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1. असतो मा सदगमय। 

तमसो मा ज्योषतगगमय। 

मतृ्योमागमतृम ्गमय॥  

(બહૃદારણ્યક ઉપષનિદ) 

અસત્યોમાથંી પ્રભ ુપરમ સત્ય ેતુ ંલઈ જા 

ઊંડા અધંારેથી પ્રભ ુપરમ તજેે તુ ંલઈ જા 

મહામૃૃ્ત્યુમાથંી અમૃત સમીપ ેનાથ લઈ જા 

2. ॐ परू्गमदः परू्गषमद ंपरू्ागत्परू्गमदुच्यत।े 

पूर्गस्य परू्गमादाय परू्गमवेावषिष्यत॥े  

ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનો આ શાંષતપાઠનો શ્લોક છે. તેનો શબ્દાથથ છેેઃ ત ેપરૂ્થ છે. આ પૂર્થ છે. પૂર્થમાંથી પૂર્થ 

પ્રગટ ેછે. પૂર્થમાંથી પરૂ્થ બહાર કાઢો તો પર્ પૂર્થ બચ ેછે. આ શબ્દોનુ ંસૌથી સરળ અથથઘટન એવુ ંછે ક ેબ્રહ્મ 

સંપરૂ્થ છે. બ્રહ્માંડ પર્ સપંરૂ્થ છે. બ્રહ્મમાથંી બ્રહ્માંડ પ્રગટયુ ંછે અને બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્માડં બહાર આવવા છતા ંશિે 

બ્રહ્મ સપંરૂ્થ છે. 

3. ॐ भभूुगव: स्वः तत ्सषवतवुगरेण्य।ं 

भगो दवेस्य धीमषह षधयो यो नः प्रचोदयात॥्  

આ ગાયત્રી મંત્ર સયૂથ આરાધનાનો મતં્ર છે. ભાવાથથ છેેઃ હ ેસવોપરી દવે ! તુ ંજીવનનો આધાર છે, અમારા સવથ 

દેુઃખ દરૂ કર ેછે, તુ ંસ્વય ંપ્રકાષશત છે, સૌથી વધ ુપજૂનીય છે, અમ ેતાર ંધ્યાન ધરી પ્રાથથના કરીએ છીએ ક ેતુ ં

અમારી બષુધધન ેવધ ુપ્રજ્વષલત કર. 

4. ॐ सहनाववत ुसहनौ भनुकु्त सह वीय ंकरवावह।ै 

तजेषस्वनावधीतमस्त ुमा षवषििावह॥ै 

ॐ िाषतत: िाषतत: िाषतत:॥  

રક્ષર્ કરો પોિર્ કરો પ્રભ ુઆપ અમાર ંપ્રમેથી 

કરીશુ ં શ્રમ  સખત અભ્યાસમા ં  અમ ે  ખંતથી 

હો  મઘેા તજેસ્વી  અમારી  એટલુ ં પ્રભ ુઆપજો  

ન ેસંબધં સદા  સ્નહેભયો  ગરુ  ષશષ્યનો રાખજો 

5. त्वमवे माता च षपता त्वमवे  

त्वमवे बधं ूच सखा त्वमवे। 

त्वमवे षवद्या द्रषवर् ंत्वमवे 

त्वमवे सव ंमम दवे दवे॥ 
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તમ ેછો માતા, ષપતા તમ ેછો 

તમ ેછો બંધ,ુ સખા તમ ે છો 

તમ ેછો ષવદ્યા, વળી ધન સપંષિ 

પર્ સવથ માર ંતમ ેછો હ ેદવે. 

6. मकंू करोषत वाचाल ंपगंु ंलघंयत ेषगररम।् 

यत्कृपा तमह ंवतद ेपरमानतदमाधवम॥्  

જો તારી કપૃા ઉતર ેતો મુગંો માર્સ વાચાળ બન ેછે,  

અપગં માર્સ પહાડ ઓળગંી જાય છે.  

હ ેપરમાનદં માધવ તન ેવદંન કર ંછંુ. 

7. या कुतदतेद ुतिुारहारधवला या िभु्रवस्त्रावतृा 

या वीर्ावरदण्डमषण्डतकरा या श्वतेपद्मासना। 

या ब्रह्माच्यतुिकंरप्रभषृतषभदवेैः सदा वषतदता 

सा मा ंपात ुसरस्वती भगवती षनःििेजाड्यापहा॥  

 

સૌંદયથમડંડત છે જે શભુ્ર શષશ સમ 

માળા છે જેની સુદંર જળષબન્દ્દ ુસમ 

 

ધવલ વસ્ત્રો છે જેન ેઅષત શોભતા 

વીર્ાદડં સોહ ેજેના કર કમળમા ં

ષવરામ આસન છે જેનુ ંશ્વતે પદ્મનુ ં

 

સદા વદંન કર ેજેન ેસવથ દવેો 

બ્રહ્મા ષવષ્ુ મહશે સહ પજૂ્ય ભાવ ે

 

એવી દવેી મા સરસ્વતી દરૂ કરજો 

અમ બુષધધ કુડંઠત કરતા ષતષમરન ે

8. वक्रतणु्ड महाकाय सयूगकोरिसमप्रभ। 

षनर्वगघ्न ंकुरु म ेदवे िभुकायिे ुसवगदा॥  

હ ેવાકંી સૂઢંવાળા, ષવશાળ કાયા ધરાવતા, અસખં્ય સરૂજ સમાન કાષંત ધરાવતા ગર્શે દવે મારા શભુ કાયથમા ં

આવતી અડચર્ન ેહમંશેા દરૂ કરતા રહજેો 
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9. िातताकारं भजुगियन ंपद्मनाभ ंसरेुिम।् 

षवश्वाधारं गगनसदिृ ंमघेवर् ंिभुाङ्गम॥् 

लक्ष्मीकातत ंकमलनयन ंयोषगषभर्धयागनगम्यम।् 

वतद ेषवष्र्ु ंभवभयहरं सवगलोकैकनाथम॥्  

ભગવાન ષવષ્ુની આ સ્તષુતનો ભાવાથથ છેેઃ શાષંત પમાડતા, નાગની શયૈા ધરાવતા, નાષભમાંથી કમળ 

પ્રગટાવતા, દવેોના અષધપષત, ષવશ્વના આધારરૂપ, ગગન જેવા ષવશાળ, મઘેવર્ી કાયા અન ેશભુ અગંો ધારર્ 

કરતા, લક્ષ્મીજીના ષપ્રયતમ, કમળસમ નતે્રો ધરાવતા, યોગીઓ ધ્યાન ધર ેછતા ંતમેના માટ ેઅગમ્ય રહેતા, ભવનો 

ભય હરનારા, સવથ લોકના નાથ ષવષ્ુન ેવદંન હો 

10. सव ेभवतत ुसषुखनः। 

सव ेसतत ुषनरामयाः। 

सव ेभद्राषर् पश्यतत।ु 

मा कषित ्दःुख भाग्भवते॥्  

સવ ેબની રહો સુખી 

સવ ેબની રહો સ્વસ્થ 

મળ ેશભુરષિ સવથન ે

ન દેુઃખ ભોગવ ેકોઈ 

11. वतद ेमातरम।् वतद ेमातरम।् 

वतद ेमातरम।् वतद ेमातरम॥् 

सजुलाम ्सफुलाम ्मलयजिीतलाम।् 

िस्यश्यामलाम ्मातरम।् वतद ेमातरम॥् 

िभु्रज्योत्ना पलुककतयाषमनीम।् 

फुल्लकुसषुमतद्रमुदलिोषभनीम।् 

सहुाषसनीम।् समुधरुभाषिर्ीम।् 

सखुदा ंवरदाम ्मातरं॥ वतद ेमातरम॥्  

 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 

 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 

 

 છો સભર તું જળથી ફળથી 

 દખર્ાદી શીત વાય ુલહરથી 

 પાકલેા લહેરાતા ધાન્દ્ય થકી 

 સરુત તજુ બની સુદંર શામળી 

 

 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 
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 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 

 

 શભુ્ર ચન્દ્ર ડકરર્થી ઓપતી 

 ખશુહાલ છે સૌ રાષત્ર તારી 

 પુષ્પન ેવકૃ્ષોથી લચી રહલેી 

 શોભ ેછે કર્ કર્ ભષૂમ તારી 

 

 મલકાતુ ંમોં વદતુ ંમીઠી વાર્ી  

 ન ેવરસાવ ેસદા સખુ વરદાન 

 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 

 વદં ુતજુન ેમા હો વદં ુતજુન ેમા 

 

 

અ 

12. अलसस्य कुतो षवद्या अषवद्यस्य कुतो धनम।् 

अधनस्य कुतो षमत्र ंअषमत्रस्य कुतः सखुम॥्  

[આળસ ુમાર્સન ેષવદ્યા કયાથંી મળે? ષવદ્યા ષવનાના માર્સન ેધન કયાંથી મળ?ે ષનધથન માર્સન ેષમત્ર કયાથંી 

મળ ેઅન ેષમત્ર ષવનાના માર્સન ેસુખ કયાથંી મળ?ે]  

13. अषि: ििे ंऋर्: ििे ंित्र:ु ििे ंतथवै च। 

पनु: पनु: प्रवधते तस्मात ्ििे ंन कारयते॥्  

[અષનન, દવેુ ંઅન ેશત્ર ુએ ત્રર્નો જરાક અશં બચી જાય તો ત ેફરી ફરી વધ્યા જ કર ેમાટ ેતેના અશંન ેપર્ બાકી 

રહવેા ન દવેાય.] 

14. अषिहोत्र ंगहृ ंक्षते्र ंगर्भगर्ीं वदृ्धबालकौ। 

ररक्तहस्तने नोपयेाद ्राजान ंदवेता ंगरुुम॥्  

[પષવત્ર અષનન, પોતાનુ ંઘર, ખેતર, ગભથવતી સ્ત્રી, વધૃધો, બાળકો, રાજા, દવેતા અન ેગરુ પાસ ેકદી ખાલી હાથ ે

ન જવુ ંજોઈએ.] 

15. अजरामरवत ्प्राज्ञो षवद्यामथ ंच साधयते।् 

गहृीत इव केििे ुमतृ्यनुा धमगम ्आचरेत॥्  
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[ડાહ્યા માર્સોએ જ્યાર ેજ્ઞાન ક ેધન મળેવવાની વાત આવ ેત્યાર ેપોત ેઅજરઅમર રહવેાના છે એવુ ંષવચારીન ે

વર્થભંી સાધના કરવી જોઈએ અન ેજ્યાર ેધમથનુ ંઆચરર્ કરવાની વાત આવ ેત્યાર ેમોત ખભંા પર બસેી વાળ 

ખેંચી રહ્યુ ંછે એમ માનીન ેતરત ધમથનુ ંઆચરર્ કરવુ ંજોઈએ.]  

16. अज्ञिाश्रद्धधानि सिंयात्मा षवनश्यषत। 

नाय ंलोकोऽषस्त न परो न सखु ंसिंयात्मनः॥  

ભગવદૃ્ ગીતામા ંભગવાનનો આ ઉપદશે છેેઃ જે અજ્ઞાની છે અશ્રધધાળ ુછે અન ેદરકે વાતમા ંશકંા કર ેછે તેમનો 

નાશ થાય છે. શકંાશીલ માર્સો માટ ેઆ લોકમા ંક ેપરલોકમા ંકોઈ સુખ નથી.] 

17. अषततषृ्र्ा न कतगव्या तषृ्र्ा ंनवै पररत्यजते।् 

िनैः िनिै भोक्तव्य ंषवत्तम ्स्वयमुपार्जगतम॥्  

[ન અષત તૃષ્ર્ા કરવી ક ેન તષૃ્ર્ાનો સમળૂગો ત્યાગ કરવો. જાત ેકમાયેલી સપંષિનો ધીમ ેધીમ ેઉપભોગ કરવો.]  

18. अषतषथ दवेो भव।  

[અષતષથન ેઈશ્વરતલુ્ય ગર્ી આદર આપવો.] 

 

19. अषतदानाद्धतः कर्गस्त्वषतलोभात ्सयुोधनः। 

अषतकामाद्दिग्रीवस्त्व ्अषत सवगत्र वजगयते॥्  

[અષત દાનથી કર્થ પાસ ેકઈં ન રહ્યુ.ં અષત લોભથી સયુોધનની અવદશા થઈ. અષત ઇચ્છાથી પતન થાય છે માટ ે

કોઈ પર્ બાબતમા ંઅષતશયતાન ેતજવી. ] 

20. अषतपररचयादवज्ञा सततगमनात ्अनादरो भवषत। 

मलय ेषभल्ला परुाधं्री चदंनतरुकाष्ठम ्इंधनम ्कुरुत॥े  

[અષત પડરચયથી અવજ્ઞા થાય. કોઈન ેત્યા ંસતત જઈએ તો આવકાર ન મળ.ે મલય પવથત પર રહતેી ભીલડીઓ 

ચદંનન ેપર્ ઈંધર્નુ ંલાકડુ ંગર્ી ચૂલામાં બાળ ેછે.] 

21. अषतनहेः पापिङ्की।  

[કોઈન ેમાટ ેઆપર્ો વધ ુપડતો પ્રમે આપર્ા ંમનમા ંઆપર્ા તે ષપ્રય પાત્રની સલામતી માટ ેખોટી શંકા પદેા કર ે

છે. અષભજ્ઞાન શાકુતંલમૃ્ નુ ંઆ વાકય છે.] 
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22. अद्याषप दरु्नगवारं स्तषुतकतया वहषत नाम कौमारम।् 

सद्भ्यो न रोचत ेसा असतत: अषप अस्य ैन रोचतत॥े  

[સ્તુષત નામની કન્દ્યા ષબચારી હજુ કુવંારી છે કેમ ક ેસારા માર્સોન ેએ ગમતી નથી તો જે સારા નથી ત ેએન ે

ગમતા નથી !] 

23. अद्रोहः सवगभतूिे ुकमगर्ा मनसा षगरा। 

अनगु्रहि दान ंच एि धमगः सनातनः॥  

[મન, વચન અન ેકમથથી કોઈ જીવનો રોહ ન કરવો, પ્રમે રાખવો અન ેઉદારતાથી દાન આપવુ ંએ સનાતન ધમથ 

છે.] 

24. अधमा: धनषमच्छषतत धन ंमान ंच मर्धयमा:। 

उत्तमा: मानषमच्छषतत मानो षह महताम ्धनम॥्  

[ષનમ્ન કક્ષાના માર્સો ધનની ઇચ્છા રાખ ેછે. મધ્યમ કક્ષાના માર્સો ધન અન ેમાન બન્દ્નનેી ઇચ્છા રાખ ેછે. 

પર્ ઉિમ માર્સોની ઇચ્છા ફકત માન મળેવવાની હોય છે કમેક ેમાન સૌથી ચડડયાતુ ંધન છે.] 

25. अनभ्यास ेषवि ंषवद्या अजीर् ेभोजन ंषवि।ं 

षवि ंसभा दररद्रस्य वदृ्धस्य तरुर्ी षवि॥ं  

[અભ્યાસ ન કય ેષવદ્યા ષવિ સમાન બન ેછે, જ્યાર ેપાચન ન થતુ ંહોય ત્યાર ેભોજન ઝેર બન ેછે. સપંષિ 

ષવહોર્ા માટ ેસભા એટલ ેક ેજાહરેમા ંજવુ ંઝેર જેવુ ંબન ેછે તો વધૃધો માટ ેયવુાન સ્ત્રી ષવિની ગરજ સાર ેછે !] 

26. अततषस्तषमरनािाय िब्दबोधो षनरथगकः। 

न नश्यषत तमो नाम कृतया दीपवातगया॥  

[મનના ષતષમરન ેમીટાવવા શબ્દોનો બોધ કઈં કામમા ંઆવતો નથી. જેમ દીવો, દીવો એવો શબ્દજાપ કરતા ં

રહીએ તો અધંાર ંથોડુ ંદરૂ થાય છે ?] 

27. अन्नदान ंपरं दान ंषवद्या दानम ्अतः परम।् 

अन्नने क्षषर्का तषृतः यावज्जीवञ्च षवद्यया॥  

[અન્દ્નદાન ઘર્ી મોટી વાત છે પર્ ષવદ્યાદાન તનેાથી પર્ મોટી વાત છે. અન્દ્નથી થોડો વખત તૃષતત અનભુવાય 

છે પર્ ષવદ્યા વડ ેઆજીવન તૃષતત મળ ેછે.]  

28. अतयक्षते्र ेकॄत ंपाप ंपणु्यक्षते्र ेषवनश्यषत। 

पुण्यक्षते्र ेकॄत ंपाप ंवज्रलपेो भषवष्यषत॥  
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[અન્દ્ય ક્ષતે્ર ેકરલેુ ંપાપ તીથથમા ંજઈ ધોઈ શકાય છે. પર્ તીથથક્ષતે્રમા ંજો પાપ કરીએ તો ત ેવજ્રલેપ બની જાય 

છે.] 

29. अपमाषनतोऽषप कुलजो न वदषत परुुि ंस्वभावदाषक्षण्यात।् 

नषह मलयचतदनतरु: परिपु्रहत: स्रवते ्पयूम्॥  

[કહુાડીથી પ્રહાર થવા છતા ંમલય પવથત પર ઊગતા ચદંનના વકૃ્ષમાથંી જેમ નકામો પદાથથ બહાર આવતો નથી 

તેમ અપમાન થવા છતા ંકળુવાન માર્સો પોતાનુ ંસૌજન્દ્ય છોડી જેમ તમે બોલતા નથી.] 

30. अषप कक्रयाथ ंसलुभ ंसषमत्कुिम् 

जलातयषप नानषवषधक्षमाषर् त े। 

अषप स्विक्तत्या तपषस प्रवतगस े

िरीरमाद्य ंखल ुधमगसाधनम ्॥  

કાષલદાસ કતૃ કમુારસભંવમૃ્ સગથ-૫-૩૩. યજ્ઞ કરવા માટ ેસમીધના ટકૂડા ંઅન ેકશુ ઘાસ સહલેાઈથી મળ ેછે ? 

સ્નાન માટ ેપાર્ી યોનય છે ? તમ ેતમારી શષકત અનસુાર તપ કરો છો ? શરીર ધમથ કરવા માટેનુ ંસાધન છે. 

31. अषप स्वर्गमयी लङ्का न म ेलक्ष्मर् रोचत।े 

जननी जतमभषूमि स्वगागदषप गरीयसी॥  

હ ેલક્ષ્મર્, આ લકંા સોનાની છે તો પર્ ત ેમન ેગમતી નથી. જનની અન ેજન્દ્મભષૂમ એ તો સ્વગથથી પર્ 

મહાન છે. વાષલ્મકી રામાયર્મા ંલંકા ષવજય પછી લકંાનુ ંરાજ સ્વીકારવાની ના પાડતા રામ આ વાકય કહ ેછે. 

32. अपवूग: कोषप कोिोय ंषवद्यत ेतव भारषत। 

व्ययतो वषॄद्धम ्आयाषत क्षयम ्आयाषत सचंयात॥्  

[હ ેદવેી સરસ્વતી, તારો ખજાનો ખરખેર અનોખો છે. જો ત ેવાપરીએ તો વધતો રહ ેછે અન ેજો ત ેસાચવીન ે

રાખી મકૂીએ તો તેમા ંઘટાડો થાચ છે. જ્ઞાનનુ ંએવુ ંછે ક ેત ેજેમ ઉપયોગમા ંલવેાય તેમ વધ ેઅન ેઉપયોગ કયાથ 

ષવના પડ્યુ ંરહ ેતો કટાઈ જાય.]  

33. अय ंषनजः परो वऽेषत गर्ना लघचुतेसाम।् 

उदारचररताना ंत ुवसधुवै कुिुम्बकम॥्  

[આ માર ંછે, તે બીજાનુ ંછે એવી ગર્તરી તો જેનુ ંમન સાકંડુ ંહોય તવેા લોકોની હોય. જેનુ ંમન ઉદાર હોય તને ે

તો આખુ ંય જગત પોતાના કુટુબં જેવુ ંલાગ.ે]  

34. अरषसकेि ुकषवत्वषनवदेन ंषिरषस मा षलख मा षलख मा षलख ।  
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[હ ેષવધાતા, અરષસક માર્સો પાસ ેકષવતા પ્રસ્તતુ કરવાનુ ંમારા કપાળ ેન લખ, ન લખ, ન લખ. કાષલદાસ ે

કોઈક વખત કટંાળીન ેઆવી પ્રભપુ્રાથથના કરી હોવાનું મનાય છે.]  

35. अथागतरुार्ा ंन गरुुनग बतधःु कामातरुार्ा ंन भय ंन लज्जा। 

षवद्यातरुार्ा ंन सखु ंन षनद्रा क्षधुातरुार्ा ंन रुषचनग वलेा॥  

[જેમન ેપસૈા કમાવાની આતરુતા હોય તને ેન તો ગરુ દખેાય, ન ભાઈ દખેાય. જેન ેકામચે્છા જાગ ેતને ેન કોઈનો 

ડર લાગ,ે ન કોઈની શરમ નડ.ે જેન ેષવદ્યા પ્રાષતતની તડપ જાગ ેતેના જીવન ેન શાંષત હોય, ન ઊંઘ આવ.ે જેન ે

ભખૂ લાગ ેત ેન રૂષચ જૂએ ક ેન શુ ંસમય થયો છે ત ેજૂએ.] 

36. अल्पकायगकराः सषतत य ेनरा बहुभाषिर्ः। 

िरत्काषलनमघेास्त ेननू ंगजगषतत केवल॥ं  

[ઓછંુ કામ કરવાવાળા બહુ બોલ બોલ કરતા થઈ જાય. શરદ ઋતમુા ંમઘેરાજા વરસ ેઓછંુ ન ેગરજે વધ.ુ] 

37. अल्पानामषप वस्तनूा ंसहंषत: कायगसाषधका। 

तरॄ्गैुगर्त्वमापन्नबैगर्धयतत ेमत्तसषततन:॥  

[નાની નાની બાબતનુ ંધ્યાન રાખી તને ેસુવ્યવષસ્થત બનાવીને કામમા ંસફળતા મળેવી શકાય છે. નાના નાના 

દોરાન ેગૂથંી તેનુ ંએવુ ંમજબતૂ દોરડુ ંબનાવી શકાય ક ેજે મદમસ્ત હાથીન ેપર્ બધંનમા ંજકડી શક.ે]  

38. अिोच्यानतविोचस्त्व ंप्रज्ञावादांि भािस।े 

गतासनूगतासूिं नानिुोचषतत पषण्डताः॥  

[ભગવત ગીતાનો આ શ્લોક છે. ભગવાન અજુથનન ેકહ ેછે ક ેજેની ચચતંા કરવા જેવુ ંનથી તનેી તુ ંચચતંા કર ેછે, 

બુષધધશાળી માર્સો જેવુ ંબોલ ેછે પર્ જે જ્ઞાની હોય ત ેકદી ભતૂકાળની ક ેભષવષ્યકાળની ચચતંા કરી વ્યાકળુ 

થતા નથી.]  

39. असारे खल ुससंारे सारं श्विरुमषतदरम।् 

हरो षहमालय ेिते ेहरर: िते ेमहोदधौ॥  

[આ અસાર સંસારમા ંસાચો સાર શ્વસરુના ઘરમા ંછે ! એટલ ેતો ભગવાન શકંર ષહમાલયમા ંજઈન ેરહ ેછે અન ે

ષવષ્ુ ભગવાન સમરુમા ંજઈન ેરહ ેછે !] 

40. अश्व ंनवै गज ंनवै व्याघ्र ंनवै च नवै च। 

अजापतु्र ंबलल ंदद्यात ्दवेो दबुगलघातक:॥  
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[બષલદાન કોનુ ંદવેાય ? ઘોડાનુ ં? કદી નષહ. હાથીનુ ં? કદી નષહ. વાઘનુ ં? ના ભાઈ કયારયે નષહ. બષલદાન તો 

બકરીના બચ્ચાનંુ ંજ દવેાય ! દવે પર્ નબળાનંો ભોગ લ ેછે !] 

41. अश्वत्थामा बषल व्यागसो हनमुािं षबभीिर्ः। 

कृपः परिरुामि सततै ेषचरजीषवनः॥  

[આપર્ી પૌરાષર્ક માન્દ્યતા પ્રમાર્ ેઅશ્વસ્થામા, બલી રાજા, વ્યાસ મષુન, હનુમાન, ષવભીિર્, કૃપાચાયથ અન ે

પરશરુામ એ સાતન ેઅમરત્વનુ ંવરદાન મળલેુ ંછે.] 

42. अश्वस्य भिूर् ंवेगो मत्त ंस्याद ्गजभिूर्म।् 

चातयुगम ्भिूर् ंनायाग उद्योगो नरभिूर्म॥्  

[ઘોડાનુ ંભિૂર્ વગે છે, હાથીનુ ંભિૂર્ મદ છે. ચતરુાઈ એ નારીનુ ંભિૂર્ છે તો જહેમત નરનુ ંભિૂર્ છે.] 

43. अष्टादिपरुार्िे ुव्यासस्य वचनियम।् 

परोपकारः पणु्याय पापाय परपीडनम॥्  

[અઢાર પુરાર્નો સાર વ્યાસ મષુનના બ ેવચનોમા ંસમાઈ જાય છેેઃ પરોપકાર કરવો એ પણુ્ય છે અન ેપરપીડન 

કરવુ ંએ પાપ છે.] 

44. अहतयहषन भतूाषन गच्छषतत यमालयम।् 

ििेा: स्थावरषमच्छषतत ककमाियगमत: परम॥्  

[મહાભારતના વનપવથમા ંઆવતા યક્ષ યષુધષિર સવંાદનો આ શ્લોક છેેઃ અન્દ્ય માર્સો એક પછી એક મતૃ્ય ુપામ ે

છે તવેુ ંજોવા છતા ંબાકીના માર્સો પોત ેજાર્ ેકાયમ જીવતા રહવેાના છે એવી અપકે્ષા સાથ ેશાંષતથી જીવ ેછે 

તેનાથી વધ ુમોટુ ંઆશ્ચયથ જગતમા ંશુ ંહોઈ શક ે?] 

45. अह ंब्रह्माषस्म। 

[અનહલક. હુ ંઈશ્વર છંુ.] 

46. अलहसंा परमो धमगः। 

[અચહસંા સૌથી મોટો ધમથ છે.] 

47. अहो दजुगनससंगागत ्मानहाषनः पद ेपद।े 

पावको लोहसङ्गने मदु्गरैरषभताड्यत॥े  
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[ખોટા માર્સોની સાથ ેરહવેાથી ડગલ ેન ેપગલ ેમાર ખાવો પડે છે. સોનુ ંપર્ આગ અન ેલોખડં જેવા પદાથોના 

સંપકથમા ંઆવ ેત્યાર ેતનેી ઉપર હથોડીથી ધડાધડ પ્રહારો પડવા શરૂ થઈ જાય છે] 

આ 

48. आ नो भद्रा क्रतवो यतत ुषवश्वतः।  

[ઋનવદેનો મતં્રેઃ બધી બાજુએથી કલ્યાર્કારી ષવચારો અમન ેપ્રાતત થાઓ.] 

49. आकारैर्वै चतरुाः तकग यषतत परेषङ्गतम।् 

गभगस्थ ंकेतकीपषु्पमामोदनेवे िट्पदाः॥  

[હોંષશયાર માર્સોન ેબાહ્ય આકાર જોઈન ેઅદંર શુ ંહશ ેત ેતનેી ખબર પડી જાય છે. ભમરો સગુધં પરથી જ 

કેતકી પષુ્પની કળીન ેપારખી લ ેછે. ] 

50. आकािात ्पषतत ंतोय ंयथा गच्छषत सागरम।् 

सवगदवेनमस्कार: केिव ंप्रषत गच्छषत॥  

[આકાશમાથંી કોઈ પર્ નદીમા ંપડતુ ંપાર્ી વહીન ેજેમ સાગરમા ંમળી જાય છે તેમ કોઈ પર્ દવેીદવેતાન ેકરલેુ ં

વદંન એક માત્ર ઈશ્વરન ેપહોંચ ેછે.] 

51. आतरेु व्यसन ेप्रात ेदरु्भगक्ष ेित्रसुकंिे। 

राजिारे श्मिान ेच यषस्तष्ठषत स बातधवः॥  

[સંકટના સમય,ે દષુ્કાળમા,ં શત્રનુી ઉપાષધમા,ં રાજ દરબારમા ંઅન ેસ્મશાનમા ંઆપર્ી બાજુમા ંઊભો રહ ેત ેજ 

સાચો સગો છે.] 

52. आत्मनः प्रषतकूलाषन परेिाम ्न समाचरेत॥्  

[ભગવદૃ્ ગીતાનુ ંકથન છેેઃ જે આપર્ા માટ ેપ્રષતકળૂ હોય એટલ ેક ેજે આપર્ન ેઅનકુળૂ ન હોય તવેુ ંઆચરર્ 

બીજા સાથ ેકરવુ ંન જોઈએ ] 

53. आत्मनः मखुदोिरे् बर्धयतत ेिकुसाररकाः। 

बकास्तत्र न बर्धयतत ेमौन ंसवागथगसाधनम॥्  

[મૌનથી બધા હતે ુસર ેછે. બોલ બોલ કરવાના પોતાના વાકંે પોપટ તથા મનેાન ેપાજરામા ંપરૂાવુ ંપડ ેછે જ્યાર ે

મૌન રહતેા બગલાન ેકોઈ બધંન સહન કરવુ ંપડતુ ંનથી.] 
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54. आत्मनो गरुुः आत्मवै परुुिस्य षवििेतः यत। 

प्रत्यक्षानमुानाभ्याम श्रयेसवनषुबतदत॥े  

[આપર્ ેજ આપર્ા ગરુ છીએ કેમક ેઆપર્ ેજ આપર્ન ેશીખવતા હોઈએ છીએ. પ્રત્યક્ષ અનભુવ અન ે

અનુમાનથી વધ ુસાર શુ ંછે તેનો આપર્ન ેખ્યાલ આવી જાય છે.] 

55. आत्मपक्ष ंपररत्यज्य परपक्षिे ुयो रतः। 

स परैहगतयत ेमढूः नीलवर्गिगृालवत॥्  

[પચંતતં્રની એક વાતાથનો સારાશં છેેઃ જે માર્સ પોતાનો પક્ષ છોડી બીજાના પક્ષમા ંરચ્યોપચ્યો રહ ેત ેમખૂથ 

નીલરગંી ષશયાળની માફક માયો જાય છે.] 

56. आत्मवत सवगभतूिे ुयः पश्यषत सः पषण्डतः।  

[ભગવદૃ્ ગીતામા ંભગવાનનુ ંકથનેઃ જેવો હુ ંછંુ તવેા જ આ જગતના સવ ેજીવ છે એવુ ંજેન ેભાન થાય ત ેપંડડત 

કહવેાય.] 

57. आदौ रामतपोवनाकदगमन ंहत्वा मृगकाा़ञ्चनम।् 

वैदहेीहरर् ंजिायमुरर् ंसगु्रीवसभंािर्म्॥ 

वालीषनदगलनम ्समदु्रतरर् ंलङ्कापरुीदाहनम।् 

पिादरावर्कुम्भकर्गहनन ंएतद ्इषत रामायर्म्॥  

[લાબંા લચક રામાયર્ન ેટૂંકમા ંપતાવવુ ંછે ? તો સાભંળો. પહલેા રામ તપોવનમા ંગયા, સોનાના હરર્ પાછળ 

દોડ્યા, સીતાનુ ંહરર્ થયુ,ં જટાયુનુ ંમરર્ થય,ુ સગુ્રીવ સાથ ેવાતો થઈ, વાલી માયો ગયો, સમરુનુ ંતરર્ થયુ,ં 

લંકાનુ ંદહન થયુ,ં રાવર્, કુભંકર્થનુ ંહનન થયુ.ં બસ રામાયર્ પરૂં થયુ.ં] 

58. आताग दवेान ्नमस्यषतत, तप: कुवगषतत रोषगर्:। 

षनधगना: दानम ्इच्छषतत, वदॄ्धा नारी पषतव्रता॥  

[દેુઃખી માર્સ દવેન ેપગ ેલાગ ેછે. રોગી માર્સ તપ કર ેછે. ષનધથન માર્સ દાનન ેઝંખ ેછે. વધૃધ નારી પષતવ્રતા 

બન ેછે !] 

59. आलस्य ंषह मनषु्यार्ा ंिरीरस्थो महाररपःु। 

नास्त्यदु्यमसमो बतधःु कुवागर्ो नावसीदषत॥  

[આળસ એ માર્સના શરીરમા ંરહલેો તનેો મોટો શત્ર ુછે. ઉદ્યમ જેવો કોઈ બધં ુનથી. ઉદ્યમ કરનારો કદી નાશ 

પામતો નથી.] 
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60. आिा नाम मनषु्यार्ा ंकाषचदाियगिॄङखला। 

यया बद्धा: प्राधावषतत मुक्ताषस्तष्ठषतत पङ्गुवत॥्  

[આશા નામનુ ંમનુષ્યનુ ંબધંન ભાર ેઅદ્દભતુ બધંન છે. આ બધંનથી બધંાયલેો માર્સ દોડવા લાગ ેછે તો આ 

બંધનથી મકુત થયેલ માર્સ અપગંની જેમ ષસ્થર થઈ જાય છે !] 

61. आस्त ेभग आसीनस्य ऊध्र्वषस्तष्ठषत षतष्ठतः। 

िते ेषनपद्यमानस्य चराषत चरतो भगः॥  

[મહાભારતનો શ્લોક છેેઃ જે માર્સ કામ કયાથ ષવના બઠેો રહે તનેુ ંનસીબ બઠેલેુ ંરહ ેછે. જે ઊભો ઊભો ષવચાર 

કયાથ કર ેછે તનેુ ંનસીબ પર્ ઊભુ ંજ રહી જાય છે. જે માર્સ ઊંઘી જાય તેનુ ંનસીબ ઊંઘી જાય છે પર્ જે 

ચાલતો જ રહ ેતનેુ ંનસીબ ચાલવા લાગ ેછે.] 

62. आहारषनद्राभयमथैनु ंच सामातयमेतत ्पिषुभनगरार्ाम।् 

धमो षह तिेाम ्अषधकोषवििेो धमरे् हीना: पिषुभ: समाना:॥  

[આહાર, ષનરા, ભય અન ેમથૈુનની બાબતમા ંપશ ુઅન ેમાર્સમાં કોઈ ફરક નથી. માર્સમા ંધમથ એક એવી ચીજ 

છે જે પશુંમા ંહોતી નથી. આથી ધમથ ષવનાનો માર્સ પશ ુજેવો જ લખેાય.] 

ઇ-ઈ 

63. इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः।  

[અહી જઈશ તો ભ્રિ થઈશ. ત્યા ંજઈશ તો નિ થઈશ.] 

64. इदमद्य कररष्याषम श्वः कतागषस्म इषत वाकदनम।् 

कालो हरषत सपं्रातो नदीवगे इव द्रमुम ्॥ 

જેમ નદીમા ંઆવલેુ ંપરૂ પોતાના વગેમા ંવકૃ્ષન ેતાર્ી જાય છે તમે આ કામ આજે કરીશ આ કામ કાલ ેકરીશ એવી 

વાતો કરનારાન ેસમયનુ ંપરૂ પોતાની સાથ ેખેંચી જાય છે. 

65. ईिावास्यषमद ंसव ंयत ्ककञ्च जगत्या ंजगत।् 

तने त्यके्तन भञु्जीथा मा गधॄ: कस्यषस्वद ्धनम॥्  

ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનો તત્વજ્ઞાનીઓન ેખૂબ જ ષપ્રય એવો શ્લોક. જડ અન ેચેતનતત્વના બનલેા આ જગતના 

અુંએ અુંમા ંઈશ્વર છે અન ેત ેજ તેનો સ્વામી છે. આ જગતન ેમાર્ પર્ ત્યાગના ભાવ સાથ ેમાર્. એવુ ં

માનતો નષહ ક ેતારા એકલાની કોઈ ચીજ છે. જે કઈં છે તનેા પર અન્દ્યનો પર્ એટલો જ અષધકાર છે. અન્દ્યના 

અષધકારન ેકદી છીનવી લતેો નષહ. 
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ઉ-ઊ 

66. उत्तमो नाषतवक्ता स्यात ्अधमो बहु भाित।े 

न काञ्चन ेर्धवषनस्तादक्ृ यादक्ृ कासं्य ेप्रजायत॥े  

[નકામો માર્સ બહુ બોલ બોલ કર ેએટલ ેઉિમ વકતા બની જતો નથી. સોનાનો જેટલો અવાજ આવ ેતનેા 

કરતા ંકાસાનો અવાજ અનકેગર્ો આવ ેછે.] 

67. उषत्तष्ठत जाग्रत प्राप्य वराषन्नबोधत। 

क्षरुस्य धारा षनषिता दरुत्यया दगु ंपथस्तत्कवयो वदषतत॥  

[કઠોપષનિદ અધ્યાય-૧ વલ્લી-૩નો શ્લોકેઃ ઊઠો જાગો તમારાથી ચડડયાતા જાર્કારો પાસેથી જ્ઞાન મળેવો. 

કષવઓ (એટલ ેક ેષવધવાનો) કહ ેછે કે જ્ઞાનપ્રાષતતનો માગથ છરીની ધાર પર ચાલવા જેવો આકરો છે.] 

68. उत्पद्यतत ेषवलीयतत ेदररद्रार्ा ंमनोरथाः।  

 

[ગરીબ માર્સન ેમનમા ંઇચ્છાઓ જાગતી રહ ેન ેભલૂાતી રહ.ે તેનુ ંપડરર્ામ કઈં ન આવ.ે]  

69. उत्सवषप्रयाः खल ुमनषु्याः।  

[કાષલદાસનુ ંકથનેઃ બધા માર્સોન ેતહવેાર માર્વા ગમ ેછે.] 

70. उत्साहो बलवानायग नास्त्यतु्साहात्परं बलम।् 

सोत्साहस्य च लोकेि ुन ककंषचदषप दलुगभम॥्  

[ઉત્સાહમા ંખૂબ બળ હોય છે. ઉત્સાહથી વધ ુમોટુ ંબળ કોઈ નથી. એટલ ેઉત્સાહી માર્સો માટ ેકોઈ કામ 

અઘર ંનથી.]  

71. उदय ेसषवता रक्तो रक्तिास्तमन ेतथा। 

सम्पत्तौ च षवपत्तौ च साधनूामकेरूपता॥  

[ઊગતો સૂરજ લાલ રગંનો હોય છે, આથમતો સરૂજ પર્ લાલ રગંનો જ હોય છે. સજ્જન માર્સના રગં ઢગં 

સુખમા ંક ેદેુઃખમા ંસરખા જ રહ ેછે.] 
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72. उदारस्य तरॄ् ंषवत्त ंिरूस्य मरर् ंतरॄ्।ं 

षवरक्तस्य तरॄ् ंभायाग षनस्पहॄस्य तरॄ् ंजगत॥्  

[ઉદાર માર્સન ેધનનુ ંમહત્વ તર્ખલા જેટલ ુહોય છે, શરૂવીર માર્સન ેમોત તર્ખલા જેટલુ ંતચુ્છ લાગ ેછે, 

સંસારમા ંરસ ન હોય તવેા માર્સને પત્નીની કોઈ કીમત હોતી નથી તો જે ષનસ્પહૃી માર્સ છે તેન ેઆખુ ંજગત 

તર્ખલા જેવુ ંનકામુ ંલાગ ેછે.] 

73. उद्धरेदात्मनात्मान ंनात्मानमवसादयते।् 

आत्मैव ह्मात्मनो बधं:ु आत्मवै ररपरुात्मन:॥  

[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદશેેઃ આત્માનો ઉધધાર આત્મા વડ ેજ કરવો જોઈએ. આત્માની કદી અવનષત થવા ન દવેી 

જોઈએ. આત્મા જ આત્માનો બંધ ુછે અન ેઆત્મા જ આત્માનો શત્ર ુછે.] 

74. उद्यमस्साहस ंधयै ंबषुद्धश्िषक्तः पराक्रमः। 

िड् एत ेयत्र वतगतत ेदवेः तत्र सहायकृत् ॥  

[જ્યા ંઉદ્યમ, સાહસ, ધયૈથ, બષુધધ, શષકત અન ેપરાક્રમ એ છ બાબત હોય ત્યા ંપ્રભનુી બધી મદદ મળી રહે છે.] 

75. उद्यमने षह षसद्धर्धयषतत कायागषर् न मनोरथःै। 

न षह सतुस्य लसहंस्य प्रषविषतत मखु ेमृगाः॥  

[માત્ર મનના ઘોડા દોડાવ્ય ેનષહ મહનેત કરવાથી જ કામ થાય. ચસહં જો સતૂો રહ ેતો એના મોંમા ષશકાર થવા 

હરર્ો સામથેી ન આવ.ે] 

76. उद्योषगन ंपरुुि लसहंमपुषैत लक्ष्मीः।  

[મહનેત કરતા હોય તવેા પરાક્રમી પરુિ પાસ ેજ લક્ષ્મી આવ ેછે.] 

77. उपकारगहृीतने ित्ररु्ा ित्रमुरु्धदरेत।् 

पादलि ंकरस्थने कण्िकेनवै कण्िकम॥्  

[શત્રનુી મદદ લઈન ેશત્રનુો નાશ કરવો જોઈએ. પગમા ંકાટંો લાગ ેતો બીજા કાંટાનો ઉપયોગ કરી કાઢી નખાય.] 

78. उपकारोऽषप नीचाना ंअपकारो षह जायत।े 

पयःपान ंभजुङ्गाना ंकेवल ंषविवधगनम्॥  

[અધમ માર્સ પર ઉપકાર કરો તો તનેા બદલ ેઅપકાર જ મળ.ે સાપન ેદધૂ પીવડાવો તો તનેુ ંઝેર ઓર વધ.ે]  
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79. उपमा काषलदासस्य भारवरेथगगौरवम्। 

दषण्डनः पदलाषलत्य ंमाघ ेसषतत त्रयो गरु्ाः॥  

[ઉપમા કાષલદાસની વખર્ાય. શબ્દન ેઅથથગૌરવ અપથવામા ંભારષવ બેજોડ છે. પદલાષલત્ય તો દષણ્ડ જેવુ ંકોઈનુ ં

ન થાય. પર્ માઘની કષૃતઓમા ંઆ ત્રર્ ેષવષશિતા જોવા મળ ેછે.] 

80. उष्ट्रार्ा ंषववाहिे ुगीत ंगायषतत गदगभाः। 

परस्परं प्रिसंषतत अहो रूप ंअहो र्धवषनः॥  

[ઊંટના લનનમા ંગધડેા ગીત ગાય છે અન ેબન્દ્ન ેએક બીજાના વખાર્ કર ેક ેવાહ શુ ંતાર ંરૂપ છે ન ેવાહ શુ ંતારો 

કઠં છે !] 

એ-ઐ-ઓ-ઔ-અ-ંઅેઃ 

81. एक एव खगो मानी षचरंजीवत ुचातकम।् 

षियत ेवा षपपासात ेयाचत ेवा परंुदरम॥्  

[હ ેચાતક, તું અમર રહ.ે તુ ંબધા પક્ષીમા ંશ્રિે છે કારર્ ક ેતુ ંએક જ એવુ ંપક્ષી છે જે તરસ લાગ ેત્યાર ેમાત્ર 

ઈન્દ્રદવેતા પાસ ેયાચના કર ેછે અથવા મોત વહાલુ ંકર ેછે. (ચાતક માત્ર આકાશમાથંી પડતુ ંપાર્ી પીએ છે. એ 

ષસવાય અન્દ્ય પાર્ી નષહ એવી દતંકથા છે.)] 

82. एकं सद ्षवप्रा: बहुदा वदषतत। 

अलि ंयम ंमातररश्वानम ्आहु:॥  

[‘અલ્લાહો અકબર’નો પગૈામ આ જગતન ેમળ્યો તનેા સેંકડો વિથ અગાઉ ઉપષનિદમા ંએ જ વાત ઘર્ી વખત 

કહવેાઈ ગઈ છે. એક જ સત્ય એટલ ેક ેએક જ ઈશ્વર છે. ફકત ષવધવાનો તને ેજુદા જુદા નામ આપ ેછે. અષનન, 

યમ, માતડરશ્વા, વાય ુએ બધુ ંઅત ેતો એકનુ ંએક જ છે.] 

83. एकेनाषप सवुकृ्षरे् पषुष्पतने सगुषतधना। 

वाषसत ंतिन ंसवगम ्सपुतु्ररे् कुल ंयथा॥  

[એક સુદંર પષુ્પ આખા ઝાડન ેસગુધંથી મઘમઘતુ ંકરી દ ેછે. એવી જ રીત ેએક સપુતુ્રથી આખા કુટમુ્બનુ ંનામ 

રોશન થઈ જાય છે.] 

84. एकोऽह ंबहु स्याम ्प्रजायये।  

[હુ ંએક છંુ પર્ અનકે રૂપ ધારર્ કર ંછંુ.] 
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85. अंग ंगषलत ंपषलत ंमणु्ड ंदिनषवहीन ंजात ंतणु्डम।् 

वदृ्धो याषत गहृीत्वा दण्ड ंतदषप न मञु्चत्यािाषपण्डम॥्  

 

[જગતગરુ શકંરાચાયથનો ઉપદશેેઃ વધૃધાવસ્થાથી શરીર જજથડરત થઈ ગયુ ંછે, માથાના વાળ સફદે થઈ ગયા છે, 

દાતં પડી ગયા છે, લાકડીના ટેક ેચાલવુ ંપડ ેછે છતા ંઆશાઓના બધંન હજી છૂટતા નથી.] 

ક 

86. कतया वरयत ेरुप ंमाता षवत्त ंषपता श्रतुम् । 

बातधवाः कुलषमच्छषतत षमष्टान्नम ्इतरेजनाः॥  

[લનનની પસદંગીમા ંકન્દ્યા રૂપને, માતા સંપષિન,ે ષપતા ષશક્ષર્ન ેઅન ેભાઈઓ કળુન ેમહત્વ આપ ેછે. બાકીના 

બધાન ેતો ષમિાનમા ંશુ ંખાવા મળશ ેએ વાતમા ંજ રસ હોય છે.] 

87. कराग्र ेवसत ेलक्ष्मीः करमर्धय ेसरस्वती। 

करमलू ेत ुगोषवतदः प्रभात ेकरदिगनम्॥  

[કરના ઉપરના ભાગમા ંલક્ષ્મી વસ ેછે, કરના વચ્ચનેા ભાગમા ંસરસ્વતી રહ ેછે તો કરના નીચનેા ભાગમા ં

કૃષ્ર્નો વાસ છે માટ ેસવાર ેઊઠીને સૌથી પહલેા કરના દશથન કરવા જોઈએ.  

 

લક્ષ્મીની ગર્તરી આગંળી વડ ેકરાય એટલ ેલક્ષ્મી કરાગ્ર ેરહ ેછે, કલમ બ ેઆગંળી અન ેઅગંઠુા વચ્ચ ેપકડવી પડ ે

એટલ ેસરસ્વતીનો ષનવાસ કરમધ્ય ેલેખાય અન ેકરની બધી ષહલચાલનો આધાર કાંડા પર રહ ેછે એટલ ેજગતનો 

નાથ કરમલૂમા ંરહ ેછે એવુ ંઅથથઘટન પર્ કરવામા ંઆવ ેછે. અપના હાથ જગન્દ્નાથ અથાથતૃ્ ‘આપર્ો હાથ જ 

આપર્ો ભગવાન છે’ એ કહવેત જેવો જ ધ્વષન આ શ્લોકમાથંી ઉપસ ેછે.]  

88. कताग कारषयता चवै प्ररेकि अनमुोदकः। 

सकृुत ेदषु्कृत ेचाषप चत्वारः समभाषगनः॥  

[કોઈ કામ ભલ ેસાર ંહોય ક ેખરાબ પર્ ત ેકામ કરનાર, ત ેકામ કરાવનાર, ત ેકામની પ્રેરર્ા આપનાર અન ેત ે

કામનુ ંસમથથન કરનાર એ ચાર ેજર્ તે કામના સરખા ભાગીદાર ગર્ાય.]  

89. कमगण्यवेाषधकारस्त ेमा फलिे ुकदाचन। 

मा कमगफलहतेभुूगमाग त ेसङ्गोऽस्त्वकमगषर्॥  
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[ભગવદૃ્ ગીતામા ંભગવાનનો ઉપદશેેઃ તારો અષધકાર ફકત કમથ કરવા પરૂતો છે. ફળ પર કદાષપ નષહ. એટલ ેતાર ં

મન તુ ંકમથના ફળ પર કયાર ેય કષેન્દ્રત કરીશ નષહ. અન ેકદી કમથ ન કરવામા ંપર્ આસષકત રાખીશ નષહ.]  

90. कस्यकैातत ंसखुम ्उपनत ंद:ुखम ्एकातततो वा। 

नीचर्ै गच्छषत उपरर च दिा चक्रनषेमक्रमरे्॥ 

[કાષલદાસના મઘેદતૂ કાવ્યમા ંઆ તત્વજ્ઞાન પીરસાયુ ંછેેઃ કોન ેજીવનમા ંસતત સખુ મળ ેક ેસતત દેુઃખ મળ ેછે ? 

ચક્રાકાર ેફરતી વસ્તુમા ંજેમ ઉપરનો ભાગ નીચનેા ભાગનુ ંસ્થાન લ ેઅન ેનીચનેો ભાગ ઉપરના ભાગનુ ંસ્થાન લ ે

તેમ સખુ અન ેદેુઃખ એક બીજાના સ્થાન ેસતત આવતા જ રહ ેછે.]  

91. काकः कृष्र्ः षपकः कृष्र्ः को भदेः षपककाकयोः। 

वसततसमय ेप्रात ेकाकः काकः षपकः षपकः॥  

[કાગડો કાળો હોય છે, કોયલ પર્ કાળી હોય છે. બન્દ્ન ેવચ્ચે ફરક શુ ંછે? વસંત ઋત ુઆવ ેકાગડાનુ ંકાગડાપું 

અન ેકોયલનુ ંકોયલપું આપમળે ેપરખાઈ આવ ેછે.]  

92. काकचषे्टा वकोर्धयान ंश्वानषनद्रा तथवै च। 

अल्पहारी गहृ्तत्यागी षवद्याथी पचंलक्षण्म्॥  

[સાચા ષવદ્યાથીના આ પાચં લક્ષર્ છેેઃ કાગડા જેવી ચકોર નજર, બગલા જેવુ ંપાકુ ંધ્યાન, શ્વાન જેવી અલ્પ 

ષનરા, ઓછો આહાર અન ેઘરની માયાનો ત્યાગ.]  

93. काकस्य कषत दतता वा मिेस्याण्ड ेककयत्पलम।् 

गदभ ेकषत रोमाषर् व्यथिैा षवचारर्ा॥  

[કાગડાની ચાચંમા ંદાતં કટેલા છે ? દેડકાએ ઈંડા કેટલા મકૂયા છે ? ગધેડાના શરીર પર વાળ કટેલા છે ? એવી 

તદ્દન વ્યથથ ગર્તરીઓ કયાથ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી.]  

94. कातताषवयोगः स्वजनापमान ंऋर्स्य ििे ंकुनपृस्य सवेा। 

दाररद्र्यभावाद ्षवमुख ंच षमत्र ंषवनाषिना पञ्च दहषतत कायम्॥  

[ષપ્રય વ્યષકતનો ષવયોગ, સ્વજન પાસથેી મળલેુ ંઅપમાન, ચકૂવવુ ંબાકી રહતેુ ંદવેુ,ં ખરાબ માષલકની નોકરી અન ે

ગરીબાઈના કારર્ ેષમત્ર ખોઈ બેસવો એ પાચં વસ્ત ુએવી છે ક ેજે તમન ેઅષનન ષવના સતત બાળતી રહ.ે]  

95. कातपचृ्छामः सरुाः स्वग ेषनवसामो वय ंभषुव। 

ककं वा काव्यरसः स्वादःु ककंवा स्वादीयषस सधुा॥  
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[પછૂવુ ંકોન ે? દવે બધા સ્વગથમા ંછે અન ેઅમ ેધરતી પર. અમાર ેમાત્ર એટલુ ંજાર્વુ ંછે ક ેવધ ુસ્વાદમય શુ ંછે ? 

કાવ્યરસ ક ેઅમતૃ ?]  

96. कायागथीर् भजत ेलोकः यावत्कायगम ्न षसर्धयषत। 

उत्तीर् ेच परे पारे नौकाया ककं प्रयोजनम॥्  

[જ્યા ંસધુી ધારલેુ ંકામ નીકળી ન જાય ત્યા ંસધુી માર્સ બીજાન ેભજે છે. એક વખત નદી પાર ઉતરી ગયા પછી 

હોડકુ ંશુ ંકામ આવ ે?] 

97. कायिे ुमतत्री करर्िे ुदासी भोज्यिे ुमाता ियनिे ुरम्भा। 

धमागनकूुला क्षमया धररत्री भायाग च िाड्गणु्यवतीह दलुगभा॥  

[મહત્વના કામમા ંમદદનીશ, ઘરના કામમા ંનોકરાર્ી, ભોજન કરાવવામા ંમાતા, સહશયનમા ંઅતસરા, ધમથની 

બાબતમા ંસહધર્મથર્ી અન ેધરતી જેટલી ક્ષમાશીલ આ છ ગરુ્ ધરાવતી પત્ની મળવી દલુથભ છે.] 

98. काल ेमदृर्ु यो भवषत काल ेभवषत दारुर्ः। 

स व ैसखुम ्अवाप्नोषत लोकेऽमषुष्मन्न ्इहवै च॥  

[જે માર્સ સમય આવ્ય ેમદૃ ુબની શક ેઅન ેસમય આવ્ય ેઆકરો બની શક ેત ેજ આ લોકમા ંસખુી થઈ શક.ે] 

99. कालो वा कारर् ंराज्ञः राजा वा कालकारर्।ं 

इषत त ेसिंयो मा भतू ्राजा कालस्य कारर्म॥्  

[સૂષચત અથથેઃ તમ ેજે કઈં છો ત ેસજંોગોન ેકારર્ ેછો કે તમારી આજુબાજુ જે સજંોગો છે ત ેતમાર ેકારર્ ેછે 

એવી કોઈ શકંા મનમા ંરાખશો નષહ. તમારા સજંોગો તમારા કારર્ ેજ છે. તમ ેજ તનેા સ્વામી છો. સમયના 

કારર્ ેરાજા નથી રાજાના કારર્ ેસમય છે.] 

100. काव्यिास्त्रषवनोदने कालो गच्छषत धीमताम।् 

व्यसनने त ुमखूागर्ा ंषनद्रया कलहने वा॥  

[બુષધધમાન માર્સનો સમય કાવ્ય, સાષહત્ય ન ેશાસ્ત્રની ચચાથમા ંપસાર થાય છે. જ્યાર ેમખૂથ માર્સ વ્યસનના 

સવેનમા,ં ઊંઘવામા ંક ેઝગડા કરવામા ંપોતાનો સમય વડેફ ેછે.] 

101. काव्यिे ुनािकं रम्य ंतत्र रम्य ंिकुततला। 

तत्राषप च चतथूोऽङ्को तत्र श्लोकचतषु्टयम्॥  
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[બધા કાવ્યોમા ંનાટક સૌથી સરસ ગર્ાય, બધા નાટકમા ંઅષભજ્ઞાન શાકુતંલમૃ્ નાટક વધ ુસરસ છે. શાકુંતલમૃ્ મા ં

તેનો ચોથો અકં સૌથી સરસ છે અન ેચોથા અંકમા ંતનેા ચાર શ્લોક સૌથી સરસ છે.] 

102. ककं वाससा इत्यत्र षवचारर्ीय ंवासः प्रधान ंखल ुयोग्यताय।ै 

पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ स्वकतया ंकदगम्बरं वीक्ष्य षवि ंसमदु्रः॥  

[કપડાંથી શુ ંથાય એ ષવચારવા જેવી વાત છે. યોનયતા માપવાનુ ંસૌથી મહત્વુ ંસાધન કપડા છે. ષવષ્ુનુ ંસુદંર 

પીતામ્બર જોઈ રત્નાકર ેપોતાની પતુ્રી તને ેઆપી જ્યાર ેડદગમ્બર ષશવજીન ેજોઈન ેઝેરનો કટોરો ધયો !]  

103. ककम ्अिक्तय ंबषुद्धमता ंककम ्असार्धय ंषनिय ंदढंृ दधताम।् 

ककम ्अिक्तय ंषप्रयवचसा ंककम ्अलभ्यमं ्इहोद्यमस्थानाम्॥  

[જેમની પાસ ેબષુધધ છે તેમના માટ ેકશુ ંઅશકય નથી. જેમનો ષનશ્ચય રઢ છે તમેના માટ ેકશુ ંઅસાધ્ય નથી. 

જેમની વાર્ી મીઠી છે તેઓ કોઈ પર્ કામ કરાવી શક ેછે. જેઓ ઉદ્યમશીલ છે તેમના માટ ેકોઈ વસ્ત ુઅલભ્ય 

નથી.]  

104. कुलस्याथ ेत्यजदेकेम ्गाम्स्याथ ेकुलम्त्यजते।् 

गाम ंजनपदस्याथ ेआत्माथ ेपषॄथवीम ्त्यजते॥्  

[મનસુ્મષૃત અનસુાર કળુના ભલા માટ ેએકાદ વ્યષકતને ત્યજવી, ગામના ભલા માટ ેકળુન ેત્યજવું, જનપદ એટલ ે

ક ેમોટા ષવસ્તારના ભલા માટ ેગામન ેત્યજવુ ંઅન ેઆત્માના ઉધધાર માટ ેસમગ્ર પથૃ્વી ત્યજવી ઈચ્છનીય છે.] 

105. कुसमु ंवर्गसपंन्नगंतधहीन ंन िोभत।े 

न िोभत ेकक्रयाहीन ंमधरंु वचन ंतथा॥  

[પુષ્પ રગંમા ંભલ ેગમ ેતેટલુ ંસાર ંહોય પર્ સગુધં ષવનાનુ ંહોય તો ત ેશોભ ેનષહ. ત ેજ રીત ેજેન ેઅમલમા ંન 

મૂકવાના હોય તવેા મીઠા વચનો શોભતા નથી.] 

106. कृतस्य करर् ंनाषस्त मतृस्य मरर् ंतथा। 

गतस्य िोचना नाषस्त येततेद ्वेदषवदा ंमतम्॥  

[જે કામ થઈ ગયુ ંત ેથઈ ગયુ.ં ત ેકામ નથી થયુ ંએવુ ંથઈ શકતુ ંનથી. જેમક ેકોઈનુ ંમરર્ થઈ જાય ત ેથઈ જાય. 

તેન ેપાછંુ પલટાવી શકાય નષહ. એટલ ેજ વદેના જાર્કારોનો મત છે ક ેવીતી ગયેલી વાતનો શોક કરવો ન 

જોઈએ.] 

107. कृपर्ने समो दाता न भतूो न भषवष्यषत। 

अस्पृिन्नवे षवत्ताषन यः परेभ्यः प्रयच्छषत॥  
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[કપૃર્ જેટલો મોટો દાનવીર આ જગતમા ંથયો નથી અન ેથશ ેનષહ કેમક ેકૃપર્ પોતાનુ ંબધુ ંધન આખી ચજંદગી 

સુધી હાથથી સ્પશથ પર્ કયાથ ષવના સાચવી રાખીન ેબીજાન ેઆપી દ ેછે.]  

108. केयरूाषर् न भिूयषतत परुुि ंहारा न चतद्रोज्ज्वलाः 

न नान ंन षवलपेन ंन कुसमु ंनालकृंता मधूगजाः। 

वाण्यकेा समलकंरोषत परुुि ंया ससं्कृता धायगत े

क्षीयतत ेखल ुभिूर्ाषन सतत ंवाग्भिूर् ंभिूर्म्॥  

[માર્સ શોભ ેશનેાથી ? હાથમા ંપહરેેલા સુદંર બાજુબધંથી ? ગળામા ંપહરેેલા ચરંસમા ઊજળા હારથી ? 

સ્નાનથી મળતી સ્વચ્છતાથી ? દહે પર લગાડેલા ષવલેપનથી ? પુષ્પોથી ? વાળની સરસ ગૂથંર્ીથી ? હા, 

શોભાની આ બધી ચીજો જરૂર સારી લાગ ેછે પર્ તનેાથી અનેકગર્ી ચડડયાતી શોભા તનેા મુખમાથંી નીકળતી 

સસં્કારી વાર્ીની છે. સસં્કારપરૂ્થ વાર્ીની શોભા પાસ ેઅન્દ્ય બધી શોભા ઝાખી પડી જાય છે.]  

109. को न याषत वि ंलोके मखु ेषपण्डने परूरतः। 

मृदङ्गो मखुलपेने करोषत मधरुर्धवषनम॥्  

[‘ખવડાવો’ તો કોર્ તમારા વશમા ંન આવ ે? મદૃગંના મોઢ ેલપે કરો તો તમેાથંી પર્ મધુર અવાજ આવવો શરૂ 

થઈ જાય છે.] 

110. को षह भारः समथागना ंककम ्दरंू व्यवसाषयनाम।् 

को षवदिेः सषवद्याना ंकः परः षप्रयवाकदनाम्॥  

[તાકાતવર માર્સન ેભાર ઉપાડવો ભાર ેન પડ.ે ધધંો કરતો હોય તેન ેકોઈ સ્થળ દરૂ ન લાગ.ે જેની પાસ ેષવદ્યા 

હોય તને ેદશે ક ેપરદશે સરખા ંજ લાગ.ે જે સરસ મીઠી વાતો કર ેતનેે કોઈ પારકુ ંન રહ.ે] 

111. क्रोधाद्भवषत समंोहः समंोहात्स्मषृतषवभ्रमः। 

स्मषृतभ्रिंाद ्बषुद्धनािो बषुद्धनािात्प्रर्श्यषत॥  

[ભગવત ગીતાના આ શ્લોકમા ંભગવાન અજુથનન ેઉપદશે આપતા સમજાવ ેછે ક ેક્રોધથી ભાન ભલૂી જવાય છે. 

ભાન ભલૂલેા માર્સન ેયાદ રાખવા જેવી વાતો યાદ આવતી નથી. આ ષવસ્મૃષતન ેકારર્ ેમગજ કામ કરતુ ંનથી 

અન ેજેનુ ંમગજ કામ ન કર ેતેનુ ંસાવ ધનોતપનોત નીકળી જાય છે.] 

112. कः कालः काषन षमत्राषर् को दिेः को व्ययागमौ। 

कस्याह ंका च म ेिषक्तररषत षचतत्य ंपनुः पनुः॥  

 

http://aksharnaad.com/


An http://aksharnaad.com E-book Page 23 
 

[અત્યાર ેસજંોગો કવેા છે, કોર્ મારા ષમત્રો છે, હુ ંકયા ષવસ્તારમા ંરહુ ંછંુ, મારી આવક અન ેખચથ કેટલા છે, હુ ં

કોર્ છંુ, અન ેમારી શષકત કટેલી છે - આ છ બાબતો દરકે માર્સ ેફરી ફરી જોતા ંરહવેુ ંજોઈએ.] 

ખ 

113. खद्योतो द्योतत ेतावद ्यवन्नोदयत ेििी।  

उकदत ेत ुसहस्रािंौ न खद्योतो न चतद्रमा:॥  

[ જ્યા ંસધુી ચરંમા ઊગતો નથી ત્યા ંસધુી આષગયો ચમકે છે. એક વખત સરૂજ ઊગ ેપછી ન તો ચરંનો કોઈ 

ભાવ પછેૂ ક ેન તો આષગયાનો કોઈ પિો લાગ ેછે.]  

114. खलः करोषत दवुृगत्त ंननू ंफलषत साधिु।ु 

दिाननोऽहरत ्सीता ंबतधन ंत ुमहोदधःे॥  

[એવુ ંઘર્ી વખત બન ેછે ક ેકોઈ ખરાબ માર્સ ખોટુ ંકામ કર ેપર્ તનેુ ંખરાબ પડરર્ામ સારા માર્સ ેવઠેવુ ંપડ.ે 

દશ માથાવાળો રાવર્ સીતાનુ ંહરર્ કરી ગયો પર્ બધંન સમરુન ેવઠેવાનો વારો આવ્યો.] 

ગ 

115. गहना कमगर्ो गषतः।  

[કમથની ગષત ગહન છે. સમજી શકાતી નથી.] 

116. गुर्वज्जनससंगागत ्याषत नीचोऽषप गौरवम।् 

पुष्पमालाप्रसङ्गने सतू्रम ्षिरषसधायगत॥े  

[ગરુ્વાન માર્સોના સસંગથમા ંરહવેાથી ઓછી લાયકાતવાળા માર્સોન ેપર્ ગૌરવ મળી જાય છે. પષુ્પમાળામા ં

રહવેાન ેકારર્ ેસાધારર્ દોરાન ેપર્ ગળામા ંમાનભયુું સ્થાન મળ ેછે.] 

117. गुर्ाः पजूास्थानम ्गषुर्ि,ु न च वय,ं न च ललगं।ं  

[ભવભષૂતકૃત ઉિરરામચડરતમા ંઆ કથન છેેઃ ગરુ્વાન માર્સોની પજૂા તનેી વય ક ેચલગંના આધાર પર નષહ પર્ 

તેના ગરુ્ જોઈન ેકરાય છે.]  

118. गुर्रैुत्तमतायंाषत नोच्चरैासनसषंस्थत:। 

प्रासादषिखरस्थोषप काक: ककं गरुडायत॥े  

http://aksharnaad.com/


An http://aksharnaad.com E-book Page 24 
 

[કોઈ પર્ માર્સની લાયકાત ત ેકયા સ્થાન ેષબરાજે છે તેના પરથી નષહ પર્ તનેા ગરુ્ો કવેા ંછે ત ેઆધાર ેજ 

અકંાય. કોઈ કાગડો ઊડીન ેઊંચા મહેલના ષશખર પર બસેી જાય એટલ ેત ેગરડ થોડો થઈ જાય? 

ઘ 

119. घिं षभतद्यात ्पिं षछतद्यात ्कुयागद्रासभरोहर्म।् 

यने केन प्रकारेर् प्रषसद्धः परुुिो भवते॥्  

[ઘરના વાસર્ ફોડીન,ે પોત ેપહરેેલા કપડા ંફાડીન,ે ગધડેા ઉપર સવારી કરીન ેક ેએક યા બીજી કોઈ રીત ે(પ્રષસષધધ 

ભખૂ્યા) માર્સો પ્રષસષધધ મળેવ ેછે જ.] 

120. घषृ्ट ंघषृ्ट ंपनुरषप पनुितदन ंचारुगतधम्। 

षछन्न ंषछन्न ंपनुरषप पनुः स्वाद ुचवैके्षकुाण्डम्। 

दग्ध ंदग्ध ंपनुरषप पनुः काञ्चन ंकाततवर्गम।् 

प्रार्ाततऽेषप षह प्रकृषतषवकृषतजागयत ेनोत्तमानाम॥्  

[ચદંનન ેગમ ેતેટલી વાર ઘસો પર્ ત ેદરકે વખત ેમનોહર સગુધં જ આપશ.ે શરેડીમા ંગમ ેતેટલા ંકાપા મકૂો પર્ 

દરકે વખત ેતનેો રસ મીઠો ન ેમીઠો જ રહેશ,ે સોનાન ેચાહ ેતટેલી વાર તપાવો પર્ તનેો સોનરેી રગં ઝાખંો પડશ ે

નષહ. જે ઉિમ પ્રકષૃત ધરાવતા હોય તઓે મરી જાય પર્ કદી પોતાની ઉિમ પ્રકષૃતન ેન છોડ.ે] 

ચ 

121. चक्रवत्पररवतगतत ेदःुखाषन च सखुाषन च। 

नीचगैगच्छत्यपुरर च दिा चक्रनषेमक्रमरे्॥  

[સુખ અન ેદેુઃખ વારાફરતી આવ્યા જ કર ેછે. ગોળ ગોળ ફરતા ચકડોળમા ંજેમ જે નીચ ેહોય ત ેઉપર આવ ેઅન ેજે 

ઉપર હોય ત ેનીચ ેજાય તવેુ ંજ સુખદેુઃખનુ ંછે. એ ચક્ર ચાલતુ ંજ રહ ેછે.] 

122. चरैवषेत चरैवषेत।  

[ચાલતા રહો, ચાલતા રહો, ચાલતા રહવેામા ંજ કલ્યાર્ છે. ચરવૈષેત ચરવૈષેત સતૂ્રના મળૂ પાચં સુદંર શ્લોક આ પ્રમાર્ ે

હોવાનુ ંમનાય છેેઃ  

 

१-ॐ नाना श्रातताय श्रीरषस्त, इषत रोषहत िशु्रमु। 

पापो निृिरो जन, इतद्र इच्चरतः सखा। चरैवषेत चरैवषेत॥ 
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२- पषुष्पण्यौ चरतो जघं,े भषू्र्रुात्मा फलग्रषहः। 

िरेेऽस्यसवर्े पाप्मानः श्रमरे् प्रपथ ेहताः। चरैवषेत चरैवषेत॥ 

 

३- आस्त ेभग आसीनस्य, ऊर्धवर्स्तगष्ठषत षतष्ठतः। 

िते ेषनपद्यमानस्य, चराषत चरतो भगः। चरैवषेत चरैवषेत॥ 

 

४- कषलः ियानो भवषत, सषंजहानस्त ुिापरः। 

उषत्तष्ठसँ्त्रतेाभवषत, कृत ंसपंद्यत ेचरन।् चरैवषेत चरैवषेत॥ 

 

५- चरन ्व ैमध ुषवतदषत, चरन ्स्वादमुदुमु्बरम।् 

सयूस्यगपश्य श्रेमार् ंयोनग ततद्रयत ेचरन।् चरैवषेत चरैवषेत॥ ] 

 

123. षचततनीया षह षवपदा ंआदाववे प्रषतकक्रया। 

न कूपखनन ंयकंु्त प्रदीत ेवाषतहना गहॄ॥े  

[સંકટ આવ ેત ેપહલેા જ તનેો ઈલાજ ષવચારી રાખવો જોઈએ. આગ લાગ ેપછી કવૂો ખોદવા ન બેસાય.] 

છ 

124. षछन्नोऽषप रोहषत तरुः क्षीर्ोऽप्यपुचीयत ेपनुितद्रः। 

इषत षवमृिततः सततः सततप्यतत ेन षवप्लतुा लोके॥  

[ભતુથહડરના નીષતશતકનો આ શ્લોક છેેઃ વકૃ્ષન ેકાપો તો તે ફરી ફરી વધ ેછે. ચરં ક્ષીર્ થયા પછી પાછો વધતો 

જાય છે. આ બધી વાત યાદ રાખી સતં માર્સો દેુઃખમા ંપર્ સંતાપ પામતા નથી.] 

જ-ઝ 

125. जयतत ुत ेसकृुषतनो रसषसद्धाः कवीश्वराः। 

नाषस्त एिा ंयिः काय ेजरामरर्ज ंभयम॥्  

http://aksharnaad.com/


An http://aksharnaad.com E-book Page 26 
 

[સુદંર કૃષતઓ રચનારા, ઉરના ઊંડા ભાવન ેશબ્દમા ંઉતારી રસ ષસધધ કરનારા, કષવઓ પર્ જેન ેઉિમ ગર્ ે

એવા મહાકષવઓનો જય હો. તેમની કીર્તથરૂપી કાયાન ેવધૃધાવસ્થા ક ેમરર્નો કોઈ ભય નથી] 

126. जल ेतलै ंखल ेगयुेता ंपात्र ेदान ंमनागषप। 

प्राज्ञ ेिास्त्र ंस्वय ंयाषत षवस्तार वस्तिुषक्तत:॥  

[ઘર્ી બાબતો તેના મળૂભતૂ ગરુ્ધમથન ેકારર્ ેઆપમળે ેષવસ્તાર પામ ેછે. જેમક ેપાર્ીની ઉપર નાખલેુ ંતેલ, દિુ 

માર્સન ેકહવેામા ંઆવલેી ખાનગી વાત, સુપાત્રન ેઆપેલુ ંનાનુ ંસરખુ ંદાન, ડાહ્યા માર્સન ેમળલેુ ંજ્ઞાન આ 

બધુ ંઆપમળે ેફલેાયા કર ેછે.] 

127. जातस्य षह ध्रवुो मतृ्यधु्रुगव ंजतम मतृस्य च। 

तस्मादपररहायऽेथ ेन त्व ंिोषचतमुहगषस॥  

[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદશેેઃ જે માર્સ જન્દ્મ ેછે તનેુ ંમતૃ્યુ ષનષશ્ચત છે. જેમનુ ંમરર્ થાય તનેો ફરી જન્દ્મ થાય 

છે. આ વાતન ેકોઈ માર્સ કોઈ કાળ ેટાળી શક ેનષહ. આવી અષનવાયથ બાબતનો હરખશોક રાખવો ન જોઈએ.] 

128. जानाषम धम ंन च म ेप्रावषॄत्त:। 

जानाम्यधम ंन च म ेषनवषॄत्त:॥  

[મહાભારતમા ંદયુોધન ધવારા બોલાયલેુ ંપ્રષસધધ વાકય. એવુ ંનથી ક ેધમથ શુ ંછે, અધમથ શુ ંછે તેની મન ેખબર 

નથી. પર્ જાર્વા છતા ંહુ ંધમથના માગ ેકદમ મૂકી શકતો નથી અને અધમથના માગથેી પાછો હઠી શકતો નથી.]  

129. जीवो जीवस्य जीवनम।्  

[આ જગતમા ંદરકે જીવનુ ંજીવન બીજા જીવન ેઆધાર ેજ ચાલ ેછે.]  

130. ज्यषे्ठत्व ंजतमना नवै गरु्जै्र्यषे्ठत्वमचु्यत।े 

गुर्ात ्गरुुत्वमायाषत दगु्ध ंदषध घतॄ ंक्रमात॥्  

[મહાનપું જન્દ્મથી મળતુ ંનથી. ધીમ ેધીમ ેગરુ્ોના સચંય વડ ેમહાન થવાય છે. ઘીનો જ દાખલો લો. ઘી સીધુ ં

બનતુ ંનથી. દધૂનુ ંદહીં, છાશ, માખર્ થયા પછી છેવટ ેઘી બન ેછે.] 

ટ-ઠ-ડ-ઢ-ર્-ત-થ 

131. तत ्कमग यत ्न बतधाय सा षवद्या या षवमुक्तय।े 

आयासाय अपरं कमग षवद्या अतया षिल्पनपैरु्म॥्  
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[ષવષ્ુપરુાર્નુ ંઆ કથન છે. ભાવાથથ છે ક ેજે કમથ મનુષ્યન ે(ભવના)બધંનમા ંન બાધં ેત ેસાચુ ંકમથ છે. જે ષવદ્યા 

(ભવના) બધંનમાંથી મષુકત અપાવ ેત ેસાચી ષવદ્યા છે. બાકીના કમથ તો માત્ર કિનું કારર્ બન ેછે અન ેબાકીની 

ષવદ્યા ફકત શોભાના ગાઠંીયા જેવી છે.] 

 

132. तदजेषत तन्नजैषत तद्धदरेू तिषततके। 

तदततरस्य सवगस्य तद ुसवगस्य बायेततः॥ 

(ઈશાવાસ્યોપષનિદ) 

 

[પ્રભ ુછે ભમતા ન ેછતા ંષસ્થર 

 અનંત અતંર ે ન ેસાવ નજીક 

 વ્યાતયા છે  કર્કેર્ની ભીતર 

 છતા ંછે સવથની બહાર સપંૂર્થ] 

133. तदतेत ्क्षततव्य ंजनषन सकलोद्धाररषर् षिव।े 

कुपुत्रो जायते क्वषचदषप कुमाता न भवषत॥  

[દવેી અપરાધ ક્ષમાપના સ્તોત્રનો સુદંર શ્લોકેઃ હ ેસવથનો ઉધધાર કરનારી કલ્યાર્કારી દવેી મારા બધા અપરાધની 

ક્ષમા આપજે કેમક ેકયારકે પતુ્ર કપુતુ્ર બન ેછે પર્ માતા કદી કુમાતા બનતી નથી.] 

134. तावत ्भयस्य भतेव्य ंयावत ्भय ंन आगतम।् 

आगत ंषह भय ंवीक्ष्य प्रहतगव्य ंअिकंया॥  

[પચંતતં્રમા ંઅપાયેલી સોનરેી સલાહેઃ જ્યા ંસધુી ભય સામ ેન આવ ેત્યા ંસધુી ભયથી ડરવુ ંજોઈએ ને એનાથી 

દરૂ રહવેુ ંજોઈએ પર્ એક વખત ભય ઉપષસ્થત થાય ક ેતરુતં અચકાયા ષવના તેના પર પ્રહાર કરવો જોઈએ.] 

135. त ेषह नो कदवसा गताः। 

[ ત ેડદવસો ગયા જ. ભગવાન રામનો ષવિાદયોગ વર્થવવા ભવભષૂતએ રામના મખુમા ંમકૂલેા શબ્દો. 

ઉિરરામચડરતનો આખો શ્લોક આ પ્રમાર્ ેછે.  

 

जीवत्स ुतातपादिे ुनव ेदारपररग्रह े। 

मातषृभषितत्यमानाना ंत ेषह नो कदवसा गताः ॥१२॥  
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હુ ંષપતાજીના ચરર્મા ંજીવતો હતો, નવા નવા લનન થયા હતા. મારી માતાઓની સભંાળ રાખતો હતો. ત ે

ડદવસો ગયા જ. ભવભષૂતની આ કષૃત અનકે રીત ેઅદ્દભતુ છે. ભગવાન રામ માટ ે’ચંડાળ’ શબ્દ વાપરવાની 

ષહમ્મત ભવભષૂત જેવા કષવ જ કરી શક.ે આ કૃષતમા ંભગવાન રામ સીતાત્યાગના પ્રસગંન ેપોતાના ‘ચાંડાલકમથ’ 

તરીક ેવર્થવ ેછે. ] 

136. त्यजषतत षमत्राषर् धनरै्वगहीन ंपुत्राि दाराि सज्जनाि। 

तमथगवतत ंपनुराश्रयषतत अथो षह लोके मनिुस्य बतध:ु॥  

[જ્યાર ેતમારી પાસ ેધન ન હોય ત્યાર ેતમન ેતમારા ષમત્ર, પુત્ર, પત્ની, નજીકના સગાવહાલા બધા છોડીન ે

ચાલ્યા જાય છે. જો તમારી પાસ ેધન આવ ેતો તઓે તમારી પાસ ેપાછા આવ ેછે. આ જગતમા ંતમારો સાચો 

સાથીદાર પસૈો જ છે.] 

137. त्यजते ्क्षधुाताग जननी स्वपुत्र ंखादते ्क्षधुाताग भजुगी स्वमण्डम।्  

बभुषुक्षत: ककं न करोषत पाप ंक्षीर्ा जना षनष्करूर्ा भवषतत॥  

[આચાયથ ષવષ્ુગતુત ચાર્કય ેસેંકડો વિથ પવૂ ેલખલેો જગતની કઠોર વાસ્તષવકતાનુ ંષનરૂપર્ કરતો આ શ્લોક 

આજે પર્ એટલો જ આંખ ઉઘાડનારો છેેઃ ભખૂના દેુઃખની મારી જનતેાન ેઘર્ી વખત પોતાનુ ંસતંાન ત્યાગી 

દવેાની ફરજ પડ ેછે. ભખૂી થયલેી સાપર્ પોતાના બચ્ચાઓન ેપર્ ખાઈ જાય છે. ભખૂ્યો માર્સ કયુ ંપાપ ન કર ે

? જે માર્સની શષકત સાવ ખલાસ થઈ જાય ત ેષનિુર દયાષવહોર્ો થઈ જાય.]  

138. त्यजदे ्धम ंदयाहीन ंषवद्याहीन ंगरंुु त्यजते।् 

त्यजते ्क्रोधमखुीं भाया ंषनःनहेान ्बातधवासं ्त्यजते॥्  

[જેમા ંદયાન ેસ્થાન ન હોય તવેો ધમથ છોડી દવેો જોઈએ. જેની પાસ ેષવદ્યા ન હોય તવેા ગરુનો ત્યાગ કરવો 

જોઈએ. સદા ક્રોધ કરતી પત્નીન ેછોડવી જોઈએ અન ેઆપર્ા માટે સ્નહેભાવ ન ધરાવતા ભાઈન ેવહતેો મકૂી 

દવેો જોઈએ.] 

139. षत्रयाचररत्र ंपरुुिस्य भग्य।ं 

दवैो न जानाषत कुतो नरम॥्  

[સ્ત્રીના બાહ્ય વતથનની પાછળ અન ેપરુિના ભાનયની અદંર શુ ંછૂપાયલેુ ંછે ત ેદવેો પર્ જાર્ી શકતા નથી તો 

સાધારર્ માર્સન ેતો કયાંથી ખબર પડ.ે] 

દ 
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140. दिगन ेस्पिगर् ेवाषप श्रवर् ेभािर्ेऽषप वा। 

यत्र द्रवत्यततरङ्ग ंस नहे इषत कथ्यत॥े  

[જેના દશથન કરવાથી, જેનો સ્પશથ થવાથી, જેનુ ંબોલલેુ ંસાભંળતા ક ેજેન ેકૈંક કહવેા જતા ંતમાર ંહ્રદય ઓગળવા 

લાગ ેત્યાર ેસમજવુ ંક ેતમન ેતનેા માટ ેસ્નહેના અકંરુ ફૂટી ગયા છે.] 

141. दाता लघर्ु अषप सवे्यो भवषत न कृपर्ो महान ्अषप समदृ्धर्धया। 

कूपोऽततः स्वादजुलः प्रीत्य ैलोकस्य न समदु्रः॥ 

[દાતા ગમ ેતટેલો નાનો હોય તો પર્ માનન ેલાયક ગર્ાય. કૃપર્ માર્સ ગમ ેતટેલો સમધૃધ હોય છતા ંનકામો 

ગર્ાય. કવુો નાનો હોવા છતા ંપીવા માટ ેમીઠુ ંપાર્ી આપ ેછે. દડરયા પાસ ેકયાર ેખટૂ ેનષહ તટેલો પાર્ીનો 

ભડંાર છે પર્ તરસ્યાન ેત ેભડંાર શુ ંકામનો ?] 

142. दान ंभोगो नािषस्तस्रो गतयो भवषतत षवत्तस्य। 

यो न ददाषत न भङु्के्त तस्य ततृीय गषतभगवषत॥  

[ભતુથહડરનુ ંઆ કથન છેેઃ દાન, ભોગ અન ેનાશ એ ત્રર્ માગ ેજ ધન જઈ શક ેછે. જે માર્સ દાન ન આપ ેક ે

ઉપભોગ ન કર ેતનેુ ંધન ત્રીજા માગ ેજાય છે એટલ ેક ેનાશ પામ ેછે.] 

143. दजुगनः पररहतगव्यः षवद्यया अलङ्कृतोऽषप सन।् 

मषर्ना भषूितः सपगः ककम ्असौ न भयङ्करः॥  

[દજુથન માર્સ પાસ ેષવદ્યા ન ેજ્ઞાનનો ભડંાર હોય તો પર્ તેનાથી દરૂ રહવેુ.ં નાગની ફરે્ પર મષર્ હોય એટલ ેત ે

કઈં ઓછો ભયકંર થઈ જતો નથી.] 

144. दजुगनः षप्रयवादीषत नतैषिश्वासकारर्म।् 

मध ुषतष्ठषत षजव्हाग्र ेहृदय ेत ुहलाहलम॥्  

[દજુથન માર્સ મીઠી મીઠી વાત કર ેએટલ ેતેનાપર ભરોસો મૂકી ન દવેાય કેમક ેતેની જીભ પર ભલ ેમધ પાથરેલુ ંહોય 

પર્ તનેા ડદલમા ંનકર ંઝેર જ ભરલેુ ંહોય છે.] 

145. दजुगनस्य च सपगस्य वरं सपो न दजुगनः। 

सपो दिषत कालने दजुगनस ्त ुपद ेपद े 

[દજુથન અન ેસપથ એ બન્દ્નમેા ંસપથ વધ ુસારો કેમક ેસપથ તો કયારકે દશં આપ ેપર્ દજુથન ડગલ ેપગલ ેડખં્યા જ 

કર.ે] 
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146. दजुगनने सम ंसख्य ंििेञ्चाषप न कारयते।् 

उष्र्ो दहषत चाङ्गारः िीतः कृष्र्ायत ेकरम॥्  

[દજુથનો સાથ ેદોસ્તી ક ેદશુ્મની કઈં ન કરાય. કોલસો ગરમ થાય તો હાથ દઝાડ ેઅન ેઠંડો થાય તો હાથ કાળા કર.ે] 

147. दबुगलस्य बल ंराजा बालाना ंरोदन ंबलम।् 

बल ंमूखगस्य मौषनत्व,ं चौरार्ाम ्अनतॄम ्बलम्॥  

[દબુળા માર્સનુ ંબળ રાજા છે. બાળકોનુ ંબળ રૂદન છે. મખુથ માર્સનુ ંબળ મૌન છે અન ેજુઠાું ચોરનુ ંબળ 

છે.] 

148. दषु्टस्य दण्डः स्वजनस्य पजूा 

तयायने कोिस्य षह वधगन ंच। 

अपक्षपातः षनजराष्ट्ररक्षा 

पञ्चवै धमागः कषथताः नपृार्ाम्॥  

[આદશથ રાજાની પાચં ફરજ છે. દિુ માર્સોન ેદડં આપવો, પોતાના માર્સોની કદર કરવી, ન્દ્યાયપવૂથક રાજકોિન ે

વધ ુસમધૃધ બનાવવો, ષનષ્પક્ષપાત વષહવટ ચલાવવો અન ેપોતાના રાજ્યનુ ંરક્ષર્ કરવું.] 

149. दषु्टा भायाग िठं षमत्र ंभतृ्यिोत्तरदायकः। 

ससप ेच गहृ ेवासो मतृ्यरेुव न सिंयः॥  

[પત્ની દિુ હોય, ષમત્ર ધુતારો હોય, નોકર સામુ ંમોઢ ેસભંળાવનારો હોય અન ેસાપવાળા ઘરમા ંરાત રહવેાનુ ંહોય 

તો આપર્ો ઘડોલાડવો થઈ જ જવાનો એ વાત સો ટકા સાચી માનજો.] 

150. दरूस्था: पवगता: रम्या: वशे्या: च मखुमण्डन।े 

यरु्धयस्य त ुकथा रम्या त्रीषर् रम्याषर् दरूत:॥  

[ડુગંર દરૂથી રળીયામર્ા લાગ.ે વારાગંનાનુ ંમખુ આઘથેી સાર ંદખેાય. લડાઈની વાતો ફકત સાભંળવામા ંસારી 

લાગ.ે આ ત્રર્યે આઘા સારા બાકી તેમનો અનભુવ લવેા જઈએ તો ખોખરા થઈ જઈએ.] 

151. दरूस्थोऽषप न दरूस्थो यो यस्य मनषस षस्थत:। 

यो यस्य हॄदय ेनाषस्त समीपस्थोऽषप दरूत:॥  

[ચાર્કય ેસરળ ભાિામા ંકહલેુ ંસનાતન સત્યેઃ જેનુ ંસ્થાન આપર્ા ંહયૈામા ંઅષવચળ હોય ત ેભલ ેગમ ેતટેલો દરૂ 

હોય પર્ ત ેકદી દરૂ હોતો નથી. જેન ેમાટ ેઆપર્ા હયૈામા ંકોઈ સ્થાન નથી ત ેભલ ેઆપર્ી સામ ેઊભો હોય 

પર્ ત ેદરૂનો દરૂ જ રહ ેછે.] 
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152. दषृष्टपतू ंतयसते्पाद ंवस्त्रपतू ंजल ंषपबते् । 

सत्यपतू ंवदिेाच ंमनः पतू ंसमाचरेत् ॥  

[આ પર્ ચાર્કયનો ઉપદશે છેેઃ જીવનમા ંદરકે પગલુ ંજોઈ જોઈને મૂકવુ.ં પાર્ી પીવુ ંહોય તો ગાળીન ેપીવુ.ં જે 

કઈં બોલીએ ત ેસાચુ ંછે ક ેનષહ તેનો ષવચાર કરીન ેબોલવુ ંઅન ેજીવનમા ંજે કઈં કામ કરીએ ત ેઆપર્ા મનન ે

પછૂીન ેકરવા ક ેહુ ંજે કઈં કર ંછંુ ત ેબરાબર છે ક ેનષહ.] 

ધ 

153. धनधातयप्रयोगिे ुषवद्यासङ्ग्रहर्िे ुच। 

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जस्सखुी भवते॥्  

[ધનધાન્દ્ય ભગેા કરવામા,ં ષવદ્યાપ્રાષતતમા,ં જમવામા ંઅન ેવ્યાવહાડરક બાબતોમા ંજે માર્સ ખોટી શરમ છોડી દ ે

ત ેસખુી થાય.] 

154. धमो रक्षषत रषक्षतः।  

[જે ધમથનુ ંરક્ષર્ કર ેછે તનેુ ંધમથ રક્ષર્ કર ેછે.] 

155. षधक् तस्य जतम यो लोके षपत्रा षवज्ञायत ेनरः।  

[જે માર્સ પોતાના કાયથના લીધ ેનષહ પર્ ષપતાના નામન ેલીધ ેજાર્ીતો બન ેછે તેનો જન્દ્મ વથૃા છે.] 

દાદીની પ્રસાદી-૨   

જેમ આજે આપર્ી માતભૃાિા ગજુરાતી છે તમે એક સમય ેઆપર્ા પવૂથજોની માતભૃાિા સસં્કતૃ 

હતી. એ રીત ેજોતા ંસસં્કતૃ ભાિા આપર્ી દાદીભાિા કહવેાય. આ દાદીભાિા પાસ ેતો જ્ઞાનનો 

કયાર ેખટૂ ેનષહ તટેલો ષવશાળ ખજાનો છે. આ અખટૂ ભડંારમાથંી માત્ર ચપટીક પ્રસાદી અહીં 

રજૂ કરી છે. આ પ્રસાદીન ે સપુાચ્ય બનાવવા પ્રત્યકે કડંડકાની સાથ ે સાથ ે તનેા ગજુરાતીમા ં

ભાવાથથનુ ં અનપુાન પર્ રજૂ કરાયુ ં છે. 

 

આ પ્રસાદીન ે બ ે ભાગમા ં વહેંચી દવેામા ં આવી છે. અત્ર ે બીજો ભાગ રજૂ કરાયો છે. બીજા 
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ષવભાગમા ં ‘ન’ થી ’જ્ઞ’ સધુીના અક્ષરથી શરૂ થતી પ્રસાદી અપાઈ છે. જ્યાર ે પ્રથમ ભાગમા ં

પ્રાથથનાઓ તથા ‘અ’ થી ‘અેઃ’ સધુી અન ે‘ક’ થી ‘ધ’ સધુીના અક્ષરથી શરૂ થતી પ્રસાદી છે. પ્રથમ 

ષવભાગમા ંજવા માટ ેનીચનેી ષલન્દ્ક કલીક કરોેઃ  

ન 

156. न अषभिकेो न ससं्कार: लसहंस्य कक्रयत ेवन।े 

षवक्रमार्जगतसत्त्वस्य स्वयमवे मॄगेंद्रता॥  

[વનમા ંચસહંનો કોઈ ષવષધપવૂથક રાજ્યાષભિકે કરતુ ંનથી. ચસહં સ્વપરાક્રમ વડ ેજ પોતાને મગૃને્દ્ર તરીક ેપરૂવાર કર ે

છે.] 

157. न कषित ्कस्यषचत ्षमत्र ंन कषित ्कस्यषचत ्ररपःु। 

कारर्नेवै जायतत ेषमत्राषर् ररपवोऽषप वा॥  

[અમસ્તા અમસ્તા કોઈ કોઈના ષમત્ર ક ેશત્ર ુથઈ જતા ંનથી. જ્યારે કોઈ કારર્ ઉપષસ્થત થાય ત્યાર ેજ ષમત્ર ક ે

શત્રુનો ઉદૃ્ ભવ થાય છે.] 

158. न कालस्य षप्रयः कषिन्न िषे्योऽषप कपीश्वर। 

कालः कालयत ेसवागतसवगः कालने बर्धयत॥े  

[કાળન ેમાટ ેકોઈ ષપ્રય ક ેઅષપ્રય નથી. કાળ બધાન ેખાઈ જાય છે. બધા લોકો કાળના બધંનમા ંબધંાયલેા છે.] 

159. न च षवद्यासमो बतधःु न च व्याषधसमो ररपःु। 

न चापत्यसमो नहेः न च धमो दयापरः॥  

[ષવદ્યા સમાન કોઈ બધં ુનથી. ચચતંા જેવો કોઈ દશુ્મન નથી. સતંાનપ્રેમ સમો કોઈ સ્નહે નથી. દયાથી ઊંચો કોઈ 

ધમથ નથી.] 

160. न चोरहाय ंन च राजहाय ंन भ्रातभृाज्य ंन च भारकारी। 

व्यय ेकृत ेवधगत एव षनत्य ंषवद्याधन ंसवगधनप्रधानम॥्  
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[બધા પ્રકારના ધનમા ંષવદ્યારૂપી ધન સૌથી ચડ ેકેમક ેચોર તેની ચોરી કરી શકતા નથી, રાજા ત ેછીનવી શકતો 

નથી, ભાઈઓ તેમાથંી પોતાનો ભાઈભાગ પડાવી શકતા નથી, ત ેબોજરૂપ બનતુ ંનથી, તે વાપરવાથી ત ેવધ ેછે 

અન ેતેનો કદી નાશ થતો નથી.] 

161. न जात ुकाम: कामानामपुभोगने िाम्यषत। 

हषविा कॄष्ण्मत्र्मेव भयु एवाषभवधगत॥े  

[આપર્ી ઇચ્છાન ેઆપર્ ેગમ ેતેટલી વખત સંતોિીએ પર્ તથેી ઇચ્છા શાતં પડી જતી થતી નથી. યજ્ઞની અદંર 

આહુષત હોમવાથી અષનનન ુજોર વધ ેછે, ઘટતુ ંનથી.] 

162. न जायत ेषियत ेवा कदाषचन ्नाय ंभतू्वा भषवता वा न भयूः। 

अजो षनत्यः िाश्वतोऽय ंपरुार्ो न हतयत ेहतयमान ेिरीरे॥  

[ભગવદૃ્ ગીતામા ંભગવાન ેઆપેલો બોધેઃ આ આત્મા કોઈ પર્ કાળમાં ન જન્દ્મ લ ેછે ન મરર્ પામ ેછે. ન તો 

તેનો ઉદૃ્ ભવ ક ેફરી ઉદૃ્ ભવ થાય છે. ત ેષનત્ય છે શાશ્વત છે પુરાતન છે. દહે હર્ાઈ જાય છે. આત્મા હર્ાતો 

નથી. ] 

163. न त ुअह ंकामय ेराज्य ंन स्वग ंन पनुभगवम।् 

कामय ेद:ुखतताना ंप्राषर्नाम ्आर्तगनािनम॥्  

[ભાગવત પરુાર્મા ંરાજા રષન્દ્તદવે આ શ્લોક કહ ેછે અને મહાભારતના રોર્પવથમા ંપર્ તેનો ઉલ્લેખ છે. નથી 

ઇચ્છા મન ેરાજ્યની, નથી સ્વગથની ક ેનથી નવો જન્દ્મ ધારર્ કરવાની. મારી ઇચ્છા આ જગતના પ્રત્યેક દેુઃખી-

પીડડત પ્રાર્ીના દખુદદથ દરૂ કરવાની છે.] 

164. न दवेा दण्डमादाय रक्षषतत पिुपालवत।् 

य ंत ुरषक्षतषुमच्छषतत बदु्धर्धया सषंवभजषतत तम॥्  

[ભરવાડન ેઢોરનુ ંરક્ષર્ કરવુ ંહોય તો ત ેહાથમા ંલાકડી લઈ ઢોરન ેબચાવતા હોય છે. ભગવાન તમન ેઢોરની 

કક્ષામા ંમકૂતો નથી. એટલ ેજ્યાર ેતેન ેતમાર ંરક્ષર્ કરવુ ંહોય ત્યાર ેત ેહાથમા ંલાકડી લઈ બચાવવા આવતો 

નથી. એ તમન ેસદૃ્ બષુધધ આપ ેછે.] 

165. न धयैरे् षवना लक्ष्मीनग िौयरे् षवना जयः। 

न ज्ञानने षवना मोक्षो न दानने षवना यिः॥  

[ધીરજ ધયાથ ષવના લક્ષ્મી ન મળ.ે શરૂવીરતા દાખવ્યા ષવના જીત ન મળ.ે જ્ઞાન ષવના મોક્ષ ન મળ.ે દાન કયાથ 

ષવના જશ ન મળ.ે] 
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166. न भतूपवू ंन कदाषप वाताग हमे्नः कुरङ्गो न कदाषप दषृ्टः। 

तथाषप तषृ्र्ा रघनुतदनस्य षवनािकाल ेषवपरीतबषुद्धः॥  

[સોનાના હરર્ની વાત ન તો કદી કોઈએ સાભંળી હતી ન તો સોનાનુ ંહરર્ કોઈએ સગી આખં ેજોયુ ંહતુ ંછતા ં

ભગવાન રામ જેવા પર્ એ કાલ્પષનક હરર્ પાછળ દોડ્યા. ખરખેર જ્યાર ેદેુઃખના દહાડા આવવાના હોય ત્યાર ે

આપર્ી બષુધધ બહરે મારી જાય છે.] 

167. न भतूो न भषवष्यषत।  

[અશકય વસ્ત ુજે કદી થઈ નથી અન ેથશ ેનષહ.] 

168. न राज्यम ्न च राजाः असीत ्न दण्डयो न च दाषण्डकः । 

धमेर्वै प्रजाः सवाग रक्षषतत स्मः परस्परम ्॥  

[કાલથ માકથસ ેસામ્યવાદના ષસધધાંતો ઘડતી વખતે સામ્યવાદમા ંછેવટના તબકક ેરાજ્યની તમામ સિા ષવલીન થઈ 

જશ ેએવી જે કલ્પના ઘડી તનેા પ્રરેર્ાદાતા હતા રષશયાના ષપ્રન્દ્સ ક્રોપોટકીનના રાજ્યષવહીન સમાજરચનાના 

મળૂભતૂ ષવચારો. પર્ ષપ્રન્દ્સ ક્રોપોટકીન કહ ેત ેપહલેા સસં્કતૃ સાષહત્યમા ંઅનેક સદીઓ અગાઉ એ જ વાત 

વર્થવાઈ ચકૂી છે. મહાભારતના શાંષત પવથના આ શ્લોકમા ંબાર્શયૈા પર સતૂેલા ભીષ્મ ષપતામહ યુષધષિરન ે

ઉપદશે આપતા ંકહ ેછે ક ેન કોઈ રાજ્ય હોવુ ંજોઈએ ક ેન કોઈ રાજા. ન કોઈ દડં ક ેસજા કરનાર હોવુ ંજોઈએ ક ે

ન કોઈ દડં ક ેસજા ભોગવનાર. ધમથ (એટલ ેક ેપોતાના કતથવ્યના પાલન) વડ ેસવથ પ્રજાએ એક બીજાનુ ંરક્ષર્ કરવુ ં

ઘટ ેછે.] 

169. न षह कल्यार्कृत्कषिद्धदगुगलत ंतात गच्छषत।  

[ભગવદૃ્ ગીતામા ંભગવાનનો ઉપદશેેઃ કલ્યાર્કારી કામ કરનારની કોઈ ડદવસ અવદશા થતી નથી.] 

170. न षह कषिद ्आचारः सवगषहतः सपं्रवतगत।े  

[જગતમા ંએવો કોઈ સમાજ ષનયમ હજુ સધુી ઘડાયો નથી ક ેજેનાથી બધાન ેએક સરખો ફાયદો થાય.] 

171. न षह कस्य षप्रयः को वा षवषप्रयो वा जगत ्त्रय।े 

काल ेकायगवािात ्सव ेभवतत्य ्एवाषप्रयाः षप्रयाः॥  

[ત્રર્ ેજગતમા ંકોઈ કોઈનુ ંવહાલુ ંનથી ક ેનથી કોઈ કોઈનુ ંદવલુ.ં સમય અન ેસયંોગો અનુસાર સવ ેએક બીજાન ે

ગમતા ક ેઅર્ગમતા થાય છે.] 

172. न षह ज्ञानने सदिृम ्पषवत्रषमह षवद्यत।े 

तत्स्वय ंयोगसषंसषद्धः कालनेात्मषन षवतदषत॥  
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[આ સંસારમા ંજ્ઞાન જેટલી પષવત્ર ચીજ બીજી કોઈ નથી. કમથયોગ વડ ેસષંસષધધ મળેવ્યા પછી સમયના વીતવા 

સાથ ેત ેઆત્મામા ંસ્વય ંપ્રગટ થાય છે.] 

173. नमषतत फषलनो वकॄ्षा नमषतत गषुर्नो जना:। 

िुष्ककाष्ठि मूखगि न नमषतत कदाचन॥  

[ફળ આવવાથી વકૃ્ષો નીચા નમ ેછે. ગરુ્ો પ્રાતત થતા ંમાર્સો બીજાન ેનમન કરતા ંથાય છે. માત્ર સકૂા લાકડા ં

અન ેમખૂથ માર્સો જ બીજાન ેનમન કરતા ંનથી.] 

174. नरपषतषहतकताग िषे्यता ंयाषत लोके। 

जनपदषहतकताग त्यज्यत ेपार्थगवने॥ 

इषत महषत षवरोध ेषवद्यमान ेसमान।े 

नपॄषतजनपदाना ंदलुगभ: कायगकताग॥ 

[રાજાન ુષહત કરનારાએ સામાન્દ્ય પ્રજાનો રોિ વહરેી લવેો પડે છે. સામાન્દ્ય પ્રજાનુ ંષહત કરવા જનારન ેરાજા રજા 

આપી દ ેછે. આમ બન્દ્ન ેપ્રકારના ષવરોધનો સામનો કરીન ેરાજા તથા પ્રજા બન્દ્નનેુ ંષહત કરી શક ેતવેા અમલદાર 

મળવા દલુથભ છે.] 

175. नरस्य आभरर् ंरूप ंरूपस्य आभरर् ंगरु्:। 

गुर्स्य आभरर् ंज्ञान ंज्ञानस्य आभरर् ंक्षमा॥  

[માનવનુ ંઆભિૂર્ રૂપ છે. રૂપનુ ંઆભિૂર્ ગરુ્ છે. ગરુ્નુ ંઆભિૂર્ જ્ઞાન છે અન ેજ્ઞાનનુ ંઆભિૂર્ ક્ષમા છે.] 

176. नरो वा कंुजरो वा।  

[સત્યવકતા યષુધષિર ધવારા બોલાયલેુ ંપહલેુ ંઅને છેલ્લુ ંઅધથસત્ય. કોર્ મરાયુ ંએવા રોર્ાચાયથના પ્રશ્નના 

જવાબમા ંતઓે કહ ેછેેઃ અશ્વસ્થામા મરાયો. કદાચ માનવી કદાચ હાથી. આના પરથી કોઈ પર્ અસ્પિ વાત 

નરો વા કુજંરો વા તરીક ેઓળખાય છે.] 

177. नाक्षरं मतं्ररहीत ंनमलूनंौिषधम।् 

अयोग्य परुूि ंनाषस्त योजकस्तत्रदलुगभ:॥  

[એવો કોઈ અક્ષર નથી ક ેજેમા ંમંત્રશષકત ન હોય, વનસ્પષતનુ ંએવુ ંકોઈ મળૂીયુ ંનથી ક ેજેમા ંઔિધશષકત ન 

હોય, એવો કોઈ માર્સ નથી ક ેજે કોઈ કામનો ન હોય. પર્ આ બધાનો યોનય ઉપયોગ કરી શક ેતવેા માર્સ 

મળવા દલુથભ છે.] 

178. नाषस्त भायागसम ंककषज्चन्नरस्यातगस्य भिेजम॥्  
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[દેુઃખી-પીડડત પષત માટ ેપત્નીથી વધ ુસાર ંઔિધ બીજંુ કોઈ નથી !] 

179. नाषस्त षवद्या सम ंचक्ष ूनाषस्त सत्य सम ंतप:। 

नाषस्त राग सम ंद:ुखम ्नाषस्त त्याग सम ंसखुम॥्  

[જ્ઞાન જેવા ચક્ષ ુનથી, સત્ય સમાન કોઈ તપ નથી. મોહમાયા જેવુ ંકોઈ દેુઃખ નથી. ત્યાગ સમાન કોઈ સુખ 

નથી.] 

180. नायमात्मा प्रवचनने लभ्यो 

न मधेया न बहुना श्रतुने। 

यमेविै वरृ्तु ेतने लभ्यः 

तस्यिै आत्मा षववृर्तु ेतनू ँस्वाम् ॥  

[કઠોપષનિદનો પાચંમો શ્લોકેઃ આત્મષસષધધ એટલ ેક ેઆત્મજ્ઞાન કવેી રીત ેમળ ે? પ્રવચનો સાભંળવાથી ? 

બુષધધના પચે લડાવવાથી ? અનેક ષવધવાનો, સાધ.ુ સતંો પાસથેી બોધ મળેવવાથી ? ના. કોઈ કોઈન ેઆત્મજ્ઞાન 

આપી શકતુ ંનથી. આત્મા જ અરજી કરનારો છે અન ેઆત્મા જ અરજી સ્વીકારનારો છે. જેનો આત્મા પોતાની 

અરજ સ્વીકાર ેત્યા ંઆત્મા પોતાનુ ંસ્વરૂપ પ્રગટ કર ેછે.]  

181. षनतदतत ुनीषतषनपरु्ा यकद वा स्तवुतत ु

लक्ष्मीः षस्थरा भवत ुगच्छत ुवा यथषे्टम।् 

अद्यवै वा मरर्मस्त ुयगुाततरे वा 

तयाय्यात्पथः प्रषवचलषतत पद ंन धीराः॥  

[ષનષ્ર્ાત માર્સો ચનદંા કર ેક ેવખાર્ કરે, ધન-સંપષિ ટક ેક ેચાલી જાય, મરર્ હમર્ા ંઆવ ેકે પછી પર્ ધૈયથવાન 

માર્સો ન્દ્યાયના પંથથી ષવચષલત થતા નથી.]  

182. षनधगनस्य कुतः सखुम।्  

[ષનધથન માર્સન ેસખુ કયાંથી હોય.] 

183. षनर्वगिरे्ाषप सपरे् कतगव्या महषत फर्ा। 

षविमस्त ुन चाप्यस्त ुफिािोपो भयकंर:॥  

[પચંતતં્રનો આ બોધ છેેઃ ષબનઝેરી સાપ ેપર્ સ્વરક્ષર્ માટે મોટી ફરે્ ફલેાવી રાખવી જોઈએ. સાપ ઝેરી હોય ક ે

ષબનઝેરી પર્ ફરે્નો ડર લોકોન ેલાગતો જ હોય છે.] 

184. नषेत नषेत।  
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[આપર્ી ઉપષનિદોનો મત એવો છે ક ેઈશ્વર શુ ંછે, કવેો છે એ જાર્વુ ંલગભગ અશકય છે કમેક ેમાનવબષુધધ, 

સમજર્શષકત ત્યા ંસધુી પહોંચી શકતી નથી. તેના બદલ ેઈશ્વર શુ ંનથી એ પ્રમાર્મા ંસરળતાથી કહી શકાય 

એટલ ે‘આ નષહ, આ નષહ’ એવા નકારાત્મક વચનો વડ ેતેના સુધી પહોંચવાની કોષશશ કરવી જોઈએ.] 

185. ननै ंषछतदषतत िस्त्राषर् ननै ंदहषत पावकः। 

न चनै ंक्तलदेयतत्यापो न िोियषत मारुतः॥  

[શ્રીમદૃ્ ભગવદૃ્ ગીતોનો ખબૂ લોકષપ્રય શ્લોકેઃ આત્માને શસ્ત્ર કાપી શકતા નથી. અષનન બાળી શકતો નથી. જળ 

ઓગાળી શકતુ ંનથી અન ેપવન સૂકવી શકતો નથી.] 

પ-ફ 

186. परोपकाराय फलषतत वकृ्षाः परोपकाराय वहषतत नद्यः। 

परोपकाराय दहुषतत गावः परोपकाराथगषमदम ्िरीरम॥्  

[પરોપકાર માટ ેવકૃ્ષ ફળ આપ ેછે. પરોપકાર માટ ેનદી પાર્ી વહાવ ેછે. પરોપકાર માટ ેગાય દધૂ આપ ેછે. 

આપું શરીર પરોપકાર માટ ેજ બનલેું છે.] 

187. परोपदिेवलेाया ंषिष्टा: सव ेभवषतत व।ै 

षवस्मरततीह षिष्टत्व ंस्वकाय ेसमुपषस्थत॥े  

[અન્દ્યન ેઉપદશે આપતી વખત ેષનયમપાલનની વાતો બધા કર ેછે પર્ એ ષનયમપાલનની વાત જ્યાર ેપોતાના 

સ્વાથથની વાત આવ ેત્યા ંહવામા ંઊડી જાય છે.] 

188. परोपदिे ेपाषंडत्य ंसविेा ंसकुरं नरॄ्ाम।् 

धम ेस्वीयमनषु्ठान ंकस्यषचत ्समुहात्मन:॥  

[બીજાન ેઉપદશે દવેા માટ ેપોતાના ડહાપર્નો ભડંાર ખોલવો એ બહુ સહલેી વાત છે. પરંત ુત ેઉપદશે પર જાત ે

આચરર્ કરી બતાવવુ ંએ તો કોઈ મહાત્મા જ કરી શક.ે] 

189. परोऽषप षहतवान ्बतधःु बतधरुषप अषहतः परः। 

अषहतो दहेजो व्याषधः षहतम ्आरण्यमौिधम्॥  

[ષહતોપદશેનો શ્લોક છે. પારકો માર્સ આપું ષહત કર ેતો તનેે સગા ભાઈ જેવો ગર્વો. સગો ભાઈ આપું 

અષહત કર ેતો પારકા જેવો ગર્વો. આપર્ા દહેમા ંરહેતો રોગ આપર્ો હોવા છતા ંઅષહત કર ેછે. દરૂ જંગલમા ં

રહતેુ ંઔિધ આપું ષહત કર ેછે.] 
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190. पातु ंन प्रथम ंव्यवस्यषत जल ंयषु्मास्वपीतिे ुया 

नादत्त ेषप्रयमण्डनाषप भवता ंनहेने या पल्लवम।् 

आद्य ेवः कुसमुप्रसषूतसमय ेयस्या भवत्यतु्सवः 

सये ंयाषत िकंुतला पषतगहृ ंसवरैनजु्ञायताम॥्  

(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ - અકં ચોથો) 

 

[કદી ન ચાખ્યુ ંજળનુ ંટીપુ ં

પૂર્થ તતૃત કયાથ ષવના તમને 

ગમતુ ં છતા ં ન ચૂટંતી કદી 

પર્થ  તમાર ંકોમળ  શાખથેી 

ડાળ ેએક  નવુ ંફૂલ બસે ેતો 

ઉત્સવ સમ  હિથ  જેના  હયૈ ૈ

એ શકુંતલાન ેઆપો અનજુ્ઞા 

હ ેવકૃ્ષો સૌ પષતગહૃ ેજવાની] 

191. षपण्ड ेषपण्ड ेमषतर्भगन्ना कुण्ड ेकुण्ड ेनव ंपयः। 

जातौ जातौ नवाचाराः नवा वार्ी मखु ेमखुे॥  

[દરકે માર્સ પોતાની રીત ેષવચાર ેછે. દરકે કુડંમા ંઅલગ અલગ પ્રકારનુ ંપાર્ી હોય છે. દરેક જાતના લોકના 

ડરવાજ જુદા હોય છે. દરકે માનવીના મોઢામાથંી અવનવી વાર્ી સાભંળવા મળ ેછે.] 

192. षपबषतत नद्य: स्वयम ्एव न अम्भ:।  

स्वय ंन खादषतत फलाषन वकॄ्षा:॥ 

न अदषतत सस्य ंखल ुवाररवाहा।  

परोपकाराय सता ंषवभतूय:॥  

[નદી પોતાનુ ંપાર્ી પીતી નથી. વકૃ્ષ પોતાના ફળ ખાતા નથી. ખેતરમા ંથયેલા પાકના ઢગલા અનાજ ખાઈ 

જતા નથી. સતં માર્સોની ષસષધધ-સંપષિ પરોપકાર માટ ેજ હોય છે.] 

193. परुा कवीना ंगर्ना प्रसङ्ग ेकषनषष्ठकाषधषतषष्ठत काषलदासः। 

अद्याषप तत्तलु्य कवरेाभावात ्अनाषमका साथगवती बभवू॥  

[અગાઉ જ્યાર ેકષવ કેટલા તનેી ગર્તરી થતી ત્યાર ેસૌ પહેલુ ંકાષલદાસનુ ંનામ સૌથી નાની આગળી પર લવેાતુ ં

હતુ ંપર્ પછી બીજી આગંળી આગળ ગર્તરી અટકી જતી હતી. હજુ સધુી કોઈ કષવ કાષલદાસની કક્ષાનો ન 

જર્ાયો નથી તેથી એ આગંળીનુ ં‘અનાષમકા’ નામ સાથથક બની ગયુ ંછે.] 
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194. परुार्षमत्यवे न साध ुसव ंन चाषप काव्य ंनवषमत्यवद्यम।् 

सतत: परीक्ष्यातयतरद्भजतत ेमूढ: परप्रत्ययनयेबषुद्ध:॥  

[કાષલદાસ કતૃ માલષવકાષનનષમત્રમૃ્ નો આ શ્લોક છે. જે જુનુ ંછે ત ેબધુ ંસાર ંજ છે એવુ ંમાની ન લવેાય. કષવતા 

નવી હોય એટલ ેસારી જ હોય તવેુ ંનથી. ડાહ્યા માર્સો બરાબર ચકાસર્ી કયાથ પછી જ ષનર્થય પર આવ ેછે 

પર્ મઢૂ માર્સો બીજાની બષુધધથી દોરવાય છે.] 

195. पुस्तकस्था त ुया षवद्या परहस्तगत ंधन।ं 

कायगकाल ेसमतु्पन्न ेन सा षवद्या न तद्धनम॥्  

[ચોપડીમા ંરહલેી ષવદ્યા અન ેપારકાના હાથમા ંરહલેુ ંઆપું ધન જ્યાર ેખરી જરૂર પડ ેત્યાર ેકઈં કામમા ંન 

આવ ેએટલ ેત ેહોય ક ેન હોય બન્દ્ન ેસરખુ ંજ છે.] 

196. पथॄ्वीव्या ंत्रीषर् रत्नाषन जलम ्अन्नम ्सभुाषितम।् 

मूढै: पािार्खण्डिे ुरत्नसजं्ञा प्रदीयत॥े  

[પથૃ્વી પર ત્રર્ રત્ન છેેઃ જળ, અન્દ્ન અન ેસભુાષિત. પર્ મઢૂ માર્સો પથ્થરના ટૂકડાનં ેરત્નનુ ંનામ આપ ેછે.] 

197. प्रथमग्रास ेमषक्षकापातः। 

[પહલેા કોળીય ેજ માખી આવી !] 

198. प्रथमवयषस पीत ंतोयमल्पम ्स्मरतत: षिरषस 

षनहीतभारा: नारीकेला नरार्ाम ्ददषत। 

जलमनल्पात स्वादमाषजवीताततम ्

नही कॄतमपुकारं साधवो षवस्मरषतत॥  

[નાષળયરેનુ ંઝાડ પોતાન ેઅગાઉ પીવા મળલેુ ંથોડુ ંપાર્ી યાદ રાખ ેછે અન ેતને ેસ્વાડદિ બનાવી ષશર પર ધારર્ 

કર ેછે. સજ્જન માર્સો પોતા પર કોઈએ કરલેો ઉપકાર કદી ભલૂી જતા ંનથી.] 

199. प्रथम ेनार्जगता षवद्या षितीय ेनार्जगत ंधन।ं 

ततॄीय ेनार्जगत ंपणु्य ंचतथु ेककं कररष्यषत॥  

[જીવનમા ંષવદ્યાથી અવસ્થામા ંભણ્યા નષહ. ગહૃસ્થાશ્રમના સમયમા ંકમાયા નષહ, વાનપ્રસ્થાશ્રમના સમય ે

સમાજસવેા ન કરી તો ચોથા સનં્દ્યસ્તાશ્રમમા ંકઈ વસ્તનુો ત્યાગ કરશો ?] 

200. प्रारभ्यत ेन खल ुषवघ्न भयने नीचःै 

प्रारभ्य षवघ्न षवहता षवरमषतत मर्धयाः। 
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षवघ्नःै पनुः पनुर् अषप प्रषतहतयमानाः 

प्रारब्धम ्उत्तम जना न पररत्यजषतत॥  

[આ કામ કરવામા ંમશુ્કલેી આવશ ેએવા ડરથી તચુ્છ માર્સો કામ શરૂ જ કરતા નથી. મધ્યમ કક્ષાના માર્સો 

કામ તો શરૂ કર ેછે પર્ મશુ્કલેી આવ ેતો અધવચ્ચથેી છોડી દ ેછે. ઉિમ માર્સો કામ શરૂ કર ેછે અન ેજેટલી વાર 

મશુ્કેલી આવ ેતેટલી વાર તનેો મુકાબલો કરતા રહી તને ેપરૂ ંકયાથ પછી જ છોડ ેછે.] 

 

201. षप्रयवाक्तय प्रदानने सव ेतषु्यषतत जततवः। 

तस्मात ्तदवे वक्तव्य ंवचन ेका दररद्रता॥  

[દરકે જીવન ેમીઠી વાર્ી વડ ેસતંોિ આપી શકાય છે માટ ેજીભ મીઠી રાખવી. મીઠા શબ્દો વાપરવામા ંગરીબાઈ 

શા માટ ેબતાવવી ?] 

બ 

202. बहुजनषहताय बहुजनसखुाय।  

[આ લોકશાહી આદશથ આપર્ ેત્યા ંસદીઓથી પ્રચષલત છે. જે કામ વધમુા ંવધ ુમાર્સોના ષહતમા ંહોય અન ે

વધમુા ંવધ ુમાર્સોન ેસખુ આપી શક ેત ેકામ ઉિમ કાયથ કહવેાય.] 

203. बहुरत्ना वसतुधरा।  

[ આ ધરતીમા ંઅનકે રત્નો પડ્યા ંછે.] 

204. बषुद्धयगस्य बल ंतस्य।  

[જેની બષુધધ તનેુ ંબળ] 

 

ભ 

205. भज गोषवतद ंभज गोषवतदम ्गोषवतद ंभज मूढमत।े 

सम्प्रात ेसषन्नषहत ेकाल ेन षह न षह रक्षषत डुकृञ ्करर्॥े  

http://aksharnaad.com/


An http://aksharnaad.com E-book Page 41 
 

[શકંરાચાયથનો આ બોધ છે. ગોષવન્દ્દન ેભજ, ગોષવન્દ્દન ેભજ, હ ેમઢૂ માર્સ, અષંતમકાળ ેતનેા ષસવાય અન્દ્ય 

કોઈ તાર ંરક્ષર્ નષહ કરી શક.ે] 

206. भो दाररद्र्य नमस्तभु्य ंषसद्धोऽह ंत्वत्प्रसादतः। 

पश्याम्यह ंजगत्सव ंन मा ंपश्यषत किन॥  

[હ ેદાડરર, તારો પરચો બહુ ભારી છે. તારા પ્રતાપ ેહુ ંષસધધ પરુિ બની ગયો છંુ. હુ ંઆખા જગતન ેજોઈ શકુ ંછંુ 

પર્ આખા જગતમા ંકોઈન ેહુ ંદખેાતો નથી. આ કવેો ચમત્કાર છે ! (બધા મોઢ ુફરેવીન ેચાલ્યા જાય છે !)] 

207. भोगाः न भकु्ता वयमवे भकु्ता:। 

तषृ्र्ा न जीर्ाग वयमवे जीर्ाग:॥  

[ભોગ ભોગવાતા નથી, આપર્ ેજ ભોગવાઈ જઈએ છીએ. તષૃ્ર્ા કદી વધૃધ થતી નથી, આપર્ ેજ વધૃધ થઈ 

જઈએ છીએ.] 

208. भ्रमन ्वनातत ेनवमजंरीि ुन िट्पदो गतधफलीमषजघ्रत्। 

सा ककं न रम्या स च ककं न रतता बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा॥  

[વનમા ંફરી ફરીન ેનવા તાજા પષુ્પ પર બેસતો ભ્રમર ગધંફલી (વનચપંો?)ન ેસુઘંતો પર્ નથી. શુ ંત ેસુદંર નથી ? 

શુ ંભ્રમર પુષ્પની શોધમા ંનથી ? ખરખેર, ઈશ્વરની ઇચ્છા જ બળવાન છે.] 

મ 

209. मधरेुर् समापयते् ।  

[કોઈ પર્ કાયથની પરૂ્ાથહુષત મીઠાશથી કરવી જોઈએ.] 

210. मन एव मनषु्यार्ा ंकारर् ंबतधमोक्षयो  । 

बतधाय षवियासकं्त मुक्तत्य ैषनर्वगिय ंस्मतृम॥् 

[મનષુ્ય મનના કારર્ ેબધંનમા ંપડ ેછે અન ેમન વડ ેબધંનમકુત બન ેછે. ભોગમા ંઆપર્ી આસષકત બધંન ઊભા 

કર ેછે. એ આસષકતન ેછોડવાથી મુષકત મળ ેછે.] 

211. मनसा षचषतततकंम ंवचसा न प्रकाियते् । 

अतयलषक्षतकायगस्य यत: षसषद्धनग जायत॥े 
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[ભારતના સૌથી વધ ુસફળ રાજનીષતજ્ઞ ચાર્કયની આ સોનરેી સલાહ ભારત કરતા ંઅન્દ્ય દશેોના રાજનીષતજ્ઞ 

વધ ુસારી રીત ેપાળ ેછે ! ચાર્કય કહ ેછે ક ેઆપર્ ેશુ ંકરવાના છીએ, આપર્ી યોજના શુ ંછે ત ેષવશ ેબોલ બોલ 

ન કરાય. જો કોઈ હરીફન ેઆપર્ી યોજનાની ખબર પડી જાય તો ત ેથોડો આપર્ન ેસફળ થવા દ ે?] 

212. मतत्र ेतीथ ेषिज ेदवे ेदवैज्ञ ेभिेज ेगरुौ। 

यादिृी भावना यस्य षसषद्धर् भवषत तादिृी॥  

[ઘર્ી વસ્ત ુએવી હોય છે જેમા ંઆપર્ી જેવી ભાવના હોય તવેી ષસષધધ મળ.ે મતં્રનો જાપ કરવામાં, તીથથમા ં

જઈ દશથન કરવામા,ં બ્રાહ્મર્ પાસ ેડક્રયાકમથ કરાવવામા,ં જોશી પાસ ેજોશ જોવડાવવામા,ં ઔિધનુ ંસવેન 

કરવામા,ં ગરુ પાસથેી જ્ઞાન મળેવવામા ંઆપર્ી ભાવના જેટલી વધ ુસારી એટલો વધુ લાભ થાય. આપર્ન ે

શ્રધધા ન હોય તો કોઈ ફાયદો ન થાય.] 

213. मकग िस्य सरुापान ंतस्य वषृिकदिंनम।् 

ततमर्धय ेभतूसचंारो यिा तिा भषवष्यषत॥  

[એક તો જાતનુ ંવાદંર,ં એમા ંદાર પીધો, પાછો એન ેવીંછી કરડ્યો અન ેત ેઉપરથી એન ેભતૂના ભડકા પર્ 

દખેાર્ા. પછી તનેા તોફાનમા ંબાકી શું રહ ે?] 

214. महाजनस्य ससंगगः कस्य नोन्नषतकारकः। 

पद्मपत्रषस्थतम ्तोयम ्धत्त ेमकु्ताफलषश्रयम्॥  

[ઉિમ માર્સોના સસંગથમા ંઆવવાથી કોની ઉન્દ્નષત થતી નથી. કમળના પષુ્પ પર રહલેુ ંપાર્ીનુ ંસાધારર્ ટીપુ ં

પર્ સાચા મોતીની જેમ દીપી ઊઠ ેછે.] 

215. मा दद्यात ्खलसङ्घिे ुकल्पनामधरुाषगरः। 

यथा वानरहस्तिे ुकोमलाः कुसमुस्रजः॥  

[દિુ માર્સન ેસૌજન્દ્યપૂર્થ વાર્ી વડ ેસમજાવવાનો કોઈ અથથ નથી. વાદંરાના હાથમા ંસકુોમળ પુષ્પનો ગચુ્છ 

મૂકીએ તો તથેી તનેા વતથનમાં કોઈ ફરક પડ ે?] 

216. मा षनिाद प्रषतष्ठा ंत्वमगमः िाश्वतीः समाः। 

यत्क्रौञ्चषमथनुादकेम ्अवधीः काममोषहतम॥्  

[વાષલ્મકી રામાયર્નો પ્રથમ શ્લોક. કામમોષહત થયલેા ક્રોંચ પક્ષીની જોડીન ેખંડડત કરનારા ઓ ષશકારી શાશ્વત 

સમય સધુી તન ેઅપયશ મળશ.ે એવું મનાય છે ક ેક્રોંચવધ થતો જોઈ ત ેસમય ેતપ કરી રહલેા વાષલ્મકી ઋષિમા ં

કષવત્વ જાનયુ ંઅન ેતેમાથંી રામાયર્ મહાકાવ્ય રચાયુ.ં] 
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217. माता ित्रःु षपता वरैी यने बालो न पारठतः। 

सभामर्धय ेन िोभत ेहसंमर्धय ेबको यथा॥  

[જે માબાપ પોતાના સંતાનન ેભર્ાવ ેનષહ ત ેતનેા દશુ્મન છે. જેમ હસંની વચ્ચ ેબગલુ ંન શોભ ેતમે આવુ ં

અભર્ સંતાન સમાજમા ંશોભતુ ંનથી.] 

218. मुख ंप्रसन्न ंषवमला च दषृष्टः 

कथानरुागो मधरुा च वार्ी। 

नहेोऽषधकः सम्भ्रम दिगन ंच 

सदानरुक्तस्य जनस्य षचह्तनम॥्  

[મુખ પર પ્રસન્દ્નતા લહરેાતી હોય, રષિમા ંષવમળતા હોય, ષપ્રયપાત્ર ષવશનેી વાત સાભંળવી ગમતી હોય, મોઢથેી 

મધરુ શબ્દ નીકળતા હોય, સૌ પર વહાલ વરસાવાઈ જતુ ંહોય, બધે્યાન થઈ જવાતુ ંહોય, એ બધા પ્રમેમા ં

અનુરાગી બની ગયાના લક્ષર્ છે.] 

219. मुखाग यत्र न पजू्यत ेधातय ंयत्र ससुषंचतम।् 

दपंत्यो कलह: नाषस्त तत्र श्री: स्वयमागत:॥  

[જ્યા ંમખૂાથઓન ેમાન-પાન મળતુ ંનથી, અનાજ અન ેખાદ્યપદાથથ સારી રીત ેસાચવીન ેરાખવામા ંઆવ ેછે અન ે

પષત-પત્ની કંકાસથી દરૂ રહ ેછે ત્યા ંસમૃષધધ સામેથી ચાલીન ેઆવ ેછે.] 

220. मूखगस्य पचं षचह्तनाषन गवो दवुगचन ंतथा। 

क्रोधि दधॄवादि परवाक्तयेष्वनादर:॥  

[મૂખથ માર્સના પાચં લક્ષર્ છે. અષભમાન, અભર શબ્દોનો ઉપયોગ, ક્રોધ, હુ ંજ સાચો છંુ એવો રઢ આગ્રહ 

અન ેબીજા જે કઈં કહ ેતનેો અનાદર કરવો.] 

221. मलूोनाषस्त कुतोः िाखा।  

[જે ઝાડન ેમળૂ જ ન હોય તને ેડાળી કયાથંી ફૂટ ે?] 

222. मृगा मगृैः सगंमपुव्रजषतत गावि गोषभस्तरुगास्तरंुगःै। 

मूखागि मूखःै सधुयः सधुीषभः समानिीलव्यसनिे ुसख्य॥ं  

[હરર્ હરર્ાનંી પાછળ દોડ ેછે, ગાય ગાયની સાથ ેજાય છે, ઘોડાન ેઘોડા ગમ ેછે. મખૂથન ેમખૂથ તથા બુષધધમાનન ે

બુષધધમાન પસદં પડ ેછે. જેમની આદત સરખી હોય તેમની વચ્ચ ેમૈત્રી સજાથય છે.] 
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ય 

223. यत्र नायग: त ुपजू्यतत ेरमतत ेतत्र दवेता:। 

यत्र एता: त ुन पजू्यतत ेसवागस्तत्र अफला: कक्रया:॥  

[મનસુ્મષૃતનુ ંઆ કથન છે જેમા ંકહવેામા ંઆવ્યુ ંછે કે જ્યા ંસ્ત્રીઓનુ ંમાન-સન્દ્માન જળવાતુ ંહોય ત્યા ંદવેતા 

રાજીના રેડ થઈ રહ ેછે પર્ જ્યા ંઆમ ન થાય ત્યા ંકરલેા બધા ંધાર્મથક ડક્રયાકાંડ ષનષ્ફળ જાય છે.] 

224. यथा खरः चतदनभारवाही भारस्य वते्ता न त ुचतदनस्य। 

एव ंषह िास्त्राषर् बहूतयधीत्य अथिे ुमढूाः खरविहषतत॥  

[ચદંન ઉપાડી લઈ જતો ગધડેો માત્ર બોજ ઉપાડી લઈ જતો હોય છે, ચદંન નષહ કમેક ેચદંન શુ ંછે તનેી તને ે

ખબર જ હોતી નથી તમે ગોખર્પટટી કરી સમજ્યા ષવના શાસ્ત્ર ભર્ી ગયેલા લોકો ગધડેાની માફક માત્ર 

જ્ઞાનનો બોજ ઉપાડી ફયાથ કર ેછે.] 

225. यथा दिेस्तथा भािा यथा राजा तथा प्रजा। 

यथा भषूमस्तथा तोय ंयथा बीजस्तथाकुंरः॥  

[જેવો દશે તવેી ભાિા, જેવો રાજા તવેી પ્રજા. જેવી ભષૂમ તવેુ ંપાર્ી અન ેજેવુ ંબીજ તવેો અકંરુ.] 

226. यथा बीज ंषवना क्षते्रम ्उत ंभवषत षनष्फलम।् 

तथा परुुि कारेर् षवना दवै ंन षसर्धयषत॥  

[જેમ ખતેરન ેસારી રીત ેખડે્યા ષવના બીજ વાવી દઈએ તો ત ેઊગતુ ંનથી તમે આપર્ા નસીબમા ંલખલેી ચીજ 

પર્ મહનેત કયાથ ષવના મળતી નથી.] 

227. यथा मध ुसमादत्त ेरक्षन ्पषु्पाषर् िट्पदः। 

तिदथागन ्मनषु्यभे्यः आदद्यात ्अषवलहसंया॥  

[જેમ ભ્રમર પષુ્પોની પૂરતી સભંાળ રાખીન ેહળવથેી તનેી પાસેથી મધ ખેંચ ેછે તમે પ્રજા પાસેથી તેન ેત્રાસ 

આતયા ષવના કરવરેા વડ ેધન એકઠુ ંકરવુ ંજોઈએ.] 

228. यथा षिखा मयरूार्ा ंनागाना ंमर्यो यथा। 

तद ्वदेांगिास्त्रार्ा ंगषर्त ंमरू्नग वतगत॥े  

[જેમ મોરના માથ ેકલગી શોભ ેછે અન ેઅન ેનાગના મસ્તક પર મષર્ ઝગમગ ેછે તમે વદેાગંશાસ્ત્રમા ંગષર્ત 

ટોચના સ્થાન ેષબરાજે છે.] 
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229. यथा षह एकेन चके्रर् न रथस्य गषतभगवते।् 

एव ंपरुूिकारेर् षवना दवै ंन षसर्धयषत॥  

[પ્રારબ્ધ અન ેપરુિાથથરૂપી બન્દ્ન ેચક્ર સાથ ેચાલ ેતો જ સંસારનો રથ આગળ ચાલ.ે પરુિાથથ ષવના પ્રારબ્ધ પગં ુ

બની જાય. એક પૈડાવાળો રથ દોડી ન શક.ે] 

230. यदा यदा षह धमगस्य ग्लाषनभगवषत भारतः। 

अभ्यतु्थानमधमगस्य तदात्मान ंसजृाम्यहम ्॥ 

पररत्रार्ाय साधनूा ंषवनािाय च दशु्कृताम।् 

धमगससं्थापनाथागय सम्भवाषम यगु ेयगुे॥  

[જ્યાર ેજ્યાર ેધમથની જ્યોત ઝાંખી પડશ ેત્યાર ેધમથના ઉધધાર માટ ેહુ ંમાર ંસજથન કરીશ. સજ્જનોના રક્ષર્ 

માટ ેઅન ેખોટા કાયો કરનારાના નાશ માટ ેતથા ધમથન ેફરી સ્થાષપત કરવા માટ ેહુ ંયગુ ેયગુ ેઅવતાર ધારર્ 

કરીશ.] 

231. यस्त ुसञ्चरत ेदिेान ्सवेत ेयस्त ुपषण्डतान।् 

तस्य षवस्ताररता बषुद्धस्तलैषबतदरुरवाम्भषस॥  

[જે માર્સ દશેષવદશેનુ ંપયથટન કરે છે, જ્ઞાની-પંડડતો પાસ ેજઈ તેની વાત સાભંળ ેછે તનેી બુષધધ પાર્ી પર 

પડલેા તલેના ટીપાનંી માફક ષવસ્તાર પામ ેછે.] 

232. यस्त ुसवागषर् भतूातयात्मनवेानपुश्यषत। 

सवगभतूिे ुचात्मान ंततो न षवजगुपु्सत॥े 

यस्य सवागषर्भतूातयात्मवैाभषिजानत:। 

तत्र को मोह: क: िोक: एकत्व मनुपश्यत: ॥ 

[ઈશાવાસ્ય ઉપષનિદનુ ંબ્રહ્મજ્ઞાનેઃ જે એવુ ંષવચારી શક ેકે આ જગતના સવથ જીવમા ંહુ છંુ અને મારામા ંસવથ જીવ 

સમાયેલા છે ત ેઅભય પ્રાતત કર ેછે. જેમના માટ ેજગતના સવ ેજીવ પોતાના આત્મા જેવા છે એવા 

એકત્વદશીન ેમોહ ક ેશોક સ્પશી શકતા નથી.] 

233. यषस्मन ्दिे ेन सम्मानो न प्रीषतनग च बातधवाः। 

न च षवद्याऽऽगमः कषित ्त ंदिे ंपररवजगयते॥्  

[જે દશેમા ંઆપું માન ન જળવાતુ ંહોય, આપર્ા માટ ેકોઈન ેલાગર્ી ન હોય, કોઈ સગા-સંબધંી હોય અન ેન 

તો કઈં શીખવા-જાર્વા મળતુ ંહોય ત ેદશેન ેવહલેી તક ેછોડી દવેો જોઈએ.] 

234. यस्य नाषस्त स्वय ंप्रज्ञा िास्त्र ंतस्य करोषत ककम।् 

लोचनाभ्या ंषवहीनस्य दपगर्ः ककं कररष्यषत॥  
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[જે માર્સ પાસ ેપોતાની બષુધધ ન હોય તેન ેશાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન શુ ંકામ આવે? જે માર્સ પાસ ેજોવા માટ ેઆંખ ન 

હોય તને ેઆરીસો શુ ંકામનો?] 

235. यस्याषस्त षवत्त ंस वरः कुलीनः 

स पषण्डतः स श्रतुवान ्गरु्ज्ञः। 

स एव वक्ता स च दिगनीयः 

सव ेगरु्ाः काञ्चनमाश्रयतत॥े  

[જે મુરષતયા પાસે ધન હોય ત ેઆપમળે ેસારા કળુનો, જ્ઞાની, સુષશષક્ષત અન ેગરુ્ોનો જાર્કાર બની જાય છે. ત ે

જ સારો વકતા અન ેદશથનલાયક ગર્ાય છે. બધા ગરુ્ સવુર્થમા ંઆવી સમાઈ જાય છે.] 

236. यः पठषत षलखषत पश्यषत पररपचृ्छषत पषण्डतान ्उपाश्रयषत। 

तस्य कदवाकरककरर्ःै नषलनीदलषमव षवस्ताररता बषुद्धः॥  

[જે માર્સ વાચં ે છે, લખ ે છે, બારીકાઈથી ષનરીક્ષર્ કર ે છે, જાર્કારી મળેવવા પછૂ પછૂ કર ે છે અન ેપડંડતો 

એટલ ે ષનષ્ર્ાતો પાસેથી શીખ ે છે તેમની સમજર્ શષકત સરૂજનુ ં ડકરર્ પડતા ં જેમ કમળ ખીલી ઊઠ ે તમે 

ષવસ્તતૃ બન ેછે.] 

237. यावच्चदं्रकदवाकरौ।  

[જ્યા ંસધુી ચરં અન ેસૂરજ રહ ેત્યા ંસધુી.] 

238. यावत ्जीवते ्सखुने जीवते ्ऋर् ंकृत्वा धतृ ंषपबते ्। 

भस्मीभतूस्य दहेस्य पनुरागमन ंकुतः ॥ 

[નાષસ્તકતાવાદી ચાવાથક ઋષિનુ ંષવખ્યાત સૂત્રેઃ જ્યાં સધુી જીવો ત્યા ંસધુી સખુથેી જીવો. દવેુ ંકરીન ેપર્ ઘી 

પીઓ એટલ ેક ેથાય તેટલી મજા માર્ી લો. આ દહેન ેજ્યાર ેબાળી નાખવામા ંઆવ ેત્યાર ેએ પાછો કયાથંી 

આવવાનો છે ? ] 

239. य ेच मढूतमा: लोके य ेच बदु्ध:े परं गता:। 

त ेएव सखुम ्एधतत ेमर्धयम: षक्तलश्यत ेजन:॥  

[મહાભારતનુ ંકથન છે. આ જગતમા ંબ ેજ પ્રકારનો લોકો સખુી છે. એક તો જે ખરખેર બષુધધમાન છે, જેમની 

પાસ ેસાચુ ંજ્ઞાન છે, સાચી સમજ છે. બીજા એવા લોકો ક ેજેઓ તદ્દન અબધુ છે, જેમની પાસ ેતલભાર અકકલ 

ક ેસમજ નથી. દષુનયાના બધા દેુઃખનો ભાર આ બ ેવગથની વચ્ચ ેરહલેા લોકોએ ઉપાડવો રહ ેછે.] 

240. यिेा ंन षवद्या न तपो न दान ंज्ञानं न िील ंन गरु्ो न धमगः। 

त ेमत्यगलोके भषुवभारभतूा मनषु्यरूपेर् मगृािरषतत॥  
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[ જે માર્સ પાસ ેષવદ્યા નથી, તપ નથી, દાન નથી, સદાચાર નથી, ગરુ્ નથી, ધમથ નથી એનુ ંઆ જગતમા ંકામ 

શુ ંછે ? આવા માર્સો ધરતી માટ ેભારરૂપ છે. ખરી રીત ેજોતા ંઆ લોકો માર્સનુ ંરૂપ લઈ હરતા ફરતા પશ ુ

છે.] 

241. यो ध्रवुाषर् पररत्यज्य अध्रवु ंपररिवेत।े 

ध्रवुाषर् तस्य नश्यषतत अध्रवु ंनष्टमेव च॥  

[ભગવદૃ્ ગીતાનો ઉપદશેેઃ જે લોકો શાશ્વત સખુન ેછોડી ક્ષષર્ક સુખની પાછળ દોડ ેછે તમેના શાશ્વત સખુ નિ 

થાય છે અન ેક્ષષર્ક સુખ તો નિ થવાના જ છે.] 

242. योगः कमगस ुकौिलम।्  

[ભગવદૃ્ ગીતાનુ ંકથનેઃ જે કાયથ કરતા હોઈએ ત ેકશુળતાપવૂથક કરવુ ંત ેયોગ છે.] 

243. यौवन ंधनसपंषत्तः प्रभुत्त्वमषववकेकता। 

एकैकमप्यनथागय ककम ुयत्र चतषु्टयम्॥  

[જોબન સપંત ઠાકરી વળી ઉમરેર્માં અષવવકેી જાત 

એકેકુ ંઅનરથ કર ેત્યા ંચારની પહોંચ ેકયા ંજઈ વાત !] 

ર 

244. रम्याषर् वीक्ष्य मधरुािं ्च षनिम्य िब्दान् 

पयुगत्सकुी भवषत यत ्सखुतेऽेषप जततःु। 

तच ्चतेसा स्मरषत ननूम ्अबोधपवूं 

भाव षस्थराषर् जननाततर सौहृदाषन॥  

 

(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ અકં - પાચંમો) 

 

[ષનહાળી કશુ ંરમર્ીય ન ે

સૂર્ી કો  ષનશબ્દ મીઠુ ંગાન 

કદી અષલતતજનન ેહયૈ ેપર્ 

જાગ ેકતુહુલનુ ંતોફાન 

સ્મૃષતઓ ઊભર ેઅદીઠ અજાર્ી 

મનન ેકઈં નવ સમજાય 

તાર્વાર્ા કો પવૂથ જનમના જાર્ ે
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વર્ાય ન ેષવખરાય] 

245. रम्याततरः कमषलनीहररतःै सरोषभश्छायाद्रमुरै्नगयषमताकग मयखूतापः। 

भयूात्कुिेियरजोमदृरेुर्रुस्याः  

िाततानकूुलपवनि षिवि पतथाः॥  

 

(અષભજ્ઞાન શાકુંતલમૃ્ - અકં ચોથો) 

 

[માગથ બન ેરમર્ીય તારો ખીલ્યા હડરત કમળ ભરલેો 

તાપ ન પહોંચ ેતારા સધુી રહજેો સયૂથ વન ટોચ સતૂલેો 

તારા  હળવા પદરવથી  ન  ઊડજો રજ જરી ય ે કાળી  

પગ  નીચ ે પથરાઈ  રહજેો  વનની  અખંડ  હડરયાળી 

વહજેો પવન શાતં મજાનો  હો રસ્તો સુખ શાષંત ભરલેો] 

246. राजा राष्ट्रकृत ंपाप ंराज्ञः पाप ंपरुोषहतः। 

भताग च स्त्रीकृत ंपाप ंषिष्यपाप ंगरुुस ्तथा॥  

[ જો એક દશે ક ેરાષ્ટ્ર ખોટુ ંકામ કર ેતો તેનો રાજા ખરો ગનુગેાર ગર્ાય. જો રાજા ખોટુ ંકામ કર ેતો તનેા 

સલાહકાર ક ેમતં્રીઓ ખરા ગનુગેાર છે. સ્ત્રી ખોટુ ંકામ કર ેતો તેનો પષત સાચો અપરાધી છે અને જો ષશષ્ય પાપ 

કર ેતો ત ેપાપ માટનેી બધી જવાબદારી તેના ગરુની છે.] 

247. राषत्रगगषमष्यषत भषवष्यषत सपु्रभातं 

भास्वानदुषे्यषत हषसष्यषत पकंजश्रीः। 

इत्थ ंषवषचततयषत कोिगत ेषिरेफे 

हा हतत हतत नषलनीं गज उज्जहार॥  

[સાજં પડ્ય ેકમળનુ ંપુષ્પ બીડાઈ જતા ંરસનો લોભી ભમરો અદંર કદે થઈ જાય છે અન ેષવચાર કર ેછે ક ેરાત પરૂી 

થઈ જશ,ે સુદંર સવાર પડશ,ે સૂયથ ઊગશ,ે કમળ હસતુ ંહસતુ ંખીલશ.ે પર્ અરેરે, ત્યા ંહાથી આવીન ેકમળને 

ઉખાડી ફેંકી દ ેછે. આ શ્લોકનો ભાવાથથ એવો છે ક ેઆપર્ા ંસપનાઓ અને વાસ્તષવકતા તદ્દન જુદા હોય એવુ ં

પર્ બન ેછે.] 

લ 

248. लभते षसकतास ुतलैमषप यत्नतः पीडयन ्

षपबचे्च मगृतषृष्र्कास ुसषलल ंषपपासार्दगतः। 
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कदाषचदषप पयगिन ्ििषविार्मासादयते ्

न त ुप्रषतषनषवष्टमखूगजनषचत्तमाराधयते॥्  

[ખૂબ મહનેત કરીએ તો કદાચ રતેીમાથંી તેલ કાઢી શકાય, શકય છે ક ેતરસ્યો મસુાફર મગૃજળનુ ંપાર્ી પી શકે, 

કદાચ ફરતા ંફરતા ંકોઈ સસલાન ેમાથ ેચશગંડા ંઊગલેા જોવા મળ ેપરતં ુગમ ેત ેકરવા છતા ંમરૂખ માર્સન ેખશુ ન 

કરી શકાય.] 

249. लालयते ्पचंविागषर् दिविागषर् ताडयते।् 

प्रात ेत ुिोडि ेवि ेपतु्र ेषमत्रवदाचरेत॥्  

[સંતાન પ્રથમ પાંચ વિથ સધુી લાડકોડનુ ંઅષધકારી ગર્ાય. તેન ેતેની ભલૂની કોઈ સજા ન હોય. પછીના દશ વિથ 

સુધી તને ેષનયમપાલનનુ ંમહત્વ સમજાવવુ ંરહ ેછે અન ેતનેુ ંખોટુ ંવતથન સજાપાત્ર બન ેછે. પર્ સંતાન જ્યારે 

સોળ વિથનુ ંથાય ત્યાર ેમા-બાપ ેતેન ેષમત્રનો દરજ્જો આપવો જોઈએ.] 

250. लोभाषवष्टो नरो षवत्तम ्वीक्ष्यत ेन त ुसकंिम।् 

दगु्ध ंपश्यषत माजागरी न तथा लगुडाहषतम॥्  

[લાલચમા ંલપટાઈ ગયલેા માર્સન ેપસૈા દખેાય છે પર્ સકંટ દખેાતુ ંનથી. ષબલાડીન ેદધૂ દખેાય છે પર્ 

હાથમા ંરહલેી લાકડી દખેાતી નથી.] 

વ 

251. वज्रादषप कठोराषर् मदृषून कुसमुादषप। 

लोकोत्तरार्ा ंचतेाषंस को षह षवज्ञातमुहगषत॥  

[વજ્રથી વધ ુકઠોર અન ેપુષ્પથી પર્ વધ ુકોમળ એવા મહાપરુિોના મનમા ંશુ ંહોય ત ેકોર્ સમજી શક ે?] 

252. वनाषन दहतो वह्तन ेसखा भवषत मारुतः। 

स एव दीपनािाय कृि ेकस्यषस्त सहुृदम॥्  

[પવન વનમા ંજોરદાર સળગતા અષનનનો ષમત્ર બન ેછે. તનેે ટકેો આપ ેછે, મદદ કર ેછે. ત ેજ પવન નાના 

સળગતા દીવડાન ેબઝૂાવી નાખ ેછે. નબળાનુ ંષમત્ર કોર્ બન ે?] 

253. वनऽेषप लसहंा मगॄमासंभषक्षर्ो बभुषुक्षता नवै तरॄ् ंचरषतत। 

एव ंकुलीना व्यसनाषभभतूा न नीचकमागषर् समाचरषतत  

[ચસહંન ેગમ ેતટેલી ભખૂ લાગ ેપર્ ત ેઘાસ ખાતો નથી. વનમાં રહીન ેમાત્ર હરર્નો આહાર કર ેછે. સુસસં્કારી 

માર્સો સકંટકાળમા ંપર્ પોતાને શોભ ેનષહ તવેુ ંકામ ન કર.ે] 
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254. वयषमह पररतषु्टा वल्कलसै्त्व ंदकूुलैः 

सम इह पररतोिो षनर्वगििेो षविेिः। 

स त ुभवत ुदररद्रो यस्य तषृ्र्ा षविाला 

मनषस च पररतषु्ट ेकोऽथगवान ्को दररद्रः॥  

[સનં્દ્યાસી રાજાન ેકહ ેછેેઃ અમ ેવલ્કલ પહરેીન ેસંતિુ છીએ. તુ ંકકમંતી વસ્ત્રો ધારર્ કરીન.ે અમારો સતંોિ તારા 

જેટલો જ છે. મનની ઇચ્છાઓની વર્ઝાર જ માર્સન ેગરીબ બનાવ ેછે. જેનુ ંમન સંતોિી હોય તને ેમાટે 

ગરીબાઈ ક ેશ્રીમંતાઈ એવા શબ્દોનો કોઈ અથથ નથી.] 

255. वागथागषवव सम्पकृ्तौ वागथगप्रषतपत्तय।े 

जगतः षपतरौ वतद ेपावगतीपरमशे्वरौ॥  

[‘રઘવુશં’નો પ્રથમ શ્લોક. આખુ ંથોથુ ંલખી શકાય તટેલી વાત મહાકષવ કાષલદાસ ેબ ેપષંકતમા ંકહી છે. વાર્ી 

અન ેતનેા અથથની જેમ એક બીજાથી અલગ છતા ંવાર્ી અન ેતનેા અથથની માફક એક બીજામા ંઓતપ્રોત થઈ 

ગયલેા, હ ેજગતના ષપત ૃપાવથતી-પરમશે્વર, તમન ેવદંન હો. વાર્ી અન ેતેના અથથનું ષભન્દ્ન-અષભન્દ્નપું 

સમજાવતો આવો શ્લોક કાષલદાસ જ લખી શક.ે] 

256. वासाषंस जीर्ागषन यथा षवहाय नवाषन गहृ्णाषत नरोऽपराषर्। 

तथा िरीराषर् षवहाय जीर्ागतयतयाषन सयंाषत नवाषन दहेी॥  

[શ્રીમદૃ્ ભગવત ગીતાનો સૌથી વધુ સચોટ દાખલો આપતો શ્લોક. જેમ માર્સો જૂના થઈ ગયલેા કપડા છોડી 

દઈ નવા કપડા ંપહરે ેછે તેમ આત્મા પર્ જૂનુ ંશરીર છોડી નવો દહે ધારર્ કર ેછે.] 

257. षवकॄलत ंनवै गच्छषतत सगंदोिरे् साधव:। 

आवषेष्टत ंमहासपिैदंन ंन षविायत॥े  

[જેમ મહાસપથથી વીંટળાયલેુ ંચદંનનુ ંવકૃ્ષ ઝેરી બની જતુ ંનથી તેમ ખરો સાધ ુસગંદોિ કર ેતો પર્ ષવકતૃ બનતો 

નથી.] 

258. षवजतेव्या लङ्का चरर्तरर्ीया जलषनषधः 

षवपक्षः पौलस्त्यो रर्भषुव सहायाि कपयः। 

तथाप्यकेो रामः सकलमवधीद्राक्षसकुमम् 

कक्रयाषसषद्धः सत्व ेभवषत महता ंनोपकरर्॥े  

[લંકા પર ષવજય મળેવવાનો હતો, પગેથી ચાલીન ેદડરયો પાર કરવાનો હતો, પુલસ્ત્ય ઋષિના પતુ્ર રાવર્ સાથ ે

લડવાનુ ંહતુ,ં મદદમા ંમાત્ર વાનરસનેા હતી. આમ છતા ંએકલા રામ સમગ્ર રાક્ષસકળુનો નાશ કરી શકયા. કામની 

સફળતા બહારના સાધનો પર નષહ પર્ આપર્ી અદંરની તાકાત પર આધાર રાખ ેછે.] 
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259. षवदिेिे ुधन ंषवद्या व्यसनिे ुधन ंमषत:। 

परलोके धन ंधमग: िील ंसवगत्र व ैधनम॥्  

[પરદશેમા ંઆપું ખર ંધન ષવદ્યા બન ેછે. સંકટકાળમાં સુબષુધધ આપું ધન બન ેછે. પરલોકમા ંધમથ આપર્ી 

સંપષિ બન ેછે. સદાચાર સવથત્ર સંપષિરૂપ પરુવાર થાય છે.] 

260. षवद्या नाम नरस्य रूपमषधकं प्रच्छन्नगतु ंधनं 

षवद्या भोगकरी यिः सखुकरी षवद्या गरुूर्ा ंगरुुः॥ 

षवद्या बतधजुनो षवदिेगमन ेषवद्या परा दवेता 

षवद्या राजस ुपजू्यत ेन षह धन ंषवद्याषवहीनः पिःु॥  

[ષવદ્યા માર્સની સૌથી મોટી સુદંરતા છે. ષવદ્યા ખબૂ સલામત એવુ ંઅપ્રગટ ધન છે. ષવદ્યા સમષૃધધ, પ્રષતિા અન ે

સુખ લઈ આવ ેછે. ષવદ્યા ગરુની ગરુ છે. પરદશેમા ંષવદ્યા સગા ભાઈની જેમ મદદ કર ેછે. ષવદ્યા પરમ દવેતા છે. 

રાજાઓ પર્ ધનની નષહ ષવદ્યાની પજૂા કર ેછે. ષવદ્યા ષવનાનો માર્સ સાક્ષાત પશ ુસમાન છે.] 

261. षवद्या षववादाय धन ंमदाय खलस्य िषक्तः परपीडनाय। 

साधोस्त ुसव ंषवपरीतमतेद ्ज्ञानाय दानाय च रक्षर्ाय॥  

[દજુથન માર્સ ષવદ્યાનો ઉપયોગ ષવવાદ કરવા માટે, ધનનો ઉપયોગ અષભમાન કરવા માટ ેઅન ેશષકતનો ઉપયોગ 

બીજાન ેત્રાસ આપવા માટ ેકર ેછે. સજ્જનોનુ ંતેથી ઊલટુ ંવતથન હોય છે. તઓે ષવદ્યા જ્ઞાન માટે, ધન દાન માટ ે

અન ેશષકત રક્ષર્ કરવા માટ ેઉપયોગમા લ ેછે.] 

262. षवित्व ंच नपॄत्व ंच नवै तलु्य ंकदाचन। 

स्वदिे ेपजू्यत ेराजा षविान ्सवगत्र पजू्यत॥े  

[ષવધવતાની અન ેરાજવીપર્ાનંી સરખામર્ી ન થઈ શક.ે રાજા માત્ર તેના રાજમા ંપજૂાય પર્ ષવધવાન માર્સ 

તો જ્યા ંજાય ત્યા ંપજૂાય.] 

263. षविादप्यमतॄ ंग्राह्म ंबालादषप सभुाषितम।् 

अषमत्रादषप सद्धवतॄ्त ंअमरे्धयादषप काचंनम॥्  

[ઝેરમાથંી અમતૃ મળતુ ંહોય ત ેલઈ લવેુ ંજોઈએ, એક નાના બાળક પાસથેી પર્ જો કોઈ બોધવાકય સાભંળવા 

મળ ેતો તનેો સ્વીકાર કરી લવેો જોઈએ, દશુ્મન પાસથેી પર્ સદૃ્ ગરુ્ ગ્રહર્ કરવા મળ ેતો ગ્રહર્ કરી લવેા 

જોઈએ. સોનુ ંકચરાની વચ્ચ ેપડ્યુ ંહોય તો પર્ તેન ેતરછોડાય નષહ.] 

264. वीरभोग्या वसतुधरा।  

[જમીનનો ભોગવટો બહાદરૂ માર્સ જ કરી શક.ે] 
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265. वथृा वषॄष्ट: समदु्रिे ुवथृा ततृिे ुभोजनम।् 

वथृा दान ंधनाढ्यिे ुवथृा दीपो कदवाऽषप च॥  

[દડરયામા ંવરસાદ પડ ેત ેનકામો જાય. જેનુ ંપેટ ભરલેુ ંછે તેન ેખવડાવવાનો કોઈ અથથ નથી. જેની પાસ ેધનના 

ઢગલા હોય તને ેદાન આપવાથી શું વળ ે? જ્યા ંખબૂ અજવાળુ ંહોય ત્યા ંદીવા ન સળગાવાય.] 

266. वषॄच्िकस्य षवि ंपचॄ्छे मषक्षकाया: मखु ेषविम।् 

तक्षकस्य षवि ंदतत ेसवागं ेदजुगनस्य तत॥्  

[વીંછીનુ ંઝેર એની પૂછંડીમા ંહોય છે. માખીના મોઢામા ંઝેર હોય છે, સાપના દાતંમા ંઝેર હોય છે પર્ દજુથનના 

દરકેદેરેક અગંમા ંઝેર ભરલેુ ંહોય છે.] 

267. वदै्यराज नमस्तभु्य ंयमराजसहोदर। 

यमस्त ुहरषत प्रार्ान ्वदै्यो प्रार्ान ्धनाषन च॥  

[ચતેવર્ીેઃ નબળુ ંહ્રદય ધરાવતા દાકતરોએ આ જોખમી પ્રાચીન સભુાષિત વાચંવુ ંનષહ ! હ ેવદૈરાજ, તન ેપગ ે

લાગીએ છીએ. તુ ંઆમ તો જમરાજાનો ભાઈ છો પર્ જમરાજા કરતા ંકયાંય ચડી જાય તવેો છે. જમરાજા તો 

માત્ર પ્રાર્ લઈન ેચાલતા થાય છે પર્ તુ ંતો અમારો પ્રાર્ અન ેપસૈા બન્દ્ને લીધા પછી જ અમન ેછોડ ેછે !] 

268. वाक्तय ंरसात्मकं काव्यम।्  

[કષવતાની સૌથી ટૂકંી ન ેસૌથી અસરકારક વ્યાખ્યા. રસથી સભર વાકય એટલ ેકાવ્ય.] 

269. व्यापारे वसत ेलक्ष्मी।  

[ચીજવસ્તનુી આપ-લ ેવડ ેસમષૃધધ સજાથય છે.] 

270. व्यासोषच्छष्ट ंजगत ्सव।ं  

[જગત આખુ ંવ્યાસના મોંમાથંી બહાર આવ્યુ ંછે. મહાભારત મહાકાવ્ય રચનાર વ્યાસ મુષનની પ્રશંસા માટ ેઆ 

વાકય કહવેામા ંઆવ ેછે. તેનો ભાવાથથ એવો છે ક ેતત્વજ્ઞાન અન ેમાનવ સંબધંનો એકયે ષવિય એવો નથી ક ેજેની 

મહાભારતમા ંચચાથ છર્ાવટ ન થઈ હોય. આથી હવ ેજગતમા ંકદી ન ઉપષસ્થત કરવામાં આવી હોય તવેી એક 

પર્ વાત રહી નથી.] 

શ 

271. िठे िाठ्य ंसमाचरेत।्  

http://aksharnaad.com/


An http://aksharnaad.com E-book Page 53 
 

[બીજાન ેછેતરનારાન ેછેતરવો એ જ સાચો ઉપાય છે.] 

272. ितिे ुजायत ेिरू: सहस्त्रिे ुच पषंडत:। 

वक्ता दिसहस्त्रिे ुदाता भवषत वा न वा॥  

[દર સો માર્સ ેએકાદ શરૂવીર મળી આવ.ે એક હજાર માર્સ ેએકાદ જાર્કાર પડંડત મળ.ે દશ હજાર 

માર્સોમાથંી એકાદ સારો વકતા પાક.ે પર્ દાતા તો ગમ ેતટેલુ ંશોધો, જવલ્લ ેજ મળ.ે] 

273. िाषतततलु्य ंतपो नाषस्त तोिान्न परम ंसखुम।् 

नाषस्त तषॄ्र्ापरो व्याषधनग च धमो दयापर॥  

[શાંષત સમાન કોઈ તપ નથી. સતંોિ સમાન કોઈ સુખ નથી. તષૃ્ર્ા સમાન કોઈ વ્યાષધ નથી અન ેદયા સમાન 

કોઈ ધમથ નથી.] 

274. षिर: िाव ंस्वगागत्पतषतषिरसस्तत ्षक्षषतधरं 

महीधादतु्तुङ्गादवषनमवनिेाषप जलषधम।् 

अधोऽधो गङ्गये ंपदमपुगता स्तोकमथवा 

षववकेभ्रष्टाना ंभवषत षवषनपात: ितमखु:॥  

[સ્વગથમાથંી ઉતરેલી પષવત્ર ગગંા શકંર ભગવાનની જટા પર પડ ેછે. ત્યાથંી ષહમાલયના પહાડો પર અન ેપછી 

પડતી પડતી સપાટ મદેાનોમા ંજઈ છેવટ ેસમરુમા ંષવલીન થઈ જાય છે. આમ ગગંા નદી એક વખત નીચ ેપડ્યા 

પછી વધ ુન ેવધ ુનીચ ેપડતી જાય છે. એવુ ંજ માર્સોનુ ંછે. એક વખત સાનભાન ચકૂો પછી તમાર ંસેંકડો રીત ે

અધપતન થાય છે.] 

275. िषुचदगक्षोऽनरुक्तश्र्च भतृ्यः खल ुसदुलुगभः।  

[સ્વચ્છતા જાળવવામા ંકશુળ હોય અન ેસાથ ેસાથ ેમાષલકની પ્રમેથી સવેા કર ેતવેા નોકર નસીબ હોય તો જ 

મળ.ે] 

276. िभुस्य िीघ्र।ं  

[સારા કામમા ંકોઈની રાહ ન જોવાય.] 

277. िभुास्त ेपतथानः सतं।ु  

[તારો પંથ શભુ બનો.] 
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278. िलै ेिलै ेन माषर्क्तय ंमौषक्तकं न गज ेगज।े 

साधवो न षह सवगत्र चतदन ंन वन ेवन॥े  

[દરકે પવથત પર માર્કે ન હોય. દરકે હાથીના કપાળમા ંમોતી ન હોય. બધ ેજ સારા માર્સ ન હોય, દરકે 

જંગલમા ંચદંનના ઝાડ ન હોય. ષહતોપદશેનો આ શ્લોક કટેલો સરળ છે!] 

સ 

279. सगं्रहकैपर: प्राय: समदु्रोषप रसातल।े 

दातारं जलद ंपश्य गजगतत ंभवुनोपरी॥  

[દડરયાન ેમાત્ર પાર્ી ભગેુ ંકરતા આવડ ેછે બીજાન ેઆપતા આવડતુ ંનથી એટલ ેતેનુ ંસ્થાન રસાતાળ ગયુ ંછે. 

જુઓ પાર્ીનુ ંદાન કરતા ંવાદળા ભવુનમા ંસવોપરી સ્થાન ેબસેીન ેકવેી ગજથના કર ેછે ! 

280. सत्य ंब्रयूात ्षप्रय ंब्रयूत ्न ब्रयूात ्सत्यमषप्रय।ं 

षप्रय ंच नानतृ ंब्रयूात ्एि धमगः सनातनः॥  

[સત્ય બોલવુ ંજોઈએ. ષપ્રય બોલવુ ંજોઈએ. અષપ્રય હોય તવેુ ંસત્ય બોલવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ અન ેઅસત્ય ષપ્રય 

લાગ ેતવેુ ંહોય છતા ંકદી ન બોલવુ ંએ સનાતન ષનયમ છે.] 

281. सत्य ंवद धम ंचर स्वार्धयायातमा प्रमदः।  

आचायागय षप्रयम ्धनमाहृत्य प्रजाततंमु ्मा व्यवच्छेत्सीः ॥ 

[તિૈરીય ઉપષનિદમા ંનવા ષવદ્યાથીન ેઉપદશેેઃ સાચુ ંબોલજે, ધમથ પ્રમાર્ ેઆચરર્ કરજે. પોતાના અભ્યાસમા ં

તલ્લીન રહજેે. ગરુન ેદષક્ષર્ા આપજે અન ેઆ પરપંરાનો લોપ ન થાય તેનુ ંધ્યાન રાખજે.] 

282. सत्यमवे जयत ेनानतृम।्  

[ષવજય સત્યનો થાય છે, જુઠનો નષહ. આપર્ા દશેનો આ મરુાલખે છે.] 

283. सत्यस्य वचन ंश्रये: सत्यादषप षहतवंदते।् 

यद्धभतूषहतमत्यतत ंएतत ्सत्य ंमत ंमम॥  

[નારદ મષુનનુ ંઆ કથન છેેઃ સત્ય વચન બોલવુ ંસૌથી સાર ંછે, પર્ સત્ય કરતા ંય વધ ુસાર ંછે સૌના ષહતમા ં

હોય એવુ ંબોલવુ.ં મારા મત ેજે વાત અસખં્ય લોકોનુ ંભલુ ંકરતી હોય ત ેસત્ય જ છે.] 

284. सदा वक्रः सदा कू्ररः सदापूजामपके्षत।े 

कतयाराषिषस्थतो षनत्य ंजामाता दिमोग्रहः॥  
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[જમાઈ નામનો દશમો ગ્રહ કાયમ માટ ેકન્દ્યા રાષશમા ંરહ ેછે, સદા વાંકો ચાલ ેછે, કાયમ ક્રરૂ સ્વભાવ ધરાવ ેછે 

અન ેહમંેશા પોતાની પજૂા થવી જોઈએ એવી ઇચ્છા ધરાવ ેછે !] 

285. सततषु्टो भायगया भताग भत्राग भायाग तथवै च। 

यषस्मन्न ्एव कुल ेषनत्य ंकल्यार् ंतत्र व ैध्रवुम्॥  

[મનસુ્મષૃતનુ ંમાગથદશથનેઃ જે ઘરમા ંપષત પોતાની પત્નીથી સતંિુ હોય અન ેપત્ની પોતાની પષતથી ત ેઘરમા ંહમંશેા 

સુખનુ ંસામ્રાજ્ય રહ ેછે.] 

286. सम्परू्गकुम्भो न करोषत िब्द ंअधो घिो घोिमुपषैत ननू।ं 

षविान ्कुलीनो न करोषत गव ंमूढास्त ुजल्पषतत गरु्रै्वगहीनाः॥  

[પાર્ીથી પરૂો ભરલેો ઘડો અવાજ કરતો નથી. અધો ભરલેા ઘડામાથંી ઘર્ો અવાજ આવ ેછે. ષવધવાન અન ે

કુલીન માર્સો ગવથ કરતા નથી. ગરુ્ ષવનાના માર્સો બડબડ કરતા રહ ેછે.] 

287. सपग: कू्रर: खल: कू्रर: सपागत ्कू्ररतर: खल:। 

सपग: िाम्यषत मतत्रिै दजुगन: केन िाम्यषत॥  

[સપથ ક્રરૂ છે, દજુથન પર્ ક્રરૂ છે. પર્ સાપ કરતાં દજુથન વધ ુક્રરૂ લેખાય કમેક ેસાપન ેતો મતં્રોથી વશ કરી શકાય છે. 

દજુથનન ેકોઈ રીત ેઅકંશુમા ંલાવી શકાય નષહ.] 

288. सपगदजुगनयोमगर्धय ेवरं सपो न दजुगनः। 

सपो दिषत कालने दजुगनस्त ुपद ेपद॥े  

[સાપ અન ેદજુથન એ બન્દ્નનેી તલુના કરીએ તો દજુથન કરતાં સાપ વધ ુસારો ગર્ાય કમેક ેસાપ તો કોઈક વખત 

કરડ ેછે પર્ દજુથન ડગલ ેન ેપગલે ડંખ મારતો જ રહ ેછે.] 

289. सवगनाि ेसमतु्पन्न ेह्मध ंत्यजषत पषण्डत:। 

अधने कुरुत ेकाय ंसवगनािो षह द:ुसह:॥  

[જ્યાર ેસવથનાશ સામ ેઆવ ેત્યાર ેડાહ્યો માર્સ અડધુ ંછોડી દ ેછે કેમક ેઅડધાથી જેમ તેમ કામ ચલાવી લવેાય 

પર્ સવથનાશ સહન કરવો બહુ ભાર ેપડ.ે] 

290. स्वभावो नोपदिेने िक्तयत ेकतुगमतयथा। 

सतुतमषप पानीय ंपनुगगच्छषत िीतताम॥्  

[સલાહ ક ેઉપદશેથી કોઈનો સ્વભાવ બદલાવી શકાતો નથી. પાર્ીન ેગરમ કરો તેટલી વખત ગરમ રહ ેપર્ જેવો 

તાપ દરૂ થાય ક ેપાછંુ હત ુતવેુ ંને તવેુ ંથઈ જાય.] 
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291. सामदान ेभदेदण्डाषवत्युपायचतषु्टयम।् 

हस्त्यश्व रथ पादालत ंसनेाङ्गसं्यात ्चतषु्टयम॥्  

[રાજા પાસ ેશાસન ચલાવવા માટ ેસામ, દામ, ભદે, દડં એમ ચાર ઉપાય હોવા જોઈએ અન ેહાથી, ઘોડા, રથ, 

અન ેપાયદળ એમ ચાર પ્રકારની શષકત ધરાવતુ ંસનૈ્દ્ય હોવુ ંજોઈએ.] 

292. सामथ्य्मूगल ंस्वाततत्र्य ंश्रममलू ंच वभैवम।् 

तयायमलू ंसरुाज्य ंस्यात ्सघंमलू ंमहाबलम॥्  

[સામથ્યથ એ સ્વતંત્રતાના મળૂમા ંછે. તમારી પાસ ેતમારી પોતાની તાકાત ન હોય તો તમ ેસ્વતતં્ર ન રહી શકો. 

શ્રમ એ સમષૃધધનુ ંમળૂ છે. મહનેત કયાથ ષવના ન સમષૃધધ મળ ેન ટક.ે સરુાજ્યના મળૂમા ંન્દ્યાય છે. ન્દ્યાય ષવના 

સુરાજ્ય ટકી ન શક.ે મહાશષકતના મળૂમા ંસંપ અન ેસગંઠન છે. જ્યા ંસઘં હોય એટલ ેક ેસપં-સગંઠન હોય ત્યા ં

જ પ્રચંડ શષકત ઉદૃ્ ભવ.ે] 

293. साहस ेश्रीः प्रषतवसषत। 

[જે સાહસ કર ેતેન ેલક્ષ્મી મળ.ે] 

294. साषहत्यसङ्गीतकलाषवहीनः साक्षात्पिुः पचु्छषविार्हीनः। 

तरृ् ंन खादन्नषप जीवमानः तद्भागधये ंपरम ंपिनूाम॥्  

[ભતુથહડર કૃત નીષતશતકના આ લોકષપ્રય શ્લોક અનસુાર જેમને સાષહત્ય, સગંીત, કલા વગરેમેા ંરષચ નથી તેઓ 

પૂછંડા અન ેચશગંડા ષવનાના પશુ છે. પશુઓનુ ંએ સદૃ્ ભાનય છે ક ેઆવા લોકો ઘાસ ખાધા ષવના જીવી શક ેછે !] 

295. साक्षराः षवपरीतािते ्राक्षसाः एव केवलम।् 

सरसो षवपरीतिते ्सरसत्व ंन मञु्चषत॥  

[‘સાક્ષરા’ શબ્દન ેઊલટો કરીએ તો ત ે‘રાક્ષસા’ બની જાય છે. ‘સરસ’ શબ્દન ેઊલટાવીએ તો પર્ ત ે‘સરસ’ જ 

રહ.ે ત ેકદી પોતાનુ ંસરસપું ન છોડ.ે] 

296. सखु ंषह दःुखातयनभुयू िोभत ेघनातधकारेषष्वव दीपदिगनम।् 

सखुात्त ुयो याषत नरो दररद्रता ंधतृः िरीरेर् मतृः स जीवषत॥  

[ગાઢ અધંકારની અદંર જેમ દીપક શોભ ેછે તમે સુખ પર્ દેુઃખની અનભુષૂતથી વધ ુસુદંર લાગ ેછે. પર્ જે લોકો 

સુખમાંથી ગરીબાઈના નકથમા ંઆવી ચડ ેછે ત ેભલ ેશરીરથી જીવતા રહ ેપર્ મૃતપ્રાયેઃ બની જાય છે.] 

297. सखुदःुख ेसम ेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 

ततो यदु्धाय यजु्यस्व नवै ंपापमवाप्स्यषस॥  
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[ગીતામા ંભગવાનનો ઉપદશે. સુખ દેુઃખન ેસમાન ગર્ીને, લાભ હાષન તથા જય પરાજયમા ંઅષવચષલત રહીન ે

કતથવ્યના પાલન તરીક ેયધુધ કરવામા ંજોડાઈ જાઓ. આવુ ંકતથવ્યપાલન તમન ેપાપી નષહ બનાવ.ે] 

298. सखुमापषतत ंसवे्य ंद:ुखमापषतत ंतथा। 

चक्रवत ्पररवतगतत ेद:ुखाषन च सखुाषन च॥  

[જીવનમા ંજ્યાર ેસખુ આવ ેત્યાર ેતને ેમાર્ી લવેું, દેુઃખ આવ ેત્યાર ેતને ેપર્ વધાવી લવેુ.ં સખુદખુનુ ંચક્ર સદા 

ચાલતુ ંજ રહવેાનુ ંછે.] 

299. सखुस्यानततरं दःुखम ्दःुखस्यानततरं सखुम।् 

न षनत्य ंलभत ेदःुख ंन षनत्य ंलभत ेसखुम॥्  

[સુખ પછી દેુઃખ આવ ેછે અન ેદેુઃખ પછી સખુ આવ ેછે. કોઈન ેરોજેરોજ સખુ ન મળ ેક ેકોઈન ેરોજેરોજ દેુઃખ 

ન મળ.ે] 

300. सखुाथी वा त्यजते षवद्या षवद्याथी वा त्यजते सखुम। 

सखुार्थगनः कुतो षवद्या षवद्यार्थगनः कुतो सखुम॥  

[ષવદ્યાપ્રાષતત છોડી સખુની પાછળ ભાગવુ ંક ેસખુન ેછોડી ષવદ્યાપ્રાષતત પાછળ પાગલ બનવુ ંબન્દ્ન ેએકાગંી માગથ 

છે. આ રીત ેજેન ેસખુ જોઈતુ ંહોય તને ેકદી ષવદ્યા ન મળ ેઅન ેમાત્ર ષવદ્યા પાછળ દોડનાર કદી સખુી ન બની 

શક.ે] 

301. सलुभाः पुरुिा राजन ्सतत ंषप्रयवाकदनः। 

अषप्रयस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दलुगभः॥  

[વાષલ્મકી રામાયર્ અરણ્યકાંડ શ્લોક ૩૭-૨. હ ેરાજનૃ્ સતત મીઠુ ંમીઠુ ંબોલનારા માર્સો સહલેાઈથી મળી 

આવ ેછે પર્ કડવી છતા ંષહતની વાત કરનારા અન ેસાભંળનારા આ જગતમા ંબહુ ઓછા છે.] 

302. सतूो वा सतूपतु्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम।् 

दवैायत्त ंकुल ेजतम मदायत्त ंत ुपौरुिम॥्  

[મહાભારતમા ંકર્થ આ શ્લોક બોલ ેછે અન ેકહ ેછે ક ેભલ ેહું સામાન્દ્ય રથ હાકંનાર હોઉં ક ેરથ હાંકનારનો પતુ્ર 

હોઉં ક ેગમ ેત ેહોઉં. આ બધી વાત ક્ષલુ્લક છે. કયા કળુમા ંજન્દ્મ લવેો એ મારા હાથની વાત નથી. મારા હાથની 

વાત તો માર ંસાહસ અન ેપરાક્રમ છે.] 

303. स्थानभ्रष्टा न िोभतत ेदतताः केिा नखा नराः। 

इषत षवज्ञाय मषतमान ्स्वस्थान ंन पररत्यजते॥्  
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[દાતં, વાળ, નખ અન ેપરુિ પોતાનુ ંસ્થાન ગમુાવી દ ેપછી શોભતા નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખી ડાહ્યા 

માર્સોએ પોતાના સ્થાન પર ષસ્થર રહવેુ ંજોઈએ.] 

304. स्यात ्कज्जल ंषसतध ुपात्र ं

सरुतरुवरिाखा लखेनी पत्रमवुी। 

षलखषत यकद गहृीत्वा िारदा सवगकालं 

तदाषप तव गुर्ाना ंईि पारं न याषत॥  

[દડરયો ભરીન ેશાહી લઈ વકૃ્ષની ડાળીની કલમ બનાવી ખદૂ શારદા માતા સદાકાળ લખ્યા કર ેતો પર્ હ ે

ભગવાન તારા ગરુ્ોનો પાર ન આવ.ે] 

305. श्रषुत र्वगषभन्ना स्मतृयोऽषप षभन्नाः 

नकैो मषुन यगस्य वचः प्रमार्म।् 

धमगस्य तत्त्व ंषनषहत ंगहुायाम् 

महाजनो यने गतः स पतथाः॥  

[શ્રષુત અલગ અલગ કહ ેછે, સ્મષૃતઓમા ંપર્ જુદી જુદી વાત છે. કોઈ એક એવા મુષન નથી ક ેમાત્ર તનેા વચનન ે

જ પ્રમાર્ માનીન ેચાલી શકાય. ધમથનુ ંતત્વ ગઢૂ છે - સહલેાઈથી સમજી શકાય તવેુ ંનથી. આથી મોટા માર્સો 

જે રસ્ત ેચાલ ેત ેરસ્તો સાચો છે એમ માનીન ેઆપર્ ેપર્ તે રસ્ત ેચાલવુ.ં] 

306. श्रोत्र ंश्रतुनेवै न कुण्डलने दानने पाषर्नग त ुकङ्कर्ने। 

षवभाषत कायः करुर्ापरार्ा ंपरोपकारैनग त ुचतदनने॥  

[કાન કુંડળ વડ ેનષહ પર્ જ્ઞાનની વાત સાભળવાથી શોભ ેછે. હાથ કકંર્ વડ ેનષહ પર્ દાન વડ ેશોભ ેછે. કાયા 

પર્ ચદંનના લપે વડ ેનષહ પર્ કરર્ામય પરોપકાર વડ ેકાંષતમાન બન ેછે.] 

307. स्वधम ेषनधनम ्श्रयेम ्परधमो भयावहः।  

[ભગવત ગીતાના આ ઉપદશેનુ ંઅનેક રીત ેઅથથઘટન કરવામા ંઆવે છે. એ બધી ચચાથનો સાર એ છે ક ેઆપર્ન ે

પોતાન ેજે ઠીક લાગ,ે સાચુ ંલાગ ેત ેકરવુ ંઅન ેતમેા ંમરર્ આવ ેતો પર્ મનન ેસંતોિ થશ.ે પર્ બીજાના દોરવાયા 

દોરાતા રહીન ેપોતાનો અદંરનો અવાજ ન સાભંળવો ત ેવાત ભયંકર છે. ] 

308. स्वाषभमानो धनयंिेा ंषचरजीवषतत त ेजना:। 

स्वाषभमानषवहीनाना ंककं धनने ककमायिुा॥  

[જેમની પાસ ેસ્વાષભમાનરૂપી સંપષિ છે ત ેમાર્સો શાશ્વત જીવ ેછે. જેમની પાસ ેસ્વાષભમાન નથી તમેની 

પાસ ેધન ક ેઆયષુ્ય હોય તો પર્ શું કામનુ ં? ] 
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િ 

309. िट्पदः पषु्पमर्धयस्थो यथा सारं समदु्धरेत।् 

तथा सविे ुिास्त्रिे ुसारं गषृह्तण्तत पषण्डताः॥  

[જેમ ભમરો દરકે પુષ્પ પર જઈ તેનુ ંઉિમ તત્વ એકઠુ ંકર ેછે તમે ડાહ્યા માર્સ ેદરકે શાસ્ત્ર વાચંી તનેો સાર 

મગજમા ંઉતારવો જોઈએ.] 

હ-ળ 

310. हसं: श्वतेो बक: श्वतेो को भदेो बकहसंयो:। 

नीरक्षीरषववकेे त ुहसं: हसंो बको बक:॥  

[હસં સફદે દખેાય છે. બગલો પર્ સફદે દખેાય છે. પરતંુ જ્યાર ેપાર્ી અન ેદધૂ અલગ કરવાની વાત આવ ેત્યાર ે

હસં હસં જેવો અન ેબગલો બગલા જેવો સાષબત થઈ જાય છે.] 

311. हीयत ेषह मषतस्तात ्हीनःै सह समागतात।् 

समसै्च समतामषेत षवषिष्टिै षवषिषष्टतम॥्  

[મહાભારતનો શ્લોક છેેઃ હીન એટલ ેક ેઅધમ માર્સો સાથે રહવેાથી આપર્ી બષુધધ અધમ થઈ જાય છે. સમાન 

માર્સો સાથ ેરહવેાથી સમાન રહ ેછે અન ેષવષશિ એટલ ેક ેખબૂ પ્રષતભાવાન સાથ ેરહવેાથી આપર્ી પ્રષતભા 

પર્ ષખલ ેછે.] 

ક્ષ 

312. क्षर्ि: कर्िवै षवद्याम ्अथ ंच साधयते।् 

क्षर् ेनष्ट ेकुतो षवद्या कर् ेनष्ट ेकुतो धनम॥्  

[પ્રત્યેક ક્ષર્નો ઉપયોગ કરી ષવદ્યા મળેવવી જોઈએ અને પ્રત્યકે કર્ બચાવી ધન એકઠુ ંકરવુ ંજોઈએ. ક્ષર્ વડેફ ે

ષવદ્યા ન મળ,ે કર્ વડેફ ેધન ન મળ.ે] 

313. क्षर् ेतषु्टः क्षर् ेरुष्टस्तषु्टो रुष्टः क्षर् ेक्षर्।े 

अव्यवषस्थतषचत्तस्य प्रसादोऽषप भयङ्करः॥  

[ઘડીક ખશુ તો ઘડીક નાખશુ. એક ઘડી રાજી તો બીજી ષમષનટ ેઅગનગોળો. જેમના મગજનુ ંકઈં ઠેકાું ન હોય 

તેમની મહરેબાની પર્ ભાર ેપડી જાય.] 
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314. क्षर्के्षर् ेयद ्नवता ंउपषैत स रूपः।  

[કાષલદાસ ેકરલેી સૌંદયથની વ્યાખ્યાેઃ ખરી સુદંરતા તને ેકહવેાય જે હરઘડી નવુ ંરૂપ ધારર્ કર.ે] 

315. क्षमा बलमिक्तानाम ्िक्तानाम ्भिूर्म ्क्षमा। 

क्षमा विीकृत ेलोके क्षमया ककं न षसर्धयषत॥  

[ક્ષમા શષકતશાળી માર્સનુ ંસાચુ ંબળ છે. શષકતશાળી માર્સો ક્ષમા વડ ેશોભ ેછે. ક્ષમાથી લોકો વશ થઈ જાય 

છે. ક્ષમાથી શુ ંન થઈ શક?ે] 

316. क्षमा िस्त्र ंकरे यस्य दजुगनः ककं कररष्यषत। 

अतरृ् ेपषततो वषह्तनः स्वयमवेोपिाम्यषत॥  

[જેમની પાસ ેક્ષમા નામનુ ંઅમોઘ શસ્ત્ર હોય તનેુ ંકોઈ કઈં બગાડી શક ેનષહ. જે ધરતી તર્ખલા ષવનાની એટલ ે

ક ેઉજ્જડ અન ેવરેાન હોય તનેી ઉપર આગનો ગોળો પડ ેતો ત ેઆપમળે ેઠડંો પડી જાય.] 

જ્ઞ 

317. ज्ञान ंत ुषिषवध ंप्रोकं्त िाषब्दकं प्रथम ंस्मतृम।् 

अनभुवाख्य ंषितीय ंतु ंज्ञान ंतदलुगभ ंनपृ॥ 

[જ્ઞાન બ ેપ્રકારના હોય છે. એક તો શબ્દો વડ ેમળેવલેું અન ેગોખીન ેયાદ રાખલેુ ંજ્ઞાન અન ેબીજંુ સ્વાનભુવ 

થવાથી સમજાયેલુ ંજ્ઞાન. હ ેરાજા, આ બીજા પ્રકારનુ ંજ્ઞાન દલુથભ છે.] 
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