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ભાઅયેપત 

તભાભ ઇલ્ભભા ં શે્રષ્ઠ અને ઉભદા ઇલ્ભ 
યલયદદગાયે આરભની ભાઅયેપતનુ ં છે. કેભકે 
ઇડવાનને પતત ફે યશઠેાણથી જ કાભ છે. એક આરભે 
દુમનમા (દુમનમાભા ં યશલેાનુ)ં અને ફીજુ આરભે 
આખેયત (આખેયતભા ં યશલેાનુ)ં તો દુમનમાના 
આરભભા ં યશીને એ ચીજોની ભાઅયેપત (ઓખાણ) 
જફૃયી ફને છે કે જે ચીજો થકી ભાનલનુ ં જીલન 
અક્સ્તત્લભા ં યશ ે છે, અને આખેયતની દુમનમાભા ં જલા 
ભાટે તેને રગતી તભાભ જફૃયી ફાફતની ભાઅયેપત 
ભેલલી જોઈએ કે આણે શુ ંછીએ અને કોણ છીએ, 

આણી આગ ાછ કઈ કઈ લસ્તઓુ છે તે કેભ 
થઈ અને તેને કોણે ફનાલી, આણને કોણે ફનાવ્મા ? 

એ ફનાલનાય કોણ છે અને કેલો છે ? અને આણને 
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ળા ભાટે ફનાવ્મા ? તે આણી ાવેથી શુ ંઇચ્છે છે ? 

તેની કેલી અઝભત છે ? તેની કેલી તાતત અને કુદયત 
છે, તેની કેલી મવપાત છે ? અગય આણે તેનાથી 
ણફરકુર અજાણ (ફેદયકાય) યશી તેની ભાઅયેપત 
શામંવર ન કયીએ અને તેની ઈફાદત ન કયીએ તો 
આરભે આખેયતભા ં જલા છી વખ્ત વજાને ાત્ર 
થઈએ અને આણને અઝાફ કયે : અને ગપરત અને 
ફેદયકાયીનુ ંકાયણ છેૂ. તે લખતે આણ ેકાઈં જલાફ 
ન આી ળકીએ. તો આ ફાફતોથી વાણફત થય ુકે એ 
ૈદા કયનાયની ભાઅયેપત ભેલીએ અને તેની ભયજી 
ળી છે તેનાથી લાકેપ થઈ તેની ભયજી પ્રભાણે અભર 
કયીએ. આ દુમનમાભા ં યશી અશંની જફૃયી ચીજોની 
ભાઅયેપત શામવર કયલાની ફહ ુજ લધાયે જફૃયત નથી 
કેભકે એક તો આ દુમનમાની અંદય આણને યશલેાની 
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મદુ્દત ફહ ુજ ટૂંકી છે, અને તેનો નાનકડો દાખરો ણ 
આી ળકામ તેભ નથી. યંત ુએટલુ ંતો કશી ળકામ છે 
કે આરભે આખેયતની જે કામભની મદુ્દત છે તેના 
પ્રભાણભા ંઆ દુમનમાભા ંઇડવાનને યશલેાની મદુ્દત એક 
વેકંડથી ણ ઘણી ઓછી છે, તો આ દુમનમાભા ં એક 
વેકડડ જેટરા લખતની કંઈ ણ દકંભત નથી. તો એ 
નજીલા લખતની ભોજ ભજા ભાટે અથલા આવને 
આધીન થઈ આખેયતના શભેંળના સખુને ત્મજી દેવ ુ
અથલા અમકુ મદુ્દત સધુી મળક્ષાને ાત્ર થવુ ં તે 
અક્કરભદંીથી ઉલ્ટુ છે અને મખૂાાઈ છે, ભાટે દયેક 
ઇડવાન ભાટે જફૃયી છે કે ોતે ોતાની બરાઈ  ઈચ્છે 
અને આખેયતભા ંસખુ ભે અને અઝાફથી મકુ્તત ાભે 
એલા કાભ કયે. 
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ણફસ્ભીલ્રાદશય યશભામનય યશીભ 

પ્રકયણ - ૧ 

ખદુાની લશદાનીમત 

દુમનમાના તભાભ રોકો એ ફાફતભા ંએકભત 
છે કે આણે નાળલતં છીએ. અને ગણ્મા ગાઠંમા, 
શઠધભી રોકો મવલામ તભાભ રોકો એ લાત સ્લીકાયે છે 
કે ભયલા છી નેકી-ફદીનો ફદરો જફૃય ભળે, 

આણા કયતા ં લધાયે દશકભત અને અક્કરલાો 
આણને ૈદા કયનાય છે. અરફત્ત જેઓ મલજ્ઞાનના 
જ્ઞાનભા ં ઊંડા ઊતયીને ગેયભાગે દોયલાઈ ગમા છે 
તેઓને ળક છે કે આણને કોઈ ૈદા કયનાય છે કે નશં 
? ણ જ્માયે તેઓ ધ્ધમતવય યીતે અક્કરનો ઉમોગ 
કયી મલચાય કયે છે તો જફૃય વાણફત થામ છે કે આ 
સયૃ્ષ્ટનો ફનાલનાય અને તભાભને ૈદા કયનાય કોઈ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  5                      V I S I T  U S  

ભોટો દશકભતલાો, વલાજ્ઞાની, વલા ળક્તતભાન, વલા 
શે્રષ્ઠ અને ભશાન છે. અને દુમનમાભા ંજેટરા ધભાગફુૃઓ 
થઈ ગમા તે ગભે તે કૌભ અને ધભાના શોમ તે વલે 
ણ એભ જ કશતેા શતા કે આ દુમનમાનો ૈદા કયનાય 
કોઈક છે, ણ એ ૈદા કયનાય કોણ છે તેભા ંભતબેદ 
શતો અને છે. 

ભજૂવી અને ાયવી કે જે જૂનો ધભા કશલેામ છે 
તેઓનો ખમાર એલો યહ્યો છે કે ૈદા કયનાય ખાણરક 
ફે છે (૧) નયૂ (પ્રકાળ) અને (ય) ઝુલ્ભત (અંધકાય) 
તેઓ નેકીનો ૈદા કયનાય નયૂને ગણાલે છે અને 
ફદીનો ૈદા કયનાય ઝુલ્ભતને ગણાલે છે. તેભણે નયૂનુ ં
નાભ મઝદાન યાખ્યુ,ં અને ઝુલ્ભતનુ ં નાભ અશયીભન 
યાખ્યુ,ં ણ નયૂ (મઝદાન)ને ળક્તતળાી ગણે છે અને 
તેથી જ તેઓએ આમતળ યસ્તી (અક્નનજૂા) ળફૃ 
કયેર છે. 
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દશદુંઓ એ લાત સ્લીકાયે છે કે તભાભને ૈદા 
કયનાય એક છે, ણ તેઓ તે પ્રભાણે અભર કયતા ં
નથી, ફલ્કે થ્થયની મમૂતિઓ ોતાને શાથે કોતયીને 
ફનાલે છે અને ાછા તેને જ વજદો કયે છે. ઈવાઈ 
ભઝશફલાાઓના ધભાગફુૃઓ ફહુજ વાચા, ફહુજ ાક 
ફહુજ આદયપ, ફહુજ આણફદ અને ખદુાના ભાનલતંા 
શતા. અને તેઓએ ખદુાની લશદાનીહમત મોનમ યીતે 
વભજાલી ણ તેઓના ભાનલાલાાઓ 
(અનવુયનાયાઓ) તેઓનો ખયો અથા વભજી ળક્યા નશં 
અથલા તેઓની ભોશબ્ફતભા ં અમતયેક કયીને તેઓને 
એટરે કે શ. ઈવા અરય્હશસ્વરાભને તથા ફૃહરુ કુદુવને 
દુમનમા ૈદા કયનાયનો ળયીક (વાથીદાય) ગણે છે. 

મહદૂીઓ તો ણફલ્કુર ખદુાને વભજી ળક્યા 
નશં. અને તેથી શ. ઓઝૈય મગફંયને ખદુાનો દીકયો 
ઠયાવ્મો, ણ શલે તેઓભા ં કંઈ સધુાયો થમો કે નશં 
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તેની ભાદશતી ભી નથી. ણ દશંદુઓ, ઈવાઈ, ભજૂવી 
અને એશરે ઇસ્રાભ કયતા ંતેઓનો ભત જુદો છે. 

એશરે ઇસ્રાભનો એલો દાલો છે કે અભે ખદુાને 
લાદશદ (એક જ) ભાનીએ છીએ. અને ઇસ્રાભની ાક 
દકતાફ જે કુયઆને ળયીપના નાભથી ઓખામ છે તે 
ખદુાની લશદાનીમતની તારીભ આે છે જેભકે તે મલળે 
કુરશોલલ્રાશો અશદનો સયૂો એ જ ફાફતની તારીભ 
ભાટે નાણઝર થમો છે. ણ ઇસ્રાભભા ંખદુાના આકાય 
મલળે ભતબેદ છે. કેટરાકંનો ભત એલો છે કે તેને અંગ 
છે. કેટરાકંનો ભત એલો છે કે તે કોઈ ભકાનભા ં છે, 

કેટરાકં કશ ે છે કે તેનાભા ં પેયપાય ણ થામ છે અને 
ભોટો બાગ કશ ેછે કે આખેયતભા ંતેને જોઈ ળકાળે. ણ 
ળીઆ ઇસ્નાઅળયી મવુરભાનોની ભાડમતા એ છે કે 
ખદુાલદેં તઆરાને ન અંગ છે, ન કોઈ ભકાન છે, ન 
તેનાભા ંપેયપાય થામ છે અને ન તેને જોઈ ળકાળે. કેભકે 
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જો તેને જોઈ ળકામ તો તેના ભાટે અંગ, યંગ, ફૃ, 

રફંાઈ, શોાઈ અને ભકાન લગેયે ફધી જ ચીજો 
વાણફત થામ છે. જોલા ભાટે કેટરીક ફાફતો જફૃયી છે. 
(૧) જે ચીજને જોલી શોમ તે રય્ષ્ટ ભમાાદાથી દૂય ન 
શોલી જોઈએ કે નજય કાભ ન કયી ળકે. 
(૨) તે ચીજ આંખથી ફહ ુજ નજીક શોલી જોઈએ નશં, 
કેભકે જો આંખને અડી જામ તો તે જોઈ ળકામ નશં. 
(ફલ્કે મોનમ અંતયે શોલી જોઈએ) 
(૩) તે ચીજ ફહુ જ વાપ જેભકે ફહ ુ જ સ્લચ્છ કાચ 
મલગેયે જેલી શોલી જોઈએ નશં,ફલ્કે કાચ કયતા ંથોડી 
કવીપ (ઘનતાલાી) શોમ કે નજય તેના ય ક્સ્થય યશી 
ળકે.  
(૪) તે ચીજનો કાઈંણ યંગ શોલો જોઈએ. 
() તે ચીજ બૌમતક શોલી જોઈએ અને તેની રફંાઈ, 

શોાઈ અને જાડાઈ ણ શોલી જોઈએ.  
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(૬) તે ચીજ કોઈ શદભા ંશોલી જોઈએ. 

(૭) તે ચીજ ફહુજ પ્રકામળત ન શોલી જોઈએ કે જેથી 
આંખ તેની વાભે ઉઘડી ન ળકે. મલ. તો જ્માયે એટરી 
મવપતો કે જે ખદુાની ભખ્લકૂભા ં છે તે ખદુાભા ંશોમ તો 
તે જોઈ ળકામ ણ ખદુા આ ચીજોથી ાક છે. ખદુાની 
ૈદા કયેરી ચીજ જેભકે શલા અને ફૃશ તે એટરી નાજુક 
અને રતીપ છે કે જોલાભા ંઆલતી નથી. અને ન તેને 
અંગ છે, ન તેનુ ંફૃ અને યંગ ભાલભૂ ડે છે. તો તેનો 
ૈદા કયનાય ખદુા શુ ંનાજુક અને રતીપ ણાભા ંઓછો 
શળે કે તે દેખાઈ ળકે ? ફલ્કે તેને ફૃશ અને શલા જેલો 
ણ કશી ળકામ નશં. કેભકે તે ણ તેણે જ ૈદા કયેર 
છે. ફલ્કે તેના મલળે આણો એઅતેકાદ છે કે અલ્રાશ 
તઆરા “લાશદુેન અશદુન રમવ કમભસ્રેશી ળમઉન” 
એટરે અલ્રાશ તઆરા એક અને અજોડ છે. અને તેના 
જેલી કોઈ ચીજ નથી કે તેને કશી ળકામ કે તે પરાણા 
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જેલો છે. તેભજ તેના ભાટે કશલેાભા ંઆલે છે “રાયવુપો 
ફેજલદશયન લરા જીક્સ્ભન લરા સયુમતન લરા અયણઝન 
લરા ખમત્તન લરા વતદશન લરા મવકણરન લરા 
ણખફ્પમતન લરા રલમનન લરા તલમનન લરા શયકમતન 
લરા વકમૂનન લરા ઝભામભન લરા ભકામનન” મલગેયે 
મલગેયે અને તેને કશી ળકતા નથી કે તે જલશય છે અને 
ન તેને જજસ્ભ (અંગ) છે. અને ન સયૂત છે, અને ન તેને 
અઝા છે (એટરે રફંાઈ, શોાઈ, ઊંડાઈ મલગેયે) અને 
ન તે ખત્ત (ભંડુ) છે, અને તે ન શોો છે અને તેભજ 
ન તે બાયે છે, ન તે શરકો છે, અને ન તેનો યંગ છે. 
તેભજ કશી નથી ળકતા કે તે શયે પયે છે. તેભજ કશી 
નથી ળકતા કે તે ક્સ્થય છે. અને ન તેના ભાટે ઝભાનો 
કશી ળકામ છે, ન તેના ભાટે કોઈ ભકાન કશી ળકામ છે, 

કેભકે તેના ભાટે ભકાન શોમ તો તે ભકાનનો ભોશતાજ 
ઠયે છે. ફલ્કે તે ભખ્લકૂાતની તભાભ અધયૂી મવપતોથી 
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ાક - ાકીઝા છે, અને અગય કોઈ અધયૂી મવપત 
તેનાભા ંશોમ તો તે ભખ્લકૂની ભાપક ગણામ. 

દુમનમાભા ં ઘણા ભઝશફ છે, અને તે તભાભે 
ખદુા ભાટે રામક અને રામક ન શોમ તેલી અમકુ 
અમકુ મવપતો મકુયા ય કયી છે. કોઈ આગને જૂે છે, કોઈ 
સમૂા તથા ચરંને જૂે છે. કેટરાકં ખદુાએ તઆરાની 
મવપાતે વબતૂીમાને સ્લીકાયે છે છતા થ્થય તથા 
ઇડવાનની જૂા કયે છે. મલ. મલ. કેટરીક કૌભનો 
અશલેાર ખરુાવાથી રખાએર છે. ણ અભે એ ફમાન 
શાર મરુતલી યાખી ઇડળાઅલ્રાશ આગ ભૌકા ઉય 
રખીશ.ુ 

અશંમા તૌશીદુર અઇમ્ભાના ઉદૂા  અનલુાદનો 
ગજુયાતી અનલુાદ આલાભા ંઆલે છે ભાટે તેના ઉય 
મલચાય કયી વભજલાની કોમળળ કયલી કેભકે દુમનમાભા ં
બાયેભા ંબાયે અને લધાયે જફૃયત લાી કોઈ ચીજ છે 
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તો તે પતત ભઝશફ (ધભા) જ છે. અને દયેક ભાણવ 
જ્માયે વભજુ થામ ત્માયે તેને શરેા ંએ જ ખ્માર આલે 
છે કે હુ ંકોણ છુ ંઅને ળા ભાટે ૈદા કયલાભા ંઆલેર છુ ં
? તો એભ મલચાય થતા જ તેના ભાટે જફૃયી છે કે તે 
વભજે કે ભાયે ભાયા લાસ્તમલક અને વાચા ૈદા 
કયનાયની ભાઅયેપત શામવર કયલી જોઈએ. એ ણ 
જાણવ ુજોઈએ કે તેણે ળા ભાટે ૈદા કમો, અને તેની 
ળી ઇચ્છા છે, અને જ્માયે આટરી ફાફત વભજે તો એ 
મલળે દદરભા ંમલચાય કયે કે યલયદદગાયે આરભે ખાવ 
કોઈ શતે ુભાટે ૈદા કયેર છે. અને તે કાભ એવ ુ શોવુ ં
જોઈએ કે તે કયલાથી તે ભા’બદૂ યાજી અને ખળુ થામ 
અને ન કયલાથી નાયાજ થામ અને એ મલચાય આલતા 
જ તેની ભયજી મજુફ અભર કયલા ચાશ ે તો તેની 
ભયજી કેલી છે તે જાણલા ભાટે કોઈ એક ભઝશફ 
સ્લીકાયલો જોઈએ, ણ દુમનમાભા ં ઘણા ભઝશફ છે 
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અને તે તભાભ ભઝશફ વશી અને ખયા શોઈ ળકતા 
નથી. અને તે તભાભ ભઝશફોભા ંએટરો ભતબેદ છે કે 
દયેકને વાચો કશલેામ નશં. કેભકે કોઈ કશ ે છે કે 
“લશદહ ૂરા ળયીક” એકજ છે, તો કોઈ કશ ેછે કે ખદુાને 
દીકયો છે, તો કોઈ કશ ે છે કે ખાવ ખદુાની યક્સ્તળ 
(જૂા) કયલી જોઈએ, તો કોઈ કશ ે છે કે ખદુાની 
ભખલકૂ જેલી કે આગ, ાણી લગેયેની ણ યક્સ્તળ 
થઈ ળકે છે, કોઈ કશ ે છે ખદુાને અંગ છે, કોઈ કશ ે છે 
ખદુાને અંગ નથી, કોઈ કશ ેછે ખદુાને જોઈ ળકાળે, કોઈ 
કશ ેછે ખદુાને કદી નશં જોઈ ળકામ મલ. મલ. 

આટરા ભતબેદભા ંકમો ભઝશફ શક અને ખયો 
છે તે તાવલાની જફૃય ડે છે તો ઇડવાનને અાએરી 
અક્કર એલી ઉભદા ચીજ છે કે તે શક અને ઉભદા 
ચીજને ઓખી ળકે છે તો જ્માયે તભાભ ભઝાદશફ 
તયપ મલચાય કયીએ ત્માયે અક્કર એભ કશ ે છે કે જે 
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ભઝશફભા ંએલી ાક ાકીઝગી શોમ કે કોઈ જાતનો 
ઐફ તેભા ં જોલાભા ં આલે નશં, તેભજ જેને ોતાનો 
ૈદા કયનાય વભજે તેની ણ મવપતો એલી જ શોલી 
જોઈએ કે તેભા ંકોઈ જાતનુ ંઐફ કે નકુવાન શોમ નશં. 
તો એ તભાભ ફાફતો તાવતા ઇડવાપ કયનાય ોતે 
જ વભજી ળકળે કે દુમનમાના તભાભ ભઝશફોભા ં શક 
(વાચો) ભઝશફ કમો છે, કેભકે નમનૂા તયીકે કેટરાકં 
ભઝશફોભા ંખદુાની મવપતો કેલી ભાનલાભા ંઆલે છે તે 
ઉય ફમાન થઈ અને કેટરીક ઇડળાઅલ્રાશ આગ 
ફમાન થળે તેથી વાણફત થામ છે કે જે ભઝશફભા ં
ખદુાએ તઆરાને લશદહ ૂરા ળયીક ભાનતા શોમ તેને 
અંગ નથી તેભજ જોઈ ળકાળે નશં એભ વભજતા શોમ, 

તેભજ ખદુાને પયઝદં ન શોમ, ન તેનો કોઈ બાગીદાય 
શોમ, તેભજ તે કોઈથી જડભ ામ્મો ન શોમ, અને તે 
શભેંળાથી છે અને શભેંળા યશળેે અને તેને વંણૂા 
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ળક્તતળાી ભાનતા શોમ મલગેયે મલગેયે મવપતો જાણતા 
શોમ તે જ ભઝશફ શક છે. 
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પ્રકયણ - ય 

શદીવે મપુઝ્ઝર 

શદીવે મપુઝ્ઝર જે ભળહયૂ શદીવ છે. તેભા ં
એલી એલી ફાફતો વભાએરી છે કે તે લાચંલાથી 
ખદુાએ તઆરાએ ૈદા કયેર સયૃ્ષ્ટભાનંી દયેક ચીજનો 
શાર, દશકભત, કાયીગયી અને તેની ફાયીકીઓ અને 
ખફૂીઓ જાશયે થામ છે. અને તેથી તેના ખાણરક (ૈદા 
કયનાય) ની ભાઅયેપત શામંવર થામ છે, અને તેથી 
વાણફત થામ છે કે એલી એલી દશકભત અને 
અજામફીઓ કોઈ ભશાન દશકભત લાા મવલામ ફની 
ળકતી નથી. 

ભોશમ્ભદ ણફન મવનાન દયલામત કયે છે કે ભાયી 
ાવે મપુઝ્ઝર ણફન ઉભયે ફમાન કયુા કે હુ ંએક દદલવ 
અસ્રની છી શઝયત યસરૂે ખદુા ભોશમ્ભદે મસુ્તપુા 
વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લઆરેશી લવલ્રભના યોઝા 
(ભક્સ્જદે નફલી) ભા ં કબ્ર અને મભમ્ફયની લચ્ચે ફેઠો 
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ફેઠો મલચાય કયતો શતો કે યલયદદગાયે આરભે 
આણા વૈમદ શઝયત ભોશમ્ભદે મસુ્તપુા વલ્રલ્રાશો 
અરહશ ેલઆરેશી લવલ્રભને કેલો ળયપ અને પઝીરત 
અતા પયભાલેર છે ણ એ ફાફતને ઉમ્ભતભાનંા 
વાભાડમ રોકો જાણતા નથી અને તેઓના વાચા 
પઝાએર, કભાર, ભયતફા અને અઝભતથી લાકેપ 
નથી. હુ ં એ જ મલચાયભા ં શતો ત્મા ં ઇબ્ને અફીર 
અલજા કે જે દશદેયમો (નાક્સ્તક) અને બૌમતકલાદી... 
શતો તે આવ્મો અને તે ભાયાથી એટરો છેટો ફેઠો કે હુ ં
તેની લાતો વાબંી ળકતો શતો તે છી તેના 
વાથીઓભાનંો એક ભાણવ તેની ાવે આલી તેની તયપ 
ધ્માન કયી ફેવી ગમો, તે લખતે ઇબ્ને અફીર 
અલજાએ તેને કહ્યુ ં કે આ કફયભાનંા વાશફેે વૌથી 
ઉચ્ચ કક્ષાની ઇઝ્ઝત અને ભાન ભયતફો ભેલેર છે. 
અને ળયપ તથા બઝુુગીનો તભાભ બાગ તેઓ ામ્મા 
છે. અને ઘણે ભોટે દયજ્જજે શંચેર છે. 
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આ વાબંી તે ફીજા ળખ્વે કહ્યુ ં : શા, ખયી 
લાત છે તેઓ (શઝયત ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે
લઆરેશી લવલ્રભ) એક દપરોવોપય શતા. તેણે ભોટા 
ભયતફાનો દાલો કમો. અને તે મલળે એલા 
ભોઅજજઝાઓ ફતાવ્મા કે વાભાડમ રોકોની અક્કર 
શયેાન થઈ ગઈ અને અક્કર લાાઓ તેઓને 
ઓખલા ભાટે મલચાયના દદયમાભા ં ઘણી ડુફકીઓ 
ભાયી તો ણ તેઓ પતેશ ામ્મા નશં. અને જ્માયે 
તેઓના એ દાલાને અક્કરભદંોએ અને મલદ્વાન રોકોએ 
કબરૂ કમો ત્માયે વાભાડમ રોકોના ટોે ટોા તેઓના 
દીનભા ં આલલા રાનમા અને જે ળશયેો સધુી તેઓની 
નબવુ્લતનુ ં મનભતં્રણ શંચ્ય ુ ત્મા ં ત્મા ં ઇફાદતખાના 
અને ભક્સ્જદોભા ં ખદુાએ તઆરાના નાભની વાથે 
તેઓનુ ંનાભ ણ ળાભેર કયલાભા ંઆવ્યુ ંઅને રાફંા 
વાદે ોકાયીને કશલેાભા ંઆવ્યુ ંઅને તેભા ંકોઈ જનમાને 
ખાવ કયલાભા ં આલી નશં. અને તે અલાઝથી નાભ 
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રેલાનુ ં એક લખત નશં ફલ્કે શભેંળા યાત અને 
દદલવભા,ં ાચં લખત અઝાનભા ં અને ાચં લખત 
એકાભતભા ં કશલેયાવુ ં ળફૃ કયુા. અને તેઓએ ોતાનુ ં
નાભ ખદુાના નાભ વાથે એટરા ભાટે ભેવ્ય ુકે તેઓનુ ં
નાભ શભેંળા જીલતં યશ,ે અને તેઓના કાભભા ં ખરેર 
ડે નશં. 

આ વાબંી ઇબ્ને અફીર અલજા ફોલ્મો કે 
શઝયત ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લઆરેશી 
લવલ્રભની લાત જલા દે, કેભકે તેઓ મલળે ભાયી 
અક્કર શૈયાન છે. અને જ્મા ંસધુી હુ ંમલચાય કફૃ ંછુ ંત્મા ં
સધુી હુ ં કોઈ મનણામ કયી ળકતો નથી. એટરે ભાયી 
અક્કર ચક્કય ખામ છે.શલે એ લાત કય કે જેના 
વફફથી રોકો શઝયત ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે
લઆરેશી લવલ્રભના દીનભા ં દાખર થઈ યહ્યા છે. 
એટરે યલયદદગાયે આરભનો કાઈં ણઝક્ર કય, કે તે 
અક્સ્તત્લભા ંછે કે નશં ? અને છી ોતે જ કહ્યુ ંકે આ 
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તભાભ ચીજો જે આણે જોઈએ છીએ તે કાઈં કોઈની 
ૈદા કયેરી નથી, અને તેનો કોઈ ફનાલલાલાો નથી. 
કોઈ એ ચીજોને મોનમ યીતે ફનાલનાય અને તેની 
તદફીય કયનાય નથી, ફલ્કે એ તો આોઆ ૈદા 
થઈ જામ છે, અને દુમનમા તો એભજ ચારી આલી છે 
અને ચારી જળે. 

મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે એ ફનેંની આલી નકાભી 
લાતો વાબંીને ભને ફહુજ ગસુ્વો આવ્મો, અને ભાયાભા ં
વબ્ર કયલાની ળક્તત યશી નશં. તેથી ભં તેને કહ્યુ ં કે 
અમ ખદુાના દુશ્ભન ! ત ુ ંખદુાના દીનભા ંકુફ્ર કયે છે. તે 
તો તને ૈદા કયલાલાાનો તદૃન ઇડકાય કમો કે જેણે 
તને આલી ફૃાી સયૂતભા ં ૈદા કમો છે. અને તાયા 
અંગ ફનાવ્મા છે, અને ત ુ કંઈ નશોતો તેભાથંી તને 
એલી દશકભત અને કાયીગયીથી ફનાવ્મો કે એક 
ટીાભાથંી જુદી જુદી શારતભા ં પેયપાય થતા થતા આ 
જ ત ુ જુલાન થઈને આટરી ઉંભયે શંચ્મો છે. અગય 
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કાઈં નશી તો ત ુપતત ોતાના નપવ મલળે મલચાય કય 
અને ત ુતટસ્થ યીતે અક્કરનો ઉમોગ કયીને ઇડવાપ 
કય તો ૈદા કયનાય અને ફનાલનાયની દરીર ત ુ
ોતાના નપવભા ં ભૌજૂદ જોઈળ. અને કોઈણ એક 
ૈદા કયનાય છે તે તાયા ધ્માનભા ં આલળે, અને એ 
મલળેની ગલાશી ત ુ તાયા ળયીયના અલમલોભા ં સ્ષ્ટ 
યીતે જોઈળ. 

આ વાબંીને તેણે કહ્યુ ં : અમ વાશફે  જો 
તભાયાભા ંએ મલળે કંઈ લાત કયલાની ળક્તત શોમ, તો 
અભે તભાયી વાથે લાત કયીએ. જો તભાયી ાવે કોઈ 
સ્ષ્ટ અને આધાયભતૂ દરીર શળે તો તેને અભે ભાની 
રઈશ.ુ અને જો તભે લાતચીતનુ ંઇલ્ભ ધયાલતા ન શો 
તો તભને ફોરલાનો કંઈ ણ શક નથી. અને તભે 
શઝયત ઇભાભ જઅપયે વાદદક અરય્હશસ્વરાભના 
અસ્શાફભાથંી શોલ એભ રાગત ુ નથી. કેભકે તેઓના 
અવશાફની લાતચીત કયલાની ઢફ જુદી જ જાતની છે. 
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તભે તેઓના જેલી લાતચીત કયતા ંનથી, અને તભાયી 
જેભ તેઓ અભાયી વાથે દરીર કયી ચચાા કયતા ંનથી. 
તેઓએ અભાયી લાતો આ કયતા ં લધાયે વાબંી છે 
ણ તેઓ લાતચીતભા ં ન વખ્તી કયે છે, ન જલાફ 
આલાભા ં શદથી લધી જામ છે, અને તેઓ ઘણા જ 
વશનળીર અને ઠંડા મભજાજના અને અક્કરલાા શોમ 
છે, એટલુ ં જ નશં ણ તેઓ ખુ્ત અક્કરના, વાયા 
સ્લબાલ લાા, ગબંીય શોમ છે. તેઓ ગસુ્વે થતા નથી, 
તેભજ તેઓ વખ્તી ણ કયતા ં નથી. તેઓ અભાયી 
ગપુતગ ૂફહુ જ ધ્માન દઈને વાબંે છે અને અભાયી 
દરીરોને છેૂ છે. એટરે સધુી કે જ્માયે અભે તભાભ 
દરીરો ફમાન કયી રઈએ છીએ ત્માયે તેઓ વાણફતી 
અને દરીરથી અભાયી લાતને ફામતર કયી નાખી 
અભાયા ઉય હજુ્જજત તભાભ કયે છે અને એલો જલાફ 
આે છે કે અભે કોઈ ફશાન ુયજૂ કયી ળકતા નથી. અને 
તે છી અભે તેઓને જલાફ આલાની ળક્તત યાખતા 
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નથી. ભાટે અગય તભે ણ તેઓના અસ્શાફભાથંી શોલ 
તો તેઓ જેલી જ ગપુતગ ૂકયો. 

મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે આ વાબંીને હુ ં ત્માથંી 
ગભગીન અને ઉદાવ ચશયેે નીકળ્મો, અને મલચાય 
કયલા રાનમો કે આલા ફેદીન (અધભી) રોકોના કાયણે 
ઇસ્રાભને કેવ ુ નકુવાન થય ુ છે.અને કેલી ફરાભા ં
ણગયપતાય થમા છે કે એ રોકો ખદુાને તો ણફલ્કુર 
ભાનતા જ નથી અને દુમનમાને આોઆ ૈદા થએર 
અને ોતાની ભેે ચારે છે એભ ભાને છે.અને એ જ 
મલચાય કયતો કયતો ભાયા આકા શ.ઇભાભ જઅપયે 
વાદદક અરય્હશસ્વરાભની ણખદભતભા ંગમો.આે ભાયો 
ઉદાવ ચશયેો જોઇને પયભાવ્યુ ં: તભોને શુ ંથઈ ગય ુછે 
? તે લખતે ભં જે કંઈ એ નાક્સ્તકોથી લાત વાબંી 
શતી અને જે દરીરથી તેઓની લાતોને યદ કયી શતી 
તે ફમાન કયી. તે લખતે આે પયભાવ્યુ ં : હુ ં તભને 
ખદુાએ તઆરાની એ દશકભતો કે તભાભ દુમનમાભા ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 4                      V I S I T  U S  

અને શ ુખંી અને જીલજતં ુલગેયેભા ં છે તેભજ દયેક 
જાતના ઝાડ, પ અને ફૂર જે ખાઈ ળકામ છે અને 
ખાઈ ળકાતા નથી તેલા બાજી ારા મલગેયેભા ં
વભાએરી દશકભત તથા પામદા મલગેયે વબંાવ ુ કે 
તેથી મળખાભણ રેનાયાઓ મળખાભણ રે. અને 
ભોઅમભનોના દદર લધાયે ભજબતૂ થામ અને નાક્સ્તકો 
આશ્ચમાભા ં ડી જામ. ભાટે તભે ભાયી ાવે આલતી 
કારે આલજો. 

આ વાબંીને ભને ફહજુ ખળુી થઈ. શઝયતની 
ણખદભતભાથંી ાછો ઘયે આવ્મો અને શઝયતે જે 
લામદો કમો શતો તેના ઇડતેઝાયભા ંતે યાત ઘણી રાફંી 
રાગી. કેભકે ભાયા દદરભા ંએ જ ળોખ શતો કે ક્યાયે 
વલાય ડે અને શઝયતની ણખદભતભા ં શાજય થઈ એ 
ફાફતો વાબંફૄ અને ભાયી જાણકાયીભા ં લધાયો કફૃ.ં 
જ્માયે વલાય થઈ ત્માયે શઝયતની ણખદભતભા ં ગમો 
અને યજા ભાગંીને અંદય દાખર થઈ અદફની વાથે 
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વાભે ઊબો યહ્યો. તે લખતે આે ભને ફેવી જલાનો 
હુકભ કમો તેથી હુ ં ફેવી ગમો. તે છી આ 
અરય્હશસ્વરાભ ઉબા થઈને એક ઓયડી તયપ ચાલ્મા. 
જેની અંદય આ ઘણે બાગે એકાતં ભાટે જતા શતા. હુ ં
ણ આની ાછ ાછ ચાલ્મો. છી આ અંદય 
જઈને ફેઠા અને હુ ં ણ વાભે જઈને ફેઠો. તે લખતે 
આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ભને રાગે છે કે 
આજની વલાયના ઇડતેઝાયભા ંગઈ યાત તભને ઘણી જ 
રાફંી રાગી. ભં અયજ કયી શા, ભૌરા એભજ છે. 

છી આે પયભાવ્યુ ં : ખદુાલદેં કયીભ ભૌજૂદ 
શતો.અને કોઈ ચીજ તેની શરેા ં ન શતી. અને તે 
શભેંળા ફાકી યશળેે. અને તેનો અંત નથી. તો તેના જ 
ભાટે તે ફાફત મલળેની તાયીપ છે કે તેણે અભને 
ઇલ્શાભ ... કયુા અને તેના જ ભાટે શકુ્ર છે કે તેણે અભને 
અતા કયુા અને તેણે વૌથી શે્રષ્ઠ ઇલ્ભ અભને અતા કયુા. 
અને ખાવ કયીને ઉચ્ચ કક્ષાનો ભયતફો અભને આતમો. 
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અને તભાભ સયૃ્ષ્ટ કયતા ં ોતાનુ ં ખાવ ઇલ્ભ અભને 
આતયુ.ં અને ોતાની દશકભતો અભને આી અને 
તેભના અભાનતદાય અભને મકુયા ય કમાા. આ વાબંીને 
ભં અયજ કયી : મા ભૌરા, શુ ંઆ યજા આો છો કે 
આ જે કાઈં પયભાલો તે હુ ં રખી રઉં ? આે 
પયભાવ્યુ ં કે બરે રખી લ્મો. અને હુ ંરખલાના વાધન 
વાથે રાવ્મો શતો. 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ળક અને 
વદેંશ લાાઓ ભખ્લકૂાતની ૈદાળના વાભાન અને 
વાધનોને અને તેની ફાયીકીઓને વભજ્મા નશં. અને 
તેઓની વભજળક્તત એ ફાફતોના યશસ્મને વભજી 
ળકતી નથી. કેભકે તે ખાણરક અને ભાણરકે જગંર 
તેભજ દદયમાભા ંજાત જાતની ભખ્લકૂાત ૈદા કયી છે. 
અને તેભા ંઘણી દશકભતો બયેરી છે. ણ એ ળકંાળીર 
રોકો ોતાની અજ્ઞાનતાના કાયણે તેનો ઇડકાય કયે છે. 
અને ોતાની અક્કરની સસુ્તીના કાયણે જૂઠરાલે છે. 
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એટલુ ંજ નશં ણ દુશ્ભની કયલા તૈમાય થામ છે અને 
દુમનમાની તભાભ ચીજો કોઈએ ૈદા કયી છે તેનો 
ઇડકાય કયે છે અને કશ ે છે કે આ તભાભ ચીજો 
આોઆ એભજ ફની ગઈ. તેભા ં કોઈની કાયીગયી 
નથી, તેભજ કોઈ ભશા દશકભત અને અક્કરલાાએ 
કાઈં ભસ્રેશત અને દશકભત યાખી નથી અને તે દયેક 
ચીજ જે શારભા ં(અક્સ્તત્લ)ભા ંછે તેલા યંગ, ફૃ, સ્લાદ, 

રઝ્ઝત અને રાફંી ટૂંકી મલગેયે મલચાયી તથા વભજીને 
દશકભતથી ફનાલેર શોમ તેવ ુ નથી. ફલ્કે એ તો 
આોઆ થઈ ગએર છે. તો રોકો એલી ફાફત કશ ે
છે તે કયતા ંઅલ્રાશ તઆરા ભશાન ભયતફાલાો છે. 
અલ્રાશ એ રોકોને કત્ર કયે, અયે કેલા બટકે છે ? તેઓ 
ોતાની ગભુયાશીભા ં કેલા આંધા થઈ ગમા છે ! 
તેઓનો એ આંધાઓ જેલો શાર છે કે જેઓ એલા 
આરીળાન ઘયભા ંદાખર થામ જે ફહ ુજ ભજબતૂ અને 
ખફૂસયૂત ફનાલલાભા ં આવ્યુ ં શોમ અને તેભા ં જાત 
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જાતની ઊંચી દકંભતના ગારીચા ણફછાલેરા શોમ અને 
ખાલા ીલાની ઉભદા ઉભદા નેઅભતો યાખેરી શોમ, 

એટલુ ંજ નશં ણ દયેક જફૃયી લસ્તઓુ કે જેના મલના 
ચારે નશં તે ણ ત્મા ં યાખેરી શોમ અને દયેક ચીજ 
ોત ોતાને ઠેકાણે આમોજજત અને વ્મલક્સ્થત યીતે 
ગોઠલેરી શોમ, એલા ભશરેભા ંએ આંધાઓ જઈ જ્મા ં
ત્મા ં બટતતા તથા અથડાતા પયે થોડી લાય આગ 
જામ, થોડી લાય ાછ જામ, ણ એ ઠાઠભાઠ અને 
ઉભદા લસ્તઓુને જોઈ ળકે નશં અને જ્માયે તેભાથંી 
કોઈ જફૃયની ચીજ કે જે ોતાને ખાવ ઠેકાણે 
આમોજનથી ગોઠલી શોમ તે તેઓના શાથભા ંઆલે અને 
તેઓ તેનુ ંકાયણ જાણતા ન શોમ કે ળા ભાટે તેને ત્મા ં
યાખી છે અને ળા ભાટે એલી ફનાલી છે. મલગેયે. તો 
તેઓ ખળુ થલાના ફદરે ઉલ્ટા ગસુ્વે થલાના અને એ 
ોતાના અંધાા અને મખૂાાઇના કાયણે નાયાજ થઈ તે 
ભકાન તથા તેના ફનાલલાલાાને જેભ તેભ કશલેા 
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રાગે તેલો જ શાર એ નાક્સ્તકોનો છે કે જેઓ ોતાની 
આંખો ખોરીને જોતા નથી અને ભેરી અક્કરથી વાયી 
યીતે મલચાયતા નથી. અને ઉલ્ટુ ફીજાઓને ગેય ભાગે 
દોયે છે. અને જ્માયે તેઓ એ ચીજો અને તેની ાછ 
યશરેા યશસ્મ (ડશાણ) ને જાણતા નથી ત્માયે તભાભ 
દુમનમાભા ંગભુયાશ યશ ેછે. અને તેના કભારે કુદયતથી 
એ ચીજોની તૈમાય કયલાની ખફૂીને વભજતા નથી. 
અને કમાયેક એભ ણ ફને છે કે કોઈ ચીજને જાણે છે 
ણ તે ળા ભાટે ફનાલી છે તે જાણતો નથી અને તેથી 
જ ોતાની વભજના અબાલે તેની ભણઝમ્ભત (ટીકા) 
કયલા રાગે છે અને કશ ેછે આ તો ફનલા જોગ નથી. 
આ તો ગરત છે એલો દપયકો ભજૂવીઓભા ંભાનલીમા 
નાભનો છે કે તેઓભાનંા “ભાની’’ નાભના એક ળખ્વે આ 
થં કાઢેરો છે. અને તે કાયણે તેને ભાનનાય દપયકાને 
ભાનલીમા કશ ે છે. એ ભાણવ ળાયૂ ઇબ્ને ઉફૃળીાાના 
જભાનાભા ં એક ધભા સ્થાલા નીકળ્મો. તેને એલો 
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ખ્માર શતો કે શ.ઇવા અરય્હશસ્વરાભ તો નફી છે, ણ 
શ.મવૂા અરય્હશસ્વરાભ તો નફી ન શતા. અને તભાભ 
દુમનમાને ફે લસ્ત ુ થકી ફનાલેર છે. વાયી ચીજોનો 
ૈદા કયનાય નયૂ (પ્રકાળ) છે. અને ખયાફ ચીજો અને 
કયડનાય તથા મલકયા પ્રાણીઓને ૈદા કયનાય 
ઝુલ્ભાત (અંધકાય) છે. અને તે નયૂ અને ઝુલ્ભાત ફનેં 
ખદુા છે. અને તે ફનેં નપા તથા નકુવાનની ચીજના 
ૈદા કયનાય છે. તેભજ એ મયુ્લ્શદ (નાક્સ્તક) દપયકાનો 
એલો ભત છે કે ખદુા છે જ નશં. એ મવલામ ફીજા 
ગભુયાશોએ ણ એવ ુજ કશવે ુળફૃ કયુા કે અમકુ ફાફત 
થઈ ળકે તેભ નથી મલગેયે કશીને ખદુાથી દૂય થઈ 
ગમા. 

તો જે ળખ્વને શક તઆરાએ એ ચીજોની 
ભાઅયેપત અતા કયી શોમ અને તેને ોતાના દીન 
તયપ દશદામત કયી શોમ અને ભખ્લકૂાતની કાયીગયીઓ 
તથા તદફીય (વ્મલસ્થા) ઉય મલચાય કયલાની અને 
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તેની ફાયીકીઓ વભજલાની દરીરો તેભજ જે ખફૂીઓ 
તે ચીજો ૈદા કયલાભા ંઆલી છે તે ખફૂીઓ ફમાન 
કયલાની તૌપીક આી શોમ તેના ભાટે જફૃયી છે કે 
અલ્રાશ તઆરાએ એ તૌપીક અતા કયલાના કાયણે 
તેના ફહ ુજ લખાણ કયે અને એ ોતાના ભૌરાથી એ 
ફાફતની ઇચ્છા કયે કે તે તેને એ ભાઅયેપત અને 
ફમાન કયલાની ળક્તત ઉય કામભ યાખે અને લધાયે 
ભાઅયેપત અતા કયે. કેભકે તે પયભાલે છે કે “ર ઇન 
ળકયતભુ ર અઝીદન્નકુભ” - “એટરે અગય તભે ભાયો 
શકુ્ર અદા કયળો તો હુ ં તભને લધાયે આીળ.’’ અને 
એભ ણ પયભાલે છે કે “લ રઇન કપયતભુ ઇન્ન 
અઝાણફર ળદીદ” - “એટરે અને અગય તભે 
નેઅભતના શકુ્રના ફદરે કુફ્ર (ઇડકાય) કયળો એટરે કે 
શકુ્ર નશં કયો તો જાણો કે ભાયો અઝાફ ફહ ુજ વખ્ત 
છે.” 
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છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર ! 
અલ્રાશ જલ્ર જરારહનૂા અક્સ્તત્લની શરેી દરીર 
એ છે કે આરભ (દુમનમા) ને કેલી યીતે ફનાલેર છે 
અને તેનો દયેક બાગ કેલી યીતે ગોઠલેર છે અને કેલી 
ખફૂીથી તેનો વ્મલશાય ચરાલલાનો ફદંોફસ્ત કયલાભા ં
આવ્મો છે જો તભે આ જશાન (જગત) મલળે ઊંડો 
મલચાય કયો અને તભાયી અક્કરથી દયેક ચીજને જુદી 
જુદી કયી વભજો તો તભને જણાળે કે આ દુમનમા એક 
એલા ભકાન વભાન છે કે તેભા ં તભાભ જફૃયી ચીજો 
ભૌજૂદ શોમ અને તેભા ં જે જે ચીજોની ફદંાને જફૃયત 
શોમ તે તેભા ં ગોઠલેરી શોમ તો તે જ પ્રભાણે આ 
આરભ (દુમનમા) છે. જુઓ આવભાન છે તે છાયા 
વભાન છે. અને જભીન ાથયણા વભાન છે. અને 
મવતાયા ચાયે ફાજુ એલી યીતે ગોઠલાએરા છે કે જેભ 
યોળની ભાટે દીલા ગોઠલલાભા ંઆલે છે અને તે ોત 
ોતાની જનમાએ પ્રકામળત થામ છે. અને શીયા એલી 
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યીતે ખાણભા ંછુાલીને યાખેર છે જેલી યીતે ભકાનભા ં
ખજાના યાખલાભા ં આલે છે. અને એ મવલામ તભાભ 
જફૃયી ચીજો ોત ોતાને સ્થાને શાજય અને ભૌજૂદ છે. 

ઇડવાન આ દુમનમાભા ં એલો છે જાણે એ 
ભકાનનો ભાણરક અને આકા શોમ કે જેના કબ્જાભા ંએ 
ભકાનની અંદયની તભાભ ચીજો શોમ અને તેભજ દયેક 
લનસ્મત જાત જાતની જફૃયતો ભાટે તૈમાય છે કે 
તેભાનંી કેટરીક પ્રાણીઓનો ખોયાક છે અને કેટરીક 
ઇડવાનની દલા ભાટે છે તેભજ કેટરીક ઇડવાનને ખળુ 
કયલા અને સગુધં ભાટે છે અને કેટરીક તેને શલા 
ખાલા અને ભોજ ભજા ભાટે છે. કેટરીક ઇડવાનની 
ખોયાકી ભાટે છે, કેટરીક ખાવ ખંીઓ ભાટે છે. મલ. મલ. 
અને એ જ પ્રભાણે જાત જાતના શઓુ અને ખંીઓ 
ઘણી જાતના પામદા અને ભસ્રેશત ભાટે ૈદા કયલાભા ં
આલેર છે. 
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તો આલી ખફૂી અને યોનતલાી દુમનમા કે તેને 
ફહ ુજ કાયીગયીથી વંણૂા યીતે મોનમ યીતે ગોઠલલાભા ં
આલી છે અને તેભા ંકોઈ ચીજ નકાભી કે ગેયવ્માજફી 
યીતે ફનાલલાભા ં કે મતૂલાભા ં આલેર નથી. તો એ 
ચીજો ભજબતૂ અને સ્ષ્ટ દરીર છે કે તેનો ૈદા 
કયનાય કોઈ છે ખયો કે તેને તભાભ યીતે દશકભત અને 
આમોજનથી ણૂા કયેર છે. તેની વ્મલસ્થા તથા 
મનબાલ એલી ગોઠલણીથી કયેર છે કે એક ફીજાનો 
વફંધં એક ફીજા વાથે જોડેરો છે. અને એ તભાભ 
ફાફતો એ મલળેની ણ દરીર છે કે આ દુમનમાનો 
ૈદા કયનાય ખાવ એકજ [કેભકે અગય આ દુમનમાનો 
ૈદા કયનાય એક ન શોત તો એલો ફદંોફસ્ત કામભ 
યશી ળતત નશં. અને આટરી મદુ્દત સધુી એ મવરમવરો 
ફાકી યશતે નશં. ફલ્કે તેભા ંકોઈને કોઈ ખાભી, ઝઘડો 
અને પવાદ થાત.] છે કે જેણે એલી ખફૂીથી એ ચીજોને 
બેગી કયી છે અને તેને ફયાફય યીતવય ગોઠલેર છે 
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અને એકફીજા વાથે વફંધં જોડેરો છે. અને તે જ ખદુા 
છે. તે જરીર (બઝુુગા) છે. તે કુદદુવ છે. તે ભોટા 
ભયતફા લાો છે. તે કયીભ છે. તેના મવલામ કોઈ 
અલ્રાશ નથી અને એ અલ્રાશનો ઇડકાય કયનાયાઓ 
તથા નાક્સ્તકોની લાતથી તે બરુદં ભયતફા લાો છે. 
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પ્રકયણ - ૩ 

ઇડવાનની ૈદાઈળભા ંદશકભતો 
ત્માયફાદ આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર ! 

શલે અભે તભાયી વાભે ઇડવાનને ૈદા કયલા મલળેનુ ં
લણાન કયીએ છીએ. અને તે વાબંી ઇબ્રત અને 
નવીશત શામંવર કયો. જુઓ, ઇડવાનની ૈદાઈળનો 
શરેો દયજો એ છે કે ફચ્ચાને ગબાસ્થાનભા ં
ફનાલલાભા ંઆલે છે. એ છતા ં કે તે ત્રણ યદા ત્રણ 
અંધકાયભા ં કૈદ છે અને તેભાનંો શરેો યદો ેટનો, 
ફીજો યદો ગબાસ્થાનનો અને ત્રીજો ગબાસ્થાનની 
અંદયની જાનો. અને ફચ્ચાની તે લખતે એલી ક્સ્થમત 
શોમ છે કે તે ોતાની ખોયાકી ભાટે કોઈ જાતની કોમળળ 
કયી ળતત ુ નથી. અને કોઈ જાતની તકરીપ ોતાથી 
દૂય કયલાની ળક્તત ધયાલત ુનથી. તેભજ ોતાની ભેે 
ોતા ભાટે કોઈ જાતનો પામદો ભેલી ળતત ુ નથી. 
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તેભજ ોતાને થતા કોઈ જાતના નકુવાનને અટકાલી 
ળતત ુનથી. 

તો એલી શારતભા ંખદુાએ તઆરા જે પ્રભાણે 
ઝાડ લનસ્મત મલગેયેને ાણીની ખોયાકી શંચાડે છે 
તે પ્રભાણે તે ફચ્ચાને શૈઝના ખનૂ થકી (તેને ખોયાકભા ં
ફૃાતંય કયી) ખોયાક શંચાડે છે. એટરે કે શૈઝનુ ંખનૂ 
સ્ત્રીની શૈઝની ટેલ મજુફ દય ભદશને ફશાય ન નીકતા 
ગબાસ્થાનભા ંશંચાડલાભા ંઆલે છે કે તે તેનો ખોયાક 
થામ છે અને એ જ પ્રભાણે તેનુ ંઅંગ, તેના અલમલો 
ફધંાઈને ભોટા થતા જામ છે અને તેના અંગ ઉય 
ચાભડી ભજબતૂ થતી જામ છે એટરે સધુી કે તેના 
તભાભ અલમલો વંણૂા થઈ જામ છે અને તેની ચાભડી 
શલા વશન કયી ળકે તેલી થઈ જામ છે અને તેની 
આંખો અજલાાને જોઈ ળકે તેલી ળક્તતભાન થઈ જામ 
છે ત્માયે ખદુાએ તઆરા તેને (પ્રસમૂત દ્વાયા) ફશાય 
રાલે છે. 
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જ્માયે ફાકને ફશાય આલલાનો વભમ થામ 
છે ત્માયે તેની ભા ં ને પ્રસમૂત ીડા થામ છે અને તેણી 
ફહ ુજ ફેચૈન થઈ ગબયામ છે અને છેલટે ફાક જોય 
કયી ગબાસ્થાનની ફશાય આલે છે અને તે લખતે એ 
ખનૂ કે જે તેના ભાટે ગબાસ્થનભા ંખોયાકી ભાટે આલત ુ
શત ુ ં તેને એ યસ્તેથી પેયલી છાતી તયપ લશતે ુ કયે છે 
અને તે લખતે તેના સ્લાદ અને યંગભા ંએકદભ પેયપાય 
કયી નાખે છે એટરે કે તેને વપેદ દૂધ ફનાલે છે. અને 
તે ફચ્ચા ભાટે શે્રષ્ઠ અને મોનમ ખોયાક ગણામ છે. અને 
તેભા ં જે કાયીગયી [તેભા ં એલી કાયીગયી છે કે તે 
ઢોાઈ જત ુ નથી, તેભજ તેભા ં કોઈ જાતનો કચયો 
ડલા ાભતો નથી, તેભજ તે ખયાફ થઈ જત ુનથી. 
ફલ્કે ાણીના ઝયણાની જેભ શભેંળા તાજુ યશ ે છે અને 
જ્માયે જોઈએ ત્માયે કોઈ જાતની તકરીપ મલના વશજ 
યીતે ચાલ્યુ ંઆલે છે. મલ. મલ. (શાજી નાજી)] યાખેરી છે 
તે ફધા જાણે છે અને તે તેને લખતો લખત 
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શંચાડલાભા ંઆલે છે અને જ્માયે તે ૈદા થામ છે તે 
લખતે શોઠ ઉય જીબ પેયલે છે અને ફનેં શોઠને શરાલે 
છે અને તે લખતે તેને દૂધ ીલડાલલાભા ં આલે છે. 
અને તેના ભાટે એ દૂધના ફનેં ઝયણા (સ્તનભા)ં શભેંળા 
ભૌજૂદ યશ ેછે. 

તે જ પ્રભાણે શભેંળા તેને એ ખોયાક ભતો યશ ે
છે. અને જ્મા ં સધુી તેનુ ં અંગ નયભ યશ ે છે અને 
આંતયડા નાજુક અને કભજોય શોમ છે ત્મા ંસધુી તેનો 
ખોયાક દૂધ જ યાખલાભા ં આલે છે. છી જ્માયે તે 
ચારલા રાગે છે ત્માયે તેના ભાટે વખત (ચાલીને ખાઈ 
ળકે તેલા) ખોયાકની જફૃયત ડે છે કે તેથી તેનુ ંઅંગ 
ભજબતૂ થામ અને તાકાત આલે તે લખતે તેને દાતં 
અને દાઢ [જે રોકો કશ ેછે કે તભાભ ચીજો આોઆ 
થઈ અને થામ છે તો તેઓની દરીરોના ખડંન ભાટે 
રાખો ચીજના દાખરાઓભાનંો એક આ દાઢનો જ 
દાખરો ફવ છે કે જો ભોઢાભા ંતભાભ દાતં એક વયખા 
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ન ઉગતા આગના દાતં ઝીણા ધાયલાા ફનાવ્મા 
અને અંદયના દાતં એટર ે કે દાઢ શોી અને 
ખયફચડી ફનાલી તો એભા ંએ દશકભત વભાએરી છે કે 
ઇડવાન જે વખ્ત ચીજ ખાલા ભાગેં તેને કાલા ભાટે 
આગના દાતં ઝીણા ફનાવ્મા અને ાછુ ં તે ફટકુ 
ગાભા ં ન ઊતયે તેથી તેને લાટીને જીણુ ં રોટ જેવુ ં
કયલા દાઢ ફનાલી, અને તેનો સકૂો રોટ અંદય ન 
ઊતયે તેથી તેને રાી યાફ જેલો ફનાલલા ભોઢાભા ં
ાણી (એટર ેકે રા) નુ ંઝયણ ુલશતે ુકયુા કે જેભ જેભ 
ચલાત ુ ંજામ તેભ તેભ તે રી રીને નયભ થત ુ ં
જામ, તો શુ ંઆોઆ થઈ ગય ુશળે ? અને આગ 
તથા ાછના દાતંોને એભ કેભ સઝૂયુ ંશળે કે અભે એ 
પ્રભાણે ફે જાતના થઈએ  ખયેખય આથી સ્ષ્ટ થામ 
છે કે આલી અત્મતં દશકભત અને કાયીગયીથી દાતં અને 
દાઢને ફનાલીને ગોઠલનાય કોઈ એક ફહુ જ ભશાન 
કાયીગય શોલો જોઈએ, અને તે જ ખદુા છે, કે કોઈ 
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દશકભત અને કાયીગયીલાા મવલામ એલી ખફૂી અને 
ગોઠલણ થઈ ળકે જ નશં અને એ ચાલલાભા ંદાઢભાથંી 
નીકી જતા અટકાલલા અને બેગુ ં કયલા અને તેને 
ચાલલા અને દાઢ લચ્ચ ેમકૂલા શાથની જફૃયત છે. ણ 
તે શકીભોના શકીભે જીબને એ કાભ વંતય ુ કે તે શાથનુ ં
કાભ ફજાલી રાલે, અને તે ણ એલી ખફૂીથી ઝટટ 
લકુભાને પેયલે છે અને ખફૂીલૂાક ોતાનો ફચાલ ણ 
કયે છે કે દાઢભા ં કચયાઈ જલામ નશં.] નીકે છે કે 
તેથી દયેક વખત ચીજો ચાલી અને ફાયીક કયીને ખાઈ 
ળકે. એટરા ભાટે કે તે વશરેાઈથી શજભ થઈ જામ, 

અને એ શારતથી લધતા લધતા જલાનીએ શંચે છે. 
છી તેભા ં ખદુાની કુદયત જુઓ કે તે ફાક અગય 
છોકયો શોમ તો તેના ચશયેા ઉય ભદાની મનળાની 
એટરે કે દાઢી અને મછૂના લા ઉગે છે કે તેથી ઔયત 
ભદાભા ં પયક દેખામ. અને દાઢી તથા મછૂ ભદાની 
ઇઝઝત ણ છે. અને તે ફાક અગય છોકયી શોમ તો 
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તેણીના ચશયેા ઉય દાઢી અને મછૂના લા ણફરકુર 
ઉગતા નથી કે તેથી ભદા  ઓયતભા ં તપાલત દેખાલા 
ઉયાતં તેણીનો ચશયેો વાપ અને ચોખ્ખો શોલાથી 
ખફૂસયૂત રાગે અને તેથી ભદા  તેના તયપ આકાામ 
અને ઇડવાનના લળંભા ંલધાયો થલાનુ ંકાયણ ફને. 

છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર ! આ 
તભાભ શારતોભા ં જે ખફૂી અને ડશાણથી ઇડવાનને 
ફનાલલાભા,ં વપૃ્ધ્ધ કયલાભા ં અને ફાશય રાલલાભા ં
આલે છે તો શુ ં તભે એભ કશી ળકો છો કે એ ફાફત 
કોઈ ભશા દશકભત અને તદફીય લાા ખાણરક મવલામ 
આોઆ થઈ જામ છે ? અગય શૈઝનુ ં રોશી ફશાય 
નીકતુ ંઅટકાલીને ફાકના અલમલોને ોણ ભાટે 
શંચાડલાભા ંન આલે તો જે પ્રભાણે ફગીચાના ઝાડ 
ાણી મલના સકૂાઈ જામ છે તેભ તે સકૂાઈ જાત અને 
જ્માયે તે ફશાય આલલાને રામક થય ુત્માયે તેને ફશાય 
આલલાની ળક્તત ન આત તો તે તેભા ંમયુદા દપન ન 
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થઈ જાત ? તેભજ ૈદા થમા છી તેને તેના ળયીય 
પ્રભાણે એટરે ફહ ુનાજુક ખોયાક અને દૂધ આલાભા ં
ન આલત તો ભયી ન જાત ? તેભજ તેના વભમ 
પ્રભાણે તેને દાતં ન નીકત તો તેને ખાલા અને 
ચાલલાની મવુીફત ન ડત ? અને અગય તેને ખોયાક 
આલાભા ંન આલત તો તેને ળક્તત ણ આલત નશં 
અને તેની ભા ં શભેંળા તેને જ દૂધ ીલયાલલા અને 
ાલાભા ં ભળગરૂ યશતે અને ફીજા ફચ્ચાની 
યલદયળ કયી ળતત નશં. તેભજ તેના લખત પ્રભાણે 
દાઢી અને મછૂોના લા ન નીકતે તો ઔયત અને 
ભદાભા ં તપાલત ન યશતે તેભજ દાઢી અને મછૂ 
લગયના ભદોનો યોફ અને પ્રબાલ ન થાત જેભકે 
શીજડાઓ કે તેઓને દાઢી મછૂો ન શોલાથી કેલી ખયાફ 
સયૂત દેખામ છે ? 
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મપુઝ્ઝર છેૂ છે, ભૌરા ! ઘણા ં ભદો ઘયડા ં
થામ છે છતા ંણ દાઢી ઉગતી નથી. તેની શુ ંદશકભત 
છે ? 

શઝયતે પયભાવ્યુ,ં તે એ રોકોના આભારના 
કાયણે શોમ છે. ખદુા કોઈ ય ઝુલ્ભ કયતો નથી. 

(કદાચ ઈભાભની મયુાદ એભ શોમ કે તેના ભા-ં
ફાના આભારના કાયણે શોમ અથલા કુોણ કાયણે 
શોમ અને આ ભાણવ કોઈ ભરૂ લગય દાઢી-મછૂથી 
લણંચત યશ ે તો લણંચત યશલેાના કાયણે વલાફ 
આલાભા ંઆલે છે.) 

શઝયત પયભાલે છે, કોણ છે જે ઇડવાનોની 
શારતને વંણૂા યીતે જાણે. તેભ છતા ંખદુાનો ઇનકાય 
કયે કે જે ઇડવાનનો ૈદા કયનાય છે અને ઇડવાનની 
બરાઈ ભાટે દયેક કામાને કયનાય છે. કાયણ કે, [અગય 
સ્લમભં ૂ વ્મલસ્થા ઉય ભાગાદળાન કયત ુ ં શોમ તો 
આમોજન અસ્તવ્મસ્તતાનુ ં કાયણ થવુ ં જોઈએ. કાયણ 
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કે, આ ફનેં (સ્લમભં ૂ અને આમોજન) એકફીજાના 
મલયોધી છે. એક ન શોમ તો ફીજુ ંઆભેે શોમ છે. 
ભાટે અગય આણે ભાનીએ કે આ કાએનાતને 
ફનાલનાય કોઈ નથી. તેભ છતા,ં આલી સુદંય 
ગોઠલણીથી દયેક લસ્ત ુ ૈદા થએરી છે. તો એનો 
ભતરફ એભ થામ કે આમોજન (તદફીય કયલાથી) 
અસ્તવ્મસ્તતા થલી જોઈએ. આ લાતને કોઈ 
અક્કરભદં ભાણવ કબરૂ કયળે નશં.] 
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પ્રકયણ - ૪ 

ફાક નાદાન અને અણવભજુ ૈદા 
થલાની દશકભતો 

શરેી દશકભત :- આે પયભાવ્યુ ં : ફાક નાદાન 
અને અણવભજ ૈદા થામ છે તેભા ંએ દશકભત છે કે જો 
તે વભજદાય અને અક્કરલાફૄ ૈદા થાત તો તે 
ેટભાથંી ફશાય આલતા જ એલી એલી ચીજો કે જે 
તેણે કદી જોઈ ન શતી જેભકે ઇડવાનો, ભકાનો, શઓુ, 

ખંીઓ મલગેયે મલગેયે જોલાથી તે શયેાન થઈ વ્માકુ 
ફની જાત અને કોઈને ઓખત નશં જેભકે કોઈ 
દેળના ભાણવને યામા દેળભા ંકૈદ કયીને રઈ જામ તો 
તે તેની યીતબાત અને જુદી જાતની ફોરી મલ. જોઈ 
અને વાબંીને વ્માકુ થઈ જામ છે. અને ગબયાઈ 
જામ છે. અને એકદભ તેઓની બાા ળીખી ળકતો 
નથી. ણ કોઈ નાવભજ ફાકને ગભે તે દેળભા ંરઈ 
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જાલ તો તે ગબયાત ુનથી તેભજ શયેાન થતુ ંનથી અને 
ત્માનંી બાા અને યીતબાત ફહુ જ જલ્દી ળીખી રે છે. 
તો એજ પ્રભાણે ફાક ૈદા થતાજં કાઈં ણ ન 
વભજલાથી ગબયાત ુ ં નથી અને ધીભેધીભે ફોરવ,ુ 

ચારવુ,ંયીતબાત વશરેાઈથી ળીખી રે છે  ણ જો તે 
વભજદાય ૈદા થામ તો એકદભ આશ્ચમાભા ંડી જામ 
અને રાફંી મદુ્દત સધુી એ મલચાયભા ંયશ ેકે હુ ંક્યા ંશતો 
અને ક્યા ંઆવ્મો ? અને આ હુ ંજોઉં છુ ંતે શુ ંશળે ? 

ફીજી દશકભત :- અગય તે વભજદાય શોમ તો તેને 
ાનાય તેને દૂધ ીલયાલત, ઉાડત, સલુયાલત, 

કડાભા ં લંટત, ઝુરાભા ં નાખત તેથી તે અણગભો 
કયત અને તેભા ં ોતાની ફેઇઝઝતી કે શરકાઈ 
વભજત. ઉયાતં તે ભાસભૂ શોલાથી ભોટાઓના દદરભા ં
તેના પ્રત્મે જે લશાર, ભીઠાવ અને ભોશબ્ફત શોમ છે 
તેથી યભાડે કુદાલે છે અને તે અણવભજુ શોલાથી વલેનુ ં
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દદર તેની તયપ આકાામ છે તે ફાફત ફાકના 
વભજદાય મદા થલાથી ન યશતે. 
ત્રીજી દશકભત :- તેને નાદાન ૈદા કયલાથી દુમનમાની 
કોઈ ચીજને ઓખતો નથી અને જે ચીજ જુએ તેથી 
શયેાન અને યેળાન થતો નથી અને છી ધીભે ધીભે 
જેભ તેને થોડી વભજણ આલતી જામ છે અને 
ભાઅયેપત લધતી જામ છે તેભ તેભ ધીભે ધીભે એક 
એક ચીજ તયપ ધ્માન આલત ુ જામ છે. અને તેને 
ઓખતો જામ છે અને તેથી જ વભજદાય અને 
અક્કરલાફૄ થામ ત્માયે કોઈ ચીજથી ગબયાત ુ નથી. 
અને ોતાનુ ં ગજુયાન ચરાલલાના વાધનો ફહ ુ જ 
વશરેાઈથી ભેલી ળકે છે. તેભજ પયભાફંયદાયી કયલી, 
ભરૂચકૂની ભાપી ભાગંલી, ના પયભાની ન કયલી એલી 
ફાફતો વભજત ુજામ છે. 
ચોથી દશકભત :- જો ફાક અક્કરભદં અને વભજુ 
ૈદા થાત તો ોતે ોતાના કાભનો શતે ુ જાણત તો 
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છી ફચ્ચાની યલદયળ કયલાની ભીઠાળનો ભૌકો ન 
યશતે અને ભા ં - ફા ોતાના ફાર - ફચ્ચાની 
યલદયળ અને તેઓનો શાર સધુાયલાની કાભગીયીભા ં
ભળગરૂ યશ ે છે તે ન યશતે અને એલા કાયણોથી 
ફાકો ઉય ભા ં - ફાની જે ભશયેફાની અને શતે 
ઉત્ન્ન થામ છે તે ન થાત અને તેઓ ભાટે ભા ં- ફા 
જે તકરીપ ઉાડે છે અને તેઓની યલદયળ કયે છે 
તેથી તેઓના દદરભા ંભા ં- ફાની કર અને ભોશબ્ફત 
ઘય કયે છે તે ન થાત. ભતરફ એ કે યસ્ય 
ભોશબ્ફત અને પે્રભ ન થાત. 

ાચંભી દશકભત :- જો ફાક અક્કરભદં ૈદા થાત 
તો, તે ભા-ંફાની યલદયળનુ ં ભોશતાજ ન યશતે તો 
જડભ ાભતા જ ભા-ંફાથી જુદુ થઈ જાત અને તેથી 
કોઈને કોઈ ઉય તમાય ન આલત એટલુ ંજ નશં ણ 
એક ફીજાને ઓખત ણ નશં. અને એટરી ફધી 
બયૂાઈ લધી ડત કે ફચ્ચુ ં દૂય ચાલ્યુ ંજલાથી રાફંી 
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મદુ્દત છી ોતાની ભા,ં ફશને કે ફાને ઓખત નશં 
અને તેથી ોતાની ભેશયભ ઔયતો (જેભકે ફશને) વાથે 
મનકાશ કયી રેત. કેભકે એ લાત સ્લબામલક છે કે જ્માયે 
રોશીની વગાઈની ઓખ ન શોમ ત્માયે કેલી યીતે 
યશઝે કયી ળકે. 
છઠઠી દશકભત :- ફાક જો વભજદાય અને 
અક્કરલાફૄ ૈદા થાત તો તે એ ખાવ જનમા 
(ળભાગાશ) ને જોતે, કે જેને જોલી જાએઝ તેભજ મોનમ 
નથી અને તે ભોટી અણગભાની ફાફત થાત. અમ 
મપુઝ્ઝર ! શુ ંતભે જોતા નથી કે ઇડવાનની ખલ્તતભા ં
દયેક ચીજ કેલી મોનમ યીતે અને દશકભતથી કાએભ 
(સ્થામત) કયેર છે  અને તેભા ંકોઈ ણ ચીજ અથલા 
ફાફત એલી ગોઠલણથી યાખલાભા ં નથી આલેર કે 
જેભા ંકોઈણ જાતની ખોટ કે ખાભી કાઢી ળકે. 
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પ્રકયણ -  

ફચ્ચાના યડલાભા ંવભાએરી દશકભત 

ત્માયછી શઝયત ઇભાભ જઅપયે વાદદક 
અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં કે અમ મપુઝ્ઝર જુઓ 
ફાકના યડલાભા ં કેલા કેલા પામદા વભાએરા છે 
ફાકોના ભગજભા ં ફૃતફુત (પ્રલાશી) શોમ છે તે 
ફૃતફુત અગય તેભા ં યશ ે તો તેઓને કેટરીક જાતની 
ફીભાયીઓ થામ અને તેઓ જાત જાતની મવુીફતભા ં
વડાઈ જામ, જેભકે આંખ જતી યશ ેઅથલા ફીજી કોઈ 
ફીભાયી થામ, તો ફાક યડે છે. તેથી તેના ભગજભાથંી 
એ ફૃતફુત લશી જામ છે અને અંગ તદુંયસ્ત યશ ે છે, 

અને આંખોને કોઈ નકુવાન થતુ ં નથી. તો ફચ્ચાના 
યડલાભા ં પામદા વભાએરા છે તે ભા-ંફા નશં 
જાણલાથી તેઓને ખાભોળ કયલાની કોમળળ કયે છે, અને 
તેઓની ખળુી પ્રભાણે કાભ કયે છે કે તે યડે નશં, અને 
એ જ પ્રભાણે ફનલાજોગ છે કે ઘણી ચીજોભા ં ઘણા 
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પામદા વભાએરા છે જેને આ દશયેીમા (નાક્સ્તકો) 
જાણતા ન શોમ, અગય તેઓ એ લાતને વભજતે તો 
ોતાની જ શારત અને અજ્ઞાનતાના કાયણથી કદી 
એભ ન કશતેે કે અમકુ ફાફતભા ંપામદો નથી, કેભકે જે 
ફાફતોને એ નાક્સ્તકો વભજતા નથી તેને ભાઅયેપત 
લાા જાણે છે અને ઘણે બાગે એભ ણ ફને છે કે 
ખદુાની ભખ્લકૂ તેની દશકભતોને જાણતી નથી, અને 
તેનો ૈદા કયનાય તેને વાયી યીતે જાણે છે. 
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પ્રકયણ - ૬ 

ફાકના ભોઢાભાથંી રા લશલેાભા ં
વભાએરી દશકભત 

ફાકના ભોઢાભાથંી જે રા નીકે છે તેભા ં
એ દશકભત વભાએરી છે કે તેથી ઇડવાન દીલાનો અને 
ફેલકપૂ થલાથી ફચે છે, એ મવલામ રતલો, અંગનુ ંયશી 
જવુ,ં મલગેયે મલગેયે ફીભાયીઓ ણ થતી નથી, જો 
રા ફશાય ન નીકે અને અંગભા ં જ યશી જામ તો 
રાફંા વભમ છી ભઝકયૂ ફીભાયીઓ થઈ જામ, તો 
ખદુા તઆરાએ મકુયા ય કયી આતયુ ંકે ફચણભા ંજ એ 
નકુવાન કયનાયી ફૃતફુત ભોઢાભાથંી લશીને નીકી 
જામ કે ભોટી ઉભય થલા છી એ નકુવાન થલાનો 
વબંલ યશ ે નશં ણ એલી દશકભતોને એ નાદાનો 
વભજતા નથી, અને તેઓને શજુ સધુી મદુ્દત આલાભા ં
આલી છે કે કદાચ તે ભાઅયેપત શામવર કયે અને 
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ખદુાને ઓખે, જો એ રોકો તેની તભાભ નેઅભતોને 
જાણતે તો કદી આટરી મદુ્દત સધુી જશારતના 
ગનુાશભા ંડમા ન યશતેે, ખયેખય તભાભ લખાણ અને 
ાકીઝગી તેજ ભાણરકો મખુ્તાયને રામક છે અને તેણે 
ોતાની ભખ્લકૂાત કે જેઓ એ નેઅભતના મસુ્તશક છે 
અથલા નથી એ તભાભને એ નેઅભત અતા કયી છે, 

અને એ ગભુયાશો તેના મલળે જે લાતો કયે છે તેનાથી તે 
ભાણરક ાક અને બઝુુગા છે. 
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પ્રકયણ - ૭ 

સ્ત્રી અને ફુૃના ફનંે અલમલોનુ ં
મલજાતીમ આકાણ 

શાજી નાજી વાશફે આ દકતાફનો તયજૂભો 
કયતા ં વભમે (વન ૧૯૧ય)ભા ં રખેર છે કે ઇભાભ 
અરય્હશસ્વરાભે એ ફનેં અલમલોની ફાયીકીઓ અને 
એ દયેક જુદા જુદા પ્રકાયના ફનાલલાની દશકભત અને 
ભસ્રેશત લી. જે પ્રભાણે ફમાન કયેર છે તે પ્રભાણે એ 
તભાભનો તયજૂભો અશંમા હુ ં કયલાને અળતત છુ.ં 
કાયણ કે કોઈ અક્કરના દુશ્ભન વભજમા લગય કમાયેક 
યજનુ ં ગજ ફનાલી રોકોને ઉશ્કેયી તોપાન ભચાલી દે 
છે, જેભકે દકતાફ આદાફે મજુાભેઅત પ્રગટ કયી ત્માયે 
તે મલળે ધભાર ભચાલી શતી. તો તેથી અભો આ 
ફમાનનો તયજૂભો રખેર છે તે પ્રભાણે કયતા ં નથી. 
ણ તેનો ટૂંકો ભોધભ ખરુાવો એ છે કે નયને એલી 
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ળક્તત અને અલમલ આતયુ ં કે તે ગબા યશલેાનો નતુ્પો 
તેની ખાવ જનમાએ શંચાડી ળકે, અને ભાદા (નાયી 
જામત)ને નતુ્પો યશલેા ભાટે ગબાાળમ અતા કયી ને તેભા ં
ણ એલી કાયીગયી યાખી કે જેભ જેભ ફાક ભોટંુ થત ુ ં
જામ તેભ તેભ ગબાસ્થાન ણ તેના પ્રભાણભા ંશોફૄ 
થતુ ં જામ મલ. મલ. છી ઇભાભે પયભાવ્યુ ં : શુ ં આલી 
ફાયીકીઓ લાી ચીજો ફનાલલી અને તેભા ં એલી 
એલી દશકભત મકુયા ય કયલી તે શુ ં કોઈ અમત ઉચ્ચ 
કક્ષાના દશકભતલાાની તદફીયથી ફનેર નથી ? અને 
એલી એલી શૈયત ભાડનાય દશકભતોલાી ચીજો શુ ં
આોઆ થઈ ગઈ ? અને સ્ત્રી ફુૃના ફનેં 
અલમલોનુ ં મલજાતીમ આકાણ અને ખ્લાદશળ શુ ં
આોઆ થઈ ગઈ ? નશં, તેભ નથી. ફલ્કે તે ખાવ 
વંણૂા દશકભતલાાએ ફનાલેર છે. જેઓ તે ભાણરકની 
જાતભા ં મળકા કયે છે તેથી અલ્રાશ ાક છે અને ભશાન 
ભયતફાલાો છે. 
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પ્રકયણ - ૮ 

ળયીયના ફધા અલમલો ફનાલલાની 
જફૃયત અને કાયણો 

છી ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં: અમ 
મપુઝ્ઝર ઇડવાનના અલમલોભા ંઅને તે અલમલો ક્યા 
ક્યા કાભ ભાટે ફનાલેર છે, અને તેભા ં કેલી કેલી 
તદફીય (વ્મલસ્થા - ગોઠલણ) કયેર છે તે મલળે 
મલચાય અને દપક્ર કયો, જુઓ ફનેં શાથ તો કાભ કયલા 
ભાટે છે, ફનેં ગ ચારલા ભાટે છે. અને ફનેં આંખો 
જોલા ભાટે છે, ભોઢૂ ંખાલા ભાટે છે, જીબ ફોરલા અને 
સ્લાદ ચાખલા અને ભીઠી, કડલી લગેયે લસ્તઓુનો 
સ્લાદ ાયખલા મલ. ભાટે ફનાલી, શોજયી ખોયાક શજભ 
કયલા અને જીગય ખોયાકભાથંી તત્લ (વત્લ) કાઢી રઈ 
રોશી ફનાલી દયેક બાગભા ં શંચાડલા અને છીર 
એટરા ભાટે ફનાવ્મા કે તેભાથંી કચયો મલ. દૂય કયે, 
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અને આંતયડા તેને ઉાડલા ભાટે ફનાલેર છે (દયેક 
અલમલનુ ંફમાન આગ આલે છે.) તો એ ફાફતોભા ં
મલચાય અને ણચંતન કયળો તો જાણળો કે કોઈ અલમલ 
નકામ ુજોલાભા ંનશં આલે, ફલ્કે એ જ ભાલભૂ ડળે કે 
દયેક અલમલને જુદા જુદા કાભ ભાટે ઘણી જ ફાયીકી 
અને કાયીગયીથી દશકભત વાથે આમોજજત યીતે 
જફૃયતની જનમએ જફૃયત પ્રભાણે ખફૂસયુતીની વાથે 
ફનાલેર અને ગોઠલેર છે. 

આ ફાફતો વાબંીને મપુઝ્ઝરે અયઝ કયી 
અમ ભાયા આકા, કેટરાકં રોકોનુ ં કશવે ુ ંએભ છે કે એ 
તભાભ લાતો ઇડવાનની પ્રકૃમતથી ૈદા થઈ છે અને 
શકીકતભા ંપ્રકૃમત જ એ પ્રભાણે ફનાલે છે એટરે દયેક 
ચીજની પ્રકૃમતને અનકુૂ આલે તેભ તેના અલમલ 
ફની જામ છે. 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં એ પ્રભાણે 
કશનેાયને છૂો કે જે પ્રકૃમતથી એલી ચીજો ફની જામ 
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છે કે જે દશકભત અને ભસ્રેશતથી બયયૂ છે, તો તે 
પ્રકૃમત ઇલ્ભ અને કુદયત ણ યાખે છે કે પતત નાદાન 
અને કાઈંણ વભજી કે જાણી ન ળકે એલી છે ? જો 
તેઓ આના જલાફભા ંએભ કશ ેકે એ પ્રકૃમત એક એલી 
ચીજ છે કે તેનાભા ંઇલ્ભ અને દયેક જાતની ળક્તત અને 
કુદયત છે, તો જ્માયે તેઓ તફીમતને કોઈ દશકભત 
અને કુદયતલાી ચીજ ઠેયાલી તેને તભાભ ચીજોનો 
કતાા અને ૈદા કયનાય ઠયાલે છે તો તેજ ખદુા છે, છી 
ખદુાને ભાનલાભા ં તેઓને ળો લાધંો યહ્યો ? કેભકે 
જેનાભા ંએટલુ ંઇલ્ભ અને કુદયત છે તે વલેનો ભાણરક 
છે, અને જ્માયે તેઓ કશ ેછે કે ખદુા નથી, તો ળા ભાટે 
કબરૂ કયે છે ? અને અગય તેઓ એભ કશ ે કે પ્રકૃમત 
કોઈ એલી ચીજ નથી કે તેભા ંઇલ્ભ અને જ્ઞાન શોઈ કે 
કોઈ કુદયત શોમ, ણ તે ઇલ્ભ અને કુદયત લગય 
એલી ચીજો આો આ ૈદા કયી આે છે, તો તે 
લખતે એવુ ંવાણફત થામ કે પ્રકૃમત જે કાઈં કયે છે તે 
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વભજતી નથી કે હુ ં શુ ં કફૃ ં છુ,ં તેભજ તેને એ કાભ 
કયલાની કુદયત નથી, છતા ંએ એક વભજ અને ળક્તત 
મલનાની પ્રકૃમત એલી એલી ઉચ્ચ કક્ષાની દશકભત અને 
ભસ્રેશત બયેરી ચીજો ફનાલતી શોમ એ કદી ળક્ય 
નથી, અને તેને એ ચીજોનો ફનાલનાય કશવે ુ ં તે ભોટી 
ભરૂ છે, બરા એ લાતને કોઈણ કેભ કબરૂ કયી ળકે કે 
જેને કોઈ જાતની વભજ ન શોમ તેભ કુદયત ણ ન 
શોમ, અને ળા ભાટે અને કઈ જફૃયત ભાટે ફનાલે છે 
તેની ણ ખફય ન શોમ છતા ં તે એ ચીજો ફનાલે છે 
એભ કશલેાભા ંઆલે  વાયાળં જેને એ રોકો પ્રકૃમત કશ ે
છે તે પ્રકૃમત ખાવ એ કામદાનુ ંનાભ યાખેર છે કે જેને 
ખદુાએ ોતાની ભખ્લકૂાતભા ં એ કામદો ોતાની 
દશકભતથી અભરભા ં મકૂ્યો છે, અને તે એ છે કે તેણે 
દયેક ચીજ ૈદા કયલા ભાટે એક ખાવ ધ્ધમત નક્કી 
કયી છે, જેભકે જભીન ઉય ાણી ડલાથી દાણો ઉગે 
છે અને અગય ાણી ન ડે તો દાણો ઉગે નશં, નય 
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અને નાયીના વભાગભથી ફાક ૈદા થામ છે, અગય 
તેઓ બેગા ન થામ તો ગબાાધાન ળક્ય ન ફને, અને 
બખુાયાત (લયા)થી લાદા થામ છે અને શલા તેને 
શરાલે છે તેથી લયવાદ લયવે છે, અને અગય એભ ન 
થામ તો લયવાદ લયવે નશં, એ કાનનૂ અને કામદો 
ખદુાએ મકુયા ય કયી આતમો. તેથી તેઓ (નાક્સ્તક) 
એભજ વભજે છે કે એ જ કામદો એ ચીજોને ૈદા 
કયનાય અને ફનાલનાય છે અને તે મવલામ ફીજો કોઈ 
ૈદા કયનાય કે ફનાલનાય નથી. તો એ તેઓની ભોટી 
મખૂાાઈ અને સ્ષ્ટ ભરૂ છે, કેભકે જે ાણી કે તેભા ંકોઈ 
જાતની ળક્તત નથી તે કેલી યીતે અનાજ ૈદા કયી ળકે 
? ણ જ્માયે તેભા ં કોઈ અવય દેનાયે અવય મકૂી છે 
તેના કાયણથી અનાજ ૈદા થામ છે. તેભજ નતુ્પા 
(લીમાણફદું)ભા ંએલી ળક્તત નથી કે તે ઇડવાન ૈદા કયે. 
ણ કોઈ શકીભ અને કાયીગયે તેભા ં એલી ખામવમત 
આી છે કે લીમાફંદુના એક બાગથી ભાથુ ંથામ, શાથ 
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થામ, ગ થામ, દદર થામ, કરેજુ થામ મલગેયે એ જ 
પ્રભાણે તભાભ ચીજોને વભજી રીઓ. 

ફુટનોટ : (અલ્રાભા શાજી નાજી વાશફે કશ ેછે 
આણે એક નાનો એલો દાખરો આ જભાનાનો રઈએ 
કે જેટરા ભળીનો જેભકે યેર, સ્ટીભય, કાડ લણલાના 
વચંા, ભોટયગાડીઓ મલ.ની ળોધ થઈ છે. અને તેના 
અવર કાયીગયોએ ફહુ જ ભશનેત રઈ રાફંી અક્કર 
શંચાડી તેના તભાભ બાગ જેભકે ફેયંગ, તરેટો, 
ાઈો, ચક્કય મલ. જાત-જાતના ફનાવ્મા છે અને તે 
તૈમાય કયીને ફીજી જનમાએ ભોકરે છે અને ત્મા ંથોડુ 
જાણનાયા ભાણવો તે વચંાના બાગને બેગા કયીને જોડી 
દે છે અથલા ચરાલે છે તેને આણે એ વચંા 
ફનાલનાય કશીએ તો આણે નાદાન અને ફેલકપૂ 
કશલેાશુ,ં કેભકે તેઓ કાઈં એ વચંા ફનાલલાનુ ંજાણતા 
નથી, તેભજ કઈ કઈ દશકભતથી ચક્કયો ગોઠવ્મા છે તે 
ણ જાણતા નથી, તેઓ તો પતત ળીખવ્મા પ્રભાણે 
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ચરાલી અને જોડી ળકે છે. તેભજ ખદુાએ દયેક ચીજ 
થલા ભાટે તેના વાધન મકુયા ય કયી આેર છે કે 
જભીનભા ં દાણો નાખી તેના ઉય ાણી યેડે તો ઝાડ 
ઉગે છે, વાયાળં એ દયેક ચીજો ઉત્ન્ન થામ છે તેના 
વાધન અને તેની યીત અને તેનો તયીકો ખદુાએ મકુયા ય 
કયી આેર છે, ણ તેભા ંઅવય આનાય અને જે જે 
ચીજથી કોઈ ખાવ ચીજ ફને છે તે ચીજોનો ૈદા 
કયનાય ખદુા છે.) 

છી આે પયભાવ્યુ ંઅમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનના 
ળયીયભા ં ખોયાક કેલી યીતે શંચે છે એ મલળે જયા 
મલચાય કયો, અને તેભા ંકેલી કેલી દશકભત અને તદફીય 
યાખેરી છે તે વભજો, જુઓ જ્માયે ખોયાક શોજયીભા ં
જામ છે ત્માયે તે તેને ખફૂ કાલી નાખે છે અને 
તેભાથંી જલશય (તત્લ) કે જે ઊંચી ચીજ છે તે ઝીણી 
યગો કે જે જાી જેલી ફનેરી છે તે થકી કરેજાભા ંજામ 
છે, એ શોજયી ખોયાકને ચાલલા અને વાપ કયલા ભાટે 
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ફનાલેર છે અને કરેજાભા ંકાઈં એલી ચીજ કે જેનાથી 
તેને ઈજા ન થઈ જામ તેલી ચીજને દૂય કયી ખાવ 
ાતી ચીજ શંચાડે છે, છી કરેજુ એ ખોયાકને 
રોશીભા ં ફૃાતંય કયી નાખે છે, અને ત્માથંી જે ઝીણી 
ઝીણી નવો ફનેરી છે તે યસ્તે એ રોશી આખા ળયીયભા ં
શંચી જામ છે કે જે પ્રભાણે ફગીચાભા ં ચાયે તયપ 
ાણી ાલા ભાટે નીકો ફનાલલાભા ંઆલે છે તે પ્રભાણે 
તેની ગોઠલણ છે, અને એ ખોયાકભાથંી જે ખયાફ કચયો 
નીકે છે તેને બેગુ ં થલા ભાટે ખાવ જુદી કોથીઓ 
ફનાલેરી છે કે ત્મા ં એ કચયો બેગો થઈને ફશાય 
નીકી જામ છે, એ મવલામ એ ગદું ાણી જે નકામુ ં
અને લધાયાનુ ં શોમ છે તેના ભાટે ણ બેગા થલાની 
જુદી કોથી (મતુ્રાળમ) ફનાલેર છે, અને તે મવલામ 
અંગભા ં ણ ફગર મલ. ની નીચેથી વીનો થઈ 
નીકી જલાનો યસ્તો યાખેર છે. તો અમ મપુઝ્ઝર, 

તભો મલચાય કયો કે ઇડવાનના અંગને તેભજ તેના 
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અલમલોને કેલી તદફીય અને દશકભતથી ફનાલેર છે, 

અને દયેક અલમલને તેની જનમાએ એલી યીતે 
ગોઠલેર છે અને અંગની અંદય ખોયાકી મલગેયે નુ ંરોશી 
થલા અને તેને આખા ળયીયભા ં શંચલા ભાટે કેલી 
કેલી ફાયીક નવો ફનાલેર છે  અને જો કચયો 
મલ.ખયાફ ચીજો ખાવ એક જનમાએ બેગા ન થતા ં
અંગના ફીજા બાગભા ંશંચે તો ઇડવાન ફીભાય અને 
મનફા થઈ જામ, જો ખયેખય એ જ ભાણરક અને ખદુા 
છે, કે જેણે એલી અજફ દશકભત અને તદફીયથી 
ઇડવાનને ૈદા કમો છે તેના જ ભાટે ખાવ એ પ્રળવંા 
છે જેના ભાટે તે રામક છે. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  6 6                      V I S I T  U S  

પ્રકયણ - ૯ 

ઇડવાનનુ ંળયીય અમકુ મદુ્દત સધુી જ ળા 
ભાટે લધે છે ? 

છી મપુઝ્ઝરે અઝા કયી, શલે આ ફમાન 
પયભાલો કે ઇડવાનનુ ં ળયીય અમકુ શદ સધુી વતત 
લધતુ ં જામ છે તે કેલી યીતે છે ? ઇભાભ 
અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં કે ઇડવાનને લધલાનો 
શરેો દયજો એલી જનમાએ છે કે તેને કોઈ આંખ જોઈ 
ળકતી નથી. એલી અંધાયી જનમાભા ં તેની તદફીય 
થતી જામ છે એટરે સધુી કે ઇડવાનનુ ં તભાભ અંગ 
અલમલ મલ. ફનીને તે ફશાય આલે છે, છી જ્માયે 
ફશાય આલે છે ત્માયે તે શભેંળા વપૃ્ધ્ધ ાભત ુ ંજામ છે, 

અને એલી યીતે લધે છે કે શાથ, ગ, નાક, કાન લગેયે 
ફધા અલમલો ોત ોતાના પ્રભાણભા ં જયા જયા 
લધતા જામ છે અને તેની સયૂત અને મળકર એ જ 
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પ્રભાણે યશ ેછે, અને તેભા ંએ ખફૂી યાખેરી છે કે તે લધે 
છે ત્માયે તેને ોતાને તેભજ ફીજાને કંઈ ણ ખફય 
ડતી નથી, ન તો તેના અંગભા ં કે ભાવંભા ં વાધંો 
રગાડલાભા ંઆલે છે, ન તો ખંચાત ુ ં શોમ એભ ભાલભૂ 
ડે છે, ણ એ તો થોડી થોડી મદુ્દતે જ્માયે આગ 
કયતા ંલધી જામ છે ત્માયે જ ઇડવાનને ખફય ડે છે કે 
આ લધી ગયુ,ં અને જ્માયે તેના લધલાની શદના 
દદલવો યૂા થામ છે ત્માયછી તે લધતુ ં નથી અને 
એભ જ યશ ે છે, તો શુ ં આ ફાફત ણ કાઈં ઓછી 
દશકભતની છે ? એ ણ ઘણી ફાયીક તદફીય અને 
દશકભત છે. 
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પ્રકયણ - ૧૦ 

ાચેં ઇડરીમોના વર્જનનુ ંયશસ્મ 

ત્માયછી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર 
ઇડવાનને ફીજા પ્રાણીઓ ઉય જે પઝીરત અને 
અગ્રતા આી છે તે મલળે ણ મલચાય કયો કે ઇડવાન 
વીધો અને ટટાય ઉબો યશ ે છે અને ાછો કેલી યીતે 
ફયાફય ફેવે છે  અને તેભા ંણ એલી ખફૂી ગોઠલી છે 
કે કોઈ ચીજ રેલા મકૂલાભા ં તેભજ તેને ફેવલા 
ઉઠલાભા ંલાધંો આલે નશં. અને કાભ કાજ વશરેાઈથી 
થઈ ળકે અગય ઢોયની જેભ ઊંધો અને ચોગો 
ફનાવ્મો શોત તો શારભા ંકયી ળકે છે તેલા કાભો કદી 
ન કયી ળકતે. 

અમ મપુઝ્ઝર, તે ભાણરકે ઇડવાનને ઇંરીમો 
આી છે તે થકી ણ તેને ઘણી ઉચ્ચતા આલાભા ં
આલી છે, અને એલી ઇડરીમો પ્રાણીઓને આલાભા ં
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આલી નથી, અને પ્રાણીઓને જે યીતે ઇડરીમો 
આલાભા ંઆલી છે તેનાભા ંઅને આભા ંઘણો પયક છે. 

આંખની દશકભત જુઓ કે તે ઇડવાનના શાથભા ં
અથલા ગભા ં અથલા ભાથાભા ં ફનાલલાભા ં આલી 
નથી. અગય જો એલી જનમાએ આંખો ફનાલી શોત તો 
તે ફહુ જ આપતભા ંડી જાત અને આંખો જલ્દી ફૂટી 
જાત. તેભજ આંખોને લચરા બાગભા ંજેભકે ેટ, છાતી 
અને લાવંાભા ં ણ ફનાલી નશં, અગય કોઈ એલી 
જનમાએ ફનાલતે તો દયેક ચીજ જોલાભા ંફહુ મશુ્કેરી 
ડત. ણ આંખને કાની નીચે ખાવ એલી જનમાએ 
યાખલાભા ંઆલી કે તભાભ યીતે અને તભાભ શારતભા ં
તેને જોલાનુ ંમોનમ યીતે થઈ ળકે અને આપતોથી વાયી 
યીતે યક્ષણભા ં યશ.ે એટલુ ં જ નશં ણ ાચંે ઇડરીમો 
નજીક નજીકભા ં એટરે  ગયદનની ઉય અને 
તાલાની નીચે ગોઠલી આી. આંખ એટરા ભાટે 
ફનાલલાભા ંઆલી કે આજીમલકાના વાધનો વશરેાઈથી 
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ભેલી ળકે, શયી પયી ળકે, કુદયતી શાજતે જઈ આલી 
ળકે, તે દયેક જાતના યંગો જોઈ ળકે અને તેને આડી 
આલતી દયેક ચીજને તેભજ યસ્તાને જોઈ ળકે અને જે 
જે યંગ ખદુાએ ફનાલેર છે તેની યખ આંખોથી જ 
થઈ ળકે છે અને એ જુદી જુદી જાતના યંગ આવભા ં
ઓખલા ભાટે, તેભજ જુદા જુદા યંગ જોઈને દદર ખળુ 
થામ તે ભાટે ફનાવ્મા ંછે. 

કાન એટરા ભાટે ભાથાની ફે ફાજુ યાખલાભા ં
આવ્મા કે અલાજ વાબંી ળકે, અગય કાન ન શોત તો 
અલાજ વબંાતે નશં, તે જ પ્રભાણે દયેક ઇડરીમને 
વભજી લ્મો, જેભકે દયેક ચીજનો ભીઠો, કડલો મલ. સ્લાદ 
ચાખલો, ઠંડા અને ગયભનો બેદ ાયખલો, ખશુ્બ ૂઅને 
ફદબથૂી ભાદશતગાય થવુ ં મલ. ભાટે જે ઇડરીમો જીબ, 

નાક મલ. ફનાલેર છે તે ણ તેની અજફ મલણચત્ર 
કાયીગયી છે. 
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જેલી યીતે ઇડરીમો ન શોત તો યંગ, ફૃ, વાયી, 
નયવી, ભજા, ખશુ્બ,ૂ ફદબ ૂમલ.ની ખફય અને યખ ન 
થાત, તે જ પ્રભાણે એ ચીજો એટરે જુદા જુદા યંગ, 

જુદા જુદા સ્લાદ, જાત જાતના અલાજ મલ. ન શોત તો 
એ ઇડરીમો ણ નકાભી થઈ ડત અને તેણે એ તભાભ 
ચીજો અને તેઓની યખ ભાટે ઇડરીમો ૈદા કયી છે તે 
એકફીજા ભાટે આવભા ં જફૃયી ચીજો છે, અને તેભા ં
ભોટી ખફૂી તો એ લાયેરી છે કે તે દયેકને જુદી જુદી 
ચીજની યખ વંેર છે, જેભકે અલાજ પતત કાન જ 
વાબંી ળકે છે, આંખ અલાજને વાબંી ળકતી નથી. 
અને આંખ જુદા જુદા યંગો મલ. ભા ંતપાલત જાણી ળકે 
છે તે વાબંી ળકતી નથી, નાક પતત સગુધં અને 
દુગંધ જાણી ળકે છે, ફાકી યંગ અને અલાજ ાયખલાનુ ં
કાભ તેને વંેર નથી. 

એ ઉયાતં ફીજી દશકભત એ છે કે ઇડરીમો 
અને તેની યખ કયલાની અને વભજલાની ચીજો તથા 
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ફાફતો લચ્ચે એક ત્રીજી ફાફત ણ લચભા ં મકુયા ય 
કયી છે કે તે ફનેંની લચ્ચે ચીજ ન શોમ તો ભતરફ 
યૂો થતો નથી, જેભકે યોળની (અજલાફૄ) અગય ન 
શોમ તો આંખ યંગને જોઈ ળકતી નથી, તો યંગ અને 
આંખ એ ફનેંની લચ્ચે યોળનીનુ ં શોવુ ં ણ જફૃયી છે, 
તેભજ અલાજ અને કાન લચ્ચે શલાની જફૃયત છે, 

અગય શલાનુ ં ભાધ્મભ ન શોમ તો કાન અલાજને 
વાબંી ળકે નશં. 

અમ મપુઝ્ઝર, જે ભાણવની અક્કર વશીશ 
અને દુયસ્ત શોમ અને તે ોતાની અક્કરથી કાભ રે 
તો જે કાઈં ભં તભાયી આગ ફમાન કયુા કે ઇડરીમો 
અમકુ અમકુ કાભ ભાટે ફનાલલાભા ં આલી છે અને 
દીધા રય્ષ્ટથી જોનાય અને વંણૂા દશકભત યાખનાયે જ 
ફનાલેર છે, તો આોઆ થઈ ગઈ શોમ તે કદી 
ળક્ય નથી, બરા એલી ચીજો, તેભા ંએલી કાયીગયીઓ, 

તેભા ં એલી દશકભતો શુ ં કોઈ ૈદા કયનાયની દશકભત 
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મલના આોઆ થઈ ગઈ શળે ? બરા તે શુ ંવભજે કે 
કાન આલા ફનાલલા, આંખો એલી ફનાલલી, અને 
તેથી પરાણી ફાફતોની યખ થળે એ યખ થલા ભાટે 
લચભા ં પરાણી ચીજ જોઈએ ! તો ખયેખય જ્મા ંસધુી 
કોઈ વંણૂા કામભર દશકભતલાો એ ફાફતો દશકભત 
અને ભસ્રેશતથી વભજીને અને ચાયે તયપ તેની ખાભી 
ખફૂીની નજય કયીને ફનાલે નશં ત્મા ંસધુી આોઆ 
ફની ળકે જ નશં. 

અમ મપુઝ્ઝર, એ ભાણવની ક્સ્થમત ઉય 
નજય કયો કે જેને આંખ શોતી નથી તેને કાભ કયલાભા ં
એટરી અડચણો ડે છે  ન તે ોતાનો ગ યાખલાની 
જનમા જોઈ ળકે છે કે તે ઊંચી છે કે નીચે, ખાડો છે કે 
ગાયો છે. મલ. મલ. તેભજ ન તે યંગને જોઈ ળકે છે અને 
ન વાયી નયવી ફાફતોને જાણી ળકે છે, ન તે વાયો 
નયવો આકાય આી ળકે છે, અગય વાભે ખાડો આલે, 

અથલા દુશ્ભન તરલાય રઈને આલે તો તેને ખફય 
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ડી ળકતી નથી, તેભજ તેને રખવુ,ં લાચંવુ,ં 
નકળીલાફંૄ કાભ કયવુ ં મલ. તેનાથી ફની ળકત ુ ં નથી, 
શા, અંદાજ પ્રભાણે આંખ મલના થોડુ ચારવુ,ં પયવુ ંફની 
ળકે છે, તે જ પ્રભાણે જેને કાન ન શોમ તેને ણ ઘણા 
કાભભા ંઅડચણ ડે છે, તેને વાયી નયવી લાતનો, ખળુી 
ગભીના અલાજની યખ તે ાભી ળકતો નથી અને 
ફીજાઓને તેની વાથે લાત કયલી ફહુ મશુ્કેર થઈ ડે 
છે, અને તે જાણે એક મયુદા વભાન ફનીને યશ ેછે, ણ 
જેને અક્કર નથી તે ઢોય જેલો છે, કેભકે તે એલી ઘણી 
લાતો વભજી ળકતો નથી કે જેને ઢોય વભજે છે અને 
જાણી ળકે છે. 

તો અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનનુ ંઅંગ અને તેભા ં
એલા અલમલો અને અક્કર તથા વભજ મલ. એલી 
ચીજો છે કે તેભાથંી એક ણ ન શોમ તો ઇડવાનને ઘણુ ં
નકુવાન થામ છે અને તેના કાભકાજભા ં ઘણી ખરેર 
ડી જામ છે, અને એલી યીતે ઇડવાન ફનેર છે કે 
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તેભા ં એલી કોઈ ચીજ (અલમલ) ની ખાભી નથી કે 
જેની જફૃયત શોમ, તો શુ ંઆ તભાભ ફાફતો ઇલ્ભ અને 
કુદયત મલના આોઆ (આભેે) ૈદા થઈ ગઈ ? 

નશં, શયણગઝ નશં, ખયેખય કોઈ ણ ભોટી તદફીય 
અને અક્કરલાાએ તેને મોનમ યીતે ફનાલેર છે. 
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પ્રકયણ - ૧૧ 

અમકુ ભાણવને ળયીયના અમકુ અલમલ 
ળા ભાટે નથી ? 

તે છી મપુઝઝરે અયજ કયી, કોઈ કોઈ 
ઇડવાનને ળયીયના કોઈ કોઈ અલમલ ળા ભાટે શોતા 
નથી અને તેને એલી જ અડચણો અને નકુવાન થામ 
છે કે જે પ્રભાણે આે ફમાન ક્યાા  છી ઇભાભ 
અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં કે કોઈને કોઈ કોઈ 
અલમલ શોતા નથી તે ચેતલલા, વાલધ કયલા, 
નવીશત રેલા ભાટે ખોટલાો ફનાલે છે ફીજા રોકો 
શકુ્ર કયે કે અગય અભોને આવુ ંકયત તો અભાયો કેલો 
શાર થાત ? અને બમલષ્મભા ં ોતાની અલરાદભા ં
ખોટલાો કોઈ નશં થામ તે મલળે દુઆ ભાગંતો યશ ે
અને ખદુાથી ડયતો યશ ેમલગેયે. 

શલે જે ળખ્વભા ં કાઈં ખોટ યાખી તો તેનો તો 
કાઈં લાકં નથી, તો એ ફરાના કાયણે તેને ઘણો વલાફ 
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આલાભા ં આલળે કે એ વલાફ આળે ત્માયે એ 
અલમલ ન શોલાથી જે જે મવુીફત અને તકરીપો ડી 
શતી તે તેની વાભે નજીલી થઈ જળે અને તે લખતે 
અગય તેઓને ફેભાથંી એક ફાફતની વદંગી 
કયલાની તક આલાભા ંઆલે તો એવ ુજ વદં કયે કે 
આ વલાફ ભાટે બરે અભોને એ ફરાઓભા ંવડાલે. 

શાજી નાજી કશ ે છે કે કેટરાકં રોકો એલો 
વલાર ક્યાા કયે છે કે ખદુાએ કોઈને અભીય, કોઈને 
ગયીફ તેભજ કોઈને ખોટલાો મલ. ફનાલેર છે, તો 
દશદુંઓ તો તેનો જલાફ એજ આે છે કે જેને સખુ દુ:ખ 
શોમ છે તે તેના આગરા બલના વાયા નયવા કૃત્મ 
કયેરા શોમ તેનુ ં દયણાભ (પ) બોગલે છે. ણ 
ઇસ્રાભભા ંજ્માયે અલતાય ન શોલાનુ ંકશલેાભા ંઆલે છે 
ત્માયે ઇડવાન ઉય જે સખુ દુ:ખ આલે છે તેનુ ંકાયણ 
શુ ંછે તેની વભજણ ડતી નથી, અને ખદુાની એલી જ 
ભયજી શોમ તો જેને દુ:ખ આતયુ ંતેના ઉય ઝુલ્ભ કમો 
એભ વાણફત થામ છે. તો તેનો જલાફ એ છે કે જો 
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ઇડવાનને અલતાય શોમ અને આગરા બલના વાયા 
નયવા કાભના વફફથી સખુ દુ:ખ થતુ ં શોમ તો એવુ ં
નક્કી થામ કે દયેક જભાનાભા ં એ જ પ્રભાણે ચારત ુ
આલવુ ં જોઈએ, ણ એ અલતાયની છેલ્રે કાઈં શદ 
જફૃય શોલી જોઈએ. ધાયો કે શજાય ફલ્કે રાખ અલતાય 
થમા શોમ અને દયેક લખતે આગરા અલતાયના 
કૃત્મનો ફદરો બોગલતો શોમ તો જ્માયે શરેો 
અલતાય શળે ત્માયે ણ વલે જણ કાઈં વયખી ક્સ્થમતભા ં
નશં શોમ તે લખતે ણ કોઈને સખુ કોઈને દુ:ખ, કોઈ 
ફૃાો કોઈ ફદસયૂત, કોઈ અલરાદલાો, કોઈ 
અલરાદ લગયનો, મલ. મલ. શળે, તો તે વૌથી શરેી 
ક્સ્થમત મલળે તે રોકો શુ ંજલાફ આળે ? તો તે લખતે 
એભ કહ્યા મલના છુટંકો જ નથી કે એ તો ખદુાએ 
ોતાની ભસ્રેશતથી દુમનમાનો કાયોફાય ચરાલલા 
અભીય ગયીફ મલ. ફનાવ્મા, તો તે જ જલાફ શારભા ં
ણ છે કે અલતાય મલ. કાઈં નથી. 
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શલે યશી એ ફાફત કે જેઓને દુ:ખ આે છે 
અને ફરાભા ંણગયપતાય કયે છે અને જેઓને ગયીફ કયે 
છે તેઓ ઉય અડમામ થામ છે તેનો જલાફ એ છે કે 
ખદુાએ પતત દુમનમાનો કાયોફાય ચરાલા અને 
એકફીજાના કાભ ચરાલલા એ પ્રભાણે ગયીફ અભીય 
ફનાલેર છે, ણ તે વાથે ભોટા બાગે કેટરીક 
ફાફતોભા ં ફનેંને વયખા કયેરા છે. જેભકે અભીય 
રાખોમત શોમ ણ તે ફીભાય યહ્યા કયે છે અને 
ગભગીન યશ ેછે અને તેની વાભે જેને ગયીફ ફનાલેર 
છે તે તદુંયસ્ત અને અલરાદલાો શોમ છે કે તેથી 
ખળુી અને ભજાભા ં યશ ે છે. તો તે અભીયને નાણાની 
ખળુી અને ફીભાયી શોલાની અથલા અલરાદ ન 
શોલાની ગભી અને એ ગયીફને અલરાદ અથલા 
તદુંયસ્તી શોલાની ખળુી અને નાણુ ંન શોલાની ગભી એ 
વયખાલતા ફનેં (સખુ - દુ:ખ) ફયાફય થઈ યશ ે છે, 

અને તે છતા ં ણ કોઈને અશં દુમનમાભા ં ફયાફય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  8 0                      V I S I T  U S  

ફદરો ભળ્મો ન શોમ તો આખેયતભા ંયૂો થળે. કેભકે 
એક અભીય અને એક ગયીફ ફનેં વયખા ગનેુશગાય 
શોમ અને ધાયોકે ફનેં શજાય શજાય પટકા ભાયલાને 
રામક થમા શોમ તો તે અભીયને તો યૂા શજાય પટકા 
ભાયળે, ણ તે ગયીફ દુમનમાભા ં તે અભીયની 
વયખાભણીભા ં દુ:ખી શતો તેથી તે દુ:ખના ફદરાભા ં
ાચંવો પટકા ઓછા ભાયળે, તો તે લખતે તેનો ફદરો 
વયખો થઈ યશળેે, તેભજ એક અભીય અને ગયીફ 
ફનેંએ નેક કાભ વયખા ક્યાા શોમ અને ફનેં એક જ 
દયજાભા ંએક જ જન્નતભા ંજલાને રામક થમા શોમ તો 
તે ગયીફને દુમનમાભા ં ગયીફ યાખ્મો  તેથી તેને 
જન્નતભા ંશરેા ંભોકરળે અને અભીયને તેણે દુમનમાભા ં
અભીયી બોગલી તેથી ચારીવ લયવ સધુી જન્નતની 
ફશાય ઊબો યાખી ચારીવ લા છી જન્નતભા ં
ભોકરળે. 
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વાયાળં, તે યલયદદગાય દુમનમા કે આખેયતભા ં
કોઈ ઉય ઝુલ્ભ કયતો નથી અને કયળે ણ નશં, 
ઝુલ્ભ એ કયે કે જેનાભા ંડમામ કયલાની ળક્તત ન શોમ, 

તેભજ ઝુલ્ભ એ કયે કે જે ધાયેર કાભ કયી ળકતો ન 
શોમ, તેભજ ઝુલ્ભ એ કયે કે જેને જે ચાશ ેતે ચીજ ભી 
ળકતી ન શોમ મલ. 

જેઓ એભ કશ ે છે કે સખુ દુ:ખ આગના 
બલના કૃત્મના ફદરાભા ં થામ છે, એ લાત ઉયની 
દરીરોથી ફામતર થઈ, તે ઉયાતં એ ફામતર શોલાની 
ભોટી દરીર એ છે કે દુમનમાભા ં કામદો છે કે જ્માયે 
કોઈ ફાદળાશ કોઈને ઈનાભ આે છે અથલા કોઈને 
વજા કયે છે તો તેને જાશયે કયી આે છે કે તે પરાણુ ં
વાફૃ ં કાભ કયુા તેના ફદરાભા ં આ ઈનાભ તને 
આલાભા ંઆવ્યુ ં છે, તેભજ પરાણો ગનુાશ કમો તેથી 
આ વજા કયલાભા ં આલી છે કે તેથી ગનેુશગાય પયી 
લખત એ કાભ કયે નશં, તો અગય રોકોને થતા સખુ 
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દુ:ખનો આગના કૃત્મનો ફદરો શોમ તો તે રોકોને 
એ કૃત્મ માદ શોલા જોઈએ અને તેઓના ધ્માનભા ંએ 
ફાફત યશલેી જોઈએ કે ભં પરાણુ ં નેક કાભ કયુા શત ુ ં
તેના ફદરાભા ં ભને આ સખુ ભળ્ય ુ છે, તેભજ પરાણુ ં
ફદ કાભ કયુા શત ુ ં તેના ફદરાભા ં ભને આ ફીભાયી 
અને ગયીફી ભી છે, ણ ભાનલાલાાઓને છૂો કે 
બાઈ તભોને અભીયી ભી તો તભોએ ક્યુ ં કાભ વાફૃ ં
કયુા શત ુ ં ? અથલા મવુીફત બોગલો છો તો ક્યુ ં કાભ 
તભોએ ખયાફ કયુા શત ુ ં ? તો તેઓ તેનો કાઈં ણ 
જલાફ આી ળકતા નથી અને એટલુ ં જ કશ ે છે કે 
અભોને કાઈં ખફય નથી, તો તેઓએ ભાનવુ ંજોઈએ કે 
આગના બલના કૃત્મનો એ ફદરો છે તે તદ્દન ખોટંુ 
છે. 
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પ્રકયણ - ૧ય 

ઇડવાનને ભાથુ ંળા ભાટે શોવુ ંજોઈએ ? 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં : અમ 
મપુઝ્ઝર, ખદુાએ કેટરાકં અલમલ એક એક અને 
કેટરાકં અલમલ ફે ૈદા ક્યાા છે, તો એ એક-એક અને 
ફે-ફે અલમલ ફનાલલાભા ંકેલી દશકભત અને તદફીય 
યાખેરી છે. તો શરેે ભાથાને જુઓ  કે તે એક જ ૈદા 
કયલાભા ં આવ્યુ ં છે, જો ફે અથલા લધાયે ભાથા 
ફનાવ્મા શોત તો તે ઇડવાન ભાટે કદી અનકુૂ ન 
થાત, કેભકે અગય ફે ભાથા શોત તો એક ભાથાથી લાત 
કયતે અને ફીજુ નકામુ ંથઈ ડતે, અને અગય ફનેંથી 
એકજ જાતની લાતો કયત તો ણ એક ભાથ ુ નકામુ ં
થાત, અને અગય ફનેં ભાથાથી જુદી જુદી ફાફતની 
લાતો કયત તો વાબંનાય કઈ લાત ઉય ધ્માન આે 
અને કઈ લાતને વાયી વભજે મલ. ઘણી અડચણો ઊબી 
થાત. 
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પ્રકયણ - ૧૩ 

શાથ ફે ફનાલલા મલળે 
ખદુાએ શાથ ફે ફનાવ્મા, તો જો ઇડવાન ભાટે 

એક શાથ ફનાલતે તો તેના ભાટે ણફલ્કુર મોનમ ન 
ગણાત. તેભજ તે કોઈ કાભ ફયાફય કયી ળતત નશં. 
જેભકે સતુાય, કડીમા, મલ. જે કાભ કયે છે તે કાભ એક 
શાથથી થઈ ળતલા ફહ ુમશુ્કેર થઈ ડત, અને અગય 
એક શાથથી કયે તો ફે શાથ જેલા ભજબતૂ અને વાયા 
થામ નશં. (એક શાથ વાયો ણ રાગે નશં.) 
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પ્રકયણ - ૧૪ 

અલાજ અને વાદ મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનના 

અલાજ અને લાત કયલા ભાટે જે અલમલ ફનાલેર છે 
તે મલળે ફહ ુ જ મલચાય કયો, જેની અંદયથી અલાજ 
નીકે છે તે એક ની (ગાભા ંફે જાતની ની છે. 
જેભકે આગ આલળે.) જેવુ ં અલમલ છે અને જીબ, 

શોઠ, દાતં જાણે એ ળબ્દો ઢાલાના મતં્ર વભાન છે.શુ ં
તભોને ખફય નથી કે જેના દાતં ડી જામ તેનાથી 
“વ’’ નીકી ળકતો નથી. અને જેના શોઠ કાઈ જામ 
તે તેનાથી “પ’’ નીકી ળકતો નથી. અને જેની જીબ 
જાડી શોમ તેનાથી “ય’’ નીકી ળકતો નથી. ઇડવાનને 
ફોરલા ભાટે અંદય એક ની યાખી છે, તેને શજંયો કશ ે
છે, અને પેપવા તે શલા બયલા ભાટે શોમ છે. તેભજ તેની 
આજુ ફાજુ કેટરીક એલી ચીજો ફનાલલાભા ંઆલી છે 
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કે તેનાથી એ શલા બયેરા પેપવા દફામ છે અને ત્માથંી 
નીભા ં આલીને અલાજ જીબ શોઠ અને દાતંની 
ભદદથી ફશાય આલે છે.અને ફોરલા ભાટે જેટરા 
અલમલો છે તેભાનંા કેટરાકં અલમલોના નાભ રીધા તે 
ખાવ એક જ કાભ ભાટે નથી ફલ્કે તેથી ફીજા ણ 
કેટરાકં કાભ થામ છે, જેભકે શજંયા થકી નાજુક શલા 
પેપવા સધુી શંચે છે અને તેથી દદરને વતત તાજી 
શલા અને અને શ્વાવ ભતો યશલેાથી આયાભ શંચે 
છે, જો થોડીલાય શલા ફધં થઈ જામ તો ઇડવાનનુ ંદદર 
ફધં ડી જામ  અને તે ભયી જામ છે. 
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પ્રકયણ - ૧ 

જીબ, દાતં અને શોઠ મલળે 
ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં : જીબભા ં

ફોરલા ઉયાતં એ ણ ખામવમત યાખલાભા ંઆલી છે 
કે દયેક જુદી જુદી જાતના સ્લાદ ચાખે અને યખ કયે, 

જેભકે ખાટુ, ભીઠુ, કડવ ુમલ. એ મવલામ જીબભા ંએ ણ 
ખામવમત છે કે ખાણ ુ અને ાણી જીબને અડલાથી 
સ્લાદીષ્ટ ણ થામ છે અને તેભાથંી થતા યવ બે છે. 
અને દાતંભા ંએ દશકભત છે કે ખાલાની ચીજને ચાલીને 
નયભ અને ઝીણી કયે છે કે તેથી જરદીથી શજભ થઈ 
જામ. (અને જાડી અને ભોટી ચીજ ગાભા ં ન 
ઊતયલાથી તેને બાગંીને ઝીણી કયી આે છે) અને 
ફીજી દશકભત એ છે કે દાતં શોઠને ભોઢાની અંદય 
દફાઈ જલાથી ફચાલે છે, અને જેના દાતં ડી જામ છે 
તેના શોઠ ઢીરા ડી રફડી જામ છે, અને શોઠભા ંએ 
દશકભત યાખેરી છે કે ઇડવાન ાણી ચવૂીને ીએ છે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  8 8                      V I S I T  U S  

અને શોઠ થકી ાણી જફૃયત પ્રભાણે ભયજી મજુફ 
ીલામ છે, અને શોઠ થકી નથી ીતા તો ાણી 
ગાભા ંએકદભ ઊતયલાથી ઇડવાનને તકરીપ શંચે 
છે. અને એકદભ ાણી અંદય જલાથી અંદય ખજુરી 
મલ. થામ છે. ઉયાતં ફનેં શોઠ ભોઢાના દયલાજા 
વભાન છે. ઇડવાન જ્માયે ચાશ ે ત્માયે તેને ખોરે અને 
ફધં કયે છે. અમ મપુઝ્ઝર, અભોએ અલમલોના 
કેટરાકં પામદા ફમાન ક્યાા, તો જાણવુ ં કે એક એક 
અલમલથી કેટરાકં જુદા જુદા કાભ થઈ ળકે છે. 
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પ્રકયણ - ૧૬ 

ભગજ, ભાથાના લા અને 
આંખોની ાંણ મલળે 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ભગજ છે તે 
ઘણા ડની અંદય છુંામેલ ુછે. તેથી તેને કાઈં આપત 
(નકુવાન) શંચે નશં, તેભજ તે ક્સ્થય યશ ેઅને તેના 
ઉય આલયણની જેભ ખોયી યાખેરી છે કે તેથી કાઈં 
લાગલાથી તેના છુદંા ન થઈ જામ, અને એ ખોયીને 
લા થકી ોળાક શયેાલેર છે કે તેથી ઠંડી અને 
ગયભીથી ફચે, તો એલા ભોટા કાયીગય ખદુા મવલામ 
કોણે આ પ્રભાણે ભગજને સયુણક્ષત જનમાએ યાખ્યુ ંઅને 
તેભા ં દયેક જાતની વભજલાની ળક્તત યાખી અને 
તભાભ અલમલો કયતા ં તેભા ં અવાધાયણ કક્ષાની 
સયુક્ષા કોણે ગોઠલી ! અમ મપુઝ્ઝર, આંખોની ઉયના 
યદા (ોચા) ને જુઓ કે તે આંખને ઢાતંલા ભાટે 
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કેલી યીતે ફનાલલાભા ં આલેર છે અને તેની ઉય 
ાંણ કેલી ખફૂીથી ગોઠલલાભા ંઆલી છે અને આંખને 
ઈજા ન શંચે તેથી કેલા ગો દકલ્રાભા ં યાખેર છે 
અને તેને ઢાતંલા અને છામંો કયલા ાંણના કેલા 
યદા યાખેર છે  ?  
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પ્રકયણ - ૧૭ 

હ્રદમ, પેપવા અને શોજયીની યચના મલળે. 
છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, દદરને 

ખદુાએ છાતીની અંદય કેલી યીતે છુંાવ્ય ુછે અને તેના 
ઉય કેલી ભજાની જીલ્રી (એક પ્રકાયનુ ંાતફૄ ડ) 
ઢાકેંરી છે. અને તેની દશપાઝત ભાટે આજુ ફાજુ 
ાવંીઓ અને ભાવંના થય કેલા યાખેરા છે  અને 
તેભજ ગાભા ં ફે નીઓ યાખેરી છે, એકભાથંી તો 
અલાજ નીકે છે કે જે પેપવાની ાવે છે તે સ્લય ની, 
અને ફીજી ની શોજયીને રગતી છે, તો ઇડવાન ખાણ ુ
ખામ છે ત્માયે તેના ઉય એક યદો ઢાકેંરો શોમ છે કે 
ખાણ ુગાભા ંઊતાયતી લખતે એ નીના મખુ ઉય 
યદો ઢકંાઈ જામ છે. કેભકે અગય ખાણ ુએ પેપવાલાી 
નીભા ંજામ તો ઇડવાન ભયી જામ, તો આલી ફાયીકી 
વાથે કોણે કાયીગયી ફનાલી ?  તેભજ પેપવાને દદર 
ભાટે એલો ખંો ફનાવ્મો છે કે જે કદી થાતતો નથી. 
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તેભજ તે અટતતો નથી. કેભકે અગય એ ખંો અટકી 
જામ તો દદરભા ં ગયભી બેગી થઈ જામ અને તેથી 
ઇડવાન ભયી જામ. અને ેળાફ અને ામખાન ુયશલેા 
ભાટે એલી કાયીગયીથી તેની કોથીઓ ફનાલી છે કે 
તેભા ંએ ચીજો બેગી થામ, અને તે ખારી કયલા ભાટે 
એલા છીર ફનાવ્મા છે કે જ્માયે એ ચીજની બયતી 
થામ ત્માયે તેના છીર કુદયતી શાજતે ફેવતા ખોરીને 
એ ચીજો ફશાય કાઢી નાખલાભા ંઆલે છે અને છી 
આોઆ ફધં થામ છે.તો તેની અંદય કેલી કાયીગયી 
ગોઠલી છે કે જો એ પ્રભાણે કયલાભા ંન આલત તો એ 
ચીજો બેગી ન થતા શય લખત ફશાય આવ્મા કયત 
અને તેથી ઇડવાન કંટાી જાત  તેભજ શોજયીને કેલી 
વખત ફનાલી છે અને તેભા ંશજભ કયલાની કેલી ળક્તત 
આેરી છે  

અને જીગયને કેવ ુ નાજુક અને નયભ ફનાવ્યુ ં
છે કે તે ફહ ુ જ નાજુક અને વાપ થએરા ખોયાકને 
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શજભ કયે છે  તો શુ ંએ તભાભ ચીજો એલી કાયીગયી 
અને ખફૂીથી શુ ંઆોઆ થઈ ગઈ ?  નશં, ખદુાએ 
કાદદય (ળક્તતભાન) મવલામ કોઈ એલી ચીજો ફનાલી 
ળકે નશં, અને એ એલી કાયીગયી છે કે તે થલાની 
શરેે કોઈ ણ વભજી ળકે નશં, અને કોઈ વંણૂા અને 
ભોટા અક્કરભદં અને ળક્તતભાન મવલામ એલી 
ગોઠલણ કયી ળકે નશી, અને તે એ જ તભાભ દશકભતો 
જાણનાય અને વલા ળક્તતભાન ખદુા છે. 
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પ્રકયણ - ૧૮ 

શાડકાની નીભા ંગદુો અને યગોભા ંરોશી 
અને આંગીઓ ઉય નખ મલ. મલળે 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં : અમ 
મપુઝ્ઝર, ફહુ જ મલચાય કયો કે શાડકાની નીઓભા ં
(ોરાણભા)ંએ નયભ નયભ ભગજ (ગબા) ળા ભાટે 
યાખલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? તે એટરા ભાટે યાખલાભા ંઆવ્યુ ં
છે કે નીની અંદય શોલાથી તેનુ ં યક્ષણ ફહ ુજ વાયી 
યીતે થઈ ળકે અગય નીભા ંન યાખતે તો તે ફશાય 
યશી ળતત નશં અને ગયભીથી ઓગી જતે, અને 
ઠંડીભા ંએકદભ વખત અને કઠણ થઈ જાત, અને એભ 
થલાથી ઇડવાન જીલતો ન યશી ળકત, કેભકે 
શાડકાઓની નીઓની લચ્ચે ભગજ શોલાથી ઇડવાનને 
ઘણી ળક્તત શંચે છે. રોશીને યગોની અંદય એટરા 
ભાટે યાખલાભા ંઆવ્યુ ં છે કે તે એક ઠેકાણે ઢગરો ન 
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થઈ જામ. અને જફૃયત પ્રભાણે શંચ્મા કયે. અને 
આંગીઓ ઉય નખ એટરા ભાટે યાખલાભા ંઆવ્મા 
છે કે તે આંગીઓના ટેયલાનુ ં યક્ષણ કયે અને કોઈ 
કાભભા ંઅડચણ આલે નશં કેભકે અગય નખ ન શોત 
તો આંગીઓના ટેયલાના ભાવંથી કેટરીક ચીજો 
ઉાડી ન ળકાત અને ેન કડીને રખી ન ળકાત 

અને વોમભા ંદોયો યોલી ન ળકાત. 

કાનને કેલી ખફૂીથી ફનાલેર છે કે તેની 
અંદયનો બાગ લાકંો ચ ૂકંો ફનાવ્મો છે કે તેભા ંઅલાજ 
પ્રવયે અને એ યદા સધુી શંચે કે જેથી અલાજ 
વબંામ છે અને એટરા ભાટે શલા શંચલાનો યસ્તો 
લાકંો ફનાવ્મો છે કે જે શલા જોયથી આલે તેનુ ં જોય 
ઓછુ ં થઈ ભાપક અને પ્રભાણવય યીતે અંદય શંચે, 
કેભકે જો પ્રભાણવય શલા ન જામ અને એક દભ જોયથી 
અને વીધી શલા ચારી જામ તો કાનના યદાભા ં
ગડફડ થઈ જામ. ઇડવાનની જાંઘ ઉય તેભજ નીચે 
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ફહ ુજ લધાયે ભાવં એટરા ભાટે યાખલાભા ંઆવ્યુ ંછે કે 
જભીન ઉય ફેવલાથી તેને કોઈ જાતની ઈજા થામ 
નશં, જે ળખ્વનુ ં ભાવં ફીભાયીના વફફથી ઓગી 
જઈ શાડકા યશી જામ છે અને દૂફો થઈ જામ છે તેને 
ફેવલાભા ં કેટરી તકરીપ ડે છે ? તો એલી એલી 
દશકભત બયેરી ચીજો કોણે ફનાલી છે ? અરફત્ત એ 
ભોટા કાયીગયે શરેીથી જ તભાભ ફાફતોનો મલચાય 
કયીને જફૃયત પ્રભાણે ગોઠલણ કયીને ૈદા કયી છે, અને 
તે જ ખદુાએ તઆરા છે. 
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પ્રકયણ - ૧૯ 

નય નાયી (ફે જામત) અને તેને આેરા 
ખાવ અલમલની જફૃયત મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં: અમ મપુઝ્ઝર, જુઓ ઇડવાન 

ફે જાતના છે, એક નય અને એક નાયી, અને તે ફનેંના 
ચશયેા જુદી જુદી જાતના છે. અને તે ફનેંના વભાગભ 
ભાનલલળં ચારતો યશ ે છે, અને તેઓના દદરભા ં
ોતાની નવર કામભ યશલેા અને ચાશલાની ઇચ્છા 
આી, અને અલરાદ થલાથી નાભ ફાકી યશ ે એલી 
ઉમ્ભીદ ૈદા કયી તેભજ વભાગભ ભાટે એકફીજાની 
નજીક થલાની એકફીજાના દદરભા ંઇચ્છા યાખી, તો એ 
વલે એટરા ભાટે કે ઇડવાનની નવર ચારે અને કામભ 
યશ,ે અને જો એલી ખ્લાદશળો અને રઝ્ઝત લગેયે 
મકૂલાભા ં ન આલત તો સ્ત્રી અને ફુૃ એક ફીજાનો 
વભાગભ ન કયત અને ઇડવાનની નવર ન લધત અને 
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કેટરાકં જાનલય એલા ૈદા ક્યાા છે કે તેભા ં નય 
ભાદાના જોડાની જફૃયત નથી શોતી ફલ્કે તે કેટરીક 
ચીજો બેગી થલાથી અને તેભા ં ખાવ કુવ્લત શંચી 
જલાથી ૈદા થામ છે, અને તેથી જ તેઓભા ં નય 
ભાદાની તભીઝ નથી. જેભકે ઝબંયુ ભધભાખી કે તેભા ં
કોઈ નય અને ભાદા ઓખી ળકાતા નથી. 

ઇડવાનને એ ભાટે ભોશતાજ ફનાવ્મો કે તેને 
કેટરીક ચીજોની જફૃયત ડે કે તેથી તે કાભ કયે, અગય 
તેને ભોશતાજ ન ફનાલત તો તે કાઈંણ કાભ ન 
કયત, જેભકે જો ેટ બયલાની તેને જફૃય ન શોમ તો તે 
કાઈંણ કાભ ધધંો કે ભશનેત ભજૂયી ન કયત, તેના 
અંગને ઠંડી કે ગયભી ભાલભૂ ન ડત તો કડા ન 
વીલત. તેભ વોમ દોયા ણ ન ફનાલત, તેભજ કાવ 
ન લાલત, તેભાથંી ફૃ ન કાઢત અને તેનો દોયો ન 
ફનાલત અને જ્માયે એ ચીજોની જફૃયત ન શોત ત્માયે 
શાથ, ગ અને આંગીઓ નકાભી યશતે તો એ ફધી 
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ફાફતો કે ઇડવાનને અટરી અટરી ચીજોની જફૃયત 
ડળે અને તે અલમલો મલના નશં થામ તેથી શાથ, 

ગ, આંગીઓ મલ. ફનાલી તો શુ ં એ ચીજો 
આોઆ થઈ ગઈ ? અને તેને કેભ ખફય ડી કે 
આભ કયવુ ંજોઈએ અને આલી જફૃયત ડળે તેને એ જ 
દશકભત અને કુદયતલાા ખદુાએ ફનાલેર છે કે જે 
શરેેથી જ જાણતો શતો કે એટરી અને એલી એલી 
ચીજોની જફૃયત છે. 
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પ્રકયણ - ય૦ 

ઇડવાને અક્કર અન ે

વભજણ આલાનુ ંકાયણ 

જ્માયે ખદુાએ ઇડવાનને અજભાલલા અને 
વાયા અને ખયાફ કાભનો વાયો નયવો ફદરો આલા 
ભાટે ૈદા કમો ત્માયે જ તેને અક્કર અને વભજણ 
આી છે, જો એ ફાફત ભાટે ૈદા કમો ન શોત તો તેને 
અક્કર આલાની કોઈ જફૃયત ન શતી, જુઓ (ઇડવાન 
મવલામ) જે વર્જન ાભેરી ચીજો ભાટે નેકી ફદીનો 
ફદરો આલાનુ ં નક્કી કયેર નથી તેભને વાયી કે 
ખયાફ વભજલાની ળક્તત ણ આી નથી, તેઓ નથી 
જાણતા કે શરાર શુ ં છે અને શયાભ શુ ં છે તેઓ ન 
લાજજફને જાણે છે, ન સનુ્નતને જાણે છે, ણ ઇડવાન 
મવલામ ફીજી સયૃ્ષ્ટનુ ંોણ થલા અને જીલતા યશલેા 
ખોયાકી મલ.ની જફૃયત શોલાથી, તેભજ ભાયી નાખનાય 
ફીજા પ્રાણીઓથી ફચલાની જફૃયત શોલાથી તેઓને એ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  1 0 1                      V I S I T  U S  

મલળેની વભજણ આી છે કે તેઓ ોતાની ખોયાકી 
ભેલલાના પ્રમત્નો કયે છે કે અને ોતાને ભાયી 
નાખનાય પ્રાણીથી દૂય બાગે છે. જેભકે ફાઝ નાભના 
મળકાયી ખંીને જોતાની વાથે જ તેના કયતા ં નાના 
ખંીઓ તેને વભજી જામ છે કે આ ભને કડી રેળે 
તેથી ઝટ ટ ોતાના ફચાલ ભાટે ઊડી જામ છે, તો 
જેને જેટરી વભજળક્તત અને અક્કરની જફૃયત શતી 
તેટરી જ શુ ંઆોઆ ભી શળે ? નશં ણ એ જ 
ભશાભોટા અક્કર, દશકભત અને તદફીય લાા ભાણરકે 
અક્કર અને વભજળક્તત આેરી છે. 

તેભજ ઇડવાનને શીરા (ભક્ર) અને તદફીય 
(વ્મલસ્થા) કયલાની વભજ અને કુવ્લત આી કે તેથી 
ોતાના દયેક કાભને જફૃયત પ્રભાણે વાયી યીતે કયી 
ળકે, અને તેથી જ ખદુાએ તઆરાએ ઇડવાન ઉય 
ોતાની હજુ્જજત તભાભ કયી કે જો તે તેની ઇફાદત ન 
કયે, જેભકે નભાઝ ન ડે મલ. તો તેને છૂલાભા ંઆલળે 
કે તે અભોએ તભોને ઉઠલા ફેવલાની ળક્તત આી શતી 
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છતા કેભ નભાઝ ડમા નશં ? તેભજ તભાયા શાથ 
ગભા ં તાતત આી શતી છતા કેભ પરાણાને ડી 
જતા અટકાવ્મો નશં ? તો અગય કુવ્લત અને ળક્તત ન 
આત તો તેના ઉય હુજ્જજત ણ તભાભ થઈ ન 
ળકત, સબુ્શાનલ્રાશ એ ભાણરકે કેલી દશકભત અને 
વંણૂા તદફીયથી ઇડવાનને ફનાલેર છે ખયેખય તેનો 
શકુ્ર કોઈ યીતે અદા થઈ ળકતો નથી. છી આે 
પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ભં જે કાઈં તભોને કહ્યુ ં તે 
મલળે જયા મલચાયો કે શુ ંઆ તભાભ ઇડવાન મલ. કોઈ 
ભોટા દશકભત અને તદફીયલાાએ ફનાવ્મા મલના 
આોઆ ફની જામ ખફૃ ? અને એલી ખફૂીથી 
ગોઠલણ અને દયેક જફૃયતની ચીજો તેની ભેે ફની 
ગઈ શળે ? નશં, શયણગઝ નશં, “તઆરલ્રાશો અમ્ભા 
મવેફૂન” (તે અલ્રાશ નાક્સ્તક રોકો જે કાઈં કશ ે છે 
તેથી ાક અને બરુદં ભયતફાલાો છે.) 
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પ્રકયણ - ય૧ 

હ્રદમની દશકભતો 
અમ મપુઝ્ઝર, શલે હુ ંતભોને “દદર” (હ્રદમ – 

શાટા) મલળે કાઈં ફમાન કફૃ ંછુ,ં જાણો કે દદરભા ંનાના 
નાના ફાયીક છીરો છે, અને તે દયેક છીરોની વાભે 
પેપવાભા ંણ છીરો છે કે તે દદરનો ખંો છે. તે દદરની 
ગયભી અને લયાને દૂય કયે છે અને આયાભ શંચાડે 
છે, જો દદર અને પેપવાના છીર જે એકફીજાની વાભે 
અને શયોભા ં છે, તે જયા એકફીજાની વાભેથી ખવી 
જામ તો ઇડવાનના દદરભા ં કોઈ યીતે શલા ન શંચે 
અને તે ભયી જામ તો કોઈ ણ ઇડવાનની અક્કર એભ 
ભાની ળકે ખયી કે તે એભ કશ ે કે એલી અનશદ 
કાયીગયીની ચીજો આોઆ થઈ ગઈ શળે ? અને જો 
કોઈ એભ કશ ેણ, તો શુ ંતેનુ ંદદર તેને એભ કશલેાથી 
નશં અટકાલે ? અથલા શુ ં તેનુ ં દદર એ મલળે વાક્ષી 
નશં આે કે એલી લાત કશલેી તે નાદાનીની લાત છે   
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અમ મપુઝ્ઝર, જો તભો કોઈ દયલાજાને જુઓ 
કે તેના ફે ફાયણાભાથંી એક ફાયણાને નકૂચો જોડેરો 
છે, તો શુ ં તભો એભ કશી ળકળો ખયા કે આ નકુચો 
નકાભો છે ? ના તભે નશં કશી ળકો. યંત ુતભોને એલી 
ખાતયી થળે કે ખાવ કાભ ભાટે એટરે ફીજા ફાયણાની 
વાકં દેલા ભાટે છે અને તે ણ કોઈએ એ પ્રભાણે 
દશકભતથી ફનાલેર છે કે તેથી દયલાજો ફધં થઈ 
જામ, તેભજ તભો કોઈ શનેુ જોળો તો વભજળો કે 
આના ભાટે એક ભાદા ણ છે. અને આને નય એટરા 
ભાટે ફનાવ્મો છે કે તે ભાદા વાથે ભીને અલરાદ 
ૈદા કયે, તો તેથી ણ સ્ષ્ટ જણાળે કે કોઈ ભોટા 
તદફીય અને દશકભતલાા અક્કરભદેં નય અને ભાદા 
ફનાલેર છે, અને દયેક ભાટે જફૃયત પ્રભાણે અલરાદ 
થલાના ખાવ અલમલ ણ જુદા જુદા પ્રકાયના 
ફનાલેર છે, અગય ભયદ ભાટે ગતુત અલમલ જફૃયત 
પ્રભાણે શભેંળા ઉત્થાનની શારતભા ં યશતેે તો ઇડવાન 
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સઈૂ ન ળકત, તેભજ રોકોની વાભે ફશાય નીકી ન 
ળકત અને જો તે ઉત્થાન ન થાત અને શભેંળા 
વકંોચાએલ ુયશતેે તો અલરાદ થલાનુ ંવાધન ન ફની 
ળકત, તો તેણે તેભા ં કેલી દશકભત યાખી છે કે જફૃયત 
શોમ ત્માયે ઉત્થાનની શારતભા ંયશ ેઅને જફૃયત ન શોમ 
ત્માયે વકંોચાએલ ુ યશ ે [જો કે અવર દકતાફભા ં તેનો 
ખરુાવો એથી લધાયે વાપ વભજામ એભ રખરે છે, 

ણ અભોએ કેટરાકં કાયણથી જયા ઇળાયાભા ં તેનો 
તયજૂભો કયેર છે તો ણ વભજલાભા ં ઘણે બાગે 
મશુ્કીર નશં ડે.] તો અમ મપુઝ્ઝર, ખદુા એ રોકોને 
શરાક કયે કે જેઓ દપરસપૂીના ઇલ્ભ ધયાલલાનો દાલો 
કયે છે છતા કેલી યીતે તેઓના દદર ઇડવાનની એલી 
શમયત ભાડનાયી અજફ સયૃ્ષ્ટને જોલા છતા આંધા 
થઈ ગમા છે  કે તેઓએ દુમનમાને ફનાલનાય ખદુાનો 
ણફલ્કુર ઇડકાય જ કયી દીધો અને કશ ે છે કે આએ 
દુમનમાને ફનાલલાભા ં કોઈણ દશકભતલાા અને 
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કાયીગયીલાાનો શાથ નથી, અને કોઈણ ઇયાદો 
કયલાલાાએ ખાવ ઇયાદો કયીને ફનાલેર નથી, અને 
આ તભાભ જશાન (સયૃ્ષ્ટ જગત) ફવ ોતાની ભેે 
આોઆ જ થઈ ગએર છે. 
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પ્રકયણ - યય 

ઇડવાનના કુદયતી શાજત કયલાની અને 
દાતં અને નખ મલળે 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, જયા 
ઊંડાણલૂાક મલચાયો કે ઇડવાન ખાઇ ીલે તેનો જે કાઈં 
કચયો બેગો થામ તે નીકલા ભાટે કેલી જનમા 
ફનાલેરી છે અને કેલી જનમાએ યાખેર છે કે તેને ફહુ 
જ છુંી યીતે અંદયના બાગભા ં યાખેર છે, તેને ખલુ્રી 
તેભજ ઊંચી ફનાલી નથી. યંત ુઇડવાનના એક છુંા 
બાગભા ંયાખેર છે. અને તેની આજુફાજુ ફનેં જાંઘ છે. 
અને કેટરોક જાભેરો ભાવં છે કે જેભા ં તે જનમા છુંી 
યશ ેણ ઇડવાનને જફૃયત ડે અને ઉબડક ફેવે ત્માયે 
કચયો નીકી જલા ભાટે ગદુાનો યસ્તો ખરુી જામ છે, 

નશં તો ફધં યહ્યા કયે છે. 
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અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનના દાતં મલળે જયા 
મલચાય કયો કે કેટરાકં તો ખાડા ખડીમાલાા અને 
શોા છે કે જેને દાઢ કશ ે છે કે તેભા ં દયેક ચીજ 
ીવાઈ અને દાઈને ઝીણી થઈ જામ. કેટરાકં દાતં 
આગના ઝીણા અને ધાયલાા છે કે ભોટી ચીજને 
કાલા ભાટેના છે તો શુ ંએ ણ આોઆ થઈ ગમા 
? અને તફીમત (ખામવમત - પ્રકૃમત) કે જેભા ં
વભજળક્તત નથી તેને એભ ક્યાથંી જાણ થામ કે દાતં 
એલી યીતના શોલા જોઈએ ? 

અમ મપુઝ્ઝર, નખ અને લા કાલા ળા 
ભાટે ફશતેય છે ? અને તેભા ંશુ ં દશકભત છે ? તેભા ંએ 
દશકભત છે કે એ ફનેં લધતા અને રાફંા થતા જામ છે. 
તેથી જફૃયત પ્રભાણે તેને ઓછા કયતા ં જામ અને 
એટરા ભાટે જ તેભા ંજીલ યાખલાભા ંઆવ્મો નથી કે 
તેને કાલાભા ંઇડવાનને તકરીપ થામ નશં. 
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મપુઝ્ઝરે અયજ કયી જ્માયે નખ અને લા 
કાલાની જફૃયત ડે છે ત્માયે ખદુાએ ળા ભાટે તેને 
લધતા જલાની અને રાફંા થલાની તેભા ંળક્તત યાખી 
છે ? અને ળા ભાટે ફીજા અલમલની જેભ અમકુ 
ભમાાદાભા ંલધેરા યાખ્મા નશં ? 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ જલાફ આતમો કે એ 
લા અને નખ લધલાભા ં ખદુાએ તઆરાએ કેટરીક 
દશકભત યાખેરી છે કે જેને ઇડવાન જાણતો નથી. અગય 
જાણતે તો ખદુાએ તઆરાનો શકુ્ર કયતે, અને તે 
દશકભત એ છે કે ઇડવાનના અંગભાથંી યોગ અને 
તકરીપો એ જ લાના છીરોભાથંી ફશાય નીકી દૂય 
થઈ જામ છે, જેભકે લયા અને યવેલો, અને જે લા 
છે તે ોતે જ લયા છે, અને આંગીઓનો યોગએ 
નખ લડે ફશાય નીકી જામ છે અને તેથી જ દય 
અઠલાદડમે ભાથાના લા તેભજ નખ કાલાની તેભજ 
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ખયાફ લા (ફગર તથા દંૂટી નીચેના લા) 
કાઢલાનો હુકભ આલેર છે કે એ ઊતાયલાથી લા અને 
નખ લશરેા ફશાય નીકે છે અને યોગ ણ લશરેો દપે 
થઈ જામ છે. અને જ્માયે રાફંી મદુ્દત સધુી 
ઊતાયલાભા ંઆલતા નથી ત્માયે યોગ અંદય યશ ેછે અને 
તેથી જાતજાતની ફીભાયીઓ ઉત્ન્ન થામ છે. 

જે જનમાએ ઇડવાનને લા ઉગલાથી તકરીપ 
અને અડચણ થામ એલી જનમાએ લા ઉગાડમા નશં, 
જેભકે અગય આંખની અંદય લા ઉગતે તો કેટરી 
અડચણ અને તકરીપ થાત ? અને ભોઢાભા ં લા 
ઉગતે તો ખાલા ીલાભા ંધણી જ તકરીપ થામ, અને 
શથેીભા ં લા ઉગતે તો જે ચીજની સ્ળા કયીને 
ઓખ થામ છે અને તાવ થામ છે તેભા ં ખરેર 
ડત, તેભજ એલી એલી ખાવ જનમાએ લા ઉગતે તો 
ફહ ુજ અડચણ થાત. 
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તો જુઓ એલી ખાવ જનમાએ જે લા ઉગતા 
નથી તેભા ંકેટરી ખફૂી અને ભવરેશત બયેરી છે ?  તો 
શુ ંતફીમત એલી દશકભતોને વભજી ળકે ખયી ? અને 
એલા દશકભત અને ભવરેશત બયેરા કાભ તફીમતથી 
અને આોઆ થામ છે એભ કશી ળકામ ખફૃ ? 

અપવોવ છે નાક્સ્તકો અને તેઓની વભજળક્તત ઉય  
અને જે પ્રભાણે ઇડવાન ભાટે દશકભત અને ભવરેશતથી 
કાભ રીધેર છે તે પ્રભાણે શૈલાનો ભાટે ણ કયેર છે કે 
તેઓનુ ંતભાભ અંગ લાથી બયેલ ુશોમ છે, અને ખાવ 
ખાવ જનમાએ કે જ્મા ંલા શોલાથી અડચણ અને ઈજા 
થામ ત્મા ં લા ઉગતા નથી. ભાટે ઇડવાન અને 
શૈલાનની ફનાલટની ખફૂીઓભા ંખફૂ મલચાય કયો કે જે 
જે ફાફતથી ઈજા અને નકુવાન શંચે નશં, પામદા 
અને કાભભા ં ઉમોગી થામ તેલી ફહ ુ જ ખફૂી વાથે 
ચીજો ફનાલી. 
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‘ભાનલીમા’ નાભનો એક દપયકો છે. તેઓએ 
તેભજ તેઓના જેલાઓએ ઇડવાનના વર્જનભા ં ખોટ 
અને ખાભી ળોધી કાઢી. અને કશ ેછે કે ેડુ ઉય અને 
ફગરની અંદય ળા ભાટે લા ૈદા ક્યાા છે ? ણ 
તેઓને ખફય નથી કે જ્મા ંાણી લશીને એકઠુ થામ છે 
ત્મા ં ઘાવ ઉગે છે, તો એ જ પ્રભાણે ફનેં જનમાએ 
યવેલો બેગો થામ છે અને તેથી ત્મા ં લા ઉગે છે. 
ઉયાતં એ ણ દશકભત છે કે ઇડવાનને ખદુાએ તેના 
અંગ પ્રત્મે ોતાની ભવરેશતથી થોડી તકરીપ 
ઉઠાલલાનુ ંણ મકુયા ય કયેર છે, તો એ તકરીપોભાનંી 
એ ફનેં જનમાના લા દૂય કયલાની ણ તકરીપ 
આી છે, અને તકરીપ આલાભા ંએ ભસ્રેશત છે કે 
ઇડવાન ોતાના અંગને વાપસપુ કયલાભા ં અને એલા 
લા મલ.ને દૂય કયલાભા ં ભળગરૂ થામ તો એટરો 
લખત ઝુલ્ભ, રોબ મલ. કેટરીક ફાફતોથી ફચે. 
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પ્રકયણ - ય૩ 

થ ૂકં અને ેટ મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં: અમ મપુઝ્ઝર, થ ૂકં મલળે જયા 

મલચાય અને ણચંતન કયો કે તેને એલી યીતે ફનાલેર છે 
કે  તે શય લખત ધીભે ધીભે નીકળ્મા કયે, અને તેભા ંએ 
દશકભત છે કે તેથી ગફૄ અને તાવ ુ બીન ુ
(પ્રલાશીલાફૄ) યશ,ે કેભકે અગય ગફૄ અને તાવ ુ
સકૂાઈ જામ તો ઇડવાન ભયી જામ, એ મવલામ એ ણ 
ભસ્રેશત છે કે ભોઢાભા ં થ ૂકં શોલાથી ચાલતા લખતે 
દયેક ચીજ બીની થામ અને નયભ ફનીને વશરેાઈથી 
ગાભા ંઊતયી જામ, અને એ થ ૂકં ખોયાકભા ંબલાથી 
ણ પામદો છે, અને કોઈ કોઈ લખતે એ બીનાળ 
લશીને મત્ત (મત્તાળમ - કરેજુ) ઉય ણ જામ છે, 

કેભકે અગય મત્ત સકૂાઈ જામ તો ણ ઇડવાન ભયી 
જામ. 
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કેટરાકં ોતાને અક્કરભદં ભાનનાયા 
અજ્ઞાનીઓ અને દપરસપૂીનો દાલો કયનાયા કભ અક્કરો 
ોતાની ટૂંકી બપુ્ધ્ધને રીધે કશ ે છે કે અગય ઇડવાનનુ ં
ેટ જે ફધં યાખલાભા ંઆલેલુ ં છે તે ઠીક નથી, અગય 
એવુ ંફનાવ્યુ ંશોત કે જ્માયે જોઈએ ત્માયે તેને ખોરીને 
જોઈ ળકામ, તો શકીભો તેભા ં શાથ નાખી દયેક 
ફીભાયીનો ઇરાજ ફહુ જ આવાનીથી કયી ળકત, કેભકે 
ેટ ફધં શોલાથી અંદયનો શાર ફહુ જ મશુ્કેરથી 
ભાલભૂ ડે છે, તેભા ં ણ વંણૂા યીતે જાણકાયી ન 
ભલાથી ભરૂ થામ છે. તો એલા રોકોનો જલાફ એ છે 
કે અગય એલી ફાફતો ઇડવાનને વંી દેલાભા ંઆલત 
તો ફહ ુ જ જલ્દીથી તદુંયસ્ત થઈ જાત, તો તેભ 
કયલાથી તે ઘભડંી ફની જતે, અને તેથી તેને ઘણો 
અશકંાય આલી જાત, ઉયાતં ેટ ખોરી ળકામ એવુ ં
ફનાલત તો અંદયથી ાણી (ગદંકી મલ.) ફશાય 
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નીકતે અને ોતાના સલૂા ફેવલાના વાધાયણ તેભજ 
બાયે કડા ખયાફ થાત અને તેથી તેને આયાભને 
ફદરે લધાયે તકરીપ થઈ ડત. એ મવલામ શોજયી, 
કરેજુ, દદર એ અંદયની ગયભીના વફફથી ોત 
ોતાનુ ંકાભ કમાા કયે છે, તો અગય ેટ ખોરી ળકામ 
એવ ુફનાલલાભા ંઆલત તો અંદય શલા જલાના કાયણે 
અંદયની ગયભીભા ં ભી એ ગયભીથી ચારતા 
અલમલોભા ંતકરીપ થઈ જાત અને ઇડવાન ભયી જાત, 

અમ મપુઝ્ઝર, એ ભશા ભોટા અક્કરલાા શકીભે જે 
યીતે ખરતત કયી છે અને તેના મતં્રો ગોઠલેરા છે, એ 
મવલામ ફીજી જાતના શોલાના જે ખ્માર આલે છે તે 
ખ્મારો તદ્દન ખોટા, ગરત અને નકાભા ફેલકૂપી બમાા 
છે. 
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પ્રકયણ – ય૪ 

ખાલા, ીલા, સલૂા અને ઊંઘલા મલળે 
અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનને ખાલા, ીલા, સલૂા 

અને ખાવ કાભ ભાટે જે જે ફાફતો નક્કી કયાએરી છે 
તેભા ં ફહ ુ જ દશકભત લાયેરી છે કે દયેકને તેની 
જફૃયત પ્રભાણે ઇચ્છા થલા ભાટે એક એક ફાફત 
ગોઠલેર છે. જેભકે ખોયાકથી અંગભા ંળક્તત અને કુવ્લત 
આલે છે, તો એ ખોયાકી ભાટે ફૃણચ અને ભખૂ મકુયા ય કયી 
કે તે આોઆ ફલ્કે ફલૂાક ભાગંી રે, તેભજ 
ઇડવાનને આયાભ ભાટે કાભ ધધંો ભશનેત ભજૂયી ડતી 
મકૂીને આયાભ કયલો જોઈએ તો તે ભાટે ઊંઘ મકુયા ય 
કયી કે તેથી ઇડવાન સઈૂ જામ યાશત બોગલે અને 
અલમલોનો થાક દૂય થઈ જામ, અગય એ ફાફતોને 
ઇડવાન ઉય વત્તા આલાભા ંન આલત તો ઇડવાન 
રોબ મલ.ના કાયણે ખાલા અને સલૂાભા ં આવ કયતે 
તો તે દુફો થઈ ભયલાની શારત સધુી શંચત, તે જ 
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પ્રભાણે વેતવની ણ ખ્લાદશળ યાખલાભા ંન આલત તો 
પતત અલરાદની જ ખ્લાશીળથી એ કાભ ઘણા રોકો ન 
કયત અને તેથી ઇડવાની જામતમ આલેગથી લળં લધત 
નશં. વાયાળં એ કે ઇડવાનને જે ચીજની ખાવ ઇચ્છા 
અને જફૃયત છે તેના ભાટે તેલી ઇચ્છાને મકુયા ય કયી છે 
કે તેની વાભે ઇડવાન રાચાય થઈ જામ છે. 
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પ્રકયણ - ય૫ 

ળયીયની ચાય ળક્તતઓનુ ંફમાન 

ઇડવાનભા ં ચાય જાતની ળક્તતઓ છે, (૧) 
કુવ્લતે જાઝેફા (ખોયાકને ચવૂલાની કે ખંચલાની 
ળક્તત) કે તે ખોયાકને રઈ શોજયીભા ંશંચાડે છે, (ય) 
કુવ્લતે ભાવેકા (સયુક્ષા ળક્તત) કે જે ખોયાકને ટકાલી 
યાખે છે તેની અંદય તફીઅત (ખામવમત) ોતાનુ ંકાભ 
કયે છે, (૩) કુવ્લતે શાઝભા (ાચન ળક્તત) કે જે 
ખોયાકને ચાલીને તેની અંદયનો તત્લ કાઢી રે છે 
અને તેને અંગભા ં પેરાલી આે છે, (૪) કુવ્લતે 
દાપેઆશ (મનલાયણ ળક્તત મનકાર કયલાની ળક્તત) કે જે 
ખોયાકભાથંી તત્લ નીકાી (રોશી, ચયફી, ગોશ્ત મલ. 
મવલામ) ફાકીના કચયાને ફશાય પંકી આે છે, તો એ 
ચાય ળક્તતઓ મલળે મલચાય કયો કે ઇડવાનના અંગભા ં
કેલી કાયીગયી અને દશકભતથી ગોઠલેર છે ? કે અગય 
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તે ચાયભાથંી એક ળક્તત ણ ન શોત તો ઇડવાનના 
અંગની વ્મલસ્થા તતં્ર અને કામાળીરતાભા ંખરર ડી 
જાત, અગય કુવ્લતે જાઝેફા ન શોત તો ઇડવાન ખોયાક 
ભેલલા કોમળળ ન કયત અને કુવ્લતે ભાવેકા ન શોત 
તો ેટની અંદય ખોયાક ટકી ળકતે નશં, અને કુવ્લતે 
શાઝેભા ન શોત તો ખોયાક ચી ળકતે નશં, અને અગય 
કુવ્લતે દાપેઆ ન શોત તો કચયો ફશાય નીકી ળકતે 
નશં. શુ ં તભો જોતા નથી ? કે તે યલયદદગાય 
સબુ્શાનહ ુ તઆરાએ ોતાની રતીપ અને ફહ ુ જ 
ફાયીક કાયીગયીથી એ ળક્તતઓ મકુયા ય કયી, હુ ં અંગ 
મલળે એક દાખરો ફમાન કફૃ ં છુ.ં અંગને તો એક 
ફાદળાશનુ ં ભકાન વભજો, અને તે ફાદળાશના નોકય, 

ચાકય, ફાર ફચ્ચા એ ભકાનભા ં છે એભ જાણો, અને 
ઘયનો કાયોફાય ચરાલલા કેટરાકં કાયબાયીઓ યાખ્મા 
છે એભ વભજો કે જેને જેને શલારે જે જે કાભ વંી 
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આતયુ ંછે તે ક્યાા કયે છે, એક કાયબાયીને એ કાભ વંતય ુ
છે કે ઘયના તભાભ રોકો ભાટે તભાભ જફૃયી ચીજો 
રાલી આે, ફીજા કાયબાયીને એ કાભ વંતય ુછે કે જે 
આવ્યુ ં છે તેને બેગ ુ કયીને યાખે, અને તેને ઠીકઠાક 
કયીને જફૃયત પ્રભાણે તૈમાય કયે, ત્રીજાને એ કાભ 
આેર છે કે તે વઘા કાલી તૈમાય કયી વલે જણને 
લશચંી આે. અને ચોથાનુ ં એ કાભ છે કે એ 
વાભાનભાથંી જે કાઈં કચયો મલ. બેગો થમો શોમ તેને 
લાીને બેગો કયીને ફશાય નાખી આલે. 

તો એ ભકાનનો ફાદળાશ ભશા દશકભત અને 
કુદયતલાો ખાણરક છે કે જે તભાભ દુમનમાનો ભાણરક 
છે, અને ભકાન તે ઇડવાનુ ંઅંગ છે, અને ઘયના રોકો 
ળયીયના અલમલો છે, અને એ કાયબાયીઓ ભજકુય 
ચાય ળક્તતઓ છે. છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ 
મપુઝ્ઝર, તભો એભ વભજો કે આ જે ચાય ળક્તત અને 
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કુવ્લતનુ ંફમાન થય ુતે નકામ ુછે, ણ એભ વભજતા 
નશં, કાયણ કે ભં આ ફમાન કયુા તે શકીભોની 
ક્તતાફોભા ં છે તે પ્રભાણે નથી, અને ભાયી લાતચીત 
તેઓની લાતો જેલી નથી, કેભકે તેઓએ જે ફમાન 
કયેર છે તે ોતાની દશકભતની ફૃએ ળયીયને 
ફીભાયીઓથી ફચાલલા ભાટે અને મળપા ભલા ભાટે 
જેની જફૃયત ડે છે એ ઢફથી ફમાન કયેર છે, અને 
અભોએ જે ઢફથી ફમાન કયેર છે તે ઢફ નપવોને 
ગભુયાશીભાથંી કાઢીને શક યસ્તાની મળપા ભે એ 
મલળેની જફૃયી ફાફતો ફમાન કયી છે, ભાટે ભં જે વાપ 
અને ચોખ્ખ ુ ફમાન તદફીય અને દશકભતનો દાખરો 
આી ફમાન કમો તેભા ં મલચાય કયો કે ઇડવાનના 
અંગભા ં એ ળક્તત કેલી યીતે ગોઠલલાભા ં આલી છે ? 

તેભ જ ણચંતન, મલચાય, અક્કર અને માદળક્તત મલ. 
કેલી ખફૂીથી ગોઠલેર છે  કે અગય તેભાથંી પતત એક 
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માદળક્તતની કુવ્લત ન શોમ તો ઇડવાનની શારત કેલી 
થામ ?  અને તેના કાભ ધધંા અને લેાય યોજગાયભા ં
કેટરી ખયાફી થામ ? જ્માયે તેને માદ ન શોમ કે તે 
ફીજાઓ ાવે શુ ંભાગેં છે, અને ફીજાઓ તેની ાવે શુ ં
ભાગેં છે ? શુ ંરીધ ુશત ુ,ં શુ ંઆતયુ ંશત ુ,ં શુ ંવાબંળ્ય ુશત ુ,ં 
શુ ંકહ્યુ ંશત ુ,ં તેભજ તેના ઉય કોણે અશવેાન કમો શતો, 
કોણે બયૂાઈ કયી શતી, કઈ ચીજે પામદો શંચાડમો 
શતો, કઈ ચીજથી નકુવાન થય ુ શત ુ,ં એ તભાભ 
ફાફતોભા ંઅલયોધ કે ખયાફી આલી જામ. 

તેભજ અગય માદળક્તત ન શોત તો કોઈ યસ્તે 
ઘણી લખત ચારે તો ણ તે યસ્તો તેને માદ યશતે 
નશં, તેભજ ઇલ્ભ ળીખે તો આખી જજદંગી સધુી માદ 
યશી ળકે નશં. તેભજ ફીજા ભઝશફની વાભે ોતાની 
એઅતેકાદ જાશયે કયી ળકે નશં, થઈ ગએરી ફાફતનુ ં
ધ્માન ન યશતે, લાચંેરી અને વાબંેરી ફાફતોનુ ં
ફમાન ણ કયી ળકે નશં. 
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તો અમ મપુઝ્ઝર, તભો મલચાય કયો કે આ 
ળક્તતઓ ઇડવાન ભાટે કેલી ભોટી નેઅભત છે ? એ 
તભાભ મવલામ પતત એક જ જુઓ કે જે માદળક્તત મલળે 
ભં ફમાન કયુા તો તેના કાભભા ંવેકડો ખયાફીઓ આલી 
જામ. 

છી આે પયભાવ્યુ ં જે પ્રભાણે માદળક્તત 
ભોટી નેઅભત છે તે જ પ્રભાણે ફીજી નેઅભત ભરૂી 
જલાની ણ છે કે અગય ભરૂી જલાની ળક્તત 
ઇડવાનભા ં ન શોત તો કોઈ ણ મવુીફતભા ં તેને 
દદરાવો ન ભત, તેભજ તેના દદરથી કીનો ણ ન 
જાત, રાફંી મદુ્દત થલાથી, ઇડવાન મવુીફત, કીનો 
મલગેયે ભરૂી જામ છે, અગય તે મવુીફતો ભરૂી ન જાત 
તો કોઈ જાતની ભજાનો સ્લાદ ભેલી ન ળકત, શુ ં
તભો જોતા નથી કે ઇડવાનભા ંમાદ ળક્તત અને ભરૂી 
જલાની એકફીજાથી મલફૃધ્ધ ળક્તતઓ કેલી ૈદા 
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કયલાભા ં આલી છે ?  અને તે દયેક ભાટે જુદી જુદી 
ખાવ ભસ્રેશત યાખલાભા ં આલી છે, તો શુ ં એલી 
દશકભતની ફાફતો કોઈ ભશા દશકભતલાા મવલામ 
આોઆ ફની ળકે ખયી ? 

કેટરાકં ઇડવાન એલા છે કે દુમનમાની 
એકફીજાથી મલફૃધ્ધ ચીજોના ૈદા કયનાય ફે જણ 
ઠેયાલે છે, તેઓ કશ ે છે કે એક ૈદા કયનાય છે તે 
(ફદી) ખયાફી ૈદા કયે છે, અને ફીજો ખાણરક છે તે 
નેકી ૈદા કયે છે, તે વાથે તેઓનુ ંભાનવુ ંએભ છે કે જે 
ફદી અને ખયાફીનો ૈદા કયનાય છે તેનાથી ફદી અને 
ખયાફી મવલામ ફીજુ કાઈં થઈ નથી ળકત ુ,ં ણ 
અશંમા તો માદ ળક્તત અને ભરૂી જલાની ફનેં 
ળક્તતનો ૈદા કયનાય એક જ છે, અને એક વાયી તથા 
એક ખયાફ ફાફત શોલા છતા એ ભાણરકે તે ફનેંભા ં
પામદા યાખેરા છે. તો જો જુદા જુદા ૈદા કયનાય શોમ 
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તો જે ખયાફ ચીજને ૈદા કયનાય શોમ તે તેભા ંવાયો 
અવય ક્યાથંી આી ળકે ? 
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પ્રકયણ - ય૬ 

ળયભ, શમા અને લાચા મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, તભાભ 

સયૃ્ષ્ટભાનંા જીલલાા પ્રાણીઓભા ંઇડવાનને ળયભ અને 
શમા અતા કયલાભા ં આલેર છે, અને એ ચીજ ફીજા 
શૈલાનોને આલાભા ંઆલેર નથી, તો એ એલી ચીજ છે 
કે તેથી ઘણા પામદા થામ છે, જો તે ન શોત તો કદી 
કોઈ ભશભેાનની ભશભેાનદાયી ન કયત, કોઈ ોતાનો 
લામદો યૂો ન કયત, અને કોઈની શાજત કોઈ યૂી ન 
કયત, કોઈ નેકી ન ભેલત, તેભજ ફદીથી દૂય ન યશતે 
એટરે સધુી કે ઘણા લાજજફ કાભ છે કે તે ઇડવાન પતત 
શમા અને ળયભના કાયણે જ કયે છે, કેભકે જ્માયે કોઈ 
ળયભ અને શમા મકૂી આે છે તે ન ભા-ંફાની 
તાફેદાયી કયે છે, ન વગાવ્શારાઓ વાથે વદવ્મલશાય 
કયે છે, ન કોઈની અભાનત ાછી આે છે, તેભજ ન 
ળયભ ઉજાલે તેલા કાભોથી ફચે છે, તો જુઓ કે 
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ઇડવાનભા ં ળયભ અને શમા કેલી ઉભદા ફાફત 
યાખલાભા ં આલી કે તે થકી ઇડવાન નેકી અને 
બરાઈની લાતો ફજાલી રાલે છે. 

અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનને જે ફોરલાની ળક્તત 
આી છે તે નેઅભત મલળે મલચાય કયો કે તે કેટરી 
જફૃયી ફાફત છે ? કે તે થકી ોતાના દદરની અંદય 
આલતી લાતો જાશયે કયી ળકે છે, જો એ નેઅભત ન 
શોત તો પ્રાણીઓની ભાપક ોતાના દદરની લાત 
ફીજાને વભજાલી ન ળકત, તેભજ ફીજાના દદરની 
લાત ોતે જાણી ન ળકત. 

એ જ પ્રભાણે રખલાની આલડત છે કે જે થકી 
ગજુયેરા જભાનાના અશલેાર ચાલ ુ જભાનાલાાઓ 
ભાટે, અને ચાલ ુ જભાનાના અશલેાર આલનાયા 
જભાનાલાા ભાટે રખલાભા ં આલે છે કે તેથી તેઓ 
રાફંી રાફંી મદુ્દતના ફની ગએરા ફનાલથી લાકેપ 
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થામ છે. એટલુ ં જ નશં ણ તે થકી ઇલ્ભ, આદાફ 
મલ.ની દકતાફો શભેંળા ફાકી યશ ે છે, અને તે જ થકી 
એકફીજાએ કશરેી લાતો અને કયેરા વભંમત / 
લામદાઓ અને દશવાફ મલ. માદ યશ ે છે, અગય એ 
મવપત ન શોત તો લીતી ગએરા યગુની ફાફતો તે 
છીના જભાનાલાાને જાણલા ન ભત, એટલુ ં જ 
નશં ણ જેઓ ોતાના લતન મકૂી યદેળ જામ છે 
તેઓની ણ ખફય ન ડત, અને જાત જાતના જ્ઞાન 
ણ ફાકી અને અક્સ્તત્લભા ં અને ગમતભા ં ન યશતે, 

અદફ આદાફ અને અખ્રાકની લાતો ણ નાબદૂ થઈ 
જાત, ભતરફ એ કે રોકોના કાભોભા ં અને દીન 
દુમનમાની ફાફતોભા ંભોટી મશુ્કેરી થઈ ડત. 

તભે એવુ ં ભાનળો નશં કે આ તભાભ જફૃયી 
ચીજોને ઇડવાને ોતાની અક્કર અને તદફીયથી 
ભેલી છે તે કાઈં ઇડવાનની તફીમતભા ંશરેેથી ૈદા 
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થએર નથી. તેભજ ફોરવુ,ં લાત કયલી મલ.ઇડવાને 
બપુ્ધ્ધલૂાક મોજેર છે અને તેથી આવભા ં લાતચીત 
કયે છે અને એકફીજાનો ભતરફ વભજે છે અને 
વભજાલે છે, એ જ કાયણથી જુદી જુદી કૌભભા ં જુદી 
જુદી બાાઓ છે, તે જ પ્રભાણે રખલાનુ ં ણ જુદી 
જુદી બાાભા ં જેભકે અયફી, સયુમાની, ઇફયાની અને 
ફૃભી મલ. દયેક દપયકાભા ં જુદી જુદી જાતનુ ં છે કે તે 
(રખાણ) ણ લાતચીતની જેભ બપુ્ધ્ધલૂાક મોજનાથી 
ફનાલેર છે, તો તે મલળે કોઈ એલો એઅતેયાઝ કયે 
તેભા ં ખદુાએ શુ ં કયુા ? તે તો ઇડવાનોએ ોતે જ 
ોતાના પ્રમત્નો કે આલડતથી ફનાલી રીધેર છે, તો 
તેનો જલાફ એ છે કે અગયચે જુદી જુદી બાાભા ં
ફોરલાનુ,ં તેભજ રખલા લાચંલાનુ ં છે તે રખલા 
લાચંલા અને ફોરલાના વાધનો ઇડવાને ળોધ્મા છે ણ 
તે ભાટેની ળક્તત, ફ અને બપુ્ધ્ધ ઇડવાનોએ ફનાલેર 
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નથી. તે ખદુાએ તઆરાની ફણક્ષળ છે. કેભકે અક્કર 
તેભજ જીબ થકી એ ફાફતો ફને છે, અગય જીબ 
આલાભા ં આલી ન શોત અથલા જીબભા ં ફોરલાની 
ળક્તત તેભજ જોઈએ તેલા ઉચ્ચાયો કાઢી ળતલાની 
તાતત આી ન શોત તો કેલી યીતે ફોરી ળકત ? 

તેભજ અક્કર અને વભજ આી ન શોત તો એ 
તદફીયો ક્યાથંી ળોધી કાઢત ? અને શથેી અને 
આંગીઓ આી ન શોત તો કેલી યીતે રખી ળકત ? 

તો એ મલળે શૈલાનોનો દાખરો લ્મો કે જેઓને ન 
ફોરલાની ળક્તત છે, ન રખલાની તાતત છે, કેભકે 
તેઓને એલા ળક્તતળાી શમથમાય આલાભા ં આવ્મા 
નથી, તો વાણફત થયુ ં કે એ ફાફતો ણ ખદુાએ 
તઆરા તયપથી દશકભત અને ભવરેશતથી બયેરી 
ફણક્ષળ થએરી છે, તો જે કોઈ એ નેઅભતનો શકુ્ર અદા 
કયળે તેને વલાફ ભળે, અને જે એ નેભઅતનો શકુ્ર ન 
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કયતા ં કુફ્રણુ ં કયળે તો ખદુાએ તઆરા એ ફાફતથી 
ફેયલા છે કે તેને કોઈ શકુ્ર કયે તેની જફૃય નથી. 
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પ્રકયણ - ય૭ 

ઇલ્ભ અને વભજણ 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, એ ચીજો 
મલળે મલચાય કયો કે જેનુ ં ઇલ્ભ ખદુાએ ઇડવાનને 
આેર છે, અને જેનુ ં ઇલ્ભ આેર નથી, જે જે 
ફાફતભા ંદીન અને દુમનમાની બરાઈ છે તેની વભજ 
તેને આલાભા ં આલી છે, જેભકે તભાભ રોકો વાથે 
ડમામ લૂાકનો વ્મલશાય કયલો, ભા-ંફાની વાથે નેકી 
કયલી, અભાનત અદા કયલી, ભોશતાજોની ભદદ કયલી 
મલ. મલ. કે જે લાજજફ તેભજ ઉત્તભ કાભો છે તેની વભજ 
દયેક ઇડવાનને ખદુાએ આી છે, તેભજ દુમનમાની 
બરાઈના વાધનોની વભજ તેને આલાભા ંઆલી છે, 

જેભકે ખેતી લાડી કયલી, ઢોય ઢાખંય બેગા કયલા, 
જડીબટુ્ટીને ઓખલી કે જેથી ફીભાયીઓ દૂય થામ છે, 

ખાણભાથંી દકભંતી ચીજો શીયા મલ. કાઢલા, દદયમાભા ં
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ડુફકી ભાયી ભોતી મલ. કાઢલા મલ. મલ. તદફીયો અને 
લેાય ધધંાની તેભજ કાયીગયીની ખફૂીઓ ળોધી 
કાઢલી એ તભાભ અક્કર તેણે આેરી છે. તો ભતરફ 
એ કે ઇડવાનને તેના ફનેં જશાનની બરાઈની 
ફાફતોની વભજ આલાભા ંઆલી છે, એ મવલામ જે 
ફાફતોનુ ંજાણવુ ં તેની વભજળક્તતથી ફશાય છે. તેના 
ભાટે તેની જફૃયત નથી તેનુ ં ઇલ્ભ આલાભા ં આવ્યુ ં
નથી, જેભકે ગૈફની લાત, તેભજ બમલષ્મની લાત, 

તેભજ આગ થઈ ગએરી ફાફતો, જેભકે આવભાન 
ઉય અને જભીનની નીચે શુ ં થયુ.ં તેભજ રોકોના 
દદરની લાત જાણલાનુ ં ઇલ્ભ ઇડવાનને આલાભા ં
આવ્યુ ંનથી. અને એભ શોલા છતા ંજેઓએ એ ફાફતો 
જાણલાનો દાલો કમો તેઓનો દાલો તેઓએ કશરેી 
ફાફતોથી ખોટો જાશયે થલાથી દાલો ફામતર થઈ 
ગમો. 
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અમ મપુઝ્ઝર, મલચાયો કે ઇડવાનને જફૃયી 
ફાફતોનુ ં ઇલ્ભ આેલુ ં છે ? અને જે ફાફતોની 
ઇડવાનને જફૃયત નથી તેનુ ંઇલ્ભ આતયુ ંનથી, કે તેથી 
તેને ોતાની અળક્તત અને અજ્ઞાનતાની જાણ થઈ 
જામ કે ભાણવ ફધી લાતભા ંરાચાય છે અને જો એભ 
ન કયતે અને વંણૂા ઇલ્ભ તેને આત તો અણબભાની 
અને અશકંાયી થઈ જાત, તે ણ તે ભાણરકની ખાવ 
ભવરેશત છે. જો ગૈફની લાતો જાણત તો ક્યાનંો ક્યામં 
શંચલા ભાગંત અને ભગફૃયીની શદ ન યશતે, આ 
નજીલા ઇલ્ભથી જ ઇડવાનની ભગફૃયી ફહુ જ લધી 
ગઈ છે. અને અમોનમ લાતો કયે છે તો જો ગૈફી બેદ 
અને છુી ફાફતો જાણત તો ોતાને જ ખદુા 
કશલેયાલત, અને જ્માયે એલી યીતે અધયુો અને રાચાય 
છે ત્માયે તેને ૈદા કયનાયને ઓખલાનુ ંવાધન યશ ેછે 
કે તે વભજે કે ભને ફનાલનાય અને ભાયી ઉય 
(ફીભાયી ભૌત લગેયે)નો કાબ ૂધયાલનાય કોણ છે. 
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છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, શલે એ 
ફાફત જાણો કે ખદુાએ ઇડવાનને તેની જજદંગીની 
ઉભય કેટરી નક્કી કયલાભા ં આલી છે તેનુ ં ઇલ્ભ ળા 
ભાટે  આતયુ ંનથી ? તેની ઉભય કેટરી છે અને કેટલુ ં
જીલળે તે જાણલાથી લણંચત યાખ્મો છે. તેભા ં ણ તે 
ભા’બદૂની બાયે ભવરેશત અને બેદ એ છે કે ઇડવાનને 
તેની જજંદગીની મદુ્દતની ખફય શોમ અને જેની જજદંગી 
ફહ ુજ ટૂંકી શોમ તેને એટરી મદુ્દત જીલવુ ંબાયે થઈ 
ડે એ જજંદગી કડલી ઝેય થઈ જામ, કેભકે તે તો એ જ 
મલચાય અને ખ્મારભા ં યહ્યા કયે કે શલે આટરી મદુ્દત 
ફાકી યશી, શલે થોડા દદલવ છે. એ જ શામ લોમભા ં
ણગયપતાય યશતે અને એલો ફાલયો ફની જામ કે જેભ 
કોઈનો ભાર ચાલ્મો ગમો શોમ મપુણરવ અને ગયીફ 
થઈ ગમો શોમ અને તે ગએરા ભાર ભાટે અપવોવ કયે 
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તેથી ણ લધાયે આ ટૂંકી જજંદગી ભાટે અપવોવ અને 
ફેચૈન યહ્યા કયત, કેભકે ભાર દૌરત તો પયીને 
ભલાની આળા ણ યશ ે છે, અને આભા ંઆળા તદૃન 
તટૂી જામ છે, અને જો રાફંી જજદંગી શોમ અને તેની 
ખફય ડે તો ણ તે એકદભ ખયાફ કૃત્મ અને 
ગનુાશના કાભ કયલાભા ંલધાયો કયી દેત અને કશતે કે 
શજુ ઘણી મદુ્દત ફાકી છે. ભાટે શાર તો ભોજ ભજા કયી 
રઈએ. જ્માયે ભયલાના દદલવો નજીક આલળે ત્માયે 
તૌફા કયી રેશુ.ં વાયા કાભ કયીશુ.ં તો ખદુાએ 
તઆરાએ જજદંગીની મદુ્દતને છુી યાખી કે તે શભેંળા 
ભયલાને નજીક વભજી નેક કાભ ક્યાા કયે, આખેયતની 
તૈમાયી કયે, અને ભયલાની ચોક્કવ મદુ્દત ખફય ન 
શોલાથી જજંદગી કડલી ણ ન થઈ ડે, અને કોઈ એભ 
વલાર કયે કે એલો ણ મનમભ છે કે કોઈ આખી ઉભય 
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ગનુાશ કયે અને છી તૌફા કયે તો ખદુા ભાપ કયે છે. 
તો આભા ંશુ ંલાધંો શતો કે રાફંી જજદંગીની ખફય શોત 
તો શરેા ંગનુાશ કયી રીએ અને ભયલાને થોડી મદુ્દત 
ફાકી યશ ે ત્માયે તૌફા કયે, તો જાણવુ ં કે એ પ્રભાણે 
કયલાથી ખદુા યાજી નથી, કેભકે તે જાણી, મલચાયી અને 
વભજીને ગનુાશ કમાા કશલેામ, અને જો એ ખફય ન 
શોમ તો તે ગપરતથી થમા ગણામ, ઉયાતં ફીજી 
ફાફત એ છે કે તે છેલ્રા દદલવભા ંતૌફા કયી ળતલાની 
ખાત્રી ણ નથી. કેભકે જ્માયે રાફંી મદુ્દતથી ભોજ 
ભજા કયતો શોમ તેને ઓચંતી છોડી દેલી ફહ ુજ બાયે 
થઈ ડે, અને છી ઝઈપીભા ંએલી ળક્તત અને કુવ્લત 
ણ ક્યાથંી શોમ કે તૌફાની તકરીપ ઉાડી ળકે, 

ઇફાદતની મશુ્કેરીઓ વશન કયી ળકે અને છોડી 
દીધેરી ફાફત અદા કયલાની ફુયવત ણ ક્યાથંી ભે 
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? કોઈનુ ં કયજ શોમ અને ભાર ચાલ્મો જામ છી 
ક્યાથંી આે ? 

જો કોઈ એનો મલયોધ કયે કે ભયલાની ખફય 
નથી છતા ં કેટરાકં રોકો શયાભ કાભ ક્યાા કયે છે. 
ગનુાશભા ંપવામ છે. તો તે ખફય ડલી ન ડલી તેભા ં
કાઈં પયક યહ્યો નશં, તો તેનો જલાફ એ છે કે ખદુાએ 
દશકભત અને તદફીયથી ઇડવાનના શકભા ં જે લાત 
ફશતેયભા ંફશતેય શતી તે મકુયા ય કયી અને તેને તેના 
ભાટે ળક્તત આી,છી તે મજુફ ન ચારે તો તેની 
જલાફદાયી તેના ઉય છે, જેભકે કોઈ ડોકટય ફીભાયને 
ભાટે દલા ફતાલે, તેના ભાટે જે જે ચીજની શયેઝ 
જફૃય શોમ તે ફતાલે છતા ં તે ફીભાય યશઝે યાખે 
નશં, તો તેભા ં શકીભનો લાકં નથી, યંત ુ તેભા ં તે 
ફીભાયની બરાઈ છે, અને ફીભાય જાણી જોઈને ઊંધા 
ભાગે ચારીને શરાતતભા ંપવામ છે તેથી શકીભ શુ ંકયે 
? વાયાળં એ કે ઇડવાન ભાટે જજદંગીની મદુ્દતની ખફય 
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ન શોલી ફશતેય અને વદં કયલા રામક છે, જો કે 
કેટરાકં તેનો રાબ રઈ નેકી નથી કયતા ં ણ ફદી 
ક્યાા કયે છે, ણ કેટરાકં તો અચાનક ભૌત આલળે 
તેલા ખ્મારથી નેક કાભ ક્યાા કયે છે અને ખયાફ 
કાભોથી ફચતા યશ ે છે, અને મનમશ્ચત મદુ્દતની ખફય 
શોલાથી જે નકુવાન ઉય ફમાન થમા તેથી ફચે છે. 
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પ્રકયણ - ય૮ 

સ્લતના મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં: અમ મપુઝ્ઝર, સ્લના મલળે 

મલચાયો કેલી કેલી ભસ્રેશત વભાએરી છે, સ્લતનાભા ં
ણ ફે પ્રકાય છે, ખોટા અને વાચા. અને એ ફનેંને 
બેલી દીધા છે, જો તભાભ સ્લતના વાચા થાત તો 
તભાભ રોકો નફી થઈ જાત અને ઇડવાનને યીક્ષા 
ભાટે ૈદા કયલાભા ંઆવ્મો છે તે શતે ુયૂો ન થાત અને 
તભાભ સ્લતના ખોટા શોત તો તેભા ંકાઈં ણ પામદો ન 
શતો. તદ્દન એ ફાફત નક્કાભી ગણામ, કેટરાકં વાચા 
ડલાનુ ં કાયણ એ છે કે તેના ઉય કાઈં આધાય 
યાખીને ોતાના પામદા અને નકુવાનની ફાફતને 
જાણે,  અને ખોટા એટરા ભાટે ડે છે કે ઇડવાન તભાભ 
સ્લતના ઉય બયોવો અને તેના ઉય યૂો આધાય 
યાખે નશં, અને ભગફૃય ન થામ કે અભો સ્લતનભા ંજોશ ુ
તે જ થળે, અને એવુ ંથાત તો છી ખદુા ાવે દુઆ 
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ભાગલી મલ. થી ફેયલા થઈ જાત, તો આ તભાભ 
ચીજોની ઇડવાનને જફૃયત છે, તેથી ખદુાએ ફનાલેર 
છે. 
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પ્રકયણ - ય૯ 

કોઈ લસ્ત ુનકાભી ન શોલા મલળે 
અમ મપુઝ્ઝર, ખદુાએ કોઈ લસ્ત ુનકાભી ૈદા 

નથી કયી. દયેક ચીજને કોઈ શતેવુય ફનાલેર છે, 

ભાટીથી ભકાન મલ. ફને છે. રોખડંથી શમથમાય ફને છે. 
રાકડાથી લશાણ ફને છે. થ્થયથી ઘટંી મલ. ફને છે. 
તાબં ુલાવણ ફનાલલા ઉયાતં જફૃયી ચીજ લસ્તઓુના 
ઉમોગભા ં આલે છે, વોનુ,ં ફૃુ ં રેણદેણ કાયોફાય 
ચરાલલા અને સ્ત્રીઓના ઘયેણા ભાટે છે. શીયા 
જલાશયેાત દકભતી ભાર યાખલા ભાટે છે. ઢોય ઢાખંય, 

ખંીઓ, ભેલા મલ. મલ. તભાભ ચીજો છે કે જેની 
ગણતયી થઈ ળકે તેભ નથી. તો કોઈ ળખ્વ એક ઘયભા ં
જામ ત્મા ં જુલે કે યાચ યચીરા લાવણો મલ. ઘયની 
તભાભ કાભની લસ્તઓુ તેભા ંયાખેરી છે તો એ ચીજોને 
જોનાય શુ ંએભ જ વભજળે કે આ લસ્તઓુ આોઆ 
આ ઠેકાણે બેગી થઈ છે ? ના કદી નશં, કોઈ 
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અક્કરભદં એભ તો ભાનળે જ નશં, યંત ુકશળેે કે આ 
ઘયના ભાણરકે આ ભકાનભા ં જોઈતી તભાભ ચીજો 
દશકભત અને ભસ્રેશત મજુફ બેગી કયી છે. જો આ ઘય 
અને તેની અંદયની તભાભ જફૃયી ચીજો ભસ્રેશત મજુફ 
બેગી કયી છે. તો આ દુમનમા અને તેની અંદયની 
તભાભ જફૃયી  ચીજોને જોઈને શુ ં એભ કશળેે કે આ 
તભાભ આોઆ થઈ ગઈ છે ? ના એભ તો નશં કશ,ે 

યંત ુ જફૃય કશળેે કે આને ફનાલનાય વંણૂા 
કુદયતલાો બપુ્ધ્ધભાન છે. 

અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાન ભાટે અશં એલી ચીજો 
ફનાલી છે તે મલળે મલચાયો અને નવીશત તથા 
ળીખાભણ રો તેભા ં શુ ં શુ ં દશકભત છે તે મલળે ણચંતન 
કયો, ઇડવાનને ખાલા ભાટે અનાજ ફનાવ્યુ,ં ણ તે 
ેટભા ંનાખલા તેને દલા, કાલલાની તકરીપ આી 
છે, શયેલા ઊન અને ફૃ ૈદા કયુા ણ શયેલા રામક 
ફનાલલા લણલાની તકરીપ આી છે, ઝાડ ભેલા 
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ઇડવાન ભાટે ૈદા ક્યાા, ણ લાલલા, ાણી ીલયાલલા 
મલ.ની તેને તકરીપ આી છે. ફીભાયોના ઇરાજ ભાટે 
જડીબટુ્ટી  તેણે ૈદા કયી છે ણ તેને રાલલી, 
ભેલલી, કુટલી, અને લાટલાની તકરીપ આેરી છે. 

આ તભાભ ચીજો ખદુાએ ફહ ુ જ ઉમોગી 
અને દકંભતી ફનાલેર છે અને તેને ભામરુી લસ્ત ુ ન 
વભજે ભાટે ઇડવાનને તકરીપ આી. તેભા ંણ ખાવ 
ભસ્રેશત છે, જે અલ્રાશ ે જભીનભાથંી અનાજ ઉગાડયુ ં
તો શુ ં દાએલુ ં ઉગાડલાની ળક્તત ન શતી ? ણ જે 
ફદંાથી થઈ જ ન ળકે તે તો ખદુાએ કયી આતયુ.ં શલે 
તેનાથી જે થઈ ળકે અને જે કયલા ભાટે તેને અક્કર 
અને કુવ્લત આી તે કામા એટરા ભાટે તેના ઉય 
યાખ્યુ ં કે જો એ કામો ન કયે અને તભાભ ચીજો કાઈં 
ણ ભશનેત કે તકરીપ મલના આોઆ થઈ જાત તો 
ઇડવાનના અશકંાય અને ઘભડંનો ાય ન યશતે, અને 
એલી જયા ણ ભશનેત કે તકરીપ ડમા લીનાની 
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લસ્તભુા ંકાઈં ણ ભજા કે રઝઝત ન ભત, તેભ તેની 
કાઈં કદય ણ ન થાત, અને તેથી ખળુી ણ ન થાત, 

ઇડવાનને કાઈંણ કાભ શોમ તો જ તેની તફીમત 
વાયી યશ ે છે, અક્કર મોનમ ભાગે યશ ે છે અને તભાભ 
ફાફત વ્મલક્સ્થત થામ છે. અગય કાભ ધધંો ન શોત 
અને ફેકાય શોત તો કાઈંનુ ં કાઈં ઊંધુ ં ચીત ુ કયત, 

કશલેત છે કે (નલયો નખોદ લાે) ભતરફ એ કે 
ઇડવાન ભાટે જે જે ફાફત મોનમ શતી તેને જ ફનાલી. 
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પ્રકયણ - ૩૦ 

ખાલા ીલા મલળે 
અમ મપુઝ્ઝર, ઇડવાનોની જજદંગીનો આધાય 

ખોયાક, શલા અને ાણી ઉય છે, તેભા ંઘણી તદફીયો 
યાખેરી છે. ઇડવાનને ખાલા કયતા ંાણી અને શલાની 
લધાયે જફૃયત શોમ છે. કેભકે ઇડવાન તયવ કયતા ં
ભખૂને લધાયે વશન કયી ળકે છે, ખોયાક કયતા ંાણીનો 
લધાયે ભોશતાજ,અને ાણી કયતા શલાનો લધાયે 
ભોશતાજ છે, ીલા ઉયાતં યાધંલા, નશાલા, ધોલા, વઝુુ 
કયલા ાણી જફૃયી છે, તેભજ ઢોય ઢાખંય અને 
ખેતીલાડી ભાટે ણ શલા અને ાણી જ જુલે છે, તેથી 
ખદુાએ ફહ ુજ જફૃયત લાી ચીજને એકદભ ભપત કયી 
આી કે તેના ભાટે કાઈં ણ દેવ ુડે નશં, અને તે 
એટરા ભાટે કે લાયંલાય એ ચીજને તે ભેલલા લધાયે 
તકરીપભા ંન ડે અને તેભા ંજ ગ ૂથંાએરો ન યશ ેતેથી 
એ મજુફ ભસ્રેશત કયી કે એકદભ ફોશફંૄ અને ષુ્ક 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  1 4 7                      V I S I T  U S  

કયી આતયુ.ં એને ખાણાની જફૃયત ખયી ણ ાણીથી 
ફહ ુજ ઓછી તેથી તેને ભેલલા ભશનેત મકુયા ય કયી 
કે તે તદ્દન નકાભો અને આસ ુ ન થઈ જામ, અને 
વભાજભા ં ખયાફી ન કયે, શુ ં તભોને ખફય નથી કે 
નાના ફચ્ચાને યખડલા ન દેતા ં ભોઅપ્લ્રભને ત્મા ં
ભોકરે છે ? જો નલયો યશ ેતો બાગં તોડ અને તોપાન 
ભસ્તી ક્યાા કયે, તેભ ઇડવાન જો ણફલ્કુર નલયો યશતે 
તો ઘણી ખયાફીભા ંણગયપતાય થઈ જાત. 
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પ્રકયણ - ૩૧ 

ઇડવાન એક વયખા ચશયેાલાા 
કેભ નથી શોતા ? 

આે પયભાવ્યુ ં કે એક ળખ્વ ફીજા ળખ્વની 
જેભ એક જેલા ચશયેાલાા કેભ જોલા ભતા નથી ? 

જેભકે આણા જોલાભા ં શયણ મલ. એતવયખા રાગે છે 
તેભ ઇડવાન એક વયખા દેખાતા નથી. તેનુ ંકાયણ એ 
છે કે એક ફીજા ઓખાઈ ન ળકે તેલા એતવયખા 
ચશયેાલાા શોમ તો ઘણી મશુ્કેરી ઊબી થામ. ફે 
જણના, એક જ વયખા ફે છોકયા બેગા થઈ જામ તો 
ખફય ન ડે કે કમો છોકયો કોનો છે ? તેભજ ઈનાભ 
આલાનુ ંશોમ કે વજા કયલાની શોમ તો એકને ફદરે 
ફીજાને ઈનાભ કે વજા અાઈ જામ, તો એલી 
ફાયીકીથી એલી ખફૂીઓ કોણે ગોઠલી ? આલી ફાયીકી 
અને યકુ્તત મલળે દદરભા ં ણ ખમાર આલે નશં, 
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ખયેખય આલી ફાયીકી તેણે જ ફનાલી કે જેની યશભેત 
તભાભ ઉય પેરાએરી છે, શુ ં નેચય અને તફીમતભા ં
એલી વભજ અને ળક્તત છે ? કે એલી નાજુક ફાફતને 
વભજે અને છી તેને મોનમ યીતે ગોઠલે , એટલુ ં જ 
નશં, ણ કેલી ફાફતની જફૃયત ડળે અને કેભ અને 
કેલી તયકીફ કયે તો ફધુ ંવશરેાઈથી થળે તેની તેને શુ ં
ખફય ? એલા ખમારથી તૌફા કયો. 

અમ મપુઝ્ઝર, જો તભે બંત ઉય કોઈ ણચત્ર 
દોયેલુ ં જુઓ અને કોઈ કશ ે કે આ ણચત્ર તેની ભેે 
આોઆ ફની ગયુ ં છે, તેને કોઈએ ફનાલેર નથી. 
તો તભે એ લાતને વાચી ભાનળો ? નશં, ક્યાયેમ નશં 
ભાનો. ફરકે તભે તેની એ લાત વાબંીને શવળો અને 
એભ કશળેો કે એવુ ંકદી ફને જ નશં, અને તે ળક્ય જ 
નથી. જ્માયે આણે એક મનજીલ ણચત્રને તેની ભેે 
આોઆ (યંગ કે ળાશી લગય) ફની ગએલુ ંભાનતા 
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નથી તો છી ઇડવાન જે જીલતો જાગતો, ફોરતો - 
ચારતો (જાશયે અને આંમતયક અનેક અજફ - ગજફની 
ળક્તતઓ ધયાલનાયો) છે, તેને આોઆ ફની ગએરો 
કઈ યીતે ભાનો છો ? 

જાનદાય (ઇડવાન, પ્રાણીઓ, શ ુ - ખંીઓ) 
ખાઈ - ીલે છે, તેના ળયીયના અલમલો લધતા જામ 
છે અને તે અમકુ (મનમશ્ચત) પ્રભાણભા ં લધ્મા છી 
આગ કેભ લધતા નથી  જો કે તેને ખોયાક અને ાણી 
તો મનમભીત ભતુ ંજ યશ ે છે. શુ ંઆભા ંકોઈ દશકભત 
વભાએરી નથી ? અરફત્ત  આભા ં દશકભત વભાએરી 
છે. જો તેના ળયીયના  અલમલો શભેંળા લધતા જ યશ ે
તો તેની રફંાઈ એટરી ફધી લધાયે લધી જામ કે જેના 
કાયણે ઘણી ખયાફીઓ ઉત્ન્ન થામ. તે દશકભત 
લાાએ દયેક ફાફતો તેની ભસ્રેશત અને દશકભતથી 
ૈદા કયી છે. તેણે ઇડવાનને જેટરી જફૃયત શતી તેટરી 
જ તકરીપ આી છે. જો તે જયા ણ તકરીપ ન 
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આત, તો તેણે આેર નેઅભતની કોઈ કર ન થાત, 

તેભજ ળયીયભા ંદદા , ફીભાયી લગેયે ન આત તો રોકો 
ખયાફ કાભોથી ન ફચત અને અલ્રાશ તઆરાની 
વાભે ઝૂકત ણ નશં રોકો વાથે ભશયેફાની બયુા લતાન 
ણ ન કયત. શુ ંતભે એ નથી જોતા કે જ્માયે કોઈને 
ઈજાને કાયણે દદા  થામ છે ત્માયે તે ખદુા ાવે આજીઝી 
અને નમ્રતા વાથે દુઆ કયે છે અને વદકો ખમયાત 
ણ કયે છે. 

ઇડવાનના અંગને કાઈં ણ રાગે તો તકરીપ 
અને ઈજા થામ છે, તેભા ં ણ ભસ્રેશત છે કે અગય 
કોઈ લચુ્ચો ફદભાળ ભાણવ કાઈં ગનુાશનુ ંકાભ કયે તો 
ફાદળાશ તેને મળક્ષા કયી ળકે, અને રાગતે નશં તો 
ઈજા ન થાત તો કેલી યીતે વજા કયી ળકત ? તેભજ 
નાના ફચ્ચા ઇલ્ભ અને હનુ્નય કેલી યીતે ળીખત ? આ 
ણખદભતગાયો ોતાના ભાણરકનો હકુભ કેલી યીતે 
ભાનત ? જાનદાયોભા ંનય અને ભાદા ફે ૈદા ક્યાા છે, 
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જો પતત નય અથલા ભાદા ૈદા થાત તો તેની 
લળંવપૃ્ધ્ધ ન થાત અને ટૂંક મદુ્દતભા ં નાળ થઈ જાત, 

તેથી નય અને ભાદા ફનેં ૈદા થામ છે, અને ભદા  અને 
ઔયત ઉભય રામક થામ છે ત્માયે ભદા ને દાઢી ઉગે છે 
અને ઔયતને ઉગતી નથી. તેનુ ં શુ ં કાયણ છે ? અને 
તેભા ં શુ ં ભસ્રેશત છે ? તો તે મલળે જાણવુ ં કે 
યલયદીગાયે ભયદને વત્તામધળ અને ઔયતને તાફેદાય 
ફનાલી છે, તેની જીલનવગંીની તયીકે છે તેથી ભયદને 
દાઢી આી કે તેનો યોઆફ અને પ્રબાલ યશ,ે અને 
ઔયતને ન આી કે તેથી ચશયેો ખફુસયૂત અને તમાયો 
યશ,ે (તેથી ભદા  તેણીને ચાહ્યા કયે, નપયત થામ નશં) 
તો તે ભાણરકે ફનાલેરી ફાફત કેલી કેલી દશકભત 
બયેરી છે ? તેભા ં કોઈ ણ ખાભી દેખામ છે ? નશં 
ણફલ્કુર નશં, જે ચીજની જેને જેટરી જફૃયત તેટરીજ 
ફનાલી અને આી છે અને જેની જફૃયત નથી તે ન 
આી, જેભકે ઉયની જ ફાફત કે ભયદ ભાટે દાઢીની 
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જફૃયત શતી તો આી અને ઔયત ભાટે જફૃયત ન શતી 
તો ન આી. 

મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે અશં સધુી લાત થઈ ત્મા ં
ઝોશયની નભાઝનો વભમ થમો તેથી આકા નભાઝ 
ડલા ભાટે ઊબા થમા અને પયભાવ્યુ ં કે આલતી કારે 
વલાયે ઇડળાઅલ્રાશ ભાયી ાવે આલજો. હુ ં શઝયત 
ાવેથી એલી ભાઅયેપતની લાતો વાબંીને ફહુ જ 
ખળુ થતો થતો ાછો ગમો, અને ભાયા આકાએ એલી 
એલી નેઅભતો આી તેથી આખી યાત ફહુ જ ખળુીભા ં
વાય થઈ. 

 

 

 

 

 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  1 5 4                      V I S I T  U S  

પ્રકયણ - ૩૨ 

ફીજી ફેઠકભા ંઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ 
પયભાલેરી ફાફતો 

મપુઝ્ઝર કશ ેછે કે જ્માયે વલાય થઈ ત્માયે હુ ં
ભાયા આકાની ણખદભતભા ં ગમો. આે પયભાવ્યુ ં તેના 
જ ભાટે તભાભ લખાણ અને તાયીપ છે કે જે ઝભાનાને 
ગમતભા ં યાખનાય અને તેની તદફીય કયનાય છે, અને 
દુમનમાના ક્રભને એક દયજા છી ફીજા દયજાભા,ં અને 
એક દુમનમા છી ફીજી દુમનમા (આખેયત) ને 
ફનાલનાય છે કે તેથી નેક રોકોને નેકીનો અને ખયાફ 
રોકોને તેભની બયૂાઈનો ફદરો આે. કેભકે તે આદદર 
છે, તે ઇડવાન ઉય જયા ણ ઝુલ્ભ કયતો નથી, ણ 
ઇડવાન ોતે જ ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કયે છે, 

અને તે મલળે ખદુાએ ોતે જ કુયઆને ળયીપભા ં
પયભાવ્યુ ં છે કે હુ ં કોઈ ઉય યજકણ (ઝયાા) ફયાફય 
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ઝુલ્ભ કયતો નથી, ણ ઇડવાન ોતેજ ોતાના નપવ 
ઉય ઝુલ્ભ કયે છે,  અને તે મલળે ણ ખદુા પયભાલે છે 
કે જે કોઈ એક યજકણની ફયાફય ફદી કયળે તો તે 
તેનો ફદરો ાભળે. એ જ પ્રભાણે તેની દકતાફ 
(કુયઆને ળયીપ)ભા ં ફીજી આમતો ણ છે કે જેભા ં
તભાભ ચીજોની મલગત અને ખરુાવા આલાભા ં
આલેર છે. તેની આગ કે ાછ જૂઠ આલી ળકત ુ ં
નથી તે શકીભ તાયીપ થએરાએ ભોકરેરી દકતાફ છે, 

અને તેથી જ વૈમદે આરભ ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો 
અરહશ ેલઆરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્યુ ંછે કે એ તભાયા 
આ’ભાર તભોને જ ાછા આલાભા ં આલળે, (એટરે 
તભાયા આ’ભારથી ખદુાને કોઈ ણ પામદો નશં ભે, 

તેનો નપો નકુવાન તભોને જ ભળે.) 

છી ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ થોડીક લાય 
ભાથુ ં નભાલીને પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, આ 
ભાનલજાત દુ:ખી અને ભાગાથી બટકેરી છે, આંધી છે, 
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દીલાની છે. ોતાના અલા ભતભા ંચારે છે, ોતાના 
ળૈતાન અને બભાલનાયાઓની ૈયલી કયે છે, તેઓ 
છતી આંખે આંધા છે. કાઈં જોઈ ળકતા નથી. તેભજ 
છતી જીબે મ ૂગંા છે, કાઈં વભજતા નથી, તેભજ છતા ં
કાને ફશયેા છે, કાઈં વાબંતા નથી, ોતાની ડતીભા ં
જ ખળુ છે, તેઓ એભ ભાને છે કે અભો દશદામત ામ્મા 
છીએ ણ તેઓ અક્કરલાાઓના દયજાથી મલમખુ 
થએરા ગદંા અને નજજવ રોકોનો ચાયો ચયે છે. (એટરે 
લાદશમાત ભાણવો જેભ બભાલે તેભ બભે છે અને કશ ેછે 
કે ખદુા તો છે જ નશં, આરભની તભાભ ચીજો 
આોઆ થઈ ગઈ છે.) જાણે તેઓ અચાનક ભૌત 
આલલાથી મનબામ છે, અને ફદરો ભલાનો જ નથી, 
અપવોવ કેટરા દયજે ફદફખ્ત છે ? તેઓની મવુીફત 
કેટરી રાફંી અને તેઓ કેલી વખત ફરા બોગલળે ? 

જે દદલવે (કમાભતભા)ં કોઈ દોસ્ત કોઈ દોસ્તને કાઈં 
પામદો શંચાડી નશં ળકે, તે દદલવે જેભના ઉય 
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અલ્રાશ યશભે કયે તે મવલામના કોઈની ભદદ કયલાભા ં
નશં આલે. 

મપુઝ્ઝર આ વાબંી યડલા રાનમા. આે 
પયભાવ્યુ ં: ત ુ ંયડ નશં, કેભકે તં શકને સ્લીકાયી રીધ ુછે. 
તેથી (ગભુયાશ થલાથી) ફચી ગમો અને નજાત ામ્મો 
કે તં ભાઅયેપત (અલ્રાશની ઓખ) શામવર કયી 
રીધી. 
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પ્રકયણ - ૩૩ 

પ્રાણીઓ મલળે 
આે પયભાવ્યુ ં : કે હુ ં તભોને શલે પ્રાણીઓ 

મલળેની મલગત જણાવુ ંકે જેલી યીતે ફીજાઓના શારથી 
લાકેપ થમા તેલી જ યીતે તેઓના મલળે જણાવુ.ં 

પ્રાણીઓના વર્જન ઉય મલચાય કયો કે તેઓને 
થ્થય જેલા વખત એટરા ભાટે ફનાવ્મા નથી કે 
તેઓનુ ંઅંગ લી ળકે, જો એભ ન શોત તો લી ન 
ળકત અને કાભ કયી ન ળકત, તેભજ એકદભ નયભ 
અને ોચા ણ ફનાવ્મા નશં, કેભકે જો ોચા શોત તો 
ઊબા યશી ન ળકત તેભજ બાય ઉાડી ન ળતત, તો 
એલા એલા કાયણથી લચરા દયજાના ફનાવ્મા, 
તેઓભા ં ભાવં યાખ્યુ,ં તેને વખત શાડકાથી ભજબતૂ 
કમાા, જાડા આલયણ યાખ્મા, એકફીજા વાધંા ભેવ્મા કે 
લી ળકે, ઉય ચાભડુ ંશયેાવ્યુ ં કે તેભા ંતભાભ અંગ 
ઢંકાએલુ ંયશ.ે 
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રોકો જ્માયે રાકડાના તૂા ફનાલે છે, તેના ઉય 
દોયા અને વોમ થકી કડુ ંવીલે છે, છી તૂફંૄ ઊભુ ં
કયીને તેના ઉય યંગ કયી ખફૂસયુત કયે છે, તો કોઈ 
એને કશ ે કે આોઆ તૈમાય થયુ ં છે.તો કોઈ કબરૂ 
નશં કયે, એ છતા ં કે તેભા ં શારલા, ચારલા, પયલા, 
ફોરલાની કંઈ ણ ળક્તત નથી, તો નજીલી ચીજને તો 
કોઈએ ફનાવ્મા મલના ફની શોમ તે સ્લીકાયતા નથી. 
આ શાડકા, ચાભડા અને ભાવંથી ફનેરા શૈલાન કે જેભા ં
જીલ છે, ળક્તત છે, શયે પયે છે, તેને કેભ કશો છો કે 
આોઆ ફનેરા છે ? જ્માયે એ તૂા આોઆ 
ફની ળકે નશં ત્માયે આ પ્રાણીઓ તો કોઈ યીતે 
આોઆ થઈ ફનલાના જ નથી. 

પ્રાણીઓને આંખ કાન મલ.એટરા ભાટે આેરા 
છે કે ઇડવાન તેઓથી ોતાની જફૃીમાતો જેભકે 
મવુાપયીભા,ં ખેતી કાભભા ંઉમોગ કયી ળકે. તેઓ ણ 
ોતાના કાભ કયી ળકે, અગય આંખ કાન આલાભા ંન 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  1 6 0                      V I S I T  U S  

આલત તો ઇડવાન તેઓથી ોતાની ઇચ્છા યૂી કયી ન 
ળતત, ઇડવાન જેલી ઊંડી વભજળક્તત અને અક્કર 
તેઓને આલાભા ંઆલી નથી. તેભા ંણ તે ભાણરકની 
ખાવ ભસ્રેશત છે, અને તે એ કે જો ઇડવાન જેલી તેને 
અક્કર શોમ તો તે ઇડવાનની તાફેદાયી કયે જ નશં, 
ઇડવાનને કાભ આલે જ નશં, જ્માયે અક્કર નથી ત્માયે 
ઇડવાનનો બાય ઉાડે અને તેઓને તાફે યશ ેછે.  

જો આ ફાફતભા ંકોઈ એલો એઅતેયાઝ કયે કે 
ગરુાભોને અક્કર વભજ ફધુ ંજ છે છતા ંતે ફીજાઓની 
તાફેદાયી કયે છે, કાભ કયે છે, બાય ઉાડે છે તો જો 
શૈલાનોભા ં ણ અક્કર શોત તો તેઓ ણ ગરુાભની 
જેભ કાભ કયત, તો તેનો જલાફ એ છે કે ગરુાભો ઘણે 
બાગે કોઈ ખળુીથી કાભ ક્યાા કયતા ં નથી, ઉયાતં 
કોઈના ઉશ્કેયલાથી ઉશ્કેયામ છે અને કાભ કયતા ંનથી, 
તોપાન કયે છે, તો પ્રાણીઓને અક્કર આત તો તેઓ 
ણ એભ જ કયત, અને એક પ્રાણી જે કાભ કયે છે તે 
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દવ ભાણવથી ણ લધાયે કાભ કયી આે છે, અને 
તેથી ઇડવાનને ફીજા કાભો કયલાની ફુયવત ણ યશ ે
છે, અને તકરીપ ણ ઉાડલી નથી ડતી, ભતરફ 
એ કે પ્રાણીઓને અક્કર અને વભજ મલનાના ૈદા ક્યાા 
કે તેથી તેઓ ઇડવાનના ભદદગાય થામ અને બાયે 
બાયે ફોજ ઊંચતલા મલ. ના કાભ કયી આે. 

શલે પ્રાણીઓને એક જેલા જ જેભ ઇડવાન છે 
તેભ ન કયતા ં જુદી જુદી યીતના ૈદા ક્યાા છે. તેભા ં
ણ ભસ્રેશત વભાએરી છે, ઇડવાનને ચણવુ,ં વીલવુ,ં 
ઘડવુ ં મલ. કાભ કયલાની જફૃયત ડે તેથી તેઓ ભાટે 
શોી શથેી ફનાલીને આંગીઓ વાધંા લાી 
ફનાલી કે તેનાથી શમથમાય કડી ળકે. ભાવંાશાયી 
પ્રાણીનો ખોયાક ભાવંનો શોમ તેથી તેઓની ફનાલટ 
જુદી જ યીતની કયી, તેને દાતં વખત જંા, જંાભા ં
રાફંા નખ, શોા ભોઢા અને શથેી લી ળકે તેલી 
ફનાલી કે તેથી મળકાયને કડી ળકે, ણ તેનાથી 
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લણલા ઘડલાનુ ં કાભ થઈ ળકે નશં અને તેને તેની 
જફૃયત જ ન શતી. 

ળાકાશયી, ાદંડા અને ઘાવ ખાનાયા 
પ્રાણીઓને નખ અને જંા આતમા નશં, યંત ુ ખયી 
અને ડાફરા ફનાવ્મા. કેભકે તેઓને મળકાયની જફૃયત 
નથી, અને જભીન ઉય ચારલાથી ઈજા થામ નશં, 
અને ફયાફય ચારી ળકે, અને જે ખંીઓ મળકાય કયીને 
ખામ છે તેઓ ભાટે ણ નખલાા જંા ફનાવ્મા, તો 
જે પ્રાણી ઘાવ મલ. ખામ છે તેઓને મળકાયી જંા અને 
નખ આત તો નકાભા શતા, અને ભાવં ખાનાયા 
શૈલાનોને ખયી આી શોત તો તે નકાભી થઈ જાત અને 
મળકાય કયી ન ળતત, તો એ દયેક જાતના શૈલાનોને 
તેઓની જફૃયતલાા શાથ ગ ભળ્મા કે તેથી ોતાની 
જજદંગી આવાનીથી બોગલે અને ગજુાયો કયી ળકે.  

ઇડવાનના ફાકો અને પ્રાણીઓના ફચ્ચાભા ં
એ તપાલત યાખ્મો કે પ્રાણીઓના ફચ્ચા જડભ ાભતા 
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જ ચારલા રાગે છે કે જો તેઓ ચારત નશં તો તેને 
કોણ ઉાડત ? તેઓ ોત ોતાની ભાની ાછ ચારે 
છે, અગય એભ ન કયત તો પ્રાણીને એટરી વભજણ કે 
એલા અલમલ આતમા નથી કે ફચ્ચાને ઉાડીને તેડીને 
શયે પયે, તે જ પ્રભાણે કેટરાકં ખંીના ફચ્ચાઓ 
ઈંડાભાથંી નીકે કે ખાલા, પયલા રાગે છે. 

એ જ પ્રભાણે ખંીઓની મલગત છે કે કેટરાકં 
ભજબતૂ ફાધંાના ખંીના ફચ્ચા ઈંડાભાથંી નીકે કે 
તયત જ ખાલા શયલા પયલા રાગે છે. કેટરાકં અળતત 
ખંીના ફચ્ચાઓ તયત શયી પયી ળકતા નથી અને 
કુભા શોમ છે. તેથી ભાતાઓના દદરભા ં એલી 
ભોશબ્ફત નાખી છે કે તે ખોયાક ળોધી રાલીને તેના 
ભોઢાભા ંનાખીને ખલયાલે છે. 

કેટરાકં ખંીને ઘણા ફચ્ચા શોમ છે. જેભકે 
ભયઘી, અને કેટરાકંને ફે જ થામ છે. જેભકે કબતૂય, તો 
ભયઘીને દાણા રાલીને ખલયાલલા ડતા નથી. એ તો 
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ઈંડાભાથંી ફચ્ચા નીકે કે તયત ચારલા, પયલા અને 
ખાલા રાગે છે. તેથી તે ઘણા શોલાથી તકરીપ થતી 
નથી અને કબતૂયના ફચ્ચાને અમકુ મદુ્દત સધુી 
રાલીને ખલયાલવુ ંડે છે. તેથી ફે જ ફચ્ચા થામ છે, 

જો લધાયે શોમ તો તભાભને ક્યાથંી ખલયાલી ળકે ? તે 
શકીભ અને અરીભે વલેને તેની જફૃયત પ્રભાણે જ 
જફૃયી ચીજો આી છે. 

શૈલાનોના ગ ચાય ફનાવ્મા, કેભકે જો ફે શોમ 
તો તેઓનુ ંચારવુ ંબાયે થઈ ડે, ચારી ળકે જ નશં. 
ચારતી લખતે એક તયપના ફનેં ગ ઉાડતા નથી 
એક એક ફાજુનો અલો વલો (ડાફો જભણો) ગ 
ઉાડે છે. તેથી તે ચારી ળકે છે. જો એક તયપના ફનેં 
ગ ઉાડે તો ડી જામ. 

જેને જે જે કાભ વંલાભા ંઆવ્યુ ં તે કમે જામ 
છે, ગધેડા ઉય બાય રાદલાભા ંઆલે છે તે ઉાડીને 
ચારે છે, ઘોડા ઉય વલાયી કયલાભા ં આલે છે તે 
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વલાયને રઈને ચારે છે. ઊંટ એટલુ ં કાભ કયે છે કે 
ઘણા ફધા ભાણવો બેગા થઈને કયે તો જ થઈ ળકે. જો 
ઊંટ ઇડવાનના કબ્જાભા ંન યશ ેતો તે કઈ યીતે ળક્ય 
ફનતે ? ણ તેનાભા ંએલી નમ્રતા છે કે એક ફચ્ચાના 
શાથભા ં ભેશાય - દોયી આો તો ણ ચારે છે, તેની 
તાફેદાયી કયે છે, ફદ કેલી યીતે ોતાના ભાણરકની 
તાફેદાયી કયે છે ? કે જ્માયે તેના ગા ઉય જોતફૃ 
યાખે ત્માયે તે ખેતયભા ંચારલા રાગે છે.  

ઘેટાઓ ષુ્ક શોલા છતા ચયાલનાયને તાફે 
યશ ે છે, જો એકેક જુદા જુદા મલખેયાઈ જામ તો તે કેભ 
ચરાલી ળકે ? એ જ પ્રભાણે તભાભ પ્રાણીઓ 
ઇડવાનની તાફેદાયી કયે છે અને ોતોતાની 
રામકાત મજુફનુ ં કાભ કયી આે છે તે કેભ ? એ 
એટરા જ ભાટે કે અક્કર અને યૂી વભજ નથી, જો 
ઇડવાન જેલી અક્કર શોત તો તેઓ કદી ઇડવાનને 
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તાફે ન યશતે, અને તેઓના કાભ કયી ન આત, 

કડલા જાત તો બાગી જાત શઠ કયત મલ. મલ. 
એ જ પ્રભાણે પાડી ખાનાય શૈલાન જેભકે મવશં, 

ણચત્તા, યંછ મલ. ને અક્કર શોતે તો બેગા થઈને ઇડવાન 
ઉય ચડાઈ કયત અને તેભના મળકાય સધુી શંચલા 
ન દેત. અને ઇડવાન તેભનો વાભનો કયી ન ળકત, 

ણ જુઓ તેઓ એલા ળક્તતળાી શોલા છતા તેઓભા ં
ઇડવાનનો ડય છે કે જગંરોભા ંછુાતા પયે છે, ોતાનો 
ખોયાક ળોધલા દદલવે નીકતા નથી, ણ યાતના 
નીકે છે. જો આ પ્રભાણે તેઓને ડયોક ન ફનાલત 
તો તેઓ રોકોની લસ્તીભા ંઆલીને રોકોને ફહુ જ ઈજા 
આત, રોકોના ઘયોભા ં ઘવૂી ઘવૂીને શયેાન યેળાન 
કયત. 

તભાભ પ્રાણીઓભા ંખાવ કયીને કુતયાભા ંએક 
ખાવ મલળેતા યાખલાભા ં આલી છે કે તે ોતાના 
ભાણરક ઉય ભશયેફાન યશ ેછે, તેની ભદદ અને યક્ષણ 
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કયે છે. તેના ઘયના યક્ષણ ભાટે ઘયની ચાયે ફાજુ 
યાતના લખતે પયે છે અને ચોકી કયે છે. ચોય આલે તો 
તેના ઉય હુભરો કયે છે, ોતાના ભાણરકની જાન, 

ભાર, ફચ્ચાઓ ભાટે એટરી કાજી અને કોમળળ કયે છે 
કે ોતાની જાન ણ દપદા કયી નાખે છે, અને ઘણી જ 
ભોશબ્ફત યાખે છે તેની વાથે ભખૂ અને તયવ વશન કયે 
છે, તો કુતયાભા ંએલા ગણુ ળા ભાટે આતમા ? તે એટરા 
જ ભાટે કે ઇડવાનની દશપાઝત કયે, કુતયાના દાતં 
વખત, જંા ભજબતૂ અને અલાજ ણફશાભણો એટરા 
ભાટે છે કે ચોય તેનાથી ડયે અને જે ચીજ ચોય રેલા 
ચાશ ેછે તે રઈ ન ળકે. 

ચાય ગલાા પ્રાણીઓ મલળે મલચાય કયો કે 
તેઓના ચશયેા કેલા ફનાવ્મા છે ? તેઓને આંખો વાભે 
યાખેરી છે તેથી ચારતા ચારતા બંત મલ. ની વાથે 
ટકયાઈ ન જામ અથલા ખાડાભા ંડી ન જામ. તેઓના 
ભોઢા નીચેના બાગભા ં ચીયેરા છે તે એટરા ભાટે કે 
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જભીન ઉયથી ચાયો ઉાડી ળકે, જો ઇડવાનની જેલા 
ભોઢા ફનાલત તો તેઓ કાઈં ઉાડી ન ળકત, અને 
ઇડવાનને શાથ છે તેથી તેના ભાટે ભોઢા જુદી જાતના 
ફનાવ્મા કે શાથે ઉાડીને ભોઢાભા ંયાખે, અને ઇડવાનને 
ભાટે આ એક મલળેતા આી છે, અને પ્રાણીઓને 
રાફંા રાફંા શોઠ એટરા ભાટે આતમા કે દૂયની ચીજને 
રઈ ળકે, તેઓને છૂડી આી તેભા ં ણ કેટરીક 
ભસ્રેશત અને ખફૂી વભાએરી છે, એતતો એ કે છૂડી 
થકી તેઓની ળયભની ફનેં જનમાઓ ઢાકેંરી યશ,ે ફીજી 
એ કે તેઓના અંગ ઉય ફેવતી ભાખી મલ.ને તે થકી 
ઊડાડલા થામ, ઉયાતં ફનેં ફાજુએ છૂડી 
શરાલલાથી તેઓને એક જાતનો આયાભ ભે છે. એ 
મવલામ ફીજા ણ પામદા છે. જેભકે કોઈ લખતે 
કીચડભા ં પવાઈ જામ તો  ૂછં થકી ફશાય કાઢલાભા ં
આલે છે. એ શૈલાનોની ીઠ ગો એટરા ભાટે ફનાલી 
કે તેઓની ઉય ઇડવાન ફેવી ળકે. તેભજ તેઓની 
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ભાદાની ળયભની જનમા ાછ ફનાલી છે તેભા ંણ 
ખાવ ભસ્રેશત છે. વભાગભની સમુલધાની ફાફત જે 
થોડા મલચાયભા ં વભજામ એભ શોલાથી અભો તયજૂભો 
કયતા ંનથી. 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ,ં શાથીની 
સ ૂઢં મલળે મલચાય કયો અને જુઓ કે તેભા ં કેલી ફાયીક 
દશકભત યાખેરી છે  સ ૂઢં દ્વાયા ખોયાક ાણી રે છે. તે 
(સ ૂઢં) થકી ઉાડીને ભોઢાભા ં મકેૂ છે. અગય સ ૂઢં ન 
શોત તો શાથી કોઈ ચીજ બંમથી ઉાડી ન ળકત, તો 
શાથીને ફીજા શૈલાનોની જેભ રાફંી ગયદન નથી ત્માયે 
તેના ફદરાભા સ ૂઢં કોણે આી ? તેણે જ આી કે જે 
ોતાની ભખ્લકૂ ઉય ફહુ જ ભશયેફાન છે. તો એલા 
કામભર દશકભતલાાએ ફનાવ્મા મલના એલી ચીજ કેલી 
યીતે ફને ? આ ઝાણરભ નેચયી, દશયી (નાક્સ્તકો) કશ ે
છે કે આોઆ થઈ ગયુ.ં 
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જો શાથી મલળે કોઈ એભ છેૂ કે ફીજા 
શૈલાનોની જેભ તેની ગયદન રાફંી ળા ભાટે કયી નશં ? 

તો તેનો જલાફ એ છે કે તેનુ ંભાથ ુઘણ ુજાડુ અને બાયે 
તેભજ કાન ણ ભોટા ને બાયે તેની રાફંી ગયદન 
વાથે જોડત તો તેની ગયદનને ફહુ જ બાય વશલેો 
ડત અને તેને ઘણી તકરીપ થાત. તેથી ધડ વાથે 
ભાથ ુઅને કાન જોડીને રાફંી સ ૂઢં ફનાલી કે તભાભ 
કાભ આવાનીથી થામ, અને શાથણીની ળયભની જનમા 
ફીજા શૈલાનો કયતા ંજુદી જ યીતે ગોઠલી છે અને તેભા ં
ણ ઘણી ખફૂી યાખી છે, કે જફૃયત લખતે ઉય આલી 
ળકે મલ. 

ણઝયાપ એક મલણચત્ર ફનાલટનુ ં શૈલાન છે. તે 
મલળે આ પયભાલે છે મલચાય કયો કે કેલી યીતે જુદી 
જુદી જાતના તેના અલમલ ફનાવ્મા છે ? ભાથ ુઘોડા 
જેવ,ુ ગયદન ઊંટ જેલી, ખયી ગામ જેલી, ચાભડુ ણચત્તા 
જેવુ,ં એલા જુદા જુદા શૈલાનો જેલા અલમલ લાા 
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શૈલાનને ોતાની કામભર કુદયતથી ફનાવ્યુ ંછે તે મલળે 
કેટરાકં નાદાન અને જાદશરો કે જેઓને ખદુાની 
ભાઅયેપત નથી, તેઓ એવ ુ અનભુાન કયે છે કે એક 
ભાદા વાથે જુદી જુદી જાતના નય ભલાથી એવ ુફચ્ચુ ં
ૈદા થામ છે અને કશ ે છે કે જ્માયે જુદી જુદી જાતના 
શૈલાન ઘાટ ઉય ાણી ીલા આલે છે ત્માયે જુદી જુદી 
જાતના નયો, જુદી જુદી જાતની ભાદા વાથે ભે છે, 

તેથી એભ થામ છે, ણ એ લાત તેઓની ગરત છે. 
તદૃન જુદી જુદી જાતના નયો ભાદા આવભા ંભતા 
જ નથી. જેભકે ઘોડો વાઢંણી વાથે, અને ઊંટ ગામ 
વાથે એભ થતુ ંજ નથી. શા જે શૈલાન આવભા ંભતા 
છે જેભકે ઘોડો ગધેડી વાથે ભે છે અને તેથી ખચ્ચય 
ૈદા થામ છે, ઇત્માદી અને અગય એભ થય ુશોમ તો 
ણ એભ ફને નશં કે ત્રણ ચાય જાતના શૈલાનોના 
અલમલ જેલા જુદા જુદા અલમલ ૈદા થામ કે ઘોડાનુ ં
ભાથુ,ં ઊંટની ગયદન, ચીત્તાનુ ંચાભડુ,ં ફલ્કે એ તો એ 
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ફનેંને ભતુ ં ત્રીજી જાતનુ ં થામ. જેભકે ખચ્ચયના 
તભાભ અલમલ ગઘેડા અને ઘોડાને ભતા આલે છે, 

તેભજ એનો અલાજ ણ એ ફનેંને ભતો છે, વાયાળં 
એ કે ણઝયાપને એ ભાણરક ોતાની કામભર કુદયતથી જ 
એલી મલણચત્ર અને અજાએફ કાયીગયીથી ફનાલેર છે, 

અને તેભા ંણ એ ભસ્રેશત વભાએરી છે કે તેના ફદંા 
જાણી રે કે તે ખદુા કોઈ યીતે અળતત નથી તે જેભ 
અને જેવ ુચાશ ેતેવ ુૈદા કયી ળકે છે. 

એ ણ ધ્માનભા ં યશ ે કે તે ભાણરક એલો 
કામભર કુદયત અને દશકભતલાો છે કે તે જે શૈલાનને 
ચાશ ેતેના એક જ જાતના અલમલ કયે અને જેના ચાશ ે
તેના જુદી જુદી જાતના અલમલ ફનાલે છે કે રોકો 
વભજે કે તે કોઈ ચીજ કે કાયીગયીથી અળતત નથી. 
શલે એ ણઝયાપની ફીજી ફાફત કે તેની ગયદન લધાયે 
રાફંી છે, તો તે એટરા ભાટે કે તેની ૈદાઈળની અને 
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ચયલાની જનમાભા ંઝાડ, ઊંચા અને રાફંા રાફંા છે, તો 
ટૂંકી ગયદન શોત તો ચાયો ચયી ન ળકત. 

શલે લાદંયા મલળે જાણો કે તેના અલમલ ભોટા 
બાગે ઇડવાનને ભતા છે, તેનુ ંભાથ ુખબા છાતી તેભજ 
ખાનગી અલમલ ઇડવાન જેલા છે. ઉયાતં તેને 
કેટરીક વભજળક્તત ણ આી છે કે તેથી તે ોતાના 
ાનાયની લાતો વભજી ળકે, અને ઇડવાનના કાભ 
જોઈને તે ણ તેલા કાભ કયે છે, તો ઇડવાનને તેથી 
નવીશત અને ળીખાભણ રેલાની એ ફાફત છે કે તે 
(ઇડવાન) ણ તેના જેલા છે જો ઇડવાનને અક્કર અને 
લાચા આી ન શોત તો તે ણ એક શૈલાન જ શતો 
ણ અક્કર વભજ મલ. આીને પઝીરત આી. 
લાદંયાના અંગભા ં કાઈંક લધાયો કમો છે તેથી 
ઇડવાનની જેલો તદૃન દેખામ નશં, જેભકે રાબં ુભોઢુ, 

છૂડી અને અંગ ઉય લાને લસ્ત્ર તયીકે ફનાવ્મા. 
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આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, આ શૈલાનો ઉય 
અલ્રાશ તઆરાની ભશયેફાની જુઓ કે તેઓના અંગ 
ઉય લસ્ત્ર તયીકે જુદી જુદી જાતના લા કેલા 
ફનાવ્મા છે ? કે ઠંડી મલ.થી ફચાલે. અને ગયખાને 
ફદરે તેઓને ખયી આી છે, તેભજ ઊંટ શાથીને ગાદી 
જેલી ચીજ આી છે કે તેથી ગ ઘવાલાથી યક્ષણભા ં
યશ.ે ખદુાની કેલી દશકભત છે કે તેઓને શાથ મલ. નથી 
આતમા, તેભજ તેભને વભજ નથી કે કડા જોડા મલ. 
ફનાલીને શયેે તેથી તેઓના અંગભા ંજ કડા જોડા 
મલ.ના ફદરાભા ંચારે એલી ચીજો ફનાલી આી, અને 
તે લાયંલાય ફદરલા અને ઊતાયલાની જફૃયત ન ડે 
તે ભાટે તેઓના અંગ વાથે ભેલી કે ભયલા સધુી 
કામભ યશ,ે અને ઇડવાનને ભાટે એલી ચીજો ન ફનાલી, 
યંત ુ લાલલી, લણલી, વીલલી, ફદરલી મલ. મલ. 
ભશનેત તેની ાછ રગાડી તેભા ંણ ઘણી ભસ્રેશત 
અને દશકભત છે કે ઇડવાન નલયો ન યશ,ે અને એ 
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કાભભા ં ભળગરૂ યશ,ે એ મવલામ તેના ભાટે એ 
આયાભની ફાફત ણ યાખી કે જુએ ત્માયે શયેે અને 
જુએ ત્માયે ઊતાયે, ઉયાતં ોતાના દદર વદં, 

ખળુનભુા ભયજી મજુફના ોળાક ફનાલે કે તેથી તેને 
રજ્જજત ભે અને ખળુી ણ થામ, એટલુ ંજ નશં એ 
ચીજો ફનાલલાના કાયણે  લેાય અને ધધંો ણ ચારે. 
અને જુદી જુદી જાતની કાયીગયીથી ફનાલે કે તેથી 
વાયી યીતે લેચાણ થામ અને ઇડવાન ભાટે ધધંો 
ફનાવ્મો છે તેથી એ યીતે ોતાનુ ંઅને ોતાના ફા 
ફચ્ચાનુ ંગજુયાન ચરાલે. 

અમ મપુઝ્ઝર, એ પ્રાણીઓભા ં ખદુાએ એક 
એલી ખફૂી ણ યાખી છે કે તેઓ ઘણે બાગે ભયલાને 
લખતે ોતાને ખાડા મલ. ભા ંછુાલી દે છે અને એ જ 
જનમાએ જઈને ભયે છે જો એભ ન શોત તો ફેશભુાય 
જગંરી જાનલયો જેભકે શયણ, ગામ તેભજ ણચત્તા, તેભજ 
ખંીઓ, કાગડા મલ. જો તેઓ જ્મા ંત્મા ંભયત તો ભોટા 
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ભોટા ઢગરા થઈ જતે અને દુગંધ અને ફદબ ૂ ચાયે 
તયપ પેરાઈ જલાના કાયણે યોગચાો પાટી નીકે અને 
ઇડવાનો ફીભાય થઈ જાત. કમાયેક જ જગંરી શ ુ કે 
ખંીનુ ંમયુદુ દેખાત ુશળે કે જેને કોઈએ પાડી ખાધ ુશોમ 
કે મળકાય થએર શોમ તેથી યખડત ુડય ુ શોમ. ફાકી 
દેખાતા નથી. દપન થલાનુ ં ઇડવાન પ્રાણી ાવેથી 
ળીખ્મો છે. જેભકે તે મલળે ખદુાએ તઆરાએ કુયઆને 
ળયીપભા ં પયભાવ્યુ ં છે કે જ્માયે કાણફરે શાણફરને કત્ર 
કમો ત્માયે તેણે જોયુ ં કે ફે કાગડા રડતા રડતા 
આવ્મા. એકે ફીજાને ભાયી નાખીને જભીનભા ં ખાડો 
ખોદીને તે મયુદાને દાટી દીધુ.ં એ જોઈને કાણફરે ણ 
ખાડો ખોદીને શાણફરને દપન કયી દીધો. 

ખદુાએ શૈલાનોને એલી વભજ આી છે કે જે 
ફાફતથી તે ફીભાય ડે અને તફીમત ફગડી જામ 
એલી ફાફતોથી તેણે શૈલાનોને ોતાની તફીમત 
વાચલલાની જે વભજળક્તત આી છે તે મલળે એક 
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દાખરો વાબંો કે ગલઝન (ફાયાવંગા) નાભનુ ં
જાનલય વાંને ખાઈ જામ છે અને તેથી તેને વખત 
તયવ રાગે છે તાલ કે વયોલયના દકનાયે આલીને 
ઉભ ુ યશ ે છે, વખત તયવ રાગલાથી ચીખત ુ યશ ે છે, 

ાણીની નજીક શોલા છતા ણ ાણી નથી ીત ુ.ં જો 
તે ાણી ીએ તો તેના ળયીયભા ં ઝેય પેરાઈ જામ, 

અને ભયલાના ડયથી તે ાણી ીત ુ ં નથી કે જેથી તે 
ભયી જલાથી ફચે છે. તો જુઓ કે નકુવાનથી ફચલા 
ભાટે અલ્રાશ ેતેને તયસ્મા યશલેા ભાટે કેલી વશનળક્તત 
અને વભજળક્તત આી છે.મળમાને જુઓ કે જ્માયે 
ખોયાક ભતો નથી ત્માયે ોતે ભયી ગએરા જેલી 
શારત ફનાલે છે અને ેટ ફુરાલી દે છે, તેથી ખંીઓ 
તેનુ ં ભાવં ખાલા તેની ઉય ડે છે તે લખતે ઝટ 
ભાયી તેને (ખંીને) કડીને ખાઈ જામ છે. 

ડોય્લ્પન નાભનુ ંજાનલય દદયમાભા ંયશ ેછે. તેનો 
ખોયાક ખંી છે, તે તેઓની યકુ્તત કયે છે કે એક 
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ભાછરીને ભાયી નાખે છે, તેથી તે ભાછરી તયે છે અને 
ોતે તે ભાછરીની નીચે છુાઈ યશ ે છે, અને ાણી 
ઉછાળ્મા કયે છે કે કોઈ ખંી તેને જોઈ ન ળકે. જ્માયે 
કોઈ ખંી એ ભાછરીને કડલા આલે ત્માયે ોતે 
એકદભ તે ખંીને કડી રે છે, તો એલી એલી 
તદફીયો એ શૈલાનોને કોણે ફતાલી ? તેણે જ કે જે 
તભાભ ભખ્લકૂની યોજીનો જામભન થમો છે. અને ભજકયૂ 
શૈલાનોને દોડીને મળકાય કયલાની ળક્તત નથી આી 
તેથી તેઓને મળકાય કયલાની આલી તદફીય મળખલી. 

અમ મપુઝ્ઝર, શૈલાનોભા ં મકૂાએરી વભજ 
ળક્તતભા ં મલચાય કયો કે એ કામભર દશકભતલાાએ 
તેઓના સ્લબાલભા ંજ ગોઠલી આેર છે, તેણે ોતાની 
ભખ્લકૂને નેઅભતો અાણ કયી છે. કોઈને ોતાની 
નેઅભતોથી ભશફેૃભ (લણંચત) યાખેર નથી. 

મપુઝઝરે અયજ કયી અઝદશાને લાદફૄ ળા 
ભાટે ઉાડી રે છે ? આે પયભાવ્યુ ંજો એભ ન શોમ તો 
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અઝદશા ઇડવાનોને ફહ ુજ ઈજા શંચાડે તેથી ખદુાએ 
લાદને તેના ઉય ભલક્કર કયુા કે તેને જુએ કે તયત 
ખંચી રે. 
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પ્રકયણ - ૩૪ 

કીડી, ભકોડા અને ખંીઓ મલળે 
છી મપુઝઝરે અયજ કયી, મા ભૌરા  આે 

શૈલાનોનો ફહ ુજ મલણચત્ર શાર ફમાન પયભાવ્મો કે તે 
નવીશત રેલાલાાઓ ભાટે નવીશત છે, શલે આ 
કીડી, ભકોડા અને ખંીઓનો શાર ફમાન પયભાલો. 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં : અમ 
મપુઝ્ઝર, આ નાની એલી કીડીઓને જુઓ કે તેભા ં
તેની બરાઈ ભાટેની કોઈ ચીજની ણ ખાભી નથી 
અને તેના ભાટે જે મનુામવફ છે તે તેભા ં ભૌજૂદ છે, 

ભોટા ભોટા શૈલાનોભા ંજે જે ચીજો છે તે તેભા ંણ છે, 

કીડીઓ ોતાની ખોયાકી બેગી કયલા ભાટે બેગી થઈ 
જામ છે, કેટરીક લખત એક દાણાને કેટરીક કીડીઓ 
બેગી થઈને ઉાડે છે અને દયભા ંરઈ જામ છે, કીડીઓ 
એ મલળે એક ફીજીની ભદદ કયે છે અને દયભા ં રઈ 
જલા છી ાણી શંચલાથી તે દાણા ઉગી જામ તો 
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તેણીઓના ખાલા ભાટે કાભ ન આલે, તેથી તે દાણાના 
કટકા કયીને યાખે છે કે તે ઉગલા ાભે નશં, અને 
જ્માયે એ કટકાને બીનાળ શંચે છે ત્માયે પેરાલીને 
સકૂલી નાખે છે, અને કીડીઓ ોતાના યશઠેાણ ભાટે 
ટેકયા અને ઊંચી જનમાઓ ઉય દય કયે છે. ાણી 
તેની ઉય ડલાથી ડુફાલી  ન નાખે, એ તભાભ 
ફાફત કીડીઓભા ં ખદુાએ બયી આી છે કે ોતાના 
યક્ષણ ભાટે એભ કયે છે. ફાકી ઇડવાન જેલી અક્કર 
નથી આી. તો આલી નાની કીડીભા ં એલી ખફૂીઓ 
અને કાયીગયી શુ ં આોઆ થઈ ગઈ ? નશં તેના 
ફનાલનાય વંણૂા કુદયતલાાએ ફનાલેર છે. 

ભોટા કયોણમાને જુઓ કે તેનો ખોયાક ભાખી 
છે, તે ોતાનો ખોયાક ભેલલા ભાટે કેલી યકુ્તત કયે છે 
કે તેને ભાખી આલલાની ખફય ડે કે તયુત જ ોતે 
મયુદા જેલો ફની જામ છે. ભાખી ાવે આલે તો ણ 
તેને કડલા ઊતાલ કયતો નથી અને જાણે ખફય જ 
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નથી એભ ળાતં ફેવી યશ ે છે. જ્માયે ભાખી ફયાફય 
ળામંતથી ફેવે છે ત્માયે શલે શલે ોતે કડી ળકે 
એટરો નજીક જઈને કુદકો ભાયીને કડી રે છે, અને 
કડમા છી તેની ઉય ોતાનુ ંઆખ ુઅંગ પેરાલી દે 
છે કે તે કોઈ યીતે છટકી ન જામ જ્મા ંસધુી ભાખીના 
ગ ઢીરા થઈ ન જામ અને મયુદા જેલી ફની ન જામ 
ત્મા ં સધુી એભ જ કડીને દાફી યાખે છે. છી ધીભે 
ધીભે તેને ખામ છે. તો શલે ફતાલો કે કયોણમાને એલી 
યકુ્તત અને મોજના કેલી યીતે આલડી ? શુ ંઆોઆ 
તેને એલી યકુ્તત સઝૂી ? શયણગજ નશં, યંત ુ ભોટા 
કામભર કુદયત (વંણૂા ળક્તતળાી) અને 
દશકભતલાાએ તેભા ં એ લાત મકૂી કે ોતાની યોજી 
એલી યકુ્તતથી ભેલે, ભોટા કયોણમાની યકુ્તત એલી છે 
કે એ કયોણમા જેલો જ શોમ છે, ફાકી જે જાા કયનાય 
કયોણમા છે તેઓ મળકાય ભાટે શરેે જાફૄ ફનાલે છે 
અને ોતે છુીને ફેવે છે, જ્માયે જાભા ંભાખી પવામ 
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છે ત્માયે ઝટ તેને કડી કયડે છે. તેથી તે ભયી જામ છે. 
છી તેને ખામ છે. ઇડવાન અક્કર અને વભજથી 
મળકાય કડલા જા મલ.ની ગોઠલણ કયીને કડે છે 
અને આ જીલડાભા ં અક્કર નથી ણ તેઓની યોજી 
ભાટે એ ખાણરકે તેઓભા ંએલી તદફીય ૈદા કયી આી 
છે. 

મલચાય કયો કે એ અળતત જીલડાભા ં કેલી 
યકુ્તત યાખલાભા ં આલી છે કે તેના જેલી તદફીય 
ઇડવાન શમથમાય અને તયકીફ મલના કયી ળકતો નથી. 
તભો આલા આલા કીડી મલ. અળતત નાના જીલડાઓને 
નકાભા ન વભજો. તેના ૈદા કયનાયે ઘણી દશકભત 
બયી છે. ફહ ુ જ કાયીગયી ગોઠલી છે (તે ઇડવાનને 
નવીશત અને ફોધાઠ રેલા રામક છે) એલી ચીજોથી 
ભોટા ભોટા ઉભદા ફોધાઠ ભાટે દાખરા આલા થામ 
છે અને એ શરકી ચીજથી ભોટી ચીજ ભાટે દાખરો 
આલાથી તે ભોટી ચીજની કદય ઓછી નથી થતી. 
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જેભકે વોનુ ં રોખડંથી તોલાભા ં આલે છે, અને 
રોખડંથી તોલાથી વોનાની દકંભત ઓછી નથી થતી. 
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પ્રકયણ - ૩૫ 

ખંીઓનો અશલેાર 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ખંીઓના 
અંગ તયપ અને તેની ફનાલટ તયપ નજય કયો તેને 
જભીન અને આવભાન લચ્ચે શલાભા ંઊડલાનુ ં મકુયા ય 
કયુા. તેથી તેઓના અંગ શલા અને અલમલો જોડેરા 
ફનાવ્મા, ચાય ગને ફદરે ફે ગ, અને ાચં 
આંગીઓને ફદરે ચાય આંગીઓ અને ેટ તથા 
કાના ફે છીરોને ફદરે એક છીર ફનાવ્યુ ં કે તેથી 
ફનેં કાભ ચારે છે, તેઓની છાતી ાતી અને 
ધાયદાય અને તેજ ફનાલી કે ઊડતી લખતે વાભેની 
શલા આડી આલી અટકાલે નશં, યંત ુ વશરેાઈથી 
વાય થામ, કેભકે લશાણને એલી યીતે ફનાલે છે કે 
આગના બાગ ાતા શોલાથી ાણીને કાી ળકે, 

ખંીઓની ફાજુ અને છૂડી ાવે રાફંી રાફંી ાખં 
અને ભજબતૂ ીછા એટરા ભાટે ફનાવ્મા કે તે થકી 
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અંગને ઉાડીને ઊડી ળકે, અને આખા ળયીયભા ંીછા 
ફનાવ્મા કે તેભા ંશલા બયાઈ ઊડલાભા ંઆવાની થામ. 
તેભનો ખોયાક ભાવં અને દાણા ક્યાા અને તે ભાટે 
દાતંની જફૃયત ન યશી. તેઓને દાતં ન આતમા. અને 
ખોયાક ઉાડલા અને લીણલા ભાટે ચાચં આી અને 
ભાવં મલ. ને કટકા કયીને ગી ળકે અને ચાચંને એલી 
વખત અને ધાયદાય કયી કે તેથી કટકા કયીને ગાભા ં
ઊતાયી ળકે, અને ચાવ્મા મલના ભાવના કટકા ને આખા 
દાણા ગી જામ તે શજભ થલા ભાટે. ેટભા ં ફહ ુ જ 
લધાયે ગયભી યાખી કે તે ગી જઈ શજભ થઈ જામ, 

જુઓ કે અંગયૂ મલ.ના ફી ઇડવાનના ેટભાથંી આખા 
નીકે છે અને ખંીઓના ેટભા ંએટરા ગી જામ છે 
કે તેનો ત્તો યશતેો નથી. 

એ મવલામ ખંીઓને એલા ફનાવ્મા કે તે ઈંડા 
આે, અને તેઓને ફીજા શઓુની જેભ ફચ્ચા થલાનુ ં
એટરા ભાટે કયુા નશં કે ેટભા ંફચ્ચુ ં યશ ે ભોટુ થામ 
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તેથી ઊડલાભા ં મશુ્કેરી ડત, અને ફચ્ચા થલા એ 
ભાટે એવ ુઠેયવ્ય ુકે ઈંડા બેગા થલાથી તે ઈંડાને વેલલા 
ભાટે એક, ફે, ત્રણ અઠલાદડમા તેના ઉય ફેવે ગયભી 
શંચાડે ત્માયે તે ઈંડાભા ં ફચ્ચુ ં ભોટુ થઈને ફશાય 
નીકે, અને ફશાય નીકે ત્માયે તેને ખોયાક ભાટે 
ફશાયથી ખાલાની ચીજ રાલીને તેઓને ધીભેથી 
ખલયાલે, તો એ ખંીઓને કાઈં અક્કર નથી તેભજ 
ઇડવાનની જેભ ફચ્ચાની જફૃયત નથી કે તેના થકી 
તેનો લળં અને નાભ ફાકી યશ.ે તેભજ તે ભોટા થમા 
છી ોતાને વશામફૃ ફનીને ોતાની યલયીળ 
કયળે તેલી ણ તેને આળા નથી શોતી, ણ તે ભાણરક 
તેઓભા ં એલી ખામવમત મકૂી કે ફચ્ચાઓ થલા અને 
ોતાની ળક્તતથી ખોયાક ભેલતા ળીખે ત્મા ં સધુી 
તેઓ યલયીળ કયે તો એ ભાણરકની કેલી ભસ્રેશત 
અને કુદયતને તે ફચ્ચા ઉય કેલી ભશયેફાની છે ?  
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ભયઘીને જુઓ કે ઈંડા વેલલા અને ફચ્ચા ૈદા 
કયલા કેટરી કાજી અને ઉભગં ધયાલે છે ? એ છતા 
તેના ઈંડા તેનાથી એક જનમા બેગા નથી થતા, ન તેના 
ભાટે ખાનગી ભાો શોમ છે, ણ જ્માયે ઈંડા આતમા 
છી ઈંડા વેલલાનો લખત થામ ત્માયે અંગ અને ાખંો 
ફુરાલે છે. ખાલાનુ ંએકદભ ઓછુ ંકયી નાખે છે. ોતાની 
યશલેાની જનમાએથી ોતાની ભેે શટતી નથી. 
ફજફયીથી બગાડો તે છતામં પયી ાછી આલી જામ 
છે. કુક કુક ક્યાા કયે છે, જ્માયે ઈંડા બેગા યાખી તેને 
ફતાલલાભા ં આલે છે ત્માયે તેના ઉય વેલલા ફેવી 
જામ છે અને ફચ્ચા થામ ત્મા ં સધુી ખાવ ુ ીવ ુ ઘણે 
બાગે ત્મજીને ત્મા ંજ લધાયે લખત ફેવી યશ ે છે. ફહ ુ
જફૃયત મલના ઉઠતી નથી, તો એટરી ફધી રાગણી ળા 
ભાટે ? તેને શુ ં? ણ તે એલા કામભર દશકભતલાાએ 
નવર લધલા અને ફાકી યશલેા ભાટે તેભા ં એલી 
રાગણી અને કાજી મકૂી છે, જો કુદયતી એલી જફૃયત 
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ન શોત તો કોણ એલી રાગણીઓ ૈદા કયાલી ળકત ? 

અને ઈંડા વેલલા ફેવાયલાનો ળોખ અાલી ળકત ? 

ઈંડા મલળે જયા મલચાય કયો કે તે કેલી ખફૂી અને 
દશકભતથી ફનાલલાભા ં આલેર છે ? તેભા ં જાભેરી 
ઝયદી (ીો બાગ) અને ાતી વપેદી શોમ છે એક 
બાગથી અલમલ અંગ મલ. ફને છે અને ફીજા બાગથી 
તેનો ખોયાક થામ છે, ઝયદીથી ફચ્ચુ ંથામ છે, વપેદીનુ ં
પ્રલાશી તેભા ં બી જઈ ખોયાક ગણામ તે ફશાય 
નીકલા જેવુ ં થામ ત્મા ં સધુી તેને ભજબતૂ છારભા ં
યાખ્યુ ંતેને ફશાયથી કોઈ ચીજ અંદય શંચી ળકે તેભ 
ન શોલાથી અંદય જ ખોયાકનો ફદંોફસ્ત કયી આતમો. 

ખંીઓના ોટા અને વગંદાના (ખોયાક શજભ 
થલાની કોથી) ભા ંજે ખફૂી લાયી છે તે મલળે મલચાય 
કયો કે વગંદાનાભા ં ખોયાક જલાનો યસ્તો વાકંડો છે, 

અને ખંીઓ ખોયાક ભેથી ઝટ ઝટ ઉયા ઉય ખાઈ 
જામ છે, એભ કયલાથી શજભ થઈ ળકે નશં. તેથી તે 
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દાણો મલ. બેગો કયલા ગા ાવે ોટો ફનાવ્મો કે 
ખોયાક ભેથી તેભા ં બયી યાખે. છી ધીભે ધીભે 
વગંદાનાભા ં શંચીને શજભ થઈ જામ, ફીજી દશકભત 
ોટાભા ં એ યાખલાભા ં આલી છે કે કેટરાકં ખંીઓ 
ચયીને ફચ્ચાઓ ભાટે બેગ ુકયીને રાલે છે તે ોટાભા ં
બેગુ ંકયે છે અને ફચ્ચા ાવે જઈ તે ોટાભાથંી ાછુ 
કાઢીને તેઓને ખલયાલે છે, જો ોટો ન શોત તો 
ેટભાથંી ાછુ ંઆલવ ુમશુ્કેર શત ુ.ં 

મપુઝઝરે અયજ કયી કે મા શઝયત મરુાશદેશ 
જેઓ એભ ગભુાન કયે છે. આ દુમનમા આભેે ફની 
ગઈ છે. તેઓ કશ ેછે કે ખંીઓ જુદા જુદા યંગના થામ 
છે તે ખાવ કોઈએ ે શરેેથી જાત જાતના યંગીન 
ફનાવ્મા નથી. એ તો તેઓ જે જે ચીજથી ફને છે તેનુ ં
પ્રભાણ ઓછુ ંલધ ુથલાથી યંગભા ંપેયપાય થામ છે. 

ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં કે એભ 
નથી. કેભકે આ તો ભોટા દશકભતલાા કાયીગયે 
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દશકભત અને તદફીય (યકુ્તત) થી જાત જાતના યંગ 
ફનાવ્મા છે, જુઓ એક તયપની ાખંભા ં જેલો યંગ 
જેટલુ ંભા જેલી ખફૂસયુતી અને ફનાલટ છે તેલી જ 
યીતે ફીજી ાખંભા ંણ છે (અને દયેક જાતના ખંીઓ 
ભોટા બાગે એક જાતના એક જ યંગ ફૃના શોમ છે) તો 
શુ ંઆોઆ એભ ફને ખફૃ ? તેને શુ ંખફય ડે કે આ 
તયપ જેલા યંગ અને ભા છે તેલી જ યીતે ફીજી તયપ 
ફન ુ? 

છી આે પયભાવ્યુ ં કે ખંીઓના ીછા તયપ 
જુઓ કે કેલા ઝીણા વાપ અને એકની ાવે એક 
ફયાફય વયખા ફનેરા છે, જેભકે કડુ ફનાલે છે કે 
એક તાયની જેભ વયખા અને ાવે ાવે શોમ છે, ફીજી 
ખફૂી તેભા ં એ છે કે તે ાખં ખોરલાના કાયણે પાટી 
જતી નથી, યંત ુ ં ખોરલી શોમ તેટરી ખરુી ળકે છે 
અને તેભા ંશલા બયાઈને ઊડી ળકે છે, ાખંના ીછાઓ 
લી ન જામ તે ભાટે તેભા ંલચભા ંવખત વી યાખી 
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છે કે તે ફધી ાખંોને અકડ યાખે અને લી જલા દેતી 
નથી. લી તે વી ોરી અને શરકી યાખી છે કે જેથી 
તેનો લજન લધી ન જામ. 

કેટરાકં ખંી રાફંા ગ લાા કમાા છે. તેલા 
ખંીઓ ઘણે બાગે થોડા ઊંડા ાણી ાવે યશ ેછે, અને 
તેના ગ રાફંા શોલાથી તે ાણીભાનંી ચીજ જોઈ ળકે 
છે, જ્માયે તે ોતાના ખોયાકની ચીજ નજયે ડે છે 
ત્માયે શલે શલે ત્મા ં જઈને ઝટ કડી રીએ છે, 

અગય તેના ગ ઊંચા ન શોત તો તે ાણીભા ંજઈ ન 
ળતત, તો એ કામભર કુદયતલાાએ તેના ભાટે એ 
રાફંા ગ ફે સ્તબં જેલા ફનાવ્મા છે કે આવાનીથી 
ોતાનો ખોયાક ભેલી ળકે. 

ખંીઓની ફનાલટભા ં તે ભાણરકે ઘણી ખફૂી 
લાયી છે, દયેકને ોતાની જફૃયત મજુફ દયેક ચીજ 
અતા કયી છે, જેને ગ રાફંા આતમા તેને ગયદન 
અથલા ચાચં રાફંી આી કે ખોયાકીની ચીજ નીચેથી 
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ઉાડલાભા ં તકરીપ ન ડે અને વશરેાઈથી ોતાનો 
ખોયાક ભેલી ળકે. 

છી શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે શુ ંતભો નથી જોતા 
કે ભખ્લકૂાતભાથંી જેને જેને જુઓ તે મોનમ અને 
ફયાફય દશકભતની વાથે ફનાલલાભા ં આલેર છે. 
ભતરફ એ કે દુમનમાભા ંકોઈ એલી ચીજ જોલાભા ંનશં 
આલે કે જેની અંદય જાત જાતની કાયીગયી અને ખફૂી 
લાયલાભા ં ન આલી શોમ અને તેના ભાટે જફૃયી ન 
શોમ. 

એ જડીબટુ્ટીઓને જુઓ કે જેની એ ખંીઓ 
ળોધ કયે છે અને તે તેઓને ભળ્મા મલના યશતેી નથી, 
ણ એકદભ ઢગરાફધં ન ભતા છુટી છલાઈ જુદી 
જુદી જનમાએથી ભે છે અને તે ભાટે દદલવના બાગભા ં
જ્મા ં ત્મા ં તેઓ ળોધખો કયીને ભેલે છે અને તેથી 
ોતાનુ ં ગજુયાન ચરાલે છે અને એ જ પ્રભાણે તેની 
ફીજી ભખ્લકૂાતને ણ યોજી ભળ્મા કયે છે, તેઓને 
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ખોયાકની ચીજો કોઈ યીતે ભી ન ળકત તો તેઓનો 
મનબાલ ન થઈ ળકત, અને અગય જ્મા ંત્માથંી એકદભ 
લગય ભશનેતે ભી જાત તો તેભા ંકાઈં ણ બરાઈ ન 
શતી. અગય એક જ જનમાએ ખાલાની ચીજનો ઢગરો 
ભી જાત તો તેઓ ત્મા ં ને ત્મા ંજ ડમા યશતે અને 
શજભ ન થાત, તેથી ભયી જાત. તે જ પ્રભાણે જે 
ઇડવાનને ફોશી અને ષુ્ક યોજી ભે છે તેઓભાનંા 
કેટરાકંને અશકંાય અને ઘભડં આલી જામ છે અને તેથી 
ઘણા ટંટા પવાદ અને ગનુાશના કાભ કયે છે. વાયાળં કે 
પ્રાણીઓની યોજી એક જ ઠેકાણે મકુયા ય ન થલાથી તેઓ 
જ્મા ંત્મા ંશમાા પમાા કયે છે તેથી તેઓનુ ંઅંગ વાફૃ યશ ે
છે. 

આે છૂયુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, તભો એ ણ 
જાણો છો કે જે ખંીઓ પતત યાતે્ર જ ફશાય નીકે છે 
તેઓને યોજી કેલી યીતે ભે છે ? મપુઝ્ઝરે અયજ કયી 
ભને ખફય નથી, આે પયભાવ્યુ ં : તેઓની યોજી ભાટે 
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ખદુાએ તઆરાએ ઝીણા ઝીણા કીડા ૈદા ક્યાા છે કે 
તેઓ જભીન અને આવભાનની લચ્ચે પેરાએરા યશ ેછે. 
તેઓથી કોઈ જનમા ખારી યશતેી નથી. અને તેની 
વાણફતી એ છે કે કોઈ છાયા ઉય અથલા આંગણાભા ં
દીલો યાખે તો તગંીમા મલ. ઘણી જાતના કીડા બેગા 
થઈ જામ છે અને તેઓ ફહુ જ જલ્દી બેગા થઈ જામ 
છે, કેભકે દૂયના જગંર અને ભેદાનભાથંી આલતા શોમ 
તો એટરા જલ્દી આલી ન ળકે, ઉયાતં લધાયે દૂય 
શોમ તો તેઓને દીલો એ જનમાએ યાખલાભા ંઆલે છે 
તેની ણ ખફય ન ડે, તો એથી વાણફત થય ુ કે એ 
તભાભ કીડાઓ જભીન અને આવભાન લચ્ચે પેરાએરા 
છે અને યાતના નીકનાયા ખંીઓ તેઓને કડી 
કડીને ખાઈ જામ છે, જુઓ ખદુાએ તઆરાએ તેઓની 
યોજી એલી યીતે મકુયા ય કયી છે અને કોઈ એભ મલચાયે 
કે તગંીમા મલ. ઘણી જાતના કીડા ખદુાએ નકાભા 
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ૈદા ક્યાા છે તો તે નકાભા નથી, યંત ુ ફીજાઓની 
ખોયાકી ભાટે ૈદા ક્યાા છે. 

ખપુપાળ (ચાભાચીડીય)ુ નાભના ખંીને એલી 
મલણચત્ર અને અજફ કાયીગયીલાફૄ ૈદા કયુા છે કે તે 
ખંી અને પ્રાણીની લચ્ચેના આકાયનુ ં છે, ઉયાતં તે 
શનેુ લધાયે ભતુ ં છે, કેભકે તેના ફનેં કાન ફશાય 
નીકેરા છે. તેભજ દાતં અને ઝીણા લા છે અને 
ખંીની જેભ તે ઈંડા મતુત ુનથી. યંત ુફચ્ચા થામ છે 
અને તેને દૂધ ીલયાલે છે તેભજ ેળાફ અને ઝાડો 
ણ કયે છે. અને ચારવ ુશોમ ત્માયે ગેથી ચારે છે એ 
છતા તેને ઊડલા ભાટે ાખં ણ છે અને તે યાતના જ 
લખતે ભેદાનભાથંી નીકે છે અને જભીન અને 
આવભાનની લચભા ંપેરામેરા કીડાને ખામ છે અને તે 
ચીભગાડય (ચાભાચીડીય)ુ મલળે કેટરાકં કશ ે છે કે તે 
કાઈં ખાત ુનથી, યંત ુપતત ઠંડી શલા તેની ખોયાકીનો 
વભાન છે ણ તે લાત ખોટી છે તેના ફે કાયણ છે એક 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  1 9 7                      V I S I T  U S  

તો એ કે તે ઝાડો અને ેળાફ કયે છે, તો ખોયાક મલના 
ઝાડો અને ેળાફ થઈ નથી ળકતા. ફીજુ ંએ કે તેને 
દાતં છે, તો જો કંઈ ખાત ુન શોમ તો દાતં નકાભા થઈ 
ડે છે, અને કોઈને નકામ ુ અલમલ આે નશં, 
ચાભાચીડીમાના પામદા તો ભળહયૂ છે, તેની ચયક 
કેટરીક દલાભા ં કાભ આલે છે. ઉયાતં તેને મલણચત્ર 
કાયીગયીલાફૄ ૈદા કયુા છે. તેથી તેને ફનાલનાય 
ભાણરકની વંણૂા કુદયત જાશયે થામ છે. 

ખદુાએ ગોખફૃ (કાટંાલાફૄ પ) ૈદા કયુા છે તે 
ળા ભાટે કયુા છે તેની કોઈને ખફય નથી, ણ તેનો એક 
પામદો તો એ છે કે ઇબ્ને તભયા (મમા) નાભનુ ંખંી 
જ્માયે ઝાડ ઉય ોતાનો ભાો ફનાલે તે વભમે 
ગોખફૃનો વગં્રશ કયે છે અને તે ભાા તયપ જ્માયે ભોટો 
વાં આલે છે અને તેને ગી જલા ોતાનુ ંભોઢુ ઉઘાડે 
છે ત્માયે આ ખંી ગોખફૃને ચાચંભા ં રઈ તે વાંના 
ભોઢાભા ં ઉયથી નાખી દે છે અને તે તેના ભોઢાભા ં
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જતા જ વાં તયપડી તયપડી (તડી તડી) ને ભયી 
જામ છે, જુઓ અગય આ લાત તભોને હુ ંન કશતે તો 
તભોને ક્યાથંી ખફય ડત ? ભાટે એલી લાતોથી 
નવીશત શામવર કયો અને એલી ઘણી ચીજો છે કે તેના 
પામદાની રોકોને ખફય નથી, ણ તે કમાયેક જ કશલેા 
અને વાબંલાભા ંઆલે છે. 

તભો ભધભાખીને જુઓ તેભજ તે એકઠી થઈને 
ભધ કેલી યીતે ફનાલે છે  તેભજ ભધડૂાભા ં ભધની 
જાલણી ભાટે છ ખણુાલાા ખાના એલી કાયીગયી 
લાા ફનાલે છે કે જેભા ં ઘણી ફાયીકીઓ છે અને 
જ્માયે તભો એ કાયીગયીને ધ્માનથી જોળો ત્માયે તેભા ં
ઘણી મલણચત્ર અને નાજુક ખફૂી જોલાભા ં આલળે. તે 
ફુરભાથંી અયક (યવ) ખંચીને ભીણ અને ભધ ફનાલે 
છે. તો એલી ખફૂી અને દશકભતલાી ચીજ 
ફનાલલાની ખદુાએ તેને વભજ આી છે તે ભાણરકની 
ખફૂી જાશયે થામ છે અને ભધ મલ. ઇડવાનના પામદા 
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ભાટે ફનાલલા તેને ખદુાએ મકુયા ય કયેર છે. [નંધ :- 
ભધના પામદાથી દુમનમાનો કોઈ ભાણવ અજાણ્મો 
નથી] 

તભે ટીડ (તીડ)ને જુઓ કે તે ફહ ુજ મનફા 
ખંી છે, ણ જ્માયે તેઓ એકઠા થઈને કોઈ ળશયે 
ઉય આલીને ડે તો તેને શટાલલાની કોઈને ળક્તત 
નથી યશતેી. એટલુ ં જ નશં ણ દુમનમાના 
ફાદળાશોભાથંી કોઈ ફાદળાશ ોતાના રશ્કયને રઈને 
તેઓને દપે કયલા ચાશ ેતો ણ તે ન પાલી ળકે, તો શુ ં
આ ફાફત ખદુાએ તઆરાની કામભર કુદયત ઉય 
દરીર નથી કે ોતાની ફહુ જ કભજોય ભખ્લકૂને ફહુ 
જ ળક્તતળાી ભખ્લકૂાત ઉય ભોકરીને તેઓને 
રાચાય કયી નાખે છે  જ્માયે તીડના ટોાઓ દદયમાની 
યેર (નદીના યુ)ની જેભ આલે છે ત્માયે શાડ, જગંર, 

ભેદાન અને ળશયેને એલી યીતે ઘેયી રે છે કે સમૂાના 
પ્રકાળને ણ છુાલી દે છે. તો મલચાયો કે એ ટીડડાઓ 
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(તીડો)ને અગય શાથ લડે ફનાલલાભા ં આલત તો 
લોના લા ફનાલલા ભાટે રાગત. ણ તેઓને 
ફનાલલાથી ખદુાની ફેશભુાય કુદયત વાણફત થામ છે 
કે તેની કુદયતને કોઈ ચીજ રાચાય કયી નથી ળકતી. 
તેભજ તેની કુદયત વાભે કોઈ ચીજ લધાયે ળક્તતળાી 
જોલાભા ંનથી આલતી. 

તભો ભાછરીને જુઓ કે તેને કેલી યીતે ૈદા 
કયેરી છે અને કેલી યીતે તેને યશલેા ભાટે જનમા મકુયા ય 
કયી છે  તેને ગ એટરા ભાટે આલાભા ંઆવ્મા નથી 
કે તેને ચારલાની જફૃયત નથી અને યશલેા ભાટે ાણી 
મકુયા ય કયુા છે તેને પેપવા આલાભા ં આલેર નથી, 
કેભકે જો પેપવા આત તો શ્વાવ રેતે અને તેથી ેટભા ં
ાણી બયાલાથી તયત ભયી જાત. ગના ફદરાભા ં
તેને ભજબતૂ ાખં આલાભા ંઆલી છે. જેભ નામલક 
શરેવાથી ાણીને શટાલીને શોડી રઈ જામ છે તેભ તે 
ાખં થકી ાણીભા ં જ્મા ં જવ ુ શોમ ત્મા ં જઈ ળકે છે 
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તેના અંગભા ં એકફીજાની ઉયા ઉય બંગડા 
ફનાવ્મા કે તેથી ઢારની જેભ કેટરીક આપતોથી ફચી 
ળકે. તેની આંખભા ંયોળની ઓછી છે અને ાણી આડુ ં
આલે છે તેથી સુઘંલાની ળક્તત લધાયે આી છે કે 
દૂયથી ખાલાની ચીજની ગધં આલલાથી તે ભેલલાની 
કોમળળ કયે છે અને ભોઢાથી ફનેં કાન સધુી યસ્તો 
યાખલાભા ંઆલેરો છે કે તે ભોઢાથી ાણી ીતી જામ 
અને કાનના યસ્તા દ્વાયા ાણી નીકતુ ંજામ, અને એભ 
કયલાથી પ્રાણીઓ જેભ ઠંડી શલાથી ોતાની ફૃશને વાયી 
શારતભા ં યાખે છે તેભ તે ણ યાખે છે. ખદુાએ 
તઆરાએ ઘણા શૈલાનોનો ખોયાક ભાછરી યાખ્મો છે. 
એટરે સધુી કે કેટરાકં પાડી ખાનાય પ્રાણીઓ ણ 
ાણીના દકનાયા ાવેની ઝાડીભા ંછુાઈને ફેવે છે અને 
ાણીભા ંભાછરી નીકતા જ ઝટ ઉાડીને ખાઈ જામ 
છે. તેભજ ક્ષીઓ ણ ભાછરી ખામ છે અને ઇડવાન 
ણ ભાછરીઓ ખામ છે. એટલુ ંજ નશં, ણ કેટરીક 
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(ભોટી) ભાછરીઓ ણ (નાની) ભાછરીઓને ખામ છે, 

તો જ્માયે શ ુ ખંી અને ઇડવાન મલ. ઘણા શૈલાનો 
ભાછરીઓને ખામ છે ત્માયે ખદુાએ તઆરાએ 
ભાછરીઓને ફેશભુાય ૈદા કયી છે અને તેથી જ એક 
ભાછરીભાથંી ષુ્ક ભાછરીઓ ૈદા થામ છે. તભો 
એક ભાછરીના ેટભા ંઈંડા એટરા ફધા જોળો કે તેને 
ગણી નશં ળકો. 

એ મવલામ અગય તભો એ દશકભતલાા 
ખાણરક અને આણરભની મલળા દશકભતની ચીજો જોલા 
ભાગંતા શો તો દદયમાભા ંજાત જાતની ભાછરીઓ અને 
ફીજી ઘણી જાતના પ્રાણીઓ, છી મલ. એટરા ફધા 
જોળો કે તેની ગણતયી થઈ નથી ળકતી, તેભજ તેના 
પામદા ણ ખફય નથી ડતા, ણ જ્માયે જ્માયે જે જે 
ચીજ લયાળભા ં આલતી જામ છે ત્માયે ત્માયે તેના 
પામદા ણ જાણલા ભે છે. જેભકે કીયમભઝ (ઘયેો 
રાર) યંગ એલી યીતે રોકોને ભળ્મો કે દદયમાને દકનાયે 
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એક કુતયી દોડતી શતી. યસ્તાભા ંશરઝુન નાભનો કીડો 
(જ્મા ં ઊંટોને ચયલાની જનમાની ખાવ જનમા શોમ છે 
ત્મા ંૈદા થામ છે.) ભલાથી તે ખાઈ ગઈ. તેથી તેનુ ં
ભોઢુ યંગીન થઈ ગય ુ અને રોકોને એ યંગ વાયો 
રાગલાથીએ કીડાનો એ યંગ ફનાલલા રાનમા. એલી 
ઘણી ચીજો છે કે લખતો લખત રોકોને ખફય ડતી 
જામ છે. 

મપુઝ્ઝર કશ ે છે છી ઝોશયનો લખત નજીક 
થલાથી ભાયા ભૌરા, નભાઝ ડલા ભાટે ઊબા થમા 
અને ભને પયભાવ્યુ ં આલતી કારે ઇડળાઅલ્રાશો 
તઆરા વલાયના ભાયી ાવે આલજો. છી હુ ં ત્માથંી 
ચારતો થમો અને શઝયતે જે ઇલ્ભ ભને તઅરીભ ક્યાા 
તેથી હુ ં ખફૂજ ખળુીભા ં શતો. અને આની ઇનામત 
અને ભશયેફાનીથી ખળુ થઈ ખદુાનો શકુ્ર કયતો શતો. 
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ત્રીજી ફેઠક 

પ્રકયણ - ૩૬ 

શ. ઇભાભ જઅપયે વાદદક અરય્હશસ્વરાભએ 
ત્રીજી ફેઠકભા ંપયભાલેરી ફાફતો 
મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે જ્માયે ત્રીજો દદલવ થમો 

ત્માયે હુ ંવલાયના લશરેો ોતાના ભૌરાની ણખદભતભા ં
શાજય થમો, આે ોતાની ાવે ફેવાયીને ખદુાએ 
તઆરાની તાયીપ મલ. કયીને પયભાવ્યુ.ં અમ મપુઝ્ઝર, 

ભં તભાયી વાભે ઇડવાન અને પ્રાણીઓના વર્જનનુ ં
મલગતલાય લણાન કયુા. અને તેભા ં જે ળીખાભણો 
રેલાની છે તેનુ ં લણાન કયુા. શલે આ આવભાન, સમૂા, 
ચરં, તાયા, યાત, દદલવ, ગયભી, ઠંડી, શલા, ાણી, ભાટી, 
આગ, લયવાદ, ગાયો, નાના તથા ભોટા થ્થય, ધાત,ુ 

લનસ્મત, ઝાડ મલ.ની મલગત ફમાન કફૃ ં છુ ં . અને 
તેભા ંકેલી કેલી નવીશતો રેલાની છે તે ફતાવ ુછુ.ં  
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આવભાનને જુઓ કે તેનો કેલો યંગ છે અને એ યંગભા ં
કેલી ખફૂી છે કે એ યંગ ઉય નજય કયલાથી આંખના 
તેજભા ંલધાયો થામ છે, અને એ જ કાયણ છે કે જેની 
આંખભા ં કાઈં ફીભાયી શોમ તેને શકીભો રીરા ઘાવ 
તયપ જોલા ભાટે કશ ે છે અથલા જે ચીજ રીરા જેલી 
આવભાની યંગને ભતી શોમ તેના તયપ જોમા કયલાનુ ં
કશ ેછે. તેભજ જે લાવણોનો રીરો યંગ શોમ અને તેભા ં
ાણી બયુા શોમ તે જોલાનુ ં કશ ે છે, તો ખદુાએ 
તઆરાએ આવભાનનો એલો યંગ એટરા ભાટે 
ફનાવ્મો કે રોકોની નજય લાયંલાય તેના તયપ જામ છે. 
તો લધાયે લાય જોલાથી કાઈં ખયાફી ન થામ, તો જુઓ 
અલ્રાશ તઆરાએ નવીશતો રેલા ભાટે અને તેને 
ઓખલા ભાટે કેલી ચીજ ફનાલી છે  ણ નાક્સ્તકો 
એ મનળાનીથી બાગતા પયે છે, ખદુા તેભનો નાળ કયે. 

યાત અને દદલવ થલાભા ં અને સમૂોદમ અને 
સમૂાાસ્ત થલાભા ં મલચાય કયો કે તેભા ં કેટરી દશકભત 
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વભાએરી છે  અગય સમૂા ઉદમ ન થાત તો તભાભ 
રોકોના કાભકાજ ફયફાદ થઈ જાત, કેભકે રોકોની 
નજયોભા ંઅંધકાય દેખાલથી ોતાની યોજી ભેલલાના 
કાઈંણ વાધન ભેલી ન ળતત, તેભજ યોળનીની 
રઝ્ઝત અને યાશત ન ભલાથી તેઓની જજદંગી વાયી 
યીતે વાય ન થાત, સમૂા ઉદમ થલાના કેટરાકં કાયણ 
સ્ષ્ટ છે કે તે મલળે રફંાણ કયલાની જફૃયત નથી, ણ 
તેના અસ્ત થલાભા ંપામદા મલળે મલચાય કયો કે જો તે 
અસ્ત ન થાત તો ઇડવાનને આયાભ અને યાશત ન 
ભત. ઇડવાનને આયાભ અને યાશતની ઘણી જફૃયત 
છે કે તભાભ ઇડરીમો બેગી થામ અને ખાણ ુશજભ થામ 
અને તભાભ અલમલોભા ંકુવ્લત શંચે અને સમૂા અસ્ત 
ન થાત તો ઇડવાન કાભ કયલાભા ંઘણો દશવા અને રોબ 
કયત અને તેથી ળયીયના અલમલોભા ં ઘણી ખયાફી 
ૈદા થાત, કેભકે ઘણા ભાણવોને ભાર અને ખજાનો 
બેગો કયલાનો એટરો રોબ વભાએરો છે કે તેથી તેઓ 
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વતત કાભ ક્યાા જ કયત અને યાત ન શોમ તો ણફલ્કુર 
આયાભ ન કયત, અને સમૂા અસ્ત ન થાત તો જભીન 
શભેંળા ગયભ યહ્યા કયત અને તેથી પ્રાણીઓને નકુવાન 
થાત અને ઝાડ મલ. કયભાઈ જાત. તેથી ખદુાએ 
તઆરાએ ોતાની દશકભત અને તદફીયથી યાત અને 
દદલવ એલા ફે બાગ ાડમા કે એક લખત સમૂા અસ્ત 
થામ અને એક લખત ઉદમ થામ, તો નયૂ (પ્રકાળ) 
અને અંધકાય ફનેં આવભા ંએકફીજાથી મલફૃધ્ધ છે. 
છતા દુમનમાની સમુલધા અને બરાઈ ભાટે ફનેં 
તાફેદાય યશ ેછે. 

(ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભના આ કરાભ 
ભાનલીમાશ નાભના દપયકાનો અકીદો યદ કયે છે કે 
તેઓનુ ંભાનવુ ંએભ છે કે અંધકાય ખયાફ છે, તેભા ંકાઈં 
ણ બરાઈ અને ખફૂી નથી, ણ શકીકતભા ંતેભા ંણ 
ઘણી ખફૂી અને પામદા છે. જેભકે ઉય ફમાન થયુ.ં) 
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એ છી લાની ચાય ૠત ુ ગયભી, ઠંડી મલ. 
તયપ ધ્માન આો કે તેભા ં કેલી કેલી તદફીય અને 
ભસ્રેશત વભાએરી છે, અને તે દયેક ૠતભુા ં સમૂાન ુ ં
નીચે ઊંચે થલાભા ંણ દશકભત બયેરી છે કે જે તયપ 
સમૂા લધાયે નભેરો શોમ તે તયપ ગયભી થામ છે અને 
જે તયપથી દૂય શોમ ત્મા ં ઠંડી થામ છે. ઠંડીના 
દદલવોભા ં ઝાડ અને લનસ્મતભા ં ગયભી આલી ફૂર 
ૈદા થામ છે અને ઠંડીના જભાનાભા ં ઝાડભા ં ગયભી 
આલે છે તેના દાખરા ભાટે જુઓ કે ઠંડીભા ં કૂલાનુ ં
ાણી ગયભ યશ ે છે અને ગયભીના દદલવોભા ં કૂલાનુ ં
ાણી ઠંડુ યશ ે છે તેનુ ં કાયણ એ છે કે ઠંડીના કાયણે 
જભીનની અંદયના ઝીણા છીરો ફધં થઈ જામ છે તેથી 
ગયભી ફશાય નીકી નથી ળકતી અને અંદય યશલેાથી 
ાણી ગયભ થામ છે, અને ગયભીના દદલવોભા ંગયભી 
ફશાય નીકી આલે છે તેથી નીચેનુ ંાણી ઠંડુ ંયશ ેછે. 
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ઠંડીની ભોવભભા ં ઝાડને ફુર અને પ રાગે છે અને 
ગયભીની ભોવભભા ંપ ાકે છે. 

એક લયવ એ લખતે ફૂૃ થામ છે કે જ્માયે સમૂા 
શભર નાભના બયુજભા ં દાખર થઈને ફીજા અણગમાય 
બયુજ વાય કયે અને ાછો શભર નાભના બયુજભા ં
દાખર થલાનો લખત આલે, અને જ્માયથી ખદુાએ 
તઆરાએ દુમનમાને ૈદા કયી છે ત્માયથી જ ઉભય, 

કયજ, રેણ, દેણ મલ.નો દશવાફ યાખલા ભાટે લા 
(ભદશના, અઠલાદડમા) મલ.ની ગણતયી યાખલાભા ં
આલેરી છે, અગાઊના જભાનાભા ં તભાભ રોકો એ જ 
પ્રભાણે દશવાફ યાખતા શતા, સમૂા એક લાભા ં ફાય 
બયુજભા ંપયે છે અને સમૂાના એ ચક્રાલાભા ંચાયે ભોવભ 
આલી જામ છે અને તેથી દયેક ભોવભનુ ંઅનાજ અને 
પ મલ. થામ છે અને તેથી ઇડવાનનો શતે ુયૂો થામ 
છે, અને જ્માયે લયવનો દોય યૂો થામ ત્માયે ાછો 
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ફીજો દોય ચાલુ ંથામ છે અને એ જ પ્રભાણે પ અને 
ભેલા ાછા રાગે છે. 

સમૂા એક ઠેકાણે ક્સ્થય ન યશતેા જે પયે છે તેભા ં
ભજકુય દશકભત અને ભસ્રેશત વભાએરી છે, જો સમૂા 
આવભાનભા ં એક જ જનમાએ ક્સ્થય યશતે તો તેનો 
પામદો દુમનમાના તભાભ બાગભા ં ન શંચત, કેભકે 
ઘણી જનમાએ શાડ અને બંતો મલ. આડા આલલાથી 
તેના પામદાથી લણંચત યશ ે તેથી જ એવ ુ ગોઠલલાભા ં
આવ્યુ ં કે દદલવના શરેા ંબાગભા ંલૂા તયપથી ઉદમ 
થામ કે તેથી તેની વાભેના મશ્ચભ દદળા સધુી શંચી 
જામ કે તેથી લૂા તયપના બાગોભા ંણ પ્રકાળ શંચે, 
તો ઇડવાન એલી એલી ભોટી ભોટી ફાફતો ઉય 
ધ્માન નથી આતો, શુ ંઆ તભાભ ચીજો આોઆ 
કામદા અને ધ્ધમતવય ગોઠલાઈ ગઈ અને આોઆ 
જફૃય પ્રભાણે પયે છે અને સસુ્તી કયતા નથી ? શુ ંસમૂાને 
એટરી વભજળક્તત છે કે ોતે એલી ગોઠલણ અને 
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સમુલધાલૂાક પમાા કયે છે ? શુ ંસમૂાને જભીનની ચીજો 
વાથે કાઈં વગણ છે ? કે ઇડવાનો, શૈલાનો અને ઝાડ 
મલ.ને પામદો શંચાડલા ોતે પમાા કયે નશં શયણગજ 
નશં, યંત ુતે ભાણરકે જભીનને ોતાની ભસ્રેશત અને 
દશકભતથી ૈદા કયી છે અને સમૂાને ણ તેણે જ 
ભજકૂય પામદા ભાટે ફનાવ્મો છે અને સમૂા પયે છે તેનુ ં
એ જ કાયણ છે કે જભીન ઉયના ઇડવાનો, તભાભ 
પ્રાણીઓ અને લનસ્મત મલ.ને પામદો શંચાડે. 

ખદુાએ તઆરાએ ચરંને ણ એક ભાગાદળાક 
(યસ્તો દેખાડનાય) તયીકે ફનાવ્મો છે, કેટરાકં રોકો 
ચરં દ્વાયા ભદશનાનો દશવાફ યાખે છે, તેને કભયી લા 
કશલેાભા ંઆલે છે. અને ચરં ચાયે ભોવભને યૂી નથી 
કયતો તેથી ભદશના ૠત ુપ્રભાણે નથી આલતા, યાતના 
લખતે ચરં દેખાલલાનુ ંઅને પ્રકાળ આલાનુ ંએ કાયણે 
છે કે યાતને તભાભ પ્રાણીઓ અને ઇડવાનોને આયાભ 
રેલા ભાટે અંધકાયભમ ફનાલેર છે. તેથી એકદભ 
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અંધાફૃ યશવે ુ મોનમ ન શત ુ.ં જો એકદભ અંધાફૃ શોમ 
અને રોકો ખેતીલાડીનુ ં કોઈ કોઈ કાભ યાતના લખતે 
કયલાની જફૃયત ડે તો કયી ળકે. તેભજ જે લખતે 
યાતના ચારવ ુડે ત્માયે અંધાયાભા ંફહુ મશુ્કેરી થઈ 
ડે તેથી ચરં ફનાવ્મો, ણ સયૂજ કયતા ંતેની યોળની 
ઓછી યાખલાભા ં આલી કે તેથી ભાર બેગો કયલાની 
રારચલાા દદલવની જેભ કાભ કયલાભા ં ભશ્ગરૂ ન 
યશ ેઅને એ જ કાયણથી તેનો પ્રકાળ આખી યાત મકુયા ય 
કમો નશં, અને ચરંને લધલાનુ ં અને ઘટલાનુ ં ફ 
યાખલાભા ં આવ્યુ ં છે. તેભા ં ણ ઘણી ભસ્રેશતો 
વભાએરી છે અને ખાવ કયીને તેભા ંએ નવીશત છે કે 
કોઈ બાયે અને ભોટી કુદયતલાો તેને એ પ્રભાણે નાનો 
અને ભોટો કયે છે તેની ફધા રોકોને જાણકાયી થામ. 

અમ મપુઝ્ઝર, શલે તભો મવતાયાઓ મલળે 
મલચાય અને ણચંતન કયો અને જાણો કે કેટરાકં મવતાયા 
એલા છે કે તેઓ ભાટે આવભાનભા ં જે જનમા મકુયા ય 
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કયી છે ત્માથંી તેઓ આઘા ાછા થતા નથી અને 
અગય તેઓ પયે તો તભાભ વાથે પયે છે અને કેટરાકં 
મવતાયા એલા છે કે શયપય ક્યાા કયે છે, ણ તેઓનુ ં
ચારવ ુએક યીતનુ ંનથી, (તેઓભા ંકોઈ ફાય ભદશનાભા ં
કોઈ એક ભદશનાભા ંકોઈ અઢાય ભદશનાભા ંદોય યૂો કયે 
છે ઇત્માદી) અને એ મવતાયાઓ ભાટે ફે જાતનુ ં
ચારલાનુ ં છે, એક તો આવભાનની વાથે જ પયે છે 
એટરે તેઓ આવભાનભા ંએક જ જનમા યશ ે છે, અને 
ફીજી જાતનુ ં પયવ ુ એ છે કે આવભાનની અંદય જે 
મવતાયા પમાા કયે છે તે ોતે ણ પયે છે અને 
આવભાનની વાથે ણ પયે છે, જેભકે ઘટંીની ઉય કીડી 
શોમ અને ઘટંી પયતી શોમ અને તે ઘટંીની ઉય કીડી 
ણ પયતી શોમ અને તેભા ંએક જ લખતે ફે જાતનુ ં
પયલાનુ ં એલી જ યીતે ગણાળે કે ઘટંી જભણી તયપ 
પયતી શોમ અને તે ઘટંી ઉય કીડી ડાફી તયપ પયતી 
શોમ. 
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શલે એ રોકો જેઓ કશ ે છે કે આ મવતાયા જે 
દેખામ છે તે જ પ્રભાણે આોઆ ફનેરા છે, કોઈ 
દશકભતલાા અને કાયીગયે તેને ફનાલેર નથી. 
તેઓને છૂો કે અગય એભજ શોમ તો તભાભ મવતાયા 
ળા ભાટે એક જ જનમાએ ક્સ્થય અથલા ગમતભાન ન 
થમા ?  કેભકે જ્માયે આોઆ થામ ત્માયે એક જ 
વયખા થલા જોઈએ, ણ એ તો કામદેવય ભસ્રેશત 
અને દશકભત પ્રભાણે ગોઠલાએરા છે તેથી વાપ જાશયે 
થામ છે કે મવતાયાઓનુ ંએ મજુફ શોવુ ંઅને ફયાફય 
દશકભત વાથે ઠશયેવ ુઅને પયવુ ંખાવ કોઈ દશકભત અને 
તદફીય લાાએ ફનાલેર છે, અને એ નાક્સ્તકોના 
કશલેા પ્રભાણે આોઆ થએર નથી. અગય કોઈ એભ 
છેૂ કે કેટરાકં મવતાયાને એક જ જનમાએ ક્સ્થય યાખ્મા 
અને કેટરાકંને ગમતભા ંયાખ્મા તેભા ંશુ ંપામદો છે ? તો 
તેનો જલાફ એ છે કે જો તભાભ મવતાયા એક જ 
જનમાએ ક્સ્થય યાખત તો જે મવતાયાઓ ચારીને એક 
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બયુજથી ફીજા બયુજભા ંજામ છે તેથી જે જે મનળાનીઓ 
મલ. જણામ છે તેની ખફય ન ડત. જેભકે દુમનમાના 
ઘણા ફનાલ સમૂા અને મવતાયાઓના ોત ોતાની 
જનમાએ જતા આલતા શોલાથી ભાલભૂ ડે છે, અગય 
પયનાયા મવતાયા ન શોત તો એ ફનાલ મલ. ની ખફય 
ન ડત અને કેટરા દૂય ગમા તેની ખફય ન ડત, 

ણ કેટરાકં ક્સ્થય મવતાયા યાખેરા છે તે ઉયથી 
પયલાલાા મવતાયાના દશવાફની ખફય ડી ળકે છે. 
તેભજ તભાભ મવતાયા એક જ યીતે પમાા કયત તો જે 
ભતરફથી પેયલલાભા ં આલે છે તે ભતરફ જાણી ન 
ળકત અને અગય એભ જ શોત તો કશલેાલાાને ફશાન ુ
ભત કે આનો કોઈ ૈદા કયનાયો નથી, કેભકે એ તો 
આોઆ એક જ યીતે પમાા કયે છે, ણ જ્માયે ઉય 
ફમાન થમા પ્રભાણે તેઓ કેટરાકંના ક્સ્થય યશલેાના 
અને કેટરાકંના ગમતભાન થલાના કાયણો ફમાન થમા 
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તેથી વાપ જાશયે થામ છે કે ખાવ કોઈ તદફીય અને 
ઇયાદાથી કયેર છે. 

તેભજ એ મવતાયાઓ તયપ ધ્માન આો કે 
જેઓ લાના કોઈ ભદશનાભા ં દેખામ છે અને કોઈ 
ભદશનાભા ં છુાઈ જામ છે. જેભકે સયુહમા, જલઝા મલ. 
તો એ મવતાયા એકીવાથે જાશયે થમા કયત તો રોકો 
તેને ન ઓખત, અને તેથી જે જાણલાનુ ંછે તે જાણત 
નશં, જેભકે વૌય, જલઝા મલ. ઉદમ અને અસ્ત થલાના 
કાયણે ઘણા ફનાલોની ખફય ડે છે. તેથી જે દયેકનુ ં
ઉદમ અને અસ્ત થવુ ં ખાવ ખાવ ભૌકા ઉય મકુયા ય 
કયલાભા ંઆલેર છે, તે જ પ્રભાણે ફનાતનુ્નાળ (ધ્રલુનો 
તાયો) નાભના મવતાયા ભાટે એલી ગોઠલણ કયલાભા ં
આલી છે કે શભેંળા જાશયે જ યશ,ે તે કદી અસ્ત થલા 
ાભે જ નશં અને તેનો એ પામદો છે કે રોકો જગંરો 
અને દદયમાભા ં તેનાથી યસ્તા ળોધી કાઢે છે અને જ્મા ં
જવ ુશોમ ત્મા ંતેને આધાયે જામ છે. 
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મવતાયાઓની ભજકૂય ગોઠલણોભા ં ભજકૂય 
ફાફતો ઉયાતં ખેતીલાડી, દદયમાની મવુાપયી મલ. 
ફાફતો જાણી ળકામ છે. જેભકે લયવાદ લયવલો, 
શલાની ગમત, ગયભી અને ઠંડીનુ ંઆલવુ ંએ તભાભની 
ખફય તેના થકી ડે છે, તેભજ કેટરાકં મવતાયાઓનુ ં
આગ જવુ ં કેટરાકંનુ ંાછ જવુ,ં કોઈ લખતે મશ્ચભ 
તયપ જવુ,ં કોઈ લખતે લૂા તયપ જવુ ં તેભા ં ઘણા 
ફોધાઠ રેલાના છે. 

સમૂા અને ચરં ફહુ જ ઊંચા શોલાભા ંએ પામદો 
વભાએરો છે કે જો તે નીચે શોત અને તેની ચારલાની 
ઝડ જેલી છે તેલી જ જોલાભા ંઆલત અને તેઓની 
યૌળની જેલી છે તેલી જ નજીકથી દેખાતે તો ઇડવાનની 
આંખો તેના તયપ ક્સ્થય થઈ ન ળકત અને ખયાફ થઈ 
જાત. જેભકે કોઈ લખતે લીજીના ચભકથી આંખો 
અંજાઈ જામ છે. અને એ પ્રભાણે શોત તો ઇડવાન 
જભીન ઉય (ઊંધે ભોઢે) ડી જાત. તો જુઓ કે એ 
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તદફીય અને દશકભતલાાએ ોતાના ફદંાઓને 
ભજકૂય આપતથી ફચાલલા ભાટે સમૂા અને ચરં અને 
મવતાયાઓને ફહ ુજ લધાયે દૂયના અંતયે ગોઠલેર છે. 
અને મવતાયાઓભા ં ચરં કયતા ં ઓછી યોળની છે અને 
તેઓને યોળની એટરા ભાટે આલાભા ંઆલી છે કે સમૂા 
ન શોમ ત્માયે રોકોને જફૃયતને લખતે ફશાય જલાભા ં
અડચણ ન આલે, તેભા ંણ ખાવ ભસ્રેશત છે. ભતરફ 
એ કે આવભાન, સમૂા, ચરં, મવતાયા જાત જાતની 
દશકભત અને ભસ્રેશતથી ગોઠલીને અને તેઓની જુદી 
જુદી ચાર તેભજ ક્સ્થયણુ,ં લધાયે ઓછી યોળની, 
લધાયે ઓછી ચાર અને ઝડ તે ભાણરકે શૈલાનો અને 
ઇડવાનોના ફેશભુાય પામદા ભાટે કયેર છે. તો શુ ંકોઈ 
અક્કરલાો એભ વભજી ળકે ખયો કે એલા અંદાજા 
અને તદફીય અને દશકભત બયેરા કાભો જે થામ છે તે 
શુ ંકોઈ ભશાળક્તત અને દશકભતલાા મવલામ ફની ળકે 
? અગય કોઈ એભ જ કશ ેકે એ તભાભ કોઈએ ફનાલેર 
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નથી, એ તો મોગાનમુોગ આોઆ એભ જ થઈ 
ગએર છે, તો તે એલી બાયે અને ન ફનલા જેલી 
ફાફતભા ંઆોઆ થલાનુ ં કશલેાભા ં દશમ્ભત કયે છે, 

ણ એક ચયખો (ાણીનો ં) કે જેનાથી ફગીચા 
મલ.ભા ંાણી ીલયાલલાભા ંઆલે છે. તે મલળે તો કશતેો 
નથી કે આ ચયખો આોઆ ફની ગમો છે. અને 
આોઆ ાણી ખંચાઈ ફગીચાભા ંજામ છે અને એ 
ચયખાને આોઆ ફનેરો એટરા ભાટે નથી કશતેો કે 
તે જુએ છે કે એ ચયખાના વાધંા અને ગોઠલણ ફયાફય 
જફૃયત પ્રભાણે ગોઠલામેર છે અને જફૃયત પ્રભાણે 
ાણી ખંચાઈ ફગીચાભા ં જામ છે, તો એ આોઆ 
ફનલાજોગ નથી અને જો એ ચયખાને આોઆ ફની 
ગએર કોઈ કશ ેતો તેને ફીજા રોકો કશળેે કે તે ફેલકપૂ 
અને મખૂા, અક્કર અને બેજા મલનાનો છે કે આ ચયખો 
કે તેભા ંકોઈ જાતની વભજળક્તત નથી તે ોતાની ભેે 
આોઆ એલી ખફૂી અને કાયીગયીથી ગોઠલામ નશં, 
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તો જ્માયે રાકડાના એક જુજ નજીલી કાયીગયીથી 
ફનાલેર ચયખાને કે જે એક નાના એલા ફગીચાના 
પામદા ભાટે ફનાલેર છે તેને આોઆ થલાનુ ંભાની 
ળકતા નથી તો આલડા ભોટા આવભાનના ચયખાને કે 
જે એલી એલી ભશાન દશકભતોથી ફનેર છે કે જેને 
વભજલાથી ઇડવાનની અક્કર અળતત છે. તેથી 
દુમનમાની તભાભ ચીજોને અનશદ પામદો શંચે છે 
તેને કેલી યીતે કશી ળકામ કે એ તો મોગાનમુોગ લાત 
છે અને આોઆ ગોઠલાઈ ગએર છે ? તેને કોઈ 
દશકભતલાા અને તદફીયલાા એ ફનાલેર નથી 
અને જેભ રાકડાની ફનાલેર ચીજનો કોઈ વચંો ફગડી 
જામ છે તો ઇડવાન તેને ફનાલી રે છે, ણ 
આવભાનનો કોઈ વચંો ફગડી જામ તો કોઈની એલી 
ળક્તત છે કે તેને દુયસ્ત કયી ળકે ?  

છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, શલે 
તભો યાત અને દદલવ કે જેની શદ દંય દંય કરાક. 
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(શઝયતે જે દંય કરાક સધુી દદલવ અને યાત રાફંી 
થામ છે પયભાવ્યુ ંતે ઇડવાનોની આફાદીના ગાભો મલળે 
પયભાલેર છે. ફાકી કોઈ કોઈ જનમાએ કે જ્મા ંઆફાદી 
નથી ત્મા ંછ છ ભદશનાનો દદલવ અને યાત ણ થામ 
છે.) સધુી શોમ છે તે ભખ્લકૂાતના પામદાઓ ભાટે કેલી 
યીતે કામભ કયેર છે ? દદલવને વો ફવો કરાકનો ભોટો 
કયત તો તભાભ જાનદાય ભયી જાત. ઢોય એટરો રાફંો 
દદલવ શોલાથી યાશત અને આયાભ રઈ ન ળકત, અને 
ઇડવાન રાફંો દદલવ શોલાથી કાભ ક્યાા કયત અને 
જગંરના ચયલાલાા પ્રાણીઓ ણ ખાધા કયત અને 
એલા કાયણોથી રાફંો લખત જીલી ન ળકત. અને ઝાડ 
તથા લનસ્મતઓ ઉય એટરો રાફંો લખત ગયભી 
ડત તો તે ફીને સકૂાઈ જાત અને અગય યાતને 
ણ એટરી ભોટી કયલાભા ં આલત તો પ્રાણીઓ 
ોતાની ખોયાકી ભેલી ન ળતલાથી ભયી જાત અને 
લનસ્મતઓભા ંદુગંધ થાત અને વડી જાત. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 2 2                      V I S I T  U S  

અને લયવની ભોવભો ફદરલાભા ં ઠંડી, ગયભી 
થલાભા ં ઇડવાનના અંગને જોઈએ તેલો પામદો શંચે 
છે. અગય એકની ફાદ ફીજી ભોવભ ન શોત અને એક 
જ જાતની ભોવભ યશતે તો ળયીય ખયાફ અને દૂફા 
થઈ જાત અને એ ઠંડી અને ગયભી આલે જામ છે ત્માયે 
એકદભ ફદરાઈ જતી નથી. યંત ુધીભે ધીભે ફદરાઈ 
છે, જેભકે ઠંડી છી ગયભી આલે ત્માયે ધીભે ધીભે ઠંડી 
ઓછી થતી જામ છે અને થોડી થોડી ગયભી લધતી 
જામ છે. તેભજ ગયભી છી ઠંડી ણ એ જ યીતે આલે 
છે અને દયેક ોત ોતાની શદ સધુી શંચીને ઠશયેી 
જામ છે. અને અગય એકદભ ઠંડીભાથંી ગયભી થઈ 
જાત અથલા ગયભીભાથંી ઠંડી થઈ જાત તો ઇડવાનના 
ળયીયને ફહ ુજ વખ્ત નકુવાન થાત અને ફીભાય થઈ 
જાત. જેભકે કોઈ ભાણવ અગય ગયભ શમ્ભાભ 
(ાણીના ટફ) ભાથંી એકદભ ઠંડીભા ંચાલ્મો જામ તો 
તેને વખત નકુવાન શંચે છે. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 2 3                      V I S I T  U S  

જો કોઈ એભ કશ ે કે ઠંડીભાથંી ગયભી અને 
ગયભીભાથંી ઠંડી ધીભે ધીભે થામ છે તે સયૂજની ગમત 
ઉયથી છે કે સમૂા નીચે અને ઊચે થામ છે તેના 
પ્રભાણભા ં લધાયે ઘટાડે અને ધીભે ધીભે નીચે ઊંચે 
થામ છે તેનુ ંશુ ં કાયણ છે ? તો તે કશળેે કે લૂા અને 
મશ્ચભના અંતયના કાયણે છે, તો તે લખતે તેને 
છૂલાભા ંઆલે કે એ પ્રભાણે ળા ભાટે છે ? તો તે તેનો 
ફીજો જલાફ આલો ડળે અને એભજ આભ વલાર 
જલાફ થતા થતા છેલટે તેને કશવે ુડળે કે અરફત્ત 
કોઈ દશકભત અને તદફીયલાાએ એ પ્રભાણે ગોઠલણ 
કયી છે. 

જુઓ એ ગયભી ન શોત તો વખત અને કડલા ં
ખાટા પ ન ાકત, તેભજ નયભ અને ભીઠા ણ ન 
થાત. અને જો ઠંડી ન શોત તો ખેતયભા ંએટલુ ંઅનાજ 
ન થાત. ગયભી અને ઠંડી ફનેંભા ં ઘણા પામદા 
વભાએરા છે. અને ગયભી તથા ઠંડીથી ળયીયને 
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તકરીપ ણ થામ છે. તો તેની વાથે તેભા ંપામદા ણ 

યશરેા છે. અને એ ફાફતોભા ંમલચાયનાયાઓ ભાટે ઘણી 
નવીશત રેલાની છે. 

શલાને ખદુાએ ૈદા કયી છે તેભા ં ણ ઘણી 
દશકભતો બયેરી છે. જ્માયે શલા ક્સ્થય થઈ જામ છે 
ત્માયે ઇડવાન મ ૂઝંાઈ જામ છે, તદુંયસ્ત ભાણવ ફીભાય 
થઈ જામ છે, પ ફુરને દુગંધલાા કયી નાખે છે, 

તેભજ ફીજા ઘણા નકુવાન થામ છે. તો એથી વાણફત 
થામ છે કે શલાભા ંઘણા પામદા છે અને તે ઘણી ભોટી 
દશકભત અને તદફીયલાાએ ફનાલેરી છે. શલાની 
ફીજી એક ખામવમત એ છે કે તે અમકુ બાગ શલાની 
વાથે અથડાલલાથી અલાજ ૈદા થામ છે અને એ 
અલાજને શલા કાન સધુી રઈ જામ છે. ઇડવાન આખો 
દદલવ અને યાતનો અમકુ બાગ ોતાના કાભકાજ ભાટે 
જે લાતચીત કયે છે તે શલા થકી કાન સધુી શંચીને 
તેનો નાળ થઈ જામ છે. જો એ અલાજની અવય નાબદૂ 
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ન થાત અને કાગ ઉય રખાણ ફાકી યશ ેછે એભ એ 
લાતચીતના અલાજનો ગણગણાટ લાતાલયણભા ંફાકી 
યશતેે તો તેથી તભાભ દુમનમા બયાઈ જાત અને રોકો 
તેથી ફહુ જ ફેચેન થઈ જાત અને નલી જૂની લાતભા ં
તપાલત ન યશતે. કાગ ઉયના રખાણ કયતા ં
શલાભા ં બયાએરી અલાજો નાબદૂ થલાની ખફૂ જ 
જફૃયત શતી. તો એ ભશા દશકભતલાા ાક 
યલયદદગાયે એ અલાજ ઉાડનાય શલાને એટરી 
નાજુક ફનાલી કે એકના ભોઢાભાથંી નીકી ફીજાના 
કાનભા ં શંચે ત્મા ં સધુી તેને ફાકી યાખે છે તે છી 
તેનો નાળ કયી નાખે છે. 

આ શલાની અંદય ઘણી ભસ્રેશતો વભાએરી છે 
અને તે નવીશત રેલા ભાટે યૂતી છે. એ શલા ળયીયને 
તદુંયસ્ત યાખે છે અને જજદંગી ફાકી યાખે છે. જ્માયે 
ફશાયથી શલા ખંચીએ છીએ ત્માયે અંદય જઈને ફૃશની 
વાથે ભે છે અને તેની ઇડવાન જીલી ળકે છે. એ જ 
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શલા અલાજને દૂય દૂય શંચાડી દે છે તેભજ ખશુ્બનેુ 
ઊડાડીને એક જનમાએથી ફીજી જનમાએ રઈ જામ છે. 
એટલુ ંજ નશં ણ ઠંડી અને ગયભી જે એક છી એક 
દુમનમાના પામદા ભાટે આલે જામ છે તેને ણ એ જ 
શલા ઉાડે છે. શલા ઇડવાનના ળયીયભાથંી ખયાફીઓને 
દૂય કયે છે તેભજ લાદાને ઉાડીને પેયલે છે કે તેથી 
જ્મા ં જોઈએ ત્મા ં લયવાદ લયવાલે છે. છી એ 
લાદાને મલખેયીને શરકા ફુરકા કયી નાખે છે. શલાથી 
પ અને ફૂર ૈદા થામ છે, ાણીને ઠંડુ કયે છે. 
ખાણાને નયભ અને સ્લાદદષ્ટ કયે છે, રીરી ચીજને 
સકુાલી નાખે છે અને લશાણને દદયમાભા ં ચરાલે છે. 
ખરુાવો એ કે જભીનની તભાભ ચીજોને કામભ અને 
જીલતી યાખે છે. જો એ શલા ન શોત તો પ પાદી 
સકુાઈ જાત અને પ્રાણીઓ ભયી જાત. ઇડવાનો જીલી ન 
ળકત. 
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આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ખદુાએ 
તઆરાએ જે ચાય અનાવીય (એ ચાય મખુ્મ દાથો 
શલા, ાણી, આગ અને ભાટી કે જેના થકી કોઈ લસ્ત ુ
ફને) ૈદા કયેર છે તે તયપ ધ્માન આો કે તે થકી જે 
જફૃયતો છે તે યૂી થામ છે. એ ચાય જલાશયેભાનં ુ ંએક 
જભીન અને એ જભીન એટરી શોી છે કે રોકો તેભા ં
ખેતીલાડી કયે છે અને ઘયફાય ફનાલે છે. જો જભીન 
એટરી શોી ન શોત તો રોકોને ભકાનો ફનાલલા, 
ખેતી કયલા, ઢોયને ચયાલા જગંર તેભજ ઝાડ, 

લનસ્મત મલ. ભાટે ફહ ુ જ મશુ્કેરી થાત તેભજ 
ખાણભાનંી બાયે બાયે દકભંતલાી ચીજો કાઢલા ભાટે 
અડચણ ડત, જો કોઈ ફે વભજ એલો વલાર કયે કે 
ભોટા ભોટા ણફશાભણા જગંર અને યણ નકાભા ફનાવ્મા 
છે, તો તેનો જલાફ એ છે કે એ જગંરી જાનલયોને 
યશલેા તેભજ ચયલા ભાટે ફનાલેર છે અને ઇડવાન 
ભાટે એટરી શોી જનમાની જફૃયત છે, તેભજ જેભ 
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જેભ લસ્તી લધતી જામ છે તેભ રોકો છેટે છેટે આફાદી 
કયતા ં જામ છે. તેઓ ભાટે ણ શોી જભીનની 
જફૃયત છે. જુઓ કે ઘણા યણ મલસ્તાયને રોકોએ 
આફાદ ક્યાા અને ત્મા ંફાગ ફગીચા અને ખેતીલાડીઓ 
થઈ. જો જભીન એટરી શોી ન શોત તો ઇડવાનને 
ફહ ુજ મશુ્કેરી બોગલલી ડત. અને અગય કોઈ તેઓ 
ઉય વખ્તાઈ લાયી ફીજી જનમાએ ચાલ્મા જલાની 
પયજ ાડત તો કોઈ યીતે ફીજી જનમાએ જઈ ન ળતત.  

આે પયભાવ્યુ ં : આ જભીનની ક્સ્થમત જુઓ કે 
કેલી યીતે ક્સ્થય અને કામભ કયલાભા ં આલી છે કે 
તભાભને ભાટે યશલેાની વગલડ થએરી છે અને તેથી 
જ ઇડવાન ોતાની જફૃયતો ભાટે તેના ઉય ચારે અને 
શયે પયે છે. તેભજ ખેતીલાડી અને ભકાનો ફનાલતા 
તેઓને વાયી યીતે કાભ આલે છે, જો જભીન ક્સ્થય ન 
શોત અને શરતી યશતે અથલા નીચે ઊંચી થમા કયત 
તો રોકો ભજબતૂ ઇભાયતો ફનાલી ન ળતત, અને 
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ઇડવાન ોતાના કાભ વાયી યીતે ન કયતા ં ફહ ુ જ 
મવુીફતોભા ં પવાએરો યહ્યા કયત, તે મલળે ધયતીકં 
તયપ ધ્માન આો કે જે ફહુ જ થોડી લાય ભાટે થામ છે 
તે લખતે જેઓ જાગતૃ શોમ છે તેઓના એલા શાર થઈ 
જામ છે કે તે ઘય મકૂીને ફશાય બાગી જામ છે. 

જો કોઈ એઅતેયાઝ કયે કે ધયતીકં ળા ભાટે 
છે ? તો તેનો જલાફ એ છે કે ધયતીકં તેભજ ફીજી 
એલી ચીજો (જેભકે આંધી વખત શલા, ગ્રશણ થવુ,ં 
મવતાયાઓનુ ં તટૂવુ,ં આવભાનભા ં બમાનક રારાળ 
દેખાલી મલ. મલ.) એક જાતની નવીશત અને ખૌપ થલા 
ભાટે છે કે તેના ખૌપથી રોકો ગનુાશ કયતા ં અટકે, 

તેભજ જે આપતો અને ફરાઓ ઇડવાનના અંગ અને 
ભારભા ંઆલે છે તેભા ંણ એ જ દશકભત બયેરી છે કે 
એલી ફાફતોથી નવીશત રઈને નેકફખ્ત ફની જામ કે 
તેથી આખેયતનો વલાફ ભે અને ત્મા ં તેનો ફદરો 
એટરો ભે કે તેની ફયાફય દુમનમાની કોઈ ચીજ ન 
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શોમ, અને કોઈ લખતે ખદુાની ભસ્રેશત શોમ તો 
દુમનમાભા ંણ નેક અભરનો ફદરો આી દે છે. 

આ જભીન ોતે ઠંડી અને સકૂી છે. તેભજ તેની 
ઉયના થ્થય ણ ઠંડા અને સકૂા છે, ણ જભીન 
કયતા ં થ્થયભા ં ખશુ્કી લધાયે છે, શલે એ જભીનની 
ખશુ્કી લધાયેની થ્થય જેલી કયી નાખત તો તેભા ં
ખેતીલાડી ન થઈ ળતત અને કાઈંણ ન ઉગત અને 
તેથી ઇડવાનો અને પ્રાણીઓની જજંદગી ફહ ુ જ બાયે 
થઈ ડત અને ભકાનો ણ તેની ઉય ફનાલલા 
મશુ્કેર થઈ ડત, જભીનની ૈદાળભા ં એ કામભર 
કુદયતલાાએ એક એ ણ દશકભત યાખેરી છે કે 
દણક્ષણના બાગ કયતા ં ઉત્તયનો બાગ ઊંચો યાખલાભા ં
આવ્મો છે તેનુ ંએ કાયણ છે કે તભાભ દુમનમાભા ંાણી 
શંચાડમા છી છેલટે ાણી લશીને દદયમાભા ંચાલ્યુ ં
જામ. જેભકે ભકાનનુ ંછાફૃ કે તેનો ાણી ઊતયલાનો 
બાગ નીચો યાખલાભા ં આલે છે, તો એ જ પ્રભાણ ે
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જભીનની ઉત્તય તયપનો બાગ ઊંચો યાખલાભા ંઆવ્મો 
છે અને એ પ્રભાણે ત્મા ં ગોઠલણ કયલાભા ં આલી ન 
શોત તો ાણી જ્મા ં ત્મા ંબયુ ંયશતે અને તેનો મનકાર 
ન થાત, અને રોકોના યસ્તા ફધં યશતે. 

(જાણવુ ં જોઈએ કે જભીન ગો છે તો ણ 
તેનો બાગ ાણીની નીચે યાખલાભા ં આવ્મો છે અને 
અવરભા ં ાણી જભીનની ઉય છે. ણ ખદુાએ 
તઆરાને લસ્તી લવાલલી શતી તેથી ોતાની 
કુદયતથી ઉત્તય તયપનો અધો બાગ ાણી કયતા ંઊંચો 
કયી આતમો કે તેથી રોકો આફાદ થઈ ળકે, તેભજ 
કેટરાકં ફેટ (દી - ટાઓુ) ણ ાણી કયતા ંએટરા 
ઊંચા યાખલાભા ંઆવ્મા છે કે તેના ઉય ણ લસ્તી 
આફાદ થઈ ળકે, નશં તો મનમભ પ્રભાણે દયેક જનમાએ 
ાણી જ ઉય શોવુ ંજોઈએ.) 

ીઠ ઉય ભાર બયીને રઈ જલો મશુ્કેર થઈ 
ડત અને ભારની દકભંત ફહુ જ લધાયે થઈ જાત 
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અને તેથી રોકો એક ફીજા ળશયેભા ં ભાર રઈ જલા 
અને રાલલાનુ ં ન કયત તેથી ફે પ્રકાયના નકુવાન 
થાત, એક તો એ કે જ્મા ંજ્મા ંજે જે ચીજો ભતી નથી 
તે તે ચીજો ભે છે ત્મા ંરાલી ન ળકત અને ફીજુ ંએ 
કે રોકોને લેાય કયીને ગજુયાનનુ ંવાધન ન યશતે. 

તેભજ શલાભા ંણ ઘણા પામદા વભાએરા છે. 
જેભકે તે મલળે આગ ફમાન થએર છે, અગય એટરી 
લધાયે શલા ન થાત તો ઇડવાનનો શ્વાવ લધાયે ડતા 
ધભુાડા અને શલાના પ્રદુણ મલ.થી મ ૂઝંાઈ જાત, ણ 
શલાના કાયણે એ ધભુાડો મલ. પ્રભાણભા ં ધીભે ધીભે 
લાદફૄ થઈ જામ છે. 
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પ્રકયણ - ૩૭ 

આગના પામદા 
આગને ણ ખદુાએ તઆરાએ પામદા ભાટે જ 

ફનાલી છે, ણ તેને શલા અને ાણીની જેભ લધાયે 
ફનાલી નથી, જો તેનુ ંપ્રભાણ લધાયે શોત તો તભાભ 
ચીજોને ફાી નાખત, ણ તેને છુાલીને યાખલાભા ં
આલી છે કે જ્માયે જફૃયત ડે ત્માયે તેને કાઢલાભા ં
આલે છે, અને ખાવ કયીને આગ તભાભ વજીલોભા ંપતત 
ઇડવાનના જ ઉમોગ ભાટે ફનાલલાભા ં આલી છે, 

કેભકે આગથી ઇડવાન પામદો ઉઠાલી ળકે છે કે તેથી 
ખેતલાડી, ભકાનો, કાયખાના મલ. ભાટે રોખડંના ઓજાયો 
ફનાલલાભા ંઆલે છે. જો આગ ન શોત તો ઇડવાન ફહુ 
જ મવુીફતભા ંઆલી ડત. આગથી ચનૂો, ઈંટ તેભજ 
ઠાભ, દાગીના મલ. ફનાલલાભા ં આલે છે, અને ખાવ 
કયીને ખોયાક મલ. કાલલા ભાટે તેની ફહ ુજ જફૃયત 
યશ ે છે, અને તે ભાણરકે એ આગ શૈલાનો ભાટે એટરા 
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ભાટે નથી ફનાલી કે તેઓને તેની કાઈંણ જફૃયત 
નથી ડતી, અને તેથી જ આગને લાયલા ભાટે શાથ 
અને આંગીઓની જફૃયત ડે છે તે ઇડવાનોને 
આલાભા ંઆલેર છે. 

આગનો ફીજો એક પામદો કે જે ફહ ુ જ 
લખાણલા રામક છે તે દીલો છે, કે ઇડવાનને યાતના 
લખતે તેની ફહ ુ જફૃયત ડે છે, અગય એ મવપત 
આગભા ંન શોત તો ઇડવાન યાતના લખતે એલી યીતે 
મ ૂઝંાત કે જેલી યીતે જીલતો ભાણવ દપન થઈને 
મ ૂઝંાઈ છે, અને જો દીલાનુ ંવાધન ન શોત તો રખવુ,ં 
વીલવુ,ં લણવુ,ં મલ. કાભ ન થઈ ળતત, એ મવલામ 
ફીભાયી મલ.ભા ંણ તેની ઘણી જફૃયત ડે છે, તેભજ 
અંગને ગયભી શંચાડલા, બીની લસ્તઓુ સતુલલા અને 
વખત ચીજોને ગાલાની તેભા ં ખામવમત યાખલાભા ં
આલી છે. (તે ભાણરકે એક જ ચીજભા ં ફે જુદી જુદી 
ખામવમત મકૂી છે કે વખતને નયભ કયે છે અને નયભને 
વખત કયે છે.) 
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પ્રકયણ - ૩૮ 

લયવાદના પામદા 
આે પયભાવ્યુ ંઅમ મપુઝ્ઝર, લાદા ચાલ્મા 

જલા છી આવભાન વાપ દેખાલાભા ંઅને લયવાદના 
લયવલાભા ં મલચાય કયો કે જફૃયત લખતે લાદા થઈ 
લયવાદ લયવે છે અને લયવાદ લયવી યહ્યા છી 
લાદા ચાલ્મા જામ છે અને આવભાન વાપ દેખામ છે, 

અને એભ લાયાપયતી થલાભા ંજ ઇડવાન ભાટે પામદા 
અને બરાઈ છે. જો શભેંળા લાદા યશતે અથલા શભેંળા 
આવભાન ખલુ્લ ુયશતે તો ઇડવાન ભાટે ઘણુજં નકુવાન 
થાત, જ્માયે એકદભ લાદા ઘેયાઈને વતત  લયસ્મા 
જ કયે છે ત્માયે રીરોતયીભા ંદુગંધ થઈ જામ છે. અને 
પ્રાણીઓભા ંખયાફી થામ છે અને તેના પ્રદુણથી જાત 
જાતની ફીભાયીઓ ૈદા થામ છે, યસ્તાભા ંખાડા ડી 
જામ છે તેભજ રાફંી મદુ્દત સધુી લયવાદ ન ડતા ં
અને લાદા ન થતા આવભાન વાપ યશ ે તો જભીન 
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સકૂાઈ જામ છે, ખેતીલાડી ફી જામ છે. ઝયણા અને 
નદીઓના ાણી સકૂાઈને ઓછા થઈ જામ છે અને 
ઇડવાનોને નકુવાન શંચે છે અને શલા સકૂી ફની જામ 
છે અને તેથી જાત જાતનો યોગચાો પેરામ છે, ણ 
જ્માયે લાયાપયતી એ ફનેં ફાફત થમા કયે છે ત્માયે 
એક ફીજાના નકુવાન દૂય કયે છે અને તભાભને પામદા 
અને પામદા જ થમા કયે છે. જો કોઈ એલો લાધંો ઉઠાલે 
કે જ્માયે કોઈ કોઈ ફાફતથી નકુવાન થામ છે તો ળા 
ભાટે શરેેથી જ નકુવાન ન થામ એલી ગોઠલણ ન 
કયી ? કે તે નકુવાન દૂય કયલાની ફીજી ચીજની 
જફૃયત ન ડે તો તેનો જલાફ એ છે કે એ પ્રભાણે 
એટરા ભાટે ગોઠલણ કયલાભા ંઆલી છે કે ઇડવાનને 
કોઈ કોઈ લખતે તકરીપ શંચતી યશ ેઅને તેથી તે 
ગનુાશ કયલાથી અટકે, કેભકે જ્માયે ઇડવાન ફીભાય 
થઈ જામ છે ત્માયે તેને કડલી અને અણગભો 
ઉજાલનાયી દલા ીલાની જફૃયત ડે છે અને તેથી 
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તેની તફીમત વાયી થઈ જામ છે. ભતરફ એ કે જ્માયે 
ઇડવાન અમતયેક કયે છે અને ગલા કયે છે ત્માયે તેના 
ભાટે એલી તકરીપો શંચાડલાની જફૃયત ડે છે કે 
તેથી એ ોતાના અણબભાન કયલાથી અટકે, અને ોતા 
ભાટે પામદા લાી ફાફત ઇખ્ખ્તમાય કયે, તથા ખયાફ 
કાભ અને ગનુાશથી યશઝે કયે, જો કોઈ ફાદળાશ 
ોતાની જનતાને શજાયો રાખો ફૃમમા લશચંી દે તો 
જનતાના દદરભા ં ફાદળાશની કેટરી ભોશબ્ફત લધી 
જળે ? અને તેને કેલી કદય થળે ? અને તેની 
વખાલતની કેલી ખ્મામત થળે ? અને લયવાદની ફણક્ષળ 
તો એ કયતા ંઘણે દયજે લધેરી છે કે તેથી દેળ આફાદ 
થામ છે, અને તભાભ રોકોના ખાલા ભાટે તેના કાયણે 
જ અનાજ પો મલ. ઉગે છે અને પ્રાણીઓ ભાટે 
ઘાવચાયો મલગેયે ઉગે છે. 

તભો જોતા નથી ? કે એ લયવાદની કેલી અને 
કેટરી દકભંત છે ? એ કેટરી ભોટી નેઅભત છે ? ણ 
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રોકો એ અજોડ નેઅભતથી ગાદપર છે કે કોઈનુ ંનજીવ ુ
કાભ લયવાદના વફફથી અટકી ડે તો મળકામત કયે 
છે અને નાયાજ થામ છે, ણ વભજતો નથી કે એ તેનુ ં
નજીવ ુનકુવાન થામ છે ણ વાભાડમ રોકો ભાટે કેટરો 
પામદો થામ છે ? અને એ મજુફ થલાનુ ંએ જ કાયણ 
છે કે તેને એ નેઅભતની કદય અને પામદા જાણતો 
નથી. 

શલે તભો લયવાદને ઊંચાણભાથંી જભીન ઉય 
લયવલાની દશકભત તયપ નજય કયો કે ઊંચી તેભજ 
વખત જભીન ઉય ડે અને તેથી તે વાયી યીતે તતૃત 
થામ, જો કોઈ ખણુાભાથંી અથલા નીચાણથી લયવતે 
તો ઊંચી ઊંચી જનમા ઉય લયવાદ ન થાત અને તે 
જનમા સકૂી જ યશતે, અને તેથી એલી જનમાએ ખેતી ન 
થઈ ળકત અથલા જે જભીનોભા ં ાણી ીલયાલીને 
ખેતી કયલાભા ંઆલે છે તે ઘણી થોડી છે, જો તભાભ 
જનમા ઉય ાણી ીલયાલીને ખેતી કયલાનુ ં શોત તો 
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ાણી રાલલા ખંચલા ીલયાલલાની ફહુ જ તકરીપ 
ડત. એટલુ ં જ નશં ણ રોકો તે ભાટે આવભા ં
રડતે ઝઘડત અને એક ફીજા ઉય ઝુલ્ભ કયત, 

ભાથાબાયે ભાણવ ફજફયીથી ાણી રઈ રેત, અને 
કભઝોય ભાણવ એ ાણી રેલાથી ભશફેૃભ યેશતે, ણ 
ઉયથી લયવલાના કાયણે એ તભાભ ઝઘડા અને 
પવાદ ઊબા થતા અટકી ગમા. 

ાણી ઉયથી લયવલા ઉયાતં તેભા ં એલી 
ખફૂી યાખલાભા ંઆલી છે કે ાણીના છટંકાલની જેભ 
ટીા ટીા થઈને જભીન ઉય ડે કે તેથી જભીનભા ં
ાણી ઊતયી જામ અને જભીન તતૃત થામ, અગય 
ધોધભાય ાણી ડત તો જભીન ઉય એકદભ લશી 
જાત અને જભીનની અંદય ફયાફય ઊતયતે નશં અને 
ઉગેરા ઝાડો બાગંી જાત. તેથી એવુ ંકયુા કે ધીભે ધીભે 
લયવે કે તેથી જભીન રતી જામ, અનાજ ઉગત ુ
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જામ અને ઉગેલ ુ અનાજ ડી જઈ ખયાફ ન થઈ 
જામ. 
એ ઉયાતં લયવાદના ફીજા ણ ઘણા પામદા છે, 

જેભકે બીની ભાટીની ખશુ્બથૂી ઇડવાનની તફીમતને 
યાશત શંચે છે, શલાભા ં યશલે ુ પ્રદુણ દૂય થામ છે, 

તેભજ ખેતી અને ઝાડભા ં ‘મયકાન’ નાભની ફીભાયી 
થામ છે તે ણ દૂય થઈ જામ છે. 

જો કોઈ કશ ે કે કોઈ લખતે કયા ડે છે અને 
વખત ધોધભાય લયવાદ લયવે છે તેથી પામદાને ફદરે 
ખેતી મલ.ને ઘણુ ંનકુવાન થામ છે અને શલા પ્રદુણથી 
ખયાફ થામ છે ત્માયે ફીભાયી ઉત્ન્ન થામ છે, તેભા ંશુ ં
પામદો ? તો તેનો જલાફ એ છે કે ઇડવાનોની શારત 
વ્મલક્સ્થત કયલા અને ગનુાશોના કાભભાથંી દૂય યાખલા 
તેભ કયલાભા ં આલે છે, અને તેભા ં રોકો ભાટે 
આખેયતનો (યરોકનો) ઘણો પામદો છે, તો એ 
આખેયતના ભોટા પામદા વાભે દુમનમાનુ ંથોડુ નકુવાન 
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કાઈ ગણતયીભા ં નથી, અને નાક્સ્તકને એટરી તો 
ચેતલણી ભે કે કોઈ એલો જફયદસ્ત ખાણરક છે કે તે 
આ પ્રભાણે કયે છે, અને જેઓ ગનુાશની તાવીયથી એલા 
નકુવાન થામ છે એભ વભજીને ગનુાશ તજી દે તો તેઓ 
ભાટે આખેયતનો ફેશભુાય પામદો થમો ગણામ. 
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પ્રકયણ - ૩૯ 

શાડનુ ંલણાન 

આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, તભે આ 
શાડોને જુઓ કે જે ભાટી અને થ્થયથી ફનાલલાભા ં
આલેર છે, જે રોકો ગપરતભા ં ડેરા છે તેઓ એભ 
વભજે છે કે એ શાડો નકાભા ફનાલલાભા ંઆવ્મા છે, 

ણ તેઓ જાણતા નથી કે તેભા ંઘણા પામદા યશરેા છે, 

જેભકે શાડો ઉય ફયપ ડે છે અને એ ફયપ 
શાડોની ટોચ ઉય જાભેરો યશ ે છે તે ઓગીને 
ાણીના ઝયણા, નદીઓ મલગેયેના સ્લફૃભા ં લશ ે છે 
અને ભોટી ભોટી નશયેો ચાયે તયપ જામ છે, અને જેઓને 
ફયપની જફૃયત શોમ તે ત્મા ં જઈને ફયપ ણ રઈ 
આલે છે, તેભજ શાડો ઉય એલી એલી જડી બટુ્ટીઓ 
થામ છે કે તેલી વાટ જભીન ઉય નથી થતી, અને 
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જગંરી મલક્રા પ્રાણીઓ ભાટે તેભા ંગપુાઓ ફનેરી છે, 

દુશ્ભનોથી ફચલા ભાટે શાડોભા ં ભોટા દકલ્રા ણ 
ફનાલલાભા ંઆલે છે અને થ્થય કાીને ઘટંી મલ.ની 
ઉમોગી ચીજો ફનાલલાભા ંઆલે છે, એટલુ ં જ નશં 
ણ તેભા ંજાત જાતના દકભંતી જલાશયેોની ખાણ ણ 
છે, એ મવલામ ફીજા અનેક પામદા છે કે જે તેને 
ફનાલનાય વાયી યીતે જાણે છે, તેણે શરેેથી જ તેભા ં
અનેક પામદા નક્કી કયીને એ પ્રભાણે ગોઠલેર છે. 

એ શાડોભાથંી ઘણી ચીજો જેભકે ચનૂો, ાયો, 
શડતાર, જવત, તાબં,ુ કરઈ, વોન,ુ ફૃ,ુ જલાશયેાત અને 
જાત જાતના ઉચ્ચ પ્રકાયના થ્થયો, ગધંક મલ. મલ. 
નીકે છે એ તભાભ ઇડવાનના કાભભા ંઆલે છે, અને 
તેભાથંી કાઢીને તે ચીજો બેગી કયે છે, લેાય કયે છે 
અને ોતાની જફૃયતના લખતે લાયે ણ છે, તો એ 
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મલળે મલચાય અને ણચંતન કયો કે એલા ભશા કાયીગયે 
ફનાવ્મા મલના, એલા અનેક પામદા લાા શાડ 
ોતાની ભેે ફને ખયા ? 

રોકોએ લધાયે પ્રભાણભા ંરોબ કયીને ઇચ્છયુ ંકે 
વોન ુ અને ફૃ ુ ોતાની ભેે ફનાલી રે, ણ તેઓ 
ઘણી કોમળળ કયલા છતા ફનાલી ળક્યા નશં, અને જો 
તેઓ ોતાની ભયજી પ્રભાણે ફનાલી ળકત તો વોન ુ
ચાદંી ફહ ુજ ફનાલત એટરે સધુી કે તેની કદય અને 
દકભંત ફાકી ન યશતે અને છેલટે તેને લેચલા અને 
ખયીદલાભા ં જે નપો વભાએરો છે તે ન થાત અને 
દુમનમાનો વ્મલશાય અટકી ડત, એ છતા ણ 
ઇડવાનને એટરી ળક્તત આી કે તાફંાભા ં જવત 
ભેલીને ીત ફનાલે છે, યેતીભાથંી વીસ ુફનાલે છે, 

અને કરઈભાથંી ચાદંી ફનાલે છે અને ચાદંીભાથંી વોન ુ
ફનાલે છે, ણ એ ફનાલનાય ફહુ ઓછા છે, તેથી 
વ્મલશાયભા ં કાઈં નકુવાન નથી થત ુ.ં વાયાળં કે વોના 
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ચાદંીને ખદુાએ તઆરાએ ફહ ુ જ થોડુ ં ભેલી ળકે 
એલી દશકભત ગોઠલી તેથી જ દુમનમાના એકફીજાના 
કાયોફાય ચારે છે. જેભા ં આવના કાયોફાય અટકી 
જામ અને દુમનમાનો વ્મલશાય આ પ્રભાણે ન ચારે તે 
ફનાલલાનુ ં વાભાડમ યીતે વશલે ુ નથી યાખ્યુ,ં જો કે 
ખદુાએ તઆરાએ વોન ુઅને ચાદંી કાઈં ફહ ુજ થોડુ 
ૈદા નથી કયુા, ખાણની અંદય ચાદંીના ભોટા ભોટા 
શાડ ફનાલેરા છે. છતા તે ફદંાઓની ભસ્રેશત થોડા 
પ્રભાણભા ંફશાય રાલે છે. અને ચાદંીના શાડો એટરા 
ભાટે ફનાવ્મા છે કે તેના ફદંા વભજે કે તેના ભાણરક 
ાવે કોઈ જાતની કભી નથી, ણ ઉય ફમાન 
થએરા પામદા ભાટે એ પ્રભાણે કયલાભા ં આલેર છે, 

તેનો ફીજો દાખરો એ છે કે જ્માયે કોઈ નલી ચીજ 
ફનાલલાભા ંઆલે છે ત્માયે તેની ફહુ જ કદય થામ છે 
ણ જ્માયે ફહ ુ જ લધાયે ઉત્ાદન થામ ત્માયે તેની 
કર અને દકભંત નથી યશતેી, તો જો વોના ફૃાનો ફહુ 
જ લધાયો કયતે તો તેની ણ ન કદય યશતે. 
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પ્રકયણ - ૪૦ 

ઝાડ ખેતી મલ.નુ ંલણાન 

છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, આ 
જાતજાતના ઝાડ તયપ નજય કયો કે તેના પ ખાલાભા ં
કાભ આલે છે, અને તેનુ ંઘાવ ઢોયની ખોયાકી ફને છે, 

રાકડા ફાલાભા ં કાભ આલે છે, ાટીઆ અને તખ્તી 
ઇભાયત મલ.ભા ંકાભ આલે છે, છાર અને ાદંડા ઝીણા 
અને જાડા મૂ તેભજ તેભાથંી નીકતો ગુદંય મલ. 
તભાભ ચીજો કાભભા ંઆલે છે. 

તભો જુઓ કે આણે ખોયાક તયીકે જે પ 
ખાઈએ છીએ તે શારની દશકભત બયેરી ફૃઢી પ્રભાણે 
ઝાડ ઉગીને તેભા ં ૈદા ન થાત અને એક જ જનમાએ 
ભોટો જથ્થો ડેરો ભી જાત તો ફીજી ચીજો રાકડા 
છાર મલ. ક્યાથંી ભત ? ણ તેણે ોતાની 
ભસ્રેશતથી એક ઝાડભા ં ઘણા પામદાઓનો વભાલેળ 
કમો, ઉયાતં જભીન ઉય ઝાડ ઉગલાથી જોલાભા ંફહ ુ
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જ સુદંય રાગે છે, અને આંખોભા ં ઠંડક ૈદા થામ છે, 

દદરભા ંખળુી શામવર થામ છે, દદરનો ગભ દૂય થામ છે. 

આે પયભાવ્યુ ં: તભો ખેતી તયપ નજય કયો કે 
એક દાણાભાથંી અવખં્મ દાણા ૈદા થામ છે, અક્કર 
તો એભ જ કશ ેછે કે એક જ દાણો થલો જોઈએ. છતા ં
એક દાણાભાથંી અનેક દાણા ઉગે છે તેભા ં એ બેદ 
વભાએરો છે કે એ લાલનાયને પામદો શંચે, તેભજ 
ખજૂય, ભેલાના ઝાડભા ંણ એ જ પ્રભાણે ફયતત આી 
છે કે એક દાણાભાથંી અવખં્મ ઘણા દાણા નીકે છે 
અને એક ડાભાથંી ઘણી ડાો ઉગે છે. તેથી ઇડવાનને 
ખાલાના તથા તેના દાણાને લાલલા ભાટે કાભ આલે, 

જો એકભાથંી લધાયે ન થાત તો તેભા ંઘણી અડચણો 
આલત, અને એક જ ઝાડ અને એક જ ભેલો ઉગત 
અને તે ફયફાદ થઈ જાત તો એલા ફીજા ઝાડ ક્યાથંી 
લાલી ળકત ? 
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અમ મપુઝ્ઝર, ભસયુ મલ. તયપ જુઓ કે તે 
એક ળંગની અંદય થામ છે, અને તે ળંગભા ં એટરા 
ભાટે થામ છે, કે તે ાકીને ભજબતૂ થલા સધુી 
આપતોથી વરાભત યશ,ે ણ ઘઉં અને જલ મલગેયે 
ળંગભા ં ન થતા પોતયાની અંદય થામ છે, અને તેને 
યક્ષણભા ંયાખલા ભાટે તેની ઉય કાટંાની જેભ ફૃછડા ન 
શોત તો ખંીઓ દાણાને ફયફાદ કયત. 

જો કોઈ એભ પ્રશ્ન કયે કે ખંીઓ ઘઉં મલ.ને 
ખામ છે તે કેભ ? તો તેનો જલાફ એ છે કે તભાભ ઘઉં 
ખાઈ નથી ળકતા, વશજે વાજ ખાઈ ળકે છે, અને તે 
ણ એટરા ભાટે કે ખદુાએ તઆરાએ એ દાણાભા ં
ખંીઓનો ણ અમકુ દશસ્વો મકુયા ય કમો છે. તેથી 
એકદભ કબ્જો કયી રેલાભા ંઆવ્મો નથી. ભતરફ એ કે 
જો કાઈંણ કબ્જો યાખ્મો ન શોમ તો તભાભ દાણા 
ખંીઓ ખાઈ જામ અને જો યૂો કબ્જો કમો શોમ તો 
તેઓ ભશફેૃભ (લણંચત) યશ ે તેથી એ પ્રભાણે દશકભતથી 
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આમોજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે, અને ફહ ુજ લધાયે દાણા 
ખંીઓને ભત તો ફદશજભી થઈ તેઓ શરાક થઈ 
જાત, અને ખેડૂત ફીચાયા તદૃન લણંચત યશી જાત અને 
તેભા ંલધાયે અને ભોટો શક તો ખેડૂતનો છે. 

દયેક જાતના ઝાડને પ્રાણીઓની જેભ 
ખોયાકીની જફૃયત યશ ેછે, ણ પ્રાણીઓની જેભ ઝાડને 
ભોઢા નથી શોતા, તેભજ ખોયાક ભેલલા ભાટે 
ચારલાની ળક્તત નથી શોતી. તેથી ઝાડને ભાટે 
જભીનભા ં મૂ ફનાવ્મા કે એ મૂ થકી જભીનભાથંી 
ોતાનો ખોયાક ખંચીને થડ, ડાો, ાદંડા અને ફુર 
સધુી શંચાડે છે, તો ઝાડના મૂ તેના ભોઢા વભાન 
છે કે જેભ શૈલાનના ફચ્ચા દૂધ ી ને ખોયાક ભેલે છે 
તેભ ઝાડના મૂ જભીનભાથંી બીનાળ ખંચીને ખોયાક 
ભેલે છે, ઉયાતં જે પ્રભાણે તબંનેુ ચાયે તયપ દોયી 
ફાધંીને જકડલાભા ં આલે છે તે પ્રભાણે જડમૂ થકી 
જકડાઈને ઉભ ુયશ ેછે, જો એભ ન શોત તો એલા એલા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 5 0                      V I S I T  U S  

રાફંા ખજૂયના ઝાડ આંધી અને તોપાની શલાના કાયણે 
ઉખડી જાત, ખદુાએ તઆરાએ શરેેથી જ દયેક ભાટે 
જે જે જફૃયત જોઈ તે પ્રભાણે તેને ૈદા કયેર છે. 

અમ મપુઝ્ઝર, ઝાડના ાદંડાની ઉત્મત્ત ભા ં
જયા મલચાય અને નજય કયો કે ાદંડાભા ંઝીણી ઝીણી 
નવો પેરાએરી શોમ છે અને તેભા ં ણ ાતી અને 
જાડી શોમ છે. જો શાથ લડે એ પ્રભાણે ફનાલલાભા ં
આલત તો એક ઝાડના ાદંડા ળામદ એક લયવભા ં
ણ ઇડવાન ફનાલી ન ળકત. ઉયાતં એ ફનાલલા 
ભાટે એલી જ જાતના શમથમાયોની જફૃયત ઊબી થાત, 

ણ જ્માયે ઝાડ અને લનસ્મત ઉગલાની ભોવભ આલે 
છે ત્માયે ટૂંક મદુ્દતભા ંકાઈંણ શયતત કે ગડફડ થમા 
મલના તભાભ જનમાએ ઝાડને ાદંડા ૈદા થઈ જામ છે. 
શલે એ ાદંડાભા ંઝીણી ઝીણી નવો ફનાલલાભા ંઆલી 
છે તેનુ ં કાયણ ણ વભજી લ્મો કે એ એટરા ભાટે 
ફનાલલાભા ંઆલે છે કે તે દ્વાયા ાદંડાભા ંચાયે તયપ 
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ાણી શંચે અને તેભાથંી જાડી નવોની એક ફીજી એ 
ણ દશકભત છે કે તે ાદંડાને પાટલાથી યક્ષણભા ંયાખે. 
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પ્રકયણ - ૪૧ 

પ, ફી અને ઠણમાનુ ંલણાન 

પભા ં યશરેા ફી અને ઠણમાભા ં વભાએરી 
દશકભત જુઓ કે તેને પની અંદયના બાગભા ં
યાખલાભા ંઆલેર છે, અને તેનુ ંએ કાયણ છે કે અંદય 
શોલાથી એકદભ ખયાફ થઈ ળકે નશં અને તેનુ ંયક્ષણ 
થઈ ળકે, જેભકે કોઈ ઉભદા અને વાયી ચીજને અંદયના 
બાગભા ં છુાલીને યાખે છે કે તેથી તે યક્ષણભા ં યશ,ે 

તેભજ એક પભા ંનશં, યંત ુદયેક પભા ંફી યાખેર 
છે કે જો અમકુ ફી ખયાફ થઈ જામ તો ફીજા ફી કાભ 
આલે, અને ફીજી દશકભત એ છે કે ોતે વખત શોલાના 
કાયણે પને નયભ થઈ ખયાફ થલાથી અટકાલે, જો 
ફી અંદયના બાગભા ં ન શોત તો એ પ વડી જાત 
અને ખયાફ થઈ જાત. 

કેટરાકં ફી એલા છે કે તે ણ ખાલાના કાભભા ં
આલે છે અને તેભાથંી તેર ણ નીકે છે, અને તે તેર 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 5 3                      V I S I T  U S  

ઘણા કાભભા ંઆલે છે, અને કેટરાકં ફી એક ફીજાની 
મલફૃધ્ધના છે, જેભકે ખજૂયનો ઠણમો અંદય શોમ છે અને 
તેની ઉય ખજૂય શોમ છે, અને અંગયૂભા ં એભ શોત ુ ં
નથી, એ ફધ ુ ઇડવાનને રજ્જજત અને પામદો ભલા 
ભાટે શોમ છે. 

ઝાડ મલળે ફીજી કેટરીક દશકભતો વાબંો કે 
દય લયવે એક લખત એલી ભોવભ આલે છે કે તેના 
ફધા ાદંડા ખયી જામ છે અને તેની ડાોભા ં એક 
જાતની ગયભી ૈદા થામ છે અને તેથી અંદયથી પ 
ૈદા થામ છે, અને છી ફીજી ભોવભભા ંાદંડા ાછા 
નીકી આલે છે, તો જુઓ કે તેભા ંજાત જાતના કેલા 
કેલા પ રાગે છે  અને એ ડાો જાણે ોતાના શાથ 
લડે ઇડવાનને પ આતી શોમ એ પ્રભાણે તેનો 
દેખાલ શોમ છે, તે જ પ્રભાણે ફુર તયપ નજય કયો કે તે 
ણ ડાોભા ંરાગીને ઇડવાનની વાભે યજૂ થામ છે, તો 
એલી યીતે તેની કાયીગયી અને ખફૂી કોણે ગોઠલી ? 
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ખયેખય એ ભશા ભોટા શકીભ અને દાનાએ યૂી 
દશકભતથી એ ગોઠલણ કયી છે અને એ પ્રભાણે ગોઠલણ 
કયલાનુ ં એ જ કાયણ છે કે ઇડવાન પ અને ફુર 
જોઈને તે ભાણરકની ભશાન કાયીગયીઓ મલળે મલચાય 
કયે, તો ફહ ુ જ અજફ થામ છે એ રોકોથી કે તે 
નેઅભતનો શકુ્ર કયલાને ફદરે તે નેઅભતો 
આનાયનો જ ઇડકાય કયે છે. 

શલે તભે દાડભ ઉય નજય કયો અને જુઓ કે 
તેભા ં કેલી ઉભદા યકુ્તત અને દશકભત વભાએરી છે 
તેની ઉયની છાર બંતની જેભ ફનેરી શોમ છે અને 
અંદયના બાગભા ં ઝીણા ઝીણા યદાઓ લચ્ચે દાણા 
ગોઠલેરા છે, જાણે કોઈએ શાથ લડે એ પ્રભાણે ગોઠલેર 
ન શોમ  અને તે દયેક દાણા ઉય ણ ઝીણી છાર 
લંટાએરી યશ ે છે, આ દશકભતભા ં એલી ગોઠલણ 
યાખલાભા ં આલી છે કે એ દાણાઓ ઉય જે ઝીણા 
ઝીણા ડ યાખલાભા ંઆવ્મા છે તે એ દાણાના ખોયાક 
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વભાન છે કે તેના થકી એ દાણા ભોટા થામ. એટલુ ંજ 
નશં ણ તેનાથી દાણા જુદા અને ભજબતૂ યશ,ે તેના 
ઉય જાડી છાર એટરા ભાટે યાખી છે કે તભાભ 
નતુવાનીથી દશપાઝત અને યક્ષણભા ં યશ,ે તે મવલામ 
દાડભભા ં ફીજી ઘણી ખફૂીઓ વભાએરી છે તેભાનંી 
કેટરીક ફમાન કયી છે, તે છતા જેટરી ભં લણાલી તે 
મળખાભણ અને નવીશત રેલા ભાટે યૂતી છે. 

છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, દયેક 
લેરા લાા ઝાડ તયપ નજય કયો કે તે ફહુ જ કભજોય 
અને નફ શોલા છતા તેભા ં ભોટા ભોટા પ જેભકે 
દૂધી, કાકડી મલ. આલે છે. તેભા ં કેલી ખફૂીઓ 
ગોઠલલાભા ંઆલી છે  તો જ્માયે એલા કભજોય અને 
ઝીણા ઝાડભા ંભોટા ભોટા પ રગાડલા ત્માયે તે ઝાડને 
જભીન ઉય ાથયી આતયુ ં કે તેથી એ પ ફયાફય 
ાકે ત્મા ંસધુી યક્ષણભા ંયશ,ે જો ફીજા ઝાડની જેભ ઉભ ુ
અને વીધ ુઝાડ શોત તો એ પ લધાયે ભોટા થલા અને 
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ાતલાની શરેા ંબંમ ઉય ડી જાત. તેથી એ ઝાડ 
જભીન ઉય થયાઈ જામ છે કે તે પનો ફોજો 
જભીન ઊંચકી યાખે, તભો જુઓ કે દૂધી અને તયબચૂ 
મલ.ના લેરા ણ જભીન ઉય પેરાએરા યશ ેછે. જેલી 
યીતે કે ફીરાડી જભીન ઉય સલેૂ છે અને તેના ફચ્ચા 
આજુ ફાજુથી દૂધ ીલે છે. 

એ લેરા લાા ઝાડ ભાટે જુદી જુદી ભોવભો 
મકુયા ય કયલાભા ં આલી છે, અને તે એટરા ભાટે કે 
ઇડવાનને એ ભોવભભા ં એ પ મપ્રમ રાગે છે અને 
ળોખથી તેને ખામ છે. જે પ ગયભીના દદલવોભા ંથામ 
છે અને ઇડવાન તેને ફહ ુજ ળોખ અને ચાશનાથી પ 
ખામ છે. તે જો ઠંડી ભોવભભા ં થાત તો ઇડવાનોને 
તેનાથી નપયત થાત અને તેને જોતા જ તે તયપથી 
દદર ખાટંુ થઈ જાત અને અગય ખાત તો તેથી 
ફીભાયીઓ ૈદા થાત. કોઈ લખતે ઠંડીભા ંકાકડી તૈમાય 
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થઈ જામ છે તો ઘણે બાગે રોકો તેને ખાતા નથી, અને 
કેટરાકં રારચલાા ખામ છે તો નકુવાન ાભે છે. 

અમ મપુઝ્ઝર, તભો ખજૂયના ઝાડને જુઓ કે 
તેભા ં ફીજા ઝાડો કયતા ં જુદી જ જાતની દશકભત 
ગોઠલેરી છે. એટરે તેભા ંનય અને ભાદાની જફૃયત ડે 
છે અને તેથી જ તેભા ંકેટરાકં ઝાડ નય તયીકે છે અને 
કેટરાકં ઝાડ ભાદા તયીકે છે, જેઓ નય છે તેભા ં પ 
રાગતા નથી અને ભાદાભા ંપ રાગે છે, અને તેથી જ 
જે ઝાડ નય છે તેના ફુર ભાદાઓ ઉય નાખલાભા ં
આલતા નથી ત્મા ંસધુી વાયી યીતે પ થતા ંનથી. 

ખજૂયના ઝાડના થડને એલી યીતે ફનાલલાભા ં
આલેર છે કે જેલી યીતે કડુ ં લણીને ફનાલે છે, તે 
પ્રભાણે ફનેર છે, અને તે એટરા ભાટે છે કે તે લધાયે 
વખત અને ભજબતૂ યશ,ે અને ખજૂયના બાયે ઝુભખાના 
જથ્થાને ઉાડી ળકે, અને શલાના તોપાનથી બાગંી ન 
જામ અને નકાભા થઈ ગમા છી ભકાન મલ.ભા ંાછા 
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કાભ આલી ળકે, જો તેભા ંથયા જેલી વખ્તી યાખલાભા ં
આલત તો તે રાકડાની જેભ ઘડલા અને લાયલાભા ં
કાભ ન આલત. 

રાકડાભા ં ણ ઘણી ભસ્રેશત વભાએરી છે, 

ભોટાભા ંભોટી ભસ્રેશત તો એ છે કે તે ાણી ઉય તયે 
છે અને તેથી જ તેની દકશ્તીઓ અને લશાણ 
ફનાલલાભા ં આલે છે, અને તેભા ં શાડોના લજન 
જેટરો ફોજો બયીને રઈ જલાભા ં આલે છે, તેભજ 
ઇડવાનને એક ળશયેથી ફીજે ળશયે જલા ભાટે ઘણી 
આવાની થામ છે, અને જીલન જફૃયી ચીજલસ્તઓુ જે 
ળશયેભા ં ન શોમ અથલા ઓછી શોમ ત્મા ં એ ચીજો 
લશાણ દ્વાયા રઈ જલાભા ંઆલે છે. 
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પ્રકયણ - ૪૨ 

જડીબટુ્ટી લગેયેનુ ંલણાન 

શલે જડી બટુ્ટીઓ મલળે ઊંડો મલચાય કયો કે તે 
દયેકભા ંજુદી જુદી ખામવમતો અને મલળેતા યાખલાભા ં
આલી છે, અને તેભા ં એ તાવીય છે કે અંગભા ં વાધંા 
મલ.ભા ંઊતયીને ખયાફ થએર ફગાડને દૂય કયી નાખે 
છે અને ફીભાયીને દૂય કયે છે, કેટરીક ચીજ લાને દૂય 
કયે છે કેટરીક વોજાને ભટાડે છે મલ. મલ. ઘણા દયદોને 
દૂય કયે છે, તો તે જડીબટુ્ટીઓભા ં એલા એલા પામદા 
અને તાવીય કોણે મકુયા ય કયેર છે ? ખયેખય તેણે જ 
મકુયા ય કયેર છે કે જેણે તેને ૈદા કયેર છે, અને તેણે જ 
ઇડવાનને તેની ખામવમત અને પામદા ફતાલેર છે, શુ ં
ોતાની ભેે જ જડીબટુ્ટીભા ંએલી ખામવમત ૈદા થઈ 
ળકે ? ના કદી નશં, એભ વભજો કે જો ઇડવાને આ 
ચીજ ોતાની અક્કર અને શંમળમાયીથી અજભામેળ 
કયી કયીને ળોધી કાઢી છે, તો બરા પ્રાણીઓને તેની 
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ખામવમતની કેલી યીતે ખફય ડી શળે ? કેભકે કેટરાકં 
પાડી ખાનાય જાનલયો એલા છે કે તેઓ ઝખ્ભી થામ છે 
ત્માયે ોતાનો ઇરાજ જડીબટુ્ટી થકી કયીને તદુંયસ્ત 
થઈ જામ છે અને કેટરાકં ખંીઓને કફજીમાતની 
ફીભાયી થઈ જામ છે ત્માયે દદયમાના ખાયાાણીની 
ીચકાયી રઈને વાયા થઈ જામ છે. ફીજી ઘણી 
ફાફતો છે, તે જગંરો અને ભેદાનોભા ંઉગે છે અને તે 
ઇડવાનના કાભભા ંઆલતી નથી, તો એ ચીજો નકાભી 
ઠયે છે એલો ળક થતો શોમ તો જાણવ ુ જોઈએ કે તે 
જગંરી જનાલયના ખોયાક ભાટે છે અને તેના રાકડા 
ફાલા લગેયેના કાભભા ંઆલે છે, ઉયાતં એ ઝાડની 
છારથી યંગલાનુ ં કાભ થામ છે મલગેયે તેભા ં ઘણા 
પામદા વભાએરા છે. 

કેટરીક જડીબટુ્ટી ફહ ુજ શરકી અને દેખાલભા ં
નકાભી રાગતી શોમ છે, તેભા ં ણ ઘણા પામદા 
વભાએરા છે. તેભાથંી કેટરીક ચીજના કાગ, ચટાઈ 
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અને ઢાકણા ફને છે, અને કાચના ળીળા મલ.ની 
દશપાઝત ભાટે ેટીભા ં બયલાભા ં આલે છે મલ. ઘણા 
પામદા છે. 

અમ મપુઝ્ઝર, એ જડીબટુ્ટીઓ મલ.ના જાત 
જાતના પામદાથી નવીશત શામવર કયો. કેટરાકં ભોટા 
અને કેટરાક નાના ઝાડ છે તેભા ંણ કેટરાક દકભંત 
અને કદય મલનાના છે. નકાભી ચીજો છાણ અને ચયક 
મલ. છે કે જેભા ંભ અને નજાવત બયેરી છે. છતા ણ 
એલી તચુ્છ અને શરકી ચીજોભા ં કેલા કેલા પામદા છે 
તે મલચાયો કે તેનુ ં ખાતય ખેતય અને લાડીભા ં
નાખલાથી ખેતીલાડી ફહ ુ જ વાયી થામ છે, અને એ 
પામદો એટરો ફધો છે કે વલે કયતા ંતેનો પામદો લધી 
જામ છે. એટલુ ં જ નશં ણ જ્મા ં સધુી આ ખાતય 
નાખે નશં ત્મા ંસધુી ળાકબાજી વાયી અને ઉભદા નથી 
થતી, જે ચીજને દુગંધલાી અને ખયાફ વભજે છે અને 
તેનાથી ઇડવાન નપયત કયે છે તેભા ંઆલા આલા ગણુ 
યશરેા છે. 
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એ ણ ધ્માનભા ંયાખો કે કેટરીક ચીજ એલી 
છે કે તેની દકભંતથી કદય થામ તેભ નથી, યંત ુતેની 
કદય અને દકભંત જુદી યીતે થઈ ળકે છે. જેભકે કોઈ 
ચીજ એલી છે કે ધધંા યોજગાયના ફજાયભા ંતેને યાખે 
તો તેની કદય કાઈં ણ થતી નથી અને ઇલ્ભના 
ફજાયભા ં યાખે તો ફહ ુ જ ઉભદા ગણામ છે. (ઇલ્ભ 
મલળેનુ ંસુ્તક સતુાયને દેખાડે તો તે તેની દકંભત ણ 
કયી ળકળે નશં, ણ જો આણરભને ફતાલે તો તેની 
દકભંત તભાભ દુમનમા કયતા ં તેની ાવે લધાયે થળે.) 
ભતરફ એ કે તભો કોઈ ચીજને દકંભત મલનાની 
વભજીને તેને કદય મલનાની ન વભજો, જેભકે જો 
દકભીમાલાાઓને એ ફાફતની ખફય ડે કે 
ઇડવાનના ઝાડાભા ં કેલી ખામવમત વભાએરી છે તો 
તેને ફહ ુજ ઊંચી દકંભત આીને ખયીદી રે. 

મપુઝ્ઝર કશ ેછે કે અશં સધુી લાત થઈ ત્માયે 
ઝોશયનો વભમ થઈ ગમો, અને ભાયા ભૌરા નભાઝ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  2 6 3                      V I S I T  U S  

ભાટે ઉઠમા, અને ભને પયભાવ્યુ ં ઇડળાઅલ્રાશ 
આલતીકારે વલાયભા ંભાયી ાવે આલજો, તેથી હુ ંફહ ુ
જ ખળુ થતો થતો ભાયા ઘયે ગમો અને શઝયતે ઉભદા 
ઉભદા ફાફતો ફતાલી તેથી ભં ખદુાએ તઆરાનો શકુ્ર 
અદા કમો અને તે યાત ફહુ જ ખળુીભા ંવાય થઈ. 
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ચોથી ફેઠક 

પ્રકયણ - ૪૩ 

ચોથી ફેઠકભા ંઇભાભ અરય્હશસ્વરાભએ 
પયભાલેરી ફાફતો 

મપુઝ્ઝર લામદા પ્રભાણે શઝયતની 
ણખદભતભા ં શાજય થમા, શઝયતે શરેે ખદુાએ 
તઆરાની ફહુ જ રફંાણથી તાયીપ ફમાન કયી, છી 
પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, ભં તભોને સયૃ્ષ્ટની 
ઉત્મત્તની અને તેભાનંી ચીજો ફયાફય દશકભતથી 
ગોઠલાએરી શોલા મલળેની ફાફતો ફમાન કયી અને એ 
ણ વાણફત કયુા કે એ ચીજો કોઈ યીતે આોઆ થઈ 
ળકે તેભ નથી. ભોટી દશકભત અને ભસ્રેશતલાાએ 
ફહ ુ જ ઉભદા કાયીગયીથી જફૃયત પ્રભાણે આમોજન 
લૂાક ફનાલીને ગોઠલલાભા ં આલી, અને ઇડવાન, 

પ્રાણીઓ, જડીબટુ્ટીઓ મલ.ની ફનાલટ અને તેભા ં
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વભાએરી ફાયીકીઓ અને દશકભતો ફમાન કયી કે તે 
નવીશત રેલાલાાઓ ભાટે નવીશતને ાત્ર છે. 

શલે હુ ં તભાયા ાવે એ આપતો ને ફનાલોનો 
ઉલ્રેખ કફૃ ં છુ ં કે જે કોઈ કોઈ લખતે ફની જામ છે, 

અને તે મલળે અજ્ઞાની રોકો ઇડકાય કયીને કશ ેછે કે તે 
કોઈના કાબભૂા ં નથી, તે તો આોઆ થામ છે. 
(એટરે જો એ થતા ંફનાલો કોઈ ૈદા કયનાય તયપથી 
થતા ંશોમ તો ળા ભાટે થલા દે છે અને ોતાની ૈદા 
કયેરી ભખ્લકૂને મવુીફતો કેભ શંચલા દે છે ? તો એ 
મવુીફતો અને ફરાઓને મરુાશદેશ અને ભાની 
દપયકાલાા કોઈ વલાળક્તતભાન દ્વાયા થતા ં શોલાનુ ં
સ્લીકાયતા નથી, અને ભૌતને તેઓ ખયાફ ગણે છે 
તેભજ બૌમતકલાદીઓ કશ ે છે કે આ તભાભ ચીજો 
અચાનક ફનલાકા આોઆ ફની ગઈ છે. તો એ 
ફધી લાતોને યદીમો આ ુ છુ ં અને તેની મલગત હુ ં
ફમાન કયીને વભજાલી આ ુછુ.ં વાબંો કે જો કોઈ 
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ૈદા કયલાલાો ન શોમ, કોઈ દુમનમાને આમોજન 
લૂાક ફનાલનાય ન શોમ અને એ આપતો અને 
ફરાઓ આોઆ આલતી શોમ તો તે થોડા પ્રભાણભા ં
અને નજીલી કેભ આલે છે ? એકદભ ભોટી આપત કેભ 
નથી આલતી ? જેભકે આવભાન જભીન ઉય કેભ 
નથી ડત ુ ં ? તભાભ જભીન અંદય કેભ ઉતયી નથી 
જતી ? સમૂા કોઈ લખતે ઉદમ થમા મલના કેભ નથી 
યશતેો ? ાણીની નશયેો તદ્દન એટરે દયજે કેભ સકૂાઈ 
નથી જતી કે શોઠ બીનો કયલા ણ ાણી ફાકી ન યશ ે
? શલા એકદભ ળા ભાટે ફધં નથી થતી કે તેથી તભાભ 
ચીજો નાળ થઈને ફગડી જામ ? દદયમાનુ ં ાણી ળા 
ભાટે જભીન ઉય પેરાઈને જભીનને ડુફાડી દેત ુ ંનથી 
? તો એલો કોઈ છે કે આલી આલી ભોટી આપતો અને 
ફરાઓને અટકાલે છે અને તદફીયથી કાભ રે છે ? 

અને થોડી થોડી નજીલી ફાફતો આલલાથી તો એભ 
કશ ેછે કે એ તભાભ ચીજો ઉય ઇખ્ખ્તમાય અને વત્તા 
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ધયાલનાય કોઈ નથી, ણ ભોટી ફરા અને આપતોને 
અટકાલનાય કોઈક છે એભ ળા ભાટે કશતેા નથી ? એ 
છતા ં કે એ ખલુ્રી ફાફત છે કે આ જગતફૃી ભોટા 
કાયખાનાને યીતવય ચરાલનાય કોઈણ શોલો જ 
જોઈએ અને તેથી જ બાયે ફરાઓ આલલા નથી દેતો. 
જો એ ફરાઓ આલત તો દુમનમા પના થઈ જત, અને 
જે ફરાઓ અને આપતો આલે છે તે ઇડવાનોને 
ડયાલલા ભાટે છે કે તેથી ખયાફ કૃત્મો કયતા ંઅટકે અને 
ભોટી ફરાઓના આલલાના ંખૌપથી ગનુાશના કાભ નશી 
કયે. 

શલે છૂુ ંછુ ંકે કોરેયા અને તીડની ફરા શભેંળા 
ળા ભાટે નથી યશતેી અને કેભ કોઈ કોઈ લખતે આલીને 
તયુત જ નાબદૂ થઈ જામ છે ? તો તે એટરા ભાટે છે કે 
જો શભેંળા એ પ્રભાણે ચાલ્મા કયે તો દુમનમા પના થઈ 
જામ અને કોઈ કોઈ લખત આલે છે તે નવીશત અને 
ડયાલલા ભાટે આલે છે, જ્માયે કોઈ ળક્તતળાી અને 
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તભાભ ઉય વત્તા ધયાલનાયો છે એ પ્રભાણે થામ છે, 

તેભજ ભોટી ભોટી ફરાઓથી કેલી યીતે અટકાલલાભા ં
આલે છે, (જેભકે આવભાનને તે તટૂીને જભીન ય 
ડતા અટકાલે છે, જભીનને ધવી જલાથી અટકાલે છે, 
દદયમાને ઉબયાઈને ચાયે તયપ પેરાઈ જલાથી અટકાલે 
છે. મલ મલ.) તો જો એ ફાફતોભાથંી એક ફાફત ણ 
થામ તો દુમનમા મનસ્ત અને નાબદૂ થઈ જામ અને જો 
કદી આપતોભાથંી જયાણ આપત ન આલે તો ઇડવાન 
ઘભડંી થઈ જામ. તેઓને નવીશત કયલા અને તેભની 
શારત સધુાયલા એ પ્રભાણે કોઈ લખત નજીલી આપત 
આલે છે અને તયત ચારી જામ છે, અને જ્માયે 
ફરાઓથી ગબયાઈ નજાત ભલાથી ના ઉભેદ થઈ 
જામ છે ત્માયે એ ફરાઓ દૂય થઈ જામ છે તો એ 
ફરાઓનુ ંઆલવુ ંનવીશત ભાટે છે અને તેનુ ં દૂય થવુ ં
યશભેત ભાટે છે. 
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જે પ્રભાણે ભાનીમા દપયકાલાા ભજકૂય 
ફરાઓને ખયાફ વભજે છે તે જ પ્રભાણે મરુાશદેશ ણ 
એ ફરાને નકાભી વભજે છે, અને એ ફરાઓ અને 
મવુીફતની શકીકત અને તેના યશસ્મને વભજતા નથી, 
અને તેઓ એભજ કશ ે છે કે જો આ દુમનમાનો કોઈ 
ખાણરક યશીભ અને ભશયેફાન શોત તો દુમનમાભા ંઆલી 
અણગભાની દુ:ખદામક ફાફતો ન ફનત, એલા 
અણબપ્રામ ધયાલનાયાનો આળમ એ છે કે આ દુમનમાભા ં
કોઈ જાતની ફરા અને મવુીફત ન શોલી જોઈએ, ણ 
તેઓ જાણતા નથી કે જો તેઓના ભત પ્રભાણે કયલાભા ં
આલત, તો ઇડવાનની શારત એકદભ ખયાફ થઈ જત, 

સ્લાથી અને અણબભાની ફની જાત, ોતાની દીન અને 
દુમનમા ફનેં ફગાડી નાખત, જેભકે તભોએ ઘણા એલા 
ઐળ આયાભભા ં ઉછયેરા રોકોને જુઓ છો કે તેઓની 
કેલી ખયાફ શારત થઈ જામ છે કે કેટરાકં તો એલા 
ભગફૃય અને ભસ્ત ફની જામ છે કે ોતે ઇડવાન છે તે 
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ભરૂી જામ છે, તેભજ કોઈએ તેઓને ૈદા કયીને ોણ 
આેર છે તે ણ ધ્માન યાખતા નથી કેટરાકં 
અણબભાની શ્રીભતંો અને અભીયો એટરા ઘભડંી ફની 
જામ છે અને એભ વભજે છે કે ફીજાઓએ તેભને ભાન 
આવુ ંલાજજફ છે, અને કોઈ કોઈ તો ોતાને જ ખદુા 
કશલેયાલે છે, શુ ંએ મલળેના દાખરા તભોને માદ નથી ? 

અને એ ભગફૃય રોકો બમલષ્મની ફાફત ભરૂી જામ છે 
અને ધ્માન યાખતા નથી કે તેઓને કાઈં મવુીફત અને 
દુ:ખ આલળે કે નશં અથલા કોઈ ફરા નાણઝર થળે કે 
નશં, તેભજ એ ણ ધ્માન યાખતા નથી કે અળતત 
અને ગયીફની ખફય રેલી કે નશં, તેઓ ઉય યશભે 
કયલો જફૃયી છે કે નશં, તેઓ તો કોઈ વધૃ્ધ અને 
અળતત ઉય ભશયેફાની કયતા ંનથી, કોઈ મવુીફતભા ં
પવાએરા ઉય યશભે ખાતા નથી, ણ જ્માયે એલા 
રોકો ઉય મવુીફત અને તકરીપ આલી ડે છે ત્માયે 
તેઓને ળીખાભણ ભે છે અને છી 
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મવુીફતલાાઓનો શાર ધ્માનભા ંયશ ેછે અને એ ફરા 
આલલાના કાયણે મવુીફત લાાઓની ભદદ કયે છે. 
તેઓ ઉય મવુીફતો નાખલાભા ં ન આલત તો તેઓ 
અણબભાની યશતે અને ખદુા કશયેાલત, કોઈ ઉય યશભે 
ન કયત, કોઈ ઉય દમા ન કયત, અને તેઓની એલી 
શારતથી તેઓની દુમનમા અને આખેયત કેલી ખયાફ 
થાત રોકો તેઓથી નપયત કયત એટલુ ં જ નશં ણ 
તેઓને નકુવાન શંચાડલા તૈમાય થાત, અને એલા 
સ્લાથી અને અણબભાની રોકોના કાયણે લેાય ધધંો 
ફયાફય ન ચારત અને દુમનમાની વ્મલસ્થાભા ં ભોટી 
ખયાફી થાત. 

આે પયભાવ્યુ ં : જેઓ આપતો અને 
મવુીફતોના પામદાનો ઇડકાય કયે છે અને નકાભા 
ગણાલે છે તેઓ એલા ફાક વભાન છે કે જેઓ કડલી 
દલાઓને ખયાફ કશ ે છે. અને ફીભાયીભા ં વાયા 
ખોયાકથી તેઓને અટકાલલાભા ંઆલે છે. તેથી ગસુ્વો 
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કયે છે. તેભજ વભ્મતા અને કાભ કયલાને વદં કયતા ં
નથી, અને ભોજળોખ કયલા અને યભલાને વદં કયે છે, 

વાફૃ ંવાફૃ ંખાલા ીલાનુ ંચાશ ે છે, ણ તેઓ વભજતા 
નથી કે આલી લતાણુકંથી ઘણી ખયાફીઓ ૈદા થામ છે 
અને એ ઉભદા ઉભદા ખાણા લધાયે ખાલાથી 
ફીભાયીઓ ૈદા થામ છે. તેઓ ઇલ્ભ ળીખલાના પામદા 
અને કડલી દલાઓના ગણુ વભજતા નથી. 

જો નાક્સ્તકો કશ ે કે ઇડવાનને ગનુાશોથી મતુત 
ળા ભાટે યાખલાભા ંઆવ્મો નશં ? જો ગનુાશ કયલાની 
ળક્તત તેઓભા ં ન યાખત તો તેઓને ડયાલલા અને 
નવીશત ભાટે એલી એલી ફરાઓ મકૂલી ન ડત. તો 
એ લાતનો જલાફ એ છે કે જ્માયે ઇડવાનને સ્લતતં્ર 
યાખલાભા ં આલે નશં અને ભજબયૂ અને રાચાય કયી 
નાખે તો છી તે વાયા કાભ કયે તેથી તે લખાણ તેભજ 
વલાફને રામક ન થાત. (કેભકે જ્માયે તે સ્લતતં્ર શોમ 
અને ગનુાશ કયલાની તેને ળક્તત ણ શોમ અને ગનુાશ 
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કયલાનો વાભાન ણ ભૌજૂદ શોમ છતા ં ખદુાની યઝા 
અને ખળુી ભાટે ગનુાશ ન કયે તો તે તાયીપને રામક 
છે, ણ જ્માયે ગનુાશ કયલાની તેભા ં ળક્તત ન શોમ 
અને ગનુાશ ન કયે તો તેભા ંતાયીપની કોઈ ણ ફાફત 
યશતેી નથી.) 

જો એ રોકો કશ ેકે જો કાઈં ણ ભશનેત મલના 
રોકોને લધભુા ંલધ ુયાશત શંચે તેભા ંનકુવાન શુ ંશત ુ ં
? નેકી કયીને તાયીપને રામક ન થામ તો શુ ંથયુ ં? તો 
તેનો જલાફ એ છે કે કોઈ વંણૂા અક્કર અને 
તદુંયસ્તીલાાને આ લાત કયી જુઓ કે તે આયાભથી 
નકાભો ફેવી યશ ે અને જયા ણ કોમળળ ક્યાા મલના 
તેભજ કાઈં ણ શક ધયાલતો શોલા ન છતા ં તેને 
તભાભ જફૃયી ફાફતો ભતી યશ ે તો શુ ં તેનુ ં દદર 
કબરૂ કયળે ? તેને એ ઘણી ચીજો શક મલના ભે તે 
કયતા ં ોતાની ભશનેતથી થોડી ચીજો ભળે તેભા ં
લધાયે ખળુી થળે, તે જ પ્રભાણે આખેયતની નેઅભતો 
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ણ અશંની થોડી ભશનેત ક્યાા છી ભળે તેભા ં જ 
એલા રોકો ખળુી થળે. 

ઇડવાનને ફે જાતની નેઅભતો આલાભા ં
આલી છે, ૧. દુમનમાભા ંતેણે કોમળળ કયી શોમ તેના ભાટે 
ઘણો વલાફ નક્કી કયલાભા ંઆવ્મો છે, ય. જેને એલો 
યસ્તો ફતાલલાભા ંઆવ્મો છે કે તે કોમળળ અને ભશનેત 
કયી શકદાય થઈને ભેલે કે તેથી ભશનેત કયલાથી જે 
ફદરો ભળે તેથી તેને યેૂ યૂી ખળુી ભળે.(એ તો 
કુદયતી લાત છે કે ઇડવાનને જ્માયે ભશનેત અને 
શકદાય મલના ભપત કોઈ ચીજ ભે છે તો તેની કદય 
નથી કયતો, ણ ભશનેત અને કોમળળ કયીને શકદાય 
થઈને જે ચીજ ભેલે છે તેની ઘણી કદય કયે છે) 
ગનુાશના કાભ ન કયલા તથા ઇફાદત કયલાની 
તકરીપ ઉાડલા છી નેઅભતના શકદાય થઈને જે 
નેઅભતો ભે તેની કદય ઘણી થલાની, ણ કોઈ 
જાતની ભનાઈ ક્યાા લગય અને તેનો નપવ નાજાએઝ 
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લસ્તનુી ઇચ્છા ન કયત અને તેને કાઈં તકરીપ ન 
આત અને એભ જ તેને આખેયતભા ં નેઅભતો ન 
આત તો તે તેની કાઈંણ કદય ન કયત. 

છી આે પયભાવ્યુ ંકે જો એ રોકો એભ કશ ેકે 
કેટરાકં ભાણવો એલા છે કે તેઓને કાઈંણ શક મલના 
કોઈ વાયી લસ્ત ુભે તો તેઓ ખળુી થામ છે, તો તે જ 
પ્રભાણે આખેયતની નેઅભત તદ્દન ભપત ભલાથી શુ ં
રોકોને ખળુી થામ નશં ? તો તેનો જલાફ એ છે કે 
જ્માયે ઇડવાનને મકીન થઈ જામ કે અભોને કાઈં 
તકરીપ અને ભશનેત ઉાડમા મલના આખેયતની 
નેઅભતો ભળે, તો તે લખતે તેઓને કોઈનો ખૌપ ન 
યશતે શયાભ કાભો તેભ જ ખયાફ કૃત્મો કયલાભા ં
ભળગરૂ થાત અને દુમનમાભા ં ફહ ુ જ ખયાફી થઈ 
જાત, એક ફીજાને ોતાના જાન-ભાર, ફાર-ફચ્ચા 
મલળે બયોવો ન યશ,ે કેભકે જ્માયે વજા કે ઇનાભ 
ભલાની ફાફત યશ ેનશં ત્માયે તે તેને કોઈ જાતનો 
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ખૌપ કે રોબ ન યશ ેઅને રોકો ફહ ુજ તકરીપભા ંડી 
જામ અને અદર અને ઇડવાપ કયલાની લાત ન યશ,ે 

દશકભત અને કામદાની મલફૃધ્ધના ફધા કાભ થલાથી 
રોકો મધક્કાયલા રાગે. એ રોકો (નાક્સ્તકો) એલો ણ 
એઅતેયાઝ કયે છે કે દુમનમાભા ંફરાઓ અને મવુીફતો 
કેટરીક લખત વાભાડમ યીતે ફધા રોકો, નેક તથા 
ખયાફ ફનેં પ્રકાયના રોકો તેભા ં વડાઈ જામ છે. 
એટલુ ંજ નશં ણ એવુ ંણ ફને છે કે નેક ભાણવ એ 
ફરાના જંાભા ં આલી જામ છે અને ખયાફ ભાણવો 
ફચી જામ છે, તો એ કાભ દશકભત અને તદફીય બયેલુ ં
ન ગણામ, ( કેભકે જ્માયે એભ કશલેાભા ંઆલે છે કે આ 
દુમનમાને ભોટા દશકભત અને તદફીયલાાએ ફયાફય 
ગોઠલેર છે, તો આભા ં ઇડવાપ અને દશકભત ક્યા ં યશી 
?) 

તો તેનો જલાફ એ છે કે એ ફરા અને 
મવુીફતો નેક તેભજ ખયાફ ફનેં પ્રકાયના રોકો ઉય 
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આલલાભા ંતે ખયા ભઅબદૂ અને શકીભે એ ફનેં જાતના 
રોકોની બરાઈને ધ્માનભા ં યાખેર છે, નેક રોકોને 
તકરીપો અને મવુીફતો ડે છે. તેનો ઘણો જ ભોટો 
અને વાયો ફદરો આલાભા ં આલે છે, અને કેટરીક 
લખત તેઓની ગએરી નેઅભતો ણ ાછી આલાભા ં
આલે છે કે તેથી તેઓ વબ્ર અને શકુ્ર કયે અને ખયાફ 
રોકોને મવુીફતો અને ફરાઓ આલલાથી તેઓનો 
અશકંાય ઓછો થઈ જામ છે અને ફદ અને ખયાફ કામો 
કયલાથી ોતાને અટકાલે છે, અને એ જ પ્રભાણે જેઓ 
ફરા અને મવુીફતથી ફચી જામ છે તે ણ તેઓની 
ફશતેયી ભાટે છે. જેભકે નેક રોકો ફરા અને 
મવુીફતથી ફચી જામ તો તેઓ ખળુ થઈને ખદુાનો 
શકુ્ર લધાયે કયે છે અને તેઓના ઈભાનભા ંલધાયો થામ 
છે, અને ખયાફ રોકો ફરાથી ફચી જામ છે. તો 
તેઓને એ નવીશત રેલાનુ ં ભાધ્મભ થામ છે કે ોતે 
ખયાફ શોલા છતા ં તે ભાણરકે એ ફરાભાથંી ફચાવ્મો 
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તેથી તે છી ગનુાશના કાભ છોડી દે અને જેભ ોતે 
ખયાફ શોલા છતા ં તે ભાણરકે ભશયેફાની કયી તે જ 
પ્રભાણે તેઓની કોઈએ ભરૂ કયી શોમ તો ોતે ભાપ 
કયી આલા ભાટે તૈમાય થામ છે. 

કદાચ કોઈ એઅતેયાઝ કયનાય એભ ણ કશ ે
કે એ ફરાઓ તો ભાપી મલળેની ફમાન થઈ, ણ 
કેટરીક લખત અંગ ઉય ફરા અને મવુીફત આલે છે 
અને તેભા ંજ શરાક થઈ જામ છે, જેભકે ફી જામ છે, 

ડૂફી જામ છે, જભીનભા ં દટાઈ જામ છે મલ. તો એલી 
ફાફતોભા ંભજકૂય ભસ્રેશતે ળીખાભણ મલ. રેલાની ક્યા ં
યશ ે છે ? તો તેનો જલાફ એ છે કે તેભા ં ણ ફનેં 
પ્રકાયના રોકો ભાટે બરાઈ અને પામદો છે, જેભકે નેક 
રોકો એલી ફરાભા ંવડાઈને દુમનમાથી ચાલ્મા જામ 
તો તેઓ ભાટે એ પામદો થમો કે આ દુમનમાની તભાભ 
તકરીપોથી છુટીને નજાત ામ્મો (અને શભેંળા ભોજ 
ભજા કયલાની જનમાએ શંચ્મો) અને ખયાફ રોકો 
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ભાટે એ પામદો છે કે લધાયે ગનુાશ કયીને લધાયે 
અઝાફને ાત્ર થલાથી ફચી ગમો.ભતરફ એ કે તે 
દશકભલાાએ જે કાઈં ગોઠલેર છે તે ફધ ુ ફદંાઓના 
બરા અને પતત બરા ભાટે જ છે. જેભકે જ્માયે શલાથી 
કોઈ ભોટંુ ઝાડ ડી જામ છે ત્માયે કોઈ કાયીગય 
તેભાથંી ઘણી જાતના પામદા ભેલે છે, તો એ જ 
પ્રભાણે રોકોના જાનોભાર ઉય મવુીફતો અને આપતો 
આલલાથી ફીજા ઘણા પામદા થામ છે. 

જો કોઈ એભ કશ ેકે ખાવ કયીને ઇડવાનો ઉય 
જ ફરાઓ ળા ભાટે આલે છે તો તેનો જલાફ એ છે કે 
ઇડવાન રાફંી મદુ્દત સધુી મવુીફત અને ફરા મલના 
વરાભત યહ્યા કયે તો ગનુાશના કાભ તયપ દોયલાઈ 
જામ, ખયાફ રોકો ગનુાશના કાભ લધાયે કયે, અને નેક 
રોકો નેક કાભભા ંઆવ કયે, તેથી જ ઇડવાન અભન 
ચભનભા ંશોમ ત્માયે જ એલી ફરાઓ આલી જામ છે કે 
તેથી ચંકી ડે અને ભજકયૂ ફાફતોભા ંપવાલાથી ફચે 
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ભતરફ એ કે જો કોઈ જાતની તકરીપ આલાભા ંન 
આલે તો શદથી લધાયે નાપયભાની કયલાભા ં ભળગરૂ 
થામ, જેભકે આગના જભાનાના રોકોએ કયુા એટરે 
સધુી કે તેઓને શરાક કયી અને તેઓથી દુમનમાને ાક 
અને વાપ કયલાની જફૃય ડી. 

અને મયુ્ડકયોના દદરભા ંએક એલી લાત ફેવી 
ગઈ છે કે તેઓનો ભત એલો છે કે ભૌત અને પના 
જોઈએ જ નશં, યંત ુફધા રોકો શભેંળા ભાટે જીલતા 
યશલેા જોઈતા શતા અને તે વાથે કોઈણ આપત અને 
ફરા ન આલલી જોઈએ, અને એવુ ંએ લખતે થાત કે 
જો તેઓને કોઈ ૈદા કયનાય ન શોત (ણ જ્માયે એભ 
નથી તેથી જ ઇડવાન ભયે છે.) તો એનો જલાફ એ છે 
કે જો તભાભ ઇડવાનો શભેંળા ભાટે જીલતા યશતે અને 
તેભાથંી કોઈણ ન ભયત તો દુમનમાની જનમા રોકો 
ભાટે ફહુ જ વાકંડી થઈ જાત એટરે સધુી કે ભકાન 
ફનાલલા અને ખેતીલાડી કયલા ભાટે ણ જનમા ન 
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યશતે. શારભા ંએટરી શોી જભીન અને તેભા ંષુ્ક 
જનમા શોલા છતા ં અને રોકો ભયલા અને પના થલા 
છતા ં ણ ખેતીલાડી અને જનમા ભાટે આવભા ં
તકયાય અને ઝઘડા કયે છે. એટલુ ં જ નશં ણ 
આવભા ં ખનુયેજીઓ થામ છે, તો જો ઇડવાન ભયત 
નશં અને એભ જ લધ્મા કયત તો તે લખતે તેઓનો 
કેલો શાર થાત ? અને તેઓ ક્યા ં ભકાન અને 
ખેતીલાડી ફનાલત ? એલા લખતભા ંતેઓની રારચને 
દશયવ (અમતળમ રોબ) અને દદરનુ ંવખ્ત ણુ ંફહુ જ 
લધી જાત (એક તો ભયલાનો ખૌપ નશં અને ફીજુ 
જનમા તગં થઈ જામ ત્માય છી શુ ંફાકી યશ ે?) 

જ્માયે રોકોને જો એલી ખાતયી થઈ જાત કે 
અભાયે ભયલાનુ ંતો નથી, તો કોઈ ભાણવ થોડી ચીજ 
ભલા ઉય વતંો ન કયત અને કોઈ ભાગંલાલાાને 
કાઈંણ આવુ ંવદં ન કયત, અને જો કોઈ ફરા કે 
મવુીફત આલત તો ધીયજ ન યશતે, ભતરફ એ કે 
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એલી શભેંળની જજદંગીથી ઘણા ખયાફ દયણાભ આલત 
અને રાફંી આયષુ્મથી તગં થઈ જાત અને છેલટે 
ભયલાની ઇચ્છા કયત. 

જો તેઓ (નાક્સ્તકો) કશ ે કે એ રોકોને 
અણગભાની કોઈ ફાફત ન થાત, અને ફીભાય ન 
ડત તો તેઓ ભૌત ન ભાગંત. પતત ઘડણ અને 
ફીભાયીના કાયણે ભયલાનુ ંચાશ ેછે. તો તેનો જલાફ એ 
જ છે કે જે ઉય ખરુાવાથી જલાફ આલી ગમો કે 
તેઓ વખ્ત અણબભાની ફની જાત અને એલા ખયાફ 
કૃત્મો કયત, દીન અને દુમનમા ફનેંની ખયાફી કયત. 

અને જો તેઓ કશ ેકે જો એભ થાત કે તેઓની 
અલરાદનો લધાયો જ ન થાત તો જભીન તેઓ ભાટે 
તગં ન થાત. તો તેનો જલાફ એ છે કે તો ફહ ુજ થોડા 
ભાણવ શોલાથી ઘણા ભાણવો ખદુાએ તઆરાની 
નેઅભતો અને ફણક્ષવોથી ફનેં જશાનભા ંભશફેૃભ યશતે, 

તેભજ તે ભાણરક એક જ લખત અમકુ રોકોને ૈદા કયે 
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અને તે છી તેભા ંલધાયો ન કયે. તે તેના કભાર અને 
તેની દશકભતથી ઉલ્ટુ છે. દપરસપુીની ફાફતભા ં
દુમનમાની ળફૃઆત મલળે જુઓ કે એની ચચાા ઘણી ઊંડી 
અને એ મદૃુો ઘણો નાજુક છે. 

જો તેઓ એભ કશ ે કે જો તભાભ ખરતત કે 
જેટરી તે ૈદા કયનાયો છે અને ૈદા કયી ચકૂ્યો છે તે 
વલેને એક જ જભાનાભા ં ૈદા કયે તો ભજકૂય ખયાફી 
ન થાત (એટરે ભોટી ભખ્લકૂાત તેની નેઅભતથી 
ભશફેૃભ યશતે નશં) 

તેનો જલાફ એ છે કે જો એભ કયત તો એ 
શરેેથી જ ફાફત આલીને ઉબી યશતે કે તેઓને 
ભકાનો અને ખેતીલાડી ભાટે જનમા તગં થઈ જાત અને 
જે એકફીજાના લળંભા ં ૈદા થમા છે તેભ ૈદા ન 
કયતા ં તભાભ જણને એકીવાથે ૈદા કયલાભા ં આલત 
તો એકફીજાભા ંવગણ અને તેના કાયણથી એકફીજા 
વાથે ભોશબ્ફત અને એકફીજાની શભદદી ક્યાથંી યશતે 
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? અને મવુીફતોભા ં એકફીજાની કોણ ભદદ કયત ? 

ફાકોના ઉછેયભા ં રઝઝત અને ભઝા ભે છે તે 
ક્યાથંી ભત ? વાયાળં એ કે તભાભ ફાફતો (વલાર 
જલાફ)થી જાશયે થયુ ંઅને જાણલા ભળ્યુ ંકે તે ભાણરકે 
ોતાની દશકભત અને કામભર કુદયતથી જે જે ફાફત 
ગોઠલી છે તેની મલફૃધ્ધ ગભે તે પ્રકાયના ખ્મારો અને 
મલચાયો દોડાલલાભા ંઆલે તે તભાભ નકાભા ફેલકપૂી 
બયેરા અને ગરત છે.( કોઈ ફાફત કોઈ યીતે તેની 
ગોઠલણીથી જુદી યીતે ગોઠલલાનુ ં મલચાયવુ ં એ ક્યાયે 
ફધં ફેવત ુ ંનથી.) 

જો કોઈ એઅતેયાઝ કયનાય એલો એઅતેયાઝ 
કયે કે કેભ ખફય ડે કે આએ દુમનમાનો કોઈ 
ફનાલનાય અને ચરાલનાય છે ? કેભકે અભો જોઈએ 
છીએ કે જે ફલાન શોમ તે પાલી જામ છે, વત્તાલાન 
શોમ તે ઝુલ્ભ કયી ફીજાનુ ંછીનલી રે છે. અળતત શોમ 
તે ભઝલભૂ અને લણંચત યશ ેછે. જે પ્રભાણણતતાથી ચારે 
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છે તે ફરાભા ં પવામ છે. અને જે કોઈ જાતની યલા 
યાખતો નથી તે ભજા કયે છે, અને જે ઝુલ્ભ અને 
ફદીના કાભો કયે છે તેને તયત વજા ભતી નથી, 
એલી ફાફતોથી જોલા ભે છે કે જો કોઈ આ દુમનમાને 
ચરાલનાય શોત તો આ પ્રભાણે ન થાત, જે 
પ્રભાણણકતાથી ચારત અને નેક કાભ કયત તેને યોઝી 
આત અને ખયાફ કૃત્મો કયનાયને યોઝીથી લણંચત 
યાખત અને અળકતો ઉય ઝુલ્ભ થતા યોકત અને 
શયાભ કાભ કયનાયાઓને જલ્દી વજા આત. 

તો તેનો જલાફ એ છે કે જો એ પ્રભાણે (ફહ ુ
જ વખ્તી) કયલાભા ંઆલત તો નેક રોકોની કદય ન 
યશતે, અને એ પઝીરત ખાવ ઇડવાનને જ આલાભા ં
આલી છે કે તે ોતાના ખયા ભા’બદૂને ઓખી 
વલાફનો ઉભેદલાય યશી ોતાને ખયાફ કૃત્મોથી 
ફચાલે છે, ણ રાચાય કયીને ફજફયીલૂાક ખયાફ 
કૃત્મોથી અટકાલલાભા ંઆલે તો એ પઝીરત ફાકી ન 
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યશતે, અને એ વજંોગોભા ં ઇડવાન અને શૈલાનભા ં કોઈ 
તપાલત ન ગણાત, શૈલાનોને અંકુળભા ં યાખલા ભાટે 
ખોયાકી મલ. ની રારચ અને ભાય મલ.ની ધભકી 
આલાભા ંઆલે છે. તેથી તેઓ તાફેદાયી કયે છે.  (તો 
તે જ પ્રભાણે ઇડવાન ભાટે ખદુાએ તઆરા મકુયા ય કયત 
તો કોઈ શૈલાન કયતા ં તેઓ શે્રષ્ઠ ન ગણાત અને 
વલાફ તથા અઝાફ યાખલાની જફૃયત ન ડત 
ભતરફ એ કે ઇડવાનને ૈદા કયલા નકાભા ઠયત) 
અને એલી શારતભા ંકોઈ ળખ્વ વલાફ અને અઝાફને 
રક્ષભા ં યાખી કોઈ અભર ન કયત અને શૈલાન જેલા 
શૈલાન ફની જાત અને ખદુાની આખેયતની નેઅભતોને 
ઓખત નશં, પતત ડય અને ફીકથી તભાભ કાભ 
કયત અને તેથી વલાફનો યસ્તો ફધં થઈ જાત અને 
એટરા ભાટે નેકી કયત કે તેનો ફદરો અશંમા જ તયત 
જ ભળે, અને ઝાણરભ ઝુલ્ભ એટરા ભાટે ન કયત કે 
શભણા જ તેની વજા ભળે, અને જ્માયે એવુ ં થાત 
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ત્માયે આખેયતની નેઅભતોનો કોઈ ણ શકદાય થાત 
જ નશં. 

જો એઅતેયાઝ કયનાયના કશલેા મજુફ કોઈ 
નેકી અને ફદીનો ફદરો નથી જ યાખ્મો એભ નથી. 
યંત ુ ખાવ ખાવ લખતે અને ભસ્રેશતને વભમે નેકી 
ફદીનો ફદરો દુમનમાભા ં ણ થોડો આલાભા ંઆલે 
છે, નેકી કયલાલાાઓને કેટરીક લખત (ઉતે્તજન ભાટે) 
નેકીનો ફદરો આલાભા ંઆલે છે તેભજ ફદકાય અને 
ઝાણરભને ણ (ડયાલલા ભાટે) ઝુલ્ભની વઝા 
આલાભા ં આલે છે, જેભકે દપયઔનને ડુફાડી 
નાખલાભા ંઆવ્મો, ફખ્તવુયને વયગયદાન કયી શરાક 
કયી નાખ્મો મલ. 

કેટરાકં દુષ્ટ અને ઝાણરભોને કોઈ ખાવ 
ભસ્રેશતના કાયણથી વઝા આલાભા ં ઢીર થામ છે 
તેભજ કેટરાકં નેક ભાણવોને નેકીનો ફદરો દુમનમાભા ં
આલાભા ં આલતો નથી, તો એ ફાફતોથી એભ 
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વાણફત થતુ ં નથી કે દુમનમાનો ૈદા કયનાય કોઈ 
ભાણરક ન શોમ, એલા દાખરા તો દુમનમાભા ંણ ફને 
છે (કે ફાદળાશો ગનેુશગાયને વઝા આલાભા ંઢીર કયે 
છે અને કેટરાકં વાયા કાભ કયનાયને ઇનાભ આલાભા ં
ણ ભોડુ કયે છે.) તો જ્માયે દુમનમાદાયો નેકી અને 
ફદીનો ફદરો આલાભા ં ભસ્રેશતથી ઊતાલ 
અથલા ઢીર કયે છે, અને તે મલળે કશલેાભા ંઆલે છે કે 
ખાવ કાયણોવય મોનમ કયે છે, ત્માયે આ દુમનમાનો 
ફાદળાશ વઝા અને જઝાભા ંઢીર અથલા ઊતાલ કયે 
તો ળા ભાટે તે મલળે કશલેાભા ંન આલે ? કે તે ભસ્રેશત 
ભાટે કયે છે  જ્માયે ભોટી ભોટી ફાફતો વાક્ષી આી 
યશી છે અને અક્કર ણ કબરૂ કયે છે કે આ દુમનમાને 
ૈદા કયનાય કોઈ ણ શોલો જોઈએ, તો તે ોતાની 
ભખ્લકૂ વાથે ભસ્રેશત મજુફ વ્મલશાય કયે, તેની 
તદફીયથી કોઈ યોકનાય કે અટકાલનાય નથી, અને 
અક્કર ણ એભ કશી ળકે કે જે કાયીગય કોઈ ચીજ 
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ફનાલે તે નકાભી યશલેા દેતો નથી, શા જે અળતત 
અથલા જાદશર લગેયે શોમ તે છોડી દે છે, ણ એ 
ભાણરક ભાટે એલી કોઈ ફાફત છે જ નશં કે તેથી તે 
અળતત અને રાચાય શોમ તેભજ તે તોપાની અને 
ખયાફ નથી કે કોઈને નાશક શયેાન કયે, કેભકે જે 
અળતત શોમ તેનાથી તો આલી મલણચત્ર અને ભશાબાયે 
ફાફતો ફની ન ળકે, આલી ભોટી દુમનમાનુ ંવર્જન કયી 
ન ળકે, અને જે જાદશર શોમ તેને દશકભતના ખયા યસ્તા 
ભી ન ળકે, તો જ્માયે વાણફત થય ુકે આ ભખ્લકૂાતનો 
ૈદા કયનાય શે્રષ્ઠ અને દશકભતલાો છે, તો તે જે કાઈં 
કયે છે તે દશકભત અને ભસ્રેશતથી જ કયે છે. બરે 
તેની દશકભત અને ભસ્રેશત રોકો વભજી ન ળકે. જુઓ 
કે ફાદળાશની ઘણી તદફીયો મલ.ને વાભાડમ રોકો 
વભજી ળકતા નથી કે તે પરાણ ુકાભ ળા ભાટે કયે છે, 

ણ જ્માયે તેની ભસ્રેશત અને તદફીયની ખફય ડે 
છે ત્માયે જાણે છે કે તે ફયાફય અને વાયી શતી, જેભકે 
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ઇમ્તેશાન, કે ઇમ્તેશાન રીધા છી તભાભ ફાફત જાશયે 
થઈ જામ છે. 

જો તભોને કોઈ દલા અથલા ખોયાકની ચીજભા ં
કાઈં ળક શોમ અને ફે - ત્રણ યીતથી વાણફત થઈ જામ 
કે તેની તાવીય ગયભ છે અથલા ઠંડી છે, તો તભોને 
તેનો ળક દૂય થઈ જઈ તેની મલળેતાની વંણૂા 
ખાતયી થઈ જળે, તે જ પ્રભાણે ખદુાએ તઆરાના 
કાભોની ઇડવાનને ખાતયી થઈ જામ છે કે દશકભત અને 
ભસ્રેશતથી બયયૂ છે, તો જ્માયે ખદુા શોલાની અને 
તેના કાભો ભસ્રેશત મજુફ શોલાની એટરી ફધી 
ગલાશીઓ છે કે જેની ગણતયી ણ થઈ ળકતી નથી 
છતા એ જાદશરો (નાક્સ્તકો) ળા ભાટે એ તદફીયલાા 
ખદુા શોલાનો સ્લીકાય કયતા ંનથી  જો અયધી દુમનમા 
તેભજ તેની અંદયની ચીજોથી એવુ ંજાશયે થાત કે એ 
ચીજો ફયાફય અને ધ્ધમતવય નથી તો ણ અક્કર 
અને ઇલ્ભ એભ કશી ન ળકે કે આ દુમનમાનો 
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ફનાલનાય કોઈ નથી, કેભકે દુમનમાનો ફીજો અયધો 
બાગ ગલાશી આળે કે તેનો ૈદા કયનાય કોઈ કામભર 
કુદયતલાો છે. જો કે શકીકતભા ં એવ ુ નથી. યંત ુ
દુમનમાની તભાભ ચીજો દશકભત અને તદફીયથી 
બયેરી છે, દયેક ચીજથી જાશયે થામ છે કે આ દુમનમાનો 
કોઈ ભાણરક અને ખાણરક છે, અને દુમનમાનો કોઈ 
ખાણરક નથી એભ કશલેાથી એ ચીજો અટકાલે છે, તો 
જ્માયે મલચાય અને ણચતંન કયતા ંજોલાભા ંઆલે છે કે 
તભાભ ચીજો ફહ ુજ ખફૂી અને કાયીગયીથી ગોઠલેરી 
છે એટરે સધુી કે કોઈણ એલી ચીજ નથી કે જે મલળે 
ખ્માર કયતા ંતેભા ંખાભી જોલાભા ંઆલે. 

અમ મપુઝ્ઝર, તભે જાણો કે યનુાની બાાભા ં
આ દુમનમાનુ ંભળહયૂ અને ભઅફૃપ નાભ “કુવમવુ” છે. 
જેનો અથા ઝીનત (ળોબામભાન) છે. તે જ પ્રભાણે 
દપરોવોપય અને ઇલ્ભ અને દશકભતનો દાલો 
કયનાયાઓએ ણ એ જ નાભ યાખેર છે, તો જ્માયે એ 
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તભાભ ચીજો દશકભત અને તદફીયથી શે્રષ્ઠ યીતે 
ગોઠલેરી છે ત્માયે જ એલા નાભ યાખલાભા ંઆલેર છે. 

ભને એલા રોકોથી ફહુ જ આશ્ચમા થામ છે કે 
મતબ્ફ (લૈદક)ના હુન્નયને સ્લીકાયે છે અને તેભા ં ભરૂ 
કાઢતા નથી એ છતા કે તેભા ં ભરૂો જુએ છે. અને 
દુમનમાની ચીજોને કશ ેછે કે તે એભ જ થઈ ગઈ અને 
નકાભી છે. ઉયાતં જેઓ દશકભત ધયાલલાનો દાલો કયે 
છે તેઓથી લધાયે અચફંો થામ છે કે ખલ્તતની 
દશકભતને તો જાણતા નથી અને ખાણરકની ભણઝમ્ભત 
કયે છે. એટલુ ં જ નશં ણ તેથી લધાયે એ રોકોથી 
અજફ થાઉં છુ ંકે જેઓ ઇલ્ભના બેદથી લાદકપ શોલાનો 
દાલો કયે છે અને કશ ેછે કે આ વર્જનભા ંકેટરીક ભરૂો 
અને ખાભીઓ છે, અને એભ કશીને એલા ભશાન 
ઇઝ્ઝત અને ળાનલાાને જાદશર (અજ્ઞાની) ઠયાલે છે. 
એ તભાભ કયતા ંલધાયે અજફ એ રોકોથી થાઉં છુ ંકે 
જેઓ ખદુાને અક્કરથી ણ ઓખી ળકતા નથી. છતા 
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તેને નજયે જોલાનુ ંઇચ્છે છે, અને જ્માયે નજયે દેખાતો 
નથી ત્માયે એભ કશ ે છે કે ખદુા છે જ નશં અને કહ્યા 
કયે છે કે અભાયી વભજભા ંકેભ આલત ુનથી ? અભાયી 
અક્કર એ લાત કેભ કબરૂ કયતી નથી ? ણ તેઓ 
જાણતા નથી કે અક્કરભા ંઆલે એ કયતા ં ણ શે્રષ્ઠ 
છે. જેભ આંખ ોતાની તાતત ઉયાતંની ચીજને જોઈ 
ળકતી નથી. આથી શઝયતનો ભતરફ એ છે કે ખદુા શુ ં
છે તે વભજલા ભાટે એ રોકો ચાશ ે છે, ણ કોઈ યીતે 
વભજી ળકતા નથી, ણ ખદુા શુ ં છે એ તેની ઝાતની 
શકીકત ઇડવાનના ખ્મારભા ંઆલી ળકે તેભ નથી. તો 
જે ચીજ તેની ભમાાદાની ફશાય શોમ તે તેનાથી કેભ 
ફની ળકે ? ણ દયેક અક્કરલાાની અક્કરને એટરી 
ળક્તત તો જફૃય આી છે કે અટરી અટરી અજાએફાત 
જોલાથી અક્કર કબરૂ કયે છે કે ખયેખય કોઈ ભશા 
ળક્તતલાો અને કામભર કુદયતલાો તેનો ૈદા 
કયનાય શોલો જોઈએ. 
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છી આે પયભાવ્યુ ં : તભે કોઈ થ્થયને 
શલાભા ં અધલચ્ચે જુઓ તો જફૃય વભજળો કે એ 
થ્થયને કોઈ પંકનાયે પંક્યો છે. તો આંખથી તો તભોને 
એટરી જ ખફય ડી કે એ થ્થય અધ્ધય છે, ણ 
તેનો પંકનાયને આંખે જોમો નથી તેથી આંખ તે મલળે 
લધાયે જાણી ળકળે નશં. ણ તે વાથે અક્કર થ્થયને 
જોઈ કશળેે કે થ્થય બાયે શોલાથી કોઈએ પંક્યા મલના 
અધ્ધય થઈ ળકતો નથી. તો અરફત્ત તેનો પંકનાય 
કોઈ શોલો જોઈએ, તો તે પ્રભાણે અક્કર ણ એ 
ખાણરક અને ભાણરકની ભાઅયેપતભા ંોતાની શદ સધુી 
શંચીને ક્સ્થય થઈ જામ છે અને આગ લધી ળકતી 
નથી, અક્કર કશ ે છે કે અંગભા ંનપવ (ફૃશ અને જીલ) 
છે, ણ એ નપવને આંખે જોએર નથી. તેભજ ફીજી 
કોઈ ચીજથી નપવનુ ંઅક્સ્તત્લ જાણી ળકાય ુનથી. ણ 
અક્કર કશ ે છે કે ળયીયભા ંનપવ છે, તો તે જ અક્કર 
ણ આંખે જોમા મલના દુમનમાના ૈદા કયનાયને 
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ઓખી અને જાણી ળકે છે. અને કશી ળકે છે કે 
કોઈણ ખાણરક છે. 

જો એઅતેયાઝ કયનાયા કશ ે કે મનફા ફદંાને 
તેણે ળા ભાટે એલી તકરીપ આી ? કે અક્કરની 
ફાયીકીથી તેની ભાઅયેપત વાથે તેને ઓખે એ છતા 
કે ફદંો તેને વંણૂા યીતે ઓખી ળકતો નથી, તો તેનો 
જલાફ એ છે કે ફદંાને તેને ઓખલાની એટરી જ 
તકરીપ આી છે કે જેટરી તેનાભા ંળક્તત છે કે જ્મા ં
સધુી તેની અક્કર શંચી ળકે છે અને તે એ છે કે 
તેની કુદયતની મનળાનીઓ જોઈ મલચાયીને તે મકીન 
કયે, છી તેના હકુભો અને સચૂના મજુફ અભર કયે, 

કાઈં એલી તકરીપ આલાભા ં આલી નથી કે તેની 
ઝાતને વંણૂા યીતે વભજે ને ઓખે. કોઈ ફાદળાશ 
ોતાની પ્રજાને એલી તકરીપ આતો નથી કે તે 
ફાદળાશ રાફંો છે કે ટૂંકો છે કે ગોયા યંગનો છે કે ઘઉં 
લણો છે તે જુએ અને જાણે, ફલ્કે એ એટરી જ તકરીપ 
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આે છે કે તેને ોતાનો ફાદળાશ અને શાદકભ વભજે 
અને તેના હુકભ ઉય અભર કયે. કોઈ ળખ્વ 
ફાદળાશના દયલાજા ઉય આલીને કશ ે કે ત ુ ફશાય 
આલ તો હુ ં તને જોઈ રઉં અને વાયી યીતે જોઈ 
ઓખી રઉં છી તાયા હકુભની તાફેદાયી કયીળ. તો 
આભ કયલાથી તે વજાને ાત્ર થળે, તો એ જ શારત 
એલા ભાણવની છે કે જે એભ કશ ે કે હુ ંતો જ્મા ંસધુી 
ખદુાને નજયે નશં જોઉં ત્મા ંસધુી તે છે એલો સ્લીકાય 
કયીળ નશં. 

જો એલો એઅતેયાઝ કયે કે તભે અલ્રાશની 
મવપાતો ફમાન કયો છો કે તે કયીભ છે, યશીભ છે, વખી 
છે મલ. તે કેલી યીતે ? તો તેનો જલાફ એ છે કે અભો 
કાઈં તેની મવપતોને ઘયેી રેતા નથી, યંત ુ પતત 
સ્લીકાય કયીએ છીએ અને તે ણ એ કાયણે કે અભોને 
ખાતયી છે કે તે શકીભ છે, ણ કેલી યીતે શકીભ છે તે 
વંણૂા યીતે વભજી ળકતા નથી. તેભજ જાણીએ છીએ કે 
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તે વખી અને કુદયતલાો છે મલ. જેભકે આણે 
આવભાનને જોઈએ છીએ, ણ એ ખફય નથી કે એ 
કઈ ચીજનુ ં ફનેલ ુ છે, તેભજ દદયમાને જોઈએ છીએ 
ણ તેના અંતની ખફય નથી, અને ખદુાએ તઆરા તો 
એલા દાખરાથી ણ ફેશભુાય દયજા બરુદં અને શે્રષ્ઠ 
છે, કોઈ એલો દાખરો નથી કે તેના ભાટે વંણૂા યીતે 
આી ળકામ, પતત દાખરાઓ અક્કરને તેની 
ભાઅયેપત તયપ દોયે છે. 

જો તેઓ એભ કશ ે કે જ્માયે અક્કર તેની 
ભાઅયેપત તયપ દોયે છે ત્માયે તેના મલળે આવભા ં
ભતબેદ ળા ભાટે છે ? તો તેનો જલાફ એ છે કે ઇડવાન 
ોતાની અક્કરની શદ સધુી મલચાયતો નથી અને 
શદથી લધી જામ છે. તેથી તેની અઝભત અને 
બઝુુગીને જાણી ળકતો નથી, તે તેની બઝુુગી કયતા ં
ઓછે દયજે ણ વભજલાભા ં અળતત છે. છતા તેની 
યૂી શકીકત ભેલલા ચાશ ેછે. 
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આ ફાયાભા ંસમૂાનો દાખરો જુઓ કે જેને તભો 
જુઓ છો કે તભાભ દુમનમા ઉય ોતાની યોળની નાખે 
છે, ણ સમૂા શુ ંછે તેની શકીકત કોઈ જાણત ુનથી. (તો 
જ્માયે એ ભાણરકની ૈદા કયેર ચીજ કે જે દેખામ ણ 
છે તેની ખયી ભાઅયેપત અને વાચી શકીકતથી રોકો 
લાકેપ નથી અને વભજી ળકતા નથી, તો તેના ૈદા 
કયનાયની શકીકત કોણ જાણી ળકે ? ) તો એ જ 
કાયણથી સમૂાની શકીકત જાણલાભા ં ઘણો ભતબેદ છે, 

અને દપરસપુોએ તેની શકીકત કેટરીક યીતથી ફમાન 
કયેર છે, કોઈ તો એભ કશ ે છે કે તે એક ોલ ુ
આવભાની જજસ્ભ છે અને તેની અંદય આગ બયેરી છે 
અને તેભા ં એક ભોઢુ યાખલાભા ં આલેલુ ં છે. તેભાથંી 
દકયણો ફશાય નીકીને ચાયે તયપ યોળની અને પ્રકાળ 
પેરાલે છે, કોઈ એભ કશ ેછે કે તે લાદફંૄ છે, કેટરાકં કશ ે
છે કે કાચંનો એક ગોો છે અને તેની અંદય આગ 
ખંચામ છે અને તેભાથંી આગની ગયભી અને પ્રકાળ 
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દુમનમા ઉય ડે છે. કેટરાકં કશ ે છે કે તે ાણી 
જાભીને ફહ ુજ વાપ અને રતીપ ફનેર છે,  

કેટરાકંનુ ં કશવે ુ ં એભ છે કે આગના કેટરાકં 
બાગ એક જનમાએ બેગા થઈ ગમા છે, કેટરાકં કશ ેછે 
કે જેભ મખુ્મ ચાય લસ્તઓુ છે, આગ, ાણી, ભાટી અને 
શલા તે પ્રભાણે એ આ ણ ાચંભી ચીજ છે, અને તેની 
ળકર મલ.ભા ંણ તેઓભા ંભતબેદ છે, કેટરાકં કશ ેછે કે 
એક શોા તયાની જેભ છે, અને કેટરાક કશ ેછે કે તે 
એક ગોાની વભાન છે, તેભજ તેના ભા મલળે ણ 
ભતબેદ છે. જેટરી થૃ્લી ભોટી છે તેટરો જ સમૂા ભોટો 
છે, કેટરાકં કશ ેછે કે થૃ્લી કયતા ંનાનો છે, કેટરાકં કશ ે
છે કે જભીન કયતા ં ભોટો છે, અને એલી જાતની 
ગણતયી અને ઇલ્ભ ધયાલનાય કશ ેછે કે જભીન કયતા ં
સમૂા એતવો મવતે્તય ગણો ભોટો છે. 

તે રોકોભા ં સમૂા મલળે ઘણો ભતબેદ છે, અને 
તેના શારથી ફયાફય લાકેપ થમા નથી, તો જ્માયે આ 
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નજયે દેખાતા સમૂાની ખયી શકીકત જાણી ળકતા નથી, 
અને અક્કરો તેની શકીતતે શંચલાથી અળતત અને 
રાચાય છે. તો વલાનો ભાણરક  કે જોલાભા ં આલતો 
નથી. એટલુ ંજ નશં ણ મલચાય અને ખ્મારથી ણ 
લધાયે છુો છે, તો તેની શકીકત કેલી યીતે જાણી ળકે ? 

જો કોઈ એભ કશ ે કે તે ળા ભાટે છુો છે ? તો તેનો 
જલાફ એ છે કે તે કોઈ તદફીય અને શીરાથી છુો 
નથી. તેભજ કોઈ લસ્ત ુદયલાજા અને યદાની અંદય 
છુી યશ ે છે કે રોકો જોઈ ન ળકે તે યીતે છુામેર 
નથી. ણ અભો જે કશીએ છીએ તે આંખોથી અરશ્મ છે 
તેનો અથા એ છે કે તેના સધુી લશભે મલચાય અને 
ખ્માર શંચી ળકતો નથી, કેભકે ભજકૂય ફાફતોથી 
ણ તે લધાયે રતીપ છે, જેલી યીતે તે નપવ (ફૃશ) ણ 
એલો રતીપ છે કે તે ણ જોલાભા ંઆલતો નથી એ 
છતા ં કે તે ખદુાની ૈદા કયેરી ભખ્લકૂાતભાથંી એક 
ભખ્લકૂ છે. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 0 1                      V I S I T  U S  

જો કોઈ એભ છેૂ કે તે રતીપ ળા ભાટે છે ? તો એ 
વલાર ખોટો અને ામા લગયનો છે, કેભકે તે વલેનો 
ૈદા કયનાય શોમ તે વલેથી લેગો અને જુદો જ શોલો 
જોઈએ અને વલેથી શે્રષ્ઠ શોલો જોઈએ. અને જો તેઓ 
કશ ેકે વલે કયતા ંલેગો, જુદો અને શે્રષ્ઠ છે તેની કેભ 
ખફય ડી ? તો તેનો જલાફ એ છે કે કોઈ ચીજ 
જાણલા ભાટે ચાય યીતે છે, ૧ - જોલાથી, ય - તે ચીજ 
અવરભા ંશુ ં છે તે જાણલાથી, ૩ - એ ચીજ કેલી યીતે 
છે ને તેની મવપત શુ ંછે, ૪ - એ જાણલાભા ંઆલે કે તે 
ળા ભાટે અને ળા કાયણથી છે, તો આ ચાયે ફાફતોભા ં
કોઈ ફાફત એલી નથી કે ઇડવાન તે થકી ોતાના 
ખાણરકને વંણૂા યીતે જાણી ળકે, ણ એટલુ ંવભજી ળકે 
છે કે તે ભૌજૂદ છે (એ કયતા ંલધાયે શકીકત કોઈ જાણી 
ળતલાની ળક્તત યાખતો નથી કે તે શુ ં ચીજ છે, અને 
એટલુ ંજ જાણવ ુફવ છે) અને એ કેલી યીતે છે અને શુ ં
ચીજ છે એ ફાફતો વંણૂા યીતે જાણલી અળક્ય છે 
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અને ફનલાજોગ નથી, અને જો એભ કશલેાભા ંઆલે કે 
તે કેભ અને ળા ભાટે છે, તો એલા વલાર તદૃન ખોટો 
છે, દયેક ચીજ તેના કાયણે છે ણ તે કોઈ ચીજના 
વફફથી નથી. 

જ્માયે ઇડવાન એટલુ ંવભજી રે કે આએ સયૃ્ષ્ટ 
ૈદા કયનાય ખદુા છે, તો એટલુ ંજાણવુ ંફવ છે, ણ 
એટલુ ં જાણલાથી એભ જફૃયી નથી કે તે શુ ં ચીજ છે 
અને ળા ભાટે છે, જેભકે ઇડવાન ના નપવ મલળે એટલુ ં
જ જાણલાભા ં આલે છે કે તે છે, ણ તેની વાથે એ  
જાણવુ ં જફૃયી નથી કે તે કોણ છે અને શુ ં છે (દયેક 
ળખ્વ જાણે છે કે ભાયાભા ંફૃશ ભૌજૂદ છે, ણ શજુ સધુી 
કોઇને ખફય ડી નથી કે તે શુ ંચીજ છે અને કેલી છે 
અને તેની શુ ં શકીકત છે). એજ પ્રભાણે ફીજી ફૃશાની 
રતીપ ચીજો છે કે તે ભૌજૂદ શોલાથી ફધાને ખાતયી છે 
કે તેની શકીકતથી લાકેપ નથી. (તો જે પ્રભાણે કેટરીક 
રતીપ અને ફૃશાની ચીજોને ઇડવાન જોઇ ળકતો નથી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 0 3                      V I S I T  U S  

તેભજ તેની શકીકતની ખફય નથી છતા ં તેની 
નીળાનીઓથી મકીન કયે છે કે તે ચીજો છે, તો તેજ 
પ્રભાણે યલયદદગાયે આરભ ભૌજૂદ છે અને તે વલે 
જાણે છે, ણ તેની શકીકતની ખફય ડી ળકતી નથી 
કે તે શુ ંઅને કેલો છે.) 

જો કોઇ એભ કશ ે કે તભે તેની ભાઅયેપત 
યાખતા નથી તેથી એ પ્રભાણે ફમાન કયો છો. અને કશો 
છો કે તે એલી ચીજ છે કે તેને જાણી ળકતા નથી, તો 
તેનો જલાફ એ છે કે એક યીતે તો એભજ છે કે ઇડવાન 
તેની શકીકતની ભાઅયેપત ધયાલતો નથી, ણ ફીજી 
યીતે તે એલો છે કે દયેક નજીકની ચીજથી લધાયે  
નજીક છે, એ ક્યાયે કે જ્માયે તે વાપ દીભાગથી તેના 
શોલા મલળે જોલા તાવલાભા ં આલે (તો જ્માયે એ 
પ્રભાણે દરીરોથી તેના મલળે મલચાયે તો ધ્માનભા ં
આલળે કે તે જાણે ોતાની વાભે ભૌજૂદ છે, અને 
શકીકતભા ંએભજ છે.) તો એક યીતે તે કોઇ ઉય છુો 
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નથી અને ફધા ઉય જાશયે છે, અને ફીજી યીતે તે 
એલો છુો છે કે જાણે તેને કોઇ જાણી ળકત ુ ં નથી, 
ભતરફ એ કે અક્કરથી તે ભૌજૂદ શોલાનુ ંસ્ષ્ટ થામ 
છે અને તેની જાતની કુનેશ તાવલાથી છુી છે. 

જે રોકો પ્રકૃમતને સ્લીકાયે છે (એટરે નેચયીઓ) 
તેઓ કશ ે છે કે પ્રકૃમત એલા કાભ કયતી નથી કે જે 
નકાભા અને કાઇં ભતરફ મલનાના શોમ તેભજ જે 
ફાફતથી જે ચીજ ોતાની શદ સધુી વંણૂા થનાય 
શોમ તેને અધયૂી યશલેા દેતી નથી અને તેઓનો તે 
મલળે એલો ખ્માર છે કે એ મલળેની અજભાઇળ કયલાભા ં
આલેર છે. તેથી એભ વાણફત થામ છે, તો તેઓને 
જલાફ આલાભા ં આલળે કે તેઓ પ્રકૃમત ને જ્માયે 
એલી ગણે છે ત્માયે તેને એલી દશકભત અને તભાભ 
ચીજોની વંણૂા થલાની શદ કોણે ફતાલી? કેભકે 
કેટરીક ફાફતો એલી છે કે ઘણી લખત ચકાવણી 
કયલા છતા ં ણ અક્કર તેને વંણૂા યીતે સ્લીકાયતી 
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નથી, તો જ્માયે અક્કર જેલી ચીજ દયેક ફાફતોની 
ભમાાદા જાણી ળકતી નથી ત્માયે પ્રકૃમત કે જેની અંદય 
કાઇં ણ વભજ ળક્તત નથી તે કેલી યીતે દયક્ષા અને 
ચકાવણી લગય એલી ભજબતૂ તદફીયો અને કામભર 
ચીજો કયી ળકે ? જો તેઓ એભ કશ ે કે પ્રકૃમત છે તેજ 
શકીભ છે અને એલી ફાફતો કયલા ભાટે ળક્તતભાન છે 
અને કુદયત ધયાલે છે, તો તે લખતે એવુ ંનક્કી થળે કે 
જે ફાફતનો તેઓ ઇડકાય કયે છે તે ફાફત કબરૂ કયી 
રીધી, અને જેને પ્રકૃમત કશ ેછે તે પ્રકૃમત નશં ણ એલા 
ગણુ અને મવપાતલાો ખદુા છે, તો આ સયૃ્ષ્ટ જેની 
અંદય જાતજાતની દશકભતો બયલાભા ં આલી છે તે 
કુાયી કુાયીને કશી યશી છે કે આ ફનાલટ અને 
કાયીગયી ફેળક કોઇ એલા ખાણરક અને ભાણરકની 
કયેરી છે કે તે ફહુજ ભોટો દશકભતલાો છે.  

અગાઊના ઝભાનાભા ંણ કેટરાકં એલા શતા 
કે તેઓ વર્જકનો ઇડકાય કયતા ંશતા અને કશતેા શતા કે 
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આ દુમનમાની ચીજો કોઇએ ફનાવ્મા મલના તેભજ તે 
મલળે મલચાય કમાા મલના મોગાનમુોગ આોઆ ફની 
ગઇ છે. જેભકે કોઇ કાયણ લગય ઝભીન ખોદતો શોમ 
અને આોઆ ખજાનો ભી આલે ણ તેનો ઇયાદો 
ખઝાનો ભેલલાનો ન શતો. એ રોકોની દરીર એ 
શતી કે જ્માયે ફાકો ૈદા થામ છે ત્માયે કાઇં 
એતવયખા ૈદા થતા નથી, જેભકે કોઇને એક આંગી 
લધાયે શોમ છે, કોઇની સયૂત ખયાફ શોમ છે. તો એભ 
એટરા ભાટે થામ છે કે તે આોઆ ફને છે જેભકે જે 
તદફીય કયીને ખાવ ઇયાદાથી કાઇં ફનાલે તો તેભા ં
કાઇં ખાભી શોલી ન જોઇએ કે કોઇભા ંાચં આંગીના 
ફદરે છ આંગી કયે, એક ભાથાને ફદરે ફે ભાથા 
કયે, ફે શાથ ને ફદરે એક શાથ કયે (અથલા ફે શાથને 
ફદરે ચાય શાથ કયે.) તો આલી ફાફતોથી તેઓ 
એભજ ભાનતા શતા કે ચીજો આોઆ ફની ગઇ છે, 

ણ તેઓના ઝભાનાભા ંએદયસ્ટોટર ે(એક ભોટા શકીભે) 
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તેઓના કરાભને યદ કમો શતો અને જલાફ આતમો 
શતો કે કોઇ કોઇ ચીજ ભા ંપેયપાય થઇ જામ છે તે ખાવ 
ખાવ કાયણથી તફીમતના પેયપાયથી ફની જામ છે 
(જેભકે ગબા યશલેાની ગબાસ્થાનની જનમાભા ં કભઝોયી 
આલી જલાથી કામભર સયૂત ૈદા થતી નથી તેભજ 
લધાયે ગયભી અને ગબયાટના કાયણે એક ચીજને 
ફદરે ફે ચીજ થઇ જામ છે મલ.)  

તો અમ મપુઝ્ઝર, કોઇ એકાદ લખતે 
મનમભથી ઉલ્ટંુ થલાથી એભ નક્કી કયી ળકાત ુ ંનથી કે 
આોઆ થઇ જામ છે, તભો જાતજાતના શૈલાનોને 
જૂઓ છો કે તેઓ એકજ કાનનૂ અને ધાયા પ્રભાણે ૈદા 
થમા કયે છે, જેભકે ઇડવાન જ્માયે ૈદા થામ છે ત્માયે 
ફે શાથ, ફે ગ અને ાચં આંગીલાો ૈદા થામ છે 
અને ભોટો બાગ ફલ્કે રગબગ ફધાજ તભાભ એકજ 
યીતના ૈદા થામ છે, ણ કોઇ કોઇની ફનાલટભા ં
વશજે પેયપાય ડી જામ છે તે ગબાસ્થાનની ખયાફી 
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મલ.ના કાયણથી થામ છે, જેભકે કાયીગય કોઇ ચીજ 
ફનાલલા ફેવે છે તો તે તભાભ એક વયખીજ ફનાલે 
છે, ણ કોઇ લખતે તેના શમથમાયભા ંકાઇં ખાભી આલી 
જામ છે. તો તે કાયણથી તે ચીજભા ંણ ખાભી આલી 
જામ છે અને ઇડવાનના ફાકોભા ંજેભ કોઇ કોઇ લખતે 
ખાભી થામ છે તેભ શુખંીઓના ફચ્ચાઓભા ં ણ 
કોઇ કોઇ લખતે ખાભી થામ છે, ફાકી તભાભ ઘણે બાગે 
એકજ યીતબાતના ફને છે.  

તો જ્માયે ફધી ચીજો એકજ વયખી કોઇ 
ફનાલતો શોમ અને એકાદભા ંખાભી આલી જામ તેથી 
એભ ભાની ળકાત ુ ં નથી કે તભાભ ચીજો આોઆ 
ૈદા થઇ જામ છે તો વાણફત થયુ ં કે તે એકાદ એલી 
નજીલી ખાભીને દરીર ફનાલીને એભ કશવે ુ ં કે તભાભ 
ચીજોને કોઈ ફનાલનાય નથી, યંત ુતે આોઆ થઈ 
જામ છે તે ભશા ભરૂ અને ખોટો ખ્માર છે (ફલ્કે એલી 
ખાભી ન આલત તો એ રોકોને કશલેાનુ ં ભત કે એ 
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તો આોઆ ફને છે તેથી એકજ વયખુ ંજ ફને છે, જો 
કોઇ ફનાલનાય શોત તો પેયપાય કયી ળકત.) 

જો તેઓ એભ કશ ે કે બરે ચીજોનો કોઇ 
ફનાલનાય છે અને ળક્તતભાન છે, તો ળા ભાટે તેભા ં
ખાભી આલે છે ? તો તેનો જલાફ એ છે કે રોકોને 
ખફય ડે કે એ ચીજો આોઆ ફનતી નથી, યંત ુ
તેનો કોઇ ફનાલનાય છે કે તેભા ંપેયપાય ણ કયી ળકે 
છે, અને એ ૈદા થલાની ચીજોભા ંખાભી કયી આે છે 
અને તેના ઉય વત્તા ધયાલનાય છે કે જે ચાશ ે તેભ 
કયલાને ળક્તતભાન છે, અમ મપુઝ્ઝર, ભં તભોને જે જે 
ફાફતો તાણરભ કયી તેને માદ કયો અને તભાયા 
યલયદદગાયનો શકુ્ર કયો અને તેનો શક અદા કયો અને 
તેના અલરીમાઓની તાફેદાયી કયો, ભં તભોને આ 
દુમનમાનો ૈદા કયનાય શોલાની દરીરો ધણાભાથંી 
થોડી અને તેની તદફીય અને ઇયાદાની 
વાણફતીઓભાથંી મનળાનીઓભાનંી થોડી મનળાનીઓ 
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ફતાલી, તો તેભા ંમલચાય કયો અને તે ઉયથી નવીશત 
શામંવર કયો.  

મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે ભં અયજ કયી 
ઇડળાઅલ્રાશો તઆરા હુ ં આની ભદદથી ભાયા શતે ુ
ણૂા કયી ળકીળ. 

છી આે ોતાનો શાથ ભાયી છાતી ઉય 
યાખીને પયભાવ્યુ ંખદુાની ભળીહમતથી દશપઝ અને માદ 
કય અને ઇડળાઅલ્રાશ ભરૂીળ નશં તે લખતે હુ ંફેશોળ 
થઇને ડી ગમો, જ્માયે હુ ં શોળભા ંઆવ્મો ત્માયે આે 
પયભાવ્યુ:ં અમ મપુઝ્ઝર, શલે તભો ોતાને કેલી 
શારતભા ં જૂઓ છો? ભં અયજ કયી ભાયા ભૌરાની 
ભદદથી જે લાતો ભં રખી યાખી છે તેથી ફેયલા થઇ 
ગમો અને ભને એલી યીતે માદ થઇ ગઇ કે જાણે હુ ં
ોતાની શથેીઓ ઉય રખેલુ ં શોમ અને લાચંી યહ્યો 
છુ.ં તો અમ ભાયા ભૌરા હુ ંએ ખદુાએ તઆરાનો શકુ્ર 
અને શમ્દ કફૃ ંછુ ંકે તે તેનો શકદાય છે.  
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છી આે પયભાવ્યુ ં : અમ મપુઝ્ઝર, તભાયા 
દદરને ળાતં અને ક્સ્થય કયો અને તભાયા દદભાગ અને 
સ્લસ્થતાને વયખા યાખો તો હુ ં ઇડળાઅલ્રાશ તભોને 
આવભાન અને જભીનના ભરકતૂ અને જે કાઇં તેઓભા ં
ખદુાએ તઆરાએ અજાએફ ભખલકૂાત અને 
જાતજાતના પદયશ્તાઓ ૈદા ક્યાા છે એટરે સધુી કે 
મવદયતરુ મડુતશા સધુીની તેભની જનમા અને ભયતફા 
મકુયા ય પયભાવ્મા છે તે અને જજન્નાત તથા ઇડવાનથી 
રઇને જભીન ના વાતભા તફક્કા સધુી. એટલુજં નશં 
ણ તેની નીચેની ફાફતો મલળે ફમાન કયીળ કે તે 
લખતે તભો જાણળો કે તભોએ જે કાઇં આ લખતે માદ 
કયુા છે તે ઘણાભાથંી ફહુજ થોડુ ંછે, ખૈય શલે ભયજી ડે 
ત્માયે જાઓ ખદુા તભાયો શાદપઝ અને ભદદગાય છે, 

અભાયી ાવે તભાયો ભોટો ભયતફો છે, જેભ તયસ્માને 
ાણીની કદય શોમ તેભ તભાયી કદય ભોઅમભનોના 
દદરભા ં છે, અને ભં તભોને જે ફાફતોનો લામદો કમો 
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છે તે મલળે તભાયે ભાયી ાવે દયખાસ્ત કયલી નશં, 
ફમાન કયવુ ં શળે ત્માયે હુ ં ોતેજ ફમાન કયીળ, 

મપુઝ્ઝર કશ ે છે કે હુ ં શઝયત ાવેથી એલી ચીજ 
રઇને ાછો પમો કે કોઇણ તેલી ચીજ રઇને ાછો 
પમો શળે નશં. 

અલ્શમ્દો ણરલ્રાશ આ ફમાન ફૂૃ ં થયુ ં શલે 
“શદીવે અશરીરજ’’ ફમાન કયલાભા ં આલે છે કે જે 
ફહુજ ઉભદા છે. 
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પ્રકયણ - ૪૪ 

શદીવે શરીરજ અથલા 
નાક્સ્તતલાદનુ ંખડંન 

ફેશાફૃર અનલાયની દકતાબતુ્તલશીદને આધાયે 
‘તલશીદુલઅ્ઇમ્ભા’ભા ં રખેલુ ં છે કે મપુઝ્ઝર ણફન 
ઉભય જોઅપીએ શઝયતે ઇભાભ જાઅપયે વાદદક 
અરય્હશસ્વરાભ ને ત્ર રખ્મો કે આણા ધભાભા ં
કેટરાકં રોકો એલા ૈદા થમા છે તેઓ ખદુાના 
લજૂદનો ઇડકાય કયે છે. અથાાત તેઓ નાક્સ્તતલાદ 
ધયાલે છે અને તેના વફંધંભા ં તકયાયો કયે છે. જેલી 
યીતે આે ફીજાઓની દરીરોનુ ંધણીલાય ખડંન કયુા છે 
તેલી યીતે આ નાક્સ્તક રોકોની દરીરોનુ ં ખડંન ણ 
કયળો, એ ત્રના જલાફભા ંઆે નીચે મજુફ જલાફ 
રખી ભોકલ્મો. 

ણફક્સ્ભલ્રાદશય યશભા મનય યશીભ - 
અમ્ભાફાઅદ – ભા’બદેૂ ફયશક-યલયદદગાય અભને 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 1 4                      V I S I T  U S  

અને તભને તેભની તાફેદાયી અને ફદંગીની તેના 
હુકભોને ભાનલાની તૌપીક (વદબપુ્ધ્ધ) આે. અને તે 
લડે ોતાની ખળુી અને કૃાથી આયાભભા ંવાય કયો 
તભાયો ત્ર શંચ્મો. તભે રખો છો કે ખદુાના લજૂદનો 
ઇડકાય કયનાયાઓના કાયણથી તેભની વખં્મા લધી ડી 
છે (અટરે નાક્સ્તકો લધી ડમા છે) અને તેભની 
તકયાયો અને ઝઘડાઓ ઘણા વખત શોમ છે. હુ ંતેભના 
જેલા ફીજાઓની દરીરોનુ ં ખડંન કફૃ ં અથલા તે 
વફધંભા ં કોઇ દકતાફ-સુ્તક રખુ,ં એલી તભાયી એ 
ત્રભા ંદયખાસ્ત ણ છે. 

અભો અલ્રાશની વંણૂા નેઅભતો-ફણક્ષળો ભાટે 
તેની વંણૂા શદ સધુી શંચેરી ‘હજુ્જજતો’ (દરીરો 
અથલા પ્રભાણો) ભાટે તેના લખાણ અને પ્રળવંાાત્ર 
યીક્ષાઓ ભાટે કે જે લડે તે ોતાના ખાવ (ભાનીતા) 
અને આભ (વાભાડમ) વેલકોને ચકાવે છે તેનો શકુ્ર 
(ાડ) ભાનીએ છીએ. તેની અનેક ભશાન નેઅભતો 
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અને ફણક્ષળો જે તેણે આેર છે તેભાનંી એ છે કે તેણે 
ખાવ અને આભ વલાના અંત : કયણોભા ં ોતાના 
લજૂદની એટરે ોતાના અક્સ્તત્લની વાણફતી યાખી 
દીધી છે. (એટરે ભાણવ ગભે તેલો વખત નાક્સ્તક શોમ 
ણ તેનુ ં ભન ઊંડાણભાથંી એટલુ ં તો જફૃય કશ ે છે કે 
આ જગતનો કોઇને કોઇ ૈદા કયનાય શોલો જ જોઇએ. 
આલી યીતે તેણે ોતાના અક્સ્તત્લને દયેકના ભનભા ં
મકૂી દીધુ ં છે) અને (એલી સ્થાના લડે) તેણે વલા 
ાવેથી ોતાની ભાઅયેપત એટરે ોતાની ઓખાણનુ ં
લચન રઇ રીધુ ંછે. તેણે વલા ઉય એક એલી દકતાફ 
[આ લાક્ય ઘણા ઊંડા તત્લવાય અને દપરસપુીથી 
બયયૂ છે. પ્રશ્ન કયનાયો નાક્સ્તકના ખડંનભા ં દકતાફ 
ભાગેં છે. શઝયત આકાળી ઉદેળ કયનાયી દકતાફનો 
શલારો આે છે. દકતાફનુ ં કાભ ઉદેળ કયી ભનાલવુ ં
શોમ છે. શઝયત પયભાલે છે કે વલાના ભનભા ં ખદુા 
ોતાના અક્સ્તત્લની જે કુદયતી વાણફતી આી છે તે 
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ૈકીની કુદયતી વાણફતી એભા ં એક અમલૂ્મ દકતાફ 
એલી છે કે જો બપુ્ધ્ધ શોમ તો વલા ળકંાઓ અને 
લશભેની ફીભાયીઓનો નાળ થામ અને લધાયે 
વાણફતીઓની જફૃય ન યશ.ે - લરી ભોશમ્ભદ વી. 
ભોમભન.] ઊતાયેર છે કે જેભા ંઅંત : કયણોના યોગોનો 
(ભનની ળકંાઓ અને લશભેોના) ચોક્કવ મનકાર કયી 
દેનાયો ઉામ છે, તેણે ખાવ અને આભને (ભાનલતંા 
અને વાભાડમ ફદંાઓ) તેભજ ફીજી કોઇ ણ લસ્તનેુ 
ોતાની જાત મવલામ ફીજા કોઇની ભોશતાજ ફનાલેરી 
નથી. [ફધી જ લસ્તઓુ ભોશતાજ છે. અને જ્માયે તેના 
ભોશતાજ છે ત્માયે તેણ ેોતાના લજૂદનુ ંજ્ઞાન આવ ુ
જોઈએ, તે મજુફ તેણ ેઆકાળી દકતાફો ભોકરી અને 
ફધાના ભનભા ંોતાના લજૂદની કુદયતી છા મકૂી તે 
જ્ઞાન આતયુ ંછે, કોઈ જાણી જોઈ અલો ચારે તો તેનો 
ોતાનો કસયૂ છે. લરી ભોશમ્ભદ વી. ભોમભન] યંત ુતે 
ોતે વલાથી તદ્દન સ્લતતં્ર અને ફેયલા છે અને 
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ખયેખય ખદુા ગની (તલગંય) ફેયલા અને ભશમદૂ 
(લખાણાએરો) છે.... હુ ંભાયા પ્રાણની પ્રમતજ્ઞ રઇ કહુ ં
છુ ં કે એ જાદશરો-અને મખૂાાઓ, ખદુા ન શોલાની સ્ષ્ટ 
દરીરો, તેના જાશયે ણચહ્નો જે સયૃ્ષ્ટભા ં તેઓ જુલે છે, 

અને આકાળ, તથા થૃ્લીભાથંી અદભતૂ કાયીગયીઓને 
જુલે છે જે એભ મવધ્ધ કયે છે આ સયૃ્ષ્ટનો કોઈ 
વર્જનાયો છે અને તેને મનશાે છે છતા ં તેઓ 
યલયદદગાયનો ઇડકાય કયે છે અને કશ ે છે આ 
જગતનો કોઇ કતાા નથી તેભને જ ઘણુ ં નકુવાન છે. 
તેઓ એ રોકો છે કે જેઓએ ોતાની વડમખુ ાાચાય 
(ગનુાશો) ના દ્વાય ઉઘાડમા છે અને ોતાના ભનોમલકાય 
અને નીચ ઇચ્છાઓના યસ્તા ભોકા ક્યાા છે. અને 
તેથીજ તેભના ભનોમલકાય અને તેઓ નપવની 
ખ્લાશીળોના પ્રબાલભા ં આલી ગમા છે. અને (ખદુાના 
શોલાનો ઇનકાય કયી) ોતાની ઝાત ય ઝુલ્ભ 
કયલાથી ળૈતાને તેભના ઉય કાબ ૂ ભેવ્મો છે. અને 
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એલીજ યીતે ખદુાએ તઆરા, જાણી જોઇને અલા 
ચારનાયાઓના અને જોતા શોમ છતા ંઅભે નથી જોતા ં
એવુ ંકશનેાયા-વયકળોના અંત:કયણો ઉય ભોશય ભાયી 
દે છે. (તેઓના દદરોને ફીડી રે છે). 

(અશરીરજ તથા શરીરા શઈડા (શયડે)ના 
પને કશ ેછે, અને આ ફમાનનુ ંનાભ શદીવે અશરીરજ 
એટરા ભાટે યાખલાભા ં આવ્યુ ં છે કે એક નાક્સ્તક 
શકીભથી શઝયત ઇભાભે જા’પય વાદદક 
અરય્હશસ્વરાભને ખદુાના લજૂદ મલળે ફહુ જ રફંાણથી 
લાદ મલલાદ થમો અને તે લખતે તેની ાવે શઈડા 
(શયડે) શતી, તો શઝયતે તેને શઈડા (શયડે) ઉયથી જ 
કામર કમો અને છેલટે ઘણી દરીરોથી વાણફત થલા 
ફાદ તેણે ખદુાનો ઇકયાય કમો તેથી એ ફમાનનુ ંશદીવે 
અશરીરજ નાભ યાખલાભા ંઆવ્યુ,ં નાજી) 

જે વર્જલાભા ંઆલેરો ભાણવ, ોતાના ળયીયની 
યચનાઓની કાયીગયીને જુલે છે કે ળયીય આલી યીતે 
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ફનાલલાભા ં આલેલુ ં છે કે જેથી અક્કર શૈયાન છે, તે 
ભાણવ એલો દાલો કયે છે કે આ જગતના કતાાન ુ ં
અક્સ્તત્લ (શોવુ)ં શજુ વાણફત થયુ ં નથી. એ ઘણી 
નલાઇની લાત છે, કાયણકે તેના ોતાના ળયીયભા ં
ૈદાઇળના ણચહ્ન શોલા એજ તેના એલા દાલાને યદ કયે 
છે. (એટરે ભાણવના સ્થૂ અને સકૂ્ષ્ભ ળયીયની યચના 
અને તેની ખફૂી એજ તેના ૈદા કયનાયની વાણફતી 
છે.) ભાયા પ્રાણના વોગદં  જો એ રોકો આ ભોટી ભોટી 
લાતોભા ં જયાક મલચાય કયત તો સયૃ્ષ્ટભા ં સ્ષ્ટ 
તયકીફ(મોજના) મનમલિલાદ ખફૂી અને તદફીય 
(યકુ્તત) ને નજયો નજય જોઇ રે. (એટરે જો તેઓ 
મલચાય કયત તો તેભને જણાત કે આ લસ્તઓુ પ્રથભ ન 
શતી અને છી થએરી છે ભાટે તેને ફનાલનાયો, 
આમોજન કયનાયો કોઇને કોઇ શોલો જોઇએ.) 

લી એ લસ્તઓુનુ ં એક ક્સ્થમતભાથંી ફીજી 
ક્સ્થમતભા ં અને એક યચનાભાથંી ફીજી યચનાભા ં
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દયલતાન થવુ ં કોઇ કતાા અથલા ફનાલનાયને દળાાલે 
છે. કેભકે સયૃ્ષ્ટભાનંી કોઇ એક ણ લસ્ત ુ તયકીફ 
(મોજના) અથલા તદફીય (યકુ્તત)ના ણચહ્ન મલનાની 
નથી. એલી કોઇ લસ્ત ુનથી કે જે કતાાને દળાાલતી ન 
શોમ. એલી કોઇ લસ્ત ુ નથી જેભા ં દશકભત 
(મલલેકબપુ્ધ્ધ)ની વાથે તયકીફ(મોજના) ન શોમ અને 
તે એક શકીભ (મલલેકી અને ભશા બપુ્ધ્ધભાન) કતાાને 
સચૂલતી ન શોમ.  

તભાયો ત્ર ભળ્મો ભં તભાયા ભાટે એક મલમ 
રખ્મો છે, નાક્સ્તકોભાનંા એકની વાથે ભાયો મલલાદ 
થમો શતો તે એ મલમ છે અને તે આ છે-એક 
દશડદુસ્તાની લૈદ ભાયી ાવે આલતો જતો શતો. તે 
શભેંળા ોતાની ગભુયાશીના મલચાયો અને ોતાના 
અધભી ણાના ભતો વફંધંભા ં ભાયી વાથે મલલાદ 
કયતો યશતેો. એક દદલવ તે દલાભા ંમભશ્રણ કયલા ભાટે 
જેની ભને જફૃય શતી શરીરા(શઇડા, શયડેનુ ં પ) 
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લાટતો શતો. લાટતા લાટતા તે એક એલી લાત ફોરી 
ઉઠમો કે જેના વફંધંભા ંભાયી વાથે મલલાદ કયતો શતો 
તેનો ભત એલો શતો કે દુમનમા શભેંળાથી છે અને શભેંળા 
યશળેે. એક ઝાડ ઉગે છે અને ફીજુ ંનાળ ાભે છે. એક 
જીલ ેદા થામ અને ફીજો ભયણને ળયણ થામ છે. 
(આલી યીતે જગતનો અનતં ક્રભ પયતો યશ ે છે અને 
પયતો યશળેે.) અને તેનુ ં એ ણ કશવે ુ ં શત ુ ં કે “હુ ં જે 
ખદુા તઆરાને ઓખલાનો દાલો કફૃ ં છુ ં તે દરીર 
મલનાનો છે. ભાયી ાવે તેની કોઇ વાણફતી નથી.” (તે 
કશતેો કે) એ એક એલી લાત છે કે જેને ાછ 
આલનાયાઓએ આગ જઇ ચકેૂરાઓ ાવેથી જાણી 
રીધી છે. અને નાનાઓએ ભોટાઓ ાવેથી જાણી 
રીધી છે. (ખદુા છે એવુ ં વાબંતા આવ્મા છીએ 
એટલુજં છે ફાકી ખદુા બદુા કોઇ નથી) તેની એ ણ 
ભાડમતા શતી કે જુદા જુદા દાથો અથલા લસ્તઓુ જો 
તે દેખાતી શોમ કે અરશ્મ શોમ ભાત્ર ાચં ઇડરીમો 
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(શલાવે ખભવા) થી જ ઓખામ છે. (વલા લસ્તઓુ) 
આંખ લડે જોલાથી, કાન લડે વાબંલાથી, નાક લડે 
સુધંલાથી, ભં અથલા જીબ લડે ચાખલાથી, અને શાથ 
ગ લડે અડતલાથી જ ઓખામ છે. (અને જ્માયે 
ખદુાએ તઆરા આ ાચં ઇડરીમો લડે ઓખાતો નથી 
એટરે તે નથી, કેભકે જે ઇડરીમો લડે ઓખામ નશં 
તેનુ ંઅક્સ્તત્લ જ ન શોમ.) 

આલી યીતે ોતાના ભન ઘડત મલચાયો ઉય 
મલલાદ ઉબો કયીને તેણે ભને કહ્યુ ંકે ભં ખદુાને કોઇણ 
ઇડરીમો દ્વાયા જાણ્મો નથી. એટરે હુ ંતેના શોલાને ભાની 
ળકતો નથી, તેણે ભને કહ્યુ ં કે “જો કે ભન (દદર) એજ 
લસ્તઓુને જાણી અથલા ઓખી ળકે છે કે જે ઇંડરીમો 
દ્વાયા તેના સધુી શંચે છે. જેભકે હુ ંકશી ચકૂ્યો છુ,ં તો 
ણ જે દરીરો લડે તભે ખદુાને ઓખલાનો દાલો કયો 
છો અને જે દરીરોના આધાયે તભે તેની કુદયતને અને 
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તેની ારન કયલાની ળક્તતને લણાલો છો તે ભને કશી 
વબંાલો.’’  

ભં કહ્યુ-ં (એટરે ઇભાભે જા’પય વાદદક 
અરય્હશસ્વરાભએ કહ્યુ)ં: જે બપુ્ધ્ધ ભાયા ભનભા ં યશરેી 
છે તે બપુ્ધ્ધ લડે હુ ંખદુાના શોલાને વાણફત કફૃ ંછુ.ં અને 
તેનાજ લડે તેની ઓખાણની વાણફતી આુ ંછુ.ં 

તેણ ેકહ્યુ-ં (એટરે દશડદુસ્તાની લૈદે કહ્યુ)ં : એ 
તભે કેલી યીતે કશી ળકો છો? તભો જાણો છો કે ભન 
કોઇણ લસ્તનેુ ઇડરીમોની વશામ મલના ઓખી ળકત ુ ં
નથી. શુ ંતભો તભાયા કતાાને આંખ લડે જોમો છે ? શુ ં
તેનો અલાજ કાન લડે વાબંળ્મો છે? શુ ંતભે તેને સુધં્મો 
છે ? શુ ંતભે તેને જીબ લડે ચાખ્મો છે ? અથલા શુ ંશાથ 
લડે અડકી જોમો છે? તેની ઓખાણ તભાયા ભનભા ં
ક્યાથંી આલી ? 

ભં કહ્યુ-ં તભે તભાયી ઇંરીમો લડે, જે લસ્તઓુને 
ઓખલાનુ ં વાધન છે તેને જાણ્મો નથી, એટરા ભાટે 
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તેના અક્સ્તત્લને ભાનતા નથી. અને હુ ંતેના અક્સ્તત્લને 
ભાનુ ં છુ.ં તો શુ ં એથી એભ વાણફત થતુ ં નથી કે 
આણા ફનેંભાનંો એક વાચો શોમ અને એક ખોટો?  

તેણે કહ્યુ:ં શા, ળા ભાટે નશં?  

ભં કહ્યુ ં: તો, જો તભે વાચા શો, તો હુ ંતભને જે 
ખદુાના અઝાફ (મળક્ષા)થી ડયાવુ ં છુ, એભા ં ભને કળી 
ધાસ્તી જેવ ુછે ? 

તેણે કહ્યુ ં : નશં, (ભાત્ર તભાફૃ ં ડયાલવુ ં નકામુ ં
જળે)  

ભં કહ્યુ ં: અને કદાચ હુ ંવાચો શોઉં તો શુ ંતભે 
એના અક્સ્તત્લને નશં ભાનલાના કાયણથી મળક્ષાને 
ાત્ર નશં થાલ ? અને જેનાથી તભને ડયાવ્મા કફૃ ંછુ ં
તેથી વશી વરાભત નશં યશો. 

તેણે કહ્યુ ં: વત્મ છે. 
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ભં કહ્યુ ં : ત્માયે આણા ફનેંભાથંી લધાયે 
બપુ્ધ્ધલાન અને નજાત (મકુ્તત) ની ાવે કોણ ? (હુ ં કે 
તભે ?) 

તેણે કહ્યુ ં : તભે,...... યંત ુતભે જે કશો છો તે 
ભાત્ર એક લશભે જેલી લાત છે અને હુ ંજે કાઈં કહુ ંછુ ંતે 
ખાત્રીલૂાકની લાત છે, કેભકે ભં ભાયી કોઈ ણ ઇંરીમ 
લડે ભં ખદુાને જાણ્મો જોમો નથી. અને એ લસ્ત ુઇંરીમ 
લડે ઓખાતી નથી તેનુ ંઅક્સ્તત્લ શોત ુનથી. 

ભં કહ્યુ ં : જ્માયે તભાયી ઇંરીમો ખદુાને જોઈ 
જાણી ળકી નશં, ત્માયે તભો તેના અક્સ્તત્લ (શોલા) ને 
ભાડય ુનશં. અને જ્માયે ભાયી ઇંરીમો તેને જોઈ જાણી 
ળકી નશં ત્માયે ભં તેના અક્સ્તત્લને ભાડય.ુ (જે આધાયે 
તભે અલ્રાશના અક્સ્તત્લભા ં ભાનતા નથી, એ જ 
આધાયે હુ ં અલ્રાશના અક્સ્તત્લભા ં ભાનલાની પે્રયણા 
ભેવુ ંછુ.ં) જે કાયણ તભને નશં ભાનલા તયપ દોયે છે, 

તે જ કાયણ ભને ભાનલા પ્રત્મે દોયે છે. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 2 6                      V I S I T  U S  

તેણે કહ્યુ ં: એ કેલી યીતે ? 

ભં કહ્યુ ં : જે લસ્તભુા ં મોજનાની મનળાની છે 
(અથલા જે લસ્ત ુ ભોયક્કફ - એટરે મભશ્ર કયલાભા ં
આલેરી અથલા મોજનાલૂાક ગોઠલાએરી છે.) એ 
લસ્ત ુખયેખય બૌમતક છે. અથલા જે લસ્ત ુ ઉય રય્ષ્ટ 
ડે છે જે રય્ષ્ટભા ંવભાઈને જોલામ છે. તે ખયેખય યંગ 
છે. ભાટે જે લસ્ત ુઆંખ લડે જોઈ ળકામ અથલા ફીજી 
કોઈ ઇંરીમ લડે જાણી ળકામ તે ખદુા શોમ નશં, ણ તે 
ખદુા મવલામ ફીજી લસ્ત ુશોમ, કેભકે તે ફનાલલાભા ંકે 
ૈદા કયલાભા ં આલેરી લસ્ત ુ જેલો નથી, તેભજ કોઈ 
લસ્ત ુ તેના જેલી નથી. જો તે દેખામ, અથલા ઈંરીમ 
લડે જાણી ળકામ તો તે યંગ અથલા અંગ ગણામ અને 
જ્માયે તે યંગ અથલા અંગ શોમ ત્માયે તે ભોયક્કફ 
ગણામ. કેભકે દુમનમાની વલા લસ્તઓુ ભોયક્કફ શોમ 
છે. અને ભોયક્કફ લસ્તઓુ કોઈ લડે ભોયક્કફ (મભશ્ર) 
કયલાભા ંઆલેરી શોમ છે. અને જે લસ્ત ુ છે તેને ખદુા 
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ભોયક્કફ કયનાય કતાા છે. ત્માયે તે કેલી યીતે દેખામ 
અથલા ઇંરીમ લડે ભાલભૂ ડે ?) લી ઉત્ન્ન કયલાભા ં
આલેર લસ્ત ુ લધ-ઘટ અને નાળને આમધન શોમ છે, 

અને જે લધ - ઘટ અને નાળને આમધન લસ્તનુા જેલો 
શોમ, તે ણ લધ - ધટ અને નાળને આમધન શોમ છે. 
(ભાટે ખદુાએ તઆરા એલી ઉત્ન્ન કયલાભા ંઆલેરી 
લસ્તઓુ જેલો નથી. અને જ્માયે તે ઉત્ન્ન કયલાભા ં
આલેરી લસ્તઓુ જેલો નથી ત્માયે તે ન તો અંગ છે ન 
યંગ છે અને જ્માયે અંગ નથી અને યંગ નથી ત્માયે 
ઇંરીમો લડે ક્યાથંી જાણી કે જોઈ ળકામ ?) માદ યાખો 
કે ઉત્ન્ન કયલાભા ં આલેરી લસ્ત,ુ ૈદા કયનાય જેલી 
અને સયૃ્ષ્ટ વર્જનશાય જેલી શોઈ ળકે નશં. (ભાટે તે 
ઇંરીમો લડે દેખાલો જોઈએ નશં, શલે કશો, ઇંરીમો લડે 
તેનુ ં નશં ઓખાવુ,ં તેના વમૂગા નશં જ શોલાની 
દરીર કેલી યીતે શોઈ ળકે ?)  
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તેણે કહ્યુ ં: એ તો એક લાત છે. જે લસ્ત ુભાયી 
ઇંરીમ લડે જાણી ળકામ નશં તેને હુ ંભાની ળકંુ નશં. 

જ્માયે તેણે એ લાત કશી, અને શઠ કડી ફેઠો 
ત્માયે ભં તેને કહ્યુ ં કે જ્માયે તભે મખૂાાઇ ભાટે તૈમાય 
થમા છો અને ઝઘડલાને (મલલાદ ભાટે) દરીર ફનાલો 
છો ત્માયે જે તોશભત તભે ભાયા ઉય મતુતા શતા તેજ 
તોશભત તભાયી ઉય આવ્યુ.ં જે લાતને તભે નાવદં 
કયતા ંશતા તે જ લાત તભેજ કયી. તભે કશો છો કે જે 
લસ્ત ુ ઇડરીમો લડે જણામ નશં તેનુ ં અક્સ્તત્લ શોત ુ ં
નથી. (છી તેની દરીર તભાયી ાવે શોમ કે ન શોમ)  

તેણે કહ્યુ:ં એ કેલી યીતે? (હુ ંતભને જે તોશભત 
રગાડતો શતો તે તોશભત ભને કેલી યીતે રાનયુ)ં  

ભં કહ્યુ:ં તભે કહ્યુ ંશત ુ ંકે તભે ખદુાને ભાનલાનો 
દાલોજ દાલો કયો છો. તભાયી કોઇ દરીર નથી. શલે 
તભે શુ ંકશો છો? તભે જે લસ્તનેુ ણૂા યીતે જાણી નથી 
તે લસ્તનુા વફંધંભા ં કાઇં ણ મલચામાા લગય અને 
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મલના દરીરે કશો છો કે જે લસ્ત ુ ભાયી ઇડરીમો લડે 
ઓખી ળકામ નશં તેને હુ ં ભાની ળકંુ નશં. ખદુાના 
અક્સ્તત્લને નશં ભાનલા ખાતય તભે કેલો ભોટો દરીર 
લગયનો દાલો કમો? અને નબવુ્લતના ણચહ્નો અને સ્ષ્ટ 
હુજ્જજતને કેલી યીતે ન ગણકાયી (ચારો શળે.) ...... શલે 
કશો તભે દુમનમાની વલા દદળાભા ંપયી આવ્મા છો?  

તેણે કહ્યુ:ં નશં. 
ભં કહ્યુ:ં તભે આ જે આકાળને જુઓ છો તે 

આકાળ ઉય ચઢમા છો? અથલા થૃ્લીના છેડા સધુી 
ગમા છો? તેની આવાવ દયક્રભા કયી છે ? વમરુોભા ં
ડુફકી ભાયી આવ્મા છો? આકાળની ઉયના બાગભા ં
અથલા થૃ્લીના ેટાભા ંતેના છેડા સધુી. અલકાળભા ં
અથલા તેની આવાવ જઇ આવ્મા છો? અને જોઇ 
આવ્મા છો કે એ જનમાઓભાનંી કોઇ ણ જનમાએ કોઇ 
ભોદખ્બ્ફય (મોજક) શકીભ (મલલેક બપુ્ધ્ધલાન) કતાા 
યશતેો નથી?  
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તેણે કહ્યુ ં : હુ ં તો એભાનંી કોઇ જનમાએ ગમો 
નથી.  

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે તભને ળી ખફય? જેના શોલાને 
તભે ભાનતા નથી તે કદાચ એ જનમાઓભાનંી કોઇ 
જનમાએ, જ્મા ં તભાયી ઇડરીમોભાનંી કોઇ ઇડરીમ 
શંચી ળકતી નથી, ત્મા ંયશતેો શોમ તો?) 

તેણે કહ્યુ ં : હુ ં જાણતો નથી. જે જનમાઓના 
નાભ તભે રીધા તેભાનંી કોઇ જનમાભા ંકદાચ તે યશતેો 
શોમ અને કદાચ ન ણ યશતેો શોમ. હુ ં કશુ ં કશી ન 
ળકંુ. 

ભં કહ્યુ:ં જ્માયે તભે તદ્દન ઇડકાય કયલાની 
શદથી નીકી ળકંાની શદ સધુી શંચ્મા છો ત્માયે ભને 
આળા છે કે તભે તેને ઓખલાની (ભાઅયેપતની) શદ 
સધુી ણ શંચળો. 

તેણે કહ્યુ:ં જે જનમાઓએ હુ ં ગમો નથી એ 
જનમાઓના નાભ તભે રીધા. તેથી હુ ં ળકંાભા ં ડમો. 
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યંત ુજે લસ્તનેુ ભાયી ઇંડરીમો જાણી ને જોઇ નથી તે 
લસ્તનુા શોલાને હુ ંકેલી યીતે ભાની ળકંુ?  

ભં કહ્યુ:ં આએ શરીરા (શઇડા, શયડે) લડે, 

તેણે કહ્યુ ં : એ તો ઘણુ ં વાફૃ ં કાયણકે તે એ 
લૈદદક મલદ્યાને રગતુ ંછે કે જેભા ંહુ ંપ્રમલણ છુ.ં 

ભં કહ્યુ:ં ખદુા તઆરાના શોલાની વાણફતી 
તભને આ શરીરા (શયડે) લડે જ આીળ. કેભકે તે 
તભાયી ાવે ડેર છે. જો એના કયતા ંફીજી કોઇ લસ્ત ુ
તભાયી લધાયે નજીક શોમ તો તે લસ્ત ુ લડે ખદુા 
તઆરાના અક્સ્તત્લને યૂલાય કયી આત, કેભકે દયેક 
લસ્તભુા ંમોજના અને મલલેક યશરેો છે, અને તે મોજના 
અને મલલેકના કાયણે દયેક લસ્ત ુ ોતાનુ ં અક્સ્તત્લ 
મવધ્ધ કયલા વાથે ોતાનો કોઇ ફનાલનાય છે એભ 
વાણફત કયી દે છે, જ્માયે તે(લસ્ત)ુ ન શતી. ત્માયે તેણે 
તેને ૈદા કયી અને એલી યીતે તેનો નાળ ણ કયી 
નાખળે-એલો નાળ કે તે કાઇં યશળેે નશં. 
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ત્માયે ઠીક, તભે કશો જોઇએ. શુ ં તભે આ 
શરીરાને જુલો છો? 

તેણે કહ્યુ:ં શા, જોઉં છુ.ં 
ભં કહ્યુ:ં જે કાઇં તે શરીરાની અંદય છે તેને 

ણ જુલો છો?  

તેણે કહ્યુ:ં નશં. 
ભં કહ્યુ:ં શુ ંતભે કશી ળકો છો કે આ શરીરાની 

અંદય એક એવુ ંફીજ છે કે જેને તભે જોઇ ળકતા નથી. 
તેણે કહ્યુ:ં એ હુ ંન કશી ળકંુ. કેભકે કદાચ તેની 

અંદય કાઇં ણ ન શોમ.  
ભં કહ્યુ:ં તભે જાણો છો કે આ શરીરાની છાર 

નીચે ભાલો છે. જેને તભે જોઇ ળકતા નથી? અથલા 
ફીજી કોઇ યંગલાની લસ્ત ુછે? 

તેણે કહ્યુ:ં હુ ં કશી ળકતો નથી. કદાચ તેની 
નીચે કોઇ યંગીન લસ્ત ુઅથલા ફી કાઇંણ ન શોમ. 
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ભં કહ્યુ:ં આ શરીરા જેને ફધા જાણે છે તે દશડદુસ્તાનભા ં
ભી ળકે છે એનો તભે એકયાય કયો છો? કેભકે ઘણા 
જુદાજુદા ભતના રોકોએ તેનુ ંલણાન કયેલુ ંછે.  

તેણે કહ્યુ:ં હુ ંજાણતો નથી, એ ફધા રોકો જે 
લાત ઉય એકભત થમા શોમ તે લાત જૂઠી શોમ એ 
ળક્ય છે. 

ભં કહ્યુ:ં શરીરા કોઇણ જભીન ઉય થામ છે 
એટલુ ંતો તભે ભાનળો?  

તેણે કહ્યુ:ં આ અને તે જભીન એકજ છે. ણ 
શા, તે જ્મા ંઉગે છે ત્મા ંભં તેને જોએરા છે. 

ભં કહ્યુ:ં આ શરીરાની ભૌજૂદગી (અક્સ્તત્લ) 
ઉયથી ફીજા તેલા જ શરીરા જેને તભે જોઇ ળકતા 
નથી, (દુમનમાભા)ં શળે એટલુ ંતો ભાનળો  

તેણે કહ્યુ:ં હુ ંજાણતો નથી. કદાચ આ શરીરા 
મવલામ ફીજા કોઇ સ્થે શરીરા શોમ જ નશં. 
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જ્માયે તેણે આલી યીતે અજ્ઞાનતા અને શઠાગ્રશ કયલા 
ભાડંી ત્માયે ભં છૂયુ ં: લાફૃ ંઆ શરીરા કોઇ ઝાડભાથંી 
ૈદા થએર છે એભ તો સ્લીકાયો છો કે નશં ? કે તે 
ોતાની ભેે ૈદા થએર છે એભ કશો છો ? 

તેણે કહ્યુ:ં હુ ં એભ કશલેા ભાગંતો નથી કે તે 
ોતાની ભેે ૈદા થએર છે. યંત ુ કહુ ં છુ ં કે તે 
ઝાડભાથંી ૈદા થએર છે. 

ભં કહ્યુ:ં લ્મો તભે જે ઝાડને તભાયી ઇડરીમો 
ૈકીની એકે ઇડરીમ લડે જાણેર નથી તે ઝાડ શોલાનો 
શલે સ્લીકાય કયો છો.  

તેણે કહ્યુ:ં એ વત્મ છે. ણ ભાફૃ ંકશવે ુ ંતો એવુ ં
છે કે શરીરા શોમ કે ફીજી ગભે તે લસ્ત ુશોમ અનાદી 
કાથી એભજ ચારતી આલી છે અને એભજ ચારતી 
જળે. શુ ંતભે ભાયી એ ભાડમતાને ખોટી ાડી ળકો છો?  
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ભં કહ્યુ:ં શા, ળાભાટે નશં? અને આ શરીરાના 
વફંધંભા ંકશો લાફૃ કે તભે તેના ૈદા થલા શરેા ંતેના 
ઝાડને જોમેર છે? શુ ંતેને ઓખો છો? 

તેણે કહ્યુ:ં શા. 
ભં કહ્યુ:ં તભે આ શરીરાને આ ઝાડભા ં (તેના 

ૈદા થલા શરેા)ં જોતા શતા? 

તેણે કહ્યુ:ં નશં. 
ભં કહ્યુ:ં એક લખત એલો શતો કે તભે જોયુ ંશત ુ ં

કે શરીરાનુ ં ઝાડ છે ણ તેભા ં શરીરા નથી. ફીજી 
લખત જઇને જોયુ ંતો તેભા ં શરીરા શતા. તો શુ ંતભે 
એ ઉયથી એટલુ ં વભજી ળકતા નથી કે શરેા ં
શરીરાનુ ંઅક્સ્તત્લ ન શત ુ ંઅને છી ૈદા થમા ?  

તેણે કહ્યુ:ં હુ ંએનો ઇડકાય નથી કયી ળકતો. (હુ ં
ભાનુ ંછુ ંકે શરીરા પ્રથભ ન શતા ંઅને છી થમા) ણ 
ભાફૃ ં કશવે ુ ંએવુ ં છે કે આ શરીરાનુ ં પ્રભાણ-અંળ-બાગ 
તેના ઝાડભા ં મલખયાએરા  પેરાએરા શતા. (જ્માયે તે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 3 6                      V I S I T  U S  

વલા બાગો એક સ્થે બેગા થમા ત્માયે શરીરા પ 
થયુ.ં)  

ભં કહ્યુ:ં જે શરીરાભાથંી આ ઝાડ ઉનયુ ં છે તે 
શરીરાને તભે યોલાની શરેા ંજોયુ ંશત ુ ં?  

તેણે કહ્યુ:ં શા જોયુ ંશત ુ.ં 
ભં કહ્યુ:ં તો શુ ંજે ઝાડના મૂ, ડાો, છાર અને 

વઘા ં પ જે તેભાથંી તોડલાભા ં આલે છે, અને 
ાદંડાઓ જે તેભાથંી ખયે છે તે વલે શજાયો ળેયના 
લજન ની લસ્તઓુ એક (નાનકડા) શરીરાની અંદય 
છુંાએરી શતી એ લાત તભાયી બપુ્ધ્ધભા ંઆલે છે  

તેણે કહ્યુ:ં એ લાત બપુ્ધ્ધભા ંતો નથી આલતી 
તેભજ તેને અંત:કયણ ણ કબરૂ નથી કયત ુ.ં 

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે શલે એ ફધી લસ્તઓુ પ્રથભ ન 
શતી અને છી ફની શડૂમભાથંી અક્સ્તત્લભા ંઆલી એ 
તભે ભાની રીધુ ં? 
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તેણે કહ્યુ:ં શા, એતો ભાડયુ.ં ણ તે લસ્તઓુને 
કોઇએ ફનાલી છે એ હુ ં નથી ભાનતો. શુ ં તભે, એ 
લસ્તઓુ કોઇની ફનાલેરી છે એભ મવધ્ધ કયી ળકો છો? 

ભં કહ્યુ:ં જો હુ ં તભને કોઇ મોજના (તદફીય) 
દેખાડું ં તો તેનો કોઇ મોજક છે એભ ભાનળો? અથલા 
જો કોઇ ણચત્ર દેખાડુ ં તો તેનો કોઇ ણચત્રકાય છે એ 
કબરૂ કયળો?  

તેણે કહ્યુ:ં શા, ચોક્કવ ભાનીળ. 
ભં કહ્યુ:ં ત્માયે જુલો, શુ ં આ શરીરો ભાવંના 

રોચા જેલો નથી? કે જેને શાડકા ઉય ફેવાડલાભા ં
આલેર છે. અને તે શાડકંુ(ફીજ) એલી ોરભા ંછે કે જે 
ડાીથી જોડાએરી છે, અને તે ડા થડની વાથે 
જોડાએર છે અને થડ મૂ ઉય કામભ છે, અને મૂ 
ોતાની નીચેના ફાયીક મૂીમાને આધાયે કામભ 
છે(અને તેના કાયણે જ તેભા ંઉબા યશલેાની ળક્તત છે.) 
?  
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તેણે કહ્યુ:ં હુ,ં એ ફધુ ંજાણુ ંછુ.ં 
ભં કહ્યુ:ં આ શરીરાની આકૃમત ફૃ એક ખાવ 

અંદાજા પ્રભાણે અને મોજનાથી ફનાલલાભા ંઆલેરી છે 
એ તભે નથી જોતા ? તેનો એક બાગ ફીજા બાગભા ં
દાખર છે. તેભા ંથય ઉય થય, અંગ ઉય અંગ અને 
યંગ ઉય યંગ છે. ીા યંગ ઉય એક વપેદ યંગ છે, 

અને વખત લસ્ત ુઉય એક નયભ લસ્ત ુછે (તેનુ ંફીજ 
વખત છે અને ભાલો નયભ છે) જુદા જુદા સ્લબાલને 
જુદી જુદી યીતો ને એક કયી મભશ્ર કયી તેની મોજના 
કયલાભા ં આલેરી છે. તેની વાથે છાર છે જે તેને 
જાલે છે અને તેભા ં મૂીમા ં અને નવો છે, જેભાથંી 
ાણી શંચે છે. તેને તડકો ફાી ન નાખે, ઠંડી નાળ 
ન કયે અને લન તેને ાતફંૄ ન ફનાલી દે એટરા 
ભાટે ાદંડા ણ આલાભા ંઆવ્મા છે. 

તેણે કહ્યુ:ં જો તેના ઉય ાદંડા ઢકંાએરા 
યશતેા શોત તો ભાયા ધાયલા પ્રભાણે લધાયે વાફૃ ંથાત. 
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ભં કહ્યુ:ં અલ્રાશ વલા ળક્તતભાન ભોકદ્દય છે 
તભે જેભ કશો છો તેભ જો શોત તો તેભા ંતાજગી ૈદા 
કયનાય લન તેને ન રાગત. તેભા ં ભજબતૂી ૈદા 
કયનાય ઠંડી તેને ન ંશચત. અને જ્માયે તેભા ંતાજગી 
ન યશતે ત્માયે તેભા ં દુગંધ ૈદા થાત-તે શરીરા વડી 
જાત. જેભકે આણે વંકડો પ ફુરોને જોઇએ છીએ કે 
જ્માયે  તેના ય ાદંડા ઢકંાઈ જામ છે ત્માયે તે વડી 
અને કોશલાઇ જામ છે. અને જો તેને તડકો ન રાગત 
તો ન ાતત. ભાટે તે ભશાન વર્જનશાયે તેને એવુ ં
ફનાલેર છે કે કમાયેક તેને કલનાય તા રાગે, 

તાજગી રાલનાય લન રાગે અને કમાયેક ભજબતૂી 
આનાય ઠંડી રાગે. કેલી યીતે ભા’બદેૂ ફયશકે, ોતાની 
દશકભતે કાભેરા (વંણૂા દશકભત) થી તે શરીરાની 
ક્સ્થમત સધુયે એલા પ્રભાણથી તેના ભાટે વલા લસ્તઓુ 
મોજી યાખેરી છે. શરીરા ફધીજ યીતે સયુણક્ષત અને 
તાજુ ંયશ ેતેવુ ંઆમોજન કયેર છે. 
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તેણે કહ્યુ:ં હુ ંતે શરીરાના ફૃ-ળકર વફંધેં તો 
ણૂા યીતે વભજમો, યંત ુ તેની મોજના વફંધેં સ્ષ્ટ 
લણાન કયો તો ઠીક,(તેભા ંભને એલી મોજના ફતાલો કે 
જેથી તેનો મોજક શોલો સ્ષ્ટ યીતે મવધ્ધ થામ.) 

ભં કહ્યુ:ં તભે આ શરીરાને ફનલા ં શરેા,ં 
જ્માયે તે ોતાના સ્થાનભા ંાણી જ ાણી શત ુ-ંન તેભા ં
ફીજ શત ુ,ં ન ભાલો શતો, ન છાર શતી, ન યંગ શતો, ન 
સ્લાદ શતો, અને ન વખતાઇ શતી ત્માયે તભે તેને જોયુ ં
છે?  

તેણે કહ્યુ:ં શા  
ભં કહ્યુ:ં જો વર્જનશાય આ મનફા ાણીને, જે 

તેના નજીલા ણાભા ં એક યાઇના દાણા જેટલુ ં છે, 

ોતાની અાય ળક્તત લડે ભજબતૂ ન ફનાલત, તેભા ં
ોતાની દશકભત (ચતયુાઇ-ડાશણ) લડે (શરીરા)ની 
આકૃમત ફૃ ઉત્ન્ન ન કયત, તેભા ં વલા અંળોની 
પ્રભાણવય મોજના ન કયત, તો શુ ંઆ ાણી ોતાની 
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ભેે ોતાના ડભા ંકોઇણ જુદા અંળો અને અંગોની 
મભશ્રણ થમા લગય લધી ળતત ખફૃ?ં અને જો લધત તો 
ાણી ઉય ાણી લધત. તેભા ંશરીરાનુ ંફૃ ન શોત. 
તેભા ંધોદયમો ન શોત તેના બાગો ન લધત. તેભા ંકળી 
મોજના ન શોત તેભજ તેભા ં તેની દયેક અનુભ 
તયતીફ અને તયકીફ (મોજના) ન શોત. (ણ તભે 
જુલો છો કે તેભા ંદયેક પ્રકાયની મોજના પ્રભાણવય છે. 
યંગ, સ્લાદ અને પામદા લગેયે ફધુ ંજોલા ભે છે. તે શુ ં
એ વલા મોજકની મોજના મલના થયુ?ં જો મોજક ન 
શોમ તો આ મોજના આલી ક્યાથંી?)  

તેણે કહ્યુ:ં આે આ ઝાડના ફૃનુ,ં તેની 
ફનાલટનુ,ં તેની મોજનાનુ,ં તેના લધલા અને પ 
લગેયે રાગલાનુ ં સ્ષ્ટ લણાન કયી તેના મોજકને 
ફનાલનાય ને મવધ્ધ કયી દેખાડમો અને શલે હુ ંભાનુ ંછુ ં
કે વઘી લસ્તઓુ કોઇની ણ ફનાલેરી છે. ણ 
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કદાચ આ શરીરાએ અથલા જગતની ફધી લસ્તઓુએ 
ોતાની ભેે ોતાને ફનાલેરી શોમ તો ? 

ભં કહ્યુ:ં (ભં ઉય જે કાઇં લણાન ક્યુા તે 
ઉયથી) જેણે શરીરા અને જગતની ફીજી વઘી 
લસ્તઓુ અમત ઉત્તભ મોજના અને પ્રભાણવય યચેર છે. 
તે ભશાબપુ્ધ્ધળાી (શકીભ) અને જ્ઞાની (આણરભ) શોલો 
જોઇએ એભ તભને રાગતુ ંનથી? કાયણ કે જેભા ંજ્ઞાન 
અને બપુ્ધ્ધ ન શોમ તે એલી ઉત્તભ મોજના એલા 
અનુભ મલલેકથી કયી ળકે ?) 

તેણે કહ્યુ:ં અનુભ મોજના, અને વલોત્તભ 
મલલેક જે તેણે યચનાભા ં લામો છે તેનુ ં બપુ્ધ્ધળાી 
અને જ્ઞાની શોવુ ંમવધ્ધ કયે છે. 

ભં કહ્યુ:ં તો શુ?ં જે એલો શોમ તે નાળલતં-અને 
શાદદવ શોમ ખયો? (એટરે નીસ્તીભાથંી શસ્તીભા ંઆવ્મો 
શોમ અને શસ્તીભાથંી નીસ્તીભા ંજામ એલો શોમ ખયો?)  

તેણે કહ્યુ:ં એલો તો ન શોમ. 
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ભં કહ્યુ:ં શુ ં તભે નથી જોયુ ં કે જ્માયે આ શરીરા 
ોતાના ઝાડભા ંઉનયુ ંત્માયે તે શરેા ંન શત ુ ંઅને છી 
થયુ?ં અને થઇને એવુ ં નાળ ામ્યુ ં કે જાણે શત ુ ં જ 
નશી? 

તેણે કહ્યુ:ં શા ળા ભાટે નશં ણ ભં તો આને 
એટલુ ં જ કહ્યુ ં છે કે શરીરા એક શાદદવ(નેસ્તીભાથંી 
શસ્તીભા ં આલેરી) લસ્ત ુ છે. એભ કહ્યુ ં નથી કે 
ફનાલનાયો શાદદવ શોઇ ળકતો નથી અને તે ોતાને 
ોતાની ભેે ફનાલી ળકતો નથી. (શરીરાને જેણે 
ફનાવ્યુ ંતે શાદદવ શોમ એટરે તો નીસ્તીભાથંી શસ્તીભા ં
આલેરો શોમ એભ ભાનલાભા ંભને કળો લાધંો રાગતો 
નથી.)  

ભં કહ્યુ ં : તભે શભણા કહ્યુ ં શત ુ ં કે ફનાલનાયો 
ખાણરક શાદદવ શોઈ ળકતો નથી અને તભે શરીરાને 
શાદદવ ભાની ચકૂમા છો. (તો છી શરીરા ોતે 
ોતાનો ફનાલનાયો કેલી યીતે શોઈ ળકે) અને જ્માયે 
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શરીરા ોતાનો ફનાલનાય નથી ત્માયે તેનો 
ફનાલનાય એ જ અભાયો તભાયો ફધાનો વર્જનશાય 
યલયદદગાય ખદુા છે. 

અને જો તભે શજુ ણ એભ જ કશો કે નશં 
શરીરાએ ોતે ોતાને ફનાલેર છે, ોતાની વર્જનની 
મોજના ોતે કયી છે તો તભો જે ફાફતને ભાનતા ન 
શતા તે ફાફતને શલે ભાનો છો એ કયતા ં કાઈં લધ ુ
કયતા ંનથી. તભાયો ઇડવાપ તભાયી જીબે જ થમો. તભે 
એક ભશાન મોજક વર્જનશાયને ભાની રીધો. તભે તેનો 
ગણુ લણાવ્મો ણ તેને ઓખતા ં નથી. એટરે તેનુ ં
નાભ જુદુ રીધ.ુ 

તેણે કહ્યુ ં: એ કેલી યીતે ? 

ભે કહ્યુ ં: (જ્માયે તભે એભ કહ્યુ ંકે શરીરા ોતે 
ોતાનો ફનાલનાય છે) ત્માયે તભે એક ભશા 
બપુ્ધ્ધળાી (શકીભ) જ્ઞાની અને મોજકના અક્સ્તત્લને 
સ્લીકાયી રીધુ ંણ જ્માયે ભં તભને છૂયુ ંકે તે કોણ છે 
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? ત્માયે તભે કહ્યુ ંએક શરીરા છે. બરે તે શરીરા શોમ. 
તભે એક બપુ્ધ્ધળાી અને જ્ઞાની ફનાલનાય લજૂદનો 
સ્લીકાય કયી રીધો. ભાત્ર તેનુ ં નાભ અલ્રાશ કશલેાને 
ફદરે શરીરા કીધ.ુ (શલે નાભનો પેય નાબદૂ થતા ંલાય 
રાગળે નશં, કાયણ કે શરીરાને તભે બપુ્ધ્ધળાી અને 
જ્ઞાની કશી ળકળો નશં.) જો તભે થોડો લધાયે મલચાય 
કયળો તો તભને જણાઈ આલળે કે આ શરીરાભા ં
ોતાને ૈદા કયલાની જયા ણ ળક્તત નથી. કેભકે ન 
તેભા ંડશાણ છે ન વભજ છે. 

તેણે કહ્યુ ં : એ મવલામની કોઈ ફીજી દરીર 
આની ાવે છે ? 

ભં કહ્યુ ં: ળા ભાટે નશં, ઘણી જોઈએ તેટરી છે, 

તભે કશો જોઈએ કે આ શરીરો કે જે એક નાની નજીલી 
લસ્ત ુ છે, તેભા ંતાતત નથી, તે ોતાને તોડી નાખલા, 
નીચોલી નાખલા અને ખાઈ જલાથી ફચાલી ળકતો 
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નથી., જે ોતે અદના , કડલો, કદફૃો છે, અને ળક્તત 
લગયનો છે તે ોતે ોતાને કેલી યીતે ફનાલી ળક્યો ? 

તેણે કહ્યુ ં : કેલી યીતે તેણે ોતાને ફનાવ્મો ? 

તેભા ં ોતાને ફનાલલા જેટરી ળક્તત છે. અથલા તે 
ોતાને એટરો જ ફનાલે છે કે જેટરો ચાશ ેછે. 

ભં કહ્યુ ં: જો તભાયી ભયજી એક નકાભી લાતની 
જીદ કયલાની શોમ તો ભને કશો જોઈએ કે શરીરાએ 
ોતે ોતાને ક્યાયે ફનાવ્મો ોતાના ૈદા થલાની 
શરેા ંકે ોતાના ૈદા થલા છી ? જો તભે એભ કશો 
કે તેણે ોતાને ોતાના ૈદા થલા છી ૈદા કમો તો 
તે એક નયી મખૂાાઈ છે. કેભકે એક ચીજ ફનેરી ભૌજૂદ 
શોમ તે ાછી ોતાને ફનાલે એ અથા લગયની લાત 
છે. અને એ ફને જ કેભ ? તભાયા કશલેાનો બાલાથા 
એલો થમો કે શરીરા ફે લાય ફડમો. એક લખત ોતે 
ોતાની ભેે ફડમો અને ફીજી લખતે ોતે ોતાને 
ફનાવ્મો. જે અવબંલ છે. એ તો પ્રાતત લસ્તનુી પ્રાપ્તત 
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કશલેામ અને પ્રાતત શોમ તેલી લસ્તનુી પ્રાપ્તત અળક્ય 
છે. 

અથલા જો તભે એભ કશો કે તેણે ોતાને 
ોતાના ૈદા થલા શરેા ંૈદા કમો તો તે ણ ભોટી 
મખૂાાઈ અને જૂઠ છે. કેભકે તે ોતે ોતાના ૈદા થલા 
શરેા કાઈં શતો જ નશં. તો જે લસ્ત ુોતે અક્સ્તત્લભા ં
શોમ નશં તે ફીજી કોઈ લસ્તનેુ ૈદા કયી ળકે ? 

શસ્તીભા ં શોમ તે લસ્ત,ુ જે લસ્ત ુશસ્તીભા ંન શોમ તેને 
ૈદા કયી ળકે છે. એલા ભાયા કશલેાને તભે જૂઠંુ ભાનો 
છો. ણ તભે ોતાના આ કશલેાને કે જે લસ્ત ુશસ્તીભા ં
ન શોમ તે ક્યાયની શસ્તીભા ંઆલી ચકેૂર લસ્તનેુ ૈદા 
કયે છે. શસ્તીભા ંરાલે છે, તેને જૂઠંુ નથી ગણતા. તભે 
મલચાયો તભાફૃ ંકશવે ુડમામ અને તકા વગંત છે કે ભાફૃ ં
? 

તેણે કહ્યુ ં: વાશફે આનુ ંકશવે ુ ંવત્મ છે. 
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ભં કહ્યુ ં : જ્માયે ભાફૃ ંકશવે ુ ંવત્મ છે, ત્માયે તભે 
ભાનતા ળા ભાટે નથી ? 

તેણે કહ્યુ ં : ભં ભાની રીધુ ં કે જુદી જુદી 
લસ્તઓુએ ોતાને, અને શરીરાએ ોતે ોતાને ૈદા 
કયેર નથી. તેભજ તેઓ ોતાની વબંા કયી ળકતી 
નથી. ણ ભાયા ભનભા ંએભ આલે છે કે કદાચ તેના 
ઝાડે આ શરીરાને ૈદા કયુા શળે. કેભકે શરીરા 
ઝાડભાથંી નીકેલુ ંછે. 

ભં કહ્યુ ં: ઠીક ત્માયે તે ઝાડને કોણે ફનાવ્યુ ં? 

તેણે કહ્યુ ં: ફીજા શરીરાએ. 
ભં કહ્યુ ં: મલલાદની એક શદ નક્કી કયો. (કેભકે 

શલે તો એભજ કશળેો કે ઝાડે શરીરાને, અને શરીરાએ 
ઝાડને ૈદા કયેર છે.) કા ંતો એભ ભાનો કે જ્મા ંઆ 
મલલાદનો અંત આલે તે અલ્રાશ છે અથલા શરીરા છે. 
જો તભે શરીરાને કશળેો તો હુ ંછૂીળ. 

તેણે કહ્યુ ં: શા છૂો. 
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ભં કહ્યુ ં: શરીરાથી ઝાડ ક્યાયે ૈદા થામ છે ? 

જ્માયે શરીરા ોતે નાબદૂ થઈ જામ છે ત્માયે જ ને ? 

તેણે કહ્યુ ં: શા 
ભં કહ્યુ ં: ઝાડ તો શરીરાના નાળ ાભલા અને 

નાબદૂ થઈ જલા છી વો લા જીલે છે, તભે શરીરાને 
ૈદા કયનાય અને વબંાનાય કશો છો તો કશો કે 
ઝાડની વબંા કોણ રે છે ? શરીરા તો છે જ નશં. 
કોણ ઝાડને ફચાલે છે ? કોણ તેને વપૃ્ધ્ધ આે છે ? 

કોણ તેની ક્સ્થમત મજુફ તેને સધુાયે છે  કોણ તેનુ ં
ારન ોણ કયે છે ? કોણ તેભા ંાદંડા ઉગાડે છે ? 

તભાયે અશં કશવે ુજ ડળે કે એ જ તેનુ ંજતન 
કયે છે કે જે તેનો ૈદા કયનાય છે, અને જો એભ જ કશો 
કે તે શરીરા છે કે તેણે ોતાના નાળ અને નાબદૂ થલા 
શરેા ંતેને ૈદા કયેલુ ંશત ુ ંઅને શલે નાળ ાભલા ફાદ 
તેનુ ંજતન કયે છે. તો તે એક મલણચત્ર અને શાસ્માદ 
લાત ગણાળે. કેભકે ફનાલનાય અને જતન વબંા 
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કયનાય જે એક જ લસ્ત ુ છે તે ોતાની શસ્તી 
(અક્સ્તત્લ) લખતે ફનાલનાય શોમ અને નીસ્તીભા ં
(નાળ લખતે) વબંાનાય શોમ એ કેલી યીતે ફને ? 

તેણે કહ્યુ ં: એભ તો હુ ંકશતેો નથી. 
ભં કહ્યુ ં: ત્માયે ભાનો કે તેને ૈદા કયનાય એ કે 

જેને અભે અલ્રાશ તઆરા કશીએ છીએ. અને જો શજુ 
કાઈં ળકંા ફાકી યશી શોમ તો કશી દેજો. 

તેણે કહ્યુ ં : શજુ ભાયા ભનભા ંફેવે એલી એકે 
લાત નથી થઈ. 

ભં કહ્યુ ં: જો શજુ તભે જશારતને લગી યશલેા 
ભાગંો છો તો હુ ંકહુ ંછુ ંકે તભાફૃ એભ કશવે ુકે જગતની 
લસ્તઓુ ઇંરીમો લડે ઓખામ છે તે તદૃન ખોટુ છે. 
દદર (ભન) મલના ઇંરીમો નકાભી છે. ભાત્ર દદર 
ઇંરીમોને દોયે છે. દદર જ ઇંરીમોને લસ્તઓુનો દયચમ 
કયાલે છે. તભાફૃ કશવે ુ કે દદર ઇંરીમોની ભદદ મલના 
જાણી ળતત ુનથી. ખોટુ છે. (જો ભાણવનુ ંદદર શંમળમાય 
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ન શોમ તો ઇંરીમો કાઈં જણાલી ફતાલી નથી ળકતી) 
જુઓ જ્માયે દદરભા ં ફૃશ યશતેી નથી ત્માયે ઇંરીમો 
ભાણવને કાઈં વભજાલી નથી ળકતી. ભાણવ ભયી જામ 
છે ત્માયે ઇંરીમો જેલીને તેલી શોમ છે ણ તેભનાથી 
કશ ુ કાભ નથી થત ુ.ં દદર કાભ કયત ુ ન યહ્યુ ં એટરે 
ઇંરીમો નકાભી થઈ ગઈ. 

તો આ ઉયથી મવધ્ધ થામ છે કે જ્મા ં સધુી 
દદર ઇંરીમોને ભાગાદળાન ન આે, દોયે નશં ત્મા ંસધુી 
ઇંરીમોને કાઈં ખફય નથી ડતી. મૂ જાણનાય 
જોનાય દદર છે ઇંરીમો તો તેના વાધન ફૃ છે.) 

તેણે કહ્યુ ં : જ્માયે આ એભ કશો છો ત્માયે હુ ં
તેને વંણૂા દરીરો મલના ભાનનાય નથી. 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે હુ ં પ્રથભ ળફૃ કફૃ ં છુ ં કે તભે 
જાણો છો કે ઘણી લખત એવ ુ ફને છે કે ઘણી ખયી 
ઇંરીમો ફશયે ભાયી જામ છે. નકાભી થઈ જામ છે. 
(જેભકે કાન ફશયેા થઈ જામ છે, આંખો આંધી થઈ 
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જામ છે, સુધંલાની ળક્તત ફગડી જામ છે.) ત્માયે દદર 
ફધી જ લસ્તઓુ ઉય હુકભૂત કયે છે. જેભા ંનકુવાન કે 
પામદો શોમ છે તે સચૂલે છે. જોઈએ તો તે લસ્તઓુ 
જાશયે શોમ કે છુી શોમ, અને તેનુ ં સચૂલવુ ંખફૃ ં શોમ 
છે. 

તેણે કહ્યુ ં : આ એલી લાતો કયો છો કે જે 
લાતો ોતે દરીર રાગે છે. તો ણ હુ ંફીજી કોઈ યીતે 
સ્ષ્ટ વભજલા ભાગં ુછુ.ં 

ભં કહ્યુ ં : ઇંરીમો નકાભી થઈ જલા ફાદ ણ 
દદર કામભ યશ ેછે એ તભે શુ ંજાણતા નથી ? 

તેણે કહ્યુ ં : દદર કામભ યશ ે છે એ લાત ખયી 
ણ તે કોઈ લસ્તનેુ (ઇંરીમોના ફતાવ્મા મલના) 
ફતાલી નથી ળતત.ુ (જેભકે કાન વાબંી ળકે છે. ણ 
કાન ફશયેા શોમ તો દદર વાબંી નથી ળતત.ુ) 

ભં કહ્યુ ં : જ્માયે ભાતા ફાકને જડભ આે છે 
ત્માયે ફાક એક ભાવંનો રોચો શોમ છે એ શુ ં તભે 
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નથી જાણતા ? વાબંલા, જોલા, ચાખલા, અડતલા અને 
સુધંલાની દક્રમાઓભાનંી કોઈ લસ્તનેુ તેની ઇંરીમો 
ફતાલી નથી ળકતી કેભકે તે લખતે તેની ઇંરીમોભા ંએ 
ળક્તત નથી શોતી. 

તેણે કહ્યુ ં: વત્મ છે. 
ભં કહ્યુ ં : ત્માયે તેને કઈ ઇંરીમે ફતાવ્ય ુ કે 

જ્માયે તે ભખૂ્યુ ં શોમ ત્માયે દૂધ ભાગેં અને જ્માયે દૂધ 
ીને તતૃત થામ ત્માયે યડત ુફધં થઈ શવલા ભાડેં ? 

અને મળકાયી તેભજ દાણા ચયી ખાનાય ક્ષીઓને કઈ 
ઇંરીમે દળાાવ્ય ુ કે ોતાના ફચ્ચાઓ આગ ગોશ્ત - 
ભાવં અને દાણો નાખે કે જેથી મળકાયી ક્ષીઓ ગોશ્ત 
ઉય ડે અને દાણા ચયનાય દાણા ઉય ડે. 

અને ભને ાણીભા ંયશનેાય ખંીઓ વફંધેં કશો. 
શુ ં તભે જાણતા નથી કે જ્માયે તેભને ાણીભા ં
નાખલાભા ં આલે છે ત્માયે તયલા ભાડેં છે. (દાખરા 
તયીકે ફતક અને જ કૂકડીના ફચ્ચા) અને જો 
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જભીન ઉય યશનેાય ક્ષીઓના ફચ્ચા ાણીભા ં
નાખલાભા ં આલે છે તો તેઓ ડૂફી જામ છે. જોકે 
ઇંડરીમો ફનેંને એક વયખી જ છે. ત્માયે ાણીના 
ખંીઓ ોતાની ઇંરીમો લડે કેલી યીતે રાબ ઉઠાલી 
ળકે છે અને જભીનના ખંીઓ એભ રાબ ઉઠાલી નથી 
ળકતા. આ ઉયાતં જો જભીનના ખંીઓને થોડીલાય 
ાણીભા ંદફાલી યાખલાભા ંઆલે તો તેઓ ભયીજામ છે 
અને ાણીના ખંીઓને જો થોડીલાય ાણીની ફશાય 
યાખલાભા ંઆલે તો ભયી જામ છે. (તેનુ ંશુ ંકાયણ છે ?) 

આ ઉયથી એભ જ વાણફત થામ છે કે ઇંરીમો લડે જ 
ફધ ુ થામ છે. એલો તભાયો દાલો વ્માજફી નથી. 
(મલચાય કયલાથી) એભ જ રાગે છે કે કોઈ ભશા ભોટા 
બપુ્ધ્ધળાી એ અનુભ આમોજક અને વર્જનશાય 
લગય કે જેણે ાણીના ખંી જુદા ફનાવ્મા છે અને 
જભીનના જુદા ફનાવ્મા છે. આ પ્રભાણે થવુ ં અળક્ય 
છે. (એટરે આ ફાફતથી એભ મવધ્ધ થામ છે કે કોઈ 
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વલાળક્તતભાન શકીભે (બપુ્ધ્ધળાીએ) ઇયાદાલૂાક 
ાણીના ખંીઓને જુદા ફનાવ્મા છે અને જભીનના 
ખંીઓને જુદા ફનાવ્મા છે. અને તેભની ક્સ્થમત 
અનવુાય તેભને તેલા અલમલો અને વાધનો આેરા 
છે. નશં તો ફનેંથી એક જ પ્રકાયના કાભ થલા જોઈતા 
શતા.) અથલા ભને કશો કે એક કીડી કે જેણે કદી ાણી 
જોયુ ં ન શોમ તેણે ાણીભા ં નાખલાભા ં આલે છે તો 
તયલા ભાડેં છે અને ૦ લયવના બપુ્ધ્ધભાન, અનબુલી, 
ભજબતૂ ભાણવને ાણીભા ં નાખલાભા ં આલે તો ડફૂી 
જામ છે. તેનુ ં શુ ં કાયણ છે ? જો ઇંરીમો લડે જ વલા 
કાભ (તભાયા કશલેા મજુફ) થતા શોમ તો છી 
બપુ્ધ્ધભાન ભાણવના અનબુલે, તેની બપુ્ધ્ધએ ણ 
ઇંરીમો તેને ડફૂલાથી કેભ ફચાવ્મો નશં અને કીડી જે 
અળતત છે તેને કેભ તયવ ુતેની કેભ ખફય ડી ? 

શુ ં તભે જાણતા નથી કે દદર કે જે બપુ્ધ્ધની 
ખાણ છે તે જે ભાણવનુ ંલણાન કયુા તે ભાણવના ફાક 
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ાવે છે તેભજ શૈલાનાત પ્રાણીઓના ફચ્ચાઓ ાવે 
ણ છે ? એ જ દદર ફાકની ાવે દૂધ ભગંાલે છે 
અને દાણા ખાનાય ક્ષીને ખાલાનુ ં અને ભાવંાશાયી 
પ્રાણીઓને ભાવં ખાલાનુ ંળીખલે છે. 

તેણે કહ્યુ ં : કે હુ ંતો એટલુ ંજ જાણુ ંછુ ંકે દદર 
ઇંરીમો લડે જ જાણી ળકે છે. (આ તેની ચોખ્ખી શઠધભી 
શતી.) 

ભં કહ્યુ ં : તભે એ તો ભાની રીધ ુશત ુ ં કે જ્મા ં
સધુી દદર કશ ે નશં, દળાાલે કે સચૂલે નશં ત્મા ં સધુી 
ઇંરીમોથી કશ ુ થઈ ળતત ુ નથી. તો ણ, શજુ તભે 
તભાયા ઇંરીમોના વફંધંના દાલાને છોડતા નથી. 

ત્માયે હુ ંતભને મવધ્ધ કયી દેખાડુ છુ ં કે ઇંરીમો 
ભાત્ર જાશયે અને દેખાતી લસ્તઓુને જ ઓખી ળકે છે. 
ઇંરીમો યલયદીગાયને ઓખી ળકતી નથી. કેભકે તે 
અરશ્મ અને છુો છે. (ઇંરીઓભાનંી કોઈ ઇંરીમ બરે 
છી તે જોલાની શોમ કે સુઘંલાની ફૃશને - આત્ભાને 
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જોઈ કે ઓખી ળકતી નથી ત્માયે યલયદદગાયને 
ક્યાથંી ઓખી ળકે ) અને તે હુ ંએલી યીતે મવધ્ધ કફૃ ં
છુ ં કે ઇંરીમોના ફનાલનાયે ઇંરીમો ભાટે એક દદર 
ફનાલેલ ુછે. અને તે દદરની ફણક્ષળ લડે તેણે ોતાની 
હુજ્જજત (દરીર) સ્થાી છે, જાશયે લસ્તઓુની 
ઓખાણ ભાટે તેણે ઇંરીમો ફનાલી છે, અને તે લડે 
ણ ોતે ‘વર્જનશાય’ શોલાની દરીર સ્થાી છે. રય્ષ્ટ 
જાશયે લસ્તનેુ કે જે મનમશ્ચત છે જુએ છે અને જોએરી 
લસ્ત ુ દદરને દેખાડે છે. રય્ષ્ટએ આંખે આવભાની 
વલ્તનતની ચાયે દદળાઓ જોઈ કે આવભાન કે આકાળ 
કોઈ ણ પ્રકાયના જાશયે થાબંરાઓ મલના કામભ છે. 
તે ોતાની ગમતભા ંન કદી ાછ યશ ે છે ન આગ 
લધે છે. કે ન ટટૂી ફૂટી જામ છે. ન ઊંચે ચડી જામ છે 
કે આણાથી ઘણ ુદૂય ચાલ્યુ ંજામ, ન નીચે ઉતયી ડે 
છે કે આણી ાવે આલી જામ. ફલ્કે શભેંળા એક જ 
મનમભે એક જ ક્સ્થમતએ યશ ેછે. દદધાકા રાફંો વભમ 
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થલાથી તેની ક્સ્થમતભા ં કળો પેય ડતો નથી. યાત 
દદલવના પેયથી તે જૂન ુ થત ુ ં નથી. તેનો કોઈ ખણૂો 
ખયી ડતો નથી. તેભાથંી કોઈ કયચરી ડતી નથી. 
લી તેની વાથે વાત મવતાયાઓને જોમા કે તે ણ 
આકાળની ગમત વાથે પયે છે. એક બયુજભાથંી ફીજા 
બયુજભા ંદયયોજ દય ભાવે અને દય લયવે પમાા કયે છે. 
જેભાનંા કેટરાકંની ચાર ગમત ભધ્મભ છે. કેટરાકં એક 
યસ્તે જામ છે ત્માથંી ાછા પયે છે. અને ભજબતૂ 
ગમતભા ં યશ ે છે. કદી ઉત્તય તયપ જામ છે કદી દણક્ષણ 
તયપ, સમૂાના પ્રકાળ વભમે તેઓ અરશ્મ થઈ જામ છે. 
સમૂાાસ્ત થતા ંલી દેખામ છે. સમૂા અને ચરં મનમમભત 
ણે એક બયુજભાથંી ફીજા બયુજભા ં મવુાપયી કયે છે 
અને તેભની ગમતભા ં કળો પેય ડતો નથી. અને આ 
ફાફત એ જ રોકો જાણી ળકે છે કે જેઓ વભજે છે કે 
એક ચોક્કવ દશવાફ અને કોઈ જાણલાભા ં આલેર 
બાલાથા (અભયે ભઅલભૂ) અથે આ લસ્તઓુ એક 
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દશકભત (અમત ડશાણ) વાથે યચલાભા ં આલેર છે. 
બપુ્ધ્ધભાન ફુૃો જાણે છે કે એ લસ્તઓુ કોઈ ભાણવની 
દશકભતે ફનાલેરી નથી. ન કોઈ અજોડ કલ્ના 
ળક્તતએ તેભને મોજેર છે. જ્માયે આ ફધી ફાફતો 
નયી આંખોએ જોઈ ત્માયે તે દદરની વભક્ષ યજૂ કયી. 
દદર વભજી ગયુ ંકે આ લસ્તઓુનો કોઈ ફનાલનાયો છે 
કે જે અધ્ધય કામભ યશરેા આકાળોને નીચે ડતા યોકી 
યાખે છે, લી તેણે એ ણ જાણી રીધ ુ કે સમૂા, ચરં 
અને તાયાઓને આકાળભા ંયચ્મા છે તે આકાળનો ણ 
ફનાલનાયો છે, છી આંખે જોયુ ં કે થૃ્લી ઉબી યશરેી 
છે ત્માયે તેણે દદરને એ ફાફતની ખફય આી, દદર 
વભજી ગય ુકે આ થયાએરી થૃ્લીને નીચે ડલાથી 
અથલા ઉય ચઢી જલાથી યોકનાયો એ જ છે કે જે 
આકાળને ઊંચે ક્સ્થય યાખનાયો છે. અને તેણે એ ણ 
જાણ્ય ુ કે જો એ લસ્તઓુને યોકનાયો કોઈ ન શોત તો 
થૃ્લી ોતાની ઉય યશરેા લાતો, ઝાડ, વમરુો અને 
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યણના બાયથી ધવી ડત, તો દદરે આંખના 
ફતાલલાથી જાણ્ય ુ કે થૃ્લીનો વર્જક અને ફનાલનાય 
એ જ છે કે જે આકાળોનો મોજક અને ફનાલનાય છે, 

છી કાનોએ વખતભા ં વખત લટંોીઆ અને નયભ 
અને ભદં લાયનુા અલાજ વાબંળ્મા અને આંખોએ જોયુ ં
કે તે ભોટા ભોટા ઝાડોને ઉખેડીને પંકી દે છે. ભજબતૂ 
ભશરેો અને વગંીન ઇભાયતોને ાડી નાખે છે. યેતીના 
ભોટા ભોટા ઢગરા ઊડાડી દે છે. એક તયપથી તેને 
ખારી કયી નાખે છે. અને ફીજી તયપ તેને રાલી એકઠી 
કયી દે છે. અને આ ફધ ુએલી ક્સ્થમતભા ંથામ છે તેને 
ઉાડી રઈ જનાય કોઈ દેખાતો નથી. વબંાતો નથી, 
તેભજ ઇંરીમોભાનંી કોઈ ઈંરીમથી જાણલાભા ં આલતો 
નથી. લાય ુ- લન ોતે એલી લસ્ત ુછે કે તેને અડકી 
ળકાત ુનથી. તેભ જ રાભશદુદ (અભમાાદદત) શોલાથી 
જોઈ ળકાતી નથી. (શદભા ં યશરે જે લસ્તનુી શદ શોમ 
છે - વીભા શોમ છે તે જ લસ્ત ુરય્ષ્ટ લડે જોઈ ળકામ 
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છે. જે લસ્તનુી શદ શોતી નથી તે રય્ષ્ટ લડે દેખાઈ 
ળકતી નથી. - ભોમભન) જ્માયે આ ફધા ગમતભાન 
કામો આંખે જોમા અને કાને વાબંળ્મા અને ઇંરીએ 
જાણ્મા ત્માયે તેઓએ એકઠા ભી દદરને આ વલા 
લસ્તઓુનો કોઈ કતાા છે એભ દળાાવ્મા કયતા ંકાઈં લધ ુ
કયુા નશં. 

એલી યીતે કે દદર તેના અંદય જે બપુ્ધ્ધ-
અક્કર મકૂલાભા ંઆલી છે તે બપુ્ધ્ધ લડે મલચાય કયે છે 
કે જો લાયનેુ ફૂકંનાયો લનને ચરાલનાયો કોઈ શોમ 
નશં તો તે ોતાની ભેે ફૂંકાઈ ન ળકે. તેભજ ચારી ન 
ળકે. મનળકં તેને ચરાલનાયો કોઈ છે જ. જો કદાચ 
લાય ુ ોતાની ભેે ફૂંકાતો શોમ, કોઈના ફૂંકાલાથી કે 
ચરાલલાથી નશં ણ ોતાની ભેે ોતાના 
સ્લબાલથી ોતાના નેચયથી ફૂંકાતો ચારતો શોમ, તો 
તે કોઈ લખત ફૂંકાલા અથલા ચારતા યશલેાથી અટતલો 
ન જોઈએ. 
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(આ ઘણો ફાયીક મદુ્દો છે. અને તેને નેચયર 
દપરોવોપી અથલા મલજ્ઞાન જાણનાયાઓ વાયી યીતે 
વભજી ળકે છે. દયેક લસ્તભુા ંએકને એક તેનો સ્લબાલ 
નેચયર યશરેો છે. અને તે લસ્ત ુ ોતાના સ્લબાલ 
અનવુાય (અજાણણે) કાભ કયે જામ છે. જ્મા ં સધુી 
કોઈ લધાયે ભજબતૂ કાયણ તેના સ્લબામલક કૃત્મને યોકે 
નશં ત્મા ં સધુી તેનુ ં સ્લબામલક કાભ અટતત ુ નથી. 
દાખરા તયીકે અક્નનભા ંફાલાનો સ્લબાલ યશરેો છે, 

જોકે અક્નન ોતાના આ સ્લબાલથી અજાણી છે. તો 
ણ જે લસ્ત ુતેની વફંધંભા ં(નજીકભા)ં આલળે તેને તે 
ફાળ્મા લગય મકૂળે નશં અક્નન ોતાનુ ંસ્લબામલક કાભ 
કયતીજ યશળેે. જ્મા ંઅક્નન શળે ત્મા ંતેની ગયભીનો ગણુ 
કામભ જ યશળેે, ણ જ્માયે અક્નન વાથે ાણીનો વફંધં 
થળે ત્માયે તેનુ ંસ્લબામલક કાભ (ફાલાનુ)ં અટકી જળે. 
બાલાથા એલો છે કે જ્મા ંસધુી કોઇ ફીજુ ંકાયણ યોકનાય 
અથલા અટકાલનાય યશળેે નશં ત્મા ં સધુી તે ોતાનો 
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સ્લબાલ તજી નશં ળકે. શઝયત ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભ 
અશં એલી દરીર કયે છે કે જો લન ોતાની ભેે 
ફૂંકાતો શોમ તો, શભેંળા ફૂકંામા કયવુ ંઅને ગમતભા ંયશવે ુ ં
એ લન નો સ્લબાલ થમો અને જ્માયે તેનો સ્લબાલ 
થમો ત્માયે ફૂકંાતો લન અટકલો જોઇએ નશં. અને જો 
તેનો સ્લબાલ ફૂંકાલા કે લાલાનો ન ગણતા ક્સ્થય 
યશલેાનો ગણો તો તે તદ્દન લાલો કે ફૂકંાલો ન જોઇએ. 
શભેંળા ક્સ્થય જ યશલેો જોઇએ. ણ આણે જોઇએ 
છીએ કે કદી તો તે લામ છે, અને કદી લાતો નથી ત્માયે 
એભ જ મવધ્ધ થામ છે કે તેને ફૂકંનાય - ચરાલનાય 
અને યોકનાય તેનો સ્લબાલ મકૂનાય કોઇ ભશાન કાયણ 
છે. અને તે કાયણ ફીજુ ંકોઇ નશં ણ ખદુા છે જે તેને 
ોતાની ભયજી મજુફ ચરાલે છે અને અટકાલે છે. 
અરશમ્દો ણરલ્રાશ ેયખ્બ્ફર આરભીન.-ભોમભન)  

તે એકને તો ાડી નાખે છે અને એકને 
વરાભત મકૂી દે છે. એક ઝાડને ઉખેડી પંકી દીમે છે. 
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અને ફીજાને જેવુનેં તેવુ ં વરાભત યાખે છે. એક 
વયઝભીન (પ્રદેળ) ઉય ફૂકંામ છે અને ફીજી ઉય 
તદ્દન ફૂંકાતો નથી. જ્માયે દદર લન-લાયનુા વફંધંભા ં
મલચાય કમો ત્માયે તેને જણાયુ ં કે તેને ફૂંકનાયો, 
ચરાલનાયો અને ગમતભા ં મકૂનાયો કોઇને કોઇ છે જે 
તેને ોતાની ભયજી મજુફ ચરાલે છે અને ોતાની 
ભયજી મજુફ અટકાલે છે. જેના ઉય ચાશ ે છે તેના 
ઉય નાખે છે અને જ્મા ંનથી ચાશતો ત્માથંી ખંચી રે 
છે. 

લી દદરે મલચાય કમો કે લન નો વફંધં 
આકાળ અને થૃ્લીની વાથે યશરેો છે ભાટે જે આકાળો 
અને થૃ્લીનો ફનાલનાય તેને કામભ યાખનાયો છે તેજ 
લન ને ફનાલનાયો ોતાની ભયજી મજુફ 
ચરાલનાયો અને ભયજી મજુફ યોકનાયો અને 
ભોકરનાયો છે.  
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એલી યીતે આંખોએ અને કાનોએ દદરને 
ઘયતીકંની ખફય આી અને દદરે ફીજી ઇડરીમોથી 
ણ જાણ્યુ.ં 

જ્માયે ઇડરીમોએ આલડી ભોટી રાફંી શોી 
થૃ્લીને તેના ઝાડ, લાત, વમરુ અને તે ઉય લસ્તી, 
લસ્તીઓના ફોજ વશીત ધ્રજુતા ફતાલી અને ફતાવ્યુ ં
કે થૃ્લીનો ગોો એકજ છે તેભા ંકોઇ જનમાએ જોડ કે 
વાધંા નથી તેભજ તેના બાગો એકફીજાથી જુદા નથી. 
છતા ંતેનો એક બાગ શારે છે અને ફીજો ક્સ્થય યશ ેછે. 
એક તયપ ભકાનો ને ાડી નાખે છે, જભીન ને ઘવાલી 
દે છે અને ફીજી તયપ તદ્દન વરાભત મકૂી દે છે, ત્માયે 
દદરે જાણ્યુ ં કે જેટરી જભીન શરી-ધ્રજુી-તેનો 
શરાલનાયો અને જેટરી ક્સ્થય યશી તેનો ક્સ્થય યાખનાયો 
એજ છે કે જે શલાને ચરાલનાયો અને ક્સ્થય યાખનાયો 
છે અને તેજ આકાળો અને થૃ્લીનો અને જે કાઇં 
આકાળો અને થૃ્લીભા ંછે તેનો ફનાલનાયો અને મોજક 
છે. 
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તેણે એ ણ મલચાય કમો કે જો થૃ્લી ોતાની 
ભેે ોતાને શરાલતી શોમ તો તે ોતાને શરાલત 
નશં. કેભકે તેનો સ્લબાલ ક્સ્થય યશલેાનો છે અને જો 
એભ કશો કે તેનો સ્લબાલ ક્સ્થય યશલેાનો નથી. યંત ુ ં
ધ્રજુલાનો, કંલાનો અને શરલાનો છે તો તે ોતાના 
સ્લબાલ અનવુાય ધ્રજુતી, કંતી અને શરતી યશતે. 
જેભ આણે ધ્રજુલા લગયની જોઇએ છીએ તેભ દેખાત 
નશં. ફલ્કે શભેંળા ધયતીકં યશતે. કેભકે કોઇણ 
લસ્તનુા સ્લબાલભા ં (વફ કાયણ મલના) પેય ડતો 
નથી. (યંત ુજ્માયે આણે સ્લબાલ ફદરાતો જોઈએ 
છીએ ત્માયે આણે કાયણને ભાનવુ ં ડે છે. અને એ 
કાયણ ોતે ખદુા છે.... ભોમભન) આ મલચાયથી તેણે 
જાણ્ય ુ કે જેણે થૃલીને ફનાલી છે તે જ તેનો 
શરાલનાયો છે તે જે બાગને ચાશ ે છે તેને શરાલે છે 
અને જેને ચાશ ેછે તેને ક્સ્થય યાખે છે. 
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છી આંખે એ ભશા ભોટા (ખદુાઈના) ણચહ્નને 
જોયુ,ં એટરે તેણે લાદને જોયુ ં કે જે આકાળ અને 
થૃ્લીની લચ્ચે ઇરાશી આજ્ઞાને આમધન ધભુાડાની જેવ ુ
યશ ે છે. તેણે જોયુ ં કે તેનુ ંળયીય થૃ્લી અને લાતોની 
વાથે અથડામ એવ ુનથી, તે ઝાડોની લચ્ચેથી વાય 
થામ છે, ણ ન તો તે ઝાડને શરાલે છે, ન તેની કોઈ 
ડાીને તોડે કે નકુવાન શંચાડે છે. તેભજ ન તે 
ઝાડના કોઈ બાગને લગી ડે  છે, ોતાની ધભુાડા 
વભ સ્થૂતા વશીત કાપરાફધં મવુાપયોની જેભ આલે 
છે અને વાય થઈ જામ છે. એવ ુ તો તે શરકંુ અને 
સકૂ્ષ્ભ છે. છતા એટરા ફધા ાણીનો ફોજ ઉાડે છે કે 
જેનુ ં લણાન થઈ ળતત ુ નથી. લી તે ોતાની અંદય 
એટરી તો લસ્તઓુ જેલી કે કટકે કટકા કયી નાખનાય 
લીજી, ગર્જના, ફયપના ઓરા (કયા) અને ફધંાએરી 
ઝાક ધયાલે છે કે જેની કલ્ના ણ થઈ નથી 
ળકતી. તેભજ અંત:કયણ તેની અજામફીઓના બેદને 
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વભજી નથી ળતત.ુ આકાળભા ંઊંચે ચઢે છે. જુદા જુદા 
યશ ે છે. ાછા બેગા થઈ જામ છે. એક લાદ ોતે 
મલખેયાઈ જામ છે અને ાછુ ં ફીજાઓની વાથે જઈને 
બી જામ છે. ખદુાના હકુભથી ચારતી શલા જ્મા ંચાશ ે
છે ત્મા ંરઈ જામ છે અને પેરાલી દે છે. શલાના કાયણે 
કદી નીચે ઊતયી આલે છે અને કદી ઊંચ ુચડી જામ 
છે. ણ ોતાની અંદયના ાણીને ડલા નથી દેત ુ
અને જ્માયે તેને લયવાલે છે ત્માયે દદયમા લશલેયાલી દે 
છે. ઘણી જનમાઓ અને ઘણા ળશયેો ઉયથી વાય 
થામ છે. ણ તેભાથંી જયા ણ ઓછુ ંનથી થત ુ.ં જ્માયે 
તે અવખં્મ ભાઈરોના પેરાલાભા ંપ્રવયી જામ છે ત્માયે 
તે ોતાની અંદયના ાણીને ટીે ટીે અને મળુધાય 
અનકુ્રભે લયવાલે છે એટરે સધુી કે શોજ અને તાલોને 
છરકાલી દે છે. યસ્તાઓભા ંાણીની યેરભછેર કયી મકેૂ 
છે, નશયેો અને નદીઓને એલી તો બયયૂ કયે છે કે 
જાણે ાણીના લાતો ઊબા ક્યાા ન શોમ અને તેના 
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લશલેાના એટરા ભોટા અલાજ થામ છે કે જેનાથી કાન 
ફશયેા થઈ જામ  

છી તે લયવાદ લડે સકૂામેરી ભભૂીને વજીલન 
કયે છે. રીરોતયીથી તેનો ભાટી જેલો યંગ રીરોછભ 
થઈ જામ છે. ઘાવ ઉગી નીકે છે. જો કે શરેા ં તે 
સકૂાએરી શોમ છે. ણ (લયવાદ) છી જાત જાતની 
લનસ્મતઓ તાજો રીરોછભ ોળાક શયેી રે છે જે 
ચોગા જાનલયોનો ચાયો ફને છે. લાદા અંદયના 
ાણીને લયવાલી મલખેયાઈ જામ છે. અને એલી 
જનમાએ ચાલ્મા જામ છે કે દેખાતા ંનથી અને ક્યા ંગભુ 
થઈ ગમા ં તેની ખફય ડતી નથી.જ્માયે આંખે આ 
ફાફતો જોઇને દદરની આગ યજૂ કયી ત્માયે દદરે 
મલચાય કમો કે જે આ વધફંૄ ોતાની ભેે થત ુ ં શોમ 
એટરે લાદ ોતે કયત ુ ં શોત તો તે ોતાના 
ફોજભાનંો અયધો ફોજ ણ ઉાડી ન ળતત, જો 
લાદાજં લયવાદ લયવાલતા શોત તો શજાયો ભાઇર 
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સધુી અથલા તેથી લધાયે દૂય ાણીને ઉાડી ન જઇ 
ળતત. ણ ક્યામં ાવેજ લયવાલી દેત અને ટીુ ંટીુ ં
કયી મોજના લૂાક ન લયવાલત. ણ એકદભ 
લયવાલી દેત (કેભકે લાદાભા ં કેભ લયવાલવુ ં તેની 
વભજ તો નથી.) અને જો તે એક વાથે ફધુ ં ાણી 
લયવાલત તો વઘી ઇભાયતો ડી જાત. 
લનસ્તીઓનો નાળ થઇ જાત. જો તે ોતાની ભેે એ 
કાભ કયત ુ ં શોત તો તે એક ળશયેભા ંતો જાત ફીજાભા ં
તદ્દન જાત નશં. 

આ ફધી સ્ષ્ટ અને ચોખ્ખી દરીરોથી દદર ે
જાણ્યુ ંકે આ વલા ફાફતોનો મોજક અને યચનાય એકજ 
છે. જો તેભ ન શોત એટરે ફે શોત તો આટરા રાફંા 
કાથી જે એક મનમભ ચાલ્મો આલે છે તે એક 
મનમભભા ંકોઇને કાઇં બગં ડમા મલના ન યશતે. કોઇ 
શભણા ં થલી જોઇતી ફાફત ાછ થાત અને અને 
ાછ થલી જોઇતી ફાફત શભણા થાત. જે નીચે છે 
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તે ઊંચે ચઢી જાત અને ઊંચે છે તે નીચે ઊતયી 
આલત. અસ્ત થનાય ઉગી આલત અને ઉગનાય અસ્ત 
થઇ જાત (વલા ફાફત-મનમભ અને ધોયણ મલફૃધ્ધ 
થાત) મનમમભત યીતે જે ફધા કાભ થામ છે તેભા ં પેય 
ડી જાત. આ ઉયથી દદરે જાણ્યુ ં કે વઘી જાશયે 
અને છુી લસ્તઓુનો મોજનાય એજ ભા’બદેૂ ફયશક છે 
કે જે વલાથી શરેો છે, આકાળનો ૈદા કયનાય અને 
તેને કામભ યાખનાયો છે. તેજ થૃ્લીને ૈદા કયનાય 
અને ાથયનાય છે. અને એ વધી ચીજો કે જે ભં 
ફમાન કયી છે તેનો યચનાય અને ચરાલનાય છે અને 
તે ઉયાતં ફીજી ફધી લસ્તઓુનો યચનાય અને 
ચરાલનાય તેજ છે. એલી યીતે જ્માયે આંખે જોયુ ં કે 
યાતદદલવ જે દયયોજ અનકુ્રભે આલે જામ છે, દયયોજના 
આલલા જલાથી જૂના નથી થતા તેભજ તેભની 
ક્સ્થમતભા ં રાફંો વભમ લીતી જલાના કાયણે પેયપાય 
નથી થતો તથા એકફીજાની મલફૃધ્ધ શોલાથી કળો પેય 
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નથી ડતો. તેભજ તેભની ક્સ્થમત કાઇં ઘટતી નથી. 
દદલવ એતવયખી યીતે ોતાના પ્રકાળ વશીત અને યાત 
એકજ વયખી યીતે ોતાના અંધકાય વદશત એકફીજાભા ં
દાખર થતા જામ છે. એટરે સધુી કે તેભાથંી દયેક 
ોતાની રફંાઇ અને ટૂંકાઈની મકુયા ય કયેર શદ મજુફ 
એતવયખા અંદાજે અને એકજ દશવાફે શંચી જામ છે, 

અને એભ છતા જે યાતે ક્સ્થય યશ ે છે તે ક્સ્થય યશ ે છે 
અને જે જે દદલવે વ્માકુ યશ ે છે તે યાતે વ્માકુ યશ ે
છે. અને જે યાતે અંધાયી યશ ેછે તે યાતે અંધાયી યશ ેછે 
અને જે દદલવે ક્સ્થય યશ ે છે તે ક્સ્થય યશ ે છે. તેભની 
(તાયાઓ મલ.ની) ક્સ્થયતા કે ગમતની યાત અને દદલવ 
ઉય પેય થતો નથી. યાત અને દદલવ ોતાના નક્કી 
કયેરા કાભ કયે જ છે, લી ઠંડી અને ગયભીને જોઇ કે 
તે એક છી એક મનમભવય આલે છે જામ છે. અને 
દદરને દેખાડયુ ં ત્માયે દદરે જાણ્યુ ં કે જેણે આ ફધી 
લસ્તઓુ એક મનમભે યચી છે તે ખયેખય એક, 
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વલાવત્તામધળ અને ભશાન બપુ્ધ્ધલાન શોલો જોઇએ. જે 
શભેંળાથી છે અને શભેંળા યશળેે, અને જો થૃ્લી અને 
આકાળના યચનાય એક કયતા ં લધુ ં શોત તો દયેક 
યચનાય ોતાની યચેરી લસ્તનુ ુ ં ધ્માન યાખત અને 
એકફીજા ઉય વયવાઇ અને ચઢીમાતાણુ ં ભેલલા 
પ્રમત્નો કયત અને તેથી તેઓભા ં મલખલાદ ડત અને 
તેઓભા ં મલખલાદ ડત તો યચનાભા ં ણ મલખલાદ 
ડત. જુદા જુદા મનમભો નીકત અને જુદીજુદી 
વ્મલસ્થાઓ ચારત અને આખયે વલે યચનાઓનો નાળ 
થાત. ણ જોઇએ છીએ તો ભાલભૂ ડે છે ન તો જુદા 
જુદા મનમભો છે ન જુદા કાનનૂ છે. વલા એકજ મનમભે 
અને એકજ કાનનેૂ અને એકજ ધોયણે અને એકજ 
વ્મલસ્થાએ શભેંળાથી થત ુ ંજામ છે ત્માયે તેનો યચનાય 
એકજ શોલો જોઇએ અને છે.  

એલીજ યીતે તે યચનાય તે ખાણરકે તે ભાણરકે, 

જે કાઇં દદરે ોતાની બપુ્ધ્ધથી જાણ્યુ ંવભજયુ ંશત ુ ંતેના 
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વભથાનભા ં જે દકતાફો (ળાસ્ત્રો) ભોકરી તે કાનોએ 
વાબંી. લી જે રોકોએ ળીખવ્યુ ં શત ુ ં કે તે ભાણરકને 
ન જોફૃ છે ન છોફૃ છે, ન તેનો કોઇ બાણગમો છે તે 
રોકોની એટરે ૈગમ્ફયોની લાતોને વાબંી અને 
વાબંીને દદરની આગ યજૂ કયી અને દદરે તે 
લાતોને ભાની રીધી. 

તેણે કહ્યુ:ં આજ સધુી કોઇએ ભાયી ાવે લણાલી 
ન શતી તેલી લાતો આે ભાયી ાવે લણાલી છે. ણ 
જ્મા ં સધુી આ આની લાતોની યૃ્ષ્ટભા ં ભજબતૂ 
દરીર યજૂ નશં કયો, ત્મા ંસધુી હુ ંભાનીળ નશં.  

ભં કહ્યુ:ં ઘણુ ં વાફૃ. જ્માયે તભે જલાફ આી 
નથી ળકતા. અને તભાયી શરેાનંી અને શભણાનંી 
લાતોભા ં પેય ડમો ત્માયે શભણાજં તભાફૃ ભન તભાફૃ ં
દદર તભને એલી લાતો ફતાલળે કે જેથી તભને 
ખાતયી થઇ જળે કે ઇડરીમો દદર મલના કોઇ લસ્તનેુ 
જાણી નથી ળકતી. 
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લાફૃ તભે કદી સ્લતનભા ંજોયુ ં છે કે તભે કાઇં 
ખાઓ છો અને તેનો સ્લાદ અને ણરઝઝત તભાયા ભન-
દદર સધુી શંચે છે? 

તેણે કહ્યુ:ં શા.   
ભં છૂયુ ંતભે કદી જોયુ ં છે કે તભો સ્લતનભા ં

યડો છો? શવો છો? એલા એલા ળશયેોભા ંમવુાપયી કયો 
છો કે જે તભે કદી જોમા ન શતા?ં અથલા જોમા શતા? 

અને જાનમા છી સ્લતનભા ં જોએરા ં ળશયેોની 
મનળાનીઓને વભજી રીધી શોમ એભ ફનેર છે? 

તેણે કહ્યુ:ં એલા ંતો ભં ઘણા ંસ્લતના જોમા ંછે. 
ભં છૂયુ:ં તભાયા વગાવ્શારાઓભાથંી કોઇ 

વગાને, બાઇને કે ફાને ભયણ ાભેર શોમ તેને 
સ્લતનભા ંજોએર છે? અને જેલી યીતે તભે તેના ભયણ 
ાભલા શરેા ં ઓખાતા ં શતા તેલી યીતે તેને 
સ્લતનાભા ંણ ઓખી રીધા શોમ એભ ફનેર છે? 

તેણે કહ્યુ:ં ઘણીલાય એવુ ંફનેર છે  
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ભં કહ્યુ:ં ત્માયે કશો સ્લતનાભા ં તભાયી 
ઇડરીમોભાનંી કઇ ઇડરીમો કઇ લસ્તઓુને જોઇને, તેભની 
લાતોને વાબંીને, ખાલાનો સ્લાદ રઇને ળશયેોભા ં
મવુાપયી કયલાને, શવલાને, યડલાને જાણીને તે લાતો 
દદર સધુી શંચાડી કે દદરને એ વલા ફાફતો ણૂા 
યીતે ભાલભૂ ડી?  

તેણે કહ્યુ:ં ભાયી ઇડરીમોભાનંી કઇ ઇડરીમે એ 
વલા લાતોને અથલા તેભાનંી કેટરીકને જાણી એ હુ ંકશી 
નથી ળકતો, અને ઊંધભાતો ભાણવ મયુદા વભાન 
રેખામ છે. તેલી ક્સ્થમતભા ં ઇડરીમો જાણી કેલી યીતે 
ળકે? કેભકે ન કાન વાબંી ળકે છે ન આંખ જોઇ ળકે 
છે  

ભં છૂયુ:ં ભને કશો જોઇએ કે જ્માયે તભે 
સ્લતનભાથંી ચભકીને ઉઠમા ત્માયે તભે જે કાઇં 
સ્લતનાભા ંજોયુ ં શત ુ ં તે તભને માદ યહ્યુ ં કે નશં? અને 
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માદ યહ્યુ ં શત ુ ં તો તભે જેવુ ં જોયુ ં શત ુ ં તેવુ ં યેૂફૂૃ ં
ોતાના બાઇ કે મભત્રને કહ્યુ ંશત ુ ંકે નશં? 

તેણે કહ્યુ:ં શા, ઘણીલાય એ મજુફ થએર છે, 

ફલ્કે ઘણીલાય એભ ણ ફનેર છે કે ભં સ્લતનભા ંએક 
લસ્ત ુજોઈ. છી વભી વાજં શરેા ંજાગતૃ ક્સ્થમતભા,ં તે 
લસ્તનેુ જેલી સ્લતનભા ંજોઇ શતી તેલી જ લી ાછી 
જોઇ. 

ભં છૂયુ:ં ત્માયે કશો તભાયી કઇ ઇડરીમે એ 
જાણવુ ંઅથલા એ સ્ભયણ અથલા એ અનબુલ તભાયા 
ભન (દદર)ભા ંસ્થાતમો? કે તભે જાગતૃ થમા છી ણ 
તભે ભલૂ્મા નશં? અને જેવુ ંજોયુ ંશત ુ ંતેવુ ંજ માદ યાખી 
ળક્યા ? 

તેણે કહ્યુ:ં આભા ઇડરીમોનો કળો વફધં નથી. 
ભં કહ્યુ:ં જ્માયે તેભા ં ઇડરીમોનો કળો વફધં 

નથી અને એ લખતે ઇડરીમો નકાભી શતી-ત્માયે 
સ્લતનભા ં જે લસ્તઓુ જેણે જોઇ અનબુલી અને માદ 
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યાખી તે જોનાય અનબુલનાય અને માદ યાખનાય ફીજુ ં
કોઇ નશં ણ તભાફૃ ંજ ભન-દદર શત ુ ંએભ શલે વભજી 
ળકતા નથી? ભન-દદરભા ં બપુ્ધ્ધ છે. અને તે લડે 
ખદુાએ તઆરા ોતાની હુજ્જજત (દરીર) ોતાના 
વેલકો ઉય અભરભા ંમકેૂ છે. 

તેણે કહ્યુ:ં ભં જે કાઇં સ્લતનાભા ંજોયુ ં તેનુ ંખફૃ 
લજૂદ ન શત ુ.ં સ્લતનભા ં જોએર લસ્તઓુ મગૃજ 
(ઝાઝંલાના જ) વભાન છે, કે જેને જોઇને ભાણવ 
વભજે છે અને ખાત્રીથી ભાને છે કે ત્મા ંાણી છે. ણ 
જ્માયે તે તયપ અને તેની ાવે જામ છે ત્માયે ત્મા ં
ાણી તો શુ ંાણીના મનળાન ને ણ જોતો નથી. તો 
સ્લતનુ ંએ મગુજ વભાન એક પ્રકાયની ભ્રામંત (બાવ) 
છે. 

ભં કહ્યુ ં : તભે મગૃજને અને ોતાને 
સ્લતનાભા ંખાતા ંીતા ંખાટંુ ભીઠંુ ખાતા ંીતા ંજોલાને 
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અને ખળુી તથા ગભી અનબુલલાને કેલી યીતે વયખાલો 
છો ?  

તેણે કહ્યુ ં: જ્માયે હુ ંમગૃજની જનમાએ ાણી 
જોઈ વભજી ગમો ત્માયે ભને ભાલભૂ ડયુ ંકે ત્મા ંકાઈં 
જ નથી. એલી જ યીતે જ્માયે હુ ંસ્લતન ુજોઈને જાગતૃ 
થમો ત્માયે ભં જે કાઈં જોયુ ંશત ુ ંતેભાનં ુ ંકશુ ંત્મા ંન શત ુ.ં 

ભં કહ્યુ ં : જો હુ ં તભાયી વડમખુ કોઈ એલો 
દાખરો આુ ંકે જેનો સ્લાદ તભે સ્લતનાભા ંરીધો શોમ 
અને તભાફૃ ભન આકુ વ્માકુ થય ુ શોમ તો છી 
તભને ભાયા કશલેાથી ખાત્રી થળે કે નશં ? 

તેણે કહ્યુ ં: જફૃય થળે. 
ભં કહ્યુ ં : શુ ં તભને કદી સ્લતનાભા ંએશતેરાભ 

(લીમાાત) થયુ ં છે ? અથલા તભે તભાયી ઓખીતી 
અથલા કોઈ અજાણી સ્ત્રી વાથે ઇચ્છા યૂી કયી છે ? 

તેણે કહ્યુ ં: શા, ઘણીલાય એભ થયુ ંછે. 
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ભં કહ્યુ ં : તો શુ ં (એ ફાફતોભા)ં જાગતૃ 
ક્સ્થમતભા ં જેટરી રઝ્ઝત આલે છે તેટરી રઝ્ઝત 
સ્લતનાભા ંનથી ભેર ? આ ફાફત તભાયા મગૃજના 
દાખરને યદ કયે છે. (કેભકે મગૃજની તો કાઈં અવય 
શોતી નથી. જ્માયે ાવે જઈને જુઓ ત્માયે યેતી જ 
દેખામ છે અને ાણીનુ ં નાભ શોત ુ ં નથી. અને અશં 
અવય જાશયે છે.) 

તેણે કહ્યુ ં : એશતેરાભ થય ુ શોમ મલ. જાગતૃ 
ક્સ્થમતભા ં તેની ઇડરીમો તેને ફતાલેરી ફાફતોને જુલે 
છે. (એશતેરાભ થનાય ભાણવો સ્લતનભા ં પતત એ જ 
જુએ છે કે જેને તેની ઇંરીમોએ જાગતૃ અલસ્થાભા ં
ફતાવ્યુ ંશત ુ.ં) 

ભં કહ્યુ ં : તભાયા આ જલાફથી ભાયી લાતને 
વભથાન ભે છે, અને એ લાત નક્કી થઈ કે ઇંરીમો 
નકાભી થઈ જલા છતા દદર ફધી ફાફતોને વભજે છે, 

અને ઓખે છે. તો તભોએ ળા આધાયે કહ્યુ ં શત ુ ં કે 
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જાગતૃ શારતભા ં તભાભ અલમલ વાયી શારતભા ં
એકઠા ં શોલા છતા ણ દદર તભાભ ચીજોને વભજી 
નથી ળકત ુ,ં ણ પતત ઇંરીમો થકી જ જાણી ળકે છે, તો 
જે લાતનો તો સ્લીકાય કયી ચકૂ્યા કે ઇંરીમો (ઊંઘના 
કાયણે) ગપરતભા ંનકાભી શોલા છતા ણ દદર વભજી 
ળકે છે. દદરને કોણ વભજાલે છે ? ળા આધાયે દદરને 
ખફય ડે છે ? તે તો ન વાબંી ળકે છે કે ન જોઈ ળકે 
છે ? તો તભોએ જે ઇડકાય કમો તે ઇડકાય કયલો નશતો 
અને કબરૂ યાખવુ ં શત ુ ં કે દદરને ઇંરીમો થકી તભાભ 
ફાફતોની ખફય ડે છે. ફલ્કે દદર તભાભ ઇંરીમોનો 
ફાદળાશ છે, તભાભ યકુ્તતઓ દદર થકી જ થામ છે. તે 
શાદકભ છે, ઇંરીમો તેની તાફેદાય છે. એ લાતનો કોઈ 
જાદશર ણ ઇડકાય નથી કયી ળકતો, શાથને એલી 
વભજ કે વત્તા નથી કે ોતાની ભેે કોઈને ભાયે, તેભજ 
ફીજા કોઈ અલમલને ણ વભજ અને ઇખ્ખ્તમાય નથી 
કે કાઈં ણ આોઆ કયી ળકે. ણ જ્માયે દદર 
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શાથને હુકભ કયે પરાણાને ભાય તો જ શાથ ઉડળે. 
દદરના કહ્યા મવલામ અને યકુ્તત ફતાવ્મા મવલામ કોઈ 
ઇંરીમ કે અલમલ કાઈં ણ નથી કયી ળકત ુ,ં કેભકે 
ખદુાએ તઆરાએ દદરને અંગ ભાટે તદફીય કયનાય 
ફનાલેર છે, દદર થકી જ વાબંે છે અને જુલે છે, દદર 
અંગ ભાટે શાદકભ અને અભીય છે, અગય દદર ાછ 
શટલા ચાશ ેતો અંગ આગ નથી લધી ળતત,ુ તેભજ 
દદર આગ લધલા ચાશ ે તો અંગ ાછ નથી શઠી 
ળતત.ુ તભાભ ઇંરીમો અને અલમલો દદરનો હુકભ ભાને 
છે, જે ચીજનો હુકભ કયે તે કયે છે, જેની ભનાઈ કયે તે 
કયતા ંનથી, ખળુી અને ગભ દદરને જ થામ છે. તકરીપ 
અને ઇજા દદરને જ શંચે છે. જો કોઈ અલમલ ખયાફ 
થઈ જામ તો દદરને લાધંો નથી આલતો. ણ દદર 
ખયાફ થઈ જામ તો તભાભ અલમલો નકાભા થઈ ડે 
છે, જોવ ુવાબંવ ુકાઈં કાભનુ ંનથી યશતે ુ.ં 
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તેણે કહ્યુ ં : હુ ં વભજતો શતો કે આ આ 
ભવઅરાભા ંગ ૂચંલાઈ જળો, ણ આે તો એલી એલી 
ફાફતો ફમાન કયી કે હુ ં તેનો યદ કયલાથી અળતત 
થઈ ગમો.  

ભં કહ્યુ ં : શલે તભોને અશંમા ફેઠા ફેઠા જ 
તભાભ ફાફતોની વાણફતી કયી આ ુછુ,ં અને જે કાઈં 
તભોએ સ્લતનભા ંજોયુ ંતે ણ ફમાન કફૃ ંછુ.ં 

તેણે કહ્યુ ં : બરે આ એભ કયો, હુ ં આ 
ફાફતભા ંશયેાન છુ.ં 

ભં કહ્યુ ં : તભો કોઈ લખત ોતાના દદરભા ં
કોઈ ધધંાનો કોઈ લેાયનો અથલા કોઈ ભકાન 
ફનાલલાનો તેભજ કોઈ ચીજ ફનાલલાનો ખમાર 
કયીને તેનો અંદાજ ધ્માનભા ં રાલીને છી એ કાભ 
ચાલ ુકયલાનો હુકભ આો છો કે નશં ? 

તેણે કહ્યુ ં : જે કાભ કયવુ ં શોમ તે મલળે એ 
મજુફ જ કફૃ ંછુ.ં 
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ભં કહ્યુ ં : જ્માયે દદરભા ંએલો ખમાર કયો છો 
ત્માયે કોઈ અલમલને તેભા ંળયીક કયો છો ? 

તેણે કહ્યુ ં: નશં, એભ કયતો નથી. 
ભં કહ્યુ ં: તભો એભ તો ભાનો છો ને ? કે તભાફૃ 

દદર જે કાઈં કશ ેછે તે વાચુ ંછે ? 

તેણે કહ્યુ ં: દદર જે કાઈં કશ ેતેના ઉય ખાત્રી 
તો શોમ જ છે. ણ આ કોઈ એલી ફાફત કશો કે 
તેથી ભાયા દદરનો ળક દૂય થઈ જામ. 

ભં કહ્યુ ં : તભાયા મરુક (દેળ) ભા ંજમોમતનો 
ઇલ્ભ જાણનાય છે ? 

તેણે કહ્યુ ં : શુ ંઆને ખફય નથી કે અભાયા 
મરુકભા ં નજુભનુ ં ઇલ્ભ જાણનાય એલા ડમા છે કે 
તેઓથી લધાયે જાણનાય ફીજી જનમાએ નશં શોમ. 

ભં કહ્યુ ં : તેઓ નજુભનુ ંઇલ્ભ કેલી યીતે જાણે 
છે ? કેભકે નજુભનુ ં ઇલ્ભ કોઈ અલમલથી જાશયે થત ુ ં
નથી તેભજ મલચાય અને અભ્માવથી નથી ભતુ.ં 
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તેણે કહ્યુ ં: શકીભોએ એક દશવાફ ગોઠવ્મો છે કે 
તે પ્રભાણે દશવાફ કયલાથી ખફય ડી જામ છે, અને તે 
મજુફ ફીજાઓ ળીખીને જે જોવુ ં શોમ તે ફતાલે છે, 

તેઓ એ દશવાફની ફૃએ સમૂા અને ચરં ક્યા ગ્રશભા ંછે, 

પરાણાના નવીફનો કમો મવતાયો ખયાફ છે. નેક 
મવતાયો ક્યા ં છુાએરો છે એ મજુફ તાવીને કશી 
આે છે, જેભકે કોઈ ભાણવ એક છોકયાને નજુભી ાવે 
રઈ જામ, તો તે એ દશવાફથી જોઈને કશી આે છે કે 
આ છોકયાના ભયલા સધુી એલા એલા ફનાલ તેના 
ભાટે ફનળે અને એભજ થામ છે, અને એલા રામકાત 
ધયાલનાય શોમ છે કે તેઓની ફતાલેરી ફાફતોભા ં
પયક નથી થતો ! 

ભં કહ્યુ ં : નજુભના ઇલ્ભને છોકયાથી શુ ંવફંધં 
છે ? 

તેણે કહ્યુ ં : તભાભ ઇડવાનની ેદાળભા ં
મવતાયાઓનો વફંધં શોમ છે, તેથી જ મવતાયાઓ થકી 
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ઈડવાન ભાટે ફનનાય ફનાલોની ખફય ડે છે અને 
તેથી જ મવતાયાઓનો વફંધં ન શોત તો કેલી યીતે 
મવતાયાથી ઇડવાનના બમલષ્મની ખફય ડે  અને એ જ 
કાયણથી જે લયવભા ંજે ભદશનાભા ંજે ઘડીભા ંઇડવાનનો 
જડભ થમો શોમ તે માદ યાખી તે મજુફ દશવાફ કયે તો 
દશવાફભા ંભરૂ ડતી નથી. 

હુ ં : તભોએ ફમાન કયુા તે મજુફ અગય એ 
નજુભનુ ંઇલ્ભ ખફૃ શોમ તો એ ઇલ્ભ ફહુ જ અજફ અને 
આશ્ચમાકાયક છે. અને તેથી ફાયીક અને બઝુુગીલાફૄ 
કોઈ ઇલ્ભ શોવુ ં ન જોઈએ, કેભકે તેનાથી ઇડવાનનો 
તભાભ શાર ભાલભૂ ડે છે. તો એ દશવાફ તભો 
ઇડવાનો જડભ ામ્મા ત્માયથી જ જાણો છો કે નશં ? 

તેણે કહ્યુ ં : આ ઇલ્ભ કોઈ ણ ળીખ્મા મલના જાણતુ ં
શોમ એભ નથી. 

ભં કહ્યુ ં : શલે આણે મલચાયીએ કે આ ઇલ્ભ 
રોકો કેલી યીતે ળીખ્મા ? અને ફધાને એ ઇલ્ભ ળા 
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ભાટે નથી ? તેભજ એ ણ જાણવુ ં જોઈએ કે એ 
મવતાયાનુ ંનેક ણુ ંકેલી યીતે જાણ્યુ,ં તેની ફાયીકીઓની 
કેલી યીતે ખફય ડી ? તેઓની ચાર તેજ તેભજ 
ધીભી છે તેની ળા આધાયે ખફય ડી ? તેના સ્થાન 
આવભાન ઉય તેભજ જભીન ઉય છે તેની કેભ ખફય 
ડી ? કેભકે જભીન ગો શોલાથી છ બયુજ ઉય છે 
અને છ નીચે છે, તેભજ ફધા મવતાયાનો શાર છે કે 
કેટરાકં ઉય અને કેટરાકં નીચે છે. ભાયી અક્કરતો 
કબરૂ નથી કયતી કે મવતાયાના તભાભ જાશયે તેભજ 
છુંા અશલેારને ઇડવાન જાણી ળકતો શોમ. 

તેણે કહ્યુ ં : હુ ં તો એભ વભજુ છુ ં કે ઇડવાન 
જાણલા ભાગેં તો જાણી ળકે છે. 

ભં કહ્યુ ં : જ્માયે તભાફૃ ં ભાનવુ ં એભ છે કે 
તભાભ ઇડવાન મવતાયાની ગણતયી મજુફ ૈદા થામ 
છે તો જે દશકભતલાાએ આ દશવાફ ફનાવ્મો છે તે 
ણ આ દુમનમાલાાઓભાથંી કોઈ શળે ? અને તે ણ 
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ફીજાઓની જેભ મવતાયાઓ વાથે વફંધં યાખીને ૈદા 
થમો શળે ? 

તેણે કહ્યુ ં: તે દશકભતલાો ઈડવાન જ છે. તો 
તે ણ મવતાયાના દશવાફે ૈદા થએર જફૃય શોલો 
જોઈએ. 

ભં કહ્યુ ં: શુ ંતભો એભ નથી ભાની ળકતા ? કે 
આ મવતાયા એ દશકભતલાાની શરેે ૈદા થમા શળે, 

કે જે મલળે તભો કશો છો કે તેણે આ દશવાફ ળોધી 
કાઢીને ફનાવ્મો છે, અને તભાયો ભત એભ ણ છે કે 
એ મવતાયાનો વફંધં ગોઠલીને તેના આધાયે તે ણ 
ૈદા થમો છે. 

તેણે કહ્યુ ં : ફેળક આ મવતાયા તે 
દશકભતલાાની શરેાનંા છે. 

ભં કહ્યુ ં : જ્માયે એ લાત કબરૂ કયો છો કે 
દશકભતલાાની શરેા ં મવતાયા થએરા છે તો તેને એ 
મવતાયાના શારની કેલી યીતે ખફય ડી ? અને તે 
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ઉયથી નજુભનુ ંઇલ્ભ તે કઈ યીતે કાઢી ળક્યો ? અને 
જ્મા ંસધુી એ મવતાયાની અગાઉ કોઈ ન શોમ અને તે 
તેઓના શારની ખફય ન આે ત્મા ં સધુી કેલી યીતે 
ખફય ડે ? આ દશવાફતો એ જ ફતાલે છે કે તેઓની 
અને તે દશકભલતાની શરેાથંી શોમ, કેભકે દયેક ૈદા 
થએરાનુ ંજે મૂ શોમ જે કાયણ શોમ તે જ તેનો શાર 
કશી ળકે છે, અને જે દશકભતલાાઓએ દશવાફ ળોધી 
કાઢમો તેણે જફૃય એલા ાવેથી તારીભ રીધી શળે કે 
જે તેનાથી અને મવતાયાઓથી ણ શરેે શળે. કેભકે 
આ દશકભતલાાનો ણ કોઈ મવતાયાની વાથે વફંધં 
યાખીને ૈદા કમો શળે કે તેનો શાર નજુભથી જોઈ 
ળકામ, તો એ જફૃયી ફાફત છે કે મવતાયાની વાથે 
વફંધં યાખીને ઇડવાનને ૈદા કયે તે ઇડવાન અને 
મવતાયાઓની શરેેથી જ શોમ, એ મલના કેલી યીતે 
ફની ળકે ? અને મવતાયાની વાથે ઇડવાનનો વફંધં 
કોણ જોડે કે તેથી તેની ક્સ્થમત અને બમલષ્મ મવતાયાના 
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દશવાફથી ભાલભૂ ડી ળકે, અને અગય એભ ભાનો કે 
આ દશકભતલાો નજુભનુ ં ઇલ્ભ ળોધી કાઢનાય આ 
દુમનમાથી શરેા ં ૈદા થમો શોમ, દુમનમા કયતા ં તેના 
દવ ગણી ભોટી ઉભય શોમ તો ણ તેણે આ 
મવતાયાઓને તો એ જ મજુફ અધ્ધય જોમા શળે ? કે જે 
મજુફ શારતભા ંજુઓ છો, (તો તેનાભા ંઅને તભાયાભા ં
શુ ં પયક છે ?) ળા ભાટે તે દશવાફ તે જાણે અને તભે 
નથી જાણી ળકતા ? શુ ં તેને એલી ળક્તત શતી કે 
મવતાયાઓની ાવે જઈને તેઓની શકીકતથી 
ભાદશતગાય થમા, અને તેઓની ચાર, નેક-ફદ મલ. ને 
જાણે, અને એ જાણી ળકે છે કે ક્યા મવતાયાના કાયણે 
સમૂાને ગ્રશણ રાગે છે ક્યા મવતાયાઓને રીધે ફાકો 
ૈદા થામ છે, કમો નેક છે, કમો ખયાફ છે, અને કમો 
તેજ છે, કમો ધીભો છે કે તે જાણ્મા છી દદલવોની 
વાયી નયવી ઘડીઓને ધ્માનભા ં રીએ, અને એ ણ 
જાણે કે દયેક મવતાયો જભીનની નીચે કેટરો લખત યશ ે
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છે અને ઉય કેટરો લખત યશ ે છે, કઈ લખતે ઉદમ 
થામ છે, કઈ ઘડીએ અસ્ત થામ છે, તેભજ કેટરો લખત 
ઉગેરો યશ ે છે, કેટરો લખત અસ્ત થએરો યશ ે છે, તો 
મવતાયાઓની ાવે ગમા લગય આ તભાભ અશલેાર 
અને ફાફતની ખફય કેલી યીતે ડે ? અને 
આવભાનની ફાફત અશં જભીન ઉય ફેઠા ફેઠા કેભ 
જાણી ળકે ? કેભકે તેનુ ં ઇલ્ભ અશંથી ભી ળકે તેભ 
નથી. મલચાય કયલાથી જાણી ળકામ તેભ નથી, સમૂા 
મલળે જ્ઞાન ળી યીતે ભેલી ળકે ? સમૂા ક્યા ગ્રશભા ંછે, 

ચરં કઈ ભણંઝરભા ં છે તેની ખફય ળી યીતે ડે ? એ 
વાત મવતાયા કે જે વાયા અને ખયાફ છે તે 
આવભાનના ક્યા બાગભા ં છે, (તેભા ંવાયો કમો ખયાફ 
કમો તેની ખફય કેભ ડે ?) તો અશં ફેઠા ફેઠા 
આવભાની ફાફતોનુ ંજ્ઞાન ભેલવુ ંળક્ય નથી, ણ એ 
જ લખતે કે ત્મા ંજામ, આ મલળે ભાફૃ ંદદર ગલાશી આે 
છે કે આ શકીભની એલી ળક્તત નથી કે આોઆ એ 
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મલળે ળોધ કયીને એ અશલેાર જાણી ળક્યો શોમ, ણ તે 
એલાના કશલેાથી કે જે આવભાન ઉય શોમ અને 
ત્માનંા શારથી લાકેપ શોમ તેના ળીખલલાના કાયણે 
ળીખ્મો શોમ. 

તેણે કહ્યુ ં: એવુ ંતો ભાયા જાણલાભા ંછે જ નશં 
કે કોઈણ આવભાન ઉય ગયુ ંશોમ. 

ભં કહ્યુ ં : કદાચને તે શકીભ આવભાન ઉય 
ગમો શોમ અને તભોને ખફય ન શોમ ? 

તેણે કહ્યુ ં : અગય ભને કોઈ ખફય આે કે તે 
આવભાન ઉય ગમો શતો તો ણ હુ ંકબરૂ ન જ કફૃ.ં 

ભં કહ્યુ ં : હુ ં ણ એભ જ ભાન ુ છુ ં કે તે 
આવભાન ઉય ગમો નથી. ણ ધાયો કે તે આવભાન 
ઉય ગમો શોમ તો શુ ંએ ળક્ય છે કે દયેક બરુ્જ (ગ્રશ) 
ની અને દયેક મવતાયાની વાથે પમો શોમ ? અને દયેક 
મવતાયાનો ઉદમ થામ ત્માયથી અસ્ત થામ ત્મા ં સધુી 
તેની વાથે જ શોમ ? અને મવતાયાની ચાર તો વયખી 
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નથી. કોઈ મવતાયો એલો છે કે તે ત્રીવ લયવે એક પેયો 
પયી યશ ે છે, અને કેટરાકં તેથી ઓછી મદુ્દતભા,ં તો એ 
ફનલાજોગ નથી કે એલી યીતે વલેની ચાર તાવી 
જોઈને નેક ફદ જાણીને દશવાફ ફનાવ્મો શોમ. 

જો કદાચ આણે ભાનીએ કે તે આકાળ ઉય 
ચઢી ગમો અને દયેક તાયા અને ગ્રશની વાથે પયી 
ળક્યો અને ફધા આકાળી ગ્રશ તાયાને તાવી દશવાફ 
ફનાલી ળક્યો તો ણ જ્મા ંસધુી તે થૃ્લીની નીચેના 
મવતાયાઓને તાવી ન ળક્યો ત્મા ંસધુી તેનો દશવાફ 
વંણૂા અને વાચો ન ગણી ળકામ. અને તેભ કયતા ંતેને 
જેટરો લખત આકાળી ગ્રશ તાયાઓના અભ્માવભા ં
રાનમો શતો તેટરો લખત આ તાવભા ંણ રાગેરો 
શોલો જોઈએ. કાયણ કે ગ્રશોની ગમત થૃ્લી નીચે તેભજ 
થૃ્લી ઉય જુદી જુદી યીતે શોમ છે, જે ગ્રશ તાયાઓ 
થૃ્લી ઉય છે તેભની શકીકતને તે નજુભી (જમોમત) 
જાણે નશં ત્મા ં સધુી થૃ્લી નીચેના ગ્રશ તાયાઓની 
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શકીકતને જાણી ળકતો નથી. કાયણ કે યાતે્ર કમો તાયો 
અસ્ત થામ છે, કમો ઉદમ થામ છે, કેટરી લાય થૃ્લી 
તે ઉદમ અસ્તની ક્સ્થમત યશ ે છે, દદલવે કમો તાયો 
અસ્ત થામ છે એ જાણવુ ંતેના ભાટે અગત્મનુ ંછે. આલા 
આલા કાયણોથી તે શકીભનુ ં જેટરા દદલવ તે આકાળ 
ઉય યશી તાયાઓ અને ગ્રશોભા ંયશી તેભની વાથે વાથે 
પમો શોમ તેટરા દદલવ થૃ્લી નીચે ણ તાયાઓ અને 
ગ્રશોની વાથે પયવુ ંજફૃયી છે. 

[શારના વભમને વામડવ ળાસ્ત્રનો અભ્માવી 
અથલા વાપં્રત વભમની એસ્ટ્રોનોભીનો અભ્માવી, 
શઝયતની જમોમતળાસ્ત્ર વફંધંી ઉરી ફાફતો લાચંી 
અચફંાભા ં ડળે. કેભકે તાયાઓ અને ગ્રશો, આકાળ 
અને થૃ્લી મલળે યુાતન લખતભા ંજે જે ભાડમતાઓ 
શતી તે તે ભાડમતાઓ આ લખતભા ં જ્ઞાન પ્રકાળની 
વપૃ્ધ્ધ વાથે ખોટી વાણફત થઈ છે, લીવભી વદી 
શરેાનંા દપરસપુીઓ થૃ્લીને વાટ ભાનતા શતા શાર 
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તે ગો ભનામ છે, આકાળને પયત ુ ં ભાનતા, શાર 
આકાળ કાઈં નશં ણ રય્ષ્ટ ભમાાદાની શદ ગણામ છે. 
(નાજી કશ ે છે કે લીવભી વદી શરેાનંા દપરસપુીઓ 
થૃ્લી આકાળ મલ. મલળે જે ભાનતા શતા અને તેઓએ 
જે નક્કી કયુા શત ુ ં તેનાથી મલફૃધ્ધ કશનેાયને ખોટો 
જાણતા શતા, ણ તે છી શારના દપરસપુોએ લધાયે 
ળોધખો કયીને તે તભાભ લાતને ખોટી ઠયાલીને 
આકાળનો ઇડકાય કયી તે રય્ષ્ટ ભમાાદાની શદ ઠેયાલી 
છે. ણ ફનલાજોગ છે કે આગ જતા ફીજા દપરસપુો 
આથી ણ લધાયે ળોધ-ખો કયીને આથી ણ ફીજી 
નલીન ફાફત ગોઠલે અને ઠેયાલે અથલા ેશરાઓની 
ભાડમતા કબરૂ યાખે, ભાટે દપરસપુોએ જે કાઈં ભાની 
રીધુ ંતેના ઉય કાઈંણ આધાય યાખી ન ળકામ. 

લી આ દશવાફનો ફનાલનાયો - ઘડનાયો 
એક જ શોલો જોઈએ. કેભકે જો એકથી લધ ુ શોમ તો 
દશવાફભા ં પેય ડ.ેઅને એલા તફકે્ક તે દશવાફનો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  3 9 6                      V I S I T  U S  

ફનાલનાયો થૃ્લીના અંધકાયભા,ં વમરુોભા,ં આકાળભા,ં 
મવતાયાઓ અને ગ્રશોભા ંજ્મા ંસધુી તે પયતા યહ્યા ત્મા ં
સધુી યશી આવ્મો અને તેભની શકીકતને જાણી આવ્મો 
એટલુ ંજ નશં ણ જેટરો લખત તે થૃ્લીના ઉયના 
મવતાયાઓ અને ગ્રશોભા ં યહ્યો તેટરો લખત થૃ્લીની 
નીચેના મવતાયાઓ અને ગ્રશોભા ં યહ્યો એવ ુ તભાયા 
મલના ફીજો કોઈ કશી ન ળકળે. 

શઝયતે યુાતન જમોમત ળાસ્ત્ર મજુફ દરીરો 
યજૂ કયી છે. આગ લૈધક ળાસ્ત્રનુ ંલણાન આલળે ત્મા ં
ણ શઝયત યુાતન મલચાયો, મજુફ દરીરો કયતા ં
જાળે, આ પ્રવગેં ઘણાઓને એલી ળકંા થલી આલશ્મક 
છે કે શઝયતે ઇભાભ જા’પયે વાદદક અરય્હશસ્વરાભ શુ ં
થૃ્લી ગો છે, પયે છે, આકાળ એ એક નાભ છે ઇત્માદી 
ફાફતો જે શારની ળોધોથી મવધ્ધ થઈ છે તે નશં 
જાણતા શોમ કે જે ફાફતો શારની વામડવથી ખોટી 
ઠયી છે તે ફાફતોના આધાયે દરીરો કયે છે ? શારના 
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દપરસપુોની લાત શઝયત ખયી ભાનતા તે કાઈં વાણફત 
નથી. – નાજી) આ પ્રશ્ન ઘણો ગશન છે. તે મલળેના 
ઉત્તયભા ંઊતયવુ ં નકામુ ં છે. કાયણ કે આ લડ ે શારના 
પ્રવગંભા ંકાઈં શતે ુવધાતો નથી. ભાયી ભાડમતા એલી 
છે કે શારના વામડવે જે કાઈં ળોધો કયી છે તે ખયી 
શોમ અને યુાતન કાની ખોટી શોમ તો અઇમ્ભા 
અરહશમેસુ્વરાભના જ્ઞાન ફશાય એ ફાફતો ન શતી. 
યંત ુ અઇમ્ભા અરહશમેસુ્વરાભનુ ં કામા આ જગતભા ં
વામડવ ળીખલાડલાનુ ંન શત ુ.ં તેભનુ ં કામા તો એક જ 
ખદુાને ભનાલલાનુ,ં ધભા થં દેખાડલા સઝૂાડલાનુ ંશત ુ.ં 
આ ઉચ્ચ કામા કયતી લખતે રોકોને ખદુાની એક જ 
શસ્તી તયપ દોયતી લખતે, જે મલદ્યાઓ તે વભમભા ં
પ્રચણરત શતી અને જેલા મલચાયો તે લખતભા ંવાભાડમ 
યીતે ચારતા શતા તે મલદ્યા અને તેલા મલચાયોના 
આધાયે તેઓ રોકોને ખદુાની શસ્તી વાણફત કયી 
દેખાડતા શતા.ં ને ધભાફોધ આતા શતા. અઇમ્ભા 
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અરહશમેસુ્વરાભના વભમભા ં વામડવે આજે જે કાઈં 
ળોધ કયી છે તેનો આખા જગતભા ંએક ણ ભાણવને 
ખમાર અને ળક ણ ન શતો. આખા જગતની 
ભાડમતા જયા ણ અલાદ મલના શારની ળોધો 
મલફૃધ્ધની જ શતી. વલા વ્મલશાય એ જ ભાડમતાઓના 
આધાયે થતો શતો. તેઓ આકાળ, થૃ્લી, ગ્રશ, તાયા, 
લૈદક ઇત્માદી મલળે જે કાઈં જાણતા શતા ં તેભા ં તેભને 
રેળ ભાત્ર ળકંા ન શતી. જ્માયે આખા જગતની આલી 
ભાડમતા શતી ત્માયે જો અઇમ્ભા અરહશમેસુ્વરાભ 
ખદુાને ભનાલલાભા ં ફોધ કયતી લખતે શારના 
જભાનાની ળોધો મજુફ દરીરો કયે જેભકે કશ ેકે જુઓ 
બાઈઓ આ થૃ્લી ગો છે અને તે પયે છે, જુઓ 
આકાળ કાઈં લસ્ત ુનથી. (ઇભાભ એભ પયભાલે જ નશં, 
આકાળ છે અને તેની જાડાઈ મલ. શદીવોથી વાણફત છે. 
- નાજી) ત્માયે ખયેખય તે લખતના રોકો તેભને 
(ભઆઝઅલ્રાશ) દીલાના ગણી કાઢે અને તેભની ખદુા 
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વફંધંી લાતને ન વાબંે. અને તેભનુ ં ખદુાની શસ્તી 
યૂલાય કયલાની દરીરો કયલાનુ ં કામા ફદરાઈને 
થૃ્લી ગો છે તે પયે છે, વાટ અને ક્સ્થય નથી, 
આકાળ પયત ુ ં નથી તે કાઈં લસ્ત ુ નથી એ આખા 
જગતની વાભે વાણફત કયી દેખાડલાનુ ંકામા થઈ ડે, 
જ્મા ં તેભને ખદુાની શસ્તી વાણફત કયતા,ં અવખં્મ 
નાક્સ્તકો અને રા ભઝશફોની વાથે ઝઘડા કયલા ડતા 
શતા ત્મા ં તેભને થૃ્લી, આકાળ અને તાયાઓ, ગ્રશો 
જેલા મનયથાક લસ્તઓુ અથે ઝઘડા કયલા ડત, અને 
તેભ કયતા ં ખદુાની શસ્તી વાણફત કયલાનુ ં કાભ યશી 
જાત અને દુમનમા થૃ્લી ઇતમાદી વફધંીની નલી 
લાતોને ન ભાનત, કાયણ કે તે લખતના રોકો ણફન 
જફૃયી નલા મલચાયો ગ્રશણ કયી ળતલાને રામક ન શતા. 
થૃ્લી ગો છે એ મલચાય શરેા ંજે ભાણવે યજૂ કમો તે 
ભાણવ ઉય કેટરી મલટંફણા ડરેી છે એ ઇમતશાવ 
લાચંનાયા જાણે છે. એ ખમારને યૂલાય કયલાભા ંતેની 
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જજદંગી ગઈ. રોકોએ તેને એટરા ભાટે ભાયી નાખ્મો. 
તેના પ્રાણનો બોગ અામો તો ણ તે લખતના 
રોકોએ એ મલચાય સ્લીકાયમો નશં. એ તો જેભ જેભ 
વભમ વાય થતો ગમો ળોધખો લધતી ગઈ તેભ 
તેભ એ ખ્માર ભજબતૂ થતો ગમો, જો અઇમ્ભા 
અરહશમેસુ્વરાભ ોતાના અથાગ અને ઇરાશી જ્ઞાન 
લડ ેસયૃ્ષ્ટની યચના વફંધંી જે કાઈં જાણતા શતા અને 
રોકો જાણતા ન શતા તે આધાયે દરીર કયત તો 
તેભને ણફન જફૃયી લસ્તઓુ ભાટે રોકો તયપથી વશન 
કયવુ ંડત અને ખદુાને ભનાલલાનુ ં કામા ફાકી યશતે. 
વલા ભાણવો કાઈં વયખી અક્કર કે બપુ્ધ્ધના નથી શોતા 
એ ફોધ કતાાએ ધ્માનભા ં યાખી તેની અક્કર અને 
બપુ્ધ્ધ અનવુાય ફોધ કયલો જોઈએ. એ મનમભ અઇમ્ભા 
અરહશમેસુ્વરાભનો શતો. તેઓ વાભેલાાની ભાડમતા 
લડે જ ોતાની લાત વાણફત કયી દેખાડતા શતા. એલી 
તેભના ઇલ્ભભા ંળક્તત શતી. છી તેઓ ળા ભાટે ફીજા 
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વલારો ઊતન્ન કયી નાશક લખતનો વ્મથા કયે. શા, જો 
વાભાલાો ભાણવ તેભની એ દરીરોને કબરૂ કયતો ન 
શોમ તો જુદી લાત શતી. ણ અશંમા એવુ ંનથી. ભાટે 
ળકંા કયલાનુ ંકાયણ યશતે ુ ંનથી. કાયણ કે શઝયતની એ 
દરીરો વલોત્તભ, ચાતમુા અને ડશાણના આધાયે શતી. 
લી દયેક લસ્તનુી શકીકત જુદી શોમ છે. અને તે 
દેખામ છે જુદા ફૃે. તો દેખાત ુ ં ફૃ લણાન કયવુ ંઅને 
શકીકત લણાન ન કયલી તે ખોટંુ નથી. થૃ્લી પયે છે 
ણ દેખામ છે ક્સ્થય તો દેખાતાફૃે થૃ્લીને ક્સ્થય 
કશલેી વ્માજફી છે.......ભોમભન] 

તેણે કહ્યુ ં: કોઈ ભાણવ આકાળ ઉય ચડી ળકે 
છે એ ભં ક્યાયે કહ્યુ ં છે  તે થૃ્લી અને વમરુોના 
અંધકાયભા ંદાખર થમો શતો એ ણ ભં કહ્યુ ંનથી. 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે એ દશવાફ ફનાલનાયા શકીભે 
એ મલદ્યા કે જે મલદ્યા અનવુાય તભાયા કશલેા મજુફ 
ફધા જડભ ાભે છે કેલી યીતે ળોધી કાઢી ? મવતાયાઓ 
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ગ્રશો અને આકાળી લસ્તઓુની મલદ્યા તો એ શકીભ 
કયતા ંઅગાઉની છે. 

તેણે કહ્યુ ં : એ મવતાયાઓ, ગ્રશો, અને આકાળી 
લસ્તઓુની મલદ્યા થૃ્લી લાવીઓએ ળોધી છે એભ કશવે ુ
શલે ભને વ્માજફી રાગતુ ંનથી. 

ભં કહ્યુ ં : તભાયે એભ કશવે ુ જોઈએ કે એ 
મલદ્યાનો ફનાલનાયો એલો શકીભ શોલો જોઈએ કે જે 
આકાળ અને થૃ્લીની શકીકતથી વંણૂા જાણકાય 
(આણરભ) અને વર્જનશાય છે. 

તેણે કહ્યુ ં : જો હુ ં એભ કહુ તો તો ભં આ 
સયૃ્ષ્ટના વર્જનશાય ભા’બદૂનો સ્લીકાય કયી રીધો. (અને 
ભાની રીધ ુ કે આ સયૃ્ષ્ટનો ફનાલનાયો છે) કે જેના 
વફંધંભા ંતભાયી ભાડમતા એલી છે કે તે આકાળ અને 
થૃ્લી ફનાલનાય ચરાલનાય છે. 
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ભં કહ્યુ ં : શુ ંતભે ભને કહ્યુ ંન શત ુ ં કે નજુભના 
કામદા ખયા છે અને તે જ કામદા અનવુાય વલા જડભ 
ાભે છે ? 

તેણે કહ્યુ ં : એભા ંળકંા ક્યા ં છે ? ળકંા તો એ 
લાતભા ં છે કે તે લસ્તઓુનો કોઈ ૈદા કયનાય છે કે 
નશં. 

ભં કહ્યુ ં : તભે ભને કશી ચકૂમા છો કે તાયાઓ 
અને ગ્રશોની ગમત જાણલા અથે કોઈ ભાણવ મવતાયાઓ 
અને ચરં સમૂાની વાથે વાથે ઉદમ અને અસ્ત થતો 
યહ્યો એવ ુફનવ ુઅળક્ય છે. 

તેણે કહ્યુ ં : ત્માયે તભાયે ભાનવુ ં જ જોઈએ કે 
આ મલદ્યાનો ળીખલાડનાયો કોઈ આકાળી મળક્ષક છે. 

ભં કહ્યુ ં: જો હુ ંએભ કહુ ંકે આ મલદ્યાનો મળક્ષક 
કોઈ છે જ નશં તો તે અવત્મ છે. અને જો એભ કહુ ંકે 
થૃ્લી ઉય યશનેાયાઓભાનંા કોઈએ આકાળ અને 
થૃ્લીની લસ્તઓુની મલદ્યા ળોધી કાઢી તો તે 
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અવબંમલત છે. કાયણ કે થૃ્લીના રોકોભાનંો કોઈ 
આંખથી જોઈને અને એ મવતાયાઓ અને ગ્રશોની ાવે 
જઈને તેભની શકીકતથી લાકેપ નથી થઈ ળકતો. થૃ્લી 
લાવીઓ કોઈણ યીતે ોતાની ભેે મલદ્યા પ્રાતત નથી 
કયી ળકતા. કેભકે અભાયી ભાડમતા મજુફ કોઈ મલદ્યા કે 
જ્ઞાન ઇડરીમોની વશામતા મલના પ્રાતત નથી થઈ 
ળકતુ.ં અને આ ગ્રશો અને તાયાઓ સધુી ઇંરીમો નથી 
શંચી ળતતા.ં કેભકે તે અધ્ધય રટકે છે - પયે છે. 
ઇંરીમો તો ભાત્ર તેભના ઉદમ અસ્તને જોઈ ળકે છે. 
યંત ુ તેભની ગમતના દશવાફના બેદને, તેભના શબુ 
અશબુ શોલાને, તેભના અરશ્મ થલાને, લી ાછા પયી 
આલલાને નથી જાણી ળકતી.જ્માયે આ ફાફતોને 
ઇંરીમો નથી જાણી ળકતી ત્માયે આ અનભુાનથી જાણી 
જ કેલી યીતે ળકામ ?  

તેણે કહ્યુ ં : જો કદાચ તભે એ મલદ્યાને ળીખલા 
ભાગંો તો તભે કોની ાવેથી ળીખલી વદં કયળો ? 

થૃ્લી લાવી ાવેથી કે આકાળ લાવી ાવેથી ? 
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ભં કહ્યુ ં : આકાળલાવી ાવેથી ળીખલી વદં 
કયીળ. 

તેણે કહ્યુ ં : ત્માયે મલચાયો અને વભજો, ભનને 
વાપ કયો, જ્માયે ફધા રોકોએ મવતાયાઓ અને ગ્રશોની 
શબુ અશબુતા અનવુાય જડભ ાભે છે ત્માયે એ 
મવતાયાઓ અને ગ્રશો વલા ભાણવોની શરેાનંા શોલા 
જોઈએ એભ તભે નથી ભાની ળકતા ? 

ભં કહ્યુ ં: ળા ભાટે નથી ભાનંી ળકતો ? 

તેણે કહ્યુ ં : ત્માયે તભાયી શરેી ભાડમતા કે 
રોકો શભેળા અનાદીકાથી છે. અને અંત કા સધુી 
યશળેે ખોટી વાણફત થઈ. જ્માયે મવતાયાઓ અને ગ્રશો 
ભાણવની શરેાનંા છે ત્માયે ભાણવની ઉત્મત્ત  
મવતાયાઓ અને ગ્રશોની છી થએરી છે. અને જ્માયે 
મવતાયાઓ અને ગ્રશોનુ ં અક્સ્તત્લ છે ત્માયે થૃ્લીનુ ં
અક્સ્તત્લ ણ ભાણવોની અગાઉનુ ંશોવુ ંજોઈએ. 
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ભં કહ્યુ ં : કા ં? તભે એટલુ ંનથી વભજી ળકતા 
કે જો થૃ્લી, કે જેને ખદુાએ ોતાની ભખ્લકૂાત (સયૃ્ષ્ટ) 
ભાટે ાથયણા જેલી ફનાલી છે, ભાણવની શસ્તી 
અગાઉની ન શોત તો ભાણવો અને ફીજા વલા જડ 
ચૈતડમ દાથો કામભ ન યશી ળતત. (તેઓ ક્યા ંયશતે 
?) જો કશો કે લન અને લાતાલયણભા ં યશતે તો એ 
અળક્ય છે. કેભકે એ ક્સ્થમતભા ંાખંોની જફૃયત યશરેી 
છે. અને ભાણવોને તથા ફીજા ઘણા ખયા પ્રાણીઓને 
અને દાથોને ાખંો નથી. 

તેણે કહ્યુ ં : અયે એ ક્સ્થમતભા ંએકરી ાખંોથી 
શુ ંલત ? જજંદગીના મનલાાશ અથે અવખં્મ લસ્તઓુની 
જફૃયત યશરેી છે. 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે શજુ શુ ં તાયાઓ ગ્રશો અને 
થૃ્લીની ઉત્મત્ત છી ભાણવ ઉત્ન્ન થએરો છે એ 
વફંધંભા ંળકંા યશ ેછે ? 

તેણે કહ્યુ ં : કાઈં ળકંા નથી યશતેી. યંત ુભને 
એની ખાત્રી છે.  

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  4 0 7                      V I S I T  U S  

ભં કહ્યુ ં : શજુ હુ ં તભને એલી એલી દરીરો 
વબંાલીળ કે જેથી તભાયા જ્ઞાનભા ંલધાયો થળે અને 
તભને લધ ુખાતયી થળે. 

તેણે કહ્યુ ં : આટરી જ દરીરોથી ભાયા ભનનુ ં
વભાધાન થઈ ગય.ુ 

ભં છૂયુ ં : જ્મા ંસમૂા ચરં તાયાઓ અને ફીજા 
ગ્રશો શયે છે પયે છે તે આકાળ છે એ તભે નથી જાણતા 
? 

તેણે કહ્યુ ં: ળા ભાટે નશં, અલશ્મ જાણુ ંછુ.ં 
ભં કહ્યુ ં : ત્માયે શુ ંએ (આકાળ) એ મવતાયાઓ 

અને ગ્રશોની અવર જડ (બમુનમાદ) નથી ? (એટરે 
તેભનો આધાય આકાળ ઉય નથી ?)  

તેણે કહ્યુ ં: ખયેખય છે. 
ભં કહ્યુ ં: તો હુ ંએભ વભજુ છુ ંકે આ મવતાયાઓ 

અને ગ્રશો કે જેની ગમત અનવુાય તભાયા કશલેા મજુફ 
ભાણવો જડભ ાભે છે તે એ આકાળની ઉત્મત્ત છી 
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ઉત્ન્ન થએરા શોલા જોઈએ. કેભકે ગ્રશો આકાળભા ંજ 
પયે છે. કદી નીચે ચાલ્મા જામ છે કદી ઉય આલે છે. 

તેણે કહ્યુ ં : આની દરીર એલી સ્ષ્ટ અને 
ચોખ્ખી છે કે તેનો ઇડકાય નથી કયી ળકાતો. ખફૃ છે જે 
આકાળભા ંએ મવતાયાઓ અને ગ્રશો પયે છે તે આકાળ 
તેભનુ ં જડ શોવુ ં જોઈએ આકાળ એ મવતાયાઓ અને 
ગ્રશો ભાટે જ ફનાલલાભા ં આલેલુ ં વાણફત થામ છે. 
કેભકે જો આકાળ ન શોત તો મવતાયાઓ અને ગ્રશો ક્યા ં
પયત ? 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે શલે તભે ભાની રીધ ુ કે એ 
મવતાયાઓ ગ્રશો કે જેની શબુ અશબુતા અનવુાય 
(થૃ્લી ઉય યશનેાય) ભાણવ જડભ ાભે છે તે 
મવતાયાઓ અને ગ્રશોનો ઉત્ન્ન કતાા (ખાણરક) એ જ છે 
કે જેણે થૃ્લીને ૈદા કયી છે. કેભકે જો તે થૃ્લીને 
ઉત્ન્ન ન કયત તો કોઈ જાતની સયૃ્ષ્ટ ઉત્ન્ન થઈ ન 
શોત. 
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તેણે કહ્યુ ં : ભને એ લાત ભાડમા મલના છુટકો 
નથી. 

ભં કહ્યુ ં : તો શુ ં તભાયી બપુ્ધ્ધ એભ સચૂલતી 
નથી કે આકાળ ઉત્ન્ન કયલાની ળક્તત એભા ંજ શોલી 
જોઈએ કે જે થૃ્લી, સમૂા, ચરં અને તાયાઓ ઉત્ન્ન 
કયલાની ળક્તત ધયાલે છે. લી આકાળભા ંજે કાઈં છે 
તે ફધ ુન શોત તો થૃ્લી અને થૃ્લીભાનંી વલા સયૃ્ષ્ટ 
નાળ ાભત. (કેભકે આકાળી લસ્તઓુ અને થૃ્લીની 
લસ્તઓુ લચ્ચે મનકટનો વફંધં છે. દાખરા તયીકે એક 
સમૂાને જ લ્મો. જો તે ન શોત તો થૃ્લી ઉયના 
પોભાનં ુ કોઈ પ ન ાતત. લાયભુાનં ુ ં ઝેય દૂય ન 
થાત, મલગેયે મલગેયે) 

તેણે કહ્યુ ં : શલે હુ ં વાક્ષી આ ુ છુ ં કે ખયેખય 
(આ વલા લસ્તઓુનો) ૈદા કયનાય વર્જનશાય એક જ 
છે. કાયણ કે ભાયી વભજભા ંઆલે એલી દરીરો આે 
આી છે. અને એ દરીરોએ ભાયી દરીરોને તોડી 
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ાડી છે. મવતાયાઓ અને ગ્રશો આકાળભા ંછે એટરે તે 
વફંધંની મલદ્યાનો મળક્ષક થૃ્લી લાવીઓભાનંો કોઈ શોમ 
એ ણ શલે હુ ં ન ભાની ળકંુ. લી થૃ્લી નીચેની 
શકીકત ણ એ જ ભાણવ જાણી ળકે જે આકાળભાનંી 
શકીકતને જાણનાય છે. યંત ુ થૃ્લી લાવીઓએ એ 
જ્ઞાન કેલી યીતે વંાદન કયુા એ ભાયી વભજણભા ંનથી 
આલતુ.ં એટરે સધુી કે વલા ભાણવોના દશવાફ, વલાની 
ળોધો, ફાયીકી અને વત્મતા ? હુ ંએ વફંધંભા ંજે કાઈં 
જાણુ ંછુ ંતે ન જાણતો શોત તો એભ જ કશી દેત કે એ 
ફધ ુખોટુ અને જૂઠંુ છે. યંત ુહુ ંજાણુ ંછુ ંકે જે કામદાઓ 
અને મનમભો એના વફંધંભા ં હુ ં જાણુ ં છુ ં તે ખયા છે. 
ત્માયે એ આણા જ્ઞાનભા ંકેલી યીતે આલી ળક્યા ? 

ભં કહ્યુ ં : તભાયા શાથભા ં જે શરીરા છે તે 
શરીરા લડે, અને લૈદક (મતબ્ફ) જે તભાયો અને 
તભાયા ફાદાદાનો ધધંો છે. તેનાથી જો હુ ંમવધ્ધ કયી 
આ ુઅને તે ણ એલી યીતે કે આ શરીરા અને તેના 
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જેલી ફીજી દલાઓ (જડીબટુ્ટીઓ) ની મભવાર (દાખરો) 
આકાળી મભવારને ભતી આલે, તો શુ ં તભે શકનો 
અંગીકાય કયલાનુ ંઅને તભાયા અંત : કયણ વાથે ડમામ 
ઇડવાપ કયલાનુ ંલચન આો છો ? 

તેણે કહ્યુ ં: આ મવધ્ધ કયી દેખાડો. 
ભં કહ્યુ ં : કશો લાફૃ ! ભાણવ ઉય કોઈ એલી 

ક્સ્થમત કે ઘડી ગજુયેરી છે કે જ્માયે તે જ્ઞાન (ઇલ્ભ) 
અને તેના પામદાઓ આ શરીરાની જેભ (અથલા 
શરીરાના પામદાઓને) જાણતો ન શતો. 

તેણે કહ્યુ ં : ફેળક (ખયેખય કોઈ એલો વભમ 
શળે કે જ્માયે રોકો દલાઓ - ઔધોના ગણુ 
અલગણુને જાણતા નશં શોમ.) 

ભં કહ્યુ ંત્માયે રોકોને છી એનુ ંકેલી યીતે જ્ઞાન 
થયુ ં? 

તેણે કહ્યુ ં: અનબુલથી તથા રાફંા લખત સધુી 
પ્રમોગ અને અખતયા કયતા ંયશલેાથી એ જ્ઞાન ભળ્ય.ુ 
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ભં કહ્યુ ં : ભાયો પ્રશ્ન એલો છે કે જ્માયે રોકો 
દલાઓના ગણુ દોને જાણતા ન શતા ત્માયે તેભને 
દલાઓનો અનબુલ કયી જોલાનો એકાએક ખ્માર જ 
કેભ આવ્મો ? દલાઓ (જડીબટુ્ટીઓ) દેખાલભા ંનકુવાન 
કતાા રાગે છે, (એટરે દલાઓ દેખાલભા ં ફેડો, 

સ્લાદભા ં કડલી અને ભનભા ં અણગભો ઉત્ન્ન કયનાય 
શોમ છે, ીતી લખતે ઉફકા આલે છે.) છતા ંતેભને એ 
કેલી યીતે સઝૂયુ ં કે આ દલાઓભા ં ળયીયોના ભાટે 
પામદાઓ છે ? જે લસ્તનેુ તેઓ જાણતા જ ન શતા ં
જેનો તેભને જયાણ ખ્માર ન શતો તે લસ્તનેુ 
ળોધલાનો, તેના અખતયા કયી જોલાનો તેભને મલચાય 
જ કેભ સઝૂમો ? (કેભકે નશં જાણલાભા ં આલેરી - 
અજ્ઞાન લસ્તનુી ઇચ્છા અવબંમલત અને અળક્ય છે. 
લી એ દલાઓ એલી શતી કે ઇંરીમો ણ તેના 
ગણુદોને ફતાલી ળકતી ન શતી.) 

તેણે કહ્યુ ં : અનબુલ લડે રોકો એ જ્ઞાન 
વંાદન કયી ળક્યા ? આ એનો એ ઉત્તય છે. (જો કે તે 
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ઘણો કભજોય જલાફ છે તો ણ શઝયત ઇભાભ 
અરય્હશસ્વરાભ જાણી જોઈને તેની વાથે ફીજી યીતે 
મલલાદ ળફૃ કયે છે.) 

ભં કહ્યુ ં : ઠીક, કશો ઇલ્ભે મતબ્ફ (લૈદક મલદ્યા) 
કોણે ફનાવ્યુ ં ? અને જુદી જુદી જડીબટુ્ટીઓ જેભાનંી 
કેટરીક લૂા દેળભા ં થામ છે અને કેટરીક મશ્ચભ 
દેળભા ંથામ છે તેના ગણુ અને ખામવમતોનુ ંલણાન કોણ ે
કયુા ? જેણે ઇલ્ભે મતબ્ફ ફનાવ્યુ ં અને જેણે એ 
જડીબટુ્ટીઓ ફનાલી તે શકીભ ભાણવ આ ળશયેોભા ં
યશનેાયાઓભાનંો કોઈ શળે એભ કશો તે મવલામ ફીજો 
કોઈ ઇરાજ છે? 

તેણે કહ્યુ ં : ફેળક એભ જ શોવુ ં જોઈએ. અને 
લી એ ણ જફૃયી છે કે જેણે ઇલ્ભે મતબ્ફ ફનાવ્યુ ંતે 
ભોટો શકીભ શોલો જોઈએ. અને તેના ભતને ફીજા 
શકીભો ભતા આલેરા શોલા જોઈએ. તેની ળોધો ઉય 
બપુ્ધ્ધથી મલચાય કમો શોલો જોઈએ. (નશં તો ઇલ્ભે 
મતબ્ફ આભ વયતાથી કેલી યીતે સ્લીકાયામ ?) 
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ભં કહ્યુ ં : જો તભે ઇડવાપ કયલા ભાગંતા શો 
અને તભાફૃ ંલચન ાલા તૈમાય શો તો કશો લાફૃ કે તે 
શકીભે ઇલ્ભે મતબ્ફને કેલી યીતે જાણ્યુ ં? થોડી લાય ભાટે 
ભાનો કે તેણે ોતાના ળશયેની દલાઓને અજભાલી 
જોઈ જાણી. જેભકે તેણે પાયવની ઝઅપયાન (કેવય) ના 
ગણુદો જાણ્મા. યંત ુતેથી તભે એભ કશી ળકો છો કે 
તેણે કેલી યીતે આખી થૃ્લીની વાટી ય ઉગતી વલા 
લનસ્મતઓને, જડીબટુ્ટીઓને ચાખી ચાખીને અજભાલી 
જોઈ જાણી છે ? શુ ંતભાયી બપુ્ધ્ધ તભને એ સચૂલે છે 
કે કેટરાકં શકીભો પાયવ દેળના દયેકે દયેક ઝાડને અને 
દયેકે દયેક લનસ્મતને ળોધી ળક્યા શોમ એટરે સધુી કે 
તેઓએ તેભને ોતાની ઇંરીમો લડે જાણી ભાલભૂ કયી 
રીધેર શોમ, અને તેઓએ એ ઝાડને ળોધી જાણી 
રીધેર શોમ કે જેભા ં આ દલાઓભાનંી કોઈ દલાનો 
બાગ - અંળ કે જે તેભની ઇંરીમો લડે ભાલભૂ ડેર ન 
શતો તેભા ંયશરેો શોમ ? 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  4 1 5                      V I S I T  U S  

ભાનો કે ઘણી ળોધખો ફાદ તેણે એ ઝાડને 
ણ ળોધી કાઢયુ ંઅને તેણે પાયવના દયેક દયેક ઝાડને 
અજભાલી જોયુ.ં યંત ુ તેને એ કેલી યીતે જણાયુ ં કે 
અમકુ (ાન અથલા બટુી અથલા પ) દલા, જ્મા ંસધુી 
તેભા ં દશડદુસ્તાનનુ ં શરીરા, ફૃભની ભસ્તગી, મતફેટની 
કસ્તયૂી, ચીનની દાયચીની, તકુાના ફેદાસ્તયના ખવુીમા, 
મભવયનુ ંઅપીણ, મભનનો એરીમો અને આયભીનીમાનો 
બયુક લગેયે જુદી જુદી દલાઓ જે જુદા જુદા અને દૂય 
દૂય દેળભા ં ઉત્ન્ન થામ છે તે ભેલલાભા ં નશં આલે 
ત્મા ંસધુી તૈમાય થઈ ળકળે નશં ? અને તેને કેલી યીતે 
જાણલા ભળ્ય ુ કે આ દલાઓભાનંી કોઈ દલા જો 
એકફીજાની વાથે ભેલલાભા ં નશં આલે તો તે કોઈ 
યીતે પામદો કયી ળકતી નથી ? અથલા તેને એ દલાઓ 
ૈદા થલાની જનમાની ભાદશતી કઈ યીતે ભી ? 

દલાઓ કાઈ એક જ પ્રકાયની નથી શોતી. તે તો જુદી 
જુદી જાતની અને જુદા જુદા યંગોની શોમ છે. જે જુદા 
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જુદા દેળોભા ં ઉત્ન્ન થામ છે. કેટરીક લનસ્મતઓના 
મૂ કાભભા ંઆલે છે, કેટરીકની છાર, કેટરીકના પ, 

કેટરીકનો નીચોડ, કેટરીકનો યવ, કેટરીકનો ગુદંય 
અને કેટરીકનુ ં તેર કેટરીક નીચોલીને કાલલાભા ં
આલે છે, કેટરીક વાલ નીચોલી રેલાભા ં આલે છે, 

કાલલાભા ંઆલતી નથી. એલી યીતે તેનો જુદી જુદી 
યીતે ઉમોગ થામ છે. જુદી જુદી બાાઓભા ં તેભના 
જુદા જુદા નાભ શોમ છે. એક દલા ફીજી મલના કળા 
કાભભા ંઆલી ળકતી નથી. એટરે એક ફીજીની વાથે 
મભશ્રણ કમાા મલના દલા ફનતી નથી. કેટરીક દલાઓ 
પાડી ખાનાય જાનલયો અને વાધાયણ ક્ષીઓના મત્તા 
શોમ છે, આ ફધાની ખામવમત તે શકીભને કેલી યીતે 
જાણલા ભી ? લી જુદા જુદા દેળોની જુદી જુદી 
પ્રજાઓ લચ્ચે ળત્રલુટ શોમ છે. આચાય મલચાય જુદા 
શોમ છે, ઘણા ખયા મલમોભા ં ભતબેદ શોમ છે. 
આવભા ંયધુ્ધ કયે છે, એક ફીજાને કત્ર કયે છે અને 
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કેદ ણ કયી રે છે. આલી કઢંગી ક્સ્થમત શોલા છતા તે 
શકીભને જુદા જુદા દેળોની દલાઓના ગણુ - દો 
તાવલાની કેલી યીતે તક ભી ? શુ ંતભો કશી ળકો 
છો કે એ શકીભ એ ફધા દેળોભા ંપમો શતો ? તે ફધા 
દેળોની ફધી બાાઓ ળીખ્મો શતો ? ફધી દદળાએ 
ગમો શતો ? અને લેૂ તથા મશ્ચભના દેળોભા ંથતી એ 
વલા દલાઓને નીડયતાથી, તદુંયસ્તીની ક્સ્થમતભા ં
તાવ કયી ળક્યો શતો ? શુ ં તે કદી ભાદંો ડમો ન 
શતો ? શભેંળા તદુંયસ્ત જ યહ્યો ? તે કદી શરાકી ન 
ાભતા જીલતો જ યહ્યો ? શભેંળા તેને યસ્તા ભતા જ 
ગમા. કોઈ દશાડો ભલૂ્મો જ નશં ? શભેંળા ખળુી 
આનદંભા ંજ યહ્યો ? કદી કંટાળ્મો નશં ? તે શકીભે જ્મા ં
સધુી એ જુદા જુદા ગણુોની જુદા જુદા યંગોની અને 
જુદા નાભોની દલાઓને ૈદા થલાની ભોવભને, તેભના 
ૈદા થલાની જનમાને ળોધી કાઢી જેલી તે દલાઓ શતી 
તેલી જ તેને વભજી રીધી અને છી દયેક ઝાડની 
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તેના પ ાદંડા અને જડો વશીતનુ ં લણાન કયુા ત્મા ં
સધુી શુ ં તેને ઉરી ફીભાયી અને યસ્તો ભરૂલા 
ઇતમાદીના વજંોગો નડમા ન શતા ? (શુ ં આવ ુ ભોટુ 
કાભ એક જ ભાણવનુ ં શોમ ? અને એક ભાણવ તેને 
ભેરી જજદંગીભા ંએટરી ફધી ળોધખો કયી ળકે છે ? 

ખાવ કયીને જ્માયે દયેક દલાભા ંલીવ લીવ ગણુો અને 
મલળેતા યશરેા છે ત્માયે તે દયેકનો કેલી યીતે અનબુલ 
ભેલી ળકે ?)  

તે શકીભને લૈદક ળાસ્ત્ર યચલા ભાટે, દુમનમાના 
ફધા ઝાડો, લનસ્મતઓ જડીબટુ્ટીઓ અને ાદંડાઓને 
પયી પયી તાવી અનબુલ રીધા મલના છુટકો શતો ? 

આણે ભાની રઈએ છીએ કે તે દયેકે દયેક 
ઝાડ અને તેની જડીબટુ્ટીઓનો અનબુલ ભેલી ળક્યો 
શતો યંત ુતેની ઇંરીમોએ તેને એ કેલી યીતે સચૂવ્યુ ંકે 
આ અમકુ દલા અમકુ કાભની છે ? (કાયણ કે ઇંરીમો 
ખામવમત ગણુ દોને જાણી ળકતી નથી) દયેક ઝાડ 
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જુદી જુદી જાતના શોમ છે. કેટરાકં ભીઠા શોમ છે 
કેટરાકં કડલા કેટરાકં ખાટા કેટરાકં ખાયા. ત્માયે તેણે 
દયેકની ખામવમતનુ ંથૃ્થકયણ કેલી યીતે કયુા ? જો તભે 
એભ કશો તો તે શકીભ ળશયે ળશયે પયતો યહ્યો અને 
રોકોને છૂીને અનબુલ કયતો યહ્યો તો ણ તે જે 
લસ્તનેુ જોઈ ળકતો નથી અને તેની ઇંરીમોભાનંી કોઈ 
ઇંરીમ તેને કાઈં દેખાડી ળકતી નથી, તેનો તે અનબુલ 
કેલી યીતે કયી ળક્યો ? બા જુદી, દેળ જુદો, રોક જુદા, 
પ્રકૃમત જુદી એટલુ ં ફધ ુ જુદાણ ુ શોલા છતા ં અમકુ 
ઝાડની શકીકત અમકુ ભાણવને જ છૂલી એ તેને 
ક્યાથંી જણાયુ ં? (અને જો ભાણવે ફતાવ્યુ ંતો તેણે જે 
કાઈં ફતાવ્ય ુતે ખફૃ ંછે એની તેને કેલી યીતે ખાત્રી થઈ 
?)  

ભાનો કે એભ કયી ળક્યો. યંત ુ તે દલાઓના 
નકુવાનોને અને પામદાઓનો તેભનાભા ં ફીભાયી દૂય 
કયલાની ળક્તતને, અથલા ફીભાયી ન શોમ તો નલી 
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ફીભાયી રાલલાની તાવીયને, તેભનાભા ં યશરેી ઠંડીને 
અથલા ગયભીને, કડલાળને, તેભની નયભીને વખ્તીને 
કેલી યીતે જાણી ળક્યો ? 

જો કશો કે તે એ વલા ફાફતો ોતાના તકા 
અનભુાનથી જાણી ળક્યો તો એ અળક્ય છે. કાયણ કે 
તકા અથલા અનભુાન, ઇડરીમોના ફતાવ્મા છી 
અથલા ભનના સચૂવ્મા છી કયી ળકામ છે. જે લસ્ત ુ
તદ્દન અજાણી શોમ તેના ભાટે અનભુાન થઇ ળકત ુ ં
નથી. અને જો કશ ે કે તે જાતી અનબુલ ઉયથી એ 
વલા ફાફતો જાણી ળક્યો તો એ ણ ખોટંુ ઠયે છે. 
કેભકે જ્માયે તેણે આખુ ં ળાસ્ત્ર યચ્યુ ં ત્માયે તેણે દયેક 
દલાનો અનબુલ રીધો શળે, અનબુલ શરેા ં તેને દલા 
નકુળાન કાયક છે કે નશં અને તેની કળી ખફય ન 
શતી. શલે આલી આવાન ક્સ્થમતભા ંતેણે અનબુલ કયલા 
ભાડંમો. તો તે ભયી જલો જોઇતો શતો. કાયણ કે 
દલાઓભાનંી ધણીખયી દલાઓ ઝેયી શોમ છે. જો એભ 
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કશો કે તે દયેક દયેક ળશયેભા ં ગમો, દયેક પ્રદેળભા ં
ગમો. અને તેભની બાાઓને ળીખ્મો, અને તેભના 
ઉય તે દલાઓ આજભાલી. આજે આનો જીલ રીધો 
તો કારે તેનો જીલ રીધો એભ કશતેો યહ્યો? તો ણ 
જ્મા ંસધુી તે અનેક જીલોનો બોગ ન રે ત્મા ંસધુી કે તે 
એક દલાની ણ યૂી ભાદશતી ભેલી ળકતો નથી. 
અને એલી ક્સ્થમતભા ં તે ળશયેલાાઓ તેની લાતને ન 
ભાનત. કેભકે તે તો જીલ રેતો શતો. 

ભાનો કે રોકોએ તેને મકૂી દીધો, તેની લાતને 
ભાની અને તેને આજભામળ કે અનબુલ કયતા ં યોક્યો 
નશં. યંત ુતેને એ દલાઓ મભશ્રણ કયલાનુ ં કેલી યીતે 
આલડયુ?ં તેને એ દલાઓના પ્રભાણ અને લજન ક્યાથંી 
ભાલભૂ ડમા?ં તેણે કેલી યીતે તેની યતીમો (ભા-
તોર) ફનાલી? 

ભાનો કે તેણે વલે ફાફતો ળોધખોથી જાણી. 
યંત ુ ં કેટરીક દલાઓ એલી છે કે જો તેના લયાળ 
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લખતે લજનભા ં લધી જામ તો લાયનાયને ભયલા ં
સધુી શંચાડે છે, અને જો ઓછી થઇ જામ તો તેની 
કોઇ અવય ન થામ.  

ભાનો કે તેણે આ વલા ફાફતો ણ વંાદન 
કયી લૂા અને મશ્ચભના દેળોભા ંણ થઇ આવ્મો. તેને 
એટલુ ં દીધાાયુ ણ ભળ્યુ ં જેના કાયણે તે દેળ દેળ 
પયી ઝાડ ાન ની ળોધ કયી ળક્યો. યંત ુ તેને 
દલાઓના અવય વભજલાની કેલી યીતે તક ભી? 

જેભકે પાડી ખાનાય જાનલયોના મત્તા, વમરુોભા ં
યશનેાયા જાનલયોના મત્તા લગેયેની તાવીય તેને કેભ 
ભાલભૂ ડી? તભાફૃ ંકશવે ુ ંએ છે કે તે શકીભે વલા સ્થાને 
પયી વલા ળોધખો કયી રીધી. યંત ુ કેટરીક દલાઓ 
એલી છે કે તેભા ંજો જાનલયો ના મત્તા બેલલાભા ંન 
આલે તો તે કળો પામદો કયતી નથી, ત્માયે તેને જભીન 
ઉય યશનેાય શઓુ, શલાભા ં ઊડનાયા ક્ષીઓ, 

ાણીભા ં યશનેાય પ્રાણીઓ એ વલાને તાવી જોમા 
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મલના ચારે તેભ શત ુ?ં તે દયેક જાનલયને ભાયે, અને 
તભાયા કશલેા મજુફ જેલી યીતે તેણે દયેક લનસ્મતની 
ળોધ અને તાવ કયી શતી તેલી યીતે દયેકે દયેક 
પ્રાણીના મત્તાને તાવે એ લગય તેને છુટકો શતો ? 

અને જો તેભ કયત તો આજે પ્રાણીઓ ક્યાથંી ફાકી 
યશતે ? તેના લળંભા ંલધાયો કઇ યીતે થાત ? તે કાઇં 
ઝાડ જેલા ં નથી કે એકને કાી નાખે તો ફીજુ ં ઉગી 
આલે  

ભાની લ્મો કે તેણે દુમનમાના વધા ંપ્રાણીઓને 
જાણ્મા યંત ુ ં તેણે ાણીભા ં યશનેાય પ્રાણીઓની 
શકીકતને કેલી યીતે જાણી? તેણે જેલી યીતે 
લનસ્તીઓને તાવી શતી તેલી યીતે વમરુોભા ં જઇ 
દયેકે દયેક પ્રાણીઓને તાવલા જોઇતા ં શતા, તો શુ ં
એભ કયી ળક્યો શતો ?  

આભાનંી તભને કોઇ લાતની ખફય ન શોમ તો 
કાઇં નશં યંત ુ ં તભાયે એટલુ ં તો ભાનવુ ં જ ડળે કે 
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વમરુના જાનલય વમરુોભાજં યશ ે છે. તો શુ ં તભાયી 
ઇડરીમો અને તભાયી બપુ્ધ્ધ આ વલા લસ્તઓુ ળોધખો 
અને અનબુલથી પ્રાતત થઇ ળકે છે એભ સચૂલે છે  

તેણે કહ્યુ:ં આે તો ભને ગ ૂચંલાડાભા ં નાખ્મો, 
આને શુ ંઉત્તય આલો એ ભને સઝૂત ુ ંનથી. 

ભં કહ્યુ:ં ભં જેટલુ ં લણાન કયુા છે તેના કયતા ં
મલળે સ્ષ્ટ શલે કફૃ ં છુ.ં તભો જાણો છો કે જે 
લનસ્મતઓ અને મત્તાઓની દલા ફનાલલાભા ંઆલે 
છે તેને એકફીજાની વાથે વભપ્રભાણભા ં ભેલલાભા ં
આલે નશં ત્મા ંસધુી દલા તૈમાય થઇ ળકતી નથી. 
તેણે કહ્યુ:ં ખફૃ ંછે. 

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે કશો જોઇએ કે એ શકીભને તે 
દલાઓના પ્રભાણ અને લજન કોણે ફતાવ્મા? તેણે કેલી 
યીતે દયેકના લજન નક્કી કમાા. (જેભકે અમકુ દલા 
આટરી ભાત્રા અથલા અમકુ ગ્રાભ અથલા આઉંવ) 
તભાયો ધધંો લૈદકનો શોલાથી તભે એની ઉીમોગીતાને 
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વશરેાઇથી વભજી ળકો છો દલાના કોઇ મભશ્રણભા ં
અમકુ યંગની ત્તી અથલા પના ચાયવો મભસ્કાર 
(લજનનુ ં એક જાતનુ ં પ્રભાણ) નાખો છો ત્માયે ફીજા 
યંગના દલાભા ં તેના કયતા ંઓછી મભસ્કાર નાખો છો. 
કદી એ કયતા ંલધાયે અને કદી એ કયતા ંઓછા એટરે 
સધુી કે અમકુ પ્રભાણભા ં દલા તૈમાય થઈ જામ છે, 

જ્માયે એ જ દલા અમકુ પ્રભાણભા ંઝાડા થઈ ગએરા 
દયદીને આો છો ત્માયે તેના ઝાડા ફધં થઈ જામ છે. 
અને જ્માયે એ જ દલા કફજીમાતના દયદીને લધ ુ
પ્રભાણભા ં આો છો ત્માયે તેને ઝાડા થામ છે, ત્માયે 
તેની વભજ ળક્તતએ અથલા ઇંરીમોએ આભ કયલાથી 
એલો અમકુ અવય થળે એ કેલી યીતે જાણ્ય ુ? અથલા 
જો કે ીલાભા ં આલતી દલા ગ તયપ નીચે ઉતયી 
ડલા લધાયે વબંલ છે છતા ં તે ગ તયપ નશં 
ઉતયતા ંભાથાના દુ:ખાલાના દયદીને ભાથે ચઢી અવય 
કયળે એવ ુ તેણે ક્યાથંી જાણ્ય ુ ? અને જોકે ીલાભા ં
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આલતી દલા ોતાની ગમતની તેજીના કાયણથી ભગજે 
ચડલા લધાયે વબંલ છે. છતા તે ભગજે નશં ચડતા 
ગના દુ:ખાલાના દયદીને ગે શંચીને પામદો કયળે 
એવ ુતે કેલી યીતે વભજમો. આલી યીતે જે દયેક દલા 
અમકુ અમકુ અલમલોને પામદો શંચાડલા ભાટે 
ીલયાલલાભા ંઆલે છે તે દલા તે જ અલમલને અવય 
કયળે અને ફીજાને અવય નશં કયે એવ ુજ્ઞાન ક્યાથંી 
થયુ ં ? પ્રથભ વલા દલાઓ શોજયીભા ં જામ છે અને 
ત્માથંી લશચંામ છે ત્માયે તે શકીભે કેલી યીતે જાણ્યુ ં કે 
આ દલાનો અવય ભગજ ઉય થળે, શાથ, ગ અને 
કભય ઉય થળે નશં ? શુ ં આ ફધી ફાફતો તેની 
ઇંરીમોએ તેને સચૂલી / ળીખલી ? 

જે દલા ળયીયના ઉયના બાગના દદા  ભાટે છે 
તે નીચે નથી ઊતયતી અને નીચે તયપના બાગના દદા  
ઉય કેભ નથી ચડતી ? તેણે કેલી યીતે જાણ્ય ુકે અમકુ 
દલા કાનને જ પામદો શંચાડળે અને આંખને કાઈં 
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અવય નશં કયે ? અને અમકુ દલા આંખને પામદો કયળે 
અને તેથી કાનભા ંદદા  નશં થામ ? આણે જોઈએ કે 
વઘી દલાઓ જે જે અલમલો ભાટે મકુયા ય છે તે જ 
અલમલો ને પામદો કયે છે તો તેને એ ફધી શકીકત 
કેલી યીતે ભાલભૂ ડી ? દલા ીધા છી કાઈં દેખાતી 
નથી કે તે ક્યા ંક્યા ંજામ છે ? ળયીયનો અંદયનો બાગ 
તો છુો છે, દલાઓ નવોભા ંપયે છે તેના ઉય ભાવં છે 
અને ભાવ ઉય ચાભડી છે. તેને કાન વાબંી ળકતા 
નથી. આંખ જોઈ ળકતી નથી. નાક સુઘંી ળકત ુ ંનથી. 
જીબ ચાખી ળકતી નથી. સ્ળાથી જાણી ળકાત ુ ં નથી. 
(ત્માયે એ કેલી યીતે ભાલભૂ ડયુ ં? અને ફધી લસ્તઓુ 
ઇંરીમો લડે જ જાણલાભા ંઆલે છે એલી ચોક્કવતા ક્યા ં
યશી ?) 

તેણે કહ્યુ ં : આનુ ં કશવે ુવત્મ છે. યંત ુઅભે 
એભ વભજીએ છીએ કે જે શકીભે એ દલા ળોધી છે, અને 
તેને ગોઠલી છે, તે શકીભ જ્માયે કોઈને કાઈં દલા 
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ીલયાલતો અને જો કદાચ તે ભયી જતો ત્માયે તેના 
ેટને ચીયીને જોતો કે ક્યા યસ્તા લડે તે દલાઓ ગઈ 
છે તેને તાવતો તેનો જ્મા ં વગં્રશ થતો તે જનમાને 
ધ્માનભા ંયાખતો. 

ભં કહ્યુ ં: જ્માયે દલાઓ ીલાભા ંઆલે છે, અને 
તે નવોભા ંચારી જામ છે, ત્માયે તે રોશીની વાથે ભી 
એક થઈ જામ છે એ તભે જાણતા નથી ? 

તેણે કહ્યુ ં: ળા ભાટે નથી જાણતો ? 

ભં કહ્યુ ં : તભો જાણતા નથી કે ભાણવ જ્માયે 
ભયણ ાભે છે ત્માયે તેનો શ્વાવ ફધં ડે છે અને ત્માયે 
તેનુ ંરોશી ઠંડુ ડી જાભી જામ છે. 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે તે શકીભે જે દલા ભયનાયને 
ીલયાલી શતી તે દલાને ઘાટંુ રોશી થઈ જલા ફાદ 
(એટરે રોશી જાભી જલા ફાદ) કેલી યીતે ઓખી ? 

શલે તો રોશીની વાથે બી જલાથી તે ઓખી ળકામ 
એલા જુદા યંગની ણ યશી ન શતી ? 
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તેણે કહ્યુ ં: આે ભને ફોરતો ફધં કયી દીધો. 
આે એલી દરીરો કયી છે કે તેનો ઉત્તય ભાયાથી 
આી ળકામ તેભ નથી. 

ભં કહ્યુ ં: ત્માયે કશો જે દલાઓભા ંપામદો છે તે 
દલાઓ ક્યાથંી અને કેલી યીતે જાણલાભા ં આલી ? 

દલાઓ કેલી યીતે મભશ્ર કયલી, ક્યા ંક્યા ં તે થામ છે, 

અમકુની જડો અમકુના ાદંડા રાબદામક છે એ ક્યાથંી 
ળીખ્મા ? અમકુ દલા આટરી ભાત્રા અથલા યતી 
અથલા જલ બાય શળે તો જ પામદો કયળે નશં તો 
નકાભી જળે એ વલાજ્ઞાન કેલી યીતે અને ક્યાથંી થયુ ં? 

તેણે કહ્યુ ં : હુ ં આના એ પ્રશ્નોનો ઉત્તય 
આલા ળક્તતભાન નથી. આે ભને એલા મલમ 
વફંધં ગ ૂચંલાડાભા ં નાખ્મો છે કે ઇંરીમોથી કે 
અનભુાનથી કે વભજથી કે બપુ્ધ્ધથી કે કળાથી તેનુ ં
વભાધાન થઈ ળતત ુ નથી. એટલુ ં તો ભાડમા લગય 
છુટકો જ નથી કે કોઈ ફનાલનાયે - શકીભે એ લૈદક 
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ળાસ્ત્ર યચેલુ ં છે. લૈદક ળાસ્ત્ર ોતાની ભેે ફડયુ ં શોમ 
અથલા કોઈ તેનો અનબુલ અને અજભામળ કયી જુલે 
તે શરેા ં ોતાની ભેે ઉદબવ્યુ ં શોમ એભ ભાની 
ળકાત ુ ંનથી. આ જ પયભાલો કે ત્માયે રોકો દલાઓને 
જેભા ં તેભના ભાટે ગણુ છે કેલી યીતે ળોધી ? તેને 
ળાસ્ત્રનુ ંફૃ કેલી યીતે આતયુ ં? 

ભં કહ્યુ ં : લૈદક ળાસ્ત્રનો ગોઠલનાય કોણ છે. 
કોણે એ જુદી જુદી લનસ્મતઓ જડીબટુ્ટીઓ અને ઝાડ 
ાનને ફનાવ્મા છે. કોણે આ ળયીયને ઘડય ુ છે. કોણે 
નવો ફનાલી છે કે જેભા ંદલાઓ પયે છે ને દયદ સધુી 
શંચે છે, એ તભે વશરેાઈથી વભજી ળકો તે ખાતય 
દરીર ફૃે એક રષ્ટાતં લણાવ ુછુ.ં 

તેણે કહ્યુ ં : જો દરીર રષ્ટાતંથી કશળેો તો હુ ં
જફૃય ભાની રઈળ. 

ભં કહ્યુ ં: ભાણવે એક ભોટી મલળા લાડી લાલી 
શોમ અને તેના યક્ષણ અથે તેની આવાવ ચાયે તયપ 
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બંત ચણી રીધી શોમ, જે લસ્તઓુ લાડીને શાની કતાા 
શોમ તે લસ્તઓુથી તે લાડીને ફચાલી શોમ, ટૂંકભા ં તે 
લાડીના ોણ અને યક્ષણાથે વલા વાભગ્રી તૈમાય કયી 
યાખી શોમ તે ભાણવના વફંધંભા ંહુ ંતભોને છૂુ ંછુ ં કે 
શુ ં તે લાડીભાનંા કોઈ વકૃ્ષ-ઝાડથી અગય તે કઈ 
જનમાએ છે એથી અજાણ્મો શળે ખયો ? (નશં, કાયણ કે 
તેણે એ લાલનાય ભાી ોતે ોતાના શાથે એ લાડીના 
વકૃ્ષ લાલેરા છે ોતાના શાથે ફધા ઝાડ યોતમા છે. 
તેણે જ તેના ોણ અને યક્ષણનો ફદંોફસ્ત કમો છે.) 
લ્મો શલે તે લાડી તૈમાય થઈ ગઈ. તેભાનંા ફધા વકૃ્ષો 
ઉગી નીકળ્મા. પ પાદી રાનમા અને ાક્યા. બાજી 
ારા ોતાની યૂ ફશાયભા ંઆલી ગમા.ં પયતા ંપયતા ં
તભે ણ ત્મા ંજઈ ચડમા. યભણીમ લાડી જોઈને ભન 
રરચાવ્યુ ં ભાી ાવે ગમા અને કોઈ પ અથલા 
બાજી ભાગંી. તભે તેનુ ંનાભ ણ આતયુ ંતો શુ ંતે ભાી 
તભે ભાગેંર પ અથલા બાજી લાડીના જે બાગભા ં
લાલેરી શોમ, તે બાગભા ં છી તે બાગ દૂય શોમ કે 
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ાવે શોમ, વીધો જળે નશં ? (ખયેખય તે રાલી 
આળે) ાછો નશં જ આલે. અને જતી લખતે યસ્તાભા ં
આલતા ફીજા કોઈ વકૃ્ષ કે બાજી ારા તયપ ધ્માન 
આળે નશં.(યંત ુ ભાગેંરા પોની ાવે જઈ 
શંચળે.કેભ ખફૃ ંકે નશં ?) 

તેણે કહ્યુ ં: ફેળક. 
ભં કહ્યુ ં : યંત ુ જો તે ભાી તભાયી ભાગેરી 

લસ્ત ુ ોતે ન રાલી આતા તભને કશ ે કે હુ ં રાલી 
ળકતો નથી. તભે ોતે લાડીભા ંચાલ્મા જાઓ અને જે 
જોઈએ તે રઈ લ્મો તો શુ ંતભો ધાયો છો કે તભે એ 
લસ્ત ુ સધુી વીધા અચકૂ શંચી ળકળો ? ન જભણી 
તયપ જળો ન ડાફી તયપ, ફલ્કે વીધા તભે ભાગેંરા પ 
ાવે શંચીને તેને તોડી રેળો ? 

તેણે કહ્યુ ં: લાડીના ક્યા બાગભા ંતે પ લાલેલ ુ
છે એ જાણતો ન શોલાથી હુ ં કેલી યીતે વીધો ત્મા ં
શંચી ળકુ ? 
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ભં કહ્યુ ં : ત્માયે તભે તભને જોઈત ુ ંપ અથલા 
બાજીની ળોધભા ંઆખી લાડીભા ંયખડો, એક એક ઝાડ 
અને બાજીને તાવતા જાઓ અને જો કદાચ તે લસ્ત ુ
સધુી શંચો તો તભાયે જે પ અથલા બાજી જોઈએ છે 
તે જ એ છે કે નશં તેની તભાયી ઇંરીમો લડે ખાતયી 
કયો એ મલના ત્મા ંસધુી શંચી ળકો નશં, અને કદાચ 
ન ભે તો ાછા આલો. કેભ ખફૃ ંકે નશં ? 

તેણે કહ્યુ ં : ખફૃ ં છે. ભાયાથી તો એ ફને જ 
નશં. કેભકે તે ઝાડ લાડીના ક્યા બાગભા ં લાલલાભા ં
આલેલુ ંછે, ક્યા ંઉનય ુછે અને તેભા ંક્યા પ રાનમા છે 
એ હુ ંજાણતો જ નથી. 

ભં કહ્યુ ં : જ્માયે તભાયી ઇંરીમો એને ફતાલી 
ળકતી નથી ત્માયે તભાયી બપુ્ધ્ધએ તભને જણાલવુ ં
જોઈએ કે જેણે જગતની આ મલળા લાડી કે જે લૂાથી 
મશ્ચભ સધુી પ્રવયેરી છે અને જેભા ંજાત જાતના ઝાડ, 

બાજી, ારા અને જાતજાતની લનસ્મતઓ ઉગેરી છે, 
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લાલેરી છે તેણે (જે શકીભના વફંધંભા ં તભાયી એલી 
ભાડમતા છે કે તેણે લૈદકળાસ્ત્ર આ જડીબટુ્ટીઓ અને 
તેભના સ્થાન (સ્થ) જે લૂા અને મશ્ચભભા ંઆલેરા 
છે તેને અનકુૂ ઘડયુ ં છે) તે શકીભને આ ળાસ્ત્ર 
ળીખલાડેલુ ંશોવુ ંજોએ. (એટરે તભાયે ભાનવુ ંજોઈએ કે 
જેણે આ જગતની લાડી લાલી છે તેણે તે શકીભને 
ળીખલાડેર છે. લશી કે ઇલ્શાભ કે પે્રયણા લડે ખદુાએ 
ભાણવ જાતને વલા મલદ્યાઓ ળીખલાડી છે એભ તે 
શઝયત અશં મવધ્ધ કયે છે.) 

(જો કે શઝયતની વાથે મલલાદભા ં ઉતયનાય 
લૈદની ભાડમતા એલી છે કે લૈદક ળાસ્ત્ર વંણૂા કોઈ એક 
જ શકીભે યચેલ ુ છે. અને તે જ આધાયે શઝયત તેની 
વાથે મલલાદ કયતા ંજામ છે. તે ણ વાપં્રત વભમનો 
અભ્માવી અશં એલી ટીકા કયી ળકે છે કે લૈદક ળાસ્ત્ર 
કાઈં એક જ ભાણવની યચના નથી. તે તો જુદા જુદા 
વભમે જુદા જુદા શકીભોની ળોધોના વગં્રશનુ ં દયણાભ 
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છે. લૈદક ળાસ્ત્ર વભમના સધુાયા વાથે ફધંાયણભા ં
લધતુ ંગયુ ંછે. એક ભાણવે અમકુ શદ સધુી ળોધ કયી, 
તેની ાછ આલનાયો ોતાના અનબુલ અને પ્રમોગો 
લડે તે યચનાભા ંલધાયો કમો, જે તેની વત્મતાને રીધે 
સ્લીકાયલાભા ંઆવ્મો, લી ત્રીજાએ તેભા ંલધ ુમલળેતા 
મકૂી એભ ધીભે ધીભે તેનુ ં ફધંાયણ થયુ ં છે અને શજુ 
દદન પ્રમતદદન લધ ુસધુાયો થતો જામ છે. નલા પ્રમોગો 
નલી ફાફતો દાખર કયતા ંજામ છે. અને એલી યીતે 
દયેક મલદ્યા ખીરતી જામ છે. હુ ં ણ આ ફાફતભા ં
વભંત છુ.ં ણ તેથી શઝયતના ોઇડટ - મદુ્દાને કળી 
શામન શંચતી નથી. શઝયતનો એ મવધ્ધાતં કે વલા 
મલદ્યાઓ ખદુાએ કતાાએ ોતે ળીખલેરી છે એ ખફૃ ંછે. 
બરે મલદ્યાઓ વભમના સધુાયા વાથે વપૃ્ધ્ધ ાભતી 
શોમ ણ ભાણવની ઉત્મત્ત છી નજીકનો વભમ કોઈ 
અજ્ઞાનતાનો શતો એટલુ ંતો આણે ભાનવુ ંજ ડળે. 
આ અજ્ઞાનતાના વભમભા ં ભાણવને શરેીલાય, 
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ધાયલાભા ંઆલેરી કે અણધાયી મશુ્કેરી અથલા જફૃયત 
આલી ડી તેનુ ંમનલાયણ કેભ કયવુ ંએ જ્મા ંસધુી ખદુા 
તયપથી (શારનો કશલેાતો આધમુનક ઇડવાન ખદુાનુ ં
નાભ રેતા ળયભાઈને બરે એભ કશ ેકે કુદયત તયપથી) 
ધામભિક લાણીભા ંકશતેા લશી અથલા ઇલ્શાભ દ્વાયા અને 
વાયી બાાભા ં કશતેા પે્રયણા દ્વાયા ળીખલાડલાભા ં ન 
આવ્યુ ં શોમ ત્મા ં સધુી ભાણવ એ મશુ્કેરીઓ દૂય 
કયલાનો અથલા જફૃયત યૂી કયલાનો કોઈ ઉામ 
ોતાની ભેે ળોધી ળક્યો શોમ તે અળક્ય અને 
અવબંમલત છે. કેભકે ઉયના મલલાદભા ંશઝયત મવધ્ધ 
કયી ગમા છે કે કદી ણ નશં જાણલાભા ં આલેરી 
લસ્તનુી ઇચ્છા કયલી અવબંમલત અને અળક્ય છે. 
ભાણવની ઉત્મત્ત ણ ધાયો કે એક ભાણવને શરેા ં
લશરેા કોઈ યોગ રાગ ુ ડયો આ યોગ દૂય કયલાનુ ં
વાધન (ઔધ) અમકુ લનસ્મતઓભા ં કે 
જડીબટુ્ટીઓભા ં યશલે ુ ં છે, તેભ તેને જ્મા ં સધુી કોઈ 
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તયપથી ળીખલાડલાભા ં કે સચૂલલાભા ં ન આવ્યુ ં શોમ 
ત્મા ં સધુી તે ભાણવનુ ં રક્ષ લનસ્મતઓ કે વાધન 
તયપ દોયાયુ ં શોમ એભ ભાનવુ ં અળક્ય છે. અને આ 
યોગની ળફૃઆતભા ંજો કોઈ તેને ફતાલી ળકયુ ંશોમ તો 
તે ખદુા જ શતો કેભકે તેના મવલામ ફીજુ કોઈ 
ળીખલનાય ન શત ુ ંઅને શઝયતનો બાલાથા છે કે ફધી 
મલદ્યાઓ પ્રથભ ખદુા તપથી જ ળીખલલાભા ંઆલેરી છે. 
અને તેભા ં ફાયીકભા ં ફાયીક મદૃુો એલો છે કે જ્માયે 
જગતભા ં મલદ્યાઓ છે ત્માયે તેનો ળીખલાડનાય કતાા જ 
ઠયે છે. કેભકે કતાા મલના ફીજો કોઈ વંણૂા ખયાણાની 
વાથે ળીખલાડી ળકતો નથી. 

આ ફાફતે લધાયે સ્ષ્ટ કયલા એક દાખરો 
આલો જફૃયી ભાનુ ં છુ.ં એક ભાણવ બાા અથલા 
ણરીમો લાચંલાભા ંઘણો જ પ્રલીણ છે અને પ્રલીણતા 
તેણે ોતાની ભેે કોઈની વશામ મલના પ્રાતત કયી છે. 
એટલુ ંજ નશં ણ તેણે ફીજી ણરીમો ણ મોજી કાઢી 
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છે. યંત ુઆ વલા વપૃ્ધ્ધ તે કોઈ ફીજાની ાવે ણરીની 
ફાયાક્ષયીથી ળીખ્મા લગય કયી ળક્યો નથી. જો કે તે 
ફીજાની ાવે ફાયાક્ષયીથી લધ ુ કાઈં ળીખ્મો ન શતો. 
તેને ફાયાક્ષયી ફીજા ાવેથી ળીખ્મા લગય તો ન જ 
ચાલ્યુ.ં એલી જ યીતે મલદ્યાઓ ગભે તેટરી વપૃ્ધ્ધ 
ાભતી શોમ ભાણવો નલી નલી ળોધો તેભા ં દાખર 
કયતા ંશોમ ણ તે મલદ્યાઓની ફાયાક્ષયી શરેો ભાણવ 
ખદુા તયપથી ળીખેરો શોલો જોઈએ. કાયણ કે તે મલના 
તે આગ ચારી ળકતો નથી. અને શઝયત એ જ 
પયભાલે છે કે મલદ્યાઓનો ળીખલાડનાય ખદુા જ છે. 
મલદ્યાદાન ખદુાની ફક્ષેરી બપુ્ધ્ધથી જ પ્રાતત થામ છે. 
અને તેથી ખયો મળક્ષક એક જ છે. અને એલી યીતે જુદી 
જુદી મલદ્યાઓની શસ્તી તે ખદુાની શસ્તીને લધાયેને 
લધાયે વાણફત કયે છે......ભોમભન. 

નાજી અયજ કયે છે કે જનાફ ભોમભને જે કાઈં 
ખરુાવો કમો તે ફયાફય અને લાજફી છે. જો તભાભ 
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ફાફતો ળીખલનાય અને ફનાલનાય ખદુા ન શોમ તો 
ઇડવાન કંઈ કયી ળકે નશં. એ તભાભ ઠીક ણ જુદી 
જુદી ખામવમતના જુદી જુદી જાતના જુદા જુદા યંગ 
ફૃના ઝાડ કોણે ૈદા ક્યાા ? ખદુાએ ૈદા ક્યાા, જો 
ખદુાએ એલી તાવીય લાા ઝાડ, જડીબટુ્ટી મલ. ૈદા 
ક્યાા ન શોત તો કોઈ દલા કોઈણ યીતે ન ફની ળકત, 

અને તેભા ં ણ ખદુાની શજાયો ભસ્રેશત બયેરી છે કે 
જુદી જુદી ચીજોભા ંજુદી જુદી ખામવમતો આી, કે તેથી 
ખદુાની અનશદ કુદયત વાણફત થામ, ઇડવાનની 
યોઝીના વાધન થામ, કોઈ લાલે, કોઈ બેગુ ં કયે, કોઈ 
ળોધ કયે, કોઈ કાે, કોઈ વાપ કયે, કોઈ કુટે, કોઈ ભેલે 
શજાયો જણનો મનબાલ થામ, તે ભાણરકની અનશદ 
કાયીગયીથી તો એવ ુ જાશયે છે કે દયેક ઇડવાપી તેનો 
ઇકયાય ક્યાા મલના યશ ે જ નશં. જીબ કે તે ફેચાય 
તોરાનો કટકો છે તેભા ં કોઈ ણ કાયીગયી કે વચંા 
જાશયેભા ં દેખાતા નથી. છતા ંએ ભાવના કટકાભા ં કેલી 
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ળક્તત અને કુદયત આી છે  કે ઇડવાન જાત જાતની 
બાાઓ ફોરે છે, ઉભદા ખળુનભુા અલાજો કાઢે છે. 
અને તેભા ંકોઈ જયા ણ ળક નથી અને જે ઇડકાય કયે 
છે તે શૈલાન કયતા ંણ ફદતય અને નારામક છે. 

કેભકે એક એક ચીજ તે ણ નજીલી ચીજ 
રઈને મલચાયે કે આ કેલી યીતે થઈ ? તો તેનો જલાફ 
આળે કે અમકુ ભાણવે ફનાલી, તેણે ક્યાથંી ફનાલી ? 

તો કશળેે કે પરાણા ઝાડના રાકડાથી, ઝાડ કોણે 
ફનાવ્યુ ં ? તો કશળેે કે આોઆ, આોઆ એલી 
યીતનુ ં વયખ ુ અને ફયાફય અને અમકુ પ લાફૄ, 

અમકુ ખામવમતલાફંૄ કેભ થયુ ં છે ? તો તે લખતે 
રાચાયીએ કશવે ુ જ ડળે કે કોઈ ભશાન 
દશકભતલાાએ ોતાની કુદયતે કાભેરાથી ફનાલેર છે, 

ગભે તેટરા પાપંા ભાયે ણ કોઈ યીતે ખદુાનો અને તે 
એક શોલાનો ઇકયાય ક્યાા મલના કોઈ યીતે છુટકો નથી 
જ. તે મલના કોઈ ણ ઠેકાણે તે ક્સ્થય નશં યશી ળકળે, 
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એક છી એક વલાર તેને છૂલાભા ં આલળે અને 
શઝાયો જલાફો આડા અલા આીને છેલટે થાકીને 
એક જનમાએ ઉબો યશીને કશળેે કે અરફત્ત કોઈ ખાણરક 
અને ભાણરક તો શોલો જ જોઈએ.) 

અને એલી યીતે તભે તભાયી બપુ્ધ્ધથી વભજી 
ળકળો કે તેણે જ દલાઓના નાભ, જ્મા ંજ્મા ંતે દલાઓ 
થામ છે તે જનમાઓના નાભ ણ તેણે જ ળીખલાડેર 
છે. કેભકે જેલી યીતે લાડીનો લાલનાય ોતાની લાડી 
ભાશનેી લસ્તઓુ અને તેભના સ્થ જાણતો શતો તેલી 
યીતે આ ભશાન લાડી લાલનાય ણ જાણતો શોલો 
જોઈએ. લી એલી જ યીતે કે જેણે આ જગતની લાડી 
લાલી અને જેણે ફનાલી તે ફીજો કોઈ શોમ અને જેણે 
એ લાડી ભાશનેા ઝાડ ાદંડા અને તેભના ગણુ દો 
અને તેના લજન ભા ળીખલાડમા ંતે ફીજો શોમ એભ 
ભાનવુ ંબપુ્ધ્ધને ફૃચત ુનથી. 

તેણે કહ્યુ ં: આ જે કશો છો તે વત્મ છે. 
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ભં કહ્યુ ં : જો આ ળયીયના તેભા ંયશરેા અલમલો, ભાવં, 

નવો, રોશી લગેયે જે કાઈં ળયીયભા ં છે અને જેભા ં
દલાઓ દોડતી પયે છે અને ભાથા સધુી કે ગ સધુી 
શંચી જામ છે તેનો ૈદા કયનાય કે ફનાલનાય, 

લનસ્મતઓ જડીબટુ્ટીઓ અથાાત લાડીના ૈદા 
કયનાયથી જુદો શોત (જો ભાણવ કોઈ ફીજાનો ૈદા 
કયેર શોત અને લનસ્મતઓ લગેયે ફીજા કોઈની ૈદા 
કયેરી શોત એટરે ભાણવ તથા જગતફૃી લાડીનો ૈદા 
કયનાય જુદા જુદા શોત) તો શુ ંભાણવના ળયીયનો કે જે 
ળયીયને દલાઓની જફૃય ડે છે, ૈદા કયનાય, (ફીજાની 
ૈદા કયેરી) દલાઓના તોર ભાથી યેૂયૂો જાણકાય 
શોત ? અને શુ ંતે જાણતો શોત કે કઈ ત્તી અથલા કઈ 
જડીબટુ્ટી અમકુ યોગને પામદો કયે છે ? નવભા ંકઈ દલા 
અવય કયે છે ? 

તેણે કહ્યુ ં: (જો ફનેંના ૈદા કયનાય જુદા શોમ 
તો) કેલી યીતે જાણી ળકે ? જ્માયે આ ળાસ્ત્ર  (અમકુ 
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યોગનુ ંઔધ છે અને અમકુ દલા ક્યા ંઅવય કયે છે 
એ ફાફત) ઇંરીમો દ્વાયા જાણી ળકાત ુનથી. ત્માયે તે 
તદૃન વભજી નશં ળતત. જો આ ફાફત કોઈ જાણી 
ળકતો શોમ તો એ જ જાણી ળકે છે કે જેણે આ લાડી 
યોી છે અને તે તેભાનંા ઝાડે ઝાડ અને દયેકે દયેક 
બાજી ારાની ખામવમતથી જાણકાય છે. 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે શુ ં આ ફનેં (એક ભાણવોના 
ળયીય, અને ફીજુ લનસ્મતઓ જડીબટુ્ટી) નો ૈદા 
કયનાય એક જ શોલો જોઈએ. અને છે એભ ભાનલાભા ં
કાઈં લાધંો આલે છે ? જો એકે દલાઓ ૈદા કયી શોત 
અને ફીજાએ ભાણવોના ળયીય અને તેની ફીભાયીઓ 
તો દલાઓના ૈદા કયનાયને, ભાણવોના ળયીયોના ક્યા 
યોગના ભાટે કઈ દલા પામદાકાયક છે તે જાણલા ન 
ભત. તેભજ ળયીયોનો ૈદા કયનાય ણ, એ 
જડબટુ્ટીઓભા ંકઈ ક્યા યોગના ભાટે પામદાકાયક છે એ 
જાણી ન ળતત. ણ જો ળયીયોનો અને દલાઓનો ૈદા 
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કયનાય એકજ શોમ તો તે દલાને ોતાની ફનાલેરી 
નવોભા ંનાખી ળકે અને જે યોગને જાણે છે તે યોગ સધુી 
તે દલાને શંચાડી ળકે. તે એ દલાઓની ખામવમત 
ણ જાણતો શળે કે તે ગયભ છે કે ઠંડી છે, કે વખત છે 
કે નયભ છે, અમકુ નસુ્ખાભા ં અમકુ દલા કેટરા 
પ્રભાણભા ં છે, કઈ દલા ભગજને અવય કયે છે, અમકુ 
નસુ્ખાભા ં અમકુ દલા કેટરી છે, કઈ દલા ભગજને 
અવય કયે છે, કઈ દલા ગ તયપ જામ છે, અને કઈ 
દલા એ મવલામ ક્યા ક્યા બાગોભા ંપેરાઈ જામ છે. 

તેણે કહ્યુ ં : ખયેખય જો ળયીયોના લન - 
લાયનુા અને દલાઓના ૈદા કયનાય એક જ ન શોત 
અને જુદા જુદા શોત તો આે જે કાઈં લણાવ્ય ુ તેની 
જાણકાયી કોઈને ન શોત. (ળયીયના ૈદા કયનાયને 
લનસ્મતની ભાદશતી ન શોત અને લનસ્મતના ૈદા 
કયનાયને ળયીયોની અને તેના યોગોની ભાદશતી ન 
શોત.) 
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ભં કહ્યુ ં: ત્માયે જેણે, તે શકીભને (જેના વફંધંભા ં
તભાફૃ કશવે ુશત ુ ંકે તેણે લૈદક ળાસ્ત્ર યચ્ય ુછે તેને) આ 
ફધી ફાફતો ળીખલાડી, લૂા અને મશ્ચભની જુદી જુદી 
લનસ્મતઓ અને જડીબટુ્ટીઓની ભાદશતી આી, અને 
લૈદક ળાસ્ત્ર (ઇલ્ભે મતબ્ફ) ફનાલયાવ્યુ,ં તે જ આ લૂા 
અને મશ્ચભ સધુી પ્રવયેરી લાડીનો ભાણરક છે. તેણે જ 
આ ળયીયો ફનાવ્મા છે, તેણે જ એ શકીભને (કે જે 
ખયેખય કોઈ મગમ્ફય શળે, જેભકે શઝયતે લકુભાન 
અરય્હશસ્વરાભ અથલા શ. દાવદૂ અરય્હશસ્વરાભ) 
દયેક ઝાડના ગણુ - દો, તે ઝાડ કઈ જનમાએ ઉગે છે 
તે ળશયેનુ ંનાભ, તેને મોનમ નવો, પો, તેર, ત્તીઓ, 

રાકડીઓ, છાર, યવ લગેયેનુ ં જ્ઞાન આેલુ ં છે, અને 
એલી યીતે તેણે જ તેના લજન ભા જેલા કે તોરભા 
લગેયે ફતાલેરા છે. ક્યા યોગ ભાટે કઈ દલા પામદા 
કાયક છે એ ણ તેણે જ ળીખલાડેલુ ં છે. અને તેલી 
યીતે તે શ ુખંી અને ઢોય ઢાખંયનો કતાા ફનાલનાય 
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છે, જેભના મત્તાઓભા ંપામદાઓ છે અને તે દલાઓભા ં
બેલલાભા ંઆલે છે. જો તેભનો ૈદા કયનાય - કતાા 
કોઈ ફીજો શોત તો મત્તાભા ંળા ળા પામદા અને ળા ળા 
નકુવાન છે તે કદી જાણી ન ળતત. ક્યુ ં મત્ત ુ
લનસ્મતઓભા ં મભશ્રણ કયલાભા ં આલે છે અને ક્ય ુ
મભશ્રણ કયલાભા ંઆલત ુનથી તે જાણતો ન શોત. યંત ુ
એ વલેનો ૈદા કયનાયો તે એક જે ત્માયે તેભના 
મત્તાઓના પામદાઓ ફતાલી ળક્યો અને તેભના નાભ 
ળીખલાડી ળક્યો. એટરા ભાટે કે તે શકીભ તેને જાણે 
અને જેભા ંપામદો ન શોમ તેને મકૂી દે. અને તેથી જ તે 
શકીભને ક્ય ુપાડી ખાનાય પ્રાણી, ક્ય ુજાનલય, અને ક્ય ુ
ક્ષી પામદો ધયાલે છે અને ક્યા પામદા ધયાલતા નથી 
એની ખફય ડી. જો તે લસ્તઓુનો ૈદા કયનાય - 
કતાા ોતે તે શકીભને ન ળીખલાડત તો તે શકીભને 
જયા ણ ખફય ન ડત. તો આ ઉયથી મવધ્ધ થયુ ં
કે જેને તભે શકીભ કશો છો તે ખયી યીતે નફી અથલા 
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મગમ્ફય શતો, અને જેણે તે તભાયા શકીભને એટરે 
મગમ્ફયને ળીખલાડયુ ં તે આખા આરભનો - આખા 
બ્રહ્માડંનો કતાા ૈદા કયનાય છે.) 

તેણે કહ્યુ ં: વત્મ છે. અશંમા ફધી ઇંરીમો અને 
અનબુલ નકાભા છે. (એટરે આ ફાફતો એલી છે કે 
જ્મા ંસધુી કતાા ોતે એ લાતો ન ળીખલાડે ત્મા ંસધુી 
ભાત્ર ઇંરીમો અને અનબુલ ઉયથી કાઈં જાણી ળકાત ુ
નથી.) 

ભં કહ્યુ ં: જ્માયે તભાયા અંત:કયણે - દદરે અશં 
સધુી વત્મ ભાની રીધ ુત્માયે આલો આણે ફનેં મલચાય 
કયીએ અને વભજીએ કે આ લાડીનો લાલનાય શઓુ 
ક્ષીઓ અને ભાણવોનો ૈદા કયનાય તે એક જ છે 
અને જેણે એ વલા લસ્તઓુ ભાણવના પામદા ભાટે 
ઉત્ન્ન કયી છે. તેણે એ ફધી લસ્તઓુ ફીજાની ૈદા 
કયેરી ભમૂભ (જભીન) ઉય લાલી શોમ, શઓુને જ્માયે 
તે ફીજો ચાશ ે ત્માયે યોકી ળકે એભ આણે શુ ં ભાની 
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ળકીશુ ં ? (શઝયત મવધ્ધ કયે છે કે જ્માયે તભે ભાની 
રીધ ુકે લાડી ઝાડ ાન, શ ુક્ષીઓ અને ભાણવોનો 
ૈદા કયનાય છે ત્માયે તભાયે ણ એ ભાનવુ ંજોઈએ કે 
થૃ્લીનો ૈદા કયનાય ણ તે છે. કાયણ કે તે ફીજાની 
ઝભીન ઉય તે સ્લતતં્રતા અને ખદુ મખુ્તાયીથી જે 
ચાશ ેતે ન કયી ળકે.) 

તેણે કહ્યુ ં : જે ભમૂભ ઉય આ (જગત) લાડી 
લાલલાભા ં આલી છે અને જેભા ં ઝાડ ાન યોલાભા ં
આવ્મ છે તે ભમૂભ તે જભીનનો ભાણરક જેણે એ ફધી 
ચીજો ઉત્ન્ન કયી છે તે જ શોલો જોઈએ અને તેનો જ 
તેના ય ઇખ્તેમાય અને કફજો શોલો જોઈએ. 

ભં કહ્યુ ં: ત્માયે હુ ંવભજુ છુ ંકે આ ભમૂભ ણ એ 
લાડી લાાની જ શળે ?  કાયણ કે એ ફધી લસ્તઓુનો 
એકફીજાની વાથે એલી મનકટનો વફંધં છે ? 

તેણે કહ્યુ ં: ફેળક. 

(શલે શઝયત મવધ્ધ કયે છે કે ાણી ણ તેનુ ં
જ ૈદા કયેલ ુછે.) 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  4 4 9                      V I S I T  U S  

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે તભે જાણતા નથી કે ાણી 
મલના આ (જગત) લાડી તેભા ં જે કાઈં છે તે ફધા 
વશીત જીલતી ન યશી ળકે.) 

તેણે કહ્યુ ં : ન યશી ળકે એ હુ ંળા ભાટે જાણતો 
નથી ? 

ભં કહ્યુ ં : ત્માયે શુ ંતભે એભ વભજો છો કે આ 
લાડીનો ૈદા કયનાય કોઈ જુદો છે અને ાણીને ૈદા 
કયનાય કોઈ ફીજો છે ? તેને ચાશ ેત્માયે યોતલાની અને 
ચાશ ેત્માયે જાયી કયલાની ળક્તત છે. જો આભ શોમ તો 
લાડીલાાના તો બોગ જ ભળ્મા. (જ્માયે લાડીલાાને 
ાણી જોઈએ ત્માયે ાણીલાો તે ન આે. અને જ્માયે 
ન જોઈએ ત્માયે આે તો તેથી તેની લાડી પી ફુરી 
ન ળકે. ણ જ્માયે જગતની લાડી પતી ફુરતી યૂ 
ફશાયભા ંઅને એક મનમભભા ં છે ત્માયે એભ જ મવધ્ધ 
થામ છે કે ાણી લાો અને લાડી લાો જુદો નથી 
ણ એક જ છે.) 
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તેણે કહ્યુ:ં આ લાડીનો-અને તેભા ંજે કાઇં છે તે 
ફધાનો અને આ ઝાડનો ૈદા કયનાય કોઇ જુદો શોમ 
એ ભાની ન ળકામ. તેભજ ાણીનો ૈદા કયનાય 
ભાણરક તેના મવલામ કોઇ શોમ એ ણ ભાની ન ળકામ 
તેથી, ભને તો ખાત્રી છે કે તેજ એનો (ાણીનો) ણ 
કતાા-ૈદા કયનાય છે, વધફંૄ ાણી જેની જભીન અને 
જેના શાડોભાથંી લશ ેછે તેણે જ આ જગત લાડી લાલી 
છે અને તેણે જ લાડીભાશંનેી ફધી ચીજો ૈદા કયી છે. 
કેભકે જો આ ાણી આ લાડીના ભાણરક-કતાા (ખદુાએ 
તઆરા)નુ ં ૈદા કયેલુ ંઅને ભાણરકીનુ ંન શોત તો આ 
લાડી તેભા ંજે કંઇ છે તે ફધા વદશત નાળ ાભી શોત. 
ફધી લસ્તઓુ મનમભવય અને વાયી ક્સ્થમતભા ં યશ ે
એટરા ભાટે તેણે ાણી ફધાથી શરેા ં ૈદા કયુા શળે 
એટરે સધુી હુ ંકહુ ંછુ.ં  

(જુઓ શઝયતે ઇભાભ અરય્હશસ્વરાભની 
મલલાદ કયલાની ખફૂીને તેઓ જે ફાફત ભનાલલા 
ચાશ ેછે તે કેલી ખફૂસયૂતીથી તેને ભનાલે છે ?)  
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ભં કહ્યુ:ં જુઓ આ ાણી જે લશતે ુ ં લશતે ુ ં
(જગતફૃી) લાડીભા ંઆલે છે તે, લાડીને તતૃત કયલા 
ભાટે જેટરા ાણીની જફૃયત શોમ તેના કયતા ં લધાયે 
જથ્થાભા ંજફૃયત ડે ત્માયે ીલયાલી ળકામ ભાટે વગં્રશ 
ન શોમ તો, ાણી મલના જેભ ફધા ભયી જામ તેભ આ 
લાડી નાળ ાભત ?  

તેણે કહ્યુ:ં ફેળક નાળ ાભે. યંત ુ તેનો કોઇ 
યોકનાય ન શોમ અને મનયંતય એભજ ચારતુ ં આવ્યુ ં
શોમ તો ? (એટરે શભેંળાથી કુદયતનો મનમભ જ એલો 
શોમ. અને ાણીને ભયજી મજુફ લશલેયાલનાય કોઇ 
શોમ નશં.)  

ભં કહ્યુ:ં તભે શભણા ંએલો એકયાય કમો છે કે 
ાણીનો ભોટો જથ્થો ન શોમ તો લાડી નાળ ાભે, કેભ 
ખફૃ ંકે નશં? 

તેણે કહ્યુ:ં ફેળક. 

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે તભે શભણા ંએ લાત સ્લીકાયળો 
કે એ વગં્રશ એટરે વમરુનો ૈદા કયનાય એજ છે કે 
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જેણે આ વઘી લાડીને અને તેભા ંજે કાઇં છે તે વલેને 
ૈદા કયેર છે. તેણે જ આ લાડીની નશયેોને ભાટે 
વમરુને વગં્રશ અને ખજાનાફૃ ફનાલેર છે. અને તેભા ં
એટરે વમરુભા ંભાણવોના ભાટે પામદાઓ મકૂ્યા છે. 

તેણે કહ્યુ:ં આે જેલી યીતે ભને ફીજી લાતો 
ભનાલી છે તેલી યીતે આ ણ યેૂયૂી ભનાલો.  

ભં કહ્યુ:ં દુમનમાની જફૃયત અને લયાળથી 
ફચલા ાભેલુ ંાણી વમરુોભા ંલશી જામ છે એ શુ ંતભે 
જાણતા નથી ? 

તેણે કહ્યુ:ં ળા ભાટે નશં?  

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે, જે લખતે ષુ્ક લયવાદ લયવે 
તે લખતે વમરુના ાણીભા ં કાઇં લધાયો થમો શોમ 
અથલા વમરુ જે શદે યશ ેછે તે શદથી કાઇં લધ્મો શોમ 
એવુ ં તભે જોયુ ં છે? અથલા લધાયે ગયભીના કાયણથી 
અને લયવાદ નશં લયવલાથી દુષ્કા ડલાથી વમરુનુ ં
ાણી કદી ઓછુ ંથયુ ંશોમ એવુ ંતભે જોયુ ંછે? 
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તેણે કહ્યુ:ં નશં. 
ભં કહ્યુ:ં ત્માયે આ ાણી અને આ લાડીનો કતાા 

એકજ છે. (લયવાદની) ષુ્કતાના કાયણે લધે નશં 
અને તાણ અછત ના કાયણે ઘટે નશં. એલી તેણે જ 
શદ ફાધંી છે. એવુ ં તભાયી બપુ્ધ્ધ તભને વભજાલતી 
નથી ? ભાયા આ લણાનની દરીર એલી છે કે આ 
વમરુોભા ંલાતો જેલા ભોટા ભોટા ભોજાઓ આલે છે. જો 
કે આ ભોજાઓ યોતલાભા ંઆલે નશં અને તેભને અમકુ 
શદ સધુી જઈ આગ નશં લધલાનો હકુભ શોમ નશં 
તો તેઓ આખી દુમનમાને ઘેયી રે. યંત ુતભે જુઓ છો 
કે જ્મા ંતેભને અટકલાનો હકુભ છે ત્મા ંઅટકી જામ છે. 
અને તેભનો જોળ અને ઉબાય ઓછો થઈ જામ છે. 

તેણે કહ્યુ ં : આે પયભાવ્યુ ં તેભજ થામ છે. ભં 
ણ એલી જ યીતે જોમેલુ.ં આે એલી એલી દરીરો 
લણાલી છે કે હુ ંઇડકાય કયી ળકતો નથી. 

ભં કહ્યુ ં: શજુ હુ ંએલી એલી લાતો કયીળ કે જે 
ઉયથી આ જગતની વાકંના આંકડા કેલા એક ફીજા 
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વાથે જોડાએરા છે તે અને તે વલા એક જ વલાજ્ઞ, વલા 
ળક્તતભાન ભશાન મલધ્લાને ૈદા કયેર છે તે વશજેે 
વભજી ળકળો.  

ફધી જ લાડીઓ અને ફાગ ફગીચા, વાભાડમ 
યીતે નશયેોના ાણીથી તતૃત થતા નથી એ તભે 
જાણતા નથી ? આ દુમનમાભા ં જાત જાતની એલી 
લનસ્મતઓ અક્સ્તત્લ ધયાલે છે અને કેટરાકં એલા 
જગંરી પ્રાણીઓ છે કે જેઓને નદી નાાનુ ં ાણી 
ભતુ ંનથી. યંત ુતેઓને લાદાઓનુ ંાણી ભે છે. 

તેણે કહ્યુ ં: વત્મ છે, એભ જ થામ છે. 
ભં કહ્યુ ં : તો તભાયી બપુ્ધ્ધ અને તભાયી એ 

ઇંરીમોકે જેના વફંધંભા ં તભાયો દાલો શતો કે વલા 
લસ્તઓુ તેભના જ લડે જાણલાભા ંઆલે છે, તભને એભ 
ફતાલતી નથી કે આ લાદા જે, જ્મા ં નશયેો અને 
નદીઓનુ ંાણી શંચત ુનથી. છતા લનસ્મતઓ અને 
ઝાડ ાન ઉગે છે એલા ળશયેો ઉય ાણી રઈને પયે 
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છે, તે લાદા આ જગતની લાડીના ભાણરક મવલામ 
ફીજા કોઈના ફનાલેરા અને ભાણરકીના શોત તો 
લાદાનો ભાણરક જ્માયે ચાશત ત્માયે લાડી લાાને 
ાણી ન આત. અને લાડી લાો ોતાની લાડીના 
અંદય જે કાઈં લાલેલ ુછે તેના વફંધંભા ંશભેંળા બમભા ં
યશતે જે ાણીથી ઝાડ ાન અને લાડીની જજંદગી છે તે 
ાણી કદાચ નશં આે તો લાડી નાળ ાભળે એલી 
શભેંળા તેને ધાસ્તી યહ્યા કયત. 

તેણે કહ્યુ ં : આે જે કાઈં પયભાવ્યુ ંછે તે વાચ ુ
છે. (ખયેખય એલી યીતે વઘી લસ્તઓુનો એકફીજાની 
વાથે મનકટનો વફંધં છે. અને તેથી તે વલા એક જ 
કતાાની ઉત્ન્ન કયેરી લસ્તઓુ છે.) જેણે આ લાડીને, 

જેણે આ થૃ્લીને અને તે ઉયની ફધી સયૃ્ષ્ટને અને 
તેના ભાટે ાણીના વગં્રશ અને ખજાનાને, જુદી જુદી 
જાતના પ ફુરોને ૈદા કયેર છે તે કોઈ ફીજો શોમ 
અને આકાળ અને લાદાઓનો ૈદા કયનાય કોઈ 
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ફીજો શોમ એ અક્કરભા ં ઉતયત ુ ં નથી. ફધાનો ૈદા 
કયનાય એક જ શોલો જોઈએ. કેભકે જ્માયે તે ોતાની 
લાડીને ાણી ીલયાલલા ભાગેં ત્માયે ીલયાલી ળકે. 
પ્રાણીઓ અને લનસ્મતઓને વજીલન યાખલા ઇચ્છે 
ત્માયે ાણી લશલેયાલી અથલા લયવાલી તેભ કયી ળકે. 
યંત ુભને વંણૂા વતંો થામ અને ભાયા ભનની ળકંા 
દૂય થામ એલી કોઈ દરીર લણાલલાભા ં આલે તો હુ ં
લધાયે વદં કફૃ ંછુ.ં 

ભં કહ્યુ:ં ઇડળાઅલ્રાશ, હુ ં તભાયી આ શરીરા 
લડે, તેનો જે વફંધં આ જગતની લાડી વાથે અને 
આકાળી તત્લોની વાથે છે તે લડે શભણા ંવાણફત કયી 
દઉં છુ.ં અને ત્માયે તેભને ખાત્રી થળે કે આ મોજના કોઇ 
ભશાજાણકાય (શકીભ) અને વલાજ્ઞ (અણરભ) કતાાની 
મોજલાભા ંઆલેરી મોજના અને યકુ્તત છે. 

તેણે કહ્યુ:ં ભાયી ળકંા દૂય થામ એલી લાત 
આ આ શરીરા લડે કેલી યીતે કશી ળકો છો?  
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ભં કહ્યુ:ં તેની ઉત્ાદનની ભજબતૂી, તેભા ં
યશરેી મોજના અને યકુ્તત, તેના મૂ અને ડાનો 
વફંધં, એક લસ્તનુો ફીજી લસ્ત ુ ઉય આધાય તભને 
દેખાડીળ અને તેનો આકાળી તત્લો વાથેનો વમંોજન 
વાણફત કયીળ. 

તેણે કહ્યુ:ં જો આ એ પ્રભાણે કયળો તો છી 
ભને ળકંા યશળેે નશં. 

ભં છૂયુ:ં શુ ં તભે જાણતા નથી કે શરીરા 
જભીનભા ં ઉગે છે? તેના મૂીમા એક ભજબતૂ મૂને 
લગેરા શોમ છે? તે મૂનો વફંધં થડની વાથે શોમ 
છે? થડનો વફંધં ડાીઓ વાથે, ડાીઓનો વફંધં 
નાની ડાીઓ વાથે અને તેભા ં ભોતીની જેભ કીમો 
અને ાદંડા ગ ૂથંાએરા શોમ છે ? અને એ ફધાના 
વભગ્ર લસ્ત્ર વભાન ાદંડા શોમ છે? અને એ ફધાનો 
વફંધં એ છામડાની વાથે શોમ છે કે જે તેભને (પ 
અને કીઓ લગેયેને) ભોવભની ગયભી-ઠંડીથી ફચાલે 
છે ? 
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તેણે કહ્યુ:ં શરીરાના વફંધંભા ંતો હુ ં વભજમો 
કે તેની છાર, જડો, ાન અને તેની બંમભા ંઉગલાની 
જનમા લગેયે ફધાનો એક ફીજાની વાથે મનકટનો 
વફંધં છે. અને હુ ં વાક્ષી આ ુછુ ં કે તે ફધાનો ૈદા 
કયનાય એક જ છે. એ લસ્તઓુને ૈદા કયલાભા ં તેના 
મવલામ કોઇનો શાથ નથી. કેભકે તેની ફનાલટ ભજબતૂ 
અને અજોડ-અતટૂ છે. યચનાભા ં એક વયખી અને 
એકજ યકુ્તત રય્ષ્ટગોચય થામ છે.  

ભં કહ્યુ:ં વલા યચના એકજ પ્રકાયે એકજ 
યકુ્તતએ, વલાભા ં એકજ વયખી મોજના, અને અજોડ 
અને ભજબતૂ તદફીય અને ચાતમુાતા નજયો નજય 
દેખાડુ,ં અને એક લસ્તનુો ફીજી લસ્ત ુઉયનો આધાય 
વાણફત કયી દેખાડુ ંતો..... 

તેણે કહ્યુ:ં તો ભને તેની લશદામનમત 
(અલ્રાશની એતતા) ભા ંકાઇં ળકંા યશળેે નશં. 

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે હુ ંજે કાઇં લણાવુ ં તે ધ્માનલૂાક 
વાબંો, તેને વભજો અને મલચાયો. 
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તભાયા આ શરીરાનો વફંધં ભાટીની વાથે છે, 

ભાટીનો વફંધં ગયભી અને ઠંડીની વાથે છે, ગયભી 
અને ઠંડીનો વફંધં શલા (લન)ની વાથે છે, શલાનો 
વફંધં વખત શલાની વાથે છે અને વખત શલાનો 
વફંધં લાદાઓની વાથે છે, લાદાનો વફંધં 
લયવાદથી છે, લયવાદનો વફંધં ૠતઓુ વાથે છે, 

ભોવભનો વફંધં સમૂા ચરં વાથે છે, સમૂા ચરંનો વફંધં 
આકાળની ગમત (ગયદદળ) વાથે છે, અને ખદુ 
આકાળનો વફંધં જભીન અને આકાળ લચ્ચેના અંતય 
વાથે છે એ શુ ં તભે જાણતા નથી? આ ફધી એક 
અદભતૂ યંત ુસ્ષ્ટ અને ખલુ્રી યચના છે. આ યચના 
ભશાચાતમુા, અનુભ યકુ્તત લડે ઉદબલી છે. આ વલા 
આકાળ અને જભીન લચ્ચે આલેરી છે, અને તે 
એકફીજાની વશામ મલના કામભ યશી ળકતા નથી. 
મનમભ એલો છે કે કોઇ લસ્ત ુોતાના મકુયા ય લખતની 
ાછ યશી જતી નથી. અને જો કદાચ ાછ યશી 
જામ તો આ આખુ ંબ્રહ્માડં નાળ ાભે. 
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તેણે કહ્યુ:ં ફેળક (ખદુાની લશદામનમતને 
વાણફત કયનાયી) આ સ્ષ્ટ મનળાનીઓ અને દરીરો 
છે. અતટૂ યચનાભા,ં અને સયૃ્ષ્ટની ફનાલટભા ં ચાતમુા 
અને યકુ્તતના ણચહ્નો પ્રગટેરા છે, એકનો ફીજાની વાથે 
વફંધં મવધ્ધ થામ છે. યંત ુ જેનુ ં લણાન આે છોડી 
દીધુ ંતેનો કોઇ વફંધં મવધ્ધ થામ છે.  તેનો કોઇ વફંધં 
સયૃ્ષ્ટની વાથે ન શોમ તે ળક્ય છે. 

ભં છૂયુ:ં ભં શુ ંછોડી દીધુ ં? 

તેણે કહ્યુ:ં ભાણવ. 

ભં છૂયુ:ં શુ ં તભે જાણતા નથી કે એ (ઉય 
લણાલેરી) ફધી લસ્તઓુનો વફંધં ભાણવની વાથે છે ? 

ભાણવના ભાટે જ એ યકુ્તત ફનાલનાયે સયૃ્ષ્ટભાનંી કોઇ 
લસ્ત ુજો ોતાના મકુયા ય લખતની ાછ યશી જામ તો 
આખુ ં બ્રહ્માડં અને જે કાઇં આ દુમનમાભા ં છે તે ફધુ ં
નાળ ાભે. આ તભાફૃ ં શરીરા જેભા ં તભાયા ધાયલા 
પ્રભાણે ભાણવો ભાટે ધણા પામદાઓ છે, એ ણ નાળ 
ાભે.  
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તેણે કહ્યુ:ં જેલી યીતે આે પ્રથભ ળફૃઆતની 
લાતો ખરુાવાલાય લણાલી તેલી યીતે આજે ણ 
ખરુાવાલાય લણાલા ભશયેફાની કયળો.  

ભં કહ્યુ ં : શરીરા લડે જ મવધ્ધ કયી આ ુછુ ં
અને એવ ુમવધ્ધ કયી આ ુછુ ંકે શભણા તભે એ લાતની 
વાક્ષી આળો કે સયૃ્ષ્ટભાનંી ફધી લસ્તઓુ ભાણવ ભાટે 
જ એક ધોયણે અને મનમભે ચરાલલભા ં આલે છે - 
ભાણવ ભાટે જ ફધી યચના થએરી છે. ખદુાએ 
આકાળને એક ઊંચી છત (જેવુ)ં ફનાલેર છે. જો તેને 
ઊંચ ુફનાલલાભા ંઆવ્યુ ંન શોત તો, સયૃ્ષ્ટના રોકોના 
ભાથાઓની ઉય શોલાથી રોકોને શૈયાન થવુ ં ડત, 
સમૂા નજીક શોલાથી તેભને ફાી નાખત. તેણે રોકો 
ભાટે જ ખયતા તાયાઓ અને ફીજા મવતાયાઓ ૈદા 
ક્યાા છે જે લડે રોકો જભીન અને વમરુના ભાગાનો 
યસ્તો ળોધે છે. (મવુાપયીભા ં એ મવતાયાઓના જ 
કાયણથી લૂા, મશ્ચભ, ઉત્તય અને દણક્ષણ જાણલા ભે 
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છે.) તેણે એલા તાયાઓ ણ ઉત્ન્ન ક્યાા છે કે જે 
ઉયથી જમોમત ળાસ્ત્રનો વાચો દશવાફ ભાલભૂ ડે 
છે. અને તેથી ઇંરીમોનુ ંએ વફંધંભા ંનકામ ુશોવુ ંઅને 
કોઈ કતાા - મળક્ષકનુ ંઅક્સ્તત્લ શોવુ ંવાણફત થામ છે. એ 
મળક્ષકે ોતાના મળષ્મો એટરે ફદંાઓને જમોમત 
ળાસ્ત્ર ળીખલાડય.ુ કાયણ કે એ ળાસ્ત્ર બપુ્ધ્ધથી ણ 
જાણી ળકાત ુ ં નથી. તેભજ ઇંરમોથી ણ જાણી ળકાત ુ ં
નથી. ત્માયે એ મળક્ષકના ળીખલાડમા મલના ક્યાથંી 
ળીખી ળકામ ? અનભુાન ત્મા ં ચારી ળકે તેભ નથી, 
બપુ્ધ્ધ તેના ભાગાદળાન લગય ત્મા ંસધુી શંચી ળકતી 
નથી. કેભકે જેણે તેભને એલા ભશા ચાતમુાથી અને 
અનુભ યકુ્તત લડે ફનાલેર છે તે જ અઝીઝ અને 
જબ્ફાય છે. તેભા ં તેણે એક ણચયાગ (સમૂા) અને 
પ્રકામળત ચરં ફનાલેરો છે. જે આકાળ વમરુભા ંતયતા 
પયે છે. તેઓ ભશાલેગે પયતા યશ ેછે. કમાયેક, તે ફનેંનો 
ઉદમ કયે છે અને કમાયેક અસ્ત કયે છે. તેના જ 
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આધાયે દદલવ, ભદશના અને લાની ગણતયી થામ છે. 
અને તે જ ચાય ભોવભો જેલી કે ઠંડી, ગયભી, લવતં 
અને ાનખયના કાયણફૃ છે. અને ફનેંના કાભોના 
જુદા જુદા વભમ છે. તેભનુ ંમુ યાત અને દદલવ છે. 
તેભાનંો એક ણ જો દુમનમા ય શભેંળા યશતે (એટરે 
જો યાતની યાત જ યશતે અને કદી દદલવ ન ઉગત, 

અથલા જો દદલવનો દદલવ જ યશતે અને કદી યાત ન 
ડત) તો ભાણવ જીલી ન ળતત. તેથી એ લસ્તઓુના 
ભશાજ્ઞાની ૈદા કયનાયે દદલવને પ્રકામળત ફનાવ્મા 
અને યાતને મલશ્રાભ રેલા ભાટે ફનાલી. તેભા ંઠંડી અને 
ગયભી મકૂી (દદલવભા ંગયભી મકૂી અને યાતભા ં ઠંડી) 
જે ફનેં ખામવમતભા ં એક ફીજા મલફૃધ્ધ છે. જો એ 
ફનેંભાથંી એક શભેંળા યશતે તો ઝાડ ન ઉગત, પ 
ઉત્ન્ન ન થાત અને વભગ્ર સયૃ્ષ્ટ નાળ ાભત. કેભકે 
સયૃ્ષ્ટનો વફંધં એ ઝડથી ચારતા લનની વાથે છે 
કે જે ચાયે તયપ પ્રવયરો છે. જ્માયે તે ઠંડો થામ છે 
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ત્માયે શ્વાવભા ંઠંડી શંચાડે છે, જ્માયે તે ગયભ થામ છે 
ત્માયે ળયીયભા ં ોણ કયનાય તત્લો ઉત્ન્ન કયે છે. 
ળયીય અને ખાલા ીલા અને લાયલાની લસ્તઓુથી 
શંચતા નકુવાનને યોકે છે, જ્માયે તેભા ંબીનાળ આલે 
છે. ત્માયે એની પ્રકૃમતભા ંતયી ૈદા કયે છે. જ્માયે સકૂી 
શલા ચારે છે ત્માયે તેની બીનાળને ચવૂી રે છે, તેના જ 
કાયણથી મલખયાએરી લસ્ત ુએકઠી થઈ જામ છે અને 
ઘેયામેર લાદા આકાળના અંતયભા ં આભતેભ છુટ્ટા 
ડી જામ છે. જેલી યીતે તેનો વલાજ્ઞ ફનાલનાયો ચાશ ે
છે તેલી યીતે તેને (લાદને) દયેક બાગભા ં લશચંી 
નાખે છે, ત્માયે તભે જુઓ છો કે તેભાથંી મકુયા ય યોઝી, 
અમકુ લખત સધુી લયવે છે. જો આ મનમશ્ચત લખતે ન 
લયવે તો આખી સયૃ્ષ્ટ અને આ જગતની સયૃ્ષ્ટ નાળ 
ાભે. તેથી ખદુાએ તઆરાએ મનમશ્ચત વભમે લયવાદને 
એ જભીન ઉય લયવાલે છે તે જેના ઉય તેણે ભાણવ 
જાતને ૈદા કયેર છે - જે જભીનને તેણે તેભના ભાટે 
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થાયી અને ોણ કયનાયી ફનાલેરી છે. તેણ ે
જભીનને રોકો વદશત ઉથરી ડલાથી ફચાલેર છે. 
તેના ઉય તેણે શાડોની ભેખો ભાયી છે. અને 
શાડોભાથંી એલા ઝયાઓ લશલેયાવ્મા છે કે જે જભીન 
ઉય લશ ે છે. અને લનસ્મતઓને ઉગાડે છે. જે મલના 
સયૃ્ષ્ટ જીલી ળકતી નથી. તેભજ જગત કામભ યશી 
ળતત ુ નથી, તેભજ ભાણવોની ક્સ્થમત સધુયી ળકતી 
નથી, તેની વાથે વાથે તેણે વમરુો ૈદા ક્યાા છે, જેની 
ભાશં ેરોકો લશાણભા ંફેવી મવુાપયી કયે છે. ધધંા લેાય 
ચારે છે ને તેભાથંી રોકો ળણગાયની લસ્તઓુ (ભોતી) 
કાઢે છે અને શયેે છે અને તાજુ ગોશ્ત કાઢે છે જેને 
ખામ છે. 

આ ઉયથી મવધ્ધ થામ છે કે ખશુ્કી, તયી, 
આકાળ અને થૃ્લી અને જે કાઈં તેની લચ્ચે છે તે 
ફધાનો ૈદા કયનાય એક જ છે જે જીલતો અને કામભ, 

વલાજ્ઞ અને ભશા ડશાણ લાો યચનાય છે. જો એ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  4 6 6                      V I S I T  U S  

લસ્તઓુનો ૈદા કયનાય કોઈ ફીજો શોત તો લસ્તઓુ 
એક ધોયણે અને એક મનમભે ન ચારત, (યંત ુઆણે 
જોઈએ છીએ કે આખ ુ બ્રહ્માડં એક જ ધોયણે એક જ 
મનમભે ચારે છે અને ચારત ુ યશળેે. એટરે તે વલેનો 
ૈદા કયનાય ણ એક જ છે એભ વાણફત થામ છે.) 

લી આકાળનુ ં રષ્ટાતં એ જભીન જેવ ુ છે કે 
જેભાથંી રોકો દાણા, અંગયૂ, તાજી લનસ્મત, ઝૈતનુનુ ં
તેર, ખજૂયોના ઝાડ, રીરાછભ ફગીચાઓ, ભેલો, 
શયીમાી સ્ષ્ટ અને આમોજનલૂાક ફનાલેરી કીમો 
અને પોભા ંભાણવોની, તેભના ળયીયોની, અને તેભના 
ઢોય ઢાખંયની જજદંગી જાનલયોના લા, ઊન લડે 
ઉમોગ ઘયનો વાભાન એક અમકુ લખત સધુી 
ફનાલી રેલાભા ં આલે છે તે. અને તેભનાથી પામદો 
ઉઠાલામ છે. તેની ીઠ ઉય વલાય થામ છે, લગેયે 
ૈદા કયેર છે. અને આ ફધ ુભાણવોની જજંદગી ભાટે 
એલા ઉમોગી છે કે તે લગય ભાણવ જીલી ળકતો 
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નથી. અને તે તેભની ક્સ્થમતને એલા સધુાયનાય છે કે તે 
લગય તેઓ કામભ યશી ળકતા નથી. 

એલી જ યીતે, તભાયે ફીજી લાતોથી અજાણ્મા 
યશવે ુશોમ તો યશજેો, ણ આ ફાફતથી અજાણ્મા ન જ 
યશજેો કે થૃ્લી ઉય ફે પ્રકાયની લસ્તઓુ છે. એક તો 
એ કે જે ૈદા થામ છે. અને ફીજી એ કે જે ઉગે છે. 
(એટરે એક પ્રકાય ભાણવ અને પ્રાણીઓનો છે કે 
તેઓભા ંજડભ ાભલાની પ્રદક્રમા છે અને ફીજો પ્રકાય 
લનસ્મતઓનો છે કે તે બંમભાથંી ઉગી લધે 
છે.)આભાનંો એક ખાનાય છે. (એટરે પ્રાણીઓ) અને 
ફીજો ખોયાક છે (એટરે લનસ્મત) લી જે ફાફત 
લડે તભાયી બપુ્ધ્ધ તભને ફતાલે કે એજ ભાણવોનો 
(અને પ્રાણીઓનો) ૈદા કયનાય છે તે ફાફત 
ભાણવના ળયીયની ફનાલટ તેનાભા ંખાલાની ઇચ્છાનુ ં
શોવુ,ં ખાધેરી લસ્તઓુ ીવામ, છણામ એટરા ભાટે 
તેભા ં દાથાનુ ં શોવુ,ં અને છણાએરો ખોયાક ળયીયના 
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બાગોને શંચી ળકે એટરા ભાટે તેભા ં નવોના યસ્તા 
શોલા અને નકાભો ખોયાક ફશાય પંકી દેલા ભાટે 
આંતયડાનુ ંશોવુ,ં લગેયે છે. (જે સ્ષ્ટ દળાાલે છે કે જેણે 
આ લનસ્મતઓને ઉત્ન્ન કયેર છે તેણે જ એ 
લનસ્મતઓને (પપાદી-ળાકબાજી મલગેયે) ખાલા 
ભાટે ભાણવોને (અને પ્રાણીઓને) ૈદા ક્યાા છે. કેભકે 
ભાણવો અને પ્રાણીઓના ળયીયોની ફનાલટ 
લનસ્મતઓને ખાલારામક અને લનસ્મતઓની 
ફનાલટ ખોયાકભા ં રેલા રામક ફનાલલાભા ં આલેરી 
છે. જો ખાલાભા ંઆલતી લસ્તઓુનો ૈદા કયનાય કોઇ 
ફીજો શોમ (અને પ્રાણીઓ અને ભાણવોનો ૈદા 
કયનાય કોઇ ફીજો શોત) તો ખાલાની ઇચ્છા અને 
જફૃયત ધયાલનાયા આલા ળયીયો તે ફનાલત નશં. 
તેભજ તેની તેના ઉય વત્તા ન શોત. (કેભકે જ્માયે 
ઘાવ ાન ઇત્માદી લનસ્મતઓ ફીજાની ફનાલેરી 
શોત તો તે ોતાની ફનાલેરી ચીજો ફીજાના ં
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ફનાલેરા ંળયીયોને ળા ભાટે ખાલા દેત? અને જો કદાચ 
ળયીયોનો ૈદા કયનાય ફજફયી લૂાક ખલયાલત તો 
તે ફનેં ફનાલનાયાઓભા ં દંગો પવાદ (રડાઇ-ઝઘડા) 
થાત. એક કશતે કે ભાયી ફનાલેરી ચીજો તાયા 
ફનાલેર ળયીયોને ળા ભાટે ખલયાલી? ભાફૃ ં ફનાલેલુ ં
ઘાવ તાયા પ્રાણીઓને ળા ભાટે ચયાલી દીધુ,ં યંત ુ
એભ નથી. એટરે એજ વાણફત થામ છે કે તે ફધાનો 
ૈદા કયનાય એકજ છે. આલી યીતે દયેકે દયેક લસ્તનુો 
એકફીજાની વાથેનો વફંધં, એકનુ ંફીજા ઉય આધાય 
યાખવુ,ં એક મનમભવય અને એકજ ફૃઢીએ ચારવુ ંએક 
કતાા-ખદુાને મવધ્ધ કયે છે.)  

આ વાબંી તેણે કહ્યુ:ં આે આવુ ંલણાન કયુા 
છે કે જેથી આ વલા એકજ ભોદખ્બ્ફય (મોજક) શકીભ, 

ઉચ્ચ કક્ષાના જ્ઞાનનો ભાણરક, રતીપ (સકૂ્ષ્ભ લસ્તનુો 
યચનાય), કદીય (વલા ળક્તતભાન) અને આણરભ (વલા 
જ્ઞાની) કતાાની યચના છે એ કાઇં ણ ળકંા લગય 
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વાણફત થામ છે. શલે હુ ંઇભાન રાવુ ંછુ ંકે કતાા એકજ 
છે. હુ ં તેની તવફીશ અને શમ્દ લખાણ કફૃ ં છુ.ં યંત ુ ં
ભને જીલરેણ ઝેયી દાથોના વફંધંભા ંળકંા યશ ે છે કે 
શુ ંએ ઝેયી દાથો ણ તેણે જ ૈદા ક્યાા છે કે કોઇ 
ફીજાએ? કાયણ કે તે ભાત્ર નકુળાન જ શંચાડે છે. કંઇ 
પામદો કયતા ં નથી? (ખદુાની જાતથી વલા પામદા જ 
પામદા થામ છે, ણ ઝેયી દાથોભા ંનકુળાન છે.) તે 
તેના વફંધંભા ંઆલનાયનો જીલ રે છે. તો કદાચ તે 
ફીજા કોઇના ૈદા કયેરા શોમ? 

ભં કહ્યુ:ં ઝેયી દાથો ણ ખદુા મવલામ 
ફીજાના વજેારા નથી એભ શજુ તભને વભજાયુ ંનથી?  

તેણે કહ્યુ:ં શજુ સધુી ભાયી વભજભા ં એ લાત 
આલી નથી, કેભકે ફધા પ્રાણીઓ તેનાજ ફદંા છે. તે, 

ોતાના ફદંાઓ ભાટે નકુળાન કતાા લસ્તઓુ અને 
દાથો ઉત્ન્ન કયે એ તેની જાતને ળોબતુ ંનથી. 
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ભં કહ્યુ:ં હુ ંતભને એલી લસ્ત ુદેખાડીળ કે જેથી 
તભે એ ફાફત વભજી ળકળો અને તે તભાયા અને તે 
તભાયા આ શરીરા એ લૈદકળાસ્ત્ર દ્વાયા જ વભજાલીળ. 

તેણે કહ્યુ:ં વભજાલો. 
ભં કહ્યુ:ં શુ ં તભે કોઇ એલી લનસ્મતનુ ં નાભ 

જાણો છો કે જે નકુળાન કતાા ન શોમ?  

તેણે કહ્યુ:ં શા.  
ભં કહ્યુ:ં (નકુવાનકતાા નથી એલી લનસ્મત) 

કઇ ?  

તેણે કહ્યુ:ં આ (આણો) ખોયાક. 
ભં કહ્યુ:ં તો શુ ં ખોયાક (જે તભે કહ્યુ ં તેભા ં

નકુળાન નથી?)  

ખાનાયનો યંગ ફદરાતો નથી? ભદંલાડ 
રાલતો નથી? શુ ંએજ ખોયાકના કાયણથી જુઝાભ, કોઢ, 

ફદશઝભી, ઝાડા અને ફીજા ઘણા ં યોગો ઉત્ન્ન થતા ં
નથી?  
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તેણે કહ્યુ:ં શા, એતો થામ છે. 
ભં કહ્યુ:ં ત્માયે તભાયી એ લાત યદ થઇ ગઇ 

તેણે કહ્યુ:ં જીશા-યદ થઇ ગઇ. 
ભં કહ્યુ:ં ત્માયે, જેભા ંકાઇં પામદો ન શોમ એલી 

કોઇ બટુીને તભે જાણો છો?  

તેણે કહ્યુ:ં જી શા. 
ભં કહ્યુ:ં નાભ લ્મો (અશં મૂ સુ્તકભા ંરખાણ 

યશી ગયુ ંછે)  
તેણે કહ્યુ:ં ... (અશં ણ યશી ગએર છે, ણ 

તેણે કોઇ અમકુ બટુીનુ ંનાભ રીધેલુ ંશોવુ ંજોઇએ)  
ભં કહ્યુ:ં તો શુ ંએ બટુી જે દલાઓથી યતતમત્ત, 

કોઢ લગેયે યોગોનો નાળ થામ છે તે દલાઓભા ં
નાખલાભા ં આલતી નથી? એ નાખલાથી યોગ નાળ 
ાભે છે, દદા  દૂય થામ છે, તભો તો એ વાયી યીતે 
જાણતા શોલા જોઇએ કેભકે રાફંા લખતથી રોકોના 
ઇરાજ કયો છો.  
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તેણે કહ્યુ:ં ખફૃ ંછે. 
ભં કહ્યુ:ં જે દલા ફધા ઝેયનો નાળ કયલાભા ં

યાભફાણ અવય ધયાલે છે તે દલાનુ ંનાભ લ્મો, શુ ં તે 
અપીણ નથી?   

તેણે કહ્યુ:ં શા અપીણ ફધી દલાઓની ઉયી 
દલા છે, વા કયડમો શોમ, ઝેયી મલંછીએ અને ભકંોડે 
ડખં ભામો શોમ, કોઇએ ઝેય ખાધુ ંશોમ ત્માયે અપીણની 
જફૃયત છે.  

ભં કહ્યુ:ં ત્માયે શુ ંતભે જાણતા નથી કે અપીણ, 

જે દલાઓ ફાીને બસ્ભ કયલાભા ંઆલે છે તેની વાથે, 

અને ભોટા ંઝેયીરા ંવોના ગોશ્ત ભાવંની વાથે કાલી 
ગાીને ફનાલલાભા ં આલે છે? આલી યીતે જેને તભે 
નકુળાનકતાા કશો છો તેભા ં એલા ભોટા પામદાઓ છે, 

એટરે તે નકુળાનકતાા કેભ કશલેામ? શા જો તેનો 
ઉમોગ ખોટો કયલાભા ંઆલે તો નકુળાન કતાા નીલડે. 
અને ખોયાક ણ અમનમમભત ણે રેલાભા ં આલે તો 
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તેથી નકુળાન થામ, યંત ુલસ્તભુા ંકાઇં નકુળાન નથી. 
આ સ્થે આ દરીરથી શઝયત એ લાદનુ ં કે ખદુા 
‘ખાણરકે ળય’ (બયૂાઈઓ અને નકુળાનોનો ૈદા કયનાય 
છે ખડંન કયે છે અને મવધ્ધ કયે છે કે દુમનમાભા ંવલા 
‘ખૈય ’(બરાઇજ) છે અને ખદુા ખાણરકે ખૈય છે, લી આ 
દરીરને ફાયીકાઇથી જોળો તો તેથી લૂાજડભ લાદનુ ં
ખડંન થામ છે.....ભોમભન.)  

તેણે કહ્યુ:ં આે કહ્યુ ં તે વત્મ છે. જ્મા ં સધુી 
એલી યીતે તૈમાય કયલાભા ંઆલે નશં ત્મા ંસધુી અપીણ 
કોઇ પામદો શંચાડે નશં, ઝેયનો નાળ કયે નશં ભાયી 
તો આ લાત ણ યદ થઇ ગઇ,શલે હુ ંખયા દદરથી કહ ુ
છુ ંકે રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશો લશદહ ૂરાળયીક રહ ૂ(નથી 
કોઇ ભા’બદૂ યંત ુએકજ અલ્રાશ. તે એકજ છે. તેનો 
કોઇ બાણગમો નથી.) હુ ં વાક્ષી આુ ં છુ ં કે તેણે જ 
પ્રાણઘાતક ઝેયી દાથો, ઝેયી કીડાઓ, જાનલયો અને 
વઘા ઝાડાન અને લનસ્મતઓને તેણે જ ૈદા 
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કયેર છે. તેજ તેભને લાલનાય છે, તેજ તેભનો 
ઉગાલનાય છે, તેજ ળયીયોને ૈદા કયનાય, તેજ શલાઓ 
તથા લાદાઓને ચરાલનાયો છે. હુ ંવાક્ષી આ ુછુ ંકે 
ભાણવના ળયીયોભા ંજે યોગો થામ છે તે યોગોનો ૈદા 
કયનાય તેજ છે કે-જેલા ં કે ઝેયી તત્લો ને અલમલો 
શાડકાઓ અને નવોભા ં પયી લે છે. અને તેજ એ 
યોગોનો નાળ કયનાય દલાઓનો ઉત્ન્ન કયનાયો છે. 
ફૃશને ઓખનાયો રોશીની ગમત જાણનાયો છે. (તેજ 
જાણે છે કે) રોશીનો કેટરો બાગ નવોભા ંલશચેામો છે, 

કેભકે તેને અલમલો અને જાડા આલયણોની વાથે 
વફંધં છે. તેજ જાણે છે કે ઠંડી અને ગયભીભા ંકઇ લસ્ત ુ
તેને સધુાયે છે. તેજ દયેકે દયેક અલમલને તેની 
અંદયની ક્સ્થમત વાથે જાણે છે. ખયેખય તેજ છે કે જેણે 
આ મવતાયાઓ અને ગ્રશોને, અને તેના દશવાફને 
ફનાલેર છે. તેજ તેભને જાણે છે. મવતાયાઓ મજુફ 
જેઓ જડભ ાભે છે તેભના શબુ અશબુ શોલાને તેજ 
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ફનાલનાયો છે. અને એની ણ વાક્ષી આ ુછુ ંકે એક 
જ યકુ્તત એકજ મોજના અને એકજ ધોયણ છે. કાઇંણ 
મલયોધતા નથી. અને જે કાઇં આકાળ અને થૃ્લીની 
લચ્ચે છે અને જે કાઇં તે ફનેંની અંદય છે એ ફધાને 
એકફીજાની વાથે વફંધં છે. શલે આ પયભાલો કે 
આે તેના વફંધંભા ં તેજ અવ્લર (શરેો) છે, તેજ 
આખય(છેલ્રો) છે. તેજ રતીપ (સકૂ્ષ્ભ) છે, અને તેજ 
ખફીય (જ્ઞાની) છે એભ ળા ભાટે કહ્યુ ં? 

ભં કહ્યુ ં : તે જ અવ્લર છે. તેનાભા ં કોઈ 
પ્રકાયની કૈપીમત કશતેા ક્સ્થમત નથી. (જેભકે તેનાભા ં
ઠંડી, ગયભી, વખ્તી નયભી જેલી ક્સ્થમત રેળ ભાત્ર 
નથી.) અને તે એલો આખય છે કે તેની કોઈ શદ નથી. 
તેના ‘જેલો’ કોઈ ફીજો નથી. તેણે (ફધી) લસ્તઓુને 
કોઈણ ચીજ મલના (એટરે પ્રકૃમત કે પ્રભાણ) મલના 
ૈદા કયી છે. કાઈં ણ કૈપીમત મલના ૈદા કયેર છે. 
(યંત ુ શાથ ગ શરાવ્મા મલના ૈદા કયેર છે. કોઈ 
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ણ પ્રકાયની તકરીપ ઉાડમા મલના કોઈ ણ જાતનો 
પ્રથભથી મલચાય કે ણચંતન ક્યાા મલના ૈદા કયેર છે. 
જ્માયે તેલો છે કે તેની કોઈ કૈપીમત નથી. ફલ્કે 
કૈપીમત ખફૃ જોતા ૈદા કયેરી લસ્તઓુ ભખ્લકૂભા ંશોમ 
છે (જેભકે જેટરી કૈપીમતો છે, જેલી કે ગયભી, ઠંડી, 
વખતી, નયભી, કડલાળ, ખટાળ, ભીઠાળ, યતાળ, 

ીાળ, રીરાળ લગેયે લગેયે એ ફધી ભખ્લકૂ - ૈદા 
થએર લસ્તઓુની રાક્ષણણકતા છે અને ખાણરક ૈદા 
કયનાયો નથી કાયણકે તે વલાથી શરેા ં છે. એલો 
શરેો કે જેની કોઈ ળફૃઆત નથી. અને તેના જેલો ન 
કોઈ છે ન તેનો કોઈ ફયોફયીમો છે, ન મલયોધી, આંખો 
લડે જોઈ ળકાતો નથી તેને સ્ાળી ળકાત ુનથી. યંત ુ
તે તેની ૈદા કયેરી લસ્તઓુ (ભખ્લકૂાત) દ્વાયા 
ઓખામ છે. એટરે દુમનમાની યચના ઉયથી 
ઓખામ છે. કે આનો કોઈ ૈદા કયનાય શોલો 
જોઈએ.... તફાયક લ તઆરા) 
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તેણે કહ્યુ ં : શલે તેની કુવ્લત (ળક્તત) મલળે વભજાલો. 
તેને તલી (ળક્તતભાન) ળા ભાટે કહ્યો છે ? 

ભં કહ્યુ ં : તે ભા’બદૂને વલા ળક્તતભાન એટરા 
ભાટે કશ ે છે કે તેણે ભોટી યચનાઓ કયી છે. જેલી કે 
જભીન કે તેના ઉય શાડ, યેતી અને ઝાડ છે અને 
તેના ઉય ચૈતડમ સયૃ્ષ્ટ છે. જેલી કે ભાણવો, પ્રાણીઓ, 

લનના વાટા ધયાલનાફૃ લાદ જે ષુ્ક ાણી 
રઈ આકાળના અંતયભા ંઆભ તેભ પયે છે, સમૂા ચરં 
તેભજ તેભની દદવ્મતા અને તેભના પ્રકાળની દદવ્મતા 
જેની શદ સધુી આણી નજય શંચી ળકતી નથી. 
અને ગમતભા ં યશનેાયા તાયાઓ, આકાળનુ ં પયવુ,ં 
આકાળનુ ં જભીનના છત ફૃે શોવુ,ં અપરાકુર 
અપરાકનુ ં ભશા ભોટુ, છતલાફૄ આકાળ જે આણા 
ભાથા ઉય યશલે ુ છે, અને તે ઉયાતં થયાએરી 
જભીન કે જેના ઉય સયૃ્ષ્ટનો ભોટો બાયે ફોજો છે. અને 
તે એટરો ફધો ફોજો શોલા છતા ક્સ્થય યશરેી છે, જયા 
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ણ ડગભગતી નથી. શા, શદાચ તેનો એક ખણુો શારે 
છે (ધયતીકં થામ છે.)  યંત ુ ફીજો એલી જ યીતે 
ક્સ્થય યશ ે છે, કદી એક બાગ ઘવી ડે છે ણ ફીજો 
કામભ યશ ે છે એ ફધ ુ તેણે ૈદા કયેર છે. તે લડે તે 
ોતાની કુદયત દેખાડે છે,અને ોતાના કામો પ્રમત અને 
ોતાની ભાઅયેપત તયપ યસ્તો દેખાડે છે, યશનેભુાઈ કયે 
છે અને તેથી તે “તલી’’ કશલેામો છે. જે કુવ્લતભા ં
સયૃ્ષ્ટભા ંઆણે જોઈએ છે તે ફધી ળક્તતના કાયણથી 
તેને “તલી’’ (વલા ળક્તતભાન) કશલેાભા ં આલતો નથી. 
(કાયણ કે એ કુવ્લત તો ળયીય ઉય આધાય યાખે છે, 

ણ ખદુાએ તઆરાને ળયીય નથી.) જો તેની કુવ્લત 
સયૃ્ષ્ટની કુવ્લત જેલી શોત તો તેથી તશ્ફીશ (વભાનતા 
વયખાણ)ુ ઠયત, અને તેભ કયલાથી તેભા ં લધલાનુ ં
અનભુાન થઈ ળતત, અને જેભા ંલધલાનુ ંઅનભુાન થઈ 
ળકે તે લસ્ત ુ નાક્તવ (અણૂા) શોમ છે, કેભકે નાક્તવ 
લસ્ત ુ જ લધી ળકે છે. અને જે લસ્ત ુ નાક્તવ (ઓછી) 
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શોમ છે તે યૂી (ણૂા) શોતી નથી, ણ તેથી ઉરટી 
ફીજા ઉય આધાય યાખનાય અને મનફા શોમ છે. 
યંત ુ ખદુાએ તઆરા જેવ ુ કોઈ નથી. તે કળા જેલો 
નથી કે એલો છે કે તેલો છે એભ તેના વફંધંભા ં કશી 
ળકાત ુનથી. તેણે આલી ળક્તતળાી લસ્તઓુ ૈદા કયી 
છે. તેથી અભે તેને વલા ળક્તતભાન કહ્યો છે, અને એલી 
જ યીતે અભે તેને ‘અઝીભ’ અને ‘કફીય’ કશીએ છીએ. 
ખદુાએ તઆરાને આ નાભોની વાથે વયખાભણી કયી 
ળકાતી નથી. (એટરે આણે એક ઝાડને ભોટંુ એટરા 
ભાટે કશીએ છીએ કે તે રફંાઈ અને શોાઈભા ંભોટંુ 
શોમ છે, અથલા કોઈ શરેલાનને તેની કુવ્લતના 
કાયણથી આણે ળક્તતળાી કશીએ છીએ એવ ુખદુાએ 
તઆરાના વફંધંભા ંનથી.) 

તેણે કહ્યુ ં: તેણે ોતાને વભીઅ (વબંાનાયો) 
અને ફવીય (જોનાયો) અને આણરભ (જ્ઞાની - 
જાણનાયો) કહ્યો છે, એ વફંધંભા ંઆનો ળો ભત છે ? 
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ભં કહ્યુ ં : ખદુાએ તઆરાના એ નાભો એટરા 
ડમા છે કે તેની વાભે કોઈ આંખે દેખાતી લસ્ત ુછુી 
નથી. જોઈએ તો તે નાની શોમ કે ભોટી શોમ, સકૂ્ષ્ભ 
શોમ કે સ્ષ્ટ શોમ તેની વાભે છુેર નથી, તે આણી 
જેભ આંખો લડે જોતો શોમ એટરા ભાટે અભે તેને 
ફવીય કશતેા નથી. (કાયણ કે તેને આંખો નથી.) 

અભે તેને વભીઅ એટરા ભાટે કશીએ છીએ કે 
કોઈ ત્રણ ભાણવો એક ફીજાની વાથે કાનભા ં છુી 
લાતો કયતા ંનથી ણ તે તેઓભા ંચોથો શોમ છે, તેભજ 
ાચં ભાણવો છુી લાતો કયતા ંનથી, ણ તે તેઓભા ં
છઠ્ઠો શોમ છે. તેભજ એથી ઓછા કે લધતા ં ભાણવો 
લાત કયતા ંનથી ણ તે તેઓની વાથે શોમ છે. તે ગભે 
ત્મા ં શોમ બેદની લાતોને વાબંે છે. ચીકણા થ્થય 
ઉય કીડીના ચારલાનો અલાજ, શલાભા ં ઉડતા 
ક્ષીઓની ાખંોનો અલાજ તે વાબંે છે. તેની આગ 
કોઈ લસ્ત ુ છુી નથી. રોકો જેને આંખ લડે જુલે છે, 
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અથલા ઇંરીમો લડે જાણી ળકે છે અથલા એ ફનેં લડે 
જાણી ન ળકામ તેલી સકૂ્ષ્ભભા ં સકૂ્ષ્ભ કેભ ન શોમ 
તેનાથી છુી નથી, જેલી યીતે રોકો અથલા પ્રાણીઓ 
કાન લડે વાબંે છે તેલી યીતે તે કાન લડે વાબંતો 
શોમ એટરા ભાટે અભે તેને વભીઅ કશતેા નથી, તેને 
કાન નથી એલી જ યીતે તેને આણરભ કશલેાભા ંઆવ્મો. 
કેભકે કોઈ ણ લસ્ત ુતેનાથી છુી નથી. 

આકાળ તેભજ થૃ્લીભાનં ુ ં કોઈ લસ્ત ુ ભૌજૂદ 
શોમ કે ન શોમ અને કદાચ શોત તો કેલી શોમ એ ફધ ુ
તે જાણે છે, રોકો જેલી યીતે જાણી ળકે છે તેલી યીતે તે 
જાણી ળકે છે. એટરા ભાટે અભે તેને “ફવીય’’ કશતેા 
નથી. (રોકોને એભ જાણલા જે ળક્તતની જફૃય શોમ છે 
એલી ળક્તતની જફૃય તેને નથી, તે તો એલી ળક્તત 
મલના ફધ ુજ જાણે છે)... ખયેખય તે ઘણો ભોઅઝઝીઝ 
- ભાનલતં છે કે જેની મવપાતો (ગણુો) જેની જાતથી 
જુદી નથી. (તેની જાત એ જ ગણુ છે) અને જેણે 
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સયુ્ષ્ટના કૃત્મોથી ોતાને ાક પયભાવ્મો છે. (અરીભ, 

વભીઅ, અને ફવીયના) આ અથા છે, જો આભ ન શોમ 
તો તેની અને સયૃ્ષ્ટ લચ્ચે વભાનતા ગણામ, અને 
તેનાભા ંઅને સયૃ્ષ્ટભા ંકાઈં પેય ન યશ,ે તે જ ાક અને 
તેના નાભો મલત્ર (મકુદ્દવ) છે. 

(આ સ્થે શઝયત, એ રોકોની ભાડમતાને યદ 
કયે છે કે જેઓ કશ ે છે કે ખદુા તઆરા, વાબંલાની 
ળક્તતથી વાબંે છે. જોલાની ળક્તતથી જુલે છે. 
સ ૂઘંલાની ળક્તતથી સ ૂઘંે છે, લગેયે લગેયે. અને જેઓ 
ભાને છે કે ખદુા તઆરાની એ મવપતો (ગણુો) તેની 
જાત ઉયાતં છે... શઝયત પયભાલે છે કે તેની જાત એ 
ખાવ મવપતો છે. તેની મવપાતો અને જાત અરગ નથી 
એ વત્મ છે ....ભોમભન) 

તેણે કહ્યુ ં : આે વત્મ પયભાવ્યુ,ં હુ ં વભજી 
ગમો. ણ ભાયો બાલાથા એલો છે કે આ ભને એલી 
યીતે ળીખલાડો કે જેથી હુ ં કોઈને જલાફ આી ળકંુ. 
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ભાટે આ ભને મળક્ષણ આો એટરે હુ ંમાદ કયી રઉં, 

અને કોઈ અલજ્ઞાકાયી, મલયોધી અથલા ળકંાભા ંડેરાને 
જલાફ આી વભજાલી ળકંુ, અથલા કોઈ વત્મ 
ળોધનાયને દરીરફૃે યજૂ કયી ળકંુ, અને જે આના 
ભતને ભતો શોમ તેને કશલેાથી તેના ઈભાનભા ં
લધાયો કયી ળકંુ, આ ભને કશો કે તેણે ોતાને 
‘રતીપ’ ળા ભાટે કહ્યો છે ? એટલુ ંતો હુ ંજાણુ ંછુ ંકે એ 
મવપત (ગણુ) તેણે જે સકૂ્ષ્ભ યચના કયી છે તેના 
કાયણથી છે. ણ હુ ંઆળા યાખ ુછુ ંકે આ મલસ્તાયથી 
લણાન કયી ભને વભજાલો. 

ભં કહ્યુ ં : અભે તેને ‘રતીપ’ એટરા ભાટે કહ્યો 
છે કે તેણે ફાયીકી અને સકૂ્ષ્ભતાની વાથે સયૃ્ષ્ટ યચી છે. 
અને લી એટરા ભાટે કે તે ોતાની ૈદા કયેરી દયેક 
સકૂ્ષ્ભ લસ્તનેુ જાણે છે. જોઈએ તો તે ભચ્છય શોમ કે 
કીડી શોમ અથલા તેના કયતા ં ણ નાના ળયીયલાફૄ 
કાઈં શોમ - એવ ુ નાનુ ં કે જેને આંખ જોઈ ળકે નશં, 
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અને તેના નાના શોલાના કાયણથી, તેના નાક, કાન શળે 
કે નશં એ બપુ્ધ્ધ ણ જાણી ળકે નશં, તેભના નાના 
શોલાના રીધે એભા ંનય ક્ય ુઅને નાયી ક્યુ ંએ જણામ 
નશં, નવ ુફાક ક્ય ુછે અને જૂનો ફા કમો છે (યંત ુ
ખદુાએ તઆરા આ વલા ફાફતોને જાણે છે ભાટે તેને 
રતીપ કહ્યો છે.) 

તો જ્માયે આલા પ્રાણીઓના નાના શોલા છતા 
તેભા ંઆલી ફાયીકી આણે જોઈ, અને આણે જોયુ ંકે 
એલા નશં દેખામ તેલા નાના ળયીયભા ં બપુ્ધ્ધનુ ં એક 
સ્થાન છે, દક્રડા અથે તેભા ંળશલત (કાભલાવના) છે. તે 
ભૌતથી બાગે છે. ોતાના ફચ્ચા ઉય પે્રભ યાખેછે. 
એક ફીજાને ઓખે છે અને જે જે દદયમાઓભા ંછે અને 
જે આકાળભા ં છે અને જે જગંરોભા ં છે અને ભૈદાનોભા ં
છે અને આણી વાથે આણા ઘયોભા ં યશ ે છે, તેઓ 
એકફીજાને ોતાની લાત વભજાલે છે, ોતાની 
ઔરાદને ઓખે છે, તેભની ાવે ખોયાક અને ાણી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

H O M E                         ભાઅ યેપત  -  4 8 6                      V I S I T  U S  

ઉાડી રાલે છે, ત્માયે આણે જાણ્ય ુ કે તેભનો ૈદા 
કયનાય ણ ‘રતીપ’ છે. ળક્તતળાી લસ્તઓુ ૈદા 
કયલાથી આણે જેભ તેને તલી કહ્યો છે તેભ રતીપ 
લસ્તઓુ ૈદા કયલાથી તે “રતીપ’’ કશલેામો છે. 

તેણે કહ્યુ ં : આે જે પયભાવ્યુ ં તે સ્ષ્ટ છે, 

યંત ુજે નાભો ખદુાના છે તે નાભો ભાણવો કેભ યાખે છે 
? 

ભં કહ્યુ ં: ખદુાએ ભાણવોને એ નાભો યાખલાની 
છુટ આેરી છે અને તેભને ફક્ષી આતમા છે. (જુઓ) 
કોઈ ભાણવ કોઈ લસ્તનેુ ‘એક’ (લાદશદ) કશ ે છે, અને 
ખદુાને ણ ‘એક’ કશ ેછે, કોઈને ‘ળક્તતભાન’ (તલી) કશ ે
છે અને ખદુાને ણ ળક્તતભાન કશ ેછે. કોઈને કશ ેછે કે 
પરાણો કાયીગય (વાનેઅ) છે અને ખદુાને ણ કાયીગય 
કશ ે છે કેભકે ખદુા આ સયૃ્ષ્ટની કાયીગયી કયેરી છે. 
કોઈને કશ ેછે કે તે અન્નદાતા (યાણઝક) છે અને ખદુાને 
ણ અન્નદાતા કશ ે છે. કોઈને કશ ે છે કે તે જોનાયો 
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(ફવીય) વાબંનાયો (વભીઅ) અને જાણનાયો 
(આણરભ) છે અને ખદુાને ણ જોનાયો, વાબંનાયો 
અને જાણનાયો કશ ેછે લગેયે લગેયે....... તો જે ભાણવ 
ભાણવને એક કશ ેછે તેનો અથા તેનુ ંનાભ છે, ણ તેના 
જેલો ફીજો ભૌજૂદ શોમ છે, અને ખદુાને જે એક કશ ેછે 
તેનો અથા તેનુ ંનાભ છે. ણ તે એક જેલો ફીજો કોઈ 
શોતો નથી, તેના જેવ ુફીજુ કોઈ છે જ નશં. આલી યીતે 
એકનો અથા એક નથી. અને નાભ, નાભલાા ભાણવને 
ઓખલા ભાટે આણે ફનાલેરા છે. કાયણ કે આણે 
જ્માયે ભાણવને એક (અથલા એકરો) જોઈએ છીએ 
ત્માયે તેને એક કશીએ છીએ, ણ તભે જાણો છો કે 
ભાણવ લસ્તભુા ં (શકીકતભા ં તેના ખયા અથાભા ં એક 
નથી. કેભકે તેને જુદા જુદા અલમલો છે. તેના ળયીયના 
બાગ વયખા અને ફયાફય નથી. તેભા ં ગોશ્ત (ભાવં) 
ઉયાતં રોશી છે, તેભા ં સ્નાયઓુ ઉયાતં શાડકા ં છે, 

નખ ઉયાતં તેને લા છે, તેની વપેદી ઉય તેનાભા ં
કાાણુ ં છે, ભાણવભા ંએટરી ફધી લસ્તઓુ છે તેથી 
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તે ખયા અથાભા ં એક કશલેામ નશં, એક એ તો 
ઓખાણ ભાટે કશલેામ.) અને વઘી સયૃ્ષ્ટની ક્સ્થમત 
છે. ભાણવ ભાત્ર કશલેાભા ંજ એક છે. નાભ અથા અને 
ફનાલટ એ ત્રણેભા ં એક નથી.... યંત ુ ખદુાએ 
તઆરાને એભ કશલેાભા ંઆલે છે તેના એલા અથા થામ 
છે કે તે એલો એક છે કે તેના જેલો ફીજો એકે “એક’’ 

નથી. કેભકે તેનાભા ં (ઉય કશી તેલી) જુદી જુદી 
લસ્તઓુ નથી. 

અને એલી યીતે તે મફુાયક અને ાક અલ્રાશ 
વભીઅ, ફવીય, તલી, અઝીઝ અને શકીભ છે. 
પતઆરલ્રાશો અશવનરુ ખારેકીન, (એટરે તેનાભા ં
તેની મવપાતો તેની જાતથી જુદી નથી, તેની જાત જ 
વાબંલાની જોલાની, મવપાતો છે, અને તેથી તે એ 
નાભોથી ઓખામ છે.) 

તેણે કહ્યુ ં : શલે તેના કૌરને યઉપ, યશીભ 
(દમાલતં) છે, તેની યઝા (ખળુી) ભોશબ્ફત, ગઝફ, 

ક્રોધ અને નાયાજીને વભજાલો. 
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ભં કહ્યુ ં : આણાભા ં જે યશભે (દમા) ઉત્ન્ન 
થામ છે, તેનો અથા ભશયેફાની અને ફણક્ષળ છે. અને 
અલ્રાશ તઆરાની યશભેત - યશભે એને કશ ે છે કે તે 
ોતાના ફદંાઓને વલાફ આે છે. ફદંાની યશભેતના 
ફે અથા છે. એક તો એ કે કોઈ યશભે રામક ભાણવને 
વકંટભા ં જોલાભા ં આલે છે ત્માયે અંત:કયણભા ં યશભે 
આલે છે, ભનભા ંદમા ઉત્ન્ન થામ છે. ફીજો અથા એ કે 
તે વકંટભા ં ડેરા ભાણવને ફણક્ષળ કયલા અને 
ભશયેફાની ક્યાા છી ઉત્ન્ન થામ છે. (એટરે કે એક 
યશભે તો એ છે કે યશભે રામક ભાણવને જોઈને ભનભા ં
ઉત્ન્ન થામ છે, અને ફીજો એ કે તે વકંટને દૂય કયવુ,ં 
ભઝલભૂની ભદદ કયલી, ભખૂ્માને ખાણુ ં ખલયાલવુ,ં 
નલસ્ત્રાને લસ્ત્રો શયેાલલા મલગેયે. શરેી યશભે ભનની 
રાગણી છે, અને ફીજીલાય યશભે તે રાગણીની અવય 
અથલા દયણાભ છે.) કેટરીતલાય કોઈ કશ ેછે કે જુઓ 
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પરાણાના યશભેને તેનો અથા એથી એ કૃત્મ છે કે જે 
તેણે ભનભા ંયશરેી ભશયેફાની અથલા કફૃણંા - દમાની 
રાગણીથી કયુા શોમ છે. 

અને અલ્રાશ તઆરાભા ંઆ ગણુ જે કશલેામ 
છે (જેભકે કશલેામ છે કે અલ્રાશ ે યશભે કમો અથલા 
અલ્રાશ યશીભ (દમાફૄ) છે તે તેના કામોના કાયણથી 
કશલેામ છે કે જે આણે કયીએ છીએ. (જેભકે આણે 
કોઈ ભઝલભૂની ભદદ કયીએ અથલા કોઈ પાડી 
ખાનાયા જાનલયથી કોઈને ફચાલી રઈએ તો કશલેાળે 
કે જુઓ પરાણા ઉય અલ્રાશ ેકેલો યશભે કમો કે તેની 
ભદદે એક ભાણવ ભોકરી આતમો.) .....યંત ુએ યશભે 
જે અંત : કયણભા ંએક રાગણી ફૃે શોમ છે તે ખદુાએ 
તઆરાભા ંનથી, (કેભકે તેને અંત : કયણ નથી, તેભ જ 
તેને અલમલો કે ળયીય છે) જેભકે તેણે ોતાના 
વફંધંભા ંપયભાવ્યુ ંછે, તો ખયેખય તે યશીભ - દમાલતં 
છે, યંત ુભનભા ંજે કફૃણંા ઉત્ન્ન થામ છે અને તે યશભે 
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કશલેામ છે, તેલો નશં, અને ક્રોધ તો આણને ત્માયે 
આલે છે કે જ્માયે આણા સ્લબાલભા ં એક પ્રકાયનો 
પેયપાય થામ છે કદી આ ક્સ્થમતભા ંઆણુ ંળયીય અને 
તેના ફધા અલમલો ધ્રજુે છે, યંગ ફદરાઈ જામ છે. તે 
ફાદ (જેના ઉય ગસુ્વો આવ્મો શોમ) તેને મળક્ષા 
કયીએ છીએ અને તેથી તે ક્રોધ કશલેામ છે. આ ફાફત 
રોકો વાભાડમ યીતે વાયી યીતે જાણે છે. ક્રોધ ફે અથાભા ં
લયામ છે. એક તો એકે ક્રોધ ભનભા ંઉત્ન્ન થામ છે, 

યંત ુઆ ક્રોધ ખદુા તઆરાભા ંનથી. કેભકે તેને ભન 
નથી, અને એલી જ યીતે તેનો યાજીો, નાયાજગી, 
યશભેત લગેયેને અથા છે. તે જ જરીર (બઝુુગા) છે, 

તેના જેલો કોઈ નથી.  
તેણે કહ્યુ ં: ભને તેના ઇયાદા વફંધંી વભજાલો. 

(તેને ‘મયુીદ’ ળા ભાટે કહ્યો છે ?)  

ભં કહ્યુ ં : ફદંાઓના ઇયાદાનો અથા એલો છે કે 
પ્રથભ તે ઇયાદો તેના ભનભા ં આલે છે ને છી તે 
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પ્રભાણે કાભ થામ છે, યંત ુ અલ્રાશ તઆરાના 
ઇયાદાના અથા કાભ કયી દેલાના થામ છે, જ્માયે કોઈ 
લસ્તનેુ કશ ે છે કે ‘થઈ જા’ ત્માયે થઈ જામ છે. તેભા ં
તેને કાઈં તસ્દી ડતી નથી. તેના ઉય તેની કળી 
અવય થતી નથી. (ભાણવને ઇયાદો ક્યાા છી કાભ 
કયલાભા ંળાયીદયક અથલા આધ્માજત્ભક (ફૃશાની) અવય 
થામ છે, થાક રાગે છે, તેવુ ંખદુાએ તઆરા ભાટે નથી. 
તેને કોઈ કાભ શાથ ગથી કયવુ ં ડત ુ નથી. કેભકે 
તેને શાથ ગ નથી. તેનો ઇયાદો એ છે કે તેણે કહ્યુ ંકે 
કૂન (થઈ જા) તો થઈ ગય.ુ તેનુ ં કૃત્મ એ જ ઇયાદો, 
અને ઇયાદો તેનુ ંકૃત્મ છે.) 

તેણે કહ્યુ ં : આે ઘણ ુવયવ લણાન કયુા, અને 
આણો શતે ુયૂો થઈ ગમો. (એટરે ભને એક ખદુાનો 
ભાનનાયો ફનાલી રીધો.) એક બપુ્ધ્ધળાી ભાણવ ભાટે 
આટલુ ં યૂત ુ ં છે... ખદુાનો શકુ્ર છે કે તેણે અભને 
દશદામત કયી ગભુયાશીભાથંી ફશાય કાઢમા, અને તેને 
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તેની ૈદા કયેરી સયૃ્ષ્ટ જેલો ભાનલાથી ફચાલી રીધા, 
અથલા તેની અદભતૂ યચના, ળક્તત અને જાશો 
જરારીભા ં કાઈં ળકંા કયીએ એથી અભને યક્ષણભા ં
યાખ્મા, ખયેખય તે તેના જેલો ફીજો કોઈ શોલાથી, તેના 
વયખો અથલા બાગીદાય અથલા મલયોધી શોલાથી ાક 
છે. તેનો કોઈ બાગીદાય અથલા તેના જેલો ફીજો શોમ 
તે કયતા ં તે લધાયે ભશાન, બઝુુગા છે. (જેભકે ાયવી 
ધભાલાા ભાને છે કે સયૃ્ષ્ટના ફે કતાા છે. એક નયૂ - 
નેકીનો કતાા - મઝદાન અને ફીજો અંધકાય - ફદીનો 
કતાા - અશયીભન નેકીનો કતાા ફદીના કતાાનો મલયોધી 
છે. અને ફદીનો કતાા નેકીના કતાાનો મલયોધી છે, યંત ુ
એ અવબંમલત અને ભશાર છે તે ઉય લાદભા ં મવધ્ધ 
થઈ ગયુ.ં 

અર શમ્દો ણરલ્રાશ ેઅવ્લરન લ આખયેન લ 
ઝાશયેન લ ફાતેનન લશોલ અરા કુલ્ર ેળમઈન કદીય 
લ ફીર શમ્દે જદીય. (વરલાત)  
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