ુ ો
ચાણક્યના નીતિ સત્ર
સંકલન: તિનોદભાઈ મંગળભાઈ માછી(તનરં કારી)

બરુ ા માનિીની તમત્રિા અથિા િેનો સંગ કરિા કરિા સાપનો સંગ સારો. સાપ ત્યારે જ
ુ શો, પરં ત ુ મ ૂર્ખ અને બરુ ો માનિી િો ગમે ત્યારે
કરડશે જયારે િમે એની ઉપર ક્યારે ક પગ મક
િમને દગો દઈ શકે છે , એનો ભરોશો રર્ાય જ નહિ.
સારા તિદ્વાન માણસો ગમે િેિા કપરા સમયે પોિાના માલલકનો સાથ નથી છોડિા બલકે
આિા સંજોગોમાં િેઓ પોિાના માલલક કે રાજાને સારી સલાિ આપી સાચો માગખ દે ર્ાડે છે .
ુ ામિર્ોર લોકોની સલાિ લેિા કરિા દુશ્મનની સલાિ લેિી સારી.
ખશ
ુ નામાં ધીરગંભીર તિદ્વાન માનિી જ શ્રેષ્ઠ છે . સમદ્રુ િોફાન આિિા પોિાન ંુ
સમદ્રુ ની તલ
ુ ન, ધીરજ ર્ોઈ બેસે છે પરં ત ુ તિદ્વાન અને બદ્ધુ િશાળી માનિી મોટામાં મોટા સંકટ સમયે પણ
સંતલ
ુ ાિિો. કપરા સમયે િે પોિાની મયાખ દા ભંગ થિા દે િો નથી.
પોિાની ધીરજ નથી ગમ
ુ ખ માનિી પશ ુ સમાન િોય છે . એને સારા - નરસાની જાણ નથી િોિી. બદ્ધુ િશાળી
મર્
ુ માં કરે છે .
માણસો િેમની ગણના પશઓ
ુ ી સીમા બાંધી રાર્ી છે . સર્
ુ િોય કે દુ:ર્, ખશ
ુ ી િોય કે ગમ,
અ સંસારમાં ઈશ્વરે દરે ક િસ્તન
ુ ી જ િોય છે . િદની અંદર
જીિન િોય કે મ ૃત્યુ, હદિસ િોય કે રાત્રી જે કં ઇ પણ બધ ંુ એક િદ સધ
દરે ક િસ્ત ુ સારી કે ર્રાબ લાગે છે .
દરે ક માનિીએ પોિાની સીમાની અંદર જ રિીને કાયખ કરવ ંુ જોઈએ. અતિશયિા માનિની
દુશ્મન છે .
ુ િાન,જ્ઞાની,તિદ્વાન પત્ર
ુ જો માત્ર એક જ િોય િો પણ આર્ા કુ ળન ંુ નામ ઉજાળે છે .
ગણ
એના કારણે જ લોકો િે કુળને સારં ુ કિેિા લાગે છે .
ુ આર્ા િંશને કલંહકિ કરી િેને નામોશીની,
એ બદ્ધુ િિીન,ચહરત્રિીન અને બગડી ગયેલો પત્ર
શરમની રાર્માં ફેરિી નાર્ે છે .
એક તિદ્વાન,જ્ઞાની જયારે માત્ર એક જ ભ ૂલ કરી બેસે િો એ જીિનભરનો આદર ર્ોઈ બેસે
છે .
માનિ િરીકે જન્મ પામી જો કોઈ માનિી ધમખ,કમખ,કામ અને મોક્ષમાથી કોઈ એકને પણ
પામિાનો પ્રયત્ન નથી કરિો િેનો માનિ જન્મ વ્યથખ છે .
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આ દુતનયામાં સૌથી મોટંુ બળિાન, શક્તિશાળી કોઈ િોય િો એ છે કાળ(મત્ૃ ય)ુ . િેને
પોિાના િશમાં કરવ ંુ અત્યંિ કપરં ુ અને અસંભિ છે . કાળની સામે કોણ ટકી શકે છે ? કાળને છોડીને
ુ
માનિી બધી િસ્તઓને
પોિાના િશમાં કરી લેિાની શક્તિઓ ધરાિે છે .
મત્ૃ ય ુ અટલ છે જે મનષ્ુ યના જન્મની સાથે જ લર્ી દે િામાં આિે છે . િેને ટાળી શકાત ંુ નથી.
સારા અને ર્રાબ કાયો માનિી જ કરે છે ,એટલા માટે િેને સારા નરસા ફળ પણ મળે છે . િે
જેિા કાયો કરે છે િેિા જ િેને ફળ મળે છે .
આ સંસાર િો માયાજાળ છે ,એમાં જો કોઈ એકિાર ફસાઈ ગયો િે કદી બિાર નીકળી
શકિો નથી. એ ન ભ ૂલવ ંુ જોઈએ કે માનિ માત્ર કમો કરિા માટે સ્િિંત્ર છે પરં ત ુ ફળ ભોગિિામાં
િે સ્િિંત્ર નથી.
રાજ્યમાં પાપ થત ંુ િોય િો સૌથી મોટો દોષી ત્યાંનો રાજા છે . જેણે આ પાપો થિાં રોક્યા
નિીં.
રાજાની જેમ રાજ પરુ ોહિિ પણ રાજ્યમાં થિા પાપનો દોષી છે . કારણ રાજાને પાપ અને
પણ્ુ ય તિષે જાણ કરિાન ંુ કામ િો રાજ પરુ ોહિિન ંુ છે .
એિી જ રીિે એક પતિન ંુ પણ કિખવ્ય છે કે પોિાની પત્નીને પાપના રસ્િે ન જિા દે . િેને
ર્ોટા કમોની તશક્ષા આપી સમજાિે કે બરુ ા કમોન ંુ ફળ બરુ ં ુ જ િોય છે .
ુ ુ ને પણ િે દોષનો ભાગીદાર માનિામાં આિે છે .
જો કોઈ તશષ્ય પાપી બને િો ગર
ુ , અને પતિ જ સૌથી
પાપીને પાપ બિાિિાથી પાપ રોકાય છે . આ કાયખ માટે રાજા, ગર
િધ ુ ઉપયોગી તસિ થઇ શકે છે .
જે તપિા પોિાના સંિાનો ઉપર દે િાનો ભાર છોડી જાય છે િે પોિાના જ સંિાનનો સૌથી
મોટો શત્રુ માનિામાં આિે છે .
જે માિા પોિાના સંિાનોને ર્રાબ કામો કરિા નથી રોકિી િેને પણ પોિાના સંિાનોની
સૌથી મોટી શત્રુ માનિામાં આિે છે .
અત્યંિ સ્િરૂપિાન સ્ત્રી પણ પતિની શત્રુ િોય છે . કારણ કે િેને પોિાના સૌંદયખન ંુ અલભમાન
થઇ જાય છે .
ુ ખ પત્ર
ુ પણ કુ ળન ંુ કલંક માનિામાં આિે છે .
મર્
એટલા માટે જ પોિાના પહરશ્રમથી કુ ટંુ બન ંુ પોષણ કરનાર તપિા, પતિવ્રિા સ્ત્રી, પોિાની
ુ આ બધા પહરિારના સર્
ુ ના સાધન માનિામાં
સદ
ંુ રિા ઉપર ગિખ ન કરનારી સ્ત્રી અને જ્ઞાની પત્ર
આિે છે .
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પત્ની જેિી પણ િોય,ધન જેટલ ં ુ પણ િોય,ભોજન જેવ ંુ પણ િોય. આ બધ ંુ જો સમયે મળી
જાય િો સૌથી ઉત્તમ છે . આ બધ ંુ પ્રાપ્િ કયાખ બાદ માનિીએ એ ન ભ ૂલવ ંુ જોઈએ કે િેન ંુ એક બીજુ ં
પણ કિખવ્ય છે અને િે છે તિદ્યા પ્રપ્િ કરિાન.ંુ
ુ ી અનકુ ળ
ુ ે શક્તિથી કચડી
પોિાના સાધારણ શત્રથ
ૂ વ્યિિાર કરિો જોઈએ. ભયંકર શત્રન
નાર્િો જોઈએ. જેના િરફથી પોિાના જીિને ર્િરો િોય િેિાને કદાપી માફ કરિો જોઈએ નહિ,
િેને નસ્ટ કરિામાં જ લાભ સમાયેલો છે .
અતિ ભલા બનીને જીિન પસાર કરી નથી શકાત.ંુ ભલા અને સીધાસાદા માનિીને દરે ક
દબાિે છે . િેની ઈમાનદારી અને ભલમનસાઈને લોકો ગાંડપણ સમજે છે . એટલા માટે એટલા ભલા
અને સીધા પણ ન બનવ ંુ જોઈએ કે લોકો લટૂં ીને ર્ાઈ જાય.
િંસ કેિળ ત્યાં જ રિે છે જ્યાં િેમને પાણી મળે છે . સરોિર સકુ ાઈ જિા િેઓ પોિાન ંુ
સ્થાન બદલી લે છે ,પરં ત ુ મનષ્ુ યે આવ ંુ સ્િાથી ન બનવ ંુ જોઈએ. િેણે િારં િાર પોિાન ંુ સ્થાન ન
બદલવ ંુ જોઈએ.
આંર્ો માનિી માટે સૌથી હકિંમિી અંગ છે .એની અંદર મગજનો તનિાસ િોય છે . એટલે
એની તિશેષિા નકારી શકાય નિી.
પોિાના િાથો િડે કરે લ ં ુ કામ સૌથી શ્રેષ્ઠ િોય છે . માનિીએ પોિાન ંુ દરે ક કામ પોિાના
િાથે જ કરવ ંુ જોઈએ.
ભલા અને તિદ્વાન લોકો સાથે સંબધ
ં રાર્ો. જરૂર પડયે સ્ત્રીને દગો આપનાર અંિમાં કસ્ટ
પામે છે .
અંધાધધ
ંુ ર્ચખ કરનાર એટલે કે પોિાની આિક કરિા િધારે ર્ચખ કરનાર અને બીજા સાથે
ુ ી નથી થિા.
િગર કારણે કજીયો કરનાર લોકો ક્યારે ય સર્
ુ ુ ની સેિા કરિાથી તિદ્યા
જેિી રીિે ધરિીને ર્ોદિાથી પાણી નીકળે છે . િેિી રીિે જ ગર
ુ ુ ની સેિા કયાખ તિના માનિી કદાપી
પ્રાપ્િ થાય છે . આ િાિ િંમેશા યાદ રાર્િી જોઈએ કે ગર
સારી તશક્ષા પ્રાપ્િ નથી કરી શકિો.
ુ ભગિાન ભલ ં ુ કરે
િંમેશા બીજાન ંુ ભલ ં ુ કરો. સ્િાથખથી દૂ ર રિો. બીજાન ંુ ભલ ં ુ કરનારન ંુ ખદ
ુ દુ:ર્માં ભગિાન િંમેશા સાથે જ રિે છે .
છે . આિા લોકોના સર્
જીિન અને મ ૃત્યુન ંુ ચક્ર િો િંમેશાથી ચાલત ંુ રહ્ં ુ છે . આત્મા અમર છે , એ કેિળ પોિાન ંુ
શરીર બદલે છે .
આત્મા સાથે પરમાત્મા છે .મનષ્ુ ય પોિાના દરે ક શરીરની સાથે પોિાના જન્મોના કમોન ંુ ફળ
પામે છે .
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દરે ક માનિીના વ્યિિાર અને િિખન ઉપરથી જ િેના િંશની ર્બર પડી જાય છે . િેની
ભાષા ઉપરથી િેના દે શની જન થાય છે . િેના વ્યિિારથી િેના કુ ળન ંુ અને શરીર જોઈ િેના
ર્ાિા-પીિા તિષે જાની શકાય છે .
પસ્ુ િકને િાંચ્યા િગર પોિાની પાસે રાર્વ.ંુ પોિાન ંુ કમાયેલ ં ુ ધન બીજાને િિાલે કરવ,ંુ આ
સારી િાિો નથી. આિી િાિોથી દુર રિેિામાં જ ભલાઈ છે .
દુશ્મનના શરણે જિાથી ધન મળે , એિા ધન કરિા માનિી તનધખન રિે એ જ સારં ુ . એના
જીિન કરિા મ ૃત્યુ ભલ.ં ુ
ુ ાં િધ ુ દશ િરસ માનિી પાસે રિે છે ,
પાપ અને અત્યાચારોથી કમાયેલ ં ુ ધન િધમ
ુ લ સાથે નાશ પામે છે . એટલે િમેશા પાપની કમાણીથી દુર રિો.
ત્યારબાદ એ ધન મદ
શક્તિશાળી દુશ્મન અને કમજોર તમત્ર િમેશા નકુ શાન પિોચાડે છે કારણકે કમજોર તમત્ર
ુ ી માનિી પોિે િોતશયાર રિે છે .
ગમે ત્યારે તિશ્વાસઘાિ કરી શકે છે પરં ત ુ શત્રથ
આ સંસારમાં જો િમે કોઈ િસ્ત ુ ઉપર સંપ ૂણખ પણે તિશ્વાસ મ ૂકી શકો િેમ િોય િો િે છે
િમારં ુ પોિાન ંુ મન. જે લોકો પોિાના મનનો,પોિાના હૃદયનો સાદ સાંભળી ચાલે છે િે િમેશા
ુ ી રિે છે .
સર્
ુ ના કારણે જ માનિીન ંુ સન્માન થાય છે ,ગણ
ુ તિનાનો માનિી કેસડુ ાંના ફૂલ સમાન છે .
ગણ
ુ ધ
કેસડુ ાના ફૂલો દુરથી સદ
ંુ ર લાગે છે પરં ત ુ સગ
ં િીન િોય છે .
ુ છે , જેિી રીિે કામધેન ંુ ગાયને િેના ગણ
ુ કારી દૂ ધ માટે પ ૂજ્ય
તિદ્યા સૌથી મોટો ગણ
ુ ને લીધે
ગણિામાં આિે છે , િેની પ ૂજા થાય છે ,િેિી જ રીિે તિદ્વાનોના જ્ઞાન અને બદ્ધુ િના ગણ
સમાજમાં િેમને સન્માન મળે છે ,આદર મળે છે .
આ દુતનયામાં કોઈપણ માનિી એિો નહિ િોય જેમાં કોઈ દોષ નહિ િોય, કોઈ ર્ામી નહિ
િોય, અથિાિો િેના િંશમાં કોઈ દોષ નહિ િોય. જો િમે માત્ર દોષો શોધિા નીકળશો િો િમને
ચારે બાજુ માત્ર દોષો જ દે ર્ાશે. દરે ક માનિી જીિન પથ ઉપર કોઈને કોઈ સંકટનો તશકાર બની
કોઈને કોઈ ભ ૂલ િો કરી જ બેસે છે .
જ્ઞાની અને તિદ્વાન માનિી માટે એ જરૂરી છે કે પોિાની કન્યાના લગ્ન કોઈ સારા અને
ુ િીન િંશમાં કન્યા આપિી િે એની િત્યા કરિા
ભણેલા ગણેલા સંસ્કારી ઉચ્ચ કુ ળમાં કરે , ગણ
સમાન છે , કારણકે એ કન્યા જે સંિાન ને જન્મ આપશે એ પણ અભણ અને અસંસ્કારીજ બનશે.
બરુ ા માનિીની તમત્રિા અથિા િેનો સંગ કરિા કરિા સાપનો સંગ સારો. સાપ ત્યારે જ
ુ શો, પરં ત ુ મ ૂર્ખ અને બરુ ો માનિી િો ગમે ત્યારે
કરડશે જયારે િમે એની ઉપર ક્યારે ક પગ મક
િમને દગો દઈ શકે છે , એનો ભરોશો રર્ાય જ નહિ.

http://suratiundhiyu.wordpress.com/

Page 4

સારા તિદ્વાન માણસો ગમે િેિા કપરા સમયે પોિાના માલલકનો સાથ નથી છોડિા બલકે
આિા સંજોગોમાં િેઓ પોિાના માલલક કે રાજાને સારી સલાિ આપી સાચો માગખ દે ર્ાડે છે .
ુ ામિર્ોર લોકોની સલાિ લેિા કરિા દુશ્મનની સલાિ લેિી સારી.
ખશ
ુ નામાં ધીરગંભીર તિદ્વાન માનિી જ શ્રેષ્ઠ છે . સમદ્રુ િોફાન આિિા પોિાન ંુ
સમદ્રુ ની તલ
ુ ન, ધીરજ ર્ોઈ બેસે છે પરં ત ુ તિદ્વાન અને બદ્ધુ િશાળી માનિી મોટામાં મોટા સંકટ સમયે પણ
સંતલ
ુ ાિિો. કપરા સમયે િે પોિાની મયાખ દા ભંગ થિા દે િો નથી.
પોિાની ધીરજ નથી ગમ
ુ ખ માનિી પશ ુ સમાન િોય છે . એને સારા - નરસાની જાણ નથી િોિી. બદ્ધુ િશાળી
મર્
ુ માં કરે છે .
માણસો િેમની ગણના પશઓ
ુ ી સીમા બાંધી રાર્ી છે . સર્
ુ િોય કે દુ:ર્, ખશ
ુ ી િોય કે ગમ,
અ સંસારમાં ઈશ્વરે દરે ક િસ્તન
ુ ી જ િોય છે . િદની અંદર
જીિન િોય કે મ ૃત્યુ, હદિસ િોય કે રાત્રી જે કં ઇ પણ બધ ંુ એક િદ સધ
દરે ક િસ્ત ુ સારી કે ર્રાબ લાગે છે .
દરે ક માનિીએ પોિાની સીમાની અંદર જ રિીને કાયખ કરવ ંુ જોઈએ. અતિશયિા માનિની
દુશ્મન છે .
ુ િાન, જ્ઞાની, તિદ્વાન પત્ર
ુ જો માત્ર એક જ િોય િો પણ આર્ા કુ ળન ંુ નામ ઉજાળે છે .
ગણ
એના કારણે જ લોકો િે કુળને સારં ુ કિેિા લાગે છે .
ુ આર્ા િંશને કલંહકિ કરી િેને નામોશીની,
એ બદ્ધુ િિીન,ચહરત્રિીન અને બગડી ગયેલો પત્ર
શરમની રાર્માં ફેરિી નાર્ે છે .
એક તિદ્વાન, જ્ઞાની જયારે માત્ર એક જ ભ ૂલ કરી બેસે િો એ જીિનભરનો આદર ર્ોઈ બેસે
છે .
માનિ િરીકે જન્મ પામી જો કોઈ માનિી ધમખ, કમખ, કામ અને મોક્ષમાથી કોઈ એકને પણ
પામિાનો પ્રયત્ન નથી કરિો િેનો માનિ જન્મ વ્યથખ છે .
જે દે શમાં અજ્ઞાની ( મ ૂર્ખ ) માનિીને આદર આપિામાં નથી આિિો, િેમને મિત્િ
આપિામાં નથી આિત ંુ ત્યાં અન્ન કદી ખ ૂટત ંુ નથી. એ સરુ લક્ષિ રિે છે .
જે ઘરમાં પતિ - પત્ની િચ્ચે ઝઘડો ન થિો િોય ત્યાં લક્ષ્મી આપોઆપ પધારે છે . િેમને
લક્ષ્મી પ્રાપ્િ કરિા માટે કશંુ કરિાની જરૂર પડિી નથી.
કોઈપણ દે શને મિાન બનવ ંુ િોય િો ત્યાં બદ્ધુ િમાનો જ્ઞાનીઓને પરુ ે પ ૂરો સન્માન,આદર
ુ ોને રાજ્યના કારભારથી દૂ ર રાર્િા જોઈએ િેમજ અન્ન અને ધનના ભંડારો ભરે લા
આપી મર્
રાર્િા જોઈએ.
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ુ આપે છે જે એને ર્રા મનથી
તિદ્યા િો કામધેન ંુ ગાય સમાન છે . તિદ્યા માનિીને બધા સર્
પોિાની બદ્ધુ િમાં ગ્રિણ કરી લે છે .
તિદ્યા એક ગપ્ુ િ ધન છે જેને કોઈ જોઈ શકત ંુ નથી, કોઈ ચોર િેને ચોરી શકત ંુ નથી, કોઈ
િેને લટ
ં ુ ી શકત ંુ નથી. િે બધી રીિે સરુ લક્ષિ રિે છે . એ કદાપી ર્ોિાત ંુ નથી.
તિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓની સંગિ ભગિાનના ધ્યાન, દશખન માટે પરુ િી છે . પ્રયાસ કરિો એ
શ્રિા છે . જો માનિીના હૃદયમાં શ્રિા છે િો કોઈ કામ અશકય નથી.
ુ ી મોક્ષ પ્રાપ્િ કરિા
જેન ંુ સ્િાસ્્ય સારં ુ છે ,જેને કોઈ રોગ નથી િેણે મત્ુ ય ુ આિે િે સમય સધ
માટેના પ્રયત્નો કરિા જ જોઈએ. માનિી માટે એ જરૂરી છે કે િે દાન - પણ્ુ ય, લોક કલ્યાણ િથા
દીન - દુ:ર્ીની મદદ કરે .
ર્રાબ કમોથી બચનાર માનિી ઉપર ઈશ્વર પ્રસન્ન રિે છે . સારા કમો જ સૌથી મોટો
માનિધમખ છે , આ જ જ્ઞાન કલ્યાણ માગખ છે .
ુ કયો
અ શરીર અમર નથી િેને એક હદિસે નાશ થિાન ંુ જ છે િો પછી આિા શરીરથી શભ
કેમ ન કરિા ?
ુ ખ સંિાનના દીઘાખ યન
ુ ી કામના
દરે ક માિા - તપિા માટે એ જરૂરી છે કે િેઓ અજ્ઞાની અને મર્
ુ ંુ દુ:ર્ િો થોડા સમય માટે રિેશે. પરં ત ુ જો
ન કરે , દુિા ન માંગે, કારણ કે આિા સંિાનના મત્ૃ યન
ુ ી જીિશે િો એન ંુ દુ:ર્ લાંબા સમય સધ
ુ ી રિેશે.
િે લાંબા સમય સધ
ુ માિા - તપિાન ંુ નામ ઉજાળે છે . જયારે અજ્ઞાની અને મ ૂર્ખ િેમજ બદ્ધુ િિીન
જ્ઞાની પત્ર
સંિાન િંશના માથે કલંક સમાન િોય છે .
ુ ી, સ્ત્રી, મર્
ુ ખ સંિાન,
કોઈ નીચ માનિીને ત્યાં નોકરી, િાસી અને બગડેલ ં ુ ભોજન, પત્ર
ુ ી આ બધા માનિીના શરીરને િગર અક્ગ્નએ અંદરને અંદર બળિા રિે છે .
તિધિા પત્ર
ુ થી પણ
જેિી રીિે દૂ ધ ન આપનાર ગાયથી કોઈ લાભ નથી મળિો િેિી રીિે એિા પત્ર
કોઈ લાભ નથી જે માિા-તપિાની સેિા ન કરિો િોય.
જેિી રીિે લોકો િાંઝણી ગાયને ઘરમાં રાર્િાન ંુ પસંદ નથી કરિા, એિી રીિે જ ચહરત્ર
િીન અને નાકમાં સંિાનને પણ ઘરમાં રાર્વ ંુ જોઈએ નહિ.
ુ ી સાધના િથા િપ કરિા ઈચ્છિા િો િો આ કાયખ િમારે એકાંિમાં
જો િમે કોઈપણ િસ્તન
જ કરવ ંુ પડે. એકાંિમાં જ મન શાંિ અને ક્સ્થર રિે છે . આત્મ અને પરમાત્મા નો મેળાપ માત્ર
એકાંિ માં જ થાય છે .
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તનધખન માનિીઓ પોિાની ગરીબાઈથી એટલા દુ:ર્ી થઇ જાય છે કે િેમને કશંુ સારં ુ નથી
લાગત.ંુ ગરીબ િથા દુ:ર્ી માનિીને જોઈ િેના નીકટના તમત્રો, સગા પણ િેનાથી નજર બચાિી
એટલા માટે સરકી જાય છે કે કદાચ એ કોઈ મદદ ના માંગે.
જે જ્ઞાની લોકો શાસ્ત્રોન ંુ તનરં િર અધ્યયન નથી કરિા િેઓ નામના િો પંહડિ જરૂર બની
જાય છે પરં ત ુ જયારે પંહડિોની સભામાં જઈ જ્ઞાનની િાિો કરે છે , િો લોકો િેમની િાંસી ઉડાિે છે .
સન્માતનિ વ્યક્તિને પોિાન ંુ અપમાન મત્ૃ ય ુ કરિા િધારે િસમ ંુ લાગે છે .
તનધખન િથા ગરીબ માનિી માટે દરે ક પ્રકારની સભાઓ નકામી છે . િે કોઈ સારી સભા,
સમાજમાં જિો રિે િો ત્યાં િેન ંુ અપમાનજ થાય છે . િેથી િેઓએ આિી સભાઓમાં ન જવ ંુ જોઈએ
કે જ્યાં િેન ંુ અપમાન થત ંુ િોય.
તનધખનિા, ગરીબાઈથી સંઘષખ કરિા માટે બદ્ધુ િની જરૂર પડે છે . બદ્ધુ િની શક્તિથી જ િમે
ગરીબીના શ્રાપમાંથી મક્ુ તિ પામી શકો છો.
ધમખ માત્ર દયાન ંુ જ નામ છે . એ ધમખ ને કદી ધમખ માની શકિો નથી જેમાં દયા ના િોય.
ુ ુ પાસે જ્ઞાન ન િોય, િેના તશષ્ય થિાથી શો લાભ? જે સ્ત્રી પોિાના પતિ સાથે દરરોજ
જે ગર
ઝઘડા કરિી િોય એને પણ ઘરમાં રાર્િાથી શો લાભ? જે લોકો સંકટની ઘડીએ િમારો સાથ ના
આપિા િોય િેિા લોકોની સાથે સંબધ
ં રાર્િાથી શો લાભ? સારા અને જ્ઞાની લોકો િમેશા આિી
ુ
િસ્તઓથી
દુર રિે છે .
જે લોકો િમેશા પગપાળા યાત્રા કરે છે િેમને ર્ાિા પીિાની કોઈ લચિંિા નથી રિેિી.
કારણકે િેઓ જાણે છે કે એમના માટે એનો કોઈ તનયમ કે તનધાખ હરિ સમય નથી િોિો. જે મળશે,
જેવ ંુ મળશે િે ર્ાઈ લઈશ.ંુ આ િાિો થી િેમના શરીર સ્િાસ્્ય પર ર્રાબ અસર થાય છે . અને િે
ુ ાફરી કરનાર પરુ ુ ષ, અમૈથન
ુ સ્ત્રીઓ માટે, અને કરડા
સમય પિેલા જ ઘરડા થઇ જાય છે . આથી મસ
િડકામાં કાપડ માટે િમેશા નકુ શાન જ છે .
બદ્ધુ િમાન મનષ્ુ ય એ છે કે જે િર ઘડીએ એવ ંુ તિચારિો રિે કે મારો સાચો તમત્ર કોણ છે ?
મારો સમય સારો છે કે ર્રાબ ? સારા તમત્રો કેિી રીિે બને ? સારો સમય ક્યારે આિશે ? જો િમે
ુ પામિા માંગિા િોિ િો આ બધી િાિોને ધ્યાનમાં રાર્ીને તનણખય કરિો પડશે
જીિનન ંુ સાચ ંુ સર્
કે મારા માટે સારં ુ શંુ છે અને ર્રાબ શંુ છે ?
ુ દુુઃર્ના િચ્ચે રિેલા અંિરને ઓળર્ો. સર્
ુ પ્રાપ્િ કરિા માટે દુુઃર્થી મક્ુ તિ પામવ ંુ
સર્
જરૂરી છે .
ુ ુ ઇષ્ટદે િ અક્ગ્ન છે . બ્રાહ્મણ બધી જ જાતિઓનો ગર
ુ ુ
બ્રાહ્મણ, ક્ષતત્રય િૈશ્ય આ બધાના ગર
ુ ુ એનો પતિ છે .
છે . નારીનો ગર
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સોનાને જયારે આગમાં િપાિીને ઓગાળિામાં આિે છે ત્યારે જ જાણ થાય છે કે િે
અસલી સોન ંુ છે કે નકલી. િેિી જ રીિે કોઈ માનિીને જાણિા માટે િેની ચારે પ્રકારે કસોટી
ુ (4) િેણે જેટલા કયો કયાખ િોય િેની સમીક્ષા.
કરિામાં આિે છે . (1) ત્યાગ (2) િિખન (3) ગણ
ુ કેિા છે ? િે કેટલો જ્ઞાની છે ?
સારા લોકોની ઓળર્ાણ આિી રીિે થાય છે . િેના ગણ
ુ ોના આધારે જ
બદ્ધુ િ કેિી છે ? સમાજમાં િેન ંુ ચાહરત્ર્ય કેવ ંુ છે ? શ્રેષ્ઠ માનિીઓ પોિાના ગણ
ઓળર્ાણ પામે છે .
જેિી રીિે એક જ વ ૃક્ષ ઉપર ઉગનાર બોર અને કાંટા એક સ્િભાિના નથી િોિા િેિી રીિે
ુ ી
જ એક માિાના ગભખમાંથી જન્મ લેનાર બાળકો પણ એક સ્િભાિના નથી િોિા. આજ પ્રભન
તિલચત્ર લીલા છે . એની ઉપર માનિીનો કોઈ અતધકાર નથી.
ૃ ુ ભાષી નથી િોિ।. જે લોકો ચોખ્ર્ી િાિ મોંફાટ કિી
જે લોકો મ ૂર્ખ િોય છે િેઓ ક્યારે ય મદ
ુ પ્રાપ્િ કરે છે કારણ કે િેઓ
દે છે િેઓ ક્યારે ય દગાબાજ, જુઠા નથી િોિા. આિા માણસો જ સર્
કોઈન ંુ બરુ ં ુ નથી કરિા.
મ ૂર્ખ ( અજ્ઞાની ) લોકો જ્ઞાનીઓની નફરિ કરે છે . જે લોકો ગરીબ છે િેઓ ધનિાનને
જોઇને બળે છે . િેશ્યાઓ પતિવ્રિા ધમખ પાળનાર સ્ત્રીઓને જોઇને અને તિધિાઓ સૌભાગ્યિિી
સ્ત્રીઓને જોઈ ઈષાખ થી સળગિા લાગે છે . હું એમ કહું છં કે જ્ઞાની લોકો અજ્ઞાનીઓની, ધનિાન
લોકો તનધખનની, પતિવ્રિા સ્ત્રીઓ િેશ્યાઓની અને સૌભાગ્યિિી સ્ત્રીઓ તિધિાઓની ઉપેક્ષા કરે .
દાન કરિાથી દહરદ્રિા,ગરીબાઈનો નાશ થાય છે . ઉત્તમ િીવ્ર બદ્ધુ િથી અજ્ઞાનિા દૂ ર થઇ
જાય છે .
જો િમે જ્ઞાનની શક્તિ ધરાિો છો િો ભય િમારી પાસે આિશે જ નહિ, જ્ઞાનથી મોટી
શક્તિ બીજી કોઈ નથી. િમારં ુ ધન ચોરાઈ શકે છે પરં ત ુ જ્ઞાનને કોણ ચોરી શકિાન ંુ િત ંુ ? કોઈ
નહિ.
સંસારમાં સૌથી મોટો રોગ કોઈ િોય િો એ છે કામિાસના. આ રોગ એિો છે જે માનિ
ુ ંુ નામ છે મોિ. ક્રોધથી
શરીરને અંદરોઅંદર ઉધઈની જેમ ર્ાઈ જાય છે . માનિીના બીજા શત્રન
ભયંકર બીજી કોઈ આગ નથી, જે માનિ શરીરને અંદરોઅંદર બાળિી રિે છે . અને માનિીને િેની
ુ થી મક્ુ તિ પામી
જાણ પણ થિી નથી. જ્ઞાન જ માત્ર એિી શક્તિ છે ,જેના િડે આ બધા શત્રઓ
શકાય છે .
જે માનિી પાસે જ્ઞાનની શક્તિ છે . િેના માટે સ્િગખ ની કોઈ તિશેષિા નથી કારણ કે િેને
ુ દુ:ર્ શ ુ િોય છે િે તિશે જાણ િોય છે . બિાદુર અને િીર માનિો માટે મોિ નામની
સ્િગખના સર્
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ુ કોણ કરશે
કોઈ િસ્ત ુ નથી િોિી. કારણ કે જો િીર માનિ જીિનથી મોિ કરિા લાગી જશે િો યિ
?
જે લોકોએ પોિાની ઇન્દ્ન્દ્રઓને પોિાના િશમાં કરી લીધી િોય િેમના માટે જીિનથી
મોિની તિશેષિા નથી રિેિી. જે લોકો જ્ઞાની છે , બદ્ધુ િમાન છે . િેમના માટે સંસારના િમામ ર્જાના
ુ નામાં િેઓ જ્ઞાનને િધ ુ મિત્િ આપે છે .
વ્યથખ છે . ધન અને જ્ઞાનની તલ
સમદ્રુ ઉપર િષાખ થશે િો િેનાથી શો ફાયદો થિાનો ? જેન ંુ પેટ પિેલાથી ભરે લ ં ુ િોય િેને
ભોજન કરાિવ ંુ વ્યથખ છે . જેની પાસે પિેલાથી જ ધનના ઢગલા િોય િેને દાન આપિાથી કોઈ
લાભ નથી.
િષાખ ની ર્રી જરૂર િો એ સકુ ા ર્ેિરોને છે . ભોજનનો આનંદ િો કોઈ ભ ૂખ્યા માનિી જ લઇ
શકે છે . અને દાનન ંુ પણ્ુ ય પણ એ જ સમયે મળશે જયારે િમે કોઈ તનધખનને મદદ કરશો.
સૌથી પતિત્ર પાણી એ જ િોય છે , જે િાદળોમાંથી િરસે છે . સૌથી મોટંુ બળ આત્મબળ છે .
અન્નથી િધીને બીજો કોઈ ર્ાદ્ય પદાથખ નથી. જ્ઞાની લોકો િંમેશા આ તશક્ષાને યાદ રાર્ે છે .
ુ
જે લોકો ગરીબ છે િેઓ િંમેશા ધનની આશા કરિા િોય છે , અને પશઓ
ઈચ્છે છે કે િેઓ
પણ બોલીને િાિો કરે . દરે ક માનિી સ્િગખ લોકની આશાએ જીિિા િોય છે . આ દુતનયાનો તનયમ
છે કે જે કં ઈ િેમની પાસે નથી િોત ંુ િેની આશા લગાિીને બેસી જાય છે . આ જીિન પણ એક
ુ કરે છે . જે કાંઈ િેની પાસે છે િેને
આશા જ છે . દરે ક માનિી પોિાનામાં કોઈને કોઈ ઉણપ મિેસસ
િેઓ ભ ૂલી જાય છે . અને જે નથી િેની આશામાં ગાંડા બની ફરે છે , ધીરજ િો કોઈની પાસે નથી.
સત્યની શક્તિ મિાન છે . આ સત્યની સૌથી મોટી સાલબિી આ પ ૃ્િી છે . િમે જ કલ્પના
કરો કે આ મિાન પ ૃ્િી કઈ શક્તિના આધારે ટકેલ છે . િજારો લાર્ો કોસો દૂ રથી આિનાર સ ૂયખના
પ્રકાશને જોઇ િમને સત્યની શક્તિ તિશે માન નહિ થાય ? આ બધ ંુ એ મિા શક્તિની ભેટ છે જેને
આપણે પ્રભ ુ કિીએ છીએ અને િેજ સત્ય છે .
આ જગિમાં લક્ષ્મી ક્સ્થર છે પરં ત ુ જીિન ક્સ્થર નથી. આ ઘર, સગા - સંબધ
ં ીઓ બધા જ
એક હદિસે નાશ પામિાના છે . આ દુતનયા આર્ી નાશિંિ છે . આ સંસારના સર્જનિાર એકમાત્ર
ભગિાન છે . અતિનાશી ભગિાન સંસારનો સ્િયં નાશ કરે છે . અને સ્િયં એની રચના પણ કરે છે .
ુ ે સદા યાદ રાર્ીએ.
િે જ એક ધમખ છે . િે જ ઈશ્વર છે . આપણા બધાન ંુ એ કિખવ્ય છે કે એ પ્રભન
ુ માં ઝરર્ને અને સ્ત્રીઓમાં માલણને
માનિીઓમાં િજામને,પક્ષીઓમાં કાગડાને,પશઓ
મલીન માનિામાં આિે છે .આ ચારે જણા કારણ િગર કામ બગાડિા િંમેશા િત્પર રિે છે . કામ
બગાડિામાં િેમને િાર નથી લાગિી.
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માનિીને જન્મ આપનારા,યજ્ઞોપતિિ સંસ્કાર કરાિનાર,પરુ ોહિિ,તશક્ષા આપનાર,આચાયખ,
ભયથી મક્ુ તિ અપાિનાર અથિા રક્ષા કરનાર..આ પાંચે જણા તપિા સમાન િોય છે . માણસની એ
ફરજ છે કે િે આ લોકોની આજ્ઞા તપિાનો સંદેશ સમજી માને.
ુ ુ ની પત્ની, તમત્રની પત્ની, પત્નીની માં, આ બધાને પોિાની માિા સમજી
રાજાની પત્ની, ગર
િેમની પ ૂજા કરિી. િેમન તિશે ક્યારે ય ર્રાબ તિચારો પોિાના મનમાં લાિિા નહિ. બદ્ધુ િમાન
લોકોની આ ફરજ છે .
માનિીએ આ સંસારમાં રિીને કાંઈ ને કાંઈ િો કરિા રિેવ ંુ જ જોઈએ. આ દુતનયા
માયાજાળરૂપી છે એટલે પોિાની જાિને પાપોથી બચાિિા માટે ભગિાનની પ ૂજા કરિી જોઈએ.
ુ ાફરીમાં એવ ંુ તિચારીને જ આગળ િધવ ંુ જોઇએ કે ગમે ત્યારે
જીિનની આ લાંબી મસ
િમારો ર્રાબ સમય આિશે. એટલે આિા સમય માટે થોડુંઘણંુ ધન અિશ્ય બચાિીને રાર્વ ંુ .
જયારે માનિીનો ર્રાબ સમય આિે છે ત્યારે િેના પોિાના પણ પારકા થઇ જાય છે . જો આિા
ુ ાબલો થઇ શકે.
સમયે ધન પાસે િોય િો એ કપરા સમયનો મક
ુ િાન િોય િો લગ્ન કરી લેિા જોઈએ.
કન્યા ભલે સદ
ંુ ર ન િોય પરં ત ુ સારા કળ
ૂ ની ગણ
લગ્ન ત્યાં જ કરિા જે લોકો િમારા બરાબરીયા િોય.
આ સંસારમાં બંધનો િો ઘણા બધા છે પરં ત ુ પ્રેમના બંધન કરિા બીજુ ં કોઈ બંધન મોટંુ
નથી. લાકડીમાં કાણંુ પાડનાર િતથયાર કમળના ફૂલમાં કાણંુ નથી પાડી શકત.ંુ
જે સ્ત્રી બીજાને પ્રેમ કરે છે , બીજાને જુએ છે , િે સ્ત્રીનો પ્રેમ ગમે ત્યારે દગો આપી શકે છે .
આિી સ્ત્રીથી િંમેશા દૂ ર રિેવ ંુ જોઈએ. કારણ કે િે કોઈ એકની બનીને નથી રિી શકિી.
એ સ્ત્રી સિોત્તમ માનિામાં આિે છે જે પતિત્ર િોય, ચાલાક િોય, પતિવ્રિા િોય, અને જે
ુ ોિાળી સ્ત્રી જે ઘરમાં િશે િે ઘરમાં
પોિાના પતિને પ્રેમ કરિી િોય, સત્ય બોલાિી િોય. આિા ગણ
ુ રિેશે, એ ઘરમાં િંમેશા ખશ
ુ ીઓ રિેશ.ે એ ઘરને ભાગ્યશાળી ઘર કિી શકાય.
િંમેશા સર્
માનિી માટે એ જરૂરી છે કે િે જ્ઞાની િાિો સાંભળે અથિા ધમખગ્રથ
ં ોન ંુ અધ્યયન કરે , પરં ત ુ
ુ ે સાંભળિાથી મળે છે અથિા
એ િાિન ંુ ધ્યાન રાર્ે કે જે જ્ઞાન કોઈ મિાત્મા, તિદ્વાન, કે મતુ નના મર્
જ્ઞાનને તિસ્િારપ ૂિખક સમજી શકાય છે . િે સ્િયં િાંચીને પ્રાપ્િ નથી થત ંુ .
ુ માં આ સ્થાન
પક્ષીઓમાં સૌથી નીચ અને ર્રાબ તિચારિાળો પક્ષી કાગડો છે અને પશઓ
ુ ને આપિામાં આિેલ ં ુ છે જે
કુ િરાને આપિામાં આિેલ ં ુ છે . આિી જ રીિે આવ ંુ સ્થાન એ સાધઓ
ુ ો સ્િાંગ સજી પાપ કરે છે .
સાધન
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સૌથી મોટો પાપી અને ચંચળ એ િોય છે જે બીજાની તનિંદા કરે છે . જેની તનિંદા આપ કરી
રહ્યા છો િે એ સમયે િો ત્યાં િાજર નથી િોિો પરં ત ુ એ પાપને પ્રભ ુ િો જોઈ રહ્યા િોય છે . િેનાથી
સંિાઈને િમે ક્યાંયે નથી જઈ શકિા, માટે તનિંદાના પાપથી બચો િેમાં જ િમારી ભલાઈ છે .
રજાનો એ ધમખ છે કે િે પોિાના રાજ્યમાં િેશપલટો કરી પોિાની પ્રજા િચ્ચે જઈ િેમના
ુ - દુ:ર્ જાણે. જો એ મિેલમાં જ બેસી રિેશે િો િેને પોિાની પ્રજાની ક્સ્થતિન ંુ જ્ઞાન કેિી રીિે
સર્
થશે ?
જે લોકો પાસે ધન િોય છે િેના તમત્રોની સંખ્યા પણ આપોઆપ જ િધી જાય છે . ધન
આિિા જે સગાસંબધ
ં ીઓ િેનાથી દૂ ર રિેિા િિા, િે પણ પોિાનો પ્રેમ દશાખ િિા દોડિા આિે છે .
જેની પાસે ધન િોય છે લોકો િેને જ મોટો માનિી માનિા લાગે છે . જ્ઞાની, બદ્ધુ િમાન
વ્યક્તિને ધનિાનની પાછળ ફેંકી દે િામાં આિે છે .
આ દુતનયામાં સૌથી મોટંુ બળિાન, શક્તિશાળી કોઈ િોય િો એ છે કાળ(મત્ૃ ય)ુ . િેને
પોિાના િશમાં કરવ ંુ અત્યંિ કપરં ુ અને અસંભિ છે . કાળની સામે કોણ ટકી શકે છે ? કાળને છોડીને
ુ
માનિી બધી િસ્તઓને
પોિાના િશમાં કરી લેિાની શક્તિઓ ધરાિે છે .
મત્ૃ ય ુ અટલ છે જે મનષ્ુ યના જન્મની સાથે જ લર્ી દે િામાં આિે છે . િેને ટાળી શકાત ંુ નથી.
સારા અને ર્રાબ કાયો માનિી જ કરે છે , એટલા માટે િેને સારા નરસા ફળ પણ મળે છે .
િે જેિા કાયો કરે છે િેિા જ િેને ફળ મળે છે .
આ સંસાર િો માયાજાળ છે , એમાં જો કોઈ એકિાર ફસાઈ ગયો િે કદી બિાર નીકળી
શકિો નથી. એ ન ભ ૂલવ ંુ જોઈએ કે માનિ માત્ર કમો કરિા માટે સ્િિંત્ર છે પરં ત ુ ફળ ભોગિિામાં
િે સ્િિંત્ર નથી.
રાજ્યમાં પાપ થત ંુ િોય િો સૌથી મોટો દોષી ત્યાંનો રાજા છે . જેણે આ પાપો થિાં રોક્યા
નિીં.
રાજાની જેમ રાજ પરુ ોહિિ પણ રાજ્યમાં થિા પાપનો દોષી છે . કારણ રાજાને પાપ અને
પણ્ુ ય તિષે જાણ કરિાન ંુ કામ િો રાજ પરુ ોહિિન ંુ છે .
એિી જ રીિે એક પતિન ંુ પણ કિખવ્ય છે કે પોિાની પત્નીને પાપના રસ્િે ન જિા દે . િેને
ર્ોટા કમોની તશક્ષા આપી સમજાિે કે બરુ ા કમોન ંુ ફળ બરુ ં ુ જ િોય છે .
ુ ુ ને પણ િે દોષનો ભાગીદાર માનિામાં આિે છે .
જો કોઈ તશષ્ય પાપી બને િો ગર
ુ , અને પતિ જ સૌથી
પાપીને પાપ બિાિિાથી પાપ રોકાય છે . આ કાયખ માટે રાજા, ગર
િધ ુ ઉપયોગી તસિ થઇ શકે છે .
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જે તપિા પોિાના સંિાનો ઉપર દે િાનો ભાર છોડી જાય છે િે પોિાના જ સંિાનનો સૌથી
મોટો શત્રુ માનિામાં આિે છે .
જે માિા પોિાના સંિાનોને ર્રાબ કામો કરિા નથી રોકિી િેને પણ પોિાના સંિાનોની
સૌથી મોટી શત્રુ માનિામાં આિે છે .
અત્યંિ સ્િરૂપિાન સ્ત્રી પણ પતિની શત્રુ િોય છે . કારણ કે િેને પોિાના સૌંદયખન ંુ અલભમાન
થઇ જાય છે .
ુ ખ પત્ર
ુ પણ કુ ળન ંુ કલંક માનિામાં આિે છે .
મર્
એટલા માટે જ પોિાના પહરશ્રમથી કુ ટંુ બન ંુ પોષણ કરનાર તપિા, પતિવ્રિા સ્ત્રી, પોિાની
ુ આ બધા પહરિારના સર્
ુ ના સાધન માનિામાં
સદ
ંુ રિા ઉપર ગિખ ન કરનારી સ્ત્રી, અને જ્ઞાની પત્ર
આિે છે .
કોઈ પાપી રાજાના દે શમાં રિેિા કરિા કોઈ અન્ય દે શમાં જઈને રિેવ ંુ સારં ુ છે . પાપી,
સ્િાથી, દગાબાજ, તમત્રો કરિા બિેિર એ જ છે કે તમત્રો જ ન િોય.
ચહરત્રિીન, કુ લટા પત્ની કરિા કું િારા રિેવ ંુ ઉત્તમ છે . ચહરત્રિીન પત્ની ઘરમાં િોય િો એ
ુ શાંતિ નથી િોિા.
ઘરમાં કદાપી સર્
ુ નથી મળત.ંુ
જ્યાંનો રાજા પાપી િોય ત્યાની પ્રજાને કદી સર્
ુ ુ પોિાનો તશષ્ય બનાિી લેશે િો ગર
ુ ુ ને શાંતિ નહિ મળે , અને
જો કોઈ દુષ્ટ વ્યક્તિને ગર
િેને બદનામી થશે.
ુ ો શીર્િા જોઈએ. જેમકે, સિારે િિેલા ઊઠી
દરે ક બદ્ધુ િમાન વ્યક્તિએ મરઘાથી ચાર ગણ
ુ માટે કાયરિા ન દાર્િિી, કોઈ પણ ર્િાની િસ્ત ુ લાિે િો પહરિાર સાથે િિેંચીને
જવ,ંુ યિ
ુ ો અપનાિી જીિનારો માનિી ક્યારે ય
ર્ાિી અને પોિાની પત્નીને િફાદાર રિેવ.ંુ આ ચાર ગણ
અસફળ નથી બનિો.
સારી રીિે લાભદાયક િાિ જ્યાંથી પણ મળે , માણસે શીર્ી લેિી જોઈએ.
ુ ો શીર્િા જોઈએ. કાગડો િંમેશા એકાંિમાં મૈથન
ુ કરે છે ,
માણસે કાગડામાંથી ચાર ગણ
લચ્ુ ચાઈમાં િે મોર્રે છે , ક્યારે ક આિનાર ર્રાબ સમય માટે િે પોિાની પાસે ભોજનનો સંગ્રિ
રાર્ે છે , િે કદી પણ આળસ ુ નથી બનિો અને કદી કોઈની ઉપર તિશ્વાસ નથી કરિો.
ુ ો શીર્િા જોઈએ. િધારે ભ ૂર્ િોિા છિાં જેટલ ં ુ મળે િેટલ ં ુ
માનિીએ કુ િરાથી પાંચ ગણ
ર્ાઈને સંિોષ માનિો, િંમેશા ગાઢ તનિંદ્રા માણિી, ગાઢ તનિંદ્રામાં િોિા છિાં િંમેશા સજાગ રિેવ,ંુ
િફાદારી તનભાિિી, શત્રુ અને તમત્રની ઓળર્ાણ રાર્િી. અને શત્રુ પર આક્રમણ કરવ.ંુ
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ુ ો સમજી અને અપનાિી લે િો એ માનિીને જીિનભર તનષ્ફળિા નિી
જો માનિી સારા ગણ
મળે . આિા લોકો િંમેશા ઉન્નતિ કરિા રિેશે. ધન, લાભ, યશ, કીતિિ, બધા એ માનિીને મળે છે .
બદ્ધુ િમાન એિા માનિીને માનિામાં આિે છે જે ધીરજિાન િોય, સિનશીલ િોય, જે દુ:ર્
ુ મળિાથી એકદમ ફુલાઈ જાય નહિ.
આિિાથી રડે નહિ અને સર્
ધનનો નાશ થિાથી દરે ક માનિીને પીડા થાય છે . કોઈ દુષ્ટના અપમાન કરિાથી
માનતસક કષ્ટ થાય છે . પરં ત ુ બદ્ધુ િમાન માનિી એ જ છે જે દુ:ર્ને, કષ્ટને, હૃદય પર ભારરૂપ
બનિા નથી દે િો.
જે લોકો ધનની લેિડ - દે િડમાં, તિદ્યા અથિા કોઈપણ પ્રકારન ંુ જ્ઞાન શીર્િામાં, ર્ાિાુ ી થાય છે .
પીિામાં અને હિસાબ-હકિાબમાં સંકોચ નથી રાર્િા િેઓ સર્
માનિી માટે એ જરૂરી છે કે લેિડ-દે િડમાં પોિાનો હિસાબ-હકિાબ (કાગળ ઉપર) ચોખ્ર્ો
રાર્ે. એના િગર કોઈની સાથે લેિડ-દે િડ ન કરિી. એના લીધે જ સંબધ
ં ો પણ બગડિા નથી.
કારણ કે પછી માનિી નહિ કાગળ બોલે છે .
જે લોકો સંિોષ અને ધીરજથી કામ કરે છે િેઓન ંુ મન શાંિ રિે છે . જેઓ ધનના લોભમાં
આંધળાભીંિ બની આમિેમ ભટકિા ફરે છે િેઓ પોિાના મનની શાંતિ ર્ોઈ બેસે છે . એિા લોકો
પોિાની જાિે માનતસક રોગ લગાિી બેસે છે . જે એમના માટે ઘાિક તસિ થાય છે .
ુ રિે છે . િેમને ધનના અભાિન ંુ
એિા લોકો ભાગ્યશાળી િોય છે જેઓ જે મળે છે િેમાં ખશ
ુ રિેવ ંુ િેમની આદિ બની જાય છે .
કોઈ દુ:ર્ નથી. િંમેશા ખશ
ુ રિે, ભલે પછી િે સ્િરૂપિાન ન િોય
દરે ક પરુ ુ ષ માટે એ જરૂરી છે કે પોિાની પત્નીથી ખશ
પરં ત ુ િેના હૃદયમાં પતિ માટે પ્રેમ િોય.
ુ રિેિાની આદિ રાર્િી જોઈએ. ઘરન ંુ
એિી રીિે ઘરમાં જેવ ંુ ભોજન િોય િેને ર્ાઈને ખશ
ુ -શાંતિ મળે છે .
ૃ થી ઓછં નથી િોત.ંુ િેનાથી જ સર્
ભોજન ગમે િેવ ંુ િોય, અમિ
સંિોષથી િધીને માનિી માટે શાંતિનો બીજો કોઈ માગખ નથી. કારણ કે દરે ક માનિીને
ુ ાર આપ્ય ંુ છે .
કુ દરિે િેના ભાગ્ય અનસ
બે બ્રાહ્મણો, અક્ગ્ન, પતિ-પત્ની, સ્િામી અને સેિક, િળ અને બળદ આ બધાની િચમાંથી
ક્યારે ય પસાર થવ ંુ નહિ. કારણ કે બે બ્રાહ્મણો ગંભીર તિષય કે ધમખ શાસ્ત્ર ઉપર ચચાખ કરી રહ્યા
િોય, આિા સમયે િેમની િચ્ચેથી કોઈ પસાર થાય િો િેમની ચચાખ માં તિક્ષેપ પડશે અને ક્રોધે
ભરાઈ કદાચ બ્રાહ્મણ િમને શાપ પણ આપી દે . પતિ-પત્ની િચ્ચેથી પણ પસાર થવ ંુ નહિ, િેમના
રં ગમાં ભંગ પડશે. અક્ગ્ન િચ્ચેથી પસાર થશો િો િે િમને બાળી નાર્શે.
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ુ ુ , બ્રાહ્મણ, ગાય, કું િારી કન્યા, અને બાળકો આ બધાને ક્યારે ય પગ
આગ, વ ૃિ, ગર
લગાિિો જોઈએ નહિ. આવ ંુ કરિાથી પાપ લાગે છે . આ બધાન ંુ સન્માન કરવ ંુ દરે ક માનિીનો
ધમખ છે .
બળદગાડીથી પાંચ િાથ, ઘોડાથી દશ િાથ, અને િાથીથી સો િાથ દુર રિેવ ંુ જોઈએ. અને
જો કોઈ પાપી, સ્િાથી અને દગાબાજ માનિી મળે િો િેનાથી દુર રિેિાની કોઈ સીમા નથી. એના
માટે િો દે શ છોડીને નાસી જાઓ િો પણ સારં ુ ગણાશે.
ુ ાં રાર્ી ચલાિિા માટે અંકુ શ, ઘોડાને કાબમ
ુ ાં રાર્ી ચલાિિા માટે ચાબકુ
િાથીને કાબમ
ુ ાં રાર્િા માટે લાકડીની જરૂર પડે છે . પરં ત ુ પાપી, દુષ્ટ લોકો
અને શીંગડાિાળા પ્રાણીઓને કાબમ
ુ ાં નથી આિિા. સાધારણ ઠપકાનો િેમની ઉપર કોઈ પ્રભાિ નથી પડિો.
ક્યારે ય સિેલાઈથી કાબમ
એમને િશ કરિા માટે િો િલિાર ઉઠાિિી પડે છે . આિા દુષ્ટ લોકો આિા ભયથી પણ સીધા
માગે ન ચાલિા િોય િો િેમની િત્યા કરી દે િામાં કોઈ બરુ ાઈ નથી. બરુ ાઈને જડથી કાપી નાર્િી
મોટો ધમખ છે .
બ્રાહ્મણને પ્રસન્ન કરિા માટે િેને ભોજન કરાિવ ંુ જોઈએ. કાળા ઘનઘોર િાદળો છિાયેલા
ુ થાય છે . જ્ઞાની પરુ ુ ષને બીજાને સર્
ુ ી જોઈ ખશ
ુ ી થાય છે .
જોઈ મોર ખશ
બ્રાહ્મણો િંમેશા પોિાના યજમાનોને ધનિાન અને ર્ાિા-પીિા જોિા માંગે છે . િેમની
ઈચ્છા એિી જ િોય છે કે િેમના યજમાનના ધનના ભંડાર ભરે લા રિે અને િે એમના જેિાઓને
ભોજન કરાિિા રિે.
જો શત્રુ િમારા કરિા િધ ુ શક્તિશાળી િોય િો િેની સાથે પ્રેમથી વ્યિિાર કરીને િેને
ુ ાં લેિો એ પણ એક કળા છે .
પોિાના િશમાં કરી લો. મીઠી મીઠી િાિો કરી િેને કાબમ
ુ ા માનિી સાથે ભલાઈ કરિી ઉલચિ નથી. બરુ ાઈને બરુ ાઈથી જ મારી શકાય
કોઈપણ બર
છે . જેિી રીિે લોર્ંડ િડે લોર્ંડને કાપિામાં આિે છે .
ુ ે નમ્રિા, પ્રેમનો આશરો લઇ િેને પોિાના િશમાં કયાખ બાદ
અતધક શક્તિશાળી શત્રન
િેનાથી બદલો લો. ધમખયધ્ુ ધમાં દરે ક િતથયારનો ઉપયોગ થઇ શકે છે .
રાજાની શક્તિ િેની બિાદુર સેના િોય છે . બ્રાહ્મણની શક્તિ િેન ંુ જ્ઞાન અને ધમખશાસ્ત્રોન ંુ
ુ ાની િોય છે .
અધ્યયન િોય છે . નારીની શક્તિ િેન ંુ રૂપ, સૌંદયખ િથા યિ
જે િળાિમાં િધારે પાણી િોય છે િંસ ત્યાં જઈને જ તનિાસ કરે છે અને જયારે પાણી
સકુ ાઈ જાય છે િો િેઓ બીજા િળાિની શોધમાં નીકળી જાય છે . િષાખ થયા બાદ જયારે એ
િળાિમાં પાણી ભરાઈ જાય છે , િો એ િંસો પાછા ત્યાં આિી જાય છે . આ કેિળ સ્િાથખની િાિ છે .
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ુ માં અને
દરે ક કાયખ પોિાના સ્િાથખ માટે ન કરવ ંુ જોઈએ. કોઈનો િાથ પકડો િો િંમેશને માટે , સર્
દુ:ર્માં સાથે રિો. દુ:ર્ના સમયે કોઈનો સાથ ન છોડો.
ુ ા
ક્રોધી સ્િભાિિાળા, કટુ િાણી બોલનારા,દહરદ્ર અને પોિાના સગા-સંબધ
ં ીઓ સાથે શત્રિ
રાર્િાિાળા,ચહરત્રિીન િથા નીચ લોકો સાથે તમત્રિા રાર્િાિાળા,નીચ લોકોની નોકરી
કરિાિાળા લોકો,આ છ ર્રાબ કમખ કરિાિાળા લોકો માટે પ ૃ્િી નરક ભોગિિા સમાન છે . આ છ
કમખ માનિીના સૌથી મોટા દુશ્મન છે , િેનાથી બચીને રિેવ ંુ જોઈએ.
અજ્ઞાનીઓ પોિાના માટે પણ કશંુ કરી શકિા નથી. ન િેમના પોિાના પહરિારના લોકોના
હિિ માટે પણ કશંુ કરી શકે છે , િેમજ શત્રુ સામે લડિાન ંુ સાિસ પણ કરી શકિા નથી. િેમન ંુ
જીિન વ્યથખ બની જાય છે .
ુ અતિ આિશ્યક છે , જેમકે મીઠી િાણી બોલિી, િચનોન ંુ
માનિી માટે કેટલીક િસ્તઓ
પાલન કરવ,ંુ ઇન્દ્ન્દ્રયોને પોિાના િશમાં રાર્િી.
િેમ જો ર્રે ર્ર સાચા માનિી બનિા માંગિા િોય િો, મિાન બનિા માંગિા િોય િો
ુ કરો, કોઈન ંુ પણ બરુ ં ુ કરિાના તિચારો છોડી દો અને િેિા દરે ક
સૌથી પિેલા પોિાના હૃદયને શિ
માનિીની મદદ કરો જે દુ:ર્ી છે , તનરાધાર છે , મજબરુ છે . આજ સાચી માનિિા છે .
ુ ધ
જેિી રીિે ફૂલોમાંથી સગ
ં આિે છે , િલમાંથી િેલ નીકળે છે , લાકડાને બાળિાથી આગ
નીકળે છે , દૂ ધમાંથી ઘી અને માર્ણ નીકળે છે , શેરડીમાં રસ નીકળે છે અને િે રસથી ગોળ અને
ુ કોઈને દે ર્ાિી નથી પરં ત ુ િેની સત્યિાને નકારી પણ શકાય
મોરસ બને છે . _આ બધી િસ્તઓ
નહિ. આિી રીિે જ માનિીના શરીરની અંદર એક આત્મા િસેલો િોય છે જે આપણને દે ર્િો િો
નથી પરં ત ુ િેને આપણે આપણી બદ્ધુ િથી માનીએ છીએ.
આપણે આત્માના આ રિસ્યોને સમજીએ અને જાણી લઈએ. આપન ંુ શરીર એક આત્મા છે .
ુ ધ
એની અંદર આત્મા એિી રીિે સમાયેલ છે જેિી રીિે િાલમાં િેલ, ફૂલોમાં સગ
ં .
ુ ખ તશષ્યને ઉપદે શ આપિો. ચહરત્રિીન કન્યા અને સ્ત્રીન ંુ ભરણ-પોષણ કરવ.ંુ દુ:ર્ી લોકો
મર્
ુ ી
સાથે ઉઠવ-ંુ બેસવ.ંુ _ આ બધી િાિોથી બદ્ધુ િમાન માણસો દુ:ર્ી થાય છે . આિા લોકો સાથે સર્
માણસો પણ બેસે િો દુ:ર્ી થઇ જાય છે .
ુ ડ હદિસે જોઈ શકિો નથી, િેમાં સ ૂયખનો શો િાંક છે ? કદીનના ઝાડ ઉપર પાંદડા
ઘિ
િેમજ ફૂલ નથી ર્ીલિા િેમાં િસંિનો શો િાંક છે ? ચાિકના મોંમાં િષાખન ંુ એક ટીપ ંુ નથી પડત ંુ
િેમાં િાદળનો શો િાંક છે ? આ બધ ંુ ભાગ્યને આભારી છે , તિધાિાની દે ણ છે .
ુ ચાપ ભોજન કરવ ંુ સ્િાસ્્ય
ભોજન કરિી િર્િે માનિીએ િંમેશા મૌન રિેવ ંુ જોઈએ. ચપ
માટે ઘણંુ જ લાભદાયી માનિામાં આિે છે .
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સેિાનો અિસર આિિા સેિકની સેિાની જાણ થાય છે . દુ:ર્ આિે ત્યારે સગાસંબધ
ં ીઓના પ્રેમની જાણ થાય છે . સંકટની ઘડીએ તમત્રની તમત્રિાની જાણ થાય છે . તનધખન બની
જિા પત્નીના પ્રેમની જાણ થાય છે .
નદી, શસ્ત્રધારી, લાંબા નિોર, શીંગડાિાળા પશ,ુ સ્ત્રી અને રાજદરબારના લોકો ઉપર
તિશ્વાસ રાર્િો ઘાિક તસિ થાય છે . નદીની લિેરો ક્યારે ક ઊંડા પાણીમાં ઘસડી જાય છે . શસ્ત્રધારી
ક્યારે ક હુમલો કરી શકે છે . લાંબા નિોરિાળા પશ,ુ શીંગડાિાળા પ્રાણી ક્યારે ક નિોર મારી કે
શીંગડા મારી ઘાયલ કરી શકે છે . સ્ત્રી ક્યારે ય પણ જુઠું લાંછન લગાિી શકે છે . િેમજ રાજકુ ળના
લોકો નાની અમથી િાિે રોષે ભરાઈ શકે છે . એટલે િેમના િરફથી પણ ક્યારે ક ર્િરો ઉભો થઇ
ુ ા બંને ર્રાબ છે .
શકે છે . આ લોકો સાથે તમત્રિા કે શત્રિ
ઉમદા, સ્િાહદષ્ટ ભોજન પચાિિાની શક્તિ, સદ
ંુ ર પત્ની અને દાન આપિાની ક્ષમિા, આ
ુ પામિા માટે કઠોર પહરશ્રમ કરિો પડે છે .
બધી સાધારણ િાિો નથી. આ િસ્તઓ
દરે ક પિખિના ગભખમાં િીરા નથી િોિા. દરે ક િાથીના મસ્િકમાં મણી નથી િોિા. બધી
જગ્યાએ સારા માણસો નથી મળિા. દરે ક જ ંગલમાં ચંદનના ઝાડ નથી િોિા. દરે ક ચળકિી િસ્ત ુ
સોન ંુ નથી િોિી.
ુ ુ ને છોડીને જિા રિે
દલક્ષણા લીધા બાદ બ્રાહ્મણ યજમાનને, તિદ્યા પ્રાપ્િ કયાખ બાદ તશષ્ય ગર
છે . એિી જ રીિે આ સંસારનો તનયમ છે કે દરે ક જીિજ ંત,ુ મનષ્ુ ય પોિાન ંુ કામ પ ૂરં ુ થિા આ
સંસાર છોડીને જિા રિે છે .
નદી હકનારે આિેલા વ ૃક્ષો ગમે ત્યારે ત ૂટીને પાણીમાં િિી જાય છે . િેમ મંત્રી િગરનો રાજા
ગમે ત્યારે રાજપાટ ર્ોઈ શકે છે .
આ દુતનયામાં એિો કયો માનિી છે જેમાં કોઈ દોષ ન િોય. માનિીએ એ િાિ ન ભ ૂલિી
ુ ી નથી રિેત ંુ અને સદા કોઈ દુ:ર્ી નથી રિેત.ંુ સર્
ુ - દુ:ર્ િો િડકાજોઈએ કે સદા કોઈ સર્
છાંયડાની જેમ આિિા જિા રિે છે .
પોિાના પહરિારની રક્ષા કરિા માટે કોઈ એકની કુ રબાની આપી દે િી જોઈએ. દે શની રક્ષા
કરિા માટે પોિાન ંુ સિખસ્િ કુ રબાન કરી દે વ ંુ જોઈએ. આત્મરક્ષા કરિા માટે પોિાની જાિને
કુ રબાન કરિામાં સંકોચ રાર્િો જોઈએ નહિ.
પોિાની શક્તિના બળે માનિી અશક્ય અને સખ્િમાં સખ્િ કામ આસાનીથી કરી શકે છે જો
િેનામાં આત્મતિશ્વાસ િોય િો.
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િેપારી માટે કોઈ પણ દે શ દુર નથી િોિો. િે પોિાના ધંધા માટે ગમે ત્યાં જઈ શકે છે .
તિદ્વાનો માટે આ દુતનયામાં બધા માગો ખલ્ુ લા િોય છે . િે લોકો ગમે ત્યાં જાય, દરે ક દે શમાં િેનો
આદર થાય છે .
રાજાની આજ્ઞા, કન્યાદાન અને પંહડિના શ્ર્લોકો એક જ િાર થાય છે . રાજા એક જ િાર
હુકમ કરે છે . ત્યારબાદ એ હુકમન ંુ પાલન કરિામાં આિે છે . ન કરનારને સજા મળે છે . કન્યાદાન
જીિનમાં એક જ િાર કરિામાં આિે છે . પંહડિજી પણ દરે ક કાયખમાં માત્ર એક જ િાર શ્ર્લોક બોલે
છે .
સંકુલચિ માનસિાળા અને નીચ લોકોની નજરમાં ધન જ સૌથી મોટી શક્તિ છે . એ લોકો
િંમેશા ધનના લોભમાં આંધળા બની ફરિા રિે છે . િેમના જીિનનો એકમાત્ર ધ્યેય િોય છે ધન
પ્રાપ્િ કરિાનો.
મધ્યમ િગખ ના લોકો ધનની સાથે સાથે પોિાની માનમયાખ દા પણ જાળિી રાર્િા માંગે છે .
િેમને ધનની સાથે સાથે પોિાની ઈજ્જિ -આબરૂ સાથે પણ પ્રેમ િોય છે .
ુ નામાં
પરં ત ુ આ બે િગોની સાથે સાથે એક ત્રીજો િગખ ઉત્તમ પરુ ુ ષોનો છે . જે ધનની તલ
ુ બ જે માનિીની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા નથી, ઈજ્જિ નથી
સન્માનને જ શ્રેષ્ઠ માને છે . િેમના મિ મજ
િેમન ંુ જીિન પણ મ ૃત્યુ કરિા બદિર િોય છે .
દીપક અંધકારને ર્ાઈ જાય છે એટલે કે િે પ્રકાશને જન્મ આપે છે . પરં ત ુ િેનાથી કાજલ
(કાલીમા) પેદા થાય છે . એનાથી એક િાિ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે લોકો પાપની કમાણી ર્ાય છે .
ુ િીન, મંદબદ્ધુ િ િથા બદમાશ િોય છે , જે માિા તપિાની સેિા નથી કરિા પરં ત ુ
િેમના સંિાન ગણ
ુ ાઈથી
િેમને િંમેશા કસ્ટ આપે છે . માટે િંમેશા મિેનિની કમાણીથી ર્ાવ ંુ જોઈએ. બાળકોને પણ બર
દુર રાર્ો કારણ કે પાપની કમાણી િમને િથા િમારા પહરિારને લઇ ડૂબશે.
બદ્ધુ િમાનને આપેલ ં ુ ધન દાની પાસે બમણંુ થઈને પાછં આિે છે . એટલા માટે જેઓ દાનિીર
છે િેમણે િંમેશા બદ્ધુ િમાનોને જ દાન આપવ.ંુ જે તિદ્વાન નથી, દાનને યોગ્ય નથી, એિા લોકોને
દાન આપિાથી કોઈ લાભ નથી. બલકે આવ ંુ દાન કરિાથી પાપ લાગે છે .
ુ અલગ અલગ નથી િેિી રીિે પાપ અને દાન પણ એક સાથે નથી મળી
દાન અને ગણ
ુ ુ ષો આ બંનેના અંિરને સારી રીિે ઓળર્ે છે .
શકિા. જ્ઞાની પર
ુ
જયારે પણ માનિીન ંુ પેટ ર્રાબ થાય છે , િેમાં દદખ થાય છે િો િેણે દિાના રૂપમાં શિ
પાણી પીવ ંુ જોઈએ. આનાથી િેના પેટનો રોગ મટી જશે.
ભોજન પિેલા પાણી પીવ ંુ શક્તિદાયક માનિામાં આિે છે . ભોજન કરિી િર્િે િચમાં
ૃ સમાન છે . પરં ત ુ ભોજન પછી પાણી પીવ ંુ તિષથી ઓછં નથી.
પાણી પીવ ંુ અમિ
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જે લોકો જ્ઞાનને લક્ષ્ય માનીને કામ નથી કરિા િેમના માટે જ્ઞાન વ્યથખ છે , કારણ કે િે
કિખવ્ય અને અકિખવ્યન ંુ અંિર નથી સમજી શકિો.
સેનાપતિ ન િોય િો સેના વ્યથખ છે . િેિી રીિે જ પતિ િગર પત્નીન ંુ જીિન વ્યથખ છે . જે
ભણેલા-ગણેલા જ્ઞાની લોકો સભ્યિાન ંુ પાલન નથી કરિા િેમની તશક્ષા વ્યથખ છે . જ્ઞાની પરુ ુ ષ િો
ુ રી જાય છે . પરં ત ુ જેઓ અજ્ઞાની છે િેમના માટે િો સધ
ુ રિાના દ્વાર પણ બંધ
ઠોકર ર્ાઈને પણ સધ
થઇ જાય છે .
ુ દ્વારા ધન િડપ કરી લેિાન ંુ
વ ૃિાિસ્થામાં જેની પત્ની મરી જાય, એિા સમયે ભાઈબંધઓ
િેમજ ભોજન માટે બીજા લોકોની દયા ઉપર જીિિાન,ંુ અ ત્રણ િાિો પરુ ુ ષ માટે અત્યંિ કષ્ટદાયક
માનિામાં આિે છે . વ ૃિાિસ્થામાં માત્ર પત્ની જ માનિીનો સાથ આપે છે જો પત્ની સાચી પતિવ્રિા
િોય િો. આિી દશામાં વ ૃિાિસ્થા સૌથી િધ ુ કષ્ટદાયક બની જાય છે . માટે દરે ક માનિીએ એ
અિસ્થા માટે થોડુંઘણંુ ધન બચાિી રાર્વ ંુ જોઈએ.
જે લોકો યજ્ઞ નથી કરિા, દાન-પણ્ુ ય નથી કરિા, િેમના માટે િેદોનો પાઠ બેકાર છે . દાન
ુ કાયખ સફળ નથી બનત.ંુ
તિના કોઈપણ શભ
જે લોકો માત્ર દે ર્ાડો કરિા દાન કરે છે , પોિાની પ્રશંસા માટે યજ્ઞ કરાિડાિે છે િેિા
ુ ફળ નથી મળત.ંુ
લોકોને પણ િેમના દાન-યજ્ઞન ંુ શભ
દે િિા ન િો લાકડીઓમાં િસે છે ન િો પત્થરોમાં. એ િો કેિળ ભતિોના હૃદયમાં િસે છે .
ુ ી પિોંચિાનો એક માત્ર રસ્િો એ જ
પોિાની આત્મશક્તિના બળે િમે િેને જોઈ શકો છો. પ્રભ ુ સધ
છે .
માનિીએ િંમેશા શાંિ રિી સંયમથી કામ લેવ ંુ જોઈએ. ધીરજથી બધા કામો કરિા જોઈએ.
ુ ી જ િાિ સીતમિ રાર્િી જોઈએ. એનાથી જ જીિનન ંુ
ધનનો મોિ, લોભ છોડી ર્ાિા-પીિા સધ
ુ પ્રાપ્િ થાય છે .
સાચ ંુ સર્
મોિ માયાની જાળમાં ફસાયેલા કોઈપણ માનિીના આત્માને શાંતિ નથી મળિી.
જે તિદ્યાથી િમે પોિાન ંુ પેટ નથી ભરી શકિા, િમારા પહરિારન ંુ ભરણ - પોષણ નથી કરી
શકિા એ તિદ્યાથી કોઈ લાભ નથી, િે વ્યથખ છે . એ તિદ્યા ધનનો લાભ િો ત્યારે જ આપી શકે છે
જયારે િમે એનો ઉપયોગ કરો.
જે ધનનો માત્ર સંગ્રિ કરિામાં આવ્યો િોય િેનો શો લાભ ! મ ૃત્યુ બાદ એ ધન અિી જ રિી
જિાન.ંુ ધનનો લાભ િો દાન આપિાથી જ થાય છે . ધનને ર્રાબ કામમાં િાપરવ ંુ એ પણ પાપ
છે .

http://suratiundhiyu.wordpress.com/

Page 18

ુ માનિામાં આિે છે . પતિવ્રિા સ્ત્રી દે િી માનિામાં
જે પાણી ધરિીમાંથી નીકળે છે િેને શિ
આિે છે . જે રાજા પ્રજાની ભલાઈની િાિો તિચારે છે િે જ રાજા શ્રેષ્ઠ માનિામાં આિે છે . અને જે
ુ અને શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ માનિામાં આિે છે .
બ્રાહ્મણ સંિોષી િોય છે િે જ શિ
જે બ્રાહ્મણ ધનની પાછળ પાગલની જેમ દોડે છે , પોિાના ધમખ-કમખને ભ ૂલી જાય છે િે
આદરને યોગ્ય નથી રિેિો.
જેની પાસે સંિોષ નથી અને િે આળસ ુ છે , િેમજ જે રાજા દ્રઢ મનોબળિાળો નથી એિા
લોકોનો તિનાશ િિેલો થાય છે .
કેિળ ઉચ્ચ કુ ળમાં જન્મ લેિાથી કોઈ માનિી મિાન નથી બનિો. મિાન બનિા માટે િેને
તશક્ષાની જરૂર િોય છે . માનિી ભલે િલકા કુ ળમાં જન્્યો િોય, તનધખન િોય, પરં ત ુ તિદ્યા પ્રાપ્િ કરી
િે બદ્ધુ િમાન, મિાન બની શકે છે િેમાં કોઈ આશ્ચયખની િાિ નથી.
જે લોકો માંસાિારી છે , મહદરાન ંુ સેિન કરે છે િેિા લોકોને અભણ અને અજ્ઞાની જ
ુ
ગણિામાં આિે છે . એિા લોકો માનિ જન્મમાં પણ પશઓ
જેિા છે . આિા માનિજાતિમાં જન્મ
લેનાર પશ ુ મનોવ ૃતત્ત ધરાિનાર લોકોના પાપોથી ધરિી ભરાઈ ગઈ છે .
યજ્ઞને ધમખ પ ૂજાનો મિાન માગખ બિાિિામાં આવ્યો છે કારણ કે યજ્ઞ કરિાથી જે િાદળો
બંધાય છે િેનાથી િષાખ થાય છે . આ િષાખ ને કારણે અન્ન પેદા થાય છે . જો યજ્ઞમાં અન્નદાન
કરિામાં ન આિે િો યજ્ઞ આર્ા દે શને બાળી નાર્શે િેટલ ં ુ જ નહિ િે પરુ ોહિિને પણ બાળી
નાંર્શે. જે યજમાન પોિાના પરુ ોહિિને દાન-દલક્ષણા નથી આપિો યજ્ઞ િેને પણ બાળીને ભસ્મ
બનાિી દે છે .
જે લોકો જન્મ - મરણના બંધનોમાંથી મતુ િ બનિા માંગે છે , િેમણે કામ, ક્રોધ, લોભ,
મોિને પોિાના માટે ઘાિક ઝેરથી પણ િધ ુ ઘાિક માનવ ંુ જોઈએ. છળ, કપટ, જુઠ, દગો, આ
બધાને છોડી દે િા પડશે. િેના સ્થાને દયા, ધીરજ, દીન-દુ:ર્ી લોકોની સેિા, સત્યન ંુ પાલન, જુઠથી
ુ ા િેમજ કામ-ક્રોધથી દુર રિેવ ંુ જોઈએ. આ બધાને જીિનન ંુ સિખ પ્રથમ કિખવ્ય માની પોિાન ંુ
ધ્રણ
ુ ે અપખણ કરી સાચા હૃદયથી સત્યના માગે ચાલવ ંુ પડશે, એજ સાચો કલ્યાણ માગખ છે .
સિખસ્િ પ્રભન
જેિી રીિે તિષ િગરનો સાપ કોઈ નકુ શાન નથી પિોંચાડી શકિો, એિી રીિે એ બ્રાહ્મણ,
જેણે પોિાની તિદ્યાને િેચી દીધી િોય અથાખ િ જે પોિાની તિદ્યા િેચીને ધન કમાઈ રહ્યો િોય,
સમય આવ્યે જે શદ્રુ ન ંુ અન્ન પણ ર્ાઈ લેિો િોય, િેની કમખશક્તિ નસ્ટ થઇ જાય છે . િે પોિાના
કોઈપણ યજમાનન ંુ ભલ ં ુ કરી શકિો નથી.
જેિી રીિે સાપન ંુ િતથયાર િેન ંુ તિષ છે , િેિી રીિે જ બ્રાહ્મણે પણ જાણી લેવ ંુ જોઈએ કે
િેણે ભ ૂલથી પણ પોિાની તિદ્યાનો સોદો ન કરિો. જ્ઞાન જ િેની શક્તિ છે .
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આ સંસારમાં કેટલાક જીિો એિા પણ છે જેમને ઊંઘમાંથી જગાડિામાં આપણને નકુ શાન
જ છે . આ િાિ સાપ, રાજા, તસિંિ, બાળક, કોઈ બીજાનો કુ િરો, િેમજ ગાંડો માનિી િગે રેને લાગ ુ
પડે છે . આમાંથી ગમે િે એકને પણ ઊંઘમાંથી જગાડશો િો નકુ શાન િમને જ થશે.
ુ ાફર, ડરથી ગભરાયેલો રસોઈયો, િથા ચોકીદાર ઊંઘી
તિદ્યાથી, શાિી નોકર, ભ ૂખ્યો મસ
રહ્યા િોય િો િેમને જગાડિામાં કોઈ સંકોચ રાર્િો જોઈએ નહિ. કારણકે િેમન ંુ કામ જાગિાથી જ
થત ંુ િોય છે .
તિદ્યાથી જો ઊંઘિો રિેશે િો એ પોિાની તશક્ષા પ ૂરી કરી શકશે નહિ. શાિી નોકર ઊંઘી રહ્યો
ુ ાફર ઊંઘી
િશે અને કદાચ રાજાને િેની જરૂર પડશે િો એને નોકરીથી િાથ ધોિા પડશે. ભ ૂખ્યો મસ
રહ્યો િશે િો કોઈ િેને લટ
ં ુ ી લેશે િેિા ભયથી િે અડધો જાગિો િશે, િેને જગાડી ભોજન કરાિવ ંુ
જ ઉત્તમ છે . ભયભીિ રસોઈયાને જગાડી િેને ભયમતુ િ કરિા િે ઉત્તમ ભોજન બનાિશે.
ચોકીદારન ંુ ઊંઘવ ંુ િેની નોકરી માટે ર્ાિર સમાન છે .
ુ ી કોઈએ પણ બ્રહ્માજીને આ સલાિ નથી આપી કે : િે
સ ૃન્દ્ષ્ટની રચનાથી લઈને આજ સધ
ુ ણખને સગ
ુ તં ધિ બનાિી દે , શેરડીના ઝાડને ફળો આપે, ચંદનના ઝાડમાં ફૂલો ઉગાડી દે , તિદ્વાનને
સિ
ધનિાન બનાિી દે , રાજાને લાંબ ુ આયષ્ુ ય આપે, કારણ કે બધા જાણે છે કે બ્રહ્માએ જે રચના કરી
છે િે અકળ છે િેને કોઈ પામી શકિાન ંુ નથી.
ુ બ બધી ઔષધીઓમાં અમિ
ુ ય છે . કારણ કે િેમાં બધા રોગોને દુર
ૃ મખ્
તિદ્વાનોના મિ મજ
કરિાની શક્તિ િોય છે .
ુ માં ભોજનનો મખ્
ુ ય િાથ છે . કારણ કે આપણી ભ ૂર્ ભાંગિાન ંુ
માનિજીિનના દરે ક સર્
એકમાત્ર સાધન આ જ છે . ભ ૂખ્યો માનિી મોિને ભેટે છે .
ુ ય આપણી આંર્ો છે , કારણ કે દ્રન્દ્ષ્ટ તિના િો આ આખ ંુ જગિ
આપણી બધી ઇન્દ્ન્દ્રયોમાં મખ્
એક કાળા અંધકાર સમાન છે .
ુ ય લક્ષણ છે – ક્રોધી સ્િભાિ, કડિી િાણી,
નરકમાંથી સંસારમાં આિિા જીિનાં મખ્
તનધખનિા અને પોિાના જ સ્િજનો સાથે દ્વેષભાિ, કુ સગ
ં િથા અધમ મનષ્ુ યોની સેિા.
આયષ્ુ ય, કમખ, ધન, તિદ્યા અને મત્ૃ ય ુ – આ પાંચ બાબિો જીિ જ્યારે માિાના ગભખમાં િોય
છે ત્યારે જ નક્કી થઈ જાય છે .
ધાતમિક કથા સાંભળિી િર્િે, સ્મશાનની ધરિી પર અને રોલગષ્ઠ વ્યક્તિના મનમાં જે
સદતિચારો ઉત્પન્ન થાય છે િે તિચારો િંમેશા માટે ક્સ્થર રિે િો મનષ્ુ ય સંસારની મોિમાયા અને
બંધનમાંથી છૂટી શકે છે .
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અધમ પરુ ુ ષને ધનની ઈચ્છા િોય છે અને મધ્યમ પરુ ુ ષને ધન અને સ્માન બંનેની કામના
ુ ુ ષોન ંુ ધન માન-સ્માન જ િોય છે .
િોય છે જ્યારે ઉત્તમ પરુ ુ ષ માત્ર સ્માન ચાિે છે . મિાપર
જેઓ િેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરિા છિાંય આત્મા-પરમાત્માના સંબધ
ં તિશે કશંુ નથી જાણિા,
િેઓ આત્મજ્ઞાન મેળવ્યા તિના રિી જાય છે . ચાણક્યે આિા લોકોને કડછી સાથે સરર્ાવ્યા છે . જેમ
કડછી સ્િાહદષ્ટ શાકમાં ફરે છે , પણ સ્િાદની મજા માણી શકિી નથી. િેિી જ પહરક્સ્થતિ આ
અજ્ઞાનીઓની િોય છે .
જે વ્યક્તિએ સંસારરૂપી જાળને કાપિા માટે ભગિાનન ંુ સ્મરણ નથી કયું ુ અને સ્િગખ ના દ્વારે
પિોંચિા માટે જેણે ધમખરૂપી ધનનો સંગ્રિ નથી કયો, જેણે સ્િપ્નમાં પણ નારીને પ્રેમ નથી કયો,
ુ ાનીમાં િેને જન્મ આપનાર માિાના યૌિનરૂપી વ ૃક્ષને કાપનાર કુ િાડો જ છે કે
િેિી વ્યક્તિ યિ
બીજુ ં કં ઈ ?
ુ ોના કારણે જ થાય છે . દુગખણ
ુ ોના ભંડાર
દરે ક જગ્યાએ વ્યક્તિનો આદર-સત્કાર િેના ગણ
સમાન વ્યક્તિ પાસે અખ ૂટ ધનસંપતત્ત િોિા છિાંય િેને આદર-સન્માન પ્રાપ્િ નથી થિાં. ડાઘ
તિનાના, આછો પ્રકાશ આપનાર બીજના ચંદ્રની જે રીિે પ ૂજા થાય છે , િેવ ંુ િો પ ૂનમના ચંદ્રને પણ
સન્માન નથી મળત.ંુ
ુ ી ન િો સોનાના મગ
ૃ (િરણ)ન ંુ અક્સ્િત્િ િોિાના પરુ િા મળ્યા છે કે ન િો કોઈએ
આજ સધ
ૃ (િરણ)ને પકડિા િેની પાછળ દોડયા િિા. એક
િેને જોય ંુ છે . િેમ છિાંય શ્રીરામચંદ્ર સોનાના મગ
િાિ છે કે જ્યારે વ્યક્તિનો ર્રાબ સમય અથિા તનરાશાના હદિસો આિે છે , ત્યારે િેની બદ્ધુ િ ભ્રષ્ટ
થઈ જાય છે .
જેઓનાં મનમાં બીજાઓ માટે ઉપકાર કરિાની ભાિના રિેલી િોય છે , િેઓની મશ્ુ કેલીઓ
દૂ ર થઈ જાય છે અને િેઓને ડગલે ને પગલે ધનસંપતત્ત મળે છે .
દુષ્ટ પત્ની, ઠગ તમત્ર, આજ્ઞામાં ન રિેિો સેિક અને સાપનો ઘરમાં િાસ – આ ચાર
બાબિો મ ૃત્યુ સમાન છે .
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