાના દ્વાર છ .યજ્ઞર્ાળાના દ્વાર ૫૫ર પિોંચીન  જ્યારે ત ઓ અંદર જિા લાગ્યાર પિોંચીન  જ્યારે ત ઓ અંદર જિા લાગ્યા  ત  સિય  દ્વારપાળ  કહ્ુ ં કેઃ આપ લોકોન  ત  સિય  દ્વારપાળ  કહ્ુ ં કેઃ આપ લોકોન  
િારા પ્રણાિ ! અિ  તો આજ્ઞાનુ ં પાલન કરિાિાળા છીએ.રાજા જનકના આદેર્ અનસુાર અિ  વનિ દન િારા પ્રણાિ ! અિ  તો આજ્ઞાનુ ં પાલન કરિાિાળા છીએ.રાજા જનકના આદેર્ અનસુાર અિ  વનિ દન 
કરીએ છીએ કેઃયજ્ઞર્ાળાિા ંબાળકોન  જિાની કરીએ છીએ કેઃયજ્ઞર્ાળાિા ંબાળકોન  જિાની ૫૫રિાનર્ી નથી.ફતત વ ૃ્  અન  વિદ્વાનોન  જ પ્રિ ર્ આરિાનર્ી નથી.ફતત વ ૃ્  અન  વિદ્વાનોન  જ પ્રિ ર્ આ૫૫િાિા ંિાિા ં
આિ  છ , મયારે અષ્ ટાઆિ  છ , મયારે અષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ િર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ દ્વારપાલજી ! િનષુ્ યદ્વારપાલજી ! િનષુ્ ય િધ ુ ઉંિરનો િોિાથી..િાળ ધોળા થઇ  િધ ુ ઉંિરનો િોિાથી..િાળ ધોળા થઇ 
જિાથી..ધનથી અથિા વિર્ાળ ૃુટંુબથી ત  િોટો કિિેાતો નથી.બ્રાહ્મણોિા ંજિાથી..ધનથી અથિા વિર્ાળ ૃુટંુબથી ત  િોટો કિિેાતો નથી.બ્રાહ્મણોિા ં ૫૫ણ ત  જ િોટો છ  જે િ દોનો ણ ત  જ િોટો છ  જે િ દોનો 
િતતા છ  આિો ઋવષઓએ વનયિ બનાવ્યો છ . અિ  રાજસભાિા ં આિ લ પરુોિીતન  િળિા ઇ્છીએ િતતા છ  આિો ઋવષઓએ વનયિ બનાવ્યો છ . અિ  રાજસભાિા ં આિ લ પરુોિીતન  િળિા ઇ્છીએ 
છીએ,એટલા િાટે આપ અિારા તરફથી આ વિનતંીછીએ,એટલા િાટે આપ અિારા તરફથી આ વિનતંી  િિારાજન  િિારાજન  ૫૫િોચાડી દો.આજે તિ  અિોન  વિદ્વાન િોચાડી દો.આજે તિ  અિોન  વિદ્વાન 
પરુોિીતની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરતા જોર્ો અન  િાદ િધી જતા ંપરુોિીતન  િારાથી પરાજીત થતા ંતિ  જોર્ો..પરુોિીતની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરતા જોર્ો અન  િાદ િધી જતા ંપરુોિીતન  િારાથી પરાજીત થતા ંતિ  જોર્ો..  

દ્વારપાળ  કહ્ુ ં કેઃ હુ ંર્િ  ત  ઉપાય કરીન  આપશ્રીન  સભાિા ંલઇ જિાનો પ્રયાસ કરંૂ છં..દ્વારપાળ  કહ્ુ ં કેઃ હુ ંર્િ  ત  ઉપાય કરીન  આપશ્રીન  સભાિા ંલઇ જિાનો પ્રયાસ કરંૂ છં..૫૫રંત ુ મયા ંરંત ુ મયા ં
જઇન  આપશ્રીએ વિદ્વાનોજઇન  આપશ્રીએ વિદ્વાનોન  ર્ોભ  ત વુ ંકાયશ કરવુ ંન  ર્ોભ  ત વુ ંકાયશ કરવુ ં૫૫ડર્ .આવુ ંકિીન  દ્વારપાળ ત િન  રાજા જનકની પાસ  લઇ ડર્ .આવુ ંકિીન  દ્વારપાળ ત િન  રાજા જનકની પાસ  લઇ 



જાય છ , મયા ંજઇન  અષ્ ટાજાય છ , મયા ંજઇન  અષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ રાજન ! આપ જનક િરં્િા ંમખુ્ય સ્થાન ધરાિો છો અન  આિર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ રાજન ! આપ જનક િરં્િા ંમખુ્ય સ્થાન ધરાિો છો અન  આ૫ ૫ 
ચર મિતય રાજા છો.િ  સાભંળ્યુ ં છ  કેઃ આચર મિતય રાજા છો.િ  સાભંળ્યુ ં છ  કેઃ આ૫૫ની સભાિા ંએક પરુોિીત આવ્યા છ  ? ત  બ્રાહ્મણોન  ની સભાિા ંએક પરુોિીત આવ્યા છ  ? ત  બ્રાહ્મણોન  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંર્ાસ્ત્રાથશિા ં
૫૫રાસ્ત કરીન  પછી િારેલા બ્રાહ્મણો..પડંીતો..વિદ્વાનોન  પાણીિા ં ડુબાડી દે છ  ? આ િાત સાભંળીન  હુ ંરાસ્ત કરીન  પછી િારેલા બ્રાહ્મણો..પડંીતો..વિદ્વાનોન  પાણીિા ં ડુબાડી દે છ  ? આ િાત સાભંળીન  હુ ં
અદ્વ તબ્રહ્મઅદ્વ તબ્રહ્મ  વિષય વિષય ૫૫ર ત િની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે આવ્યો છં..ત  રાજ પરુોિીત ક્યા ં છ  ? હું ત િન  ર ત િની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે આવ્યો છં..ત  રાજ પરુોિીત ક્યા ં છ  ? હું ત િન  
િળિા ઇ્છં છં.િળિા ઇ્છં છં.  
  રાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ પરુોિીરાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ પરુોિીત બદંીનો પ્રભાિ ઘણા બધા િ દિ ત્તા બ્રાહ્મણો જોઇ ચકુ્યા છ , તિ  ત િની ત બદંીનો પ્રભાિ ઘણા બધા િ દિ ત્તા બ્રાહ્મણો જોઇ ચકુ્યા છ , તિ  ત િની 
ર્ક્તતન  ન જાણતા િોિાથી જ ત િન  જીતિાની આર્ા કરી રહ્યા છો. આ ર્ક્તતન  ન જાણતા િોિાથી જ ત િન  જીતિાની આર્ા કરી રહ્યા છો. આ ૫૫િલેા ં કેટલાય વિદ્વાન બ્રાહ્મણો િલેા ં કેટલાય વિદ્વાન બ્રાહ્મણો 
આવ્યા,પરંત ુસયૂશની આર્ળ તારાઓ ફીક્કા આવ્યા,પરંત ુસયૂશની આર્ળ તારાઓ ફીક્કા ૫૫ડી જાય છ  ત િી જ રીત  તિાિ ત િની સાિ  િતપ્રભ બની ડી જાય છ  ત િી જ રીત  તિાિ ત િની સાિ  િતપ્રભ બની 
ર્યા છ ..ર્યા છ ...આવુ ંસાભંળીન  અષ્ ટા.આવુ ંસાભંળીન  અષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ િજુ સધુી ત નો િારા જેિાની સાથ  સાિનો થયો નથી ત થી િર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ િજુ સધુી ત નો િારા જેિાની સાથ  સાિનો થયો નથી ત થી 
જ ત  વસિંિની જેિ વનભશય બનીન  આિી િાતો કરે છ .જ ત  વસિંિની જેિ વનભશય બનીન  આિી િાતો કરે છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીની િાતો સાભંળીન  ત િની પરીષા કરિાના વિચારથી જનકરાજાએ કહ્ુ ંકેઃ િર મજીની િાતો સાભંળીન  ત િની પરીષા કરિાના વિચારથી જનકરાજાએ કહ્ુ ંકેઃ   
"જે પરુૂષ ત્રીસ અિયિ..બાર અંર્..ચોિીસ "જે પરુૂષ ત્રીસ અિયિ..બાર અંર્..ચોિીસ ૫૫િશિશ  અન  ફતત આરોિાળા અન  ફતત આરોિાળા ૫૫દાથશન  જાણ  છ  ત  િોટો વિદ્વાન છ .દાથશન  જાણ  છ  ત  િોટો વિદ્વાન છ .’’ ’’   
આ સાભંળીન  અષ્ ટાઆ સાભંળીન  અષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ જેનાિા ંિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ જેનાિા ં૫૫ષરૂષરૂ૫ ૨૪ ૫૫ ૨૪ ૫િશ..ઋતરુૂિશ..ઋતરુૂ૫ ૬ ૫ ૬ નાર્ભ..િાસરૂનાર્ભ..િાસરૂ૫ ૫ બાર અંર્..હદિસોબાર અંર્..હદિસો  રૂરૂ૫ ૫ 
૩૬૫ ૩૬૫ આરાઓ છ  ત  વનરંતર ફરનારા સિંમસરરૂઆરાઓ છ  ત  વનરંતર ફરનારા સિંમસરરૂ૫ ૫ કાળ ચર મ આપની રષા કરે.કાળ ચર મ આપની રષા કરે.’’’’  
આિો જિાબ સાભંળી રાજા જનકે પ્રઆિો જિાબ સાભંળી રાજા જનકે પ્રશ્ન પછૂયો કેઃ સતૂી િખત  આંખ કોન બધં કોન કરતુ ંનથી ? જ્િ લીધા શ્ન પછૂયો કેઃ સતૂી િખત  આંખ કોન બધં કોન કરતુ ંનથી ? જ્િ લીધા 
પછી કોનાિા ંર્વત િોતી નથી ? અન  િ ર્થી કોન આિ  છ  ?પછી કોનાિા ંર્વત િોતી નથી ? અન  િ ર્થી કોન આિ  છ  ?  

અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ "િાછલી સતૂી િખત  આંખ બધં કરતી નથી..ઇડંુ ઉમપન્ન થિા છતા ં ચ ષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ં કેઃ "િાછલી સતૂી િખત  આંખ બધં કરતી નથી..ઇડંુ ઉમપન્ન થિા છતા ં ચ ષ્ ટા કરત ુ ં કરત ુ ં
નથી..નથી..૫૫મથરિા ંહ્રદય િોત ુ ંનથી અન  નદી િ ર્થી િિેમથરિા ંહ્રદય િોત ુ ંનથી અન  નદી િ ર્થી િિે  છ .છ .’’’’  
વિિ ચકોએ એનો જે આધ્યાત્મિક અથશ કરેલો છ  ત ન  પણ વિચારી લઇએ.વિિ ચકોએ એનો જે આધ્યાત્મિક અથશ કરેલો છ  ત ન  પણ વિચારી લઇએ.  
પ્રથિ ચરણનો અથશઃપ્રથિ ચરણનો અથશઃ  શ્રવુતિા ં ચૈત્યશ્રવુતિા ં ચૈત્ય  પંુુ ષન  િિાિમસ્યની ઉપિા આપી છ . જેિ િિાિમસ્ય નદીના બનં  પંુુ ષન  િિાિમસ્યની ઉપિા આપી છ . જેિ િિાિમસ્ય નદીના બનં  
હકનારાિાંહકનારાિાં  ફરિાથી થાકી જાય છ  ત િ ચૈત્ય પંુુ ષ પણ જાગ્રત અિસ્થાિા ંઅન ફરિાથી થાકી જાય છ  ત િ ચૈત્ય પંુુ ષ પણ જાગ્રત અિસ્થાિા ંઅન   સ્િનાિસ્થાિાંસ્િનાિસ્થાિાં,,  આ લોક આ લોક 
તથાતથા  પરલોકિાંપરલોકિાં,,  ભ્રિણ કરિાથી થાકીન  સષુધુ્ત પાિ ભ્રિણ કરિાથી થાકીન  સષુધુ્ત પાિ   છ . પરંત ુ એ સષુધુ્ત તથા પ્રલયિાંછ . પરંત ુ એ સષુધુ્ત તથા પ્રલયિાં,,  કાયશ તથા કાયશ તથા 
કારણસમિૂની જ્યારે િલનચલનાહદકારણસમિૂની જ્યારે િલનચલનાહદ  ર્ક્તત સપંણૂશ રીત  ઉપરાિ પાિી જાય છ  મયારેર્ક્તત સપંણૂશ રીત  ઉપરાિ પાિી જાય છ  મયારે,,  આ એક ચૈત્ય પંુુ ષ આ એક ચૈત્ય પંુુ ષ 
જ જેનીજ જેની  દૃષ્ટાપણાની ર્ક્તત નાર્ ના પાિી િોય એિા રિ ેછ . એ સબંધંિા ં શ્રવુત પણ દૃષ્ટાપણાની ર્ક્તત નાર્ ના પાિી િોય એિા રિ ેછ . એ સબંધંિા ં શ્રવુત પણ કિેકિે  છ  કે દૃષ્ટાની છ  કે દૃષ્ટાની 
દૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો જ નથીદૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો જ નથી,,  કારણ કે ત  અવિનાર્ી છ . જોકારણ કે ત  અવિનાર્ી છ . જો  દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ સ્િીકારીએ તો કરેલાનંો દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ સ્િીકારીએ તો કરેલાનંો 
નાર્ અન  નહિ કરેલાનંીનાર્ અન  નહિ કરેલાનંી  પ્રાધ્તરૂપી દોષ પ્રાત થાય અન  " હું આટલો િખત સખુ  સતૂો િતો " એવુંપ્રાધ્તરૂપી દોષ પ્રાત થાય અન  " હું આટલો િખત સખુ  સતૂો િતો " એવુ ં જ્ઞાન જ્ઞાન 
પણ અનભુિ કરનારાના અભાિિા ંથાય નહિપણ અનભુિ કરનારાના અભાિિા ંથાય નહિ,,  ત થી ચૈત્ય ત થી ચૈત્ય પંુુ ષનુ ંજ્ઞાન અખડંપંુુ ષનુ ંજ્ઞાન અખડં  છ  અન  ત  અવિનાર્ી છ છ  અન  ત  અવિનાર્ી છ ,,  
િાટે અજ્િા છ . આ પ્રથિ ચરણનો અથશ છ .િાટે અજ્િા છ . આ પ્રથિ ચરણનો અથશ છ .  
બીજા ચરણનો અથશઃબીજા ચરણનો અથશઃ  ઉમપન્ન થય લુ ં ઇંડંુઉમપન્ન થય લુ ં ઇંડંુ  એટલ  આ અર્ખલ બ્રહ્માડં. ઉમપન્ન થયા પછી પણ પોતાની િ ળ  એટલ  આ અર્ખલ બ્રહ્માડં. ઉમપન્ન થયા પછી પણ પોતાની િ ળ  
િલનચલન કરતુ ંનથીિલનચલન કરતુ ંનથી,,  પરંત ુત ન  ચૈત્ય પંુુ ષ જ ર્વતિાન કરે છ .પરંત ુત ન  ચૈત્ય પંુુ ષ જ ર્વતિાન કરે છ .  
ત્રીજા ચરણનો અથશ :ત્રીજા ચરણનો અથશ :--  અ્િઅ્િન  એટલ  પાષાણન  એટલ  પાષાણ  અન  યાસ્ક મવુનએ ્િન  નો અથશ ર્રીર કરેલો છ . એટલ  અન  યાસ્ક મવુનએ ્િન  નો અથશ ર્રીર કરેલો છ . એટલ  
્િનરહિત ત  અ્િન  ્િનરહિત ત  અ્િન  --  અથાશત  ર્રીરરહિતઅથાશત  ર્રીરરહિત--દેિાર્ભિાનરહિત એિા યોર્ીનુ ંૃદદય ર્ોકનુ ં સ્થાન િોત ુ ંનથી.દેિાર્ભિાનરહિત એિા યોર્ીનુ ંૃદદય ર્ોકનુ ં સ્થાન િોત ુ ંનથી.  
શ્રવુત પણ એિ જ કિ ેછ  કે ર્રીરાર્ભિાનરહિત યોર્ીન  વપ્રય તથા અવપ્રયનો સ્પર્શશ્રવુત પણ એિ જ કિ ેછ  કે ર્રીરાર્ભિાનરહિત યોર્ીન  વપ્રય તથા અવપ્રયનો સ્પર્શ  થતો નથી. દેિાર્ભિાન થતો નથી. દેિાર્ભિાન 
ર્ળી જાર્ળી જાય છ  મયારે યોર્ીના ૃદદયના સિશ ર્ોકોન  તરી જાયય છ  મયારે યોર્ીના ૃદદયના સિશ ર્ોકોન  તરી જાય  છ . અથાશત  િનરહિત જીિનમતુત થાય છ .છ . અથાશત  િનરહિત જીિનમતુત થાય છ .  



ચોથા ચરણનો અથશ :ચોથા ચરણનો અથશ :  નદી એટલ  ર્ચત્તરૂપીનદી એટલ  ર્ચત્તરૂપી  નદી સિજિી. યોર્ી જ્યારે સિાવધિાથંી ઊિે છ  અથાશત  બાહ્ય નદી સિજિી. યોર્ી જ્યારે સિાવધિાથંી ઊિે છ  અથાશત  બાહ્ય 
પ્રપચંિા ં દૃષ્ષ્ટપ્રપચંિા ં દૃષ્ષ્ટ  કરે છ  મયારે ત ની ર્ચત્તરૂપી નદીકરે છ  મયારે ત ની ર્ચત્તરૂપી નદી,,  સિશ પ્રપચંરૂપી િ ર્થી િધી જાય સિશ પ્રપચંરૂપી િ ર્થી િધી જાય છ .છ .  અથાશત  યોર્ીની અથાશત  યોર્ીની 
દૃષ્ષ્ટએ વ્યાિિાહરક પ્રપચં પણ સ્િનના પ્રપચંની પ િેદૃષ્ષ્ટએ વ્યાિિાહરક પ્રપચં પણ સ્િનના પ્રપચંની પ િે  દૃષ્ષ્ટના સિકાળિા ંજ ઉમપન્ન થાય છ .દૃષ્ષ્ટના સિકાળિા ંજ ઉમપન્ન થાય છ .  
એ આખા ્લોકિા ંસષં પિા ંદર્ાશવ્યુ ંછ એ આખા ્લોકિા ંસષં પિા ંદર્ાશવ્યુ ંછ   કે દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો નથીકે દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો નથી,,  દૃષ્ય પદાથશ જડ છ દૃષ્ય પદાથશ જડ છ ,,  દેિનો સરં્ દેિનો સરં્ 
નાના  કરનારાની મકુ્તત થાય છ કરનારાની મકુ્તત થાય છ ,,  અન  સસંાર િનોિય છ અન  સસંાર િનોિય છ ..  
આિો જિાબ સાભંળીન  રાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ આઆિો જિાબ સાભંળીન  રાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ આ૫ ૫ તો દેિતાઓની સિાન પ્રભાિર્ાળી છો.હું આપન  સાિા્ય તો દેિતાઓની સિાન પ્રભાિર્ાળી છો.હું આપન  સાિા્ય 
િાણસ સિજતો નથી.આિાણસ સિજતો નથી.આ૫ ૫ બાળક બાળક ૫૫ણ નથી. હુ ં તો આપશ્રીન  જ્ઞાનવ ૃ્  જ િાનુ ં છં.િાદણ નથી. હુ ં તો આપશ્રીન  જ્ઞાનવ ૃ્  જ િાનુ ં છં.િાદ--વિિાદ કરિાિા ંવિિાદ કરિાિા ં
આઆ૫ ૫ સિાન કોઇ નથી એટલા િાટે આસિાન કોઇ નથી એટલા િાટે આ૫૫શ્રીન  બદંી પરુોિીત સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે સંશ્રીન  બદંી પરુોિીત સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે સંિવત આપુ ંછં.િવત આપુ ંછં.  
જનક રાજાની રાજસભાિા ંપ્રિ ર્ થતા ંજ અષ્ ટાજનક રાજાની રાજસભાિા ંપ્રિ ર્ થતા ંજ અષ્ ટાિર મજીના આિ અંર્ િાકંા િોિાથી આવુ ંબ ડોળ ર્રીર જોઇન  િર મજીના આિ અંર્ િાકંા િોિાથી આવુ ંબ ડોળ ર્રીર જોઇન  
તિાિ સભાસદો િસી તિાિ સભાસદો િસી ૫૫ડ ેછ  અન  જ્યારે સભાસદોએ જાણ્યુ ંકે આ અષ્ ટાડ ેછ  અન  જ્યારે સભાસદોએ જાણ્યુ ંકે આ અષ્ ટાિર મ બાળક ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા આવ્યા છ  િર મ બાળક ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા આવ્યા છ  
મયારે સભાસદો ખબુ જ ખડખડાટ િસી મયારે સભાસદો ખબુ જ ખડખડાટ િસી ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજી િર મજી કિ ેછ  કેઃ અિ  તો સિજતા િતા કે વિદેિ રાજા જનકની સભાિા ં કેટલાય પડંીતો િર્ ,પરંત ુકિ ેછ  કેઃ અિ  તો સિજતા િતા કે વિદેિ રાજા જનકની સભાિા ં કેટલાય પડંીતો િર્ ,પરંત ુ
અઅિીયા ંતો તિાિ ચિારો જ જોિા િળ  છ .િીયા ંતો તિાિ ચિારો જ જોિા િળ  છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીનુ ંઆવુ ં કથન સાભંળીન  સભાિા ં ઉિર મજીનુ ંઆવુ ં કથન સાભંળીન  સભાિા ં ઉ૫૫ક્સ્થત તિાિ પહંડતો વિદ્વાનો એક બીજાની તરફ જોિા ક્સ્થત તિાિ પહંડતો વિદ્વાનો એક બીજાની તરફ જોિા 
લાગ્યા.રાજા જનકે પછુ્ુ ં કેઃ બ્રહ્મણ ! આપ  તિાિ સભાસલાગ્યા.રાજા જનકે પછુ્ુ ં કેઃ બ્રહ્મણ ! આપ  તિાિ સભાસદોન  ચિાર કેિ કહ્યા ? િારી સભાિા ંતો િોટા દોન  ચિાર કેિ કહ્યા ? િારી સભાિા ંતો િોટા 
િોટા ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િિોટા ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ બ્રાહ્મણો અન  પડંીતો વિદ્યિાન છ . બ્રાહ્મણો અન  પડંીતો વિદ્યિાન છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ  જુઓ..! આમિા વનમય શુ્  વનલેજુઓ..! આમિા વનમય શુ્  વનલે૫ ૫ અન  વનવિિકાર છ  ત નાિા ંકોઇ વિકાર કે દોષ નથી. અન  વનવિિકાર છ  ત નાિા ંકોઇ વિકાર કે દોષ નથી. 
જેન  આમિાજેન  આમિા--૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન છ  ત  જ બ્રહ્મજ્ઞારિામિાનુ ંજ્ઞાન છ  ત  જ બ્રહ્મજ્ઞાની કે પડંીત છ .જે આમિાની કે પડંીત છ .જે આમિા--૫૫રિામિાન  ઓળખતો નથી અન  રિામિાન  ઓળખતો નથી અન  
ફતત ચાિડાથી ઢંકાય લ આ અક્સ્થફતત ચાિડાથી ઢંકાય લ આ અક્સ્થ--િાસંના ર્રીરન  જોઇન  િસ  છ  ત ન  આમિજ્ઞાન નથી ફતત ચાિડાનુ ંજ િાસંના ર્રીરન  જોઇન  િસ  છ  ત ન  આમિજ્ઞાન નથી ફતત ચાિડાનુ ંજ 
જ્ઞાન છ  અન  જેન  ચાિડાનુ ંજ્ઞાન િોય છ  ત  ચિાર જ છ .જ્ઞાન છ  અન  જેન  ચાિડાનુ ંજ્ઞાન િોય છ  ત  ચિાર જ છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીની આિી યકુ્તતયતુત િાતો સાભંળીન  િિારાજ જનક તથા સિિર મજીની આિી યકુ્તતયતુત િાતો સાભંળીન  િિારાજ જનક તથા સિસ્ત સભાસદોન  ઘણો જ સતંોષ સ્ત સભાસદોન  ઘણો જ સતંોષ 
થયો.ત િન  અષ્ ટાથયો.ત િન  અષ્ ટાિર મજીનુ ંઅર્ભિાદન કયુું..પજૂા કરી તથા સભાિા ંઆિિાનુ ંકારણ પછુ્ુ.ં.િર મજીનુ ંઅર્ભિાદન કયુું..પજૂા કરી તથા સભાિા ંઆિિાનુ ંકારણ પછુ્ુ.ં.  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ હું આિર મજીએ કહ્ુ ંકેઃ હું આ૫૫ના ત  પડંીતની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા ઇ્છં છં કે જે પોતાની સાથ ના ર્ાસ્ત્રાથશિા ંના ત  પડંીતની સાથ  ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા ઇ્છં છં કે જે પોતાની સાથ ના ર્ાસ્ત્રાથશિા ં
િારનાર પડંીતોન  પાણીિા ં ડુબાડી દેિારનાર પડંીતોન  પાણીિા ં ડુબાડી દે  છ .િિારાજ જનકે ત  પડંીત પરુોિીતની સાથ  અષ્ ટાછ .િિારાજ જનકે ત  પડંીત પરુોિીતની સાથ  અષ્ ટાિર મજીનો ર્ાસ્ત્રાથશ િર મજીનો ર્ાસ્ત્રાથશ 
યોજ્યો..મયારે અષ્ ટાયોજ્યો..મયારે અષ્ ટાિર મજીએ પડંીત પરુોિીતની તરફ ફરીન  કહ્ુ ં કેઃ પોતાન  અવતિાદી િાનનાર િ ેબદંી ! િર મજીએ પડંીત પરુોિીતની તરફ ફરીન  કહ્ુ ં કેઃ પોતાન  અવતિાદી િાનનાર િ ેબદંી ! 
તિ  પોતાની સાિ  િારી જનારન  જળિા ંડબૂાડી દેિાની ર્રત રાખી છ ,પરંત ુિારી સાિ  તિ  જીતી ર્કિાનાતિ  પોતાની સાિ  િારી જનારન  જળિા ંડબૂાડી દેિાની ર્રત રાખી છ ,પરંત ુિારી સાિ  તિ  જીતી ર્કિાના  
નથી.િારી સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંતિારી િાદર્ક્તત નષ્ ટનથી.િારી સાિ  ર્ાસ્ત્રાથશિા ંતિારી િાદર્ક્તત નષ્ ટ થઇ જર્ .િિ  તિ  િારા પ્રશ્નોના જિાબ આપો અન  હુ ં થઇ જર્ .િિ  તિ  િારા પ્રશ્નોના જિાબ આપો અન  હુ ં
તિારા પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.તિારા પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.  
જ્યારે ભરી સભાિા ંઅષ્ ટાજ્યારે ભરી સભાિા ંઅષ્ ટાિર મજીએ ર્ાસ્ત્રાથશના િાટે લલકાર કયો મયારેિર મજીએ ર્ાસ્ત્રાથશના િાટે લલકાર કયો મયારે  બદંી પરુોિીત  કહ્ુ ં કેઃબદંી પરુોિીત  કહ્ુ ં કેઃ  અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજી ! િર મજી ! 
એકએક  જ અક્ગ્ન અન ક પ્રકાજ અક્ગ્ન અન ક પ્રકારથી પ્રકાવર્ત થાય છ ..રથી પ્રકાવર્ત થાય છ ..એકએક  જ સયૂશ સિગ્ર જર્તન  પ્રકાવર્ત કરી રહ્યો છ .. જ સયૂશ સિગ્ર જર્તન  પ્રકાવર્ત કરી રહ્યો છ .. 
ર્ત્રઓુનો નાર્ કરનાર દેિરાજ ઇ્દ્દ ર્ત્રઓુનો નાર્ કરનાર દેિરાજ ઇ્દ્દ એકએક  જ િીર છ  તથા વપતરોના યિરાજા જ િીર છ  તથા વપતરોના યિરાજા ૫૫ણ ણ એકએક  જ છ .જ છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃિર મજીઃ  ઇ્દ્દ અન  અક્ગ્ન...આ ઇ્દ્દ અન  અક્ગ્ન...આ બ બ   દેિતા છ ..નારદ અન  દેિતા છ ..નારદ અન  ૫૫િશત...આ દેિવષિ િશત...આ દેિવષિ ૫૫ણ ણ બ બ   છ ..અવશ્વનીૃુિારો છ ..અવશ્વનીૃુિારો ૫૫ણ ણ 
બ બ   છ ..રથનાંછ ..રથનાં  પૈડા ંપૈડા ં૫૫ણ ણ બ બ   જ છ  અન  વિધાતાએ જ છ  અન  વિધાતાએ ૫૫વતવત--૫૫મની...આ સિચર મની...આ સિચર ૫૫ણ ણ બ બ   જ બનાવ્યા ંછ .જ બનાવ્યા ંછ .  
બદંી પરુોિીતઃબદંી પરુોિીતઃ  આ તિાિ પ્રજા કિશિર્ આ તિાિ પ્રજા કિશિર્ ત્રણત્રણ  પ્રકારથી જ્િ લ  છ .તિાિ કિોનુ ંપ્રવતપાદન પ્રકારથી જ્િ લ  છ .તિાિ કિોનુ ંપ્રવતપાદન ૫૫ણ ત્રણ િ દ જ ણ ત્રણ િ દ જ 
કરે છ .અધ્િયુશજનો કરે છ .અધ્િયુશજનો ૫૫ણ પ્રાતઃ..િધ્યા્િ અન  સાજંે...આ ત્રણ સિય  યજ્ઞનુ ંઅનષુ્ િાણ પ્રાતઃ..િધ્યા્િ અન  સાજંે...આ ત્રણ સિય  યજ્ઞનુ ંઅનષુ્ િાન કરે છ ન કરે છ .કિશ અનસુાર .કિશ અનસુાર 



પ્રા તપ્રા ત થનાર ભોર્ોના િાટે સ્િર્શ..મમૃય ુઅન  નરક...આ ત્રણ લોક  થનાર ભોર્ોના િાટે સ્િર્શ..મમૃય ુઅન  નરક...આ ત્રણ લોક ૫૫ણ ત્રણ છ  તથા કિશજ્ય જ્યોવતઓ ણ ત્રણ છ  તથા કિશજ્ય જ્યોવતઓ ૫૫ણ ણ 
ત્રણ છ .ત્રણ છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃ િર મજીઃ બ્રાહ્મણોના િાટે આશ્રિ બ્રાહ્મણોના િાટે આશ્રિ ચારચાર  છ .છ .((બ્રહ્મચયાશશ્રિબ્રહ્મચયાશશ્રિ....ગિૃસ્થાશ્રિગિૃસ્થાશ્રિ....િાનપ્રસ્થાશ્રિ અન  સં્ યાસાશ્રિિાનપ્રસ્થાશ્રિ અન  સં્ યાસાશ્રિ))  
ૐકારના અકાર..િકાર..ઉકાર અન  અૐકારના અકાર..િકાર..ઉકાર અન  અધશિાત્રા...આ ધશિાત્રા...આ ચાર ચાર જ િણશ છ  અન  મખુ્ય હદર્ાઓ જ િણશ છ  અન  મખુ્ય હદર્ાઓ ૫૫ણ ણ ચાર ચાર છ  છ  ((પિૂશપિૂશ....  
પવિિપવિિ....ઉત્તરઉત્તર....દર્ષણદર્ષણ))  તથા તથા ૫૫રા..રા..૫૫્યક્્ત..િધ્યિા અન  િૈખરી...િાણી ્યક્્ત..િધ્યિા અન  િૈખરી...િાણી ૫૫ણ ણ ચારચાર  પ્રકારની છ .પ્રકારની છ .  
બદંી પરુોિીતઃબદંી પરુોિીતઃ  યજ્ઞની અક્ગ્નઓ પાચં છ .યજ્ઞની અક્ગ્નઓ પાચં છ .(ર્ાિશ(ર્ાિશ૫૫મય,દર્ષણાક્ગ્ન,આહ્વવનય,સભ્ય અન  આિસથ્ય)મય,દર્ષણાક્ગ્ન,આહ્વવનય,સભ્ય અન  આિસથ્ય)..પકં્તત છંદ ..પકં્તત છંદ 
૫૫ણ પાચં ણ પાચં ૫૫દોદોિાળા છ ..યજ્ઞ િાળા છ ..યજ્ઞ ૫૫ણ ણ પાચંપાચં  પ્રકારના છ  પ્રકારના છ  (અક્ગ્નિોત્ર..દર્શ..પૌણશિાસ..ચાત ુશિાસ્ય અન  સોિ)(અક્ગ્નિોત્ર..દર્શ..પૌણશિાસ..ચાત ુશિાસ્ય અન  સોિ).. .. 
ઇધ્્દ્દયો ઇધ્્દ્દયો પાચંપાચં  છ ..િ દિા ં પચં ર્ીખાિાળી અ સછ ..િ દિા ં પચં ર્ીખાિાળી અ સરા રા ૫૫ણ ણ પાચંપાચં  છ  છ  ((ર્રીરના આકારિા ં પહરણાિ પાિ લા ંર્રીરના આકારિા ં પહરણાિ પાિ લા ં
જળપ્રધાન પ્રાણીઓિા ંઅનસુરનારી અસરાજળપ્રધાન પ્રાણીઓિા ંઅનસુરનારી અસરા  ર્ચતર્ક્તત છ . એન  પ્રિાણર્ચતર્ક્તત છ . એન  પ્રિાણ,,વિપયશયવિપયશય,,વનિાવનિા,,સ્મવૃતસ્મવૃત  નાિની તથા નાિની તથા 
વિકલ્પ નાિનીવિકલ્પ નાિની  પાચં વવૃત્તઓ પાચં વર્ખાઓ છ )પાચં વવૃત્તઓ પાચં વર્ખાઓ છ )  તથા સસંારિા ં પ્રવસ્ નદો તથા સસંારિા ં પ્રવસ્ નદો ૫૫ણ ણ પાચંપાચં  છ .છ .((પાચં પાચં 
વિષયપ્રિાિનો સમિૂ પાચં નદો કિિેાય છ .)વિષયપ્રિાિનો સમિૂ પાચં નદો કિિેાય છ .)  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃ કાલ ચર મિા ંઋતઓુ િર મજીઃ કાલ ચર મિા ંઋતઓુ છછ  છ ..િન સહિત જ્ઞાન ધ્્દ્દયો છ ..િન સહિત જ્ઞાન ધ્્દ્દયો ૫૫ણ ણ છછ  છ ..ૃૃવતકાઓ છ ..ૃૃવતકાઓ ૫૫ણ ણ છછ  છ  તથા તિાિ છ  તથા તિાિ 
િ દોિા ંિ દોિા ંસાદ્યસ્ક નાિનાસાદ્યસ્ક નાિના  યજ્ઞયજ્ઞ  ૫૫ણ ણ છછ  છ ..છ ..  
બહંદ પરુોિીતઃ ગ્રા્ય બહંદ પરુોિીતઃ ગ્રા્ય ૫૫શ ુશ ુસાતસાત  છ ..િ્ય પશ ુછ ..િ્ય પશ ુ૫૫ણ ણ સાત સાત છ ..યજ્ઞન  પણૂશ કરનાર છ્દ છ ..યજ્ઞન  પણૂશ કરનાર છ્દ ૫૫ણ ણ સાતસાત  છ ..ઋવષઓ છ ..ઋવષઓ 
૫૫ણ ણ સાતસાત  છ  છ  ((િરીર્ચિરીર્ચ....અવત્રઅવત્ર....અંર્ર્રાઅંર્ર્રા....પલુસ્મયપલુસ્મય....પલુિપલુિ....ર મત ુઅન  િવસષ્િર મત ુઅન  િવસષ્િ))..િાન આ..િાન આ૫૫િાના પ્રકાર િાના પ્રકાર ૫૫ણ ણ સાતસાત  છ  છ  
અન  િીણાના તાર અન  િીણાના તાર ૫૫ણ ણ સાતસાત  છ .છ .  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃ સ કડો િસ્તઓુનો િર મજીઃ સ કડો િસ્તઓુનો તોલ કરનાર ર્ાણ(તોલ)ના ગણુ તોલ કરનાર ર્ાણ(તોલ)ના ગણુ ૫૫ણ ણ આિ આિ છ ..વસિંિનો નાર્ કરનાર ર્રભના છ ..વસિંિનો નાર્ કરનાર ર્રભના 
ચરણ ચરણ ૫૫ણ ણ આિઆિ  છ ..દેિતાઓિા ંિસ ુનાિના દેિતાઓ છ ..દેિતાઓિા ંિસ ુનાિના દેિતાઓ ૫૫ણ ણ આિઆિ  છ ..તથા યજ્ઞિા ંયજ્ઞસ્તભંના કોણ છ ..તથા યજ્ઞિા ંયજ્ઞસ્તભંના કોણ ૫૫ણ ણ 
આિઆિ  જ છ .જ છ .  
બદંી પરુોિીતઃ વપતયૃજ્ઞ સવિધા છોડિાના િતં્ર બદંી પરુોિીતઃ વપતયૃજ્ઞ સવિધા છોડિાના િતં્ર નિનિ  કિિેાિા ંઆિ  છ ..સવૃષ્ િકિિેાિા ંઆિ  છ ..સવૃષ્ િિા ંપ્રૃૃવતના વિભાર્ િા ંપ્રૃૃવતના વિભાર્ ૫૫ણ ણ નિ નિ 
કરિાિા ં આકરિાિા ં આવ્યા છ  વ્યા છ  (ઉ(ઉ૫૫રઃ સયૂશ..ચિં..તારાઓ, નીચ ઃધરતી..અક્ગ્ન..પાણી, િધ્યિાઃ જીિ..આકાર્..િાય)ુ...રઃ સયૂશ..ચિં..તારાઓ, નીચ ઃધરતી..અક્ગ્ન..પાણી, િધ્યિાઃ જીિ..આકાર્..િાય)ુ...  
બિૃવત છંદના અષર બિૃવત છંદના અષર ૫૫ણ ણ નિનિ  છ  અન  જેનાથી અન ક પ્રકારની સખં્યા બન  છ  ત િા એકથી છ  અન  જેનાથી અન ક પ્રકારની સખં્યા બન  છ  ત િા એકથી નિનિ  અંક છ ..અંક છ ..  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃ સસંારિા ંહદર્ાઓ િર મજીઃ સસંારિા ંહદર્ાઓ દર્દર્  છ ..સિસ્ત્રની સખં્યા છ ..સિસ્ત્રની સખં્યા ૫૫ણ સો ન  ણ સો ન  દર્દર્િાર ગણુિાથી થાય છ િાર ગણુિાથી થાય છ ..ર્ભશિતી સ્ત્રી ..ર્ભશિતી સ્ત્રી 
દર્દર્  િાસ ર્ભશ ધારણ કરે છ ..તમિનો ઉિાસ ર્ભશ ધારણ કરે છ ..તમિનો ઉ૫૫દેર્ કરનારા દેર્ કરનારા ૫૫ણ ણ દર્દર્  છ  તથા પજૂન યોગ્ય છ  તથા પજૂન યોગ્ય ૫૫ણ ણ દર્દર્  છ .છ .  
બદંી પરુોિીતઃ બદંી પરુોિીતઃ ૫૫શઓુના ર્રીરોિા ં વિકારોિાળી ઇધ્્દ્દયો શઓુના ર્રીરોિા ં વિકારોિાળી ઇધ્્દ્દયો અર્ર્યારઅર્ર્યાર  છ ..યજ્ઞના સ્તભં અર્ર્યાર ર્ોય છ .. છ ..યજ્ઞના સ્તભં અર્ર્યાર ર્ોય છ .. 
પ્રાણીઓિા ંવિકાર પ્રાણીઓિા ંવિકાર ૫૫ણ અર્ર્યાર છ  તથા દેિતાઓિા ંરૂિ ણ અર્ર્યાર છ  તથા દેિતાઓિા ંરૂિ ૫૫ણ અર્ર્યાર છ ..ણ અર્ર્યાર છ ..  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીઃ એક િષશના િિીના િર મજીઃ એક િષશના િિીના બારબાર  િોય છ ..જર્તી છંદના ચરણોિા ંઅષર િોય છ ..જર્તી છંદના ચરણોિા ંઅષર બારબાર  િોય છ ..પ્રાૃૃત યજ્ઞ િોય છ ..પ્રાૃૃત યજ્ઞ બારબાર  
હદિસના કિિેાય છ  અન  ધીર પંુુ ષોએ આહદમય હદિસના કિિેાય છ  અન  ધીર પંુુ ષોએ આહદમય ૫૫ણ ણ બારબાર  કહ્યા છ ..કહ્યા છ ..((ધાતાધાતા,,વિત્રવિત્ર,,અયશિાઅયશિા,,શરુ મશરુ મ,,િંુ ણિંુ ણ,,  અંર્ કે અંર્ કે 
અંશિુાન,અંશિુાન,ભર્ભર્,,વિિસ્િાનવિિસ્િાન,,પષૂાપષૂા,,  સવિતાસવિતા,,મિષ્િા અન  વિષ્ણુમિષ્િા અન  વિષ્ણુ))  
બદંી પરુોિીતઃ વતબદંી પરુોિીતઃ વતવથઓિા ંવથઓિા ં ત્રયોદર્ીત્રયોદર્ીન  ઉત્તિ કિિેાિા ંઆિ  છ ..અન  પથૃ્િી ન  ઉત્તિ કિિેાિા ંઆિ  છ ..અન  પથૃ્િી ૫૫ણ ણ ત ર ત ર દ્વદ્વપોિાળી છ .......... દ્વદ્વપોિાળી છ .......... 
આિ, બદંી પરુોિીત અડધો ્લોક કિીન  ચ ૂઆિ, બદંી પરુોિીત અડધો ્લોક કિીન  ચ૫ૂ ૫ થઇ ર્યા..ત થી અષ્ ટાથઇ ર્યા..ત થી અષ્ ટાિર મજીએ ર્ ષ અડધો શ્ર્લોક પરુો કરતા ંિર મજીએ ર્ ષ અડધો શ્ર્લોક પરુો કરતા ં
કહ્ુ ંકેઃ અક્ગ્ન..િાય ુઅન  સયૂશ...આ ત્રણ ય દેિતાઓ કહ્ુ ંકેઃ અક્ગ્ન..િાય ુઅન  સયૂશ...આ ત્રણ ય દેિતાઓ ત રત ર  હદિસના યજ્ઞિા ંવ્યાહદિસના યજ્ઞિા ંવ્યા૫૫ક છ  ક છ  અન  િ દોિા ંઅન  િ દોિા ં૫૫ણ ણ ત ર ત ર 
આહદ અષરોિાળા અવતછંદ કિિેાિા ંઆવ્યા છ .આહદ અષરોિાળા અવતછંદ કિિેાિા ંઆવ્યા છ .  



આટલુ ં સાભંળતા ં જ બદંીનુ ં મખુ નીચ  થઇ ર્યુ ં અન  ઉંડા વિચારિા ંઆટલુ ં સાભંળતા ં જ બદંીનુ ં મખુ નીચ  થઇ ર્યુ ં અન  ઉંડા વિચારિા ં ૫૫ડી ર્યા, પરંત ુ અષ્ ટાડી ર્યા, પરંત ુ અષ્ ટાિર મજીના િર મજીના 
મખુિાથંી ર્બ્દોની િારિાળા ચાલ ુિતી.આ જોઇ સભાિાનંા બ્રાહ્મણો િષશ ધ્િવન કરતા ંકરતા ંઅષ્ ટામખુિાથંી ર્બ્દોની િારિાળા ચાલ ુિતી.આ જોઇ સભાિાનંા બ્રાહ્મણો િષશ ધ્િવન કરતા ંકરતા ંઅષ્ ટાિર મજીની િર મજીની 
પાસ  જઇન પાસ  જઇન   ત િનુ ંસ્િાન કરિા લાગ્યા.ત િનુ ંસ્િાન કરિા લાગ્યા.  
અષ્ ટાઅષ્ ટાિર મજીએ રાજા જનકન  કહ્ુ ંકેઃ આ પડંીત િારી સાથ ના ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી ર્યા છ  ત િની સાિ  િારનાર િર મજીએ રાજા જનકન  કહ્ુ ંકેઃ આ પડંીત િારી સાથ ના ર્ાસ્ત્રાથશિા ંિારી ર્યા છ  ત િની સાિ  િારનાર 
અન ક બ્રાહ્મણોન  ત િન  પાણીિા ંડુબાડી દીધા છ  તો િિ  આ બદંી પરુોિીતની અન ક બ્રાહ્મણોન  ત િન  પાણીિા ંડુબાડી દીધા છ  તો િિ  આ બદંી પરુોિીતની ૫૫ણ ત િી દર્ા થિી જોઇએ.ણ ત િી દર્ા થિી જોઇએ.  
પરુોિીત  કહ્ુ ં કેઃ િિારાજ ! હું જલાપરુોિીત  કહ્ુ ં કેઃ િિારાજ ! હું જલાવધર્ િરૂણનો પતૂ્ર છં.િારા વપતાન  મયા ંવધર્ િરૂણનો પતૂ્ર છં.િારા વપતાન  મયા ં ૫૫ણ આણ આ૫૫ની જેિ જ બાર િષે ની જેિ જ બાર િષે 
પણૂશ થાય ત િો યજ્ઞ થઇ રહ્યો છ  એટલા િાટે િ  પાણીિા ંડુબાડી દેિાના બિાન  પણૂશ થાય ત િો યજ્ઞ થઇ રહ્યો છ  એટલા િાટે િ  પાણીિા ંડુબાડી દેિાના બિાન  ૫૫સદંર્ીના શ્ર ષ્ િસદંર્ીના શ્ર ષ્ િ બ્રાહ્મણોન   બ્રાહ્મણોન  
િરૂણલોક િોકલી આ યાિરૂણલોક િોકલી આ યા છ . અષ્ ટા છ . અષ્ ટાિર મજી િારા િાટે પજૂનીય છ  ત િની ૃૃપાથી પાણીિા ં ડુબીન  હુંિર મજી િારા િાટે પજૂનીય છ  ત િની ૃૃપાથી પાણીિા ં ડુબીન  હું  િારા િારા 
વપતાજીના લોકિા ંઉવપતાજીના લોકિા ંઉ૫૫ક્સ્થત થઇર્.ક્સ્થત થઇર્.આ ચચાશ ચાલતી િતી મયા ંજ પાણીિા ં ડુબાડી દેિાિા ંઆિ લ તિાિ આ ચચાશ ચાલતી િતી મયા ંજ પાણીિા ં ડુબાડી દેિાિા ંઆિ લ તિાિ 
બ્રાહ્મણો િરૂણ દેિ દ્વારા સ્િાવનત થઇ પાણીિાથંી બિાર નીકળી રાજા જનકની સભાિા ંઉબ્રાહ્મણો િરૂણ દેિ દ્વારા સ્િાવનત થઇ પાણીિાથંી બિાર નીકળી રાજા જનકની સભાિા ંઉ૫૫ક્સ્થત થયા.ત  ક્સ્થત થયા.ત  
બ્રાહ્મણોિા ંકિોડ કે જે અષ્ ટાબ્રાહ્મણોિા ંકિોડ કે જે અષ્ ટાિર મજીના વપતા િતા ત િન  કહ્ુ ંકેઃ િનષુ્ યિર મજીના વપતા િતા ત િન  કહ્ુ ંકેઃ િનષુ્ ય આિા જ કાિોના િાટે પતૂ્રોની કાિના  આિા જ કાિોના િાટે પતૂ્રોની કાિના 
કરે છ  જે કાિન  હું ના કરી ર્ક્યો ત  િારા પતૂ્રએ કરી દેખાડ્ુ.ંકરે છ  જે કાિન  હું ના કરી ર્ક્યો ત  િારા પતૂ્રએ કરી દેખાડ્ુ.ં  રાજન ! ક્યારેક ક્યારેક દુબશળ િનષુ્ યરાજન ! ક્યારેક ક્યારેક દુબશળ િનષુ્ યન  ન  ૫૫ણ ણ 
બળિાન અન  મખૂશન  મયા ંબળિાન અન  મખૂશન  મયા ં૫૫ણ વિદ્વાન પતૂ્ર ઉમપન્ન થાય છ .મયારબાદ અષ્ ટાણ વિદ્વાન પતૂ્ર ઉમપન્ન થાય છ .મયારબાદ અષ્ ટાિર મજીએ પોતાના વપતાનુ ંપજૂન િર મજીએ પોતાના વપતાનુ ંપજૂન 
કયુું તથા પોતાકયુું તથા પોતાના િાિા શ્વ તકેત ુસિીત પોતાના આશ્રિિા ંર્યા.આશ્રિિા ંના િાિા શ્વ તકેત ુસિીત પોતાના આશ્રિિા ંર્યા.આશ્રિિા ં૫૫િો્યા િો્યા ૫૫છી કિોડ ેઅષ્ ટાછી કિોડ ેઅષ્ ટાિર મજીન  િર મજીન  
કહ્ુ ં કેઃ તિ  સભરં્ા નદીિા ં સ્નાન કરો. અષ્ ટાકહ્ુ ં કેઃ તિ  સભરં્ા નદીિા ં સ્નાન કરો. અષ્ ટાિર મજીએ સભરં્ા નદીિા ં ડબૂકી લર્ાિી કે તરંુત જ ત િના ંિર મજીએ સભરં્ા નદીિા ં ડબૂકી લર્ાિી કે તરંુત જ ત િના ં
તિાિ અંર્ો સીધા ંથઇ ર્યા.ંઆિ,એક જ ધિાશમિા સમપરુૂષ ઉમપન્ન થાય તો ત  સિસ્ત તિાિ અંર્ો સીધા ંથઇ ર્યા.ંઆિ,એક જ ધિાશમિા સમપરુૂષ ઉમપન્ન થાય તો ત  સિસ્ત ૃળૂનો ઉ્ાર કરી દે ૃળૂનો ઉ્ાર કરી દે 
છ .છ .  
લ ખિા ંઉભા થય લાલ ખિા ંઉભા થય લા  નીચ ના પ્રશ્નોના નીચ ના પ્રશ્નોના જિાબ આપજિાબ આપશ્રીનીશ્રીની  પાસ  છ  ?પાસ  છ  ?  

  િ દિા ંપચં ર્ીખાિાળી અ સિ દિા ંપચં ર્ીખાિાળી અ સરા પાચં છ  રા પાચં છ  ત  ત  કઇ ?કઇ ?  

  ૃૃવતકાઓ છ છ  કઇ ? ૃૃવતકાઓ છ છ  કઇ ?   
  ગ્રા્ય ગ્રા્ય ૫૫શ ુસાત છ  કયા ?શ ુસાત છ  કયા ?  

  િ્ય પશ ુસાત છ  કયા ?િ્ય પશ ુસાત છ  કયા ?  

  િાન આિાન આ૫૫િાના પ્રકાર સાત છ  કયા ? િાના પ્રકાર સાત છ  કયા ?   
  તમિનો ઉતમિનો ઉ૫૫દેર્ કરનારા દર્ છ  કયા ?દેર્ કરનારા દર્ છ  કયા ?  

  પજૂન યોગ્ય દર્ છ  કયા ?પજૂન યોગ્ય દર્ છ  કયા ?  

  પ્રાણીઓિા ંવિકાર અર્ર્યાર છ  કયા ?પ્રાણીઓિા ંવિકાર અર્ર્યાર છ  કયા ?  

  દેિતાઓિા ંરૂિ અર્ર્યાર છ  કયા ?દેિતાઓિા ંરૂિ અર્ર્યાર છ  કયા ?  

  પથૃ્િી ત ર દ્વદ્વપોિાળી છ  કયા ?પથૃ્િી ત ર દ્વદ્વપોિાળી છ  કયા ?  

વિર્ ષઃવિર્ ષઃ  
અષ્ટાિર મઅષ્ટાિર મ  ((अष  ्अष  ्  टवक्रटवक्र))  પ્રાર્ચન ભારતના િિાન ઋવષ િતા. ત ઓ કિોડ ઋવષ અન  સજુાતાના પતુ્રપ્રાર્ચન ભારતના િિાન ઋવષ િતા. ત ઓ કિોડ ઋવષ અન  સજુાતાના પતુ્ર  િતા. ત િના િતા. ત િના 
આિ અંર્ (બ  િાથઆિ અંર્ (બ  િાથ,,બ  પર્બ  પર્,,બ  ઘુટંણબ  ઘુટંણ,,છાતી અછાતી અન  િાથુ)ં િાકંાન  િાથુ)ં િાકંા  િોિાથી ત ઓ અષ્ટાિર મ (અષ્ટ= આિ + િોિાથી ત ઓ અષ્ટાિર મ (અષ્ટ= આિ + 
િર મ=િાકંા) તરીકે જાણીતા બ્યા. ત ઓિર મ=િાકંા) તરીકે જાણીતા બ્યા. ત ઓ  રાજા જનક અન  ઋવષ યાજ્ઞિલ્ક્યના ગરુૂ િતા. ત િણ  રાજા જનકન  રાજા જનક અન  ઋવષ યાજ્ઞિલ્ક્યના ગરુૂ િતા. ત િણ  રાજા જનકન  
આમિા વિષ  જેઆમિા વિષ  જે  જ્ઞાન આયુ ંએ અષ્ટાિર મ ર્ીતા તરીકે જાણીત ુ ંછ .જ્ઞાન આયુ ંએ અષ્ટાિર મ ર્ીતા તરીકે જાણીત ુ ંછ .  

ઋવષ ઉદ્દાલક કે જેિનો ઉલ ખ છાદંોગ્ય ઉપવનષદિા ંછ ઋવષ ઉદ્દાલક કે જેિનો ઉલ ખ છાદંોગ્ય ઉપવનષદિા ંછ ,,  ત ત ઓ િ દ જ્ઞાન આપિાઓ િ દ જ્ઞાન આપિા  આશ્રિ ચલાિતા આશ્રિ ચલાિતા 
િતા. આ આશ્રિિા ંઋવષ કિોડ અમયતં યોગ્ય અન  ત િના વપ્રય વર્ષ્યિતા. આ આશ્રિિા ંઋવષ કિોડ અમયતં યોગ્ય અન  ત િના વપ્રય વર્ષ્ય  િતા. ઋવષ ઉદ્દાલકે ત િની પતુ્રી િતા. ઋવષ ઉદ્દાલકે ત િની પતુ્રી 



સજુાતાના ંલગ્ન ત િના વર્ષ્ય કિોડ સાથ સજુાતાના ંલગ્ન ત િના વર્ષ્ય કિોડ સાથ   કયાશ. અષ્ટાિર મ જ્યારે િાતાના ર્ભશિા ંિતા મયારે ત િની િાતા કયાશ. અષ્ટાિર મ જ્યારે િાતાના ર્ભશિા ંિતા મયારે ત િની િાતા 
સજુાતાસજુાતા,,  ત િના પવત કિોડ અન  વપતા ઉદ્દાત િના પવત કિોડ અન  વપતા ઉદ્દાલક િ્ચ નો જ્ઞાનસિંાદ સાભંળતી જેથીલક િ્ચ નો જ્ઞાનસિંાદ સાભંળતી જેથી  અષ્ટાિર મ િાતાના અષ્ટાિર મ િાતાના 
ર્ભશિાજં િતં્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.ર્ભશિાજં િતં્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.  
એક િખત ઋવષ કિોડ િતં્રો્ચાર િખત  ખોટો ઉ્ચારણ કરી રહ્યા િતાએક િખત ઋવષ કિોડ િતં્રો્ચાર િખત  ખોટો ઉ્ચારણ કરી રહ્યા િતા,,  તોતો  અષ્ટાિર મ િાતાના ર્ભશિાથંી અષ્ટાિર મ િાતાના ર્ભશિાથંી 
િલચલ કરી ઉ્ચારણ ખોટંુ છ  એિ જણાિા પ્રયમનિલચલ કરી ઉ્ચારણ ખોટંુ છ  એિ જણાિા પ્રયમન  કયો. આનાથી ત િના વપતાન  લાગ્યુ ં કેકયો. આનાથી ત િના વપતાન  લાગ્યુ ં કે  બાળક બાળક 
અર્ભિાની છ  અન  ગસુ્સાિા ંશ્રાપઅર્ભિાની છ  અન  ગસુ્સાિા ંશ્રાપ  આયો કે બાળક આિ અંર્  િાંૃ ુ જ્િ .આયો કે બાળક આિ અંર્  િાંૃ ુ જ્િ .  

અષ્ટાિર મના જ્િ બાદઅષ્ટાિર મના જ્િ બાદ,,  સજુાતાના આગ્રિના કારણ  ઋવષ કિોડ રાજા જનકનાસજુાતાના આગ્રિના કારણ  ઋવષ કિોડ રાજા જનકના  દરબારિા ંર્યા જ્યા ંદરબારિા ંર્યા જ્યા ં
જનક રાજા પહંડતોની જ્ઞાન સભા બોલાિી તમિજ્ઞાનની ચચાશજનક રાજા પહંડતોની જ્ઞાન સભા બોલાિી તમિજ્ઞાનની ચચાશ   કરાિતા. અન ક િખત આિી ચચાશઓ ર્ભન્ન કરાિતા. અન ક િખત આિી ચચાશઓ ર્ભન્ન 
વિચારધારા િાવિચારધારા િાળા પહંડતો િ્ચ  સ્પધાશન ુંળા પહંડતો િ્ચ  સ્પધાશન ુ ં સ્િરૂપ લઇ લ તી અન  િારનાર પ્રવતદ્વદં્વીન  જીત લા વ્યક્તતની આકરી સ્િરૂપ લઇ લ તી અન  િારનાર પ્રવતદ્વદં્વીન  જીત લા વ્યક્તતની આકરી 
ર્રતોનુંર્રતોનુ ં પાલન કરવુ ંપડત ુ.ં ઋવષ કિોડેપાલન કરવુ ંપડત ુ.ં ઋવષ કિોડે,,  િંુ ણપતુ્ર બદંી સાથ  સ્પધાશ કરી અન  િારીિંુ ણપતુ્ર બદંી સાથ  સ્પધાશ કરી અન  િારી  ર્યા. બદીની ર્રતો ર્યા. બદીની ર્રતો 
મજુબ ત િન  ર્રં્ા નદીિા ંજળસિાઘી લ િી પડી. અષ્ટાિર મનોમજુબ ત િન  ર્રં્ા નદીિા ંજળસિાઘી લ િી પડી. અષ્ટાિર મનો  ઉછ ર મયારબાદ ઋવષ ઉછ ર મયારબાદ ઋવષ ઉદ્દાલક પોતાના પતુ્રની ઉદ્દાલક પોતાના પતુ્રની 
જેિ કરિા લાગ્યા. ઋવષ ઉદાલકનો એકજેિ કરિા લાગ્યા. ઋવષ ઉદાલકનો એક  પતુ્ર શ્વ તકેત ુ અષ્ટાિર મની ઉંિરનો જ િતો. અષ્ટાિર મ એિજ પતુ્ર શ્વ તકેત ુ અષ્ટાિર મની ઉંિરનો જ િતો. અષ્ટાિર મ એિજ 
સિજતા કેસિજતા કે  ઉદ્દાલક ત િના વપતા છ  અન  શ્વ તકેત ુ ત િનો ભાઈ. જ્યારે અષ્ટાિર મ બારઉદ્દાલક ત િના વપતા છ  અન  શ્વ તકેત ુ ત િનો ભાઈ. જ્યારે અષ્ટાિર મ બાર  િષશના િતા અન  િષશના િતા અન  
ઉદ્દાલકના ખોળાિા ંબ િા િતા મયારે શ્વ તકેતએુ ત િન  ખ ઉદ્દાલકના ખોળાિા ંબ િા િતા મયારે શ્વ તકેતએુ ત િન  ખ ચીચી  નીચ  ઉતાયાશ અન  કહ્ુ ંકે જઇન  પોતાના વપતાના નીચ  ઉતાયાશ અન  કહ્ુ ંકે જઇન  પોતાના વપતાના 
ખોળાિા ં બ સ . આ ઘટના પછીખોળાિા ં બ સ . આ ઘટના પછી  ત િન  પોતાની િાતા પાસ થી વપતાની જળસિાધી વિષ  જાણિા િળ્યુ.ં ત િન  પોતાની િાતા પાસ થી વપતાની જળસિાધી વિષ  જાણિા િળ્યુ.ં 
અષ્ટાિર મએઅષ્ટાિર મએ  નક્કી કયુું કે ત ઓ વપતાની િારનો બદલો પહંડત બદંી પાસ થી લ ર્ .નક્કી કયુું કે ત ઓ વપતાની િારનો બદલો પહંડત બદંી પાસ થી લ ર્ .  

અષ્ટાિર મ અન  શ્વ તકેત ુરાજા જનકના દરબારિા ંજાય છ અષ્ટાિર મ અન  શ્વ તકેત ુરાજા જનકના દરબારિા ંજાય છ . જયા ંઅષ્ટાિર મ. જયા ંઅષ્ટાિર મ  બદંીન  તકશ  વિિાદ િાટે બદંીન  તકશ  વિિાદ િાટે 
પડકારે છ . આ ચચાશિા ંબન્ન  પ્રવતદ્વ્દ્વીઓએ એકથીપડકારે છ . આ ચચાશિા ંબન્ન  પ્રવતદ્વ્દ્વીઓએ એકથી  ર્ંુ  કરી િારાફરતી અંકો પર વસઘ્ર છંદ રચના કરિાની ર્ંુ  કરી િારાફરતી અંકો પર વસઘ્ર છંદ રચના કરિાની 
િોય છ . આ છંદો અંકોનાિોય છ . આ છંદો અંકોના  તમિજ્ઞાન સબંધંી અથો િાટે જાણીતા છ . ત રિા અંક િાટે બદંી ફતત અડધો જતમિજ્ઞાન સબંધંી અથો િાટે જાણીતા છ . ત રિા અંક િાટે બદંી ફતત અડધો જ  છંદ છંદ 
રચી ર્ક્યા. આ અધરુા છંરચી ર્ક્યા. આ અધરુા છંદન  અષ્ટાિર મએ પરુો કરી બતાવ્યો અન  સ્પધાશદન  અષ્ટાિર મએ પરુો કરી બતાવ્યો અન  સ્પધાશ  જીતી ર્યા. સ્પધાશની ર્રત મજુબ જીતી ર્યા. સ્પધાશની ર્રત મજુબ 
બદંીએ અષ્ટાિર મની કોઇ પણ એક ઇ્છા પરુીબદંીએ અષ્ટાિર મની કોઇ પણ એક ઇ્છા પરુી  કરિાની િોય છ . અષ્ટાિર મ જણાિ  છ  કે ત િની ઇ્છા બદંી કરિાની િોય છ . અષ્ટાિર મ જણાિ  છ  કે ત િની ઇ્છા બદંી 
જળસિાધી લ  ત િ છ જળસિાધી લ  ત િ છ   જેિી રીત  બદંીએ અષ્ટાિર મના વપતા કિોડ પાસ  લ િડાિી િતી ત િ જ. આ સાભંળીજેિી રીત  બદંીએ અષ્ટાિર મના વપતા કિોડ પાસ  લ િડાિી િતી ત િ જ. આ સાભંળી  
બંબંદી એક રિસ્ય ઉજાર્ર કરે છ  કે ત  જલ દેિતા િરૂણનો પતુ્ર છ  અન  ત ના વપતાદી એક રિસ્ય ઉજાર્ર કરે છ  કે ત  જલ દેિતા િરૂણનો પતુ્ર છ  અન  ત ના વપતા  િરૂણના યજ્ઞ િાટે યોગ્ય િરૂણના યજ્ઞ િાટે યોગ્ય 
બ્રાહ્મણો પસદં કરિા આ રૂપ ધારણ કયુું િત ુ.ંબ્રાહ્મણો પસદં કરિા આ રૂપ ધારણ કયુું િત ુ.ં  કારણકે ત  સિય  િરૂણનો યજ્ઞ પણ પરુો થયો િતોકારણકે ત  સિય  િરૂણનો યજ્ઞ પણ પરુો થયો િતો,,  બદંી બદંી 
અષ્ટાિર મના વપતા સિીતઅષ્ટાિર મના વપતા સિીત  બધા બ્રાહ્મણોન  મતુત કરી દે છ  અન  ત ઓ રાજા જનબધા બ્રાહ્મણોન  મતુત કરી દે છ  અન  ત ઓ રાજા જનકના દરબારિા ંિાજર થાય કના દરબારિા ંિાજર થાય 
છ .છ .  અષ્ટાિર મના વપતા અષ્ટાિર મ અન  શ્વ તકેત ુસાથ  આશ્રિ પાછા ફરે છ અષ્ટાિર મના વપતા અષ્ટાિર મ અન  શ્વ તકેત ુસાથ  આશ્રિ પાછા ફરે છ ,,  મયાંમયાં  સજુાતાની િાજરીિા ંઅષ્ટાિર મન  સજુાતાની િાજરીિા ંઅષ્ટાિર મન  
સાિરં્ નદીિા ંસ્નાન કરિા જણાિ  છ  જેથીસાિરં્ નદીિા ંસ્નાન કરિા જણાિ  છ  જેથી  અષ્ટાિર મના અંર્ સીધા થઇ જાય છ .અષ્ટાિર મના અંર્ સીધા થઇ જાય છ .  
બાદિા ંઅષ્ટાિર મ એક જાણીતા તમિિ તા બન  છ  અન  વિવથલા જઇ રાબાદિા ંઅષ્ટાિર મ એક જાણીતા તમિિ તા બન  છ  અન  વિવથલા જઇ રાજા જનકન  આમિા સબંધંી જ્ઞાન આપ  જા જનકન  આમિા સબંધંી જ્ઞાન આપ  
છ .છ .  

.............................................................................................................................................  

િાનિજીિનની સાથશકતાિાનિજીિનની સાથશકતા  
બડ ેભાગ્ય િાનષુ તન ુપાિા,સરુ દુલશભ સબ ગ્રથંિી ર્ાિા,બડ ેભાગ્ય િાનષુ તન ુપાિા,સરુ દુલશભ સબ ગ્રથંિી ર્ાિા,  
સાધન સાધન ધાિ િોષ કર દ્વારા,પાઇ ન જેહિિં ધાિ િોષ કર દ્વારા,પાઇ ન જેહિિં ૫૫રલોક સુંિારા..રલોક સુંિારા..(રાિાયણઃ(રાિાયણઃ૭/૪૨/૪)૭/૪૨/૪)  
અિારા ધિશર્ાસ્ત્રોિા ંિાનિજીિનન  અદ્વદ્વવતય..દેિ દુલશભ કહ્યો છ .અિારા ધિશર્ાસ્ત્રોિા ંિાનિજીિનન  અદ્વદ્વવતય..દેિ દુલશભ કહ્યો છ .  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી  કિ ે છ  કે આ િનષુ્ યકિ ે છ  કે આ િનષુ્ ય જ્િ િોટા ભાગ્યના યોર્થી જ િળતો િોય છ  અન   જ્િ િોટા ભાગ્યના યોર્થી જ િળતો િોય છ  અન  
દેિતાઓન  દેિતાઓન  ૫૫ણ દુલશભ છ  એિ િ દ..પરુાણ..િર્ રે સદગ્રંણ દુલશભ છ  એિ િ દ..પરુાણ..િર્ રે સદગ્રંથો થો ૫૫ણ કિ ે છ .આ િનષુ્ યણ કિ ે છ .આ િનષુ્ ય જ્િ જે સાધનોના  જ્િ જે સાધનોના 



ધાિરૂધાિરૂ૫ ૫ છ  અન  િોષ દ્વારરૂછ  અન  િોષ દ્વારરૂ૫ ૫ છ  ત ન  પ્રા તછ  ત ન  પ્રા ત કરી જેઓ પોતાના  કરી જેઓ પોતાના ૫૫રલોકન  સધુારતા નથી ત  બધા પાછળથી રલોકન  સધુારતા નથી ત  બધા પાછળથી 
દુઃખ પાિ  છ ..િાથુ ં ધણુાિી ધણુાિીન  દુઃખ પાિ  છ ..િાથુ ં ધણુાિી ધણુાિીન  ૫૫સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી થય લા ફળ િાટે કાળ..કિશ કે સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી થય લા ફળ િાટે કાળ..કિશ કે 
ઈશ્વર ઉઈશ્વર ઉ૫૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  છ .આ સિોત્તિ એિા િનષુ્ યછ .આ સિોત્તિ એિા િનષુ્ ય ર્રીરની પ્રાવ ત ર્રીરની પ્રાવ ત થયાનુ ંફળ વિષયભોર્નુ ંસખુ  થયાનુ ંફળ વિષયભોર્નુ ંસખુ 
નથી અન  સ્િર્શનુ ં સખુ નથી અન  સ્િર્શનુ ં સખુ ૫૫ણ નથી, કેિકે આ લોકિા ં વિષયભોર્નુ ં સખુ અન  ણ નથી, કેિકે આ લોકિા ં વિષયભોર્નુ ં સખુ અન  ૫૫રલોકિા ં સ્િર્શનુ ં સખુ રલોકિા ં સ્િર્શનુ ં સખુ 
અલ્પકાળ સધુી જ રિ ેછ  અન અલ્પકાળ સધુી જ રિ ેછ  અન   ૫૫રીણાિ  દુઃખદાયી જ વનિડ ેછ .જે લોકો િનષુ્ યરીણાિ  દુઃખદાયી જ વનિડ ેછ .જે લોકો િનષુ્ ય ર્રીર પાિીન  વિષયોિા ંિન  ર્રીર પાિીન  વિષયોિા ંિન 
લર્ાિ  લર્ાિ  છ  ત ઓ મખૂશતાથી અમતૃના બદલ  વિષ ગ્રિણ કરે છ .જેઓ પારસિણીન  ગિુાિીન  ચણોિી લ  ત િન  છ  ત ઓ મખૂશતાથી અમતૃના બદલ  વિષ ગ્રિણ કરે છ .જેઓ પારસિણીન  ગિુાિીન  ચણોિી લ  ત િન  
ક્યારેય લોકો ડાહ્યા કિતેા નથી.આ અવિનાર્ી જીિ ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ં ભ્યા કરે ક્યારેય લોકો ડાહ્યા કિતેા નથી.આ અવિનાર્ી જીિ ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ં ભ્યા કરે 
છ ..કાળ..કિશ..સ્િભાિ અન  ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી ત  અન ક યોવનઓિા ં ભ્યા કરે છ ..કાળ..કિશ..સ્િભાિ અન  ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી ત  અન ક યોવનઓિા ં ભ્યા કરે 
છ .કાળ..કિશછ .કાળ..કિશ..સ્િભાિ અન  ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી ત  અન ક યોવનઓિા ં ભટકતા જીિન  ..સ્િભાિ અન  ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી ત  અન ક યોવનઓિા ં ભટકતા જીિન  
વનષ્ કાવનષ્ કારણ..સ્ન િી ઈશ્વર કોઇ િખત કરૂણા કરીન  આ સિોત્તિ િનષુ્ યરણ..સ્ન િી ઈશ્વર કોઇ િખત કરૂણા કરીન  આ સિોત્તિ િનષુ્ ય ર્રીર આપ  છ .પ્રભનુા અનગુ્રિરૂપી  ર્રીર આપ  છ .પ્રભનુા અનગુ્રિરૂપી 
અનુૃ ળૂ અનુૃ ળૂ ૫૫િન  પ્ર રેલુ ંઅન  જેિા ંસદગરુૂરૂપી ખલાસી િળી ર્કે છ  એવુ ંઆ સસંારરૂપી સમદુ્દિન  પ્ર રેલુ ંઅન  જેિા ંસદગરુૂરૂપી ખલાસી િળી ર્કે છ  એવુ ંઆ સસંારરૂપી સમદુ્દન  તરિાનુ ંઅવત ન  તરિાનુ ંઅવત 
દુલશભ િનષુ્ યદુલશભ િનષુ્ ય ર્રીરરૂપી દ્દઢ િિાણ સલુભરૂપ  િળ્યા છતા ંજે પરુૂષ સસંારરૂપી સમદુ્દન  તરે નિીં ત  પરુૂષ  ર્રીરરૂપી દ્દઢ િિાણ સલુભરૂપ  િળ્યા છતા ંજે પરુૂષ સસંારરૂપી સમદુ્દન  તરે નિીં ત  પરુૂષ 
િદંબદુ્વ્િાળો છ ..ઇશ્વરે કરેલા ઉિદંબદુ્વ્િાળો છ ..ઇશ્વરે કરેલા ઉ૫૫કારની વનિંદા કરનારો છ  અન  પોતાના િાથ  કરીન  પોતાના આમિાની કારની વનિંદા કરનારો છ  અન  પોતાના િાથ  કરીન  પોતાના આમિાની 
ખરાબી કરનારાઓની ર્વતન  પ્રા તખરાબી કરનારાઓની ર્વતન  પ્રા ત થાય છ  એટલ  િ દોથી થાય છ  એટલ  િ દોથી  લઇન  આજહદન સધુીના અિારા ઋવષઓ,સતંો લઇન  આજહદન સધુીના અિારા ઋવષઓ,સતંો 
અન  આચાયોએ ઉઅન  આચાયોએ ઉ૫૫દેર્ આ યોદેર્ આ યો છ  કેઃ આ ર્રીર પાિીન  અિ  અિારા એ િિાન લક્ષ્ ય છ  કેઃ આ ર્રીર પાિીન  અિ  અિારા એ િિાન લક્ષ્ યન  પ્રા તન  પ્રા ત કરીએ કે  કરીએ કે 
જેના િાટે અિોન  આ હદવ્ય િનષુ્ યજેના િાટે અિોન  આ હદવ્ય િનષુ્ ય ર્રીર િળ્યુ ંછ . ર્રીર િળ્યુ ંછ .  
  કેનોકેનો૫૫વનષદ(વનષદ(૨/૫)૨/૫)િા ંિિવષિની ઘોષણા છ  કેઃ િા ંિિવષિની ઘોષણા છ  કેઃ આ િનષુ્ યઆ િનષુ્ યિા ંિા ં ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાન  જાણી લ િારિામિાન  જાણી લ િા  એ જ એ જ 
ૃુર્ળતા છ .આ ર્રીર છ  મયાસંધુી ત ન  જાણી લ િાિા ંન આિ  તો િિાવિનાર્ છ  ! આવુ ંવિચારીન  બદુ્વ્િાન ૃુર્ળતા છ .આ ર્રીર છ  મયાસંધુી ત ન  જાણી લ િાિા ંન આિ  તો િિાવિનાર્ છ  ! આવુ ંવિચારીન  બદુ્વ્િાન 
પરુૂષ પ્રાણીિાત્રિા ંએ પરુૂષ પ્રાણીિાત્રિા ંએ ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાન  સિજીન  આલોકિાથંી પ્રયાણ કરીન  અિર થઇ જાય છ . કિિેાનો રિામિાન  સિજીન  આલોકિાથંી પ્રયાણ કરીન  અિર થઇ જાય છ . કિિેાનો 
ભાિ એ છ  કેઃ િાનિજ્િ ખબુ જ દુલશભ છ  ત ન  પાિીન  જે િનષુ  ભાિ એ છ  કેઃ િાનિજ્િ ખબુ જ દુલશભ છ  ત ન  પાિીન  જે િનષુ    ય ય ૫૫રિામિાની પ્રાવ તરિામિાની પ્રાવ તના સાધનિા ંના સાધનિા ં
તમપરતાથી નથી લાગ્યા ત  ખબુ જ િોટી ભલૂ કરે છ  એટલ  જ્યાસંધુી આ દુલશભ િાનિર્રીર વિદ્યિાન તમપરતાથી નથી લાગ્યા ત  ખબુ જ િોટી ભલૂ કરે છ  એટલ  જ્યાસંધુી આ દુલશભ િાનિર્રીર વિદ્યિાન 
છ ..ભર્િાનની ૃૃપાથી ભૌવતક સાધન સાિગ્રી ઉછ ..ભર્િાનની ૃૃપાથી ભૌવતક સાધન સાિગ્રી ઉ૫૫લબ્ધ છ  મયાસંધુી બન  ત ટલુ ંિ ળાસર લબ્ધ છ  મયાસંધુી બન  ત ટલુ ંિ ળાસર ૫૫રિામિાન  જાણી રિામિાન  જાણી 
લ િા જોઇએ,નિીં તો િારંિાર સસંારના પ્રિાિિાંલ િા જોઇએ,નિીં તો િારંિાર સસંારના પ્રિાિિાં  િિવે ુ ંિિવે ુ ં૫૫ડર્ ..!ડર્ ..!  
  ધિશર્ાસ્ત્રોિા ં અન ક દ્દષ્ ટાંધિશર્ાસ્ત્રોિા ં અન ક દ્દષ્ ટાંતો દ્વારા િાનિજીિનની અદ્વદ્વવતયતા અન  દુલશભતાનુ ં િણશન કરીન  એ તો દ્વારા િાનિજીિનની અદ્વદ્વવતયતા અન  દુલશભતાનુ ં િણશન કરીન  એ 
બતાિિાનો પ્રયમન કરિાિા ંઆવ્યો છ  કે બતાિિાનો પ્રયમન કરિાિા ંઆવ્યો છ  કે િાનિજીિનનુ ં એકિાત્ર લક્ષ્ યિાનિજીિનનુ ં એકિાત્ર લક્ષ્ ય બ્રહ્મપ્રાવ ત બ્રહ્મપ્રાવ ત..ભર્િત પ્રાવ ત..ભર્િત પ્રાવ ત છ   છ  
અન  અન  બ્રહ્મની પ્રાવ તબ્રહ્મની પ્રાવ ત ભ્રિોની સિાવ ત ભ્રિોની સિાવ ત થયા વિના થયા વિના  થતી નથી.થતી નથી.િિાભારતિા ંઆ દુલશભ િનષુ્ યિિાભારતિા ંઆ દુલશભ િનષુ્ ય જીિનન  સ્િર્શનુ ં જીિનન  સ્િર્શનુ ં
સોપાન કહ્ુ ંછ .સોપાન કહ્ુ ંછ .  
િિવષિ વ્યાસ પોતાના સપુતૂ્ર શકુદેિજી િિારાજન  િૈરાગ્ય અન  ધિશપણૂશ ઉિિવષિ વ્યાસ પોતાના સપુતૂ્ર શકુદેિજી િિારાજન  િૈરાગ્ય અન  ધિશપણૂશ ઉ૫૫દેર્ આદેર્ આ૫૫તા ંકિ ેછ  કેઃ તા ંકિ ેછ  કેઃ આ દુલશભ આ દુલશભ 
િાનિ ર્રીર સ્િર્શલોકિા ંિાનિ ર્રીર સ્િર્શલોકિા ં૫૫િોચિાની સીડી સિાન છ .િનષુ્ યિોચિાની સીડી સિાન છ .િનષુ્ ય બ્રહ્માડંનુ ંશ્ર ષ્ િ બ્રહ્માડંનુ ંશ્ર ષ્ િતિ પ્રાણી તિ પ્રાણી છ .િિવષિ વ્યાસ કિ ેછ .િિવષિ વ્યાસ કિ ે
છ  કેઃ આ સિય  તિ  લોકોન  એક ખબુ જ ગુ તછ  કેઃ આ સિય  તિ  લોકોન  એક ખબુ જ ગુ ત િાત બતાિી રહ્યો છં ! સાભંળો ! િનષુ્ ય િાત બતાિી રહ્યો છં ! સાભંળો ! િનષુ્ ય યોવનથી ઉત્તિ  યોવનથી ઉત્તિ 
કોઇ યોવન નથી...!કોઇ યોવન નથી...!  (િિાભારતઃર્ાવંત(િિાભારતઃર્ાવંત૫૫િશઃિશઃ૨૯૯/૨૦)૨૯૯/૨૦)  
  અિારા પિૂશજ ઋવષમવુનઓએ ર્ચિંતન..િનન દ્વારા પ્રા તઅિારા પિૂશજ ઋવષમવુનઓએ ર્ચિંતન..િનન દ્વારા પ્રા ત અનભુિન  વ્યતત કરતા ંસિજાવ્યુ ંછ  કેઃ  અનભુિન  વ્યતત કરતા ંસિજાવ્યુ ંછ  કેઃ 
િાનિજીિનનીિાનિજીિનની  સાથશકતા ભર્િતપ્રાવ તસાથશકતા ભર્િતપ્રાવ તિા ંજ છ  અન  ભર્િતપ્રાવ તિા ંજ છ  અન  ભર્િતપ્રાવ ત ધિશિય જીિન જીિિાથી જ સભંિ  ધિશિય જીિન જીિિાથી જ સભંિ 
છ . બીજા ર્બ્દોિા ં કિીએ તો બ્રહ્મ સાષામકાર જ આ િાનિજીિનનુ ં એકિાત્ર લક્ષ્ યછ . બીજા ર્બ્દોિા ં કિીએ તો બ્રહ્મ સાષામકાર જ આ િાનિજીિનનુ ં એકિાત્ર લક્ષ્ ય છ   છ  ૫૫રંત ુ અિ  આ રંત ુ અિ  આ 
અમતૃતલુ્ય જીિનન  ર્ાસ્ત્રવનષ ધ આચરણો અન  ૃુકિોથી નરક બનાિી રહ્યા છીએ.અિોએ સાસંારીક સખુઅમતૃતલુ્ય જીિનન  ર્ાસ્ત્રવનષ ધ આચરણો અન  ૃુકિોથી નરક બનાિી રહ્યા છીએ.અિોએ સાસંારીક સખુ  



ભોર્ોન  જ અિારંૂ એકિાત્ર સાધ્ય િાની લીધુ ંછ .વિષય સખુન  જ અિારા જીિનનુ ંલક્ષ્ યભોર્ોન  જ અિારંૂ એકિાત્ર સાધ્ય િાની લીધુ ંછ .વિષય સખુન  જ અિારા જીિનનુ ંલક્ષ્ ય બનાિી લીધુ ંછ   બનાિી લીધુ ંછ  
એ કેટલો અનરુ્ચત..િાસ્યાસ્પદ અન  મખૂશતાપણૂશ દ્દવષ્ ટએ કેટલો અનરુ્ચત..િાસ્યાસ્પદ અન  મખૂશતાપણૂશ દ્દવષ્ ટકોણ છ  !કોણ છ  !  
તલુસીદાસજી િિારાજ કિ ેછ  કે.....તલુસીદાસજી િિારાજ કિ ેછ  કે.....  
એિી તન કર ફલ વિષય ન ભાઇ, સ્િર્શઉ સ્િલ્પ અંત દુઃખદાયી,એિી તન કર ફલ વિષય ન ભાઇ, સ્િર્શઉ સ્િલ્પ અંત દુઃખદાયી,  
નર તનુ ંપાઇ વિનર તનુ ંપાઇ વિષય િન દેિી, ષય િન દેિી, ૫૫લહટ સધુા ત  ર્િ િીષ લ િીં,લહટ સધુા ત  ર્િ િીષ લ િીં,  
તાહિ કબહુું ભલ કિઇ ન કલઇ, ગુજંા ગ્રિઇ તાહિ કબહુું ભલ કિઇ ન કલઇ, ગુજંા ગ્રિઇ ૫૫રસ િવન ખોઇ !!રસ િવન ખોઇ !!  રાિચરીત િાનસઃરાિચરીત િાનસઃ૭/૪૪..૧૭/૪૪..૧--૩૩))  
િ ેભાઇ ! આ ર્રીરનુ ંફળ વિષય નથી..સ્િર્શનુ ંસખુ િ ેભાઇ ! આ ર્રીરનુ ંફળ વિષય નથી..સ્િર્શનુ ંસખુ ૫૫ણ સ્િલ્પ સિયિાળંુ તથા નાર્િાન છ  અન  અંતિા ંણ સ્િલ્પ સિયિાળંુ તથા નાર્િાન છ  અન  અંતિા ં
દુઃખ આદુઃખ આ૫૫નારંૂ છ .જે િનષુ્ યનારંૂ છ .જે િનષુ્ ય ર્રીર પાિીન  વિષયોિા ં ર્રીર પાિીન  વિષયોિા ં િન લર્ાિી દે છ  ત  મખૂશ અમતૃના બદલ  વિષન  િન લર્ાિી દે છ  ત  મખૂશ અમતૃના બદલ  વિષન  
પ્રા તપ્રા ત કરે છ .જે િાનિ પારસિણીન  છોડીન   કરે છ .જે િાનિ પારસિણીન  છોડીન  ૫૫થરાન  થરાન  ૫૫કડ ેછ  ત ન  કોઇ સિજદાર કિતે ુ ંનથી...!કડ ેછ  ત ન  કોઇ સિજદાર કિતે ુ ંનથી...!  
િાસ્તિિા ંઅિ  જેન  ભોર્ સિજીએ છીએ ત  ભયકંર રોર્ છ ..જેન  અિ  સખુ િાનીએ છીએ ત  દુઃખ છ . આ િાસ્તિિા ંઅિ  જેન  ભોર્ સિજીએ છીએ ત  ભયકંર રોર્ છ ..જેન  અિ  સખુ િાનીએ છીએ ત  દુઃખ છ . આ 
િાનિ જીિનનુ ંફળ વિષય સખુ નથી,પરંત ુબ્રહ્મિાનિ જીિનનુ ંફળ વિષય સખુ નથી,પરંત ુબ્રહ્મ સખુ છ . સખુ છ .  
મુડંકોમુડંકો૫૫વનષદવનષદ(૨/૨/૪)(૨/૨/૪)િા ંએક રૂિા ંએક રૂ૫૫ક દ્વારા િાનિજીિનના લક્ષ્ યક દ્વારા િાનિજીિનના લક્ષ્ યન  સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ ન  સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ ઓંિકાર ધનષુ્ યઓંિકાર ધનષુ્ ય છ ..  છ .. 
આમિા જ બાણ છ ..આમિા જ બાણ છ ..૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિ શ્વર જ ત નુ ંલક્ષ્ યરિ શ્વર જ ત નુ ંલક્ષ્ ય છ ..ત ન  પ્રિાદરિીત િનષુ્ ય છ ..ત ન  પ્રિાદરિીત િનષુ્ ય જ વિિંધી ર્કે છ  ત ન  વિિંધીન   જ વિિંધી ર્કે છ  ત ન  વિિંધીન  
બાણની જેિ ત્િય થઇ જવુ ંબાણની જેિ ત્િય થઇ જવુ ં૫૫ડ ેછ ડ ેછ ..  
જે િનષુ્ યજે િનષુ્ ય પોતાના હદવ્ય જીિનનો ઉ પોતાના હદવ્ય જીિનનો ઉ૫૫યોર્ આ સસંાર સાર્રિાથંી પાર ઉતરિા િાટે કરતો નથી ત ન  યોર્ આ સસંાર સાર્રિાથંી પાર ઉતરિા િાટે કરતો નથી ત ન  
ર્ાસ્ત્રોિા ં  આમિઘાતી કિિેાિા ંઆવ્યો છ .આમિઘાતી સાિા્ય અથશ છ ઃ આમિિમયા કરનાર.. ર્ાસ્ત્રોિા ં  આમિઘાતી કિિેાિા ંઆવ્યો છ .આમિઘાતી સાિા્ય અથશ છ ઃ આમિિમયા કરનાર.. ૫૫રંત ુર્ાસ્ત્રો રંત ુર્ાસ્ત્રો 
અન  ધિશગ્રથંોિા ંજે પોતાના જીિનનો ઉઅન  ધિશગ્રથંોિા ંજે પોતાના જીિનનો ઉ૫૫યોર્ ભર્િદ ભક્તતિા ંન કરતા ંસાસંારીક સખુ ભોર્ોયોર્ ભર્િદ ભક્તતિા ંન કરતા ંસાસંારીક સખુ ભોર્ોિા ંજ કરે છ  િા ંજ કરે છ  
ત ન  આમિઘાતી કહ્યો છ .ત ન  આમિઘાતી કહ્યો છ .  
ઇર્ાિાસ્ય ઉઇર્ાિાસ્ય ઉ૫૫વનષદના ત્રીજા િતં્રિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃવનષદના ત્રીજા િતં્રિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
અસરુોના પ્રવસ્ નાના પ્રકારના નરકરૂઅસરુોના પ્રવસ્ નાના પ્રકારના નરકરૂ૫ ૫ લોક અન  યોવનઓ છ  ત  તિાિ અજ્ઞાન અન  દુઃખ તલ ર્રૂલોક અન  યોવનઓ છ  ત  તિાિ અજ્ઞાન અન  દુઃખ તલ ર્રૂ૫ ૫ િિાન િિાન 
અંધકારથી આ્છાહદત છ .જે કોઇ આમિઘાતી છ  ત  િયાશ અંધકારથી આ્છાહદત છ .જે કોઇ આમિઘાતી છ  ત  િયાશ ૫૫છી ત  ભયકંર નરકોની યાતના ભોર્છી ત  ભયકંર નરકોની યાતના ભોર્િ  છ િ  છ ..  
રાિાયણિા ંરાિાયણિા ં(૭/૪૪(૭/૪૪--૬..૮)૬..૮)િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
આ હદવ્ય નર તન જીિન  ભર્િાન  અવતૃૃપા કરીન  જ્િઆ હદવ્ય નર તન જીિન  ભર્િાન  અવતૃૃપા કરીન  જ્િ--મમૃયરુૂમમૃયરુૂ૫ ૫ સસંાર સાર્ર તરિા િાટે પ્રદાન કરેલ સસંાર સાર્ર તરિા િાટે પ્રદાન કરેલ 
છ . િાનિર્રીરરૂપી આ સદુ્દઢ નૌકાન  જો અિ  ભિાધ્બ્ધ તરિાનુ.ં.પાર ઉતરિાનુ ંસાધન નિીં બનાિીએ તો છ . િાનિર્રીરરૂપી આ સદુ્દઢ નૌકાન  જો અિ  ભિાધ્બ્ધ તરિાનુ.ં.પાર ઉતરિાનુ ંસાધન નિીં બનાિીએ તો 
ત  િાનિજીિન વ્યથશ છ .નાિ કે જિાત  િાનિજીિન વ્યથશ છ .નાિ કે જિાજ પ્રાવ તજ પ્રાવ તની સાથશકતા સાર્ર પાર કરિાિા ંજ છ ..િ્ચ  ક્સ્થત રિીન  ની સાથશકતા સાર્ર પાર કરિાિા ંજ છ ..િ્ચ  ક્સ્થત રિીન  
ચચંલ લિરેોના ષર્ણક સૌદયશન  જોિા િાટે નથી.જો અિ  આ સદુ્દઢ િાનિર્રીરરૂપી નૌકાન  વિષયસખુના ચચંલ લિરેોના ષર્ણક સૌદયશન  જોિા િાટે નથી.જો અિ  આ સદુ્દઢ િાનિર્રીરરૂપી નૌકાન  વિષયસખુના 
ઘાટ ઉઘાટ ઉ૫૫ર જ બાધંી રાખીશુ ંતો મમૃયપુાર્થી મતુત થઇ ર્કીશુ ંનિીં.ર જ બાધંી રાખીશુ ંતો મમૃયપુાર્થી મતુત થઇ ર્કીશુ ંનિીં.....  
શ્વ તાશ્વરોશ્વ તાશ્વરો૫૫વનષદિા ંઋવષ સ્પષ્ ટવનષદિા ંઋવષ સ્પષ્ ટ કિ ેછ   કિ ેછ  કેઃકેઃ  
૫૫રિ શ્વરન  જાણીન  જ િનષુ્ યરિ શ્વરન  જાણીન  જ િનષુ્ ય મમૃયનુ ુ ંઉલ્લઘંન કરી ર્કે છ  એટલ  કે મમૃયનુા બધંનથી છટકારો િ ળિી ર્કે  મમૃયનુ ુ ંઉલ્લઘંન કરી ર્કે છ  એટલ  કે મમૃયનુા બધંનથી છટકારો િ ળિી ર્કે 
છ  ત ના વસિાય છ  ત ના વસિાય ૫૫રિરિ૫૫દ પ્રાવ તદ પ્રાવ તનો બીજો કોઇ િાર્શ નથી..નો બીજો કોઇ િાર્શ નથી..’’’’  
દેિવષિ નારદજી શ્રી શકુદેિજીન  ઉદેિવષિ નારદજી શ્રી શકુદેિજીન  ઉ૫૫દેર્ આદેર્ આ૫૫તા ંકિ ેછ  કેઃતા ંકિ ેછ  કેઃ  
આ સસંાર એક નદી સિાન છ .જેનુ ંઉપાદાન કે ઉદર્મ આ સસંાર એક નદી સિાન છ .જેનુ ંઉપાદાન કે ઉદર્મ   સમય છ ..રૂસમય છ ..રૂ૫ ૫ ત નો હકનારો છ ..િન સ્ત્રોત.. સ્પર્શ દ્વદ્વત નો હકનારો છ ..િન સ્ત્રોત.. સ્પર્શ દ્વદ્વ૫ ૫ 
અન  રસ એ પ્રિાિ છ .ર્ધં એ નદીનો હકનારો છ ..ર્બ્દ જળ અન  સ્િર્શરૂઅન  રસ એ પ્રિાિ છ .ર્ધં એ નદીનો હકનારો છ ..ર્બ્દ જળ અન  સ્િર્શરૂ૫ ૫ દુર્શિ ઘાટ છ . ર્રીરરૂપી નૌકાની દુર્શિ ઘાટ છ . ર્રીરરૂપી નૌકાની 
સિાયથી ત ન  પાર કરી ર્કાય છ .ષિા ત ન  િિન કરનારી ડાડંી અન  ધિશ ત ન  ક્સ્થર રાખનારી રસ્સી છ .જો સિાયથી ત ન  પાર કરી ર્કાય છ .ષિા ત ન  િિન કરનારી ડાડંી અન  ધિશ ત ન  ક્સ્થર રાખનારી રસ્સી છ .જો 
મયાર્રૂપીમયાર્રૂપી  અનુૃ ળૂ અનુૃ ળૂ ૫૫િનનો સિારો િળ  તો આ વર્ઘ્રર્ાવિની નદીન  પાર કરી ર્કાય છ ..ત ન  પાર કરિા િનનો સિારો િળ  તો આ વર્ઘ્રર્ાવિની નદીન  પાર કરી ર્કાય છ ..ત ન  પાર કરિા 



અિ્ય પ્રયમન કરિો જોઇએ.એટલ  જો અિારે આમિઘાતી બનવુ ંના િોય તો સાસંારીક સખુ ભોર્ોિાથંી અિ્ય પ્રયમન કરિો જોઇએ.એટલ  જો અિારે આમિઘાતી બનવુ ંના િોય તો સાસંારીક સખુ ભોર્ોિાથંી 
વિરતત બનવુ ંવિરતત બનવુ ં ૫૫ડર્ .સસંાર સાર્રના ં ભયાનક િોજા પાર કરીન ..જ્િડર્ .સસંાર સાર્રના ં ભયાનક િોજા પાર કરીન ..જ્િ--િરણના ભયકંર પાર્ન  કાપીન  િરણના ભયકંર પાર્ન  કાપીન  
આર્ળ િધવુંઆર્ળ િધવુ ં ૫૫ડર્  તથા ડર્  તથા ૫૫રિામિાનુ ંસાવંનધ્ય પ્રા તરિામિાનુ ંસાવંનધ્ય પ્રા ત કરીન  પોતાના હદવ્ય િાનિર્રીરન  સાથશક કરિાનુ ં કરીન  પોતાના હદવ્ય િાનિર્રીરન  સાથશક કરિાનુ ં
છ .આ જર્તિા ંમખૂશ િનષુ્ યછ .આ જર્તિા ંમખૂશ િનષુ્ ય જ બાહ્ય ભોર્ોનુ ંઅનસુરણ કરે છ  અન  મમૃયનુા બધંનિા ં જ બાહ્ય ભોર્ોનુ ંઅનસુરણ કરે છ  અન  મમૃયનુા બધંનિા ં૫૫ડ ેછ ..ડ ેછ ..૫૫રંત ુબદુ્વ્િાન રંત ુબદુ્વ્િાન 
િનષુ્ યિનષુ્ ય વિિ ક દ્વારા વનમય અિર  વિિ ક દ્વારા વનમય અિર ૫૫દન  જાણીન  જર્તના અવનમય ભોર્ો તરફ જોતાદન  જાણીન  જર્તના અવનમય ભોર્ો તરફ જોતા  ૫૫ણ નથી.ણ નથી.  
આ આ ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા તરિામિાનુ ંજ્ઞાન પ્રા ત કરિાની વિવધ બતાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ કરિાની વિવધ બતાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં
કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
તમિજ્ઞાનન  સિજિા િાટે તમિન  જાણિાિાળા તમિદર્ય જ્ઞાની િિાપરુૂષોની પાસ  વનષ્ કતમિજ્ઞાનન  સિજિા િાટે તમિન  જાણિાિાળા તમિદર્ય જ્ઞાની િિાપરુૂષોની પાસ  વનષ્ કપટભાિ  જઇ ત િન  પટભાિ  જઇ ત િન  
સાષ્ ટાંસાષ્ ટાંર્ દંડિત  કરિાથી..ત િની સ િા કરિાથીર્ દંડિત  કરિાથી..ત િની સ િા કરિાથી  અન  સરળતાપિૂશક પ્રશ્ન પછુિાથી ત  તમિદર્ય જ્ઞાની અન  સરળતાપિૂશક પ્રશ્ન પછુિાથી ત  તમિદર્ય જ્ઞાની 
િિાપરુૂષ તન  તમિજ્ઞાનનો ઉિિાપરુૂષ તન  તમિજ્ઞાનનો ઉ૫૫દેર્ કરર્ ..દેર્ કરર્ ..(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૪/૩૪)૪/૩૪)  
આધ્યાત્મિક રાિાયણિા ંઆ િાત સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઆધ્યાત્મિક રાિાયણિા ંઆ િાત સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
સૌથી સૌથી ૫૫િલેા ંપોત પોતાના િણશ અન  આશ્રિના િાટે ર્ાસ્ત્રોિા ંિણશિ લ હર મયાઓનુ ંયથાિત  પાલન કરીન  િલેા ંપોત પોતાના િણશ અન  આશ્રિના િાટે ર્ાસ્ત્રોિા ંિણશિ લ હર મયાઓનુ ંયથાિત  પાલન કરીન  
ર્ચત્ત શુ્ર્ચત્ત શુ્   થયા થયા ૫૫છી ત  હર મયાઓનો મયાર્ કરી દેિો..છી ત  હર મયાઓનો મયાર્ કરી દેિો..૫૫છી છી ર્િર્િ  (િારંિાર દોષદ્દવષ્ ટ(િારંિાર દોષદ્દવષ્ ટ કરિાથી વિષયોિાથંી  કરિાથી વિષયોિાથંી 
વિરતત થઇ ર્ચત્ત પોતાના લક્ષ્ યવિરતત થઇ ર્ચત્ત પોતાના લક્ષ્ યિા ં ક્સ્થર થઇ જાય ત ન  ર્િ કિિેાિા ં આિ  છ ) િા ં ક્સ્થર થઇ જાય ત ન  ર્િ કિિેાિા ં આિ  છ ) દિદિ  (કિેધ્્દ્દયો અન  (કિેધ્્દ્દયો અન  
જ્ઞાન ધ્્દ્દયો ત િના વિષયોિાથંી ખ ચી પોતાના ર્ોલકોિા ં ક્સ્થર કરિી ત ન  દિ કિ ે છ જ્ઞાન ધ્્દ્દયો ત િના વિષયોિાથંી ખ ચી પોતાના ર્ોલકોિા ં ક્સ્થર કરિી ત ન  દિ કિ ે છ )..િર્ રે સાધનોથી )..િર્ રે સાધનોથી 
સંસં૫૫ન્ન થઇન  આમિજ્ઞાનની પ્રાવ તન્ન થઇન  આમિજ્ઞાનની પ્રાવ તના િાટે સદગરુૂના ર્રણિા ંજવુ.ં.ના િાટે સદગરુૂના ર્રણિા ંજવુ.ં.    
                                                                                                                                                  (આધ્યામિ રાિાયણઃ(આધ્યામિ રાિાયણઃ૫/૭)૫/૭)  
અધ્યામિજ્ઞાનનો િાર્શ કહિન છ  ત થી ભર્િાન આઅધ્યામિજ્ઞાનનો િાર્શ કહિન છ  ત થી ભર્િાન આ૫૫ણન  ખદુ ત િનાથી ર્રૂ થતી ણન  ખદુ ત િનાથી ર્રૂ થતી ૫૫રંપરાિા ંસરંપરાિા ંસદગરુૂના ચરણ દગરુૂના ચરણ 
સ િિાની ર્ીખ આપ  છ  કારણ કેઃ સ િિાની ર્ીખ આપ  છ  કારણ કેઃ ૫૫રંરં૫૫રાનો પરુૂષ જ સાચો ગંુુ  થઇ ર્કે.કોઇરાનો પરુૂષ જ સાચો ગંુુ  થઇ ર્કે.કોઇ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ ય પોત  ઉભી કરેલી  પોત  ઉભી કરેલી 
રીત  અધ્યામિ(પ્રભ)ુનો સાષામકાર કરી ર્કે નિીં..આજકાલ પાખડંીઓની ફેર્ન થઇ ર્ઇ છ .રીત  અધ્યામિ(પ્રભ)ુનો સાષામકાર કરી ર્કે નિીં..આજકાલ પાખડંીઓની ફેર્ન થઇ ર્ઇ છ .  
ભાર્િત કિ ેછ  કેઃભાર્િત કિ ેછ  કેઃ  
!! ધિશ િી સાષાત ભર્િમપ્રણીતિ !!!! ધિશ િી સાષાત ભર્િમપ્રણીતિ !!  
ધિશ સ્િય ં ભર્િાન  પ્રધિશ સ્િય ં ભર્િાન  પ્રબોધ્યો છ .જ્ઞાન િ ળિિા િાટે િનષુ્ યબોધ્યો છ .જ્ઞાન િ ળિિા િાટે િનષુ્ યએ ગંુુ  ચરણ  બ સવુ ં જોઇએ.ગરુૂનો સ્િીકાર એ ગંુુ  ચરણ  બ સવુ ં જોઇએ.ગરુૂનો સ્િીકાર 
સપંણૂશ ર્રણભાિથી કરિો જોઇએ અન  પ્રવતષ્ િાસપંણૂશ ર્રણભાિથી કરિો જોઇએ અન  પ્રવતષ્ િાનો ખોટો ખ્યાલ રાખ્યા વસિાય ઘરઘાટીની જેિ ત િની સ િા નો ખોટો ખ્યાલ રાખ્યા વસિાય ઘરઘાટીની જેિ ત િની સ િા 
ચાકરી કરિી જોઇએ.જીજ્ઞાસા અન  ર્રણભાિ(ન્રતતા) આ બનં્ન નો સયુોર્ સયંોર્ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનુ ંઅંર્ચાકરી કરિી જોઇએ.જીજ્ઞાસા અન  ર્રણભાિ(ન્રતતા) આ બનં્ન નો સયુોર્ સયંોર્ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનુ ંઅંર્  
બન  છ .િનષુ્ યબન  છ .િનષુ્ યએ ગરુૂનો બોધ ન્રતતાપિૂશક સાભંળિો જોઇએ તથા શ્ર્ાથી વિિ કથી..ન્રતતાથી..જીજ્ઞાસાથી એ ગરુૂનો બોધ ન્રતતાપિૂશક સાભંળિો જોઇએ તથા શ્ર્ાથી વિિ કથી..ન્રતતાથી..જીજ્ઞાસાથી 
અન  સ િાથી ત િની પાસ થી જ્ઞાન િ ળિવુ ંજોઇએ..અન  સ િાથી ત િની પાસ થી જ્ઞાન િ ળિવુ ંજોઇએ..  
સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં અિતારિાણીિા ંલખ્યુ ંછ  કે....સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં અિતારિાણીિા ંલખ્યુ ંછ  કે....  
ચતરુાઇ અન  િાન મયજીન , જે જન ગરુૂના ર્રણ  જાય,ચતરુાઇ અન  િાન મયજીન , જે જન ગરુૂના ર્રણ  જાય,  
કકિ ેઅિતાર ગરુૂૃૃપા કરે તો, ભ દ આનો એ સિજી જાય..િ ેઅિતાર ગરુૂૃૃપા કરે તો, ભ દ આનો એ સિજી જાય..  
કરી પ્રયમનો િજાર જોયા, કરી પ્રયમનો િજાર જોયા, ૫૫ણ દ્દવષ્ ટણ દ્દવષ્ ટિા ંઆવ્યો નિીં,િા ંઆવ્યો નિીં,  
કિ ેઅિતાર ગરુૂએ જ્યા ંસધુી, ભ દ અિન  સિજાવ્યો નિીં...કિ ેઅિતાર ગરુૂએ જ્યા ંસધુી, ભ દ અિન  સિજાવ્યો નિીં...  
જજ૫૫--તત૫૫થી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,થી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,  
કિ ેઅિતાર િળ  જો સદગરુૂ, િટાિી કિ ેઅિતાર િળ  જો સદગરુૂ, િટાિી ૫૫ડદો દેખાડ ેનરૂ..ડદો દેખાડ ેનરૂ..  



લ ખનથી નાલ ખનથી ના  લખી ર્કે લ ખક, જીહ્વાથી ના બોલી ર્કે,લખી ર્કે લ ખક, જીહ્વાથી ના બોલી ર્કે,  
કિ ેઅિતાર આ ઘરનુ ંતાળંુ, ગંુુ  વિના કોઇના ખોલી ર્કે..કિ ેઅિતાર આ ઘરનુ ંતાળંુ, ગંુુ  વિના કોઇના ખોલી ર્કે..  
કરે ૃૃપા જો સ્િયં ૃૃપાળુ, સ્િયંનુ ંરૂકરે ૃૃપા જો સ્િયં ૃૃપાળુ, સ્િયંનુ ંરૂ૫ ૫ બતાિ  છ ,બતાિ  છ ,  
અિતાર ગંુુ  િળ  જો પરુા, ષણિા ંરાિ બતાિ  છ ..અિતાર ગંુુ  િળ  જો પરુા, ષણિા ંરાિ બતાિ  છ ..  
સતંન  િળીન  રાિ જે જાણ , એનુ ંજર્િા ંથાય  નાિ,સતંન  િળીન  રાિ જે જાણ , એનુ ંજર્િા ંથાય  નાિ,  
કિ ેઅિતાર કે ભતત િહરનો, કિ ેઅિતાર કે ભતત િહરનો, મમૃય ુમમૃય ુ૫૫છી જાય  વનજધાિ....છી જાય  વનજધાિ....(અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
આિો ! અિ  આિો ! અિ  ૫૫ણ અિારા જીિનન  મલૂ્યિાન બનાિીએ..િહર ભજનથી જ્િણ અિારા જીિનન  મલૂ્યિાન બનાિીએ..િહર ભજનથી જ્િ--િરણના તલ ર્ન  દૂર િરણના તલ ર્ન  દૂર 
કરીએ.ભક્તતના વર્તળ જળથી સસંારના તાપન  દૂર કરીએ.કરીએ.ભક્તતના વર્તળ જળથી સસંારના તાપન  દૂર કરીએ.  
કાલજયી કાકભશુુડંીજી ર્રૂડન  પોતાનો અનભુિ કિતેા ંકિ ેછ  કે....કાલજયી કાકભશુુડંીજી ર્રૂડન  પોતાનો અનભુિ કિતેા ંકિ ેછ  કે....  
િ ે િાનિ ! ઉતાિળ કર ! નિીં તો પાછળથીિ ે િાનિ ! ઉતાિળ કર ! નિીં તો પાછળથી  પસ્તાવુ ંપસ્તાવુ ં ૫૫ડર્ ..જ્યારે વ ૃ્ ાિસ્થા આિર્  મયારે ભજન થર્  ડર્ ..જ્યારે વ ૃ્ ાિસ્થા આિર્  મયારે ભજન થર્  
નિીં..આંખોની રોર્ની િદં નિીં..આંખોની રોર્ની િદં ૫૫ડર્ ..ડર્ ..૫૫ર્ ડર્િર્ાર્ ..કાનિા ં બિરેાર્ આિર્ ..દાતં તટૂી જર્ ..ર્રીર જર્જરીત ર્ ડર્િર્ાર્ ..કાનિા ં બિરેાર્ આિર્ ..દાતં તટૂી જર્ ..ર્રીર જર્જરીત 
બનર્ . િાટે િ ેઅભાર્ી ! િિણા ંજ િહરભજન કર ! ત થી તારો બ ડો પાર થઇ જાય...!!બનર્ . િાટે િ ેઅભાર્ી ! િિણા ંજ િહરભજન કર ! ત થી તારો બ ડો પાર થઇ જાય...!!  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
િાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓનુ ંકારણ િન છ ..!િાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓનુ ંકારણ િન છ ..!  

િાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓ..દુઃખો અન  તકલીફોનુ ંપ્રમખુ કારણ િન છ ,કારણ કેઃિનષુ્ યિાનિ જીિનિા ંતિાિ સિસ્યાઓ..દુઃખો અન  તકલીફોનુ ંપ્રમખુ કારણ િન છ ,કારણ કેઃિનષુ્ યની તિાિ ની તિાિ 
ઇધ્્દ્દયોિા ંિઇધ્્દ્દયોિા ંિન જ મખુ્ય છ .આિ તો કિશ કરિા િાટે પાચં કિેષ્્િયો(િાથ..પર્..મખુ..ગદુા અન  ઉન જ મખુ્ય છ .આિ તો કિશ કરિા િાટે પાચં કિેષ્્િયો(િાથ..પર્..મખુ..ગદુા અન  ઉ૫૫સ્થ) તથા સ્થ) તથા 
કોઇ કોઇ ૫૫ણ જાણકારી િ ળિિા પાચં જ્ઞાન ષ્્િયો(આંખ..કાન..નાક..જીભ અન  મિચા) આણ જાણકારી િ ળિિા પાચં જ્ઞાન ષ્્િયો(આંખ..કાન..નાક..જીભ અન  મિચા) આ૫૫િાિા ંઆિ લ છ ,પરંત ુિાિા ંઆિ લ છ ,પરંત ુ
કોઇપણ કિેષ્્િય કે જ્ઞાન ષ્્િય િનના આદેર્ વિના કાિ કરી ર્કતી નથી.કોઇપણ કિેષ્્િય કે જ્ઞાન ષ્્િય િનના આદેર્ વિના કાિ કરી ર્કતી નથી.ક્યારેકક્યારેક  એવુ ંબન  છ  કેઃકોઇ વ્યક્તત એવુ ંબન  છ  કેઃકોઇ વ્યક્તત 
અિારી નજરની સાિ  જ અિારી નજરની સાિ  જ ૫૫સાર થાય ત િછતા ંઅિ  ત ન  જોઇ ર્કતા નથી..કોઇ વ્યક્તત અિોન  બોલાિ  છ  સાર થાય ત િછતા ંઅિ  ત ન  જોઇ ર્કતા નથી..કોઇ વ્યક્તત અિોન  બોલાિ  છ  
ત િ છતા ંઅિ  સાભંળતા નથી,મયારે અિોન  પછૂિાિા ંઆિ  તો અિો કિીએ છીએ કે િ  ત  વ્યક્તતન  જોયો ત િ છતા ંઅિ  સાભંળતા નથી,મયારે અિોન  પછૂિાિા ંઆિ  તો અિો કિીએ છીએ કે િ  ત  વ્યક્તતન  જોયો 
જ નથી કે િ  ત ની બિૂ સાભંળી જ નથી.આનુ ં કારણ એ છ જ નથી કે િ  ત ની બિૂ સાભંળી જ નથી.આનુ ં કારણ એ છ   કેઃ આંખો દ્વારા જોિા છતા ંતથા કાનો દ્વારા કેઃ આંખો દ્વારા જોિા છતા ંતથા કાનો દ્વારા 
સાભંળિા છતા ંઅિારંૂ ધ્યાન અ્યત્ર િોિાના કારણ  જોઇ કે સાભંળી ર્કતા નથી.આનો અથશ એ થયો કેઃિન સાભંળિા છતા ંઅિારંૂ ધ્યાન અ્યત્ર િોિાના કારણ  જોઇ કે સાભંળી ર્કતા નથી.આનો અથશ એ થયો કેઃિન 
જ જુિ  છ  અન  િન જ સાભંળ  છ ,ઇષ્્િયો તો વનવિત્તિાત્ર છ .િાનિ ર્રીરિા ંિન જ સ્રતાટ છ .ર્રીરના જ જુિ  છ  અન  િન જ સાભંળ  છ ,ઇષ્્િયો તો વનવિત્તિાત્ર છ .િાનિ ર્રીરિા ંિન જ સ્રતાટ છ .ર્રીરના 
તિાિ અિયિો િનના ઇર્ારે જ કાિ કતિાિ અિયિો િનના ઇર્ારે જ કાિ કરે છ .રે છ .  
એકિાર એક વ્યક્તત પજૂા કરી રહ્યો િતો..ત ના િાથિા ંિાળા ફરી રિી િતી..જીભથી પ્રભ ુનાિનો જપ થઇ એકિાર એક વ્યક્તત પજૂા કરી રહ્યો િતો..ત ના િાથિા ંિાળા ફરી રિી િતી..જીભથી પ્રભ ુનાિનો જપ થઇ 
રહ્યો િતો,ત ની ર્બલ્ૃુલ સાિ  ત ના ફાટેલા બટૂ રહ્યો િતો,ત ની ર્બલ્ૃુલ સાિ  ત ના ફાટેલા બટૂ ૫૫ડયા િતા,રસોડાિા ંત ની પતૂ્રી રસોઇ બનાિી રિી િતી કે જે ડયા િતા,રસોડાિા ંત ની પતૂ્રી રસોઇ બનાિી રિી િતી કે જે 
બ્રહ્મજ્ઞાની િતી,ત  જ સિય  ત ના વપતાશ્રીન  િળિા કોઇ આર્તંકુબ્રહ્મજ્ઞાની િતી,ત  જ સિય  ત ના વપતાશ્રીન  િળિા કોઇ આર્તંકુ  આિ  છ  અન  ત ના વપતાશ્રીના વિર્  પછૂતા ંઆિ  છ  અન  ત ના વપતાશ્રીના વિર્  પછૂતા ં
પતૂ્રીએ જિાબ આ યોપતૂ્રીએ જિાબ આ યો કેઃ િારા વપતાશ્રી તો ઘ ર નથી ત ઓ િોચીન  મયા ંત િના ફાટેલા બટૂ રીપ ર કરાિિા  કેઃ િારા વપતાશ્રી તો ઘ ર નથી ત ઓ િોચીન  મયા ંત િના ફાટેલા બટૂ રીપ ર કરાિિા 
િાટે ર્યા છ ,ત  આર્તંકુના ર્યા બાદ પજૂા પરુી થતા ંત ના વપતાશ્રી ગસુ્સાિા ંઆિી પતૂ્રીન  કિ ેછ  કેઃ ત ૂ ંિાટે ર્યા છ ,ત  આર્તંકુના ર્યા બાદ પજૂા પરુી થતા ંત ના વપતાશ્રી ગસુ્સાિા ંઆિી પતૂ્રીન  કિ ેછ  કેઃ ત ૂ ં
જુ.ંુ કેિ બોલી ? હું જુ.ંુ કેિ બોલી ? હું તો પજૂાખડંિા ંપજૂા કરી રહ્યો િતો.પતૂ્રીએ ન્રતતાપિૂશક જિાબ આ યોતો પજૂાખડંિા ંપજૂા કરી રહ્યો િતો.પતૂ્રીએ ન્રતતાપિૂશક જિાબ આ યો કેઃ વપતાશ્રી !  કેઃ વપતાશ્રી ! 
આપનુ ંર્રીર ભલ  પજૂાખડંિા ંિત ુ ંપરંત ુઆપનુ ંિન ફાટી ર્ય લા બટૂન  રીપ ર કરાિિા િોચીન  મયા ંર્યુ ંઆપનુ ંર્રીર ભલ  પજૂાખડંિા ંિત ુ ંપરંત ુઆપનુ ંિન ફાટી ર્ય લા બટૂન  રીપ ર કરાિિા િોચીન  મયા ંર્યુ ં
િત ુ ંતો પછી હું જુ.ંુ ક્યા ંબોલી ! એટલ  જ િત ુ ંતો પછી હું જુ.ંુ ક્યા ંબોલી ! એટલ  જ કબીરજીએ લખ્યુ ંછ  કેઃકબીરજીએ લખ્યુ ંછ  કેઃ  
િાલા તો કરિ  હફરેિાલા તો કરિ  હફરે..જીભ હફરે મખુ િાિંી,..જીભ હફરે મખુ િાિંી,  
િનઆુ તો દર્ો હદર્ાિ  હફરે..યિ તો સવુિરણ નાિીં....િનઆુ તો દર્ો હદર્ાિ  હફરે..યિ તો સવુિરણ નાિીં....૧૧  



િાલા ફેરત જુર્ ભયા..ર્યા ન િનકા ફેર,િાલા ફેરત જુર્ ભયા..ર્યા ન િનકા ફેર,  
કરકા િનકા ડારી દે િનકા િણકા ફેર....કરકા િનકા ડારી દે િનકા િણકા ફેર....૨૨  

િનનો સ્િભાિ છ ઃિનનો સ્િભાિ છ ઃ  અિગણુોની તરફ દોડવુ.ં.કોઇની વન્દા કરિાની િોય..કોઇન  નકુર્ાન થાય ત િી અિગણુોની તરફ દોડવુ.ં.કોઇની વન્દા કરિાની િોય..કોઇન  નકુર્ાન થાય ત િી 
યોજના બનાિિાની િોય..વ્યર્ભચાયોજના બનાિિાની િોય..વ્યર્ભચારની િાતો થતી િોય મયા ંિન ઘણુ ંજ રસપિૂશક સાભંળતુ ંિોય છ , એટલ  રની િાતો થતી િોય મયા ંિન ઘણુ ંજ રસપિૂશક સાભંળતુ ંિોય છ , એટલ  
જ તો જ તો લોકો પોતાની પ્રસરં્ા કરિાિા ં અન  સાભંળિાિા.ં.બીજાના અિગણુોની ચચાશ કરિાિા.ં.ર્ પાંલોકો પોતાની પ્રસરં્ા કરિાિા ં અન  સાભંળિાિા.ં.બીજાના અિગણુોની ચચાશ કરિાિા.ં.ર્ પાં  
િારિાિા.ં. પોતાની િિત્તા િધારિાિા ંવ્યસ્ત જોિા િળ  છ ,પરંત ુજો સમસરં્િા ંજિાનુ ંિોય..પ્રભનુી ચચાશ િારિાિા.ં. પોતાની િિત્તા િધારિાિા ંવ્યસ્ત જોિા િળ  છ ,પરંત ુજો સમસરં્િા ંજિાનુ ંિોય..પ્રભનુી ચચાશ 
કરિાનીકરિાની  િોય તો ત િની પાસ  સિય િોતો નથી.. િનની આ જ મઢૂતા છ િોય તો ત િની પાસ  સિય િોતો નથી.. િનની આ જ મઢૂતા છ   કે પ્રભ ુભક્તતન  છોડીન  અસ્થાયી કે પ્રભ ુભક્તતન  છોડીન  અસ્થાયી 
અન  વન્ન કોટીના કાિોિા ંઆનદં પ્રા તઅન  વન્ન કોટીના કાિોિા ંઆનદં પ્રા ત કરિા ઇ્છ  છ . કરિા ઇ્છ  છ .  
િન જ પ્રાણીઓના ભવિષ્ યિન જ પ્રાણીઓના ભવિષ્ યનુ ંવનિાશણ કરે છ . નુ ંવનિાશણ કરે છ .   
!! આર્ા મયા ંિાસા અન  સરૂતા મયા ંમકૂાિ !! !! આર્ા મયા ંિાસા અન  સરૂતા મયા ંમકૂાિ !!   
મમૃયનુા સિય  િન જેિા ંલાર્  છ મમૃયનુા સિય  િન જેિા ંલાર્  છ   ત િી જ ર્વત થાય છ .સારંૂ કિશ િોય કે ખરાબ કિશ િોય..જેિા ંિન લાર્ી ત િી જ ર્વત થાય છ .સારંૂ કિશ િોય કે ખરાબ કિશ િોય..જેિા ંિન લાર્ી 
જાય છ  ત  બધંનનુ ં કારણ બન  છ .જો િનન  િર્ કરી લ િાિા ંઆિ  તો વ્યક્તત બધંનમતુત થઇ જાય જાય છ  ત  બધંનનુ ં કારણ બન  છ .જો િનન  િર્ કરી લ િાિા ંઆિ  તો વ્યક્તત બધંનમતુત થઇ જાય 
છ ..એટલ  કે િોષન  પ્રા તછ ..એટલ  કે િોષન  પ્રા ત થઇ ર્કે છ  ત ના િાટે ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ થઇ ર્કે છ  ત ના િાટે ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સદગરુૂ  સદગરુૂ ૫૫રિામિાના ચરણકિળિા ંધ્યાનરિામિાના ચરણકિળિા ંધ્યાન  
લર્ાિિાની આિ્યકતા છ .િન ક્યારેક ર્ાતં તો ક્યારેક અર્ાતં રિ ેછ . લર્ાિિાની આિ્યકતા છ .િન ક્યારેક ર્ાતં તો ક્યારેક અર્ાતં રિ ેછ . ૫૫હરક્સ્થવત અનુૃ ળૂ અન  પ્રવતૃળૂ હરક્સ્થવત અનુૃ ળૂ અન  પ્રવતૃળૂ 
બનં્ન  અસ્થાયી છ .જે અનુૃ ળૂતાની રાિ જુિ  છ  ત  બનં્ન  અસ્થાયી છ .જે અનુૃ ળૂતાની રાિ જુિ  છ  ત  સાિા્ય િાનિસાિા્ય િાનિ  કિિેાય છ .જે પ્રવતૃળૂતાન  અનુૃ ળૂ કિિેાય છ .જે પ્રવતૃળૂતાન  અનુૃ ળૂ 
બનાિિાની હિિંિત રાખ  છ  ત  બનાિિાની હિિંિત રાખ  છ  ત  િિાનિિાન  કિિેાય છ .ષણભગંરુ જીિનિા ંઅનુૃ ળૂતા આિકિિેાય છ .ષણભગંરુ જીિનિા ંઅનુૃ ળૂતા આિિાની રાિ જોયા વિના િાની રાિ જોયા વિના 
જે પ્રા તજે પ્રા ત થય લ છ  ત નો ઉ થય લ છ  ત નો ઉ૫૫યોર્ કરિો યોર્ કરિો ૫૫ડતો િોય છ  અન  આિી જ રીત  જીિનચર મ ચાલતુ ંરિ ેછ .અિ  ડતો િોય છ  અન  આિી જ રીત  જીિનચર મ ચાલતુ ંરિ ેછ .અિ  
જ્યા ંસધુી જાર્ીએ છીએ મયા ંસધુી લર્ભર્ દોડતા જ રિીએ છીએ.દુવનયાના તિાિ િાનિો ભૌવતક જ્યા ંસધુી જાર્ીએ છીએ મયા ંસધુી લર્ભર્ દોડતા જ રિીએ છીએ.દુવનયાના તિાિ િાનિો ભૌવતક ૫૫દાથો દાથો 
ભ ર્ા કરિાની પ્રવતયોર્ર્તાિા ંદોડી રહ્યા છ ,ત િની દ્દવષ્ િભ ર્ા કરિાની પ્રવતયોર્ર્તાિા ંદોડી રહ્યા છ ,ત િની દ્દવષ્ િ પો પોતાનાથી આર્ળ િધી રિલેાઓની ઉતાનાથી આર્ળ િધી રિલેાઓની ઉ૫૫ર િોય છ  ર િોય છ  
અન  ત ઓ વિચારતા િોય છ  કેઃહું ત નાથી કેિી રીત  આર્ળ નીકળંુ...?અન  ત ઓ વિચારતા િોય છ  કેઃહું ત નાથી કેિી રીત  આર્ળ નીકળંુ...?  
  સતુી િખત  લર્ભર્ આસતુી િખત  લર્ભર્ આ૫૫ણ  ર્ાતં િોઇએ છીએ,પરંત ુદરેક સતૂ લો વ્યક્તત ર્ાતં જ િોય છ  ત િો ણ  ર્ાતં િોઇએ છીએ,પરંત ુદરેક સતૂ લો વ્યક્તત ર્ાતં જ િોય છ  ત િો 
દાિો કરી ર્કાતો નથી.જેિ જાર્િાિાળાઓની દુવનયા છ  ત િી જ રીત  ઉંઘિાિાળાઓની દાિો કરી ર્કાતો નથી.જેિ જાર્િાિાળાઓની દુવનયા છ  ત િી જ રીત  ઉંઘિાિાળાઓની ૫૫ણ દુવનણ દુવનયા િોય યા િોય 
છ .જ્યારે સ્િ નછ .જ્યારે સ્િ ન પ્રવતૃળૂ િોય છ  તો ર્બસ્તર ર્િ  ત ટલો નરિ કેિ ના િોય..િન અર્ાતં જ રિ ેછ .જાર્નાર  પ્રવતૃળૂ િોય છ  તો ર્બસ્તર ર્િ  ત ટલો નરિ કેિ ના િોય..િન અર્ાતં જ રિ ેછ .જાર્નાર 
૫૫ણ અર્ાતં અન  ઉંઘનાર ણ અર્ાતં અન  ઉંઘનાર ૫૫ણ અર્ાતં ! તો ણ અર્ાતં ! તો ૫૫છી ર્ાવંત ક્યાથંી િળ  ? નિજાત બાળકથી િાડંીન  છી ર્ાવંત ક્યાથંી િળ  ? નિજાત બાળકથી િાડંીન  
વ ૃ્ ાિસ્થાએ વ ૃ્ ાિસ્થાએ ૫૫િોચ લા તિાિ ર્ાવંતની ર્ોધ કરી રહ્યા છ .આ બનં્ન ન  પોતપોતાના કારિોચ લા તિાિ ર્ાવંતની ર્ોધ કરી રહ્યા છ .આ બનં્ન ન  પોતપોતાના કારણો છ .નિજાત વર્શનુ  ણો છ .નિજાત વર્શનુ  
િજુ ભાવિ જીિન જીિિાનુ ંછ  એટલ  ત િની ઉિજુ ભાવિ જીિન જીિિાનુ ંછ  એટલ  ત િની ઉ૫૫લધ્બ્ધઓનો કટોરો ખાલી છ .વ ૃ્  જીિન જીિી ચકુ્યા છ ,પરંત ુલધ્બ્ધઓનો કટોરો ખાલી છ .વ ૃ્  જીિન જીિી ચકુ્યા છ ,પરંત ુ
પાિવુ ંપાિવુ ં ((++))  અન  ખોવુંઅન  ખોવુ ં ((--))  ત નુ ંત ન ુ ં ૫૫રીણાિ રીણાિ શ ૂ્ ય શ ૂ્ ય છ .છ .  ર્ર્ણતના આ ખ લિા ં એકનો અવનિય અન  બીજાના ર્ર્ણતના આ ખ લિા ં એકનો અવનિય અન  બીજાના 
જીિનિા ં વનરાર્ા છ .જે કાલ  રડી રહ્યો િતો ત  આજે જીિનિા ં વનરાર્ા છ .જે કાલ  રડી રહ્યો િતો ત  આજે ૫૫ણ રડી રણ રડી રહ્યો છ .રડવુ ંએ તથ્યનુ ંહ્યો છ .રડવુ ંએ તથ્યનુ ં ૫૫રીયાચક છ  કે રીયાચક છ  કે 
બનં્ન ન  ર્ાવંત િળી નથી...!બનં્ન ન  ર્ાવંત િળી નથી...!  
    સદીઓથી બદુ્વ્જીિીઓ ર્ચ્તન કરી રહ્યા છ ..િતતા ભાષણ આપી રહ્યા છ ..િોટા િોટા સદીઓથી બદુ્વ્જીિીઓ ર્ચ્તન કરી રહ્યા છ ..િતતા ભાષણ આપી રહ્યા છ ..િોટા િોટા 
સિં લનો..િોટી િોટી જાિરે ખબરો...આ બધુ ંઅવિરતસિં લનો..િોટી િોટી જાિરે ખબરો...આ બધુ ંઅવિરત૫૫ણ  ચાલી રહ્ુ ંછ  ત િછતા ંર્ાવંત િળતી નથી.આ બહું ણ  ચાલી રહ્ુ ંછ  ત િછતા ંર્ાવંત િળતી નથી.આ બહું 
િોટી સિસ્યા છ .િોટી સિસ્યા છ .તિાિ સતિાિ સિસ્યાઓ િનની છ િસ્યાઓ િનની છ .િનન  િેકાણુ ંજોઇએ. ર્ચિંતન..િનન.. ભાષણ..સિં લન...તિાિ .િનન  િેકાણુ ંજોઇએ. ર્ચિંતન..િનન.. ભાષણ..સિં લન...તિાિ 
મબુારક છ  કે જો િન આમિાન  આવધન િોયમબુારક છ  કે જો િન આમિાન  આવધન િોય....  
    િન અન  આમિા જીિનરૂપી વષૃ ઉિન અન  આમિા જીિનરૂપી વષૃ ઉ૫૫ર બ િેલા બ  ર બ િેલા બ  ૫૫ષીઓ છ .તફાિત એટલો છ  કેઃિન ફળ ખાિાની ષીઓ છ .તફાિત એટલો છ  કેઃિન ફળ ખાિાની 
ઇ્છા રાખ્યા કરે છ  અન  આમિા ફળની ઇ્છાથી રિીત િોય છ .આમિાની ઇ્છાઇ્છા રાખ્યા કરે છ  અન  આમિા ફળની ઇ્છાથી રિીત િોય છ .આમિાની ઇ્છા  છ ઃ છ ઃ ૫૫રિામિા કે જે આમિાનુ ંરિામિા કે જે આમિાનુ ં



મળૂ સ્િરૂમળૂ સ્િરૂ૫ ૫ છ .આમિા છ .આમિા ૫૫રિામિાની સાથ  જોડાઇ જાય તો રિામિાની સાથ  જોડાઇ જાય તો ૫૫રિ ર્ાતં થઇ જાય છ .આ અિસ્થાિા ં િન રિ ર્ાતં થઇ જાય છ .આ અિસ્થાિા ં િન 
આમિાની આવધનતા સ્િીકારી લ  તો િન આમિાની આવધનતા સ્િીકારી લ  તો િન ૫૫ણ ર્ાતં બની જાય છ . સિસ્યા અંદરની છ  તો સિાધાન ણ ર્ાતં બની જાય છ . સિસ્યા અંદરની છ  તો સિાધાન ૫૫ણ ણ 
અંદરથી જ કરવુ ંઅંદરથી જ કરવુ ં ૫૫ડર્ .સિાધાન એક જ છ  કેઃ આમિાનુ ંડર્ .સિાધાન એક જ છ  કેઃ આમિાનુ ં ૫૫રિામિાની સારિામિાની સાથ  વિલન.આ જ આધ્યાત્મિકતાનુ ંથ  વિલન.આ જ આધ્યાત્મિકતાનુ ં
વર્ખર છ .વિશ્વના દરેક િનષુ્ યવર્ખર છ .વિશ્વના દરેક િનષુ્ યનો આમિા નો આમિા ૫૫રિામિાની સાથ  જોડાઇ જાય તો જ વિશ્વ ર્ાવંત સભંિ છ .ર્ાવંત રિામિાની સાથ  જોડાઇ જાય તો જ વિશ્વ ર્ાવંત સભંિ છ .ર્ાવંત 
જોઇએ તો આ કદિ ઉપાડવુ ંજ જોઇએ તો આ કદિ ઉપાડવુ ંજ ૫૫ડર્ ....તો ડર્ ....તો આિો આઆિો આ૫૫ણ  સૌ આર્ળ િધીએ.....!!!ણ  સૌ આર્ળ િધીએ.....!!!  
અિારા અંતઃકરણ ચતષુ્ િઅિારા અંતઃકરણ ચતષુ્ િયના ચાર ભાર્ છ ઃ િન..બદુ્વ્..ર્ચત્ત અન  અિંકાર.યના ચાર ભાર્ છ ઃ િન..બદુ્વ્..ર્ચત્ત અન  અિંકાર.  
િનિા ંસકંલ્પિનિા ંસકંલ્પ--વિકલ્પ થાય છ .ર્ચત્ત ત ના ઉપર ર્ચ્તન કરે છ ,મયારબાદ બદુ્વ્ ત ના સબધંિા ં વનણશય કરે વિકલ્પ થાય છ .ર્ચત્ત ત ના ઉપર ર્ચ્તન કરે છ ,મયારબાદ બદુ્વ્ ત ના સબધંિા ં વનણશય કરે 
છ ..અિંકારથી કતમૃિભાિ ઉમપન્ન થાય છ ..આિ,િન અિારા સકંલ્પછ ..અિંકારથી કતમૃિભાિ ઉમપન્ન થાય છ ..આિ,િન અિારા સકંલ્પ--વિકલ્પોનુ ંઉદર્િ સ્થાન છ .િન અિારી વિકલ્પોનુ ંઉદર્િ સ્થાન છ .િન અિારી 
ઇષ્્િયોનુ ંપ્ર રક તથા વનયતં્રક છ .િનન  કેષ્્િત કયાશ વસિાય કોઇપણઇષ્્િયોનુ ંપ્ર રક તથા વનયતં્રક છ .િનન  કેષ્્િત કયાશ વસિાય કોઇપણ  કાયશ સપંણૂશપણ  સપંાદન થઇ ર્કતુ ંકાયશ સપંણૂશપણ  સપંાદન થઇ ર્કતુ ં
નથી.અિ  જે કંઇ શભુનથી.અિ  જે કંઇ શભુ--અશભુ કિશ કરીએ છીએ ત ની રૂઅશભુ કિશ કરીએ છીએ ત ની રૂ૫૫રેખા પ્રથિ અિારા િનિા ંજ બન  છ  અન  ત  મજુબ રેખા પ્રથિ અિારા િનિા ંજ બન  છ  અન  ત  મજુબ 
જ અિારી કિેષ્્િયો ત ન  કાયાશક્્િત કરે છ .આિ,અિારા તિાિ શભુજ અિારી કિેષ્્િયો ત ન  કાયાશક્્િત કરે છ .આિ,અિારા તિાિ શભુ--અશભુ કિોનુ ં પ્રધાન કારણ અિારંૂ અશભુ કિોનુ ં પ્રધાન કારણ અિારંૂ 
િન જ છ .િન જ છ .  
ઉઉ૫૫વનષદવનષદિા ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંિા ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ છ  કેઃ !! !! િન એિમ  િનષુ્ યાિન એિમ  િનષુ્ યાણામ  બધંન કારણ િોષયોણામ  બધંન કારણ િોષયો  !!!!  
િન જ અિારા બધંન અન  િોષનુ ં કારણ છ .આ વસિાય અિારા જીિનિા ંસફળતા અન  વનષ્ ફિન જ અિારા બધંન અન  િોષનુ ં કારણ છ .આ વસિાય અિારા જીિનિા ંસફળતા અન  વનષ્ ફળતાઓિા ંળતાઓિા ં
૫૫ણ અિારંૂ િનોબળનુ ંિિમિપણૂશ યોર્દાન િોય છ .િનિા ંઉમસાિ િોય તો કિીન કાયશ ણ અિારંૂ િનોબળનુ ંિિમિપણૂશ યોર્દાન િોય છ .િનિા ંઉમસાિ િોય તો કિીન કાયશ ૫૫ણ સરુ્િતાપિૂશક ણ સરુ્િતાપિૂશક 
સંસં૫૫ન્ન થાય છ ,પરંત ુઉમસાિિીન ન્ન થાય છ ,પરંત ુઉમસાિિીન અધરૂા િનથી કરેલ કાયશિા ંઅસફળતા જ િળ  છ ,એટલ  વિજ્યઅધરૂા િનથી કરેલ કાયશિા ંઅસફળતા જ િળ  છ ,એટલ  વિજ્ય--૫૫રાજયનુ ંરાજયનુ ં
કારણ કારણ ૫૫ણ અિારંૂ િનોબળ છ .ણ અિારંૂ િનોબળ છ .  
!! !! િનકે િારે િાર િૈ ! િનકે જીત  જીતિનકે િારે િાર િૈ ! િનકે જીત  જીત  !!!!  
િનની આ ચચંળતાનુ ં કારણ િનનો વિષય ઇષ્્િયોની સાથ નો સયંોર્ છ . ઇષ્્િયો વિષયોના સયંોર્થી િનની આ ચચંળતાનુ ં કારણ િનનો વિષય ઇષ્્િયોની સાથ નો સયંોર્ છ . ઇષ્્િયો વિષયોના સયંોર્થી 
િનન  પોતાનુ ંઅનરુ્ાિી બનાિી લઇ િનન  ક્સ્થર થિાિનન  પોતાનુ ંઅનરુ્ાિી બનાિી લઇ િનન  ક્સ્થર થિા  દેત ુ ંનથી.જો કે િનન  ઇષ્્િયોથી શ્ર ષ્ િદેત ુ ંનથી.જો કે િનન  ઇષ્્િયોથી શ્ર ષ્ િ..સબળ અન  ..સબળ અન  
સકુ્ષ્ િસકુ્ષ્ િ કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ . કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ .  
શ્રીિદ  ભર્િદર્ીતાિા ંભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણશ્રીિદ  ભર્િદર્ીતાિા ંભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણ કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ  
““ઇષ્્િયોન  સ્થળૂ ર્રીર કરતા ંઇષ્્િયોન  સ્થળૂ ર્રીર કરતા ં ૫૫ર (શ્ર ષ્ િર (શ્ર ષ્ િ..સબળ..પ્રકાર્ક..વ્યાપક ત િજ સકૂ્ષ્ િ..સબળ..પ્રકાર્ક..વ્યાપક ત િજ સકૂ્ષ્ િ) કિ ેછ .ઇષ્્િયોથી ) કિ ેછ .ઇષ્્િયોથી ૫૫ર િન ર િન 
છ ..િનથી છ ..િનથી ૫૫ર બદુ્વ્ છ  ર બદુ્વ્ છ  અન  જે બદુ્વ્થી અન  જે બદુ્વ્થી ૫૫ણ ણ ૫૫ર છ  ત  કાિ છ .ર છ  ત  કાિ છ .’’’’  !! !! (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૪૨)૩/૪૨)  
સ્થળૂ ર્રીર સ્થળૂ ર્રીર વિષયવિષય  છ ..ઇષ્્િયો છ ..ઇષ્્િયો બહિઃકરણબહિઃકરણ  છ  અન  િન..બદુ્વ્ છ  અન  િન..બદુ્વ્ અંતઃકરણઅંતઃકરણ  છ .સ્થળૂ ર્રીરથી ઇષ્્િયો છ .સ્થળૂ ર્રીરથી ઇષ્્િયો ૫૫ર છ  ર છ  
તથા ઇષ્્િયોથી તથા ઇષ્્િયોથી ૫૫ર બદુ્વ્ છ .બદુ્વ્થી ર બદુ્વ્ છ .બદુ્વ્થી ૫૫ર અિં છ  જે કતાશ છ .આ અિં(કતાશ)િા ંકાિ એટલ  કેઃ લૌકીક ઇ્છા રિ ેર અિં છ  જે કતાશ છ .આ અિં(કતાશ)િા ંકાિ એટલ  કેઃ લૌકીક ઇ્છા રિ ે
છ છ .સાધકના હ્રદયિા ંરિલેી તિાિ કાિનાઓ જ્યારે સમળુર્ી નષ્ ટ.સાધકના હ્રદયિા ંરિલેી તિાિ કાિનાઓ જ્યારે સમળુર્ી નષ્ ટ થઇ જાય છ  મયારે િરણધિય િનષુ્ ય થઇ જાય છ  મયારે િરણધિય િનષુ્ ય  
અિર થઇ જાય છ  અન  અિી િનષુ્ યઅિર થઇ જાય છ  અન  અિી િનષુ્ ય ર્રીરિા ંજ બ્રહ્મનો સારી રીત  અનભુિ કરી લ  છ .જે સિય  િનષુ્ ય ર્રીરિા ંજ બ્રહ્મનો સારી રીત  અનભુિ કરી લ  છ .જે સિય  િનષુ્ ય  
પોતાના િનિા ંરિિેાિાળી તિાિ કાિનાઓનો પોતાના િનિા ંરિિેાિાળી તિાિ કાિનાઓનો ૫૫રીમયાર્ કરી દે છ  ત  જ સિય  ત  ભર્િમસ્િરીમયાર્ કરી દે છ  ત  જ સિય  ત  ભર્િમસ્િરૂરૂ૫૫ન  પ્રા તન  પ્રા ત  
કરી લ  છ .કરી લ  છ .  
શ્રીિદ  ર્ીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયિા ંઅજુ શન  ભર્િાનન  પોતાની વિિર્તા વ્યતત કરતા ંકહ્ુ ંકેઃશ્રીિદ  ર્ીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયિા ંઅજુ શન  ભર્િાનન  પોતાની વિિર્તા વ્યતત કરતા ંકહ્ુ ંકેઃ  
““િ ે િધસુદૂન..! આપ  સિતાયતુત જે યોર્નો ઉિ ેિધસુદૂન..! આપ  સિતાયતુત જે યોર્નો ઉ૫૫દેર્ આ યોદેર્ આ યો છ ..િનની ચચંળતાના કારણ  યોર્ની ક્સ્થર  છ ..િનની ચચંળતાના કારણ  યોર્ની ક્સ્થર 
ક્સ્થવત જોતો નથી.ક્સ્થવત જોતો નથી.’’ ’’ (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૬/૩૪)૬/૩૪)  
સાસંારીક સાસંારીક ૫૫દાથોની પ્રાપ  દાથોની પ્રાપ    વતવત--અપ્રાવ તઅપ્રાવ તિા ં ર્ચત્તની સિતા રિિેી જોઇએ.આ સિતાથી િનષુ્ યિા ં ર્ચત્તની સિતા રિિેી જોઇએ.આ સિતાથી િનષુ્ યનુ ંકલ્યાણ થાય નુ ંકલ્યાણ થાય 



છ .જ્યા ંસધુી િનની ચચંળતા દૂર થાય નિી મયા ંસધુી ધ્યાનયોર્ વસ્ થતો નથી અન  ધ્યાનયોર્ વસ્ છ .જ્યા ંસધુી િનની ચચંળતા દૂર થાય નિી મયા ંસધુી ધ્યાનયોર્ વસ્ થતો નથી અન  ધ્યાનયોર્ વસ્ 
થયા વિના સિતાની પ્રાવ તથયા વિના સિતાની પ્રાવ ત થતી નથી. થતી નથી.  
અજુ શનના આ કથનની સિિતી વ્યતત કરતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણઅજુ શનના આ કથનની સિિતી વ્યતત કરતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણજીએ િજીએ િનોવનગ્રિના બ  ઉપાય બતાિતા ંકહ્ુ ંનોવનગ્રિના બ  ઉપાય બતાિતા ંકહ્ુ ં
કેઃકેઃ  
““આ િન ઘણુ ંજ ચચંળ છ  ત િજ મુ્ કેલીથી િર્ થનારંૂ છ .આ તારંૂ કિવે ુ ંર્બલ્ૃુલ બરાબર છ ..છતા ંઆ િન ઘણુ ંજ ચચંળ છ  ત િજ મુ્ કેલીથી િર્ થનારંૂ છ .આ તારંૂ કિવે ુ ંર્બલ્ૃુલ બરાબર છ ..છતા ં૫૫ણ એ ણ એ 
અભ્યાસ અન  િૈરાગ્ય િડ ેિર્િા ંથાય છ .અભ્યાસ અન  િૈરાગ્ય િડ ેિર્િા ંથાય છ .’’’’(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૬/૩૫)૬/૩૫)  
િનન  િારંિાર ધ્ય યિા ંલર્ાડિાન  િનન  િારંિાર ધ્ય યિા ંલર્ાડિાન  અભ્યાસઅભ્યાસ  કિ ેછ .આ અભ્યાસની વસદ્વ્ વનરંતર સિય આકિ ેછ .આ અભ્યાસની વસદ્વ્ વનરંતર સિય આ૫૫િાથી થાય િાથી થાય 
છ .સિય છ .સિય ૫૫ણ વનરંતર કાઢિો જોઇએ..દરરોજ કાઢિો જોઇએ.ક્યારેક અભ્યાસ કયો અન  ક્યારેક ન ણ વનરંતર કાઢિો જોઇએ..દરરોજ કાઢિો જોઇએ.ક્યારેક અભ્યાસ કયો અન  ક્યારેક ન 
કયો...આિ ન કરવુ.ંઅભ્યાસના બ  પ્રકાર છ ઃકયો...આિ ન કરવુ.ંઅભ્યાસના બ  પ્રકાર છ ઃ  
(૧) (૧) પોતાનુ ં જે લક્ષ્ યપોતાનુ ં જે લક્ષ્ ય કે ધ્ય ય છ  ત િા ં િનોવવૃત્ત લર્ાડિી અન  બીજી વવૃત્ત આિી જાય એટલ  કેઃ બીજુ ં કે ધ્ય ય છ  ત િા ં િનોવવૃત્ત લર્ાડિી અન  બીજી વવૃત્ત આિી જાય એટલ  કેઃ બીજુ ં
ર્ચ્તન આિી જાય ત ની ઉપ ષાર્ચ્તન આિી જાય ત ની ઉપ ષા  કરી દેિી..ત નાથી ઉદાસીન થઇ જવુ.ંકરી દેિી..ત નાથી ઉદાસીન થઇ જવુ.ં  
(ર) જ્યા ંજ્યા ંિન ચાલ્યુ ંજાય મયા ંમયા ંપોતાના લક્ષ્ ય(ર) જ્યા ંજ્યા ંિન ચાલ્યુ ંજાય મયા ંમયા ંપોતાના લક્ષ્ ય  ૫૫રિામિાન  જ જોિા..રિામિાન  જ જોિા..  
અભ્યાસની અંદર સ્િાધ્યાય..ધ્યાન..સ િા..સવુિરણ..સમસરં્...િર્ રે સાધન આિ  છ .ધાવિિક સદગ્રં્ થો નુ ંઅભ્યાસની અંદર સ્િાધ્યાય..ધ્યાન..સ િા..સવુિરણ..સમસરં્...િર્ રે સાધન આિ  છ .ધાવિિક સદગ્રં્ થો નુ ં
અધ્યયન કરવુ ં તથા ર્ચિંતન..િનન કરિાનો અભ્યાસ કરિો.અધ્યયન કરવુ ં તથા ર્ચિંતન..િનન કરિાનો અભ્યાસ કરિો.મયારબાદ ત  અનસુાર મયારબાદ ત  અનસુાર ધ્યાન ધ્યાન કરિાનો તથા કરિાનો તથા 
નાિ સવુિરણનાિ સવુિરણ  કરિાનો અભ્યાસ કરિો.િનની પ્રવવૃત્ત કરિાનો અભ્યાસ કરિો.િનની પ્રવવૃત્ત વિષયો્મખુવિષયો્મખુ  િોય છ  ત થી િનન  વિષયોિાથંી િટાિીન  િોય છ  ત થી િનન  વિષયોિાથંી િટાિીન  
ઇશ્વરો્મખુઇશ્વરો્મખુ  કરવુ.ંકરવુ.ંિનન  િનન  ૫૫રિામિાિા ંલર્ાડવુ ંએ અભ્યાસ છ .રિામિાિા ંલર્ાડવુ ંએ અભ્યાસ છ .  
ઉઉ૫૫રોતત બ  સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ  જેિા કે.રોતત બ  સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ  જેિા કે.........  

  ૫૫રિારિામિા તમિન  જાણીન  ત િની સાથ  સબધં જોડીન  નાિનુ ંસવુિરણ કરવુ.ં.મિા તમિન  જાણીન  ત િની સાથ  સબધં જોડીન  નાિનુ ંસવુિરણ કરવુ.ં.  
  જ્યારે ધ્યાન કરિા બ સીએ મયારે સૌથી જ્યારે ધ્યાન કરિા બ સીએ મયારે સૌથી ૫૫િલેા ંબ  ચાર શ્વાસ બિાર કાઢીન  એિી ભાિના કરિી કે િ  િલેા ંબ  ચાર શ્વાસ બિાર કાઢીન  એિી ભાિના કરિી કે િ  

િનથી સસંારન  સિશથા કાઢી નાખ્યો છ ,િિ  િારંૂ િન સસંારનુ ં નિી િનથી સસંારન  સિશથા કાઢી નાખ્યો છ ,િિ  િારંૂ િન સસંારનુ ં નિી ૫૫રંત ુરંત ુ ૫૫રિામિાનુ ં જ ર્ચિંતન રિામિાનુ ં જ ર્ચિંતન 
કરર્  અન  ર્ચિંતનિાંકરર્  અન  ર્ચિંતનિાં  જે કંઇજે કંઇ૫૫ણ આિર્  ત  ણ આિર્  ત  ૫૫રિામિાનુ ંજ સ્િરૂરિામિાનુ ંજ સ્િરૂ૫ ૫ િર્ ..િર્ ..  

િૈરાગ્યનો અથશ છ ઃસાસંારીક વિષયોના પ્રમય  દોષદ્દવષ્ િિૈરાગ્યનો અથશ છ ઃસાસંારીક વિષયોના પ્રમય  દોષદ્દવષ્ િ અ અ૫૫નાિીન  ત િના પ્રમય  અનાસક્તત અન  નાિીન  ત િના પ્રમય  અનાસક્તત અન  
ઉદાસીનતાનો ભાિ પ દા કરિો.વિષયોિા ં દોષદર્શન અન  વિષયાસક્તતના ૃુઉદાસીનતાનો ભાિ પ દા કરિો.વિષયોિા ં દોષદર્શન અન  વિષયાસક્તતના ૃુ--૫૫રીણાિના ર્ચિંતનથી રીણાિના ર્ચિંતનથી 
વિષયો્મખુ િન વિષયોના પ્રમય  વિરતતવિષયો્મખુ િન વિષયોના પ્રમય  વિરતત  થઇ જાય છ .આ પ્રસરં્િા ંરાજવષિ ભતિૃરી લ ર્ખત શ્ર્લોક ઘણો જ થઇ જાય છ .આ પ્રસરં્િા ંરાજવષિ ભતિૃરી લ ર્ખત શ્ર્લોક ઘણો જ 
ઉઉ૫૫યોર્ી છ .યોર્ી છ .  
““ભોર્િા ં રોર્ થિાનો ભય...ૃુલાર્ભિાનથી ભોર્િા ં રોર્ થિાનો ભય...ૃુલાર્ભિાનથી ૫૫તનનો ભય...ધનથી રાજાનો ભય...િૌનિા ં દીનતાનો તનનો ભય...ધનથી રાજાનો ભય...િૌનિા ં દીનતાનો 
ભય...બળિાન િોિાિા ંર્ત્રનુો ભય...સુદંરતાિા ંવ ૃ્ ાિસ્થાનો ભય...ર્ાસ્ત્રજ્ઞ િોિાિા ંિાદભય...બળિાન િોિાિા ંર્ત્રનુો ભય...સુદંરતાિા ંવ ૃ્ ાિસ્થાનો ભય...ર્ાસ્ત્રજ્ઞ િોિાિા ંિાદ--વિિાદ (વિરોધ)નો વિિાદ (વિરોધ)નો 
ભય...ગણુભય...ગણુિાન િોિાિા ં દુષ્ ટોિાન િોિાિા ં દુષ્ ટોનો ભય અન  ર્રીરિા ં મમૃયનુો ભય બન લો રિ ે છ ...ફતત િૈરાગ્યિા ં જ નો ભય અન  ર્રીરિા ં મમૃયનુો ભય બન લો રિ ે છ ...ફતત િૈરાગ્યિા ં જ 
અભય(ભયમતુત) નો ભાિ છ .અભય(ભયમતુત) નો ભાિ છ .’’ ’’ (િૈરાગ્ય ર્તકઃ(િૈરાગ્ય ર્તકઃ૩૫)૩૫)  
અભ્યાસની સિાય િાટે અભ્યાસની સિાય િાટે ““િૈરાગ્યિૈરાગ્ય’’’’  ની જરૂર છ ,કારણ કેઃસસંારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ દૂર થર્  ત ટલુ ંજ િન ની જરૂર છ ,કારણ કેઃસસંારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ દૂર થર્  ત ટલુ ંજ િન 
૫૫રિામિાિા ંલાર્ર્ ..રિામિાિા ંલાર્ર્ ..  
િૈરાગ્ય લાિિાના કેિૈરાગ્ય લાિિાના કેટલાક ઉપાય છ ...!!ટલાક ઉપાય છ ...!!  

  સસંાર પ્રવતષણ બદલાય છ  અન  પોતાનુ ં સ્િરૂસસંાર પ્રવતષણ બદલાય છ  અન  પોતાનુ ં સ્િરૂ૫ ૫ ક્યારેય અન  કોઇપણ ષણ  બદલાત ુ ંનથી,આથી ક્યારેય અન  કોઇપણ ષણ  બદલાત ુ ંનથી,આથી 
સસંાર આસસંાર આ૫૫ણી સાથ  નથી અન  આપણ  સસંારની સાથ  નથી...આિો વિચાર કરિાથી સસંારથી ણી સાથ  નથી અન  આપણ  સસંારની સાથ  નથી...આિો વિચાર કરિાથી સસંારથી 
િ રાગ્ય થાય છ .િ રાગ્ય થાય છ .  



  પોતાના કિિેાિાળા જેટલા ૃુટંુબીજનો અન  સબધંીઓ છ  ત ઓ આપોતાના કિિેાિાળા જેટલા ૃુટંુબીજનો અન  સબધંીઓ છ  ત ઓ આ૫૫ણી પાસ  અનુણી પાસ  અનુૃ ળૂતાની ઇ્છા ૃળૂતાની ઇ્છા 
રાખતા િોય છ  ત થી આરાખતા િોય છ  ત થી આ૫૫ણી ર્ક્તત..સાિથ્યશ..યોગ્યતા અન  સિજ અનસુાર ત િની ્યાયયતુત ણી ર્ક્તત..સાિથ્યશ..યોગ્યતા અન  સિજ અનસુાર ત િની ્યાયયતુત 
ઇ્છા પરુી કરી દેિી અન  ઇ્છા પરુી કરી દેિી અન  ૫૫રીશ્રિ કરીન  ત િની સ િા કરિી,પરંત ુ ત િની પાસ થી પોતાની રીશ્રિ કરીન  ત િની સ િા કરિી,પરંત ુ ત િની પાસ થી પોતાની 
અનુૃ ળૂતાની તથા કંઇ લ િાની ઇ્છાનો મયાર્ કરિો..આિ કરિાથી સ્િાભાવિક જ િૈરાગ્ય આિી અનુૃ ળૂતાની તથા કંઇ લ િાની ઇ્છાનો મયાર્ કરિો..આિ કરિાથી સ્િાભાવિક જ િૈરાગ્ય આિી 
જાજાય છ .ય છ .  

  વિષયો અન  ઇષ્્િયોના સયંોર્થી જે સખુની અનભુવૂત થાય છ  ત  ષર્ણક અન  વિષયો અન  ઇષ્્િયોના સયંોર્થી જે સખુની અનભુવૂત થાય છ  ત  ષર્ણક અન  ૫૫રીણાિિા ં વિષ રીણાિિા ં વિષ 
બરાબર છ  આ સમયન  હ્રદયિા ંઉતારી લ િાથી િનિા ંવિષયોના પ્રમય  િૈરાગ્યનો ભાિ આિી જાય બરાબર છ  આ સમયન  હ્રદયિા ંઉતારી લ િાથી િનિા ંવિષયોના પ્રમય  િૈરાગ્યનો ભાિ આિી જાય 
છ ..છ ..  

શ્રીિદ ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ ભર્િદ  ર્ીતાિા ંિણશિ લ ઉિા ંિણશિ લ ઉ૫૫રોતત બ  ઉપાયો (અભ્યાસ અન  િૈરાગ્ય) િા ંપ્રથિ બરોતત બ  ઉપાયો (અભ્યાસ અન  િૈરાગ્ય) િા ંપ્રથિ બતાિ લ તાિ લ અભ્યાસ અભ્યાસ 
એ ભતતએ ભતત૫૫રકરક  છ  અન  છ  અન  િૈરાગ્ય જ્ઞાનિૈરાગ્ય જ્ઞાન૫૫રકરક  છ .છ .િનન  વિષયોિાથંી િટાિીન  ઇશ્વરો્મખુ બનાિવુ ંભક્તતથી જ િનન  વિષયોિાથંી િટાિીન  ઇશ્વરો્મખુ બનાિવુ ંભક્તતથી જ 
સભંિ બન  છ .સભંિ બન  છ .ત ના િાટે ઇશ્વરની ર્રણાર્વત અપ ર્ષત છ .વિષયોિા ં દોષદર્શન જ્ઞાનિાર્શની સાધનાથી ત ના િાટે ઇશ્વરની ર્રણાર્વત અપ ર્ષત છ .વિષયોિા ં દોષદર્શન જ્ઞાનિાર્શની સાધનાથી 
સભંિ બન  છ .જ્ઞાની અસતનો મયાર્ કરીન  સતન  ગ્રિણ કરે છ . સસંાર અસભંિ બન  છ .જ્ઞાની અસતનો મયાર્ કરીન  સતન  ગ્રિણ કરે છ . સસંાર અન  ત ના તિાિ ન  ત ના તિાિ ૫૫દાથો અસત  અન  દાથો અસત  અન  
અવનમય છ  એવુ ંિાનીન  જ્ઞાની પોતાના િનન  વિષયો્મખુ થિા દેતા નથીઅવનમય છ  એવુ ંિાનીન  જ્ઞાની પોતાના િનન  વિષયો્મખુ થિા દેતા નથી..  
ભારતીય દર્શનોિા ં એક યોર્દર્શન છ .ત ના પ્રણ તા ભારતીય દર્શનોિા ં એક યોર્દર્શન છ .ત ના પ્રણ તા ““િિવષિ પાતજંલીિિવષિ પાતજંલી’’’’  છ .આ દર્શનિા ંછ .આ દર્શનિા ં યિ..વનયિ.. યિ..વનયિ.. 
આસન..પ્રાણાયાિ..પ્રમયાિાર..ધારણા..ધ્યાન અન  સિાવધ...આસન..પ્રાણાયાિ..પ્રમયાિાર..ધારણા..ધ્યાન અન  સિાવધ...િર્ રેના અભ્યાસ દ્વાિર્ રેના અભ્યાસ દ્વારા િન અન  ઇષ્્િયોન  રા િન અન  ઇષ્્િયોન  
વનયવંત્રત કરીન  સિાવધની ક્સ્થવત પ્રા તવનયવંત્રત કરીન  સિાવધની ક્સ્થવત પ્રા ત કરિાનુ ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ . કરિાનુ ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ .  
પાતજંલી યોર્દર્શનનુ ંબીજુ ંસતૂ્ર છ ઃપાતજંલી યોર્દર્શનનુ ંબીજુ ંસતૂ્ર છ ઃ  યોર્વિત્તવવૃત્ત વનરોધઃયોર્વિત્તવવૃત્ત વનરોધઃ  
એટલ  કેઃ ર્ચત્ત(િન)ની વવૃત્તઓનો વનરોધ એ જ યોર્ છ .ર્ચત્તવવૃત્તઓનો વનરોધ કરિાનો અથશ છ  િનની એટલ  કેઃ ર્ચત્ત(િન)ની વવૃત્તઓનો વનરોધ એ જ યોર્ છ .ર્ચત્તવવૃત્તઓનો વનરોધ કરિાનો અથશ છ  િનની 
ચચંળતાન  રોકિી.આ ચચંળતાન  રોકિી.આ વનરોધ કેિી રીત  થાય ? આ સબધંિા ંિિવષિ પાતજંલીએ વનરોધ કેિી રીત  થાય ? આ સબધંિા ંિિવષિ પાતજંલીએ ૫૫ણ બ  સાધનોનો ઉલ્લ ખ ણ બ  સાધનોનો ઉલ્લ ખ 
કયો છ  કે જે શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકયો છ  કે જે શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં૫૫ણ કિિેાિા ંઆવ્યો છ .ણ કિિેાિા ંઆવ્યો છ .  
યોર્દર્શનનુ ંબારમુ ંસતૂ્ર છ ઃ યોર્દર્શનનુ ંબારમુ ંસતૂ્ર છ ઃ અભ્યાસિૈરાગ્યાભ્યા ંતવન્નરોધઃઅભ્યાસિૈરાગ્યાભ્યા ંતવન્નરોધઃ  
૫૫રંત ુજો આ બ  ઉપાયો કરિા છતા ંસફળતા ના િળ ..એટલ  કે િનની ચચંળતા દૂર નારંત ુજો આ બ  ઉપાયો કરિા છતા ંસફળતા ના િળ ..એટલ  કે િનની ચચંળતા દૂર ના  થાય તો શુ ંકરવુ ં? થાય તો શુ ંકરવુ ં? 
આનુ ંસિાધાન કરતા ંિિવષિ પાતજંલીએ આર્ળના સતૂ્રિા ંલખ્યુ ંછ  કે...................આનુ ંસિાધાન કરતા ંિિવષિ પાતજંલીએ આર્ળના સતૂ્રિા ંલખ્યુ ંછ  કે...................  
!! ઇશ્વરપ્રર્ણધાનાદ્વો !!!! ઇશ્વરપ્રર્ણધાનાદ્વો !!  (સિાવધપાદઃ સતૂ્ર(સિાવધપાદઃ સતૂ્ર--૨૩)૨૩)  
ઇશ્વર પ્રર્ણધાનનો અથશ છ ...ઇશ્વરની ર્રણાર્વત. ઇશ્વરની ર્રણાર્વત સ્િીકારી ત િના નાિ..રૂઇશ્વર પ્રર્ણધાનનો અથશ છ ...ઇશ્વરની ર્રણાર્વત. ઇશ્વરની ર્રણાર્વત સ્િીકારી ત િના નાિ..રૂ૫.. ૫.. ગણુ અન  ગણુ અન  
લીલાનુ ંશ્રિણ.લીલાનુ ંશ્રિણ..હકતશન અન  ર્ચિંતન..િનન કરવુ ંતથા તિાિ કિો ભર્િાનન  સિવપિત કરી દેિા.ંઇશ્વર સિશ .હકતશન અન  ર્ચિંતન..િનન કરવુ ંતથા તિાિ કિો ભર્િાનન  સિવપિત કરી દેિા.ંઇશ્વર સિશ 
સિથશ છ  ત  પોતાના ર્રણાર્ત ભતત ઉસિથશ છ  ત  પોતાના ર્રણાર્ત ભતત ઉ૫૫ર પ્રસન્ન થઇન  ત િના ભાિ અનસુાર તિાિ સખુો પ્રદાન કરે ર પ્રસન્ન થઇન  ત િના ભાિ અનસુાર તિાિ સખુો પ્રદાન કરે 
છ .ઇશ્વરિા ંિન લર્ાડિાથી ચ;ચળતા આપોઆપ સિા તછ .ઇશ્વરિા ંિન લર્ાડિાથી ચ;ચળતા આપોઆપ સિા ત થઇ જાય છ .આના િાટે ભર્િમૃૃપાનુ ંઅિલબંન  થઇ જાય છ .આના િાટે ભર્િમૃૃપાનુ ંઅિલબંન 
લ વુંલ વ ુ ં ૫૫ડ ેછ  કારણ કે વ્યક્તતની બદુ્વ્..ર્ક્તત..પ્રયમન અન  પરુૂષાથશ વસવિત છ .વસવિત સાધનોથી અવસવિતન  ડ ેછ  કારણ કે વ્યક્તતની બદુ્વ્..ર્ક્તત..પ્રયમન અન  પરુૂષાથશ વસવિત છ .વસવિત સાધનોથી અવસવિતન  
કેિી રીત  િ ળિી ર્કાય !! એટલ  પરુૂષાથશની સાથ  સાથ  ભર્િાનની ૃૃપાનો આશ્રય ગ્રિણ કરિો આિ્યક કેિી રીત  િ ળિી ર્કાય !! એટલ  પરુૂષાથશની સાથ  સાથ  ભર્િાનની ૃૃપાનો આશ્રય ગ્રિણ કરિો આિ્યક 
છ .ભર્િાનના ર્રણાર્ત થઇન  પ્રભનુ  પ્રાથશના કરિી જોઇએ..છ .ભર્િાનના ર્રણાર્ત થઇન  પ્રભનુ  પ્રાથશના કરિી જોઇએ..  

જેિી રીત  ઢીિર(િાછીજેિી રીત  ઢીિર(િાછીિાર) િાછલીઓન  િાર) િાછલીઓન  ૫૫કડિા િાટે નદીિા ં જાળ નાખ  છ , તો જાળની અંદર કડિા િાટે નદીિા ં જાળ નાખ  છ , તો જાળની અંદર 
આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫૫કડાઇ જાય છ , કડાઇ જાય છ , ૫૫રંત ુજે િાછલી જાળ નાખિાિાળા િાછીિારના ચરણોની રંત ુજે િાછલી જાળ નાખિાિાળા િાછીિારના ચરણોની 
પાસ  આિી જાય છ  ત  પાસ  આિી જાય છ  ત  ૫૫કડાતી નથી, ત િી જ રીત  ભર્િાનની િાયા(સસંાર)િા ંિિતા કરીન  જીિો ફસાઇ કડાતી નથી, ત િી જ રીત  ભર્િાનની િાયા(સસંાર)િા ંિિતા કરીન  જીિો ફસાઇ 
જાય છ  અન  જ્ િજાય છ  અન  જ્ િ--િરણના ચક્કરિરણના ચક્કરિા ંફરતા રિ ેછ , પરંત ુજે જીિો િાયાપવત િા ંફરતા રિ ેછ , પરંત ુજે જીિો િાયાપવત ૫૫રિામ િારિામ િાન  જાણીન ,િાનીન  ન  જાણીન ,િાનીન  



ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય છ .ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય છ .  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી િિારાજ વિનય ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી િિારાજ વિનય ૫૫વત્રકાિા ંિનની ચચંળતા વિર્  લખતા ંકિ ેછ  કે........વત્રકાિા ંિનની ચચંળતા વિર્  લખતા ંકિ ેછ  કે........  
િ રો િન િહરજુ િિ ન તજે !! વનસહદન નાથ દેઉં વર્ખ બહું ર્બવધ કરત િ રો િન િહરજુ િિ ન તજે !! વનસહદન નાથ દેઉં વર્ખ બહું ર્બવધ કરત સભુાઉં વનજૈ !!સભુાઉં વનજૈ !!  
િ ે િરી ! િારંૂ િન િિ છોડત ુ ં નથી.િ ે નાથ ! હું હદિસ રાત ત ન  અન ક પ્રકારથી સિજાવુ ં છં,પરંત ુિન િ ે િરી ! િારંૂ િન િિ છોડત ુ ં નથી.િ ે નાથ ! હું હદિસ રાત ત ન  અન ક પ્રકારથી સિજાવુ ં છં,પરંત ુિન 
પોતાના સ્િભાિ અનસુાર જ કરે છ .હું અન ક પ્રકારના ઉપાયો કરી કરીન  થાકી ર્યો છં,પરંત ુઆ િન પોતાના સ્િભાિ અનસુાર જ કરે છ .હું અન ક પ્રકારના ઉપાયો કરી કરીન  થાકી ર્યો છં,પરંત ુઆ િન 
અમયતં બળિાન અન  અજય છ .તલુસીદાસજી કિ ેછ  કેઃ િારંૂ િન મયાઅમયતં બળિાન અન  અજય છ .તલુસીદાસજી કિ ેછ  કેઃ િારંૂ િન મયારે જ િર્િા ંઆિર્  કે જ્યારે પ્ર રણા રે જ િર્િા ંઆિર્  કે જ્યારે પ્ર રણા 
કરનાર કરનાર ૫૫રિામિા પોત  જ ત ન  રોકે !!!રિામિા પોત  જ ત ન  રોકે !!!  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................  
રાિચરીત િાનસ અનસુારરાિચરીત િાનસ અનસુાર      િોિ સકલ વ્યાવધહ્નિોિ સકલ વ્યાવધહ્ન  કર મલૂાકર મલૂા  

િોિનો અથશ છ  િસ્તનુા િાસ્તવિક જ્ઞાનનો અભાિ. આ અિસ્થાિા ંબ  પ્રકારની ક્સ્થવતઓ ઉમપન્ન થાય છ . િોિનો અથશ છ  િસ્તનુા િાસ્તવિક જ્ઞાનનો અભાિ. આ અિસ્થાિા ંબ  પ્રકારની ક્સ્થવતઓ ઉમપન્ન થાય છ . 
પ્રથિિા ંઅિ  અિસ્તનુ  િસ્ત ુિાની લઇએ છીએ,જેિ કેઃદોરડાન  સાપ સિજી લ િો..ત ન  પ્રથિિા ંઅિ  અિસ્તનુ  િસ્ત ુિાની લઇએ છીએ,જેિ કેઃદોરડાન  સાપ સિજી લ િો..ત ન  ભ્રિ ભ્રિ કિિેાિા ંઆિ  કિિેાિા ંઆિ  
છ .બીજાિા ંિસ્તનુી યથાશથતાના સબધંિા ંસદેંિ રિ ેછ  કેઃ દોરડંુછ .બીજાિા ંિસ્તનુી યથાશથતાના સબધંિા ંસદેંિ રિ ેછ  કેઃ દોરડંુ  છ  કે સાછ  કે સા૫ ! ૫ ! િોિિોિ  અિારી આંખોની સાિ  અિારી આંખોની સાિ  
એવુ ંઆિરણ લાિી દે છ  કે જેના કારણ  અિ  િસ્તનુા િાસ્તવિક સ્િરૂએવુ ંઆિરણ લાિી દે છ  કે જેના કારણ  અિ  િસ્તનુા િાસ્તવિક સ્િરૂ૫૫ન  જોઇ ર્કતા નથી.આ િોિ િાયાની ન  જોઇ ર્કતા નથી.આ િોિ િાયાની 
મખુ્ય ર્ક્તત છ . મખુ્ય ર્ક્તત છ . ૫૫રિામિાએ િોિનુ ં સર્જન એક વિર્ ષ ઉદ્દ ્યના િાટે કયુું છ .િાયાનો સિારો લઇન  જ રિામિાએ િોિનુ ં સર્જન એક વિર્ ષ ઉદ્દ ્યના િાટે કયુું છ .િાયાનો સિારો લઇન  જ 
૫૫રિામિા સવૃષ્ ટરિામિા સવૃષ્ ટની રચના કરે છ  ત ન ની રચના કરે છ  ત ન   જ જ અવિદ્યાઅવિદ્યા--િાયાિાયા  કિિેાિા ંઆિ  છ . જે સમયની ઉકિિેાિા ંઆિ  છ . જે સમયની ઉ૫૫ર એવુ ંઆિરણ ર એવુ ંઆિરણ 
લાિી દે છ  કે જેથી િનષુ્ યલાિી દે છ  કે જેથી િનષુ્ ય સમયનુ ંિાસ્તવિક સ્િરૂ સમયનુ ંિાસ્તવિક સ્િરૂ૫ ૫ જોઇ ર્કતો નથી.િાયાનુ ંઆ બીજુ ંરૂજોઇ ર્કતો નથી.િાયાનુ ંઆ બીજુ ંરૂ૫ ૫ િોિ છ  ત ના િોિ છ  ત ના 
કારણ  જ િનષુ્ યકારણ  જ િનષુ્ ય પોતાનુ ં િાસ્તવિક સ્િરૂ પોતાનુ ં િાસ્તવિક સ્િરૂ૫ ૫ ભલૂી જાય છ .ત  ભલૂી ર્યો છ  કે ભલૂી જાય છ .ત  ભલૂી ર્યો છ  કે ત  દેિ નથી ત  દેિ નથી ૫૫રંત ુઆમિા રંત ુઆમિા 
છ .છ .િાસ્તિિાંિાસ્તિિાં  જીિએ જીિએ ૫૫રિામિાનો અંર્ છ .રિામિાનો અંર્ છ .ભ્રિિર્ ત  દેિન  જ પોતાનુ ં િાસ્તવિક સ્િરૂભ્રિિર્ ત  દેિન  જ પોતાનુ ં િાસ્તવિક સ્િરૂ૫ ૫ િાનીન  અન ક િાનીન  અન ક 
પ્રકારના કષ્ ટપ્રકારના કષ્ ટ ભોર્િ  છ . ભોર્િ  છ .ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી રાિચરીત િાનસર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી રાિચરીત િાનસિા ંકિ ેછ  કેઃિા ંકિ ેછ  કેઃ  
ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચ તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચ તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,  
સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,  
જડ ચ તનહિ ગ્રંજડ ચ તનહિ ગ્રંથ થ ૫૫હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ,હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ,  
તબ ત  જીિ ભયઉ સસંારી, છૂટ ન ગ્રવંથ ન િોઇ સખુારી....તબ ત  જીિ ભયઉ સસંારી, છૂટ ન ગ્રવંથ ન િોઇ સખુારી....  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/૧૧૬/ખ/ખ/૧૧--૨૨--૩)૩)  
જીિ ઇશ્વરનો અંર્ છ  અન  ત થી જ ત  અવિનાર્ી..ચૈત્યરૂજીિ ઇશ્વરનો અંર્ છ  અન  ત થી જ ત  અવિનાર્ી..ચૈત્યરૂ૫..૫..વનિશળ અન  સિજરૂપ  સખુનો રાર્ી છ , ત  વનિશળ અન  સિજરૂપ  સખુનો રાર્ી છ , ત  
િાયાન  િર્ થઇન  પોપટની જેિ કે િાદંરાની િાફક બધંાઇ રહ્યોિાયાન  િર્ થઇન  પોપટની જેિ કે િાદંરાની િાફક બધંાઇ રહ્યો છ .આ રીત  જડ અન  ચ તનિા ંર્ાિં  છ .આ રીત  જડ અન  ચ તનિા ંર્ાિં ૫૫ડીન  ડીન  
ત  એકરૂત  એકરૂ૫ ૫ થઇ ર્યા ંછ .જો કે ત  ર્ાિં વિથ્યા જ છ ,પરંત ુત ના છૂટિાની િાત કિન સિજિી અન  એ ર્ાિં થઇ ર્યા ંછ .જો કે ત  ર્ાિં વિથ્યા જ છ ,પરંત ુત ના છૂટિાની િાત કિન સિજિી અન  એ ર્ાિં 
૫૫ડિાથી જીિ જ્િીન  િરનારો સસંારી બની ર્યો.િિ  નથી તો ત  ર્ાિં છૂટતી કે નથી ત ન  સખુ પ્રા તડિાથી જીિ જ્િીન  િરનારો સસંારી બની ર્યો.િિ  નથી તો ત  ર્ાિં છૂટતી કે નથી ત ન  સખુ પ્રા ત  
થતુ.ંિ દો અન  પરુાણોએ ત ન  ઉપાય બતાથતુ.ંિ દો અન  પરુાણોએ ત ન  ઉપાય બતાવ્યા િોિા છતા ંવ્યા િોિા છતા ં ૫૫ણ ત  ર્ાિં છૂટતી નથી,ણ ત  ર્ાિં છૂટતી નથી,૫૫રંત ુિધારેન  િધારે રંત ુિધારેન  િધારે 
િજબતૂ બનતી જાય છ .જીિોના હ્રદયિા ં િોિરૂપી અંધકાર વિર્ ષ િોિાથી ત િન  આ ર્ાિં નજરે િજબતૂ બનતી જાય છ .જીિોના હ્રદયિા ં િોિરૂપી અંધકાર વિર્ ષ િોિાથી ત િન  આ ર્ાિં નજરે ૫૫ડતી ડતી 
નથી મયારે છૂટિાની તો કેિી રીત  િતી ? જો ઇશ્વર એિો સયંોર્ ઉનથી મયારે છૂટિાની તો કેિી રીત  િતી ? જો ઇશ્વર એિો સયંોર્ ઉ૫૫ક્સ્થત કરે મયારે જ કદાચ ત  ર્ાિં છૂટે ક્સ્થત કરે મયારે જ કદાચ ત  ર્ાિં છૂટે 
એિી સભંાિના ખરી !એિી સભંાિના ખરી !  
આઆ  િોિના મળૂિા ંઅજ્ઞાન છ .જે જ્ઞાનની આંખથી સમયના િાસ્તવિક સ્િરૂપન  જોઇ ર્કે છ  ત  િોિિા ંિોિના મળૂિા ંઅજ્ઞાન છ .જે જ્ઞાનની આંખથી સમયના િાસ્તવિક સ્િરૂપન  જોઇ ર્કે છ  ત  િોિિા ં૫૫ડતા ડતા 
નથી.જ્ઞાનરૂનથી.જ્ઞાનરૂ૫ ૫ હદહદ૫૫કથી જીિનનો અંધકાર દૂર થાય છ .કથી જીિનનો અંધકાર દૂર થાય છ .  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંજ્ઞાનન  સૌથી શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંજ્ઞાનન  સૌથી ૫૫વિત્ર કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ ઃવિત્ર કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ ઃ  
!! ન હિ જ્ઞાન ન સદ્દર્ ં!! ન હિ જ્ઞાન ન સદ્દર્ ં૫૫વિત્રવિિ વિદ્યત !!વિત્રવિિ વિદ્યત !!  



અજ્ઞાનજવનન િોઅજ્ઞાનજવનન િોિિા ંપડલેો વ્યક્તત પોતાના કષ્ ટિિા ંપડલેો વ્યક્તત પોતાના કષ્ ટના કારણોન  સિજી ર્કતો નથી.ના કારણોન  સિજી ર્કતો નથી.  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ િનષુ્ યર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ િનષુ્ યની આ દયનીય ક્સ્થવતનુ ંસુદંર વિિ ચન કયુું છ .ની આ દયનીય ક્સ્થવતનુ ંસુદંર વિિ ચન કયુું છ .  
સસંારના તિાિ વ્યક્તતઓ ર્બિાર છ  ત  અન ક રોર્ોથી ગ્રસ્ત છ  અન  આ રોર્ોના કારણ  ત  અન ક પ્રકારના સસંારના તિાિ વ્યક્તતઓ ર્બિાર છ  ત  અન ક રોર્ોથી ગ્રસ્ત છ  અન  આ રોર્ોના કારણ  ત  અન ક પ્રકારના 
કષ્ ટોકષ્ ટો ભોર્િ  છ .આ રોર્ ર્ારીહરક નિી  ભોર્િ  છ .આ રોર્ ર્ારીહરક નિી ૫૫રંત ુિાનવસક છ .આ એિો રોર્ છ  જેના લષણો બિારથી દેખાતા ંરંત ુિાનવસક છ .આ એિો રોર્ છ  જેના લષણો બિારથી દેખાતા ં
નથી ત િછતા ંિનષુ્ યનથી ત િછતા ંિનષુ્ યના આચરણોથી ત નો ના આચરણોથી ત નો ૫૫રીચય િ ળિી ર્કાય છ .રીચય િ ળિી ર્કાય છ .  
આ રોર્ છ ઃકાિ..ર મોધ..લોભ િર્ રે વિષયોની આસક્તત..િિતા..ઇષાશ..િષશ..વિિાદિા ં ડબૂ લા રિવે ુ.ં.આ રોર્ છ ઃકાિ..ર મોધ..લોભ િર્ રે વિષયોની આસક્તત..િિતા..ઇષાશ..િષશ..વિિાદિા ં ડબૂ લા રિવે ુ.ં.  િનની િનની 
ૃુટીલતા..અિંકાર,દંભ, કૃુટીલતા..અિંકાર,દંભ, ક૫૫ટ,િદ,િાન,તષૃ્ ણાટ,િદ,િાન,તષૃ્ ણા,વત્રવિધ ,વત્રવિધ એષણાઓ (પતૂ્ર ષણા..વિતૈષણા તથા લોકેષ્ ણાએષણાઓ (પતૂ્ર ષણા..વિતૈષણા તથા લોકેષ્ ણા) િમસર ) િમસર 
અન  અવિિ ક !અન  અવિિ ક !  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ રાિચરીત િાનસર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ રાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂા, વત્િ ત  પવુન ઉિોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂા, વત્િ ત  પવુન ઉ૫૫જહિિં બહ ુશલૂા,જહિિં બહ ુશલૂા,  
કાિ..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,કાિ..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,  
વપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉવપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉ૫૫જઇ સ્યજઇ સ્યપાત દુઃખ દાઇ,પાત દુઃખ દાઇ,  
વિષય િનોરથ દુર્શિ નાના, ત  સબ શલૂ નાિકો જાના,વિષય િનોરથ દુર્શિ નાના, ત  સબ શલૂ નાિકો જાના,  
િિતા દાદૂ કંડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહતુાઇ,િિતા દાદૂ કંડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહતુાઇ,  
૫૫રસખુ દેખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુષ્ ટરસખુ દેખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુષ્ ટ દુષ્ ટ દુષ્ ટતા િન ૃુહટલાઇ,તા િન ૃુહટલાઇ,  
અિંકાર અવત દુઃખદ ડિરૂઆ, દંભ કઅિંકાર અવત દુઃખદ ડિરૂઆ, દંભ ક૫૫ટ િદ િાન ન િરૂઆ,ટ િદ િાન ન િરૂઆ,  
તષૃ્ ણાતષૃ્ ણા ઉદર વદૃ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી ઉદર વદૃ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી,,  
જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિ કા, કિું લર્ર્ કિો ૃુરોર્ અન કા !!જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિ કા, કિું લર્ર્ કિો ૃુરોર્ અન કા !!    (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૨૦/૭/૧૨૦/ખ/ખ/૧૫૧૫--ઇ)ઇ)  
બધા જ રોર્ોનુ ંમળૂ એક િાત્ર િોિ(અજ્ઞાન) જ છ .આ એક વ્યાવધના લીધ  બીજી અન ક પ્રકારની તકલીફો બધા જ રોર્ોનુ ંમળૂ એક િાત્ર િોિ(અજ્ઞાન) જ છ .આ એક વ્યાવધના લીધ  બીજી અન ક પ્રકારની તકલીફો 
તથા અન ક નાના ંિોટા ંશળૂ જાર્  છ .કાિ તથા અન ક નાના ંિોટા ંશળૂ જાર્  છ .કાિ િાતિાત  છ ..લોભ અપાર(ઘણો જ િધી ર્ય લો) છ ..લોભ અપાર(ઘણો જ િધી ર્ય લો) કફકફ  છ ..છ ..ર મોધ ર મોધ વપત્ત વપત્ત 
છ ..જે િંિ ર્ા ંછાતીિા ંપીડા ઉમપન્ન કરતો રિ ેછ ..બળતરા કરે છ .જો કોઇિાર આ ત્રણ  ભાઇઓ (િાત..કફ છ ..જે િંિ ર્ા ંછાતીિા ંપીડા ઉમપન્ન કરતો રિ ેછ ..બળતરા કરે છ .જો કોઇિાર આ ત્રણ  ભાઇઓ (િાત..કફ 
અન  વપત્ત) પ્ર િ કરી લ ..એકબીજા સાથ  િળી જાય તો અન  વપત્ત) પ્ર િ કરી લ ..એકબીજા સાથ  િળી જાય તો ૫૫છી િિા મુ્ કેલી થાય છ ,ત નાથી દુઃખદાયક એિો છી િિા મુ્ કેલી થાય છ ,ત નાથી દુઃખદાયક એિો 
સવન્નપાતસવન્નપાત  રોર્ ઉમપન્ન થાય છ .ઘણી મુ્ કેલીથી પણૂશ થઇ ર્કે એિારોર્ ઉમપન્ન થાય છ .ઘણી મુ્ કેલીથી પણૂશ થઇ ર્કે એિા  વિષયોના િનોરથો છ  ત  બધા જ શળૂ વિષયોના િનોરથો છ  ત  બધા જ શળૂ 
ઉમપન્ન કરે છ .(કષ્ ટઉમપન્ન કરે છ .(કષ્ ટદાયક રોર્ છ ) ત િના ંપરૂા ંનાિ તો ભલા કોન જાણ  છ  ? એટલ  કે ત િનો કોઇ પાર દાયક રોર્ છ ) ત િના ંપરૂા ંનાિ તો ભલા કોન જાણ  છ  ? એટલ  કે ત િનો કોઇ પાર 
નથી..ત  અસખં્ય છ .િિતા નથી..ત  અસખં્ય છ .િિતા દાદરદાદર  છ ..ઇષ્ યાશછ ..ઇષ્ યાશ  ખસ ખસ છ .. દુષ્ ટછ .. દુષ્ ટતા અન  ૃુહટલતા તા અન  ૃુહટલતા કોઢ કોઢ છ ..િષશ અન  વિષાદ છ ..િષશ અન  વિષાદ ર્ળાના ર્ળાના 
રોર્રોર્  છ (ર્લર્ડંન  કંિિાળા જેિા રોછ (ર્લર્ડંન  કંિિાળા જેિા રોર્) પારકાના સખુન  જોઇન  જે બળતરા થાય છ  ત  ર્) પારકાના સખુન  જોઇન  જે બળતરા થાય છ  ત  ષયષય  છ ..ત િી જ રીત  છ ..ત િી જ રીત  
દુષ્ ટદુષ્ ટતા અન  િનની ૃુહટલતાન  જ તા અન  િનની ૃુહટલતાન  જ કોઢ કોઢ જાણિી.અિંકારન  ઘણુ ં દુઃખ આજાણિી.અિંકારન  ઘણુ ં દુઃખ આ૫૫નાર નાર ડકરંૂડકરંૂ  એટલ  કેઃ ર્ાિંનો રોર્ એટલ  કેઃ ર્ાિંનો રોર્ 
જાણો..દંભ.. કપટ..િદ અન  અર્ભિાનન  જાણો..દંભ.. કપટ..િદ અન  અર્ભિાનન  િાળો તથા નસોનો રોર્િાળો તથા નસોનો રોર્  જાણજો..તષૃ્ ણાજાણજો..તષૃ્ ણા એ તો િિાભયકંર  એ તો િિાભયકંર ઉદર ઉદર 
વદૃ્વ્વદૃ્વ્  એટલ  કે એટલ  કે જળોજળોધરધરનો રોર્ છ .ત્રણ પ્રકારની(પતૂ્ર..ધન અન  િાન) એષણા સ િિી એ તો નો રોર્ છ .ત્રણ પ્રકારની(પતૂ્ર..ધન અન  િાન) એષણા સ િિી એ તો એકાતંહરયો એકાતંહરયો 
તાિરૂતાિરૂ૫ ૫ છ .આ ઉછ .આ ઉ૫૫રાતં િમસર તથા અવિિ ક બ  પ્રકારના દોષોથી ઉમપન્ન થય લા રાતં િમસર તથા અવિિ ક બ  પ્રકારના દોષોથી ઉમપન્ન થય લા જિરજિર  છ .આિા િાનવસક છ .આિા િાનવસક 
રોર્ો અન ક પ્રકારના છ .રોર્ો અન ક પ્રકારના છ .  
િાણસ એક રોર્થી જ અિસાન પાિતો િોય છ  મયારે આ તો રોર્ોનો પાર નથી અન  િળી અસાધ્યિાણસ એક રોર્થી જ અિસાન પાિતો િોય છ  મયારે આ તો રોર્ોનો પાર નથી અન  િળી અસાધ્ય  ૫૫ણ છ  ણ છ  
િાટે ત િના વિર્  શુ ંકિવે ુ ં? આ રોર્ોના લીધ  જ સદાય પીડાતો િોય છ  ત  િાણસ ઇશ્વરનુ ંધ્યાન કેિી રીત  િાટે ત િના વિર્  શુ ંકિવે ુ ં? આ રોર્ોના લીધ  જ સદાય પીડાતો િોય છ  ત  િાણસ ઇશ્વરનુ ંધ્યાન કેિી રીત  
કરી ર્કિાનો િતો ? અન  ત થી ત ન  સખુ કરી ર્કિાનો િતો ? અન  ત થી ત ન  સખુ ૫૫ણ કેિી રીત  િળી ર્કિાનુ ં િત ુ ં ? ણ કેિી રીત  િળી ર્કિાનુ ં િત ુ ં ? 
વનયિ..ધિશ..આચાર..તવનયિ..ધિશ..આચાર..ત૫..૫..જ્ઞાન..યજ્ઞ..એ બધા ં રૂપી કરોડો ઔષધો કરિા છતા ંજ્ઞાન..યજ્ઞ..એ બધા ં રૂપી કરોડો ઔષધો કરિા છતા ં ૫૫ણ આ રોર્ો ટળ  ત ણ આ રોર્ો ટળ  ત િા િા 



નથી.આ પ્રિાણ  જર્તના તિાિ જીિો રોર્થી વપડાય છ  કે જે રોર્ોની પાછળ ર્ોક..િષશ..ભય..વપ્રવત તથા નથી.આ પ્રિાણ  જર્તના તિાિ જીિો રોર્થી વપડાય છ  કે જે રોર્ોની પાછળ ર્ોક..િષશ..ભય..વપ્રવત તથા 
વિયોર્...આ બધા ંલાર્ લા ંજ છ .આ બધા રોર્ોન  ઓળખનારા તો કોઇ વિરલા જ િોય છ .લોકોન  વિયોર્...આ બધા ંલાર્ લા ંજ છ .આ બધા રોર્ોન  ઓળખનારા તો કોઇ વિરલા જ િોય છ .લોકોન  ૫૫રીતાપ રીતાપ 
આપનારા આ દુષ્ ટઆપનારા આ દુષ્ ટ રોર્ો ઓળખાયા  રોર્ો ઓળખાયા ૫૫છી કંઇક ઓછા થાય છ , પરંત ુવનમ ૂશળ તો થતા જ નથી.આ છી કંઇક ઓછા થાય છ , પરંત ુવનમ ૂશળ તો થતા જ નથી.આ દુષ્ ટદુષ્ ટ રોર્ો  રોર્ો 
વિષયોરૂપી ૃુવિષયોરૂપી ૃુ૫૫થ્યના સયંોર્ના લીધ  અંૃુહરત થાય છ .થ્યના સયંોર્ના લીધ  અંૃુહરત થાય છ .  
જો જો ભર્િાનની ૃૃપાભર્િાનની ૃૃપા  થાય..થાય..સદગરુૂ રૂપી િૈદ્યના િચનો સદગરુૂ રૂપી િૈદ્યના િચનો ૫૫ર પરૂો વિશ્વાસર પરૂો વિશ્વાસ  રાખિાિા ંઆિ ..વિષયોના પ્રમય  રાખિાિા ંઆિ ..વિષયોના પ્રમય  
આસક્તત ઓછી થાય તથા િનિા ં પાૃંુ આસક્તત ઓછી થાય તથા િનિા ં પાૃંુ ૫૫થ્ય પાળિાિા ં આિ  તો તિાિ રોર્ વનમ ૂશળ થઇ જાય છ . થ્ય પાળિાિા ં આિ  તો તિાિ રોર્ વનમ ૂશળ થઇ જાય છ . 
ભર્િાનની ભક્તતરૂપી અમતૃ ઔભર્િાનની ભક્તતરૂપી અમતૃ ઔષધ..અવત સુદંર શ્ર્ારૂપી અનપુાતની સાથ  પાળિાિા ંઆિ  તો જ એ ષધ..અવત સુદંર શ્ર્ારૂપી અનપુાતની સાથ  પાળિાિા ંઆિ  તો જ એ 
તિાિ દુષ્ ટતિાિ દુષ્ ટ રોર્ો વનમ ૂશળ થાય છ .િનષુ્ ય રોર્ો વનમ ૂશળ થાય છ .િનષુ્ યન  રોર્ મતુત મયારે જ જાણિો જ્યારે ત નુ ંન  રોર્ મતુત મયારે જ જાણિો જ્યારે ત નુ ં ર્ચત્ત તિાિ પ્રકારના ર્ચત્ત તિાિ પ્રકારના 
વિકારોથી રિીત થઇન  ર્ાતં અન  ક્સ્થર બની જાયવિકારોથી રિીત થઇન  ર્ાતં અન  ક્સ્થર બની જાય..ત  રાર્..ત  રાર્--િષે..ઇ્છા..િષશ અન  વિષાદના બધંનોથી મતુત િષે..ઇ્છા..િષશ અન  વિષાદના બધંનોથી મતુત 
થથઇન  ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િઇન  ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સદગરુૂની ૃૃપાથી  સદગરુૂની ૃૃપાથી પોતાના શુ્ ..ર્ચ્િય સ્િરૂપોતાના શુ્ ..ર્ચ્િય સ્િરૂ૫૫નો સાષામકાર કરી લ .નો સાષામકાર કરી લ .આ વસિાય આ વસિાય 
કરોડો ઉપાય કરિાથી કરોડો ઉપાય કરિાથી ૫૫ણ આ રોર્ો ટળતા નથી.જ્યારે િનિા ં િૈરાગ્યરૂપી બળ..સિુવતરૂપી ક્ષધુા..વનમય ણ આ રોર્ો ટળતા નથી.જ્યારે િનિા ં િૈરાગ્યરૂપી બળ..સિુવતરૂપી ક્ષધુા..વનમય 
દુબશળતા પરેુપરુી ટળી જાય મયારે જાણવુ ંકેઃ િન રોર્ મતુત થયુ ંછ .આદુબશળતા પરેુપરુી ટળી જાય મયારે જાણવુ ંકેઃ િન રોર્ મતુત થયુ ંછ .આિી રીત  બધા રોર્ોિાથંી મતુત થઇન  િી રીત  બધા રોર્ોિાથંી મતુત થઇન  
જ્યારે જ્યારે િનષુ્ યિનષુ્ ય વનિશળ જ્ઞાનરૂપી જળિા ંસ્નાન કરી લ  છ  મયારે જ ત ના હ્રદયિા ંપ્રભ ુ વનિશળ જ્ઞાનરૂપી જળિા ંસ્નાન કરી લ  છ  મયારે જ ત ના હ્રદયિા ંપ્રભ ુ૫૫રિામિાની ભક્તતનો રિામિાની ભક્તતનો 
ઉદય થાય છ .પ્રભ ુઉદય થાય છ .પ્રભ ુ ૫૫રિામિાની ભક્તત વસિાય બીજા કોઇ િારે્ સખુ િળવુ ં અર્ક્ય છ .રિામિાની ભક્તત વસિાય બીજા કોઇ િારે્ સખુ િળવુ ં અર્ક્ય છ .જે િાનિ પ્રભ ુજે િાનિ પ્રભ ુ
૫૫રિામિાન  ભજે છ  ત ઓ જ આ અવત દુરિામિાન  ભજે છ  ત ઓ જ આ અવત દુસ્તર સસંારન  સફળતાપિૂશક તરી જાય છ .સ્તર સસંારન  સફળતાપિૂશક તરી જાય છ .  
કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન  અિંકાર..િર્ રે ર્ત્રઓુિા ંકાિ અન  ર મોધન  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંસૌથી પ્રબળ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન  અિંકાર..િર્ રે ર્ત્રઓુિા ંકાિ અન  ર મોધન  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંસૌથી પ્રબળ 
કહ્યા છ .અજુ શન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણકહ્યા છ .અજુ શન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણજીન  પછૂ્ુ ં કેઃ જીન  પછૂ્ુ ં કેઃ ક્યા કારણોસર િનષુ્ યક્યા કારણોસર િનષુ્ ય ન ઇ્છતો િોિા છતા ં ન ઇ્છતો િોિા છતા ં ૫૫ણ પાણ પા૫૫નુ ંનુ ં
આચરણ કરે છ  ? આચરણ કરે છ  ? ત નો જિાત નો જિાર આપતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણર આપતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ  
"રજોગણુથી ઉમપન્ન આ કાિ એટલ  કે કાિના જ તિાિ પા"રજોગણુથી ઉમપન્ન આ કાિ એટલ  કે કાિના જ તિાિ પા૫૫નુ ંકારણ છ ..આ કાિ જ ર મોધિા ંરૂપાતંર થાય નુ ંકારણ છ ..આ કાિ જ ર મોધિા ંરૂપાતંર થાય 
છ ..આ ઘણુ ંખાનારો અન  િિા પાપી છ .આ બાબતિા ંત ૂ ંઆન  િૈરી જાણ.છ ..આ ઘણુ ંખાનારો અન  િિા પાપી છ .આ બાબતિા ંત ૂ ંઆન  િૈરી જાણ.’’ ’’ (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૩૭)૩/૩૭)  
િારંૂ િનર્િતુ ં થાઓ...આ જ કાિના છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ િિારંૂ િનર્િતુ ં થાઓ...આ જ કાિના છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ િડ ડ ૫૫દાથોના સગં્રિની ઇ્છા.. સયંોર્જ્ય દાથોના સગં્રિની ઇ્છા.. સયંોર્જ્ય 
સખુની ઇ્છા..સખુની આસક્તત...આ બધા ં કાિના ં જ રૂપો છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ સખુની ઇ્છા..સખુની આસક્તત...આ બધા ં કાિના ં જ રૂપો છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ ૫૫દાથોની કાિના..વપ્રવત દાથોની કાિના..વપ્રવત 
અન  આકષશણ જ તિાિ પાપોનુ ંમળૂ છ .કાિનાિા ંવિઘ્ન આિતા ંકાિ જ ર મોધિા ંઅન  આકષશણ જ તિાિ પાપોનુ ંમળૂ છ .કાિનાિા ંવિઘ્ન આિતા ંકાિ જ ર મોધિા ં૫૫રીણિ  છ .કાિનાની પવૂતિ રીણિ  છ .કાિનાની પવૂતિ 
થતા ં લોભ ઉમપન્ન થાય છ  અન  કાથતા ં લોભ ઉમપન્ન થાય છ  અન  કાિનાિા ં વિઘ્ન િનાિા ં વિઘ્ન ૫૫િોચાડનારા ઉિોચાડનારા ઉ૫૫ર ર મોધ ઉમપન્ન થાય છ .જો વિઘ્ન ર ર મોધ ઉમપન્ન થાય છ .જો વિઘ્ન 
૫૫િોચાડિાિાળો પોતાનાથી િધ ુબળિાન િોય તો ભય ઉમપન્ન થાય છ .કાિનાયતુત વ્યક્તતન  જાગ્રતિા ંસખુ િોચાડિાિાળો પોતાનાથી િધ ુબળિાન િોય તો ભય ઉમપન્ન થાય છ .કાિનાયતુત વ્યક્તતન  જાગ્રતિા ંસખુ 
િળિાનુ ંતો દૂર રહ્ુ ં! સ્િ નિળિાનુ ંતો દૂર રહ્ુ ં! સ્િ નિા ંિા ં૫૫ણ ક્યારેય સખુ િળતુ ંનથી.ણ ક્યારેય સખુ િળતુ ંનથી.  
રાિચરીત િાનસ કિ ેછ  કેઃરાિચરીત િાનસ કિ ેછ  કેઃ    !! !! કાિ અછત સખુ સપન કાિ અછત સખુ સપન હુું નાહિહુું નાહિ  !! !! (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૭/૯૦/૧)૭/૯૦/૧)  
જે ઇ્છ  છ  ત  ના થાય અન  જે નથી ઇ્છતા ત  થઇ જાય ત ન  દુઃખ કિ ેછ .નાર્િાન જે ઇ્છ  છ  ત  ના થાય અન  જે નથી ઇ્છતા ત  થઇ જાય ત ન  દુઃખ કિ ેછ .નાર્િાન ૫૫દાથોની ઇ્છા જ દાથોની ઇ્છા જ 
કાિના છ .આપણન  ર્કંા થાય કેઃ કાિના વિના સસંારના ંકાયો કેિી રીત  ચાલર્  ? આનુ ંસિાધાન એ છ  કેઃ કાિના છ .આપણન  ર્કંા થાય કેઃ કાિના વિના સસંારના ંકાયો કેિી રીત  ચાલર્  ? આનુ ંસિાધાન એ છ  કેઃ 
સાસંારીક કાયો િનની કાિનાથી નિી સાસંારીક કાયો િનની કાિનાથી નિી ૫૫રંત ુિસ્તઓુથી અન  હર મયાઓથી ચાલ  છ .િસ્તઓુનો સબધં કિોની રંત ુિસ્તઓુથી અન  હર મયાઓથી ચાલ  છ .િસ્તઓુનો સબધં કિોની 
સાથ  િોય છ .કાિનાના કારણ  કિો થાય છ  અન  કાિનાની વદૃ્વ્ થિાથી વિકિો થાય છ .કાિનાના કારણ  જ સાથ  િોય છ .કાિનાના કારણ  કિો થાય છ  અન  કાિનાની વદૃ્વ્ થિાથી વિકિો થાય છ .કાિનાના કારણ  જ 
અસતિા ં આસક્તત દ્દઢ થાય છ .કાિના ના રિિેાથી અસતથી સબધં વિ્છ દ થાય છ .જો િનષુ્ યઅસતિા ં આસક્તત દ્દઢ થાય છ .કાિના ના રિિેાથી અસતથી સબધં વિ્છ દ થાય છ .જો િનષુ્ ય નિી  નિી 
કાિના ના કરે તો જુનીકાિના ના કરે તો જુની  કાિના ક્યારેક પરુી થઇન  અન  ક્યારેક પરુી ના થઇન  આપિ ળ  દૂર થઇ જાય છ .કાિના ક્યારેક પરુી થઇન  અન  ક્યારેક પરુી ના થઇન  આપિ ળ  દૂર થઇ જાય છ .  
કાિનાઓના ચાર ભ દ છ ....કાિનાઓના ચાર ભ દ છ ....  
(૧) (૧) ર્રીર વનિાશિિાત્રની આિ્યક કાિનાઓ પરુી કરી દેિી.ર્રીર વનિાશિિાત્રની આિ્યક કાિનાઓ પરુી કરી દેિી.  



આિી કાિનાઓિા ંચાર િાતોનુ ંિોવુ ંઆિ્યક છ .આિી કાિનાઓિા ંચાર િાતોનુ ંિોવુ ંઆિ્યક છ .  
  જે કાિના િતશિાનિા ંઉમપન્ન િોય..જેિી કેઃ ભખૂ લાર્તા ંભોજનની કાિજે કાિના િતશિાનિા ંઉમપન્ન િોય..જેિી કેઃ ભખૂ લાર્તા ંભોજનની કાિના..ના..  
  જેની પવૂતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિા ંઉજેની પવૂતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિા ંઉ૫૫લબ્ધ િોય..લબ્ધ િોય..  
  જેની પવૂતિ કયાશ વિના જીવિત રિવે ુ ંસભંિ ના િોય..જેની પવૂતિ કયાશ વિના જીવિત રિવે ુ ંસભંિ ના િોય..  
  જેની પવૂતિથી પોતાનુ ંતથા બીજાનુ ંકોઇનુ ંજેની પવૂતિથી પોતાનુ ંતથા બીજાનુ ંકોઇનુ ં૫૫ણ અિીત ના થતુ ંિોય..ણ અિીત ના થતુ ંિોય..  

(ર)(ર)  જે કાિના વ્યક્તતર્ત ત િજ ્યાયયતુત િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંઆજે કાિના વ્યક્તતર્ત ત િજ ્યાયયતુત િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંઆ૫૫ણા સાિથ્યશની બિાર િોણા સાિથ્યશની બિાર િોય ત ન  ય ત ન  
ભર્િાનન  અપશણ કરીન  દુર કરી દેિી.ભર્િાનન  અપશણ કરીન  દુર કરી દેિી.  

(૩) (૩) બીજાઓની ત  કાિના પરુી કરી દેિી જે ્યાયયતુત અન  હિતકારી િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંસાિથ્યશ બીજાઓની ત  કાિના પરુી કરી દેિી જે ્યાયયતુત અન  હિતકારી િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંસાિથ્યશ 
આઆ૫૫ણાિા ંિોય..ણાિા ંિોય..  

(૪) (૪) ઉઉ૫૫રોતત ત્રણ ય કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન  વિચાર દ્વારા દૂર કરી દેિી..કોઇ િ રી એિો રોતત ત્રણ ય કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન  વિચાર દ્વારા દૂર કરી દેિી..કોઇ િ રી એિો 
િોય છ  જે ભ િોય છ  જે ભ ટપજૂા અથિા અનનુય અથિા વિનયથી ર્ાતં થઇ જાય છ ,પરંત ુકાિ એિો િ રી છ  જે ટપજૂા અથિા અનનુય અથિા વિનયથી ર્ાતં થઇ જાય છ ,પરંત ુકાિ એિો િ રી છ  જે 
કર્ાયથી કર્ાયથી ૫૫ણ ર્ાતં થતો નથી.આ કાિની ક્યારેય તવૃ તણ ર્ાતં થતો નથી.આ કાિની ક્યારેય તવૃ ત થતી નથી. થતી નથી.  

તલુસીદાસજી વિનય તલુસીદાસજી વિનય ૫૫વત્રકાિા ંલખ  છ  કેઃવત્રકાિા ંલખ  છ  કેઃ  
" બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહુું..વિષયભોર્ બહ ુઘી ત  " બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહુું..વિષયભોર્ બહ ુઘી ત  ’’’’  
જેિી રીત  ધન િળતા ંધનની કાિના િધતી જ જાજેિી રીત  ધન િળતા ંધનની કાિના િધતી જ જાય છ ..ત િી જ રીત  જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાયય છ ..ત િી જ રીત  જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાય  

છ  ત િ ત િ કાિના િધતી જ જાય છ .કાિના જ તિાિ પાપોનુ ંકારણ છ .કાિના ઉમપન્ન થતા ંજ િનષુ્ યછ  ત િ ત િ કાિના િધતી જ જાય છ .કાિના જ તિાિ પાપોનુ ંકારણ છ .કાિના ઉમપન્ન થતા ંજ િનષુ્ ય  
પોતાના કતશવ્યથી..પોતાના સ્િરૂપોતાના કતશવ્યથી..પોતાના સ્િરૂ૫૫થી અન  ભર્િાનથી વિમખુ થઇ જાય છ  અન  નાર્િાન સસંારની સ્મખુ થી અન  ભર્િાનથી વિમખુ થઇ જાય છ  અન  નાર્િાન સસંારની સ્મખુ 
થઇ જાય છ .નાર્િાનના સ્મખુ થિાથી પાપો થાયથઇ જાય છ .નાર્િાનના સ્મખુ થિાથી પાપો થાય  છ  અન  પાપોના ફળ સ્િરૂપ  નરકોની તથા નીચ છ  અન  પાપોના ફળ સ્િરૂપ  નરકોની તથા નીચ 
યોવનઓની પ્રાવ તયોવનઓની પ્રાવ ત થાય છ .કાિનાન  નષ્ ટ થાય છ .કાિનાન  નષ્ ટ કરિાનો સરળ ઉપાય છ ઃ કરિાનો સરળ ઉપાય છ ઃ  
બીજાઓની સ િા કરિી..ત િન  સખુ બીજાઓની સ િા કરિી..ત િન  સખુ ૫૫િોચાડવુ.ં.!િોચાડવુ.ં.!!!  
કાિ અન  ર મોધની જેિ રાર્ અન  દ્વ ષ કાિ અન  ર મોધની જેિ રાર્ અન  દ્વ ષ ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ યના ર્ત્ર ુછ .આના કારણ  ત  વિષયોના બધંનોિા ંબધંાઇ ના ર્ત્ર ુછ .આના કારણ  ત  વિષયોના બધંનોિા ંબધંાઇ 
જાય છ .જાય છ .  
ભર્િાન શ્રી ૃૃભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણષ્ ણ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ   
"ઇધ્્દ્દયોના વિષયના અથશિા ં એટલ  કેઃ પ્રમય ક ઇધ્્દ્દયના પ્રમય ક વિષયિા ં િનષુ્ ય"ઇધ્્દ્દયોના વિષયના અથશિા ં એટલ  કેઃ પ્રમય ક ઇધ્્દ્દયના પ્રમય ક વિષયિા ં િનષુ્ યના રાર્ અન  દ્વ ષ ના રાર્ અન  દ્વ ષ 
વ્યિસ્થાથી અનુૃ ળૂતા અન  પ્રવતૃળૂતાન  લઇન  ક્સ્થત છ .િનષુ્ યવ્યિસ્થાથી અનુૃ ળૂતા અન  પ્રવતૃળૂતાન  લઇન  ક્સ્થત છ .િનષુ્ યએ બનં્ન ના િર્િા ંના થવુ ંજોઇએ,કેિકે ત  એ બનં્ન ના િર્િા ંના થવુ ંજોઇએ,કેિકે ત  
બનં્ન ય એના કલ્યાણિાર્શબનં્ન ય એના કલ્યાણિાર્શિા ંવિઘ્ન નાખનારા ર્ત્રઓુ છ .િા ંવિઘ્ન નાખનારા ર્ત્રઓુ છ .’’’’        (શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ(શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ૩/૩૪)૩/૩૪)  
પ્રમય ક ઇધ્્દ્દય(શ્રોત..મિચા..ન ત્ર..રસના અન  ઘ્રાણ)ના પ્રમય ક વિષય(ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂપ્રમય ક ઇધ્્દ્દય(શ્રોત..મિચા..ન ત્ર..રસના અન  ઘ્રાણ)ના પ્રમય ક વિષય(ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂ૫..૫..રસ અન  ર્ધં) િા ંરસ અન  ર્ધં) િા ં
અનુૃ ળૂતા પ્રવતૃળૂતાની િા્યતાન  લીધ  િનષુ્ યઅનુૃ ળૂતા પ્રવતૃળૂતાની િા્યતાન  લીધ  િનષુ્ યના રાર્ દ્વ ષ ક્સ્થર રિ ેછ .ઇધ્્દ્દયોના વિષયિાંના રાર્ દ્વ ષ ક્સ્થર રિ ેછ .ઇધ્્દ્દયોના વિષયિાં  અનુૃ ળૂતાનો અનુૃ ળૂતાનો 
ભાિ થિાથી િનષુ્ યભાિ થિાથી િનષુ્ યનો ત  વિષયિા ંદ્વ ષ થઇ જાય છ .રાર્ દ્વ ષ િાન લા અિમ (હુંનો ત  વિષયિા ંદ્વ ષ થઇ જાય છ .રાર્ દ્વ ષ િાન લા અિમ (હું૫૫ણા) િા ંરિ ેછ .રાર્ દ્વ ષનુ ંણા) િા ંરિ ેછ .રાર્ દ્વ ષનુ ં
જ સ્થળૂરૂજ સ્થળૂરૂ૫ ૫ કાિ ર મોધ છ .ઇધ્્દ્દયો દ્વારા વિષયોન  ગ્રિણ ન કરિાિાળા પરુૂષના વિષયો તો વનવતૃ થઇ જાય કાિ ર મોધ છ .ઇધ્્દ્દયો દ્વારા વિષયોન  ગ્રિણ ન કરિાિાળા પરુૂષના વિષયો તો વનવતૃ થઇ જાય 
છ ..છ ..૫૫રંત ુત ઓિા ંરિિેાિાળો ત નો રાર્ વનવતૃ થતો નરંત ુત ઓિા ંરિિેાિાળો ત નો રાર્ વનવતૃ થતો નથી.આ રાર્ થી.આ રાર્ ૫૫રિામિાનો સાષામકાર થતા ંવનવતૃ થઇ રિામિાનો સાષામકાર થતા ંવનવતૃ થઇ 
જાય છ .જાય છ .  
જ્યારે આજ્યારે આ૫૫ણ  સસંારનુ ંકાયશ છોડીન  ભજનિા ંલાર્ીએ મયારે સસંારની અન ક સારી અન  ખરાબ સ્ુરણાઓ ણ  સસંારનુ ંકાયશ છોડીન  ભજનિા ંલાર્ીએ મયારે સસંારની અન ક સારી અન  ખરાબ સ્ુરણાઓ 
ઉમપન્ન થિા લાર્  છ  જેનાથી ર્ભરાિવુ ંજોઇએ નિી.સસંારનુ ંકાયશ છોડતા ંજ તક િળિાથી જૂના સસં્કારો ઉમપન્ન થિા લાર્  છ  જેનાથી ર્ભરાિવુ ંજોઇએ નિી.સસંારનુ ંકાયશ છોડતા ંજ તક િળિાથી જૂના સસં્કારો 
સ્ુરણાના રૂસ્ુરણાના રૂ૫૫િા ંબિાિા ંબિાર નીકળિા લાર્  છ .ર્રીર સવૃષ્ ટર નીકળિા લાર્  છ .ર્રીર સવૃષ્ ટનો એક અંર્ છ .જ્યા ંસધુી ર્રીર પ્રમય  િિતા રિ ેછ  નો એક અંર્ છ .જ્યા ંસધુી ર્રીર પ્રમય  િિતા રિ ેછ  



મયા ંસધુી રાર્ દ્વ ષ થાય છ મયા ંસધુી રાર્ દ્વ ષ થાય છ ..  
વિષયોનુ ં આકષશણ અમયતં પ્રબળ છ .પ્રમય ક વ્યક્તત સખુ સવુિધાઓિાળંુ જીિન જીિિા ઇ્છ  છ .ત િની વિષયોનુ ં આકષશણ અમયતં પ્રબળ છ .પ્રમય ક વ્યક્તત સખુ સવુિધાઓિાળંુ જીિન જીિિા ઇ્છ  છ .ત િની 
ઇ્છાઓ અનતં છ  જેની પવૂતિ કરિા િાટે ત  અન ક મવુસબતોિા ંઇ્છાઓ અનતં છ  જેની પવૂતિ કરિા િાટે ત  અન ક મવુસબતોિા ં ફસાય જાય છ  અન  ત ન  આમિસાષામકાર ફસાય જાય છ  અન  ત ન  આમિસાષામકાર 
કરિાનો િાર્શ સઝુતો નથી.િાનિ જ્િ દુલશભ છ  ત ન  વિષય ભોર્ોિા ં નષ્ ટકરિાનો િાર્શ સઝુતો નથી.િાનિ જ્િ દુલશભ છ  ત ન  વિષય ભોર્ોિા ં નષ્ ટ ના  ના 
કરિો.યોર્..તપ..જ્ઞાન..િર્ રે..આ રોર્ોથી મકુ્તતના ંજેટલા ંકરિો.યોર્..તપ..જ્ઞાન..િર્ રે..આ રોર્ોથી મકુ્તતના ંજેટલા ં ૫૫ણ સાધન છ  ત  અમયતં કહિન છ  અન  ત ના ણ સાધન છ  ત  અમયતં કહિન છ  અન  ત ના 
િાર્શિા ં અન ક મુ્ કેલીઓ આિ  છ .આ તિાિ સાધનો ભક્તત વિના વનિાર્શિા ં અન ક મુ્ કેલીઓ આિ  છ .આ તિાિ સાધનો ભક્તત વિના વનરથશક છ .િાસ્તિિા ં આ તિાિ રથશક છ .િાસ્તિિા ં આ તિાિ 
સાધનોનુ ંફળ ભક્તત છ સાધનોનુ ંફળ ભક્તત છ ..  
ભાવતકિાદના રોર્થી ગ્રસ્ત િતશિાન યરુ્ના િનષુ્ યોભાવતકિાદના રોર્થી ગ્રસ્ત િતશિાન યરુ્ના િનષુ્ યોન  ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીનો આદેર્ છ  કેઃન  ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીનો આદેર્ છ  કેઃ  
વિષયોની આસક્તતથી ઉવિષયોની આસક્તતથી ઉ૫૫ર ઉિીન  પોતાન  પણૂશ િનષુ્ યર ઉિીન  પોતાન  પણૂશ િનષુ્ યના રૂના રૂ૫૫િા ં વિકવસત કરિાનો પ્રયાસ કરિો જોઇએ, િા ં વિકવસત કરિાનો પ્રયાસ કરિો જોઇએ, 
ત ના િાટે આધ્યાત્મિકના વિરાટ ષ ત્રત ના િાટે આધ્યાત્મિકના વિરાટ ષ ત્રિા ંપ્રિ ર્ કરિો આિ્યક છ .િા ંપ્રિ ર્ કરિો આિ્યક છ .  
સતંિાણી કિ ેછ  કેઃસતંિાણી કિ ેછ  કેઃ  
નારાયણ િહર ભજનિ  યિ પાચંો ન સિુાત,નારાયણ િહર ભજનિ  યિ પાચંો ન સિુાત,  
વિષય ભોર્, વન્દા િુંસી, જર્ત વપ્રવત બહ ુબાત...!!વિષય ભોર્, વન્દા િુંસી, જર્ત વપ્રવત બહ ુબાત...!!  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

નિસ્કાર એક સુદંર પ્રહર મયા છ નિસ્કાર એક સુદંર પ્રહર મયા છ   
અિોન  બ્રહ્મજ્ઞાન (આમિજ્ઞાન) પ્રદાન કરીન  સદગરુૂએ સિજ ભક્તત સિજાિી છ .જીિનના ં તિાિ અિોન  બ્રહ્મજ્ઞાન (આમિજ્ઞાન) પ્રદાન કરીન  સદગરુૂએ સિજ ભક્તત સિજાિી છ .જીિનના ં તિાિ 
કતશવ્યકિો કરતા ં કરતા ંપ્રભનુા યર્ોર્ાન કરતા રિીન  ભક્તત કતશવ્યકિો કરતા ં કરતા ંપ્રભનુા યર્ોર્ાન કરતા રિીન  ભક્તત ૫૫થ પર આર્ળ િધિાનુ ંછ .જે પ્રભનુ  થ પર આર્ળ િધિાનુ ંછ .જે પ્રભનુ  
યાદ કરે છ  ત  યર્ અન  િાનન યાદ કરે છ  ત  યર્ અન  િાનન   સિજિા ંપાિ  છ .બ્રહ્મજ્ઞાન(સમયની પ્રાવ તસિજિા ંપાિ  છ .બ્રહ્મજ્ઞાન(સમયની પ્રાવ ત) થિાના કારણ  ત ના તિાિ ) થિાના કારણ  ત ના તિાિ 
ભ્રિો સિા તભ્રિો સિા ત થઇ જાય છ .દ્દ્યિાન જર્તન  સમય સિજિાનો ભ્રિ બ્રહ્મજ્ઞાનની હદવ્ય રોર્નીથી દૂર  થઇ જાય છ .દ્દ્યિાન જર્તન  સમય સિજિાનો ભ્રિ બ્રહ્મજ્ઞાનની હદવ્ય રોર્નીથી દૂર 
થાય છ .ભક્તતિા ં અિંકારન  કોઇ સ્થાન નથી..કારણ કેઃભક્તતિા ં ન્રત ભાિની િિત્તા િોય છ .અિારા થાય છ .ભક્તતિા ં અિંકારન  કોઇ સ્થાન નથી..કારણ કેઃભક્તતિા ં ન્રત ભાિની િિત્તા િોય છ .અિારા 
અંતઃકરણિાંઅંતઃકરણિાં  પ્રભુપ્રભ-ુ-૫૫રિામિાનો ભાિ અિંકારની અનુરિામિાનો ભાિ અિંકારની અન૫ુ૫ક્સ્થવતિા ંજ થાય છ .ક્સ્થવતિા ંજ થાય છ .  
િાનિ જેટલો ન્રત બન  છ  એટલો ત નો અિંકાર ઓછો થાય છ .સદગરુૂદેિ આિાનિ જેટલો ન્રત બન  છ  એટલો ત નો અિંકાર ઓછો થાય છ .સદગરુૂદેિ આ૫૫ણન  પોતાનાથી અવધક ણન  પોતાનાથી અવધક 
બીજાઓનો આદર સમકાર કરિાનુ ં વર્ખિ  છ . બીજાઓનો આદર સમકાર કરિાનુ ં વર્ખિ  છ . નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ)નુ ં શુ ં િાિામિય છ  ?નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ)નુ ં શુ ં િાિામિય છ  ?  ત ના વિર્  ત ના વિર્  
િનોવિ્લ ષણ કરતા ંઅિ  નીચ ના વનષ્કિનોવિ્લ ષણ કરતા ંઅિ  નીચ ના વનષ્કષશ ઉષશ ઉ૫૫ર ર ૫૫િો્યા છીએ...િો્યા છીએ...  
  નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) એક સુદંર પ્રહર મયા છ .નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) એક સુદંર પ્રહર મયા છ .  
  અિ  જ્યારે સતંોના ચરણોિા ંનિસ્કાર કરીએ ત  સિય  જો અિારંૂ અંતઃકરણ વિરોધ કરે તો સિજી અિ  જ્યારે સતંોના ચરણોિા ંનિસ્કાર કરીએ ત  સિય  જો અિારંૂ અંતઃકરણ વિરોધ કરે તો સિજી 

લ વુ ંજોઇએ કે આ િાસ્તિિા ંઅિંકાર જ છ  જે અિોન  રોકી રહ્યો છ ..કારણ કેઃ અિંકાર નિિાનુ ંનિી લ વુ ંજોઇએ કે આ િાસ્તિિા ંઅિંકાર જ છ  જે અિોન  રોકી રહ્યો છ ..કારણ કેઃ અિંકાર નિિાનુ ંનિી 
૫૫રંત ુઅક્કડ રિિેારંત ુઅક્કડ રિિેાનુ ંજાણ  છ .અિારા હ્દયિા ંઆિી ભાિના િોય તો ત ન  દૂર કરિી જોઇએ.અિંકાર નુ ંજાણ  છ .અિારા હ્દયિા ંઆિી ભાિના િોય તો ત ન  દૂર કરિી જોઇએ.અિંકાર 
ના આિ  ત ના િાટે વનરંતર સતંોના ચરણોિા ંઝુકતા રિવે ુ ંજોઇએ...ના આિ  ત ના િાટે વનરંતર સતંોના ચરણોિા ંઝુકતા રિવે ુ ંજોઇએ...  

  બ્રહ્મની સાથ  જોડાય લા વ્યક્તતઓિા ં પ્રભનુા ત જનો પ્રિાિ પ્રર્ટ િોય છ .જે બ્રહ્મની સાથ  જોડાય લા વ્યક્તતઓિા ં પ્રભનુા ત જનો પ્રિાિ પ્રર્ટ િોય છ .જે ૫૫રિ સમયની સાથ  રિ સમયની સાથ  
જોડાય લા છ  ત િનાિા ં આધ્યાત્મિક ર્ક્તતનોજોડાય લા છ  ત િનાિા ં આધ્યાત્મિક ર્ક્તતનો  િાસ િોય છ .જ્યારે અિારંૂ િન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના િાસ િોય છ .જ્યારે અિારંૂ િન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના 
ચરણોિા ંઝુકે છ  મયારે િનના વિકારો દૂર થાય છ ..ત  અિોન  અન ક મુ્ કેલીઓિાથંી બચાિ  છ .ચરણોિા ંઝુકે છ  મયારે િનના વિકારો દૂર થાય છ ..ત  અિોન  અન ક મુ્ કેલીઓિાથંી બચાિ  છ .  

  ખરાબિા ંખરાબ વ્યક્તત ખરાબિા ંખરાબ વ્યક્તત ૫૫ણ પોતાની સિષ ઝુકેલા વ્યક્તતના પ્રમય  કરૂણાર્ીલ બની જાય છ .ણ પોતાની સિષ ઝુકેલા વ્યક્તતના પ્રમય  કરૂણાર્ીલ બની જાય છ .  



  બ્રહ્મજ્ઞાની િિાપરુૂષોના ચરણ સદગરુૂના ચરણબ્રહ્મજ્ઞાની િિાપરુૂષોના ચરણ સદગરુૂના ચરણ  તલુ્ય જ છ ..કારણ કેઃતન..િન..ધન.. સદગરુૂ તલુ્ય જ છ ..કારણ કેઃતન..િન..ધન.. સદગરુૂ 
૫૫રિામિાની અિાનત છ  એટલ  આધ્યાત્મિક સ્તરે કોઇ નાનો િોટો નથી.તિાિનુ ં ર્રીર પાચં રિામિાની અિાનત છ  એટલ  આધ્યાત્મિક સ્તરે કોઇ નાનો િોટો નથી.તિાિનુ ં ર્રીર પાચં 
તમિોનુ ંબન લુ ંછ  તથા છઠં્ઠ તમિ આમિા તમિોનુ ંબન લુ ંછ  તથા છઠં્ઠ તમિ આમિા ૫૫રિામિાનો અંર્ છ  જે તિાિિા ંસિાનરૂપ  વિદ્યિાન છ .રિામિાનો અંર્ છ  જે તિાિિા ંસિાનરૂપ  વિદ્યિાન છ .  

સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં ""અિતારિાણીઅિતારિાણી""િા ંકહ્ુ ંછ  કે...િા ંકહ્ુ ંછ  કે...  
જેન  પ્રભનુા દર્શન કીધા, એન  તિ  નિસ્કાર કરો,જેન  પ્રભનુા દર્શન કીધા, એન  તિ  નિસ્કાર કરો,  
એિની અંદર પ્રભ ુબોલ  છ , એિનો તિ  સમકાર કરો,એિની અંદર પ્રભ ુબોલ  છ , એિનો તિ  સમકાર કરો,  
નકલની અંદર અસલ છ યોનકલની અંદર અસલ છ યો છ , એ અસલથી પ્ર િ કરો, છ , એ અસલથી પ્ર િ કરો,  
આ જીિનના ધ્ય યન  જાણો, જીિનના બ કાર કરો,આ જીિનના ધ્ય યન  જાણો, જીિનના બ કાર કરો,  
વનરખી પ્રભનુ  િાની લીધો, એ વનરખી પ્રભનુ  િાની લીધો, એ ૫૫ર િારી જાઉં હું,ર િારી જાઉં હું,  
કિ ેકિ ે"અિતાર""અિતાર"એ પ્રભ ુભતતન , એ પ્રભ ુભતતન , ૫૫લ લ ૫૫લ વર્ર્ ઝુકાવુ ંહું........લ વર્ર્ ઝુકાવુ ંહું........(અિતારિાણી(અિતારિાણી--૩૧૭)૩૧૭)  
એટલ  કે ર્રીરન  નિી,પરંત ુઆ એટલ  કે ર્રીરન  નિી,પરંત ુઆ ૫૫રિ ર્ક્તતન  જ નિસ્કાર કરિાિા ંઆિ  છ ..રિ ર્ક્તતન  જ નિસ્કાર કરિાિા ંઆિ  છ ..૫૫રંત ુઅિંકાર દૂર થયો છ  કે રંત ુઅિંકાર દૂર થયો છ  કે 
નિી ત ની ખબર તો મયારે જ નિી ત ની ખબર તો મયારે જ ૫૫ડ ેછ  કે જ્યારે અિ  અિારાથી નાની ઉંિરની વ્યક્તત સિષ ડ ેછ  કે જ્યારે અિ  અિારાથી નાની ઉંિરની વ્યક્તત સિષ ૫૫ણ ન્રત ભાિથી ણ ન્રત ભાિથી 
ર્રીરની શ્ર ર્રીરની શ્ર ષ્ િષ્ િતાનો મયાર્ કરીન  કણકણિા ં વ્યાતાનો મયાર્ કરીન  કણકણિા ં વ્યા૫૫ક ક ૫૫રિ સત્તાનુ ં રૂરિ સત્તાનુ ં રૂ૫ ૫ સિજીન  નિસ્કાર કરીએ.નિસ્કારિા ંસિજીન  નિસ્કાર કરીએ.નિસ્કારિા ં
ર્રીરથી િધ ુ િનન  ઝુકાિવુ ંર્રીરથી િધ ુ િનન  ઝુકાિવુ ં ૫૫ડ ે છ .જ્યારે ર્રીરિાથંી આમિા (જીિ) નીકળી જાય છ  તો ત  ર્રીરન  ડ ે છ .જ્યારે ર્રીરિાથંી આમિા (જીિ) નીકળી જાય છ  તો ત  ર્રીરન  
નિસ્કાર કરિાિા ંઆિતા નથી..સાથ  સાથ  એ તથ્ય નિસ્કાર કરિાિા ંઆિતા નથી..સાથ  સાથ  એ તથ્ય ૫૫ણ ઉલ્લ ખનીય છ  કે નિસ્કાર ત  જ કરે છ  જેણ ઉલ્લ ખનીય છ  કે નિસ્કાર ત  જ કરે છ  જેનાિા ંનાિા ં
આમિા છ  !આમિા છ  !  
"ઝુકત  િૈ િો ત્જસિ  જાન િોતી િૈ..અક્કડ રિનેા મદેુકી "ઝુકત  િૈ િો ત્જસિ  જાન િોતી િૈ..અક્કડ રિનેા મદેુકી ૫૫િચેાન િૈ"િચેાન િૈ"  
સતંિાણી કિ ેછ  કેઃસતંિાણી કિ ેછ  કેઃ  
સબ ઘટ િ રા સાઇંયા સનુી સ જ ના કોઇ,સબ ઘટ િ રા સાઇંયા સનુી સ જ ના કોઇ,  
બર્લિારી ઉસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોઇ....!બર્લિારી ઉસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોઇ....!  
આનો અથશ એ છ  કેઃદરેક ઘટિા ંઆનો અથશ એ છ  કેઃદરેક ઘટિા ં૫૫રિામિાનો િાસ છ  ત થી દરેક ઘટિા ંરિામિાનો િાસ છ  ત થી દરેક ઘટિા ં૫૫રિામિાના ંદર્શન કરીરિામિાના ંદર્શન કરીન  નિસ્કાર ન  નિસ્કાર 
કરિા જોઇએ,કારણ કે આ વનરાકાર પ્રભ ુકરિા જોઇએ,કારણ કે આ વનરાકાર પ્રભ ુ૫૫રિામિાની પજૂા થઇ ર્કતી નથી,ત િની પજૂા અિ  સાકાર રૂરિામિાની પજૂા થઇ ર્કતી નથી,ત િની પજૂા અિ  સાકાર રૂ૫૫િા ંિા ં
જ કરી ર્કીએ છીએ, જેિ કે પ્રકાર્ની પજૂા મયારે જ થઇ ર્કે છ  કે જ્યારે ત ન  પ્રર્ટ કરિાના ંસાધન દીિો જ કરી ર્કીએ છીએ, જેિ કે પ્રકાર્ની પજૂા મયારે જ થઇ ર્કે છ  કે જ્યારે ત ન  પ્રર્ટ કરિાના ંસાધન દીિો 
અન  િાટ િાજર િોય ! અિ  જો પ્રકાર્ન  પ્રર્ટ કરિાનુ ં ઇ્છતા િોઇએઅન  િાટ િાજર િોય ! અિ  જો પ્રકાર્ન  પ્રર્ટ કરિાનુ ં ઇ્છતા િોઇએ  તો હદતો હદ૫૫કનો સિારો લ િો કનો સિારો લ િો ૫૫ડ ેડ ે
છ ..છ ..૫૫રંત ુપ્રકાર્ અલર્ છ ..હદરંત ુપ્રકાર્ અલર્ છ ..હદ૫૫ક અલર્ છ .જેિકે આમિા અલર્ છ ..ર્રીર અલર્ છ .ર્રીરનુ ંમમૃય ુથાય છ  ક અલર્ છ .જેિકે આમિા અલર્ છ ..ર્રીર અલર્ છ .ર્રીરનુ ંમમૃય ુથાય છ  
૫૫રંત ુઆમિાનુ ં મમૃય ુ થતુ ં નથી.જ્યારે અિ  પ્રણાિ કરીએ છીએ મયારે ર્રીરન  નિી,પરંત ુ ઇશ્વરના અંર્ રંત ુઆમિાનુ ં મમૃય ુ થતુ ં નથી.જ્યારે અિ  પ્રણાિ કરીએ છીએ મયારે ર્રીરન  નિી,પરંત ુ ઇશ્વરના અંર્ 
આમિાન  પ્રણાિ કરીએ છીએ.આમિાન  પ્રણાિ કરીએ છીએ.  
ઇિાનદારી એક સારો ગણુઇિાનદારી એક સારો ગણુ  છ , ત ની વ્યાખ્યા એક ઇિાનદાર વ્યક્તત પાસ થી જ સિજી ર્કાય છ . છ , ત ની વ્યાખ્યા એક ઇિાનદાર વ્યક્તત પાસ થી જ સિજી ર્કાય છ . 
ઇિાનદારીની પજૂા ઇિાનદાર વ્યક્તતની પજૂા કરિાથી જ થાય છ .આ તથ્ય સાકારની િિત્તાન  પ્રર્ટ કરે ઇિાનદારીની પજૂા ઇિાનદાર વ્યક્તતની પજૂા કરિાથી જ થાય છ .આ તથ્ય સાકારની િિત્તાન  પ્રર્ટ કરે 
છ .અજ્ઞાની િાનિ લર્ભર્ રોર્નીની પજૂાન  જ હદછ .અજ્ઞાની િાનિ લર્ભર્ રોર્નીની પજૂાન  જ હદ૫૫કની પજૂા સિજી બ સ  છ .આ જ અિારી ભલૂ છ .કની પજૂા સિજી બ સ  છ .આ જ અિારી ભલૂ છ .  
"િિ પજૂારી િૈ રોર્ની કે, સ"િિ પજૂારી િૈ રોર્ની કે, સિજતી િૈ દુવનયા હદયા પજૂત  િૈ"િજતી િૈ દુવનયા હદયા પજૂત  િૈ"  
જો નિસ્કાર કરતી િખત  અિોન  ભ્રિ થઇ જાય છ  કે..અિ  કોઇન  નિસ્કાર કેિ કરીએ છીએ ? અથિા તો જો નિસ્કાર કરતી િખત  અિોન  ભ્રિ થઇ જાય છ  કે..અિ  કોઇન  નિસ્કાર કેિ કરીએ છીએ ? અથિા તો 
હું કેટલો િિાન છં કે લોકો િન  નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) કરી રહ્યા છ .આિ,આ બનં્ન  ભાિ અિંકારના સચૂક હું કેટલો િિાન છં કે લોકો િન  નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) કરી રહ્યા છ .આિ,આ બનં્ન  ભાિ અિંકારના સચૂક 
છ ..ત  અિોન  અધઃછ ..ત  અિોન  અધઃ૫૫તન તરફ લઇ જનારા છ  િાટે આ ભાિતન તરફ લઇ જનારા છ  િાટે આ ભાિથી બચવુ ં શ્ર યસ્કર છ .ભલૂથી બચિા િાટે થી બચવુ ં શ્ર યસ્કર છ .ભલૂથી બચિા િાટે 
પોતાની િસ્તીન  સદગરુૂ પોતાની િસ્તીન  સદગરુૂ ૫૫રિામિાના શ્રીચરણોિા ં્યોછાિર કરીન  ભક્તતિય જીિન જીિિાનુ ંછ  અન  આ રિામિાના શ્રીચરણોિા ં્યોછાિર કરીન  ભક્તતિય જીિન જીિિાનુ ંછ  અન  આ 



જ ગરુૂ ભતતનુ ંલષણ છ .કહ્ુ ંછ  કેઃજ ગરુૂ ભતતનુ ંલષણ છ .કહ્ુ ંછ  કેઃ  
વિટાદે અવિટાદે અ૫૫ની િસ્તી કો અર્ર ૃુછ િતશબા ચાિ,ેની િસ્તી કો અર્ર ૃુછ િતશબા ચાિ,ે  
કી દાના ખાકિ  વિલકર ગલુ એ ગલુઝાર િોતા િૈકી દાના ખાકિ  વિલકર ગલુ એ ગલુઝાર િોતા િૈ  

  

પ્રભુપ્રભ ુ નાિ સવુિરણનો િહિિાનાિ સવુિરણનો િહિિા  
કોઇકોઇ૫૫ણ ર્બ્દ કે પ્રભનુા નાિનુ ંજીભથી િારંિાર રટન કરવુ ંત ન  સવુિરણ કિિેાત ુ ંનથી.ણ ર્બ્દ કે પ્રભનુા નાિનુ ંજીભથી િારંિાર રટન કરવુ ંત ન  સવુિરણ કિિેાત ુ ંનથી.  
કબીરજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃકબીરજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃ  
િાલા તો કરિ  ફીરે, જીભ હફરે મખુિાિંી,િાલા તો કરિ  ફીરે, જીભ હફરે મખુિાિંી,  
િનિુા તો ચહું હદર્ા હફરે યિ તો સવુિરણ નાિી...!િનિુા તો ચહું હદર્ા હફરે યિ તો સવુિરણ નાિી...!  
િાથિા ંિાળાના િણકા ફરી રહ્યા છ  અન  જીભથી રટન થઇ િાથિા ંિાળાના િણકા ફરી રહ્યા છ  અન  જીભથી રટન થઇ રહ્ુ ંછ ,પરંત ુિન તો બીજે ક્યાકં ભટકી રહ્ુ ંરહ્ુ ંછ ,પરંત ુિન તો બીજે ક્યાકં ભટકી રહ્ુ ં
િોય તો ત ન  સવુિરણ કિિેાત ુ ંનથી.સવુિરણ કોઇ ર્બ્દ કે ર્બ્દોનો સમિુ જ નથી,પરંત ુસદગરુૂ દ્વારા પ્રદત્ત િોય તો ત ન  સવુિરણ કિિેાત ુ ંનથી.સવુિરણ કોઇ ર્બ્દ કે ર્બ્દોનો સમિુ જ નથી,પરંત ુસદગરુૂ દ્વારા પ્રદત્ત 
સિશિરં્લકારી િિાિાક્ય છ ,જેનુ ંસવુિરણ વત્રવિધ દુઃખિારી તથા સિશ સખુકારી છ .સિશિરં્લકારી િિાિાક્ય છ ,જેનુ ંસવુિરણ વત્રવિધ દુઃખિારી તથા સિશ સખુકારી છ .સિશવ્યાપક,સિશર્ક્તતિાન સિશવ્યાપક,સિશર્ક્તતિાન 
પ્રભ ુપ્રભ ુ૫૫રિામિારિામિાન  સદગરુૂ પાસ થી દ્દવષ્ િન  સદગરુૂ પાસ થી દ્દવષ્ િ પ્રા ત પ્રા ત કરીન  સિશત્ર જોિા એ "જ્ઞાન કરીન  સિશત્ર જોિા એ "જ્ઞાન’’ ’’ છ  અન  જોયા(દર્શન કયાશ) છ  અન  જોયા(દર્શન કયાશ) ૫૫છી છી 
ત િન  યાદ કરિા એ ત િન  યાદ કરિા એ ""સવુિરણસવુિરણ’’ ’’ છ .છ .જ્ઞાન એ ગુ તજ્ઞાન એ ગુ ત વનવધ છ .સદગરુૂ જ ત ન  પ્રર્ટ કરે છ   વનવધ છ .સદગરુૂ જ ત ન  પ્રર્ટ કરે છ  ૫૫રંત ુસવુિરણના રંત ુસવુિરણના 
િાટે સદગરુૂના દ્વારા આિાટે સદગરુૂના દ્વારા આ૫૫િાિા ંઆિ લ િતં્ર એ ર્ોપનીય નિી,પરંત ુપ્રર્ટિાિા ંઆિ લ િતં્ર એ ર્ોપનીય નિી,પરંત ુપ્રર્ટ  છ .િહર છ .િહર ૫૫રિામિાન  જાણ્યા વિના રિામિાન  જાણ્યા વિના 
સવુિરણનો કોઇ સાર નથી.િહર સવુિરણનો કોઇ સાર નથી.િહર ૫૫રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કે સવુિરણ થઇ ર્કતુ ંનથી.રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કે સવુિરણ થઇ ર્કતુ ંનથી.  
રાિચરીત િાનસિા ંર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ સવુિરણની અવત િિત્તા સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃરાિચરીત િાનસિા ંર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીએ સવુિરણની અવત િિત્તા સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
"કલયરુ્ કેિલ નાિ આધારા, સવુિર સવુિર નર ઉતરત ભિપારા..."કલયરુ્ કેિલ નાિ આધારા, સવુિર સવુિર નર ઉતરત ભિપારા...’’’’  
સવુિરણનો અથશસવુિરણનો અથશ છ ઃ  છ ઃ ૫૫રિ જ્યોવત સ્િરૂરિ જ્યોવત સ્િરૂ૫ ૫૫ ૫રિામિા તથા સાકાર સદગરુૂના પાિન ચરણો તથા સ્િરૂરિામિા તથા સાકાર સદગરુૂના પાિન ચરણો તથા સ્િરૂ૫૫નુ ંનુ ં
સવુિરણ કરવુ.ંજે વ્યક્તત િસ્ત ુકે સ્થાનન  અિ  જોયુ ંનથી..ઓળખ્યુ ંનથી..અનભુવ્યુ ંનથી ત  વ્યક્તત..િસ્ત ુકે સવુિરણ કરવુ.ંજે વ્યક્તત િસ્ત ુકે સ્થાનન  અિ  જોયુ ંનથી..ઓળખ્યુ ંનથી..અનભુવ્યુ ંનથી ત  વ્યક્તત..િસ્ત ુકે 
સ્થાનનુ ં અિ  ર્િ  ત ટલીિાર નાિ લઇએ ત િછતા ં ત  ક્યારેય અિારી કલ્પના કે સવુિરણિાંસ્થાનનુ ં અિ  ર્િ  ત ટલીિાર નાિ લઇએ ત િછતા ં ત  ક્યારેય અિારી કલ્પના કે સવુિરણિાં  આિતુ ંઆિતુ ં
નથી.યાદ િંિ ર્ા ં ત ની જ આિ  છ  કે જેન  અિ  જાણીએ છીએ..જેન  અિ  જોઇ િોય..જેની સાિ  અિારી નથી.યાદ િંિ ર્ા ં ત ની જ આિ  છ  કે જેન  અિ  જાણીએ છીએ..જેન  અિ  જોઇ િોય..જેની સાિ  અિારી 
ઓળખાણ િોય ત  િસ્ત ુ કે વ્યક્તતનુ ં નાિ લ તા ં જ ત નો ચિરેો તથા સ્િરૂઓળખાણ િોય ત  િસ્ત ુ કે વ્યક્તતનુ ં નાિ લ તા ં જ ત નો ચિરેો તથા સ્િરૂ૫ ૫ અિારા િાનસ અિારા િાનસ ૫૫ટલ ટલ ૫૫ર ર 
ચલર્ચત્રની જેિ અંહકત થઇ જાય છ .કિિેાનો ભાિ એ છ  કેઃ જે સ્િરૂચલર્ચત્રની જેિ અંહકત થઇ જાય છ .કિિેાનો ભાિ એ છ  કેઃ જે સ્િરૂ૫૫ની યાદ િંિ ર્ા ંની યાદ િંિ ર્ા ંબન લી રિ ેત ન  જ બન લી રિ ેત ન  જ 
સવુિરણ કિિેાિા ંઆિ  છ ...સવુિરણ કિિેાિા ંઆિ  છ ...  
જ્યોં વતહરયા પીિર બસ , ધ્યાન રિ ેવપય  િાિંીં,જ્યોં વતહરયા પીિર બસ , ધ્યાન રિ ેવપય  િાિંીં,  
િૈસ  ભર્ત જર્તિ , િહરકો ભલૂત નાિીં...!િૈસ  ભર્ત જર્તિ , િહરકો ભલૂત નાિીં...!  
જે છોકરીનુ ંલગ્ન થઇ ર્યુ ંછ  ત  ભલ  પોતાના િાતાજે છોકરીનુ ંલગ્ન થઇ ર્યુ ંછ  ત  ભલ  પોતાના િાતા--વપતાના ઘ ર આિી જાય,પરંત ુ મયા ંઆિીન  વપતાના ઘ ર આિી જાય,પરંત ુ મયા ંઆિીન  ૫૫ણ ત  ણ ત  
પોતાના પોતાના ૫૫વતન  ભલુતી નથી વતન  ભલુતી નથી ૫૫છી ભલ  ત  વપયરિાંછી ભલ  ત  વપયરિાં  આિીન  પોતાના પવતનુ ંનાિ ના લ .. િાતચીતિા ંઆિીન  પોતાના પવતનુ ંનાિ ના લ .. િાતચીતિા ં૫૫ણ ણ 
ક્યારેય પોતાના પવતની ચચાશ ના કરે ત િછતા ં િાનવસક રીત  પોતાના ક્યારેય પોતાના પવતની ચચાશ ના કરે ત િછતા ં િાનવસક રીત  પોતાના ૫૫વતની યાદ િંિ ર્ા ં બન લી રિ ેવતની યાદ િંિ ર્ા ં બન લી રિ ે
છ ,ત િી જ રીત છ ,ત િી જ રીત   જે જ્ઞાની ભતત િોય છ  જેિન  સદગરુૂની ૃૃપાથી પ્રભ ુજે જ્ઞાની ભતત િોય છ  જેિન  સદગરુૂની ૃૃપાથી પ્રભ ુ૫૫રિામિાની ઓળખાણ કરી લીધી િોય રિામિાની ઓળખાણ કરી લીધી િોય 
છ  ત  આ જર્તિા ંરિિેા છતાંછ  ત  આ જર્તિા ંરિિેા છતાં  ર્રીરના િાધ્યિથી પ્રભ ુર્રીરના િાધ્યિથી પ્રભ ુ૫૫રિામિાના ધ્યાનિા ંિગ્ન રિતેા િોય છ .રિામિાના ધ્યાનિા ંિગ્ન રિતેા િોય છ .  
સવુિરણકી સવુધ યોં કરો, જ્યો ર્ાર્ર પાવનિાર,સવુિરણકી સવુધ યોં કરો, જ્યો ર્ાર્ર પાવનિાર,  
િાલ  ડોલ  સરૂતિ , કિ ેકબીર વિચાર.....િાલ  ડોલ  સરૂતિ , કિ ેકબીર વિચાર.....(કબીરિાણી)(કબીરિાણી)  
જેિ બિનેો પાણી ભરિા િાટે નદી..તળાિ કે ૃિૂા ઉજેિ બિનેો પાણી ભરિા િાટે નદી..તળાિ કે ૃિૂા ઉ૫૫ર જાય છ  મયારે પાણી ભરેલુ ંિાટલુ ંિાથા ઉર જાય છ  મયારે પાણી ભરેલુ ંિાટલુ ંિાથા ઉ૫૫ર િોય ર િોય 
છ  મયારેછ  મયારે  ચાલતા ંચાલતા ંસિલેીઓ સાથ  િાતચીત કરે છ ..રસ્તાની આસપાસના ંદ્દ્યોનુ ંઅિલોકન કરે ચાલતા ંચાલતા ંસિલેીઓ સાથ  િાતચીત કરે છ ..રસ્તાની આસપાસના ંદ્દ્યોનુ ંઅિલોકન કરે 



છ .આ બધા ંકાયો કરિા છતા ંત િનુ ંધ્યાન સકુ્ષ્ િછ .આ બધા ંકાયો કરિા છતા ંત િનુ ંધ્યાન સકુ્ષ્ િ રીત  પાણી ભરેલા િાટલાિા ંજ રિ ેછ  અન  ત થી ડર્લ ન   રીત  પાણી ભરેલા િાટલાિા ંજ રિ ેછ  અન  ત થી ડર્લ ન  
૫૫ર્લ  સભંાળીન  ચાલ  છ  જેથી ર્રીરનુ ંસતંલુન બન લુ ંરિ ેઅન  િાથા ઉર્લ  સભંાળીન  ચાલ  છ  જેથી ર્રીરનુ ંસતંલુન બન લુ ંરિ ેઅન  િાથા ઉ૫૫રનુ ંિાટલુ ંરનુ ંિાટલુ ં૫૫ડી ના જાય..પ્રભ ુડી ના જાય..પ્રભ ુ
સવુિરણિા ંસવુિરણિા ં૫૫ણ આિી અિસ્થા િોય છ  કે તિાિ કાયો કરિા છતા ંણ આિી અિસ્થા િોય છ  કે તિાિ કાયો કરિા છતા ં૫૫ણ ધ્યાન પ્રભ ુણ ધ્યાન પ્રભ ુ૫૫રિામિાિા ંજ લાર્ લુ ંરિામિાિા ંજ લાર્ લુ ં
રિ ેછ ..રિ ેછ ..  
આ વિર્  આ વિર્  રાિચરીત િાનસરાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
"કરસ  કરિ કરો વિવધ નાના, સરુત રખો જિા ંૃૃપા વનધાના...."કરસ  કરિ કરો વિવધ નાના, સરુત રખો જિા ંૃૃપા વનધાના....’’’’  
એટલ  કે સસંારના ંતિાિ કાયો કરિા છતા ંધ્યાએટલ  કે સસંારના ંતિાિ કાયો કરિા છતા ંધ્યાન એક પ્રભ ુપરિામિાિા ંલાર્ લુ ંરિ,ે ત ન  જ સાચુ ંસવુિરણ ન એક પ્રભ ુપરિામિાિા ંલાર્ લુ ંરિ,ે ત ન  જ સાચુ ંસવુિરણ 
કિિેાિા ં આિ  છ .આિા જ સવુિરણન  પોતાના જીિનનુ ં અવનિાયશ અંર્ બનાિિાની આિ્યકતા કિિેાિા ં આિ  છ .આિા જ સવુિરણન  પોતાના જીિનનુ ં અવનિાયશ અંર્ બનાિિાની આિ્યકતા 
છ .ઘણીિાર અિ  પોતાન  ભર્િાનનુ ં નાિ ઉ્ચારિાનુ ં વર્ખિીએ છીએ અન  પોછ .ઘણીિાર અિ  પોતાન  ભર્િાનનુ ં નાિ ઉ્ચારિાનુ ં વર્ખિીએ છીએ અન  પો૫૫ટ વસતારાિટ વસતારાિ--વસતારાિ વસતારાિ 
બોલ્યા જ કરે છ  ત  રાત હદિસ નાિનુ ંરટન કબોલ્યા જ કરે છ  ત  રાત હદિસ નાિનુ ંરટન કયાશ જ કરે છ  ત િછતા ંત  પોતાના જીિનન  સુદંર બનાિી યાશ જ કરે છ  ત િછતા ંત  પોતાના જીિનન  સુદંર બનાિી 
ર્કતો નથી..પોતાન  ભતત બનાિી ર્કતો નથી,કારણ કેઃ ત ના સવુિરણિા ં ર્બ્દ જ્ઞાનનો બોધ કે િનનો ર્કતો નથી..પોતાન  ભતત બનાિી ર્કતો નથી,કારણ કેઃ ત ના સવુિરણિા ં ર્બ્દ જ્ઞાનનો બોધ કે િનનો 
યોર્ િોતો નથી, એટલા િાટે સતંો કિ ેછ  કેઃયોર્ િોતો નથી, એટલા િાટે સતંો કિ ેછ  કેઃ  
"અલ્લાિ બોલીએ ચાિ ેરાિ બોલીએ, "અલ્લાિ બોલીએ ચાિ ેરાિ બોલીએ, ૫૫િલે  િલે  ૫૫િચાનકે હફર નાિ બોલીએિચાનકે હફર નાિ બોલીએ’’’’  
િનષુ્ યિનષુ્ ય જીિનન  સધુા જીિનન  સધુારિા િાટે સવુિરણ એ ર્ાસ્ત્ર છ .જેનાથી તિાિ સકંટો દૂર થાય છ .પ્રભ ુ સવુિરણથી રિા િાટે સવુિરણ એ ર્ાસ્ત્ર છ .જેનાથી તિાિ સકંટો દૂર થાય છ .પ્રભ ુ સવુિરણથી 
કેટલાય કેટલાય ૫૫વતત આમિાઓ પાિન થયા છ ,ત િનો ઉ્ાર થયો છ , કારણ કેઃ પ્રભ ુસવુિરણ જ સખુનો સ્ત્રોત છ  વતત આમિાઓ પાિન થયા છ ,ત િનો ઉ્ાર થયો છ , કારણ કેઃ પ્રભ ુસવુિરણ જ સખુનો સ્ત્રોત છ  
અન  પ્રભનુ  ભલુી જિા એ જ દુઃખ છ .અન  પ્રભનુ  ભલુી જિા એ જ દુઃખ છ .  
રાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃરાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
" કિ ેિનિુતં વિ" કિ ેિનિુતં વિ૫૫વત્ત પ્રભુવત્ત પ્રભ ુ સોઇ, જબ તિ સવુિરણ ભજન ન િોઇ સોઇ, જબ તિ સવુિરણ ભજન ન િોઇ ’’’’  
કબીરજીએ તો એટલ  સધુી કહ્ુ ંછ  કેઃકબીરજીએ તો એટલ  સધુી કહ્ુ ંછ  કેઃ  
"દુઃખિ  સવુિરણ સબ કરે, સખુિ  કરે ના કોઇ,"દુઃખિ  સવુિરણ સબ કરે, સખુિ  કરે ના કોઇ,  
  જો સખુિ  સવુિરણ કરે, દુઃખ કાિ ેકો િોય...જો સખુિ  સવુિરણ કરે, દુઃખ કાિ ેકો િોય...’’’’  
િોિો૫૫દીએ સવુિરણ કરિાથી ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણદીએ સવુિરણ કરિાથી ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણએ આિીન  ત ની લાજ બચાિી..પ્ર્ાદે જ્યારે પ્રભનુ  યાદ કયાશ એ આિીન  ત ની લાજ બચાિી..પ્ર્ાદે જ્યારે પ્રભનુ  યાદ કયાશ 
તોતો  િોર્લકા ભસ્િ થઇ ર્ઇ અન  પ્ર્ાદની રષા થઇ...વનભાડાિા ંરાખ લા ંર્બલાડીના ંબ્ચાનંી રષા િોર્લકા ભસ્િ થઇ ર્ઇ અન  પ્ર્ાદની રષા થઇ...વનભાડાિા ંરાખ લા ંર્બલાડીના ંબ્ચાનંી રષા ૫૫ણ પ્રભ ુણ પ્રભ ુ
સવુિરણના કારણ  જ થઇ િતી.સવુિરણનો પ્રભાિ તિાિ વસિાઓથી સવુિરણના કારણ  જ થઇ િતી.સવુિરણનો પ્રભાિ તિાિ વસિાઓથી ૫૫ર િોય છ ..ત  િોનીન  અનિોનીિા ંર િોય છ ..ત  િોનીન  અનિોનીિા ં
બદલી ર્કે છ .પણૂશ સિપશણથી કરિાિા ં આિ લ સવુિરણની ર્ક્તત કલ્પનાથી બદલી ર્કે છ .પણૂશ સિપશણથી કરિાિા ં આિ લ સવુિરણની ર્ક્તત કલ્પનાથી ૫૫ર િોય છ .સુર િોય છ .સવુિરણથી વિરણથી 
અિંકાર..િોિઅિંકાર..િોિ--િાયા..ર મોધ..વનિંદાિાયા..ર મોધ..વનિંદા--નફરત..લોભનફરત..લોભ--દ્વ ષ...િર્ રે દોષોદ્વ ષ...િર્ રે દોષો  દૂર થાય છ .દૂર થાય છ .  
સવુિરણ કરિા િાટે કોઇ સ્થાન કે સિયની સીિા િોતી નથી.સતૂાંસવુિરણ કરિા િાટે કોઇ સ્થાન કે સિયની સીિા િોતી નથી.સતૂાં--જાર્તા,ંઉિતાંજાર્તા,ંઉિતાં--બ સતા,ંખાતાંબ સતા,ંખાતાં--પીતા,ં િરતાંપીતા,ં િરતાં--
ફરતા,ંરાત્ર ફરતા,ંરાત્ર --હદિસ , નિાતાંહદિસ , નિાતાં--ધોતા,ંસખુધોતા,ંસખુ--દુઃખ...િર્ રે ર્િ  મયારે પ્રભ ુસવુિરણ કરી ર્કાદુઃખ...િર્ રે ર્િ  મયારે પ્રભ ુસવુિરણ કરી ર્કાય છ .ય છ .  
સતંિાણીસતંિાણી  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
ઉિત બૈિત િર ભજો, સાધ ુસરં્ વપ્રત,ઉિત બૈિત િર ભજો, સાધ ુસરં્ વપ્રત,  
નાનક દુરિવત છૂહટ ર્ઇ, પારબ્રહ્મ બસ  ર્ચત્ત...નાનક દુરિવત છૂહટ ર્ઇ, પારબ્રહ્મ બસ  ર્ચત્ત...’’’’  
સવુિરણના િાટે કોઇ પથ્ય..સવુિરણના િાટે કોઇ પથ્ય..૫૫રિજે કે વિવધની રિજે કે વિવધની ૫૫ણ આિ્યકતા નથી.નાિી ધોઇન ..શુ્  પાક પવિત્ર ભાિથી ણ આિ્યકતા નથી.નાિી ધોઇન ..શુ્  પાક પવિત્ર ભાિથી 
જ ઉત્તિ સવુિરણ થાય છ  ત  પણ એક ભ્રાતં િા્યતા છ .સવુિરણિા ં િનજ ઉત્તિ સવુિરણ થાય છ  ત  પણ એક ભ્રાતં િા્યતા છ .સવુિરણિા ં િનનુ ં સક્્િર્લત થવુ ં એ ખબુ જ નુ ં સક્્િર્લત થવુ ં એ ખબુ જ 
આિ્યક છ .અિારા િનન  કાબિૂા ં રાખિા િાટે અિારે અિારા ગરુૂદેિની છબી પોતાની આિ્યક છ .અિારા િનન  કાબિૂા ં રાખિા િાટે અિારે અિારા ગરુૂદેિની છબી પોતાની 
આંખોિા.ં.ધ્યાનિા.ં.િનિા ં િસાિિાની છ ,ત િના િચનો(પ્રણો)ન  અિારી જીિન યાત્રાિા ં સરં્ી બનાિી આંખોિા.ં.ધ્યાનિા.ં.િનિા ં િસાિિાની છ ,ત િના િચનો(પ્રણો)ન  અિારી જીિન યાત્રાિા ં સરં્ી બનાિી 



આચરણિા ંલાિી અિારંૂ કલ્યાણ કરિાનુ ંછ .આચરણિા ંલાિી અિારંૂ કલ્યાણ કરિાનુ ંછ .  
ધન ધન રાજા જનક, ત્જન વસિરણ હકયાધન ધન રાજા જનક, ત્જન વસિરણ હકયા  વિિ ક,વિિ ક,  
એક ઘડી કે વસિરણસ , પાપી તરે અન ક.....!એક ઘડી કે વસિરણસ , પાપી તરે અન ક.....!  
વનરાકાર પરબ્રહ્મ વનરાકાર પરબ્રહ્મ ૫૫રિામિા સાકાર (દ્દ્ય) રૂરિામિા સાકાર (દ્દ્ય) રૂ૫૫િા ંએટલ  કેઃ સદગરુૂના રૂિા ંએટલ  કેઃ સદગરુૂના રૂ૫૫િા ંઅિતાર લઇન  આવ્યા છ ,ત િની િા ંઅિતાર લઇન  આવ્યા છ ,ત િની 
વનરાળી િહિિાનો ભ દ ઓળખિાિા ં ભતત જ સફળ થાય છ  અન  આ જ સદેંર્ ધિશગ્રથંો વનરાળી િહિિાનો ભ દ ઓળખિાિા ં ભતત જ સફળ થાય છ  અન  આ જ સદેંર્ ધિશગ્રથંો ૫૫ણ આપ  છ  ણ આપ  છ  
કે.........કે.........  
ધ્યાનમલૂ ંગરુૂ મ ૂધ્યાનમલૂ ંગરુૂ મવૂતિ, પજૂા મલૂ ંગરુૂ વતિ, પજૂા મલૂ ંગરુૂ ૫૫દં,દં,  
િતં્ર મલૂ ંગરુૂ િાક્ય, િોષ મલૂ ંગરુૂ ૃૃપા !!િતં્ર મલૂ ંગરુૂ િાક્ય, િોષ મલૂ ંગરુૂ ૃૃપા !!  
સદગરુૂએ આપણન  જ્ઞાનરૂપી ન ત્ર પ્રદાન કરીન  સિજાવ્યુ ં છ  કેઃ તિાિ દ્દ્યિાન િસ્તઓુ નાર્િતં છ , સદગરુૂએ આપણન  જ્ઞાનરૂપી ન ત્ર પ્રદાન કરીન  સિજાવ્યુ ં છ  કેઃ તિાિ દ્દ્યિાન િસ્તઓુ નાર્િતં છ , 
િંિ ર્ા ંર્ાશ્વત રિનેાર એક પ્રભ ુિંિ ર્ા ંર્ાશ્વત રિનેાર એક પ્રભ ુ૫૫રિામિા જ છ ,ત િનુ ંધ્યાન કરો.ત િન  એ કિશ બતાવ્યુ ંછ  કેરિામિા જ છ ,ત િનુ ંધ્યાન કરો.ત િન  એ કિશ બતાવ્યુ ંછ  કે.. સતંોની સ િા .. સતંોની સ િા 
કરો..સતંોની ચરણરજ બનીન  રિો અન  પ્રભ ુપરિામિાનુ ંસવુિરણ કરો..કે િ ેપ્રભ ુકરો..સતંોની ચરણરજ બનીન  રિો અન  પ્રભ ુપરિામિાનુ ંસવુિરણ કરો..કે િ ેપ્રભ ુ૫૫રિામિા ! તિોન  ક્યારેય રિામિા ! તિોન  ક્યારેય 
ના ભલૂુ ંકારણ કેઃ તિોન  ભલુિાથી દુઃખ જ દુઃખ છ ..અરે ! સખુ ના ભલૂુ ંકારણ કેઃ તિોન  ભલુિાથી દુઃખ જ દુઃખ છ ..અરે ! સખુ ૫૫ણ દુઃખ બની જાય છ .જો હું તિોન  ના ણ દુઃખ બની જાય છ .જો હું તિોન  ના 
ભલુ ૂ ંતો દુઃખની શુ ંતાકાત છ  કે ત  િારી નજીક આિી ભલુ ૂ ંતો દુઃખની શુ ંતાકાત છ  કે ત  િારી નજીક આિી ર્કે ? સતંોનો સરં્ કરીન  જે સદગરુૂ ર્કે ? સતંોનો સરં્ કરીન  જે સદગરુૂ ૫૫રિામિાનુ ંરિામિાનુ ં
ધ્યાન કરે છ  ત િનુ ંિન જેિ અધ્યાન કરે છ  ત િનુ ંિન જેિ અ૫૫વિત્રથી અપવિત્રથી જળ જેિ ર્રં્ાિા ંભળીન  ર્રં્ાજળ બની જાય છ  ત િ વિત્રથી અપવિત્રથી જળ જેિ ર્રં્ાિા ંભળીન  ર્રં્ાજળ બની જાય છ  ત િ 
વિકારોથી રિીત થઇ જાય છ .પ્રભનુ  જે િંિ ર્ા ંઅંર્સરં્ સિજીન  ત િનુ ંસવુિરણ કરે છ  ત િના ચરણોિા ંવિકારોથી રિીત થઇ જાય છ .પ્રભનુ  જે િંિ ર્ા ંઅંર્સરં્ સિજીન  ત િનુ ંસવુિરણ કરે છ  ત િના ચરણોિા ં
તિાિ સખુો આિી જાય છ ..િનની ત ૃતિાિ સખુો આિી જાય છ ..િનની તષૃ્ ણાષ્ ણાઓ ર્ાતં થઇ જાય છ .ઓ ર્ાતં થઇ જાય છ .  
સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ આ ત્રણ કિશ સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ આ ત્રણ કિશ ૫૫રિામિા બોધ બાદ અરિામિા બોધ બાદ અ૫૫નાિિાનુ ં સદગરુૂ કિ ે છ .આ ત્રણ ન  નાિિાનુ ં સદગરુૂ કિ ે છ .આ ત્રણ ન  
અઅ૫૫નાિિાથી જીિનિા ંઅનતં સદગણુો આિી જાય છ .ભક્તતિાર્શિા ંસ િાનાિિાથી જીિનિા ંઅનતં સદગણુો આિી જાય છ .ભક્તતિાર્શિા ંસ િા--સવુિરણસવુિરણ--સમસરં્િાથંી એકસમસરં્િાથંી એક૫૫ણ દૂર ણ દૂર 
થઇ જાય તો આનદંાનભુવૂતથી દૂર જિાય છ .સવુિરણ દાનિનુ ંિાનિ તથા થઇ જાય તો આનદંાનભુવૂતથી દૂર જિાય છ .સવુિરણ દાનિનુ ંિાનિ તથા િાનિન  દેિમિની તરફ લઇ િાનિન  દેિમિની તરફ લઇ 
જાય છ .ગરુૂ પાસ થી પ્રા તજાય છ .ગરુૂ પાસ થી પ્રા ત ઇર્ારા બાદ રમનાકર ડાૃુ સવુિરણના પ્રભાિથી િિાન સતં બની ર્યા. ઇર્ારા બાદ રમનાકર ડાૃુ સવુિરણના પ્રભાિથી િિાન સતં બની ર્યા.  
કહ્ુ ંછ  કેઃ કહ્ુ ંછ  કેઃ   
!! ઉલ્ટા નાિ જપ  જર્ જાના, િાધ્લ્િકી ભય  બ્રહ્મ સિાના !!!! ઉલ્ટા નાિ જપ  જર્ જાના, િાધ્લ્િકી ભય  બ્રહ્મ સિાના !!  
સવુિરણની હદવ્ય ર્ક્તતની અનભુવૂત ત  ભતતન  જ થાય છ  કે જેન  પોતાના સદર્રૂની ૃૃપાસવુિરણની હદવ્ય ર્ક્તતની અનભુવૂત ત  ભતતન  જ થાય છ  કે જેન  પોતાના સદર્રૂની ૃૃપાથી આમિ થી આમિ 
સાષામકાર કયો છ  અન  જે દરેક સિય  પ્રભ ુસાષામકાર કયો છ  અન  જે દરેક સિય  પ્રભ ુ૫૫રિામિાનો અંર્સરં્ અનભુિ કરે છ ..રિામિાનો અંર્સરં્ અનભુિ કરે છ ..  
િસ્તકેુ ર્બના નાિકા કોઇ કાિ નિી િોતા,િસ્તકેુ ર્બના નાિકા કોઇ કાિ નિી િોતા,  
વસફશ નાિસ  દુવનયાકા કોઇ કાિ નિી િોતા,વસફશ નાિસ  દુવનયાકા કોઇ કાિ નિી િોતા,  
રોર્ીકો લાત્જિ િૈ દિાઇ ઔર િકીિ દોનો,રોર્ીકો લાત્જિ િૈ દિાઇ ઔર િકીિ દોનો,  
નસુ્ખોકી ઇબાદતસ  તો આરાિ નિી િોતા.......!!!નસુ્ખોકી ઇબાદતસ  તો આરાિ નિી િોતા.......!!!  
    

  

  
                                                      

  

તલુસીદાસના ંતલુસીદાસના ં૫૫મની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન  આપ લ ઉમની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન  આપ લ ઉ૫૫દેર્દેર્  

  

  શભુ િચન શભુ િચન ૫૫ણ સિય આિ  ઝ ર સાથ  િળીન  ત  ઝ ર રૂપ  થાય છ  અન  સારા સરં્થી રમન જેવુ ંકાિ ણ સિય આિ  ઝ ર સાથ  િળીન  ત  ઝ ર રૂપ  થાય છ  અન  સારા સરં્થી રમન જેવુ ંકાિ 
આપ  છ .આપ  છ .  



  પોતાના અનષુરં્ી સાથ  પોતાના અનષુરં્ી સાથ  ૫૫ણ વિચારીન  િચન વિલાસ કરિો.ણ વિચારીન  િચન વિલાસ કરિો.  
  ૫૫વત વિયોર્નુ ંકિણ દુઃખ સાધારણ સ્ત્રીઓ ના જાણી ર્કે.વત વિયોર્નુ ંકિણ દુઃખ સાધારણ સ્ત્રીઓ ના જાણી ર્કે.  
  ત  સ્ત્રી સદભાર્ી છ  જેનો વપ્રય ત  સ્ત્રી સદભાર્ી છ  જેનો વપ્રય ૫૫વત ત ની પાસ  છ ..જેન  વનમય વનરખીન  ત  ન ત્ર વર્તળ કરે છ  અન  વત ત ની પાસ  છ ..જેન  વનમય વનરખીન  ત  ન ત્ર વર્તળ કરે છ  અન  

િૈયાિા ંઉલ્લાસ ભરે છ .િૈયાિા ંઉલ્લાસ ભરે છ .  
  ભોજન..િસ્ત્ર..ઘરેણા ંઅન  ઘર..એ સૌ પવત વિના ર્િતા ંનથી..જીિન ભારરૂભોજન..િસ્ત્ર..ઘરેણા ંઅન  ઘર..એ સૌ પવત વિના ર્િતા ંનથી..જીિન ભારરૂ૫ ૫ બની જાય છ  અન  બની જાય છ  અન  ૫૫ળ  ળ  

૫૫ળ  જીિ અકળાય છ .ળ  જીિ અકળાય છ .  
  ૫૫વત એ જ ર્વત છ ..વત એ જ ર્વત છ ..૫૫વત જ ધન છ ..વત જ ધન છ ..૫૫વત વિત્રવત વિત્ર છ .. છ ..૫૫વત જ ગરુૂ છ  અન  વત જ ગરુૂ છ  અન  ૫૫વત જ દેિતા છ .વત જ દેિતા છ .  
  ૫૫વતના સખુન  જે સખુ િાન  છ ..વતના સખુન  જે સખુ િાન  છ ..૫૫વતનુ ંદુઃખ જોઇન  જે દુઃખી થાય છ  ત  સ્ત્રી ધ્ય છ ..ત  સ્ત્રી ધ્ય છ  જે વતનુ ંદુઃખ જોઇન  જે દુઃખી થાય છ  ત  સ્ત્રી ધ્ય છ ..ત  સ્ત્રી ધ્ય છ  જે 

દ્વ તભાિ મકુીન  બધુ ંદ્વ તભાિ મકુીન  બધુ ં૫૫વતરૂવતરૂ૫ ૫ જ જુિ  છ .જ જુિ  છ .  
  તિાિ રસો કરતા ંએક બ્રહ્મરસ િીિો લાર્  છ ,પરંત ુતિાિ રસો કરતા ંએક બ્રહ્મરસ િીિો લાર્  છ ,પરંત ુ૫૫વત પ્ર િનો રસ સૌથી િધારે િીવત પ્ર િનો રસ સૌથી િધારે િીિો છ .િો છ .  
  સ્ત્રી જીિનિા ંત ના િનન  મયા ંસધુી કંઇ સ્ત્રી જીિનિા ંત ના િનન  મયા ંસધુી કંઇ ૫૫ણ રૂચીકર નથી જ્યા ંસધુી ણ રૂચીકર નથી જ્યા ંસધુી ૫૫વતનો સ્ન િરૂપી રાિરસ (લિણ) વતનો સ્ન િરૂપી રાિરસ (લિણ) 

ત િા ંભળતો નથી,કેિકે ભોજન િસાલ દાર િોિા છતા ંિીિા વિના હફકુ્ક લાર્  છ .ત િા ંભળતો નથી,કેિકે ભોજન િસાલ દાર િોિા છતા ંિીિા વિના હફકુ્ક લાર્  છ .  
  સ્ત્રી િાટે સ્ત્રી િાટે ૫૫વત સાચો ર્ણર્ાર છ ..વત સાચો ર્ણર્ાર છ ..૫૫વત વિના બધા ર્ણર્ાર નકાિા છ .વત વિના બધા ર્ણર્ાર નકાિા છ .  
  સ્ન િ..ર્ીલ..સદાચાર અન  ધનસ્ન િ..ર્ીલ..સદાચાર અન  ધનથી રિીત કાિી થી રિીત કાિી ૫૫વત િોય તો વત િોય તો ૫૫ણ ત  નારીના િાટે પજૂ્ય દેિતા સિાન ણ ત  નારીના િાટે પજૂ્ય દેિતા સિાન 

છ .છ .  
  આંધળો..લલૂો..રોર્ી..દેિાદાર..દહરિ અન  મરુખ આંધળો..લલૂો..રોર્ી..દેિાદાર..દહરિ અન  મરુખ ૫૫વત િોય તો વત િોય તો ૫૫ણ ત  નારી ભલા િાટે પજૂ્ય દેિતા ણ ત  નારી ભલા િાટે પજૂ્ય દેિતા 

સિાન છ .સિાન છ .  
  ક્રુર..ૃુટીલ..રોર્ી..દેિાદાર..દહરિ અન  મરુખ ક્રુર..ૃુટીલ..રોર્ી..દેિાદાર..દહરિ અન  મરુખ ૫૫વત િળિા છતા ં સ્ત્રીએ દુભાવુ ં નિી,પરંત ુ સતીએ ત નો વત િળિા છતા ં સ્ત્રીએ દુભાવુ ં નિી,પરંત ુ સતીએ ત નો 

વનવનભાિ કરિો.ભાિ કરિો.  
  િનિા ંરિનેારી િાઘણ િાસં ખાય છ  અન  ઘણીિાર ભખૂી રિિેા છતા ંઘાસ ખાતી નથી ત િી જ રીત  િનિા ંરિનેારી િાઘણ િાસં ખાય છ  અન  ઘણીિાર ભખૂી રિિેા છતા ંઘાસ ખાતી નથી ત િી જ રીત  

સતી દુઃખ સિન કરીન  સતી દુઃખ સિન કરીન  ૫૫ણ સખુ િાટે પાણ સખુ િાટે પા૫૫ની કિાણી (વ્યર્ભચાર) કરતી નથી.ની કિાણી (વ્યર્ભચાર) કરતી નથી.  
  દુઃખરૂપી કસોટી ઉદુઃખરૂપી કસોટી ઉ૫૫ર કસિાથી જેનુ ંચારીત્ર િધ ુવનિશળ જણાય છ  ત  સ્ત્રી જર્તિા ંિખાણિા યોગ્ય છ .ર કસિાથી જેનુ ંચારીત્ર િધ ુવનિશળ જણાય છ  ત  સ્ત્રી જર્તિા ંિખાણિા યોગ્ય છ .  
  સતી બનસતી બનિાિા ંઆખુ ં જીિન લાર્ી જાય છ  િાિા ંઆખુ ં જીિન લાર્ી જાય છ  ૫૫ણ અસતી(વ્યર્ભચારી) બનિાિા ં જરાય િાર લાર્તી ણ અસતી(વ્યર્ભચારી) બનિાિા ં જરાય િાર લાર્તી 

નથી..નીચ  નથી..નીચ  ૫૫ડિાિા ંશુ ંિાર લાર્  ?ડિાિા ંશુ ંિાર લાર્  ?  

  બાળબાળ૫૫ણથી દયા..ધિશ..ૃળૂ અન  વ્યિિારન  સધુારિો જોઇએ..નહિતર િોટા થયા ણથી દયા..ધિશ..ૃળૂ અન  વ્યિિારન  સધુારિો જોઇએ..નહિતર િોટા થયા ૫૫છી ત  કિણ થઇ છી ત  કિણ થઇ ૫૫ડ ેડ ે
છ .છ .  

  નાચવુ.ં.વિષયરસની િાતો..ર્ીત..સરુ્ધંી દ્વવ્ય સ િન..ઘરેણા ંનાચવુ.ં.વિષયરસની િાતો..ર્ીત..સરુ્ધંી દ્વવ્ય સ િન..ઘરેણા ં ૫૫િરેી બિારિરેી બિાર  ફરવુ.ં.ર્રીર ફરવુ.ં.ર્રીર ૫૫ર વપ્રવત.. ર વપ્રવત.. 
આળસ...આ બધી િાતો ક્યાઓના હિતની નથી.આળસ...આ બધી િાતો ક્યાઓના હિતની નથી.  

  િાતા વપતા સતંાનિા ંબાળિાતા વપતા સતંાનિા ંબાળ૫૫ણથી જેિા સસં્કાર આપ  છ  ત  િોટા થયા ણથી જેિા સસં્કાર આપ  છ  ત  િોટા થયા ૫૫છી છોડાવ્યા છટતા નથી.છી છોડાવ્યા છટતા નથી.  
  છોકરાઓ સાથ  રિવુ.ં.િસવુ.ં.એકાતં  બ સવુ.ં..આ બધી બાબતો ક્યાના ચાહરર્ય ય અન  ર્ીલન  િરિાિાળી છોકરાઓ સાથ  રિવુ.ં.િસવુ.ં.એકાતં  બ સવુ.ં..આ બધી બાબતો ક્યાના ચાહરર્ય ય અન  ર્ીલન  િરિાિાળી 

છ .છ .  
  ક્યાઓએ પોતાના ન ક્યાઓએ પોતાના ન ત્ર..િસ્ત્ર અન  િચન વનિશલ અન  નીચા ંઢળતા ંરાખિા ંજોઇએ.ત્ર..િસ્ત્ર અન  િચન વનિશલ અન  નીચા ંઢળતા ંરાખિા ંજોઇએ.  
  િાસંી..ખાસંી..િડેકી..છીંક ખાિી..અંર્ િોડવુ.ં.ઉંચા અિાજે બોલવુ.ં..આ બધી િાતો પોતાનાથી િોટાની િાસંી..ખાસંી..િડેકી..છીંક ખાિી..અંર્ િોડવુ.ં.ઉંચા અિાજે બોલવુ.ં..આ બધી િાતો પોતાનાથી િોટાની 

સાિ  ન કરિી તથા ગરુૂજનોની સાિ  ઉંચા આસન  ન બ સવુ ંઅન  ન ત્ર સાિ  ન કરિી તથા ગરુૂજનોની સાિ  ઉંચા આસન  ન બ સવુ ંઅન  ન ત્ર ૫૫ણ ઉંચા ન કરિા.ણ ઉંચા ન કરિા.  



  પોતાના ઘરનો ભ દ..ર્રીર..ધન..સજંોર્પોતાના ઘરનો ભ દ..ર્રીર..ધન..સજંોર્..સઓુસડ,અન્ન..દાન..ધિશ..ઉ..સઓુસડ,અન્ન..દાન..ધિશ..ઉ૫૫કાર...આ બધી િાતો ગુ તકાર...આ બધી િાતો ગુ ત  
રાખિી.રાખિી.  

  સસંારિા ંઅન ક રમન છ ,પરંત ુર્ીલ સિાન કોઇ રમન નથી.સસંારિા ંઅન ક રમન છ ,પરંત ુર્ીલ સિાન કોઇ રમન નથી.  
  ૫૫વત ઘ ર ના િોય મયારે સ્ત્રીએ િસવુ.ં.પારકા ઘ ર જવુ.ં.નાચર્ાન જોિા જવુ.ં.ર્ણર્ાર સજીન  રંર્ારંર્ વત ઘ ર ના િોય મયારે સ્ત્રીએ િસવુ.ં.પારકા ઘ ર જવુ.ં.નાચર્ાન જોિા જવુ.ં.ર્ણર્ાર સજીન  રંર્ારંર્ 

ઉમસિિા ંસાિ લ થવુ.ં..આનાથી સ્ત્રીનુ ંઉમસિિા ંસાિ લ થવુ.ં..આનાથી સ્ત્રીનુ ં૫૫તન થાય છ .તન થાય છ .  
  ઝરૂખાિાંઝરૂખાિાં  બ સીન  જોવુ.ં.ઘરના ઉંિરા ઉબ સીન  જોવુ.ં.ઘરના ઉંિરા ઉ૫૫ર બ સવુ.ં.િાતો કરતા ંિોટેથી િસવુ.ં..આ બધી િાતો સ્ત્રીઓ િાટે ર બ સવુ.ં.િાતો કરતા ંિોટેથી િસવુ.ં..આ બધી િાતો સ્ત્રીઓ િાટે 

કલકંરૂકલકંરૂ૫ ૫ છ .છ .  
  ક્યારેય એકલા સતં પાસ  ક્યારેય એકલા સતં પાસ  ૫૫ણ ના જવુ.ં.કારણ કેઃ સ્ત્રીન  એકલી જોઇન  સતંોનુ ંજ્ઞાન ણ ના જવુ.ં.કારણ કેઃ સ્ત્રીન  એકલી જોઇન  સતંોનુ ંજ્ઞાન ૫૫ણ િિાિા ંઉડી જાય ણ િિાિા ંઉડી જાય 

છ .છ .  
  ઘ ર ઘ ર ફરિાિાળી સ્ત્રીઓ સાથ  િાત ન કરિી ત િજ બહ ુવપ્રવતઘ ર ઘ ર ફરિાિાળી સ્ત્રીઓ સાથ  િાત ન કરિી ત િજ બહ ુવપ્રવત  ૫૫ણ ના રાખિી તથા ઘરનો ભ દ ના ણ ના રાખિી તથા ઘરનો ભ દ ના 

ખોલિો.ખોલિો.  
  ર મોધ..જુર્ાર..વ્યર્ભચાર..લોભ..ચોરી..દારૂ પીિો...આ બધા દુગુશણોથી સારી સ્ત્રીનુ ંર મોધ..જુર્ાર..વ્યર્ભચાર..લોભ..ચોરી..દારૂ પીિો...આ બધા દુગુશણોથી સારી સ્ત્રીનુ ં૫૫ણ ણ ૫૫તન થાય છ .તન થાય છ .  
  બહ ુ િસનારી..બહ ુબોલનારી ઘણી િાચાળ..સ્િાદ કરનારી અન  બટકબોલી સ્ત્રીઓ ભારે કલહંકત થઇ બહ ુ િસનારી..બહ ુબોલનારી ઘણી િાચાળ..સ્િાદ કરનારી અન  બટકબોલી સ્ત્રીઓ ભારે કલહંકત થઇ 

દુઃખ પાિ  છ દુઃખ પાિ  છ ..  
  ઉતરેલી ઉતરેલી (૫(૫વતત વ્યર્ભચારી) સ્ત્રીવતત વ્યર્ભચારી) સ્ત્રીઓ સાથ  ક્યારેય િ ર કે સ્ન િ ના કરિો, કારણ કેઃ ત  બનં્ન  રીત  કલહંકત ઓ સાથ  ક્યારેય િ ર કે સ્ન િ ના કરિો, કારણ કેઃ ત  બનં્ન  રીત  કલહંકત 

કરે છ .કરે છ .  
  ફેરો ફરનારો અન  ર્ભખારીઓનો ક્યારેય વિશ્વાસ ના કરિો..િર્ લોકો એવુ ંરૂફેરો ફરનારો અન  ર્ભખારીઓનો ક્યારેય વિશ્વાસ ના કરિો..િર્ લોકો એવુ ંરૂ૫ ૫ ધરીન  સ્ત્રીઓન  ભરિાિી ધરીન  સ્ત્રીઓન  ભરિાિી 

દે છ .દે છ .  
  અજાણ્યા િાણસોનો ક્યારેય ભરોસો ના કરિો કે ત ની આપ લી કોઇ ચીજ ના ખાિી તથા ઘરિા ંત અજાણ્યા િાણસોનો ક્યારેય ભરોસો ના કરિો કે ત ની આપ લી કોઇ ચીજ ના ખાિી તથા ઘરિા ંત િન  િન  

રિિેા ના દેિા.રિિેા ના દેિા.  
  ઘરના નોકર સાથ  ઘરના નોકર સાથ  ૫૫ણ કાિ પરુતી જ િાત કરિી..બહ ુબોલિાથી ત  વનષ્ .ુણ કાિ પરુતી જ િાત કરિી..બહ ુબોલિાથી ત  વનષ્ .ુર બની જાય છ .ર બની જાય છ .  
  જુ.ંુ બોલવુ ંઅન  િાયા રચિી છોડી દો,કારણ કેઃિાયા રચિાથી અન  જુ.ંુ બોલિાથી ભર્િાન ર્કંરે જુ.ંુ બોલવુ ંઅન  િાયા રચિી છોડી દો,કારણ કેઃિાયા રચિાથી અન  જુ.ંુ બોલિાથી ભર્િાન ર્કંરે ૫૫ણ ણ 

સતી(પોતાની સ્ત્રી)નો મયાર્ કયો િતો.સતી(પોતાની સ્ત્રી)નો મયાર્ કયો િતો.  
  સાિસથી ક્યારેય સાિસથી ક્યારેય ૫૫વતની આજ્ઞા વિરૂ્ વતની આજ્ઞા વિરૂ્ કોઇકોઇ૫૫ણ કાયશ ન કરવુ.ંણ કાયશ ન કરવુ.ં  
  આળસ મયજીન  યથા સિય કાિ કરી લ વુ.ં.િિણા ંકરિાનુ ંકાયશ િિણા ંજ કરી લ વુ.ંઆળસ મયજીન  યથા સિય કાિ કરી લ વુ.ં.િિણા ંકરિાનુ ંકાયશ િિણા ંજ કરી લ વુ.ં  
  સૌના સૌના ૫૫િલેા ંજાર્ીન  ઘરનુ ંકાિ કરી લ વુ.ં.ઘરના સૌ સઇૂ જાય મયાર િલેા ંજાર્ીન  ઘરનુ ંકાિ કરી લ વુ.ં.ઘરના સૌ સઇૂ જાય મયાર ૫૫છી ઘરકાિ છી ઘરકાિ ૫૫રિારીન  રિારીન  ૫૫છી સઇૂ છી સઇૂ 

જવુ.ંજવુ.ં  
  સ્ત્રી લક્ષ્ િીસ્ત્રી લક્ષ્ િી સિાન સખુ આ સિાન સખુ આ૫૫નારી..ર્ારદા જેિી જ્ઞાનધારી અન  દુષ્ ટોનારી..ર્ારદા જેિી જ્ઞાનધારી અન  દુષ્ ટોનોનો  નાર્ કરિાના સિય  કાર્લકા નાર્ કરિાના સિય  કાર્લકા 

બની ર્કે છ .આિ,સ્ત્રીઓિા ંલક્ષ્ િીબની ર્કે છ .આિ,સ્ત્રીઓિા ંલક્ષ્ િી..ર્ારદા અન  કાર્લકાની ર્ક્તતઓ િૌજૂદ છ ...ર્ારદા અન  કાર્લકાની ર્ક્તતઓ િૌજૂદ છ .  
  સ્ત્રીએ પ્રભાત  િિલેા ઉિીન  સાસ.ુ.સસરા અન  સ્ત્રીએ પ્રભાત  િિલેા ઉિીન  સાસ.ુ.સસરા અન  ૫૫વતના ચરણ  નિીન  આદર અન  સ્ન િથી ત િની સ િા વતના ચરણ  નિીન  આદર અન  સ્ન િથી ત િની સ િા 

કરિી.કરિી.  
  સાસ.ુ.સસરા અન  સાસ.ુ.સસરા અન  ૫૫વતના ચરણકિળોની સ િા સ્ત્રીના િાટે તીથશરૂવતના ચરણકિળોની સ િા સ્ત્રીના િાટે તીથશરૂ૫ ૫ છ ..ત નીછ ..ત ની  સ િાથી ત  સસંારિા ંયર્ સ િાથી ત  સસંારિા ંયર્ 

અન  મમૃય ુબાદ શભુ અન  મમૃય ુબાદ શભુ ૫૫વિત્ર દેિલોકન  પ્રા તવિત્ર દેિલોકન  પ્રા ત કરે છ . કરે છ .  
  િાતાિાતા--વપતા..સાસુવપતા..સાસ-ુ-સસરા..નણદં અન  સસરા..નણદં અન  ૫૫વતના કડિા બોલ વતના કડિા બોલ ૫૫ણ કડિી દિાની િાફક ણ કડિી દિાની િાફક ૫૫ચાિી દેિાથી ચાિી દેિાથી 

સતંાપો નાર્ પાિ  છ .સતંાપો નાર્ પાિ  છ .  



  જો પોતાના વપતા..જિાઇ..પતૂ્ર..સસરા..હદયર અન  ભાઇ યિુાન િોય તો ત ઓની સાથ  જો પોતાના વપતા..જિાઇ..પતૂ્ર..સસરા..હદયર અન  ભાઇ યિુાન િોય તો ત ઓની સાથ  ૫૫ણ ક્યારેય ણ ક્યારેય 
એકાતંિા ંિાત ન કરિી.એકાતંિા ંિાત ન કરિી.  

  પોતાના પવત વસિાયના જેટલા પરુૂષો છ  ત િાનંા નાનાન  પોતાની સિાન..સરખાન  ભાઇ સિાન અન  પોતાના પવત વસિાયના જેટલા પરુૂષો છ  ત િાનંા નાનાન  પોતાની સિાન..સરખાન  ભાઇ સિાન અન  
િોટાન  વપતા સિાન સિજિા જોઇએ.િોટાન  વપતા સિાન સિજિા જોઇએ.  

  તન..િન..િસ્ત્ર..િાસણ..ભોજન અન  ઘરન  જે તન..િન..િસ્ત્ર..િાસણ..ભોજન અન  ઘરન  જે ૫૫વિત્ર રાખ  છ  ત  સ્ત્રીના ં સ્િર્શિા ં દેિતાઓ વિત્ર રાખ  છ  ત  સ્ત્રીના ં સ્િર્શિા ં દેિતાઓ ૫૫ણ િખાણ ણ િખાણ 
કરે છ .કરે છ .  

  જે પોતાની આિક પ્રિાણ  યોજે પોતાની આિક પ્રિાણ  યોગ્ય ખચશ ન કરતા ં વ્યથશ ધન ઉડાડ ે છ  ત  પાછળથી ગ્ય ખચશ ન કરતા ં વ્યથશ ધન ઉડાડ ે છ  ત  પાછળથી ૫૫સ્તાય છ  અન  સ્તાય છ  અન  
ર્રીબીનુ ંદુઃખ ભોર્િ  છ .ર્રીબીનુ ંદુઃખ ભોર્િ  છ .  

  તનતન--િનથી જે િનથી જે ૫૫વતની સ િાિા ંરિ ેછ ..જે વતની સ િાિા ંરિ ેછ ..જે ૫૫વતન  જોઇન  પ્રસન્ન થાય છ .જે એકિાત્ર પોતાના વતન  જોઇન  પ્રસન્ન થાય છ .જે એકિાત્ર પોતાના ૫૫વતન  જ વતન  જ 
પરુૂષ િાન  છ  ત  સતં વર્રોિણી કિિેાય છ .પરુૂષ િાન  છ  ત  સતં વર્રોિણી કિિેાય છ .  

  બાળપણિા ં વપતાન  આવધન..યિુાનીિા ંબાળપણિા ં વપતાન  આવધન..યિુાનીિા ં ૫૫વતન  આવધનવતન  આવધન..િૈધવ્ય કે વ ૃ્ ાિસ્થાિા ં પતૂ્રન  આવધન ..િૈધવ્ય કે વ ૃ્ ાિસ્થાિા ં પતૂ્રન  આવધન 
રિવે ુ.ં.કારણ કેઃ જે સ્િાવધન રિ ેછ  ત  રિવે ુ.ં.કારણ કેઃ જે સ્િાવધન રિ ેછ  ત  ૫૫વતત પાપી વ્યર્ભચારી થઇ જાય છ .વતત પાપી વ્યર્ભચારી થઇ જાય છ .  

  વપતા..વપતા..૫૫વત અન  પતૂ્રના ૃળૂથી જે જુદી રિ ેછ  ત  સ્ત્રીનુ ંકલ્યાણ થતુ ંનથી ત  વત અન  પતૂ્રના ૃળૂથી જે જુદી રિ ેછ  ત  સ્ત્રીનુ ંકલ્યાણ થતુ ંનથી ત  ૫૫વતત બનીન  બનં્ન  ૃળૂોનુ ંવતત બનીન  બનં્ન  ૃળૂોનુ ં
િાન ખોઇ બ સ  છ .િાન ખોઇ બ સ  છ .  

  જેિ નાની ર્ચનર્ારી કપાસનો ઢર્લો જેિ નાની ર્ચનર્ારી કપાસનો ઢર્લો બાળી દે છ  ત િ એક નાનો ૃુસરં્ બાળી દે છ  ત િ એક નાનો ૃુસરં્ ૫૫ણ સ્ત્રીના ણ સ્ત્રીના ૫૫વતવ્રતા ધિશનો વતવ્રતા ધિશનો 
નાર્ કરી દે છ .નાર્ કરી દે છ .  

  સતી સ્ત્રીએ ષણ િાત્ર સતી સ્ત્રીએ ષણ િાત્ર ૫૫ણ ૃુલટા સ્ત્રીનો સરં્ ના કરિો.ણ ૃુલટા સ્ત્રીનો સરં્ ના કરિો.  
  જે સ્ત્રી જે સ્ત્રી ૫૫રપરુૂષનુ ં સ િન કરે છ  ત ન  વધક્કાર છ  ત િજ સસંાર ત ની વનિંદા કરે છ ..ત નો આલોક અન  રપરુૂષનુ ં સ િન કરે છ  ત ન  વધક્કાર છ  ત િજ સસંાર ત ની વનિંદા કરે છ ..ત નો આલોક અન  

૫૫રલોક બનં્ન  બર્ડી જાય છ  અન  ત  જ્િોરલોક બનં્ન  બર્ડી જાય છ  અન  ત  જ્િોજ્િ વિધિા થાય છ .જ્િ વિધિા થાય છ .  
  જર્દાધાર ઇશ્વર એક છ  ત િ સ્ત્રીનો જર્દાધાર ઇશ્વર એક છ  ત િ સ્ત્રીનો ૫૫વત વત ૫૫ણ એક જ છ .જે સ્ત્રી પોતાના િનિા ં પારકા પરુૂષ વિર્  ણ એક જ છ .જે સ્ત્રી પોતાના િનિા ં પારકા પરુૂષ વિર્  

વ્યર્ભચારનો વિચાર સરખો કરે છ  ત  કરોડો કલ્પો સધુી નરકિા ંિાસ કરી ૃતૂરીનો જ્િ પાિ  છ .વ્યર્ભચારનો વિચાર સરખો કરે છ  ત  કરોડો કલ્પો સધુી નરકિા ંિાસ કરી ૃતૂરીનો જ્િ પાિ  છ .  
  પારકા પરુૂષ સાથ  પ્રીવત કરિાિાળી સ્ત્રી ધિશ..ધન..ઘર..સતંાન..ચાપારકા પરુૂષ સાથ  પ્રીવત કરિાિાળી સ્ત્રી ધિશ..ધન..ઘર..સતંાન..ચાહરર્ય ય અન  ૃળૂનો નાર્ કરે છ .હરર્ય ય અન  ૃળૂનો નાર્ કરે છ .  
  સ્ત્રી ઘી થી ભરેલો ઘડો છ ..પરુૂષ સળર્તો અંર્ારો છ  િાટે ઘી અન  અક્ગ્નનો સરં્ કરિો યોગ્ય નથી.સ્ત્રી ઘી થી ભરેલો ઘડો છ ..પરુૂષ સળર્તો અંર્ારો છ  િાટે ઘી અન  અક્ગ્નનો સરં્ કરિો યોગ્ય નથી.  
  જે સ્ત્રી સતંાનની કાિનાથી જે સ્ત્રી સતંાનની કાિનાથી ૫૫રપરુૂષ સાથ  સભંોર્ કરે છ  ત  નરકિા ંરપરુૂષ સાથ  સભંોર્ કરે છ  ત  નરકિા ં૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  પોતાના પોતાના ૫૫વતનુ ંઅવતનુ ંઅ૫૫િાન કરીન  ત િનુ ં િન દૂવષત ન કરવુ.ં.કારણ કેઃ િાન કરીન  ત િનુ ં િન દૂવષત ન કરવુ.ં.કારણ કેઃ ૫૫વતના અવતના અ૫૫િાનથી ભર્િાનનુ ંિાનથી ભર્િાનનુ ં

અઅ૫૫િાન થાય છ .િાન થાય છ .  
  ૫૫વતન  જ્યારે અનાચાર તથા ધનનો નાર્ કરતા જોઇએ મયારે ત ન  તક જોઇન  એકાતં  િીિા ંિચનોથી વતન  જ્યારે અનાચાર તથા ધનનો નાર્ કરતા જોઇએ મયારે ત ન  તક જોઇન  એકાતં  િીિા ંિચનોથી 

સિજાિિો..પરંત ુત િનુ ંઅસિજાિિો..પરંત ુત િનુ ંઅ૫૫િાન ના કરવુ ંતથા બીજાઓની આર્ળ પોતાના િાન ના કરવુ ંતથા બીજાઓની આર્ળ પોતાના ૫૫વતના અિગણુ ન ર્ાિા.વતના અિગણુ ન ર્ાિા.  
  જે પોતાના જે પોતાના ૫૫વતના િીતિા ંલાર્ી ત િના િન પ્રિાણ  િતે છ  તથા સ્િ નવતના િીતિા ંલાર્ી ત િના િન પ્રિાણ  િતે છ  તથા સ્િ નિા ંિા ં૫૫ણ પોતાના પવત વસિાય ણ પોતાના પવત વસિાય 

પારકા પરુૂષન  જોતી નથી ત  બન્ન  ૃળૂોન  તારે છ .પારકા પરુૂષન  જોતી નથી ત  બન્ન  ૃળૂોન  તારે છ .  
  સ્ત્રી વિત્રની જેિ સલાિકાર..િાતા સિાન સ્ન િ કરે છ ..દાસીની જેિ સ િા કરે છ  આિી સ્ત્રીન  ધ્યિાદ !!સ્ત્રી વિત્રની જેિ સલાિકાર..િાતા સિાન સ્ન િ કરે છ ..દાસીની જેિ સ િા કરે છ  આિી સ્ત્રીન  ધ્યિાદ !!  
  િ ેસ્ત્રી ! આ ર્રીર તો તારા િ ેસ્ત્રી ! આ ર્રીર તો તારા ૫૫વતનુ ંથયુ ંત િા ંતારો ર્ો અવધકાર ? િાટે ત ૂ ંપવતની સાથ .વતનુ ંથયુ ંત િા ંતારો ર્ો અવધકાર ? િાટે ત ૂ ંપવતની સાથ ..૫.૫વતની પાછળ વતની પાછળ 

પાછળ ત િના િન પ્રિાણ  ચાલ !પાછળ ત િના િન પ્રિાણ  ચાલ !  
  અઅ૫૫યર્ ઝ ર જેિો છ  અન  યર્ અમતૃ સિાન છ .યર્ ઝ ર જેિો છ  અન  યર્ અમતૃ સિાન છ .  
  દુષ્ ટદુષ્ ટ નારી..ર્િ વિત્ર..સાિ  બોલનાર સ િક અન  સા નારી..ર્િ વિત્ર..સાિ  બોલનાર સ િક અન  સા૫૫િાળા ઘરિા ંરિવે ુ.ં..એ મમૃયનુ  નોતરૂ દેિા જેવુ ંછ .િાળા ઘરિા ંરિવે ુ.ં..એ મમૃયનુ  નોતરૂ દેિા જેવુ ંછ .  



  જે દુઃખના સિય  સ્ન િ આપ  ત  જ ખરો સ્ન િી (સર્ો) છ .સખુ સપંવત્ત જોઇન  તો ઘણાય સ્ન જે દુઃખના સિય  સ્ન િ આપ  ત  જ ખરો સ્ન િી (સર્ો) છ .સખુ સપંવત્ત જોઇન  તો ઘણાય સ્ન િાર્ાર (સર્ા) િાર્ાર (સર્ા) 
બની જાય છ .બની જાય છ .  

  મખુથી નીકળ લુ ંિચન મખુથી નીકળ લુ ંિચન ૫૫ણ સખુણ સખુ--દુઃખનુ ંકારણ બન  છ .િીિા િચનો બોલિાથી હ્રદયિા ંસખુ ઉદુઃખનુ ંકારણ બન  છ .િીિા િચનો બોલિાથી હ્રદયિા ંસખુ ઉ૫૫જે છ  જે છ  
અન  કડવુ ંિચન દુઃખ ઉમપન્ન કરે છ .અન  કડવુ ંિચન દુઃખ ઉમપન્ન કરે છ .  

  બાળકોન  એિા સસં્કાર આપો કે જેથી ત  અિગણુી ના બન ..હદન પ્રવતહદન ગણુોની વદૃ્વ્ થાય એનુ ંનાિ બાળકોન  એિા સસં્કાર આપો કે જેથી ત  અિગણુી ના બન ..હદન પ્રવતહદન ગણુોની વદૃ્વ્ થાય એનુ ંનાિ 
જ સાચો પ્ર િ છ .જ સાચો પ્ર િ છ .  

  ર્સ્ત્રર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િાજા.ં.ધોડા..િચન..સ્ત્રી...એ અ્ય પરુૂષન  િળતા ંઅયોગ્ય બની જાય છ ...ર્ાસ્ત્ર..િાજા.ં.ધોડા..િચન..સ્ત્રી...એ અ્ય પરુૂષન  િળતા ંઅયોગ્ય બની જાય છ .  
  વિષયોનો ઉવિષયોનો ઉ૫૫ભોર્ કરિાથી ર્ાવંત િળતી નથી ભોર્ કરિાથી ર્ાવંત િળતી નથી ૫૫ણ અક્ગ્નિા ંઘી નાખીએ ત િ જ્િાળાઓ િધતી જ ણ અક્ગ્નિા ંઘી નાખીએ ત િ જ્િાળાઓ િધતી જ 

જાય છ .જાય છ .  
  ઘણા સ્ત્રી પરુૂષો બોર જેિા િોય છ , જે ઉઘણા સ્ત્રી પરુૂષો બોર જેિા િોય છ , જે ઉ૫૫રથી િનોિર લાર્  છ ,પરંત ુહ્રદયિા ંકાિરૂપી િળીયો જ િોયરથી િનોિર લાર્  છ ,પરંત ુહ્રદયિા ંકાિરૂપી િળીયો જ િોય  

છ .કેટલાક નારીય લ જેિા ઉછ .કેટલાક નારીય લ જેિા ઉ૫૫રથી કિોર લાર્ ,પરંત ુઅંદરથી કોિળ િોય છ .કોઇક સ્ત્રી પરુૂષ િાષ જેિા રથી કિોર લાર્ ,પરંત ુઅંદરથી કોિળ િોય છ .કોઇક સ્ત્રી પરુૂષ િાષ જેિા 
બાહ્ય ર્ભતર એક સરખા ંિોય છ .બાહ્ય ર્ભતર એક સરખા ંિોય છ .  

  યિુાની..િોટાઇ..પષુ્ કયિુાની..િોટાઇ..પષુ્ કળ ધન અન  અવિિ ક..આ દરેક અનથશ કારક છ  તો પછી આ ચારેય ભ ર્ા થાય ળ ધન અન  અવિિ ક..આ દરેક અનથશ કારક છ  તો પછી આ ચારેય ભ ર્ા થાય 
૫૫છી કિવે ુ ંજ શુ ં?છી કિવે ુ ંજ શુ ં?  

  પોતાની યકુ્તતથી જે દુષ્ ટોપોતાની યકુ્તતથી જે દુષ્ ટો અન  અન   મરુખાઓની િ્ચ  રિીન  પવતવ્રતા ધિશની રષા કરે છ  ત  પવતવ્રતા મરુખાઓની િ્ચ  રિીન  પવતવ્રતા ધિશની રષા કરે છ  ત  પવતવ્રતા 
સ્ત્રીના ચરણરજ બનિાિા ંિન  ર્િશ થાય છ .સ્ત્રીના ચરણરજ બનિાિા ંિન  ર્િશ થાય છ .  

  પોતાનુ ંકતશવ્ય સિજીન  પોતાનુ ંકતશવ્ય સિજીન  ૫૫વતની વનષ્ કાવતની વનષ્ કાિ સ િા કરે છ  ત ન  તપ..વતથશ અન  વ્રતનુ ંસપંણૂશ ફળ ઘ ર બ િા ંજ િ સ િા કરે છ  ત ન  તપ..વતથશ અન  વ્રતનુ ંસપંણૂશ ફળ ઘ ર બ િા ંજ 
િળી જાય છ .િળી જાય છ .  

  તારો તારો ૫૫વત વનમય પ્રભનુુ ંભજન કરે છ  અન  સ્ત્રીવત વનમય પ્રભનુુ ંભજન કરે છ  અન  સ્ત્રી ત   ત  ૫૫વતનુ ંસ િન કરે છ .આિ, વતનુ ંસ િન કરે છ .આિ, ૫૫વતના ભજનિા ંસ્ત્રીનો ધિશ વતના ભજનિા ંસ્ત્રીનો ધિશ 
સિાઇ જાય છ  િાટે િનિા ંભ દભાિ રાખિો નિી.સિાઇ જાય છ  િાટે િનિા ંભ દભાિ રાખિો નિી.  

  ૫૫વતના ચરણારવિિંદના સબધં વિનાના બાકીના તિાિ સબધં વથૃા છ .વતના ચરણારવિિંદના સબધં વિનાના બાકીના તિાિ સબધં વથૃા છ .  
  િન..િચન અન  ર્રીરથી પવતના જ ચરણોિા ંપ્ર િ કરિો..એ સ્ત્રીના િાટે બસ એક જ ધિશ છ .. આ એક િન..િચન અન  ર્રીરથી પવતના જ ચરણોિા ંપ્ર િ કરિો..એ સ્ત્રીના િાટે બસ એક જ ધિશ છ .. આ એક 

જ વ્રત છ .જ વ્રત છ .  
  જે સ્ત્રીજે સ્ત્રી પવતની વિરૂ્ ચાલ .. પવતની વિરૂ્ ચાલ ..પ્રવતૃળૂ રિ.ે.ત િી સ્ત્રી જ્યા ંજ્યા ંજ્િ લ  મયા ંમયા ંયિુાિસ્થાિા ંજ વિધિા પ્રવતૃળૂ રિ.ે.ત િી સ્ત્રી જ્યા ંજ્યા ંજ્િ લ  મયા ંમયા ંયિુાિસ્થાિા ંજ વિધિા 

બન  છ .બન  છ .  
  સ્ત્રી જાવત જે સિજ રીત  અપવિત્ર છ  ત  સ્ત્રી જાવત જે સિજ રીત  અપવિત્ર છ  ત  ૫૫વતની સ િા કરિાથી શભુ ર્વત પાિ  છ .વતની સ િા કરિાથી શભુ ર્વત પાિ  છ .  
  ૫૫વતન  િર્ીન  વિશ્વાસઘાત કરનારી સ્ત્રી..જે પારકા પરુૂષ સાથ  પ્ર િ કરે છ વતન  િર્ીન  વિશ્વાસઘાત કરનારી સ્ત્રી..જે પારકા પરુૂષ સાથ  પ્ર િ કરે છ   અન  ર્રીર સખુ (સભંોર્) િાણ  અન  ર્રીર સખુ (સભંોર્) િાણ  

છ  ત  સો કલ્પો સધુી "રૌરિછ  ત  સો કલ્પો સધુી "રૌરિ’’ ’’ નાિના નરકિા ંનાિના નરકિા ં૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  વિષયોનુ ંસ િન કરિાથી કાિ..ભોર્ ભોર્િિાની િિે્ છા હદિસ  હદિસ  િધારેન  િધારે જાગ્રત થાય છ .વિષયોનુ ંસ િન કરિાથી કાિ..ભોર્ ભોર્િિાની િિે્ છા હદિસ  હદિસ  િધારેન  િધારે જાગ્રત થાય છ .  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

વિષયો વિવિષયો વિ૫૫વત્તનુ ંઘર છ વત્તનુ ંઘર છ   
આઆ૫૫ણન  પ્રશ્ન થાય કેઃ તિાિ િનષુ્ યોણન  પ્રશ્ન થાય કેઃ તિાિ િનષુ્ યો એ જાણ  છ  કેઃ વિષયો વિ એ જાણ  છ  કેઃ વિષયો વિ૫૫વત્તઓનુ ંઘર છ  ત િ છતા ંત ઓ ૃતૂરા.ં. વત્તઓનુ ંઘર છ  ત િ છતા ંત ઓ ૃતૂરા.ં. 
ર્ધ ડા ંઅન  બકરાઓંની જેિ દુઃખ ભોર્િીન  ર્ધ ડા ંઅન  બકરાઓંની જેિ દુઃખ ભોર્િીન  ૫૫ણ વિષયોન  ભોર્િ  છ  ત નુ ંકારણ શુ ં?ણ વિષયોન  ભોર્િ  છ  ત નુ ંકારણ શુ ં?  

અજ્ઞાની પોતાના હ્રદયિા ં"હુંઅજ્ઞાની પોતાના હ્રદયિા ં"હું’’ ’’ અન  અન  ""િારંૂિારંૂ’’ ’’ આિી વિથ્યા આસક્તત કરી લ  છ  ત  જ ત િના દુઃખનુ ંકારણ છ . આિી વિથ્યા આસક્તત કરી લ  છ  ત  જ ત િના દુઃખનુ ંકારણ છ . 
િાસ્તિિા ં િન સ્િરૂિાસ્તિિા ં િન સ્િરૂ૫૫થી સમિપ્રધાન િોિાથી સ્િરૂથી સમિપ્રધાન િોિાથી સ્િરૂ૫૫થી શુ્  છ ,પરંત ુ અિંતાથી શુ્  છ ,પરંત ુ અિંતા--િિતાના કારણ  ત ન  ઘોર િિતાના કારણ  ત ન  ઘોર 



રજોગણુ ઘ રી લ  છ  રજોગણુ ઘ રી લ  છ  ૫૫છી રજોગણુ દ્વારા ઢંકાય લુ ંિન અન ક પ્રકારના છી રજોગણુ દ્વારા ઢંકાય લુ ંિન અન ક પ્રકારના સકંલ્પ વિકલ્પ કરિા િાડં ેછ ..વનરંતર સકંલ્પ વિકલ્પ કરિા િાડં ેછ ..વનરંતર 
ત  ગણુોનુ ંર્ચિંતન થાય છ  ત નાથી કાિના ઉમપન્ન થાય છ ..બદુ્વ્ દૂવષત થાય છ .આ પ્રિાણ  દૂવષત બદુ્વ્િાળો ત  ગણુોનુ ંર્ચિંતન થાય છ  ત નાથી કાિના ઉમપન્ન થાય છ ..બદુ્વ્ દૂવષત થાય છ .આ પ્રિાણ  દૂવષત બદુ્વ્િાળો 
પોતાની ઇધ્્દ્દયો પોતાની ઇધ્્દ્દયો ૫૫રનો કાબ ૂગિુાિી બ સ  છ . કાિનાઓના િર્િા ંથઇન  તથા રજોગણુના િ ર્થી િોહિત રનો કાબ ૂગિુાિી બ સ  છ . કાિનાઓના િર્િા ંથઇન  તથા રજોગણુના િ ર્થી િોહિત 
થય લો િનષુ્ યથય લો િનષુ્ ય એિા ંકિોિા ંફસાઇ એિા ંકિોિા ંફસાઇ  જાય છ  કે જેનુ ંજાય છ  કે જેનુ ં૫૫રીણાિ િાત્ર દુઃખ જ દુઃખ છ .રીણાિ િાત્ર દુઃખ જ દુઃખ છ .  
વિદ્વાનોની વિદ્વાનોની ૫૫ણ બદુ્વ્ રજોગણુ અન  તિોગણુથી ચર્લત થાય છ ણ બદુ્વ્ રજોગણુ અન  તિોગણુથી ચર્લત થાય છ 44પરંત ુત  સાિધાની પિૂશક િનન  ભર્િાનિા ંપરંત ુત  સાિધાની પિૂશક િનન  ભર્િાનિા ં
જોડીન  ત  કિો પ્રમય  દોષદ્દવષ્ ટજોડીન  ત  કિો પ્રમય  દોષદ્દવષ્ ટ કરીન  ત િા ંઆસતત થતા નથી.કલ્યાણની કાિનાિાળા િનષુ્ યો કરીન  ત િા ંઆસતત થતા નથી.કલ્યાણની કાિનાિાળા િનષુ્ યોએ સાિધાન એ સાિધાન 
રિવે ુ ં જોઇએ.ર મિર્ઃ અભ્યારિવે ુ ં જોઇએ.ર મિર્ઃ અભ્યાસ દ્વારા િનન  પરિામિાિા ંસ દ્વારા િનન  પરિામિાિા ં ૫૫રોિી સાધનાિા ં ધીરજ રાખી પ્રયાસ કરતા રોિી સાધનાિા ં ધીરજ રાખી પ્રયાસ કરતા 
રિવે ુ.ં.પ્રાણ અન  આસન ઉરિવે ુ.ં.પ્રાણ અન  આસન ઉ૫૫ર કાબ ૂરાખિો..બધા જ વિષયોિાથંી િનન  સારી રીત  ખ ચી લ િાથી વનવિિષય ર કાબ ૂરાખિો..બધા જ વિષયોિાથંી િનન  સારી રીત  ખ ચી લ િાથી વનવિિષય 
બન લુ ંિન બન લુ ંિન ૫૫રિામિાિા ંદ્દઢતાથી ક્સ્થર થઇ જાય છ .રિામિાિા ંદ્દઢતાથી ક્સ્થર થઇ જાય છ .  
િારંિાર વિષયોનુ ં સ િન કરતા રિિેાથી ર્ચત્ત ત  વિષયિાંિારંિાર વિષયોનુ ં સ િન કરતા રિિેાથી ર્ચત્ત ત  વિષયિાં  ઘસુી જાય છ .આ વિષયો ર્ચત્ત દ્વારા સકંલ્પ ઘસુી જાય છ .આ વિષયો ર્ચત્ત દ્વારા સકંલ્પ 
વિકલ્પ કરિાથી જ પૈદા થાય છ .સાધકે વિકલ્પ કરિાથી જ પૈદા થાય છ .સાધકે ૫૫રિામિાિા ંત્િય થઇન  ર્ચત્તન  ક્સ્થર કરવુ ંઅન  વિષયોનુ ંર્ચિંતન રિામિાિા ંત્િય થઇન  ર્ચત્તન  ક્સ્થર કરવુ ંઅન  વિષયોનુ ંર્ચિંતન 
ન કરવુ.ંસાધકે તષૃ્ ણાન કરવુ.ંસાધકે તષૃ્ ણારિીત થઇન  વિષયો રિીત થઇન  વિષયો ૫૫રથી દ્દવષ્ ટરથી દ્દવષ્ ટન  િટાિીન  અંતમુશખ બની જવુ ંજોઇએ.ન  િટાિીન  અંતમુશખ બની જવુ ંજોઇએ.  
તિાિ  એ િાતનુ ં ધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ તિાિ  એ િાતનુ ં ધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ કેઃ કેઃ જે લોકો વિષયોના સ િન અન  ઉદર પોષણિા ંજ લાર્ લા છ  જે લોકો વિષયોના સ િન અન  ઉદર પોષણિા ંજ લાર્ લા છ  
ત િા અજ્ઞાની િનષુ્ યોત િા અજ્ઞાની િનષુ્ યોનો ક્યારેય સરં્ ના કરિો.સ્ત્રીએ જેનુ ં િન િરી લીધુ ં છ  ત નુ ં જ્ઞાન વ્યથશ છ ..ત ની નો ક્યારેય સરં્ ના કરિો.સ્ત્રીએ જેનુ ં િન િરી લીધુ ં છ  ત નુ ં જ્ઞાન વ્યથશ છ ..ત ની 
તપસ્યા..મયાર્ ર્ાસ્ત્રોના અભ્યાસથી કોઇ લાભ થતો નથી.આિા િનષુ્ યતપસ્યા..મયાર્ ર્ાસ્ત્રોના અભ્યાસથી કોઇ લાભ થતો નથી.આિા િનષુ્ યનો એકાતંિાસ અન  િૌન નો એકાતંિાસ અન  િૌન ૫૫ણ વથૃા ણ વથૃા 
છ .જેિ આહવૂતછ .જેિ આહવૂતઓ આઓ આ૫૫િાથી અક્ગ્ન તૃ તિાથી અક્ગ્ન તૃ ત થતો નથી ત િી જ રીત  પોતાનાિા ંઉમપન્ન થનારો કાિ  થતો નથી ત િી જ રીત  પોતાનાિા ંઉમપન્ન થનારો કાિ ૫૫ણ તૃ તણ તૃ ત  
થતો નથી.પોતાનુ ં િીત ઇ્છનારા વિિ કી િનષુ્ ય થતો નથી.પોતાનુ ં િીત ઇ્છનારા વિિ કી િનષુ્ ય  સ્ત્રીઓ તથા સ્ત્રી લં સ્ત્રીઓ તથા સ્ત્રી લં૫૫ટ પરુૂષોનો સરં્ ના કરિો.વિષયો ટ પરુૂષોનો સરં્ ના કરિો.વિષયો 
અન  ઇધ્્દ્દયોના સયંોર્થી જ િનિા ંવિકાર પ દા થાય છ .જે લોકો વિષયો અન  ઇધ્્દ્દયોનો અન  ઇધ્્દ્દયોના સયંોર્થી જ િનિા ંવિકાર પ દા થાય છ .જે લોકો વિષયો અન  ઇધ્્દ્દયોનો સયંોર્ થિા દેતા સયંોર્ થિા દેતા 
નથી ત િનુ ંઆનથી ત િનુ ંઆ૫૫િ ળ  વનિળ થઇ ર્ાતં થઇ જાય છ .બદુ્વ્િાન પરુૂષ  ૃુસરં્ મયજીન  સમપરુૂષોનો સરં્ કરિો િ ળ  વનિળ થઇ ર્ાતં થઇ જાય છ .બદુ્વ્િાન પરુૂષ  ૃુસરં્ મયજીન  સમપરુૂષોનો સરં્ કરિો 
જોઇએ. ત ઓ પોતાના સદઉજોઇએ. ત ઓ પોતાના સદઉ૫૫દેર્થી િનની આસક્તત દૂર કરી દે છ .સતં િિાપરુૂષોનુ ં ર્ચત્ત દેર્થી િનની આસક્તત દૂર કરી દે છ .સતં િિાપરુૂષોનુ ં ર્ચત્ત ૫૫રિામિાિા ંરિામિાિા ં
જોડાય લુ ંિોિાથી બીજી કર્ી િસ્તનુી તષૃ્ ણાજોડાય લુ ંિોિાથી બીજી કર્ી િસ્તનુી તષૃ્ ણા િોતી નથી.ત િનુ ં િોતી નથી.ત િનુ ંઅંતઃકરણ સિશથા ર્ાતં િોય છ .ત ઓ સિશિા ંઅંતઃકરણ સિશથા ર્ાતં િોય છ .ત ઓ સિશિા ં
અન  સિશત્ર  અન  સિશત્ર  ૫૫રિામિાન  જુિ  છ .િિતા અન  અિંકારથી ત ઓ રિામિાન  જુિ  છ .િિતા અન  અિંકારથી ત ઓ ૫૫ર િોય છ .િંડીર િોય છ .િંડી--ર્રિી,સખુર્રિી,સખુ--દુઃખ..િર્ રે દ્વ્િો દુઃખ..િર્ રે દ્વ્િો 
ત િન  સ્પર્ય ર્કતા નથી અન  ત ઓ કોઇત િન  સ્પર્ય ર્કતા નથી અન  ત ઓ કોઇ૫૫ણ પ્રકારનો સગં્રિ કરતા નથી.ણ પ્રકારનો સગં્રિ કરતા નથી.  
જેન  િોષની ઇ્છા છ  ત  પરુૂષ  ભોર્ી પ્રાણીઓનો સરં્ છોડીજેન  િોષની ઇ્છા છ  ત  પરુૂષ  ભોર્ી પ્રાણીઓનો સરં્ છોડી  દેિો અન  એક ષણ િાટે દેિો અન  એક ષણ િાટે ૫૫ણ પોતાની ઇધ્્દ્દયો ણ પોતાની ઇધ્્દ્દયો 
બહિિમખુ થિા દેિી જોઇએ નિી.એકાતંિા ંપોતાના ર્ચત્તન  સિશર્ક્તતિાન બહિિમખુ થિા દેિી જોઇએ નિી.એકાતંિા ંપોતાના ર્ચત્તન  સિશર્ક્તતિાન ૫૫રિામિાિા ંજ રિામિાિા ંજ ૫૫રોિી દેવુ.ંજો સરં્ રોિી દેવુ.ંજો સરં્ 
કરિાની જરૂર જણાય તો ભર્િાનના અન્ય પ્ર િી વનષ્ િાકરિાની જરૂર જણાય તો ભર્િાનના અન્ય પ્ર િી વનષ્ િાિાન િિામિાઓનો જ સરં્ કરિો.િાન િિામિાઓનો જ સરં્ કરિો.ક્યાયં કોઇની ક્યાયં કોઇની 
૫૫ણ સાથ  વિર્ ષ સ્ન િ અથિા આસક્તતણ સાથ  વિર્ ષ સ્ન િ અથિા આસક્તત કરિી જોઇએ નિી....! કરિી જોઇએ નિી....!  
આજનો આજનો સવુિચારસવુિચાર  

  કીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ ...હકિંિતકીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ ...હકિંિત  મમૃયનુી નહિ શ્વાસની થાય છ મમૃયનુી નહિ શ્વાસની થાય છ ,,  
  સમયસમય  બોલિાનો સૌથી િોટોબોલિાનો સૌથી િોટો  લાભલાભ  એ છ  કેએ છ  કે,,  આપણ  એઆપણ  એ  યાદયાદ  નથીનથી  રાખવુંરાખવુ ં ૫૫ડતુ ંકે િ ડત ુ ંકે િ   પિલેા ંશુ ંકહ્ુ ંપિલેા ંશુ ંકહ્ુ ં

િત ુંિત ુ.ં.  
  આઆ  પથૃ્િીપથૃ્િી  પર બ  જણા સખુીપર બ  જણા સખુી  છ : એકછ : એક  બાળકબાળક  અન  બીજો ર્ાડંોઅન  બીજો ર્ાડંો……!!  તિાંંુ તિાંંુ   લક્ષ્યલક્ષ્ય  વસ્ કરિા ર્ાડંા વસ્ કરિા ર્ાડંા 

બનો અન  પછી તિારીબનો અન  પછી તિારી  પાસ પાસ   જે કઈ છ  ત  િાણિાજે કઈ છ  ત  િાણિા  બાળક બનોબાળક બનો..  
  અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ ......ફેલાઈ ર્કતોફેલાઈ ર્કતો  નથીનથી..  
  તિારા કદીય તિારા કદીય   વનષ્ફળવનષ્ફળ  ન જનારા વિત્રોિા ંપસુ્તકો સૌથીન જનારા વિત્રોિા ંપસુ્તકો સૌથી  િોખરે છ િોખરે છ ..  



  વિિ કવિિ ક  એ િનષુ્યનીએ િનષુ્યની  જીિનરૂપીજીિનરૂપી  ર્ાડીનીર્ાડીની  ‘‘િડેલાઈટિડેલાઈટ’’  છ . એનાછ . એના  અજિાળ  જઅજિાળ  જ  અંધકારરૂપી વિપઅંધકારરૂપી વિપરીતરીત  
પહરક્સ્થવતઓિાંપહરક્સ્થવતઓિાં  િાર્શિાર્શ  કાપી ર્કાય છ .કાપી ર્કાય છ .  ‘‘ઓિરટેઈકઓિરટેઈક’’  કરિાનીકરિાની  ષિતાષિતા  પ્રાત થાય મયારે વિિ ક ચકૂિો પ્રાત થાય મયારે વિિ ક ચકૂિો 
ન જોઈએ. વિિ કનોન જોઈએ. વિિ કનો  ઉપયોર્ઉપયોર્  કરીન  િાનિીએકરીન  િાનિીએ  ન્રતતાપિૂશક જીિનિા ંઆર્ળન્રતતાપિૂશક જીિનિા ંઆર્ળ  િધવુંિધવુ ં જોઈએજોઈએ..  

  અજ્ઞાનીઅજ્ઞાની  વ્યક્તતવ્યક્તત  દુઃખનુંદુઃખનુ ં કારણકારણ  ર્ોધ  છ ર્ોધ  છ ,,  જયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખનુંજયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખનુ ં વનિારણવનિારણ  ર્ોધ  છ ર્ોધ  છ ..  
  જે ખરુ્ી આજે ખરુ્ી આપણ પણ   પ્રાતપ્રાત  કરીએકરીએ  છીએ ત નોછીએ ત નો  શ્રિશ્રિ  લાર્  છ  પણ જે ખરુ્ીલાર્  છ  પણ જે ખરુ્ી  બીજાન  આપીએ છીએ ત નો બીજાન  આપીએ છીએ ત નો 

શ્રિ ક્યારેય લાર્તો નથીશ્રિ ક્યારેય લાર્તો નથી..  
  ક્યારેક નાના વનણશયો પણ જીિનિા ંકાયિક્યારેક નાના વનણશયો પણ જીિનિા ંકાયિ  િાટેિાટે  પહરિતશનપહરિતશન  લાિી દેતા િોય છ લાિી દેતા િોય છ ..  
  મમૃયુમમૃય ુ એએ  િાસ્તિિાંિાસ્તિિાં  મમૃય ુનથી િોત ુએ તોમમૃય ુનથી િોત ુએ તો  જીિનજીિન  પછીના જીિનની િ્ચ નો િાત્ર એકપછીના જીિનની િ્ચ નો િાત્ર એક  પડદોપડદો  િોય િોય 

છ છ ..  
................................................................................................................................................................................................................................................................   

અનિોલ િનષુ્ યઅનિોલ િનષુ્ ય જીિનનો ઉદ્દ ્યઃ પ્રભદુર્શન જીિનનો ઉદ્દ ્યઃ પ્રભદુર્શન  

સવૃષ્ ટસવૃષ્ ટના તિાિ પ્રાણીઓ સખુ અન  ર્ાવંત ઇ્છ  છ .ત  ઇ્છ  છ ઃ િન  રોટી..કના તિાિ પ્રાણીઓ સખુ અન  ર્ાવંત ઇ્છ  છ .ત  ઇ્છ  છ ઃ િન  રોટી..ક૫૫ડા ંઅન  િકાન િળ ..ડા ંઅન  િકાન િળ ..  િારી િારી 
આસપાસનુ ંિાતાિરણ ર્ાતં અન  સખુિય િોય.કોઇઆસપાસનુ ંિાતાિરણ ર્ાતં અન  સખુિય િોય.કોઇ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ ય અર્ાવંતિા ંરિિેાનુ ં અર્ાવંતિા ંરિિેાનુ ં ૫૫સદં કરતો નથી..તો સદં કરતો નથી..તો 
૫૫છી કયુ ંકારણ છ  કેઃ છી કયુ ંકારણ છ  કેઃ સવૃષ્ ટસવૃષ્ ટનો સૌથી િધ ુબદુ્વ્િાન પ્રાણી િનષુ્ યનો સૌથી િધ ુબદુ્વ્િાન પ્રાણી િનષુ્ ય આજે સખુના ંતિાિ સાધનો િોિા છતા ં આજે સખુના ંતિાિ સાધનો િોિા છતા ં
દુઃખી કેિ છ  ?દુઃખી કેિ છ  ?  
પ્રમય ક િસ્ત ુપોતાના મળૂથી અલર્ થિાથી દુઃખ પાિ  છ .પ્રમય ક િસ્ત ુપોતાના મળૂથી અલર્ થિાથી દુઃખ પાિ  છ .જ્યા ંસધુી ત ન  ત  સ્ત્રોત િળતો નથી મયાસંધુી જ્યા ંસધુી ત ન  ત  સ્ત્રોત િળતો નથી મયાસંધુી 
ભટકતી રિ ેછ .અન ક સવૃષ્ ટભટકતી રિ ેછ .અન ક સવૃષ્ ટ  ૫૫દાથોિા ંસખુની ર્ોધ કરતા ંચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ંભ્રિણ કરિા છતા ંત ન  દાથોિા ંસખુની ર્ોધ કરતા ંચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ંભ્રિણ કરિા છતા ંત ન  
સખુ િળતુ ંનથી..કારણ કેઃ સસંારનો કોઇસખુ િળતુ ંનથી..કારણ કેઃ સસંારનો કોઇ૫૫ણ સબધંણ સબધં--૫૫દાથો િાનિન  કાયિી સખુ આપતા ંનથી.જ્યારે ત નો દાથો િાનિન  કાયિી સખુ આપતા ંનથી.જ્યારે ત નો 
અભાિ થાય છ  મયારે િાનિ દુઃઅભાિ થાય છ  મયારે િાનિ દુઃખી થાય છ , જેિ કેઃ સુદંર સ્ત્રી..સુદંર િકાન..સુદંર કાર..બાળકો િર્ રે તિાિ ખી થાય છ , જેિ કેઃ સુદંર સ્ત્રી..સુદંર િકાન..સુદંર કાર..બાળકો િર્ રે તિાિ 
વપ્રય લાર્  છ ,પરંત ુઆ સખુના ંસાધન સ્થાઇ િોતા ંનથી.જે આજે છ  ત  કાલ  જૂના ંથઇ જાય છ  અન  વપ્રય લાર્  છ ,પરંત ુઆ સખુના ંસાધન સ્થાઇ િોતા ંનથી.જે આજે છ  ત  કાલ  જૂના ંથઇ જાય છ  અન  ૫૫રિ રિ 
હદિસ  રિતેા ંનથી.કોઇ િસ્ત ુઅધિ્ચ  જ વિદાય લઇ લ  તો િાનિ દુઃખી થઇ જાય છ .આ ૃુચર મથી પણૂશ હદિસ  રિતેા ંનથી.કોઇ િસ્ત ુઅધિ્ચ  જ વિદાય લઇ લ  તો િાનિ દુઃખી થઇ જાય છ .આ ૃુચર મથી પણૂશ 
સતં જીિન  મતુત કરે છ .પણૂશ સતં સિજાિ  છ  કેઃ આ બધા ંસાધનો જીિનનો આધાર જરૂરી છ ,પરંત ુજીિનનુ ંસતં જીિન  મતુત કરે છ .પણૂશ સતં સિજાિ  છ  કેઃ આ બધા ંસાધનો જીિનનો આધાર જરૂરી છ ,પરંત ુજીિનનુ ં
લક્ષ્ યલક્ષ્ ય નથી. નથી.િનષુ્ યિનષુ્ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય ત ના મળૂ સ્ત્રોતન  પાિીન  ત િા ંભળિાનુ ંછ . ત ના મળૂ સ્ત્રોતન  પાિીન  ત િા ંભળિાનુ ંછ .(મકુ્તત પાિિાનુ ંછ ) આિા (મકુ્તત પાિિાનુ ંછ ) આિા 
પ્રકારનો દ્દવષ્ ટપ્રકારનો દ્દવષ્ ટકોણ પ્રમય ક યરુ્િા ંઅિતારી પરુૂષોએ સસંારકોણ પ્રમય ક યરુ્િા ંઅિતારી પરુૂષોએ સસંારન  પ્રદાન કયો છ .આજ કાયશ આજે ન  પ્રદાન કયો છ .આજ કાયશ આજે સતં વનરંકારી સતં વનરંકારી 
વિર્નવિર્ન  કરી રહ્ુ ંછ .કરી રહ્ુ ંછ .  
સસંારન  ભિસાર્ર કિિેાિા ંઆિ  છ ,ત ન  કોઇ છલારં્ િારીન  પાર કરી ર્કાતો નથી.પ્રમય ક પ્રાણીએ ત ની સસંારન  ભિસાર્ર કિિેાિા ંઆિ  છ ,ત ન  કોઇ છલારં્ િારીન  પાર કરી ર્કાતો નથી.પ્રમય ક પ્રાણીએ ત ની 
િ્ચ થી િ્ચ થી ૫૫સાર થવુ ંસાર થવુ ં૫૫ડ ેછ .સખુ દુઃખ ભોર્િતા ંભોર્િતા ંમકુ્તત સધુી ડ ેછ .સખુ દુઃખ ભોર્િતા ંભોર્િતા ંમકુ્તત સધુી ૫૫િોંચવુ ંએ જીિનનુ ંલક્ષ્ યિોંચવુ ંએ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય છ .આ છ .આ૫૫ણ  ણ  
જોજોઇએ છીએ કેઃ સાિા્ય જળાર્યન  પાર કરિા િાટે ઇએ છીએ કેઃ સાિા્ય જળાર્યન  પાર કરિા િાટે ૫૫ણ કોઇ નાિ કે કેિટની જરૂર ણ કોઇ નાિ કે કેિટની જરૂર ૫૫ડતી જ િર્  ન  ? આ ડતી જ િર્  ન  ? આ 
જ િાત સતં િિાપરુૂષો પોકારી પોકારીન  કિ ે છ  કેઃ જ િાત સતં િિાપરુૂષો પોકારી પોકારીન  કિ ે છ  કેઃ સદગરુૂ જ નાિ ધન આપીન  ભિસાર્રિાથંી પાર સદગરુૂ જ નાિ ધન આપીન  ભિસાર્રિાથંી પાર 
કરાિી દે છ .કરાિી દે છ .સદગરુૂ ત્જજ્ઞાસઓુન  સિજાિ  છ  કેઃ સદગરુૂ ત્જજ્ઞાસઓુન  સિજાિ  છ  કેઃ નાિ ધન કોઇ િતં્ર નથી કે જેનુ ંકોઇ એકાતં નાિ ધન કોઇ િતં્ર નથી કે જેનુ ંકોઇ એકાતં જગ્યાએ જઇન  જગ્યાએ જઇન  
આંખો બધં કરીન  સ્િરણ કરિાિા ંઆિ  કે જેનાથી ભર્સાર્ર પાર કરી ર્કાય ! આંખો બધં કરીન  સ્િરણ કરિાિા ંઆિ  કે જેનાથી ભર્સાર્ર પાર કરી ર્કાય ! કેિી નિાઇની િાત છ  ! કેિી નિાઇની િાત છ  ! 
જો અિ  આંખો બધં કરીન  રસ્તો ઓળંર્િાનો પ્રયમન કરીએ તો શુ ંત  ર્ક્ય છ  ? આિ કરિાથી અકસ્િાત જો અિ  આંખો બધં કરીન  રસ્તો ઓળંર્િાનો પ્રયમન કરીએ તો શુ ંત  ર્ક્ય છ  ? આિ કરિાથી અકસ્િાત 
થઇ ર્કે છ , તો થઇ ર્કે છ , તો ૫૫છી આટલા િોટા ભિસાર્રન  પાર કરિા ફતત પોછી આટલા િોટા ભિસાર્રન  પાર કરિા ફતત પો૫૫ટની જેિ રટન કરિાટની જેિ રટન કરિાથી કેિી રીત  થી કેિી રીત  
પાર ઉતરી ર્કાય ? એટલ  ફતત નાિ લ િાથી..ફતત એકલા િતં્રજાપાર ઉતરી ર્કાય ? એટલ  ફતત નાિ લ િાથી..ફતત એકલા િતં્રજા૫૫થી કાિ થઇ ર્કતુ ંનથી. જેિ કાર્ળ થી કાિ થઇ ર્કતુ ંનથી. જેિ કાર્ળ 
ઉઉ૫૫ર લખ લ દિાના વપ્રષ્સ્ર મર લખ લ દિાના વપ્રષ્સ્ર મ૫૫ર્નર્ન((PPrreessccrriippttiioonn))ન  િાચંિા િાત્રથી આરાિ થતો નથી.વપ્રષ્સ્ર મન  િાચંિા િાત્રથી આરાિ થતો નથી.વપ્રષ્સ્ર મ૫૫ર્નિા ંલખ લી ર્નિા ંલખ લી 



દિા ખરીદીન  ખાિી દિા ખરીદીન  ખાિી ૫૫ડ ેછ ..ત િી જ રીત  નાિ લ િાનો અથશ છ ઃ ડ ે છ ..ત િી જ રીત  નાિ લ િાનો અથશ છ ઃ જાણકાજાણકારી પ્રા તરી પ્રા ત કરિી. કરિી.  જ્યારે અિોન  જ્યારે અિોન  
જાણકારી પ્રા તજાણકારી પ્રા ત થાય છ   થાય છ  ૫૫છી પ્રાથશના કરી ર્કાય છ  અન  સાભંળી ર્કાય છ .જો અિારે નોકરી િ ળિિી િોય છી પ્રાથશના કરી ર્કાય છ  અન  સાભંળી ર્કાય છ .જો અિારે નોકરી િ ળિિી િોય 
તો ત ના િાટે પ્રાથશનાતો ત ના િાટે પ્રાથશના--૫૫ત્ર(અરજી) લખીન  િોકલવુ ંત્ર(અરજી) લખીન  િોકલવુ ં ૫૫ડ ેછ .િિ  પ્રાથશનાડ ેછ .િિ  પ્રાથશના--૫૫ત્ર લખ્યુ.ં.ત્ર લખ્યુ.ં.૫૫રંત ુનોકરી આપનારનુ ંરંત ુનોકરી આપનારનુ ં
સરનામુ ંઅિન  ખબર નથી તો ફતતસરનામુ ંઅિન  ખબર નથી તો ફતત પ્રાથશના પ્રાથશના--૫૫ત્ર નોકરી આપી ર્કતુ ંનથી.આિી જ િાલત સદગરુૂ વિનાના ત્ર નોકરી આપી ર્કતુ ંનથી.આિી જ િાલત સદગરુૂ વિનાના 
િાનિની છ  કે ત  સદગરુૂ વિના સદ  ગ્ર્થોના અધ્યયયનથી મકુ્તત િ ળિિા ઇ્છ  છ  કે જેન  આજસધુી કોઇ િાનિની છ  કે ત  સદગરુૂ વિના સદ  ગ્ર્થોના અધ્યયયનથી મકુ્તત િ ળિિા ઇ્છ  છ  કે જેન  આજસધુી કોઇ 
િ ળિી ર્ક્યો નથી.િ ળિી ર્ક્યો નથી.સતં વનરંકારી વિર્ન આજે પ્રભ ુસતં વનરંકારી વિર્ન આજે પ્રભ ુ૫૫રિામિાની જાણકારી કરાિીન  પ્રાથશના કરાિી રહ્ુ ંછ  રિામિાની જાણકારી કરાિીન  પ્રાથશના કરાિી રહ્ુ ંછ  
અન અન   િાનિ મકુ્તતનુ ંસાધન બની રહ્ુ ંછ .િાનિ મકુ્તતનુ ંસાધન બની રહ્ુ ંછ .  
આજે વિશ્વની િસ્તી ખબૂ જ ઝડઆજે વિશ્વની િસ્તી ખબૂ જ ઝડ૫૫થી િધી રિી છ .ત ના કારણ  બ કારી..ભખૂિરો..જેિી સિસ્યાઓ ઉભી થઇ થી િધી રિી છ .ત ના કારણ  બ કારી..ભખૂિરો..જેિી સિસ્યાઓ ઉભી થઇ 
છ .યિુાિર્શ છ .યિુાિર્શ ૫૫થભ્રષ્ ટથભ્રષ્ ટ થઇ વિનાર્કારી કાયોિા ંલાર્ી જાય છ .આિી ભયાિિ ક્સ્થવત સસંારિા ંવ્યા ત થઇ વિનાર્કારી કાયોિા ંલાર્ી જાય છ .આિી ભયાિિ ક્સ્થવત સસંારિા ંવ્યા ત છ .સતં  છ .સતં 
આિી અિસ્થાિા ંએિા સિાજિાદની સ્થાઆિી અિસ્થાિા ંએિા સિાજિાદની સ્થાપના કરિાનુ ં ઇ્છ  છ  જેિા ંતિાિ િનષુ્ યોપના કરિાનુ ં ઇ્છ  છ  જેિા ંતિાિ િનષુ્ યો અંદરો અંદર સખુ  અંદરો અંદર સખુ 
દુઃખ િિેંચ .જેની પાસ  પોતાની જરૂરીયાત કરતા ંિધ ુછ  ત  જરૂરતિદંોન  િિેંચી દે. સતં પોતાના વર્ષ્ યોદુઃખ િિેંચ .જેની પાસ  પોતાની જરૂરીયાત કરતા ંિધ ુછ  ત  જરૂરતિદંોન  િિેંચી દે. સતં પોતાના વર્ષ્ યોન  ન  
એવુ ં વર્ષણ આપ  છ  કેઃ જરૂરતિદંોન  િદદ કરિી.. યિુાર્ક્તતન  યોગ્ય હદર્ા પ્રદાન કરી િાનિ હિતના એવુ ં વર્ષણ આપ  છ  કેઃ જરૂરતિદંોન  િદદ કરિી.. યિુાર્ક્તતન  યોગ્ય હદર્ા પ્રદાન કરી િાનિ હિતના 
કાયોિા ં લકાયોિા ં લર્ાિિી.યિુાર્ક્તત પ્રમય ક વિર્ન.. સપં્રદાયિા ં િોય છ ,ર્ાિિી.યિુાર્ક્તત પ્રમય ક વિર્ન.. સપં્રદાયિા ં િોય છ ,૫૫રંત ુ સતં વનરંકારી વિર્નના યિુકો રંત ુ સતં વનરંકારી વિર્નના યિુકો 
ર્ાવંત..પ્ર િ અન  ભાઇચારો સ્થાવપત કરિાિા ંહદિસ રાત પ્રયમનર્ીલ છ ,જે આજના ઉગ્ર િાતાિરણિા ંર્ાવંત ર્ાવંત..પ્ર િ અન  ભાઇચારો સ્થાવપત કરિાિા ંહદિસ રાત પ્રયમનર્ીલ છ ,જે આજના ઉગ્ર િાતાિરણિા ંર્ાવંત 
સ્થાપિાનુ ંએક કદિ છ .સ્થાપિાનુ ંએક કદિ છ .  
આજે દરેક ઘરિા ંતલ ર્..િડીલોનો વનરાદર..જીિન મલૂ્યોનો હ્રાસઆજે દરેક ઘરિા ંતલ ર્..િડીલોનો વનરાદર..જીિન મલૂ્યોનો હ્રાસ..સ્ત્રીઓનુ ંર્ોષણ અન  દુદશર્ા જોિાિા ંઆિ  ..સ્ત્રીઓનુ ંર્ોષણ અન  દુદશર્ા જોિાિા ંઆિ  
છ ,પરંત ુ વનરંકારી છ ,પરંત ુ વનરંકારી ૫૫રીિારોિા ંગરુૂદેિ િરદેિના ઉરીિારોિા ંગરુૂદેિ િરદેિના ઉ૫૫દેર્ દ્વારા જે ર્ાવંત અન  પ્ર િની િષાશ થઇ રિી છ  ત  દેર્ દ્વારા જે ર્ાવંત અન  પ્ર િની િષાશ થઇ રિી છ  ત  
બાકીના જર્તના િાટે અનકુરણીય છ .બાકીના જર્તના િાટે અનકુરણીય છ .  
જ્યારે જ્યારે ૫૫ણ ધિશિા ં પાખડં,વિથ્યાચાર..અંધ વિશ્વાસ િધી જાય છ .સતં વનરંકારી વિર્ન આ તિાિન  ણ ધિશિા ં પાખડં,વિથ્યાચાર..અંધ વિશ્વાસ િધી જાય છ .સતં વનરંકારી વિર્ન આ તિાિન  
જીિનિાથંી કાઢી નાખિા અન  એક જીિનિાથંી કાઢી નાખિા અન  એક ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિા કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટરિામિા કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટના કતાશ છ ..સિશવ્યાના કતાશ છ ..સિશવ્યા૫૫ક તથા ક તથા 
સિશર્ક્તતિાન છ  ત િન  જાણીન  વિશ્વના િાનિન  ધિશનો સાચો િિશ પ્રદાન કરે છ .સિશર્ક્તતિાન છ  ત િન  જાણીન  વિશ્વના િાનિન  ધિશનો સાચો િિશ પ્રદાન કરે છ .  
આજે વિશ્વિા ં જાવતિાદ..પ્રાવંતયિાદ..ધિોની સહંકણશતા િાનિન  ભિસાર્ર તરિાિા ં વિઘ્ન બનીન  આજે વિશ્વિા ં જાવતિાદ..પ્રાવંતયિાદ..ધિોની સહંકણશતા િાનિન  ભિસાર્ર તરિાિા ં વિઘ્ન બનીન  અધ  અધ  
િ્ચ  જ ડુબાડી રિી છ ..િ્ચ  જ ડુબાડી રિી છ ..૫૫રંત ુજે િાનિતાિાદી સદગરુૂની ર્રણાર્વત લઇ લ  છ  ત ના િાટે મકુ્તત સરળ રંત ુજે િાનિતાિાદી સદગરુૂની ર્રણાર્વત લઇ લ  છ  ત ના િાટે મકુ્તત સરળ 
બની જાય છ .બની જાય છ .મકુ્તત િ ળિિા િાટે કોઇ ખચશ કરિો મકુ્તત િ ળિિા િાટે કોઇ ખચશ કરિો ૫૫ડતો નથી..િ ર્ભષૂા બદલિી ડતો નથી..િ ર્ભષૂા બદલિી ૫૫ડતી નથી.ત ના િાટે ડતી નથી.ત ના િાટે 
ગણુગણુ--અિગણુ,ઉંચઅિગણુ,ઉંચ--નીચનો પ્રશ્ન િોતો નથી.નીચનો પ્રશ્ન િોતો નથી.  
ગરુૂની ર્રણિા ંઆિીન  ફતત ચરણોિા ં વર્ર્ ઝુગરુૂની ર્રણિા ંઆિીન  ફતત ચરણોિા ં વર્ર્ ઝુકાિીન  ર્રણાર્વત સ્િીકારિાથી સદગરુૂ આર્ળ આિીન  કાિીન  ર્રણાર્વત સ્િીકારિાથી સદગરુૂ આર્ળ આિીન  
વર્ષ્ યવર્ષ્ યની તિાિ પ્રકારની જિાબદારીઓ વનભાિીન  વર્ષ્ યની તિાિ પ્રકારની જિાબદારીઓ વનભાિીન  વર્ષ્ યના રષક બની જાય છ ,એટલ  કે દરેક િાનિ  આિા ના રષક બની જાય છ ,એટલ  કે દરેક િાનિ  આિા 
સતં (ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િસતં (ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સદગરુૂ)ની ર્રણિા ંઆિી મકુ્તત  સદગરુૂ)ની ર્રણિા ંઆિી મકુ્તત ૫૫થના રાિી બની જવુ ંજોઇએ.થના રાિી બની જવુ ંજોઇએ.  
કેટલીક બાહ્ય િાતોન  ધ્યાન ઉકેટલીક બાહ્ય િાતોન  ધ્યાન ઉ૫૫ર લાિિાિા ંર લાિિાિા ં ના આિ  તો િનષુ્ યના આિ  તો િનષુ્ યિાત્ર  િાત્ર  ૫૫છી ત  ર્િ  પ્રાતં કે રાજ્યનો છી ત  ર્િ  પ્રાતં કે રાજ્યનો 
િોય..દરેકનુ ંર્રીર પાચં તમિનુ ંએક સરખુ ંજ િોય છ ...િોય..દરેકનુ ંર્રીર પાચં તમિનુ ંએક સરખુ ંજ િોય છ ...  
તો તો ૫૫છી િાનિ િાનિ સાથ  કેિ ઝઘડ ેછ  ? છી િાનિ િાનિ સાથ  કેિ ઝઘડ ેછ  ?   
તિાિ જીિ નર અન  િાદા જ્યારે એક જ જ્યોવત(બ્રહ્મ)થી બન લા છ  અન  એક ત િનો વનિાશતા છ ..એક જ તિાિ જીિ નર અન  િાદા જ્યારે એક જ જ્યોવત(બ્રહ્મ)થી બન લા છ  અન  એક ત િનો વનિાશતા છ ..એક જ 
૫૫રિામિાની સવૃષ્ ટરિામિાની સવૃષ્ ટ ર્રીર  ર્રીર ૫૫ણ તિાિના ં એક સરખા ં જ છ  તો ણ તિાિના ં એક સરખા ં જ છ  તો ૫૫છી આ જાતછી આ જાત--પાતંના ભ દ અન  પાતંના ભ દ અન  
બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..શદૂ્દ..િૈ્યના ચાર િણશ તથા લોકાચાર..િર્ રેના વિિાદ કેિ ઉભા કરિાિા ંઆિ  છ  ? બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..શદૂ્દ..િૈ્યના ચાર િણશ તથા લોકાચાર..િર્ રેના વિિાદ કેિ ઉભા કરિાિા ંઆિ  છ  ?   



તિાિ જાવતઓની જેિ તથાકવથક ધિશ અન  સપં્રદાયો સાથ  સબવંધત વ્યક્તતઓ તિાિ જાવતઓની જેિ તથાકવથક ધિશ અન  સપં્રદાયો સાથ  સબવંધત વ્યક્તતઓ ૫૫ણ એક જ ણ એક જ ૫૫રિામિાના ંરિામિાના ં
સતંાન છ  તો સતંાન છ  તો ૫૫છી એિન  છી એિન  િાનિ સિજીન  સિાનરૂિાનિ સિજીન  સિાનરૂ૫૫થી પ્ર િ કરિાિા ંકેિ નથી આિતો ? થી પ્ર િ કરિાિા ંકેિ નથી આિતો ?   
ભલ  કોઇ સારો િોય કે ખરાબ ! જ્યારે તિાિ િાનિ એક બ્રહ્મના ંજ રૂભલ  કોઇ સારો િોય કે ખરાબ ! જ્યારે તિાિ િાનિ એક બ્રહ્મના ંજ રૂ૫ ૫ છ  તો છ  તો ૫૫છી ત િના ંસારા ખોટાની છી ત િના ંસારા ખોટાની 
કલ્પના જ વિથ્યા છ .તિાિ િાનિોન  આકલ્પના જ વિથ્યા છ .તિાિ િાનિોન  આ૫૫િાિા ંઆિતી ધાવિિક િાતો (વર્ષણ)િા ંિાિા ંઆિતી ધાવિિક િાતો (વર્ષણ)િા ં૫૫ણ તિાિ ધિશગ્રથંો કિ ેણ તિાિ ધિશગ્રથંો કિ ે
છ  કેઃ છ  કેઃ   
““િાનિ બનોિાનિ બનો’’’’  ૫૫રોરો૫૫કાર..મયાર્..તિાિના ભલાઇની કાિના વ્યતત કરો.કાર..મયાર્..તિાિના ભલાઇની કાિના વ્યતત કરો.  
તિાિ ધાવિિક ગ્રથંોિા ં ફતત ભાષાનુ ં જ અંતર છ .તિાિ પીર..પયરં્બરો.. અિતારોએ યરુ્ની તિાિ ધાવિિક ગ્રથંોિા ં ફતત ભાષાનુ ં જ અંતર છ .તિાિ પીર..પયરં્બરો.. અિતારોએ યરુ્ની 
આિ્યકતાઓન  ધ્યાનિા ંરાખીન  િાનિિાત્રન  સાચા િાનિ બનિાની પ્ર રણા આપી છ .સિય બદલાતા ંઆિ્યકતાઓન  ધ્યાનિા ંરાખીન  િાનિિાત્રન  સાચા િાનિ બનિાની પ્ર રણા આપી છ .સિય બદલાતા ં
યરુ્ બદલિા છતા ંસતંો કે યરુ્ બદલિા છતા ંસતંો કે ૫૫યરં્બરોના ઉયરં્બરોના ઉ૫૫દેર્ બદલાદેર્ બદલાતા નથી..િા..! તા નથી..િા..! ૫૫યરં્બરોના વર્ષ્ યોયરં્બરોના વર્ષ્ યોના ંનાિ અલર્ ના ંનાિ અલર્ 
અલર્ િળ  છ  જેિા કેઃ આયશ..બૌ્..જેન..મસુલિાન..ખાલસા..િર્ રે. જો આ ર્બ્દોના ર્બ્દાથશની અલર્ િળ  છ  જેિા કેઃ આયશ..બૌ્..જેન..મસુલિાન..ખાલસા..િર્ રે. જો આ ર્બ્દોના ર્બ્દાથશની 
િાસ્તવિકતાની ખબર િાસ્તવિકતાની ખબર ૫૫ડ ેતો તિાિ ભ્રાવંતઓ દૂર થાય છ .ડ ેતો તિાિ ભ્રાવંતઓ દૂર થાય છ .  
આયશઆયશ  ર્બ્દ ઉ્ચ શુ્  વ્યક્તત એિો અથશ સચૂિ  છ .ર્બ્દ ઉ્ચ શુ્  વ્યક્તત એિો અથશ સચૂિ  છ .  
બૌ્બૌ્  નો અથશ છ ઃ એિો જ્ઞાની કેનો અથશ છ ઃ એિો જ્ઞાની કે  જેન  પ્રભનુી જાણકારી થઇ ર્ઇ છ .જેન  પ્રભનુી જાણકારી થઇ ર્ઇ છ .  
મસુલિાનમસુલિાન  ર્બ્દ બ  ર્બ્દોન  ભ ર્ા કરીન  બનાિ લ છ . ર્બ્દ બ  ર્બ્દોન  ભ ર્ા કરીન  બનાિ લ છ . મસુલમ  મસુલમ  ++  ઇિાનઇિાન..એટલ  કે જે ખદુાન  જાણ  અન  ત ના ..એટલ  કે જે ખદુાન  જાણ  અન  ત ના 
૫૫ર યકીનર યકીન  (વિશ્વાસ) કરે છ .(વિશ્વાસ) કરે છ .  
જૈનજૈન  ર્બ્દ ત્જન (ઇષ્્િયો)નો વનગ્રિ એટલ  કેઃ ઇધ્્દ્દયો ઉર્બ્દ ત્જન (ઇષ્્િયો)નો વનગ્રિ એટલ  કેઃ ઇધ્્દ્દયો ઉ૫૫ર જેન  કાબ ૂિ ળિી લીધો છ  એિા વ્યક્તત િાટે ર જેન  કાબ ૂિ ળિી લીધો છ  એિા વ્યક્તત િાટે 
િિ૫૫રાય રાય છ .છ .  
ખાલસા ખાલસા ર્બ્દ ખાલીર્ એટલ  કે શુ્  જીિનિાળો એિો થાય છ .ર્બ્દ ખાલીર્ એટલ  કે શુ્  જીિનિાળો એિો થાય છ .  
ઉઉ૫૫રોતત ર્બ્દ ભલ  અલર્ અલર્ સિય ઉરોતત ર્બ્દ ભલ  અલર્ અલર્ સિય ઉ૫૫ર બ્યા,પરંત ુઆ તિાિનો ર્ાષ્બ્દક અથશ એક સિાન છ .આ ર બ્યા,પરંત ુઆ તિાિનો ર્ાષ્બ્દક અથશ એક સિાન છ .આ 
તિાિ ર્બ્દો શુ્ ..સદાચારી..બ્રહ્મજ્ઞાની સતંનો અથશ પ્રર્ટ કરે છ ..ત િછતા ં િાનિ િનિા ં દરાર કેિ ? તિાિ ર્બ્દો શુ્ ..સદાચારી..બ્રહ્મજ્ઞાની સતંનો અથશ પ્રર્ટ કરે છ ..ત િછતા ં િાનિ િનિા ં દરાર કેિ ? 
અિ્ય અિોન  કોઇ ર્ રસિજિાંઅિ્ય અિોન  કોઇ ર્ રસિજિાં  ફસાવ્યા છ .આિી ભલૂ મયારે જ થાય છ  જ્યારે અિ  ર્બ્દના સાચા અથશન  ફસાવ્યા છ .આિી ભલૂ મયારે જ થાય છ  જ્યારે અિ  ર્બ્દના સાચા અથશન  
છોડીન  ર્બ્દના અનથશ કરીએ છીએ,જેિ કેઃ િોિ્િદ સાિબે છોડીન  ર્બ્દના અનથશ કરીએ છીએ,જેિ કેઃ િોિ્િદ સાિબે ૫૫છી કેટલાક ર્ાસકોએ મસુલિાનોન  છી કેટલાક ર્ાસકોએ મસુલિાનોન  જ્ઞાનીજ્ઞાની  અન  અન  
બાકીનાઓન  "બાકીનાઓન  "કાહફરકાહફર’’’’  કહ્યા.િાસ્તિિા ંકહ્યા.િાસ્તિિા ંકાહફરકાહફર  ર્બ્દ ત િના િાટે જ િર્બ્દ ત િના િાટે જ િ૫૫રાય છ  કે રાય છ  કે જે ખદુાન  જાણતા નથી..જે જે ખદુાન  જાણતા નથી..જે 
સિશસિશત્ર િાજરાિજૂર છ .ત્ર િાજરાિજૂર છ .િિ  પ લા ર્ાસકોએ બાકીના િાનિોનો નરસિંાર..કમલ આિ કયો ! તો શુ ં ત િનાિા ંિિ  પ લા ર્ાસકોએ બાકીના િાનિોનો નરસિંાર..કમલ આિ કયો ! તો શુ ં ત િનાિા ં
ખદુાનુ ંનરૂ નિોત ુ ં? આિા પ્રકારની અન ક ભલૂો િાનિજાવત કરતી આિી છ .ખદુાનુ ંનરૂ નિોત ુ ં? આિા પ્રકારની અન ક ભલૂો િાનિજાવત કરતી આિી છ .  
િાનિ એક બીજાન  ધાવિિક સ્તર ઉિાનિ એક બીજાન  ધાવિિક સ્તર ઉ૫૫ર નાનો િોટો સિજે છ .હિ્દુ મસુલિાનન ..ઇસાઇ હિ્દંુન  પોતાનાથી ર નાનો િોટો સિજે છ .હિ્દુ મસુલિાનન ..ઇસાઇ હિ્દંુન  પોતાનાથી 
ત ુ્ છ સિજેતુ્ છ સિજે  છ .તિાિ ધાવિિક સ્થાનો છ .તિાિ ધાવિિક સ્થાનો ૫૫ર જે ધાવિિક ર્ાસ્ત્રોનો પાિ કરિાિા ંઆિ  છ  ત િા ંિણશિ લ છ  કેઃ ર જે ધાવિિક ર્ાસ્ત્રોનો પાિ કરિાિા ંઆિ  છ  ત િા ંિણશિ લ છ  કેઃ 
વિશ્વના તિાિ પ્રાણીઓ એક જ પરિામિાની સતંાન છ ...વિશ્વના તિાિ પ્રાણીઓ એક જ પરિામિાની સતંાન છ ...  
ત િછતા ં એક ભાઇ બીજાથી દૂર જઇ રહ્યો છ .આજે વિશ્વિા ં ભાષાઓના ત િછતા ં એક ભાઇ બીજાથી દૂર જઇ રહ્યો છ .આજે વિશ્વિા ં ભાષાઓના ૫૫ણ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા ણ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા 
છ .ઉંડાણપિૂશક વિચાર કરિાિા ંઆિ  તો...છ .ઉંડાણપિૂશક વિચાર કરિાિા ંઆિ  તો...  
ભાભાષા તો ફતત વિચાર વ્યતત કરિાનુ ંએક િાત્ર સાધન છ .જે ભાષાન  તિ  ઉત્તિ સિજો છો ત  ભાષાિા ંષા તો ફતત વિચાર વ્યતત કરિાનુ ંએક િાત્ર સાધન છ .જે ભાષાન  તિ  ઉત્તિ સિજો છો ત  ભાષાિા ં
કોઇન  ર્ાળ બોલિાિા ંઆિ  તો સાભંળિાિાળાનુ ંલોિી ર્રિ ના થઇ જાય ? અન  જે ભાષાન  તિ  િલકટ કોઇન  ર્ાળ બોલિાિા ંઆિ  તો સાભંળિાિાળાનુ ંલોિી ર્રિ ના થઇ જાય ? અન  જે ભાષાન  તિ  િલકટ 
સિજો છો ત  ભાષાિા ંકોઇન  િીિા ર્બ્દો કિિેાિા ંઆિ  તો શુ ંત ન  વર્તળતા નથી િળતી ? કોઇસિજો છો ત  ભાષાિા ંકોઇન  િીિા ર્બ્દો કિિેાિા ંઆિ  તો શુ ંત ન  વર્તળતા નથી િળતી ? કોઇ૫૫ણ ભાષા ણ ભાષા 
સારી કે ખરાબ નથી.જો ત નાથી ર્ાળ બોલિાિા ંઆિ  તો ખરાબ અ્યથા પ્ર િની જ ભાષા છ  એટલ  સારી કે ખરાબ નથી.જો ત નાથી ર્ાળ બોલિાિા ંઆિ  તો ખરાબ અ્યથા પ્ર િની જ ભાષા છ  એટલ  
ભાષાઓના ઝઘડાઓ ભાષાઓના ઝઘડાઓ ૫૫ણ વ્યથશ છ .ણ વ્યથશ છ .  



ખબૂ જ સિજિા લાયક િાત છ ઃ ઇશ્વરના ંરૂખબૂ જ સિજિા લાયક િાત છ ઃ ઇશ્વરના ંરૂ૫..૫..મવૂતિઓ..ર્ચત્ર તથા પજૂનના ંર્ચ્િ !મવૂતિઓ..ર્ચત્ર તથા પજૂનના ંર્ચ્િ !  
આ રૂપો તો આ રૂપો તો ૫૫યરં્્બર..અિતારોના ંછ , જે સિય સિય યરં્્બર..અિતારોના ંછ , જે સિય સિય ૫૫ર અિતરીત થયા િતા..ર અિતરીત થયા િતા..એટલા િાટે ત  બધા એટલા િાટે ત  બધા 
પજૂનીય છ ,કારણ કેઃ ત િના ઉપજૂનીય છ ,કારણ કેઃ ત િના ઉ૫૫દેર્ સિસ્ત િાનિતાની ભલાઇ િાટેના િતા..એટલ  ત  દેર્ સિસ્ત િાનિતાની ભલાઇ િાટેના િતા..એટલ  ત  ૫૫ણ પથૃકિાદી તમિ ણ પથૃકિાદી તમિ 
નથી,તો નથી,તો ૫૫છી પ્રભ ુછી પ્રભ ુ૫૫રિામિા કે જે વનગુશણ વનરાકાર છ  ત  શુ ંઅલર્ અલર્ િાનિના અલર્ અલર્ છ  ? શુ ંરિામિા કે જે વનગુશણ વનરાકાર છ  ત  શુ ંઅલર્ અલર્ િાનિના અલર્ અલર્ છ  ? શુ ં
ત િન  પ્રમય ક િાનિ  જોયા છ  કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટત િન  પ્રમય ક િાનિ  જોયા છ  કે જે સિગ્ર સવૃષ્ ટના સર્જનિાર..ના સર્જનિાર..  પાલનકતાશ તથા સિંારકતાશ છ  ? બસ...! પાલનકતાશ તથા સિંારકતાશ છ  ? બસ...! આ આ 
એક ભલૂન  કારણ  જ આજનો િાનિ પ્રભ ુએક ભલૂન  કારણ  જ આજનો િાનિ પ્રભ ુ ૫૫રિામિાન  ઉરિામિાન  ઉ૫૫ર કે કોઇ એક સ્થાનિા ં ક્સ્થત સીવિત િાનીન  ર કે કોઇ એક સ્થાનિા ં ક્સ્થત સીવિત િાનીન  
લડાઇ ઝઘડા કરી રહ્યો છ .લડાઇ ઝઘડા કરી રહ્યો છ .  
આજના આજના ૫૫રીિ ર્િા ંસતં વનરંકારી વિર્ન િાનિ એકતાના િાટે વનઃસદેંિ પ્રર્સંનીય કાયશ કરી રહ્ુ ંછ .ત ના રીિ ર્િા ંસતં વનરંકારી વિર્ન િાનિ એકતાના િાટે વનઃસદેંિ પ્રર્સંનીય કાયશ કરી રહ્ુ ંછ .ત ના 
પાચં વસ્ાંપાચં વસ્ાંત કે જે િાનિન  અિંકાર રિીત વિર્ાળતા પ્રદાન કરે છ ..ભાઇચારો..પ્ર િ..પ્રીવત વર્ખિ  છ .ત  ત કે જે િાનિન  અિંકાર રિીત વિર્ાળતા પ્રદાન કરે છ ..ભાઇચારો..પ્ર િ..પ્રીવત વર્ખિ  છ .ત  
"જીિો અન  જીિિા દો"જીિો અન  જીિિા દો’’’’  નો પાિ ભણાિ  છ .સાથ  સાથ  વનરાકાર પ્રભ ુનો પાિ ભણાિ  છ .સાથ  સાથ  વનરાકાર પ્રભ ુ ૫૫રિામિા કે જે ઘટ ઘટિા ં વ્યારિામિા કે જે ઘટ ઘટિા ં વ્યા૫૫ક ક 
છ .ર્રણિા ંઆિનાર િાનિન  ત િના ંદર્શન (અનભુવૂત) કરાિી મકુ્તતના અવધકારી બનાિ  છ .છ .ર્રણિા ંઆિનાર િાનિન  ત િના ંદર્શન (અનભુવૂત) કરાિી મકુ્તતના અવધકારી બનાિ  છ .  
આિો...! સતં વનરંકારી વિર્નના પાચં વસ્ાતં વિર્  વિસ્તતૃ ચચાશ કરીએ.....!!આિો...! સતં વનરંકારી વિર્નના પાચં વસ્ાતં વિર્  વિસ્તતૃ ચચાશ કરીએ.....!!  
વસ્ાતંઃ વસ્ાતંઃ ૦૧૦૧  
અવતૃૃપા ભર્િાન  કરીન , આપી સુદંર કાયા છ ,અવતૃૃપા ભર્િાન  કરીન , આપી સુદંર કાયા છ ,  
આ તો થાપણ છ  ઇશ્વરની, જેન  સહનુ  બનાવ્યા છ ..આ તો થાપણ છ  ઇશ્વરની, જેન  સહનુ  બનાવ્યા છ ..  
િનનુ ંિાનીન  ત ૂ ંમરુખ, વ્યથશ જ કષ્ ટિનનુ ંિાનીન  ત ૂ ંમરુખ, વ્યથશ જ કષ્ ટ ઉિાિ  છ , ઉિાિ  છ ,  
િારંૂ િારંૂ કિીન  મરૂખ, ખોટો અિમ  િિારંૂ િારંૂ કિીન  મરૂખ, ખોટો અિમ  િધારે છ ..ધારે છ ..  
ભવ્ય ઇિારત ૃુટંુબભવ્ય ઇિારત ૃુટંુબ--૫૫રીિાર, આ તો સઘળી િાયા છ ,રીિાર, આ તો સઘળી િાયા છ ,  
દ્દ્યિાના છ  સકળ વિનાર્ી, િરતી ફરતી છાયા છ ..દ્દ્યિાના છ  સકળ વિનાર્ી, િરતી ફરતી છાયા છ ..  
જે જે િસ્ત ુછ  જર્િાિંી, પ્રભ ુતણી જે િાન  છ ,જે જે િસ્ત ુછ  જર્િાિંી, પ્રભ ુતણી જે િાન  છ ,  
એ જ કિળિત  વનલેએ જ કિળિત  વનલે૫ ૫ રિીન , સાર આ જર્નો જાણ  છ ..રિીન , સાર આ જર્નો જાણ  છ ..  
જેનુ ંછ  તન એનુ ંસિજો, આ બધુ ંસર્જનિારનુ ંછ ,જેનુ ંછ  તન એનુ ંસિજો, આ બધુ ંસર્જનિારનુ ંછ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ આ પિેઆ પિેલી પ્રવતજ્ઞા, તન િન ધન વનરાકારનુ ંછ ....લી પ્રવતજ્ઞા, તન િન ધન વનરાકારનુ ંછ ....!! અિતારિાણી !!!! અિતારિાણી !!  
િાનિનુ ં ર્રીર જ પ્રભ ુ દ્વારા િાનિન  આિાનિનુ ં ર્રીર જ પ્રભ ુ દ્વારા િાનિન  આ૫૫િાિા ં આિ લ સિશશ્ર ષ્ િિાિા ં આિ લ સિશશ્ર ષ્ િ ઉ ઉ૫૫િાર છ ..એટલ  આ દેિન  પ્રભનુી િાર છ ..એટલ  આ દેિન  પ્રભનુી 
અિાનત અન  પારકો િાલ સિજીન  ત નો પ્રયોર્ કરિો જોઇએ,એટલ  કે દેિિા ંઅિાનત અન  પારકો િાલ સિજીન  ત નો પ્રયોર્ કરિો જોઇએ,એટલ  કે દેિિા ં ૫૫ણ આમિભાિ ના ણ આમિભાિ ના 
કરિો.િનથી અિંકાર અન  અિંકારથીકરિો.િનથી અિંકાર અન  અિંકારથી  અન ક પ્રકારના ંદુઃખ પ દા થાય છ ..કારણ કેઃ િન જેન  િારંૂ િારંૂ કિ ેછ  અન ક પ્રકારના ંદુઃખ પ દા થાય છ ..કારણ કેઃ િન જેન  િારંૂ િારંૂ કિ ેછ  
ત  ક્યારેય પોતાનુ ં થત ુ ં નથી અન  જે પોતાનુ ં છ  ત ની ખબર નથી.ચલ અચલ સંત  ક્યારેય પોતાનુ ં થત ુ ં નથી અન  જે પોતાનુ ં છ  ત ની ખબર નથી.ચલ અચલ સં૫૫વત્ત અન  વત્ત અન  ૫૫રીિાર જે રીિાર જે 
દેખાય છ  ત  સાકાર િસ્તઓુ છાયાની જેિ અસમય અન  જૂિી (અક્સ્તમિિીન) છ .પ્રભનુી આપ લ આ દેખાય છ  ત  સાકાર િસ્તઓુ છાયાની જેિ અસમય અન  જૂિી (અક્સ્તમિિીન) છ .પ્રભનુી આપ લ આ 
િસ્તઓુનો પ્રભનુીિસ્તઓુનો પ્રભનુી  આજ્ઞાથી..પ્રભનુા િાટે સિવપિતભાિથી ભોર્ કરિાથી અિંકારનો રોર્ દૂર થઇ આનદંનો આજ્ઞાથી..પ્રભનુા િાટે સિવપિતભાિથી ભોર્ કરિાથી અિંકારનો રોર્ દૂર થઇ આનદંનો 
અનભુિ થાય છ .આ તન..િન..ધન તથા ત નાથી પ દા થય લા સબધંો જેના છ  વનવિિિાદરૂઅનભુિ થાય છ .આ તન..િન..ધન તથા ત નાથી પ દા થય લા સબધંો જેના છ  વનવિિિાદરૂ૫૫થી પ્રભનુા થી પ્રભનુા 
સિજિા.તન..િન..ધનિા ંપોતાપણાનો મયાર્ અિંકારન  ઓછો કરી વિન્રતતાિા ંવદૃ્વ્ કરર્ .તન..િન..ધનનો સિજિા.તન..િન..ધનિા ંપોતાપણાનો મયાર્ અિંકારન  ઓછો કરી વિન્રતતાિા ંવદૃ્વ્ કરર્ .તન..િન..ધનનો 
અર્ભપ્રાઅર્ભપ્રાય..ત નાથી પ દા થય લ સબધંો છ  જેિ કેઃય..ત નાથી પ દા થય લ સબધંો છ  જેિ કેઃ  
તનના સબધંઃતનના સબધંઃ  િાતા..વપતા..પતૂ્ર..િાતા..વપતા..પતૂ્ર..૫૫મની..ભાઇ..મની..ભાઇ..૫૫રીિાર...િર્ રેરીિાર...િર્ રે  
િનનો સબધંઃિનનો સબધંઃ  પોતાનો..પારકો..ર્ત્ર.ુ.વિત્ર..ઉદાસીન...િર્ રેપોતાનો..પારકો..ર્ત્ર.ુ.વિત્ર..ઉદાસીન...િર્ રે  
ધનના સબધંઃધનના સબધંઃ  નાનો..િોટો..સ્િાિી..સ િક..અિીર..ર્રીબ..ઘર..જિીન..રૂવપયા...િર્ રેનાનો..િોટો..સ્િાિી..સ િક..અિીર..ર્રીબ..ઘર..જિીન..રૂવપયા...િર્ રે  



જો તન..િન..ધન જ પોતાના ંનથી તો ત જો તન..િન..ધન જ પોતાના ંનથી તો ત ના ઉના ઉ૫૫ર ટકેલા સબધંો અન  ર ટકેલા સબધંો અન  ૫૫દાથો આદાથો આ૫૫ણા કેિી રીત  િોઇ ર્કે ? ણા કેિી રીત  િોઇ ર્કે ? 
કારણ કેઃ આધાર વિના આધારીત રિતેા ંનથી.આ પ્રવતજ્ઞા દ્વારા સિજાિિાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ દ્દષ્ યકારણ કેઃ આધાર વિના આધારીત રિતેા ંનથી.આ પ્રવતજ્ઞા દ્વારા સિજાિિાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ દ્દષ્ યિાન તિાિ િાન તિાિ 
િાયા છ .િાયા છ .  
ર્ો ર્ોચર જિં લર્ર્ િન જાઇ,ર્ો ર્ોચર જિં લર્ર્ િન જાઇ,  
સો સબ િાયા જાનહું ભાઇ...!     સો સબ િાયા જાનહું ભાઇ...!     !! રાિચરીત િાનસ !!!! રાિચરીત િાનસ !!  
જર્તિા ં સિશ કંઇ પ્રભુજર્તિા ં સિશ કંઇ પ્રભ ુ ૫૫રિામિા છ  એટલ  ત િની આજ્ઞાથી ત નો ઉરિામિા છ  એટલ  ત િની આજ્ઞાથી ત નો ઉ૫૫ભોર્ કરો અન  કોઇના ધન ઉભોર્ કરો અન  કોઇના ધન ઉ૫૫ર ર 
લલચાવુ ં નિી.દ્દ્યિાન જર્ત િાયા છ ..ત  ષણભગંરુ છ ..અસ્થાઇ છ .ત નો મયાર્ભાિથી પ્રભનુા ં િાનીન  લલચાવુ ં નિી.દ્દ્યિાન જર્ત િાયા છ ..ત  ષણભગંરુ છ ..અસ્થાઇ છ .ત નો મયાર્ભાિથી પ્રભનુા ં િાનીન  
ઉઉ૫૫ભોર્ કરો.બ્રહ્મજ્ઞાન બાદ જો જર્ત સમય લાર્  તો સિજો કે..વનિશલ બ્રહ્મજ્ઞાન થયુ ંનથી.જો સ્િ નભોર્ કરો.બ્રહ્મજ્ઞાન બાદ જો જર્ત સમય લાર્  તો સિજો કે..વનિશલ બ્રહ્મજ્ઞાન થયુ ંનથી.જો સ્િ ન સમય સમય  
લાર્  તો સિજો કેઃ િજુ જાગ્યા જ નથી.સ્િ નલાર્  તો સિજો કેઃ િજુ જાગ્યા જ નથી.સ્િ ન અન  જર્તિા ંફરક જ નથી..જીિનો સકંલ્પ સ્િ નું અન  જર્તિા ંફરક જ નથી..જીિનો સકંલ્પ સ્િ નુ ંછ  અન   છ  અન  
બ્રહ્મનો સકંલ્પ આ જર્ત છ .આ બનં્ન િા ંફકશ  એટલો જ છ  કે સ્િ નબ્રહ્મનો સકંલ્પ આ જર્ત છ .આ બનં્ન િા ંફકશ  એટલો જ છ  કે સ્િ ન મયારે પરુૂ થાય છ  જ્યારે આંખ ખલુ  છ   મયારે પરુૂ થાય છ  જ્યારે આંખ ખલુ  છ  
અન  જર્ત મયારે ખતિ થાય છ  જ્યારે આંખો બધં થાય છ .જર્ત અન  જર્ત મયારે ખતિ થાય છ  જ્યારે આંખો બધં થાય છ .જર્ત ૫૫ણ સ્િણ સ્િ ન નની જેિ જુ.ંુ છ .આનુ ંિણશન ની જેિ જુ.ંુ છ .આનુ ંિણશન 
કરતા ંકરતા ંર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
િોિ વનર્ા જર્ સોિન િારા, દેખહિ સિોિ વનર્ા જર્ સોિન િારા, દેખહિ સ૫૫ન અન ક પ્રકારા,ન અન ક પ્રકારા,  
એહિ જર્ જાવિવન જાર્હિિં જોર્ી, એહિ જર્ જાવિવન જાર્હિિં જોર્ી, ૫૫રિારથી પ્રપચં વિયોર્ી,રિારથી પ્રપચં વિયોર્ી,  
જાવનએ જબહિિં જીિ જર્ જાર્ા, જબ સબ વિષય વિલાસ ર્બરાર્ા...જાવનએ જબહિિં જીિ જર્ જાર્ા, જબ સબ વિષય વિલાસ ર્બરાર્ા...!! રાિચરીત િાનસ !!!! રાિચરીત િાનસ !!  
સિગ્ર સસંાર િોિરાવત્રસિગ્ર સસંાર િોિરાવત્રિા ંદેખાત ુ ંએક સ્િ નિા ંદેખાત ુ ંએક સ્િ ન છ .આ સ્િ ન છ .આ સ્િ ન જીિ જોઇ રહ્યો છ . જીિ જોઇ રહ્યો છ .૫૫રિાથશના િાર્શ રિાથશના િાર્શ ૫૫ર ચાલનાર ર ચાલનાર 
જીિ ગરુૂૃૃપાથી જાર્  છ ..ત નો આ પ્રપચં (જર્તરૂપી સ્િ નજીિ ગરુૂૃૃપાથી જાર્  છ ..ત નો આ પ્રપચં (જર્તરૂપી સ્િ ન) થી છટકારો થઇ જાય છ . જાગ્યો છ  ત ની ) થી છટકારો થઇ જાય છ . જાગ્યો છ  ત ની 
ઓળખાણ એ છ  કેઃઓળખાણ એ છ  કેઃ  
વિષય વિલાસ જે અસમય છ  ત  ત ન  આકવષિત કરતી નથી.જર્ત ફતત નાિ અન  રૂવિષય વિલાસ જે અસમય છ  ત  ત ન  આકવષિત કરતી નથી.જર્ત ફતત નાિ અન  રૂ૫૫નોનો  સમિુ છ . તિાિ સમિુ છ . તિાિ 
નાિ કધ્લ્પત છ  અન  રૂનાિ કધ્લ્પત છ  અન  રૂ૫ ૫૫ ૫રીિતશનર્ીલ છ ..વિથ્યા છ ..અસમય છ .તન..િન..ધનન  રીિતશનર્ીલ છ ..વિથ્યા છ ..અસમય છ .તન..િન..ધનન  ૫૫રિામિાની દેન િાનનાર રિામિાની દેન િાનનાર 
સાકાર સવૃષ્ ટસાકાર સવૃષ્ ટિા ંિા ં૫૫ણ વનરાકારનુ ંદર્શન કરતા ંકરતા ંવનર્લિ તણ વનરાકારનુ ંદર્શન કરતા ંકરતા ંવનર્લિ ત રિીન  કતશવ્યકિશ કરતો રિ ેછ . રિીન  કતશવ્યકિશ કરતો રિ ેછ .  
વસ્ાતંઃ વસ્ાતંઃ ૦૨૦૨  
એક તમિ છ  સહનુી અંદર, ભલ  એ નર કે નારી છ ,એક તમિ છ  સહનુી અંદર, ભલ  એ નર કે નારી છ ,  
બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..િૈ્યન  શદૂ્દ, પ્રભનુી રચના સઘળી છ .બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..િૈ્યન  શદૂ્દ, પ્રભનુી રચના સઘળી છ .  
એક તમિ છ  સહ ુિાનિિા,ં એક જ સરખી કાયા છ ,એક તમિ છ  સહ ુિાનિિા,ં એક જ સરખી કાયા છ ,  
હિ્દુ..મસુ્લીિ..ર્ીખ..ઇસાઇ, િાદહિ્દુ..મસુ્લીિ..ર્ીખ..ઇસાઇ, િાદ--વિિાદ નકાિા ંછ .વિિાદ નકાિા ંછ .  
દરેક િાનિ પ્રભનુા િાનિ, સહ ુિાનિનો એક જ દેર્,દરેક િાનિ પ્રભનુા િાનિ, સહ ુિાનિનો એક જ દેર્,  
સિદ્દવષ્ ટસિદ્દવષ્ ટથી સરખા જાણો, ભલ  ઉજળો કાળો િ ર્.થી સરખા જાણો, ભલ  ઉજળો કાળો િ ર્.  
નરનર--નારીિા ંએક જ ઇશ્વનારીિા ંએક જ ઇશ્વર, સૌ પ્રાણી છ  એક સિાન,ર, સૌ પ્રાણી છ  એક સિાન,  
જે જે નદીઓ ભળ  ર્રં્ાિા,ં એ સૌન  ત ૂ ંર્રં્ા જાણ.જે જે નદીઓ ભળ  ર્રં્ાિા,ં એ સૌન  ત ૂ ંર્રં્ા જાણ.  
સૌ િાનિન  સરખા િાની, સૌનુ ંસૌ સ્િાન કરો,સૌ િાનિન  સરખા િાની, સૌનુ ંસૌ સ્િાન કરો,  
કિ ેકિ ે"અિતાર"અિતાર""  આ બીજી પ્રવતજ્ઞા, જાવતઆ બીજી પ્રવતજ્ઞા, જાવત--િણશનુ ંછોડો િાન...િણશનુ ંછોડો િાન...!! અિતારિાણી!! અિતારિાણી--૯/૯/ખ !!ખ !!  
આ આ ૫૫દિા ં પ્રાર્ચન..િૈહદક કે સનાતન ધિશની િણશવ્યિસ્થાનો વિરોધ નથી,કારણદિા ં પ્રાર્ચન..િૈહદક કે સનાતન ધિશની િણશવ્યિસ્થાનો વિરોધ નથી,કારણ  કેઃ િણશવ્યિસ્થા એક કેઃ િણશવ્યિસ્થા એક 
તમકાર્લન સાિાજીક િા્યતા િતી.અિતારિાણી એક આધ્યાત્મિક ગ્રથં છ  ત ન  આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટતમકાર્લન સાિાજીક િા્યતા િતી.અિતારિાણી એક આધ્યાત્મિક ગ્રથં છ  ત ન  આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટથી જોિો થી જોિો 
જોઇએ.િૈહદક સાહિમયના આધ્યાત્મિક પ્રસરં્િા ંજોઇએ.િૈહદક સાહિમયના આધ્યાત્મિક પ્રસરં્િા ં૫૫ણ તિાિ િણોિા ંસિદ્દવષ્ ટણ તિાિ િણોિા ંસિદ્દવષ્ ટ રાખિાનો આદેર્ છ . રાખિાનો આદેર્ છ .  



શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા કિ ેછ  કેઃશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા કિ ેછ  કેઃ  
"જ્ઞાનીજનો વિદ્યા અન  વિ"જ્ઞાનીજનો વિદ્યા અન  વિનયર્ીલ બ્રાહ્મણિા ંતથા ર્ાય ૃતૂરા અન  ચાડંાલિા ંનયર્ીલ બ્રાહ્મણિા ંતથા ર્ાય ૃતૂરા અન  ચાડંાલિા ં૫૫ણ સિાન દ્દવષ્ ટણ સિાન દ્દવષ્ ટિાળા િોય િાળા િોય 
છ .છ .""  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૫/૧૮)૫/૧૮)  
રાિાયણિા ંકિ ેછ  કેઃરાિાયણિા ંકિ ેછ  કેઃ  
તલુસી િિતા રાિ સો, સિતા સબ સસંાર,તલુસી િિતા રાિ સો, સિતા સબ સસંાર,  
રાર્ ન રોષ ન દોષ દુઃખ, દાસ ભય  ભિપાર.રાર્ ન રોષ ન દોષ દુઃખ, દાસ ભય  ભિપાર.....(રાિાયણ)(રાિાયણ)  
આ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તઆ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત કરીન  વ્યક્તત બ્રહ્મસ્િરૂ કરીન  વ્યક્તત બ્રહ્મસ્િરૂ૫ ૫ બની જાય છ .બની જાય છ .  
!! બ્ર!! બ્રહ્મવિદ  બ્રહ્મોિ ભિવત !! બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ જ િોય છ .હ્મવિદ  બ્રહ્મોિ ભિવત !! બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ જ િોય છ .  (ઉ(ઉ૫૫વનષદ)વનષદ)  
બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન એટલુ ંબ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન એટલુ ં૫૫વિત્ર છ  કે ત  અક્ગ્નની જેિ તિાિ પાપોન  નષ્ ટવિત્ર છ  કે ત  અક્ગ્નની જેિ તિાિ પાપોન  નષ્ ટ કરીન  પવતતન  પાિન અન  દાનિન   કરીન  પવતતન  પાિન અન  દાનિન  
િાનિ બનાિી દે છ .િાનિ બનાિી દે છ .  
સતં સરૂદાસજીસતં સરૂદાસજી  પોતાના પોતાના ૫૫દિા ંલખ  છ  કેઃદિા ંલખ  છ  કેઃ  
એક નદી ઇક નાર કિાિત િૈલો નરી ભરો,એક નદી ઇક નાર કિાિત િૈલો નરી ભરો,  
જબ દોજબ દોઉં વિર્લ એક બરન ભય  સરુસરી નાિ ઉં વિર્લ એક બરન ભય  સરુસરી નાિ ૫૫રો,રો,  
ઇક લોિા પજૂાિ  રાખત ઇક ઘર બવધક ઇક લોિા પજૂાિ  રાખત ઇક ઘર બવધક ૫૫રો,રો,  
પારસ ગનુ અિગણુ નિી ર્ચિંતિૈ કંચન કરત ખરો...!!પારસ ગનુ અિગણુ નિી ર્ચિંતિૈ કંચન કરત ખરો...!!  
ઋગ્િ દિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઋગ્િ દિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
""કોઇ નાનુ ં નથી કે કોઇ િોટંુ નથી.તિાિ એક ઇશ્વરના ં જ સતંાન છ ..ભાઇ ભાઇ છ .બધા ભ ર્ા િળીન  કોઇ નાનુ ં નથી કે કોઇ િોટંુ નથી.તિાિ એક ઇશ્વરના ં જ સતંાન છ ..ભાઇ ભાઇ છ .બધા ભ ર્ા િળીન  
સફળતાના િાટે આર્ળ િધો."સફળતાના િાટે આર્ળ િધો."  (ઋગ્િ (ઋગ્િ દદ--૫/૬૦/૫)૫/૬૦/૫)  
કબીરજી કિ ેછ  કેઃકબીરજી કિ ેછ  કેઃ  
!! જાવત પાવંત પછૂ  નિી કોઇ, િહર કો ભજે સો િહરકા િોઇ !!!! જાવત પાવંત પછૂ  નિી કોઇ, િહર કો ભજે સો િહરકા િોઇ !!  
ટૂંકિા ંઅિી જાવતટૂંકિા ંઅિી જાવત--પાવંત,િણશપાવંત,િણશ--આશ્રિ...િર્ રેથી સબવંધત અિંકારન  છોડિાની પ્ર રણા આપી છ .આશ્રિ...િર્ રેથી સબવંધત અિંકારન  છોડિાની પ્ર રણા આપી છ .  
વસ્ાતંઃ વસ્ાતંઃ ૦૩૦૩  
જુદી જુદી ઋતઓુ છ  જર્િા,ં સિય સિય જુદી જુદી ઋતઓુ છ  જર્િા,ં સિય સિય ૫૫ર આિ  છ ,ર આિ  છ ,  
ઋત ુઋતિુા ંજર્ના પ્રાણી િનથી ખાયઋત ુઋતિુા ંજર્ના પ્રાણી િનથી ખાયન  પીિ  છ ..ન  પીિ  છ ..  
પ્રભ ુવનવિિત આ ખાિા પીિાની, નીવત અન  રીવત નથી,પ્રભ ુવનવિિત આ ખાિા પીિાની, નીવત અન  રીવત નથી,  
ખાન પાન આધાર છ  તનનો, આમિા ખાતી પીતી નથી..ખાન પાન આધાર છ  તનનો, આમિા ખાતી પીતી નથી..  
ર્ાતં ર્ચત્તથી િ ેિન મરૂખ ! કરી લ  એનો ઉંડો વિચાર,ર્ાતં ર્ચત્તથી િ ેિન મરૂખ ! કરી લ  એનો ઉંડો વિચાર,  
ર્રીરનો પોષક છ  કેિળ, શુ ંધોતીન  શુ ંસલિાર ?ર્રીરનો પોષક છ  કેિળ, શુ ંધોતીન  શુ ંસલિાર ?  
૫૫ર ઉર ઉ૫૫દેર્ક બની જર્તિા,ં એની ના લ  ત ૂ ંતકરાર,દેર્ક બની જર્તિા,ં એની ના લ  ત ૂ ંતકરાર,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ પ્રપ્રભ ુિળ  છ , િનનો અિમ  ગિુાિીન ,ભ ુિળ  છ , િનનો અિમ  ગિુાિીન ,  
ત્રીજી પ્રવતજ્ઞા ઘણૃા ના કરિી, કોઇના ખાિા પીિા ત્રીજી પ્રવતજ્ઞા ઘણૃા ના કરિી, કોઇના ખાિા પીિા ૫૫ર....ર....  (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૯/૯/ર્)ર્)  
કોઇપણ વ્યક્તતના ખાનપાન અન  િસ્ત્રો કેિા િોિા જોઇએ ત  અધ્યામિનો નિી,પરંત ુ ર્ચહકમસાનો વિષય કોઇપણ વ્યક્તતના ખાનપાન અન  િસ્ત્રો કેિા િોિા જોઇએ ત  અધ્યામિનો નિી,પરંત ુ ર્ચહકમસાનો વિષય 
છ .ર્રીરના ભોર્ોથી આમિા વનર્લિ તછ .ર્રીરના ભોર્ોથી આમિા વનર્લિ ત છ  કારણ કેઃ છ  કારણ કેઃ  
""  જીિ અન  ઇશ્વર આ બંજીિ અન  ઇશ્વર આ બંન્ન  સુદંર પાખંોિાળા બ  પષી ન્ન  સુદંર પાખંોિાળા બ  પષી ૫૫રસ્પર વિત્ર છ  અન  આ ર્રીર રૂપી વષૃ ઉરસ્પર વિત્ર છ  અન  આ ર્રીર રૂપી વષૃ ઉ૫૫ર બ િેલા ર બ િેલા 



છ .આ બનં્ન િાથંી જીિ આ વષૃના ફળનો સ્િાદ સખુ અન  દુઃખનો ભોર્ કરે છ .બીજો સચ્્ચદાનદં છ .આ બનં્ન િાથંી જીિ આ વષૃના ફળનો સ્િાદ સખુ અન  દુઃખનો ભોર્ કરે છ .બીજો સચ્્ચદાનદં ૫૫રિામિા રિામિા 
ફતત સાષીભાિથી જોઇ રહ્યો છ .ફતત સાષીભાિથી જોઇ રહ્યો છ .""  (શ્વ તાશ્વર ઉ(શ્વ તાશ્વર ઉ૫૫વનષદઃવનષદઃ૪૬)૪૬)  
આનાથી વસ્ થાય છ  કેઃ બ્રહ્મઆનાથી વસ્ થાય છ  કેઃ બ્રહ્મનુ ં ખાન..પાન..ભોર્...િર્ રેથી કોઇ સબધં નથી.એ તો સાષી..િાત્ર દ્દષ્ ટાનુ ં ખાન..પાન..ભોર્...િર્ રેથી કોઇ સબધં નથી.એ તો સાષી..િાત્ર દ્દષ્ ટા  
છ .ખાન પાન મકુ્તતિા ંબાધક થતા ંનથી કેિકે........છ .ખાન પાન મકુ્તતિા ંબાધક થતા ંનથી કેિકે........  
ર્ીધ અધિ અવત આવિષ ભોર્ી,ર્ીધ અધિ અવત આવિષ ભોર્ી,  
ર્વત હદ્િ જેિી જાચત જોર્ી.............ર્વત હદ્િ જેિી જાચત જોર્ી.............(રાિાયણ)(રાિાયણ)  
એટલ  કે આવિષ(િાસં) ભોર્ી ર્ીધન  એટલ  કે આવિષ(િાસં) ભોર્ી ર્ીધન  ૫૫ણ ત  જ મકુ્તત િળી કે જે યોર્ીઓ અન  તપસ્િીણ ત  જ મકુ્તત િળી કે જે યોર્ીઓ અન  તપસ્િીઓન  િળ  છ  કારણ ઓન  િળ  છ  કારણ 
કેઃકેઃ  
રાિહિ કેિલ પ્ર િ વપયારા, જાન લ હું જો જાનન િારારાિહિ કેિલ પ્ર િ વપયારા, જાન લ હું જો જાનન િારા  !! રાિાયણ !!!! રાિાયણ !!  
આ આ ૫૫દિા ં ગરુૂદેિ વનરંકારી બાબાએ કોઇદિા ં ગરુૂદેિ વનરંકારી બાબાએ કોઇ૫૫ણ પ્રકારના ભોજન કે િસ્ત્રોની અિિલેના કે પ્ર રણા આપી ણ પ્રકારના ભોજન કે િસ્ત્રોની અિિલેના કે પ્ર રણા આપી 
નથી,પરંત ુઆદેર્ આ યોનથી,પરંત ુઆદેર્ આ યો છ  કેઃ તિ  જે કંઇ ખાતા પીતા  છ  કેઃ તિ  જે કંઇ ખાતા પીતા ૫૫િરેતા િો..પરંત ુકોઇ અ્ય વ્યક્તતનાિરેતા િો..પરંત ુકોઇ અ્ય વ્યક્તતના  ખાનપાન ખાનપાન 
િસ્ત્ર િસ્ત્ર ૫૫રીધાનના આધારે ત િની ઘણૃા ના કરિી.રીધાનના આધારે ત િની ઘણૃા ના કરિી.  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  
ભોજન પણ સૌન  પોતપોતાના સ્િભાિ અનસુાર ત્રણ પ્રકારનુ ંર્િતુ ંિોય છ .ભોજન પણ સૌન  પોતપોતાના સ્િભાિ અનસુાર ત્રણ પ્રકારનુ ંર્િતુ ંિોય છ .  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૧૭/૭)૧૭/૭)  
આયષુ્ યઆયષુ્ ય..બદુ્વ્..બળ..આરોગ્ય..સખુ અન  પ્રીવત િધારનારા..રસયતુત..ક્સ્નગ્ધ..ક્સ્થર રિનેારા (જે..બદુ્વ્..બળ..આરોગ્ય..સખુ અન  પ્રીવત િધારનારા..રસયતુત..ક્સ્નગ્ધ..ક્સ્થર રિનેારા (જે  ૫૫દાથોનો સાર દાથોનો સાર 
લાબંા સિય સધુી ક્સ્થર રિી ર્કે એિા ઓજ ઉમપન્ન કરનારા લાબંા સિય સધુી ક્સ્થર રિી ર્કે એિા ઓજ ઉમપન્ન કરનારા ૫૫દાથો) અન  સ્િાભાવિક રીત  જ િનન  ર્િ  દાથો) અન  સ્િાભાવિક રીત  જ િનન  ર્િ  
ત િા ંભોજન ત િા ંભોજન સાત્મિકસાત્મિક  િાણસોન  ર્િતા ંિોય છ .િાણસોન  ર્િતા ંિોય છ .  
કડિા..ખાટા..ખારા..ઘણા ર્રિ..તીખા..ભ ૂજંેલા..દાિ જ્િાિનારા અન  દુઃખ..ર્ચિંતા તથા રોર્ોન  જ્િાિનારા કડિા..ખાટા..ખારા..ઘણા ર્રિ..તીખા..ભ ૂજંેલા..દાિ જ્િાિનારા અન  દુઃખ..ર્ચિંતા તથા રોર્ોન  જ્િાિનારા 
આિાર આિાર રાજસીરાજસી  િાણસોિાણસોન  ર્િ  છ .ન  ર્િ  છ .  
જે ભોજન અડધુ ંપાકેલુ ંઅન  અડધુ ં કાચુ.ં.સકૂાઇ ર્ય લા રસનુ.ં.સ્િભાિ  જ દુર્ુંધિાળંુ..િાસી અન  એ.ંુ છ  જે ભોજન અડધુ ંપાકેલુ ંઅન  અડધુ ં કાચુ.ં.સકૂાઇ ર્ય લા રસનુ.ં.સ્િભાિ  જ દુર્ુંધિાળંુ..િાસી અન  એ.ંુ છ  
તથા જે અપવિત્ર છ  એ ભોજન તથા જે અપવિત્ર છ  એ ભોજન તાિસીતાિસી  િાણસન  ર્િતુ ંિોય છ . િાણસન  ર્િતુ ંિોય છ . (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૧૭/૮ ૧૭/૮ થી થી ૧૦)૧૦)  
િાસં..ઇંડા જેિા હિિંસાિય િાસં..ઇંડા જેિા હિિંસાિય ૫૫દાથો કે જે સ્િભાિ  જ અપવિત્ર છ  ત િજ અ્યાય અન  દાથો કે જે સ્િભાિ  જ અપવિત્ર છ  ત િજ અ્યાય અન  અધિશથી ઉપાજયત અધિશથી ઉપાજયત 
અસત  ધનથી િ ળિ લ આિાર અસત  ધનથી િ ળિ લ આિાર ૫૫ણ અપવિત્ર કિિેાય છ .ણ અપવિત્ર કિિેાય છ .  
વસ્ાતંઃ વસ્ાતંઃ ૦૪૦૪  
મયાર્ી ઘરન  ૃુટંુબ મયાર્ી ઘરન  ૃુટંુબ ૫૫રીિાર, જરં્લિા ંતિ  જાિો નિી,રીિાર, જરં્લિા ંતિ  જાિો નિી,  
રિો જર્તિા ંબની ગિૃસ્થી, િ ર્ કોઇ બનાિો નિી..રિો જર્તિા ંબની ગિૃસ્થી, િ ર્ કોઇ બનાિો નિી..  
બની બાિાન  ભીખ િારં્િી, એ સાચો વ્યિિાર નથી,બની બાિાન  ભીખ િારં્િી, એ સાચો વ્યિિાર નથી,  
કિશ કરો સ િા અકિશ કરો સ િા અ૫૫નાિો, બનો પથૃ્િી નાિો, બનો પથૃ્િી ૫૫ર ભાર નિી..ર ભાર નિી..  
પ્રભ ુઇ્છાન  શભુ િાનીન , િન પોતાનુ ંબિકેાિો નિી,પ્રભ ુઇ્છાન  શભુ િાનીન , િન પોતાનુ ંબિકેાિો નિી,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ ગિૃસ્થ અવત ઉત્તિ, મયાર્ી િનિા ંજાઓ નિી... ગિૃસ્થ અવત ઉત્તિ, મયાર્ી િનિા ંજાઓ નિી... (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૯/૯/ઘ)ઘ)  
પ્રાચીન અન  અિાશચીન ભારતીય સસં્ૃૃવતિા ંક્યાયં ગિૃસ્થનો મયાર્ કરી સિાજ પ્રાચીન અન  અિાશચીન ભારતીય સસં્ૃૃવતિા ંક્યાયં ગિૃસ્થનો મયાર્ કરી સિાજ ૫૫ર બોજારૂર બોજારૂ૫ ૫ બનિાનુ ંકહ્ુ ંબનિાનુ ંકહ્ુ ં
નથી.નથી.  
!! દેિસ્ય સવિતઃુ સિે કિશૃૃણ્િ્ત ું!! દેિસ્ય સવિતઃુ સિે કિશૃૃણ્િ્ત ુ ંિાનષુ !! િાનષુ !!    (અથિશિ દઃ(અથિશિ દઃ૬/૨૩/૩)૬/૨૩/૩)  
એટલ  કે એટલ  કે "તિાિના વનિાશતા જ્યોવત સ્િરૂ"તિાિના વનિાશતા જ્યોવત સ્િરૂ૫ ૫૫ ૫રિામિાની સવૃષ્ ટરિામિાની સવૃષ્ ટિા ં તિાિ િનષુ્ ય િા ં તિાિ િનષુ્ ય  પોતપોતાના ં કિો  પોતપોતાના ં કિો 
કરિા.ં.કોઇ પ્રાણી અકિશણ્ય ન રિ.ે.કરિા.ં.કોઇ પ્રાણી અકિશણ્ય ન રિ.ે.’’’’  



યજુ શિ દ યજુ શિ દ (૪૦/૨) (૪૦/૨) િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
"િાનિ  કિશ કરતા ંકરતા ં"િાનિ  કિશ કરતા ંકરતા ં૧૦૦ ૧૦૦ િષશ સધુી જીિિાની ઇ્છા કરિી..ત નાિષશ સધુી જીિિાની ઇ્છા કરિી..ત ના  વસિાય અ્ય કોઇ િાર્શ નથી.િાનિ વસિાય અ્ય કોઇ િાર્શ નથી.િાનિ 
કિશથી નિી,પરંત ુકિશફળથી ર્લ તકિશથી નિી,પરંત ુકિશફળથી ર્લ ત થાય છ . થાય છ .’’’’  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજીના િત અનસુાર ના િત અનસુાર ભર્િાનની ભક્તતિા ંગિૃસ્થ નિી,પરંત ુઆસક્તત જ બાધક છ .ભર્િાનની ભક્તતિા ંગિૃસ્થ નિી,પરંત ુઆસક્તત જ બાધક છ .  
"ઘર હક્િ ેઘર જાત િૈ, ઘર છાડં ેઘર જાઇ,"ઘર હક્િ ેઘર જાત િૈ, ઘર છાડં ેઘર જાઇ,  
  તલુસી ઘર બન ર્બચિીં રાિ પ્ર િ પરુ છાઇ..તલુસી ઘર બન ર્બચિીં રાિ પ્ર િ પરુ છાઇ..’’’’  
"ઘર કરિાથી (ગિૃસ્થ"ઘર કરિાથી (ગિૃસ્થિા ં રિિેાથી) પોતાના અસલી ઘર િા ં રિિેાથી) પોતાના અસલી ઘર (૫(૫રલોક) નષ્ ટરલોક) નષ્ ટ થાય છ  અન  ઘર છોડિાથી  થાય છ  અન  ઘર છોડિાથી 
(સં્ યાસ ધારણ કરિાથી) અિીનુ ંઘર (પોતાનુ ંગિૃસ્થ) નષ્ ટ(સં્ યાસ ધારણ કરિાથી) અિીનુ ંઘર (પોતાનુ ંગિૃસ્થ) નષ્ ટ થાય છ ..એટલા િાટે ત ૂ ંઘર અન  િનની િ્ચ   થાય છ ..એટલા િાટે ત ૂ ંઘર અન  િનની િ્ચ  
જ એટલ  કે ઘરિા ંજ ગિૃમયાર્ની જેિ રિીન  શ્રી રાિજીના પ્ર િનુ ંનર્ર િસાિ.જ એટલ  કે ઘરિા ંજ ગિૃમયાર્ની જેિ રિીન  શ્રી રાિજીના પ્ર િનુ ંનર્ર િસાિ.’’’’  
ગિૃસ્થ મયાર્ કરીન  બાહ્યગિૃસ્થ મયાર્ કરીન  બાહ્ય સ્િારં્ સાધનુો ધારણ કરીન  િનિા ં વિષયભોર્નુ ં ર્ચ્તન કરનારન   સ્િારં્ સાધનુો ધારણ કરીન  િનિા ં વિષયભોર્નુ ં ર્ચ્તન કરનારન  શ્રીિદ  શ્રીિદ  
ભર્િદ  ર્ીતાભર્િદ  ર્ીતાિા ંવિથ્યાચારી િા ંવિથ્યાચારી (પાખડંી)(પાખડંી)  કહ્યો છ .કહ્યો છ .  
"જે કિેધ્્દ્દયોન  (બધી ઇધ્્દ્દયોન ) બળ પિૂશક રોકીન  િનથી ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનુ ંર્ચિંતન કરતો રિ ેછ  ત  મઢૂ "જે કિેધ્્દ્દયોન  (બધી ઇધ્્દ્દયોન ) બળ પિૂશક રોકીન  િનથી ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનુ ંર્ચિંતન કરતો રિ ેછ  ત  મઢૂ 
બદુ્વ્િાળો િનષુ્ યબદુ્વ્િાળો િનષુ્ ય વિથ્યા આચરણ કરિાિાળો વિથ્યા આચરણ કરિાિાળો  કિિેાય છ .કિિેાય છ .’’’’  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૬)૩/૬)  
આ જ સદંભશિા ંભર્િાન આર્ળ કિ ેછ  કેઃઆ જ સદંભશિા ંભર્િાન આર્ળ કિ ેછ  કેઃ  
જે િનષુ્ યજે િનષુ્ ય િનથી ઇધ્્દ્દયો ઉ િનથી ઇધ્્દ્દયો ઉ૫૫ર વનયતં્રણ રાખીન  આસક્તત રિીત થઇન  વનષ્ કાર વનયતં્રણ રાખીન  આસક્તત રિીત થઇન  વનષ્ કાિ ભાિથી તિાિ ઇધ્્દ્દયો િ ભાિથી તિાિ ઇધ્્દ્દયો 
દ્વારા કિશયોર્નુ ંઆચરણ કરે છ  ત  જ શ્ર ષ્ િદ્વારા કિશયોર્નુ ંઆચરણ કરે છ  ત  જ શ્ર ષ્ િ છ . છ .  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાનો મખુ્ય મદુ્દો એ છ  કેઃ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાનો મખુ્ય મદુ્દો એ છ  કેઃ અજુ શન જ્યાઅજુ શન જ્યારે કિશ છોડીન  ભાર્િાની િાત કરિા લાગ્યો તો રે કિશ છોડીન  ભાર્િાની િાત કરિા લાગ્યો તો 
ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણજીએ સિજાવ્યુ ંકેઃજીએ સિજાવ્યુ ંકેઃ  
ગિૃસ્થનો..કિશષ ત્ર (ૃુરૂષ ત્ર) તો તારે જીતવુ ંજ ગિૃસ્થનો..કિશષ ત્ર (ૃુરૂષ ત્ર) તો તારે જીતવુ ંજ ૫૫ડર્  અન  ડર્  અન  ૫૫રિ તમિન  જાણીન  જીિ્મકુ્તત પ્રા તરિ તમિન  જાણીન  જીિ્મકુ્તત પ્રા ત કરિી એ  કરિી એ 
૫૫ણ તારંૂ કતશવ્ય છ .ગિૃસ્થાશ્રિિા ં રિીન  જ ભર્િાન  અજુ શનન  વનરાકાર બ્રહ્મણ તારંૂ કતશવ્ય છ .ગિૃસ્થાશ્રિિા ં રિીન  જ ભર્િાન  અજુ શનન  વનરાકાર બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન આપીન  મકુ્તત અન  નુ ંજ્ઞાન આપીન  મકુ્તત અન  
પ્રથિ સસંારથી અનાસતત કરી દીધો િતો.પ્રથિ સસંારથી અનાસતત કરી દીધો િતો.  
ભર્િાન શ્રી રાિ..જનકજી..સ તભર્િાન શ્રી રાિ..જનકજી..સ તઋવષઓ..િર્ રે તિાિ ગિૃસ્થી િતા અન  ભર્િાનના ઉ્ચ કોટીના ભતત ઋવષઓ..િર્ રે તિાિ ગિૃસ્થી િતા અન  ભર્િાનના ઉ્ચ કોટીના ભતત 
બની પ્રભ ુસ્િરૂબની પ્રભ ુસ્િરૂ૫ ૫ બની ર્યા િતા.બની ર્યા િતા.  
સતં ર્રં્ાદાસજીસતં ર્રં્ાદાસજી  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
!! િન રંર્ા નિી ઉસ રંર્િ , ક્યા િં કપડ ેરંર્ન િ  !!!! િન રંર્ા નિી ઉસ રંર્િ , ક્યા િં કપડ ેરંર્ન િ  !!  
ગરુૂદેિ કિ ેછ  કેઃ ગરુૂદેિ કિ ેછ  કેઃ ""પ્રભ ુઇ્છાિા ંજીિન પસાર કરિાનુ ંછ .ગિૃસ્થ આશ્રિ સૈથી ઉત્તિ આશ્રિ છ  ત ન  છોડીન  પ્રભ ુઇ્છાિા ંજીિન પસાર કરિાનુ ંછ .ગિૃસ્થ આશ્રિ સૈથી ઉત્તિ આશ્રિ છ  ત ન  છોડીન  
પ્રભ ુપ્રાવ તપ્રભ ુપ્રાવ તના િાટે િનિા ંજિાની જરૂર નથી.ના િાટે િનિા ંજિાની જરૂર નથી.""  
િન ુિિારાજે ગિૃસ્થાશ્રિ વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃિન ુિિારાજે ગિૃસ્થાશ્રિ વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃ  
"તિાિ પ્રાણ ધારી િાયનુો આશ્રય લઇન  જીવિત રિ ેછ  ત િી જ રીત  તિાિ "તિાિ પ્રાણ ધારી િાયનુો આશ્રય લઇન  જીવિત રિ ેછ  ત િી જ રીત  તિાિ આશ્રિીઓ ગિૃસ્થિા ંઆશ્રય આશ્રિીઓ ગિૃસ્થિા ંઆશ્રય 
લ  છ .લ  છ .’’’’  (િનસુ્મવૃતઃ(િનસુ્મવૃતઃ૭/૭૭)૭/૭૭)  
બાહ્ય િ ર્ભષૂા..આડંબરો વિર્  તલુસીદાસજી લખ  છ  કેઃબાહ્ય િ ર્ભષૂા..આડંબરો વિર્  તલુસીદાસજી લખ  છ  કેઃ  
જાકે નખ અરૂ જટા વિર્ાલા,સોઇ તાપસ પ્રવસ્ કર્લકાલા,જાકે નખ અરૂ જટા વિર્ાલા,સોઇ તાપસ પ્રવસ્ કર્લકાલા,  
વિથ્યારંભ દંભ રત જોઇ, તાકો સતં કિૈ સબ કોઇ,વિથ્યારંભ દંભ રત જોઇ, તાકો સતં કિૈ સબ કોઇ,  
અશભુ બ ષ ભષૂણ ધરે, ભ્છાભ્છ જે ખાહિિં,અશભુ બ ષ ભષૂણ ધરે, ભ્છાભ્છ જે ખાહિિં,  
ત ઇ જોર્ી ત ઇ વસ્ નર પજૂ્યત ઇ જોર્ી ત ઇ વસ્ નર પજૂ્ય ત  કર્લયરુ્ િાહિિં ત  કર્લયરુ્ િાહિિં        !! રાિચરીત િાનસઃઉત્તરકાડંઃ!! રાિચરીત િાનસઃઉત્તરકાડંઃ૯૭૯૭--૯૮ !!૯૮ !!  



જેન  પોતાના નખ તથા જટા િધાયાશ િોય ત ન  તપસ્િી ર્ણિાિા ંઆિ  છ ..જેન  પોતાના નખ તથા જટા િધાયાશ િોય ત ન  તપસ્િી ર્ણિાિા ંઆિ  છ ..  
જે િાણસ ખોટા ંકિો ર્રૂ કરિાિા ંતથા દંભિા ંતમપર િોય ત ન  જ તિાિ લોકો સતં કિ ેછ .જે િાણસ ખોટા ંકિો ર્રૂ કરિાિા ંતથા દંભિા ંતમપર િોય ત ન  જ તિાિ લોકો સતં કિ ેછ .  
જે િાણસ અશભુ િ ર્ન  તથા ખોજે િાણસ અશભુ િ ર્ન  તથા ખો૫૫રી..િર્ રે અશભુ ભષૂણોન  ધારણરી..િર્ રે અશભુ ભષૂણોન  ધારણ  કરે છ  તથા ભોજનિા ં ભક્ષ્ યકરે છ  તથા ભોજનિા ં ભક્ષ્ ય કે  કે 
અભક્ષ્ યઅભક્ષ્ યનો વિિ ક કરતો નથી ત  િાણસ કર્ળયરુ્િા ંયોર્ી તથા વસ્જન તરીકે પજૂાય છ .નો વિિ ક કરતો નથી ત  િાણસ કર્ળયરુ્િા ંયોર્ી તથા વસ્જન તરીકે પજૂાય છ .  
વનરંકારી સતંો જ્ઞાન અન  કિશ ઉવનરંકારી સતંો જ્ઞાન અન  કિશ ઉ૫૫ર વિર્ ષ ભાર મકેૂ છ .સાદંુ જીિન અન  ઉ્ચ વિચાર રાખીન  ર વિર્ ષ ભાર મકેૂ છ .સાદંુ જીિન અન  ઉ્ચ વિચાર રાખીન  
સ િા..સવુિરણ..સમસરં્થી જ સ િા..સવુિરણ..સમસરં્થી જ ૫૫રિામિાની પ્રાવ તરિામિાની પ્રાવ ત થાય છ . થાય છ .  
વસ્ાતંઃ વસ્ાતંઃ ૦૫૦૫  
બ સી જઇ સોનીની દુકાન  ઘરેણા ંઘડી ર્કાય નહિ,બ સી જઇ સોનીની દુકાન  ઘરેણા ંઘડી ર્કાય નહિ,  
વિદ્યાથય િોય ઘણો જ લાયક વર્ષક એ કિિેાય નહિ.વિદ્યાથય િોય ઘણો જ લાયક વર્ષક એ કિિેાય નહિ.  
પોત  જ જ્યારે િોય વિદ્યાથય વર્ષણ એ શુ ંભણાિી ર્કે ?પોત  જ જ્યારે િોય વિદ્યાથય વર્ષણ એ શુ ંભણાિી ર્કે ?  
ભણી ર્ણીન  પાસ થાય તો વર્ષક બનીન  ભણાિી ર્કે..ભણી ર્ણીન  પાસ થાય તો વર્ષક બનીન  ભણાિી ર્કે..  
ભ દ પ્રભનુો જે બતલાવ્યો ત િાથંી તિ  ડર્ો નહિ,ભ દ પ્રભનુો જે બતલાવ્યો ત િાથંી તિ  ડર્ો નહિ,  
કિ ે"અિતારકિ ે"અિતાર’’ ’’ આ પાંઆ પાંચિી પ્રવતજ્ઞા ગરુૂ આજ્ઞા વિના જ્ઞાન ખોલો નહિ...ચિી પ્રવતજ્ઞા ગરુૂ આજ્ઞા વિના જ્ઞાન ખોલો નહિ...  (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
આ આ ૫૫દના ત્રણ પ્રયોજન છ ...દના ત્રણ પ્રયોજન છ ...  

11..  અનાવધકારી ગરુૂ દ્વારા જ્ઞાન આઅનાવધકારી ગરુૂ દ્વારા જ્ઞાન આ૫૫િાિા ંના આિ ..િાિા ંના આિ ..  
22..  અનાવધકારી ગરુૂ િાયા સચંય િર્ રે..ના િાટે જ્ઞાનનો દુરપયોર્ ના કરે તથા જ્ઞાનનો અિંકાર ના અનાવધકારી ગરુૂ િાયા સચંય િર્ રે..ના િાટે જ્ઞાનનો દુરપયોર્ ના કરે તથા જ્ઞાનનો અિંકાર ના 

કરિા લાર્ ..કરિા લાર્ ..  
33..  અનાવધકારી વર્ષ્ યઅનાવધકારી વર્ષ્ યન  બ્રહ્મજ્ઞાન  બ્રહ્મજ્ઞાન જેિી ન જેિી ૫૫વિત્ર વિદ્યા ન િળ ,કારણ કે ત નાથી સિાજની િાની થિાનો વિત્ર વિદ્યા ન િળ ,કારણ કે ત નાથી સિાજની િાની થિાનો 

ભય િોય છ .અવધકારી ગરુૂ (પરિ ગરુૂ) જ જાણી ર્કે છ  કેઃ કયુ ંપાત્ર ભય િોય છ .અવધકારી ગરુૂ (પરિ ગરુૂ) જ જાણી ર્કે છ  કેઃ કયુ ંપાત્ર ૫૫રાવિદ્યાનો અવધકારી છ  અન  રાવિદ્યાનો અવધકારી છ  અન  
કોન નથી ! િિ  આ વિર્  વિર્તિાર ચચાશ કરીએ..કોન નથી ! િિ  આ વિર્  વિર્તિાર ચચાશ કરીએ..  

િતશિાન સિયિા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા િળ  છ ઃિતશિાન સિયિા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા િળ  છ ઃ  
11..  સચૂક ગરુૂઃસચૂક ગરુૂઃ  િણોિણોની જાળયતુત લૌહકક બાહ્ય ર્ાસ્ત્રિા ંવનપણુ િોય છ .ત  ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  ની જાળયતુત લૌહકક બાહ્ય ર્ાસ્ત્રિા ંવનપણુ િોય છ .ત  ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  

છ .છ .  
22..  િાચક ગરુૂઃિાચક ગરુૂઃ  િણાશશ્રિ..ધિશિણાશશ્રિ..ધિશ--અધિશ ઉઅધિશ ઉ૫૫ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .  
33..  બોધક ગરુૂઃબોધક ગરુૂઃ  ફતત િતં્ર આપ  છ .પચંાષરી..િર્ રે િતં્રોના ઉફતત િતં્ર આપ  છ .પચંાષરી..િર્ રે િતં્રોના ઉ૫૫દ્વ ષ્ ટાદ્વ ષ્ ટા િોય છ . િોય છ .  
44..  વનવષધ્ધ ગરુૂઃવનવષધ્ધ ગરુૂઃ  સિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુસિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુ્ છ તતં્ર િતં્રના વિષયનુ ંજ્ઞાન આપ  છ .્છ તતં્ર િતં્રના વિષયનુ ંજ્ઞાન આપ  છ .  
55..  વિહિત ગરુૂઃવિહિત ગરુૂઃ  સસંારિાનંા દુઃખ અન  નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .સસંારિાનંા દુઃખ અન  નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .  
66..  કારણ ગરુૂઃકારણ ગરુૂઃ  િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .  
77..  પરિ ગરુૂઃપરિ ગરુૂઃ  (કારણ ગરુૂ) િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્..િર્ રે દૂર કરનાર..ચાર િ દોનો(કારણ ગરુૂ) િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્..િર્ રે દૂર કરનાર..ચાર િ દોનો  

એક િિાિતં્ર િળીન  ચાર પ્રવસ્ િિાિતં્ર કિિેાય છ .એક િિાિતં્ર િળીન  ચાર પ્રવસ્ િિાિતં્ર કિિેાય છ .  
અયિામિા બ્રહ્મઃઅયિામિા બ્રહ્મઃ  આ આમિા એ જ બ્રહ્મ છ .. આ આમિા એ જ બ્રહ્મ છ .. (અથિશિ દ)(અથિશિ દ)  
પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મઃપ્રજ્ઞાન બ્રહ્મઃ  જ્ઞાન એ જ બ્રહ્મ છ .. જ્ઞાન એ જ બ્રહ્મ છ .. (ઋગ્િ દ)(ઋગ્િ દ)  
તમિિવસઃતમિિવસઃ  ત  બ્રહ્મ ત ુ ંજ છ ... ત  બ્રહ્મ ત ુ ંજ છ ... (સાિિ દ)(સાિિ દ)  
અિં બ્રહ્માક્સ્િઃઅિં બ્રહ્માક્સ્િઃ  હું જ બ્રહ્મ છં.. હું જ બ્રહ્મ છં.. (યજુ શિ દ)(યજુ શિ દ)  



િ દોના િિાિતં્રોિ દોના િિાિતં્રોનો આદેર્ આપનાર ગરુૂ નો આદેર્ આપનાર ગરુૂ ૫૫ણ કારણ ગરુૂ કિિેાય છ .ણ કારણ ગરુૂ કિિેાય છ .  
બધાિા ં સિશશ્ર ષ્ િબધાિા ં સિશશ્ર ષ્ િ  ૫૫રિગરુૂ (સદગરુૂ) િોય છ  જે પરિામિાના ં અંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ  એટલ  કે રિગરુૂ (સદગરુૂ) િોય છ  જે પરિામિાના ં અંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ  એટલ  કે 
બ્રહ્મની બ્રહ્મની ૫૫રોષ અનભુવૂત કરાિ  છ  તથા જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િરોષ અનભુવૂત કરાિ  છ  તથા જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ િોય છ .આિા  િોય છ .આિા 
૫૫રિગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યરિગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યનુ ંકલ્યાણ થાય છ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ િળ  નુ ંકલ્યાણ થાય છ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ િળ  
છ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િછ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િ--િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .  
સદગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન પ્રા તસદગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન પ્રા ત કરી લ િા િાત્રથી કોઇ જ્ઞાનિાન બની જતો નથી ત િજ બીજાન  જ્ઞાન  કરી લ િા િાત્રથી કોઇ જ્ઞાનિાન બની જતો નથી ત િજ બીજાન  જ્ઞાન 
પ્રદાન કરિાનો અવધકારી બની ર્કતો નથી..કારણ કે,પ્રદાન કરિાનો અવધકારી બની ર્કતો નથી..કારણ કે,  
બ્રબ્રહ્મજ્ઞાનના ંત્રણ સોપાન છ .હ્મજ્ઞાનના ંત્રણ સોપાન છ .  
બ્રહ્મતમિન  જાણવુ.ં.ત ન  જીિનિા ંતારવુ.ં. અન  બ્રહ્મિય બની જવુ.ં.બ્રહ્મતમિન  જાણવુ.ં.ત ન  જીિનિા ંતારવુ.ં. અન  બ્રહ્મિય બની જવુ.ં.  
આ ત્રીજી અિસ્થા જ જીિનમકુ્તત ની અિસ્થા છ  કે જેન  પ્રા તઆ ત્રીજી અિસ્થા જ જીિનમકુ્તત ની અિસ્થા છ  કે જેન  પ્રા ત કરીન  જ બીજા કોઇ કરીન  જ બીજા કોઇ૫૫ણ ત્જજ્ઞાસનુ  ણ ત્જજ્ઞાસનુ  
૫૫રાવિદ્યાની ૃૃપા િરસાિી ર્કાય છ ..રાવિદ્યાની ૃૃપા િરસાિી ર્કાય છ ..  
જીિનિા ંબ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તજીિનિા ંબ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત કયાશ પછી  કયાશ પછી ૫૫ણ ધ્યાન અન  પ્ર િ (ભક્તત)ની ણ ધ્યાન અન  પ્ર િ (ભક્તત)ની ૫૫રિ આિ્યકતા છ .. કારણ કે,રિ આિ્યકતા છ .. કારણ કે,  
રાિચદં્દકે ભજન ર્બન ુજો ચિ રાિચદં્દકે ભજન ર્બન ુજો ચિ ૫૫દ વનિાશણ,દ વનિાશણ,  
જ્ઞાનિતં અવપ સો નર પશ ુર્બન પ ૂછં વિષાન...જ્ઞાનિતં અવપ સો નર પશ ુર્બન પ ૂછં વિષાન...  
એટલ  કે પ્રભનુા ધ્યાન અન  ભક્તત વિના જ્ઞાની એટલ  કે પ્રભનુા ધ્યાન અન  ભક્તત વિના જ્ઞાની ૫૫ણ પ ૂછંડા અન  વર્િંર્ડા વિનાનો ણ પ ૂછંડા અન  વર્િંર્ડા વિનાનો ૫૫શ ુજ છ  જ. બીજાન  શ ુજ છ  જ. બીજાન  
કેિી રીત  જ્ઞાન પ્રદાન કરી ર્કેકેિી રીત  જ્ઞાન પ્રદાન કરી ર્કે  ??  
બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંનાટક બતાિીન  ધન િરણ કરનારા ગરુૂ સાિાજીક િાવનના બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંનાટક બતાિીન  ધન િરણ કરનારા ગરુૂ સાિાજીક િાવનના ૫૫િોચાડ ેએટલા િાટે આ પ્રણની િોચાડ ેએટલા િાટે આ પ્રણની 
૫૫રિ આિ્યકતા છ .રિ આિ્યકતા છ .  
ગરુૂર્ીતાિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃગરુૂર્ીતાિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
વર્ષ્ યવર્ષ્ યનુ ંધન િરણ કરનારા ગરુૂઓ તો ઘણા િોય છ  પરંત ુવર્ષ્ યનુ ંધન િરણ કરનારા ગરુૂઓ તો ઘણા િોય છ  પરંત ુવર્ષ્ યના દુઃખન  દૂર કરનાર ગરુૂ દુલશભ છ .ના દુઃખન  દૂર કરનાર ગરુૂ દુલશભ છ .  
૫૫રિગરુૂ પોત  જીિ્મતુત િોય છ રિગરુૂ પોત  જીિ્મતુત િોય છ   અન  ત  જ જાણી ર્કે છ  કેઃબ્રહ્મ વિદ્યાનો સાચો અવધકારી કોન છ  ? અન  ત  જ જાણી ર્કે છ  કેઃબ્રહ્મ વિદ્યાનો સાચો અવધકારી કોન છ  ? 
અનાવધકારીન  બ્રહ્મજ્ઞાન ન આઅનાવધકારીન  બ્રહ્મજ્ઞાન ન આ૫૫િાની ર્ાસ્ત્રાજ્ઞા છ .િાની ર્ાસ્ત્રાજ્ઞા છ .  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  
આ ગહુ્યત્તિ જ્ઞાન એિા વ્યક્તતન  ના કિવે ુ ંકે જે તપસ્િી ના િોય..ભતત ના િોય..જે સાભંળિા ઇ્છતો આ ગહુ્યત્તિ જ્ઞાન એિા વ્યક્તતન  ના કિવે ુ ંકે જે તપસ્િી ના િોય..ભતત ના િોય..જે સાભંળિા ઇ્છતો 
ના િોય અન ના િોય અન   જે િારાિા ંદોષદ્દવષ્ ટજે િારાિા ંદોષદ્દવષ્ ટ કરે છ .  કરે છ . (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૧૮/૬૭)૧૮/૬૭)  
પોતાના કતશવ્યનુ ંપાલન કરતા ંસ્િાભાવિક જે કષ્ ટપોતાના કતશવ્યનુ ંપાલન કરતા ંસ્િાભાવિક જે કષ્ ટ આિી જાય ત ન  પ્રસન્નતાપિૂશક સિન કરિાનુ ંનાિ  આિી જાય ત ન  પ્રસન્નતાપિૂશક સિન કરિાનુ ંનાિ 
તપ છ .તપના વિના અંતઃકરણિા ંતપ છ .તપના વિના અંતઃકરણિા ં૫૫વિત્રતા આિતી નથી અન  વિત્રતા આિતી નથી અન  ૫૫વિત્રતા આવ્યા વિના સારી િાતો ગ્રિણ વિત્રતા આવ્યા વિના સારી િાતો ગ્રિણ 
થતી નથી.જે ભક્તતથી રિીત છ ..જેનોથતી નથી.જે ભક્તતથી રિીત છ ..જેનો  ભર્િાન ઉભર્િાન ઉ૫૫ર ભરોસો..શ્ર્ા.. વિશ્વાસ નથી ત િજ રૂચી વિના ર ભરોસો..શ્ર્ા.. વિશ્વાસ નથી ત િજ રૂચી વિના 
જબરજસ્તીથી સભંળાિિાથી ત  આિી ઉત્તિ બ્રહ્મવિદ્યાનો વતરસ્કાર કરી દે છ .સમયનો વિિ ક કરનારી જબરજસ્તીથી સભંળાિિાથી ત  આિી ઉત્તિ બ્રહ્મવિદ્યાનો વતરસ્કાર કરી દે છ .સમયનો વિિ ક કરનારી 
બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસ  િોય છ .આ વિદ્યાન  નાક્સ્તકોથી..વનિંદક..ઇષ્ યાશબ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસ  િોય છ .આ વિદ્યાન  નાક્સ્તકોથી..વનિંદક..ઇષ્ યાશળુ..ઇધ્્દ્દયાવધન (ભોર્ોિા ંળુ..ઇધ્્દ્દયાવધન (ભોર્ોિા ં
ર્લ તર્લ ત) અ) અસાિધાન અન  કપટી િનષુ્ યોસાિધાન અન  કપટી િનષુ્ યોન  નિી આન  નિી આ૫૫િાનુ ંવિધાન છ .િાનુ ંવિધાન છ .  
અધ્યામિ રાિાયણ અધ્યામિ રાિાયણ (૧૧/૧૫૨) (૧૧/૧૫૨) િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
" િ ે વનષ્ પા" િ ે વનષ્ પાપ િનિુાન ! આ પ િનિુાન ! આ ૫૫રિ રિસ્ય (બ્રહ્મજ્ઞાન) મજુ આમિસ્િરૂરિ રિસ્ય (બ્રહ્મજ્ઞાન) મજુ આમિસ્િરૂ૫ ૫ રાિનુ ંહ્રદય છ  અન  સાષાત િ  રાિનુ ંહ્રદય છ  અન  સાષાત િ  
તન  સિજાવ્યુ ંછ .જો તન  ઇ્દ્દલોકના રાજ્યથી તન  સિજાવ્યુ ંછ .જો તન  ઇ્દ્દલોકના રાજ્યથી ૫૫ણ િધ ુધન કોઇ આપી દે તો ણ િધ ુધન કોઇ આપી દે તો ૫૫ણ આ જ્ઞાનનો ભ દ ણ આ જ્ઞાનનો ભ દ 
ખોલિો નહિ.ખોલિો નહિ.’’’’  



.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  
સખુની પ્રાવ તસખુની પ્રાવ તના ઉપાયના ઉપાય  

11))  વનમય પ્રાતઃકાળ ઈશ્વર સવુિરણ કરવુ.ં..વનમય પ્રાતઃકાળ ઈશ્વર સવુિરણ કરવુ.ં..  
22))  જીિનના દરેક પ્રસરં્ોએ વિનયપિૂશક વ્યિજીિનના દરેક પ્રસરં્ોએ વિનયપિૂશક વ્યિિાર કરિો...િાર કરિો...  
33))  આપણી સાથ  સંઆપણી સાથ  સં૫૫કશિા ંઆિતા દરેક િનષુ્ યોકશિા ંઆિતા દરેક િનષુ્ યોની સાથ  ર મોધરિીત..પ્ર િભયો િાતાશલાની સાથ  ર મોધરિીત..પ્ર િભયો િાતાશલા૫ ૫ કરિો...કરિો...  
44))  પ્રવતૃળૂ પ્રસરં્ોિા ંર્િ  ત િી પરીક્સ્થવત વનિાશણ થાય તો પ્રવતૃળૂ પ્રસરં્ોિા ંર્િ  ત િી પરીક્સ્થવત વનિાશણ થાય તો ૫૫ણ ર્ભરાયા વિના ધીરજ રાખિી..ણ ર્ભરાયા વિના ધીરજ રાખિી..  
55))  આપણા આપણા ૫૫રીચયિા ંઆિનારા તિાિ િનષુ્ યોરીચયિા ંઆિનારા તિાિ િનષુ્ યોન  આદર ભાિ આપિો...ન  આદર ભાિ આપિો...  
66))  પોતાની પમનીન  ગિૃલક્ષ્ િીપોતાની પમનીન  ગિૃલક્ષ્ િીનુ ંસ્થાન આપી ત િન  સ્િાન આનુ ંસ્થાન આપી ત િન  સ્િાન આ૫૫વુ.ં.વ ુ.ં.  
77))  કોઇ જ્યારે બોલાિ  મયારે સ્િાનસચૂક ર્બ્દિા ંપ્રમયતુ્તર આકોઇ જ્યારે બોલાિ  મયારે સ્િાનસચૂક ર્બ્દિા ંપ્રમયતુ્તર આ૫૫િો..િો..  
88))  િાતાિાતા--વપતાન  દેિતલુ્ય િાની ત િની આજ્ઞાનુ ંપાલન કરવુ.ં.વપતાન  દેિતલુ્ય િાની ત િની આજ્ઞાનુ ંપાલન કરવુ.ં.  
99))  દરેક સિય  વ્યિિારીક કાયો કરતી િખત  દરેક સિય  વ્યિિારીક કાયો કરતી િખત  ૫૫ણ ઈશ્વર સવુિરણ ના ભલુવુ.ં.ણ ઈશ્વર સવુિરણ ના ભલુવુ.ં.  
1100))    દરેક પ્રસરં્ોએ સમય બોલવુ ંઅન  સમયનુંદરેક પ્રસરં્ોએ સમય બોલવુ ંઅન  સમયનુ ં જ આચરણ કરવુ.ં.જ આચરણ કરવુ.ં.  
1111))    પોતાનુ ંચાહરર્ય ય સધુારી આધ્યાત્મિક ઉન્નવત્તના િાટે પ્રયાસ કરિો..પોતાનુ ંચાહરર્ય ય સધુારી આધ્યાત્મિક ઉન્નવત્તના િાટે પ્રયાસ કરિો..  
1122))    વિચારર્ક્તતની રોજેરોજ વદૃ્વ્ થાય ત િા પ્રયાસો કરિા..વિચારર્ક્તતની રોજેરોજ વદૃ્વ્ થાય ત િા પ્રયાસો કરિા..  
1133))    કોઇકોઇ૫૫ણ કાિ કરવુ ંિારા િાટે અર્ક્ય નથી ત  કાિ હું કરીન  જ જપંીર્ એિો દ્દઢ વનિય રાખિો.ણ કાિ કરવુ ંિારા િાટે અર્ક્ય નથી ત  કાિ હું કરીન  જ જપંીર્ એિો દ્દઢ વનિય રાખિો.  
1144))    બ્રહ્મજ્ઞાની સતંબ્રહ્મજ્ઞાની સતં--િિાપરુૂષોનો સરં્િિાપરુૂષોનો સરં્  કરી ત િના ઉત્તિ ગણુોનુ ંઅનકુરણકરી ત િના ઉત્તિ ગણુોનુ ંઅનકુરણ--અનસુરણ કરવુ.ં.અનસુરણ કરવુ.ં.  
1155))    આરોગ્ય સારંૂ રાખિા પ્રાૃૃવતક ઉપાય તરીકે દરરોજ ખલુ્લી િિાિા ંિરવુ ંફરવુ.ં..આરોગ્ય સારંૂ રાખિા પ્રાૃૃવતક ઉપાય તરીકે દરરોજ ખલુ્લી િિાિા ંિરવુ ંફરવુ.ં..  
1166))    આમિાિા ંક્સ્થત અખડં આનદંનો અનભુિ કરિો...આમિાિા ંક્સ્થત અખડં આનદંનો અનભુિ કરિો...  
1177))    દરરોજ એકાદ કલાક ઉત્તિ પસુ્તકોનુ ંિાચંન કરવુ.ં.દરરોજ એકાદ કલાક ઉત્તિ પસુ્તકોનુ ંિાચંન કરવુ.ં.  
1188))    જીિનિા ંર્િ  ત  સિય  ર્િ  ત િી જીિનિા ંર્િ  ત  સિય  ર્િ  ત િી ૫૫હરક્સ્થવત વનિાશહરક્સ્થવત વનિાશણ થાય ત િ છતા ંસતંોષ રાખિો..ણ થાય ત િ છતા ંસતંોષ રાખિો..  
1199))    પ્રારબ્ધન  દોષ ન આપતા ંપ્રયમનર્ીલ બનવુ.ં.પ્રારબ્ધન  દોષ ન આપતા ંપ્રયમનર્ીલ બનવુ.ં.  
2200))    ફતત ધનથી જ સખુ પ્રા તફતત ધનથી જ સખુ પ્રા ત થતુ ંનથી,પરંત ુધન જ દુઃખનુ ંકારણ છ . થત ુ ંનથી,પરંત ુધન જ દુઃખનુ ંકારણ છ .  
2211))    િનની વવૃત્તઓ ક્સ્થર કરિાથી જ સતંોષ અન  સખુ પ્રા તિનની વવૃત્તઓ ક્સ્થર કરિાથી જ સતંોષ અન  સખુ પ્રા ત થાય છ .. થાય છ ..  
2222))    સસંારના વિથ્યા પ્રલોભનોિા ંફસાયા વિના ફતત સમયનુ ંપાલન સસંારના વિથ્યા પ્રલોભનોિા ંફસાયા વિના ફતત સમયનુ ંપાલન કરી તિાિિા ંઇશ્વરના ંદર્શન કરી તિાિિા ંઇશ્વરના ંદર્શન 

કરિા.ંકરિા.ં  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................  

ઇવ્ િઇવ્ િય સયંિ જ િોષનુ ંિાર છ ય સયંિ જ િોષનુ ંિાર છ   
જીિના કલ્ યાજીિના કલ્ યાણનુ ં સાધન છ :તણનુ ં સાધન છ :ત૫, ૫, અન  ત નુ ં મળૂ છ : ર્અન  ત નુ ં મળૂ છ : ર્િ(િનોવનગ્રિ) તથા દિ(ઇવ્ િિ(િનોવનગ્રિ) તથા દિ(ઇવ્ િય સયંિ). િનષુ્ યય સયંિ). િનષુ્ ય  
િનિાવંછત જે જે પદાથોન  િ ળિિા ઇ્ છ િનિાવંછત જે જે પદાથોન  િ ળિિા ઇ્ છ  છ  ત  તિાિન  ત  ત છ  ત  તિાિન  ત  ત૫ ૫ િારા પ્રા તિારા પ્રા ત કરી લ  છ . તપનો અથશ  કરી લ  છ . તપનો અથશ 
છ :ઇવ્ િછ :ઇવ્ િયોનો વનગ્રિ. ર્ચત તથા ઇવ્ િયોનો વનગ્રિ. ર્ચત તથા ઇવ્ િયોન  જર્તની તરફથી ખ ચીન  યોન  જર્તની તરફથી ખ ચીન  ૫૫રિામ િારિામ િાની તરફ લર્ાિિાનુ ંનાિ તપ ની તરફ લર્ાિિાનુ ંનાિ તપ 
છ . બવુધ્ ધછ . બવુધ્ ધિાન તથાિાન તથા  ધીર  િનષુ્ યધીર  િનષુ્ યએ બવુધ્ ધએ બવુધ્ ધન  પોતાના િર્િા ંકરિી, પછી બવુધ્ ધન  પોતાના િર્િા ંકરિી, પછી બવુધ્ ધના િારા િનન  અન  િનના ના િારા િનન  અન  િનના 
િારા પોતાની ઇવ્ િિારા પોતાની ઇવ્ િયોન  વિષયોની તરફથી રોકીન  પોતાના આધીન કરિી. શધુ્ ધયોન  વિષયોની તરફથી રોકીન  પોતાના આધીન કરિી. શધુ્ ધ િન જ જીિામ િા િન જ જીિામ િાન  ન  
બ્રહ્માર્ભમખુી કરે છ  અન  સસંાર સાર્રથી ત નો ઉધ્ ધાબ્રહ્માર્ભમખુી કરે છ  અન  સસંાર સાર્રથી ત નો ઉધ્ ધાર કરે છ .આિ, જેન  ઇવ્ િર કરે છ .આિ, જેન  ઇવ્ િયોન  િર્િા ં કયોન  િર્િા ં કરીન  િનન  રીન  િનન  
પોતાના િર્િા ંકરી લીધુ ંછ , આ અિસ્ થાપોતાના િર્િા ંકરી લીધુ ંછ , આ અિસ્ થાિા ંિન ઇશ્ર્િરની તરફ પ્રવતૃ થાય છ . ઇવ્ િિા ંિન ઇશ્ર્િરની તરફ પ્રવતૃ થાય છ . ઇવ્ િયોના વિષયોનો પાર યોના વિષયોનો પાર 
પાિિો કહિન છ .જે િનષુ્ યપાિિો કહિન છ .જે િનષુ્ ય ત િા ંઆસતત થાય છ  ત  દુઃખ ભોર્િતો રિ ેછ  અન  જે ત નાિા ંઆસતત થતો  ત િા ંઆસતત થાય છ  ત  દુઃખ ભોર્િતો રિ ેછ  અન  જે ત નાિા ંઆસતત થતો 



નથી ત  પરિર્વતન  પ્રા તનથી ત  પરિર્વતન  પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  બવુધ્ ધબવુધ્ ધના િારા  િનન  સંના િારા  િનન  સંયવિત કરી તિાિ પ્રાણીઓિા ં વસ્ થયવિત કરી તિાિ પ્રાણીઓિા ં વસ્ થત ત ૫૫રિામ િારિામ િાિા ં લર્ાિવુ.ં વિથ્ યાિા ં લર્ાિવુ.ં વિથ્ યા  
૫૫દાથોનુ ં ર્ચિંતન ન કરવુ.ં િન અન  ઇવ્ િદાથોનુ ં ર્ચિંતન ન કરવુ.ં િન અન  ઇવ્ િયોની એકાગ્રતા જ સૌથી િોટી તયોની એકાગ્રતા જ સૌથી િોટી ત૫૫સ્ યાસ્ યા છ .િન સહિત ઇવ્ િ છ .િન સહિત ઇવ્ િયોન  યોન  
રોકિી એ જ યોર્ છ .આ જ તપસ્ યારોકિી એ જ યોર્ છ .આ જ તપસ્ યાનુ ંમળૂ છ  અન  ઇવ્ િનુ ંમળૂ છ  અન  ઇવ્ િયોન  પોતાના આવધન ન રાખિી એ જ નરકિા ંયોન  પોતાના આવધન ન રાખિી એ જ નરકિા ં
જિાનો રજિાનો રસ્ તોસ્ તો છ . જેની િાણી અન  િન સરુર્ષત બનીન  િંિ ર્ા ંતિાિ પ્રકારથી પરિામ િા છ . જેની િાણી અન  િન સરુર્ષત બનીન  િંિ ર્ા ંતિાિ પ્રકારથી પરિામ િાિા ંલાર્ લુ ંરિ ેછ  િા ંલાર્ લુ ંરિ ેછ  
ત  િ દાધ્ યાત  િ દાધ્ યાન, તપ અન  મ યાન, તપ અન  મ યાર્ર્--  આ તિાિ ફળન  પાિ  છ .આ તિાિ ફળન  પાિ  છ .  
  જેનુ ંિનજેનુ ંિન  ઇવ્ િઇવ્ િયોના િર્િા ં િોય છ  ત  િનષુ્ યયોના િર્િા ં િોય છ  ત  િનષુ્ ય વિિ ક ર્ક્તત ખોઇ બ સ  છ  અન  પોતાન  કાિ,ર મોધ  વિિ ક ર્ક્તત ખોઇ બ સ  છ  અન  પોતાન  કાિ,ર મોધ 
િર્ રે ર્ત્રઓુના િાથિાંિર્ રે ર્ત્રઓુના િાથિાં  સોંપીન  અધોર્વત પ્રા તસોંપીન  અધોર્વત પ્રા ત કરે છ ,એટલ  તિાિ પ્રકારના સકંલ્ પો કરે છ ,એટલ  તિાિ પ્રકારના સકંલ્ પોનો નાર્ કરીન  નો નાર્ કરીન  
ર્ચત્તન  શકુ્ષ્ િર્ચત્તન  શકુ્ષ્ િ બવુધ્ ધ બવુધ્ ધિા ંલીન કરવુ.ંકાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ,િમ સિા ંલીન કરવુ.ંકાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ,િમ સર,િદ અન  િમ સર,િદ અન  િમ સર ર --  આ િનિા ંવનમ યઆ િનિા ંવનમ ય રિિેાિાળા  રિિેાિાળા 
ર્ત્રઓુ છ , આન  જે િર્િા ં કરી લ  છ  ત  જીત વ્ િર્ત્રઓુ છ , આન  જે િર્િા ં કરી લ  છ  ત  જીત વ્ િય પંુુ ષ પાય પંુુ ષ પા૫૫િા ં ર્લ તિા ં ર્લ ત થતો નથી.ધ્ યા થતો નથી.ધ્ યાન, ન, 
અધ્ યઅધ્ યયન,દાન,સમ યયન,દાન,સમ ય,લાજ, સરળતા, ષિા, અંદર બિારની પવિત્રતા,,લાજ, સરળતા, ષિા, અંદર બિારની પવિત્રતા,  આિારઆિાર  શવુધ્ ધશવુધ્ ધ અન  ઇવ્ િ અન  ઇવ્ િયોનો સયંિયોનો સયંિ--  
આ યોર્ના ં સાધન છ .વિધા,તઆ યોર્ના ં સાધન છ .વિધા,ત૫,૫,ઇવ્ િઇવ્ િય વનગ્રિ અન  લોભ મ યાય વનગ્રિ અન  લોભ મ યાર્ર્--  આ ર્ાવંત પ્રાવ તઆ ર્ાવંત પ્રાવ તના ઉપાય છ .કાિ ના ઉપાય છ .કાિ 
સકંલ  સકંલ    ૫૫થી ઉત  થી ઉત    ૫૫્ ન્ ન થાય છ , ત નુ ં સ િન કરિાિા ંઆિ  તો ત  િધ  છ  અ થાય છ , ત નુ ં સ િન કરિાિા ંઆિ  તો ત  િધ  છ  અન  જયારે બવુધ્ ધન  જયારે બવુધ્ ધના િારા પંુુ ષ ના િારા પંુુ ષ 
ત નાથી વિરતત બની જાય છ  મ યાત નાથી વિરતત બની જાય છ  મ યારે ત  કાિ તમ કારે ત  કાિ તમ કાળ નષ્ િળ નષ્ િ થઇ જાય છ . િૈરાગ્ ય થઇ જાય છ . િૈરાગ્ યથી િનષુ્ યથી િનષુ્ યન  આમ િન  આમ િતમ િતમ િની ની 
જીજ્ઞાસા થાય છ .જીજ્ઞાસાથી ર્ાસ્ ત્રોજીજ્ઞાસા થાય છ .જીજ્ઞાસાથી ર્ાસ્ ત્રોના અધ્ યના અધ્ યયનિા ંિન લાર્  છ .યનિા ંિન લાર્  છ .  
  પ્રભ ુપ્રભ ુ ૫૫રિામ િારિામ િાના ચરણારવિિંદિા ંના ચરણારવિિંદિા ંઅિિ અિિ   અન  અન  િિમ િિિમ િ  નુ ંસિપશણ કરીન  િનની શવુધ્ ધનુ ંસિપશણ કરીન  િનની શવુધ્ ધ અન  ભાિ  અન  ભાિ 
શવુધ્ ધશવુધ્ ધ િારા જે એકિાત્ર પ્રભ ુપરિામ િા િારા જે એકિાત્ર પ્રભ ુપરિામ િાનો આશ્રય લ  છ  ત ના હ્રદયિા ંપ્રભ ુનો આશ્રય લ  છ  ત ના હ્રદયિા ંપ્રભ ુ૫૫રિામ િારિામ િા વિરાજે છ .જેના આચાર  વિરાજે છ .જેના આચાર 
વિચાર શધુ્ ધવિચાર શધુ્ ધ અન  અંતઃકરણ વનિશળ છ ,જેની કાિનાઓ શધુ્ ધ અન  અંતઃકરણ વનિશળ છ ,જેની કાિનાઓ શધુ્ ધ છ  તથા જે ભોર્ોથી વિરતત થઇ ચકુ્યો છ  ત   છ  તથા જે ભોર્ોથી વિરતત થઇ ચકુ્યો છ  ત  
આમ િઆમ િજ્ઞાની પંુુ ષજ્ઞાની પંુુ ષ  તિાિ કિોનો મ યાતિાિ કિોનો મ યાર્ કરીન  આલોકિા ંસ્ િાર્ કરીન  આલોકિા ંસ્ િાવનત થઇન  વનત થઇન  ૫૫રલોકિા ંજઇ બ્રહ્મભાિન  પાિ  રલોકિા ંજઇ બ્રહ્મભાિન  પાિ  
છ .છ .  
  િન અવત ચચંળ છ  અન  વિષયોની તરફ દોડત ુ ં રિ ે છ ,ત ના ઉિન અવત ચચંળ છ  અન  વિષયોની તરફ દોડત ુ ં રિ ે છ ,ત ના ઉ૫૫ર સતત નજર રાખીન  જયારે ર સતત નજર રાખીન  જયારે 
જયારે ત  સાસંારીક પ્રપચંની તરફ જાય મ યાજયારે ત  સાસંારીક પ્રપચંની તરફ જાય મ યારે ત ન  મ યાંરે ત ન  મ યાંથી િટાિીન  પ્રભ ુથી િટાિીન  પ્રભ ુ ૫૫રિામ િારિામ િાના ર્ચિંતનિા ંલર્ાડવુંના ર્ચિંતનિા ંલર્ાડવુ ં 
જોઇએ.વિષયોનુ ંર્ચિંતન કરિાથી વિષયોિા ંઆસક્તત થઇ જાય છ , આસક્તતના કારણ  જીિ પ્રભ ુજોઇએ.વિષયોનુ ંર્ચિંતન કરિાથી વિષયોિા ંઆસક્તત થઇ જાય છ , આસક્તતના કારણ  જીિ પ્રભ ુ૫૫રિામ િારિામ િાથી થી 
વિમખુ બની જાય છ .વિમખુ બની જાય છ .  
િનન  િર્ીભતૂ કરિાનો ઉપાય બતાિતા ંભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણિનન  િર્ીભતૂ કરિાનો ઉપાય બતાિતા ંભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ   
અસરં્ય િિાબાિો િનો દુવનિગ્રિ ચલમ અસરં્ય િિાબાિો િનો દુવનિગ્રિ ચલમ   
અભ્ યાઅભ્ યાસ ન ત ુકૌ્ ત સ ન ત ુકૌ્ ત ય િૈરાગ્ ય ય િૈરાગ્ ય ણ ગહૃ્યત    (ર્ીતાઃણ ગહૃ્યત    (ર્ીતાઃ૬/૩૫)    ૬/૩૫)      
  આ િન ઘણુ ં ચચંળ છ  ત િજ મુ્  કેઆ િન ઘણુ ં ચચંળ છ  ત િજ મુ્  કેલીથી િર્ થનાંંુ  છ , આ તાંંુ  કિવે ુ ં બરાબર છ  છતાંલીથી િર્ થનાંંુ  છ , આ તાંંુ  કિવે ુ ં બરાબર છ  છતાં૫૫ણ ણ 
અભ્ યાઅભ્ યાસ અન  િૈરાગ્ યસ અન  િૈરાગ્ ય િડ ેિર્િા ંથાય છ .  િડ ેિર્િા ંથાય છ .   
  િનન  િારંિાર ધ્ ય િનન  િારંિાર ધ્ ય યિા ં લર્ાડિાન  યિા ં લર્ાડિાન  અભ્ યાઅભ્ યાસસ    કિ ે છ .આ અભ્ યાકિ ે છ .આ અભ્ યાસની વસવધ્ ધસની વસવધ્ ધ વનરંતર સિય  વનરંતર સિય 
આઆ૫૫િાથી થાય છ . સિય િાથી થાય છ . સિય ૫૫ણ વનણ વનરંતર કાઢિો જોઇએ,દરરોજ કાઢિો જોઇએ.કયારેક અભ્ યારંતર કાઢિો જોઇએ,દરરોજ કાઢિો જોઇએ.કયારેક અભ્ યાસ કયો અન  સ કયો અન  
કયારેક ના કયોકયારેક ના કયો--    આિ ન કરવુ ંતથા પોતાના ધ્ ય આિ ન કરવુ ંતથા પોતાના ધ્ ય યિા ંિિમ િયિા ંિિમ િ અન  આદર બવુધ્ ધ અન  આદર બવુધ્ ધ િોિા ંજોઇએ. િોિા ંજોઇએ.  
અભ્ યાઅભ્ યાસના બ  પ્રકાર છ ઃસના બ  પ્રકાર છ ઃ  

  પોતાનુ ં જે લક્ષ્ યપોતાનુ ં જે લક્ષ્ ય કે ધ્ ય  કે ધ્ ય ય ય ૫૫રિામ િારિામ િાિા ં છ  ત િા ં િનોવવૃત લર્ાડિી અન  બીજી વવૃત આિી જાય િા ં છ  ત િા ં િનોવવૃત લર્ાડિી અન  બીજી વવૃત આિી જાય 

એટલ  કે બીજુ ંકંઇએટલ  કે બીજુ ંકંઇ૫૫ણ ર્ચિંતન આિી જાય ત ની ઉપ ષા કરી દેિી,ત નાથી ઉદાવસન થઇ જવુ.ંણ ર્ચિંતન આિી જાય ત ની ઉપ ષા કરી દેિી,ત નાથી ઉદાવસન થઇ જવુ.ં  



  જ્યા ંજ્યા ંિન ચાલ્ યુંજ્યા ંજ્યા ંિન ચાલ્ યુ ંજાય મ યાં જાય મ યાં મ યાં મ યાં પોતાના લક્ષ્ ય પોતાના લક્ષ્ ય((૫૫રિામ િારિામ િા)ન  જ જોિા.)ન  જ જોિા.  

ઉપરોકત બ  સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ .ઉપરોકત બ  સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ .  
જેિા કે,જેિા કે,૫૫રિામ િારિામ િા તમ િ તમ િન  જાણીન  ત િની સાથ  ન  જાણીન  ત િની સાથ  સબધં જોડીન  નાિનુ ં સવુિરણ કરવુ.ંજ્યારે આસબધં જોડીન  નાિનુ ં સવુિરણ કરવુ.ંજ્યારે આ૫૫ણ  ધ્ યાણ  ધ્ યાન ન 
કરિા બ સીએ મ યાકરિા બ સીએ મ યારે સૌથી પિલેા ંબ  ચાર શ્ર્િાસ બિાર કાઢીન  એિી ભાિના કરિી કે િ  િનથી સસંારન  રે સૌથી પિલેા ંબ  ચાર શ્ર્િાસ બિાર કાઢીન  એિી ભાિના કરિી કે િ  િનથી સસંારન  
સિશથા કાઢી નાખ્ યોસિશથા કાઢી નાખ્ યો છ , િિ  િાંંુ  િન સસંારનુ ંનિી,પરંત ુપરિામ િા છ , િિ  િાંંુ  િન સસંારનુ ંનિી,પરંત ુપરિામ િાનુ ંજ ર્ચિંતન કરર્  અન  ર્ચિંતનિા ંજે કંઇ નુ ંજ ર્ચિંતન કરર્  અન  ર્ચિંતનિા ંજે કંઇ 
આિર્  ત  ભર્આિર્  ત  ભર્િાનનુ ંજ સ્ િિાનનુ ંજ સ્ િંુ ંુ ૫ ૫ િર્ િર્   
  અભ્ યાઅભ્ યાસની સિાયતા િાટે િૈરાગ્ યસની સિાયતા િાટે િૈરાગ્ ય ની જંુ ર પડ ેછ , કારણ કેઃ સસંારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ િટર્   ની જંુ ર પડ ેછ , કારણ કેઃ સસંારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ િટર્  
ત ટલુ ંિન ત ટલુ ંિન ૫૫રિામ િારિામ િાિા ંલાર્ર્ .િા ંલાર્ર્ .  
િૈરાગ્ યિૈરાગ્ ય થિાના કેટલાક ઉપાયો છ ઃ થિાના કેટલાક ઉપાયો છ ઃ  

  સસંાર પ્રવતષણ  બદલાય છ  અન  સ્ િસસંાર પ્રવતષણ  બદલાય છ  અન  સ્ િંુ ંુ ૫ ૫ કયારેય અન  કોઇપણ ષણ  બદલાત ુ ંનથી.આથી સસંાર કયારેય અન  કોઇપણ ષણ  બદલાત ુ ંનથી.આથી સસંાર 

આપણીઆપણી  સાથ  નથી અન  આસાથ  નથી અન  આ૫૫ણ  સસંારની સાથ  નથી, આિો વિચાર કરિાથી સસંારથી િૈરાગ્ યણ  સસંારની સાથ  નથી, આિો વિચાર કરિાથી સસંારથી િૈરાગ્ ય થાય  થાય 

છ .છ .  

  પોતાના કિિેાિાળા જેટલા આપોતાના કિિેાિાળા જેટલા આ૫૫ણા ૃુટંુબીઓ અન  સબવંધઓ છ  ત ઓ આણા ૃુટંુબીઓ અન  સબવંધઓ છ  ત ઓ આ૫૫ણી પાસ  અનુૃ ળૂતાની ણી પાસ  અનુૃ ળૂતાની 

ઇ્ છાઇ્ છા રાખતા િોય તો આ રાખતા િોય તો આ૫૫ણી ર્ક્તત,ણી ર્ક્તત,સાિશથ્ યસાિશથ્ ય,,યોગ્ યયોગ્ યતા અન  સિજ અનસુાર ત િની ્ યાતા અન  સિજ અનસુાર ત િની ્ યાયયતુત યયતુત 

ઇ્ છાઇ્ છા પરુી કરી દે પરુી કરી દેિી અન  િી અન  ૫૫રીશ્રિ કરીન  ત િની સ િા કરિી,પરંત ુ ત િની પાસ થી પોતાની રીશ્રિ કરીન  ત િની સ િા કરિી,પરંત ુ ત િની પાસ થી પોતાની 

અનુૃ ળૂતાની તથા કંઇ લ િાની ઇ્ છાઅનુૃ ળૂતાની તથા કંઇ લ િાની ઇ્ છાનો મ યાનો મ યાર્ કરી દેિો,એથી સ્ િાર્ કરી દેિો,એથી સ્ િાભાવિક જ િૈરાગ્ યભાવિક જ િૈરાગ્ ય થઇ જાય છ    થઇ જાય છ   

અન  રાર્ દૂર થાય છ .અન  રાર્ દૂર થાય છ .  

  જેટલા જેટલા ૫૫ણ દોષ,પાણ દોષ,પા૫ ૫ અન  દુઃખ સસંારના રાર્થી પ દા થાય છ ,એિો વિચાર કરિાથી િૈરાગ્ યઅન  દુઃખ સસંારના રાર્થી પ દા થાય છ ,એિો વિચાર કરિાથી િૈરાગ્ ય થઇ  થઇ 

જાયજાય  છ .છ .  

િનન  પ્રભ ુપરિામ િાિનન  પ્રભ ુપરિામ િાના ચરણારવિિંદિા ંજોડીન  વનરંતર નાિ સવુિરણ કરતા ંકરતા ંસાસંારીક કાયો કરિા ંના ચરણારવિિંદિા ંજોડીન  વનરંતર નાિ સવુિરણ કરતા ંકરતા ંસાસંારીક કાયો કરિા ં
જોઇએ.પરિર્વત (િોષ) પ્રા તજોઇએ.પરિર્વત (િોષ) પ્રા ત કરિા િાટે િંિ ર્ા ંપ્રભ ુ કરિા િાટે િંિ ર્ા ંપ્રભ ુ૫૫રિામ િારિામ િાનુ ંર્ચિંતન જ  શ્ર ષ્ િનુ ંર્ચિંતન જ  શ્ર ષ્ િ ઉપાય છ . ઉપાય છ .  
  િનષુ્ યિનષુ્ યનુ ં આ ર્રીર જ રથ છ ,આમ િાનુ ં આ ર્રીર જ રથ છ ,આમ િા સારથી છ ,ઇવ્ િ સારથી છ ,ઇવ્ િયો ઘોડાઓ છ .યો ઘોડાઓ છ .જેિી રીત  ૃુર્ળ સારથી જેિી રીત  ૃુર્ળ સારથી 
ઘોડાઓન  પોતાન  િર્િા ંકરીન  સખુપિૂશક યાત્રા કરે છ ,ત િી જ રીત  સાિધાન િનષુ્ યઘોડાઓન  પોતાન  િર્િા ંકરીન  સખુપિૂશક યાત્રા કરે છ ,ત િી જ રીત  સાિધાન િનષુ્ ય ઇવ્ િ ઇવ્ િયોન  કાબિૂા ંયોન  કાબિૂા ં
રાખીન  સખુપિૂશક જીિનયાત્રા પસાર કરે છ .િનષુ્ યરાખીન  સખુપિૂશક જીિનયાત્રા પસાર કરે છ .િનષુ્ ય જે કંઇ શભુ અથિા અશભુ કિશ કરે છ  ત નુ ં ફળ ત ન   જે કંઇ શભુ અથિા અશભુ કિશ કરે છ  ત નુ ં ફળ ત ન  
અિ્ યઅિ્ ય ભોર્િવુ ં ભોર્િવુ ં૫૫ડ ેછ . ડ ેછ .   
  િન એિમ  િનષુ્ યાિન એિમ  િનષુ્ યાણા ં કારણ ંબ્ ધણા ં કારણ ંબ્ ધિોષયોઃ િોષયોઃ િનષુ્ યિનષુ્ યનુ ંિન જ જર્તિા ંબધંન અન  િોષનુ ંમખુ્ યનુ ંિન જ જર્તિા ંબધંન અન  િોષનુ ંમખુ્ ય  
કારણ છ .વિષયાસતત િનથી બધંન થાય છ  અન  વિષયવવૃત રહિત િનથી મકુ્તત થાય છ ,એટલ  મકુ્તતની કારણ છ .વિષયાસતત િનથી બધંન થાય છ  અન  વિષયવવૃત રહિત િનથી મકુ્તત થાય છ ,એટલ  મકુ્તતની 
ઇ્ છાઇ્ છા રાખનારાઓએ િંિ ર્ા ંિનન  વિષય રહિત બનાિવુ ં જોઇએ.િન અન  ઇવ્ િ રાખનારાઓએ િંિ ર્ા ંિનન  વિષય રહિત બનાિવુ ં જોઇએ.િન અન  ઇવ્ િયોનો સયંિ જ ર્ાસ્ ત્રયોનો સયંિ જ ર્ાસ્ ત્રનુ ંનુ ં
મળૂ છ મળૂ છ ..  
  જયારે જયારે િનિા ં અર્ાવંત થાય મ યાજયારે જયારે િનિા ં અર્ાવંત થાય મ યારે સિજવુ ં જોઇએ કે, અિ  પ્રભ ુ પરિામ િારે સિજવુ ં જોઇએ કે, અિ  પ્રભ ુ પરિામ િાન  ભલુી ર્યા ન  ભલુી ર્યા 
છીએ,એટલ  ત  સિય  પ્રભ ુ પરિામ િાછીએ,એટલ  ત  સિય  પ્રભ ુ પરિામ િાનુ ં સ્ િનુ ં સ્ િરણ કરવુ ં જોઇએ.જીિનનુ ં સાચુ ં ધન તો રણ કરવુ ં જોઇએ.જીિનનુ ં સાચુ ં ધન તો 
ધિશ,સ િા,સવુિરણ,સમ સંધિશ,સ િા,સવુિરણ,સમ સંર્,ભજન છ .પ્રભ ુપરિામ િાર્,ભજન છ .પ્રભ ુપરિામ િાના વસિાય આ જર્ત દુઃખની ખાણ છ .ના વસિાય આ જર્ત દુઃખની ખાણ છ .ઇવ્ િઇવ્ િય સયંિ જ ય સયંિ જ 
િોિોષનુ ં િાર છ .ષનુ ં િાર છ .ઇવ્ િઇવ્ િયોન  ખરાબ વિષયોની તરફ ના જિા દેિી તથા િંિ ર્ા ંત ન  પોતાના િર્િા ં રાખીન  યોન  ખરાબ વિષયોની તરફ ના જિા દેિી તથા િંિ ર્ા ંત ન  પોતાના િર્િા ં રાખીન  
કલ્ યાકલ્ યાણકારી વિષયોિા ંલર્ાિવુ ંએ જ ણકારી વિષયોિા ંલર્ાિવુ ંએ જ ઇવ્ િઇવ્ િય વનગ્રિય વનગ્રિ  છ .જેના િનિા ંઆસક્તત છ  ત ની કયારેય મકુ્તત થતી છ .જેના િનિા ંઆસક્તત છ  ત ની કયારેય મકુ્તત થતી 



નથી.સદગંુુ  ૃૃપાથી પ્રભ ુપરિામ િાનથી.સદગંુુ  ૃૃપાથી પ્રભ ુપરિામ િાન  જાણ્ યાન  જાણ્ યા બાદ ત િની ર્રણાર્વત લી બાદ ત િની ર્રણાર્વત લીધા વિના,િનન  પ્રભ ુપરિામ િાધા વિના,િનન  પ્રભ ુપરિામ િાિા ંિા ં
લીન કયાશ વસિાય જીિની આનદંની ભખુ અ્ યલીન કયાશ વસિાય જીિની આનદંની ભખુ અ્ ય કોઇ કોઇ૫૫ણ ઉપાયથી દૂર થતી નથી. પ્રભ ુપરિામ િાણ ઉપાયથી દૂર થતી નથી. પ્રભ ુપરિામ િાની ઉની ઉ૫૫ર ર 
થોડો ઘણો પણ પ્ર િ િોય તો િનિા ંઆનદંનો સચંાર થાય છ .થોડો ઘણો પણ પ્ર િ િોય તો િનિા ંઆનદંનો સચંાર થાય છ .  
  કિોપવનષદ(કિોપવનષદ(૧/૩/૮)૧/૩/૮)  િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ ""ઇવ્ િઇવ્ િયોના િારા જે પ્રભ ુપરિામ િાયોના િારા જે પ્રભ ુપરિામ િાની આજ્ઞાનુની આજ્ઞાનસુાર સાર ૫૫વિત્ર કિોનુ ંવિત્ર કિોનુ ં
વનષ્ કાવનષ્ કાિભાિથી આચરણ કરે છ  તથા પ્રભ ુ પરિામ િાિભાિથી આચરણ કરે છ  તથા પ્રભ ુ પરિામ િાન  અપશણ કરેલ ભોર્ોનુ ં રાર્ન  અપશણ કરેલ ભોર્ોનુ ં રાર્--િષે રહિત બનીની િષે રહિત બનીની 
વનષ્ કાવનષ્ કાિભાિથી ર્રીર વનિાશિના િાટે ઉિભાિથી ર્રીર વનિાશિના િાટે ઉ૫૫ભોર્ કરે છ  ત  પ્રભ ુપરિામ િાભોર્ કરે છ  ત  પ્રભ ુપરિામ િાના ના ૫૫રિધાિન  પ્રા તરિધાિન  પ્રા ત કરી લ  છ ,જયા ં કરી લ  છ ,જયા ં
ર્યા ર્યા ૫૫છી પાછં સસંારિા ંઆિવુ ંછી પાછં સસંારિા ંઆિવુ ં૫૫ડતુ ંનથી.ડત ુ ંનથી.""  
  િનષુ્ યિનષુ્ યએ અ્ નએ અ્ નદોષ અન  રાર્દોષથી બચવુ ંજોઇએ,ત નાથી િન ઉદોષ અન  રાર્દોષથી બચવુ ંજોઇએ,ત નાથી િન ઉ૫૫ર વિર્ ષ અસર ર વિર્ ષ અસર ૫૫ડ ેછ  અન  આ ડ ેછ  અન  આ 
અસરથી િનષુ્ યઅસરથી િનષુ્ ય પરેુપરુો બદલાઇ જાય છ .અ્ ન પરેુપરુો બદલાઇ જાય છ .અ્ ન અન  જળના સકૂ્ષ્ િ અન  જળના સકૂ્ષ્ િ અંર્થી િન બન  છ .ર્ચત્તિા ંજેિા સસં્ કા અંર્થી િન બન  છ .ર્ચત્તિા ંજેિા સસં્ કાર ર 
અન  જેિી પ્રાણર્ક્તત િોય છ  ત  પ્રિાણ  જ હર મયાઓ થાય છ .આ સસં્ કાઅન  જેિી પ્રાણર્ક્તત િોય છ  ત  પ્રિાણ  જ હર મયાઓ થાય છ .આ સસં્ કાર બ  પ્રકારના િોય છ ઃર બ  પ્રકારના િોય છ ઃિવ્ યિવ્ ય સસં્ કા સસં્ કાર ર 
અન  ભાિ સસં્ કાઅન  ભાિ સસં્ કાર.ખાનપાન િારા જે સસં્ કાર.ખાનપાન િારા જે સસં્ કાર ઉમ પર ઉમ પ્ ન્ ન થઇન  ર્ચત્તન  પ્રભાવિત કરે છ  ત   થઇન  ર્ચત્તન  પ્રભાવિત કરે છ  ત  િવ્ યિવ્ ય સસં્ કા સસં્ કારર  છ  તથા છ  તથા 
ઇવ્ િઇવ્ િયો અન  િનના અનભુિના િારા ર્ચત્તિા ંજે સસં્ કાયો અન  િનના અનભુિના િારા ર્ચત્તિા ંજે સસં્ કારર--ભાિના જાગતૃ થાય છ  ત   ભાિના જાગતૃ થાય છ  ત   ભાિ સસં્ કાભાિ સસં્ કારર    છ .આપણ  છ .આપણ  
શધુ્ ધશધુ્ ધ સાવમ િ સાવમ િક આિાર, સ િા,ક આિાર, સ િા,સવુિરણ,સવુિરણ,  સમ સંસમ સંર્થી,પ્રભ ુપરિામ િાર્થી,પ્રભ ુપરિામ િાની વનષ્ કાની વનષ્ કાિ ભક્તતથી,પ્રભ ુપરિામ િાિ ભક્તતથી,પ્રભ ુપરિામ િાની કથા ની કથા 
શ્રિણથી, પરોપકાર,શ્રિણથી, પરોપકાર,  દાન,દાન,  સ્ િાસ્ િાધ્ યાધ્ યાય..િર્ રેથી સારા સસં્ કાય..િર્ રેથી સારા સસં્ કાર લાિિાનો િંિ ર્ા ં પ્રયાસ કરિો જોઇએ. ર લાિિાનો િંિ ર્ા ં પ્રયાસ કરિો જોઇએ. 
પ્રાણીઓની ઉપ્રાણીઓની ઉ૫૫ર જ્ િર જ્ િ--જ્ િાંજ્ િાંત્તરના કિોની િાસના ભરેલી પડી છ ,ત થી િંિ ર્ા ંસમ કત્તરના કિોની િાસના ભરેલી પડી છ ,ત થી િંિ ર્ા ંસમ કિો કરિાનીિો કરિાની  ચ ષ્ ટાચ ષ્ ટા કરિી  કરિી 
જોઇએ.તિાિ પ્રાણીઓિા ંપ્રભ ુપરિામ િાજોઇએ.તિાિ પ્રાણીઓિા ંપ્રભ ુપરિામ િાનો િાસ છ , આિો વનશ્ર્ચય કરીન  તિાિની સ િા કરિાથી ર્રીર નો િાસ છ , આિો વનશ્ર્ચય કરીન  તિાિની સ િા કરિાથી ર્રીર 
૫૫વિત્ર બની જાય છ , દાન આવિત્ર બની જાય છ , દાન આ૫૫િાથી ધન પવિત્ર બની જાય છ  અન  પ્રભ ુ પરિામ િાિાથી ધન પવિત્ર બની જાય છ  અન  પ્રભ ુ પરિામ િાનુ ં ભજન કરિાથી નુ ં ભજન કરિાથી 
અંતઃકરણ વનિશળ બની જાય છ .અંતઃકરણ વનિશળ બની જાય છ .  
    તન પવિત્ર સ િા હકય , ધન પવિત્ર કર દાનતન પવિત્ર સ િા હકય , ધન પવિત્ર કર દાન,,  
    િન પવિત્ર િહરભજન કરે, િોત વત્રવિધ કલ્ યાિન પવિત્ર િહરભજન કરે, િોત વત્રવિધ કલ્ યાણ.....ણ.....  
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સદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)એ પોસદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)એ પોતાના પ્રિચનોિા ં જણાવ્ યુંતાના પ્રિચનોિા ં જણાવ્ યુ ં છ  કેઃ ધાવિિક  છ  કેઃ ધાવિિક 
ગ્રથંોન  ફકત એકલા િાચંિાના નથી,પરંત ુત ન  સિજિાની ગ્રથંોન  ફકત એકલા િાચંિાના નથી,પરંત ુત ન  સિજિાની ૫૫ણ જરૂરત છ .સદગરુૂના મખુારવિિંદથી નીકળ લો ણ જરૂરત છ .સદગરુૂના મખુારવિિંદથી નીકળ લો 
એક એક ર્બ્ દએક એક ર્બ્ દ ખબૂ જ ઉંડાણિા ં વિચાર કરિા પ્ર રે છ .ગરુૂભતતનુ ં કાિ તો ત ન  અિલિા ંલાિિાનુ ં િોય  ખબૂ જ ઉંડાણિા ં વિચાર કરિા પ્ર રે છ .ગરુૂભતતનુ ં કાિ તો ત ન  અિલિા ંલાિિાનુ ં િોય 
છ .સદગરુૂએ સિશવ્ યાછ .સદગરુૂએ સિશવ્ યાપી પી ૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામ િારિામ િાના દર્શન(અનભુવૂત) કરાવ્ યાંના દર્શન(અનભુવૂત) કરાવ્ યાં છ  જે  છ  જે ૫૫હરપણૂશ, અભ દ અન  અછ દ હરપણૂશ, અભ દ અન  અછ દ 
છ .છ .૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામ િારિામ િા કણ કણ અન  ઘટ ઘટિા ં વ્ યા કણ કણ અન  ઘટ ઘટિા ં વ્ યા ત ત છ , છ ,૫૫રંત ુ કણ કણ અન  ઘટ ઘટ રંત ુ કણ કણ અન  ઘટ ઘટ ૫૫રિવપતા રિવપતા 
૫૫રિામ િારિામ િા નથી. નથી.૫૫રિામ િારિામ િાનુ ંનરૂ બધાિા ંછ ,ભલ  નુ ંનરૂ બધાિા ંછ ,ભલ  ૫૫છી ત  જડ િોય કે ચ તન.આ સવૃષ્ ટછી ત  જડ િોય કે ચ તન.આ સવૃષ્ ટિા ંઅિ  જે કંઇ જોઇ િા ંઅિ  જે કંઇ જોઇ 
રહ્યા છીએ ત રહ્યા છીએ ત   તિાિિા ંતિાિિા ં૫૫રિામ િારિામ િાનુ ંનરૂ છ .કહ્ુ ંછ  કેઃ નુ ંનરૂ છ .કહ્ુ ંછ  કેઃ   

  આદિકો ખદુા િત કિો,આદિ ખદુા નિી, લ હકન ખદુાકે નરૂસ ,આદિ જુદા નિી...આદિકો ખદુા િત કિો,આદિ ખદુા નિી, લ હકન ખદુાકે નરૂસ ,આદિ જુદા નિી...  
જીિ ઇશ્ર્િરનો જ અંર્ છ ,જીિ ઇશ્ર્િરનો જ અંર્ છ ,૫૫રંત ુ ઇશ્ર્િર નથી.જીિન  ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાથંી મકુ્તત િ ળિિી છ , રંત ુ ઇશ્ર્િર નથી.જીિન  ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાથંી મકુ્તત િ ળિિી છ , 

એટલા િાટે સતં િિામ િાએટલા િાટે સતં િિામ િાઓએ ઓએ ૫૫રિામ િારિામ િાન  ઓળખિાની િાત કિી છ .િન  ઓળખિાની િાત કિી છ .િિ  સિાલ એ પ દા થાય કેઃ         શુ ંિ  સિાલ એ પ દા થાય કેઃ         શુ ં
પોતાના મળૂની ઓળખાણ થઇ ર્યા પોતાના મળૂની ઓળખાણ થઇ ર્યા ૫૫છી જીિ પોતાના મળૂ (વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાછી જીિ પોતાના મળૂ (વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િા)િા ંવિર્લન થઇ જાય )િા ંવિર્લન થઇ જાય 
છ ? અથિા ત નુ ંપોતાનુ ંઅવસ્ તછ ? અથિા ત નુ ંપોતાનુ ંઅવસ્ તમ િમ િ રિ ેછ ? આ જાણતા ં રિ ેછ ? આ જાણતા ં૫૫િલેા ંજીિ શુ ંછ ?ત ન  જાણવુ ંખબૂ જ જરૂરી છ .જીિ િલેા ંજીિ શુ ંછ ?ત ન  જાણવુ ંખબૂ જ જરૂરી છ .જીિ 
શુ ંછ ? અન  ત ન  મકુ્તત કેિ જોઇએ?શુ ંછ ? અન  ત ન  મકુ્તત કેિ જોઇએ?  



ભતત વર્રોિણી તલુસીદાસજીએ રાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃભતત વર્રોિણી તલુસીદાસજીએ રાિચરીત િાનસિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
  સનુહું તાત યિ અકથ કિાની,સમઝુત બનઇ ન જાઇ બખાની,સનુહું તાત યિ અકથ કિાની,સમઝુત બનઇ ન જાઇ બખાની,  
  ઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચ તન અિલ સિજ સખુરાર્ી,(રાિચહરત િાનસઃઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચ તન અિલ સિજ સખુરાર્ી,(રાિચહરત િાનસઃ૧૧૬/૧૧૬/ખ/ખ/૧)૧)  
િ ેતાત િ ેતાત !!  આ કથનીય કથા તો સાભંળો આ કથનીય કથા તો સાભંળો !!  જે સિજિાથી જ બન  ત િ છ ,જે સિજિાથી જ બન  ત િ છ ,૫૫ણ ત  સપંણૂશ રીત  િણશિી ણ ત  સપંણૂશ રીત  િણશિી 

ર્ર્કાય ત િ નથી.જીિ ઇશ્ર્િરનો અંર્ છ  અન  ત થી જ ત  અવિનાર્ી,ચૈત્ યકાય ત િ નથી.જીિ ઇશ્ર્િરનો અંર્ છ  અન  ત થી જ ત  અવિનાર્ી,ચૈત્ યરૂરૂ૫,૫,વનિશળ અન  સિજરૂપ  સખુનો વનિશળ અન  સિજરૂપ  સખુનો 
રાવર્ છ .ત  િાયાન  િર્ થઇન  પોરાવર્ છ .ત  િાયાન  િર્ થઇન  પો૫૫ટની જેિ કે િાદંરાની િાફક બધંાઇ રહ્યો છ .આ રીત  જડ અન  ચ તનિા ંટની જેિ કે િાદંરાની િાફક બધંાઇ રહ્યો છ .આ રીત  જડ અન  ચ તનિા ં
ર્ાિં પડીન  ત  એકરૂર્ાિં પડીન  ત  એકરૂ૫ ૫ થઇ ર્યા ંછ .જો કે ત  ર્ાિં વિથ્ યાથઇ ર્યા ંછ .જો કે ત  ર્ાિં વિથ્ યા જ છ , જ છ ,૫૫રંત ુત ના છટિારંત ુત ના છટિાની િાત કિણ સિજિી. ની િાત કિણ સિજિી. 
અન  એ ર્ાિં અન  એ ર્ાિં ૫૫ડિાથી જીિ સસંારી બની ર્યો(જ્ િીડિાથી જીિ સસંારી બની ર્યો(જ્ િીન  િરનારો).િિ  નથી તો ત  ર્ાિં છૂટતી કે નથી ત ન  ન  િરનારો).િિ  નથી તો ત  ર્ાિં છૂટતી કે નથી ત ન  
સખુ પ્રા તસખુ પ્રા ત થતુ.ંિ દોએ તથા પરુાણોએ એન  ઉપાયો બતાવ્ યા થતુ.ંિ દોએ તથા પરુાણોએ એન  ઉપાયો બતાવ્ યા િોિા છતા ં િોિા છતા ં૫૫ણ ત  ર્ાિં નથી છૂટતી ઉલ્ ટાણ ત  ર્ાિં નથી છૂટતી ઉલ્ ટાની ની 
િધારેન  િધારે િજબતૂ થતી જાય છ .જીિોના હ્રદયિા ંિોિરૂિધારેન  િધારે િજબતૂ થતી જાય છ .જીિોના હ્રદયિા ંિોિરૂપી અંધકાર વિર્ ષ િોિાથી ત િન  આ ર્ાિં પી અંધકાર વિર્ ષ િોિાથી ત િન  આ ર્ાિં 
નજરે નજરે ૫૫ડતી નથી મ યાડતી નથી મ યારે છૂટિાની તો કેિી રીત  િતી ?રે છૂટિાની તો કેિી રીત  િતી ?  

અવિનાર્ી ત  જ િોય છ  જે ક્યારેય નષ્ ટઅવિનાર્ી ત  જ િોય છ  જે ક્યારેય નષ્ ટ થતો નથી.જે નષ્ ટ થતો નથી.જે નષ્ ટ થઇ જાય અથિા જેનુ ંઅવસ્ ત થઇ જાય અથિા જેનુ ંઅવસ્ તમ િમ િ સિા ત સિા ત  
થઇ જાય ત  અવિનાર્ી ન કિિેાય.વિલય પછી તો અવસ્ તથઇ જાય ત  અવિનાર્ી ન કિિેાય.વિલય પછી તો અવસ્ તમ િમ િ જ સિા ત જ સિા ત થઇ જાય છ ,જેિ નદી સમુ થઇ જાય છ ,જેિ નદી સમિુિા ંિિા ં
ભળી જાય છ  તો ત ના નાિ તથા પોતાનુ ંઅવસ્ તભળી જાય છ  તો ત ના નાિ તથા પોતાનુ ંઅવસ્ તમ િમ િ જ સિા ત જ સિા ત થઇ જાય છ . થઇ જાય છ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

િન,બવુધ્ ધિન,બવુધ્ ધ,ર્ચત્ત,અિંકાર,પાં,ર્ચત્ત,અિંકાર,પાંચ જ્ઞાન વ્ િચ જ્ઞાન વ્ િયો,પાચં કિેવ્ િયો,પાચં કિેવ્ િયો અન  પાચં પ્રાણથી જીિ બન  છ  અન  મકુ્તતની યો અન  પાચં પ્રાણથી જીિ બન  છ  અન  મકુ્તતની 
આિ્ યઆિ્ યકતા કતા ૫૫ણ આ જીિન  જ છ . "સમ યાણ આ જીિન  જ છ . "સમ યાથશ પ્રકાર્" અનસુાર જીિ બળ,પરાર મિ,આકષશણ,પ્ર રણા, ર્વત, થશ પ્રકાર્" અનસુાર જીિ બળ,પરાર મિ,આકષશણ,પ્ર રણા, ર્વત, 
ર્ભષણ,વિિ ચન,હર મયા,ઉમ સાર્ભષણ,વિિ ચન,હર મયા,ઉમ સાિ,સવુિરણ,વનશ્ર્ચય,ઇ્ છાિ,સવુિરણ,વનશ્ર્ચય,ઇ્ છા,પ્ર િ,િષે,સયંોર્,પ્ર િ,િષે,સયંોર્--વિયોર્,વિભાર્,સયંોજક,વિયોર્,વિભાર્,સયંોજક,વિભાજક, વિભાજક, 
શ્રિણ,સ્ પશ્રિણ,સ્ પર્શ,દર્શન,સ્ િાર્શ,દર્શન,સ્ િાદન અન  ર્ધંગ્રિણદન અન  ર્ધંગ્રિણ--  આ રઆ ર૪ ૪ પ્રકારના સાિથ્ યશપ્રકારના સાિથ્ યશથી યકુત િોય છ .થી યકુત િોય છ .  

જીિ જયારે સ્ થ ૂજીિ જયારે સ્ થળૂ ર્રીરન  છોડ ે છ  તો પાચં િિાભતૂ(પથૃ્ િીળ ર્રીરન  છોડ ે છ  તો પાચં િિાભતૂ(પથૃ્ િી,પાણી,અવગ્ ન,પાણી,અવગ્ ન,િાય,ુઆકાર્) પોતાના મળૂ ,િાય,ુઆકાર્) પોતાના મળૂ 
તમ િતમ િિા ંભળી જાય છ .ર્ ષ રિ ેછ ઃ જીિામ િાિા ંભળી જાય છ .ર્ ષ રિ ેછ ઃ જીિામ િા. જે અજર અિર છ .જીિ અન  આમ િા. જે અજર અિર છ .જીિ અન  આમ િાનો એક પ્રનો એક પ્રકારનો સિિાય કારનો સિિાય 
સબધં છ .આમ િાસબધં છ .આમ િા વનરાકાર પરિામ િા વનરાકાર પરિામ િાનુ ંજ સકુ્ષ્ િનુ ંજ સકુ્ષ્ િરૂરૂ૫ ૫ છ .જયારે અિ  વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાછ .જયારે અિ  વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાનુ ંવિરાટરૂપ જોઇએ નુ ંવિરાટરૂપ જોઇએ 
છીએ તો ત ન  પરિામ િાછીએ તો ત ન  પરિામ િા કિીએ છીએ અન  સકુ્ષ્ િ કિીએ છીએ અન  સકુ્ષ્ િરૂરૂ૫ ૫ જોઇએ છીએ તો આમ િાજોઇએ છીએ તો આમ િા કિીએ છીએ, જો કે  કિીએ છીએ, જો કે ૫૫રિામ િારિામ િા  
અન  આમ િાઅન  આમ િા એક જ  એક જ ૫૫રિસત્તાના ંબ  અલર્ અલર્ નાિ છ .રિસત્તાના ંબ  અલર્ અલર્ નાિ છ .આમ િાઆમ િા એટલા િાટે તિાિ પ્રકારના બધંનોથી  એટલા િાટે તિાિ પ્રકારના બધંનોથી 
મતુત છ .કિોનુ ંબધંન તો જીિની સાથ  છ ,જે ત ન  િારંિાર વિર્ભ્ નમતુત છ .કિોનુ ંબધંન તો જીિની સાથ  છ ,જે ત ન  િારંિાર વિર્ભ્ ન યોવનઓિા ંજ્ િ યોવનઓિા ંજ્ િ લ િા િાટે વિિર્ કરે  લ િા િાટે વિિર્ કરે 
છ .છ .  

અજાિ કા ંલોહિતશકુલ ૃૃષ્ ણઅજાિ કા ંલોહિતશકુલ ૃૃષ્ ણ, બહ ુિીઃપ્રજા સજૃિાના ંસરૂપા,, બહ ુિીઃપ્રજા સજૃિાના ંસરૂપા,  
અજો િિકો જુષિાણોઙનરુ્ ન , જિામ ય અજો િિકો જુષિાણોઙનરુ્ ન , જિામ ય નામંતુતભોર્ાિજોઅ્ યાઃનામંતુતભોર્ાિજોઅ્ યાઃ (્ િ  (્ િ તા્ િતા્ િર ઉર ઉ૫૫વનષદઃવનષદઃ૪/૫)૪/૫)  
એટલ  કેઃપ્રૃૃવત,જીિ અન  પરિામ િાએટલ  કેઃપ્રૃૃવત,જીિ અન  પરિામ િા ત્રણ  અજ્ િા ત્રણ  અજ્ િા છ ,અથાશત   આ ત્રણ  તિાિ જર્તના કારણરૂ છ ,અથાશત   આ ત્રણ  તિાિ જર્તના કારણરૂ૫ ૫ 

છ ,ત િનુ ંકારણરૂછ ,ત િનુ ંકારણરૂ૫ ૫ કોઇ નથી.આ અનાહદ પ્રૃૃવતનો ભોર્ અનાહદ જીિ કરીન  ફસાય છ ,કોઇ નથી.આ અનાહદ પ્રૃૃવતનો ભોર્ અનાહદ જીિ કરીન  ફસાય છ ,૫૫ણ આિા ંપરિામ િાણ આિા ંપરિામ િા  
ફસાતા નથી કે ભોર્ ફસાતા નથી કે ભોર્ ૫૫ણ કરતા નથી.ણ કરતા નથી.  

જયારે િાનિી ષોવત્રય બ્રજયારે િાનિી ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િહ્મવનષ્ િ તમ િ તમ િદર્ય સદગરુૂના ર્રણિા ં નતિસ્ તદર્ય સદગરુૂના ર્રણિા ં નતિસ્ તક થઇન  પોતાન  પણૂશરૂપ  ક થઇન  પોતાન  પણૂશરૂપ  
સિવપિત કરી દે છ  તો સદગરુૂ ત ન  બ્રહ્મજ્ઞાન આપીન  તિાિ પ્રકારના બધંનોિાથંી મતુત કરી દે છ ,ભલ  સિવપિત કરી દે છ  તો સદગરુૂ ત ન  બ્રહ્મજ્ઞાન આપીન  તિાિ પ્રકારના બધંનોિાથંી મતુત કરી દે છ ,ભલ  
પછી ત  કિો પિૂશજ્ િોપછી ત  કિો પિૂશજ્ િોના િોય કે આ જ્ િના િોય કે આ જ્ િના ંિોય.સદગરુૂ જ્ઞાનરૂપી અવગ્ નના ંિોય.સદગરુૂ જ્ઞાનરૂપી અવગ્ નથી જીિના ંતિાિ કિોથી જીિના ંતિાિ કિો  બાળી બાળી 
નાખ  છ  અન  આ જ્ િનાખ  છ  અન  આ જ્ િ િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થઇ જાય છ .જીિની મકુ્તત િાનિયોવનિા ં જ સભંિ  િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થઇ જાય છ .જીિની મકુ્તત િાનિયોવનિા ં જ સભંિ 
છ .િનષુ્ યછ .િનષુ્ ય યોવનઓિા ંજ જીિ તિાિ યોવનઓથી િધ ુચ તન િોય છ ,બાકીની તિાિ યોવનઓ ભોર્ યોવનઓ  યોવનઓિા ંજ જીિ તિાિ યોવનઓથી િધ ુચ તન િોય છ ,બાકીની તિાિ યોવનઓ ભોર્ યોવનઓ 



છ ,ફતત િાનિ યોવન જ એક િાત્ર એિી યોવન છ  જેિા ંજીિન  પિૂશજ્ િછ ,ફતત િાનિ યોવન જ એક િાત્ર એિી યોવન છ  જેિા ંજીિન  પિૂશજ્ િના કિોના ફળ ભોર્િિાના કિોના ફળ ભોર્િિાની સાથ  ની સાથ  
સાથ  નિા કિો કરિાની સાથ  નિા કિો કરિાની ૫૫ણ સ્ િણ સ્ િતતં્રતા િોય છ .િનિયોવનિા ં જ જીિ કિોના બધંનથી બધંાય છ .જેિ તતં્રતા િોય છ .િનિયોવનિા ં જ જીિ કિોના બધંનથી બધંાય છ .જેિ 
કીચડ પાણીથી જ બન  છ  અન  જયારે કીચડથી કીચડ પાણીથી જ બન  છ  અન  જયારે કીચડથી ૫૫ર્ બર્ડ ેછ  મ યાર્ બર્ડ ેછ  મ યારે પાણી િારા જ સાફ કરી ર્કાય છ રે પાણી િારા જ સાફ કરી ર્કાય છ --ત વુ ંત વ ુ ં
જ િાનિયોવનનુ ંછ .જ િાનિયોવનનુ ંછ .  

આ એક િોટી વિડંબણા છ  કેઃકેટલાક લોકો એવુ ંિાન  છ આ એક િોટી વિડંબણા છ  કેઃકેટલાક લોકો એવુ ંિાન  છ   કેઃ મમૃ યુકેઃ મમૃ ય ુબાદ મકુ્તત િળ  છ .આ િાત પણૂશતઃ  બાદ મકુ્તત િળ  છ .આ િાત પણૂશતઃ 
સાચી નથી,કારણ કેઃરાજા જનક જીિત જીિ જ વિદેિી કિિેાયા તથા સતં કબીરે સાચી નથી,કારણ કેઃરાજા જનક જીિત જીિ જ વિદેિી કિિેાયા તથા સતં કબીરે ૫૫ણ કહ્ુ ંછ  કેઃણ કહ્ુ ંછ  કેઃ  

િિ ન િરૈ િહરિૈ સસંારા, િિકો વિલ્ યાિિ ન િરૈ િહરિૈ સસંારા, િિકો વિલ્ યા જીયાિનિારા...... જીયાિનિારા......  
આધ્ યાઆધ્ યાવમ િવમ િક િવષ્ િક િવષ્ િિા ંમકુ્તત ર્બ્ દિા ંમકુ્તત ર્બ્ દનો અથશ થાય છ ઃજીવિત અિસ્ થાનો અથશ થાય છ ઃજીવિત અિસ્ થાિા ંજ બ્રિા ંજ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તહ્મજ્ઞાન પ્રા ત કરીન  તિાિ  કરીન  તિાિ 

પ્રકારના બધંનોથી મતુત થવુ.ંિરણ પ્રકારના બધંનોથી મતુત થવુ.ંિરણ ૫૫છી તો આ અમલૂ્ યછી તો આ અમલૂ્ ય િાનિજ્ િ િાનિજ્ િથી જ મકુ્તત િળ  છ ,કોઇથી જ મકુ્તત િળ  છ ,કોઇ૫૫ણ પ્રકારના ણ પ્રકારના 
બધંનથી નિીબધંનથી નિી  !!  એકિાર આ િાનિજ્ િએકિાર આ િાનિજ્ િ છૂટી ર્યા  છૂટી ર્યા ૫૫છી પનુઃ િળતો નથી.છી પનુઃ િળતો નથી.  

િિ  મખુ્ યિિ  મખુ્ ય વિષયની ચચાશ કરીએ કે વિષયની ચચાશ કરીએ કે--  જે જીિન  સદગરુૂ િારા બ્રહ્મજ્ઞાન નથી િળજે જીિન  સદગરુૂ િારા બ્રહ્મજ્ઞાન નથી િળતુ ં ત  તો પનુઃ ત ુ ં ત  તો પનુઃ 
લષચૌરાર્ી યોનીઓિા ં ચક્કર ફયાશ જ કરે છ ,પરંત ુ જે જીિન  બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તલષચૌરાર્ી યોનીઓિા ં ચક્કર ફયાશ જ કરે છ ,પરંત ુ જે જીિન  બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત થાય છ  ત  જીિ  થાય છ  ત  જીિ 
આિાર્િનના ચક્કરિાથંી મતુત થઇ જાય છ .જો જીિનુ ં વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાઆિાર્િનના ચક્કરિાથંી મતુત થઇ જાય છ .જો જીિનુ ં વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાિા ં વિલય થઇ જાય તો િા ં વિલય થઇ જાય તો 
૫૫છી જીિ મતુતાિસ્ થાછી જીિ મતુતાિસ્ થાનો આનદં કેિી રીત  ભોર્િ ?મતુતાિસ્ થાનો આનદં કેિી રીત  ભોર્િ ?મતુતાિસ્ થાિા ં જ િા ં જ જીિ જીિ ૫૫રિાનદંના આનદંન  કોઇરિાનદંના આનદંન  કોઇ૫૫ણ ણ 
પ્રકારની ર્;કા,ભય,ર્ોકથી રહિત થઇન  ભોર્િ  છ ,િાસ્ તપ્રકારની ર્;કા,ભય,ર્ોકથી રહિત થઇન  ભોર્િ  છ ,િાસ્ તિિા ંમતુત જીિની સાથ  જ્ઞાન વ્ િિિા ંમતુત જીિની સાથ  જ્ઞાન વ્ િયો તથા કિેવ્ િયો તથા કિેવ્ િયો યો 
રિતેી નથી,મતુત જીિ જયારે જેિી રીત  આનદંન  ભોર્િિાની કલ  રિતેી નથી,મતુત જીિ જયારે જેિી રીત  આનદંન  ભોર્િિાની કલ    ૫૫ના કરે છ  ના કરે છ  તો ત ના સકંલ  તો ત ના સકંલ    ૫૫િાત્રથી ત ન  િાત્રથી ત ન  
ત  ઇવ્ િત  ઇવ્ િય પ્રા તય પ્રા ત થાય છ   થાય છ  અન  ત  ઇવ્ િઅન  ત  ઇવ્ િય િારા ત  કવલ્ પય િારા ત  કવલ્ પત આનદંન  ભોર્િી લ  છ .ત આનદંન  ભોર્િી લ  છ .  

જે સૌથી મખુ્ યજે સૌથી મખુ્ ય િાત છ  ત  વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામ િા િાત છ  ત  વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામ િાની પહરપણૂશતા. જો જીિનો વનરાકાર પ્રભ ુની પહરપણૂશતા. જો જીિનો વનરાકાર પ્રભ ુ
પરિામ િાપરિામ િાિા ં વિલય થાય છ  તો ત નો અથશ એ થાય કેઃવનરાકાર પ્રભ ુ પરિામ િાિા ં વિલય થાય છ  તો ત નો અથશ એ થાય કેઃવનરાકાર પ્રભ ુ પરિામ િા પણૂશ નથી.પરિામ િા પણૂશ નથી.પરિામ િા તો  તો 
અભ દ અન  અછ દ છ .કોઇઅભ દ અન  અછ દ છ .કોઇ૫૫ણ િસ્ ત ુણ િસ્ તનુો બીજી િસ્ ત ુનો બીજી િસ્ તિુા ં વિલય મ યાિા ં વિલય મ યારે જ સભંિ  છ  કે ત િા ં વિલય થિા િાટે રે જ સભંિ  છ  કે ત િા ં વિલય થિા િાટે 
જગ્ યાજગ્ યા ખાલી િોય,જેિકેઃપાણીિા ં ખાડં/િી.ંુ ઓર્ળીન  સિસ્ ત ખાલી િોય,જેિકેઃપાણીિા ં ખાડં/િી.ંુ ઓર્ળીન  સિસ્ ત પાણીન  િી.ંુ/ખાંંુ  બનાિી દે છ .િિાિા ં પાણીન  િી.ંુ/ખાંંુ  બનાિી દે છ .િિાિા ં
ખુ્  બુખુ્  બ(ુસરુ્ધં)ભળી જાય છ ,આકાર્િા ંર્બ્ દ(સરુ્ધં)ભળી જાય છ ,આકાર્િા ંર્બ્ દ ભળી જાય છ . એક વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િા ભળી જાય છ . એક વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િા વસિાય તિાિિાં વસિાય તિાિિાં  
વિલય કરિા િાટે જગ્ યાવિલય કરિા િાટે જગ્ યા િોય છ .જો થોડો ઉંડાણપિૂશક વિચાર કરિાિા ંઆિ  તો  િોય છ .જો થોડો ઉંડાણપિૂશક વિચાર કરિાિા ંઆિ  તો શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંિા ં
કહ્ુ ંછ  ત  પ્રિાણ કહ્ુ ંછ  ત  પ્રિાણ   

આ આમ િાઆ આમ િાન  ર્સ્ ત્રોન  ર્સ્ ત્રો છ દી ર્કતા ંનથી,આન  અવગ્ ન છ દી ર્કતા ંનથી,આન  અવગ્ ન બાળી ર્કતો નથી,આન  પાણી ર્ભિંજિી ર્કતુ ંનથી  બાળી ર્કતો નથી,આન  પાણી ર્ભિંજિી ર્કતુ ંનથી 
અન  પિન આન  સકુિી ર્કતો નથી.અન  પિન આન  સકુિી ર્કતો નથી.(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૨/૨૩)૨/૨૩)  એનુ ંકારણ એ છ  કેઃએનુ ંકારણ એ છ  કેઃ  આ વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િાઆ વનરાકાર પ્રભ ુપરિામ િા એટલો  એટલો 
પહરપણૂશ છ  કેઃ સોઇની અણી જેટલી જગ્ યાપહરપણૂશ છ  કેઃ સોઇની અણી જેટલી જગ્ યા  ૫૫ણ ત ના વિના ખાલી નથી,જયારે ત ના વિના કોઇ જગ્ યાણ ત ના વિના ખાલી નથી,જયારે ત ના વિના કોઇ જગ્ યા જ  જ 
ખાલી નથી તો ર્સ્ ત્રખાલી નથી તો ર્સ્ ત્ર ચલાિિા િાટે જગ્ યા ચલાિિા િાટે જગ્ યા જ બચતી નથી તો  જ બચતી નથી તો ૫૫છી ર્સ્ ત્રછી ર્સ્ ત્ર ચલાિર્ો કેિી રીત ? કારણ  ચલાિર્ો કેિી રીત ? કારણ 
કેઃર્સ્ ત્રકેઃર્સ્ ત્ર ચલાિિા િાટે  ચલાિિા િાટે ૫૫ણ જગ્ યાણ જગ્ યા જોઇએ,આવુ ંજ જોઇએ,આવુ ંજ  અવગ્ નઅવગ્ ન,િિા,પાણી ,િિા,પાણી ૫૫ર લાગ ુપાડી ર્કાય.ર લાગ ુપાડી ર્કાય.  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................  
કલ  કલ    યાણયાણ  પ્રાવ તપ્રાવ તનો સરનો સરળળ  ઉપાય..ઉપાય..  

ભર્િાનનાભર્િાનના  નાિની િહિિા અપાર છ .ફતત નાિ સવુિનાિની િહિિા અપાર છ .ફતત નાિ સવુિરણના પ્રભાિથી કલ્ યારણના પ્રભાિથી કલ્ યાણ થઇ ર્કે છ ,એટલ  િરણ ણ થઇ ર્કે છ ,એટલ  િરણ 
પયુંત જો ભર્િાનન  ના ભલુીએ,વનમ યપયુંત જો ભર્િાનન  ના ભલુીએ,વનમ ય વનરંતર ભજન વનરંતર ભજન--ધ્ યાધ્ યાન,સ િા,સિુીરણ,સમ સંન,સ િા,સિુીરણ,સમ સંર્ કરતા રિીએ તો આર્ કરતા રિીએ તો આ૫૫ણુ ંણુ ં
કલ્ યાકલ્ યાણ થતા ંિાર લાર્તી નથી.ણ થતા ંિાર લાર્તી નથી.    
ભર્િાન શ્રીૃૃષ  ભર્િાન શ્રીૃૃષ    ણણ  શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિેકિે  છ  કેઃછ  કેઃ  



અનન  અનન    યચ તાઃયચ તાઃ  સતત ંયો િા ંસ્ િસતત ંયો િા ંસ્ િરવત વનમ યરવત વનમ યર્ઃ,તસ્ યાર્ઃ,તસ્ યાિં સલુભઃ પાથશ વનમ યિં સલુભઃ પાથશ વનમ યયતુતસ્ યયતુતસ્ ય યોર્ર્નઃ ર્ીતાઃ યોર્ર્નઃ ર્ીતાઃ૮/૧૪)૮/૧૪)  
(અન્ ય(અન્ ય ર્ચત્તિાળો જે િનષુ્ ય ર્ચત્તિાળો જે િનષુ્ ય િારાિા ંમજુ પુ િારાિા ંમજુ પરુૂષોત્તિનુંરૂષોત્તિનુ ં વનમ યવનમ ય વનરંતર સ્ િ વનરંતર સ્ િરણ કરે છ  ત  વનમ યરણ કરે છ  ત  વનમ ય વનરંતર  વનરંતર 
િારાિા ંજોડાય લા યોર્ીન  િાટે હું સલુભ છં એટલ  કેઃત ન  સલુભતાથી પ્રા તિારાિા ંજોડાય લા યોર્ીન  િાટે હું સલુભ છં એટલ  કેઃત ન  સલુભતાથી પ્રા ત થઇ જાઉં છં.) થઇ જાઉં છં.)  

જોજો  આઆ૫૫ણન  ર્કંા થાયણન  ર્કંા થાય  કે ભર્િાન સલુભ છ ,પરંત ુત િનુ ં ર્ચિંતન સલુભ નથી,પરંત ુએિી િાત નથી કે ભર્િાન સલુભ છ ,પરંત ુત િનુ ં ર્ચિંતન સલુભ નથી,પરંત ુએિી િાત નથી 
કારણ કેઃજયારે આકારણ કેઃજયારે આ૫૫ણન  વનરંતર ર્ચિંતનથી ભર્િાનની સલુભતાનો અનભુિ થઇ જાય છ  તો ર્ચિંતન ણન  વનરંતર ર્ચિંતનથી ભર્િાનની સલુભતાનો અનભુિ થઇ જાય છ  તો ર્ચિંતન ૫૫ણ ણ 
સરલ બની જર્  અન  જો ર્ચિંતન ના થાય તો સિજિાનુ ંકેઃ આસરલ બની જર્  અન  જો ર્ચિંતન ના થાય તો સિજિાનુ ંકેઃ આ૫૫ણાિા ંશ્રધ્ ધાણાિા ંશ્રધ્ ધાની ખાિી છ .ની ખાિી છ .  

નાિનીનાિની  િિીિા જે ર્ાસ્ ત્રોિિીિા જે ર્ાસ્ ત્રોિા ંિણશિી છ િા ંિણશિી છ   ત  અલ  ત  અલ    ૫ ૫ છ .નાિની િિીિા ત નાથી અવધક છ .નાિની િિીિાનુ ંછ .નાિની િિીિા ત નાથી અવધક છ .નાિની િિીિાનુ ં
જેટલુ ંિણશન કરિાિા ંઆિ  ત  ઓછં જ છ .જેટલુ ંિણશન કરિાિા ંઆિ  ત  ઓછં જ છ .અિોઅિો  ક્યારેક વિચારીએ છીએ કેઃઅિ  ભજન કરીએ છીએ ક્યારેક વિચારીએ છીએ કેઃઅિ  ભજન કરીએ છીએ ૫૫ણ ણ 
પાપોનો નાર્ થયો નથી,તો આિા ંઆપાપોનો નાર્ થયો નથી,તો આિા ંઆ૫૫ણી િા્ યણી િા્ યતા તા પાપોનોપાપોનો  નાર્ થયો નથી નાર્ થયો નથી જજ  કારણભતૂ છ .જો અિ  એિી કારણભતૂ છ .જો અિ  એિી 
શ્રધ્ ધાશ્રધ્ ધા રાખીએ કેઃભજનથી પાપોનો  રાખીએ કેઃભજનથી પાપોનો નાર્ થઇ રહ્યો છ  તો જુિો નાર્ થઇ રહ્યો છ  તો જુિો !!  કેટલોકેટલો  ફાયદો થાય છ .સતં િિાપુફાયદો થાય છ .સતં િિાપરુૂષોરૂષો  ર્ાસ્ ત્રોર્ાસ્ ત્રો  
િા ંકિ ેછ  કેઃકર્ળયરુ્િા ંવનષ્ કાિા ંકિ ેછ  કેઃકર્ળયરુ્િા ંવનષ્ કાિ કિશના થોડા ઘણા સાધનથી ઉધ્ ધાિ કિશના થોડા ઘણા સાધનથી ઉધ્ ધાર થઇ જાય છ .પરિામ િાર થઇ જાય છ .પરિામ િાિા ંથોડોક પ્ર િ િા ંથોડોક પ્ર િ 
થઇ જાય તો ત  આપોઆથઇ જાય તો ત  આપોઆ૫ ૫ િધીન  ઉધ્ ધાિધીન  ઉધ્ ધાર કરાિી દે છ .િિામ િાર કરાિી દે છ .િિામ િાઓના,ર્ાસ્ ત્રોઓના,ર્ાસ્ ત્રોના આ િચનો ઉના આ િચનો ઉ૫૫ર અિારે ર અિારે 
શ્રશ્રધ્ ધાધ્ ધા રાખિાની જ રાખિાની જરૂરરૂર  છ .છ .ભર્િાનભર્િાન  શ્રીૃૃષ્ ણશ્રીૃૃષ્ ણ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિેકિે  છ  કેઃ                                                      છ  કેઃ                                                                                                  
અવપ ચ ત  અવપ ચ ત    સદુુરાચારોસદુુરાચારો  ભજત  િાિન્ યભજત  િાિન્ યભા  ૃ ! ભા  ૃ !   
સાધરેુિસાધરેુિ  સ િ્ તસ િ્ તવ્ યઃવ્ યઃ સ્ ય સ્ યગ્ વ્ યગ્ વ્ યિવસતો હિ સ  !!િવસતો હિ સ  !!    

ર્ષપ્રંર્ષપ્રં  ભિવત ધિાશભિવત ધિાશમ િામ િા ર્શ્ર્િ્ છા ર્શ્ર્િ્ છાવ્ તંવ્ તં  વનર્્ છવનર્્ છવત !વત !  
કૌન  કૌન    ત યત ય  પ્રવતપ્રવતજાનીહિજાનીહિ  ન િ  ભતત પ્રણ્ યન િ  ભતત પ્રણ્ યવત !!  (ર્ીતાઃવત !!  (ર્ીતાઃ૯/૩૦૯/૩૦--૩૧)૩૧)  
(જો કોઇ અમ યં(જો કોઇ અમ યંત દુરાચારી ત દુરાચારી ૫૫ણ અન્ યણ અન્ ય ભતત બનીન  િન  ભજે છ  તો ત ન  સાધ ુજ િાનિાયોગ્ ય ભતત બનીન  િન  ભજે છ  તો ત ન  સાધ ુજ િાનિાયોગ્ ય છ ,કેિકેઃ  છ ,કેિકેઃ 
ત ણ  ખબૂ સારીત ણ  ખબૂ સારી  રીત  િઢ વન્ ચરીત  િઢ વન્ ચય કરી લીધો છ ,એ સમ િય કરી લીધો છ ,એ સમ િરે એ જ ષણ  રે એ જ ષણ  ધિાશમ િાધિાશમ િા થઇ જાય છ  અન  સદા  થઇ જાય છ  અન  સદા 
રિનેારી પરિર્ાવંતન  પાિ  છ ,તિ  િારી પ્રવતજ્ઞા જાણો કે િારા ભતતનો વિનાર્(રિનેારી પરિર્ાવંતન  પાિ  છ ,તિ  િારી પ્રવતજ્ઞા જાણો કે િારા ભતતનો વિનાર્(૫૫તન) થતો નથી.)તન) થતો નથી.)  
િિ િિ   ર્કંા એ થાય છ  કેઃ એિો દુરાચારી અન્ યર્કંા એ થાય છ  કેઃ એિો દુરાચારી અન્ યભાિથી ભર્િાનના ભજનિા ં કેિી રીત  લાર્ર્  ? ત ના ભાિથી ભર્િાનના ભજનિા ં કેિી રીત  લાર્ર્  ? ત ના 
લાર્િાિા ં કેટલાક કારણો છ ,જેિકેઃલાર્િાિા ં કેટલાક કારણો છ ,જેિકેઃત ત   કોઇ આફતિા ંપડી જાય અન કોઇ આફતિા ંપડી જાય અન   ત ન  ત ન  કયાયંથીકયાયંથી  સિજેપણ સિારો ના સિજેપણ સિારો ના 
િળ ,એિાિા ં અચાનક ત ન  િળ ,એિાિા ં અચાનક ત ન  પિેુપિેુ  સાભંળ લીસાભંળ લી  િાત યાદ આિી જાય કેઃિાત યાદ આિી જાય કેઃભર્િાનભર્િાન  બધાના સિાયક છ  બધાના સિાયક છ  અન અન   
એિના ર્રણિા ંજિાથી બધુ ંકાિ સાંંુ  થઇ જાય છ ...એિના ર્રણિા ંજિાથી બધુ ંકાિ સાંંુ  થઇ જાય છ ...  

  ત ત   કયારેક કોઇ એિા કયારેક કોઇ એિા કોઇકોઇ  િાયુિાય ુ િડંળિા ંચાલ્ યોિડંળિા ંચાલ્ યો જાય,જ્યા ંિોટા િોટા સતં િિાપુ જાય,જ્યા ંિોટા િોટા સતં િિાપરુૂષોરૂષો  થયા થયા 
િોય અન  િતશિાનિાંિોય અન  િતશિાનિાં  ૫૫ણ િોય તો ત િના પ્રભાિથી ભર્િાનિા ંણ િોય તો ત િના પ્રભાિથી ભર્િાનિા ંરૂર્ચરૂર્ચ  પ દા થઇ જાય છ ...પ દા થઇ જાય છ ...  

  િાલ  િાલ    વિકીવિકી,અજાવિલ,સદન કસાઇ...િર્ રે પાપીઓ ,અજાવિલ,સદન કસાઇ...િર્ રે પાપીઓ ૫૫ણ ભર્િાનના ભતતો બની ચકૂ્યા છ  ણ ભર્િાનના ભતતો બની ચકૂ્યા છ  
અન  ભજનના પ્રભાિથી ત ઓિા ંવિલષણતા આિી છ  અન  ભજનના પ્રભાિથી ત ઓિા ંવિલષણતા આિી છ  --  એિી કોઇ કથા સાભંળીન  પિૂશનો એિી કોઇ કથા સાભંળીન  પિૂશનો 
કોઇ સારો સસં્ કાકોઇ સારો સસં્ કાર જાર્ી ઉિે..ર જાર્ી ઉિે..  

  કોઇકોઇ  પ્રાણી એિી આફતિા ંપ્રાણી એિી આફતિા ંઆિી ર્ઇ જ્યા ંત ન  બચિાની કોઇ સભંાિના જ ન િતી,પરંત ુઆિી ર્ઇ જ્યા ંત ન  બચિાની કોઇ સભંાિના જ ન િતી,પરંત ુ
ત  બચી ર્યુ,ંએિી ઘટના વિર્ ષન  જોઇન  ત ના િયેાિા ંએ ભાિ પૈદા થઇ જાય કે કોઇ ત  બચી ર્યુ,ંએિી ઘટના વિર્ ષન  જોઇન  ત ના િયેાિા ંએ ભાિ પૈદા થઇ જાય કે કોઇ 
એિી વિલષણ ર્ક્તત છ ,જે આિી આફતથી બબચાિ  છ ...એિી વિલષણ ર્ક્તત છ ,જે આિી આફતથી બબચાિ  છ ...  

  ત ન ત ન   કોઇ સતંના ંદર્શન થઇ જાય અન  ત ના ંકોઇ સતંના ંદર્શન થઇ જાય અન  ત ના ં૫૫તન કરિાિાળા ંદુષ્ કતન કરિાિાળા ંદુષ્ કિોન  જોઇન  ત ના ઉિોન  જોઇન  ત ના ઉ૫૫ર ર 
સતંનીસતંની  ૃૃપા થઇ જાય.ૃૃપા થઇ જાય.  



અનન  અનન    યભાિયભાિ  થિાિા ંખાસ િાત એ છ  કેઃ થિાિા ંખાસ િાત એ છ  કેઃ હુંહું  ભર્િાનનો છં અન  ભર્િાન િારા છ  ભર્િાનનો છં અન  ભર્િાન િારા છ  --  આ રીત  પોતાની આ રીત  પોતાની 
અિંતાન  બદલી દેિી.અિંતા પહરિતશનથી જેટલી જલ્ દીઅિંતાન  બદલી દેિી.અિંતા પહરિતશનથી જેટલી જલ્ દી શવુધ્ ધ શવુધ્ ધ આિ  છ ,એટલી શવુધ્ ધ આિ  છ ,એટલી શવુધ્ ધ જ જ૫,૫,તત૫,૫,યય૬,૬,દાન િર્ રે દાન િર્ રે 
હર મયાઓથી આિતી નથી.આ અિંતાના પહરિતશનના વિષયિા ંત્રણ િાતો છ .હર મયાઓથી આિતી નથી.આ અિંતાના પહરિતશનના વિષયિા ંત્રણ િાતો છ .  

  અિંતાન અિંતાન   દૂર કરિી : દૂર કરિી :     --જ્ઞાનયોર્થીજ્ઞાનયોર્થી  અિંતા દૂર થાય છ .અિંતા દૂર થાય છ .  
  અિંતાન અિંતાન   શધુ્ ધશધુ્ ધ કરિી : કરિી :    --કિશયોર્થીકિશયોર્થી  અિંતા શધુ્ ધઅિંતા શધુ્ ધ થાય છ . થાય છ .    

  અિંતાનુંઅિંતાનુ ં પહરિતશન કરવુ ં:પહરિતશન કરવુ ં:    --ભક્તતયોર્થીભક્તતયોર્થી  અિંતા બદલાઇ જાય છ .અિંતા બદલાઇ જાય છ .    

  ભક્તતયોર્નીભક્તતયોર્ની  દૃવષ્ ટદૃવષ્ ટએ તિાિ દુગુશણ દુરાચારો ભએ તિાિ દુગુશણ દુરાચારો ભર્િાનનીર્િાનની  વિમખુતા ઉવિમખુતા ઉ૫૫ર જ ટકી રિ ેછ ,જ્યારે પ્રાણીર જ ટકી રિ ેછ ,જ્યારે પ્રાણી  
અન્ યઅન્ યભાિથી ભર્િાનની સ્ મુભાિથી ભર્િાનની સ્ મખુ થઇ જાય છ  મ યાખ થઇ જાય છ  મ યારે તિાિ દુગુશણો દુરાચારો દૂર થઇ જાય છ  અન  તમ કારે તિાિ દુગુશણો દુરાચારો દૂર થઇ જાય છ  અન  તમ કાળ ળ 
ત  ધિાશમ િાત  ધિાશમ િા થઇ જાય છ ,િિાન પવિત્ર બની જાય છ ,કારણ કેઃ આ જીિ પોત  પરિામ િા થઇ જાય છ ,િિાન પવિત્ર બની જાય છ ,કારણ કેઃ આ જીિ પોત  પરિામ િાનો અંર્ છ  અન  નો અંર્ છ  અન  
જયારે ત નો ઉજયારે ત નો ઉદૃદૃર્ર્  ૫૫ણ ણ ૫૫રિામ િારિામ િાની પ્રાવ તની પ્રાવ ત કરિાનો થઇ ર્યો તો િિ  ત ન  ધિાશ કરિાનો થઇ ર્યો તો િિ  ત ન  ધિાશમ િામ િા થિાિા ં શુ ં િાર  થિાિા ં શુ ં િાર 
લાર્િાની ? િિ  ત  પાપામ િાલાર્િાની ? િિ  ત  પાપામ િા કેિી રીત  રિરે્  ? જીિ િાત્ર  કેિી રીત  રિરે્  ? જીિ િાત્ર ૫૫રિામ િારિામ િાનો અંર્ િોિાથી તમ િનો અંર્ િોિાથી તમ િતઃ વનદોષ તઃ વનદોષ 
છ .સસંારની આસક્તતન  કારણ  જ ત નાિા ંઆર્તંકુ દોષ આિી જાય છ .છ .સસંારની આસક્તતન  કારણ  જ ત નાિા ંઆર્તંકુ દોષ આિી જાય છ .દુરાચરીદુરાચરી  ૫૫ણ જ્યારે ભતત થઇ ર્કે છ  ણ જ્યારે ભતત થઇ ર્કે છ  
તો તો ૫૫છી ભતત થયા બાદ ત  ફરીથી દુરાચારી છી ભતત થયા બાદ ત  ફરીથી દુરાચારી ૫૫ણ થઇ ર્કે ણ થઇ ર્કે છ  એિ ્ યાછ  એિ ્ યાય કિ ેછ ,પરંત ુભતત થયા બાદ ય કિ ેછ ,પરંત ુભતત થયા બાદ 
ત િનુ ં ફરીથી ત િનુ ં ફરીથી ૫૫તન થઇ ર્કતુ ં નથી.આિ, ભર્િાન  બધાના ઉધ્ ધાતન થઇ ર્કતુ ં નથી.આિ, ભર્િાન  બધાના ઉધ્ ધાર િાટે રસ્ તોર િાટે રસ્ તો બતાવ્ યો બતાવ્ યો છ . છ .ભર્િાનભર્િાન  
શ્રીૃૃષ્ ણશ્રીૃૃષ્ ણ શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ી શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિાંતાિાં  કિેકિે  છ  કેઃછ  કેઃ  
અન  અન    ય ય   મ િ મ િ િિજાન્ તઃિિજાન્ તઃશ્રમુ િાશ્રમુ િા્ ય ્ ય ભ્ યભ્ ય ઉપાસત  ! ઉપાસત  !ત અવપત અવપ  ચાવતતર્ મ ય ચાવતતર્ મ ય િ મમૃ યુંિ મમૃ યુ ંશ્રવુત શ્રવુત૫૫રારાયણા !!  (ર્ીતાઃયણા !!  (ર્ીતાઃ૧૩/૨૫)૧૩/૨૫)  
((બીજાબીજા  િનષુ્ યોિનષુ્ યો આ રીત  ધ્ યા આ રીત  ધ્ યાનયોર્,સાખં્ યનયોર્,સાખં્ યયોર્,કિશયોર્..િર્ રે સાધનોન  નથી જાણતા,ફકત જીિ્ મુયોર્,કિશયોર્..િર્ રે સાધનોન  નથી જાણતા,ફકત જીિ્ મતુત તત 
િિાપુિિાપરુૂષોરૂષો  પાસ થી સાભંળીન  ઉપાસના કરે છ  એિા ત ઓ સાભંળિાન  પાસ થી સાભંળીન  ઉપાસના કરે છ  એિા ત ઓ સાભંળિાન  ૫૫રાયણ થય લા િનષુ્ યોરાયણ થય લા િનષુ્ યો  ૫૫ણ મમૃ યુણ મમૃ યનુ  ન  
તરી જાય છ )તરી જાય છ )  
સતંસતં  િિાપુિિાપરુૂષોનીરૂષોની  આજ્ઞાનુ ં પાલન કરિાથી એઆજ્ઞાનુ ં પાલન કરિાથી એિના િનની કે સકેંતની આજ્ઞાનસુાર તત  િના િનની કે સકેંતની આજ્ઞાનસુાર તત    ૫૫રતાપિૂશક રતાપિૂશક 
ચાલિાથી િનષુ્ યચાલિાથી િનષુ્ ય આ આ૫૫િ ળ  એ પરિામ િાિ ળ  એ પરિામ િાતમ િતમ િન  પ્રા તન  પ્રા ત થઇ જાય છ .ર્રીરની સાથ  સબધં રાખિાથી જ મમૃ યુ થઇ જાય છ .ર્રીરની સાથ  સબધં રાખિાથી જ મમૃ ય ુ 
થાય છ .જે િનષુ્ યોથાય છ .જે િનષુ્ યો િિાપુ િિાપરુૂષોનીરૂષોની  આજ્ઞાન  પરાયણ થઇ જાય છ  એિનો ર્રીર સાથ  િાન લો સબધં છટી જાય આજ્ઞાન  પરાયણ થઇ જાય છ  એિનો ર્રીર સાથ  િાન લો સબધં છટી જાય 
છ  આથી ત ઓ મમૃ યુછ  આથી ત ઓ મમૃ યનુ  તરીન  તરી  જાય છ .જાય છ .  ભર્િાન િાનિા અન  જાણિા ઉભર્િાન િાનિા અન  જાણિા ઉ૫૫ર િધારે જોર આપ  ર િધારે જોર આપ  
છ .સાભંળિાની અપ ષાએ િાનવુ ંઉત્તિ છ  અન  િાનિાની અપ ષાછ .સાભંળિાની અપ ષાએ િાનવુ ંઉત્તિ છ  અન  િાનિાની અપ ષાએએ  તમ િતમ િથી જાણી લ વુ ંઉત્તિ છ ,જેિ કેઃ થી જાણી લ વુ ંઉત્તિ છ ,જેિ કેઃ 
એક બાળકન  અિ  કિીએ કેઃઆ તારી િા છ ,આ વપતા છ ,કાકા છ  તો ત  સાભંળીન  ત િન  િાની લ  છ ,પછી એક બાળકન  અિ  કિીએ કેઃઆ તારી િા છ ,આ વપતા છ ,કાકા છ  તો ત  સાભંળીન  ત િન  િાની લ  છ ,પછી 
આર્ળ જતા ંત ન  ખબર પડ ેઆર્ળ જતા ંત ન  ખબર પડ ે છ  કેઃત નો અથશ શુ ં થાય છ .આિ,અિ  છ  કેઃત નો અથશ શુ ં થાય છ .આિ,અિ  ૫૫ણ સાભંળ લી િાતોન  િાની લઇએ ણ સાભંળ લી િાતોન  િાની લઇએ 
છીએ.છીએ.  
ભર્િાનભર્િાન  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃજ્ઞાત  જ્ઞાત    િાિા  િા ંર્ાવંતમ ૃ્  છિા ંર્ાવંતમ ૃ્  છવત વત (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૫/૨૯)૫/૨૯)જેજે  િન  તમ િિન  તમ િતઃ જાણી લ  છ  ત  ર્ાવંતન  પ્રા તતઃ જાણી લ  છ  ત  ર્ાવંતન  પ્રા ત થાય  થાય 
છ . છ . ભર્િાનનીભર્િાનની  આ િાતન  અિ  સાભંળીએ છીએ પરંત ુત ન  િાનતા નથી અન  િાની લઇએ તો અિાંંુ  કાિ આ િાતન  અિ  સાભંળીએ છીએ પરંત ુત ન  િાનતા નથી અન  િાની લઇએ તો અિાંંુ  કાિ 
થઇ જાય.થઇ જાય.  
  ભર્િાન ભર્િાન   ર્ીતાિા ંજાણિા ઉર્ીતાિા ંજાણિા ઉ૫૫ર વિર્ ષ બળ આ યુંર વિર્ ષ બળ આ યુ ંછ .િાસ્ ત છ .િાસ્ તિિા ંજે કાિ િનથી થાય છ  ત ની જ િિા ંજે કાિ િનથી થાય છ  ત ની જ 
હકિંિત છ .કોઇહકિંિત છ .કોઇ૫૫ણ હર મયાિા ંજો િનિા ંકોઇ સ્ િાણ હર મયાિા ંજો િનિા ંકોઇ સ્ િાથશ છ  તો ત  નીચા દજાશનુ ંછ . હર મયાિા ંત્રણ િાત મખુ્ યથશ છ  તો ત  નીચા દજાશનુ ંછ . હર મયાિા ંત્રણ િાત મખુ્ ય છ .હર મયા  છ .હર મયા 
કા ંતો સ્ િાકા ંતો સ્ િાથશથી થાય છ  અથિા પરિાથશથી અથિા આ બનં થી રથશથી થાય છ  અથિા પરિાથશથી અથિા આ બનં થી રહિત.હિત.જ્યાંજ્યાં  સ્ િાસ્ િાથશ અન  થશ અન  ૫૫રિાથશ બનં  નથી ત  રિાથશ બનં  નથી ત  
હર મહર મયાઓન યાઓન   મ યામ યાર્ કરી દેિો જોઇએ.પ્રિાદ અન  આળસથી બચવુ ં જઇએ.સિગ્ર સિય ભર્િાનની તરફ ર્ કરી દેિો જોઇએ.પ્રિાદ અન  આળસથી બચવુ ં જઇએ.સિગ્ર સિય ભર્િાનની તરફ 
લર્ાિવુ ંજોઇએ.જેિ અિોન  ખબર િોય કેઃઅિી ખાડો છ  અન  ત િા ંલર્ાિવુ ંજોઇએ.જેિ અિોન  ખબર િોય કેઃઅિી ખાડો છ  અન  ત િા ં૫૫ડીશુ ંતો પ્રાણનાર્ થઇ જર્  તો અિ  ડીશુ ંતો પ્રાણનાર્ થઇ જર્  તો અિ  



ત ની પાસ  ત ની પાસ  ૫૫ણ નથી ત િી જ રીત  જો અિ  પાપોન  સણ નથી ત િી જ રીત  જો અિ  પાપોન  સિજી લઇશુ ં તો અિારાથી કયારેય પાપ નિી િજી લઇશુ ં તો અિારાથી કયારેય પાપ નિી 
થાય,કેિકેઃથાય,કેિકેઃભર્િાનભર્િાન  કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ   
અધોઅધો  ર્્ છર્્ છવ્ તવ્ ત તાિસાઃ તાિસાઃતાિસીતાિસી  વ્ યવ્ યક્તત અધોલોકિા ં જાય છ ,આ સિજ્યા ક્તત અધોલોકિા ં જાય છ ,આ સિજ્યા ૫૫છી કોઇછી કોઇ૫૫ણ દુગુશણ દુરાચાર ણ દુગુશણ દુરાચાર 
અિારાિા ંઆિી ર્કતા જ નથી.જો લૌહકક સ્ િાઅિારાિા ંઆિી ર્કતા જ નથી.જો લૌહકક સ્ િાથશનુ ં ર્ચિંતન થશનુ ં ર્ચિંતન ૫૫ણ િાનીકારક િાલિૂ ણ િાનીકારક િાલિૂ ૫૫ડ ેતો ત નાથી છૂટકારો ડ ેતો ત નાથી છૂટકારો 
થઇ ર્કે છ ,પરિાથઇ ર્કે છ ,પરિાથશ વિષય જ સૌથી ઉ્ ચથશ વિષય જ સૌથી ઉ્ ચકોટીની ચીજ છ .કોટીની ચીજ છ .  ઉપરોકત કિલેી િાતોન  એકાતંિા ં બ સીન  ઉપરોકત કિલેી િાતોન  એકાતંિા ં બ સીન  
િારંિાર વિચાર કરિો જોઇએ.િારંિાર વિચાર કરિો જોઇએ.ભલ ભલ   સિશસ્ િસિશસ્ િનો નાર્ થઇ જાય પરંત ુજેનાથી ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિા ંભટકવુ ંનો નાર્ થઇ જાય પરંત ુજેનાથી ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિા ંભટકવુ ં
૫૫ડ ે ત  કાિ અિો નિી કરીએ.ડ ે ત  કાિ અિો નિી કરીએ.આિીઆિી  રીત  દૃઢતાથી વિચારિાથી અિ  િાસ્ તરીત  દૃઢતાથી વિચારિાથી અિ  િાસ્ તિિા ં સખુી બની જઇએ િિા ં સખુી બની જઇએ 
છીએ.આવુ ંસિજિાછીએ.આવુ ંસિજિાથી અ્ યથી અ્ ય કાિ ર્ૌણ બની જાય છ .જો અિ  આ િાતોન  સિજી લઇએ તો અિોન  અ્ ય કાિ ર્ૌણ બની જાય છ .જો અિ  આ િાતોન  સિજી લઇએ તો અિોન  અ્ ય  
કાિ ખતરનાક દેખાય છ  અન  અિ  સૌથી પિલેા ંભજન જ કરિા લાર્ીએ છીએ.િજુ તો િા્ યકાિ ખતરનાક દેખાય છ  અન  અિ  સૌથી પિલેા ંભજન જ કરિા લાર્ીએ છીએ.િજુ તો િા્ યતાિા ં જ તાિા ં જ 
ખાિી છ  પછી જાણિાની િાત તો ખબૂ દૂરની િાત છ .િસ્ ત ુખાિી છ  પછી જાણિાની િાત તો ખબૂ દૂરની િાત છ .િસ્ તનુા તમ િના તમ િનુ ંજ્ઞાન થિાથી તો નુ ંજ્ઞાન થિાથી તો ૫૫છી અ્ યછી અ્ ય કાિ  કાિ 
ખતિ થઇ જાય છ .ખતિ થઇ જાય છ .અિારે અિારા વનમ યઅિારે અિારા વનમ ય કિશની સાથ  સાથ  પાચં વિવનટ આ વિચારન  વનમ ય કિશની સાથ  સાથ  પાચં વિવનટ આ વિચારન  વનમ યકિશિા ંસાિ લ કિશિા ંસાિ લ 
કરી લ િા ંજોઇએ.જો અિારા ર્રીરનો નાર્ થઇ જાય તો અિાંંુ  શુ ંનકુર્ાન થિાનુ ંછ ? કારણ કેઃઆ સિશ તો કરી લ િા ંજોઇએ.જો અિારા ર્રીરનો નાર્ થઇ જાય તો અિાંંુ  શુ ંનકુર્ાન થિાનુ ંછ ? કારણ કેઃઆ સિશ તો 
નાર્િાન છ  જ.િનષુ્ યનાર્િાન છ  જ.િનષુ્ યયોવન વસિાય અ્ યયોવન વસિાય અ્ ય યોવનયોિા ં આમ િ યોવનયોિા ં આમ િ કલ્ યા કલ્ યાણના િાટે આર્ળ આિી ર્કતા ંણના િાટે આર્ળ આિી ર્કતા ં
નથી,એટનથી,એટલા િાટે આ િનષુ્ યલા િાટે આ િનષુ્ યર્રીરન  પાિીન  પોતાનો ઉદે્ યર્રીરન  પાિીન  પોતાનો ઉદે્ ય સફળ કરી લ િો જોઇએ.ર્ાસ્ ત્ર સફળ કરી લ િો જોઇએ.ર્ાસ્ ત્ર  કિેકિે  છ  કેઃછ  કેઃ  
!! ઉવત્તષ્ િ!! ઉવત્તષ્ િત જાગ્રત પ્રા તત જાગ્રત પ્રા ત િરાવ્ ન િરાવ્ નબોધત !!બોધત !!  
ઉિોઉિો,જાર્ો અન  આમ િ,જાર્ો અન  આમ િકલ્ યાકલ્ યાણકારી શ્ર ષ્ િણકારી શ્ર ષ્ િ િચનોન  સાભંળીન ,જાણીન  લક્ષ્ ય િચનોન  સાભંળીન ,જાણીન  લક્ષ્ યની પ્રાવ તની પ્રાવ ત િાટે આર્ળ  િાટે આર્ળ 
િધો.આપણ  આધ્ યાિધો.આપણ  આધ્ યાવમ િવમ િક વિષયિા ંસઇૂ રક વિષયિા ંસઇૂ રહ્યા િોઇએ તો ત નાથી આર્ળ િધીએ.ઉિો,જાર્ો અન  ત  તમ િહ્યા િોઇએ તો ત નાથી આર્ળ િધીએ.ઉિો,જાર્ો અન  ત  તમ િન  ન  
સિજો,પરંત ુઅિ  તો િોિ િાયાસિજો,પરંત ુઅિ  તો િોિ િાયારૂપીરૂપી  િહદરા પીન  નર્ાિા ંચરૂ છીએ.અિારે વિચારવુ ંજોઇએ કેઃ પાપીથી િહદરા પીન  નર્ાિા ંચરૂ છીએ.અિારે વિચારવુ ંજોઇએ કેઃ પાપીથી 
અધીક પાપી પણ જો િોય અન  આજે જ િરણ પાિનાર િોય તો ત નુ ંઅધીક પાપી પણ જો િોય અન  આજે જ િરણ પાિનાર િોય તો ત નુ ં૫૫ણ કલ્ યાણ કલ્ યાણ થઇ ર્કતુ ંિોય તો ણ થઇ ર્કતુ ંિોય તો ૫૫છી છી 
અિારી પાસ  તો િજુ ઘણો સિય છ ,ત અિારી પાસ  તો િજુ ઘણો સિય છ ,ત િ છતા ંજો અિ  પોતાનુ ંઆમ િિ છતા ંજો અિ  પોતાનુ ંઆમ િકલ્ યાકલ્ યાણ નિી કરીએ તો અિારા જેિો ણ નિી કરીએ તો અિારા જેિો 
મખૂશ બીજો કોઇ નથી.અિ  નિી િાનીએ તો ર્ાસ્ ત્રોમખૂશ બીજો કોઇ નથી.અિ  નિી િાનીએ તો ર્ાસ્ ત્રો અન  સતંોન  તો કોઇ નકુર્ાન થિાનુ ંનથી,નકુર્ાન તો  અન  સતંોન  તો કોઇ નકુર્ાન થિાનુ ંનથી,નકુર્ાન તો 
અિાંંુ  જ થિાનુ ં છ ,એટલ  અિારે વિચાર કરિો જોઇએ કેઃઅિાંંુ  જેિા ંઅિાંંુ  જ થિાનુ ં છ ,એટલ  અિારે વિચાર કરિો જોઇએ કેઃઅિાંંુ  જેિા ં ૫૫રિહિત છ  ત  કાિ ના િાટે રિહિત છ  ત  કાિ ના િાટે 
પ્રાણપ્રાણ૫૫યશ્ તયશ્ ત પ્રય પ્રયમ નમ ન કરિો જોઇએ.ત ના િાટે િરવુ ંવિટવુ ંજોઇએ.લોકો તો ધન અન  િાન કરિો જોઇએ.ત ના િાટે િરવુ ંવિટવુ ંજોઇએ.લોકો તો ધન અન  િાન--બડાઇના િાટે િરી બડાઇના િાટે િરી 
જાય છ ,જેલ જાય છ  ત નાથી ત િન  િાન િળ  છ  પણ...ત િનુ ં કલ્ યાજાય છ ,જેલ જાય છ  ત નાથી ત િન  િાન િળ  છ  પણ...ત િનુ ં કલ્ યાણ થતુ ંનથી.િસ્ ત ુણ થતુ ંનથી.િસ્ તતુઃ કલ્ યાતઃ કલ્ યાણના િાટે ણના િાટે 
િરવુ ંજ અસલી ચીજ છ .િાનિ િરે તો એિી રીત  િરે કે ફરીથી િરવુ ંના પડ.ે.ધિશના િાટે િરેિરવુ ંજ અસલી ચીજ છ .િાનિ િરે તો એિી રીત  િરે કે ફરીથી િરવુ ંના પડ.ે.ધિશના િાટે િરે......!!!!  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................  
જેવુ ંઅન્ન ત વુ ંિનજેવુ ંઅન્ન ત વુ ંિન  

િનષુ્ યિનષુ્ યની જે સ્િાભાવિક વવૃત્ત ક્સ્થવત ભાિ બન  છ  ત ના બનિાના કેટલાય કારણો િોય છ ,ત િા ંઆિાર ની જે સ્િાભાવિક વવૃત્ત ક્સ્થવત ભાિ બન  છ  ત ના બનિાના કેટલાય કારણો િોય છ ,ત િા ંઆિાર ૫૫ણ ણ 
એકએક  કારણ છ .કિિેત કારણ છ .કિિેત ૫૫ણ છ  કે જેવુ ંખાય અન્ન ત વુ ંથાય િન..એટલ  આિાર જેટલો સાત્મિક િોય ણ છ  કે જેવુ ંખાય અન્ન ત વુ ંથાય િન..એટલ  આિાર જેટલો સાત્મિક િોય 
છ ,િનષુ્ યછ ,િનષુ્ યની વવૃત્ત ત ટલી જ સાત્મિક બન  છ ..એટલ  કે સાત્મિક વવૃત્ત બનિાિા ંસાત્મિક આિારથી સિાયતા ની વવૃત્ત ત ટલી જ સાત્મિક બન  છ ..એટલ  કે સાત્મિક વવૃત્ત બનિાિા ંસાત્મિક આિારથી સિાયતા 
િળ  છ .િળ  છ .  
ઉઉ૫૫વનષદોિા ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ વનષદોિા ંકિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ અન્નિય ંહિ સૌ્ય િનઃઅન્નિય ંહિ સૌ્ય િનઃ    જેવુ ંઅન્ન િોયજેવુ ંઅન્ન િોય  છ  ત વુ ંજ િન બન  છ .         છ  ત વુ ંજ િન બન  છ .           

(છાદંોગ્ય ઉ(છાદંોગ્ય ઉ૫૫વનષદ)વનષદ)  
અન્નની અસર િન ઉઅન્નની અસર િન ઉ૫૫ર ર ૫૫ડ ે છ .અન્નના સકૂ્ષ્ િડ ે છ .અન્નના સકૂ્ષ્ િભાર્થી િન (અંતઃકરણ) બન  છ .બીજા નબંરના ભાર્થી ભાર્થી િન (અંતઃકરણ) બન  છ .બીજા નબંરના ભાર્થી 
વિયશ..ત્રીજા ભાર્થી રતત અન  ચોથાભાર્થી િળ બન  છ  કે જે બિાર નીકળી જાય છ .આથી િનન  શુ્  વિયશ..ત્રીજા ભાર્થી રતત અન  ચોથાભાર્થી િળ બન  છ  કે જે બિાર નીકળી જાય છ .આથી િનન  શુ્  



બનાિિા િાટે ભોજન શુ્  બનાિિા િાટે ભોજન શુ્  ૫૫વિત્ર િોવુંવિત્ર િોવુ ં જોઇએ.ભોજનની શદુ્વ્થી િન (અંતઃકરણ)ની શદુ્વ્ થાય છ .જોઇએ.ભોજનની શદુ્વ્થી િન (અંતઃકરણ)ની શદુ્વ્ થાય છ .  
આિારશુ્ ો સમિશદુ્વ્ઃ આિારશુ્ ો સમિશદુ્વ્ઃ (છાદંોગ્ય ઉ(છાદંોગ્ય ઉ૫૫વનષદઃવનષદઃ૨/૨૮/૨)૨/૨૮/૨)  
જ્યા ંભોજન કરીએ છીએ મયાનં ુ ંસ્થાન..િાયિુડંળ..દ્દ્ય તથા ત ના જ્યા ંભોજન કરીએ છીએ મયાનં ુ ંસ્થાન..િાયિુડંળ..દ્દ્ય તથા ત ના ૫૫ર બ સીન  ભોજન કરીએ છીએ ત  આસન ર બ સીન  ભોજન કરીએ છીએ ત  આસન 
૫૫ણ શુ્ ..ણ શુ્ ..૫૫વિત્ર િોવુ ં જોઇએ,કારણ કેઃ ભોજન કરતી િખત  પ્રાણો જ્યાવિત્ર િોવુ ં જોઇએ,કારણ કેઃ ભોજન કરતી િખત  પ્રાણો જ્યારે અન્ન ગ્રિણ કરે છ  મયારે ત ઓ રે અન્ન ગ્રિણ કરે છ  મયારે ત ઓ 
ર્રીરના બધા જ રોિૃપૂોથી આસપાસના ર્રીરના બધા જ રોિૃપૂોથી આસપાસના ૫૫રિાણુઓંન  રિાણુઓંન  ૫૫ણ ખ ચ  છ ..ગ્રિણ કરે છ , આથી મયાનં ુ ં સ્થાન ણ ખ ચ  છ ..ગ્રિણ કરે છ , આથી મયાનં ુ ં સ્થાન 
િાયિુડંળ..િર્ રે જેિા િર્ .પ્રાણો ત િા ંજ િાયિુડંળ..િર્ રે જેિા િર્ .પ્રાણો ત િા ંજ ૫૫રિાણુઓં ખ ચર્  અન  ત ઓના અનસુાર જ િન બનર્ .ભોજન રિાણુઓં ખ ચર્  અન  ત ઓના અનસુાર જ િન બનર્ .ભોજન 
બનાિિાિાળાના ભાિોબનાિિાિાળાના ભાિો--વિચારો વિચારો ૫૫ણ શુ્  સાત્મિક િોિા ણ શુ્  સાત્મિક િોિા જોઇએ.જોઇએ.  

ભોજન કરતા ંભોજન કરતા ં૫૫િલેા ંબનં્ન  િાથ..બનં્ન  િલેા ંબનં્ન  િાથ..બનં્ન  ૫૫ર્ અન  મખુ...આ પાચં ય શુ્ર્ અન  મખુ...આ પાચં ય શુ્ --૫૫વિત્ર જળથી ધોઇ લીધા  છીવિત્ર જળથી ધોઇ લીધા  છી  
પિૂશ કે ઉત્તર હદર્ાની તરફ મખુ રાખીન  શુ્  આસન પિૂશ કે ઉત્તર હદર્ાની તરફ મખુ રાખીન  શુ્  આસન ૫૫ર બ સીન  ભોજનની તિાિ ચીજોન  ભર્િાનન  અપણશ ર બ સીન  ભોજનની તિાિ ચીજોન  ભર્િાનન  અપણશ 
કરીન  પ્રથિ કોળીયો ભર્િાનનુ ંનાિ લઇન  જ મખુિા ંમકુિો.પ્રમય ક કોળીયો કરીન  પ્રથિ કોળીયો ભર્િાનનુ ંનાિ લઇન  જ મખુિા ંમકુિો.પ્રમય ક કોળીયો મખુિા ંમકુ્યા મખુિા ંમકુ્યા ૫૫છી બત્રીસિાર છી બત્રીસિાર 
ચાિિાથી ત  ત  ભોજન સપુા્ય અન  આરોગ્યદાયક થાય છ  તથા થોડા અન્નથી જ તવૃ તચાિિાથી ત  ત  ભોજન સપુા્ય અન  આરોગ્યદાયક થાય છ  તથા થોડા અન્નથી જ તવૃ ત થાય છ .ભોજન  થાય છ .ભોજન 
કરતી િખત  દરેક ગ્રાસ  ભર્િાનનુ ંનાિ જકરતી િખત  દરેક ગ્રાસ  ભર્િાનનુ ંનાિ જ૫૫િાથી અન્નદોષ દૂર થાય છ .િાથી અન્નદોષ દૂર થાય છ .  
  જે લોકો ઇષ્ યાશજે લોકો ઇષ્ યાશ..ભય અન  ર મોધથી યતુત છ  તથા લોભી છ  અન  રોર્ તથા દીનતાથી પીહડ..ભય અન  ર મોધથી યતુત છ  તથા લોભી છ  અન  રોર્ તથા દીનતાથી પીહડત છ  ત ઓ ત છ  ત ઓ 
જે ભોજન કરે છ  ત  સારી રીત  પચતુ ંનથી ત નાથી અજીણશ થઇ જાય છ જે ભોજન કરે છ  ત  સારી રીત  પચતુ ંનથી ત નાથી અજીણશ થઇ જાય છ   એટલા િાટે િનષુ્ યએટલા િાટે િનષુ્ યએ ભોજન કરતી એ ભોજન કરતી 
િ ળાએ િનન  ર્ાતં તથા પ્રસન્ન રાખવુ ંજોઇએ.િનિા ંકાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ..િર્ રે દોષોની વવૃત્તઓન  આિિા િ ળાએ િનન  ર્ાતં તથા પ્રસન્ન રાખવુ ંજોઇએ.િનિા ંકાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ..િર્ રે દોષોની વવૃત્તઓન  આિિા 
ન દેિી અન  જો આિી જાય તો ત  િ ળાએ ભોજન ન કરવુ,ં કેિકે વવૃત્તઓનીન દેિી અન  જો આિી જાય તો ત  િ ળાએ ભોજન ન કરવુ,ં કેિકે વવૃત્તઓની  અસર ભોજન અસર ભોજન ૫૫ર પડ ેછ  અન  ર પડ ેછ  અન  
ત  અનસુાર અંતઃકરણ બન  છ .ત  અનસુાર અંતઃકરણ બન  છ .  
    ખરાબ વ્યક્તતની અથિા ભખૂ્યા ૃતૂરાની દ્દવષ્ િખરાબ વ્યક્તતની અથિા ભખૂ્યા ૃતૂરાની દ્દવષ્ િ ભોજન  ભોજન ૫૫ર ર ૫૫ડી જિાથી ભોજન અપવિત્ર બની જાય ડી જિાથી ભોજન અપવિત્ર બની જાય 
છ .િિ  ત  ભોજન છ .િિ  ત  ભોજન ૫૫વિત્ર કેિી રીત  થાય ? ભોજન વિત્ર કેિી રીત  થાય ? ભોજન ૫૫ર ત ની દ્દવષ્ ટર ત ની દ્દવષ્ ટ  ૫૫ડી જાય તો ત ન  દેખીન  િનિા ંપ્રસન્ન ડી જાય તો ત ન  દેખીન  િનિા ંપ્રસન્ન 
થઇ જવુ ંજોઇએ કે ભર્િાન થઇ જવુ ંજોઇએ કે ભર્િાન ૫૫ધાયાશ છ ,આથી ત ન  સૌથી ધાયાશ છ ,આથી ત ન  સૌથી ૫૫િલેા ંથોડંુ અન્ન આપીન  ભોજન કરાિી દેવુ ંત ન  િલેા ંથોડંુ અન્ન આપીન  ભોજન કરાિી દેવુ ંત ન  
આ યાઆ યા પછી િધ લા શુ્  અન્નન  પોત  ગ્રિણ કરિાથી દ્દવષ્ ટ પછી િધ લા શુ્  અન્નન  પોત  ગ્રિણ કરિાથી દ્દવષ્ ટદોષ િટી જાય છ  અન  ત  અન્ન દોષ િટી જાય છ  અન  ત  અન્ન ૫૫વિત્ર થઇ જાય વિત્ર થઇ જાય 
છ .ભોજન કરિાિાળા તથા ભોજન કરાિિાિાળાના ભાિની છ .ભોજન કરિાિાળા તથા ભોજન કરાિિાિાળાના ભાિની ૫૫ણ ભોજન ણ ભોજન ૫૫ર અસર ર અસર ૫૫ડ ેછ  જેિકે...ડ ેછ  જેિકે...  
(૧) (૧) ભોજન કરિાભોજન કરિાિાળાની અપ ષાએ ભોજન કરાિિાિાળાની જેટલી િધ ુપ્રસન્નતા િર્  ત  ભોજન ત ટલુ ંજ િાળાની અપ ષાએ ભોજન કરાિિાિાળાની જેટલી િધ ુપ્રસન્નતા િર્  ત  ભોજન ત ટલુ ંજ 
ઉત્તિ દરજ્જાનુ ંિાનિાિા ંઆિ  છ .ઉત્તિ દરજ્જાનુ ંિાનિાિા ંઆિ  છ .  
(ર) ભોજન કરાિિાળો તો ઘણી જ પ્રસન્નતાથી ભોજન કરાિ  છ  પરંત ુભોજન કરિાિાળો િફતિા ંભોજન (ર) ભોજન કરાિિાળો તો ઘણી જ પ્રસન્નતાથી ભોજન કરાિ  છ  પરંત ુભોજન કરિાિાળો િફતિા ંભોજન 
િળી ર્યુ,ંિારા આટલા પૈસા બચી ર્યા..આનાથી િારાિા ંબળ આિી જર્ .. િર્ િળી ર્યુ,ંિારા આટલા પૈસા બચી ર્યા..આનાથી િારાિા ંબળ આિી જર્ .. િર્ રે સ્િાથશનો ભાિ રાખી લ  રે સ્િાથશનો ભાિ રાખી લ  
તો ત  ભોજન િધ્યિ દરજ્જાનુ ંથઇ જાય છ ..અન ...તો ત  ભોજન િધ્યિ દરજ્જાનુ ંથઇ જાય છ ..અન ...  
(૩) (૩) ભોજન કરાિિાિાળાનો એ ભાિ િોય કે આ ક્યાથંી િારા ઘ ર આિી ર્યો..આની પાછળ આટલો ખચો ભોજન કરાિિાિાળાનો એ ભાિ િોય કે આ ક્યાથંી િારા ઘ ર આિી ર્યો..આની પાછળ આટલો ખચો 
કરિો કરિો ૫૫ડર્ ..િર્ રે ભાિો તથા ભોજન કરિાિાળાિા ંડર્ ..િર્ રે ભાિો તથા ભોજન કરિાિાળાિા ં૫૫ણ સ્િાથશભાિ િોય તો ત  વનૃૃષ્ ટણ સ્િાથશભાિ િોય તો ત  વનૃૃષ્ ટ દરજ્જાનુ ંભોજન  દરજ્જાનુ ંભોજન 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .  
    ભોજનના ભોજનના ૫૫દાથો સાત્મિક િોિા છતા ંદાથો સાત્મિક િોિા છતા ં૫૫ણ જો ત  ્યાયયતુત અન  સાચી કિાણીના નિીં િોય,પરંત ુણ જો ત  ્યાયયતુત અન  સાચી કિાણીના નિીં િોય,પરંત ુ
વનવષ્ રીવતથી પ દા કરેલા િર્  તો ત નુ ંવનવષ્ રીવતથી પ દા કરેલા િર્  તો ત નુ ં૫૫રીણાિ સારૂ આિતુ ંનથી..રીણાિ સારૂ આિતુ ંનથી..ત નાિા ંકંઇન  કંઇ રાજસી..તાિસી ત નાિા ંકંઇન  કંઇ રાજસી..તાિસી 
વવૃત્તઓ પ દા થર્  જેથી પદાથોિા ંરાર્વવૃત્તઓ પ દા થર્  જેથી પદાથોિા ંરાર્  િધર્ ,વનિા,આળસ િધર્ ,વનિા,આળસ ૫૫ણ િધારે થર્  એટલ  ભોજનનાણ િધારે થર્  એટલ  ભોજનના  ૫૫દાથો સાત્મિક દાથો સાત્મિક 
િોય..સાચી કિાણીના િોય િોય..સાચી કિાણીના િોય ૫૫વિત્રતાપિૂશક બનાિ લ િોય અન  ભર્િાનન  ભોર્ લર્ાિી ર્ાવંતપિૂશક ઓછી વિત્રતાપિૂશક બનાિ લ િોય અન  ભર્િાનન  ભોર્ લર્ાિી ર્ાવંતપિૂશક ઓછી 
િાત્રાિા ંખાિાિા ંઆિ  તો ત નુ ંપરીણાિ ખબુ જ સારંૂ આિ  છ .િાત્રાિા ંખાિાિા ંઆિ  તો ત નુ ંપરીણાિ ખબુ જ સારંૂ આિ  છ .  



    રાજસ ભોજન ્યાયયતુત અન  સાચી કિાણીનુ ંિોિા છતા ંરાજસ ભોજન ્યાયયતુત અન  સાચી કિાણીનુ ંિોિા છતા ં૫૫ણ તમકાળ તો ભોજનની અસર થિાની ણ તમકાળ તો ભોજનની અસર થિાની 
જ ! કારણ કેઃ જ ! કારણ કેઃ ભોજ્ય પદાથોના ર્રીર સાથ  િધારે સબધં િોય છ  ભોજ્ય પદાથોના ર્રીર સાથ  િધારે સબધં િોય છ  ૫૫રંત ુભોજન સાચી કિાણીનુ ંિોિાથી રંત ુભોજન સાચી કિાણીનુ ંિોિાથી 
૫૫રીણાિિા ંવવૃત્તઓ સારી બનર્ .રીણાિિા ંવવૃત્તઓ સારી બનર્ .  
    તાિસ ભોજન સાચી કિાણીનુ ંિોિા છતા ંતાિસી વવૃત્તઓ બનર્  જ ! તાિસ ભોજન સાચી કિાણીનુ ંિોિા છતા ંતાિસી વવૃત્તઓ બનર્  જ ! ૫૫રંત ુસાચી કિાણીનુ ંિોિાથી રંત ુસાચી કિાણીનુ ંિોિાથી 
આઆ૫૫ણી વવૃત્તઓનુ ંસ્થાવયમિ રિરે્  નિીં.શુ્  કિાણીના પૈસાથી અનાજ િર્ ણી વવૃત્તઓનુ ંસ્થાવયમિ રિરે્  નિીં.શુ્  કિાણીના પૈસાથી અનાજ િર્ રેિાથંી રેિાથંી ૫૫દાથો ખરીદિાિા ંદાથો ખરીદિાિા ં
આિ ,રસોઇ આિ ,રસોઇ ૫૫વિત્ર જગ્યાએ સ્િ્છ િસ્ત્ર વિત્ર જગ્યાએ સ્િ્છ િસ્ત્ર ૫૫િરેીન  િરેીન  ૫૫વિત્રતાપિૂશક બનાિિાિા ંઆિ ..ભોજન ભર્િાનન  અપશણ વિત્રતાપિૂશક બનાિિાિા ંઆિ ..ભોજન ભર્િાનન  અપશણ 
કરિાિા ંઆિ  અન  ભર્િાનનુ ંર્ચ્તનકરિાિા ંઆિ  અન  ભર્િાનનુ ંર્ચ્તન  અન  ત િના નાિનો જઅન  ત િના નાિનો જ૫ ૫ કરતા ંકરતા ંપ્રસાદ બદુ્વ્થી ભોજન ગ્રિણ કરતા ંકરતા ંપ્રસાદ બદુ્વ્થી ભોજન ગ્રિણ 
કરિાિા ંઆિ  તો એવુ ંભોજન સાત્મિક ભોજન કિિેાય કરિાિા ંઆિ  તો એવુ ંભોજન સાત્મિક ભોજન કિિેાય છ .છ .  
  સ્િાથશ અન  અર્ભિાનની પ્રધાનતાના લીધ , સમયસ્િાથશ અન  અર્ભિાનની પ્રધાનતાના લીધ , સમય--અસમયનો કોઇ વિચાર કયાશ વિના પૈસા અસમયનો કોઇ વિચાર કયાશ વિના પૈસા 
કિાિિાિા ંઆિ , સ્િાદકિાિિાિા ંઆિ , સ્િાદ--ર્રીરની પવૃષ્ ટર્રીરની પવૃષ્ ટ ભોર્ ભોર્િિાનુ ંસાિથ્યશ િધારિાનો ઉદ્દ ્ય રાખીન  ભોજનના  ભોર્ ભોર્િિાનુ ંસાિથ્યશ િધારિાનો ઉદ્દ ્ય રાખીન  ભોજનના 
૫૫દાથો ખરીદિાિા ંઆિ ,,જીભન  સ્િાહદષ્ ટદાથો ખરીદિાિા ંઆિ ,,જીભન  સ્િાહદષ્ ટ લાર્  અન  દેખિાિા ં લાર્  અન  દેખિાિા ં૫૫ણ સુદંર લાર્  એિી દ્દવષ્ ટણ સુદંર લાર્  એિી દ્દવષ્ ટથી,રીતથી ત ન  થી,રીતથી ત ન  
બનાિિાિા ંઆિ  અન  આસક્તતપિૂશક ખાિાિા ંઆિ  એવુ ંભોજન તાિસ ભોજન િોય છ .બનાિિાિા ંઆિ  અન  આસક્તતપિૂશક ખાિાિા ંઆિ  એવુ ંભોજન તાિસ ભોજન િોય છ .  
જૂિજૂિ--કક૫૫ટટ--ચોરીચોરી--લ ૂટંલ ૂટં--દર્ાબાજી..િર્ રે કોઇ રીત  પૈસા કિાિિાિા ંઆિ ,શદુ્વ્દર્ાબાજી..િર્ રે કોઇ રીત  પૈસા કિાિિાિા ંઆિ ,શદુ્વ્--અશદુ્વ્નો વિચાર કયાશ વિના અશદુ્વ્નો વિચાર કયાશ વિના 
િાસંિાસં--િાછલીિાછલી--ઇંડા..િર્ રે ખરીદિાિા ંઆિ ,વિવધઇંડા..િર્ રે ખરીદિાિા ંઆિ ,વિવધ--વિધાનનો કોઇ ખ્યાલ રાખ્યા વિના ભોજવિધાનનો કોઇ ખ્યાલ રાખ્યા વિના ભોજન બનાિિાિા ંન બનાિિાિા ં
આિ  અન  િાથઆિ  અન  િાથ--૫૫ર્ ધોયા વિના અન  ર્ ધોયા વિના અન  ૫૫ર્રખા ંર્રખા ં૫૫િરેીન  અશુ્  િાયિુડંળિા ંત ન  ખાિાિા ંઆિ  ત વુ ંભોજન િરેીન  અશુ્  િાયિુડંળિા ંત ન  ખાિાિા ંઆિ  ત વુ ંભોજન 
તાિસી ભોજન કિિેાય છ .તાિસી ભોજન કિિેાય છ .  
  એક િિામિા રાજ્યગરુૂ િતા.અિારનિાર ત  રાજિિલેિા ંરાજાન  ઉએક િિામિા રાજ્યગરુૂ િતા.અિારનિાર ત  રાજિિલેિા ંરાજાન  ઉ૫૫દેર્ આદેર્ આ૫૫િા િાટે જતા િા િાટે જતા 
િતા.એક હદિસ ત  રાજિિલેિા ંર્યા અન  મયા ંજ ભોજન િતા.એક હદિસ ત  રાજિિલેિા ંર્યા અન  મયા ંજ ભોજન ૫૫ણ લીધુંણ લીધુ.ંબપોરના સિય  ત ઓ એકલા આરાિ .બપોરના સિય  ત ઓ એકલા આરાિ 
કરી રહ્યા િતા.નજીકિા ંજ ખીટીં ઉકરી રહ્યા િતા.નજીકિા ંજ ખીટીં ઉ૫૫ર રાણીનો હકિંિતી િાર ભરાિ લ િતો. િિામિાની નજર િાર ઉર રાણીનો હકિંિતી િાર ભરાિ લ િતો. િિામિાની નજર િાર ઉ૫૫ર ર ૫૫ડતા ંડતા ં
જ ત િના િનિા ંલોભ જાર્ી ઉિયો.િિામિાજીએ િાર ઉતારીન  પોતાની ઝોળીિા ંનાખી દીધો અન  સિય જ ત િના િનિા ંલોભ જાર્ી ઉિયો.િિામિાજીએ િાર ઉતારીન  પોતાની ઝોળીિા ંનાખી દીધો અન  સિય 
થતા ંપોતાની ૃુટીયા ઉથતા ંપોતાની ૃુટીયા ઉ૫૫ર આિી ર્યા.આ બાજુ ંરાજિિલેિા ંિાર આિી ર્યા.આ બાજુ ંરાજિિલેિા ંિાર ન િળતા ંત ની ર્ોધખોળ ર્રૂ કરિાિા ંર ન િળતા ંત ની ર્ોધખોળ ર્રૂ કરિાિા ં
આિી.નોકરોની પછૂઆિી.નોકરોની પછૂ૫૫રછ ર્રૂ કરિાિા ંઆિી.િિામિાજી ઉરછ ર્રૂ કરિાિા ંઆિી.િિામિાજી ઉ૫૫ર ર્કંા કરિાનો તો કોઇ પ્રશ્ન જ ન િતો,પરંત ુર ર્કંા કરિાનો તો કોઇ પ્રશ્ન જ ન િતો,પરંત ુ
નોકરોની પછૂનોકરોની પછૂ૫૫રછ કરિાથી િારની ખબર કેિી રીત  રછ કરિાથી િારની ખબર કેિી રીત  ૫૫ડિાની િતી ! કારણ કે ત ઓ તો ર્બચારા વનદોષ ડિાની િતી ! કારણ કે ત ઓ તો ર્બચારા વનદોષ 
િતા.પરૂા ચોિીસ કલાક વિવત ર્યા છતા ંિારનો પત્તો નાિતા.પરૂા ચોિીસ કલાક વિવત ર્યા છતા ંિારનો પત્તો ના  િળ્યો.બીજી તરફ િિામિાનો િનોવિકાર દૂર િળ્યો.બીજી તરફ િિામિાનો િનોવિકાર દૂર 
થયો,ત િન  પોતાના ૃૃમય થયો,ત િન  પોતાના ૃૃમય ૫૫ર ઘણો જ ર ઘણો જ ૫૫િાતાિાતા૫ ૫ થયો.ત  તરંુત જ રાજદરબારિા ંથયો.ત  તરંુત જ રાજદરબારિા ં૫૫િો્યા અન  રાજાની સાિ  િો્યા અન  રાજાની સાિ  
જ િાર મકુીન  બોલ્યા કે ર્ઇકાલ  હું જ આ િારન  ચોરી લઇ ર્યો િતો.િારી બદુ્વ્ બર્ડી ર્ઇ િતી..િારા જ િાર મકુીન  બોલ્યા કે ર્ઇકાલ  હું જ આ િારન  ચોરી લઇ ર્યો િતો.િારી બદુ્વ્ બર્ડી ર્ઇ િતી..િારા 
િનિા ંલોભ આિી ર્યો િતો.આજે જ્યારે િન િનિા ંલોભ આિી ર્યો િતો.આજે જ્યારે િન   પોતાની ભલુની ખબર પોતાની ભલુની ખબર ૫૫ડી િો િાર લઇન  દોડતો આવ્યો ડી િો િાર લઇન  દોડતો આવ્યો 
છં,છં,૫૫રંત ુિન  સૌથી િધ ુદુઃખ એ િાતનુ ંછ  કે ચોર હું િતો અન  અિી ર્બચારા વનદોષ નોકરોની દર્ા ખરાબ રંત ુિન  સૌથી િધ ુદુઃખ એ િાતનુ ંછ  કે ચોર હું િતો અન  અિી ર્બચારા વનદોષ નોકરોની દર્ા ખરાબ 
કરિાિા ંઆિી રિી છ .કરિાિા ંઆિી રિી છ .  
  રાજાએ િસીન  કહ્ુ ંકેઃ િિારાજ ! આરાજાએ િસીન  કહ્ુ ંકેઃ િિારાજ ! આ૫ ૫ િાર લઇ જાઓ ! એ તો અસભંિ િાત છ .િન  લાર્  છ  કે જે િાર લઇ જાઓ ! એ તો અસભંિ િાત છ .િન  લાર્  છ  કે જે 
કોઇ િારનીકોઇ િારની  ચોરી કરી લઇ ર્યો િર્  ત  આચોરી કરી લઇ ર્યો િર્  ત  આ૫૫ની પાસ  ની પાસ  ૫૫િોચી ર્યો િર્  આપ રહ્યા દયાળુ એટલ  ત ન  િોચી ર્યો િર્  આપ રહ્યા દયાળુ એટલ  ત ન  
બચાિિા િાટે આબચાિિા િાટે આ૫ ૫ આ ચોરીનો અઆ ચોરીનો અ૫૫રાધ પોતાની ઉરાધ પોતાની ઉ૫૫ર લઇ રહ્યા છો.ર લઇ રહ્યા છો.  
  િિામિાજીએ ઘણી જ સિજાિીન  રાજાજીન  કહ્ુ ંકેઃ િ ેરાજન ! હું જુ.ંુ બોલતો નથી.ખરેખર િાર હું જ િિામિાજીએ ઘણી જ સિજાિીન  રાજાજીન  કહ્ુ ંકેઃ િ ેરાજન ! હું જુ.ંુ બોલતો નથી.ખરેખર િાર હું જ 
લઇ ર્યો િતો,પરંત ુિારી વનઃસ્પિૃા વનલોલઇ ર્યો િતો,પરંત ુિારી વનઃસ્પિૃા વનલોભ વવૃત્તિા ંઆ પાભ વવૃત્તિા ંઆ પા૫  ૫  કેિી રીત  આિી ર્યુ ંત નો હું વનણશય કરી કેિી રીત  આિી ર્યુ ંત નો હું વનણશય કરી 
ર્કતો નથી.આજે સિારે જ્યારે જ્યારે િન  અવતસાર(ઝાડા) થઇ ર્યા અન  અમયાર સધુી િન  પાચં િાર ર્કતો નથી.આજે સિારે જ્યારે જ્યારે િન  અવતસાર(ઝાડા) થઇ ર્યા અન  અમયાર સધુી િન  પાચં િાર 



ઝાડા થઇ ર્યા,ત થી િારંૂ અનિુાન છ  કે ર્ઇકાલ  તિારે મયા ંજે ભોજન જ્યો િતો ત નો િારા વનિશલ િન ઝાડા થઇ ર્યા,ત થી િારંૂ અનિુાન છ  કે ર્ઇકાલ  તિારે મયા ંજે ભોજન જ્યો િતો ત નો િારા વનિશલ િન 
ઉપર પ્રભાિ ઉપર પ્રભાિ ૫૫ડયો ડયો િતો અન  આજે અવતસાર થઇ જિાથી ત  અન્નનો અવધકારં્ ભાર્ િારી અંદરથી નીકળી િતો અન  આજે અવતસાર થઇ જિાથી ત  અન્નનો અવધકારં્ ભાર્ િારી અંદરથી નીકળી 
ર્યો છ  મયારે િારો િનોવિકાર દૂર થયો છ .તિ  ર્ોધખોળ કરીન  િન  બતાિો કે ર્ઇકાલ  િન  જે ભોજન ર્યો છ  મયારે િારો િનોવિકાર દૂર થયો છ .તિ  ર્ોધખોળ કરીન  િન  બતાિો કે ર્ઇકાલ  િન  જે ભોજન 
પીરસિાિા ંઆવ્યુ ંિત ુ ંત  કેવુ ંિત ુ ંઅન  ક્યાથંી આવ્યુ ંિત ુ ં?પીરસિાિા ંઆવ્યુ ંિત ુ ંત  કેવુ ંિત ુ ંઅન  ક્યાથંી આવ્યુ ંિત ુ ં?  
  રાજાએ તપાસ કરાિી તો ભડંારીએ બતાવ્યુ ંરાજાએ તપાસ કરાિી તો ભડંારીએ બતાવ્યુ ંકેઃ એક ચોરે ખબુ જ સારી જાતના ચોખાની ચોરી કરી કેઃ એક ચોરે ખબુ જ સારી જાતના ચોખાની ચોરી કરી 
િતી.ચોરન  અદાલતિા ંસજા થઇ િતી.ચોરન  અદાલતિા ંસજા થઇ ૫૫રંત ુફરીયાદી પોતાનો િાલ લ િા અદાલતિા ંિાજર ન િતો એટલા િાટે રંત ુફરીયાદી પોતાનો િાલ લ િા અદાલતિા ંિાજર ન િતો એટલા િાટે 
આ િાલ રાજ્યના ખજાનાિા ંજિા કરિાિા ંઆવ્યો અન  મયાથંી રાજિિલેિા ંલાિિાિા ંઆવ્યો.ચોખા ખબુ આ િાલ રાજ્યના ખજાનાિા ંજિા કરિાિા ંઆવ્યો અન  મયાથંી રાજિિલેિા ંલાિિાિા ંઆવ્યો.ચોખા ખબુ 
જ સારી જાતના અન  હકિંિતી િતા એટલ  િિામિાજ સારી જાતના અન  હકિંિતી િતા એટલ  િિામિાજીના ભોજન િાટે ચોખાની ખીર બનાિિાિા ંઆિી જીના ભોજન િાટે ચોખાની ખીર બનાિિાિા ંઆિી 
િતી.િિામિાજીએ કહ્ુ ંકે એટલા િાટે જ રાજ્યના અન્નનો વનષ ધ કરિાિા ંઆવ્યો છ .જેિ ર્ારીરીક રોર્ના િતી.િિામિાજીએ કહ્ુ ંકે એટલા િાટે જ રાજ્યના અન્નનો વનષ ધ કરિાિા ંઆવ્યો છ .જેિ ર્ારીરીક રોર્ના 
સકુ્ષ્ િસકુ્ષ્ િ િાનવસક  િાનવસક ૫૫રિાણ ુફેલાઇન  રોર્નો વિસ્તાર કરે છ  ત િી જ રીત  સકુ્ષ્ િરિાણ ુફેલાઇન  રોર્નો વિસ્તાર કરે છ  ત િી જ રીત  સકુ્ષ્ િ િાનવસક  િાનવસક ૫૫રિાણ ુરિાણ ુ૫૫ણ પોતાનો ણ પોતાનો 
પ્રભાિ ફેલાિ  છ .ચોરીનાપ્રભાિ ફેલાિ  છ .ચોરીના  પરિાણ ુચોખાિા ંિતા ત નાથી જ િારંૂ િન ચચંળ બ્યુ ંઅન  ભર્િાનની ૃૃપાથી પરિાણ ુચોખાિા ંિતા ત નાથી જ િારંૂ િન ચચંળ બ્યુ ંઅન  ભર્િાનની ૃૃપાથી 
અવતસાર(ઝાડા) થિાથી જ્યારે ત નો અવધકારં્ ભાર્ િળ દ્વારા નીકળી ર્યો મયારે િારી બદુ્વ્ શુ્  થઇ અવતસાર(ઝાડા) થિાથી જ્યારે ત નો અવધકારં્ ભાર્ િળ દ્વારા નીકળી ર્યો મયારે િારી બદુ્વ્ શુ્  થઇ 
ર્ઇ,એટલા િાટે આિાર શદુ્વ્ની આિ્યકતા છ . કેિકે...ર્ઇ,એટલા િાટે આિાર શદુ્વ્ની આિ્યકતા છ . કેિકે...  
અન્નથી િન અન  પાણીથી િાણી વનિાશણ થાય છ ..!અન્નથી િન અન  પાણીથી િાણી વનિાશણ થાય છ ..!  
િનુિનષુ્ યષ્ યનુ ંિન સ્િાભાવિક જ કયા ભોજનિા ંલલચાય છ  એટલ  કે જે ભોજનની િાત સાભંળીન  ત ન  જોઇન  નુ ંિન સ્િાભાવિક જ કયા ભોજનિા ંલલચાય છ  એટલ  કે જે ભોજનની િાત સાભંળીન  ત ન  જોઇન  
અન  ત ન  ચાખીન  િન આૃૃષ્ ટઅન  ત ન  ચાખીન  િન આૃૃષ્ ટ થાય છ  ત ના અનસુાર ત ની સાત્મિકી..રાજસી કે તાિસી વનષ્ િા થાય છ  ત ના અનસુાર ત ની સાત્મિકી..રાજસી કે તાિસી વનષ્ િા િાનિાિા ં િાનિાિા ં
આિ  છ .આિ  છ .  
સાત્મિકી િનષુ્ યોસાત્મિકી િનષુ્ યોની રૂર્ચ સાત્મિક ખાનપાન..રિણેીકરણી કાયશસિાજ વ્યક્તત.ની રૂર્ચ સાત્મિક ખાનપાન..રિણેીકરણી કાયશસિાજ વ્યક્તત..િર્ રેિા ંિોય છ  અન  ત ઓનો જ .િર્ રેિા ંિોય છ  અન  ત ઓનો જ 
સરં્ કરિાનો ત િન  સારો લાર્  છ .રાજસી િનષુ્ યોસરં્ કરિાનો ત િન  સારો લાર્  છ .રાજસી િનષુ્ યોની ંુ ર્ચ રાજસ ખાનપાન.. રિણેીની ંુ ર્ચ રાજસ ખાનપાન.. રિણેી--
કરણી..કાયશસિાજ..વ્યક્તત..િર્ રેિા ંિોય છ  અન  ત ઓનો જ સરં્ ત િન  સારો લાર્  છ . તાિસી િનષુ્ યોકરણી..કાયશસિાજ..વ્યક્તત..િર્ રેિા ંિોય છ  અન  ત ઓનો જ સરં્ ત િન  સારો લાર્  છ . તાિસી િનષુ્ યોની ની 
રૂર્ચ તાિસ ખાનપાન,રિણેીરૂર્ચ તાિસ ખાનપાન,રિણેી--કરણી,કાયશસિાજ,વ્યક્તત િર્ રેિા ંતથા ર્ાકરણી,કાયશસિાજ,વ્યક્તત િર્ રેિા ંતથા ર્ાસ્ત્ર વિરૂ્ આચરણો કરિાિાળા નીચ સ્ત્ર વિરૂ્ આચરણો કરિાિાળા નીચ 
િનષુ્ યોિનષુ્ યોની સાથ  ઉિિા બ સિા,ખાિા પીિા,િાતચીત કરિા, સાથ  રિિેા,વિત્રતા કરિાિા ંિોય છ .ત ઓનો જ ની સાથ  ઉિિા બ સિા,ખાિા પીિા,િાતચીત કરિા, સાથ  રિિેા,વિત્રતા કરિાિા ંિોય છ .ત ઓનો જ 
સરં્ ત િન  સારો લાર્  છ  તથા ત િા ંજ આચરણોિા ંત ઓની પ્રવવૃત્ત થાય છ .સરં્ ત િન  સારો લાર્  છ  તથા ત િા ંજ આચરણોિા ંત ઓની પ્રવવૃત્ત થાય છ .  
આયષુ્ યઆયષુ્ ય..સમિગણુ..બળ..આરોગ્ય સખુ અન  પ્રસન્નતા િધારિાિાળા હ્રદ..સમિગણુ..બળ..આરોગ્ય સખુ અન  પ્રસન્નતા િધારિાિાળા હ્રદયન  ર્ક્તત આપિાિાળા રસયતુત યન  ર્ક્તત આપિાિાળા રસયતુત 
તથા ર્ચકણા ભોજન કરિાના તથા ર્ચકણા ભોજન કરિાના ૫૫દાથો સાત્મિક િનષુ્ યદાથો સાત્મિક િનષુ્ યન  વપ્રય િોય છ .ન  વપ્રય િોય છ .  
અવત કડિાઅવત કડિા--ખાટા,અવત ખારા,અવત ર્રિ,અવત તીખા,અવત સકૂા તથા અવત દાિકકારક આિાર રાજસી ખાટા,અવત ખારા,અવત ર્રિ,અવત તીખા,અવત સકૂા તથા અવત દાિકકારક આિાર રાજસી 
િનષુ્ યિનષુ્ યન  વપ્રય િોય છ  કે જે દુઃખ, ર્ોક અન  રોર્ોન  આન  વપ્રય િોય છ  કે જે દુઃખ, ર્ોક અન  રોર્ોન  આ૫૫િાિાળા છ .િાિાળા છ .  
આિા ભોજન કયાશ આિા ભોજન કયાશ ૫૫છી િનિા ંપ્રછી િનિા ંપ્રસન્નતા થતી નથી સન્નતા થતી નથી ૫૫રંત ુસ્િાભાવિક ર્ચિંતા રિ ેછ .આિા ભોજનથી રોર્ો રંત ુસ્િાભાવિક ર્ચિંતા રિ ેછ .આિા ભોજનથી રોર્ો 
થાય છ .થાય છ .  
જે ભોજન અડધુ ંજે ભોજન અડધુ ં૫૫કાિ લુ.ં.રસરહિત..દુર્ુંધયતુત િાસી અન  એં.ંુ છ  તથા જે િિાન અપવિત્ર છ  ત  તાિસી કાિ લુ.ં.રસરહિત..દુર્ુંધયતુત િાસી અન  એં.ંુ છ  તથા જે િિાન અપવિત્ર છ  ત  તાિસી 
િનષુ્ યિનષુ્ યન  વપ્રય િોય છ .ચડિાના િાટે જેિન  પરુો સિય િળ્યો નથી ત િા અધાશ ચઢેલા..તાન  વપ્રય િોય છ .ચડિાના િાટે જેિન  પરુો સિય િળ્યો નથી ત િા અધાશ ચઢેલા..તા૫ ૫ િર્ રેથી જેિર્ રેથી જેિનો િનો 
સ્િાભાવિક રસ સકૂાઇ ર્યો છ  અથિા િર્ીન િર્ રેથી જેિનો સાર ખ ચી લ િાિા ંઆવ્યો છ  ત િા સ્િાભાવિક રસ સકૂાઇ ર્યો છ  અથિા િર્ીન િર્ રેથી જેિનો સાર ખ ચી લ િાિા ંઆવ્યો છ  ત િા 
દૂધ..દુર્ુંધિાળા..ડુર્ળી..લસણ િર્ રે પાણી અન  િી.ંુ ભ ળિીન  બનાિ લા ંર્ાક રોટલા..િર્ રે દૂધ..દુર્ુંધિાળા..ડુર્ળી..લસણ િર્ રે પાણી અન  િી.ંુ ભ ળિીન  બનાિ લા ંર્ાક રોટલા..િર્ રે ૫૫દાથો રાત્રી દાથો રાત્રી 
વિતતા ંિાસી કિિેાય છ . ભોજન વિતતા ંિાસી કિિેાય છ . ભોજન ૫૫છી પાત્રિા ંબચ લુ ંઅથિા એિા િાથ લર્ાડલેુ ંઅછી પાત્રિા ંબચ લુ ંઅથિા એિા િાથ લર્ાડલેુ ંઅન  જેન  ર્ાય ર્બલાડીન  જેન  ર્ાય ર્બલાડી--
ૃતૂરંૂૃતૂરંૂ--કાર્ડો િર્ રે કાર્ડો િર્ રે ૫૫શપુષી જોઇ લ  ત  બધુ ંએં.ંુ િાનિાિા ંઆિ  છ .શપુષી જોઇ લ  ત  બધુ ંએં.ંુ િાનિાિા ંઆિ  છ .  



રજરજ--વિયશથી પ દા થય લા િાસં િાછલી ઇંડા િર્ રે િિાન અપવિત્ર વિયશથી પ દા થય લા િાસં િાછલી ઇંડા િર્ રે િિાન અપવિત્ર ૫૫દાથો જે િડદા ંછ  અન  જેિન  અડિા દાથો જે િડદા ંછ  અન  જેિન  અડિા 
િાત્રથી સ્નાન કરવુ ંિાત્રથી સ્નાન કરવુ ં૫૫ડ ેછ  ત  તાિસ ભોજન છ .ડ ેછ  ત  તાિસ ભોજન છ .  
ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છ  કે જો ર્રીર રઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છ  કે જો ર્રીર રિરે્  તો િનષુ્ યિરે્  તો િનષુ્ ય સાધન ભજન કરર્  ત થી અભક્ષ્ ય સાધન ભજન કરર્  ત થી અભક્ષ્ ય ભષણ કરિાથી જો  ભષણ કરિાથી જો 
ર્રીર બચી જાય તો ર્ી િાની છ  ? ત નો જિાબ છ  કે અભક્ષ્ યર્રીર બચી જાય તો ર્ી િાની છ  ? ત નો જિાબ છ  કે અભક્ષ્ ય ભોજન કરિાથી ર્રીર બચી જાય,મમૃય ુટળી  ભોજન કરિાથી ર્રીર બચી જાય,મમૃય ુટળી 
જાય એ કોઇ વનયિ નથી.જો આયષુ્ યજાય એ કોઇ વનયિ નથી.જો આયષુ્ ય ર્ ષ િર્  તો ર્રીર બચી જર્  અન  આયષુ્ ય ર્ ષ િર્  તો ર્રીર બચી જર્  અન  આયષુ્ ય ર્ ષ નિીં િોય તો ર્રીર  ર્ ષ નિીં િોય તો ર્રીર 
બચર્  નિીં કેિકે ર્રીબચર્  નિીં કેિકે ર્રીરનુ ંબચવુ ંકે ન બચવુ ંપ્રારબ્ધન  આવધન છ ,િતશિાન કિોન  આવધન નથી.અભક્ષ્ યરનુ ંબચવુ ંકે ન બચવુ ંપ્રારબ્ધન  આવધન છ ,િતશિાન કિોન  આવધન નથી.અભક્ષ્ ય  
ભષણથી  ર્રીર બચતુ ંનથી.ફતત ર્રીરની થોડીક પવૃષ્ ટભષણથી  ર્રીર બચતુ ંનથી.ફતત ર્રીરની થોડીક પવૃષ્ ટ જ થઇ ર્કે છ ,પરંત ુઅભષણનુ ંભષણ કરિાથી જે  જ થઇ ર્કે છ ,પરંત ુઅભષણનુ ંભષણ કરિાથી જે 
પાપા૫ ૫ લાર્  છ  ત નો દંડ તો ભોર્િિો જ લાર્  છ  ત નો દંડ તો ભોર્િિો જ ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
આજકાલ કેટલાક લોકો જીિરિીત ઇંડા ખાિાિા ંદોષ િાનઆજકાલ કેટલાક લોકો જીિરિીત ઇંડા ખાિાિા ંદોષ િાનતા નથી,પરંત ુત  ઉર્ચત નથી.જીિ રિીત િોિા તા નથી,પરંત ુત  ઉર્ચત નથી.જીિ રિીત િોિા 
છતા ંછતા ં૫૫ણ ત  ર્ાકભાજીની જેિ શુ્  નથી,પરંત ુિિાન અશુ્  છ  કેિકે ત  ઇડંુ િિાન અપવિત્ર રજ(રતત) અન  ણ ત  ર્ાકભાજીની જેિ શુ્  નથી,પરંત ુિિાન અશુ્  છ  કેિકે ત  ઇડંુ િિાન અપવિત્ર રજ(રતત) અન  
િાસંથી જ બન  છ .િાસંથી જ બન  છ .  
િાતાઓ બિનેો જ્યારે રજસ્િલા(િાવસક ધિશિા)ં થઇ જાય છ  મયારે આિાતાઓ બિનેો જ્યારે રજસ્િલા(િાવસક ધિશિા)ં થઇ જાય છ  મયારે આ૫૫ણ  ત િન  અડકતા ણ  ત િન  અડકતા ૫૫ણ નથી,દૂરથી ણ નથી,દૂરથી 
જ નિસ્કાર કરીએ જ નિસ્કાર કરીએ છીએ કેિકે ત િનો સ્પર્શ કરિાથી અપવિત્ર થિાય છ .રજસ્િલા સ્ત્રીનો છીએ કેિકે ત િનો સ્પર્શ કરિાથી અપવિત્ર થિાય છ .રજસ્િલા સ્ત્રીનો ૫૫ડછાયો  ડડછાયો  ડિાથી િાથી 
સાસા૫ ૫ આંધળો બની જાય છ  અન  પાઆંધળો બની જાય છ  અન  પા૫૫ડ કાળા ડ કાળા ૫૫ડી જાય છ  અન  જળાર્યન  અડકતા ંત િા ંજીિજતંઓુ પ દા ડી જાય છ  અન  જળાર્યન  અડકતા ંત િા ંજીિજતંઓુ પ દા 
થઇ જાય છ  કારણ કે રજસ્િલા સ્ત્રીના ર્રીરિાથંી ઝ ર નીકળ  છ  જેના નીકળી જિાથી ત  શુ્  થઇ જાય છ થઇ જાય છ  કારણ કે રજસ્િલા સ્ત્રીના ર્રીરિાથંી ઝ ર નીકળ  છ  જેના નીકળી જિાથી ત  શુ્  થઇ જાય છ   
આ રીત  જે રજન  અપવિત્ર િાનિાિા ંઆિ  છ  ત  રજથી ઇડંુ બન  છ  એટલ  ઇંડા ખાનારિા ંત  અપવિત્રતા આ રીત  જે રજન  અપવિત્ર િાનિાિા ંઆિ  છ  ત  રજથી ઇડંુ બન  છ  એટલ  ઇંડા ખાનારિા ંત  અપવિત્રતા 
આિર્  જ !!આિર્  જ !!  
  

આધ્યાત્મિકઆધ્યાત્મિક  પ્રશ્નોત્તરીઃપ્રશ્નોત્તરીઃ        ભાર્ભાર્--૧૧   

  દેિતાઓ દેિતાઓ ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ યનો અિતાર કેિ ઝખં  છ  ?નો અિતાર કેિ ઝખં  છ  ?  

સર્જનિા ંિનષુ્ યસર્જનિા ંિનષુ્ ય અિતાર શ્ર ષ્ િ અિતાર શ્ર ષ્ િ છ  કારણ કે ત િા ં છ  કારણ કે ત િા ં૨૪ ૨૪ તમિો છ .તમિો છ .  
પાચં િિાભતૂઃપાચં િિાભતૂઃ--  પ ૃપથૃ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાય ુઅન  આકાર્.થ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાય ુઅન  આકાર્.  
પાચં જ્ઞાન ષ્્િયોઃપાચં જ્ઞાન ષ્્િયોઃ--  આંખ,કાન,નાક,જીભ અન  મિચા.આંખ,કાન,નાક,જીભ અન  મિચા.  
પાચં કિેષ્્િયોઃપાચં કિેષ્્િયોઃ--  િાથ,પર્,િાણી,ગદુા અન  ઉિાથ,પર્,િાણી,ગદુા અન  ઉ૫૫સ્ થસ્ થ..  
પાચં ત્િાત્રાઓઃપાચં ત્િાત્રાઓઃ--  ર્બ્દ,સ્પર્શ,રૂર્બ્દ,સ્પર્શ,રૂ૫,૫,રસ અન  ર્ધં..રસ અન  ર્ધં..  
અંતઃકરણના ચાર ભાર્ઃ િન,બધુ્ધ્ધ,ર્ચત્ત અન  અિંકાર..દેિોિા ંપાચં િિાભતૂ નથી,િાત્ર બ અંતઃકરણના ચાર ભાર્ઃ િન,બધુ્ધ્ધ,ર્ચત્ત અન  અિંકાર..દેિોિા ંપાચં િિાભતૂ નથી,િાત્ર બ   તમિો જ તમિો જ 
છ .િનષુ્ યછ .િનષુ્ યયોવન કિશયોવન છ ,ભક્તત કરી નરિાથંી નારાયણ બનિાની ષિતા એકિાત્ર િનષુ્ યયોવન કિશયોવન છ ,ભક્તત કરી નરિાથંી નારાયણ બનિાની ષિતા એકિાત્ર િનષુ્ યિા ંજ િા ંજ 
છ  ત થી દેિતા છ  ત થી દેિતા ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ ય જ્િ ઇ્છ  છ . જ્િ ઇ્છ  છ .  

  બત્રીસ લષણો પરુૂષ કોન  કિિેાય...બત્રીસ લષણો પરુૂષ કોન  કિિેાય...  
પાચં લષણો િાનિીના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃપાચં લષણો િાનિીના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ--  સ્ િસ્ િિાન,ધીરજ,િાતપટુતા,ષિા અન  સમય.િાન,ધીરજ,િાતપટુતા,ષિા અન  સમય.  
સાત લષસાત લષણો િોરલાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃણો િોરલાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ--  ઉ્ ચઉ્ ચસ્ થાસ્ થાન  રિવે ુ,ંર્ત્રનુ  િારિો,િધરુ બોલવુ,ં ન  રિવે ુ,ંર્ત્રનુ  િારિો,િધરુ બોલવુ,ં   
                                                                                    સ્ િસ્ િરૂપ  સુદંર િોવુ,ંસઘુડતા રાખિી અન  યકુ્તતરૂપ  સુદંર િોવુ,ંસઘુડતા રાખિી અન  યકુ્તત  

                                                                                    પ્રયકુ્તત જાણિી અન  એકલા રિવે ુ.ંપ્રયકુ્તત જાણિી અન  એકલા રિવે ુ.ં  
છ લષણો ૃતૂરાનાંછ લષણો ૃતૂરાનાં  ગ્રિણ કયાશ િોય...સતંોષ,અલ્પ વન્િા,તરત સિજી જવુ,ંસ્ િાગ્રિણ કયાશ િોય...સતંોષ,અલ્પ વન્િા,તરત સિજી જવુ,ંસ્ િાિીિી  
                                                                            ભક્તત,સાિસ અન  ૃૃતજ્ઞતા.ભક્તત,સાિસ અન  ૃૃતજ્ઞતા.  



પાચં લષણ કાર્ડાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ અવિશ્વાસ,લાજ,સિય પરીષા,ચચંળતા અન પાચં લષણ કાર્ડાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ અવિશ્વાસ,લાજ,સિય પરીષા,ચચંળતા અન   
                                                                                પોતાના ંિોય ત ન  પોતાના ંિોય ત ન  સાથ  રાખિા.ંસાથ  રાખિા.ં  
ચાર લષણ ૃકૂડાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ િિલેા ઉિવુ,ંયધુ્ધિા ંઅડર્ રિવે ુ,ંચાર લષણ ૃકૂડાના ંગ્રિણ કયાશ િોયઃ િિલેા ઉિવુ,ંયધુ્ધિા ંઅડર્ રિવે ુ,ં૫૫રીિારનુ ંપોષણરીિારનુ ંપોષણ  

                                                                              કરવુ,ંસ્ ત્રીકરવુ,ંસ્ ત્રી ઉ ઉ૫૫ર પ્રીવત રાખિી.ર પ્રીવત રાખિી.  
ત્રણ લષણ ર્ધ ડાના ંગ્રિણ કરિા.ં..િિનેત કરિી,દુઃખન  ર્ણકારવુ ંનિી,સતંોષી રિવે ુ.ંત્રણ લષણ ર્ધ ડાના ંગ્રિણ કરિા.ં..િિનેત કરિી,દુઃખન  ર્ણકારવુ ંનિી,સતંોષી રિવે ુ.ં  
એક લષણ એક લષણ બર્લાનુ ંગ્રિણ કરવુ.ં.. ધ્યાન કરવુ.ંબર્લાનુ ંગ્રિણ કરવુ.ં.. ધ્યાન કરવુ.ં  
એક લષણ વસિંિનુ ંગ્રિણ કરવુ.ં.. એક લષણ વસિંિનુ ંગ્રિણ કરવુ.ં.. ૫૫રાર મિ કરતા રિવે ુ.ંરાર મિ કરતા રિવે ુ.ં  
  

  યોવનઓ કેટલા પ્રકારની અન  કંઇ કંઇ છ  ?યોવનઓ કેટલા પ્રકારની અન  કંઇ કંઇ છ  ?  

ચાર પ્રકારની યોવનઓ છ .ચાર પ્રકારની યોવનઓ છ .  
(૧) (૧) અંડજઃ ઇંડાિાથંી ઉમપન્ન થતા જીિો પષીઓ િર્ રે..આ યોવનઓિા ંજ્ઞાન ષ્્િયો અંડજઃ ઇંડાિાથંી ઉમપન્ન થતા જીિો પષીઓ િર્ રે..આ યોવનઓિા ંજ્ઞાન ષ્્િયો   

તથા કિેષ્્િયો વિકાસ પાિીતથા કિેષ્્િયો વિકાસ પાિી  િોય છ ,િોય છ ,૫૫રંત ુ ત નુ ં કાયશષ ત્ર ઘણુ ં િયાશહદત િોય છ .ઇષ્્િયો રંત ુ ત નુ ં કાયશષ ત્ર ઘણુ ં િયાશહદત િોય છ .ઇષ્્િયો 
સિજ પ્રવવૃતથી કાયાશક્્િત થાય છ  ત િા ંવિચાર ર્ક્તત િોતી નથી.સિજ પ્રવવૃતથી કાયાશક્્િત થાય છ  ત િા ંવિચાર ર્ક્તત િોતી નથી.  

(ર) વપિંડજઃ (જરાયજુ) (ર) વપિંડજઃ (જરાયજુ) ૫૫શ ુઅન  િનષુ્ યશ ુઅન  િનષુ્ યનો આ યોવનઓિા ંસિાિ ર્ થાય છ .નો આ યોવનઓિા ંસિાિ ર્ થાય છ .૫૫ષીઓ કરતાંષીઓ કરતાં  
૫૫શઓુિા ં કિેષ્્િયો િધ ુ પ્રિાણિા ં વિકવસત િોય છ .ભલ  શઓુિા ં કિેષ્્િયો િધ ુ પ્રિાણિા ં વિકવસત િોય છ .ભલ  સંૃ ુર્ચતરૂસંૃ ુર્ચતરૂ૫૫િા ંિા ં ૫૫ણ ણ 
બધુ્ધ્ધનો ઉબધુ્ધ્ધનો ઉ૫૫યોર્ જોિા િળ  છ ,યોર્ જોિા િળ  છ ,૫૫રંત ુરંત ુ ૫૫શ ુિનનશ ુિનન--ર્ચિં્તન કરી ર્કતુ ંનથી કે એન  ર્ચિં્તન કરી ર્કતુ ંનથી કે એન  
દૂરનુ ંજોિાનુ ંકાળજ્ઞાન િોત ુ ંનથી.દૂરનુ ંજોિાનુ ંકાળજ્ઞાન િોત ુ ંનથી.૫૫શઓુ િનષુ્ યશઓુ િનષુ્ યની જેિ સિજી વિચારીન  કોઇ કાયશ ની જેિ સિજી વિચારીન  કોઇ કાયશ 
કરતા ંનથી.કરતા ંનથી.  

(૩) (૩) સ્ િ સ્ િ દજઃ દજઃ ૫૫રસ િાિાથંી અથિા ર્દંકીિાથંી ઉમ પરસ િાિાથંી અથિા ર્દંકીિાથંી ઉમ પન્ન થિાિાળા જીિો. આિા ંઅન કન્ન થિાિાળા જીિો. આિા ંઅન ક  

પ્રકારનાપ્રકારના  જીિ જતંઓુનો સિાિ ર્ થાય છ ,એિા ં કિેષ્્િયો સહર મય બન  છ  અન  જીિ જતંઓુનો સિાિ ર્ થાય છ ,એિા ં કિેષ્્િયો સહર મય બન  છ  અન  
જ્ઞાન ષ્્િયો જ્ઞાન ષ્્િયો ૫૫ણ િયાશહદત ણ િયાશહદત ૫૫ણ  કાિ કરે છ .ણ  કાિ કરે છ .  

(૪) (૪) ઉદર્ભજ્જઃ પથૃ્િીન  ફાળીન  નીકળતા ંવષૃ િનસ  ઉદર્ભજ્જઃ પથૃ્િીન  ફાળીન  નીકળતા ંવષૃ િનસ    ૫૫વત િર્ રે.. એિા ંકિેષ્્િયોનો પરુોવત િર્ રે.. એિા ંકિેષ્્િયોનો પરુો  
વિકાસ થતો િોતો નથી અન  જ્ઞાન ષ્્િયો અજ્ઞાનન  આવધન િોય છ .વિકાસ થતો િોતો નથી અન  જ્ઞાન ષ્્િયો અજ્ઞાનન  આવધન િોય છ .  

  રારાિાયણિા ંર્રૂડજી કાકભશુુહંડજીન  કયા સાત પ્રશ્નો પછૂ  છ  ?િાયણિા ંર્રૂડજી કાકભશુુહંડજીન  કયા સાત પ્રશ્નો પછૂ  છ  ?  

(૧) (૧) સૌથી દુલશભ ર્રીર કયુ ં?સૌથી દુલશભ ર્રીર કયુ ં?  

િનષુ્ યિનષુ્ ય ર્રીરથી ચડીયાત ુ ંઅ્ય કોઇ ર્રીર નથી.આિો દેિદુલશભ દેિ િળ્યા પછી  ર્રીરથી ચડીયાત ુ ંઅ્ય કોઇ ર્રીર નથી.આિો દેિદુલશભ દેિ િળ્યા પછી ૫૫ણ જે ણ જે 
િાસનાના કાદિિા ંરર્દોળાયા કરે છ  ત ન  િાત્ર દેિ જ િળ્યો છ િાસનાના કાદિિા ંરર્દોળાયા કરે છ  ત ન  િાત્ર દેિ જ િળ્યો છ --એિ િાનવુ ંજોઇએ.એિ િાનવુ ંજોઇએ.  

  (ર) સૌથી િોટંુ દુઃખ ક(ર) સૌથી િોટંુ દુઃખ કયુ ં?યુ ં?  
    અણસિજ..દહરિતા સિાન અ્ય કોઇ દુઃખ નથી.અણસિજ..દહરિતા સિાન અ્ય કોઇ દુઃખ નથી.  
  (૩) (૩) સૌથી િોટંુ સખુ કયુ ં?સૌથી િોટંુ સખુ કયુ ં?  
    સાચી સિજ..સતંવિલન જેવુ ંઅ્ય કોઇ સખુ નથી.સાચી સિજ..સતંવિલન જેવુ ંઅ્ય કોઇ સખુ નથી.  
  (૪) (૪) સતં અન  અસતં િ્ચ  ભ દ શુ ંછ  ?સતં અન  અસતં િ્ચ  ભ દ શુ ંછ  ?  
    સતંના ંલષણઃિન..િચન અન  ર્રીરથી અ્ય પ્રમય  ઉસતંના ંલષણઃિન..િચન અન  ર્રીરથી અ્ય પ્રમય  ઉ૫૫કાર કરિો એ સતંોનો સિજકાર કરિો એ સતંોનો સિજ  

સ્ િસ્ િભાિ િોય છ .સતં અ્યના િીતભાિ િોય છ .સતં અ્યના િીત  િાટે પોત  કષ્ ટિાટે પોત  કષ્ ટ સિન કરે છ . સિન કરે છ .  
  અસતંના ંલષણઃઅ્યન  કષ્ ટઅસતંના ંલષણઃઅ્યન  કષ્ ટ આપ  છ .કષ્ ટ આપ  છ .કષ્ ટ આપવુ ંએ ત નો સ્ િ આપવુ ંએ ત નો સ્ િભાિ બની જાય છ .ભાિ બની જાય છ .  
(૫) ૫(૫) ૫રિધિશ કોન  કિિેાય ?રિધિશ કોન  કિિેાય ?  



  સ્ િસ્ િધિશન  જાણીન  ત  પ્રિાણ  િતશવુ ંતથા અહિિંસા એ જ ધિશન  જાણીન  ત  પ્રિાણ  િતશવુ ંતથા અહિિંસા એ જ ૫૫રિધિશ છ .રિધિશ છ .  
(૬) (૬) સૌથી િોટંુ પાસૌથી િોટંુ પા૫ ૫ કયુ ં?કયુ ં?  
  કોઇન  બોજારૂકોઇન  બોજારૂ૫ ૫ બનવુ.ં.અ્યની વનિંદા કબનવુ.ં.અ્યની વનિંદા કરિી એ જ સૌથી િોટંુ પારિી એ જ સૌથી િોટંુ પા૫ ૫ છ .છ .  
(૭) (૭) વિપવત્તિાથંી નીકળિાનો િાર્શ કયો ?વિપવત્તિાથંી નીકળિાનો િાર્શ કયો ?  
  વનરાર્ ન થવુ.ં.હિિંિત રાખિી..ધૈયશ રાખવુ.ં.કતશવ્યકિશ કયાશ કરવુ ંવનરાર્ ન થવુ.ં.હિિંિત રાખિી..ધૈયશ રાખવુ.ં.કતશવ્યકિશ કયાશ કરવુ ં––  એ જ વિએ જ વિ૫૫વત્તિાથંીવત્તિાથંી  

બિાર નીકળિાનો િાર્શ છ .બિાર નીકળિાનો િાર્શ છ .  
  કોનો સરં્ ના કરિો ?કોનો સરં્ ના કરિો ?  

દુષ્ િદુષ્ િવવૃત્ત ધરાિનારાઓનો..કવવૃત્ત ધરાિનારાઓનો..ક૫૫ટી અન  લુ્ ચાઓનો..મખૂશ અન  વ્ યટી અન  લુ્ ચાઓનો..મખૂશ અન  વ્ યસસનીઓનો સરં્ ના કરિો.નીઓનો સરં્ ના કરિો.  
  ધિશના ંલષણ કયા કયા છ  ?ધિશના ંલષણ કયા કયા છ  ?  

ધૈયશ..ષિા..દિ..અસ્ ત ધૈયશ..ષિા..દિ..અસ્ ત ય..ર્ૌચ..ઇવ્ િય..ર્ૌચ..ઇવ્ િયવનગ્રિ..બધુ્ધ્ધ..વિધા..સમય અન  અર મોધ.. આ ધિશના ંયવનગ્રિ..બધુ્ધ્ધ..વિધા..સમય અન  અર મોધ.. આ ધિશના ં
દર્ લષણો છ .દર્ લષણો છ .  

  અવિધા કોન  કિિેાય ? ત  ૃુટંુબના સભ્યો કોન છ  ?અવિધા કોન  કિિેાય ? ત  ૃુટંુબના સભ્યો કોન છ  ?  

જે અિિભાિનુ ં વનિાશણ કરે..જે અસમય છ  ત ન  સમય િાન ..અવનમયજે અિિભાિનુ ં વનિાશણ કરે..જે અસમય છ  ત ન  સમય િાન ..અવનમયન  વનમય િાન  એટલ  ન  વનમય િાન  એટલ  
કેઃિાયાન  ઇશ્વર અન  ર્રીરન  આમિા િાન  ત ન  અવિધા કિ ે છ . કેઃિાયાન  ઇશ્વર અન  ર્રીરન  આમિા િાન  ત ન  અવિધા કિ ે છ . 
કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..તષૃ્ ણાકાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..તષૃ્ ણા..િિમિ..િદ..િમસર..ર્ોક..ર્ચિંતા..િર્ રે અવિધાના ૃુટંુબના ..િિમિ..િદ..િમસર..ર્ોક..ર્ચિંતા..િર્ રે અવિધાના ૃુટંુબના 
સભ્યો છ .સભ્યો છ .  

  ર્ચત્ત એટલ  શુ ં? ત ની અિસ્થા કંઇ કંઇ છ  ?ર્ચત્ત એટલ  શુ ં? ત ની અિસ્થા કંઇ કંઇ છ  ?  

ર્ચત્ત એટલ  ર્ચ્તન કરિાની અંતઃકરણની વવૃત્ત.ર્ચત્ત એટલ  ર્ચ્તન કરિાની અંતઃકરણની વવૃત્ત..લાર્ણીઓના સમિુન  અન  .લાર્ણીઓના સમિુન  અન  
સગં્રિસ્ થાસગં્રિસ્ થાનન ..જ્યા ંકતમૃિનુ ંઅર્ભિાન અન  ભોર્િિાની વવૃત્તનો અભાિ પ્રિતે છ  ત  ર્ચત્ત નન ..જ્યા ંકતમૃિનુ ંઅર્ભિાન અન  ભોર્િિાની વવૃત્તનો અભાિ પ્રિતે છ  ત  ર્ચત્ત 
છ .છ .  
મઢૂ ર્ચત્ત(મઢૂ ર્ચત્ત(૫૫શઓુનુ)ં...વનિ તન અથિા વનિાિા ંશઓુનુ)ં...વનિ તન અથિા વનિાિા ં૫૫ડલેુ ંર્ચત્ત.ડલેુ ંર્ચત્ત.  
ર્ષ તર્ષ ત ર્ચત્તઃ( ર્ચત્તઃ(૫૫શઓુનુ)ં...અવનવિત અન  ચચંલ ર્ચત્ત.શઓુનુ)ં...અવનવિત અન  ચચંલ ર્ચત્ત.  
વિર્ષ તવિર્ષ ત ર્ચત્તઃ  ક્યારેક વનવિ ર્ચત્તઃ  ક્યારેક વનવિત અન  ક્યારેક અવનવિત.ત અન  ક્યારેક અવનવિત.  
એકાગ્ર ર્ચત્તઃ એકાગ્ર ર્ચત્ત અભ્યાસ દ્વારા પ્રા તએકાગ્ર ર્ચત્તઃ એકાગ્ર ર્ચત્ત અભ્યાસ દ્વારા પ્રા ત થાય છ .આ વસ્ થ થાય છ .આ વસ્ થવતિા ંિન ફતત એકવતિા ંિન ફતત એક  

              જ પરિામિા તમિિા ંએકાગ્ર થિાનુ ંર્ીખી લ  છ .જ પરિામિા તમિિા ંએકાગ્ર થિાનુ ંર્ીખી લ  છ .  
વનંુ ધ્ધ ર્ચત્તઃ આ આ વસ્ થવનંુ ધ્ધ ર્ચત્તઃ આ આ વસ્ થવતિા ંતર્ાયનુ ંર્ચ્તન રિતે ુ ંનથી.વતિા ંતર્ાયનુ ંર્ચ્તન રિતે ુ ંનથી.  

  પાપા૫૫ના િાતા વપતા કોન છ  ?ના િાતા વપતા કોન છ  ?  

િિતા િિતા ––  પાપા૫૫ની િાતાની િાતા  છ ..લોભ છ ..લોભ ––  પાપા૫૫નો વપતા છ .નો વપતા છ .  
  ર્રીરન  રથની ઉર્રીરન  રથની ઉ૫૫િા કેિ આિા કેિ આ૫૫િાિા ંઆિ  છ  ?િાિા ંઆિ  છ  ?  

જ્ઞાનીઓએ ર્રીરન  રથ કહ્યો છ  અન  જીિન  ત નો સ્ િાજ્ઞાનીઓએ ર્રીરન  રથ કહ્યો છ  અન  જીિન  ત નો સ્ િાિી કહ્યો છ .કાિ,ર મોધ,લોભ.. જેિા િી કહ્યો છ .કાિ,ર મોધ,લોભ.. જેિા 
હરપઓુન  િણીન  જીિ જીિનનુ ંધ્ય ય સાધી ર્કે છ .હરપઓુન  િણીન  જીિ જીિનનુ ંધ્ય ય સાધી ર્કે છ .  
ર્રીરર્રીર--રથ છ ..ઇષ્્િયોરથ છ ..ઇષ્્િયો--અશ્વો છ .વિષયોઅશ્વો છ .વિષયો--િાર્ો છ .િનિાર્ો છ .િન--લર્ાિ છ .બધુ્ધ્ધલર્ાિ છ .બધુ્ધ્ધ--સારથી છ .ર્ચત્તસારથી છ .ર્ચત્ત--
રાસ(દોરડા)ં છ .પૈડાનંી ધરીરાસ(દોરડા)ં છ .પૈડાનંી ધરી--પ્રાણ છ .પૈડાંપ્રાણ છ .પૈડાં--ધિશ અધિશ છ .પ્રણિધિશ અધિશ છ .પ્રણિ--ધનષુ્ યધનષુ્ ય છ .આમિા છ .આમિા--બાણ બાણ 
છ .જ્ઞાનછ .જ્ઞાન--તલિાર છ .કાિ..ર મોધ..લોભ..િર્ રે ર્ત્રઓુ તથા લક્ષ્ યતલિાર છ .કાિ..ર મોધ..લોભ..િર્ રે ર્ત્રઓુ તથા લક્ષ્ ય--બ્રહ્મ પ્રાવ તબ્રહ્મ પ્રાવ ત છ . છ .  

  ચાર િિાિાક્ય કયા ં?ચાર િિાિાક્ય કયા ં?  



પ્રજ્ઞાનબ્રહ્મ પ્રજ્ઞાનબ્રહ્મ ––  પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ છ ઃ ઋગ્િ દ.પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ છ ઃ ઋગ્િ દ.  
તમિિવસ તમિિવસ --  ત  ત  ત ૂ ંજ છ ઃ ત ૂ ંજ છ ઃ     સાિિ દ.સાિિ દ.  
અિં બ્રહ્માવસ્ િઅિં બ્રહ્માવસ્ િ  ––  હું બ્રહ્મ છં  યજુ શિ દ.હું બ્રહ્મ છં  યજુ શિ દ.  
અયિામિા બ્રહ્મ અયિામિા બ્રહ્મ ––  આ આમિા જ બ્રહ્મ છ ઃઅથિશિ દ..આ આમિા જ બ્રહ્મ છ ઃઅથિશિ દ..  

  સ તસ તવષિઓ અન  ઋવષ પત્મનઓના ંનાિ શુ ં?વષિઓ અન  ઋવષ પત્મનઓના ંનાિ શુ ં?  

િવર્ષ્ ટિવર્ષ્ ટ  ––  અરંૂધતી,અરંૂધતી,    ભારદ્વાજ ભારદ્વાજ ––  પૈિનસી,પૈિનસી,      અવત્ર અવત્ર ––  અનસયૂા,અનસયૂા,  
વિશ્ર્િાવિત્ર વિશ્ર્િાવિત્ર ––  િિેિતી, િિેિતી,   જિદક્ગ્ન જિદક્ગ્ન ––  રેણકુા,રેણકુા,    ર્ૌર્ૌતિ તિ ––  અિલ્યા,અિલ્યા,  અન અન   
ક્યક્ય૫ ૫ ––  અહદવત.અહદવત.        

  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ............  

  

આધ્યાત્મિકઆધ્યાત્મિક  પ્રશ્નોત્તરીઃપ્રશ્નોત્તરીઃ        ભાર્ભાર્--૨૨   

  

(૧)(૧)  િનષુ્ યિનષુ્ યએ કઇ બાબતન  નાની નજીિી ના ર્ણિી જોઇએ ?એ કઇ બાબતન  નાની નજીિી ના ર્ણિી જોઇએ ?  

  ૫૫રિામિાન ..પારિામિાન ..પા૫૫ન ..રોર્ન ..અવગ્ નન ..રોર્ન ..અવગ્ નન  તથા ઝ રના ટીંપાન  નાનુ ંસિજવુ ંજોઇએ નિી.ન  તથા ઝ રના ટીંપાન  નાનુ ંસિજવુ ંજોઇએ નિી.  
(ર)(ર)  િનષુ્ યિનષુ્ યન  ર્ાનો ભય િધ ુલાર્  છ  ?ન  ર્ાનો ભય િધ ુલાર્  છ  ?  
  પોત  કરેલા પાપોત  કરેલા પા૫૫નો..ભવિષ્ યનો..ભવિષ્ યનો..આબરૂનો..વધૃ્ધાિસ્થાનો..આવધનો..આબરૂનો..વધૃ્ધાિસ્થાનો..આવધ--વ્ યાવ્ યાવધવધ--ઉપાવધનો..ઉપાવધનો..  

અવતવનકટના સ્ ન અવતવનકટના સ્ ન િીજનોના કાયિી વિયોર્નો..મમૃયનુો..પોત  જેન  મલૂ્યિાન સિીજનોના કાયિી વિયોર્નો..મમૃયનુો..પોત  જેન  મલૂ્યિાન સિજે છ  ત ન  િજે છ  ત ન  
ગિુાિિાનો િનષુ્ યગિુાિિાનો િનષુ્ યન  ભય લાર્  છ .ન  ભય લાર્  છ .  

(૩)(૩)  પનુઃજ્િનુ ંકારણ શુ ં?પનુઃજ્િનુ ંકારણ શુ ં?  
અતૃ તઅતૃ ત િાસનાઓ એ પનુઃજ્િનુ ંકારણ છ .મમૃયથુી ભૌવતક ર્રીર નાર્ પાિ  છ ,પરંત ુસકુ્ષ્ િ િાસનાઓ એ પનુઃજ્િનુ ંકારણ છ .મમૃયથુી ભૌવતક ર્રીર નાર્ પાિ  છ ,પરંત ુસકુ્ષ્ િ સસં્ કા સસં્ કારો રો 
ટકી રિ ેછ ,એ સસં્ કાટકી રિ ેછ ,એ સસં્ કારો જ પનુઃજ્િનુ ંકારણ બન  છ .સકુ્ષ્ િરો જ પનુઃજ્િનુ ંકારણ બન  છ .સકુ્ષ્ િ ર્રીર અકબધં રિ ેછ .જીિ પ્રારબ્ધ કિશ ર્રીર અકબધં રિ ેછ .જીિ પ્રારબ્ધ કિશ  
અનસુાર સકુ્ષ્ િઅનસુાર સકુ્ષ્ િ ર્રીર દ્વારા નિો જ્િ પાિ  છ . ર્રીર દ્વારા નિો જ્િ પાિ  છ .  

(૪)(૪)  કંઇ વ્યક્તતઓનો વિરોધ ના કરિો ?કંઇ વ્યક્તતઓનો વિરોધ ના કરિો ?  

  ગણુિાન સજ્જનોનો,ડાશકટરોનો,લુ્ ચા લોકોનો,સપંવત્તિાનોનો અન  પાલનપોષણ કરનારનો, ગણુિાન સજ્જનોનો,ડાશકટરોનો,લુ્ ચા લોકોનો,સપંવત્તિાનોનો અન  પાલનપોષણ કરનારનો, 
ર્સ્ત્રધારીઓનો..રિસ્ય જાણનાર ર્સ્ત્રધારીઓનો..રિસ્ય જાણનાર ૫૫ડોર્ીનો તથા કવિ અન  પહંડતજનોનો વિરોધ ના કરિો.ડોર્ીનો તથા કવિ અન  પહંડતજનોનો વિરોધ ના કરિો.  

(૫)(૫)  બ  િાથ જોડીન  પ્રબ  િાથ જોડીન  પ્રણાિ કરિા પાછળનુ ંકારણ શુ ંિોઇ ર્કે ?ણાિ કરિા પાછળનુ ંકારણ શુ ંિોઇ ર્કે ?  

  બ  િાથ દ્વ ત સચૂિ  છ .ભ ર્ા થાય મયારે અદ્વ તનો સકેંત કરે છ  અન  સિશિા ંએ અદ્વ ત તમિ જ રિલે ુબ  િાથ દ્વ ત સચૂિ  છ .ભ ર્ા થાય મયારે અદ્વ તનો સકેંત કરે છ  અન  સિશિા ંએ અદ્વ ત તમિ જ રિલે ુ
છ  ત નુ ંસ્ િછ  ત નુ ંસ્ િરણ કરાિ  છ .બ  િાથ જોડાય છ  મયારે અદ્વ ત વસ્ થરણ કરાિ  છ .બ  િાથ જોડાય છ  મયારે અદ્વ ત વસ્ થવત પ્રા તવત પ્રા ત કરિાની છ  ત નુ ંસ્ િ કરિાની છ  ત નુ ંસ્ િરણ થાય રણ થાય 
છ  અથિા બ  િાથ ભ ર્ા થઇન  છ  અથિા બ  િાથ ભ ર્ા થઇન  અદ્વ તના િહિિાનો સ્ િીઅદ્વ તના િહિિાનો સ્ િીકાર કરે છ .દ્વ તિા ંઅિિની િાજરી છ .બ  િાથ કાર કરે છ .દ્વ તિા ંઅિિની િાજરી છ .બ  િાથ 
ભ ર્ા થઇ વ્ યભ ર્ા થઇ વ્ યક્તત કે મવૂતિન  પ્રણાિ કરે છ  મયારે અિિ ઓર્ળિાની ર્રૂઆત થાય છ , ન્રતતાનો ક્તત કે મવૂતિન  પ્રણાિ કરે છ  મયારે અિિ ઓર્ળિાની ર્રૂઆત થાય છ , ન્રતતાનો 
પ્રારંભ થાય છ .પ્રારંભ થાય છ .  

(૬)(૬)  નિસ્કાર એટલ  શુ ં?નિસ્કાર એટલ  શુ ં?  
નિસ્કાર એટલ  ન્રતતાનુ ંદર્શન..િિતા અન  અિંકારની વનવવૃત્ત.જે િસ્ ત ુનિસ્કાર એટલ  ન્રતતાનુ ંદર્શન..િિતા અન  અિંકારની વનવવૃત્ત.જે િસ્ તનુ ન   આઆ૫૫ણ  આણ  આ૫૫ની િાનીએ ની િાનીએ 
છીએ ત  ખરેખર ભર્િાનની છ  અન  આછીએ ત  ખરેખર ભર્િાનની છ  અન  આ૫૫ણ  ણ  ૫૫ણ ભર્િાનના છીએ એિા ભાિ સહિતની િદંના.ણ ભર્િાનના છીએ એિા ભાિ સહિતની િદંના.  



(૭)(૭)  ર્ખં..ચર મ..ર્દા અન  ર્ખં..ચર મ..ર્દા અન  ૫૫દ્મ શુ ંસચૂિ  છ  ?દ્મ શુ ંસચૂિ  છ  ?  
ર્ખં ર્ખં ––  િાણીની શધુ્ધ્ધ, સદુર્શન ચર મ િાણીની શધુ્ધ્ધ, સદુર્શન ચર મ ––  િવષ્ ટિવષ્ ટની શધુ્ધ્ધ, ર્દા ની શધુ્ધ્ધ, ર્દા ––  કિશિા ંઅિંકારનો નાર્ કરતી ર્ક્તત કિશિા ંઅિંકારનો નાર્ કરતી ર્ક્તત 
અન  પદ્મ અન  પદ્મ ––  ર્ચત્તન  વનિશલ કરતી ર્ક્તતર્ચત્તન  વનિશલ કરતી ર્ક્તત છ . છ .  

(૮)(૮)  કોનો સરં્ ના કરિો ?કોનો સરં્ ના કરિો ?  

  દુષ્ િદુષ્ િવવૃત્ત ધરાિનારાઓનો..કવવૃત્ત ધરાિનારાઓનો..ક૫૫ટી અન  લુ્ ચાઓનો..મખૂશ અન  વ્ યટી અન  લુ્ ચાઓનો..મખૂશ અન  વ્ યસનીઓનો સરં્ ના કરિો.સનીઓનો સરં્ ના કરિો.  
(૯)(૯)  આરતીનુ ંિિમિ શુ ંછ  ?આરતીનુ ંિિમિ શુ ંછ  ?  

આરતી પાચં િિાભતૂોનુ ંસ્ િઆરતી પાચં િિાભતૂોનુ ંસ્ િરણ કરાિી ત િન  પ્રણાિ કરે છ .આચિની જળતમિનુ ંપ્રવતક છ . િસ્ ત્રરણ કરાિી ત િન  પ્રણાિ કરે છ .આચિની જળતમિનુ ંપ્રવતક છ . િસ્ ત્ર  
પથૃ્િી તમિનુ ં પ્રવતક છ .ધ ૂપથૃ્િી તમિનુ ં પ્રવતક છ .ધ૫ૂ ૫ િાય ુતમિનુ ં પ્રવતક છ .હદિાય ુતમિનુ ં પ્રવતક છ .હદ૫૫ક ત જતમિનુ ં પ્રવતક છ .ઘટં આકાર્તમિનુ ંક ત જતમિનુ ં પ્રવતક છ .ઘટં આકાર્તમિનુ ં
પ્રવતક છ .જ્ઞાન ષ્્િયો પ્રવતક છ .જ્ઞાન ષ્્િયો ૫૫ણ આરતી દ્વારા ઇશ્ર્િરન  અપશણ કરિાની છ .હદણ આરતી દ્વારા ઇશ્ર્િરન  અપશણ કરિાની છ .હદ૫૫ક આંખનુ,ંઘટંનાદ કાનનુ,ંધ ૂક આંખનુ,ંઘટંનાદ કાનનુ,ંધ૫ૂ ૫ 
નાકનુ,ંજળ જીભનુ ંઅન  િસ્ ત્રનાકનુ,ંજળ જીભનુ ંઅન  િસ્ ત્ર મ િ મ િચાનુ ંપ્રવતક છ .ચાનુ ંપ્રવતક છ .  

(૧૦)(૧૦)  ચાર આયશવવૃત્તઓ કંઇ છ  ?ચાર આયશવવૃત્તઓ કંઇ છ  ?  

  િૈત્રી..કરૂિૈત્રી..કરૂણા..મહુદતા અન  ઉપ ષા ણા..મહુદતા અન  ઉપ ષા ––  આ ચાર આયશવવૃત્તઓ છ .આ ચાર આયશવવૃત્તઓ છ .  
સૌના પ્રમય  સ્ ન સૌના પ્રમય  સ્ ન િ..સૌનુ ંહિત કરિાનો ભાિ..અ્યના સખુ  સખુી થિાનો ભાિ ત  િૈત્રી..િ..સૌનુ ંહિત કરિાનો ભાિ..અ્યના સખુ  સખુી થિાનો ભાિ ત  િૈત્રી..  
અ્યના દુઃખ  દુઃખી થવુ ંઅન  અ્યના દુઃખન  દૂર કરિાનો ભાિ થિો ત  કરૂણા..અ્યના દુઃખ  દુઃખી થવુ ંઅન  અ્યના દુઃખન  દૂર કરિાનો ભાિ થિો ત  કરૂણા..  

  અ્યની પ્રર્વતથી પ્રસન્ન થવુ.ં.અ્યની ઉન્નવતની ઇષાશ નાઅ્યની પ્રર્વતથી પ્રસન્ન થવુ.ં.અ્યની ઉન્નવતની ઇષાશ ના  જાર્િી એ  મહુદતા..જાર્િી એ  મહુદતા..  
  દુર્જનો પ્રમય  દ્વ ષભાિ ના રાખિો..ત િના પ્રમય  રોષ ના કરિો..ત િનુ ંબર્ાડવુ ંનિી ત  ઉપ ષા..દુર્જનો પ્રમય  દ્વ ષભાિ ના રાખિો..ત િના પ્રમય  રોષ ના કરિો..ત િનુ ંબર્ાડવુ ંનિી ત  ઉપ ષા..  
(૧૧)(૧૧)  અર્ભિાનના કેટલા પ્રકાર છ  ? કયા કયા ?અર્ભિાનના કેટલા પ્રકાર છ  ? કયા કયા ?  
  અનભુિી પરુૂષોએ અર્ભિાનના નિ પ્રકાર ર્ણાવ્યા છ ઃઅનભુિી પરુૂષોએ અર્ભિાનના નિ પ્રકાર ર્ણાવ્યા છ ઃ  
  ૃળૂનુ ંઅર્ભિાન..સંૃળૂનુ ંઅર્ભિાન..સં૫૫વત્તનુ ંઅર્ભિાન..બળનુ ંઅર્ભિાન..સત્તાવત્તનુ ંઅર્ભિાન..બળનુ ંઅર્ભિાન..સત્તાનુ ંઅર્ભિાન..નુ ંઅર્ભિાન..  

રૂરૂ૫૫નુ ંઅર્ભિાન..વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન..ચાહરર્ય યનુ ંઅર્ભિાન..કતશવ્યનુ ંઅર્ભિાન..નુ ંઅર્ભિાન..વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન..ચાહરર્ય યનુ ંઅર્ભિાન..કતશવ્યનુ ંઅર્ભિાન..  
દર્મુ ંઅર્ભિાન ર્ણાવ્યુ ંનથી દર્મુ ંઅર્ભિાન ર્ણાવ્યુ ંનથી ૫૫ણ ત  અવત જોખિી છ  ત  એ કેઃિન  અર્ભિાન આિતુ ંનથી અથિા ણ ત  અવત જોખિી છ  ત  એ કેઃિન  અર્ભિાન આિતુ ંનથી અથિા 
હું અર્ભિાનથી હું અર્ભિાનથી ૫૫ર છં એિા ભાિની િાજરી અથિા તો ન્રતતા દેખાડિાનો પ્રયમન કરિો ર છં એિા ભાિની િાજરી અથિા તો ન્રતતા દેખાડિાનો પ્રયમન કરિો ––  ત  દર્મુ ંત  દર્મુ ં
અર્ભઅર્ભિાન છ .િાન છ .  

(૧૨)(૧૨)  બ્રહ્મજ્ઞાની અન  બ્રહ્મવષિિા ંશુ ંફરક છ  ?બ્રહ્મજ્ઞાની અન  બ્રહ્મવષિિા ંશુ ંફરક છ  ?  
જેન  બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન થઇ જાય ત ન  બ્રહ્મજ્ઞાની કિિેાિા ંઆિ  છ ,જેન  બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન થઇ જાય ત ન  બ્રહ્મજ્ઞાની કિિેાિા ંઆિ  છ ,૫૫રંત ુજે બ્રહ્મન  વિજ્ઞાન અન  જ્ઞાન દ્વારા રંત ુજે બ્રહ્મન  વિજ્ઞાન અન  જ્ઞાન દ્વારા 
અઅ૫૫નાિીન  પોતાના જીિનિા ં ઢાળ  છ  અન  જે વસધ્ધ કરી ર્કે ત ન  બ્રહ્મ ઋવષ(બ્રહ્મવષિ) કિિેાિા ંનાિીન  પોતાના જીિનિા ં ઢાળ  છ  અન  જે વસધ્ધ કરી ર્કે ત ન  બ્રહ્મ ઋવષ(બ્રહ્મવષિ) કિિેાિા ં
આિ  આિ  છ .જ્ઞાની જાણિાિાળાનુ ંનાિ છ  તથા પ્રાવ તછ .જ્ઞાની જાણિાિાળાનુ ંનાિ છ  તથા પ્રાવ ત વસધ્ધ કરનારન  કિ ેછ .ખાડં િીિી છ  ત  દરેક  વસધ્ધ કરનારન  કિ ેછ .ખાડં િીિી છ  ત  દરેક 
જાણ  છ ,પરંત ુકેિ િીિી છ ? અન  વિિાર્ શુ ંછ ? ત  કોઇક જ જાણ  છ .જાણ  છ ,પરંત ુકેિ િીિી છ ? અન  વિિાર્ શુ ંછ ? ત  કોઇક જ જાણ  છ .  

(૧૩)(૧૩)  જ્યારે કોઇ િાણસનુ ં મમૃય ુથાય છ  તો પાચં  તમિો(પથૃ્િીજ્યારે કોઇ િાણસનુ ં મમૃય ુથાય છ  તો પાચં  તમિો(પથૃ્િી--પાણીપાણી--અક્ગ્નઅક્ગ્ન--િાયુિાય-ુ-આકાર્) પોતપોતાના આકાર્) પોતપોતાના 
સ્ ત્રોસ્ ત્રોતિા ંભળીતિા ંભળી  જાય છ ...જેિકે, સાર્રિા ંપાણી ભરેલી ર્ાર્ર જ્યારે તટૂી જાય છ  તો સાર્રનુ ંપાણી જાય છ ...જેિકે, સાર્રિા ંપાણી ભરેલી ર્ાર્ર જ્યારે તટૂી જાય છ  તો સાર્રનુ ંપાણી 
સાર્ર બની જાય છ ..આ સાર્ર બની જાય છ ..આ ૫૫રિામિા રિામિા ૫૫ણ સાર્ર જેિા છ  અન  તિાિ િાનિ(ર્ાર્ર) િટી જાય(તટૂી ણ સાર્ર જેિા છ  અન  તિાિ િાનિ(ર્ાર્ર) િટી જાય(તટૂી 
જાય) તો તિાિ િાનિ (બ્રહ્મજ્ઞાની િોય કે અજ્ઞાની) જાય) તો તિાિ િાનિ (બ્રહ્મજ્ઞાની િોય કે અજ્ઞાની) ૫૫રિામિારૂપી સાર્રિા ંિળી રિામિારૂપી સાર્રિા ંિળી ૫૫રિામિા સ્ િરિામિા સ્ િરૂરૂ૫ ૫ 
બની જિા જોઇએબની જિા જોઇએ...શુ ંઆિ થાય છ  ખરંૂ ?...શુ ંઆિ થાય છ  ખરંૂ ?  
જી..િા.. જી..િા.. ૫૫રંત ુ આ ગઢૂ રિસ્યન  સિજિા િાટે આરંત ુ આ ગઢૂ રિસ્યન  સિજિા િાટે આ૫૫શ્રીએ િ દાકંીય ર્ાસ્ત્રોનુ ં અધ્યયન કરવુ ંશ્રીએ િ દાકંીય ર્ાસ્ત્રોનુ ં અધ્યયન કરવુ ં
૫૫ડર્ .જેથી આડર્ .જેથી આ૫ ૫ વનરાકાર અન  સાર્ર એટલ  કે,જડ અન  ચ તનનુ ંિાસ્તવિક સ્ િવનરાકાર અન  સાર્ર એટલ  કે,જડ અન  ચ તનનુ ંિાસ્તવિક સ્ િરૂરૂ૫ ૫ અન  કાયશ સિજી અન  કાયશ સિજી 



ર્કો.સાધારણ રૂર્કો.સાધારણ રૂ૫૫િા ં એિ કિી ર્કાય કે, આમિાનુ ંિા ં એિ કિી ર્કાય કે, આમિાનુ ં ૫૫રિામિાિા ં િળવુ ં એક ભ્રરિામિાિા ં િળવુ ં એક ભ્રિ છ . આમિા તો િ છ . આમિા તો 
૫૫રિામિા સાથ  સદૈિ િળ લી જ િોય છ .ર્રીર રિ ેકે તટેૂ ત નાથી આમિા ટટૂતી કે િરતી નથી.જેિ રિામિા સાથ  સદૈિ િળ લી જ િોય છ .ર્રીર રિ ેકે તટેૂ ત નાથી આમિા ટટૂતી કે િરતી નથી.જેિ 
બલ્બ તટૂતા ં કે ખરાબ થિાથી મળૂ વિજળીની લિરે તટૂતી નથી.વિજળી બલ્બ િોય તો બલ્બ તટૂતા ં કે ખરાબ થિાથી મળૂ વિજળીની લિરે તટૂતી નથી.વિજળી બલ્બ િોય તો ૫૫ણ અન  ણ અન  
ના િોય તો ના િોય તો ૫૫ણ પોતાના કે્િ સાથ  જોડાય લી િોય છ .જીિના િન,બધુ્ધ્ધ,ર્ચત્ત અન  ણ પોતાના કે્િ સાથ  જોડાય લી િોય છ .જીિના િન,બધુ્ધ્ધ,ર્ચત્ત અન  અિંકાર..એટલ  અિંકાર..એટલ  
કે,જીિનુ ંસકૂ્ષ્ િકે,જીિનુ ંસકૂ્ષ્ િ ર્રીર જ જડ ર્રીરન  ધારણ અથિા મ યા ર્રીર જ જડ ર્રીરન  ધારણ અથિા મ યાર્નાર છ  આમિા નિી.ર્નાર છ  આમિા નિી.  

(૧૪)(૧૪)  શુ ં વનગુશણ વનરાકાર શુ ં વનગુશણ વનરાકાર ૫૫રિામિાએ તિાિ  તિાિ પિલે થી જ રચી(વનયત કરી) રાખ્યુ ંછ  ?  જો એિ રિામિાએ તિાિ  તિાિ પિલે થી જ રચી(વનયત કરી) રાખ્યુ ંછ  ?  જો એિ 
િોય તો િાનિીન  કોઇ દૌડ ધપૂ કરિાની શુ ંઆિ્યકતા છ  ?િોય તો િાનિીન  કોઇ દૌડ ધપૂ કરિાની શુ ંઆિ્યકતા છ  ?  
િાત તો તિારી સાચી છ  કે પ્રભએુ િાત તો તિારી સાચી છ  કે પ્રભએુ તિાિ  તિાિ તિાિ  તિાિ ૫૫િલેાથંી જ વનયત કરી રાખ્યુ ં છ ,િલેાથંી જ વનયત કરી રાખ્યુ ં છ ,૫૫રંત ુ ત  રંત ુ ત  
તિાિનો ઉતિાિનો ઉ૫૫ભોર્ અથિા ઉભોર્ અથિા ઉ૫૫યોર્ કરિા િાટે અિારે યોર્ કરિા િાટે અિારે ૫૫હરશ્રિ કરિો હરશ્રિ કરિો ૫૫ડ ેછ .જેિ આડ ેછ .જેિ આ૫ ૫ જાણો છો જાણો છો 
કે,રસોડાિા ંખાિાપીિાનો સાિાન િોય છ ,પરંત ુત નો ઉકે,રસોડાિા ંખાિાપીિાનો સાિાન િોય છ ,પરંત ુત નો ઉ૫૫ભોર્ કરિા િાટે પ્રયમન તો કરિો જ ભોર્ કરિા િાટે પ્રયમન તો કરિો જ ૫૫ડ ેડ ે
છ .આ પ્રયમનન  કિશ કિિેાિા ંઆિ  છ  અન  કિશ છ .આ પ્રયમનન  કિશ કિિેાિા ંઆિ  છ  અન  કિશ કરિાિા ંિનષુ્ યકરિાિા ંિનષુ્ ય એિી જ રીત  સ્ િ એિી જ રીત  સ્ િતતં્ર છ  જેિી રીત  તતં્ર છ  જેિી રીત  
રસોઇ ઘરિા ંદાળરસોઇ ઘરિા ંદાળ--ર્ાકર્ાક--પરૂીની પરૂીની ૫૫સદંર્ીિા ંિિીલા...સદંર્ીિા ંિિીલા...  

(૧૫)(૧૫)  વનરાકાર વનરાકાર (૫(૫રિામિા) અન  આકાર્િા ંશુ ંફકશ  છ  ?રિામિા) અન  આકાર્િા ંશુ ંફકશ  છ  ?  
વનરાકારનો અથશ થાય છ  જેનો કોઇ આકાર ના િોય..અન  આકાર તો આકાર્નો વનરાકારનો અથશ થાય છ  જેનો કોઇ આકાર ના િોય..અન  આકાર તો આકાર્નો ૫૫ણ િોતો ણ િોતો 
નથી..આકાર્ સવૃષ્ િનથી..આકાર્ સવૃષ્ િ રચનાિા ં પાચં િિાભતૂો રચનાિા ં પાચં િિાભતૂોિાનં ુ ં એક છ  અન  ર્બ્દ ગણુિાળંુ િાનિાિા ંઆિ  િાનં ુ ં એક છ  અન  ર્બ્દ ગણુિાળંુ િાનિાિા ંઆિ  
છ .ર્બ્દાથશિા ંઅિ  ત ન  છ .ર્બ્દાથશિા ંઅિ  ત ન  ૫૫ણ વનરાકાર કિી દઇએ છીએ..પરંત ુિાસ્ તણ વનરાકાર કિી દઇએ છીએ..પરંત ુિાસ્ તિિા ંિનિિા ંિન--બધુ્ધ્ધ દ્વારા જે જડ બધુ્ધ્ધ દ્વારા જે જડ 
અન  સકુ્ષ્ િઅન  સકુ્ષ્ િનુ ંજ્ઞાન થાય ત  તિાિ આકાર રહિત િાનિા જોઇએ અન  જે વિિ ક દ્વારા અનભુવૂત છ  નુ ંજ્ઞાન થાય ત  તિાિ આકાર રહિત િાનિા જોઇએ અન  જે વિિ ક દ્વારા અનભુવૂત છ  
ત ન  વનરાકાર સિજિો જોઇએ, એટલા િાટે ફતતત ન  વનરાકાર સિજિો જોઇએ, એટલા િાટે ફતત સિશવ્ યા સિશવ્ યા૫૫ક બ્રહ્મન  જ વનરાકાર પ્રભનુી સજં્ઞા ક બ્રહ્મન  જ વનરાકાર પ્રભનુી સજં્ઞા 
આઆ૫૫િાિા ંઆિ  છ .જો કે આકાર્ ગણુ સહિત છ ,ત નો ગણુ ર્બ્દ છ .જ્યારે બ્રહ્મ ગણુાતીત છ .(ગણુોના િાિા ંઆિ  છ .જો કે આકાર્ ગણુ સહિત છ ,ત નો ગણુ ર્બ્દ છ .જ્યારે બ્રહ્મ ગણુાતીત છ .(ગણુોના 
જ્િદાતા િોિા છતા ં વનગુશણ છ )..પાચંો તમિ(પથૃ્િીજ્િદાતા િોિા છતા ં વનગુશણ છ )..પાચંો તમિ(પથૃ્િી--પાણીપાણી--અક્ગ્નઅક્ગ્ન--િાયુિાય-ુ-આકાર્) ર્િ  ત ટલા ં વિર્ાળ આકાર્) ર્િ  ત ટલા ં વિર્ાળ 
અન  ર્ક્તતર્ાળી ભલ  િોય,પરંત ુ તિાઅન  ર્ક્તતર્ાળી ભલ  િોય,પરંત ુ તિાિ વસિાબધ્ધ છ .જ્યારે બ્રહ્મ અવસિ છ .િૈજ્ઞાવનકોના િત િ વસિાબધ્ધ છ .જ્યારે બ્રહ્મ અવસિ છ .િૈજ્ઞાવનકોના િત 
અનસુાર િાયિુડંળની ઉઅનસુાર િાયિુડંળની ઉ૫૫ર આકાર્ િડંળ છ  જેન  ત  શ ૂ્ ય અથિા ઇશ્ર્િર ર આકાર્ િડંળ છ  જેન  ત  શ ૂ્ ય અથિા ઇશ્ર્િર ૫૫ણ કિ ેછ ,પરંત ુિજુ ણ કિ ેછ ,પરંત ુિજુ 
ત િન  એ શ ૂ્ ય જેિા ંસિાયુ ંછ  ત ની સજં્ઞા આત િન  એ શ ૂ્ ય જેિા ંસિાયુ ંછ  ત ની સજં્ઞા આ૫૫િાની બાકી છ .જ્યારે આધ્યાત્મિક દાર્શવનકોએ ત ન  િાની બાકી છ .જ્યારે આધ્યાત્મિક દાર્શવનકોએ ત ન  
બ્રહ્મનુ ં નાિ આપી દીધુ ંછ .એટલ બ્રહ્મનુ ં નાિ આપી દીધુ ંછ .એટલ   આ બનં્ન િા ં ફકશ  સ  આ બનં્ન િા ં ફકશ  સ    ૫૫ષ્ ટષ્ ટ છ  કે એક સિશર્ક્તતિાન છ  અન  બીજી  છ  કે એક સિશર્ક્તતિાન છ  અન  બીજી 
ર્ક્તત..એક સિશવ્ યાર્ક્તત..એક સિશવ્ યા૫૫ક છ  તો બીજુ ં અવતવ્ યાક છ  તો બીજુ ં અવતવ્ યા૫૫ક છ .એક સિશગણુવનધાન છ  તો બીજુ ં વિર્ ષ ક છ .એક સિશગણુવનધાન છ  તો બીજુ ં વિર્ ષ 
ગણુિાન.. ટૂંકિા ંકિવે ુ ંિોય તો એક રચવયતા તો બીજી રચના છ .આ સદંભશિા ંઆપ  દ્વદ્વવતય મુડંક ગણુિાન.. ટૂંકિા ંકિવે ુ ંિોય તો એક રચવયતા તો બીજી રચના છ .આ સદંભશિા ંઆપ  દ્વદ્વવતય મુડંક 
ઉઉ૫૫વનષદના પ્રથિ ખડંનો અભ્યાવનષદના પ્રથિ ખડંનો અભ્યાસ કરિો જોઇએ,ત ના બીજા અન  ત્રીજા શ્ર્લોકિા ં જ આસ કરિો જોઇએ,ત ના બીજા અન  ત્રીજા શ્ર્લોકિા ં જ આ૫૫ના ના 
પ્રશ્ર્નનો જિાબ આપ્રશ્ર્નનો જિાબ આ૫૫િાિા ંઆવ્યો છ .િાિા ંઆવ્યો છ .  

(૧૬)(૧૬)  જ્ઞાન જીિન  થાય છ  કે આમિાન ...? મતુત જીિ થાય છ  કે આમિા...? જીિ અન  આમિા િ્ચ  શુ ંજ્ઞાન જીિન  થાય છ  કે આમિાન ...? મતુત જીિ થાય છ  કે આમિા...? જીિ અન  આમિા િ્ચ  શુ ં
સબધં છ  ? જીિના ગણુો અન  સબધં છ  ? જીિના ગણુો અન  ૫૫હરભાષા શુ ં?હરભાષા શુ ં?  

  જીિના વિર્  ધિશગ્રથંોિા ંએટલી બધી પહરભાજીિના વિર્  ધિશગ્રથંોિા ંએટલી બધી પહરભાષા આષા આ૫૫િાિા ંઆિી છ  કે તિાિનુ ંિણશન કરવુ ંકહિન િાિા ંઆિી છ  કે તિાિનુ ંિણશન કરવુ ંકહિન 
છ ,ત િછતા ં સારગ્રિી જે િાત અિ  સિજી ર્ક્યા ત  એ છ  કેઃછ ,ત િછતા ં સારગ્રિી જે િાત અિ  સિજી ર્ક્યા ત  એ છ  કેઃ--  પાચં જ્ઞાન ષ્્િયો..પાચં પાચં જ્ઞાન ષ્્િયો..પાચં 
કિેષ્્િયો..િન..બધુ્ધ્ધ..ર્ચત્ત અન  અિંકાર.. આ ચૌદ સવંિર્લત થાય ત ન  જીિ  કિિેાિા ંઆિ  છ  એ કિેષ્્િયો..િન..બધુ્ધ્ધ..ર્ચત્ત અન  અિંકાર.. આ ચૌદ સવંિર્લત થાય ત ન  જીિ  કિિેાિા ંઆિ  છ  એ 
િાયાના ભ્રિિા ંિાયાના ભ્રિિા ં૫૫ડીન  પોતાના વનજ સ્ િડીન  પોતાના વનજ સ્ િરૂપન  ભલૂી જાય છ .સાધનન  જ સિશસ્ િરૂપન  ભલૂી જાય છ .સાધનન  જ સિશસ્ િ સિજી બ સ  છ  અન   સિજી બ સ  છ  અન  
ત ના િોિિા ંઆિાર્િનના ચક્કરિા ં ફયાશ કરે છ ,ત ના િોિિા ંઆિાર્િનના ચક્કરિા ં ફયાશ કરે છ ,૫૫રંત ુ જ્યારે ત ના પોતાના વનજ સ્ િરંત ુ જ્યારે ત ના પોતાના વનજ સ્ િરૂરૂ૫૫નુ ં જ્ઞાન નુ ં જ્ઞાન 



થાય છ  મયારે પોતાના મળૂની સાથ  જોડાઇન  મતુત થઇ જાય છ ,એટલા િાટે જીિન  લર્ભર્ થાય છ  મયારે પોતાના મળૂની સાથ  જોડાઇન  મતુત થઇ જાય છ ,એટલા િાટે જીિન  લર્ભર્ 
જીિામિાની સજં્ઞા આપિાિા ંઆિ  છ .જીિામિાની સજં્ઞા આપિાિા ંઆિ  છ .  

(૧૭(૧૭))  સવૃષ્ િસવૃષ્ િના રચવયતાએ સૌથી ના રચવયતાએ સૌથી ૫૫િલેા ંશુ ંબનાવ્યુ ંત્રણ ગણુ કે પાચં તમિ...?િલેા ંશુ ંબનાવ્યુ ંત્રણ ગણુ કે પાચં તમિ...?  
ધિશર્ાસ્ત્રોિા ંિણશવ્ યાધિશર્ાસ્ત્રોિા ંિણશવ્ યા અનસુાર સવૃષ્ િ અનસુાર સવૃષ્ િ જેનુ ંનાિ છ  ત  પાચં તમિોનો સગં્રિ છ  એટલા િાટે જ્યારે  જેનુ ંનાિ છ  ત  પાચં તમિોનો સગં્રિ છ  એટલા િાટે જ્યારે 
સવૃષ્ િસવૃષ્ િ નાિ જ પાચં તમિોનુ ંછ  તો  નાિ જ પાચં તમિોનુ ંછ  તો ૫૫છી છી ૫૫િલેા ંકે િલેા ંકે ૫૫છીનો પ્રશ્ન જ કેિો ?છીનો પ્રશ્ન જ કેિો ?  

(૧૮)(૧૮)  એક ગરુૂએક ગરુૂભતતિા ંકયા કયા ગણુો િોિા જોઇએ ?ભતતિા ંકયા કયા ગણુો િોિા જોઇએ ?  
એક જ ગણુ પરુતો છ  એટલ  કે પણૂશ સિપશણ.એક જ ગણુ પરુતો છ  એટલ  કે પણૂશ સિપશણ.  

(૧૯)(૧૯)  િાનિી સ્િાન પ્રા તિાનિી સ્િાન પ્રા ત કરિા યોગ્ય ક્યારે બન  છ  ? ત ન  સ્િાન પ્રા ત કરિા યોગ્ય ક્યારે બન  છ  ? ત ન  સ્િાન પ્રા ત કરિા શુ ંકરવુ ંજોઇએ ? કરિા શુ ંકરવુ ંજોઇએ ?  
સ્િાન પ્રા તસ્િાન પ્રા ત કરિાનુ ંએક જ સાધન છ ઃબીજાઓનુ ંસ્િાન કરો અન  આિ કરિા િાટે ન્રતતા અન   કરિાનુ ંએક જ સાધન છ ઃબીજાઓનુ ંસ્િાન કરો અન  આિ કરિા િાટે ન્રતતા અન  
સસદભાિના િોિી અવનિાયશ છ , એટલ  સ્િાન પ્રા તદભાિના િોિી અવનિાયશ છ , એટલ  સ્િાન પ્રા ત કરિા િાટે ન્રતતા અન  વનઃસ્ િા કરિા િાટે ન્રતતા અન  વનઃસ્ િાથશભાિથી થશભાિથી 
િાનિતાના ઉત્તિ વસધ્ધાતંો િાનિતાના ઉત્તિ વસધ્ધાતંો ૫૫ર આધાહરત વ્ યર આધાહરત વ્ યિિાહરક જીિન જીિવુ ંજોઇએ.િિાહરક જીિન જીિવુ ંજોઇએ.  

(૨૦)(૨૦)  સવૃષ્ િસવૃષ્ િનુ ંવનિાશણ ક્યારે.. અન  કેિી રીત  અન  કેિ થયુ ં?નુ ંવનિાશણ ક્યારે.. અન  કેિી રીત  અન  કેિ થયુ ં?  
આ વિર્  અલર્ અલર્ ધિશગ્રથંોિા ંઅલર્ અલર્ વિિરણ છ આ વિર્  અલર્ અલર્ ધિશગ્રથંોિા ંઅલર્ અલર્ વિિરણ છ ,એટલા િાટે આપ  તિાિ િ દાવંત્તક ,એટલા િાટે આપ  તિાિ િ દાવંત્તક 
ગ્રથંો િાચંિા જોઇએ.આયશ િા્યતા અનસુાર સવૃષ્ િગ્રથંો િાચંિા જોઇએ.આયશ િા્યતા અનસુાર સવૃષ્ િની રચના ની રચના ૫૫રિામિાએ એક સ  અન ક િો જાઉંરિામિાએ એક સ  અન ક િો જાઉં--ના ના 
સકંલ  સકંલ    ૫૫થી કરી છ .આ સકંલ  થી કરી છ .આ સકંલ    ૫ ૫ ક્યારે કયો? આ વિર્  કોઇ સિય વનવિત કરિો કહિન છ ,કારણ કેઃઆ ક્યારે કયો? આ વિર્  કોઇ સિય વનવિત કરિો કહિન છ ,કારણ કેઃઆ 
વિર્  ગ્રથંો બતાિ  છ  કેઃલીલાધારીએ પોતાની લીલા જોિાવિર્  ગ્રથંો બતાિ  છ  કેઃલીલાધારીએ પોતાની લીલા જોિા  િાટે જ આિ કરેલ છ .વિજ્ઞાન તો ઉજાશ િાટે જ આિ કરેલ છ .વિજ્ઞાન તો ઉજાશ 
અન  ત ની હર મયા પ્રહર મયાન  સવૃષ્ િઅન  ત ની હર મયા પ્રહર મયાન  સવૃષ્ િ િાન  છ  અન  ત નુ ંકારણ ઉજાશની સ્ િ િાન  છ  અન  ત નુ ંકારણ ઉજાશની સ્ િચાર્લત ર્વતન  ચાર્લત ર્વતન  ૫૫હરણાિ સિજે હરણાિ સિજે 
છ .છ .  

(૨૧)(૨૧)જેના િનન  દુવનયા ડાિાડોલ કરી દે તો ત ન  શુ ંકરવુ ંજોઇએ ?જેના િનન  દુવનયા ડાિાડોલ કરી દે તો ત ન  શુ ંકરવુ ંજોઇએ ?  
દુવનયા િનન  ડાિાડોલ કરતી નથી એ તો અિ  પોત  બીજાઓનો પ્રભાિદુવનયા િનન  ડાિાડોલ કરતી નથી એ તો અિ  પોત  બીજાઓનો પ્રભાિ  ગ્રિણ કરીન  પોતાની ગ્રિણ કરીન  પોતાની 
વસ્ થવસ્ થવત બદલી લઇએ છીએ.અિારે યાદ રાખવુ ંજોઇએ કે,િન વિચારોનુ ંનાિ છ .જો અિારા વિચારો વત બદલી લઇએ છીએ.અિારે યાદ રાખવુ ંજોઇએ કે,િન વિચારોનુ ંનાિ છ .જો અિારા વિચારો 
શધુ્ધ અન  શધુ્ધ અન  ૫૫વિત્ર છ  અન  અિોન  ત ના ઉવિત્ર છ  અન  અિોન  ત ના ઉ૫૫ર િઢ વિશ્વાસ છ  તો ર િઢ વિશ્વાસ છ  તો ૫૫છી ત  િલી ર્કતા નથી.છી ત  િલી ર્કતા નથી.  

(૨૨)(૨૨)કિોના ફળ કોન  ભોર્િિા કિોના ફળ કોન  ભોર્િિા ૫૫ડ ેછ  ? જ્યારે આમિા તો વનલેડ ેછ  ? જ્યારે આમિા તો વનલે૫ ૫ િોય છ  ?િોય છ  ?  
પ્રશ્નપ્રશ્ન  ખબૂ જ વિસ્ તાખબૂ જ વિસ્ તારથી સિજિો રથી સિજિો ૫૫ડ.ે..કારણ કેઃકિોનુ ંપોતાનુ ંએક વિધાન છ .જેન  સવૃષ્ િડ.ે..કારણ કેઃકિોનુ ંપોતાનુ ંએક વિધાન છ .જેન  સવૃષ્ િકતાશએ પોત  કતાશએ પોત  
બનાવ્યુ ં છ ,બનાવ્યુ ં છ ,૫૫રંત ુ ત િા ં પોત (રંત ુ ત િા ં પોત (૫૫રિામિા)ર્લ તરિામિા)ર્લ ત થતા નથી.ચ તન સત્તાની સિાયતાથી અિારંૂ સકૂ્ષ્ િ થતા નથી.ચ તન સત્તાની સિાયતાથી અિારંૂ સકૂ્ષ્ િ  
ર્રીર જડ ર્રીર દ્વારા કિો કરે છ  અન  ત ન  જ ફળ ભોર્િિા ંર્રીર જડ ર્રીર દ્વારા કિો કરે છ  અન  ત ન  જ ફળ ભોર્િિા ં૫૫ડ ેછ .જડ ર્રીરની ડ ેછ .જડ ર્રીરની કિેષ્્િયો અન  કિેષ્્િયો અન  
જ્ઞાન ષ્્િયો સાધન િોય છ ,એટલા િાટે ત િા ં વિકાર આિી જિો સ્ િાજ્ઞાન ષ્્િયો સાધન િોય છ ,એટલા િાટે ત િા ં વિકાર આિી જિો સ્ િાભાવિક છ ,ભાવિક છ ,૫૫રંત ુ સખુદુઃખનો રંત ુ સખુદુઃખનો 
અિસેાસ િાસ્ તઅિસેાસ િાસ્ તિિા ં સકૂ્ષ્ િિિા ં સકૂ્ષ્ િ ર્રીરન  થાય છ .ર્ાસ્ ત્રો ર્રીરન  થાય છ .ર્ાસ્ ત્રોિા ં સકૂ્ષ્ િિા ં સકૂ્ષ્ િ ર્રીર િન..બધુ્ધ્ધ..ર્ચત્ત..અિંકારના  ર્રીર િન..બધુ્ધ્ધ..ર્ચત્ત..અિંકારના 
વિશ્રણન  કિ ે છ .ચ તનસત્તા(આમિા)વનલેવિશ્રણન  કિ ે છ .ચ તનસત્તા(આમિા)વનલે૫ ૫ છ ,પરંત ુ સકુ્ષ્ િછ ,પરંત ુ સકુ્ષ્ િ ર્રીર કાિ..ર મોધ..િર્ રે..પાચં વિકારોથી  ર્રીર કાિ..ર મોધ..િર્ રે..પાચં વિકારોથી 
ગ્રસ્ત છ ,એટલા િાટે ત ન  કિશફળ ભોર્િિાનુ.ં.સખુદુઃખનો અનભુિ થાય છ .દા.ત..જેિ વિજળીની ગ્રસ્ત છ ,એટલા િાટે ત ન  કિશફળ ભોર્િિાનુ.ં.સખુદુઃખનો અનભુિ થાય છ .દા.ત..જેિ વિજળીની 
સત્તાથી સકૂ્ષ્ િસત્તાથી સકૂ્ષ્ િ પ્રકાર્ કોઇ િડ બલ્બ દ્વારા પ્રર્ટ થાય છ .સતત સળર્તો રિિેાથી બલ્બ  પ્રકાર્ કોઇ િડ બલ્બ દ્વારા પ્રર્ટ થાય છ .સતત સળર્તો રિિેાથી બલ્બ 
િર્ રે..ખરાબ થઇ જાય છ ,પરંત ુસકૂ્ષ્ િિર્ રે..ખરાબ થઇ જાય છ ,પરંત ુસકૂ્ષ્ િ પ્રકાર્ વિધતુ્ત  પ્રકાર્ વિધતુ્ત તારોિા ંિાજર િોય છ .વિજળીની સત્તા દરેક તારોિા ંિાજર િોય છ .વિજળીની સત્તા દરેક 
વસ્ થવસ્ થવતિા ંવનલેવતિા ંવનલે૫ ૫ રિ ેછ  ત વુ ંસિજો...રિ ેછ  ત વ ુ ંસિજો...  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................    
  

ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનિીિી  



ધિશ દરેક િાનિન  િાનિ બનિાની પ્ર રણા આપ  છ  તથા કંઇક બનતા ંધિશ દરેક િાનિન  િાનિ બનિાની પ્ર રણા આપ  છ  તથા કંઇક બનતા ં૫૫િલેા ંિાનિ બનિાની ર્ીખ આપ  િલેા ંિાનિ બનિાની ર્ીખ આપ  
છ .િાનિ જ િાનિના દુઃખ દદશન  સિજી ર્કે છ  એટલ  જ િાનિ કંઇછ .િાનિ જ િાનિના દુઃખ દદશન  સિજી ર્કે છ  એટલ  જ િાનિ કંઇ૫૫ણ બનતા ંણ બનતા ં૫૫િલેા ંફતત િાનિ બન  િલેા ંફતત િાનિ બન  
તો સિાજની કાયાકલ્પ થઇ ર્કે છ .સિાજના તિાિ ઝઘડા.. તિાિ મવુસબતોનો ઉકેલ નીકળી ર્કે તો સિાજની કાયાકલ્પ થઇ ર્કે છ .સિાજના તિાિ ઝઘડા.. તિાિ મવુસબતોનો ઉકેલ નીકળી ર્કે 
છ .છ ..કારણ કેઃએક સાચો િાનિ જ સાચો અવધકારી બની ર્કે છ ..સાચો િાર્લક બની ર્કે છ ..એક સાચો િાનિ .કારણ કેઃએક સાચો િાનિ જ સાચો અવધકારી બની ર્કે છ ..સાચો િાર્લક બની ર્કે છ ..એક સાચો િાનિ 
જ સાચો નોકર..સાચો િજદૂર બન  છ .એક સાચા િાનિિા ં અિંકાર, ઘણૃા..ઇષ્ યાશજ સાચો નોકર..સાચો િજદૂર બન  છ .એક સાચા િાનિિા ં અિંકાર, ઘણૃા..ઇષ્ યાશ ..િ ર વિરોધની ભાિના ..િ ર વિરોધની ભાિના 
રિતેી નથી.ધિશનુ ંવર્ષણ અરિતેી નથી.ધિશનુ ંવર્ષણ અ૫૫નાિિાથી તથા નાિિાથી તથા ૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાન  તમિરૂરિામિાન  તમિરૂ૫૫િા ંજાણિાથી જ િાનિા ંજાણિાથી જ િાનિ િાનિ િ િાનિ 
બની ર્કે છ  અન  આ જ િાનિિાત્રનો ધિશ છ .બની ર્કે છ  અન  આ જ િાનિિાત્રનો ધિશ છ .  
    ૃુર્ળ િાર્શદર્શકના ૃુર્ળ ન તમૃિિા ં આજે "ૃુર્ળ િાર્શદર્શકના ૃુર્ળ ન તમૃિિા ં આજે "બહજુન હિતાય..બહજુન સખુાયબહજુન હિતાય..બહજુન સખુાય""  ની ભાિના સતં ની ભાિના સતં 
વનરંકારી સિાજિા ંસ્પષ્ ટવનરંકારી સિાજિા ંસ્પષ્ ટ  ૫૫હરલર્ષત થાય છ .હરલર્ષત થાય છ .  
સતં વનરંકારી વિર્નના િડા સદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)સતં વનરંકારી વિર્નના િડા સદગરુૂ બાબા િરદેિવસિંિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)નુ ંકથન છ  કેઃ નુ ંકથન છ  કેઃ સંસંસારિા ંસારિા ં
કોઇકોઇ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ યન  કોઇન  કોઇ૫૫ણ પ્રકારનુ ંસખુ પ્રા તણ પ્રકારનુ ંસખુ પ્રા ત થાય છ  તો ત  એિ જ સિજે છ  કેઃ બસ ! હું જ સખુી બન લો  થાય છ  તો ત  એિ જ સિજે છ  કેઃ બસ ! હું જ સખુી બન લો 
રહું અથિા િારો રહું અથિા િારો ૫૫રીિાર જ સખુી રિ ે ! રીિાર જ સખુી રિ ે ! ૫૫રંત ુભતતના હ્રદયિા ંઆિી ભાિના િોતી નથી.ભતત સિગ્ર રંત ુભતતના હ્રદયિા ંઆિી ભાિના િોતી નથી.ભતત સિગ્ર 
સસંારના િાટે સખુોની કાિના કરે છ .ભતતના હ્રદયિા ંએિી ભાિના િોય છ સસંારના િાટે સખુોની કાિના કરે છ .ભતતના હ્રદયિા ંએિી ભાિના િોય છ   કેઃ જેિી રીત  િ  આ આત્મિક કેઃ જેિી રીત  િ  આ આત્મિક 
સખુન  િ ળવ્યુ ં છ .આ આત્મિક સખુ સસંારિા ં િસનાર તિાિ પ્રાણીઓ સખુન  િ ળવ્યુ ં છ .આ આત્મિક સખુ સસંારિા ં િસનાર તિાિ પ્રાણીઓ ૫૫ણ િ ળિ . આ આત્મિક સખુ ણ િ ળિ . આ આત્મિક સખુ 
૫૫રિામિાન  જાણિાથી જ પ્રા તરિામિાન  જાણિાથી જ પ્રા ત થાય છ  અન  મયારબાદ િાનિન  દરેક જગ્યાએ એક  થાય છ  અન  મયારબાદ િાનિન  દરેક જગ્યાએ એક ૫૫રિામિાનુ ંનરૂ જ રિામિાનુ ંનરૂ જ 
નજરિા ંઆિ  છ  તથા િૈર વિરોધની, નફરતની ભાિના આપોઆપ દૂર થાનજરિા ંઆિ  છ  તથા િૈર વિરોધની, નફરતની ભાિના આપોઆપ દૂર થાય છ .િાનિિાત્રન  સખુી જોિાની ય છ .િાનિિાત્રન  સખુી જોિાની 
સતંોિા ંઅદ્ય અર્ભલાષા િોય છ . સતંોનુ ં કિશ જ એ િોય છ  કેઃ તિાિન  મળૂ સમય(સતંોિા ંઅદ્ય અર્ભલાષા િોય છ . સતંોનુ ં કિશ જ એ િોય છ  કેઃ તિાિન  મળૂ સમય(૫૫રિામિા)ની સાથ  રિામિા)ની સાથ  
જોડિાિા ંઆિ .જોડિાિા ંઆિ .  
સતં વનરંકારી વિર્નના િડા ગરુૂદેિ િરદેિજી િિારાજ કિ ેછ  કેઃસતં વનરંકારી વિર્નના િડા ગરુૂદેિ િરદેિજી િિારાજ કિ ેછ  કેઃ  
"સતંોની એિી ભાિના િોય છ  કે કોઇ"સતંોની એિી ભાિના િોય છ  કે કોઇ૫૫ણ પ્રાણી કે જેન  િનષુ્ યણ પ્રાણી કે જેન  િનષુ્ ય જ્િ િળ્યો જ્િ િળ્યો છ  ત િન  મળૂ સમય  છ  ત િન  મળૂ સમય 
(૫(૫રિામિા)ની સાથ  જોડિાિા ંઆિ ,જેનાથી ત ન  રિામિા)ની સાથ  જોડિાિા ંઆિ ,જેનાથી ત ન  ૫૫ણ આ સમયની સાથ  િળીન  અિર અિસ્થા પ્રા તણ આ સમયની સાથ  િળીન  અિર અિસ્થા પ્રા ત થાય  થાય 
અન  આિાર્િનનુ ંચર મ સિા તઅન  આિાર્િનનુ ંચર મ સિા ત થાય તથા ત ના િનિા ંપ્ર િ અન  ન્રતતાનો વનિાસ થાય. થાય તથા ત ના િનિા ંપ્ર િ અન  ન્રતતાનો વનિાસ થાય.""  
સસંારની તિાિ ર્ક્તતઓ અક્સ્થર છ .જો િાનિી આિી ર્ક્તતઓ ઉસસંારની તિાિ ર્ક્તતઓ અક્સ્થર છ .જો િાનિી આિી ર્ક્તતઓ ઉ૫૫ર પોતાનો વિશ્વાર પોતાનો વિશ્વાસ રાખર્  તો ત નુ ંસ રાખર્  તો ત નુ ં
જીિન જીિન ૫૫ણ અક્સ્થર બન લુ ંરિરે્ .આિી પહરિતશનર્ીલ ર્ક્તતઓનો સિારો લ િાથી િાનિ જીિનિા ંક્સ્થરતા ણ અક્સ્થર બન લુ ંરિરે્ .આિી પહરિતશનર્ીલ ર્ક્તતઓનો સિારો લ િાથી િાનિ જીિનિા ંક્સ્થરતા 
આિી ર્કતી નથી.જો અિારે પોતાના જીિનિા ં ક્સ્થરતા પ્રા તઆિી ર્કતી નથી.જો અિારે પોતાના જીિનિા ં ક્સ્થરતા પ્રા ત કરિી િર્  તો સમય..સનાતન..ક્સ્થર  કરિી િર્  તો સમય..સનાતન..ક્સ્થર 
૫૫રિામિાની સાથ  પોતાનો સબધં જોડિો રિામિાની સાથ  પોતાનો સબધં જોડિો ૫૫ડર્  કે જે આહદથી અંત સધુી એકરસ છ ડર્  કે જે આહદથી અંત સધુી એકરસ છ   અન  એકરસ રિિેાના અન  એકરસ રિિેાના 
છ ,ત િા ંકોઇ છ ,ત િા ંકોઇ ૫૫રીિતશન થતુ ંનથી.રીિતશન થતુ ંનથી.  
શ્રીિદ ભર્િદર્ીતા શ્રીિદ ભર્િદર્ીતા (૨/૨૩(૨/૨૩--૩૪) ૩૪) િા ંઆ િા ંઆ ૫૫રિતમિના વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃરિતમિના વિર્  કહ્ુ ંછ  કેઃ  
""આ અર્રીરીન  ર્સ્ત્રો છ દી ર્કતા ંનથી..અક્ગ્ન બાળી ર્કતો નથી..જળ ર્ભિંજિી ર્કતુ ંનથી અન  િાય ુસકુિી આ અર્રીરીન  ર્સ્ત્રો છ દી ર્કતા ંનથી..અક્ગ્ન બાળી ર્કતો નથી..જળ ર્ભિંજિી ર્કતુ ંનથી અન  િાય ુસકુિી 
ર્કતો નથી.ર્કતો નથી.""    
કારણ કેઃઆ વનમય રિિેાિાળો,બધાિા ંકારણ કેઃઆ વનમય રિિેાિાળો,બધાિા ં ૫૫રીપણૂશરીપણૂશ..અચળ..ક્સ્થર સ્િભાિિાળો અન  અનાહદ છ .આ વિર્ાળ ..અચળ..ક્સ્થર સ્િભાિિાળો અન  અનાહદ છ .આ વિર્ાળ 
ર્ક્તત જ સિગ્ર સસંારન  ચલાિનાર છ  ત ન  જાણીન  જ િાનિ આનદં સ્િરૂર્ક્તત જ સિગ્ર સસંારન  ચલાિનાર છ  ત ન  જાણીન  જ િાનિ આનદં સ્િરૂ૫ ૫ બની બની ૫૫રિધાિન  પ્રા તરિધાિન  પ્રા ત કરી  કરી 
ર્કે છ .ર્કે છ .૫૫રિામિાની સાથ  જોડાિવુ ં એટલ  રિામિાની સાથ  જોડાિવુ ં એટલ  ૫૫રિામિાન  જાણીન ..િાનીન ..સ િા સવુિરણરિામિાન  જાણીન ..િાનીન ..સ િા સવુિરણ--સમસરં્િા ં હદલથી સમસરં્િા ં હદલથી 
લાર્ી જવુ.ંિરષણ આ પ્રભ ુલાર્ી જવુ.ંિરષણ આ પ્રભ ુ૫૫રિારિામિાન  અંર્સરં્ જોઇન  ત િની પ્રાથશના.. સ્તવુત..સવુિરણ કરિા.ં અિારે અિીં મિાન  અંર્સરં્ જોઇન  ત િની પ્રાથશના.. સ્તવુત..સવુિરણ કરિા.ં અિારે અિીં 
તિીં ભટકિાની જરૂર નથી.ઘણીિાર અિોન  એ ર્ચિંતા થાય છ  કે સસંારના ભયાનક કષ્ ટોતિીં ભટકિાની જરૂર નથી.ઘણીિાર અિોન  એ ર્ચિંતા થાય છ  કે સસંારના ભયાનક કષ્ ટો અિોન   અિોન  ૫૫રેર્ાન રેર્ાન 



કરર્  ! આ દુવનયાના લડાઇ ઝઘડા અિોન  જીિન જીિિા નિી દે ! કરર્  ! આ દુવનયાના લડાઇ ઝઘડા અિોન  જીિન જીિિા નિી દે ! ૫૫રંત ુઅિ  જ્યારે રંત ુઅિ  જ્યારે ૫૫રિામિાથી પોતાન  રિામિાથી પોતાન  
અલર્ સિજી અલર્ સિજી બ સીએ છીએ મયારે જ આિી ર્ચિંતા થાય છ .જો અિ  પણૂશ રીત  પણૂશભાિથી પ્રભ ુબ સીએ છીએ મયારે જ આિી ર્ચિંતા થાય છ .જો અિ  પણૂશ રીત  પણૂશભાિથી પ્રભ ુ૫૫રિામિાન  રિામિાન  
અંર્સરં્ સિજીન  ત નુ ંધ્યાન કરીએ તો કોઇ િાળ અંર્સરં્ સિજીન  ત નુ ંધ્યાન કરીએ તો કોઇ િાળ ૫૫ણ િાકંો થઇ ર્કતો નથી.અિારી અંદર તિાિ પ્રકારની ણ િાકંો થઇ ર્કતો નથી.અિારી અંદર તિાિ પ્રકારની 
મસુીબતો સિન કરિાની ર્ક્તત આિી જાય છ .મસુીબતો સિન કરિાની ર્ક્તત આિી જાય છ .  
ભક્તતથી જીિનિા ં ન્રતતા અન  સહિષ્ ણુભક્તતથી જીિનિા ં ન્રતતા અન  સહિષ્ ણુતા આિી જાય છ .તા આિી જાય છ .ભતતની અપશણ ભાિનાના કારણ ..બીજાના ભતતની અપશણ ભાિનાના કારણ ..બીજાના 
દ્દવષ્ ટદ્દવષ્ ટકોણનો આદર કરિાના કારણ  ભતતનુ ંપ્ર િભયુું હદલ સિગ્ર જર્તન  પોતાનો જ કોણનો આદર કરિાના કારણ  ભતતનુ ંપ્ર િભયુું હદલ સિગ્ર જર્તન  પોતાનો જ ૫૫રીિાર જુિ  છ .રીિાર જુિ  છ .  
િાસ્તિિા ંભતત પ્રાર્ચન સતંોના જીિન અનસુાર પોતાનુ ંજીિન બનાિી દરેકની સાથ  વનઃસ્િાથશ પ્ર િ કરે છ  િાસ્તિિા ંભતત પ્રાર્ચન સતંોના જીિન અનસુાર પોતાનુ ંજીિન બનાિી દરેકની સાથ  વનઃસ્િાથશ પ્ર િ કરે છ  
અન  ત થી ત િના જીિનિા ંઆનદં આિ  અન  ત થી ત િના જીિનિા ંઆનદં આિ  છ .આજે જર્તનો િાનિ ભૌવતક સાધનોના િાધ્યિથી આનદંની છ .આજે જર્તનો િાનિ ભૌવતક સાધનોના િાધ્યિથી આનદંની 
પ્રાવ તપ્રાવ ત કરિા પ્રયમન કરે છ , કરિા પ્રયમન કરે છ ,૫૫રંત ુિાસ્તવિક સાચો આનદં પોત  પોતાન  અદનો આદિી સિજિાથી,પોત  રંત ુ િાસ્તવિક સાચો આનદં પોત  પોતાન  અદનો આદિી સિજિાથી,પોત  
પોતાન  અપશણ કરિાથી અન  પોતાનાિા ં દાસ ભાિના લાિિાથી જ આિ  છ .અલર્ અલર્ ુલોની જેિ પોતાન  અપશણ કરિાથી અન  પોતાનાિા ં દાસ ભાિના લાિિાથી જ આિ  છ .અલર્ અલર્ ુલોની જેિ 
સસંારિા ં ર્ભન્ન ર્ભન્ન પ્રકારના સાિાજીક સસંારિા ં ર્ભન્ન ર્ભન્ન પ્રકારના સાિાજીક ૫૫રીિ ર્િા ં જીિનાર લોકો િંિ ર્ા ં રહ્યા છ  અન  રિરે્ ,ત િનાિા ંરીિ ર્િા ં જીિનાર લોકો િંિ ર્ા ં રહ્યા છ  અન  રિરે્ ,ત િનાિા ં
ુલિારની જેિ એકતા કે સા્યભાિ બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ સભંિ છ .આ બ્રહ્મજ્ઞાન જ એક એવુ ં િાધ્યિ છ  કે ુલિારની જેિ એકતા કે સા્યભાિ બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ સભંિ છ .આ બ્રહ્મજ્ઞાન જ એક એવુ ં િાધ્યિ છ  કે 
જેનાથી વિર્ભન્ન જાવતઓ..સપં્રદાયો અન  િા્યતા ના લોકોન  િાનિતાની િાળાિા ંપરોિી ર્કે છ  અન  એ જ જેનાથી વિર્ભન્ન જાવતઓ..સપં્રદાયો અન  િા્યતા ના લોકોન  િાનિતાની િાળાિા ંપરોિી ર્કે છ  અન  એ જ 
િાનિ સિાજની ર્ાનિાનિ સિાજની ર્ાન  છ .સસંારિા ંઘણા જ પ્રકારના ુલો િોય છ .આ ુલો જ્યા ંસધુી છટા ંિોય છ  મયા ંસધુી છ .સસંારિા ંઘણા જ પ્રકારના ુલો િોય છ .આ ુલો જ્યા ંસધુી છટા ંિોય છ  મયા ંસધુી 
૫૫િન ત િન  ઉડાડીન  દૂર દૂર ફેંકી દે છ ,પરંત ુજો આ ુલોન  સોઇિન ત િન  ઉડાડીન  દૂર દૂર ફેંકી દે છ ,પરંત ુજો આ ુલોન  સોઇ--દોરાની િદદથી એક ુલિારનુ ંરૂદોરાની િદદથી એક ુલિારનુ ંરૂ૫ ૫ આપી આપી 
દેિાિા ંઆિ  તો દેિાિા ંઆિ  તો ૫૫િન ત ન  અલર્ કરી ર્કતો નથી,એિી જ રીત  આ જ્ઞાનરૂપી દોરાથી જ્યારે િાિન ત ન  અલર્ કરી ર્કતો નથી,એિી જ રીત  આ જ્ઞાનરૂપી દોરાથી જ્યારે િાનિોન  નિોન  
૫૫રોિી દેિાિા ંઆિ  તો રોિી દેિાિા ંઆિ  તો ૫૫છી ત  બધા એક બની જાય છ ,પછી ર્ોરા કાળાની ભાિના,ઉંચ નીચના ભ દની છી ત  બધા એક બની જાય છ ,પછી ર્ોરા કાળાની ભાિના,ઉંચ નીચના ભ દની 
ભાિના, જાવતપાવતની ભાિના ત િનાિા ંઆિતી નથી અન  ત  જર્તન  સુદંરતા પ્રદાન કરે છ , સહંકણશ ભાિના, જાવતપાવતની ભાિના ત િનાિા ંઆિતી નથી અન  ત  જર્તન  સુદંરતા પ્રદાન કરે છ , સહંકણશ 
સાપ્રદાવયકતા નિી ! સાપ્રદાવયકતા નિી ! ૫૫રંત ુઆજે સિાજની એ દુદશર્ા છ  કેઃ ત  સપં્રદાયન  જ ધિશ િાની બ રંત ુઆજે સિાજની એ દુદશર્ા છ  કેઃ ત  સપં્રદાયન  જ ધિશ િાની બ િો છ ,િાટે ધિશના િો છ ,િાટે ધિશના 
િૌર્લક વસ્ાતંોન  પ્રાથવિકતા આપિાની જરૂર છ .જો િાનિ ધિશના િિશન  સિજે તો આંતરીક સઘંષશ તથા િૌર્લક વસ્ાતંોન  પ્રાથવિકતા આપિાની જરૂર છ .જો િાનિ ધિશના િિશન  સિજે તો આંતરીક સઘંષશ તથા 
તનાિ આપોઆતનાિ આપોઆ૫ ૫ સિા તસિા ત થઇ જાય છ .ધિશનો િિશ થઇ જાય છ .ધિશનો િિશ--ધિશ શુ ંછ  ? ધિશની િાસ્તવિકતા શુ ંછ  ત  સિજાિતા ંધિશ શુ ંછ  ? ધિશની િાસ્તવિકતા શુ ંછ  ત  સિજાિતા ં
ગરુૂદેિ િરદેિવસિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)ગરુૂદેિ િરદેિવસિજી િિારાજ(વનરંકારી બાબા)  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
""ધિશ તો અધિશ તો અ૫૫નાિિાનુ ંનાિ છ ,પડતાન  ઉિાિિાનુ ંનાિ છ ,ધિશ તો બીજાન  બચાિિા િાટે પોત  પોતાન  નાિિાનુ ંનાિ છ ,પડતાન  ઉિાિિાનુ ંનાિ છ ,ધિશ તો બીજાન  બચાિિા િાટે પોત  પોતાન  
સિવપિત કરિાનુ ંનાિ છ ,ધિશ અન ક નથી, ધિશ એક જ છ  કેઃ પોતાના સ્િાિી એક પરબ્રહ્મ સિવપિત કરિાનુ ંનાિ છ ,ધિશ અન ક નથી, ધિશ એક જ છ  કેઃ પોતાના સ્િાિી એક પરબ્રહ્મ ૫૫રિામિા કે જે રિામિા કે જે 
વનગુશણ વનરાકાર અવ્યતત છ  ત િન  જાણિા અન  િાનિિાત્રિા ંત િનુ ંજ દર્શન વનગુશણ વનરાકાર અવ્યતત છ  ત િન  જાણિા અન  િાનિિાત્રિા ંત િનુ ંજ દર્શન કરવુ.ંકરવુ.ં""  
આજે સસંારિા ંિાનિ અન ક ધિોન  િાનિાની િાતો કરે છ ,પરંત ુજે િાસ્તવિક ધિશ છ  ત નાથી દૂર નીકળી આજે સસંારિા ંિાનિ અન ક ધિોન  િાનિાની િાતો કરે છ ,પરંત ુજે િાસ્તવિક ધિશ છ  ત નાથી દૂર નીકળી 
ર્યો છ .ર્યો છ .િાનિ ર્રીરની બનાિટ..ત નો િાનિ ર્રીરની બનાિટ..ત નો ૫૫િરેિર્  તથા ત ના ખાનિરેિર્  તથા ત ના ખાન--પાનન  જોઇન  જ કિિેાિા ંઆિ  છ  કેઃ આ પાનન  જોઇન  જ કિિેાિા ંઆિ  છ  કેઃ આ 
ફલાણાનો ધિશ છ ,પરંત ુસતં િિામિાઓએ આ બધી િાતોથી ફલાણાનો ધિશ છ ,પરંત ુસતં િિામિાઓએ આ બધી િાતોથી ૫૫ર જે અટલ ધિશની ર જે અટલ ધિશની િાત કરી છ  ત  િાસ્તવિક િાત કરી છ  ત  િાસ્તવિક 
ધિશ છ .સતંોએ િાનિિાત્રન  સદેંર્ આ યોધિશ છ .સતંોએ િાનિિાત્રન  સદેંર્ આ યો છ  કેઃ િ ેિાનિ ! તન  આ િાનિ જ્િ િળ્યો છ  તો પોતાના  છ  કેઃ િ ેિાનિ ! તન  આ િાનિ જ્િ િળ્યો છ  તો પોતાના 
િાર્લક વનરાકાર િાર્લક વનરાકાર ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિાની ઓળખાણ કરી લ  અન  મયાર રિામિાની ઓળખાણ કરી લ  અન  મયાર ૫૫છી તિાિ િાનિોિા ંત િનુ ંજ નરૂ છી તિાિ િાનિોિા ંત િનુ ંજ નરૂ 
જોઇન  તિાિની સાથ  પ્ર િ કર..તિાિના ભલા િાટે કાિના કર..જોઇન  તિાિની સાથ  પ્ર િ કર..તિાિના ભલા િાટે કાિના કર...એ જ િાસ્તવિક ધિશ છ ,ત ના વસિાય .એ જ િાસ્તવિક ધિશ છ ,ત ના વસિાય 
અ્ય કોઇ ધિશ નથી.અ્ય કોઇ ધિશ નથી.  
સાપં્રદાવયક લડાઇ ઝઘડાઓ તથા િૈરભાિના..દ્વ ષવવૃત્તના સાપં્રદાવયક લડાઇ ઝઘડાઓ તથા િૈરભાિના..દ્વ ષવવૃત્તના ૫૫ર ટી પર ટી પણી કરતા ંતથા ત ના વનદાન વિર્  િતંવ્ય ણી કરતા ંતથા ત ના વનદાન વિર્  િતંવ્ય 
આઆ૫૫તા ંતા ંગરુૂદેિ િરદેિવસિંિજી િિારાજગરુૂદેિ િરદેિવસિંિજી િિારાજ  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  
"અિારા દેર્િા ંઆજે જે લડાઇ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા છ  ત નુ ંમળૂ કારણ તરં્હદ"અિારા દેર્િા ંઆજે જે લડાઇ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા છ  ત નુ ંમળૂ કારણ તરં્હદલી અન  સંૃ ુર્ચતતા છ . જ્યારે લી અન  સંૃ ુર્ચતતા છ . જ્યારે 



અિ  ધિશના િાસ્તવિક સ્િરૂઅિ  ધિશના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫૫ન  સિજી લઇશુ ંઅન  િાનિ એકતાની ભાિના જીિનિા ંકિશરૂન  સિજી લઇશુ ંઅન  િાનિ એકતાની ભાિના જીિનિા ંકિશરૂ૫૫િા ંલાિીશુ ંતો િા ંલાિીશુ ંતો 
જ આનો અંત આિર્ .િાનિોએ એ સિજી લ વુ ંજોઇએ કેઃજ આનો અંત આિર્ .િાનિોએ એ સિજી લ વુ ંજોઇએ કેઃ  
"ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ  તોડિાનુ ંનહિ"ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ  તોડિાનુ ંનહિ""  
કોઇકોઇ૫૫ણ ગરુૂણ ગરુૂ--પીરપીર--પ ર્્બરોએ અંદરોઅંદર િ ર વિરોધ કરિાનુ ંપ ર્્બરોએ અંદરોઅંદર િ ર વિરોધ કરિાનુ ં વર્ષણ આ યુંવર્ષણ આ યુ ંનથી. નથી.૫૫રિામિા એક છ  અન  રિામિા એક છ  અન  
તિાિ િનષુ્ યતિાિ િનષુ્ ય એક  એક ૫૫રિામિાના ંજ સતંાન છ  ત થી સસંારના તિાિ િાનિ ભાઇ ભાઇ છ .રિામિાના ંજ સતંાન છ  ત થી સસંારના તિાિ િાનિ ભાઇ ભાઇ છ .  
જો િાનિ સમય ધિશની સાથ  જોડાઇ જાય તો સિાજિા ંઅિ્ય સધુારો થઇ જર્ .ઉજો િાનિ સમય ધિશની સાથ  જોડાઇ જાય તો સિાજિા ંઅિ્ય સધુારો થઇ જર્ .ઉ૫૫રોતત િાતોથી એ સ્પષ્ ટરોતત િાતોથી એ સ્પષ્ ટ  
થાય છ  કેઃ આજે સતં વનરંકારી વિર્ન એક એિા સિાજન  જ્િ આથાય છ  કેઃ આજે સતં વનરંકારી વિર્ન એક એિા સિાજન  જ્િ આપી રહ્ુ ંછ  જેિા ંતિાિ ધિાશિલ્બી પી રહ્ુ ંછ  જેિા ંતિાિ ધિાશિલ્બી 
કોઇકોઇ૫૫ણ ભ દભાિ વિના િાનિતાની ધરાતલ ણ ભ દભાિ વિના િાનિતાની ધરાતલ ૫૫ર ભ ર્ા થઇ રહ્યા છ  ત  તિાિ પોતાની સાિાજીક જીંદર્ીન  ર ભ ર્ા થઇ રહ્યા છ  ત  તિાિ પોતાની સાિાજીક જીંદર્ીન  
પોતાની િા્યતાઓ..ધારણાઓ..પોતાની િા્યતાઓ..ધારણાઓ..૫૫રંપરાઓન  અનરુૂરંપરાઓન  અનરુૂ૫ ૫ જીિિા િાટે સ્િતતં્ર છ .એક જીિિા િાટે સ્િતતં્ર છ .એક ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન ત િન  રિામિાનુ ંજ્ઞાન ત િન  
આત્મિક એકતાના સતૂ્રિા ંબાધં  છ .સમય ધિશ બઆત્મિક એકતાના સતૂ્રિા ંબાધં  છ .સમય ધિશ બધાન  અંદરો અંદર જોડિાનુ ંકાિ કરે છ  કેિકેઃ ધાન  અંદરો અંદર જોડિાનુ ંકાિ કરે છ  કેિકેઃ ધિશનુ ંકાિ ધિશનુ ંકાિ 
જોડિાનુ ંછ  તોડિાનુ ંનહિજોડિાનુ ંછ  તોડિાનુ ંનહિ""  
િતશિાન સિયિા ંધિશના નાિ ઉિતશિાન સિયિા ંધિશના નાિ ઉ૫૫ર િાનિજાવતનુ ંવિભાજન થઇ રહ્ુ ંછ .આજે અલર્ અલર્ સપં્રદાય તથા ર િાનિજાવતનુ ંવિભાજન થઇ રહ્ુ ંછ .આજે અલર્ અલર્ સપં્રદાય તથા 
વિર્ભન્ન પ્રકારની પજૂા પ્વતઓના કારણ  એકબીજાનો વિરોધ કરિાિા ંઆિી રહ્યો છ .સાકાર ઉપાસનાથીવિર્ભન્ન પ્રકારની પજૂા પ્વતઓના કારણ  એકબીજાનો વિરોધ કરિાિા ંઆિી રહ્યો છ .સાકાર ઉપાસનાથી  
ઉપાસ્યના અન ક રૂઉપાસ્યના અન ક રૂ૫ ૫ બનાિીન  એક અખડં બનાિીન  એક અખડં ૫૫રિામિાના રિામિાના ૫૫ણ વિર્ભન્ન પ્રકારન  અલર્ અલર્ રૂપોિા ંપ્રર્ટ ણ વિર્ભન્ન પ્રકારન  અલર્ અલર્ રૂપોિા ંપ્રર્ટ 
કરિાિા ંઆવ્યા છ .િાનિસિાજની આ વિષિ પહરક્સ્થવતિા ં સિાજના રોર્નુ ં યોગ્ય વનદાન કરીન  સતં કરિાિા ંઆવ્યા છ .િાનિસિાજની આ વિષિ પહરક્સ્થવતિા ં સિાજના રોર્નુ ં યોગ્ય વનદાન કરીન  સતં 
વનરંકારી વિર્નના િડા ગરુૂદેિ િરદેિજી િિારાજે આરાધ્યદેિ અથિા ઉપાસ્યની જગ્યાએ એક પ્રભનુીવનરંકારી વિર્નના િડા ગરુૂદેિ િરદેિજી િિારાજે આરાધ્યદેિ અથિા ઉપાસ્યની જગ્યાએ એક પ્રભનુી  
સ્થાપના કરી અન  અન ક ધિો તથા પથંોની જગ્યાએ એક િાનિધિશનો પ્રચાર કયો છ .સતં વનરંકારી સ્થાપના કરી અન  અન ક ધિો તથા પથંોની જગ્યાએ એક િાનિધિશનો પ્રચાર કયો છ .સતં વનરંકારી 
વિર્નના સસં્થાપકોએ અનભુિ કયો કેઃ ઉપાસ્યની દ્દવષ્ ટવિર્નના સસં્થાપકોએ અનભુિ કયો કેઃ ઉપાસ્યની દ્દવષ્ ટથી જે થી જે ૫૫ણ ભ દભાિ છ  ત  તિાિ સાકારિા ંણ ભ દભાિ છ  ત  તિાિ સાકારિા ં
છ ,પરિામિાના મળૂ સ્િરૂછ ,પરિામિાના મળૂ સ્િરૂ૫ ૫ વનરાકાર તમિિા ં કોઇ ભ દભાિ નથી,એટલ  ત િન  યરુ્ની આિ્યકવનરાકાર તમિિા ં કોઇ ભ દભાિ નથી,એટલ  ત િન  યરુ્ની આિ્યકતાન  તાન  
ધ્યાનિા ંરાખીન  પ્રભનુુ ંસિશશ્ર ષ્ િધ્યાનિા ંરાખીન  પ્રભનુુ ંસિશશ્ર ષ્ િ નાિ "વનરાકાર નાિ "વનરાકાર""  ની ઘોષણા કરી છ ઃની ઘોષણા કરી છ ઃ  
િિા આકાર્ આકાર્ની અંદર, વ્યાપી રહ્યો છ  જે દાતાર,િિા આકાર્ આકાર્ની અંદર, વ્યાપી રહ્યો છ  જે દાતાર,  
સિયના િાર્લકે રાખ્યુ ંછ , આનુ ંનાિ જ વનરાકાર.સિયના િાર્લકે રાખ્યુ ંછ , આનુ ંનાિ જ વનરાકાર.  
જે કાઇં દ્દ્યિાન છ  જર્િા,ં એ સૌ આનો જ છ  વિસ્તાર,જે કાઇં દ્દ્યિાન છ  જર્િા,ં એ સૌ આનો જ છ  વિસ્તાર,  
દીનદીન--દુઃખીન  ભતતોનો રષક, સવૃષ્ િદુઃખીન  ભતતોનો રષક, સવૃષ્ િનોનો  છ  સર્જનિાર.છ  સર્જનિાર.  
આ જ છ  નૈયા, આ જ છ  નાવિક, આ જ ઉતારે છ  ભિપાર,આ જ છ  નૈયા, આ જ છ  નાવિક, આ જ ઉતારે છ  ભિપાર,  
િ દ ગ્રથં સૌ કિી કિી થાક્યા, આ અનતં ન  છ  અપાર.િ દ ગ્રથં સૌ કિી કિી થાક્યા, આ અનતં ન  છ  અપાર.  
જપજપ--તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,  
કિ ે"અિતારકિ ે"અિતાર""  િળ  જો સદગરુૂ, િટાિી િળ  જો સદગરુૂ, િટાિી ૫૫ડદો દેખાડ ેનરૂ.    ડદો દેખાડ ેનરૂ.    (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૫૫દદ--૧૧)૧૧)  
પ્રભનુા એક નાિની જેિ જ અન ક સંપ્રભનુા એક નાિની જેિ જ અન ક સંપ્રદાયો..પથંો તથા ધિોના સ્થાન  ફતત એક િાનિધિશની ઘોષણા પ્રદાયો..પથંો તથા ધિોના સ્થાન  ફતત એક િાનિધિશની ઘોષણા 
કરિાિા ંઆિી છ .હિ્દુકરિાિા ંઆિી છ .હિ્દુ--મકુ્સ્લિમકુ્સ્લિ--ર્ીખર્ીખ--ઇસાઇ..કિિેડાિિાિાળા તિાિ િાનિ જ્યારે એક સિાન જ છ  તો ઇસાઇ..કિિેડાિિાિાળા તિાિ િાનિ જ્યારે એક સિાન જ છ  તો 
૫૫છી આ લોકો પ્ર િથી કેિ રિતેા નથી ? ર્ીતા..િ દ..ૃુરાન..બાઇબલ..િર્ રે ધાવિિક ગ્રથં જો એક જ છી આ લોકો પ્ર િથી કેિ રિતેા નથી ? ર્ીતા..િ દ..ૃુરાન..બાઇબલ..િર્ રે ધાવિિક ગ્રથં જો એક જ 
૫૫રિામિાનુ ંવનરૂરિામિાનુ ંવનરૂ૫૫ણ કરે ણ કરે છ  તો ત િના અનયુાયીઓ એક સ્થાન છ  તો ત િના અનયુાયીઓ એક સ્થાન ૫૫ર બ સીન  ઉપાસના કેિ કરતા નથી ? જો ર બ સીન  ઉપાસના કેિ કરતા નથી ? જો 
૫૫રિામિા િનષુ્ યરિામિા િનષુ્ યિાત્રના િાત્રના ૫૫રિવપતા છ  તો પછી ત િનાિા ંઅંદરો અંદર વિરોધ કેિ ?રિવપતા છ  તો પછી ત િનાિા ંઅંદરો અંદર વિરોધ કેિ ?  
હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિ, વર્ખમકુ્સ્લિ, વર્ખ--ઇસાઇ, સૌ િાનિ છ  એક સિાન,ઇસાઇ, સૌ િાનિ છ  એક સિાન,  
એક જ સહ ુસિજણ આપ  છ , ર્ીતાએક જ સહ ુસિજણ આપ  છ , ર્ીતા--િ દ ન  ગ્રથંિ દ ન  ગ્રથં--ૃુરાન.ૃુરાન.  



એકન  જાણી એકન  િાનો, એક એકન  જાણી એકન  િાનો, એક જ છ  આ એક ભર્િાન,જ છ  આ એક ભર્િાન,  
િારં્ી ખાય છ  આની પાસ , િોટા િોટા જર્ સલુતાન.િારં્ી ખાય છ  આની પાસ , િોટા િોટા જર્ સલુતાન.  
એક જ સર્જનિાર આ જર્નો, સૌન  નાચ નચાિ  છ ,એક જ સર્જનિાર આ જર્નો, સૌન  નાચ નચાિ  છ ,  
પતૂળા અંદર પ્રાણ મકુીન , ખ લ આ ખબુ રચાિ  છ .પતૂળા અંદર પ્રાણ મકુીન , ખ લ આ ખબુ રચાિ  છ .  
જર્ન  પ્રકાવર્ત કરિા િાટે, ચદં્દજર્ન  પ્રકાવર્ત કરિા િાટે, ચદં્દ--સરૂજ ચિકાિ  છ ,સરૂજ ચિકાિ  છ ,  
આ એક જ છ  પ્રભ ુજર્કતાશ, સૌ આ એક જ છ  પ્રભ ુજર્કતાશ, સૌ ૫૫ર હકુિ ચલાિ  છ .ર હકુિ ચલાિ  છ .  
કોન ખ લાડી ખ લ છ કોન ખ લાડી ખ લ છ   કોનો, જે િાનિન  થાય  જાણ,કોનો, જે િાનિન  થાય  જાણ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ કે એ િાનિન , િળ  જર્તિા ંસખુ િિાન.. (અિતારિાણીઃ કે એ િાનિન , િળ  જર્તિા ંસખુ િિાન.. (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૧૮૦)૧૮૦)  
હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિમકુ્સ્લિ--વર્ખવર્ખ--ઇસાઇઇસાઇ--જૈનજૈન--બૌ્બૌ્--પારસી..િર્ રે વિર્ભન્ન િર્ોએ જો નાિ જ અલર્ રાખ્યુ ં છ  તો પારસી..િર્ રે વિર્ભન્ન િર્ોએ જો નાિ જ અલર્ રાખ્યુ ં છ  તો ૫૫છી છી 
૫૫રસ્પર પ્ર િનો અભાિ કેિ ? આ બધા પોતાની અલર્ અલર્ દુવનયા બનાિીન  કેિ બ રસ્પર પ્ર િનો અભાિ કેિ ? આ બધા પોતાની અલર્ અલર્ દુવનયા બનાિીન  કેિ બ સી ર્યા છ  ? સી ર્યા છ  ? 
અજ્ઞાનતા અન  સ્િાથશના કારણ  ત િનાિા ંઅજ્ઞાનતા અન  સ્િાથશના કારણ  ત િનાિા ં૫૫રસ્પર જે િ ર વિરોધ ઉમપન્ન થય લ છ  ત ન  જ ત ઓ ધિશપાલન રસ્પર જે િ ર વિરોધ ઉમપન્ન થય લ છ  ત ન  જ ત ઓ ધિશપાલન 
સિજિા લાગ્યા છ .આ િ રની અક્ગ્ન એકમિના ંદર્શનમલૂક પ્ર િ તથા િાનિધિશના પ્રસારથી જ ર્ક્ય બનર્  સિજિા લાગ્યા છ .આ િ રની અક્ગ્ન એકમિના ંદર્શનમલૂક પ્ર િ તથા િાનિધિશના પ્રસારથી જ ર્ક્ય બનર્  
અન  આ કાયશ ફતત શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િઅન  આ કાયશ ફતત શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સતં (સદગરુૂ) જ કરી  સતં (સદગરુૂ) જ કરી ર્કે છ .ર્કે છ .""અિતારિાણીઅિતારિાણી""િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
કોઇ હિ્દુ કોઇ મકુ્સ્લિ, કોઇ ર્ીખકોઇ હિ્દુ કોઇ મકુ્સ્લિ, કોઇ ર્ીખ--ઇસાઇ છ ,ઇસાઇ છ ,  
ભાત ભાતની પોતાની દુવનયા, સૌએ અલર્ િસાિી છ .ભાત ભાતની પોતાની દુવનયા, સૌએ અલર્ િસાિી છ .  
સ્િાથશ પોતાનો િનિા ંરાખી, કરતા ંપ્ર િની એ િાતો,સ્િાથશ પોતાનો િનિા ંરાખી, કરતા ંપ્ર િની એ િાતો,  
મરુખ િાનિ આર્ જર્તની, આર્થી બજુાિતા ચાિતો.મરુખ િાનિ આર્ જર્તની, આર્થી બજુાિતા ચાિતો.  
એક પ્રભનુ  જાણ્યા વિના, એકતા કહદએક પ્રભનુ  જાણ્યા વિના, એકતા કહદ૫૫ણ આિ  નહિ,ણ આિ  નહિ,  
કિેકિે  ""અિતાર" વિના ગરુૂ પરૂા, બીજો કોઇ સિજાિ  નહિ.. અિતાર" વિના ગરુૂ પરૂા, બીજો કોઇ સિજાિ  નહિ.. (અિતારિાણીઃ (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૩૧૮)૩૧૮)  
વિર્ભન્ન જાવતઓ અન  િત..રૂહઢઓ અન  વિર્ભન્ન જાવતઓ અન  િત..રૂહઢઓ અન  ૫૫રંરં૫૫રાઓ..િણશ..આશ્રિ..િર્ રે ઇશ્વરૃૃત નિી,પરંત ુસિાજે બનાિ લા રાઓ..િણશ..આશ્રિ..િર્ રે ઇશ્વરૃૃત નિી,પરંત ુસિાજે બનાિ લા 
છ .અલર્ અલર્ જાવતઓના ટોળા ંછ .અલર્ અલર્ જાવતઓના ટોળા ં ૫૫ણ ઇશ્વરે બનાવ્યા ં નથી.વિર્ભન્ન સપં્રદાયો અન  જાવતઓના ં જે બાહ્ય ણ ઇશ્વરે બનાવ્યા ં નથી.વિર્ભન્ન સપં્રદાયો અન  જાવતઓના ં જે બાહ્ય 
ર્ચહ્નન  ર્ચહ્નન  કોઇ વ્યક્તત પોતાની સાથ  લઇન  જ્્યો નથી.ખાનકોઇ વ્યક્તત પોતાની સાથ  લઇન  જ્્યો નથી.ખાન--પાન..આિાસ..િર્ રે ની વિર્ભન્નતા પાન..આિાસ..િર્ રે ની વિર્ભન્નતા ૫૫ણ ણ 
૫૫રિામિાએ બનાિ લ નથી એ િાત વનવિિિાદરૂરિામિાએ બનાિ લ નથી એ િાત વનવિિિાદરૂ૫૫થી સમય છ  કેઃ અિારો એકિાત્ર ધિશ થી સમય છ  કેઃ અિારો એકિાત્ર ધિશ ""િાનિતાિાનિતા’’’’  છ ,જેિા ંછ ,જેિા ં
તિાિ વિષિતાઓનો તિાિ વિષિતાઓનો ૫૫હરમયાર્ કરીન  આમિદર્શન કરવુ ંઆિ્યક છ .હરમયાર્ કરીન  આમિદર્શન કરવુ ંઆિ્યક છ .  
જાવત િણશ હરિાજ જર્તના, પ્રભ ુજાવત િણશ હરિાજ જર્તના, પ્રભ ુએ પોત  બનાવ્યા નથી,એ પોત  બનાવ્યા નથી,  
હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિમકુ્સ્લિ--વર્ખવર્ખ--ઇસાઇ, પ્રભ ુએ ભ દ બનાવ્યા નથી.ઇસાઇ, પ્રભ ુએ ભ દ બનાવ્યા નથી.  
જનોઇજનોઇ--સનુ્નતન  સનુ્નતન  ૫૫િરેાિા, કોઇ સાથ  આવ્યા નથી,િરેાિા, કોઇ સાથ  આવ્યા નથી,  
ખાનપાનન  દેર્ખાનપાનન  દેર્--િ ર્ના, પ્રભએુ ર્ચહ્ન લર્ાવ્યા નથી.િ ર્ના, પ્રભએુ ર્ચહ્ન લર્ાવ્યા નથી.  
િાનિતા છ  ધિશ અિારો, િાર્લકન  બસ પાિવુ ંછ ,િાનિતા છ  ધિશ અિારો, િાર્લકન  બસ પાિવુ ંછ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ તોડી બધા ંબધંન, સદગરુૂ ર્રણિા ંઆિવુ ંછ ...તોડી બધા ંબધંન, સદગરુૂ ર્રણિા ંઆિવુ ંછ ...  (અિતારિાણીઃ (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૩૩૬)૩૩૬)  
જાવતજાવત--પાવંત,િણશપાવંત,િણશ--આશ્રિઆશ્રિ--ધિશ..િર્ રેની તિાિ વિષિતાઓ આજના િાનિના ર્ળાિા ંબધંન નાખી રહ્યા છ . ધિશ..િર્ રેની તિાિ વિષિતાઓ આજના િાનિના ર્ળાિા ંબધંન નાખી રહ્યા છ . 
હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિમકુ્સ્લિ--વર્ખવર્ખ--ઇસાઇ..ઇસાઇ..૫૫િલેા ંફતત િાનિ છ .આ િર્ોએ વિર્ભન્ન પ્રકારના વિરોધ િાનિ હ્રદયિા ંઉમપન્ન િલેા ંફતત િાનિ છ .આ િર્ોએ વિર્ભન્ન પ્રકારના વિરોધ િાનિ હ્રદયિા ંઉમપન્ન 
કરેલ છ .આ તિાિ વિષિતાઓ હ્રદયિાથંી કાઢી નાખિાથી જકરેલ છ .આ તિાિ વિષિતાઓ હ્રદયિાથંી કાઢી નાખિાથી જ  વ્યક્તત વિિ કનો અવધકારી બન  છ ..વ્યક્તત વિિ કનો અવધકારી બન  છ ..  
જાતજાત--પાતંપાતં--િણોિા ંરિીન , પ્રભનુી સિજ ના આિી છ ,િણોિા ંરિીન , પ્રભનુી સિજ ના આિી છ ,  
ડબૂી જાય ત િા ંજર્ આખુ,ં એિી ઉંડી આ ખાઇ છ .ડબૂી જાય ત િા ંજર્ આખુ,ં એિી ઉંડી આ ખાઇ છ .  



હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિમકુ્સ્લિ--વર્ખના વર્ખના ૫૫િલેા,ં કેિળ એક ઇ્સાન છ  ત ૂ,ંિલેા,ં કેિળ એક ઇ્સાન છ  ત ૂ,ં  
િનથી િટાિ દ્વ ષ ન  ઇષાશ, જો પ્રભનુ  ચાિતો િોય ત ૂ.ંિનથી િટાિ દ્વ ષ ન  ઇષાશ, જો પ્રભનુ  ચાિતો િોય ત ૂ.ં  
પ્રભ ુદાતાની ઓળખ વિના, આમિાપ્રભ ુદાતાની ઓળખ વિના, આમિા  ર્ાવંત પાિ  નહિ,ર્ાવંત પાિ  નહિ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ વિના ગરુૂ પરૂા, િાત સિજિા ંઆિ  નહિ... વિના ગરુૂ પરૂા, િાત સિજિા ંઆિ  નહિ... (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૫૫દદ--૩૫૫)૩૫૫)  
સદગરુૂ વનરંકારી બાબા તિાિ જાવતઓ અન  ધિાશિલબંીઓન  હદષા આપીન  આદર્શ િિામિાની જેિ સદગરુૂ વનરંકારી બાબા તિાિ જાવતઓ અન  ધિાશિલબંીઓન  હદષા આપીન  આદર્શ િિામિાની જેિ 
સિાજિા ંએકતાનો સદેંર્ આપી રહ્યા છ .બાબા અિતારવસિજી િિારાજ સમસરં્ સભાિા ંપોતાના પ્રિચનિાંસિાજિા ંએકતાનો સદેંર્ આપી રહ્યા છ .બાબા અિતારવસિજી િિારાજ સમસરં્ સભાિા ંપોતાના પ્રિચનિાં  
કિતેા િતા કેઃકિતેા િતા કેઃ  
"આ ખલુ્લો દરબાર છ ,અિી રાજા"આ ખલુ્લો દરબાર છ ,અિી રાજા--રંક,ર્રીબરંક,ર્રીબ--તિરં્ર..કોઇતિરં્ર..કોઇ૫૫ણ આિ  ત  તિાિન  સિારો િળ  છ .ણ આિ  ત  તિાિન  સિારો િળ  છ .  
સદગરુૂ આિ લ ત્જજ્ઞાસઓુન  કિ ેછ  કેઃ આિો િિારાજ ! કોઇ ર્ચિંતા ના કરો..આપનુ ંકાિ થઇ જર્ . અિી સદગરુૂ આિ લ ત્જજ્ઞાસઓુન  કિ ેછ  કેઃ આિો િિારાજ ! કોઇ ર્ચિંતા ના કરો..આપનુ ંકાિ થઇ જર્ . અિી 
હિ્દુહિ્દુ--મકુ્સ્લિનો ઝઘડો નથી.ચારેય િણોન  એક સરખો જ ઉમકુ્સ્લિનો ઝઘડો નથી.ચારેય િણોન  એક સરખો જ ઉ૫૫દેર્ આપિાિા ંઆિ  છ .દેર્ આપિાિા ંઆિ  છ .’’’’  
                          (અિતાર ઉ(અિતાર ઉ૫૫દેર્...પસુ્તકિાથંી ભાર્દેર્...પસુ્તકિાથંી ભાર્--૧, ૧, પાનપાન--૧૧૦)૧૧૦)  
વનરંકારી વિચારધારાિા ં કટ્ટરતાન  કોઇ સ્થાન નથી.ધિશગ્રથં વનરંકારી વિચારધારાિા ં કટ્ટરતાન  કોઇ સ્થાન નથી.ધિશગ્રથં "અિતારિાણી"અિતારિાણી’’’’  ના રર્ચયતાએ િાનિિાત્રના ના રર્ચયતાએ િાનિિાત્રના 
હ્રદયિા ંઘસૂ લી કટ્ટરપથંી ભાિનાન  લલકારતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃહ્રદયિા ંઘસૂ લી કટ્ટરપથંી ભાિનાન  લલકારતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
િ ેિાનિ ! જ્યારે ત ૂ ંપ દા થયો મયારે તારો કોઇ પથં..િ ેિાનિ ! જ્યારે ત ૂ ંપ દા થયો મયારે તારો કોઇ પથં..ધિશ કે વિશ્વાસ ન િતો.જ્યારે ત ૂ ંપ્રથિિાર આવ્યો ધિશ કે વિશ્વાસ ન િતો.જ્યારે ત ૂ ંપ્રથિિાર આવ્યો 
મયારે કોઇ કિશકાડંનો સાિાન તારી પાસ  ન િતો..જ્યારે ત  િિાિાયિુા ંઆિીન  પ્રથિિાર શ્વાસ લીધો િતો મયારે કોઇ કિશકાડંનો સાિાન તારી પાસ  ન િતો..જ્યારે ત  િિાિાયિુા ંઆિીન  પ્રથિિાર શ્વાસ લીધો િતો 
મયારે તારા ર્ળાિા ંજનોઇ કે હકરપાણ ન િત ુ.ં.ર્ાન અન  અર્ભિાનથી ત ૂ ંદૂર િતો.મયારે તારા ર્ળાિા ંજનોઇ કે હકરપાણ ન િત ુ.ં.ર્ાન અન  અર્ભિાનથી ત ૂ ંદૂર િતો.  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કોઇ ધિશ ઇિાનઆવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કોઇ ધિશ ઇિાન  ન િતો,ન િતો,  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કિશકાડં સાિાન ન િતો.આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કિશકાડં સાિાન ન િતો.  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કંઇઆવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં કંઇ૫૫ણ તારી ર્ાન ન િતી,ણ તારી ર્ાન ન િતી,  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં તારો ત ૂજંન  સાર ન િતો.આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં તારો ત ૂજંન  સાર ન િતો.  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ંિનિા ંતારા અિંકાર ન િતો,આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ંિનિા ંતારા અિંકાર ન િતો,  
આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં તજુન  કોઇથી ખાર ન િતો.આવ્યો તો જ્યારે ત ૂ ંજર્િા,ં તજુન  કોઇથી ખાર ન િતો.  
પોત  નાખી જજંાળ ર્ળાિા,ં િાથ  બોજો છ ,પોત  નાખી જજંાળ ર્ળાિા,ં િાથ  બોજો છ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ જો આિ  દ્દવષ્ ટજો આિ  દ્દવષ્ ટ, સઘળા ભરિથી છટયો છ ... , સઘળા ભરિથી છટયો છ ... (અિતારિાણીઃ (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૧૭૮)૧૭૮)  
જ્યારે ત ૂ ંઉમપન્ન થયો તો ત  િખત  તારો કોઇ વિત્ર કે ર્ત્ર ુન િતો.આ અન ક જાવતજ્યારે ત ૂ ંઉમપન્ન થયો તો ત  િખત  તારો કોઇ વિત્ર કે ર્ત્ર ુન િતો.આ અન ક જાવત--પાવંત અન  સપં્રદાયોના પાવંત અન  સપં્રદાયોના 
ઝઘડા તથા વિર્ભન્ન પ્રકારની પજૂા પ્વતઓનો ફંદો ઝઘડા તથા વિર્ભન્ન પ્રકારની પજૂા પ્વતઓનો ફંદો ત  જ તારા ર્ળાિા ંત  જ તારા ર્ળાિા ં ૫૫િરેી લીધો છ .તારે સિજી લ વુ ંિરેી લીધો છ .તારે સિજી લ વુ ં
જોઇએ કે આ તિાિ સસંાર અસાર અન  ભ્રાવંતિાન છ .જોઇએ કે આ તિાિ સસંાર અસાર અન  ભ્રાવંતિાન છ .  
જ્યારે તિાિ િાનિ પાચં જડ તમિો (ર્ષવત..જલ..પાિક..ર્ર્ન..સિીર)તથા છઠ્ઠા ચ તન તમિિાથંી ઉમપન્ન જ્યારે તિાિ િાનિ પાચં જડ તમિો (ર્ષવત..જલ..પાિક..ર્ર્ન..સિીર)તથા છઠ્ઠા ચ તન તમિિાથંી ઉમપન્ન 
થય લ છ .તિાિના વનિાશતા થય લ છ .તિાિના વનિાશતા ૫૫ણ એક જ છ  તો ણ એક જ છ  તો ૫૫છી ત ન  વિર્ભન્ન સપં્રદાયો અન  ધિોછી ત ન  વિર્ભન્ન સપં્રદાયો અન  ધિોિા ંવિભાજીત થિાની િા ંવિભાજીત થિાની 
શુ ંજરૂર છ  ? આજના િાનિની બદુ્વ્ના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ શુ ંજરૂર છ  ? આજના િાનિની બદુ્વ્ના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ ૫૫ર અજ્ઞાનતાનુ ંઆિરણ છિાઇ ર્યુ ંછ  ત થી જ ર અજ્ઞાનતાનુ ંઆિરણ છિાઇ ર્યુ ંછ  ત થી જ 
તો ત  અન ક ધિો અન  જાવતઓ બનાિીન  બ સી ર્યો છ .આજે સસંારિા ંએિી ભ્રાવંત ફેલાઇ છ  કેઃ પ્રમયષ તો ત  અન ક ધિો અન  જાવતઓ બનાિીન  બ સી ર્યો છ .આજે સસંારિા ંએિી ભ્રાવંત ફેલાઇ છ  કેઃ પ્રમયષ 
િસ્તનુ  જોઇન  િસ્તનુ  જોઇન  ૫૫ણ િાનિ આંખો બધં કરીન  બ સી ર્યો છ ણ િાનિ આંખો બધં કરીન  બ સી ર્યો છ .ત િના ન તા તથા અનયુાયી આંધળા બની ર્યા .ત િના ન તા તથા અનયુાયી આંધળા બની ર્યા 
છ , જેિન  પોતાની આંખોની સાિ ની ઉંડી ખાઇ દેખાતી જ નથી અન  જો કોઇ ત ની સાિ  પ્રકાર્ની િાત કરે છ , જેિન  પોતાની આંખોની સાિ ની ઉંડી ખાઇ દેખાતી જ નથી અન  જો કોઇ ત ની સાિ  પ્રકાર્ની િાત કરે 
તો ત  ત િનો વિશ્વાસ કરતો નથી.તો ત  ત િનો વિશ્વાસ કરતો નથી.  
પાચં તમિના પતૂળા દેખો, આ કેિા ઇ્સાન બ્યા ?પાચં તમિના પતૂળા દેખો, આ કેિા ઇ્સાન બ્યા ?  



કોઇ હિ્દુ..વર્ખ..ઇસાઇ અન  મસુલિાન બ્યા.કોઇ હિ્દુ..વર્ખ..ઇસાઇ અન  મસુલિાન બ્યા.  
આ િાનિની બુઆ િાનિની બદુ્વ્ ઉદ્વ્ ઉ૫૫ર પડયા ર પડયા ૫૫ડદા અજ્ઞાનોના,ડદા અજ્ઞાનોના,  
રાર્ અનૈવતક છ ડી રહ્યા ંછ , િાનિ ધિશન  જાતોના.રાર્ અનૈવતક છ ડી રહ્યા ંછ , િાનિ ધિશન  જાતોના.  
અવત ભ્રિિા ંઅવત ભ્રિિા ં૫૫ડયા જર્િાળા, પ્રમયષ છતાનંા જોઇ ર્કે,ડયા જર્િાળા, પ્રમયષ છતાનંા જોઇ ર્કે,  
અંધો અંધન  િાર્શ બતાિ , િારર્ એ શુ ંજોઇ ર્કે ?અંધો અંધન  િાર્શ બતાિ , િારર્ એ શુ ંજોઇ ર્કે ?  
અંધાન  જો હદિો બતાિ , કરતો ના વિશ્વાસ કહદ,અંધાન  જો હદિો બતાિ , કરતો ના વિશ્વાસ કહદ,  
કિ ે"અિતારકિ ે"અિતાર""  વિના ગરુૂ પરુા, થાતો ના આવિના ગરુૂ પરુા, થાતો ના આભાસ કહદ... ભાસ કહદ... (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૫૫દદ--૯૧)૯૧)  
વિર્ભન્નવિર્ભન્ન  તથાકવથત ધિોની સાથ  સાથ  વિર્ભન્ન ધાવિિક સ્થળ તથાકવથત ધિોની સાથ  સાથ  વિર્ભન્ન ધાવિિક સ્થળ ૫૫ણ િાનિ એકતાિા ંબાધક બની ર્યા છ  અન  ણ િાનિ એકતાિા ંબાધક બની ર્યા છ  અન  
ત  જ કારણ  આજે િહંદરિા ંજઇ કોઇ મસુલિાન કલિા િાચંી ર્કતો નથી..ગરુૂદ્વારાિા ંજઇ કોઇ હિ્દુ રાિ ત  જ કારણ  આજે િહંદરિા ંજઇ કોઇ મસુલિાન કલિા િાચંી ર્કતો નથી..ગરુૂદ્વારાિા ંજઇ કોઇ હિ્દુ રાિ 
રાિનો જરાિનો જ૫ ૫ કરી ર્કતો નથી..િસ્જીદિા ંબ સીન  કોઇ કરી ર્કતો નથી..િસ્જીદિા ંબ સીન  કોઇ ઇસાઇ ધિાશિલ્બી ઇસાઇ ધિાશિલ્બી GGoodd  GGoodd  કિીન  પ્રભનુ  પોતાની કિીન  પ્રભનુ  પોતાની 
ભાષાિા ંપોકારી ર્કતો નથી.કોઇ તમિદર્ય સતં જ િાનિન  આ ઝઝંટિાથંી મતુત કરી ર્કે છ .ભાષાિા ંપોકારી ર્કતો નથી.કોઇ તમિદર્ય સતં જ િાનિન  આ ઝઝંટિાથંી મતુત કરી ર્કે છ .  
સતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં "અિતારિાણીસતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રથં "અિતારિાણી""  િા ંઆ િાત સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંઆ િાત સિજાિતા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
િહંદરિા ંજઇ કોઇ મકુ્સ્લિ, કલિા ના સભંળાિી ર્કે,િહંદરિા ંજઇ કોઇ મકુ્સ્લિ, કલિા ના સભંળાિી ર્કે,  
હિ્દુહિ્દુ જઇન  ગરુૂદ્વારાિા,ં રાિાયણ ના ર્ાઇ ર્કે.  જઇન  ગરુૂદ્વારાિા,ં રાિાયણ ના ર્ાઇ ર્કે.   
િક્સ્જદ અંદર જઇન  ર્ીખ કોઇ િાિગેરુૂ ના ભજી ર્કે,િક્સ્જદ અંદર જઇન  ર્ીખ કોઇ િાિગેરુૂ ના ભજી ર્કે,  
આ ત્રણ સ્થાનોિા ંજઇન  ર્ખસ્તી, બાઇબલ ના સભંળાિી ર્કે.આ ત્રણ સ્થાનોિા ંજઇન  ર્ખસ્તી, બાઇબલ ના સભંળાિી ર્કે.  
પરૂા સદગરુૂ જાતપાતના, સૌ ઝઘડાન  વિટાિ  છ ,પરૂા સદગરુૂ જાતપાતના, સૌ ઝઘડાન  વિટાિ  છ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ સદગરુૂ સૌન , એક સાથ  બ સાડ ેછ ... સદગરુૂ સૌન , એક સાથ  બ સાડ ેછ ... (અિતારિાણીઃ (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૨૦૫)૨૦૫)  
જેિ સોજેિ સોનાિાથંી અન ક આભષૂણો બનાવ્યા નાિાથંી અન ક આભષૂણો બનાવ્યા ૫૫છી અન ક નાિોથી ઓળખિાિા ંઆિ  છ ,પરંત ુજ્યારે તિાિ છી અન ક નાિોથી ઓળખિાિા ંઆિ  છ ,પરંત ુજ્યારે તિાિ 
આભષૂણોન  ભ ર્ા ં કરીન  ઓર્ાળી નાખિાિા ં આિ  તો આભષૂણોન  ભ ર્ા ં કરીન  ઓર્ાળી નાખિાિા ં આિ  તો ૫૫છી અન ક આભષૂણોના નાિ અન  રૂછી અન ક આભષૂણોના નાિ અન  રૂ૫ ૫ રિતેા ંરિતેા ં
નથી,ત િી જ રીત  નાિરૂનથી,ત િી જ રીત  નાિરૂ૫૫િય જર્ત િય જર્ત ૫૫ણ બ્રહ્મિા ંવિથ્યારૂણ બ્રહ્મિા ંવિથ્યારૂ૫૫થી કધ્લ્પત છ .જેનુ ંઅક્સ્તમિ થી કધ્લ્પત છ .જેનુ ંઅક્સ્તમિ ૫૫િલેા ંન િત ુ ંઅન  િલેા ંન િત ુ ંઅન  
ભવિષ્ યભવિષ્ યિા ંિા ં ૫૫ણ િર્  નિી,ત િી રીત  હિ્દુ..મકુ્સ્લિ..વર્ખ..ઇસાઇ..િર્ રે સપં્રદાયો ની કલ્પના ણ િર્  નિી,ત િી રીત  હિ્દુ..મકુ્સ્લિ..વર્ખ..ઇસાઇ..િર્ રે સપં્રદાયો ની કલ્પના ૫૫ણ વિથ્યા ણ વિથ્યા 
છ .આ બધા છ .આ બધા ૫૫િલેા ંિલેા ં૫૫ણ િાનિ િતા.અમયારે ણ િાનિ િતા.અમયારે ૫૫ણ િાનિ છ  અન  આ બધાની પારિાવથિક સત્તા ફતત "બ્રહ્મણ િાનિ છ  અન  આ બધાની પારિાવથિક સત્તા ફતત "બ્રહ્મ""  
છ .િાનિ  આ વિથ્યાન  સમય િાનીન  ખોટો વિિાદ ઉભો કયો છ .છ .િાનિ  આ વિથ્યાન  સમય િાનીન  ખોટો વિિાદ ઉભો કયો છ .  
લઇન  લર્ડી સોનાલઇન  લર્ડી સોનાની ન , ઘણા ંઘરેણા ંબનાિી લો,ની ન , ઘણા ંઘરેણા ંબનાિી લો,  
િાર બરં્ડી કાનના એરીંર્, જે ઇ્છો ત  ઘડાિી લો.િાર બરં્ડી કાનના એરીંર્, જે ઇ્છો ત  ઘડાિી લો.  
બધા ંઘરેણા ંકરી એકિા,ં એન  ફરી ર્ળાિી લો,બધા ંઘરેણા ંકરી એકિા,ં એન  ફરી ર્ળાિી લો,  
સોનુ ંઅંત  રિરે્  સોનુ,ં ઘાટ ઘણા ંબદલાિી લો.સોનુ ંઅંત  રિરે્  સોનુ,ં ઘાટ ઘણા ંબદલાિી લો.  
એિી રીત  િાનિી હિ્દુ, મકુ્સ્લિન  ર્ીખ થઇ બ િા,એિી રીત  િાનિી હિ્દુ, મકુ્સ્લિન  ર્ીખ થઇ બ િા,  
કિ ે"અિતારકિ ે"અિતાર""  આ મરૂખ િાનિ, વ્યથશનો ઝઘડો લઇ બ િા... આ મરૂખ િાનિ, વ્યથશનો ઝઘડો લઇ બ િા... (અિતારિાણીઃ (અિતારિાણીઃ ૫૫દદ--૨૧૧)૨૧૧)  
િાનિ ફતત સાપં્રદાવયક િર્ોિા ં વિભાજીત નથી,પરંત ુ ખાન પાન અન  િાનિ ફતત સાપં્રદાવયક િર્ોિા ં વિભાજીત નથી,પરંત ુ ખાન પાન અન  ૫૫રીધાનન  કારણ  રીધાનન  કારણ  ૫૫ણ પોતાના ણ પોતાના 
વિર્ભન્ન િર્શ બનાિી બ િો છ .એક િર્શ પોતાના ખાન પાન અન  પરીધાનન  શ્ર ષ્ િવિર્ભન્ન િર્શ બનાિી બ િો છ .એક િર્શ પોતાના ખાન પાન અન  પરીધાનન  શ્ર ષ્ િ િાન  છ  અન  બીજા િર્શથી  િાન  છ  અન  બીજા િર્શથી 
ઘણૃા કરે છ .જેનાથી સાિાજીક િૈિનસ્ય..ઇષ્ યાશઘણૃા કરે છ .જેનાથી સાિાજીક િૈિનસ્ય..ઇષ્ યાશ ..દ્વ ષ..િ..દ્વ ષ..િર્ રેની ભાિનાઓ સિાજિા ં ુલીફાલી છ  ત  ર્ રેની ભાિનાઓ સિાજિા ં ુલીફાલી છ  ત  
જાવતપાવંતના હકચડિા ંએટલો ઉંડો ઉતરી ર્યો છ  કેઃ ઉજાવતપાવંતના હકચડિા ંએટલો ઉંડો ઉતરી ર્યો છ  કેઃ ઉ૫૫ર સધુી હકચડ આિી ર્યો છ .એક િાનિ બીજાન  ર સધુી હકચડ આિી ર્યો છ .એક િાનિ બીજાન  



જોઇન  ઘણૃા કરે ત  ર્બલ્ૃુલ યોગ્ય નથી.બીજા ઉજોઇન  ઘણૃા કરે ત  ર્બલ્ૃુલ યોગ્ય નથી.બીજા ઉ૫૫ર ઘણૃા કરીન  વ્યક્તત પોત  ઘરૃ્ણત બની જાય છ  અન  ત નુ ંર ઘણૃા કરીન  વ્યક્તત પોત  ઘરૃ્ણત બની જાય છ  અન  ત નુ ં
જીિન વ્યથશિા ંજ નષ્ ટજીિન વ્યથશિા ંજ નષ્ ટ થઇ જાય છ . થઇ જાય છ .  
અિતાઅિતારિાણી કિ ેછ  કેઃરિાણી કિ ેછ  કેઃ  
૫૫િરેિ ર્ ન  ખાનપાન િરેિ ર્ ન  ખાનપાન ૫૫ર, ઘણૃા કોઇની કરતો કેિ ?ર, ઘણૃા કોઇની કરતો કેિ ?  
િધતો જોઇ કોઇન  આર્ળ, િનની અંદર બળતો કેિ ?િધતો જોઇ કોઇન  આર્ળ, િનની અંદર બળતો કેિ ?  
જાતપાતના જાતપાતના ૫૫ડી કીચડિા,ં િન િ લુ ંત ુ ંકરતો કેિ ?ડી કીચડિા,ં િન િ લુ ંત ુ ંકરતો કેિ ?  
છોડી ઘરન  જરં્લિા ંજઇ, દુવનયાથી ત ુ ંડરતો કેિ ?છોડી ઘરન  જરં્લિા ંજઇ, દુવનયાથી ત ુ ંડરતો કેિ ?  
નીચ કિશિા ંફસાઇ મરૂખ, કાળુ િોઢંુ કરતો કેિ ?નીચ કિશિા ંફસાઇ મરૂખ, કાળુ િોઢંુ કરતો કેિ ?  
કિશન  વનરખીન  બીકિશન  વનરખીન  બીજાનુ,ં  ઘર કાજળથી ભરતો કેિ ?જાનુ,ં  ઘર કાજળથી ભરતો કેિ ?  
સમયની ધનૂી છોડી મરૂખ, તન સમયની ધનૂી છોડી મરૂખ, તન ૫૫ર રાખ લર્ાિ  કેિ ?ર રાખ લર્ાિ  કેિ ?  
કિશકિશ--ધિશની નદીની અંદર, ત ૂ ંતણાતો જાય છ  કેિ ?ધિશની નદીની અંદર, ત ૂ ંતણાતો જાય છ  કેિ ?  
િ ેિન મયાર્ી દે ચતરુાઇ, એથી જ િનની શદુ્વ્ છ ,િ ેિન મયાર્ી દે ચતરુાઇ, એથી જ િનની શદુ્વ્ છ ,  
કિ ેઅિતારકિ ેઅિતાર’’ ’’ િલોિ ના પાણી, સતં  બતાિી વિવધ છ ... િલોિ ના પાણી, સતં  બતાિી વિવધ છ ... (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૫૫દદ--૧૯૧)૧૯૧)  
સતં વનરંકારી વિર્નિા ંસતં વનરંકારી વિર્નિા ંસ્યકરૂસ્યકરૂ૫૫થી પ્રિ ર્ કરિા જ્યારે કોઇ ત્જજ્ઞાસ ુઆિ  છ  તો ત ન  હદર્ષત કરતા ંથી પ્રિ ર્ કરિા જ્યારે કોઇ ત્જજ્ઞાસ ુઆિ  છ  તો ત ન  હદર્ષત કરતા ં૫૫િલેા ંિલેા ં
ત ન  પાચં પ્રણો(પ્રવતજ્ઞા) લ િડાિિાિા ંઆિ  છ .ત િા ંબીજી પ્રવતજ્ઞા એ છ  છ  કેઃ જાવતત ન  પાચં પ્રણો(પ્રવતજ્ઞા) લ િડાિિાિા ંઆિ  છ .ત િા ંબીજી પ્રવતજ્ઞા એ છ  છ  કેઃ જાવત--  િણશના કારણ  ઘણૃા િણશના કારણ  ઘણૃા 
કરિી નિી.જાવતના આધાર કરિી નિી.જાવતના આધાર ૫૫ર કોઇન  ઉંચ નીચ સિજિા નિી.જાવત િૈિનસ્ય તો િીક ર કોઇન  ઉંચ નીચ સિજિા નિી.જાવત િૈિનસ્ય તો િીક ૫૫રંત ુરંત ુત િન  તો સ્ત્રી ત િન  તો સ્ત્રી 
પરુૂષિા ંપરુૂષિા ં ૫૫ણ સિાનતા રાખિાની િાત કરી છ .તિાિિા ંએક જ ર્ક્તત વિરાજિાન છ .ચારે િણશ એક પ્રભ ુણ સિાનતા રાખિાની િાત કરી છ .તિાિિા ંએક જ ર્ક્તત વિરાજિાન છ .ચારે િણશ એક પ્રભ ુ
૫૫રિામિાનુ ંજ વનિાશણ છ .તિાિનુ ંર્રીર રિામિાનુ ંજ વનિાશણ છ .તિાિનુ ંર્રીર ૫૫ણ પ્રભએુ એકસરખુ ંબનાવ્યુ ંછ  તો ણ પ્રભએુ એકસરખુ ંબનાવ્યુ ંછ  તો ૫૫છી જાવત પાવંતના વિિાદ છી જાવત પાવંતના વિિાદ 
અન  લોકાચારિા ં ર્ભન્નતા ર્ા િાટે ? તિાિ ધિાશિલબંી અન  તિાિ અન  લોકાચારિા ં ર્ભન્નતા ર્ા િાટે ? તિાિ ધિાશિલબંી અન  તિાિ જાવતઓના િનષુ્ યોજાવતઓના િનષુ્ યોન  એક ન  એક 
૫૫રિવપતાએ બનાવ્યા છ  ત િન  િાનિ સિજીન  પ્ર િ કરિો જોઇએ..રિવપતાએ બનાવ્યા છ  ત િન  િાનિ સિજીન  પ્ર િ કરિો જોઇએ..  
વનરંકારી બાબા િરદેિવસિજી િિારાજએ વનરંકારી બાબા િરદેિવસિજી િિારાજએ "આચાયશ જર્દગરુૂ ર્કંરાચાયશ"આચાયશ જર્દગરુૂ ર્કંરાચાયશ""  ના અદ્વ ત વસ્ાતંનુ ંવ્યિિારીક રૂના અદ્વ ત વસ્ાતંનુ ંવ્યિિારીક રૂ૫ ૫ 
પ્રદાન કરીન  ત ન  સાિાજીક જીિનિા ંઉતારિાનો સફળ પ્રયોર્ કયો છ .જે સમયના ંત િન  દપ્રદાન કરીન  ત ન  સાિાજીક જીિનિા ંઉતારિાનો સફળ પ્રયોર્ કયો છ .જે સમયના ંત િન  દર્શન થયા ંત  ર્શન થયા ંત  
સમયના તિાિ પ્રયોર્ ત િન  સિાજની પ્રયોર્ર્ાળાિા ંરજૂ કયાશ છ .સમયના તિાિ પ્રયોર્ ત િન  સિાજની પ્રયોર્ર્ાળાિા ંરજૂ કયાશ છ .  
તિાિ િતિતાતંરોના સાિા્ય વસ્ાતં..તિાિ િતિતાતંરોના સાિા્ય વસ્ાતં..૫૫રીચય એ બતાિ  છ  કે આજે એક એિા િચંની આિ્યકતા છ  કે રીચય એ બતાિ  છ  કે આજે એક એિા િચંની આિ્યકતા છ  કે 
જ્યા ં વિર્ભન્ન િર્શ..સપં્રદાય..પ્રાતં..જાવત..દેર્..િ ર્..ભાષા..િર્ રે સાથ  સબવંધત વ્યક્તતઓ એક સાથ  એજ્યા ં વિર્ભન્ન િર્શ..સપં્રદાય..પ્રાતં..જાવત..દેર્..િ ર્..ભાષા..િર્ રે સાથ  સબવંધત વ્યક્તતઓ એક સાથ  એકત્ર કત્ર 
થઇ સૌિાદશપણૂશ િાતાિરણિા ંરિી ર્કે અન  આ મયારે જ ર્ક્ય બનર્  કે જ્યારે આ ધિશ અથિા િચં કોઇપણ થઇ સૌિાદશપણૂશ િાતાિરણિા ંરિી ર્કે અન  આ મયારે જ ર્ક્ય બનર્  કે જ્યારે આ ધિશ અથિા િચં કોઇપણ 
સહંકણશતાથી ગ્રવસત ના િોય ! આજે યરુ્ની એિી જ િારં્ છ  કેઃ િ ેવિર્ભન્ન ધિાશિલબંીઓ ! એક િચં ઉસહંકણશતાથી ગ્રવસત ના િોય ! આજે યરુ્ની એિી જ િારં્ છ  કેઃ િ ેવિર્ભન્ન ધિાશિલબંીઓ ! એક િચં ઉ૫૫ર ર 
આિો..આિો..  
સતં વનરંકારી વિર્નના આ આદર્શ સિાજની મખુ્ય ધરી આમિજ્ઞાન તથા સાસતં વનરંકારી વિર્નના આ આદર્શ સિાજની મખુ્ય ધરી આમિજ્ઞાન તથા સાધન સમસરં્ છ .સમસરં્ દ્વારા જ ધન સમસરં્ છ .સમસરં્ દ્વારા જ 
આિા સિાજનુ ંર્િન થઇ ર્કે છ .જેિા ંવ્યક્તત વનવિત દુઃખ દહરદ્દથી મતુત..વિન્રત તથા પણૂશ સખુી થઇ ર્કે આિા સિાજનુ ંર્િન થઇ ર્કે છ .જેિા ંવ્યક્તત વનવિત દુઃખ દહરદ્દથી મતુત..વિન્રત તથા પણૂશ સખુી થઇ ર્કે 
છ .િનની તષૃ્ ણાછ .િનની તષૃ્ ણા તથા અસતંોષ દૂર થતા ં િાનિ તવૃ ત તથા અસતંોષ દૂર થતા ં િાનિ તવૃ તની િાદક િસ્તીિા ં ઝુિિા લાર્  ની િાદક િસ્તીિા ં ઝુિિા લાર્  
છ .કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..િમસર..િર્ રે િાનિના હ્રદયના છ .કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..િમસર..િર્ રે િાનિના હ્રદયના એિા કાળા દાર્ છ  જે િાનિન  િાનિની સાથ  એિા કાળા દાર્ છ  જે િાનિન  િાનિની સાથ  
જોડતા નથી પરંત ુતોડ ેછ .જોડતા નથી પરંત ુતોડ ેછ .  
જો આમિજ્ઞાનના િાધ્યિથી િાનિ હ્રદયિા ંપ્ર િનો ઉદય ના થાય તો ત  દુવનયાનો રાજા િોિા છતા ંવ્યક્તત જો આમિજ્ઞાનના િાધ્યિથી િાનિ હ્રદયિા ંપ્ર િનો ઉદય ના થાય તો ત  દુવનયાનો રાજા િોિા છતા ંવ્યક્તત 
વનિંદનીય છ .વનિંદનીય છ .  



આજહદન સધુી જેટલા આજહદન સધુી જેટલા ૫૫ણ તમિદર્ય િિાન સતં થયા ત  તિાિ આદર્શ ગિૃસ્થ િતા. આદર્શ ગિૃસ્થી જ ણ તમિદર્ય િિાન સતં થયા ત  તિાિ આદર્શ ગિૃસ્થ િતા. આદર્શ ગિૃસ્થી જ 
આઆદર્શ સતં બની ર્કે છ .સતંનુ ં પ્રથિ લષણ છ  તિાિની સાથ  પ્ર િ કરિો અન  દર્શ સતં બની ર્કે છ .સતંનુ ં પ્રથિ લષણ છ  તિાિની સાથ  પ્ર િ કરિો અન  ૫૫રીિાર ત નુ ં પ્રારંર્ભક રીિાર ત નુ ં પ્રારંર્ભક 
સ્થળ છ .સ્થળ છ .  
આધ્યાત્મિક સાધનાિા ંપ્રાર્ચન કાળથી બ  િાર્ો બતાવ્યા છ .વનવવૃતિાર્શ અન  પ્રવવૃતિાર્શ.આધ્યાત્મિક સાધનાિા ંપ્રાર્ચન કાળથી બ  િાર્ો બતાવ્યા છ .વનવવૃતિાર્શ અન  પ્રવવૃતિાર્શ.  
વનવવૃતિાર્શિા ંવ્યક્તત ધન..દૌલત..વનવવૃતિાર્શિા ંવ્યક્તત ધન..દૌલત..૫૫રીિાર અન  સિાજનો મયાર્ કરીન  િનોિા.ંરીિાર અન  સિાજનો મયાર્ કરીન  િનોિા.ં.૫.૫િશતોિા.ં. કંદરાઓિા ંરિ ેિશતોિા.ં. કંદરાઓિા ંરિ ે
છ ,સિાજિા ંર્ભષા િારં્ીન  જીિનયાપન કરે છ .છ ,સિાજિા ંર્ભષા િારં્ીન  જીિનયાપન કરે છ .  
પ્રવવૃતિાર્શિા ંપ્રવવૃતિાર્શિા ં ૫૫રીિાર..સિાજ..િાયા..િર્ રે રીિાર..સિાજ..િાયા..િર્ રે ૫૫રીમયાર્ની આિ્યકતા નથી,પરંત ુ ત ની આસક્તતના મયાર્ રીમયાર્ની આિ્યકતા નથી,પરંત ુ ત ની આસક્તતના મયાર્ 
ઉઉ૫૫ર ભાર મકુિાિા ંઆિ  છ .વનવવૃતિાર્શિા ં વિષયોનો સ્િરૂર ભાર મકુિાિા ંઆિ  છ .વનવવૃતિાર્શિા ં વિષયોનો સ્િરૂ૫૫થી મયાર્ છ ,પરંત ુ પ્રવવૃતિાર્શિા ં વિષયોનોથી મયાર્ છ ,પરંત ુ પ્રવવૃતિાર્શિા ં વિષયોનો  
સ્િરૂસ્િરૂ૫૫થી મયાર્ નિી,થી મયાર્ નિી,૫૫રંત ુ વિષયોની આસક્તતનો િનથી મયાર્ કરિાનો િોય છ . જલકિલિત  અનાસતત રંત ુ વિષયોની આસક્તતનો િનથી મયાર્ કરિાનો િોય છ . જલકિલિત  અનાસતત 
રિવે ુ ંએ પ્રવવૃતિાર્શ છ .રિવે ુ ંએ પ્રવવૃતિાર્શ છ .  
શ્રીિદ ભર્િદર્ીતાશ્રીિદ ભર્િદર્ીતાિા ંવનવવૃતના સ્થાન  પ્રવવૃતિાર્શની સ્થાપના કરી છ .િા ંવનવવૃતના સ્થાન  પ્રવવૃતિાર્શની સ્થાપના કરી છ .  
કિ ધ્્દ્દયાર્ણ સયં્ય ય આસ્ત  િનસા સ્િરન !કિ ધ્્દ્દયાર્ણ સયં્ય ય આસ્ત  િનસા સ્િરન !  
ઇધ્્દ્દયાથાશક્્િમઢૂામિા વિથ્યાચારઃઇધ્્દ્દયાથાશક્્િમઢૂામિા વિથ્યાચારઃ  સ ઉ્ચત સ ઉ્ચત   !! !! ૩/૬૩/૬  !!!!  
જે વ્યક્તત સ્િરૂજે વ્યક્તત સ્િરૂ૫૫થી તો ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનો મયાર્ કરી દે છ ,પરંત ુિનથી ત નુ ં ર્ચિંતન કરતો રિ ેછ  ત  થી તો ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનો મયાર્ કરી દે છ ,પરંત ુિનથી ત નુ ં ર્ચિંતન કરતો રિ ેછ  ત  
ક્યારેય સં્ યાસી કિિેાતો નથી ત  તો વિથ્યાચારી અન  દંભી કિિેાય છ .ક્યારેય સં્ યાસી કિિેાતો નથી ત  તો વિથ્યાચારી અન  દંભી કિિેાય છ .  
પ્રવવૃતિાર્શનુ ંસબળ સિથશન કરતા ંપ્રવવૃતિાર્શનુ ંસબળ સિથશન કરતા ંશ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાશ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
યધ્સ્મિયધ્સ્મિધ્્દ્દયાર્ણ િનસા વનય્યારભત ઙજુ શન !ધ્્દ્દયાર્ણ િનસા વનય્યારભત ઙજુ શન !  
કિેષ્્િયૈઃ ૃૃિયોર્િસતતઃ સ વિવર્ષ્ યકિેષ્્િયૈઃ ૃૃિયોર્િસતતઃ સ વિવર્ષ્ યત ત   !! !! ૩/૭૩/૭  !!!!  
જે સાધક િનથી ઇધ્્દ્દયોન  િર્િા ંકરીન  અનાસતત થઇ તિાિ ઇધ્્દ્દયો દ્વારા કિશયોર્નુ ંઆચરણ કરે છ  ત  જે સાધક િનથી ઇધ્્દ્દયોન  િર્િા ંકરીન  અનાસતત થઇ તિાિ ઇધ્્દ્દયો દ્વારા કિશયોર્નુ ંઆચરણ કરે છ  ત  
જ શ્ર ષ્ િજ શ્ર ષ્ િ છ . છ .  
જ્ઞાની અન  અજ્ઞાની, િાયાસતત અન  અનાસતત બનં્ન  પ્રકારના જ્ઞાની અન  અજ્ઞાની, િાયાસતત અન  અનાસતત બનં્ન  પ્રકારના સાધક સ્િરૂસાધક સ્િરૂ૫૫થી તો એક જ પ્રકારના કિશ કરે થી તો એક જ પ્રકારના કિશ કરે 
છ ,પરંત ુત િના ર્ચિંતન અન  લક્ષ્ યછ ,પરંત ુત િના ર્ચિંતન અન  લક્ષ્ યિા ંઅંતર િોય છ ...!િા ંઅંતર િોય છ ...!  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................  
ર્ીતામતૃમ  ર્ીતામતૃમ                                શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા અનસુારશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતા અનસુાર    પ્રભ ુવપ્રય ભતતોના ંલષણોપ્રભ ુવપ્રય ભતતોના ંલષણો  
શ્રીિદ  ભર્િદર્ીતાના બારિા અધ્યાયિા ં શ્ર્લોકઃશ્રીિદ  ભર્િદર્ીતાના બારિા અધ્યાયિા ં શ્ર્લોકઃ૧૩ ૧૩ થી થી ૧૯૧૯િા ં વસ્ાિસ્થાન  પ્રા તિા ં વસ્ાિસ્થાન  પ્રા ત થય લા પ્રભ ુ વપ્રય  થય લા પ્રભ ુ વપ્રય 
ભતતોના ંભતતોના ં ૩૬૩૬  લષણોનુ ં િણશન છ .ભતત એટલ  જે વિભતત નથી ત  ! ભતત જ્ઞાનથી િધરુ ભાિિાન લષણોનુ ં િણશન છ .ભતત એટલ  જે વિભતત નથી ત  ! ભતત જ્ઞાનથી િધરુ ભાિિાન 
હ્રદય..કિશહ્રદય..કિશથી િક્કિ અન  પ્ર િનો ભીનો િોય છ .ભક્તત એટલ  િન..બદુ્વ્ પ્રભનુ  અપશણ કરિા.ંભક્તત એ િનનુ ંથી િક્કિ અન  પ્ર િનો ભીનો િોય છ .ભક્તત એટલ  િન..બદુ્વ્ પ્રભનુ  અપશણ કરિા.ંભક્તત એ િનનુ ં
સ્નાન છ .જર્તિા ંઆિીન  જે આ સ્નાન છ .જર્તિા ંઆિીન  જે આ ૩૬૩૬  ગણુો િ ળિ  છ  ત  પ્રભનુ  ર્િ  છ  અન  િાસ્તિિા ંજ ભતત છ .ગણુો િ ળિ  છ  ત  પ્રભનુ  ર્િ  છ  અન  િાસ્તિિા ંજ ભતત છ .  
અદ્વ ષ્ટા સિશભતૂાના ંિૈત્રઃ કંુ ણ એિ ચ અદ્વ ષ્ટા સિશભતૂાના ંિૈત્રઃ કંુ ણ એિ ચ ||  વનિશિો વનરિંકારઃ સિદુઃખસખુઃ ષિી વનિશિો વનરિંકારઃ સિદુઃખસખુઃ ષિી ||||  1133  ||||  

સતંષુ્ટઃ સતત ંયોર્ી યતામિા દૃઢવનિયઃ સતંષુ્ટઃ સતત ંયોર્ી યતામિા દૃઢવનિયઃ ||  િય્યવપિતિનોબદુ્વ્યો િદ્ભતતઃ સ િ  વપ્રયઃ િય્યવપિતિનોબદુ્વ્યો િદ્ભતતઃ સ િ  વપ્રયઃ ||||  1144  ||||  

યસ્િાન્નોદ્વદ્વજત  લોકો લોકાન્નોદ્વદ્વજત  ચ યઃ યસ્િાન્નોદ્વદ્વજત  લોકો લોકાન્નોદ્વદ્વજત  ચ યઃ ||  િષાશિષશભયોદ્વ રૈ્મુશતતો યઃ સ ચ િ  વપ્રયઃ િષાશિષશભયોદ્વ રૈ્મુશતતો યઃ સ ચ િ  વપ્રયઃ ||||  1155  ||||  

અનપ ષઃ શરુ્ચદશષ ઉદાસીનો ર્તવ્યથઃ અનપ ષઃ શરુ્ચદશષ ઉદાસીનો ર્તવ્યથઃ ||  સિાશર્ભપહરમયાર્ી યોસિાશર્ભપહરમયાર્ી યો  િદ્ભતતઃ સ િ  વપ્રયઃ િદ્ભતતઃ સ િ  વપ્રયઃ ||||  1166  ||||  

યો ન ૃદષ્યવત ન દ્વ ષ્ષ્ટ ન ર્ોચવત ન કાઙ્ક્ષવત યો ન ૃદષ્યવત ન દ્વ ષ્ષ્ટ ન ર્ોચવત ન કાઙ્ક્ષવત ||  શભુાશભુપહરમયાર્ી ભક્તતિા્યઃ સ િ  વપ્રયઃ શભુાશભુપહરમયાર્ી ભક્તતિા્યઃ સ િ  વપ્રયઃ ||||  1177  ||||  

સિઃ ર્ત્રૌ ચ વિત્ર  ચ તથા િાનાપિાનયોઃ સિઃ ર્ત્રૌ ચ વિત્ર  ચ તથા િાનાપિાનયોઃ ||  ર્ીતોષ્ણસખુદુઃખ ષ ુસિઃ સઙ્ગવિિત્ર્જતઃ ર્ીતોષ્ણસખુદુઃખ ષ ુસિઃ સઙ્ગવિિત્ર્જતઃ ||||  1188  ||||  

તલુ્યવન્દાસ્તવુતિૌની સતંષુ્ટો ય ન કેનર્ચત તલુ્યવન્દાસ્તવુતિૌની સતંષુ્ટો ય ન કેનર્ચત ||  અવનકેતઃ ક્સ્થરિવતભશક્તતિા્િ  વપ્રયો નરઃ અવનકેતઃ ક્સ્થરિવતભશક્તતિા્િ  વપ્રયો નરઃ ||||  1199  ||||  

  



11))  અદ્વ ષ્ ટાઅદ્વ ષ્ ટા સિશભતૂાના.ં.. સિશભતૂાના.ં..  
પ્રાણીિાત્રના પ્રમય  દ્વ ષનો અભાિ..પ્રાણીિાત્રના પ્રમય  દ્વ ષનો અભાિ..  
ધન..િોટાઇ..આદર..સમકાર િર્ રેની પ્રાવ તધન..િોટાઇ..આદર..સમકાર િર્ રેની પ્રાવ તિા ંકોઇ ર્િ  ત િા ં વિઘ્ન પ દા કરે..ર્રીર..િન..બદુ્વ્.. ઇધ્્દ્દયો િા ંકોઇ ર્િ  ત િા ં વિઘ્ન પ દા કરે..ર્રીર..િન..બદુ્વ્.. ઇધ્્દ્દયો 
અન  વસ્ાતંન  પ્રવતૃળૂ કોઇ ર્િ  ત િો વ્યઅન  વસ્ાતંન  પ્રવતૃળૂ કોઇ ર્િ  ત િો વ્યિિાર કરે..ઇષ્ ટિિાર કરે..ઇષ્ ટની પ્રાવ તની પ્રાવ તિા ં વિઘ્ન નાખ .. કોઇિા ં વિઘ્ન નાખ .. કોઇ૫૫ણ પ્રકારની ણ પ્રકારની 
આવથિક અન  ર્ારીહરક િાની આવથિક અન  ર્ારીહરક િાની ૫૫િોચાડ,ેપરંત ુ ભતતના હ્રદયિા ં ત ના પ્રમય  ક્યારેય સિજેિોચાડ,ેપરંત ુ ભતતના હ્રદયિા ં ત ના પ્રમય  ક્યારેય સિજે૫૫ણ દ્વ ષ થતો ણ દ્વ ષ થતો 
નથી,કારણ કેઃ ત  પ્રાણીિાત્રિા ંપોતાના પ્રભનુ  જ વ્યાનથી,કારણ કેઃ ત  પ્રાણીિાત્રિા ંપોતાના પ્રભનુ  જ વ્યા૫૫ક દેખ  છ .આિી ક્સ્થવતિા ંત  કોનો વિરોધ કરે...?ક દેખ  છ .આિી ક્સ્થવતિા ંત  કોનો વિરોધ કરે...?  
""વનજવનજ  પ્રભિુય દેખહિિં જર્ત કેિી સન કરહિિં વિરોધપ્રભિુય દેખહિિં જર્ત કેિી સન કરહિિં વિરોધ""  (રાિાયાણઃ(રાિાયાણઃ૭/૧૧૨૭/૧૧૨--ખ)ખ)  
ત  અવનષ્ ટત  અવનષ્ ટ કરિાિાળાઓની બધી હર મયાઓન   કરિાિાળાઓની બધી હર મયાઓન  ૫૫ણ પ્રભનુુ ં ૃૃપાપણૂશ..િરં્લિય વિધાન જ િાન  છ . પ્રાણી ણ પ્રભનુુ ં ૃૃપાપણૂશ..િરં્લિય વિધાન જ િાન  છ . પ્રાણી 
િાત્ર સ્િરૂિાત્ર સ્િરૂ૫૫થી પ્રભનુો જ અંર્ છ ,ત થી કોઇથી પ્રભનુો જ અંર્ છ ,ત થી કોઇ૫૫ણ પ્રાણીના પ્રમય  દ્વ ષભાિ રિિેો એ પ્રભ ુ પ્રમય  જ દ્વ ષ ણ પ્રાણીના પ્રમય  દ્વ ષભાિ રિિેો એ પ્રભ ુ પ્રમય  જ દ્વ ષ 
છ .ઘણીિાછ .ઘણીિાર ભતત કોઇનો દ્વ ષ ના કરતો િોિા છતા ંર ભતત કોઇનો દ્વ ષ ના કરતો િોિા છતા ં ૫૫ણ કેટલાક લોકો ત િનો દ્વ ષ કરે છ . આિા ણ કેટલાક લોકો ત િનો દ્વ ષ કરે છ . આિા 
અજ્ઞાનીઓનો ભતત દ્વ ષ કરતા નથી અજ્ઞાનીઓનો ભતત દ્વ ષ કરતા નથી ૫૫ણ ત િના અજ્ઞાનનો ત  દ્વ ષ કરે છ  અન  અજ્ઞાન કાઢી નાખ  છ .ણ ત િના અજ્ઞાનનો ત  દ્વ ષ કરે છ  અન  અજ્ઞાન કાઢી નાખ  છ .  
ભતત થિા િાટે અંતઃકરણન  શુ્  કરવુ ંભતત થિા િાટે અંતઃકરણન  શુ્  કરવુ ં ૫૫ડ ેછ .અદ્વ ષ્ ટાડ ેછ .અદ્વ ષ્ ટાિા ંતટસ્થ ના રિતેા ંભતૂિાત્ર ઉિા ંતટસ્થ ના રિતેા ંભતૂિાત્ર ઉ૫૫ર પ્ર ર પ્ર િ કરિાનો િ કરિાનો 
છ .છ .  

22))  િૈત્ર...િૈત્ર...  
ભતતના અંતઃકરણિા ંપ્રાણીિાત્ર સાથ  િૈત્રી તથા દયાનો વ્યિિાર િોય છ .ત  બીજા િાટે જે કંઇ કરે છ  ત  ભતતના અંતઃકરણિા ંપ્રાણીિાત્ર સાથ  િૈત્રી તથા દયાનો વ્યિિાર િોય છ .ત  બીજા િાટે જે કંઇ કરે છ  ત  
કતશવ્ય તરીકે નિી,પરંત ુસ્ન િથી કરે છ .પોતાનુ ંઅવનષ્ ટકતશવ્ય તરીકે નિી,પરંત ુસ્ન િથી કરે છ .પોતાનુ ંઅવનષ્ ટ કરિાિાળા પ્રમય   કરિાિાળા પ્રમય  ૫૫ણ ભતત વિત્રતાનો વ્યિિાર ણ ભતત વિત્રતાનો વ્યિિાર 
કરે છ .ભતત િાન  છ  કેઃિારંૂ અવનષ્ ટકરે છ .ભતત િાન  છ  કેઃિારંૂ અવનષ્ ટ ક કરિાિાળો..અવનષ્ ટરિાિાળો..અવનષ્ ટિા ંવનવિત્ત બનીન  િારા પિૂશિા ંકરેલા પાિા ંવનવિત્ત બનીન  િારા પિૂશિા ંકરેલા પા૫૫કિોનો કિોનો 
નાર્ કરી રહ્યા છ  ત થી ત  વિર્ ષરૂપ  આદરન  પાત્ર છ .નાર્ કરી રહ્યા છ  ત થી ત  વિર્ ષરૂપ  આદરન  પાત્ર છ .  
પાતજંલ યોર્દર્શનિા ં ર્ચત્તશદુ્વ્ના ંચાર સાધનો બતાિિાિા ંઆવ્યા ંછ ઃ સખુીઓ પ્રમય  િૈત્રી.. દુઃખીઓ પાતજંલ યોર્દર્શનિા ં ર્ચત્તશદુ્વ્ના ંચાર સાધનો બતાિિાિા ંઆવ્યા ંછ ઃ સખુીઓ પ્રમય  િૈત્રી.. દુઃખીઓ 
પ્રમય  કરૂણા..પણુ્યામિાઓ પ્રમય  મહુદતા(પ્રપ્રમય  કરૂણા..પણુ્યામિાઓ પ્રમય  મહુદતા(પ્રસન્નતા) અન  પાપામિાઓ પ્રમય  ઉપ ષાના ભાિથી ર્ચત્તિા ંસન્નતા) અન  પાપામિાઓ પ્રમય  ઉપ ષાના ભાિથી ર્ચત્તિા ં
વનિશળતા આિ  છ .વનિશળતા આિ  છ .  

33))  કરૂણા...કરૂણા...  
કરૂણા િોિી. વસ્ ભતતોનો સખુીઓ પ્રમય  તથા પણુ્યામિાઓ પ્રમય  િૈત્રીનો ભાિ તથા દુઃખીઓ અન  કરૂણા િોિી. વસ્ ભતતોનો સખુીઓ પ્રમય  તથા પણુ્યામિાઓ પ્રમય  િૈત્રીનો ભાિ તથા દુઃખીઓ અન  
પાપામિાઓના પ્રમય  કરૂણાનો ભાિ રિ ે છ .ભર્િાન ત જોિય..જ્ઞાનિય..પ્ર િિય અન  કરૂણાિય પાપામિાઓના પ્રમય  કરૂણાનો ભાિ રિ ે છ .ભર્િાન ત જોિય..જ્ઞાનિય..પ્ર િિય અન  કરૂણાિય 
છ છ .કરૂણાિા ંદયા..આત્મિયતા અન  ૃૃવતર્ીલતા...આ ત્રણ િાતો આિ  છ ..કરૂણાિા ંદયા..આત્મિયતા અન  ૃૃવતર્ીલતા...આ ત્રણ િાતો આિ  છ .  
સાધક અિસ્થાિા ં પોતાના ઉસાધક અિસ્થાિા ં પોતાના ઉ૫૫ર કરૂણા લાિો અન  વિચારો કે...પ્રભએુ િન  આટલી સરસ બદુ્વ્ આપી ર કરૂણા લાિો અન  વિચારો કે...પ્રભએુ િન  આટલી સરસ બદુ્વ્ આપી 
પણ...! િ  શુ ં કયુું ? િાનિજીિનનો ઉદ્દ ્ય શુ ં ? હું કોન ? િન  પ્રભએુ કેિ િોકલ્યો ? જે કાિ િાટે પણ...! િ  શુ ં કયુું ? િાનિજીિનનો ઉદ્દ ્ય શુ ં ? હું કોન ? િન  પ્રભએુ કેિ િોકલ્યો ? જે કાિ િાટે 
ચૌરાર્ી લાખ યોવનચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિા ંશ્ર ષ્ િઓિા ંશ્ર ષ્ િ િાનિ ર્રીર આ યું િાનિ ર્રીર આ યુ ંછ  તો જે કાયશ કરિા િાટે આ યું છ  તો જે કાયશ કરિા િાટે આ યુ ંછ  ત  કાયશ કયુું છ   છ  ત  કાયશ કયુું છ  
ખરંૂ ? કે ફતત આિાર..વનદ્દા..ભય..િૈથનુિા ંજ જીિન િ ડફી નાખ્યુ ં? આિ, સાધક અિસ્થાિા ંપોતાના ખરંૂ ? કે ફતત આિાર..વનદ્દા..ભય..િૈથનુિા ંજ જીિન િ ડફી નાખ્યુ ં? આિ, સાધક અિસ્થાિા ંપોતાના 
િાટે અન  વસ્ાિસ્થાિા ંલોકો િાટે કરૂણા ઉિાટે અન  વસ્ાિસ્થાિા ંલોકો િાટે કરૂણા ઉ૫૫જિી જોઇએ.પ્રભ ુઆપણા િાટે કેટલી િિનેજિી જોઇએ.પ્રભ ુઆપણા િાટે કેટલી િિનેત કરે છ ,પરંત ુત કરે છ ,પરંત ુ
એકએક૫૫ણ િાણસ ભર્િાનન  યર્ આણ િાણસ ભર્િાનન  યર્ આ૫૫તો નથી..પ્રભનુી કદર કરતો નથી..એ જોઇન  ભતતનુ ંહ્રદય કરૂણાથી તો નથી..પ્રભનુી કદર કરતો નથી..એ જોઇન  ભતતનુ ંહ્રદય કરૂણાથી 
ભરાઇ આિ  છ .ભરાઇ આિ  છ .  
ભતિૃરી કિ ેછ  કેઃભતિૃરી કિ ેછ  કેઃ  
િ ેપહંડતો ! સ્ત્રીસરં્ના ષણભગંરુ સખુથી વિરાિ પાિો અન  સ્ત્રીસરં્ની ઇ્છા િોય તો કરૂણા..િૈત્રી અન  િ ેપહંડતો ! સ્ત્રીસરં્ના ષણભગંરુ સખુથી વિરાિ પાિો અન  સ્ત્રીસરં્ની ઇ્છા િોય તો કરૂણા..િૈત્રી અન  
પ્રજ્ઞારૂપી સ્ત્રીનો સરં્ કરો.પ્રજ્ઞારૂપી સ્ત્રીનો સરં્ કરો.પ્રમય ક ચાર સ્ત્રીઓ (કરૂણા..િૈત્રી..પ્રજ્ઞા અન  સ્ત્રી) સાથ  પ્રમય ક ચાર સ્ત્રીઓ (કરૂણા..િૈત્રી..પ્રજ્ઞા અન  સ્ત્રી) સાથ  ૫૫રણવુ ંજોઇએ,કારણ કેઃ રણવુ ંજોઇએ,કારણ કેઃ 



િારયતુત ભારે સ્તન િડંલ કે િણીની િ ખલાથી રૂિઝુિ થતા વનતબંનો ભાર કંઇ નરકિા ં ર્રણ િારયતુત ભારે સ્તન િડંલ કે િણીની િ ખલાથી રૂિઝુિ થતા વનતબંનો ભાર કંઇ નરકિા ં ર્રણ 
(તારનાર) થનાર નથી.(તારનાર) થનાર નથી.  

44))  વનિશિ...વનિશિ...  
ભતતનો પ્રાણીિાત્રના પ્રમય  પ્ર િ..િૈત્રી અન  કરૂણાનો ભાિ રિ ેછ ભતતનો પ્રાણીિાત્રના પ્રમય  પ્ર િ..િૈત્રી અન  કરૂણાનો ભાિ રિ ેછ   તો તો ૫૫ણ ત િની કોઇના પ્રમય  સિજેણ ત િની કોઇના પ્રમય  સિજે૫૫ણ ણ 
""િિતાિિતા’’ ’’ િોતી નથી.પ્રાણીઓ અન  િોતી નથી.પ્રાણીઓ અન  ૫૫દાથોિા ં િિતા (િારાદાથોિા ં િિતા (િારા૫૫ણાનો ભાિ) અન  અિમ  જ િનષુ્ યણાનો ભાિ) અન  અિમ  જ િનષુ્ યન  ન  
સસંારિા ંબાધંિાિાળી થાય છ .ભતત આ િિતાથી રિીત િોય છ .ત િની પોતાના ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િિન સસંારિા ંબાધંિાિાળી થાય છ .ભતત આ િિતાથી રિીત િોય છ .ત િની પોતાના ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િિન 
અન  બદુ્વ્િા ંઅન  બદુ્વ્િા ં૫૫ણ િિતા િોતી નથી.ણ િિતા િોતી નથી.  
આ જર્તિા ંિારંૂ કંઇ જ આ જર્તિા ંિારંૂ કંઇ જ નથી નથી ૫૫ણ બધુ ંભર્િાનનુ ંછ .ણ બધુ ંભર્િાનનુ ંછ .  

55))  વનરિંકાર...વનરિંકાર...  
ર્રીર ઇધ્્દ્દયો..િર્ રે જડ ર્રીર ઇધ્્દ્દયો..િર્ રે જડ ૫૫દાથોન  પોતાનુ ં સ્િરૂદાથોન  પોતાનુ ં સ્િરૂ૫ ૫ િાનિાથી અિંકાર ઉમપન્ન થાય છ .ભતતની પોતાના િાનિાથી અિંકાર ઉમપન્ન થાય છ .ભતતની પોતાના 
ર્રીર..િર્ રે પ્રમય  સિજેર્રીર..િર્ રે પ્રમય  સિજે૫૫ણ અિમ  બદુ્વ્ ના િોિાથી તથા પ્રભ ુસાથ  પોતાનો વનમય સબધંનો અનભુિ ણ અિમ  બદુ્વ્ ના િોિાથી તથા પ્રભ ુસાથ  પોતાનો વનમય સબધંનો અનભુિ 
થઇ જિાથી ત ના અંતઃકરણિા ંઆપોઆથઇ જિાથી ત ના અંતઃકરણિા ંઆપોઆ૫ ૫ શ્ર શ્ર ષ્ િષ્ િ..હદવ્ય અન  અલૌકીક ગણુો પ્રર્ટ થિા લાર્  છ .આ ..હદવ્ય અન  અલૌકીક ગણુો પ્રર્ટ થિા લાર્  છ .આ 
ગણુોન  ગણુોન  ૫૫ણ ત  પોતાના ગણુો િાનતો નથી,પરંત ુ દૈિી સંણ ત  પોતાના ગણુો િાનતો નથી,પરંત ુ દૈિી સં૫૫વત્ત િોિાથી પ્રભનુા જ િાન  છ .સત  વત્ત િોિાથી પ્રભનુા જ િાન  છ .સત  
(૫(૫રિામિા)ના િોિાથી જ આ ગણુ સદગણુ કિિેાય છ .આિી દર્ાિા ંભતત ત િન  પોતાના િાની જ કેિી રિામિા)ના િોિાથી જ આ ગણુ સદગણુ કિિેાય છ .આિી દર્ાિા ંભતત ત િન  પોતાના િાની જ કેિી 
રીત  ર્કે ? એટલા િાટે ત  અિંકારથી સિશથા રીત  ર્કે ? એટલા િાટે ત  અિંકારથી સિશથા રિીત િોય છ .રિીત િોય છ .  

66))  સખુસખુ--દુઃખિા ંસિતા...દુઃખિા ંસિતા...  
ભતતભતત  સખુસખુ--દુઃખની પ્રાવ તદુઃખની પ્રાવ તિા ંસિાન રિ ેછ ,એટલ  કેઃઅનુૃ ળૂતાિા ંસિાન રિ ેછ ,એટલ  કેઃઅનુૃ ળૂતા--પ્રવતૃળૂતા ત િના હ્રદયિા ંરાર્પ્રવતૃળૂતા ત િના હ્રદયિા ંરાર્--દ્વ ષ..િષશદ્વ ષ..િષશ--
ર્ોક...િર્ રે પ દા કરી ર્કતા ંનથી.અનુૃ ળૂર્ોક...િર્ રે પ દા કરી ર્કતા ંનથી.અનુૃ ળૂ--પ્રવતૃળૂ પ્રવતૃળૂ ૫૫હરક્સ્થવત આિતા ંપોતાનાિા ંિષશહરક્સ્થવત આિતા ંપોતાનાિા ંિષશ--ર્ોક િર્ રે વિકારો ર્ોક િર્ રે વિકારો 
ના આિિા જોઇએ..કારણ કેઃસખુ જેના આિિા જોઇએ..કારણ કેઃસખુ જેન  િોકલ્યુ ંછ  ત ન  જ દુઃખ િોકલ્યુ ંછ .સખુ ન  િોકલ્યુ ંછ  ત ન  જ દુઃખ િોકલ્યુ ંછ .સખુ ૫૫ણ વર્િ અન  દુઃખ ણ વર્િ અન  દુઃખ ૫૫ણ ણ 
વર્િ (કલ્યાણ) છ .વર્િ (કલ્યાણ) છ .  
ગરુૂદેિ િરદેિ (વનરંકારી બાબા)ગરુૂદેિ િરદેિ (વનરંકારી બાબા)  આ િાત સિજાિતા ંકિ ેછ  કેઃઆ િાત સિજાિતા ંકિ ેછ  કેઃ  
!! જૈસી ભી િો !! જૈસી ભી િો ૫૫હરક્સ્થવત એકરસ રિ ેિનઃક્સ્થવત !!હરક્સ્થવત એકરસ રિ ેિનઃક્સ્થવત !!    
ર્િ  ત િી ર્િ  ત િી ૫૫હરક્સ્થવત વનિાશણ થાય છતા ંજેના િનની ક્સ્થવત એકરસ રિ ેત  હરક્સ્થવત વનિાશણ થાય છતા ંજેના િનની ક્સ્થવત એકરસ રિ ેત  ભતતભતત...!...!  
અજ્ઞાની િનષુ્ યઅજ્ઞાની િનષુ્ યન  સખુની પ્રાવ તન  સખુની પ્રાવ તિા ંિષશ અન  દુઃખિા ંદ્વ ષ થાય છ ..એટલ  કેઃ ત નો ર્ોક કરે છ  િા ંિષશ અન  દુઃખિા ંદ્વ ષ થાય છ ..એટલ  કેઃ ત નો ર્ોક કરે છ  ૫૫ણ જ્ઞાની ણ જ્ઞાની 
ભતતનો સખુભતતનો સખુ--દુઃખિા ં સિભાિ િોિાથી કોઇદુઃખિા ં સિભાિ િોિાથી કોઇ૫૫ણ અિસ્થાિા ં ત ના અંતઃકરણિા ં િષશ ર્ોક..િર્ રે વિકારો ણ અિસ્થાિા ં ત ના અંતઃકરણિા ં િષશ ર્ોક..િર્ રે વિકારો 
આિતા નથી.આિતા નથી.  

77))  ષિી...ષિી...  
પોતાનો કોઇપોતાનો કોઇ૫૫ણ જાતનો અણ જાતનો અ૫૫રાધ કરિાિાળાન  કોઇરાધ કરિાિાળાન  કોઇ૫૫ણ પ્રકાણ પ્રકારનો દંડ ન આપિાની ઇ્છા રાખીન  ષિા રનો દંડ ન આપિાની ઇ્છા રાખીન  ષિા 
કરી દેિાિાળાન  "ષિીકરી દેિાિાળાન  "ષિી’’ ’’ કિિેાિા ંઆિ  છ .અકિિેાિા ંઆિ  છ .અ૫૫રાધ કરિાિાળાન  વર્ષા કરિાનુ ંસાિથ્યશ િોિા છતા ંરાધ કરિાિાળાન  વર્ષા કરિાનુ ંસાિથ્યશ િોિા છતા ં૫૫ણ ણ 
ત ના અત ના અ૫૫રાધન  સિન કરી લ િો અન  ત ન  િાફ કરી દેિો એ ષિારાધન  સિન કરી લ િો અન  ત ન  િાફ કરી દેિો એ ષિા’’ ’’ છ . જો િનષુ્ યછ . જો િનષુ્ ય પોતાના િાટે કોઇની  પોતાના િાટે કોઇની 
પાસ થી કોઇપણ પ્રકારની સખુની આર્ા ન રાપાસ થી કોઇપણ પ્રકારની સખુની આર્ા ન રાખ  અન  પોતાના ઉખ  અન  પોતાના ઉ૫૫ર અર અ૫૫કાર કરિાિાળાનુ ં ખરાબ ન કાર કરિાિાળાનુ ં ખરાબ ન 
ઇ્છ  તો ત નાિા ંષિાભાિ પ્રર્ટ થાય છ .ઇ્છ  તો ત નાિા ંષિાભાિ પ્રર્ટ થાય છ .  

88))  સતંષુ્ ટસતંષુ્ ટ......  
ભર્િાનનો ભતત ખબૂ જ સતંોષી િોય છ .પોત  વનમય િોિાના કારણ  જીિન  વનમય પરિામિાની ભર્િાનનો ભતત ખબૂ જ સતંોષી િોય છ .પોત  વનમય િોિાના કારણ  જીિન  વનમય પરિામિાની 
અનભુવૂતથી જ િાસ્તવિક અન  સ્થાઇ સતંોષ થાય છ .અનભુવૂતથી જ િાસ્તવિક અન  સ્થાઇ સતંોષ થાય છ .  



શ્રીિદ  ભાર્િત (શ્રીિદ  ભાર્િત (૭/૧૫/૧૭) ૭/૧૫/૧૭) િા ંકહ્ુ ંિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃછ  કેઃ  
જેિી રીત  જેિી રીત  ૫૫ર્િા ંજોડા ર્િા ંજોડા ૫૫િરેીન  ચાલિાિાળાન  કાકંરા અન  કાટંાનો કોઇ ભય િોતો નથી,ત િી જ રીત  િરેીન  ચાલિાિાળાન  કાકંરા અન  કાટંાનો કોઇ ભય િોતો નથી,ત િી જ રીત  
જેના િનિા ંસતંોષ છ  ત ના િાટે િંિ ર્ા ંબધી જગ્યાએ સખુન  સખુ જ છ ..દુઃખ છ  જ નિી ! ભતતોન  િન જેના િનિા ંસતંોષ છ  ત ના િાટે િંિ ર્ા ંબધી જગ્યાએ સખુન  સખુ જ છ ..દુઃખ છ  જ નિી ! ભતતોન  િન 
બધી િસ્તઓુની હકિંિત િોતી નથી અન  યોગ્ય સિય  િન  િળર્  ત ની ખાત્રી ત િન બધી િસ્તઓુની હકિંિત િોતી નથી અન  યોગ્ય સિય  િન  િળર્  ત ની ખાત્રી ત િન   િોય છ  ત થી ત  િોય છ  ત થી ત  
સતંષુ્ ટસતંષુ્ ટ િોય છ . િોય છ .  
""કબીરદાસજીકબીરદાસજી""એ કહ્ુ ંછ  કેઃએ કહ્ુ ંછ  કેઃ  
ર્ોધન ર્જધન બાજીધન ઔર રતનધન ખાણ,ર્ોધન ર્જધન બાજીધન ઔર રતનધન ખાણ,  
જબ આિ  સતંોષ ધન સબ ધન ધહુર સિાન....!જબ આિ  સતંોષ ધન સબ ધન ધહુર સિાન....!  
અિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઅિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
ધીરજ સયંિન  સિદ્દવષ્ ટધીરજ સયંિન  સિદ્દવષ્ ટ, સતંોના આભષૂણ છ ,, સતંોના આભષૂણ છ ,  
શૃરં્ાર િહરના જનનો,  િહર ઇ્છાિા ંજીિન છ ...શ ૃરં્ાર િહરના જનનો,  િહર ઇ્છાિા ંજીિન છ ...  (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૨૮)૨૮)  

99))  સસતત યોર્ી...તત યોર્ી...  
ભક્તતયોર્ દ્વારા ભક્તતયોર્ દ્વારા ૫૫રિામિાન  પ્રા તરિામિાન  પ્રા ત (વનમય વનરંતર  (વનમય વનરંતર ૫૫રિામિા સાથ  સયંતુત) પરુૂષનુ ં નાિ રિામિા સાથ  સયંતુત) પરુૂષનુ ં નાિ "યોર્ી"યોર્ી’’’’  
છ .િાસ્તિિા ંકોઇછ .િાસ્તિિા ંકોઇ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ યનો નો ૫૫રિામિાથી ક્યારેય વિયોર્ થયો નથી..છ  નિી..થઇ ર્કતો નથી અન  રિામિાથી ક્યારેય વિયોર્ થયો નથી..છ  નિી..થઇ ર્કતો નથી અન  
સભંિ પણ નથી.આ િાસ્તવિકતાનો જેન  અનભુિ કયો ત  યોર્ી. આિો ભતત સભંિ પણ નથી.આ િાસ્તવિકતાનો જેન  અનભુિ કયો ત  યોર્ી. આિો ભતત ૫૫રરિાનદંના અષય..અનતં િાનદંના અષય..અનતં 
ભડંાર પ્રભુભડંાર પ્રભ-ુ-૫૫રિામિાની પ્રમયષ અનભુવૂત કરી લ  છ  ત થી સદાય ત  સતંષુ્ ટરિામિાની પ્રમયષ અનભુવૂત કરી લ  છ  ત થી સદાય ત  સતંષુ્ ટ રિ ેછ .સસંારી િનષુ્ ય રિ ેછ .સસંારી િનષુ્ યન  જે ન  જે 
સતંોષ થાય છ  ત ની ખાત્રી થતા ંઅસતંોષ ઉમ પસતંોષ થાય છ  ત ની ખાત્રી થતા ંઅસતંોષ ઉમ પન્ન થાય છ  ત થી ત  િંિ ર્ા ંસતંષુ્ ટન્ન થાય છ  ત થી ત  િંિ ર્ા ંસતંષુ્ ટ રિી ર્કતો નથી.  રિી ર્કતો નથી.   

1100))  યતામિા...યતામિા...  
જેનો િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયો સિીજેનો િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયો સિીત ર્રીર ઉત ર્રીર ઉ૫૫ર પણૂશ અવધકાર છ  ત  ર પણૂશ અવધકાર છ  ત  "યતામિા"યતામિા’’’’  છ .જ્ઞાની ભતતોના ંછ .જ્ઞાની ભતતોના ં
િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયો સિીત ર્રીર િંિ ર્ા ં ત ના િર્િા ં રિ ે છ .ત  ક્યારેય િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયોના િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયો સિીત ર્રીર િંિ ર્ા ં ત ના િર્િા ં રિ ે છ .ત  ક્યારેય િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયોના 
િર્િા ંથતા નથી.જેથી ત નાિા ંકોઇિર્િા ંથતા નથી.જેથી ત નાિા ંકોઇ૫૫ણ પ્રકારના દુગુશણણ પ્રકારના દુગુશણ--દુરાચારની સભંાિના િોતી નથી.દુરાચારની સભંાિના િોતી નથી.  

1111))  દ્દઢ વનિયી..દ્દઢ વનિયી..  
જેન જેન   બદુ્વ્ દ્વારા બદુ્વ્ દ્વારા ૫૫રિામિાના સ્િરૂરિામિાના સ્િરૂ૫૫નો વનિય કરી લીધો છ .જેન  સિશત્ર ભર્િાનનુ ંજ પ્રમયષ દર્શન થાય નો વનિય કરી લીધો છ .જેન  સિશત્ર ભર્િાનનુ ંજ પ્રમયષ દર્શન થાય 
છ  તથા જેની બદુ્વ્..ગણુ..કિશ અન  દુઃખ..િર્ રેના કારણ  છ  તથા જેની બદુ્વ્..ગણુ..કિશ અન  દુઃખ..િર્ રેના કારણ  ૫૫રિામિાના સ્િરૂરિામિાના સ્િરૂ૫૫થી ક્યારેય વિચર્લત થતી થી ક્યારેય વિચર્લત થતી 
નથી ત િો દ્દઢ વનિયી ભતત પ્રભનુ  વપ્રય િોય છ .નથી ત િો દ્દઢ વનિયી ભતત પ્રભનુ  વપ્રય િોય છ .  

1122))  િય્યઅવપિતિનોબુિય્યઅવપિતિનોબદુ્વ્...દ્વ્...  
ભતત વનમય વનરંતર િનથી ભર્િાનના સ્િરૂભતત વનમય વનરંતર િનથી ભર્િાનના સ્િરૂ૫૫નુ ં ર્ચિંતન અન  બદુ્વ્થી ત િનો વનિય કરતા ંકરતા ંત ના ંનુ ં ર્ચિંતન અન  બદુ્વ્થી ત િનો વનિય કરતા ંકરતા ંત ના ં
િન અન  બદુ્વ્ ભર્િાનના સ્િરૂિન અન  બદુ્વ્ ભર્િાનના સ્િરૂ૫૫િા ંકાયિના િાટે ત્િય થઇ જાય છ .િા ંકાયિના િાટે ત્િય થઇ જાય છ .  
ભર્િાનન  તો બધા વપ્રય િોય છ ,પરંત ુ ભતતનો પ્ર િ ભર્િાન વસિાય બીજે ક્યાયં િોતો નથી ત થી ભર્િાનન  તો બધા વપ્રય િોય છ ,પરંત ુ ભતતનો પ્ર િ ભર્િાન વસિાય બીજે ક્યાયં િોતો નથી ત થી 
ભર્િાનન  ભર્િાનન  ૫૫ણ ણ ભતત વપ્રય િોય છ .જેનો ભર્િાનિા ં અિૈતકુ અન  અન્ય પ્ર િ છ ,ત થી ભર્િાનના ભતત વપ્રય િોય છ .જેનો ભર્િાનિા ં અિૈતકુ અન  અન્ય પ્ર િ છ ,ત થી ભર્િાનના 
સ્િરૂસ્િરૂ૫૫િા ંઅટલ ક્સ્થવત છ  જેનો ક્યારેય પ્રભ ુિા ંઅટલ ક્સ્થવત છ  જેનો ક્યારેય પ્રભ ુ ૫૫રિામિાથી વિયોર્ થતો નથી.જેન  િન બદુ્વ્ ભર્િાનન  રિામિાથી વિયોર્ થતો નથી.જેન  િન બદુ્વ્ ભર્િાનન  
અપશણ કયાશ છ ,ભર્િાન જ જેનુ ંજીિન..ધન..પ્રાણ તથા સિશસ્િ છ ..જે ભર્િાનના િાથની કિપતૂળી છ  અપશણ કયાશ છ ,ભર્િાન જ જેનુ ંજીિન..ધન..પ્રાણ તથા સિશસ્િ છ ..જે ભર્િાનના િાથની કિપતૂળી છ  
એિા જ્ઞાએિા જ્ઞાની ભતતોન  ભર્િાન વપ્રય બનાિ  છ ..ની ભતતોન  ભર્િાન વપ્રય બનાિ  છ ..  

1133))  અનદુ્વદ્વગ્નતા...અનદુ્વદ્વગ્નતા...  



ભતત સિશત્ર અન  સિશિા ં પોતાના ભતત સિશત્ર અન  સિશિા ં પોતાના ૫૫રિ વપ્રય પ્રભનુ  જ જુિ  છ .આથી ત ની દ્દવષ્ ટરિ વપ્રય પ્રભનુ  જ જુિ  છ .આથી ત ની દ્દવષ્ ટિા ં િન..િાણી અન  િા ં િન..િાણી અન  
ર્રીરથી થિાિાળી તિાિ હર મયાઓ પ્રભનુી પ્રસન્નતા િાટે જ થાય છ ,એિી અિસ્થાિા ંભતત કોઇપણ ર્રીરથી થિાિાળી તિાિ હર મયાઓ પ્રભનુી પ્રસન્નતા િાટે જ થાય છ ,એિી અિસ્થાિા ંભતત કોઇપણ 
પ્રાણીન  ઉદ્વ ર્ કેિી રીત પ્રાણીન  ઉદ્વ ર્ કેિી રીત   ૫૫િોચાડી ર્કે...?િોચાડી ર્કે...?  

1144))  અ્ય કોઇ પ્રાણીથી ઉદ્વદ્વગ્ન ન થવુ.ં..અ્ય કોઇ પ્રાણીથી ઉદ્વદ્વગ્ન ન થવુ.ં..  
બ્રહ્મદર્શન બ્રહ્મદર્શન ૫૫છી જ્ઞાની ભતતનો તિાિિા ં સિભાિ થઇ જાય છ .જેના લીધ  ત  જાણી જોઇન  પોતાના છી જ્ઞાની ભતતનો તિાિિા ં સિભાિ થઇ જાય છ .જેના લીધ  ત  જાણી જોઇન  પોતાના 
તરફથી કોઇપણ એવુ ં કાયશ કરતો નથી જેનાથી ત નો કોઇ દ્વ ષ કરે..ત થી બીજા લોકો તરફથી કોઇપણ એવુ ં કાયશ કરતો નથી જેનાથી ત નો કોઇ દ્વ ષ કરે..ત થી બીજા લોકો ૫૫ણ ત ન  દુઃખ ણ ત ન  દુઃખ 
૫૫િોચાડનારી કોઇપણ ચ ષ્ ટાિોચાડનારી કોઇપણ ચ ષ્ ટા કરતા કરતા  નથી.જ્ઞાની ભતતન  નથી.જ્ઞાની ભતતન  ૫૫ણ પ્રારબ્ધ અનસુાર ણ પ્રારબ્ધ અનસુાર ૫૫રે્છાથી દુઃખનુ ં વનવિિત રે્છાથી દુઃખનુ ં વનવિિત 
પ્રા તપ્રા ત થાય છ , થાય છ ,૫૫રંત ુ ત િા ં રાર્..દ્વ ષનો અભાિ િોય છ ,ત થી િોટાિા ં િોટા દુઃખની પ્રાવ તરંત ુ ત િા ં રાર્..દ્વ ષનો અભાિ િોય છ ,ત થી િોટાિા ં િોટા દુઃખની પ્રાવ તિા ંિા ં ૫૫ણ ત  ણ ત  
વિચર્લત થતો નથી.વિચર્લત થતો નથી.  

1155))  િષશિષશ--અિષશઅિષશ--ભયભય--ઉદ્વ ર્થી મતુત...ઉદ્વ ર્થી મતુત...  
િષશથી મતુત થિાનો અથશ છ  કેઃ વસ્ ભતત તિાિ િષશથી મતુત થિાનો અથશ છ  કેઃ વસ્ ભતત તિાિ પ્રકારના િષશ..િર્ રે વિકારોથી રિીત િોય છ ..પરંત ુપ્રકારના િષશ..િર્ રે વિકારોથી રિીત િોય છ ..પરંત ુ
ત નો આર્ય એિો નથી કે ત  િષશરિીત (પ્રસન્નતાશ ૂ્ ય) િોય છ .ઉલ્ટાની ત ની પ્રસન્નતા તો ત નો આર્ય એિો નથી કે ત  િષશરિીત (પ્રસન્નતાશ ૂ્ ય) િોય છ .ઉલ્ટાની ત ની પ્રસન્નતા તો 
વનમય..એકરસ..વિલષણ અન  અલૌહકક િોય છ .ત ની પ્રસન્નતા સાસંારીક વનમય..એકરસ..વિલષણ અન  અલૌહકક િોય છ .ત ની પ્રસન્નતા સાસંારીક ૫૫દાથોના સયંોર્દાથોના સયંોર્--વિયોર્થી વિયોર્થી 
ઉમપન્ન ષર્ણક..નાર્િાન અન  િધિા ઘટિાિાઉમપન્ન ષર્ણક..નાર્િાન અન  િધિા ઘટિાિાળી િોતી નથી.સિશત્ર ભર્િદ  બદુ્વ્ રિિેાથી ત  સિશવ્યાળી િોતી નથી.સિશત્ર ભર્િદ  બદુ્વ્ રિિેાથી ત  સિશવ્યા૫૫ક ક 
પ્રભનુ  જોઇન  ત  સદાય પ્રસન્ન રિ ેછ ..પ્રભનુ  જોઇન  ત  સદાય પ્રસન્ન રિ ેછ ..  
અિષશ...એટલ  કોઇના ઉમકષશ (ઉન્નવત્ત)ન  સિન કરિો.અિષશ...એટલ  કોઇના ઉમકષશ (ઉન્નવત્ત)ન  સિન કરિો.બીજા લોકોન  પોતાના સિાન કે પોતાનાથી અવધક બીજા લોકોન  પોતાના સિાન કે પોતાનાથી અવધક 
સખુ સવુિધાઓ..ધન..વિદ્યા..િહિિા..આદર સમકાર પ્રા તસખુ સવુિધાઓ..ધન..વિદ્યા..િહિિા..આદર સમકાર પ્રા ત થય લા જોઇન  સાધારણ િ થય લા જોઇન  સાધારણ િનષુ્ યનષુ્ યના અંતઃકરણિા ંના અંતઃકરણિા ં
ત િના પ્રમય  ઇષ્ યાશત િના પ્રમય  ઇષ્ યાશ થિા લાર્  છ ,કારણ કેઃ ત નાથી બીજાનો ઉમકષશ સિન થતો નથી.કેટલીકિાર સાધકો  થિા લાર્  છ ,કારણ કેઃ ત નાથી બીજાનો ઉમકષશ સિન થતો નથી.કેટલીકિાર સાધકો 
(સાિા્ય ભર્તો)ના અંતઃકરણિા ં(સાિા્ય ભર્તો)ના અંતઃકરણિા ં ૫૫ણ બીજા સાધકોની આધ્યાત્મિક ઉન્નવત્ત તથા પ્રસન્નતા ણ બીજા સાધકોની આધ્યાત્મિક ઉન્નવત્ત તથા પ્રસન્નતા 
જોઇન ..સાભંળીન ..ઇષ્ યાશજોઇન ..સાભંળીન ..ઇષ્ યાશનો ભાિ પ દા થાય છ ..નો ભાિ પ દા થાય છ ..૫૫રંત ુ "ભતતરંત ુ "ભતત’’ ’’ આ વિકાઆ વિકારથી રિીત િોય છ ..કેિકેઃ ત િની રથી રિીત િોય છ ..કેિકેઃ ત િની 
દ્દવષ્ ટદ્દવષ્ ટિા ંપોતાના વપ્રય પ્રભનુા વસિાય અ્ય કોઇની સ્િતતં્ર સત્તા રિતેી જ નથી પછી કોના પ્રમય  અિષશ િા ંપોતાના વપ્રય પ્રભનુા વસિાય અ્ય કોઇની સ્િતતં્ર સત્તા રિતેી જ નથી પછી કોના પ્રમય  અિષશ 
કરે અન  ર્ા િાટે કરે...?કરે અન  ર્ા િાટે કરે...?  
ઇષ્ ટઇષ્ ટના વિયોર્ અન  અવનષ્ ટના વિયોર્ અન  અવનષ્ ટના સયંોર્ની આર્કંાથી થિાિાળા વિકારન  ના સયંોર્ની આર્કંાથી થિાિાળા વિકારન  "ભય"ભય’’’’  કિ ેછ .કિ ેછ .  
ભય બ  પ્રકારથી થાય છ .ભય બ  પ્રકારથી થાય છ .  
(૧)(૧)બબિારના કારણોથી...જેિકે વસિંિ..સાિારના કારણોથી...જેિકે વસિંિ..સા૫..૫..ચોર..ડાૃુ..િર્ રેથી અવનષ્ ટચોર..ડાૃુ..િર્ રેથી અવનષ્ ટ થિાની અથિા કોઇ પ્રકારની  થિાની અથિા કોઇ પ્રકારની 
સાસંારીક િાવન સાસંારીક િાવન ૫૫િોચિાની આર્કંાથી થિાિાળો ભય અન ...િોચિાની આર્કંાથી થિાિાળો ભય અન ...  
(ર)આંતરીક કારણોથી...જેિકે ચોરી..હિિંસા..જૂિ..કપટ..વ્યર્ભચાર..િર્ રે ર્ાસ્ત્ર વિરૂ્ વનવષ્ કિોથી (ર)આંતરીક કારણોથી...જેિકે ચોરી..હિિંસા..જૂિ..કપટ..વ્યર્ભચાર..િર્ રે ર્ાસ્ત્ર વિરૂ્ વનવષ્ કિોથી 
થિાિાળો ભય...થિાિાળો ભય...  
સૌથી િોટો ભયસૌથી િોટો ભય  િોતનો િોય છ .િોતનો િોય છ .વિિ કર્ીલ કિિેાનારા પરુૂષોન  વિિ કર્ીલ કિિેાનારા પરુૂષોન  ૫૫ણ િોતનો ભય રહ્યા કરે છ . સાધકન  ણ િોતનો ભય રહ્યા કરે છ . સાધકન  
૫૫ણ સમસરં્..ભજન..ધ્યાન..િર્ રે સાધનોથી ર્રીર ૃૃર્ થિા િર્ રેનો ભય રિ ે છ .આ બધા ભય ફતત ણ સમસરં્..ભજન..ધ્યાન..િર્ રે સાધનોથી ર્રીર ૃૃર્ થિા િર્ રેનો ભય રિ ે છ .આ બધા ભય ફતત 
ર્રીર (જડતા)ના આશ્રયથી જ પ દા થાય છ .ભતત િંિ ર્ા ંભર્િદ  ચરણોનો આવશ્રત રિ ેછ  એટલા િાટે ર્રીર (જડતા)ના આશ્રયથી જ પ દા થાય છ .ભતત િંિ ર્ા ંભર્િદ  ચરણોનો આવશ્રત રિ ેછ  એટલા િાટે 
ત  િંિ ર્ા ંભયત  િંિ ર્ા ંભયરિીત િોય છ .સાધક રિીત િોય છ .સાધક ૫૫ણ જ્યાસંધુી ભર્િદ્ચરણોિા ંઆવશ્રત થતો નથી મયાસંધુી ભય રિ ેણ જ્યાસંધુી ભર્િદ્ચરણોિા ંઆવશ્રત થતો નથી મયાસંધુી ભય રિ ે
છ .વસ્ ભતત (બ્રહ્મદર્ય) ન  તો િંિ ર્ા ંસિશત્ર પોતાના વપ્રય પ્રભ ુજ દેખાય છ  છ .વસ્ ભતત (બ્રહ્મદર્ય) ન  તો િંિ ર્ા ંસિશત્ર પોતાના વપ્રય પ્રભ ુજ દેખાય છ  ૫૫છી ત નાિા ંભય કેિી રીત  છી ત નાિા ંભય કેિી રીત  
પ દા થઇ ર્કે ?પ દા થઇ ર્કે ?  



િનનુ ંએકરૂિનનુ ંએકરૂ૫ ૫ ન રિતેા ંિલચલયતુત થઇ જવુ ંએ ન રિતેા ંિલચલયતુત થઇ જવુ ંએ "ઉદ્વ ર્"ઉદ્વ ર્’’’’  કિિેાય છ .કિિેાય છ .  
ર્ીતાના અધ્યાયઃર્ીતાના અધ્યાયઃ૧૨/૧૫૧૨/૧૫િા ્લોકિા ંિા ્લોકિા ં "ઉદ્વ ર્"ઉદ્વ ર્’’’’  ર્બ્દ ત્રણિાર આવ્યો છ .ર્બ્દ ત્રણિાર આવ્યો છ .૫૫િલેીિાર ઉદ્વ ર્ની િાત કિીન  િલેીિાર ઉદ્વ ર્ની િાત કિીન  
ભર્િાન  બતાવ્યુ ં છ  કેઃ ભતતની કોઇભર્િાન  બતાવ્યુ ં છ  કેઃ ભતતની કોઇ૫૫ણ હર મયા ત ના તરફથી કોઇ િનષુ્ યણ હર મયા ત ના તરફથી કોઇ િનષુ્ યના ઉદ્વ ર્નુ ં કારણ બનતી ના ઉદ્વ ર્નુ ં કારણ બનતી 
નથી...બીજીિાર ઉદ્વ ર્ની િાત કિીન  એ બતાવ્યુ ં છ  કેઃ બીજા િનષુ્ યનથી...બીજીિાર ઉદ્વ ર્ની િાત કિીન  એ બતાવ્યુ ં છ  કેઃ બીજા િનષુ્ યની કોઇની કોઇ૫૫ણ હર મયાણ હર મયાથી ભતતના થી ભતતના 
અંતઃકરણિા ં ઉદ્વ ર્ થતો નથી.આ વસિાય અંતઃકરણિા ં ઉદ્વ ર્ થતો નથી.આ વસિાય ૫૫ણ બીજા કેટલાક કારણોથી ણ બીજા કેટલાક કારણોથી ૫૫ણ િનષુ્ યણ િનષુ્ યન  ઉદ્વ ર્ થાય ન  ઉદ્વ ર્ થાય 
છ ..જેિકેઃ િારંિાર પ્રયમન કરિા છતા ંછ ..જેિકેઃ િારંિાર પ્રયમન કરિા છતા ં ૫૫ણ પોતાનુ ં કાયશ ના થવુ.ં.કાયશનુ ં ઇ્છાનસુાર ફળ ના ણ પોતાનુ ં કાયશ ના થવુ.ં.કાયશનુ ં ઇ્છાનસુાર ફળ ના 
િળવુ.ં.અવન્છાએ ઋત ુિળવુ.ં.અવન્છાએ ઋત ુ ૫૫રીિતશન..ધરતીકંરીિતશન..ધરતીકં૫..૫..પરૂ..િર્ રે ઘટના બનિી..પોતાની કાિના..પરૂ..િર્ રે ઘટના બનિી..પોતાની કાિના..  
િા્યતા..વસ્ાતં અથિા સાધનિા ં વિઘ્ન િા્યતા..વસ્ાતં અથિા સાધનિા ં વિઘ્ન ૫૫ડવુ.ં.િર્ રે. ભતત આ બધા પ્રકારના ઉદ્વ ર્ોથી મતુત િોય છ . ડવુ.ં.િર્ રે. ભતત આ બધા પ્રકારના ઉદ્વ ર્ોથી મતુત િોય છ . 
આ બતાિિા િાટે ઉદ્વ ર્ની ત્રીજીિાર િાત કરિાિા ંઆિી છ .ટૂંકિા ંજે ભતત િોય છ  ત ના અંતઃકરણિા ંઆ બતાિિા િાટે ઉદ્વ ર્ની ત્રીજીિાર િાત કરિાિા ંઆિી છ .ટૂંકિા ંજે ભતત િોય છ  ત ના અંતઃકરણિા ં
ઉદ્વ ર્ નાિની કોઇ ચીજ રિતેી નથી.ઉદ્વ ર્ નાિની કોઇ ચીજ રિતેી નથી.  
ઉદ્વ ર્ થિાિા ંઅજ્ઞાનજવનન ઇ્છા અન  આસુઉદ્વ ર્ થિાિા ંઅજ્ઞાનજવનન ઇ્છા અન  આસરુી સ્િભાિ જ કારણ છ .ભતતિા ંઅજ્ઞાનનો અભાિ િોિાથી રી સ્િભાિ જ કારણ છ .ભતતિા ંઅજ્ઞાનનો અભાિ િોિાથી 
કોઇ સ્િતતં્ર ઇ્છા જ રિતેી નથી..કોઇ સ્િતતં્ર ઇ્છા જ રિતેી નથી..૫૫છી આસરુી સ્િભાિ તો સાધનાિસ્થાિા ં જ નષ્ ટછી આસરુી સ્િભાિ તો સાધનાિસ્થાિા ં જ નષ્ ટ થઇ જાય  થઇ જાય 
છ .ભર્િાનની ઇ્છા જ ભતતની ઇ્છા િોય છ .છ .ભર્િાનની ઇ્છા જ ભતતની ઇ્છા િોય છ .  
મતુત એટલ  વિકારોથી છૂટેલો..મતુત એટલ  વિકારોથી છૂટેલો..  અંતઃકરણિા ં સસંાર િોિાથી તથા અંતઃકરણિા ં સસંાર િોિાથી તથા ૫૫રિામિાિા ં પણૂશરિામિાિા ં પણૂશ૫૫ણ  િનણ  િન--બદુ્વ્બદુ્વ્ ન  ન 
લાર્િાથી જ િષશ..અિષશ..ભય..ઉદ્વ ર્..િર્ રે વિકારો ઉમપન્ન થાય છ ..લાર્િાથી જ િષશ..અિષશ..ભય..ઉદ્વ ર્..િર્ રે વિકારો ઉમપન્ન થાય છ ..૫૫રંત ુ ભતતની દ્દવષ્ ટરંત ુ ભતતની દ્દવષ્ ટિા ં એક પ્રભ ુિા ં એક પ્રભ ુ
૫૫રિામિા વસિાય અ્ય કોઇની સત્તા અન  િિત્તા ન રિિેાથી ત નાિા ંઆ વિકારો ઉમપન્ન થતા જ નથી. રિામિા વસિાય અ્ય કોઇની સત્તા અન  િિત્તા ન રિિેાથી ત નાિા ંઆ વિકારો ઉમપન્ન થતા જ નથી. 
ભતત આ તિાિ દુગુશણ દુરાચારોથી રિીત િોય છ .ભતત આ તિાિ દુગુશણ દુરાચારોથી રિીત િોય છ .ગણુોનુ ંઅર્ભિાન થિાથી ગણુોનુ ંઅર્ભિાન થિાથી દુગુશણો આપોઆદુગુશણો આપોઆ૫ ૫ આિી આિી 
જાય છ .જાય છ .િાસ્તિિા ંગણુોના અર્ભિાનિા ંગણુ ઓછા અન  દુગુશણ (અર્ભિાન) િધારે િોય છ .અર્ભિાનથી િાસ્તિિા ંગણુોના અર્ભિાનિા ંગણુ ઓછા અન  દુગુશણ (અર્ભિાન) િધારે િોય છ .અર્ભિાનથી 
દુગુશણોની વદૃ્વ્ થાય છ  કેિકેઃ દુગુશણોની વદૃ્વ્ થાય છ  કેિકેઃ બધા દુગુશણ દુરાચાર અર્ભિાનના જ આવશ્રત રિ ેછ .બધા દુગુશણ દુરાચાર અર્ભિાનના જ આવશ્રત રિ ેછ .  
ભતતન  ખબર ભતતન  ખબર ૫૫ણ નથી િોતી કે િારાિા ંકોઇ ગણુ છ  ! જો એિન  પોતાનાિા ંક્યારે કોણ નથી િોતી કે િારાિા ંકોઇ ગણુ છ  ! જો એિન  પોતાનાિા ંક્યારે કોઇ ગણુ દેખાય છ  ઇ ગણુ દેખાય છ  
તો ત  ત ન  પ્રભનુો જ િાન  છ ..પોતાનો નિી ! આ રીત  ગણુોનુ ંઅર્ભિાન ન િોિાથી ભતત બધા દુગુશણ તો ત  ત ન  પ્રભનુો જ િાન  છ ..પોતાનો નિી ! આ રીત  ગણુોનુ ંઅર્ભિાન ન િોિાથી ભતત બધા દુગુશણ 
દુરાચારોથી અન  વિકારોથી મતુત િોય છ .દુરાચારોથી અન  વિકારોથી મતુત િોય છ .ભતતનો જીિન વ્યિિાર કેિો િોિો જોઇએ ત  િિ  ભતતનો જીિન વ્યિિાર કેિો િોિો જોઇએ ત  િિ  ૫૫છી ના છ છી ના છ 
લષણોિા ંબતાિિાિા ંઆવ્યુ ંછ ...લષણોિા ંબતાિિાિા ંઆવ્યુ ંછ ...  

1166))  અનપ ષ....અનપ ષ....  
અનપ ષ એટલ  ત ન અનપ ષ એટલ  ત ન   કંઇકંઇ૫૫ણ અપ ષા નિી.ણ અપ ષા નિી.ભતત ભર્િાનન  જ સિશશ્ર ષ્ િભતત ભર્િાનન  જ સિશશ્ર ષ્ િ િાન  છ .ત િની દ્દવષ્ ટ િાન  છ .ત િની દ્દવષ્ ટિા ંિા ં
ભર્િદપ્રાવ તભર્િદપ્રાવ ત (પ્રભનુી પ્રમયષ અનભુવૂત..આમિસાષામકાર)થી િધીન  બીજો કોઇ લાભ િોતો નથી. આથી  (પ્રભનુી પ્રમયષ અનભુવૂત..આમિસાષામકાર)થી િધીન  બીજો કોઇ લાભ િોતો નથી. આથી 
સસંારની કોઇસસંારની કોઇ૫૫ણ િસ્તિુા ં ત નુ ં સિજેણ િસ્તિુા ં ત નુ ં સિજે૫૫ણ ખ ચાણ િોત ુ ં નથી..એટલુ ં જ નિી પોતાના ં કિિેાતા ંણ ખ ચાણ િોત ુ ં નથી..એટલુ ં જ નિી પોતાના ં કિિેાતા ં
ર્રીર..ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િન અન  બદુ્વ્િા ંઇધ્્દ્દયો..િન અન  બદુ્વ્િા ં૫૫ણ ત ન  પોતાપણુ ંિોત ુ ંનથી,પરંત ુત ન  ભર્િાનના ંજ િાન  છ .આથી ણ ત ન  પોતાપણુ ંિોત ુ ંનથી,પરંત ુત ન  ભર્િાનના ંજ િાન  છ .આથી 
ત ન  ર્રીરવનિાશિની પણ ર્ચિંતા િોતી નથી..ત ન  ર્રીરવનિાશિની પણ ર્ચિંતા િોતી નથી..૫૫છી ત  બીજી કંઇ િાતની અપ ષા રાખ ..? છી ત  બીજી કંઇ િાતની અપ ષા રાખ ..? નાર્િાન નાર્િાન ૫૫દાથો દાથો 
રિિેાના નથી અન  અવિનાર્ી રિિેાના નથી અન  અવિનાર્ી ૫૫રિામિાથી ક્યારેય વિયોર્ થતો જ નથી...રિામિાથી ક્યારેય વિયોર્ થતો જ નથી...આ િાસ્તવિકતા જાઆ િાસ્તવિકતા જાણિાના ણિાના 
લીધ  ભતતિા ં સ્િાભાવિક જ નાર્િાન લીધ  ભતતિા ં સ્િાભાવિક જ નાર્િાન ૫૫દાથોની ઇ્છા પ દા થતી નથી.ફતત ઇ્છા કરિાથી ર્રીર દાથોની ઇ્છા પ દા થતી નથી.ફતત ઇ્છા કરિાથી ર્રીર 
વનિાશિના વનિાશિના ૫૫દાથો િળતા િોય અન  ઇ્છા ન કરિાથી ન િળતા િોય...એિો કોઇ વનયિ નથી.િાસ્તિિા ંદાથો િળતા િોય અન  ઇ્છા ન કરિાથી ન િળતા િોય...એિો કોઇ વનયિ નથી.િાસ્તિિા ં
ર્રીર વનિાશિની આિ્યક સાિગ્રી આર્રીર વનિાશિની આિ્યક સાિગ્રી આ૫૫િ ળ  પ્રા તિ ળ  પ્રા ત થાય છ ..કેિકે જીિિાત્રના ર્રીરવનિાશ થાય છ ..કેિકે જીિિાત્રના ર્રીરવનિાશિની આિ્યક િની આિ્યક 
સાિગ્રીનો પ્રબધં પ્રભ ુતરફથી સાિગ્રીનો પ્રબધં પ્રભ ુતરફથી ૫૫િલેાથંી જ થય લો રિ ેછ .જીિનવનિાશિની આિ્યક િસ્તઓુ વિના િાગ્ય  િલેાથંી જ થય લો રિ ેછ .જીિનવનિાશિની આિ્યક િસ્તઓુ વિના િાગ્ય  
આપોઆઆપોઆ૫ ૫ િળ  છ , આથી િસ્તઓુની ઇ્છા કરિી એ ફતત મખૂશતા અન  વિના કારણ  દુઃખ પાિવુ ંિળ  છ , આથી િસ્તઓુની ઇ્છા કરિી એ ફતત મખૂશતા અન  વિના કારણ  દુઃખ પાિવુ ં



છ .વસ્..બ્રહ્મજ્ઞાની ભતતન  તો પોતાના ર્રીરની છ .વસ્..બ્રહ્મજ્ઞાની ભતતન  તો પોતાના ર્રીરની ૫૫ણ અપ ષા િોતી નથી..એટલાણ અપ ષા િોતી નથી..એટલા  િાટે ત  િંિ ર્ા ં વનરપ ષ િાટે ત  િંિ ર્ા ં વનરપ ષ 
િોય છ ..િોય છ ..  
શ્રીિદ  ભાર્િતિા(ંશ્રીિદ  ભાર્િતિા(ં૧૧/૧૪/૧૬) ૧૧/૧૪/૧૬) કહ્ુ ંછ  કેઃકહ્ુ ંછ  કેઃ  
"જે વનરપ ષ (કોઇની અપ ષા ન રાખિાિાળો)..વનરંતર િારંૂ િનન કરિાિાળો..ર્ાતં..દ્વ ષરિીત અન  "જે વનરપ ષ (કોઇની અપ ષા ન રાખિાિાળો)..વનરંતર િારંૂ િનન કરિાિાળો..ર્ાતં..દ્વ ષરિીત અન  
બધાના પ્રમય  સિાનદ્દવષ્ ટબધાના પ્રમય  સિાનદ્દવષ્ ટ રાખિાિાળો છ  ત  િિામિાની પાછળ પાછળ હું સદા એવુ ંવિચારીન  ઘુ્ યા રાખિાિાળો છ  ત  િિામિાની પાછળ પાછળ હું સદા એવુ ંવિચારીન  ઘુ્ યા  કરંૂ કરંૂ 
છં કેઃ ત િની ચરણરજ િારા ઉછં કેઃ ત િની ચરણરજ િારા ઉ૫૫ર ર ૫૫ડી જાય અન  હુ ંડી જાય અન  હુ ં૫૫વિત્ર થઇ જાઉં છં.વિત્ર થઇ જાઉં છં.’’’’  
કોઇકોઇ૫૫ણ િસ્તનુી ઇ્છાન  લીધ  ભર્િાનની ભક્તત કરિાિાળો િનષુ્ યણ િસ્તનુી ઇ્છાન  લીધ  ભર્િાનની ભક્તત કરિાિાળો િનષુ્ ય િસ્તતુઃ એ ઇ્છીત િસ્તનુો જ  િસ્તતુઃ એ ઇ્છીત િસ્તનુો જ 
ભતત થઇ જાય છ  કેિકેઃ િસ્તનુી તરફ લક્ષ્ યભતત થઇ જાય છ  કેિકેઃ િસ્તનુી તરફ લક્ષ્ ય રિિેાથી ત  િસ્તનુા િાટે જ ભર્િાનની ભક્તત કરે  રિિેાથી ત  િસ્તનુા િાટે જ ભર્િાનની ભક્તત કરે 
છ ..ભર્િાનનાછ ..ભર્િાનના  િાટે નિી ! િાટે નિી ! ૫૫રંત ુ ભર્િાનની એ ઉદારતા છ  કેઃ ત ન  રંત ુ ભર્િાનની એ ઉદારતા છ  કેઃ ત ન  ૫૫ણ પોતાનો ભતત િાન  છ  ણ પોતાનો ભતત િાન  છ  
(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૭/૧૬)૭/૧૬)  કેિકે ત  ઇધ્્છત િસ્તનુા િાટે કોઇ બીજા ઉકેિકે ત  ઇધ્્છત િસ્તનુા િાટે કોઇ બીજા ઉ૫૫ર ભરોસો ન રાખીન  ફતત ભર્િાન ઉપર ર ભરોસો ન રાખીન  ફતત ભર્િાન ઉપર 
ભરોસો રાખીન  ભક્તત કરે છ ,એટલુ ંજ નિી ભર્િાન પણ ભતત ધ્રિુની જેિ ત  અથાથય ભતતની ઇ્છા ભરોસો રાખીન  ભક્તત કરે છ ,એટલુ ંજ નિી ભર્િાન પણ ભતત ધ્રિુની જેિ ત  અથાથય ભતતની ઇ્છા 
પરુી કરીન  ત ન પરુી કરીન  ત ન   સિશથા વનઃસ્પિૃ સિશથા વનઃસ્પિૃ ૫૫ણ બનાિી દે છ ..ણ બનાિી દે છ ..  

1177))  શરુ્ચ....શરુ્ચ....  
અંદર બિારની શદુ્વ્નુ ં નાિ ર્ૌચ છ .અંદર બિારની શદુ્વ્નુ ં નાિ ર્ૌચ છ .જળ..િાટી..િર્ રેથી જળ..િાટી..િર્ રેથી ર્રીરની શદુ્વ્ર્રીરની શદુ્વ્  થાય છ  અન  દયા..ષિા.. થાય છ  અન  દયા..ષિા.. 
ઉદારતા તથા અંતઃકરણિા ંરાર્ઉદારતા તથા અંતઃકરણિા ંરાર્--દ્વ ષ..િષશદ્વ ષ..િષશ--ર્ોક..કાિર્ોક..કાિ--ર મોધ..િર્ રે વિકારો ન િોિાથી ર મોધ..િર્ રે વિકારો ન િોિાથી અંતઃકરણ શુ્  અન  અંતઃકરણ શુ્  અન  
૫૫વિત્રવિત્ર  થાય છ .થાય છ .૫૫રિ હિતકારી સમયરિ હિતકારી સમય િચનો બોલિા.ં.કોઇના હદલન  દુઃખ થાય ત વુ ંના બોલવુ.ં.એ  િચનો બોલિા.ં.કોઇના હદલન  દુઃખ થાય ત વુ ંના બોલવુ.ં.એ િાણીની િાણીની 
૫૫વિત્રતાવિત્રતા  છ .ભતત શુ્  િોય..ત નુ ંપ્રમય ક કિશ શુ્  િોય. ર્રીરિા ંઅિંતા.. િિતા (હું િારાછ .ભતત શુ્  િોય..ત નુ ંપ્રમય ક કિશ શુ્  િોય. ર્રીરિા ંઅિંતા.. િિતા (હું િારા૫૫ણુ)ં ન િોિાથી ણુ)ં ન િોિાથી 
ભતતનુ ંર્રીર અમયતં ભતતનુ ંર્રીર અમયતં ૫૫વિત્ર િોય છ .એિા ભતતના ંદર્શન..સ્પર્શ િાતાશલાવિત્ર િોય છ .એિા ભતતના ંદર્શન..સ્પર્શ િાતાશલા૫ ૫ અન  ર્ચિંતનથી બીજા લોકોઅન  ર્ચિંતનથી બીજા લોકો  
૫૫ણ ણ ૫૫વિત્ર થઇ જાય છ .તીથો લોકોન  પવિત્ર કરે છ ,વિત્ર થઇ જાય છ .તીથો લોકોન  પવિત્ર કરે છ ,૫૫રંત ુઆિા ભતતો તીથોન  તીથશમિ પ્રદાન કરે રંત ુ આિા ભતતો તીથોન  તીથશમિ પ્રદાન કરે 
છ ,એટલ  કેઃ તીથશ છ ,એટલ  કેઃ તીથશ ૫૫ણ એિના ચરણસ્પર્શથી પવિત્ર થઇ જાય છ .(ણ એિના ચરણસ્પર્શથી પવિત્ર થઇ જાય છ .(૫૫રંત ુભતતના િનિા ંએિો અિંકાર રંત ુભતતના િનિા ંએિો અિંકાર 
િોતો નથી) એિા ભતતો પોતાના હ્રદયિા ંવિરાજીત િોતો નથી) એિા ભતતો પોતાના હ્રદયિા ંવિરાજીત "૫"૫વિત્રાણા ંવિત્રાણા ં૫૫વિત્રમ  વિત્રમ  ’’’’  પ્રભનુાપ્રભનુા  પ્રભાિથી તીથોન  પ્રભાિથી તીથોન  ૫૫ણ ણ 
િિાતીથશ બનાિતા રિીન  વિચરણ કરે છ ...િિાતીથશ બનાિતા રિીન  વિચરણ કરે છ ...  

1188))  દષ...દષ...  
દષતા એટલ  ચતરુતા.દષતા એટલ  ચતરુતા.જેનાિા ં દષતા િોય ત ન  કોઇ છ તરી ના ર્કે..ત  ખબુજ કૌર્લ્યિાન િોય. જે જેનાિા ં દષતા િોય ત ન  કોઇ છ તરી ના ર્કે..ત  ખબુજ કૌર્લ્યિાન િોય. જે 
ઉદ્દ ્યની સફળતા િાટે િનષુ્ યઉદ્દ ્યની સફળતા િાટે િનષુ્ ય ર્રીર િળ્યુ ં છ  ત  ઉદ્દ ્યની પ્રાવ ત ર્રીર િળ્યુ ં છ  ત  ઉદ્દ ્યની પ્રાવ ત કરિી એ જ ચતરુતા (દષતા)  કરિી એ જ ચતરુતા (દષતા) 
છ .અન્યછ .અન્ય ભક્તત દ્વારા એક પ્રભ ુ ભક્તત દ્વારા એક પ્રભ ુ ૫૫રિામિાની પ્રમયષ અનભુવૂત..રિામિાની પ્રમયષ અનભુવૂત..૫૫રિામિાની પ્રાવ તરિામિાની પ્રાવ ત કરી લ િી એ જ  કરી લ િી એ જ 
િનષુ્ યિનષુ્ યજ્િનો મખુ્ય ઉદ્દ ્ય છ . જ્િનો મખુ્ય ઉદ્દ ્ય છ .   
ભર્િાન કિ ે છ  કેઃ ભર્િાન કિ ે છ  કેઃ વિિ કીઓના વિિ ક અન  ચતરુોની ચતરુાઇની વિિ કીઓના વિિ ક અન  ચતરુોની ચતરુાઇની ૫૫રાકાષ્ ટારાકાષ્ ટા ત િા ં જ છ  કે ત ઓ આ  ત િા ં જ છ  કે ત ઓ આ 
વિનાર્ી અન  અસમય ર્રીરના દ્વારા િારા અવિનાર્ી ત િજ વિનાર્ી અન  અસમય ર્રીરના દ્વારા િારા અવિનાર્ી ત િજ સમય તમિન  પ્રા તસમય તમિન  પ્રા ત કરી લ . કરી લ .’’’’  (શ્રીિદ (શ્રીિદ 
ભાર્િદઃભાર્િદઃ૧૧/૨૯/૨૨)૧૧/૨૯/૨૨)  

1199))  ઉદાસીન...ઉદાસીન...  
ઉદાસીન એટલ  ઉત ઉદાસીન એટલ  ઉત ++આસીન..એટલ  કે ઉઆસીન..એટલ  કે ઉ૫૫ર બ િેલો..તટસ્થ..ર બ િેલો..તટસ્થ..૫૫ષપાતથી રિીત.વિિાદ કરિાિાળી બ  ષપાતથી રિીત.વિિાદ કરિાિાળી બ  
વ્યક્તતઓ પ્રમય  જેનો િંિ ર્ા ંતટસ્થભાિ રિ ેછ  ત ન  ઉદાસીનવ્યક્તતઓ પ્રમય  જેનો િંિ ર્ા ંતટસ્થભાિ રિ ેછ  ત ન  ઉદાસીન’’ ’’ કિિેાય છ . ઉદાસીન ર્બ્દ વનર્લિ તકિિેાય છ . ઉદાસીન ર્બ્દ વનર્લિ તતાનો તાનો 
ઘોતક છ .કોઇઘોતક છ .કોઇ૫૫ણ અિસ્થા..ઘટના..ણ અિસ્થા..ઘટના..૫૫હરક્સ્થવત..િર્ રેની ભતત ઉહરક્સ્થવત..િર્ રેની ભતત ઉ૫૫ર કોઇ અસર પડતી નથી.ત  િંિ ર્ા ંર કોઇ અસર પડતી નથી.ત  િંિ ર્ા ં



વનર્લિ તવનર્લિ ત રિ ે છ .ભતતના અંતઃકરણિા ં પોતાની સ્િતતં્રતા સત્તા રિતેી નથી ત  ર્રીર સહિત તિાિ  રિ ે છ .ભતતના અંતઃકરણિા ં પોતાની સ્િતતં્રતા સત્તા રિતેી નથી ત  ર્રીર સહિત તિાિ 
સસંારન  સસંારન  ૫૫રિામિાનો િાન  છ  એટલા િાટે ત નો વ્યિિાર રિામિાનો િાન  છ  એટલા િાટે ત નો વ્યિિાર ૫૫ષપાતથી રિીત થાય છ .ષપાતથી રિીત થાય છ .  

2200))  ર્તવ્યથ...ર્તવ્યથ...  
ભતતન  વ્યથાભતતન  વ્યથા  ના િોય..જે કંઇ િળ  કે ના િળ ..કંઇના િોય..જે કંઇ િળ  કે ના િળ ..કંઇ૫૫ણ આિ  કે ચાલ્ય ુ જાય..જેના ર્ચત્તિા ં દુઃખ.. ણ આિ  કે ચાલ્ય ુ જાય..જેના ર્ચત્તિા ં દુઃખ.. 
ર્ચિંતા..ર્ોકરૂપી િલચલ ક્યારેય થતી જ નથી.વ્યથા એટલ  દુઃખ એકલુ ંનિી..અનુૃ ળૂતાની પ્રાવ તર્ચિંતા..ર્ોકરૂપી િલચલ ક્યારેય થતી જ નથી.વ્યથા એટલ  દુઃખ એકલુ ંનિી..અનુૃ ળૂતાની પ્રાવ ત થતા ં થતા ં
ર્ચત્તિા ં ર્ખન્નતાની જે િલચલ થાય છ  ત  ર્ચત્તિા ં ર્ખન્નતાની જે િલચલ થાય છ  ત  ૫૫ણ વ્યથા છ .ભતતન  અનુૃ ળૂતા તથા પ્રવતૃળૂતાની પ્રાવ તણ વ્યથા છ .ભતતન  અનુૃ ળૂતા તથા પ્રવતૃળૂતાની પ્રાવ ત  
થતા ંઅંતઃકરણિા ંથિાિાળા રાર્થતા ંઅંતઃકરણિા ંથિાિાળા રાર્--દ્વ ષ,િષશદ્વ ષ,િષશ--ર્ોક..િર્ રે વિકારોનો િંિ ર્ા ંઅભાિ િોય છ .ર્ોક..િર્ રે વિકારોનો િંિ ર્ા ંઅભાિ િોય છ .  

2211))  સિાશર્ભસિાશર્ભ૫૫રીમયાર્ી....રીમયાર્ી....  
ભોર્ અન  સગં્રિના ઉદ્દ ્યથી નિા ં નિા ં કિશ કરિાન  આરંભભોર્ અન  સગં્રિના ઉદ્દ ્યથી નિા ં નિા ં કિશ કરિાન  આરંભ’’ ’’ કિ ે છ .ભતત ભોર્ અન  સગં્રિના િાટે કિ ે છ .ભતત ભોર્ અન  સગં્રિના િાટે 
કરિાિા ં આિનારા ં તિાિ કિોનો સિશથા મયાર્ી િોય છ .જેનો ઉદ્દ કરિાિા ં આિનારા ં તિાિ કિોનો સિશથા મયાર્ી િોય છ .જેનો ઉદ્દ ્ય સસંારનો છ  અન  જે ્ય સસંારનો છ  અન  જે 
િણશ..આશ્રિ..વિદ્યા..યોગ્યતા..િણશ..આશ્રિ..વિદ્યા..યોગ્યતા..૫૫દ..અવધકારી..િર્ રેન  લીધ  પોતાનાિા ં વિર્ ષતા જુિ  છ  ત  ભતત િોતો દ..અવધકારી..િર્ રેન  લીધ  પોતાનાિા ં વિર્ ષતા જુિ  છ  ત  ભતત િોતો 
નથી.ભતત ભર્િદ  વનષ્ િનથી.ભતત ભર્િદ  વનષ્ િ િોય છ  આથી ત ના કિિેાતા ર્રીર..િન..ઇધ્્દ્દયો..બદુ્વ્..હર મયા..ફળ િર્ રે  િોય છ  આથી ત ના કિિેાતા ર્રીર..િન..ઇધ્્દ્દયો..બદુ્વ્..હર મયા..ફળ િર્ રે 
ભર્િાનન  અવપિત િોય છ .િાસ્તિિા ંઆ ર્રીર િર્ રેનાભર્િાનન  અવપિત િોય છ .િાસ્તિિા ંઆ ર્રીર િર્ રેના  િાર્લક ભર્િાન જ છ .પ્રૃૃવત અન  પ્રૃૃવતનુ ંિાર્લક ભર્િાન જ છ .પ્રૃૃવત અન  પ્રૃૃવતનુ ં
કાયશિાત્ર ભર્િાનનુ ંછ  આથી ભતત એક ભર્િાન વસિાય કોઇન  કાયશિાત્ર ભર્િાનનુ ંછ  આથી ભતત એક ભર્િાન વસિાય કોઇન  ૫૫ણ પોતાના ંિાનતો નથી.ત  પોતાન  ણ પોતાના ંિાનતો નથી.ત  પોતાન  
િાટે ક્યારેય કંઇ કરતો નથી..ત ના દ્વારા થિાિાળા તિાિ કિો ભર્િાનની પ્રસન્નતાના િાટે જ િોય િાટે ક્યારેય કંઇ કરતો નથી..ત ના દ્વારા થિાિાળા તિાિ કિો ભર્િાનની પ્રસન્નતાના િાટે જ િોય 
છ .ધન..સપંવત્ત..સખુ..આરાિ..િાન..િોટાઇ િાટેછ .ધન..સપંવત્ત..સખુ..આરાિ..િાન..િોટાઇ િાટે  કરિાિા ં આિતા કિો ત ના દ્વારા ક્યારેય થતા કરિાિા ં આિતા કિો ત ના દ્વારા ક્યારેય થતા 
નથી.આિ,બદુ્વ્િા ં સકંલ્પરિીતતા આિ  મયારે જ આરંભ છૂટે છ .જેના િૈયાિા ંનથી.આિ,બદુ્વ્િા ં સકંલ્પરિીતતા આિ  મયારે જ આરંભ છૂટે છ .જેના િૈયાિા ં ૫૫રિામિાતમિની રિામિાતમિની 
પ્રાવ તપ્રાવ તની..બ્રહ્મદર્શનની લર્ની લાર્ી છ  ત  ભલ  કોઇની..બ્રહ્મદર્શનની લર્ની લાર્ી છ  ત  ભલ  કોઇ૫૫ણ િાર્શનો કેિ ના િોય ! ભોર્ ભોર્િિા અન  ણ િાર્શનો કેિ ના િોય ! ભોર્ ભોર્િિા અન  
સગં્રિ કરિાના ઉદ્દ ્યથી ત  ક્યારેય નિાંસગં્રિ કરિાના ઉદ્દ ્યથી ત  ક્યારેય નિાં  કિશનો આરંભ કરતો નથી.કિશનો આરંભ કરતો નથી.૮૪૬૮૪૬  

ભર્િાનિા ં સ્િભાિીક જ એટલુ ંિિાન આકષશણ િોય છ  કે ભતત આભર્િાનિા ં સ્િભાિીક જ એટલુ ંિિાન આકષશણ િોય છ  કે ભતત આ૫૫િ ળ  ત િના તરફ ખ ચાઇ જાય િ ળ  ત િના તરફ ખ ચાઇ જાય 
છ ..એિનો પ્ર િી બની જાય છ .છ ..એિનો પ્ર િી બની જાય છ .  
શ્રીિદ  ભાર્િતિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃશ્રીિદ  ભાર્િતિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
જ્ઞાન દ્વારા જેિની ર્ચત્તગ્રવંથઓ કપાઇ ર્ઇ છ  એિા આમિારાિ મવુનર્ણ જ્ઞાન દ્વારા જેિની ર્ચત્તગ્રવંથઓ કપાઇ ર્ઇ છ  એિા આમિારાિ મવુનર્ણ ૫૫ણ ભર્િાનની વનષ્ કાણ ભર્િાનની વનષ્ કાિ ભક્તત િ ભક્તત 
કયાશ કરે છ ,કેિ કેઃભર્િાનના ગણુ જ એિા છ  કે ત ઓ પ્રાણીઓન  પોતાની તરફ ખ ચી લ  છ .કયાશ કરે છ ,કેિ કેઃભર્િાનના ગણુ જ એિા છ  કે ત ઓ પ્રાણીઓન  પોતાની તરફ ખ ચી લ  છ .  
કાયશનો આરંભ બ  કારણોથી થાય છ .કાયશનો આરંભ બ  કારણોથી થાય છ .  
કાયશની ર્રૂઆત આકાયશની ર્રૂઆત આ૫૫ણ  બદુ્વ્થી કરીએ છીએ અન  કેટલાક કાયો ર્યા જ્િારાના કિો આણ  બદુ્વ્થી કરીએ છીએ અન  કેટલાક કાયો ર્યા જ્િારાના કિો આ૫૫ણન  દબાણ ણન  દબાણ 
કરીન  કરાિ  છ ..તો કરીન  કરાિ  છ ..તો ૫૫છી કાયશનો આરંભ છોડિો કેિી રીત  ? સંછી કાયશનો આરંભ છોડિો કેિી રીત  ? સંપણૂશ ર્રણાર્વત વિના સિાશરંભપણૂશ ર્રણાર્વત વિના સિાશરંભ૫૫હરમયાર્ી હરમયાર્ી 
થિાત ુ ં નથી.આજે આથિાત ુ ં નથી.આજે આ૫૫ણ  સમકિો..સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ બીજાન  દેખાડિા કરીએ છીએ,પોત  કરેલા ંણ  સમકિો..સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ બીજાન  દેખાડિા કરીએ છીએ,પોત  કરેલા ં
સમકિો ગરુૂ અન  પ્રભ ુ પાસ  જ કિિેાના ં િોય અન  આ બ  વસિાય બીજાની પાસ  કિનેારા િાણસન  સમકિો ગરુૂ અન  પ્રભ ુ પાસ  જ કિિેાના ં િોય અન  આ બ  વસિાય બીજાની પાસ  કિનેારા િાણસન  
પ્રવસદ્વ્ની અપ ષા િોય છ .સિાશરંભપ્રવસદ્વ્ની અપ ષા િોય છ .સિાશરંભ૫૫હરમયાર્ી થહરમયાર્ી થિા િાટે ફળ..કિશ અન  સકંલ્પ પ્રભનુ  અપશણ કરિાનો િોય િા િાટે ફળ..કિશ અન  સકંલ્પ પ્રભનુ  અપશણ કરિાનો િોય 
છ ..છ ..  

2222))  યો ન હ્રષ્ યયો ન હ્રષ્ યવત...  િવષિત થતો નથી.વત...  િવષિત થતો નથી.  
ઇષ્ ટઇષ્ ટિસ્તનુી પ્રાવ તિસ્તનુી પ્રાવ તિા ંઅન  અવનષ્ ટિા ંઅન  અવનષ્ ટના વિયોર્થી િષશ થાય છ .ભતતના િાટે સિશર્ક્તતિાન ના વિયોર્થી િષશ થાય છ .ભતતના િાટે સિશર્ક્તતિાન ૫૫રિામિા જ રિામિા જ 
૫૫રિ વપ્રય િસ્ત ુછ  અન  ત િની ભતતએ અંર્સરં્ અનભુવૂત કરેલ િોય છ  એટલ  રિ વપ્રય િસ્ત ુછ  અન  ત િની ભતતએ અંર્સરં્ અનભુવૂત કરેલ િોય છ  એટલ  ત  િંિ ર્ા ંત  િંિ ર્ા ં૫૫રિાનદંિા ંરિાનદંિા ં
ક્સ્થત રિ ે છ .સસંારની કોઇક્સ્થત રિ ે છ .સસંારની કોઇ૫૫ણ િસ્તિુા ં ત નો સિજેણ િસ્તિુા ં ત નો સિજે૫૫ણ રાર્ણ રાર્--દ્વ ષ િોતો નથી, ત થી લોકદ્દવષ્ ટદ્વ ષ િોતો નથી, ત થી લોકદ્દવષ્ ટથી થનાર થી થનાર 



કોઇકોઇ૫૫ણ વપ્રય િસ્તનુા સયંોર્થી કે વિયોર્થી ત ના અંતઃકરણિા ંક્યારેય સિજેણ વપ્રય િસ્તનુા સયંોર્થી કે વિયોર્થી ત ના અંતઃકરણિા ંક્યારેય સિજે૫૫ણ િષશનો વિકાર થતો ણ િષશનો વિકાર થતો 
નથી.નથી.  
જે િવષિત થતો નથી ત  ભતત પ્રભનુ  ર્િ  છ .ઇધ્્દ્દયોજે િવષિત થતો નથી ત  ભતત પ્રભનુ  ર્િ  છ .ઇધ્્દ્દયોનો વિષયો સાથ  સબધં થતા ંજ સખુનો અનભુિ થાય નો વિષયો સાથ  સબધં થતા ંજ સખુનો અનભુિ થાય 
છ ,પરંત ુસખુનો અનભુિ ભોર્વ્યા છ ,પરંત ુસખુનો અનભુિ ભોર્વ્યા ૫૫છી િાણસિા ંજે ર્ાડંછી િાણસિા ંજે ર્ાડં૫૫ણ આિ  છ  ત ન  િષશણ આિ  છ  ત ન  િષશ’’ ’’ કિ ેછ .િષશ કતશવ્યની કિ ેછ .િષશ કતશવ્યની 
વિસ્મવૃત લાિ  છ .આિ,જ્યારે સખુનો અનભુિ આવિસ્મવૃત લાિ  છ .આિ,જ્યારે સખુનો અનભુિ આ૫૫ણન  કતશવ્યની અન  ભાિની વિસ્મવૃત કરાિ  મયારે ણન  કતશવ્યની અન  ભાિની વિસ્મવૃત કરાિ  મયારે 
સિજી લ િાનુ ં કેઃ આસિજી લ િાનુ ં કેઃ આ૫૫ણન  િષશ થયો.સખુણન  િષશ થયો.સખુ  ૫૫ચ  ત િા ંિન અન  બદુ્વ્ તૈયાર કરિા ંજોઇએ.ર્ચત્ત એકાગ્ર ચ  ત િા ંિન અન  બદુ્વ્ તૈયાર કરિા ંજોઇએ.ર્ચત્ત એકાગ્ર 
કરીન  ભક્તત કરિી અન  સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ કરિા.ંજીિનિા ં સખુ દુઃખ આિિાના ં જ..ત ના લીધ  કરીન  ભક્તત કરિી અન  સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ કરિા.ંજીિનિા ં સખુ દુઃખ આિિાના ં જ..ત ના લીધ  
આઆ૫૫ણા વનિયો બદલાિિા ન જોઇએ.ણા વનિયો બદલાિિા ન જોઇએ.  
અિતારિાણીઅિતારિાણી’’’’િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
િોઇ ભલ  કોઇ રાજા છતા ંત , દુઃખોથી ના છૂટી ર્કતો,િોઇ ભલ  કોઇ રાજા છતા ંત , દુઃખોથી ના છૂટી ર્કતો,  
પ્રભનુા ભ પ્રભનુા ભ દન  જાણીન  સતં, િરદન  જાણીન  સતં, િર૫૫લ પ્રસન્ન રિી ર્કતો..લ પ્રસન્ન રિી ર્કતો..  
િૈભિ િોય સિશ પ્રકારે, છતા ંતૃ તિૈભિ િોય સિશ પ્રકારે, છતા ંતૃ ત ના થાિાનો, ના થાિાનો,  
પ્રભનુ  જાણ્યા િાણ્યા વિના, વિશ્વાસ કહદ ના થાિાનો... પ્રભનુ  જાણ્યા િાણ્યા વિના, વિશ્વાસ કહદ ના થાિાનો... (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૩૯)૩૯)  

2233))  દ્વ ષ કરતો નથી...દ્વ ષ કરતો નથી...  
ભર્િાનનો ભતત સપંણૂશ જર્તન  ભર્િાનનુ ંસ્િરૂભર્િાનનો ભતત સપંણૂશ જર્તન  ભર્િાનનુ ંસ્િરૂ૫ ૫ સિજે છ  ત થી ત નો કોઇસિજે છ  ત થી ત નો કોઇ૫૫ણ  ણ      િસ્ત ુપ્રાણીિાંિસ્ત ુપ્રાણીિાં  ક્યારેય ક્યારેય 
કોઇકોઇ૫૫ણ કારણથી દ્વ ષ િોતો નથી.ત  સિશ જર્તન  વસયારાિિય જુિ  છ .ણ કારણથી દ્વ ષ િોતો નથી.ત  સિશ જર્તન  વસયારાિિય જુિ  છ .  
વસયારાિિય સબ જર્ જાની,વસયારાિિય સબ જર્ જાની,  
કરઉં પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની... કરઉં પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની... (રાિાયણ)(રાિાયણ)  
અિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃઅિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
કણકણિા ંછ  તારી જ્યોવત, પાન પાન કણકણિા ંછ  તારી જ્યોવત, પાન પાન ૫૫ર તારંૂ નાિ,ર તારંૂ નાિ,  
જ્યા ંજોઉં મયા ંસિશ હદર્ાિા,ં જોઇ રહ્યો છં તારંૂ ધાજ્યા ંજોઉં મયા ંસિશ હદર્ાિા,ં જોઇ રહ્યો છં તારંૂ ધાિ.. િ.. (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૨)૨)  
આઆ૫૫ણ  સ્િન  ભલુી ર્યા છીએ ત થી બીજાઓનો દ્વ ષ કરીએ છીએ.ણ  સ્િન  ભલુી ર્યા છીએ ત થી બીજાઓનો દ્વ ષ કરીએ છીએ.  
જેના વિચારોની બ િક દ્વ ષના આધારે િોય ત ન  તમિજ્ઞા..તમિદર્શન થઇ ર્કતુ ંનથી.જેના વિચારોની બ િક દ્વ ષના આધારે િોય ત ન  તમિજ્ઞા..તમિદર્શન થઇ ર્કતુ ંનથી.’’’’  
િષશિષશ--ર્ોક બન્ન  રાર્ર્ોક બન્ન  રાર્--દ્વ ષના ંજ દ્વ ષના ંજ ૫૫રીણાિ છ .જેના પ્રમય  રાર્ છ  ત ના સયંોર્થી અન  જેના પ્રમય  દ્વ ષ છ  ત ના રીણાિ છ .જેના પ્રમય  રાર્ છ  ત ના સયંોર્થી અન  જેના પ્રમય  દ્વ ષ છ  ત ના 
વિવિયોર્થી િષશ થાય છ .વસ્ ભતત રાર્યોર્થી િષશ થાય છ .વસ્ ભતત રાર્--દ્વ ષ જેિા વિકારોથી રિીત િોય છ .દ્વ ષ જેિા વિકારોથી રિીત િોય છ .  

2244))  ર્ોક કરતો નથી...ર્ોક કરતો નથી...  
ભર્િાનના ભતતિા ંર્ોકનો વિકાર િોતો નથી.અવનષ્ ટભર્િાનના ભતતિા ંર્ોકનો વિકાર િોતો નથી.અવનષ્ ટ િસ્તનુી પ્રાવ ત િસ્તનુી પ્રાવ તિા ંઅન  ઇષ્ ટિા ંઅન  ઇષ્ ટના વિયોર્થી ર્ોક ના વિયોર્થી ર્ોક 
થાય છ .પ્રભનુી લીલાિાનંા વિધાન અનસુાર ભતતન  ક્યારેય પ્રવતૃળૂતાનો અનભુિ થતો નથી.પ્રભુથાય છ .પ્રભનુી લીલાિાનંા વિધાન અનસુાર ભતતન  ક્યારેય પ્રવતૃળૂતાનો અનભુિ થતો નથી.પ્રભનુી ની 
લીલાના રિસ્યન  ત  સિજતો િોિાથી ત  દરેક સિય  સિશવ્યાલીલાના રિસ્યન  ત  સિજતો િોિાથી ત  દરેક સિય  સિશવ્યા૫૫ક પ્રભનુા સ્િરૂક પ્રભનુા સ્િરૂ૫૫િા ંિગ્ન રિ ેછ ..પછી ત ન  િા ંિગ્ન રિ ેછ ..પછી ત ન  
ર્ોક કેિી રીત  થઇ ર્કે ? િષશ અન  ર્ોકના પ્રસરં્િા ંજે બદુ્વ્ અન  િનનુ ંસિતોલર્ોક કેિી રીત  થઇ ર્કે ? િષશ અન  ર્ોકના પ્રસરં્િા ંજે બદુ્વ્ અન  િનનુ ંસિતોલ૫૫ણુ ંગિુાિતા નથી ત  ણુ ંગિુાિતા નથી ત  
ભતત ભર્િાનન  ર્િ  છ ..ભતત ભર્િાનન  ર્િ  છ ..  

2255))  આકાષંા (કાિના) કરતો નથી...આકાષંા (કાિના) કરતો નથી...  
ભર્િાનથી વિમખુભર્િાનથી વિમખુ  અન  સસંારથી સ્મખુ થિાથી ર્રીર વનિાશિ અન  સખુના િાટે અનુૃ ળૂ અન  સસંારથી સ્મખુ થિાથી ર્રીર વનિાશિ અન  સખુના િાટે અનુૃ ળૂ 
૫૫દાથશ..દાથશ..૫૫હરક્સ્થવત..િર્ રે િ ળિિાની કાિના થાય છ ,ત િના િળિાથી િષશ થાય છ  અન  ત ની પ્રાવ તહરક્સ્થવત..િર્ રે િ ળિિાની કાિના થાય છ ,ત િના િળિાથી િષશ થાય છ  અન  ત ની પ્રાવ તિા ંિા ં
વિઘ્ન વિઘ્ન ૫૫િોચાડિાિાળા પ્રમય  દ્વ ષ કે ર મોધ થાય છ  અન  ન િળિાથી કેિી રીત  િળ  ? એિી ર્ચિંતા થાય િોચાડિાિાળા પ્રમય  દ્વ ષ કે ર મોધ થાય છ  અન  ન િળિાથી કેિી રીત  િળ  ? એિી ર્ચિંતા થાય 



છ ,છ ,૫૫રંત ુરંત ુજેન  પરિામિાની પ્રાવ તજેન  પરિામિાની પ્રાવ ત (બ્રહ્માનભુવૂત) થઇ ર્ઇ છ  ત નાિા ંઆ વિકારો રિતેા નથી.બદુ્વ્ અન  િન  (બ્રહ્માનભુવૂત) થઇ ર્ઇ છ  ત નાિા ંઆ વિકારો રિતેા નથી.બદુ્વ્ અન  િન 
પ્રભનુ  અપશણ કરી દેિાિા ંઆિ  તો જ ત  બદલાઇ જાય છ  અન  મયારબાદ જ આ ક્સ્થવત પ્રા તપ્રભનુ  અપશણ કરી દેિાિા ંઆિ  તો જ ત  બદલાઇ જાય છ  અન  મયારબાદ જ આ ક્સ્થવત પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  

2266))  શભુાશભુ શભુાશભુ ૫૫હરમયાર્ી...હરમયાર્ી...  
યજ્ઞ..દાન..તયજ્ઞ..દાન..ત૫..૫..સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ તથા િણાશશ્રિ અસ િા..સવુિરણ..સમસરં્ તથા િણાશશ્રિ અનસુાર જીવિકા તથા ર્રીર વનિાશિ િાટે કરિાિા ંનસુાર જીવિકા તથા ર્રીર વનિાશિ િાટે કરિાિા ં
આિતા ં ર્ાસ્ત્રવિહિત કિોન  શભુ તથા જૂિ..કઆિતા ં ર્ાસ્ત્રવિહિત કિોન  શભુ તથા જૂિ..ક૫૫ટ..ચોરી..હિિંસા..વ્યર્ભચાર..િર્ રે પાટ..ચોરી..હિિંસા..વ્યર્ભચાર..િર્ રે પા૫ ૫ કિશન  અશભુ કિશ કિશન  અશભુ કિશ 
કિિેાિા ંઆિ  છ .ભર્િાનનો જ્ઞાની ભતત આ બનં્ન  પ્રકારના કિોનો મયાર્ી િોય છ ,કારણ કે ત ના ર્રીર કિિેાિા ંઆિ  છ .ભર્િાનનો જ્ઞાની ભતત આ બનં્ન  પ્રકારના કિોનો મયાર્ી િોય છ ,કારણ કે ત ના ર્રીર 
ઇધ્્દ્દયો અન  િન દ્વારા ઇધ્્દ્દયો અન  િન દ્વારા થતા ંતિાિ શભુ કિોન  ત  ભર્િાનન  સિવપિત કરી દે છ  ત િા ંત ની સિજેથતા ંતિાિ શભુ કિોન  ત  ભર્િાનન  સિવપિત કરી દે છ  ત િા ંત ની સિજે૫૫ણ ણ 
િિતા..આસક્તત કે ફલ ્છા િોતી નથી અન  રાર્..દ્વ ષનો ત નાિા ંઅભાિ િોિાથી પાિિતા..આસક્તત કે ફલ ્છા િોતી નથી અન  રાર્..દ્વ ષનો ત નાિા ંઅભાિ િોિાથી પા૫૫કિો ત ના દ્વારા કિો ત ના દ્વારા 
થતા ંજ નથી,એટલ  ત ન  શભુાશભુપહરમયાર્ીથતા ંજ નથી,એટલ  ત ન  શભુાશભુપહરમયાર્ી’’ ’’ કિ ેછ .કિ ેછ .  
િનષુ્ યિનષુ્ યન  કિો નથી બાધંતા,ંન  કિો નથી બાધંતા,ં૫૫રંત ુકિોિા ંરાર્રંત ુકિોિા ંરાર્--દ્વ દ્વ ષ જ બાધં  છ .ર્રૂઆતિા ંિાણસ અશભુ કિોનો મયાર્ ષ જ બાધં  છ .ર્રૂઆતિા ંિાણસ અશભુ કિોનો મયાર્ 
કરે મયારબાદ ત  શભુકિોનો મયાર્ કરે ! જ્યા ંસધુી આકરે મયારબાદ ત  શભુકિોનો મયાર્ કરે ! જ્યા ંસધુી આ૫૫ણ  શભુ કિો છોડતા નથી મયાસંધુી અશભુ કિો ણ  શભુ કિો છોડતા નથી મયાસંધુી અશભુ કિો 
૫૫ણ છૂટતા ંનથી.જે શભુ અન  અશભુ બન્ન  કિો છોડ ેત ની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડ ેછ ,ત નાથી શભુની ણ છૂટતા ંનથી.જે શભુ અન  અશભુ બન્ન  કિો છોડ ેત ની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડ ેછ ,ત નાથી શભુની 
આસક્તત નિી અન  અશભુની આસક્તત નિી અન  અશભુની ઘણૃા નહિ !ઘણૃા નહિ !  

2277))  અન  અન  (૨૮)(૨૮)  
2288))  સિઃર્ત્રો ચ વિત્ર  ચ..... (ર્ત્ર ુઅન  વિત્રિા ંસિાન)સિઃર્ત્રો ચ વિત્ર  ચ..... (ર્ત્ર ુઅન  વિત્રિા ંસિાન)  
ભતતની દ્દવષ્ ટભતતની દ્દવષ્ ટિા ં ત નો કોઇ ર્ત્ર ુ કે વિત્ર િોતો નથી,ત િછતા ં લોકો પોત પોતાની ભાિના અનસુાર િા ં ત નો કોઇ ર્ત્ર ુ કે વિત્ર િોતો નથી,ત િછતા ં લોકો પોત પોતાની ભાિના અનસુાર 
મખૂશતાિર્ ભતત દ્વારા પોતાનુ ંઅવનષ્ ટમખૂશતાિર્ ભતત દ્વારા પોતાનુ ંઅવનષ્ ટ થાય છ  ત િ સિજીન ..ભતતનો સ્િભાિ ત િન  અનુૃ ળૂ ન દેખાતો  થાય છ  ત િ સિજીન ..ભતતનો સ્િભાિ ત િન  અનુૃ ળૂ ન દેખાતો 
િોિાિોિાથી અથિા ઇષ્ યાશથી અથિા ઇષ્ યાશિર્ ભતતિા ં ર્ત્રભુાિનો આરોિર્ ભતતિા ં ર્ત્રભુાિનો આરો૫ ૫ લર્ાિ  છ .આિી જ રીત  અ્ય લોકો પોતાની લર્ાિ  છ .આિી જ રીત  અ્ય લોકો પોતાની 
ભાિના અનસુાર ભતતિા ં વિત્રતાનો ભાિ કરી લ  છ ,પરંત ુ જર્તિા ં સિશત્ર પ્રભનુા ં દર્શન કરિાિાળા ભાિના અનસુાર ભતતિા ં વિત્રતાનો ભાિ કરી લ  છ ,પરંત ુ જર્તિા ં સિશત્ર પ્રભનુા ં દર્શન કરિાિાળા 
ભતતનો તિાિિા ંસિભાિ જ રિ ેછ ..ત િની દ્દવષ્ ટભતતનો તિાિિા ંસિભાિ જ રિ ેછ ..ત િની દ્દવષ્ ટિા ંર્ત્રુિા ંર્ત્રુ--વિત્રનો સિજેવિત્રનો સિજે૫૫ણ ભ દ િોતો નથી,ત ણ ભ દ િોતો નથી,ત   તો િંિ ર્ા ંતો િંિ ર્ા ં
તિાિની સાથ  પ્ર િનો જ વ્યિિાર કરે છ .તિાિન  પ્રભનુુ ંજ સ્િરૂતિાિની સાથ  પ્ર િનો જ વ્યિિાર કરે છ .તિાિન  પ્રભનુુ ંજ સ્િરૂ૫ ૫ સિજીન  સિભાિથી તિાિની સ િા સિજીન  સિભાિથી તિાિની સ િા 
કરિી એ જ ત િનો સ્િભાિ બની જાય છ .કરિી એ જ ત િનો સ્િભાિ બની જાય છ .  
અિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબાએ કહ્ુ ંછ  કેઃઅિતારિાણીિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબાએ કહ્ુ ંછ  કેઃ  
દર્  હદર્ાિા ંપ્રભનુ  જોિો, એથી ઉત્તિ ધિશ નથી,દર્  હદર્ાિા ંપ્રભનુ  જોિો, એથી ઉત્તિ ધિશ નથી,  
સતંજનોની સ િા કરિી, એથી ઉંસતંજનોની સ િા કરિી, એથી ઉંચ ુકિશ નથી..ચ ુકિશ નથી..  
સતંોની સ િા કરિાિા,ં તન િન ધન જે લ ૂટંાિ  છ ,સતંોની સ િા કરિાિા,ં તન િન ધન જે લ ૂટંાિ  છ ,  
સાચુ ંિાનો િ લ હ્રદયનો, આસાચુ ંિાનો િ લ હ્રદયનો, આ૫ ૫ િ ળ  ધોિાય  છ ..િ ળ  ધોિાય  છ ..  
સદગરુૂના ઉસદગરુૂના ઉ૫૫દેર્થી િધીન , જર્િા ંબીજી િાણી નથી...દેર્થી િધીન , જર્િા ંબીજી િાણી નથી...  (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૧૫૪)૧૫૪)  

2299))  િાનિાન--અઅ૫૫િાનિા ંસિતા...િાનિા ંસિતા...  
િાનિાન--અઅ૫૫િાન િાન ૫૫રૃૃત હર મયા છ .જે ર્રીર પ્રમય  થાય છ .ભતતની પોતાના કિિેારૃૃત હર મયા છ .જે ર્રીર પ્રમય  થાય છ .ભતતની પોતાના કિિેાતા ર્રીરિા ંઅિંતા િિતા તા ર્રીરિા ંઅિંતા િિતા 
ન િોિાથી ર્રીરનુ ં િાનન િોિાથી ર્રીરનુ ં િાન--અઅ૫૫િાન થિા છતા ંિાન થિા છતા ં ૫૫ણ ભતતના અંતઃકરણિા ં કોઇ િષશણ ભતતના અંતઃકરણિા ં કોઇ િષશ--ર્ોકનો વિકાર પ દા ર્ોકનો વિકાર પ દા 
થતો નથી,ત  વનમય વનરંતર સિતાિા ંજ ક્સ્થત રિ ેછ .થતો નથી,ત  વનમય વનરંતર સિતાિા ંજ ક્સ્થત રિ ેછ .  

3300))  વર્તોષ્ ણવર્તોષ્ ણ સખુ સખુ--દુઃખ ષ ુસિ....(િંડીદુઃખ ષ ુસિ....(િંડી--ર્રિી અન  સખુર્રિી અન  સખુ--દુઃખના દ્વં્ દ્વોિા ંસિાન..)દુઃખના દ્વં્ દ્વોિા ંસિાન..)  
વર્તોષ્ ણવર્તોષ્ ણ ર્બ્દ તિાિ ઇધ્્દ્દયો ર્બ્દ તિાિ ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનો િાચક છ .પ્રમય ક ઇધ્્દ્દયનો પોતપોતાના વિષયની સાથ  ના વિષયોનો િાચક છ .પ્રમય ક ઇધ્્દ્દયનો પોતપોતાના વિષયની સાથ  
સયંોર્ થતા ંભતતન  એ (અનુૃ ળૂ કે પ્રવતૃળૂ) વિષયોનુ ંજ્ઞાન તો થાય છ ,પરંત ુત ના અંતઃકરણિા ંિષશસયંોર્ થતા ંભતતન  એ (અનુૃ ળૂ કે પ્રવતૃળૂ) વિષયોનુ ંજ્ઞાન તો થાય છ ,પરંત ુત ના અંતઃકરણિા ંિષશ--



ર્ોક..િર્ રે વિકારો થતા નથી,ત  િંિ ર્ા ં સિાન રિ ે છ .સાધારણ િનષુ્ યર્ોક..િર્ રે વિકારો થતા નથી,ત  િંિ ર્ા ં સિાન રિ ે છ .સાધારણ િનષુ્ ય ધન.. ભૌવતક સં ધન.. ભૌવતક સં૫૫વત્ત..િર્ રે વત્ત..િર્ રે 
અનુૃ ળૂ અનુૃ ળૂ ૫૫દાથોદાથોની પ્રાવ તની પ્રાવ તિા ંસખુ અન  પ્રવતૃળૂ િા ંસખુ અન  પ્રવતૃળૂ ૫૫દાથોની પ્રાવ તદાથોની પ્રાવ તિા ં દુઃખનો અનભુિ કરે છ ,િા ં દુઃખનો અનભુિ કરે છ ,૫૫રંત ુત  જ રંત ુત  જ 
૫૫દાથો પ્રા તદાથો પ્રા ત થતા ંઅથિા ન થતા ં વસ્ ભતતના અંતઃકરણિા ંિષશ થતા ંઅથિા ન થતા ં વસ્ ભતતના અંતઃકરણિા ંિષશ--  ર્ોક..િર્ રે વિકારો થતા નથી ત  ર્ોક..િર્ રે વિકારો થતા નથી ત  
િંિ ર્ા ંસિાન રિ ેછ .િંિ ર્ા ંસિાન રિ ેછ .  
દુઃખ આિ  તો ભતત વિચારે છ  કેઃ િારી િક્કિતા િધારિા આવ્યુંદુઃખ આિ  તો ભતત વિચારે છ  કેઃ િારી િક્કિતા િધારિા આવ્યુ ંછ  અન  સખુ આિ  તો િન  ચૈત્ય  છ  અન  સખુ આિ  તો િન  ચૈત્ય 
અન  ઉમસાિ આપિા િાટે આવ્ય ુછ .અન  ઉમસાિ આપિા િાટે આવ્ય ુછ .  

3311))  સરં્વિિશત્જત...સરં્વિિશત્જત...  
સરં્ ર્બ્દનો અથશ સબધં (સયંોર્) તથા આસક્તત થાય છ .િનષુ્ યસરં્ ર્બ્દનો અથશ સબધં (સયંોર્) તથા આસક્તત થાય છ .િનષુ્ યના િાટે સ્િરૂના િાટે સ્િરૂ૫૫થી બધા થી બધા ૫૫દાથોનો સરં્ દાથોનો સરં્ 
(સબધં) છોડિાનુ ંર્ક્ય નથી,કેિકે જ્યાસંધુી િનષુ્ ય(સબધં) છોડિાનુ ંર્ક્ય નથી,કેિકે જ્યાસંધુી િનષુ્ ય જીવિત છ  મયાસંધુી ર્રીર.. િન..બદુ્વ્ અ જીવિત છ  મયાસંધુી ર્રીર.. િન..બદુ્વ્ અન  ઇધ્્દ્દયો ન  ઇધ્્દ્દયો 
ત ની સાથ  જ રિ ે છ .ર્રીરથી ર્ભન્ન કેટલાક ત ની સાથ  જ રિ ે છ .ર્રીરથી ર્ભન્ન કેટલાક ૫૫દાથોનો સ્િરૂદાથોનો સ્િરૂ૫૫થી મયાર્ કરી ર્કાય છ ,થી મયાર્ કરી ર્કાય છ ,૫૫રંત ુ ત ના રંત ુ ત ના 
અંતઃકરણિા ંત િના પ્રમય  સિજેઅંતઃકરણિા ંત િના પ્રમય  સિજે૫૫ણ આસક્તત ચાલ ુરિી િોય તો ત  પ્રાણી ણ આસક્તત ચાલ ુરિી િોય તો ત  પ્રાણી ૫૫દાથોથી દૂર રિિેા છતા ંદાથોથી દૂર રિિેા છતા ં૫૫ણ ણ 
િાસ્તિિા ં ત નો ત િની સાથ  સબધં ચાલ ુ રિલેો જ છ .બીજી બાજુ જો અંતઃિાસ્તિિા ં ત નો ત િની સાથ  સબધં ચાલ ુ રિલેો જ છ .બીજી બાજુ જો અંતઃકરણિા ં પ્રાણી કરણિા ં પ્રાણી ૫૫દાથોિા ંદાથોિા ં
સિજેસિજે૫૫ણ આસક્તત ના િોય તો પાસ  રિિેા છતા ંણ આસક્તત ના િોય તો પાસ  રિિેા છતા ં ૫૫ણ ત િની સાથ  સબધં િોતો નથી.જો ણ ત િની સાથ  સબધં િોતો નથી.જો ૫૫દાથોનો દાથોનો 
સ્િરૂસ્િરૂ૫૫થી મયાર્ કરિાથી જ મકુ્તત થાત તો િરિાિાળી દરેક વ્યક્તત મતુત થઇ જાત ! કેિકે ત ણ  તો થી મયાર્ કરિાથી જ મકુ્તત થાત તો િરિાિાળી દરેક વ્યક્તત મતુત થઇ જાત ! કેિકે ત ણ  તો 
પોતાના ર્રીરનો પોતાના ર્રીરનો ૫૫ણ મયાર્ કરી દીધો ! ણ મયાર્ કરી દીધો ! ૫૫રંત ુએિી િાત નથી.અંતઃકરણિાંરંત ુએિી િાત નથી.અંતઃકરણિાં  આસક્તત રિિેાથી ર્રીરનો આસક્તત રિિેાથી ર્રીરનો 
મયાર્ કરિા છતા ંસસંારનુ ંબધંન ચાલ ુજ રિ ેછ .આથી િનષુ્ યમયાર્ કરિા છતા ંસસંારનુ ંબધંન ચાલ ુજ રિ ેછ .આથી િનષુ્ યન  સાસંારીક આસક્તત જ બાધંિાિાળી ન  સાસંારીક આસક્તત જ બાધંિાિાળી 
છ ..સાસંારીક પ્રાણી છ ..સાસંારીક પ્રાણી ૫૫દાથોનો સ્િરૂદાથોનો સ્િરૂ૫૫થી સબધં નિી.થી સબધં નિી.  
આસક્તત દૂર કરિા િાટે આસક્તત દૂર કરિા િાટે ૫૫દાથોનો સ્િરૂદાથોનો સ્િરૂ૫૫થી મયાર્ કરિો એ થી મયાર્ કરિો એ ૫૫ણ એક સાધન થઇ ર્કે છ ,પરંત ુખાસ ણ એક સાધન થઇ ર્કે છ ,પરંત ુખાસ 
જરૂર આસક્તતજરૂર આસક્તતનો સિશથા મયાર્ કરિાથી જ થાય છ .સસંાર પ્રમય  જો સિજેનો સિશથા મયાર્ કરિાથી જ થાય છ .સસંાર પ્રમય  જો સિજે૫૫ણ આસક્તત િોય તો ત નુ ંણ આસક્તત િોય તો ત નુ ં
ર્ચિંતન અિ્ય થર્ ,આ કારણ  ત  આસક્તત સાધકન  ર મિર્ઃ કાિના..ર મોધ..મઢૂતા.. િર્ રે પ્રા તર્ચિંતન અિ્ય થર્ ,આ કારણ  ત  આસક્તત સાધકન  ર મિર્ઃ કાિના..ર મોધ..મઢૂતા.. િર્ રે પ્રા ત કરાિતી  કરાિતી 
રિીન  ત ન  રિીન  ત ન  ૫૫તનના ખાડાિા ંપાડિાનુ ંસાધન બની ર્કે છ . તનના ખાડાિા ંપાડિાનુ ંસાધન બની ર્કે છ . (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૨/૬૨૨/૬૨--૬૩)૬૩)  
૫૫રિામિાના શુ્  અંર્ ચ રિામિાના શુ્  અંર્ ચ તનિા ંકે જડપ્રૃૃવતિા ંઆસક્તત નથી િોતી,તનિા ંકે જડપ્રૃૃવતિા ંઆસક્તત નથી િોતી,૫૫ણ જડ અન  ચ તનના સબધંરૂપી હુંણ જડ અન  ચ તનના સબધંરૂપી હું’’ ’’ 
૫૫ણાની િા્યતાિા ંછ ..ત  જ આસક્તત િન..બદુ્વ્..ઇધ્્દ્દયો અન  વિષયો ણાની િા્યતાિા ંછ ..ત  જ આસક્તત િન..બદુ્વ્..ઇધ્્દ્દયો અન  વિષયો (૫(૫દાથો) િા ંપ્રવતત થાય છ .દાથો) િા ંપ્રવતત થાય છ .  
આસક્તતનુ ંકારણ અવિિ ક છ .પોતાના અંર્ી પ્રભથુી વિમખુ થઇન  ભલૂથી સસંારન  પોતાનો િાની લ િાથી આસક્તતનુ ંકારણ અવિિ ક છ .પોતાના અંર્ી પ્રભથુી વિમખુ થઇન  ભલૂથી સસંારન  પોતાનો િાની લ િાથી 
સંસંસારિા ં રાર્ થઇ જાય છ  અન  રાર્ થિાથી સસંારિા ં આસક્તત થઇ જાય છ .સસંાર સાથ  િાન લુ ંસારિા ં રાર્ થઇ જાય છ  અન  રાર્ થિાથી સસંારિા ં આસક્તત થઇ જાય છ .સસંાર સાથ  િાન લુ ં
પોતાપણુ ંસિશથા દૂર થઇ જિાથી બદુ્વ્ સિ થઇ જાય છ ..બદુ્વ્ સિ થતા ંપોત  આસક્તત રિીત થઇ જાય પોતાપણુ ંસિશથા દૂર થઇ જિાથી બદુ્વ્ સિ થઇ જાય છ ..બદુ્વ્ સિ થતા ંપોત  આસક્તત રિીત થઇ જાય 
છ .છ .  
િાણસ આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટિાણસ આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટએ એિી ક્સ્થવત ઉએ એિી ક્સ્થવત ઉ૫૫ર ર ૫૫િોચિો જોઇએ કેઃ વ્યક્તત કે િસ્તનુા સરં્ની ત િોચિો જોઇએ કેઃ વ્યક્તત કે િસ્તનુા સરં્ની ત ના ઉપર ના ઉપર 
અસર ના થાય.જે સબધંથી િાણસની બદુ્વ્ અન  વવૃત્ત બદલાય ત ન  જ સરં્ કિિેાય. િસ્ત.ુ.વ્યક્તત અન  અસર ના થાય.જે સબધંથી િાણસની બદુ્વ્ અન  વવૃત્ત બદલાય ત ન  જ સરં્ કિિેાય. િસ્ત.ુ.વ્યક્તત અન  
વિચાર આવિચાર આ૫૫ણી પાસ  િોિા છતા ંઆણી પાસ  િોિા છતા ંઆ૫૫ણી બદુ્વ્ અન  વવૃત્તિા ંબદલાિ ના થાય તો ત  સરં્વિિજયત ક્સ્થવત ણી બદુ્વ્ અન  વવૃત્તિા ંબદલાિ ના થાય તો ત  સરં્વિિજયત ક્સ્થવત 
કિિેાય.કિિેાય.  

3322))  તલુ્ય વનિંદાસ્તવુત...   તલુ્ય વનિંદાસ્તવુત...   જે વનિંદાજે વનિંદા--સ્તવુતન  સિાન સિજે છ .સ્તવુતન  સિાન સિજે છ .  
બીજાનાબીજાના  િનિાથંી અમકુ િાણસ ઉતરી જાય એિો પ્રયમન કરિો એ િનિાથંી અમકુ િાણસ ઉતરી જાય એિો પ્રયમન કરિો એ "વનિંદા"વનિંદા""  કિિેાય.કિિેાય.  
સ્િાથશ રિીત િણશનન  (િખાણન ) સ્િાથશ રિીત િણશનન  (િખાણન ) પ્રસરં્ાપ્રસરં્ા  કિિેાય.કિિેાય.  
સ્િાથશ સહિત િણશનન  સ્િાથશ સહિત િણશનન  સ્તવુતસ્તવુત  કિિેાય છ .કિિેાય છ .  



જે િાણસ વનિંદાજે િાણસ વનિંદા--સ્તવુતથી સ્તવુતથી ૫૫ર થયો િોય ત ની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડ ેછ .ભર્િાનના ભતતનો પોતાના ર થયો િોય ત ની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડ ેછ .ભર્િાનના ભતતનો પોતાના 
નાિ અન  ર્રીરિા ંસિજેનાિ અન  ર્રીરિા ંસિજે૫૫ણણ  અર્ભિાન કે િિમિ િોત ુ ંનથી..ત થી ત ન  સ્તવુતથી િષશ કે વનિંદાથી કોઇઅર્ભિાન કે િિમિ િોત ુ ંનથી..ત થી ત ન  સ્તવુતથી િષશ કે વનિંદાથી કોઇ૫૫ણ ણ 
પ્રકારનો ર્ોક થતો નથી..ત નો બનં્ન િા ંસિભાિ રિ ેછ .ભતત દ્વારા અશભુ કિો તો થઇ ર્કતા ંજ નથી પ્રકારનો ર્ોક થતો નથી..ત નો બનં્ન િા ંસિભાિ રિ ેછ .ભતત દ્વારા અશભુ કિો તો થઇ ર્કતા ંજ નથી 
અન  શભુ કિો થિાિા ંત  ફતત ભર્િાનન  કારણ િાન  છ .છતા ંઅન  શભુ કિો થિાિા ંત  ફતત ભર્િાનન  કારણ િાન  છ .છતા ં૫૫ણ ત ની કોઇ વનિંદા કે સ્તવુત કરે તો ત ના ણ ત ની કોઇ વનિંદા કે સ્તવુત કરે તો ત ના 
ર્ચર્ચત્તિા ંવિકાર પ દા થતા નથી.જો કે િાનિના જીિનિા ંપ્રાથવિક અિસ્થાિા ંવનિંદાત્તિા ંવિકાર પ દા થતા નથી.જો કે િાનિના જીિનિા ંપ્રાથવિક અિસ્થાિા ંવનિંદા--સ્તવુતની આિ્યકતા સ્તવુતની આિ્યકતા 
છ .છ .  

3333))  િૌની...િૌની...  
આપણ  બોલિાનુ ંબધં કરીએ ત  િૌન નથી..આપણ  બોલિાનુ ંબધં કરીએ ત  િૌન નથી..SSiilleennccee  છ .િૌનિા ંિાણસની બધી ઇધ્્દ્દયોની પ્રવવૃત આમિા છ .િૌનિા ંિાણસની બધી ઇધ્્દ્દયોની પ્રવવૃત આમિા 
સાથ  જોડાિિી જોઇએ.િાસના અન  કાિના બધં કરિા ંએ િન અન  બદુ્વ્નુ ંસાથ  જોડાિિી જોઇએ.િાસના અન  કાિના બધં કરિા ંએ િન અન  બદુ્વ્નુ ં િૌન છ .વસ્ ભતત દ્વારા િૌન છ .વસ્ ભતત દ્વારા 
આપોઆઆપોઆ૫ ૫ સ્િાભાવિક ભર્િમસ્િરૂસ્િાભાવિક ભર્િમસ્િરૂ૫૫નુ ંિનન થતુ ંરિ ેછ  એટલા િાટે ત ન  નુ ંિનન થતુ ંરિ ેછ  એટલા િાટે ત ન  "િૌની"િૌની""  એટલ  કેઃ િનનર્ીલ એટલ  કેઃ િનનર્ીલ 
કિિેાિા ંઆવ્યો છ .અંતઃકરણિા ંઆિિાિાળી પ્રમય ક વવૃતિા ં ત ન  ભર્િાન જ દેખાય છ ,એટલા િાટે કિિેાિા ંઆવ્યો છ .અંતઃકરણિા ંઆિિાિાળી પ્રમય ક વવૃતિા ં ત ન  ભર્િાન જ દેખાય છ ,એટલા િાટે 
ત ના દ્વારા વનરંતર ભર્િાનનુ ં જ િનન થાય છ .ટૂંકિા ં િૌની એટલ  ત ના દ્વારા વનરંતર ભર્િાનનુ ં જ િનન થાય છ .ટૂંકિા ં િૌની એટલ  ભર્િાનના સ્િરૂભર્િાનના સ્િરૂ૫૫નુ ં િનન નુ ં િનન 
કરિાિાળો...!કરિાિાળો...!  

3344))  સતંષુ્ ટોસતંષુ્ ટો ય ન કેનર્ચત... ય ન કેનર્ચત...  
બીજા લોકોન  ભતત પ્રારબ્ધ અનસુાર ર્રીર વનિાશિના િાટે જે કંઇ િળ  ત િા ંજ સતંષુ્ ટબીજા લોકોન  ભતત પ્રારબ્ધ અનસુાર ર્રીર વનિાશિના િાટે જે કંઇ િળ  ત િા ંજ સતંષુ્ ટ દેખાય છ ,પરંત ુ દેખાય છ ,પરંત ુ
િાસ્તિિા ંભતતના સતંોષનુ ંકારણ કોઇ સાસંારીક િાસ્તિિા ંભતતના સતંોષનુ ંકારણ કોઇ સાસંારીક ૫૫દાથશ કે પહરક્સ્થવત િોત ુ ંનથી. એકિાત્ર ભર્િાનિા ંજ દાથશ કે પહરક્સ્થવત િોત ુ ંનથી. એકિાત્ર ભર્િાનિા ંજ 
પ્ર િ િોપ્ર િ િોિાના લીધ  ત  વનમયવનરંતર ભર્િાનિા ંજ સતંષુ્ ટિાના લીધ  ત  વનમયવનરંતર ભર્િાનિા ંજ સતંષુ્ ટ રિ ેછ .આ સતંોષના કારણ  ત  સસંારની પ્રમય ક  રિ ેછ .આ સતંોષના કારણ  ત  સસંારની પ્રમય ક 
અનુૃ ળૂ પ્રવતૃળૂ અનુૃ ળૂ પ્રવતૃળૂ ૫૫હરક્સ્થવતિા ંસિ રિ ેછ  કારણ કેઃ ત ના અનભુિિા ંપ્રમય ક અનુૃ ળૂ પ્રવતૃળૂ હરક્સ્થવતિા ંસિ રિ ેછ  કારણ કેઃ ત ના અનભુિિા ંપ્રમય ક અનુૃ ળૂ પ્રવતૃળૂ ૫૫હરક્સ્થવત હરક્સ્થવત 
ભર્િાનના િરં્લિય વિધાનથી જ આિ  છ .આ રીત  પ્રમય ક પહરક્સ્થવતિા ંવનમય વનરંભર્િાનના િરં્લિય વિધાનથી જ આિ  છ .આ રીત  પ્રમય ક પહરક્સ્થવતિા ંવનમય વનરંતર સતંષુ્ ટતર સતંષુ્ ટ રિિેાના  રિિેાના 
કારણ  ત ન  સતંષુ્ ટોકારણ  ત ન  સતંષુ્ ટો ય ન કેનર્ચત કિિેાિા ંઆિ  છ . ય ન કેનર્ચત કિિેાિા ંઆિ  છ .  

3355))  અવનકેત...અવનકેત...  
જેિનુ ંકોઇ વનકેત એટલ  કે િાસ સ્થાન નથી ત  જ અવનકેત િોય ત િી િાત નથી.ભલ  ગિૃસ્થ િોય કે જેિનુ ંકોઇ વનકેત એટલ  કે િાસ સ્થાન નથી ત  જ અવનકેત િોય ત િી િાત નથી.ભલ  ગિૃસ્થ િોય કે 
સાધ ુસં્ યાસી..જેિની પોતાના રિિેાના સ્થાનિા ંિિતા કે આસક્તત નથી ત  બધા અવનકેતસાધ ુસં્ યાસી..જેિની પોતાના રિિેાના સ્થાનિા ંિિતા કે આસક્તત નથી ત  બધા અવનકેત’’ ’’ છ .ભતતન  છ .ભતતન  
રિિેાના સ્થાનિા ં કે ર્રીર(સ્થલૂ..સકૂ્ષ્ િરિિેાના સ્થાનિા ં કે ર્રીર(સ્થલૂ..સકૂ્ષ્ િ..કારણ ર્રીર)િા ં લ ર્િાત્ર ..કારણ ર્રીર)િા ં લ ર્િાત્ર ૫૫ણ પોતાપણુ ં તથા આસક્તત િોતી ણ પોતાપણુ ં તથા આસક્તત િોતી 
નથી એટલા િાટે ત ન  અવનકેત કિિેાિા ંઆિ  છ .અવનકેત ક્સ્થવત લાિિા િાટે િિમિ તથા આસક્તત નથી એટલા િાટે ત ન  અવનકેત કિિેાિા ંઆિ  છ .અવનકેત ક્સ્થવત લાિિા િાટે િિમિ તથા આસક્તત 
આઘા ંકરિા ંજોઇએ..આઘા ંકરિા ંજોઇએ..  

3366))  ક્સ્થરિવત...ક્સ્થરિવત...  
ભતતન  ભર્િાનના ંપ્રમયષ દર્શન થયા ંિોિાથી ત ના ભતતન  ભર્િાનના ંપ્રમયષ દર્શન થયા ંિોિાથી ત ના તિાિ સરં્ય નષ્ ટતિાિ સરં્ય નષ્ ટ થઇ જાય છ .. ભર્િાનિા ંત નો  થઇ જાય છ .. ભર્િાનિા ંત નો 
દ્દઢ વિશ્વાસ થઇ જાય છ ..ત નો વનિય અટલ અન  વનિલ િોય છ  ત થી ત  સાધારણ િનષુ્ યદ્દઢ વિશ્વાસ થઇ જાય છ ..ત નો વનિય અટલ અન  વનિલ િોય છ  ત થી ત  સાધારણ િનષુ્ યની જેિ ની જેિ 
કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ કે ભય િર્ રે..વિકારોના િર્િા ંઆિીન  ધિશથી કે ભર્િાનના સ્િરૂકાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ કે ભય િર્ રે..વિકારોના િર્િા ંઆિીન  ધિશથી કે ભર્િાનના સ્િરૂ૫૫થી ક્યારેય થી ક્યારેય 
વિચર્લત થતો નથી ત થી ત ન  વિચર્લત થતો નથી ત થી ત ન  "ક્સ્થર બદુ્વ્"ક્સ્થર બદુ્વ્""  કહ્યો છ .કહ્યો છ .  
ક્સ્થર બદુ્વ્ થિાિા ંકાિનાઓ જ બાધક થાય છ  આથી કાિનાઓના મયાર્થી જ ક્સ્થર બદુ્વ્ થઇ ર્કે છ .ક્સ્થર બદુ્વ્ થિાિા ંકાિનાઓ જ બાધક થાય છ  આથી કાિનાઓના મયાર્થી જ ક્સ્થર બદુ્વ્ થઇ ર્કે છ .  
ઉઉ૫૫રોતત રોતત ૩૬ ૩૬ લષણોિા ંરાર્લષણોિા ંરાર્--દ્વ ષ અન  િષશદ્વ ષ અન  િષશ--ર્ોકનો અભાિ બતાિિાિા ંઆવ્યો છ ..અંતિા ંભર્િાન  કહ્ુ ંર્ોકનો અભાિ બતાિિાિા ંઆવ્યો છ ..અંતિા ંભર્િાન  કહ્ુ ં
છ  કેઃ "જેઓ િારાિા ં શ્ર્ા રાખિાિાળા અન  િારા પરાયણ થય લા ભતતોછ  કેઃ "જેઓ િારાિા ં શ્ર્ા રાખિાિાળા અન  િારા પરાયણ થય લા ભતતો  ઉઉ૫૫ર કિલેા આ ધિશિય ર કિલેા આ ધિશિય 
અમતૃનુ ંસારી રીત  સ િન કરે છ  ત ઓ િન  અમયતં વપ્રય છ .અમતૃનુ ંસારી રીત  સ િન કરે છ  ત ઓ િન  અમયતં વપ્રય છ .""  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૧૨/૨૦)૧૨/૨૦)  



િન સ્િસ્થ..શુ્ ..િન સ્િસ્થ..શુ્ ..૫૫વિત્ર અન  સસં્કારી બનાિિા િાટે ભક્તત એ ભર્િાન  આપ લ ઉમૃૃષ્ ટવિત્ર અન  સસં્કારી બનાિિા િાટે ભક્તત એ ભર્િાન  આપ લ ઉમૃૃષ્ ટ સાધન છ  ત   સાધન છ  ત  
આઆ૫૫ણ  બધા અણ  બધા અ૫૫નાિીએ એિી પ્રાથશના.....!!નાિીએ એિી પ્રાથશના.....!!  
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યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િર અન  સપશ સિંાદર અન  સપશ સિંાદ  

બાર િષશના િનિાસ દર્યાન િીરિર પાડંિોએ વિર્ાળય ૂબાર િષશના િનિાસ દર્યાન િીરિર પાડંિોએ વિર્ાળય૫ૂ ૫ નાિના િનિા ંએક િષશ આનદંપિૂશક વનિાસ નાિના િનિા ંએક િષશ આનદંપિૂશક વનિાસ 
કયો િતો.કયો િતો.િિાભારતના િનિિાભારતના િન૫૫િશના િશના ૧૭૮૧૭૮િા અધ્યાિા અધ્યાયિા ં ત નુ ં િણશન કરિાિા ંઆવ્યુ ં છ .યિા ં ત નુ ં િણશન કરિાિા ંઆવ્યુ ં છ .આ િનિા ં વનિાસ આ િનિા ં વનિાસ 
દર્યાન એક હદિસ ભીિ દર્યાન એક હદિસ ભીિ ૫૫િશતની કંદરાિા ંએક િિાબલી અજર્ર કે જે મમૃય ુસિાન ભયાનક અન  પીહડત િશતની કંદરાિા ંએક િિાબલી અજર્ર કે જે મમૃય ુસિાન ભયાનક અન  પીહડત 
િતો.આ અજર્રે ભીિના ર્રીરન  લપ ટી લીધુંિતો.આ અજર્રે ભીિના ર્રીરન  લપ ટી લીધુ.ં . અજર્રન  િળ લા પ્રભાિથી ત નો સ્પર્શ થતા ંજ ભીિસ નની અજર્રન  િળ લા પ્રભાિથી ત નો સ્પર્શ થતા ંજ ભીિસ નની 
ચ તના લુ તચ તના લુ ત થઇ ર્ઇ.ભીિની ભજુાઓ થઇ ર્ઇ.ભીિની ભજુાઓિા ંદર્ િજાર િાથોઓનુ ંબળ િોિા છતા ંત  તરફડિા લાગ્યો.ભીિસ ન  િા ંદર્ િજાર િાથોઓનુ ંબળ િોિા છતા ંત  તરફડિા લાગ્યો.ભીિસ ન  
ત ના પ્રબળ પાર્િાથંી છટિાના અન ક પ્રયાસ કયાશ,પણ ત ના તિાિ પ્રયાસ વનષ્ ફત ના પ્રબળ પાર્િાથંી છટિાના અન ક પ્રયાસ કયાશ,પણ ત ના તિાિ પ્રયાસ વનષ્ ફળ વનિડયા મયારે ત ન  ળ વનિડયા મયારે ત ન  
પછૂ્ુ ંકે આપ કોન છો ? અન  શુ ંકરિા િારં્ો છો ? ત ના જિાબિા ંઅજર્રે કહ્ુ ંકે હું ઘણા સિયથી ભખૂ્યો પછૂ્ુ ંકે આપ કોન છો ? અન  શુ ંકરિા િારં્ો છો ? ત ના જિાબિા ંઅજર્રે કહ્ુ ંકે હું ઘણા સિયથી ભખૂ્યો 
િોિાથીિોિાથી  તન  િારા ભક્ષ્ યતન  િારા ભક્ષ્ ય તરીકે તન  િ ળિીન  િન  ઘણો જ આનદં થયો છ .ર્રીરધારીઓિા ંપ્રાણ જ સૌથી  તરીકે તન  િ ળિીન  િન  ઘણો જ આનદં થયો છ .ર્રીરધારીઓિા ંપ્રાણ જ સૌથી 
િધ ુ વપ્રય િોય છ . ભીિસ નના પછૂિાથી અજર્રે પોતાના પિૂશ જ્િનો િધ ુ વપ્રય િોય છ . ભીિસ નના પછૂિાથી અજર્રે પોતાના પિૂશ જ્િનો ૫૫રીચય આ યોરીચય આ યો તથા શ્રા તથા શ્રા૫ ૫ અન  અન  
િરદાનની િાત સભંળાિી. ભીિસ ન  ઘણો જ અનનુય વિનય કરિા છતા ં ત  સપશના બધંનથી છટકારો િરદાનની િાત સભંળાિી. ભીિસ ન  ઘણો જ અનનુય વિનય કરિા છતા ં ત  સપશના બધંનથી છટકારો 
િ ળિ ળિી ર્ક્યો નિી.બીજી તરફ રાજા યવુધવષ્ િિી ર્ક્યો નિી.બીજી તરફ રાજા યવુધવષ્ િર ઘણા જ ભયકંર ઉમપાત જોઇન  ર્ભરાઇ ર્યા.ત િના ર ઘણા જ ભયકંર ઉમપાત જોઇન  ર્ભરાઇ ર્યા.ત િના 
આશ્રિની દર્ષણ હદર્ાના િનિા ંભયાનક આર્ લાર્ી અન  ત થી ર્ભરાય લ ર્ીધો અિરં્ળ સચૂક સ્િરિા ંઆશ્રિની દર્ષણ હદર્ાના િનિા ંભયાનક આર્ લાર્ી અન  ત થી ર્ભરાય લ ર્ીધો અિરં્ળ સચૂક સ્િરિા ં
દારૂણ ર્ચમકાર કરિા લાગ્યા.ંિિા પ્રચડં િ ર્થી િિિેા લાર્ી.રેત અન  કાકંરાઓનો િરસાદ ર્રૂ દારૂણ ર્ચમકાર કરિા લાગ્યા.ંિિા પ્રચડં િ ર્થી િિિેા લાર્ી.રેત અન  કાકંરાઓનો િરસાદ ર્રૂ 
થયો.યવુધષ  થયો.યવુધષ    હિરનો ડાબો િાથ તથા આંખ ફરકિા લાગ્યા.ં આ બધા ંઅહિરનો ડાબો િાથ તથા આંખ ફરકિા લાગ્યા.ં આ બધા ંઅ૫૫શકુન જોઇન  બદુ્વ્િાન રાજા યવુધવષ્ િશકુન જોઇન  બદુ્વ્િાન રાજા યવુધવષ્ િર ર 
સિજી ર્યા કે અિારી ઉસિજી ર્યા કે અિારી ઉ૫૫ર કોઇ િિાન ભય ઉર કોઇ િિાન ભય ઉ૫૫ક્સ્થત થયો છ .ત િન  િોક્સ્થત થયો છ .ત િન  િો૫૫દીન  પછૂ્ુ ંકેઃ ભીિસ ન ક્યા ંછ  ? દીન  પછૂ્ુ ંકેઃ ભીિસ ન ક્યા ંછ  ? 
િોિો૫૫દીએ કહ્ુ ંકેઃ ત િન  િનિા ંર્યાન  ઘણો જ સિય થયો છ .આ સાભંળીન  યવુધવષ્ િદીએ કહ્ુ ંકેઃ ત િન  િનિા ંર્યાન  ઘણો જ સિય થયો છ .આ સાભંળીન  યવુધવષ્ િર ર ધૌ્ય ઋવષન  લઇન  ધૌ્ય ઋવષન  લઇન  
ભીિસ નન  ર્ોધિા િાટે નીકળી ભીિસ નન  ર્ોધિા િાટે નીકળી ૫૫ડ ેછ .િનિા ંર્ોધતા ંર્ોધતા ંડ ેછ .િનિા ંર્ોધતા ંર્ોધતા ં૫૫િશતના દુર્શિ પ્રદેર્િા ંજઇન  ત િન  જોયુ ંકે િશતના દુર્શિ પ્રદેર્િા ંજઇન  ત િન  જોયુ ંકે 
એક િિાન અજર્રે ભીિસ નનો ભરડો લીધો છ  ત થી ત ઓ વનષ્ ચ એક િિાન અજર્રે ભીિસ નનો ભરડો લીધો છ  ત થી ત ઓ વનષ્ ચ ષ્ િષ્ િ બની ર્યા િતા. બની ર્યા િતા.  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે સપશન  કહ્ુ ં કેઃરે સપશન  કહ્ુ ં કેઃ  આયષુ્ યઆયષુ્ યિાન ! તિ  િારા આ િાન ! તિ  િારા આ ૫૫રાર મિી ભાઇન  છોરાર મિી ભાઇન  છોડી દો.તિારી ભખુ િટાડિા હુ ંડી દો.તિારી ભખુ િટાડિા હુ ં
તિોન  બીજો આિાર આપીર્.સપે કહ્ુ ં કેઃ આ રાજૃુિાર િારા મખુની પાસ  સ્િયં આિીન  આિારના રૂતિોન  બીજો આિાર આપીર્.સપે કહ્ુ ં કેઃ આ રાજૃુિાર િારા મખુની પાસ  સ્િયં આિીન  આિારના રૂ૫૫િા ંિા ં
પ્રા તપ્રા ત થયો છ .તિો અિીથી ચાલ્યા જાિ, અિી રોકાિાિા ંઆપનુ ંકલ્યાણ નથી.જો તિો  થયો છ .તિો અિીથી ચાલ્યા જાિ, અિી રોકાિાિા ંઆપનુ ંકલ્યાણ નથી.જો તિો ૫૫ણ અિી રોકાઇ ણ અિી રોકાઇ 
જર્ો તો કાલ  તિ  જર્ો તો કાલ  તિ  ૫૫ણ િારો આિાર બની જર્ો. ણ િારો આિાર બની જર્ો.   
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરેરે  કહ્ુ ંકેઃકહ્ુ ંકેઃ  િ ેસપશ ! આપ કોઇ દેિતા..દૈમય છો કે િાસ્તિિા ંસપશ છો ? આિ ેસપશ ! આપ કોઇ દેિતા..દૈમય છો કે િાસ્તિિા ંસપશ છો ? આ૫ ૫ િન  ભીિસ નના છટકારા િન  ભીિસ નના છટકારા 
િાટેનો ઉપાય બતાિો.સપશએ કહ્ુ ં કે હુ ં ર્યા જ્િિા ં તિારો પિૂશજ નહષૂ નાિનો રાજા િતો.ચદં્દિાની િાટેનો ઉપાય બતાિો.સપશએ કહ્ુ ં કે હુ ં ર્યા જ્િિા ં તિારો પિૂશજ નહષૂ નાિનો રાજા િતો.ચદં્દિાની 
પાચંિી પ ઢીિા ં જે આપ નાિના રાજા થઇ ર્યા ત િનો પતૂ્ર િતો.િ  અન ક યજ્ઞો પાચંિી પ ઢીિા ં જે આપ નાિના રાજા થઇ ર્યા ત િનો પતૂ્ર િતો.િ  અન ક યજ્ઞો કયાશ..તપસ્યા કયાશ..તપસ્યા 
કરી..સ્િાધ્યાય..સમકિો તથા પોતાના કરી..સ્િાધ્યાય..સમકિો તથા પોતાના ૫૫રાર મિથી િન  ત્રણ  લોકોનુ ંઐશ્વયશ પ્રા તરાર મિથી િન  ત્રણ  લોકોનુ ંઐશ્વયશ પ્રા ત થયુ.ં આ ઐશ્વયશ પ્રા ત થયુ.ં આ ઐશ્વયશ પ્રા ત થતા ં થતા ં
િારો અિંકાર િધી ર્યો.અિંકારિા ંિદો્િત બનીન  િ  બ્રાહ્મણો તથા ઋવષમવુનઓનુ ંઅિારો અિંકાર િધી ર્યો.અિંકારિા ંિદો્િત બનીન  િ  બ્રાહ્મણો તથા ઋવષમવુનઓનુ ંઅ૫૫િાન કયુું.િ  સિસ્ત્ર િાન કયુું.િ  સિસ્ત્ર 
શ્ર ષ્ િશ્ર ષ્ િ ઋવષઓ પાસ  િારી પાલખી ઉચ ઋવષઓ પાસ  િારી પાલખી ઉચકાિી.િિવષિઓના આિા અસાધારણ અકાિી.િિવષિઓના આિા અસાધારણ અ૫૫િાનથી કોપાયિાન થઇન  િાનથી કોપાયિાન થઇન  
િિવષિ અર્મસ્યજીએ િન  શ્રાપ આિિવષિ અર્મસ્યજીએ િન  શ્રાપ આ૫૫િાથી િારી આિી દર્ા થઇ છ .ખરેખર દૈિ ખબૂ જ બળિાન છ  એ િાથી િારી આિી દર્ા થઇ છ .ખરેખર દૈિ ખબૂ જ બળિાન છ  એ 
દેિના લીધ  જ આ ભીિસ ન િારી પાસ  આિી દેિના લીધ  જ આ ભીિસ ન િારી પાસ  આિી ૫૫િો્યો છ  અન  િારો િરં્જ િોિા છતા ંહું ત ન  િારિા િાટે િો્યો છ  અન  િારો િરં્જ િોિા છતા ંહું ત ન  િારિા િાટે 
તૈયાર થયો છં.સ્િર્શલોકિાથંી શ્રાપનાતૈયાર થયો છં.સ્િર્શલોકિાથંી શ્રાપના  લીધ  ભ્રષ્ ટલીધ  ભ્રષ્ ટ થઇન  નીચ   થઇન  નીચ  ૫૫ડતી િખત  િ  િિવષિ અર્મસ્યન  શ્રાપના ડતી િખત  િ  િિવષિ અર્મસ્યન  શ્રાપના 



વનિારણ િાટે પ્રાથશના કરતા ંત િન  જણાિ લુ ં કેઃ ત ૂ ંથોડા િખત વનિારણ િાટે પ્રાથશના કરતા ંત િન  જણાિ લુ ં કેઃ ત ૂ ંથોડા િખત ૫૫છી આ શ્રાપિાથંી મતુત થઇર્. સમયછી આ શ્રાપિાથંી મતુત થઇર્. સમય--
અસમયના િિશન  સિજનારો જે પરુૂષ તારા પ્રશ્નના જિાબો આઅસમયના િિશન  સિજનારો જે પરુૂષ તારા પ્રશ્નના જિાબો આ૫૫ર્  ત  તારા શ્રાપિાથંી મતુતનુ ં કારણ ર્  ત  તારા શ્રાપિાથંી મતુતનુ ં કારણ 
બનર્ .ત ુ ંબનર્ .ત ુ ં જે જે ૫૫ણ પ્રાણીન  ણ પ્રાણીન  ૫૫કડર્  ત  તારા કરતા ંબળિાન િર્  તો કડર્  ત  તારા કરતા ંબળિાન િર્  તો ૫૫ણ ત  તરંુત જ વનબશળ તથા અસિાય ણ ત  તરંુત જ વનબશળ તથા અસિાય 
બની જર્ .િિવષિના અર્મસ્યના શ્રાપના લીધ  હું પથૃ્િી બની જર્ .િિવષિના અર્મસ્યના શ્રાપના લીધ  હું પથૃ્િી ૫૫ર ર ૫૫ડયો છં છતા ં િિવષિના અર્મસ્યની ૃૃપાથી ડયો છં છતા ં િિવષિના અર્મસ્યની ૃૃપાથી 
આજહદન સધુી િારી પિૂશજ્િની સ્મવૃત લુ તઆજહદન સધુી િારી પિૂશજ્િની સ્મવૃત લુ ત થઇ નથી.ઋવષના શ્રાપ અનસુાર હદિસના છઠ્ઠા ભા થઇ નથી.ઋવષના શ્રાપ અનસુાર હદિસના છઠ્ઠા ભાર્િા ંઆ ર્િા ંઆ 
તિારો ભાઇ િન  ભોજનના રૂતિારો ભાઇ િન  ભોજનના રૂ૫૫િા ંપ્રા તિા ંપ્રા ત થય લ છ  એટલ  હુ ંત િન  છોડીર્ નિી,પરંત ુજો તિ  િારા પછૂ લા  થય લ છ  એટલ  હુ ંત િન  છોડીર્ નિી,પરંત ુજો તિ  િારા પછૂ લા 
પ્રશ્નોના જિાબ આપ્રશ્નોના જિાબ આ૫૫ર્ો તો હું તિારા ભાઇ ભીિસ નન  છોડીર્ો તો હું તિારા ભાઇ ભીિસ નન  છોડી  દઇર્.દઇર્.  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃરે કહ્ુ ંકેઃ  િ ેસપશ ! તિો ઇ્છાનસુાર પ્રશ્ન પછૂો.જો િારાથી ર્ક્ય બનર્  તો તિારી પ્રસન્નતાિ ેસપશ ! તિો ઇ્છાનસુાર પ્રશ્ન પછૂો.જો િારાથી ર્ક્ય બનર્  તો તિારી પ્રસન્નતાના િાટે ના િાટે 
અિ્ય તિારા તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.અિ્ય તિારા તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.  
સપે પછૂ્ુ ંકેઃસપે પછૂ્ુ ંકેઃ  બ્રાહ્મણ કોન છ  ? અન  જાણિા યોગ્ય તમિ શુ ંછ  ?બ્રાહ્મણ કોન છ  ? અન  જાણિા યોગ્ય તમિ શુ ંછ  ?  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃરે કહ્ુ ંકેઃ  િ ેનાર્રાજ ! જેનાિા ંસમય..દાન..ષિા..સરુ્ીલતા..ક્રૂરતાનો અભાિ..તપસ્યા અન  દયા...આ િ ેનાર્રાજ ! જેનાિા ંસમય..દાન..ષિા..સરુ્ીલતા..ક્રૂરતાનો અભાિ..તપસ્યા અન  દયા...આ 
સદગણુો જોિા િળ  ત  જ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મજ્ઞાસદગણુો જોિા િળ  ત  જ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મજ્ઞાની સતં) છ .આિો સ્મવૃતઓનો વસ્ાતં છ  અન  જાણિા યોગ્ય તમિ ની સતં) છ .આિો સ્મવૃતઓનો વસ્ાતં છ  અન  જાણિા યોગ્ય તમિ 
એક એક ૫૫રબ્રહ્મ રબ્રહ્મ ૫૫રિામિા જ છ  કે જે સખુરિામિા જ છ  કે જે સખુ--દુઃખથી દુઃખથી ૫૫ર છ  અન  જ્યા ંર છ  અન  જ્યા ં૫૫િોંચીન ..જેન  જાણીન  િનષુ્ યિોંચીન ..જેન  જાણીન  િનષુ્ ય ર્ોકથી  ર્ોકથી ૫૫ર ર 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .  
સપે પછૂ્ુ ં કેઃસપે પછૂ્ુ ં કેઃ    િ ે યવુધષ્ િિ ે યવુધષ્ િર ! બ્રહ્મ અન  સમય તો ચારેય િણોના િાટે હિતકર તથા પ્રિાર ! બ્રહ્મ અન  સમય તો ચારેય િણોના િાટે હિતકર તથા પ્રિાણભતૂ છ  તથા ણભતૂ છ  તથા 
િ દોિા ંબતાિ લ સમય..દાન..ર મોધનો અભાિ..ક્રૂરતાનો અભાિ..અહિિંસા અન  દયા...િર્ રે સદગણુો તો શિુોિા ંિ દોિા ંબતાિ લ સમય..દાન..ર મોધનો અભાિ..ક્રૂરતાનો અભાિ..અહિિંસા અન  દયા...િર્ રે સદગણુો તો શિુોિા ં
૫૫ણ જોિા િળ  છ  એટલ  તિારી િા્યતા અનસુાર તો શિૂ ણ જોિા િળ  છ  એટલ  તિારી િા્યતા અનસુાર તો શિૂ ૫૫ણ બ્રાહ્મણ કિિેાય,ત ના વસિાય તિોએ જે ણ બ્રાહ્મણ કિિેાય,ત ના વસિાય તિોએ જે 
સખુસખુ--દુઃખથી રહિત જાણિા યોગ્ય દુઃખથી રહિત જાણિા યોગ્ય ૫૫દ(દ(૫૫રબ્રહ્મ) રબ્રહ્મ) ૫૫રિામિા બતાવ્યુંરિામિા બતાવ્યુ ં છ  ત િા ંછ  ત િા ં ૫૫ણ િન  આણ િન  આ૫૫વત્ત છ .િારા વત્ત છ .િારા 
વિચારિા ંતો એવુ ંઆિ  છ  કે સખુવિચારિા ંતો એવુ ંઆિ  છ  કે સખુ--દુઃખ બનં્ન થી રિીત કોઇ બીજુ ંદુઃખ બનં્ન થી રિીત કોઇ બીજુ ં૫૫દ છ  જ નિી.દ છ  જ નિી.  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃરે કહ્ુ ંકેઃ  જો શિૂિા ંસમય..િર્ રે ઉજો શિૂિા ંસમય..િર્ રે ઉ૫૫રોતત લષણો છ  અન  બ્રાહ્મણિા ંત  લષણો ના િોય તો ત  શિૂ રોતત લષણો છ  અન  બ્રાહ્મણિા ંત  લષણો ના િોય તો ત  શિૂ 
શિૂ  નથી અન  બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ નથી.િેશિૂ  નથી અન  બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ નથી.િે  સપશ ! જેનાિા ંઉસપશ ! જેનાિા ંઉ૫૫ર દર્ાશિ લ સમય...િર્ રે લષણો િોય ત ન  બ્રાહ્મણ ર દર્ાશિ લ સમય...િર્ રે લષણો િોય ત ન  બ્રાહ્મણ 
સિજિો જોઇએ અન  જેનાિા ંત નો અભાિ િોય ત ન  શિૂ કિિેો જોઇએ તથા તિ  કહ્ુ ં કેઃ સખુ અન  દુઃખ સિજિો જોઇએ અન  જેનાિા ંત નો અભાિ િોય ત ન  શિૂ કિિેો જોઇએ તથા તિ  કહ્ુ ં કેઃ સખુ અન  દુઃખ 
બનં્ન થી રહિત કોઇ બીજુ ંબનં્ન થી રહિત કોઇ બીજુ ં ૫૫દ છ  જ નિી ત  તિારો િત યોગ્ય છ .િાસ્તિિા ંજે અપ્રા તદ છ  જ નિી ત  તિારો િત યોગ્ય છ .િાસ્તિિા ંજે અપ્રા ત છ  અન  કિોથી  છ  અન  કિોથી 
પ્રાપ્રા ત ત થનાર છ  એવુ ં થનાર છ  એવુ ં૫૫દ કોઇદ કોઇ૫૫ણ કેિ ના િોય ત  સખુ દુઃખથી શ ૂ્ ય(રહિત) નથી..ણ કેિ ના િોય ત  સખુ દુઃખથી શ ૂ્ ય(રહિત) નથી..૫૫રંત ુજેિી રીત  વર્તલ રંત ુજેિી રીત  વર્તલ 
પાણીિા ંર્રિી રિતેી નથી તથા ઉષ્ ણપાણીિા ંર્રિી રિતેી નથી તથા ઉષ્ ણ સ્િભાિિાળા અક્ગ્નિા ં વર્તળતા િોતી નથી,કારણ કેઃત િા ં વિરોધ  સ્િભાિિાળા અક્ગ્નિા ં વર્તળતા િોતી નથી,કારણ કેઃત િા ં વિરોધ 
છ ,ત િી જ રીત  જે િ દ્ય છ ,ત િી જ રીત  જે િ દ્ય ૫૫દ છ  ત ન  ફતત અજ્ઞાનનુ ંઆિરણ દૂર કરીન  પોતાનાથી ર્ભદ છ  ત ન  ફતત અજ્ઞાનનુ ંઆિરણ દૂર કરીન  પોતાનાથી ર્ભન્ન સિજિાનુ ંછ ,ત નો ન્ન સિજિાનુ ંછ ,ત નો 
ક્યારેય અન  ક્યાયં ક્યારેય અન  ક્યાયં ૫૫ણ િાસ્તવિક સખુ દુઃખથી સંણ િાસ્તવિક સખુ દુઃખથી સં૫૫કશ  િોતો નથી.કશ  િોતો નથી.  
સપે કહ્ુ ં કેઃસપે કહ્ુ ં કેઃ  રાજન ! જો તિ  આચારથી જ બ્રાહ્મણની રાજન ! જો તિ  આચારથી જ બ્રાહ્મણની ૫૫રીષા કરતા િો તો રીષા કરતા િો તો ૫૫છી જ્યા ંસધુી ત ના અનસુાર છી જ્યા ંસધુી ત ના અનસુાર 
કિશ ના િોય તો જાવત વ્યથશ જ છ .કિશ ના િોય તો જાવત વ્યથશ જ છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ં કેઃરે કહ્ુ ં કેઃ  િારા વિચારથી તો િનષુ્ યિારા વિચારથી તો િનષુ્ યિા ંજાવતની િા ંજાવતની ૫૫રીષા કરિી એ ઘણુ ંજ કહિન કાિ છ ,કારણ કેઃ રીષા કરિી એ ઘણુ ંજ કહિન કાિ છ ,કારણ કેઃ 
િતશિાન સિયિા ંતિાિ િણશનુ ંઅંદરોઅંદર ર્કંર(સક્્િશ્રણ) થઇ ર્યુ ંછ .તિાિ િનષુ્ યોિતશિાન સિયિા ંતિાિ િણશનુ ંઅંદરોઅંદર ર્કંર(સક્્િશ્રણ) થઇ ર્યુ ંછ .તિાિ િનષુ્ યો તિાિ જાવતની  તિાિ જાવતની 
સ્ત્રીઓથી સતંાનો પ દા કરી રહ્યા છ .બોલચાલ..િૈથનુિા ંપ્રવવૃત તથા જ્િસ્ત્રીઓથી સતંાનો પ દા કરી રહ્યા છ .બોલચાલ..િૈથનુિા ંપ્રવવૃત તથા જ્િ--િરણ...આ તિાિ િનષુ્ યોિરણ...આ તિાિ િનષુ્ યોિા ંએક િા ંએક 
સરખા ં જોિા િળ સરખા ં જોિા િળ   છ .જે તમિદર્ય વિદ્વાન છ  ત  ર્ીલ(સદાચાર) ન  જ પ્રધાનતા આપ  છ .જ્યારે બાળકનો છ .જે તમિદર્ય વિદ્વાન છ  ત  ર્ીલ(સદાચાર) ન  જ પ્રધાનતા આપ  છ .જ્યારે બાળકનો 
જ્િ થાય છ  મયારે નાળ છ દનના જ્િ થાય છ  મયારે નાળ છ દનના ૫૫િલેા ંત ના જાતકિશ સસં્કાર કરિાિા ંઆિ  છ ..ત િા ંિાતા સાવિત્રી અન  િલેા ંત ના જાતકિશ સસં્કાર કરિાિા ંઆિ  છ ..ત િા ંિાતા સાવિત્રી અન  
વપતા આચાયશ કિિેાિા ંઆિ  છ .જ્યા ંસધુી બાળકના સસં્કાર કરીન  િ દાધ્યાન કરિા છતા ંવપતા આચાયશ કિિેાિા ંઆિ  છ .જ્યા ંસધુી બાળકના સસં્કાર કરીન  િ દાધ્યાન કરિા છતા ં ૫૫ણ ર્ીલ અન  ણ ર્ીલ અન  



સદાચાર ના આિ  તો ત નાિા ંપ્રબળ િણશ ર્કંરતા છ ...આિો વિચારપિૂશક વનિય કરિાિા ંઆવ્યો છ .જેનાિા ંસદાચાર ના આિ  તો ત નાિા ંપ્રબળ િણશ ર્કંરતા છ ...આિો વિચારપિૂશક વનિય કરિાિા ંઆવ્યો છ .જેનાિા ં
સસં્કારની સાથ  ર્ીલ અન  સદાચારનો વિકાસ થયો િોય ત  જ સસં્કારની સાથ  ર્ીલ અન  સદાચારનો વિકાસ થયો િોય ત  જ બ્રાહ્મણબ્રાહ્મણ  છ .છ .  
સપે પછૂ્ ુકેઃ સિશ દેિો..િિવષિઓ ધિશની પ્રસરં્ા કરે છ  ત  ધિશનુ ંસષં સપે પછૂ્ ુકેઃ સિશ દેિો..િિવષિઓ ધિશની પ્રસરં્ા કરે છ  ત  ધિશનુ ંસષં ૫૫િા ંિણશનિા ંિણશન  કરો..કરો..  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ં કેઃરે કહ્ુ ં કેઃ  દ્યવૃતઃ..ષિા..દ્યવૃતઃ..ષિા..દિ..અસ્ત ય..ર્ૌચ..ઇધ્્દ્દય વનગ્રિ..દિ..અસ્ત ય..ર્ૌચ..ઇધ્્દ્દય વનગ્રિ..દ્યીઃદ્યીઃ  વિદ્યા..સમય અન  અર મોધ..એ સનાતન વિદ્યા..સમય અન  અર મોધ..એ સનાતન 
ધિશના ંલષણ છ .ધિશના ંલષણ છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ સમય કોન  કિિેાય ? તિ  જે ર્િ કહ્યો ત  કેિો િોય ? ઉત્તિ દયા કોન  કિિેાય ? અન  ધ્યાન સપે કહ્ુ ંકેઃ સમય કોન  કિિેાય ? તિ  જે ર્િ કહ્યો ત  કેિો િોય ? ઉત્તિ દયા કોન  કિિેાય ? અન  ધ્યાન 
કોન  કિ ેછ  ?કોન  કિ ેછ  ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ પ્રાણીઓના હિતન  સમય કહ્ુ ંછ .િનનો વનગ્રિન  દિ, ર્ચત્તની ર્ાવંત ત  ર્િ, સ્િધિશ પ્રિાણ  રે કહ્ુ ંકેઃ પ્રાણીઓના હિતન  સમય કહ્ુ ંછ .િનનો વનગ્રિન  દિ, ર્ચત્તની ર્ાવંત ત  ર્િ, સ્િધિશ પ્રિાણ  
િતશવુ ંત  તિતશવુ ંત  ત૫, ૫, ર્કંરતાનો મયાર્ ત  ર્ૌચ, નિી કરિા જેિા કાયશથી વનવવૃત્ત ત  હ્રી, ટાઢર્કંરતાનો મયાર્ ત  ર્ૌચ, નિી કરિા જેિા કાયશથી વનવવૃત્ત ત  હ્રી, ટાઢ--તાતા૫ ૫ િર્ રે..દ્વ્િો સિન િર્ રે..દ્વ્િો સિન 
કરિા ત  ષિા, ર્ચત્તની સિતા ત  આર્જિ, તમિાથશકરિા ત  ષિા, ર્ચત્તની સિતા ત  આર્જિ, તમિાથશનો બોધ ત  જ્ઞાન, પ્રાણીઓના હિતની ઇ્છા ત  દયા અન  નો બોધ ત  જ્ઞાન, પ્રાણીઓના હિતની ઇ્છા ત  દયા અન  
િનની વનવિિષયતા ત ન  ધ્યાન કિિેાિા ંઆિ  છ .િનની વનવિિષયતા ત ન  ધ્યાન કિિેાિા ંઆિ  છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ પરુૂષોનો દુર્જય ર્ત્ર ુકોન ? અન  િિા અસાધ ુકોન  કિિેાય ?સપે કહ્ુ ંકેઃ પરુૂષોનો દુર્જય ર્ત્ર ુકોન ? અન  િિા અસાધ ુકોન  કિિેાય ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ કાિ એ દુર્જય ર્ત્ર ુછ ..લોભ એ અનતંકાળનો વ્યાવધ છ ..સિશ પ્રાણીઓ ઉરે કહ્ુ ંકેઃ કાિ એ દુર્જય ર્ત્ર ુછ ..લોભ એ અનતંકાળનો વ્યાવધ છ ..સિશ પ્રાણીઓ ઉ૫૫ર દયા કરનારો ર દયા કરનારો 
ત  સાધ ુઅન  વનદશય િનષુ્ યત  સાધ ુઅન  વનદશય િનષુ્ ય ત  અસાધ ુછ . ત  અસાધ ુછ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ િોિ કોન  કિિેાય ? િાન એટલ  શુ ં? આળસ કોન  કિિેાય ? અન  ર્ોક કોન  કિ ેછ  ?સપે કહ્ુ ંકેઃ િોિ કોન  કિિેાય ? િાન એટલ  શુ ં? આળસ કોન  કિિેાય ? અન  ર્ોક કોન  કિ ેછ  ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ં કેઃ ધિશ સબધંી મઢૂતા ત ન  િોિ કિ ેછ .પોતાના સબધંિા ંઅર્ભિાન ત  િાન..ધિશૃૃમય ના રે કહ્ુ ં કેઃ ધિશ સબધંી મઢૂતા ત ન  િોિ કિ ેછ .પોતાના સબધંિા ંઅર્ભિાન ત  િાન..ધિશૃૃમય ના 
કરિા ત  આળસ..અકરિા ત  આળસ..અન  અજ્ઞાન જ ર્ોક કિિેાય છ .ન  અજ્ઞાન જ ર્ોક કિિેાય છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ સ્થૈયશ કોન  કિિેાય ? ધૈયશ કોન  કહ્ુ ંછ  ? મખુ્ય સ્નાન કયુ ંઅન  દાન કોન  કિિેાય છ  ?સપે કહ્ુ ંકેઃ સ્થૈયશ કોન  કિિેાય ? ધૈયશ કોન  કહ્ુ ંછ  ? મખુ્ય સ્નાન કયુ ંઅન  દાન કોન  કિિેાય છ  ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ સ્િધિશિા ંક્સ્થરતા ત  સ્થૈયશ..ઇષ્્િયોનો વનગ્રિ ત  ધૈયશ..િનના િળનો મયાર્ ત  સ્નાન અન  રે કહ્ુ ંકેઃ સ્િધિશિા ંક્સ્થરતા ત  સ્થૈયશ..ઇષ્્િયોનો વનગ્રિ ત  ધૈયશ..િનના િળનો મયાર્ ત  સ્નાન અન  
અભયદર્ષણાન  અભયદર્ષણાન  દાન કિિેાય છ .દાન કિિેાય છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ કયા પરુૂષન  પડંીત કિિેાય છ  ? મખૂશ કોન  કિિેો ? સસંારનુ ંકારણ શુ ં? મખુ્ય તાપ કયા ?સપે કહ્ુ ંકેઃ કયા પરુૂષન  પડંીત કિિેાય છ  ? મખૂશ કોન  કિિેો ? સસંારનુ ંકારણ શુ ં? મખુ્ય તાપ કયા ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ં કેઃ ધિાશમિા પરુૂષન  પડંીત જાણિો..નાક્સ્તકન  મખૂશ જાણિો..કાિનાએ સસંારનો િતે ુછ  અન  રે કહ્ુ ં કેઃ ધિાશમિા પરુૂષન  પડંીત જાણિો..નાક્સ્તકન  મખૂશ જાણિો..કાિનાએ સસંારનો િતે ુછ  અન  
અદેખાઇ એ જ હ્રદયિા ંથનારો મખુ્ય તાપઅદેખાઇ એ જ હ્રદયિા ંથનારો મખુ્ય તાપ  છ .છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃઅિંકાર કોન  કિિેાય ? દંભ એટલ  શુ ં? અસયૂા કોન  કિિેાય અન  પૈશુ્ ય એટલ  શુ ં?સપે કહ્ુ ંકેઃઅિંકાર કોન  કિિેાય ? દંભ એટલ  શુ ં? અસયૂા કોન  કિિેાય અન  પૈશુ્ ય એટલ  શુ ં?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ં કેઃ િોિયતુત જ્ઞાન ત  અિંકાર..ધિશનો ધ્િજ ફરકાિિો ત  દંભ..ધિશનો દ્વ ષ ત  અસયૂા.. અન  રે કહ્ુ ં કેઃ િોિયતુત જ્ઞાન ત  અિંકાર..ધિશનો ધ્િજ ફરકાિિો ત  દંભ..ધિશનો દ્વ ષ ત  અસયૂા.. અન  
પારકાન  દૂષણ આપારકાન  દૂષણ આ૫૫વુ ંત  પૈશુ્ ય છ .વુ ંત  પૈશુ્ ય છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃિ ેસપે કહ્ુ ંકેઃિ ેરાજા! ધિશ..અથશ અન  કાિ એ રાજા! ધિશ..અથશ અન  કાિ એ ૫૫રસ્પર વિરોધી છ  તો ત િનો સયંોર્ કેિી રીત  થાય ?રસ્પર વિરોધી છ  તો ત િનો સયંોર્ કેિી રીત  થાય ?  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ જે ૃળૂિા ંભાયાશથી ભતાશ અન  ભતાશથી ભાયાશ સતંષુ્ ટરે કહ્ુ ંકેઃ જે ૃળૂિા ંભાયાશથી ભતાશ અન  ભતાશથી ભાયાશ સતંષુ્ ટ રિ ેછ  ત  ૃુળિા ંવનમય ધિશ.. અથશ અન   રિ ેછ  ત  ૃુળિા ંવનમય ધિશ.. અથશ અન  
કાિ વદૃ્વ્ પાિ  છ .જ્યારે ભાયાશ અન  ભતાશ કાિ વદૃ્વ્ પાિ  છ .જ્યારે ભાયાશ અન  ભતાશ ૫૫રસ્પર િર્ થઇન  અનુૃ ળૂ રરસ્પર િર્ થઇન  અનુૃ ળૂ રિ ેછ  મયારે મયા ંધિશ..અથશ અન  કાિ િ ેછ  મયારે મયા ંધિશ..અથશ અન  કાિ 
એ ત્રણ નો િ ળાએ ત્રણ નો િ ળા૫ ૫ થાય છ .થાય છ .  
સપે કહ્ુ ંકેઃ જાવત..ૃળૂ..આચાર..િ દાધ્યયન અન  ર્ાસ્ત્ર પિન એ સિશિાથંી ર્ાના લીધ  બ્રાહ્મણપણુ ંઆિ  છ  સપે કહ્ુ ંકેઃ જાવત..ૃળૂ..આચાર..િ દાધ્યયન અન  ર્ાસ્ત્ર પિન એ સિશિાથંી ર્ાના લીધ  બ્રાહ્મણપણુ ંઆિ  છ  
??  

યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ િ ેતાત ! જાવત..ૃળૂ..સ્િાધ્યાય..ર્ાસ્ત્રરે કહ્ુ ંકેઃ િ ેતાત ! જાવત..ૃળૂ..સ્િાધ્યાય..ર્ાસ્ત્ર૫૫િન..એ બ્રાહ્મણિન..એ બ્રાહ્મણ૫૫ણા િાટે કારણ ણા િાટે કારણ નથી, નથી, ૫૫ણ આચાર જ ણ આચાર જ 
મખુ્ય કારણ છ .અન ક મવુનઓ વતયશક યોવનઓિા ં ઉમપન્ન થયા િતા તો મખુ્ય કારણ છ .અન ક મવુનઓ વતયશક યોવનઓિા ં ઉમપન્ન થયા િતા તો ૫૫ણ ત ઓ સ્િધિશના આચરણિા ંણ ત ઓ સ્િધિશના આચરણિા ં
તમપર રિિેાથી આલોકિાથંી બ્રહ્મલોકિા ં ર્યા છ .જે ધિાશચાર પ્રિાણ  િતે છ  ત ન  ભણ લો અન  પહંડત તમપર રિિેાથી આલોકિાથંી બ્રહ્મલોકિા ં ર્યા છ .જે ધિાશચાર પ્રિાણ  િતે છ  ત ન  ભણ લો અન  પહંડત 



જાણિો.દુષ્ ટજાણિો.દુષ્ ટ આચરણિાળો સારા ૃળૂિા ંઉમપન્ન થાય ત થી ત  સારો ર્ણા આચરણિાળો સારા ૃળૂિા ંઉમપન્ન થાય ત થી ત  સારો ર્ણાતો નથી, િાટે આચાર જ બ્રાહ્મણનુ ંતો નથી, િાટે આચાર જ બ્રાહ્મણનુ ં
લષણ છ .ચાર િ દ ભણ લો બ્રાહ્મણ લષણ છ .ચાર િ દ ભણ લો બ્રાહ્મણ ૫૫ણ જો દુરાચારી િોય તો ત ન  શિૂ કરતા ંણ જો દુરાચારી િોય તો ત ન  શિૂ કરતા ં ૫૫ણ અવધક દૂવષત કિિેાય ણ અવધક દૂવષત કિિેાય 
છ .જે અક્ગ્નિોત્ર છ .જે અક્ગ્નિોત્ર ૫૫રાયણ..ત્જત ધ્્દ્દય..વનમય સતંષુ્ ટરાયણ..ત્જત ધ્્દ્દય..વનમય સતંષુ્ ટ.. શુ્ ..તપસ્િી અન  િ દાધ્યયન વનષ્ િ.. શુ્ ..તપસ્િી અન  િ દાધ્યયન વનષ્ િ િોય ત ન  દેિો  િોય ત ન  દેિો 
બ્રાહ્મણ જાણ  છ .જે ટાઢ..તાપ.બ્રાહ્મણ જાણ  છ .જે ટાઢ..તાપ..િર્ રે દ્વ્િન  સિન કરનારો..ધીર..સિશ સરં્થી રિીત..સિશ પ્રાણીઓના િીતિા ં.િર્ રે દ્વ્િન  સિન કરનારો..ધીર..સિશ સરં્થી રિીત..સિશ પ્રાણીઓના િીતિા ં
તમપર અન  વિત્ર ભાિનાિાળો િોય છ  ત ન  દેિો બ્રાહ્મણ જાણ  છ .જે િંિ ર્ા ંપારકાના ગણુોન  ર્ોધનારો અન  તમપર અન  વિત્ર ભાિનાિાળો િોય છ  ત ન  દેિો બ્રાહ્મણ જાણ  છ .જે િંિ ર્ા ંપારકાના ગણુોન  ર્ોધનારો અન  
દોષોન  ક્યારેય ના જુિ ..દીન ઉદોષોન  ક્યારેય ના જુિ ..દીન ઉ૫૫ર દયા કરનારો..સજ્જનો પ્રમય  પ્ર િ રાખનારો અન  પોતાની ર દયા કરનારો..સજ્જનો પ્રમય  પ્ર િ રાખનારો અન  પોતાની સ્ત્રી ઉસ્ત્રી ઉ૫૫ર જ ર જ 
વપ્રવતિાળો િોય ત ન  દેિો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખ  છ .વપ્રવતિાળો િોય ત ન  દેિો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખ  છ .  
સપે કહ્ુ ં કેઃ યવુધવષ્ િસપે કહ્ુ ં કેઃ યવુધવષ્ િર ! આપ જાણિા યોગ્ય બધુ ં જ જાણો છો.તિ  િારા જે પ્રશ્નોના જિાબ આ યાર ! આપ જાણિા યોગ્ય બધુ ં જ જાણો છો.તિ  િારા જે પ્રશ્નોના જિાબ આ યા છ   છ  
ત નાથી હું સતંષુ્ િત નાથી હું સતંષુ્ િ છં.િિ  હું તિારા ભાઇ ભીિસ નન  મતુત કરંૂ છં. છં.િિ  હું તિારા ભાઇ ભીિસ નન  મતુત કરંૂ છં.  
સપશન  તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આ યાસપશન  તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આ યા  ૫૫છી યવુધવષ્ િછી યવુધવષ્ િરે પોત  સપશન  પ્રશ્ન પછૂયો કેઃ સપશરાજ ! તિો તિાિ િ દ રે પોત  સપશન  પ્રશ્ન પછૂયો કેઃ સપશરાજ ! તિો તિાિ િ દ 
િ દારં્ના જ્ઞાતા છો તો િન  બતાિો કે... ક્યા કિશના આચરણથી સિોત્તિ ર્વત પ્રા તિ દારં્ના જ્ઞાતા છો તો િન  બતાિો કે... ક્યા કિશના આચરણથી સિોત્તિ ર્વત પ્રા ત થાય છ  ? થાય છ  ?  

સપે કહ્ુ ં કેઃ ભારત ! સમપાત્રન  દાન આપિાથી..સમય અન  વપ્રય િચન બોલિાથી તથા અહિિંસા ધિશિા ંસપે કહ્ુ ં કેઃ ભારત ! સમપાત્રન  દાન આપિાથી..સમય અન  વપ્રય િચન બોલિાથી તથા અહિિંસા ધિશિા ં
તતમપર રિિેાથી િનષુ્ યમપર રિિેાથી િનષુ્ યન  ઉત્તિ ર્વતની પ્રાવ તન  ઉત્તિ ર્વતની પ્રાવ ત થાય છ . થાય છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે કહ્ુ ંકેઃ દાન અન  સમયિા ંિોટંુ કોન છ  ? અહિિંસા અન  વપ્રય ભાષણ... આિા ંકોનુ ંિિમિ િધારે છ  રે કહ્ુ ંકેઃ દાન અન  સમયિા ંિોટંુ કોન છ  ? અહિિંસા અન  વપ્રય ભાષણ... આિા ંકોનુ ંિિમિ િધારે છ  
??  

સપે જિાબ આ યોસપે જિાબ આ યો કેઃ રાજન ! દાન..સમય..અહિિંસા અન  વપ્રય ભાષણ...આ બધાનુ ંર્ૌરિ કાયશની િિત્તા  કેઃ રાજન ! દાન..સમય..અહિિંસા અન  વપ્રય ભાષણ...આ બધાનુ ંર્ૌરિ કાયશની િિત્તા 
અનુઅનસુાર જોિાિા ંઆિ  છ .કેટલાક દાનથી સમયન ુિિમિ િધી જાય છ  અન  કોઇક સમય ભાષણથી દાન સાર જોિાિા ંઆિ  છ .કેટલાક દાનથી સમયન ુિિમિ િધી જાય છ  અન  કોઇક સમય ભાષણથી દાન 
અવધક કિિેાય છ ..ત િી જ રીત  ક્યાકં તો વપ્રય બોલિાની અપ ષાએ અહિિંસાનુ ંર્ૌરિ િધ ુ િોય છ  અન  અવધક કિિેાય છ ..ત િી જ રીત  ક્યાકં તો વપ્રય બોલિાની અપ ષાએ અહિિંસાનુ ંર્ૌરિ િધ ુ િોય છ  અન  
ક્યાકં અહિિંસાથી િધ ુ વપ્રય ભાષણનુ ં િિમિ િધ ુ િોય છ .આિ, ત ના ર્ૌરિ લાઘિનો વિચાર કાયશનીક્યાકં અહિિંસાથી િધ ુ વપ્રય ભાષણનુ ં િિમિ િધ ુ િોય છ .આિ, ત ના ર્ૌરિ લાઘિનો વિચાર કાયશની  
અપ ષાથી િોય છ .અપ ષાથી િોય છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે પછૂ્ુ ં કેઃ મમૃયકુાળિા ંિનષુ્ યરે પછૂ્ુ ં કેઃ મમૃયકુાળિા ંિનષુ્ ય પોતાનુ ંર્રીર તો અિીયા ંજ મયાર્ી દે છ  તો  પોતાનુ ંર્રીર તો અિીયા ંજ મયાર્ી દે છ  તો ૫૫છી દેિ વિના ત  છી દેિ વિના ત  
સ્િર્શિા ંકેિી રીત  જાય છ  ? અન  કિોના અિ્યા્ભાિી ફળન  ત  કેિી રીત  ભોર્િ  છ  ?સ્િર્શિા ંકેિી રીત  જાય છ  ? અન  કિોના અિ્યા્ભાિી ફળન  ત  કેિી રીત  ભોર્િ  છ  ?  

સપે કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! પોત પોતાના કિશ અનસુાર જીિોસપે કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! પોત પોતાના કિશ અનસુાર જીિોની ત્રણ પ્રકારની ર્વત કિિેાિા ંઆિી છ .સ્િર્શલોકની ની ત્રણ પ્રકારની ર્વત કિિેાિા ંઆિી છ .સ્િર્શલોકની 
પ્રાવ તપ્રાવ ત..િનષુ્ ય..િનષુ્ ય યોવનિા ં જ્િ લ િો અન   યોવનિા ં જ્િ લ િો અન  ૫૫શુશ-ુ-૫૫ષી..િર્ ર્  યોવનઓિા ં જ્િ લ િો ત ન  જ ર મિર્ઃ ષી..િર્ ર્  યોવનઓિા ં જ્િ લ િો ત ન  જ ર મિર્ઃ 
ઉધ્િર્વત..િધ્યર્વત અન  અધોર્વત કિિેાય છ .આ જ ત્રણ યોવનઓ છ .આિાથંી જે જીિ િનષુ્ યઉધ્િર્વત..િધ્યર્વત અન  અધોર્વત કિિેાય છ .આ જ ત્રણ યોવનઓ છ .આિાથંી જે જીિ િનષુ્ ય યોવનિા ં યોવનિા ં
ઉમપન્ન થાય છ  ત િા ંજ આળસ અન ઉમપન્ન થાય છ  ત િા ંજ આળસ અન   પ્રિાદનો મયાર્ કરીન ..અહિિંસાનુ ંપાલન કરીન  દાન..િર્ રે શભુ કિો પ્રિાદનો મયાર્ કરીન ..અહિિંસાનુ ંપાલન કરીન  દાન..િર્ રે શભુ કિો 
કરે છ  તો ત ન  પણુ્યની અવધકતાના કારણ  સ્િર્શલોકની પ્રાવ તકરે છ  તો ત ન  પણુ્યની અવધકતાના કારણ  સ્િર્શલોકની પ્રાવ ત થાય છ ..ત નાથી વિ થાય છ ..ત નાથી વિ૫૫રીત કારણ ઉરીત કારણ ઉ૫૫ક્સ્થત ક્સ્થત 
થતા ંિનષુ્ યથતા ંિનષુ્ ય યોવન તથા  યોવન તથા ૫૫શુશુ--૫૫ષી..િર્ રે યોવનઓિા ંજ્િ લ િો ષી..િર્ રે યોવનઓિા ંજ્િ લ િો ૫૫ડ ેછ ..પરંત ુકાિ..ર મોધ..લોભ અન  હિિંસાડ ેછ ..પરંત ુકાિ..ર મોધ..લોભ અન  હિિંસાિા ંિા ં
તમપર થઇન  જે જીિ િાનિતાથી ભ્રષ્ ટતમપર થઇન  જે જીિ િાનિતાથી ભ્રષ્ ટ થઇ જાય છ ..પોતાના િનષુ્ ય થઇ જાય છ ..પોતાના િનષુ્ ય િોિાની યોગ્યતાન   િોિાની યોગ્યતાન  ૫૫ણ ખોઇ બ સ  છ  ણ ખોઇ બ સ  છ  
ત  વતયશક યોવનઓિા ંજ્િ પાિ  છ ..ત  વતયશક યોવનઓિા ંજ્િ પાિ  છ ..૫૫છી સમકિોનુ ંઆચરણ કરિા િાટે વનવિત્ત બનાિિા િનષુ્ યછી સમકિોનુ ંઆચરણ કરિા િાટે વનવિત્ત બનાિિા િનષુ્ ય યોવનિા ં યોવનિા ં
જ્િ લ િાના કારણ  ત ની વતયશક યોવનથી ઉ્ાર થાય છ  ત ના પછી ત  જ્િ લ િાના કારણ  ત ની વતયશક યોવનથી ઉ્ાર થાય છ  ત ના પછી ત  જર્તના ભોર્ોથી વિરતત થઇ મતુત જર્તના ભોર્ોથી વિરતત થઇ મતુત 
થઇ જાય છ .થઇ જાય છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે પછૂ્ુ ં કેઃ ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂરે પછૂ્ુ ં કેઃ ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂ૫..૫..રસ અન  ર્ધં..આનો આધાર શુ ં છ  ? ત નુ ં યથાથશ રીતથી િણશન રસ અન  ર્ધં..આનો આધાર શુ ં છ  ? ત નુ ં યથાથશ રીતથી િણશન 
કરો..આકરો..આ૫૫ણ  તિાિ વિષયોન  એક સાથ  કેિ ગ્રિણ કરી ર્કતા નથી ? ત નુ ંરિસ્ય બતાિો.ણ  તિાિ વિષયોન  એક સાથ  કેિ ગ્રિણ કરી ર્કતા નથી ? ત નુ ંરિસ્ય બતાિો.  



સપે કહ્ુ ં કેઃ રાજન ! જેન  લોકો આમિા કિેસપે કહ્ુ ં કેઃ રાજન ! જેન  લોકો આમિા કિે  છ  ત  સ્થળૂ..સકુ્ષ્ િછ  ત  સ્થળૂ..સકુ્ષ્ િ ર્રીરરૂપી ઉપાવધનો સ્િીકાર કરિાના કારણ   ર્રીરરૂપી ઉપાવધનો સ્િીકાર કરિાના કારણ  
બદુ્વ્..િર્ રે અંતઃકરણથી યતુત બની જાય છ  અન  આ ઉપાવધ વિવર્ષ્ ટબદુ્વ્..િર્ રે અંતઃકરણથી યતુત બની જાય છ  અન  આ ઉપાવધ વિવર્ષ્ ટ આમિા જ ઇધ્્દ્દયોના દ્વારા નાના  આમિા જ ઇધ્્દ્દયોના દ્વારા નાના 
પ્રકારના ભોર્ ભોર્િ  છ .જ્ઞાન ધ્્દ્દયો..બદુ્વ્ અન  િન... એ જ આ ર્રીરિા ંત ના ં કરણ (ભોર્ સાધન) છ .િ ેપ્રકારના ભોર્ ભોર્િ  છ .જ્ઞાન ધ્્દ્દયો..બદુ્વ્ અન  િન... એ જ આ ર્રીરિા ંત ના ં કરણ (ભોર્ સાધન) છ .િ ે
તાત !તાત !  વિષયોની આધારભતૂ જે ઇધ્્દ્દયો છ  ત નાિા ં ક્સ્થત થય લ િનના દ્વારા જ આ જીિામિા બાહ્યવવૃત્ત વિષયોની આધારભતૂ જે ઇધ્્દ્દયો છ  ત નાિા ં ક્સ્થત થય લ િનના દ્વારા જ આ જીિામિા બાહ્યવવૃત્ત 
દ્વારા ર્ભન્ન ર્ભન્ન વિષયોનો ભોર્ કરે છ .વિષયોના ઉદ્વારા ર્ભન્ન ર્ભન્ન વિષયોનો ભોર્ કરે છ .વિષયોના ઉ૫૫ભોર્ના સિય  બદુ્વ્ના દ્વારા આ િન કોઇ એક જ ભોર્ના સિય  બદુ્વ્ના દ્વારા આ િન કોઇ એક જ 
વિષયિા ંલાર્ી જાય છ  એટલા િાટે એક સાથ  ત િના દ્વારા અન ક વિષયોન  ગ્રિણ કરિા સભંવિષયિા ંલાર્ી જાય છ  એટલા િાટે એક સાથ  ત િના દ્વારા અન ક વિષયોન  ગ્રિણ કરિા સભંિ નથી.જેન  િ નથી.જેન  
અિ  બદુ્વ્..ઇધ્્દ્દયો અન  િનથી યતુત થતા ંઅિ  બદુ્વ્..ઇધ્્દ્દયો અન  િનથી યતુત થતા ં ““ભોતતાભોતતા’’’’  કિ ેછ , ત  જ આમિા કે અનામિાના ર્ચ્તનિા ંલાર્ લા કિ ેછ , ત  જ આમિા કે અનામિાના ર્ચ્તનિા ંલાર્ લા 
ઉત્તિ..અધિ બદુ્વ્ન  રૂપાહદ વિષયોની તરફ પ્ર રીત કરે છ .બદુ્વ્ના ઉત્તરકાળિા ંઉત્તિ..અધિ બદુ્વ્ન  રૂપાહદ વિષયોની તરફ પ્ર રીત કરે છ .બદુ્વ્ના ઉત્તરકાળિા ં ૫૫ણ વિદ્વાન પરુૂષોન  એક ણ વિદ્વાન પરુૂષોન  એક 
અનભુવૂત દેખાય છ .જ્યા ંબદુ્વ્નો લય અન  ઉદય થિોઅનભુવૂત દેખાય છ .જ્યા ંબદુ્વ્નો લય અન  ઉદય થિો  સ્પષ્ ટસ્પષ્ ટ સિજિાિા ંઆિ  છ  આ જ્ઞાન જ આમિાનુ ં સિજિાિા ંઆિ  છ  આ જ્ઞાન જ આમિાનુ ં
સ્િરૂસ્િરૂ૫ ૫ છ  અન  ત  જ તિાિનો આધાર છ .રાજન ! બસ આ જ ષ ત્રજ્ઞ આમિાન  પ્રકાવર્ત કરિાિાળી વિવધ છ .છ  અન  ત  જ તિાિનો આધાર છ .રાજન ! બસ આ જ ષ ત્રજ્ઞ આમિાન  પ્રકાવર્ત કરિાિાળી વિવધ છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે પછૂ્ુ ં કેઃ િ ે સપશ ! િન  િન અન  બદુ્વ્ના ં લષણો બતાિિાની ૃૃપા કરો.અધ્યામિ ર્ાસ્ત્રોના રે પછૂ્ુ ં કેઃ િ ે સપશ ! િન  િન અન  બદુ્વ્ના ં લષણો બતાિિાની ૃૃપા કરો.અધ્યામિ ર્ાસ્ત્રોના 
વિદ્વાનોએ ત  જાણવુંવિદ્વાનોએ ત  જાણવુ ં અમયતં આિ્યક બતાવ્યુ ંછ .અમયતં આિ્યક બતાવ્યુ ંછ .  
સપે કહ્ુ ં કેઃ બદુ્વ્ન  આમિાન  આવશ્રત સિજિી જોઇએ, ત થી ત  પોતાના અવધષ્ િાસપે કહ્ુ ં કેઃ બદુ્વ્ન  આમિાન  આવશ્રત સિજિી જોઇએ, ત થી ત  પોતાના અવધષ્ િાનભતૂ આમિાની ઇ્છા નભતૂ આમિાની ઇ્છા 
કરતી રિ ેછ ..નિી તો ત  આધારના વિના ટકી ર્કતી નથી.વિષય અન  ઇધ્્દ્દયોના સયંોર્થી બદુ્વ્ ઉમપન્ન કરતી રિ ેછ ..નિી તો ત  આધારના વિના ટકી ર્કતી નથી.વિષય અન  ઇધ્્દ્દયોના સયંોર્થી બદુ્વ્ ઉમપન્ન 
થાય છ  અન  િન તો થાય છ  અન  િન તો ૫૫િલેાથંી જ ઉમપન્ન િોય િલેાથંી જ ઉમપન્ન િોય છ .બદુ્વ્ પોત  િાસનાિાળી નથી.. િાસનાિાળંુ તો િન જ છ .બદુ્વ્ પોત  િાસનાિાળી નથી.. િાસનાિાળંુ તો િન જ 
િાનિાિા ંઆિ  છ .િન અન  બદુ્વ્િા ંઆટલો જ ભ દ છ .િાનિાિા ંઆિ  છ .િન અન  બદુ્વ્િા ંઆટલો જ ભ દ છ .  
યવુધવષ્ િયવુધવષ્ િરે પછૂ્ુ ંકેઃ આપનાથી પિૂશકાળિા ંબ્રાહ્મણોનુ ંઅરે પછૂ્ુ ંકેઃ આપનાથી પિૂશકાળિા ંબ્રાહ્મણોનુ ંઅ૫૫િાન કેિ થયુ ં?િાન કેિ થયુ ં?  

સપે કિ ેછ  કેઃ ધન અન  સંસપે કિ ેછ  કેઃ ધન અન  સં૫૫વત્ત િોટા િોટા બદુ્વ્િાન અન  શરૂિીર િનષુ્ યોવત્ત િોટા િોટા બદુ્વ્િાન અન  શરૂિીર િનષુ્ યોન  ન  ૫૫ણ િોિિા ંનાણ િોિિા ંનાખી દે છ . સખુ ખી દે છ . સખુ 
અન  વિલાસનુ ંજીિન વ્યવતત કરનારા તિાિ િનષુ્ યોઅન  વિલાસનુ ંજીિન વ્યવતત કરનારા તિાિ િનષુ્ યો ત નાથી િોહિત થઇ જાય છ . ત નાથી િોહિત થઇ જાય છ .  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................  

રાિાયણિા ંિણશિ લરાિાયણિા ંિણશિ લ  જીિન ઉજીિન ઉ૫૫યોર્ી િાતોયોર્ી િાતો  
  આળસ મયજીન  યથા સિય કાિ કરી લ વુ.ં.િિણા ંકરિાનુ ંકાયશ િિણા ંજ કરી દેવુ.ંઆળસ મયજીન  યથા સિય કાિ કરી લ વુ.ં.િિણા ંકરિાનુ ંકાયશ િિણા ંજ કરી દેવુ.ં  
  વિધાતાએ વિધાતાએ ૫૫ણ સ્ત્રીના હ્રદયની ર્વત જાણી નથી.ણ સ્ત્રીના હ્રદયની ર્વત જાણી નથી.  
  સારા સ્િભાિથી જ સ્ન િ િરતાઇ જાય છ .િ ર અન  પ્ર િ છપાવ્યા ંછસારા સ્િભાિથી જ સ્ન િ િરતાઇ જાય છ .િ ર અન  પ્ર િ છપાવ્યા ંછ૫૫તા ંનથી.તા ંનથી.  
  કાિના(ઇ્છા) અન  કાિિાસના ખરાબ નથી ત નો અવતરેક ભયકંકાિના(ઇ્છા) અન  કાિિાસના ખરાબ નથી ત નો અવતરેક ભયકંર છ .ર છ .  
  તિાિ જીિો પોતપોતાના કિો દ્વારા સખુતિાિ જીિો પોતપોતાના કિો દ્વારા સખુ--દુઃખ ભોર્િ  છ .દુઃખ ભોર્િ  છ .  
  ર્િ સ િક..ૃૃર્િ સ િક..ૃૃ૫૫ણ રાજા..દુષ્ ટણ રાજા..દુષ્ ટ સ્ત્રી..ક સ્ત્રી..ક૫૫ટી વિત્ર...આ ચાર શળૂી સિાન છ .ટી વિત્ર...આ ચાર શળૂી સિાન છ .  
  મખૂશ િાણસો સખુિા ંરાજી થઇ જાય છ  અન  દુઃખિા ંખ દ પાિીન  રડિા લાર્  છ  મખૂશ િાણસો સખુિા ંરાજી થઇ જાય છ  અન  દુઃખિા ંખ દ પાિીન  રડિા લાર્  છ  ૫૫ણ ધીર પરુૂષો ણ ધીર પરુૂષો 

બનં્ન  બનં્ન  ૫૫હરક્સ્થવતન  એક સિાન ર્ણીન  ચાલ  છ .હરક્સ્થવતન  એક સિાન ર્ણીન  ચાલ  છ .  
  િનષુ્ યિનષુ્ યનુ ંજીિન શ્ર્ા અન  વિિ કથી ચાલ  છ ..વિિ ક ના િોય નુ ંજીિન શ્ર્ા અન  વિિ કથી ચાલ  છ ..વિિ ક ના િોય ૫૫રંત ુશ્ર્ા િોય તો બીજાના વિિ કથી રંત ુશ્ર્ા િોય તો બીજાના વિિ કથી 

લાભ ઉિાિી ર્કાય છ .બીજાના વિિ કથી લાભ ઉિાિિાની યોગ્યતાનુ ંનાિ શ્ર્ા છ .લાભ ઉિાિી ર્કાય છ .બીજાના વિિ કથી લાભ ઉિાિિાની યોગ્યતાનુ ંનાિ શ્ર્ા છ .  
  જીિનિા ંવનરંતર તાજર્ી અન  અતટૂ હદલચસ્પી મયારે જ િળ  છ  કે જ્યારે આંતરીક વિકાસ વનરંતર જીિનિા ંવનરંતર તાજર્ી અન  અતટૂ હદલચસ્પી મયારે જ િળ  છ  કે જ્યારે આંતરીક વિકાસ વનરંતર 

થયો િોય.થયો િોય.  
  િનષુ્ યિનષુ્ ય કેિી રીત  િરે છ  ત  િિમિનુ ંનથી,પરંત ુિનષુ્ ય કેિી રીત  િરે છ  ત  િિમિનુ ંનથી,પરંત ુિનષુ્ ય જીિન કેિી રીત  જીિ  છ  ત  િિમિ છ . જીિન કેિી રીત  જીિ  છ  ત  િિમિ છ .  
  અમયાવધક વિરોધી અમયાવધક વિરોધી ૫૫હરક્સ્થવતિા ંજ િનષુ્ યહરક્સ્થવતિા ંજ િનષુ્ યની ની ૫૫રીષા થાય છ .રીષા થાય છ .  



  પોતાની આિ્યકતાઓ ઓછી કરીન  આપોતાની આિ્યકતાઓ ઓછી કરીન  આ૫ ૫ િાસ્તવિક ર્ાવંત પ્રા તિાસ્તવિક ર્ાવંત પ્રા ત કરી ર્કો છો. કરી ર્કો છો.  
  દરેક દરેક ૫૫િશતિાથંી િણી નીકળતા નથી..દરેક િાથીિશતિાથંી િણી નીકળતા નથી..દરેક િાથીિા ંમતુતાિણી િોતા નથી..સાધઓુ તિાિ જગ્યાએ િા ંમતુતાિણી િોતા નથી..સાધઓુ તિાિ જગ્યાએ 

િળતા નથી..દરેક જરં્લિા ંચદંન િોત ુ ંનથી..સારી સારી ચીજો વિર્ ષ સ્થાનો િળતા નથી..દરેક જરં્લિા ંચદંન િોત ુ ંનથી..સારી સારી ચીજો વિર્ ષ સ્થાનો ૫૫ર જ િળ  છ .ર જ િળ  છ .  
  કહિનાઇઓ અિોન  આમિજ્ઞાન કરાિ  છ  કેઃઅિ  કંઇ િાટીના બન લા છીએ.કહિનાઇઓ અિોન  આમિજ્ઞાન કરાિ  છ  કેઃઅિ  કંઇ િાટીના બન લા છીએ.  
  દુઃખન  જો અિ  ભર્િાનનો પ્રસાદ સિજીએ તો ખરેખર જીિનિા ંચિક આિર્ .દુઃખન  જો અિ  ભર્િાનનો પ્રસાદ સિજીએ તો ખરેખર જીિનિા ંચિક આિર્ .  
  ફતત ચાલિાફતત ચાલિાથી જ પ્રર્વત થતી નથી..હદર્ા થી જ પ્રર્વત થતી નથી..હદર્ા ૫૫ણ જોિી ણ જોિી ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  િાણસ જીભ ઉપર સયંિ રાખ  તો અડધા ભાર્ના ઝઘડા સિા તિાણસ જીભ ઉપર સયંિ રાખ  તો અડધા ભાર્ના ઝઘડા સિા ત થઇ જાય છ . થઇ જાય છ .  
  ઓછં બોલવુ.ં.સમય અન  સુદંર બોલવુ.ં ભર્િાન  તિાિ ઇષ્્િયો બ  બ  આપી છ  જ્યારે જીભ ફતત ઓછં બોલવુ.ં.સમય અન  સુદંર બોલવુ.ં ભર્િાન  તિાિ ઇષ્્િયો બ  બ  આપી છ  જ્યારે જીભ ફતત 

એક જ આપી છ .એક જ આપી છ .  
  જેિી ભાિના િર્  ત િી વસદ્વ્ િળ  છ .જેિી ભાિના િર્  ત િી વસદ્વ્ િળ  છ .  
  જ્િથી કોઇ ખરાબ િોજ્િથી કોઇ ખરાબ િોત ુ ંનથી..ૃુસરં્થી જ િાણસ બર્ડ ેછ .ત ુ ંનથી..ૃુસરં્થી જ િાણસ બર્ડ ેછ .  
  શુ્  પ્ર િિા ંબીજાન  સખુી કરિાની ભાિના િોય છ .શુ્  પ્ર િિા ંબીજાન  સખુી કરિાની ભાિના િોય છ .  
  ભ ગુ ંકરીન  નિી..ભ ર્ા િળીન  ખાિાનુ ંછ .ભ ગુ ંકરીન  નિી..ભ ર્ા િળીન  ખાિાનુ ંછ .  
  િાણસ વિચારે અન  વિચરે મયાસંધુી જીિ  છ .િાણસ વિચારે અન  વિચરે મયાસંધુી જીિ  છ .  
  જે કાિ કરીએ ત િા ંજ િન રાખીએ ત  જ ધ્યાન છ .જે કાિ કરીએ ત િા ંજ િન રાખીએ ત  જ ધ્યાન છ .  
  થય લી ભલૂોથી િળ લો સબક એન  જ અનભુિ કિિેાય છ .થય લી ભલૂોથી િળ લો સબક એન  જ અનભુિ કિિેાય છ .  
  પ્રિાપ્રિાદ અન  આળસ િાણસના ર્ત્રઓુ છ .દ અન  આળસ િાણસના ર્ત્રઓુ છ .  
  વિિ ક વિનાનુ ંજીિન બ્ર ક વિનાના િાિન જેવુ ંછ .વિિ ક વિનાનુ ંજીિન બ્ર ક વિનાના િાિન જેવુ ંછ .  
  િાચં  અન  વિચારે એના કરતા ંજીિનિા ં.તારે ત  શ્ર ષ્ િિાચં  અન  વિચારે એના કરતા ંજીિનિા ં.તારે ત  શ્ર ષ્ િ છ . છ .  
  ફતત જાણ લુ ંકાિ આિર્  નિી,પણ જીિનિા ંઉતારેલુ ંકાિ આિર્ .ફતત જાણ લુ ંકાિ આિર્  નિી,પણ જીિનિા ંઉતારેલુ ંકાિ આિર્ .  
  જીિનિા ંસયંિ..સદાચાર જ્યાસંધુી ના આિ  મયાસંધુી પસુ્તકિાનં ુ ંજ્ઞાન જીિનિા ંસયંિ..સદાચાર જ્યાસંધુી ના આિ  મયાસંધુી પસુ્તકિાનં ુ ંજ્ઞાન કાિ લાર્ર્  નિી.કાિ લાર્ર્  નિી.  
  આઆ૫૫ણ  વિતભાષી બનીશુ ંતો જ સમયભાષી બની ર્કીશુ.ંણ  વિતભાષી બનીશુ ંતો જ સમયભાષી બની ર્કીશુ.ં  
  આંખ અન  કાન એ ભર્િાનન  હ્રદયિા ંદાખલ કરિાના દેિના બ  દરિાજા છ .આંખ અન  કાન એ ભર્િાનન  હ્રદયિા ંદાખલ કરિાના દેિના બ  દરિાજા છ .  
  ક્યારેય બીજાની વન્દા ન કરિી.ક્યારેય બીજાની વન્દા ન કરિી.  
  આમિસ્તવુતથી િંિ ર્ા ંબચવુ ંઅન  કોઇનો આમિસ્તવુતથી િંિ ર્ા ંબચવુ ંઅન  કોઇનો ૫૫ણ અણ અ૫૫કાર ના કરિો.કાર ના કરિો.  
  શ્ર ષ્ િશ્ર ષ્ િજનોનો િોિ ન કરિો..િ દ વન્દા ના કરિી.જનોનો િોિ ન કરિો..િ દ વન્દા ના કરિી..પા.પા૫ ૫ ન કરવુ.ં.અભક્ષ્ય ભષણ અન  ન કરવુ.ં.અભક્ષ્ય ભષણ અન  ૫૫રનારીર્િન રનારીર્િન 

ન કરવુ.ંન કરવુ.ં  
  િાતાિાતા--વપતા અન  ગરુૂની સ િા કરિી.વપતા અન  ગરુૂની સ િા કરિી.  
  ર્રીબ..આંધળાઓન  અન્ન..િસ્ત્ર આપી ત િનો આદર સમકાર કરિો અન  સમયન  ક્યારેય ન છોડવુ.ંર્રીબ..આંધળાઓન  અન્ન..િસ્ત્ર આપી ત િનો આદર સમકાર કરિો અન  સમયન  ક્યારેય ન છોડવુ.ં  
  કોઇની કોઇની ૫૫ણ સાથ  કણ સાથ  ક૫૫ટપણૂશ વ્યિિાર ન કરિો અન  કોઇની ટપણૂશ વ્યિિાર ન કરિો અન  કોઇની ૫૫ણ આજીવિકાન  નકુર્ાન ન ણ આજીવિકાન  નકુર્ાન ન ૫૫િોચાડવુ ંિોચાડવુ ં

તથા ક્યારેતથા ક્યારેય કોઇના ય કોઇના ૫૫ણ વિર્  િનિા ંઅહિત ન વિચારવુ.ંણ વિર્  િનિા ંઅહિત ન વિચારવુ.ં  
  દુર્જનોનો સરં્ ક્યારેય ના કરિો.દુર્જનોનો સરં્ ક્યારેય ના કરિો.  
  સખુનો ઉસખુનો ઉ૫૫ભોર્ એકલા ના કરિો..તિાિની ઉભોર્ એકલા ના કરિો..તિાિની ઉ૫૫ર વિશ્વાસ ના કરિો અન  તિાિ ઉપર ર્કંા ર વિશ્વાસ ના કરિો અન  તિાિ ઉપર ર્કંા ૫૫ણ ના ણ ના 

કરિી.કરિી.  



  રાર્ (આસક્તતરાર્ (આસક્તત--િિમિ) તથા િષે (ઇષાશભાિ) થી મતુત થવુ.ં.તિાિ પ્રાણીઓના હિત (કલ્યાણ)િા ંિિમિ) તથા િષે (ઇષાશભાિ) થી મતુત થવુ.ં.તિાિ પ્રાણીઓના હિત (કલ્યાણ)િા ં
કાયશરત રિવે ુ.ં.બ્રકાયશરત રિવે ુ.ં.બ્રહ્મજ્ઞાન વિષયક બોધન  દ્દઢ કરિો..ધૈયશિાન બનવુ.ં...આ હ્મજ્ઞાન વિષયક બોધન  દ્દઢ કરિો..ધૈયશિાન બનવુ.ં...આ ૫૫રિરિ૫૫દ પ્રાવ તદ પ્રાવ તના ંચાર ના ંચાર 
સોપાન છ .સોપાન છ .  

  જે પોતાની તિાિ કાિનાઓ ઉજે પોતાની તિાિ કાિનાઓ ઉ૫૫ર વિજ્ય પ્રા તર વિજ્ય પ્રા ત કરી લ  છ  ત  સદાયના િાટે સખુી બની જાય છ . કરી લ  છ  ત  સદાયના િાટે સખુી બની જાય છ .  
  ગિૃસ્થોએ સદાય સમપરુૂષોની આચારનીવતનુ ંપાલન કરવુ.ં..પોતાની જ સ્ત્રીની સાથ  પ્ર િ કરિો..ગિૃસ્થોએ સદાય સમપરુૂષોની આચારનીવતનુ ંપાલન કરવુ.ં..પોતાની જ સ્ત્રીની સાથ  પ્ર િ કરિો... . 

ત્જત ધ્્દ્દય રિવે ુ ંતથા પાચં િિા યજ્ઞ કરિા.ત્જત ધ્્દ્દય રિવે ુ ંતથા પાચં િિા યજ્ઞ કરિા.  
  કોઇ ભલ  તપ કરે..કોઇ ભલ  તપ કરે..૫૫િશત ઉિશત ઉ૫૫રથી ભગૃુરથી ભગૃ૫ુ૫તન કરે..તીથોિા ંભ્રિણ કરે..ર્ાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે..યજ્ઞો કરે તન કરે..તીથોિા ંભ્રિણ કરે..ર્ાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે..યજ્ઞો કરે 

અથિા તકશઅથિા તકશ --વિતકો દ્વારા િાદ વિિાદ કરે,પરંત ુપ્રભ ુવિતકો દ્વારા િાદ વિિાદ કરે,પરંત ુપ્રભ ુ૫૫રિામિાની ૃૃપા વિના કોઇપણ પ્રાણી મમૃય ુરિામિાની ૃૃપા વિના કોઇપણ પ્રાણી મમૃય ુ
ઉઉ૫૫ર વિજ્ય િ ળિી ર્કતો નથીર વિજ્ય િ ળિી ર્કતો નથી..  

  જેન  િિમિનો મયાર્ કયો છ  તથા લોભ અન  િોિન  છોડી દીધા છ  ત  કાિ..ર મોધથી રિીત િાનિ જેન  િિમિનો મયાર્ કયો છ  તથા લોભ અન  િોિન  છોડી દીધા છ  ત  કાિ..ર મોધથી રિીત િાનિ 
૫૫રિરિ૫૫દન  પ્રા તદન  પ્રા ત કરે છ . કરે છ .  

  આચરણિા ંલાવ્યા વિનાના કોરા જ્ઞાનથી કોઇ ફાયદો થતો નથી.આચરણિા ંલાવ્યા વિનાના કોરા જ્ઞાનથી કોઇ ફાયદો થતો નથી.  
  સમય એ જ સૌથી િોટો ધિશ છ  અન  અસમય એ જ સૌથી િોટુ પાસમય એ જ સૌથી િોટો ધિશ છ  અન  અસમય એ જ સૌથી િોટુ પા૫ ૫ છ ..એટલ  િન..િચન અન  છ ..એટલ  િન..િચન અન  

કિશથી િંિ ર્ાંકિશથી િંિ ર્ાં  સમય વ્યિિાર કરિો જોઇએ.સમય વ્યિિાર કરિો જોઇએ.  
  જીિ જેવુ ંકિશ કરે છ  ત વુ ંજ ફળ પાિ  છ .જીિ જેવુ ંકિશ કરે છ  ત વુ ંજ ફળ પાિ  છ .  
  તષૃ્ ણાતષૃ્ ણા સિાન કોઇ દુઃખ નથી અન  મયાર્ સિાન કોઇ સખુ નથી. સિાન કોઇ દુઃખ નથી અન  મયાર્ સિાન કોઇ સખુ નથી.  
  તિાિ કાિનાઓનો તિાિ કાિનાઓનો ૫૫રીમયાર્ કરીન  િનષુ્ યરીમયાર્ કરીન  િનષુ્ ય બ્રહ્મજ્ઞાનન  પ્રા ત બ્રહ્મજ્ઞાનન  પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  િનષુ્ યિનષુ્ ય એ િંિ ર્ા ંજે િળ્યુ ંછ  ત િા ંસતંોષ રાખિો જોઇએ..િધનુી ઇ્છા  એ િંિ ર્ા ંજે િળ્યુ ંછ  ત િા ંસતંોષ રાખિો જોઇએ..િધનુી ઇ્છા ન કરિી.િંિ ર્ા ંિધરુ ન કરિી.િંિ ર્ા ંિધરુ 

િાણીનો જ ઉિાણીનો જ ઉ૫૫યોર્ કરિો..અભિ િચનો ક્યારેય ન બોલિા.ંકોઇપણ પ્રકારનુ ંઅર્ભિાન ન કરવુ.ંયોર્ કરિો..અભિ િચનો ક્યારેય ન બોલિા.ંકોઇપણ પ્રકારનુ ંઅર્ભિાન ન કરવુ.ં  
  સસંાર અવનમય તથા દુઃખાલય છ .અિીના તિાિ ભોર્ો ષર્ણક તથા દુઃખદાયી છ  ત થી ત િાથંી સસંાર અવનમય તથા દુઃખાલય છ .અિીના તિાિ ભોર્ો ષર્ણક તથા દુઃખદાયી છ  ત થી ત િાથંી 

િિમિ િટાિીન  ભર્િદ  ભતતો..સતંો િિાપરુૂષોનો સરં્ કરિો.િિમિ િટાિીન  ભર્િદ  ભતતો..સતંો િિાપરુૂષોનો સરં્ કરિો.  
  જે દેર્િા ંઆજીવિકા..અભજે દેર્િા ંઆજીવિકા..અભય..લાજ..સજ્જનતા અન  ઉદારતા...આ પાચં િસ્તઓુ ના િોય ત  દેર્િા ંય..લાજ..સજ્જનતા અન  ઉદારતા...આ પાચં િસ્તઓુ ના િોય ત  દેર્િા ં

૫૫ર્ સુ્ ા ંના મકુિો જોઇએ.ર્ સુ્ ા ંના મકુિો જોઇએ.  
  જે પ્રદેર્િા ંધવનક..િૈદ..િ દપાિી અન  િીિા જળથી ભરેલી નદી...આ ચાર ના િોય મયા ંરિવે ુ ંયોગ્ય જે પ્રદેર્િા ંધવનક..િૈદ..િ દપાિી અન  િીિા જળથી ભરેલી નદી...આ ચાર ના િોય મયા ંરિવે ુ ંયોગ્ય 

નથી.નથી.  
  બાળક..યિુાન..વ ૃ્  ર્િ  ત  િોય બાળક..યિુાન..વ ૃ્  ર્િ  ત  િોય ૫૫ણ આણ આ૫૫ણ  આંર્ણ  આિીન  ઉભા રિ ેએટલ  ત િનો સમકારણ  આંર્ણ  આિીન  ઉભા રિ ેએટલ  ત િનો સમકાર  કરિો કરિો 

જોઇએ.જોઇએ.  
  દુવનયાિા ંધનથી જ તિાિ િાણસો બળિાન બન  છ .જેિની પાસ  સંદુવનયાિા ંધનથી જ તિાિ િાણસો બળિાન બન  છ .જેિની પાસ  સં૫૫વત્ત છ  એ જ બળિાન અન  વત્ત છ  એ જ બળિાન અન  

વિદ્વાન છ .વિદ્વાન છ .  
  ધન જિાથી િનષુ્ યધન જિાથી િનષુ્ યની બદુ્વ્ ઘટી જાય છ .ની બદુ્વ્ ઘટી જાય છ .  
  વનધશનતા અન  મમૃય ુએ બનં્ન િા ંવનધશનતા વિર્ ષ ખરાબ ર્ણાય છ .વનધશનતા અન  મમૃય ુએ બનં્ન િા ંવનધશનતા વિર્ ષ ખરાબ ર્ણાય છ .  
  બદુ્વ્િાનોએ ધનના વિનાર્ની..િનના સતંાપની..ઘરના ખરાબ આચરણનીબદુ્વ્િાનોએ ધનના વિનાર્ની..િનના સતંાપની..ઘરના ખરાબ આચરણની..િર્ વિદ્યાની અન  ..િર્ વિદ્યાની અન  

અઅ૫૫િાનની િાતો બીજાઓની પાસ  કિિેી નિી..િાનની િાતો બીજાઓની પાસ  કિિેી નિી..  
  ધનિીન િાનિી પોતાનુ ંિાન ખોઇન  લોભી િાણસ પાસ  યાચના કરે ત ના કરતા ંઅક્ગ્નસ્નાન સારંૂ.ધનિીન િાનિી પોતાનુ ંિાન ખોઇન  લોભી િાણસ પાસ  યાચના કરે ત ના કરતા ંઅક્ગ્નસ્નાન સારંૂ.  



  જૂિી િાત કરિી ત ના કરતા ંિૌન રિવે ુ ંસારંૂ..જૂિી િાત કરિી ત ના કરતા ંિૌન રિવે ુ ંસારંૂ..૫૫રસ્ત્રી ર્િન કરવુ ંત ના કરતા ંનપુસંક િોવુ ંસારંૂ.. રસ્ત્રી ર્િન કરવુ ંત ના કરતા ંનપુસંક િોવુ ંસારંૂ.. 
ધતૂશની િાતોિા ંલોભાવુંધતૂશની િાતોિા ંલોભાવુ ં ત ના કરતા ંિરણ સારંૂ અન  પારકા ધનથી િીિા ભોજનનો સ્િાદ કરિો ત ના કરતા ંિરણ સારંૂ અન  પારકા ધનથી િીિા ભોજનનો સ્િાદ કરિો 
ત ના કરતા ંભીખ િારં્ીન  ખાવુ ંસારંૂ..િૈ્યા સ્ત્રી સારી ત ના કરતા ંભીખ િારં્ીન  ખાવુ ંસારંૂ..િૈ્યા સ્ત્રી સારી ૫૫રંત ુૃળૂની દુરાચારીણી િહ ુસારી નિી તથા રંત ુૃળૂની દુરાચારીણી િહ ુસારી નિી તથા 
પ્રાણ મયાર્ કરિો સારો પ્રાણ મયાર્ કરિો સારો ૫૫ણ દુષ્ ટણ દુષ્ ટ િાનિીનો સરં્ સારો નિી.. િાનિીનો સરં્ સારો નિી..  

  સ િા િાનન ..ચાદંની અંધારાન ..વ ૃ્ ાિસ્થા સુદંસ િા િાનન ..ચાદંની અંધારાન ..વ ૃ્ ાિસ્થા સુદંરતાન  તથા ભર્િાનની કથા પાપોન  િરે છ .રતાન  તથા ભર્િાનની કથા પાપોન  િરે છ .  
  િંિ ર્નો રોર્ી..લાબંા સિય સધુી િંિ ર્નો રોર્ી..લાબંા સિય સધુી ૫૫રદેર્િા ંરિનેાર..રદેર્િા ંરિનેાર..૫૫રાધીન પ ટ ભરનાર અન  પારકાન  ઘ ર સનૂાર રાધીન પ ટ ભરનાર અન  પારકાન  ઘ ર સનૂાર 

એ બધાનુ ંજીિન મમૃયુ ંસિાન છ .એ બધાનુ ંજીિન મમૃયુ ંસિાન છ .  
  લોભથી બદુ્વ્ ચલાયિાન થાય છ .લોભથી બદુ્વ્ ચલાયિાન થાય છ .  
  ધનનો લોભી..અપ્રસન્ન ર્ચત્તિાળો..અિર્ ઇષ્્િયોિાળો અન  અસતંોષી...આટલાઓ િાટે ધનનો લોભી..અપ્રસન્ન ર્ચત્તિાળો..અિર્ ઇષ્્િયોિાળો અન  અસતંોષી...આટલાઓ િાટે જ્યા ંજાય જ્યા ંજાય 

મયા ંઆપવત્તઓ જ િોય છ .મયા ંઆપવત્તઓ જ િોય છ .  
  જેન  ધનીકના ઘ ર ચાકરી કરી નથી..િીરિનુ ંદુઃખ જોયુ ંનથી અન  ક્યારેય મખુિા ંદીનતાના ંિચનો જેન  ધનીકના ઘ ર ચાકરી કરી નથી..િીરિનુ ંદુઃખ જોયુ ંનથી અન  ક્યારેય મખુિા ંદીનતાના ંિચનો 

ઉ્ચાયાશ નથી ત િનુ ંજીિન ધ્ય છ ..ઉ્ચાયાશ નથી ત િનુ ંજીિન ધ્ય છ ..  
  ૃળૂ િાટે એક િાનિીનો..ર્ાિ િાટે ૃળૂનો અન  દેર્ િાટે ર્ાિન  છોડવુ.ં.ૃળૂ િાટે એક િાનિીનો..ર્ાિ િાટે ૃળૂનો અન  દેર્ િાટે ર્ાિન  છોડવુ.ં.૫૫ણ જ્યારે ત  બધા ણ જ્યારે ત  બધા 

ઉઉ૫૫રથી િન ઉિી જાય મયારથી િન ઉિી જાય મયારે સસંારન  છોડી દેિાિા ંજ કલ્યાણ છ .રે સસંારન  છોડી દેિાિા ંજ કલ્યાણ છ .  
  આ સસંારરૂપી વિષવષૃન  બ  િીિા ંફળ છ ઃ કાવ્યરૂપી અમતૃના રસનો સ્િાદ અન  સજ્જનોનો સરં્.આ સસંારરૂપી વિષવષૃન  બ  િીિા ંફળ છ ઃ કાવ્યરૂપી અમતૃના રસનો સ્િાદ અન  સજ્જનોનો સરં્.  
  અિંકાર રિીત જ્ઞાન..ષિા સહિત ર્ૌયશ અન  ધનપવત િોિા છતા ંવિનયપિૂશક દાનર્ીલતા...આ ત્રણ અિંકાર રિીત જ્ઞાન..ષિા સહિત ર્ૌયશ અન  ધનપવત િોિા છતા ંવિનયપિૂશક દાનર્ીલતા...આ ત્રણ 

દુલશભ કિિેાય છ .દુલશભ કિિેાય છ .  
  ઇશ્વર કોઇન  િારતો નથી..ઇશ્વર કોઇન  િારતો નથી..૫૫રંત ુરંત ુજળ..અક્ગ્ન..વિષ..ર્સ્ત્ર..ક્ષધુા..રોર્ અન  જળ..અક્ગ્ન..વિષ..ર્સ્ત્ર..ક્ષધુા..રોર્ અન  ૫૫િશત ઉિશત ઉ૫૫રથી રથી ૫૫ડવુ.ં.. ડવુ.ં.. 

એિાથંી ર્િ  ત  એકાદ બિાન  પ્રાણી િરણન  ર્રણ થાય છ .એિાથંી ર્િ  ત  એકાદ બિાન  પ્રાણી િરણન  ર્રણ થાય છ .  
  બદુ્વ્િાન િનષુ્ યોબદુ્વ્િાન િનષુ્ યો દુલશભ િસ્તનુી ઇ્છા કરતા નથી..બની ર્ય લી ઘટનાનો ર્ોક કરતા નથી અન   દુલશભ િસ્તનુી ઇ્છા કરતા નથી..બની ર્ય લી ઘટનાનો ર્ોક કરતા નથી અન  

વિવિ૫૫વત્તિા ંર્ભરાતા નથી..વત્તિા ંર્ભરાતા નથી..  
  જે ક્સ્થવતિા ંમકુાયા િોઇએ ત િા ંસતંોષ જે ક્સ્થવતિા ંમકુાયા િોઇએ ત િા ંસતંોષ િાનિાથી જ સખુ િળ  છ .િાનિાથી જ સખુ િળ  છ .  
  રાજા..ૃળૂની નારી..બ્રાહ્મણ..િતં્રી..સ્તન..દાતં..કેર્..નખ અન  નર... આટલા ંસ્થાનભ્રષ્ ટરાજા..ૃળૂની નારી..બ્રાહ્મણ..િતં્રી..સ્તન..દાતં..કેર્..નખ અન  નર... આટલા ંસ્થાનભ્રષ્ ટ થિાથી  થિાથી 

ર્ોભતા ંનથી.ર્ોભતા ંનથી.  
  ઉદ્યિી િનષુ્ યઉદ્યિી િનષુ્ યની પાસ  તિાિ પ્રકારની સંની પાસ  તિાિ પ્રકારની સં૫૫વત્ત આપોઆવત્ત આપોઆ૫ ૫ આિી જાય છ .આિી જાય છ .  
  જે િનષુ્ યજે િનષુ્ ય સાિવસક..આળસ વિનાનો..કાયશની રીતનો જાણકાર..વનવ્યશસની..શરૂો સાિવસક..આળસ વિનાનો..કાયશની રીતનો જાણકાર..વનવ્યશસની..શરૂો  તથા ઉતથા ઉ૫૫કાર કાર 

િાનનાર િોય છ  તથા જેન  ઘણા વિત્રો િોય છ  ત ની પાસ  લક્ષ્ િીિાનનાર િોય છ  તથા જેન  ઘણા વિત્રો િોય છ  ત ની પાસ  લક્ષ્ િી પોતાની જાત  જ સાિ   પોતાની જાત  જ સાિ  ૫૫ર્લ  ર્લ  
ચાલી આિ  છ ..ચાલી આિ  છ ..  

  િાનિીનુ ંધનિાન અથિા તો ર્રીબ િોવુ ંએ તો ત ની િનોદર્ા ઉપર આધાર રાખ  છ .િાનિીનુ ંધનિાન અથિા તો ર્રીબ િોવુ ંએ તો ત ની િનોદર્ા ઉપર આધાર રાખ  છ .  
  ધિશરૂપી જળથી ધનરૂપી કીચડન  ધોિાનો પ્રયાસ કરિો..ધિશરૂપી જળથી ધનરૂપી કીચડન  ધોિાનો પ્રયાસ કરિો..  
  િાનિીન  જેિ મમૃયનુો ભય લાર્  િાનિીન  જેિ મમૃયનુો ભય લાર્  છ  ત િ ધનિાનન  રાજાનો..જળનો..અક્ગ્નનો..ચોરનો તથા છ  ત િ ધનિાનન  રાજાનો..જળનો..અક્ગ્નનો..ચોરનો તથા 

પોતાના પોતાના ૫૫રીિારનો ભય કાયિ રિ ેછ .રીિારનો ભય કાયિ રિ ેછ .  
  િાનિી જે િસ્તનુી જેટલી િધ ુઇ્છા કરતો જાય છ  ત ટલી ત  ઇ્છા િધતી જ જાય છ  અન  જ્યારે િાનિી જે િસ્તનુી જેટલી િધ ુઇ્છા કરતો જાય છ  ત ટલી ત  ઇ્છા િધતી જ જાય છ  અન  જ્યારે 

ત  િસ્ત ુપ્રા તત  િસ્ત ુપ્રા ત થાય મયારે ત ની ઇ્છા દૂર થઇ જાય છ . થાય મયારે ત ની ઇ્છા દૂર થઇ જાય છ .  



  ર મોધ િાત્ર ષણભર ટકે છ ..વિયોર્ અલ્પર મોધ િાત્ર ષણભર ટકે છ ..વિયોર્ અલ્પ સિય લાર્  છ ,પરંત ુિિામિાઓનો પ્ર િ આજીિન ટકી રિ ે સિય લાર્  છ ,પરંત ુિિામિાઓનો પ્ર િ આજીિન ટકી રિ ે
છ .છ .  

  દુવનયાિા ંચાર પ્રકારના વિત્રો િોય છ ઃપતૂ્રાહદ..બીજા વિિાિ િર્ રે..સબધંિાળા..ત્રીજા ૃુળના દુવનયાિા ંચાર પ્રકારના વિત્રો િોય છ ઃપતૂ્રાહદ..બીજા વિિાિ િર્ રે..સબધંિાળા..ત્રીજા ૃુળના 
સબધંીઓ અન  ચોથા દુઃખિાથંી બચાિનાર..સબધંીઓ અન  ચોથા દુઃખિાથંી બચાિનાર..  

  એક દુઃખ પીછો છોડ ેનિી એટલાિા ંબીજુ ંઆિીન  આએક દુઃખ પીછો છોડ ેનિી એટલાિા ંબીજુ ંઆિીન  આ૫૫ણન  ઘ રી િળ  છ .ણન  ઘ રી િળ  છ .  
  જે પોતાના િાથિાંજે પોતાના િાથિાંની િસ્તનુ  છોડીન  દૂરની િસ્ત ુલ િા જાય છ  ત  બનં્ન  િસ્તનુ  ગિુાિી દે છ .ની િસ્તનુ  છોડીન  દૂરની િસ્ત ુલ િા જાય છ  ત  બનં્ન  િસ્તનુ  ગિુાિી દે છ .  
  પોતાનાથી અવધક દરીિોન  જોઇન  કોઇનુ ંઅર્ભિાન િધતુ ંનથી,પરંત ુજ્યારે િનષુ્ યપોતાનાથી અવધક દરીિોન  જોઇન  કોઇનુ ંઅર્ભિાન િધતુ ંનથી,પરંત ુજ્યારે િનષુ્ ય પોતાના કરતા ં પોતાના કરતા ં

િધ ુધનિાનન  જુિ  છ  મયારે સહ ુપોતાન  કંર્ાળ સિજે છ .િધ ુધનિાનન  જુિ  છ  મયારે સહ ુપોતાન  કંર્ાળ સિજે છ .  
  જેની પાસ  ઘણુ ંધન િોય ત  બ્રહ્મઘાતક િોય તોજેની પાસ  ઘણુ ંધન િોય ત  બ્રહ્મઘાતક િોય તો  ૫૫ણ ત નો આદર થાય છ  અન  જે વનધશન િોય ત  ણ ત નો આદર થાય છ  અન  જે વનધશન િોય ત  

ચિંિાના જેિા ઉજળા િરં્િા ંજ્્યો િોય ત િ છતા ંત નુ ંઅચિંિાના જેિા ઉજળા િરં્િા ંજ્્યો િોય ત િ છતા ંત નુ ંઅ૫૫િાન થાય છ .િાન થાય છ .  
  જે િાણસની પાસ  થોડી સંજે િાણસની પાસ  થોડી સં૫૫વત્ત િોય ત ટલાિા ંત  પોતાન  સખુી િાનીન  ઉદ્યિ કરતો નથી તો વત્ત િોય ત ટલાિા ંત  પોતાન  સખુી િાનીન  ઉદ્યિ કરતો નથી તો 

વિધાતા વિધાતા ૫૫ણ એની ર્ચિંતા છોડી દે છ .ણ એની ર્ચિંતા છોડી દે છ .  
  જેનાિા ંસાિસ..ઉમસાિ અન  જેનાિા ંસાિસ..ઉમસાિ અન  ૫૫રાર મિ રાર મિ નથી ત ન  જોઇન  ર્ત્રઓુ િસ  છ .નથી ત ન  જોઇન  ર્ત્રઓુ િસ  છ .  
  ર્ાસ્ત્રિા ંપારંર્ત િોિા છતા ંજે ધિશ કરતો નથી ત નુ ંભણતર વથૃા છ  અન  જ્ઞાની િોિા છતા ંજે ર્ાસ્ત્રિા ંપારંર્ત િોિા છતા ંજે ધિશ કરતો નથી ત નુ ંભણતર વથૃા છ  અન  જ્ઞાની િોિા છતા ંજે 

ત્જત ષ્્િય નથી ત ન  વધક્કાર છ .ત્જત ષ્્િય નથી ત ન  વધક્કાર છ .  
  િાણસ  પોતાના સિયનો સદઉિાણસ  પોતાના સિયનો સદઉ૫૫યોર્ દાન આપિાિા.ં.પણુ્ય કાયશિા ંઅન  ર્ાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરિાિા ંયોર્ દાન આપિાિા.ં.પણુ્ય કાયશિા ંઅન  ર્ાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરિાિા ં

કરિો જોઇએ.કરિો જોઇએ.  
  બળિાનન  કશુંબળિાનન  કશું  બોજારૂબોજારૂ૫ ૫ નથી..ઉદ્યિીન  કશુ ંદૂર નથી..વિદ્વાનન  ક્યાયં વિદેર્ નથી અન  િીિા નથી..ઉદ્યિીન  કશુ ંદૂર નથી..વિદ્વાનન  ક્યાયં વિદેર્ નથી અન  િીિા 

બોલાન  કોઇ ર્ત્ર ુનથી.બોલાન  કોઇ ર્ત્ર ુનથી.  
  સરં્યિા ંસરં્યિા ં૫૫ડિાથી બધા ંકાિ અટકી જાય છ .ડિાથી બધા ંકાિ અટકી જાય છ .  
  પારકાનો તાબ દાર બની િાનિી જેટલો િખત ટાઢ..તાપ અન  િષાશની વિપારકાનો તાબ દાર બની િાનિી જેટલો િખત ટાઢ..તાપ અન  િષાશની વિ૫૫વત્તઓ સિન કરે છ  ત ના વત્તઓ સિન કરે છ  ત ના 

એકસોિા ભાર્િા ંએકસોિા ભાર્િા ં૫૫ણ જો ભર્િાનનુ ંનાિ લ  તો ત ણ જો ભર્િાનનુ ંનાિ લ  તો ત ન  અન ક ર્ણુ ંિધારે સખુ પ્રા તન  અન ક ર્ણુ ંિધારે સખુ પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  સ્િાધીનોનુ ંજ જીવ્યુ ંસફળ છ ઃસ્િાધીનોનુ ંજ જીવ્યુ ંસફળ છ ઃ૫૫રાધીન બનીન  જેઓ જીિ  છ  ત ઓ મડુદા ંજેિા છ .રાધીન બનીન  જેઓ જીિ  છ  ત ઓ મડુદા ંજેિા છ .  
  સ િાધિશ એટલો કિીન છ  કે યોર્ીઓ સ િાધિશ એટલો કિીન છ  કે યોર્ીઓ ૫૫ણ ત નુ ંપાલન કરી ર્કતા નથી.ણ ત નુ ંપાલન કરી ર્કતા નથી.  
  સિજ્યા વિચાયાશ વિના કોઇ કાિિા ંિાથુ ંિારવુ ંએ િિામખૂશતા છ ..સિજ્યા વિચાયાશ વિના કોઇ કાિિા ંિાથુ ંિારવુ ંએ િિામખૂશતા છ ..  
  પોતાના આવશ્રતોનુ ંપાપોતાના આવશ્રતોનુ ંપાલન..સ્િાિીની સ િા..ધિશ અન  પતૂ્ર જ્િ...એ કાયોિા ંબીજાઓથી કાિ ચાલી લન..સ્િાિીની સ િા..ધિશ અન  પતૂ્ર જ્િ...એ કાયોિા ંબીજાઓથી કાિ ચાલી 

ર્કતુ ંનથી.ર્કતુ ંનથી.  
  પારકી પચંાતિા ંક્યારેય પડવુ ંનિીં.પારકી પચંાતિા ંક્યારેય પડવુ ંનિીં.  
  વિદ્યા..બળ અન  યર્થી વિખ્યાવત િ ળિ  છ  ત િનુ ંજીિન ષણભરનુ ંિોય તો વિદ્યા..બળ અન  યર્થી વિખ્યાવત િ ળિ  છ  ત િનુ ંજીિન ષણભરનુ ંિોય તો ૫૫ણ સફળ છ .ણ સફળ છ .  
  જેઓ પોતાના પતૂ્ર..ગરુૂ..સ િક અન  ર્રીબ જેઓ પોતાના પતૂ્ર..ગરુૂ..સ િક અન  ર્રીબ ૫૫રીિાર ઉરીિાર ઉ૫૫ર દયા કરતા નથીર દયા કરતા નથી  ત િનુ ંજીિન અફળ છ .ત િનુ ંજીિન અફળ છ .  
  જેિન  ર્ાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન અન  સારાસારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર સારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર પ ટ જેિન  ર્ાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન અન  સારાસારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર સારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર પ ટ 

ભરિાન  જ જીિનનુ ંમખુ્ય કતશવ્ય િાન  છ  ત િા િનષુ્ યભરિાન  જ જીિનનુ ંમખુ્ય કતશવ્ય િાન  છ  ત િા િનષુ્ યિા ંઅન  પશઓુિા ંકર્ો જ ફેર નથી.િા ંઅન  પશઓુિા ંકર્ો જ ફેર નથી.  
  જેઓ ચતરુ િોય છ  ત ઓ િર્ર કહ્ય  બીજાના િનોભાિ જાણી લ  છ .જેઓ ચતરુ િોય છ  ત ઓ િર્ર કહ્ય  બીજાના િનોભાિ જાણી લ  છ .  



  બીજાના ભાિબીજાના ભાિ  ઉઉ૫૫રથી એના િનની િાતો જાણિાનુ ંકાિ બદુ્વ્િાનો જ કરી ર્કે છ .આકાર..ભાિ.. રથી એના િનની િાતો જાણિાનુ ંકાિ બદુ્વ્િાનો જ કરી ર્કે છ .આકાર..ભાિ.. 
ચાલ..કાિ..બોલચાલ...િર્ રેથી અન  આંખો તથા મખુ ચાલ..કાિ..બોલચાલ...િર્ રેથી અન  આંખો તથા મખુ ૫૫રના ભાિથી બીજાના િનની િાત જાણી રના ભાિથી બીજાના િનની િાત જાણી 
ર્કાય છ .ર્કાય છ .  

  જે પ્રસરં્ન  યોગ્ય િાત..પ્ર િન  યોગ્ય વિત્ર અન  પોતાના સાિથયશન  યોગ્ય ર મોધ...આ ત્રણ બાબતોન  જે પ્રસરં્ન  યોગ્ય િાત..પ્ર િન  યોગ્ય વિત્ર અન  પોતાના સાિથયશન  યોગ્ય ર મોધ...આ ત્રણ બાબતોન  
સિજે છ  સિજે છ  ત  જ વિદ્વાન કિિેાય છ .ત  જ વિદ્વાન કિિેાય છ .  

  રાજા..સ્ત્રી અન  બળદ એિન  પાસ  જે કોઇ રિ ેત ની સાથ  ત  લપ ટાઇ જાય છ .રાજા..સ્ત્રી અન  બળદ એિન  પાસ  જે કોઇ રિ ેત ની સાથ  ત  લપ ટાઇ જાય છ .  
  સિય વિનાની િાત ખદુ બિૃસ્પવત કરે તો સિય વિનાની િાત ખદુ બિૃસ્પવત કરે તો ૫૫ણ સારી લાર્તી નથી.ણ સારી લાર્તી નથી.  
  કોઇ ર્િ  ત ટલો અનાદર કરે છતા ંધૈયશિાન િાનિીની બદુ્વ્િા ંક્યારેય ફેર કોઇ ર્િ  ત ટલો અનાદર કરે છતા ંધૈયશિાન િાનિીની બદુ્વ્િા ંક્યારેય ફેર ૫૫ડતો નથી.ડતો નથી.  
  અશ્વ..ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િીણા..િાઅશ્વ..ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િીણા..િાણી..િનષુ્ યણી..િનષુ્ ય અન  સ્ત્રી...આ બધા ંગણુિાનની પાસ  સારા ંરિ ેછ ,પરંત ુ અન  સ્ત્રી...આ બધા ંગણુિાનની પાસ  સારા ંરિ ેછ ,પરંત ુ

વનગુશણી પાસ  જિાથી બર્ડી જાય છ .વનગુશણી પાસ  જિાથી બર્ડી જાય છ .  
  બાળકની બાળકની ૫૫ણ સારી િાત િાન  ત  ડાહ્યો િાણસ..ણ સારી િાત િાન  ત  ડાહ્યો િાણસ..  
  બાધંિ..બાધંિ..૫૫મની..સ િક..પોતાની બદુ્વ્ અન  પોતાનુ ંબળ...આ પાચંની મની..સ િક..પોતાની બદુ્વ્ અન  પોતાનુ ંબળ...આ પાચંની ૫૫રીષા કસોટી વિરીષા કસોટી વિ૫૫વત્ત જ ર્ણાય વત્ત જ ર્ણાય 

છ .છ .  
  કાિ કયાશ વસિાય કોઇની પાકાિ કયાશ વસિાય કોઇની પાસ થી કાઇં લ વુ ંનિી.સ થી કાઇં લ વુ ંનિી.  
  ર્ત્ર ુનાનો િોય અન  ર્ત્ર ુનાનો િોય અન  ૫૫રાર મિથી રાર મિથી ૫૫ણ ત  િાથિા ંઆિતો ના િોય તો એની બરાબરીનો ઘાતક ણ ત  િાથિા ંઆિતો ના િોય તો એની બરાબરીનો ઘાતક 

લાિીન  ત ન  પ લાની સાથ  ર્ભડાિી દેિો જોઇએ.લાિીન  ત ન  પ લાની સાથ  ર્ભડાિી દેિો જોઇએ.  
  ર્બ્દના કારણન  જાણ્યા વિના ડરવુ ંનિી..િાત્ર અિાજ સાભંળીન  ડરી જવુ ંયોગ્ય નથી.ર્બ્દના કારણન  જાણ્યા વિના ડરવુ ંનિી..િાત્ર અિાજ સાભંળીન  ડરી જવુ ંયોગ્ય નથી.  
  ર્િ  ત િો ૃુળિાન િાણસ િોય ર્િ  ત િો ૃુળિાન િાણસ િોય ૫૫ણ ધન વિના એન  ણ ધન વિના એન  કોઇ બોલાિતુ ંનથી.અરે ! વનધશન િાનિીનો તો કોઇ બોલાિતુ ંનથી.અરે ! વનધશન િાનિીનો તો 

ત ની ત ની ૫૫મની મની ૫૫ણ મયાર્ કરે છ .ણ મયાર્ કરે છ .  
  બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..સબધંી..ઉબ્રાહ્મણ..ષવત્રય..સબધંી..ઉ૫૫કારી અન  િતં્રી...એટલાન  અવધકાર આકારી અન  િતં્રી...એટલાન  અવધકાર આ૫૫િો નિી.િો નિી.  
  અવત ધનની પ્રાવ તઅવત ધનની પ્રાવ તથી િાનિી સ્િ ્છાચારી બની જાય છ .થી િાનિી સ્િ ્છાચારી બની જાય છ .  
  ધન ઉધન ઉ૫૫ર િાથ િારિો..િસ્તઓુની અદલાર િાથ િારિો..િસ્તઓુની અદલા--બદલી કરિી..કાિિા ંઆળસ..બદુ્વ્િીનબદલી કરિી..કાિિા ંઆળસ..બદુ્વ્િીન  બનવુ.ં.બનવુ.ં.૫૫રસ્ત્રીથી રસ્ત્રીથી 

વપ્રવત કરિી..રાજાના ધનન  લુટંાિવુ.ં.રાજાની વનમય વપ્રવત કરિી..રાજાના ધનન  લુટંાિવુ.ં.રાજાની વનમય ૫૫રીષા કરિી..રાજાના પછૂયા વિના િિમિની રીષા કરિી..રાજાના પછૂયા વિના િિમિની 
િસ્તઓુ ર્િ  ત ન  આિસ્તઓુ ર્િ  ત ન  આ૫૫િી...આ બધા ંિતં્રીઓના દોષ છ .િી...આ બધા ંિતં્રીઓના દોષ છ .  

  ચતરુ િાણસો જ સાચાન  જુ.ંુ અન  જુિાન  સાચુ ંકરી બતાિ  છ .ચતરુ િાણસો જ સાચાન  જુ.ંુ અન  જુિાન  સાચુ ંકરી બતાિ  છ .  
  જે યકુ્તતથી થઇ ર્કે છ  ત  પરાર મિથી બની ર્કતુંજે યકુ્તતથી થઇ ર્કે છ  ત  પરાર મિથી બની ર્કતુ ં નથી.નથી.  
  દુષ્ ટદુષ્ ટ  ૫૫મની..મખૂશ વિત્ર..સાિો જિાબ આમની..મખૂશ વિત્ર..સાિો જિાબ આ૫૫નાર નોકર અન  સાનાર નોકર અન  સા૫૫િાળા ઘરિા ંવનિાસ..આ બધા ંમમૃય ુિાળા ઘરિા ંવનિાસ..આ બધા ંમમૃય ુ

સિાન છ સિાન છ   
  બદુ્વ્ એ જ િાનિીનુ ંસાચુ ંબળ છ .બદુ્વ્ એ જ િાનિીનુ ંસાચુ ંબળ છ .  
  બોલાવ્યા વિના કોઇની પાસ  જવુ ંઅન  પછૂયા વિના િાત કરિી... ત  નાદાની કિિેાય છ .બોલાવ્યા વિના કોઇની પાસ  જવુ ંઅન  પછૂયા વિના િાત કરિી... ત  નાદાની કિિેાય છ .  
  વિષારી વષૃ..િાલતો દાતં અન  દુષ્ ટવિષારી વષૃ..િાલતો દાતં અન  દુષ્ ટ િતં્રી િતં્રી..આ ત્રણ ન  ઉખાડી નાખિાથી જ સખુ પ્રા ત..આ ત્રણ ન  ઉખાડી નાખિાથી જ સખુ પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  સારી િાત ભલ  કોઇન  િાિી લાર્  ત િ છતા ંત નો અંત સારો જ આિ  છ .સારી િાત ભલ  કોઇન  િાિી લાર્  ત િ છતા ંત નો અંત સારો જ આિ  છ .  
  જે દુષ્ ટજે દુષ્ ટ છ  ત  ક્યારેય પોતાનો જાવત સ્િભાિ છોડતો નથી. છ  ત  ક્યારેય પોતાનો જાવત સ્િભાિ છોડતો નથી.  
  િલકા િાનિીન  ર્િ  ત ટલો ઉંચો બનાિો અન  િાન આપો,પરંત ુછ િટે ત  દર્ો દીધા વિના રિતેો િલકા િાનિીન  ર્િ  ત ટલો ઉંચો બનાિો અન  િાન આપો,પરંત ુછ િટે ત  દર્ો દીધા વિના રિતેો 

નથી.નથી.  



  વપ્રવપ્રય એ છ  કે જે આજ્ઞા પ્રિાણ  ચાલ ..ચતરુ એ છ  કે જેનો સજ્જનો સમકાર કરે..સંય એ છ  કે જે આજ્ઞા પ્રિાણ  ચાલ ..ચતરુ એ છ  કે જેનો સજ્જનો સમકાર કરે..સં૫૫દ એ છ  કે જે દ એ છ  કે જે 
અિંકારના િધારે..સખુી એ છ  કે જે લાલચુ ંના િોય..ખરો વિત્ર એ છ  કે જે કપટ રિીત િોય અન  અિંકારના િધારે..સખુી એ છ  કે જે લાલચુ ંના િોય..ખરો વિત્ર એ છ  કે જે કપટ રિીત િોય અન  
પરુૂષ એ કિિેાય કે જે ત્જત ષ્્િય િોય.પરુૂષ એ કિિેાય કે જે ત્જત ષ્્િય િોય.  

  જે વ્યક્તત ભોર્વિલાસિા ંડબૂ લો રિ ેછ  ત ન  પોતાનુંજે વ્યક્તત ભોર્વિલાસિા ંડબૂ લો રિ ેછ  ત ન  પોતાનુ ં ભલુ ંબરંુૂ ભલુ ંબરંુૂ ૫૫ણ સિજાતુ ંનથી.ણ સિજાતુ ંનથી.  
  િનષુ્ યિનષુ્ યએ કાચા કાનના થવુ ંના ઘટે..કોઇના ચડાવ્યાથી કોઇન  વર્ષા કરિી એ રાજનીવત નથી.ગણુ એ કાચા કાનના થવુ ંના ઘટે..કોઇના ચડાવ્યાથી કોઇન  વર્ષા કરિી એ રાજનીવત નથી.ગણુ 

દોષની ખાત્રી કયાશ વિના કોઇની પ્રવતષ્ િાદોષની ખાત્રી કયાશ વિના કોઇની પ્રવતષ્ િા કરિી કે દંડ દેિો એ ઉર્ચત નથી. કરિી કે દંડ દેિો એ ઉર્ચત નથી.  
  જે ભ દ ખલુ્લો થઇ જાય ત  કોડીની હકિંિતનો જે ભ દ ખલુ્લો થઇ જાય ત  કોડીની હકિંિતનો ૫૫ણ રિતેો નથી.િતં્ર(સલાિ)રૂપી બીજણ રિતેો નથી.િતં્ર(સલાિ)રૂપી બીજન  ગુ તન  ગુ ત રાખવુ ં રાખવુ ં

અન  ત ન  બીજાના કાનિા ંઅન  ત ન  બીજાના કાનિા ં૫૫ડિા દેવુ ંનિી.ડિા દેવુ ંનિી.  
  આઆ૫૫િાનુ.ં.લ િાનુ ંઅન  કરિાનુ.ં..એ કાિોિા ંવિલબં ના કરતા ંતમકાળ કરી નાખિા,ંકારણ કેઃ યોગ્ય િાનુ.ં.લ િાનુ ંઅન  કરિાનુ.ં..એ કાિોિા ંવિલબં ના કરતા ંતમકાળ કરી નાખિા,ંકારણ કેઃ યોગ્ય 

સિય ચકુી જિાથી આખો ખ લ બર્ડી જાય છ .સિય ચકુી જિાથી આખો ખ લ બર્ડી જાય છ .  
  કોઇનો અકોઇનો અ૫૫રાધ જાણી લીધા રાધ જાણી લીધા ૫૫છી ત ન  લક્ષ્ યછી ત ન  લક્ષ્ યિા ંલીધા વિના અિા ંલીધા વિના અ૫૫રાધીની સાથ  િ ળ કરિો રાધીની સાથ  િ ળ કરિો ત  તો ત  તો 

િધારે ખરાબ છ ,કારણ કેઃ એક િખત વિત્ર બનીન  જે ર્ત્રનુુ ંકાિ કરી ચકુ્યો િોય ત ની સાથ  િ ળ િધારે ખરાબ છ ,કારણ કેઃ એક િખત વિત્ર બનીન  જે ર્ત્રનુુ ંકાિ કરી ચકુ્યો િોય ત ની સાથ  િ ળ 
કરિો ત  ચાલી ર્ય લા મમૃયનુ  પાછં બોલાિિા જેવુ ંછ .કરિો ત  ચાલી ર્ય લા મમૃયનુ  પાછં બોલાિિા જેવુ ંછ .  

  કાિ પડયા વિના કોઇના સાિશથ્યનો તાર્ કાઢી ર્કાતો નથી.કાિ પડયા વિના કોઇના સાિશથ્યનો તાર્ કાઢી ર્કાતો નથી.  
  જે િાણસોન  પોતાના અન  પારકાના બળાબળનુ ંજ્ઞાન િોય ત  િાનિી વિજે િાણસોન  પોતાના અન  પારકાના બળાબળનુ ંજ્ઞાન િોય ત  િાનિી વિ૫૫વત્તિા ંવત્તિા ં૫૫ણ દુઃખ પાિતો ણ દુઃખ પાિતો 

નથી.નથી.  
  જે અનરુ્ચત કાિનો પ્રારંભ..પોતાના ભાઇઓ સાથ  લડાઇ..બળિાન સાથ  બરાબરી અન  સ્ત્રીઓ ઉજે અનરુ્ચત કાિનો પ્રારંભ..પોતાના ભાઇઓ સાથ  લડાઇ..બળિાન સાથ  બરાબરી અન  સ્ત્રીઓ ઉ૫૫ર ર 

ભરોસો કરે છ  ત  િાથ  કરીન  મમૃયનુ ુ ંદ્વાર ખખડાિ  છ .ભરોસો કરે છ  ત  િાથ  કરીન  મમૃયનુ ુ ંદ્વાર ખખડાિ  છ .  
  િનની િાત િનિા ંરાખી મકુિાથી તો ઉલ્ટંુ દુઃખ િધ  છ .િનની િાત િનિા ંરાખી મકુિાથી તો ઉલ્ટંુ દુઃખ િધ  છ .  
  જેનુ ંર્ચત્ત િેકાણ  નથી એનુ ંચરીત્ર ઘણુ ંજેનુ ંર્ચત્ત િેકાણ  નથી એનુ ંચરીત્ર ઘણુ ંવિર્ચત્ર િોય છ .વિર્ચત્ર િોય છ .  
  જ્યા ંસખુ છ  મયા ંકોઇન  કોઇ પ્રકારનુ ંવિઘ્ન અિ્ય િોય છ  જ !જ્યા ંસખુ છ  મયા ંકોઇન  કોઇ પ્રકારનુ ંવિઘ્ન અિ્ય િોય છ  જ !  
  દુષ્ ટોદુષ્ ટો એિી િાયાિી રિત રિતા િોય છ  જે આ એિી િાયાિી રિત રિતા િોય છ  જે આ૫૫ણાથી સિજી ર્કાતી નથી.વિલન િખત  દૂરથી ણાથી સિજી ર્કાતી નથી.વિલન િખત  દૂરથી 

જોતા ંઉંચો િાથ કરીન  બોલાિ  છ ..પ્ર િભરી આંખ  જુિ  છ ..પોતાનુ ંઅડધ ુઆસન ખાલી કરીન  ત ની જોતા ંઉંચો િાથ કરીન  બોલાિ  છ ..પ્ર િભરી આંખ  જુિ  છ ..પોતાનુ ંઅડધ ુઆસન ખાલી કરીન  ત ની 
ઉઉ૫૫ર પોતાની સાથ ર પોતાની સાથ   બ સાડ ેછ ..સારી રીત  પ્ર િથી િળ  છ ..સારી રીત  િાતો કરાિ  છ ..જાત  િીિી િીિી બ સાડ ેછ ..સારી રીત  પ્ર િથી િળ  છ ..સારી રીત  િાતો કરાિ  છ ..જાત  િીિી િીિી 
િાતો કરે છ ..છતા ંધીરે રિીન  િંડ ેકાળજે પ ટિા ંછરી હલુાિ  છ .િાતો કરે છ ..છતા ંધીરે રિીન  િંડ ેકાળજે પ ટિા ંછરી હલુાિ  છ .  

  ગિુાિ લી ભવૂિ પાછી િ ળિિી સિજ છ ,પરંત ુચતરુ તથા િફાદાર સ િક પાછો િળી ર્કતો નથી.ગિુાિ લી ભવૂિ પાછી િ ળિિી સિજ છ ,પરંત ુચતરુ તથા િફાદાર સ િક પાછો િળી ર્કતો નથી.  
  દયાિતં રાજા..સિશભષી બ્રાહ્મણ..કાદયાિતં રાજા..સિશભષી બ્રાહ્મણ..કાિાતરુ નારી..દુષ્ ટિાતરુ નારી..દુષ્ ટ પ્રૃૃવતનો વિત્ર..સાિ  બોલનાર નોકર..  પ્રૃૃવતનો વિત્ર..સાિ  બોલનાર નોકર.. 

અસાિધાન અવધકારી અન  અનુઅસાિધાન અવધકારી અન  અન૫ુ૫કારી...ત િનો મયાર્ કરિો જોઇએ.કારી...ત િનો મયાર્ કરિો જોઇએ.  
  જેિ સાજેિ સા૫૫ન  દૂધ પીિડાિિાથી વિષ િધ  છ  ત િ પહંડતોના ઉન  દૂધ પીિડાિિાથી વિષ િધ  છ  ત િ પહંડતોના ઉ૫૫દેર્થી મખૂોન  ર્ાવંત થતી નથી,પરંત ુદેર્થી મખૂોન  ર્ાવંત થતી નથી,પરંત ુ

ર મોધ િધ  છ  િાટે મખૂશન  ક્યારેય ઉર મોધ િધ  છ  િાટે મખૂશન  ક્યારેય ઉ૫૫દેર્ આપિો નિી.દેર્ આપિો નિી.  
  જે પોતાના ર્જે પોતાના ર્ત્રઓુન  સબળ કે વનબશળ ધારી લઇન  ત િનો ખરેખરો ભ દ જાણી લ તો નથી ત ન  ર્ત્ર ુત્રઓુન  સબળ કે વનબશળ ધારી લઇન  ત િનો ખરેખરો ભ દ જાણી લ તો નથી ત ન  ર્ત્ર ુ

િાયાશ વિના છોડતો નથી.િાયાશ વિના છોડતો નથી.  
  સજ્જનના સરં્થી પ્રવતષ્ િાસજ્જનના સરં્થી પ્રવતષ્ િા િધ  છ ,પરંત ુદુર્જનના સરં્થી પ્રવતષ્ િા િધ  છ ,પરંત ુદુર્જનના સરં્થી પ્રવતષ્ િા િણાય છ . િણાય છ .  
  િાથી સ્પર્શ કરતા ંજ..સાપ ડસતા ંજ..રાજા રષણ કરતો િોિા છતા ંઅન  દુષ્ ટિાથી સ્પર્શ કરતા ંજ..સાપ ડસતા ંજ..રાજા રષણ કરતો િોિા છતા ંઅન  દુષ્ ટ િસતો િોય તો  િસતો િોય તો ૫૫ણ ણ 

િારી નાખ  છ .િારી નાખ  છ .  



  રાજા..ર્ાડંો બાળક..અસાિધાન ધનિતં અન  અિંકારી...આટલા અર્ક્ય િસ્તઓુની રાજા..ર્ાડંો બાળક..અસાિધાન ધનિતં અન  અિંકારી...આટલા અર્ક્ય િસ્તઓુની ૫૫ણ ઇ્છા કરે ણ ઇ્છા કરે 
છ ..તો જે િળિી ર્ક્ય નથી ત િી િસ્તઓુની ઇ્છા કરે ત િા ંતો નિાઇ જ શુ ં!છ ..તો જે િળિી ર્ક્ય નથી ત િી િસ્તઓુની ઇ્છા કરે ત િા ંતો નિાઇ જ શુ ં!  

  દુષ્ ટદુષ્ ટ સાથ  બ સિા સાથ  બ સિા--ઉિિાનો ય સંઉિિાનો ય સં૫૫કશ  રાખિો જોઇએ નિી..ભલ  સ કડો રૂવપયાનુ ંનકુર્ાન થાય ત િ કશ  રાખિો જોઇએ નિી..ભલ  સ કડો રૂવપયાનુ ંનકુર્ાન થાય ત િ 
છતા ંલડાછતા ંલડાઇ કરિી નિી...આ િત બદુ્વ્િાનોનો છ  અન  વિના પ્રયોજન તલ ર્ ઉભો કરિો ત  ઇ કરિી નિી...આ િત બદુ્વ્િાનોનો છ  અન  વિના પ્રયોજન તલ ર્ ઉભો કરિો ત  
મખૂાશઓનુ ંલષણ છ .મખૂાશઓનુ ંલષણ છ .  

  જે ચતરુ િોય છ  ત ઓ રૂજે ચતરુ િોય છ  ત ઓ રૂ૫..૫..રંર્..ચ ષ્ ટારંર્..ચ ષ્ ટા..ન ત્ર અન  મખુના િાિભાિથી બીજાના પ ટિાનંી િાત જાણી ..ન ત્ર અન  મખુના િાિભાિથી બીજાના પ ટિાનંી િાત જાણી 
લ  છ .લ  છ .  

  જે િાત છ કાન સધુી જે િાત છ કાન સધુી ૫૫િોંચ  ત નો તિાિ ભ દ ખલુ્લો થઇ જાય છ .િોંચ  ત નો તિાિ ભ દ ખલુ્લો થઇ જાય છ .  
  સલાિ ગુ તસલાિ ગુ ત રા રાખિાથી કેટલાક હદિસ ખિાથી કેટલાક હદિસ ૫૫છી ત નુ ંફળ િળ  છ .છી ત નુ ંફળ િળ  છ .  
  િાણસ  પોતાનાથી જે િોટો િોય ત નાથી દૂરથી જ ડરતા રિવે ુ ંજોઇએ,પરંત ુજો ત  પાસ  આિી જ િાણસ  પોતાનાથી જે િોટો િોય ત નાથી દૂરથી જ ડરતા રિવે ુ ંજોઇએ,પરંત ુજો ત  પાસ  આિી જ 

જાય તો ધીરજ રાખીન  ત ન  શરૂાતન બતાિવુ ંકે જેથી ત  આરંભથી જ લડિાજાય તો ધીરજ રાખીન  ત ન  શરૂાતન બતાિવુ ંકે જેથી ત  આરંભથી જ લડિા--ઝઘડિાની િાત ન ઝઘડિાની િાત ન 
કરે,કારણ કેઃ આરંભ  એકદિ ર્રિ થઇ જવુ ંત  વિઘ્નની વનર્ાની છ .કરે,કારણ કેઃ આરંભ  એકદિ ર્રિ થઇ જવુ ંત  વિઘ્નની વનર્ાની છ .  

  ર્િ  ત િો બદુ્વ્િાન ર્િ  ત િો બદુ્વ્િાન ૫૫ણ જે કાિ કરેલ ના િોય ત વુ ંનવુ ંકાિ કરિાનુ ંઆિ  મયારે મુઝંાય છ  અન  ણ જે કાિ કરેલ ના િોય ત વુ ંનવુ ંકાિ કરિાનુ ંઆિ  મયારે મુઝંાય છ  અન  
ત ની બદુ્વ્ ગુચંિાય જાય છ .ત ની બદુ્વ્ ગુચંિાય જાય છ .  

  બર્ળયાની સાથ  બાથ ર્ભડિી એ શરૂિીરની વનર્ાની છ .બર્ળયાની સાથ  બાથ ર્ભડિી એ શરૂિીરની વનર્ાની છ .  
  પરુૂષ  પોતાના િનનો ભ દ કે પોતાની વનબશળતા કોઇની સિષ પ્રર્ટ ન કરિા.ંપરુૂષ  પોતાના િનનો ભ દ કે પોતાની વનબશળતા કોઇની સિષ પ્રર્ટ ન કરિા.ં  
  પોતાના પોતાના ૫૫ષનો સાથ ક્યારેષનો સાથ ક્યારેય છોડિો નિી અન  વિદેર્ીન  ક્યારેય ઘરિા ંઘસુાડિો નિી.ય છોડિો નિી અન  વિદેર્ીન  ક્યારેય ઘરિા ંઘસુાડિો નિી.  
  જે સભાિા ંવ ૃ્  ના િોય ત  સભા સભા કિિેાતી નથી..જે ધિશની િાત ના કિ ેત  વ ૃ્  કિિેાતો નથી.. જે સભાિા ંવ ૃ્  ના િોય ત  સભા સભા કિિેાતી નથી..જે ધિશની િાત ના કિ ેત  વ ૃ્  કિિેાતો નથી.. 

જે સમય ના િોય ત  ધિશ કિિેાતો નથી અન  જેિા ંછળ ભરેલુ ંિોય ત  સમય કિિેાત ુ ંનથી.જે સમય ના િોય ત  ધિશ કિિેાતો નથી અન  જેિા ંછળ ભરેલુ ંિોય ત  સમય કિિેાત ુ ંનથી.  
  અસતંોષી બ્રાહ્મણ..સતંોષી રાજા..લઅસતંોષી બ્રાહ્મણ..સતંોષી રાજા..લજ્જાિાળી િ ્યા અન  વનલશજ્જ ૃુળિતંી... આ ચાર થોડા જ જ્જાિાળી િ ્યા અન  વનલશજ્જ ૃુળિતંી... આ ચાર થોડા જ 

હદિસોિા ંનાર્ પાિ  છ .હદિસોિા ંનાર્ પાિ  છ .  
  જર..જિીન..સ્ત્રી..રાજા..વિત્ર અન  ધન...આ બધા ંલડાઇના ંમળૂ છ .જર..જિીન..સ્ત્રી..રાજા..વિત્ર અન  ધન...આ બધા ંલડાઇના ંમળૂ છ .  
  જેિ ફતત દિાનુ ંનાિ લ િાથી રોર્ીનો રોર્ િટતો નથી ત િ ખાલી સલાિથી કોઇ કાયશ વસ્ થતુ ંજેિ ફતત દિાનુ ંનાિ લ િાથી રોર્ીનો રોર્ િટતો નથી ત િ ખાલી સલાિથી કોઇ કાયશ વસ્ થતુ ં

નથી.નથી.  
  ધન આધન આ૫૫નારની પાસ  ભલભલા નારની પાસ  ભલભલા ૫૫ણ ન્રતતાણ ન્રતતા  રાખ  છ .રાખ  છ .  
  જેિા ંઆજેિા ંઆ૫૫ણો લાભ અન  ર્ત્રનુુ ંનકુર્ાન િોય ત  કાયશ કરિા.ં.એિા ંજ ચતરુાઇ દેખાય છ .ણો લાભ અન  ર્ત્રનુુ ંનકુર્ાન િોય ત  કાયશ કરિા.ં.એિા ંજ ચતરુાઇ દેખાય છ .  
  હિતકારી ર્ત્ર ુહિતકારી ર્ત્ર ુ૫૫ણ વિત્ર છ  અન  અણ વિત્ર છ  અન  અ૫૫કારી ભાઇ કારી ભાઇ ૫૫ણ ર્ત્ર ુછ .ણ ર્ત્ર ુછ .  
  દાતા િોિા છતા ંિી.ંુ બોલ  અન  પાત્રન  યોગ્ય જોઇન  દાન કરે..િીર િોિા છતા ંપોતાના ર્ૌયશની દાતા િોિા છતા ંિી.ંુ બોલ  અન  પાત્રન  યોગ્ય જોઇન  દાન કરે..િીર િોિા છતા ંપોતાના ર્ૌયશની 

િાતો ના કરે અન  સમયિાદીિાતો ના કરે અન  સમયિાદી  િોિા છતા ંદયાિાન િોય...ત  બધા વસ્ પરુૂષો કિિેાય..િોિા છતા ંદયાિાન િોય...ત  બધા વસ્ પરુૂષો કિિેાય..  
  ભાગ્યિર્ાત એક િખત  કોઇકના સબધંિા ંએક િાત બની ર્ઇ ત  ઉભાગ્યિર્ાત એક િખત  કોઇકના સબધંિા ંએક િાત બની ર્ઇ ત  ઉ૫૫રથી એિ િાની લ િાની જરૂર રથી એિ િાની લ િાની જરૂર 

નથી કે આનથી કે આ૫૫ણ  િાટે ણ  િાટે ૫૫ણ એિી ઘટના એ જ પ્રકારે બનર્ ..ણ એિી ઘટના એ જ પ્રકારે બનર્ ..  
  જે રાજા કજે રાજા ક૫૫ટી..લોભી..આળસ.ુ.જુિા..કાયર..અવધર તથા મરુખ િોય અન  પોતાના શરૂિીર ત િજ ટી..લોભી..આળસ.ુ.જુિા..કાયર..અવધર તથા મરુખ િોય અન  પોતાના શરૂિીર ત િજ 

િતં્રીઓનુ ંકિવે ુ ંિાન  નિી ત ન  સિજ િારી ર્કાય છ .િતં્રીઓનુ ંકિવે ુ ંિાન  નિી ત ન  સિજ િારી ર્કાય છ .  



  જેિ વ ૃ્ ાિસ્થા િાનિીના રૂજેિ વ ૃ્ ાિસ્થા િાનિીના રૂ૫ ૫ રંર્નો નાર્ કરે છ  ત િ અિંકાર લક્ષ્ િીરંર્નો નાર્ કરે છ  ત િ અિંકાર લક્ષ્ િીનો વિનાર્ કરી નાખ  છ .જે નો વિનાર્ કરી નાખ  છ .જે 
સિજદાર િર્  ત  લક્ષ્ િીસિજદાર િર્  ત  લક્ષ્ િીન  પ્રા તન  પ્રા ત કરર્ ..જે િલૃંુ ભોજન કરર્  ત  વનરોર્ી રિરે્  અન  જે વનરોર્ી િર્   કરર્ ..જે િલૃંુ ભોજન કરર્  ત  વનરોર્ી રિરે્  અન  જે વનરોર્ી િર્  
ત  સખુથી રિરે્ ..ત  સખુથી રિરે્ ..  

  જે અજે અ૫૫થ્યથ્ય  ભોજન કરે ત ન  રોર્ સતાિિાનો..જેની પાસ  લક્ષ્ િીભોજન કરે ત ન  રોર્ સતાિિાનો..જેની પાસ  લક્ષ્ િી િર્  ત ન  અર્ભિાન અિ્ય થિાનુ.ં.  િર્  ત ન  અર્ભિાન અિ્ય થિાનુ.ં. 
જેનો જ્િ થાય છ  ત નુ ંમમૃયુ ંથિાનુ ંજ તથા જે જેનો જ્િ થાય છ  ત નુ ંમમૃયુ ંથિાનુ ંજ તથા જે ૫૫રસ્ત્રી(રસ્ત્રી(૫૫રપરુૂષ) ના પ્ર િિા ંફસાર્  ત ન  દુઃખ રપરુૂષ) ના પ્ર િિા ંફસાર્  ત ન  દુઃખ 
ભોર્િવુ ંભોર્િવુ ં૫૫ડિાનુ ંજ...!ડિાનુ ંજ...!  

  જેિ આંધળાન  આરસીનુ ંકશુ ંપ્રયોજન નથી ત િ જે મરુખ છ  ત ન  ઉજેિ આંધળાન  આરસીનુ ંકશુ ંપ્રયોજન નથી ત િ જે મરુખ છ  ત ન  ઉ૫૫દેર્દેર્નુ ંકશુ ંપ્રયોજન નથી.. નુ ંકશુ ંપ્રયોજન નથી.. 
ત થી ત િાઓન  ઉત થી ત િાઓન  ઉ૫૫દેર્ આપિો વથૃા છ .દેર્ આપિો વથૃા છ .  

  દેિતા..ગરુૂ..ર્ાય..રાજા..બ્રાહ્મણ..બાળક..વ ૃ્  અન  રોર્ી...આ બધા ંઉદેિતા..ગરુૂ..ર્ાય..રાજા..બ્રાહ્મણ..બાળક..વ ૃ્  અન  રોર્ી...આ બધા ંઉ૫૫ર ગસુ્સો ના કરિો.ર ગસુ્સો ના કરિો.  
  જેન  વિજ્ય િ ળિિો િોય ત ન  આળસનો મયાર્ કરિો જોઇએ..જેન  વિજ્ય િ ળિિો િોય ત ન  આળસનો મયાર્ કરિો જોઇએ..  
  વિિાિ..વિવિિાિ..વિ૫૫વત્ત..ર્ત્રનુાર્..યર્વદૃ્વ્..વિત્રાદર..વપ્રય સ્ત્રી અન  બંવત્ત..ર્ત્રનુાર્..યર્વદૃ્વ્..વિત્રાદર..વપ્રય સ્ત્રી અન  બંધઓુના ંભોજન... આટલા ંકાયોિા ંધઓુના ંભોજન... આટલા ંકાયોિા ં

િાપરેલુ ંધન વથૃા ર્ણાત ુ ંનથી.િાપરેલુ ંધન વથૃા ર્ણાત ુ ંનથી.  
  જેન  િષશ અન  ર મોધ સરખા ંછ ...જેન  ર્ાસ્ત્રિા ંશ્ર્ા છ  તથા સ િકોની ઉજેન  િષશ અન  ર મોધ સરખા ંછ ...જેન  ર્ાસ્ત્રિા ંશ્ર્ા છ  તથા સ િકોની ઉ૫૫ર પ્ર િ અન  વિશ્વાસ છ  ત ન  ર પ્ર િ અન  વિશ્વાસ છ  ત ન  

જ પથૃ્િી ઉજ પથૃ્િી ઉ૫૫ર અવધક ધન િળ  છ .ર અવધક ધન િળ  છ .  
  આર મિણ..આર મિણ..૫૫રાર મિ અન  પીછ િિ જે કાઇં કરિાનુ ંિોય ત  તમકાળ કરિા.ંરાર મિ અન  પીછ િિ જે કાઇં કરિાનુ ંિોય ત  તમકાળ કરિા.ં  
  ભાગ્યભાગ્ય ખરાબ િોય તો સઘુડતાથી કરેલ કાિ  ખરાબ િોય તો સઘુડતાથી કરેલ કાિ ૫૫ણ બર્ડી જાય છ .ણ બર્ડી જાય છ .  
  જ્યારે મખૂશ િાનિીની ખરાબ દર્ા આિ  છ  મયારે ત  ભાગ્યન  દોષ દીધા કરે છ ,પરંત ુપોતાના જ્યારે મખૂશ િાનિીની ખરાબ દર્ા આિ  છ  મયારે ત  ભાગ્યન  દોષ દીધા કરે છ ,પરંત ુપોતાના 

કિોિા ંભલુ થઇ િોય ત નો વિચાર કરતો નથી.કિોિા ંભલુ થઇ િોય ત નો વિચાર કરતો નથી.  
  આફત આિ  ત ના આફત આિ  ત ના ૫૫િલેા ંઉપાય કરિો જોઇએ..િલેા ંઉપાય કરિો જોઇએ..  
  જે હિતૈષીનુ ંકિવે ુ ંિાન  નિી ત ન  ખબુ દુઃખ ભોજે હિતૈષીનુ ંકિવે ુ ંિાન  નિી ત ન  ખબુ દુઃખ ભોર્િવુ ંર્િવુ ં૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  જે િાણસ ર્ત્રનુા ઉજે િાણસ ર્ત્રનુા ઉ૫૫કારની અથિા પ્ર િની પ્રતીવત કરી લ  છ  ત  વષૃની ડાળી ઉકારની અથિા પ્ર િની પ્રતીવત કરી લ  છ  ત  વષૃની ડાળી ઉ૫૫ર સનુાર િાણસ ર સનુાર િાણસ 

જેિ ભોંય જેિ ભોંય ૫૫ર ર ૫૫ડછાયા ડછાયા ૫૫છી છી ૫૫સ્તાય ત  રીત  સ્તાય ત  રીત  ૫૫સ્તાય છ .સ્તાય છ .  
  જે િાનિી આર્ળજે િાનિી આર્ળ--પાછળનો વિચાર ના કરે ત ન  ઉપાછળનો વિચાર ના કરે ત ન  ઉ૫૫દેર્ કરિો ત  ભસૂાન  દળિા તલુ્ય વ્યથશ છ  દેર્ કરિો ત  ભસૂાન  દળિા તલુ્ય વ્યથશ છ  

ત િજ િલકા િાનિી ઉત િજ િલકા િાનિી ઉ૫૫ર ઉર ઉ૫૫કાર કકાર કરિો ત  રેતીિા ંવનર્ાન કરિા જેવુ ંછ .રિો ત  રેતીિા ંવનર્ાન કરિા જેવુ ંછ .  
  નીચ જ્યારે ઉ્ચ નીચ જ્યારે ઉ્ચ ૫૫દ પ્રા તદ પ્રા ત કરે છ  મયારે ત  પોતાના સ્િાિીન  જ િારિાની ઇ્છા કરે છ . કરે છ  મયારે ત  પોતાના સ્િાિીન  જ િારિાની ઇ્છા કરે છ .  
  જ્યા ંસધુી ભય પાસ  આવ્યો ના િોય મયા ંસધુી ત નાથી ડરવુ ંજ્યા ંસધુી ભય પાસ  આવ્યો ના િોય મયા ંસધુી ત નાથી ડરવુ ં૫૫ણ જ્યારે ત  સાિ  આિીન  ખડો થાય ણ જ્યારે ત  સાિ  આિીન  ખડો થાય 

મયારે વનડર બની ત નો સાિનો કરિો જોઇએ..મયારે વનડર બની ત નો સાિનો કરિો જોઇએ..  
  સમયભાષીસમયભાષી..ધિશર્ીલ..દુષ્ ટ..ધિશર્ીલ..દુષ્ ટ..અવધક ભાઇઓિાળા..શરૂિીર અન  અન ક સગં્રાિોિા ંવિજ્ય પ્રા ત..અવધક ભાઇઓિાળા..શરૂિીર અન  અન ક સગં્રાિોિા ંવિજ્ય પ્રા ત કયો  કયો 

િોય... એ સાત પ્રકારના િનષુ્ યોિોય... એ સાત પ્રકારના િનષુ્ યો સાથ  િ ળ રાખિો.. સાથ  િ ળ રાખિો..  
  જે સાચ ુબોલનારો અન  ધિાશમિા નથી ત ની સાથ  ક્યારેય િ ળ કરિો નિી..જે સાચ ુબોલનારો અન  ધિાશમિા નથી ત ની સાથ  ક્યારેય િ ળ કરિો નિી..  
  વિચારના ંપાચં અંર્ઃવિચારના ંપાચં અંર્ઃ  

આરંભ લા ંકાયો પરુા ંકરિા.ં..િાનિીનો તઆરંભ લા ંકાયો પરુા ંકરિા.ં..િાનિીનો તથા ધનનો સચંય કરિો...દેર્થા ધનનો સચંય કરિો...દેર્--કાળનો વિિ ક કાળનો વિિ ક 
કરિો...વિકરિો...વિ૫૫વત્તઓન  િારી િટાિિી અન  કાયશ વસ્ કરવુ.ં.વત્તઓન  િારી િટાિિી અન  કાયશ વસ્ કરવુ.ં.  

  ચાર યકુ્તતઓઃ સાિ..દાિ..દંડ અન  ભ દ.ચાર યકુ્તતઓઃ સાિ..દાિ..દંડ અન  ભ દ.  
  ચાર ર્ક્તતઓઃ ઉમસાિ ર્ક્તત..િતં્ર ર્ક્તત તથા પ્રભ ુર્ક્તત.ચાર ર્ક્તતઓઃ ઉમસાિ ર્ક્તત..િતં્ર ર્ક્તત તથા પ્રભ ુર્ક્તત.  



  પ્રાણ મયાર્ કરિાથી પ્રાણ મયાર્ કરિાથી ૫૫ણ જે લક્ષ્ િીણ જે લક્ષ્ િી િળતી નથી ત  લક્ષ્ િી િળતી નથી ત  લક્ષ્ િી જાત  ચચંળ િોિા છતા ં જાત  ચચંળ િોિા છતા ં૫૫ણ ણ 
નીવતિાનોના ઘ ર દોડતી જઇ નીવતિાનોના ઘ ર દોડતી જઇ ૫૫િોચ  છ .િોચ  છ .  

  ભય વિના પ્રીવત સભંિ નથી.ભય વિના પ્રીવત સભંિ નથી.  
  સમયભાષી િાનિી જો સિજ્યા વિચાયાશ વિના સહ ુકોઇન  પોતાના જેિા જ સિજે તો સાિાિાળા સમયભાષી િાનિી જો સિજ્યા વિચાયાશ વિના સહ ુકોઇન  પોતાના જેિા જ સિજે તો સાિાિાળા 

દુષ્ ટદુષ્ ટ િાણસો ત ન  િર્ી જાય છ . િાણસો ત ન  િર્ી જાય છ .  
  પોતાના કિોનુ ંફળ અિ્ય ભોર્િવુ ંપોતાના કિોનુ ંફળ અિ્ય ભોર્િવુ ં૫૫ડ ેછ ...આ વિધાતાનુ ંવિધાન છ .ડ ેછ ...આ વિધાતાનુ ંવિધાન છ .  
  જે સાષી કોઇપણ િાતન જે સાષી કોઇપણ િાતન   સાચી રીત  જાણિા છતા ંત ન  પછૂિાથી કંઇક બીજુ ંજ (જુ.ંુ) બતાિ  છ  ત  સાચી રીત  જાણિા છતા ંત ન  પછૂિાથી કંઇક બીજુ ંજ (જુ.ંુ) બતાિ  છ  ત  

પોતાની સાત પ ઢીઓનો નાર્ કરે છ ..િૌન રિ ેછ  ત  પોતાની સાત પ ઢીઓનો નાર્ કરે છ ..િૌન રિ ેછ  ત  ૫૫ણ પાપનો ભાર્ીદાર બન  છ .ણ પાપનો ભાર્ીદાર બન  છ .  
  પતૂ્રિાન વ્યક્તત આલોકિા ંજે ઉત્તિર્વતન  પ્રા તપતૂ્રિાન વ્યક્તત આલોકિા ંજે ઉત્તિર્વતન  પ્રા ત કરે છ  ત નુ ંધિાશન ુૃ ળૂ ફળ ત કરે છ  ત નુ ંધિાશન ુૃ ળૂ ફળ ત૫૫થી થી ૫૫ણ પ્રા તણ પ્રા ત થતુ ં થત ુ ં

નથી.નથી.  
  જે અ્ય પ્રાણીઓજે અ્ય પ્રાણીઓન  િાની ન  િાની ૫૫િોચાડ ેછ  ત િની ઉિોચાડ ેછ  ત િની ઉ૫૫ર વિધાતા દ્વારા પ્રાણનાર્ક દંડ આર વિધાતા દ્વારા પ્રાણનાર્ક દંડ આ૫૫િાિા ંઆિ  િાિા ંઆિ  

છ .છ .  
  ક્યારેક ઘિડંિા ંઆિીન  બ્રહ્મિાદી િિામિાઓનુ ંઅક્યારેક ઘિડંિા ંઆિીન  બ્રહ્મિાદી િિામિાઓનુ ંઅ૫૫િાન..ઉિાન..ઉ૫૫િાસ ન કરિો,કારણ કેઃ ત િની પાસ  િાસ ન કરિો,કારણ કેઃ ત િની પાસ  

િાણીરૂપી અિોઘ િજ  િોય છ  તથા વતક્ષ્ ણિાણીરૂપી અિોઘ િજ  િોય છ  તથા વતક્ષ્ ણ કો કો૫૫િાળા િોય છ .િાળા િોય છ .  
  સાધ ુપરુૂષ સ્િ ્છાથી ક્યારેય પોતાના બળની સ્ત ુસાધ ુપરુૂષ સ્િ ્છાથી ક્યારેય પોતાના બળની સ્તવુત અન  પોતાના મખુથી પોતાના િખાણ કરતા વત અન  પોતાના મખુથી પોતાના િખાણ કરતા 

નથી.નથી.  
  વપતાએ પોતાનો પતૂ્ર િોટી અિસ્થાિાળો થઇ જિા છતા ંિંિ ર્ા ંસમકિોનો ઉવપતાએ પોતાનો પતૂ્ર િોટી અિસ્થાિાળો થઇ જિા છતા ંિંિ ર્ા ંસમકિોનો ઉ૫૫દેર્ આપતા રિવે ુ ંદેર્ આપતા રિવે ુ ં

જોઇએ,જેનાથી ત  ગણુિાન બન  તથા િિાન યર્ન  પ્રા તજોઇએ,જેનાથી ત  ગણુિાન બન  તથા િિાન યર્ન  પ્રા ત કરે.. કરે..  
  ર મોધ ધિશનો નાર્ક છ ..ર મોધ પ્રયમનર્ીલ સાધકન  અમયતં દુઃખથી ઉપાત્ર્જત કરેલર મોધ ધિશનો નાર્ક છ ..ર મોધ પ્રયમનર્ીલ સાધકન  અમયતં દુઃખથી ઉપાત્ર્જત કરેલ  ધિશનો નાર્ કરી દે ધિશનો નાર્ કરી દે 

છ .છ .  
  ર્િ(િનોવનગ્રિ) જ ષિાર્ીલ સાધકોન  વસદ્વ્ની પ્રાવ તર્િ(િનોવનગ્રિ) જ ષિાર્ીલ સાધકોન  વસદ્વ્ની પ્રાવ ત કરાિ  છ . કરાિ  છ .  
  જે પાપામિા િોિા છતા ંપોતાન  ધિાશમિા કિ ેછ  ત  મખૂશ પાપથી આવતૃ ચોર તથા આમિિચંક છ .જે પાપામિા િોિા છતા ંપોતાન  ધિાશમિા કિ ેછ  ત  મખૂશ પાપથી આવતૃ ચોર તથા આમિિચંક છ .  
  સ્ત્રીનુ ંૃુિારાિસ્થાિા ંવપતા..યિુાનીિા ંસ્ત્રીનુ ંૃુિારાિસ્થાિા ંવપતા..યિુાનીિા ં૫૫વત અન  વ ૃ્ ાિસ્થાિા ંપતૂ્ર રષણ કરે છ  એવત અન  વ ૃ્ ાિસ્થાિા ંપતૂ્ર રષણ કરે છ  એટલ  સ્ત્રીન  ક્યારેય ટલ  સ્ત્રીન  ક્યારેય 

સ્િતતં્ર ના રિવે ુ ંજોઇએ.સ્િતતં્ર ના રિવે ુ ંજોઇએ.  
  જે ર્ભાશધાન દ્વારા ર્રીરનુ ંવનિાશણ કરે છ ..જે અભયદાન આપીન  પ્રાણોની રષા કરે છ  અન  જેનુ ંજે ર્ભાશધાન દ્વારા ર્રીરનુ ંવનિાશણ કરે છ ..જે અભયદાન આપીન  પ્રાણોની રષા કરે છ  અન  જેનુ ં

અન્ન ખાિાિા ંઆિ  છ ... આ ત્રણ ય પ્રકારના પરુૂષન  વપતા કિિેાિા ંઆિ  છ .અન્ન ખાિાિા ંઆિ  છ ... આ ત્રણ ય પ્રકારના પરુૂષન  વપતા કિિેાિા ંઆિ  છ .  
  સતી સ્ત્રીઓના િાટે સિશપ્રથિ કતશવ્ય એ છ  કેઃત  સતી સ્ત્રીઓના િાટે સિશપ્રથિ કતશવ્ય એ છ  કેઃત  િન..િાણી..ર્રીર અન  ચ ષ્ ટાિન..િાણી..ર્રીર અન  ચ ષ્ ટાઓ દ્વારા વનરંતર ઓ દ્વારા વનરંતર 

૫૫વતની સ િા કરતી રિ.ે.વતની સ િા કરતી રિ.ે.  
  દેિતા..ગરુૂ..ષવત્રય..સ્િાિી તથા સાધ ુપરુૂષ...તિાિનો સરં્ હિતકારી છ .દેિતા..ગરુૂ..ષવત્રય..સ્િાિી તથા સાધ ુપરુૂષ...તિાિનો સરં્ હિતકારી છ .  
  સ્ત્રીઓએ પોતાના ભાઇ બધંઓુન  મયા ંિધારે હદિસો સધુી ના રિવે ુ.ં.ત નાથી ત િની કીવતિ..ર્ીલ તથા સ્ત્રીઓએ પોતાના ભાઇ બધંઓુન  મયા ંિધારે હદિસો સધુી ના રિવે ુ.ં.ત નાથી ત િની કીવતિ..ર્ીલ તથા 

પાવતવ્રમય ધિશનો નાર્ થાય છ .પાવતવ્રમય ધિશનો નાર્ થાય છ .  
  

  જે ઘરિા ંપવતજે ઘરિા ંપવત--૫૫મની બનં્ન  એક બીજાનાંમની બનં્ન  એક બીજાનાં  ધાવિિક તથા આધ્યાત્મિક હદર્ાના ંસિાયક બનતા ંિોય ત  ધાવિિક તથા આધ્યાત્મિક હદર્ાના ંસિાયક બનતા ંિોય ત  
ઘરિા ંકળીયરુ્નો પ્રભાિ આપોઆઘરિા ંકળીયરુ્નો પ્રભાિ આપોઆ૫ ૫ ઓછો થઇ જાય છ .ઓછો થઇ જાય છ .  

  બધાનો ભરોસો કરજો બધાનો ભરોસો કરજો ૫૫ણ િનનો ભરોસો ના કરર્ો.ણ િનનો ભરોસો ના કરર્ો.  
  ર્ચ્તાતરુ..કાિાતરુ તથા ભયાતરુ વ્યક્તતએ બન  મયા ંસધુી એકાતંિા ંના રિવે ુ.ંર્ચ્તાતરુ..કાિાતરુ તથા ભયાતરુ વ્યક્તતએ બન  મયા ંસધુી એકાતંિા ંના રિવે ુ.ં  



  દા્ મયદા્ મય જી જીિનન  ધળૂધાણી કરનારા ંમખુ્યતઃ ત્રણ ખાડાઓ છ ઃકજોડંુ..અિફાદારી અન  અસતંવત.િનન  ધળૂધાણી કરનારા ંમખુ્યતઃ ત્રણ ખાડાઓ છ ઃકજોડંુ..અિફાદારી અન  અસતંવત.  
  િનના ભાિોથી વિિનના ભાિોથી વિ૫૫રીત ચાલનારી રીત ચાલનારી ૫૫મની એટલ  સ્થાઇ ઉપાવધ જ સિજી લ િી.મની એટલ  સ્થાઇ ઉપાવધ જ સિજી લ િી.  
  વિજાજીઓ..િિિેીઓ તથા િારંિાર અવિજાજીઓ..િિિેીઓ તથા િારંિાર અ૫૫િાવનત કરનારાઓન  લગ્નજીિનની વિિાર્ િળતી નથી. િાવનત કરનારાઓન  લગ્નજીિનની વિિાર્ િળતી નથી. 

૫૫વતના ર્ત્રઓુ સાથ  વતના ર્ત્રઓુ સાથ  ૫૫મની અથિા પમનીના ર્ત્રઓુ સાથ મની અથિા પમનીના ર્ત્રઓુ સાથ   ૫૫વત સારો સબધં રાખ  તો લગ્નજીિનની વત સારો સબધં રાખ  તો લગ્નજીિનની 
વિિાર્ સિા તવિિાર્ સિા ત થઇ જાય છ . થઇ જાય છ .  

  પ્રસવૃત(સિુાિડ)ની િ દના એ દારૂણ િ દના છ .પ્રસવૃત(સિુાિડ)ની િ દના એ દારૂણ િ દના છ .  
  કાિાતરુન  કદી ઉકાિાતરુન  કદી ઉ૫૫દેર્ની અસર થતી નથી.દેર્ની અસર થતી નથી.  
  િતાર્ વ્યક્તત િાણીનો સયંિ ચકુી જતી િોય છ .િતાર્ વ્યક્તત િાણીનો સયંિ ચકુી જતી િોય છ .  
  ર્ીલ..ચારીત્ર..એક એિી િસ્ત ુછ  કે ત  એકિાર ર્ત્રનુી લાર્ણી ર્ીલ..ચારીત્ર..એક એિી િસ્ત ુછ  કે ત  એકિાર ર્ત્રનુી લાર્ણી ૫૫ણ જીતી લ ત ુ ંિોય છ .ણ જીતી લ ત ુ ંિોય છ .  
  પ્ર િ..ર્કંા અન  વિશ્વાસના વિકલ્પોિા ંપ્ર િ..ર્કંા અન  વિશ્વાસના વિકલ્પોિા ં૫૫લ્ટી ખાધા કરતો િોય છ .લ્ટી ખાધા કરતો િોય છ .  
  સલુષણ તથા ર્ીલથી ત્રણ  લોકના ંિન જીતી ર્કાતા ંિોય છ .સલુષણ તથા ર્ીલથી ત્રણ  લોકના ંિન જીતી ર્કાતા ંિોય છ .  
  પ્ર િનુ ંપ્રિાણ િધારે..એટલુ ંિાસનાનુ ંપ્રિાણ ઓછં..પ્ર િનુ ંપ્રિાણ િધારે..એટલુ ંિાસનાનુ ંપ્રિાણ ઓછં..  
  ૫૫વતવત--૫૫મનીન  સફળતાભયુું દા્ મયમનીન  સફળતાભયુું દા્ મય આપનાર ત્રણ તમિો છ ઃવિશ્વાસ..પ્ર િ અન  સિજણ. આપનાર ત્રણ તમિો છ ઃવિશ્વાસ..પ્ર િ અન  સિજણ.  
  ચારીત્રિીચારીત્રિીન વ્યક્તત પોતાનુ ં પ્રવતર્બિંબ બધ  વનિાળતી િોય છ ..એટલ  ત ન  િંિ ર્ા ં િિિેની ર્ધં ન વ્યક્તત પોતાનુ ં પ્રવતર્બિંબ બધ  વનિાળતી િોય છ ..એટલ  ત ન  િંિ ર્ા ં િિિેની ર્ધં 

આવ્યા જ કરતી િોય છ આવ્યા જ કરતી િોય છ ..  
  ઘણી િાતો જાણિા છતા ંઘણી િાતો જાણિા છતા ં ૫૫ણ ઢાકંી દેિાિા ં કે ભલૂી જિાિા ં જ કલ્યાણ િોય છ .સમય ણ ઢાકંી દેિાિા ં કે ભલૂી જિાિા ં જ કલ્યાણ િોય છ .સમય ૫૫ણ ણ 

કલ્યાણકારી િોય તો જ પ્રર્ટાિવુ ંહિતકર છ .જે સમયના પ્રર્ટ થિાથી કોઇના ંજીિન રિેંસાઇકલ્યાણકારી િોય તો જ પ્રર્ટાિવુ ંહિતકર છ .જે સમયના પ્રર્ટ થિાથી કોઇના ંજીિન રિેંસાઇ  જતા ંજતા ં
િોય ત િા સમયન  પ્રર્ટ કરવુ ંત  વિિ કનુ ંિોય ત િા સમયન  પ્રર્ટ કરવુ ંત  વિિ કનુ ં૫૫ર્લુ ંના કિિેાય..ર્લુ ંના કિિેાય..  

  સ્ત્રીઓ િાટે નીચ  બતાિ લ િાતો ખબૂ જ જરૂરી છ ઃસ્ત્રીઓ િાટે નીચ  બતાિ લ િાતો ખબૂ જ જરૂરી છ ઃ  
  ૫૫વતની ર્ રિાજરીિા ંઅ્ય પરુૂષન  બોલાિિો..બ સાડિો..ર્ પાંવતની ર્ રિાજરીિા ંઅ્ય પરુૂષન  બોલાિિો..બ સાડિો..ર્ પાં િારિા ંત  યોગ્ય નથી. િારિા ંત  યોગ્ય નથી.  
  પોત  કારણ વિના અથિા અલ્પ કારણ  બીજાના ઘરિા ંરખડયા કરવુ ંત  િીક નથી.પોત  કારણ વિના અથિા અલ્પ કારણ  બીજાના ઘરિા ંરખડયા કરવુ ંત  િીક નથી.  
  જેિના ંર્ીલ અન  ચારીર્ય ય ર્કંાસ્પદ િોય ત િની સાથ  િધારે સબધં ના રાખિો.જેિના ંર્ીલ અન  ચારીર્ય ય ર્કંાસ્પદ િોય ત િની સાથ  િધારે સબધં ના રાખિો.  
  ઘરની િસ્તઓુ ઘરની િસ્તઓુ ૫૫વતથી છપાિીન  આપિી નિી.વતથી છપાિીન  આપિી નિી.  
  કોઇ અ્ય પરુૂષના ંિધારે કોઇ અ્ય પરુૂષના ંિધારે ૫૫ડતા ંિખાણ પોતાના ડતા ંિખાણ પોતાના ૫૫વત આર્ળ ના કરિા.ંવત આર્ળ ના કરિા.ં  
  ૫૫વતનો સાથ િંિ ર્ા ંરિ ેત િી વવૃત્ત રાખિી.વતનો સાથ િંિ ર્ા ંરિ ેત િી વવૃત્ત રાખિી.  
  ૫૫વતના ર્ત્રઓુની સાથ  ક્યારેય વતના ર્ત્રઓુની સાથ  ક્યારેય ૫૫ણ સારા સબધંો ના રાણ સારા સબધંો ના રાખિા.ખિા.  
  ૫૫વતના વિત્રો સાથ  વતના વિત્રો સાથ  ૫૫ણ સાિધાની રાખિી..િધ ુણ સાિધાની રાખિી..િધ ુ૫૫ડતા સબધંો ડતા સબધંો ૫૫ણ ખતરનાક બનતા િોય ણ ખતરનાક બનતા િોય 

છ .છ .  
  પ્ર િથી ત્રણ ચીજો સિજ રીત  થયા કરે છ ઃબીજાના િાટે સ્િસખુનો મયાર્..બીજાના દોષોન  િસતા ંપ્ર િથી ત્રણ ચીજો સિજ રીત  થયા કરે છ ઃબીજાના િાટે સ્િસખુનો મયાર્..બીજાના દોષોન  િસતા ં

િસતા ંસિન કરિા..ભલૂી જિા કે દોષોન  દોષો જ ના િાનિાની ઉદારતાપણૂશ વવૃત્ત..પોતાનુ ંસિશસ્િ િસતા ંસિન કરિા..ભલૂી જિા કે દોષોન  દોષો જ ના િાનિાની ઉદારતાપણૂશ વવૃત્ત..પોતાનુ ંસિશસ્િ 
સાસાિ ની વ્યક્તત િાટે ્યોછાિર(અપશણ) કરી દેિાની તમપરતા.િ ની વ્યક્તત િાટે ્યોછાિર(અપશણ) કરી દેિાની તમપરતા.  

  પ્ર િનો સૌથી િોટો ર્ત્ર ુસ્િાથશ છ  અન  સ્િાથશિા ંસૌથી પ્રબળ સ્િાથશ ભોર્િાસના છ .પ્ર િનો સૌથી િોટો ર્ત્ર ુસ્િાથશ છ  અન  સ્િાથશિા ંસૌથી પ્રબળ સ્િાથશ ભોર્િાસના છ .  
  લગ્ન િખત  ક્યાન  િાતાલગ્ન િખત  ક્યાન  િાતા--વપતાએ ત્રણ િસ્તઓુ દિજેિા ંઆપિા જેિી છ ઃપવતપ્ર િ..પોતાના પવતના વપતાએ ત્રણ િસ્તઓુ દિજેિા ંઆપિા જેિી છ ઃપવતપ્ર િ..પોતાના પવતના 

ૃુટંુબ પ્રમય  મયાર્ભાિના અન  સિનર્ક્તતૃુટંુબ પ્રમય  મયાર્ભાિના અન  સિનર્ક્તત..!..!  



  િોઢે ચઢાિ લી સ્ત્રી પ્રથિ પોતાના િોઢે ચઢાિ લી સ્ત્રી પ્રથિ પોતાના ૫૫વતન  વનસ્ત જ કરે છ  વતન  વનસ્ત જ કરે છ  ૫૫છી આવધન કરે છ  અન  મયારબાદ છી આવધન કરે છ  અન  મયારબાદ 
કિપતૂળીની જેિ જેની સાથ  લડાઇ ઝઘડો કરાિિો િોય ત ની સાથ  ઝઘડો કરાિ  છ .કિપતૂળીની જેિ જેની સાથ  લડાઇ ઝઘડો કરાિિો િોય ત ની સાથ  ઝઘડો કરાિ  છ .  

  ૫૫વતન  પોતાના પ્રમય  આંધળો બનાિિો ત  કાવિની સ્ત્રીનો વિજ્ય છ .વતન  પોતાના પ્રમય  આંધળો બનાિિો ત  કાવિની સ્ત્રીનો વિજ્ય છ .  
  સસંારનુ ંસપંણૂશ સખુ એક તરફ મકુો સસંારનુ ંસપંણૂશ સખુ એક તરફ મકુો અન  બીજી તરફ પવતના સખુન  મકુો તો પવતનુ ંસખુ વિર્ ષ અન  બીજી તરફ પવતના સખુન  મકુો તો પવતનુ ંસખુ વિર્ ષ 

થાય ત િી જ રીત  સસંારના સખુ કરતા ંથાય ત િી જ રીત  સસંારના સખુ કરતા ં૫૫મનીનુ ંસખુ વિર્ ષ થાય છ .મનીનુ ંસખુ વિર્ ષ થાય છ .  
  િાણસના ધૈયશની..ધિશની..વિત્રની અન  િાણસના ધૈયશની..ધિશની..વિત્રની અન  ૫૫મનીની કસોટી(મનીની કસોટી(૫૫રીષા) વિરીષા) વિ૫૫વત્ત(દુઃખ)િા ંજ થતી િોય છ .વત્ત(દુઃખ)િા ંજ થતી િોય છ .  
  પ્ર િ અન  શ્ર્ાની પ્રબળતા િોય તો ભયકંરિા ંભયકંર કષ્ િોપ્ર િ અન  શ્ર્ાની પ્રબળતા િોય તો ભયકંરિા ંભયકંર કષ્ િો  ૫૫ણ કોિળ વ્યક્તત સિન કરતી િોય છ .ણ કોિળ વ્યક્તત સિન કરતી િોય છ .  
  ભર્િાન શ્રી રાિન  તો પ્ર િ જ િિાલો છ ..જો જાણનાર િો તો જાણી લો !ભર્િાન શ્રી રાિન  તો પ્ર િ જ િિાલો છ ..જો જાણનાર િો તો જાણી લો !  
  સ્ત્રી િોિરૂપી િનન  પ્રુધ્લ્લત કરિાિા ંિસતં ઋત ુરૂસ્ત્રી િોિરૂપી િનન  પ્રુધ્લ્લત કરિાિા ંિસતં ઋત ુરૂ૫ ૫ છ .છ .  
  જે વિત્રનુ ં દુઃખ જોઇન  દુઃખ પાિતો નથી ત ન  જોિાથી જે વિત્રનુ ં દુઃખ જોઇન  દુઃખ પાિતો નથી ત ન  જોિાથી ૫૫ણ પાણ પા૫ ૫ લાર્  છ ..પોતાના ંલાર્  છ ..પોતાના ં ૫૫િશત જેિડા ંિશત જેિડા ં

િોટા ંદુઃખોન િોટા ંદુઃખોન   ૫૫ણ રજ સિાન ર્ણિા ંઅન  વિત્રના રજ જેિડા ંઅલ્પ દુઃખન  ણ રજ સિાન ર્ણિા ંઅન  વિત્રના રજ જેિડા ંઅલ્પ દુઃખન  ૫૫િશત સિાન ર્ણિા.ંિશત સિાન ર્ણિા.ં  
  સ્ત્રીઓનો સ્િભાિ મળૂ  બીકણ િોય છ .સ્ત્રીઓનો સ્િભાિ મળૂ  બીકણ િોય છ .  
  જે ભર્િાન  રચી રાખ્યુ ંિર્  ત  જ થર્ ..તકો કરીન  ર્ોકની ર્ાખાઓ કોન િધારે ?જે ભર્િાન  રચી રાખ્યુ ંિર્  ત  જ થર્ ..તકો કરીન  ર્ોકની ર્ાખાઓ કોન િધારે ?  

  જેિ જીિ વિનાનો દેિ ર્ોભતો નથી..પાણી વિનાની નદી ના ર્ોભ  ત િ પરુૂષ વિના સ્ત્રી જેિ જીિ વિનાનો દેિ ર્ોભતો નથી..પાણી વિનાની નદી ના ર્ોભ  ત િ પરુૂષ વિના સ્ત્રી ૫૫ણણ  ના ના 
ર્ોભ  !!ર્ોભ  !!  

  જ્િજ્િ--િરણ,સયંોર્િરણ,સયંોર્--વિયોર્,સખુવિયોર્,સખુ--દુઃખનો ભોર્,િાનીદુઃખનો ભોર્,િાની--લાભ,પ્ર િીજનનો સયંોર્લાભ,પ્ર િીજનનો સયંોર્--વિયોર્... આ બધ ુકાળ વિયોર્... આ બધ ુકાળ 
અન  કિશન  આવધન છ  અન  હદિસ અન  રાતની જેિ અિ્ય થયા જ કરે છ .અન  કિશન  આવધન છ  અન  હદિસ અન  રાતની જેિ અિ્ય થયા જ કરે છ .  
.......................................................................................................................................................................................................... ..............................................................  

  

િનિુાન ચહરત્રિનિુાન ચહરત્ર                              રાિ દુઆરે તિુ રખિારેરાિ દુઆરે તિુ રખિારે  

સતંિાણીસતંિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
સતં બડ ેભર્િતંસ  કિ ર્ય  સતં સજુાન,સતં બડ ેભર્િતંસ  કિ ર્ય  સતં સજુાન,  
સ ત ુબાધં શ્રી રાિ ર્ય , લાઘં ર્ય  િનિુાન...!!સ ત ુબાધં શ્રી રાિ ર્ય , લાઘં ર્ય  િનિુાન...!!  
પરંત ુિનિુાનજીના િાટે તો એટલુ ંજ કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃપરંત ુિનિુાનજીના િાટે તો એટલુ ંજ કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ  
""રાિ દુઆરે તિુરાિ દુઆરે તિુ  રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..""  (િનિુાન ચાલીસા)(િનિુાન ચાલીસા)  એટલ  કેઃ િ ેિનિુાનજી..! આપ એટલ  કેઃ િ ેિનિુાનજી..! આપ 
રાિ દ્વારા ઉરાિ દ્વારા ઉ૫૫ર પ્રિરી બનીન  ઉભા રિો છો.આપની આજ્ઞા વિના કોઇનો ર પ્રિરી બનીન  ઉભા રિો છો.આપની આજ્ઞા વિના કોઇનો ૫૫ણ રાિ દ્વારિા ંપ્રિ ર્ થઇ ર્કતો ણ રાિ દ્વારિા ંપ્રિ ર્ થઇ ર્કતો 
નથી.આ પકં્તતિા ંઘણુ ંિોટંુ નથી.આ પકં્તતિા ંઘણુ ંિોટંુ રિસ્યરિસ્ય  છ .ઘરના દ્વાર ઉછ .ઘરના દ્વાર ઉ૫૫ર પ્રિરી િોય તો ત િની આજ્ઞા વિના ઘરિાંર પ્રિરી િોય તો ત િની આજ્ઞા વિના ઘરિાં  પ્રિ ર્ કરી પ્રિ ર્ કરી 
ર્કાતો નથી,પરંત ુઅિીયા ંતો ઘરના દ્વાર ઉર્કાતો નથી,પરંત ુઅિીયા ંતો ઘરના દ્વાર ઉ૫૫ર નિી પરંત ુરાિના દ્વાર ઉપર પ્રિરીના રૂપિા ંિનિુાનજી ર નિી પરંત ુરાિના દ્વાર ઉપર પ્રિરીના રૂપિા ંિનિુાનજી 
ઉભા છ  એટલ  ત િની આજ્ઞા વિના રાિ(અવિનાર્ી બ્રહ્મ)િા ંપ્રિ ર્ થઇ ર્કતો નથી.ઉભા છ  એટલ  ત િની આજ્ઞા વિના રાિ(અવિનાર્ી બ્રહ્મ)િા ંપ્રિ ર્ થઇ ર્કતો નથી.  
  ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ ભર્િદ  ર્ીતાિા ંકિ ેછ  કેઃ""તુ ંિારાિા ંિનન  ક્સ્થર કર અન  િારાત ુ ંિારાિા ંિનન  ક્સ્થર કર અન  િારાિા ંજ બધુ્ધ્ધન  િા ંજ બધુ્ધ્ધન  
જોડ,આ પછી ત ુ ંિારાિા ંજ વનિાસ કરીર્ એિા ંલ ર્િાત્ર સરં્ય નથી..જોડ,આ પછી ત ુ ંિારાિા ંજ વનિાસ કરીર્ એિા ંલ ર્િાત્ર સરં્ય નથી..  ""(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૧૨/૮)૧૨/૮)    
એટલ  કેઃ ભર્િાનિા ંિાસ કરિાનો છ  ત િના ઘરિા ંનિી,એટલા િાટે તો ભર્િાનનુ ંવિશ્વ વિખ્યાત નાિ એટલ  કેઃ ભર્િાનિા ંિાસ કરિાનો છ  ત િના ઘરિા ંનિી,એટલા િાટે તો ભર્િાનનુ ંવિશ્વ વિખ્યાત નાિ 
""િાસદેુિિાસદેુિ""  છ  જેનો અથશ કરતા ંઆહદ ર્કંરાચાયશજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃછ  જેનો અથશ કરતા ંઆહદ ર્કંરાચાયશજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃ""જેિા ંસિગ્ર સવૃષ્ િજેિા ંસિગ્ર સવૃષ્ િ િાસ કરે છ  ત  િાસદેુિ  િાસ કરે છ  ત  િાસદેુિ 
છ .છ .  ""આિ પણ ભર્િાન અન  ભર્િાનનુ ંઘર બન્ન  અલર્ અલર્ નથી,કારણ કેઃ ભર્િાન  સ્િયંમ  કહ્ુ ંછ  કેઃ આિ પણ ભર્િાન અન  ભર્િાનનુ ંઘર બન્ન  અલર્ અલર્ નથી,કારણ કેઃ ભર્િાન  સ્િયંમ  કહ્ુ ંછ  કેઃ 
""ત  પરિ પદન  સયૂશ,ચિંિા કે અક્ગ્ન ત  પરિ પદન  સયૂશ,ચિંિા કે અક્ગ્ન ૫૫ણ પ્રકાવર્ત કરી ર્કતા નથી અન  જે પરિ પદન  પાિીન  િનષુ્ યોણ પ્રકાવર્ત કરી ર્કતા નથી અન  જે પરિ પદન  પાિીન  િનષુ્ યો  



પાછા સસંારિા ંઆિતા નથી ત  જ િારંૂ પરિધાિ છ ..પાછા સસંારિા ંઆિતા નથી ત  જ િારંૂ પરિધાિ છ ..  ""((ર્ીતાઃર્ીતાઃ૧૫/૬)૧૫/૬)  
એટલ  કેઃ જ્યા ંસરૂજ,ચિંિા,તારાઓ,અક્ગ્ન..િર્ રે(નિ દ્વારો) નથી મયા ં વનરાકાર પ્રભનુુ ં દર્મુ ં દ્વાર છ  અન  એટલ  કેઃ જ્યા ંસરૂજ,ચિંિા,તારાઓ,અક્ગ્ન..િર્ રે(નિ દ્વારો) નથી મયા ં વનરાકાર પ્રભનુુ ં દર્મુ ં દ્વાર છ  અન  
ત િા ંજ ભતતો રિ ેછ .આ રાિિા ંપ્રિ ર્ કરિા િાટે િહરભતત કે િહરજનની ૃૃપા અવનિાયશ છ ,એટલા િાટે જ ત િા ંજ ભતતો રિ ેછ .આ રાિિા ંપ્રિ ર્ કરિા િાટે િહરભતત કે િહરજનની ૃૃપા અવનિાયશ છ ,એટલા િાટે જ 
કબીરજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃકબીરજીએ કહ્ુ ંછ  કેઃ  
  ""િહરસ  જવન ત ૂ ંિતે કરિહરસ  જવન ત ૂ ંિતે કર,,  િિહરહરજનસ  કર િ,ેજનસ  કર િ,ે  
    ધન દૌલત િહર દેત િૈ,ધન દૌલત િહર દેત િૈ,  િહરજન િહર િી દેત..િહરજન િહર િી દેત..  ""(કબીરિાણી)(કબીરિાણી)  
એટલ  કેઃ િ ેજીજ્ઞાસ ુજીિ..! ત ુ ં િહરથી નિી પરંત ુિહરજન(પ્રભ ુભતત) સાથ  પ્ર િ કર,કારણ કેઃિહર તો ધન એટલ  કેઃ િ ેજીજ્ઞાસ ુજીિ..! ત ુ ં િહરથી નિી પરંત ુિહરજન(પ્રભ ુભતત) સાથ  પ્ર િ કર,કારણ કેઃિહર તો ધન 
દૌલત,ભૌવત્તક સપંવત્ત આપર્  જ્યારે િહરના ભતતો તો િહરન  જ આપ  છ .દૌલત,ભૌવત્તક સપંવત્ત આપર્  જ્યારે િહરના ભતતો તો િહરન  જ આપ  છ .  
  િનિુાનજી પ્રભનુા પરિ વપ્રિનિુાનજી પ્રભનુા પરિ વપ્રય ભતત િતા એટલ  ત િના િાટે કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃઆપ જેિા ભતત ય ભતત િતા એટલ  ત િના િાટે કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃઆપ જેિા ભતત 
જ પ્રભનુા દ્વારપાળ છો અન  આપની આજ્ઞા વિના કોઇ પ્રભ ુપરિામિાિા ં પ્રિ ર્ કરી ભતત બની ર્કતો જ પ્રભનુા દ્વારપાળ છો અન  આપની આજ્ઞા વિના કોઇ પ્રભ ુપરિામિાિા ં પ્રિ ર્ કરી ભતત બની ર્કતો 
નથી.જ્ઞાની તો પ્રભનુ  જાણ  છ ,પરંત ુ ભતત તો ત િનાિા ં વનિાસ કરે છ .જડ ચ તનિય સિગ્ર સવૃષ્ િનથી.જ્ઞાની તો પ્રભનુ  જાણ  છ ,પરંત ુ ભતત તો ત િનાિા ં વનિાસ કરે છ .જડ ચ તનિય સિગ્ર સવૃષ્ િન  ન  
બ્રહ્મિવષ્ િબ્રહ્મિવષ્ િએ જોનાર ભતત િાટે એ જોનાર ભતત િાટે નારદભક્તત સતૂ્રનારદભક્તત સતૂ્રિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
""પ્ર િી ભતત પ્ર િન  જ જુિ  છ ,પ્ર િન  જ સાભંળ  છ ,પ્ર િન  જ ખાય છ  અન  પ્ર િન  જ સાભંળ  છ .પ્ર િી ભતત પ્ર િન  જ જુિ  છ ,પ્ર િન  જ સાભંળ  છ ,પ્ર િન  જ ખાય છ  અન  પ્ર િન  જ સાભંળ  છ .""  

બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનુ ંભોજન જ્ઞાન છ .આિા જ અન્ય ભતત િનિુાનજી િતા કે જેિન  રાિન  હ્રદયિા ંિસાિીન  બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનુ ંભોજન જ્ઞાન છ .આિા જ અન્ય ભતત િનિુાનજી િતા કે જેિન  રાિન  હ્રદયિા ંિસાિીન  
સિશત્ર રાિનાંસિશત્ર રાિનાં  જ દર્શન કરતા િતા.અંદર પણ રાિ અન  બિાર જ દર્શન કરતા િતા.અંદર પણ રાિ અન  બિાર ૫૫ણ રાિ..સિશત્ર રાિ જ રાિ..વનરાકાર ણ રાિ..સિશત્ર રાિ જ રાિ..વનરાકાર ૫૫ણ ણ 
રાિ અન  સકળ સસંારના તિાિ જડ ચ તનિા ંરાિ અન  સકળ સસંારના તિાિ જડ ચ તનિા ં૫૫ણ રાિ..તિાિન  રાિરૂણ રાિ..તિાિન  રાિરૂ૫ ૫ જાણીન  તિાિના ભલા િાટેની જાણીન  તિાિના ભલા િાટેની 
કાિના અન  તિાિના પ્રમય  દાસ્યભાિ એ જ અન્ય ભક્તતનુ ંિાસ્તવિક સ્િરૂપ િનિુાનજીિા ંજોિા િળ  છ .કાિના અન  તિાિના પ્રમય  દાસ્યભાિ એ જ અન્ય ભક્તતનુ ંિાસ્તવિક સ્િરૂપ િનિુાનજીિા ંજોિા િળ  છ .  
  અિી પ્રશ્ન એ થાય કેઃ આિા ભતત કે જે તિાિની ભલાઇના િાટે જ કાિના કરે છ  તો િનિુાનજીએ અિી પ્રશ્ન એ થાય કેઃ આિા ભતત કે જે તિાિની ભલાઇના િાટે જ કાિના કરે છ  તો િનિુાનજીએ 
અષયૃુિાર િધ..અર્ોકિાહટકાના િાળીઓ સાથ  િારપીટ કરી..લકંાદિન..િર્ રે કાયો કેિ કયાશ..? એનો અષયૃુિાર િધ..અર્ોકિાહટકાના િાળીઓ સાથ  િારપીટ કરી..લકંાદિન..િર્ રે કાયો કેિ કયાશ..? એનો 
જિાબ એ છ  કેઃ ત ઓ સિિતશન કે વિષિિતશનનો આગ્રિ રાખતા નથી,પરંત ુ ત ઓ તિાિની સાથ  જિાબ એ છ  કેઃ ત ઓ સિિતશન કે વિષિિતશનનો આગ્રિ રાખતા નથી,પરંત ુ ત ઓ તિાિની સાથ  
યથાયોયથાયોગ્ય િતશન કરતા િોય છ .પોતાના પ્રભનુા કાયો (સ િા) કરિા િાટે ત ઓ કાળનો સાિનો કરતા ંગ્ય િતશન કરતા િોય છ .પોતાના પ્રભનુા કાયો (સ િા) કરિા િાટે ત ઓ કાળનો સાિનો કરતા ં ૫૫ણ ણ 
ખચકાતા નથી.આ િાતન  આપણ  એક ઉદાિરણથી સિજીએ..ખચકાતા નથી.આ િાતન  આપણ  એક ઉદાિરણથી સિજીએ..એક ગલુાબની ડાળખી આપણન  િળી. ત નાિા ંએક ગલુાબની ડાળખી આપણન  િળી. ત નાિા ં
કાટંા,ુલ અન  પાન ત્રણ ય છ .આ ત્રણ યન  આપણ  ગલુાબ જ જાણીએ છીએ,કારણ કેઃત્રણ ય ગલુાબના ંજ કાટંા,ુલ અન  પાન ત્રણ ય છ .આ ત્રણ યન  આપણ  ગલુાબ જ જાણીએ છીએ,કારણ કેઃત્રણ ય ગલુાબના ંજ 
અંઅંર્ છ ,એટલ  ત્રણ યિા ંઆપણ  ગલુાબન  જોઇન  સિદર્શન કરીએ છીએ,પરંત ુિતશનના સિય  આપણ  ુલન  ર્ છ ,એટલ  ત્રણ યિા ંઆપણ  ગલુાબન  જોઇન  સિદર્શન કરીએ છીએ,પરંત ુિતશનના સિય  આપણ  ુલન  
ુલદાનીિા ંસજાિીએ છીએ,પાનન  કચરાપ ટીિા ંતથા કાટંાઓન  ક્યાકં દૂર ફેકી દઇએ છીએ કે જેથી આિતા ુલદાનીિા ંસજાિીએ છીએ,પાનન  કચરાપ ટીિા ંતથા કાટંાઓન  ક્યાકં દૂર ફેકી દઇએ છીએ કે જેથી આિતા 
જતા કોઇ પવથકન  િાર્ી ન જાય.જતા કોઇ પવથકન  િાર્ી ન જાય.આ છ  યથા યોગ્ય િતશન.. ભતત આ છ  યથા યોગ્ય િતશન.. ભતત ૫૫ણ આિ જ કરે છ  અન  િનિુાનજીણ આિ જ કરે છ  અન  િનિુાનજીએ એ 
૫૫ણ આિ જ કયુું િત ુ.ંત િના િાટે પ્રભનુી આજ્ઞા જ સિોણ આિ જ કયુું િત ુ.ંત િના િાટે પ્રભનુી આજ્ઞા જ સિો૫૫રી િતી અન  આિા ભતતો જ રાિના દ્વારના રી િતી અન  આિા ભતતો જ રાિના દ્વારના 
રખ િાળ િોય છ  અન  ત ઓ જેની રખ િાળ િોય છ  અન  ત ઓ જેની ૫૫ર ૃૃપા કરે છ  ત ન  રાિની સાથ  વિલાિી દે છ .સાકાર રાિ  ર ૃૃપા કરે છ  ત ન  રાિની સાથ  વિલાિી દે છ .સાકાર રાિ  ૫૫ણ પોતાના ણ પોતાના 
પવતના મમૃયુનંા સિય  વિલાપ કરતી િાલી પમની તારાન  અવિનાર્ી રાિની સાથ  વિપવતના મમૃયુનંા સિય  વિલાપ કરતી િાલી પમની તારાન  અવિનાર્ી રાિની સાથ  વિલાિીન  કહ્ુ ંકેઃલાિીન  કહ્ુ ંકેઃ  
""ર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પચં રર્ચત અવત અધિ ર્રીરા..ર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પચં રર્ચત અવત અધિ ર્રીરા....""  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૪/૧૦/૨)૪/૧૦/૨)  
એટલ  કેઃ િ ેતારા ! પથૃ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાય ુઅન  આકાર્એટલ  કેઃ િ ેતારા ! પથૃ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાય ુઅન  આકાર્--આ પાચં તમિોથી બન લુ ંઆ ર્રીર અમયતં અધિ આ પાચં તમિોથી બન લુ ંઆ ર્રીર અમયતં અધિ 
એટલ  કેઃ અપવિત્ર છ .આ ર્રીર ક્યાયં ર્યુ ંનથી તારી સાિ  જ પ્રમયષ પડલેુ ંએટલ  કેઃ અપવિત્ર છ .આ ર્રીર ક્યાયં ર્યુ ંનથી તારી સાિ  જ પ્રમયષ પડલેુ ંછ . છઠં્ઠ આમિ તમિ (વનરાકાર છ . છઠં્ઠ આમિ તમિ (વનરાકાર 
બ્રહ્મ) અજર,અિર અન  અવિનાર્ી છ  અન  સિશત્ર વિરાજિાન છ  તો પછી ત ૂ ંકોના િાટે ર્ોક કરી રિી છ ..?બ્રહ્મ) અજર,અિર અન  અવિનાર્ી છ  અન  સિશત્ર વિરાજિાન છ  તો પછી ત ૂ ંકોના િાટે ર્ોક કરી રિી છ ..?  
""ઉઉ૫૫જા જ્ઞાન ચરણ તબ લાર્ીજા જ્ઞાન ચરણ તબ લાર્ી,,  ર્લર્લ્િવેસ ્િવેસ ૫૫રિ ભર્વત બર િારં્ીરિ ભર્વત બર િારં્ી""  (રાિચરીત િાનસ)(રાિચરીત િાનસ)  
તારાન  જ્યારે આમિજ્ઞાન થઇ ર્યુ ંમયારે રડિાનુ ંબધં થઇ ર્યુ ંઅન  ભતારાન  જ્યારે આમિજ્ઞાન થઇ ર્યુ ંમયારે રડિાનુ ંબધં થઇ ર્યુ ંઅન  ભર્િાનના ચરણનો સ્પર્શ કયો.જ્ઞાન ર્િાનના ચરણનો સ્પર્શ કયો.જ્ઞાન 



થઇ જાય તો ચરણસ્પર્શ કરિાિા ં સકંોચ થતો નથી.તારાએ થઇ જાય તો ચરણસ્પર્શ કરિાિા ં સકંોચ થતો નથી.તારાએ ૫૫ણ અન્ય ભક્તતનુ ં િરદાન િાગં્યુ ં તો ણ અન્ય ભક્તતનુ ં િરદાન િાગં્યુ ં તો 
ભર્િાન  ત ન  અવિરલ ભક્તતનુ ંદાન આ યુંભર્િાન  ત ન  અવિરલ ભક્તતનુ ંદાન આ યુ.ંસાકાર સદગરુૂ,સતં કે ભતત વિનાર્ી અવિનાર્ી પ્રભનુા ંદર્શન .સાકાર સદગરુૂ,સતં કે ભતત વિનાર્ી અવિનાર્ી પ્રભનુા ંદર્શન 
થતા ં નથી.ભતત એ જ ભર્િાનના દ્વારપાળ છ  અન  ત ઓ થતા ં નથી.ભતત એ જ ભર્િાનના દ્વારપાળ છ  અન  ત ઓ જ સપુાત્ર ત્જજ્ઞાસઓુન  પ્રભ ુ પરિામિાનો જ સપુાત્ર ત્જજ્ઞાસઓુન  પ્રભ ુ પરિામિાનો 
સાષામકાર કરાિી દે છ  એટલ  જ તો િનિુાનજીના િાટે કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃસાષામકાર કરાિી દે છ  એટલ  જ તો િનિુાનજીના િાટે કિિેાિા ંઆવ્યુ ંછ  કેઃ  
""રાિ દુઆરે તિુ રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..રાિ દુઆરે તિુ રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..""  (િનિુાન ચાલીસા)(િનિુાન ચાલીસા)  
ઘણીિાર કેટલાક લોકો પ્રશ્ન પછુ  છ  કેઃઘણીિાર કેટલાક લોકો પ્રશ્ન પછુ  છ  કેઃ""અવિનાર્ી વનરાકાર બ્રહ્મન  તો ત િની ૃૃપાથીઅવિનાર્ી વનરાકાર બ્રહ્મન  તો ત િની ૃૃપાથી  જ જાણી ર્કાય જ જાણી ર્કાય 
છ ,સાકાર તો િાયા છ ,એટલ  સાકાર િાયાથી વનરાકાર બ્રહ્મન  કેિી રીત  જાણી ર્કાય..? છ ,સાકાર તો િાયા છ ,એટલ  સાકાર િાયાથી વનરાકાર બ્રહ્મન  કેિી રીત  જાણી ર્કાય..?   
ત નો જિાબ એ છ  કેઃજેિી રીત  ધરતી ઉત નો જિાબ એ છ  કેઃજેિી રીત  ધરતી ઉ૫૫ર પડલેા વ્યક્તતનો સિારો લીધા વિના ઉિાિી ર્કાતો નથી,ત િી ર પડલેા વ્યક્તતનો સિારો લીધા વિના ઉિાિી ર્કાતો નથી,ત િી 
જ રીત  િાયાિા ંજ રીત  િાયાિા ં ૫૫ડલેા જીિન  ડલેા જીિન  ૫૫ણ િાયાનો સિારો લઇન  જ બ્રહ્મ સધુી પિોંચાડી ર્કાણ િાયાનો સિારો લઇન  જ બ્રહ્મ સધુી પિોંચાડી ર્કાય છ ,એટલ  સાકાર ય છ ,એટલ  સાકાર 
સદગરુૂના િાધ્યિથી જ વનરાકાર બ્રહ્મની ભક્તત અન  જ્ઞાન ઉસદગરુૂના િાધ્યિથી જ વનરાકાર બ્રહ્મની ભક્તત અન  જ્ઞાન ઉ૫૫લબ્ધ થાય છ .તિાિ સતંોનો..ગ્રથંોનો એ જ લબ્ધ થાય છ .તિાિ સતંોનો..ગ્રથંોનો એ જ 
િત છ  કેઃિત છ  કેઃ  
""ગરુૂ ર્બન ર્ત  નિી,સાિ ર્બન પત નહિ..ગરુૂ ર્બન ર્ત  નિી,સાિ ર્બન પત નહિ..""  

જેિ વનરાકાર વિધતુ(વિજળી)ની િાજરી (જ્ઞાન) સાકાર ટેસ્ટરથી જ જોઇ ર્કાય છ .સાકાર ર્રીરિા ં રિલેો જેિ વનરાકાર વિધતુ(વિજળી)ની િાજરી (જ્ઞાન) સાકાર ટેસ્ટરથી જ જોઇ ર્કાય છ .સાકાર ર્રીરિા ં રિલેો 
વનરાકાર તાિવનરાકાર તાિ  સાકાર થિોિીટરથી જ જોઇ ર્કાય છ ,ત િી જ રીત  સાકાર સસંારિા ંસિશત્ર રિલેા વનરાકાર સાકાર થિોિીટરથી જ જોઇ ર્કાય છ ,ત િી જ રીત  સાકાર સસંારિા ંસિશત્ર રિલેા વનરાકાર 
પ્રભ ુપરિામિાન  પ્રભ ુપરિામિાન  ૫૫ણ સદગરુૂ પ્રદત્ત જ્ઞાનિવષ્ િણ સદગરુૂ પ્રદત્ત જ્ઞાનિવષ્ િથી જોઇ ર્કાય છ .આિી જ રીત  િનિુાનજી..અંર્દજી..િર્ રે થી જોઇ ર્કાય છ .આિી જ રીત  િનિુાનજી..અંર્દજી..િર્ રે 
એ સાકાર સદગરુૂ રૂએ સાકાર સદગરુૂ રૂ૫ ૫ રાિજીના દ્વારા જ બ્રહ્મદર્શન કરીન  અવિરલ ભક્તત પ્રા તરાિજીના દ્વારા જ બ્રહ્મદર્શન કરીન  અવિરલ ભક્તત પ્રા ત  કરી િતી અન  સિવપિત કરી િતી અન  સિવપિત 
થઇન  ભર્િાન રાિન  કહ્ુ ંકેઃથઇન  ભર્િાન રાિન  કહ્ુ ંકેઃ  
""તિુ િોરે વપ્રય ગરુૂ વપત ુિાતા,જાઉં કિા ંતત્જ તિુ િોરે વપ્રય ગરુૂ વપત ુિાતા,જાઉં કિા ંતત્જ ૫૫દ જલદાતા..દ જલદાતા..  ""(રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૧/૭/૧૧/ખખ--૨)૨)  
એટલ  કેઃિ ે રાિ ! આપ જ અિારા વપ્રય ગરુૂ,િાતા અન  વપતા છો.હું આપના ચરણકિલોન  છોડીન  ક્યા ંએટલ  કેઃિ ે રાિ ! આપ જ અિારા વપ્રય ગરુૂ,િાતા અન  વપતા છો.હું આપના ચરણકિલોન  છોડીન  ક્યા ં
જાઉં..?જાઉં..?  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃિ ેછ  કેઃ  
""કાયરતારૂપી દોષોના લીધ  વતરસ્કારન  પાત્ર સ્િભાિિાળો તથા ધિશની બાબતિા ંિોહિત ર્ચત્ત થય લો હુ ંકાયરતારૂપી દોષોના લીધ  વતરસ્કારન  પાત્ર સ્િભાિિાળો તથા ધિશની બાબતિા ંિોહિત ર્ચત્ત થય લો હુ ં
આપન  પછંુ છં કેઃ જે વનવિતરૂઆપન  પછંુ છં કેઃ જે વનવિતરૂ૫૫થી કલ્યાણકારી િાત િોય ત  િાત િારા િાટે કિો,કેિકેઃહું આપનો વર્ષ્ યથી કલ્યાણકારી િાત િોય ત  િાત િારા િાટે કિો,કેિકેઃહું આપનો વર્ષ્ ય  
છં.આપન  ર્રણ  આિ લા િન  ઉછં.આપન  ર્રણ  આિ લા િન  ઉ૫૫દેર્ આપો..દેર્ આપો..(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૨/૭)૨/૭)  
એટલ  િનિુાએટલ  િનિુાનજી જેિી અવિરલ ભક્તત પ્રા તનજી જેિી અવિરલ ભક્તત પ્રા ત કરિા િાટે સિકાર્લન સદગરુૂ(અિતારી પરુૂષ)ની ર્રણાર્વત  કરિા િાટે સિકાર્લન સદગરુૂ(અિતારી પરુૂષ)ની ર્રણાર્વત 
લ િી લ િી ૫૫ડ ેછ ,ત ના વિના કોઇ અ્ય ઉપાય નથી,કારણ કેઃઆમિદર્ય સતં જ રાિ દ્વારના દ્વારપાળ િોય છ ...!!ડ ેછ ,ત ના વિના કોઇ અ્ય ઉપાય નથી,કારણ કેઃઆમિદર્ય સતં જ રાિ દ્વારના દ્વારપાળ િોય છ ...!!  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
આિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાનંી ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએ..આિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાનંી ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએ..  
  
બડ ેભાર્ િાનષુ તન ુપાિા બડ ેભાર્ િાનષુ તન ુપાિા ||  સરુ દુલશભ સબ ગ્રથંષ્્િ ર્ાિા સરુ દુલશભ સબ ગ્રથંષ્્િ ર્ાિા ||||  
સાધન ધાિ િો્છ કર દ્વારા સાધન ધાિ િો્છ કર દ્વારા ||  પાઈ ન જેહિિં પરલોક સિંારા પાઈ ન જેહિિં પરલોક સિંારા ||||  
ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચ ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચ તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,  
સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,  
જડ ચ તનહિ ગ્રથં જડ ચ તનહિ ગ્રથં ૫૫હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ,હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ,  
તબ ત  જીિ ભયઉ સસંારી, છૂટ ન ગ્રવંથ ન િોઇ સખુારી....તબ ત  જીિ ભયઉ સસંારી, છૂટ ન ગ્રવંથ ન િોઇ સખુારી....  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/૧૧૬/ખ/ખ/૧૧--૨૨--૩)૩)  



િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂા, વત્િ ત  પવુન ઉિોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મલૂા, વત્િ ત  પવુન ઉ૫૫જહિિં બહ ુશલૂા,જહિિં બહ ુશલૂા,  
કાિકાિ..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,  
વપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉવપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉ૫૫જઇ સ્યપાત દુઃખ દાઇ,જઇ સ્યપાત દુઃખ દાઇ,  
વિષય િનોરથ દુર્શિ નાના, ત  સબ શલૂ નાિકો જાના,વિષય િનોરથ દુર્શિ નાના, ત  સબ શલૂ નાિકો જાના,  
િિતા દાદૂ કંડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહતુાઇ,િિતા દાદૂ કંડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહતુાઇ,  
૫૫રસખુ દેખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુષ્ ટરસખુ દેખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુષ્ ટ દુષ્ ટ દુષ્ ટતા િન ૃુહટલાઇ,તા િન ૃુહટલાઇ,  
અિંકાર અવત દુઃખઅિંકાર અવત દુઃખદ ડિરૂઆ, દંભ કદ ડિરૂઆ, દંભ ક૫૫ટ િદ િાન ન િરૂઆ,ટ િદ િાન ન િરૂઆ,  
તષૃ્ ણાતષૃ્ ણા ઉદર વદૃ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી, ઉદર વદૃ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી,  
જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિ કા, કિું લર્ર્ કિો ૃુરોર્ અન કા !! જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિ કા, કિું લર્ર્ કિો ૃુરોર્ અન કા !! (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૨૦/૭/૧૨૦/ખ/ખ/૧૫૧૫--ઇ)ઇ)  
બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહુું..વિષયભોર્ બહ ુઘી ત બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહુું..વિષયભોર્ બહ ુઘી ત ……  

જબ જબ િોઇ ધરિકી િાની, બાઢહિિં અસરુ જબ જબ િોઇ ધરિકી િાની, બાઢહિિં અસરુ અધિ અર્ભિાની,અધિ અર્ભિાની,  
કરહિિં અનીવત જાઇ નિી બરની, સીદહિિં વિપ્ર ધ ન ુસરુ ધરની,કરહિિં અનીવત જાઇ નિી બરની, સીદહિિં વિપ્ર ધ ન ુસરુ ધરની,  
તબ તબ પ્રભ ુધરી વિવિધ ર્રીરા, િરહિિં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા...!તબ તબ પ્રભ ુધરી વિવિધ ર્રીરા, િરહિિં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા...!’’ ’’ (બાલકાડંઃ(બાલકાડંઃ૧૨૦/૧૨૦/ઘ/ઘ/૨)૨)  
સતં બડ ેભર્િતંસ  કિ ર્ય  સતં સજુાન,સતં બડ ેભર્િતંસ  કિ ર્ય  સતં સજુાન,  
સ ત ુબાધં શ્રી રાિ ર્ય , લાઘં ર્ય  િનિુાન...!!સ ત ુબાધં શ્રી રાિ ર્ય , લાઘં ર્ય  િનિુાન...!!  
""ર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પચં રર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પચં રર્ચત અવત અધિ ર્રીરા..ર્ચત અવત અધિ ર્રીરા....""  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૪/૧૦/૨)૪/૧૦/૨)  
""રાિ દુઆરે તિુ રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..રાિ દુઆરે તિુ રખિારે,િોત ન આજ્ઞા ર્બનુ ંપૈસારે..""    

િોરે િન અસ વિશ્વાસા,  રાિ ત  અવધક રાિકર દાસાિોરે િન અસ વિશ્વાસા,  રાિ ત  અવધક રાિકર દાસા  
સબ કર ફલ િહર ભર્વત સિુાઇ, સો ર્બન ુસતં ન કાહ ૂપાઇ...સબ કર ફલ િહર ભર્વત સિુાઇ, સો ર્બન ુસતં ન કાહ ૂપાઇ...  
રાિચિંકે ભજન ર્બન ુજો યિ રાિચિંકે ભજન ર્બન ુજો યિ ૫૫દ વનિાશણ,જ્ઞાનિતં અવપ સો નર દ વનિાશણ,જ્ઞાનિતં અવપ સો નર ૫૫શ ુર્બન ુશ ુર્બન ુપ ૂછં સિાનપ ૂછં સિાન  

જે અવસ ભર્વત જાવન પહરિરિીં, કેિલ ગ્ યાજે અવસ ભર્વત જાવન પહરિરિીં, કેિલ ગ્ યાન િતે ુશ્રિ કરિીં,ન િતે ુશ્રિ કરિીં,  
ત  જડ કાિધ ન ુગિૃ મ યાત  જડ કાિધ ન ુગિૃ મ યાર્ી, ખોજત આૃુ હફરિીં ર્ી, ખોજત આૃુ હફરિીં ૫૫ય લાર્ી,ય લાર્ી,  
સનુ ુખર્ સ િહર ભર્વત ર્બિાઇ, જે સખુ ચાિહિિં  આન ઉપાઇ,સનુ ુખર્ સ િહર ભર્વત ર્બિાઇ, જે સખુ ચાિહિિં  આન ઉપાઇ,  
ત  ર્િ િિાવસિંધ ુર્બન તરની, પૈરી પાર ચાિહિિં જડ કરની.....ત  ર્િ િિાવસિંધ ુર્બન તરની, પૈરી પાર ચાિહિિં જડ કરની.....  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૪/૧૧૪/ખ/ખ/૧૧--૨)૨)  
સનુહું તાસનુહું તાત યિ અકથ કિાની,સમુ્  તત યિ અકથ કિાની,સમુ્  ત બનઇ ન જાઇ બખાની, બનઇ ન જાઇ બખાની,  
ઇ્ િઇ્ િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચ તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,ર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચ તન અિલ સિજ સખુ રાર્ી,  
સો િાયાબસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્  ધ્ યોસો િાયાબસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્  ધ્ યો કીટ િરકટકી નાઇ, કીટ િરકટકી નાઇ,  
જડ ચ તનહિ ગ્રવંથ જડ ચ તનહિ ગ્રવંથ ૫૫હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ !! (હર ર્ઇ, જદવપ મષૃા છૂટત કહિનાઇ !! (રાિચરીત િાનસઃરાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/૧૧૬/ખ/ખ/૧)૧)  
રાિ ભર્વત ર્ચિંતાિણી સુદંર, બસઇ ર્રૂડ જાકે ઉર અંતર,રાિ ભર્વત ર્ચિંતાિણી સુદંર, બસઇ ર્રૂડ જાકે ઉર અંતર,  
૫૫રિ પ્રકાર્રૂરિ પ્રકાર્રૂ૫ ૫ હદનરાતી, નિી કછ ચહિઅ હદઆ ધતૃ બાતી !!(રાિચરીત િાનસઃહદનરાતી, નિી કછ ચહિઅ હદઆ ધતૃ બાતી !!(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૯/૧૧૯/ખ/ખ/૧૧--૨)૨)  
કિહ ુભર્વત પથ કિન પ્રયાસા કિહ ુભર્વત પથ કિન પ્રયાસા ||  જોર્ ન િખ જપ તપ ઉપિાસા જોર્ ન િખ જપ તપ ઉપિાસા ||||  
સરલ સભુાિ ન િન ૃુહટલાઈ સરલ સભુાિ ન િન ૃુહટલાઈ ||  જથા લાભ સતંોષ સદાઈ જથા લાભ સતંોષ સદાઈ ||||  

  યાત્રા ચાલ ુિોય તો સિજજો કે યાત્રા ચાલ ુિોય તો સિજજો કે ૫૫િો્યા નથી.િો્યા નથી.  
  ઘણુ ંજોયુ ંછતા ંજોિાનુ ંબાકી રિી ર્યુ.ં.ઘણુંઘણુ ંજોયુ ંછતા ંજોિાનુ ંબાકી રિી ર્યુ.ં.ઘણું  જાણ્યા છતા ંજાણિાનુ ંબાકી છ .જાણ્યા છતા ંજાણિાનુ ંબાકી છ .  
  િ ળિિાિા ંઆનદં છ ..િ ળિ લુ ંઆપવુ ંએિા ંિિા આનદં છ .િ ળિિાિા ંઆનદં છ ..િ ળિ લુ ંઆપવુ ંએિા ંિિા આનદં છ .  



  અજ્ઞાની કરતા ંજ્ઞાની િધ ુદુઃખી છ , કેિકેઃત િની પાસ ની સમય િાતો સ્િીકારિાની ષિતા નથી,ત થી અજ્ઞાની કરતા ંજ્ઞાની િધ ુદુઃખી છ , કેિકેઃત િની પાસ ની સમય િાતો સ્િીકારિાની ષિતા નથી,ત થી 
જ્ઞાનીની કોઇ િાત િાનતુ ંનથી.જ્ઞાનીની કોઇ િાત િાનતુ ંનથી.  

  વનષ્ ફવનષ્ ફળ જાય છતા ંન છોડ ેત  વનષ્ િાળ જાય છતા ંન છોડ ેત  વનષ્ િા. વનષ્ ફ. વનષ્ ફળતાનો સરળતાનો સરિાળો થાય મયા ંસફળતા આિીન  ઉભી રિ ેછ .િાળો થાય મયા ંસફળતા આિીન  ઉભી રિ ેછ .  
  તવૃ તતવૃ ત થાય તો તષૃ્ ણા થાય તો તષૃ્ ણાનુ ંમમૃય ુથાય છ .નુ ંમમૃય ુથાય છ .  
  કતાશકતાશ૫૫ણાનો ભાિ છોડી દઇએ તો કિશનો ડંખ રિતેો નથી..વનવિત્રિાત્ર બનીએ..પ્રભ ુકરાિ  છ  ત િ જ ણાનો ભાિ છોડી દઇએ તો કિશનો ડંખ રિતેો નથી..વનવિત્રિાત્ર બનીએ..પ્રભ ુકરાિ  છ  ત િ જ 

હું કરંૂ છં, આિ િોિા છતા ંકરનકરાિનિાર પ્રભ ુછ .હું કરંૂ છં, આિ િોિા છતા ંકરનકરાિનિાર પ્રભ ુછ .  
  સરળતા..સિજતા જીિનિા ંલાિિાથી ત  સફળતાનીસરળતા..સિજતા જીિનિા ંલાિિાથી ત  સફળતાની  ચાિી બન  છ .ચાિી બન  છ .  
  િજારો િષોિા ંન જાણી ર્કાય ત  િજારો િષોિા ંન જાણી ર્કાય ત  ૬૦ ૬૦ િષશના આયષુ્ યિષશના આયષુ્ યિા ંજાણી ર્કાય છ .િા ંજાણી ર્કાય છ .  
  પ્રભ ુપ્રભ ુ૫૫રિામિા..સદગરુૂની અનકંુપાથી િોટી ઘાતથી બચી ર્કાય છ .રિામિા..સદગરુૂની અનકંુપાથી િોટી ઘાતથી બચી ર્કાય છ .  
  કાિના અન  કાિ િાસના ખરાબ નથી ત નો અવતરેક ભયકંર છ .કાિના અન  કાિ િાસના ખરાબ નથી ત નો અવતરેક ભયકંર છ .  
  દુગુશણોન  જીિતં રાખિા િાનિ ર્રીરન  િાધ્યિ બનાવ્યુ ંછ .દુગુશણોન  જીિતં રાખિા િાનિ ર્રીરન  િાધ્યિ બનાવ્યુ ંછ .  
  જેનુ ંજેનુ ં૫૫રીણારીણાિ સખુ છ  ત  પણુ્ય અન  જેનુ ંિ સખુ છ  ત  પણુ્ય અન  જેનુ ં૫૫રીણાિ દુઃખ છ  ત  પારીણાિ દુઃખ છ  ત  પા૫ !૫ !  
  જ્ઞાન જ અજ્ઞાનન  જ્િ આપ  છ .જ્ઞાન જ અજ્ઞાનન  જ્િ આપ  છ .  
  એકતારાિા ંસરં્ીત છ ,પરંત ુત ન  ખોલી નાખિાથી િાથિા ંકાઇં ના આિ  ! ુલિા ંસરુ્ધં છ  એકતારાિા ંસરં્ીત છ ,પરંત ુત ન  ખોલી નાખિાથી િાથિા ંકાઇં ના આિ  ! ુલિા ંસરુ્ધં છ  ૫૫રંત ુરંત ુ

ત ન  વિખ રી નાખિિા ંઆિ  તો કાઇં પ્રા તત ન  વિખ રી નાખિિા ંઆિ  તો કાઇં પ્રા ત થતુ ંનથી.સુદંરતાન  ભોર્િો,પરંત ુત  ક્યા ંછ  ત   થતુ ંનથી.સુદંરતાન  ભોર્િો,પરંત ુત  ક્યા ંછ  ત  
ર્ોર્ોધિાથી નિી િળ .ધિાથી નિી િળ .  

  પોત  પોતાનો પોત  પોતાનો ૫૫રીચય િ ળિિો એ જ િિાન કાયશ છ .રીચય િ ળિિો એ જ િિાન કાયશ છ .  
  દયા દયા ૫૫ણ દુઃખની દેનારી છ .ણ દુઃખની દેનારી છ .  
  સ્થાનના આધારે ક્સ્થવત ફરે..આપણ  ક્સ્થવતના આધારે સ્થાનન  ફેરિીએ ત  જ ખરી િોટાઇ છ .સ્થાનના આધારે ક્સ્થવત ફરે..આપણ  ક્સ્થવતના આધારે સ્થાનન  ફેરિીએ ત  જ ખરી િોટાઇ છ .  
  ૃુસરં્નો સરં્ ક્યારેય ન કરિો.ૃુસરં્નો સરં્ ક્યારેય ન કરિો.  
  પારકા પાસ  પોતાપણુ ંન ગિુાિતા ંપોતાપારકા પાસ  પોતાપણુ ંન ગિુાિતા ંપોતા૫૫ણુ ંઅપશણ કરી પારકાન  પોતાનોણુ ંઅપશણ કરી પારકાન  પોતાનો  કરી લ  ત  જ ર્ક્તત કરી લ  ત  જ ર્ક્તત 

સતંોિા ંિોય છ .સતંોિા ંિોય છ .  
  જરૂર િોય તો જરૂર લ વુ.ં.જરૂર ના િોય તો જરાય ના લ વુ.ં..નિી તો જરૂરીયાત ઉભી થર્ .જરૂર િોય તો જરૂર લ વુ.ં.જરૂર ના િોય તો જરાય ના લ વુ.ં..નિી તો જરૂરીયાત ઉભી થર્ .  
  વર્ખરની સલાિતી તળ ટીિા ંછૂપાય લા પાયાિા ંિોય છ .વર્ખરની સલાિતી તળ ટીિા ંછૂપાય લા પાયાિા ંિોય છ .  
  િ ેિાનિી ! તારી િાનિતાિા ંિિાનતાની િિેંક છપાય લી છ .િ ેિાનિી ! તારી િાનિતાિા ંિિાનતાની િિેંક છપાય લી છ .  
  દેિ અન  આમિાન  જુદા પાડિાની પ્રહર મયાદેિ અન  આમિાન  જુદા પાડિાની પ્રહર મયા  એ જ મમૃય.ુ.એ જ મમૃય.ુ.  
  ર્બ્દોના આકારિા.ં.ર્બ્દોના સારિા ંર્બ્દાવતતની સિાનભુવૂત નથી.ર્બ્દોના આકારિા.ં.ર્બ્દોના સારિા ંર્બ્દાવતતની સિાનભુવૂત નથી.  
  સર્જન િાટે જેટલુ ંજરૂરી ત ટલુ ંવિસર્જન િાટે સર્જન િાટે જેટલુ ંજરૂરી ત ટલુ ંવિસર્જન િાટે ૫૫ણ જરૂરી છ .ણ જરૂરી છ .  
  િાયાના િાધ્યિથી કાયાનો સદઉિાયાના િાધ્યિથી કાયાનો સદઉ૫૫યોર્ કરી છાયા સધુી યોર્ કરી છાયા સધુી ૫૫િોચી ર્કાય !િોચી ર્કાય !  
  ૫૫રીિારના િાધ્યિથી રીિારના િાધ્યિથી ૫૫ણ ણ ૫૫રિામિા સધુી રિામિા સધુી ૫૫િોચી ર્કાય છ .િોચી ર્કાય છ .  
  સમય સમય ૫૫ણ ર્બ્દોિા ંનથીણ ર્બ્દોિા ંનથી  આિતુ.ં.સમય િાટે ર્બ્દ બનતો િોય તો ત નો કોઇ અથશ નથી.આિતુ.ં.સમય િાટે ર્બ્દ બનતો િોય તો ત નો કોઇ અથશ નથી.  
  અજ્ઞાન અજ્ઞાન ૫૫ણ ણ ૫૫રિામિાની લીલાનો એક ભાર્ છ .અંધકાર જ ના િોય તો હદરિામિાની લીલાનો એક ભાર્ છ .અંધકાર જ ના િોય તો હદ૫૫કની ક્યા ંજરૂર કની ક્યા ંજરૂર ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  નાની ભલૂન  ભલૂ ન સિજિી એ િોટાિા ંિોટી ભલૂ છ .નાની ભલૂન  ભલૂ ન સિજિી એ િોટાિા ંિોટી ભલૂ છ .  
  દ્દષ્ ટાદ્દષ્ ટાન  હદવ્યતાનો અનભુિ થાય તો કલહંકત દ્દ્યન  વનિાળર્ ,પરંત ુસ્િીકારર્ ન  હદવ્યતાનો અનભુિ થાય તો કલહંકત દ્દ્યન  વનિાળર્ ,પરંત ુસ્િીકારર્   નિી.નિી.  



  અિાઅિા૫ (૫૫ (૫રિામિા)નુ ંિારિામિા)નુ ંિા૫ ૫ કાઢિાિા ંસદાય વનષ્ ફકાઢિાિા ંસદાય વનષ્ ફળતા પાિનાર િાણસ વનરાર્ાનો જ્િદાતા બન  ળતા પાિનાર િાણસ વનરાર્ાનો જ્િદાતા બન  
છ .છ .  

  જ્િ અન  જીિન િાટે જેટલા ંપસુ્તકો લખાયા ંછ  ત ના કરતા ંમમૃય ુિાટેનુ ંએક પસુ્તક ઉમૃૃષ્ ટજ્િ અન  જીિન િાટે જેટલા ંપસુ્તકો લખાયા ંછ  ત ના કરતા ંમમૃય ુિાટેનુ ંએક પસુ્તક ઉમૃૃષ્ ટ  
છ ..આિા જ આ દેર્િાનં  આદેર્િા ંઆદેર્ િાની આદર્શ બની અદ્દ્ય થવુ ંહિતકારી છ .છ ..આિા જ આ દેર્િાનં  આદેર્િા ંઆદેર્ િાની આદર્શ બની અદ્દ્ય થવુ ંહિતકારી છ .  

  મમૃયનુા િાધ્યિથી જ્યા ંમમૃયનુા િાધ્યિથી જ્યા ં૫૫િોચવુ ંિોય મયા ંિોચવુ ંિોય મયા ં૫૫િોચી ર્કાય છ .િોચી ર્કાય છ .  
  ભારતભવૂિિા ંકે વિશ્વિા ંજે િિાન જ્ઞાનીઓ છ ..જે િારી તલુનાિા ંકંઇ જ નથી આવુ ંિાનનાર િિાન ભારતભવૂિિા ંકે વિશ્વિા ંજે િિાન જ્ઞાનીઓ છ ..જે િારી તલુનાિા ંકંઇ જ નથી આવુ ંિાનનાર િિાન 

અજ્ઞાની છ .અજ્ઞાની છ .  
  ઇંટથી બન લ ઇિારત સલાિતી ઇ્છતી િોય તો અનતં કોષોથી બન લ કાયા ઇંટથી બન લ ઇિારત સલાિતી ઇ્છતી િોય તો અનતં કોષોથી બન લ કાયા ૫૫ણ સલાિતી િારં્ી ણ સલાિતી િારં્ી 

ના ર્કે ?ના ર્કે ?  

  સલાિિવત આસલાિિવત આ૫૫િાનીિાની  નિી,પરંત ુલ િાની ત  જ સાચી સલાિતી છ .નિી,પરંત ુલ િાની ત  જ સાચી સલાિતી છ .  
  દુઃખની જાણ અન  પીડાની દુઃખની જાણ અન  પીડાની ૫૫િચેાન સખુ ર્ોધિાની િચેાન સખુ ર્ોધિાની ૫૫િલેી ચાિી છ .િલેી ચાિી છ .  
  પીડા વિના પ્રાથશના જ્િતી નથી..પીડા વિના પ્રાથશના જ્િતી નથી..  
  ર્ાવંત ર્ાવંત ૫૫ણ બ  અર્ાવંતઓની િ્ચ નુ ંસ્થાન છ .ણ બ  અર્ાવંતઓની િ્ચ નુ ંસ્થાન છ .  
  િાનિી પોતાના દુઃખ  દુઃખી નથી..બીજાનુ ંસખુ જોઇન  દુઃખી થાય છ .િાનિી પોતાના દુઃખ  દુઃખી નથી..બીજાનુ ંસખુ જોઇન  દુઃખી થાય છ .  
  તમિર્ચ્તક તમિ સધુી નથી તમિર્ચ્તક તમિ સધુી નથી ૫૫િોચતો..પોત  જ પતી જાય છ .િોચતો..પોત  જ પતી જાય છ .  
  તારે જે થવુ ંછ  ત  ત ૂ ંજ છ ..તારે જ્યા ંતારે જે થવુ ંછ  ત  ત ૂ ંજ છ ..તારે જ્યા ં૫૫િોચવુ ંછ  મયા ંતો ત ૂ ંઉભો જ છ .િોચવુ ંછ  મયા ંતો ત ૂ ંઉભો જ છ .  
  બીજાન  સમય િાત સિજાિિા..જે નથી સિજતો ત ની પાસ  હું બીજાન  સમય િાત સિજાિિા..જે નથી સિજતો ત ની પાસ  હું ૫૫િો્યો છં..આનુ ંનાિ જ ગરુૂિો્યો છં..આનુ ંનાિ જ ગરુૂ૫૫દ ! દ ! 

ગરુૂ િાયાએ અંધશ્ર્ાના બાધં લા પાટાન  છોડિાગરુૂ િાયાએ અંધશ્ર્ાના બાધં લા પાટાન  છોડિા--તોડિા િાટેનો પ્રયાસ કરે છ તોડિા િાટેનો પ્રયાસ કરે છ ..  
  અભ્યાસનો અનભુિ નથી..અનભુિનો અભ્યાસ કાિિા ંલર્ાિિાનો છ .અભ્યાસનો અનભુિ નથી..અનભુિનો અભ્યાસ કાિિા ંલર્ાિિાનો છ .  
  તિ  કિો અન  હું િાની લઉ..એ િાત જુદી અન  હું જાણી લઇ તિન  કહું ત  િાત તિ  કિો અન  હું િાની લઉ..એ િાત જુદી અન  હું જાણી લઇ તિન  કહું ત  િાત ૫૫ણ  જુદી છ .ણ  જુદી છ .  
  નિ િાસના ર્ભશના દુઃખનો અનભુિ નથી (અજ્ઞાનતાના કારણ ) અનિુાન છ .નિ િાસના ર્ભશના દુઃખનો અનભુિ નથી (અજ્ઞાનતાના કારણ ) અનિુાન છ .  
  આવર્િિાદ આપનાર ગરુૂઆવર્િિાદ આપનાર ગરુૂ--સતં આવર્િિાદ િારં્નારન  આળસ ુબનાિ સતં આવર્િિાદ િારં્નારન  આળસ ુબનાિ   છ .છ .  
  ચાલો ! આચાલો ! આ૫૫ણ  આણ  આ૫૫ણુ ંજીિન િાચંીએ..! શુ ંઆધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટણુ ંજીિન િાચંીએ..! શુ ંઆધ્યાત્મિક દ્દવષ્ ટએ આએ આ૫૫ણ  ગનૂ ર્ાર નથી ? ભલ  ણ  ગનૂ ર્ાર નથી ? ભલ  

આઆ૫૫ણુ ંજીિન બીજા કોઇ ના જાણી ર્કે, પરંત ુઅંતરયાશિીથી અજાણ્યુ ંિોઇ ર્કે ખરંૂ ?ણુ ંજીિન બીજા કોઇ ના જાણી ર્કે, પરંત ુઅંતરયાશિીથી અજાણ્યુ ંિોઇ ર્કે ખરંૂ ?  

  વનિંદનીય િદંનીય મયારે જ બની ર્કે કે જ્યારે પ્રાિાર્ણકતાથી પોતાની ભલૂો..પાપોનુ ંસતં સિષ વનિંદનીય િદંનીય મયારે જ બની ર્કે કે જ્યારે પ્રાિાર્ણકતાથી પોતાની ભલૂો..પાપોનુ ંસતં સિષ 
પ્રસારણપ્રસારણ  કરે !કરે !  

  દરેક ર્ાિિા ંસતં અન  ર્ાહકુાર િોિા જ જોઇએ.દરેક ર્ાિિા ંસતં અન  ર્ાહકુાર િોિા જ જોઇએ.  
  સિશ સાિા્ય િાનિી સિશ સાિા્ય િાનિી ૫૫િલેા ંપ ટનુ ં(સ્િાથશનુ)ં િલેા ંપ ટનુ ં(સ્િાથશનુ)ં ૫૫છી ર્ િ છી ર્ િ (૫(૫રિાથશ)નુ ંઅન  િેિનુ ંરિાથશ)નુ ંઅન  િેિનુ ં(૫(૫રિાથશનુ)ં કાયશ રિાથશનુ)ં કાયશ 

કરતા િોય છ , જ્યારે સતંના જીિનિા ંિેિ(કરતા િોય છ , જ્યારે સતંના જીિનિા ંિેિ(૫૫રિાથશ)નુ ંકાયશ પ્રથિ જોિા િળ  છ .રિાથશ)નુ ંકાયશ પ્રથિ જોિા િળ  છ .  
  સાચી શ્ર્ા અન  સાચી શ્ર્ા અન  ૫૫રિામિા ઉરિામિા ઉ૫૫ર પણૂશ ર પણૂશ વિશ્વાસ િોય તો ર્િ  ત નાિા ંબ્રહ્મત જ પ્રર્ટે છ .વિશ્વાસ િોય તો ર્િ  ત નાિા ંબ્રહ્મત જ પ્રર્ટે છ .  
  પહંડતો..વિદ્યા વિનયર્ીલ બ્રાહ્મણિા.ં.ર્ાય..િાથી કે ચાડંાલિા ંપહંડતો..વિદ્યા વિનયર્ીલ બ્રાહ્મણિા.ં.ર્ાય..િાથી કે ચાડંાલિા ં૫૫ણ સિદર્શન કરે છ  ત  કર્ાયનો ર્ોક ણ સિદર્શન કરે છ  ત  કર્ાયનો ર્ોક 

કરતા નથી.કરતા નથી.  
  ભક્તત એટલ  પોતાના સર્જક િાટે અંતરિાથંી પ્રર્ટેલો પ્ર િ..ભક્તત એટલ  પોતાના સર્જક િાટે અંતરિાથંી પ્રર્ટેલો પ્ર િ..  
  ભક્તત પ્ર િ સ્િરૂપા છ .પણૂશ પ્ર િ વિના ભક્તત થઇ ર્કભક્તત પ્ર િ સ્િરૂપા છ .પણૂશ પ્ર િ વિના ભક્તત થઇ ર્કતી નથી.તી નથી.  



  ગરુૂની દયાથી થય લ સમયની જાણકારીિા ંર્કંા કરિાથી..તકશ  વિતકશ  કરિાથી ગરુૂ વર્ષ્ યગરુૂની દયાથી થય લ સમયની જાણકારીિા ંર્કંા કરિાથી..તકશ  વિતકશ  કરિાથી ગરુૂ વર્ષ્ યના સબધંોિા ંના સબધંોિા ં
અવિશ્વાસ ઉભો થાય છ .ભિસાર્રિાથંી પાર ઉતરિા ગરુૂના િચનોિા ંવિશ્વાસ ખબૂ જ જરૂરી છ .અવિશ્વાસ ઉભો થાય છ .ભિસાર્રિાથંી પાર ઉતરિા ગરુૂના િચનોિા ંવિશ્વાસ ખબૂ જ જરૂરી છ .  

  ૫૫રીણાિની રાિ જોયા વિના પ્રવતષા કરિી.રીણાિની રાિ જોયા વિના પ્રવતષા કરિી.  
  કોઇ નથી રહ્યા..! નથી રિિેાના..! જિાનાકોઇ નથી રહ્યા..! નથી રિિેાના..! જિાના  ત ની તૈયારી કરો..! ત નુ ંનાિ ભક્તત...!!ત ની તૈયારી કરો..! ત નુ ંનાિ ભક્તત...!!  
  સિનર્ક્તત..પાલનર્ક્તત તથા સ્િીકારિાની ર્ક્તતથી િળ લ સિનર્ક્તત..પાલનર્ક્તત તથા સ્િીકારિાની ર્ક્તતથી િળ લ ૫૫દ પ્રવતષ્ િાદ પ્રવતષ્ િા જળિાય છ . જળિાય છ .  
  વર્ષ્ યવર્ષ્ ય થિાના અવધકારી બનો..ગરુૂ થવુ ંસિલેુ,ં પરંત ુગરુૂમિ પાિવુ ંકહિન છ ..િાનિિા ંિાનિતાના  થિાના અવધકારી બનો..ગરુૂ થવુ ંસિલેુ,ં પરંત ુગરુૂમિ પાિવુ ંકહિન છ ..િાનિિા ંિાનિતાના 

ગણુો વિકસાિિા કહિન છ .ગણુો વિકસાિિા કહિન છ .  
  બધાનો વિશ્વાસ રાખજો પણ પોતાનાબધાનો વિશ્વાસ રાખજો પણ પોતાના  િનનો વિશ્વાસ ના રાખર્ો..કસિય  ફરી જાય..ફેરિી નાખ ..! િનનો વિશ્વાસ ના રાખર્ો..કસિય  ફરી જાય..ફેરિી નાખ ..! 

કેટલાકન  િન એ રિાડયા ! કેટલાક િનન  રિાડ ે!!કેટલાકન  િન એ રિાડયા ! કેટલાક િનન  રિાડ ે!!  
  સસંારનુ ંસખુ (િાયા) દુઃખ વિનાનુ ંિોત ુ ંનથી.સસંારનુ ંસખુ (િાયા) દુઃખ વિનાનુ ંિોત ુ ંનથી.  
  પોતાનુ ંજીિન તપાસજો કે ત  વનિંદનીય છ  કે િદંનીય !!પોતાનુ ંજીિન તપાસજો કે ત  વનિંદનીય છ  કે િદંનીય !!  
  ઉ્ચ વિચાર..શભુ કિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્ર વનિાશણનો મળૂ ઉ્ચ વિચાર..શભુ કિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્ર વનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની આધાર છ  અન  ત ની 

પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ ખબૂ જ જરૂરી છ .પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ ખબૂ જ જરૂરી છ .  
  જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાનુ ંહદલ દુભાિ  છ  ત ના જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાનુ ંહદલ દુભાિ  છ  ત ના 

જીિનિા ંઅંધકાર ભરાઇ જાય છ .જીિનિા ંઅંધકાર ભરાઇ જાય છ .  
  કતાશભાિનો મયાર્ કરીન  કરિાિા ંઆિ લ કિશ જ સાચો આનદં આપ  છ .કતાશભાિનો મયાર્ કરીન  કરિાિા ંઆિ લ કિશ જ સાચો આનદં આપ  છ .  
  જેિી રીત  ધીરજ ગિુાિીન  છોડન  િારંજેિી રીત  ધીરજ ગિુાિીન  છોડન  િારંિાર ઉપાડી નાખિાથી ત નો વિકાસ થતો નથી,ત િી જ રીત  િાર ઉપાડી નાખિાથી ત નો વિકાસ થતો નથી,ત િી જ રીત  

ભક્તતિા ંધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રંૂધાય છ .ભક્તતિા ંધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રંૂધાય છ .  
  જ્યારે િચન અન  કિશિા ંઅંતર આિી જાય છ  મયારે સકંોચ આિ  છ .જ્યારે િચન અન  કિશિા ંઅંતર આિી જાય છ  મયારે સકંોચ આિ  છ .  
  પસ્તાિાના આંસથુી ક્યારેય પાપસ્તાિાના આંસથુી ક્યારેય પા૫ ૫ ધોિાતા નથી,પરંત ુત ના કારણ  થય લ વિનાર્ન  ફરીથી સધુારી ધોિાતા નથી,પરંત ુત ના કારણ  થય લ વિનાર્ન  ફરીથી સધુારી 

લ વુ.ં.એ જ સાચુ ંપ્રાલ વુ.ં.એ જ સાચુ ંપ્રાયવિત છ .યવિત છ .  
  જેનાિા ંઅર્ભિાન છ ..અિંકાર છ  ત ન  િિાન િાનિાિા ંઆિતા નથી.િિાન ત  છ  કે જેનાિા ંદાસ જેનાિા ંઅર્ભિાન છ ..અિંકાર છ  ત ન  િિાન િાનિાિા ંઆિતા નથી.િિાન ત  છ  કે જેનાિા ંદાસ 

ભાિના છ ..વિન્રતતા છ ..જેના હ્રદયિા ંવિિાસ છ ..જેન  શધુ્ધ વ્યિિાર કયો છ .ભાિના છ ..વિન્રતતા છ ..જેના હ્રદયિા ંવિિાસ છ ..જેન  શધુ્ધ વ્યિિાર કયો છ .  
  સતંવુષ્ ટસતંવુષ્ ટ અન  તવૃ ત અન  તવૃ તનો એકિાત્ર રસ્તો છ ઃ પ્રભનુુ ંજ્ઞાન.નો એકિાત્ર રસ્તો છ ઃ પ્રભનુુ ંજ્ઞાન.  
  ન્રતતાન  અન્રતતાન  અ૫૫નાિિાથી જ િાનિતાનુંનાિિાથી જ િાનિતાનુ ં કલ્યાણ સભંિ છ .કલ્યાણ સભંિ છ .  
  સતંવુષ્ ટસતંવુષ્ ટ..કરૂણા..દયા અન  પ્ર િની ભાિના ભતતના જીિનિા ંદેખાિિી જોઇએ...કરૂણા..દયા અન  પ્ર િની ભાિના ભતતના જીિનિા ંદેખાિિી જોઇએ.  
  સિનર્ીલતા અન  ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણુ છ .સિનર્ીલતા અન  ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણુ છ .  
  નરક એ છ  કે જ્યા ંબ ગનુાિ લોકોની િમયા કરિાિા ંઆિ  છ  અન  સ્િર્શ એ છ  કે જ્યા ંસતં નરક એ છ  કે જ્યા ંબ ગનુાિ લોકોની િમયા કરિાિા ંઆિ  છ  અન  સ્િર્શ એ છ  કે જ્યા ંસતં 

૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાના ગણુર્ાન કરે છ  અન  આ બન્ન રિામિાના ગણુર્ાન કરે છ  અન  આ બન્ન  આ ધરતી  આ ધરતી ૫૫ર જ વિધિાન છ .ર જ વિધિાન છ .  
  સસંારિા ંભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અન ક િળ  છ ,પરંત ુબરુાઇ કરનારનુ ંભલુ ંકરનાર સસંારિા ંભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અન ક િળ  છ ,પરંત ુબરુાઇ કરનારનુ ંભલુ ંકરનાર 

િાનિ દુલશભ િોય છ .િાનિ દુલશભ િોય છ .  
  જો અિારા હ્રદયિા ંિ ર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ  તો અિ  સખુી થઇ ર્કિાના જો અિારા હ્રદયિા ંિ ર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ  તો અિ  સખુી થઇ ર્કિાના 

નથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્તા કોલસા જેિી છ  જે પોત  બનથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્તા કોલસા જેિી છ  જે પોત  બળ  છ  અન  બીજાન  ળ  છ  અન  બીજાન  ૫૫ણ બાળ  છ .ણ બાળ  છ .  
  શભુ કિો કરિાથી જ શભુકાિનાઓ સાથશક થાય છ .શભુ કિો કરિાથી જ શભુકાિનાઓ સાથશક થાય છ .  



  ઘણૃા અન  હિિંસાએ પ્રમય ક સપં્રદાય..સિાજ અન  રાષ્ ટઘણૃા અન  હિિંસાએ પ્રમય ક સપં્રદાય..સિાજ અન  રાષ્ ટન  ઘ રી લીધ લ છ  અન  ત થી જ એકબીજાન  ન  ઘ રી લીધ લ છ  અન  ત થી જ એકબીજાન  
સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે ૫૫ણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિચારધારા ણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિચારધારા 
િાનિની અજ્ઞાનતા તિાનિની અજ્ઞાનતા તથા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ  છ  અન  ત  થા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ  છ  અન  ત  
આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂર કરી ર્કાય છ .અિ  જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમય ક િાનિ એક જ આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂર કરી ર્કાય છ .અિ  જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમય ક િાનિ એક જ 
૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાની સતંાન છ ,ત નાથી અિારાિા ંભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત રિામિાની સતંાન છ ,ત નાથી અિારાિા ંભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત 
થાય છ .થાય છ .  

  ભતત ભલ  ર્િ  ત  યરુ્િા ં આભતત ભલ  ર્િ  ત  યરુ્િા ં આવ્યા..ત િન  િંિ ર્ા ં સસંારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ  અન  વ્યા..ત િન  િંિ ર્ા ં સસંારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ  અન  
પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ .ત િન  પોતાનુ ંજીિન સિજતા..પ્ર િ અન  પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ .ત િન  પોતાનુ ંજીિન સિજતા..પ્ર િ અન  
સખુદભાિથી વ્યવતત કયુું છ .આવુ ં જીિન જીિીન  ત િન  સસંારન  િાર્શદર્શન આ યુંસખુદભાિથી વ્યવતત કયુું છ .આવુ ં જીિન જીિીન  ત િન  સસંારન  િાર્શદર્શન આ યુ.ંસસંારના .સસંારના 
િાનિોન  જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિીિાનિોન  જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિી..  

  જે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર જે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર ૫૫છી જ છી જ 
દ્દઢતા આિ  છ .દ્દઢતા આિ  છ .  

  પ્ર િની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ .પ્ર િની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ .  
  જો અિારી ભક્તત પજૂા પાિ સધુી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ  અિારંૂ િાનિીય સ્િરૂજો અિારી ભક્તત પજૂા પાિ સધુી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ  અિારંૂ િાનિીય સ્િરૂ૫ ૫ જોઇ જોઇ 

ર્ક્યા િોત.િાનિ પજૂા તો ભર્િાનની કરે છ ,પરંત ુત િનાર્ક્યા િોત.િાનિ પજૂા તો ભર્િાનની કરે છ ,પરંત ુત િના  આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ 
ર્બરીના આશ્રિિા ં સાિ થી ર્યા,પરંત ુઆજે અિ  જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો ર્બરીના આશ્રિિા ં સાિ થી ર્યા,પરંત ુઆજે અિ  જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો 
િાનિ િાનિની ર્ોંદિા ંજ્િ લઇન  િાનિની સ િા ન કરી ર્કે તો ત  ભર્િાનની સ િા કેિી રીત  િાનિ િાનિની ર્ોંદિા ંજ્િ લઇન  િાનિની સ િા ન કરી ર્કે તો ત  ભર્િાનની સ િા કેિી રીત  
કરી ર્કિાનો છ ..?કરી ર્કિાનો છ ..?૫૫રિામિા એક જ છ .જ્યારે અિ  ભર્િાન રાિ અન  ખદુાન  રિામિા એક જ છ .જ્યારે અિ  ભર્િાન રાિ અન  ખદુાન  એક જ િાનીએ છીએ એક જ િાનીએ છીએ 
તો ત િનો તો ત િનો ૫૫રીિાર અલર્ કેિી રીત  િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ  એકન  જાણીશુ ંતો જ એકતા સભંિ છ .રીિાર અલર્ કેિી રીત  િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ  એકન  જાણીશુ ંતો જ એકતા સભંિ છ .  

  જો િનન  સુદંર બનાિવુ ંછ ..આ િનન  આનદં પ્રદાન કરિો છ  તો અિારે પાજો િનન  સુદંર બનાિવુ ંછ ..આ િનન  આનદં પ્રદાન કરિો છ  તો અિારે પા૫ ૫ કિોથી બચિાનુ ંછ . કિોથી બચિાનુ ંછ . 
જો અિ  ઘણૃા અન  નફરત જેિા પાજો અિ  ઘણૃા અન  નફરત જેિા પા૫ ૫ કિોથી મતુત છીએ તો અિારા જીિનિા ં ર્ાવંત કિોથી મતુત છીએ તો અિારા જીિનિા ં ર્ાવંત અિ્ય અિ્ય 
આિર્ .આિર્ .  

  જીિનિા ં સખુ..ર્ાવંત..આનદં અન  પ્ર િ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુજીિનિા ં સખુ..ર્ાવંત..આનદં અન  પ્ર િ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુ ૫૫રિામિા સાથ  સબધં જોડિો રિામિા સાથ  સબધં જોડિો 
૫૫ડર્ .જે આમિા ડર્ .જે આમિા ૫૫રિામિાનુ ંજ્ઞાન િ ળિી ત ની સાથ  જોડાઇ ર્યા ત િન  જ્િ િરણના બધંનિાથંી રિામિાનુ ંજ્ઞાન િ ળિી ત ની સાથ  જોડાઇ ર્યા ત િન  જ્િ િરણના બધંનિાથંી 
મકુ્તત િળી જાય છ .મકુ્તત િળી જાય છ .  

  નિાઇની િાત તો એ છ  કેઃિોટલો..વસન િાઘરો..તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરીનિાઇની િાત તો એ છ  કેઃિોટલો..વસન િાઘરો..તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરી  કરતા સિય  કોઇ ભ દભાિ કરતા સિય  કોઇ ભ દભાિ 
રાખિાિા ંઆિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .રાખિાિા ંઆિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .  

  સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરુૂષોની સરં્ત કરી..સ િા,સવુિરણ,સમસરં્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ  સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરુૂષોની સરં્ત કરી..સ િા,સવુિરણ,સમસરં્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ  
તથા ત િન  જે કંઇ પ્ર િની દૌલત િળી િોય છ  ત  બીજાઓન  િિેંચી..િાર્શ તથા ત િન  જે કંઇ પ્ર િની દૌલત િળી િોય છ  ત  બીજાઓન  િિેંચી..િાર્શ 
ભલૂ લાઓન ..જીિનયાત્રાના ભલૂ લાઓન ..જીિનયાત્રાના અંજાન લોકોન  સદિાર્શ ઉઅંજાન લોકોન  સદિાર્શ ઉ૫૫ર લાિી ર લાિી ૫૫રોપકારનુ ંકાયશ કરે છ .રોપકારનુ ંકાયશ કરે છ .  

  ભતતજનો ભતતજનો ૫૫રોપકારી િોય છ ,ત  િાનિિાત્રન  સદેંર્ આપ  છ  કેઃ િ ેિાનિ..! આ સમય રોપકારી િોય છ ,ત  િાનિિાત્રન  સદેંર્ આપ  છ  કેઃ િ ેિાનિ..! આ સમય ૫૫રિામિાનો રિામિાનો 
બોધ કરી લ ..ત િન  જાણીન ..િાનનીન  ભક્તત કરી લ ..ત નુ ં જ નરૂ ઘટ ઘટિા ં સિાય લુ ંબોધ કરી લ ..ત િન  જાણીન ..િાનનીન  ભક્તત કરી લ ..ત નુ ં જ નરૂ ઘટ ઘટિા ં સિાય લુ ં
જોઇ..નફરતની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન  ભાજોઇ..નફરતની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન  ભાઇચારાની ભાિનાથી યતુત બની એક િાનિ ઇચારાની ભાિનાથી યતુત બની એક િાનિ 
૫૫રીિારનુ ંઅંર્ બનીન  રિ.ેરીિારનુ ંઅંર્ બનીન  રિ.ે  



  ભતત ધન દૌલતથી ભરપરુ િોિા છતા.ં.ખબૂ જ વિદ્વાન િોિા છતા ંત  તન..િન..ધનનુ ં કે પોતાની ભતત ધન દૌલતથી ભરપરુ િોિા છતા.ં.ખબૂ જ વિદ્વાન િોિા છતા ંત  તન..િન..ધનનુ ં કે પોતાની 
વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન કરતા નથી.ત િનાિા ંવિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરેલી િોય છ .વિદ્વતાનુ ંઅર્ભિાન કરતા નથી.ત િનાિા ંવિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરેલી િોય છ .  

  ભતતના જીિનિા ંિાનભતતના જીિનિા ંિાન--સ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાસ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાલસા િોતી નથી.લસા િોતી નથી.  
  અિારા સારા કિોનુ ં ફળ બીજાન  િળિાનુ ં નથી અન  અિારા પાઅિારા સારા કિોનુ ં ફળ બીજાન  િળિાનુ ં નથી અન  અિારા પા૫ ૫ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ 

ભોર્િિાનુ ંનથી,આ બન્ન  ભોર્િિા િાટે અિારે પોત  તૈયાર રિિેાનુ ંછ .ભોર્િિાનુ ંનથી,આ બન્ન  ભોર્િિા િાટે અિારે પોત  તૈયાર રિિેાનુ ંછ .  
  પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ ,પરંત ુ પ્ર િ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી નથી..ત  તો સતં પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ ,પરંત ુ પ્ર િ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી નથી..ત  તો સતં 

િિામિાઓના સાવનિિામિાઓના સાવનધ્યથી જ પ્રા તધ્યથી જ પ્રા ત થાય છ . થાય છ .  
  એક તરફ િિલેોિા ંરિનેાર કંર્ાલ િોય છ .જેિની પાસ  તિાિ સખુ સવુિધાઓ િતી,પરંત ુનાિધન એક તરફ િિલેોિા ંરિનેાર કંર્ાલ િોય છ .જેિની પાસ  તિાિ સખુ સવુિધાઓ િતી,પરંત ુનાિધન 

થી િરં્ચત િતા.બીજી તરફ ઝુંથી િરં્ચત િતા.બીજી તરફ ઝું૫૫ડીઓિા ંરિનેાર નાિધન ન  હ્રદયિા ંિસાિી િાલાિાલ રિ ેછ .ડીઓિા ંરિનેાર નાિધન ન  હ્રદયિા ંિસાિી િાલાિાલ રિ ેછ .  
  જેિી રીત  પષી જે વષૃની ઉજેિી રીત  પષી જે વષૃની ઉ૫૫ર બ સ  છ  ત ન  ત  વષૃના ંજ ફળ પ્રા તર બ સ  છ  ત ન  ત  વષૃના ંજ ફળ પ્રા ત  થાય છ ,ત િી જ રીત  િનની થાય છ ,ત િી જ રીત  િનની 

અિસ્થા અિસ્થા ૫૫ણ ત િી જ િોય છ .જેિી સરં્ત િળ  છ  ત િો જ ત ના ઉણ ત િી જ િોય છ .જેિી સરં્ત િળ  છ  ત િો જ ત ના ઉ૫૫ર પ્રભાિ ર પ્રભાિ ૫૫ડ ેછ .ડ ેછ .  
  ભતત સપંણૂશ િાનિજાવતના પ્રમય  સદભાિ રાખ  છ .ભતત સપંણૂશ િાનિજાવતના પ્રમય  સદભાિ રાખ  છ .  
  ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરંત ુપ્રયમનો ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરંત ુપ્રયમનો ૫૫ણ કરે છ .પ્રાથશનાની સાથ  ત ના ણ કરે છ .પ્રાથશનાની સાથ  ત ના 

અનરુૂઅનરુૂ૫ ૫ કિશ આિ્યક છ કિશ આિ્યક છ ..  
  ધીરજ અન  સતંોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિા ં આનદં પ્રા તધીરજ અન  સતંોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિા ં આનદં પ્રા ત થાય છ .જ્યારે પ્રભ ુ થાય છ .જ્યારે પ્રભ ુ

હ્રદયિા ંિસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિા ંજ આિી જાય છ .હ્રદયિા ંિસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિા ંજ આિી જાય છ .  
  ૫૫રિામિા અન ક ગણુોના સ્િાિી છ . ત િાનંો એક ગણુ વનિશલ પાિન છ .િનન  વનિશલ બનાિિા રિામિા અન ક ગણુોના સ્િાિી છ . ત િાનંો એક ગણુ વનિશલ પાિન છ .િનન  વનિશલ બનાિિા 

દરેકે દરેકે ૫૫રિામિાની અનભુવૂત કરિી જોઇએ.રિામિાની અનભુવૂત કરિી જોઇએ.  
  ધરધરતીન  સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અન  વ્યિિારીક જીિન તીન  સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અન  વ્યિિારીક જીિન ૫૫ણ સુદંર િોવુ ંણ સુદંર િોવુ ં

જોઇએ.જોઇએ.  
  આજે તિાિ વ્યક્તતઓ આજે તિાિ વ્યક્તતઓ ૫૫રિામિાની ચચાશ તો કરે છ ,પરંત ુરિામિાની ચચાશ તો કરે છ ,પરંત ુ૫૫રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા રિામિાન  જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા 

છ ,ત  છ ,ત  ૫૫રિામિાન  જાણીન  પજૂા કરે તો ભક્તતનો આનદં આિ  છ .રિામિાન  જાણીન  પજૂા કરે તો ભક્તતનો આનદં આિ  છ .  
  બ્રહ્મિ ત્તા સદગરુૂની બ્રહ્મિ ત્તા સદગરુૂની ઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાનો બોધ પ્રા તઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુપરિામિાનો બોધ પ્રા ત કરિો..સદગરુૂ  કરિો..સદગરુૂ ૫૫રિામિાની રિામિાની 

ઉઉ૫૫ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરુૂ સિષ પણૂશ સિપશણ કરવુ.ં.સદગરુૂની આજ્ઞાનુ ં િન,િચન,કિશથી ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરુૂ સિષ પણૂશ સિપશણ કરવુ.ં.સદગરુૂની આજ્ઞાનુ ં િન,િચન,કિશથી 
હકિંત ુપરંત ુહકિંત ુપરંત ુ કયાશ વિના પાલન કરવુ.ં.સાસંારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિો..િાયાનો સકારામિક કયાશ વિના પાલન કરવુ.ં.સાસંારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિો..િાયાનો સકારામિક 
પ્રયોર્ તથાપ્રયોર્ તથા  લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..૫૫રોરો૫૫કાર.. ઇષ્ ટકાર.. ઇષ્ ટ  
ર્ચ્તન..િર્ રે સકારામિક ગણુો િનિા ં િસાિિા..મદુૃિાણી..સમય િચન..પરગણુ િણશન..પ્રભ ુર્ચ્તન..િર્ રે સકારામિક ગણુો િનિા ં િસાિિા..મદુૃિાણી..સમય િચન..પરગણુ િણશન..પ્રભ ુ
ચચાશ..િર્ રે દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિા.ં.. સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ દ્વારા ઇષ્્િયોનુ ં સતંલુન.. આ ચચાશ..િર્ રે દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિા.ં.. સ િા..સવુિરણ..સમસરં્ દ્વારા ઇષ્્િયોનુ ં સતંલુન.. આ 
ભક્તતિાભક્તતિાર્શની ર્શની ૫૫ર્દંડીઓર્દંડીઓ  છ .છ .  

  જ્ઞાન અન  કિશના સરં્િથી જ પથૃ્િી સ્િર્શ બનર્ .જ્ઞાન અન  કિશના સરં્િથી જ પથૃ્િી સ્િર્શ બનર્ .  
  એક બનો...ન ક બનો.એક બનો...ન ક બનો.  
  નદીના હકનારે ઉભ લા વષૃની જેિ જીિનની ક્સ્થવત નદીના હકનારે ઉભ લા વષૃની જેિ જીિનની ક્સ્થવત ૫૫ણ ષણભગંરુ છ .ણ ષણભગંરુ છ .  
  ભોર્ી સસંારન  જ ભોર્ી સસંારન  જ ૫૫રિામિા સિજી લ  છ  અન  જે રિામિા સિજી લ  છ  અન  જે ૫૫રિામિા છ  ત નો મયાર્ કરી દે છ .યોર્ી રિામિા છ  ત નો મયાર્ કરી દે છ .યોર્ી 

૫૫રિામિાન  સસંારથી વિરિામિાન  સસંારથી વિ૫૫રીત સિજે રીત સિજે છ  ત થી ત  સસંારનો મયાર્ કરી દે છ .છ  ત થી ત  સસંારનો મયાર્ કરી દે છ .  
  યોર્ અન  ભોર્નુ ંવિલન છ ઃ યોર્ અન  ભોર્નુ ંવિલન છ ઃ ભક્તત.ભક્તત.  



  િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ  િોટાિા ં િોટી િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ  િોટાિા ં િોટી ચાહરવત્રક સિસ્યાચાહરવત્રક સિસ્યા  છ .િાનિીની છ .િાનિીની ૫૫દાથશિાદી દાથશિાદી 
વિચારધારાન  ત ન  એટલો સંૃ ુર્ચત બનાિી દીધો છ  કેઃ ત ન  પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કંઇ સઝુત ુ ંવિચારધારાન  ત ન  એટલો સંૃ ુર્ચત બનાિી દીધો છ  કેઃ ત ન  પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કંઇ સઝુત ુ ં
જ નથી.િાનિના જીિનન  જ નથી.િાનિના જીિનન  સખુિય બનાિિા ત ન  આધ્યાત્મિક રૂસખુિય બનાિિા ત ન  આધ્યાત્મિક રૂ૫૫િા ંજાગતૃ કરિાની જરૂર છ .િા ંજાગતૃ કરિાની જરૂર છ .  

  આજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિા ંફસાય લો છ  ત ન  જે કંઇ ર્ક્તત પ્રા તઆજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિા ંફસાય લો છ  ત ન  જે કંઇ ર્ક્તત પ્રા ત  
થાય છ  ત થી પોતાની ૃુત્મસત ઇ્છાઓન  પરુી કરિા વિનાર્ તથા થાય છ  ત થી પોતાની ૃુત્મસત ઇ્છાઓન  પરુી કરિા વિનાર્ તથા ૫૫રપીડાનો અકલ્પનીય ખ લ રપીડાનો અકલ્પનીય ખ લ 
ખ લી રહ્યો છ .ખ લી રહ્યો છ .  

  સ િા કાયશ ફતત સ િા કાયશ ફતત સ િા ભાિથી જ કરો.સ િા કાયશિા ંજ્યારે અિમ  તથા કતાશભાિ આિી જાય છ  મયારે સ િા ભાિથી જ કરો.સ િા કાયશિા ંજ્યારે અિમ  તથા કતાશભાિ આિી જાય છ  મયારે 
સખુસખુ--આનદં િળતા ંનથી.આનદં િળતા ંનથી.  

  જે પ્રભનુા બનાિ લ િાનિોની સાથ  પ્ર િ કરે છ  ત  જ સાચા અથશિા ં પ્રભનુી સાથ  પ્ર િ કરે છ . જે પ્રભનુા બનાિ લ િાનિોની સાથ  પ્ર િ કરે છ  ત  જ સાચા અથશિા ં પ્રભનુી સાથ  પ્ર િ કરે છ . 
ભતતજનો તપ અન  મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન  વનિશલતાના ભાિિા ંરિી પ્ર િન ભતતજનો તપ અન  મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન  વનિશલતાના ભાિિા ંરિી પ્ર િન   જ િિત્તા જ િિત્તા 
આપ  છ .આપ  છ .  

  ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ ..િાનિિા ંિાનિતા છ  તો જ ત  ધાવિિક કિિેાય છ .અન ક પ્રકારના ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ ..િાનિિા ંિાનિતા છ  તો જ ત  ધાવિિક કિિેાય છ .અન ક પ્રકારના 
કિશકાડંિા ંફસાય લો િાનિ કિશકાડંોન  જ ધિશ િાન  છ ,પરંત ુત નાિા ંિાનિતાના ગણુ નથી તો ત  કિશકાડંિા ંફસાય લો િાનિ કિશકાડંોન  જ ધિશ િાન  છ ,પરંત ુત નાિા ંિાનિતાના ગણુ નથી તો ત  
ધાવિિક કિિેાતો નથી.ધાવિિક કિિેાતો નથી.  

  ૫૫રીિતશન સસંારનો વનયિ છ .અિ  જે કંઇ જોઇ રહ્યા રીિતશન સસંારનો વનયિ છ .અિ  જે કંઇ જોઇ રહ્યા છીએ ત િા ં િરછીએ ત િા ં િર૫૫લ લ ૫૫હરિતશન થઇ રહ્ુ ં છ . હરિતશન થઇ રહ્ુ ં છ . 
એકરસ રિિેાિાળી આ એક એકરસ રિિેાિાળી આ એક ૫૫રિ સત્તા ઇશ્વર છ .ત ની સાથ  સબધં જોડીન  એકરસ જીિન જીિિાિા ંરિ સત્તા ઇશ્વર છ .ત ની સાથ  સબધં જોડીન  એકરસ જીિન જીિિાિા ં
જ જીિનની સાથશકતા છ .જ જીિનની સાથશકતા છ .  

  સદભાિના િર્  તો જ સદવ્યિિાર થર્ .સદભાિના િર્  તો જ સદવ્યિિાર થર્ .  
  પ્ર િ..ન્રતતા..સિિવષ્ ટપ્ર િ..ન્રતતા..સિિવષ્ ટ..સિનર્ીલતાન  જીિનનો આધાર બનાિો...સિનર્ીલતાન  જીિનનો આધાર બનાિો.  
  ધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડધિશનુ ંકાિ જોડિાનુ ંછ ,તોડિાનુ ંનિીિાનુ ંનિી--  આ ફતત સતૂ્ર નથી,પરંત ુિતશિાન સિયની આિ્યકતા છ .આ ફતત સતૂ્ર નથી,પરંત ુિતશિાન સિયની આિ્યકતા છ .  
  ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન  જાણ્યા ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન  જાણ્યા ૫૫છી જ થાય છ .જે સમયનો િારર્ અપનાિ  છ ,જર્ત ત ની છી જ થાય છ .જે સમયનો િારર્ અપનાિ  છ ,જર્ત ત ની 

સાથ  િ ર કરે છ .િહરના સતંો કષ્ ટસાથ  િ ર કરે છ .િહરના સતંો કષ્ ટ ઉિાિીન  િંિ ર્ા ં અિ ર રિ ે છ .સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશના  ઉિાિીન  િંિ ર્ા ં અિ ર રિ ે છ .સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશના 
કારણ  સતંની સાથ  િાદકારણ  સતંની સાથ  િાદ--વિિાદ વિિાદ કરે છ ..િાર્શ ભલૂ લા અજ્ઞાનીઓ સતંની વનિંદા કરે છ ,પરંત ુજેની કરે છ ..િાર્શ ભલૂ લા અજ્ઞાનીઓ સતંની વનિંદા કરે છ ,પરંત ુજેની 
રષા ભર્િાન કરે છ  ત નો કોઇ િાળ િાકંો કરી ર્કતો નથી.દેિદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના રષા ભર્િાન કરે છ  ત નો કોઇ િાળ િાકંો કરી ર્કતો નથી.દેિદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના 
પણુ્યથી િળ્યો છ ,કાળપણુ્યથી િળ્યો છ ,કાળ--કિશકિશ--સ્િભાિ તથા ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી અન ક યોવનઓિા ંસ્િભાિ તથા ગણુન  િર્ થઇન  અવિદ્યાની પ્ર રણાથી અન ક યોવનઓિા ં
ભટકતા જીિન  પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આભટકતા જીિન  પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આ  સિોત્તિ િનષુ્ યસિોત્તિ િનષુ્ ય દેિ આપ  છ ,જે િોષના દ્વારરૂ દેિ આપ  છ ,જે િોષના દ્વારરૂ૫ ૫ છ  ત  પ્રા તછ  ત  પ્રા ત  
કરીન  જેઓ પોતાના કરીન  જેઓ પોતાના ૫૫રલોકન  સધુારતા નથી ત  પાછળથી રલોકન  સધુારતા નથી ત  પાછળથી ૫૫સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી સ્તાય છ  અન  પોતાની જ ભલૂથી 
થય લ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર થય લ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર ૫૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  છ .ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ  છ .  

  સદગરુૂની ૃૃપાથી સદગરુૂની ૃૃપાથી ૫૫રિવપતા રિવપતા ૫૫રિામિાન  જાણીન  ત િની સાથ  પ્ર રિામિાન  જાણીન  ત િની સાથ  પ્ર િ કરિાથી..ભજન કરિાથી િ કરિાથી..ભજન કરિાથી 
આિાર્િનનો ચક્કર પરુો થાય છ ..આિાર્િનનો ચક્કર પરુો થાય છ ..જેિી રીત  િાછીિાર િાછલીઓન  જેિી રીત  િાછીિાર િાછલીઓન  ૫૫કડિા નદીિા ંજાળ નાખ  છ  કડિા નદીિા ંજાળ નાખ  છ  
તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫૫કડાઇ જાય છ ,પરંત ુ જે િાછલી જાળ કડાઇ જાય છ ,પરંત ુ જે િાછલી જાળ 
નાખિાિાળાના ચરણો પાસ  આિી જાય છ  ત  નાખિાિાળાના ચરણો પાસ  આિી જાય છ  ત  ૫૫કડાતી નથી,કડાતી નથી,ત િી જ રીત  ભર્િાનની િાયા ત િી જ રીત  ભર્િાનની િાયા 
(સસંાર)િા ંિિતા(સસંાર)િા ંિિતા  કરીન  જીિો ફસાય છ  અન  જ્િ િરણના ચક્કરિા ંફસાઇ જાય છ ,પરંત ુજે જીિો કરીન  જીિો ફસાય છ  અન  જ્િ િરણના ચક્કરિા ંફસાઇ જાય છ ,પરંત ુજે જીિો 
િાયાિાયા૫૫વત વત ૫૫રિામિાન  જાણીન  િાનીન  ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય રિામિાન  જાણીન  િાનીન  ત િના ર્રણિા ંઆિી જાય છ  ત ઓ િાયાન  તરી જાય 
છ .છ .૫૫રિામિાની પ્રાવ તરિામિાની પ્રાવ ત અન  ત ન  અંર્સરં્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય અન  ત ન  અંર્સરં્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય છ .ઉ્ચ વિચાર,શભુ  છ .ઉ્ચ વિચાર,શભુ 



કિશ અન  કપટ રહિત વ્યકિશ અન  કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્રવનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ િિાર ચરીત્રવનિાશણનો મળૂ આધાર છ  અન  ત ની પ્રર્વતના િાટે સમસરં્ 
ખબૂ જ જરૂરી છ .આજે િોટલો..વસન િાઘરો તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરીના સિય  કોઇ ભ દ રાખિાિા ંખબૂ જ જરૂરી છ .આજે િોટલો..વસન િાઘરો તથા ર્ાડીઓિા ંમસુાફરીના સિય  કોઇ ભ દ રાખિાિા ં
આિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .આિતો નથી,પરંત ુભક્તતિા ંભ દભાિ રાખિાિા ંઆિ  છ .  

  જીિનિા ંજે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીન  અન  જ્યાજીિનિા ંજે િાતો સાભંળીએ..ત ન  જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીન  અન  જ્યારે િાની લઇએ મયાર રે િાની લઇએ મયાર 
પછી પણૂશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખુ,ર્ાવંત તથા િઢતા આિ  છ .પછી પણૂશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખુ,ર્ાવંત તથા િઢતા આિ  છ .  

  બીજો શુ ં કરે છ  ત  ના જુિો.પોતાના બીજો શુ ં કરે છ  ત  ના જુિો.પોતાના ૫૫રીિારના સદસ્યોિા ંરીિારના સદસ્યોિા ં ૫૫ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન  સારા ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન  સારા 
સસં્કાર અન  વર્ષણ આપો.સસં્કાર અન  વર્ષણ આપો.  

  બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ તબ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવ ત  ૫૫છી છી ૫૫ણ િ ર..નફરત..વનિંદા..ચરુ્લી ચાલ ુરિી તો ભક્તતનોણ િ ર..નફરત..વનિંદા..ચરુ્લી ચાલ ુરિી તો ભક્તતનો  આનદં નિી િળ . આનદં નિી િળ . 
૫૫રિામિા અંર્સરં્ છ ..આિ્યકતા ત ના અક્સ્તમિનો અનભુિ કરિાની છ .વનષ્ કારિામિા અંર્સરં્ છ ..આિ્યકતા ત ના અક્સ્તમિનો અનભુિ કરિાની છ .વનષ્ કાિભાિથી ભક્તત િભાિથી ભક્તત 
કરો..સ્િાથશ રહિત સવુિરણ કરો..યર્કરો..સ્િાથશ રહિત સવુિરણ કરો..યર્--અપયર્,િાનઅપયર્,િાન--અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દેિી.અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દેિી.  

(ગરુૂદેિ િરદેિજી િિા.(વનરંકારી બાબા)ના પ્રિચનિાથંી સાભાર...)(ગરુૂદેિ િરદેિજી િિા.(વનરંકારી બાબા)ના પ્રિચનિાથંી સાભાર...)  
  

૫૫રિામિા તિાિ જગ્યાએ િોિાથી રિામિા તિાિ જગ્યાએ િોિાથી અિી અિી ૫૫ણ છ .તિાિ સિય  (ત્રણ ય કાળ ) િોિાથી આજે છ .બધાિા ંિોિાથી ણ છ .તિાિ સિય  (ત્રણ ય કાળ ) િોિાથી આજે છ .બધાિા ંિોિાથી 
આઆ૫૫ણાિા ંછ  અન  તિાિના િોિાથી આપણા ણાિા ંછ  અન  તિાિના િોિાથી આપણા ૫૫ણ છ . આ દ્દવષ્ ટણ છ . આ દ્દવષ્ ટથી થી ૫૫રિામિા અિીં િોિાથી ત ન  પ્રા તરિામિા અિીં િોિાથી ત ન  પ્રા ત કરિા  કરિા 
િાટે બીજી કોઇ જગ્યાએ જિાની..આજે િોિાથી ત ન  પ્રા તિાટે બીજી કોઇ જગ્યાએ જિાની..આજે િોિાથી ત ન  પ્રા ત કરિા ભવિષ્ ય કરિા ભવિષ્ યની રાિ જોિાની...આની રાિ જોિાની...આ૫૫ણાિા ંણાિા ં
િોિાથી બિારિોિાથી બિાર  ર્ોધિાની અન  આર્ોધિાની અન  આ૫૫ણો િોિાથી ત િના વસિાય બીજા કોઇન  પોતાનો િાનિાની જરૂર ણો િોિાથી ત િના વસિાય બીજા કોઇન  પોતાનો િાનિાની જરૂર 
નથી.ત  આપણા િોિાથી સ્િાભાવિક જ અમયતં વપ્રય લાર્ર્ .નથી.ત  આપણા િોિાથી સ્િાભાવિક જ અમયતં વપ્રય લાર્ર્ .  
૫૫રિામિા સાથ  આરિામિા સાથ  આ૫૫ણ  કોઇણ  કોઇ૫૫ણ રીત  સબધં જોડી લઇએ.જ્ઞાનથી જોડી લઇએ..અથિા િનણ રીત  સબધં જોડી લઇએ.જ્ઞાનથી જોડી લઇએ..અથિા િન--બદુ્વ્પિુશક જોડી બદુ્વ્પિુશક જોડી 
લઇએ..અથિા છ િટે જીભથી જોડી લઇએ.ફતત ભર્િાન નાિનુ ંલઇએ..અથિા છ િટે જીભથી જોડી લઇએ.ફતત ભર્િાન નાિનુ ંઉ્ચારણ કરીન  ઉ્ચારણ કરીન  ૫૫ણ સબધં બાધંી લઇએ, ણ સબધં બાધંી લઇએ, 
જેથી આપણા ંતિાિ કાિ સફળ થઇ જાય. આિો િારો વનિય અન  અનભુિ છ .જેથી આપણા ંતિાિ કાિ સફળ થઇ જાય. આિો િારો વનિય અન  અનભુિ છ .  
                                                                                                                                                                                                                                                            (સ્િાિી સપંણૂાશનદંજી િૌની ર્ભક્ષ)ુ(સ્િાિી સપંણૂાશનદંજી િૌની ર્ભક્ષ)ુ  
કર્ળયરુ્િા ં સમય બોલવુ.ં.બ્રહ્મચયશનુ ં પાલન કરવુ.ં.ચોરી ના કરિી..અપરીગ્રિ રાખિો બહ ુ જ કિન કાિ કર્ળયરુ્િા ં સમય બોલવુ.ં.બ્રહ્મચયશનુ ં પાલન કરવુ.ં.ચોરી ના કરિી..અપરીગ્રિ રાખિો બહ ુ જ કિન કાિ 
છ .લાબંા સિય સધુી ર્ચત્તવવૃત્તઓ ઉછ .લાબંા સિય સધુી ર્ચત્તવવૃત્તઓ ઉ૫૫ર વનયત્રણ કરવુ ંઅન  વનયિનુ ંપાલન કરવુ ંબહું અઘરંૂ છ .ર વનયત્રણ કરવુ ંઅન  વનયિનુ ંપાલન કરવુ ંબહું અઘરંૂ છ .  
િનનો અસયંિ..રોર્નુ ંબાહલુ્ય અન  આયષુ્ યિનનો અસયંિ..રોર્નુ ંબાહલુ્ય અન  આયષુ્ યની અવનવિતતા કર્ળયરુ્ના ફળ છ .ની અવનવિતતા કર્ળયરુ્ના ફળ છ .  
કાિ અન  ર મોકાિ અન  ર મોધ કર્ળયરુ્ના બાહ ુ છ .લોભ અન  િોિ કર્ળયરુ્ના ધ કર્ળયરુ્ના બાહ ુ છ .લોભ અન  િોિ કર્ળયરુ્ના ૫૫ર્ છ .સગં્રિ કર્ળયરુ્નુ ં પ ટ છ .દંભ ર્ છ .સગં્રિ કર્ળયરુ્નુ ં પ ટ છ .દંભ 
કર્ળયરુ્નો આમિા છ .કર્ળયરુ્નો આમિા છ .  
આ કાળનુ ંઆ કાળનુ ં ૫૫રિ રિ તમમિતમમિ  રૂવપયો છ .સિશત્ર રૂવપયો રિી રહ્યો છ  અન  િાયાિી જીિોન  રિાડી રહ્યો છ .રિત રૂવપયો છ .સિશત્ર રૂવપયો રિી રહ્યો છ  અન  િાયાિી જીિોન  રિાડી રહ્યો છ .રિત 
થોડા સિયની છ  થોડા સિયની છ  ૫૫ણ સ્િાથશનુ ંઅંધમિ અન  કિશનુ ંબધંમિ કાયિી આિી જાણ સ્િાથશનુ ંઅંધમિ અન  કિશનુ ંબધંમિ કાયિી આિી જાય છ .ય છ .                                          
                                                                                                                                                        (િૌન બોલ  છ ...િાથંી સાભાર)(િૌન બોલ  છ ...િાથંી સાભાર)  
!! આ જર્તિા ં!! આ જર્તિા ંચૌદ પ્રકારના િનષુ્ યોચૌદ પ્રકારના િનષુ્ યો....જોિા િળ  છ ...!!જોિા િળ  છ ...!!  
  મવૃતકાઃમવૃતકાઃ  મવૃતકામવૃતકા((િાટીિાટી) ) જેિાજેિા  િાનિીિાનિી  દૂધથીદૂધથી  ૫૫લડેલડે....પ ર્ાબથીપ ર્ાબથી  ૫૫લડેલડે  ત િજત િજ  ગ્રાિગ્રાિ  કથાકથા  અઅન ન   િહરિહર  કથાકથા  

બનં્ન િાંબનં્ન િાં  સરખોસરખો  રસરસ  રાખ રાખ ..  
  ચાળણીઃચાળણીઃ  ચાળણીચાળણી  જેિાજેિા  દોષગ્રિીદોષગ્રિી  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા,,સારસાર  સારનોસારનો  મયાર્મયાર્  કરીકરી  ૃચૂાન ૃચૂાન   ગ્રિણગ્રિણ  કરેકરે  ત િાત િા  

સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા..  
  પાડાઃપાડાઃ  પાડાપાડા  જેિાજેિા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા,,વનરંતરવનરંતર  કથાકથા  સાભંળ સાભંળ   ૫૫ણણ  જોજો  િનિન  િરડાયિરડાય  તોતો  કથાકથા....સમસરં્સમસરં્      

    સભંળાિનારાઓનોસભંળાિનારાઓનો  ૫૫ણણ  ઘાણઘાણ  કાઢીકાઢી  નાખ નાખ   ત િાત િા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....  



  િંિંસઃસઃ  િંસિંસ  જેિાજેિા  સારગ્રિીસારગ્રિી  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....દૂધદૂધ,,પાણીપાણી  ભ ગુંભ ગું  િોયિોય  તોતો  ૫૫ણણ  દૂધદૂધ  લઇલઇ  લ લ   અન અન   પાણીનોપાણીનો  મયાર્મયાર્  કરીકરી  
દેદે....સદગણુોસદગણુો--દુગુશણોિાથંીદુગુશણોિાથંી  સદગણુોરૂપીસદગણુોરૂપી  દૂધદૂધ  ગ્રિણગ્રિણ  કરીકરી  લ લ ....ત િાઓનોત િાઓનો  વનરંતરવનરંતર  સરં્સરં્  કરિોકરિો  જોઇએજોઇએ..  

  પોપટઃપોપટઃ  પોપો૫૫ટટ  જેિાજેિા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....સૌન સૌન   વપ્રયવપ્રય  લાર્ લાર્   ત િીત િી  િીિીિીિી  િાણીિાણી  બોલિાિાળાબોલિાિાળા....  
  ર્બલાડીઃર્બલાડીઃ  ર્બલાર્બલાડીડી  જેિાજેિા  આંખોઆંખો  વિિંચીવિિંચી  કથાકથા--િાતાશિાતાશ--સમસરં્સમસરં્  સાભંળ સાભંળ ,,પરંત ુપરંત ુ િનિન  ર્િતોર્િતો  વિષયવિષય  િળતોિળતો  િોયિોય  

તોતો  ધિશધિશ--વનયિન વનયિન   બાજુ ંબાજુ ં ૫૫રર  મકુીમકુી  તરતતરત  જજ  પોતાનોપોતાનો  સ્િાથશસ્િાથશ  સાધિાસાધિા  લાર્ીલાર્ી  જાયજાય....  
  િ્છરઃિ્છરઃ  િ્છરિ્છર  જેિાજેિા....કથાકથા--િાતાશિાતાશ--સમસરં્સમસરં્  સાભંળતાસાભંળતા  િોયિોય,,પરંત ુપરંત ુ બીજાન બીજાન   િચનરૂપીિચનરૂપી  ડંખડંખ  િારતાિારતા  િોયિોય  છ છ ....  
  ચિંઃચિંઃ    ચિંચિં  જેિાજેિા....સૌન સૌન   વર્વર્તળતળ  ર્ાતંર્ાતં  કરનારાકરનારા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....  
  જળઃજળઃ  જળજળ  જેિાજેિા....બીજાન બીજાન   શધુ્ધશધુ્ધ  કરિાનાકરિાના  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા,,ર્િ ર્િ   ત િોત િો  જીિ િોયજીિ િોય  તોતો  ૫૫ણણ  ત ન ત ન   સ્િારે્સ્િારે્  િાળિાિાળિા  

પ્રયમનપ્રયમન  કરતાકરતા  િોયિોય  છ છ ....  
  ુટેલાુટેલા  ઘડાઃઘડાઃ  ુટેલાુટેલા  ઘડાઘડા  જેિાજેિા....ત િાંત િાં  ર્િ ર્િ   ત ટલુંત ટલુ ં પાણીપાણી  ભરોભરો  ત િાંત િાં  ટકેટકે  જજ  નિીનિી,,ત ત   ર્િ ર્િ   ત ટલીત ટલી  કથાઓકથાઓ--

િાતાશઓિાતાશઓ  સાભંળ સાભંળ ,,સમસરં્િાંસમસરં્િાં  જાયજાય  અન અન   સાભંળ સાભંળ ,,પરંત ુપરંત ુ ત િનાત િના  હ્ર્દયિાંહ્ર્દયિાં  ટકેટકે  જજ  નિીનિી....  
  પશઃુપશઃુ  પશુપશુ  જેિાજેિા  જડજડ  િોયિોય  છ છ ..ત ઓત ઓ  ર્િ ર્િ   ત ટલીત ટલી  કથાકથા  િાતાશિાતાશ  સાભંળ સાભંળ   ત િત િ  છતાંછતાં  ત િન ત િન   સિજેસિજે  ૫૫ણણ  જ્ઞાનજ્ઞાન  થતુંથત ુ ં 

નથીનથી..  
  સાપઃસાપઃસાપસાપ  જેિાજેિા  ઝ રીઝ રી  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....ર્િ ર્િ   ત ટલુંત ટલું  દૂધદૂધ  પીિડાિોપીિડાિો  ત િત િ  છતાંછતાં  સિજેસિજે  પણપણ  ર્ખિંજાયર્ખિંજાય  તોતો  તરતતરત  જજ  

દૂધદૂધ  વપિડાિનારનોવપિડાિનારનો  જજ  પ્રાણપ્રાણ  લઇલઇ  લ લ   છ છ ..  
  પમથરઃપમથરઃપમથરપમથર  જેિાજેિા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....પમથરપમથર  ર્િ ર્િ   ત ટલોત ટલો  પાણીિાંપાણીિાં  રિેરિે,,પરંત ુપરંત ુ બિારબિાર  કાઢતાંકાઢતાં  જજ  કોરોકોરો  ન ન   કોરોકોરો..! ..! 

કાપોકાપો  તોતો  અક્ગ્નઅક્ગ્ન  ઝરેઝરે....ર્િ ર્િ   ત ટલીત ટલી  કથાકથા  સાભંળ સાભંળ   ૫૫ણણ  સિજેસિજે  ૫૫ણણ  અસરઅસર  નાના  થાયથાય....  
  ઉંદરઃઉંદરઃ  ઉંદરઉંદર  જેિાજેિા  બીજાન બીજાન   કોતરીકોતરી  ખાનારાખાનારા  સ્િભાિિાળાસ્િભાિિાળા....  
ઉઉ૫૫રોતતરોતત  પૈકીપૈકી  િંસિંસ....પોપટપોપટ....ચિંચિં  અન અન   જળજળ...જેિા.જેિા  સ્િસ્િભાિિાળાભાિિાળા  િનષુ  િનષુ    યોનોયોનો  જજ  સરં્સરં્  કરિોકરિો  જોઇએજોઇએ....  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................  
  

િર્ણરમનિાળાિર્ણરમનિાળા  
  વિષયાસતત એ જ બધંાય લો કિિેાય છ .વિષયાસતત એ જ બધંાય લો કિિેાય છ .  
  વિષયોિા ંિૈરાગ્ય એ જ મકુ્તતવિષયોિા ંિૈરાગ્ય એ જ મકુ્તત  છ .છ .  
  દેિાસક્તત એ જ ભયાનક નરક છ .દેિાસક્તત એ જ ભયાનક નરક છ .  
  તષૃ્ ણાતષૃ્ ણાનો ષય થિો એ જ સ્ િનો ષય થિો એ જ સ્ િર્શ છ .ર્શ છ .  
  શ્રવૃતજવનન આમિજ્ઞાનથી સસંાર બધંન કપાય છ .શ્રવૃતજવનન આમિજ્ઞાનથી સસંાર બધંન કપાય છ .  
  પિૂોતત આમિજ્ઞાનએ મકુ્તતનો િતે ુછ .પિૂોતત આમિજ્ઞાનએ મકુ્તતનો િતે ુછ .  
  નારીનારી--એ નરકનો એકિાત્ર દરિાજો છ .એ નરકનો એકિાત્ર દરિાજો છ .  
  જીિોની અહિિંસાથી સ્ િજીિોની અહિિંસાથી સ્ િર્શની પ્રાવ તર્શની પ્રાવ ત થાય છ . થાય છ .  
  સિાવધવનષ્ િસિાવધવનષ્ િ અન   અન  ૫૫રિામિાિા ંવનરિામિાિા ંવનરૂધ્ ધરૂધ્ ધ ર્ચત્તિાળો સખુથી સિુ  છ . ર્ચત્તિાળો સખુથી સિુ  છ .  
  સત  અન  અસમનો વિિ કી જ જાગતૃ કિિેાય છ .સત  અન  અસમનો વિિ કી જ જાગતૃ કિિેાય છ .  
  પોતાની ઇષ્્િયો જ પોતાની ર્ત્ર ુછ ,પરંત ુએ જ ઇ્િયો જીતી લીધી પોતાની ઇષ્્િયો જ પોતાની ર્ત્ર ુછ ,પરંત ુએ જ ઇ્િયો જીતી લીધી ૫૫છી વિત્ર બની જાય છ .છી વિત્ર બની જાય છ .  
  જેની તષૃ્ ણાજેની તષૃ્ ણાઓ િધી ર્ઇ છ  ત  દહરિ છ .ઓ િધી ર્ઇ છ  ત  દહરિ છ .  
  જે પણૂશ સતંોષી છ  ત  જ સાચો ધનિાન છ .જે પણૂશ સતંોષી છ  ત  જ સાચો ધનિાન છ .  
  ઉધિિીન જીિતા ંજીિતાંઉધિિીન જીિતા ંજીિતાં  િરેલો છ .િરેલો છ .  



  જે ભોર્ોથી વનરાર્ છ  ત ન  જ જીવિત કિિેાય.જે ભોર્ોથી વનરાર્ છ  ત ન  જ જીવિત કિિેાય.  
  િિતા અન  અન  અર્ભિાન િિતા અન  અન  અર્ભિાન ––  એ જ ફાસંી છ .એ જ ફાસંી છ .  
  નારી(કાિાસક્તત)નારી(કાિાસક્તત)--  એ િહદરા જેિી િોહિત કરનારી છ .એ િહદરા જેિી િોહિત કરનારી છ .  
  કાિાતરુ એ િિાન આંધળો છ .કાિાતરુ એ િિાન આંધળો છ .  
  પોતાનો અપોતાનો અ૫૫યર્ એ મમૃય ુસિાન છ .યર્ એ મમૃય ુસિાન છ .  
  જે હિતોજે હિતો૫૫દેર્ આપ  ત  ગરુૂ છ .દેર્ આપ  ત  ગરુૂ છ .  
  જે ગંુુ નો ભતત છ  ત  વર્ષ્ યજે ગંુુ નો ભતત છ  ત  વર્ષ્ ય કિિેાય છ . કિિેાય છ .  
  ભિરોર્ એ લાબંાિા ંલાબંો રોર્ છ .ભિરોર્ એ લાબંાિા ંલાબંો રોર્ છ .  
  સત  સત  ––  અસત  નો વિચાર એ ભિરોર્ િટાડિાની દિા છ .અસત  નો વિચાર એ ભિરોર્ િટાડિાની દિા છ .  
  સત  ચરીત્ર એ ઉત્તિિા ંઉત્તિિા ંભષૂણ છ .સત  ચરીત્ર એ ઉત્તિિા ંઉત્તિિા ંભષૂણ છ .  
  પોતાનુ ંવિશધુ્ધપોતાનુ ંવિશધુ્ધ--એ એ ૫૫રિ વતથશ છ .રિ વતથશ છ .  
  કાવિવન અન  કંચનની આસક્તત છોડિી જોઇએ.કાવિવન અન  કંચનની આસક્તત છોડિી જોઇએ.  
  સદગંુુ નો ઉસદગંુુ નો ઉ૫૫દેર્ અન  િ દિાક્યો િંિ ર્ા ંસાભંળિા ંજોઇએ.દેર્ અન  િ દિાક્યો િંિ ર્ા ંસાભંળિા ંજોઇએ.  
  સમસરં્સમસરં્--દાનદાન--વિચાર અવિચાર અન  સતંોષ..આ બ્રહ્મપ્રાવ તન  સતંોષ..આ બ્રહ્મપ્રાવ તના ંસાધન છ .ના ંસાધન છ .  
  તિાિ વિષયોિા ંવિતરાર્ છ  ત  જ સતં છ ..ત  િોિ રહિત બ્રહ્મતમિિા ંવનષ્ િાતિાિ વિષયોિા ંવિતરાર્ છ  ત  જ સતં છ ..ત  િોિ રહિત બ્રહ્મતમિિા ંવનષ્ િાિાન છ .િાન છ .  
  ર્ચ્ તાર્ચ્ તા એ પ્રાણીઓનો જ્િર છ . એ પ્રાણીઓનો જ્િર છ .  
  વિિ કિીનન  મખૂશ કિિેાય છ .વિિ કિીનન  મખૂશ કિિેાય છ .  
  જે દોષરહિત જીિન છ  ત  જ જીિન છ .જે દોષરહિત જીિન છ  ત  જ જીિન છ .  
  જે બ્રહ્મની પ્રાવ તજે બ્રહ્મની પ્રાવ ત કરાિ  ત  જ વિધા છ . કરાિ  ત  જ વિધા છ .  
  જે મતુતજે મતુત કરાિ  ત  જ જ્ઞાન કિિેાય છ . કરાિ  ત  જ જ્ઞાન કિિેાય છ .  
  જેન  િનન  જીમયુ ંછ  ત ન  જ જર્તન  જીમયુ ંકિિેાય છ .જેન  િનન  જીમયુ ંછ  ત ન  જ જર્તન  જીમયુ ંકિિેાય છ .  
  જે કાિબાણથી પીહડત નથી ત  જ િિાિીર છ .જે કાિબાણથી પીહડત નથી ત  જ િિાિીર છ .  
  જે લલના કટાષથી િોહિત થતો નથી ત  સિતાિાન ધીર અન  પ્રાજ્ઞ છ .જે લલના કટાષથી િોહિત થતો નથી ત  સિતાિાન ધીર અન  પ્રાજ્ઞ છ .  
  તિાિ વિષયો એ વિષ સિાન છ .તિાિ વિષયો એ વિષ સિાન છ .  
  વિષયાનરુાર્ી િંિ ર્ા ંદુઃખી રિ ેછ .તિાિઅિસ્ થાવિષયાનરુાર્ી િંિ ર્ા ંદુઃખી રિ ેછ .તિાિઅિસ્ થાિાંિાં  વિષયોિા ંસ્ ન વિષયોિા ંસ્ ન િ અન  પાિ અન  પા૫ ૫ ન કરિા જોઇએ.ન કરિા જોઇએ.  
  વિદ્વાનોએ પ્રયમનપિૂશક ર્ાસ્ ત્રવિદ્વાનોએ પ્રયમનપિૂશક ર્ાસ્ ત્ર પાિન અન  ધિશકાયશ કરિા જોઇએ. પાિન અન  ધિશકાયશ કરિા જોઇએ.  
  વિષયોની ર્ચ્ તાવિષયોની ર્ચ્ તા  એ સસંારનુ ંમળૂ છ .  એ સસંારનુ ંમળૂ છ .  
  મખૂશમખૂશ--પાપીપાપી--નીચ અન  લુ્  ચાનીચ અન  લુ્  ચા િાણસોનો સરં્ ના કરિો તથા ત િની સાથ  વનિાસ ના કરિો. િાણસોનો સરં્ ના કરિો તથા ત િની સાથ  વનિાસ ના કરિો.  
  મમુકુ્ષ ુવ્ યમમુકુ્ષ ુવ્ યક્તતઓએ સમ સંક્તતઓએ સમ સંર્ર્--વનિશિતાવનિશિતા--  અન અન   ઇશ્ર્િર ભક્તત કરિી જોઇએ.ઇશ્ર્િર ભક્તત કરિી જોઇએ.  
  યાચના એ િીનતાનુ ંમળૂ છ .યાચના એ િીનતાનુ ંમળૂ છ .  
  જેનો પનુઃજ્ િજેનો પનુઃજ્ િ ના થાય ત નો જ જ્િ સાથશક છ . ના થાય ત નો જ જ્િ સાથશક છ .  
  કાિ,ર મોધ,અસમય,લોભ અન  તષૃ્ ણાકાિ,ર મોધ,અસમય,લોભ અન  તષૃ્ ણા  ––  એ િિાર્ત્રઓુ છ .એ િિાર્ત્રઓુ છ .  
  કાિી વ્યક્તત ક્યારેય વિષયભોર્થી તૃ તકાિી વ્યક્તત ક્યારેય વિષયભોર્થી તૃ ત થતા નથી. થતા નથી.  
  િિતા એ દુઃખનુ ંકારણ છ .િિતા એ દુઃખનુ ંકારણ છ .  



  મમૃય ુનજીક આિ  મયારે બધુ્ધ્ધિાન પરુૂષ મમૃય ુનજીક આિ  મયારે બધુ્ધ્ધિાન પરુૂષ   તનતન--િનિન--િચનથી યિના ભયના વનિારણ કતાશ,સખુ દાયક િચનથી યિના ભયના વનિારણ કતાશ,સખુ દાયક 
પ્રભનુા ચરણકિળોનુ ંધ્યાન કરવુ ંજોઇએ.પ્રભનુા ચરણકિળોનુ ંધ્યાન કરવુ ંજોઇએ.  

  જેનુ ંિન જેનુ ંિન ૫૫વિત્ર છ  એ જ વિત્ર છ  એ જ ૫૫વિત્ર કિિેાય છ .વિત્ર કિિેાય છ .  
  ગરુૂજનો તથા િોટા િડીલોનુ ંઅગરુૂજનો તથા િોટા િડીલોનુ ંઅ૫૫િાન વિષતલુ્ય છ .િાન વિષતલુ્ય છ .  
  સ્ન િ એ િહદરાની સિાન િોિજનક છ .સ્ન િ એ િહદરાની સિાન િોિજનક છ .  
  યૌિનયૌિન--ધન અન  આયષુ્ યધન અન  આયષુ્ ય..કિળપત્ર ઉ..કિળપત્ર ઉ૫૫ર વસ્ થર વસ્ થત જળની જેિ ચચંળ છ ત જળની જેિ ચચંળ છ ..  
  સતં  િિામિા ચિં હકરણોની જેિ વનિશળ િોય છ .સતં  િિામિા ચિં હકરણોની જેિ વનિશળ િોય છ .  
  તિાિ સરં્ોનો મયાર્ એ જ સખુ છ .તિાિ સરં્ોનો મયાર્ એ જ સખુ છ .  
  જેના દ્વારા પ્રાણીઓનુ ંહિત થાય એ જ સમય છ .જેના દ્વારા પ્રાણીઓનુ ંહિત થાય એ જ સમય છ .  
  તિાિ પ્રાણીઓન  પોતાના પ્રાણ વપ્રય િોય છ .તિાિ પ્રાણીઓન  પોતાના પ્રાણ વપ્રય િોય છ .  
  કાિના રહિત દાન એ જ યથાથશ દાન છ .કાિના રહિત દાન એ જ યથાથશ દાન છ .  
  જે પાજે પા૫ ૫ કિશથી દૂર લઇ જાય ત  જ સાચો વિત્ર છ .કિશથી દૂર લઇ જાય ત  જ સાચો વિત્ર છ .  
  ર્ીલ એ જ આભષૂણર્ીલ એ જ આભષૂણ  છ .છ .  
  જે પોતાના હિતની િાત સાભંળતો નથી ત  બિરેો છ .જે પોતાના હિતની િાત સાભંળતો નથી ત  બિરેો છ .  
  જે વપ્રય િચન બોલતો નથી ત  ગ ૂરં્ો છ .જે વપ્રય િચન બોલતો નથી ત  ગ ૂરં્ો છ .  
  મખૂશતા એ િરણ છ .મખૂશતા એ િરણ છ .  
  ગુ તગુ ત પા પા૫ ૫ મમૃયનુા સિય સધુી ડંખ  છ .મમૃયનુા સિય સધુી ડંખ  છ .  
  સત  ચહરત્રિાન જ સાધ ુકિિેાય છ .સત  ચહરત્રિાન જ સાધ ુકિિેાય છ .  
  સમયવનષ્ િસમયવનષ્ િ અન  સિનર્ીલ(ષિાિાન) જર્તન  જીતિાિા ંસિથશ છ . અન  સિનર્ીલ(ષિાિાન) જર્તન  જીતિાિા ંસિથશ છ .  
  નાવસ્ તનાવસ્ તક આંખો િોિા છતા ંઆંક આંખો િોિા છતા ંઆંધળો છ .ધળો છ .  
  સદ  બધુ્ધ્ધયતુત પરુૂષોએ  પારકા દોષ અન  વિથ્યા િાતો ન કરિી જોઇએ.સદ  બધુ્ધ્ધયતુત પરુૂષોએ  પારકા દોષ અન  વિથ્યા િાતો ન કરિી જોઇએ.  
  જાગ્રતનો વ્ યજાગ્રતનો વ્ યિિાર સ્ િિિાર સ્ િ ન નતલુ્ય છ .તલુ્ય છ .  
  િાતા એ પ્રમયષ દેિતા છ .િાતા એ પ્રમયષ દેિતા છ .  
  વપતા એ સિશ દેિતા સ્ િવપતા એ સિશ દેિતા સ્ િરૂરૂ૫ ૫ ,પજૂ્ય અન  ગરુૂ છ .,પજૂ્ય અન  ગરુૂ છ .  
  અવિધાની વનવવૃત્ત એ િોષ છ .અવિધાની વનવવૃત્ત એ િોષ છ .  
  ભર્િદ  ભક્તતનુ ંફળ છ ઃ ભર્િદ  ધાિની પ્રાવ તભર્િદ  ભક્તતનુ ંફળ છ ઃ ભર્િદ  ધાિની પ્રાવ ત કે કે  સ્ િસ્ િ--સ્ િસ્ િરૂરૂ૫૫નો સાષામકાર...નો સાષામકાર...  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......  
  

િનષુ્ યિનષુ્ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં ન ઇ્છતો િોિા છતાં  પાપનુ ંઆચરણ કેિ કરે છ  ?પાપનુ ંઆચરણ કેિ કરે છ  ?    

  

શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં અજુ શન ભર્િાન શ્રી િા ં અજુ શન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણૃૃષ્ ણન  પ્રશ્ન પછૂ  છ  કેઃ ન  પ્રશ્ન પછૂ  છ  કેઃ િનષુ્ યિનષુ્ ય ન ઇ્છતો િોિા છતા ં ન ઇ્છતો િોિા છતા ં
જબરજસ્તીથી જોડાય લા િોય ત િ કોનાથી પ્ર રાઇન  પાપનુ ંઆચરણ કરે છ  ?જબરજસ્તીથી જોડાય લા િોય ત િ કોનાથી પ્ર રાઇન  પાપનુ ંઆચરણ કરે છ  ?  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૩૬)૩/૩૬)  
વિચારિાન પરુૂષ પાવિચારિાન પરુૂષ પા૫ ૫ કરિા ઇ્છતો નથી કેિકરિા ઇ્છતો નથી કેિ  કેઃ પાપનુ ં પહરણાિ દુઃખ િોય છ  અન  દુઃખન  કોઇપણ કેઃ પાપનુ ં પહરણાિ દુઃખ િોય છ  અન  દુઃખન  કોઇપણ 
િનષુ્ યિનષુ્ ય ઇ્છતો નથી,પરંત ુ િૈયાિા ં સાસંા ઇ્છતો નથી,પરંત ુ િૈયાિા ં સાસંારીક ભોર્ અન  સગં્રિની ઇ્છા જ તિાિ પાપોનુ ં મળૂ રીક ભોર્ અન  સગં્રિની ઇ્છા જ તિાિ પાપોનુ ં મળૂ 
છ .પાપવવૃત્તના ઉમપન્ન થિાથી વિચારર્ીલ પરુૂષ ત  પાપન  જાણતો િોિાથી ત નાથી દુર રિિેા ઇ્છ  છ , છ .પાપવવૃત્તના ઉમપન્ન થિાથી વિચારર્ીલ પરુૂષ ત  પાપન  જાણતો િોિાથી ત નાથી દુર રિિેા ઇ્છ  છ , 



છતા ંછતા ં૫૫ણ ત  એ પાપિા ંએિી રીત  લાર્ી જાય છ  કે જેિી રીત  કોઇ ત ન  પાપિા ંજોડી રહ્ુ ંિોય ! આથી ણ ત  એ પાપિા ંએિી રીત  લાર્ી જાય છ  કે જેિી રીત  કોઇ ત ન  પાપિા ંજોડી રહ્ુ ંિોય ! આથી 
એવુ ંજણાય છ  કેઃ પાપિા ંએવુ ંજણાય છ  કેઃ પાપિા ંલર્ાિિાિાળંુ કોઇ બળિાન કારણ છ .લર્ાિિાિાળંુ કોઇ બળિાન કારણ છ .  
દુયોધન  કહ્ુ ંછ  કેઃ દુયોધન  કહ્ુ ંછ  કેઃ !! જાનાવિ ધિશ ન ચ િ િ પ્રવવૃત્ત,જાનાવિ અધિશ ન ચ િ િ વનવવૃત્ત !!!! જાનાવિ ધિશ ન ચ િ િ પ્રવવૃત્ત,જાનાવિ અધિશ ન ચ િ િ વનવવૃત્ત !!  
હું ધિશન  સારી રીત  જાણુ ંછં પરંત ુત િા ંિારી પ્રવવૃત્ત થતી નથી અન  અધિશન  હું ધિશન  સારી રીત  જાણુ ંછં પરંત ુત િા ંિારી પ્રવવૃત્ત થતી નથી અન  અધિશન  ૫૫ણ જાણુ ંછં પરંત ુત નાથી ણ જાણુ ંછં પરંત ુત નાથી 
િારી વનવવૃત્ત થતી નથી.િારા હ્રદિારી વનવવૃત્ત થતી નથી.િારા હ્રદયિા ંરિલેો કોઇ યિા ંરિલેો કોઇ દેિદેિ  જ છ  કે જે િારી પાસ  આવુ ંકરાિડાિ  છ ,ત વ ુ ંજ હું જ છ  કે જે િારી પાસ  આવુ ંકરાિડાિ  છ ,ત વ ુ ંજ હું 
કરંૂ છં. કરંૂ છં. (ર્ર્શસહંિતા અશ્વિ ઘઃ(ર્ર્શસહંિતા અશ્વિ ઘઃ૫૦/૩૬)૫૦/૩૬)  
દુયોધન દ્વારા કિિેાય લો એ દુયોધન દ્વારા કિિેાય લો એ ""દેિદેિ""  િસ્તતુઃ િસ્તતુઃ ""કાિકાિ""  એટલ  કે સખુભોર્ અન  સગં્રિની કાિના છ .એટલ  કે સખુભોર્ અન  સગં્રિની કાિના છ .  જેનાથી જેનાથી 
િનષુ્ યિનષુ્ ય વિચારપિૂશક જાણતો િોિા છતા ં વિચારપિૂશક જાણતો િોિા છતા ં૫૫ણ ધિશનુ ંપાલન અન  અણ ધિશનુ ંપાલન અન  અધિશનો મયાર્ કરી ર્કતો નથી.અજુ શનના ધિશનો મયાર્ કરી ર્કતો નથી.અજુ શનના 
પ્રશ્નનો અર્ભપ્રાય એ છ  કેઃ અશ્રધ્ધા..અસયૂા..દુષ્ ટપ્રશ્નનો અર્ભપ્રાય એ છ  કેઃ અશ્રધ્ધા..અસયૂા..દુષ્ ટ ર્ચત્તતા..મઢુતા..પ્રૃૃવત (સ્િભાિ)ની  ર્ચત્તતા..મઢુતા..પ્રૃૃવત (સ્િભાિ)ની 
પરિર્તા..રાર્..િષે..સ્િધિશિા ંઅરૂર્ચ અન  પરિર્તા..રાર્..િષે..સ્િધિશિા ંઅરૂર્ચ અન  ૫૫રધિશિા ં રૂર્ચ...આ પૈકી ક્ુ ં કારણ છ  કે જેના લીધ  િનષુ્ યરધિશિા ં રૂર્ચ...આ પૈકી ક્ુ ં કારણ છ  કે જેના લીધ  િનષુ્ ય  
વિચારપિૂશક ન ઇ્છતો િોિા છતા ંવિચારપિૂશક ન ઇ્છતો િોિા છતા ં૫૫ણ ણ પાપાપિા ંપ્રવતૃ થાય છ ..?પિા ંપ્રવતૃ થાય છ ..?  

અજુ શનના આ પ્રશ્નનો જિાબ આપતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ અજુ શનના આ પ્રશ્નનો જિાબ આપતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ ""રજોગણુથી ઉમપન્ન થય લો આ રજોગણુથી ઉમપન્ન થય લો આ કાિકાિ  જ ર મોધ છ ,એ જ ર મોધ છ ,એ 
બહ ુજ ખાિાિાળો અન  િિાપાપી છ ,એ વિષયિા ંત ુ ંએન  જ િૈરી જાણ..બહ ુજ ખાિાિાળો અન  િિાપાપી છ ,એ વિષયિા ંત ુ ંએન  જ િૈરી જાણ..(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૩૭)૩/૩૭)  
સાસંારીકસાસંારીક  પદાથોન  સખુદાયી િાનિાથી રાર્ ઉમપન્ન થાય છ ,જેનાથી અંતઃકરણિાંપદાથોન  સખુદાયી િાનિાથી રાર્ ઉમપન્ન થાય છ ,જેનાથી અંતઃકરણિાં  ત નુ ંિિમિ િઢ થઇ જાય ત નુ ંિિમિ િઢ થઇ જાય 
છ ,પછી એ જ પદાથોનો સગં્રિ કરિાનો અન  એના િડ ેસખુ લ િાની કાિના ઉમપન્ન થાય છ . ફરી કાિનાથી છ ,પછી એ જ પદાથોનો સગં્રિ કરિાનો અન  એના િડ ેસખુ લ િાની કાિના ઉમપન્ન થાય છ . ફરી કાિનાથી 
પદાથોિા ંરાર્ િધ  છ .આ ર મિ જ્યા ંસધુી ચાલ  છ  મયા ંસધુી પાપકિોથી સિશથા વનવવૃત્ત થતી નથી.પદાથોિા ંરાર્ િધ  છ .આ ર મિ જ્યા ંસધુી ચાલ  છ  મયા ંસધુી પાપકિોથી સિશથા વનવવૃત્ત થતી નથી.  
િારંૂ િનર્િતુ ં થાઓ..આ જ કાિના છ .ઉમપવત્ત વિિારંૂ િનર્િતુ ં થાઓ..આ જ કાિના છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ જડ પદાથોના સગં્રિની ઇ્છા.. સયંોર્જ્ય નાર્ર્ીલ જડ પદાથોના સગં્રિની ઇ્છા.. સયંોર્જ્ય 
સખુની ઇ્છા..સખુની આસક્તત..આ બધા સખુની ઇ્છા..સખુની આસક્તત..આ બધા ""કાિકાિ""  ના જ રૂના જ રૂ૫ ૫ છ .પાપ કિશ ક્યાકં છ .પાપ કિશ ક્યાકં ""ર મોધર મોધ""  ન  િર્ીભતૂ થઇન  ન  િર્ીભતૂ થઇન  
કરિાિા ં આિ લુ ં દેખાય છ .બન્ન થી અલર્ અલર્ પાપો થાય છ .િાસ્તિિા ંકરિાિા ં આિ લુ ં દેખાય છ .બન્ન થી અલર્ અલર્ પાપો થાય છ .િાસ્તિિા ં ""કાિકાિ""  એટલ  કેઃ ઉમપવત્ત એટલ  કેઃ ઉમપવત્ત 
વિનાર્ર્ીલ પદાથોની કાિના..વપ્રવત વિનાર્ર્ીલ પદાથોની કાિના..વપ્રવત અન  આકષશણ જ તિાિ પાપોનુ ંમળૂ છ .કાિનાની પવૂતિ થતા ંઅન  આકષશણ જ તિાિ પાપોનુ ંમળૂ છ .કાિનાની પવૂતિ થતા ં ""લોભલોભ""  
ઉમપન્ન થાય છ . ઉમપન્ન થાય છ . ""  ત્જવિ પ્રવત લાભ લોભ અવધકાઇત્જવિ પ્રવત લાભ લોભ અવધકાઇ""  (રાિચરીત િાનસઃ(રાિચરીત િાનસઃ૧/૧૮૦)૧/૧૮૦)  અન  કાિનાિા ં વિઘ્ન અન  કાિનાિા ં વિઘ્ન 
પિોંચતા ં વિઘ્ન પિોચાડનાર ઉપર પિોંચતા ં વિઘ્ન પિોચાડનાર ઉપર ""ર મોધર મોધ""  ઉમપન્ન થાય છ .જો વિઘ્ન પિોચાડિાિાળો પોતાથી અવધક ઉમપન્ન થાય છ .જો વિઘ્ન પિોચાડિાિાળો પોતાથી અવધક 
બળિાન િોય તો ર મોધ ઉમપન્નબળિાન િોય તો ર મોધ ઉમપન્ન  ન થતા ંન થતા ં""ભયભય""  ઉમપન્ન થાય છ .ઉમપન્ન થાય છ .  
પોતાની પાસ  સાિથ્ય ન િોય અન  યોગ્યતા ન િોય ત િા સખુની અપ ષા રાખિી એ જ પોતાની પાસ  સાિથ્ય ન િોય અન  યોગ્યતા ન િોય ત િા સખુની અપ ષા રાખિી એ જ ""કાિકાિ""  છ . કાિ બહ ુછ . કાિ બહ ુ
ખાઉંધરો છ .ભર્િાન કિ ે છ  કેઃત ૂ ં પાપથી ડરે છ ,પણ પાખાઉંધરો છ .ભર્િાન કિ ે છ  કેઃત ૂ ં પાપથી ડરે છ ,પણ પા૫ ૫ તારાિા ં ઘસુી ર્યુ ં છ .કય ુ પાતારાિા ં ઘસુી ર્યુ ં છ .કય ુ પા૫..? ૫..? ત ુ ં બધુ્ધ્ધ ત ુ ં બધુ્ધ્ધ 
પોતાની છ  ત િ સિજ્યો આ પિલેુ ં પાપોતાની છ  ત િ સિજ્યો આ પિલેુ ં પા૫.૫.બધુ્ધ્ધ તાબધુ્ધ્ધ તારા િનન  આવધન થઇ એ બીજુ ં પાપ..િનન  ઇષ્્િયો રા િનન  આવધન થઇ એ બીજુ ં પાપ..િનન  ઇષ્્િયો 
ખ ચિા લાર્ી એ ત્રીજુ ંપાપ અન  ચૈત્યરૂખ ચિા લાર્ી એ ત્રીજુ ંપાપ અન  ચૈત્યરૂ૫ ૫ ઇષ્્િયોન  જડ વિષયો ખ ચ  આ ચોથુ ંપાપ..ઇષ્્િયોન  જડ વિષયો ખ ચ  આ ચોથુ ંપાપ..  
કાિના તિાિ પાપો..સતંાપો..દુઃખો િર્ રેની જડ છ .કાિનાિાળી વ્યક્તતન  જાગતૃિા ંસખુ િળિાનુ ંતો દૂર કાિના તિાિ પાપો..સતંાપો..દુઃખો િર્ રેની જડ છ .કાિનાિાળી વ્યક્તતન  જાગતૃિા ંસખુ િળિાનુ ંતો દૂર 
રહ્ુ.ં.સ્િ નરહ્ુ.ં.સ્િ નિા ંિા ં૫૫ણ ક્યારેય સખુ િળતુંણ ક્યારેય સખુ િળતુ ં નથી. નથી. ""કાિ અછત સખુ સપન હું નાહિકાિ અછત સખુ સપન હું નાહિ""  (રાિાયણઃ(રાિાયણઃ૭૭--૯૦૯૦--૧)૧)  જે ઇ્છ  જે ઇ્છ  
છ  ત  ના થાય અન  જે નથી ઇ્છતા ત  થઇ જાય એન  દુઃખ કિ ેછ .નાર્િાન પદાથોની ઇ્છા જ છ  ત  ના થાય અન  જે નથી ઇ્છતા ત  થઇ જાય એન  દુઃખ કિ ેછ .નાર્િાન પદાથોની ઇ્છા જ કાિનાકાિના  
કિિેાય છ .પરિામિા પ્રાવ તકિિેાય છ .પરિામિા પ્રાવ તની ઇ્છા િાસ્તિિા ં જીિનની િાસ્તવિક આિ્યકતા(ભખૂ) છ . જીિન  ની ઇ્છા િાસ્તિિા ં જીિનની િાસ્તવિક આિ્યકતા(ભખૂ) છ . જીિન  
આિ્યકતા તો પરિામિાનીઆિ્યકતા તો પરિામિાની  છ ,પરંત ુવિિ ક દબાઇ જતા ંત  નાર્િાન પદાથોની કાિના કરિા લાર્  છ .. તો છ ,પરંત ુવિિ ક દબાઇ જતા ંત  નાર્િાન પદાથોની કાિના કરિા લાર્  છ .. તો 
પછી કાિના વિના સસંારનુ ંકાયશ કેિી રીત  ચાલર્ ..? કાિનાનો સબધં ફળ (પદાથશ..પહરક્સ્થવત..િર્ રે) ની પછી કાિના વિના સસંારનુ ંકાયશ કેિી રીત  ચાલર્ ..? કાિનાનો સબધં ફળ (પદાથશ..પહરક્સ્થવત..િર્ રે) ની 
પ્રાવ તપ્રાવ તની સાથ  છ  જ નિી..! જે િસ્ત ુકિશન  આવધન છ  ત  કાિના કરિાથી કેિી રીત  પ્રા તની સાથ  છ  જ નિી..! જે િસ્ત ુકિશન  આવધન છ  ત  કાિના કરિાથી કેિી રીત  પ્રા ત થઇ  થઇ ર્કર્ .? ર્કર્ .? 
સસંારિા ં જોઇએ જ છીએ કેઃ ધનની કાિના કરિા છતા ંસસંારિા ં જોઇએ જ છીએ કેઃ ધનની કાિના કરિા છતા ં ૫૫ણ લોકોની દહરિતા િટતી નથી. જીિનમતુત ણ લોકોની દહરિતા િટતી નથી. જીિનમતુત 



િિાપરુૂષો વસિાય બાકીની બધી જ વ્યક્તતઓ જીિિાની કાિના રાખતી રિીન  જ િરે છ .કાિના કરો કે ના િિાપરુૂષો વસિાય બાકીની બધી જ વ્યક્તતઓ જીિિાની કાિના રાખતી રિીન  જ િરે છ .કાિના કરો કે ના 
કરો જે ફળ િળિાિાળંુ છ  ત  તો િળર્  જ..કરો જે ફળ િળિાિાળંુ છ  ત  તો િળર્  જ..  
કાિના તામકાર્લક સખુની પણ િોય છ  અન  ભાકાિના તામકાર્લક સખુની પણ િોય છ  અન  ભાવિ સખુની પણ િોય છ .ભોર્ અન  સગં્રિની ઇ્છા એ વિ સખુની પણ િોય છ .ભોર્ અન  સગં્રિની ઇ્છા એ 
તામકાર્લક સખુની કાિના છ  અન  કિશફળ પ્રાવ તતામકાર્લક સખુની કાિના છ  અન  કિશફળ પ્રાવ તની ઇ્છા એ ભાવિ સખુની કાિના છ .આ બન્ન ય કાિનાઓ ની ઇ્છા એ ભાવિ સખુની કાિના છ .આ બન્ન ય કાિનાઓ 
િા ંદુઃખ જ દુઃખ છ .િા ંદુઃખ જ દુઃખ છ .  
કિશ અન  વિકિશ કિશ અન  વિકિશ (વનવષધ્ધ કિશ)(વનવષધ્ધ કિશ)--બન્ન ય કાિનાના કારણ  થાય છ . કાિનાના કારણ  બન્ન ય કાિનાના કારણ  થાય છ . કાિનાના કારણ  ""કિોકિો""  થાય છ  અન  થાય છ  અન  
કાિનાનાકાિનાના  અવધક િધિાથી અવધક િધિાથી ""વિકિોવિકિો""  થાય છ .કાિનાના  કારણ  જ અસત  િા ં આસક્તત િઢ થાય છ . થાય છ .કાિનાના  કારણ  જ અસત  િા ં આસક્તત િઢ થાય છ . 
કાિનાઓની પવૂતિ સસંારિા ંઆજ સધુી કોઇની થઇ નથી.આપણી તો િાત જ શુ ંભર્િાનના બાપ (દર્રથ કાિનાઓની પવૂતિ સસંારિા ંઆજ સધુી કોઇની થઇ નથી.આપણી તો િાત જ શુ ંભર્િાનના બાપ (દર્રથ 
રાજા)ની રાજા)ની ૫૫ણ કાિના પરૂી નથી થઇ..!! આથી કાિનાઓની પવૂતિ થિી અસભંિ છ  પરંત ુકાિનાઓનો મયાર્ ણ કાિના પરૂી નથી થઇ..!! આથી કાિનાઓની પવૂતિ થિી અસભંિ છ  પરંત ુકાિનાઓનો મયાર્ 
કરિો અસભંિ કરિો અસભંિ નથી..નથી..  
કાિનાઓના ચાર ભ દ છ ઃકાિનાઓના ચાર ભ દ છ ઃ  
(૧)(૧)  ર્રીર વનિાશિ િાત્રની આિ્યક કાિનાઓન  પરુી કરી દેિી..એિી કાિનાિા ં ચાર િાતોનુ ં િોવુ ંર્રીર વનિાશિ િાત્રની આિ્યક કાિનાઓન  પરુી કરી દેિી..એિી કાિનાિા ં ચાર િાતોનુ ં િોવુ ં
  આિ્યક છ .આિ્યક છ .  
  **  જે કાિના િતશિાનિા ંઉમપન્ન થઇ િોય, જેિ કેઃભખૂ લાર્તા ંભોજનની કાિના..જે કાિના િતશિાનિા ંઉમપન્ન થઇ િોય, જેિ કેઃભખૂ લાર્તા ંભોજનની કાિના..  
  **  જેની પવૂતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિા ંઉજેની પવૂતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિા ંઉ૫૫લબ્ધ િોય..લબ્ધ િોય..  
  **  જેજેની પવૂતિ કયાશ વિના જીવિત રિવે ુ ંસભંિ ન િોય..ની પવૂતિ કયાશ વિના જીવિત રિવે ુ ંસભંિ ન િોય..  
  **  જેની પવૂતિથી પોતાનુ ંતથા બીજાઓનુ ંકોઇનુ ંજેની પવૂતિથી પોતાનુ ંતથા બીજાઓનુ ંકોઇનુ ં૫૫ણ અહિત ન થતુ ંિોય..ણ અહિત ન થતુ ંિોય..  
(ર)(ર)  જે કાિના વ્યક્તતર્ત ત િજ ્યાયયતુત િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંઆપણા સાિથ્યની બિાર જે કાિના વ્યક્તતર્ત ત િજ ્યાયયતુત િોય અન  જેન  પરુી કરિાનુ ંઆપણા સાિથ્યની બિાર 
  િોય ત ન  ભર્િાનન  અપશણ કરીન  દૂર કરિી..િોય ત ન  ભર્િાનન  અપશણ કરીન  દૂર કરિી..  
(૩)(૩)  બીજાઓની ત  કાબીજાઓની ત  કાિના પરુી કરી દેિી જે ્યાયયતુત અન  હિતકારી િોય તથા જેન  પરુી કરિાનુ ંિના પરુી કરી દેિી જે ્યાયયતુત અન  હિતકારી િોય તથા જેન  પરુી કરિાનુ ં
  સાિથ્ય આપણાિા ંિોય..સાિથ્ય આપણાિા ંિોય..  
(૪)(૪)  ઉઉ૫૫રોતત ત્રણ  પ્રકારની કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન  વિચાર દ્વારા દૂર કરી દેિી..રોતત ત્રણ  પ્રકારની કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન  વિચાર દ્વારા દૂર કરી દેિી..  
કોઇ િૈરી એિો િોય છ  જે ભ ટ પજૂા અથિા અનનુય વિનયથી ર્ાતં થઇ જાય,પરંત ુઆ કાિ એિોકોઇ િૈરી એિો િોય છ  જે ભ ટ પજૂા અથિા અનનુય વિનયથી ર્ાતં થઇ જાય,પરંત ુઆ કાિ એિો  િૈરી છ  િૈરી છ  
જે કર્ાયથી ર્ાતં થતો નથી..જે કર્ાયથી ર્ાતં થતો નથી..  
""બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહું વિષયભોર્ બહું ઘી ત બઝુ  ન કાિ અક્ગ્ન તલુસી કહું વિષયભોર્ બહું ઘી ત ""  (વિનયપવત્રકાઃ(વિનયપવત્રકાઃ૧૯૮)૧૯૮)  
જેિી રીત  ધન િળતા ંધનની કાિના િધતી જ જાય છ ,ત િી જ રીત  જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાય છ  ત િ જેિી રીત  ધન િળતા ંધનની કાિના િધતી જ જાય છ ,ત િી જ રીત  જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાય છ  ત િ 
ત િ કાિના  િધતી જ જાય છ .કાિના જ તિાિ પાપોનુ ં કારણ છ .ચોરી,લ ૂટં,હિિંસા.ત િ કાિના  િધતી જ જાય છ .કાિના જ તિાિ પાપોનુ ં કારણ છ .ચોરી,લ ૂટં,હિિંસા..િર્ રે તિાિ પાપો .િર્ રે તિાિ પાપો 
કાિનાથી જ થાય છ .કાિના ઉમપન્ન થતા ં જ િનષુ્ યકાિનાથી જ થાય છ .કાિના ઉમપન્ન થતા ં જ િનષુ્ ય પોતાના કતશવ્યથી,પોતાના સ્િરૂ પોતાના કતશવ્યથી,પોતાના સ્િરૂ૫૫થી અન  પોતાના થી અન  પોતાના 
ઇષ્ ટઇષ્ ટ(ભર્િાન)થી વિમખુ થઇ જાય છ  અન  નાર્િાન સસંારની સ્મખુ થઇ જાય છ .નાર્િાનના સ્મખુ (ભર્િાન)થી વિમખુ થઇ જાય છ  અન  નાર્િાન સસંારની સ્મખુ થઇ જાય છ .નાર્િાનના સ્મખુ 
થિાથી પાપો થાય છ  અન  પાપોના ફળ સ્િરૂપ  નરકોની તથા નીચ યોવનયોની પ્રાથિાથી પાપો થાય છ  અન  પાપોના ફળ સ્િરૂપ  નરકોની તથા નીચ યોવનયોની પ્રાવ તવ ત થાય છ .સયંોર્જ્ય  થાય છ .સયંોર્જ્ય 
સખુની કાિનાથી સસંાર સમય પ્રવતત થાય છ .િાસ્તવિક તમિથી વિમખુ થયા વિના કોઇ સાસંારીક ભોર્ સખુની કાિનાથી સસંાર સમય પ્રવતત થાય છ .િાસ્તવિક તમિથી વિમખુ થયા વિના કોઇ સાસંારીક ભોર્ 
ભોર્િી જ ર્કતો નથી અન  રાર્પિૂશક સાસંારીક ભોર્ ભોર્િિાથી િનષુ્ યભોર્િી જ ર્કતો નથી અન  રાર્પિૂશક સાસંારીક ભોર્ ભોર્િિાથી િનષુ્ ય પરિામિાથી વિમખુ થઇ જ જાય  પરિામિાથી વિમખુ થઇ જ જાય 
છ .ભોર્બધુ્ધ્ધથી સાસંારીક ભોર્ ભોર્િિાિાળો પરુૂષ પોતાનુ ં તો પછ .ભોર્બધુ્ધ્ધથી સાસંારીક ભોર્ ભોર્િિાિાળો પરુૂષ પોતાનુ ં તો પતન કરે છ .ભોગ્ય િસ્તઓુનો દુર તન કરે છ .ભોગ્ય િસ્તઓુનો દુર 
ઉઉ૫૫યોર્ કરીન  ત િનો નાર્ કરે છ .યોર્ કરીન  ત િનો નાર્ કરે છ .  
કાિનાન  નષ્ ટકાિનાન  નષ્ ટ કરિાનો મખુ્ય અન  સરળ ઉપાય છ ઃબીજાઓની સ િા કરિી,ત િન  સખુ પિોંચાડવુ.ં  કરિાનો મખુ્ય અન  સરળ ઉપાય છ ઃબીજાઓની સ િા કરિી,ત િન  સખુ પિોંચાડવુ.ં 



અિંતાઅિંતા(પોતાન  ર્રીર િાનવુ)ં,(પોતાન  ર્રીર િાનવુ)ં,િિતાિિતા(ર્રીર..િર્ રે પદાથોન  પોતાના િાનિા) અન  (ર્રીર..િર્ રે પદાથોન  પોતાના િાનિા) અન  કાિનાકાિના(અમકુ િસ્તઓુ (અમકુ િસ્તઓુ 
િન  જાય ત િો ભાિ) િન  જાય ત િો ભાિ) --  આ ત્રઆ ત્રણ યથી જીિ સસંારિા ં બધંાય છ ..ણ યથી જીિ સસંારિા ં બધંાય છ ..  ""આ પાપ છ આ પાપ છ ""--એવુ ંજાણિા છતા ંએવુ ં જાણિા છતા ં ૫૫ણ ણ 
િનષુ્ યિનષુ્ ય પાપિા ં પ્રવતૃ થાય છ ..તો આ જાણકારીનો પ્રભાિ આચરણિા ં ન આિિાનુ ં કારણ શુ ં ? ત નુ ં પાપિા ં પ્રવતૃ થાય છ ..તો આ જાણકારીનો પ્રભાિ આચરણિા ં ન આિિાનુ ં કારણ શુ ં ? ત નુ ં
વિિ ચન કરતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃવિિ ચન કરતા ંભર્િાન કિ ેછ  કેઃ  
""જેિી રીત  ધિુાડાથી અક્ગ્ન અન  િ લથી દપશણ ઢંકાઇ જાય છ  તથા જેિી રીત  ઓરથી ર્ભશ જેિી રીત  ધિુાડાથી અક્ગ્ન અન  િ લથી દપશણ ઢંકાઇ જાય છ  તથા જેિી રીત  ઓરથી ર્ભશ ઢંકાય લો રિ ેછ  ઢંકાય લો રિ ેછ  
ત િી જ રીત  કાિના દ્વારા આ જ્ઞાન(વિિ ક) ઢંકાય લુ ંરિ ેછ .ત િી જ રીત  કાિના દ્વારા આ જ્ઞાન(વિિ ક) ઢંકાય લુ ંરિ ેછ .""  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૩૮)૩/૩૮)  
  વિિ ક બધુ્ધ્ધિા ંપ્રર્ટ થાય છ .વિિ ક બધુ્ધ્ધિા ંપ્રર્ટ થાય છ .બધુ્ધ્ધ ત્રણ પ્રકારની િોય છ ઃસાત્મિક,રાજસી અન  તાિસી..બધુ્ધ્ધ ત્રણ પ્રકારની િોય છ ઃસાત્મિક,રાજસી અન  તાિસી..  
સાત્મિકસાત્મિક  બધુ્ધ્ધિા ંકતશવ્યબધુ્ધ્ધિા ંકતશવ્ય--અકતશવ્યનુ ંપરેુપરંુૂ જ્ઞાન િોય છ ..અકતશવ્યનુ ંપરેુપરંુૂ જ્ઞાન િોય છ ..  
રાજસીરાજસી  બધુ્ધ્ધિાંબધુ્ધ્ધિાં  કતશવ્યકતશવ્ય--અકતશવ્યનુ ંપરેુપરંુૂ જ્ઞાન િોત ુ ંનથી.. અન  અકતશવ્યનુ ંપરેુપરંુૂ જ્ઞાન િોત ુ ંનથી.. અન    
તાિસીતાિસી  બધુ્ધ્ધિા ંસિશ િસ્તઓુનુ ંવિબધુ્ધ્ધિા ંસિશ િસ્તઓુનુ ંવિ૫૫રીત જ્ઞાન િોય છ ..રીત જ્ઞાન િોય છ ..  
કાિના ઉમપન્ન થતા ંસાત્મિક બધુ્ધ્ધ કાિના ઉમપન્ન થતા ંસાત્મિક બધુ્ધ્ધ ૫૫ણ ધિુાડાથી અક્ગ્નની જેિ ઢંકાઇ જાય છ ,પછી રાજસી અન  તાિસી ણ ધિુાડાથી અક્ગ્નની જેિ ઢંકાઇ જાય છ ,પછી રાજસી અન  તાિસી 
બધુ્ધ્ધનુ ંતો કિવે ુ ંજ શુ.ં.? કાિના િધતા ંપારિાવથિક િાર્શિા ંઅંધાબધુ્ધ્ધનુ ંતો કિવે ુ ંજ શુ.ં.? કાિના િધતા ંપારિાવથિક િાર્શિા ંઅંધારૂ થઇ જાય છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ જડ રૂ થઇ જાય છ .ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ જડ 
િસ્તઓુિા ંપ્રીવત..િિત્તા..સખુરૂિસ્તઓુિા ંપ્રીવત..િિત્તા..સખુરૂ૫૫તા..સુદંરતા..વિર્ ષતા..િર્ રે દેખાિાના કારણ  જ ત િની કાિના પ દા થાય તા..સુદંરતા..વિર્ ષતા..િર્ રે દેખાિાના કારણ  જ ત િની કાિના પ દા થાય 
છ .આ કાિના જ મળૂિા ં વિિ કન  ઢાકંિાિાળી છ .અ્ય ર્રીરોની તલુનાિા ં િનષુ્ યછ .આ કાિના જ મળૂિા ં વિિ કન  ઢાકંિાિાળી છ .અ્ય ર્રીરોની તલુનાિા ં િનષુ્ ય ર્રીરિા ં વિિ ક  ર્રીરિા ં વિિ ક 
વિર્ ષરૂવિર્ ષરૂ૫૫થી પ્રર્ટ છ .જડ પદાથોની કાિનાથી પ્રર્ટ છ .જડ પદાથોની કાિનાના કારણ  ત  વિિ ક કાિ કરતો નથી.કાિના ઉમ પના કારણ  ત  વિિ ક કાિ કરતો નથી.કાિના ઉમ પન્ન થતા ં જ ન્ન થતા ં જ 
વિિ ક ધુધંળો થઇ જાય છ .વિિ ક ધુધંળો થઇ જાય છ .  
કાિનાન  નષ્ ટકાિનાન  નષ્ ટ કરિાનો સરળ ઉપાય એ છ  કેઃ કરિાનો સરળ ઉપાય એ છ  કેઃ  કાિના ઉમપન્ન થતા ંજ વિચાર કરિો કે આપણ  જે િસ્તનુી કાિના ઉમપન્ન થતા ંજ વિચાર કરિો કે આપણ  જે િસ્તનુી 
કાિના કરીએ છીએ ત  િસ્ત ુઆપણી સાથ  િંિ ર્ા ંરિિેાિાળી નથી.ત  િસ્ત ુપિલેા ંકાિના કરીએ છીએ ત  િસ્ત ુઆપણી સાથ  િંિ ર્ા ંરિિેાિાળી નથી.ત  િસ્ત ુપિલેા ં ૫૫ણ આપણી પાસ  ન ણ આપણી પાસ  ન 
િતીિતી  અન  પછી પણ આપણી સાથ  નિી રિ ેતથા િચિા ંઅન  પછી પણ આપણી સાથ  નિી રિ ેતથા િચિા ં ૫૫ણ ત  િસ્તનુો આપણાથી વનરંતર વિયોર્ થઇ ણ ત  િસ્તનુો આપણાથી વનરંતર વિયોર્ થઇ 
રહ્યો છ .આિો વિચાર કરિાથી કાિના રિતેી નથી.રહ્યો છ .આિો વિચાર કરિાથી કાિના રિતેી નથી.જેજેિી રીત  િ લના ઢંકાઇ જિાથી દપશણિા ં પ્રવતર્બિંબ િી રીત  િ લના ઢંકાઇ જિાથી દપશણિા ં પ્રવતર્બિંબ 
દેખાિાનુ ંબધં થઇ જાય છ  ત િી જ રીત  કાિનાનો િ ર્ િધતા ંકતશવ્યદેખાિાનુ ંબધં થઇ જાય છ  ત િી જ રીત  કાિનાનો િ ર્ િધતા ંકતશવ્ય--અકતશવ્યનુ ંજ્ઞાન રિતે ુ ંનથીઅકતશવ્યનુ ંજ્ઞાન રિતે ુ ંનથી.દપશણ .દપશણ 
ઉપર િ લ ઢંકાઇ જિાથી પ્રવતર્બિંબ તો નથી દેખાત ુ,ંપરંત ુઆ દપશણ છ  એવુ ંજ્ઞાન તો રિ ેછ , પરંત ુજેિ ઉપર િ લ ઢંકાઇ જિાથી પ્રવતર્બિંબ તો નથી દેખાત ુ,ંપરંત ુઆ દપશણ છ  એવુ ંજ્ઞાન તો રિ ેછ , પરંત ુજેિ 
ઓરથી ઢંકાય લ ર્ભશન  એ ખબર પડતી જ નથી કે છોકરી છ  કે છોકરો..? ત િ કાિનાની તવૃતયાિસ્થાિા ંઓરથી ઢંકાય લ ર્ભશન  એ ખબર પડતી જ નથી કે છોકરી છ  કે છોકરો..? ત િ કાિનાની તવૃતયાિસ્થાિા ં
કતશવ્યકતશવ્ય--અકતશવ્યની ખબર જ પડતી નથી,એટલ  કેઃવિિ ક પરુી રીત  ઢંકાઇ જાઅકતશવ્યની ખબર જ પડતી નથી,એટલ  કેઃવિિ ક પરુી રીત  ઢંકાઇ જાય છ .વિિ ક ઢંકાઇ જિાથી ય છ .વિિ ક ઢંકાઇ જિાથી 
કાિનાનો િ ધ િધતો જાય છ .કાિનાનો િ ધ િધતો જાય છ .  
ર્ાસ્ત્રો અનસુાર પરિામિાની પ્રાવ તર્ાસ્ત્રો અનસુાર પરિામિાની પ્રાવ તિા ંત્રણ દોષ બાધક છ ઃ િા ંત્રણ દોષ બાધક છ ઃ િળ..વિષ પ અન  આિરણ.િળ..વિષ પ અન  આિરણ.  આ દોષો અસત  આ દોષો અસત  
(સસંાર)ના સબધંથી જ ઉમપન્ન થાય છ .અસત  નો સબધં કાિનાથી થાય છ .આથી મળૂ દોષ કાિનાનો જ (સસંાર)ના સબધંથી જ ઉમપન્ન થાય છ .અસત  નો સબધં કાિનાથી થાય છ .આથી મળૂ દોષ કાિનાનો જ 
છ .કાિનાનો નાર્ થતા ંજ અસત  સાથ  છ .કાિનાનો નાર્ થતા ંજ અસત  સાથ  સબધં વિ્છ દ થઇ જાય છ  અન  વિિ ક પ્રર્ટ થઇ જાય છ .સબધં વિ્છ દ થઇ જાય છ  અન  વિિ ક પ્રર્ટ થઇ જાય છ .  
ભર્િાનભર્િાન  કિ ેછ  કેઃ કિ ેછ  કેઃ આ અક્ગ્નની સિાન કદી તૃ તઆ અક્ગ્નની સિાન કદી તૃ ત ન થિાિાળો અવિિ કીઓના વનમય િૈરી આ કાિ દ્વારા  ન થિાિાળો અવિિ કીઓના વનમય િૈરી આ કાિ દ્વારા 
િનષુ્ યિનષુ્ યનો વિિ ક ઢંકાય લો છ ..નો વિિ ક ઢંકાય લો છ ..(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૩૯)૩/૩૯)  જેિી રીત  અક્ગ્નિા ંઅનુૃ ળૂ આહવૂત આપતા રિિેાથી અક્ગ્ન જેિી રીત  અક્ગ્નિા ંઅનુૃ ળૂ આહવૂત આપતા રિિેાથી અક્ગ્ન 
ક્યારેય તૃ તક્યારેય તૃ ત થતો નથી ઉલ્ટા થતો નથી ઉલ્ટાનો િધતો જ જાય છ  ત િી જ રીત  કાિનાન  અનુૃ ળૂ ભોર્ ભોર્િતા રિિેાથી નો િધતો જ જાય છ  ત િી જ રીત  કાિનાન  અનુૃ ળૂ ભોર્ ભોર્િતા રિિેાથી 
કાિના ક્યારેય તૃ તકાિના ક્યારેય તૃ ત થતી નથી,ઉલ્ટાની િધતી જ રિ ેછ .ભોર્ અન  સગં્રિની કાિના ક્યારેય પરુી થતી  થતી નથી,ઉલ્ટાની િધતી જ રિ ેછ .ભોર્ અન  સગં્રિની કાિના ક્યારેય પરુી થતી 
નથી.જેટલા નથી.જેટલા ૫૫ણ ભોર્ અન  પદાથો િળતા રિ ેછ  ત ટલી જ ત િની ભખૂ િધ  છ ,કારણ કેઃ કાિના જડની ણ ભોર્ અન  પદાથો િળતા રિ ેછ  ત ટલી જ ત િની ભખૂ િધ  છ ,કારણ કેઃ કાિના જડની 
િોય છ  એટલા િાિોય છ  એટલા િાટે જડના સબધંથી ત  ક્યારેય દૂર થતી જ નથી.ટે જડના સબધંથી ત  ક્યારેય દૂર થતી જ નથી.  
સતંિાણીસતંિાણી  કિ ેછ  કેઃકિ ેછ  કેઃ  



""કોહટ અરબ ખરબ અસખં્ય,પથૃ્િીપવત િોનકી ચાિ જર્ ર્ીં,કોહટ અરબ ખરબ અસખં્ય,પથૃ્િીપવત િોનકી ચાિ જર્ ર્ીં,  
સ્િર્શ પાતાલકો રાજ કરૌ,તષૃ્ ણાસ્િર્શ પાતાલકો રાજ કરૌ,તષૃ્ ણા અધકો અવત આર્ લર્ ર્ી, અધકો અવત આર્ લર્ ર્ી,  
સુદંર એક સતંોષ ર્બના ર્િ,ત રી તો ભખૂ કભી ન ભરૈ્ર્ી...સુદંર એક સતંોષ ર્બના ર્િ,ત રી તો ભખૂ કભી ન ભરૈ્ર્ી...  ""  

જેટલુ ંધન િળ  છ  ત ટલી જ દરીિતા (ધનની ભખૂ) જેટલુ ંધન િળ  છ  ત ટલી જ દરીિતા (ધનની ભખૂ) િધ  છ .િાસ્તિિા ંદરીિતા ત ની જ દૂર થાય છ  જેન  િધ  છ .િાસ્તિિા ંદરીિતા ત ની જ દૂર થાય છ  જેન  
ધનની ભખૂ નથી.ધનની ભખૂ નથી.  
""ચાિ ર્ઇ ર્ચ્તા વિટી િનઆુ બ પરિાિ, ત્જનકો કછં ન ચાહિએ સો ર્ાિન કા સાહું..ચાિ ર્ઇ ર્ચ્તા વિટી િનઆુ બ પરિાિ, ત્જનકો કછં ન ચાહિએ સો ર્ાિન કા સાહું..""  

િાસ્તિિા ંધન એટલુ ંબાધક નથી,જેટલી બાધક ત ની કાિના છ .જડના સબધંથી થિાિાળી સખુની ઇ્છાન  િાસ્તિિા ંધન એટલુ ંબાધક નથી,જેટલી બાધક ત ની કાિના છ .જડના સબધંથી થિાિાળી સખુની ઇ્છાન  
કાિકાિ  કિ ેછ .અપ્રા તકિ ેછ .અપ્રા તન  પ્રા તન  પ્રા ત ક કરિાની ઇ્છાએ રિાની ઇ્છાએ કાિનાકાિના  છ .અંતઃકરણિા ંજે અન ક સકુ્ષ્ િછ .અંતઃકરણિા ંજે અન ક સકુ્ષ્ િ કાિનાઓ દબાય લી  કાિનાઓ દબાય લી 
રિ ેછ  ત ન  રિ ેછ  ત ન  િાસનાિાસના  કિ ેછ .િસ્તઓુની આિ્યકતા પ્રવતત થિી એ કિ ેછ .િસ્તઓુની આિ્યકતા પ્રવતત થિી એ સ્પિૃાસ્પિૃા  છ .િસ્તિુા ં ઉત્તિતા અન  વપ્રતી છ .િસ્તિુા ં ઉત્તિતા અન  વપ્રતી 
દેખાિી એ દેખાિી એ આસક્તતઆસક્તત  છ .િસ્ત ુિળિાની સભંાિના રાખિી એ છ .િસ્ત ુિળિાની સભંાિના રાખિી એ આર્ા આર્ા છ  અન  અવધક િસ્ત ુિળી જાય એ છ  અન  અવધક િસ્ત ુિળી જાય એ લોભ લોભ 
કે તષૃ્ ણાકે તષૃ્ ણા  છ છ .િસ્તનુી ઇ્છા અવધક િધિાથી .િસ્તનુી ઇ્છા અવધક િધિાથી યાચનાયાચના  થાય છ .આ બધા થાય છ .આ બધા કાિકાિ  ના જ રૂના જ રૂ૫ ૫ છ .કોઇપણ ર્ત્રનુો છ .કોઇપણ ર્ત્રનુો 
નાર્ કરિા િાટે ત ના રિિેાના સ્થાનોની જાણકારી િોિી આિ્યક છ ,એટલા િાટે નાર્ કરિા િાટે ત ના રિિેાના સ્થાનોની જાણકારી િોિી આિ્યક છ ,એટલા િાટે ભર્િાનભર્િાન  જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનીઓના 
વનમય િૈરી કાિ ના રિિેાના સ્થાન બતાિતા ંકિ ેછ  કેઃવનમય િૈરી કાિ ના રિિેાના સ્થાન બતાિતા ંકિ ેછ  કેઃ  
""ઇષ્્િયોઇષ્્િયો,,  િિનન  અન  બધુ્ધ્ધન  કાિ ના વનિાસસ્થાઅન  બધુ્ધ્ધન  કાિ ના વનિાસસ્થાનો કિિેાિા ં આવ્યા છ .આ કાિ દેિાર્ભિાની િનષુ્ યનો કિિેાિા ં આવ્યા છ .આ કાિ દેિાર્ભિાની િનષુ્ યન  ન  
િોિીત કરે છ .િોિીત કરે છ .  ""  (ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૪૦)૩/૪૦)  
કાિ પાચં સ્થાનોિા ંદેખાય છ .કાિ પાચં સ્થાનોિા ંદેખાય છ .પદાથોિા,ં ઇષ્્િયોિા,ં િનિા,ં બધુ્ધ્ધિા ંતથા િાન લા અિમ  િા ંજ રિ ેછ . આ પદાથોિા,ં ઇષ્્િયોિા,ં િનિા,ં બધુ્ધ્ધિા ંતથા િાન લા અિમ  િા ંજ રિ ેછ . આ 
કાિના જીિન   બાધંિાિાળી છ .કાિના જીિન   બાધંિાિાળી છ .  
િિાભારતિિાભારતિા ં કહ્ુ ં છ  કેઃ િા ં કહ્ુ ં છ  કેઃ ""જર્તિા ં કાિના જ એકિાત્ર જર્તિા ં કાિના જ એકિાત્ર બધંન છ ,બીજુ ં કોઇ બધંન નથી.જે કાિનાના બધંન છ ,બીજુ ં કોઇ બધંન નથી.જે કાિનાના 
બધંનથી છટી જાય છ  ત  બ્રહ્મભાિ પ્રા તબધંનથી છટી જાય છ  ત  બ્રહ્મભાિ પ્રા ત કરિાિા ંસિથશ બની જાય છ .. કરિાિા ંસિથશ બની જાય છ ..  ""((ર્ાવંતપિશઃર્ાવંતપિશઃ૨૫૧/૭)૨૫૧/૭)  
ભર્િાન ભર્િાન કાિન  િારિાની રીત બતાિતા રિીન  ત ન  િારિાની આજ્ઞા આપતા ંકિ ેછ  કેઃકાિન  િારિાની રીત બતાિતા રિીન  ત ન  િારિાની આજ્ઞા આપતા ંકિ ેછ  કેઃ  
""ત ૂ ંસૌથી પિલેા ં ઇષ્્િયોન  િર્િા ં કરીન  આ જ્ઞાન અન  વિજ્ઞાત ૂ ંસૌથી પિલેા ં ઇષ્્િયોન  િર્િા ં કરીન  આ જ્ઞાન અન  વિજ્ઞાનનો નાર્ કરિાિાળા િિાન પાપી કાિન  નનો નાર્ કરિાિાળા િિાન પાપી કાિન  
અિ્ય બળપિૂશક િારી નાખ...,ઇષ્્િયોન  (સ્થળુ ર્રીર)થી અિ્ય બળપિૂશક િારી નાખ...,ઇષ્્િયોન  (સ્થળુ ર્રીર)થી ૫૫ર(શ્ર ષ્ િર(શ્ર ષ્ િ) સબળ પ્રકાર્ક વ્યાપક તથા સકુ્ષ્ િ) સબળ પ્રકાર્ક વ્યાપક તથા સકુ્ષ્ િ) કિ ે) કિ ે
છ .ઇષ્્િયોથી પર િન છ .િનથી છ .ઇષ્્િયોથી પર િન છ .િનથી ૫૫ર બધુ્ધ્ધ છ  અન  જે બધુ્ધ્ધથી ર બધુ્ધ્ધ છ  અન  જે બધુ્ધ્ધથી ૫૫ણ ણ ૫૫ર છ  ત  આમિા છ . આ રીત  બધુ્ધ્ધથી ર છ  ત  આમિા છ . આ રીત  બધુ્ધ્ધથી 
પર આમિાન  જાણીન  પોતાપર આમિાન  જાણીન  પોતાના દ્વારા પોતાની જાતન  િર્ કરીન  ત ુ ં કાિરૂપી દુજયે ર્ત્રનુ  િારી નાખ..ના દ્વારા પોતાની જાતન  િર્ કરીન  ત ુ ં કાિરૂપી દુજયે ર્ત્રનુ  િારી નાખ..""  
(ર્ીતાઃ(ર્ીતાઃ૩/૪૧ ૩/૪૧ થી થી ૪૩)૪૩)  
ભર્િાનથી વિમખુ થઇન  સસંારની કાિના કરિી એ જ બધા પાપોનુ ંમખુ્ય કારણ છ .કાિના આસક્તતથી ભર્િાનથી વિમખુ થઇન  સસંારની કાિના કરિી એ જ બધા પાપોનુ ંમખુ્ય કારણ છ .કાિના આસક્તતથી 
ઉમપન્ન થાય છ .કાિના ના િોય તો પાપ થિાની સભંાિના જ રિતેી નથી.....ઉમપન્ન થાય છ .કાિના ના િોય તો પાપ થિાની સભંાિના જ રિતેી નથી.....  
  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............  
!!...ભજ ર્ોવિિંદમ  મઢૂિત ...!!!!...ભજ ર્ોવિિંદમ  મઢૂિત ...!!  

આહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજીની સસંારન  ચ તિણીઆહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજીની સસંારન  ચ તિણી  
  

""ભજ ર્ોવિિંદમ ...ભજ ર્ોવિિંદમ ...ભજ ર્ોવિિંદમ ...મઢૂિત ...ભજ ર્ોવિિંદમ ...ભજ ર્ોવિિંદમ ...ભજ ર્ોવિિંદમ ...મઢૂિત ...""  આઆ  આહદ ર્કંરાચાયશજી િિારાજનુ ંપ્રવસધ્ધ સ્ત્રોત આહદ ર્કંરાચાયશજી િિારાજનુ ંપ્રવસધ્ધ સ્ત્રોત 
છ .એકિાર એક વ્યક્તત મમૃયથુી બચિા િાટે આ િતં્રનો જપ કરી રહ્યો િતો.આચાયશશ્રી મયાથંી પસાર થઇ છ .એકિાર એક વ્યક્તત મમૃયથુી બચિા િાટે આ િતં્રનો જપ કરી રહ્યો િતો.આચાયશશ્રી મયાથંી પસાર થઇ 
રહ્યા િતા..તો ત િન  સિજાવ્યુ ં કેઃ િ ેમરુખ ! િતં્રથી ક્યારેય મમૃયનુો ભય દૂર થતો નથી. ત ુ ંએક વનરાકાર રહ્યા િતા..તો ત િન  સિજાવ્યુ ં કેઃ િ ેમરુખ ! િતં્રથી ક્યારેય મમૃયનુો ભય દૂર થતો નથી. ત ુ ંએક વનરાકાર 



પ્રભ ુપરિામિા બ્રપ્રભ ુપરિામિા બ્રહ્મ ર્ોવિિંદન  ભજ મયારે જ યિરાજાના ચુગંલુિાથંી બચી ર્કીર્.હ્મ ર્ોવિિંદન  ભજ મયારે જ યિરાજાના ચુગંલુિાથંી બચી ર્કીર્.  
  ""  મમૃય ુવનકટ આિીન  જ્યારે તારા પ્રાણન ,મમૃય ુવનકટ આિીન  જ્યારે તારા પ્રાણન ,  
          ડુૃંૃજ કરણ  ધાત ુમયા ંતન  ના બચાિી,ડુૃંૃજ કરણ  ધાત ુમયા ંતન  ના બચાિી,  
        એટલ  વ્યોિોિ છોડીન  સનુ આ રિસ્ય ગ ૂઢં,એટલ  વ્યોિોિ છોડીન  સનુ આ રિસ્ય ગ ૂઢં,  
        ભજ ર્ોવિ્દમ  ભજ ર્ોવિ્દમ  ભજ ર્ોવિ્દમ ...ભજ ર્ોવિ્દમ  ભજ ર્ોવિ્દમ  ભજ ર્ોવિ્દમ ...""  

જે િાનિ સમયન  છોડીન  અસમયજે િાનિ સમયન  છોડીન  અસમયિા ંલાર્ લા છ ,જેન  િાયા િર્ીનીએ િગ્યા છ ,જે અપરીિતશનર્ીલન  ભલુીન  િા ંલાર્ લા છ ,જેન  િાયા િર્ીનીએ િગ્યા છ ,જે અપરીિતશનર્ીલન  ભલુીન  
પરીિતશનર્ીલિા ં ભટકે છ . ષણભગંરુના નાિિા ં અટકી ર્યા છ , જે વર્તલ જળથી પોતાની તરસ પરીિતશનર્ીલિા ં ભટકે છ . ષણભગંરુના નાિિા ં અટકી ર્યા છ , જે વર્તલ જળથી પોતાની તરસ 
છીપાિિાના બદલ  પાણીન  એકત્ર કરિાિા ં વ્યસ્ત છ , સ્િ નછીપાિિાના બદલ  પાણીન  એકત્ર કરિાિા ં વ્યસ્ત છ , સ્િ નિા ં િસ્ત છ  અન  મમૃયથુી ત્રસ્ત છ ..એિા િા ં િસ્ત છ  અન  મમૃયથુી ત્રસ્ત છ ..એિા 
િાનિો િાટે ર્કંરાચાિાનિો િાટે ર્કંરાચાયશજીએ યશજીએ મઢૂમઢૂ  ર્બ્દનો પ્રયોર્ કયો છ .આહદ ર્કંરાચાયશજી એક વનરાકાર બ્રહ્મન  જાણતા ર્બ્દનો પ્રયોર્ કયો છ .આહદ ર્કંરાચાયશજી એક વનરાકાર બ્રહ્મન  જાણતા 
તથા િાનતા િતા.સસંારિા ંઆજસધુી જેટલા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની તમિિષ્ ટાતથા િાનતા િતા.સસંારિા ંઆજસધુી જેટલા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની તમિિષ્ ટા વસધ્ધ િિાપરુૂષો થઇ ર્યા ત  તિાિ  વસધ્ધ િિાપરુૂષો થઇ ર્યા ત  તિાિ 
એક વનગુશણ વનરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક િતા.ભર્િાન શ્રી રાિ અન  ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણએક વનગુશણ વનરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક િતા.ભર્િાન શ્રી રાિ અન  ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ પણ પોતા પણ પોતાના સિયના ના સિયના 
વનગુશણ વનરાકાર બ્રહ્મન  િાનિાિાળા િતા,કારણ કેઃ રાિાયણિા ં કહ્ુ ં છ  કેઃ વનગુશણ વનરાકાર બ્રહ્મન  િાનિાિાળા િતા,કારણ કેઃ રાિાયણિા ં કહ્ુ ં છ  કેઃ વસયારાિ િય સબ જર્ વસયારાિ િય સબ જર્ 
જાની,કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની...!!!જાની,કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની...!!!  
શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાશ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાિા ં ભર્િાન કિ ે છ  કેઃ પ્રૃૃવત અન  પરુૂષનો સ્િાિી પરબ્રહ્મ સિશ તરફ િાથિા ં ભર્િાન કિ ે છ  કેઃ પ્રૃૃવત અન  પરુૂષનો સ્િાિી પરબ્રહ્મ સિશ તરફ િાથ--પર્ પર્ 
ધરાિનાર,સિશ તરફ આંખ,િસ્તક અન ધરાિનાર,સિશ તરફ આંખ,િસ્તક અન   મખુ ધરાિનાર અન  સિશ તરફ કાન ધરાિનાર છ ,કેિકે સસંારિા ંએ મખુ ધરાિનાર અન  સિશ તરફ કાન ધરાિનાર છ ,કેિકે સસંારિા ંએ 
સૌન  વ્યાપીન  ક્સ્થત છ .. (સૌન  વ્યાપીન  ક્સ્થત છ .. (ર્ીતાઃર્ીતાઃ૧૩/૧૩૧૩/૧૩) પરંત ુઆહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજી તો ભર્િાન વિષ્ ણુ) પરંત ુઆહદ ગરુૂ ર્કંરાચાયશજી તો ભર્િાન વિષ્ ણુન  િાનતા િતા ન  િાનતા િતા 
કેઃજેિના ચાર િાથ િતા.આ સબધંિા ંત િના જ આ સ્ત્રોતના કેઃજેિના ચાર િાથ િતા.આ સબધંિા ંત િના જ આ સ્ત્રોતના ૨૪૨૪િા શ્ર્લોકનુ ંઅનિુાદ જોઇએ..િા શ્ર્લોકનુ ંઅનિુાદ જોઇએ..  
  """"િારા તારા અન  અ્યિારા તારા અન  અ્યિા ંવ્યા તિા ંવ્યા ત એક જ વિષ્ ણુ એક જ વિષ્ ણ,ુત થી વથૃા ત ુ ંર મોવધત થાય છ  મજુ ,ત થી વથૃા ત ુ ંર મોવધત થાય છ  મજુ ૫૫ર અસહિષ્ ણુર અસહિષ્ ણુ.. .. 
આમિરૂઆમિરૂ૫ ૫ પરિ શ્વરન  જ ત ૂ ંસૌ જીિોિા ંજાણ,િિ થી ત ૂ ંસિશત્ર મયાર્ી દે ભ દભાિનુ ંજ્ઞાન..પરિ શ્વરન  જ ત ૂ ંસૌ જીિોિા ંજાણ,િિ થી ત ૂ ંસિશત્ર મયાર્ી દે ભ દભાિનુ ંજ્ઞાન..""  આનાથી વસધ્ધ આનાથી વસધ્ધ 
થાય છ  કેઃ જર્તગરુૂ ર્કંરાચાયશજીએ આિ્યકતાઓ ઉથાય છ  કેઃ જર્તગરુૂ ર્કંરાચાયશજીએ આિ્યકતાઓ ઉ૫૫ર ભાર મકુ્યો છ .પરિામિાન  ફતત િાનિાથીર ભાર મકુ્યો છ .પરિામિાન  ફતત િાનિાથી  કાિ કાિ 
ચાલતુ ં નથી.િાનવુ ંએ કલ્પના િોય છ .અસમય િોય છ  અન  જાણવુ ંએ જ્ઞાન િોય છ , િાસ્તવિકતા િોય ચાલતુ ં નથી.િાનવુ ંએ કલ્પના િોય છ .અસમય િોય છ  અન  જાણવુ ંએ જ્ઞાન િોય છ , િાસ્તવિકતા િોય 
છ .આજે સૌથી િધ ુપ્રિાણિા ંલોકો પરિામિાન  જાણીન  નિી,પરંત ુિાનીન  ચાલ  છ . જ્યારે છ .આજે સૌથી િધ ુપ્રિાણિા ંલોકો પરિામિાન  જાણીન  નિી,પરંત ુિાનીન  ચાલ  છ . જ્યારે તલુસીદાસજીતલુસીદાસજી  
જેિા િવનષીઓએ સ્પષ્ ટજેિા િવનષીઓએ સ્પષ્ ટરૂરૂ૫૫િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ--  
  """"  જાન  ર્બન ુન િોઇ પરતીવતજાન  ર્બન ુન િોઇ પરતીવત, ર્બન ુપરતીવત િોઇ નહિ પ્રીવત, ર્બન ુપરતીવત િોઇ નહિ પ્રીવત  ""  જાણ્યા વિના વિશ્વાસ આિતો નથી, જાણ્યા વિના વિશ્વાસ આિતો નથી, 
વિશ્વાસ પ્રા તવિશ્વાસ પ્રા ત થાય વિના પ્રીવત થતી નથી અન  પ્રીવત પ્રા ત થાય વિના પ્રીવત થતી નથી અન  પ્રીવત પ્રા ત થયા વિના ભક્તતિા ં િઢતા થતી નથી.   થયા વિના ભક્તતિા ં િઢતા થતી નથી.  
અથિા અથિા વસયારાિ િય બસ જર્ જાની કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની...વસયારાિ િય બસ જર્ જાની કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની...  ત િન  ત િન  ""જાનીજાની""  ના બદલ  ના બદલ  ""િાનીિાની""  
નથી લખ્યુ.ં. કેનથી લખ્યુ.ં. કેિ? કારણ કેઃ ત  જાણતા િતા કેઃ જાણિાિા ંઅન  િાનિાિા ંસમયિ? કારણ કેઃ ત  જાણતા િતા કેઃ જાણિાિા ંઅન  િાનિાિા ંસમય--અસમય, હદિસઅસમય, હદિસ--રાત અન  રાત અન  
આકાર્આકાર્--પાતાળ જેટલુ ંઅંતર છ .ર્કંરાચાયશજી પોતાના સિયના બ્રહ્મજ્ઞાની િતા,પરંત ુઆજે ર્કંરાચાયશજીના પાતાળ જેટલુ ંઅંતર છ .ર્કંરાચાયશજી પોતાના સિયના બ્રહ્મજ્ઞાની િતા,પરંત ુઆજે ર્કંરાચાયશજીના 
નાિધારી અન ક લોકો આપણન  િળર્ ,જે તિાિન  બ્રહ્મજ્ઞાની સિજી લ િાની ભલૂ ના કરીએ.નાિધારી અન ક લોકો આપણન  િળર્ ,જે તિાિન  બ્રહ્મજ્ઞાની સિજી લ િાની ભલૂ ના કરીએ.  
સતં વનરંસતં વનરંકારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રથંકારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રથં  ""અિતારિાણીઅિતારિાણી""િા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃિા ંગરુૂદેિ વનરંકારી બાબા કિ ેછ  કેઃ  
વિના દેખ  િન ના િાન , િન િા્યા વિના પ્ર િ નિી,વિના દેખ  િન ના િાન , િન િા્યા વિના પ્ર િ નિી,  
પ્ર િ વિના ના ભક્તત થાય , ભક્તત વિના ઉધ્ધાર નિી..પ્ર િ વિના ના ભક્તત થાય , ભક્તત વિના ઉધ્ધાર નિી..  
ગરુૂ દેખાડ ેગરુૂ િનાિ , ગરુૂ જ પ્ર િ વર્ખિાડ ેછ ,ગરુૂ દેખાડ ેગરુૂ િનાિ , ગરુૂ જ પ્ર િ વર્ખિાડ ેછ ,  
ગરુૂ વિનાની ભક્તત નકાિી,ગરુૂ વિનાની ભક્તત નકાિી,  જીિન વ્યથશજીિન વ્યથશ ગિુાિ  છ .. ગિુાિ  છ ..  



સદગરુૂના ચરણોિા ંઆિી, ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો,સદગરુૂના ચરણોિા ંઆિી, ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો,  
""અિતારઅિતાર""  ગરુૂની ૃૃપાળુ િવષ્ િગરુૂની ૃૃપાળુ િવષ્ િ, જીિનનુ ંકલ્યાણ કરે... , જીિનનુ ંકલ્યાણ કરે... (અિતારિાણી(અિતારિાણી--૭૮)૭૮)  
લોકો િાન  છ  કેઃ હું ર્રં્ાજી...િર્ રે વતથો લોકો િાન  છ  કેઃ હું ર્રં્ાજી...િર્ રે વતથો ૫૫ર જઇન  વ્રત કરંૂ છં..જે ભક્તત છ , પરંત ુ આહદ ગરુૂ ર જઇન  વ્રત કરંૂ છં..જે ભક્તત છ , પરંત ુ આહદ ગરુૂ 
ર્કંરાચાયશજીએ ત ની અનાિ્યકતાઓનો ઉલ્લ ર્કંરાચાયશજીએ ત ની અનાિ્યકતાઓનો ઉલ્લ ખ કયો છ .ત િના િત અનસુાર જો આપણન  જ્ઞાન ના થાય ખ કયો છ .ત િના િત અનસુાર જો આપણન  જ્ઞાન ના થાય 
તો આ તિાિ નાટક વ્યથશ છ .ત િન  તો આ તિાિ નાટક વ્યથશ છ .ત િન  િોિ મરુ્દૃરના િોિ મરુ્દૃરના ૧૭૧૭િા શ્ર્લોકિા શ્ર્લોકિા ંલખ્યુ ંછ  કેઃિા ંલખ્યુ ંછ  કેઃ  
કોઇ તો કરે ર્રં્ાસાર્ર િાટે જ પ્રસ્થાન,કોઇ તો કરે ર્રં્ાસાર્ર િાટે જ પ્રસ્થાન,  
કોઇ વ્રતનુ ંપાલન કરે અથિા દે છ  દાન..કોઇ વ્રતનુ ંપાલન કરે અથિા દે છ  દાન..  
છતા ંસૌનો એક િત છ , જે રિ ેજ્ઞાન વિિીન,છતા ંસૌનો એક િત છ , જે રિ ેજ્ઞાન વિિીન,  
સો જ્િિા ંસો જ્િિા ં૫૫ણ નાણ ના  પાિ  મકુ્તતપાિ  મકુ્તત--૫૫દ િો દીન... (ભાિાનિુાદ)દ િો દીન... (ભાિાનિુાદ)  
એનો અથશ એ થયો કેઃઆપણ  આજહદન સધુી વ્યથશના કાયોિા ંફસાઇ રહ્યા ? િા..આપણ  નદીના હકનારે ખ ૂટેં એનો અથશ એ થયો કેઃઆપણ  આજહદન સધુી વ્યથશના કાયોિા ંફસાઇ રહ્યા ? િા..આપણ  નદીના હકનારે ખ ૂટેં 
બાધં લ નાિની રસ્સી તો છોડી જ નિી અન  નાિન  ચલાિિા લાગ્યા, ખબૂ િલ સા ંિાયાશ, પરસ િ  રેઝબ ઝ બાધં લ નાિની રસ્સી તો છોડી જ નિી અન  નાિન  ચલાિિા લાગ્યા, ખબૂ િલ સા ંિાયાશ, પરસ િ  રેઝબ ઝ 
થઇ ર્યા..!! અન  પાછં જોયુ ંતો નાથઇ ર્યા..!! અન  પાછં જોયુ ંતો નાિ મયાનંી મયા ંજ..!! જેિ ઘાચંીનો બળદ સ કડો િીલની મસુાફરી કરે છ  િ મયાનંી મયા ંજ..!! જેિ ઘાચંીનો બળદ સ કડો િીલની મસુાફરી કરે છ  
છતા ંમયાનંો મયા ંજ..!! આિી જ િાલત ફતત કિશકાડંિા ંફસાય લા રિ ેછ  ત  સૌની છ .છતા ંમયાનંો મયા ંજ..!! આિી જ િાલત ફતત કિશકાડંિા ંફસાય લા રિ ેછ  ત  સૌની છ .  
અિતારિાણીઅિતારિાણી--િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
ર્રં્ા યમનુા સરસ્િતીિા,ં ્િાિાથી જો જાતા ંપાપ,ર્રં્ા યમનુા સરસ્િતીિા,ં ્િાિાથી જો જાતા ંપાપ,  
તો તો બધા ંજ જળચર પ્રાણી, તરી જતા ંએતો તો બધા ંજ જળચર પ્રાણી, તરી જતા ંએ  આપોઆપ..આપોઆપ..  
કિશકાડંિા ંફસાઇ િાનિ, પોતાનુ ંજીિન ગિુાિ  છ ,કિશકાડંિા ંફસાઇ િાનિ, પોતાનુ ંજીિન ગિુાિ  છ ,  
ર્યો સિય પછી િાથ ના આિ , પછી એ નર પસ્તાય  છ ..ર્યો સિય પછી િાથ ના આિ , પછી એ નર પસ્તાય  છ ..  
સતંની સ િા સરખુ ંઉચુ,ં કોઇ બીજુ ંકિશ નથી,સતંની સ િા સરખુ ંઉચુ,ં કોઇ બીજુ ંકિશ નથી,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  જ્ઞાનથી ઉંચો, કોઇ જર્તિા ંધિશ નથી..જ્ઞાનથી ઉંચો, કોઇ જર્તિા ંધિશ નથી..  
જપજપ--તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂર,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  િળ  જોિળ  જો  સદગરુૂ, િટાિી પડદો દેખાડ ેનરૂ... સદગરુૂ, િટાિી પડદો દેખાડ ેનરૂ... (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
િિ  પ્રશ્ન થાય કેઃ તો પછી જ્ઞાન િળ  ક્યાથંી? આ વિષયિા ંર્કંરાચાયશજી પોતાના ગ્રથંોિા ંબતાવ્યુ ંછ  કેઃ િિ  પ્રશ્ન થાય કેઃ તો પછી જ્ઞાન િળ  ક્યાથંી? આ વિષયિા ંર્કંરાચાયશજી પોતાના ગ્રથંોિા ંબતાવ્યુ ંછ  કેઃ 
કોઇ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િકોઇ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ સદગરુૂની ર્ોધ કરો. એિા ગરુૂ કે જે આપણન  વિન્રતતા વર્ખિાડીન  પ્રભ ુપરિામિાના ં સદગરુૂની ર્ોધ કરો. એિા ગરુૂ કે જે આપણન  વિન્રતતા વર્ખિાડીન  પ્રભ ુપરિામિાના ં
દર્શનદર્શન  કરાિ .મયારબાદ પોતાના ગરુૂના ચરણ કિલોના ભતત બની જઇએ, કેિ કેઃ જ્ઞાનની પ્રાવ તકરાિ .મયારબાદ પોતાના ગરુૂના ચરણ કિલોના ભતત બની જઇએ, કેિ કેઃ જ્ઞાનની પ્રાવ ત થયા બાદ  થયા બાદ 
જ ભક્તતનો ઉદય થાય છ . જ ભક્તતનો ઉદય થાય છ . બ્રહ્મની પ્રાવ તબ્રહ્મની પ્રાવ ત થયા બાદ જ ભ્રિોની સિાવ ત થયા બાદ જ ભ્રિોની સિાવ ત થાય છ .  થાય છ . કલ્યાણની પ્રાવ તકલ્યાણની પ્રાવ ત િાટે  િાટે 
સતં સ િા અન  પોતાના ગરુૂની આજ્ઞાનુ ંપાલન પરિ આિ્યક છ . સતં સ િા અન  પોતાના ગરુૂની આજ્ઞાનુ ંપાલન પરિ આિ્યક છ .   
અિતારિાણીઅિતારિાણી--િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
પ્રભ ુિળ ના વતરથ ભ્રિણથી, િળ ના ભસ્િ લર્ાિ થી,પ્રભ ુિળ ના વતરથ ભ્રિણથી, િળ ના ભસ્િ લર્ાિ થી,  
જપજપ--તપ કરિાથી ના િળતો, િળ  ના પાિ કરાવ્ય થી,તપ કરિાથી ના િળતો, િળ  ના પાિ કરાવ્ય થી,  
પરુા ગરુૂના ર્રણિા ંઆિી, ર્ીર્ ઝુકાિ  િળ  છ  નાિ,પરુા ગરુૂના ર્રણિા ંઆિી, ર્ીર્ ઝુકાિ  િળ  છ  નાિ,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  ગરુૂના ર્રણ , ષણિા ંિળ  છ  રિતો રાિ..ગરુૂના ર્રણ , ષણિા ંિળ  છ  રિતો રાિ..  
ભર્િાન શ્રી રાિ અન  ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણભર્િાન શ્રી રાિ અન  ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ ણ..િર્ રે પોતાના ..િર્ રે પોતાના સિયના ગરુૂ જ િતા અન  ત િની ભક્તત કરિાથી સિયના ગરુૂ જ િતા અન  ત િની ભક્તત કરિાથી 
જ ભતતોનુ ં કલ્યાણ થયુ ં િત ુ.ં આપણ  પણ ગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન લઇ પ્રભ ુ પરિામિાના ં કણકણિા ં દર્શન જ ભતતોનુ ં કલ્યાણ થયુ ં િત ુ.ં આપણ  પણ ગરુૂ પાસ થી જ્ઞાન લઇ પ્રભ ુ પરિામિાના ં કણકણિા ં દર્શન 
કરિાના છ ..જ્યા ંસધુી કરિાના છ ..જ્યા ંસધુી ગરુૂગરુૂના ર્ાષ્બ્દક અથશનો સબધં છ .આ બ  ર્બ્દો ના ર્ાષ્બ્દક અથશનો સબધં છ .આ બ  ર્બ્દો ""ગુગ"ુ"  અન  અન  ""રૂરૂ""  ની સવંધ છ .ની સવંધ છ .  ""ગુગ"ુ"  નો નો 



અથશ છ  અથશ છ  --અંધકારઅંધકાર  અન  અન  ""રૂરૂ""  નો અનો અથશ છ ઃ થશ છ ઃ પ્રકાર્. પ્રકાર્. અજ્ઞાનન  નષ્ ટઅજ્ઞાનન  નષ્ ટ કરનાર જે બ્રહ્મરૂ કરનાર જે બ્રહ્મરૂ૫ ૫ પ્રકાર્ છ  ત  ગરુૂ છ .ગરુૂ એ પ્રકાર્ છ  ત  ગરુૂ છ .ગરુૂ એ 
આધ્યાત્મિક અજ્ઞાન દૂર કરનાર આચાયશ છ . જે અંધકારિાથંી પ્રકાર્િા ંલાિ  અથિા જે આત્મિક અજ્ઞાનતાન  આધ્યાત્મિક અજ્ઞાન દૂર કરનાર આચાયશ છ . જે અંધકારિાથંી પ્રકાર્િા ંલાિ  અથિા જે આત્મિક અજ્ઞાનતાન  
દૂર કરી આત્મિક બોધ,સ્િયંિનુ ંજ્ઞાન કરાિ  ત િન  ગરુૂ કિિેાિા ંઆિ  છ ..દૂર કરી આત્મિક બોધ,સ્િયંિનુ ંજ્ઞાન કરાિ  ત િન  ગરુૂ કિિેાિા ંઆિ  છ ..  
િતશિાન સિયિાંિતશિાન સિયિાં  ગરુૂગરુૂ  િાટે િાટે સદગરુૂસદગરુૂનો ર્બ્દ પ્રયોર્ કરિાિા ંઆિ  છ .જ્યારે પરુાતન ગ્રથંોિા ંનો ર્બ્દ પ્રયોર્ કરિાિા ંઆિ  છ .જ્યારે પરુાતન ગ્રથંોિા ંગરુૂ ગરુૂ ર્બ્દનો જ ર્બ્દનો જ 
પ્રયોર્ કરિાિા ંઆિ લ છ ,ત નુ ંકારણ એ છ  કેઃ જેિ અિારા પિૂશજો પ્રયોર્ કરિાિા ંઆિ લ છ ,ત નુ ંકારણ એ છ  કેઃ જેિ અિારા પિૂશજો દેર્ી ઘીદેર્ી ઘી  ન  જ ન  જ ઘીઘી  કિતેા િતા, પરંત ુકિતેા િતા, પરંત ુ
જ્યારથી જ્યારથી બનાિટી ઘીબનાિટી ઘી  બજારિા ંઆવ્યુ ં છ  મયારથી બજારિા ંઆવ્યુ ં છ  મયારથી ઘીઘી  ર્બ્દની આર્ળ ર્બ્દની આર્ળ દેર્ી ઘીદેર્ી ઘી  કિવે ુ ં આિ્યકિવે ુ ં આિ્યક બ્યુ ંક બ્યુ ં
છ .જેથી છ .જેથી બનાિટી ઘીબનાિટી ઘી  અન  અન  દેર્ી ઘીદેર્ી ઘી  ની ઓળખાણ થઇ ર્કે.ત િી જ રીત  જ્યારથી ની ઓળખાણ થઇ ર્કે.ત િી જ રીત  જ્યારથી બનાિટી પાખડંીબનાિટી પાખડંી  ગરુૂઓ ગરુૂઓ 
ુટી વનકળ્યા છ  મયારથી ુટી વનકળ્યા છ  મયારથી ગરુૂગરુૂની આર્ળ ની આર્ળ સત સત     ર્બ્દ લર્ાિિો આિ્યક થઇ ર્યુ ં છ .સદગરુૂ એટલ  સત  ર્બ્દ લર્ાિિો આિ્યક થઇ ર્યુ ં છ .સદગરુૂ એટલ  સત  
(પરિામિા) ન  જાણિાિાળા િોય અન  ર્રણ  આિ લા ત્જજ્ઞાસ ુભતતોન  સમય પરિામિા(પરિામિા) ન  જાણિાિાળા િોય અન  ર્રણ  આિ લા ત્જજ્ઞાસ ુભતતોન  સમય પરિામિાનો સાષામકાર કરાિી નો સાષામકાર કરાિી 
દે.સત (પરિામિા) સાથ  જોડ ેત  દે.સત (પરિામિા) સાથ  જોડ ેત  સદગરુૂસદગરુૂ  કિિેાય છ . જે ફતત કોઇ િતં્ર,વતથશ,િિન,પસુ્તક,સ્થાન,મવૂતિ..િર્ રે કિિેાય છ . જે ફતત કોઇ િતં્ર,વતથશ,િિન,પસુ્તક,સ્થાન,મવૂતિ..િર્ રે 
નાર્િાન િસ્તઓુની સાથ  જોડ ેછ  ત િન  સદગરુૂ કિિેાિા ંઆિતા નથી,ત િન  તો નાર્િાન િસ્તઓુની સાથ  જોડ ેછ  ત િન  સદગરુૂ કિિેાિા ંઆિતા નથી,ત િન  તો ગરુૂ ઘટંાલગરુૂ ઘટંાલ  જ સિજિા જ સિજિા 
જોઇએ..જોઇએ..  
િહરભજન દ્વારા ઇશ્વરનો સાષામકાર કરિોિહરભજન દ્વારા ઇશ્વરનો સાષામકાર કરિો  એ જ િાનિ જીિનનો િાસ્તવિક ઉદે્ય છ . સતં એ જ િાનિ જીિનનો િાસ્તવિક ઉદે્ય છ . સતં કબીરજીકબીરજીએ એ 
સસંાર ન  ચ તિણી આપી છ  કેઃ સસંાર ન  ચ તિણી આપી છ  કેઃ આય  થ  િહરિજનકો ઓટન લર્  કપાસ...(કબીરિાણી)આય  થ  િહરિજનકો ઓટન લર્  કપાસ...(કબીરિાણી)  
ઇશ્વરે અિોન  િનષુ્ યઇશ્વરે અિોન  િનષુ્ ય જ્િ પ્રભ ુ ભક્તતના િાટે જ આ યો જ્િ પ્રભ ુ ભક્તતના િાટે જ આ યો છ ,પરંત ુ અિો આ સસંારિા ંઆિીન  અિીના  છ ,પરંત ુ અિો આ સસંારિા ંઆિીન  અિીના 
સાસંારીક કાયોિા ંપોતાન  એટલા બધા લીન કરી બ િાસાસંારીક કાયોિા ંપોતાન  એટલા બધા લીન કરી બ િા  છીએ કેઃ જીિનના િાસ્તવિક ઉદે્ય સ િાછીએ કેઃ જીિનના િાસ્તવિક ઉદે્ય સ િા--સવુિરણસવુિરણ--
સમસરં્સમસરં્--ભજનના િાધ્યિથી ઇશ્વરની પ્રાવ તભજનના િાધ્યિથી ઇશ્વરની પ્રાવ ત કરિાનુ ંભલુી ર્યા છીએ.. કરિાનુ ંભલુી ર્યા છીએ..  
ઇશ્વરે િનષુ્ યઇશ્વરે િનષુ્ યન  જીિ રચનાનો વર્રોિણી બનાિીન  ત ન  બધુ્ધ્ધન  જીિ રચનાનો વર્રોિણી બનાિીન  ત ન  બધુ્ધ્ધ--વિિ ક તથા અંતરામિા જેિી અનિોલ િસ્ત ુવિિ ક તથા અંતરામિા જેિી અનિોલ િસ્ત ુ
પ્રદાન કરીન  ઇશ્વર ત ની િવષ્ િપ્રદાન કરીન  ઇશ્વર ત ની િવષ્ િથી ઓજલ બની વનરાકાર રૂપથી ઓજલ બની વનરાકાર રૂપિા ંિનષુ્ યિા ંિનષુ્ યની અંદર ર્બરાજિાન થય લ છ , પરંત ુની અંદર ર્બરાજિાન થય લ છ , પરંત ુ
સદગરુૂ ૃૃપા તથા સિાયતા વિના પ્રભ ુપરિામિાનો સાષામકાર થિો અસભંિ છ .સદગરુૂ ૃૃપા તથા સિાયતા વિના પ્રભ ુપરિામિાનો સાષામકાર થિો અસભંિ છ .  
અિતારિાણીઅિતારિાણી--િા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
કરી પ્રયમનો િજાર જોયા પણ િવષ્ િકરી પ્રયમનો િજાર જોયા પણ િવષ્ િિા ંઆવ્યો નિી,િા ંઆવ્યો નિી,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  ગરુૂએ જ્યા ંસધુી ભ દ અિોન  સિજાવ્યો નિી,ગરુૂએ જ્યા ંસધુી ભ દ અિોન  સિજાવ્યો નિી,  
સદગરુૂ પરુાસદગરુૂ પરુાની એ જ વનર્ાની, પલિા ંદેખાડ ેઅંર્સરં્ રાિ,ની એ જ વનર્ાની, પલિા ંદેખાડ ેઅંર્સરં્ રાિ,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  એ બ્રહ્મજ્ઞાની છ  જે દેખાડ ેબ્રહ્મનુ ંધાિ... એ બ્રહ્મજ્ઞાની છ  જે દેખાડ ેબ્રહ્મનુ ંધાિ... (અિતારિાણી)(અિતારિાણી)  
સતં કબીરજીસતં કબીરજી  તો ગરુૂનુ ંિિામિય બીજા જ ઢંર્થી રજૂ કરતા ંકિ ેછ  કેઃતો ગરુૂનુ ંિિામિય બીજા જ ઢંર્થી રજૂ કરતા ંકિ ેછ  કેઃ--  
ગરુૂ ર્ોવિિંદ દોનો ખડ ેકાકે લાગ ૂ ંપાય,ગરુૂ ર્ોવિિંદ દોનો ખડ ેકાકે લાગ ૂ ંપાય,  
બર્લિારી ગરુૂ આપની, ત્જન ર્ોવિિંદ હદયો બતાય...બર્લિારી ગરુૂ આપની, ત્જન ર્ોવિિંદ હદયો બતાય...  
ઇઇશ્વર અન  સદગરુૂ બનં્ન  િારી સિષ વિધિાન છ ,પરંત ુિારા પ્રથિ નિન સદગરુૂના ચરણોિા ંજ થર્ ,કે શ્વર અન  સદગરુૂ બનં્ન  િારી સિષ વિધિાન છ ,પરંત ુિારા પ્રથિ નિન સદગરુૂના ચરણોિા ંજ થર્ ,કે 
જેિની અપાર ૃૃપાથી જ હું ઇશ્વરનો સાષામકાર કરી ર્કિાિા ં સિથશ બ્યો છં.સદગરુૂ આ ધરતી ઉજેિની અપાર ૃૃપાથી જ હું ઇશ્વરનો સાષામકાર કરી ર્કિાિા ં સિથશ બ્યો છં.સદગરુૂ આ ધરતી ઉ૫૫ર ર 
ઇશ્વરનો દૈિી પ્રવતવનવધ િોય છ ,કે જેના િાધ્યિથી જ અિો જેિા અજ્ઞાની જીિો અિારાઇશ્વરનો દૈિી પ્રવતવનવધ િોય છ ,કે જેના િાધ્યિથી જ અિો જેિા અજ્ઞાની જીિો અિારા  આમિાન  ઇશ્વરરૂપી આમિાન  ઇશ્વરરૂપી 
સાર્રિા ં લીન કરી ર્કીએ છીએ.આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાવ તસાર્રિા ં લીન કરી ર્કીએ છીએ.આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાવ તના િાટે સિયના સદગરુૂના ર્રણિા ં જવુ ંના િાટે સિયના સદગરુૂના ર્રણિા ં જવુ ં
અવનિાયશ છ .િનષુ્ યઅવનિાયશ છ .િનષુ્ ય ર્િ  ત ટલા પ્રયમનો કરે ત િ છતા ંસદગરુૂ ૃૃપા વિના આમિજ્ઞાન ર્િ  ત ટલા પ્રયમનો કરે ત િ છતા ંસદગરુૂ ૃૃપા વિના આમિજ્ઞાન--બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા તબ્રહ્મજ્ઞાન પ્રા ત થતુ ં થત ુ ં
નથી.નથી.  
આ સસંારિા ંફતત ગરુૂ વર્ષ્ યઆ સસંારિા ંફતત ગરુૂ વર્ષ્ યનો સબધં જ પ ૂનો સબધં જ પણૂશતયા વનઃસ્િાથશ િોય છ .સદગરુૂ પોત  પણૂશ િોય છ  તથા ડર્લ  ણશતયા વનઃસ્િાથશ િોય છ .સદગરુૂ પોત  પણૂશ િોય છ  તથા ડર્લ  



ન  પર્લ  અિારી સિાયતા તથા િાર્શદર્શન સ્િાથશ વિના જ કરતા િોય છ .સદગરુૂ અિારંૂ ઉત્તરદાવયમિ ન  પર્લ  અિારી સિાયતા તથા િાર્શદર્શન સ્િાથશ વિના જ કરતા િોય છ .સદગરુૂ અિારંૂ ઉત્તરદાવયમિ 
પોતાના વર્રે લઇ અિોન  કાળના ક્રૂર પજંાિાથંી છોડાિી અિારી આમિાન  પોતાનુ ંવનરાકાર રૂપોતાના વર્રે લઇ અિોન  કાળના ક્રૂર પજંાિાથંી છોડાિી અિારી આમિાન  પોતાનુ ંવનરાકાર રૂ૫ ૫ પ્રદાન કરતા પ્રદાન કરતા 
િોય છ .સદગુિોય છ .સદગરુૂ ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાના ં દર્શન કરી િાનિજીિનનો ઉદે્ય પ્રા તરૂ ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાના ં દર્શન કરી િાનિજીિનનો ઉદે્ય પ્રા ત કરી આ અસાર  કરી આ અસાર 
સસંાર(ભિસાર્ર)િા ં સદગરુૂ રૂપી ૃુર્ળ નાવિકની નૌકાિા ં અિતરણ કરી જ્િસસંાર(ભિસાર્ર)િા ં સદગરુૂ રૂપી ૃુર્ળ નાવિકની નૌકાિા ં અિતરણ કરી જ્િ--િરણના આિાર્િનથી િરણના આિાર્િનથી 
છટકારો િ ળિી િોષ પ્રા તછટકારો િ ળિી િોષ પ્રા ત કરી ર્કીએ છીએ. કરી ર્કીએ છીએ.  
આિા પરિગરુૂના ચરણોિા ંલાર્ીન  આિા પરિગરુૂના ચરણોિા ંલાર્ીન  તલુસીદાસજીતલુસીદાસજીની જેિ ર્ાિાનુ ંછ ની જેિ ર્ાિાનુ ંછ   કેઃકેઃ--  જાઉં કિા ંતજી ચરણ વતિારો...જાઉં કિા ંતજી ચરણ વતિારો...  
જ્યા ંચરણની િાત આિ  છ  મયા ંસિજી લ િાનુ ંકેઃ ત  િાત સદગરુૂના િાટે જ કિિેાિા ંઆિી છ , કારણ કેઃ જ્યા ંચરણની િાત આિ  છ  મયા ંસિજી લ િાનુ ંકેઃ ત  િાત સદગરુૂના િાટે જ કિિેાિા ંઆિી છ , કારણ કેઃ 
રાિ(બ્રહ્મ) તો...રાિ(બ્રહ્મ) તો...  
ર્બનુ ંર્બનુ ં૫૫દ ચલઇ સનુઇ ર્બનુ ંકાના, કર ર્બન ુકરિ કરઇ ર્બવધ નાના,દ ચલઇ સનુઇ ર્બનુ ંકાના, કર ર્બન ુકરિ કરઇ ર્બવધ નાના,  
આનન રહિત સકલ રસ ભોર્ી, ર્બન બાની બતતા બડ જોર્ી...!! (રાઆનન રહિત સકલ રસ ભોર્ી, ર્બન બાની બતતા બડ જોર્ી...!! (રાિચરીત િાનસઃિચરીત િાનસઃ૧૧૭/૩)૧૧૭/૩)  
આવુ ંત િનુ ંસ્િરૂઆવુ ંત િનુ ંસ્િરૂ૫ ૫ છ ...!!છ ...!!  
અિતારિાણીઅિતારિાણીિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ--  
કાન વિના પ્રભ ુસૌનુ ંસાભંળ , િાથ વિના કારભાર કરે,કાન વિના પ્રભ ુસૌનુ ંસાભંળ , િાથ વિના કારભાર કરે,  
પર્ વિના પ્રભ ુિરતા ફરતા, અન  પિશતન  પાર કરે..પર્ વિના પ્રભ ુિરતા ફરતા, અન  પિશતન  પાર કરે..  
નાક વિના પ્રભ ુસઘૂીં ર્કતા, જીભ વિના રાર્ ર્ાય છ ,નાક વિના પ્રભ ુસઘૂીં ર્કતા, જીભ વિના રાર્ ર્ાય છ ,  
આંખ વિના પ્રભ ુદેખ  સઘળંુ, િોઢા વિના આંખ વિના પ્રભ ુદેખ  સઘળંુ, િોઢા વિના ૫૫ણ ખાય  છ ..ણ ખાય  છ ..  
આિ તો આનુ ંરૂઆિ તો આનુ ંરૂ૫ ૫ નથી પણ, રૂનથી પણ, રૂ૫ ૫ લઇન  આિ  છ ,લઇન  આિ  છ ,  
કિ ેકિ ે""અિતારઅિતાર""  અલખની ઓળખ, સદગરુૂ પોત  કરાિ  છ ..અલખની ઓળખ, સદગરુૂ પોત  કરાિ  છ ..  (અિતારિાણી(અિતારિાણી--૨૫૬)૨૫૬)  
આ િાત આ િાત ર્કંરાચાયશજીર્કંરાચાયશજીએ એ ૩૨ ૩૨ િા ્લોકિા ંકિી છ  કેઃિા ્લોકિા ંકિી છ  કેઃ  
ગરુૂ ચરણા્બજુ વનભશર ભતત...ગરુૂ ચરણા્બજુ વનભશર ભતત...  ત નુ ંગજુરાતી ભાિાનિુાદ જોઇએ..ત નુ ંગજુરાતી ભાિાનિુાદ જોઇએ..  
શ્રી ગરુૂદેિ ચરણ પકંજનો બની વનભશરશ્રી ગરુૂદેિ ચરણ પકંજનો બની વનભશર  ભતત,ભતત,  
આ અસાર સસંારથી ત ૂ ંબન અવિલબં વિમતુત,આ અસાર સસંારથી ત ૂ ંબન અવિલબં વિમતુત,  
ઇષ્્િયયતુ િનનુ ંવનયિન કર આ પ્રકાર,ઇષ્્િયયતુ િનનુ ંવનયિન કર આ પ્રકાર,  
જોઇ ર્કીર્ હ્ર્દય ક્સ્થત ઇશ્વરન  અવનિાશર..જોઇ ર્કીર્ હ્ર્દય ક્સ્થત ઇશ્વરન  અવનિાશર..  
ધિશર્ાસ્ત્રિા ંધિશર્ાસ્ત્રિા ં જ્ઞાન પ્રાવ તજ્ઞાન પ્રાવ તના આિ અંતરંર્ સાધનોના આિ અંતરંર્ સાધનોના િાધ્યિથી જ્ઞાન પ્રાવ તના િાધ્યિથી જ્ઞાન પ્રાવ તની પ્રચર્લત પ્રહર મયાનુ ંિણશન ની પ્રચર્લત પ્રહર મયાનુ ંિણશન 
કરિાિા ંઆિ લ છ .કરિાિા ંઆિ લ છ .  
(૧) (૧) વિિ કઃવિિ કઃ  સત  અન  અસત  ન  અલર્સત  અન  અસત  ન  અલર્--અલર્ જાણિા એ વિિ ક છ .અલર્ જાણિા એ વિિ ક છ .  
(ર) િૈરાગ્યઃ(ર) િૈરાગ્યઃ  સત  અન  અસત  ન  અલર્ અલર્ જાણીન  અસત  નો મયાર્ કરિો,એટલ  કેઃસસંારથી વિમખુ સત  અન  અસત  ન  અલર્ અલર્ જાણીન  અસત  નો મયાર્ કરિો,એટલ  કેઃસસંારથી વિમખુ   
                          થવુ ંએ િ રાગ્ય છ .થવુ ંએ િ રાગ્ય છ .  
(૩) (૩) ર્િ..ર્િ..િર્ રે ષટ્સપંવત્ત..ર્િ..દિ..શ્રધ્ધા..ઉિર્ રે ષટ્સપંવત્ત..ર્િ..દિ..શ્રધ્ધા..ઉ૫૫રવત..વતવતષા અન  સિાધાન..રવત..વતવતષા અન  સિાધાન..  
િન અન  ઇષ્્િયોઓન  વિષયોિન અન  ઇષ્્િયોઓન  વિષયોિાથંી િટાિિી એ દિ છ .િાથંી િટાિિી એ દિ છ .  
ઇશ્વર..ર્ાસ્ત્ર..િર્ રે ઉઇશ્વર..ર્ાસ્ત્ર..િર્ રે ઉ૫૫ર પજૂ્ય ભાિપિૂશક પ્રમયષથી પણ િધારે વિશ્વાસ રાખિો એ શ્રધ્ધા છ .ર પજૂ્ય ભાિપિૂશક પ્રમયષથી પણ િધારે વિશ્વાસ રાખિો એ શ્રધ્ધા છ .  
વવૃત્તઓનુ ંસસંાર તરફથી િટી જવુ ંએ ઉવવૃત્તઓનુ ંસસંાર તરફથી િટી જવુ ંએ ઉ૫૫રવત છ ..રવત છ ..  
ર્રદીર્રદી--ર્રિી,સખુર્રિી,સખુ--દુઃખ,િાનદુઃખ,િાન--અપિાન...િર્ રે િં્ િોન  સિન કરિા ંત િની ઉપ ષા કરિી ત  વતવતષા છ .અપિાન...િર્ રે િં્ િોન  સિન કરિા ંત િની ઉપ ષા કરિી ત  વતવતષા છ .  



અંઅંતઃકરણિા ંર્કંાઓ ના રિિેી એ સિાધાન છ ..તઃકરણિા ંર્કંાઓ ના રિિેી એ સિાધાન છ ..  
(૪) (૪) મમુષુતાઃમમુષુતાઃ  સસંારથી છટિાની ઇ્છાન  મમુષુતા કિ ેછ .સસંારથી છટિાની ઇ્છાન  મમુષુતા કિ ેછ .  
(૫) (૫) શ્રિણઃશ્રિણઃ  મમુષુતા જાગતૃ થાય બાદ પદાથો અન  કિોનો સ્િરૂમમુષુતા જાગતૃ થાય બાદ પદાથો અન  કિોનો સ્િરૂ૫૫થી મયાર્ કરીન  શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િથી મયાર્ કરીન  શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ  
  ગરુૂની પાસ  વનિાસ કરતા રિીન ,ર્ાસ્ત્રોન  સાભંળીન  ત ના તામપયશગરુૂની પાસ  વનિાસ કરતા રિીન ,ર્ાસ્ત્રોન  સાભંળીન  ત ના તામપયશનો વનણશય કરિો તથા ત ન  ધારણ નો વનણશય કરિો તથા ત ન  ધારણ 
  કરિો ત ન  શ્રિણ કિ ેછ .શ્રિણથી કરિો ત ન  શ્રિણ કિ ેછ .શ્રિણથી પ્રિાણર્ત સરં્યપ્રિાણર્ત સરં્ય  દુર થાય છ .દુર થાય છ .  
(૬) (૬) િનનઃિનનઃ  પરિામિાનુ ંયકુ્તતપરિામિાનુ ંયકુ્તત--પ્રયકુ્તતઓથી ર્ચ્તન કરવુ ંએ િનન છ .િનનથી પ્રયકુ્તતઓથી ર્ચ્તન કરવુ ંએ િનન છ .િનનથી પ્રિ યર્ત સરં્યપ્રિ યર્ત સરં્ય  દૂર થાય દૂર થાય 
  છ .છ .  
(૭) (૭) વનહદધ્યાસનઃવનહદધ્યાસનઃ  સસંારની સત્તાન  િાનિી અન  પરિામિાની સત્તાન  ના િાનિી એ સસંારની સત્તાન  િાનિી અન  પરિામિાની સત્તાન  ના િાનિી એ વિપરીત ભાિના વિપરીત ભાિના 
  કિિેાય છ .વિકિિેાય છ .વિ૫૫રીત ભાિના િટાિિી એ વનહદધ્યાસન છ .રીત ભાિના િટાિિી એ વનહદધ્યાસન છ .  
(૮) (૮) તમિ પદાથશ સરં્ોધનઃતમિ પદાથશ સરં્ોધનઃ  પ્રાૃૃત પદાથશ િાત્ર સાથ  સબધં વિ્છ દ થઇ જાય અન  ફતત એક ર્ચ્િય તમિ પ્રાૃૃત પદાથશ િાત્ર સાથ  સબધં વિ્છ દ થઇ જાય અન  ફતત એક ર્ચ્િય તમિ 
  ર્ ષ રિી જાય એ તમિપદાથશ સરં્ોધન છ .ર્ ષ રિી જાય એ તમિપદાથશ સરં્ોધન છ .  
આ પરિતમિન  પ્રા તઆ પરિતમિન  પ્રા ત કરિાની વિવધ બતાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણ કરિાની વિવધ બતાિતા ંભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણજી ર્ીતાજી ર્ીતા(૪/૩૪)(૪/૩૪)િા ંકિ ેછ  કેઃિા ંકિ ેછ  કેઃ  
તિાિ કિો જ્ઞાનિા ં સિાવ તતિાિ કિો જ્ઞાનિા ં સિાવ તન  પાિ  છ  એ જ્ઞાનન  ત ૂ ં તમિદર્ય જ્ઞાનીજનો પાસ  જઇન  જાણી લ .એિન  ન  પાિ  છ  એ જ્ઞાનન  ત ૂ ં તમિદર્ય જ્ઞાનીજનો પાસ  જઇન  જાણી લ .એિન  
યોગ્ય રીત  દંડિત  પ્રણાિ કરિાથી,ત િની સ િા કરિાથી ત િજ કપટ છોડીન  સરળ ભાિ  પ્રશ્ન પછૂિાથી યોગ્ય રીત  દંડિત  પ્રણાિ કરિાથી,ત િની સ િા કરિાથી ત િજ કપટ છોડીન  સરળ ભાિ  પ્રશ્ન પછૂિાથી 
પરિામિા તમિન  બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની િિામિાજનોપરિામિા તમિન  બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની િિામિાજનો  તન  એ તમિજ્ઞાનનો ઉતન  એ તમિજ્ઞાનનો ઉ૫૫દેર્ આપર્ .જ્ઞાનના દેર્ આપર્ .જ્ઞાનના 
આ િાધ્યિથી ત ૂ ં તિાિ ભતૂોિા ં વનઃર્ ષ ભાિથી પિલેા ં પોતાનાિા ં અન  પછી િારા વનગુશણ વનરાકાર આ િાધ્યિથી ત ૂ ં તિાિ ભતૂોિા ં વનઃર્ ષ ભાિથી પિલેા ં પોતાનાિા ં અન  પછી િારા વનગુશણ વનરાકાર 
સ્િરૂસ્િરૂ૫૫િા ંજોઇર્..િા ંજોઇર્..  (શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ(શ્રીિદ  ભર્િદ  ર્ીતાઃ૪/૩૪)૪/૩૪)  
સદગરુૂની ૃૃપાથી જ િનિા ં વિધિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થાય છ  અન  જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ંતિાસદગરુૂની ૃૃપાથી જ િનિા ં વિધિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થાય છ  અન  જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતા ંતિાિ િ 
ભ્રિોભ્રિો--સરં્યો દૂર થાય છ .સદગરુૂ વિના પરિામિાનુ ં જ્ઞાન પ્રા તસરં્યો દૂર થાય છ .સદગરુૂ વિના પરિામિાનુ ં જ્ઞાન પ્રા ત થઇ ર્કતુ ં નથી એ િાતનુ ં પ્રિાણ  થઇ ર્કતુ ં નથી એ િાતનુ ં પ્રિાણ 
ધિશગ્રથંોિા ંિળ  છ ઃ નારદજી જ્યારે િૈૃંુિિા ંર્યા તો ત િન  અંદર જિાની પરિાનર્ી ના િળી,કારણ કેઃ ધિશગ્રથંોિા ંિળ  છ ઃ નારદજી જ્યારે િૈૃંુિિા ંર્યા તો ત િન  અંદર જિાની પરિાનર્ી ના િળી,કારણ કેઃ 
નારદજીન  કોઇ ગરુૂ ન િતા,જ્યારે ત િન  ગરુૂ ધારણ કયાશ મયારે ત િન  િ ૃંુનારદજીન  કોઇ ગરુૂ ન િતા,જ્યારે ત િન  ગરુૂ ધારણ કયાશ મયારે ત િન  િ ૃંુિિા ંપ્રિ ર્ િળ્યો. િ દ વ્યાસજીના િિા ંપ્રિ ર્ િળ્યો. િ દ વ્યાસજીના 
પતૂ્ર શકુદેિજીન  િાતાના ર્ભશિાથંી જ બ્રહ્મજ્ઞાન િત ુ,ં એટલા િાટે ત િન  ગરુૂ ધારણ કયાશ ન િતા,ત થી પતૂ્ર શકુદેિજીન  િાતાના ર્ભશિાથંી જ બ્રહ્મજ્ઞાન િત ુ,ં એટલા િાટે ત િન  ગરુૂ ધારણ કયાશ ન િતા,ત થી 
ત િન  ત િન  ૫૫ણ િૈૃંુિિા ં જિાની પરિાનર્ી િળી ન િતી.પરિવપતા પરિામિાના રિસ્યની જાણકારીના િાટે ણ િૈૃંુિિા ં જિાની પરિાનર્ી િળી ન િતી.પરિવપતા પરિામિાના રિસ્યની જાણકારીના િાટે 
ત િન  રાજા જનકન  ગરુૂ ધારણ કયાશ િતા.આિત િન  રાજા જનકન  ગરુૂ ધારણ કયાશ િતા.આિ, ગરુૂ તિાિના િાટે અમયતં આિ્યક છ ., ગરુૂ તિાિના િાટે અમયતં આિ્યક છ .  
  ભર્િાન વિષ્ ણુભર્િાન વિષ્ ણુના અિતાર શ્રી રાિચિંજીએ ના અિતાર શ્રી રાિચિંજીએ ૫૫ણ બ્રહ્મવષિ િવર્ષ્ િણ બ્રહ્મવષિ િવર્ષ્ િજીન  ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાશ િતા. જીન  ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાશ િતા. 
પણૂશ પરુૂષોત્તિ ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણપણૂશ પરુૂષોત્તિ ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ ણજીએ િિામિા સાહંદપનીજીન  ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાશ િતા.અજુ શનન  ભર્િાન જીએ િિામિા સાહંદપનીજીન  ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાશ િતા.અજુ શનન  ભર્િાન 
શ્રી ૃૃષ્ ણશ્રી ૃૃષ્ ણજીએ..સ્િાિી વિિ જીએ..સ્િાિી વિિ કાનદંજીન  રાિૃૃષ્ ણકાનદંજીન  રાિૃૃષ્ ણ પરિિંસજીએ બ્રહ્મજ્ઞાન આ યું પરિિંસજીએ બ્રહ્મજ્ઞાન આ યુ ંિત ુ.ં િત ુ.ં  
ર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી રાિચરીત િાનસર્ોસ્િાિી તલુસીદાસજી રાિચરીત િાનસિા ંલખ  છ  કેઃિા ંલખ  છ  કેઃ  
!! ગરુૂ ર્બન ભિવનવધ તરહિિં ન કોઇ, જો ર્બરંચી ર્કંર સિ િોઇ...!!!! ગરુૂ ર્બન ભિવનવધ તરહિિં ન કોઇ, જો ર્બરંચી ર્કંર સિ િોઇ...!!  
આ સસંાર એક તોફાની સાર્ર છ  ત ન  પાર કરિા િાટે સદગરુૂ જિાજ છ  તથા ક તાઆ સસંાર એક તોફાની સાર્ર છ  ત ન  પાર કરિા િાટે સદગરુૂ જિાજ છ  તથા ક તાન છ .સદગરુૂ વિના કોઇ ન છ .સદગરુૂ વિના કોઇ 
ભિભિસાર્ર પાર ઉતરી ર્કતો નથી.ત િની ૃૃપાથી જ અિ  પરિામિાના ં દર્શન કરી ર્કીએ છીએ.તિાિ સાર્ર પાર ઉતરી ર્કતો નથી.ત િની ૃૃપાથી જ અિ  પરિામિાના ં દર્શન કરી ર્કીએ છીએ.તિાિ 
ર્ાસ્ત્રો આમિજ્ઞાનર્ાસ્ત્રો આમિજ્ઞાન--બ્રહ્મજ્ઞાનની ચચાશ કરે છ  પરંત ુસદગરુૂ વિના ધિશર્ાસ્ત્રોનો ઉબ્રહ્મજ્ઞાનની ચચાશ કરે છ  પરંત ુસદગરુૂ વિના ધિશર્ાસ્ત્રોનો ઉ૫૫દેર્ સિજિા ંઆિતો નથી.દેર્ સિજિા ંઆિતો નથી.  
સદગરુૂ એ િાતાસદગરુૂ એ િાતા--વપતાવપતા--સ્િાિી તથા પરિ શ્વર છ .સખુ પ્રદાન કરનાર સાચા વિત્ર છ .જે સ્િાિી તથા પરિ શ્વર છ .સખુ પ્રદાન કરનાર સાચા વિત્ર છ .જે ક્યારેય સાથ છોડતા ક્યારેય સાથ છોડતા 
નથી.ગરુૂ તિાિ પાપોનો નાર્ કરનાર પવતત પાિન છ .સદગરુૂનો િતં્ર િહરનો િતં્ર છ .જેના જપિાથી નથી.ગરુૂ તિાિ પાપોનો નાર્ કરનાર પવતત પાિન છ .સદગરુૂનો િતં્ર િહરનો િતં્ર છ .જેના જપિાથી 
જીિનો ઉધ્ધાર થાય છ .સદગરુૂ િળ્યા પછી ત િની આજ્ઞા અન  ઇ્છાિા ં ચાલવુ ં વર્ષ્ યજીિનો ઉધ્ધાર થાય છ .સદગરુૂ િળ્યા પછી ત િની આજ્ઞા અન  ઇ્છાિા ં ચાલવુ ં વર્ષ્ યના િાટે અવત ના િાટે અવત 



આિ્યક છ .ગરુૂની િહિિાનુ ંપણૂશ િણશન િ દ..આહદ ધિશર્ાસ્ત્રો પણ કરીઆિ્યક છ .ગરુૂની િહિિાનુ ંપણૂશ િણશન િ દ..આહદ ધિશર્ાસ્ત્રો પણ કરી  ર્કતા નથી.ગરુૂન  િ દોિા ંઇશ્વરનુ ંર્કતા નથી.ગરુૂન  િ દોિા ંઇશ્વરનુ ં
રૂરૂ૫ ૫ િા્યુ ંછ .િા્યુ ંછ .  
ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ વિષ્ ણુ ગરુૂ દેિો િિશે્વર, ગરુૂ દેિો િિશે્વર,  
ગરુૂ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગરુિ  નિઃ !!ગરુૂ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગરુિ  નિઃ !!  
ગરુૂર્ીતાગરુૂર્ીતાિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃિા ંકહ્ુ ંછ  કેઃ  
ગરુૂથી અવધક તમિ અથાશત  ઇશ્વર નથી,ગરુૂથી અવધક કોઇ તપ નથી અન  ગરુૂથી અવધક કોઇ જ્ઞાની નથીગરુૂથી અવધક તમિ અથાશત  ઇશ્વર નથી,ગરુૂથી અવધક કોઇ તપ નથી અન  ગરુૂથી અવધક કોઇ જ્ઞાની નથી..  
ગરુૂદેિના ૃૃપા પ્રસાદથી બ્રહ્મની પ્રાવ તગરુૂદેિના ૃૃપા પ્રસાદથી બ્રહ્મની પ્રાવ ત થાય છ .જેિી રીત  સ્િ ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પ્ર િી પરુૂષનુ ં ર્ચ્તન  થાય છ .જેિી રીત  સ્િ ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પ્ર િી પરુૂષનુ ં ર્ચ્તન 
કરે છ  ત િી રીત  િંિ ર્ા ંપોતાના ગરુૂદેિનુ ંધ્યાન કરવુ ંજોઇએ.કરે છ  ત િી રીત  િંિ ર્ા ંપોતાના ગરુૂદેિનુ ંધ્યાન કરવુ ંજોઇએ.  
િાનિન  ડર્લ ન  પર્લ  ગરુૂની આિ્યકતા પડ ેછ .િતશિાન સિયિા ંિાનિન  ડર્લ ન  પર્લ  ગરુૂની આિ્યકતા પડ ેછ .િતશિાન સિયિા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓસાત પ્રકારના ગરુૂઓ  જોિા િળ જોિા િળ   છ .છ .  
(૧) (૧) સચૂક ગરુૂઃ સચૂક ગરુૂઃ ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  છ .ફતત ધિશગ્રથંોની સચૂના આપ  છ .  
(ર) િાચક ગરુૂઃ(ર) િાચક ગરુૂઃ  િણાશશ્રિ..ધિશિણાશશ્રિ..ધિશ--અધિશ ઉઅધિશ ઉ૫૫ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .ર વ્યાખ્યાન આપ  છ .  
(૩) (૩) બોધક ગરુૂઃબોધક ગરુૂઃ  ફતત િતં્ર આપ  છ .ફતત િતં્ર આપ  છ .  
(૪) (૪) વનવષધ્ધ ગરુૂઃવનવષધ્ધ ગરુૂઃ  સિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુ્ છ િતં્રોનુ ંજ્ઞાન આપ  છ .સિંોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્ રે ત ુ્ છ િતં્રોનુ ંજ્ઞાન આપ  છ .  
(૫) (૫) વિહિત ગરુૂઃવિહિત ગરુૂઃ  સસંારિાનંા દુઃખ અન સસંારિાનંા દુઃખ અન   નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ  છ .  
(૬) (૬) કારણ ગરુૂઃકારણ ગરુૂઃ  િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .િિાિતં્રનો આદેર્ આપીન  સાસંારીક રોર્ દૂર કરે છ .  
(૭) (૭) પરિ ગરુૂઃ પરિ ગરુૂઃ પરિામિાના ંઅંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ .જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િપરિામિાના ંઅંર્સરં્ દર્શન કરાિી દે છ .જે અિંકાર શ ૂ્ ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્ િ િોય છ .  િોય છ . 
  આિા ગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યઆિા ગરુૂએ આપ લ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્ યનુ ંકલ્યાણ થાય છ નુ ંકલ્યાણ થાય છ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ .ઘણા જ્િોના પણુ્યોથી આિા પરિ ગરુૂ 
  િળ  છ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િિળ  છ .જેન  આિા ગરુૂ િળ  છ  ત  જ્િ--િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .િરણના ચક્કરિાથંી મતુત થાય છ .  
આ બધી િાતો િાચંી પ્રશ્ન થાય કેઃ શુ ંઆપની િવષ્ િઆ બધી િાતો િાચંી પ્રશ્ન થાય કેઃ શુ ંઆપની િવષ્ િિા ંએિો કોઇ ગરુૂ છ  જે સમય પરિામિાની સાથ  જોડ ેિા ંએિો કોઇ ગરુૂ છ  જે સમય પરિામિાની સાથ  જોડ ે
અન  િન  લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુત કરી ર્કે,જેિના ચરણોઅન  િન  લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુત કરી ર્કે,જેિના ચરણોની ભક્તત કરિાથી િારંૂ જીિન સાથશક ની ભક્તત કરિાથી િારંૂ જીિન સાથશક 
થાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સંથાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સં૫૫કશ  કરજો,આપ  ત્જજ્ઞાસા અન  વિશ્વાસનુ ં પ્રિાણ આપવુ ંકશ  કરજો,આપ  ત્જજ્ઞાસા અન  વિશ્વાસનુ ં પ્રિાણ આપવુ ં
૫૫ડર્ .ર્કંરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન  િ રાગ્ય કહ્યો છ .િૈરાગ્ય અન  વિશ્વાસની બ  પાખંોથી ઉંડીન  સદગરુૂના શ્રી ડર્ .ર્કંરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન  િ રાગ્ય કહ્યો છ .િૈરાગ્ય અન  વિશ્વાસની બ  પાખંોથી ઉંડીન  સદગરુૂના શ્રી 
ચરણોિા ંપિોચી ર્કાય છ .....ચરણોિા ંપિોચી ર્કાય છ .....  

................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........  

સવુિચારસવુિચાર  

  કીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ ...હકિંિતકીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ ...હકિંિત  મમૃયનુી નહિ શ્વાસની થાય છ મમૃયનુી નહિ શ્વાસની થાય છ ,,  
  સમયસમય  બોલિાનો સૌથી િોટોબોલિાનો સૌથી િોટો  લાભલાભ  એ છ  કેએ છ  કે,,  આપણ  એઆપણ  એ  યાદયાદ  નથીનથી  રારાખવુંખવુ ં ૫૫ડતુ ંકે િ ડત ુ ંકે િ   પિલેા ંશુ ંકહ્ુ ંપિલેા ંશુ ંકહ્ુ ં

િત ુંિત ુ.ં.  
  આઆ  પથૃ્િીપથૃ્િી  પર બ  જણા સખુીપર બ  જણા સખુી  છ : એકછ : એક  બાળકબાળક  અન  બીજો ર્ાડંોઅન  બીજો ર્ાડંો……!!  તિાંંુ તિાંંુ   લક્ષ્યલક્ષ્ય  વસ્ કરિા ર્ાડંા વસ્ કરિા ર્ાડંા 

બનો અન  પછી તિારીબનો અન  પછી તિારી  પાસ પાસ   જે કઈ છ  ત  િાણિાજે કઈ છ  ત  િાણિા  બાળક બનોબાળક બનો..  
  અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ ......ફેલાઈ ર્કતોફેલાઈ ર્કતો  નથીનથી..  
  તિારા કદીય તિારા કદીય   વનષ્ફળવનષ્ફળ  ન જનારા વિત્રોન જનારા વિત્રોિા ંપસુ્તકો સૌથીિા ંપસુ્તકો સૌથી  િોખરે છ િોખરે છ ..  
  વિિ કવિિ ક  એ િનષુ્યનીએ િનષુ્યની  જીિનરૂપીજીિનરૂપી  ર્ાડીનીર્ાડીની  ‘‘િડેલાઈટિડેલાઈટ’’  છ . એનાછ . એના  અજિાળ  જઅજિાળ  જ  અંધકારરૂપી વિપરીતઅંધકારરૂપી વિપરીત  

પહરક્સ્થવતઓિાંપહરક્સ્થવતઓિાં  િાર્શિાર્શ  કાપી ર્કાય છ .કાપી ર્કાય છ .  ‘‘ઓિરટેઈકઓિરટેઈક’’  કરિાનીકરિાની  ષિતાષિતા  પ્રાત થાય મયારે વિિ ક ચકૂિો પ્રાત થાય મયારે વિિ ક ચકૂિો 
ન જોઈએ. વિિ કનોન જોઈએ. વિિ કનો  ઉપયોર્ઉપયોર્  કરીન  િાનિીએકરીન  િાનિીએ  ન્રતતાપિૂશક જીિનિા ંઆર્ળન્રતતાપિૂશક જીિનિા ંઆર્ળ  િિધવુંધવુ ં જોઈએજોઈએ..  



  અજ્ઞાનીઅજ્ઞાની  વ્યક્તતવ્યક્તત  દુઃખનુંદુઃખનુ ં કારણકારણ  ર્ોધ  છ ર્ોધ  છ ,,  જયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખનુંજયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખનુ ં વનિારણવનિારણ  ર્ોધ  છ ર્ોધ  છ ..  
  જે ખરુ્ી આપણ જે ખરુ્ી આપણ   પ્રાતપ્રાત  કરીએકરીએ  છીએ ત નોછીએ ત નો  શ્રિશ્રિ  લાર્  છ  પણ જે ખરુ્ીલાર્  છ  પણ જે ખરુ્ી  બીજાન  આપીએ છીએ ત નો બીજાન  આપીએ છીએ ત નો 

શ્રિ ક્યારેય લાર્તો નથીશ્રિ ક્યારેય લાર્તો નથી..  
  ક્યારેક નાના વનણશયો પણ જીિનિા ંકાયિક્યારેક નાના વનણશયો પણ જીિનિા ંકાયિ  િાટેિાટે  પહરિતશનપહરિતશન  લાિી દેતાલાિી દેતા  િોય છ િોય છ ..  
  મમૃયુમમૃય ુ એએ  િાસ્તિિાંિાસ્તિિાં  મમૃય ુનથી િોત ુએ તોમમૃય ુનથી િોત ુએ તો  જીિનજીિન  પછીના જીિનની િ્ચ નો િાત્ર એકપછીના જીિનની િ્ચ નો િાત્ર એક  પડદોપડદો  િોય િોય 
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