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ચાણક્યના નીતિ સતુ્રો 
સકંલન: તિનોદભાઈ મગંળભાઈ માછી(તનરંકારી) 

 
 બરુા માનિીની તમત્રિા અથિા િેનો સગં કરિા કરિા સાપનો સગં સારો. સાપ ત્યારે જ 

કરડશે જયારે િમે એની ઉપર ક્યારેક પગ મકુશો, પરંત ુમરૂ્ખ અને બરુો માનિી િો ગમે ત્યારે 
િમને દગો દઈ શકે છે, એનો ભરોશો રર્ાય જ નહિ. 
 સારા તિદ્વાન માણસો ગમે િેિા કપરા સમયે પોિાના માલલકનો સાથ નથી છોડિા બલકે 

આિા સજંોગોમા ંિેઓ પોિાના માલલક કે રાજાને સારી સલાિ આપી સાચો માગખ દેર્ાડે છે. 
 ખશુામિર્ોર લોકોની સલાિ લેિા કરિા દુશ્મનની સલાિ લેિી સારી. 
 સમદુ્રની તલુનામા ંધીરગભંીર તિદ્વાન માનિી જ શે્રષ્ઠ છે. સમદુ્ર િોફાન આિિા પોિાનુ ં

સતંલુન, ધીરજ ર્ોઈ બેસે છે પરંત ુતિદ્વાન અને બદુ્ધિશાળી માનિી મોટામા ંમોટા સકંટ સમયે પણ 
પોિાની ધીરજ નથી ગમુાિિો. કપરા સમયે િે પોિાની મયાખદા ભગં થિા દેિો નથી. 
 મરુ્ખ માનિી પશ ુસમાન િોય છે. એને સારા - નરસાની જાણ નથી િોિી. બદુ્ધિશાળી 

માણસો િેમની ગણના પશઓુમા ંકરે છે. 
 અ સસંારમા ંઈશ્વરે દરેક િસ્તનુી સીમા બાધંી રાર્ી છે. સરુ્ િોય કે દુ:ર્, ખશુી િોય કે ગમ, 

જીિન િોય કે મતૃ્ય,ુ હદિસ િોય કે રાત્રી જે કંઇ પણ બધુ ંએક િદ સધુી જ િોય છે. િદની અંદર 
દરેક િસ્ત ુસારી કે ર્રાબ લાગે છે. 
 દરેક માનિીએ પોિાની સીમાની અંદર જ રિીને કાયખ કરવુ ંજોઈએ. અતિશયિા માનિની 

દુશ્મન છે. 
 ગણુિાન,જ્ઞાની,તિદ્વાન પતુ્ર જો માત્ર એક જ િોય િો પણ આર્ા કુળનુ ંનામ ઉજાળે છે. 

એના કારણે જ લોકો િે કુળને સારંુ કિિેા લાગે છે. 
 એ બદુ્ધિિીન,ચહરત્રિીન અને બગડી ગયેલો પતુ્ર આર્ા િશંને કલહંકિ કરી િેને નામોશીની, 

શરમની રાર્મા ંફેરિી નારે્ છે. 
 એક તિદ્વાન,જ્ઞાની જયારે માત્ર એક જ ભલૂ 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 દુતનયામા ંસૌથી મોટંુ બળિાન, શક્તિશાળી કોઈ િોય િો એ છે કાળ(મતૃ્ય)ુ. િેને 
પોિાના િશમા ંકરવુ ંઅત્યિં કપરંુ અને અસભંિ છે. કાળની સામે કોણ ટકી શકે છે? કાળને છોડીને 
માનિી બધી િસ્તઓુને પોિાના િશમા ંકરી લેિાની શક્તિઓ ધરાિે છે. 
 મતૃ્ય ુઅટલ છે જે મનષુ્યના જન્મની સાથે જ લર્ી દેિામા ં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 સસંાર િો માયાજાળ છે,એમા ંજો કોઈ એકિાર ફસાઈ ગયો િે કદી બિાર નીકળી 

શકિો નથી. એ ન ભલૂવુ ંજોઈએ કે માનિ માત્ર કમો કરિા માટે સ્િિતં્ર છે પરંત ુફળ ભોગિિામા ં
િે સ્િિતં્ર નથી. 
 રાજ્યમા ંપાપ થત ુ ંિોય િો સૌથી મોટો દોષી ત્યાનંો રાજા છે. જેણે આ પાપો થિા ંરોક્યા 

નિીં. 
 રાજાની જેમ રાજ પરુોહિિ પણ રાજ્યમા ંથિા પાપનો દોષી છે. કારણ રાજાને પાપ અને 

પણુ્ય તિષે જાણ કરિાનુ ંકામ િો રાજ પરુોહિિનુ ંછે. 
 એિી જ રીિે એક પતિનુ ંપણ કિખવ્ય છે કે પોિાની પત્નીને પાપના રસ્િે ન જિા દે. િેને 

ર્ોટા કમોની તશક્ષા આપી સમજાિે કે બરુા કમોનુ ંફળ બરંુુ જ િોય છે. 
 જો કોઈ તશષ્ય પાપી બને િો ગરુુને પણ િે દોષનો ભાગીદાર માનિામા ંઆિે છે. 
 પાપીને પાપ બિાિિાથી પાપ રોકાય છે. આ કાયખ માટે રાજા, ગરુ, અને પતિ જ સૌથી 

િધ ુઉપયોગી તસિ થઇ શકે છે. 
 જે તપિા પોિાના સિંાનો ઉપર દેિાનો ભાર છોડી જાય છે િે પોિાના જ સિંાનનો સૌથી 

મોટો શત્ર ુમાનિામા ંઆિે છે. 
 જે માિા પોિાના સિંાનોને ર્રાબ કામો કરિા નથી રોકિી િેને પણ પોિાના સિંાનોની 

સૌથી મોટી શત્ર ુમાનિામા ંઆિે છે. 
 અત્યિં સ્િરૂપિાન સ્ત્રી પણ પતિની શત્ર ુિોય છે. કારણ કે િેને પોિાના સૌંદયખનુ ંઅલભમાન 

થઇ જાય છે. 
 મરુ્ખ પતુ્ર પણ કુળનુ ંકલકં માનિામા ંઆિે છે. 
 એટલા માટે જ પોિાના પહરશ્રમથી કુટંુબનુ ંપોષણ કરનાર તપિા, પતિવ્રિા સ્ત્રી, પોિાની 

સુદંરિા ઉપર ગિખ ન કરનારી સ્ત્રી અને જ્ઞાની પતુ્ર આ બધા પહરિારના સરુ્ના સાધન માનિામા ં
આિે છે. 



                              http://suratiundhiyu.wordpress.com/ Page 3 

 

 પત્ની જેિી પણ િોય,ધન જેટલુ ંપણ િોય,ભોજન જેવુ ંપણ િોય. આ બધુ ંજો સમયે મળી 
જાય િો સૌથી ઉત્તમ છે. આ બધુ ંપ્રાપ્િ કયાખ બાદ માનિીએ એ ન ભલૂવુ ંજોઈએ કે િેનુ ંએક બીજુ ં
પણ કિખવ્ય છે અને િે છે તિદ્યા પ્રપ્િ કરિાનુ.ં 
 પોિાના સાધારણ શત્રથુી અનકુળૂ વ્યિિાર કરિો જોઈએ. ભયકંર શત્રનેુ શક્તિથી કચડી 

નાર્િો જોઈએ. જેના િરફથી પોિાના જીિને ર્િરો િોય િેિાને કદાપી માફ કરિો જોઈએ નહિ, 
િેને નસ્ટ કરિામા ંજ લાભ સમાયેલો છે. 
 અતિ ભલા બનીને જીિન પસાર કરી નથી શકાત ુ.ં ભલા અને સીધાસાદા માનિીને દરેક 

દબાિે છે. િેની ઈમાનદારી અને ભલમનસાઈને લોકો ગાડંપણ સમજે છે. એટલા માટે એટલા ભલા 
અને સીધા પણ ન બનવુ ંજોઈએ કે લોકો લ ૂટંીને ર્ાઈ જાય. 
 િંસ કેિળ ત્યા ંજ રિ ેછે જ્યા ંિેમને પાણી મળે છે. સરોિર સકુાઈ જિા િેઓ પોિાનુ ં

સ્થાન બદલી લે છે,પરંત ુમનષુ્યે આવુ ંસ્િાથી ન બનવુ ંજોઈએ. િેણે િારંિાર પોિાનુ ંસ્થાન ન 
બદલવુ ંજોઈએ. 
 આંર્ો માનિી માટે સૌથી હકિંમિી અંગ છે.એની અંદર મગજનો તનિાસ િોય છે. એટલે 

એની તિશેષિા નકારી શકાય નિી. 
 પોિાના િાથો િડે કરેલુ ંકામ સૌથી શે્રષ્ઠ િોય છે. માનિીએ પોિાનુ ંદરેક કામ પોિાના 

િાથે જ કરવુ ંજોઈએ. 
 ભલા અને તિદ્વાન લોકો સાથે સબંધં રાર્ો. જરૂર પડય ેસ્ત્રીને દગો આપનાર અંિમા ંકસ્ટ 

પામે છે. 
 અંધાધુધં ર્ચખ કરનાર એટલે કે પોિાની આિક કરિા િધારે ર્ચખ કરનાર અને બીજા સાથે 

િગર કારણે કજીયો કરનાર લોકો ક્યારેય સરુ્ી નથી થિા. 
 જેિી રીિે ધરિીને ર્ોદિાથી પાણી નીકળે છે. િેિી રીિે જ ગરુુની સેિા કરિાથી તિદ્યા 

પ્રાપ્િ થાય છે. આ િાિ િંમેશા યાદ રાર્િી જોઈએ કે ગરુુની સેિા કયાખ તિના માનિી કદાપી 
સારી તશક્ષા પ્રાપ્િ નથી કરી શકિો. 
 િંમેશા બીજાનુ ંભલુ ંકરો. સ્િાથખથી દૂર રિો. બીજાનુ ંભલુ ંકરનારનુ ંખદુ ભગિાન ભલુ ંકરે 

છે. આિા લોકોના સરુ્દુ:ર્મા ંભગિાન િંમેશા સાથે જ રિ ેછે. 
 જીિન અને મતૃ્યનુ ુ ંચક્ર િો િંમેશાથી ચાલત ુ ંરહ્ુ ંછે. આત્મા અમર છે, એ કેિળ પોિાનુ ં

શરીર બદલે છે. 
 આત્મા સાથે પરમાત્મા છે.મનષુ્ય પોિાના દરેક શરીરની સાથે પોિાના જન્મોના કમોનુ ંફળ 

પામે છે. 
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 દરેક માનિીના વ્યિિાર અને િિખન ઉપરથી જ િેના િશંની ર્બર પડી જાય છે. િેની 
ભાષા ઉપરથી િેના દેશની જન થાય છે. િેના વ્યિિારથી િેના કુળનુ ંઅને શરીર જોઈ િેના 
ર્ાિા-પીિા તિષે જાની શકાય છે. 
 પસુ્િકને િાચં્યા િગર પોિાની પાસે રાર્વુ.ંપોિાનુ ંકમાયેલુ ંધન બીજાને િિાલે કરવુ,ં આ 

સારી િાિો નથી. આિી િાિોથી દુર રિિેામા ંજ ભલાઈ છે. 
 દુશ્મનના શરણે જિાથી ધન મળે, એિા ધન કરિા માનિી તનધખન રિ ેએ જ સારંુ. એના 

જીિન કરિા મતૃ્ય ુભલુ.ં 
 પાપ અને અત્યાચારોથી કમાયેલુ ંધન િધમુા ંિધ ુદશ િરસ માનિી પાસે રિ ેછે, 

ત્યારબાદ એ ધન મદુલ સાથે નાશ પામે છે. એટલે િમેશા પાપની કમાણીથી દુર રિો. 
 શક્તિશાળી દુશ્મન અને કમજોર તમત્ર િમેશા નકુશાન પિોચાડે છે કારણકે કમજોર તમત્ર 

ગમે ત્યારે તિશ્વાસઘાિ કરી શકે છે પરંત ુશત્રથુી માનિી પોિે િોતશયાર રિ ેછે. 
 આ સસંારમા ંજો િમે કોઈ િસ્ત ુઉપર સપંણૂખ પણે તિશ્વાસ મકૂી શકો િેમ િોય િો િે છે 

િમારંુ પોિાનુ ંમન. જે લોકો પોિાના મનનો,પોિાના હૃદયનો સાદ સાભંળી ચાલે છે િે િમેશા 
સરુ્ી રિ ેછે. 
 ગણુના કારણે જ માનિીનુ ંસન્માન થાય છે,ગણુ તિનાનો માનિી કેસડુાનંા ફૂલ સમાન છે.  

કેસડુાના ફૂલો દુરથી સુદંર લાગે છે પરંત ુસગુધંિીન િોય છે. 
 તિદ્યા સૌથી મોટો ગણુ છે, જેિી રીિે કામધેનુ ંગાયને િેના ગણુકારી દૂધ માટે પજૂ્ય 

ગણિામા ંઆિે છે, િેની પજૂા થાય છે,િેિી જ રીિે તિદ્વાનોના જ્ઞાન અને બદુ્ધિના ગણુને લીધે 
સમાજમા ંિેમને સન્માન મળે છે,આદર મળે છે. 
 આ દુતનયામા ંકોઈપણ માનિી એિો નહિ િોય જેમા ંકોઈ દોષ નહિ િોય, કોઈ ર્ામી નહિ 

િોય, અથિાિો િેના િશંમા ંકોઈ દોષ નહિ િોય. જો િમે માત્ર દોષો શોધિા નીકળશો િો િમને 
ચારે બાજુ માત્ર દોષો જ દેર્ાશે. દરેક માનિી જીિન પથ ઉપર કોઈને કોઈ સકંટનો તશકાર બની 
કોઈને કોઈ ભલૂ િો કરી જ બેસે છે. 
 જ્ઞાની અને તિદ્વાન માનિી માટે એ જરૂરી છે કે પોિાની કન્યાના લગ્ન કોઈ સારા અને 

ભણેલા ગણેલા સસં્કારી ઉચ્ચ કુળમા ંકરે, ગણુિીન િશંમા ંકન્યા આપિી િે એની િત્યા કરિા 
સમાન છે, કારણકે એ કન્યા જે સિંાન ને જન્મ આપશે એ પણ અભણ અને અસસં્કારીજ બનશે. 
 બરુા માનિીની તમત્રિા અથિા િેનો સગં કરિા કરિા સાપનો સગં સારો. સાપ ત્યારે જ 

કરડશે જયારે િમે એની ઉપર ક્યારેક પગ મકુશો, પરંત ુમરૂ્ખ અને બરુો માનિી િો ગમે ત્યારે 
િમને દગો દઈ શકે છે, એનો ભરોશો રર્ાય જ નહિ. 



                              http://suratiundhiyu.wordpress.com/ Page 5 

 

 સારા તિદ્વાન માણસો ગમે િેિા કપરા સમયે પોિાના માલલકનો સાથ નથી છોડિા બલકે 
આિા સજંોગોમા ંિેઓ પોિાના માલલક કે રાજાને સારી સલાિ આપી સાચો માગખ દેર્ાડે છે. 
 ખશુામિર્ોર લોકોની સલાિ લેિા કરિા દુશ્મનની સલાિ લેિી સારી. 
 સમદુ્રની તલુનામા ંધીરગભંીર તિદ્વાન માનિી જ શે્રષ્ઠ છે. સમદુ્ર િોફાન આિિા પોિાનુ ં

સતંલુન, ધીરજ ર્ોઈ બેસે છે પરંત ુતિદ્વાન અને બદુ્ધિશાળી માનિી મોટામા ંમોટા સકંટ સમયે પણ 
પોિાની ધીરજ નથી ગમુાિિો. કપરા સમયે િે પોિાની મયાખદા ભગં થિા દેિો નથી. 
 મરુ્ખ માનિી પશ ુસમાન િોય છે. એને સારા - નરસાની જાણ નથી િોિી. બદુ્ધિશાળી 

માણસો િેમની ગણના પશઓુમા ંકરે છે. 
 અ સસંારમા ંઈશ્વરે દરેક િસ્તનુી સીમા બાધંી રાર્ી છે. સરુ્ િોય કે દુ:ર્, ખશુી િોય કે ગમ, 

જીિન િોય કે મતૃ્ય,ુ હદિસ િોય કે રાત્રી જે કંઇ પણ બધુ ંએક િદ સધુી જ િોય છે. િદની અંદર 
દરેક િસ્ત ુસારી કે ર્રાબ લાગે છે. 
 દરેક માનિીએ પોિાની સીમાની અંદર જ રિીને કાયખ કરવુ ંજોઈએ. અતિશયિા માનિની 

દુશ્મન છે. 
 ગણુિાન, જ્ઞાની, તિદ્વાન પતુ્ર જો માત્ર એક જ િોય િો પણ આર્ા કુળનુ ંનામ ઉજાળે છે. 

એના કારણે જ લોકો િે કુળને સારંુ કિિેા લાગે છે. 
 એ બદુ્ધિિીન,ચહરત્રિીન અને બગડી ગયેલો પતુ્ર આર્ા િશંને કલહંકિ કરી િેને નામોશીની, 

શરમની રાર્મા ંફેરિી નારે્ છે. 
 એક તિદ્વાન, જ્ઞાની જયારે માત્ર એક જ ભલૂ 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 દેશમા ંઅજ્ઞાની ( મરૂ્ખ ) માનિીને આદર આપિામા ંનથી આિિો, િેમને મિત્િ 

આપિામા ંનથી આિતુ ંત્યા ંઅન્ન કદી ખટૂત ુ ંનથી. એ સરુલક્ષિ રિ ેછે. 
 જે ઘરમા ંપતિ - પત્ની િચ્ચે ઝઘડો ન થિો િોય ત્યા ંલક્ષ્મી આપોઆપ પધારે છે. િેમને 

લક્ષ્મી પ્રાપ્િ કરિા માટે કશુ ંકરિાની જરૂર પડિી નથી. 
 કોઈપણ દેશને મિાન બનવુ ંિોય િો ત્યા ંબદુ્ધિમાનો જ્ઞાનીઓને પરેુપરૂો સન્માન,આદર 

આપી મરુ્ોને રાજ્યના કારભારથી દૂર રાર્િા જોઈએ િેમજ અન્ન અને ધનના ભડંારો ભરેલા 
રાર્િા જોઈએ. 
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 તિદ્યા િો કામધેનુ ંગાય સમાન છે. તિદ્યા માનિીને બધા સરુ્ આપે છે જે એને ર્રા મનથી 
પોિાની બદુ્ધિમા ંગ્રિણ કરી લે છે. 
 તિદ્યા એક ગપુ્િ ધન છે જેને કોઈ જોઈ શકત ુ ંનથી, કોઈ ચોર િેને ચોરી શકત ુ ંનથી, કોઈ 

િેને લુટંી શકત ુ ંનથી. િે બધી રીિે સરુલક્ષિ રિ ેછે. એ કદાપી ર્ોિાત ુ ંનથી. 
 તિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓની સગંિ ભગિાનના ધ્યાન, દશખન માટે પરુિી છે. પ્રયાસ કરિો એ 

શ્રિા છે. જો માનિીના હૃદયમા ંશ્રિા છે િો કોઈ કામ અશકય નથી. 
 જેનુ ંસ્િાસ્્ય સારંુ છે,જેને કોઈ રોગ નથી િેણે મતુ્ય ુઆિે િે સમય સધુી મોક્ષ પ્રાપ્િ કરિા 

માટેના પ્રયત્નો કરિા જ જોઈએ. માનિી માટે એ જરૂરી છે કે િે દાન - પણુ્ય, લોક કલ્યાણ િથા 
દીન - દુ:ર્ીની મદદ કરે. 
 ર્રાબ કમોથી બચનાર માનિી ઉપર ઈશ્વર પ્રસન્ન રિ ેછે. સારા કમો જ સૌથી મોટો 

માનિધમખ છે, આ જ જ્ઞાન કલ્યાણ માગખ છે. 
 અ શરીર અમર નથી િેને એક હદિસે નાશ થિાનુ ંજ છે િો પછી આિા શરીરથી શભુ કયો 

કેમ ન કરિા ? 
 દરેક માિા - તપિા માટે એ જરૂરી છે કે િેઓ અજ્ઞાની અને મરુ્ખ સિંાનના દીઘાખયનુી કામના 

ન કરે, દુિા ન માગેં, કારણ કે આિા સિંાનના મતૃ્યનુ ુ ંદુ:ર્ િો થોડા સમય માટે રિશેે. પરંત ુજો 
િે લાબંા સમય સધુી જીિશે િો એનુ ંદુ:ર્ લાબંા સમય સધુી રિશેે. 
 જ્ઞાની પતુ્ર માિા - તપિાનુ ંનામ ઉજાળે છે. જયારે અજ્ઞાની અને મરૂ્ખ િેમજ બદુ્ધિિીન 

સિંાન િશંના માથે કલકં સમાન િોય છે. 
 કોઈ નીચ માનિીને ત્યા ંનોકરી, િાસી અને બગડલેુ ંભોજન, પતુ્રી, સ્ત્રી, મરુ્ખ સિંાન, 

તિધિા પતુ્રી આ બધા માનિીના શરીરને િગર અક્ગ્નએ અંદરને અંદર બળિા રિ ેછે. 
 જેિી રીિે દૂધ ન આપનાર ગાયથી કોઈ લાભ નથી મળિો િેિી રીિે એિા પતુ્ર થી પણ 

કોઈ લાભ નથી જે માિા-તપિાની સેિા ન કરિો િોય. 
 જેિી રીિે લોકો િાઝંણી ગાયને ઘરમા ંરાર્િાનુ ંપસદં નથી કરિા, એિી રીિે જ ચહરત્ર 

િીન અને નાકમા ંસિંાનને પણ ઘરમા ંરાર્વુ ંજોઈએ નહિ. 
 જો િમે કોઈપણ િસ્તનુી સાધના િથા િપ કરિા ઈચ્છિા િો િો આ કાયખ િમારે એકાિંમા ં

જ કરવુ ંપડે. એકાિંમા ંજ મન શાિં અને ક્સ્થર રિ ેછે. આત્મ અને પરમાત્મા નો મેળાપ માત્ર 
એકાિં મા ંજ થાય છે. 
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 તનધખન માનિીઓ પોિાની ગરીબાઈથી એટલા દુ:ર્ી થઇ જાય છે કે િેમને કશુ ંસારંુ 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 માગેં. 
 જે જ્ઞાની લોકો શાસ્ત્રોનુ ંતનરંિર અધ્યયન નથી કરિા િેઓ નામના િો પહંડિ જરૂર બની 

જાય છે પરંત ુજયારે પહંડિોની સભામા ંજઈ જ્ઞાનની િાિો કરે છે, િો લોકો િેમની િાસંી ઉડાિે છે. 
 સન્માતનિ વ્યક્તિને પોિાનુ ંઅપમાન મતૃ્ય ુકરિા િધારે િસમુ ંલાગે છે. 
 તનધખન િથા ગરીબ માનિી માટે દરેક પ્રકારની સભાઓ નકામી છે. િે કોઈ સારી સભા, 

સમાજમા ંજિો રિ ેિો ત્યા ંિેનુ ંઅપમાનજ થાય છે. િેથી િેઓએ આિી સભાઓમા ંન જવુ ંજોઈએ 
કે જ્યા ંિેનુ ંઅપમાન થત ુ ંિોય. 
 તનધખનિા, ગરીબાઈથી સઘંષખ કરિા માટે બદુ્ધિની જરૂર પડે છે. બદુ્ધિની શક્તિથી જ િમે 

ગરીબીના શ્રાપમાથંી મકુ્તિ પામી શકો છો. 
 ધમખ માત્ર દયાનુ ંજ નામ છે. એ ધમખ ને કદી ધમખ માની શકિો નથી જેમા ંદયા ના િોય. 
 જે ગરુુ પાસે જ્ઞાન ન િોય, િેના તશષ્ય થિાથી શો લાભ? જે સ્ત્રી પોિાના પતિ સાથે દરરોજ 

ઝઘડા કરિી િોય એને પણ ઘરમા ંરાર્િાથી શો લાભ? જે લોકો સકંટની ઘડીએ િમારો સાથ ના 
આપિા િોય િેિા લોકોની સાથે સબંધં રાર્િાથી શો લાભ? સારા અને જ્ઞાની લોકો િમેશા આિી 
િસ્તઓુથી દુર રિ ેછે. 
 જે લોકો િમેશા પગપાળા યાત્રા કરે છે િેમને ર્ાિા પીિાની કોઈ લચિંિા નથી રિિેી. 

કારણકે િેઓ જાણે છે કે એમના માટે એનો કોઈ તનયમ કે તનધાખહરિ સમય નથી િોિો. જે મળશે, 
જેવુ ંમળશે િે ર્ાઈ લઈશુ.ં આ િાિો થી િેમના શરીર સ્િાસ્્ય પર ર્રાબ અસર થાય છે. અને િે 
સમય પિલેા જ ઘરડા થઇ જાય છે. આથી મસુાફરી કરનાર પરુુષ, અમૈથનુ સ્ત્રીઓ માટે, અને કરડા 
િડકામા ંકાપડ માટે િમેશા નકુશાન જ છે. 
 બદુ્ધિમાન મનષુ્ય એ છે કે જે િર ઘડીએ એવુ ંતિચારિો રિ ેકે મારો સાચો તમત્ર કોણ છે ? 

મારો સમય સારો છે કે ર્રાબ ? સારા તમત્રો કેિી રીિે બને ? સારો સમય ક્યારે આિશે ? જો િમે 
જીિનનુ ંસાચુ ંસરુ્ પામિા માગંિા િોિ િો આ બધી િાિોને ધ્યાનમા ંરાર્ીને તનણખય કરિો પડશે 
કે મારા માટે સારંુ શુ ંછે અને ર્રાબ શુ ંછે ? 
 સરુ્ દુુઃર્ના િચ્ચે રિલેા અંિરને ઓળર્ો. સરુ્ પ્રાપ્િ કરિા માટે દુુઃર્થી મકુ્તિ પામવુ ં

જરૂરી છે. 
 બ્રાહ્મણ, ક્ષતત્રય િૈશ્ય આ બધાના ગરુુ ઇષ્ટદેિ અક્ગ્ન છે. બ્રાહ્મણ બધી જ જાતિઓનો ગરુુ 

છે. નારીનો ગરુુ એનો પતિ છે. 



                              http://suratiundhiyu.wordpress.com/ Page 8 

 

 સોનાને જયારે આગમા ંિપાિીને ઓગાળિામા ંઆિે છે ત્યારે જ જાણ થાય છે કે િે 
અસલી સોનુ ંછે કે નકલી. િેિી જ રીિે કોઈ માનિીને જાણિા માટે િેની ચારે પ્રકારે કસોટી 
કરિામા ંઆિે છે. (1) ત્યાગ  (2) િિખન  (3) ગણુ (4) િેણે જેટલા કયો કયાખ િોય િેની સમીક્ષા. 
 સારા લોકોની ઓળર્ાણ આિી રીિે થાય છે. િેના ગણુ કેિા છે ? િે કેટલો જ્ઞાની છે ? 

બદુ્ધિ કેિી છે ? સમાજમા ંિેનુ ંચાહરત્ર્ય કેવુ ંછે ? શે્રષ્ઠ માનિીઓ પોિાના ગણુોના આધારે જ 
ઓળર્ાણ પામે છે. 
 જેિી રીિે એક જ વકૃ્ષ ઉપર ઉગનાર બોર અને કાટંા એક સ્િભાિના નથી િોિા િેિી રીિે 

જ એક માિાના ગભખમાથંી જન્મ લેનાર બાળકો પણ એક સ્િભાિના નથી િોિા. આજ પ્રભનુી 
તિલચત્ર લીલા છે. એની ઉપર માનિીનો કોઈ અતધકાર નથી. 
 જે લોકો મરૂ્ખ િોય છે િેઓ ક્યારેય મદુૃભાષી નથી િોિ।. જે લોકો ચોખ્ર્ી િાિ મોંફાટ કિી 

દે છે િેઓ ક્યારેય દગાબાજ, જુઠા નથી િોિા. આિા માણસો જ સરુ્ પ્રાપ્િ કરે છે કારણ કે િેઓ 
કોઈનુ ંબરંુુ નથી કરિા. 
 મરૂ્ખ ( 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 ઈષાખથી 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 બદુ્ધિથી અજ્ઞાનિા દૂર થઇ 

જાય છે. 
 જો િમે જ્ઞાનની શક્તિ ધરાિો છો િો ભય િમારી પાસે આિશે જ નહિ, જ્ઞાનથી મોટી 

શક્તિ બીજી કોઈ નથી. િમારંુ ધન ચોરાઈ શકે છે પરંત ુજ્ઞાનને કોણ ચોરી શકિાનુ ંિત ુ ં? કોઈ 
નહિ. 
 સસંારમા ંસૌથી મોટો રોગ કોઈ િોય િો એ છે કામિાસના. આ રોગ એિો છે જે માનિ 

શરીરને અંદરોઅંદર ઉધઈની જેમ ર્ાઈ જાય છે. માનિીના બીજા શત્રનુુ ંનામ છે મોિ. ક્રોધથી 
ભયકંર બીજી કોઈ આગ નથી, જે માનિ શરીરને અંદરોઅંદર બાળિી રિ ેછે. અને માનિીને િેની 
જાણ પણ થિી નથી. જ્ઞાન જ માત્ર એિી શક્તિ છે,જેના િડે આ બધા શત્રઓુથી મકુ્તિ પામી 
શકાય છે. 
 જે માનિી પાસે જ્ઞાનની શક્તિ છે. િેના માટે સ્િગખની કોઈ તિશેષિા નથી કારણ કે િેને 

સ્િગખના સરુ્ દુ:ર્ શ ુિોય છે િે તિશે જાણ િોય છે. બિાદુર અને િીર માનિો માટે મોિ નામની 
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કોઈ િસ્ત ુનથી િોિી. કારણ કે જો િીર માનિ જીિનથી મોિ કરિા લાગી જશે િો યિુ કોણ કરશે 
? 
 જે લોકોએ પોિાની ઇન્દ્ન્દ્રઓને પોિાના િશમા ંકરી લીધી િોય િેમના માટે જીિનથી 

મોિની તિશેષિા નથી રિિેી. જે લોકો જ્ઞાની છે, બદુ્ધિમાન છે. િેમના માટે સસંારના િમામ ર્જાના 
વ્યથખ છે. ધન અને જ્ઞાનની તલુનામા ંિેઓ જ્ઞાનને િધ ુમિત્િ આપે છે. 
 સમદુ્ર ઉપર િષાખ થશે િો િેનાથી શો ફાયદો થિાનો ? જેનુ ંપેટ પિલેાથી ભરેલુ ંિોય િેને 

ભોજન કરાિવુ ંવ્યથખ છે. જેની પાસે પિલેાથી જ ધનના ઢગલા િોય િેને દાન આપિાથી કોઈ 
લાભ નથી. 
 િષાખની ર્રી જરૂર િો એ સકુા રે્િરોને છે. ભોજનનો આનદં િો કોઈ ભખૂ્યા માનિી જ લઇ 

શકે છે. અને દાનનુ ંપણુ્ય પણ એ જ સમયે મળશે જયારે િમે કોઈ તનધખનને મદદ કરશો. 
 સૌથી પતિત્ર પાણી એ જ િોય છે, જે િાદળોમાથંી િરસે છે. સૌથી મોટંુ બળ આત્મબળ છે. 

અન્નથી િધીને બીજો કોઈ ર્ાદ્ય પદાથખ નથી. જ્ઞાની લોકો િંમેશા આ તશક્ષાને યાદ રારે્ છે. 
 જે લોકો ગરીબ છે િેઓ િંમેશા ધનની આશા કરિા િોય છે, અને પશઓુ ઈચ્છે છે કે િેઓ 

પણ બોલીને િાિો કરે. દરેક માનિી સ્િગખલોકની આશાએ જીિિા િોય છે. આ દુતનયાનો તનયમ 
છે કે જે કંઈ િેમની પાસે નથી િોત ુ ંિેની આશા લગાિીને બેસી જાય છે. આ જીિન પણ એક 
આશા જ છે. દરેક માનિી પોિાનામા ંકોઈને કોઈ ઉણપ મિસેસુ કરે છે. જે કાઈં િેની પાસે છે િેને 
િેઓ ભલૂી જાય છે. અને જે નથી િેની આશામા ંગાડંા 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 દૂરથી આિનાર સયૂખના 
પ્રકાશને જોઇ િમને સત્યની શક્તિ તિશે માન નહિ થાય ? આ બધુ ંએ મિા શક્તિની ભેટ છે જેને 
આપણે પ્રભ ુકિીએ છીએ અને િેજ સત્ય છે. 
 આ જગિમા ંલક્ષ્મી ક્સ્થર છે પરંત ુજીિન ક્સ્થર નથી. આ ઘર, સગા - સબંધંીઓ બધા જ 

એક હદિસે નાશ પામિાના છે. આ દુતનયા આર્ી નાશિિં છે. આ સસંારના સર્જનિાર એકમાત્ર 
ભગિાન છે. અતિનાશી ભગિાન સસંારનો સ્િય ંનાશ કરે છે. અને સ્િય ંએની રચના પણ કરે છે. 
િે જ એક ધમખ છે. િે જ ઈશ્વર છે. આપણા બધાનુ ંએ કિખવ્ય છે કે એ પ્રભનેુ સદા યાદ રાર્ીએ. 
 માનિીઓમા ંિજામને,પક્ષીઓમા ંકાગડાને,પશઓુમા ંઝરર્ને અને સ્ત્રીઓમા ંમાલણને 

મલીન માનિામા ંઆિે છે.આ ચારે જણા કારણ િગર કામ બગાડિા િંમેશા િત્પર રિ ેછે. કામ 
બગાડિામા ંિેમને િાર નથી લાગિી. 
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 માનિીને જન્મ આપનારા,યજ્ઞોપતિિ સસં્કાર કરાિનાર,પરુોહિિ,તશક્ષા આપનાર,આચાયખ, 
ભયથી મકુ્તિ અપાિનાર અથિા રક્ષા કરનાર..આ પાચેં જણા તપિા સમાન િોય છે. માણસની એ 
ફરજ છે કે િે આ લોકોની આજ્ઞા તપિાનો સદેંશ સમજી માને. 
 રાજાની પત્ની, ગરુુની પત્ની, તમત્રની પત્ની, પત્નીની મા,ં આ બધાને પોિાની માિા સમજી 

િેમની પજૂા કરિી. િેમન તિશે ક્યારેય ર્રાબ તિચારો પોિાના મનમા ંલાિિા નહિ. બદુ્ધિમાન 
લોકોની આ ફરજ છે. 
 માનિીએ આ સસંારમા ંરિીને કાઈં ને કાઈં િો કરિા રિવે ુ ંજ જોઈએ. આ દુતનયા 

માયાજાળરૂપી છે એટલે પોિાની જાિને પાપોથી બચાિિા માટે ભગિાનની પજૂા કરિી જોઈએ. 
 જીિનની આ લાબંી મસુાફરીમા ંએવુ ંતિચારીને જ આગળ િધવુ ંજોઇએ કે ગમે ત્યારે 

િમારો ર્રાબ સમય આિશે. એટલે આિા સમય માટે થોડંુઘણુ ંધન અિશ્ય બચાિીને રાર્વુ ં. 
જયારે માનિીનો ર્રાબ સમય આિે છે ત્યારે િેના પોિાના પણ પારકા થઇ જાય છે. જો આિા 
સમયે ધન પાસે િોય િો એ કપરા સમયનો મકુાબલો થઇ શકે. 
 કન્યા ભલે સુદંર ન િોય પરંત ુસારા કળૂની ગણુિાન િોય િો લગ્ન કરી લેિા જોઈએ. 

લગ્ન ત્યા ંજ કરિા જે લોકો િમારા બરાબરીયા િોય. 
 આ સસંારમા ંબધંનો િો ઘણા બધા છે પરંત ુપે્રમના બધંન કરિા બીજુ ંકોઈ બધંન મોટંુ 

નથી. લાકડીમા ંકાણુ ંપાડનાર િતથયાર કમળના ફૂલમા ંકાણુ ંનથી પાડી શકત ુ.ં 
 જે સ્ત્રી બીજાને પે્રમ કરે છે, બીજાને જુએ છે, િે સ્ત્રીનો પે્રમ ગમે ત્યારે દગો આપી શકે છે. 

આિી સ્ત્રીથી િંમેશા દૂર રિવે ુ ંજોઈએ. કારણ કે િે કોઈ એકની બનીને નથી રિી શકિી. 
 એ સ્ત્રી સિોત્તમ માનિામા ંઆિે છે જે પતિત્ર િોય, ચાલાક િોય, પતિવ્રિા િોય, અને જે 

પોિાના પતિને પે્રમ કરિી િોય, સત્ય બોલાિી િોય. આિા ગણુોિાળી સ્ત્રી જે ઘરમા ંિશે િે ઘરમા ં
િંમેશા સરુ્ રિશેે,  એ ઘરમા ંિંમેશા ખશુીઓ રિશેે. એ  ઘરને ભાગ્યશાળી ઘર કિી શકાય. 
 માનિી માટે એ જરૂરી છે કે િે જ્ઞાની િાિો સાભંળે અથિા ધમખગ્રથંોનુ ંઅધ્યયન કરે, પરંત ુ

એ િાિનુ ંધ્યાન રારે્ કે જે જ્ઞાન કોઈ મિાત્મા, તિદ્વાન, કે મતુનના મરેુ્ સાભંળિાથી મળે છે અથિા 
જ્ઞાનને તિસ્િારપિૂખક સમજી શકાય છે. િે સ્િય ંિાચંીને પ્રાપ્િ નથી થત ુ ં. 
 પક્ષીઓમા ંસૌથી નીચ અને ર્રાબ તિચારિાળો પક્ષી કાગડો છે અને પશઓુમા ંઆ સ્થાન 

કુિરાને આપિામા ંઆિેલુ ંછે. આિી જ રીિે આવુ ંસ્થાન એ સાધઓુને આપિામા ંઆિેલુ ંછે જે 
સાધનુો સ્િાગં સજી પાપ કરે છે. 
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 સૌથી મોટો પાપી અને ચચંળ એ િોય છે જે બીજાની તનિંદા કરે છે. જેની તનિંદા આપ કરી 
રહ્યા છો િે એ સમયે િો ત્યા ંિાજર નથી િોિો પરંત ુએ પાપને પ્રભ ુિો જોઈ રહ્યા િોય છે. િેનાથી 
સિંાઈને િમે ક્યાયેં નથી જઈ શકિા, માટે તનિંદાના પાપથી બચો િેમા ંજ િમારી ભલાઈ છે. 
 રજાનો એ ધમખ છે કે િે પોિાના રાજ્યમા ંિેશપલટો કરી પોિાની પ્રજા િચ્ચે જઈ િેમના 

સરુ્ - દુ:ર્ જાણે. જો એ મિલેમા ંજ બેસી રિશેે િો િેને પોિાની પ્રજાની ક્સ્થતિનુ ંજ્ઞાન કેિી રીિે 
થશે ? 
 જે લોકો પાસે ધન િોય છે િેના તમત્રોની સખં્યા પણ આપોઆપ જ િધી જાય છે. ધન 

આિિા જે  સગાસબંધંીઓ િેનાથી દૂર રિિેા િિા, િે પણ પોિાનો પે્રમ દશાખિિા દોડિા આિે છે. 
 જેની પાસે ધન િોય છે લોકો િેને જ મોટો માનિી માનિા લાગે છે. જ્ઞાની, બદુ્ધિમાન 

વ્યક્તિને ધનિાનની પાછળ ફેંકી દેિામા ંઆિે છે. 
 આ દુતનયામા ંસૌથી મોટંુ બળિાન, શક્તિશાળી કોઈ િોય િો એ છે કાળ(મતૃ્ય)ુ. િેને 

પોિાના િશમા ંકરવુ ંઅત્યિં કપરંુ અને અસભંિ છે. કાળની સામે કોણ ટકી શકે છે? કાળને છોડીને 
માનિી બધી િસ્તઓુને પોિાના િશમા ંકરી લેિાની શક્તિઓ ધરાિે છે. 
 મતૃ્ય ુઅટલ છે જે મનષુ્યના જન્મની સાથે જ લર્ી દેિામા ં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 સસંાર િો માયાજાળ છે, એમા ંજો કોઈ એકિાર ફસાઈ ગયો િે કદી બિાર નીકળી 

શકિો નથી. એ ન ભલૂવુ ંજોઈએ કે માનિ માત્ર કમો કરિા માટે સ્િિતં્ર છે પરંત ુફળ ભોગિિામા ં
િે સ્િિતં્ર નથી. 
 રાજ્યમા ંપાપ થત ુ ંિોય િો સૌથી મોટો દોષી ત્યાનંો રાજા છે. જેણે આ પાપો થિા ંરોક્યા 

નિીં. 
 રાજાની જેમ રાજ પરુોહિિ પણ રાજ્યમા ંથિા પાપનો દોષી છે. કારણ રાજાને પાપ અને 

પણુ્ય તિષે જાણ કરિાનુ ંકામ િો રાજ પરુોહિિનુ ંછે. 
 એિી જ રીિે એક પતિનુ ંપણ કિખવ્ય છે કે પોિાની પત્નીને પાપના રસ્િે ન જિા દે. િેને 

ર્ોટા કમોની તશક્ષા આપી સમજાિે કે બરુા કમોનુ ંફળ બરંુુ જ િોય છે. 
 જો કોઈ તશષ્ય પાપી બને િો ગરુુને પણ િે દોષનો ભાગીદાર માનિામા ંઆિે છે. 
 પાપીને પાપ બિાિિાથી પાપ રોકાય છે. આ કાયખ માટે રાજા, ગરુ, અને પતિ જ સૌથી 

િધ ુઉપયોગી તસિ થઇ શકે છે. 
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 જે તપિા પોિાના સિંાનો ઉપર દેિાનો ભાર છોડી જાય છે િે પોિાના જ સિંાનનો સૌથી 
મોટો શત્ર ુમાનિામા ંઆિે છે. 
 જે માિા પોિાના સિંાનોને ર્રાબ કામો કરિા નથી રોકિી િેને પણ પોિાના સિંાનોની 

સૌથી મોટી શત્ર ુમાનિામા ંઆિે છે. 
 અત્યિં સ્િરૂપિાન સ્ત્રી પણ પતિની શત્ર ુિોય છે. કારણ કે િેને પોિાના સૌંદયખનુ ંઅલભમાન 

થઇ જાય છે. 
 મરુ્ખ પતુ્ર પણ કુળનુ ંકલકં માનિામા ંઆિે છે. 
 એટલા માટે જ પોિાના પહરશ્રમથી કુટંુબનુ ંપોષણ કરનાર તપિા, પતિવ્રિા સ્ત્રી, પોિાની 

સુદંરિા ઉપર ગિખ ન કરનારી સ્ત્રી, અને જ્ઞાની પતુ્ર આ બધા પહરિારના સરુ્ના સાધન માનિામા ં
આિે છે. 
 કોઈ પાપી રાજાના દેશમા ંરિિેા કરિા કોઈ અન્ય દેશમા ંજઈને રિવે ુ ંસારંુ છે. પાપી, 

સ્િાથી, દગાબાજ, તમત્રો કરિા બિિેર એ જ છે  કે તમત્રો જ ન િોય. 
 ચહરત્રિીન, કુલટા પત્ની કરિા કંુિારા રિવે ુ ંઉત્તમ છે. ચહરત્રિીન પત્ની ઘરમા ંિોય િો એ 

ઘરમા ંકદાપી સરુ્શાતંિ નથી િોિા. 
 જ્યાનંો રાજા પાપી િોય ત્યાની પ્રજાને કદી સરુ્ નથી મળતુ.ં 
 જો કોઈ દુષ્ટ વ્યક્તિને ગરુુ પોિાનો તશષ્ય બનાિી લેશે િો ગરુુને શાતંિ નહિ મળે, અને 

િેને બદનામી થશે. 
 દરેક બદુ્ધિમાન વ્યક્તિએ મરઘાથી ચાર ગણુો શીર્િા જોઈએ. જેમકે, સિારે િિલેા ઊઠી 

જવુ,ં યિુ માટે કાયરિા ન  દાર્િિી, કોઈ પણ ર્િાની િસ્ત ુલાિે િો પહરિાર સાથે િિેંચીને 
ર્ાિી અને પોિાની પત્નીને િફાદાર રિવે ુ.ં આ ચાર ગણુો અપનાિી જીિનારો માનિી ક્યારેય 
અસફળ નથી બનિો. 
 સારી રીિે લાભદાયક િાિ જ્યાથંી પણ મળે, માણસે શીર્ી લેિી જોઈએ. 
 માણસે કાગડામાથંી ચાર ગણુો શીર્િા જોઈએ. કાગડો િંમેશા એકાિંમા ંમૈથનુ કરે છે, 

લચુ્ચાઈમા ંિે મોર્રે છે, ક્યારેક આિનાર ર્રાબ સમય માટે િે પોિાની પાસે ભોજનનો સગં્રિ 
રારે્ છે, િે કદી પણ આળસ ુનથી બનિો અને કદી કોઈની ઉપર તિશ્વાસ નથી કરિો. 
 માનિીએ કુિરાથી પાચં ગણુો શીર્િા જોઈએ. િધારે ભરૂ્ િોિા છિા ંજેટલુ ંમળે િેટલુ ં

ર્ાઈને સિંોષ માનિો, િંમેશા ગાઢ તનિંદ્રા માણિી, ગાઢ તનિંદ્રામા ંિોિા છિા ંિંમેશા સજાગ રિવે ુ,ં 
િફાદારી તનભાિિી, શત્ર ુઅને તમત્રની ઓળર્ાણ રાર્િી. અને શત્ર ુપર આક્રમણ કરવુ.ં 
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 જો માનિી સારા ગણુો સમજી અને અપનાિી લે િો એ માનિીને જીિનભર તનષ્ફળિા નિી 
મળે. આિા લોકો િંમેશા ઉન્નતિ કરિા રિશેે. ધન, લાભ, યશ, કીતિિ, બધા એ માનિીને મળે છે. 
 બદુ્ધિમાન એિા માનિીને માનિામા ંઆિે છે જે ધીરજિાન િોય, સિનશીલ િોય, જે દુ:ર્ 

આિિાથી રડે નહિ અને સરુ્ મળિાથી એકદમ ફુલાઈ જાય નહિ. 
 ધનનો નાશ થિાથી દરેક માનિીને પીડા થાય છે. કોઈ દુષ્ટના અપમાન કરિાથી 

માનતસક કષ્ટ થાય છે. પરંત ુબદુ્ધિમાન માનિી એ જ છે જે દુ:ર્ને, કષ્ટને, હૃદય પર ભારરૂપ 
બનિા નથી દેિો. 
 જે લોકો ધનની લેિડ - દેિડમા,ં તિદ્યા અથિા કોઈપણ પ્રકારનુ ંજ્ઞાન શીર્િામા,ં ર્ાિા-

પીિામા ંઅને હિસાબ-હકિાબમા ંસકંોચ નથી રાર્િા િેઓ સરુ્ી થાય છે. 
 માનિી માટે એ જરૂરી છે કે લેિડ-દેિડમા ંપોિાનો હિસાબ-હકિાબ (કાગળ ઉપર) ચોખ્ર્ો 

રારે્. એના િગર કોઈની સાથે લેિડ-દેિડ ન કરિી. એના લીધે જ સબંધંો પણ બગડિા નથી. 
કારણ કે પછી માનિી નહિ કાગળ બોલે છે. 
 જે લોકો સિંોષ અને ધીરજથી કામ કરે છે િેઓનુ ંમન શાિં રિ ેછે. જેઓ ધનના લોભમા ં

આંધળાભીંિ બની આમિેમ ભટકિા ફરે છે િેઓ પોિાના મનની શાતંિ ર્ોઈ બેસે છે. એિા લોકો 
પોિાની જાિે માનતસક રોગ લગાિી બેસે છે. જે એમના માટે ઘાિક તસિ થાય છે. 
 એિા લોકો ભાગ્યશાળી િોય છે જેઓ જે મળે છે િેમા ંખશુ રિ ેછે. િેમને ધનના અભાિનુ ં

કોઈ દુ:ર્ નથી. િંમેશા ખશુ રિવે ુ ંિેમની આદિ બની જાય છે. 
 દરેક પરુુષ માટે એ જરૂરી છે કે પોિાની પત્નીથી ખશુ રિ,ે ભલે પછી િે સ્િરૂપિાન ન િોય 

પરંત ુિેના હૃદયમા ંપતિ માટે પે્રમ િોય. 
 એિી રીિે ઘરમા ંજેવુ ંભોજન િોય િેને ર્ાઈને ખશુ રિિેાની આદિ રાર્િી જોઈએ. ઘરનુ ં

ભોજન ગમે િેવુ ંિોય, અમિૃથી ઓછં નથી િોત ુ.ં િેનાથી જ સરુ્-શાતંિ મળે છે. 
 સિંોષથી િધીને માનિી માટે શાતંિનો બીજો કોઈ માગખ નથી. કારણ કે દરેક માનિીને 

કુદરિે િેના ભાગ્ય અનસુાર આપ્યુ ંછે. 
 બે બ્રાહ્મણો, અક્ગ્ન, પતિ-પત્ની, સ્િામી અને સેિક, િળ અને બળદ આ બધાની િચમાથંી 

ક્યારેય પસાર થવુ ંનહિ. કારણ કે બે બ્રાહ્મણો ગભંીર તિષય કે ધમખ શાસ્ત્ર ઉપર ચચાખ કરી રહ્યા 
િોય, આિા સમયે િેમની િચ્ચેથી કોઈ પસાર થાય િો િેમની ચચાખમા ંતિકે્ષપ પડશે અને ક્રોધે 
ભરાઈ કદાચ બ્રાહ્મણ િમને શાપ પણ આપી દે. પતિ-પત્ની િચ્ચેથી પણ પસાર થવુ ંનહિ, િેમના 
રંગમા ંભગં પડશે. અક્ગ્ન િચ્ચેથી પસાર થશો િો િે િમને બાળી નાર્શે. 
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 આગ, વિૃ, ગરુુ, બ્રાહ્મણ, ગાય, કંુિારી કન્યા, અને બાળકો આ બધાને ક્યારેય પગ 
લગાિિો જોઈએ નહિ. આવુ ંકરિાથી પાપ લાગે છે. આ બધાનુ ંસન્માન કરવુ ંદરેક માનિીનો 
ધમખ છે. 
 બળદગાડીથી પાચં િાથ, ઘોડાથી દશ િાથ, અને િાથીથી સો િાથ દુર રિવે ુ ંજોઈએ. અને 

જો કોઈ પાપી, સ્િાથી અને દગાબાજ માનિી મળે િો િેનાથી દુર રિિેાની કોઈ સીમા નથી. એના 
માટે િો દેશ છોડીને નાસી જાઓ િો પણ સારંુ ગણાશે.  
 િાથીને કાબમુા ંરાર્ી ચલાિિા માટે અંકુશ, ઘોડાને કાબમુા ંરાર્ી ચલાિિા માટે ચાબકુ 

અને શીંગડાિાળા પ્રાણીઓને કાબમુા ંરાર્િા માટે લાકડીની જરૂર પડે છે. પરંત ુપાપી, દુષ્ટ લોકો 
ક્યારેય સિલેાઈથી કાબમુા ંનથી આિિા. સાધારણ ઠપકાનો િેમની ઉપર કોઈ પ્રભાિ નથી પડિો. 
એમને િશ કરિા માટે િો િલિાર ઉઠાિિી પડે છે. આિા દુષ્ટ લોકો આિા ભયથી પણ સીધા 
માગે ન ચાલિા િોય િો િેમની િત્યા કરી દેિામા ંકોઈ બરુાઈ નથી. બરુાઈને જડથી કાપી નાર્િી 
મોટો ધમખ છે. 
 બ્રાહ્મણને પ્રસન્ન કરિા માટે િેને ભોજન કરાિવુ ંજોઈએ. કાળા ઘનઘોર િાદળો છિાયેલા 

જોઈ મોર ખશુ થાય છે. જ્ઞાની પરુુષને બીજાને સરુ્ી જોઈ ખશુી થાય છે. 
 બ્રાહ્મણો િંમેશા પોિાના યજમાનોને ધનિાન અને ર્ાિા-પીિા જોિા માગેં છે. િેમની 

ઈચ્છા એિી જ િોય છે કે િેમના યજમાનના ધનના ભડંાર ભરેલા રિ ેઅને િે એમના જેિાઓને 
ભોજન કરાિિા રિ.ે 
 જો શત્ર ુિમારા કરિા િધ ુશક્તિશાળી િોય િો િેની સાથે પે્રમથી વ્યિિાર કરીને િેને 

પોિાના િશમા ંકરી લો. મીઠી મીઠી િાિો કરી િેને કાબમુા ંલેિો એ પણ એક કળા છે. 
 કોઈપણ બરુા માનિી સાથે ભલાઈ કરિી ઉલચિ નથી. બરુાઈને બરુાઈથી જ મારી શકાય 

છે. જેિી રીિે લોર્ડં િડે લોર્ડંને કાપિામા ંઆિે છે. 
 અતધક શક્તિશાળી શત્રનેુ નમ્રિા, પે્રમનો આશરો લઇ િેને પોિાના િશમા ંકયાખ બાદ 

િેનાથી બદલો લો. ધમખયધુ્ધમા ંદરેક િતથયારનો ઉપયોગ થઇ શકે છે. 
 રાજાની શક્તિ િેની બિાદુર સેના િોય છે. બ્રાહ્મણની શક્તિ િેનુ ંજ્ઞાન અને ધમખશાસ્ત્રોનુ ં

અધ્યયન િોય છે. નારીની શક્તિ િેનુ ંરૂપ, સૌંદયખ િથા યિુાની િોય છે. 
 જે િળાિમા ંિધારે પાણી િોય છે િંસ ત્યા ંજઈને જ તનિાસ કરે છે અને જયારે પાણી 

સકુાઈ જાય છે િો િેઓ બીજા િળાિની શોધમા ંનીકળી જાય છે. િષાખ થયા બાદ જયારે એ 
િળાિમા ંપાણી ભરાઈ જાય છે, િો એ િંસો પાછા ત્યા ંઆિી જાય છે. આ કેિળ સ્િાથખની િાિ છે. 
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દરેક કાયખ પોિાના સ્િાથખ માટે ન કરવુ ંજોઈએ. કોઈનો િાથ પકડો િો િંમેશને માટે, સરુ્મા ંઅને 
દુ:ર્મા ંસાથે રિો. દુ:ર્ના સમયે કોઈનો સાથ ન છોડો. 
 ક્રોધી સ્િભાિિાળા, કટુ િાણી બોલનારા,દહરદ્ર અને પોિાના સગા-સબંધંીઓ સાથે શત્રિુા 

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 રિવે ુ ંજોઈએ. 
 અજ્ઞાનીઓ પોિાના માટે પણ કશુ ંકરી શકિા નથી. ન િેમના પોિાના પહરિારના લોકોના 

હિિ માટે પણ કશુ ંકરી શકે છે, િેમજ શત્ર ુસામે લડિાનુ ંસાિસ પણ કરી શકિા નથી. િેમનુ ં
જીિન વ્યથખ બની જાય છે. 
 માનિી માટે કેટલીક િસ્તઓુ અતિ આિશ્યક છે, જેમકે મીઠી િાણી બોલિી, િચનોનુ ં

પાલન કરવુ,ં ઇન્દ્ન્દ્રયોને પોિાના િશમા ંરાર્િી. 
 િેમ જો ર્રેર્ર સાચા માનિી બનિા માગંિા િોય િો, મિાન બનિા માગંિા િોય િો 

સૌથી પિલેા પોિાના હૃદયને શિુ કરો, કોઈનુ ંપણ બરંુુ કરિાના તિચારો છોડી દો અને િેિા દરેક 
માનિીની મદદ કરો જે દુ:ર્ી છે, તનરાધાર છે, મજબરુ છે. આજ સાચી માનિિા છે. 
 જેિી રીિે ફૂલોમાથંી સગુધં આિે છે, િલમાથંી િેલ નીકળે છે, લાકડાને બાળિાથી આગ 

નીકળે છે, દૂધમાથંી ઘી અને માર્ણ નીકળે છે, શેરડીમા ંરસ નીકળે છે અને િે રસથી ગોળ અને 
મોરસ બને છે. _આ બધી િસ્તઓુ કોઈને દેર્ાિી નથી પરંત ુિેની સત્યિાને નકારી પણ શકાય 
નહિ. આિી રીિે જ માનિીના શરીરની અંદર એક આત્મા િસેલો િોય છે જે આપણને દેર્િો િો 
નથી પરંત ુિેને આપણે આપણી બદુ્ધિથી માનીએ છીએ. 
 આપણે આત્માના આ રિસ્યોને સમજીએ અને જાણી લઈએ. આપનુ ંશરીર એક આત્મા છે. 

એની અંદર આત્મા એિી રીિે સમાયેલ છે જેિી રીિે િાલમા ંિેલ, ફૂલોમા ંસગુધં. 
 મરુ્ખ તશષ્યને ઉપદેશ આપિો. ચહરત્રિીન કન્યા અને સ્ત્રીનુ ંભરણ-પોષણ કરવુ.ં દુ:ર્ી લોકો 

સાથે ઉઠવુ-ંબેસવુ.ં _ આ બધી િાિોથી બદુ્ધિમાન માણસો દુ:ર્ી થાય છે. આિા લોકો સાથે સરુ્ી 
માણસો પણ બેસે િો દુ:ર્ી થઇ જાય છે. 
 ઘિુડ હદિસે જોઈ શકિો નથી, િેમા ંસયૂખનો શો િાકં છે ? કદીનના ઝાડ ઉપર પાદંડા 

િેમજ ફૂલ નથી ર્ીલિા િેમા ંિસિંનો શો િાકં છે ? ચાિકના મોંમા ંિષાખન ુ ંએક ટીપુ ંનથી પડત ુ ં
િેમા ંિાદળનો શો િાકં છે ? આ બધુ ંભાગ્યને આભારી છે, તિધાિાની દેણ છે. 
 ભોજન કરિી િર્િે માનિીએ િંમેશા મૌન રિવે ુ ંજોઈએ. ચપુચાપ ભોજન કરવુ ંસ્િાસ્્ય 

માટે ઘણુ ંજ લાભદાયી માનિામા ંઆિે છે. 
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 સેિાનો અિસર આિિા સેિકની સેિાની જાણ થાય છે. દુ:ર્ આિે ત્યારે સગા-
સબંધંીઓના પે્રમની જાણ થાય છે. સકંટની ઘડીએ તમત્રની તમત્રિાની જાણ થાય છે. તનધખન બની 
જિા પત્નીના પે્રમની જાણ થાય છે. 
 નદી, શસ્ત્રધારી, લાબંા નિોર, શીંગડાિાળા પશ,ુ સ્ત્રી અને રાજદરબારના લોકો ઉપર 

તિશ્વાસ રાર્િો ઘાિક તસિ થાય છે. નદીની લિરેો ક્યારેક ઊંડા પાણીમા ંઘસડી જાય છે. શસ્ત્રધારી 
ક્યારેક હુમલો કરી શકે છે. લાબંા નિોરિાળા પશ,ુ શીંગડાિાળા પ્રાણી ક્યારેક નિોર મારી કે 
શીંગડા મારી ઘાયલ કરી શકે છે. સ્ત્રી ક્યારેય પણ જુઠંુ લાછંન લગાિી શકે છે. િેમજ રાજકુળના 
લોકો નાની અમથી િાિે રોષે ભરાઈ શકે છે. એટલે િેમના િરફથી પણ ક્યારેક ર્િરો ઉભો થઇ 
શકે છે. આ લોકો સાથે તમત્રિા કે શત્રિુા બનેં ર્રાબ છે. 
 ઉમદા, સ્િાહદષ્ટ ભોજન પચાિિાની શક્તિ, સુદંર પત્ની અને દાન આપિાની ક્ષમિા, આ 

બધી સાધારણ િાિો નથી. આ િસ્તઓુ પામિા માટે કઠોર પહરશ્રમ કરિો પડે છે. 
 દરેક પિખિના ગભખમા ંિીરા નથી િોિા. દરેક િાથીના મસ્િકમા ંમણી નથી િોિા. બધી 

જગ્યાએ સારા માણસો નથી મળિા. દરેક જગંલમા ંચદંનના ઝાડ નથી િોિા. દરેક ચળકિી િસ્ત ુ
સોનુ ંનથી િોિી. 
 દલક્ષણા લીધા બાદ બ્રાહ્મણ યજમાનને, તિદ્યા પ્રાપ્િ કયાખ બાદ તશષ્ય ગરુુને છોડીને જિા રિ ે

છે. એિી જ રીિે આ સસંારનો તનયમ છે કે દરેક જીિજતં,ુ મનષુ્ય પોિાનુ ંકામ પરંુૂ થિા આ 
સસંાર છોડીને જિા રિ ેછે. 
 નદી હકનારે આિેલા વકૃ્ષો ગમે ત્યારે તટૂીને પાણીમા ંિિી જાય છે. િેમ મતં્રી િગરનો રાજા 

ગમે ત્યારે રાજપાટ ર્ોઈ શકે છે. 
 આ દુતનયામા ંએિો કયો માનિી છે જેમા ંકોઈ દોષ ન િોય. માનિીએ એ િાિ ન ભલૂિી 

જોઈએ કે સદા કોઈ સરુ્ી નથી રિતે ુ ંઅને સદા કોઈ દુ:ર્ી નથી રિતે ુ.ં સરુ્ - દુ:ર્ િો િડકા-
છાયંડાની જેમ આિિા જિા રિ ેછે. 
 પોિાના પહરિારની રક્ષા કરિા માટે કોઈ એકની કુરબાની આપી દેિી જોઈએ. દેશની રક્ષા 

કરિા માટે પોિાનુ ંસિખસ્િ કુરબાન કરી દેવુ ંજોઈએ. આત્મરક્ષા કરિા માટે પોિાની જાિને 
કુરબાન કરિામા ંસકંોચ રાર્િો જોઈએ નહિ. 
 પોિાની શક્તિના બળે માનિી અશક્ય અને સખ્િમા ંસખ્િ કામ આસાનીથી કરી શકે છે જો 

િેનામા ંઆત્મતિશ્વાસ િોય િો. 
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 િેપારી માટે કોઈ પણ દેશ દુર નથી િોિો. િે પોિાના ધધંા માટે ગમે ત્યા ંજઈ શકે છે. 
તિદ્વાનો માટે આ દુતનયામા ંબધા માગો ખલુ્લા િોય છે. િે લોકો ગમે ત્યા ંજાય, દરેક દેશમા ંિેનો 
આદર થાય છે. 
 રાજાની આજ્ઞા, કન્યાદાન અને પહંડિના શ્ર્લોકો એક જ િાર થાય છે. રાજા એક જ િાર 

હુકમ કરે છે. ત્યારબાદ એ હુકમનુ ંપાલન કરિામા ંઆિે છે. ન કરનારને સજા મળે છે. કન્યાદાન 
જીિનમા ંએક જ િાર કરિામા ંઆિે છે. પહંડિજી પણ દરેક કાયખમા ંમાત્ર એક જ િાર શ્ર્લોક બોલે 
છે. 
 સકુંલચિ માનસિાળા અને નીચ લોકોની નજરમા ંધન જ સૌથી મોટી શક્તિ છે. એ લોકો 

િંમેશા ધનના લોભમા ંઆંધળા બની ફરિા રિ ેછે. િેમના જીિનનો એકમાત્ર ધ્યેય િોય છે ધન 
પ્રાપ્િ કરિાનો. 
 મધ્યમ િગખના લોકો ધનની સાથે સાથે પોિાની માનમયાખદા પણ જાળિી રાર્િા માગેં છે. 

િેમને ધનની સાથે સાથે પોિાની ઈજ્જિ -આબરૂ સાથે પણ પે્રમ િોય છે. 
 પરંત ુઆ બે િગોની સાથે સાથે એક ત્રીજો િગખ ઉત્તમ પરુુષોનો છે. જે ધનની તલુનામા ં

સન્માનને જ શે્રષ્ઠ માને છે. િેમના મિ મજુબ જે માનિીની સમાજમા ંપ્રતિષ્ઠા નથી, ઈજ્જિ નથી 
િેમનુ ંજીિન પણ મતૃ્ય ુકરિા બદિર િોય છે.  
 દીપક અંધકારને ર્ાઈ જાય છે એટલે કે િે પ્રકાશને જન્મ આપે છે. પરંત ુિેનાથી કાજલ 

(કાલીમા) પેદા થાય છે. એનાથી એક િાિ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે લોકો પાપની કમાણી ર્ાય છે. 
િેમના સિંાન ગણુિીન, મદંબદુ્ધિ િથા બદમાશ િોય છે, જે માિા તપિાની સેિા નથી કરિા પરંત ુ
િેમને િંમેશા કસ્ટ આપે છે. માટે િંમેશા મિનેિની કમાણીથી ર્ાવુ ંજોઈએ. બાળકોને પણ બરુાઈથી 
દુર રાર્ો કારણ કે પાપની કમાણી િમને િથા િમારા પહરિારને લઇ ડબૂશે. 
 બદુ્ધિમાનને આપેલુ ંધન દાની પાસે બમણુ ંથઈને પાછં આિે છે. એટલા માટે જેઓ દાનિીર 

છે િેમણે િંમેશા બદુ્ધિમાનોને જ દાન આપવુ.ં જે તિદ્વાન નથી, દાનને યોગ્ય નથી, એિા લોકોને 
દાન આપિાથી કોઈ લાભ નથી. બલકે આવુ ંદાન કરિાથી પાપ લાગે છે. 
 દાન અને ગણુ અલગ અલગ નથી િેિી રીિે પાપ અને દાન પણ એક સાથે નથી મળી 

શકિા. જ્ઞાની પરુુષો આ બનેંના અંિરને સારી રીિે ઓળરે્ છે. 
 જયારે પણ માનિીનુ ંપેટ ર્રાબ થાય છે, િેમા ંદદખ  થાય છે િો િેણે દિાના રૂપમા ંશિુ 

પાણી પીવુ ંજોઈએ. આનાથી િેના પેટનો રોગ મટી જશે. 
 ભોજન પિલેા પાણી પીવુ ંશક્તિદાયક માનિામા ંઆિે છે. ભોજન કરિી િર્િે િચમા ં

પાણી પીવુ ંઅમિૃ સમાન છે. પરંત ુભોજન પછી પાણી પીવુ ંતિષથી ઓછં નથી. 
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 જે લોકો જ્ઞાનને લક્ષ્ય માનીને કામ નથી કરિા િેમના માટે જ્ઞાન વ્યથખ છે, કારણ કે િે 
કિખવ્ય અને અકિખવ્યનુ ંઅંિર નથી સમજી શકિો. 
 સેનાપતિ ન િોય િો સેના વ્યથખ છે. િેિી રીિે જ પતિ િગર પત્નીનુ ંજીિન વ્યથખ છે. જે 

ભણેલા-ગણેલા જ્ઞાની લોકો સભ્યિાનુ ંપાલન નથી કરિા િેમની તશક્ષા વ્યથખ છે. જ્ઞાની પરુુષ િો 
ઠોકર ર્ાઈને પણ સધુરી જાય છે. પરંત ુજેઓ અજ્ઞાની છે િેમના માટે િો સધુરિાના દ્વાર પણ બધં 
થઇ જાય છે. 
 વિૃાિસ્થામા ંજેની પત્ની મરી જાય, એિા સમયે ભાઈબધંઓુ દ્વારા ધન િડપ કરી લેિાનુ ં

િેમજ ભોજન માટે બીજા લોકોની દયા ઉપર જીિિાનુ,ં અ ત્રણ િાિો પરુુષ માટે અત્યિં કષ્ટદાયક 
માનિામા ંઆિે છે. વિૃાિસ્થામા ંમાત્ર પત્ની જ માનિીનો સાથ આપે છે જો પત્ની સાચી પતિવ્રિા 
િોય િો. આિી દશામા ંવિૃાિસ્થા સૌથી િધ ુકષ્ટદાયક બની જાય છે. માટે દરેક માનિીએ એ 
અિસ્થા માટે થોડંુઘણુ ંધન બચાિી રાર્વુ ંજોઈએ. 
 જે લોકો યજ્ઞ નથી કરિા, દાન-પણુ્ય નથી કરિા, િેમના માટે િેદોનો પાઠ બેકાર છે. દાન 

તિના કોઈપણ શભુકાયખ સફળ નથી બનતુ.ં 
 જે લોકો માત્ર દેર્ાડો કરિા દાન કરે છે, પોિાની પ્રશસંા માટે યજ્ઞ કરાિડાિે છે િેિા 

લોકોને પણ િેમના દાન-યજ્ઞનુ ંશભુ ફળ નથી મળતુ.ં 
 દેિિા ન િો લાકડીઓમા ંિસે છે ન િો પત્થરોમા.ં એ િો કેિળ ભતિોના હૃદયમા ંિસે છે. 

પોિાની આત્મશક્તિના બળે િમે િેને જોઈ શકો છો. પ્રભ ુસધુી પિોંચિાનો એક માત્ર રસ્િો એ જ 
છે. 
 માનિીએ િંમેશા શાિં રિી સયંમથી કામ લેવુ ંજોઈએ. ધીરજથી બધા કામો કરિા જોઈએ. 

ધનનો મોિ, લોભ છોડી ર્ાિા-પીિા સધુી જ િાિ સીતમિ રાર્િી જોઈએ. એનાથી જ જીિનનુ ં
સાચુ ંસરુ્ પ્રાપ્િ થાય છે. 
 મોિ માયાની જાળમા ંફસાયેલા કોઈપણ માનિીના આત્માને શાતંિ નથી મળિી. 
 જે તિદ્યાથી િમે પોિાનુ ંપેટ નથી ભરી શકિા, િમારા પહરિારનુ ં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 સગં્રિ કરિામા ંઆવ્યો િોય િેનો શો લાભ ! મતૃ્ય ુબાદ એ ધન અિી જ રિી 

જિાનુ.ં ધનનો લાભ િો દાન આપિાથી જ થાય છે. ધનને ર્રાબ કામમા ંિાપરવુ ંએ પણ પાપ 
છે. 
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 જે પાણી ધરિીમાથંી નીકળે છે િેને શિુ માનિામા ંઆિે છે. પતિવ્રિા સ્ત્રી દેિી માનિામા ં
આિે છે. જે રાજા પ્રજાની ભલાઈની િાિો તિચારે છે િે જ રાજા શે્રષ્ઠ માનિામા ંઆિે છે. અને જે 
બ્રાહ્મણ સિંોષી િોય છે િે જ શિુ અને શે્રષ્ઠ બ્રાહ્મણ માનિામા ંઆિે છે. 
 જે બ્રાહ્મણ ધનની પાછળ પાગલની જેમ દોડે છે, પોિાના ધમખ-કમખને ભલૂી જાય છે િે 

આદરને યોગ્ય નથી રિિેો. 
 જેની પાસે સિંોષ નથી અને િે આળસ ુછે, િેમજ જે રાજા દ્રઢ મનોબળિાળો નથી એિા 

લોકોનો તિનાશ િિલેો થાય છે. 
 કેિળ ઉચ્ચ કુળમા ંજન્મ લેિાથી કોઈ માનિી મિાન નથી બનિો. મિાન બનિા માટે િેને 

તશક્ષાની જરૂર િોય છે. માનિી ભલે િલકા કુળમા ંજન્્યો િોય, તનધખન િોય, પરંત ુતિદ્યા પ્રાપ્િ કરી 
િે બદુ્ધિમાન, મિાન બની શકે છે િેમા ંકોઈ આશ્ચયખની િાિ નથી. 
 જે લોકો માસંાિારી છે, મહદરાનુ ંસેિન કરે છે િેિા લોકોને અભણ અને અજ્ઞાની જ 

ગણિામા ંઆિે છે. એિા લોકો માનિ જન્મમા ંપણ પશઓુ જેિા છે. આિા માનિજાતિમા ંજન્મ 
લેનાર પશ ુમનોવતૃત્ત ધરાિનાર લોકોના પાપોથી ધરિી ભરાઈ ગઈ છે. 
 યજ્ઞને ધમખ પજૂાનો મિાન માગખ બિાિિામા ંઆવ્યો છે કારણ કે યજ્ઞ કરિાથી જે િાદળો 

બધંાય છે િેનાથી િષાખ થાય છે. આ િષાખને કારણે અન્ન પેદા થાય છે. જો યજ્ઞમા ંઅન્નદાન 
કરિામા ંન આિે િો યજ્ઞ આર્ા દેશને બાળી નાર્શે િેટલુ ંજ નહિ િે પરુોહિિને પણ બાળી 
નારં્શે. જે યજમાન પોિાના પરુોહિિને દાન-દલક્ષણા નથી આપિો યજ્ઞ િેને પણ બાળીને ભસ્મ 
બનાિી દે છે.  
 જે લોકો જન્મ - મરણના બધંનોમાથંી મતુિ બનિા માગેં છે, િેમણે કામ, ક્રોધ, લોભ, 

મોિને પોિાના માટે ઘાિક ઝેરથી પણ િધ ુઘાિક માનવુ ંજોઈએ. છળ, કપટ, જુઠ, દગો, આ 
બધાને છોડી દેિા પડશે. િેના સ્થાને દયા, ધીરજ, દીન-દુ:ર્ી લોકોની સેિા, સત્યનુ ંપાલન, જુઠથી 
ધ્રણુા િેમજ કામ-ક્રોધથી દુર રિવે ુ ંજોઈએ. આ બધાને જીિનનુ ંસિખ પ્રથમ કિખવ્ય માની પોિાનુ ં
સિખસ્િ પ્રભનેુ અપખણ કરી સાચા હૃદયથી સત્યના માગે ચાલવુ ંપડશે, એજ સાચો કલ્યાણ માગખ છે. 
 જેિી રીિે તિષ િગરનો સાપ કોઈ નકુશાન નથી પિોંચાડી શકિો, એિી રીિે એ બ્રાહ્મણ, 

જેણે પોિાની તિદ્યાને િેચી દીધી િોય અથાખિ જે પોિાની તિદ્યા િેચીને ધન કમાઈ રહ્યો િોય, 
સમય આવ્યે જે શદુ્રનુ ંઅન્ન પણ ર્ાઈ લેિો િોય, િેની કમખશક્તિ નસ્ટ થઇ જાય છે. િે પોિાના 
કોઈપણ યજમાનનુ ંભલુ ંકરી શકિો નથી. 
 જેિી રીિે સાપનુ ંિતથયાર િેનુ ંતિષ છે, િેિી રીિે જ બ્રાહ્મણે પણ જાણી લેવુ ંજોઈએ કે 

િેણે ભલૂથી પણ પોિાની તિદ્યાનો સોદો ન કરિો. જ્ઞાન જ િેની શક્તિ છે. 
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 આ સસંારમા ંકેટલાક જીિો એિા પણ છે જેમને ઊંઘમાથંી જગાડિામા ંઆપણને નકુશાન 
જ છે. આ િાિ સાપ, રાજા, તસિંિ, બાળક, કોઈ બીજાનો કુિરો, િેમજ ગાડંો માનિી િગેરેને લાગ ુ
પડે છે. આમાથંી ગમે િે એકને પણ ઊંઘમાથંી જગાડશો િો નકુશાન િમને જ થશે. 
 તિદ્યાથી, શાિી નોકર, ભખૂ્યો મસુાફર, ડરથી ગભરાયેલો રસોઈયો, િથા ચોકીદાર ઊંઘી 

રહ્યા િોય િો િેમને જગાડિામા ંકોઈ સકંોચ રાર્િો જોઈએ નહિ. કારણકે િેમનુ ંકામ જાગિાથી જ 
થત ુ ંિોય છે. 
 તિદ્યાથી જો ઊંઘિો રિશેે િો એ પોિાની તશક્ષા પરૂી કરી શકશે નહિ. શાિી નોકર ઊંઘી રહ્યો 

િશે અને કદાચ રાજાને િેની જરૂર પડશે િો એને નોકરીથી િાથ ધોિા પડશે. ભખૂ્યો મસુાફર ઊંઘી 
રહ્યો િશે િો કોઈ િેને લુટંી લેશે િેિા ભયથી િે અડધો જાગિો િશે, િેને જગાડી ભોજન કરાિવુ ં
જ ઉત્તમ છે. ભયભીિ રસોઈયાને જગાડી િેને ભયમતુિ કરિા િે ઉત્તમ ભોજન બનાિશે. 
ચોકીદારનુ ંઊંઘવુ ંિેની નોકરી માટે ર્ાિર સમાન છે. 
 સનૃ્દ્ષ્ટની રચનાથી લઈને આજ સધુી કોઈએ પણ બ્રહ્માજીને આ સલાિ નથી આપી કે : િે 

સિુણખને સગુતંધિ બનાિી દે, શેરડીના ઝાડને ફળો આપે, ચદંનના ઝાડમા ંફૂલો ઉગાડી દે, તિદ્વાનને 
ધનિાન બનાિી દે, રાજાને લાબં ુઆયષુ્ય આપે, કારણ કે બધા જાણે છે કે બ્રહ્માએ જે રચના કરી 
છે િે અકળ છે િેને કોઈ પામી શકિાનુ ંનથી. 
 તિદ્વાનોના મિ મજુબ બધી ઔષધીઓમા ંઅમિૃ મખુ્ય છે. કારણ કે િેમા ંબધા રોગોને દુર 

કરિાની શક્તિ િોય છે. 
 માનિજીિનના દરેક સરુ્મા ંભોજનનો મખુ્ય િાથ છે. કારણ કે આપણી ભરૂ્ ભાગંિાનુ ં

એકમાત્ર સાધન આ જ છે. ભખૂ્યો માનિી મોિને ભેટે છે. 
 આપણી બધી ઇન્દ્ન્દ્રયોમા ંમખુ્ય આપણી આંર્ો છે, કારણ કે દ્રન્દ્ષ્ટ તિના િો આ આખુ ંજગિ 

એક કાળા અંધકાર સમાન છે. 
 નરકમાથંી સસંારમા ંઆિિા જીિના ંમખુ્ય લક્ષણ છે – ક્રોધી સ્િભાિ, કડિી િાણી, 

તનધખનિા અને પોિાના જ સ્િજનો સાથે દ્વષેભાિ, કુસગં િથા અધમ મનષુ્યોની સેિા. 
 આયષુ્ય, કમખ, ધન, તિદ્યા અને મતૃ્ય ુ– આ પાચં બાબિો જીિ જ્યારે માિાના ગભખમા ંિોય 

છે ત્યારે જ નક્કી થઈ જાય છે. 
 ધાતમિક કથા સાભંળિી િર્િે, સ્મશાનની ધરિી પર અને રોલગષ્ઠ વ્યક્તિના મનમા ંજે 

સદતિચારો ઉત્પન્ન થાય છે િે તિચારો િંમેશા માટે ક્સ્થર રિ ેિો મનષુ્ય સસંારની મોિમાયા અને 
બધંનમાથંી છૂટી શકે છે. 
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 અધમ પરુુષને ધનની ઈચ્છા િોય છે અને મધ્યમ પરુુષને ધન અને સ્માન બનેંની કામના 
િોય છે જ્યારે ઉત્તમ પરુુષ માત્ર સ્માન ચાિ ેછે. મિાપરુુષોનુ ંધન માન-સ્માન જ િોય છે. 
 જેઓ િેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરિા છિાયં આત્મા-પરમાત્માના સબંધં તિશે કશુ ંનથી જાણિા, 

િેઓ આત્મજ્ઞાન મેળવ્યા તિના રિી જાય છે. ચાણક્યે આિા લોકોને કડછી સાથે સરર્ાવ્યા છે. જેમ 
કડછી સ્િાહદષ્ટ શાકમા ંફરે છે, પણ સ્િાદની મજા માણી શકિી નથી. િેિી જ પહરક્સ્થતિ આ 
અજ્ઞાનીઓની િોય છે. 
 જે વ્યક્તિએ સસંારરૂપી જાળને કાપિા માટે ભગિાનનુ ંસ્મરણ નથી કયુું અને સ્િગખના દ્વારે 

પિોંચિા માટે જેણે ધમખરૂપી ધનનો સગં્રિ નથી કયો, જેણે સ્િપ્નમા ંપણ નારીને પે્રમ નથી કયો, 
િેિી વ્યક્તિ યિુાનીમા ંિેને જન્મ આપનાર માિાના યૌિનરૂપી વકૃ્ષને કાપનાર કુિાડો જ છે કે 
બીજુ ંકંઈ ? 
 દરેક જગ્યાએ વ્યક્તિનો આદર-સત્કાર િેના ગણુોના કારણે જ થાય છે. દુગુખણોના ભડંાર 

સમાન વ્યક્તિ પાસે અખટૂ ધનસપંતત્ત િોિા છિાયં િેને આદર-સન્માન પ્રાપ્િ નથી થિા.ં ડાઘ 
તિનાના, આછો પ્રકાશ આપનાર બીજના ચદં્રની જે રીિે પજૂા થાય છે, િેવુ ંિો પનૂમના ચદં્રને પણ 
સન્માન નથી મળતુ.ં 
 આજ સધુી ન િો સોનાના મગૃ (િરણ)નુ ંઅક્સ્િત્િ િોિાના પરુિા મળ્યા છે કે ન િો કોઈએ 

િેને જોયુ ંછે. િેમ છિાયં શ્રીરામચદં્ર સોનાના મગૃ (િરણ)ને પકડિા િેની પાછળ દોડયા િિા. એક 
િાિ છે કે જ્યારે વ્યક્તિનો ર્રાબ સમય અથિા તનરાશાના હદિસો આિે છે, ત્યારે િેની બદુ્ધિ ભ્રષ્ટ 
થઈ જાય છે. 
 જેઓના ંમનમા ંબીજાઓ માટે ઉપકાર કરિાની ભાિના રિલેી િોય છે, િેઓની મશુ્કેલીઓ 

દૂર થઈ જાય છે અને િેઓને ડગલે ને પગલે ધનસપંતત્ત મળે છે. 
 દુષ્ટ પત્ની, ઠગ તમત્ર, આજ્ઞામા ંન રિિેો સેિક અને સાપનો ઘરમા ંિાસ – આ ચાર 

બાબિો મતૃ્ય ુસમાન છે. 


