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SKNDFIVE 
  

ામચભોરસ્કમધ 
 

ાનુમ:172 

શ્રીશકુદેલજીરફોલ્મા:--રશ્રીભદરબાગલતનીરકથારવાતર દદલવભામરમકુ્તતરઆનાયીર
છે. 
લતતારઅધધકાયીરશોમરઅનેરશ્રોતારવાલધાનરથઇનેરકથારવામબેરતોરધીયેરધીયેરવમવાયનાર
ધલમોભામરઅરુચચરજાગેરઅનેરયભાત્ભારપ્રત્મેરરુચચરજાગેરછે.રયભાત્ભારપ્રત્મેરપ્રેભબાલર
જાગેરતોરવાતરદદલવભામરમકુ્તતરભેરએલીરઆરકથારછે.રબાગલતનીરકથારવામબળ્મારછીર
મકુ્તતરનરભેરતોરભાનવુમરલૂવચચધિરઅપ્વયારભાયારભનભામરફેઠીરછે.રએટરેરશલેરલૂવચચધિર
અપ્વયાનીરકથારઆલેરછે. 

લૂવચચધિર=રલૂવરજન્ભભામરજેરધલમોરબોગલેરારતેર ચચિભામરયશરેારશોમરએરજરઆર
અપ્વયાનુમર સ્લરૂર છે.ર લાવનાર જીલર અનેર ઇશ્વયનુમર ધભરનર થતામર અટકાલેર છે.ર ભનણુ:મર
સખુદુ:ખર બોગલીર પ્રાયબ્ધનોર નાળર કયેર ણર નવુમર પ્રાયબ્ધર ઊભુમર નર કયે.ર ભનણુ:મરઆર
જન્ભભામરફીજારજન્ભનીરતૈમાયીરકયેરછે.રતેથીરજ્ઞાનીઓરવમવગવદોથીરદૂયરયશરેછે. 
રજ્ઞાનીરયભશમવરઋબદેલજીરઅનેરબાગલતરયભશમવબયતજીરછે. 

જ્ઞાનીરરુુોનેરરાગેરછેરવમવાયનીરપ્રવધૃિરજ્ઞાનરરધનણ:ઠાભામરઅનેરબક્તતભામરફાધકરછે.ર
વમવાયનીરપ્રવધૃિરએકદભરછોડીરદેળોરનદશરણરધલલેકથીરઓછીરકયજો. 
ર જગતભામર જેર કામઇર દેખામર છે,ર તેર ફધુમર ધભથ્માર છેર એર જ્ઞાનીર યભશમવોનીર ધનણ:ઠાર
છે.જગતનેર ધભથ્મારભાનલાથીરલૈયાગ્મરઆલેર છે.રવ મવાયનેરવાચોરભાનલાથીરભોશરથામર
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છે.જગતભામરજેરકામઇર દેખામર છેરતેર ધભથ્માર છેરણરઆરવલવનેરજોનાયોરઆત્ભારસખુરૂર
છે.દૃશ્મર ધલનાળીર પરૂર શોલાથીરજ્ઞાનીર દૃશ્મભામર નજયર યાખતારનથી.રજ્ઞાનીઓર દૃશ્મર
લસ્યભુામરભનનેરજલારદેતારનથી.ણરઆરવલવનોરવાક્ષીરયભાત્ભાભામર દૃષ્ણ:ટનેર ક્સ્થયરકયેર
છે.ર ભનનેર વિારભેર છે,રઆત્ભસ્લરૂભામથી.ર ભનનેર સ્લતમત્રરળક્તતરનથી.રઆત્ભારછૂટર
આેર છેર ત્માયેરભનરારકયેર છે.રઆત્ભારએરભનનોર દૃણ:ટાર છે,રવાક્ષીર છે.રભનનેરાર
કયલાનીર છૂટરઆળોર નદશ.ર ઋબદેલર ભનનેર દૃશ્મભામર જલાર દેતાર નથીરઅનેર ભનનેર
ઇશ્વયભામરક્સ્થયરકયેરછે.રજેથીરભનરઇશ્વયભામરભીરજામરછે.રતેથીરસખુદુ:ખરથતારનથી.ર 

ર જેલીરયીતેર ધનદ્રાભામરભનરયશરેછેરતેવ ુમરજાગ્રતરઅલસ્થાભામરણરયશરેતોરમકુ્તતરછે.ર
ધનદ્રાભામરભનરધનધલિમરફનેરછે.વલવરધલમોભામથીરભનનેરશટાલવુમરડળે. 
ર દૃશ્મભામથીરભનરશટીરજામરછીરતેરદૃણ:ટાભામરભીરજામરછે.રભનનોરઇશ્વયભામરરમરથામર
તોરમકુ્તતરભેરછે. 
રજ્ઞાનીરરુુોનેરવ મવાયરફાધકરથતોરનથી.રજ્ઞાનીરરુુોર સ્લેચ્છાથીરજીલતારનથી,રતેર
અધનચ્છાથીરપ્રાયબ્ધથીરજીલેરછે. 
રરત્માયેરબાગલતરયભશમવોરબગલતરઇચ્છારપ્રાયબ્ધથીરજીલેરછે.રઆરફમનેરધનણ:ઠારએકરજર
છેરણરભાગવરજુદોરજુદોરછે.રજ્ઞાનીરજગતનેરઅવત્મરભાનેરછે.રબાગલતોરજગતનેરવત્મર
ભાનેરછે.ર 

ર જ્ઞાનીરઅનેરબાગલતરયભશમવોનુમરરક્ષ્મરએકરજરછે,રણરવાધનોરજુદારજુદારછે. 
ાનુમ:173 
જ્ઞાનીર યભશમવર જગતનેર ધભથ્મારૂેર જુએર છે.ર બાગલતર યભશમવર જગતનેર લાસદેુલર
સ્લરૂેરજુએરછે.રબાગલતરયભશમવરભાનેરછે. 

રરર   લાસદેુલરવલવધભધતરર(ગીતા.રઅ-7-19ર) 
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ર બાગલતરયભશમવર કશરે છેરજગતર ધભથ્મારનશંરયમતરુ વત્મર છે,રભાયારલાસદેુલર
ભમરછે. 
 

રળમકયસ્લાભીએરજગતનેરધભથ્મારભાન્યુમરછે.રળબ્દભામરથોડોરબેદરછેરણરતત્ત્લભામરબેદર
નથી. 

જગતરઅવત્મરઅનેરવલવનોરદૃણ:ટારઇશ્વયરવત્મરછેરએભરજ્ઞાનીઓરભાનેરછે. 
જગતરબ્રહ્મનુમરજરસ્લરૂરછે,રએભરલૈણ:ણલો-બાગલતોરભાનેરછે.લેદામતનોરધલલતવલાદર

અનેરલૈણ:ણલોનોરદયણાભલાદરછે. 
જ્ઞાનીઓનોરધલલતવલાદરછે.રદૂધનુમરદશંરથામરછે.રણરદશંરએરદૂધરનથી.રબાગલતોર

કશરેછે:--રજગતનુમરજેરઇશ્વયભામથીરદયણાભરથયુમર છે.રતેરદશંરજેભરનશં.રયમતરુવોનાનીર
રગડીનોરદાગીનોરફનાવ્મોરશોમરછે.રવોનાનીરરગડીરશતીરત્માયેરણરવોનુમરઅનેરતેનોર
દાગીનોર ફનાવ્મોર ત્માયેર ણર વોનુમ.ર દાગીનાનાર સલુણવભામર અનેર વોનાનીર રગડીનાર
સલુણવભામરકાઇઇરબેદરનથી.રજગતરએરબ્રહ્મનુમરદયણાભરછે.રતેથીરવત્મરછે. 

ર સતૂજીરવાલધાનરકયેરછે:--રળમકયાચામવરકશરેછેરનાભરૂરધભથ્મારછેરઅનેરફાકીરયશરે
છેરતેર વત્મર છે.રભાટીરવત્મર કશલેામ.રઘડોરવત્મરનશં.રતેર પ્રભાણેર જગતરવત્મરનથી.
 લૈણ:ણલોરકશરેછે:--રબ્રહ્મરૂેરજગતરવત્મરછે.રલૈણ:ણલોરજગતનેરબ્રહ્મરૂરભાનીરજગતનાર
જગતનારપ્રત્મેકરદાથવનેરબ્રહ્મરૂેર ધનશાેર છેરઅનેરજગતનારપ્રત્મેકરદાથવરવાથેરપ્રેભર
કયેરછે.રજ્ઞાનીરરુુોરજગતનેર ધભથ્મારભાનીરજગતનારદાથોરવાથેરપ્રેભરકયતારનથી.ર
તેઓરકેલરઇશ્વયરવાથેરપ્રેભરકયેરછેરઅનેરધલકાયરલાવનાનોરધલનાળરકયેરછે.રજ્ઞાનીરરુુર
કશરેછે:--ર 

ળયીયર ધલણ:ઠાર ભમતૂ્રથીર બયેુમર છે.ર એભર ભાનીર એલાર દેશનોર ભોશર છોડીર જ્ઞાનીર
યભાત્ભાભામરરીનરથામરછે.રત્માયેરલૈણ:ણલોરભાટેરઆખુમરજગતરબ્રહ્મરૂરછે. 
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ર ર વીમાયાભરભમરવફરજ્ગજાની 
ર   રરકયઉંરપ્રનાભરજોયીરજુગરાનીરરર 

જ્ઞાનીનીર નજયર સ્ત્રીર ઉયર ડળેર તોર ભાનળેર કેર શાડચાભનીર તૂીર છે,ર ધલણ:ઠાર
ભમતૂ્રથીર બયેરીર છે.ર તેભામર શુમર ફલ્યુમર છે?ર એભર ભાનીર દૃષ્ણ:ટનેર તેભામથીર શટાલીર
રેળે.લૈણલનીર નજયર સ્ત્રીર ઉયર ડેર તોર તેનેર રાગળેર કેર આર વાક્ષાતર્ રક્ષ્ભીર જેલીર
છે.જ્ઞાનીરયભશમવોનોરભાગવરવાધાયણરગશૃસ્થરભાટેરથોડોરઅઘયોર છે.રલૈણ:ણલોનોરભાગવર
આણારભાટેરસરુબરછે.રજગતરબ્રહ્મરૂરછેરએભરભાનવુમરવશે ુમર છે.રજેર દેખામરછેરતેનરે
ધભથ્મારભાનવ6ુરઅઘરુમર છે.ર ભાનોર કેર સુમદયરસ્ત્રીર છે.ર જ્ઞાનીર કશરે છેર ધલણ:ટામતૂ્રથીરબયેુમર
તૂળુમરછે.રતેભામથીરભનનેરશટાલળે.રવૌન્દમવરકલ્નાભામરછે.રજ્ઞાનીરસ્ત્રીનોરધતયસ્કાયરકયળે.ર
કોઇરસ્ત્રીરજોલાભામરઆલળેરતોરજ્ઞાનીરતેનેરધતયસ્કાયથીરજોળે. 
 

ાનુમ:174 
 

ણરલૈણ:ણલનીર નજયરસ્ત્રીર ઉયરડેર તોર ભાનળેર કેરઆરતોરરક્ષ્ભીદેલીર છે.ર તેભર
ભાનીરધનધલિકાયરથઇરનભનરકયળે.રલૈણ:ણલરસ્ત્રીનેરવદ્રબાલથીરજોળે. 

કોઇર લસ્તનુોર ધતયસ્કાયર કયલાર કયતામર પ્રત્મેકભામર બગલતરબાલર યાખીર ધનધલિકાયરૂેર
લ મદનરકયવુમરવારુમરછે. 
ર ભશાપ્રભજુીરકશરેછે:--રપ્રત્મેકરદાથવરશ્રીકૃૃષણ:ણનોરઅંળરછે,રતેથીરઆરજગતરવત્મરછે. 

ર યમતરુખમડનરભમજનનીરબામજગડભામરડવુમરનશં.રતેથીરયાગદ્વેરઊબારથામરછે. 
રર જ્ઞાનીર યભશમવર જ્ઞાનથીર ઉદેળરઆેર છે,ર જ્માયેર બાગલતર યભશમવર દામાથીર
ઉદેળરઆેરછે.રતેનીરપ્રત્મેકરદામારઉદેળરૂરશોમરછે,રજડબયતનીરજેભ.ર 

ર જ્ઞાનીરયભશમવનોરઆદળવરઋબદેલજીરફતાલેરછે.રબાગલતરયભશમવનોરઆદળવર
બયતજીરફતાલેરછે.ઋબદેલરાગરરજેલારથઇરજગતભામરભ્રભણરકયેરછે.રતેરવલવરવ મગનોર
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ત્માગરકયળે.રબયતજીરવલવભામરઇશ્વયનોરબાલરયાખીરવલવનીરવેલારકયળે.રબયતજીરકશળેે, 
રરરરરરરરરરરરરરરર“ભંરવેલકરવચયાચય,રરૂરસ્લાભીરબગલમત.”ર 

ઋબદેલજીનેરદેશાધ્માવરજરનથી.તેરજ્ઞાનીરયભશમવનોરઆદળવરછે.રઋબદેલજીનીર
કથારપ્રથભરઆલળે.રઋબાલતાયરજ્ઞાનનોરઆદળવરફતાલલારભાટેરછે.ર 

મચભરસ્કમધરએરબાગલતનુમરબ્રાહ્મણરછેરએટરેરકેરબાણ:મરછે,રવ્માખ્મારરૂરછે. 
રરરફીજાર સ્કમધભામરગરુુએરવાધનરઆપ્યુમરતેરછીરજ્ઞાનરઆવ્યુમ,રજ્ઞાનનેરજીલનભામર કેલીર
યીતેરઉતાયવુમરતેરત્રીજારઅનેરચોથારસ્કમધભામરવગવ-ધલવગવરરીરાભામરફતાવ્યુમ. 

ર શલેર પ્રશ્નરએર છેર કેર એર જ્ઞાનનેર ક્સ્થયર કેભર કયવુમ?ર જ્ઞાનનેર ક્સ્થયર કેભર કયવુમ,ર એર
ામચભામર સ્કમધભામર ક્સ્થધતર રીરાભામર ફતાવ્યુમર છે.ર ક્સ્થધતર એટરેર પ્રભનુોર ધલજમ.ર વલવર
વચયાચયરપ્રભનુીરભમાવદાભામરછે.ર 

યીચક્ષતર યાજારઆયમબભામર પ્રશ્નર કયેર છે:--ર ભનરુ ભશાયાજનાર તુ્રર ધપ્રમવ્રતર યાજાનેર
રગ્નરકયલાનીરઇચ્છારનરશતી.રતેભરછતામરતેભણેરરગ્નરકેભરકમાવ?રગશૃસ્થાશ્રભભામરયશલેાર
છતામરતેણેરધવદ્ધિરળીરયીતેરપ્રાપ્તરકયી?રકેલીરયીતેરએનીરશ્રીકૃૃષણ:ણભામરદૃઢરબક્તતરથઇ?ર 

શકુદેલજીરલણવનરકયેરછે:--રશરેયાજન,્રઘયરએરબક્તતભામરફાધકરથામરછે. 
ગશૃસ્થનારઘયભામર ધલભતાર કયલીરડેર છે.રગશૃસ્થરવલવભામર વભબાલર યાખીરળતતોર

નથી.રળત્ર,ુરધભત્ર,રચોય,રળેઠરવલવભામરવભબાલરયાખીરળકતોરનથી. 
રશ્રીકૃૃષણ:ણનોર ગશૃસ્થાશ્રભરએલોર શતોર કેર વલવભામર તેઓર વભબાલર યાખેર છે.શ્રીકૃૃષણ:ણનેર

આંગણેરએકરલખતરદુમોધનરભદદરભામગલારઆવ્મો.રઅગાઉરદુમોધનેરકૃૃષણ:ણનુમરઅભાનર
કયેુમ,ર છતામર નપપટર થઇર ભદદર ભામગલારઆવ્મોર છે.ર વાધાયણરભનણુ:મર કોઇએર ર કયેુમર
અભાનરભરૂળેરનશંરરણરઆંગણેર દુમોધનરઆવ્મોરતોરતેનેરભદદરઆલારશ્રીકૃૃષણ:ણર
તૈમાયરથમારછે.રઅજુ વનરણરભદદરભામગલારઆલેરો.રદુમોધનરકશરેકેરહુ મરશરેોરઆવ્મોર
છુમ.રભાયોરશરેોરભામગલાનોરઅધધકાયરછે.રકૃૃષણ:ણરકશ:ે--હુમરફન્નેનેરભદદરકયીળ.રએકરક્ષભામર
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ભાયીરનાયામણીરવેનારઅનેરએકરક્ષભામર રઅસ્ત્રળસ્ત્રરલગયનોરહુમ.ર દુમોધનેર ધલચાયુ..રઆર
તોરલાતોરકયળે.રભનેરલાતોરકયનાયનીરજરૂયરનથી.રયિુરકયનાયનીરજરૂયરછે.રભામગ્ય ુમર કેર
ભનેરનાયામણી 
ાનુમ:175 
વેનાનીરજરૂયર છે.ર દુમોધનેરવેનારભામગી.રઅજુ વનેરશ્રીકૃૃષણ:ણરભામગ્મા.રઆરપ્રભાણેર દુમોધનર
અનેરઅજુ વનભામરવભબાલરયાખેરછેરતેથીરશ્રીકૃૃષણ:ણારગશૃસ્થાશ્રભીરનથી.રઆદળવરવમન્માવીરછે. 

ર ગશૃસ્થાશ્રભેરનેરબક્તતભામર ધલઘ્નોરઆલેર છે,રતેથીર ધપ્રમવ્રતરયાજાએર ધલચાયુ.,રભાયેર
આરવ્મલશાયરછોડીરદેલોરછે. 
ર યભાથવભામર અબેદબદુ્ધિર અનેર વ્મલશાયભામર બેદબદુ્ધિર યાખલીર ડેર છે.ર વ્મલશાયભામર
બેદબાલરજાગેરછે,રબેદબાલથીરફધારદોરઆલેરછે.રબેદબાલરશોમરતોરકાભરાોધરલગેયેર
ધલકાયોરઆલેરછે.રજ્ઞાનીરરુુોરવલવનેરઅબેદબાલથીરજુએરછે.રવ્મલશાયરઅનેરયભાથવનેર
એકર કયલોર ફહરુ બાયીર છે.બેદબાલથીર વ્મલશાયભામર ધલભતાર અનેર લેયર ઉત્ન્નર થામર
છેતેથીરજ્ઞાનીઓરવલવરપ્રવધૃિરછોડીનેરએકામતભામરબક્તતરકયેરછે. 
ર ઘયભામરબક્તતરથતીરનથી.રઅનેકરપ્રકાયનાર ધલક્ષેરઉાધધરઆલેર છે.રઘયરછોડીનેર
તભેરફધારગમગાદકનાયેરજલાનારનથીરએટરેરકશવે ુમરડેરછેરઘયભામરયશીરબજનરકયો.રજીલર
જ્માયેર પ્રભરુ વાથેરએકરથામર છેર ત્માયેર જરવાક્ષાત્કાયર કયીર ળકેર છે.રએકામતભામર ઇશ્વયનાર
આયાધનથીરઆરળક્યરછે. 
ર ધપ્રમવ્રતરયાજાનેરએલીર ઇચ્છારથઇર કેરએકામતભામર ફેવીર ઇશ્વયનુમરઆયાધનર કયીળ,ર
ત્મામરબ્રહ્માજીરઆવ્મા.રબ્રહ્માજીરકશ:ે--રપ્રાયબ્ધરબોગવ્મારલગયરચારત ુમરનથી.રયભાત્ભાનીર
આજ્ઞાભામરયશીરહુ મરણરપ્રાયબ્ધરરુૂમરકરુમરછુમ.ભનેરણરપ્રવધૃિરકયલાનીરઇચ્છારનથી.રતભનેર
શજુરલનભામરજલાનીરજરૂયરનથી.ફહરુવાલધાનીથીરવ્મલશાયરકયજે.રજેર જજતેષ્ન્દ્રમરછેરતેર
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ઘયભામરયશીનેરણરઇશ્વયનુમરઆયાધનરકયીરળકેરછે.જેરજજતેષ્ન્દ્રમરનથીરતેરલનભામરજામરતોર
ણરપ્રભાદરકયેરછે. 

 બયતરસ્ત્રી-તુ્રલગેયેનોર ત્માગર કયીર લનભામર ગમેરાર ત્મામર ણરતેણેર વ મવાયરઊબોર
કમો.બયતજીરલનભામરભરૂારડયા.રપ્રશરાદરદૈત્મોરલચ્ચેરયશીરઅનેકરપ્રકાયનુમરદુ:ખરવશનર
કયીરઘયભામરબક્તતરકયીરળકેરછે. 
રરરરબગલતરવલવનેર ભાટેર છે.ર ઘયર છોડીર તશ્ચમાવર કયનાયાર ભાટેરઅનેર ઘયભામર યશનેાયર
ભાટે. 
 

જીલરજ્મામરજામરત્મામરતેનીરાછરઆરછરચોયોરડેરારછે:રકાભ,રાોધ,રરોબ,રભોશ,ર
ભદરઅનેરભત્વય.રઆરધલકાયોરાછરાછરઆલેરછે.રઆરધલકાયોનેરલળરનરથઇરઘયભામર
યશરેતોરઘયરફાધકરથત ુમરનથી. 

ગશૃસ્થાશ્રભર એર દકલ્રોર છે.ર પ્રાથભર તેભામર યશીનેર રડવુમર એર ઉિભર છે.ર છર ળત્રઓુર
લનભામર જાલ,ર તોર ણર તભાયીર વાથેરઆલેર છેર અનેર જલેર છે.ર છર ળત્રઓુરએટરેર છર
ધલકાયોનેરજીતલાનારછે.રકાભ,રાોધ,રરોબ,રભોશ,રભદરઅનેરભત્વયનેરજીતલાનારછે.રઆર
છરળત્રઓુરજેણેરજીત્મારછેરએરગશૃસ્થાશ્રભભામરયશ,ેરતોરણરતેરલનભામરયહ્યારવયખુમરજરછે.ર
ગશૃસ્થાશ્રભભામરયશીરઆરછરધલકાયોનેરદફાલલારવયરછે. 

રસખુીર થવુમર શોમર તોર તભાયીર ઉંભયનાર ચારીવભામર લે—ચારીવેર ચારલાર રાગોર
એટરેરકેરવ મવાયનેરધીયેરધીયેરવમકેરલારરાગોરઅનેરએકાલનેરલનભામરજાલ. 
ર બ્રહ્માજીરધપ્રમવ્રતયાજાનેરકશરે છે:--રતભેરરગ્નરકયો,રરગ્નરકમાવરલગયરઆરધલકાયર
લાવનાનોરનાળરથઇરળકતોરનથી.રથોડારલખતરવમવાયસખુરબોગલીરતેરછીરયભાત્ભાનુમર
આયાધનરકયજો.ર 
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ાનુમ:176 
ર વ્મલશાયરકયોરણરએલીરયીતેર કયોર કેરનુર્જન્ભનુમરફીજાયોણરનરથામ.યાગદ્વેર
લગયરકયેરોરવ્મલશાયરભનણુ:મનેરમકુ્તતરઅાલે. 

રજીલનમતુતર રુુર ળયીયર યનાર અચબભાનથીર યદશતર થામર છે.ર અનેર લાવનાઓર
ણરયાખતોરનથી.રતેથીરતેનેરપયીથીરફીજોરદેશરભતોરનથી.ર 

ર ધપ્રમવ્રતનેરએલીરયીતેરઆજ્ઞારકયી.રધપ્રમવ્રતેરરગ્નરકમાવ.રતેનારઘયેરઅનેકરફાકોર
થમારછે.રતેનારછીરઆગ્નીધ્રરગાદીરઉયરઆવ્મા.રતેરલનભામરતરકયલારગમા.રતેભનાર
તભામર લૂવનીર લાવનાર લૂવચચધિર ધલઘ્નર કયલાર આલી.ર ચચિભામર યશરેીર લૂવજન્ભનીર
લાવનારએરલૂવચચધિરછે.રબોગલેરારધલમરસખુનુમરસ્ભયણરભનભામરયશરેીરસકૂ્ષ્ભરલાવનાર
એર જર લૂવચચધિર છે.લૂવનીર લાવનાર જરદીર છૂટતીર નથી.ર ઇષ્ન્દ્રમોનેર જેર સખુરએકલાયર
આપ્યુમરતેરસખુરપયીથીરભામગળે.રએલીરલાવનારજાગેરત્માયેરભનનેરવભજાલજો.રઆજરસધુીર
કેટુમરખાધુમ?રતપૃ્પ્તરથઇરછે?રધલમોભામરજ્મામરસધુીરઆકવણરછેરત્મામરસધુીરધલમેચ્છાનોર
નાળર થતોર નથી.ર ણર ધલમોનુમર આકવણર નર યશરે તોર ધલમેચ્છાનોર ધલનાળર થામ.ર
વમવાયનારધલમોરજ્મામરસધુીરગભેરછેરત્મામરસધુીરઆરજીલરજ્ઞાનરબક્તતભામરઆગરલધીર
ળકતોર નથી.ર લૂવચચધિર ફધાનેર જલેર છે.ર લૂવચચધિર એટરેર લૂવનાર વમસ્કાયો.ર ધનવધૃિર
રઇનેર ફેવેર છતામર લૂવનીર લાવનાનુમર સ્ભયણર થામર એર લૂવચચધિ.ર આગ્નીધ્રર યાજાર
લૂવચચધિભામરપવામારછે. 

આગ્નીધ્રનેર ઘેયર થમાર નાચબ.ર નાચબનાર ઘેયર ઋબદેલર તુ્રરૂેર પ્રગટર થમા.ર
ઋબદેલજીરલાયમલાયરઉદેળરકયેરછે:રભાનલરજીલનરબોગરભાટેરનથી.રતરકયલારભાટેર
છે.રતરકયોરઅનેરવલવભામરઇશ્વયનેરધનશાો.રભાનલરળયીયરધલમસખુોભામરલડેપીરનમખળોર
નદશ. 
ર જ્ઞાનીરયભશમવોએરજગતભામરકેલીરયીતેરયશવે ુમરજોઇએરતેરફતાલલારઋબદેલજીએર
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વલવરવમગનોરત્માગરકમો.નગ્નરઅલસ્થાભામરપયેરછે.રઊબારઊબારખામરછે.રફદનીરજેભર
બાજીરઆયોગેરછે.રકોઇરભાયરભાયેરતોરભાનેરળયીયનેરભાયરડેરછે.રહુ મરળયીયથીરજુદોરછુમ.રહુ મર
બ્રહ્મધનણ:ઠરછુમ.રળયીયથીરઆત્ભારજુદોરછેરતેરજાણેરછેરવલવ,રણરઅનબુલેરછેરકોઇક. 

ર નાચમેયભામરકાચરી-કોરુમરએકરનથીરછતામરનાચમેયભામરજ્મામરસધુીરાણીરછેરત્મામર
સધુીર કાચરીર કોયાનેર છોડતીર નથી.ર તેભર ભનણુ:મભામર જ્મામસધુીર ધલમર યવર છે,ર
ધલમાવક્તતર છેર ત્મામર સધુીર ળયીયર અનેરઆત્ભાર જુદાર છેર તેનોર અનબુલર થતોર નથી.ર
કાચરીરએરળયીયર છે.ર કોરુમરએરઆત્ભાર છે.ર કાચરીથીર કોરુમરઅરગરકયવુમર કઠણર છે.ર
તેભામરાણીરશળેર ત્મામરસધુીરકાચરીરકોયાનેરછોડળેરનદશ.રતેભરવમવાયનીરકોઇરલસ્તભુામર
સ્નેશરશોમરત્મામરસધુીરળયીયથીરઆત્ભારજુદોરછેરએભરરાગત ુમરનથી.રળયીયથીરઆત્ભારજુદોર
છેરએભરદેખાત ુમરનથી. 
ર ળયીયનેરચ ૂમથલાથીરઆનમદરઆલલાનોરનથી.રઆત્ભારઆનમદરૂરછે.ર 

ાનુમ:177ર 
રનાભરૂનોરભોશરછૂટતોરનથી,ર ત્મામરસધુીરઆત્ભારળયીયથીરઅરગરછેરએભરદેખાત ુમર

નથી.ર ઊરટુમર દેશાધ્માવર લધેર છે.ર વ મવાયનાર જડર દાથોર વાથેર અધતર સ્નેશર કયલાથીર
જડાધ્માવરણરલધેરછે. 

રબ્રહ્મજ્ઞાનર લૈયાગ્મર લગયર ટકત ુમર નથી.ર બ્રહ્મજ્ઞાનનીર લાતોર કયેર ણર ૈવાર અનેર
પ્રધતણ:ઠાર વાથેર પ્રેભર કયેરએરખયોરજ્ઞાનીર નથી.રખયોરએરજર કેર જેર ઇશ્વયરવાથેર જરપ્રેભર
કયે.ઇશ્વયરધલનારવમવાયનારજડરદાથવભામરસ્નેશરથામરતેરઆત્ભાનેરળયીયથીરજુદોરજોઇરળકેર
નશં.રહુ મરળયીયરનથી.રહુ મરવલવનારવાક્ષીરચેતનરઆત્ભારઆનમદરૂરછુમ.રબ્રહ્મજ્ઞાનથયુમરણર
તેનેર વ મવાયનાર ધલણ:મોર વાથેર પ્રેભર શળરે તોર તેનેર બ્રહ્માનમદરભળેર નશં.રબ્રહ્મજ્ઞાનરથમાર
છીરઇશ્વયભામરપ્રીધતરથામરતોરબ્રહ્માનમદરભેરછે. 
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રજ્ઞાનીર રુુરે કોઇણરલસ્તભુામર સ્નેશર કયલોર નદશ.ર કોઇણરલસ્તનુોર વમગ્રશર કયલોર
નદશ.ર આર ભનણુ:મજન્ભર તર કયલાર ભાટેર છે.ર ભનણુ:મદેશથીર તર કયીર રેવ ુમ.તેથીર
અંત:કયણરશિુરરથામ.રઅંત:કયણનીરશદુ્ધિથીરઅનમતરબ્રહ્મસખુરભેરછે. 
ર ભશારુુોનીરવેલારએરમકુ્તતનુમરદ્વાયરછેરઅનેરસ્ત્રીવમગીરકાભીઓનોરવમગરએરનયકનુમર
દ્વાયરછે. 
રરજેરભનણુ:મરઆરમતૃ્યરુૂરવમવાયભામરપવામેરારફીજારરોકોનેરતાયીરનરળકેરતોરતેલોર

ગરુુરએરગરુુરનથી,ર સ્લજનરએર સ્લજનરનથી,ર ધતારએર ધતારનથીરઅનેરભાતારએર
ભાતારનથી.રએટરેરકેરતેરગરુુ,રસ્લજન,રધતા,રભાતારથલાનેરરામકરનથી. 
ર જ્ઞાનનીરવાતરભધૂભકાઓરમોગરલધવણ:ઠરયાભામણભામરઆરપ્રભાણેરફતાલેરીરછે. 
(1)ર શબુેચ્છા(2)સધુલચાયણાર (3)ર તનભુાનવાર (4)ર વત્ત્લાધતર (5)ર અવમવક્તતર (6)ર
ઓઅદાથવબાધલનીરઅનેર(7)રતમુવગા. 
 

રર(1)શબુેચ્છા—આત્ભકલ્માણર ભાટેર ક્ષેધત્રમર અનેર બ્રહ્મધનણ:ઠર ગરુુનેર ળયણેર જઇનેર
ળાસ્ત્રોનુમર અલરોકનર કયીર તેભનાર ઉદેળર પ્રભાણેર આત્ભધલચાયર કયીળ,ર આલીર
આત્ભાનારવાક્ષાત્કાયરભાટેનીરજેરઉત્કટરઇચ્છારતેરશબુેચ્છા. 
ર(2)ર સધુલચાયણા—વદ્ર ગરુુએર ઉદેળર કયેરામર લચનોનોર તથાર ભોક્ષર ળાસ્ત્રોનોર
લાયમલાયરધલચાયરતેરસધુલચાયણા. 
(3)ર તનભુાનવા—શ્રલણ,ર ભનનર અનેર ધનદદધ્માવનથીર જેર ળબ્દાદદર ધલમોભામર
અનાવક્તતર થામર છેર અનેર વધલકલ્ર વભાધધભામર અભ્માવર લડેર બદુ્ધિનીર તનતુા-
સકૂ્ષ્ભતારપ્રાપ્તરથામરતે. 
(4)ર વત્ત્લાધિ—ઉયનાર ત્રણથીર વાક્ષાત્કાયર મ.તર ક્સ્થધતર એટરેર ધનલવકલ્ર
વભાધધર રૂેર ક્સ્થધતર એર વત્ત્લાધિ.ર જ્ઞાનનીર ચોથીર ભધૂભકાલાોર રુુર બ્રહ્મધલતર
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કશલેામરછે. 
(5)ર અવમવક્તત—ચચિર ધલેર યભાનમદર અનેર ધનત્મર અયોક્ષર એલીર બ્રહ્માત્ભર
બાલનાનોર વાક્ષાત્કાયર રૂરચભત્કાયર થામર છેર તેર અવમવક્તત.રએભામર અધલદ્યાર તથાર
તેનારકામોનોરવમફ મધરનથીરતેથીરતેનુમરનાભરઅવમવક્તત. 
ર (6)રદાથવબાધલની—દાથોનીરદૃઢરઅપ્રતીધતરથામરછેરતે. 
 

ાનુમ:178 
(7)રતમુવગા—ત્રણરઅલસ્થાથીરમતુત.રબ્રહ્મનેરજેરઅલસ્થાભા6રઆત્ભારૂેરઅખમડરજાણેર
તેરઅલસ્થા.રતેભામર પ્રથભરત્રણરવાધનરકોદટનીર છે,રફાકીનીરચાયરજ્ઞાનકોદટનીર છે.ર
ત્રણરભધૂભકાઓરસધુીરવગણુરબ્રહ્મનુમર ચચંતનરકયો.રઅનેરજ્ઞાનનીરામચભીરભધૂભકાએર
શંચતારજડરઅનેરચેતનથીરગ્રમથીરછૂટીરજામરછે.રઅનેરઆત્ભાનોરઅનબુલરથામરછે.ર
આત્ભારળયીયથીરઅરગરછેર.રઆરભધૂભકાઓભામરઉિયોિયરદેશનુમરબાનરભરુાત ુમરજામર
છેરઅનેરછેલટેરઉન્ભતરદળારપ્રાપ્તરથામરછે. 
ર જ્ઞાનીઓરણરઇષ્ન્દ્રમોથીરડયેરછે.રતેઓરઇષ્ન્દ્રમોરઉયરધલશ્વાવરકયતારનથી.રભનનોર
ધલશ્વાવરતોરકદીરણરનરકયલો.રફોરલાનીરઇચ્છારજરનરથામરએટરેરઋબદેલજીર
ોતાનારભોઢાભામરથ્થયોરયાખતા. 
  જુલાનીભામરલૈયાગ્મરનરઆલે—વમવાયનારધલમોરતયપરસગૂરનરઆલેરતોરપ્રભરુબક્તતર
પ્રાપ્તરનરથામ.રધલમોભામરલૈયાગ્મરનરઆલે,રત્મામરસધુીરબક્તતનોરઆયમબરથતોરનથી. 
ર આંખનેરળક્તતરઆેર છેરભન.રભનનેરળક્તતરઆેર છેરબદુ્ધિ.રઅનેરબદુ્ધિનેર રળક્તતર
આેરછેરયભાત્ભા.રઆંખનીરવાથેરભનરનથીરશોત ુમરતોરલસ્તરુદેખાતીરનથી.ર 
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ર ઋબદેલજીરકણાવટકભામરઆવ્મા.રદાલાક્ગ્નભામરબદુ્ધિલૂવકરપ્રલેળરકમો.રદેશરફેરછે,ર
આત્ભાનેરકમઇરથત ુમરનથી.રઆલીરઆત્ભધનણ:થારએરયભશમવોરભાટેરછે.રઋબદેલજીનુમર
ચદયત્રરવાભાન્મરભનણુ:મોરભાટેરઅનકુયણીમરનથી. 
રર ઋબદેલનારતુ્રોભામરવૌથીરશ્રેણ:ઠરશતોરતેનુમરનાભરબયતરકેરજેનારનાભરઉયથીર
આર દેળનુમરનાભરબયતખમડરડયુમર છે.રઋબદેલજીરછીરતેભનારતુ્રરબયતરગાદીર
ઉયર ફેઠાર છે.ર બયતજીનીર કથાર લતવભાનકાભામર ધલળેર ઉમોગીર છે.ર બયતજીર
ભશાબાગલતર છે.ર તેનાર વમગથીર વલવનેર બગલતબાલરજાગતોર શતો.ર તેનાર વમગભામર
આલેરાનેરબક્તતનોરયમગરરાગતોરશતો. 
ર રરબયતજીએર વ્મલશાયનીર ભમાવદાર કોઇર દદલવરછોડીર નથી.ર બયતજીરભશાલૈણ:ણલર
શતાર તોર ણર મજ્ઞર કયતાર શતા.ર અક્ગ્નર ઠાકોયજીનુમર મખુર છે.ર એકર એકર દેલનેર
ઇણ:ટદેલનુમર સ્લરૂરગણીર ઇતયર દેલોભામર કૃૃષણ:ણનોરઅંળરભાનીર જૂાર કયતા.રબયતજીર
અનેકરમજ્ઞોરકયીરતેનુમરણુ્મરશ્રીકૃૃષણ:ણનારચયણભામરઅવણરકયતા.રકભવનુમરપરપ્રભનુેર
અવણરકયલાથીરકભવનુમરઅચબભાનરયશતે ુમરનથી.રઇશ્વયનીરવાથેરખફૂરપ્રેભરકયો.રતોરજર
કયેરારકભવનુમરણુ્મરયભાત્ભાનેરઅવણરકયીરળકો.રત્નીરભશનેતરફધીરકયેરછેરણર
તેનુમરપરઆેરછેરધતને. 
ર  કભવરકયોરણરકભવનુમરપરબોગલલાનીરઇચ્છારનરયાખો.રકભવનુમરપરબોગલલાનીર
ઇચ્છાર યાખોર તોર કભવનુમર અલ્ર પર ભળે.અવણર કયળોર તોર અનમતર પર ભળે.ર
વકાભરકભવનીરઅનેકરજગ્માએરબાગલતભામરધનંદારકયીરછે.રવકાભરકભવભામરકામઇકરભરૂર
થામર તોર તેનીર ક્ષભાર ભતીર નથી.ર બયતર ધનણ:કાભબાલથીર કભવર કયતારઅનેર તેનુમર
ણુ્મરશ્રીકૃૃષણ:ણનેરઅવણરકયતા. 
રવત્કભવનીર વભાપ્પ્તભામર ફોરલાનુમર શોમર છેર અનેનર કભવણાર બગલાનર યભેશ્વયર
ધપ્રમતામ-્નરભમર્નરભમર્ 
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ફોરેરછેરઘણારરણરતેનોરઅથવરવભજતારનથી.રકભવરકૃૃષણ:ણાવણરકયલાનીરબાલનાથીર
બયતજીરમજ્ઞોરકયેરછે. 
ાનુમ:179 
 

ર એકર દદલવરબયતજીનેર જુલાનીભામર લૈયાગ્મરથમો.ર જલાનીભામર જેનેર લૈયાગ્મરઆલેર
અનેર વમમભર કયીર બજનર લધાયેર તોર વિૃાલસ્થાભામર તેનેર બગલાનનીર પ્રાપ્પ્તર થામર
છે.તશ્ચમાવર મૌલનભામર થામર છે.ર વિૃાલસ્થાભામર તશ્ચમાવર કયલાથીર આલતોર જન્ભર
સધુયળેર .ર ળયીયર દુફવર થમાર છીર બ્રહ્મચમવર ાેર તેનોર કોઇર અથવર નથી.ર
યાભચમદ્રજીયલુાનીભામરલનભામગમાર છે.રલનલાવરલખતેરયાભજીનીરઉંભયર27રલવનીર
શતીરઅનેરવીતાજીરઅઢાયલવનારશતા.રયાભજીએરયલુાનીભામરયાલણનેરભામોરછે,રતભેર
ણરયલુાનીભામરયાલણને—કાભનેરભાયો. 
ર વિૃાલસ્થાભામરલૈયાગ્મરઆલેરતેરવાચોરલૈયાગ્મરનથી.રલૈયાગ્મનીરયીક્ષારયલુાનીભામર
થામરછે.રજેનીરાવેરકામરઇરનથીરતેરત્માગરકયેરતેનોરઅથવરનથી.રજુલાનીભામરવ મધિછે,ર
સખુરછે,રછતામરધલમભામરભનરજત ુમરનથીરતેરલૈયાગ્મ. 
ર બયતજીનેરઘયભામરગમ્યુમરનશં.રઆરફધુમર છેરયમતરુઆંખરફમધરથામરત્માયેરઆભાનુમર
કા મઇરનથી.રજન્ભરશરેામરજીલનારકોઇરવગારનરશતા.રભયણરછીરકોઇરવગારયશલેાનાર
નથી.પ્રાયમબભામરઅનેરદયણાભભામરકોઇરનરશતા.રઆરલચ્ચેરભામારબયભાલેરછે.ર 
ર બયતજીરધલચાયેરછેરકેરવ મવાયનુમરસખુરભંરઅનેકરલોરબોગવ્યુમ.રશલેરધલલેકથીરતેનોર
ત્માગરકયીળ.રજુલાનીભામરતેણેરબદુ્ધિલૂવકરત્માગરકમો.રધલમોરજફયજસ્તીથીરછોડીનરે
જામર તોર દુ:ખર થામર છે.ર બદુ્ધિલૂવકર ત્માગર કયોર તોર તેર ળા6ધતરઆેર છે.ર ધલમોર
આણનેરછોડીનેરજામરતેરઅળામધતરઆેર છે.ર ધલમોનેરઆણેરછોડીએરતોરળામધતર
ભેરછે. 
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ર છરલસ્તઓુભામરયભાત્ભાએરભામારયાખીરછે: 
(1)રબોજનભામરભનરપવામરછે. 
(2)રદ્રવ્મભામરભનરપવામરછે. 
(3)રકડાભામરભનરપવામરછે. 
(4)રસ્ત્રીભામરભનરપવામરછે. 
(5)રઘયભામરભનરપવામરછે. 
(6)સુ્તકભામરભનરપવામરછે. 
 

ર છેલ્રારફેરગૌણર છે.રશરેારચાયરપ્રધાનર છે.રઆરસ્ત્રીનીર ધનંદારનથી.ર કાભસખુનીર
ધનંદારછે. 
ર ઇશ્વયનીરભામાર ધલચચત્રરછે.રબયતમધુનએરયાજ્મરછોડયુમ,રયાણીઓરછોડી,રવલવસ્લનોર
ત્માગરકમોરઅનેરલનભામરઆવ્મા.ર ત્મામરલનભામર શયણફાનેરભનભામર સ્થાનરઆપ્યુમ.ર
શયણરઉયરસ્નેશરથમો.રશયણફારઉયનીરઆવક્તતથીરતેભનારબજનભામરબમગરથમોર
અનેરતેભનેરમગૃમોધનભામરજન્ભરરેલોરડયો.ર 
ર ભાટેરઘયભામરકોઇનેરણરયાખજો,રણરભનભામરકોઇનેરયાખળોરનદશ.રભનભામરકોઇનેર
યાખળોરતોરતેરપ્રભબુજનભામરધલઘ્નરકયળે. 
ર જગતનારકોઇરદાથવભામરએટરોરસ્નેશરનરકયલોર કેરજેરસ્નશેરતભાયીરપ્રભબુક્તતભામર
ધલઘ્નરકયે. 
ર બયતમધુનનાર ભનભામર શયણાવક્તતર થઇર અનેર તેભનાર નુર્જન્ભનુમર કાયણર ફની.ર
વમકલ્ર(લાવના)રજરનુર્જન્ભનુમરકાયણરફનેરછે. 
ાનુમ:180 
 

ર રભનભામરફીજીરલસ્તરુપ્રલેળેરએટરેરભનભોશનરત્મામથીરનાવીરજામરછે. 
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ર શ્રીયાભકૃૃષણ:ણરયભશમવર કશતેા:--ર વમવાયભામર નાલરજેભર યશવે ુમર જોઇએ.ર નાલર ાણીર
ઉયરયશરે છેરતોરતયેર છે,રણરજોરાણીરનાલભામરઆલેરતોરનાલર ડફૂીરજામ.રતેર
પ્રભાણેર તભેર વ મવાયભામર યશોર ણર વમવાયર તભાયાભામર નર યશલેોર જોઇએ.ર એટરેર કેર
ધનરેરણેરવમવાયભામરયશો. 
ર ધલમોનુમરચચંતનરકયલાથીરઆત્ભળક્તતરનોરનાળરથામરછે. 
ર ભભતારફમધનરકયેરછે.રભનરભયેરતોરમકુ્તતરભે.રફમધનરભનનેરછે,રઆત્ભાનેરનથી. 
આત્ભારતોરવદારમતુતરજરછે.ઘયરછોડલાનીરજરૂયરનથી,રણરઘયભામરવાલધરયશીનેર
યશલેાનીરજરૂયરછે. 
ર રપ્રધતકુૃષરદયક્સ્થધતભામરણરપ્રશરાદરઘયભામરયહ્યારઅનેરતેનીરબક્તતભામરકોઇરધલઘ્નર
કયીર ળક્યુમર નદશ.અનેર એકામતર લનભામર ણર બયતજીર આવક્તત—લાવનાનેર કાયણેર
બજનરનરકયીરળક્યા.ર 
રરપ્રધતકૃષૂરવમજોગોભામર ણરબજનર કેલીર યીતેર કયવુમર તેર પ્રશરાદેર જગતનેર ફતાવ્યુમર
અનેરઅનકુૃષૂરવમજોગોભામર પ્ણરજોરભનણુ:મરવાલધરનરયશરેતોરતેનાથીરબજનરકયીર
ળકાત ુમરનથીરએરજાણલારભેરછેરબયતજીનારચદયત્રથી. 
ર  રઘયભામરયશરેીરલસ્તરુબજનભામરધલઘ્નરકયળેરનશં,રણરભનભામરયશરેીરલસ્તરુધલઘ્નર
કયળે. 
ર રઘયર છોડીનેર ગમેરાર ભશાત્ભાઓનેર ભામાર કેલીર યીતેર જલેર છેર તેનીર આર કથાર
છે.બયતજીરધલચાયુ.:રરહુ મરએકામતભામરફેવીરઇશ્વયનુમરઆયાધનરકયીળ.રબયતરનેાભામર
ગમડકીરનદીનારદકનાયેરઆલીનેરઆદદરનાયામણરબગલાનનીરઆયાધનારકયેરછે. 
ર  ઇશ્વયરધલનારફીજારકોઇનોરવાથરશળેરતોરતેરઇશ્વયબજનભામરધલક્ષેરકયળે.રજેનેરતર
કયવ6ુર છેર તેર એકરોર તર કયે.ર હુ મર એકરોર નથીર ભાયાર બગલાનર ભાયીર વાથેર છે.ર
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ઇશ્વયધવલામરફીજાનોરવાથર યાખળોરતોર દુ:ખીરથળો.રબયતજીરએકરારતરકયલાર
ગમા.રગમડકીનુમરફીજુ મરનાભરછેરળાચરગ્રાભ. 
રર યોજનોર ધનમભર શતો.ર બયતજીર ચાયર લાગેર બ્રહ્મમહૂતૂવભામર સ્નાનર કયેર છે.કેડયૂર
જભામરઊબારયશીરધ્માનરકયેરછે.રસમૂવરનાયામણનુમરધ્માનરકયેરછેરઅનેરગામત્રીભમત્રનોર
જરકયેરછે. 
ર  સમૂવર નાયામણનીર કૃૃષાથીર બદુ્ધિર સધુયેર છે.ર સમૂવનાયામણનીર ઉાવનાર કયલીર
જોઇએ.ર આણેર ફધાર સમૂવનાયામણનાર ઋણભામર છીએ.ર સમૂવર નાયામણર વતતર
જગતનેરપ્રકાળરઆેરછે.રસમૂવરનાયામણરફશાયરનરઆલેરતોરજગતભામરપ્રરમરથામ.ર
વભસ્તરસ્થાલયરજ મગભનોરઆત્ભારસમૂવર છે.રસમૂવરનાયામણરવલવનેરપ્રકાળરઆેર છે.ર
એકરલખતરભનણુ:મોરઅનેરકાગડાઓભામરઝગડોરથમો.રકાગડારકશ:ે--રતભાયાભામરબદુ્ધિર
લધાયેરછે,ણરતભાયારકયતામરએકરગણુરઅભાયાભામરલધાયેરછે.રઅભેરસમૂોદમરશરેામર
ઊઠીએરછીએ.રસમૂવરઉગતામરશરેામરસ્નાનરકયીરઅઘ્મવદાનરકયો.યાત્રેરઅચગમાયરલાગ્માર
છીનોરકારયાક્ષવકારગણામ.રઆલારધનેધકાભામરબોજનરનરથામ.રઆજકારર
રોકોર ધવનેભાર જોઇરઆલીનેર છીર યાત્રેરઅચગમાયરલાગેરબોજનર કયેર છે.રઆવુમર નર
કયો. 
ાનુમ:181 
ર ઇશ્વયનીરભમાવદારસમૂવ-ચમદ્ર-વમદુ્રરછોડતારનથી.રયભાત્ભાનીરભમાવદારાલા,ર શરે
ભાનલરતનેરસખુરવમદૃ્ધિરઆીરછે.ર 
ર બયતજીર પ્રાથવનાર કયેર છે:--ર ભાયીર બદુ્ધિ,ર ભારુમર ભનર અલેર ભાગેર જામર નદશ.ર
બગલાનનારતેજોભમરસ્લરૂનુમરહુ મરચચંતનરકરુમરછુમ. 
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ર રઅથવરઅનેરજ્ઞાનરવાથેરજરકયો.રશકુદેલજીરયાજધિનેરલણવનરકયેરછે:--રશરેયાજન,ર
તેર છીરબયતજીર દ્વાયકાધીળનીરભાનવીરવેલાર કયેર છે.ર શરેામર પ્રત્મક્ષરવેલારખફૂર
કયેરીરએટરેરશલેરભાનવીરવેલારકયેરછે.રભાનવીરવેલારવશરેીરનથી. 
ર ળયીયથીરલધાયેરારથત ુમર નથી.રલધાયેરારથામર છેરભનથી,રએટરેરભાનવીર
ધ્માન,રભાનવીરવેલારશ્રેણ:ઠરછે. 
ર  ભાનવીર વેલા:--ર એકર લખતર એકર લાચણમોર ગુમવાઇજીર ાવેર ગમો.ર જઇનેર કહ્યુમર
ફાજીરવેલારકયલારહુ મરખળુીરછુમ,રણરકામઇરખચવરકમાવરલગયરદેલવેલારથામરતેવુમરભનેર
ફતાલો.એકરૈવાનોરખચવરનરથામરતેલીરવેલારફતાલો.રગુમવાઇજીએરતેભનેરભાનવીર
વેલારફતાલીરઅનેરકહ્યુમરત ુમરભાનવીરવેલારકયજેરએટરેરએકરૈવાનોરખચવરથળેરનદશ.ર
પતતરભનથીરફધુમરધાયલાનુમ.રહુ મરબગલાનનેરસ્નાનરકયાવુમરછુમ,રલસ્ત્રરશયેાવુમરછુમ,રજૂાર
કરુમરછુમ,રબોગરધયાવુમરછુમ,રબગલાનરઆયોગેરછેરલગેયેરભનથીરધાયલાનુમ.... 
ર રગુમવાઇજીએરછૂયુમ:--રતનેરક્યુમરસ્લરૂરગભેરછે.ર 
 લાચણમોરકશ:ે--રભનેરફારકૃૃષણ:ણનુમરસ્લરૂરગભેરછે. 
રગુમવાઇજીરકશ:ે--રવલાયભામરએલીરબાલનારકયલાનીરકેરઠાકોયજીરભાટેરમમનુાજીભામથીર
જરરઇરઆવુમરછુમ.રઘયેરઆવ્મારછીરએલોરબાલરજાગેરકેરઠાકોયજીરળમનરકયેરછે.ર
મળોદાજીર જેલીર બાલનાર યાખીર ફાસ્લરૂનીર વેલાર કયો.ર ફારર વેલાભામર
લાત્વલ્મબાલરમખુ્મરછે.રવેલાભામરગામનારદૂધરઅનેરભાખણરરાલલા.રછીરરારાનેર
ભ મગરગીતરગાઇનેરઉઠાડલાનો. 
 

ર   જાગોરફમવીલાયેરરરનારજાગોરભોયેરપ્માયેર 
રરરરયજનીરફીતીરબોયરબમોરશૈરઘયરઘયરખરુેરદકલંાયે 
રરરરગોીરદશંરભથતરસધુનમતરશૈરકમગનકંરઝનકાયે 
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રરરરઊઠોરરારજીરબોયરબમોરશૈરસયુરનયરઠાડેરદ્વાયે 
રરરરગ્લારફારરવફરકયતરકુૃષરાશરરજમરજમરવફદરઉચાયે 
રરરરભાખનરયોટીરશાથભંરરીનીરગૌલનકેરયખલાયે 
રરરરભીયામરકેરપ્રભરુચગયધયરનાગયરળયણરઆમામકૃષરૂતાયે 

 રરરજાગોરફમવીલાયેરરરનારજાગોરભોયેરપ્માયેર 
 મળોદાજીર રારાનેર ભનાલતા.ર રારાર આટુમર ભાખણર ખાઇર જા.ર તાયીર ચોટરીર
દાઉજીરકયતામરજરદીરભોટીરથઇરજળે. 
ર ર ગયભજથીરરારાનેરભામગચરકરસ્નાનરકયાલજે.રછીરઠાકોયજીનોરશ ૃમગાયરકયલો.ર
તનૈમાનેર છૂ્વુ મર આજેર કયુમર ીતામફયર શયેાવુમ?ર કનૈમોર કશરે તેર ીતામફયર શયેાલવુમ.ર
શ ૃમગાયભામરતન્ભમતારથામરતોરબ્રહ્માનમદરજેલોરઆનમદરભેરછે. 
ર  છીરબાલનારકયોરકેરરારોરઆયોગેરછે.રતેરછીરઆયતીરઉતાયલી. 
ાનુમ:182 
 

ર  ગુમવાઇજીનાર કશલેાર પ્રભાણેર લાચણમોર શ્રીકૃૃષણ:ણનાર ફારસ્લરૂનીર ભાનવીર વેલાર
કયલારરાગ્મો.રયોજરપ્રેભથીરભાનવીરવેલારકયેર છે.રએલોરતન્ભમરથમોર છેર કેરફધીર
લસ્તઓુરપ્રત્મક્ષરદેખામરછે.રભાનવીરવેલાભામરભનનીરધાયારતટૂલીરજોઇએરનદશ.રકોઇર
રૌદકકર ધલચાયરઆલેરતોરવભજવુમરભાનવીરવેલાનોરબમગરથમો.રફાયરલવરભાનવીર
વેલારકયી.રએકર દદલવરદૂધરરઇરઆવ્મોરછે.રલાચણમાનેરરાગ્યુમર કેરરારાનાર દૂધભામર
આજેરખામડરલધાયેરડીરગઇરછે.રલાચણમાથીરતેરકેભરવશનરથામ.રસ્લબાલરકમજૂવરતરે
જામરક્યામ?પ્રાણરઅનેરપ્રકૃૃષધતરવાથેરજામ.રલાચણમાએર ધલચાયુ.ર દૂધભામથીરલધાયાનીર
ખામડર કાઢીરરઉંરતોરફીજારઉમોગભામરઆલળે.ર દૂધભામથીરલધાયાનીરખામડર કાઢલાર
ગમો.રવેલાભામરતન્ભમરથમેરોરએટરેરજાણેરખામડરફશાયરકાઢતોરશોમરતેભરકયુ.. 
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ર  કનૈમાનેરરગ્યુમર કેરગભેરતેભરતોમરઆરલાચણમાએરફાયરલવરસધુીરભાનવીરવેલાર
તોરકયીર છેરનેર !રતેથીરકનૈમાનેરઆજેરપ્રગટરથલાનીરઇચ્છારથઇ.રઅનેરફારકૃૃષણ:ણર
પ્રવન્નરથમા.રકનૈમોરપ્રગટરથમોરઅનેરલાચણમાનોરશાથરકડયો.રખામડરલધાયેરડીર
ગઇરતોરએભામરતાયારફાનુમરશુમરગયુમ?રતંરક્યામરએકરૈવાનોરણરખચવરકમોરછે?દૂધ-
ખામડરભાટેરએકરૈવોરણરતંરખચ્મોરનથી.ર 
ર રબગલતર સ્ળવરથમોરઅનેરછીરતેરવાચોરલૈણ:ણલરફન્મો.રલાચણમોરબગલાનનોર
વાચોરઅનન્મરબતતરફન્મો.ર 
ર  કોઇરણરવત્કામવરફાયરલવર ધનમભલૂવકરકયલાભામરઆલેરતોરતેનુમર પરઅલશ્મર
ભેરછે. 
ર  ળમકયાચામવરણરશ્રીકૃૃષણ:ણનીરભાનવીરવેલારકયતા.રબયતજીરભાનવીરવેલારકયતાર
તેભામરતન્ભમરથમારછે.રવેલારકયતામરકમટાોરઆલેરતોરધ્માનરકયેરઅનેરકીતવનરકયે. 
ર  પ્રભનુીરાછરડેરએનેરભામારત્રાવરઆેરછે.રવ મવાયનારધલમોભામરપવામેરાનેર
ભામાર ત્રાવર આતીર નથી.ર ભામાર ભાનેર છેર કેર આર તોર ભયેરોર જર છે,ર એનેર શુમર
ભાયલાનો? 

ર  ભામાનીરગધતર ધલચચત્રર છે.રબયતજીર કેડયૂરજભામરઊબાર શતા.રએકરગબવલતીર
શયણીર પ્રાત:કાભામર જાનર કયલારઆલીર છે.તેલાભામર ધવંશરે ગર્જનાર કયી.ર ધવંશનીર
બમમકયરગર્જનારવમબાઇ,રશયણીરગબયાઇ.રઆર ધવંશરભનેરભાયીરનાખળે.ર ધવંશરેપયીર
ગર્જનાર કયી.ર શયણીએર ધલચયુ.ર કેરઆર ગમડકીર નદીનેરઓમગીર વાભેર દકનાયેર જાઉં.ર
શયણીએર જોયથીર કૃષદૂકોર ભામો,ર પ્રવલકાર વભીરઆલેરો.ર ેટભામથીર શયણફાર
ફશાયરઆવ્મો.રનદીનારજભામરડયો.રશયણીરવાભેરદકનાયેરજરઇરમતૃ્યરુાભી. 
ર  બયતજીએરશયણફાનેરનદીનારજભામરડેરોરજોમો.રબયતજીનેરશયણફાકભામર
શ્રીશદયનામરદળવનરથામરછે.રબયતજીએરધલચાયુ.રકેરઆરશયણફાનીરભારભયીરગઇરછે.ર
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તેનુમર શલેર જગતભામર કોઇર નથી.ર તેનુમર રારનારન,ર યક્ષણર લગેયેર કોણર કયળે?ર
દમાલળરથઇરતેઓરશયણફાનેરઆશ્રભભામરરઇરઆવ્મા. 
ર  રઆરભાયારલગયરકોઇનેરઓખતોરનથી.રતેનુમરારનોણરકયવુમરએરજરભાયોર
ધભવરછે.રહુ મરઉેક્ષારકરુમરતોરતરેભયીરજળે.રઆનોરફારહુમરછુમ,રભારણરહુમરજરછુમ.રઆનુમર
ારનોણ,ર યક્ષણર કયવુમર એર ભાયીર પયજર છે.ર બયતજીર ભાનલાર રાગ્માર કેર હુ મર
શયણફાનોરયક્ષકરધતારછુમ.રભાયેરતેનુમરવલવરપ્રકાયેરયક્ષણરકયવુમરજોઇએ. 
 

ાનુમ:183 
રરજીલરભાનેરછેરહુ મરફીજાનુમરયક્ષણરકરુમરછુમ.રઅયેરત ુમરશુમરયક્ષણરકયલાનોરશતો?રત ુમરણર
કાનુમરબોજનરછે.રયક્ષણરકયનાયરતોરએરએકરજરછે.રકતાવશતાવરશ્રીરશદયરછે.વ મશાયરત્થાર
ારનરકયનાયરશ્રીશદયરછે.રતભેરઘયભામરશોર કેરલનભામર ,રતભારુમરયક્ષણરકયનાયરએકર
શ્રીર શદયર છે.ર બાગલતનાર વાતભાર સ્કમધનાર ફીજારઅધ્મામનાર ચારીવભાર શ્રોકભામર
મભયાજાએરસમુજ્ઞરયાજાનારવગાવમફ મધીઓનેરઆરપ્રભાણેરફોધરઆપ્મોરછેરએભરકશીર
દશયણ્મકધળએુરકહ્યુમરછેરકે--- 
 

ધથચ્યતુ મરધતણ:ટધતરદદણ:ટરયચક્ષતમરગશૃરેક્સ્થતમરતદ્ધદ્વશતમરધલનશ્મધત 
જીલત્મનતોડધરતદીચક્ષતોરલનેરગશૃડેધરગપુ્તોડસ્મશતોરનરજીલધત 

રર  યભેશ્વયનીરકૃૃષારશોમરતોરજીલરઅનાથરશોમરકેરલનભામરશોમરતોરણરતેરજીલેર
છેરઅનેરયભેશ્વયેરભાયેરોરજીલરઘયભામરસયુચક્ષતરયીતેરશોમરતોરણરતેરજીલતોરયશતેોર
નથી.રતેરભયેરછે. 
  શયણફાનેરાણીભામથીરફશાયરકાઢયુમરતેરબયતજીનોરધભવરશતો,રયમતરુએનોરયક્ષકર
ધતારહુ મરછુમરઆલોરવમફ મધરજોડયોરતેરવારુમરનરકયુ..રજીલભાત્રનોરયક્ષકરધતારઇશ્વયરછે.ર
ફધારદોોરઅચબભાનભામથીરજાગેરછે. 
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ર બયતજીરશયણફાનુમરરારનારનરકયલારરાગ્મા.રધીયેરધીયેરશયણરફાકરભોટુમર
થયુમ.રફારશયણનેરયભાડેરનેરગોદભામરફેવાડે.રઆરલૂવચચિરઅપ્વયારત્મામરઆલીરછે.ર
લૂાવલસ્થાભામર છોકયામઓનેર ખફૂર યભાડેરા.ર તેનાર સકૂ્ષ્ભર વમસ્કાયર ભનભામર છે.ર તેથીર
શયણર ફાર ભનભામર પવાયુમ.ર બયતજીનુમર ભનર શલેર પ્રભબુજનભામર ક્સ્થયર થત ુમર નથી.ર
ધ્માનભામરફેર ધભધનટરવાયરથામરકેરછીરતયતરજરશયણફારરદેખામરછે.રવમવાયનેર
ભનભામરયાખળોરનદશ.રકોઇનેરઘયભામરયાખોરણરભનભામરકોઇનેરયાખળોરનદશ.રભનભામર
કાભનેરયાખોર કેરઇશ્વયનેરયાખો.રફમનેરવાથેરયશીરળકળેરનદશ.રતરુવીરદોનુમરનલરયશ,ેર
યધલરયજનીરએકરઠાભ. 
ર ફશાયનોરવમવાયરબજનભામર ધલક્ષેર કયતોરનથી.રઅંદયનોરવમવાયરબક્તતભામર ધલઘ્નર
કયેર છે.શયણફાર ઝૂમડીભામર નદશર ણર બયતજીનાર ભનભામર આલીનેર ફેઠોર છે.ર
બયતજીનુમર પ્રાયબ્ધર શયણફારૂેરઆલેુમ.ર પ્રાયબ્ધર બોગવ્માર લગયર છૂટકોર નથી.ર
જ્ઞાનરથમારછીરલાવનાનોરનાળરનરથામરતોરજ્ઞાનર દૃઢરથત ુમરનથી.રજ્ઞાનનેર દૃઢર
કયલારભાટેરલાવનાનોરનાળરકયલાનીરશરેીરજરૂયરછે.રભનરલાવનાભામરપવામેુમરછે. 
 

ર  જ્ઞાનીનારફેરબેદોરછે.રજેણેરખફૂરઉાવનારકયીરછેરતેરકૃૃષતોાસ્તીરજ્ઞાનીરછે.રતેનરે
ભામાર વતાલતીર નથી.ર ણર જેર અકૃૃષતોાસ્તીર જ્ઞાનીર છેર તેનેર ભામાર ધલઘ્નર કયેર
છે.તત્ત્લાનબુલર લાવનાનાર નાળર લગયર થતોર નથી.ર તત્ત્લજ્ઞાનર થમાર છીર
લાવનાનોરધલનાળરકમાવરલગયરબ્રહ્મધનણ:થારથતીરનથી.રઆરબયતચદયત્રરફતાલેરછે.ર
બયતજીનેર અયોક્ષર વાક્ષાત્કાયર શજુર થમોર નથી.ર તેર થમોર શોતર તોર તેભનુમર ભનર
શયણફાભામરપવાતરનદશ. 
ર  આરપ્રભાણેરબયતજીરશયણફાનારરારનારનભામર વ્મસ્તર યશલેારરાગ્મારઅનેર
તેભનારવમધ્મા—જૂારલગેયેરધનત્મરકભોરછૂટલારરાગ્મા.રબયતજીરશયણફાનેરકુૃષભળુમર
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કુૃષભળુમરઘાવરખલડાલેરછે.રશયણફારકૃષૂદકોરભાયેરકેરમધુનનુમરઅંગરચાટેરત્માયેરબયતજીર
ધલચાયેરકેરકેલોરસુમદયરછે!રકેલોરડાહ્યોરછેર! 
ર  દદનપ્રધતદદનર આર પ્રભાણેનીર આવક્તતર લધતીર ચારી.ર એકર દદલવર શયણફાર
જ મગરભામરયભલારચાલ્યુમરગયુમ,રયાતરડીરતોમેરાછુમરનરઆવ્યુમ.રમધુનર ચચંતારકયલાર
રાગ્મા,ર 
ાનુમ:ર184 
ભાયારશયણફાનેરશુમરથયુમરશળે?રતેરક્યાયેરઆલળે? 
ર  કાનેર કોઇનીરદમારઆલતીરનથી.ર કારવદારવલવદારવાલધાનરયશરે છે.રનર દશર
પ્રતીક્ષતેરમતૃ્ય:ુર કૃૃષત મડસ્મરનરલાર કૃૃષતમ.્...મતૃ્યરુએર ધલચાયત ુમરનથીર કેરઆણેરોતાનુમર
કામવરરુૂમરકયુ.રછેરકેરરુૂમરકયુ.રનથી.રભાટેરશમભેળારવાલધરયશો.રમતૃ્યનુીરયોજરતમૈાયીર
યાખો.રજજંદગીરએલીરયીતેરજીલોરકેરતભેરવાલધરશોરઅનેરમતૃ્યરુઆલે,રએવુમરનરફનેરકેર
તભાયીરતૈમાયીરનરશોમરઅનેરમતૃ્યરુતભનેરઊંચકીરજામ..... 
ર  બયતજીનેર કાર કડલાર આવ્મોર છે.ર બયતજીનેર શયનફાનુમર સ્ભયણર થયુમર છે.ર
આજરશ્રીશદયનુમર નદશર ણર શયણફાનુમર ચચંતનર કયતામર કયતામર બયતજીએરળયીયનોર
ત્માગર કમોર છે.ર શયણફાનુમર રારનારનર કયલાભામર બયતજીનેર આત્ભસ્લરૂનુમર
ધલસ્ભયણર થયુમ.ર ભયતીર લેાર શયણફાનાર ચચંતનથીર તેભનેર શયણળયીયર ભળ્યુમ.ર
લૂવજન્ભભામર કયેુમરતર ધનણ:પરજત ુમરનથી.ર શયણરળયીયભામરતેનેરલૂવજન્ભનુમરજ્ઞાનર
શત ુમ. 
ર  શરુમખીઓનોરઅનાદયરનરકયો.રકોઇરભશાત્ભારકોઇરકાયણથીરશરુકેરમખીરથઇર
આવ્માર શોમર તો?ર અશલ્માર જેલીર કોઇર ભશાવતીર થ્થયર થઇનેરઆલીર શોમર તો?ર
નગૃયાજારકાચચંડોરથઇનેરઆલેરા.રનકૃષફૂેયરઝાડરથઇનેરઆવ્મા.રકોઇર ધવિરરુુર
ઝાડરથઇનેરઆલેરારશોમરતો?રકોઇરભશાત્ભાનીરભરૂરથામરતોરશ-ુક્ષીનીરમોધનભામર

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


 શ્રીકૃૃષણ:ણ:રળયણમરભભરરwww.gopalparekh.wordpress.com 26 | P a g e  

 

ભ્રભણર કયેર છે.ર શયણનાર સ્લરૂભામર બયતજીર પયેછે.ર તેભનેર લૂવર જન્ભનુમર જ્ઞાનર છે.ર
ધલચાયેર છેર આર ગમડકીનાર દકનાયેર હુ મર તશ્ચમાવર કયતો.અયેર આર જગ્માએથીર ભંર
શયણફાનેરઊંચકેુમરઅનેરઆશ્રભભામર રાલેરો.ર તેનીર ાછનીરઅધતરઆવક્તતનેર
કાયણેરભાયોરઆરશયણરતયીકેરજન્ભરથમો.ર 
ર  શયણફાેરરગમડકીરનદીભામરસ્નાનરકયુ.રછે.રઝાડનામરસકુામેરામરામદડામરખામરછે.રખડર
તોડીનેરખાતારનથી.રકાયણરતેનારઉયરજ મતરુશોમરછે.રદશંવારથામરતોરનવુમરપ્રાયબ્ધર 
ઊભુમરથામ.રશયણળયીયભામરણરતેઓરએકાદળીનુમરવતૃરકયતારશતા.રપ્રાચીનરકાભામર
બાયતભામર શઓુર ણર એકાદળીર કયતા,ર આજકારર ભોટાર બાગનાર ભનણુ:મોર ણર
એકાદળીરકયતારનથી. 
ર  તેરછીરબયતજીએરશયણળયીયનોરત્માગરકમો,રબ્રાહ્મણનારઘયેરબયતજીનોરજન્ભર
થમો. 
 

ર  ભાનલજીલનર અધતધલરાવીર થયુમર છે.ર પ્રજાભામર વ મમભ,ર વદાચાય,ર બગલદબક્તતર
લધેરતોરવમતોરજન્ભરરે.ર ધલરાવીરભતાધતાનેર ત્મામરકોઇરવમતરજન્ભરરેરનશં.રવમતર
જન્ભર રેલાર ાત્રનેર ળોધેર છે.ર ધલત્રર બ્રાહ્મણનેર ઘયેર બયતજીનોર જન્ભર થમોર છે.ર
બયતજીનોરઆરછેલ્રોરજ્નન્ભરછે.રલૂવજન્ભનુમરજ્ઞાનરછેરકેરશયણભામરભનરપવાયુમરતેથીર
શનુોરજ્નન્ભરભળ્મોરશતો.રલૂવજન્ભભામરશયણરવાથેરલાતોરકયતોરશતોરતેથીરશનુોર
જન્ભરથમો.રશલેરઆરજન્ભભામરભાયેરકોઇનીરવાથેરફોરવુમરનથી.રએકરલાયરભાયીરભરૂર
થઇ.રશલેરહુ મરવાલધાનરયશીળ. 
ર  જ્મામસધુીર બદુ્ધિભામર કાભર છેર તેણેર ભાનવુમર કેર પયીથીર જન્ભર રેલાનોર છે.ર જેનીર
બદુ્ધિભામથીરકાભરગમોરતોરભાનવુમરકેરઆરતેનોરછેલ્રોરજન્ભરછે.ર 
ર ફાણથીરરજરબયતજીનેરબક્તતનોરયમગરરાગેરછે. 
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ાનુમ:185 
ર  વમવાયનીર દૃષ્ણ:ટએરયભનનુમ,રયધનનુમરઆકવણરકયનાયોરચતયુરગણામ,રયમતરુ
એરકારવાધાયણરએકરસ્ત્રીભામરણરશોમરછે.રવમવાયનીરદૃક્ણ:તએરવમતરજડરછે.રયમતરુ
ચેતનરઆનમદભમરપ્રભનુેરભરૂીરવમવાયરસખુભામરપવામેરોરભનણુ:મરજરખયેખયરજડરછે.ર
પ્રભપુ્રેભભામર ભસ્તર ફનેરો,ર દેશબાનર ભરૂેરાર ભશારુુનેર જડર કેભર કશલેામ?ણર
વમવાયનીરરઊરટીરયીતરશોલાથીરવમવાયનારરોકોએરજડબયતરનાભરયાખ્યુમ. 
ર  રોકોરબયતજીનેરમખૂવરભાનેર છે.રબયતજીર ધલચાયેર છેર કેરરોકોરમખૂવરભાનેરતોરશુમર
ખોટુમર છે?ર લૂવજન્ભભામગ્માનરફતાલલાર ગમોરઅનેર દુ:ખીર થમો,ર જ્ઞાનરએરફીજાનેર
ઉદેળરઆલારભાટેરનથી.રતેરઇશ્વયનુમરઆયાધનરકયલારભાટેરછે. 
 

ર  જ્ઞાનરએરબોગરભાટેરનથી.રજ્ઞાનરબગલાનરભાટેરછે. 
ળમકયાચામેરકહ્યુમરછે: 
રર   ધલદુાભરમદલૈદુણ:મભ 
ર    ભતુતમેરનરતરુમતુતમેર  ર  રરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર 
 
ર જડબયતેરધલચાયરકમોરકેરલૂવજન્ભભામરશરુવાથેરલાતરકયીરતેથીરશનુોરઅલતાયર
ભળ્મો.રતેથીરઆરજન્ભભામરશલેરહુ મરકોઇનીરવાથેરલાતરજરનદશરકરુમ.રશલેરલાતરકયીળરકેર
ફોરીળરતોરકેલરએકરયભાત્ભાનીરજરવાથે.રલાણીરઅનેરાણીનોરદુરુમોગરકયેર
છેરતેરઇશ્વયનોરગનુેગાયરછે.રતેનેરઅંતકાભામરલાણીરદગોરઆેરછે. 
ર  ભીયામફાઇએરણથામરને!રલૈયરઅનેરરધનશ્ચમરકયેરોરનેરકેરલાતરકયીળરકેરફોરીળર
તોર પતતર ભાયાર એકર ચગયધયર ગોાર—શ્રીકૃૃષણ:ણર વાથેર જ.ર હુ મર તોર ફવરએકર ભાયાર
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ચગયધયર ગોારનેર જર યીઝલીળ.ર દુધનમાનાર રોકોનેર કેર વગામનેર દયઝલલાથીર ળોર
રાબ? 

ર  યાભરનાભરભેયેરભનરફધવમો,રરયાભરયધવમોરદયઝાવુમરયેરભામ. 
ર  જડબયતેરરકોઇનીરવાથેરલાતરનરકયતા,રલધાયેરફોરલાથીરસ્નેશરથામ.રઇશ્વયનીર
સષૃ્ણ:ટભામરપ્રભએુરએકરએકરકાભરભાટેરફેરઇષ્ન્દ્રમોરઆેરીરદેખામરછે.રએકરઆંખથીર
જોઇરળકામરછતામરફેરઆંખોરઆીરછે.રયમતરુજીબનેરફેરકાભરકયલાનારછે:રફોરવુમર
અનેરખાવુમ.રભાટેરજીબરઉયરલધાયેરવમમભરયાખલાનીરજરૂયરછે. 
ર   ફીજારવાથેરલાતરકરુમ-પ્રેભરકરુમરતોરલાવનારઉત્ન્નરથામરને!લેયરઅનેરલાવનાથીર
નવુમરપ્રાયબ્ધરઉત્ન્નરથામરછેરઅનેરતેથીરપયીથીરજન્ભરરેલોરડેરછે. 
ર જડબયતર દયેકર યીતેર ભનનેર કાબભૂામર યાખેર છે.ર તભાયાર ભનનેર તભાયેર જર કાબભૂામર
યાખવુમરડળે.રતભાયારભનનેરફીજોરકોણરકાબભૂામરયાખલારઆલલાનોરશતો?ર 
ર  યાભદાવરસ્લાભીરકશીરગમારછેરકેરફહરુબટકલાથીરળામધતરભતીરનથી. 
ર  જડબયતનાર ધતારજડબયતનેરબણાલલારરાગ્મા.રબણીગણીરભાયોર તુ્રરમદડતર
થળે.રઆનીર મદડતાઇર જુદાર પ્રકાયનીર શતી.ર તેનાભામર વાચીર મદડતાઇર શતી,ર વાચીર
ચતયુાઇરકઇ? 
ર    યધનરયભનરશયનકુૃષરલેશ્મારફડીરચતયુ 
ર    તરુવીરવોઇરચતયુતારયાભચયણરરલરીનર 
ર  બયતજીનેરફધુમરઆલડેરછેરનરભમત્રરફયાફયરફોરતારનથી.રજ્ઞાનરજાશયેરકયવુમરનર
શત ુમ. 
રાનુમ:186 
ર   જડબયતજીર બગલાનનાર સ્ભયણભામર જર રીનર યશતેા.ર જ્ઞાનર અનેર બક્તતર
દયકલરથામરત્માયેરજીલરવમવાયવકૃ્ષથીરછૂટોરડેરછેરતેભ. 
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ર   ભાતાધતાએર ળયીયનોર ત્માગર કમોર ત્મયેર જડબયતજીર ાગરર જેભર પયલાર
રાગ્મા.રાગરરજેલારરાગેરણરઅંદયથીરશ્રીકૃૃષણ:ણનેરએકરક્ષણરભાટેરણરભરૂતાર
નથી. 
ર   જડબયતજીએરફતાવ્યુમરછે—બોજનરકેલીરયીતેરકયવુમ. 
ર   સ્લાદરરીધારલગયરળયીયરનારોણરભાટેરજરબોજનરકયવુમ.રજડબયતનેરતેનાર
બાઇઓરતરનોર ખો,ર ધાન્મનાર પોતયામ,ર વડેરારઅડદર લગેયેર ખાલારઆતાર તોર
ણરતેરલસ્તઓુનેરઅમતૃતલુ્મરભાનીરતેઓરખાઇરરેતા.ર 
ર   જડબયતજીએરફતાવ્યુમરછેરચારવુમરકેલીરયીતે.રતેઓરકોઇરજીલનીરદશંવારનરથઇર
જામરતેથીરયસ્તોરજોઇનેરચારતા.રધયતીરઉયરનજયરયાખીનેરચારવુમ.રભાયાથીરકોઇર
જીલનીરદશંવારનરથામ.ર 
ર   બયતજીર ફીજાનાર કાભર કયેર છે.ર બાઇઓએર તેનેર ખેતયનીર ાર કયલાર કહ્યુમ.ર
બયતજીએરધલચાયુ.રઆજેરારકયીળરતોરકારેરફીજુ મરકાભરવંળે. 
 

ર   એકરદદલવરબાઇઓએરકહ્યુમરઆણુમરખેતયરવાચલજે.રબયતજીરખેતયભામરગામોર
આલેરતોરતેનેરખાલારદે. 
ર   બયતજીરતેનેરઅટકાલતારનથી.રતેરતોરકશરેછે: 
ર      ખાનેરલારારયાભ,રચખરાનેરલારારયાભ 
ર      તોરયોકનેકારક્યારકાભ? 

ર   જગતનેર ફશાયર નાટકર ફતાલેર કેર હુ મર ાગરર છુ.ર જ્ઞાનીર રુુોનાર ધ્માનભામર
રોકવમગ્રશર ફાધકર થામર છે.ર વમવાયર વ્મલશાયનીર ભામાર ભનેર નર લગેર એટરરે
જડબયતરયભાત્ભારનાયામણનુમરઆયાધનરકયેરછે.રજડબયતરખેતયભામરફેઠારછે. 
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ર  એકરબીરરયાજાનેરવમતાનરનરશત ુમ.રતેભણેરબદ્રકારીનીરફાધારરીધી.રફાકરથામર
તોર નયફચરરઆીળ.ર તુ્રર થમો.ર બીરોનેરઆજ્ઞારઆી.રઆલાર કોઇર નયનેર રઇર
આલો.ર 
ર   બીરોનીરનજયરજડબયતરયરડી.રઆરતગડોરછે.રઆનેરકડીનેરરઇરજઇશુમ. 
ર  વમવાયનાર રોકોનીર દૃષ્ણ:ટથીર વમતરએરાગરર છે.ર વમતોનીર દૃષ્ણ:ટથીર વમવાયસખુભામર
પવામેરારાગરરછે. 
ર  બીરોનેરજડબયતરાગરરજેલારરાગેરછે.રબયતજીનેરકડીનેરરઇરગમારછે.રતેનરે
બદ્રકાચરનારભમદદયભામરરાવ્મા. 
ર   ભાતાજીનેરફચરદાનરકયલાનુમરતેરકોઇરજીલનુમરનદશ.રકાભ,રાોધ,રરોબરએરશરુ
છે.ર તેનુમર ફચરદાનર કયલાનુમર છે.ર દેલીર બાગલતભામર ફચરદાનનોર અથવરઆર પ્રભાણેર
ફતાવ્મોરછે.ર 
રરરરરબયતજીનેર નલડાવ્મા.ર ફૂરનીર ભાાર શયેાલી.ર સુમદયર કલાનોર બોજનર ભાટેર
આપ્મા. 
ર   બોજનર કયવુમર એર ાર નથીર ણર સ્લાદર રઇનેર બોજનર કયવુમર એર ાર છે.ર
બોજનરએરવાધનરછે.રબજનરએરવાધ્મરછે. 
ર  બયતજીરબોજનરકયેરછે.રણરબયતજીનુમરબોજનરબજનરભાટેરશત ુમ. 
ર   બીરોર ધલચાયરકયેર છેર કેરઆરફેરકરાકરછીરભયલાનોર છે.રતેભરછતામરસખુેથીર
બોજનરકયેરછે. 
ાનુમ:187 
 

ર   તેરછીરજડબયતનેરબદ્રકારીરભાતાનારભમદદયભામરરઇરગમા. 
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   વમતનીર યીક્ષાર ભનોવધૃિથીર થામર છે.ર દાઢી-જટાથીર નદશ.ર જડબયતજીર
ભાતાજીનેર ભનથીર પ્રણાભર કયીર ભાથુમર નભાલીર ળામતચચિેર ફેઠાર છે.ર બીરયાજાએર
બદ્રકારીનીરપ્રાથવનારકયી.રતરલાયરરઇરભાયલારતૈમાયરથમો. 
ર  વલવભામર વભબાલર ધવિર કયનાયર બયતનેર જોતામર ભાતાજીનુમર હ્રદમર બયાયુમર છે.ર
ભાતાજીરથીરઆરવશનરનરથયુમ.રબદ્રકારીમધૂતિરપાડીરફશાયરનીકળ્મા.રબીરયાજાનુમર
ભસ્તકરતેરજરતરલાયરરઇરકાીરનાખ્યુમ.રભસ્તકનોરદડોરફનાલીરભાતાજીરયભલાર
રાગ્મા. 
ર   જ્ઞાનીરબતતરભાનેર છેરભાયારાછરશજાયરશાથલાોરયક્ષણરકયનાયરછે.રફેર
શાથલાારશુમરયક્ષણરકયલાનારશતા?રજ્ઞાનીરબતતોરભાતાજીનેરફહરુલશારારરાગેરછે.ર
જ્ઞાનીરરુુરએકરક્ષણરણરભનનેરઇશ્વયથીરઅરગરથલારદેતારનથી.રતેનીરદૃષ્ણ:ટર
બ્રહ્મભમરશોમરછે.ર 
ર   એકરવભમેર ધવંધરુ દેળનોર યાજારયહગુણરકધરરમધુનરાવરેબ્રહ્મજ્ઞાનરપ્રાપ્તર
કયલારજામરછે.રયહુગણરતત્ત્લજ્ઞાનનીરધલદ્યારપ્રાપ્તરકયલારકધરરઋધનારઆશ્રભર
તયપરારખીભામરફેવીરજતોરશતો.રચાયરબોઇઓએરારખીરઊંચકીર છે.રયસ્તાભામર
એકરબોઇરબાગીરગમો.યાજાએરકહ્યુમ—જેરકોઇરભેરતેનેરકડીરરાલો. 
ર  લૈણ:ણલોર બગલતર ઇચ્છાથીર જીલેર છે.ર જ્ઞાનીઓર પ્રાયબ્ધર કભવર બોગલલાનીર
ઇચ્છાથીર જીલેર છે.ર જ્ઞાનીઓર અધનચ્છાથીર પ્રાયબ્ધનેર જુએર છે.ર લૈણ:ણલોર બગલદ્ર
ઇચ્છારજુએરછે. 
ર  વાધકરભાટેરખાવરઆજ્ઞારકયીરછેરકેરચાયરશાથરકતામરલધાયેરદૂયરદૃષ્ણ:ટરનરજામ.ર
દૃષ્ણ:ટરચમચરથામરએટરેરભનરચમચરથામરછે. 
ર  વેલકોર ારખીર ઊંચકલાર જડબયતનેર કડીર રાવ્મા.ર આર તગડોર ઠીકર કાભર
રાગળે.બયતજીએરારખીર ઉાડીર છે.ર બયતજીરજભીનર ઉયર જોઇનેર ચારેર છે.ર

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


 શ્રીકૃૃષણ:ણ:રળયણમરભભરરwww.gopalparekh.wordpress.com 32 | P a g e  

 

કોઇરજીલનીરદશંવારનરથઇરજામ.રબયતજીનેરબગલાનનામરદળવનરથામરછે. 
ર  બયતજીરધલચાયેરછેરકેરભારુમરપ્રાયબ્ધરથોડુમરયહ્યુમરછે.શલેરહુ મરબગલાનનેરભલાનોર
છુમ.રયસ્તેરચારતામરપ્રભનુેરદયઝાલતારચારેરછે. 
ર રબયતજીનીર આતયુતાર લધાયીર ભનનેર શિુર કયલાર પ્રભરુ અંતધાવનર થામર છે.ર
બગલાનરદેખામરનશંરત્માયેરબયતજીરવ્માકુૃષરથામરછેરઅનેરયડીરડેરછે.ર 
ર  યસ્તાભામર કીડીર દેખામરએટરેરબયતજીરકૃષદૂકોરભાયેરએટરેરારખીનોરઉયનોર
દમડોર યાજાનાર ભાથાભામર લાગે.ર યાજાએરવેલકોનેર કહ્યુમ,ર ફયાફયરચારો.ર ભનેર ત્રાવર
થામરછે.રવેલકોનેરવાલધરયશલેારકહ્યુમ.રવેલકોએરકહ્યુમ,રઅભેરતોરફયોફયરચારીએર
છીએરણરઆરનલોરઆલનાયરફયાફયરચારતોરનથી.રઆરનલોરઆવ્મોરછેરતેરકોઇર
લખતરઊબોરયશરેછે,રકમાયેકરદોડેરછે,રક્યાયેકરકૃષદૂકોરભાયેરછે.આરગરરજેલોરછે.ર
આરત્રાવરઆેરછે. 
ર  યાજારલાોક્તતથીરજડબયતનેરકશલેારરાગ્મા,રત ુમરતોરવાલરદૂફોરછેરનરે!રલીર
તાયામરઅંગોરણરનફામરએટરેરતાયાથીરવાયીર યીતેર કેભરચરામ?રએટરેરત ુમર શુમર
કયે? 
ર  યાજાર યહગુણર ધલચાયેર છેર કેર શલેર દૃષ્ણ:ટર હુ મર બયતજીર ઉયર યાખીળ.ર બયતજીર
ધલચાયેર છેર કેર યસ્તાભામર કોઇર જીલર કચયાઇર ભયળેર તોર ાર રાગળે,ર બયતજીનેર
કીડીભામર ણર કનૈમોર દેખામર છે.ર કૃૃષણ:ણરએકરજરગોાલાભામર નર યશીર ળકે.ર વલવભામર
કૃૃષણ:ણનામરદળવનરકયેરતેરલૈણ:ણલ. 
ાનુમ:188 
ર ર જડબયતેરયાજાનારકશલેારઉયરધ્માનરનરઆપ્યુમ.રકીડીરજોઇરબયતજીએરજ્મામર
કૃષદૂકોરભામોરએટરેરયાજાનેરપયીથીરારખીનોરદામડોરભાથાભામરલાગ્મો.રયાજાથીરઆર
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વશનરનરથયુમ.રાોધથીરતેરબયતજીનુમરઅભાનરકયલારરાગ્મો.અયેર!રત ુમરતોરજીલતેર
મલૂારજેલોરછે.રતનેરબાનરનથી.રએમરફયાફયરચાર. 
ર  બસ્ભભામરછુામેરરઅક્ગ્નરઓખાતોરનથીરએલીરયીતેરબ્રહ્મરચચંતનભામરરીનર
થમેરારજ્ઞાનીરઓખાતારનથી.ર 
ર  પયીથીરદામડોરભાથાભામરલાગ્મો.રયહગુણરયાજાનેરાોધરઆવ્મો.રએમ,રહુમરયહગુણર
યાજારછુમ.રહુ મરતનેરભાયીળ.રવજારકયીળ. 
ર  યાજાનોરએકરૈવોરરીધોરનથી.રયાજાનુમરખાધુમરનથી.રયાજારભદામધરથમોરછે. 
ર  બયતજીનેર ફોરલાનીર ઇચ્છાર નર શતી.ર ધલચાયુ.ર ળયીયર ણુ:ટર છે.ર દુફાર
ાતાણુમરએરળયીયનારધભવરછે.રઆત્ભાનેરકમઇરનથી.રહુ મરનશંરફોુમ.રપયીરધલચાયર
થમો.રભંર જેનેરખબાર ઉયરઊંચક્યોરતેર યહગુણર યાજારજોર શલેર નકવભામર ડળેતોર
થૃ્લીરઉયથીરવત્વમગનોરભદશભારનણ:ટથળે.રરોકોરભશાજ્ઞાનીરજડબયતેરજેનેરખબેર
ઊંચક્યોરતેરણરનયકભામરડયો.રજગતભામરવત્વમગનોરફહરુભોટોરભદશભારછે.રગભરે
તેભરભંર યાજાનેરખબેરઊંચક્યો,ર શલેર તેનોર ઉિાયર કયીળ.ર યાજાનેરફોધરઆલાર
ધનશ્ચમરકમો.રવત્વમગનોરભદશભારયાખલારઆજેરજડબયતનેરફોરલાનીરઇચ્છારથઇર
છે.રઆજર દદનરસધુીરફોલ્મારનરશતા.રયાજારઉયરદમારઆલીરઅનેરફોરલાનીર
ઇચ્છારથઇ. 
ર  યાજાનુમર કલ્માણર થામ.ર આર કધરર મધુનનાર આશ્રભભામર તત્ત્લજ્ઞાનનોર
ઉદેળરેલારજામરછે.રઉદેળરરેલારદીનરફનીનેરજલાનુમરછે.રઅનેરઆર‘હુ મરણુમ’ર
યાખીનેરયાજારથઇનેરઉદેળરરેલારજામરછે.રઆજેરતેનેરઅધધકાયીરફનાવુમ.ર 
ર  યહગુણરયાજારબાગ્મળાીરછે.રબાગલતનારવમતરફહરુઓછુમરફોરેરછે.રસદુાભાર
ણરફહરુઓછુમરફોરતા.રભૌનરયાખલાથીરભામાનુમરફ મધનરઓછુમરથામરછે. 
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ર  આજેરબયતજીનેરફોરલાનીરઇચ્છારથઇ.રયાજાનુમરકલ્માણરકયલારઇચ્છારથઇ. 
ર  ફોરોરતોરએવુમરફોરોરકેરવાભાનુમરકલ્માણરથામ. 
ર  યાજા,રતભેર કહ્યુમ”તુમર ણુ:ટરનથી”રએરવત્મર છે.ર તેભામર ભાયીર ધનંદાર કેર ભશ્કયીર
નથી.રજાડાણુમર કેરાતાણુમરએરતોરળયીયનારધભોર છે.રઆત્ભાનેરતેનીરવાથરે
કામઇરરેલાદેલારનથી. 
ર  યાજા,રતભેરકહ્યુમરકેરહુ મરજીલતેરમલુારજેલોરછુમતોરઆખુમરજગતરજીલતેરમલુારજેવુમર
છે.રઆરારખીરમલુારજેલીરઅનેરારખીભામરફેઠેરોરત ુમરણરજીલતેરમલુારજેલોરજર
છે. 
ર  ધલકાયલાીર વલવર લસ્તઓુરઆદદ-અંતલાીર શોમર છે.ર જેર જન્મ્માર તેર ફધાર
ભયલાનારછે.રયાજારતભેરકહ્યુમ,રહુ મરજીલતેરમલુારજેલોરછુમરતોરઆરદૃષ્ણ:ટએરારખીભામર
ફેઠેરોરત ુમરણરજીલતેરમલુારજેલોરછે.રઆરળયીયરતોરમડુદારવભાનરરજડરછે. 
ર  ળયીયર અનેરઆત્ભાર જુદાર છે.ર ળયીયનાર ધભોર જુદાર છે.રઆત્ભાર ધનરેર છે.ર
આત્ભારએરભનનોરદૃણ:ટારછે, 
રવાક્ષીરછે.રજ્ઞાનીરરુુોરઇશ્વયરધવલામરકોઇનેરવત્મરવભજતારનથી.રવલવરજીલોભામર
યભાત્ભારછે.રઆભામરયાજારકોણરઅનેરવેલકરકોણ? 

ર  વ્મલશાયદૃષ્ણ:ટએરઆરબેદરછે,રફાકીરતત્ત્લદૃક્ણ:તએરતોરત ુમરઅનેરહુ મરફન્નેરએકરજર
છીએ. 
ાનુમ:189 
 

ર  યાજા,રએકરઇશ્વયરજરવત્મરછે.રયાજારતંરકહ્યુમરકેરહુ મરતનેરભાયીળ.રણરરળયીયનેર
ભાયરડળેરતોરહુ મરસધુયલાનોરનથી.રળયીયનેરભાયરડેતેથીરહુ મરસખુીરકેરદુ:ખીરથતોર
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નથી.રઆરતોરફધારળયીયનારધભોરછે.રળયીયનેરળક્તતરઆેરછેરભન,રબદુ્ધિરઅનેર
બદુ્ધિનેરચેતનરઆનાયરહુમરઆત્ભારછુમ.રળયીયનારધભોરભનેરરાગરુડતારનથી. 
ર  યાજા,રકીડીભમકોડીરભાયારગરનીચેરનરકચયામરએટરેરહુ મરએલીરયીતેરચારુ
છુમ.રભનેરચારતારારનરરાગેરએટરારભાટેરકૃષદૂકોરભારુમરછુમ.રભાયારશ્રીકૃૃષણ:ણરવલેર
ઠેકાણેરધલયજેરારછે.રઆરકીડીઓભામરણરયભાત્ભારછે.રહુ મરકીડીઓનોરઅનેરફીજાર
જીલજ મતઓુનોરખ્મારરયાખીનેરચારુછુમ.કોઇરકચડાઇરનરજામ.રકીડીભામરણરઇશ્વયર
છેરએભરભાનીરહુ મરભાયારકૃૃષણ:ણનુમર ચચંતનરકયતામરકયતામરચારુછુમ.રતેથીરભાયીરચારર
એલીરછે. 
 

ર  જડબયતનારઆલાર ધલદ્વતાબમાવર લચનોર વામબીર યાજાનેર થયુમ:--રઆર કોઇર
જ્ઞાનીરભશાત્ભારરાગેરછે.રઆરકોઇરઅલધતૂરવમતરછે.રઆરલેદામતનારકદઠનરધવિામતર
ફોરેર છે.ર એનીર બ્રહ્મધનણ:ઠારઅરૌદકકર છે.ર ભંર તેનુમર અભાનર કયીર ભરૂર કયીર છે.ર
ચારતીરારખીભામથીરયાજારકૃષદૂીરડયોનેરરબયતજીનેરજેરભાયલારતૈમાયરથમેરો,ર
તેરતેભનેરલ મદનરકયેરછે. 
ર  બયતજીનીરધનધલિકાયરઅલસ્થારછે.રયહગુણેરઅભાનરકયુ.રત્માયે,રઅનેરયાજાએર
ભાનરઆપ્યુમરત્માયેરણબયતજીનીરએકરજરવભક્સ્થધત.રનશંરાોધ,રનશંરદુ:ખ,રનશંર
સખુ.રવમતનીરયીક્ષારભનોરવધૃિથીરથામરછે.રભાનરભળ્યુમરતોરણરએજરવભતા,ર
ભાનરઅભાનભામરવધૃિરવભરછે.રલેળથીરવમતરથવુમરકઠીનરનથી.રહ્રદમથીરવમતરથવુમર
કઠણરછે.રયહગુણેરક્ષભારભામગી,રતભારુમરઅભાનરકયનાયનુમરકલ્માણરથામરનશં. 
ર  તેરછીરયહગુણરયાજારછેૂર છે:--રઆરવ્મલશાયરવત્મરછે,રતેનેર ધભથ્માર કેભર
કશીર ળકામ?રજોર લસ્તરુઅવત્મર શોમરતોર તેથીર કોઇર દામાર થઇરળકેર નદશ.ર જેભર
ધભથ્મારઘડાથીરજરલગેયેરરાલીરળકાત ુમરનથીરતેભ. 
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ર  યાજારછેૂરછે:--રઆેરકહ્યુમરકેરળયીયનેરજેરદુ:ખરથામરતેરઆત્ભાનેરથત ુમરનથીર
યમતરુ હુ મર તોર ભાનરુ છુમર કેર ળયીયનેર કણ:ટરથામરતેરઆત્ભાનેર થામર છે.ર કાયણરઆર
ળયીયનોરવમફ મધરઇષ્ન્દ્રમોરવાથેર છે,ર ઇષ્ન્દ્રમોનોરવમફ મધરભનરવાથે,રભનનોરવમફ મધર
બદુ્ધિરવાથેરઅનેરબદુ્ધિનોરવમફ મધરઆત્ભારવાથેરછે.રએટરેરળયીયનેરજેરદુ:ખરથામરતેર
આત્ભાનેરથવુમરજરજોઇએ.રચરૂારઉયરતેરીરશોમ,રતેરીભામરદૂધરશોમ,રદૂધભામર
ચોખાર શોમર તોર ચરૂાભામનાર અક્ગ્નથીર એકફીજાનાર વમફ મધનાર કાયણેર દૂધભામનાર
ચોખારાકીરજામરછેરએટરેરળયીયનેરજેરદુ:ખરથામરતેરઆત્ભાનેરથવુમરજરજોઇએ. 
ર  જડબયતજીએરકહ્યુમર કે:--રશરેયાજન,્રતેરકથનરતદ્દનરખોટુમરછે.રઆત્ભારધનરેર
છે.અક્ગ્નર ઉયનાર દૂધભામનાર ચોખાર ાક્યાર ણર દૂધભામર થ્થયર યાખ્માર શોમર
તો?તેર થ્થયોર કામઇરાકતારનથી.ર કાયણરતેર ધનરેર યશરે છે.ર ત્માયેરઆત્ભારતોર
વલવથીરશ્રેણ:ઠરઅનેરધનરેરછે. 
ર  વમવાયરએરકેલરભનનીરકલ્નારભાત્રરછે.ર 
ર  યાજા,રભનરફગડેરએટરેરજીલનરફગડેર છે.રભનરસધુયેરતોરઆત્ભાનેરમકુ્તતર
ભેરછે.ર 
ાનુમ:190 
ર  ભારુમર ભનરઅગાઉરશયણફાભામર પવાયુમ,ર તેથીર શયણનોરજન્ભરરેલોરડેરો.ર
શલેરહુ મરવાલધાનરથઇનેરપરુમરછુમ. 
ર  યાજા,રઆરફધોરવ્મલશાયરભનનોરછે.રોતાનારછોકયાનુમરલજનરભાનેરરાગત ુમર
નથી.રકાયણરકેરભનનીરભભતારછે.રોતાનોરફાફોરફૂરરજેલોરશરકોરઅનેરફીજાનોર
ફાફોરબાયે.રભાનેરોતાનુમરફાકરલજનદાયરશોમરતોરણરફૂરરજેવુમરશરકુૃષમરરાગેર
નેર ફીજાનુમર ફાકર લજનદાય-બાયેર રાગે.ર કાયણર ભનર કશરે છે,ર એર ાયકોર છે.ર
ફીજાનુમરફાકરશરકુૃષમરફૂરરજેવુમરશોમરતોરણરઅઢીરભણનુમરરાગે. 
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ર  યાજન,રઆરફધારભનનારધભોરછે.રઆરફધારભનનારખેરોરછે.રભનનારખેરનેર
કાયણેરભાયેરઅગાઉનારજન્ભભામરશયણરથવુમરડેુમ.રભનરસધુયેરતોરજગતરસધુયેરછે.ર
ભારુમરભનરશયણફાકભામરપવામેુમ.રહુ મરશરુથમેરો. 
ર  યાજા,રત ુમરકચ્છરપ્રદેળનોરયાજારછે.હુ મરતોરબયતખમડનોરયાજારશતોરછતામરભાયીર
આરદળારથઇ. 
ર ગણુાનયુતતમરવ્મવનામરજ મતો:રક્ષેભામરનૈગુવણ્મ મરભથોરભન:સ્માતર્ર 
 

ધલમાવતતરભનરજીલનેરવમવાયરવમકટભામરનાખેરછેરઅનેરતેરજરભનરજોરધલમયદશતરથામર
તોરજીલનેરળામધતભમરભોક્ષદનીરપ્રાપ્પ્તરકયાલેરછે. 
ર  ભનરજરજીલનેરવમવાયરફમધનનારકાયણરૂરછેરઅનેરતેરજરભનરભોક્ષનારકાયણરૂર
છે. 
ર ભનણુ:મનુમર ભનર જોર ધલમોભામરઆવતતર થામ,ર તોર તેર વામવાદયકર દુ:ખોરઆનાયર
થામરછે.રઅનેરતેરજરભનરજોરધલમોભામરઆવતતરનરથામરઅનેરઇશ્વયનારબજનભામરરીનર
થામ,રતોરતેરભોક્ષરઆનાયરથામરછે. 
ર  યાજા,રત ુમરભનેરછેૂરછેરકેરત ુમરકોણરછે?રણરત ુમરતાયીરજાતનેરછૂ”હુમરકોણરછુમ?”ર 
ર  તુમરશિુરઆત્ભાર છે.રજાગ્રત,ર સ્લપ્નરઅનેરસષુપુ્પ્તરએરત્રણેરઅલસ્થાઓનોરવાક્ષીર
આત્ભારછે. 
ર યાજન!ર જ્ઞાનીઓરજગતનેર વત્મર ભાનતાર નથી.ર જ્ઞાનીઓરવમવાયનેર ભનર કપ્લ્તર
ભાનેરછે.ર 
ર  જગતરસ્લપ્નરજેવુમરછે.રતેભરછતામરખોટુમરસ્લપ્નરજેભરયડાલેરછેરતેભરઆરખોટુમરજગતર
ણરભનણુ:મને—જીલનેરયડાલેરછે. 
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ર  દાખરારતયીકેરએકરભનણુ:મરસતૂેરોરછે.રતેનેરસ્લપ્નરઆવ્યુમ.રસ્લપ્નભામરતેણેરજોયુમર
કેરએકરધલકયારલાઘેરતેનારયરહભુરોરકમો.રલાઘરઆવ્મોરજાણીરતેરભનણુ:મરગબયામો.ર
લાઘરભનેરખાઇરજળેરએભરભાનીરતરેચીવોરનામખલારરાગ્મોરઅનેરયડલારરાગ્મો.રતયતરતેર
જાગીરગમો.રતેનેરવભજાયુમરકેરતેરતોરસ્લપ્નરશત ુમ.રસ્લપ્નનારલાઘથીરફીલાનીરકામઇરજરૂયર
નથી. 
ર  યમતરુ સ્લપ્નરખોટુમર છેરતેરવભજામરક્યાયે?રજ્માયેરજાગીએર ત્માયે.રજાગ્મોરકોણ?ર
વલવરધલમોભામથીરજેનુમરભનરશઠીરગયુમ,રછૂટીરગયુમરતે.રઅનેરતેથીરતરુવીદાવજીએરકહ્યુમ.ર 
 

ાનુમ:191 
ર     જાધનમેરતફદશરજીલરજગરજાગાર 
ર     જફરવફરચફમરચફરાવરચફયાગાર  ર 
યાજાર !ર તેથીર તોર કહુમર છુમકે—આર ફધાર ભનનાર ખેરર છે.ર ભનનેર શિુર કયલાર વમતોનોર
વભાગભરકયલો.રભશારુુોનીરવેલાથીરબ્રહ્મપ્રાપ્પ્તરથામરછે. 
ર રરરરરરરરરરરભશત્ાદયજોડચબેકમ ્

ર  યાજા,વત્વમગરલગયરજ્ઞાનરભતુમરનથી.રસ્લરૂનુમરદયણૂવરજ્ઞાનરએરએકરજરવત્મર
લસ્તરુછે.રએકરબ્રહ્મરજરવત્મરછે.રબ્રહ્મરવત્મસ્લરૂ,રબેદથીરયદશત,રદયણૂવ,રઆત્ભસ્લરૂર
છે.રમદડતોરતેનેરબગલાનરલાસદેુલ,રકૃૃષણ:ણરએરનાભોથીરનરલણવલેરછે.રફાકીરજગતરતોર
ધભથ્મારછે. 
ર યાજધિનેરદદવ્મરતત્ત્લજ્ઞાનનોરઉદેળરકમોરઅનેરછીરબલાટધલનુમરલણવનરકયુ.. 
   એકરએકરઇષ્ન્દ્રમોરઆત્ભાનુમર ધલલેકરૂીરધનર ૂમટેર છે.ર કોઇરવમતરભેરતોરવમવાયર
રૂીરજ મગરભામથીરફશાયરકાઢે.રવ મવાયભામરએકરરબટકળોરનદશ.રકોઇરવમતનોરવદ્રગરુુનોર
આશ્રમરકયજોરતોરતેભામથીરફશાયરનીકીરળકળો. 
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ર  ભામાનેરકાયણેરજીલરસખુનીરરારચભામરઆરવમવાયરૂીરજ મગરભામરબટકેરછે,રણર
તેનેરવાચુમરસખુરભતુમરનથી. 
ર  જેરજીલનોરવયદાયર (બદુ્ધિ)રમોગ્મરનથીરતેનેરછર ૂમટાયાઓર(છરઇષ્ન્દ્રમો)ર ૂમટેર ,ર
અનેરતેનુમરધભવરૂીરધનર ૂમટીરરે. 
ર  આરપ્રભાદીરજીલરવમઘનારભનણુ:મનેરઘેટા મનારટોાભામથીરપ્રભાદીરઘેટામનેરજેભરલરુર
ખંચીરજામરતેભરધળમાલામઓર(સ્ત્રી-તુ્રો)રખંચીરજામ. 
ર  આર જ મગર(વમવાય)ર લેરાર તથાર જાાઓ(ગશૃસ્થાશ્રભ)થીર ગીચર છે.ર ડામવર
ભચ્છયોથીર(કામ્મરકભોથી)રઆરજનવમઘરીડારાભેરછે. 
 

ર  જીલવમઘરતેરજ મગરભામરગમધલવનગયને(ધભથ્મારળયીયાદદનેરવત્મરભાનલારતે)રઅનરે
ધળાચનેર(વોનાને)રજુએરછે. 
ર  કોઇરલખતેરધૂથીરબયામેરીરઆંખોલાો(યજોગણુથીરવ્માપ્તરદૃક્ણ:તલાો)રઅનેર
લમટોચમાથીર ઊડેરીર ધૂનેર રીધે(ર લમટોચમાનીર જેભર બભાલતીર સ્ત્રીથી)ર
દદળાઓને(દેલોને)રણરતેરજાણતોરનથી.ર 
ર  તેર જનવમઘર ભખૂથીર વ્માકુૃષર થામર છેર ત્માયેર અધલત્રર વકૃ્ષોનોર (અધાધભિકર
ભનણુ:મોનો)રઆશ્રમર કયેર છે.રઅનેર તૃાથીર ધડામર છેર ત્માયેર ઝામઝલાનાર જર (ધનણ:પર
ધલમો)રતયપરદોડેરછે.રકોઇરલખતરજરલગયનીરનદીઓ(દુ:ખદામીરભાગવ)રતયપરદોડેર
છે.રકોઇરસ્થેરએરજ મગરભામરદાલાન(દુ:ખદામીરઘયરકેરજેભામરળોકરૂીરઅક્ગ્નરવગેરછે)ર
વગેરછે.રજ મગરનારમક્ષોર(યાજાઓ)રતેનારપ્રાણનેર(ધનને)રશદયરરરેરછે.ર 
રર ચારતામર ચારતામર તેનાર ગર કામટાર અનેર કામકયાથી(અનેકર પ્રકાયનાર વમકટોથી)ર
લંધાઇરજામરછે. 
ર  આરવમઘનારભનણુ:મોનેરકોઇરલાયરવવર(ધનદ્રા)રકયડેરછે,રતેથીરતેરમડૂદારજેલોરથામર
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છે.ર કોઇર લાયર તેઓનેર દશંવકર પ્રાણીઓ(દુર્જનો)ર કયડેર છે.ર કોઇર લખતર અંધર ફનીર
(ધલલેકભ્ર્ટરફની)રતેરઅંધાદયમારકૃષલૂાભામર(ભોશભામ)રડીરદુ:ખથીરદયફામરછે. 
ાનુમ:192 
 

  લીરતેરજનવમઘરએરજ મગરભામરરતાનીરળાખાઓનોરઆશ્રમરકયી(સ્ત્રીઓનીરકોભર
ભજુાઓનોર આશ્રમર કયી)ર ત્મામર યશરેામર અસ્ણ:ટર ભધયુર ભધયુર ળબ્દર કયતામર
ક્ષીઓને(સ્ત્રીઓનાર ખોાભામર ખેરતાર નાનાર ફાકોને)ર ઇચ્છેર છે.ર ધવંશનાર ટોાથીર
(કાચાથીરથતારજન્ભ-ભયણ)થીરતેરત્રાવરાભેરછે. 
ર  વકૃ્ષોર નીચેર (ઘયફાયભામ)ર તેર યભલાર ઇચ્છેર છે.ર કોઇર લાયર લવતનીર ગપુાઓભામર
(યોગાદદરદુ:ખોભામ)રજઇરત્મામરયશરેારશાથીથીર(મતૃ્યથુી)રતેરબમબીતરથામરછે. 
ર  જીલાત્ભારક્યાયેકરસખુીરઅનેરક્યાયેકર દુ:ખીરથામરછે.રજીલરબગલાનનારચયણનોર
આશ્રમરરેરતોરકૃૃષતાથવરથામ. 
ર  ટૂમકભામરઆરવમવાયભાગવરદારુણ,રદુગવભરઅનેરબમમકયરછે.રધલમોભામરભનનેરઆવતતર
કમાવરલગયરશ્રીરશદયનીરવેલાથીરતીક્ષ્ણફનેરીરજ્ઞાનરૂરતરલાયરરઇરઆરવમવાયભાગવનેર
ાયરકય. 
ર  બયતજીએરપ્રથભર ધળક્ષારઅનેરછીરદીક્ષારઆેરીર છે.રબગલતાશ્રમરકયનાયનોર
આશ્રમરકયેરતેરકૃૃષતાથવરથામ.રબયતજીરપ્રભનુુમરધ્માનરકયતામરળયીયનોરત્માગરકયેરછે. 
ર  તેર છીર બયતલમળીર યાજાઓનુમર લણવનર કયેર છે.ર તેર છીરઅલેર છેર બાયતલવનાર
ઉાસ્મરદેલોરઅનેરઉાવકરબતતોનુમરલણવન. 
ર  બગલાનરનયધવંશનારબતતોરઆરભમત્રોરજેરછે. 
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રરરરરરરરનભોરબગલતેરનયધવશંામરનભસ્તેજસ્તેજવે 
રરરરરરરઆધલયાધલબવલરલજ્રનસ્લરરલજ્રદમણ:રકભાવળેમાન ્

રરરરરરરયન્ધમરયન્ધમરતભોરગ્રવરગ્રવરરસ્લાશા 
કાયરસ્લરૂરબગલાનરનધૃવંશર દેલનેરનભસ્કાયરકરુમરછુમ.રતભેરઅક્ગ્નરઆદદરતેજનુમરણર
તેજરછો,રતભનેરનભસ્કાયરછે.રશરેલજ્રનખ,રશરેલજ્રરજેલીરદાઢોલાા,રતભેરઅભાયીરાવેર
પ્રગટર થાઓ,ર પ્રગટર થાઓ,ર અભાયીર કભવલાવનાઓનેર ફાીર નામખો,ર ફાીર નામખો,ર
અભાયાર અજ્ઞાનરૂીર અંધકાયનેર નણ:ટર કયો.ર અભાયાર અંત:કયણભામર અબમદાનર દેતામર
પ્રકાધળતરથાઓ. 
 

ર આરછેરનધૃવંશરબગલાનનોરભમત્ર.રશ્રીધયર સ્લાભીનેરઆરભમત્રનોરજરકયતામર કયતામર
લૈયાગ્મરથમોરશતો.ર 
ર  ભાનલરળયીયનીરધનંદારબાગલતભામરઠેયરઠેયરછે,રવલવત્રરકયેરીરછે.રભાનલરળયીયનીર
સ્તધુતરએકરામચભામરસ્કમધભામરજરછે.રઅનેરતેરણરદેલોએરકયેરીરછે.ર 
ર  ભાનલરળયીયરમકુુૃષમદનીરવેલારકયલારભાટેર છે.રભાનલરધાયેરતોરનયનોરનાયામણર
થઇરળકેરછે. 
રદેલારગામક્ન્ત:--ર 
ર અશોરઅભીામરદકભકાદયરળોબનમરપ્રવન્નરએામરક્સ્લદુતરસ્લમમરશદય: 
રર મૈર્જન્ભરરબ્ધમરનષૃરુબાયતાજજયેરમકુુૃષન્દવેલૌધમકમરસ્શૃારદશરન: ર 
ર                  રરરરરરરરરરરબા.5-19-21ર 
ભનણુ:મર જન્ભર વલવર રુુાથોનુમર વાધનર છેર એભર કશીર દેલોર આર બાયતલવભામર જન્ભર
ાભેરારભનણુ:મોનોરઆરપ્રભાણેરભદશભારગામરછે:--રઅશો,રઆરબાયતલવનારભનણુ:મોએર
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ક્યામરણુ્મરકમાવરશળે?રઅથલારશ્રીશદયરોતેરશુમરતેઓનારઉયરપ્રવન્નરથમારશળેરકેરજેઓએર
આર બાયતલવભામર બગલાનનીર વેલાનેર મોગ્મર ભનણુ:મર જન્ભર પ્રાપ્તર કમોર છે.જેર
ભનણુ:મજન્ભર શ્રીશદયનીર વેલાર ભાટેર ઉમોગીર શોઇ,ર જેર ભાટેર અભેર ણર ઝમખનાર કયીએર
છીએરએરવૌબાગ્મનેરભાટેરઅભેરણરશમભેળારઇચ્છાલાારયશીએરછીએ.... 
ર  તેર છીર આલેર છેર ભગૂોનુમર લણવન.ર થૃ્લીનાર વાતર ખમડોનુમર લણવનર કયેર છે.ર
વપ્તદ્ધદ્વરઅનેરવાતરવમદુ્રનુમરલણવનરકયુ.. 
ર  બયતખમડનાર ભાચરકર દેલર નયનાયામણર છે.ર બયતખમડર કભવભધૂભર છે.ર ફીજાર ખમડોર
બોગભધૂભરછે.રબયતખમડભામરજન્ભરરેલાનીરદેલોનેરઇચ્છારથામરછે.રળયીયનીરબાગલતભામર
ણર ધનંદાકયેરીર છે.ર અનેર સ્તધુતર ણર કયેરીર છે.રઆર ભાનલળયીયથીર બગલદ્ર વેલા,ર
મકુુૃષમદ-વેલારથામરછે.રગ્રશોનીરક્સ્થધત--રગધતનુમરલણવનરકયુ.. 
ર  વપ્તરાતાનુમરપ્રધતાદનરકયુ..રવૌથીરનીચેરળેરનાયામણરછે. 
ર યાજાએરછૂયુમ:--રનયકરોકરક્યામરછે?શકુદેલજીરકશરેછેરશરેયાજન,રદચક્ષણદદળાભામરઆર
નયકરોકરછે.રઅનેકરપ્રકાયનારનયકોરછે.રચોયીરકયેરછેરતેરતાધભસ્ત્રરનાભનારનયકભામરજમ.ર
જેરવ્મચબચાયીર છેરતેરઅંધતાધભસ્ત્રરનયકભામરડેર છે.રજેટરારારતેટરામરનયકરછે.રક્યાર
ાથીરક્યારનયકભામરજીલરડેરછેરતેનુમરધલગતલાયરલણવનરકયુ..રઆરપ્રભાણેરવંકડોરઅનરે
શજાયોરનયકોરમભરોકભામરછેરએભરફતાલીરસ્કમધરયૂોરકમો. 
 
રરર રરરરરરરરરરરરરશ્રીભન્નાયામણરનાયામણરનાયામણ. 
રરરરરરરરરરરરરરરરરરરશ્રીભન્નાયામણરનાયામણરનાયામણ. 
ર રરરરરરરરરરરરરશ્રીભન્નાયામણરનાયામણરનાયામણ. 
ર રરરરરરરરરરરરરશ્રીભન્નાયામણરનાયામણરનાયામણ. 
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--------------------રસ્કમધરામચભોરઅશંરણૂવરથામરછે.------------------------------ 
ર   
  
  
 
ર   
રરર  રરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર 
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