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�&ન� પસ�& 
જમ આજ આરણ� મ�ત ,ભ��� ગ�જર�ત� છ
 ત
મ એ� સમય
 આરણ� પ 1ર$જ�ન� મ�ત ,ભ��� 
સ�સ3,ત હત�.  એ ર&ત
 જ�ત�� સ�સ3,ત ભ��� આરણ� �&ભ��� �હ"ર�ય. આ �&ભ��� 
ર�સ
 ત� જ�નન� ક�ર" ખ 1ટ" નદહ  ત
ટલ�  ષરશ�ળ ખજન� છ
.  આ અખ 1ટ ભ�ડ�રમ��થ� 
મ�ત ચરટ&� પસ�& અહ= રજ1 �ર& છ
.  આ પસ�&ન
 સ�ર�ચય બન�રર� પતય
� 
��દડ��ન� સ�થ
 સ�થ
 ત
ન� ગ�જર�ત�મ�� ભ�ર�થ$ન �� અન�ર�ન રણ રજ1 �ર�ય�� છ
.


પ�થ$ન�ઓ

असत� म� सदगमय।
तमस� म� जय�ततग�मय।
म�तय�म��म�तम � गमय॥ 

(બ ,હ�રણય� ઉરષન�)
[અસતય�મ��થ�  પભ� રરમ સતય
 ત �� લઈ જ
 ઊડ� અધ�ર"થ� પભ� રરમ ત
જ ત �� લઈ જ
 મહ�મ ,Qતય �મ��થ� અમ ,ત સમ�ર
 ન�થ લઈ જ]

ॐ प�र�मद� प�र�तमद� प�र��तप�र�म�दचयत�।
प�र�सय प�र�म�द�य प�र�म�व�वत�षयत�॥ 

[ઈશ�ર�સય ઉરષન�ન� આ શ��ષતર�ઠન� શલ�� છ
.  ત
ન� શબ�થ$ છ
V ત
 પ 1ણ$ છ
.  આ પ 1ણ$ છ
. 
પ 1ણ$મ��થ� પ 1ણ$ પગટ" છ
. પ 1ણ$મ��થ� પ 1ણ$ બહ�ર ��ઢ� ત� રણ પ 1ણ$ બચ
 છ
.  આ શબ�ન�� સYથ� સરળ 
અથ$ઘટન એવ�� છ
 �" બહ સ�પ1ણ$ છ
. બહ��ડ રણ સ�પ 1ણ$ છ
. બહમ��થ� બહ��ડ પગટ^�� છ
 અન
 બહમ��થ� 
બહ��ડ બહ�ર આરર� છત�� શ
� બહ સ�પ 1ણ$ છ
.]
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ॐ भ�भ��व: सव� तत � सववत�व�र�णय�।
भग& द�वसय ध(मह* तधय� य� न� पच�दय�त �॥ 

[આ ગ�યત� મ�ત સ 1ય$ આર�ધન�ન� મ�ત છ
. ભ�ર�થ$ છ
V હ" સર_રર& "ર ! ત �� જરનન� આધ�ર છ
, 
અમ�ર� સર$ દ� Vખ દ1ર �ર" છ
, ત �� સરય� પ��ષશત છ
, સYથ� રધ� પ 1જન�ય છ
, અમ
 ત�ર�� ધય�ન ધર& 
પ�થ$ન� �ર&એ છ&એ �" ત �� અમ�ર& બ�દgન
 રધ� પજરલલત �ર.]

ॐ स*न�ववत� स*न. भ�नक� स* व(य0 करव�व*2।
त�जससवन�वध(तमसत� म� ववह5ष�व*2॥

ॐ ��स7त: ��स7त: ��स7त:॥ 

રકણ  �ર� ર��ણ �ર� પભ� આર અમ�ર�� પ
મથ�
�ર&શ��   શમ  સખત અભય�સમ��   અમ
   ખ�તથ�
હ�  મ
ઘ� ત
જસર�  અમ�ર&  એટલ��  પભ� આરજ�
ન
 સ�બ�ધ સ�  સન
હભય_  ગ�ર�  ષશષયન� ર�ખજ�

तवम�व म�त� च वपत� तवम�व 
तवम�व ब�ध� च सख� तवम�व।
तवम�व ववद� दववर� तवम�व
तवम�व सव0 मम द�व द�व॥ 

[તમ
  છ�  મ�ત�  ષરત� તમ
 છ�
 તમ
  છ�   બ�ધ�   સખ� તમ
  છ�
 તમ
  છ� ષરદ� રળ& ધન સ�રષp
 રણ સર$ મ�ર�� તમ
  હ" "ર "ર]

म�क� कर�तत व�च�ल� प�ग�� ल�घयत� तगररम �।
यतक�प� तम*� व7द� परम�न7दम�धवम �॥ 
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[જ� ત�ર& 3,ર� ઉતર" ત� મ��ગ� મ�ણસ ર�ચ�ળ બન
 છ
, અર�ગ મ�ણસ રહ�ડ ઓળ�ગ� જય છ
. હ" 
રરમ�ન� મ�ધર તન
 ર�ન �ર�� છ�.] 

य� क�7द�7द� त�ष�र*�रधवल� य� ��भवस�व�त�
य� व(र�वरदणAमसणAतकर� य� श�तपद�सन�।
य� बह�चय�त��करपभ�तततभदFव2� सद� वस7दत�

स� म�� प�त� सरसवत( भगवत( तन���षज�डय�प*�॥ 

[સrય$મ�દડત છ
 જ શ�ભ શષશ સમ
મ�ળ� છ
 જન� સ��ર જળલબનદ�  સમ

ધરલ રસ�  છ
  જન
 અષત શ�ભત�
ર�ણ��ડ સ�હ"   જન�  �ર �મળમ��
ષરર�મ આસન છ
 જન��  શ
ત રદન��
સ�  ર�ન  �ર"  જન
  સર$  "ર�
બહ� ષરષx� મહ"શ સહ  પ 1જય ભ�ર


એર� "ર� મ� સરસરત� દ1ર �રજ�
અમ  બ�દg 3� �દઠત �રત�  ષતષમરન
]

वकत�णA म*�क�य स�य�क�हIसमपभ।
तनवव�घन� क�र म� द�व ��भक�यFष� सव�द�॥ 

[હ" ર���& સ 1�ઢર�ળ�, ષરશ�ળ ��ય� ધર�રત�, અસ�ખય સ 1રજ સમ�ન ���ષત ધર�રત� ગણ
શ "ર મ�ર� 
શ�ભ ��ય$મ�� આરત� અડચણન
 હ�મ
શ� દ1ર �રત� રહ"જ�.] 

��7त�क�र� भ�जग�यन� पदन�भ� स�र��म �।
ववश�ध�र� गगनसद�� म�घवर0 ��भ�ङगम �॥

लकम(क�7त� कमलनयन� य�तगतभरय��नगमयम �।
व7द� ववषर�� भवभय*र� सव�ल�क2कन�थम �॥ 
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[ભગર�ન ષરષx�ન� આ સત �ષતન� ભ�ર�થ$ છ
V શ��ષત રમ�ડત�, ન�ગન� શ{ય� ધર�રત�, ન�લભમ��થ� �મળ 
પગટ�રત�,  "ર�ન� અષધરષત,  ષરશન� આધ�રરર,  ગગન જર� ષરશ�ળ,  મ
ઘરણ} ��ય� અન
 શ�ભ 
અગ� ધ�રણ �રત�, લકમ�જન� ષપયતમ, �મળસમ ન
ત� ધર�રત�, ય�ગ�ઓ ધય�ન ધર" છત�� ત
મન� 
મ�ટ" અગમય રહ"ત�, ભરન� ભય હરન�ર�, સર$ લ��ન� ન�થ ષરષx�ન
 ર�ન હ�] 

सवF भव7त� स�सखन�।
सवF स7त� तनर�मय��।
सवF भद�सर पशय7त�।

म� कसSत � द��ख भ�गभव�त �॥ 

[સર� બન� રહ� સ�ખ�
સર� બન� રહ� સરસથ
મળ
 શ�ભદષષટ  સર$ન

ન દ� Vખ ભ�ગર
 ��ઈ]

व7द� म�तरम �। व7द� म�तरम �।
व7द� म�तरम �। व7द� म�तरम �॥

स�जल�म � स�फल�म � मलयज�(तल�म �।
�सयशय�मल�म � म�तरम �।

व7द� म�तरम �॥

��भजय�तसन� प�लहकतय�तमन(म �।
फ�ललक�स�तमतद�मदल��तभन(म �।

स�*�तसन(म �। स�मध�रभ�वषर(म �।
स�खद�� वरद�म � म�तरम� ।

व7द� म�तरम �॥ 
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[ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�

  ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�

 છ�  સભર  ત ��  જળથ�  ફળથ�
 ખણ�&  શ�ત ર�ય�  લહરથ�
 ર��"લ�  લહ"ર�ત�  ધ�નય થ�&
 સ�રત ત �જ બન� સ��ર શ�મળ&

 ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�
 ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�

 શ�ભ  ચનદ  દ�રણથ�   ઓરત�
 ખ�શહ�લ  છ
  સY  ર�ષત   ત�ર&
 પ�ષર  ન
  વ ,ક�થ�  લચ� રહ"લ�
 શ�ભ
  છ
  �ણ  �ણ ભ 1ષમ ત�ર&

 મલ��ત ��  મ�  રત�� મ�ઠ& ર�ણ� 
 ન
 રરસ�ર
 સ�  સ�ખ  રર�ન
 ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�
 ર�દ�  ત �જન
 મ� હ� ર�દ�  ત �જન
 મ�]

જન ખજન�
અ
अलससय क�त� ववद� अववदसय क�त� धनम �।
अधनसय क�त� तमत� अतमतसय क�त� स�खम �॥ 

[આળસ� મ�ણસન
 ષરદ� ક��થ� મળ
? ષરદ� ષરન�ન� મ�ણસન
 ધન ક��થ� મળ
? ષનધ$ન મ�ણસન
 ષમત 
ક��થ� મળ
 અન
 ષમત ષરન�ન� મ�ણસન
 સ �ખ ક��થ� મળ
?] 
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असगन: ��ष� ऋर: ��ष� �त�: ��ष� तथ2व च।
प�न: प�न: पवधFत तसम�त � ��ष� न क�रय�त �॥ 

[અગ�ન, "વ �� અન
 શત� એ તણન� જર�� અશ બચ� જય ત� ત
 ફર& ફર& રધય� જ �ર" મ�ટ" ત
ન� 
અશન
 રણ બ��& રહ"ર� ન "ર�ય.]

असगन*�त� ग�*� क�त� गतभ�र(� व�दब�लक.।
ररक*सत�न न�प�य�द र�ज�न� द�वत�� ग�रम �॥ 

[રષરત અગ�ન, ર�ત�ન�� ઘર, ખ
તર, ગભ$રત� સ�, વ ,g�, બ�ળ��, ર�જ, "રત� અન
 ગ�ર� ર�સ
 �& 
ખ�લ� હ�થ
 ન જવ�� જ�ઈએ.]

अजर�मरवत � प�ज� ववद�मथ0 च स�धय�त �।
ग�*]त इव क���ष� म�तय�न� धम�म � आचर�त �॥ 

[ડ�હ� મ�ણસ�એ જય�ર" જ�ન �" ધન મ
ળરર�ન� ર�ત આર
 તય�ર" ર�ત
 અજરઅમર રહ"ર�ન� છ
 એવ�� 
ષરચ�ર&ન
 રણથ�ભ� સ�ધન� �રર� જ�ઈએ અન
 જય�ર" ધમ$ન �� આચરણ �રર�ન� ર�ત આર
 તય�ર" મ�ત 
ખ�ભ� રર બ
સ� ર�ળ ખ�ચ� રહ�� છ
 એમ મ�ન�ન
 તરત ધમ$ન �� આચરણ �રવ�� જ�ઈએ.] 

अजS�शदध�नS स��य�तम� ववनशयतत।
न�य� ल�क�ऽससत न पर� न स�ख� स��य�तमन�॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�મ�� ભગર�નન� આ ઉર"શ છ
V જ અજ�ન� છ
 અશg�ળ છ
 અન
 ર"� ર�તમ�� શ��� �ર" 
છ
 ત
મન� ન�શ થ�ય છ
. શ���શ�લ મ�ણસ� મ�ટ" આ લ��મ�� �" રરલ��મ�� ��ઈ સ�ખ નથ�.]

अततत�षर� न कत�वय� त�षर�� न2व पररतयज�त �।
�न2� �न2S भ�कवय� ववतम � सवयम�प�सज�तम �॥ 

[ન અષત ત ,ષણ� �રર� �" ન ત ,ષણ�ન� સમ 1ળગ� તય�ગ �રર�.  જત
 �મ�ય
લ� સ�રષpન� ધ�મ
 ધ�મ
 
ઉરભ�ગ �રર�.] 
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अतततथ द�व� भव। 

[અષતષથન
 ઈશરત �લય ગણ� આર આરર�.]

अततद�न�दत� कर�सतवततल�भ�त � स�य�धन�।
अततक�म�द�ग(वसतव � अतत सव�त वज�य�त �॥ 

[અષત �નથ� �ણ$ ર�સ
 ��ઈ ન રહ��.  અષત લ�ભથ� સ�ય�ધનન� અરશ� થઈ. અષત ઇચછ�થ� રતન 
થ�ય છ
 મ�ટ" ��ઈ રણ બ�બતમ�� અષતશયત�ન
 તજર�. ]

अततपररचय�दवज� सततगमन�त � अन�दर� भवतत।
मलय� तभलल� प�र��ध( च�दनतरक�षम � इ�धनम � क�रत�॥ 

[અષત રદરચયથ� અરજ� થ�ય.  ��ઈન
 તય�� સતત જઈએ ત� આર��ર ન મળ
.  મલય રર$ત રર 
રહ"ત� ભ�લડ&ઓ ચ�નન
 રણ ઈધણન�� લ��ડ� � ગણ� ચ 1લ�મ�� બ�ળ
 છ
.]

अततसन�*� प�प�ङकh। 

[��ઈન
 મ�ટ" આરણ� રધ� રડત� પ
મ આરણ�� મનમ�� આરણ� ત
 ષપય ર�તન� સલ�મત� મ�ટ" ખ�ટ& 
શ��� ર
� �ર" છ
. અલભજ�ન શ�3� �તલમQ ન�� આ ર�ક છ
.]

अद�वप द�तन�व�र� सत�ततक7य� व*तत न�म क.म�रम �।
सदjय� न र�चत� स� अस7त: अवप असय2 न र�च7त�॥ 

[સત �ષત ન�મન� �નય� લબચ�ર& હજ� 3� �ર�ર& છ
 �"મ �" સ�ર� મ�ણસ�ન
 એ ગમત� નથ� ત� જ સ�ર� નથ� 
ત
 એન
 ગમત� નથ� !]

अद�*� सव�भ�त�ष� कम�र� मनस� तगर�।
अन�ग*S द�न� च एष धम�� सन�तन�॥ 
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[મન, રચન અન
 �મ$થ� ��ઈ જરન� દ�હ ન �રર�, પ
મ ર�ખર� અન
 ઉ�રત�થ� �ન આરવ�� એ 
સન�તન ધમ$ છ
.]

अधम�: धनतमचlस7त धन� म�न� च मरयम�:।
उतम�: म�नतमचlस7त म�न� ह* म*त�म � धनम �॥ 

[ષનમન �ક�ન� મ�ણસ� ફકત ધનન� ઇચછ� ર�ખ
 છ
.  મધયમ �ક�ન� મ�ણસ� ધન અન
 મ�ન બન
ન� 
ઇચછ� ર�ખ
 છ
. રણ ઉpમ મ�ણસ�ન� ઇચછ� ફકત મ�ન મ
ળરર�ન� હ�ય છ
 �"મ�" મ�ન સYથ� ચદડય�ત �� 
ધન છ
.]

अनjय�स� ववष� ववद� अज(रF भ�जन� ववष�।
ववष� सभ� दररदसय व�दसय तरर( ववष�॥ 

[અભય�સ ન  �ય�  ષરદ� ષર� સમ�ન બન
 છ
, જય�ર" ર�ચન ન થત �� હ�ય તય�ર" ભ�જન ઝ
ર બન
 છ
. 
સ�રષp ષરહ�ણ� મ�ટ" સભ� એટલ
 �" જહ"રમ�� જવ�� ઝ
ર જવ�� બન
 છ
 ત� વ,g� મ�ટ" ય�ર�ન સ� ષર�ન� 
ગરજ સ�ર" છ
 !]

अ7तससततमरन���य �बदब�ध� तनरथ�क�।
न नशयतत तम� न�म क�तय� द]पव�त�य�॥ 

[મનન� ષતષમરન
 મ�ટ�રર� શબ�ન� બ�ધ ��ઈ ��મમ�� આરત� નથ�. જમ &ર�, &ર� એર� શબજર 
�રત�� રહ&એ ત� અધ�ર�� થ�ડ� � દ1ર થ�ય છ
 ?]

अ7नद�न� पर� द�न� ववद� द�नम � अत� परम �।
अ7न�न कसरक� त�तo� य�वजज(वञच ववदय�॥ 

[અન�ન ઘણ� મ�ટ& ર�ત છ
 રણ ષરદ��ન ત
ન�થ� રણ મ�ટ& ર�ત છ
. અનથ� થ�ડ� રખત ત ,પ�ત 
અન�ભર�ય છ
 રણ ષરદ� રડ" આજરન ત ,પ�ત મળ
 છ
.] 

अ7यक�त� कqत� प�प� प�णयक�त� ववनशयतत।
प�णयक�त� कqत� प�प� वजल�प� भववषयतत॥ 
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[અનય ક
ત
 �ર"લ�� ર�ર ત�થ$મ�� જઈ ધ�ઈ શ��ય છ
. રણ ત�થ$ક
તમ�� જ� ર�ર �ર&એ ત� ત
 રજલ
ર 
બન� જય છ
.]

अपम�तनत�ऽवप क�लज� न वदतत प�रष� सवभ�वद�सकणय�त �।
नह* मलयच7दनतर: पर��प*त: सव�त � प�यम �॥ 

[3�હ�ડ&થ� પહ�ર થર� છત�� મલય રર$ત રર  ઊગત� ચ�નન� વ ,કમ��થ� જમ ન��મ� ર�થ$ બહ�ર 
આરત� નથ� ત
મ  અરમ�ન  થર�  છત��  3�ળર�ન મ�ણસ� ર�ત�ન�� સYજનય છ�ડ& જમ ત
મ બ�લત� 
નથ�.]

अवप हकय�थ0 स�लभ� सतमतक��म �
जल�7यवप सन�नववतधकम�सर त� ।
अवप सव�कतय� तपतस पवत�स�
�र]रम�द� खल� धम�स�धनम � ॥ 

[��લલ�સ 3,ત 3�મ�રસ�ભરમQ સગ$-૫-૩૩. યજ �રર� મ�ટ" સમ�ધન� ટ1�ડ�� અન
 3�શ ઘ�સ સહ"લ�ઈથ� 
મળ
 છ
 ? સન�ન મ�ટ" ર�ણ� ય��ય છ
 ? તમ
 તમ�ર& શગકત અન�સ�ર તર �ર� છ� ? શર&ર ધમ$ �રર� 
મ�ટ"ન �� સ�ધન છ
.] 

अवप सवर�मय( लङक� न म� लकमर र�चत�।
जनन( ज7मभ�तमS सवग��दवप गर]यस(॥ 

[હ" લકમણ, આ લ��� સ�ન�ન� છ
 ત� રણ ત
 મન
 ગમત� નથ�. જનન� અન
 જનમભ 1ષમ એ ત� સરગ$થ� 
રણ મહ�ન છ
. ર�પલમ�& ર�મ�યણમ�� લ��� ષરજય રછ& લ���ન �� ર�જ સર���રર�ન� ન� ર�ડત� ર�મ આ 
ર�ક �હ" છ
.] 

अप�व�: क�वप क���य� ववदत� तव भ�रतत।
वययत� वqवदम � आय�तत कयम � आय�तत स�चय�त �॥ 
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[હ" "ર� સરસરત�, ત�ર� ખજન� ખર"ખર અન�ખ� છ
. જ� ત
  ર�રર&એ  ત� રધત� રહ" છ
 અન
 જ� ત
 
સ�ચર�ન
 ર�ખ� મ 1�&એ ત� ત
મ�� ઘટ�ડ� થ�ચ છ
. જ�નન�� એવ�� છ
  �"  ત
 જમ ઉરય�ગમ�� લ
ર�ય ત
મ 
રધ
 અન
 ઉરય�ગ �ય�$ ષરન� રડ��� રહ" ત� �ટ�ઈ જય.] 

अय� तनज� पर� व�ऽतत गरन� लघ�च�तस�म �।
उद�रचररत�न�� त� वस�ध2व क�I�मबकम �॥ 

[આ મ�ર�� છ
, ત
 બ�જન�� છ
 એર� ગણતર& ત� જન�� મન સ���ડ� � હ�ય ત
ર� લ���ન� હ�ય. જન�� મન 
ઉ�ર હ�ય ત
ન
 ત� આખ�� ય જગત ર�ત�ન� 3�ટ� �બ જવ�� લ�ગ
.] 

अरतसक�ष� कववतवतनव�दन� त�रतस म� तलख म� तलख म� तलख । 

[હ" ષરધ�ત�,  અરષસ� મ�ણસ� ર�સ
 �ષરત� પસત �ત �રર�ન�� મ�ર� �ર�ળ
 ન લખ,  ન લખ,  ન લખ. 
��લલ�સ
 ��ઈ� રખત ��ટ�ળ&ન
 આર� પભ�પ�થ$ન� �ર& હ�ર�ન�� મન�ય છ
.] 

अथ��त�र�र�� न ग�रन� ब7ध�� क�म�त�र�र�� न भय� न लजज�।
ववद�त�र�र�� न स�ख� न तनद� क�ध�त�र�र�� न रतचन� व�ल�॥ 

[જમન
 ર{સ� �મ�ર�ન� આત�રત� હ�ય ત
ન
 ન ત� ગ�ર� "ખ�ય, ન ભ�ઈ "ખ�ય. જન
 ��મ
ચછ� જગ
 ત
ન
 
ન ��ઈન� ડર લ�ગ
, ન ��ઈન� શરમ નડ". જન
 ષરદ� પ�પ�તન� તડર જગ
 ત
ન� જરન
 ન શ��ષત હ�ય, 
ન ઊઘ આર
. જન
 ભ 1ખ લ�ગ
 ત
 ન રલચ જ1એ �" ન શ�� સમય થય� છ
 ત
 જ1એ.]

अलपक�य�कर�� सस7त य� नर� ब*�भ�वषर�।
�रतक�तलनम�घ�सत� न�न� गज�स7त क�वल�॥ 

[ઓછ� ��મ �રર�ર�ળ� બહ� બ�લ બ�લ �રત� થઈ જય. શર ઋત�મ�� મ
ઘર�જ રરસ
 ઓછ� ન
 ગરજ 
રધ�.]

अलप�न�मवप वसत�न�� स�*तत: क�य�स�तधक�।
तqर2ग��रतवम�प7न2ब�रय7त� मतसस7तन:॥ 

12



[ન�ન� ન�ન� બ�બતન�� ધય�ન ર�ખ� ત
ન
 સ�વયરગસથત બન�ર�ન
 ��મમ�� સફળત� મ
ળર� શ��ય છ
. 
ન�ન� ન�ન� �ર�ન
 ગ 1�થ� ત
ન�� એવ�� મજબ1ત �રડ� � બન�ર� શ��ય �" જ મમસત હ�થ�ન
 રણ બ�ધનમ�� 
જ�ડ& શ�".] 

अ��चय�न7व��चसतव� पज�व�द��S भ�षस�।
गत�स�नगत�स��S न�न���चस7त पसणAत��॥ 

[ભગરત ગ�ત�ન� આ શલ�� છ
. ભગર�ન અજ� $નન
 �હ" છ
 �" જન� લચ ત� �રર� જવ�� નથ� ત
ન� ત�� 
લચ ત� �ર" છ
, બ�દgશ�ળ& મ�ણસ� જવ�� બ�લ
 છ
 રણ જ જ�ન� હ�ય ત
 �& ભ1ત��ળન� �" ભષરષય��ળન� 
લચ ત� �ર& વય�3�ળ થત� નથ�.] 

अस�र� खल� स�स�र� स�र� श��रमस7दरम �।
*र� ह*म�लय� ��त� *रर: ��त� म*�दध.॥ 

[આ અસ�ર સ�સ�રમ�� સ�ચ� સ�ર શસ�રન� ઘરમ�� છ
 ! એટલ
 ત� ભગર�ન શ��ર દહમ�લયમ�� જઈન
 રહ" 
છ
 અન
 ષરષx� ભગર�ન સમ�દમ�� જઈન
 રહ" છ
 !]

अश� न2व गज� न2व वय�घ� न2व च न2व च।
अज�प�त� बतल� दद�त � द�व� द�ब�लघ�तक:॥ 

[બલલ�ન ��ન�� "ર�ય ? ઘ�ડ�ન�� ? �& નદહ. હ�થ�ન�� ? �& નદહ. ર�ઘન�� ? ન� ભ�ઈ ક�ર"ય નદહ. 
બલલ�ન ત� બ�ર&ન� બચચ��ન �� જ "ર�ય ! "ર રણ નબળ��ન� ભ�ગ લ
 છ
 !]

अशतथ�म� बतल वय��स� *न�म��S वबभ(षर�।
क�प� पर��र�मS सo2त� तचरज(ववन�॥ 

[આરણ� રYર�લણ� મ�નયત� પમ�ણ
 અશસથ�મ�,  બલ� ર�જ,  વય�સ મ�ષન,  હન�મ�ન,  ષરભ��ણ, 
3,ર�ચ�ય$ અન
 રરશ�ર�મ એ સ�તન
 અમરતરન�� રર�ન મળ
લ�� છ
.]
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अशसय भ�षर� व�ग� मत� सय�द गजभ�षरम �।
च�त�य�म � भ�षर� न�य�� उद�ग� नरभ�षरम �॥ 

[ઘ�ડ�ન�� ભ1�ણ ર
ગ છ
,  હ�થ�ન�� ભ1�ણ મ છ
.  ચત �ર�ઈ એ ન�ર&ન�� ભ1�ણ છ
 ત� જહ"મત એ નરન�� 
ભ 1�ણ છ
.]

अष�द�प�र�र�ष� वय�ससय वचन5यम �।
पर�पक�र� प�णय�य प�प�य परप(Aनम �॥ 

[અઢ�ર પ�ર�ણન� સ�ર વય�સ મ�ષનન� બ
 રચન�મ�� સમ�ઈ જય છ
V રર�ર��ર �રર� એ પ�ણય છ
 અન
 
રરર�ડન �રવ�� એ ર�ર છ
.]

अ*7य*तन भ�त�तन गचlस7त यम�लयम �।
��ष�: सथ�वरतमचlस7त हकम�Sय�मत: परम �॥ 

[મહ�ભ�રતન� રનરર$મ�� આરત� યક ય�ષધષષઠર સ�ર�ન� આ શલ�� છ
V અનય મ�ણસ� એ� રછ& એ� 
મ ,તય� ર�મ
 છ
 ત
વ �� જ�ર� છત�� બ��&ન� મ�ણસ� ર�ત
 જણ
 ��યમ જરત� રહ"ર�ન� છ
 એર� અર
ક� 
સ�થ
 શ��ષતથ� જર
 છ
 ત
ન�થ� રધ� મ�ટ�� આશય$ જગતમ�� શ�� હ�ઈ શ�" ?]

अ*� बह�ससम। 

[અનહલ�. હ�� ઈશર છ�.]

अह*�स� परम� धम��।

[અદહ સ� સYથ� મ�ટ� ધમ$ છ
.]

अ*� द�ज�नस�सग��त � म�न*�तन� पद� पद�।
प�वक� ल�*सङग�न म�दर2रतभत�डयत�॥ 

14



[ખ�ટ� મ�ણસ�ન� સ�થ
 રહ"ર�થ� ડગલ
 ન
 રગલ
 મ�ર ખ�ર� રડ" છ
. સ�ન�� રણ આગ અન
 લ�ખ�ડ જર� 
ર�થ_ન� સ�ર�$મ�� આર
 તય�ર" ત
ન� ઉરર હથ�ડ&થ� ધડ�ધડ પહ�ર� રડર� શર થઈ જય છ
]

આ
आ न� भद� कतव� य7त� ववशत�। 

[ઋ�ર
ન� મ�તV બધ� દશ�ઓમ��થ� �લય�ણ��ર& ષરચ�ર� અમન
 પ��ત થ�ઓ.]

आक�र2र2व चत�र�� तक�यस7त पर�सङगतम �।
गभ�सथ� क�तकhप�षपम�म�द�न�व षटपद��॥ 

[હ�ષશય�ર મ�ણસ�ન
 બ�હ આ��ર જ�ઈન
 અર શ�� હશ
 ત
 ત
ન� ખબર રડ& જય છ
. ભમર� સ�ગ�ધ 
રરથ� જ �"ત�& પ�ષરન� �ળ&ન
 ર�રખ� લ
 છ
. ]

आक���त � पततत� त�य� यथ� गचlतत स�गरम �।
सव�द�वनमसक�र: क��व� पतत गचlतत॥ 

[આ��શમ��થ� ��ઈ રણ ન&મ�� રડત �� ર�ણ� રહ&ન
 જમ સ�ગરમ�� મળ& જય છ
 ત
મ ��ઈ રણ 
"ર�"રત�ન
 �ર"લ�� ર�ન એ� મ�ત ઈશરન
 રહ�ચ
 છ
.]

आत�र� वयसन� प�o� द�तभ�क� �त�स�कI�।
र�ज5�र� शम��न� च यससतषतत स ब�7धव�॥ 

[સ��ટન� સમય
, દ� ષ��ળમ��, શત�ન� ઉર�ષધમ��, ર�જ રબ�રમ�� અન
 સમશ�નમ�� આરણ� બ�જ�મ�� ઊભ� 
રહ" ત
 જ સ�ચ� સગ� છ
.]

आतमन� पततक�ल�तन पर�ष�म � न सम�चर�त �॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�ન�� �થન છ
V જ આરણ� મ�ટ" પષત31ળ હ�ય એટલ
 �" જ આરણન
 અન�31ળ ન હ�ય ત
વ�� 
આચરણ બ�જ સ�થ
 �રવ�� ન જ�ઈએ ]

आतमन� म�खद�ष�र बरय7त� ��कस�ररक��।
बक�सतत न बरय7त� म.न� सव��थ�स�धनम �॥ 
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[મYનથ� બધ� હ"ત � સર" છ
. બ�લ બ�લ �રર�ન� ર�ત�ન� ર���" ર�રટ તથ� મ
ન�ન
 ર�જર�મ�� પ 1ર�વ�� રડ" 
છ
 જય�ર" મYન રહ"ત� બગલ�ન
 ��ઈ બ�ધન સહન �રવ�� રડત�� નથ�.]

आतमन� ग�र� आतम2व प�रषसय वव��षत� यत।
पतयक�न�म�न�jय�म श�यसवन�वब7दत�॥ 

[આરણ
 જ આરણ� ગ�ર� છ&એ �"મ�" આરણ
 જ આરણન
 શ�ખરત� હ�ઈએ છ&એ.  પતયક અન�ભર 
અન
 અન�મ�નથ� રધ� સ�ર� શ�� છ
 ત
ન� આરણન
 ખય�લ આર� જય છ
.]

आतमपक� पररतयजय परपक�ष� य� रत�।
स पर2*�7यत� म�ढ� न(लवर���ग�लवत �॥ 

[ર�ચત�તન� એ� ર�ત�$ન� સ�ર��શ છ
V જ મ�ણસ ર�ત�ન� રક છ�ડ& બ�જન� રકમ�� રચય�રચય� રહ" ત
 
મ 1ખ$ ન�લર�ગ� ષશય�ળન� મ�ફ� મ�ય_ જય છ
.]

आतमवत सव�भ�त�ष� य� पशयतत स� पसणAत�। 

[ભગરદQ  ગ�ત�મ�� ભગર�નન�� �થનV જર� હ�� છ� ત
ર� જ આ જગતન� સર� જર છ
 એવ�� જન
 ભ�ન 
થ�ય ત
 ર�દડત �હ"ર�ય.]

आद. र�मतप�वन�हदगमन� *तव� म�गक�zञचनम �।
व2द�*]*रर� जI�य�मरर� स�ग(वस�भ�षरम �॥
व�ल(तनद�लनम � सम�दतरर� लङक�प�र]द�*नम �।
पS�दर�वरक�मभकर�*नन� एतद इतत र�म�यरम �॥ 

[લ��બ� લચ� ર�મ�યણન
 ટ1��મ�� રત�રવ�� છ
 ? ત� સ��ભળ�. રહ"લ� ર�મ તર�રનમ�� ગય�, સ�ન�ન� 
હરણ ર�છળ �ડ¢�, સ�ત�ન�� હરણ થય��, જટ�ય�ન �� મરણ થય�, સ �ગ�ર સ�થ
 ર�ત� થઈ, ર�લ� મ�ય_ 
ગય�, સમ�દન�� તરણ થય��, લ���ન �� હન થય��, ર�રણ, 3� �ભ�ણ$ન �� હનન થય��. બસ ર�મ�યણ પ 1ર�� થય ��.]
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आत�� द�व�न � नमसयस7त, तप: क�व�स7त र�तगर:।
तनध�न�: द�नम � इचlस7त वqद� न�र] पततवत�॥ 

[દ� Vખ� મ�ણસ "રન
 રગ
 લ�ગ
 છ
. ર�ગ� મ�ણસ તર �ર" છ
. ષનધ$ન મ�ણસ �નન
 ઝ�ખ
 છ
. વ ,g ન�ર& 
રષતવત� બન
 છ
 !]

आलसय� ह* मन�षय�र�� �र]रसथ� म*�ररप��।
न�सतय�दमसम� ब7ध�� क�व��र� न�वस(दतत॥ 

[આળસ એ મ�ણસન� શર&રમ�� રહ"લ� ત
ન� મ�ટ� શત� છ
. ઉદમ જર� ��ઈ બ�ધ� નથ�. ઉદમ �રન�ર� 
�& ન�શ ર�મત� નથ�.]

आ�� न�म मन�षय�र�� क�तचद�Sय��qङखल�।
यय� बद�: प�ध�वस7त म�क�ससतषस7त पङग�वत �॥ 

[આશ� ન�મન�� મન�ષયન�� બ�ધન ભ�ર" અદભ�ત બ�ધન છ
. આ બ�ધનથ� બ�ધ�ય
લ� મ�ણસ �ડર� લ�ગ
 
છ
 ત� આ બ�ધનથ� મ�કત થય
લ મ�ણસ અર�ગન� જમ ગસથર થઈ જય છ
 !]

आसत� भग आस(नसय ऊधवससतषतत ततषत�।
��त� तनपदम�नसय चर�तत चरत� भग�॥ 

[મહ�ભ�રતન� શલ�� છ
V જ મ�ણસ ��મ �ય�$ ષરન� બ
ઠ� રહ" ત
ન �� નસ�બ બ
ઠ"લ�� રહ" છ
. જ ઊભ� ઊભ� 
ષરચ�ર �ય�$ �ર" છ
 ત
ન �� નસ�બ રણ ઊભ�� જ રહ& જય છ
. જ મ�ણસ ઊઘ� જય ત
ન �� નસ�બ ઊઘ� 
જય છ
 રણ જ ચ�લત� જ રહ" ત
ન �� નસ�બ ચ�લર� લ�ગ
 છ
.]

आ*�रतनद�भयम2थ�न� च स�म�7यम�तत � प��तभन�र�र�म �।
धम& ह* त�ष�म � अतधक�वव��ष� धमFर *]न�: प��तभ: सम�न�:॥ 
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[આહ�ર, ષનદ�, ભય અન
 મ{થ�નન� બ�બતમ�� રશ� અન
 મ�ણસમ�� ��ઈ ફર� નથ�. મ�ણસમ�� ધમ$ એ� 
એર� ચ�જ છ
 જ રશ��મ�� હ�ત� નથ�. આથ� ધમ$ ષરન�ન� મ�ણસ રશ� જર� જ લ
ખ�ય.]

ઇ-ઈ

इत� भषसतत� नष�। 
[અહ& જઈશ ત� ભષટ થઈશ. તય�� જઈશ ત� નષટ થઈશ.]

इदमद कररषय�तम श� कत��ससम इतत व�हदनम �।
क�ल� *रतत स�प�o� नद]व�ग इव द�मम � ॥ 

[જમ ન&મ�� આર
લ�� પ1ર ર�ત�ન� ર
ગમ�� વ ,કન
 ત�ણ� જય છ
 ત
મ આ ��મ આજ �ર&શ આ ��મ 
��લ
 �ર&શ એર� ર�ત� �રન�ર�ન
 સમયન�� પ1ર ર�ત�ન� સ�થ
 ખ�ચ� જય છ
.]

ई��व�सयतमद� सव0 यत � हकञच जगतय�� जगत �।
त�न तयक�न भ�ञज(थ� म� गqध: कसयससवद धनम �॥ 

[ ઈશ�ર�સય ઉરષન�ન� તતરજ�ન�ઓન
 ખ 1બ જ ષપય એર� શલ��.  જડ અન
 ચ
તનતતરન� બન
લ� 
આ જગતન� અx��એ અx��મ�� ઈશર છ
 અન
 ત
 જ ત
ન� સર�મ� છ
.  આ જગતન
 મ�ણ રણ તય�ગન� 
ભ�ર સ�થ
 મ�ણ. એવ�� મ�નત� નદહ �" ત�ર� એ�લ�ન� ��ઈ ચ�જ છ
. જ ��ઈ છ
 ત
ન� રર અનયન� રણ 
એટલ� જ અષધ��ર છ
. અનયન� અષધ��રન
 �& છ&નર� લ
ત� નદહ.]

ઉ-ઊ

उतम� न�ततवक� सय�त � अधम� ब*� भ�षत�।
न क�ञचन� रवतनसत�दक� य�दक� क��सय� पज�यत�॥ 

[ન��મ� મ�ણસ બહ� બ�લ બ�લ �ર" એટલ
 ઉpમ રકત� બન� જત� નથ�. સ�ન�ન� જટલ� અર�જ આર
 
ત
ન� �રત�� ��સ�ન� અર�જ અન
�ગણ� આર
 છ
.]
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उवतषत ज�गत प�पय वर�स7नब�धत।
क�रसय ध�र� तनत�त� द�रतयय� द�ग0 पथसततकवय� वदस7त॥ 

[�ઠ�રષન� અધય�ય-૧ રલલ�-૩ન� શલ��V ઊઠ� જગ� તમ�ર�થ� ચદડય�ત� જણ��ર� ર�સ
થ� જ�ન 
મ
ળર�.  �ષરઓ (એટલ
 �" ષરદ�ન�)  �હ" છ
 �" જ�નપ�પ�તન� મ�ગ$ છર&ન� ધ�ર રર ચ�લર� જર� 
આ�ર� છ
.]

उतपद7त� ववल(य7त� दररद�र�� मन�रथ��। 

[ગર&બ મ�ણસન
 મનમ�� ઇચછ�ઓ જગત� રહ" ન
 ભ 1લ�ત� રહ". ત
ન �� રદરણ�મ ��ઈ ન આર
.] 

उतसववपय�� खल� मन�षय��। 

[��લલ�સન�� �થનV બધ� મ�ણસ�ન
 તહ"ર�ર મ�ણર� ગમ
 છ
.]

उतस�*� बलव�न�य� न�सतय�तस�*�तपर� बलम �।
स�तस�*सय च ल�क�ष� न हक�तचदवप द�ल�भम �॥ 

[ઉતસ�હમ�� ખ 1બ બળ હ�ય છ
. ઉતસ�હથ� રધ� મ�ટ�� બળ ��ઈ નથ�. એટલ
 ઉતસ�હ& મ�ણસ� મ�ટ" ��ઈ 
��મ અઘર�� નથ�.] 

उदय� सववत� रक� रकS�सतमन� तथ�।
समपत. च ववपत. च स�ध�न�म�करपत�॥ 

[ઊગત� સ 1રજ લ�લ ર�ગન� હ�ય છ
, આથમત� સ 1રજ રણ લ�લ ર�ગન� જ હ�ય છ
. સજજન મ�ણસન� 
ર�ગ ઢ�ગ સ�ખમ�� �" દ� Vખમ�� સરખ� જ રહ" છ
.]

उद�रसय तqर� ववत� ��रसय मरर� तqर�।
ववरकसय तqर� भ�य�� तनसपq*सय तqर� जगत �॥ 
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[ઉ�ર મ�ણસન
 ધનન�� મહતર તણખલ� જટલ� હ�ય છ
, શ 1રર�ર મ�ણસન
 મ�ત તણખલ� જટલ�� ત�ચછ 
લ�ગ
 છ
, સ�સ�રમ�� રસ ન હ�ય ત
ર� મ�ણસન
 રતન�ન� ��ઈ �&મત હ�ત� નથ� ત� જ ષનસપ ,હ& મ�ણસ 
છ
 ત
ન
 આખ�� જગત તણખલ� જવ�� ન��મ�� લ�ગ
 છ
.]

उदर�द�तमन�तम�न� न�तम�नमवस�दय�त �।
आतम2व ह�तमन� ब�ध�: आतम2व ररप�र�तमन:॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�ન� ઉર"શV આતમ�ન� ઉg�ર આતમ� રડ" જ �રર� જ�ઈએ. આતમ�ન� �& અરનષત 
થર� ન "ર� જ�ઈએ. આતમ� જ આતમ�ન� બ�ધ� છ
 અન
 આતમ� જ આતમ�ન� શત� છ
.]

उदमसस�*स� ध2य0 ब�वदश�वक� पर�कम�।
षड एत� यत वत�7त� द�व� तत स*�यक�त � ॥ 

[જય�� ઉદમ, સ�હસ, ધ{ય$, બ�દg, શગકત અન
 રર�કમ એ છ બ�બત હ�ય તય�� પભ�ન� બધ� મ મળ& 
રહ" છ
.]

उदम�न ह* तसदरयस7त क�य��सर न मन�रथ2�।
न ह* स�oसय तस�*सय पवव�स7त म�ख� म�ग��॥ 
[મ�ત મનન� ઘ�ડ� �ડ�વય
 નદહ મહ"નત �રર�થ� જ ��મ થ�ય. ષસ હ જ� સ 1ત� રહ" ત� એન� મ�મ� 
ષશ��ર થર� હરણ� સ�મ
થ� ન આર
.]

उद�तगन� प�रष तस�*म�प2तत लकम(�। 

[મહ"નત �રત� હ�ય ત
ર� રર�કમ� પ�ર�� ર�સ
 જ લકમ� આર
 છ
.]

उपक�रग�*]त�न �त�र� �त�म�रदर�त �।
प�दलगन� करसथ�न कणIक�न2व कणIकम �॥ 

[શત�ન� મ લઈન
 શત�ન� ન�શ �રર� જ�ઈએ. રગમ�� ���ટ� લ�ગ
 ત� બ�જ ���ટ�ન� ઉરય�ગ �ર& 
��ઢ& નખ�ય.]
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उपक�र�ऽवप न(च�न�� अपक�र� ह* ज�यत�।
पय�प�न� भ�जङग�न�� क�वल� ववषवध�नम �॥ 

[અધમ મ�ણસ રર ઉર��ર �ર� ત� ત
ન� બલ
 અર��ર જ મળ
. સ�રન
 દ1ધ ર�રડ�ર� ત� ત
ન �� ઝ
ર 
ઓર રધ
.] 

उपम� क�तलद�ससय भ�रव�रथ�ग.रवम �।
दसणAन� पदल�तलतय� म�घ� सस7त तय� ग�र��॥ 

[ઉરમ� ��લલ�સન� રખણ�ય. શબન
 અથ$ગYરર અર$ર�મ�� ભ�રષર બ
જ�ડ છ
. રલ�લલતય ત� ણણડ 
જવ�� ��ઈન�� ન થ�ય. રણ મ�ઘન� 3,ષતઓમ�� આ તણ
 ષરષશષટત� જ�ર� મળ
 છ
.]

उष�र�� ववव�*�ष� ग(त� ग�यस7त गद�भ��।
परसपर� प��सस7त अ*� रप� अ*� रवतन�॥ 

[ઊટન� લ�નમ�� ગધ
ડ� ગ�ત ગ�ય છ
 અન
 બન
 એ� બ�જન� રખ�ણ �ર" �" ર�હ શ�� ત�ર�� રર છ
 ન
 
ર�હ શ�� ત�ર� ��ઠ છ
 !]

એ-ઐ-ઓ-ઔ-અ�-અ�

एक एव खग� म�न( तचर�ज(वत� च�तकम �।
त�यत� व� वपप�स�तF य�चत� व� प�र�दरम �॥ 

[હ" ચ�ત�, ત �� અમર રહ". ત �� બધ� રક�મ�� શ
ષઠ છ
 ��રણ �" ત�� એ� જ એવ�� રક� છ
 જ તરસ લ�ગ
 
તય�ર" મ�ત ઈનદ"રત� ર�સ
 ય�ચન� �ર" છ
 અથર� મ�ત રહ�લ�� �ર" છ
. (ચ�ત� મ�ત આ��શમ��થ�  
રડત �� ર�ણ� ર�એ છ
. એ ષસર�ય અનય ર�ણ� નદહ એર� �ત�થ� છ
.)]

एक� सद ववप�: ब*�द� वदस7त।
असगन� यम� म�तररश�नम � आ*�:॥ 
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[‘અલલ�હ� અ�બર’ન� ર{ગ�મ આ જગતન
 મળય� ત
ન� સ��ડ� ર�$ અગ�ઉ ઉરષન�મ�� એ જ ર�ત 
ઘણ� રખત �હ"ર�ઈ ગઈ છ
. એ� જ સતય એટલ
 �" એ� જ ઈશર છ
. ફકત ષરદ�ન� ત
ન
 જ�� જ�� 
ન�મ આર
 છ
. અગ�ન, યમ, મ�તદરશ�, ર�ય� એ બધ�� અત
 ત� એ�ન�� એ� જ છ
.]

एक�न�वप स�व�क�र प�सषपत�न स�गस7धन�।
व�तसत� त5न� सव�म � स�प�त�र क�ल� यथ�॥ 

[એ� સ��ર પ�ષર આખ� ઝ�ડન
 સ �ગ�ધથ� મઘમઘત�� �ર& " છ
. એર� જ ર&ત
 એ� સ�પ�તથ� આખ� 
3�ટ�મબન�� ન�મ ર�શન થઈ જય છ
.]

एक�ऽ*� ब*� सय�म � पज�य�य। 

[હ�� એ� છ� રણ અન
� રર ધ�રણ �ર�� છ�.]

अ�ग� गतलत� पतलत� म�णA� द�नवव*]न� ज�त� त�णAम �।
व�द� य�तत ग�*]तव� दणA� तदवप न म�ञचतय���वपणAम �॥ 

[જગતગ�ર� શ��ર�ચ�ય$ન� ઉર"શV વ ,g�રસથ�થ� શર&ર જરદરત થઈ ગય�� છ
, મ�થ�ન� ર�ળ સફ" થઈ 
ગય� છ
, ��ત રડ& ગય� છ
, લ��ડ&ન� ટ"�" ચ�લવ�� રડ" છ
 છત�� આશ�ઓન� બ�ધન હજ છટત� નથ�.]

ક

क7य� वरयत� रप� म�त� ववत� वपत� श�तम � ।
ब�7धव�� क�लतमचlस7त तमष�7नम � इतर�जन��॥ 

[લ�નન� રસ�ગ�મ�� �નય� રરન
, મ�ત� સ�રષpન
, ષરત� ષશકણન
 અન
 ભ�ઈઓ 3�ળન
 મહતર આર
 છ
. 
બ��&ન� બધ�ન
 ત� ષમષટ�નમ�� શ�� ખ�ર� મળશ
 એ ર�તમ�� જ રસ હ�ય છ
.]

कर�ग� वसत� लकम(� करमरय� सरसवत(।
करम�ल� त� ग�वव7द� पभ�त� करद��नम �॥ 
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[�રન� ઉરરન� ભ�ગમ�� લકમ� રસ
 છ
,  �રન� રચચ
ન� ભ�ગમ�� સરસરત� રહ" છ
 ત� �રન� ન�ચ
ન� 
ભ�ગમ�� 3,ષણન� ર�સ છ
 મ�ટ" સર�ર" ઊઠ&ન
 સYથ� રહ"લ� �રન� શ$ન �રર� જ�ઈએ.

લકમ�ન� ગણતર& આગળ& રડ" �ર�ય એટલ
 લકમ� �ર�ગ
 રહ" છ
,  �લમ બ
 આગળ& અન
 અગ�ઠ� 
રચચ
 ર�ડર� રડ" એટલ
 સરસરત�ન� ષનર�સ �રમધય
 લ
ખ�ય અન
 �રન� બધ� દહલચ�લન� આધ�ર 
���ડ� રર રહ" છ
 એટલ
 જગતન� ન�થ �રમ 1લમ�� રહ" છ
 એવ�� અથ$ઘટન રણ �રર�મ�� આર
 છ
. અરન� 
હ�થ જગન�થ અથ�$તQ ‘આરણ� હ�થ જ આરણ� ભગર�ન છ
’ એ �હ"રત જર� જ ધરષન આ શલ��મ��થ� 
ઉરસ
 છ
.] 

कत�� क�रतयत� च2व प�रकS अन�म�दक�।
स�क�त� द�षक�त� च�वप चतव�र� समभ�तगन�॥ 

[��ઈ ��મ ભલ
 સ�ર�� હ�ય �" ખર�બ રણ ત
 ��મ �રન�ર,  ત
 ��મ �ર�રન�ર,  ત
 ��મન� પ
રણ� 
આરન�ર અન
 ત
 ��મન�� સમથ$ન �રન�ર એ ચ�ર" જણ ત
 ��મન� સરખ� ભ�ગ��ર ગણ�ય.] 

कम�णय�व�तधक�रसत� म� फल�ष� कद�चन।
म� कम�फल*�त�भ��म�� त� सङग�ऽसतवकम�सर॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�મ�� ભગર�નન� ઉર"શV ત�ર� અષધ��ર ફકત �મ$ �રર� પ 1રત� છ
.  ફળ રર ��ષર 
નદહ. એટલ
 ત�ર�� મન ત �� �મ$ન� ફળ રર ક�ર" ય �"ષનદત �ર&શ નદહ. અન
 �& �મ$ ન �રર�મ�� રણ 
આસગકત ર�ખ�શ નદહ.] 

कसय2क�7त� स�खम � उपनत� द�:खम � एक�7तत� व�।
न(च2र � गचlतत उपरर च द�� चकन�तमकम�र॥

[��લલ�સન� મ
ઘદ1ત ��વયમ�� આ તતરજ�ન ર�રસ�ય�� છ
V ��ન
 જરનમ�� સતત સ�ખ મળ
 �" સતત 
દ� Vખ મળ
 છ
 ?  ચક���ર" ફરત� રસત �મ�� જમ ઉરરન� ભ�ગ ન�ચ
ન� ભ�ગન�� સથ�ન લ
 અન
 ન�ચ
ન� 
ભ�ગ ઉરરન� ભ�ગન�� સથ�ન લ
 ત
મ સ�ખ અન
 દ� Vખ એ� બ�જન� સથ�ન
 સતત આરત� જ રહ" છ
.] 
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क�क� क�षर� वपक� क�षर� क� भ�द� वपकक�कय��।
वस7तसमय� प�o� क�क� क�क� वपक� वपक�॥ 

[��ગડ� ��ળ� હ�ય છ
, ��યલ રણ ��ળ& હ�ય છ
. બન
 રચચ
 ફર� શ�� છ
 ? રસ�ત ઋત� આર
 ��ગડ�ન�� 
��ગડ�રx�� અન
 ��યલન�� ��યલરx�� આરમ
ળ
 રરખ�ઈ આર
 છ
.] 

क�कच�ष� वक�रय�न� श�नतनद� तथ2व च।
अलप*�र] ग�हतय�ग( ववद�थ� प�चलकणम �॥ 

[સ�ચ� ષરદ�થ}ન� આ ર��ચ લકણ છ
V ��ગડ� જર� ચ��ર નજર, બગલ� જવ�� ર�3� � ધય�ન, શ�ન જર� 
અલર ષનદ�, ઓછ� આહ�ર અન
 ઘરન� મ�ય�ન� તય�ગ.] 

क�कसय कतत द7त� व� म�षसय�णA� हकयतपलम �।
गदभF कतत र�म�सर वयथ�ष� ववच�रर�॥ 

[��ગડ�ન� ચ��ચમ�� ��ત �"ટલ� છ
 ? "ડ��એ ઈડ� �"ટલ� મ 1ક� છ
 ? ગધ
ડ�ન� શર&ર રર ર�ળ �"ટલ� 
છ
 ? એર� તદન વયથ$ ગણતર&ઓ �ય�$ �રર�ન� ��ઈ મતલબ નથ�.] 

क�7त�ववय�ग� सवजन�पम�न� ऋरसय ��ष� क�न�पसय स�व�।
द�ररदयभ�व�द ववम�ख� च तमत� ववन�सगनन� पञच द*स7त क�यम �॥ 

[ષપય વયગકતન� ષરય�ગ, સરજન ર�સ
થ� મળ
લ�� અરમ�ન, ચ 1�રવ�� બ��& રહ"ત�� "વ��, ખર�બ મ�લલ�ન� 
ન��ર& અન
 ગર&બ�ઈન� ��રણ
 ષમત ખ�ઈ બ
સર� એ ર��ચ રસત � એર� છ
 �" જ તમન
 અગ�ન ષરન� 
સતત બ�ળત� રહ".] 

क�7प�चl�म� स�र�� सवगF तनवस�म� वय� भ�वव।
हक� व� क�वयरस� सव�द�� हक�व� सव�द]यतस स�ध�॥ 

[પ 1છવ�� ��ન
? "ર બધ� સરગ$મ�� છ
 અન
 અમ
 ધરત� રર. અમ�ર" મ�ત એટલ�� જણવ�� છ
 �" રધ� 
સર�મય શ�� છ
 ? ��વયરસ �" અમ ,ત ?] 
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क�य��थ(र � भजत� ल�क� य�वतक�य�म � न तसरयतत।
उत(रF च पर� प�र� न.क�य� हक� पय�जनम �॥ 

[જય�� સ �ધ� ધ�ર"લ�� ��મ ન��ળ& ન જય તય�� સ�ધ� મ�ણસ બ�જન
 ભજ છ
. એ� રખત ન& ર�ર ઉતર& 
ગય� રછ& હ�ડ3� � શ�� ��મ આર
 ?]

क�यFष� म7त( करर�ष� द�स( भ�जय�ष� म�त� �यन�ष� रमभ�।
धम��न�क�ल� कमय� धररत( भ�य�� च ष�डग�णयवत(* द�ल�भ�॥ 

[મહતરન� ��મમ�� મન�શ,  ઘરન� ��મમ�� ન��ર�ણ�,  ભ�જન �ર�રર�મ�� મ�ત�,  સહશયનમ�� 
અ�સર�,  ધમ$ન� બ�બતમ�� સહધષમ³ણ� અન
 ધરત� જટલ� કમ�શ�લ આ છ ગ�ણ ધર�રત� રતન� 
મળર� દ�લ$ભ છ
.]

क�ल� म�द�र � य� भवतत क�ल� भवतत द�रर�।
स व2 स�खम � अव�पन�तत ल�क�ऽम�सषम7न � इ*2व च॥ 

[જ મ�ણસ સમય આવય
 મ ,દ�  બન� શ�" અન
 સમય આવય
 આ�ર� બન� શ�" ત
 જ આ લ��મ�� સ �ખ� 
થઈ શ�".]

क�ल� व� क�रर� र�ज� र�ज� व� क�लक�रर�।
इतत त� स��य� म� भ�त � र�ज� क�लसय क�ररम �॥ 

[સ 1લચત અથ$V તમ
 જ ��ઈ છ� ત
 સ�જ�ગ�ન
 ��રણ
 છ� �" તમ�ર& આજ�બ�જ� જ સ�જ�ગ� છ
 ત
 તમ�ર" 
��રણ
 છ
 એર� ��ઈ શ��� મનમ�� ર�ખશ� નદહ.  તમ�ર� સ�જ�ગ� તમ�ર� ��રણ
 જ છ
.  તમ
 જ ત
ન� 
સર�મ� છ�. સમયન� ��રણ
 ર�જ નથ� ર�જન� ��રણ
 સમય છ
.]

क�वय��सववन�द�न क�ल� गचlतत ध(मत�म �।
वयसन�न त� म�ख��र�� तनदय� कल*�न व�॥ 
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[બ�દgમ�ન મ�ણસન� સમય ��વય,  સ�દહતય ન
 શ�સન� ચચ�$મ�� રસ�ર થ�ય છ
.  જય�ર" મ 1ખ$ મ�ણસ 
વયસનન� સ
રનમ��, ઊઘર�મ�� �" ઝગડ� �રર�મ�� ર�ત�ન� સમય ર
ડફ" છ
.]

क�वय�ष� न�Iक� रमय� तत रमय� �क�7तल�।
तत�वप च चत�थ&ऽङक� तत श�कचत�षयम �॥ 

[બધ� ��વય�મ�� ન�ટ� સYથ� સરસ ગણ�ય, બધ� ન�ટ�મ�� અલભજ�ન શ�3� �તલમQ ન�ટ� રધ� સરસ છ
. 
શ�3� �તલમQ મ�� ત
ન� ચ�થ� અ� સYથ� સરસ છ
 અન
 ચ�થ� અ�મ�� ત
ન� ચ�ર શલ�� સYથ� સરસ છ
.]

हक� व�सस� इतयत ववच�रर(य� व�स� पध�न� खल� य�गयत�य2।
प(त�मबर� व(कय दद. सवक7य�� हदगमबर� व(कय ववष� सम�द�॥ 

[�રડ��થ� શ�� થ�ય એ ષરચ�રર� જર� ર�ત છ
.  ય��યત� મ�રર�ન�� સYથ� મહતવ�� સ�ધન �રડ� છ
. 
ષરષx�ન �� સ��ર ર�ત�મબર જ�ઈ રતન��ર" ર�ત�ન� પ�ત� ત
ન
 આર� જય�ર" દગમબર ષશરજન
 જ�ઈન
 
ઝ
રન� �ટ�ર� ધય_ !] 

हकम � अ�कय� ब�वदमत�� हकम � अस�रय� तनSय� दढ� दधत�म �।
हकम � अ�कय� वपयवचस�� हकम � अलjय�म � इ*�दमसथ�न�म �॥ 

[જમન� ર�સ
 બ�દg છ
 ત
મન� મ�ટ" �શ�� અશક નથ�. જમન� ષનશય દઢ છ
 ત
મન� મ�ટ" �શ�� અસ�ધય 
નથ�. જમન� ર�ણ� મ�ઠ& છ
 ત
ઓ ��ઈ રણ ��મ �ર�ર� શ�" છ
. જઓ ઉદમશ�લ છ
 ત
મન� મ�ટ" ��ઈ 
રસત � અલભય નથ�.] 

क�लसय�थF तयज�द�कम � ग�मसय�थF क�लमतयज�त �।
ग�म� जनपदसय�थF आतम�थF पqतथव(म � तयज�त �॥ 

[મન�સમ ,ષત અન�સ�ર 3�ળન� ભલ� મ�ટ" એ�� વયગકતન
 તયજર�,  ગ�મન� ભલ� મ�ટ" 3�ળન
 તયજવ��, 
જનર એટલ
 �" મ�ટ� ષરસત�રન� ભલ� મ�ટ" ગ�મન
 તયજવ�� અન
 આતમ�ન� ઉg�ર મ�ટ" સમગ પ,થર� 
તયજર� ઈચછન�ય છ
.]
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क�स�म� वर�स�प7न�ग7ध*]न� न ��भत�।
न ��भत� हकय�*]न� मध�र� वचन� तथ�॥ 

[પ�ષર ર�ગમ�� ભલ
 ગમ
 ત
ટલ�� સ�ર�� હ�ય રણ સ �ગ�ધ ષરન�ન�� હ�ય ત� ત
 શ�ભ
 નદહ. ત
 જ ર&ત
 જન
 
અમલમ�� ન મ 1�ર�ન� હ�ય ત
ર� મ�ઠ� રચન� શ�ભત� નથ�.]

क�तसय करर� न�ससत म�तसय मरर� तथ�।
गतसय ��चन� न�ससत ह�तद व�दववद�� मतम �॥ 

[જ ��મ થઈ ગય�� ત
 થઈ ગય��. ત
 ��મ નથ� થય�� એવ�� થઈ શ�ત�� નથ�. જમ�" ��ઈન�� મરણ થઈ જય 
ત
 થઈ જય. ત
ન
 ર�છ� રલટ�ર� શ��ય નદહ. એટલ
 જ ર
ન� જણ��ર�ન� મત છ
 �" ર�ત� ગય
લ� 
ર�તન� શ�� �રર� ન જ�ઈએ.]

क�पर�न सम� द�त� न भ�त� न भववषयतत।
असप��7न�व ववत�तन य� पर�jय� पयचlतत॥ 

[3,રણ જટલ� મ�ટ� �નર�ર આ જગતમ�� થય� નથ� અન
 થશ
 નદહ �"મ�" 3,રણ ર�ત�ન�� બધ�� ધન 
આખ� ણજ ગ� સ�ધ� હ�થથ� સરશ$ રણ �ય�$ ષરન� સ�ચર� ર�ખ�ન
 બ�જન
 આર� " છ
.] 

क�य�र�सर न भ�षयस7त प�रष� *�र� न च7द�जजवल��
न सन�न� न ववल�पन� न क�स�म� न�ल�क�त� म�ध�ज��।
व�णय�क� समल�कर�तत प�रष� य� स�सक�त� ध�य�त�
क(य7त� खल� भ�षर�तन सतत� व�गभ�षर� भ�षरम �॥ 

[મ�ણસ શ�ભ
 શ
ન�થ�? હ�થમ�� રહ"ર"લ� સ��ર બ�જ�બ�ધથ�? ગળ�મ�� રહ"ર"લ� ચ�દસમ�  
ઊજળ� હ�રથ�? સન�નથ� મળત� સરચછત�થ�? "હ રર લગ�ડ"લ� ષરલ
રનથ�?  
પ�ષર�થ�? ર�ળન� સરસ ગ 1�થણ�થ�? હ�, શ�ભ�ન� આ બધ� ચ�જ� જરર સ�ર& લ�ગ
 છ
  
રણ ત
ન�થ� અન
�ગણ� ચદડય�ત� શ�ભ� ત
ન� મ�ખમ��થ� ન��ળત� સ�સ��ર& ર�ણ�ન� છ
.  
સ�સ��રપ 1ણ$ ર�ણ�ન� શ�ભ� ર�સ
 અનય બધ� શ�ભ� ઝ�ખ� રડ& જય છ
.] 
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क� न य�तत व�� ल�क� म�ख� वपणA�न प�ररत�।
म�दङग� म�खल�प�न कर�तत मध�ररवतनम �॥ 

[‘ખરડ�ર�’ ત� ��ણ તમ�ર� રશમ�� ન આર
 ? મ ,�ગન� મ�ઢ" લ
ર �ર� ત� ત
મ��થ� રણ મધ�ર અર�જ 
આરર� શર થઈ જય છ
.]

क� ह* भ�र� समथ��न�� हकम � द�र� वयवस�तयन�म �।
क� ववद��� सववद�न�� क� पर� वपयव�हदन�म �॥ 

[ત���તરર મ�ણસન
 ભ�ર ઉર�ડર� ભ�ર" ન રડ". ધ�ધ� �રત� હ�ય ત
ન
 ��ઈ સથળ દ1ર ન લ�ગ
. જન� 
ર�સ
 ષરદ� હ�ય ત
ન
 "શ �" રર"શ સરખ�� જ લ�ગ
. જ સરસ મ�ઠ& ર�ત� �ર" ત
ન
 ��ઈ ર�ર3� � ન રહ".]

क�ध�दवतत स�म�*� स�म�*�तसम�ततववभम�।
सम�ततभ���द ब�वदन��� ब�वदन���तपरशयतत॥ 

[ભગરત ગ�ત�ન� આ શલ��મ�� ભગર�ન અજ� $નન
 ઉર"શ આરત� સમજર
 છ
 �" ક�ધથ� ભ�ન ભ 1લ� 
જર�ય છ
. ભ�ન ભ 1લ
લ� મ�ણસન
 ય� ર�ખર� જર� ર�ત� ય� આરત� નથ�. આ ષરસમ ,ષતન
 ��રણ
 
મગજ ��મ �રત �� નથ� અન
 જન�� મગજ ��મ ન �ર" ત
ન�� સ�ર ધન�તરન�ત ન��ળ& જય છ
.]

क� क�ल� क�तन तमत�सर क� द��� क� वयय�गम.।
कसय�*� क� च म� �वकररतत तच7तय� प�न� प�न�॥ 

[અતય�ર" સ�જ�ગ� �"ર� છ
, ��ણ મ�ર� ષમત� છ
, હ�� ક� ષરસત�રમ�� રહ�� છ�, મ�ર& આર� અન
 ખચ$ �"ટલ� 
છ
, હ�� ��ણ છ�, અન
 મ�ર& શગકત �"ટલ� છ
 - આ છ બ�બત� ર"� મ�ણસ
 ફર& ફર& જ�ત�� રહ"વ �� જ�ઈએ.]

ખ
खद�त� द�तत� त�वद यव7न�दयत� ��(। 
उहदत� त� स*स���. न खद�त� न च7दम�:॥ 

[ જય�� સ �ધ� ચ�દમ� ઊગત� નથ� તય�� સ �ધ� આલગય� ચમ�" છ
. એ� રખત સ 1રજ ઊગ
 રછ& ન ત� 
ચ�દન� ��ઈ ભ�ર પ 1છ
 �" ન ત� આલગય�ન� ��ઈ રp� લ�ગ
 છ
.] 
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खल� कर�तत द�व��त� न�न� फलतत स�ध�ष�।
द��नन�ऽ*रत � स(त�� ब7धन� त� म*�दध��॥ 

[એવ�� ઘણ� રખત બન
 છ
 �" ��ઈ ખર�બ મ�ણસ ખ�ટ�� ��મ �ર" રણ ત
ન �� ખર�બ રદરણ�મ સ�ર� મ�ણસ
 
ર
ઠવ�� રડ". શ મ�થ�ર�ળ� ર�રણ સ�ત�ન�� હરણ �ર& ગય� રણ બ�ધન સમ�દન
 ર
ઠર�ન� ર�ર� 
આવય�.]

ગ
ग*न� कम�र� गतत�। 

[�મ$ન� ગષત ગહન છ
. સમજ શ��ત� નથ�.] 

ग�रवजजनस�सग��त � य�तत न(च�ऽवप ग.रवम �।
प�षपम�ल�पसङग�न स�तम � त�रतसध�य�त�॥ 

[ગ�ણર�ન મ�ણસ�ન� સ�સગ$મ�� રહ"ર�થ� ઓછ& લ�ય��તર�ળ� મ�ણસ�ન
 રણ ગYરર મળ& જય છ
. 
પ�ષરમ�ળ�મ�� રહ"ર�ન
 ��રણ
 સ�ધ�રણ �ર�ન
 રણ ગળ�મ�� મ�નભય�µ સથ�ન મળ
 છ
.]

ग�र�� प�ज�सथ�नम � ग�सरष�, न च वय�, न च तल�ग�। 

[ભરભ 1ષત3,ત ઉpરર�મચદરતમ�� આ �થન છ
V ગ�ણર�ન મ�ણસ�ન� પ 1જ ત
ન� રય �" લલ ગન� આધ�ર 
રર નદહ રણ ત
ન� ગ�ણ જ�ઈન
 �ર�ય છ
.] 

ग�र2रतमत��य�तत न�चच2र�सनस�ससथत:।
प�स�दत�खरसथ�वप क�क: हक� गरA�यत�॥ 

[��ઈ રણ મ�ણસન� લ�ય��ત ત
 ક� સથ�ન
 લબર�જ છ
 ત
ન� રરથ� નદહ રણ ત
ન� ગ�ણ� �"ર�� છ
 ત
 
આધ�ર" જ અ��ય. ��ઈ ��ગડ� ઊડ&ન
 ઊચ� મહ"લન� ષશખર રર બ
સ� જય એટલ
 ત
 ગર�ડ થ�ડ� થઈ 
જય ?] 
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ઘ
घI� तभ7द�त � पI� तl7द�त � क�य��द�सभर�*रम �।
य�न क�न पक�र�र पतसद� प�रष� भव�त �॥ 

[ઘરન� ર�સણ ફ�ડ&ન
, ર�ત
 રહ"ર"લ� �રડ�� ફ�ડ&ન
, ગધ
ડ� ઉરર સર�ર& �ર&ન
 �" એ� ય� બ�જ ��ઈ 
ર&ત
 (પષસદg ભ 1ખય�) મ�ણસ� પષસદg મ
ળર
 છ
 જ.]

घ�ष� घ�ष� प�नरवप प�नS7दन� च�रग7धम �।
तl7न� तl7न� प�नरवप प�न� सव�द� च2व�क�क�णAम �।
दगध� दगध� प�नरवप प�न� क�ञचन� क�7तवर�म �।
प�र�7त�ऽवप ह* पक�ततववक�ततज��यत� न�तम�न�म �॥ 

[ચ�નન
 ગમ
 ત
ટલ� ર�ર ઘસ� રણ ત
 ર"� રખત
 મન�હર સ�ગ�ધ જ આરશ
. શ
રડ&મ�� ગમ
 ત
ટલ�� 
��ર� મ 1�� રણ ર"� રખત
 ત
ન� રસ મ�ઠ� ન
 મ�ઠ� જ રહ"શ
, સ�ન�ન
 ચ�હ" ત
ટલ� ર�ર તર�ર� રણ 
ત
ન� સ�ન
ર& ર�ગ ઝ��ખ� રડશ
 નદહ. જ ઉpમ પ3,ષત ધર�રત� હ�ય ત
ઓ મર& જય રણ �& ર�ત�ન� 
ઉpમ પ3,ષતન
 ન છ�ડ".]

ચ
चकवतपररवत�7त� द��ख�तन च स�ख�तन च।
न(च2ग�चlतय�परर च द�� चकन�तमकम�र॥ 

[સ�ખ અન
 દ� Vખ ર�ર�ફરત� આવય� જ �ર" છ
. ગ�ળ ગ�ળ ફરત� ચ�ડ�ળમ�� જમ જ ન�ચ
 હ�ય ત
 ઉરર 
આર
 અન
 જ ઉરર હ�ય ત
 ન�ચ
 જય ત
વ�� જ સ�ખદ� Vખન�� છ
. એ ચક ચ�લત �� જ રહ" છ
.]

चर2व�तत चर2व�तत। 

[ચ�લત� રહ�, ચ�લત� રહ�, ચ�લત� રહ"ર�મ�� જ �લય�ણ છ
. ચર¶ર
ષત ચર¶ર
ષત સ 1તન� મ 1ળ ર��ચ સ��ર 
શલ�� આ પમ�ણ
 હ�ર�ન�� મન�ય છ
V 

१-ॐ न�न� श�7त�य श(रससत, इतत र�ह*त ��श�म।
प�प� न�ष5र� जन, इ7द इचचरत� सख�। चर2व�तत चर2व�तत॥
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२- प�सषपणय. चरत� ज�घ�, भ�षर�र�तम� फलगह*�।
��र�ऽसयसव�र � प�पम�न� शम�र पपथ� *त��। चर2व�तत चर2व�तत॥

३- आसत� भग आस(नसय, ऊरवससत�षतत ततषत�।
��त� तनपदम�नसय, चर�तत चरत� भग�। चर2व�तत चर2व�तत॥

४- कतल� �य�न� भवतत, स�सज*�नसत� 5�पर�।
उवतषस�त�भवतत, क�त� स�पदत� चरन �। चर2व�तत चर2व�तत॥

५- चरन � व2 मध� वव7दतत, चरन � सव�द�म�द�मबरम �।
स�यसय�पशय श�म�र� य�न� त7दयत� चरन �। चर2व�तत चर2व�तत॥ ]

तच7तन(य� ह* ववपद�� आद�व�व पततहकय�।
न क�पखनन� य�क� पद]o� व�स7*न� गq*�॥ 

[સ��ટ આર
 ત
 રહ"લ� જ ત
ન� ઈલ�જ ષરચ�ર& ર�ખર� જ�ઈએ.  આગ લ�ગ
 રછ& 31ર� ખ�ર� ન 
બ
સ�ય.]

છ
तl7न�ऽवप र�*तत तर� क(र�ऽपय�पच(यत� प�नS7द�।
इतत ववम��7त� स7त� स7तपय7त� न ववपल�त� ल�क�॥ 

[ભત�$હદરન� ન�ષતશત�ન� આ શલ�� છ
V વ ,કન
 ��ર� ત� ત
 ફર& ફર& રધ
 છ
.  ચ�દ ક�ણ થય� રછ& 
ર�છ� રધત� જય છ
. આ બધ� ર�ત ય� ર�ખ� સ�ત મ�ણસ� દ� Vખમ�� રણ સ�ત�ર ર�મત� નથ�.]

જ-ઝ

जय7त� त� स�क�ततन� रसतसद�� कव(शर��।
न�ससत एष�� य�� क�य� जर�मररज� भयम �॥ 
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[સ��ર 3,ષતઓ રચન�ર�,  ઉરન� ઊડ� ભ�રન
 શબમ�� ઉત�ર& રસ ષસg �રન�ર�,  �ષરઓ રણ જન
 
ઉpમ ગણ
 એર� મહ��ષરઓન� જય હ�.  ત
મન� �&ષત³રર� ��ય�ન
 વ ,g�રસથ� �" મરણન� ��ઈ ભય 
નથ�]

जल� त2ल� खल� ग�ह�� प�त� द�न� मन�गवप।
प�ज� ��स� सवय� य�तत ववसत�र वसत��वकत:॥ 

[ઘણ� બ�બત� ત
ન� મ 1ળભ 1ત ગ�ણધમ$ન
 ��રણ
 આરમ
ળ
 ષરસત�ર ર�મ
 છ
.  જમ�" ર�ણ�ન� ઉરર 
ન�ખ
લ�� ત
લ, દ� ષટ મ�ણસન
 �હ"ર�મ�� આર
લ� ખ�નગ� ર�ત, સ�ર�તન
 આર
લ�� ન�ન�� સરખ�� �ન, ડ�હ� 
મ�ણસન
 મળ
લ�� જ�ન આ બધ�� આરમ
ળ
 ફ"લ�ય� �ર" છ
.]

ज�तसय ह* ध�व� म�तय�ध��व� ज7म म�तसय च।
तसम�दपरर*�यFऽथF न तव� ��तचत�म*�तस॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�ન� ઉર"શV જ મ�ણસ જનમ
 છ
 ત
ન �� મ,તય � ષનષશત છ
. જમન�� મરણ થ�ય ત
ન� ફર& જનમ 
થ�ય છ
. આ ર�તન
 ��ઈ મ�ણસ ��ઈ ��ળ
 ટ�ળ& શ�" નદહ. આર� અષનર�ય$ બ�બતન� હરખશ�� 
ર�ખર� ન જ�ઈએ.]

ज�न�तम धम0 न च म� प�वqवत:।
ज�न�मयधम0 न च म� तनवqवत:॥ 

[મહ�ભ�રતમ�� દ�ય_ધન દ�ર� બ�લ�ય
લ�� પષસg ર�ક. ધમ$ શ�� છ
, અધમ$ શ�� છ
 ત
ન� મન
 ખબર નથ� 
એવ�� નથ�.  મન
 બધ� ખબર છ
.  રણ જણર� છત�� હ� � ધમ$ન� મ�ગ� �મ મ 1�& શ�ત� નથ� અન
 
અધમ$ન� મ�ગ�થ� ર�છ� હઠ& શ�ત� નથ�.] 

ज(व� ज(वसय ज(वनम �। 

[આ જગતમ�� ર"� જરન�� જરન બ�જ જરન
 આધ�ર" જ ચ�લ
 છ
.] 

जय�षतव� ज7मन� न2व ग�र2जय�षतवम�चयत�।
ग�र�त � ग�रतवम�य�तत द�गध� दतध घqत� कम�त �॥ 
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[મહ�નરx�� જનમથ� મળત�� નથ�. ધ�મ
 ધ�મ
 ગ�ણ�ન� સ�ચય રડ" મહ�ન થર�ય છ
. ઘ�ન� જ �ખલ� 
લ�. ઘ� સ�ધ�� બનત�� નથ�. દ1ધન�� હ=, છ�શ, મ�ખણ થય� રછ& છ
રટ" ઘ� બન
 છ
.]

ટ-ઠ-ડ-ઢ-ણ
ત-થ
तत � कम� यत � न ब7ध�य स� ववद� य� ववम�कय�।
आय�स�य अपर� कम� ववद� अ7य� त�लपन2प�रम �॥ 

[ષરષx�પ�ર�ણન�� આ �થન છ
. ભ�ર�થ$ છ
 �" જ �મ$ મન�ષયન
 (ભરન�)બ�ધનમ�� ન બ��ધ
 ત
 સ�ચ�� �મ$ 
છ
. જ ષરદ� (ભરન�) બ�ધનમ��થ� મ�ગકત અર�ર
 ત
 સ�ચ� ષરદ� છ
. બ��&ન� �મ$ ત� મ�ત �ષટન�� ��રણ 
બન
 છ
 અન
 બ��&ન� ષરદ� ફકત શ�ભ�ન� ગ��ઠ&ય� જર� છ
.]

तद�जतत त7न2जतत तद�र� त5स7तक�।
तद7तरसय सव�सय तद� सव�सय ब�हत�॥

(ઈશ�ર�સય�રષન�)
[પભ� છ
 ભમત� ન
 છત�� ગસથર અન�ત અતર"  ન
 સ�ર નજ�
 વય��ય� છ
  �ણ
�ણન� ભ�તર છત�� છ
 સર$ન� બહ�ર સ�પ 1ણ$]

तद�तत � क7तवय� जनतन सकल�द�ररसर त�व�।
क�प�त� ज�य�त कवतचदवप क�म�त� न भवतत॥ 

["ર� અરર�ધ કમ�રન� સત�તન� સ��ર શલ��V હ" સર$ન� ઉg�ર �રન�ર& �લય�ણ��ર& "ર� મ�ર� બધ� 
અરર�ધન� કમ� આરજ �"મ�" ક�ર"� પ�ત 3�પ �ત બન
 છ
 રણ મ�ત� �& 3�મ�ત� બનત� નથ�.]

त�वत � भयसय भ�तवय� य�वत � भय� न आगतम �।
आगत� ह* भय� व(कय प*त�वय� अ��कय�॥ 

[ર�ચત�તમ�� અર�ય
લ� સ�ન
ર& સલ�હV જય�� સ �ધ� ભય સ�મ
 ન આર
 તય�� સ �ધ� ભયથ� ડરવ�� જ�ઈએ ન
 
એન�થ� દ1ર રહ"વ �� જ�ઈએ રણ એ� રખત ભય ઉરગસથત થ�ય �" ત�ર�ત અચ��ય� ષરન� ત
ન� રર 
પહ�ર �રર� જ�ઈએ.]
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त� ह* न� हदवस� गत��। 

[ ત
 દરસ� ગય� જ. ભગર�ન ર�મન� ષર��ય�ગ રણ$રર� ભરભ 1ષતએ ર�મન� મ�ખમ�� મ 1�"લ� શબ�. 
ઉpરર�મચદરતન� આખ� શલ�� આ પમ�ણ
 છ
. 

ज-वत01 त3तप3द6ष1 नव6 द3रपररगह6 । म3त>भ@भAनतCम3न3न3D त6 भह नE ददव03 गत3H ॥१२॥ 

હ�� ષરત�જન� ચરણમ�� જરત� હત�,  નર� નર� લ�ન થય� હત�.  મ�ર& મ�ત�ઓન� સ�ભ�ળ ર�ખત�  
હત�. ત
 દરસ� ગય� જ. ભરભ 1ષતન� આ 3,ષત અન
� ર&ત
 અદભ�ત છ
.  ભગર�ન ર�મ મ�ટ" ’ચ�ડ�ળ’  
શબ ર�રરર�ન� દહમમત ભરભ 1ષત જર� �ષર જ �ર& શ�".  આ 3,ષતમ�� ભગર�ન ર�મ ર�ત
 જત
  
સ�ત�તય�ગન� પસ�ગન
 ર�ત�ન� ‘ચ��ડ�લ�મ$’ તર&�" રણ$ર
 છ
. આરણ�� રમ
શ ર�ર"ખ
 રણ ર�ત�ન� એ� 
�ષરત�મ�� ઈશરન
 અસલ� ��ઠ&ય�ર�ડ& ભ���મ�� ‘ગધ
ડ&ન�’ �હ& ર�ત�ન� આક�શ વયકત �ય_ છ
.]

तयजस7त तमत�सर धन2वव�*]न� प�त�S द�र�S सजजन�S।
तमथ�व7त� प�नर�शयस7त अथ& ह* ल�क� मन�षसय ब7ध�:॥ 

[જય�ર" તમ�ર& ર�સ
 ધન ન હ�ય તય�ર" તમન
 તમ�ર� ષમત, પ�ત, રતન�, નજ�ન� સગ�રહ�લ� બધ� 
છ�ડ&ન
 ચ�લય� જય છ
. જ� તમ�ર& ર�સ
 ધન આર
 ત� ત
ઓ તમ�ર& ર�સ
 ર�છ� આર
 છ
.  જગતમ�� 
તમ�ર� સ�ચ� સ�થ��ર ર{સ� જ છ
.]

तयज�त � क�ध�त�� जनन( सवप�त� ख�द�त � क�ध�त�� भ�जग( सवमणAम �। 
ब�भ�सकत: हक� न कर�तत प�प� क(र� जन� तनषकरर� भवस7त॥ 

[આચ�ય$ ષરષx�ગ��ત ચ�ણક
 સ��ડ� ર�$ પ 1ર� લખ
લ� જગતન� �ઠ�ર ર�સતષર�ત�ન�� ષનરરણ �રત� 
આ શલ�� આજ રણ એટલ� જ આખ ઉઘ�ડન�ર� છ
V ભ 1ખન� દ� Vખન� મ�ર& જન
ત�ન
 ઘણ� રખત 
ર�ત�ન�� સ�ત�ન તય�ગ� "ર�ન� ફરજ રડ" છ
. ભ 1ખ� થય
લ� સ�રણ ર�ત�ન� બચચ�ઓન
 રણ ખ�ઈ જય 
છ
.  ભ 1ખય� મ�ણસ ક�� ર�ર ન �ર" ?  જ મ�ણસન� શગકત સ�ર ખલ�સ થઈ જય ત
 ષનષ �̧ર, 
ય�ષરહ�ણ� થઈ જય.] 

तयज�द धम0 दय�*]न� ववद�*]न� ग�र� तयज�त �।
तयज�त � क�धम�ख(� भ�य�0 तन�सन�*�न � ब�7धव��स � तयज�त �॥ 
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[જમ�� ય�ન
 સથ�ન ન હ�ય ત
ર� ધમ$ છ�ડ& "ર� જ�ઈએ. જન� ર�સ
 ષરદ� ન હ�ય ત
ર� ગ�ર�ન� તય�ગ 
�રર� જ�ઈએ.  સ� ક�ધ �રત� રતન�ન
 છ�ડર� જ�ઈએ અન
 આરણ� મ�ટ" સન
હભ�ર ન ધર�રત� 
ભ�ઈન
 રહ"ત� મ 1�& "ર� જ�ઈએ.]

वतय�चररत� प�रषसय भगय�।
द2व� न ज�न�तत क�त� नरम �॥ 

[સ�ન� બ�હ રત$નન� ર�છળ અન
 પ�ર��ન� ભ��યન� અર શ�� છર�ય
લ�� છ
 ત
 "ર� રણ જણ� શ�ત� 
નથ� ત� સ�ધ�રણ મ�ણસન
 ત� ક��થ� ખબર રડ".]

દ

द��न� सप��र� व�वप शवर� भ�षर�ऽवप व�।
यत दवतय7तरङग� स सन�* इतत कथयत�॥ 

[જન� શ$ન �રર�થ�, જન� સરશ$ થર�થ�, જન�� બ�લ
લ�� સ��ભળત� �" જન
 �¹� �હ"ર� જત�� તમ�ર�� હય 
ઓગળર� લ�ગ
 તય�ર" સમજવ�� �" તમન
 ત
ન� મ�ટ" સન
હન� અ3�ર ફટ& ગય� છ
.]

द�त� लघ�र � अवप स�वय� भवतत न क�पर� म*�न � अवप सम�दरय�।
क�प�ऽ7त� सव�द�जल� प(तय2 ल�कसय न सम�द�॥ 

[�ત� ગમ
 ત
ટલ� ન�ન� હ�ય ત� રણ મ�નન
 લ�ય� ગણ�ય. 3,રણ મ�ણસ ગમ
 ત
ટલ� સમ ,g હ�ય 
છત�� ન��મ� ગણ�ય. 3�ર� ન�ન� હ�ર� છત�� ર�ર� મ�ટ" મ� �̧ � ર�ણ� આર
 છ
. દરય� ર�સ
 ક�ર" ખ 1ટ" 
નદહ ત
ટલ� ર�ણ�ન� ભ�ડ�ર છ
 રણ તરસય�ન
 ત
 ભ�ડ�ર શ�� ��મન� ?]

द�न� भ�ग� न��ससतस� गतय� भवस7त ववतसय।
य� न दद�तत न भ�ङक� तसय त�त(य गततभ�वतत॥ 

[ભત�$હદરન�� આ �થન છ
V �ન, ભ�ગ અન
 ન�શ એ તણ મ�ગ� જ ધન જઈ શ�" છ
. જ મ�ણસ �ન ન 
આર
 �" ઉરભ�ગ ન �ર" ત
ન �� ધન ત�જ મ�ગ� જય છ
 એટલ
 �" ન�શ ર�મ
 છ
.]
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द�ज�न� परर*त�वय� ववदय� अलङक�त�ऽवप सन �।
मसरन� भ�वषत� सप�� हकम � अस. न भयङकर�॥ 

[દ�રન મ�ણસ ર�સ
 ષરદ� ન
 જ�નન� ભ�ડ�ર હ�ય ત� રણ ત
ન�થ� દ1ર રહ"વ ��.  ન�ગન� ફ"ણ રર મલણ 
હ�ય એટલ
 ત
 ��ઈ ઓછ� ભય��ર થઈ જત� નથ�.]

द�ज�न� वपयव�द]तत न2तह5श�सक�ररम �।
मध� ततषतत सजव*�ग� हदय� त� *ल�*लम �॥ 

[દ�રન મ�ણસ મ�ઠ& મ�ઠ& ર�ત �ર" એટલ
 ત
ન�રર ભર�સ� મ 1�& ન "ર�ય �"મ�" ત
ન� જભ રર ભલ
 
મધ ર�થર"લ�� હ�ય રણ ત
ન� દલમ�� ન�ર�� ઝ
ર જ ભર"લ �� હ�ય છ
.]

द�ज�नसय च सप�सय वर� सप& न द�ज�न�।
सप& द�तत क�ल�न द�ज�नस � त� पद� पद�॥

[દ�રન અન
 સર$ એ બન
મ�� સર$ રધ� સ�ર� �"મ�" સર$ ત� ક�ર"� �શ આર
 રણ દ�રન ડગલ
 રગલ
 
ડ�ખય� જ �ર".]

द�ज�न�न सम� सखय� 5�षञच�वप न क�रय�त �।
उषर� द*तत च�ङग�र� �(त� क�षर�यत� करम �॥ 

[દ�રન� સ�થ
 �સત� �" દ� શમન� ��ઈ ન �ર�ય. ��લસ� ગરમ થ�ય ત� હ�થ ઝ�ડ" અન
 ઠ�ડ� થ�ય ત� 
હ�થ ��ળ� �ર".]

द�ब�लसय बल� र�ज� ब�ल�न�� र�दन� बलम �।
बल� म�ख�सय म.तनतव�, च.र�र�म � अनqतम � बलम �॥ 

[દ�બળ� મ�ણસન�� બળ ર�જ છ
.  બ�ળ��ન�� બળ રન છ
.  મ�ખ$ મ�ણસન�� બળ મYન છ
 અન
 જ�ઠ�x�� 
ચ�રન�� બળ છ
.]
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द�षसय दणA� सवजनसय प�ज� 7य�य�न क��सय ह* वध�न� च।
अपकप�त� तनजर�षरक� पञच2व धम��� कतथत�� न�प�र�म �॥ 

[આશ$ ર�જન� ર��ચ ફરજ છ
.  દ� ષટ મ�ણસ�ન
 �ડ આરર�,  ર�ત�ન� મ�ણસ�ન� �ર �રર�, 
નય�યપ 1ર$� ર�જ���ન
 રધ� સમ ,g બન�રર�,  ષનષરકર�ત રદહરટ ચલ�રર� અન
 ર�ત�ન� ર�જયન�� 
રકણ �રવ��.]

द�ष� भ�य�� �ठ� तमत� भ�तयS�तरद�यक�।
ससपF च ग�*� व�स� म�तय�र�व न स��य�॥ 

[રતન� દ� ષટ હ�ય, ષમત ધ�ત�ર� હ�ય, ન��ર સ�મ�� મ�ઢ" સ�ભળ�રન�ર� હ�ય અન
 સ�રર�ળ� ઘરમ�� ર�ત 
રહ"ર�ન�� હ�ય ત� આરણ� ઘડ�લ�ડર� થઈ જ જર�ન� એ ર�ત સ� ટ�� સ�ચ� મ�નજ�.]

द�रसथ�: पव�त�: रमय�: व�शय�: च म�खमणAन�।
य�रयसय त� कथ� रमय� त(सर रमय�सर द�रत:॥ 

[ડ� �ગર દ1રથ� રળ&ય�મણ� લ�ગ
.  ર�ર��ગન�ન�� મ�ખ આઘ
થ� સ�ર�� "ખ�ય.  લડ�ઈન� ર�ત� ફકત 
સ��ભળર�મ�� સ�ર& લ�ગ
. આ તણ
ય આઘ� સ�ર� બ��& ત
મન� અન�ભર લ
ર� જઈએ ત� ખ�ખર� થઈ 
જઈએ.]

द�रसथ�ऽवप न द�रसथ� य� यसय मनतस ससथत:।
य� यसय हदय� न�ससत सम(पसथ�ऽवप द�रत:॥ 

[ચ�ણક
 સરળ ભ���મ�� �હ"લ�� સન�તન સતયV જન�� સથ�ન આરણ�� હ¶ય�મ�� અષરચળ હ�ય ત
 ભલ
 ગમ
 
ત
ટલ� દ1ર હ�ય રણ ત
 �& દ1ર હ�ત� નથ�.  જન
 મ�ટ" આરણ� હ¶ય�મ�� ��ઈ સથ�ન નથ� ત
 ભલ
 
આરણ� સ�મ
 ઊભ� હ�ય રણ ત
 દ1રન� દ1ર જ રહ" છ
.]

दवषप�त� 7यस�तप�द� वसप�त� जल� वपब�त � ।
सतयप�त� वद�5�च� मन� प�त� सम�चर�त � ॥ 
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[આ રણ ચ�ણકન� ઉર"શ છ
V જરનમ�� ર"� રગલ�� જ�ઈ જ�ઈન
 મ1�વ��.  ર�ણ� ર�વ�� હ�ય ત� 
ગ�ળ&ન
 ર�વ��.  જ ��ઈ બ�લ�એ ત
 સ�ચ�� છ
 �" નદહ ત
ન� ષરચ�ર �ર&ન
 બ�લવ�� અન
 જરનમ�� જ ��ઈ 
��મ �ર&એ ત
 આરણ� મનન
 પ 1છ&ન
 �રર� �" હ� � જ ��ઈ �ર�� છ� ત
 બર�બર છ
 �" નદહ.]

ધ
धनध�7यपय�ग�ष� ववद�सङग*र�ष� च।
आ*�र� वयव*�र� च तयकलजजसस�ख( भव�त �॥ 

[ધનધ�નય ભ
ગ� �રર�મ��,  ષરદ�પ�પ�તમ��,  જમર�મ�� અન
 વય�રહ�દર� બ�બત�મ�� જ મ�ણસ ખ�ટ& 
શરમ છ�ડ& " ત
 સ �ખ� થ�ય.]

धम& रकतत रसकत�। 

[જ ધમ$ન �� રકણ �ર" છ
 ત
ન�� ધમ$ રકણ �ર" છ
.]

तधक� तसय ज7म य� ल�क� वपत� ववज�यत� नर�। 

[જ મ�ણસ ર�ત�ન� ��ય$ન� લ�ધ
 નદહ, રદડલ�ન� ન�મન
 લ�ધ
 જણ�ત� બન
 છ
 ત
ન� જનમ વ ,થ� છ
.]

ન

न अतभष�क� न स�सक�र: तस�*सय हकयत� वन�।
ववकम�सज�तसतवसय सवयम�व मqग�दत�॥ 

[રનમ�� ષસ હન� ��ઈ ષરષધપ 1ર$� ર�જય�લભ�
� �રત �� નથ�. ષસ હ સરરર�કમ રડ" જ ર�ત�ન
 મ ,ગ
નદ તર&�" 
પ 1રર�ર �ર" છ
.]

न कसSत � कसयतचत � तमत� न कसSत � कसयतचत � ररप��।
क�रर�न2व ज�य7त� तमत�सर ररपव�ऽवप व�॥ 
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[અમસત� અમસત� ��ઈ ��ઈન� ષમત �" શત� થઈ જત�� નથ�. જય�ર" ��ઈ ��રણ ઉરગસથત થ�ય તય�ર" 
જ ષમત �" શત�ન� ઉદQ  ભર થ�ય છ
.]

न क�लसय वपय� कसS7न 5�षय�ऽवप कप(शर।
क�ल� क�लयत� सव��7सव�� क�ल�न बरयत�॥ 

[��ળન
 મ�ટ" ��ઈ ષપય �" અષપય નથ�.  ��ળ બધ�ન
 ખ�ઈ જય છ
.  બધ� લ��� ��ળન� બ�ધનમ�� 
બ�ધ�ય
લ� છ
.]

न च ववद�सम� ब7ध�� न च वय�तधसम� ररप��।
न च�पतयसम� सन�*� न च धम& दय�पर�॥ 

[ષરદ� સમ�ન ��ઈ બ�ધ� નથ�. લચ ત� જર� ��ઈ દ� શમન નથ�. સ�ત�નપ
મ સમ� ��ઈ સન
હ નથ�. ય�થ� 
ઊચ� ��ઈ ધમ$ નથ�.]

न च�र*�य0 न च र�ज*�य0 न भ�त�भ�जय� न च भ�रक�र]।
वयय� क�त� वध�त एव तनतय� ववद�धन� सव�धनपध�नम �॥ 

[બધ� પ��રન� ધનમ�� ષરદ�રર� ધન સYથ� ચડ" �"મ�" ચ�ર ત
ન� ચ�ર& �ર& શ�ત� નથ�,  ર�જ ત
 
છ&નર� શ�ત� નથ�, ભ�ઈઓ ત
મ��થ� ર�ત�ન� ભ�ઈભ�ગ રડ�ર� શ�ત� નથ�, ત
 બ�જરર બનત�� નથ�, 
ત
 ર�રરર�થ� ત
 રધ
 છ
 અન
 ત
ન� �& ન�શ થત� નથ�.]

न ज�त� क�म: क�म�न�म�पभ�ग�न ��मयतत।
*ववष� कqषणमतम�व भ�य एव�तभवध�त�॥ 

[આરણ� ઇચછ�ન
 આરણ
 ગમ
 ત
ટલ� રખત સ�ત���એ રણ ત
થ� ઇચછ� શ��ત રડ& જત� થત� નથ�. 
યજન� અર આહ�ષત હ�મર�થ� અગ�નન� જ�ર રધ
 છ
, ઘટત �� નથ�.]

न ज�यत� त�यत� व� कद�तचन � न�य� भ�तव� भववत� व� न भ�य�।
अज� तनतय� ��शत�ऽय� प�र�र� न *7यत� *7यम�न� �र]र�॥ 

39



[ભગરદQ  ગ�ત�મ�� ભગર�ન
 આર
લ� બ�ધV આ આતમ� ��ઈ રણ ��ળમ�� ન જનમ લ
 છ
 ન મરણ ર�મ
 
છ
. ન ત� ત
ન� ઉદQ  ભર �" ફર& ઉદQ  ભર થ�ય છ
. ત
 ષનતય છ
 શ�શત છ
 પ�ર�તન છ
. "હ હણ�ઈ જય છ
. 
આતમ� હણ�ત� નથ�. ]

न त� अ*� क�मय� र�जय� न सवग0 न प�नभ�वम �।
क�मय� द�:खतo�न�� प�सरन�म � आतत�न��नम �॥ 
[ભ�ગરત પ�ર�ણમ�� ર�જ રગનત"ર આ શલ�� �હ" છ
 અન
 મહ�ભ�રતન� દ�ણરર$મ�� રણ ત
ન� ઉલલ
ખ 
છ
.  નથ� ઇચછ� મન
 ર�જયન�,  નથ� સરગ$ન� �" નથ� નર� જનમ ધ�રણ �રર�ન�.  મ�ર& ઇચછ� આ 
જગતન� પતય
� દ� Vખ�-ર�દડત પ�ણ�ન� દ�ખ$  દ1ર �રર�ન� છ
.]

न द�व� दणAम�द�य रकस7त प��प�लवत �।
य� त� रसकत�तमचlस7त ब�दरय� स�ववभजस7त तम �॥ 
[ભરર�ડન
 ઢ�રન�� રકણ �રવ�� હ�ય ત� ત
 હ�થમ�� લ��ડ& લઈ ઢ�રન
 બચ�રત� હ�ય છ
.  ભગર�ન 
તમન
 ઢ�રન� �ક�મ�� મ 1�ત� નથ�. એટલ
 જય�ર" ત
ન
 તમ�ર�� રકણ �રવ �� હ�ય તય�ર" ત
 હ�થમ�� લ��ડ& 
લઈ બચ�રર� આરત� નથ�. એ તમન
 સદQ  બ�દg આર
 છ
.]

न ध2यFर ववन� लकम(न� �.यFर ववन� जय�।
न ज�न�न ववन� म�क� न द�न�न ववन� य��॥ 

[ધ�રજ ધય�$ ષરન� લકમ� ન મળ
. શ 1રર�રત� �ખવય� ષરન� જત ન મળ
. જ�ન ષરન� મ�ક ન મળ
. 
�ન �ય�$ ષરન� જશ ન મળ
.]

न भ�तप�व0 न कद�वप व�त�� *�मन� क�रङग� न कद�वप दष�।
तथ�वप त�षर� रघ�न7दनसय ववन��क�ल� ववपर]तब�वद�॥

[સ�ન�ન� હરણન� ર�ત ન ત� �& ��ઈએ સ��ભળ& હત� ન ત� સ�ન�ન�� હરણ ��ઈએ સગ� આખ
 જ�ય�� 
હત �� છત�� ભગર�ન ર�મ જર� રણ એ ��લરષન� હરણ ર�છળ �ડ¢�. ખર"ખર જય�ર"  દ� Vખન�  હ�ડ� 
આરર�ન� હ�ય તય�ર" આરણ� બ�દg બહ"ર મ�ર& જય છ
.]
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न भ�त� न भववषयतत। 
[અશક રસત � જ �& થઈ નથ� અન
 થશ
 નદહ.]

न र�जयम � न च र�ज�� अस(त � न दणAय� न च द�सणAक� ।
धमFर2व पज�� सव�� रकस7त सम� परसपरम � ॥ 

[��લ$ મ��$સ
 સ�મયર�ન� ષસg��ત� ઘડત� રખત
 સ�મયર�મ�� છ
રટન� તબક
 ર�જયન� તમ�મ સp� 
ષરલ�ન થઈ જશ
 એર� જ �લરન� ઘડ& ત
ન� પ
રણ��ત� હત� રષશય�ન� ષપનસ ક�ર�ટ�&નન� 
ર�જયષરહ&ન સમ�જરચન�ન� મ 1ળભ 1ત ષરચ�ર�. રણ ષપનસ ક�ર�ટ�&ન �હ" ત
 રહ"લ� સ�સ3,ત સ�દહતયમ�� 
અન
� સ&ઓ અગ�ઉ એ જ ર�ત રણ$ર�ઈ ચ 1�& છ
. મહ�ભ�રતન� શ��ષત રર$ન� આ શલ��મ�� બ�ણશ{ય� 
રર સ 1ત
લ� ભ�ષમ ષરત�મહ ય�ષધષષઠરન
 ઉર"શ આરત�� �હ" છ
 �" ન ��ઈ ર�જય હ�વ�� જ�ઈએ �" ન ��ઈ 
ર�જ,  ન ��ઈ �ડ �" સજ �રન�ર હ�વ�� જ�ઈએ �" ન ��ઈ �ડ �" સજ ભ�ગરન�ર.  ધમ$ (એટલ
 �" 
ર�ત�ન� �ત$વયન� ર�લન) રડ" સર$ પજએ એ� બ�જન�� રકણ �રવ�� ઘટ" છ
.]

न ह* कलय�रक�तकसSद�ग�तत� त�त गचlतत। 

[ભગરદQ  ગ�ત�મ�� ભગર�નન� ઉર"શV �લય�ણ��ર& ��મ �રન�રન� ��ઈ દરસ અરશ� થત� નથ�.]

न ह* कसSद आच�र� सव�ह*त� स�पवत�त�। 

[આ જગતમ�� એર� ��ઈ સમ�જ ષનયમ હજ� સ �ધ� ઘડ�ય� નથ� �" જન�થ� બધ�ન
 એ� સરખ� ફ�ય� 
થ�ય. એટલ
 જ લ��શ�હ&મ�� રણ      maximum good of maximum people ન� જ ર�ત થ�ય છ
.]

न ह* कसय वपय� क� व� वववपय� व� जगत � तय�।
क�ल� क�य�व���त � सवF भव7तय � एव�वपय�� वपय��॥ 

[તણ
 જગતમ�� ��ઈ ��ઈન�� રહ�લ�� નથ� �" નથ� ��ઈ ��ઈન�� રલ��. સમય અન
 સ�ય�ગ� અન�સ�ર સર� 
એ� બ�જન
 ગમત� �" અણગમત� થ�ય છ
.]
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न ह* ज�न�न सद�म � पववततम* ववदत�।
ततसवय� य�गस�तसवद� क�ल�न�तमतन वव7दतत॥ 

[આ સ�સ�રમ�� જ�ન જટલ� રષરત ચ�જ બ�જ ��ઈ નથ�. �મ$ય�ગ રડ" સ�ષસદg મ
ળવય� રછ& સમયન� 
ર�તર� સ�થ
 ત
 આતમ�મ�� સરય� પગટ થ�ય છ
.]

नमस7त फतलन� वqक� नमस7त ग�सरन� जन�:।
��षकक�षS म�ख�S न नमस7त कद�चन॥ 

[ફળ આરર�થ� વ ,ક� ન�ચ� નમ
 છ
. ગ�ણ� પ��ત થત�� મ�ણસ� બ�જન
 નમન �રત�� થ�ય છ
. મ�ત 
સ 1�� લ��ડ�� અન
 મ 1ખ$ મ�ણસ� જ બ�જન
 નમન �રત�� નથ�.]

नरपततह*तकत�� 5�षयत�� य�तत ल�क�।
जनपदह*तकत�� तयजयत� प�तथ�व�न॥
इतत म*तत ववर�ध� ववदम�न� सम�न�।
नqपततजनपद�न�� द�ल�भ: क�य�कत��॥ 
[ર�જન� દહત �રન�ર�એ સ�મ�નય પજન� ર�� રહ"ર& લ
ર� રડ" છ
.  સ�મ�નય પજન�� દહત �રર� 
જન�રન
 ર�જ રજ આર� " છ
. આમ બન
 પ��રન� ષરર�ધન� સ�મન� �ર&ન
 ર�જ તથ� પજ બન
ન �� 
દહત �ર& શ�" ત
ર� અમલ�ર મળર� દ�લ$ભ છ
.]

नरसय आभरर� रप� रपसय आभरर� ग�र:।
ग�रसय आभरर� ज�न� ज�नसय आभरर� कम�॥ 
[મ�નરન�� આભ1�ણ રર છ
. રરન�� આભ1�ણ ગ�ણ છ
. ગ�ણન�� આભ1�ણ જ�ન છ
 અન
 જ�નન�� આભ1�ણ 
કમ� છ
.]

नर� व� क��जर� व�। 
[સતયરકત� ય�ષધષષઠર દ�ર� બ�લ�ય
લ�� રહ"લ�� અન
 છ
લલ�� અધ$સતય.  ��ણ મર�ય�� એર� દ�ણ�ચ�ય$ન� 
પશન� જર�બમ�� ત
ઓ �હ" છ
V અશસથ�મ� મર�ય�. ��ચ મ�નર� ��ચ હ�થ�. આન� રરથ� ��ઈ રણ 
અસરષટ ર�ત નર� ર� 3� �જર� ર� તર&�" ઓળખ�ય છ
.]
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न�कर� म�तर*]त� नम�ल�न.षतधम �।
अय�गय प�रष� न�ससत य�जकसततद�ल�भ:॥ 

[એર� ��ઈ અકર નથ� �" જમ�� મ�તશગકત ન હ�ય,  રનસરષતન�� એવ�� ��ઈ મ1ળ&ય�� નથ� �" જમ�� 
ઔ�ધશગકત ન હ�ય,  એર� ��ઈ મ�ણસ નથ� �" જ ��ઈ ��મન� ન હ�ય.  રણ આ બધ�ન� ય��ય 
ઉરય�ગ �ર& શ�" ત
ર� મ�ણસ મળર� દ�લ$ભ છ
.]

न�ससत भ�य��सम� हकसजच7नरसय�त�सय भ�षजम �॥ 

[દ� Vખ�-ર�દડત રષત મ�ટ" રતન�થ� રધ� સ�ર�� ઔ�ધ બ�જ� � ��ઈ નથ� !]

न�ससत ववद� सम� चक� न�ससत सतय सम� तप:।
न�ससत र�ग सम� द�:खम � न�ससत तय�ग सम� स�खम �॥ 

[જ�ન જર� ચક� નથ�, સતય સમ�ન ��ઈ તર નથ�. મ�હમ�ય� જવ�� ��ઈ દ� Vખ નથ�. તય�ગ સમ�ન ��ઈ 
સ�ખ નથ�.]

न�यम�तम� पवचन�न लjय� न म�धय� न ब*�न� श�त�न।
यम�व2ष व�र�त� त�न लjय� तसय2ष आतम� ववव�र�त� तन�� सव�म � ॥ 

[�ઠ�રષન�ન� ર��ચમ� શલ��V આતમષસદg એટલ
 �" આતમજ�ન �"ર� ર&ત
 મળ
?  પરચન� 
સ��ભળર�થ�? બ�દgન� ર
ચ લડ�રર�થ� ? અન
� ષરદ�ન�, સ�ધ�. સ�ત� ર�સ
થ� બ�ધ મ
ળરર�થ�? ન�. 
��ઈ ��ઈન
 આતમજ�ન આર� શ�ત �� નથ�.  આતમ� જ અરજ �રન�ર� છ
 અન
 આતમ� જ અરજ 
સર���રન�ર� છ
. જન� આતમ� ર�ત�ન� અરજ સર���ર" તય�� આતમ� ર�ત�ન�� સરરર પગટ �ર" છ
.] 

तन7द7त� न(तततनप�र� यहद व� सत�व7त� लकम(� ससथर� भवत� गचlत� व� यथ�षम �।
अद2व व� मररमसत� य�ग�7तर� व� 7य�यय�तपथ� पववचलस7त पद� न ध(र��॥ 

[ષનષણ�ત મ�ણસ� ષન � �ર" �" રખ�ણ �ર", ધન-સ�રષp ટ�" �" ચ�લ� જય, મરણ હમણ�� આર
 �" રછ& 
રણ ધ{ય$ર�ન મ�ણસ� નય�યન� ર�થથ� ષરચલલત થત� નથ�.] 
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तनध�नसय क�त� स�खम �। 
[ષનધ$ન મ�ણસન
 સ�ખ ક��થ� હ�ય.]

तनवव�ष�र�वप सपFर कत�वय� म*तत फर�।
ववषमसत� न च�पयसत� फI�I�प� भय�कर:॥ 

[ર�ચત�તન� આ બ�ધ છ
V લબનઝ
ર& સ�ર
 રણ સરરકણ મ�ટ" મ�ટ& ફ"ણ ફ"લ�ર� ર�ખર� જ�ઈએ. સ�ર 
ઝ
ર& હ�ય �" લબનઝ
ર& રણ ફ"ણન� ડર લ���ન
 લ�ગત� જ હ�ય છ
.]

न�तत न�तत। 

[આરણ� ઉરષન��ન� મત એર� છ
 �" ઈશર શ�� છ
,  �"ર� છ
 એ જણવ�� લગભગ અશક છ
 �"મ�" 
મ�નરબ�દg,  સમજણશગકત તય�� સ �ધ� રહ�ચ� શ�ત� નથ�.  ત
ન� બલ
 ઈશર શ�� નથ� એ પમ�ણમ�� 
સરળત�થ� �હ& શ��ય એટલ
 ‘આ નદહ, આ નદહ’ એર� ન��ર�તમ� રચન� રડ" ત
ન� સ�ધ� રહ�ચર�ન� 
��ષશશ �રર� જ�ઈએ.]

न2न� तl7दस7त �स�सर न2न� द*तत प�वक�।
न च2न� कल�दय7तय�प� न ��षयतत म�रत�॥ 

[શ�મદQ  ભગરદQ  ગ�ત�ન� ખ 1બ લ��ષપય શલ��V આતમ�ન
 શસ ��ર� શ�ત� નથ�. અગ�ન બ�ળ& શ�ત� 
નથ�. જળ ઓગ�ળ& શ�ત �� નથ� અન
 રરન સ1�ર� શ�ત� નથ�.]

ર-ફ
पर�पक�र�य फलस7त व�क�� पर�पक�र�य व*स7त नद�।
पर�पक�र�य द�*स7त ग�व� पर�पक�र�थ�तमदम � �र]रम �॥ 

[રર�ર��ર મ�ટ" વ ,ક ફળ આર
 છ
. રર�ર��ર મ�ટ" ન& ર�ણ� રહ�ર
 છ
. રર�ર��ર મ�ટ" ગ�ય દ1ધ 
આર
 છ
. આરx�� શર&ર રર�ર��ર મ�ટ" જ બન
લ�� છ
.]
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पर�पद��व�ल�य�� त�ष�: सवF भवस7त व2।
ववसमर7त(* त�षतव� सवक�यF सम�पससथत�॥ 

[અનયન
 ઉર"શ આરત� રખત
 ષનયમર�લનન� ર�ત� બધ� �ર" છ
 રણ એ ષનયમર�લનન� ર�ત 
જય�ર" ર�ત�ન� સર�થ$ન� ર�ત આર
 તય�� હર�મ�� ઊડ& જય છ
.]

पर�पद��� प��हAतय� सवFष�� स�कर� नqर�म �।
धमF सव(यमन�ष�न� कसयतचत � स�म*�तमन:॥ 

[બ�જન
 ઉર"શ "ર� મ�ટ" ર�ત�ન� ડહ�રણન� ભ�ડ�ર ખ�લર� એ બહ� સહ"લ� ર�ત છ
.  રર�ત � ત
 
ઉર"શ રર જત
 આચરણ �ર& બત�રવ�� એ ત� ��ઈ મહ�તમ� જ �ર& શ�".]

पर�ऽवप ह*तव�न � ब7ध�� ब7ध�रवप अह*त� पर�।
अह*त� द�*ज� वय�तध� ह*तम � आरणयम.षधम �॥ 
[દહત�ર"શન� શલ�� છ
. ર�ર�� મ�ણસ આરx�� દહત �ર" ત� ત
ન
 સગ� ભ�ઈ જર� ગણર�. સગ� ભ�ઈ 
આરx�� અદહત �ર" ત� ર�ર�� જર� ગણર�. આરણ� "હમ�� રહ"ત� ર�ગ આરણ� હ�ર� છત�� અદહત �ર" 
છ
. દ1ર જ�ગલમ�� રહ"ત �� ઔ�ધ આરx�� દહત �ર" છ
.]

प�त�� न पथम� वयवसयतत जल� य�षम�सवप(त�ष� य�
न�दत� वपयमणAन�वप भवत�� सन�*�न य� पललवम �।
आद� व� क�स�मपस�ततसमय� यसय� भवतय�तसव�
स�य� य�तत �क��तल� पततग�*� सव�रन�ज�यत�म �॥ 

(અલભજ�ન શ�3� �તલમQ - અ� ચ�થ�)

[ન ચ�ખય�� �& જળન�� ટ&પ�� પ1ણ$ ત ,�ત �ય�$ ષરન� તમન

ગમત��  છત�� ન ચ1�ટત� �& રણ$  ��મળ તમ�ર��  શ�ખ
થ�
ડ�ળ
 નવ�� એ�  ફલ બ
સ
 ત�  ઉતસર સમ હ�$ જન�  હ¶ય{
એ શ3� �તલ�ન
 આર� અન�જ� હ" વ ,ક� સY રષતગ,હ" જર�ન�]
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वपणA� वपणA� मतततभ�7न� क�णA� क�णA� नव� पय�।
ज�त. ज�त. नव�च�र�� नव� व�र( म�ख� म�ख�॥ 

[ર"� મ�ણસ ર�ત�ન� ર&ત
 ષરચ�ર" છ
.  ર"� 3� �ડમ�� અલગ અલગ પ��રન�� ર�ણ� હ�ય છ
.  ર"� 
જતન� લ��ન� દરર�જ જ�� હ�ય છ
. ર"� મ�નર�ન� મ�ઢ�મ��થ� અરનર� ર�ણ� સ��ભળર� મળ
 છ
.]

वपबस7त नद: सवयम � एव न अमभ:। 
सवय� न ख�दस7त फल�तन वqक�:॥
न अदस7त ससय� खल� व�ररव�*�। 
पर�पक�र�य सत�� ववभ�तय:॥ 

[ન& ર�ત�ન�� ર�ણ� ર�ત� નથ�.  વ ,ક ર�ત�ન� ફળ ખ�ત� નથ�.  ખ
તરમ�� થય
લ� ર��ન� ઢગલ� 
અન�જ ખ�ઈ જત� નથ�. સ�ત મ�ણસ�ન� ષસદg-સ�રષp રર�ર��ર મ�ટ" જ હ�ય છ
.]

प�र� कव(न�� गरन� पसङग� कतनवषक�तधततवषत क�तलद�स�।
अद�वप तत�लय कव�र�भ�व�त � अन�तमक� स�थ�वत( बभ�व॥ 

[અગ�ઉ જય�ર" �ષર �"ટલ� ત
ન� ગણતર& થત� તય�ર" સY રહ"લ�� ��લલ�સન�� ન�મ સYથ� ન�ન� આગળ& 
રર લ
ર�ત �� હત�� રણ રછ& બ�જ આગળ& આગળ ગણતર& અટ�& જત� હત�.  હજ� સ �ધ� ��ઈ �ષર 
��લલ�સન� �ક�ન� ન જણ�ય� નથ� ત
થ� એ આગળ&ન�� ‘અન�ષમ��’ ન�મ સ�થ$� બન� ગય�� છ
.]

प�र�रतमतय�व न स�ध� सव0 न च�वप क�वय� नवतमतयवदम �।
स7त: पर]कय�7यतरदज7त� म�ढ: परपतययन�यब�वद:॥ 

[��લલ�સ 3,ત મ�લષર��ગ�નષમતમQ ન� આ શલ�� છ
.  જ જ�ન �� છ
 ત
 બધ�� સ�ર�� જ છ
 એવ �� મ�ન� ન 
લ
ર�ય. �ષરત� નર� હ�ય એટલ
 સ�ર& જ હ�ય ત
વ �� નથ�. ડ�હ� મ�ણસ� બર�બર ચ��સણ� �ય�$ રછ& 
જ ષનણ$ય રર આર
 છ
 રણ મ 1ઢ મ�ણસ� બ�જન� બ�દgથ� �રર�ય છ
.]

प�सतकसथ� त� य� ववद� पर*सतगत� धन�।
क�य�क�ल� सम�तप7न� न स� ववद� न तदनम �॥ 
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[ચ�રડ&મ�� રહ"લ� ષરદ� અન
 ર�ર��ન� હ�થમ�� રહ"લ�� આરx�� ધન જય�ર" ખર& જરર રડ" તય�ર" ��ઈ 
��મમ�� ન આર
 એટલ
 ત
 હ�ય �" ન હ�ય બન
 સરખ�� જ છ
.]

पqथव(वय�� त(सर रत�तन जलम � अ7नम � स�भ�वषतम �।
म�ढ2: प�ष�रखणA�ष� रतस�ज� पद]यत�॥ 

[પ ,થર� રર તણ રતન છ
V જળ, અન અન
 સ�ભ�ષ�ત. રણ મ 1ઢ મ�ણસ� રથથરન� ટ1�ડ��ન
 રતનન�� ન�મ 
આર
 છ
.]

पथमग�स� मसकक�प�त�। 

[રહ"લ� ��ળ&ય
 જ મ�ખ� આર� !]

पथमवयतस प(त� त�यमलपम � समर7त: त�रतस
तन*]तभ�र�: न�र]क�ल� नर�र�म � ददतत।
जलमनलप�त सव�दम�सजव(त�7तम �
न*] कqतम�पक�र� स�धव� ववसमरस7त॥ 

[ન�લળય
રન�� ઝ�ડ ર�ત�ન
 અગ�ઉ ર�ર� મળ
લ�� થ�ડ� � ર�ણ� ય� ર�ખ
 છ
 અન
 ત
ન
 સર�દષટ બન�ર� 
ષશર રર ધ�રણ �ર" છ
. સજજન મ�ણસ� ર�ત� રર ��ઈએ �ર"લ� ઉર��ર �& ભ 1લ� જત�� નથ�.]

पथम� न�सज�त� ववद� ह5त(य� न�सज�त� धन�।
तqत(य� न�सज�त� प�णय� चत�थF हक� कररषयतत॥ 

[જરનમ�� ષરદ�થ} અરસથ�મ�� ભણય� નદહ. ગ ,હસથ�શમન� સમયમ�� �મ�ય� નદહ, ર�નપસથ�શમન� 
સમય
 સમ�જસ
ર� �ર& પ�ણય ન �મ�ય� ત� ચ�થ� સ�નયસત�શમમ�� �ઈ રસત �ન� તય�ગ �રશ� ?]

प�रjयत� न खल� ववघन भय�न न(च2� प�रjय ववघन वव*त� ववरमस7त मरय��।
ववघन2� प�न� प�नर � अवप पतत*7यम�न�� प�रबधम � उतम जन� न पररतयजस7त॥ 
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[આ ��મ �રર�મ�� મ�શ�"લ� આરશ
 એર� ડરથ� ત �ચછ મ�ણસ� ��મ શર જ �રત� નથ�. મધયમ �ક�ન� 
મ�ણસ� ��મ ત� શર �ર" છ
 રણ મ�શ�"લ� આર
 ત� અધરચચ
થ� છ�ડ& " છ
. ઉpમ મ�ણસ� ��મ શર 
�ર" છ
 અન
 જટલ� ર�ર મ�શ�"લ� આર
 ત
ટલ� ર�ર ત
ન� મ���બલ� �રત� રહ& ત
ન
 પ 1ર�� �ય�$ રછ& જ 
છ�ડ" છ
.]

वपयव�कय पद�न�न सवF त�षयस7त ज7तव�।
तसम�त � तद�व वकवय� वचन� क� दररदत�॥ 

[ર"� જરન
 મ�ઠ& ર�ણ� રડ" સ�ત�� આર� શ��ય છ
 મ�ટ" જભ મ�ઠ& ર�ખર�.  મ�ઠ� શબ� 
ર�રરર�મ�� ગર&બ�ઈ શ� મ�ટ" બત�રર� ?]

બ
ब*�जनह*त�य ब*�जनस�ख�य। 

[આ લ��શ�હ& આશ$ આરણ
 તય�� સ&ઓથ� પચલલત છ
. જ ��મ રધ�મ�� રધ� મ�ણસ�ન� દહતમ�� હ�ય 
અન
 રધ�મ�� રધ� મ�ણસ�ન
 સ �ખ આર� શ�" ત
 ��મ ઉpમ ��ય$ �હ"ર�ય.]

ब*�रत� वस�7धर�। 
[ આ ધરત�મ�� અન
� રતન� રડ¢�� છ
.]

ब�वदय�सय बल� तसय। 
[જન� બ�દg ત
ન �� બળ]

ભ

भज ग�वव7द� भज ग�वव7दम � ग�वव7द� भज म�ढमत�।
समप�o� सस7नह*त� क�ल� न ह* न ह* रकतत A�क�ञ � करर�॥ 
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[શ��ર�ચ�ય$ન� આ બ�ધ છ
. ગ�ષરનન
 ભજ, ગ�ષરનન
 ભજ, હ" મ 1ઢ મ�ણસ, અષતમ��ળ
 ત
ન� ષસર�ય 
અનય ��ઈ ત�ર�� રકણ નદહ �ર& શ�".]

भ� द�ररदय नमसत�jय� तसद�ऽ*� तवतपस�दत�।
पशय�मय*� जगतसव0 न म�� पशयतत कSन॥ 

[હ" �દરદ, ત�ર� રરચ� બહ� ભ�ર& છ
. ત�ર� પત�ર
 હ�� ષસg પ�ર�� બન� ગય� છ�. હ�� આખ� જગતન
 જ�ઈ 
શ3� � છ� રણ આખ� જગતમ�� ��ઈન
 હ�� "ખ�ત� નથ�. (�"મ�" મન
 જ�ત�ર�ત બધ� મ�ઢ� ફ"રર�ન
 ચ�લત�  
થઈ જય છ
 !)]

भ�ग�� न भ�क� वयम�व भ�क�:।
त�षर� न ज(र�� वयम�व ज(र��:॥ 

[ભ�ગ ભ�ગર�ત� નથ�, આરણ
 જ ભ�ગર�ઈ જઈએ છ&એ. ત ,ષણ� �& વ ,g થત� નથ�, આરણ
 જ વ ,g 
થઈ જઈએ છ&એ.]

भमन � वन�7त� नवम�जर]ष� न षटपद� ग7धफल(मसजघत �।
स� हक� न रमय� स च हक� न र7त� बल(यस( क�वलम(शर�चl�॥ 

[રનમ�� ફર& ફર&ન
 નર� ત�જ પ�ષર રર બ
સત� ભમર ગ�ધફલ� (રનચ�ર�?)ન
 સ ��ઘત� રણ નથ�. શ�� 
ત
 સ ��ર નથ� ? શ�� ભમર આત�ર નથ� ? ખર"ખર, ઈશરન� ઇચછ� જ બળર�ન છ
.]

મ
मध�र�र सम�पय�त � । 

[��ઈ રણ ��ય$ન� પ 1ણ�$હ�ષત મ�ઠ�શથ� �રર� જ�ઈએ.]

मन एव मन�षय�र�� क�रर� ब7धम�कय�� ।
ब7ध�य ववषय�सक� म�कतय2 तनवव�षय� सम�तम �॥ 
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[મન�ષય મનન� ��રણ
 બ�ધનમ�� રડ" છ
 અન
 મન રડ" બ�ધનમ�કત બન
 છ
. ભ�ગમ�� આરણ� આસગકત 
બ�ધન ઊભ� �ર" છ
. એ આસગકતન
 છ�ડર�થ� મ�ગકત મળ
 છ
.]

मनस� तचस7तत�कम0 वचस� न पक��य�त � ।
अ7यलसकतक�य�सय यत: तसवदन� ज�यत�॥ 

[ભ�રતન� સYથ� રધ� સફળ ર�જન�ષતજ ચ�ણકન� આ સ�ન
ર& સલ�હ ભ�રત �રત�� અનય "શ�ન� 
ર�જન�ષતજ રધ� સ�ર& ર&ત
 ર�ળ
 છ
 ! ચ�ણક �હ" છ
 �" આરણ
 શ�� �રર�ન� છ&એ, આરણ� ય�જન� શ�� 
છ
 ત
 ષરશ
 બ�લ બ�લ ન �ર�ય.  જ� ��ઈ હર&ફન
 આરણ� ય�જન�ન� ખબર રડ& જય ત� ત
 થ�ડ� 
આરણન
 સફળ થર� " ?]

म7त� त(थF ह5ज� द�व� द2वज� भ�षज� ग�र.।
य�द�( भ�वन� यसय तसवदर � भवतत त�द�(॥ 

[ઘણ� રસત � એર� હ�ય છ
 જમ�� આરણ� જર� ભ�રન� હ�ય ત
ર� ષસદg મળ
.  મ�તન� જર �રર�મ��, 
ત�થ$મ�� જઈ શ$ન �રર�મ��,  બ�હણ ર�સ
 દકય��મ$ �ર�રર�મ��,  જ�શ� ર�સ
 જ�શ જ�રડ�રર�મ��, 
ઔ�ધન�� સ
રન �રર�મ��,  ગ�ર� ર�સ
થ� જ�ન મ
ળરર�મ�� આરણ� ભ�રન� જટલ� રધ� સ�ર& એટલ� 
રધ� લ�ભ થ�ય. આરણન
 શg� ન હ�ય ત� ��ઈ ફ�ય� ન થ�ય.]

मक�Iसय स�र�प�न� तसय व�सSकद��नम �।
त7मरय� भ�तस�च�र� य5� त5� भववषयतत॥ 

[એ� ત� જતન�� ર��ર��, એમ�� �ર� ર�ધ�, ર�છ� એન
 ર=છ& �રડ¢� અન
 ત
 ઉરરથ� એન
 ભ 1તન� ભડ�� 
રણ "ખ�ણ�. રછ& ત
ન� ત�ફ�નમ�� બ��& શ�� રહ" ?]

म*�जनसय स�सग�� कसय न�7नततक�रक�।
पदपतससथतम � त�यम � धत� म�क�फलतशयम �॥ 

[ઉpમ મ�ણસ�ન� સ�સગ$મ�� આરર�થ� ��ન� ઉનષત થત� નથ�.  �મળન� પ�ષર રર રહ"લ�� ર�ણ�ન�� 
સ�ધ�રણ ટ&પ�� રણ સ�ચ� મ�ત�ન� જમ &ર� ઊઠ" છ
.]
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म� दद�त � खलसङघ�ष� कलपन�मध�र�तगर�।
यथ� व�नर*सत�ष� क�मल�� क�स�मसज�॥ 

[દ� ષટ મ�ણસન
 સYજનયપ 1ણ$ ર�ણ� રડ" સમજરર�ન� ��ઈ અથ$ નથ�.  ર��ર�ન� હ�થમ�� સ ���મળ 
પ�ષરન� ગ�ચછ મ 1�&એ ત� ત
થ� ત
ન� રત$નમ�� ��ઈ ફર� રડ" ?]

म� तनष�द पततष�� तवमगम� ��शत(� सम��।
यतक.ञचतमथ�न�द�कम � अवध(� क�मम�ह*तम �॥ 

[ર�પલમ�& ર�મ�યણન� પથમ શલ��.  ��મમ�દહત થય
લ� ક�ચ રક�ન� જ�ડ&ન
 ખ�દડત �રન�ર� ઓ 
ષશ��ર& શ�શત સમય સ�ધ� તન
 અરયશ મળશ
. એવ�� મન�ય છ
 �" ક�ચરધ થત� જ�ઈ ત
 સમય
 તર 
�ર& રહ"લ� ર�પલમ�& ઋષ�મ�� �ષરતર જ�ય�� અન
 ત
મ��થ� ર�મ�યણ મહ���વય રચ�ય��.]

म�त� �त�� वपत� व2र] य�न ब�ल� न प�हठत�।
सभ�मरय� न ��भत� *�समरय� बक� यथ�॥ 

[જ મ�બ�ર ર�ત�ન� સ�ત�નન
 ભણ�ર
 નદહ ત
 ત
ન� દ� શમન છ
. જમ હ�સન� રચચ
 બગલ�� ન શ�ભ
 ત
મ 
આવ�� અભણ સ�ત�ન સમ�જમ�� શ�ભત�� નથ�.]

म�ख� पस7न� ववमल� च दवष� कथ�न�र�ग� मध�र� च व�र(।
सन�*�ऽतधक� समभम द��न� च सद�न�रकसय जनसय तचहम �॥ 

[મ�ખ રર પસનત� લહ"ર�ત� હ�ય, દષષટમ�� ષરમળત� હ�ય, ષપયર�ત ષરશ
ન� ર�ત સ��ભળર� ગમત� 
હ�ય,  મ�ઢ"થ� મધ�ર શબ ન��ળત� હ�ય,  સY રર રહ�લ રરસ�ર�ઈ જત �� હ�ય,  બ
ધય�ન થઈ જર�ત �� 
હ�ય, એ બધ� પ
મમ�� અન�ર�ગ� બન� ગય�ન� લકણ છ
.]

म�ख�� यत न प�जयत� ध�7य� यत स�स�तचतम �।
द�पतय� कल*: न�ससत तत श(: सवयम�गत:॥ 
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[જય�� મ 1ખ�$ઓન
 મ�ન-ર�ન મળત�� નથ�, અન�જ અન
 ખ�દર�થ$ સ�ર& ર&ત
 સ�ચર�ન
 ર�ખર�મ�� આર
 
છ
 અન
 રષત-રતન� ����સથ� દ1ર રહ" છ
 તય�� સમ ,દg સ�મ
થ� ચ�લ�ન
 આર
 છ
.]

म�ख�सय प�च तचह�तन गव& द�व�चन� तथ�।
क�धS दqधव�दS परव�कय�षवन�दर:॥ 

[મ 1ખ$ મ�ણસન� ર��ચ લકણ છ
. અલભમ�ન, અભદ શબ�ન� ઉરય�ગ, ક�ધ, હ�� જ સ�ચ� છ� એર� દઢ 
આગહ અન
 બ�જ જ ��ઈ �હ" ત
ન� અન�ર �રર�.]

म�ल�न�ससत क�त�� ��ख� । 
[જ ઝ�ડન
 મ 1ળ જ ન હ�ય ત
ન
 ડ�ળ& ક��થ� ફટ" ?]

म�ग� म�ग2� स�गम�पवजस7त ग�वS ग�तभसत�रग�सत�र�ग2�।
म�ख��S म�ख�� स�धय� स�ध(तभ� सम�न�(लवयसन�ष� सखय�॥ 

[હરણ હરણ��ન� ર�છળ �ડ" છ
, ગ�ય ગ�યન� સ�થ
 જય છ
, ઘ�ડ�ન
 ઘ�ડ� ગમ
 છ
. મ 1ખ$ન
 મ 1ખ$ તથ� 
બ�દgમ�નન
 બ�દgમ�ન રસ� રડ" છ
. જમન� આત સરખ� હ�ય ત
મન� રચચ
 મ{ત� સજ$ય છ
.]

ય
यत न�य�: त� प�जय7त� रम7त� तत द�वत�:।
यत एत�: त� न प�जय7त� सव��सतत अफल�: हकय�:॥ 

[મન�સમ ,ષતન�� આ �થન છ
 જમ�� �હ"ર�મ�� આવય�� છ
 �" જય�� સ�ઓન�� મ�ન-સનમ�ન જળર�ત �� હ�ય તય�� 
"રત� ર�જન� ર"ડ થઈ રહ" છ
 રણ જય�� આમ ન થ�ય તય�� �રર�મ�� આર
લ� બધ�� ધ�ષમ³� દકય����ડ 
ષનષફળ જય છ
.]

यथ� खर� च7दनभ�रव�*] भ�रसय व�त� न त� च7दनसय।
एव� ह* ��स�सर ब*�7यध(तय अथFष� म�ढ�� खरव5*स7त॥ 
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[ચ�ન ઉર�ડ& લઈ જત� ગધ
ડ� મ�ત બ�જ ઉર�ડ& લઈ જત� હ�ય છ
, ચ�ન નદહ �"મ�" ચ�ન શ�� છ
 
ત
ન� ત
ન
 ખબર જ હ�ત� નથ� ત
મ ગ�ખણરટ� �ર& સમજય� ષરન� શ�સ ભણ� ગય
લ� લ��� ગધ
ડ�ન� 
મ�ફ� મ�ત જ�નન� બ�જ ઉર�ડ& ફય�$ �ર" છ
.]

यथ� द��सतथ� भ�ष� यथ� र�ज� तथ� पज�।
यथ� भ�तमसतथ� त�य� यथ� ब(जसतथ��क�र�॥ 

[જર� "શ ત
ર� ભ���, જર� ર�જ ત
ર� પજ. જર� ભ 1ષમ ત
વ �� ર�ણ� અન
 જવ�� બ�જ ત
ર� અ3�ર.]

यथ� ब(ज� ववन� क�तम � उo� भवतत तनषफलम �।
तथ� प�रष क�र�र ववन� द2व� न तसरयतत॥ 

[જમ ખ
તરન
 સ�ર& ર&ત
 ખ
ડ¢� ષરન� બ�જ ર�ર� ઈએ ત� ત
 ઊગત�� નથ� ત
મ મહ"નત ન �દરય
 ત� 
આરણ� નસ�બમ�� લખ
લ� ચ�જ રણ ન મળ
.]

यथ� मध� सम�दत� रकन � प�षप�सर षटपद�।
त5दथ��न � मन�षय�jय� आदद�त � अववह*�सय�॥ 

[જમ ભમર પ�ષર�ન� પ 1રત� સ�ભ�ળ ર�ખ�ન
 હળર
થ� ત
ન� ર�સ
થ� મધ ખ�ચ
 છ
 ત
મ પજ ર�સ
થ� ત
ન
 
ત�સ આ�ય� ષરન� �રર
ર� રડ" ધન એ� �̧ � �રવ�� જ�ઈએ.]

यथ� त�ख� मय�र�र�� न�ग�न�� मरय� यथ�।
तद व�द��ग��स�र�� गसरत� म�सरन� वत�त�॥ 

[જમ મ�રન� મ�થ
 �લગ� શ�ભ
 છ
 અન
 અન
 ન�ગન� મસત� રર મલણ ઝગમગ
 છ
 ત
મ ર
��ગશ�સમ�� 
ગલણત ટ�ચન� સથ�ન
 લબર�જ છ
.]

यथ� ह* एक�न चक�र न रथसय गततभ�व�त �।
एव� प�रषक�र�र ववन� द2व� न तसरयतत॥ 
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[પ�રબધ અન
 પ�ર���થ$રર� બન
 ચક સ�થ
 ચ�લ
 ત� જ સ�સ�રન� રથ આગળ ચ�લ
.  પ�ર���થ$ ષરન� 
પ�રબધ ર�ગ� બન� જય. એ� ર{ડ�ર�ળ� રથ �ડ& ન શ�".]

यद� यद� ह* धम�सय गल�तनभ�वतत भ�रत�।
अjय�तथ�नमधम�सय तद�तम�न� स�ज�मय*म � ॥
पररत�र�य स�ध�न�� ववन���य च द�शक�त�म �।
धम�स�सथ�पन�थ��य समभव�तम य�ग� य�ग�॥ 

[જય�ર" જય�ર" ધમ$ન� જય�ત ઝ��ખ� રડશ
 તય�ર" ધમ$ન� ઉg�ર મ�ટ" હ�� મ�ર�� સરન �ર&શ. સજજન�ન� 
રકણ મ�ટ" અન
 ખ�ટ� ��ય_ �રન�ર�ન� ન�શ મ�ટ" તથ� ધમ$ન
 ફર& સથ�ષરત �રર� મ�ટ" હ�� ય�ગ
 ય�ગ
 
અરત�ર ધ�રણ �ર&શ.]

यसत� सञचरत� द���न � स�वत� यसत� पसणAत�न �।
तसय ववसत�ररत� ब�वदसत2लवब7द�ररव�मभतस॥ 

[જ મ�ણસ "શષર"શન�� રય$ટન �ર" છ
, જ�ન�-ર�દડત� ર�સ
 જઈ ત
ન� ર�ત સ��ભળ
 છ
 ત
ન� બ�દg ર�ણ� 
રર રડ"લ� ત
લન� ટ&ર��ન� મ�ફ� ષરસત�ર ર�મ
 છ
.]

यसत� सव��सर भ�त�7य�तमन�व�न�पशयतत।
सव�भ�त�ष� च�तम�न� तत� न ववज�ग�पसत�॥
यसय सव��सरभ�त�7य�तम2व�भह5ज�नत:।
तत क� म�*: क: ��क: एकतव मन�पशयत: ॥ 

[ઈશ�ર�સય ઉરષન�ન�� બહજ�નV જ એવ�� ષરચ�ર& શ�" �" આ જગતન� સર$ જરમ�� હ� છ� અન
 
મ�ર�મ�� સર$ જર સમ�ય
લ� છ
 ત
 અભય પ��ત �ર" છ
.  જમન� મ�ટ" જગતન� સર� જર ર�ત�ન� 
આતમ� જર� છ
 એર� એ�તરશ}ન
 મ�હ �" શ�� સરશ} શ�ત� નથ�.]

यससमन � द��� न समम�न� न प(ततन� च ब�7धव��।
न च ववद�ऽऽगम� कसSत � त� द��� पररवज�य�त �॥ 
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[જ "શમ�� આરx�� મ�ન ન જળર�ત�� હ�ય,  આરણ� મ�ટ" ��ઈન
 લ�ગણ� ન હ�ય, ��ઈ સગ�-સ�બ�ધ� 
હ�ય અન
 ન ત� ��ઈ શ�ખર�-જણર� મળત�� હ�ય ત
 "શન
 રહ"લ� ત�" છ�ડ& "ર� જ�ઈએ.]

यसय न�ससत सवय� पज� ��स� तसय कर�तत हकम �।
ल�चन�jय�� वव*]नसय दप�र� हक� कररषयतत॥ 

[જ મ�ણસ ર�સ
 ર�ત�ન� બ�દg જ ન હ�ય ત
ન
 શ�સન�� જ�ન શ�� ��મ આર
? જ મ�ણસ ર�સ
 જ�ર� મ�ટ" 
આખ ન હ�ય ત
ન
 આર&સ� શ�� ��મન�?]

यसय�ससत ववत� स वर� क�ल(न� स पसणAत� स श�तव�न � ग�रज�।
स एव वक� स च द��न(य� सवF ग�र�� क�ञचनम�शय7त�॥ 
[જ મ�રષતય� ર�સ
 ધન હ�ય ત
 આરમ
ળ
 સ�ર� 3�ળન�, જ�ન�, સ�ષશલકત અન
 ગ�ણ�ન� જણ��ર બન� 
જય છ
. ત
 જ સ�ર� રકત� અન
 શ$નલ�ય� ગણ�ય છ
. બધ� ગ�ણ સ�રણ$મ�� આર� સમ�ઈ જય છ
.]

य� पठतत तलखतत पशयतत पररप�चlतत पसणAत�न � उप�शयतत।
तसय हदव�करहकरर2� नतलन(दलतमव ववसत�ररत� ब�वद�॥ 

[જ મ�ણસ ર��ચ
 છ
, લખ
 છ
, બ�ર&��ઈથ� ષનર&કણ �ર" છ
, જણ��ર& મ
ળરર� પ 1છ પ 1છ �ર" છ
 અન
 
ર�દડત� એટલ
 ષનષણ�ત� ર�સ
થ� શ�ખ
 છ
 ત
મન� સમજણ શગકત સ 1રજન�� દ�રણ રડત�� જમ �મળ ખ�લ� 
ઊઠ" ત
મ ષરસત ,ત બન
 છ
.]

य�वचच�दहदव�कर.। 

[જય�� સ �ધ� ચ�દ અન
 સ 1રજ રહ" તય�� સ �ધ�.]

य�वत � ज(व�त � स�ख�न ज(व�त � ऋर� क�तव� ध�त� वपब�त � ।
भसम(भ�तसय द�*सय प�नर�गमन� क�त� ॥ 

[ન�ગસત�ત�ર�& ચ�ર�$� ઋષ�ન�� ષરખય�ત સ1તV જય�� સ �ધ� જર� તય�� સ �ધ� સ�ખ
થ� જર�.  "વ �� �ર&ન
 
રણ ઘ� ર�ઓ એટલ
 �" થ�ય ત
ટલ� મજ મ�ણ� લ�. આ "હન
 જય�ર" બ�ળ& ન�ખર�મ�� આર
 તય�ર" એ 
ર�છ� ક��થ� આરર�ન� છ
 ? ]
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य� च म�ढतम�: ल�क� य� च ब�द�: पर� गत�:।
त� एव स�खम � एध7त� मरयम: सकलशयत� जन:॥ 

[મહ�ભ�રતન�� �થન છ
. આ જગતમ�� બ
 જ પ��રન� લ��� સ�ખ� છ
. એ� ત� જ ખર"ખર બ�દgમ�ન છ
, 
જમન� ર�સ
 સ�ચ�� જ�ન છ
, સ�ચ� સમજ છ
. બ�જ એર� લ��� �" જઓ તદન અબ�ધ છ
, જમન� ર�સ
 
તલભ�ર અકલ �" સમજ નથ�.  દ� ષનય�ન� બધ� દ� Vખન� ભ�ર આ બ
 રગ$ન� રચચ
 રહ"લ� લ���એ 
ઉર�ડર� રહ" છ
.]

य�ष�� न ववद� न तप� न द�न� ज�न� न �(ल� न ग�र� न धम��।
त� मतय�ल�क� भ�ववभ�रभ�त� मन�षयरप�र म�ग�Sरस7त॥ 
[ જ મ�ણસ ર�સ
 ષરદ� નથ�, તર નથ�, �ન નથ�, સ�ચ�ર નથ�, ગ�ણ નથ�, ધમ$ નથ� એન�� આ 
જગતમ�� ��મ શ�� છ
 ? આર� મ�ણસ� ધરત� મ�ટ" ભ�રરર છ
. ખર& ર&ત
 જ�ત�� આ લ��� મ�ણસન�� રર 
ધ�રણ �ર& હરત� ફરત� ઢ�ર જર�� જ છ
.]

य� ध�व�सर पररतयजय अध�व� पररष�वत�।
ध�व�सर तसय नशयस7त अध�व� नषम�व च॥ 

[ભગરદQ  ગ�ત�ન� ઉર"શV જ લ��� શ�શત સ�ખન
 છ�ડ& કલણ� સ�ખન� ર�છળ �ડ" છ
 ત
મન� શ�શત 
સ�ખ નષટ થ�ય છ
 અન
 કલણ� સ�ખ ત� નષટ થર�ન� જ છ
.]

य�ग� कम�स� क.�लम �। 

[ભગરદQ  ગ�ત�ન�� �થનV જ ��ય$ �રત� હ�ઈએ ત
 3�શળત�પ 1ર$� �રવ�� ત
 ય�ગ છ
.]

य.वन� धनस�पवत� पभ�तवमववव�हकत�।
एक2कमपयनथ��य हकम� यत चत�षयम �॥ 

[જ�બન ધન ઠ��ર& ન
 રળ& ઉમ
રણમ�� અષરર
�& જત
એ�"3� � જ અનથ$ �ર" તય�� ચ�રન� રહ�ચ
 ક�� જઈ ર�ત]
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रमय�सर व(कय मध�र��� � च तन�मय �बद�न �
पय��तस�कh भवतत यत � स�ख�त�ऽवप ज7त��।
तच � च�तस� समरतत न�नम � अब�धप�व0
भ�व ससथर�सर जनन�7तर स.हद�तन॥ 

(અલભજ�ન શ�3� �તલમQ અ� - ર��ચમ�)

[ષનહ�ળ& �શ�� રમણ�ય  ન
  સ1ણ� ��  ષનશબ મ� �̧ � ગ�ન
�&  અલલ�તજનન
  હ¶ય
  રણ  જગ
  3�ત �હલન�� ત�ફ�ન
સમ ,ષતઓ ઊભર" અ&ઠ અજણ� મનન
 ��ઈ નર સમજય
ત�ણર�ણ�  �� પ 1ર$ જનમન�  જણ
 રણ�ય ન
 ષરખર�ય]

रमय�7तर� कमतलन(*ररत2� सर�तभशl�य�द�म2तन�यतमत�क�मय�खत�प�।
भ�य�तक����यरज�म�द�र�र�रसय��  ��7त�न�क�लपवनS त�वS प7थ��॥ 

(અલભજ�ન શ�3� �તલમQ - અ� ચ�થ�)

[મ�ગ$ બન
  રમણ�ય ત�ર�  ખ�લય� હદરત �મળ ભર"લ�
ત�ર ન રહ�ચ
 ત�ર� સ�ધ� રહ"જ� સ 1ય$ રન ટ�ચ સ 1ત
લ�
ત�ર�  હળર� રરરથ�  ન  ઊડજ� રજ જર& ય
  ��ળ& 
રગ  ન�ચ
  રથર�ઈ  રહ"જ�  રનન�  અખ�ડ  હદરય�ળ&
રહ"જ� રરન શ��ત મજન�  હ� રસત� સ�ખ શ��ષત ભર"લ�]

र�ज� र�षक�त� प�प� र�ज� प�प� प�र�ह*त�।
भत�� च स(क�त� प�प� त�षयप�प� ग�रस � तथ�॥ 

[ જ� એ� "શ �" ર�ષÂ ખ�ટ�� ��મ �ર" ત� ત
ન� ર�જ ખર� ગ�ન
ગ�ર ગણ�ય. જ� ર�જ ખ�ટ�� ��મ �ર" ત� 
ત
ન� સલ�હ��ર �" મ�ત�ઓ ખર� ગ�ન
ગ�ર છ
. સ� ખ�ટ�� ��મ �ર" ત� ત
ન� રષત સ�ચ� અરર�ધ� છ
 અન
 
જ� ષશષય ર�ર �ર" ત� ત
 ર�ર મ�ટ"ન� બધ� જર�બ�ર& ત
ન� ગ�ર�ન� છ
.]
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र�वतग�तमषयतत  भववषयतत स�पभ�त� भ�सव�न�द�षयतत *तसषयतत प�कजश(�।
इतथ� ववतच7तयतत क�षगत� ह5र�फ� *� *7त *7त नतलन(� गज उजज*�र॥ 

[સ��જ રડ¢
 �મળન�� પ�ષર બ�ડ�ઈ જત�� રસન� લ�ભ� ભમર� અર �" થઈ જય છ
 અન
 ષરચ�ર �ર" 
છ
 �" ર�ત પ 1ર& થઈ જશ
, સ ��ર સર�ર રડશ
, સ 1ય$ ઊગશ
, �મળ હસત�� હસત�� ખ�લશ
. રણ અર"ર", તય�� 
હ�થ� આર�ન
 �મળન
 ઉખ�ડ& ફÃ�& " છ
.  આ શલ��ન� ભ�ર�થ$ એર� છ
 �" આરણ�� સરન�ઓ અન
 
જરનન� �ડર� ર�સતષર�ત� તદન જ�� હ�ય એવ�� રણ બન
 છ
.]

લ
लभ�त तसकत�स� त2लमवप यतत� प(Aयन �
वपब�चच म�गत�सषरक�स� सतलल� वपप�स�हद�त�।
कद�तचदवप पय�Iन � ��ववष�रम�स�दय�त �
न त� पतततनववषम�ख�जनतचतम�र�धय�त �॥ 

[ખ 1બ મહ"નત �ર&એ ત� ��ચ ર"ત�મ��થ� ત
લ ��ઢ& શ��ય,  શક છ
 �" તરસય� મ�સ�ફર મ ,ગજળન�� 
ર�ણ� ર� શ�", ��ચ ફરત�� ફરત�� ��ઈ સસલ�ન
 મ�થ
 ષશ ગડ�� ઊગ
લ� જ�ર� મળ
 રર�ત � ગમ
 ત
 �રર� 
છત�� મ 1રખ મ�ણસન
 ખ�શ ન �ર& શ��ય.]

ल�लय�त � प�चवष��सर द�वष��सर त�Aय�त �।
प�o� त� ष�A�� वषF प�त� तमतवद�चर�त �॥ 

[સ�ત�ન પથમ ર��ચ ર�$ સ�ધ� લ�ડ��ડન�� અષધ��ર& ગણ�ય.  ત
ન
 ત
ન� ભ 1લન� ��ઈ સજ ન હ�ય. 
રછ&ન� શ ર�$ સ�ધ� ત
ન
 ષનયમર�લનન�� મહતર સમજરવ�� રહ" છ
 અન
 ત
ન�� ખ�ટ�� રત$ન સજર�ત 
બન
 છ
. રણ સ�ત�ન જય�ર" સ�ળ ર�$ન �� થ�ય તય�ર" મ�-બ�ર
 ત
ન
 ષમતન� રજજ� આરર� જ�ઈએ.]

ल�भ�ववष� नर� ववतम � व(कयत� न त� स�कIम �।
द�गध� पशयतत म�ज��र] न तथ� लग�A�*ततम �॥ 
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[લ�લચમ�� લરટ�ઈ ગય
લ� મ�ણસન
 ર{સ� "ખ�ય છ
 રણ સ��ટ "ખ�ત �� નથ�. લબલ�ડ&ન
 દ1ધ "ખ�ય છ
 
રણ હ�થમ�� રહ"લ� લ��ડ& "ખ�ત� નથ�.]

વ
वज�दवप कठ�र�सर म�द�तन क�स�म�दवप।
ल�क�तर�र�� च�त��तस क� ह* ववज�त�म*�तत॥ 
[રજથ� રધ� �ઠ�ર અન
 પ�ષરથ� રણ રધ� ��મળ એર� મહ�પ�ર���ન� મનમ�� શ�� હ�ય ત
 ��ણ સમજ 
શ�" ?]

वन�तन द*त� वह� सख� भवतत म�रत�।
स एव द]पन���य क��� कसयससत स�हदम �॥ 

[રરન રનમ�� જ�ર�ર સળગત� અગ�નન� ષમત બન
 છ
. ત
ન
 ટ"�� આર
 છ
, મ �ર" છ
. ત
 જ રરન 
ન�ન� સળગત� &રડ�ન
 બ 1ઝ�ર� ન�ખ
 છ
. નબળ�ન�� ષમત ��ણ બન
 ?]

वन�ऽवप तस�*� मqगम��सभसकर� ब�भ�सकत� न2व तqर� चरस7त।
एव� क�ल(न� वयसन�तभभ�त� न न(चकम��सर सम�चरस7त ॥

[ષસ હન
 ગમ
 ત
ટલ� ભ 1ખ લ�ગ
 રણ ત
 ઘ�સ ખ�ત� નથ�. રનમ�� રહ&ન
 મ�ત હરણન� આહ�ર �ર" છ
. 
સ �સ�સ��ર& મ�ણસ� ર�ત�ન
 શ�ભ
 નદહ ત
વ �� ��મ સ��ટ��ળમ�� રણ ન �ર".]

वयतम* पररत�ष� वलकल2सतव� द�क�ल2�
सम इ* पररत�ष� तनवव���ष� ववष���।
स त� भवत� दररद� यसय त�षर� वव��ल�
मनतस च पररत�ष� क�ऽथ�व�न � क� दररद�॥ 

[સ�નય�સ� ર�જન
 �હ" છ
V અમ
 રલ�લ રહ"ર&ન
 સ�ત �ષટ છ&એ. ત �� દ� મત� રસ� ધ�રણ �ર&ન
.  અમ�ર� 
સ�ત�� ત�ર� જટલ� જ છ
.  મનન� ઇચછ�ઓન� રણઝ�ર જ મ�ણસન
 ગર&બ બન�ર
 છ
.  જન�� મન 
સ�ત��� હ�ય ત
ન
 મ�ટ" ગર&બ�ઈ �" શ�મ�ત�ઈ એર� શબ�ન� ��ઈ અથ$ નથ�.]
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व�गथ��ववव समप�क. व�गथ�पततपतय�।
जगत� वपतर. व7द� प�व�त(परम�शर.॥ 

[‘રઘ�ર�શ ’ન� પથમ શલ��. આખ�� થ�થ�� લખ� શ��ય ત
ટલ� ર�ત મહ��ષર ��લલ�સ
 બ
 ર�ગકતમ�� �હ& છ
. 
ર�ણ� અન
 ત
ન� અથ$ન� જમ એ� બ�જથ� અલગ છત�� ર�ણ� અન
 ત
ન� અથ$ન� મ�ફ� એ� બ�જમ�� 
ઓતપ�ત થઈ ગય
લ�,  હ" જગતન� મ�ત-ષરત� ર�ર$ત�-રરમ
શર, તમન
 ર�ન હ�.  ર�ણ� અન
 ત
ન� 
અથ$ન �� લભનરx�� અન
 અલભનરx�� સમજરત� આર� શલ�� ��લલ�સ જ લખ� શ�".]

व�स��तस ज(र��तन यथ� वव*�य नव�तन ग�ह�तत नर�ऽपर�सर।
तथ� �र]र�सर वव*�य ज(र��7य7य�तन स�य�तत नव�तन द�*]॥ 

[શ�મદQ  ભગરત ગ�ત�ન� સYથ� રધ� સચ�ટ �ખલ� આરત� શલ��. જમ મ�ણસ� જ1ન� થઈ ગય
લ� 
�રડ� છ�ડ& ઈ નર� �રડ�� રહ"ર" છ
 ત
મ આતમ� રણ જ1ન �� શર&ર છ�ડ& નર� "હ ધ�રણ �ર" છ
.]

ववकqतत� न2व गचlस7त स�गद�ष�र स�धव:।
आव�वषत� म*�सप�S�दन� न ववष�यत�॥ 

[જમ મહ�સર$થ� ર=ટળ�ય
લ�� ચ�નન�� વ,ક ઝ
ર& બન� જત �� નથ� ત
મ ખર� સ�ધ� સ�ગ�� �ર" ત� રણ 
ષર3,ત બનત� નથ�.]

ववज�तवय� लङक� चररतरर(य� जलतनतध�
ववपक� प.लसतय� ररभ�वव स*�य�S कपय�।
तथ�पय�क� र�म� सकलमवध(द�कसक�मम �
हकय�तसवद� सतव� भवतत म*त�� न�पकरर�॥ 

[લ��� રર ષરજય મ
ળરર�ન� હત�, રગ
થ� ચ�લ�ન
 દરય� ર�ર �રર�ન� હત�, પ�લસતય ઋષ�ન� પ�ત 
ર�રણ સ�થ
 લડર�ન�� હત��, મમ�� મ�ત ર�નરસ
ન� હત�. આમ છત�� એ�લ� ર�મ સમગ ર�કસ3�ળન� 
ન�શ �ર& શક�.  ��મન� સફળત� બહ�રન� સ�ધન� રર નદહ રણ આરણ� અરન� ત���ત રર 
આધ�ર ર�ખ
 છ
.]
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ववद���ष� धन� ववद� वयसन�ष� धन� मतत:।
परल�क� धन� धम�: �(ल� सव�त व2 धनम �॥ 

[રર"શમ�� આરx�� ખર�� ધન ષરદ� બન
 છ
. સ��ટ��ળમ�� સ �બ�દg આરx�� ધન બન
 છ
. રરલ��મ�� ધમ$ 
આરણ� સ�રષp બન
 છ
. સ�ચ�ર સર$ત સ�રષpરર પ�રર�ર થ�ય છ
.]

ववद� न�म नरसय रपमतधक� पचl7नग�o� धन�
ववद� भ�गकर] य�� स�खकर] ववद� ग�रर�� ग�र�॥
ववद� ब7ध�जन� ववद��गमन� ववद� पर� द�वत�
ववद� र�जस� प�जयत� न ह* धन� ववद�वव*]न� प���॥ 

[ષરદ� મ�ણસન� સYથ� મ�ટ& સ��રત� છ
.  ષરદ� ખ 1બ સલ�મત એવ�� અપગટ ધન છ
.  ષરદ� સમ ,દg, 
પષતષઠ� અન
 સ�ખ લઈ આર
 છ
. ષરદ� ગ�ર�ન� ગ�ર� છ
. રર"શમ�� ષરદ� સગ� ભ�ઈન� જમ મ �ર" 
છ
.  ષરદ� રરમ "રત� છ
.  ર�જઓ રણ ધનન� નદહ ષરદ�ન� પ 1જ �ર" છ
.  ષરદ� ષરન�ન� મ�ણસ 
સ�ક�ત રશ� સમ�ન છ
.]

ववद� ववव�द�य धन� मद�य खलसय �वक� परप(Aन�य।
स�ध�सत� सव0 ववपर]तम�तद ज�न�य द�न�य च रकर�य॥ 

[દ�રન મ�ણસ ષરદ�ન� ઉરય�ગ ષરર� �રર� મ�ટ",  ધનન� ઉરય�ગ અલભમ�ન �રર� મ�ટ" અન
 
શગકતન� ઉરય�ગ બ�જન
 ત�સ આરર� મ�ટ" �ર" છ
.  સજજન�ન�� ત
થ� ઊલટ�� રત$ન હ�ય છ
.  ત
ઓ 
ષરદ� જ�ન મ�ટ", ધન �ન મ�ટ" અન
 શગકત રકણ �રર� મ�ટ" ઉરય�ગમ� લ
 છ
.]

वव5तव� च नqपतव� च न2व त�लय� कद�चन।
सवद��� प�जयत� र�ज� वव5�न � सव�त प�जयत�॥ 

[ષરદત�ન� અન
 ર�જર�રણ��ન� સરખ�મણ� ન થઈ શ�". ર�જ મ�ત ત
ન� ર�જમ�� પ 1જય રણ ષરદ�ન 
મ�ણસ ત� જય�� જય તય�� પ 1જય.]
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ववष�दपयमqत� ग�ह� ब�ल�दवप स�भ�वषतम �।
अतमत�दवप स5qत� अम�रय�दवप क��चनम �॥ 

[ઝ
રમ��થ� અમ ,ત મળત�� હ�ય ત
 લઈ લ
વ�� જ�ઈએ, એ� ન�ન� બ�ળ� ર�સ
થ� રણ જ� ��ઈ બ�ધર�ક 
સ��ભળર� મળ
 ત� ત
ન� સર���ર �ર& લ
ર� જ�ઈએ, દ� શમન ર�સ
થ� રણ સદQ  ગ�ણ ગહણ �રર� મળ
 ત� 
ગહણ �ર& લ
ર� જ�ઈએ. સ�ન�� �ચર�ન� રચચ
 રડ��� હ�ય ત� રણ ત
ન
 તરછ�ડ�ય નદહ.]

व(रभ�गय� वस�7धर�। 
[જમ�નન� ભ�ગરટ� બહ�દ1ર મ�ણસ જ �ર& શ�". ધરત�ન� ધણ� થવ�� ખ�ર�ન� ખ
લ નથ�.]

व�थ� वqवष: सम�द�ष� व�थ� त�o�ष� भ�जनम �।
व�थ� द�न� धन�ढय�ष� व�थ� द]प� हदव�ऽवप च॥ 

[દરય�મ�� રરસ� રડ" ત
 ન��મ� જય. જન�� ર
ટ ભર"લ�� છ
 ત
ન
 ખરડ�રર�ન� ��ઈ અથ$ નથ�. જન� 
ર�સ
 ધનન� ઢગલ� હ�ય ત
ન
 �ન આરર�થ� શ�� રળ
 ?  જય�� ખ 1બ અજર�ળ� હ�ય તય�� &ર� ન 
સળગ�ર�ય.]

वqसच�कसय ववष� पqचl� मसकक�य�: म�ख� ववषम �।
तककसय ववष� द7त� सव�0ग� द�ज�नसय तत �॥ 

[ર=છ&ન�� ઝ
ર એન� પ1�છડ&મ�� હ�ય છ
. મ�ખ�ન� મ�ઢ�મ�� ઝ
ર હ�ય છ
, સ�રન� ��તમ�� ઝ
ર હ�ય છ
 રણ 
દ�રનન� ર"�"ર"� અગમ�� ઝ
ર ભર"લ�� હ�ય છ
.]

व2दर�ज नमसत�jय� यमर�जस*�दर।
यमसत� *रतत प�र�न � व2द� प�र�न � धन�तन च॥ 
[ચ
તરણ�V નબળ� હય ધર�રત� �કતર�એ આ જ�ખમ� પ�ચ�ન સ�ભ�ષ�ત ર��ચવ�� નદહ ! હ" ર{ર�જ, 
તન
 રગ
 લ�ગ�એ છ&એ. ત �� આમ ત� જમર�જન� ભ�ઈ છ� રણ જમર�જ �રત�� ક��ય ચડ& જય ત
ર� 
છ
.  જમર�જ ત� મ�ત પ�ણ લઈન
 ચ�લત� થ�ય છ
 રણ ત �� ત� અમ�ર� પ�ણ અન
 ર{સ� બન
 લ�ધ� 
રછ& જ અમન
 છ�ડ" છ
 !]
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व�कय� रस�तमक� क�वयम �। 
[�ષરત�ન� સYથ� ટ1��& ન
 સYથ� અસર��ર� વય�ખય�. રસથ� સભર ર�ક એટલ
 ��વય.]

वय�प�र� वसत� लकम(। 
[ચ�જરસત �ન� આર-લ
 �રર�થ� સમ ,દg સજ$ય છ
.]

वय�स�सचlष� जगत � सव0। 
[જગત આખ�� વય�સન� મ�મ��થ� બહ�ર આવય�� છ
. મહ�ભ�રત મહ���વય રચન�ર વય�સ મ�ષનન� પશ�સ� 
મ�ટ" આ ર�ક �હ"ર�મ�� આર
 છ
.  ત
ન� ભ�ર�થ$ એર� છ
 �" તતરજ�ન અન
 મ�નર સ�બ�ધન� એ�"ય 
ષર�ય એર� નથ� �" જન� મહ�ભ�રતમ�� ચચ�$ છણ�રટ ન થઈ હ�ય.  આથ� હર
 જગતમ�� �& ન 
ઉરગસથત �રર�મ�� આર� હ�ય ત
ર� એ� રણ ર�ત રહ& નથ�.]

શ
�ठ� ��ठय� सम�चर�त �। 

[બ�જન
 છ
તરન�ર�ન
 છ
તરર� એ જ સ�ચ� ઉર�ય છ
.]

�त�ष� ज�यत� ��र: स*स�ष� च प�हAत:।
वक� द�स*स�ष� द�त� भवतत व� न व�॥ 

[ર સ� મ�ણસ
 એ�� શ 1રર�ર મળ& આર
. એ� હજર મ�ણસ
 એ�� જણ��ર ર�દડત મળ
. શ હજર 
મ�ણસ�મ��થ� એ�� સ�ર� રકત� ર��". રણ �ત� ત� ગમ
 ત
ટલ�� શ�ધ�, જરલલ
 જ મળ
.]

��स7तत�लय� तप� न�ससत त�ष�7न परम� स�खम �।
न�ससत तqषर�पर� वय�तधन� च धम& दय�पर॥ 
[શ��ષત સમ�ન ��ઈ તર નથ�.  સ�ત�� સમ�ન ��ઈ સ�ખ નથ�.  ત ,ષણ� સમ�ન ��ઈ વય�ષધ નથ� અન
 
ય� સમ�ન ��ઈ ધમ$ નથ�.]
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त�र: ��व0 सवग��तपतततत�रससतत � सकततधर�
म*]ध�द�त�ङग�दवतनमवन�S�वप जलतधम �।
अध�ऽध� गङग�य� पदम�पगत� सत�कमथव�
ववव�कभष�न�� भवतत ववतनप�त: �तम�ख:॥ 

[સરગ$મ��થ� ઉતર"લ� રષરત ગ�ગ� શ��ર ભગર�નન� જટ� રર રડ" છ
. તય��થ� દહમ�લયન� રહ�ડ� રર 
અન
 રછ& રડત� રડત� સર�ટ મ
�ન�મ�� જઈ છ
રટ" સમ�દમ�� ષરલ�ન થઈ જય છ
. આમ ગ�ગ� ન& 
એ� રખત ન�ચ
 રડ¢� રછ& રધ� ન
 રધ� ન�ચ
 રડત� જય છ
.  એવ�� જ મ�ણસ�ન�� છ
.  એ� રખત 
સ�નભ�ન ચ 1�� રછ& તમ�ર�� સ��ડ� ર&ત
 અધરતન થ�ય છ
.]

��तचद�क�ऽन�रकशच भ�तय� खल� स�द�ल�भ�। 

[સરચછત� જળરર�મ�� 3�શળ હ�ય અન
 સ�થ
 સ�થ
 મ�લલ�ન� પ
મથ� સ
ર� �ર" ત
ર� ન��ર નસ�બ હ�ય 
ત� જ મળ
.]

��भसय �(घ�। 
[સ�ર�� ��મ ઝર�ટ�ભ
ર �રવ �� જ�ઈએ. ત
મ�� ��ઈન� ર�હ ન જ�ર�ય.]

��भ�सत� प7थ�न� स�त�। 
[ત�ર� ર�થ શ�ભ બન�.]

�2ल� �2ल� न म�सरकय� म.वकक� न गज� गज�।
स�धव� न ह* सव�त च7दन� न वन� वन�॥ 

[ર"� રર$ત રર મ�ણ
� ન હ�ય. ર"� હ�થ�ન� �ર�ળમ�� મ�ત� ન હ�ય. બધ
 જ સ�ર� મ�ણસ ન હ�ય, 
ર"� જ�ગલમ�� ચ�નન� ઝ�ડ ન હ�ય. દહત�ર"શન� આ શલ�� �"ટલ� સરળ અન
 છત�� સ�ચ� છ
 !]
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સ
स�ग*2कपर: प�य: सम�द�वप रस�तल�।
द�त�र� जलद� पशय गज�7त� भ�वन�पर]॥ 

[દરય�ન
 મ�ત ર�ણ� ભ
ગ�� �રત� આરડ" છ
 બ�જન
 આરત� આરડત�� નથ� એટલ
 ત
ન�� સથ�ન 
રસ�ત�ળ ગય�� છ
. જ�ઓ ર�ણ�ન�� �ન �રત�� ર�ળ� ભ�રનમ�� સર_રર& સથ�ન
 બ
સ�ન
 �"ર� ગરન� �ર" 
છ
 !]

सतय� ब�य�त � वपय� ब�यत � न ब�य�त � सतयमवपय�।
वपय� च न�न�त� ब�य�त � एष धम�� सन�तन�॥ 

[સતય બ�લવ�� જ�ઈએ.  ષપય બ�લવ�� જ�ઈએ.  અષપય હ�ય ત
વ �� સતય બ�લર�ન�� ટ�ળવ�� જ�ઈએ અન
 
અસતય ષપય લ�ગ
 ત
વ �� હ�ય છત�� �& ન બ�લવ�� એ સન�તન ષનયમ છ
.]

सतय� वद धम0 चर सव�रय�य�7म� पमद�। 
आच�य��य वपयम � धनम�हतय पज�त�त�म � म� वयवचl�तस(� ॥ 

[ત{pર&ય ઉરષન�મ�� નર� ષરદ�થ}ન
 ઉર"શV સ�ચ�� બ�લજ,  ધમ$ પમ�ણ
 આચરણ �રજ.  ર�ત�ન� 
અભય�સમ�� તલલ�ન રહ"જ.  ગ�ર�ન
 લકણ� આરજ અન
 આ રર�રર�ન� લ�ર ન થ�ય ત
ન �� ધય�ન 
ર�ખજ.]

सतयम�व जयत� न�न�तम �। 
[ષરજય સતયન� થ�ય છ
, જ�ઠન� નદહ. આરણ� "શન� આ મ�દ�લ
ખ છ
.] 

सतयसय वचन� श�य: सतय�दवप ह*त�वद�त �।
यद�तह*तमतय7त� एतत � सतय� मत� मम॥ 

[ન�ર મ�ષનન�� આ �થન છ
V સતય રચન બ�લવ�� સYથ� સ�ર�� છ
, રણ સતય �રત�� ય રધ� સ�ર�� છ
 સYન� 
દહતમ�� હ�ય એવ�� બ�લવ��. મ�ર� મત
 જ ર�ત અસ�ખય લ���ન�� ભલ�� �રત� હ�ય ત
 સતય જ છ
.] 

65



सद� वक� सद� क�र� सद�प�ज�मप�कत�।
क7य�र�त�ससथत� तनतय� ज�म�त� द�म�ग*�॥ 

[જમ�ઈ ન�મન� શમ� ગહ ��યમ મ�ટ" �નય� ર�ષશમ�� રહ" છ
, સ� ર���� ચ�લ
 છ
, ��યમ કર સરભ�ર 
ધર�ર
 છ
 અન
 હ�મ
શ� ર�ત�ન� પ 1જ થર� જ�ઈએ એર� ઇચછ� ધર�ર
 છ
 !] 

स7त�ष� भ�य�य� भत�� भत�� भ�य�� तथ2व च।
यससम7न � एव क�ल� तनतय� कलय�र� तत व2 ध�वम �॥ 

[મન�સમ ,ષતન�� મ�ગ$શ$નV જ ઘરમ�� રષત ર�ત�ન� રતન�થ� સ�ત �ષટ હ�ય અન
 રતન� ર�ત�ન� રષતથ� ત
 
ઘરમ�� હ�મ
શ� સ�ખન�� સ�મ�જય રહ" છ
.] 

समप�र�क�मभ� न कर�तत �बद� अध& घI� घ�षम�प2तत न�न�।
वव5�न �  क�ल(न� न कर�तत गव0 म�ढ�सत� जलपस7त ग�र2वव�*]न��॥ 

[ર�ણ�થ� પ 1ર� ભર"લ� ઘડ� અર�જ �રત� નથ�. અધ_ ભર"લ� ઘડ�મ��થ� ઘણ� અર�જ આર
 છ
. ષરદ�ન 
અન
 3�લ�ન મ�ણસ� ગર$ �રત� નથ�. ગ�ણ ષરન�ન� મ�ણસ� બડબડ �રત� રહ" છ
.]

सप�: क�र: खल: क�र: सप��त � क�रतर: खल:।
सप�: ��मयतत म7त2S द�ज�न: क�न ��मयतत॥ 

[સર$ કર છ
, દ�રન રણ કર છ
. રણ સ�ર �રત�� દ�રન રધ� કર લ
ખ�ય �"મ�" સ�રન
 ત� મ�ત�થ� રશ 
�ર& શ��ય છ
. દ�રનન
 ��ઈ ર&ત
 અ3�શમ�� લ�ર� શ��ય નદહ.]

सप�द�ज�नय�म�रय� वर� सप& न द�ज�न�।
सप& द�तत क�ल�न द�ज�नसत� पद� पद�॥ 

[સ�ર અન
 દ�રન એ બન
ન� ત �લન� �ર&એ ત� દ�રન �રત�� સ�ર રધ� સ�ર� ગણ�ય �"મ�" સ�ર ત� 
��ઈ� રખત �રડ" છ
 રણ દ�રન ડગલ
 ન
 રગલ
 ડ�ખ મ�રત� જ રહ" છ
.]
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सव�न��� सम�तप7न� हध0 तयजतत पसणAत:।
अधFन क�रत� क�य0 सव�न��� ह* द�:स*:॥ 
[જય�ર" સર$ન�શ સ�મ
 આર
 તય�ર" ડ�હ� મ�ણસ અડધ�� છ�ડ& " છ
 �"મ�" અડધ�થ� જમ ત
મ ��મ 
ચલ�ર� લ
ર�ય રણ સર$ન�શ સહન �રર� બહ� ભ�ર" રડ".]

सवभ�व� न�पद���न �कयत� कत��म7यथ�।
स�तoमवप प�न(य� प�नग�चlतत �(तत�म �॥ 

[સલ�હ �" ઉર"શથ� ��ઈન� સરભ�ર બલ�ર� શ��ત� નથ�. ર�ણ�ન
 ગરમ �ર� ત
ટલ� રખત ગરમ 
રહ" રણ જવ�� ન�ચ
ન�� ત�રx�� દ1ર થ�ય �" ર�છ� હત � ત
વ �� ન
 ત
વ�� થઈ જય.]

स�मद�न� भ�ददणA�ववतय�प�यचत�षयम �।
*सतयश रथ प�द�तत� स�न�ङग�सय�त � चत�षयम �॥ 

[ર�જ ર�સ
 શ�સન ચલ�રર� મ�ટ" સ�મ, �મ, ભ
, �ડ એમ ચ�ર ઉર�ય હ�ર� જ�ઈએ અન
 હ�થ�, 
ઘ�ડ�, રથ, અન
 ર�યળ એમ ચ�ર પ��રન� શગકત ધર�રત �� સ{નય હ�વ�� જ�ઈએ.]

स�मथयम��ल� सव�त7तय� शमम�ल� च व2भवम �।
7य�यम�ल� स�र�जय� सय�त � स�घम�ल� म*�बलम �॥ 

[સ�મથય$ એ સરત�તત�ન� મ 1ળમ�� છ
. તમ�ર& ર�સ
 તમ�ર& ર�ત�ન� ત���ત ન હ�ય ત� તમ
 સરત�ત ન 
રહ& શ��. શમ એ સમ ,દgન�� મ1ળ છ
. મહ"નત �ય�$ ષરન� ન સમ ,દg મળ
 ન ટ�". સ �ર�જયન� મ 1ળમ�� નય�ય 
છ
. નય�ય ષરન� સ�ર�જય ટ�& ન શ�". મહ�શગકતન� મ 1ળમ�� સ�ર અન
 સ�ગઠન છ
. જય�� સ�ઘ હ�ય એટલ
 
�" સ�ર-સ�ગઠન હ�ય તય�� જ પચ�ડ શગકત ઉદQ  ભર
.]

स�*स� श(� पततवसतत। 
[જ સ�હસ �ર" ત
ન
 લકમ� મળ
.]

स�ह*तयसङग(तकल�वव*]न� स�क�तप��� प�चlववष�र*]न�।
त�र� न ख�द7नवप ज(वम�न� तद�गध�य� परम� प��न�म �॥ 
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[ભત�$હદર 3,ત ન�ષતશત�ન� આ લ��ષપય શલ�� અન�સ�ર જમન
 સ�દહતય, સ�ગ�ત, �લ� રગ
ર"મ�� ર�લચ 
નથ� ત
ઓ પ 1�છડ� અન
 ષશ ગડ� ષરન�ન� રશ� છ
. રશ�ઓન�� એ સદQ  ભ��ય છ
 �" આર� લ��� ઘ�સ ખ�ધ� 
ષરન� જર� શ�" છ
 !]

स�कर�� ववपर]त�S�त � र�कस�� एव क�वलम �।
सरस� ववपर]तS�त � सरसतव� न म�ञचतत॥ 

[‘સ�કર�’ શબન
 ઊલટ� �ર&એ ત� ત
 ‘ર�કસ�’ બન� જય છ
. ‘સરસ’ શબન
 ઊલટ�ર�એ ત� રણ ત
 
‘સરસ’ જ રહ". ત
 �& ર�ત�ન�� સરસરx�� ન છ�ડ".]

स�ख� ह* द��ख�7यन�भ�य ��भत� घन�7धक�र�सषवव द]पद��नम �।
स�ख�त� य� य�तत नर� दररदत�� ध�त� �र]र�र म�त� स ज(वतत॥ 

[ગ�ઢ અધ��રન� અર જમ &ર� શ�ભ
 છ
 ત
મ સ�ખ રણ દ� Vખન� અન�ભ 1ષતથ� રધ� સ��ર લ�ગ
 છ
. 
રણ જ લ��� સ�ખમ��થ� ગર&બ�ઈન� ન�$મ�� આર� ચડ" છ
 ત
 ભલ
 શર&રથ� જરત� રહ" રણ મ ,તપ�યV 
બન� જય છ
.]

स�खद��ख� सम� क�तव� ल�भ�ल�भ. जय�जय.।
तत� य�द�य य�जयसव न2व� प�पमव�पसयतस॥ 

[ગ�ત�મ�� ભગર�નન� ઉર"શ.  સ�ખ દ� Vખન
 સમ�ન ગણ�ન
,  લ�ભ હ�ષન તથ� જય રર�જયમ�� 
અષરચલલત રહ&ન
 �ત$વયન� ર�લન તર&�" ય�g �રર�મ�� જ�ડ�ઈ જઓ.  આવ�� �ત$વયર�લન તમન
 
ર�ર� નદહ બન�ર
.]

स�खम�पततत� स�वय� द�:खम�पततत� तथ�।
चकवत � पररवत�7त� द�:ख�तन च स�ख�तन च॥ 

[જરનમ�� જય�ર" સ �ખ આર
 તય�ર" ત
ન
 મ�ણ� લ
વ ��, દ� Vખ આર
 તય�ર" ત
ન
 રણ રધ�ર� લ
વ ��. સ �ખદ�ખન�� 
ચક સ� ચ�લત �� જ રહ"ર�ન�� છ
.]
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स�खसय�न7तर� द��खम � द��खसय�न7तर� स�खम �।
न तनतय� लभत� द��ख� न तनतय� लभत� स�खम �॥ 

[સ�ખ રછ& દ� Vખ આર
 છ
 અન
 દ� Vખ રછ& સ�ખ આર
 છ
. ��ઈન
 ર�જર�જ સ�ખ ન મળ
 �" ��ઈન
 ર�જર�જ 
દ� Vખ ન મળ
.]

स�ख�थ� व� तयज�त ववद� ववद�थ� व� तयज�त स�खम।
स�ख�तथ�न� क�त� ववद� ववद�तथ�न� क�त� स�खम॥ 

[ષરદ�પ�પ�ત છ�ડ& સ�ખન� ર�છળ ભ�ગવ�� �" સ�ખન
 છ�ડ& ષરદ�પ�પ�ત ર�છળ ર�ગલ બનવ�� બન
 
એ���ગ� મ�ગ$ છ
.  આ ર&ત
 જન
 સ �ખ જ�ઈત �� હ�ય ત
ન
 �& ષરદ� ન મળ
 અન
 મ�ત ષરદ� ર�છળ 
�ડન�ર �& સ�ખ� ન બન� શ�".]

स�लभ�� प�रष� र�जन � सतत� वपयव�हदन�।
अवपयसय च पथयसय वक� श�त� च द�ल�भ�॥ 

[ર�પલમ�& ર�મ�યણ અરણય���ડ શલ�� ૩૭-૨. હ" ર�જનQ સતત મ� �̧ � મ� �̧ � બ�લન�ર� મ�ણસ� સહ"લ�ઈથ� 
મળ& આર
 છ
 રણ �ડર� છત�� દહતન� ર�ત �રન�ર� અન
 સ��ભળન�ર� આ જગતમ�� બહ� ઓછ� છ
.]

स�त� व� स�तप�त� व� य� व� क� व� भव�मय*म �।
द2व�यत� क�ल� ज7म मद�यत� त� प.रषम �॥ 

[મહ�ભ�રતમ�� �ણ$ આ શલ�� બ�લ
 છ
 અન
 �હ" છ
 �" ભલ
 હ�� સ�મ�નય રથ હ���ન�ર હ�ઉ �" રથ 
હ���ન�રન� પ�ત હ�ઉ �" ગમ
 ત
 હ�ઉ. આ બધ� ર�ત ક�લલ� છ
. ક� 3�ળમ�� જનમ લ
ર� એ મ�ર� હ�થન� 
ર�ત નથ�. મ�ર� હ�થન� ર�ત ત� મ�ર�� સ�હસ અન
 રર�કમ છ
.]

सथ�नभष� न ��भ7त� द7त�� क��� नख� नर��।
इतत ववज�य मततम�न � सवसथ�न� न पररतयज�त �॥ 

[��ત, ર�ળ, નખ અન
 પ�ર�� ર�ત�ન�� સથ�ન ગ�મ�ર� " રછ& શ�ભત� નથ� એ ર�ત ધય�નમ�� ર�ખ� 
ડ�હ� મ�ણસ�એ ર�ત�ન� સથ�ન રર ગસથર રહ"વ �� જ�ઈએ.]
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सय�त �  कजजल� तस7ध� प�त�
स�रतरवर��ख� ल�खन( पतम�व�।
तलखतत यहद ग�*]तव� ��रद� सव�क�ल�
तद�वप तव ग�र�न�� ई� प�र� न य�तत॥ 

[દરય� ભર&ન
 શ�હ& લઈ વ ,કન� ડ�ળ&ન� �લમ બન�ર� ખ 1 શ�ર� મ�ત� સ���ળ લખય� �ર" ત� 
રણ હ" ભગર�ન ત�ર� ગ�ણ�ન� ર�ર ન આર
.]

श�तत वव�तभ7न� सम�तय�ऽवप तभ7न��
न2क� म�तन य�सय वच� पम�रम �।
धम�सय ततव� तनह*त� ग�*�य�म �
म*�जन� य�न गत� स प7थ��॥ 

[શ �ષત અલગ અલગ �હ" છ
, સમ ,ષતઓમ�� રણ જ�& જ�& ર�ત છ
. ��ઈ એ� એર� મ�ષન નથ� �" મ�ત 
ત
ન� રચનન
 જ પમ�ણ મ�ન�ન
 ચ�લ� શ��ય. ધમ$ન �� તતર ગ1ઢ છ
 - સહ"લ�ઈથ� સમજ શ��ય ત
વ �� 
નથ�. આથ� મ�ટ� મ�ણસ� જ રસત
 ચ�લ
 ત
 રસત� સ�ચ� છ
 એમ મ�ન�ન
 આરણ
 રણ ત
 રસત
 ચ�લવ��.]

श�त� श�त�न2व न क�णAल�न द�न�न प�सरन� त� कङकर�न।
ववभ�तत क�य� करर�पर�र�� पर�पक�र2न� त� च7दन�न॥ 

[��ન 3� �ડળ રડ" નદહ રણ જ�નન� ર�ત સ�ભળર�થ� શ�ભ
 છ
. હ�થ ���ણ રડ" નદહ રણ �ન રડ" શ�ભ
 
છ
. ��ય� રણ ચ�નન� લ
ર રડ" નદહ રણ �ર�ણ�મય રર�ર��ર રડ" ���ષતમ�ન બન
 છ
.]

सवधमF तनधनम � श�यम � परधम& भय�व*�। 

[ભગરત ગ�ત�ન� આ ઉર"શન�� અન
� ર&ત
 અથ$ઘટન �રર�મ�� આર
 છ
. એ બધ� ચચ�$ન� સ�ર એ છ
 
�" આરણન
 ર�ત�ન
 જ ઠ&� લ�ગ
, સ�ચ�� લ�ગ
 ત
 �રવ�� અન
 ત
મ�� મરણ આર
 ત� રણ મનન
 સ�ત�� 
થશ
. રણ બ�જન� �રર�ય� �ર�ત� રહ&ન
 ર�ત�ન� અરથ� આરત� અર�જ ન સ��ભળર� ત
 ર�ત 
ભય��ર છ
. ]

70



सव�तभम�न� धन�य�ष�� तचरज(वस7त त� जन�:।
सव�तभम�नवव*]न�न�� हक� धन�न हकम�य�ष�॥ 

[જમન� ર�સ
 સર�લભમ�નરર� સ�રષp છ
 ત
 મ�ણસ� શ�શત જર
 છ
.  જમન� ર�સ
 સર�લભમ�ન નથ� 
ત
મન� ર�સ
 ધન �" આય�ષય હ�ય ત� રણ શ�� ��મન�� ? ]

ષ
षटपद� प�षपमरयसथ� यथ� स�र� सम�दर�त �।
तथ� सवFष� ��स�ष� स�र� ग�सहण7त पसणAत��॥ 

[જમ ભમર� ર"� પ�ષર રર જઈ ત
ન �� ઉpમ તતર એ� �̧ � �ર" છ
 ત
મ ડ�હ� મ�ણસ
 ર"� શ�સ ર��ચ� 
ત
ન� સ�ર મગજમ�� ઉત�રર� જ�ઈએ.]

હ-ળ
*�स: श�त� बक: श�त� क� भ�द� बक*�सय�:।
न(रक(रववव�क� त� *�स: *�स� बक� बक:॥ 

[હ�સ સફ" "ખ�ય છ
. બગલ� રણ સફ" "ખ�ય છ
. રર�ત � જય�ર" ર�ણ� અન
 દ1ધ અલગ �રર�ન� ર�ત 
આર
 તય�ર" હ�સ હ�સ જર� અન
 બગલ� બગલ� જર� સ�લબત થઈ જય છ
.]

*]यत� ह* मततसत�त � *]न2� स* सम�गत�त �।
सम2सच समत�म�तत ववत�ष2S ववत�वषतम �॥

 
[મહ�ભ�રતન� શલ�� છ
V હ&ન એટલ
 �" અધમ મ�ણસ� સ�થ
 રહ"ર�થ� આરણ� બ�દg અધમ થઈ જય 
છ
.  સમ�ન મ�ણસ� સ�થ
 રહ"ર�થ� સમ�ન રહ" છ
 અન
 ષરષશષઠ એટલ
 �" ખ 1બ પષતભ�ર�ન સ�થ
 
રહ"ર�થ� આરણ� પષતભ� રણ લખલ
 છ
.]
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ક
कर�: करS2व ववद�म � अथ0 च स�धय�त �।
कर� नष� क�त� ववद� कर� नष� क�त� धनम �॥ 

[પતય
� કણન� ઉરય�ગ �ર& ષરદ� મ
ળરર� જ�ઈએ અન
 પતય
� �ણ બચ�ર� ધન એ� �̧ � �રવ�� 
જ�ઈએ. કણ ર
ડફ" ષરદ� ન મળ
, �ણ ર
ડફ" ધન ન મળ
.]

कर� त�ष� कर� रषसत�ष� रष� कर� कर�।
अवयवससथततचतसय पस�द�ऽवप भयङकर�॥ 

[ઘડ&� ખ�શ ત� ઘડ&� ન�ખ�શ.  એ� ઘડ& ર�જ ત� બ�જ ષમષનટ" અગનગ�ળ�.  જમન� મગજન�� ��ઈ 
ઠ"��x�� ન હ�ય ત
મન� મહ"રબ�ન� રણ ભ�ર" રડ& જય.]

कर�कर� यद नवत�� उप2तत स रप�। 

[��લલ�સ
 �ર"લ� સrય$ન� વય�ખય�V ખર& સ��રત� ત
ન
 �હ"ર�ય જ હરઘડ& નવ�� રર ધ�રણ �ર".]

कम� बलम�क�न�म � �क�न�म � भ�षरम � कम�।
कम� व�(क�त� ल�क� कमय� हक� न तसरयतत॥ 

[કમ� શગકતશ�ળ& મ�ણસન�� સ�ચ�� બળ છ
. શગકતશ�ળ& મ�ણસ� કમ� રડ" શ�ભ
 છ
. કમ�થ� લ��� રશ 
થઈ જય છ
. કમ�થ� શ�� ન થઈ શ�" ?]

कम� �स� कर� यसय द�ज�न� हक� कररषयतत।
अत�र� पततत� वहह� सवयम�व�प��मयतत॥ 

[જમન� ર�સ
 કમ� ન�મન�� અમ�ઘ શસ હ�ય ત
ન�� ��ઈ ��ઈ બગ�ડ& શ�" નદહ.  જ ધરત� તણખલ� 
ષરન�ન� એટલ
 �" ઉજજડ અન
 ર
ર�ન હ�ય ત
ન� ઉરર આગન� ગ�ળ� રડ" ત� ત
 આરમ
ળ
 ઠ�ડ� રડ& 
જય.]
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જ
ज�न� त� ह5ववध� प�क� ��सबदक� पथम� सम�तम �।
अन�भव�खय� ह5त(य� त�� ज�न� तद�ल�भ� न�प॥

[જ�ન બ
 પ��રન� હ�ય છ
.  એ� ત� શબ� રડ" મ
ળર
લ�� અન
 ગ�ખ�ન
 ય� ર�ખ
લ�� જ�ન અન
 બ�જ� � 
સર�ન�ભર થર�થ� સમજય
લ�� જ�ન. હ" ર�જ, આ બ�જ પ��રન�� જ�ન દ�લ$ભ છ
.]

——————————
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