વિદુર નીવિ
સંકલન:વિનોદભાઈ મગળભાઈ માછી(વનરં કારી)

ુ ો છે અને પણ્ુ ય કમોમાં લાગી ગયો છે િેણે બધ ંુ જ
જેનો આત્મા પાપકમમ છોડી ચક્ય
જાણી લીધ ંુ છે એવ ંુ માનવ ંુ જોઈએ.
ુ ારિા નથી,
લોકો ધમમ અને નીવિ ને જાણિા માંગે છે . પરં ત ુ િેઓ પોિાના કમો સધ
એિા લોકોન ંુ જાણવ ંુ ન જાણવ ંુ એક સમાન હોય છે . જે પોિાને પાપકમોથી દૂર કરી
પણ્ુ ય કમોમાં લીન કરી દે છે િેજ બધા ધમો િેમજ નીવિને જાણે છે એવ ંુ સમજવ ંુ
જોઈએ.
જે કમમને કરિાથી કોઈને હાની પહોંચિી હોય,જેના કરિાથી અહંકાર, પ્રમાદ,
ક્ષુબ્ધિા,શંકા,ભય અને રોગ ઉત્પન્ન થિા હોય િે પાપ છે .
ુ બને,કોઈને હાની ન પહોંચે,જેના
જે કમમને કરિાથી મન..આત્મા પ્રસન્ન અને સંતષ્ટ
લીધે પોિાની સાથે સાથે બીજાઓન ંુ પણ કલ્યાણ થત ંુ હોય,જેનાથી સંિોષ મળિો
હોય અને જે પરમાવથિક આનંદ આપિો હોય િે જ પણ્ુ ય છે .
ુ ણમને એક સમાન ગણે છે ,જે શોક નથી
જે ક્રોધ નથી કરિો,માટી..પત્થર િથા સિ
કરિો, જે મોહ, સ્નેહ અને િેર રહહિ છે ,જેની ઉપર વનિંદા કે પ્રસન્નિા સમાન પ્રભાિ
નાખે છે ,જે વપ્રય અને અવપ્રય બંનેનો ત્યાગ કરનારો છે ,એિો પરુ ુ ષ જ િાસ્િવિક
સંન્યાસી છે ..િેને જ પણ્ુ યાત્મા માનિો જોઈએ.
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ુ ી જેિા ફળોથી વનિામહ કરનારો એ પરુ ુ ષ પણ
જ ંગલી અન્ન,કં દમ ૂળ,શાક અને ઇંગદ
પણ્ુ યાત્મા છે . જે િનમાં રહીને જગકલ્યાણ માટે ચચિંિન િથા યજ્ઞ કરિો રહે છે અને
અવિવથઓને સન્માનપ ૂિમક આદર આપી આવિથ્ય પ્રદાન કરે છે .
આ નાશિંિ સંસારમાં કેિળ ધમમ જ વનત્ય છે ,અજર અમર છે ,કારણ કે િે સંસ્કાર
ુ દુખો િો
બનીને બીજરૂપે જીિાત્મામાં વ્યાપ્િ થઇ જાય છે . આ સંસારના સખ
આિિા જિાિાળા અવનત્ય ભાિ છે , જયારે જીિાત્મા વનત્ય છે . એનો નાશ નથી
થિો,પરં ત ુ િેના બધા જ ભૌવિક સાધનો જેિા કે શરીર િેમજ શરીરની બધી જ
ઇન્દ્ન્િયો અવનત્ય છે . િમે અવનત્યનો ત્યાગ કરી ધમમ રૂપી વનત્યમાં લપ્ુ િ બની સંતન્દ્ુ ષ્ટ
ુ સમાયેલ ં ુ છે .
પ્રાપ્િ કરો,કારણ કે સંિોષમાં જ ખરં ુ સખ
ુ ાર સેિન કરે છે િે આ લોકમાં અને
જે માનિી ધમમ..કામ..અથમન ંુ સમયાનસ
પરલોકમાં પણ એના સંયોગને પામે છે . િૈહદક સંસ્કૃવિમાં ગૃહસ્થોને ધમમ..અથમ..કામ
અને મોક્ષને પ્રાપ્િ કરિાનો આદે શ આપિામાં આવ્યો છે . િેમાં કહેિામાં આવ્્ ંુ છે કે
ુ ાર જ કરવ ંુ જોઈએ.
મનષ્ુ યે આ બધાન ંુ સેિન યથા સમયે આિશ્યકિા અનસ
જે માનિી ધમમ..અથમ..કામ અને મોક્ષ આ ચારે યમાં વસદ્ધિ મેળિિા માંગિો હોય િેણે
સૌ પ્રથમ ધમમનો માગમ અપનાિિો જોઈએ. કારણ કે ધમમથી જ અથમની પ્રાપ્પ્િ થાય
છે અને અથમથી કામનાને પ ૂણમ શક્તિ પ્રાપ્િ થાય છે .
અધમમ િડે યશ..પ્રભત્ુ િ અને વ્યક્તિત્િની પ્રાપ્પ્િ નથી થિી અને એના િગર
કામનાની પ ૂવિિ પણ નથી થિી. ધમમ વિના િો મોક્ષ પ્રાપ્પ્િની કલ્પના પણ કરી
શકાય નહહ. એટલા માટે સૌથી પહેલા ધમમને જ અપનાિિો જોઈએ.
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માનિીએ ભય..કામ અને લોભથી િશીભ ૂિ બનીને અથિા િો પ્રાણની રક્ષા માટે
પણ પોિાના ધમમનો પહરત્યાગ ક્યારે ય કરિો જોઈએ નહીં.
નારી..ધ ૂિમ..આળસ.ુ .ક્રોધી..અહંકારી..ચોર..કિ
ૃ ઘ્ન અને નાક્સ્િક ઉપર ક્યારે ય વિશ્વાસ
કરિો જોઈએ નહહ.
ક્રોધને શાંવિથી..દુષ્ટને સારા આચરણથી..કં જુસને દાનથી અને અસત્યને સત્યથી
પરાજજિ કરી શકાય છે .
ુ ોિાળા..દાનશીલ..િીર..િઢિા
લક્ષ્મીની પ્રકૃવિ વિચચત્ર છે . િે અવિઅવધક શ્રેષ્ઠ ગણ
અને બદ્ધુ િન ંુ અચભમાન રાખનારા પાસે રોકાિી નથી.
આ સંસારમાં દૃષ્ટ બદ્ધુ િિાળા હમેશા નમ્ર િથા લજ્જજાશીલ લોકોને દબાિે છે અને
િેમન ંુ અપમાન કરિા રહે છે એટલા માટે અવિ િધારે નમ્ર બનવ ંુ પણ ઉચચિ નથી.
એ હાની હાની નથી જે પાછળથી લાભ આપે. આ સંસારમાં નાશ એને કહેિામાં આિે
છે જે ધમમ.. અથમ અને ચહરત્ર બધાને નષ્ટ કરી દે છે .
જે મનષ્ુ યોના ખફા થિાથી આજીવિકા મેળિિાના કાયમમાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન થઇ જાય
િેમની પ ૂજા દે િિાઓ સમાન કરાિી જોઈએ.
ુ ે ક્યારે ય છોડિો નહહ. જયારે િમે અશતિ હોિ િો
પોિાના િશમાં આિેલ શત્રન
ુ ે માન આપો અને જયારે શક્તિઓ પ્રાપ્િ કરી લો ત્યારે િેનો
નમ્રિાપ ૂિમક શત્રન
ુ થી નાશ કરી નાખો. શત્રન
ુ ંુ અક્સ્િત્િ હમેશા ભય પ્રદાન કરે છે .
જડમળ
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નારી..રાજા..સપમ..સ્િામી..સ્િાધ્યાય શત્ર.ુ .ભોગ અને આ્ષ્ુ યનો વિશ્વાસ બદ્ધુ િમાન
મનષ્ુ ય કદી કરિો નથી.
વછિ્તુ િ ચહરત્રને અધમમ..અન્યાય િથા િેના િડે પ્રાપ્િ કરે લ ધનથી છુપાિિાની
ચેષ્ટા વ્યથમ છે કારણકે એનાથી િો એ િધારે ફેલાય છે .
ુ માં જીિનાર
પચિા યોગ્ય અન્નની..યૌિનાિસ્થાને ઓળં ગી ગયેલ સ્ત્રીની..્િ
પરાક્રમીની િથા પરમિત્િને જાણનાર િપસ્િીની બધા જ પ્રશંસા કરે છે .
જીિ આ વિશ્વમાં િારં િાર જન્મ લે છે . િે િધે છે ..ઘટે છે ..મરે છે ..જન્મ લે છે ..ક્યારે ક
બીજાથી માંગે છે િો ક્યારે ક બીજા એનાથી માંગે છે ..ક્યારે ક એ સ્િયં શોક કરે છે િો
ક્યારે ક બીજા એના માટે શોક કરે છે .આિી રીિે આ સંસારમાં કશ ંુ પણ એક સમાન
નથી રહેત ંુ માટે િમે કઈ િસ્ત ુ ની પ્રાપ્પ્િ માટે દુખી થાિ છો ? શ ંુ ખોિાઈ ગ્ ંુ છે
જેથી િમે દુ:ખી છો ?નશ્વર પદાથો િથા ક્સ્થવિઓ માટે શોક કરિો અજ્ઞાનિા છે .
આ સંસારમાં સારી-નરસી પહરક્સ્થવિઓ..વનમામણ િથા વિનાશ..લાભ િથા
હાની..જીિન િથા મરણ િગે રે...બધા સાથે લાગણીઓ હોય છે ,એટલા માટે
વિિેકિાન માનિીને જોઈએ કે િે ઈચ્છાઓને આધીન બની પહરક્સ્થવિઓન ંુ દુ:ખ ન
કરે કારણકે પહરક્સ્થવિઓ ઉપર દે િિાઓન ંુ પણ વનયંત્રણ નથી હોત.ંુ
બીજો પ્રત્યે દ્વેષભાિ ભરે લ અસામાન િષ્ટી રાખનાર િથા બીજાઓમાં ફૂટ(કુ સપ
ં )
નાખનારને કોમળ..આરામદાયક શય્યા ઉપર પણ ઊંઘ નથી આિિી..સદ
ંુ ર
ુ નથી મળત ંુ િેમજ ચરણ-ભાટોની સ્તવિ
ુ
વપ્રયિમાઓ સાથે રવિક્રીડામાં પણ સખ
ુ નથી કરિી,કારણકે િે દ્વેષથી િશીભ ૂિ બની સ્િયંને જ નથી
(પ્રસંશાઓ) પણ સંતષ્ટ
જાણિા.
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આત્મીય હોિા છિાં વ્યથમના ભાિોના કારણે અથિા િો ઈષ્યામ િશ એકબીજાથી
અલગ થઇ જનાર ન િો કોઈ ધમમન ંુ પાલન કરી શકે છે ન િો િેમનામાંથી કોઈને
ુ મળે છે . િેમની ઉન્નિી પણ નથી થિી. આત્મસખ
ુ થી િંચચિ આિા લોકો
સખ
કોઈપણ પ્રકારન ંુ ગૌરિ પ્રાપ્િ કરી શકિા નથી. અને િેમને શાંવિ પણ નથી મળિી.
ુ ..સૌભાગ્ય..કુ લ..આદર..િગેરેને જોઈ ઈષ્યામ કરે
જે પારકા ધન..રૂપ..બળ..પરાક્રમ..સખ
છે િે હમેશા દુખી જ રહે છે ,કારણકે એના દુખોનો અંિ િેની ઈષ્યામ જ થિા દે િી
નથી.
ચચિંિા કરિાથી અથિા શોકાતરુ બનિાથી ન િો દુ:ખોથી છુટકારો મળે છે ના િો
ઈપ્ચ્છિ િસ્ત ુ પ્રાપ્િ થાય છે . આનાથી શરીર રોગગ્રસ્િ બની જાય છે . આત્મબળ
નાશ થાય છે અને શત્રુ હાંસી ઉડાિે છે . એટલા માટે બહેિર એ જ છે કે મનષ્ુ ય
દુ:ખોના કારણે અથિા ઈપ્ચ્છિ િસ્ત ુ પ્રાપ્િ કરિા માટે પરુ ુ ષાથમ કરે ..ચચિંિા ન કરે ..!
જે માનિી સ્િજનોના મોહમાં પડીને વનિંદાત્મક કાયોમાં લીન રહે છે િે પોિાના
ુ પ્રદાન કરે છે અને િેને ન
જીિનથી પણ હાથ ધોઈ બેસે છે . ઉિમ કમો જ સખ
ુ પ્રપ્ર કરી શકાત ંુ નથી.
કરનારો જ દુખી બને છે . અથામિ વનિંદનીય કમોથી ક્યારે ય સખ
જેની પાસે અત્યાવધક ધન છે િે પણ આ સંસારમાં જીવિિ રહે છે અને જેની પાસે નં
ુ ી
માત્રન ંુ ધન છે િે પણ જીવિિ રહે છે . એવ ંુ નથી કે વિશાળ સામ્રાજ્ય ધરાિનાર સખ
ુ -દુુઃખનો સંબધ
રહે છે અને જેની પાસે કશ ંુ નથી િેઓ દુખી રહે છે . સખ
ં ધન કે ભૌવિક
સાધનોથી નથી.
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ુ ુ થી અવિદ્યાનો
બદ્ધુ િથી ભયનો નાશ થાય છે . િપથી ગૌરિ પ્રાપ્િ થાય છે .ગર
અંધકાર દુર થાય છે અને બધીજ પહરક્સ્થવિઓમાં સમાન ભાિ રાખિાથી દુુઃખમાં
પણ શાંવિ મળે છે .
જે માનિી અધમમથી મળે લ મોટામાં મોટી ઉપલબ્ધીને પણ ગ્યાગી દે છે એનાથી
ઉત્પન્ન થનાર મોટામોટા દુ:ખોથી પણ છુટકારો પ્રાપ્િ કરી લે છે . ચબલકુ લ એિી રીિે
ુ ી હોય છે .
જેિી રીિે સાપ પોિાની કાંચળી ઉિારી પ્રસન્ન અને સખ
ુ ોની ઉપક્સ્થવિ દશામિી િે આ મજ
ુ બ છે .
જ્ઞાનીજનોએ આ સંસારમાં છ સખ
પોિાની ઉપર કરજ ન હોવ.ંુ
દુર દે શમાં પ્રિાસ ન કરિો.
સત્પરુ ુ ષોની સંગિનો અિસર પ્રાપ્િ થિો.
રોગરહહિ રહેવ.ંુ
પોિાને અનકુ ુ ળ િથા સ્િયં ઉપર આવશ્રિ આજીવિકા.
સંસાહરક ભય પ્રત્યે નીડરિા.
ુ ોના આઠ મ ૂળભ ૂિ િત્િો દશામિામાં આવ્યા છે .
સંસારના સખ
સાચા વમત્રોન ંુ મળવ.ંુ
ુ ધનની પ્રાપ્પ્િ.
વિપલ
ુ સાથે આચલિંગનબિ થઇ મળવ.ંુ
પત્ર
પવિ-પત્નીની એક સાથે વનવ ૃવિ.
મધરુ િાણી.
ુ ાયમાં ઉન્નિી.
પોિાના સમદ
ુ પ્રાપ્પ્િ.
મનોિાંવછિ િસ્તની
સમાજમાં માન-સન્માનની પ્રાપ્પ્િ.
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ુ ને ્િ
ુ માં જીિી લીધા છે
જે માનિીએ વમત્રોને વપિાના િશમાં કરી લીધા છે , શત્રઓ
ુ ી રહે છે .
િે જીિનમાં સફળ અને સખ
ુ સિોિમ છે કારણકે િે બધાને િશમાં કરી લે છે . ક્ ંુ એવ ંુ સખ
ુ છે જે
ક્ષમાનો ગણ
એના િડે ન મેળિી શકાય? ક્ષમાશીલ વ્યક્તિન ંુ દુર્જન કશ ંુ બગાડી શકિો નથી.
જયારે અક્ગ્નને ઇંધણ મળત ંુ નથી ત્યારે િે આપોઆપ સ્િયં ઓલિાઈ જાય છે
એિીજ રીિે ક્ષમાશીલ માનિીન ંુ દુશ્મન કશ ંુ જ બગાડી શક્તિ નથી, કારણકે જ્યાં
ુ જ ઉંધા મો એ પડે છે . એનાથી વિપરીિ
પ્રવિરોધ ન હોય ત્યાં જોર કરનાર ખદ
ુ પોિાનો જ સિમનાશ નોિરે છે .
બદલાની આગમાં સળગિો માનિી ખદ
સમથમ અને શક્તિશાળી હોિા છિાં બીજાને ક્ષમા કરનાર િથા વનધમન હોિા છિાં
ુ ભોગિે છે .
દાન પ્રવ ૃવિ કરનાર માનિી સ્િગમના સખ
ક્ષમાશીલ મનષ્ુ યને લોકો વનબમળ િથા શક્તિહીન સમજિા લાગે છે , આ જ એક દોષ
ુ માં હોય છે . પરં ત ુ આવ ંુ સમજવ ંુ અજ્ઞાનિા છે . ક્ષમા વનબમળિા નથી,
ક્ષમારૂપી ગણ
ુ છે , બળિાનોન ંુ આભષ
ુ ણ છે .
એ િો પરમબળ છે . આ વનબમળોનો ગણ
જે કુ ળોમાં િાપ, જપ, િેદ અધ્યયન, યજ્ઞોન ંુ અનષ્ુ ઠાન, પવિત્ર વિિાહ, દાન અને
ુ ો છે િે જ મહાકુ ળ છે .
ઉિમ આચાર-વિચાર આ સાિ ગણ
ધનહીન હોિા છિાં જે કુ ળ આચાર-વિચારમાં , વ્યિહારમાં સદાચારી હોય છે િેજ
કુ ળ શ્રેષ્ઠ કુ ળ માનિામાં આિે છે અને મહાન યશ પ્રાપ્િ કરે છે .
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જેઓ બીજાની વનિંદા કરે છે , પોિાના કૃત્યો અને િચનોથી બીજાના આત્માને દુ:ખ
પહોંચાડે છે , જેઓ ક્યારે ય કોઈનાથી સહમિ નથી થિા, પોિાના અહંકારથી
િશીભ ૂિ બની હંમેશા વિરોધ કરિા રહે છે , અને વનષ્પક્ષ ચચિંિન નથી કરિા, જેની
પાસે રહેિાથી હૃદય ભયભીિ રહે કે કોણ જાણે શ ંુ કરશે? શ ંુ કહેશે? જે સ્િાથી,
કલહપ્રેમી, ઈષ્યામળુ, ધ ૂિમ, અથિા પાપી હોય, જે દારૂન ંુ સેિન કરિો હોય એિા
માનિીઓને િરિ ત્યાગી દે િા જોઈએ.
જે માનિી જેિી સંગિમાં રહે છે િેિો જ બની જાય છે . જેિી રીિે કાપડ ઉપર એજ
રં ગ ચઢે છે , જેની સંગિમાં િે આિે છે . એિી રીિે જીિની પણ ગવિ થાય છે . આ
એક પ્રાકૃવિક વસધ્ધાંિ છે . એવ ંુ જોિામાં આવ્્ ંુ છે જો કોઈ વસિંહન ંુ બચ્ચ ંુ ઝરખની
ુ ો વસિંહના હોિા છિાં િે
સાથે પાલન પોષણ મેળિે િો સંસ્કારમાં બધા જ ગણ
ઝરખના જેવ ંુ જ આચરણ કરિા લાગે છે .
સજ્જજન પરુ ુ ષ માટે એ જરૂરી છે કે િે કોઈની ઈષ્યામ ન કરે , સ્ત્રીઓની મયામદાની રક્ષા
કરે , ઐશ્વયમ િેમજ ધન - સંપવિને િહેંચીને ભોગિે, એણે મધરુ ભાષી, સરળ
સ્િભાિિાળો અને સ્ત્રીઓ સાથે મીઠાશથી િિમવ ંુ પરં ત ુ િેના િશમાં ન રહેનાર બનવ ંુ
જોઈએ.
પોિાન ંુ કલ્યાણ ઇચ્છનાર વ્યક્તિએ હંમેશા ઉિમ પરુ ુ ષોની સંગિમાં જ રહેવ ંુ જોઈએ.
સંકટ કાળમાં મધ્યમ પરુ ુ ષની સગંિ પણ ખરાબ નથી, પરં ત ુ કોઈપણ પહરક્સ્થવિમાં
નીચ વ્યક્તિની સંગિ કરિી જોઈએ નહહ.
મનષ્ુ ય ધન પોિાની િીવ્ર બદ્ધુ િથી, વનરં િર પરુ ુ ષાથમ કરીને અથિા હોરી જેિા નીચ
કમોથી પણ કમાઈ શકે છે , પરં ત ુ સદ્કમમ િો વિિેકથી જ ઉત્પન્ન થાય છે . એના
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ુ ોના અભાિથી ધનના આધારે
િગર ધનનો મહહમા વ્યથમ બની જાય છે . સદગણ
પ્રશંસા, યશ િેમજ કીવિિ પ્રાપ્િ કરી શકિો નથી.
દુ:ખ અને અજ ંપો ઉત્પન્ન કરનારો, પ્રમાદી, અહંકારી, હંમેશા પોિાના હહિ માટે
સત્યન ંુ રૂપ બદલી નાખનાર અથામિ જુઠું બોલી િેને સત્ય કહેનાર, જેનો વિશ્વાસ
વશવથલ બની ગયો હોય, જેના હૃદયમાં સ્નેહ ન હોય, અને જે પોિાની જાિને
સિામવધક બદ્ધુ િમાન અને ચાલક ગણાિો હોય, એિા સાથે ક્યારે ય સંબધ
ં રાખિો
જોઈએ નહહ.
ક્રોધરૂપી હળાહળ ઝેર રીગ િગર ઉત્પન્ન થાય છે . િે િીખ,ંુ ઝેરીલ,ં ુ કડવ,ંુ બદ્ધુ િને
ુ ચચિંિકોથી દુર કરી
ભ્રષ્ટ કરનાર, આપવિમાં ભસાિી દે નાર, કઠોર, સ્િજનો અને શભ
દે નારં ુ હોય છે . વિિેકિાન પરુ ુ ષો િેને ઉત્પન્ન થિા જ પી જાય છે , પરં ત ુ દુષ્ટ,
ુ મ િેના િશમાં થઇ જાય છે .
અહંકારી, અને મખ
ુ
અહંકાર, આત્મપ્રશંસા, ભોગ પ્રત્યે લાલસા, (ત્યાગ અને સંતશ્િીનો
અભાિ) ક્રોધ,
પોિાના વિષે જ વિચારવ,ંુ સ્િજનો સાથે દગો અને ઈષ્યામનો ભાિ, આ બધા અજ્ઞાની
ુ ોના લક્ષણો છે . આિા લક્ષણોિાળો માનિી પોિાના જ કમોની આગમાં બળી
મખ
જાય છે . આ બધા લક્ષણો મનષ્ુ યના આત્માને જ મરી નાખે છે માટે આ બધા
દુર્જનોને ત્યાગી દે િા.
જેિી રીિે નાના-નાના વછિોિાળી જાળમાં ફસાયેલી મોટી માછલીઓ જાળને ફાડી
નાખે છે િેિી રીિે જ કાલ અને ક્રોધરૂપી માછલીઓ માનિીની માનવસકિામાં નાના
નાના વછિો જોિા જ સંપ ૂણમ મનષ્ુ યત્િને ફાડી નાખે છે . આનાથી વિિેક નષ્ટ થઇ જાય
છે અને મનષ્ુ ય પશ ુ સમાન બની જાય છે .
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પ્રભત્ુ િ અને ઐશ્વયમનો નશો દારૂના નાશ કરિા પણ િધ ુ ઘાિક હોય છે . કારણ કે
દારૂનો નશો િો માણસના મગજને પ્રભાવિિ કરે છે . પરં ત ુ પ્રભત્ુ િ અને ઐશ્વયમનો
નશો િો માનિીના આત્માને દુવષિ કરી દે છે . આિા માનિીને સિમનાશ થયા વિના
ભાન નથી આિત.ંુ
જેઓ વિિેકિાન છે િેઓ પપકમોના પહરણામનો વિચાર કરીને િેને કરિા જ નથી,
એિા લોકો જ આ સંસારમાં પ્રગવિ કરે છે . એનાથી વિપરીિ જે વ્યક્તિ પહરણામને
ુ મ માનિી
જાણિો હોિા છિાં અથિા િો વિચાર કયામ વિના પાપકમમ કરે છે િેિો મખ
વિકટ સંકટમાં ફસાઈ જાય છે .
જે દીન-હીનની ઉપેક્ષા નથી કરિો, જે લોક-વ્યિહારમાં બદ્ધુ િમિાન ંુ પ્રદશમન કરે છે ,
ુ નથી કરિો, અને જે આિશ્યકિા હોય ત્યારે પોિાના
જે શક્તિશાળીથી ્િ
પરાક્રમનો પહરચય કરાિે છે , િેિા ધીર પરુ ુ ષને શ્રેષ્ઠ જ માનિો જોઈએ.
શ્રેષ્ઠ પરુ ુ ષો મ ૂખામઓથી વિિાદ નથી કરિા, િેઓ વનરથમક કલેશ પણ નથી ઈચ્છિા,
ુ ભોગિે છે .
આિા પરુ ુ ષો પ્રત્યેક પ્રકારની કીવિિ પ્રાપ્િ કરી સખ
જે અકારણ કોઈને ત્યાં નથી જિો, જે દુષ્ટો િથા પાપીઓની સંગિ નથી કરિો, જે
પરસ્ત્રીગમન નથી કરિો, જે અહંકારી નથી, જે ક્રોધ નથી કરિો, જે પરવનિંદા નથી
કરિો, જે મદીરા સેિન નથી કરિો, જે ચોર અથિા લંપટ નથી, િે મનષ્ુ ય શ્રેષ્ઠ છે .
ુ ી રહે છે .
િેઓ હંમેશા સખ
શ્રેષ્ઠ માનિીઓએ ૧. અહંકાર ૨. માદકિા ૩. જડિા ૪. વનિંિા ૫. અસાિધાની ૬.
ુ ી ગવિવિવધઓ પ્રત્યે લાપરિાહી ૭. પોિાના મખ
ુ ઉપર આિનારા હૃદયના
શત્રન
ુ ામઓ પ્રત્યે વિશ્વાસ, આ બધાથી દૂર રહેવ ંુ જોઈએ.
ભાિો ૮. દુષ્ટ સલાહકારો ૯. મખ
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શ્રેષ્ઠ મનષ્ુ ય પરવનિંદા, આત્મ પ્રશંસા, અહંકાર, િેરની ભાિના, ઈષ્યામ િગે રે
ુ ોથી દૂર જ રહે છે . એ િો શત્રુ િથા પાપી દુષ્ટો પ્રત્યે પણ ભાવક
ુ બની
અિગણ
િેમના કલ્યાણની કામના કરે છે . આિા મનષ્ુ યો દે િિા સાથે પણ સ્પધામ કરે છે .
જે મનષ્ુ ય પોિાના હૃદયમાં વનિાસ કરનાર કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ િેમજ મદને
િશમાં કરી લે છે , િે ઇન્િીઓને જીિીને પાપકમમમાં સંડોિાિો નથી અને આ કારણે
જ િેને ક્યારે ય દુ:ખી થવ ંુ પડત ંુ નથી.
પાંચ ઇન્દ્ન્િયિાળા મનષ્ુ યની જો એક પણ ઇન્દ્ન્િય િેના િશમાં ન હોય િો િેની બદ્ધુ િ
મશકના વછિમાંથી ટપકિા પાણીની જેમ નસ્ટ થઇ જાય છે .
જે મનષ્ુ ય શબ્દ, રૂપ, રસ, સ્પશમ િથા ગંધ પ્રત્યે આકવષિિ બની પિંચગયાની જેમ
બદ્ધુ િભ્રષ્ટ બની દોડે છે િેનો અંિ પણ પિંચગયા સમાન હોય છે અથામિ િે નષ્ટ થઇ
જાય છે .
ુ
જે માનિી હૃદયના વિકારોિાળી પાંચેય ઇન્દ્ન્િયોના વિષયરૂપી હૃદયના શત્રઓ
ઉપર
ુ
વિજય પ્રાપ્િ કયામ વિના બીજા શત્રઓ
ઉપર વિજય પ્રાપ્િ કરિા માંગે છે િે સ્િયં
પોિાનો વિનાશ નોિરે છે .
જે માનિીની ઇન્દ્ન્િયો િેના િશમાં નથી હોિી િે ખરાબને સારં ુ અને સારાને ખરાબ
ુ માની દુ:ખ
માને છે . જયારે મોહમાં ફસાયેલો અજ્ઞાની મનષ્ુ ય દુ:ખને જ સખ
ભોગિિો રહે છે .
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સત્યની રક્ષા ધમમથી થાય છે , વિદ્યાની રક્ષા અભ્યાસથી થાય છે , સૌન્દયમની રક્ષા
સફાઈથી થાય છે , અને કુ ળની રક્ષા ઉિમ આચરણથી થાય છે . માટે ધમમના
આચરણને ધારણ કરનારે હંમેશા સત્યનો જ પક્ષ લેિો જોઈએ. કોઈ લોભ, મોહ
અથિા પ્રભત્ુ િની આશામાં અસત્યનો પક્ષ લેિો જોઈએ નહીં. અસત્યના પક્ષમાં
ક્યારે ય ધમમની રક્ષા થઇ શકિી નથી.
મ ૃત્્ુ બાદ શરીર અક્ગ્નમાં બળીને નષ્ટ થઇ જાય છે . પરં ત ુ િેના ધમમ-અધમમના
સંસ્કાર બીજરૂપ બનીને િેની આત્મામાં એકાકાર બની જાય છે . આ જ સંસ્કાર
સ્િગમમાં અથિા મ ૃત્્ુલોકના બીજા જન્મમાં અંકુ રે છે . અને માનિી એના અનરૂુ પ જ
ફળ ભોગિે છે . એટલા માટે દરે ક માનિી માટે એ જરૂરી છે કે િે ધીમે ધીમે ધમમના
ુ
સંસ્કાર બીજોને ભેગા કરિો રહે, કારણ એ જ િેને આ લોક અને પરલોકમાં સખ
આપશે.
આ દુ:ખભયામ વિશ્વમાં કેિળ ધમમ જ કલ્યાણ કરનાર છે . જેિી રીિે ક્ષમા જ એકમાત્ર
ુ ો આપનારી છે . અને એકમાત્ર
શાંવિનો ઉપાય છે , એક વિદ્યા જ બધા પ્રકારના સખ
ુ નો ભાિ આપનાર છે .
અહહિંસા જ સખ
ુ ા, વ્યક્તિત્િ, સગા-સંબધ
ુ થી મનષ્ુ યન ંુ
સંસારમાં ધન, યશ, પ્રભિ
ં ીઓ, પત્ની, અને પત્ર
કલ્યાણ નથી થત.ંુ આ બધા કોઈને કોઈ આશાથી સંકળાયેલા હોય છે . અને જયારે
િેઓ જાણી જાય છે કે િેમની આશાઓ પહરપ ૂણમ થશે નહીં ત્યારે િેઓ વ્યક્તિ સાથે
ક્રુરિાપ ૂિમક સંબધ
ં િોડી નાખે છે . એકમાત્ર ધમમ જ એિો છે કે મ ૃત્્ુ બાદ પણ
માનિીનો સાથ નથી છોડિો, એટલા માટે સંસારમાં ધમમનો જ માગમ અપનાિિો
જોઈએ.
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એક માત્ર ક્ષમા આપિાથી જ શાંવિ સ્થપાય છે . ક્રોધ અને િેરની ભાિના ક્યારે ય
હૃદયના અક્ગ્નને શાંિ નથી કરી શકિા. કેિળ વિદ્યા જ મનષ્ુ યને સંતન્દ્ુ ષ્ટ પ્રદાન કરે
છે . બાકીની બધી જ જરૂહરયાિો માત્ર ત ૃષ્ણા જ જગાડે છે . આિી રીિે કેિળ અહહિંસા
ુ આપે છે . માટે માનિીએ પોિાના જીિનમાં ધમમ, ક્ષમા, વિદ્યા, અને
જ મનષ્ુ યને સખ
અહહિંસાને જ અપનાિિા જોઈએ.
ુ
સારા કમો કરિાથી ધન િેમજ ઐશ્વયમ પ્રાપ્િ થાય છે . એનો ચતરાઈથી
ઉપયોગ
કરિાથી િેમાં વ ૃદ્ધિ થાય છે . ઉચચિ સમયે કાયમ કરિા રહેિાથી િેની જડો મજબ ૂિ
બને છે અને સંયમથી ક્સ્થર રહે છે .
કોઈ કાયમ કરિાથી મને શો લાભ મળશે અથિા ન કરિાથી મને શ ંુ નકુ શાન થશે,
આ બધ ંુ સમજી વિચારીને જ માનિીએ પોિાના કાયમનો વનણમય કરિો જોઈએ.
સમજ્યા - વિચાયામ વિના એકાએક કોઈ કામ કરવ ંુ જોઈએ નહીં. એમાં લાભને બદલે
હાવન જ થાય છે . માનિીએ કોઈ પણ કાયમ સમજી - વિચારીને લાભ - હાવનની
ગણિરી કયાાં બાદ જ કરવ ંુ જોઈએ.
જયારે કોઈ પણ ધ્યેયથી કાયમ કરિાન ંુ હોય ત્યારે ધૈયમિાન માનિીએ િેના ફળ વિષે
સારી રીિે વિચાર કરી લેિો જોઈએ કે િે આ કાયમ કરે કે ન કરે .
છલ, કપટ, પ્રપંચ, અસત્યથી ભરે લા, જુગાર િગે રે કમો િડે પોિાના ઉદે શને સફળ
બનાિિાનો પ્રયત્ન ન કરો. આ કાયો િડે જો સફળિા મળી જાય િો પણ એન ંુ ફળ
ખરાબ જ હોય છે , અને હૃદય હંમેશા દુ:ખી રહે છે . એનાથી વિપરીિ જો સારા કમો
કરિા છિાં ફળ ન પણ મળે િો પણ હૃદયમાં અજ ંપો નથી થિો, જોકે એવ ંુ બનત ંુ
નથી. કારણ કે સારા કમોના ફળ મળે છે મોડા, પરં ત ુ મળે છે અિશ્ય !
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ુ ુ જનો પાસેથી જે કમો કરિાના છે િે સાંભળિા જોઈએ. અને
માનિીએ પોિાના ગર
ધીરજ, શાંવિ, સમાનિાના ભાિો િેમજ સત્ય ધમમ િડે પોિાના અંિમમનના
અવિદ્યારૂપી અહંકારને દૂર કરી વમત્ર અને શત્રુ બધા સાથે સમાન િિામિ કરિો
જોઈએ.
ક્ ંુ કમમ સારં ુ છે અને ક્ ંુ કમમ ખરાબ છે એનો વનણમય શ્રેષ્ઠ વિદ્વાનોના િચનોથી
કરિો જોઈએ. ધીરજ અને શાંવિથી િેના િચનો સાંભળી હૃદયમાં ફેલાયેલી અવિદ્યા
અથામિ અજ્ઞાનિારૂપી ગાંઠને ખોલીને જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરવ ંુ જોઈએ. જયારે િાસ્િવિક
સત્ય અને ધમમન ંુ જ્ઞાન થઇ જાય છે ત્યારે શત્ર-ુ વમત્ર, પોિાના-પારકાનો ભેદ નથી
રહેિો.
મનષ્ુ યને જે વ્યક્તિ વપ્રય છે અને િે એનો પરાજય થાય એવ ંુ નથી ઈચ્છિો એન ંુ
કિમવ્ય એ છે કે િે એ વ્યક્તિને વનષ્પક્ષભાિથી હાવનપ્રદ કે કલ્યાણકારી િાિોને
એકએક કરીને સ્પષ્ટરૂપે બિાિી દે . એને પ્રસન્ન કરિા માટે જુઠી અને અકલ્યાણકારી
િાિો કરિી કોઈપણ િન્દ્ષ્ટથી ઉચચિ નથી. અસત્યનો સહારો લઇ ક્યારે ય કોઈન ંુ
કલ્યાણ કરી શકાત ંુ નથી.
ુ અથિા સ્િજનની પ્રસન્નિા માટે િે
ઘણીિાર એવ ંુ બને છે કે મનષ્ુ ય પોિાના પત્ર
જેવ ંુ ઈચ્છે છે િેવ ંુ કરી નાખે છે . આિી રીિે િે એને સત્યથી દૂર કરી દે છે . અને િે
ખરાબ કમોમાં પણ પ્રસન્નિા પ્રાપ્િ કરિા લાગી જાય છે . આિી રીિે િેન ંુ કલ્યાણ
નથી થત.ંુ પરં ત ુ િે અપયશ અને વિનાશને નોિરે છે .
કોઈ બીજા દ્વારા પીડા મળિાથી કે રં જાડિાથી માનિી ઉિેજજિ બની િેના જેવ ંુ જ
આચરણ કરિા લાગી જાય છે , પરં ત ુ આ ઉચચિ નથી. આવ ંુ કરિાથી િો એ પણ
એની કક્ષાનો માનિી બની જશે. જો કોઈ આવ ંુ કરિો હોય િો ધીરજ સાથે િેને માફ
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કરી દે િો જોઈએ. કારણ કે આિી રીિે ક્રોધન ંુ શમન કરિાથી એ ક્રોધ પીડા
આપનારને જ બળીને ભસ્મ કરી નાખે છે . આિી રીિે ક્ષમા કરિાથી પીડા આપનાર
વ્યક્તિન ંુ પણ્ુ ય નસ્ટ થઇ જાય છે .
જો કોઈ વિચારશીલ માનિી અથિા જેનામાં થોડી પણ માનિિા હોય, કોઈ વિશેષ
પહરક્સ્થવિમાં ક્રોધે ભરાઈ પીડા પહોંચાડે અથિા કોઈ હાવન કરે િો િેને ક્ષમા કરી
દે િો જોઈએ. પરં ત ુ જો પીડા પહોંચાડનાર નયો પશ ુ જેિો હોય અને િારં િાર પીડા
આપિો હોય કે રં જાડિો હોય, સમજાિિા છિાં ન માનિો હોય િો િેને અિશ્ય દં ડ
આપિો જોઈએ.
િારં િાર પીડા આપનાર કે હાવન પહોંચાડનાર વ્યક્તિને દં ડ આપિા માટે જો બળ ન
હોય િો બદ્ધુ િથી િેને નાથિો જોઈએ. નહહિંિર આિો માનિી િમારી ક્ષમાશીલિાને
કાયરિા જાણશે અને િારં િાર જુદા જુદા બહાને િમને રં જાડિો રહેશે. એટલ ં ુ જ નહહ
િમારી ક્ષમાશીલિાને િે પોિાન ંુ પરાક્રમ ગણી બીજાઓને પણ રં જાડિાન ંુ શરુ કરી
દે શે. માટે ક્ષમાદાન પણ પાત્ર જોઇને જ કરવ ંુ જોઈએ.
માનિીએ પોિાના અહંકારમાં ચકચ ૂર બની બીજાને અપમાવનિ કરિાની િથા િેને
ખરં ુ ખોટંુ કહેિાની આદિ છોડી દે િી જોઈએ. રૂક્ષ, કઠોર, અપમાવનિ કરિાિાળા
િેમજ બીજાના અંિરાત્માને કષ્ટ પહોંચાડનાર િચનો એટલા માટે અમ ૃિ નથી બની
શકિા કે િે સત્ય અથિા જુઠા છે . એિા િચનો સત્ય હોય િો પણ કોઈન ંુ કલ્યાણ
નથી કરિા. એિા િચનો બોલનાર પ્રત્યે ધ ૃણા અને ઉપેક્ષા િો ઉત્પન્ન કરે જ છે ,
સાથે સાથે સાંભળનારને પણ ક્ષુબ્ધ બનાિી દે છે .
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જો આિા અપમાવનિ કરિાિાળા િચનો કલ્યાણની કામનાથી બોલિામાં આવ્યા
હોય િો પણ સાંભળનારન ંુ કશ ંુ કલ્યાણ થત ંુ નથી. એની બધી માનવસક શક્તિઓ
િેનાથી પેદા થિી પીડા દબાિિામાં જ સમાપ્િ થઇ જાય છે .
અક્ગ્નહોમ, મૌનવ્રિ, અધ્યયન િેમજ પહરણામ્તુ િ યજ્ઞ આ ચાર કમો મનષ્ુ યની
આત્મીય શક્તિને વિકવસિ કરીને િેને અભય પ્રદાન કરે છે . પરં ત ુ જયારે િેને દં ભના
પ્રદશમન માટે, શાસ્ત્રોમાં વનવમિિ અથમને જાણ્યા - સમજ્યા વિના પાખંડરૂપ ભાિમાં
કરિામાં આિે છે . ત્યારે એ માત્ર ભય જ પ્રદાન કરે છે , એનાથી કોઈપણ પ્રકારન ંુ
કલ્યાણ નથી થત ંુ .
લોકો યજ્ઞ, પ ૂજા, મૌન, દાન, સેિા િગે રે સારા કમો કરે છે અને એવ ંુ વિચારે છે કે
િેઓ બીજાથી વિવશષ્ટ છે અને બધા િેને આ માટે માન આપે. યાદ રાખો અ બધ
ુ નથી રાખિા પરં ત ુ િેમના ગણ
ુ િો િેમના
કમમ ભૌવિક હક્રયાઓમાં ભલાઈના ગણ
ભાિથી પ્રભાવિિ હોય છે .
િમે કોઈ બીમારની સેિા કરી રહ્યા છો, પરં ત ુ હૃદયમાં સેિાભાિ નથી, િમે દાનમાં
ુ સામગ્રી િહેંચી રહ્યા છો પરં ત ુ હૃદયમાં પોિાની સંપવિ િેમજ દાનિીરિાના
વિપલ
પ્રદશમનના ભાિો છે , િમે આ યજ્ઞ કરી રહ્યા છો પરં ત ુ આ યજ્ઞ પ્રત્યે સમવપિિ ન
બનીને પોિાની વિવશષ્ટિા વિષે ચચિંવિિ છો િો વનવિિ રીિે જ િમારં ુ બધ ંુ કરે લ ં ુ
નકામ ંુ છે . એનાથી લાભને બદલે માત્ર હાવન જ થશે.
ફતિ દે ખાિ માટે જ દાન, પ ૂજા, યજ્ઞ કે સેિા કરિાથી સમાજમાં િમારી પ્રવિસ્પધામ
ુ
કરનારા શત્રઓ
પેદા થશે, અનેક લોકો િમારા દોષોને મીઠું-મરચ ંુ ભભરાિી
ઈષ્યામિશ સમાજમાં ઉછાળશે અને છે િટે િમને ભય જ પ્રાપ્િ થશે. ભાિ સારો છે િો
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આિા વ્યક્તિઓને સમાજ ઓળખી લેશે. િે િમારં ુ કશ ંુ બગાડી શકશે નહહ, બલકે
િમારી પ્રશંસા કરશે.
જે પોિાના આત્માના સ્િરૂપને જાણે છે અને જેને પોિાના સામથ્યમન ંુ પણ જ્ઞાન છે , જે
દુ:ખો અને કષ્ટો સહન કરી શકે છે , જે હંમેશા ધમમનો પક્ષ લે છે , જે સાંસાહરક વિષય
ભોગોના આકષમણમાં સત્યથી ડગિો નથી િે જ ખરો જ્ઞાની છે .
જે માનિી ઉિમ કમો કરનાર, ખરાબ કમોથી દુર રહેનાર, આક્સ્િક (ધાવમિક) અને
શ્રધ્ધાિાન છે િે જ જ્ઞાની છે .
જે માનિીની સંસાર પરાયણિા અક્સ્થર હોય, બદ્ધુ િ ધમમ અને અથમને અનકુ ળ
ૂ હોય
ુ ો પ્રત્યે વનવિિકાર બની જીિન પસાર કરિો હોય િે જ જ્ઞાની
અને જે વિષયરૂપી સખ
છે .
જે માત્ર સંકેિથી જ કોઈ િાિના મમમને જાણી લે છે , જે બીજાના િચનોને
ધીરજપ ૂિમક સાંભળી વનષ્પક્ષરૂપે વિચાર કરિો હોય, જે બીજાની નબળાઈઓનો લાભ
ન ઉઠાિિો હોય, બીજાના કાયમમાં વિઘ્ન ન નાખિો હોય િે જ્ઞાની છે .
જે કોઈ પદાથમની કામના નથી કરિા, દુલમભ હોય િેને મેળિિાની ચચિંિા નથી કરિા,
જે ભ ૂિકાળનો શોક નથી કરિા, સંકટ સમયે અસંયવમિ નથી બનિા િેઓ જ જ્ઞાની
છે .
આ ગીિાનો વનષ્કામ યોગ છે . ઘણા લોકો એનો ભાિાથમ એિો કાઢે છે કે આ વિરક્તિ
અથામિ ભોગનો ત્યાગ કરિાનો આદે શ છે પરં ત ુ એવ ંુ નથી. એનો અથમ એિો છે કે
િમે શરીર, સમાજ, સંબધ
ં પહરિાર બધાથી સંબવં ધિ ધમમ પાળો, પરં ત ુ િેમની
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કામના ન કરો. અથામિ િેની પ્રાપ્પ્િ માટે માનવસક ચચિંિન કરી દુ:ખી થવ ંુ અથિા
ુ ો છે .
િેને લક્ષ્ય માની લેવ ંુ ગન
જે બધાજ ભ ૂિોના િત્િને જાણે છે . (આ સંકેિ િત્િજ્ઞાન િરફ છે , આ ગીિા િેમજ
ઉપનીષદોનો સાર છે . એમાં કહેિામાં આવ્્ ંુ છે કે આ સ ૃષ્ટી એક એિા ચેિન
પરમિત્િથી વનવમિિ હે જે સૌથી સ ૂક્ષ્મ છે . િેને િૈદકીય પરમશ ૂન્યનો વસધ્ધાંિ પણ
કહેિામાં આિે છે . એનેજ સિમજ્ઞાની, સિમજ્ઞાિા, બધાનો વનમામિા, સ્િયંપ્રભ,ુ િેમજ
શક્તિમાન કહેિામાં આવ્યો છે . આ સંસારની વિચભન્નિા પાછળ આ જ િત્િ સંિાયેલ ં ુ
ુ છે . કારણ કે અહી ભૌવિકિાન ંુ વિલીનીકરણ
છે . પોિાના મ ૂળરૂપમાં આ િત્િ વનગમણ
થઇ જાય છે .) જે જાણિા યોગ્ય બધા જ કમોની વસદ્ધિની વિવધ જાણિો હોય િેજ
જ્ઞાની છે .
એક (પરમાથમ બદ્ધુ િ) િડે, બે (જીિાત્મા અને પરમાત્મા) ન ંુ વનિયાત્મક જ્ઞાન
મેળિીને, ત્રણ (કામ, ક્રોધ, િેમજ મોહ) ને ચાર (શામ, દામ, ઉધમ અને શ્રિા) િડે
િશમાં કરનાર, પાંચ (પાંચે જ્ઞાનેન્દ્ન્િયો) ને જીિી છે , છ (વિષય ભોગો) ની
િાસ્િવિકિાને જાણે છે પછી સાિ ( પાંચે જ્ઞાનેન્દ્ન્િયો, મન િેમજ બદ્ધુ િ) ને વિષયોથી
દુર કરી પોિાના કમમન ંુ વનધામરણ કરે છે . િાસ્િવિક કમો કરનાર આિા જ લોકો હોય
છે .
જે કમમ કરી માનિીને પથારીમાં આળોટી ચચિંિા કરાિી પડે અથામિ જરા, આળસ,
શક્તિહીનિા, લોતભય, આત્મભય, અને ચચિંિા થાય એવ ંુ કદી પણ કરવ ંુ નહહ.
વિનમ્રિા અપયશને, પરાક્રમ સંકટને, ક્ષમા ક્રોધને િથા સદાચાર દુવ્યમસનોનો નાશ
કરી નાખે છે .
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જેઓ બીજાની વનિંદા કરે છે , પોિાના કૃત્યો અને િચનોથી બીજાના આત્માને દુ:ખ
પહોંચાડે છે , જેઓ ક્યારે ય કોઈનાથી સહમિ નથી થિા, પોિાના અહંકારથી
િશીભ ૂિ બની હંમેશા વિરોધ કરિા રહે છે , અને વનષ્પક્ષ ચચિંિન નથી કરિા, જેની
પાસે રહેિાથી હૃદય ભયભીિ રહે કે કોણ જાણે શ ંુ કરશે? શ ંુ કહેશે? જે સ્િાથી,
કલહપ્રેમી, ઈષ્યામળુ, ધ ૂિમ, અથિા પાપી હોય, જે દારૂન ંુ સેિન કરિો હોય એિા
માનિીઓને િરિ ત્યાગી દે િા જોઈએ.
જે માનિી જેિી સંગિમાં રહે છે િેિો જ બની જાય છે . જેિી રીિે કાપડ ઉપર એજ
રં ગ ચઢે છે , જેની સંગિમાં િે આિે છે . એિી રીિે જીિની પણ ગવિ થાય છે . આ
એક પ્રાકૃવિક વસધ્ધાંિ છે . એવ ંુ જોિામાં આવ્્ ંુ છે જો કોઈ વસિંહન ંુ બચ્ચ ંુ ઝરખની
ુ ો વસિંહના હોિા છિાં િે
સાથે પાલન પોષણ મેળિે િો સંસ્કારમાં બધા જ ગણ
ઝરખના જેવ ંુ જ આચરણ કરિા લાગે છે .
સજ્જજન પરુ ુ ષ માટે એ જરૂરી છે કે િે કોઈની ઈષ્યામ ન કરે , સ્ત્રીઓની મયામદાની રક્ષા
કરે , ઐશ્વયમ િેમજ ધન - સંપવિને િહેંચીને ભોગિે, એણે મધરુ ભાષી, સરળ
સ્િભાિિાળો અને સ્ત્રીઓ સાથે મીઠાશથી િિમવ ંુ પરં ત ુ િેના િશમાં ન રહેનાર બનવ ંુ
જોઈએ.
પોિાન ંુ કલ્યાણ ઇચ્છનાર વ્યક્તિએ હંમેશા ઉિમ પરુ ુ ષોની સંગિમાં જ રહેવ ંુ જોઈએ.
સંકટ કાળમાં મધ્યમ પરુ ુ ષની સગંિ પણ ખરાબ નથી, પરં ત ુ કોઈપણ પહરક્સ્થવિમાં
નીચ વ્યક્તિની સંગિ કરિી જોઈએ નહહ.
મનષ્ુ ય ધન પોિાની િીવ્ર બદ્ધુ િથી, વનરં િર પરુ ુ ષાથમ કરીને અથિા હોરી જેિા નીચ
કમોથી પણ કમાઈ શકે છે , પરં ત ુ સદ્કમમ િો વિિેકથી જ ઉત્પન્ન થાય છે . એના
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ુ ોના અભાિથી ધનના આધારે
િગર ધનનો મહહમા વ્યથમ બની જાય છે . સદગણ
પ્રશંસા, યશ િેમજ કીવિિ પ્રાપ્િ કરી શકિો નથી.
દુ:ખ અને અજ ંપો ઉત્પન્ન કરનારો, પ્રમાદી, અહંકારી, હંમેશા પોિાના હહિ માટે
સત્યન ંુ રૂપ બદલી નાખનાર અથામિ જુઠું બોલી િેને સત્ય કહેનાર, જેનો વિશ્વાસ
વશવથલ બની ગયો હોય, જેના હૃદયમાં સ્નેહ ન હોય, અને જે પોિાની જાિને
સિામવધક બદ્ધુ િમાન અને ચાલક ગણાિો હોય, એિા સાથે ક્યારે ય સંબધ
ં રાખિો
જોઈએ નહહ.
ક્રોધરૂપી હળાહળ ઝેર રીગ િગર ઉત્પન્ન થાય છે . િે િીખ,ંુ ઝેરીલ,ં ુ કડવ,ંુ બદ્ધુ િને
ુ ચચિંિકોથી દુર કરી
ભ્રષ્ટ કરનાર, આપવિમાં ભસાિી દે નાર, કઠોર, સ્િજનો અને શભ
દે નારં ુ હોય છે . વિિેકિાન પરુ ુ ષો િેને ઉત્પન્ન થિા જ પી જાય છે , પરં ત ુ દુષ્ટ,
ુ મ િેના િશમાં થઇ જાય છે .
અહંકારી, અને મખ
ુ
અહંકાર, આત્મપ્રશંસા, ભોગ પ્રત્યે લાલસા, (ત્યાગ અને સંતશ્િીનો
અભાિ) ક્રોધ,
પોિાના વિષે જ વિચારવ,ંુ સ્િજનો સાથે દગો અને ઈષ્યામનો ભાિ, આ બધા અજ્ઞાની
ુ ોના લક્ષણો છે . આિા લક્ષણોિાળો માનિી પોિાના જ કમોની આગમાં બળી
મખ
જાય છે . આ બધા લક્ષણો મનષ્ુ યના આત્માને જ મરી નાખે છે માટે આ બધા
દુર્જનોને ત્યાગી દે િા.
જેિી રીિે નાના-નાના વછિોિાળી જાળમાં ફસાયેલી મોટી માછલીઓ જાળને ફાડી
નાખે છે િેિી રીિે જ કાલ અને ક્રોધરૂપી માછલીઓ માનિીની માનવસકિામાં નાના
નાના વછિો જોિા જ સંપ ૂણમ મનષ્ુ યત્િને ફાડી નાખે છે . આનાથી વિિેક નષ્ટ થઇ જાય
છે અને મનષ્ુ ય પશ ુ સમાન બની જાય છે .
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પ્રભત્ુ િ અને ઐશ્વયમનો નશો દારૂના નાશ કરિા પણ િધ ુ ઘાિક હોય છે . કારણ કે
દારૂનો નશો િો માણસના મગજને પ્રભાવિિ કરે છે . પરં ત ુ પ્રભત્ુ િ અને ઐશ્વયમનો
નશો િો માનિીના આત્માને દુવષિ કરી દે છે . આિા માનિીને સિમનાશ થયા વિના
ભાન નથી આિત.ંુ
જેઓ વિિેકિાન છે િેઓ પપકમોના પહરણામનો વિચાર કરીને િેને કરિા જ નથી,
એિા લોકો જ આ સંસારમાં પ્રગવિ કરે છે . એનાથી વિપરીિ જે વ્યક્તિ પહરણામને
ુ મ માનિી
જાણિો હોિા છિાં અથિા િો વિચાર કયામ વિના પાપકમમ કરે છે િેિો મખ
વિકટ સંકટમાં ફસાઈ જાય છે .
ુ ો સત્પરુ ુ ષો સાથે હંમેશા જોડાયેલા
યજ્ઞ, દાન, અધ્યયન, અને િપ અ ચાર ગણ
ુ ોના દમનની શક્તિ), સત્ય, દયા અને સરળિા,
રહે છે , પરં ત ુ શક્તિ (પોિાના અિગણ
શ્રેષ્ઠ પરુ ુ ષ પ્રયત્નો િથા મહેનિથી મેળિે છે .
ધમમ માગમ આઠ પ્રકારના બિાિિામાં આવ્યા છે : ૧.યજ્ઞ ૨.અધ્યયન ૩.દાન ૪.િપ
૫.સત્યભાષણ ૬.ક્ષમા ૭.દયા ૮.લોભનો ત્યાગ. આમાંથી પ્રથમ ચાર િો પાખંડરૂપે
દુર્જનો પણ અપનાિી લે છે પરં ત ુ બાકીના ચાર કેિળ સજ્જજન પરુ ુ ષોમાં જ જોિા
મળે છે .
જે માનિી વસિ પરુ ુ ષો (જ્ઞાનીઓ) થી જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરી િેના અનરૂુ પ આચરણ કરે છે
ુ ફળો પ્રાપ્િ કરે
િેજ બદ્ધુ િમાન અને શ્રેષ્ઠ છે . િેજ આ સંસારમાં ધમમ અને અથમના શભ
છે .
હે પરુ ુ ષશ્રેષ્ઠ ! યોગાભ્યાસમાં લીન સન્યાસી િથા ્ધ્ુ ધમાં પીઠ ન બિાિી શહીદ
થયેલ યોિો પણ શ્રેષ્ઠ મનષ્ુ ય હોય છે કારણ કે એક સ ૂયમમડ
ં ળને િેધી ઉધ્િમ ગવિથી
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મોક્ષ પ્રાપ્િ કરે છે . જયારે બીજો પોિાના ધમમના માગે કિમવ્ય કરિો કરિો પોિાના
પ્રાણ ન્યોછાિર કરી દે છે .
દૂરદશી બદ્ધુ િ, ઊંચ ંુ કળ
ૂ , હૃદય િથા ઇન્દ્ન્િયો ઉપર વનયંત્રણની ક્ષમિા, જ્ઞાન જજજ્ઞાસા,
ુ ો
પરાક્રમ, મ ૃદુભાવષિા, દાનની પ્રવ ૃવિ િથા ઉપકારી પ્રત્યે કિ
ૃ જ્ઞિા, આ આઠ ગણ
શ્રેષ્ઠજનોની કીવિિ ફેલાિનાર છે .
બદ્ધુ િ, ઊંચ ંુ કળ
ૂ , હૃદય િથા ઇન્દ્ન્િયો ઉપર વનયંત્રણની ક્ષમિા, જ્ઞાન જજજ્ઞાસા,

ુ ોમાં જયારે સત્કારનો ગણ
ુ
પરાક્રમ, મ ૃદુભાવષિા, દાનની પ્રવ ૃવિ િથા કિ
ૃ જ્ઞિા આ ગણ
ુ ો ચળકી ઉઠે છે અને મનષ્ુ ય શ્રેષ્ઠ કહેિાય છે .
પણ ભળી જાય છે ત્યારે બધા ગણ
ુ ાય, અથિા સમ ૂહ સાથે િેર, મદમિિા,
જે માનિી પાખંડ, મોહ, િેર, વનિંદા, સમદ
ુ ાને
દં ભની ઉન્મદ્િા, દુર્જનો સાથે િાદ-વિિાદની પ્રવવુ િ િથા રાજ્ય સાથે શત્રિ
ત્યાગી દે છે િો શ્રેષ્ઠ માનિી ક્યારે ય દુ:ખી નથી થિો.
જે પોિાના આવશ્રિોને ત ૃપ્િ કયામ બાદ સ્િયં ભોજન, િસ્ત્ર, િગે રેનો ઉપયોગ કરે છે ,
ુ ે પણ આપે છે , એિા શ્રેષ્ઠ
જે ઘણ ંુ કામ કરીને પણ થોડું ઊંઘે છે , જે માંગિાથી શત્રન
માનિીઓની સહાયિા દે િિા કરે છે . એિા પરુ ુ ષોને કષ્ટ િથા સંકટો કદી નથી
રં જાડિા.
ુ પહોંચાડિાની ચચિંિા કરે છે , જે બધાના સખ
ુ માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે ,
જે બધાને સખ
ુ છે , બીજાને સન્માન આપનારો િથા પવિત્ર
જે સત્ય બોલનારો છે , ભાવક
વિચારિાળો છે િે ઉિમ પરુ ુ ષ દુલમભ મણી સમાન મ ૂલ્યિાન છે .
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ુ ોને ઓળખી એના પ્રત્યે લજ્જિિ બને છે
કોઈના દશામવ્યા પહેલા જે પોિાના અિગણ
ુ હૃદયિાળો, ક્સ્થરબપ્ુ ધ્ધ અને સમસ્િ સમદ
ુ ાયમાં શ્રેષ્ઠ માનિામાં
મહાિેજસ્િી શિ
આિે છે .
જે દીન-હીનની ઉપેક્ષા નથી કરિો, જે લોક-વ્યિહારમાં બદ્ધુ િમિાન ંુ પ્રદશમન કરે છે ,
ુ નથી કરિો, અને જે આિશ્યકિા હોય ત્યારે પોિાના
જે શક્તિશાળીથી ્િ
પરાક્રમનો પહરચય કરાિે છે , િેિા ધીર પરુ ુ ષને શ્રેષ્ઠ જ માનિો જોઈએ.
શ્રેષ્ઠ પરુ ુ ષો મ ૂખામઓથી વિિાદ નથી કરિા, િેઓ વનરથમક કલેશ પણ નથી ઈચ્છિા,
ુ ભોગિે છે .
આિા પરુ ુ ષો પ્રત્યેક પ્રકારની કીવિિ પ્રાપ્િ કરી સખ
જે અકારણ કોઈને ત્યાં નથી જિો, જે દુષ્ટો િથા પાપીઓની સંગિ નથી કરિો, જે
પરસ્ત્રીગમન નથી કરિો, જે અહંકારી નથી, જે ક્રોધ નથી કરિો, જે પરવનિંદા નથી
કરિો, જે મદીરા સેિન નથી કરિો, જે ચોર અથિા લંપટ નથી, િે મનષ્ુ ય શ્રેષ્ઠ છે .
ુ ી રહે છે .
િેઓ હંમેશા સખ
શ્રેષ્ઠ માનિીઓએ ૧. અહંકાર ૨. માદકિા ૩. જડિા ૪. વનિંિા ૫. અસાિધાની ૬.
ુ ી ગવિવિવધઓ પ્રત્યે લાપરિાહી ૭. પોિાના મખ
ુ ઉપર આિનારા હૃદયના
શત્રન
ુ ામઓ પ્રત્યે વિશ્વાસ, આ બધાથી દૂર રહેવ ંુ જોઈએ.
ભાિો ૮. દુષ્ટ સલાહકારો ૯. મખ
શ્રેષ્ઠ મનષ્ુ ય પરવનિંદા, આત્મ પ્રશંસા, અહંકાર, િેરની ભાિના, ઈષ્યામ િગે રે
ુ ોથી દૂર જ રહે છે . એ િો શત્રુ િથા પાપી દુષ્ટો પ્રત્યે પણ ભાવક
ુ બની
અિગણ
િેમના કલ્યાણની કામના કરે છે . આિા મનષ્ુ યો દે િિા સાથે પણ સ્પધામ કરે છે .

http://suratiundhiyu.wordpress.com/

Page 23

જે મનષ્ુ ય પોિાના હૃદયમાં વનિાસ કરનાર કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ િેમજ મદને
િશમાં કરી લે છે , િે ઇન્િીઓને જીિીને પાપકમમમાં સંડોિાિો નથી અને આ કારણે
જ િેને ક્યારે ય દુ:ખી થવ ંુ પડત ંુ નથી.
પાંચ ઇન્દ્ન્િયિાળા મનષ્ુ યની જો એક પણ ઇન્દ્ન્િય િેના િશમાં ન હોય િો િેની બદ્ધુ િ
મશકના વછિમાંથી ટપકિા પાણીની જેમ નસ્ટ થઇ જાય છે .
જે મનષ્ુ ય શબ્દ, રૂપ, રસ, સ્પશમ િથા ગંધ પ્રત્યે આકવષિિ બની પિંચગયાની જેમ
બદ્ધુ િભ્રષ્ટ બની દોડે છે િેનો અંિ પણ પિંચગયા સમાન હોય છે અથામિ િે નષ્ટ થઇ
જાય છે .
ુ
જે માનિી હૃદયના વિકારોિાળી પાંચેય ઇન્દ્ન્િયોના વિષયરૂપી હૃદયના શત્રઓ
ઉપર
ુ
વિજય પ્રાપ્િ કયામ વિના બીજા શત્રઓ
ઉપર વિજય પ્રાપ્િ કરિા માંગે છે િે સ્િયં
પોિાનો વિનાશ નોિરે છે .
જે માનિીની ઇન્દ્ન્િયો િેના િશમાં નથી હોિી િે ખરાબને સારં ુ અને સારાને ખરાબ
ુ માની દુ:ખ
માને છે . જયારે મોહમાં ફસાયેલો અજ્ઞાની મનષ્ુ ય દુ:ખને જ સખ
ભોગિિો રહે છે .
ુ ે ગપ્ુ િમંત્રણાન ંુ
અનચુ ચિ કાયમ કરિાથી, ઉચચિ કમોને ત્યાગી દે િાથી અને સમયપિ
ુ ી જિાથી, મનષ્ુ યે ભયભીિ રહેવ ંુ જોઈએ, િેની સાથે સાથે નશો ઉત્પન્ન
રહસ્ય ખલ
ુ
કરનારી િસ્તઓન
ંુ સેિન કરવ ંુ જોઈએ નહહ.
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જે માનિી ખરાબ કમો કરનાર દુષ્ટોને ત્યાગિાને બદલે િેને અપનાિે છે િેને એના
પાપકમોની સળગિી આગમાં એિી રીિે સળગવ ંુ પડે છે જેિી રીિે સકુ ા લાકડાઓ
સાથે લીલા લાકડા પણ સળગી જાય છે .
ુ કમોમાં મન લગાિે છે િેમ િેમ િેની બધી ઈચ્છાઓ પ ૂણમ થિી
જેમ જેમ મનષ્ુ ય શભ
જાય છે . આ વનયમ પ્રત્યે શંકા રાખિી જોઈએ નહહ.
ુ ાર ફળનો
જે માનિી વિદ્વાનો િેમજ બદ્ધુ િમાનો દ્વારા કહેિામાં આિેલા િચનો અનસ
ુ ી સ્થાયી રહે છે .
વિચાર કરીને પોિાના કાયમનો વનધામર કરે છે િે ચચરકાળ સધ
વિદ્વાન કોણ છે , િે શ ંુ કહે છે અને િેનો ઉદે શ શ ંુ છે િેને ગંભીરિાથી જાણવ ંુ જોઈએ.
વિદ્વાન એ છે જે વનષ્પક્ષ સત્યિકિા હોય, જે સ ૃન્દ્ષ્ટના કલ્યાણ માટે વિચારે છે , જે
અનાચાર વિરુિ સત્ય બોલિા, સાંભળિાન ંુ સાહસ રાખિો હોય, જે કં ઈ પણ સત્યને
જાણિા પહેલા સ્િયંને ફહરયાદીના સ્થાને મ ૂકી વિચારે કરે છે , જે બધા પ્રત્યે સમાન
િન્દ્ષ્ટ રાખિો હોય, અને ન્યાયની િાિ કહેિામાં પોિાના હહિને પણ જોિો ન હોય,
બાકીના બધા પાંખડી અને ભ્રમના માયામ હોય છે .
જેણે વિદ્વાનોના ઉપદે શો ઉપર વિચાર કયો નથી િે ભટકી જશે, દુ:ખ ભોગિશે, કારણ
કે પિનનો માગમ ઘણો જ ચીકણો હોય છે , માનિી એકિાર લપસે િો પછી સાચિવ ંુ
મશ્ુ કેલ બની જાય છે .
ુ ોની ખાણ અને બીજાઓમાં દોષો જુએ છે અને
જે માનિી હંમેશા પોિાનામાં ગણ
બીજાઓની વનિંદા િેમજ પોિાની પ્રશંસામાં લીન રહે છે . િેઓ પોિાના મ ૃત્્ુ અથામિ
વિનાશને સ્િયં આમંત્રણ આપે છે .
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જયારે િમે પોિે નથી ઈચ્છિા કે લોકો િમારી થોડી પણ આલોચના કરે , િમે
વ્યથમમાં સત્યિકિા હોિાનો દાિો કરો છો, પરં ત ુ કોઈપણ એ સત્યને નથી સાંભળી
ુ નથી કરિો. િમે સત્યને, ન્યાયને, વનયમોને,
શકિા જે િમારા અહંકારને સંતષ્ટ
ુ ાર અનકુ ળ
સમાજને, બધાને પોિાની મહિા અનસ
ૂ બનાિિા માંગો છો. પછી કેિી
રીિે આશા રાખો છો કે કોઈ બીજાને િમારી વનિંદા સાંભળી િમારા પ્રત્યે પ્રેમ ઉભરાઈ
ુ ે િમારી જ પ્રશંસા કરિા જોઈ લોકો પીઠ પાછળ
આિશે ? હદિસ - રાિ િમારા મખ
િમારી હાંસી ઉડાિશે, કટુિચનો સાંભળી સ્િજનો પણ દુશ્મન બની જશે. આ બધા
વિનાશના વિસ્ફોટક િત્િો જ િો છે .
ઈષ્યામથી ભરે લો, બીજાના આશ્રયે રહેનાર, અસંિોષી, ક્રોધી, હંમેશા બીજા પ્રત્યે
ુ ો િાળો માનિી હંમેશા દુ:ખી રહે છે .
શંકાશીલ રહેનારો, આ છ દુગમણ
વ ૃિત્િ રૂપને નષ્ટ કરી નાખે છે , વનરાશા ધીરજને ખાઈ જાય છે , મ ૃત્્ુ પ્રાણોન ંુ હરણ
કરી લે છે , ઈષ્યામ ધમમકમો ઉપર પાણી ફેરિી દે છે , ક્રોધ યશ અને સંપવિને નષ્ટ કરી
ુ ોનો નાશ કરી નાખે છે , પરં ત ુ એક માત્ર
દે છે , દુષ્ટ લોકોની સંગિ ઉિમ ગણ
ુ ો ઉપર પાણી ફેરિી નાખે છે .
અચભમાન બધા જ ગણ
જે માનિીની કાયમ-યોજનાની જાણ કોઈને થિી નથી, જે પોિાની વિરોધાત્મક યોજના
(શત્ર-ુ દમનની યોજના)ને પણ ગપ્ુ િ રાખે છે . અને જેની કાયમ-યોજનાની જાણકારી
બીજાઓને કાયમ પ ૂરં ુ થયા બાદ જ જાણ થાય છે , સાચો બદ્ધુ િમાન એ જ હોય છે .
આિા માનિીની પ્રત્યેક યોજનાઓ પ ૂણમ થાય છે .
જે માનિી સંકટ આિિાથી દુ:ખી બને નહહ અને પોિાની અસાિધાનીઓ, ભ ૂલો,
ુ ોને ત્યાગી એનાથી સંઘષમ કરિા માટે પહરશ્રમ કરે છે િે જ ખરો
િેમજ દુગમણ
બદ્ધુ િમાન છે . દુ:ખ, શોક અને ચચિંિા મનષ્ુ યના આત્મબળની હત્યા કરી નાખે છે . િેણે
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અપનાિનાર માનિી એિા મડદા સમાન હોય છે જેને ચચિા ઉપર નાખી દે િામાં
આિો હોય.
જે બદ્ધુ િમાન હોય છે િે દુ:ખને પ્રાકૃવિક સમજી સહન કરી લે છે . અને િેને દૂર કરિા
માટે મહેનિ કરે છે . રાત્રીનો કાળો અંધકાર દીિો બળિાના ઉદ્યમથી દૂર થાય છે ,
નહહ કે બેસીને ભયભીિ થિાથી કે રડિાથી. જે આવ ંુ વિચારે છે િે બદ્ધુ િમાનન ંુ કાયમ
સહજમાં વસિ થઇ જાય છે . અને દુ:ખો પણ િેનાથી ગભરાઈને દૂર નાસી જાય છે .
ુ બના દશ પ્રકારના લોકોની બદ્ધુ િ ભ્રષ્ટ થઇ જાય છે . ૧. મધપ (દારૂન ંુ સેિન
નીચે મજ
કરનારો), ૨. સંસાહરક વિષયો પ્રત્યે મોહ રાખનાર, ૩. ગાંડો, ૪. થાકેલો, ૫. ક્રોધથી
ભરે લો, ૬. ક્ષુધાથી પીહડિ, ૭. ઉિાિળો, ૮. લોભી, ૯. ભયભીિ, ૧૦. કામિાસનામાં
ઉન્મિ. એટલા માટે બદ્ધુ િમાન લોકો એમને માગમ બિાિિાના પ્રયત્નો કરિા નથી
બલકે િેમનાથી દૂર રહે છે .
ુ ામરીન ંુ બાણ ભલે લક્ષ િેધી ન શકે અથિા
અલૌહકક બાણો ચલાિનાર દક્ષ ધનધ
િેધીને વિનાશ ન કરી શકે, પરં ત ુ બદ્ધુ િમાન દ્વારા પ્રહાર કરિામાં આિેલ બદ્ધુ િ કે
ુ
ચતરાઈ
બ્રહ્માસ્ત્રની જેમ રાજા સહીિ આખા સમાજ અને રાષ્રનો વિનાશ કરે િેિી
સક્ષમ હોય છે .
ુ પ્રાપ્િ થત ંુ નથી. જે િખિે મનષ્ુ ય િેમાં લીન બની જાય
વિષયભોગથી ક્યારે ય સખ
ુ ાિી આળસ, પ્રમાદ, ચખન્નિા અને સંિાપ ભોગિે છે .
છે ત્યારે િે પોિાની શક્તિ ગમ
જયારે િે એનાથી દૂર હોય છે ત્યારે િેના માટે ચચિંિાતરુ બને છે . અને જયારે િે ભોગ
મળી જાય છે ત્યારે િેને સ્થાયી રાખિા માટે ચચિંિાતરુ બને છે . અને જયારે િેનો નાશ
થાય છે ત્યારે િેના નસ્ટ થિા બદલ દુ:ખી થાય છે . એટલા માટે જે બદ્ધુ િમાન છે
િેઓ એની કામનામાં પોિાનો સમય અને માનવસક શક્તિને નસ્ટ નથી કરિા.
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જેની િાણી ક્યારે ય અસત્ય નથી હોિી, જે શાસ્ત્રોથી સંપન્ન છે , જે શ્રેષ્ઠ ગ્રંથોને
ઉદાહરણન ંુ પ્રવિક બનાિી પોિાની િાિ કહે છે િે જ વિદ્વાન છે .
જે માનિી ધન, િૈભિ, વિદ્યા, રાજ્ય, પ્રભત્ુ િ િગે રે પ્રાપ્િ કરીને પણ અચભમાન
નથી કરિો એ જ વિદ્વાન છે .
ુ ોના ત્રણ સ્િંભો િથા પાંચેય
જે માનિી શરીરના અંગો, સત્િ, રજસ અને િમસ ગણ
જ્ઞાનેન્દ્ન્િયો રૂપી સાક્ષીઓથી ્તુ િ આ શરીરની િાસ્િવિકિાઓને જાણી એની ઉપર
શાસન કરે છે િેજ શ્રેષ્ઠ છે , િેજ બ્રહ્મવિદ્યાન ંુ પાત્ર છે , િેજ મહાન છે .
કોઈને કટુિચનો ન કહેનાર િેમજ દુષ્ટોને સન્માન ન આપનાર આ સંસારમાં યશ
અને સન્માન બંને પ્રાપ્િ કરે છે .

http://suratiundhiyu.wordpress.com/

Page 28

