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1. असतो मा सदगमय।
तमसो मा ज्योषतगगमय।
मृत्योमागमत
ृ म् गमय॥
(બૃહદારણ્યક ઉપષનિદ)
અસત્યોમાંથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા
ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા
મહામૃત્ૃ્ યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા
2. ॐ पूर्गमदः पूर्षग मदं पूर्ागत्पूर्गमद
ु च्यते।
पूर्स्ग य पूर्म
ग ादाय पूर्गमव
े ावषिष्यते॥
ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનો આ શાંષતપાઠનો શ્લોક છે . તેનો શબ્દાથથ છે ેઃ તે પૂર્થ છે . આ પૂર્થ છે . પૂર્મ
થ ાંથી પૂર્થ
પ્રગટે છે . પૂર્મ
થ ાંથી પૂર્થ બહાર કાઢો તો પર્ પૂર્થ બચે છે . આ શબ્દોનું સૌથી સરળ અથથઘટન એવું છે કે બ્રહ્મ
સંપર્
ૂ થ છે . બ્રહ્માંડ પર્ સંપર્
ૂ થ છે . બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્માંડ પ્રગટયું છે અને બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્માંડ બહાર આવવા છતાં શેિ
બ્રહ્મ સંપર્
ૂ થ છે .
3. ॐ भूभव
ुग : स्वः तत् सषवतुवरग ेण्यं।
भगो देवस्य धीमषह षधयो यो नः प्रचोदयात्॥
આ ગાયત્રી મંત્ર સૂયથ આરાધનાનો મંત્ર છે . ભાવાથથ છે ેઃ હે સવોપરી દેવ ! તું જીવનનો આધાર છે , અમારા સવથ
દુેઃખ દૂર કરે છે , તું સ્વયં પ્રકાષશત છે , સૌથી વધુ પૂજનીય છે , અમે તારં ધ્યાન ધરી પ્રાથથના કરીએ છીએ કે તું
અમારી બુષધધને વધુ પ્રજ્વષલત કર.
4. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीयं करवावहै।
तेजषस्वनावधीतमस्तु मा षवषििावहै॥
ॐ िाषतत: िाषतत: िाषतत:॥
રક્ષર્ કરો પોિર્ કરો પ્રભુ આપ અમારં પ્રેમથી
કરીશું શ્રમ સખત અભ્યાસમાં અમે ખંતથી
હો મેઘા તેજસ્વી અમારી એટલું પ્રભુ આપજો
ને સંબધ
ં સદા સ્નેહભયો ગુર ષશષ્યનો રાખજો
5. त्वमेव माता च षपता त्वमेव
त्वमेव बंधू च सखा त्वमेव।
त्वमेव षवद्या द्रषवर्ं त्वमेव
त्वमेव सवं मम देव देव॥
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તમે છો માતા, ષપતા તમે છો
તમે છો બંધ,ુ સખા તમે છો
તમે છો ષવદ્યા, વળી ધન સંપષિ
પર્ સવથ મારં તમે છો હે દેવ.
6. मूकं करोषत वाचालं पंगुं लंघयते षगररम्।
यत्कृ पा तमहं वतदे परमानतदमाधवम्॥
જો તારી કૃપા ઉતરે તો મુગ
ં ો માર્સ વાચાળ બને છે ,
અપંગ માર્સ પહાડ ઓળંગી જાય છે .
હે પરમાનંદ માધવ તને વંદન કરં છુ ં .
7. या कु तदेतदु तुिारहारधवला या िुभ्रवस्त्रावृता
या वीर्ावरदण्डमषण्डतकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतिंकरप्रभृषतषभदेवैः सदा वषतदता
सा मां पातु सरस्वती भगवती षनःिेिजाड्यापहा॥

સૌંદયથમડં ડત છે જે શુભ્ર શષશ સમ
માળા છે જે ની સુદં ર જળષબન્દ્દુ સમ
ધવલ વસ્ત્રો છે જે ને અષત શોભતા
વીર્ાદંડ સોહે જે ના કર કમળમાં
ષવરામ આસન છે જે નું શ્વેત પદ્મનું
સદા વંદન કરે જે ને સવથ દેવો
બ્રહ્મા ષવષ્ુ મહેશ સહ પૂજ્ય ભાવે
એવી દેવી મા સરસ્વતી દૂર કરજો
અમ બુષધધ કુડં ઠત કરતા ષતષમરને
8. वक्रतुण्ड महाकाय सूयक
ग ोरिसमप्रभ।
षनर्वगघ्नं कु रु मे देव िुभकायेिु सवगदा॥
હે વાંકી સૂઢં વાળા, ષવશાળ કાયા ધરાવતા, અસંખ્ય સૂરજ સમાન કાંષત ધરાવતા ગર્ેશ દેવ મારા શુભ કાયથમાં
આવતી અડચર્ને હંમશ
ે ા દૂર કરતા રહેજો
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9. िातताकारं भुजगियनं पद्मनाभं सुरेिम्।
षवश्वाधारं गगनसदृिं मेघवर्ं िुभाङ्गम्॥
लक्ष्मीकाततं कमलनयनं योषगषभर्धयागनगम्यम्।
वतदे षवष्र्ुं भवभयहरं सवगलोकै कनाथम्॥
ભગવાન ષવષ્ુની આ સ્તુષતનો ભાવાથથ છે ેઃ શાંષત પમાડતા, નાગની શૈયા ધરાવતા, નાષભમાંથી કમળ
પ્રગટાવતા, દેવોના અષધપષત, ષવશ્વના આધારરૂપ, ગગન જે વા ષવશાળ, મેઘવર્ી કાયા અને શુભ અંગો ધારર્
કરતા, લક્ષ્મીજીના ષપ્રયતમ, કમળસમ નેત્રો ધરાવતા, યોગીઓ ધ્યાન ધરે છતાં તેમના માટે અગમ્ય રહેતા, ભવનો
ભય હરનારા, સવથ લોકના નાથ ષવષ્ુને વંદન હો
10. सवे भवततु सुषखनः।
सवे सततु षनरामयाः।
सवे भद्राषर् पश्यततु।
मा कषित् दुःख भाग्भवेत॥
्
સવે બની રહો સુખી
સવે બની રહો સ્વસ્થ
મળે શુભરષિ સવથને
ન દુેઃખ ભોગવે કોઈ
11. वतदे मातरम्। वतदे मातरम्।
वतदे मातरम्। वतदे मातरम्॥
सुजलाम् सुफलाम् मलयजिीतलाम्।
िस्यश्यामलाम् मातरम्। वतदे मातरम्॥
िुभ्रज्योत्ना पुलककतयाषमनीम्।
फु ल्लकु सुषमतद्रुमदलिोषभनीम्।
सुहाषसनीम्। सुमधुरभाषिर्ीम्।
सुखदां वरदाम् मातरं ॥ वतदे मातरम्॥
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
છો સભર તું જળથી ફળથી
દખર્ાદી શીત વાયુ લહરથી
પાકેલા લહેરાતા ધાન્દ્ય થકી
સુરત તુજ બની સુદં ર શામળી
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
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વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
શુભ્ર ચન્દ્ર ડકરર્થી ઓપતી
ખુશહાલ છે સૌ રાષત્ર તારી
પુષ્પને વૃક્ષોથી લચી રહેલી
શોભે છે કર્ કર્ ભૂષમ તારી
મલકાતું મોં વદતું મીઠી વાર્ી
ને વરસાવે સદા સુખ વરદાન
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા

અ
12. अलसस्य कु तो षवद्या अषवद्यस्य कु तो धनम्।
अधनस्य कु तो षमत्रं अषमत्रस्य कु तः सुखम्॥
[આળસુ માર્સને ષવદ્યા કયાંથી મળે? ષવદ્યા ષવનાના માર્સને ધન કયાંથી મળે? ષનધથન માર્સને ષમત્ર કયાંથી
મળે અને ષમત્ર ષવનાના માર્સને સુખ કયાંથી મળે?]
13. अषि: िेिं ऋर्: िेिं ित्रु: िेिं तथैव च।
पुन: पुन: प्रवधेत तस्मात् िेिं न कारयेत॥
्
[અષનન, દેવું અને શત્રુ એ ત્રર્નો જરાક અંશ બચી જાય તો તે ફરી ફરી વધ્યા જ કરે માટે તેના અંશને પર્ બાકી
રહેવા ન દેવાય.]
14. अषिहोत्रं गृहं क्षेत्रं गर्भगर्ीं वृद्धबालकौ।
ररक्तहस्तेन नोपेयाद् राजानं देवतां गुरुम्॥
[પષવત્ર અષનન, પોતાનું ઘર, ખેતર, ગભથવતી સ્ત્રી, વૃધધો, બાળકો, રાજા, દેવતા અને ગુર પાસે કદી ખાલી હાથે
ન જવું જોઈએ.]
15. अजरामरवत् प्राज्ञो षवद्यामथं च साधयेत।्
गृहीत इव के िेिु मृत्युना धमगम् आचरे त॥
्
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[ડાહ્યા માર્સોએ જ્યારે જ્ઞાન કે ધન મેળવવાની વાત આવે ત્યારે પોતે અજરઅમર રહેવાના છે એવું ષવચારીને
વર્થંભી સાધના કરવી જોઈએ અને જ્યારે ધમથનું આચરર્ કરવાની વાત આવે ત્યારે મોત ખંભા પર બેસી વાળ
ખેંચી રહ્યું છે એમ માનીને તરત ધમથનું આચરર્ કરવું જોઈએ.]
16. अज्ञिाश्रद्धधानि संियात्मा षवनश्यषत।
नायं लोकोऽषस्त न परो न सुखं संियात्मनः॥
ભગવદૃ્ ગીતામાં ભગવાનનો આ ઉપદેશ છે ેઃ જે અજ્ઞાની છે અશ્રધધાળુ છે અને દરેક વાતમાં શંકા કરે છે તેમનો
નાશ થાય છે . શંકાશીલ માર્સો માટે આ લોકમાં કે પરલોકમાં કોઈ સુખ નથી.]
17. अषततृष्र्ा न कतगव्या तृष्र्ां नैव पररत्यजेत।्
िनैः िनैि भोक्तव्यं षवत्तम् स्वयमुपार्जगतम्॥
[ન અષત તૃષ્ર્ા કરવી કે ન તૃષ્ર્ાનો સમૂળગો ત્યાગ કરવો. જાતે કમાયેલી સંપષિનો ધીમે ધીમે ઉપભોગ કરવો.]
18. अषतषथ देवो भव।
[અષતષથને ઈશ્વરતુલ્ય ગર્ી આદર આપવો.]

19. अषतदानाद्धतः कर्गस्त्वषतलोभात् सुयोधनः।
अषतकामाद्दिग्रीवस्त्व् अषत सवगत्र वजगयत
े ॥
्
[અષત દાનથી કર્થ પાસે કંઈ ન રહ્યુ.ં અષત લોભથી સુયોધનની અવદશા થઈ. અષત ઇચ્છાથી પતન થાય છે માટે
કોઈ પર્ બાબતમાં અષતશયતાને તજવી. ]
20. अषतपररचयादवज्ञा सततगमनात् अनादरो भवषत।
मलये षभल्ला पुरांध्री चंदनतरुकाष्ठम् इंधनम् कु रुते॥
[અષત પડરચયથી અવજ્ઞા થાય. કોઈને ત્યાં સતત જઈએ તો આવકાર ન મળે. મલય પવથત પર રહેતી ભીલડીઓ
ચંદનને પર્ ઈંધર્નું લાકડું ગર્ી ચૂલામાં બાળે છે .]
21. अषतनेहः पापिङ्की।
[કોઈને માટે આપર્ો વધુ પડતો પ્રેમ આપર્ાં મનમાં આપર્ા તે ષપ્રય પાત્રની સલામતી માટે ખોટી શંકા પેદા કરે
છે . અષભજ્ઞાન શાકુત
ં લમૃ્નું આ વાકય છે .]
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22. अद्याषप दुर्नगवारं स्तुषतकतया वहषत नाम कौमारम्।
सद्भ्यो न रोचते सा असतत: अषप अस्यै न रोचतते॥
[સ્તુષત નામની કન્દ્યા ષબચારી હજુ કુવ
ં ારી છે કેમ કે સારા માર્સોને એ ગમતી નથી તો જે સારા નથી તે એને
ગમતા નથી !]
23. अद्रोहः सवगभत
ू ि
े ु कमगर्ा मनसा षगरा।
अनुग्रहि दानं च एि धमगः सनातनः॥
[મન, વચન અને કમથથી કોઈ જીવનો રોહ ન કરવો, પ્રેમ રાખવો અને ઉદારતાથી દાન આપવું એ સનાતન ધમથ
છે .]
24. अधमा: धनषमच्छषतत धनं मानं च मर्धयमा:।
उत्तमा: मानषमच्छषतत मानो षह महताम् धनम्॥
[ષનમ્ન કક્ષાના માર્સો ધનની ઇચ્છા રાખે છે . મધ્યમ કક્ષાના માર્સો ધન અને માન બન્દ્નેની ઇચ્છા રાખે છે .
પર્ ઉિમ માર્સોની ઇચ્છા ફકત માન મેળવવાની હોય છે કેમકે માન સૌથી ચડડયાતું ધન છે .]
25. अनभ्यासे षविं षवद्या अजीर्े भोजनं षविं।
षविं सभा दररद्रस्य वृद्धस्य तरुर्ी षविं॥
[અભ્યાસ ન કયે ષવદ્યા ષવિ સમાન બને છે , જ્યારે પાચન ન થતું હોય ત્યારે ભોજન ઝેર બને છે . સંપષિ
ષવહોર્ા માટે સભા એટલે કે જાહેરમાં જવું ઝેર જે વું બને છે તો વૃધધો માટે યુવાન સ્ત્રી ષવિની ગરજ સારે છે !]
26. अततषस्तषमरनािाय िब्दबोधो षनरथगकः।
न नश्यषत तमो नाम कृ तया दीपवातगया॥
[મનના ષતષમરને મીટાવવા શબ્દોનો બોધ કંઈ કામમાં આવતો નથી. જે મ દીવો, દીવો એવો શબ્દજાપ કરતાં
રહીએ તો અંધારં થોડું દૂર થાય છે ?]
27. अन्नदानं परं दानं षवद्या दानम् अतः परम्।
अन्नेन क्षषर्का तृषतः यावज्जीवञ्च षवद्यया॥
[અન્દ્નદાન ઘર્ી મોટી વાત છે પર્ ષવદ્યાદાન તેનાથી પર્ મોટી વાત છે . અન્દ્નથી થોડો વખત તૃષતત અનુભવાય
છે પર્ ષવદ્યા વડે આજીવન તૃષતત મળે છે .]
28. अतयक्षेत्रे कॄ तं पापं पुण्यक्षेत्रे षवनश्यषत।
पुण्यक्षेत्रे कॄ तं पापं वज्रलेपो भषवष्यषत॥
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[અન્દ્ય ક્ષેત્રે કરેલું પાપ તીથથમાં જઈ ધોઈ શકાય છે . પર્ તીથથક્ષત્ર
ે માં જો પાપ કરીએ તો તે વજ્રલેપ બની જાય
છે .]
29. अपमाषनतोऽषप कु लजो न वदषत पुरुिं स्वभावदाषक्षण्यात्।
नषह मलयचतदनतरु: परिुप्रहत: स्रवेत् पूयम्॥
[કુહાડીથી પ્રહાર થવા છતાં મલય પવથત પર ઊગતા ચંદનના વૃક્ષમાંથી જે મ નકામો પદાથથ બહાર આવતો નથી
તેમ અપમાન થવા છતાં કુળવાન માર્સો પોતાનું સૌજન્દ્ય છોડી જે મ તેમ બોલતા નથી.]
30. अषप कक्रयाथं सुलभं सषमत्कु िम्
जलातयषप नानषवषधक्षमाषर् ते ।
अषप स्विक्तत्या तपषस प्रवतगसे
िरीरमाद्यं खलु धमगसाधनम् ॥
કાષલદાસ કૃત કુમારસંભવમૃ્ સગથ-૫-૩૩. યજ્ઞ કરવા માટે સમીધના ટૂકડાં અને કુશ ઘાસ સહેલાઈથી મળે છે ?
સ્નાન માટે પાર્ી યોનય છે ? તમે તમારી શષકત અનુસાર તપ કરો છો ? શરીર ધમથ કરવા માટેનું સાધન છે .
31. अषप स्वर्गमयी लङ्का न मे लक्ष्मर् रोचते।
जननी जतमभूषमि स्वगागदषप गरीयसी॥
હે લક્ષ્મર્, આ લંકા સોનાની છે તો પર્ તે મને ગમતી નથી. જનની અને જન્દ્મભૂષમ એ તો સ્વગથથી પર્
મહાન છે . વાષલ્મકી રામાયર્માં લંકા ષવજય પછી લંકાનું રાજ સ્વીકારવાની ના પાડતા રામ આ વાકય કહે છે .
32. अपूव:ग कोषप कोिोयं षवद्यते तव भारषत।
व्ययतो वॄषद्धम् आयाषत क्षयम् आयाषत संचयात्॥
[હે દેવી સરસ્વતી, તારો ખજાનો ખરેખર અનોખો છે . જો તે વાપરીએ તો વધતો રહે છે અને જો તે સાચવીને
રાખી મૂકીએ તો તેમાં ઘટાડો થાચ છે . જ્ઞાનનું એવું છે કે તે જે મ ઉપયોગમાં લેવાય તેમ વધે અને ઉપયોગ કયાથ

ષવના પડ્યું રહે તો કટાઈ જાય.]
33. अयं षनजः परो वेऽषत गर्ना लघुचत
े साम्।
उदारचररतानां तु वसुधव
ै कु िुम्बकम्॥
[આ મારં છે , તે બીજાનું છે એવી ગર્તરી તો જે નું મન સાંકડું હોય તેવા લોકોની હોય. જે નું મન ઉદાર હોય તેને
તો આખું ય જગત પોતાના કુટબ
ું જે વું લાગે.]
34. अरषसके िु कषवत्वषनवेदनं षिरषस मा षलख मा षलख मा षलख ।
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[હે ષવધાતા, અરષસક માર્સો પાસે કષવતા પ્રસ્તુત કરવાનું મારા કપાળે ન લખ, ન લખ, ન લખ. કાષલદાસે
કોઈક વખત કંટાળીને આવી પ્રભુપ્રાથથના કરી હોવાનું મનાય છે .]
35. अथागतरु ार्ां न गुरुनग बतधुः कामातुरार्ां न भयं न लज्जा।
षवद्यातुरार्ां न सुखं न षनद्रा क्षुधातुरार्ां न रुषचनग वेला॥
[જે મને પૈસા કમાવાની આતુરતા હોય તેને ન તો ગુર દેખાય, ન ભાઈ દેખાય. જે ને કામેચ્છા જાગે તેને ન કોઈનો
ડર લાગે, ન કોઈની શરમ નડે. જે ને ષવદ્યા પ્રાષતતની તડપ જાગે તેના જીવને ન શાંષત હોય, ન ઊંઘ આવે. જે ને
ભૂખ લાગે તે ન રૂષચ જૂ એ કે ન શું સમય થયો છે તે જૂ એ.]
36. अल्पकायगकराः सषतत ये नरा बहुभाषिर्ः।
िरत्काषलनमेघास्ते नूनं गजगषतत के वलं॥
[ઓછુ ં કામ કરવાવાળા બહુ બોલ બોલ કરતા થઈ જાય. શરદ ઋતુમાં મેઘરાજા વરસે ઓછુ ં ને ગરજે વધુ.]
37. अल्पानामषप वस्तूनां संहषत: कायगसाषधका।
तॄर्ग
ै ुगर्त्वमापन्नैबर्धग यतते मत्तसषततन:॥
[નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખી તેને સુવ્યવષસ્થત બનાવીને કામમાં સફળતા મેળવી શકાય છે . નાના નાના
દોરાને ગૂથ
ં ી તેનું એવું મજબૂત દોરડું બનાવી શકાય કે જે મદમસ્ત હાથીને પર્ બંધનમાં જકડી શકે.]
38. अिोच्यानतविोचस्त्वं प्रज्ञावादांि भािसे।
गतासूनगतासूि
ं नानुिोचषतत पषण्डताः॥
[ભગવત ગીતાનો આ શ્લોક છે . ભગવાન અજુ થ નને કહે છે કે જે ની ચચંતા કરવા જે વું નથી તેની તું ચચંતા કરે છે ,
બુષધધશાળી માર્સો જે વું બોલે છે પર્ જે જ્ઞાની હોય તે કદી ભૂતકાળની કે ભષવષ્યકાળની ચચંતા કરી વ્યાકુળ
થતા નથી.]
39. असारे खलु संसारे सारं श्विुरमषतदरम्।
हरो षहमालये िेते हरर: िेते महोदधौ॥
[આ અસાર સંસારમાં સાચો સાર શ્વસુરના ઘરમાં છે ! એટલે તો ભગવાન શંકર ષહમાલયમાં જઈને રહે છે અને
ષવષ્ુ ભગવાન સમુરમાં જઈને રહે છે !]
40. अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च।
अजापुत्रं बललं दद्यात् देवो दुबल
ग घातक:॥
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[બષલદાન કોનું દેવાય ? ઘોડાનું ? કદી નષહ. હાથીનું ? કદી નષહ. વાઘનું ? ના ભાઈ કયારેય નષહ. બષલદાન તો
બકરીના બચ્ચાંનું જ દેવાય ! દેવ પર્ નબળાંનો ભોગ લે છે !]
41. अश्वत्थामा बषल व्यागसो हनुमांि षबभीिर्ः।
कृ पः परिुरामि सतैते षचरजीषवनः॥
[આપર્ી પૌરાષર્ક માન્દ્યતા પ્રમાર્ે અશ્વસ્થામા, બલી રાજા, વ્યાસ મુષન, હનુમાન, ષવભીિર્, કૃપાચાયથ અને
પરશુરામ એ સાતને અમરત્વનું વરદાન મળેલું છે .]
42. अश्वस्य भूिर्ं वेगो मत्तं स्याद् गजभूिर्म्।
चातुयम
ग ् भूिर्ं नायाग उद्योगो नरभूिर्म्॥
[ઘોડાનું ભૂિર્ વેગ છે , હાથીનું ભૂિર્ મદ છે . ચતુરાઈ એ નારીનું ભૂિર્ છે તો જહેમત નરનું ભૂિર્ છે .]
43. अष्टादिपुरार्ेिु व्यासस्य वचनियम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥
[અઢાર પુરાર્નો સાર વ્યાસ મુષનના બે વચનોમાં સમાઈ જાય છે ેઃ પરોપકાર કરવો એ પુણ્ય છે અને પરપીડન
કરવું એ પાપ છે .]
44. अहतयहषन भूताषन गच्छषतत यमालयम्।
िेिा: स्थावरषमच्छषतत ककमाियगमत: परम्॥
[મહાભારતના વનપવથમાં આવતા યક્ષ યુષધષિર સંવાદનો આ શ્લોક છે ેઃ અન્દ્ય માર્સો એક પછી એક મૃત્યુ પામે
છે તેવું જોવા છતાં બાકીના માર્સો પોતે જાર્ે કાયમ જીવતા રહેવાના છે એવી અપેક્ષા સાથે શાંષતથી જીવે છે
તેનાથી વધુ મોટું આશ્ચયથ જગતમાં શું હોઈ શકે ?]
45. अहं ब्रह्माषस्म।
[અનહલક. હુ ં ઈશ્વર છુ ં .]
46. अलहंसा परमो धमगः।
[અચહંસા સૌથી મોટો ધમથ છે .]
47. अहो दुजन
ग संसगागत् मानहाषनः पदे पदे।
पावको लोहसङ्गेन मुद्गरै रषभताड्यते॥
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[ખોટા માર્સોની સાથે રહેવાથી ડગલે ને પગલે માર ખાવો પડે છે . સોનું પર્ આગ અને લોખંડ જે વા પદાથોના
સંપકથમાં આવે ત્યારે તેની ઉપર હથોડીથી ધડાધડ પ્રહારો પડવા શરૂ થઈ જાય છે ]

આ
48. आ नो भद्रा क्रतवो यततु षवश्वतः।
[ઋનવેદનો મંત્રેઃ બધી બાજુ એથી કલ્યાર્કારી ષવચારો અમને પ્રાતત થાઓ.]
49. आकारै र्व
ै चतुराः तकग यषतत परे षङ्गतम्।
गभगस्थं के तकीपुष्पमामोदेनव
े िट्पदाः॥
[હોંષશયાર માર્સોને બાહ્ય આકાર જોઈને અંદર શું હશે તે તેની ખબર પડી જાય છે . ભમરો સુગધ
ં પરથી જ
કેતકી પુષ્પની કળીને પારખી લે છે . ]
50. आकािात् पषततं तोयं यथा गच्छषत सागरम्।
सवगदव
े नमस्कार: के िवं प्रषत गच्छषत॥
[આકાશમાંથી કોઈ પર્ નદીમાં પડતું પાર્ી વહીને જે મ સાગરમાં મળી જાય છે તેમ કોઈ પર્ દેવીદેવતાને કરેલું
વંદન એક માત્ર ઈશ્વરને પહોંચે છે .]
51. आतुरे व्यसने प्राते दुर्भगक्षे ित्रुसक
ं िे।
राजिारे श्मिाने च यषस्तष्ठषत स बातधवः॥
[સંકટના સમયે, દુષ્કાળમાં, શત્રુની ઉપાષધમાં, રાજ દરબારમાં અને સ્મશાનમાં આપર્ી બાજુ માં ઊભો રહે તે જ
સાચો સગો છે .]
52. आत्मनः प्रषतकू लाषन परे िाम् न समाचरेत॥
्
[ભગવદૃ્ ગીતાનું કથન છે ેઃ જે આપર્ા માટે પ્રષતકૂળ હોય એટલે કે જે આપર્ને અનુકળ
ૂ ન હોય તેવું આચરર્
બીજા સાથે કરવું ન જોઈએ ]
53. आत्मनः मुखदोिेर् बर्धयतते िुकसाररकाः।
बकास्तत्र न बर्धयतते मौनं सवागथस
ग ाधनम्॥
[મૌનથી બધા હેતુ સરે છે . બોલ બોલ કરવાના પોતાના વાંકે પોપટ તથા મેનાને પાજરામાં પૂરાવું પડે છે જ્યારે
મૌન રહેતા બગલાને કોઈ બંધન સહન કરવું પડતું નથી.]
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54. आत्मनो गुरुः आत्मैव पुरुिस्य षविेितः यत।
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयसवनुषबतदते॥
[આપર્ે જ આપર્ા ગુર છીએ કેમકે આપર્ે જ આપર્ને શીખવતા હોઈએ છીએ. પ્રત્યક્ષ અનુભવ અને
અનુમાનથી વધુ સાર શું છે તેનો આપર્ને ખ્યાલ આવી જાય છે .]
55. आत्मपक्षं पररत्यज्य परपक्षेिु यो रतः।
स परै हतग यते मूढः नीलवर्गिग
ृ ालवत्॥
[પંચતંત્રની એક વાતાથનો સારાંશ છે ેઃ જે માર્સ પોતાનો પક્ષ છોડી બીજાના પક્ષમાં રચ્યોપચ્યો રહે તે મૂખથ
નીલરંગી ષશયાળની માફક માયો જાય છે .]
56. आत्मवत सवगभत
ू ि
े ु यः पश्यषत सः पषण्डतः।
[ભગવદૃ્ ગીતામાં ભગવાનનું કથનેઃ જે વો હુ ં છુ ં તેવા જ આ જગતના સવે જીવ છે એવું જે ને ભાન થાય તે પંડડત
કહેવાય.]
57. आदौ रामतपोवनाकदगमनं हत्वा मृगकाा़ञ्चनम्।
वैदह
े ीहरर्ं जिायुमरर्ं सुग्रीवसंभािर्म्॥
वालीषनदगलनम् समुद्रतरर्ं लङ्कापुरीदाहनम्।
पिादरावर्कु म्भकर्गहननं एतद् इषत रामायर्म्॥
[લાંબા લચક રામાયર્ને ટૂંકમાં પતાવવું છે ? તો સાંભળો. પહેલા રામ તપોવનમાં ગયા, સોનાના હરર્ પાછળ
દોડ્યા, સીતાનું હરર્ થયુ,ં જટાયુનું મરર્ થયુ, સુગ્રીવ સાથે વાતો થઈ, વાલી માયો ગયો, સમુરનું તરર્ થયુ,ં
લંકાનું દહન થયુ,ં રાવર્, કુભ
ં કર્થનું હનન થયુ.ં બસ રામાયર્ પૂરં થયુ.ં ]
58. आताग देवान् नमस्यषतत, तप: कु वगषतत रोषगर्:।
षनधगना: दानम् इच्छषतत, वॄद्धा नारी पषतव्रता॥
[દુેઃખી માર્સ દેવને પગે લાગે છે . રોગી માર્સ તપ કરે છે . ષનધથન માર્સ દાનને ઝંખે છે . વૃધધ નારી પષતવ્રતા
બને છે !]
59. आलस्यं षह मनुष्यार्ां िरीरस्थो महाररपुः।
नास्त्युद्यमसमो बतधुः कु वागर्ो नावसीदषत॥
[આળસ એ માર્સના શરીરમાં રહેલો તેનો મોટો શત્રુ છે . ઉદ્યમ જે વો કોઈ બંધુ નથી. ઉદ્યમ કરનારો કદી નાશ
પામતો નથી.]
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60. आिा नाम मनुष्यार्ां काषचदाियगिॄङखला।
यया बद्धा: प्राधावषतत मुक्ताषस्तष्ठषतत पङ्गुवत्॥
[આશા નામનું મનુષ્યનું બંધન ભારે અદ્દભુત બંધન છે . આ બંધનથી બંધાયેલો માર્સ દોડવા લાગે છે તો આ
બંધનથી મુકત થયેલ માર્સ અપંગની જે મ ષસ્થર થઈ જાય છે !]
61. आस्ते भग आसीनस्य ऊध्र्वषस्तष्ठषत षतष्ठतः।
िेते षनपद्यमानस्य चराषत चरतो भगः॥
[મહાભારતનો શ્લોક છે ેઃ જે માર્સ કામ કયાથ ષવના બેઠો રહે તેનું નસીબ બેઠલ
ે ું રહે છે . જે ઊભો ઊભો ષવચાર
કયાથ કરે છે તેનું નસીબ પર્ ઊભું જ રહી જાય છે . જે માર્સ ઊંઘી જાય તેનું નસીબ ઊંઘી જાય છે પર્ જે
ચાલતો જ રહે તેનું નસીબ ચાલવા લાગે છે .]
62. आहारषनद्राभयमैथन
ु ं च सामातयमेतत् पिुषभनगरार्ाम्।
धमो षह तेिाम् अषधकोषविेिो धमेर् हीना: पिुषभ: समाना:॥
[આહાર, ષનરા, ભય અને મૈથુનની બાબતમાં પશુ અને માર્સમાં કોઈ ફરક નથી. માર્સમાં ધમથ એક એવી ચીજ
છે જે પશુંમાં હોતી નથી. આથી ધમથ ષવનાનો માર્સ પશુ જે વો જ લેખાય.]

ઇ-ઈ
63. इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः।
[અહી જઈશ તો ભ્રિ થઈશ. ત્યાં જઈશ તો નિ થઈશ.]
64. इदमद्य कररष्याषम श्वः कतागषस्म इषत वाकदनम्।
कालो हरषत संप्रातो नदीवेग इव द्रुमम् ॥
જે મ નદીમાં આવેલું પૂર પોતાના વેગમાં વૃક્ષને તાર્ી જાય છે તેમ આ કામ આજે કરીશ આ કામ કાલે કરીશ એવી
વાતો કરનારાને સમયનું પૂર પોતાની સાથે ખેંચી જાય છે .
65. ईिावास्यषमदं सवं यत् ककञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्ते न भुञ्जीथा मा गॄध: कस्यषस्वद् धनम्॥
ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનો તત્વજ્ઞાનીઓને ખૂબ જ ષપ્રય એવો શ્લોક. જડ અને ચેતનતત્વના બનેલા આ જગતના
અુંએ અુંમાં ઈશ્વર છે અને તે જ તેનો સ્વામી છે . આ જગતને માર્ પર્ ત્યાગના ભાવ સાથે માર્. એવું
માનતો નષહ કે તારા એકલાની કોઈ ચીજ છે . જે કંઈ છે તેના પર અન્દ્યનો પર્ એટલો જ અષધકાર છે . અન્દ્યના
અષધકારને કદી છીનવી લેતો નષહ.
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ઉ-ઊ
66. उत्तमो नाषतवक्ता स्यात् अधमो बहु भािते।
न काञ्चने र्धवषनस्तादृक् यादृक् कांस्ये प्रजायते॥
[નકામો માર્સ બહુ બોલ બોલ કરે એટલે ઉિમ વકતા બની જતો નથી. સોનાનો જે ટલો અવાજ આવે તેના
કરતાં કાસાનો અવાજ અનેકગર્ો આવે છે .]
67. उषत्तष्ठत जाग्रत प्राप्य वराषन्नबोधत।
क्षुरस्य धारा षनषिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदषतत॥
[કઠોપષનિદ અધ્યાય-૧ વલ્લી-૩નો શ્લોકેઃ ઊઠો જાગો તમારાથી ચડડયાતા જાર્કારો પાસેથી જ્ઞાન મેળવો.
કષવઓ (એટલે કે ષવધવાનો) કહે છે કે જ્ઞાનપ્રાષતતનો માગથ છરીની ધાર પર ચાલવા જે વો આકરો છે .]
68. उत्पद्यतते षवलीयतते दररद्रार्ां मनोरथाः।

[ગરીબ માર્સને મનમાં ઇચ્છાઓ જાગતી રહે ને ભૂલાતી રહે. તેનું પડરર્ામ કંઈ ન આવે.]
69. उत्सवषप्रयाः खलु मनुष्याः।
[કાષલદાસનું કથનેઃ બધા માર્સોને તહેવાર માર્વા ગમે છે .]
70. उत्साहो बलवानायग नास्त्युत्साहात्परं बलम्।
सोत्साहस्य च लोके िु न ककं षचदषप दुलभ
ग म्॥
[ઉત્સાહમાં ખૂબ બળ હોય છે . ઉત્સાહથી વધુ મોટું બળ કોઈ નથી. એટલે ઉત્સાહી માર્સો માટે કોઈ કામ
અઘરં નથી.]
71. उदये सषवता रक्तो रक्तिास्तमने तथा।
सम्पत्तौ च षवपत्तौ च साधूनामेकरूपता॥
[ઊગતો સૂરજ લાલ રંગનો હોય છે , આથમતો સૂરજ પર્ લાલ રંગનો જ હોય છે . સજ્જન માર્સના રંગ ઢંગ
સુખમાં કે દુેઃખમાં સરખા જ રહે છે .]
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72. उदारस्य तॄर्ं षवत्तं िूरस्य मरर्ं तॄर्।ं
षवरक्तस्य तॄर्ं भायाग षनस्पॄहस्य तॄर्ं जगत्॥
[ઉદાર માર્સને ધનનું મહત્વ તર્ખલા જે ટલુ હોય છે , શૂરવીર માર્સને મોત તર્ખલા જે ટલું તુચ્છ લાગે છે ,
સંસારમાં રસ ન હોય તેવા માર્સને પત્નીની કોઈ કીમત હોતી નથી તો જે ષનસ્પૃહી માર્સ છે તેને આખું જગત
તર્ખલા જે વું નકામું લાગે છે .]
73. उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत।्
आत्मैव ह्मात्मनो बंध:ु आत्मैव ररपुरात्मन:॥
[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદેશેઃ આત્માનો ઉધધાર આત્મા વડે જ કરવો જોઈએ. આત્માની કદી અવનષત થવા ન દેવી
જોઈએ. આત્મા જ આત્માનો બંધુ છે અને આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે .]
74. उद्यमस्साहसं धैयं बुषद्धश्िषक्तः पराक्रमः।
िड् एते यत्र वतगतते देवः तत्र सहायकृ त्॥
[જ્યાં ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈય,થ બુષધધ, શષકત અને પરાક્રમ એ છ બાબત હોય ત્યાં પ્રભુની બધી મદદ મળી રહે છે .]
75. उद्यमेन षह षसद्धर्धयषतत कायागषर् न मनोरथैः।
न षह सुतस्य लसंहस्य प्रषविषतत मुखे मृगाः॥
[માત્ર મનના ઘોડા દોડાવ્યે નષહ મહેનત કરવાથી જ કામ થાય. ચસંહ જો સૂતો રહે તો એના મોંમા ષશકાર થવા
હરર્ો સામેથી ન આવે.]
76. उद्योषगनं पुरुि लसंहमुपषै त लक्ष्मीः।
[મહેનત કરતા હોય તેવા પરાક્રમી પુરિ પાસે જ લક્ષ્મી આવે છે .]
77. उपकारगृहीतेन ित्रुर्ा ित्रुमर्धु दरे त।्
पादलिं करस्थेन कण्िके नैव कण्िकम्॥
[શત્રુની મદદ લઈને શત્રુનો નાશ કરવો જોઈએ. પગમાં કાંટો લાગે તો બીજા કાંટાનો ઉપયોગ કરી કાઢી નખાય.]
78. उपकारोऽषप नीचानां अपकारो षह जायते।
पयःपानं भुजङ्गानां के वलं षविवधगनम्॥
[અધમ માર્સ પર ઉપકાર કરો તો તેના બદલે અપકાર જ મળે. સાપને દૂધ પીવડાવો તો તેનું ઝેર ઓર વધે.]
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79. उपमा काषलदासस्य भारवेरथगगौरवम्।
दषण्डनः पदलाषलत्यं माघे सषतत त्रयो गुर्ाः॥
[ઉપમા કાષલદાસની વખર્ાય. શબ્દને અથથગૌરવ અપથવામાં ભારષવ બેજોડ છે . પદલાષલત્ય તો દષણ્ડ જે વું કોઈનું
ન થાય. પર્ માઘની કૃષતઓમાં આ ત્રર્ે ષવષશિતા જોવા મળે છે .]
80. उष्ट्रार्ां षववाहेिु गीतं गायषतत गदगभाः।
परस्परं प्रिंसषतत अहो रूपं अहो र्धवषनः॥
[ઊંટના લનનમાં ગધેડા ગીત ગાય છે અને બન્દ્ને એક બીજાના વખાર્ કરે કે વાહ શું તારં રૂપ છે ને વાહ શું તારો
કંઠ છે !]

એ-ઐ-ઓ-ઔ-અં-અેઃ
81. एक एव खगो मानी षचरंजीवतु चातकम्।
षियते वा षपपासाते याचते वा पुरंदरम्॥
[હે ચાતક, તું અમર રહે. તું બધા પક્ષીમાં શ્રેિ છે કારર્ કે તું એક જ એવું પક્ષી છે જે તરસ લાગે ત્યારે માત્ર
ઈન્દ્રદેવતા પાસે યાચના કરે છે અથવા મોત વહાલું કરે છે . (ચાતક માત્ર આકાશમાંથી પડતું પાર્ી પીએ છે . એ
ષસવાય અન્દ્ય પાર્ી નષહ એવી દંતકથા છે .)]
82. एकं सद् षवप्रा: बहुदा वदषतत।
अलिं यमं मातररश्वानम् आहु:॥
[‘અલ્લાહો અકબર’નો પૈગામ આ જગતને મળ્યો તેના સેંકડો વિથ અગાઉ ઉપષનિદમાં એ જ વાત ઘર્ી વખત
કહેવાઈ ગઈ છે . એક જ સત્ય એટલે કે એક જ ઈશ્વર છે . ફકત ષવધવાનો તેને જુ દા જુ દા નામ આપે છે . અષનન,
યમ, માતડરશ્વા, વાયુ એ બધું અતે તો એકનું એક જ છે .]
83. एके नाषप सुवक्ष
ृ र्
े पुषष्पतेन सुगषतधना।
वाषसतं तिनं सवगम् सुपत्र
ु र्
े कु लं यथा॥
[એક સુદં ર પુષ્પ આખા ઝાડને સુગધ
ં થી મઘમઘતું કરી દે છે . એવી જ રીતે એક સુપત્ર
ુ થી આખા કુટમ્ુ બનું નામ
રોશન થઈ જાય છે .]
84. एकोऽहं बहु स्याम् प्रजायेय।
[હુ ં એક છુ ં પર્ અનેક રૂપ ધારર્ કરં છુ ં .]
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85. अंगं गषलतं पषलतं मुण्डं दिनषवहीनं जातं तुण्डम्।
वृद्धो याषत गृहीत्वा दण्डं तदषप न मुञ्चत्यािाषपण्डम्॥

[જગતગુર શંકરાચાયથનો ઉપદેશેઃ વૃધધાવસ્થાથી શરીર જજથ ડરત થઈ ગયું છે , માથાના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે ,
દાંત પડી ગયા છે , લાકડીના ટેકે ચાલવું પડે છે છતાં આશાઓના બંધન હજી છૂ ટતા નથી.]

ક
86. कतया वरयते रुपं माता षवत्तं षपता श्रुतम्।
बातधवाः कु लषमच्छषतत षमष्टान्नम् इतरे जनाः॥
[લનનની પસંદગીમાં કન્દ્યા રૂપને, માતા સંપષિને, ષપતા ષશક્ષર્ને અને ભાઈઓ કુળને મહત્વ આપે છે . બાકીના
બધાને તો ષમિાનમાં શું ખાવા મળશે એ વાતમાં જ રસ હોય છે .]
87. कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमर्धये सरस्वती।
करमूले तु गोषवतदः प्रभाते करदिगनम्॥
[કરના ઉપરના ભાગમાં લક્ષ્મી વસે છે , કરના વચ્ચેના ભાગમાં સરસ્વતી રહે છે તો કરના નીચેના ભાગમાં
કૃષ્ર્નો વાસ છે માટે સવારે ઊઠીને સૌથી પહેલા કરના દશથન કરવા જોઈએ.
લક્ષ્મીની ગર્તરી આંગળી વડે કરાય એટલે લક્ષ્મી કરાગ્રે રહે છે , કલમ બે આંગળી અને અંગઠુ ા વચ્ચે પકડવી પડે
એટલે સરસ્વતીનો ષનવાસ કરમધ્યે લેખાય અને કરની બધી ષહલચાલનો આધાર કાંડા પર રહે છે એટલે જગતનો
નાથ કરમૂલમાં રહે છે એવું અથથઘટન પર્ કરવામાં આવે છે . અપના હાથ જગન્દ્નાથ અથાથતૃ્ ‘આપર્ો હાથ જ
આપર્ો ભગવાન છે ’ એ કહેવત જે વો જ ધ્વષન આ શ્લોકમાંથી ઉપસે છે .]
88. कताग कारषयता चैव प्रेरकि अनुमोदकः।
सुकृते दुष्कृ ते चाषप चत्वारः समभाषगनः॥
[કોઈ કામ ભલે સારં હોય કે ખરાબ પર્ તે કામ કરનાર, તે કામ કરાવનાર, તે કામની પ્રેરર્ા આપનાર અને તે
કામનું સમથથન કરનાર એ ચારે જર્ તે કામના સરખા ભાગીદાર ગર્ાય.]
89. कमगण्येवाषधकारस्ते मा फलेिु कदाचन।
मा कमगफलहेतभ
ु म
ूग ाग ते सङ्गोऽस्त्वकमगषर्॥
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[ભગવદૃ્ ગીતામાં ભગવાનનો ઉપદેશેઃ તારો અષધકાર ફકત કમથ કરવા પૂરતો છે . ફળ પર કદાષપ નષહ. એટલે તારં
મન તું કમથના ફળ પર કયારે ય કેષન્દ્રત કરીશ નષહ. અને કદી કમથ ન કરવામાં પર્ આસષકત રાખીશ નષહ.]
90. कस्यैकाततं सुखम् उपनतं दु:खम् एकातततो वा।
नीचैर् गच्छषत उपरर च दिा चक्रनेषमक्रमेर्॥
[કાષલદાસના મેઘદૂત કાવ્યમાં આ તત્વજ્ઞાન પીરસાયું છે ેઃ કોને જીવનમાં સતત સુખ મળે કે સતત દુેઃખ મળે છે ?
ચક્રાકારે ફરતી વસ્તુમાં જે મ ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગનું સ્થાન લે અને નીચેનો ભાગ ઉપરના ભાગનું સ્થાન લે
તેમ સુખ અને દુેઃખ એક બીજાના સ્થાને સતત આવતા જ રહે છે .]
91. काकः कृ ष्र्ः षपकः कृ ष्र्ः को भेदः षपककाकयोः।
वसततसमये प्राते काकः काकः षपकः षपकः॥
[કાગડો કાળો હોય છે , કોયલ પર્ કાળી હોય છે . બન્દ્ને વચ્ચે ફરક શું છે ? વસંત ઋતુ આવે કાગડાનું કાગડાપું
અને કોયલનું કોયલપું આપમેળે પરખાઈ આવે છે .]
92. काकचेष्टा वकोर्धयानं श्वानषनद्रा तथैव च।
अल्पहारी गृह्तत्यागी षवद्याथी पंचलक्षण्म्॥
[સાચા ષવદ્યાથીના આ પાંચ લક્ષર્ છે ેઃ કાગડા જે વી ચકોર નજર, બગલા જે વું પાકું ધ્યાન, શ્વાન જે વી અલ્પ
ષનરા, ઓછો આહાર અને ઘરની માયાનો ત્યાગ.]
93. काकस्य कषत दतता वा मेिस्याण्डे ककयत्पलम्।
गदभे कषत रोमाषर् व्यथैिा षवचारर्ा॥
[કાગડાની ચાંચમાં દાંત કેટલા છે ? દેડકાએ ઈંડા કેટલા મૂકયા છે ? ગધેડાના શરીર પર વાળ કેટલા છે ? એવી
તદ્દન વ્યથથ ગર્તરીઓ કયાથ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી.]
94. कातताषवयोगः स्वजनापमानं ऋर्स्य िेिं कु नृपस्य सेवा।
दाररद्र्यभावाद् षवमुखं च षमत्रं षवनाषिना पञ्च दहषतत कायम्॥
[ષપ્રય વ્યષકતનો ષવયોગ, સ્વજન પાસેથી મળેલું અપમાન, ચૂકવવું બાકી રહેતું દેવ,ું ખરાબ માષલકની નોકરી અને
ગરીબાઈના કારર્ે ષમત્ર ખોઈ બેસવો એ પાંચ વસ્તુ એવી છે કે જે તમને અષનન ષવના સતત બાળતી રહે.]
95. कातपृच्छामः सुराः स्वगे षनवसामो वयं भुषव।
ककं वा काव्यरसः स्वादुः ककं वा स्वादीयषस सुधा॥
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[પૂછવું કોને ? દેવ બધા સ્વગથમાં છે અને અમે ધરતી પર. અમારે માત્ર એટલું જાર્વું છે કે વધુ સ્વાદમય શું છે ?
કાવ્યરસ કે અમૃત ?]
96. कायागथीर् भजते लोकः यावत्कायगम् न षसर्धयषत।
उत्तीर्े च परे पारे नौकाया ककं प्रयोजनम्॥
[જ્યાં સુધી ધારેલું કામ નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી માર્સ બીજાને ભજે છે . એક વખત નદી પાર ઉતરી ગયા પછી
હોડકું શું કામ આવે ?]
97. कायेिु मतत्री करर्ेिु दासी भोज्येिु माता ियनेिु रम्भा।
धमागनक
ु ू ला क्षमया धररत्री भायाग च िाड्गुण्यवतीह दुलभ
ग ा॥
[મહત્વના કામમાં મદદનીશ, ઘરના કામમાં નોકરાર્ી, ભોજન કરાવવામાં માતા, સહશયનમાં અતસરા, ધમથની
બાબતમાં સહધર્મથર્ી અને ધરતી જે ટલી ક્ષમાશીલ આ છ ગુર્ ધરાવતી પત્ની મળવી દુલભ
થ છે .]
98. काले मृदरु ् यो भवषत काले भवषत दारुर्ः।
स वै सुखम् अवाप्नोषत लोके ऽमुषष्मन्न् इहैव च॥
[જે માર્સ સમય આવ્યે મૃદુ બની શકે અને સમય આવ્યે આકરો બની શકે તે જ આ લોકમાં સુખી થઈ શકે.]
99. कालो वा कारर्ं राज्ञः राजा वा कालकारर्ं।
इषत ते संियो मा भूत् राजा कालस्य कारर्म्॥
[સૂષચત અથથેઃ તમે જે કંઈ છો તે સંજોગોને કારર્ે છો કે તમારી આજુ બાજુ જે સંજોગો છે તે તમારે કારર્ે છે
એવી કોઈ શંકા મનમાં રાખશો નષહ. તમારા સંજોગો તમારા કારર્ે જ છે . તમે જ તેના સ્વામી છો. સમયના
કારર્ે રાજા નથી રાજાના કારર્ે સમય છે .]
100.
काव्यिास्त्रषवनोदेन कालो गच्छषत धीमताम्।
व्यसनेन तु मूखागर्ां षनद्रया कलहेन वा॥
[બુષધધમાન માર્સનો સમય કાવ્ય, સાષહત્ય ને શાસ્ત્રની ચચાથમાં પસાર થાય છે . જ્યારે મૂખથ માર્સ વ્યસનના
સેવનમાં, ઊંઘવામાં કે ઝગડા કરવામાં પોતાનો સમય વેડફે છે .]
101.
काव्येिु नािकं रम्यं तत्र रम्यं िकु ततला।
तत्राषप च चतूथोऽङ्को तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥
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[બધા કાવ્યોમાં નાટક સૌથી સરસ ગર્ાય, બધા નાટકમાં અષભજ્ઞાન શાકુત
ં લમૃ્ નાટક વધુ સરસ છે . શાકુંતલમૃ્માં
તેનો ચોથો અંક સૌથી સરસ છે અને ચોથા અંકમાં તેના ચાર શ્લોક સૌથી સરસ છે .]
102.
ककं वाससा इत्यत्र षवचारर्ीयं वासः प्रधानं खलु योग्यतायै।
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ स्वकतयां कदगम्बरं वीक्ष्य षविं समुद्रः॥
[કપડાંથી શું થાય એ ષવચારવા જે વી વાત છે . યોનયતા માપવાનું સૌથી મહત્વું સાધન કપડા છે . ષવષ્ુનું સુદં ર
પીતામ્બર જોઈ રત્નાકરે પોતાની પુત્રી તેને આપી જ્યારે ડદગમ્બર ષશવજીને જોઈને ઝેરનો કટોરો ધયો !]
103.
ककम् अिक्तयं बुषद्धमतां ककम् असार्धयं षनियं दृढं दधताम्।
ककम् अिक्तयं षप्रयवचसां ककम् अलभ्यंम् इहोद्यमस्थानाम्॥
[જે મની પાસે બુષધધ છે તેમના માટે કશું અશકય નથી. જે મનો ષનશ્ચય રઢ છે તેમના માટે કશું અસાધ્ય નથી.
જે મની વાર્ી મીઠી છે તેઓ કોઈ પર્ કામ કરાવી શકે છે . જે ઓ ઉદ્યમશીલ છે તેમના માટે કોઈ વસ્તુ અલભ્ય
નથી.]
104.
कु लस्याथे त्यजेदक
े म् गाम्स्याथे कु लम्त्यजेत।्
गामं जनपदस्याथे आत्माथे पॄषथवीम् त्यजेत॥
्
[મનુસ્મૃષત અનુસાર કુળના ભલા માટે એકાદ વ્યષકતને ત્યજવી, ગામના ભલા માટે કુળને ત્યજવું, જનપદ એટલે
કે મોટા ષવસ્તારના ભલા માટે ગામને ત્યજવું અને આત્માના ઉધધાર માટે સમગ્ર પૃથ્વી ત્યજવી ઈચ્છનીય છે .]
105.
कु सुमं वर्गसप
ं न्नंगतधहीनं न िोभते।
न िोभते कक्रयाहीनं मधुरं वचनं तथा॥
[પુષ્પ રંગમાં ભલે ગમે તેટલું સારં હોય પર્ સુગધ
ં ષવનાનું હોય તો તે શોભે નષહ. તે જ રીતે જે ને અમલમાં ન
મૂકવાના હોય તેવા મીઠા વચનો શોભતા નથી.]
106.
कृ तस्य करर्ं नाषस्त मृतस्य मरर्ं तथा।
गतस्य िोचना नाषस्त येतेतद् वेदषवदां मतम्॥
[જે કામ થઈ ગયું તે થઈ ગયુ.ં તે કામ નથી થયું એવું થઈ શકતું નથી. જે મકે કોઈનું મરર્ થઈ જાય તે થઈ જાય.
તેને પાછુ ં પલટાવી શકાય નષહ. એટલે જ વેદના જાર્કારોનો મત છે કે વીતી ગયેલી વાતનો શોક કરવો ન
જોઈએ.]
107.
कृ पर्ेन समो दाता न भूतो न भषवष्यषत।
अस्पृिन्नेव षवत्ताषन यः परे भ्यः प्रयच्छषत॥
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[કૃપર્ જે ટલો મોટો દાનવીર આ જગતમાં થયો નથી અને થશે નષહ કેમકે કૃપર્ પોતાનું બધું ધન આખી ચજં દગી
સુધી હાથથી સ્પશથ પર્ કયાથ ષવના સાચવી રાખીને બીજાને આપી દે છે .]
108.
के यूराषर् न भूियषतत पुरुिं हारा न चतद्रोज्ज्वलाः
न नानं न षवलेपनं न कु सुमं नालंकृता मूधज
ग ाः।
वाण्येका समलंकरोषत पुरुिं या संस्कृ ता धायगते
क्षीयतते खलु भूिर्ाषन सततं वाग्भूिर्ं भूिर्म्॥
[માર્સ શોભે શેનાથી ? હાથમાં પહેરેલા સુદં ર બાજુ બંધથી ? ગળામાં પહેરેલા ચંરસમા ઊજળા હારથી ?
સ્નાનથી મળતી સ્વચ્છતાથી ? દેહ પર લગાડેલા ષવલેપનથી ? પુષ્પોથી ? વાળની સરસ ગૂથ
ં ર્ીથી ? હા,
શોભાની આ બધી ચીજો જરૂર સારી લાગે છે પર્ તેનાથી અનેકગર્ી ચડડયાતી શોભા તેના મુખમાંથી નીકળતી
સંસ્કારી વાર્ીની છે . સંસ્કારપૂર્થ વાર્ીની શોભા પાસે અન્દ્ય બધી શોભા ઝાખી પડી જાય છે .]
109.
को न याषत विं लोके मुखे षपण्डेन पूररतः।
मृदङ्गो मुखलेपन
े करोषत मधुरर्धवषनम्॥
[‘ખવડાવો’ તો કોર્ તમારા વશમાં ન આવે ? મૃદગ
ં ના મોઢે લેપ કરો તો તેમાંથી પર્ મધુર અવાજ આવવો શરૂ
થઈ જાય છે .]
110.
को षह भारः समथागनां ककम् दूरं व्यवसाषयनाम्।
को षवदेिः सषवद्यानां कः परः षप्रयवाकदनाम्॥
[તાકાતવર માર્સને ભાર ઉપાડવો ભારે ન પડે. ધંધો કરતો હોય તેને કોઈ સ્થળ દૂર ન લાગે. જે ની પાસે ષવદ્યા
હોય તેને દેશ કે પરદેશ સરખાં જ લાગે. જે સરસ મીઠી વાતો કરે તેને કોઈ પારકું ન રહે.]
111.
क्रोधाद्भवषत संमोहः संमोहात्स्मृषतषवभ्रमः।
स्मृषतभ्रंिाद् बुषद्धनािो बुषद्धनािात्प्रर्श्यषत॥
[ભગવત ગીતાના આ શ્લોકમાં ભગવાન અજુ થ નને ઉપદેશ આપતા સમજાવે છે કે ક્રોધથી ભાન ભૂલી જવાય છે .
ભાન ભૂલલ
ે ા માર્સને યાદ રાખવા જે વી વાતો યાદ આવતી નથી. આ ષવસ્મૃષતને કારર્ે મગજ કામ કરતું નથી
અને જે નું મગજ કામ ન કરે તેનું સાવ ધનોતપનોત નીકળી જાય છે .]
112.
कः कालः काषन षमत्राषर् को देिः को व्ययागमौ।
कस्याहं का च मे िषक्तररषत षचतत्यं पुनः पुनः॥
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[અત્યારે સંજોગો કેવા છે , કોર્ મારા ષમત્રો છે , હુ ં કયા ષવસ્તારમાં રહુ ં છુ ં , મારી આવક અને ખચથ કેટલા છે , હુ ં
કોર્ છુ ં , અને મારી શષકત કેટલી છે - આ છ બાબતો દરેક માર્સે ફરી ફરી જોતાં રહેવું જોઈએ.]

ખ
113.
खद्योतो द्योतते तावद् यवन्नोदयते ििी।
उकदते तु सहस्रांिौ न खद्योतो न चतद्रमा:॥
[ જ્યાં સુધી ચંરમા ઊગતો નથી ત્યાં સુધી આષગયો ચમકે છે . એક વખત સૂરજ ઊગે પછી ન તો ચંરનો કોઈ
ભાવ પૂછે કે ન તો આષગયાનો કોઈ પિો લાગે છે .]
114.
खलः करोषत दुवत्त
ृग ं नूनं फलषत साधुि।ु
दिाननोऽहरत् सीतां बतधनं तु महोदधेः॥
[એવું ઘર્ી વખત બને છે કે કોઈ ખરાબ માર્સ ખોટું કામ કરે પર્ તેનું ખરાબ પડરર્ામ સારા માર્સે વેઠવું પડે.
દશ માથાવાળો રાવર્ સીતાનું હરર્ કરી ગયો પર્ બંધન સમુરને વેઠવાનો વારો આવ્યો.]

ગ
115.

गहना कमगर्ो गषतः।

[કમથની ગષત ગહન છે . સમજી શકાતી નથી.]
116.
गुर्वज्जनसंसगागत् याषत नीचोऽषप गौरवम्।
पुष्पमालाप्रसङ्गेन सूत्रम् षिरषसधायगत॥
े
[ગુર્વાન માર્સોના સંસગથમાં રહેવાથી ઓછી લાયકાતવાળા માર્સોને પર્ ગૌરવ મળી જાય છે . પુષ્પમાળામાં
રહેવાને કારર્ે સાધારર્ દોરાને પર્ ગળામાં માનભયુું સ્થાન મળે છે .]
117.

गुर्ाः पूजास्थानम् गुषर्िु, न च वयं, न च ललंग।ं

[ભવભૂષતકૃત ઉિરરામચડરતમાં આ કથન છે ેઃ ગુર્વાન માર્સોની પૂજા તેની વય કે ચલંગના આધાર પર નષહ પર્
તેના ગુર્ જોઈને કરાય છે .]
118.
गुर्रु
ै त्तमतांयाषत नोच्चैरासनसंषस्थत:।
प्रासादषिखरस्थोषप काक: ककं गरुडायते॥
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[કોઈ પર્ માર્સની લાયકાત તે કયા સ્થાને ષબરાજે છે તેના પરથી નષહ પર્ તેના ગુર્ો કેવાં છે તે આધારે જ
અંકાય. કોઈ કાગડો ઊડીને ઊંચા મહેલના ષશખર પર બેસી જાય એટલે તે ગરડ થોડો થઈ જાય?

ઘ
119.
घिं षभतद्यात् पिं षछतद्यात् कु यागद्रासभरोहर्म्।
येन के न प्रकारे र् प्रषसद्धः पुरुिो भवेत॥
्
[ઘરના વાસર્ ફોડીને, પોતે પહેરેલા કપડાં ફાડીને, ગધેડા ઉપર સવારી કરીને કે એક યા બીજી કોઈ રીતે (પ્રષસષધધ
ભૂખ્યા) માર્સો પ્રષસષધધ મેળવે છે જ.]
120.
घृष्टं घृष्टं पुनरषप पुनितदनं चारुगतधम्।
षछन्नं षछन्नं पुनरषप पुनः स्वादु चैवक्ष
े क
ु ाण्डम्।
दग्धं दग्धं पुनरषप पुनः काञ्चनं काततवर्गम।्
प्रार्ाततेऽषप षह प्रकृ षतषवकृ षतजागयते नोत्तमानाम्॥
[ચંદનને ગમે તેટલી વાર ઘસો પર્ તે દરેક વખતે મનોહર સુગધ
ં જ આપશે. શેરડીમાં ગમે તેટલાં કાપા મૂકો પર્
દરેક વખતે તેનો રસ મીઠો ને મીઠો જ રહેશ,ે સોનાને ચાહે તેટલી વાર તપાવો પર્ તેનો સોનેરી રંગ ઝાંખો પડશે
નષહ. જે ઉિમ પ્રકૃષત ધરાવતા હોય તેઓ મરી જાય પર્ કદી પોતાની ઉિમ પ્રકૃષતને ન છોડે.]

ચ
121.
चक्रवत्पररवतगतते दुःखाषन च सुखाषन च।
नीचैगच्ग छत्युपरर च दिा चक्रनेषमक्रमेर्॥
[સુખ અને દુેઃખ વારાફરતી આવ્યા જ કરે છે . ગોળ ગોળ ફરતા ચકડોળમાં જે મ જે નીચે હોય તે ઉપર આવે અને જે
ઉપર હોય તે નીચે જાય તેવું જ સુખદુેઃખનું છે . એ ચક્ર ચાલતું જ રહે છે .]
122.

चरै वषे त चरै वषे त।

[ચાલતા રહો, ચાલતા રહો, ચાલતા રહેવામાં જ કલ્યાર્ છે . ચરૈવષે ત ચરૈવષે ત સૂત્રના મૂળ પાંચ સુદં ર શ્લોક આ પ્રમાર્ે
હોવાનું મનાય છે ેઃ
१-ॐ नाना श्रातताय श्रीरषस्त, इषत रोषहत िुश्रम
ु ।
पापो नृििरो जन, इतद्र इच्चरतः सखा। चरै वषे त चरै वषे त॥
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२- पुषष्पण्यौ चरतो जंघ,े भूष्र्ुरात्मा फलग्रषहः।
िेरेऽस्यसवेर् पाप्मानः श्रमेर् प्रपथे हताः। चरै वषे त चरै वषे त॥
३- आस्ते भग आसीनस्य, ऊर्धवर्स्तगष्ठषत षतष्ठतः।
िेते षनपद्यमानस्य, चराषत चरतो भगः। चरै वषे त चरै वषे त॥
४- कषलः ियानो भवषत, संषजहानस्तु िापरः।
उषत्तष्ठँस्त्रत
े ाभवषत, कृ तं संपद्यते चरन्। चरै वषे त चरै वषे त॥
५- चरन् वै मधु षवतदषत, चरन् स्वादुमद
ु म्ु बरम्।
सूयस्यगपश्य श्रेमार्ं योनग ततद्रयते चरन्। चरै वषे त चरै वषे त॥ ]

123.
षचततनीया षह षवपदां आदावेव प्रषतकक्रया।
न कू पखननं युक्तं प्रदीते वाषतहना गॄह॥
े
[સંકટ આવે તે પહેલા જ તેનો ઈલાજ ષવચારી રાખવો જોઈએ. આગ લાગે પછી કૂવો ખોદવા ન બેસાય.]

છ
124.
षछन्नोऽषप रोहषत तरुः क्षीर्ोऽप्युपचीयते पुनितद्रः।
इषत षवमृिततः सततः सततप्यतते न षवप्लुता लोके ॥
[ભતુહ
થ ડરના નીષતશતકનો આ શ્લોક છે ેઃ વૃક્ષને કાપો તો તે ફરી ફરી વધે છે . ચંર ક્ષીર્ થયા પછી પાછો વધતો
જાય છે . આ બધી વાત યાદ રાખી સંત માર્સો દુેઃખમાં પર્ સંતાપ પામતા નથી.]

જ-ઝ
125.
जयततु ते सुकृषतनो रसषसद्धाः कवीश्वराः।
नाषस्त एिां यिः काये जरामरर्जं भयम्॥
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[સુદં ર કૃષતઓ રચનારા, ઉરના ઊંડા ભાવને શબ્દમાં ઉતારી રસ ષસધધ કરનારા, કષવઓ પર્ જે ને ઉિમ ગર્ે
એવા મહાકષવઓનો જય હો. તેમની કીર્તથરૂપી કાયાને વૃધધાવસ્થા કે મરર્નો કોઈ ભય નથી]
126.
जले तैलं खले गुयेतां पात्रे दानं मनागषप।
प्राज्ञे िास्त्रं स्वयं याषत षवस्तार वस्तुिषक्तत:॥
[ઘર્ી બાબતો તેના મૂળભૂત ગુર્ધમથને કારર્ે આપમેળે ષવસ્તાર પામે છે . જે મકે પાર્ીની ઉપર નાખેલું તેલ, દુિ
માર્સને કહેવામાં આવેલી ખાનગી વાત, સુપાત્રને આપેલું નાનું સરખું દાન, ડાહ્યા માર્સને મળેલું જ્ઞાન આ
બધું આપમેળે ફેલાયા કરે છે .]
127.
जातस्य षह ध्रुवो मृत्युध्रव
ुग ं जतम मृतस्य च।
तस्मादपररहायेऽथे न त्वं िोषचतुमहगषस॥
[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદેશેઃ જે માર્સ જન્દ્મે છે તેનું મૃત્યુ ષનષશ્ચત છે . જે મનું મરર્ થાય તેનો ફરી જન્દ્મ થાય
છે . આ વાતને કોઈ માર્સ કોઈ કાળે ટાળી શકે નષહ. આવી અષનવાયથ બાબતનો હરખશોક રાખવો ન જોઈએ.]
128.
जानाषम धमं न च मे प्रावॄषत्त:।
जानाम्यधमं न च मे षनवॄषत्त:॥
[મહાભારતમાં દુયોધન ધવારા બોલાયેલું પ્રષસધધ વાકય. એવું નથી કે ધમથ શું છે , અધમથ શું છે તેની મને ખબર
નથી. પર્ જાર્વા છતાં હુ ં ધમથના માગે કદમ મૂકી શકતો નથી અને અધમથના માગેથી પાછો હઠી શકતો નથી.]
129.

जीवो जीवस्य जीवनम्।

[આ જગતમાં દરેક જીવનું જીવન બીજા જીવને આધારે જ ચાલે છે .]
130.
ज्येष्ठत्वं जतमना नैव गुर्ज्र्
ै येष्ठत्वमुच्यते।
गुर्ात् गुरुत्वमायाषत दुग्धं दषध घॄतं क्रमात्॥
[મહાનપું જન્દ્મથી મળતું નથી. ધીમે ધીમે ગુર્ોના સંચય વડે મહાન થવાય છે . ઘીનો જ દાખલો લો. ઘી સીધું
બનતું નથી. દૂધનું દહીં, છાશ, માખર્ થયા પછી છે વટે ઘી બને છે .]

ટ-ઠ-ડ-ઢ-ર્-ત-થ
131.
तत् कमग यत् न बतधाय सा षवद्या या षवमुक्तये।
आयासाय अपरं कमग षवद्या अतया षिल्पनैपर्
ु म्॥
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[ષવષ્ુપુરાર્નું આ કથન છે . ભાવાથથ છે કે જે કમથ મનુષ્યને (ભવના)બંધનમાં ન બાંધે તે સાચું કમથ છે . જે ષવદ્યા
(ભવના) બંધનમાંથી મુષકત અપાવે તે સાચી ષવદ્યા છે . બાકીના કમથ તો માત્ર કિનું કારર્ બને છે અને બાકીની
ષવદ્યા ફકત શોભાના ગાંઠીયા જે વી છે .]

132.
तदेजषत तन्नैजषत तद्धदूरे तिषततके ।
तदततरस्य सवगस्य तदु सवगस्य बायेततः॥
(ઈશાવાસ્યોપષનિદ)
[પ્રભુ છે ભમતા ને છતાં ષસ્થર
અનંત અંતરે ને સાવ નજીક
વ્યાતયા છે કર્ેકર્ની ભીતર
છતાં છે સવથની બહાર સંપૂર્]થ
133.
तदेतत् क्षततव्यं जनषन सकलोद्धाररषर् षिवे।
कु पुत्रो जायेत क्वषचदषप कु माता न भवषत॥
[દેવી અપરાધ ક્ષમાપના સ્તોત્રનો સુદં ર શ્લોકેઃ હે સવથનો ઉધધાર કરનારી કલ્યાર્કારી દેવી મારા બધા અપરાધની
ક્ષમા આપજે કેમકે કયારેક પુત્ર કુપત્ર
ુ બને છે પર્ માતા કદી કુમાતા બનતી નથી.]
134.
तावत् भयस्य भेतव्यं यावत् भयं न आगतम्।
आगतं षह भयं वीक्ष्य प्रहतगव्यं अिंकया॥
[પંચતંત્રમાં અપાયેલી સોનેરી સલાહેઃ જ્યાં સુધી ભય સામે ન આવે ત્યાં સુધી ભયથી ડરવું જોઈએ ને એનાથી
દૂર રહેવું જોઈએ પર્ એક વખત ભય ઉપષસ્થત થાય કે તુરત
ં અચકાયા ષવના તેના પર પ્રહાર કરવો જોઈએ.]
135.

ते षह नो कदवसा गताः।

[ તે ડદવસો ગયા જ. ભગવાન રામનો ષવિાદયોગ વર્થવવા ભવભૂષતએ રામના મુખમાં મૂકલ
ે ા શબ્દો.
ઉિરરામચડરતનો આખો શ્લોક આ પ્રમાર્ે છે .
जीवत्सु तातपादेिु नवे दारपररग्रहे ।
मातृषभषितत्यमानानां ते षह नो कदवसा गताः ॥१२॥
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હુ ં ષપતાજીના ચરર્માં જીવતો હતો, નવા નવા લનન થયા હતા. મારી માતાઓની સંભાળ રાખતો હતો. તે
ડદવસો ગયા જ. ભવભૂષતની આ કૃષત અનેક રીતે અદ્દભુત છે . ભગવાન રામ માટે ’ચંડાળ’ શબ્દ વાપરવાની
ષહમ્મત ભવભૂષત જે વા કષવ જ કરી શકે. આ કૃષતમાં ભગવાન રામ સીતાત્યાગના પ્રસંગને પોતાના ‘ચાંડાલકમથ’
તરીકે વર્થવે છે . ]
136.
त्यजषतत षमत्राषर् धनैर्वगहीनं पुत्राि दाराि सज्जनाि।
तमथगवततं पुनराश्रयषतत अथो षह लोके मनुिस्य बतधु:॥
[જ્યારે તમારી પાસે ધન ન હોય ત્યારે તમને તમારા ષમત્ર, પુત્ર, પત્ની, નજીકના સગાવહાલા બધા છોડીને
ચાલ્યા જાય છે . જો તમારી પાસે ધન આવે તો તેઓ તમારી પાસે પાછા આવે છે . આ જગતમાં તમારો સાચો
સાથીદાર પૈસો જ છે .]
137.
त्यजेत् क्षुधाताग जननी स्वपुत्रं खादेत् क्षुधाताग भुजगी स्वमण्डम्।
बुभषु क्षत: ककं न करोषत पापं क्षीर्ा जना षनष्करूर्ा भवषतत॥
[આચાયથ ષવષ્ુગુતત ચાર્કયે સેંકડો વિથ પૂવે લખેલો જગતની કઠોર વાસ્તષવકતાનું ષનરૂપર્ કરતો આ શ્લોક
આજે પર્ એટલો જ આંખ ઉઘાડનારો છે ેઃ ભૂખના દુેઃખની મારી જનેતાને ઘર્ી વખત પોતાનું સંતાન ત્યાગી
દેવાની ફરજ પડે છે . ભૂખી થયેલી સાપર્ પોતાના બચ્ચાઓને પર્ ખાઈ જાય છે . ભૂખ્યો માર્સ કયું પાપ ન કરે
? જે માર્સની શષકત સાવ ખલાસ થઈ જાય તે ષનિુ ર દયાષવહોર્ો થઈ જાય.]
138.
त्यजेद ् धमं दयाहीनं षवद्याहीनं गुरुं त्यजेत।्
त्यजेत् क्रोधमुखीं भायां षनःनेहान् बातधवांस् त्यजेत॥
्
[જે માં દયાને સ્થાન ન હોય તેવો ધમથ છોડી દેવો જોઈએ. જે ની પાસે ષવદ્યા ન હોય તેવા ગુરનો ત્યાગ કરવો
જોઈએ. સદા ક્રોધ કરતી પત્નીને છોડવી જોઈએ અને આપર્ા માટે સ્નેહભાવ ન ધરાવતા ભાઈને વહેતો મૂકી
દેવો જોઈએ.]
139.
षत्रयाचररत्रं पुरुिस्य भग्यं।
दैवो न जानाषत कु तो नरम्॥
[સ્ત્રીના બાહ્ય વતથનની પાછળ અને પુરિના ભાનયની અંદર શું છૂ પાયેલું છે તે દેવો પર્ જાર્ી શકતા નથી તો
સાધારર્ માર્સને તો કયાંથી ખબર પડે.]

દ
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140.
दिगने स्पिगर्े वाषप श्रवर्े भािर्ेऽषप वा।
यत्र द्रवत्यततरङ्गं स नेह इषत कथ्यते॥
[જે ના દશથન કરવાથી, જે નો સ્પશથ થવાથી, જે નું બોલેલું સાંભળતા કે જે ને કૈંક કહેવા જતાં તમારં હ્રદય ઓગળવા
લાગે ત્યારે સમજવું કે તમને તેના માટે સ્નેહના અંકરુ ફૂટી ગયા છે .]
141.
दाता लघुर् अषप सेव्यो भवषत न कृ पर्ो महान् अषप समृद्धर्धया।
कू पोऽततः स्वादुजलः प्रीत्यै लोकस्य न समुद्रः॥
[દાતા ગમે તેટલો નાનો હોય તો પર્ માનને લાયક ગર્ાય. કૃપર્ માર્સ ગમે તેટલો સમૃધધ હોય છતાં નકામો
ગર્ાય. કુવો નાનો હોવા છતાં પીવા માટે મીઠું પાર્ી આપે છે . દડરયા પાસે કયારે ખૂટે નષહ તેટલો પાર્ીનો
ભંડાર છે પર્ તરસ્યાને તે ભંડાર શું કામનો ?]
142.
दानं भोगो नािषस्तस्रो गतयो भवषतत षवत्तस्य।
यो न ददाषत न भुङ्क्ते तस्य तृतीय गषतभगवषत॥
[ભતુહ
થ ડરનું આ કથન છે ેઃ દાન, ભોગ અને નાશ એ ત્રર્ માગે જ ધન જઈ શકે છે . જે માર્સ દાન ન આપે કે
ઉપભોગ ન કરે તેનું ધન ત્રીજા માગે જાય છે એટલે કે નાશ પામે છે .]
143.
दुजन
ग ः पररहतगव्यः षवद्यया अलङ्कृ तोऽषप सन्।
मषर्ना भूषितः सपगः ककम् असौ न भयङ्करः॥
[દુજથન માર્સ પાસે ષવદ્યા ને જ્ઞાનનો ભંડાર હોય તો પર્ તેનાથી દૂર રહેવ.ું નાગની ફેર્ પર મષર્ હોય એટલે તે
કંઈ ઓછો ભયંકર થઈ જતો નથી.]
144.
दुजन
ग ः षप्रयवादीषत नैतषिश्वासकारर्म्।
मधु षतष्ठषत षजव्हाग्रे हृदये तु हलाहलम्॥
[દુજથન માર્સ મીઠી મીઠી વાત કરે એટલે તેનાપર ભરોસો મૂકી ન દેવાય કેમકે તેની જીભ પર ભલે મધ પાથરેલું હોય
પર્ તેના ડદલમાં નકરં ઝેર જ ભરેલું હોય છે .]
145.
दुजन
ग स्य च सपगस्य वरं सपो न दुजन
ग ः।
सपो दिषत कालेन दुजन
ग स् तु पदे पदे
[દુજથન અને સપથ એ બન્દ્નમ
ે ાં સપથ વધુ સારો કેમકે સપથ તો કયારેક દંશ આપે પર્ દુજથન ડગલે પગલે ડંખ્યા જ
કરે.]
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146.
दुजन
ग न
े समं सख्यं िेिञ्चाषप न कारयेत।्
उष्र्ो दहषत चाङ्गारः िीतः कृ ष्र्ायते करम्॥
[દુજથનો સાથે દોસ્તી કે દુશ્મની કંઈ ન કરાય. કોલસો ગરમ થાય તો હાથ દઝાડે અને ઠંડો થાય તો હાથ કાળા કરે.]
147.

दुबल
ग स्य बलं राजा बालानां रोदनं बलम्।

बलं मूखस्ग य मौषनत्वं, चौरार्ाम् अनॄतम् बलम्॥
[દુબળા માર્સનું બળ રાજા છે . બાળકોનું બળ રૂદન છે . મુખથ માર્સનું બળ મૌન છે અને જુ ઠાું ચોરનું બળ
છે .]
148.
दुष्टस्य दण्डः स्वजनस्य पूजा
तयायेन कोिस्य षह वधगनं च।
अपक्षपातः षनजराष्ट्ररक्षा
पञ्चैव धमागः कषथताः नृपार्ाम्॥
[આદશથ રાજાની પાંચ ફરજ છે . દુિ માર્સોને દંડ આપવો, પોતાના માર્સોની કદર કરવી, ન્દ્યાયપૂવકથ રાજકોિને
વધુ સમૃધધ બનાવવો, ષનષ્પક્ષપાત વષહવટ ચલાવવો અને પોતાના રાજ્યનું રક્ષર્ કરવું.]
149.
दुष्टा भायाग िठं षमत्रं भृत्यिोत्तरदायकः।
ससपे च गृहे वासो मृत्युरेव न संियः॥
[પત્ની દુિ હોય, ષમત્ર ધુતારો હોય, નોકર સામું મોઢે સંભળાવનારો હોય અને સાપવાળા ઘરમાં રાત રહેવાનું હોય
તો આપર્ો ઘડોલાડવો થઈ જ જવાનો એ વાત સો ટકા સાચી માનજો.]
150.
दूरस्था: पवगता: रम्या: वेश्या: च मुखमण्डने।
युर्धयस्य तु कथा रम्या त्रीषर् रम्याषर् दूरत:॥
[ડુગ
ં ર દૂરથી રળીયામર્ા લાગે. વારાંગનાનું મુખ આઘેથી સારં દેખાય. લડાઈની વાતો ફકત સાંભળવામાં સારી
લાગે. આ ત્રર્ેય આઘા સારા બાકી તેમનો અનુભવ લેવા જઈએ તો ખોખરા થઈ જઈએ.]
151.
दूरस्थोऽषप न दूरस्थो यो यस्य मनषस षस्थत:।
यो यस्य हॄदये नाषस्त समीपस्थोऽषप दूरत:॥
[ચાર્કયે સરળ ભાિામાં કહેલું સનાતન સત્યેઃ જે નું સ્થાન આપર્ાં હૈયામાં અષવચળ હોય તે ભલે ગમે તેટલો દૂર
હોય પર્ તે કદી દૂર હોતો નથી. જે ને માટે આપર્ા હૈયામાં કોઈ સ્થાન નથી તે ભલે આપર્ી સામે ઊભો હોય
પર્ તે દૂરનો દૂર જ રહે છે .]
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152.
दृषष्टपूतं तयसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं षपबेत्।
सत्यपूतं वदेिाचं मनः पूतं समाचरे त्॥
[આ પર્ ચાર્કયનો ઉપદેશ છે ેઃ જીવનમાં દરેક પગલું જોઈ જોઈને મૂકવુ.ં પાર્ી પીવું હોય તો ગાળીને પીવુ.ં જે
કંઈ બોલીએ તે સાચું છે કે નષહ તેનો ષવચાર કરીને બોલવું અને જીવનમાં જે કંઈ કામ કરીએ તે આપર્ા મનને
પૂછીને કરવા કે હુ ં જે કંઈ કરં છુ ં તે બરાબર છે કે નષહ.]

ધ
153.
धनधातयप्रयोगेिु षवद्यासङ्ग्रहर्ेिु च।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जस्सुखी भवेत॥
्
[ધનધાન્દ્ય ભેગા કરવામાં, ષવદ્યાપ્રાષતતમાં, જમવામાં અને વ્યાવહાડરક બાબતોમાં જે માર્સ ખોટી શરમ છોડી દે
તે સુખી થાય.]
154.

धमो रक्षषत रषक्षतः।

[જે ધમથનું રક્ષર્ કરે છે તેનું ધમથ રક્ષર્ કરે છે .]
155.

षधक् तस्य जतम यो लोके षपत्रा षवज्ञायते नरः।

[જે માર્સ પોતાના કાયથના લીધે નષહ પર્ ષપતાના નામને લીધે જાર્ીતો બને છે તેનો જન્દ્મ વૃથા છે .]

દાદીની પ્રસાદી-૨
જે મ આજે આપર્ી માતૃભાિા ગુજરાતી છે તેમ એક સમયે આપર્ા પૂવજ
થ ોની માતૃભાિા સંસ્કૃત
હતી. એ રીતે જોતાં સંસ્કૃત ભાિા આપર્ી દાદીભાિા કહેવાય. આ દાદીભાિા પાસે તો જ્ઞાનનો
કયારે ખૂટે નષહ તેટલો ષવશાળ ખજાનો છે . આ અખૂટ ભંડારમાંથી માત્ર ચપટીક પ્રસાદી અહીં
રજૂ કરી છે . આ પ્રસાદીને સુપાચ્ય બનાવવા પ્રત્યેક કંડડકાની સાથે સાથે તેના ગુજરાતીમાં
ભાવાથથનું

અનુપાન

પર્

રજૂ

કરાયું

છે .

આ પ્રસાદીને બે ભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવી છે . અત્રે બીજો ભાગ રજૂ કરાયો છે . બીજા
An http://aksharnaad.com E-book

Page 31

ષવભાગમાં ‘ન’ થી ’જ્ઞ’ સુધીના અક્ષરથી શરૂ થતી પ્રસાદી અપાઈ છે . જ્યારે પ્રથમ ભાગમાં
પ્રાથથનાઓ તથા ‘અ’ થી ‘અેઃ’ સુધી અને ‘ક’ થી ‘ધ’ સુધીના અક્ષરથી શરૂ થતી પ્રસાદી છે . પ્રથમ
ષવભાગમાં જવા માટે નીચેની ષલન્દ્ક કલીક કરોેઃ

ન
156.
न अषभिेको न संस्कार: लसंहस्य कक्रयते वने।
षवक्रमार्जगतसत्त्वस्य स्वयमेव मॄगद्र
ें ता॥
[વનમાં ચસંહનો કોઈ ષવષધપૂવકથ રાજ્યાષભિેક કરતું નથી. ચસંહ સ્વપરાક્રમ વડે જ પોતાને મૃગન્દ્ે ર તરીકે પૂરવાર કરે
છે .]
157.
न कषित् कस्यषचत् षमत्रं न कषित् कस्यषचत् ररपुः।
कारर्ेनव
ै जायतते षमत्राषर् ररपवोऽषप वा॥
[અમસ્તા અમસ્તા કોઈ કોઈના ષમત્ર કે શત્રુ થઈ જતાં નથી. જ્યારે કોઈ કારર્ ઉપષસ્થત થાય ત્યારે જ ષમત્ર કે
શત્રુનો ઉદૃ્ભવ થાય છે .]
158.
न कालस्य षप्रयः कषिन्न िेष्योऽषप कपीश्वर।
कालः कालयते सवागतसवगः कालेन बर्धयते॥
[કાળને માટે કોઈ ષપ્રય કે અષપ્રય નથી. કાળ બધાને ખાઈ જાય છે . બધા લોકો કાળના બંધનમાં બંધાયેલા છે .]
159.
न च षवद्यासमो बतधुः न च व्याषधसमो ररपुः।
न चापत्यसमो नेहः न च धमो दयापरः॥
[ષવદ્યા સમાન કોઈ બંધુ નથી. ચચંતા જે વો કોઈ દુશ્મન નથી. સંતાનપ્રેમ સમો કોઈ સ્નેહ નથી. દયાથી ઊંચો કોઈ
ધમથ નથી.]
160.
न चोरहायं न च राजहायं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।
व्यये कृ ते वधगत एव षनत्यं षवद्याधनं सवगधनप्रधानम्॥
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[બધા પ્રકારના ધનમાં ષવદ્યારૂપી ધન સૌથી ચડે કેમકે ચોર તેની ચોરી કરી શકતા નથી, રાજા તે છીનવી શકતો
નથી, ભાઈઓ તેમાંથી પોતાનો ભાઈભાગ પડાવી શકતા નથી, તે બોજરૂપ બનતું નથી, તે વાપરવાથી તે વધે છે
અને તેનો કદી નાશ થતો નથી.]
161.
न जातु काम: कामानामुपभोगेन िाम्यषत।
हषविा कॄ ष्ण्मत्र्मेव भुय एवाषभवधगत॥
े
[આપર્ી ઇચ્છાને આપર્ે ગમે તેટલી વખત સંતોિીએ પર્ તેથી ઇચ્છા શાંત પડી જતી થતી નથી. યજ્ઞની અંદર
આહુ ષત હોમવાથી અષનનનુ જોર વધે છે , ઘટતું નથી.]
162.
न जायते षियते वा कदाषचन् नायं भूत्वा भषवता वा न भूयः।
अजो षनत्यः िाश्वतोऽयं पुरार्ो न हतयते हतयमाने िरीरे॥
[ભગવદૃ્ ગીતામાં ભગવાને આપેલો બોધેઃ આ આત્મા કોઈ પર્ કાળમાં ન જન્દ્મ લે છે ન મરર્ પામે છે . ન તો
તેનો ઉદૃ્ભવ કે ફરી ઉદૃ્ભવ થાય છે . તે ષનત્ય છે શાશ્વત છે પુરાતન છે . દેહ હર્ાઈ જાય છે . આત્મા હર્ાતો
નથી. ]
163.
न तु अहं कामये राज्यं न स्वगं न पुनभगवम्।
कामये दु:खततानां प्राषर्नाम् आर्तगनािनम्॥
[ભાગવત પુરાર્માં રાજા રષન્દ્તદેવ આ શ્લોક કહે છે અને મહાભારતના રોર્પવથમાં પર્ તેનો ઉલ્લેખ છે . નથી
ઇચ્છા મને રાજ્યની, નથી સ્વગથની કે નથી નવો જન્દ્મ ધારર્ કરવાની. મારી ઇચ્છા આ જગતના પ્રત્યેક દુેઃખીપીડડત પ્રાર્ીના દુખદદથ દૂર કરવાની છે .]
164.
न देवा दण्डमादाय रक्षषतत पिुपालवत्।
यं तु रषक्षतुषमच्छषतत बुद्धर्धया संषवभजषतत तम्॥
[ભરવાડને ઢોરનું રક્ષર્ કરવું હોય તો તે હાથમાં લાકડી લઈ ઢોરને બચાવતા હોય છે . ભગવાન તમને ઢોરની
કક્ષામાં મૂકતો નથી. એટલે જ્યારે તેને તમારં રક્ષર્ કરવું હોય ત્યારે તે હાથમાં લાકડી લઈ બચાવવા આવતો
નથી. એ તમને સદૃ્બુષધધ આપે છે .]
165.
न धैयर्
े षवना लक्ष्मीनग िौयेर् षवना जयः।
न ज्ञानेन षवना मोक्षो न दानेन षवना यिः॥
[ધીરજ ધયાથ ષવના લક્ષ્મી ન મળે. શૂરવીરતા દાખવ્યા ષવના જીત ન મળે. જ્ઞાન ષવના મોક્ષ ન મળે. દાન કયાથ
ષવના જશ ન મળે.]
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166.
न भूतपूवं न कदाषप वाताग हेम्नः कु रङ्गो न कदाषप दृष्टः।
तथाषप तृष्र्ा रघुनतदनस्य षवनािकाले षवपरीतबुषद्धः॥
[સોનાના હરર્ની વાત ન તો કદી કોઈએ સાંભળી હતી ન તો સોનાનું હરર્ કોઈએ સગી આંખે જોયું હતું છતાં
ભગવાન રામ જે વા પર્ એ કાલ્પષનક હરર્ પાછળ દોડ્યા. ખરેખર જ્યારે દુેઃખના દહાડા આવવાના હોય ત્યારે
આપર્ી બુષધધ બહેર મારી જાય છે .]
167.

न भूतो न भषवष्यषत।

[અશકય વસ્તુ જે કદી થઈ નથી અને થશે નષહ.]
168.
न राज्यम् न च राजाः असीत् न दण्डयो न च दाषण्डकः ।
धमेर्व
ै प्रजाः सवाग रक्षषतत स्मः परस्परम् ॥
[કાલથ માકથસે સામ્યવાદના ષસધધાંતો ઘડતી વખતે સામ્યવાદમાં છે વટના તબકકે રાજ્યની તમામ સિા ષવલીન થઈ
જશે એવી જે કલ્પના ઘડી તેના પ્રેરર્ાદાતા હતા રષશયાના ષપ્રન્દ્સ ક્રોપોટકીનના રાજ્યષવહીન સમાજરચનાના
મૂળભૂત ષવચારો. પર્ ષપ્રન્દ્સ ક્રોપોટકીન કહે તે પહેલા સંસ્કૃત સાષહત્યમાં અનેક સદીઓ અગાઉ એ જ વાત
વર્થવાઈ ચૂકી છે . મહાભારતના શાંષત પવથના આ શ્લોકમાં બાર્શૈયા પર સૂતેલા ભીષ્મ ષપતામહ યુષધષિરને
ઉપદેશ આપતાં કહે છે કે ન કોઈ રાજ્ય હોવું જોઈએ કે ન કોઈ રાજા. ન કોઈ દંડ કે સજા કરનાર હોવું જોઈએ કે
ન કોઈ દંડ કે સજા ભોગવનાર. ધમથ (એટલે કે પોતાના કતથવ્યના પાલન) વડે સવથ પ્રજાએ એક બીજાનું રક્ષર્ કરવું
ઘટે છે .]
169.

न षह कल्यार्कृ त्कषिद्धदुगलग तं तात गच्छषत।

[ભગવદૃ્ ગીતામાં ભગવાનનો ઉપદેશેઃ કલ્યાર્કારી કામ કરનારની કોઈ ડદવસ અવદશા થતી નથી.]
170.

न षह कषिद् आचारः सवगषहतः संप्रवतगत।े

[જગતમાં એવો કોઈ સમાજ ષનયમ હજુ સુધી ઘડાયો નથી કે જે નાથી બધાને એક સરખો ફાયદો થાય.]
171.
न षह कस्य षप्रयः को वा षवषप्रयो वा जगत् त्रये।
काले कायगवािात् सवे भवतत्य् एवाषप्रयाः षप्रयाः॥
[ત્રર્ે જગતમાં કોઈ કોઈનું વહાલું નથી કે નથી કોઈ કોઈનું દવલુ.ં સમય અને સંયોગો અનુસાર સવે એક બીજાને
ગમતા કે અર્ગમતા થાય છે .]
172.
न षह ज्ञानेन सदृिम् पषवत्रषमह षवद्यते।
तत्स्वयं योगसंषसषद्धः कालेनात्मषन षवतदषत॥
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[આ સંસારમાં જ્ઞાન જે ટલી પષવત્ર ચીજ બીજી કોઈ નથી. કમથયોગ વડે સંષસષધધ મેળવ્યા પછી સમયના વીતવા
સાથે તે આત્મામાં સ્વયં પ્રગટ થાય છે .]
173.
नमषतत फषलनो वॄक्षा नमषतत गुषर्नो जना:।
िुष्ककाष्ठि मूखि
ग न नमषतत कदाचन॥
[ફળ આવવાથી વૃક્ષો નીચા નમે છે . ગુર્ો પ્રાતત થતાં માર્સો બીજાને નમન કરતાં થાય છે . માત્ર સૂકા લાકડાં
અને મૂખથ માર્સો જ બીજાને નમન કરતાં નથી.]
174.
नरपषतषहतकताग िेष्यतां याषत लोके ।
जनपदषहतकताग त्यज्यते पार्थगवन
े ॥
इषत महषत षवरोधे षवद्यमाने समाने।
नॄपषतजनपदानां दुलभ
ग : कायगकताग॥
[રાજાનુ ષહત કરનારાએ સામાન્દ્ય પ્રજાનો રોિ વહેરી લેવો પડે છે . સામાન્દ્ય પ્રજાનું ષહત કરવા જનારને રાજા રજા
આપી દે છે . આમ બન્દ્ને પ્રકારના ષવરોધનો સામનો કરીને રાજા તથા પ્રજા બન્દ્નેનું ષહત કરી શકે તેવા અમલદાર
મળવા દુલભ
થ છે .]
175.
नरस्य आभरर्ं रूपं रूपस्य आभरर्ं गुर्:।
गुर्स्य आभरर्ं ज्ञानं ज्ञानस्य आभरर्ं क्षमा॥
[માનવનું આભૂિર્ રૂપ છે . રૂપનું આભૂિર્ ગુર્ છે . ગુર્નું આભૂિર્ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનનું આભૂિર્ ક્ષમા છે .]
176.

नरो वा कुं जरो वा।

[સત્યવકતા યુષધષિર ધવારા બોલાયેલું પહેલું અને છે લ્લું અધથસત્ય. કોર્ મરાયું એવા રોર્ાચાયથના પ્રશ્નના
જવાબમાં તેઓ કહે છે ેઃ અશ્વસ્થામા મરાયો. કદાચ માનવી કદાચ હાથી. આના પરથી કોઈ પર્ અસ્પિ વાત
નરો વા કુજ
ં રો વા તરીકે ઓળખાય છે .]
177.
नाक्षरं मंत्ररहीतं नमूलन
ं ौिषधम्।
अयोग्य पुरूिं नाषस्त योजकस्तत्रदुलभ
ग :॥
[એવો કોઈ અક્ષર નથી કે જે માં મંત્રશષકત ન હોય, વનસ્પષતનું એવું કોઈ મૂળીયું નથી કે જે માં ઔિધશષકત ન
હોય, એવો કોઈ માર્સ નથી કે જે કોઈ કામનો ન હોય. પર્ આ બધાનો યોનય ઉપયોગ કરી શકે તેવા માર્સ
મળવા દુલભ
થ છે .]
178.

नाषस्त भायागसमं ककषज्चन्नरस्यातगस्य भेिजम्॥
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[દુેઃખી-પીડડત પષત માટે પત્નીથી વધુ સારં ઔિધ બીજુ ં કોઈ નથી !]
179.
नाषस्त षवद्या समं चक्षू नाषस्त सत्य समं तप:।
नाषस्त राग समं दु:खम् नाषस्त त्याग समं सुखम्॥
[જ્ઞાન જે વા ચક્ષુ નથી, સત્ય સમાન કોઈ તપ નથી. મોહમાયા જે વું કોઈ દુેઃખ નથી. ત્યાગ સમાન કોઈ સુખ
નથી.]
180.
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतन
े ।
यमेवि
ै वृर्त
ु े तेन लभ्यः
तस्यैि आत्मा षववृर्त
ु े तनूँ स्वाम् ॥
[કઠોપષનિદનો પાંચમો શ્લોકેઃ આત્મષસષધધ એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે મળે ? પ્રવચનો સાંભળવાથી ?
બુષધધના પેચ લડાવવાથી ? અનેક ષવધવાનો, સાધુ. સંતો પાસેથી બોધ મેળવવાથી ? ના. કોઈ કોઈને આત્મજ્ઞાન
આપી શકતું નથી. આત્મા જ અરજી કરનારો છે અને આત્મા જ અરજી સ્વીકારનારો છે . જે નો આત્મા પોતાની
અરજ સ્વીકારે ત્યાં આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે .]
181.
षनतदततु नीषतषनपुर्ा यकद वा स्तुवततु
लक्ष्मीः षस्थरा भवतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरर्मस्तु युगाततरे वा
तयाय्यात्पथः प्रषवचलषतत पदं न धीराः॥
[ષનષ્ર્ાત માર્સો ચનંદા કરે કે વખાર્ કરે, ધન-સંપષિ ટકે કે ચાલી જાય, મરર્ હમર્ાં આવે કે પછી પર્ ધૈયવ
થ ાન
માર્સો ન્દ્યાયના પંથથી ષવચષલત થતા નથી.]
182.

षनधगनस्य कु तः सुखम्।

[ષનધથન માર્સને સુખ કયાંથી હોય.]
183.
षनर्वगिर्
े ाषप सपेर् कतगव्या महषत फर्ा।
षविमस्तु न चाप्यस्तु फिािोपो भयंकर:॥
[પંચતંત્રનો આ બોધ છે ેઃ ષબનઝેરી સાપે પર્ સ્વરક્ષર્ માટે મોટી ફેર્ ફેલાવી રાખવી જોઈએ. સાપ ઝેરી હોય કે
ષબનઝેરી પર્ ફેર્નો ડર લોકોને લાગતો જ હોય છે .]
184.

नेषत नेषत।
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[આપર્ી ઉપષનિદોનો મત એવો છે કે ઈશ્વર શું છે , કેવો છે એ જાર્વું લગભગ અશકય છે કેમકે માનવબુષધધ,
સમજર્શષકત ત્યાં સુધી પહોંચી શકતી નથી. તેના બદલે ઈશ્વર શું નથી એ પ્રમાર્માં સરળતાથી કહી શકાય
એટલે ‘આ નષહ, આ નષહ’ એવા નકારાત્મક વચનો વડે તેના સુધી પહોંચવાની કોષશશ કરવી જોઈએ.]
185.
नैनं षछतदषतत िस्त्राषर् नैनं दहषत पावकः।
न चैनं क्तलेदयतत्यापो न िोियषत मारुतः॥
[શ્રીમદૃ્ ભગવદૃ્ ગીતોનો ખૂબ લોકષપ્રય શ્લોકેઃ આત્માને શસ્ત્ર કાપી શકતા નથી. અષનન બાળી શકતો નથી. જળ
ઓગાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી.]

પ-ફ
186.
परोपकाराय फलषतत वृक्षाः परोपकाराय वहषतत नद्यः।
परोपकाराय दुहषतत गावः परोपकाराथगषमदम् िरीरम्॥
[પરોપકાર માટે વૃક્ષ ફળ આપે છે . પરોપકાર માટે નદી પાર્ી વહાવે છે . પરોપકાર માટે ગાય દૂધ આપે છે .
આપું શરીર પરોપકાર માટે જ બનેલું છે .]
187.
परोपदेिवेलायां षिष्टा: सवे भवषतत वै।
षवस्मरततीह षिष्टत्वं स्वकाये समुपषस्थते॥
[અન્દ્યને ઉપદેશ આપતી વખતે ષનયમપાલનની વાતો બધા કરે છે પર્ એ ષનયમપાલનની વાત જ્યારે પોતાના
સ્વાથથની વાત આવે ત્યાં હવામાં ઊડી જાય છે .]
188.
परोपदेिे पांषडत्यं सवेिां सुकरं नॄर्ाम्।
धमे स्वीयमनुष्ठानं कस्यषचत् सुमहात्मन:॥
[બીજાને ઉપદેશ દેવા માટે પોતાના ડહાપર્નો ભંડાર ખોલવો એ બહુ સહેલી વાત છે . પરંતુ તે ઉપદેશ પર જાતે
આચરર્ કરી બતાવવું એ તો કોઈ મહાત્મા જ કરી શકે.]
189.
परोऽषप षहतवान् बतधुः बतधुरषप अषहतः परः।
अषहतो देहजो व्याषधः षहतम् आरण्यमौिधम्॥
[ષહતોપદેશનો શ્લોક છે . પારકો માર્સ આપું ષહત કરે તો તેને સગા ભાઈ જે વો ગર્વો. સગો ભાઈ આપું
અષહત કરે તો પારકા જે વો ગર્વો. આપર્ા દેહમાં રહેતો રોગ આપર્ો હોવા છતાં અષહત કરે છે . દૂર જં ગલમાં
રહેતું ઔિધ આપું ષહત કરે છે .]
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190.
पातुं न प्रथमं व्यवस्यषत जलं युष्मास्वपीतेिु या
नादत्ते षप्रयमण्डनाषप भवतां नेहन
े या पल्लवम्।
आद्ये वः कु सुमप्रसूषतसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याषत िकुं तला पषतगृहं सवैरनुज्ञायताम्॥
(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ - અંક ચોથો)
[કદી ન ચાખ્યું જળનું ટીપું
પૂર્થ તૃતત કયાથ ષવના તમને
ગમતું છતાં ન ચૂટં તી કદી
પર્થ તમારં કોમળ શાખેથી
ડાળે એક નવું ફૂલ બેસે તો
ઉત્સવ સમ હિથ જે ના હૈયૈ
એ શકુંતલાને આપો અનુજ્ઞા
હે વૃક્ષો સૌ પષતગૃહે જવાની]
191.
षपण्डे षपण्डे मषतर्भगन्ना कु ण्डे कु ण्डे नवं पयः।
जातौ जातौ नवाचाराः नवा वार्ी मुखे मुखे॥
[દરેક માર્સ પોતાની રીતે ષવચારે છે . દરેક કુડં માં અલગ અલગ પ્રકારનું પાર્ી હોય છે . દરેક જાતના લોકના
ડરવાજ જુ દા હોય છે . દરેક માનવીના મોઢામાંથી અવનવી વાર્ી સાંભળવા મળે છે .]
192.
षपबषतत नद्य: स्वयम् एव न अम्भ:।
स्वयं न खादषतत फलाषन वॄक्षा:॥
न अदषतत सस्यं खलु वाररवाहा।
परोपकाराय सतां षवभूतय:॥
[નદી પોતાનું પાર્ી પીતી નથી. વૃક્ષ પોતાના ફળ ખાતા નથી. ખેતરમાં થયેલા પાકના ઢગલા અનાજ ખાઈ
જતા નથી. સંત માર્સોની ષસષધધ-સંપષિ પરોપકાર માટે જ હોય છે .]
193.
पुरा कवीनां गर्ना प्रसङ्गे कषनषष्ठकाषधषतषष्ठत काषलदासः।
अद्याषप तत्तुल्य कवेराभावात् अनाषमका साथगवती बभूव॥
[અગાઉ જ્યારે કષવ કેટલા તેની ગર્તરી થતી ત્યારે સૌ પહેલું કાષલદાસનું નામ સૌથી નાની આગળી પર લેવાતું
હતું પર્ પછી બીજી આંગળી આગળ ગર્તરી અટકી જતી હતી. હજુ સુધી કોઈ કષવ કાષલદાસની કક્ષાનો ન
જર્ાયો નથી તેથી એ આંગળીનું ‘અનાષમકા’ નામ સાથથક બની ગયું છે .]
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194.
पुरार्षमत्येव न साधु सवं न चाषप काव्यं नवषमत्यवद्यम्।
सतत: परीक्ष्यातयतरद्भजतते मूढ: परप्रत्ययनेयबुषद्ध:॥
[કાષલદાસ કૃત માલષવકાષનનષમત્રમૃ્નો આ શ્લોક છે . જે જુ નું છે તે બધું સારં જ છે એવું માની ન લેવાય. કષવતા
નવી હોય એટલે સારી જ હોય તેવું નથી. ડાહ્યા માર્સો બરાબર ચકાસર્ી કયાથ પછી જ ષનર્થય પર આવે છે
પર્ મૂઢ માર્સો બીજાની બુષધધથી દોરવાય છે .]
195.
पुस्तकस्था तु या षवद्या परहस्तगतं धनं।
कायगकाले समुत्पन्ने न सा षवद्या न तद्धनम्॥
[ચોપડીમાં રહેલી ષવદ્યા અને પારકાના હાથમાં રહેલું આપું ધન જ્યારે ખરી જરૂર પડે ત્યારે કંઈ કામમાં ન
આવે એટલે તે હોય કે ન હોય બન્દ્ને સરખું જ છે .]
196.
पॄथ्वीव्यां त्रीषर् रत्नाषन जलम् अन्नम् सुभाषितम्।
मूढै: पािार्खण्डेिु रत्नसंज्ञा प्रदीयते॥
[પૃથ્વી પર ત્રર્ રત્ન છે ેઃ જળ, અન્દ્ન અને સુભાષિત. પર્ મૂઢ માર્સો પથ્થરના ટૂકડાંને રત્નનું નામ આપે છે .]
197.

प्रथमग्रासे मषक्षकापातः।

[પહેલા કોળીયે જ માખી આવી !]
198.
प्रथमवयषस पीतं तोयमल्पम् स्मरतत: षिरषस
षनहीतभारा: नारीके ला नरार्ाम् ददषत।
जलमनल्पात स्वादमाषजवीताततम्
नही कॄ तमुपकारं साधवो षवस्मरषतत॥
[નાષળયેરનું ઝાડ પોતાને અગાઉ પીવા મળેલું થોડું પાર્ી યાદ રાખે છે અને તેને સ્વાડદિ બનાવી ષશર પર ધારર્
કરે છે . સજ્જન માર્સો પોતા પર કોઈએ કરેલો ઉપકાર કદી ભૂલી જતાં નથી.]
199.
प्रथमे नार्जगता षवद्या षितीये नार्जगतं धनं।
तॄतीये नार्जगतं पुण्यं चतुथे ककं कररष्यषत॥
[જીવનમાં ષવદ્યાથી અવસ્થામાં ભણ્યા નષહ. ગૃહસ્થાશ્રમના સમયમાં કમાયા નષહ, વાનપ્રસ્થાશ્રમના સમયે
સમાજસેવા ન કરી તો ચોથા સંન્દ્યસ્તાશ્રમમાં કઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરશો ?]
200.
प्रारभ्यते न खलु षवघ्न भयेन नीचैः
प्रारभ्य षवघ्न षवहता षवरमषतत मर्धयाः।
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षवघ्नैः पुनः पुनर् अषप प्रषतहतयमानाः
प्रारब्धम् उत्तम जना न पररत्यजषतत॥
[આ કામ કરવામાં મુશ્કેલી આવશે એવા ડરથી તુચ્છ માર્સો કામ શરૂ જ કરતા નથી. મધ્યમ કક્ષાના માર્સો
કામ તો શરૂ કરે છે પર્ મુશ્કેલી આવે તો અધવચ્ચેથી છોડી દે છે . ઉિમ માર્સો કામ શરૂ કરે છે અને જે ટલી વાર
મુશ્કેલી આવે તેટલી વાર તેનો મુકાબલો કરતા રહી તેને પૂરં કયાથ પછી જ છોડે છે .]

201.
षप्रयवाक्तय प्रदानेन सवे तुष्यषतत जततवः।
तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दररद्रता॥
[દરેક જીવને મીઠી વાર્ી વડે સંતોિ આપી શકાય છે માટે જીભ મીઠી રાખવી. મીઠા શબ્દો વાપરવામાં ગરીબાઈ
શા માટે બતાવવી ?]

બ
202.

बहुजनषहताय बहुजनसुखाय।

[આ લોકશાહી આદશથ આપર્ે ત્યાં સદીઓથી પ્રચષલત છે . જે કામ વધુમાં વધુ માર્સોના ષહતમાં હોય અને
વધુમાં વધુ માર્સોને સુખ આપી શકે તે કામ ઉિમ કાયથ કહેવાય.]
203.

बहुरत्ना वसुतधरा।

[ આ ધરતીમાં અનેક રત્નો પડ્યાં છે .]
204.

बुषद्धयगस्य बलं तस्य।

[જે ની બુષધધ તેનું બળ]

ભ
205.
भज गोषवतदं भज गोषवतदम् गोषवतदं भज मूढमते।
सम्प्राते सषन्नषहते काले न षह न षह रक्षषत डु कृञ् करर्े॥
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[શંકરાચાયથનો આ બોધ છે . ગોષવન્દ્દને ભજ, ગોષવન્દ્દને ભજ, હે મૂઢ માર્સ, અંષતમકાળે તેના ષસવાય અન્દ્ય
કોઈ તારં રક્ષર્ નષહ કરી શકે.]
206.
भो दाररद्र्य नमस्तुभ्यं षसद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः।
पश्याम्यहं जगत्सवं न मां पश्यषत किन॥
[હે દાડરર, તારો પરચો બહુ ભારી છે . તારા પ્રતાપે હુ ં ષસધધ પુરિ બની ગયો છુ ં . હુ ં આખા જગતને જોઈ શકું છુ ં
પર્ આખા જગતમાં કોઈને હુ ં દેખાતો નથી. આ કેવો ચમત્કાર છે ! (બધા મોઢુ ફેરવીને ચાલ્યા જાય છે !)]
207.
भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ता:।
तृष्र्ा न जीर्ाग वयमेव जीर्ाग:॥
[ભોગ ભોગવાતા નથી, આપર્ે જ ભોગવાઈ જઈએ છીએ. તૃષ્ર્ા કદી વૃધધ થતી નથી, આપર્ે જ વૃધધ થઈ
જઈએ છીએ.]
208.
भ्रमन् वनातते नवमंजरीिु न िट्पदो गतधफलीमषजघ्रत्।
सा ककं न रम्या स च ककं न रतता बलीयसी के वलमीश्वरे च्छा॥
[વનમાં ફરી ફરીને નવા તાજા પુષ્પ પર બેસતો ભ્રમર ગંધફલી (વનચંપો?)ને સુઘ
ં તો પર્ નથી. શું તે સુદં ર નથી ?
શું ભ્રમર પુષ્પની શોધમાં નથી ? ખરેખર, ઈશ્વરની ઇચ્છા જ બળવાન છે .]

મ
209.

मधुरेर् समापयेत।्

[કોઈ પર્ કાયથની પૂર્ાથહુષત મીઠાશથી કરવી જોઈએ.]
210.
मन एव मनुष्यार्ां कारर्ं बतधमोक्षयो।
बतधाय षवियासक्तं मुक्तत्यै षनर्वगियं स्मृतम्॥
[મનુષ્ય મનના કારર્ે બંધનમાં પડે છે અને મન વડે બંધનમુકત બને છે . ભોગમાં આપર્ી આસષકત બંધન ઊભા
કરે છે . એ આસષકતને છોડવાથી મુષકત મળે છે .]
211.
मनसा षचषतततंकमं वचसा न प्रकाियेत्।
अतयलषक्षतकायगस्य यत: षसषद्धनग जायते॥
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[ભારતના સૌથી વધુ સફળ રાજનીષતજ્ઞ ચાર્કયની આ સોનેરી સલાહ ભારત કરતાં અન્દ્ય દેશોના રાજનીષતજ્ઞ
વધુ સારી રીતે પાળે છે ! ચાર્કય કહે છે કે આપર્ે શું કરવાના છીએ, આપર્ી યોજના શું છે તે ષવશે બોલ બોલ
ન કરાય. જો કોઈ હરીફને આપર્ી યોજનાની ખબર પડી જાય તો તે થોડો આપર્ને સફળ થવા દે ?]
212.
मतत्रे तीथे षिजे देवे दैवज्ञे भेिजे गुरौ।
यादृिी भावना यस्य षसषद्धर् भवषत तादृिी॥
[ઘર્ી વસ્તુ એવી હોય છે જે માં આપર્ી જે વી ભાવના હોય તેવી ષસષધધ મળે. મંત્રનો જાપ કરવામાં, તીથથમાં
જઈ દશથન કરવામાં, બ્રાહ્મર્ પાસે ડક્રયાકમથ કરાવવામાં, જોશી પાસે જોશ જોવડાવવામાં, ઔિધનું સેવન
કરવામાં, ગુર પાસેથી જ્ઞાન મેળવવામાં આપર્ી ભાવના જે ટલી વધુ સારી એટલો વધુ લાભ થાય. આપર્ને
શ્રધધા ન હોય તો કોઈ ફાયદો ન થાય.]
213.
मकग िस्य सुरापानं तस्य वृषिकदंिनम्।
ततमर्धये भूतसंचारो यिा तिा भषवष्यषत॥
[એક તો જાતનું વાંદરં, એમાં દાર પીધો, પાછો એને વીંછી કરડ્યો અને તે ઉપરથી એને ભૂતના ભડકા પર્
દેખાર્ા. પછી તેના તોફાનમાં બાકી શું રહે ?]
214.
महाजनस्य संसगगः कस्य नोन्नषतकारकः।
पद्मपत्रषस्थतम् तोयम् धत्ते मुक्ताफलषश्रयम्॥
[ઉિમ માર્સોના સંસગથમાં આવવાથી કોની ઉન્દ્નષત થતી નથી. કમળના પુષ્પ પર રહેલું પાર્ીનું સાધારર્ ટીપું
પર્ સાચા મોતીની જે મ દીપી ઊઠે છે .]
215.
मा दद्यात् खलसङ्घेिु कल्पनामधुराषगरः।
यथा वानरहस्तेिु कोमलाः कु सुमस्रजः॥
[દુિ માર્સને સૌજન્દ્યપૂર્થ વાર્ી વડે સમજાવવાનો કોઈ અથથ નથી. વાંદરાના હાથમાં સુકોમળ પુષ્પનો ગુચ્છ
મૂકીએ તો તેથી તેના વતથનમાં કોઈ ફરક પડે ?]
216.
मा षनिाद प्रषतष्ठां त्वमगमः िाश्वतीः समाः।
यत्क्रौञ्चषमथुनादेकम् अवधीः काममोषहतम्॥
[વાષલ્મકી રામાયર્નો પ્રથમ શ્લોક. કામમોષહત થયેલા ક્રોંચ પક્ષીની જોડીને ખંડડત કરનારા ઓ ષશકારી શાશ્વત
સમય સુધી તને અપયશ મળશે. એવું મનાય છે કે ક્રોંચવધ થતો જોઈ તે સમયે તપ કરી રહેલા વાષલ્મકી ઋષિમાં
કષવત્વ જાનયું અને તેમાંથી રામાયર્ મહાકાવ્ય રચાયુ.ં ]

An http://aksharnaad.com E-book

Page 42

217.
माता ित्रुः षपता वैरी येन बालो न पारठतः।
सभामर्धये न िोभते हंसमर्धये बको यथा॥
[જે માબાપ પોતાના સંતાનને ભર્ાવે નષહ તે તેના દુશ્મન છે . જે મ હંસની વચ્ચે બગલું ન શોભે તેમ આવું
અભર્ સંતાન સમાજમાં શોભતું નથી.]
218.
मुखं प्रसन्नं षवमला च दृषष्टः
कथानुरागो मधुरा च वार्ी।
नेहोऽषधकः सम्भ्रम दिगनं च
सदानुरक्तस्य जनस्य षचह्तनम्॥
[મુખ પર પ્રસન્દ્નતા લહેરાતી હોય, રષિમાં ષવમળતા હોય, ષપ્રયપાત્ર ષવશેની વાત સાંભળવી ગમતી હોય, મોઢેથી
મધુર શબ્દ નીકળતા હોય, સૌ પર વહાલ વરસાવાઈ જતું હોય, બેધ્યાન થઈ જવાતું હોય, એ બધા પ્રેમમાં
અનુરાગી બની ગયાના લક્ષર્ છે .]
219.
मुखाग यत्र न पूज्यते धातयं यत्र सुसषं चतम्।
दंपत्यो कलह: नाषस्त तत्र श्री: स्वयमागत:॥
[જ્યાં મૂખાથઓને માન-પાન મળતું નથી, અનાજ અને ખાદ્યપદાથથ સારી રીતે સાચવીને રાખવામાં આવે છે અને
પષત-પત્ની કંકાસથી દૂર રહે છે ત્યાં સમૃષધધ સામેથી ચાલીને આવે છે .]
220.
मूखस्ग य पंच षचह्तनाषन गवो दुवच
ग नं तथा।
क्रोधि दॄधवादि परवाक्तयेष्वनादर:॥
[મૂખથ માર્સના પાંચ લક્ષર્ છે . અષભમાન, અભર શબ્દોનો ઉપયોગ, ક્રોધ, હુ ં જ સાચો છુ ં એવો રઢ આગ્રહ
અને બીજા જે કંઈ કહે તેનો અનાદર કરવો.]
221.

मूलोनाषस्त कु तोः िाखा।

[જે ઝાડને મૂળ જ ન હોય તેને ડાળી કયાંથી ફૂટે ?]
222.
मृगा मृगैः संगमुपव्रजषतत गावि गोषभस्तुरगास्तुरंगःै ।
मूखागि मूखःै सुधयः सुधीषभः समानिीलव्यसनेिु सख्यं॥
[હરર્ હરર્ાંની પાછળ દોડે છે , ગાય ગાયની સાથે જાય છે , ઘોડાને ઘોડા ગમે છે . મૂખથને મૂખથ તથા બુષધધમાનને
બુષધધમાન પસંદ પડે છે . જે મની આદત સરખી હોય તેમની વચ્ચે મૈત્રી સજાથય છે .]
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ય
223.
यत्र नायग: तु पूज्यतते रमतते तत्र देवता:।
यत्र एता: तु न पूज्यतते सवागस्तत्र अफला: कक्रया:॥
[મનુસ્મૃષતનું આ કથન છે જે માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓનું માન-સન્દ્માન જળવાતું હોય ત્યાં દેવતા
રાજીના રેડ થઈ રહે છે પર્ જ્યાં આમ ન થાય ત્યાં કરેલા બધાં ધાર્મથક ડક્રયાકાંડ ષનષ્ફળ જાય છે .]
224.
यथा खरः चतदनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चतदनस्य।
एवं षह िास्त्राषर् बहूतयधीत्य अथेिु मूढाः खरविहषतत॥
[ચંદન ઉપાડી લઈ જતો ગધેડો માત્ર બોજ ઉપાડી લઈ જતો હોય છે , ચંદન નષહ કેમકે ચંદન શું છે તેની તેને
ખબર જ હોતી નથી તેમ ગોખર્પટટી કરી સમજ્યા ષવના શાસ્ત્ર ભર્ી ગયેલા લોકો ગધેડાની માફક માત્ર
જ્ઞાનનો બોજ ઉપાડી ફયાથ કરે છે .]
225.
यथा देिस्तथा भािा यथा राजा तथा प्रजा।
यथा भूषमस्तथा तोयं यथा बीजस्तथांकुरः॥
[જે વો દેશ તેવી ભાિા, જે વો રાજા તેવી પ્રજા. જે વી ભૂષમ તેવું પાર્ી અને જે વું બીજ તેવો અંકરુ .]
226.
यथा बीजं षवना क्षेत्रम् उतं भवषत षनष्फलम्।
तथा पुरुि कारे र् षवना दैवं न षसर्धयषत॥
[જે મ ખેતરને સારી રીતે ખેડ્યા ષવના બીજ વાવી દઈએ તો તે ઊગતું નથી તેમ આપર્ા નસીબમાં લખેલી ચીજ
પર્ મહેનત કયાથ ષવના મળતી નથી.]
227.
यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाषर् िट्पदः।
तिदथागन् मनुष्येभ्यः आदद्यात् अषवलहंसया॥
[જે મ ભ્રમર પુષ્પોની પૂરતી સંભાળ રાખીને હળવેથી તેની પાસેથી મધ ખેંચે છે તેમ પ્રજા પાસેથી તેને ત્રાસ
આતયા ષવના કરવેરા વડે ધન એકઠું કરવું જોઈએ.]
228.
यथा षिखा मयूरार्ां नागानां मर्यो यथा।
तद् वेदांगिास्त्रार्ां गषर्तं मूर्नग वतगत॥
े
[જે મ મોરના માથે કલગી શોભે છે અને અને નાગના મસ્તક પર મષર્ ઝગમગે છે તેમ વેદાંગશાસ્ત્રમાં ગષર્ત
ટોચના સ્થાને ષબરાજે છે .]
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229.
यथा षह एके न चक्रेर् न रथस्य गषतभगवत
े ।्
एवं पुरूिकारे र् षवना दैवं न षसर्धयषत॥
[પ્રારબ્ધ અને પુરિાથથરૂપી બન્દ્ને ચક્ર સાથે ચાલે તો જ સંસારનો રથ આગળ ચાલે. પુરિાથથ ષવના પ્રારબ્ધ પંગુ
બની જાય. એક પૈડાવાળો રથ દોડી ન શકે.]
230.
यदा यदा षह धमगस्य ग्लाषनभगवषत भारतः।
अभ्युत्थानमधमगस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
पररत्रार्ाय साधूनां षवनािाय च दुश्कृ ताम्।
धमगसस्ं थापनाथागय सम्भवाषम युगे युगे॥
[જ્યારે જ્યારે ધમથની જ્યોત ઝાંખી પડશે ત્યારે ધમથના ઉધધાર માટે હુ ં મારં સજથ ન કરીશ. સજ્જનોના રક્ષર્
માટે અને ખોટા કાયો કરનારાના નાશ માટે તથા ધમથને ફરી સ્થાષપત કરવા માટે હુ ં યુગે યુગે અવતાર ધારર્
કરીશ.]
231.
यस्तु सञ्चरते देिान् सेवते यस्तु पषण्डतान्।
तस्य षवस्ताररता बुषद्धस्तैलषबतदुररवाम्भषस॥
[જે માર્સ દેશષવદેશનું પયથટન કરે છે , જ્ઞાની-પંડડતો પાસે જઈ તેની વાત સાંભળે છે તેની બુષધધ પાર્ી પર
પડેલા તેલના ટીપાંની માફક ષવસ્તાર પામે છે .]
232.
यस्तु सवागषर् भूतातयात्मनेवानुपश्यषत।
सवगभत
ू ि
े ु चात्मानं ततो न षवजुगप्ु सते॥
यस्य सवागषर्भूतातयात्मैवाभषिजानत:।
तत्र को मोह: क: िोक: एकत्व मनुपश्यत: ॥
[ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનું બ્રહ્મજ્ઞાનેઃ જે એવું ષવચારી શકે કે આ જગતના સવથ જીવમાં હુ છુ ં અને મારામાં સવથ જીવ
સમાયેલા છે તે અભય પ્રાતત કરે છે . જે મના માટે જગતના સવે જીવ પોતાના આત્મા જે વા છે એવા
એકત્વદશીને મોહ કે શોક સ્પશી શકતા નથી.]
233.
यषस्मन् देिे न सम्मानो न प्रीषतनग च बातधवाः।
न च षवद्याऽऽगमः कषित् तं देिं पररवजगयत
े ॥
्
[જે દેશમાં આપું માન ન જળવાતું હોય, આપર્ા માટે કોઈને લાગર્ી ન હોય, કોઈ સગા-સંબધ
ં ી હોય અને ન
તો કંઈ શીખવા-જાર્વા મળતું હોય તે દેશને વહેલી તકે છોડી દેવો જોઈએ.]
234.
यस्य नाषस्त स्वयं प्रज्ञा िास्त्रं तस्य करोषत ककम्।
लोचनाभ्यां षवहीनस्य दपगर्ः ककं कररष्यषत॥
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[જે માર્સ પાસે પોતાની બુષધધ ન હોય તેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન શું કામ આવે? જે માર્સ પાસે જોવા માટે આંખ ન
હોય તેને આરીસો શું કામનો?]
235.
यस्याषस्त षवत्तं स वरः कु लीनः
स पषण्डतः स श्रुतवान् गुर्ज्ञः।
स एव वक्ता स च दिगनीयः
सवे गुर्ाः काञ्चनमाश्रयतते॥
[જે મુરષતયા પાસે ધન હોય તે આપમેળે સારા કુળનો, જ્ઞાની, સુષશષક્ષત અને ગુર્ોનો જાર્કાર બની જાય છે . તે
જ સારો વકતા અને દશથનલાયક ગર્ાય છે . બધા ગુર્ સુવર્થમાં આવી સમાઈ જાય છે .]
236.
यः पठषत षलखषत पश्यषत पररपृच्छषत पषण्डतान् उपाश्रयषत।
तस्य कदवाकरककरर्ैः नषलनीदलषमव षवस्ताररता बुषद्धः॥
[જે માર્સ વાંચે છે , લખે છે , બારીકાઈથી ષનરીક્ષર્ કરે છે , જાર્કારી મેળવવા પૂછ પૂછ કરે છે અને પંડડતો
એટલે ષનષ્ર્ાતો પાસેથી શીખે છે તેમની સમજર્ શષકત સૂરજનું ડકરર્ પડતાં જે મ કમળ ખીલી ઊઠે તેમ
ષવસ્તૃત બને છે .]
237.

यावच्चंद्रकदवाकरौ।

[જ્યાં સુધી ચંર અને સૂરજ રહે ત્યાં સુધી.]
238.
यावत् जीवेत् सुखन
े जीवेत् ऋर्ं कृ त्वा धृतं षपबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कु तः ॥
[નાષસ્તકતાવાદી ચાવાથક ઋષિનું ષવખ્યાત સૂત્રેઃ જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી સુખથ
ે ી જીવો. દેવું કરીને પર્ ઘી
પીઓ એટલે કે થાય તેટલી મજા માર્ી લો. આ દેહને જ્યારે બાળી નાખવામાં આવે ત્યારે એ પાછો કયાંથી
આવવાનો છે ? ]
239.
ये च मूढतमा: लोके ये च बुद्ध:े परं गता:।
ते एव सुखम् एधतते मर्धयम: षक्तलश्यते जन:॥
[મહાભારતનું કથન છે . આ જગતમાં બે જ પ્રકારનો લોકો સુખી છે . એક તો જે ખરેખર બુષધધમાન છે , જે મની
પાસે સાચું જ્ઞાન છે , સાચી સમજ છે . બીજા એવા લોકો કે જે ઓ તદ્દન અબુધ છે , જે મની પાસે તલભાર અકકલ
કે સમજ નથી. દુષનયાના બધા દુેઃખનો ભાર આ બે વગથની વચ્ચે રહેલા લોકોએ ઉપાડવો રહે છે .]
240.
येिां न षवद्या न तपो न दानं ज्ञानं न िीलं न गुर्ो न धमगः।
ते मत्यगलोके भुषवभारभूता मनुष्यरूपेर् मृगािरषतत॥
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[ જે માર્સ પાસે ષવદ્યા નથી, તપ નથી, દાન નથી, સદાચાર નથી, ગુર્ નથી, ધમથ નથી એનું આ જગતમાં કામ
શું છે ? આવા માર્સો ધરતી માટે ભારરૂપ છે . ખરી રીતે જોતાં આ લોકો માર્સનું રૂપ લઈ હરતા ફરતા પશુ
છે .]
241.
यो ध्रुवाषर् पररत्यज्य अध्रुवं पररिेवते।
ध्रुवाषर् तस्य नश्यषतत अध्रुवं नष्टमेव च॥
[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદેશેઃ જે લોકો શાશ્વત સુખને છોડી ક્ષષર્ક સુખની પાછળ દોડે છે તેમના શાશ્વત સુખ નિ
થાય છે અને ક્ષષર્ક સુખ તો નિ થવાના જ છે .]
242.

योगः कमगसु कौिलम्।

[ભગવદૃ્ ગીતાનું કથનેઃ જે કાયથ કરતા હોઈએ તે કુશળતાપૂવકથ કરવું તે યોગ છે .]
243.
यौवनं धनसंपषत्तः प्रभुत्त्वमषववेककता।
एकै कमप्यनथागय ककमु यत्र चतुष्टयम्॥
[જોબન સંપત ઠાકરી વળી ઉમેરર્માં અષવવેકી જાત
એકેકું અનરથ કરે ત્યાં ચારની પહોંચે કયાં જઈ વાત !]

ર
244.
रम्याषर् वीक्ष्य मधुरांि् च षनिम्य िब्दान्
पयुत्ग सुकी भवषत यत् सुखत
े ऽे षप जततुः।
तच् चेतसा स्मरषत नूनम् अबोधपूवं
भाव षस्थराषर् जननाततर सौहृदाषन॥

(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ અંક - પાંચમો)
[ષનહાળી કશું રમર્ીય ને
સૂર્ી કો ષનશબ્દ મીઠું ગાન
કદી અષલતતજનને હૈયે પર્
જાગે કુતહ
ુ લનું તોફાન
સ્મૃષતઓ ઊભરે અદીઠ અજાર્ી
મનને કંઈ નવ સમજાય
તાર્વાર્ા કો પૂવથ જનમના જાર્ે
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વર્ાય ને ષવખરાય]
245.
रम्याततरः कमषलनीहररतैः सरोषभश्छायाद्रुमर्ै नगयषमताकग मयूखतापः।
भूयात्कु िेियरजोमृदरु े र्रु स्याः
िाततानुकूलपवनि षिवि पतथाः॥

(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ - અંક ચોથો)
[માગથ બને રમર્ીય તારો ખીલ્યા હડરત કમળ ભરેલો
તાપ ન પહોંચે તારા સુધી રહેજો સૂયથ વન ટોચ સૂતલ
ે ો
તારા હળવા પદરવથી ન ઊડજો રજ જરી યે કાળી
પગ નીચે પથરાઈ રહેજો વનની અખંડ હડરયાળી
વહેજો પવન શાંત મજાનો હો રસ્તો સુખ શાંષત ભરેલો]
246.
राजा राष्ट्रकृ तं पापं राज्ञः पापं पुरोषहतः।
भताग च स्त्रीकृ तं पापं षिष्यपापं गुरुस् तथा॥
[ જો એક દેશ કે રાષ્ટ્ર ખોટું કામ કરે તો તેનો રાજા ખરો ગુનગ
ે ાર ગર્ાય. જો રાજા ખોટું કામ કરે તો તેના
સલાહકાર કે મંત્રીઓ ખરા ગુનગ
ે ાર છે . સ્ત્રી ખોટું કામ કરે તો તેનો પષત સાચો અપરાધી છે અને જો ષશષ્ય પાપ
કરે તો તે પાપ માટેની બધી જવાબદારી તેના ગુરની છે .]
247.
राषत्रगगषमष्यषत भषवष्यषत सुप्रभातं
भास्वानुदष्े यषत हषसष्यषत पंकजश्रीः।
इत्थं षवषचततयषत कोिगते षिरे फे
हा हतत हतत नषलनीं गज उज्जहार॥
[સાંજ પડ્યે કમળનું પુષ્પ બીડાઈ જતાં રસનો લોભી ભમરો અંદર કેદ થઈ જાય છે અને ષવચાર કરે છે કે રાત પૂરી
થઈ જશે, સુદં ર સવાર પડશે, સૂયથ ઊગશે, કમળ હસતું હસતું ખીલશે. પર્ અરેરે, ત્યાં હાથી આવીને કમળને
ઉખાડી ફેંકી દે છે . આ શ્લોકનો ભાવાથથ એવો છે કે આપર્ાં સપનાઓ અને વાસ્તષવકતા તદ્દન જુ દા હોય એવું
પર્ બને છે .]

લ
248.
लभेत षसकतासु तैलमषप यत्नतः पीडयन्
षपबेच्च मृगतृषष्र्कासु सषललं षपपासार्दगतः।
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कदाषचदषप पयगिन् ििषविार्मासादयेत्
न तु प्रषतषनषवष्टमूखज
ग नषचत्तमाराधयेत॥
्
[ખૂબ મહેનત કરીએ તો કદાચ રેતીમાંથી તેલ કાઢી શકાય, શકય છે કે તરસ્યો મુસાફર મૃગજળનું પાર્ી પી શકે,
કદાચ ફરતાં ફરતાં કોઈ સસલાને માથે ચશંગડાં ઊગેલા જોવા મળે પરંતુ ગમે તે કરવા છતાં મૂરખ માર્સને ખુશ ન
કરી શકાય.]
249.
लालयेत् पंचविागषर् दिविागषर् ताडयेत।्
प्राते तु िोडिे विे पुत्रे षमत्रवदाचरे त॥
्
[સંતાન પ્રથમ પાંચ વિથ સુધી લાડકોડનું અષધકારી ગર્ાય. તેને તેની ભૂલની કોઈ સજા ન હોય. પછીના દશ વિથ
સુધી તેને ષનયમપાલનનું મહત્વ સમજાવવું રહે છે અને તેનું ખોટું વતથન સજાપાત્ર બને છે . પર્ સંતાન જ્યારે
સોળ વિથનું થાય ત્યારે મા-બાપે તેને ષમત્રનો દરજ્જો આપવો જોઈએ.]
250.
लोभाषवष्टो नरो षवत्तम् वीक्ष्यते न तु संकिम्।
दुग्धं पश्यषत माजागरी न तथा लगुडाहषतम्॥
[લાલચમાં લપટાઈ ગયેલા માર્સને પૈસા દેખાય છે પર્ સંકટ દેખાતું નથી. ષબલાડીને દૂધ દેખાય છે પર્
હાથમાં રહેલી લાકડી દેખાતી નથી.]

વ
251.
वज्रादषप कठोराषर् मृदषू न कु सुमादषप।
लोकोत्तरार्ां चेतांषस को षह षवज्ञातुमहगषत॥
[વજ્રથી વધુ કઠોર અને પુષ્પથી પર્ વધુ કોમળ એવા મહાપુરિોના મનમાં શું હોય તે કોર્ સમજી શકે ?]
252.
वनाषन दहतो वह्तने सखा भवषत मारुतः।
स एव दीपनािाय कृ िे कस्यषस्त सुहृदम्॥
[પવન વનમાં જોરદાર સળગતા અષનનનો ષમત્ર બને છે . તેને ટેકો આપે છે , મદદ કરે છે . તે જ પવન નાના
સળગતા દીવડાને બૂઝાવી નાખે છે . નબળાનું ષમત્ર કોર્ બને ?]
253.
वनेऽषप लसंहा मॄगमांसभषक्षर्ो बुभषु क्षता नैव तॄर्ं चरषतत।
एवं कु लीना व्यसनाषभभूता न नीचकमागषर् समाचरषतत
[ચસંહને ગમે તેટલી ભૂખ લાગે પર્ તે ઘાસ ખાતો નથી. વનમાં રહીને માત્ર હરર્નો આહાર કરે છે . સુસસ્ં કારી
માર્સો સંકટકાળમાં પર્ પોતાને શોભે નષહ તેવું કામ ન કરે.]
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254.
वयषमह पररतुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः
सम इह पररतोिो षनर्वगिि
े ो षविेिः।
स तु भवतु दररद्रो यस्य तृष्र्ा षविाला
मनषस च पररतुष्टे कोऽथगवान् को दररद्रः॥
[સંન્દ્યાસી રાજાને કહે છે ેઃ અમે વલ્કલ પહેરીને સંતિ
ુ છીએ. તું કકંમતી વસ્ત્રો ધારર્ કરીને. અમારો સંતોિ તારા
જે ટલો જ છે . મનની ઇચ્છાઓની વર્ઝાર જ માર્સને ગરીબ બનાવે છે . જે નું મન સંતોિી હોય તેને માટે
ગરીબાઈ કે શ્રીમંતાઈ એવા શબ્દોનો કોઈ અથથ નથી.]
255.
वागथागषवव सम्पृक्तौ वागथगप्रषतपत्तये।
जगतः षपतरौ वतदे पावगतीपरमेश्वरौ॥
[‘રઘુવશ
ં ’નો પ્રથમ શ્લોક. આખું થોથું લખી શકાય તેટલી વાત મહાકષવ કાષલદાસે બે પંષકતમાં કહી છે . વાર્ી
અને તેના અથથની જે મ એક બીજાથી અલગ છતાં વાર્ી અને તેના અથથની માફક એક બીજામાં ઓતપ્રોત થઈ
ગયેલા, હે જગતના ષપતૃ પાવથતી-પરમેશ્વર, તમને વંદન હો. વાર્ી અને તેના અથથનું ષભન્દ્ન-અષભન્દ્નપું
સમજાવતો આવો શ્લોક કાષલદાસ જ લખી શકે.]
256.
वासांषस जीर्ागषन यथा षवहाय नवाषन गृह्णाषत नरोऽपराषर्।
तथा िरीराषर् षवहाय जीर्ागतयतयाषन संयाषत नवाषन देही॥
[શ્રીમદૃ્ ભગવત ગીતાનો સૌથી વધુ સચોટ દાખલો આપતો શ્લોક. જે મ માર્સો જૂ ના થઈ ગયેલા કપડા છોડી
દઈ નવા કપડાં પહેરે છે તેમ આત્મા પર્ જૂ નું શરીર છોડી નવો દેહ ધારર્ કરે છે .]
257.
षवकॄ लतं नैव गच्छषतत संगदोिेर् साधव:।
आवेषष्टतं महासपैिद
ं नं न षविायते॥
[જે મ મહાસપથથી વીંટળાયેલું ચંદનનું વૃક્ષ ઝેરી બની જતું નથી તેમ ખરો સાધુ સંગદોિ કરે તો પર્ ષવકૃત બનતો
નથી.]
258.
षवजेतव्या लङ्का चरर्तरर्ीया जलषनषधः
षवपक्षः पौलस्त्यो रर्भुषव सहायाि कपयः।
तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकु मम्
कक्रयाषसषद्धः सत्वे भवषत महतां नोपकरर्े॥
[લંકા પર ષવજય મેળવવાનો હતો, પગેથી ચાલીને દડરયો પાર કરવાનો હતો, પુલસ્ત્ય ઋષિના પુત્ર રાવર્ સાથે
લડવાનું હતુ,ં મદદમાં માત્ર વાનરસેના હતી. આમ છતાં એકલા રામ સમગ્ર રાક્ષસકુળનો નાશ કરી શકયા. કામની
સફળતા બહારના સાધનો પર નષહ પર્ આપર્ી અંદરની તાકાત પર આધાર રાખે છે .]
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259.
षवदेिि
े ु धनं षवद्या व्यसनेिु धनं मषत:।
परलोके धनं धमग: िीलं सवगत्र वै धनम्॥
[પરદેશમાં આપું ખરં ધન ષવદ્યા બને છે . સંકટકાળમાં સુબષુ ધધ આપું ધન બને છે . પરલોકમાં ધમથ આપર્ી
સંપષિ બને છે . સદાચાર સવથત્ર સંપષિરૂપ પુરવાર થાય છે .]
260.
षवद्या नाम नरस्य रूपमषधकं प्रच्छन्नगुतं धनं
षवद्या भोगकरी यिः सुखकरी षवद्या गुरूर्ां गुरुः॥
षवद्या बतधुजनो षवदेिगमने षवद्या परा देवता
षवद्या राजसु पूज्यते न षह धनं षवद्याषवहीनः पिुः॥
[ષવદ્યા માર્સની સૌથી મોટી સુદં રતા છે . ષવદ્યા ખૂબ સલામત એવું અપ્રગટ ધન છે . ષવદ્યા સમૃષધધ, પ્રષતિા અને
સુખ લઈ આવે છે . ષવદ્યા ગુરની ગુર છે . પરદેશમાં ષવદ્યા સગા ભાઈની જે મ મદદ કરે છે . ષવદ્યા પરમ દેવતા છે .
રાજાઓ પર્ ધનની નષહ ષવદ્યાની પૂજા કરે છે . ષવદ્યા ષવનાનો માર્સ સાક્ષાત પશુ સમાન છે .]
261.
षवद्या षववादाय धनं मदाय खलस्य िषक्तः परपीडनाय।
साधोस्तु सवं षवपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षर्ाय॥
[દુજથન માર્સ ષવદ્યાનો ઉપયોગ ષવવાદ કરવા માટે, ધનનો ઉપયોગ અષભમાન કરવા માટે અને શષકતનો ઉપયોગ
બીજાને ત્રાસ આપવા માટે કરે છે . સજ્જનોનું તેથી ઊલટું વતથન હોય છે . તેઓ ષવદ્યા જ્ઞાન માટે, ધન દાન માટે
અને શષકત રક્ષર્ કરવા માટે ઉપયોગમા લે છે .]
262.
षवित्वं च नॄपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन।
स्वदेिे पूज्यते राजा षविान् सवगत्र पूज्यते॥
[ષવધવતાની અને રાજવીપર્ાંની સરખામર્ી ન થઈ શકે. રાજા માત્ર તેના રાજમાં પૂજાય પર્ ષવધવાન માર્સ
તો જ્યાં જાય ત્યાં પૂજાય.]
263.
षविादप्यमॄतं ग्राह्मं बालादषप सुभाषितम्।
अषमत्रादषप सद्धवॄत्तं अमेर्धयादषप कांचनम्॥
[ઝેરમાંથી અમૃત મળતું હોય તે લઈ લેવું જોઈએ, એક નાના બાળક પાસેથી પર્ જો કોઈ બોધવાકય સાંભળવા
મળે તો તેનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ, દુશ્મન પાસેથી પર્ સદૃ્ગુર્ ગ્રહર્ કરવા મળે તો ગ્રહર્ કરી લેવા
જોઈએ. સોનું કચરાની વચ્ચે પડ્યું હોય તો પર્ તેને તરછોડાય નષહ.]
264.

वीरभोग्या वसुतधरा।

[જમીનનો ભોગવટો બહાદૂર માર્સ જ કરી શકે.]
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265.
वृथा वॄषष्ट: समुद्रि
े ु वृथा तृति
े ु भोजनम्।
वृथा दानं धनाढ्येिु वृथा दीपो कदवाऽषप च॥
[દડરયામાં વરસાદ પડે તે નકામો જાય. જે નું પેટ ભરેલું છે તેને ખવડાવવાનો કોઈ અથથ નથી. જે ની પાસે ધનના
ઢગલા હોય તેને દાન આપવાથી શું વળે ? જ્યાં ખૂબ અજવાળું હોય ત્યાં દીવા ન સળગાવાય.]
266.
वॄषच्िकस्य षविं पॄच्छे मषक्षकाया: मुखे षविम्।
तक्षकस्य षविं दतते सवांगे दुजन
ग स्य तत्॥
[વીંછીનું ઝેર એની પૂછ
ં ડીમાં હોય છે . માખીના મોઢામાં ઝેર હોય છે , સાપના દાંતમાં ઝેર હોય છે પર્ દુજથનના
દરેકદે રેક અંગમાં ઝેર ભરેલું હોય છે .]
267.
वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर।
यमस्तु हरषत प्रार्ान् वैद्यो प्रार्ान् धनाषन च॥
[ચેતવર્ીેઃ નબળું હ્રદય ધરાવતા દાકતરોએ આ જોખમી પ્રાચીન સુભાષિત વાંચવું નષહ ! હે વૈદરાજ, તને પગે
લાગીએ છીએ. તું આમ તો જમરાજાનો ભાઈ છો પર્ જમરાજા કરતાં કયાંય ચડી જાય તેવો છે . જમરાજા તો
માત્ર પ્રાર્ લઈને ચાલતા થાય છે પર્ તું તો અમારો પ્રાર્ અને પૈસા બન્દ્ને લીધા પછી જ અમને છોડે છે !]
268.

वाक्तयं रसात्मकं काव्यम्।

[કષવતાની સૌથી ટૂકં ી ને સૌથી અસરકારક વ્યાખ્યા. રસથી સભર વાકય એટલે કાવ્ય.]
269.

व्यापारे वसते लक्ष्मी।

[ચીજવસ્તુની આપ-લે વડે સમૃષધધ સજાથય છે .]
270.

व्यासोषच्छष्टं जगत् सवं।

[જગત આખું વ્યાસના મોંમાંથી બહાર આવ્યું છે . મહાભારત મહાકાવ્ય રચનાર વ્યાસ મુષનની પ્રશંસા માટે આ
વાકય કહેવામાં આવે છે . તેનો ભાવાથથ એવો છે કે તત્વજ્ઞાન અને માનવ સંબધ
ં નો એકેય ષવિય એવો નથી કે જે ની
મહાભારતમાં ચચાથ છર્ાવટ ન થઈ હોય. આથી હવે જગતમાં કદી ન ઉપષસ્થત કરવામાં આવી હોય તેવી એક
પર્ વાત રહી નથી.]

શ
271.

िठे िाठ्यं समाचरे त।्
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[બીજાને છે તરનારાને છે તરવો એ જ સાચો ઉપાય છે .]
272.
ितेिु जायते िूर: सहस्त्रेिु च पंषडत:।
वक्ता दिसहस्त्रेिु दाता भवषत वा न वा॥
[દર સો માર્સે એકાદ શૂરવીર મળી આવે. એક હજાર માર્સે એકાદ જાર્કાર પંડડત મળે. દશ હજાર
માર્સોમાંથી એકાદ સારો વકતા પાકે. પર્ દાતા તો ગમે તેટલું શોધો, જવલ્લે જ મળે.]
273.
िाषतततुल्यं तपो नाषस्त तोिान्न परमं सुखम्।
नाषस्त तॄष्र्ापरो व्याषधनग च धमो दयापर॥
[શાંષત સમાન કોઈ તપ નથી. સંતોિ સમાન કોઈ સુખ નથી. તૃષ્ર્ા સમાન કોઈ વ્યાષધ નથી અને દયા સમાન
કોઈ ધમથ નથી.]
274.
षिर: िावं स्वगागत्पतषतषिरसस्तत् षक्षषतधरं
महीधादुत्तुङ्गादवषनमवनेिाषप जलषधम्।
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा
षववेकभ्रष्टानां भवषत षवषनपात: ितमुख:॥
[સ્વગથમાંથી ઉતરેલી પષવત્ર ગંગા શંકર ભગવાનની જટા પર પડે છે . ત્યાંથી ષહમાલયના પહાડો પર અને પછી
પડતી પડતી સપાટ મેદાનોમાં જઈ છે વટે સમુરમાં ષવલીન થઈ જાય છે . આમ ગંગા નદી એક વખત નીચે પડ્યા
પછી વધુ ને વધુ નીચે પડતી જાય છે . એવું જ માર્સોનું છે . એક વખત સાનભાન ચૂકો પછી તમારં સેંકડો રીતે
અધપતન થાય છે .]
275.

िुषचदगक्षोऽनुरक्तश्र्च भृत्यः खलु सुदल
ु भ
ग ः।

[સ્વચ્છતા જાળવવામાં કુશળ હોય અને સાથે સાથે માષલકની પ્રેમથી સેવા કરે તેવા નોકર નસીબ હોય તો જ
મળે.]
276.

िुभस्य िीघ्रं।

[સારા કામમાં કોઈની રાહ ન જોવાય.]
277.

िुभास्ते पतथानः संत।ु

[તારો પંથ શુભ બનો.]
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278.
िैले िैले न माषर्क्तयं मौषक्तकं न गजे गजे।
साधवो न षह सवगत्र चतदनं न वने वने॥
[દરેક પવથત પર માર્ેક ન હોય. દરેક હાથીના કપાળમાં મોતી ન હોય. બધે જ સારા માર્સ ન હોય, દરેક
જં ગલમાં ચંદનના ઝાડ ન હોય. ષહતોપદેશનો આ શ્લોક કેટલો સરળ છે !]

સ
279.
संग्रहैकपर: प्राय: समुद्रोषप रसातले।
दातारं जलदं पश्य गजगततं भुवनोपरी॥
[દડરયાને માત્ર પાર્ી ભેગું કરતા આવડે છે બીજાને આપતા આવડતું નથી એટલે તેનું સ્થાન રસાતાળ ગયું છે .
જુ ઓ પાર્ીનું દાન કરતાં વાદળા ભુવનમાં સવોપરી સ્થાને બેસીને કેવી ગજથ ના કરે છે !
280.
सत्यं ब्रूयात् षप्रयं ब्रूयत् न ब्रूयात् सत्यमषप्रयं।
षप्रयं च नानृतं ब्रूयात् एि धमगः सनातनः॥
[સત્ય બોલવું જોઈએ. ષપ્રય બોલવું જોઈએ. અષપ્રય હોય તેવું સત્ય બોલવાનું ટાળવું જોઈએ અને અસત્ય ષપ્રય
લાગે તેવું હોય છતાં કદી ન બોલવું એ સનાતન ષનયમ છે .]
281.
सत्यं वद धमं चर स्वार्धयायातमा प्रमदः।
आचायागय षप्रयम् धनमाहृत्य प्रजातंतम
ु ् मा व्यवच्छेत्सीः ॥
[તૈિરીય ઉપષનિદમાં નવા ષવદ્યાથીને ઉપદેશેઃ સાચું બોલજે , ધમથ પ્રમાર્ે આચરર્ કરજે . પોતાના અભ્યાસમાં
તલ્લીન રહેજે. ગુરને દષક્ષર્ા આપજે અને આ પરંપરાનો લોપ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખજે .]
282.

सत्यमेव जयते नानृतम्।

[ષવજય સત્યનો થાય છે , જુ ઠનો નષહ. આપર્ા દેશનો આ મુરાલેખ છે .]
283.
सत्यस्य वचनं श्रेय: सत्यादषप षहतंवदेत।्
यद्धभूतषहतमत्यततं एतत् सत्यं मतं मम॥
[નારદ મુષનનું આ કથન છે ેઃ સત્ય વચન બોલવું સૌથી સારં છે , પર્ સત્ય કરતાં ય વધુ સારં છે સૌના ષહતમાં
હોય એવું બોલવુ.ં મારા મતે જે વાત અસંખ્ય લોકોનું ભલું કરતી હોય તે સત્ય જ છે .]
284.
सदा वक्रः सदा क्रूरः सदापूजामपेक्षते।
कतयाराषिषस्थतो षनत्यं जामाता दिमोग्रहः॥
An http://aksharnaad.com E-book

Page 54

[જમાઈ નામનો દશમો ગ્રહ કાયમ માટે કન્દ્યા રાષશમાં રહે છે , સદા વાંકો ચાલે છે , કાયમ ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે
અને હંમેશા પોતાની પૂજા થવી જોઈએ એવી ઇચ્છા ધરાવે છે !]
285.
सततुष्टो भायगया भताग भत्राग भायाग तथैव च।
यषस्मन्न् एव कु ले षनत्यं कल्यार्ं तत्र वै ध्रुवम्॥
[મનુસ્મૃષતનું માગથદશથનેઃ જે ઘરમાં પષત પોતાની પત્નીથી સંતિ
ુ હોય અને પત્ની પોતાની પષતથી તે ઘરમાં હંમશ
ે ા
સુખનું સામ્રાજ્ય રહે છે .]
286.
सम्पूर्क
ग ु म्भो न करोषत िब्दं अधो घिो घोिमुपषै त नून।ं
षविान् कु लीनो न करोषत गवं मूढास्तु जल्पषतत गुर्र्ै वगहीनाः॥
[પાર્ીથી પૂરો ભરેલો ઘડો અવાજ કરતો નથી. અધો ભરેલા ઘડામાંથી ઘર્ો અવાજ આવે છે . ષવધવાન અને
કુલીન માર્સો ગવથ કરતા નથી. ગુર્ ષવનાના માર્સો બડબડ કરતા રહે છે .]
287.
सपग: क्रूर: खल: क्रूर: सपागत् क्रूरतर: खल:।
सपग: िाम्यषत मतत्रैि दुजन
ग : के न िाम्यषत॥
[સપથ ક્રૂર છે , દુજથન પર્ ક્રૂર છે . પર્ સાપ કરતાં દુજથન વધુ ક્રૂર લેખાય કેમકે સાપને તો મંત્રોથી વશ કરી શકાય છે .
દુજથનને કોઈ રીતે અંકશ
ુ માં લાવી શકાય નષહ.]
288.
सपगदज
ु न
ग योमगर्धये वरं सपो न दुजन
ग ः।
सपो दिषत कालेन दुजन
ग स्तु पदे पदे॥
[સાપ અને દુજથન એ બન્દ્નન
ે ી તુલના કરીએ તો દુજથન કરતાં સાપ વધુ સારો ગર્ાય કેમકે સાપ તો કોઈક વખત
કરડે છે પર્ દુજથન ડગલે ને પગલે ડંખ મારતો જ રહે છે .]
289.
सवगनािे समुत्पन्ने ह्मधं त्यजषत पषण्डत:।
अधेन कु रुते कायं सवगनािो षह दु:सह:॥
[જ્યારે સવથનાશ સામે આવે ત્યારે ડાહ્યો માર્સ અડધું છોડી દે છે કેમકે અડધાથી જે મ તેમ કામ ચલાવી લેવાય
પર્ સવથનાશ સહન કરવો બહુ ભારે પડે.]
290.
स्वभावो नोपदेिन
े िक्तयते कतुम
ग तयथा।
सुततमषप पानीयं पुनगगच्छषत िीतताम्॥
[સલાહ કે ઉપદેશથી કોઈનો સ્વભાવ બદલાવી શકાતો નથી. પાર્ીને ગરમ કરો તેટલી વખત ગરમ રહે પર્ જે વો
તાપ દૂર થાય કે પાછુ ં હતુ તેવું ને તેવું થઈ જાય.]
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291.
सामदाने भेददण्डाषवत्युपायचतुष्टयम्।
हस्त्यश्व रथ पादालतं सेनाङ्गंस्यात् चतुष्टयम्॥
[રાજા પાસે શાસન ચલાવવા માટે સામ, દામ, ભેદ, દંડ એમ ચાર ઉપાય હોવા જોઈએ અને હાથી, ઘોડા, રથ,
અને પાયદળ એમ ચાર પ્રકારની શષકત ધરાવતું સૈન્દ્ય હોવું જોઈએ.]
292.
सामथ्य्मूल
ग ं स्वाततत्र्यं श्रममूलं च वैभवम्।
तयायमूलं सुराज्यं स्यात् संघमूलं महाबलम्॥
[સામથ્યથ એ સ્વતંત્રતાના મૂળમાં છે . તમારી પાસે તમારી પોતાની તાકાત ન હોય તો તમે સ્વતંત્ર ન રહી શકો.
શ્રમ એ સમૃષધધનું મૂળ છે . મહેનત કયાથ ષવના ન સમૃષધધ મળે ન ટકે. સુરાજ્યના મૂળમાં ન્દ્યાય છે . ન્દ્યાય ષવના
સુરાજ્ય ટકી ન શકે. મહાશષકતના મૂળમાં સંપ અને સંગઠન છે . જ્યાં સંઘ હોય એટલે કે સંપ-સંગઠન હોય ત્યાં
જ પ્રચંડ શષકત ઉદૃ્ભવે.]
293.

साहसे श्रीः प्रषतवसषत।

[જે સાહસ કરે તેને લક્ષ્મી મળે.]
294.
साषहत्यसङ्गीतकलाषवहीनः साक्षात्पिुः पुच्छषविार्हीनः।
तृर्ं न खादन्नषप जीवमानः तद्भागधेयं परमं पिूनाम्॥
[ભતુહ
થ ડર કૃત નીષતશતકના આ લોકષપ્રય શ્લોક અનુસાર જે મને સાષહત્ય, સંગીત, કલા વગેરમ
ે ાં રષચ નથી તેઓ
પૂછ
ં ડા અને ચશંગડા ષવનાના પશુ છે . પશુઓનું એ સદૃ્ભાનય છે કે આવા લોકો ઘાસ ખાધા ષવના જીવી શકે છે !]
295.
साक्षराः षवपरीतािेत् राक्षसाः एव के वलम्।
सरसो षवपरीतिेत् सरसत्वं न मुञ्चषत॥
[‘સાક્ષરા’ શબ્દને ઊલટો કરીએ તો તે ‘રાક્ષસા’ બની જાય છે . ‘સરસ’ શબ્દને ઊલટાવીએ તો પર્ તે ‘સરસ’ જ
રહે. તે કદી પોતાનું સરસપું ન છોડે.]
296.
सुखं षह दुःखातयनुभय
ू िोभते घनातधकारे षष्वव दीपदिगनम्।
सुखात्तु यो याषत नरो दररद्रतां धृतः िरीरे र् मृतः स जीवषत॥
[ગાઢ અંધકારની અંદર જે મ દીપક શોભે છે તેમ સુખ પર્ દુેઃખની અનુભષૂ તથી વધુ સુદં ર લાગે છે . પર્ જે લોકો
સુખમાંથી ગરીબાઈના નકથમાં આવી ચડે છે તે ભલે શરીરથી જીવતા રહે પર્ મૃતપ્રાયેઃ બની જાય છે .]
297.
सुखदुःखे समे कृ त्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यषस॥
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[ગીતામાં ભગવાનનો ઉપદેશ. સુખ દુેઃખને સમાન ગર્ીને, લાભ હાષન તથા જય પરાજયમાં અષવચષલત રહીને
કતથવ્યના પાલન તરીકે યુધધ કરવામાં જોડાઈ જાઓ. આવું કતથવ્યપાલન તમને પાપી નષહ બનાવે.]
298.
सुखमापषततं सेव्यं दु:खमापषततं तथा।
चक्रवत् पररवतगतते दु:खाषन च सुखाषन च॥
[જીવનમાં જ્યારે સુખ આવે ત્યારે તેને માર્ી લેવું, દુેઃખ આવે ત્યારે તેને પર્ વધાવી લેવ.ું સુખદુખનું ચક્ર સદા
ચાલતું જ રહેવાનું છે .]
299.
सुखस्यानततरं दुःखम् दुःखस्यानततरं सुखम्।
न षनत्यं लभते दुःखं न षनत्यं लभते सुखम्॥
[સુખ પછી દુેઃખ આવે છે અને દુેઃખ પછી સુખ આવે છે . કોઈને રોજે રોજ સુખ ન મળે કે કોઈને રોજે રોજ દુેઃખ
ન મળે.]
300.
सुखाथी वा त्यजेत षवद्या षवद्याथी वा त्यजेत सुखम।
सुखार्थगनः कु तो षवद्या षवद्यार्थगनः कु तो सुखम॥
[ષવદ્યાપ્રાષતત છોડી સુખની પાછળ ભાગવું કે સુખને છોડી ષવદ્યાપ્રાષતત પાછળ પાગલ બનવું બન્દ્ને એકાંગી માગથ
છે . આ રીતે જે ને સુખ જોઈતું હોય તેને કદી ષવદ્યા ન મળે અને માત્ર ષવદ્યા પાછળ દોડનાર કદી સુખી ન બની
શકે.]
301.
सुलभाः पुरुिा राजन् सततं षप्रयवाकदनः।
अषप्रयस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभ
ग ः॥
[વાષલ્મકી રામાયર્ અરણ્યકાંડ શ્લોક ૩૭-૨. હે રાજનૃ્ સતત મીઠું મીઠું બોલનારા માર્સો સહેલાઈથી મળી
આવે છે પર્ કડવી છતાં ષહતની વાત કરનારા અને સાંભળનારા આ જગતમાં બહુ ઓછા છે .]
302.
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्।
दैवायत्तं कु ले जतम मदायत्तं तु पौरुिम्॥
[મહાભારતમાં કર્થ આ શ્લોક બોલે છે અને કહે છે કે ભલે હુ ં સામાન્દ્ય રથ હાંકનાર હોઉં કે રથ હાંકનારનો પુત્ર
હોઉં કે ગમે તે હોઉં. આ બધી વાત ક્ષુલ્લક છે . કયા કુળમાં જન્દ્મ લેવો એ મારા હાથની વાત નથી. મારા હાથની
વાત તો મારં સાહસ અને પરાક્રમ છે .]
303.
स्थानभ्रष्टा न िोभतते दतताः के िा नखा नराः।
इषत षवज्ञाय मषतमान् स्वस्थानं न पररत्यजेत॥
्
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[દાંત, વાળ, નખ અને પુરિ પોતાનું સ્થાન ગુમાવી દે પછી શોભતા નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખી ડાહ્યા
માર્સોએ પોતાના સ્થાન પર ષસ્થર રહેવું જોઈએ.]
304.
स्यात् कज्जलं षसतधु पात्रं
सुरतरुवरिाखा लेखनी पत्रमुवी।
षलखषत यकद गृहीत्वा िारदा सवगकालं
तदाषप तव गुर्ानां ईि पारं न याषत॥
[દડરયો ભરીને શાહી લઈ વૃક્ષની ડાળીની કલમ બનાવી ખૂદ શારદા માતા સદાકાળ લખ્યા કરે તો પર્ હે
ભગવાન તારા ગુર્ોનો પાર ન આવે.]
305.
श्रुषत र्वगषभन्ना स्मृतयोऽषप षभन्नाः
नैको मुषन यगस्य वचः प्रमार्म्।
धमगस्य तत्त्वं षनषहतं गुहायाम्
महाजनो येन गतः स पतथाः॥
[શ્રુષત અલગ અલગ કહે છે , સ્મૃષતઓમાં પર્ જુ દી જુ દી વાત છે . કોઈ એક એવા મુષન નથી કે માત્ર તેના વચનને
જ પ્રમાર્ માનીને ચાલી શકાય. ધમથનું તત્વ ગૂઢ છે - સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવું નથી. આથી મોટા માર્સો
જે રસ્તે ચાલે તે રસ્તો સાચો છે એમ માનીને આપર્ે પર્ તે રસ્તે ચાલવુ.ં ]
306.
श्रोत्रं श्रुतन
े व
ै न कु ण्डलेन दानेन पाषर्नग तु कङ्कर्ेन।
षवभाषत कायः करुर्ापरार्ां परोपकारै नग तु चतदनेन॥
[કાન કુંડળ વડે નષહ પર્ જ્ઞાનની વાત સાભળવાથી શોભે છે . હાથ કંકર્ વડે નષહ પર્ દાન વડે શોભે છે . કાયા
પર્ ચંદનના લેપ વડે નષહ પર્ કરર્ામય પરોપકાર વડે કાંષતમાન બને છે .]
307.

स्वधमे षनधनम् श्रेयम् परधमो भयावहः।

[ભગવત ગીતાના આ ઉપદેશનું અનેક રીતે અથથઘટન કરવામાં આવે છે . એ બધી ચચાથનો સાર એ છે કે આપર્ને
પોતાને જે ઠીક લાગે, સાચું લાગે તે કરવું અને તેમાં મરર્ આવે તો પર્ મનને સંતોિ થશે. પર્ બીજાના દોરવાયા
દોરાતા રહીને પોતાનો અંદરનો અવાજ ન સાંભળવો તે વાત ભયંકર છે . ]
308.
स्वाषभमानो धनंयि
े ां षचरजीवषतत ते जना:।
स्वाषभमानषवहीनानां ककं धनेन ककमायुिा॥
[જે મની પાસે સ્વાષભમાનરૂપી સંપષિ છે તે માર્સો શાશ્વત જીવે છે . જે મની પાસે સ્વાષભમાન નથી તેમની
પાસે ધન કે આયુષ્ય હોય તો પર્ શું કામનું ? ]
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િ
309.
िट्पदः पुष्पमर्धयस्थो यथा सारं समुद्धरे त।्
तथा सवेिु िास्त्रेिु सारं गृषह्तण्तत पषण्डताः॥
[જે મ ભમરો દરેક પુષ્પ પર જઈ તેનું ઉિમ તત્વ એકઠું કરે છે તેમ ડાહ્યા માર્સે દરેક શાસ્ત્ર વાંચી તેનો સાર
મગજમાં ઉતારવો જોઈએ.]

હ-ળ
310.
हंस: श्वेतो बक: श्वेतो को भेदो बकहंसयो:।
नीरक्षीरषववेके तु हंस: हंसो बको बक:॥
[હંસ સફેદ દેખાય છે . બગલો પર્ સફેદ દેખાય છે . પરંતુ જ્યારે પાર્ી અને દૂધ અલગ કરવાની વાત આવે ત્યારે
હંસ હંસ જે વો અને બગલો બગલા જે વો સાષબત થઈ જાય છે .]
311.
हीयते षह मषतस्तात् हीनैः सह समागतात्।
समैस्च समतामेषत षवषिष्टैि षवषिषष्टतम्॥
[મહાભારતનો શ્લોક છે ેઃ હીન એટલે કે અધમ માર્સો સાથે રહેવાથી આપર્ી બુષધધ અધમ થઈ જાય છે . સમાન
માર્સો સાથે રહેવાથી સમાન રહે છે અને ષવષશિ એટલે કે ખૂબ પ્રષતભાવાન સાથે રહેવાથી આપર્ી પ્રષતભા
પર્ ષખલે છે .]

ક્ષ
312.
क्षर्ि: कर्िैव षवद्याम् अथं च साधयेत।्
क्षर्े नष्टे कु तो षवद्या कर्े नष्टे कु तो धनम्॥
[પ્રત્યેક ક્ષર્નો ઉપયોગ કરી ષવદ્યા મેળવવી જોઈએ અને પ્રત્યેક કર્ બચાવી ધન એકઠું કરવું જોઈએ. ક્ષર્ વેડફે
ષવદ્યા ન મળે, કર્ વેડફે ધન ન મળે.]
313.
क्षर्े तुष्टः क्षर्े रुष्टस्तुष्टो रुष्टः क्षर्े क्षर्े।
अव्यवषस्थतषचत्तस्य प्रसादोऽषप भयङ्करः॥
[ઘડીક ખુશ તો ઘડીક નાખુશ. એક ઘડી રાજી તો બીજી ષમષનટે અગનગોળો. જે મના મગજનું કંઈ ઠેકાું ન હોય
તેમની મહેરબાની પર્ ભારે પડી જાય.]
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314.

क्षर्ेक्षर्े यद् नवतां उपैषत स रूपः।

[કાષલદાસે કરેલી સૌંદયથની વ્યાખ્યાેઃ ખરી સુદં રતા તેને કહેવાય જે હરઘડી નવું રૂપ ધારર્ કરે.]
315.
क्षमा बलमिक्तानाम् िक्तानाम् भूिर्म् क्षमा।
क्षमा विीकृ ते लोके क्षमया ककं न षसर्धयषत॥
[ક્ષમા શષકતશાળી માર્સનું સાચું બળ છે . શષકતશાળી માર્સો ક્ષમા વડે શોભે છે . ક્ષમાથી લોકો વશ થઈ જાય
છે . ક્ષમાથી શું ન થઈ શકે?]
316.
क्षमा िस्त्रं करे यस्य दुजन
ग ः ककं कररष्यषत।
अतृर्े पषततो वषह्तनः स्वयमेवोपिाम्यषत॥
[જે મની પાસે ક્ષમા નામનું અમોઘ શસ્ત્ર હોય તેનું કોઈ કંઈ બગાડી શકે નષહ. જે ધરતી તર્ખલા ષવનાની એટલે
કે ઉજ્જડ અને વેરાન હોય તેની ઉપર આગનો ગોળો પડે તો તે આપમેળે ઠંડો પડી જાય.]

જ્ઞ
317.
ज्ञानं तु षिषवधं प्रोक्तं िाषब्दकं प्रथमं स्मृतम्।
अनुभवाख्यं षितीयं तुं ज्ञानं तदुलभ
ग ं नृप॥
[જ્ઞાન બે પ્રકારના હોય છે . એક તો શબ્દો વડે મેળવેલું અને ગોખીને યાદ રાખેલું જ્ઞાન અને બીજુ ં સ્વાનુભવ
થવાથી સમજાયેલું જ્ઞાન. હે રાજા, આ બીજા પ્રકારનું જ્ઞાન દુલભ
થ છે .]
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