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।। ओ३म ्।। 
 

દુ:ખ નીવારણના ભ્રામક ઉપાયો 

 દયેક ભનુષ્મના જીલનભાાં વુખ અન ેદુ:ખ ફને્ન દૃષ્ટીગચય 
થામ છ.ે તેન ે વુખ પ્રાપ્તીની ઈચ્છા અને દુ:ખ પ્રત્મે દ્વે શમ છ.ે 
આ દુ:ખ દુય કયલા અન ેવખુ પ્રાપ્ત કયલા એ જ્ઞાનલુથક પ્રમત્ન 
કયે છ.ે એર્રે કે દુ:ખ પ્રાપ્તીનુાં કાયણ ળધી તનેે દુય કયલાના 
ઉામ કયે છ.ે આજ ે ભર્ ેબાગે ળીક્ષીત અને ૈવાદાય ભનુષ્મ 
અબીરાા યાખે છ ે કે કઈ ણ ખચ ેજીલનભાાંથી દુ:ખ દુય થઈ 
વુખ પ્રાપ્ત થલુાં જોઈએ. લીળેભાાં ળાયીયીક, આથીક કે વાભાજીક 
દુ:ખથી વતત ીડાતા રક તાના દુ:ખના નીલાયણ ભાર્ ે
જ્મતી અન ે કભથકાાંડ કયાલનાયન ે ળયણ ે જામ છ,ે અને તેઓ 
દુ:ખનુાં કાયણ ગ્રશ અન ેીતૃઓનુાં નડતય ફતાલી ત ેદુય કયલાન 
લીધી ફતાલ ેછ.ે આ લીધીભાાં વાય એલ ખચથ કયી દુ:ખ દયુ કયલા 
પ્રમત્ન કયે છ.ે જ્માયે ભનુષ્મને દુ:ખ દુય થલાન આબાવ ઉબ 
થામ છ ેઅથલા દુ:ખન વભમુય થલાથી દુ:ખ દુય થઈ વખુ પ્રાપ્ત 
થામ છ ે ત્માયે જ્મતીીઓ કે કભથકાાંડ કયાલનાય તને ે તાની 
લીદ્યાની વપતા ફતાલે છ.ે ણ જ્માયે તેઓ આભાાં નીષ્પ જામ 
છ ે ત્માયે કશે છ ે કે અભ ેત અભાયી ળક્તી ભુજફ પ્રમત્ન કમાથ 
ણ ઈશ્વયની ન્મામવ્મલસ્થા, કભથના અર્ર વીદ્ધાન્ત અથલા તભાયા 
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નવીફભાાં આ દુ:ખ બગલલાનુાં જ રખામેર શળ ે તેથી તનેુાં 
નીલાયણ થમુાં નથી. 

 આ વન્દબથભાાં નીચે થડાક ભદુ્દાઓ યજુ કયલાભાાં આલે છ ે
તેન ેધભથગ્રાંથ, તકથ, લીલેકફુદ્ધી અને લજૈ્ઞાનીક અબીગભના આધાયે 
ચકાવી પરીત જ્મતી અને ીતૃદ નીલાયણ અાંગ ે કયલાભાાં 
આલત લીધી કેર્ર લાજફી છ ેતને સ્લમાં નીણથમ કયલા લીનન્તી 
છ ે: 

(1) જ્મતી ળાષ્ડભાાં જ ેનલ ગ્રશન ઉ્ેખ છ,ે એભાાં ચાય 
ત ગ્રશ જ નથી. વમુથ ગ્રશ નશીં ણ નક્ષત્ર છ,ે ચન્ર 
ઉગ્રશ છ,ે ગ્રશ નશીં, યાશુ અન ે કેત ુ આકાળભાાં સ્થીત 
દાથો નથી. ચન્રલૃત્ત અન ે ક્રાન્તીલૃત્ત જ ે સ્થાને એક 
ફીજાને સ્ળથ કયતા જણામ છ ે એ જ યાશુ અને કેત ુ
તયીકે ઓખામ છ.ે જ ે ફીન્દુન ે સ્ળથ કયીન ે ઉત્તયભાાં 
જામ છ ેતે છ ેયાશુ અને જ ેક્રાન્તીલૃત્તથી દક્ષીણભાાં જામ છ ે
તે છ ે કેત.ુ આભ આ ચાયેમ વુમથ, ચન્ર, યાશુ અન ે કેત ુ
ખગળાષ્ડની દૃષ્ટીએ ગ્રશ જ નથી. ફીજી ફાજુ ૃથ્લી 
એક ગ્રશ છ ેજ ેવોથી લધાયે ભનુષ્મ જીલનને અવય કયે 
છ ેતને આ નલ ગ્રશભાાં વભાલેળ જ નથી. 
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(2) આ ૃથ્લીની જભે વુમથ, ચન્ર, ભાંગ, ળની લગેયે ગ્રશ જડ 
છ.ે તભેાાં જ્ઞાન આદી ગુણ નથી. તા, પ્રકાળ અન ે
આકથણ વીલામ તેઓ કાંઈ કયી ળકતા નથી. વુમથની 
દૃષ્ટીએ છગનરાર અન ેભગનરારભાાં કઈ બેદ નથી. ત 
છી આ ગ્રશચેતન જીલની ભાપક ગુસ્વે કે પ્રવન્ન થઈન ે
અભુક વ્મક્તીને દુ:ખ કે વુખ આે છ ેએ લાત કઈ યીત 
વાંબલીત છ?ે 

(3) જન્ભત્રીકાભાાં વાતભુાં સ્થાન બામાથ એર્રે કે ત્ની ભાર્નેુાં 
છ.ે આ સ્થાનભાાં આલતા જુદા જુદા ગ્રશના પ 
જ્મતીળાષ્ડના ગ્રાંથભાાં ફતાલેર છ.ે શલે શનભુાનજી, 
બીષ્ભ ીતાભશ, આદી ળાંકયાચામથ, દમાનન્દ વયસ્લતી, 
સ્લાભી લીલેકાનન્દ જલેા આજીલન બ્રષ્ઢચાયીઓ કે રગ્ન 
ુલે જ ભતૃ્મુ ાભતા ભનુષ્મ ભાર્ ેઆ વાતભાાં સ્થાનભાાં 
આલતા ગ્રશના પન કમ શેતુ વયે છ?ે 

(4) જન્ભકુાંડીના ત્રીજા સ્થાનભાાં બાઈ–ફશેનના વમ્ફન્ધ 
ફતાલલાભાાં આલે છ.ે ાાંચ બાઈઓ અન ે ાાંચ ફશેન 
શમ ત એ ફધાની જન્ભકુાંડીઓભાાં ત્રીજા સ્થાનભાાં એક 
વયખા ગ્રશ શલા જોઈએ. યન્તુ ળુાં આ વાંબલ છ?ે 
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(5) જન્ભકુાંડીના પ્રથભ સ્થાનભાાં ફાકના ળયીયના યાંગ 
અથાથત્ લાન ફતાલે છ.ે વો જાણે છ ે કે બાયતીમ 
ઘઉંલણાથ, મુયીમન ગયા અન ેશફવીઓ કાા શમ છ.ે 
આ બદે બોગરીક યીસ્થીતીઓને રીધે શમ છ.ે ત 
છી આ પ્રથભ સ્થાનનુાં પ્રમજન ળુાં? 

(6) જન્ભકુાંડી જન્ભની ચક્કવ તાયીખ, કરાક અન ે
ભીનીર્ના આધાયે ફનાલલાભાાં આલ ે છ.ે આળયે એકવ 
ફાકન જન્ભ એક જ ભીનીર્ભાાં થામ છ,ે આથી એકવ 
જન્ભકુાંડી એક જ પ્રકાયની ફને છ.ે શલે પ્રશ્ન એ છ ે કે 
આ ફધાના જીલન એક વયખાાં જોલા ભ ેછ?ે અયે! ફ ે
ભનુષ્મનાાં જીલન ણ તદ્દન એક વયખાાં જોલા ભતાાં નથી. 

(7) જ ેવભાજોભાાં જન્ભકુાંડીઓ ભેલીન ેરગ્ન કયલાભાાં આલ ે
છ ેતેભાાં ળુાં લીધલા કે લીધુય નથી જોલા ભતા? તી–
ત્નીભાાં ળુાં લીખલાદ જોલાભાાં નથી આલત? ળુાં આ 
રગ્ન નીષ્પ નથી જતા? ન્મામકાયી યભીતા 
યભાત્ભા વલથ જીલન કભથપ દાતા છ,ે એ વય 
વત્મભાાં આણન ે શ્રદ્ધા યતીબાય ન શલાથી આણ ે
જ્મતી દ્વાયા ઈશ્વયીમ ન્મામ વ્મલસ્થાભાાં પેયપાય 
કયલાની નીયથથક નાસ્તીકતા બયેરી ચેષ્ટાઓ કયીએ 
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છીએ. જો કભથપ ઈશ્વયન ે આધીન છ ે ત છી કૃત 
કભોનાાં વાયાાં–નયવાાં યીણાભથી ફચલુાં ળુાં વાંબલ છ?ે 
આજ ે વભાજભાાં જન્ભકુાંડી ભેલીન ે રગ્ન કયલાનુાં 
પ્રભાણ લધી યષ્ણુાં છ ેત છી છુર્ાછડેાનુાં પ્રભાણ કેભ લધતુાં 
જામ છ?ે 

(8) યાભામણભાાં વીતા–ઉભીરા લગેયેનાાં અને ભશાબાયતભાાં 
રોદી–રુક્ષભણીનાાં રગ્ન જન્ભકુાંડી ભેલીન ે કયલાભાાં 
આલેર શતાાં એલ કઈ ઉ્ેખ નથી. ભનુસ્ભતૃીભાાં 
ળાયીયીક, આત્ભીક અને ભાનવીક ગુણ, કભથ અન ે
સ્લબાલને આધાયે લીલાશ કયલાની વરાશ આલાભાાં 
આલી છ.ે અશીં જન્ભકુાંડી ભેલીને રગ્ન કયલાન કઈ 
ઉ્ેખ જ નથી. ભનુસ્ભૃતીના 9/258 થી 9/260 શ્લકભાાં 
તભન ે ુત્ર થળ ે કે ધન પ્રાપ્ત થળે લગેયે ભાાંગરીક લાત 
કશીને ધન રુાંર્નાયા, શાથ લગેયે જોઈને બલીષ્મ ફતાલીન ે
ધન ઠગનાયા લગેયેન ે રકકાંર્ક એર્રે કે પ્રજાઓન ેદુ:ખ 
આનાય ચય કશેલાભાાં આલરે છ.ે 

(9) જન્ભકુાંડીભાાં આલેર યાશુ–કેતુ ગ્રશની લીયીત 
અવયભાાંથી ભુક્તી ભેલલા કાવથ લીધી કયાલલાભાાં 
આલે છ.ે ખયેખય ત બ્રષ્ઢાાંડભાાં યાશુ–કેતુ નાભના ગ્રશનુાં 
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અસ્તીત્લ જ નથી, એ કાલ્નીક ગ્રશ છ.ે ત ત ેભનુષ્મના 
કભથને કેલી યીતે અવય કયે? એ ળીક્ષીતએ લીચાયલુાં 
જોઈએ. 

(10) જન્ભકુાંડીભાાં નલ ગ્રશન ે ફાય સ્થાનભાાં લીલીધ યીત ે
ગઠલતા લીલીધ પ્રકાયની એક કયડથી લધ ુજન્ભકુાંડી 
ફની ળકતી નથી. દુનીમાની લવતી છ અફજની છ ેએર્રે 
કે ઓછાભાાં ઓછા છવ ભનુષ્મની જન્ભકુાંડી એક 
વયખી ફને. જ્માયે લાસ્તલીક જગતભાાં ફ ે ભનુષ્મનુાં 
જીલન ણ એક વયખુાં શતુાં નથી. 

(11) ળયીય અને જીલાત્ભાન વાંમગ જન્ભ અન ેલીમગ ભતૃ્મ ુ
છ.ે આથી જન્ભન વાચ વભમ ફાક ભાતાના ેર્ભાાંથી 
ફશાય આલ ે ત ે ડીરીલયીન વભમ નશીં ણ નલ ભાવ 
અગાઉ કયેર ગબાથધાન છ.ે ળાષ્ડકાયએ વ વાંસ્કાયભાાં 
પ્રથભ ત્રણ વાંસ્કાય – ગબાથધાન, ુવાંલન અન ે
વીભન્તનમનની વ્મલસ્થા ડીરીલયી શેરા આી છ.ે 
રોકીક બાાભાાં ણ ફાક જ્માયે ભાતાના ેર્ભાાં શમ 
છ ેત્માયે તનેે આણે ‘ફેજીલવતી’ કશીએ છીએ. આથી 
વાચી જન્ભકુાંડી ડીરીલયીના વભમના આધાયન ે ફદરે 
ગબાથધાનના વભમના આધાયે ફનાલલી જોઈએ. ફીજુ ાં, 
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ડૉક્ર્ય દલા કે વીઝેયીઅનના આધાયે ડીરીલયીન વભમ 
લશેર કે ભડ કયી ળકે છ ે અને તે દ્વાયા તભાયી 
જન્ભકુાંડીભાાં પેયપાય કયી ળકે છ.ે ત્રીજુ ાં, જન્ભકુાંડી 
લથ, ભાવ, તીથી, કરાક, ભીનીર્ અને વેકન્ડના આધાયે 
ફનાલલાભાાં આલે છ.ે ફાકના જન્ભન ચક્કવ વભમ 
એર્રે વેકન્ડ, ડૉક્ર્ય, નવથ, દલાખાનાની ઘડીમા તથા 
વગાવમ્ફન્ધીની ઘડીમા જુદ જુદ ફતાલે છ ેકાયણ કે 
કઈ ઘડીમાભાાં વેકન્ડ કાાંર્ ભેલતુાં જ નથી. 

(12) રકને જ ે ગ્રશ નડતા શમ તે ગ્રશની લીંર્ી ભન્ત્રાલીન ે
શેયલાની વરાશ આલાભાાં આલે છ.ે આ લીંર્ીન નાંગ 
ાછ આાંગીન ેઅડલ જોઈએ ત જ તેની અવય થામ 
તથા કામથ ુરુાં  થમા છી આ નાંગ નદીભાાં ધયાલી દલેાની 
વરાશ આલાભાાં આલ ે છ.ે આણે રકન ે ભર્ ે બાગે 
ગ્રશના નડતય દુય કયલા ભન્ત્રાલીને ળની, ભાંગ, ચન્ર, 
ગુરુ લગેયે ગ્રશના નાંગની લીંર્ી શેયતા જોઈએ છીએ, 
ણ ળકુ્રના ગ્રશની લીંર્ી બાગ્મે જ શેયતા જોઈએ છીએ. 
ળુક્રના ગ્રશન નાંગ શીય છ.ે આાંગી અડ ે એલી યીત ે
શીયાની લીંર્ી શેયલી શમ ત આળયે એક ફ ે રાખની 
કીંભતના શીયાની જરુય ડ ેઅને કામથ ુરુાં  થમા છી આ 
શીય ાછ નદીભાાં ધયાલી દલેાન શમ ત આલી 
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શીયાની લીંર્ી શેયલાની કણ વરાશ આે? અન ે કણ 
આ વરાશનુાં ારન કયે? નાંગની કીંભત વાાંબીને જ 
ગ્રશનુાં નડતય દુય થઈ જામ. આજ ે કેર્રાક અવરી 
શીયાન ેફદરે નકરી શીય (અભેયીકન ડામભાંડ) શેયે છ ે
તે કેલી યીત ેરાબ આી ળકે? ફીજુ ાં ગ્રશ, ગ્રશના નાંગ 
તથા કભથ અન ે કભથપન ે ળુાં વમ્ફન્ધ? ળુાં ગ્રશના નાંગ 
તભાયા કભથ કે કભથપભાાં વુધાય કયલાની લાત લૈજ્ઞાનીક કે 
તકથની દૃષ્ટીએ વાંબલીત છ?ે 

(13) કમ્્મુર્યભાાં નાભ, જન્ભ તાયીખ, જન્ભવભમ અન ે
જન્ભસ્થની ડાર્ા એન્ર્રી કયલાથી રગ્નજીલન, આયગ્મ, 
ધન્ધા–યજગાય લગેયે જુદા જુદા લીમ ઉય 
બલીષ્મકથનન અશેલાર પ્રાપ્ત થામ છ.ે વાધાયણ યીત ે
કમ્્મુર્ય ઉય 15 થી 20 જુદા જુદા લીમ ઉય 
બલીષ્મકથન પ્રાપ્ત થામ છ.ે આણ ે કમ્્મુર્ય પ્રગ્રાભની 
અન્દય જઈને જોઈળુાં ત દયેક લીમભાાં લધુભાાં લધુ 200 
લીકલ્ જોલાભાાં આલળે. ગણીતના નીમભ એર્રે કે 
યભુર્ળેન(Permutation) અન ે કમ્ફીનળેન 
(Combination)ના આધાયે ગણતયી કયીળુાં ત 
કમ્્મુર્યભાાંથી બલીષ્મકથનની 20 રાખથી લધુ લીલીધતા 
પ્રાપ્ત કયી ળકીળુાં નશીં. આજ ે દુનીમાની લસ્તી છ 
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અફજની છ ે એર્રે 3,000 ભનુષ્મનુાં બલીષ્મકથન એક 
પ્રકાયનુાં શળે. જ્માયે લાસ્તલીક જીલનભાાં ત ફ ે વ્મક્તીનુાં 
ણ જીલન એક વયખુાં શતુાં નથી. 

(14) જન્ભકુાંડી, શસ્તયેખા લગેયેના આધાયે ભનુષ્મના 
આમુષ્મનુાં બાલીકથન કયલાભાાં આલે છ.ે ફીજુ ાં આમુષ્મ 
નીશ્વીત છ ેઅને ાાંચભની છઠ્ઠ થલાની નથી. લીધીના રેખ 
કઈ ભેખ કયી ળકતુાં નથી. આ વમ્ફન્ધભાાં જણાલલાનુાં કે 
આમુષ્મ નક્કી શમ અન ે લીધીના રેખ કઈ ભેખ કયી 
ળકતુાં ન શમ ત લેદાદી ધભથળાષ્ડની ‘ળતમ્ જીલેભ 
ળયદ:’, ‘વ લથ જીલ’ લગેયે પ્રાથથનાઓ તથા આમુલેદ 
ળાષ્ડન કઈ અથથ યશેત નથી. આમુષ્મન ે નીશ્ચીત 
ભાનનાયે ભૃત્મુના બમથી ફચલા ઈશ્વયન ે પ્રાથથના કે 
ડૉક્ર્યને ળયણે ન જલુાં જોઈએ. આ છતાાં વ્મલશાયભાાં 
ફધાાં જ ભતૃ્મુભાાંથી ફચલા ુરુાથથ કયે છ.ે આજ વીદ્ધ 
કયે છ ે કે તેઓન અન્તયાત્ભા આમુષ્મન ેનીશ્ચીત ભાનત 
નથી. 

(15) નલ ગ્રશ ભાર્ ે જ ે લદેભન્ત્ર ફતાલલાભાાં આલે છ ે તેન 
વાચ અથથ જોતાાં વભજામ છ ે કે તને ે ગ્રશ વાથ ે વશેજ 
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ણ વમ્ફન્ધ નથી. ત છી તેના જ દ્વાયા ગ્રશળાાંતીની 
લાત કેલી યીતે વાંબલીત ફની ળકે?  

ળની ભાર્ ેનીચને લેદભન્ત્ર ફતાલલાભાાં આલે છ.ે 

ળન્ન દલેીયબીષ્ય આ બલન્ત ુીતમ ે। 
ળાંમયબી સ્રલન્તુ ન: ।। 

–મજુલદે, 36/12  

અથાથત્ ઈશ્વય ફધાન ે પ્રકાળ અન ે આનન્દ 
આનાય તથા વલથવ્માક છ,ે ત ે ઈષ્ટ આનન્દ અન ે
યભાનન્દની પ્રાપ્તી ભાર્ ેતથા અભન ે વુખી કયલાને ભાર્ ે
કલ્માણકાયી થાલ. તે ઈશ્વય અભાયી ઉય ચાયે ફાજુએથી 
વુખની લાથ કય.  

આ ભન્ત્રભાાં ‘ળની’ ળબ્દનુાં નાભ નીળાન નથી. 
ણ ળાં અને ન: ફે જુદા જુદા ળબ્દ જોઈન ે ળનીના 
ગ્રશની કલ્ના કયી રેલાભાાં આલી છ.ે  

આલી જ યીતે નલ ગ્રશના લેદભન્ત્રને નલ ગ્રશ 
વાથે કઈ વમ્ફન્ધ નથી. આ નલ ગ્રશના લેદભન્ત્રની 
વભીક્ષા ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી યચીત ‘ઋગ્લેદાદી 
બાષ્મ બુભીકા’ભાાં આી છ ેજ ેજીજ્ઞાવુન ેજોલા વરાશ છ.ે 
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(16)   ગ્રશની લીયીત અવયભાાંથી ભુક્ત થલા રક બ્રાષ્ઢણ 

ાવે ૈવા આીને ભન્ત્રજા કયાલે છ.ે ધભથળાષ્ડભાાં 
ભન્ત્રન અથથ લીચાયધાયા અન ે જન અથથ ત ે
લીચાયધાયાનુાં ચીન્તન કયી તને જીલનભાાં અભર કયલાન 
છ.ે ર્ યર્ણની જભે ભન્ત્રજા કયલાથી ભનની 
એકાગ્રતા અને ળાન્તી જ કયનાયને થામ છ;ે ણ ત ેભાર્ ે
ૈવા આનાયન ે આ રાબ ભત નથી. આથી નાણાાંન ે
જોયે ફીજા ાવે જા કયાલલાથી દુ:ખ કેલી યીત ેદુય થઈ 
ળકે? તે લીલેકફુદ્ધી ધયાલનાયાએ લીચાયલુાં જોઈએ. 

(17) વભાચાયત્રભાાં યાળીલાય બલીષ્મલાણીઓ પ્રવીદ્ધ 
કયલાભાાં આલ ે છ.ે યાભ અને યાલણ તથા કૃષ્ણ અન ે
કાંવની એક જ યાળી શતી. તભે છતાાં ઈતીશાવની એક જ 
ક્ષણે એકન લીજમ અને ફીજાન યાજમ થમ. રલ અન ે
કુળ જોડકા બાઈઓ શતા, આથી તેભની એક જ યાળી 
શલી જોઈએ; ણ તેઓનાાં નાભ ક્રભળ: ભે અને ભીથનુ 
યાળીનાાં છ.ે આ જ વીદ્ધ કયે છ ેકે યાભામણકાભાાં યાળી 
આધાયીત નાભ યાખલાની યીાર્ી ન શતી. જુદાાં જુદાાં 
વભાચાયત્ર કે વાભમીકભાાં પ્રવીદ્ધ થતા એક જ 
વભમના યાળીલાય બલીષ્મનુાં તુરનાત્ભક અધ્મમન 
કયલાભાાં આલ ેત, તેભાાં સ્ષ્ટણે લીયધાબાવ જણાળે. 
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તા. 26ભી જાન્મુઆયી, 2001ના યજ બજુ–કચ્છભાાં 
થમેરા ધયતીકમ્ભાાં ભતૃ્મુ ાભેરા, ઈજાગ્રસ્ત કે ભકાન–
યજગાયી ગુભાલનાય વ્મક્તીઓની માદીનુાં અલરકન 
કયળ ત તભેાાં ફાયેમ યાળીઓની વ્મક્તીઓ જોલાભાાં 
આલળે. 

(18)  રકવબાની ચુાંર્ણી શેરાાં શ્રી. નયવીંશયાલ કે             
શ્રી. દેલગલડા બાયતના લડાપ્રધાન ફનળ ેએલી યાજકીમ 
આગાશી કઈ યાજકીમ જ્મતીે કયી ન શતી; કાયણ કે 
તેઓ રકવબાની ચુાંર્ણીભાાં ઉબા ન શતા તથા લડા 
પ્રધાનના દાલેદાય ઉભેદલાયભાાં તેભના નાભની ગણતયી જ 
ન શતી! આભ છતાાં તેઓ બાયતના લડાપ્રધાન થમા શતા. 

(19)   શસ્તયેખાભાાં તી અન ે ત્નીની વન્તાનયેખા એક જ 
વયખી શલી જોઈએ. ત્નીના શાથભાાં ચાય વન્તાન અન ે
તીના શાથભાાં ત્રણ કે ાાંચ વન્તાનની યેખા શમ ત તેન 
અથથ ળ? વભાજભાાં કાંઈ ફધા ભનુષ્મ વ્મબીચાયી નથી. 

(20)  આજકાર ત કુર્મુ્ફનીમજન દ્વાયા વન્તાનની વાંખ્મા 
અાંગેની બલીષ્મલાણી નીષ્પ ફનાલલી વશજ થઈ ગઈ 
છ.ે 
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(21)   ચુાંર્ણીભાાં ફધા જ ઉભેદલાય શે્રષ્ઠ ભશુુતથ જોઈને જ 
તાની ઉભેદલાયી નોંધાલે છ;ે ણ ચુાંર્ણીભાાં એક જ 
ઉભેદલાય જીત ેછ ેઅન ેફાકીના ફધા યાજીત થામ છ!ે 

(22)   પરીત જ્મતી પ્રભાણે એલી ભાન્મતા છ ેકે ભુ નક્ષત્રભાાં 
જન્ભેરુાં ફાક, કુનુાં નીકન્દન કાઢી નાખે છ.ે 
યાભચયીતભાનવના યચમીતા ગસ્લાભી તુરવીદાવજીન 
જન્ભ ભુ નક્ષત્રભાાં થમ શત. તેઓએ તાના કુનુાં 
નાભ દીાવ્મુાં કે ડફુાડ્ુાં? 

(23)   લાસ્તુળાષ્ડ ભજુફ ધન્ધ કે ઘયભાાં નીષ્પતા કે શાની ભાર્ ે
ઓયડાની દીલાર, પ્રલળેદ્વાય, દાદય કે યવડાની 
દીળાઓને જલાફદાય ભાનલાભાાં આલે છ ે અને તેભાાંથી 
ભુક્તી ભેલલા શજાય રુીમા ખચથ કયી તેની દીળા 
પેયલાલી, ુજા–લીધી કયાલલાભાાં આલ ેછ.ે નલા ભકાન કે 
કાયખાના નીભાથણ લખતે લાસ્તુળાષ્ડીની વરાશ રઈન ે
દીલાર, દાદય, પ્રલળેદ્વાય કે યવડાની દીળાઓ નક્કી 
કયલાભાાં આલ ેછ.ે આ વન્દબથભાાં જણાલલાનુાં કે ઋગ્લેદના 
વાતભા ભાંડના 54 અન ે 55 તથા અથલથલેદના નલભા 
ભાંડના વાતભા વુક્તભાાં બલનનીભાથણ અાંગને ઉદળે 
છ.ે દમાનન્દ વયસ્લતીએ વાંસ્કાયલીધીભાાં ગૃશનીભાથણ અન ે
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ગૃશપ્રલળે લીધીભાાં લેદ અન ે ાયસ્કય ગુષ્ણવુત્રના ભન્ત્ર 
ઉદ્ ધતૃ કયીન ેપ્રલેળદ્વાય, ફાયી–ફાયણાાંની દીળાઓ તથા 
જુદી જુદી કાભગીયી ભાર્ ે જુદા જુદા ઓયડાઓ યાખલા 
અાંગે, શલાની અલયજલય અને વમુથપ્રકાળને ધ્માનભાાં 
યાખીને ભાગથદળથન આલાભાાં આલેરુાં, જથેી બલનની 
ભજફતુાઈ અન ે ગૃશસ્થીઓની તન્દુયસ્તી વાયી યીત ે
જલામ. ફીજુ ાં, ભનુષ્મનાાં વુખ–દુ:ખન આધાય તભેનુાં 
કભથ છ,ે ભકાનની દીલાર, પ્રલેળદ્વાય કે યવડાની દીળા 
નશીં. 

(24) કેર્રાક અધીકાયીઓ ફદરી, ફઢતી કે તાવની 
કામથલાશીભાાંથી નીદો ફચલા જ્મતીના ળયણે જામ છ.ે 
તેઓની વુચના ભજુફ તાના ર્ફેર–ખુયળીની દીળાભાાં 
યીલતથન કયે છ.ે લશીલર્ી દૃષ્ટીએ ભુરાકાતીઓ વાભેથી 
પ્રલેળ કયે ત ેશે્રષ્ઠ ફેઠકવ્મલસ્થા છ.ે આભ છતાાં કઈલાય 
અધીકાયીઓ જ્મતીીની વરાશ ભુજફ ીઠ ાછથી 
ભુરાકાતીઓ પ્રલેળે એલી ફઠેકવ્મલસ્થા યાખે છ.ે ખયેખય 
ત લશીલર્ની વપતાન આધાય કામથક્ષભતા અન ે
નીષ્ક્ષતા છ,ે ર્ફેર–ખુયળીની દીળા નશીં. 
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(25)   જ્ઞાની રક લૈદકળાષ્ડ અને દાથથલીજ્ઞાનના વત્મ જ્ઞાનના 
અબાલ ે વન્નીાત, જ્લય, લગેયે ળાયીયીક અન ે ઉન્ભાદ 
જલેા ભાનવયગન ે બતુ–પ્રેતની અવય ભાની તેના 
નીલાયણ ભાર્ ેબલુા–તાન્ત્રીકના ળયણ ે જામ છ.ે ખયેખય 
ત આ દનુીમાભાાં બુત–પ્રેત નાભની મની જ અસ્તીત્લભાાં 
નથી! જીલાત્ભા તાનાાં કભથ ભજુફ નુજ થન્ભ કે ભુક્તી 
તયત જ ભેલત શલાથી તેન ેબર્કલાન કઈ પ્રશ્ન જ 
ઉસ્થીત થત નથી. 

(26)  ભનુષ્મ યગ દુય કયલા, દલેાભાાંથી ભુક્ત થલા, યજગાયી 
ફદરી કે ફઢતી ભેલલા, ચયામેરી કે ખલામેરી લસ્તુઓ 
યત ભેલલા, વગણ–રગ્ન જરદી થામ લગેયે ભાર્ ે
લીલીધ પ્રકાયની ફાધા–ભાનતાઓ–વ્રત યાખે છ ે અથલા 
ભન્તે્રરુાં ાણી, બસ્ભ, ભાાંદીમાાંન ઉમગ કયે છ.ે આ 
વન્દબથભાાં યાભામણ આણન ેઆદળથ ભાગથદળથન આ ેછ.ે 
શ્રીયાભે સ્લમાંલયભાાં વીતાન ે પ્રાપ્ત કયલા કે વીતાજીન ે
ળધલા ુરુાથથ કયેર; ણ કઈ ફાધા–ભાનતા કે વ્રત 
યાખેરાાં નશતાાં તથા કઈ જ્મતીીન વમ્કથ ણ 
વાધેર નશીં. ફીજુ ાં, રક્ષ્ભણની ભછુાથ દુય કયલા ભન્તે્રરુાં 
ાણી, ભાાંદીમાાં કે ફાધા–ભાનતા–વ્રત યાખલાને ફદરે 
લૈદ્યયાજને ફરાલી તેની વાયલાય કયી શતી. 
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(27)   આણે રગ્ન લગેયે ળુબપ્રવાંગ ભશુુતથ જોલડાલીન ેયાખીએ 
છીએ. રગ્નની ભવભભાાં ઉત્તભ ભશુુતથના દીલવે ગાડી–
ફવભાાં અતીબીડ, લાડી, ગયભશાયાજ કે યવમાની 
અછત લગેયેન અનબુલ કયીએ છીએ. ખયેખય ત ભશુુતથ 
વભમના ભાનુાં એક વાધન છ.ે એક દીલવભાાં 30 ભુશુતથ 
આલે છ.ે એર્રે એક ભશુુતથન વભમ 48 ભીનીર્ન છ.ે 
ળુક્રનીતીભાાં યાજાની દીનચમાથના લણથનભાાં ભશુુતથન, 
વભમના એક ભા તયીકે ઉ્ેખ છ.ે કા(વભમ) જડ, 
નીષ્ક્રીમ અન ે નીત્મ છ.ે ત ેઅનન્ત, અનાદી વલથત્ર અન ે
વલથદા એક વભાન જ યશે છ.ે કઈ કામથની વપતા કે 
નીષ્પતા ભાર્ ે ત ે નીભીત્ત નથી. નીતીકાયએ સ્ષ્ટ 
ઘણા કયી છ ે– ‘ળુબસ્મ ળીઘ્રમ્’ (ળુબકામથ તયત કય) 
અન ે ‘આરસ્માદભતૃાં લીમ્’ (ઢીર કયલાભાાં અભતૃ ણ 
ઝેય ફને છ)ે. 

(28)   ીતૃઓના ઉદ્ધાય ભાર્ ેરાખ–ફ ેરાખ રુીમાન ખચથ કયી 
બાગલત વપ્તાશ ફેવાડલાભાાં આલે છ ેઅન ેતભેાાં વગા–
વમ્ફન્ધી, ભીત્રન ેઆભન્ત્રણ આલાભાાં આલ ેછ.ે ઈશ્વયી 
ન્મામવ્મલસ્થા અન ેકભથના વીદ્ધાન્ત ભજુફ, ભતૃ્મ ુાભેરા 
દયેક ીતૃઓ એર્રે કે લડીરને, તભેના કભથ ભજુફ 
ુનજ થન્ભ કે ભુક્તી તયત જ ભ ે છ.ે આથી બાગલત 
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વપ્તાશ દ્વાયા ભતૃ્મ ુ ાભેર ીતૃઓન ઉદ્ધાય કેલી યીત ે
વાંબલીત થઈ ળકે? આલી જ યીતે ૈવાના જોયે ભુક્તી 
ભતી શમ ત ધનલાનના ીતૃઓ સ્લગથભાાં જામ અન ે
ગયીફના ીતૃઓ નયકભાાં અર્લામા કયે! 

(29)  મુલાન ુત્રનુાં અલવાન થામ ત તેના ઉદ્ધાય ભાર્ ેઅન ેત ે
લડીરને નડતયરુ ન થામ એ શેતથુી રીર યણાલલાની 
લીધી કયલાભાાં આલ ે છ.ે આ રીરભાાં ગામ–લાછયડાન ે
યણાલલાની લીધી કયલાભાાં આલે છ.ે આ લીધીન ભુખ્મ 
શેતુ અલવાન ાભેરા ુત્રની રગ્નની અબીરાા ુયી 
કયલાન છ,ે જથેી તેના આત્ભાની તૃપ્તી થામ. કભથના 
વીદ્ધાન્ત વાથ ે આ લીધી વુવાંગત નથી; કાયણ કે ભૃત્મુ 
ાભેરા મલુાનન ે ત તેના કભથ ભુજફ ફીજો જન્ભ ભી 
ગમ છ.ે ફીજુ ાં, ભા–ફાના બલીષ્મના આધાય સ્તમ્બ ે
આ દુનીમાભાાંથી લીદામ રીધી શમ તે વભમે રીર 
યણાલલાની લીધી દ્વાયા તેની ઉય ફીજો આથીક ફજો 
નાખલ કેર્ર લાજફી છ?ે ત્રીજુ ાં, ઘણી લખત અલવાન 
ાભેરા મુલકની ઈચ્છા ઉચ્ચ અભ્માવની શમ, રગ્નની 
નશીં; તેન ે ભાર્ ે ગામ–લાછયડાનાાં રગ્નના નાર્કન ે ફદરે 
અભ્માવનુાં નાર્ક લધુ લાજફી છ.ે ચથુાં, ગામ અન ે
લાછયડાન વમ્ફન્ધ ભા–દીકયાન છ ેજ ેવભાજભાાં વોથી 
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લીત્ર વમ્ફન્ધ છ;ે તનેે યણાલલાનુાં નાર્ક કેર્રુાં ઉચીત 
છ?ે 

(30)  ઘણી લખત ીતૃઓની અતૃપ્તી કે નડતયન ેદુ:ખનુાં કાયણ 
ભાનલાભાાં આલે છ ે અને તેના નીલાયણ ભાર્ ે
નાયામણફરીન લીધી કયલાભાાં આલે છ.ે છરુાં  કછરુાં  
થામ; ણ ભાલતય કભાલતય ન થામ. જ ેીતૃઓ અગાઉ 
અલવાન ામ્મા છ,ે તે તાના કભથ અન ે ઈશ્વયી 
ન્મામવ્મલસ્થા ભજુફ ફીજો જન્ભ કે ભુક્તી ામ્મા શળ ે
જ. આથી તેઓ તાનાાં વન્તાનન ેનડતયરુ થામ ત ેલાત 
ધભથળાષ્ડ કે તકથના આધાયે વાંબલીત નથી. ભશી 
દમાનન્દ વયસ્લતીએ જન્ભત્રીકા, બુત–પ્રતે, ભુશુતથ લગેયે 
અન્ધશ્રદ્ધા અાંગે વત્માથથ પ્રકાળના ફીજા અને અગીમાયભાાં 
વભુ્ાવભાાં સ્ષ્ટ ભાગથદળથન આેર છ,ે જનેુાં 
જીજ્ઞાવુઓએ અધ્મમન કયલુાં. 

નાના નાના ભચ્છય કયતાાં જ ાંગરી લાઘ–વીંશ બમાંકય 
પ્રાણીઓ છ ેઅન ેભનુષ્મ તનેાથી લધ ુડયે છ.ે ણ લાઘ–વીંશથી 
ભયનાયની વાંખ્મા નશીંલત્ શમ છ;ે જ્માયે નાનકડા ભચ્છયથી 
પેરાતા ભરેયીમાથી લધ ુ ભનષુ્મ ભતૃ્મુન ે બેર્ ે છ.ે આલી જ યીત ે 
પરીત જ્મતી, ીતૃદ, બુત–પ્રેત લગેયે નાનકડી અન્ધશ્રદ્ધા 
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જણામ છ;ે ણ ઉંડાણુલથક ચીન્તન–ભનન કયીળુાં ત વભજાળે કે 
આ અન્ધશ્રદ્ધા ળાયીયીક, આથીક, વાભાજીક કે યાષ્ટ રીમ યીત ે
વ્મક્તી અન ે વભાજને અતીનુકવાનકતાથ છ.ે આજ ે ત આ 
અન્ધશ્રદ્ધાન ે લૈજ્ઞાનીકતાન ઓ આી એન ફચાલ કયલાભાાં 
આલે છ!ે આશ્ચમથ ત એ લાતનુાં છ ેકે ભર્ા બાગના ધભાથચામો અન ે
ધભથધુયન્ધય આ પરીત જ્મતી, ીતદૃ કે બતુ–પ્રેતની 
અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ ભાર્ ેકઈ લીળે પ્રમત્ન જ કયતા નથી! 

છે્ ે, ળીક્ષીત અને આથીક યીતે વભૃદ્ધ ભીત્રને લીનન્તી 
છ ે કે, તાની ળક્તી ભજુફ ઉમુથક્ત અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ ભાર્ ે
પ્રમત્ન કયે. 

આ નાનકડી ુસ્તીકા પ્રકાળનન કૉી યાઈર્ જનતા 
જનાદથનને આલાભાાં ણ આલે છ.ે કઈણ વ્મક્તી કે વાંસ્થા આ 
ુસ્તીકાને છાલી કે ઝેયક્ષ કયાલી તેનુાં લીતયણ કયી ળકે છ.ે 

 



દુ:ખ નીલાયણના ભ્રાભક ઉામ      http://govindmaru.wordpress.com      25 

 

 



દુ:ખ નીલાયણના ભ્રાભક ઉામ      http://govindmaru.wordpress.com      26 

 

 


